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[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

PD23A1-CA59C8CB-C9EB-42C4-B504-F8AF8A73B8DE

คู่มือฉบับนี้จัดทำข้ึนเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจถึงวิธีการใช้
และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีซึ่งจะทำให้รถของท่านอยู่ใน
สภาพท่ีสมบูรณ์ ทนทานพร้อมสำหรับการใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานยาวนานดังนั้นก่อนการ
ใช้งานรถยนต์ของท่าน กรุณาอ่านหนังสือคู่มือผู้ใช้รถให้
ครบถ้วน

นอกจากนี้ ท่านควรศึกษารายละเอียดในหนังสือคู่มือการ
รับประกันและการบำรุงรักษาประกอบกัน เพ่ือให้ทราบถึง
รายละเอียดและหลักเกณฑ์การรับประกันสำหรับรถยนต์
นิสสัน TERRA อย่างครบถ้วน

ศูนย์บริการนิสสัน (NISSAN Dealer) รู้รายละเอียดของรถ
ท่านดีที่สุด หากท่านต้องการนำรถเข้ารับบริการ หรือเมื่อมี
ข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับรถ ผู้จำหน่ายและศูนย์บริการนิสสัน
ยินดีที่จะบริการให้เสมอ

ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย
PD23A1-E20DF1AA-22BC-47CB-B7D0-017CE6DFFFB7

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
PD23A1-91D0EA2F-7DA9-46D7-92EF-017C6F603E88

การปฏิบัติตามกฎการขับข่ีท่ีสำคัญต่อไปน้ีจะช่วยให้ท่าน
และผู้ โดยสาร สามารถ ใช้ รถ ได้ ด้วย ความปลอดภัย

. ห้ามขับรถขณะมึนเมาหรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาที่มี
ผลต่อระบบประสาท

. สังเกตป้ายจำกัดความเร็ว เสมอ และอย่า ใช้
ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

. คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ และใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก
ที่เหมาะสม ควรให้เด็กเล็กนั่งเบาะน่ังด้านหลัง

. เจ้าของรถต้องให้ข้อมูลการใช้รถอย่างปลอดภัย
แก่ผู้ ครอบครองหรือผู้ ใช้ รถคน อ่ืน ๆ เสมอ

. ทบทวนข้อมูลการใช้รถอย่างปลอดภัยท่ีปรากฏ
อย ู่ ใ น ค ู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง าน เ ล่ ม น้ี อย ู่ เ ส มอ

การอ่านคู่มือ
PD23A1-B1BE6CF6-22AD-4020-A43D-3E1D2A7455D1

คู่มือเล่มนี้จะมีข้อมูลครอบคลุมอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีในรถรุ่น
นี้ จึงอาจพบว่ามีข้อมูลอุปกรณ์บางอย่างที่ไม่มีในรถของ
ท่าน

ข้อมูลเฉพาะและภาพประกอบทั้งหมดในคู่มือนี้จะใช้ได้ ณ
เวลา ท่ี พิมพ์ นิส สันขอสงวน สิทธิ์ ในการ เปลี่ยนแปลง
คุณลักษณะเฉพาะ หรือการออกแบบโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าหรือไม่ต้องขอความยินยอม

การปรับแต่งรถของท่าน
PD23A1-EF203BB2-ABA2-4612-8FCA-0ACC5C3CE29E

รถยนต์คันน้ีไม่ควรถูกปรับแต่ง เนื่องจากอาจส่งผลต่อ
สมรรถนะการทำงาน ความปลอดภัยหรือความคงทน และ
อาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย นอกจากนั้น ปัญหาด้าน
สมรรถนะหรือความเสียหายอันเกิดจากการปรับแต่งรถยนต์
อาจส่งผลให้รถยนต์ของท่านไม่อยู่ภายใต้เง่ือนไขการรับ
ประกันของนิสสัน

โปรดอ่าน — เพื่อขับรถอย่างปลอดภัย
PD23A1-0E4A92DE-D1FE-4675-BF47-F7633898A4C8

อ่านคู่มือการใช้งานให้ละเอียดก่อนขับรถ เพ่ือให้แน่ใจว่า
ได้ทำความคุ้นเคยกับการควบคุมและข้อกำหนดในการ
บำรุงรักษา ซึ่งช่วยให้ท่านใช้รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย

ตลอดคู่มือเล่มน้ี จะใช้สัญลักษณ์ ตามด้วยคำว่า
คำเตือน สัญลักษณ์ น้ี จะ ใช้บ่งชี้ ถึงการกระทำ ท่ี เป็น
อันตราย และอาจทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บที่รุนแรง
ดัง น้ันเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง ควรปฏิบัติตาม
ข้อมูลและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

สัญลักษณ์ ตามด้วยคำว่า ข้อควรระวัง ท่ีใช้ใน
คู่มือเล่มนี้ยังบ่งชี้ถึงการกระทำที่เป็นอันตราย ที่อาจส่งผล
ให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางต่อบุคคลและสร้าง
ความเสียหายแก่รถยนต์ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง
ให้ปฏิบัติตามข้อมูลและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

SIC0697

ถ้าท่านเห็นสัญลักษณ์น้ี หมายความว่า “ห้ามทำสิ่งนี้”
หรือ “ห้ามให้สิ่งนี้เกิดขึ้น”

NOS1274

ถ้าท่านเห็นสัญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับสัญลักษณ์เหล่านี้ใน
ภาพประกอบ หมายความว่า ลูกศรชี้ไปทิศทางด้านหน้า
ของรถยนต์

NOS1275

ลูกศรในภาพประกอบที่คล้ายคลึงกับลูกศรเหล่านี้ แสดงถึง
การเคลื่อนไหวหรือการกระทำ

NOS1276

ลูกศรในภาพประกอบที่คล้ายคลึงกับลูกศรเหล่านี้ หมายถึง
ให้สนใจรายการที่อยู่ในภาพประกอบ

คำนำ

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

JVR0243X

“ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะนั่ง
ท่ีมีถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู่ด้านหน้า เน่ืองจากอาจ
ทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตได้”

ให้แน่ใจว่าได้อ่าน “ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย”
(หน้า 1-33)

การขับขี่บนถนนลาดยางและทางวิบาก
PD23A1-8349505F-8EC3-4524-B68F-65A3E4D55DE7

รถยนต์คันน้ีจะมีการควบคุมและการทรงตัวที่แตกต่างจาก
รถยนต์น่ังส่วนบุคคลทั่วไปเน่ืองจากมีจุดศูนย์ถ่วงสูงกว่า
เช่นเดียว กับรถยนต์คันอื่น ๆ ท่ีมีคุณลักษณะเดียว กับ
รถยนต์ชนิดนี้ การใช้งานรถยนต์ผิดวิธีอาจทำให้เสียการ
ควบคุมหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

ให้แน่ใจว่าได้อ่าน “ข้อควรระวังเม่ือขับข่ีบนถนนลาดยาง
และทางวิบาก” (หน้า 5-7)

NOS1617

Bluetooth® เป็นเครื่องหมายทาง
การค้าของBluetooth SIG, Inc.
และให้อำนาจในการใช้สิทธิบัตร
แก่บริษัท Visteon

*C 2018 บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด

หมายเหตุ:

การใช้งานระบบต่าง ๆ จะใช้ได้เฉพาะรุ่นที่มีการ
ติดต้ังระบบซึ่งสามารถรองรับการใช้งานเท่านั้นทั้งนี้
โปรดศึกษาข้อมูลการใช้งานในเอกสารเพิ่มเติมที่แนบ
มา

Condition: 'Except for China'/
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สารบัญภาพประกอบ 0

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความ
ปลอดภัยเสริม 1

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่อง
เสียง

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ในกรณีฉุกเฉิน

การดูแลและรักษาสภาพรถ

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ข้อมูลทางเทคนิค

ดัชนี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ตารางเนื้อหา

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

0 สารบัญภาพประกอบ

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัยและระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ................ 0-2
ด้านหน้าภายนอกรถ ................................................................. 0-3
ด้านหลัง ภายนอก .................................................................... 0-4
ห้องโดยสาร ........................................................................... 0-5
ที่นั่งคนขับ .............................................................................. 0-6

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

เครื่องยนต์ YS23DDTT ....................................................... 0-9

Condition: 'Except for China'/
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0-2 สารบัญภาพประกอบ

PD23A1-93031372-E355-481B-83A4-EC9F81506A6B

JVC1186X

1. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (หน้า 1-30)
2. เข็มขัดนิรภัย (หน้า 1-12)
3. พนักพิงศีรษะ (หน้า 1-9)
4. ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง* (หน้า 1-

30)
5. จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก* (สำหรับสายยึดด้านบน

ของเบาะนั่งสำหรับเด็ก)(หน้า 1-24)
6. เบาะนั่งแถวสาม (หน้า 1-6)
7. เบาะนั่งด้านหน้า (หน้า 1-2)

8. ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ (หน้า 1-39)

9. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง* (หน้า 1-30)
10. เบาะ น่ั ง สำหรับ เ ด็ก ISOFIX (หน้ า 1 -23)
11. เบาะนั่งแถวสอง (หน้า 1-5)

— เบาะนั่งสำหรับเด็ก (หน้า 1-17)
*: ถ้ามีติดตั้ง

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัยและระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS)

Condition: 'Except for China'/
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PD23A1-A7D731C2-C58B-4FEB-B117-40A4E0B39DA1

JVC1187X

1. ฝากระโปรงหน้า (หน้า 3-14)
2. ท่ี ปัดน้ำ ฝนและ ท่ีฉีดน้ำ ล้างกระจก บังลมหน้า

— การ ทำงาน ด้วย ระบบ สวิตช์ (หน้า 2-31)
— กา ร เปลี่ ย น ใบ ปั ด น้ ำ ฝน (หน้ า 8 - 13 )
— น้ำยาล้างกระจก (หน้า 8-14)

3. กระจกหน้าต่าง (หน้า 2-34)
4. แร็คหลังคา (หน้า 2-39)
5. กล้องมองด้านหน้า* (หน้า 4-6)
6. ห่วงสำหรับลากดึง (หน้า 6-12)

7. ไฟตัดหมอกหน้า (หน้า 2-31)
8. ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว (หน้า 2-29)
9. ยาง

— ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง* (หน้า 2-10 หน้า
5-4)
— ยางและล้อ (หน้า 8-24 หน้า 9-5)
— ยางแบน (หน้า 6-2)

10. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง (บังโคลนหรือกระจก
มองข้าง) (หน้า 2-30)

11. กระจกมองข้าง (หน้า 3-22)
12. กล้องมองด้านข้าง* (หน้า 4-6)
13. ประตู

— กุญแจ (หน้า 3-2)
— ล็อกประตู (หน้า 3-3)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ* (หน้า 3-4)
— ระบบกันขโมย (หน้า 3-13)

14. ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง (หน้า 3-4)
*: ถ้ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-3

ด้านหน้าภายนอกรถ

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

0-4 สารบัญภาพประกอบ

PD23A1-74D041B7-1D60-49AD-9DE5-35CDEE6972C8

JVC1188X

1. ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง (หน้า 2-33)
2. เสาอากาศ (หน้า 4-28)
3. ไฟเบรกดวงที่สาม (หน้า 8-19)
4. กล้อง กระจกมองหลัง อัจฉริยะ * (หน้า 3-18)
5. ท่ี ปัด น้ำ ฝน และ ฉีด น้ำ ล้าง กระจก บัง ลม หลัง

— การทำงานของสวิตช์ (หน้า 2-32)
— น้ำยาล้างกระจก (หน้า 8-14)

6. ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หน้า 3-17)
7. ชุดไฟท้าย (หน้า 8-19)

8. เซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)
— ฟังก์ชันเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) เพ่ือช่วยการ
ทำงานของกล้อง* (หน้า 4-13)
— ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) (หน้า 5-38)

9. ประตูท้าย (หน้า 3-15)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ* (หน้า 3-4)

10. กล้องมองหลัง* (หน้า 4-2 หน้า 4-6)
*: ถ้ามีติดตั้ง

ด้านหลัง ภายนอก

Condition: 'Except for China'/
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PD23A1-3236BBA8-79B0-4858-9BB8-AC2BFDEC1572

JVC1189X

1. กระจกมองหลัง (หน้า 3-18)
— กระจกมองหลังอัจฉริยะ* (หน้า 3-18)
— หน้า จอ มอง ภาพ ด้าน หลัง * (หน้า 4-2)
— หน้าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะ* (หน้า 4-6)

2. ที่เก็บแว่นกันแดด* (หน้า 2-37)
3. ไฟอ่านแผนที่ (หน้า 2-40)

— ไมโครโฟน* (หน้า 4-50)
4. แผ่นบังแดด (หน้า 2-40)
5. ไฟ ส่องสว่างผู้ โดยสาร ด้านหลัง (หน้า 2-42)

6. ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลมด้านหลัง (หน้า 4-
21)

7. ท่ีพักแขนด้านหลัง (เบาะนั่งแถวสอง) (หน้า 1-8)
— ที่วางแก้วน้ำด้านหลัง (หน้า 2-37)

8. ที่พักแขนที่ประตู
— ปุ่มควบคุมกระจกหน้าต่างไฟฟ้า (หน้า 2-34)
— สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า (ประตูคนขับ) (หน้า 3-4)
— สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้าง (ประตูคนขับ)*
(หน้า 3-22)

9. ที่วางแก้วน้ำ (หน้า 2-37)
10. กล่องเก็บของคอนโซลกลาง (หน้า 2-37)

— ช่องจ่ายไฟ (หน้า 2-35)
11. ห้องเก็บสัมภาระ

— ช่องเก็บของ (หน้า 2-37)
— ขอเกี่ยวสัมภาระ (หน้า 2-39)
— ช่องจ่ายไฟ (หน้า 2-35)

*: ถ้ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-5

ห้องโดยสาร

Condition: 'Except for China'/



(10,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

0-6 สารบัญภาพประกอบ

PD23A1-1B613D6A-4853-4100-88F1-87CBA0869EC0

JVC1191X

1. คันเกียร์
— เกียร์อัตโนมัติ (AT) (หน้า 5-12)

2. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)
— สวิตช์ควบคุมหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (หน้า
2-15)
— สวิตช์บนพวงมาลัยสำหรับควบคุมเครื่องเสียง
(หน้า 4-48)

3. สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจก (หน้า 2-31)
4. พวงมาลัย

— แตร (หน้า 2-33)

— ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าคนขับ (หน้า
1-30)

5. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านขวา)
— ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ (หน้า 5-
34)
— สวิตช์ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี (หน้า 4-50)

6. สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว (หน้า 2-29)/
สวิตช์ไฟตัดหมอก (หน้า 2-31)

7. สวิตช์ TRIP/RESET สำหรับมาตรวัดระยะทางเป็น
เที่ยว (หน้า 2-4)

8. สวิตช์ควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด (หน้า 2-
6)

9. ที่วางแก้วน้ำ (หน้า 2-37)
10. คันปรับระดับพวงมาลัย (หน้า 3-17)
11. สวิตช์ปลดล็อกฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หน้า

3-17)
12. สวิตช์ OFF ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

อัตโนมัติ (VDC) (หน้า 5-21)
13. สวิตช์ควบคุมระดับไฟหน้า (หน้า 2-30)

ที่นั่งคนขับ

Condition: 'Except for China'/



(11,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

PD23A1-E7E5A3F7-B385-4AC2-8157-2543504FD64C

JVC1193X

1. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารหน้า
(หน้า 1-30)

2. ช่องลมกลาง (หน้า 4-17)
3. สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน (หน้า 6-2)
4. ช่องจ่ายไฟ (หน้า 2-35)
5. ระบบเครื่องเสียง* (หน้า 4-22)
6. สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด (หน้า 5-9)
7. มาตรวัดและเกจวัด (หน้า 2-4)

— หน้า จอแส ดง ข้อม ูล รถยนต์ (หน้า 2-15)

8. ช่องลมข้าง (หน้า 4-17)
9. กล่องเก็บของ (หน้า 2-37)

— กล่องฟิวส์ (หน้า 8-18)
10. การควบคุมฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ (หน้า 4-

18)
11. สวิตช์พับเลื่อนเบาะ (หน้า 1-5)
12. สวิตช์ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) (หน้า 5-39)
13. สวิตช์ เครื่องปรับอากาศด้านหลัง (หน้า 4-21)
14. สวิตช์ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน

* (หน้า 5-22)

15. สวิตช์โหมดล็อกเฟืองท้าย* (หน้า 5-20)
16. เบรกมือ (หน้า 3-24)
17. ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)

(หน้า 4-47) และแจ็กเสียบอุปกรณ์เสริม (AUX)
(หน้า 4-48)

18. สวิตช์โหมดขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)* (หน้า 5-15)
19. คัน ปลด ล็อก ฝาก ระ โปรง หน้า (หน้า 3-14)
Ⓐ: รุ่น 4WD
Ⓑ: รุ่น 2WD
*: ถ้ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-7

แผงหน้าปัด

Condition: 'Except for China'/



(12,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

0-8 สารบัญภาพประกอบ

PD23A1-7D8141F7-2424-4721-884D-EA436364D19B

JVC0689X

1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ (หน้า 2-5)
2. ไฟเตือน/ไฟแสดง (หน้า 2-7)
3. หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (หน้า 2-15)

— ไฟแสดงโหมดขับเคลื่อนส่ีล้อ (4WD)* (หน้า
5-15)
— ระบบ ควบค ุม น้ำมัน เครื่อง * (หน้า 2-27)
— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็น
เที่ยว (หน้า 2-4)
— คอมพิวเตอร์ระยะทาง (หน้า 2-25)
— การควบคุมความสว่างแผงหน้าปัด (หน้า 2-6)

ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติ (AT) (รุ่นเกียร์ AT)
(หน้า 2-23 หน้า 5-12)

4. มาตรวัดความเร็ว (หน้า 2-4)
5. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ (หน้า 2-5)
6. เ กจ วั ด ร ะดั บ น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง (ห น้ า 2 - 5 )
*: ถ้ามีติดตั้ง

มาตรวัดและเกจวัด

Condition: 'Except for China'/



(13,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

PD23A1-A6D90333-9F08-48B9-AB33-7AA9C73BD806

เครื่องยนต์ YS23DDTT
PD23A1-86AFFD37-354E-418D-96F7-AD1371D4CA3F

JVC0773X

1. ถังพักน้ำยาล้างกระจก (หน้า 8-14)
2. กระปุกน้ำมันเบรก (หน้า 8-11)
3. ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (หน้า 8-7)
4. ฝ า ปิ ด ช่ อ ง เ ติ ม น้ ำ มั น เ ค ร่ื อ ง (ห น้ า 8 - 7 )
5. กล่องฟิวส์/สายฟิวส์ (หน้า 8-17)
6. แบตเตอรี่ (หน้า 8-15)
7. กรองอากาศ (หน้า 8-12)

8. ถั ง พั ก น้ ำ ห ล่อ เ ย็น เครื่ อ งยนต์ (หน้ า 8 -6 )
9. ตำแหน่งสายพานเครื่องยนต์ (หน้า 8-10)
10. ฝาปิดหม้อน้ำ (หน้า 8-6)
11. กระปุกน้ำมันพวงมาลัย เพา เวอร์ (หน้า 8-12)

สารบัญภาพประกอบ 0-9

ห้องเครื่องยนต์

Condition: 'Except for China'/



(14,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

0-10 สารบัญภาพประกอบ

บันทึก

Condition: 'Except for China'/



(15,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

1 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบ
ความปลอดภัยเสริม

เบาะนั่ง .................................................................................. 1-2
เบาะนั่งด้านหน้า ................................................................. 1-2
เบาะนั่งแถวสอง .................................................................. 1-5
เบาะนั่งแถวสาม .................................................................. 1-6
ที่พักแขน (เบาะนั่งแถวสอง) ................................................. 1-8
เบาะนั่งย้ายตำแหน่งได้ ........................................................ 1-8

พนักพิงศีรษะ .......................................................................... 1-9
ส่วนประกอบของพนักพิงศีรษะแบบปรับได้ ............................. 1-10
ส่วนประกอบของพนักพิงศีรษะแบบปรับไม่ได้ .......................... 1-10
การถอด .......................................................................... 1-10
การติดตั้ง ........................................................................ 1-10
การปรับ .......................................................................... 1-10

เข็มขัดนิรภัย ......................................................................... 1-12
ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย ......................................... 1-12
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ................................................... 1-13
หญิงมีครรภ์ ..................................................................... 1-14
ผู้ได้รับบาดเจ็บ ................................................................. 1-14
เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย .................................. 1-14
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ................................................. 1-14
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด (ถ้ามีติดตั้ง) ................................ 1-16
การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย .................................................. 1-16

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................................................. 1-17
ข้อควรระวังในการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก ............................... 1-17
เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ
Universal บนเบาะนั่งด้านหน้าและเบาะนั่งด้านหลัง ................ 1-18
ระบบเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ
ISOFIX (สำหรับเบาะนั่งแถวสอง) ....................................... 1-23
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (สำหรับเบาะนั่งแถวสอง) ................. 1-24
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้
ISOFIX (สำหรับเบาะนั่งแถวสอง) ....................................... 1-24
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด ............................................... 1-26
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด
(ถ้ามีติดตั้ง) ................................................................... 1-29

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............................................... 1-30
ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ............... 1-30
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย .......................................... 1-35
เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ............ 1-36
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ่อนแรงอัตโนมัติ ............................................................ 1-39
ขั้นตอนการซ่อมและการเปลี่ยน .......................................... 1-40

Condition: 'Except for China'/



(16,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

1-2 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

PD23A1-AF9D401E-0B20-43D9-8346-3BA2A7395517

SSS0133A

คำเตือน:

. ห้ามปรับพนักอิงเอนไปด้านหลังขณะขับขี่หรือ
โดยสารรถยนต์ เพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้
เน่ืองจากสายเข็มขัดช่วงไหล่จะไม่พาดผ่านลำ
ตัวอย่างเหมาะสม เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับข่ีและ
ผู้โดยสารอาจถูกเหวี่ยงเข้าไปในสายเข็มขัดช่วง
ไหล่ได้ ซ่ึงอาจทำให้ได้ รับบาดเจ็บที่คอ หรือ
บริเวณอื่นที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ ผู้ขับขี่และ
ผู้โดยสารยังอาจลื่นไถลไปใต้สายเข็มขัดช่วง
หน้า ตัก อาจทำให้ ได้ รับ บาด เจ็บ ร ุนแรง ได้

. ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายดังกล่าว ขณะ
ที่รถกำลังแล่น พนักพิงหลังควรอยู่ในตำแหน่ง
ตั้งตรง ให้นั่งหลังตั้งตรงและชิดกับพนักพิงเสมอ
และปรับเบาะน่ังให้เหมาะสม (โปรดดูที่ “เข็มขัด
นิรภัย” (หน้า 1-12))

. ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ในรถตามลำพัง เพราะเด็ก
อาจกดสวิตช์หรือปุ่มควบคุมต่าง ๆ หรือกระทำ
การอื่นโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุที่รุนแรงได้

. เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงต่อการบาดเจ็บหรือ
อันตรายแก่ชีวิตจากการที่รถยนต์และ/หรือระบบ
ทำงานโดยไม่ตั้งใจ ห้ามปล่อยเด็ก บุคคลที่ต้องมี
ผู้อื่นคอยช่วยเหลือ หรือสัตว์เลี้ยงไว้ตามลำพังใน
รถของท่าน นอกจากนี้ อุณหภูมิภายในรถที่ปิด
ประตูไว้หมดจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนสามารถก่อ
ให้เกิดอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงที่อาจได้รับ
บาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตได้

ข้อควรระวัง:

ในขณะที่ปรับต้ังตำแหน่งเบาะน่ัง ควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าไม่ได้สัมผัสถูกชิ้นส่วนที่ เคล่ือนไหว เพ่ือ
หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายและ/หรือได้รับ
บาดเจ็บ

เบาะนั่งด้านหน้า
PD23A1-8E6EDF11-E312-436C-8C93-90B9587BB033

คำเตือน:

ไม่ควรปรับเบาะน่ังคนขับขณะขับข่ี เพ่ือให้ผู้ขับขี่มี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

การปรับเบาะนั่งด้วยตัวเอง (ถ้ามีติดตั้ง)
PD23A1-C387F95D-BF50-4181-A1DE-A3A10A7A6EE4

คำเตือน:

เม่ือปรับเบาะน่ัง ให้ลองขยับเบาะน่ังเบา ๆ เพ่ือให้
แน่ใจว่าเบาะนั่งล็อกแน่นหนา ถ้าเบาะนั่ง ล็อกไม่แน่น
หนา เบาะอาจเลื่อนกะทันหันและอาจจะทำให้สูญเสีย
ความสามารถในการควบคุมรถยนต์

เบาะนั่ง

Condition: 'Except for China'/



(17,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

JVR0576X

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

1. ดึงคันปรับขึ้น ①
2. เลื่อนเบาะนั่งไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

3. ปล่อยคันปรับลงเพื่อล็อกเบาะนั่งให้อยู่ในตำแหน่ง

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

1. ดึงคันปรับขึ้น ②
2. เอน พ นัก พิ ง หลั ง ไป ยั ง ตำแห น่ง ท่ี ต้ อ ง กา ร

3. ปล่อยคันปรับลงเพื่อล็อกพนักพิงหลังให้อยู่ใน
ตำแหน่ง

การปรับเอนนี้สามารถใช้เพื่อปรับพนักพิงหลังให้เหมาะสม
กับผู้ น่ังที่มีขนาดร่างกายต่างกัน เพื่อช่วยให้คาดเข็มขัด
นิรภัยได้พอดี (โปรดดู ท่ี “เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-12))

อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให้คนนั่งได้ผ่อนคลายขณะที่จอด
รถ

คำเตือน:

. ไม่ควรปรับเอนพนักพิงหลังมากเกินกว่าตำแหน่ง
ที่น่ังได้สบาย เน่ืองจากเข็มขัดนิรภัยจะสามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเบาะนั่ง
ปรับตรงและเอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง ถ้า

พนักพิงหลังเอนมากเกินไปอาจเกิดความเสี่ยงใน
การล่ืนไถลไปใต้สายเข็มขัดช่วงหน้าตักและได้
รับบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น

. เมื่อปรับเอนเบาะนั่งแล้วให้ลองขยับเบาะนั่งเบา ๆ
เพ่ือให้แน่ใจว่าเบาะนั่งล็อกแน่นหนา ถ้าเบาะน่ัง
ล็อกไม่แน่นหนา เบาะอาจเลื่อนกะทันหันและอาจ
จะทำให้เสียการควบคุมรถยนต์

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

ดึงคันปรับ ③ ขึ้นหรือกดลงเพื่อปรับความสูงเบาะน่ังจน
กระทั่งได้ตำแหน่งที่ต้องการ

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-3

Condition: 'Except for China'/



(18,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

1-4 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

การปรับเบาะนั่งไฟฟ้า (ถ้ามีติดตั้ง)
PD23A1-624568FA-24F3-4D2B-AEE3-5FFE3CFDB812

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

. มอเตอร์ของเบาะนั่งไฟฟ้ามีวงจรป้องกันโอเวอร์โหลด
รีเซ็ตอัตโนมัติ ถ้ามอเตอร์หยุดระหว่างการปรับเบาะนั่ง
ใ ห้ ร อ 3 0 วิ น า ที แ ล้ ว ใ ช้ ส วิ ต ช์ อี ก ค รั้ ง

. ห้ามใช้งานเบาะนั่งไฟฟ้าเป็นระยะเวลานานเมื่อไม่ได้
ติดเครื่องยนต์เพื่อหลีกเลี่ยงแบตเตอรี่หมด

JVR0334X

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

เล่ือนสวิตช์ปรับไปข้างหน้าหรือข้างหลัง ① เพ่ือไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ

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

เล่ือนสวิตช์ปรับไปข้างหน้าหรือข้างหลัง ② เพ่ือไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ

การปรับเอนนี้สามารถใช้เพื่อปรับพนักพิงหลังให้เหมาะสม
กับคนนั่งท่ีมีขนาดร่างกายต่างกัน เพ่ือช่วยให้คาดเข็มขัด
นิรภัยได้พอดี (โปรดดู ท่ี “เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-12))

อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให้คนนั่งได้ผ่อนคลายขณะที่จอด
รถ

คำเตือน:

ไม่ควรปรับเอนพนักพิงหลังมากเกินกว่าตำแหน่งที่นั่ง
ได้สบาย เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยจะทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อเบาะนั่งปรับตรงและเอาหลัง
แนบกับพนักพิงหลัง ถ้าพนักพิงหลังเอนมากเกินไป
อาจเกิดความเส่ียงในการลื่นไถลไปใต้สายเข็มขัด

ช่ วง หน้า ตัก และ ได้ รับ บาด เจ็บ เ พ่ิม มาก ข้ึน

SSS1052

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

1. ดึงสวิตช์ปรับขึ้นหรือกดลง เพ่ือปรับความสูงเบาะน่ัง
จนกว่าจะได้ตำแหน่งที่ต้องการ

2. เลื่อนสวิตช์ขึ้นหรือลง เพื่อปรับองศาด้านหน้าของ
เบาะนั่งจนกว่าจะได้ตำแหน่งที่ต้องการ

Condition: 'Except for China'/



(19,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

SSS1053

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

แผ่นรองหลังช่วยรองรับหลังส่วนล่างของคนขับ

กดที่แต่ละด้านของสวิตช์ปรับตั้ง เพื่อปรับตั้งบริเวณท่ีรอง
หลังจนกระทั่งได้ตำแหน่งที่ต้องการ

เบาะนั่งแถวสอง
GUID-D6136959-3FC3-478C-A06C-9F0373411834

การปรับ
GUID-DF54C8C3-6EA6-4122-A2BD-EF47CCDFF5AA

JVR0604X

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

1. ดึงคันปรับขึ้น ①
2. เลื่อนเบาะนั่งไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

3. ปล่อยคัน ปรับ ① ลง เพื่อ ล็อก เบาะ น่ัง ให้ อย ู่ ใน
ตำแหน่ง

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

1. ดึงคันปรับ ②
2. ปรับ เอนพนัก พิง หลัง ไป ยัง ตำแหน่งที่ ต้อง การ

3. ปล่อยคันปรับ ② ลงเพื่อล็อกพนักพิงหลังให้อยู่ใน
ตำแหน่ง

การปรับเอนนี้สามารถใช้ เพ่ือปรับเอนพนักพิงหลังให้
เหมาะสมกับผู้นั่งที่มีขนาดร่างกายต่างกัน เพื่อช่วยให้คาด
เข็มขัดนิรภัยได้พอดี (โปรดดูท่ี “เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-
12))

อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให้คนนั่งได้ผ่อนคลายขณะที่จอด
รถ

คำเตือน:

เมื่อปรับเอนเบาะนั่งแล้วให้ลองขยับเบาะนั่งเบา ๆ เพื่อ
ให้แน่ใจว่าเบาะนั่งล็อกแน่นหนา ถ้าเบาะน่ังล็อกไม่
แน่นหนา เบาะน่ังอาจเล่ือนกะทันหันและทำให้ได้รับ
บาดเจ็บรุนแรงได้

การเข้าถึงเบาะนั่งแถวสาม
GUID-13EA1F76-8559-47B2-B6BD-4DB1404BEF71

คำเตือน:

. ห้ามพับเบาะนั่งแถวสองลงเม่ือมีผู้โดยสารอยู่
บริเวณเบาะน่ัง หรือมีสัมภาระวางอยู่บนเบาะน่ัง
ผู้โดยสารอาจถูกผลักออกจากเบาะนั่งตกลงมาที่
พื้น และได้รับบาดเจ็บ

. ห้ามพับ เบาะ น่ัง แถวสองขณะรถยนต์ กำลัง
เคลื่อนที่

. ห้ามพับเบาะน่ังแถวสองขณะรถยนต์กำลังวิ่งอยู่

. ระมัดระวังอย่า ให้ เบาะนั่ง แถวสองหนีบหรือ
กระแทกร่างกายของท่านหรือผู้อื่นเมื่อทำการพับ
เบาะ ให้แน่ใจว่าช่องที่เบาะเลื่อนไม่มีวัตถุใดขวาง
อยู่

เบาะนั่งแถวสองสามารถเลื่อนมาข้างหน้าเพื่อให้เข้าถึงหรือ
ออกจากเบาะนั่งแถวสามได้ง่าย

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

JVR0605X

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-5

Condition: 'Except for China'/



(20,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

1-6 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

เพ่ือเข้าไปเบาะน่ังแถวสาม ดึงคันปรับ Ⓐ ท่ีเบาะน่ังแถว
สองและพับพนักพิงหลังไปข้างหน้า ① เป็นมุมเหนือฐาน
เบาะ ฐานเบาะจะยกขึ้นและเบาะน่ังแถวสองจะพับไป
ข้างหน้า ② โดยอัตโนมัติ การทำเช่นนี้จะปลดล็อกด้าน
หลังของเบาะนั่ง ทำให้เลื่อนไปข้างหน้าได้

เพื่อออกจากเบาะนั่งแถวสาม ดึงคันปรับ Ⓐ ที่เบาะนั่งแถว
สองและพับพนักพิงหลังไปทางด้านหน้าของฐานเบาะ
เบาะ น่ังจะยกขึ้นและ เล่ือนไป ข้างหน้า โดย อัตโนมัติ

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

SSS1094

กดสวิตช์ปรับเล่ือนเบาะท่ีคอนโซลกลางค้างไว้ พนักพิง
หลังจะพับลง

มุมด้านล่างของฐานเบาะจะยกขึ้นและเบาะน่ังแถวสองจะ
เลื่อนไปข้างหน้า

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

JVR0624X

เมื่อต้องการเลื่อนเบาะนั่งแถวสองกลับเข้าตำแหน่งเดิม ดัน
เบาะนั่ง ไปข้างหลัง ปรับพนักพิงหลังขึ้นจนเข้า ล็อก

คำเตือน:

. ขณะทำการปรับเบาะนั่งแถวสองเข้าตำแหน่งเดิม
ห้ามผู้โดยสารที่นั่งอยู่เบาะนั่งแถวสามวางเท้าบน
บริเวณฐานเบาะนั่งแถวสอง เพราะอาจทำให้เกิด
การบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกหนีบเท้า

. เมื่อเลื่อนเบาะน่ังแถวสองกลับเข้าตำแหน่งเดิม
ให้แน่ใจว่าอยู่ในตำแหน่งที่ล็อกเข้าที่ หากพนัก
พิงหลังไม่ล็อกเข้าที่ ผู้โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุหรือจากการหยุดกะทันหัน

. หลังจากเลื่อนเบาะน่ังแถวสองกลับเข้าที่แล้ว ให้
ทดสอบด้วยการขยับเบาะนั่งเบา ๆ เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าเบาะล็อกเข้าที่แล้ว มิเช่นนั้น เบาะนั่งอาจเลื่อน
กะทันหันและทำให้ ได้ รับบาด เจ็บ ร ุนแรงได้

. เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับเข้าตำแหน่งตั้งตรง ให้
แน่ใจว่าอยู่ในตำแหน่งที่ล็อกเข้าที่ หากพนักพิง
หลังไม่ล็อกเข้าที่ ผู้โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุหรือจากการหยุดกะทันหัน

. ระมัดระวังอย่า ให้ เบาะนั่ง แถวสองหนีบหรือ
กระแทกร่างกายของท่านหรือผู้อื่นเมื่อทำการพับ
เบาะ ให้แน่ใจว่าช่องที่ เบาะเล่ือนไม่มีวัตถุ ใด
กีดขวางอยู่

. เม่ือเลื่อนเบาะนั่งกลับเข้าตำแหน่งปกติ พนักพิง
ศีรษะ ต้องอยู่ ในตำแหน่งตั้งตรง เพ่ือปกป้อง
ผู้โดยสารในรถ

เบาะนั่งแถวสาม
GUID-8FADE7DE-F737-462B-8430-ADFFF43EE95F

การปรับเอน
GUID-C3B5625E-E7E3-488F-8EA5-D2625E2E7CC1

JVR0606X

ดึงสายรัด Ⓐ ขึ้น และปรับพนักพิงหลังไปยังตำแหน่งท่ี
ต้องการ ปล่อยสายรัดหลังจากปรับพนักพิงหลังไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการแล้ว

การปรับเอนนี้สามารถใช้เพื่อปรับพนักพิงหลังให้เหมาะสม
กับผู้นั่งที่มีขนาดร่างกายต่างกันเพื่อให้สามารถคาดเข็มขัด
นิรภัยได้พอดี (โปรดดูที่ “ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัด
นิรภัย” (หน้า 1-12)) อาจปรับพนักพิงหลังเพ่ือให้ผู้นั่ง
สามารถผ่อนคลายขณะที่จอดรถ

Condition: 'Except for China'/



(21,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

คำเตือน:

. ห้ามโดยสารในรถยนต์ที่กำลังเคลื่อนที่หากพนัก
พิงหลังถูกปรับ เอนลง เพราะอาจทำให้ เกิด
อันตรายได้ เน่ืองจากสายเข็มขัดช่วงไหล่จะไม่
แนบกับลำตัวของท่านเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตัวท่าน
อาจถูกเหว่ียงซึ่งจะทำให้ได้รับบาดเจ็บท่ีลำคอ
หรือส่วนอ่ืน ๆ ที่รุนแรง นอกจากน้ี ท่านยังอาจ
ลื่นไถลไปใต้สายเข็มขัดช่วงหน้าตักและอวัยวะ
ภายในได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้

. เพ่ือประสิทธิภาพการป้องกันสูงสุด ขณะที่รถ
กำลังแล่น พนักพิงหลังควรอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง
ให้นั่งเอาหลังชิดกับพนักพิงและนั่งหลังตรงเสมอ
โดยท่ีเท้าทั้งสองอยู่บนพ้ืนรถและปรับเข็มขัด
นิรภัยให้เหมาะสม โปรดดูที่ “ข้อควรระวังในการ
ใช้เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-12)

. หลังจากทำการปรับตั้ง ให้โยกเบาะนั่งเบา ๆ เพื่อ
ให้แน่ใจว่าเบาะน่ังล็อกแน่นหนาถ้าเบาะนั่งล็อก
ไม่แน่น เบาะนั่งอาจเลื่อนกะทันหันและได้ รับ
บาดเจ็บรุนแรงได้

การพับ
GUID-C8F9D0DA-A5D6-42A4-B0E0-CC3925B4084B

คำเตือน:

. ห้ามให้ผู้ โดยสารนั่งในห้องเก็บสัมภาระหรือ
เบาะน่ังแถวสามเม่ือเบาะพับลงอยู่การใช้พ้ืนที่
เหล่านี้โดยไม่มี เคร่ืองป้องกันที่ เหมาะสม อาจ
ทำให้บาดเจ็บร้ายแรงเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือจาก
การหยุดรถกะทันหันได้

. มัดสัมภาระทุกชิ้นให้แน่นหนาด้วยเชือกหรือสาย
ยึดเพื่อป้องกันการเลื่อนหรือเคลื่อนที่ ห้ามวาง

สัมภาระให้สูงกว่าพนักพิงหลัง หากมีการหยุดรถ
อย่างกะทันหันหรือเมื่อมีการชนเกิดขึ้นผู้โดยสาร
อาจได้รับบาดเจ็บจากสัมภาระที่ไม่ได้ จัดเก็บ
อย่างเรียบร้อยและแน่นหนา

. เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับเข้าตำแหน่งตั้งตรง ให้
แน่ใจ ว่าอยู่ ในตำแหน่ง ท่ีล็อกเข้าที่ มิ เช่นนั้น
ผู้โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ
จากการหยุดรถกะทันหัน

. เม่ือเลื่อนเบาะนั่งกลับเข้าตำแหน่งปกติ พนักพิง
ศีรษะ ต้องอยู่ ในตำแหน่งตั้งตรง เพ่ือปกป้อง
ผู้โดยสารในรถ

. มัดสัมภาระทุกช้ินให้แน่นหนา เพ่ือป้องกันการ
เลื่อนหรือเคลื่อนที่ห้ามวางสัมภาระให้สูงกว่าพนัก
พิงหลัง เพราะหากเกิดการหยุดรถอย่างกะทันหัน
หรือเม่ือเกิดการชนผู้โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บ
จากสัมภาระที่ไม่ได้จัดเก็บอย่างเรียบร้อยและ
แน่นหนา

ข้อควรระวัง:

. ห้ามพับเบาะน่ังแถวสามเม่ือมีคนนั่งอยู่บริเวณ
เบาะหลัง หรือ มีสัมภาระวางอยู่ บน เบาะหลัง

. เมื่อทำการพับเบาะ ระมัดระวังอย่าให้เบาะนั่งแถว
สาม กระแทกร่างกายของท่านหรือผู้ อ่ืนและ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องที่เบาะเลื่อนไม่มีวัตถุ
ขวางอยู่

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

JVR0607X

1. ให้แน่ใจว่าพนักพิงศีรษะปรับลงมาสุดแล้ว

2. ดึงสายรัด Ⓐ และพับพนักพิงหลัง

เมื่อต้องการ เล่ือน เบาะ น่ังแถวสามกลับสู่ ตำแหน่ง ท่ี
ผู้โดยสารนั่งได้ให้เลื่อนพนักพิงหลังจนกระทั่งล็อกเข้าท่ี

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

JVR0608X

การพับเบาะนั่งแถวสามเพื่อให้บรรทุกสัมภาระได้มากขึ้น:

1. ให้แน่ใจว่าพนักพิงศีรษะปรับลงมาสุดแล้ว

2. ดึงสายรัด ① และพับพนักพิงหลัง

การเลื่อนเบาะนั่งแถวสามกลับสู่ตำแหน่งที่ผู้โดยสารนั่งได้:

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-7
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1-8 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ใช้สายรัด ② ยกพนักพิงหลัง ดึงจนกระทั่งพนักพิงหลัง
ล็อกเข้าที่ให้แน่ใจว่าดึงพนักพิงขึ้นอย่างถูกต้องจนถึง
ตำแหน่งตั้งตรงและล็อกเข้าที่

ที่พักแขน (เบาะนั่งแถวสอง)
GUID-A55A5057-2552-4A5E-B3BD-D00DBD5AA730

JVR0589X

ดึง ท่ีพัก แขน ไป ข้าง หน้า จน กระทั่ง อย ู่ ใน แนว นอน

เบาะนั่งย้ายตำแหน่งได้
GUID-89AD0F42-A6FF-428E-A336-85BCD55E990B

คำเตือน:

. ห้ามให้ผู้โดยสารนั่งในห้องเก็บสัมภาระหรือเบาะ
หลังเมื่อเบาะพับลงอยู่เพราะกรณีที่เกิดการชน
ผู้ โดยสารที่ น่ังอยู่ บริเวณดังกล่าวโดยท่ีไม่มี
เคร่ืองป้องกันท่ีเหมาะสมอาจได้รับบาดเจ็บที่
รุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้

. ห้ามให้ผู้โดยสารนั่งในบริเวณใด ๆ ในรถที่ไม่มี
เบาะนั่งและติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าผู้โดยสารทุกคนนั่งบนเบาะน่ังและคาดเข็มขัด
นิรภัยอย่างถูกต้อง

. ห้ามพับเบาะหลังลงเม่ือมีคนน่ังอยู่บริเวณเบาะ
หลัง หรือมีสัมภาระวางอยู่บนเบาะน่ังด้านหลัง

. ควรปรับพนักพิง ศีรษะ ให้ เหมาะสมทุกคร้ัง
เนื่องจากจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
หากมีการเปล่ียนพนักพิงศีรษะหรือปรับอย่าง
เหมาะสมทุกคร้ัง เมื่อมีการถอดพนักพิงออก

. ถ้าพนักพิงศีรษะถูกถอดออกไม่ว่ากรณีใด ๆ ควร
เก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อ
ผู้โดยสารหรือความเสียหายต่อรถยนต์ในกรณีที่
รถยนต์ เบรก กะทัน หัน หรือ เกิด อ ุ บัติ เหต ุ

. เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับเข้าตำแหน่งตั้งตรง ให้
แน่ใจ ว่าอยู่ ในตำแหน่ง ท่ีล็อกเข้าที่ มิ เช่นนั้น
ผู้โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ
จากการหยุดรถกะทันหัน

. จัดเก็บสัมภาระทุกชิ้นให้แน่นหนา เพื่อป้องกัน
การเลื่อนหรือเคลื่อนที่ห้ามวางสัมภาระให้สูงกว่า
พนักพิงหลัง เนื่องจากการหยุดรถกะทันหันหรือ
เกิดการชนผู้ โดยสารอาจได้ รับบาดเจ็บจาก
สัมภาระที่ไม่ได้จัดเก็บอย่างเรียบร้อยและแน่น
หนา

. เมื่อพับพนักพิงหลังลงเพื่อให้บรรทุกสัมภาระได้
มากขึ้น ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานเบาะได้ถูก
ล็อก เข้าที่ แล้วโดยการทดสอบโยกฐานเบาะ
มิเช่นนั้นสัมภาระที่วางอยู่บนพนักพิงหลังที่พับอยู่
อาจกระเด็นทำให้เกิดการบาดเจ็บและทำให้รถ
เสียหาย

ข้อควรระวัง:

. เม่ือพับเบาะน่ังแถวสองเพ่ือให้สามารถบรรทุก
สัมภาระได้มาก ข้ึนต้องตรวจสอบให้แน่ใจ ว่า
สัมภาระ ไม่ ได้ สัมผัส กับคอนโซลกลาง เพื่อ
หลีก เล่ียงความ เสียหายที่ อาจจะ เกิดขึ้นกับ
คอนโซล

. เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่อตัวท่านเองและผู้อื่น
เมื่อทำการพับหรือ เลื่อน เบาะ น่ัง ส ู่ ตำแหน่ง
ตั้งตรง:

— ตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องที่ เบาะเล่ือนไม่มี
วัตถุใดขวางอยู่

— ระมัดระวังอย่าให้มือหรือเท้าเข้าไปติดหรือ
ถูกหนีบใต้เบาะนั่ง

การพับเก็บเบาะนั่งแถวสองและแถวสาม
GUID-B2EB04A4-2DA6-479C-BDE0-CD43624600C6

การพับเก็บเบาะน่ังแถวสองและแถวสามเพื่อให้บรรทุก
สัมภาระได้มากขึ้น:

การพับด้วยตัวเอง:

JVR0627X

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

1. ดึงคันปรับที่เบาะนั่งแถวสอง พนักพิงหลังจะพับลง
และฐานเบาะจะเอนไปข้างหน้า โปรดดูที่ “การเข้าถึง
เบาะนั่งแถวสาม” (หน้า 1-5)

การใช้งานสวิตช์:

1. กดสวิตช์ท่ีคอนโซลกลางค้างไว้ พนักพิงหลังจะพับ
ลงและเลื่อนไปข้างหน้า โปรดดูที่ “การเข้าถึงเบาะนั่ง
แถวสาม” (หน้า 1-5)

SSS1120

2. ดันเบาะที่พับลงจนกระทั่งล็อกเข้าที่

JVR0628X

3. พับเบาะน่ังแถวสามราบลงโดยใช้สายรัดท่ีเบาะน่ัง
โปรดดูที่ “การพับ” (หน้า 1-7)

4. เลื่อนเบาะนั่งแถวสามกลับสู่ตำแหน่งที่ผู้โดยสารนั่งได้
โดยปรับพนัก พิงหลัง เบาะนั่ง แถวสาม ให้ อยู่ ใน
ตำแหน่งตั้งตรง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักพิงหลัง
ล็อก เข้ า ท่ี โปรด ด ู ท่ี “การ พับ” (หน้ า 1 -7 )

5. เลื่อนเบาะนั่งแถวสองกลับสู่ตำแหน่งที่ผู้โดยสารนั่งได้
โดยปรับพนัก พิงหลัง เบาะ น่ัง แถวสอง ให้ อยู่ ใน
ตำแหน่งตั้งตรง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักพิงหลัง
ล็อกเข้าที่

ข้อควรระวัง:

เมื่อพับเบาะนั่งแถวสองเพื่อให้บรรทุกสัมภาระได้มาก
ขึ้น ให้แน่ใจว่าสัมภาระไม่ได้สัมผัสกับคอนโซลกลาง
เพ่ือหลีก เลี่ยงความ เสียหายที่ อาจจะ เกิด ข้ึนกับ
คอนโซล

PD23A1-756C0B1C-6DF9-49F9-B5B6-A1A9A73E2F26

คำเตือน:

พนักพิงศีรษะช่วยเสริมระบบความปลอดภัย อ่ืน ๆ
ของรถยนต์ ซึ่งช่วยเสริมการป้องกันการบาดเจ็บจาก
การชนทางด้านหลัง ต้องทำการปรับพนักพิงศีรษะ
แบบปรับ ได้ ให้ ถ ูกต้องตามที่ ระบ ุ ไว้ ในหมวดนี้
ตรวจสอบระดับของพนักพิงศีรษะหากมีผู้ใช้เบาะนั่ง
ก่อนหน้า ห้ามติดตั้งสิ่งใด ๆ เข้ากับก้านพนักพิงศีรษะ
หรือถอดพนักพิงศีรษะออก ห้ามใช้เบาะนั่งหากพนัก
พิงศีรษะถูกถอดออก ถ้ามีการถอดพนักพิงศีรษะออก
ให้ทำการติดต้ังพนักพิงศีรษะกลับเข้าที่และปรับให้
เหมาะสมก่อนจะใช้งานเบาะน่ัง การไม่ปฏิบัติตาม
คำแนะนำดังกล่าวนี้อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้
งานของพนักพิงศีรษะลดลง ซึ่งจะเพิ่มความเส่ียงใน
การได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจากการชนได้

. พนักพิงศีรษะทที่ติดตั้งอยู่ในรถอาจมีทั้งแบบพนักพิง
ห ลั ง แ บ บ ป รั บ ไ ด้ ห รื อ แ บ บ ป รั บ ไ ม่ ไ ด้

. พนักพิงศีรษะแบบปรับได้มีร่องหลายร่องท่ีก้านพนัก
เพื่อให้ล็อกได้ในตำแหน่งที่ต้องการ

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

. การปรับที่ถูกต้อง:
— สำหรับแบบปรับได้ ต้องจัดตำแหน่งพนักพิงศีรษะ

จนกระทั่งกึ่งกลางของพนักพิงศีรษะอยู่ระดับเดียว
กับกึ่งกลางหู

— ถ้าตำแหน่งของหูยังสูงกว่าตำแหน่งท่ีแนะนำ ให้
ปรับพนัก พิง ศีรษะให้ อยู่ ในตำแหน่งสูงที่ส ุด

. ถ้าพนักพิงศีรษะถูกถอดออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้
ติดต้ังกลับและล็อกเข้าท่ีก่อนนั่งในตำแหน่งนั้น ๆ

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-9

พนักพิงศีรษะ
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1-10 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ส่วนประกอบของพนักพิงศีรษะแบบปรับ
ได้

PD23A1-F49D7BD2-0832-400D-B1B8-C5052218D6C2

SSS0992

1. พนักพิงศีรษะแบบปรับได้

2. ร่องหลายร่อง

3. ปุ่มล็อก

4. ก้านพนัก

ส่วนประกอบของพนักพิงศีรษะแบบปรับ
ไม่ได้

PD23A1-A1CE33B3-80D0-47EC-ADBE-9BB7F69BC68C

JVR0203X

1. พนักพิงศีรษะแบบถอดได้

2. ร่องเดียว

3. ปุ่มล็อก

4. ก้านพนัก

การถอด
PD23A1-B364E605-9931-47E4-8630-70FB41ABFCCF

SSS1037

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

1. ดึ ง พนัก พิง ศี รษะ ขึ้ น ไป ยัง ตำแหน่ง ส ู ง ท่ีส ุ ด

2. กดปุ่มล็อกค้างไว้

3. ถอดพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั่ง

4. เก็บพนักพิงศีรษะไว้อย่างเหมาะสมให้แน่นหนาเพื่อไม่
ให้พนักพิงศีรษะกลิ้งไปมาในรถ

5. ติดตั้งกลับเข้าที่และปรับพนักพิงศีรษะให้เหมาะสม
ก่อนจะใช้งานเบาะนั่ง

การติดตั้ง
PD23A1-3F88B9C5-C281-42BE-93FD-E7D87816FC67

SSS1038

1. ใส่ก้านพนักพิงศีรษะลงในรูที่เบาะนั่ง ให้แน่ใจว่าพนัก
พิงศีรษะหันไปในทิศทางท่ีถูกต้อง ต้องติดต้ังก้าน
พ นั ก ท่ี มี ร่ อ ง ① ล ง ใ น ร ู ที่ มี ปุ่ ม ล็ อ ก ②

2. กดปุ่มล็อกค้างไว้ และกดพนักพิงศีรษะลง

3. ปรับพนักพิงศีรษะให้เหมาะสมก่อนใช้งานเบาะนั่ง

การปรับ
PD23A1-12B60556-8078-4634-A022-BE94BA6D8817

SSS0997

Condition: 'Except for China'/



(25,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

สำหรับพนักพิงศีรษะแบบปรับได้

ปรับพนักพิงศีรษะจนกระทั่งก่ึงกลางของพนักพิงศีรษะอยู่
ระดับเดียว กับกึ่งกลางหู ถ้าตำแหน่งของหูยังสูงกว่า
ตำแหน่งท่ีแนะนำ ให้ปรับพนักพิงศีรษะให้อยู่ในตำแหน่ง
สูงที่สุด

JVR0259X

สำหรับพนักพิงศีรษะแบบปรับไม่ได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักพิงศีรษะอยู่ในตำแหน่งเก็บหรือ
ในตำแหน่งอื่น ๆ ที่ร่องล็อกเข้ากับปุ่มล็อก ก่อนใช้งาน
เบาะนั่ง

การปรับขึ้น
PD23A1-6B91C378-3061-4B70-8CFA-DC15822CD3B0

SSS1035

เพื่อปรับพนักพิงศีรษะขึ้น ให้ดึงพนักพิงศีรษะขึ้น

ให้แน่ใจว่าพนักพิงศีรษะอยู่ในตำแหน่งที่ร่องล็อกเข้ากับ
ปุ่มล็อกก่อนใช้งานเบาะนั่ง

การปรับลง
PD23A1-CB50355C-77B4-4D21-9683-DE81030A36FF

SSS1036

เพื่อปรับลง กดปุ่มล็อกค้างไว้ และกดพนักพิงศีรษะลง

ให้แน่ใจว่าพนักพิงศีรษะอยู่ในตำแหน่งที่ร่องล็อกเข้ากับ
ปุ่มล็อก ก่อนใช้งานเบาะนั่ง

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-11
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PD23A1-E14362D8-0956-4A90-AA28-730EEA28AE4F

ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย
PD23A1-18940EF4-D22E-4D9C-A922-1F3396A16D5E

การคาดเข็มขัดนิรภัยที่มีการปรับอย่างถูกต้อง โดยนั่งหลัง
ตรง ชิดกับพนักพิงหลังโดยที่เท้าทั้งสองอยู่บนพ้ืนรถจะ
ช่วยลดโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
และ/หรือช่วยลดระดับความรุนแรงลงได้อย่างมากนิสสัน
ขอสนับสนุนให้ผู้ ขับข่ีและผู้โดยสารทุกคนคาดเข็มขัด
นิรภัยทุกครั้งก่อนการเดินทางแม้ว่าตำแหน่งท่ีนั่งน้ันจะมี
การติดต้ังระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู่แล้วก็ตาม SSS0134A

SSS0136A

SSS0014 SSS0016

เข็มขัดนิรภัย

Condition: 'Except for China'/



(27,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

คำเตือน:

. เข็มขัด นิรภัยถูกออกแบบมาให้คาดแนบกับ
โครงสร้างกระดูกของร่างกายและควรจะคาดต่ำ
ผ่านด้านหน้าของกระดูก เชิงกราน หรือ กับ
กระดูกเชิงกรานหน้าอก และช่วงไหล่ และต้อง
ไม่ให้สายเข็มขัดช่วงหน้าตักคาดผ่านบริเวณ
ท้องน้อยการคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ถูกต้อง อาจ
ทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสได้

. จัดตำแหน่งสายเข็มขัดช่วงหน้าตักไว้ให้พาดต่ำ
และแนบรอบสะโพกเท่าที่สามารถทำได้ห้ามคาด
ที่เอว การคาดสายเข็มขัดช่วงหน้าตักสูงเกินไป
จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บที่
อวัยวะภายในเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยเส้นเดียวกันคาดผ่านคนมาก
กว่าหนึ่งคน เข็มขัดหนึ่งเส้นต้องใช้กับผู้โดยสาร
เพียงคนเดียวเท่าน้ันการคาดเข็มขัดนิรภัยผ่าน
เด็กซึ่งน่ังอยู่บนตักผู้ใหญ่จะทำให้เกิดอันตราย
ได้

. ห้ามมีผู้โดยสารภายในรถมากกว่าจำนวนเข็มขัด
นิรภัย

. ห้ามคาดสายเข็มขัดนิรภัยกลับด้าน ไม่ควรคาด
สาย เ ข็ม ขัด ที่ บิ ด เ ป็น เกลียว ซ่ึ ง จะ ทำให้
ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

. เ พ่ือ ให้ สามารถ ทำ การ ป้องกัน ผ ู้ ขับ ข่ี และ
ผู้โดยสารได้ตามที่ได้รับการออกแบบควรทำการ
ปรับเข็มขัดนิรภัยให้แนบกับลำตัวที่สุดเท่าที่ไม่
ทำให้เกิดความอึดอัดท้ังนี้ สายเข็มขัดที่หย่อน
เกินไป จะลดประสิทธิภาพในการป้องกันลงอย่าง
มาก

. ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนที่อยู่ในรถต้องคาด
เข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาผู้โดยสารที่เป็นเด็ก
ควรน่ังในเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ติดต้ังบริเวณเบาะ
ด้านหลังพร้อมคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

. ห้ามพาดเข็มขัดไว้ด้านหลังลำตัวหรือพาดไว้ใต้
วงแขน ต้องคาดสายเข็มขัดช่วงไหล่ผ่านบนไหล่
และหน้าอกเสมอสายเข็มขัดควรอยู่ห่างจาก
ใบหน้าและลำคอแต่ไม่หลุดออกจากไหล่ การ
คาดเข็มขัดนิรภัยไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการ
บาดเจ็บสาหัสได้

. ห้ามทำการดัดแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม
ใด ๆ ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะไปขัดขวางการทำงาน
ของตัวปรับตึงเข็มขัดนิรภัย หรือขัดขวางการ
ปรับความตึงสายเข็มขัดนิรภัย

. ควรทำการดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้สายเข็มขัดเป้ือนน้ำยาขัดสีน้ำมันเครื่อง
สาร เคมี โดย เฉพาะน้ำกรดแบตเตอรี่ วิธี ทำ
ความสะอาดที่ถูกต้องคือ ใช้น้ำสบู่อ่อน และควร
เป ล่ียน เ ข็มขัด นิร ภัย เส้น ใหม่ หาก พบ ว่ า
สายเข็มขัดหลุดลุ่ยมีคราบสะสม หรือเสียหาย

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

. นิสสันขอแนะนำให้ทำการเปลี่ยนชุด เข็มขัด
นิรภัยทั้งชุดหลังจากการชนโดยเฉพาะกรณีที่
เป็นการชนรุนแรงแม้ว่าความ เสียหายจะไม่
ปรากฏเด่นชัดตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัย รวมถึง
ชุดดึงกลับและอุปกรณ์ติดต้ังทั้งหมด เว้นแต่จะ
เป็นการชนที่เล็กน้อยและเข็มขัดนิรภัยไม่มีร่อง
รอยความเสียหายและยังสามารถทำงานได้อย่าง

ถูกต้องอย่างไรก็ตาม การตรวจสอบควรดำเนิน
การ โดยศูนย์ บริการ นิส สัน นอกจากนี้ ควร
ตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัยที่ไม่ได้ใช้งาน ขณะที่
เ กิด การ ชน และ ทำ การ เปลี่ยน ใหม่ ถ้า พบ
ค ว าม เ สี ย ห าย ห รื อ ท ำ ง าน ไ ม่ สมบ ู รณ์

. เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติถูกใช้งานไปแล้วไม่สามารถนำกลับมา
ใช้ใหม่ได้อีก ต้องเปล่ียนใหม่พร้อมกับชุดดึง
กลับ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

. การถอดและการติดต้ังอุปกรณ์ของระบบเข็มขัด
นิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
ควรดำเนินการโดยศูนย์บริการนิสสัน

ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
PD23A1-391C4AD6-2F06-4205-BE55-366EA6C5E424

คำเตือน:

. สำหรับทารกและเด็กเล็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็น
พิเศษนั้น เข็มขัดนิรภัยของรถอาจมีขนาดที่ไม่
พอดีกับตัวเด็กโดยสายเข็มขัดช่วงไหล่อาจพาด
มาอยู่ ใกล้ ใบหน้าหรือลำคอมาก เกินไปและ
สายเข็มขัดช่วงหน้าตักอาจไม่แนบผ่านกระดูก
สะโพกที่มีขนาดเล็กของเด็กได้พอดีหากเกิด
อุบัติเหตุ เข็มขัดนิรภัยท่ีมีขนาดไม่ถูกต้องพอดี
อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรืออันตราย
ถึงแก่ชีวิตได้

. ควร ใช้ เบาะนั่ง สำหรับ เด็กที่ เหมาะสม เสมอ

นอกจากนี้ ยังมีเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบอื่น ๆ สำหรับเด็กที่
โตขึ้นเพื่อการป้องกันเพิ่มเติม
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ทารกและเด็กเล็ก
PD23A1-E94847D1-6A40-4650-955B-125C3ECA7686

SSS0099

นิสสันขอแนะนำให้ทารกและเด็กเล็กต้องนั่งในเบาะน่ัง
สำหรับเด็กเท่านั้น ควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีขนาด
เหมาะสมกับรถและเด็ก และควรทำการติดต้ังและใช้งาน
ตามคำแนะนำของผู้ผลิตทุกครั้ง

เด็กโต
PD23A1-E7E81196-1AD1-4467-B945-35A94DE2AE24

คำเตือน:

. ห้ามปล่อยให้ เด็กยืนหรือคุกเข่าบน เบาะ น่ัง

. ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ในบริเวณที่เก็บสัมภาระใน
ขณะที่รถกำลังแล่น เพราะเด็กอาจได้รับบาดเจ็บ
ร้ายแรงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเมื่อมีการหยุด
รถอย่างกะทันหัน

เด็กที่มีร่างกายโตเกินกว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กควรจะนั่งและ
คาดเข็มขัดนิรภัยที่จัดไว้ให้

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

พาดผ่านท่อนบนช่วงกลางไหล่และสายเข็มขัดช่วงหน้าตัก
พาดต่ำแนบกับสะโพก เบาะน่ังเสริมควรมีขนาดพอดีกับ
เบาะนั่งในรถยนต์ เม่ือเด็กโตข้ึนจนสายเข็มขัดไม่อยู่ใกล้
ใบหน้าหรือลำคออีกต่อไปให้คาดเข็มขัดโดยไม่ต้องใช้
เบาะนั่งเสริม นอกจากนี้ควรใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กโตที่มีให้
เลือกหลายแบบ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

หญิงมีครรภ์
PD23A1-AEA253B0-0EB2-45A3-8A7C-77A6C8748C8C

นิสสันขอแนะนำให้หญิงมีครรภ์คาดเข็มขัดนิรภัย โดยการ
คาดเข็มขัดให้แนบตัวและพาดสายเข็มขัดช่วงหน้าตักให้
ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไว้บริเวณรอบสะโพก ไม่ควรทำการ
คาดที่เอว ให้คาดเข็มขัดช่วงไหล่พาดเหนือไหล่และผ่าน
หน้าอกและระวังไม่ให้สายเข็มขัดช่วงหน้าตัก/ช่วงไหล่
คาดผ่านบริเวณท้องน้อย กรุณาปรึกษาแพทย์เพื่อขอรับ
คำแนะนำแนวทางที่เหมาะสม

ผู้ได้รับบาดเจ็บ
PD23A1-B729A0D8-0A5A-472D-84AA-4609C350F628

นิสสันขอแนะนำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ คาดเข็มขัดนิรภัย ขึ้น
อยู่กับการบาดเจ็บ กรุณาปรึกษาแพทย์สำหรับคำแนะนำ
ตามแนวทางที่เหมาะสม

เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย
PD23A1-C212F0B5-7284-4242-B5D0-1CE0FF552B0B

การเลือกชุดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง
PD23A1-FF5C1257-8A87-435E-A0D4-327B0293ED80

SSS0703

หัว เข็มขัด นิรภัยของเบาะนั่งกลางและลิ้น เข็มขัดจะมี
เครื่องหมาย CENTER ติดไว้ ลิ้นเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่ง
กลางสามารถล็อกเข้ากับหัวเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลาง
เท่านั้น

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด
PD23A1-3EB40FFA-D110-4A7F-B53A-87C147539DB9

การคาดเข็มขัดนิรภัย
PD23A1-391FCFD2-B3B9-4010-9B4D-878A71128608

SSS0292

Condition: 'Except for China'/
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คำเตือน:

พนักพิงหลังไม่ควรเอนมากเกินกว่าตำแหน่งที่นั่งได้
สบาย เน่ืองจากเข็มขัดนิรภัยจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
เม่ือเบาะนั่งปรับตรงและเอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง

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

2. ดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับช้า ๆ และสอด
ลิ้นเข็มขัดลงในหัวเข็มขัดจนกว่าจะรู้สึกได้ถึงการล็อก
เรียบร้อยแล้ว
. ชุดดึงกลับได้รับการออกแบบให้ล็อก เม่ือมี
แรงกระแทกหรือหยุดกะทันหัน การดึงช้า ๆ
ทำให้สายเข็มขัดเลื่อนออกมาได้ และทำให้
ท่าน มี อิสระ ในการ เคล่ือนตัว บน เบาะ น่ัง

. ถ้า เข็มขัด นิรภัย ไม่ สามารถดึง ออก จาก
ตำแหน่งดึงกลับจนสุดได้ ให้ดึงเข็มขัดนิรภัย
ให้สุดแล้วปล่อย จากนั้นค่อย ๆ ดึงเข็มขัด
นิรภัยออกจากชุดดึงกลับ

SSS0467

3. จัดตำแหน่งสายเข็มขัดช่วงหน้าตักให้พาดต่ำและอยู่
ใน ระดับ แนบ รอบ สะโพก ดั ง ที่ แสดง ใน ภาพ

4. ดึงสายเข็มขัดช่วงไหล่ไปทางชุดดึงกลับ เพื่อไม่ให้มี
ระยะหย่อน ให้แน่ใจว่าสายเข็มขัดช่วงไหล่อยู่เหนือ
ไหล่และแนบผ่านหน้าอก

การปรับสายเข็มขัดช่วงไหล่ (สำหรับเบาะหน้า)
PD23A1-F2656EA9-3735-451A-BE4A-2E4AF50ABE08

SSS0351A

คำเตือน:

. ควรปรับความสูงของตัวยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่
ไปที่ตำแหน่งที่เหมาะสมกับท่านท่ีสุด ไม่เช่นน้ัน
อาจทำให้ประสิทธิภาพของระบบความปลอดภัย
ทั้งระบบลดลงและยังเพิ่มโอกาสหรือความรุนแรง
ของการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น

. สายเข็มขัดช่วงไหล่ควรพาดผ่านช่วงกลางของ
ไหล่ และต้องไม่พาดติดกับลำคอ

. ให้แน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยไม่บิดเป็นเกลียว

. ให้แน่ใจว่าตัวยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ยึดแน่นโดย
การพยายามเล่ือนตัวยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ข้ึน
และลง หลังจากทำการปรับตั้ง

ในการปรับต้ัง ให้ดึงปุ่มปลดล็อก ① เข้าหาตัว และเล่ือน
ตัวยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม ② จน
สายเข็มขัดพาดผ่านช่วงกลางของไหล่ สายเข็มขัดควรอยู่
ห่างจากใบหน้าและลำคอแต่ไม่หลุดออกจากไหล่ ปล่อย
ปุ่มเพื่อล็อกตัวยึดสายเข็มขัดในตำแหน่ง

การปลดเข็มขัดนิรภัย
PD23A1-40FD8093-1590-4D59-83F0-2E67047746BC

กดปุ่มบนหัวเข็มขัด เข็มขัดนิรภัยจะดึงกลับโดยอัตโนมัติ

ที่เกี่ยวเข็มขัดนิรภัย (สำหรับเบาะหลังติดประตู)
GUID-67A6694D-6206-427B-A7F9-D34B289E5FC4

JVR0578X

เกี่ยวเข็มขัดนิรภัยเข้ากับที่เกี่ยวเมื่อพับเบาะนั่งด้านหลังลง

การตรวจสอบการทำงานของเข็มขัดนิรภัย
PD23A1-B794C01F-AA78-4BD9-BB79-DDC7CF7793DF

ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยได้รับการออกแบบเพ่ือล็อกการ
เคลื่อนที่ของเข็มขัดนิรภัย:

. เมื่อดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับอย่างเร็ว

. เมื่อลดความเร็วลงอย่างรวดเร็ว

เพื่อเพ่ิมความมั่นใจในการใช้เข็มขัดนิรภัย ให้ตรวจสอบ
การทำงานโดยจับสายช่วงไหล่และดึงไปด้านหน้าอย่าง
รวดเร็ว ชุดดึงกลับควรจะล็อกไม่ให้สายเข็มขัดเล่ือนออก
มาได้อีก ถ้าชุดดึงกลับไม่ล็อกในระหว่างการตรวจสอบ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันทันที

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-15

Condition: 'Except for China'/
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1-16 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด (ถ้ามีติดตั้ง)
PD23A1-62240B1A-50FF-480E-9F1B-BA1128DD3E91

การนำเข็มขัดนิรภัยออกมา
GUID-F53375D1-61E6-4197-AE95-D3ABB2CC0854

JVR0622X

1. ดึงหัวเข็มขัดขึ้น ① เข็มขัดนิรภัยม้วนเก็บอยู่ใต้หัว
เข็มขัด ②

2. ดึงคลี่ออกมา ③

เมื่อไม่ได้ใช้เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด พับและม้วนเก็บ
เข็มขัดนิรภัยไว้ใต้หัวเข็มขัด

การคาดเข็มขัดนิรภัย
PD23A1-9D5491FC-4CDF-4278-B294-097F2969E29A

คำเตือน:

ผู้ ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนที่นั่งอยู่ ในรถควรคาด
เข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลา

JVR0035X

1. สอด ล้ิน เข็มขัดลง ใน หัว เข็มขัด ท่ี มี เคร่ืองหมาย
CENTER จนกระท่ังได้ยินเสียง และทดลองดึงให้
แ น่ ใ จ ว่ า ข า ล็ อ ก ถ ู ก ล็ อ ก เ รี ย บ ร้ อ ย แ ล้ ว

JVR0036X

2. ปรับความยาวเข็มขัดนิรภัย สำหรับปรับให้ส้ันลง ให้
จับลิ้นเข็มขัดนิรภัยและดึงสายเข็มขัดเส้นบนดังแสดง
ในภาพ ① สำหรับปรับให้ยาวขึ้น ให้ จับล้ินเข็มขัด
นิรภัยและดึงสายเข็มขัดเส้นล่างดังแสดงในภาพ ②

JVR0037X

3. จัดตำแหน่งสายเข็มขัดช่วงหน้าตักให้พาดต่ำและอยู่
ใน ระดับ แนบ รอบ สะโพก ดั ง ที่ แสดง ใน ภาพ

การปลดเข็มขัดนิรภัย
PD23A1-58DDFB9C-2329-474B-A774-0BA343F15799

กดปุ่มบนหัวเข็มขัด

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย
PD23A1-6BF4BB35-1E1E-49F1-ADEA-CFFF4CD99C75

ให้ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยและส่วนประกอบโลหะทั้งหมด
เป็น ระยะ ๆ เพ่ือ ด ู ว่า ส่วน ประกอบ เช่น หัว เข็มขัด
ล้ินเข็มขัด ชุดดึงกลับ สายยืดหยุ่น และตัว ยึดทำงาน
ถูกต้องหรือไม่ ถ้าพบว่ามีชิ้นส่วนท่ีหลวม เสื่อมสภาพ มี
รอยตัด หรือความเสียหายอื่น ๆ บนสายเข็มขัด ควรทำการ
เปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยทั้งชุด

ถ้ามีสิ่งสกปรกสะสมในตัวนำสายเข็มขัดช่วงไหล่ของตัวยึด
เข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับได้ช้า ให้เช็ดทำ
ความสะอาดตัวนำสายเข็มขัดช่วงไหล่ด้วยผ้าแห้งที่สะอาด

Condition: 'Except for China'/
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การทำความสะอาดสายเข็มขัดให้ใช้น้ำสบู่อ่อน หรือน้ำยา
ซักแห้งที่แนะนำสำหรับการทำความสะอาดเครื่องหนังหรือ
พรม แล้วเช็ดออกด้วยผ้าและท้ิงไว้ในร่มจนเข็มขัดนิรภัย
แห้ง ห้ามปล่อยให้เข็มขัดนิรภัยถูกดึงกลับเข้าไปจนกว่า
สายเข็มขัดจะแห้งสนิท

PD23A1-13C5E90E-D7AE-4922-9F00-D9E6EAF19D7E

ข้อควรระวังในการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก
PD23A1-E1FB12A0-C2B8-4595-A074-B4658FD76E0A

SSS0099

คำเตือน:

. ทารกและเด็กเล็กไม่ควรนั่งบนตักผู้ใหญ่ขณะ
โดยสารอยู่ในรถยนต์เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เด็ก
อาจถูกอัดอยู่ระหว่างตัวผู้ใหญ่กับช้ินส่วนของ
รถยนต์นอกจากนี้ การคาดเข็มขัดนิรภัยผ่านเด็ก
ที่นั่งอยู่บนตักผู้ใหญ่อาจทำให้เกิดอันตรายได้

. ทารกและเด็กเล็กต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
เข็มขัดนิรภัยของรถอาจมีขนาดที่ไม่พอดีกับตัว
เด็กโดยสายเข็มขัดช่วงไหล่อาจพาดมาอยู่ใกล้
ใบหน้าหรือลำคอมากเกินไป และสายเข็มขัดช่วง
หน้าตักอาจไม่แนบผ่านกระดูกสะโพกท่ีมีขนาด
เล็กของเด็กได้พอดี ซ่ึงหากเกิดอุบัติเหตุ ข้ึน
เข็มขัดนิรภัยที่มีขนาดไม่พอดี อาจทำให้เกิดการ
บาด เจ็บ ร ุนแรง หรือ อันตราย ถึงแก่ ชีวิต ได้

. เมื่อมีทารกและเด็กเล็กเดินทางไปกับรถ ควรให้
นั่งอยู่ในเบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสมการไม่ใช้
เบาะนั่งสำหรับเด็กอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตได้

. เบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ
สำหรับทารกและเด็กเล็กมีให้เลือกหลายแบบและ
จากผู้ผลิตหลายรายเมื่อเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ควรลองให้เด็ก น่ังบนเบาะนั่งสำหรับเด็กแล้ว
ตรวจสอบการปรับต้ังค่าต่าง ๆ เพ่ือให้แน่ใจว่า
เบาะนั่งนั้นเหมาะสมกับเด็กและทำการติดตั้งและ
ใช้งานตามคำแนะนำของผู้ผลิตทุกครั้ง

. นิสสันขอแนะนำให้ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว้บน
เบาะนั่งด้านหลังทั้งนี้ จากสถิติ ของการ เกิด
อุบัติเหตุ เด็กที่คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องบน
เบาะนั่ง ด้านหลังจะปลอดภัยกว่าการนั่ง บน
เบาะนั่งด้านหน้า

. ให้ทำการติดตั้งและใช้งานเบาะน่ังสำหรับเด็ก
ตามคำแนะนำของผู้ผลิตทุกครั้งควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าได้ทำการเลือกซื้อเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มี
ขนาดเหมาะสมกับเด็กและรถเนื่องจากเบาะน่ัง
สำหรับเด็กบางแบบอาจไม่สามารถติดตั้งลงใน
รถได้อย่างเหมาะสม

. ทิศทางของเบาะนั่งสำหรับเด็กไม่ว่าแบบหันหน้า
ออกหรือแบบหันหลังออกข้ึนอยู่ กับแบบของ
เบาะนั่งและขนาดของเด็กโปรดดูที่คำแนะนำของ
ผ ู้ ผลิต เ ก่ียว กับ เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

. สำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน้าออก ให้
ตรวจสอบจนแน่ใจว่าสายเข็มขัดช่วงไหล่ไม่พาด
อยู่ใกล้ใบหน้าหรือลำคอของเด็กหากพาดอยู่ใกล้
ให้พาดสายเข็มขัดไว้หลังเบาะนั่งสำหรับเด็ก ถ้า
ต้องติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน้าออกบน
เบาะนั่งด้านหน้าโปรดดูที่ “การติดตั้งบนเบาะนั่ง
ผู้โดยสารด้านหน้า” (หน้า 1-28)
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1-18 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าที่ มีการติดตั้งถุงลม
เสริมความปลอดภัยเพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุจน
ทำให้ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าทำงาน
จะเกิดการพองตัวอย่างรุนแรงเบาะนั่งสำหรับเด็ก
แบบหันหลังออกอาจถูกกระแทกโดยถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าและอาจทำให้เด็กได้รับ
บาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิตได้

. ควรปรับพนักพิงหลังแบบปรับได้ให้แน่ใจว่า
เบาะนั่งสำหรับเด็กสัมผัสกับพนักพิงหลังอย่าง
เต็มที่

. ถ้าเข็มขัดนิรภัยอยู่ในตำแหน่งที่ ติดตั้งเบาะน่ัง
สำหรับเด็กจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ล็อกมิเช่นนั้น
อาจทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บจากการพลิกคว่ำของ
เบาะนั่งสำหรับเด็กในขณะที่รถเบรกหรือเข้าโค้ง

. หลังจากติดตั้ง เบาะนั่งสำหรับ เด็กให้ทำการ
ทดสอบก่อนที่จะให้เด็กนั่งดันเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ไปทางซ้ายและขวาและดึงไปด้านหน้า เพ่ือให้
แน่ใจ ว่า เบาะ น่ังล็อกแน่นหนาดีแล้ว เบาะ น่ัง
สำหรับเด็กไม่ควรขยับได้มากกว่า 25 มม. (1
นิ้ว) ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กไม่ล็อกแน่นให้ยึด
สายเข็มขัดให้แน่นตามจำเป็น หรือติดตั้งเบาะนั่ง
สำหรับเด็กบนเบาะนั่งตัวอ่ืนแล้วทดสอบอีกคร้ัง

. ตรวจสอบเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถยนต์ของท่าน
เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกันได้กับระบบ
เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์

. ถ้ายึดเบาะน่ังสำหรับเด็กไม่แน่น โอกาสที่เด็กจะ
ได้รับบาดเจ็บจากรถชนหรือการหยุดรถกะทันหัน
จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

. การใช้ที่ไม่ถูกต้องหรือการติดต้ังเบาะนั่งสำหรับ
เด็กที่ไม่ดีจะเพิ่มความเสี่ยงหรือความรุนแรงของ
การบาดเจ็บทั้งเด็กและผู้โดยสารอ่ืนบนรถและ
สามารถทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

. ต้อง ใช้ เบาะนั่ง สำหรับ เด็กที่ เหมาะสม เสมอ
มิเช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง
หรื อ อันตราย ถึ งแก่ ชี วิ ต ได้ ใน อ ุ บัติ เ หต ุ

. เมื่อไม่ใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก ให้ยึดเบาะนั่งไว้ด้วย
ระบบ เบาะ น่ัง สำหรับ เด็กแบบISOFIX หรือ
เข็มขัดนิรภัยเพ่ือป้องกันไม่ให้กลิ้งไปมาในกรณี
ที่หยุดกะทันหันหรือเกิดอุบัติเหตุ

นิสสันขอแนะนำให้ทารกและเด็กเล็กน่ังในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ควรเลือกเบาะน่ังสำหรับเด็กที่มีขนาดเหมาะสมกับรถ
และต้องทำการติดตั้งและใช้งานตามคำแนะนำของผู้ผลิต
ทุกครั้ง นอกจากนี้ควรใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กโตที่มีให้เลือก
หลายแบบ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ข้อควรระวัง:

โปรดจำไว้ว่าการปล่อยเบาะนั่งสำหรับเด็กทิ้งไว้ในรถ
ที่ปิดกระจกกลางแดดอาจทำให้เบาะ น่ังร้อนมาก
ตรวจสอบพ้ืนผิวเบาะและหัวเข็มขัดก่อนให้เด็กนั่งใน
เบาะนั่งสำหรับเด็ก

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ UNIVERSAL บน
เบาะนั่งด้านหน้าและเบาะนั่งด้านหลัง

GUID-C49427DE-4DC9-4475-BF60-BC6F291F19C6

คำเตือน:

ในรถที่ติดตั้งระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง
ห้ามให้ทารกหรือเด็กเล็กนั่งบริเวณเบาะนั่งผู้โดยสาร
ด้านหน้าเนื่องจากถุงลมเสริมความปลอดภัยมีการ
พองตัวจากการเกิดอุบัติเหตุหรือการชนอาจทำให้
เด็กได้รับบาดเจ็บสาหัส

หมายเหตุ:

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

เมื่อเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็ก โปรดคำนึงถึงข้อต่าง ๆ เหล่า
นี้:

. เลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กท่ีสอดคล้องกับข้อกำหนด
ของ UN R44 หรือ UN R129

. ทดลอง ให้ เ ด็ก น่ัง บน เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก แล้ว
ตรวจสอบการปรับตั้งต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า
เบาะนั่งสำหรับเด็กนั้นเหมาะสมที่จะใช้กับเด็กได้ ทั้งนี้
ต้องมี การทำตามขั้นตอน ท่ีแนะนำ ท้ังหมด เสมอ

. ตรวจสอบเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถยนต์ของท่าน เพื่อ
ให้แน่ใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับระบบเข็มขัดนิรภัย
ของรถยนต์
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. โปรดดูที่ตารางอ้างอิงที่อยู่ต่อจากหมวดนี้ สำหรับ
รายละเอียดตำแหน่งติดตั้งที่แนะนำ และเบาะนั่ง
สำหรับเด็กที่ ได้ รับการรับรองสำหรับรถของท่าน

การแบ่งกลุ่มน้ำหนักของเบาะนั่งสำหรับเด็ก
GUID-67C09C30-8F91-48A5-9075-8B23F1BD1807

กลุ่มน้ำหนัก น้ำหนักของเด็ก

Group 0 ไม่เกิน 10 กก.

Group 0+ ไม่เกิน 13 กก.

Group I 9 ถึง 18 กก.

Group II 15 ถึง 25 กก.

Group III 22 ถึง 36 กก.

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

JVR0371X

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ 0 และ 0+

JVR0372X

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ 0+ และ I

JVR0373X

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ II และ III
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1-20 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ตำแหน่งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได้รับการรับรอง (ไม่มี ISOFIX)
GUID-37CDC96B-BCE2-4392-A781-22F50A479A87

ข้อกำหนดดังต่อไปน้ีจะถูกใช้เมื่อมีการใช้เบาะน่ังสำหรับเด็กท่ีแตกต่างกันตามน้ำหนักของทารกและตำแหน่งการติดต้ัง

กลุ่มน้ำหนัก

ตำแหน่งเบาะนั่ง

เบาะนั่งผู้โดยสาร
ด้านหน้า

เบาะนั่งริมแถว
สอง

เบาะนั่งกลางแถว
สอง

เบาะนั่งแถวสาม

0 <10 กก. X X X X

0+ <13 กก. X L X X

I 9 - 18 กก. L L X L

II 15 - 25 กก. L L X L

III 22 - 36 กก. L L X L

X: ไม่เหมาะกับเบาะนั่งสำหรับเด็ก
U: เหมาะสำหรับ เบาะนั่งสำหรับ เด็กแบบ “Universal” ท่ี ได้ รับการยอมรับสำหรับการใช้ กับกลุ่มน้ำหนักนี้
L: เหมาะสมกับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบพิเศษ
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ตำแหน่งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได้รับการรับรอง (มี ISOFIX)
GUID-CC2944DB-EDDF-46C6-BFAE-18791D9C5D5E

กลุ่มน้ำหนัก

ตำแหน่งเบาะนั่ง

เบาะนั่งผู้โดยสารด้าน
หน้า เบาะนั่งริมแถวสอง เบาะนั่งกลางแถวสอง เบาะนั่งแถวสาม

เปลเด็ก
F ISO/L1 X X X X

G ISO/L2 X X X X

0 (<10 กก.) E ISO/R1 X IL X X

0+ (<13 กก.)

E ISO/R1 X IL X X

D ISO/R2 X IL X X

C ISO/R3 X IL X X

I (9 - 18 กก.)

D ISO/R2 X IL X X

C ISO/R3 X IL X X

B ISO/F2 X IUF X X

B1 ISO/F2X X IUF X X

A ISO/F3 X IUF X X

II (15 — 25 กก.) — — X IL X X

III (22 — 36 กก.) — — X IL X X

X: ตำแหน่งเบาะนั่งที่ไม่เหมาะในการติดตั้งระบบเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX ที่ตำแหน่งเบาะนั่งเหล่านี้
IUF: เหมาะสำหรับระบบเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบให้เด็กหันหน้าไปทางด้านหน้าที่ได้รับการยอมรับกับกลุ่มน้ำหนักนี้
IL: เหมาะสำหรับระบบเหมาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX แบบ semi-universal โดยเฉพาะ
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1-22 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ตำแหน่งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได้รับการรับรอง (รุ่น i-Size)
GUID-6EA6CB93-72A5-4D63-B368-EA5AE39C7609

ข้อ กำหนด ดัง ต่อ ไป น้ี จะ ถ ูก ใช้ เ ม่ือ มี การ ใช้ เบาะ นั่ ง สำหรับ เ ด็ก ที่ แตก ต่าง กัน ตาม ตำแหน่ง การ ติด ต้ัง

เบาะนั่งผู้โดยสารด้าน
หน้า

เบาะนั่งริมแถวสอง เบาะนั่งกลางแถวสอง เบาะนั่งแถวสาม

เบาะนั่งสำหรับเด็ก
มาตรฐาน i-Size

X i-U X X

i-U: เหมาะ สำหรับ เบาะ นั่ ง สำห รับ เ ด็ก มาตรฐาน i -S ize แบบ “un iversa l ” โดย ให้ เด็ก หัน หลัง ออก
i-UF: เหมาะสำหรับ เบาะนั่ง สำหรับ เด็ก มาตรฐาน i-Size แบบ “universal” โดย ให้ เด็ก หันหลัง ออก เท่านั้น
X: ตำแหน่งเบาะนั่งไม่เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กมาตรฐาน i-Size
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เบาะนั่งสำหรับเด็กมาตรฐาน i-Size ที่นิสสันแนะนำให้ใช้
GUID-2BE727DE-23F1-4B35-B01C-ECAD83796CFF

โปรดอ่านคู่มือการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างละเอียด

แบ่งตามน้ำหนัก ชื่อเบาะนั่ง อุปกรณ์ยึดเบาะนั่ง

67-105 ซม.
�18.5 กก.

Maxi Cosi 2way pearl & 2way fix
ISOFIX และขาค้ำยัน

หันหลังออก

67-105 ซม.
�18.5 กก.
>15 เดือน

Maxi Cosi 2way pearl & 2way fix

ISOFIX และขาค้ำยัน
หันหลังออก

ISOFIX และขาค้ำยัน
หันหน้าออก

ระบบเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX
(สำหรับเบาะนั่งแถวสอง)

PD23A1-7DC76B09-0EA2-4072-B4F4-426A6B9E5468

JVR0609X

ตำแหน่งตัวยึด ISOFIX ด้านล่าง
รถยนต์ของท่านติดต้ังจุดยึดพิเศษท่ีใช้กับระบบเบาะนั่ง
สำหรับเด็กแบบ ISOFIX

ตำแหน่งจุดยึด ISOFIX ด้านล่าง
PD23A1-CAF37ADC-310A-44DC-8F73-6B3D6C154EB1

จุดยึด ISOFIX ใช้สำหรับติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กบน
ตำแหน่งเบาะนั่งติดประตูแถวสองเท่านั้น อย่าพยายาม
ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ตำแหน่งเบาะนั่งกลางแถว
สองโดยใช้ตัวยึด ISOFIX

JVR0623X

ตั ว ยึด ISOFIX อย ู่ ท่ี ด้ าน ล่ าง ของ พนัก พิ ง หลั ง

ตัวเกี่ยวตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX
PD23A1-1DCB5C34-B3C7-4A41-8A79-DA750298FBD7

SSS0644

ตัวเกี่ยวตัวยึด
เบาะน่ังสำหรับเด็ก ISOFIX มีตัวเก่ียวสองตัวซ่ึงสามารถ
ยึดเข้ากับตัวยึดสองจุดที่เบาะน่ัง ระบบน้ีไม่จำเป็นต้องใช้
เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์เพ่ือคาดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ต้อง
ทำการตรวจสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กสำหรับแผ่นป้ายข้อมูล
ท่ีระบุว่าใช้ได้กับเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX ข้อมูลน้ีอาจ
จะอยู่ ในคู่มือจากผู้ ผลิต เบาะนั่งสำหรับ เด็ก ISOFIX

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX จำเป็นต้องใช้สายยึดด้านบน
หรืออุปกรณ์ป้องกันการหมุน อ่ืน ๆ เช่น ขารองรับ เม่ือ
ติดตั้ง เบาะน่ังสำหรับเด็ก ISOFIX ให้ อ่านและทำตาม
คำแนะนำในคู่มือเล่มน้ีและของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก
อย่างละเอียด โปรดดูที่ “การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดย
ใช้ ISOFIX (สำหรับ เบาะนั่งแถวสอง)” (หน้า 1-24)

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-23

Condition: 'Except for China'/



(38,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

1-24 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (สำหรับเบาะนั่ง
แถวสอง)

PD23A1-447E8B16-98E2-4348-8705-99CD5A3FBB6A

รถยนต์นิสสัน TERRA ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการ
ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่งแถวสอง เมื่อได้ทำการ
ติด ต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็ก กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม
คำแนะนำในคู่มือเล่มน้ีและของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก
อย่างละเอียดโดยเคร่งครัด

คำเตือน:

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

. สายยึดด้านบนของเบาะน่ังสำหรับเด็กอาจได้รับ
ความเสียหายจากการสัมผัสกับสัมภาระในที่เก็บ
สัมภาระ ให้ทำการเก็บสัมภาระทุกช้ินไว้ในที่
ปลอดภัย เนื่องจากเด็กอาจได้รับบาดเจ็บรุนแรง
หรือ เสียชีวิตจากการชนหากสายยึดด้านบน
เสียหาย

ตำแหน่งของจุดยึด
PD23A1-5D3B4815-F77A-48B1-B607-0B34045C4EA2

JVR0610X

เบาะนั่งแถวสอง
จุดยึดอยู่ในตำแหน่งที่แสดงในภาพ

วางสายยึดด้านบนลงบนส่วนบนของเบาะนั่ง และเกี่ยวเข้า
กับจุดยึดสายยึดที่ทำให้ติดตั้งได้ตรงที่สุด ยึดสายยึดตาม
คำ แนะนำ ของ ผ ู้ ผ ลิต เบาะ เพื่ อ ไม่ ให้ สาย หย่อน

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้
ISOFIX (สำหรับเบาะนั่งแถวสอง)

PD23A1-B85ED6A9-A4F0-44ED-B20E-D7C2486A3188

คำเตือน:

. ติด ตั้ ง เบาะ น่ัง สำหรับ เด็ก ISOFIX ลง บน
ตำแหน่งที่กำหนดเท่านั้น สำหรับตำแหน่งตัวยึด
ISOFIX ด้านล่าง โปรดดูที่ “ระบบเบาะนั่งสำหรับ
เด็กแบบ ISOFIX (สำหรับเบาะน่ังแถวสอง)”
(หน้า 1-23) ถ้ายึดเบาะนั่งสำหรับเด็กไม่แน่น
เด็กได้รับบาดเจ็บที่รุนแรงหรืออันตรายถึงแก่
ชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

. อย่าติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่จำเป็นต้องใช้สาย
ยึดด้านบนลงบนตำแหน่งเบาะนั่งที่ไม่มีตัวยึดสาย
ยึดด้านบน

. ห้ามยึดเบาะน่ังสำหรับเด็ก ตรงตำแหน่งเบาะนั่ง
กลางแถวสองโดยใช้ตัวยึด ISOFIX ด้านล่าง
เบาะนั่งสำหรับเด็กจะติดยึดอย่างไม่ถูก ต้อง

. ตรวจสอบตัวยึดด้านล่างโดยสอดน้ิวเข้าไปใน
บริเวณตัวยึดด้านล่างและสัมผัสว่าไม่มีสิ่งขีด
ขวางในบริเวณตัวยึด ISOFIX เช่น สายเข็มขัด
หรือชิ้นส่วนเบาะรองนั่ง เพราะถ้ามีสิ่งกีดขวางจะ
ทำให้การยึดติดเบาะน่ังสำหรับเด็กจะติดยึดเป็น
ไปอย่างไม่ถูกต้อง

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

. เล่ือนเบาะน่ังไปยังตำแหน่งหลังสุดก่อนติดตั้ง
เบาะนั่งสำหรับเด็ก

Condition: 'Except for China'/



(39,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

การติดตั้งบนเบาะนั่งติดประตูแถวสอง
PD23A1-416D7C15-0486-47F4-B0B4-B7AE71CB1EA4

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

SSS0646A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 1 และ 2
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
เพ่ือการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้เพ่ือติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน้า
ออกบน เบาะ นั่ง ติด ประต ู แถว สอง โดย ใช้ ISOFIX:

1. จัด ตำแหน่ง เบาะ นั่ง สำหรับ เด็ก บน เบาะ นั่ง ①
2. ยึดตัวเกี่ยวตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กกับตัวยึด ISOFIX

ด้านล่าง ②
3. ด้านหลังของเบาะนั่งสำหรับเด็กควรติดกับพนักพิง

หลังของ รถยนต์ ถอดพนัก พิง ศีรษะออก เพื่อ ให้
เบาะนั่งสำหรับเด็กเข้าท่ี (โปรดดูท่ี “พนักพิงศีรษะ”
(หน้า 1-9)) เก็บพนักพิงศีรษะที่ถอดออกไว้ในท่ี
ปลอดภัย ให้แน่ใจว่าติดตั้งพนักพิงศีรษะกลับเมื่อถอด
เบาะนั่งสำหรับเด็กออก ถ้าตำแหน่งเบาะนั่งไม่มีพนัก
พิงศีรษะแบบปรับได้ และเป็นอุปสรรคต่อการจัด
เบาะนั่งสำหรับเด็กให้เข้าที่ ให้ลองตำแหน่งอื่นหรือใช้
เบาะนั่งสำหรับเด็กอื่น

SSS0754A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 4
4. ปรับตัวเกี่ยวให้ส้ันลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให้

แน่นขึ้น กดลง ③ และดันไปข้างหลัง ④ ให้แน่นด้วย
เข่าที่บริเวณตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็ก เพื่อดัน
เบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง

คำเตือน:

ควรปรับพนักพิงหลังแบบปรับได้ให้แน่ใจว่าเบาะน่ัง
สำหรับ เด็ก สัมผัส กับ พนัก พิง หลัง อย่าง เต็ม ที่

5. ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีสายยึดด้านบน ให้พาดสายยึด
และเก่ียว เข้า กับจุดยึดสาย ยึด โปรดดูที่ “จุดยึด
เบาะนั่งสำหรับเด็ก (สำหรับเบาะนั่งแถวสอง)” (หน้า
1-24)

6. ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีอุปกรณ์ป้องกันการหมุนอื่น ๆ
เช่น ขาค้ำยัน ให้ใช้ส่ิงน้ันแทนสายยึดด้านบนตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

SSS0755A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 7
7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

8. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน่นอยู่กับ
ท่ีก่อนเร่ิมใช้งานแต่ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับเด็ก
หลวม ใ ห้ ทำ ขั้ น ตอน ท่ี 3 ถึ ง 7 ซ้ ำ อี ก ค รั้ ง

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

SSS0649A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 1 และ 2
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต
เพ่ือการใช้เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ีเพ่ือติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลัง

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-25

Condition: 'Except for China'/



(40,1)
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1-26 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ออกบน เบาะ นั่ง ติด ประต ู แถว สอง โดย ใช้ ISOFIX:

1. จัด ตำแหน่ง เบาะ นั่ง สำหรับ เด็ก บน เบาะ นั่ง ①
2. ยึดตัวเกี่ยวตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กกับตัวยึด ISOFIX

ด้านล่าง ②

SSS0756A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 3
3. ปรับตัวเกี่ยวให้ส้ันลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให้

แน่นขึ้น กดลง ③ และดันไปข้างหลัง ④ ให้แน่นด้วย
มือท่ีบริเวณตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็ก เพื่อดัน
เบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง

4. ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีสายยึดด้านบน ให้พาดสายยึด
และเก่ียว เข้า กับจุดยึดสาย ยึด โปรดดูที่ “จุดยึด
เบาะนั่งสำหรับเด็ก (สำหรับเบาะนั่งแถวสอง)” (หน้า
1-24)

5. ถ้าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีอุปกรณ์ป้องกันการหมุนอื่น ๆ
เช่น ขาค้ำยัน ให้ใช้ส่ิงน้ันแทนสายยึดด้านบนตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก

SSS0757A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 6
6. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

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

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด

PD23A1-7523374E-6645-44D0-BCEC-CF9EFA4833FE

การติดตั้งบนเบาะนั่งแถวสองและแถวสาม
GUID-68A1FA7C-476E-4D37-A99C-82753F4033A4

คำเตือน:

. อย่าพยายามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง
กลางแถวสอง

. เบาะนั่งกลางแถวสองไม่เหมาะสำหรับการติดตั้ง
เบาะ น่ังสำหรับ เด็ก เพราะอาจทำให้ เกิดการ
บาด เจ็บ สาหัส หรือ อันตราย ถึงแก่ ชี วิต ได้

. เล่ือนเบาะน่ังไปยังตำแหน่งหลังสุดก่อนติดตั้ง
เบาะนั่งสำหรับเด็กหากต้องการติดตั้งบนเบาะนั่ง

แถวสอง

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

ให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต เพื่อการใช้
เบาะ น่ังสำหรับเด็กอย่างเหมาะสมปฏิบัติตาม ข้ันตอน
ต่อไปน้ีเพ่ือติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน้าออกบน
เบาะน่ังแถวสองหรือแถวสามโดยใช้เข็มขัดนิรภัยแบบยึด
สามจุด:

SSS0758A

แบบหันหน้าออก:ขั้นตอนที่ 1
1. จัดตำแหน่งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง ① ถ้า

เบาะนั่งสำหรับเด็กสัมผัสกับเบาะหน้าเลื่อนเบาะหน้า
ไปข้างหน้าจนไม่เกิดการสัมผัสกันอีก ถอดพนักพิง
ศีรษะออกเพ่ือให้เบาะน่ังสำหรับเด็กเข้าท่ีเม่ือถอด
ออก แล้ ว เ ก็ บ พ นัก พิ ง ศี รษะ ใน ที่ ปลอดภั ย

Condition: 'Except for China'/
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SSS0493A

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 2
2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ่านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด② จนกระทั่งได้ยินเสียง และรู้สึกว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

3. เพื่อป้องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย่อน จำเป็นต้องยึด
สายเข็มขัดให้แน่นด้วยอุปกรณ์ล็อกติดกับเบาะน่ัง
สำหรับเด็ก

SSS0647A

แบบหันหน้าออก:ขั้นตอนที่ 4
4. เพื่อให้เข็มขัดนิรภัยตึง ให้ดันไปทางด้านล่าง ③ และ

ด้านหลัง④ ให้แน่นด้วยเข่าเข้าที่บริเวณตรงกลางของ
เบาะน่ังสำหรับเด็ก เพื่อดันเบาะรองนั่งและพนักพิง
หลังขณะท่ีดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น ควรปรับพนักพิงหลัง
แบบปรับได้ให้แน่ใจว่าเบาะน่ังสำหรับเด็กสัมผัสกับ

พนักพิงหลังอย่างเต็มที่

SSS0638A

แบบหันหน้าออก:ขั้นตอนที่ 5
5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวาและดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

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

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

ให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต เพื่อการใช้
เบาะ น่ังสำหรับเด็กอย่างเหมาะสมปฏิบัติตาม ข้ันตอน
ต่อไปน้ีเพ่ือติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะน่ังแถวสองหรือแถวสามโดยใช้เข็มขัดนิรภัยแบบยึด
สามจุด:

SSS0759A

แบบหันหลังออก:ขั้นตอนที่ 1
1. จัด ตำแหน่ง เบาะ นั่ง สำหรับ เด็ก บน เบาะ นั่ง ①

SSS0654A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่2
2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ่านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด② จนกระทั่งได้ยินเสียง และรู้สึกว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

3. เพื่อป้องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย่อน จำเป็นต้องยึด
สายเข็มขัดให้แน่นด้วยอุปกรณ์ล็อกติดกับเบาะน่ัง
สำหรับเด็ก

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-27
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1-28 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

SSS0639A

แบบหันหลังออก:ขั้นตอนที่ 4
4. เพื่อให้เข็มขัดนิรภัยตึง ให้ดันไปทางด้านล่าง ③ และ

ด้านหลัง④ ให้แน่นด้วยมือเข้าที่บริเวณตรงกลางของ
เบาะน่ังสำหรับเด็ก เพื่อดันเบาะรองนั่งและพนักพิง
หลังขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0658A

แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 5
5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑤ ดัน

เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวาและดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

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

การติดตั้งบนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
PD23A1-4A862A3B-1836-4277-AED6-831F202B3E6E

SSS0300A

คำเตือน:

. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะหน้า เพราะเมื่อ เกิดอุบัติเหตุถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าจะพองตัวอย่างรุนแรง
ซึ่งเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลังออกอาจถูก
กระแทกจากถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
และอาจทำให้ เด็ก ได้ รับบาด เจ็บ สาหัสหรือ
อันตรายถึงแก่ชีวิตได้

. นิสสันขอแนะนำให้ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ
หันหลังออกไว้บนเบาะนั่งด้านหลัง อย่างไรก็ตาม
ถ้าจำเป็นต้องติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหัน
หน้าออกบนเบาะน่ังผู้โดยสารด้านหน้า ให้เลื่อน
เบาะน่ังผู้โดยสารด้านหน้าถอยไปยังตำแหน่ง
หลังสุด

. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีสายยึดด้านบนที่
เบาะนั่งด้านหน้า

. ต้องใช้เบาะนั่งแบบหันหลังออกสำหรับเด็กทารก
เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถใช้ที่เบาะนั่งด้านหน้า
ได้

. การไม่ใช้เข็มขัดนิรภัยทำให้เบาะนั่งสำหรับเด็ก
ยึดไม่แน่นพอ อาจทำให้เกิดการพลิกคว่ำได้
หรือยึดไม่แน่นพอและทำให้เกิดการบาดเจ็บเม่ือ
มีการหยุดรถอย่างกะทันหันหรือเกิดการชน

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

ให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต เพื่อการใช้
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม ต้องปฏิบัติตามข้ันตอน
ต่อไปน้ีเพื่อติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน้าออกลง
บนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า โดยใช้เข็มขัดนิรภัยแบบยึด
สามจุดที่ไม่มีโหมดล็อกอัตโนมัติ:

1. เลื่ อน เบาะ น่ัง ถอย ไป ยัง ตำแหน่ง หลัง ส ุด ①

Condition: 'Except for China'/
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SSS0627

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 1 และ 2
2. ปรับหรือถอดพนักพิงศีรษะ ②
3. จัดตำแหน่งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง

SSS0360C

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 4
4. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ่านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอดลง

ในหัวเข็มขัด ③ จนกระท่ังได้ยินเสียง และรู้สึกว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

5. เพื่อป้องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย่อน จำเป็นต้องยึด
สายเข็มขัดให้แน่นด้วยอุปกรณ์ล็อกติดกับเบาะน่ัง
สำหรับเด็ก

SSS0647B

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 6
6. เพื่อให้เข็มขัดนิรภัยตึง ให้ดันไปทางด้านล่าง ④ และ

ด้านหลัง ⑤ ให้แน่นด้วยเข่าเข้าท่ีบริเวณตรงกลาง
ของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพ่ือดันเบาะรองนั่งและพนัก
พิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

คำเตือน:

ควรปรับพนักพิงหลังแบบปรับได้ให้แน่ใจว่าเบาะน่ัง
สำหรับ เด็ก สัมผัส กับ พนัก พิง หลัง อย่าง เต็ม ที่

SSS0302G

แบบหันหน้าออก: ขั้นตอนที่ 7

7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ⑥ ดัน
เบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ้ายและขวา และดึงไปด้าน
หน้า เพ่ือให้แน่ใจว่า เบาะนั่งล็อกแน่นหนาดีแล้ว

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

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด (ถ้ามีติดตั้ง)

PD23A1-AAB72E35-5E79-4AEF-BBD3-729415B4A871

คำเตือน:

. อย่าพยายามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด

. ตำแหน่งเบาะน่ังที่มีเข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด
ไม่เหมาะสำหรับติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็ก เพราะ
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้เข็มขัดนิรภัย
แบบยึดสองจุดอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส
หรืออันตรายถึงแก่ชีวิตได้

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-29

Condition: 'Except for China'/
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1-30 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

PD23A1-7E26D5FA-E059-4E66-8A46-AC447D1179B5

ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
เสริม (SRS)

PD23A1-18D44BAF-6407-48CB-B331-F5D77D606C52

ในหมวดระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) จะมีข้อมูลสำคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝั่งคนขับ
และฝั่งผู้โดยสาร ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามี
ติด ต้ัง) ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามี
ติดต้ัง) และเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
PD23A1-B9681845-BDE7-497A-9508-59E96330653A

ระบบนี้จะช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณศีรษะและหน้าอก
ของผู้ขับขี่ และ/หรือผู้โดยสารด้านหน้า เม่ือเกิดการชน
ทางด้านหน้าบางแบบ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ได้รับการออกแบบให้พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด้าน
หน้า

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามี
ติดตั้ง)

PD23A1-94BEE453-443C-4DCC-8159-04683775A22F

ระบบนี้จะช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณหน้าอกและกระดูก
เชิงกรานของผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า เมื่อเกิดการชน
ทางด้านข้างบางแบบ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง
ได้รับการออกแบบให้พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด้าน
ข้าง

ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้า
มีติดตั้ง)

PD23A1-F16B7D13-E78E-480A-AC9D-DFDA1FC42E71

ระบบนี้จะช่วยรองรับแรงกระแทกที่ศีรษะของผู้ขับขี่
ผู้โดยสารด้านหน้า และด้านหลังท่ีนั่งติดประตู (แถวสอง
และสาม) เมื่อเกิดการชนทางด้านข้างบางแบบ ม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้างได้รับการออกแบบให้พองตัว
เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด้านข้าง

ระบบความปลอดภัยเสริม SRS ออกแบบมาเพื่อเสริมการ
ป้องกันอุบัติเหตุโดยเข็มขัดนิรภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
เท่า น้ัน ไม่ ได้ ออกแบบ มา เ พ่ือทดแทน กัน ระบบ
ความปลอดภัยเสริม (SRS) อาจช่วยรักษาชีวิตและลดการ
บาด เจ็บที่ ร ุนแรง ได้ อย่างไร ก็ ตาม เม่ือถุง ลม เสริม
ความปลอดภัยเกิดการพองตัวอาจทำให้เกิดแผลถลอก
หรือการบาดเจ็บอื่น ๆ ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ได้ช่วย
ป้องกันส่วนล่างของร่างกาย ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให้
ถ ูกต้อง และผู้ โดยสารควร น่ังอยู่ ห่างจากพวงมาลัย
แผงหน้าปัดและประตู ในระยะ ท่ี เหมาะสมตลอดเวลา
(โปรดดู ท่ี “เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-12)) ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยจะพองอย่าง รวดเร็ว เพ่ือช่วยปกป้อง
ผู้ โดยสาร อย่างไร ก็ตามการพองตัวของถุงลม เสริม
ความปลอดภัยอาจทำให้เกิดแรงปะทะ จนทำให้ผู้โดยสาร
ได้ รับบาด เจ็บ หากผู้ โดยสารนั่ง อยู่ ใกล้ ถ ุงลม เสริม
ความปลอดภัยมากเกินไป และถุงลมเสริมความปลอดภัย
จะแฟบลงอย่างรวดเร็วหลังจากการพอง ตัว ดังกล่าว

SRS จะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง “ON” เท่านั้น
เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟ
เตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะสว่างขึ้นเป็น
เวลาประมาณ 7 วินาที แล้วจะดับลง ซึ่งแสดงว่าระบบ
SRS ยังทำงานได้เป็นปกติ (โปรดดูท่ี “ไฟเตือน ไฟ
แสดง และเสียงเตือน” (หน้า 2-7))

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)
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SSS0131A

SSS0132A

คำเตือน:

. โดยปกติถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าจะไม่
พองตัว ถ้าเกิดการชนทางด้านข้าง ด้านหลัง
พลิกคว่ำ หรือชนด้านหน้าแต่ไม่รุนแรง ควรคาด
เข็มขัดนิรภัยอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงหรือ
ความรุนแรงของการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในรูป
แบบต่าง ๆ

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
หน้าจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือท่านนั่งตัวตรง
และเอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง ถุงลมเสริม

ความปลอดภัยด้านหน้าจะพองตัวอย่างรุนแรง
หากผู้นั่งไม่คาดเข็มขัดนิรภัย หรือน่ังโน้มตัวไป
ข้างหน้า หรือนั่งชิดด้าน ข้าง หรือนั่ง ไม่ตรง
ตำแหน่ง จะเพิ่มความเสี่ยงที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
จะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเม่ือเกิดอุบัติเหตุ
นอกจาก น้ี ผ ู้ ขับขี่ และผู้ โดยสาร อาจ ได้ รับ
บาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตจากการ
พองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ดังน้ันจึงควรน่ังหลังชิดกับพนักพิงหลัง ในระยะ
ห่างจากพวงมาลัยในระยะที่เหมาะสมตลอดเวลา
และต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ

. ให้มืออยู่ด้านนอกของพวงมาลัย วางมือท่ีขอบ
ด้านในของพวงมาลัยอาจจะเพ่ิมความเสี่ยงใน
การบาดเจ็บถ้าถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
หน้าพองตัว

SSS0006

SSS0007
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SSS0008

SSS0009

SSS0099

SSS0100

คำเตือน:

. ห้ามให้เด็กนั่งรถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่
นั่งบนเบาะน่ังสำหรับเด็ก ห้ามให้เด็กย่ืนมือหรือ
หน้าออกนอกหน้าต่าง ห้ามอุ้มเด็กไว้บนตักหรือ
ในอ้อมแขน ตัวอย่างตำแหน่งการนั่ง ที่ เป็น
อันตรายแสดงอยู่ในภาพ

. หากไม่ได้คาดเข็มขัดให้เด็กหรือไม่ได้จัดให้เด็ก
นั่งบนเบาะนั่งสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม เด็กอาจ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงแก่ชีวิต เมื่อ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

. ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งด้านหน้า เนื่องจากถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าที่พองตัว อาจทำให้เด็ก
ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ (โปรดดูที่ “
เบาะนั่งสำหรับเด็ก” (หน้า 1-17))

SSS0059A

SSS0140

SSS0159
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(47,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

SSS0162

คำเตือน:

. โดยปกติ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้า
มีติดตั้ง) และม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย (ถ้า
มีติดต้ัง) จะไม่พองตัว เม่ือเกิดการชนทางด้าน
หน้า ด้านหลัง พลิกคว่ำ หรือชนด้านข้างแต่ไม่
รุนแรง ควรคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องเสมอ
เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงของการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
ข้าง และม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง
จะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อท่านน่ังตัวตรงและ
เอา หลัง แนบ กับ พนัก พิง หลัง ถ ุง ลม เสริม
ความปลอดภัยด้าน ข้างและม่านถุงลม เสริม
ความปลอดภัยด้านข้างจะพองตัวอย่างรุนแรง ถ้า
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย นั่งโน้มตัวไปข้างหน้า นั่ง
ชิดด้านข้าง หรือนั่งไม่ตรงตำแหน่ง จะเพิ่มความ
เสี่ยงที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะได้รับบาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิตได้หากเกิดอุบัติเหตุ

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

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

. ห้ามใช้ผ้าคลุมเบาะนั่งบนพนักพิงหลังด้านหน้า
เพราะอาจขัดขวางการพองตัวของถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้าง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติ

PD23A1-78B92E0D-9E66-4D4F-8ED1-2910D1555CBD

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติอาจทำงานพร้อมกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยเมื่อมีการชนบางรูปแบบเกิดขึ้น โดยเป็นการ
ทำงานพร้อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและหูยึด ซ่ึงจะ
ช่วยดึงสายเข็มขัดกลับทันทีท่ีรถชนเพื่อช่วยเหน่ียวร้ัง
ผู้โดยสารไว้ (โปรดดูที่ “ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ” (หน้า 1-39))

ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
PD23A1-DFFFE86B-BAB2-44F5-8FF1-B78E4ECAC2AF

SSS1016

ตำแหน่งป้าย
ป้ายเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าจะติดอยู่
ในรถ ตามที่แสดงในภาพ

ป้ายเตือน ① อยู่หน้าแผ่นบังแดดด้านคนขับและ/หรือด้าน
ผู้โดยสาร

ป้ายน้ีจะเตือนไม่ให้ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกบนเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าเนื่องจากการติด ต้ัง
เบาะนั่งสำหรับเด็กในตำแหน่งนี้อาจทำให้ทารกได้รับ
บาดเจ็บที่รุนแรงถ้าถุงลมเสริมความปลอดภัยเกิดการพอง
ตัวในระหว่างการชน
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JVR0243X

① ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
ป้าย ① เตือน:

“ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะนั่ง
ท่ีมีถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู่ด้านหน้าเนื่องจากอาจ
ทำให้ เด็ก ได้ รับ บาด เจ็บ สาหัส หรือ ถึงแก่ ชีวิต ได้”

ในรถยนต์ที่มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า ควร
ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะน่ังด้าน
หลังเท่านั้น

เมื่อติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถยนต์ของท่าน ให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการติดตั้งของผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็กเสมอ
สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดู ท่ี “เบาะ น่ังสำหรับเด็ก”
(หน้า 1-17)

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
PD23A1-16675603-0645-4F75-87FD-C93222A54D5D

SPA1097

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS แสดงขึ้น
บนแผงหน้า ปัด จะตรวจสอบวงจร ระบบถุง ลม เสริม
ความปลอดภัย ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ่อนแรงอัตโนมัติ และระบบสายไฟท่ีเก่ียวข้องทั้งหมด

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะสว่างขึ้น เป็น เวลา
ประมาณ 7 วินาที แล้วจะดับลง ซึ่งแสดงว่าระบบถุงลม
เส ริม ความ ปลอดภัย SRS ยัง ทำงาน ได้ เป็น ปกติ

ถ้าสภาวะต่อ ไป น้ี เกิดขึ้น แสดง ว่า ระบบถุง ลม เสริม
ความปลอดภัย และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับ
และผ่อนแรงอัตโนมัติต้องได้รับการบริการ:

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว่างนานกว่า
7 วินาที

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS กะพริบเป็น
ครั้งคราว

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม่สว่างข้ึน
เลย

ภายใต้สภาวะเหล่านี้ ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย และ/
หรือเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ

อาจทำงานผิดปกติ ซึ่ง ต้องได้ รับการตรวจสอบและ
ซ่อมแซม โปรดติดต่อศูนย์บริการนิสสันทันที
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ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
PD23A1-65D865B3-D7C4-4009-872D-A50CE16351E0

JVR0611X

1. โมดูลของม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง
(ถ้ามีติดตั้ง)

2. ชุดสร้างแรงดันถุงลมเสริมความปลอดภัยของม่าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามีติดต้ัง)

3. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามี
ติดตั้ง)

4. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า

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

แรงอัตโนมัติ

คำเตือน:

. ห้ามวางสิ่งของใด ๆ ไว้บนฝาครอบพวงมาลัย บน
แผงหน้าปัด ใต้คอพวงมาลัย ใกล้กับแผงปิด
ประตูหน้า และเบาะนั่งด้านหน้า ห้ามวางสิ่งของ
ใด ๆ ระหว่างผู้โดยสารและฝาครอบพวงมาลัย
บนแผงหน้าปัด ใต้คอพวงมาลัย ใกล้กับแผงปิด
ประตูหน้า และเบาะนั่งด้านหน้า เนื่องจากสิ่งของ
เหล่านั้นอาจกระเด็นลอยออกมาจนเกิดอันตราย
และ ทำให้ ได้ รับ บาด เจ็บ ถ้ า ถ ุ ง ลม เส ริม
ความปลอดภัยพองตัว

. ทันทีหลังจากการพองตัวชิ้นส่วนของระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัยบางช้ินจะร้อน ห้ามสัมผัส
เน่ืองจากอาจทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงได้

. ห้ามดัดแปลงชิ้นส่วนใด ๆ หรือสายไฟของระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทั้งนี้เพ่ือป้องกันไม่ให้ถุงลมเสริมความปลอดภัย
พองตัว หรือทำให้ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยเกิดความเสียหาย

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

. การกระทำใด ๆ ท่ีไปกระทบกระเทือนบริเวณ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย อาจทำให้ได้รับ
บาดเจ็บสาหัส ทั้งนี้หมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
วงพวงมาลัยและแผงหน้าปัด โดยการวางสิ่งของ
ไว้บริเวณด้านบนฝาครอบพวงมาลัย บริเวณ
ด้านบนหรือโดยรอบแผงหน้าปัด หรือโดยการ
ติดตั้งอุปกรณ์ เสริมรอบ ๆ ระบบถุงลมเสริม

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-35

Condition: 'Except for China'/
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1-36 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ความปลอดภัย

. การปฏิบัติงานในบริเวณโดยรอบระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัยควรดำเนินการโดยศูนย์
บริการนิสสัน ห้ามดัดแปลงหรือถอดสายไฟ SRS
ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทดสอบทางไฟฟ้า หรือไขควง
วัดไฟที่ ไม่ได้ รับอนุญาตกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

. ข้ัวต่อชุดสายไฟ SRS จะเป็นสี เหลืองเพื่อให้
สังเกตได้ง่าย

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าพองตัว จะได้ยิน
เสียงดังและมีควันเกิดขึ้น ควันนี้ไม่เป็นอันตรายและไม่ได้
แสดงว่ามีเพลิงไหม้เกิดข้ึน อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวัง
ไม่สูดดมควันนี้เข้าไป เนื่องจากอาจทำให้ระคายเคืองและ
สำลักได้ สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ ควรรีบ
ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ทันที

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
PD23A1-E4940228-6BE9-4459-93FF-C3A09DCD9CAF

ถ ุง ลม เสริมความปลอดภัย ด้านหน้าผู้ ขับขี่ ติดตั้ง อยู่
ตรงกลางพวงมาลัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ผู้โดยสารติดต้ังอยู่ในแผงหน้าปัดข้างบนกล่องเก็บของ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้านั้นถูกออกแบบมา
ให้พองตัวเมื่อเกิดการชนที่รุนแรงทางด้านหน้า แต่อาจจะมี
การพองตัวเกิดขึ้นหากแรงที่ เกิดจากการชนรูปแบบอ่ืน
ใกล้เคียงกับแรงท่ีเกิดจากการชนท่ีรุนแรงทางด้านหน้า
และอาจไม่พองตัวเมื่อมีการชนจากด้านหน้าบางรูปแบบ
สภาพความเสียหายของรถ (หรือไม่เสียหายเลย) ไม่ได้
เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ถูกต้องของถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านหน้าเสมอไป

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามี
ติดตั้ง)

PD23A1-6D270FAE-2DEB-44BB-8BCE-8FAE26687FFC

SSS0978

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างติดตั้งอยู่ที่ด้านนอกของ
พนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหน้า

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างนั้นถูกออกแบบให้
พองตัวเม่ือเกิดการชนท่ีรุนแรงทางด้านข้าง แต่อาจจะมี
การพองตัวเกิดขึ้นหากแรงที่เกิดจากการชนรูปแบบอื่นใกล้
เคียงกับ แรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด้านข้าง และ
อาจไม่พองตัวเม่ือมีการชนจากทางด้านข้างบางรูปแบบ
สภาพความเสียหายของรถ (หรือไม่เสียหายเลย) ไม่ได้บ่ง
ชี้ถึงการทำงานที่ถูกต้องของระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างเสมอไป

ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้า
มีติดตั้ง)

PD23A1-AF9C33A5-50BD-4693-9B38-A98DBB4F4DB7

ม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างติดต้ังอยู่ ท่ี ราว
หลังคา

ระบบ ม่านถุง ลม เสริมความปลอดภัย ด้านข้างนั้น ถ ูก
ออกแบบให้พองตัวเม่ือเกิดการชนท่ีรุนแรงทางด้านข้าง
แต่อาจจะมีการพองตัวเกิดข้ึนหากแรงที่เกิดจากการชนรูป
แบบอื่นใกล้เคียงกับ แรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด้าน
ข้าง และอาจไม่พองตัวเม่ือมีการชนจากทางด้านข้างบาง
รูปแบบ สภาพความเสียหายของรถ (หรือไม่เสียหายเลย)
ไม่ได้บ่งชี้ถึงการทำงานที่ถูกต้องของระบบม่านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด้านข้างเสมอไป

เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS

PD23A1-55E3B910-F2B6-4285-A380-6EFF851E49FF

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทำงานในกรณีท่ีเกิดการ
ชนทางด้านหน้าหรือด้านข้างซึ่งผู้ใช้รถอาจได้รับบาดเจ็บ
สาหัส แม้ว่าจะคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องแล้วก็ตาม

ถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจไม่ทำงานเมื่อแรงกระแทก
จากการชนถูกดูดซับ และ/หรือกระจายด้วยตัวถัง สภาพ
ความเสียหายของรถ (หรือไม่เสียหายเลย) ไม่ได้บ่งชี้ถึง
การทำงานที่ถูกต้องของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS เสมอไป

Condition: 'Except for China'/
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ถุงลมเสริมความปลอดภัยSRS จะพองตัวเมื่อ
PD23A1-2435CBC7-E5F1-49AD-9B73-72DB79FDD393

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

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าได้รับการออกแบบ
ให้พองตัวเมื่อเกิดการชนท่ีรุนแรงทางด้านหน้าตัวอย่าง
แสดงอยู่ในภาพดังต่อไปนี้

JVR0423X

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าจะพองตัวในกรณี
ท่ีแรงการชนทางด้านหน้ามากกว่า25 กม./ชม. (16 ไมล์/
ชม.) กับผนังที่ไม่เคลื่อนที่หรือเสียรูป

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

JVR0424X

. การชนกับขอบถนน, ขอบทางเท้า หรือพื้นผิวแข็งด้วย
ความเร็วสูง

. การตกร่องลึกหรือคูน้ำ

. การกระแทกพื้น อย่าง แรงหลัง จาก ท่ี รถลอยขึ้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง) :

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

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้างได้รับการออกแบบให้พองตัว
ในการชนอย่างรุนแรงจากทางด้านข้างตัวอย่างแสดงอยู่ใน
ภาพดังต่อไปนี้

JVR0161X

(ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง)

JVR0162X

(ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง)
. ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้างและม่านถุงลม

เสริมความปลอดภัยด้านข้างจะพองตัวในกรณีที่เกิด
แรงการชนทางด้านข้างกับรถยนต์โดยสารท่ัวไปที่
ความเร็วมากกว่า25 กม./ชม. (16 ไมล์/ชม.)

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-37
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1-38 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม่พองตัว
เมื่อ

PD23A1-D9E3985E-CC2E-439B-91C9-EBECFF8D69A6

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

ตัวอย่างเช่น ถ้ารถยนต์ชนกับวัตถุ เช่นรถยนต์ที่จอดอยู่
หรือเสาป้ายแสดง ซึ่งสามารถเคล่ือนท่ีหรือเสียรูปได้จาก
การชน ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจจะไม่พองตัว

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

JVR0154X

. การ ชน กับ รถยนต์ ประเภท เดียวกัน ท่ี จอด อย ู่

. การชนกับเสาไฟฟ้า

JVR0155X

. การวิ่งชนมุดท้ายรถบรรทุก

. การชนรั้วกั้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง) :

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

JVR0156X

. การชนจากด้านข้างแนวเฉียง

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

JVR0157X

. การชนจากการกระแทกด้านข้างของห้องเครื่องยนต์
(ห้องเก็บสัมภาระ)

. รถยนต์พลิกคว่ำ

JVR0163X

. การชนรั้วกั้น

. การชนเสา

Condition: 'Except for China'/
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ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม่พองตัวเมื่อ
PD23A1-7BB9F8D5-8904-42BB-B8E0-41DC3230822C

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS พองตัว โมดูลถุงลม
เสริมความปลอดภัยจะไม่ทำงานอีกถ้ารถยนต์ชนกับรถยนต์
อีกคันหรือวัตถุอื่น ๆ

ตัวอย่างอื่น ๆ ที่ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม่พอง
ตัวแสดงอยู่ในรูปภาพต่อไปนี้

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

JVR0159X

. การชนจากด้านข้างหรือด้านหลัง

. รถยนต์พลิกคว่ำ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง และม่านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด้านข้าง (ถ้ามีติดตั้ง) :

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

JVR0160X

. การชนด้านหน้ากับรถยนต์ ท่ีจอดหรือเคล่ือนที่อยู่

. การชนด้านหลัง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ่อนแรงอัตโนมัติ

PD23A1-CCC50FE5-1806-4BDE-8644-BB3B516367C8

คำเตือน:

. เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติจะไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก
หากมีการทำงานแล้วจะต้องทำการเปลี่ยนชุดดึง
ก ลั บ แ ล ะ หั ว เ ข็ ม ขั ด พ ร้ อ ม กั น ทั้ ง ช ุ ด

. ในกรณีที่ เกิดการชน แต่ เข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติไม่ถูกกระตุ้น
ให้ทำงานให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบระบบเข็มขัด
นิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
และถ้าจำเป็นให้ เปล่ียนใหม่ โดยศูนย์บริการ
นิสสัน

. ห้ามทำการดัดแปลงช้ินส่วนใด ๆ หรือสายไฟ
ของระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ่อนแรงอัตโนมัติโดยเด็ดขาดท้ังน้ี เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติทำงานโดยไม่ได้ต้ังใจหรือทำให้
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติเกิดความเสียหาย

. การปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติควรดำเนิน
การโดยศูนย์บริการนิสสันห้ามดัดแปลงหรือถอด
สายไฟ SRS ไม่ควรใช้อุปกรณ์ทดสอบทาง
ไฟฟ้า หรือไขควงวัดไฟท่ีไม่ได้รับอนุญาตกับ
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติ

. หากต้องการทำลายเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ่อนแรงอัตโนมัติหรือทำลายรถ กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน ข้ันตอนการทำลาย
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติที่ถูกต้องมีระบุไว้ในคู่มือการบริการของ
นิสสันทั้งน้ีการทำลายที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิด
การบาดเจ็บขึ้นได้

ในการชนบางรูปแบบระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับ
และผ่อนแรงอัตโนมัติอาจทำงานพร้อมกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยโดยจะทำงานพร้อมกับชุดดึงกลับเข็มขัด
นิรภัยและหูยึดเพื่อช่วยดึงสายเข็มขัดกลับทันทีที่รถชนซึ่ง
จะช่วยเหนี่ยวรั้งผู้โดยสารไว้

เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติจะ
อยู่ภายในตัวยึดและชุดดึงกลับของเข็มขัดนิรภัยด้านหน้า
เข็มขัดนิรภัยแบบน้ีจะมีการใช้งานเหมือนกับเข็มขัดนิรภัย
ทั่วไป

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-39
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1-40 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ
ทำงาน จะได้ยินเสียงดังและมีควันเกิดขึ้นควันน้ีไม่เป็น
อันตรายและไม่ได้แสดงว่ามีเพลิงไหม้เกิดข้ึน อย่างไรก็
ตามควรระมัดระวังไม่สูดดมควันนี้ เน่ืองจากอาจทำให้
ระคายเคืองและสำลักได้สำหรับผู้ที่มีปัญหาเก่ียวกับระบบ
หายใจ ควร รีบ ออก ไป ส ู ด อากาศ บริ ส ุ ท ธ์ิ ทันที

ขั้นตอนการซ่อมและการเปลี่ยน
PD23A1-23B75FE5-42CC-48F7-967C-80EEEF7F7C50

คำเตือน:

. เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล้ว โมดูล
ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะไม่ทำงานอีก ต้องให้
ศูนย์บริการนิสสันทำการเปลี่ยนโมดูลถุงลมเสริม
ความปลอดภัยใหม่ทันที เพราะโมดูลถุงลมเสริม
ความปลอดภัยที่พองตัวแล้วจะไม่สามารถซ่อม
ได้

. ถ้าเกิดความเสียหายใด ๆ กับรถ ควรนำรถไปยัง
ศูนย์บริการนิสสัน เพ่ือทำการตรวจสอบระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย

. หากต้องการทำลายระบบความปลอดภัยเสริม
หรือทำลายรถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน
ข้ันตอนการทำลายที่ถูกต้องมีระบุไว้ในคู่มือการ
บริการของนิสสัน การทำลายที่ไม่ถูกต้องอาจ
ทำให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นได้

ถุงลมเสริมความปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ่อนแรงอัตโนมัติได้รับการออกแบบมาให้ใช้งาน
ได้เพียงครั้งเดียว ถ้าไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS ทำงานเป็นปกติ หลังจากถุงลมมีการพองตัว ไฟเตือน
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะสว่างค้างเพ่ือเป็นการ
เตือน ให้ทำการซ่อมและเปลี่ยน SRS ทั้งนี้ การดำเนินการ

ต้องกระทำโดยศูนย์บริการนิสสันเท่านั้น

เมื่อต้องนำรถเข้ารับบริการ ควรแจ้งข้อมูลเก่ียวกับถุงลม
เสริมความปลอดภัย เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ่อนแรงอัตโนมัติ และชิ้นส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้กับช่างท่ีทำ
การซ่อมบำรุง สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ควรอยู่ในตำแหน่ง
“LOCK” เสมอเมื่อทำงานอยู่ใต้ฝากระโปรงหน้าหรือภายใน
รถ
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2-2 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

PD23A1-EB56C13A-C6EE-4C84-8505-4D4397DB8CB5

JVC1191X

1. คันเกียร์
— เกียร์อัตโนมัติ (AT)

2. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)
— สวิตช์ ควบค ุม หน้า จอแส ดง ข้อม ูล รถยนต์
— สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่ติดตั้งบริเวณ
พวงมาลัย

3. ส วิตช์ ท่ี ปั ด น้ ำ ฝน และ ท่ี ฉี ด น้ ำ ล้ า ง กระจก
4. พวงมาลัย

— แตร
— ถุง ลม เสริม ความปลอดภัย ด้านหน้า คนขับ

5. ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านขวา)
— ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
— สวิตช์ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี

6. สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเล้ียว/สวิตช์ไฟตัด
หมอก

7. สวิตช์ TRIP/RESET สำหรับมาตรวัดระยะทางเป็น
เที่ยว

8. สวิตช์ควบคุมความสว่างแผงหน้าปัด
9. ที่วางแก้วน้ำ

10. คันปรับระดับพวงมาลัย
11. สวิตช์ ปลด ล็อกฝาปิดช่อง เติมน้ำมัน เชื้อ เพลิง
12. สวิตช์ OFF ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว

อัตโนมัติ (VDC)
13. สวิตช์ควบคุมการปรับระดับไฟหน้า*

ที่นั่งคนขับ
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PD23A1-A32C3578-39F4-4F2E-A8D4-97767F14EA26

JVC1193X

1. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าผู้โดยสารหน้า
2. ช่องลมกลาง
3. สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน
4. ช่องจ่ายไฟ
5. ระบบเครื่องเสียง*
6. สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด
7. มาตรวัดและเกจวัด

— หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
8. ช่องลมด้านข้าง

9. กล่องเก็บของ
— กล่องฟิวส์

10. การ ควบ ค ุม ฮีต เตอร์ และ ระบบ ปรับ อากาศ
11. สวิตช์พับเลื่อนเบาะ
12. สวิตช์ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)
13. สวิตช์เครื่องปรับอากาศด้านหลัง
14. สวิตช์ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน

*
15. สวิตช์โหมดล็อกเฟืองท้าย*

16. เบรกมือ
17. ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)

และแจ็กเสียบอุปกรณ์เสริม (AUX)
18. สวิตช์โหมดขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)*
19. คันปลดล็อกฝากระโปรงหน้า
Ⓐ: รุ่น 4WD
Ⓑ: รุ่น 2WD
*: ถ้ามีติดตั้ง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-3

แผงหน้าปัด
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2-4 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

PD23A1-D4E88DDF-8318-4796-9304-D1B3E060B8C6

JVC0689X

1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต์
2. ไฟเตือน/ไฟแสดง
3. หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

— ไฟแสดงโหมดขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)*
— ระบบควบคุมน้ำมันเครื่อง*
— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็น
เที่ยว
— คอมพิวเตอร์ระยะทาง
— การควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด
— ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติ (AT) (รุ่นเกียร์

AT)
4. มาตรวัดความเร็ว
5. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
6. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
*: ถ้ามีติดตั้ง
เข็มช้ีอาจเคลื่อนที่ เล็กน้อยหลังจากสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” ซึ่งไม่ใช่การทำงาน
ผิดปกติ

มาตรวัดความเร็วและมาตรวัดระยะทาง
รวม

PD23A1-7E6E68E9-F9BC-4A88-A81D-BC41B54485DC

มาตรวัดความเร็ว
PD23A1-9685759D-5FDC-4063-B5F7-3B9FB6483287

JVI1843X

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วของรถ

มาตรวัดระยะทางรวม
PD23A1-F3E7C26F-4F54-4860-8BC2-76B62D9BE4FE

JVI1041X

มาตรวัดและเกจวัด

Condition: 'Except for China'/



(59,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวจะปรากฏ
ตัวเลขขึ้น บนหน้า จอแสดงข้อม ูล เม่ือ สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”

มาตรวัดระยะทางรวม ① จะแสดงระยะทางท้ังหมดท่ี
รถยนต์ถูกใช้งาน

มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว ② จะแสดงระยะทางที่เดินทาง
เป็นเที่ยว ๆ

การเปลี่ยนการแสดงของมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว:

กดสวิตช์ TRIP RESET ③ (ติดตั้งอยู่บนแผงหน้าปัด) เพื่อ
เปลี่ยนหน้าจอดังต่อไปนี้:

TRIP A ? TRIP B ? TRIP A

การ รี เ ซ็ต มาตร วัด ระยะ ทาง เ ป็น เ ท่ียว ใหม่ :

กดสวิตช์ TRIP RESET ③ นานกว่า 1 วินาที เพ่ือรีเซ็ต
มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวให้เป็นศูนย์

มาตรวัดรอบเครื่องยนต์
PD23A1-06253D39-9193-4F62-A944-DD6BDD06C0C9

JVI1844X

มาตรวัดรอบเครื่องยนต์จะแสดงความเร็วรอบเคร่ืองยนต์
เป็นหน่วยรอบต่อนาที (rpm) ห้ามเร่งเคร่ืองยนต์จนถึง

พื้นที่สีแดง Ⓐ

* พ้ื น ท่ี สี แ ด ง จ ะ แ ตก ต่ า ง กั น ไ ป ใ น แ ต่ ล ะ ร ุ่ น

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
PD23A1-AC507E4D-748F-49CB-9422-D729C2C86322

ข้อควรระวัง:

. ถ้าเกจวัดบ่งช้ีว่าอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
อย ู่ ใกล้ ด้าน ร้อนของค่า ปกติ ให้ ทำ การลด
ความเร็วรถยนต์เพื่อลดอุณหภูมิ

. ถ้าเกจอยู่เกินช่วงปกติ ให้หยุดรถอย่างปลอดภัย
ทันทีหรือโดยเร็วที่สุดและปล่อยให้เคร่ืองยนต์
เดินเบา

. การขับรถต่อเน่ืองเม่ือเครื่องยนต์มีความร้อนสูง
ผิดปกติ จะทำให้เคร่ืองยนต์ได้รับความเสียหาย
ร้ายแรง (โปรดดูที่ “ถ้ารถมีความร้อนสูงผิดปกติ
” (หน้า 6-9) สำหรับสิ่งที่ต้องปฏิบัติโดยทันที)

JVI1766X

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ จะแสดงอุณหภูมิ
น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

เมื่อเข็มที่เกจวัดชี้ไปภายในบริเวณ ① ตามที่แสดงในภาพ
แสดง ว่า อ ุณหภ ูมิ น้ำ หล่อ เย็น เค ร่ืองยนต์ เป็น ปกติ

อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์จะแตกต่างไปตาม
อุณหภูมิอากาศภายนอกและสภาพการขับขี่

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
PD23A1-DE289BE5-492C-468F-9950-9FF1FBBC01FE

JVI0602X

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะแสดงระดับน้ำมันเช้ือเพลิง
ในถังน้ำมันโดยประมาณเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง “ON”

เข็มชี้ในเกจวัดอาจเคลื่อนไหวเล็กน้อยขณะเบรก เลี้ยวโค้ง
เร่งความเร็ว หรือขับข้ึนหรือลงเนินตามการแกว่งตัวของ
น้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

เมื่อระดับน้ำมันเช้ือเพลิงในถังเหลือน้อย ไฟเตือนระดับ
น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำจะสว่างขึ้น ให้ทำการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ในถังเหลือน้อย ให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีท่ีสะดวกก่อน
ที่เกจวัดจะอยู่ที่ตำแหน่งน้ำมันหมด (0)

ลูกศรชี้ จะช่วยเตือนว่าฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
อยู่ที่ด้านซ้ายของตัวรถ

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-5

Condition: 'Except for China'/



(60,1)
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2-6 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ข้อควรระวัง:

ให้เติมน้ำมันก่อนที่เข็มจะช้ีไปที่ตำแหน่งน้ำมันหมด
(0)

ยังมีปริมาณน้ำมันเช้ือเพลิงในถังอีกเล็กน้อยเม่ือเกจวัด
น้ำ มัน เชื้อ เพลิง ช้ี ไป ท่ี ตำแหน่ง น้ำมัน หมด ถัง (0)

การควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด
PD23A1-DCB79E8B-13E0-4540-BE37-A0BB2FD164FB

JVI1042X

JVI0661M

สวิตช์ควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัดสามารถใช้งานได้
เม่ือสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “ON” เมื่อใช้
งานสวิตช์ หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์จะเปล่ียนสู่โหมด

ปรับตั้งความสว่าง

กดสวิตช์ด้าน + เพื่อให้ไฟแผงมาตรวัดสว่างขึ้น แถบ ①
เลื่อนไปที่ด้าน +

กดสวิตช์ด้าน − เพื่อให้ไฟแผงมาตรวัดมืดลง แถบ ①
เลื่อนไปที่ด้าน −

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์กลับสู่หน้าจอปกติเมื่อไม่ได้ใช้
งานสวิตช์ควบคุมความสว่างแผงหน้าปัดนานกว่า 5 วินาที

ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติ (AT) (ถ้า
มีติดตั้ง)

GUID-65C158FF-DF29-45E4-A0E9-C9C893FC1C0E

ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติ (AT) จะแสดงตำแหน่งคัน
เกียร์เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”
(โปรดดูท่ี “23. การแสดงตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติ (AT)
(Automatic Transmission (AT))” (หน้า 2-23) และ “
การ ขับขี่ ด้ วย เกีย ร์ อัตโนมัติ (AT)” (หน้า 5-12))

Condition: 'Except for China'/



(61,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

PD23A1-AD8EF343-0C2A-4154-942C-A52FCBB257CF

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ ไฟแสดงหัวเผา

ไฟเตือนการตรวจสอบเกียร์อัตโนมัติ (AT) (รุ่น
เกียร์ AT)

ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ* ไฟแสดงการใช้ไฟสูง

ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (AT) (รุ่น
เกียร์ AT)

ไฟเตือนการทำงานผิดปกติ (สีแดง)*
ไฟแสดงระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทาง
ลาดชัน*

ไฟเตือนการจอดรถเกียร์อัตโนมัติ (AT) (รุ่น
เกียร์ AT)

ไฟเตือนหลัก*
ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต์
(MIL)

ไฟเตือนระบบเบรก ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ไฟแสดงระบบกันขโมย

ไฟเตือนการชาร์จไฟ ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) ไฟแสดงการเปิดไฟหรี่

ไฟเตือนประตูเปิด
ไฟเตือนระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)*

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง ไฟเตือนมีน้ำในกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ไฟแสดง OFF ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)*

ไฟเตือนขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) (รุ่น 4WD) ไฟแสดงล็อกเฟืองท้าย* *: ถ้ามีติดตั้ง

ไฟเตือนไฟหน้า* ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหน้า

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-7

ไฟเตือน ไฟแสดง และเสียงเตือน

Condition: 'Except for China'/



(62,1)
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2-8 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

การตรวจสอบไฟ
PD23A1-C3DCFB9F-3B36-48BF-B075-04BBF7FFE059

เมื่อปิดประตูทุกบาน เข้าเบรกมือ คาดเข็มขัดนิรภัย แล้ว
กดปุ่ม สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “ON” โดย
ไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ ไฟต่อไปนี้จะสว่างข้ึน (กรณีท่ีมีการ
ติดตั้ง): , , , ,

ไฟต่อไปนี้ (ถ้ามีติดตั้ง) จะสว่างขึ้นชั่วครู่แล้วดับไป:
, , , , , , , ,
,

ถ้ามีไฟที่ไม่สว่างข้ึน หรือทำงานในลักษณะอื่นนอกเหนือ
จากที่กล่าวมา อาจแสดงว่ามีหลอดไฟขาดและ/หรือระบบ
ทำงานบกพร่อง ให้นำรถไปยังศูนย์บริการ นิสสันเพื่อ
ตรวจสอบและทำการซ่อมแซมทันที

รุ่นที่มีหน้าจอสี:

ไฟสัญลักษณ์ และไฟเตือนบางอย่างอาจแสดงขึ้นบนหน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์ระหว่างมาตรวัดความเร็วและมาตร
วัดรอบเครื่องยนต์ (โปรดดูที่ “หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์”
(หน้า 2-15))

ไฟเตือน
PD23A1-AEC68437-7054-4650-9125-B914C7CC7484

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก
(ABS)

PD23A1-05218D0E-D7D7-4EBA-AF4B-BCC3A2E73B61

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) จะสว่างขึ้นแล้วดับ
ลง ซึ่งแสดงว่า ABS ทำงานปกติ

ถ้าไฟเตือน ABS สว่างขึ้นขณะเครื่องยนต์ทำงานหรือขณะ
ขับขี่ อาจแสดงว่า ABS ทำงานผิดปกติ ให้นำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสันทันที

ถ้า ABS ทำงานผิดปกติ ฟังก์ชันป้องกันล้อล็อกจะหยุด
ทำงาน ซึ่งระบบเบรกจะทำงานเป็นปกติเพียงแต่ไม่มีการ
ช่วยป้องกันล้อล็อก (โปรดดูที่ “ระบบเบรกแบบป้องกันล้อ
ล็อก (ABS)” (หน้า 5-41))

ขณะที่ล็อกเฟืองท้าย (ถ้ามีติดตั้ง) ทำงาน ไฟเตือน
ABS จะสว่างข้ึน ซ่ึงแสดงว่าฟังก์ชันป้องกันล้อล็อก
ไม่ได้ทำงานเต็มที่ (โปรดดูท่ี “ระบบการล็อกเฟืองท้าย
ตัวหลัง” (หน้า 5-20) สำหรับฟังก์ชันการล็อกเฟืองท้ายตัว
หลัง)

ไฟเตือนการตรวจสอบเกียร์อัตโนมัติ (AT)
(รุ่นเกียร์ AT)

PD23A1-7E363A6B-AA3B-4B27-97BB-4074A85B66A2

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
การตรวจสอบเกียร์อัตโนมัติ (AT) จะสว่างขึ้นแล้วดับลง
ซึ่งแสดงว่าเกียร์ AT ทำงานเป็นปกติ

ถ้าไฟเตือนการตรวจสอบเกียร์ AT สว่างขึ้นขณะเครื่องยนต์
ทำงานหรือขณะขับขี่ แสดงว่าเกียร์ AT อาจทำงานผิดปกติ
และอาจจำเป็นต้องนำรถเข้ารับการบริการ ให้นำรถไปยัง
ศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการซ่อมแซมทันที

ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ
(AT) (รุ่นเกียร์ AT)

PD23A1-9552F09A-923C-4CBE-9A3F-5A899478BD79

ไฟเตือนนี้จะสว่างขึ้นเมื่อ น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (AT) มี
อุณหภูมิสูงเกินไป หากไฟสว่างขึ้นขณะขับขี่ ให้ทำการลด
ความเร็วรถยนต์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทันทีจนกระทั่ง
ไฟดับลง

ข้อควรระวัง:

การใช้งานรถยนต์อย่างต่อเนื่องในขณะที่ไฟเตือน
อุณหภูมิน้ำมันเกียร์ AT สว่าง อาจทำให้ เกียร์ AT
เกิดความเสียหาย

ไฟเตือนการจอดรถเกียร์อัตโนมัติ (AT)
(รุ่นเกียร์ AT)

PD23A1-AB3E74EE-50FC-409B-B44A-B2C1683A5A0D

ไฟเตือนน้ีจะแสดงว่าฟังก์ชันการจอดรถเกียร์อัตโนมัติ
(AT) ไม่ทำงาน หากการควบคุมเกียร์ทรานสเฟอร์ไม่อยู่ใน
ตำแหน่งการขับข่ีใด ๆ ในขณะท่ีคันเกียร์ AT ในตำแหน่ง
“ P ” ( จ อ ด ) จ ะ ไ ม่ ท ำ ง า น แ ล ะ ล้ อ จ ะ ไ ม่ ล็ อ ก

สำหรับรุ่น 4WD: หากไฟเตือน ATP สว่างขึ้นขณะที่
คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด) ให้เล่ือนสวิตช์
โหมดขับเคลื่อนสี่ ล้อ (4WD) ไปที่ตำแหน่ง 2WD,
4H หรือ 4LO อีกครั้ง โดยให้คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง
N (ว่าง) (โปรดดูท่ี “ขับเคลื่อนส่ีล้อ (4WD)” (หน้า 5-
15))

คำเตือน:

ถ้าไฟแสดงโหมด 4WD (โปรดดูที่ “ไฟแสดงโหมด
4WD” (หน้า 5-18)) อยู่ที่ “OFF” หรือไฟเตือน ATP
อยู่ที่ “ON” จะแสดงว่าตำแหน่ง P (จอด) ของเกียร์
อัตโนมัติจะไม่ทำงาน และอาจทำให้รถมีการเคลื่อนที่
โดยไม่คาดคิด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือ
ทรัพย์สินเสียหายได้ ควรทำการดึงเบรกมือเสมอ

Condition: 'Except for China'/
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ไฟเตือนระบบเบรก
PD23A1-072B34F3-2D63-4028-A88A-893DA8182F4A

คำเตือน:

. ถ้าระดับน้ำมันเบรกมีระดับต่ำกว่าเครื่องหมายต่ำ
สุดของกระปุกน้ำมันเบรก ห้ามขับรถยนต์จนกว่า
ระบบเบรกจะได้รับการตรวจสอบจากศูนย์บริการ
นิสสัน

. ควรใช้ วิธีลากรถแทนการขับข่ีรถยนต์ ต่อไป
เนื่องจากการ ขับขี่ อาจทำให้ เกิด อันตรายได้

. การเหยียบแป้น เบรกโดยท่ี เคร่ืองยนต์ ไม่ ได้
ทำงาน และ/หรือในขณะที่ระดับน้ำมันเบรกต่ำ
จะต้องเผื่อระยะหยุดมากขึ้นและต้องใช้แรงและ
ระยะเหยียบแป้นเบรกมากขึ้นด้วย

ไฟเตือนระบบเบรกจะแสดงถึงการทำงานของระบบเบรก
มือ ระดับน้ำมันเบรกในระบบต่ำและการทำงานผิดปกติของ
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS)

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

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
ระบบเบรกจะสว่างขึ้น เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์และปลดเบรก
มือ ไฟเตือนระบบเบรกจะดับลง

ถ้าไม่ได้ทำการปลดเบรกมือ ไฟเตือนระบบเบรกจะยังคง
สว่างอยู่ ก่อนการขับรถ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟเตือน
ระบบเบรกได้ดับลงแล้ว (โปรดดูที่ “เบรกมือ” (หน้า 3-
24))

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

ถ้าไฟเตือนระบบเบรกสว่างขึ้นขณะเครื่องยนต์ทำงานหรือ
ขณะขับขี่โดยที่ไม่ได้ใช้เบรกมือ อาจแสดงว่าระดับน้ำมัน
เบรกต่ำ

เมื่อไฟเตือนระบบเบรกสว่างขึ้นขณะขับขี่ ต้องหยุดรถในที่
ท่ีปลอดภัยทันที ดับเคร่ืองยนต์และตรวจสอบระดับน้ำมัน
เบรก ถ้าระดับน้ำมันเบรกอยู่ที่ขีดต่ำสุด ให้เติมน้ำมันเบรก
ตามความจำเป็น (โปรดดูท่ี “น้ำมันเบรก” (หน้า 8-11))

ถ้าน้ำมันเบรกอยู่ในระดับท่ีเพียงพอ ให้นำรถเข้ารับการ
บริการตรวจสอบระบบเบรกที่ ศ ูนย์บริการนิสสัน ทันที

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อปลดเบรกมือและพบว่าระดับน้ำมันเบรกมีเพียงพอ หาก
ไฟเตือนระบบเบรกและไฟเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อ
ล็อก (ABS) สว่างขึ้น อาจแสดงว่า ABS ทำงานผิดปกติ
ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบระบบเบรก
และทำการซ่อมแซมทันที (โปรดดูที่ “ไฟเตือนระบบเบรก
แบบป้องกันล้อล็อก (ABS)” (หน้า 2-8))

ไฟเตือนการชาร์จไฟ
PD23A1-6393B705-EF96-423F-A19C-E5F7A491FEEF

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
การชาร์จไฟจะสว่างขึ้น หลังจากสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ไฟ
เตือนการชาร์จไฟจะดับลง ซึ่งแสดงว่าระบบชาร์จไฟ
ทำงานเป็นปกติ

ถ้าไฟเตือนการชาร์จไฟสว่างข้ึนขณะเครื่องยนต์ทำงาน
หรือขณะขับขี่ แสดงว่าระบบชาร์จไฟอาจทำงานผิดปกติ
ต้องนำรถเข้ารับการบริการ

เมื่อไฟเตือนการชาร์จไฟสว่างขึ้นขณะขับขี่ ให้หยุดรถในที่
ท่ีปลอดภัยทันที ดับเคร่ืองยนต์และตรวจสอบสายพานได

ชาร์จ ถ้าสายพานไดชาร์จหย่อน แตกร้าวหรือขาด ต้องทำ
การซ่อมแซมระบบชาร์จไฟ (โปรดดูท่ี “สายพาน” (หน้า
8-10))

ถ้าสายพานไดชาร์จอยู่ในสภาพปกติ แต่ไฟเตือนการชาร์จ
ไฟยังคงสว่างอยู่ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบชาร์จ
ไฟที่ศูนย์บริการนิสสันทันที

ข้อควรระวัง:

ห้ามขับรถต่อถ้าสายพานไดชาร์จหย่อน แตกร้าว
หรือขาด

ไฟเตือนประตูเปิด
PD23A1-5F7F4230-2F74-4C29-9F67-424811C2787C

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
ประตูเปิดจะสว่างถ้าประตูบานใดบานหน่ึงหรือประตูท้าย
เปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
PD23A1-5E4356F4-6956-4764-AD9C-2DC72FDA1CF4

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
แรงดันน้ำมันเครื่องจะสว่างข้ึนหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์
ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องจะดับลง ซึ่งแสดงว่าเซ็นเซอร์
วัด แรง ดัน น้ำมัน เค ร่ือง ใน รถยนต์ ทำงาน เป็น ปกติ

ถ้าไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องสว่างข้ึนหรือกะพริบขณะ
เครื่องยนต์ ทำงาน แสดง ว่า แรง ดัน น้ำมัน เครื่อง ต่ำ

ให้ทำการหยุดรถอย่างปลอดภัยให้เร็วท่ีสุด ทำการดับ
เครื่องยนต์ทันทีและติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-9

Condition: 'Except for China'/
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2-10 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ข้อควรระวัง:

. การปล่อยให้เคร่ืองยนต์ทำงานโดยท่ีไฟเตือน
แรงดันน้ำมันเครื่องสว่างอยู่จะทำให้เครื่องยนต์
เสียหายร้ายแรง

. ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเคร่ืองไม่ได้ออกแบบมา
เพ่ือใช้แสดงระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำต้องทำการ
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องโดยใช้ก้านวัดระดับ
(โปรด ด ู ที่ “ น้ ำมัน เค ร่ือง ” (หน้ า 8-7))

ไฟเตือนขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) (รุ่น
4WD)

PD23A1-5089F54D-2AC8-4F01-8A7E-76FA376EE652

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
ขับ เคลื่อน ส่ี ล้อ (4WD) จะสว่างขึ้น หลังจากสตาร์ท
เครื่องยนต์ ไฟเตือน 4WD จะดับลง

หากระบบ 4WD ทำงานผิดปกติ หรือรอบหรือรัศมีล้อหน้า
และหลัง ต่าง กัน ไฟเตือนจะสว่าง ค้างอยู่หรือกะพริบ
(โปรดดู ที่ “ขับ เคลื่อนสี่ ล้อ (4WD)” (หน้า 5-15))

ข้อควรระวัง:

. หากไฟเตือน 4WD สว่างข้ึนหรือกะพริบขณะ
ขับขี่ ให้ลดความเร็วรถยนต์ลง และนำรถเข้ารับ
การตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

. หากไฟเตือนขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) สว่างขึ้นเมื่อ
ขับรถบนถนนที่แห้งและแข็ง:

— ในตำแหน่ง 4H เลื่อนสวิตช์โหมด 4WD ไป
ที่ 2WD

— ในตำแหน่ง 4LO หยุดรถและเลื่อนเกียร์ไปที่
ตำแหน่ง “N” (ว่าง) พร้อมเหยียบเบรก และ
เ ล่ื อน สวิ ตช์ โหมด 4WD ไป ที่ 2WD

หากไฟเตือนยังคงสว่างอยู่หลังจากปฏิบัติตามด้านบนแล้ว
ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบท่ีศูนย์บริการนิสสันโดยเร็ว
ที่สุด

ไฟเตือนไฟหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-E91DA942-D60B-4616-A91C-C782F201F2D2

ไฟเตือนไฟหน้าจะสว่างขึ้นถ้าไฟหน้า LED ทำงานผิดปกติ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ
PD23A1-98A780C9-A3F9-45A4-9CE8-8C23D4C61237

ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำจะสว่างขึ้นเมื่อระดับน้ำมัน
เชื้อเพลิงในถังเหลือน้อย ให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีที่
สะดวกก่อนที่เกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่ที่ตำแหน่งน้ำมัน
หมด (0)

มีปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือในถังเพียงเล็กน้อย
เม่ือเกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิงช้ีไปท่ีตำแหน่งน้ำมันหมด
(0)

ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-5164EAAE-262C-40D4-BE4C-872502380C6A

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
แรงดันลมยางต่ำจะสว่างขึ้นแล้วจะดับลง ซึ่งแสดงว่าระบบ
เตือนแรงดันลมยางต่ำทำงานเป็นปกติ

ไฟนี้ จะสว่าง ข้ึนหากแรงดันลมยางต่ำหรือระบบเตือน
แรงดันลมยางทำงานผิดปกติ

ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) ตรวจสอบแรงดัน
ล ม ย า ง ข อ ง ย า ง ทั้ ง ห ม ด ย ก เ ว้ น ย า ง อ ะ ไ ห ล่

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

ถ้าขับรถในขณะที่มีแรงดันลมยางต่ำ ไฟเตือนแรงดัน
ลมยางต่ำจะสว่างขึ้น

เม่ือไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำสว่างขึ้น ควรหยุดขับรถและ
ปรับแรงดันลมยางทั้ง 4 ล้อขณะเย็นตามค่าแรงดันลมยาง
ที่แนะนำ ซึ่งได้แสดงอยู่บนแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง โดย
ใช้เกจวัดแรงดันลมยางตรวจสอบแรงดันลมยาง ไฟเตือน
แรงดันลมยางต่ำอาจไม่ดับลงโดยอัตโนมัติ เมื่อทำการ
ปรับค่าแรงดันลมยางแล้ว ดังน้ันหลังจากเติมลมยางตาม
ค่าแรงดันลมยางท่ีแนะนำแล้ว ให้ทำการรีเซ็ตแรงดัน
ลมยางที่บันทึกไว้ในรถยนต์ แล้วขับรถยนต์ที่ความเร็วมาก
กว่า 25 กม./ชม. (16 ไมล์/ชม.) จำเป็นต้องทำตามข้อ
ปฏิบัติการทำงานเหล่านี้ เพื่อเปิดใช้งาน TPMS และปิดไฟ
เตือนแรงดันลมยางต่ำ

ต้องทำการปฏิบัติการต้ังค่าระบบ TPMS ใหม่ หลังจาก
เป ล่ียน ยาง หรื อ ล้อ หรื อ มี กา ร ส ลับ ยาง ท ุก ค ร้ั ง

ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำอาจสว่างขึ้นแม้ว่าจะปรับแรงดัน
ลมยางอย่างถูกต้องแล้วก็ตาม ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิภายนอก ปรับแรงดันลมยางตามแรงดันลมยาง
ขณะเย็นตามที่แนะนำอีกครั้งเมื่อยางเย็นตัวและทำการตั้ง
ค่าระบบ TPMS ใหม่

ถ้าไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำยังสว่างค้าง หลังจากรีเซ็ต
แล้ว อาจระบุได้ว่า TPMS ทำงานผิดปกติ ให้นำรถเข้ารับ
การตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง (TPMS)” (หน้า 5-4) และ “ระบบตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง (TPMS)” (หน้า 6-2)

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

ถ้า TPMS ทำงานผิดปกติ ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำจะ
กะพริบประมาณ 1 นาที เม่ือสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ท่ี
ตำแหน่ง “ON” ไฟจะสว่างค้างหลังจาก 1 นาทีท่ีกะพริบ
ให้นำรถเข้า รับการตรวจสอบระบบท่ีศูนย์บริการนิสสัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง (TPMS)” (หน้า 5-4)

คำเตือน:

. ถ้าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON”
แล้วไฟไม่สว่าง ให้นำรถไปเข้ารับการตรวจสอบ
ที่ศูนย์บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

. ถ้าไฟสว่างขึ้นขณะขับรถให้หลีกเลี่ยงการหัก
พวงมาลัยกะทันหันหรือเบรกอย่างแรง ควรลด
ความเร็วลง พยายามนำรถออกจากถนนไปยัง
สถานที่ที่ปลอดภัย และทำการหยุดรถยนต์โดย
เร็วที่สุด การขับรถด้วยแรงดันลมยางต่ำอาจ
ทำให้เกิดความเสียหายอย่างถาวรกับยางและ
เพิ่มความเป็นไปได้ที่ยางจะเสียหาย อาจเกิด
ความเสียหายของรถยนต์อย่างรุนแรงและอาจ
ทำให้ เกิดอุบัติเหตุ ซ่ึง อาจส่งผลให้ เกิดการ
บาดเจ็บที่รุนแรง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบแรงดัน
ลมของยางทั้งสี่ เส้น และทำการปรับแรง ดัน
ลมยางเป็นแรงดันลมยางขณะเย็นตามคำแนะนำ
ที่แสดงไว้บนแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง เพ่ือปิด
ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ ถ้าไฟยังคงสว่างขณะ
ขับรถหลังจากปรับแรงดันลมยาง ยางรถอาจ
แบน หรือ TPMS อาจทำงานผิดปกติ ถ้ายางแบน
ควรเปลี่ยนด้วยยางอะไหล่โดยเร็วที่สุด ถ้าไม่พบ
ว่ามียางรถเส้นใดแบนและยางรถทุกเส้นมีแรงดัน

ลมยางที่เหมาะสม ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบ
ที่ศูนย์บริการนิสสัน

. หลังจากปรับแรงดันลมยางแล้ว ให้แน่ใจว่าได้ทำ
การตั้งค่าระบบ TPMS ใหม่ ไม่เช่นนั้น TPMS จะ
ไม่เตือนแรงดันลมยางต่ำ

. เนื่องจากไม่ได้มีการติดต้ังระบบ TPMS บริเวณ
ยางอะไหล่ ดังนั้นเม่ือเปล่ียนยางหรือล้อ ระบบ
TPMS จะไม่ทำงานและไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ
จะ กะพริบ ประมาณ 1 นาที ไฟจะสว่าง ค้าง
หลังจาก 1 นาทีที่กะพริบ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
นิสสันโดยเร็วที่สุด เพื่อทำการเปลี่ยนยางและ/
หรือรีเซ็ตระบบ

. การเปลี่ยนยางที่นิสสันไม่ได้กำหนดไว้อาจมีผล
ต่อการทำงานของ TPMS

ข้อควรระวัง:

. ระบบ TPMS ไม่ สามารถ ใช้ งาน แทน การ
ตรวจ สอบ แรง ดัน ลมยาง ตามปกติ ได้ ต้อง
ตรวจสอบแรงดันลมยางอย่างสม่ำเสมอ

. ถ้าขับรถด้วยความเร็วต่ำกว่า 25 กม./ชม. (16
ไมล์/ชม.) TPMS อาจทำงานผิดปกติ

. ให้แน่ใจว่าใส่ยางที่มีขนาดตามกำหนดทั้งส่ีล้อ
อย่างถูกต้อง

ไฟเตือนการทำงานผิดปกติ (สีแดง) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

PD23A1-0E567A9E-4568-4221-927E-D35D93D9B087

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
การทำงานผิดปกติจะสว่างขึ้นเป็นสีแดง ซ่ึงแสดงว่าระบบ
ทำงานเป็นปกติ หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ไฟเตือนจะดับ
ลง

สำหรับไฟแสดงการทำงานผิดปกติ (MIL) สีส้ม โปรดดูที่
“ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต์ (MIL)” (หน้า
2-13) สำหรับรายละเอียด

ถ้าไฟเตือนการทำงานผิดปกติ (สีแดง) สว่างค้างอย่าง
ต่อเนื่องระหว่างที่เครื่องยนต์ทำงาน แสดงว่าระบบควบคุม
เครื่องยนต์ อาจทำงาน ผิด ปกติ ให้ นำ รถ เข้า รับ การ
ตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสัน ท่านไม่จำเป็นต้องลาก
รถยนต์ไปยังศูนย์บริการ

ข้อควรระวัง:

การ ขับรถต่อ ไปโดยไม่ตรวจสอบระบบควบคุม
เครื่องยนต์อย่างถูกต้องจะทำให้ประสิทธิภาพในการ
ขับข่ีลดลง อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงสูงข้ึนและ
ระบบควบคุมเคร่ืองยนต์เสียหายซ่ึงส่งผลถึงการ
คุ้มครองจากการรับประกันรถ

ไฟเตือนหลัก (ถ้ามีติดตั้ง)
PD23A1-51CB32D6-7FE9-4CBE-A710-7584FA819D77

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
หลัก จะ สว่าง ขึ้น ถ้า ส่ิง ใด ต่อ ไปนี้ แสดง ขึ้น บนหน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-11

Condition: 'Except for China'/
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2-12 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

. การเตือนไม่มีการตรวจจับกุญแจ (No Key Detected)

. การเตือนเลื่อนเกียร์ไปยังตำแหน่ง P (Shift to Park)

. การ เตือน รหัส ID ก ุญแจ ไม่ ถ ูก ต้อง (Key ID
Incorrect)

. การเตือนปลดเบรกมือ (Release Parking Brake)

. การ เตือน ระดับ น้ำมัน เชื้อ เพลิง ต่ำ (Low fuel)

. การเตือนประตูเปิด (Door open)

. การเตือนระบบกุญแจทำงานผิดปกติ (Key System
Error)

. การเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ (Low Oil Pressure)
(ถ้ามีติดตั้ง)

. 4WD ทำงานผิดปกติ (4WD Error) (ถ้ามีติด ต้ัง)

. การ เตือนโหมดชิป ป้ิงทำงานกดฟิวส์ เก็บข้อมูล
(Shipping Mode On Push Storage Fuse) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

. การเตือนระบบไฟหน้าทำงานผิดปกติ (Headlight
System Error)

. การ เตือน เกียร์ อัตโนมัติ (AT) ทำงาน ผิด ปกติ
(Automatic Transmission (AT) Error)

. เซ็นเซอร์จอดรถทำงานผิดปกติ (Parking Sensor
Error)

โปรดดู ท่ี “หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์” (หน้า 2-15)

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย
GUID-E63E0228-9348-4329-A720-5D6F458172D4

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
เข็มขัดนิรภัยจะสว่างขึ้น ไฟจะสว่างค้างจนกว่าผู้ขับขี่และ/
หรือผู้โดยสารด้านหน้าจะคาดเข็มขัดนิรภัย (เฉพาะรุ่นท่ีมี
การติดตั้งระบบไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย)

เม่ือความเร็วรถยนต์เกินกว่า 15 กม./ชม. (10 ไมล์/ชม.)
ไฟจะกะพริบ และเสียงเตือนจะดังจนกว่าผู้ขับข่ีและ/หรือ

ผู้โดยสารด้านหน้าจะคาดเข็มขัดนิรภัย (ถ้ามีติดตั้ง) เสียง
เตือนจะดัง ต่อเน่ืองประมาณ 95 วินาที จนกว่าจะคาด
เข็มขัดนิรภัย

สำหรับ ข้อควร ระวัง ในการ ใช้ เข็มขัดนิรภัย โปรดดู ท่ี
“เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-12)

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(SRS)

PD23A1-65A75E10-BC1C-440D-88B5-3DAD079335F2

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว่างขึ้นเป็น
เวลา 7 วินาทีแล้วดับลง ซึ่งแสดงว่าระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS ทำงานเป็นปกติ

ถ้า สภาวะต่อ ไป น้ี เกิดขึ้น แสดง ว่า ระบบถุง ลม เสริม
ความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ่อนแรงอัตโนมัติต้องได้รับการตรวจสอบ ให้นำ
รถไปยังศูนย์บริการนิสสัน เพื่อตรวจสอบและทำการ
ซ่อมแซมทันที

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว่าง
นานกว่า 7 วินาที

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS กะพริบเป็น
ครั้งคราว

. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม่สว่าง
ขึ้นเลย

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัด
นิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติอาจทำงาน
ผิดพลาดหรือไม่ทำงานจนกว่าจะได้รับการตรวจและ
ซ่อมแซม (โปรดดูท่ี “ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)”
(หน้า 1-30))

ไฟเตือนระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) (ถ้ามีติดตั้ง)

PD23A1-3E7773DC-6BC0-4002-9116-4B0EBE340194

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟเตือน
ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)
จะสว่างขึ้นแล้วจะดับลง

โดยไฟเตือนจะกะพริบเมื่อระบบ VDC ทำงาน

เมื่อไฟเตือนกะพริบระหว่างการขับขี่ แสดงว่ากำลังขับขี่ใน
สภาวะถนนลื่น และความสามารถในการเกาะถนนอาจเกิน
ขีดความสามารถของรถ

ถ้าไฟเตือนระบบ VDC สว่างขึ้นขณะเครื่องยนต์ทำงานหรือ
ขณะขับขี่ อาจแสดงว่าระบบ VDC มีการทำงานผิดปกติ
และต้องนำรถเข้ารับการบริการ ท้ังนี้ ให้นำรถไปยังศูนย์
บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการซ่อมแซมทันที ถ้า
ระบบมีการทำงานผิดปกติ ฟังก์ชันการทำงานของระบบ
VDC จะปิด แต่ยังสามารถทำการขับขี่รถยนต์ได้ (โปรดดูที่
“ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)”
(หน้า 5-21))

ไฟเตือนมีน้ำในกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
PD23A1-5771FC1A-F17D-47B7-94A4-181B23BE9400

หากไฟเตือนน้ำในกรองน้ำมันเช้ือเพลิงสว่าง ข้ึนขณะ
เครื่องยนต์ทำงาน กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันโดยเร็ว
ที่สุด

ข้อควรระวัง:

การใช้งานรถยนต์ต่อไปโดยไม่ถ่ายน้ำออก อาจทำให้
เครื่องยนต์เสียหายร้ายแรงได้

Condition: 'Except for China'/
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ไฟแสดง
PD23A1-E1E02D55-A2C2-40E5-AA45-A99A557B60BC

ไฟแสดงล็อกเฟืองท้าย (ถ้ามีติดตั้ง)
PD23A1-00B64D3E-05BC-4ECB-9167-7A053A169016

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟแสดง
ล็ อ ก เ ฟื อ ง ท้ า ย จ ะ ส ว่ า ง ข้ึ น แ ล้ ว จ ะ ดั บ ล ง

เมื่อสวิตช์โหมดล็อกเฟืองท้ายอยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟ
แสดงล็อกเฟืองท้ายจะกะพริบและสว่างค้างหลังจากล็อก
เฟืองท้ายล็อกสมบูรณ์

โปรดดูที่ “ระบบการล็อกเฟืองท้ายตัวหลัง” (หน้า 5-20)

ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหน้า
GUID-C7C00236-0168-4BC0-9C43-655BCDFB0410

ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหน้าจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟตัด
หมอกหน้า (โปรดดูที่ “สวิตช์ไฟตัดหมอก” (หน้า 2-31))

ไฟแสดงหัวเผา
PD23A1-B0711962-218E-4EF3-93A0-8BC3A0BFC4E6

เม่ือสตาร์ทเครื่องยนต์ ด้วยสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบ
ปุ่มกดพร้อมทั้งทำการเหยียบแป้นเบรก ไฟแสดงหัวเผาจะ
ส ว่ า ง ข้ึ น และ ดับ ลง ห ลั ง จ าก ท่ี หั ว เ ผ า อ ุ่ น แ ล้ ว

หากหัวเผาอุ่นแล้ว ไฟแสดงหัวเผาอาจจะไม่สว่างเมื่อทำ
การสตาร์ทเครื่องยนต์

ไฟแสดงการใช้ไฟสูง
PD23A1-FEF4DDF3-7F73-4905-A057-45AC536CD27A

ไฟแสดงการใช้ไฟสูงจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟสูง ไฟแสดงจะ
ดับลงเมื่อเปลี่ยนไปใช้ไฟต่ำ (โปรดดูที่ “สวิตช์ไฟหน้าและ
สัญญาณไฟเลี้ยว” (หน้า 2-29))

ไฟแสดงระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะ
ลงทางลาดชันทำงาน (ถ้ามีติดตั้ง)

PD23A1-EF25455E-E240-4499-AA83-B923F6BD3E7E

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟแสดง
ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันทำงานจะ
สว่างขึ้นส้ัน ๆ แล้วดับลง ซ่ึงแสดงว่าระบบช่วยควบคุม
ค ว าม เ ร็ ว ขณะ ลง ทาง ลาด ชั น ทำง าน เ ป็ น ปกติ

ไฟจะสว่างขึ้นเมื่อระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทาง
ลาดชันมีการทำงาน

หากเปิดสวิตช์ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน และไฟ
แสดงกะพริบ หมายความว่าระบบไม่ทำงาน

หากไฟแสดงไม่สว่างหรือกะพริบเม่ือเปิดสวิตช์ควบคุม
ความเร็วขณะลงทางลาดชัน ระบบอาจทำงานผิดปกติ ให้
นำ รถ เข้า รับการตรวจสอบระบบ ท่ีศูนย์บริการ นิส สัน

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่ “ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะ
ลงทางลาดชัน” (หน้า 5-22)

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของ
เครื่องยนต์ (MIL)

PD23A1-0B4283D4-EF4C-4DE4-A781-0CEEC7D95F90

ข้อควรระวัง:

. การขับรถต่อไปโดยไม่ตรวจสอบระบบควบคุม
เครื่องยนต์อย่างถูกต้องจะทำให้ประสิทธิภาพใน
การขับขี่ลดลง อัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือ
เพลิง จะ ส ูง ขึ้น และ ส่ง ผล ให้ ระบบ ควบค ุม
เครื่องยนต์เสียหายซึ่งส่งผลถึงการคุ้มครองจาก
การรับประกันรถ

. การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องในระบบควบคุมเครื่องยนต์
อาจทำให้การปล่อยไอเสียของรถยนต์ไม่เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยการปล่อย
มลพิษ

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ไฟแสดง
การทำงานผิดปกติของเคร่ืองยนต์ (MIL) จะสว่างขึ้น
หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ไฟ MIL จะดับลง ซ่ึงแสดงว่า
ระบบควบคุมเครื่องยนต์ทำงานเป็นปกติ

ถ้าไฟ MIL สว่างข้ึนหรือกะพริบขณะเคร่ืองยนต์ทำงาน
แสดงว่าระบบควบคุมเครื่องยนต์อาจทำงานผิดปกติควรนำ
รถเข้ารับการบริการตรวจสอบ ณ ศูนย์บริการนิสสันเพ่ือ
ตรวจสอบและทำการซ่อมแซมทันที

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

เพื่อลดหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับระบบ
ควบคุมเครื่องยนต์เมื่อไฟ MIL กะพริบ:

. หลีกเลี่ยงการขับรถยนต์ที่ความเร็วเกินกว่า 70 กม./
ชม. (43 ไมล์/ชม.)

. หลีกเลี่ยงการ เร่งหรือลดความเร็วอย่างกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการขับรถขึ้นทางชัน

. หลีกเล่ียงการบรรทุกหรือลากจูงสัมภาระท่ีไม่จำเป็น

ไฟแสดงระบบกันขโมย
PD23A1-C74EBAC9-9741-4A50-811A-6EB642B9C33A

ไฟแสดง ระบบกัน ขโมยจะ กะพริบ เม่ือ สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ACC”, “OFF” หรือ “LOCK”
ฟังก์ชัน น้ีแสดงว่าระบบกันขโมยท่ีติด ต้ังอยู่ ในรถยนต์
ทำงานเป็นปกติ

ถ้าระบบกันขโมยทำงานผิดปกติ ไฟนี้จะยังคงสว่างค้าง
ขณะที่ สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “ON”
(สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบกันขโมย” (หน้า 3-

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-13
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13))

ไฟแสดงการเปิดไฟหรี่
GUID-0169B43D-E7DB-42DA-9A3C-8C8C34F75938

ไฟจะสว่างขึ้นเมื่อบิดสวิตช์ไฟหน้าไปยังตำแหน่ง

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน
PD23A1-9E0C85D0-5B38-48BD-8B46-D02710E6F24A

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบเมื่อเปิดไฟ
เลี้ยวหรือไฟกะพริบฉุกเฉิน (โปรดดูท่ี “สวิตช์ไฟหน้าและ
สัญญาณไฟเลี้ยว” (หน้า 2-29) หรือ “สวิตช์ไฟกะพริบ
ฉุกเฉิน” (หน้า 6-2))

ไฟแสดง OFF ระบบช่วยควบคุม
เสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

PD23A1-7A02E0E9-504B-4F4C-8A80-19F9EBB69E49

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟแสดง
OFF ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
( V D C ) จ ะ ส ว่ า ง ขึ้ น แ ล ะ จ า ก น้ั น จ ะ ดั บ ล ง

ไฟแสดง OFF ระบบ VDC จะสว่างขึ้นเมื่อกดสวิตช์ OFF
ระบบ VDC ไปที่ตำแหน่ง “OFF”

เมื่อกดสวิตช์ OFF ระบบ VDC ไปที่ตำแหน่ง “OFF” ระบบ
VDC จะปิดการทำงาน

เมื่อล็อกเฟืองท้ายตัวหลัง (ถ้ามีติดตั้ง) ทำงานพร้อมกับ
สวิตช์โหมดล็อกเฟืองท้ายหรือเลือกตำแหน่ง 4LO ด้วย
สวิตช์โหมดขับเคลื่อน ส่ีล้อ (4WD) ระบบ VDC จะไม่
ทำงานและไฟแสดง OFF ระบบ VDC จะสว่างขึ้น (โปรดดู
ท่ี “ระบบช่วยควบคุม เสถียรภาพการทรงตัว อัตโนมัติ
(VDC)” (หน้า 5-21) และ “ระบบการล็อกเฟืองท้ายตัว

หลัง” (หน้า 5-20))

เสียงเตือน
PD23A1-F5972024-F271-4F2A-B723-62196BC8F39A

เสียงเตือนผ้าเบรกหมด
PD23A1-1AA598B7-5EEE-490E-9919-E25A422F1360

เม่ือผ้าเบรกและดิสก์เบรกใกล้หมด จะมีเสียงเตือนดังขึ้น
ต้องเปลี่ยนผ้าเบรก โดยเมื่อรถเคลื่อนที่ผ้าเบรกจะมีเสียง
แหลม เสียดสี เสียง จะ เกิด ขึ้น เมื่อ เหยียบแป้น เบรก
หลังจากผ้าเบรกมีการสึกหรอมากขึ้น จะได้ยินเสียงเตือน
ตลอดเวลา แม้ไม่ได้เหยียบแป้นเบรก ให้ทำการตรวจสอบ
เบรก โดย เร็ว ท่ีส ุด เม่ือ ได้ยิน เสียง เตือน ผ้า เบรก สึก

ต้องนำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการ
ซ่อมแซม ทันที (โปรด ด ู ท่ี “ เบรก” (หน้า 8-10))

เสียงเตือนกุญแจ
PD23A1-0B1FED55-2983-44EA-8186-66DB0B9F95D5

เ สียง เตือน จะ ดัง ถ้า ตรวจ พบ การ ทำงาน ต่อ ไป นี้ :

เสียงเตือนจะดังถ้าประตูด้านคนขับเปิดอยู่ในขณะที่สวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ACC”

เสียงเตือนไฟส่องสว่าง
PD23A1-74A9AC67-D32F-488C-AE2D-89B350798479

เสียงเตือนจะดังถ้าประตูด้านคนขับเปิดออก และสวิตช์ไฟ
หน้าอยู่ ท่ีตำแหน่ง หรือ และสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ACC”, “OFF” หรือ “LOCK”

ให้แน่ใจว่าได้บิดสวิตช์ไฟหน้าไปยังตำแหน่ง “OFF” หรือ
“AUTO” เมื่อลงจากรถ

เสียงเตือนเบรกมือ
PD23A1-6E1C8FA1-9001-4734-97CC-BC4213A1A993

เสียงเตือนเบรกมือจะดังขึ้นถ้าขับรถยนต์เร็วกว่า 7 กม./
ชม. (4 ไมล์/ชม.) โดยที่ยังเข้าเบรกมืออยู่ ให้หยุดรถยนต์
และปลดเบรกมือ

เสียงเตือนเข็มขัดนิรภัย
PD23A1-DD74E011-004E-4A74-AF17-C72AF1C8C413

เม่ือความเร็วของรถยนต์อยู่ในระดับเกินกว่า 15 กม./ชม.
(10 ไมล์/ชม.) ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยจะกะพริบ และเสียง
เตือนจะดังจนกว่าจะคาดเข็มขัดนิรภัยด้านหน้า เสียงเตือน
จะดังต่อเนื่องประมาณ 95 วินาที จนกว่าจะคาดเข็มขัด
นิรภัย

Condition: 'Except for China'/
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GUID-C4BFBF1A-9C05-4355-8261-40451D43B789

JVI0899X

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ① ติดตั้งอยู่ระหว่างมาตรวัด
รอบเคร่ืองยนต์และมาตรวัดความเร็ว ซึ่งจะแสดงคำเตือน
ต่าง ๆ พร้อมข้อมูล รายการต่อไปนี้จะแสดงขึ้นเช่นกัน ถ้ามี
การติดตั้งสิ่งเหล่านี้ในรถยนต์:

. เกียร์อัตโนมัติ (AT)
— “การขับขี่ด้วยเกียร์อัตโนมัติ (AT)” (หน้า 5-12)

. ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)
— “ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)” (หน้า 5-15)

. นาฬิกาและอุณหภูมิอากาศภายนอก
— “นาฬิกาและอุณหภูมิอากาศภายนอก” (หน้า 2-

28)
. คอมพิวเตอร์ระยะทาง

— “คอมพิวเตอร์ระยะทาง” (หน้า 2-25)
. การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

— “การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ” (หน้า 5-
34)

. ระบบกุญแจอัจฉริยะ
— “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 3-4)

. ระบบควบคุมน้ำมันเครื่อง
— “ระบบควบคุมน้ำมันเครื่อง (Oil Control System)

(ร ุ่น เครื่องยนต์ YS23DDTT)” (หน้า 2-27)

. ข้อมูลอื่น ๆ

วิธีการใช้หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
GUID-91599917-EC98-43FF-93B0-995AFE26AD26

JVI1807X

สามารถเปลี่ยนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้ โดยใช้สวิตช์
ต่ า ง ๆ ที่ ติ ด ตั้ ง อ ย ู่ ท่ี ด้ า น ซ้ า ย ขอ ง พว ง ม าลั ย
① - เปลี่ยนจากหน้าจอหนึ่งไปยังหน้าจอถัดไป

(เช่น ระยะทาง การประหยัดน้ำมัน เชื้อ เพลิง)
② - เ ลื่ อ น ผ่ า น ร า ย ก า ร ต่ า ง ๆ ใ น หน้ า

จอแสดงข้อมูลรถยนต์
ENTER - เปลี่ ยน หรือ เลือก ราย การ ใน หน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์

③ - กลับไปยังเมนูก่อนหน้า

หน้าจอเริ่มต้น
GUID-C5604061-D5AC-45C3-9794-A252A71C173D

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” หน้าจอ
นั้น จะปรากฏ ในหน้า จอแสดงข้อม ูล รถยนต์ รวม ถึง:

. หน้าหลัก (Home)

. หน้าจอแสดงการ ขับข่ี บนทาง วิบาก (Off-road
monitor)

. มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว (Trip odometer)

. ความเร็วเฉลี่ย (Average speed)

. อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิง (Fuel economy)

. ระบบช่วยการขับขี่ (Driving Aids) (ถ้า มีติด ต้ัง)

. แรงดันลมยาง (Tire Pressures)

. สถานะ 4WD (4WD s ta tus ) (ถ้ า มี ติ ด ต้ั ง )

. เครื่องเสียง (Audio) (ถ้ามีติดตั้ง)

. การเตือน (Warnings)

การเตือนจะปรากฏข้ึนต่อเม่ือมี ส่ิงใด ๆ เกิดข้ึน สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการเตือนและการแสดงโปรดดูท่ี “
การเตือนและการแสดงบนจอแสดงข้อมูลรถยนต์” (หน้า
2-20)

ใน การ ควบค ุม ราย การ ต่าง ๆ ที่ แสดง ขึ้น บน หน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์ โปรดดูที่ “การตั้งค่ามิเตอร์ (Meter
Settings)” (หน้า 2-16)

การตั้งค่า
GUID-C1AEFFB5-8D48-4C91-B423-C081D37FD32B

ไม่สามารถทำการตั้งค่าได้ขณะขับขี่

ใช้ สวิตช์ และ ENTER ② ใน โหมดการ ต้ัง ค่า

ใช้สวิตช์ เพื่อเลือกเมนู

กด ENTER เพื่อเลือกเมนู

ระบบช่วยผู้ขับขี่ (Driver Assistance)
GUID-FF2BA16C-1EFD-45B4-AAF7-FC7E8C5C669F

เลือกเมนูย่อยนี้เพื่อเปลี่ยนสถานะ เปิดหรือปิดระบบใด ๆ ที่
ปรากฏในเมนู

ระบบช่วยการขับขี่ (Driving Aids) (ถ้ามีติดตั้ง) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เ มน ู ร ะบบ ช่ ว ย กา ร ขั บ ข่ี มี เ มน ู ย่ อ ย ดั ง ต่ อ ไป นี้

. Lane (LDW) (ช่องทางเดินรถ)

เลือกเมนูย่อยน้ีเพื่อเปิด/ปิดระบบเตือนเม่ือรถออก
นอกช่องทาง

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-15

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
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สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนเมื่อรถออก
นอกช่องทาง (LDW)” (หน้า 5-24)

. Blind Spot (BSW) (ระบบเตือนจุดอับสายตา)

เลือกเมนูย่อยนี้เพื่อเปิด/ปิดระบบเตือนจุดอับสายตา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนจุดอับสายตา
(BSW)” (หน้า 5-28)

ระบบช่วยจอด (Parking Aids) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เ ม น ู ร ะ บ บ ช่ ว ย จ อ ด มี เ ม น ู ย่ อ ย ดั ง ต่ อ ไ ป นี้

. วัตถุ เคลื่อนไหว (Moving Object) (ถ้ามี ติด ต้ัง)

เลือกเมนู ย่อยนี้ เพื่อเปิด/ปิดระบบตรวจจับและส่ง
สัญญาณเตือนวัตถุ และบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้อง
รอบคัน (MOD)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ท่ี “ระบบตรวจจับและส่ง
สัญญาณเตือนวัตถุ และบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้องรอบ
คัน (MOD)” (หน้า 4-15)

. เซ็นเซอร์ (Sensor)

เลือกเมนูย่อยนี้ เพ่ือเปิด/ปิดระบบเซ็นเซอร์จอดรถ
(โซนาร์)

. ระดับเสียงเตือน (Volume)

เลือก เมนู ย่อย น้ี เพื่อ เปลี่ยนระดับ เสียง เตือนของ
เซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)

. ระยะ (Range)

เลือกเมนู ย่อยนี้ เพ่ือเปลี่ยนระยะการตรวจจับของ
เซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ
(โซนาร์)” (หน้า 5-38)

นาฬิกา (Clock)
GUID-A84D85D3-ED40-4672-AA86-88CE11EAB653

เมนูนาฬิกามีเมนูย่อยดังต่อไปนี้

ตั้งค่านาฬิกา (Set Clock) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เลือกเมนูย่อยนี้เพื่อปรับเวลาบนนาฬิกา

12 ชม./24 ชม. (12H/24H) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เลือกเมนูย่อยนี้เพ่ือเลือกรูปแบบนาฬิการะหว่างแบบ 12
ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง

การตั้งค่ามิเตอร์ (Meter Settings)
GUID-EE86A70F-784B-4C8E-9644-343F3C314092

เ ม น ู ก า ร ตั้ ง ค่ า มิ เ ต อ ร์ มี เ ม น ู ย่ อ ย ดั ง ต่ อ ไ ป นี้

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

เลือก เมน ู ย่อย นี้ เ พ่ือ เปิด/ ปิด ราย การ ที่ แสดง ข้ึน

รายงานการขับขี่แบบ ECO (ECO Drive Report) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

มีเมนูย่อยดังต่อไปนี้

. จอแสดงผล (Display)

เลือกเมนูย่อยนี้เพื่อเปิด/ปิดงานรายงานการขับขี่แบบ
ECO บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

. ดูประวัติ (View History)

เลือกเมนู ย่อยน้ีเพ่ือรีเซ็ตประวัติที่ ผ่านมาของการ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและการประหยัดน้ำมันเชื้อ
เพลิงที่ดีที่สุด โปรดดูที่ “รายงานการขับขี่แบบ ECO”
(หน้า 5-35)

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

เลือกเมนูย่อยนี้เพื่อเปิด/ปิดข้อความที่จอแสดงผล แสดงที่
ปุ่มหมุน และแสดงที่หน้าปัดดังที่อธิบายด้านล่าง เพื่อเปิด
หรือปิด

. แสดงที่หน้าปัด (Dial Effect)

เข็มชี้จะกวาดไปมาในมาตรวัดเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

. แสดงที่จอแสดงผล (Display Effect)

หน้า จอ ต้อนรับ จะ ปรากฏ ขึ้น เมื่อ สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON”

การตั้งค่ารถยนต์ (Vehicle Settings)
GUID-65DD7252-2319-4881-AA78-BCA0F273712B

เ ม น ู ก า ร ตั้ ง ค่ า ร ถ ย นต์ มี เ ม น ู ย่ อ ย ดั ง ต่ อ ไ ป นี้

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

มีเมนูย่อยดังต่อไปนี้

. ไฟห้อง โดยสาร อัตโนมัติ (Auto Room Lamp)

เลือกเมนูย่อยนี้เพื่อเปิด/ปิดไฟห้องโดยสารอัตโนมัติ

ไฟส่องสว่างภายในจะสว่างขึ้น หากมีประตูบานใด
บานหนึ่งปลดล็อกเมื่อไฟห้องโดยสารอัตโนมัติทำงาน

. ความไวแสงของไฟหน้า (Light Sensitivity)

สามารถต้ังค่าให้ความไวแสงของไฟหน้าให้สว่างช้า
หรือ เ ร็ ว ไ ด้ ตาม ความ สว่ าง ภายนอก รถยนต์

สัญญาณไฟเลี้ยว (Turn indicator) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เลือกเมนู ย่อยนี้ เพ่ือเปิด/ปิดสัญญาณเปล่ียนช่องทาง
เดินรถ “กะพริบ 3 ครั้ง”

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

มีเมนูย่อยดังต่อไปนี้

. ด้วยกุญแจอัจฉริยะ (I-Key Door Lock)

เลือกเมนูย่อยนี้เพื่อใช้งาน/ยกเลิกการใช้งานสวิตช์
คำสั่งที่ประตู

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

มีเมนูย่อยดังต่อไปนี้

. สัมพันธ์กับความเร็วรถ (Speed Dependent)

เลือกเมนูย่อยนี้เพื่อใช้งาน/ยกเลิกการใช้งานระบบปัด
น้ำฝนสัมพันธ์กับความเร็วรถ

Condition: 'Except for China'/
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การบำรุงรักษา (Maintenance)
GUID-0251AB5D-4F20-40B2-AF06-951CF60C1CD7

เมนูการบำรุงรักษามีเมนูย่อยดังต่อไปนี้

ควบคุมน้ำมันเครื่อง (Oil Control System) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เลือกเมนูย่อยนี้เพื่อรีเซ็ตระยะทางที่ต้องเปลี่ยน
น้ำมันเครื่อง

เพื่อรีเซ็ตไฟแสดงการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ให้เลือก “ระบบ
ควบคุมน้ำมันเคร่ือง” (Oil Control System) กด ENTER
② (นานกว่า 1 วินาที แต่น้อยกว่า 3 วินาที) และเลือก
“Yes” (ใช่)

ไม่สามารถต้ังช่วงระยะทางที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเคร่ืองด้วย
ตนเองได้ ช่วงระยะจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ

สำหรับรายละเอียดเพิ่ม เติม โปรดดูที่ “ระบบควบคุม
น้ำมัน เครื่อง (Oil Control System) (ร ุ่น เครื่องยนต์
YS23DDTT)” (หน้า 2-27)

JVI1239X

1. กรองน้ำมันเครื่อง (Oil Filter) (รุ่นเครื่องยนต์
YS23DDTT) :

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

เลือกเมนูย่อยนี้เพ่ือตั้งค่าหรือรีเซ็ตระยะทางที่ต้องเปลี่ยน
กรองน้ำมันเครื่อง

2. ยาง (Tire) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เลือกเมนูย่อยนี้เพ่ือตั้งค่าหรือรีเซ็ตระยะทางที่ต้องเปลี่ยน
ยาง

คำเตือน:

ไฟแสดงการเปล่ียนยางไม่ได้ทดแทนการตรวจสอบ
ยางตามปกติ รวมถึงการตรวจสอบแรงดันลมยาง
โปรดดูที่ “การเปลี่ยนยางและล้อ” (หน้า 8-26) มี
หลายปัจจัยรวมถึงแรงดันลมยาง การตั้งศูนย์ล้อ นิสัย
การ ขับขี่ และสภาพถนนที่ ส่งผลกระทบต่อการ
สึกหรอของยางและเวลาที่ควรเปล่ียนยาง การตั้งค่า
ไฟแสดงการเปลี่ยนยางสำหรับระยะทางที่ขับขี่ระยะ
หนึ่ง ไม่ได้หมายความว่ายางจะมีอายุการใช้งานเท่าที่
ไฟระบุ ใช้ ไฟแสดงการ เปลี่ยนยาง เป็นแนวทาง
เท่าน้ัน และปฏิบัติการตรวจสอบยางตามปกติอย่าง
สม่ำเสมอ หากไม่ปฏิบัติการตรวจสอบยางตามปกติ
รวมถึงการตรวจสอบแรงดันลมยาง อาจทำให้ยาง
เสียหายได้ อาจทำให้รถยนต์เกิดความเสียหายอย่าง
รุนแรงและเกิดการชนได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการ
บาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิต

3. อื่น ๆ (Other) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เลือกเมนูย่อยนี้เพ่ือตั้งค่าหรือรีเซ็ตระยะทางที่ต้องเปลี่ยน
รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง
และยาง

เสียงเตือน (Alarm)
GUID-486B7137-5E59-4AF7-A2CC-D2559F172880

เมนูเสียงเตือนมีเมนูย่อยดังต่อไปนี้

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

เลือกเมนูย่อยนี้เพื่อเปิด/ปิดการใช้งานเสียงเตือนอุณหภูมิ
ภายนอกบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-17
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2-18 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

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

เลือกเมนูย่อยนี้เพื่อตั้งให้แจ้งเตือนผู้ขับขี่ว่าถึงเวลาที่ตั้งไว้
แล้ว

แรงดันลมยาง (Tire Pressures)
GUID-E3FC464A-E59F-4C21-A90B-6B770202E4F8

การตั้งค่าต่าง ๆ ในเมนู “Tire Pressures” (แรงดันลมยาง)
จะเกี่ยวกับระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) ทั้งหมด
(โปรดดูที่ “ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)” (หน้า
5-4))

. แรงดันลมยางล้อหน้า (Target front)

. แรงดันลมยางล้อหลัง (Target rear)

. หน่วย แรง ดัน ลม ยาง (T i re Pressure Uni t)

. ตั้งค่าระบบ TPMS ใหม่ (TPMS Reset)

แรงดันลมยางล้อหน้า (Target front) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

แรงดันลมยาง “แรงดันลมยางล้อหน้า” (Target front) คือ
แรงดันลมยางท่ีกำหนดไว้บนแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง
สำหรับยางล้อหน้า (โปรดดูที่ “แผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง”
(หน้า 9-6) และ “ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)”
(หน้า 5-4))

ใช้สวิตช์ ② และ ENTER ② เพ่ือเลือกและเปลี่ยน
ค่าสำหรับแรงดันลมยาง “Target Front” (แรงดันลมยาง
ล้อหน้า)

แรงดันลมยางล้อหลัง (Target rear) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

แรงดันลมยาง “แรงดันลมยางล้อหลัง” (Target rear) คือ
แรงดันลมยางท่ีกำหนดไว้บนแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง
สำหรับยางล้อหลัง (โปรดดูที่ “แผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง”
(หน้า 9-6) และ “ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)”
(หน้า 5-4))

ใช้สวิตช์ ② และ ENTER ② เพ่ือเลือกและเปลี่ยน

ค่าสำหรับแรงดันลมยาง “Target Rear” (แรงดันลมยาง
ล้อหลัง)

หน่วยแรงดันลมยาง (Tire Pressure Unit) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หน่วยสำหรับแรงดันลมยางท่ีแสดงในหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์สามารถเปลี่ยนเป็น:

. kPa

. psi

. bar

. kgf/cm2

ใช้สวิตช์ ② และ ENTER ② เพ่ือเลือกและเปลี่ยน
หน่วย

ตั้งค่าระบบ TPMS ใหม่ (TPMS Reset) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

การต้ังค่าน้ีให้ลูกค้าสามารถต้ังค่าระบบ TPMS ใหม่ได้

ใช้สวิตช์ ② และ ENTER ② เพ่ือเลือกและตั้งค่า
ระบบ TPMS ใหม่ (โปรดดูที่ “การตั้งค่าระบบ TPMS ใหม่”
(หน้า 5-6))

หน่วย (Unit)
GUID-58EB6BAC-FCB3-46EF-8631-2FA1B6B4F84C

สามารถเปลี่ยนหน่วยที่แสดงในหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
ได้:

. อัตราการสิ้นเปลือง (Mileage)

. แรงดันลมยาง (Tire Pressures)

. อุณหภูมิ (Temperature)

ใช้สวิตช์ ② และ ENTER ② เพ่ือ เลือก “Unit”
(หน่วย) และเปลี่ยนหน่วยของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

อัตราการสิ้นเปลือง (Mileage) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หน่วย สำหรับ อัตรา การ สิ้น เปลือง ท่ี แสดง ใน หน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์สามารถเปลี่ยนเป็น:

. km, l/100km

. km, km/l

ใช้สวิตช์ ② และ ENTER ② เพ่ือเลือกและเปลี่ยน
หน่วย

Condition: 'Except for China'/
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แรงดันลมยาง (Tire Pressures) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หน่วยสำหรับแรงดันลมยางท่ีแสดงในหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์สามารถเปลี่ยนเป็น:

. kPa

. psi

. bar

. kgf/cm2

ใช้สวิตช์ ② และ ENTER ② เพ่ือเลือกและเปลี่ยน
หน่วย

โปรดดู ท่ีตารางต่อไปนี้ ในการแปลงระหว่างหน่วย ถ้า
จำเป็น

JVI0938X

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

สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิที่แสดงในหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์จาก:

. 8C

. 8F

ใช้สวิตช์ ② และ ENTER ② เพ่ือเลือกและเปลี่ยน
หน่วย

ภาษา (Language)
GUID-C43AB309-D518-4CEC-A6C3-4D449F5FEAFC

ภาษาของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์สามารถเปล่ียนเป็น:

. US English

. English

. Thai

ใ ช้ ส วิ ต ช์ ② แล ะ ENT ER ② เ พ่ื อ เ ลื อ ก
“Language” (ภาษา) และเปลี่ยนภาษาของหน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์

การตั้งค่าเดิมจากโรงงาน (Factory Reset)
GUID-B696FA09-CD79-4649-B9CB-4956E1D1A216

เ ลื อก เมน ู นี้ เพื่ อ รี เซ็ ต กา ร ตั้ ง ค่ า ต่ า ง ๆ ใน หน้ า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์กลับไปเป็นการ ต้ัง ค่า เดิมจาก
โรงงาน เพื่อรีเซ็ตหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์:

1. ใช้ ส วิตช์ ② และ ENTER ② เ พ่ือ เ ลือก
“Factory Reset” (การ ต้ัง ค่า เดิม จาก โรงงาน)

2. เลือก “Yes” (ใช่) เพื่อให้การตั้งค่าท้ังหมดกลับไป
เป็นค่าเริ่มต้นโดยการกด ENTER ②
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การเตือนและการแสดงบนจอแสดงข้อมูลรถยนต์
GUID-93A09B60-8488-47F4-BB0B-9CA086A28843

JVI1822X

Condition: 'Except for China'/
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1. การแสดงการทำงานของการสตาร์ท
เครื่องยนต์

GUID-0A3152D1-AB18-4840-A0A8-5997E59286AB

การแสดงนี้จะปรากฏข้ึนเม่ือคันเกียร์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “P”
(จอด)

การแสดงนี้แสดงว่าเครื่องยนต์จะสตาร์ทโดยการกดสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์ขณะที่เหยียบแป้นเบรกไว้ ท่านสามารถ
สตาร์ทเครื่องยนต์ได้จากสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ตำแหน่ง
ใดก็ได้

2. การแสดงการปลดล็อกพวงมาลัยผิดปกติ
GUID-85112A7B-1821-4C34-86D9-A7958376AB47

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อไม่สามารถปลดล็อกพวงมาลัย
ออกจากตำแหน่ง “LOCK” ได้

หากการแสดงน้ีปรากฏขึ้น ให้กดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์
ในขณะที่หมุนพวงมาลัยไปทางขวาและซ้ายเล็กน้อย

โปรดดูที่ “ล็อกพวงมาลัย” (หน้า 5-10)

3. การเตือนไม่มีการตรวจจับกุญแจ (No Key
Detected)

GUID-53105623-5DAF-45F7-BE2B-5D95DF5E234D

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อประตูปิดโดยท่ีกุญแจอัจฉริยะ
อยู่ภายนอกรถยนต์ และสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ี
ตำแหน่ง “ON” ให้แน่ใจว่ากุญแจอัจฉริยะอยู่ภายในรถยนต์

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

4. การเตือนเลื่อนเกียร์ไปยังตำแหน่ง P (Shift
to Park)

GUID-B6A1BE33-5861-432C-B3AD-E6CDB2384A93

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อ
ดับเคร่ืองยนต์ โดยท่ีคันเกียร์อยู่ ท่ีตำแหน่งอื่น ท่ีไม่ใช่
ตำแหน่ง “P” (จอด)

หากการเตือนน้ีปรากฏขึ้น ให้เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง
“P” (จอด) หรือกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปยังตำแหน่ง
“ON”

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

5. การเตือน “PUSH”
GUID-B3273B26-9AB3-4221-B95D-EC9273EBC369

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนเม่ือเล่ือนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง
“P” (จอด) ขณะที่สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง
“ACC” หลังจากการเตือนเลื่อนเกียร์ไปยังตำแหน่ง P
(Shift to Park) ปรากฏขึ้น

เพ่ือกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปยังตำแหน่ง “OFF” ให้
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

การเตือนเล่ือนเกียร์ ไปยังตำแหน่ง P (Shift to
Park) ? (ให้ เลื่อนคันเกียร์ไป ท่ี “P”) ? การเตือน
PUSH ? (ให้กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ ? ตำแหน่ง
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ “ON”) ? การเตือนPUSH
? (ให้กดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ ? ตำแหน่งสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ “OFF”)

6. การเตือนแบตเตอรี่กุญแจต่ำ (Key Battery
low)

GUID-07D899C9-2D74-45C6-B3F6-A45400F5923D

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะกำลัง
จะหมด

หากการเตือนนี้ปรากฏข้ึน ให้เปลี่ยนแบตเตอร่ีอันใหม่
(โปรดดู ท่ี “แบตเตอร่ีกุญแจ อัจฉริยะ” (หน้า 8-16))

7. การแสดงการสตาร์ทเครื่องยนต์สำหรับระบบ
กุญแจอัจฉริยะ

GUID-2AC8E908-C547-4930-A89E-89E1F6ABE224

การแสดงน้ีจะปรากฏขึ้นเม่ือแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
และเมื่อระบบกุญแจอัจฉริยะและรถยนต์ไม่ส่ือสารกันตาม
ปกติ

หากการแสดงนี้ปรากฏขึ้น ให้แตะกุญแจอัจฉริยะกับสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์ขณะเหยียบแป้นเบรก (โปรดดูที่ “ไฟ
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด” (หน้า 5-11))

8. การเตือนรหัส ID กุญแจไม่ถูกต้อง (Key ID
Incorrect)

GUID-D49EAF5E-6C58-423B-9610-59808348C8BB

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเม่ือสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ท่ี
ตำแหน่งอื่นนอกจากตำแหน่ง “LOCK” และระบบไม่
สามารถจดจำกุญแจอัจฉริยะได้ ท่านไม่สามารถสตาร์ท
เครื่องยนต์ด้วยกุญแจที่ไม่ได้ลงทะเบียน ใช้กุญแจอัจฉริยะ
ที่ลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น

โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 3-4)
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9. การเตือนปลดเบรกมือ (Release Parking
Brake)

GUID-58336C86-952C-4BB0-824F-F41561CF54E4

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อความเร็วรถยนต์มากกว่า 7
กม./ชม. (4 ไมล์/ชม.) และเข้าเบรกมือ ให้หยุดรถยนต์
และปลดเบรกมือ

10. การเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ (Low
fuel)

GUID-DF652A02-35CD-4759-8945-7220B8C05F84

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนเม่ือระดับน้ำมันเช้ือเพลิงในถัง
เหลือน้อย ให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีที่สะดวกก่อนที่เกจ
วัด น้ำมัน เชื้อ เพลิง จะ อย ู่ ท่ี ตำแหน่ง น้ำมัน หมด (0)

ยังมีน้ำมันเช้ือเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน้อยเมื่อเกจ
วัดน้ำมันเช้ือเพลิงช้ีไปที่ตำแหน่งน้ำมันหมด (0)

11. การเตือนประตู/ประตูท้ายเปิด (Door/back
door open)

GUID-085F6CB6-DB54-421B-B259-2225A0B7FF96

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าประตูบานใดบานหนึ่งและ/หรือ
ประตูท้ายเปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท ไอคอนรูปรถยนต์บน
หน้าจอจะแสดงว่าประตูหรือประตู ท้ายบานใดเปิดอยู่

12. ไฟแสดงโหมด 4WD (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-B77675DB-F918-41C5-BD5C-79B74AE0036D

ไฟ แสดง นี้ จะ แสดง โหมด การ ขับ ของ ระบบ 4WD

โปรดดูที่ “ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)” (หน้า 5-15) สำหรับ
รายละเอียด

13. การเตือนระบบกุญแจทำงานผิดปกติ (Key
System Error)

GUID-3598F170-D28E-46BD-8D80-9D2A3F03CD6B

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นถ้ามีการทำงานผิดปกติในระบบ
กุญแจอัจฉริยะ

ถ้าการเตือนน้ีปรากฏขึ้นขณะท่ีเคร่ืองยนต์หยุดทำงาน
เครื่องยนต์จะสตาร์ทไม่ติด ถ้าการเตือนนี้ปรากฏขึ้นขณะที่
เครื่องยนต์ทำงาน จะสามารถใช้งานรถยนต์ได้ อย่างไรก็
ตาม กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันเพ่ือซ่อมแซมโดยเร็ว
ที่สุด

14. การแสดงระดับน้ำมันเครื่องต่ำ (Oil Level
Low) (ถ้ามีติดตั้ง)

PD23A1-84290187-77C7-4E5B-A46C-63E9CA27F6FC

ถ้าการแสดงระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำแสดงขึ้น แสดงว่าระดับ
น้ำมันเครื่องต่ำ ถ้าการแสดงระดับน้ำมันเครื่องต่ำแสดงขึ้น
ให้ตรวจสอบระดับโดยใช้ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (โปรดดู
ที่ “น้ำมันเครื่อง” (หน้า 8-7))

ข้อควรระวัง:

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองโดยใช้ก้านวัดระดับ
น้ำมันเครื่องเป็นประจำ การใช้รถโดยที่มีปริมาณ
น้ำมันเครื่องไม่เพียงพอจะทำให้เครื่องยนต์เสียหาย
และความเสียหายดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ ในการรับ
ประกัน

15. การเตือนเซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil
level sensor) (ถ้ามีติดตั้ง)

PD23A1-BB56E932-6C86-4F73-9AFB-A4112D942E59

ถ้าการเตือนเซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเครื่องแสดงขึ้น แสดงว่า
เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเครื่องอาจทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อ
ศูนย์บริการนิสสันทันที

16. การเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ หยุดรถ
(Low Oil Pressure Stop vehicle) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-94AA9B91-3436-4503-8DDC-3959FD63BD5C

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าตรวจพบว่าแรงดันน้ำมันเครื่อง
ต่ำ ถ้าการเตือนปรากฏขึ้นระหว่างการขับขี่ปกติ ให้จอดรถ
ข้างทางในบริเวณท่ีปลอดภัย ดับเคร่ืองยนต์ทันที และ
ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

การเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือใช้
แสดงระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำ ใช้ก้านวัดระดับเพ่ือตรวจสอบ
ระดับน้ำมันเคร่ือง (โปรดดูท่ี “น้ำมันเคร่ือง” (หน้า 8-7))

ข้อควรระวัง:

การปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานโดยที่การเตือนแรงดัน
น้ำมันเคร่ืองแสดงอยู่จะทำให้เคร่ืองยนต์เสียหาย
ร้ายแรง

17. การเตือน 4WD ทำงานผิดปกติ (4WD
Error) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-A5996626-5DB8-4375-9FBA-08E2B83A96AA

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนเมื่อระบบขับเคล่ือนส่ีล้อ (4WD)
ทำงานผิดปกติขณะท่ีเครื่องยนต์ทำงาน ลดความเร็วและ
นำรถเข้ารับการตรวจสอบท่ีศูนย์บริการนิสสัน โปรดดูท่ี
“ไฟเตือน 4WD” (หน้า 5-18)
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18. การเตือนโหมดชิปปิ้งทำงานกดฟิวส์เก็บ
ข้อมูล (Shipping Mode On Push Storage
Fuse) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-FD4B748B-36FA-489F-991A-A30D4F8F536F

การเตือนนี้อาจปรากฏขึ้นถ้าไม่ได้กดสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถ
นาน (เปิดสวิตช์) เมื่อการเตือนน้ีปรากฏข้ึน ให้กด (เปิด
สวิตช์) สวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนานเพื่อปิดการเตือน สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “สวิตช์ฟิวส์ เม่ือจอดรถนาน”
(หน้า 8-19)

19. การเตือนระบบไฟหน้าทำงานผิดปกติ
(Headlight System Error)

GUID-0279B14A-10E9-4893-A020-FD87FA211D62

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ้าไฟหน้า LED ทำงานผิดปกติ ให้
นำ รถ เข้า รับการตรวจสอบระบบ ท่ีศูนย์บริการ นิส สัน

20. การเตือนปิด OFF ไฟหน้า (Reminder Turn
OFF Headlights)

GUID-13393AA4-7A48-43A7-B025-6BA8C061FDB5

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อประตูด้านคนขับเปิดอยู่ในขณะ
ท่ีสวิตช์ไฟหน้ายังอยู่ท่ี ON และสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
อยู่ท่ีตำแหน่ง “OFF”, “ACC” หรือ “LOCK” ให้สวิตช์ไฟ
หน้าอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” หรือ “AUTO” สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ “สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน้า
2-29)

21. การแสดงสัญญาณเตือนพักการขับขี่ (Time
for a driver break?)

GUID-60EE7282-E909-4577-AB01-4A80274EB497

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อตั้งสัญญาณเตือน “นาฬิกาจับ
เวลา” ท่านสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้ 6 ช่ัวโมง (โปรดดู
ที่ “คอมพิวเตอร์ระยะทาง” (หน้า 2-25))

22. การแสดงระบบควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ (Cruise control)

GUID-5EF81791-0394-460E-91D7-4392607D9FF3

การแสดงนี้จะแสดงสถานะระบบควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ สถานะจะแสดงตามสี

โปรดดูที่ “การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ” (หน้า 5-
34) สำหรับรายละเอียด

23. การแสดงตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติ (AT)
(Automatic Transmission (AT))

GUID-A6ABC342-4A75-4D56-BC81-ABDD790F3FF0

การแสดงนี้จะแสดงตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติ

ในโหมดเกียร์ธรรมดา เมื่อไม่มีการเข้าเกียร์อันเนื่องมาจาก
โหมดป้องกันการเข้าเกียร์ ไฟแสดงตำแหน่งเกียร์ AT จะ
กะพริบและเสียงเตือนจะดัง

สำหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “การขับข่ีด้วยเกียร์
อัตโนมัติ (AT)” (หน้า 5-12)

24. การเตือนเกียร์อัตโนมัติ (AT) ทำงาน
ผิดปกติ (Automatic Transmission (AT)
Error)

GUID-50737610-003F-41A4-B6DE-70574606EDEC

ถ้าการเตือนเกียร์อัตโนมัติ (AT) ทำงานผิดปกติปรากฏขึ้น
ขณะเคร่ืองยนต์ทำงานหรือขณะขับขี่ แสดงว่าเกียร์ AT
อาจทำงานผิดปกติ และอาจจำเป็นต้องนำรถเข้ารับการ
บริการ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและ
ทำการซ่อมแซมทันที ถ้าจำเป็น

25. การเตือนการจอดรถเกียร์อัตโนมัติ (AT)
(Automatic Transmission (AT) park)

GUID-48D9A7AD-D2C3-4F9E-84EF-C35D3E15087A

การเตือนน้ีจะแสดงว่าฟังก์ชันการจอดรถเกียร์อัตโนมัติ
(AT) ไม่ทำงาน หากการควบคุมทรานสเฟอร์ไม่คงที่อยู่ใน
ตำแหน่งการขับข่ี ใด ๆ ในขณะ ท่ีคัน เกียร์ AT อยู่ ใน
ตำแหน่ง “P” (จอด) เกียร์จะไม่ทำงานและล้อจะไม่ล็อก

สำหรับรุ่น 4WD: หากการเตือน ATP ปรากฏขึ้นขณะ
ที่คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด) ให้เลื่อนสวิตช์
โหมดขับเคลื่อนสี่ ล้อ (4WD) ไปที่ตำแหน่ง 2WD,
4H หรือ 4LO อีกครั้ง โดยให้คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง
N (ว่าง) (โปรดดูท่ี “ขับเคลื่อนส่ีล้อ (4WD)” (หน้า 5-
15))

คำเตือน:

ถ้าไฟแสดงโหมด 4WD (โปรดดูที่ “ไฟแสดงโหมด
4WD” (หน้า 5-18)) อยู่ที่ “OFF” หรือไฟเตือน ATP
อยู่ที่ “ON” จะแสดงว่าตำแหน่ง P (จอด) ของเกียร์
อัตโนมัติจะไม่ทำงาน และอาจส่งผลให้รถเคลื่อนที่
โดยไม่คาดคิด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือ
ท รัพย์ สิน เ สีย หาย ได้ ควร เ ข้า เบรก มือ เสมอ

26. การเตือนเซ็นเซอร์จอดรถทำงานผิดปกติ
(Parking Sensor Error)

GUID-B01826A1-5717-45C6-BC93-5A34040E234E

การ เตือน น้ี จะ ปรากฏ ข้ึน เมื่อ ระบบ เซ็นเซอร์ จอด รถ
(โซนาร์) ทำงานไม่ถูกต้อง หากการเตือนปรากฏขึ้น ให้นำ
รถ เข้า รับ การ ตรวจ สอบ ระบบ ที่ ศ ูนย์ บริการ นิส สัน

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-23
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27. การเตือนแรงดันลมยางต่ำ (Low Tire
Pressure)

GUID-A916546D-B20B-40E8-BBC6-2989F90E1F47

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำใน
มาตรวัดสว่าง และตรวจพบแรงดันลมยางต่ำ การเตือนจะ
ปรากฏขึ้นในแต่ละครั้งที่สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ี
ตำแหน่ง “ON” ตราบเท่าที่ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำสว่าง
อยู่ ถ้าการเตือนนี้ปรากฏขึ้น ให้หยุดรถและปรับแรงดันตาม
ค่าแรงดันลมยางขณะเย็นที่แนะนำตามที่แสดงบนแผ่นป้าย
ค่าแรงดันลมยาง (โปรดดูท่ี “ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ”
(หน้า 2-10) และ “ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)”
(หน้า 5-4))

28. การเตือน TPMS ทำงานผิดปกติ (TPMS
Error)

GUID-EB20FE3A-C5FF-4ADA-9EAE-342B8A987946

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการทำงานผิดปกติกับระบบ
ตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)

หากการเตือนนี้ปรากฏขึ้น ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบ
ระบบที่ศูนย์บริการนิสสัน

29. การเตือนการทำงานผิดปกติ (Malfunction)
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-5058B4FA-B125-46AA-9879-51B685A242EB

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระบบต่อไปนี้ทำงานไม่ถูกต้อง

. ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง (LDW)

. ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “ระบบเตือนเมื่อรถ
ออกนอกช่องทาง (LDW)” (หน้า 5-24) และ “ระบบเตือน
จุดอับสายตา (BSW)” (หน้า 5-28)

30. การเตือนอุณหภูมิในห้องโดยสารสูงจนใช้ไม่
ได้ (Unavailable High Cabin Temperature)
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-D49848C9-B111-452C-AC60-AC64D555E8F3

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนถ้าอุณหภูมิภายในรถยนต์เพิ่มข้ึน
สูงจนเป็นเหตุให้เซ็นเซอร์ระบบเตือนเม่ือรถออกนอกช่อง
ทาง (LDW) ไม่ สามารถทำงานได้ อย่าง เสถียร เมื่อ
อุณหภูมิภายในถึงระดับปกติ การเตือนควรจะหายไป

หากการเตือนยังคงปรากฏอยู่ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบ
ระบบที่ศูนย์บริการนิสสัน สำหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม
โปรดดูท่ี “ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง (LDW)”
(หน้า 5-24)

31. การเตือนการกีดขวางเรดาร์ด้านข้างใช้ไม่ได้
(Unavailable Side Radar Obstruction) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-1FEC8DFE-8A61-4C1D-B9A8-314D8E25B10F

การเตือนนี้จะแสดงขึ้นถ้าบริเวณใกล้กับชุดเรดาร์ท่ีใช้กับ
ระบบเตือนจุดอับสายตาสกปรกหรือถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ
หรือน้ำฝน ถ้าการเตือนปรากฏขึ้น ให้จอดรถในที่ปลอดภัย
ดับเครื่องยนต์ และทำความสะอาดบริเวณนั้น จากนั้น
สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง

ระบบจะไม่สามารถใช้งานได้จนกระทั่งสภาวะหายไป โปรด
ดูที่ “ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)” (หน้า 5-28)

Condition: 'Except for China'/
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คอมพิวเตอร์ระยะทาง
GUID-460FD78A-2BDB-4BC6-8922-C03169EB2DF5

JVI1823X
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JVI1807X

สามารถเปลี่ยนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ได้ โดยใช้สวิตช์
ต่ า ง ๆ ที่ ติ ด ตั้ ง อ ย ู่ ท่ี ด้ า น ซ้ า ย ขอ ง พว ง ม าลั ย
① - เปลี่ยนจากหน้าจอหนึ่งไปยังหน้าจอถัดไป

(เช่น ระยะทาง การประหยัดน้ำมัน เชื้อ เพลิง)
② - เ ลื่ อ น ผ่ า น ร า ย ก า ร ต่ า ง ๆ ใ น หน้ า

จอแสดงข้อมูลรถยนต์
ENTER - เปลี่ ยน หรือ เลือก ราย การ ใน หน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์

③ - กลับไปยังเมนูก่อนหน้า

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” สามารถ
เลือกโหมดของคอมพิวเตอร์ระยะทางได้โดยกดสวิตช์

①

ในแต่ละครั้งท่ีกดสวิตช์ ① หน้าจอจะเปลี่ยนตาม

เม่ือกด ③ หรือ ① ค้างไว้นานกว่า 3 วินาที
ความเร็วเฉล่ีย เวลาท่ีใช้ไป มาตรวัดระยะทางเป็นเท่ียว
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ยและปัจจุบัน ฯลฯ จะถูก
รีเซ็ต

1. หน้าหลัก
GUID-FD840FC9-DECB-43B0-8719-F984D5481EE0

โหมดหน้าหลักจะแสดงไอคอนรถยนต์

2. หน้าจอแสดงการขับขี่บนทางวิบาก
GUID-01766840-4B43-4B2B-801D-05D18AAAD5AE

หน้าจอแสดงการขับขี่บนทางวิบากจะแสดงความชันต่าง ๆ
ของรถยนต์

หน้าจอแสดงการขับขี่บนทางวิบากจะแสดงองศาที่รถยนต์
เงยขึ้นหรือปักลงและเอียงไปทางซ้ายหรือขวา ค่าจะแสดง
ขึ้นด้านล่างของเกจวัดในขณะที่กราฟฟิกรูปรถยนต์จะหมุน
เพื่อแสดงสภาวะรถยนต์เงยขึ้นหรือปักลงและเอียงไปทาง
ซ้ายหรือขวา

3. ระยะทางที่สามารถขับได้ (dte — กม.)
GUID-93239F2D-FFD9-416C-B6B6-A536ABF5BA22

โหมดระยะทางที่สามารถขับได้ (dte) จะแสดงระยะทาง
โดยประมาณท่ีสามารถขับรถต่อไปได้ก่อนท่ีจะต้องเติม
น้ำมันเชื้อเพลิงใหม่อีกครั้ง ข้อมูล dte จะได้รับการคำนวณ
อย่างต่อเนื่องตามปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีเหลืออยู่ในถัง
และ อัตรา การ ส้ิน เปลือง น้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง แ ท้จริ ง

หน้าจอจะอัพเดตทุก ๆ 30 วินาที

โหมด dte จะมีการเตือนช่วงที่น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ ถ้าระดับ
น้ำมัน เช้ือ เพลิง ต่ำ การ เตือนจะแสดง ข้ึนบนหน้า จอ

เม่ือน้ำมันเหลือน้อยกว่าเดิม การแสดงผล dte จะเปล่ียน
เป็น “----”

. ถ้าเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณน้อย หน้าจอที่แสดง
อยู่ ก่อน ท่ีสวิตช์สตาร์ท เครื่องยนต์อยู่ ท่ี ตำแหน่ง
“OFF” อาจจะยังแสดงขึ้นอยู่

. เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชันหรือเลี้ยวโค้ง น้ำมันในถังจะ
เอียง ซึ่งอาจจะทำให้การแสดงผลเปลี่ยนไปได้

4. ความเร็วเฉลี่ย (กม./ชม.)
GUID-6A2BDD98-1152-40C3-8B5A-4E192EE672CA

โหมดความเร็วเฉลี่ยจะแสดงความเร็วเฉลี่ยของรถยนต์
ตั้งแต่การรีเซ็ตครั้งสุดท้าย การรีเซ็ตสามารถทำได้โดยการ
กด ① หรือ ③ เป็นเวลานานกว่า 1 วินาที

เม่ือกด ① หรือ ③ ค้างไว้นานกว่า 3 วินาที
ความเร็วเฉล่ีย เวลาท่ีใช้ไป มาตรวัดระยะทางเป็นเท่ียว
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ยและปัจจุบันจะถูกรีเซ็ต

หน้าจอจะอัพเดตทุก ๆ 30 วินาที สำหรับ 30 วินาทีแรก
หลั ง จา ก รี เช็ ต ห น้ า จอ จะ แสดง ผล เ ป็น “ - - - - ”

5. เวลาที่ใช้ไปและมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว
(กม.)

GUID-88D82603-E037-4AD2-BE71-5A43C51CF1F5

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

โหมดเวลาที่ใช้ไปจะแสดงเวลาตั้งแต่การรีเซ็ตครั้งสุดท้าย
สามารถรีเซ็ตเวลาที่แสดงขึ้นได้โดยการกด ① หรือ

③ เป็นเวลานานกว่า 1 วินาที (มาตรวัดระยะทางเป็น
เที่ยวก็จะถูกรีเซ็ตในเวลาเดียวกัน)

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

โหมดมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวจะแสดงระยะทางทั้งหมด
ท่ีรถยนต์ถูกใช้งานต้ังแต่การรีเซ็ตคร้ังสุดท้าย การรีเซ็ต
สามารถทำได้โดยการกด ① หรือ ③ เป็น
เวลานานกว่า 1 วินาที (เวลาที่ใช้ไปก็จะถูกรีเซ็ตในเวลา
เดียวกัน)

เม่ือกด ① หรือ ③ ค้างไว้นานกว่า 3 วินาที
ความเร็วเฉล่ีย เวลาท่ีใช้ไป มาตรวัดระยะทางเป็นเท่ียว
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ยและปัจจุบันจะถูกรีเซ็ต
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6. อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
และปัจจุบัน (ลิตร/100 กม. (l/100 km) หรือ
กม./ลิตร (km/l))

GUID-E6BAB36B-2A04-436C-A89B-FD013A637D62

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

โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบันแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน

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

โหมดอัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิงโดยเฉลี่ยแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยตั้งแต่การรีเซ็ตครั้ง
สุดท้าย การรีเซ็ตสามารถทำได้โดยการกด ① หรือ

③ เป็นเวลานานกว่า 1 วินาที

เม่ือกด ① หรือ ③ ค้างไว้นานกว่า 3 วินาที
ความเร็วเฉล่ีย เวลาท่ีใช้ไป มาตรวัดระยะทางเป็นเท่ียว
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเฉลี่ยและปัจจุบันจะถูกรีเซ็ต

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

7. ระบบช่วยการขับขี่ (Driving Aids) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-D2A57B03-A7C6-4806-B7B8-CBA0676D1A67

โหมดระบบช่วยการขับขี่จะแสดงสภาวะการทำงานสำหรับ
ระบบต่อไปนี้

. ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง (LDW)

. ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “ระบบเตือนเมื่อรถ
ออกนอกช่องทาง (LDW)” (หน้า 5-24) และ “ระบบเตือน
จุดอับสายตา (BSW)” (หน้า 5-28)

8. แรงดันลมยาง (Tire Pressures)
GUID-D348A70C-56E9-4C21-AD65-433214561B9D

โหมดแรงดันลมยางจะแสดงแรงดันของยางทั้งสี่เส้นขณะ
ขับรถยนต์

เมื่อการเตือนแรงดันลมยางต่ำปรากฏขึ้น สามารถเปล่ียน
หน้าจอไปยังโหมดแรงดันลมยางได้โดยการกดสวิตช์
ENTER ② เพื่อแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
เตือนที่แสดงขึ้น

9. หน้าจอแสดงสถานะ 4WD (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-D2381FE3-9D46-4C94-9068-8C2D6A40662B

การแสดงเหล่านี้จะแสดงว่าเลือกโหมด 4WD อยู่ สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ขับเคล่ือนส่ีล้อ (4WD)” (หน้า
5-15)

องศาของยาง (ตรงกลาง) จะแสดงองศาของยางตามการ
หมุนพวงมาลัย ภาพกราฟฟิกจะแสดงตำแหน่งยางของ
รถยนต์ตามจริงขณะที่องศาจะแสดงข้ึนด้านล่างเป็นการ
อ้างอิง

10. การตรวจสอบการเตือน
GUID-39330DE5-4229-4AA9-BBC1-71648F31C81D

การ เตือน ปัจจุบัน จะแสดงขึ้น ถ้า ไม่มี การ เตือน ใด ๆ
ข้อความ “No Warning” (“ไม่มีข้อความเตือน”) จะแสดง
ขึ้น

. เครื่องเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)

โหมดเครื่องเสียงแสดงสถานะการทำงานของเคร่ือง
เสียง

ระบบควบคุมน้ำมันเครื่อง (Oil Control
System) (รุ่นเครื่องยนต์ YS23DDTT)

PD23A1-1B546433-AA9C-4E04-AA9E-D90FAB0ED0F1

JVI1244X
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เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ข้อมูล
น้ำมันเครื่องจะแสดงขึ้น

ข้อมูลน้ำมันเครื่องจะแจ้งให้ทราบถึงระยะทางที่ต้องเปลี่ยน
น้ำมันเครื่อง การแสดงระดับน้ำมันเครื่อง และการทำงาน
ผิดปกติของเซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเครื่อง

1. ระยะทางที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
PD23A1-90CF766F-BDC3-489F-9398-606B168A3A25

ระยะทางที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะแสดงขึ้น ถ้าระยะทาง
ที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเหลือน้อยกว่า 1,500 กม. (930
ไมล์)

2. ไฟแสดงการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
PD23A1-36E5CFFE-51E7-4707-BBBB-50D92F37F7CA

เมื่อใกล้ถึงระยะทางท่ีกำหนดไว้ ไฟแสดงการเปลี่ยน
น้ำมัน เครื่องจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หลังจากเปล่ียน
น้ำมัน เครื่อง แล้ว ให้ รี เ ซ็ต ระยะ ทาง ท่ี ต้อง เปล่ียน
น้ำมันเครื่อง ไฟแสดงการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะไม่รีเซ็ต
โดยอัตโนมัติ เพื่อรีเซ็ตไฟแสดงนี้ โปรดดูที่ “การตั้งค่า”
(หน้า 2-15)

ไม่สามารถต้ังช่วงระยะทางที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเคร่ืองด้วย
ตนเองได้ ช่วงระยะทางที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะถูกตั้ง
ไว้โดยอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง:

. ถ้าไฟแสดงการเปล่ียนน้ำมันเคร่ืองแสดงข้ึน ให้
เปล่ียนน้ำมันเครื่องโดยเร็ว การใช้งานรถยนต์ที่
น้ำมันเคร่ืองเส่ือมสภาพอาจทำให้เคร่ืองยนต์
เสียหายได้

. ห้ามรีเซ็ตหากยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเคร่ือง ให้
เปลี่ยน ถ่าย น้ำมัน เคร่ือง และ เปล่ียน กรอง
น้ำมันเคร่ือง รวมถึงรีเซ็ตที่ศูนย์บริการนิสสัน

เสมอ

หมายเหตุ:
. ไม่สามารถย้อนกลับการรีเซ็ตได้
. สามารถรีเซ็ตระยะเปล่ียนน้ำมันเครื่องได้เฉพาะ

เมื่อ:
— ระยะทางท่ีต้องเปลี่ยนน้ำมันเคร่ืองแสดงข้ึน
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

— ไฟแสดงการเปล่ียนน้ำมันเครื่องแสดงขึ้นบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

. ควร เปล่ียนน้ำมัน เคร่ืองก่อนระยะทางที่ ต้อง
เปล่ียนน้ำมันเครื่องจะมีค่า 0 กม. (0 ไมล์) การ
ขับรถต่อจนระยะทางที่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมี
ค่า 0 กม. (0 ไมล์) อาจทำให้สมรรถนะของ
เครื่องยนต์ลดลง

. ระยะเวลาการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะลดลงเร็วมาก
ยิ่งข้ึนในการขับขี่บางรูปแบบ โดยเฉพาะการใช้
ความเร็วต่ำในเมือง

3. ตัวเตือนระดับน้ำมันเครื่องต่ำ
PD23A1-C3820109-0CB1-4B08-8F40-A79450C5D7C0

ถ้าการแสดงระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำแสดงขึ้น แสดงว่าระดับ
น้ำมันเครื่องต่ำ ถ้าตัวเตือนระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำแสดงขึ้น
ให้ตรวจสอบระดับโดยใช้ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (โปรดดู
ที่ “น้ำมันเครื่อง” (หน้า 8-7))

ข้อควรระวัง:

ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองโดยใช้ก้านวัดระดับ
น้ำมันเครื่องเป็นประจำ การใช้รถโดยที่มีปริมาณ
น้ำมันเครื่องไม่เพียงพอจะทำให้เครื่องยนต์เสียหาย
และความเสียหายดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ ในการรับ
ประกัน

4. การเตือนเซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเครื่อง
PD23A1-FF918E07-88C3-4A51-9366-7A4C940E1FB4

ถ้าการเตือนเซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเครื่องแสดงขึ้น แสดงว่า
เซ็นเซอร์ระดับน้ำมันเครื่องอาจทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อ
ศูนย์บริการนิสสันทันที

นาฬิกาและอุณหภูมิอากาศภายนอก
GUID-6B521DB4-BD5A-4D02-A076-9507594688E9

JVI0932X

นาฬิกา ① และอุณหภูมิอากาศภายนอก ② จะแสดงขึ้นที่
ด้านบนของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

นาฬิกา (Clock)
GUID-8702736B-4DAE-4185-AB2E-9A4BAA6584D1

สำหรับการต้ังนาฬิกา โปรดดูท่ี “นาฬิกา (Clock)” (หน้า
2-16)

อุณหภูมิอากาศภายนอก (8C หรือ 8F)
GUID-5D56CEEB-B9E5-4318-AC8F-CC8AD40FCFE4

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

โหมดอุณหภูมิอากาศภายนอก มีคุณสมบัติในการเตือน
อุณหภูมิต่ำ ถ้าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 38C (378F) การ
เตือน ③ จะแสดงอยู่บนหน้าจอ

เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอกอยู่ด้านหน้าหม้อน้ำ เซ็นเซอร์
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อาจได้รับผลกระทบจากถนนหรือความร้อนของเครื่องยนต์
ทิศทางลม และสภาวะการขับข่ี อ่ืน ๆ การแสดงผลอาจ
แตกต่างจากอุณหภูมิภายนอกจริงหรืออุณหภูมิที่แสดงบน
เครื่องหมายหรือป้ายต่าง ๆ

PD23A1-6BD41B7B-CF45-4CAD-97FD-5EB346C2B9B0

สวิตช์ไฟหน้า
PD23A1-8F22D1F3-29F1-4E2E-8F73-95D0077A17AA

SIC3783

สวิตช์ไฟหน้าจะแตกต่างกันตามรุ่นรถ

นิสสันขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อกำหนดท้องถ่ินเกี่ยวกับ
การใช้งานไฟ

ตำแหน่ง AUTO
GUID-811F3DC1-D130-4AB9-A797-2DC28EE2E538

เม่ือสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” และ
สวิตช์ไฟหน้าอยู่ในตำแหน่ง “AUTO” ไฟหน้า ไฟหร่ีด้าน
หน้า ไฟแผงหน้าปัด ไฟท้าย และไฟอื่น ๆ จะเปิดข้ึนโดย
อัตโนมัติ ขึ้น อย ู่ กับ ความ สว่าง ของ บริ เวณ โดย รอบ

ไฟหน้าจะเปิดขึ้นอัตโนมัติในเวลากลางคืนหรือช่วงฝนตก
(เมื่อ ท่ีปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้ามี การทำงานอย่าง
ต่อเนื่อง)

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” ไฟจะปิด
โดยอัตโนมัติ

JVI1848X

ข้อควรระวัง:

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

ตำแหน่ง
PD23A1-B60F4D75-B29F-408F-8E76-A8B97DDFB986

ตำแหน่ง จะเปิดไฟหร่ีด้านหน้า ไฟแผงหน้าปัด ไฟ
ท้าย และไฟส่องป้ายทะเบียน

ตำแหน่ง
PD23A1-4DAB4169-1827-49E8-B896-70450926F885

ตำแหน่ง จะ เปิด ไฟหน้า เพ่ิม เติม จาก ไฟ อ่ืน ๆ

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-29

สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว

Condition: 'Except for China'/



(84,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

2-30 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ไฟสูง
PD23A1-78E65D41-DBAA-4ACA-83EF-06C8D93514A3

SIC3785

สำหรับ การ เ ปิด ไฟ ส ูง ให้ ดัน ก้าน ไป ข้าง หน้า ①

สำหรับการปิดไฟสูง ให้ดันก้านไปยังตำแหน่งกลาง ②

สำหรับการกะพริบไฟหน้า ให้ดึง ก้านมาข้างหลัง ③
สามารถกะพริบไฟหน้าได้แม้ว่าจะไม่ได้เปิดไฟหน้าก็ตาม

เมื่อดึงก้านไปทางตำแหน่งหลังสุด ③ หลังจากสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “OFF” หรือ “LOCK” ไฟ
หน้าจะสว่างขึ้นและค้างอยู่เป็นเวลา 30 วินาที สามารถดึง
ก้านได้ 4 ครั้ง เพ่ือให้ไฟค้างอยู่ เป็นเวลานาน 2 นาที

ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (ถ้ามีติดตั้ง)
PD23A1-24196D50-C6DD-4A46-9F9C-967D3689AC01

แม้ว่าสวิตช์ไฟหน้าอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” ไฟส่องสว่างเวลา
กลาง วัน จะ สว่ าง ขึ้ น หลั ง จาก สตา ร์ท เครื่ องยนต์

เม่ือเปลี่ยนสวิตช์ไฟส่องสว่างไปยังตำแหน่ง หรือ
ไ ฟ ส่ อ ง ส ว่ า ง เ ว ล า ก ล า ง วั น จ ะ ดั บ ล ง

การควบคุมการปรับระดับไฟหน้า
PD23A1-59F97C06-0802-4175-A156-C550A1E0F0E5

แบบปรับตั้งด้วยตัวเอง
PD23A1-1512B768-4E8E-429D-BF23-B8527D88297E

JVI0477X

ระบบควบคุมการปรับระดับไฟหน้าทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” และเปิดไฟหน้าเพื่อให้
แกนไฟหน้าปรับเปลี่ยนตามสภาพการขับขี่

เมื่อขับรถโดยไม่มีน้ำหนักบรรทุก/สัมภาระหนักหรือขับรถ
บนถนนเรียบ ให้เลือกตำแหน่งปกติ “0”

ถ้าจำนวนผู้โดยสารและน้ำหนักบรรทุก/สัมภาระในรถ
เปลี่ยนแปลงไป ระดับของไฟหน้าจะสูง ข้ึนกว่าปกติ

ถ้าขับรถบนเนินเขา แสงไฟหน้าจะส่องตรงไปยังกระจก
มองหลัง และกระจกมองข้างของรถที่อยู่ด้านหน้าหรือส่อง
ไปยังกระจกบังลมหน้าของรถที่ขับสวนมาซึ่งจะไปรบกวน
สายตาของคนขับคนอื่นได้

สำหรับการปรับตั้งระดับความสูงที่เหมาะสม ให้เลื่อนสวิตช์
หมายเลขที่มากขึ้นจะมีระดับความสูงของไฟหน้าท่ีลดลง

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
PD23A1-416BDCC8-32EC-47FE-965C-0EA7AA8E281A

เสียงเตือนไฟส่องสว่างจะดัง ข้ึนถ้าสวิตช์ไฟหน้าอยู่ ท่ี
ตำแหน่ง หรือ และเมื่อประตูด้านคนขับเปิด
ออกขณะท่ีสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “ACC”,
“OFF” หรือ “LOCK”

สวิตช์ สตาร์ท เคร่ืองยนต์ อยู่ ที่ ตำแหน่ง “OFF” หรือ
“LOCK” ประตูปิดและล็อกในขณะท่ีสวิตช์ไฟหน้าอยู่ ท่ี
ตำแหน่ง หรือ ฟังก์ชันประหยัดไฟแบตเตอรี่จะ
ดับไฟเพ่ือป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่หมด ไฟจะสว่างขึ้นเมื่อ
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON”

ข้อควรระวัง:

ห้ามเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อเครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานเป็นระยะ
เวลานานเพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่หมด

สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยว
PD23A1-E756AA92-11EB-46FA-A0DF-E301D3A32C48

SIC3786

Condition: 'Except for China'/
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ข้อควรระวัง:

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

สัญญาณไฟเลี้ยว
PD23A1-B798680C-0546-4E1F-A232-689AFE376B87

เพื่อเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ให้ดันก้านขึ้น ① หรือลง ② จน
ก้านล็อกอยู่ในตำแหน่ง เมื่อเลี้ยวแล้วสัญญาณไฟเลี้ยวจะ
ดับโดยอัตโนมัติ

สัญญาณเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
PD23A1-BDB58A07-C1CC-4CA8-A2BB-73EC4F9E5FD7

เพื่อเปิดสัญญาณเปล่ียนช่องทางเดินรถ ให้ดันก้านขึ้น ①
หรือลง ② ไปยังจุดที่ไฟเริ่มกะพริบ

ถ้าก้านตีกลับมาที่ตำแหน่งเดิมทันทีหลังจากการเลื่อนข้ึน
หรือลง ไฟจะกะพริบ 3 ครั้ง

เพื่อยกเลิกไฟกะพริบ เลื่อนก้านไปยังทิศทางตรงกันข้าม

PD23A1-011E9CC1-DA20-416E-A390-DC409772A27C

SIC3813

ไฟตัดหมอกหน้า
PD23A1-E1E703A4-8F0E-4356-9671-F82D9C08FF2C

สำหรับการเปิดไฟตัดหมอกหน้า ให้บิดสวิตช์ไฟตัดหมอก
ไปยังตำแหน่ง ในขณะที่สวิตช์ไฟหน้าอยู่ที่ตำแหน่ง

หรือ หรือตำแหน่ง AUTO

เมื่อต้องการปิด ให้บิดสวิตช์ไฟตัดหมอกไปยังตำแหน่ง
“OFF”

PD23A1-28323B90-2B96-4C32-A0F2-BC87FE71DD71

คำเตือน:

เม่ืออุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็ง น้ำล้างกระจกอาจแข็ง
ตัวบนกระจกบังลมหน้า และบดบังการมองเห็น อุ่น
กระจกบังลมหน้าด้วยการไล่ฝ้า ก่อนจะล้างกระจก
บังลมหน้า

ข้อควรระวัง:

. ห้ามฉีดน้ำล้างกระจกต่อเนื่องนานกว่า 30 วินาที

. ห้ามฉีดน้ำล้างกระจก ถ้าน้ำในถังพักหมด

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

สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้าง
กระจกบังลมหน้า

PD23A1-E1F8A672-3BE2-4AE4-9491-C85650BBA454

JVI1141X

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-31

สวิตช์ไฟตัดหมอก สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล้างกระจก
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ท่ีปัดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้าจะทำงาน
เ ม่ือ สวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์ อย ู่ ใน ตำแหน่ง “ON”

การทำงานของที่ปัดน้ำฝน
PD23A1-6DF76079-383B-4207-8A41-F4630E87AB5B

ตำแหน่งก้านสวิตช์ปัดน้ำฝน “INT” ① จะทำการปัดน้ำฝน
เป็นจังหวะ

การปัดเป็นจังหวะนี้สามารถปรับระยะเวลาในการปัดได้โดย
บิ ด ปุ่ ม ค วบค ุ ม Ⓐ ( น าน ขึ้ น ) ห รื อ Ⓑ ( สั้ น ล ง )

ตำแหน่งก้านสวิตช์ปัดน้ำฝน “LO” ② จะทำการปัดน้ำฝน
ด้วยความเร็วต่ำ

ตำแหน่งก้านสวิตช์ปัดน้ำฝน “HI” ③ จะทำการปัดน้ำฝน
ด้วยความเร็วสูง

เพื่อหยุดการทำงานของท่ีปัดน้ำฝน ให้เลื่อนก้านสวิตช์ท่ี
ปัดน้ำฝนไปที่ตำแหน่ง “OFF”

ตำแหน่งก้านสวิตช์ปัดน้ำฝน “MIST” ④ จะทำการปัด
น้ำฝนหนึ่งครั้ง ก้านปัดน้ำฝนจะกลับไปที่ตำแหน่งเดิมโดย
อัตโนมัติ

การทำงานของที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก
PD23A1-5268D467-1F46-4E5E-BBC6-BD09FA5B4906

สำหรับการฉีดน้ำยาล้างกระจก ให้ดึงก้านสวิตช์ไปทางด้าน
หลังรถ ⑤ จนกว่าน้ำยาล้างกระจกจะฉีดออกมาบนกระจก
บังลมหน้าในปริมาณท่ีต้องการ ท่ีปัดน้ำฝนจะปัดกระจก
สองถึงสามครั้งโดยอัตโนมัติ

สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้าง
กระจกบังลมหลัง

GUID-DF1DF640-8B84-4386-B618-BA217AE9CE27

JVI1824X

ท่ีปัดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหลังจะทำงาน
เม่ือ สวิตช์ สตาร์ท เคร่ืองยนต์ อย ู่ ใน ตำแหน่ง “ON”

การทำงานของที่ปัดน้ำฝน
GUID-DD5A35EF-DA89-47C4-9BFD-65EADA9CCC51

ตำแหน่งสวิตช์ “INT” ① จะทำการปัดน้ำฝนเป็นจังหวะ

ตำแหน่งสวิตช์ “ON” ② จะทำการปัดน้ำฝนด้วยความเร็ว
ต่ำ

ถ้าหิมะหรือน้ำแข็งขัดขวางการทำงานของที่ปัดน้ำฝน
กระจกบังลมหลัง ที่ปัดน้ำฝนอาจหยุดทำงานเพ่ือ
ป้องกันมอเตอร์ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ให้บิดสวิตช์
ที่ปัดน้ำฝนไปที่ตำแหน่ง “OFF” และกำจัดหิมะหรือ
น้ำแข็งที่อยู่ ข้างบนและรอบ ๆ ก้านปัดน้ำฝนออก
หลังจากนั้นประมาณ 1 นาที ให้ลองเปิดสวิตช์ให้ที่
ปัดน้ำฝนทำงานอีกครั้ง

การทำงานของที่ฉีดน้ำยาล้างกระจก
GUID-916B4E2C-C6A7-4F16-9BA7-B5A90B40CB5F

สำหรับการฉีดน้ำยาล้างกระจก ให้ดันก้านสวิตช์ไปทาง
ด้านหน้ารถ ③จนกว่าน้ำยาล้างกระจกจะฉีดออกมาบนกระ
จกบังลมหลังในปริมาณที่ต้องการ ที่ปัดน้ำฝนจะปัดกระจก
สองถึงสามครั้งโดยอัตโนมัติ

Condition: 'Except for China'/
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PD23A1-BBFFE30E-1D67-4D70-B145-F3EE746350C3

SIC3537

แบบ A

JVI1583X

แบบ B
สวิตช์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังจะทำงานเม่ือสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON”

ท่ีไล่ฝ้าจะทำการลดความช้ืน หมอก หรือน้ำค้างบนผิว
กระจก บั ง ลม หลั ง เพื่ อ เ พ่ิม ทัศน วิ สัย ด้าน หลัง รถ

เมื่อกดสวิตช์ไล่ ฝ้า ไฟแสดง Ⓐ จะสว่างขึ้นและไล่ ฝ้า
กระจกบังลมหลังจะทำงานเป็นเวลาประมาณ 15 นาที
หลัง จาก นั้น ท่ี ไล่ ฝ้า จะ หย ุด ทำงาน โดย อัตโนมัติ

สามารถปิดที่ไล่ฝ้าด้วยตัวเองได้โดยกดสวิตช์ไล่ฝ้าอีกครั้ง

ข้อควรระวัง:

. ให้แน่ใจว่าสตาร์ทเครื่องยนต์ เม่ือใช้งานที่ไล่ฝ้า
อย่างต่อเน่ือง มิเช่นน้ัน อาจทำให้แบตเตอรี่ไฟ
หมดได้

. เมื่อทำความสะอาดด้านในของกระจก ระมัดระวัง
ไม่ให้ขูดขีดหรือไปทำลายลวดนำไฟฟ้าบนผิว
กระจก

PD23A1-558C3494-5C96-43AB-A3EA-176750978BB3

JVI1755X

แตร สามารถทำงานได้ไม่ว่าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์จะอยู่
ใน ตำแหน่ง ใด ก็ ตาม ยกเว้น เม่ือ แบตเตอร่ี ไฟ หมด

เม่ือกดแตรค้างไว้ แตรจะส่งเสียงดัง แตรจะหยุดส่งเสียง
เมื่อปล่อยแตร

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-33

สวิตช์ไล่ฝ้า แตร
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PD23A1-037EA0C9-B46E-4467-B8E3-89747E9741CA

กระจกหน้าต่างไฟฟ้า
PD23A1-35852136-64F1-4351-B8D2-2E6C10EEC8C1

คำเตือน:

. ให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนไม่ยื่นมือ ฯลฯ ออก
นอกรถยนต์ ก่อนใช้งานกระจกหน้าต่างไฟฟ้า

. เพ่ือช่วยหลีกเลี่ยงความเส่ียงในการเกิดการ
บาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตจากการที่รถยนต์และ/
หรือระบบทำงานโดยไม่ตั้งใจ รวมทั้งการถูก
กระจกหน้าต่างหนีบหรือการล็อกประตูโดยไม่
ตั้ งใจ ห้าม ปล่อย เด็ก ผ ู้ ที่ ต้อง มี ผ ู้ อื่น คอย
ช่วยเหลือ หรือสัตว์เล้ียงไว้ตามลำพังในรถของ
ท่าน นอกจากนี้ อุณหภูมิภายในรถที่ปิดประตูไว้
หมดในวันที่อากาศอบอุ่นจะสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว
จนสามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากที่คน
และสัตว์เล้ียงจะได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิต

กระจก หน้าต่าง ไฟฟ้า จะ ทำงาน เ ม่ือ สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON”

สำหรับการเปิดกระจกหน้าต่าง ให้กดสวิตช์กระจกไฟฟ้าลง

สำหรับการปิดกระจกหน้าต่าง ให้ดึงสวิตช์กระจกไฟฟ้าขึ้น

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านคนขับ
PD23A1-A8E42E06-21A6-4EC7-ABEA-D7F6E652DC13

JVI1223X

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านคนขับเป็นสวิตช์หลักซึ่งสามารถ
ควบคุมกระจกหน้าต่างได้ทุกบาน

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

เม่ือกดปุ่มล็อก Ⓐ กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสารจะไม่
สามารถทำงานได้

เพื่อยกเลิกการล็อกกระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสาร ให้กดปุ่ม
ล็อก Ⓐ อีกครั้ง

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสาร
PD23A1-31131CC7-3972-47B2-B4CA-1F394EF31CE1

SIC4523

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสารสามารถควบคุมกระจก
หน้าต่างได้เฉพาะด้านนั้น ๆ

ถ้ากดสวิตช์ล็อกกระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสารจากสวิตช์
ควบคุมด้านคนขับ สวิตช์ด้านผู้ โดยสารจะไม่สามารถ
ทำงานได้

ฟังก์ชันอัตโนมัต
PิD23A1-086B8371-8520-48F8-8013-A86E8DEA1B2C

JVI1224X

ฟังก์ชันอัตโนมัติจะทำงานบนสวิตช์ท่ีมีสัญลักษณ์
เท่านั้น

ฟังก์ชันอัตโนมัติทำให้กระจกหน้าต่างสามารถเลื่อนเปิด
หรือ ปิดจนสุดโดยไม่ต้องกดสวิตช์ขึ้นหรือลง ค้างไว้

ถ้าต้องการเปิดกระจกจนสุด ให้กดสวิตช์กระจกหน้าต่าง
ไฟฟ้าลงจนถึงจังหวะสองแล้วปล่อยสวิตช์ ถ้าต้องการปิด
กระจกจนสุด ให้ดึงสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าข้ึนจนถึง
จังหวะสองแล้วปล่อยสวิตช์ ไม่จำเป็นต้องกดสวิตช์ค้างไว้
ในระหว่างที่กระจกทำงาน

ถ้าต้องการหยุดการเลื่อนเปิด/ปิดของกระจกหน้าต่าง
ระหว่างที่ฟังก์ชันอัตโนมัติกำลังทำงาน ให้กดสวิตช์ลงหรือ
ดึงสวิตช์ขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม

กระจกหน้าต่าง

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

คำเตือน:

ก่อนที่จะปิดสนิทจะปรากฏระยะห่างเล็กน้อยซึ่งระบบ
ไม่สามารถตรวจจับได้ ให้แน่ใจว่าผู้โดยสารทุกคนไม่
ยื่นมือหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายออกไปนอก
รถยนต์ก่อนปิดกระจกหน้าต่าง

ฟังก์ชันเล่ือนกลับอัตโนมัติจะบังคับกระจกหน้าต่างให้
เลื่อนลงอัตโนมัติเมื่อมีบางส่ิงไปขวางทางขณะกระจก
กำลังเลื่อนปิด เมื่อชุดควบคุมตรวจพบสิ่งกีดขวาง กระจก
หน้าต่างจะเลื่อนลงทันที

ระบบกระจกเลื่อนกลับอัตโนมัติอาจทำงานถ้ามีแรงปะทะ
หรือน้ำหนักท่ีเหมือนกับส่ิงกีดขวางกระจกโดยข้ึนอยู่กับ
สภาพแวดล้อมและสภาพการขับขี่

ถ้ากระจกหน้าต่างไม่เลื่อนปิดอัตโนมัติ
PD23A1-C8E5C0D9-FFC3-40EE-9451-22704D8C1A99

ถ้าฟังก์ชัน อัตโนมัติ ของกระจกหน้าต่างไฟฟ้าทำงาน
ผิดปกติ (เฉพาะการเลื่อนปิดเท่านั้น) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต่อไปนี้เพื่อเริ่มการทำงานของระบบกระจกหน้าต่างไฟฟ้า
อีกครั้ง

1. สตาร์ทเครื่องยนต์

2. ปิดประตู

3. ใช้งานสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าเพ่ือเปิดกระจก
หน้าต่างจนสุด

4. ดึงสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าค้างไว้เพ่ือปิดกระจก
หน้าต่าง และจากนั้นให้ดึงสวิตช์ค้างไว้อีก 3 วินาที
ห ลั ง จ า ก ท่ี ก ร ะ จ ก หน้ า ต่ า ง ปิ ด จน ส ุ ด แ ล้ ว

5. ปล่อยสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้า ใช้งานกระจก
หน้าต่างด้วยฟังก์ชันอัตโนมัติ เพ่ือยืนยันว่าฟังก์ชัน

อัตโนมัติใช้งานได้แล้ว

ถ้าฟังก์ชันอัตโนมัติของกระจกหน้าต่างไฟฟ้ายังทำงาน
ผิดปกติหลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้นำรถ
เข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสัน

PD23A1-71B10566-178F-44B7-9586-EB31A2CB2FF1

JVI1023X

แผงหน้าปัด (ด้านบน)

คำเตือน:

ห้ามวางวัตถุที่ หนักลงบนแผงหน้าปัด เน่ืองจาก
สิ่งของ เหล่านั้นอาจกระเด็นลอยออกมาจน เกิด
อันตรายและทำให้ ได้ รับบาดเจ็บ ถ้าถุงลมเสริม
ความปลอดภัยพองตัว

JVI1110X

แผงหน้าปัด (ด้านบน)

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-35
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2-36 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

JVI1024X

แผงหน้าปัด (ด้านล่าง)

JVI1585X

กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง (แบบ A)

JVI1025X

กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง (แบบ B)

JVI1759X

ห้องเก็บสัมภาระ
ช่องจ่ายไฟสำหรับจ่ายไฟให้อุปกรณ์ท่ีใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ

ใช้ช่องว่าง Ⓐ ระหว่างฝาปิดและกล่องคอนโซลเพื่อใช้
สายเคเบิ้ลจ่ายไฟขณะปิดฝาปิดกล่องคอนโซล

ข้อควรระวัง:

. อย่าให้สายเคเบ้ิลจ่ายไฟบนแผงหน้าปัดโดน
แสงแดดโดยตรง ผิวหน้าแผงหน้าปัดอาจร้อน
มาก จน ทำ ให้ สาย เคเบิ้ ล จ่าย ไฟ เสีย หาย

. อย่าวางภาชนะใส่ของเหลวไว้ใกล้ช่องจ่ายไฟ
ของเหลวอาจกระเด็นโดนช่องจ่ายไฟและเป็นผล
ให้การทำงานผิดปกติ

. ช่องจ่ายไฟและปล๊ักอาจร้อนขณะใช้งาน หรือ
ทันทีหลังจากใช้งาน

. ช่องจ่ายไฟนี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับที่จุดบุหรี่

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

. ใช้ช่องจ่ายไฟนี้ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่ไฟหมด

. หลีกเล่ียงการใช้เม่ือเปิดระบบปรับอากาศ ไฟ
หน้า หรือไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

. ดันปล๊ักเข้าไปจนสุด ถ้าเสียบปลั๊กไม่ดี ปลั๊กอาจ
มีความร้อนสูงผิดปกติ หรือ ฟิวส์อุณหภูมิภายใน
อาจขาดได้

. ก่อนเสียบหรือถอดปล๊ัก ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ใช้งานปิดอยู่

. เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้แน่ใจว่าปิดฝาไว้ ห้ามให้ช่อง
จ่ายไฟโดนน้ำหรือของเหลวใด ๆ

Condition: 'Except for China'/



(91,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

PD23A1-E4DBC035-E53E-4441-88DA-A00F0E88CB21

คำเตือน:

. ไม่ควรใช้ช่องเก็บของขณะขับข่ีเพื่อให้ผู้ขับข่ีมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

. ฝาปิดช่องเก็บของต้องปิดอยู่เสมอขณะขับขี่เพื่อ
ช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการ
หยุดรถกะทันหัน

กล่องเก็บของ
PD23A1-EFAE8038-23E5-4DB0-AA90-2DED70AADF90

JVI1102X

ดึงมือจับ ① เพื่อเปิดกล่องเก็บของ

ดันฝาจนกระทั่งล็อกเพื่อปิดกล่องเก็บของ

กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง
PD23A1-2672CD53-B1EA-41EA-B2BA-1708E1C54DBD

JVI1588X

สำหรับการเปิดฝาปิดกล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง ให้กด
ปุ่ม Ⓐ และดึงฝาปิดขึ้น

ดันฝาปิดลงจนกระทั่งล็อกเพื่อปิดกล่องเก็บของ

ที่เก็บแว่นกันแดด (ถ้ามีติดตั้ง)
PD23A1-BE56EC99-6D94-411E-957E-594FAF359F97

JVI0619X

สำหรับการเปิดที่เก็บแว่นกันแดด ให้กดและปล่อย เก็บ
แ ว่ น กั น แ ด ด ใ น ที่ เ ก็ บ เ พี ย ง ห น่ึ ง อั น เ ท่ า นั้ น

คำเตือน:

ปิดที่เก็บแว่นกันแดดไว้เสมอขณะขับขี่เพื่อหลีกเลี่ยง
การบดบัง ทัศนวิสัยของผู้ ขับข่ี และ ช่วยป้องกัน
อุบัติเหตุ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้เก็บสิ่งของอย่างอื่นที่ไม่ใช่แว่นกันแดด

. ห้ามทิ้งแว่นกันแดดไว้ในที่เก็บแว่นกันแดดเมื่อ
จอดรถกลางแดดจัด ความร้อนอาจทำให้แว่น
กันแดดเสียหายได้

ที่วางแก้ว
PD23A1-254417BA-3214-47CC-8182-9A8F0C55B921

คำเตือน:

ผู้ขับขี่ไม่ควรหยิบหรือใส่แก้วในที่วางแก้วขณะขับข่ี
เ พ่ือ ให้ มี สมาธิ เ ต็ม ที่ ใน การ บังคับ ควบค ุม รถ

ข้อควรระวัง:

. หลีกเลี่ยงการออกตัวหรือเบรกกะทันหันโดย
เฉพาะเมื่อวางแก้วน้ำในที่วางแก้วเพื่อป้องกันไม่
ให้น้ำกระเด็นออกมา ถ้าน้ำร้อน อาจทำให้ท่าน
และผู้โดยสารเป็นแผลลวกพองได้

. วางเฉพาะแก้วท่ีทำจากวัสดุอ่อนนุ่มในที่วางแก้ว
เท่าน้ัน วัสดุแข็งทำให้บาดเจ็บเวลาเกิดอุบัติเหตุ

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-37
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2-38 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม

ด้านหน้า
GUID-E7C16608-1BA1-4F17-AACB-E70E01FE92F9

JVI1028X

เปิดที่วางแก้วน้ำด้วยการดึงที่จับ ① ออกจากแผงหน้าปัด

เก็บที่วางแก้วน้ำเข้าที่เมื่อไม่ใช้

คอนโซลกลาง
PD23A1-E3118FBB-283B-4006-91F6-FF2F5C0021D3

JVI1828X

เบาะนั่งแถวสอง
GUID-F54705F0-670E-4DFE-8246-29B9B19315BF

JVR0589X

ที่ใส่ขวดน้ำ
PD23A1-61EFB93A-87D5-44A0-BA9E-DFAAA14CFFC7

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้ที่ใส่ขวดใส่วัตถุอ่ืน ๆ ท่ีอาจกระเด็นออก
มา และทำให้ผู้โดยสารบาดเจ็บได้ เมื่อเบรกรถ
อย่างกะทันหัน หรือ เกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามวางภาชนะใส่ของเหลวที่ไม่มีฝาปิดในที่ใส่
ขวดน้ำ

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

JVI1241X

ที่ใส่ขวดน้ำเบาะนั่งด้านหน้าและเบาะนั่งแถวสองอยู่ที่ประตู

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

JVI1829X

Condition: 'Except for China'/
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แร็คหลังคา
PD23A1-A254913F-D72A-475B-BC9B-87AC5AA250F7

JVI1575X

ห้ามบรรทุกน้ำหนักที่รางหลังคาด้านข้างโดยตรง ต้อง
ติดต้ังคานขวางก่อนบรรทุกน้ำหนัก/ของบรรทุก/สัมภาระ
บนหลังคาของรถยนต์ คานขวางแท้ของนิสสันมีจำหน่ายที่
ศูนย์บริการนิสสัน กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันสำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม

ความสามารถในการรับน้ำหนักของรางหลังคาด้านข้างไม่
เกิน 100 กก. (221 ปอนด์) อย่างไรก็ตาม ห้ามให้เกิน
ความสามารถในการรับน้ำหนักของคานขวาง

คำเตือน:

. ติดต้ังคานขวางเข้ากับรางหลังคาด้านข้างก่อน
บรรทุกน้ำหนักทุกชนิดเสมอ การบรรทุกน้ำหนัก
บนรางหลังคาด้านข้างหรือบนหลังคารถยนต์
โดยตรง อาจทำให้รถยนต์เสียหายได้

. ขับรถ ด้วยความระมัดระวัง เป็นพิเศษ เมื่อ รถ
บรรทุกสัมภาระจนเต็มหรือใกล้ เคียงปริมาณ
ความจุ โดยเฉพาะเมื่อสัมภาระจำนวนมากอยู่บน
แร็คหลังคา

. การบรรทุกของหนักบนแร็คหลังคาจะส่งผลต่อ
การทรงตัวของรถและการใช้งานระหว่างเปล่ียน
ช่องทาง เดินรถอย่างกะทันหันหรือ ผิดปกติ

. ควรกระจายน้ำหนักบรรทุกบนแร็คหลังคาให้
เท่า ๆ กัน

. ห้ามบรรทุกสัมภาระบนแร็คหลังคาเกินอัตราการ
รับน้ำหนักสูงสุด

. มัดสัมภาระทุกชิ้นให้แน่นหนาด้วยเชือกหรือสาย
ยึดเพ่ือป้องกันการเลื่อนหรือเคล่ือนที่ ในระหว่าง
การหยุดรถอย่างกะทันหันหรือการชน ผู้โดยสาร
อาจได้รับบาดเจ็บจากสัมภาระที่ไม่ได้ จัดเก็บ
อย่างเรียบร้อยและแน่นหนา

ขอเกี่ยวสัมภาระ
GUID-5371DE93-9AA3-4DB6-B44A-78282682317A

JVI1830X

ขอเกี่ยวติดตั้งอยู่ที่บริเวณที่เก็บสัมภาระ

ข้อควรระวัง:

. ให้แน่ใจว่ายึดสัมภาระไว้แน่นหนาแล้ว ใช้เชือก
หรือขอเกี่ยวที่เหมาะสม

. สัมภาระที่ไม่ได้ยึดไว้อาจทำให้เกิดอันตรายใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือหยุดรถกะทันหัน

. ห้ามแขวนสัมภาระที่น้ำหนักมากกว่า 3 กก. (7
ปอนด์) Ⓐ หรือ 10 กก. (22 ปอนด์) Ⓑ ที่ตะขอ
ข้างเดียว

กล่องเก็บของที่พื้นห้องเก็บสัมภาระ
GUID-BF905898-2AE6-484C-AD83-941F6CF4419B

JVI1831X

เพื่อใช้งานกล่องเก็บของที่พื้นห้องเก็บสัมภาระ ให้ดึงแผ่น
กระดาน ① ออก

ที่ใส่การ์ด
GUID-975AB4D7-A123-400E-9106-91B7FD171048

JVI1240X
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สอดการ์ดเข้าในที่ใส่การ์ด Ⓐ
PD23A1-9FAD8DB4-278F-4DB9-847D-80BB3C4BAFC1

SIC2872

1. ให้เปิดแผ่นบังแดดออกมา ① เพื่อบังแดดจากด้าน
หน้า

2. ให้ถอดแผ่นบังแดดออกจากแท่นยึดตรงกลาง แล้ว
เลื่อนไปไว้ด้านข้าง ② เพื่อ บังแดดจากด้านข้าง

PD23A1-FA9338D7-11A2-43A6-8438-0B351CFC6054

ข้อควรระวัง:

. ปิดไฟเมื่อออกจากรถ

. ห้ามเปิดไฟทิ้งไว้เป็นเวลานานเม่ือเคร่ืองยนต์ไม่
ได้ทำงาน เนื่องจากอาจทำให้แบตเตอรี่หมด

สวิตช์ไฟส่องสว่างภายใน (ถ้ามีติดตั้ง)
PD23A1-98E7A242-41BF-4789-A1EC-E6A77067A5B5

JVI0626X

① สวิตช์ ON
GUID-775DDD43-6DCE-45DC-9356-980249600CEB

เมื่อกดสวิตช์ ON ① ไฟอ่านแผนที่และไฟอ่านหนังสือ
ด้านหลังจะสว่างขึ้น

② สวิตช์ DOOR OFF
GUID-9C6333B6-D61D-4ACE-86B7-7184BD473A55

เม่ือไม่ได้กดสวิตช์ ② ไฟอ่านแผนท่ีและไฟอ่านหนังสือ
ด้านหลังจะสว่างขึ้นเป็นระยะเวลานานภายใต้สภาวะดัง
ต่อไปนี้:

. เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF”

. เม่ือปลดล็อกประตูโดยการกดปุ่ม “UNLOCK”
บนกุญแจอัจฉริยะหรือสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตูโดยที่
สวิตช์สตาร์ท เคร่ืองยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “LOCK”

แผ่นบังแดด ไฟส่องสว่างภายใน

Condition: 'Except for China'/



(95,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

. เมื่อประตูบานใดบานหน่ึงเปิดแล้วปิดโดยท่ีสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF”

. เม่ือประตูบานใดบานหนึ่งเปิดอยู่โดยท่ีสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ อย ู่ ใน ตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”
— ไฟจะยังสว่างในขณะท่ีประตูเปิดอยู่ เม่ือปิดประตู

ไฟจะดับลง

เมื่อกดสวิตช์ ② ไฟอ่านแผนท่ีและไฟอ่านหนังสือด้าน
หลังจะไม่สว่างขึ้นภายใต้สภาวะข้างต้น

ไฟคอนโซล (ถ้ามีติดตั้ง)
PD23A1-BE418176-8CF4-429E-996B-B8C81B5AA92C

JVI0627X

ไฟคอนโซลจะสว่างขึ้นเมื่อไฟหรี่หรือไฟหน้าสว่าง

ไฟอ่านแผนที่
PD23A1-9A3E5C9F-5F2F-4425-8052-22F0EA398925

แบบ A
PD23A1-6EE2A1AB-A4D0-4841-A834-CEEC7B93BA7C

JVI0628X

กดปุ่มดังที่แสดงในภาพเพื่อเปิดหรือปิดไฟ

แบบ B
PD23A1-631C4AC0-D45C-48D7-BB40-322070A06A68

SIC4572

ใช้สวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดไฟแสดงแผนที่
① : ตำแหน่ง ON
② : ตำแหน่ง OFF

สวิตช์ควบคุมไฟอ่านแผนที่ (ถ้ามีติดตั้ง)
PD23A1-C4604864-748A-4907-85B7-53F512975704

SIC4573

สวิตช์ควบคุมไฟอ่านแผนที่มีสามตำแหน่ง: ON ① , OFF
② และตรงกลาง

ตำแหน่ง ON
PD23A1-4502A2EF-9192-423A-8F0C-9B9C706AFC49

เม่ือสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ① ไฟอ่านแผนท่ีจะสว่าง
ขึ้น

ตำแหน่ง OFF
PD23A1-6BC9F6AB-6F4D-4628-8A64-504F73946DD6

เมื่อสวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” ② ไฟอ่านแผนที่จะไม่
สว่าง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ตำแหน่งตรงกลาง
GUID-2016EF92-7BFB-41D3-990B-60E2A9F6F97A

เม่ือสวิตช์อยู่ท่ีตำแหน่งตรงกลาง ไฟอ่านแผนที่จะสว่าง
ภายใต้สภาวะต่อไปนี้:

. เมื่อกุญแจถูกดึงออกจากสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์
— สว่างอยู่ครู่หนึ่ง

. เม่ือปลดล็อกประตูโดยการกดปุ่ม “UNLOCK”
บนรีโมทคอนโทรลโดยที่สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่
ในตำแหน่ง “LOCK”

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-41
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— สว่างอยู่ครู่หนึ่ง
. เมื่อประตูบานใดบานหน่ึงเปิดแล้วปิดโดยท่ีสวิตช์

สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “LOCK”
— สว่างอยู่ครู่หนึ่ง

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเปิดอยู่
— สว่างเมื่อประตูเปิด เมื่อปิดประตู ไฟจะดับลง

ไฟอ่านแผนที่ด้านหลัง
PD23A1-BDBEDFC0-D9C6-412F-B54E-4DD962C48041

JVI1806X

กดปุ่มดังที่แสดงในภาพเพื่อเปิดหรือปิดไฟ

ไฟกระจกแต่งหน้า
GUID-3D6DF402-21C3-4E39-840F-146F19E5BDD2

SIC3869

เพื่อเปิดกระจกแต่งหน้า ให้ดึงแผ่นบังแดดลงมา แล้วเปิด
ฝาปิดกระจกขึ้น

ไฟกระจกแต่งหน้าจะสว่างขึ้นเม่ือเปิดฝาปิดกระจกแต่ง
หน้า เมื่อปิดฝา ไฟจะดับลง

ไฟส่องสว่างห้องเก็บสัมภาระ
GUID-129D93D3-196C-442B-96B9-BFD4E8FD143B

JVI1806X

กดปุ่มดังที่แสดงในภาพเพื่อเปิดหรือปิดไฟ

ไฟส่องสว่างห้องเก็บสัมภาระจะสว่างขึ้นเมื่อประตูท้ายเปิด
อยู่ เมื่อปิดประตูท้าย ไฟจะดับลง

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
PD23A1-C241DC06-FBF7-4835-95A1-DEC0F43BB5C8

ไฟจะปิดหลังจากเปิดไฟท้ิงไว้ครู่หน่ึงเพ่ือป้องกันไฟ
แบตเตอรี่หมด
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PD23A1-ACCC2553-DC55-48E0-B662-29078F813DF5

แผ่นป้ายหมายเลขกุญแจจะมีมาพร้อมกับตัวกุญแจ บันทึก
หมายเลขกุญแจบนแผ่นป้ายหมายเลขกุญแจ/แท็คเหล็ก
และเก็บไว้ในที่ท่ีปลอดภัย (เช่น กระเป๋าเงิน) ห้ามเก็บไว้
ในรถยนต์ นิสสันไม่ได้บันทึกหมายเลขกุญแจใด ๆ ไว้
ดังนั้นการเก็บรักษาแผ่นป้ายหมายเลขกุญแจของท่านจึง
เป็นสิ่งสำคัญมาก

ถ้าท่านทำกุญแจทั้งหมดหายและไม่มีกุญแจเดิม จำเป็น
ต้องใช้หมายเลขกุญแจเพ่ือทำกุญแจใหม่ ถ้าท่านยังมี
กุญแจอยู่ กุญแจนี้สามารถทำใหม่ได้โดยศูนย์บริการนิสสัน

กุญแจอัจฉริยะ
PD23A1-EC72DF8E-3839-4A10-B653-5A3C21AA4EAA

SPA2502

1. กุญแจอัจฉริยะ (2)
2. กุญแจธรรมดา (ภายในกุญแจอัจฉริยะ) (2)
3. แผ่นป้ายหมายเลขกุญแจ (1)

คำเตือน:

. กุญแจอัจฉริยะสามารถส่งคล่ืนวิทยุที่สามารถส่ง
ผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์

. หากท่านใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ ท่านควรติดต่อ
สอบถามผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการแพทย์
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนโดยสัญญาณกุญแจ

อัจฉริยะ

รถยนต์นิสสัน TERRA จะสามารถใช้งานได้เฉพาะกุญแจ
อัจฉริยะท่ีมีการลงทะเบียนไว้ในระบบกุญแจอัจฉริยะของ
รถ และระบบป้องกันการขโมยของนิสสัน (NATS*) เท่านั้น
รถยนต์หน่ึงคันสามารถลงทะเบียนและใช้งานกับกุญแจ
อัจฉริยะได้สูงสุดถึง 4 ชุด ต้องทำการลงทะเบียนกุญแจ
ใหม่โดยศูนย์บริการนิสสันก่อนนำไปใช้กับระบบกุญแจ
อัจฉริยะของรถ และ ระบบป้องกันการขโมย ในรถของท่าน
เนื่องจากขั้นตอนการลงทะเบียนจำเป็นต้องลบหน่วย
ความจำ ท้ังหมดในระบบกุญแจอัจฉริยะ เม่ือ ต้องลง
ทะเบียนกุญแจชุดใหม่ต้องนำกุญแจอัจฉริยะทุกชุดท่ีมีไป
ยังศูนย์บริการนิสสัน

*: ระบบป้องกันการสตาร์ท

ข้อควรระวัง:

. ให้แน่ใจว่าพกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว ห้ามทิ้ง
กุญแจอัจฉริยะไว้ในรถยนต์

. ให้แน่ใจว่าพกกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัวในขณะ
ขับขี่ กุญแจอัจฉริยะเป็นอุปกรณ์ที่ละเอียดอ่อน
และติดต้ังตัวส่งสัญญาณไว้ภายใน เพ่ือไม่ให้
เสียหายให้ระวังสิ่งต่อไปนี้

— แม้กุญแจอัจฉริยะจะสามารถกันน้ำ แต่เมื่อ
กุญแจ อัจฉริยะ เปียกน้ำก็ อาจทำให้ เกิด
ความเสียหายได้ ถ้ากุญแจอัจฉริยะเปียก ให้
เช็ดให้แห้งสนิททันที

— ห้ามงอ ทำตก หรือ นำไปเคาะกับวัตถุ อ่ืน

— หากอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว่า -108C
(148F) แบตเตอร่ีของกุญแจอัจฉริยะอาจ
ทำงานได้ไม่ปกติ

— ห้ามวางกุญแจอัจฉริยะไว้ในที่ที่ มีอุณหภูมิ
ส ูง กว่า 608C (1408F) เป็น เวลา นาน

— ห้าม เปลี่ยนแปลง หรือ ดัดแปลง ก ุญแจ
อัจฉริยะ

— ห้ามใช้พวงกุญแจแม่เหล็ก

— ห้ามวางกุญแจอัจฉริยะไว้ใกล้อุปกรณ์ที่สร้าง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ อุปกรณ์
เคร่ืองเสียง และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล

— ห้ามให้กุญแจอัจฉริยะสัมผัสกับน้ำหรือน้ำ
เค็ม และห้ามนำไปล้าง ใน เคร่ืองซัก ผ้า
เพราะจะ ส่งผล ต่อการทำงานของระบบ

. ถ้ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสัน
แนะนำให้ลบรหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะชุดนั้น
ออกทั้งหมด เพ่ือป้องกันไม่ให้กุญแจอัจฉริยะที่
ไม่ได้รับอนุญาตนั้นสามารถปลดล็อกรถยนต์ได้
สำหรับข้อมูล เก่ียวกับ ข้ันตอนการลบ กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

กุญแจธรรมดา
PD23A1-27686E3E-B0BA-4AE2-BC3C-098622CFBBB4

SPA2033

กุญแจ

Condition: 'Except for China'/



(99,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

เพื่อดึงกุญแจธรรมดาออกมา ปลดปุ่มล็อกที่ด้านหลัง
กุญแจอัจฉริยะ

เพ่ือประกอบกุญแจธรรมดา ให้ เสียบเข้าไปในกุญแจ
อัจฉริยะให้แน่น จนกว่าปุ่มล็อกจะกลับมาอยู่ ท่ีตำแหน่ง
ล็อก

ใช้กุญแจธรรมดาเพ่ือล็อกหรือปลดล็อกประตู (โปรดดูท่ี
“ประตู” (หน้า 3-3))

PD23A1-31D89129-E8CB-49D1-AFC6-56EC9681D9FC

คำเตือน:

. สังเกตรอบ ๆ ก่อนเปิดประตูเสมอเพื่อหลีกเลี่ยง
อุบัติเหตุในเส้นทางจราจร

. เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงในการเกิดการบาดเจ็บ
หรือถึงแก่ชีวิตจากการที่รถยนต์และ/หรือระบบ
ทำงาน โดย ไม่ ต้ังใจ รวมทั้ง การ ถ ูก กระจก
หน้าต่างหนีบหรือการล็อกประตูโดยไม่ต้ังใจ ไม่
ควรปล่อยให้เด็ก หรือบุคคลที่จำเป็นต้องมีผู้ดูแล
หรือสัตว์เล้ียงให้อยู่ในรถเพียงลำพัง เพราะอาจ
เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของ
รถยนต์โดยไม่ได้ต้ังใจอันเป็นผลให้ ท้ังตนเอง
หรือผู้อ่ืนได้รับบาดเจ็บ และในวันที่มีอากาศร้อน
หรือแสงแดดจัด อุณหภูมิภายในรถที่ปิดจะสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเกิดอันตรายร้ายแรงต่อ
มนุษย์ หรือสัตว์ได้

การล็อกด้วยกุญแจ
PD23A1-8B237026-903C-4D03-957E-B72E3EA5A527

SPA2457

สำหรับการล็อกประตูด้านคนขับ ให้เสียบกุญแจลงในช่อง
เสียบกุญแจ แล้วหมุนกุญแจไปทางด้านหน้า รถ ①

ประตูทุกบานรวมถึงประตูท้ายจะล็อก

สำหรับการปลดล็อกประตู ให้เสียบกุญแจลงในช่องเสียบ
ก ุญแจ แล้ ว หม ุ น ก ุญแจ ไป ทาง ด้ าน หลั ง รถ ②

ประตูทุกบานรวมถึงประตูท้ายจะปลดล็อก

การล็อกด้วยปุ่มล็อกด้านใน
PD23A1-400056F2-0846-4545-85D1-1C86A35F664C

JVP0057X

ข้อควรระวัง:

เมื่อล็อกประตูโดยใช้ปุ่มล็อกด้านใน ให้แน่ใจว่าไม่ได้
ลืมกุญแจไว้ในรถ

สำหรับการล็อกประตูหน้า ให้กดปุ่มล็อกด้านในไปยัง
ตำแหน่งล็อก ① จากนั้นให้ปิดประตู ขณะที่ดึงมือจับประตู
ด้านนอกไว้

สำหรับการล็อกประตูท้าย ให้ผลักปุ่มล็อกด้านในไปยัง
ตำแหน่งล็อก ① จากนั้นให้ปิดประตู

สำหรับการปลดล็อก ให้ดึงปุ่มล็อกด้านในไปยังตำแหน่ง
ปลดล็อก ②

เมื่อประตูด้านคนขับล็อก ไม่จำเป็นต้องใช้งานปุ่มล็อกด้าน
ใน ให้ดึงมือจับประตูด้านในเพื่อเปิดประตูด้านคนขับ

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-3

ประตู

Condition: 'Except for China'/



(100,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

3-4 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

การล็อกด้วยสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า
PD23A1-C1BC5CD1-4D66-45B1-AC0C-C52510A64912

SPA2803

เมื่อใช้งานสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า (อยู่ตรงประตูด้านคนขับ)
จะล็อกและปลดล็อกประตูทุกบาน

สำหรับการล็อกประตู ให้กดสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าไปยัง
ตำแหน่งล็อก ① ในขณะที่ประตูด้านคนขับเปิดอยู่ จากนั้น
ปิดประตูในขณะที่ดึงมือจับประตูด้านนอกไว้ ประตูทุกบาน
จะล็อก

ข้อควรระวัง:

. เม่ือล็อกประตูโดยใช้สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า ให้
แน่ใจว่าไม่ได้ทิ้งกุญแจไว้ในรถ

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามี ติดต้ัง) ถูกทิ้งไว้ใน
รถยนต์ พยายามล็อกประตูโดยใช้สวิตช์ล็อก
ประตูไฟฟ้าหลังจากออกจากรถยนต์ ประตูทุก
บานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากท่ีปิดประตู

สำหรับการปลดล็อก ให้กดสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้าไปยัง
ตำแหน่งปลดล็อก ②

ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูท้าย
PD23A1-4B3CD9E9-F4E3-43CB-B0BE-19EF1A341CCC

JVP0279X

ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูท้ายช่วยป้องกันการเปิดประตู
ท้ายโดยไม่ เจตนา โดยเฉพาะเมื่อมี เด็ก เล็กอยู่ ในรถ

เม่ือปุ่มล็อกอยู่ในตำแหน่งล็อก ① ล็อกป้องกันเด็กเปิด
ประตูท้ายจะทำงาน และประตูท้ายจะสามารถเปิดได้จาก
มือจับประตูด้านนอกเท่านั้น

สำหรับการปลด ล็อก ให้ เล่ือนปุ่ม ล็อกไปที่ ตำแหน่ง
ปลดล็อก ②

GUID-367B5ED7-FE42-4F94-8001-97D84E83872E

คำเตือน:

. คลื่นวิทยุสามารถส่งผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทางการ
แพทย์ ผู้ที่ใช้เคร่ืองกระตุ้นการทำงานของหัวใจ
ควรสอบถามผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการ
แพทย์ถึงผลกระทบท่ีเป็นไปได้ก่อนการใช้งาน

. กุญแจอัจฉริยะจะส่งคลื่นวิทยุออก เม่ือกดปุ่ม
คล่ืนวิทยุอาจมีผลต่อระบบการนำทางและการ
สื่อสารของเครื่องบิน ห้ามใช้กุญแจอัจฉริยะขณะ
อยู่บนเคร่ืองบิน ให้แน่ใจว่าปุ่มไม่ถูกกดโดยไม่
ได้ตั้งใจเมื่อเก็บกุญแจไว้ขณะอยู่บนเคร่ืองบิน

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถล็อกประตูทุกบานรวมถึงประตู
ท้ายด้วยฟังก์ชันรีโมทคอนโทรล หรือด้วยการกดสวิตช์
คำสั่งบนรถยนต์โดยไม่ต้องหยิบกุญแจออกมาจากกระเป๋า
สภาพแวดล้อมและ/หรือสภาพในการใช้งานอาจจะมี
ผลก ระ ทบ ต่อ การ ทำงาน ของ ระบบ ก ุญแจ อัจฉริยะ

ให้แน่ใจว่าอ่านข้อต่อไปน้ีก่อนใช้ระบบกุญแจอัจฉริยะ

ข้อควรระวัง:

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกุญแจอัจฉริยะติดตัวเมื่อ
ใช้รถ

. ห้ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถเมื่อท่านต้องออก
ห่างจากตัวรถ

กุญแจอัจฉริยะมีการสื่อสารกับรถตลอดเวลาเนื่องจากได้รับ
ค ล่ืนวิทย ุ ก ุญแจ อั จฉ ริยะ จะ ส่ง ค ล่ืน วิทย ุ อ่อน ๆ
สภาพแวดล้อมอาจรบกวนการทำงานของกุญแจอัจฉริยะ
หากมีการใช้งานภายใต้สภาวการณ์ต่อไปนี้ และหากเกิด
กรณีดังกล่าวข้ึนให้แก้ไขสภาพการใช้งานก่อนใช้กุญแจ
อัจฉริยะ หรือใช้กุญแจธรรมดาแทน

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/



(101,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

. เมื่อใช้งานใกล้สถานท่ีท่ีมีการส่งคล่ืนวิทยุแรง เช่น
เสาส่งคลื่นโทรทัศน์ สถานีไฟฟ้า และสถานีวิทยุ

. เมื่อมีการใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์มือถือ
เครื่องรับส่งวิทยุ และวิทยุ CB

. เม่ือกุญแจอัจฉริยะสัมผัสหรือถูกหุ้มด้วยวัสดุท่ีเป็น
โลหะ

. เมื่อมีการใช้รีโมทคอนโทรลแบบคล่ืนวิทยุชนิดใด ๆ
ในบริเวณใกล้เคียง

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะอยู่ใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

แม้ว่าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับสภาพการใช้
งาน ซึ่งโดยประมาณอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะอยู่ที่
2 ปี ถ้าแบตเตอร่ีหมด ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหม่

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 8-16)

เน่ืองจากกุญแจอัจฉริยะจะรับคลื่นวิทยุอยู่ตลอดเวลา ถ้า
ท้ิงกุญแจไว้ใกล้อุปกรณ์ท่ีส่งคลื่นวิทยุแรง เช่น สัญญาณ
จากโทรทัศน์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล จะส่งผล
ให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

เน่ืองจากพวงมาลัยจะ ล็อกด้วยไฟฟ้า จะไม่ สามารถ
ปลดล็อกพวงมาลัย เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ี
ตำแหน่ง “LOCK” ได้ ถ้าแบตเตอรี่ของรถยนต์หมด ให้
ตรวจสอบให้ดีว่าแบตเตอรี่รถยนต์ยังมีประจุไฟเหลืออยู่

รถยนต์หน่ึงคันสามารถลงทะเบียนและใช้งานกับกุญแจ
อัจฉริยะได้สูงสุดถึง 4 ชุด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ
และใช้งานกุญแจอัจฉริยะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
นิสสัน

ข้อควรระวัง:

. ห้ามมิให้กุญแจอัจฉริยะสัมผัสโดนน้ำหรือน้ำเค็ม
เนื่องจากกุญแจมีส่วนประกอบทางไฟฟ้า ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการทำงานของระบบ

. ห้ามทำกุญแจอัจฉริยะหล่นลงพื้น

. ห้ามกระแทกกุญแจอัจฉริยะกับวัตถุ อ่ืนอย่าง
รุนแรง

. ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงกุญแจอัจฉริยะ

. กุญแจ อัจฉริยะอาจ เสียหายได้ เมื่อ เปียก ถ้า
กุญแจอัจฉริยะเปียก ให้เช็ดให้แห้งสนิททันที

. หากอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว่า -108C
(148F) แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะอาจทำงาน
ได้ไม่ปกติ

. ห้ามวางกุญแจอัจฉริยะไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า
608C (1408F) เป็นเวลานาน

. ห้ามใส่กุญแจอัจฉริยะในพวงกุญแจที่มีแม่เหล็ก

. ห้ามวางกุญแจอัจฉริยะไว้ใกล้อุปกรณ์ที่สร้าง
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ อุปกรณ์เครื่อง
เสียง และ เค ร่ือง คอมพิวเตอร์ ส่วน บ ุคคล

ถ้ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำให้ลบ
รหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะน้ันออกจากระบบของรถ เพ่ือ
ป้องกันการใช้กุญแจอัจฉริยะกับรถโดยไม่ได้รับอนุญาต
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการลบ กรุณาติดต่อศูนย์
บริการนิสสัน

สามารถเลือกไม่ใช้งานกุญแจอัจฉริยะได้ สำหรับข้อมูล
เก่ียวกับการไม่ใช้งานกุญแจอัจฉริยะ กรุณาติดต่อศูนย์
บริการนิสสัน

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-5

Condition: 'Except for China'/



(102,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

3-6 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

ระยะการทำงานของกุญแจอัจฉริยะ
GUID-42931885-4194-4E80-93A9-AA1E41237E77

SPA2074

ฟังก์ชันต่าง ๆ ของกุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช้งานได้ต่อ
เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ภายในระยะการทำงานที่กำหนดจาก
สวิตช์คำสั่งเท่านั้น ①

เมื่อแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะไฟหมดหรือมีคลื่นวิทยุที่
แรงใกล้บริเวณที่ใช้งาน ระยะการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉ ริยะ จะ แคบ ลง และ อาจ ไม่ ทำงาน ตาม ปกติ

ระยะการทำงานอยู่ภายใน 80 ซม. (31.50 นิ้ว) จากสวิตช์
คำสั่งแต่ละตัว ①

ถ้ากุญแจอัจฉริยะอยู่ใกล้กระจกหรือมือจับประตูมากเกินไป
สวิตช์คำสั่งอาจจะไม่ทำงาน

เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ในระยะการทำงาน คนท่ีไม่มีกุญแจ
อัจฉริยะติดตัวก็สามารถกดสวิตช์คำสั่งเพื่อล็อก/ปลดล็อก
ประตูได้

การใช้งานระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-090D67B5-5C36-4958-817D-467781DAF44F

SPA2408

ส วิตช์ คำ ส่ัง จะ ไม่ ทำงาน ภาย ใต้ สภาวะ ต่อ ไป นี้ :

. เมื่อ มี ก ุญแจ อัจฉริยะ อีก อัน อย ู่ ภายใน รถยนต์

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม่อยู่ในระยะทำงาน

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเปิดอยู่หรือปิดไม่แน่น

. เมื่อแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด

. เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ACC”
หรือ “ON”

ระบบกุญแจอัจฉริยะ (การเปิด/ปิดประตูด้วยสวิตช์คำสั่งท่ี
มือจับประตู)สามารถตั้งให้ไม่ทำงานได้ (โปรดดูที่ “การตั้ง
ค่า” (หน้า 2-15))

SPA2407

. ห้ามกดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตูเมื่อถือกุญแจอัจฉริยะ
ไว้ในมือดังภาพ เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ใกล้มือจับประตู
มากเกินไป ระบบกุญแจอัจฉริยะจะตรวจจับว่ากุญแจ
อัจฉริยะอยู่ภายนอกรถยนต์ได้ยากขึ้น

. หลังจากล็อกประตูโดยใช้สวิตช์คำส่ังที่มือจับประตู
ให้แน่ใจว่าประตูได้ล็อกแน่นแล้วโดยลองดึงมือจับ
ประตู

. เมื่อล็อกประตูโดยใช้สวิตช์คำส่ังท่ีมือจับประตู ให้
แน่ใจว่ามีกุญแจอัจฉริยะอยู่กับตัวก่อนใช้งานสวิตช์
คำสั่งที่มือจับประตูเพ่ือป้องกันการทิ้งกุญแจอัจฉริยะ
ไว้ในรถยนต์

. สวิตช์คำส่ังท่ีมือจับประตูจะทำงานเฉพาะเม่ือระบบ
กุญแจอัจฉริยะตรวจพบกุญอัจฉริยะ

. ห้ามดึงมือจับประตูก่อนกดสวิตช์คำส่ังที่มือจับประตู
ประตูจะปลดล็อกแต่จะไม่ เปิด ปล่อยมือจับประตู
ครั้ ง ห น่ึ ง ก่ อน แล้ ว ดึ ง อี ก ครั้ ง เพื่ อ เปิ ด ประต ู
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SPA2710

SPA2545

เม่ือพกกุญแจอัจฉริยะไว้ กับตัว ท่านสามารถล็อกหรือ
ปลดล็อกประตูทุกบานได้โดยการกดสวิตช์คำส่ังท่ีมือจับ
ประตู(ประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า) Ⓐ
หรือสวิตช์คำส่ังท่ีประตูท้ายⒷ ภายในระยะการทำงาน

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตูหรือเปิดประตูท้าย ไฟกะพริบ
ฉุกเฉินจะกะพริบและเสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นเพื่อเป็น
การยืนยัน สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การทำงานของ
ไฟกะพริบฉุกเฉินและแตร” (หน้า 3-11)

ฟังก์ชันไฟสว่างเมื่อเข้าในรถและออกจากรถ
GUID-5B7D808A-F3B3-43AD-8A5F-1F1C6BC842A4

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟหรี่ ไฟท้าย และไฟส่อง
ป้ า ย ท ะ เ บี ย น จ ะ ส ว่ า ง ข้ึ น ชั่ ว ร ะ ย ะ เ ว ล า ห นึ่ ง

การล็อกประตู
GUID-0585D1D2-94DD-4821-B668-85476915C5CE

1. กดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไป ท่ีตำแหน่ง “OFF”

2. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

3. ปิดประตูทุกบาน

4. กดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตู Ⓐ (ประตูด้านคนขับหรือ
ผู้โดยสารด้านหน้า) หรือ กดสวิตช์คำสั่งที่ประตูท้าย
Ⓑ

5. ประตูทุกบานจะล็อก

6. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว่าประตูได้ล็อกแน่นแล้ว

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

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป้องกันการล็อก เพื่อป้องกัน
การล็อกประตูเมื่อท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถโดยไม่ตั้งใจ

. เม่ือท้ิงกุญแจอัจฉริยะเอาไว้ในรถยนต์ ขณะที่ เปิด
ประตูด้านคนขับ และท่านพยายามล็อกประตูโดยใช้
สวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า หลังจากออกจากรถยนต์ ประตู
ทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากสวิตช์ล็อก
ประตูไฟฟ้าทำงาน

ข้อควรระวัง:

การ ป้องกันการล็อกจะไม่ ทำงานภายใต้ สภาวะ
ต่อไปนี้:

. เมื่อ วาง ก ุญแจ อัจฉริยะ ไว้ บน แผง หน้า ปัด

. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว้ภายในกล่องเก็บของ

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว้ภายในช่องเก็บของท่ี
ประตู

. เม่ือวางกุญแจอัจฉริยะไว้ข้างในหรือใกล้วัตถุที่
เป็นโลหะ

การป้องกันการล็อกอาจทำงานเมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่
ภายนอกรถยนต์แต่อยู่ ใกล้กับตัว รถมากเกินไป

การปลดล็อกประต
GูUID-41D1264F-3D48-4A20-93EA-68F6FB8CE9B1

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

2. กดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตู Ⓐ หรือกดสวิตช์คำสั่งที่
ประตูท้าย Ⓑ

3. ประตูทุกบานจะปลดล็อก

ถ้าดึงมือจับประตูในขณะที่ปลดล็อกประตู ประตูอาจจะไม่
ปลด ล็อก ให้ ปล่อยมือ จับประตู กลับ เข้าที่ ประต ู จะ
ปลดล็อกได้ ถ้าประตูไม่ปลดล็อกหลังจากปล่อยมือจับ
ประตู ให้กดสวิตช์คำส่ังท่ีมือจับประตูเพ่ือปลดล็อกประตู

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

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะทำ
อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปน้ีภายใน 30 วินาที หลังจากกด
สวิตช์คำสั่งปลดล็อกเมื่อประตูล็อกอยู่

. เปิดประตูบานใดบานหนึ่ง

. กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์

ถ้าระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อกดปุ่ม “UNLOCK”
บนกุญแจอัจฉริยะ ประตูทุกบานจะล็อกโดยอัตโนมัติหลัง
ช่วงเวลาที่กำหนดต่อมา

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-7
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3-8 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

การเปิดประตูท้าย
GUID-3DAB1324-4117-44B2-B47C-C81B887E7957

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

2. กดสวิตช์เปิดประตูท้าย Ⓒ
3. ประตูท้ายจะปลดล็อกและเปิด (ประตูอ่ืนทุกบานจะ

ปลดล็อก)

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
GUID-1DD3EA15-7EDC-4776-8084-CBD01D7D4450

เม่ือเป็นไปตามสภาวะท้ังหมดต่อไปนี้เป็นระยะเวลาหนึ่ง
ระบบประหยัดแบตเตอร่ีจะ ตัดการ จ่ายไฟเพื่อป้องกัน
แบตเตอรี่ไฟหมด

. สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ACC” หรือ
“ON” และ

. ประตูทุกบานปิด และ

. คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด)

ไฟเตือนและเสียงเตือน
GUID-A2F06DAE-6F5E-4B74-A6D5-EC6F6C7C5FA8

ระบบกุญแจอัจฉริยะมีการทำงานท่ีได้รับการออกแบบมา
เพื่อลดการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของกุญแจอัจฉริยะและเพ่ือ
ช่วยป้องกันรถจากการถูกโจรกรรม เสียงเตือนจะดังขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอกรถ และข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นใน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

โปรดดูวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นท่ีหน้าถัดไปและ “หน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์” (หน้า 2-15)

ข้อควรระวัง:

เม่ือเสียงเตือนดังขึ้น หรือข้อความเตือนแสดงขึ้น ให้
แน่ใจ ว่าตรวจสอบท้ังรถยนต์และกุญแจอัจฉริยะ

Condition: 'Except for China'/
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วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
GUID-8046F183-0177-43C0-9B8B-E0B87481924E

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อดับ
เครื่องยนต์

การเตือนเลื่อนเกียร์ไปยังตำแหน่ง P (Shift
to Park) ปรากฏขึ้นในหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์ และเสียงเตือนภายในดังขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องหรือเป็นระยะเวลาสองสามวินาที

คันเกียร์ไม่อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด) เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด)

เมื่อเลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด) เสียงเตือนภายในดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“ACC” หรือ “ON”

กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง
“OFF”

เมื่อเปิดประตูด้านคนขับเพื่อออกจากรถยนต์ เสียงเตือนภายในดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“ACC”

กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง
“OFF”

เมื่อปิดประตูหลังออกจากรถยนต์

การเตือนไม่มีการตรวจจับกุญแจ (No Key
Detected) ปรากฏบนหน้าจอ เสียงเตือน
ภายนอกดังขึ้น 3 ครั้ง และเสียงเตือนภายใน
ดังขึ้นเป็นเวลาสองสามวินาที

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“ACC” หรือ “ON”

กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง
“OFF”

การเตือนเปลี่ยนเกียร์ไปตำแหน่ง P (Shift
to Park) ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และเสียง
เตือนภายนอกดังขึ้นต่อเนื่อง

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง
“ACC” หรือ “OFF” และคันเกียร์ไม่อยู่ที่
ตำแหน่ง “P” (จอด)

เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด) และ
กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปยังตำแหน่ง
“OFF”

เมื่อกดสวิตช์คำสั่ง หรือปุ่ม “LOCK”
บนกุญแจอัจฉริยะเพื่อล็อกประตู

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นประมาณสอง
สามวินาที และประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู่ในรถยนต์ นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

เมื่อปิดประตูโดยที่ปุ่มล็อกด้านในอยู่ที่
“LOCK”

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นประมาณสอง
สามวินาที และประตูทุกบานจะปลดล็อก

กุญแจอัจฉริยะอยู่ในรถยนต์ นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

เมื่อกดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตูเพื่อล็อก
ประตู

เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นประมาณสองสาม
วินาที

กุญแจอัจฉริยะอยู่ในรถยนต์ นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

ประตูปิดไม่สนิท ปิดประตูให้สนิท

กดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตูก่อนปิดประตู
กดสวิตช์คำสั่งที่มือจับประตูท้ายจากปิด
ประตู

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-9

Condition: 'Except for China'/
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3-10 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อสตาร์ท
เครื่องยนต์

ไฟเตือนแบตเตอรี่กุญแจต่ำปรากฏขึ้นบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

แบตเตอรี่เหลือน้อย
เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ (โปรดดูที่
“แบตเตอรี่” (หน้า 8-15))

การเตือนไม่มีการตรวจจับกุญแจ (No Key
Detected) ปรากฏบนหน้าจอ และเสียง
เตือนภายในดังขึ้นเป็นเวลาสองสามวินาที

กุญแจอัจฉริยะไม่อยู่ในรถยนต์ นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
การเตือนระบบกุญแจทำงานผิดปกติ (Key
System Error) ปรากฏขึ้นบนหน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์

เตือนว่าเกิดการทำงานผิดปกติกับระบบล็อก
พวงมาลัยไฟฟ้าหรือระบบกุญแจอัจฉริยะ

กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

Condition: 'Except for China'/



(107,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

การใช้งานระบบกุญแจรีโมท
GUID-DF9A5FE7-42F8-4685-B4C4-BAA45A6FB4F3

SPA2349

Ⓐ ปุ่ม LOCK
Ⓑ ปุ่ม UNLOCK

ระยะการใช้งาน
GUID-723F4C54-0341-43BF-AABF-FF16D12D5CDF

ระบบกุญแจรีโมทจะช่วยให้ท่านสามารถล็อก/ปลดล็อก
ประตูทุกบานรวมถึงประตูท้าย ระยะทำงานจะขึ้นอยู่ กับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบรถ เพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานปุ่มล็อก
และปลดล็อกได้อย่างปลอดภัย ควรอยู่ห่างจากประตู
รถยนต์ประมาณ 1 ม. (3.3 ฟุต)

ระบบกุญแจรีโมทจะไม่ทำงานภายใต้สภาวะต่อไปน้ี:

. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม่อยู่ในระยะทำงาน

. เมื่อแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โปรดดูที่
“แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 8-16)

การล็อกประตู
GUID-BD2B6C1A-1036-485E-A231-E3D872C58A86

1. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

2. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด้วย

3. ปิดประตูทุกบาน (รวมถึงประตูท้าย)

4. กด ปุ่ ม “ LOCK” Ⓐ บน ก ุญแจ อั จฉริ ย ะ

5. ประตูทุกบานจะล็อก

6. ลองดึงมือจับประตูเพื่อยืนยันว่าประตูได้ล็อกแน่นแล้ว

ข้อควรระวัง:

. หลังจากล็อกประตูโดยใช้กุญแจอัจฉริยะ ให้
แน่ใจว่าประตูได้ล็อกแน่นแล้วโดยลองดึงมือจับ
ประตู

. เมื่อล็อกประตูโดยใช้กุญแจอัจฉริยะ ให้แน่ใจว่า
ไม่ได้ทิ้งกุญแจไว้ในรถ

การปลดล็อกประต
GูUID-550F90C5-CBB7-4387-96DF-4F16AC5FBC69

1. กด ปุ่ม “UNLOCK” Ⓑ บน กุญแจ อัจฉริยะ

2. ประต ู ท ุก บาน (รวม ถึง ประต ู ท้าย) จะปลด ล็อก

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

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะทำ
อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ ภายใน 30 วินาทีหลังจากกดปุ่ม
“UNLOCK” Ⓑ บนกุญแจอัจฉริยะในขณะที่ประตู
ล็อก ถ้าระหว่าง 30 วินาทีนี้ ปุ่ม “UNLOCK” Ⓑ บน
กุญแจอัจฉริยะถูกกด ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดย
อัตโนมัติหลังจาก 30 วินาทีต่อมา

. เปิดประตูใดก็ได้หรือประตูท้าย

. กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์

การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและแตร
GUID-D8B755E4-20FA-4DA6-8255-B444BEBBE14E

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตูหรือประตูท้ายด้วยสวิตช์คำสั่ง
หรือฟังก์ชันกุญแจรีโมท ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ และ
เ สียง เตื อน ภายนอก จะ ดั ง ขึ้ น เ พ่ือ เ ป็น การ ยืน ยัน

คำอธิบายต่อไปนี้แสดงวิธีการทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉิน
และเสียงเตือนภายนอก เมื่อทำการล็อก/ปลดล็อกประตู

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-11

Condition: 'Except for China'/
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3-12 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

การทำงาน ล็อกประตู ปลดล็อกประตู

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
(ใช้สวิตช์คำสั่งที่มือจับประตูหรือที่ประตู

ท้าย)

ไฟกะพริบฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - หนึ่งครั้ง

ไฟกะพริบฉุกเฉิน - สองครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - สองครั้ง

ระบบกุญแจรีโมท
(ใช้ปุ่ม หรือปุ่ม ) ไฟกะพริบฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง

เสียงเตือนภายนอก - หนึ่งครั้ง
ไฟกะพริบฉุกเฉิน - สองครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - สองครั้ง

Condition: 'Except for China'/



(109,1)
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PD23A1-29739652-5ED9-4FD5-8F38-8D3466951538

รถยนต์ของท่านมีระบบกันขโมยท้ังสองระบบดังต่อไปน้ี:

. ระบบเตือนกันขโมย

. ระบบป้องกันการขโมยของนิสสัน (NATS*)

*: ระบบป้องกันการสตาร์ท

สภาพความปลอดภัยจะแสดงข้ึนด้วยไฟแสดงระบบกัน
ขโมย

ระบบเตือนกันขโมย
PD23A1-E65DC1C3-0170-4689-8FE8-6BBD291A0C08

ระบบเตือนกันขโมยจะมีสัญญาณเตือนเป็นภาพและเสียง
ถ้าส่วนใดของรถยนต์ถูกรบกวน

ไฟแสดงระบบกันขโมย
PD23A1-F7A4BE61-F271-46B4-B093-14AA63B7102B

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมยติดตั้งอยู่บนแผงมาตรวัด จะทำงาน
เม่ือสวิตช์กุญแจอยู่ ในตำแหน่ง “LOCK”, “OFF” หรือ
“ACC” ซึ่งถือว่าเป็นปกติ

วิธีการเปิดใช้งานระบบ
PD23A1-B7239390-349E-4365-820C-68BB1239E500

1. ปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน

สามารถเปิดใช้งานระบบได้แม้ว่ากระจกหน้าต่าง
จะเปิดอยู่

2. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

3. พกรีโมทคอนโทรลหรือกุญแจอัจฉริยะติดตัวไว้ และ
ออกจากรถ

4. ปิดและล็อกประตูทุกบานและประตูท้าย สามารถล็อก
ประตูโดยใช้ รีโมทคอนโทรล กุญแจอัจฉริยะ หรือ
สวิ ต ช์ คำ ส่ั ง ที่ มื อ จับ ประต ู ไ ด้ (ถ้ า มี ติ ด ต้ั ง )

5. ยืนยันว่าไฟแสดงระบบกันขโมยสว่างขึ้น ไฟแสดง
ระบบกันขโมยจะกะพริบถี่ ๆ ประมาณ 20 วินาที และ
จากนั้นจะกะพริบช้าลง ขณะนี้ระบบทำงานแล้ว ถ้าใน
ระหว่างเวลา 20 วินาที ประตูถูกปลดล็อกหรือสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”
ระบบจะไม่ทำงาน

แม้ผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารจะอยู่ในรถยนต์ ระบบ
จะทำงานเม่ือประตูทุกบานล็อก และสวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์อยู่ ที่ ตำแหน่ง “LOCK” เมื่อ ให้สวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”
ระบบจะถูกปลด

การทำงานของระบบเตือนกันขโมย
PD23A1-7D2FE163-57B0-47FF-9A1A-5A59BE19EF13

ระบบกันขโมยรถยนต์จะให้สัญญาณเตือนดังต่อไปนี้:

. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบแและ มีเสียงแตรดังเป็น
ระยะ

. สัญญาณเตือนจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากประมาณ
30 วินาที อย่างไรก็ตาม สัญญาณเตือนจะทำงานอีก
ครั้งถ้ารถยนต์ถูกรบกวนอีก

สัญญาณเตือนจะทำงานโดย:

. การเปิดประตูท้ายโดยไม่ใช้รีโมทคอนโทรล กุญแจ
อัจฉริยะ สวิตช์คำส่ังที่มือจับประตู (ถ้ามีติดตั้ง) หรือ
กุญแจธรรมดา (แม้ว่าประตูถูกเปิดโดยการปลดปุ่ม
ล็อก ด้าน ใน ประต ู สัญญาณ เตือน จะ ทำงาน)

. การเปิดฝากระโปรงหน้า

วิธีการหยุดสัญญาณเตือน
PD23A1-38681D4E-AD73-4401-983F-6E59F006210B

. สัญญาณเตือนจะหยุดโดยการปลดล็อกประตูโดยการ
กดปุ่ม “UNLOCK” บนรีโมทคอนโทรลหรือกุญแจ
อัจฉริยะ

. สัญญาณเตือนจะหยุดถ้าสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่
ในตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

ระบบป้องกันการขโมยของนิสสัน (NATS)
PD23A1-6466DFA7-344C-45EE-BAEF-BADA8E5EC151

ระบบ ป้องกันการขโมยของนิสสัน (NATS) จะไม่ ให้
เครื่องยนต์สตาร์ทติด ถ้าไม่ ได้ ใช้กุญแจ NATS ท่ีลง
ทะเบียนแล้ว

ถ้าเคร่ืองยนต์สตาร์ทไม่ติดแม้ว่าจะใช้กุญแจ NATS ท่ีลง
ทะเบียนแล้ว แสดงว่าอาจเกิดการรบกวนท่ีมีสาเหตุมา
จาก:

. กุญแจ NATS อีกชุดหนึ่ง

. เครื่องเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ

. เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ

. อุปกรณ์ชนิดอื่นที่ส่งสัญญาณคล้ายกัน

สตาร์ทเครื่องยนต์ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. นำ ส่ิง ท่ีอาจรบกวนการทำงานให้ห่างจากกุญแจ
NATS

2. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” เป็น
เวลาประมาณ 5 วินาที

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-13

ระบบกันขโมย

Condition: 'Except for China'/
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3-14 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

3. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” หรือ
“LOCK” แล้ว รอ เ ป็น เวลา ประมาณ 10 วินาที

4. ปฏิบัติขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซ้ำอีกครั้ง

5. สตาร์ทเครื่องยนต์

6. ทำขั้นตอนข้างต้นซ้ำจนกว่าจะไม่มีการรบกวนที่อาจ
เป็นไปได้อีก

ถ้าขั้นตอนนี้ทำให้ เครื่องยนต์สตาร์ท ติดได้ นิส สันขอ
แนะนำให้วางกุญแจ NATS แยกจากเครื่องมืออ่ืน ๆ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการรบกวน

ไฟแสดงระบบกันขโมย
PD23A1-EA15431A-E4B2-406E-B918-FC6C45EB7F68

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมยติดตั้งอยู่บนแผงหน้าปัด ซ่ึงแสดง
สถานะของ NATS

ไฟจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“LOCK”, “ACC” หรือ “OFF” ไฟแสดงระบบกันขโมยจะ
แสดง ว่ า ร ะบบ กั น ขโมย ใน รถ กำลั ง ทำง าน อย ู่

ถ้า NATS ทำงานผิดพลาด ไฟแสดงระบบกันขโมยจะสว่าง
ค้างอยู่ ขณะท่ีสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ในตำแหน่ง
“ON”

ถ้าไฟสว่างค้างและ/หรือเคร่ืองยนต์สตาร์ทไม่ติด

กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและ
ซ่อมแซม NATS โดยเร็วที่สุด ให้แน่ใจว่าได้นำกุญแจ
NATS ทุกชุดที่มี ไปยังศูนย์บริการนิส สันเพ่ือ รับ
บริการ

PD23A1-8D1A6611-B742-4C67-9DEA-06DF085C8601

คำเตือน:

. ฝากระโปรงหน้าต้องปิดสนิทและล็อกให้แน่น
ก่อนขับรถ ไม่เช่นนั้น อาจทำให้ฝากระโปรงหน้า
เปิด และทำให้เกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามเปิดฝากระโปรงหน้าถ้ามีไอน้ำหรือควันออก
มาจากห้องเครื่องยนต์ เพ่ือหลีกเลี่ยงการได้รับ
บาดเจ็บ

ฝากระโปรงหน้า

Condition: 'Except for China'/



(111,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

การเปิดฝากระโปรงหน้า
PD23A1-C77E2F1D-60B4-4D2B-B5AC-A9D195216B86

JVP0501X

1. ดึง คัน ปลด ล็อก ฝาก ระ โปรง หน้า ① ท่ี อย ู่ ใ ต้
แผงหน้า ปัดจนกระทั่งฝากระโปรงหน้าจะ เด้งขึ้น

2. จับก้านดึง ② ที่อยู่ระหว่างฝากระโปรงหน้าและกระจัง
หน้า และดันก้านดึงด้วยปลายนิ้ว

3. เปิดฝากระโปรงหน้า

4. นำก้านค้ำฝากระโปรงหน้าออกมาและสอดเข้าไปใน
ช่อง ③

จับ ช้ินส่วนที่ เคลือบ Ⓐ เม่ือถอด หรือตั้ง ก้านค้ำ
ฝากระโปรงหน้าใหม่ หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับ
ช้ินส่วน เหล็ก เนื่องจากอาจจะ ร้อนหลังจาก ดับ
เครื่องยนต์

การปิดฝากระโปรงหน้า
PD23A1-8E45C7D5-FF02-4C67-9E5B-AD84F0F3834E

1. ระหว่างท่ีค้ำฝากระโปรงหน้าเอาไว้ ให้เลื่อนก้านค้ำ
ฝากระโปรงหน้ากลับไปสู่ตำแหน่งเดิม

2. ค่อย ๆ ลดฝากระโปรงหน้าลงช้า ๆ ให้อยู่ที่ประมาณ
20 ถึง 30 ซม. (8 ถึง 12 นิ้ ว ) เห นือ ท่ี ล็อก
ฝากระโปรงหน้า จากนั้นปล่อยลง

3. ให้แน่ใจว่าล็อกสนิทแล้ว

GUID-8F301CEB-954F-4EEE-AAE5-E66EFA856057

คำเตือน:

. ให้แน่ใจว่าได้ปิดประตูท้ายสนิทแล้วเพ่ือป้องกัน
ประตูท้ายเปิดออกในขณะขับขี่

. ไม่ควรขับรถยนต์ในขณะที่ประตูท้ายยังเปิดอยู่
เพราะอาจทำให้ก๊าซไอเสียท่ีเป็นอันตรายไหล
เข้าไปในรถยนต์ได้

ข้อควรระวัง:

. ก่อนเปิดประตูท้าย ให้แน่ใจว่ากำจัดหิมะ น้ำแข็ง
หรือฝุ่นที่อาจติดอยู่ที่ประตูท้าย ถ้าเปิดประตูท้าย
ขณะที่สิ่งเหล่านั้นยังติดอยู่ ประตูอาจจะปิดทันที
เนื่องจากน้ำหนักของสิ่งเหล่านั้น

. ให้แน่ใจว่าเปิดประตูท้ายจนสุดเสมอ ถ้าประตูเปิด
ไม่สุด อาจจะปิดเองทันที

. ใช้ ความระมัดระวัง เป็นพิเศษ เมื่อ เปิดประตู
ท่ามกลางลมแรง ประตูอาจโดนลมตีและอาจจะ
ปิดทันที

JVP0059X

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-15

ประตูท้าย

Condition: 'Except for China'/



(112,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

3-16 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

ข้อควรระวัง:

. โช้คอัพประตูท้าย Ⓐ ติดตั้งไว้เพื่อรองรับน้ำหนัก
ของประตูท้าย เพื่อป้องกันไม่ให้โช้คอัพเสียหาย
หรือทำงานไม่ถูกต้อง ให้แน่ใจ ว่าได้อ่านข้อ
ต่อไปนี้แล้ว

— ห้ามสอดมือหรือสายไฟเข้าไปในโช้คอัพ Ⓐ
หรือทำให้เกิดแรงกระแทกจากด้านข้าง

— ห้ามติดวัสดุแปลกปลอมที่มีความเหนียวยึด
ติด เช่น แผ่นพลาสติกหรือสต๊ิกเกอร์ที่ส่วน
ก้าน Ⓑ

. ปิดประตูท้ายในขณะกำลังจับหรือแขวนวัตถุใด ๆ
บนโช้คอัพ การทำเช่นนั้นอาจทำให้แขนหรือมือ
ถ ู ก ป ร ะต ู ท้ า ย ห นีบ แล ะ ไ ด้ รั บ บ าด เ จ็ บ

การเปิดประตูท้าย
GUID-7B8BFBE7-DE82-4B48-8483-867DCE717074

JVP0582X

เพื่อเปิดประตูท้าย ปลดล็อกและกดสวิตช์เปิดประตูท้าย Ⓐ
ดึงประตูท้ายขึ้นเพื่อเปิด

สามารถปลดล็อกประตูท้ายได้โดย:

. กดสวิตช์คำสั่งท่ีประตูท้าย (ถ้ามีติดตั้ง) (โปรดดูท่ี
“ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน้า 3-4))

. กดปุ่ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)
(โปรดดู ที่ “ระบบกุญแจ อัจฉริยะ” (หน้า 3-4))

. กดปุ่ม “UNLOCK” บนรีโมทคอนโทรล (ถ้ามีติดต้ัง)
(โปรดดูที่ “” (หน้า -))

. ให้ กด ส วิตช์ ล็อก ประต ู ไฟฟ้ า ไป ยั ง ตำแหน่ ง
“UNLOCK”

การปิดประตูท้าย
GUID-D4E8496C-4B6F-4657-B0A5-806C2803A888

JVP0634X

คำเตือน:

. ห้ามใช้มือข้างเดียวในการปิดประตูท้าย ในขณะ
ที่มืออีกข้างยังวางค้างอยู่ท่ีประตูท้ายหรือตัวถัง
รถยนต์ เน่ืองจากประตูอาจหนีบมือและได้รับ
บาดเจ็บ

. เม่ือปิดประตูท้าย ห้ามวางมือใกล้กับขอบประตู
ท้าย ให้แน่ใจว่าได้ปิดประตูท้ายจากด้านนอก

. หลังจากปิดประตูท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิด
ประตูแน่นสนิทแล้ว หากประตูท้ายเปิดในขณะที่
ขับข่ีรถยนต์ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

เพ่ือปิดประตูท้าย จับที่จับ Ⓐ ค้างไว้เพ่ือดึงประตูท้ายลง
และผลักลงให้สนิท

คันปลดล็อกประตูท้าย
GUID-0B99B2FA-7CF8-4891-8E7C-A7ED3C7A6A40

JVP0578X

ถ้าไม่สามารถปลดล็อกประตูท้ายได้เนื่องจากแบตเตอร่ี
หมด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. พับเบาะนั่งแถวสามลง (โปรดดูที่ “เบาะน่ังแถวสาม”
(หน้า 1-6))

2. ถอดฝาปิดแผงปิดประตูท้ายโดยใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม

3. เล่ือนคันปลดล็อกไปทางขวา ดังภาพเพ่ือเปิดประตู
ท้าย

กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันเพ่ือซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด

Condition: 'Except for China'/



(113,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

PD23A1-75C5E040-E470-4D10-8395-5143E2BA5528

คำเตือน:

. น้ำมันเชื้อเพลิงจะติดไฟได้ง่ายมากและจะระเบิด
ได้ภายใต้ข้อกำหนด การใช้งานหรือจัดการกับ
น้ำมันเบนซินอย่างไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดการ
บาดเจ็บร้ายแรงหรือเป็นแผลไหม้พอง ต้องดับ
เคร่ืองยนต์และห้ามสูบบุหร่ีหรือปล่อยให้มีเปลว
ไฟหรือประกายไฟใกล้กับตัวรถเม่ือเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิงทุกครั้ง

. น้ำมันเช้ือเพลิงอาจมีแรงดัน หมุนฝาถังไปคร่ึง
รอบแล้วรอจนกระทั่ง เสียง “ฟู่” หยุดลงเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้น้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งออกมาและอาจ
ทำให้ ได้ รับ บาด เจ็บ จาก น้ัน จึง เปิด ฝา ถัง

. ต้องใช้ฝาปิดถังน้ำมันเช้ือเพลิงแท้ของนิสสัน
เท่านั้นเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากจะมี
วาล์วนิรภัยอยู่ในตัวเพ่ือให้ระบบเชื้อเพลิงและ
ระบบไอเสียทำงานได้อย่างถูกต้อง ฝาถังที่ไม่
ถูกต้องจะทำให้ระบบทำงานผิดพลาดร้ายแรงซึ่ง
อาจทำให้บาดเจ็บได้

การเปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
PD23A1-CEC7BD81-5892-444E-99ED-007B3F29DDAA

JVP0371X

เพื่อเปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง กดสวิตช์เปิดฝาปิด
ช่องเติมน้ำมันเช้ือเพลิงซึ่งอยู่ด้านล่างของแผงหน้าปัด

เพื่อล็อกฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ปิดฝาจนกระทั่ง
ล็อกอย่างแน่นหนา

ฝาถังช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
PD23A1-81E2E53F-1652-4A73-B8E6-C991347868D9

JVP0211X

ฝาถังช่องเติมน้ำมันเช้ือเพลิงเป็นแบบเกลียวล็อกหมุนฟรี
ทางเดียว หมุนฝาถังทวนเข็มนาฬิกา ① เพ่ือเปิดออก
หมุนฝาถังตามเข็มนาฬิกา ② ให้แน่นจนกระทั่งได้ยินเสียง
เกลียวคลิกมากกว่าสองครั้งหลังจากเติมน้ำมันเช้ือเพลิง

วางฝาถังช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงลงบนท่ีวางฝาปิด Ⓐ
ระหว่างเติมน้ำมัน

ข้อควรระวัง:

ถ้าน้ำมันเช้ือเพลิงกระเด็นโดนตัวถังรถ ให้ล้างออก
ด้วยน้ำเพื่อไม่ให้สีรถเสียหาย

PD23A1-8A7BE58E-154C-4BBC-95D3-B8F9DB5246CA

การปรับพวงมาลัย
PD23A1-62163130-88CA-4469-8CF5-D8A9DD5E893A

คำเตือน:

ห้ามปรับพวงมาลัยขณะขับขี่เพื่อให้ผู้ขับขี่มีสมาธิเต็ม
ที่ในการบังคับควบคุมรถ

SPA2225

ดึงคันล็อกลง ① และปรับพวงมาลัยขึ้นหรือลง ② จน
กระทั่งได้ตำแหน่งที่ต้องการ

ดันคันล็อกกลับจนสุด ③ เพ่ือล็อกพวงมาลัยให้เข้า ท่ี

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-17

ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง พวงมาลัย

Condition: 'Except for China'/



(114,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

3-18 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

PD23A1-7FC36ADA-46BB-4890-BDD2-D75687834708

คำเตือน:

ปรับตำแหน่งกระจกทุกบานก่อนขับรถ ห้ามปรับ
กระจกขณะขับขี่ เพื่อให้คนขับมีสมาธิเต็มท่ีในการ
บังคับควบคุมรถ

กระจกมองหลัง
PD23A1-3D311780-23D0-4B3C-AF4C-8B38BCD0F0BB

ขณะที่จับกระจกมองหลังเอาไว้ ให้ปรับองศากระจกจนกว่า
จะได้ตำแหน่งที่ต้องการ

SPA2447

แบบปรับกันแสงสะท้อนด้วยตัวเอง
PD23A1-69390AAA-15FF-4756-90E5-258C9D86F713

SPA2143

ดึงคันปรับ ① เมื่อแสงสะท้อนจากไฟหน้าของรถที่ขับตาม
มาข้างหลังส่องรบกวนสายตาขณะขับรถในเวลากลางคืน

ดันคันปรับ ② ในเวลากลางวันเพื่อให้มองด้านหลังได้
อย่างชัดเจน

แบบปรับกันแสงสะท้อนอัตโนมัติ
PD23A1-6F103A5E-198A-40B3-BAD0-E4628D528631

JVP0132X

กระจกมองหลังได้ รับการออกแบบให้สามารถเปล่ียน
ลักษณะการสะท้อนตามความสว่างของไฟหน้ารถที่ขับตาม
หลังมาโดยอัตโนมัติ

ระบบปรับกันแสงสะท้อนจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อกด
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง “ON”

เมื่อระบบถูกเปิด ไฟแสดง Ⓑ จะสว่างและแสงสะท้อนไฟ
หน้าของรถที่ขับอยู่ด้านหลังท่านจะลดลง

กดสวิตช์ Ⓐ เป็นเวลา 3 วินาที เพื่อทำให้กระจกมองหลัง
ทำงานปกติและไฟแสดงจะดับลง กดสวิตช์อีกครั้งเป็น
เวลา 3 วินาที เพื่อเปิดให้ระบบทำงาน

อย่าแขวนวัตถุ ใด ๆ บนกระจกหรือใช้ น้ำยา เช็ด
กระจก การกระทำเช่นนั้นจะลดความไวของเซ็นเซอร์
Ⓒ เป็นผลทำให้การทำงานไม่ถูกต้อง

สำหรับการทำงานของหน้าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะ (ถ้า

มีติดตั้ง) โปรดดูที่ “หน้าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะ” (หน้า
4-6)

สำหรับการทำงานของหน้าจอมองภาพด้านหลัง (ถ้ามี
ติดต้ัง) โปรดดูที่ “หน้าจอมองภาพด้านหลัง” (หน้า 4-2)

กระจกมองหลังอัจฉริยะ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-3CC6C5DE-4D73-43B6-ABE6-337402BAE465

คำเตือน:

ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการใช้
งานกระจกมองหลังอัจฉริยะอย่างถูกต้อง อาจทำให้
ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

. กระจกมองหลังอัจฉริยะเพิ่มความสะดวกสบายใน
การถอยรถ แต่ไม่สามารถใช้งานแทนการถอย
อย่างถูกต้องได้ มีบริเวณที่ระบบไม่สามารถมอง
เห็น ได้ ตรวจสอบจุดอับสายตาของกระจก
มองหลังอัจฉริยะก่อนการขับข่ี ผู้ขับข่ีต้องเป็นผู้
รับผิดชอบต่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

. ห้ามถอดหรือดัดแปลงกระจกมองหลังอัจฉริยะ
ชุดกล้อง หรือสายไฟต่าง ๆ หากทำเช่นนั้น อาจ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหม้ได้ ในกรณีที่พบว่า
มี ควันหรือกลิ่น ออกมาจากกระจกมองหลัง
อัจฉริยะ ให้หยุดใช้ระบบทันที ติดต่อศูนย์บริการ
นิสสันเพื่อรับบริการ

. ห้ามใช้กระจกมองหลัง อัจฉริยะในขณะขับข่ี
เนื่องจากจะทำให้เสียสมาธิ และอาจทำให้สูญเสีย
การควบคุมรถยนต์ และก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือ
การบาดเจ็บที่ร้ายแรงได้

. ห้ามจ้องกระจกมองหลังอัจฉริยะในขณะขับขี่
อาจทำให้เสียสมาธิ และอาจทำให้สูญเสียการ
ควบคุมรถยนต์ และก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการ

กระจกต่าง ๆ
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บาดเจ็บที่ ร้ายแรงได้ การจ้องหน้าจอในขณะ
ขับขี่เป็นเหตุให้เมารถได้

. ห้ามวางบุหรี่หรือจุดไฟที่กระจกมองหลังอัจฉริยะ
ชุดกล้อง หรือสายไฟต่าง ๆ อาจทำให้ไฟไหม้ได้

. ให้แน่ใจว่าปรับกระจกมองหลังอัจฉริยะก่อนขับขี่
เปลี่ยนระบบไปโหมดกระจกมองหลังธรรมดาและ
นั่งอย่างถูกต้องบนเบาะนั่งคนขับ จากนั้นปรับ
กระจกมองหลังให้เห็นกระจกประตูท้ายได้ชัดเจน
การขับข่ีโดยที่ไม่ปรับตำแหน่งกระจกมองหลัง
อาจทำให้มองกระจกมองหลังอัจฉริยะ (โหมดมุม
มองกล้อง) ได้ยาก เนื่องจากแสงสะท้อนจากผิว
กระจก

. ถ้ากระจกมองหลังอัจฉริยะทำงานผิดปกติ ให้
เปล่ียนไปใช้โหมดกระจกมองหลังธรรมดาทันที
ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบท่ีศูนย์บริการ
นิสสัน

. เมื่อมีแสงสว่างจ้า (เช่น แสงอาทิตย์ หรือไฟสูง
จากรถที่ตามหลัง) ส่องตรงมาที่กล้อง ลำแสง
หรือแสงจ้าอาจปรากฏบนหน้าจอของกระจก
มองหลัง อัจฉริยะ ในกรณี น้ี ให้ เปลี่ยนไปใช้
โหมดกระจกมองหลัง ธรรมดา ให้ เหมาะ สม

. ถ้าเศษฝุ่น น้ำฝน หรือหิมะสะสมบนผิวกระจก
ส่วนนอกกล้อง กระจกมองหลังอัจฉริยะอาจไม่
แสดงวัตถุบนหน้าจออย่างชัดเจน การใช้ที่ปัด
น้ำฝน/ที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกประตูท้ายอาจช่วย
ให้มองเห็นชัดข้ึน ถ้าไม่ ให้ เปล่ียนจากโหมด
กระจกมองหลัง อัจฉริยะ เป็นกระจกมองหลัง
ธรรมดาจนกระทั่งสามารถทำความสะอาดกระจก
กล้องได้

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

JVP0488X

① ปุ่ม MENU
② ปุ่มซ้าย
③ ปุ่มขวา
④ คันโยกเลือกโหมด

กระจกมองหลังอัจฉริยะให้มุมมองด้านหลังท่ีชัดเจนจาก
กล้องที่ติดต้ังอยู่ ท้ายรถ กระจกมองหลังอัจฉริยะมีสอง
โหมด: โหมดกระจกมองหลังธรรมดา และโหมดกระจก
มองหลังอัจฉริยะ (โหมดมุมมองกล้อง) ท่านสามารถ
เปลี่ยนระหว่างสองโหมดนี้ได้โดยใช้คันโยกเลือกโหมด ④

เม่ือเลือกโหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ ไฟแสดง Ⓐ จะ
สว่าง (ถ้าเกิดการทำงานผิดปกติของกระจกมองหลัง
อัจฉริยะ ไฟแสดง Ⓐ จะไม่สว่างเม่ือเลือกโหมดกระจก
มองหลังอัจฉริยะ)

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

JVP0489X

สามารถเปล่ียนโหมดเม่ือสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ี
ตำแหน่ง “ON”

. ดึงคันโยกเลือกโหมด Ⓐ เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดกระจก
ม อ ง ห ลั ง อั จ ฉ ริ ย ะ ( โ ห มด ม ุ ม ม อ ง ก ล้ อ ง )

. ดัน คันโยก เลือกโหมด Ⓑ เพื่อ เปล่ียน เป็นโหมด
กระจกมองหลังธรรมดา

วิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าโหมดกลางคืนของกระจก
มองข้างอัจฉริยะในหน้าจอเริ่มต้น :

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

เมื่อเปิดไฟหน้า หน้าจอจะเข้าสู่โหมดกลางคืนอัตโนมัติ ใน
โหมดกลางคืน ความสว่างของหน้าจอจะลดลงเพื่อลดแสง
สว่าง สามารถ เปล่ียนการ ตั้ง ค่า ได้ที่ หน้า จอ เริ่ม ต้น

โหมดคงความสว่าง

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-19
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3-20 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

JVP0574X

โหมดคงความสว่างสามารถเปิดหรือปิดเมื่ออยู่ในโหมด
กลางคืน โดยที่โหมด PLS ปิดอยู่ เมื่อเปิดไฟหน้า หน้าจอ
จะ เข้า ส ู่ โหมดกลางคืน อัตโนมัติ ใน โหมดกลางคืน
ความสว่างของหน้าจอจะลดลงเพื่อลดแสงสว่าง ถ้าไม่ต้อง
การเปลี่ยนหน้าจอเป็นโหมดกลางคืนเมื่อเปิดไฟหน้า เช่น
ในช่วงกลางวันหรือยังพอมีแสง ให้เปิดโหมดคงความสว่าง

. กด ปุ่ม ซ้ าย ② เ พ่ือ ปิด โหมด คง ความ สว่ า ง

. กด ปุ่ม ขวา ③ เพื่ อ เปิด โหมด คง ความ สว่ าง

โหมดกลางวันคงท่ีจะกลับสู่โหมดกลางคืนอัตโนมัติเมื่อ
สวิตช์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF”

วิธีการตั้งค่ากระจกมองหลังอัจฉริยะ (การใช้ปุ่ม
MENU) :

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

JVP0490X

ท่านสามารถตั้งค่ากระจกมองหลังอัจฉริยะ เช่น ความสว่าง
ม ุ ม ก ล้ อ ง แล ะ เปิ ด ห รื อ ปิ ด ก า ร แสดง ข้ อค ว าม

เมื่อใช้งานกระจกมองหลังอัจฉริยะ สามารถเลือกตั้งค่าเมนู
โดยการกดปุ่ม MENU ① ในแต่ละครั้งที่ปุ่ม MENU ① ถูก
กด หน้าจอจะเปลี่ยนตามรายการข้างล่างนี้:

MENU (เมนู) (หน้าจอเร่ิมต้น) ? Constant daytime
mode (โหมด คง ความ สว่ าง) ? BRIGHTNESS
(ความสว่าง) ? DOWN/UP (ลง/ข้ึน) ? LEFT/RIGHT
(ซ้าย/ขวา) ? ROTATION (การหมุน) ? INDICATION
(การแสดงข้อความ) ? CAMERA WINDOW (หน้าต่าง
ของกล้อง) (ถ้า มี ติด ต้ัง) ? PLS ? MENU (เมนู)
(หน้าจอเริ่มต้น)

หมายเหตุ:

เพื่อเปลี่ยนไปรายการการปรับคุณภาพของภาพด้วย
ปุ่ม MENU ① กดปุ่มภายใน 5 วินาทีหลังจากปรับ
รายการก่อนหน้าเสร็จสิ้น ถ้าผ่านไป 5 วินาทีหรือมาก
กว่า หน้าจอจะกลับไปหน้าเมนู (หน้าจอเริ่มต้น)

ความสว่าง

JVP0491X

สามารถปรับความสว่างหน้าจอได้

. กดปุ่มซ้าย ② เพื่อให้หน้าจอมืดลง

. ก ด ปุ่ ม ข ว า ③ เ พ่ื อ ใ ห้ ห น้ า จ อ ส ว่ า ง ขึ้ น
ลง/ขึ้น

JVP0492X

สามารถ ปรับ ม ุม กล้อง ของ หน้า จอ ใน แนว ต้ัง ได้

. กดปุ่มซ้าย ② เพื่อเลื่อนมุมกล้องต่ำลง

. กดปุ่มขวา ③ เพื่อเลื่อนมุมกล้องสูงขึ้น

Condition: 'Except for China'/
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ซ้าย/ขวา

JVP0626X

สามารถ ปรับ ม ุม กล้อง ของ หน้า จอ ใน แนว นอน ได้

. กดปุ่มซ้าย ② เพื่อเลื่อนมุมกล้องไปทางซ้าย

. กดปุ่มขวา ③ เพื่อเลื่อนมุมกล้องไปทางขวา
การหมุน

JVP0493X

สามารถหมุนมุมกล้องของหน้าจอได้

. กดปุ่มซ้าย ② เพื่อหมุนมุมกล้องไปทางซ้าย

. กดปุ่มขวา ③ เพื่อหมุนมุมกล้องไปทางขวา

การแสดงข้อความ

JVP0494X

สามารถเปิดหรือปิดการแสดงข้อความบนหน้าจอกระจก
มองหลังอัจฉริยะได้

. กดปุ่มซ้าย ② เพ่ือปิดการแสดงข้อความบนหน้าจอ

. กดปุ่มขวา ③ เพ่ือเปิดการแสดงข้อความบนหน้าจอ
หน้าต่างของกล้อง (ถ้ามีติดตั้ง)

JVP0627X

สามารถเลือกตำแหน่งหน้าต่างของกล้อง (กล้องมองภาพ
รอบทิศทางหรือกล้องมองหลัง) ได้

. กดปุ่มซ้าย ② เพื่อเลื่อนกล้องกระจกหน้าต่างไปทาง
ซ้าย

. กดปุ่มขวา ③ เพื่อเลื่อนกล้องกระจกหน้าต่างไปทาง
ขวา

PLS

JVP0575X

สามารถเปิดหรือปิดโหมด PLS (แหล่งกำเนิดแสงเป็นจุด)
เมื่อใช้งานโหมดนี้จะแสดงภาพความละเอียดสูง ซึ่งช่วย
ตรวจ จับไฟหน้า รถยนต์ ท่ีตามหลัง ใน ระยะไกล เช่น

. กดปุ่มซ้าย ② เพื่อปิดโหมด PLS

. กดปุ่มขวา ③ เพื่อเปิดโหมด PLS (“PLS” จะปรากฏที่
มุมขวาบน)

โหมด PLS จะปิดอัตโนมัติเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ที่ตำแหน่ง “OFF”

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

หมายเหตุ:
. การ ใช้ ระบบ น้ี เป็น ระยะ เวลา นาน ใน ช่วง ที่

เครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานอาจทำให้แบตเตอรี่หมด
. ห้ามติดเสาอากาศของอุปกรณ์ไร้สายใกล้กับ

กระจกมองหลังอัจฉริยะ คล่ืนไฟฟ้าจากอุปกรณ์
ไร้ สาย อาจ รบกวนภาพ ใน กระจก มอง หลัง
อัจฉริยะ

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-21
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3-22 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

. ห้ามกดปุ่มหรือเลื่อนคันโยกด้วยความรุนแรง
อาจทำให้ระบบทำงานผิดพลาดหรือกระจก
มองหลังอัจฉริยะร่วงลงมา

. ห้ามหมุนตัวกระจกมองหลังอัจฉริยะถึง 908 หรือ
มากกว่านั้น อาจทำให้กระจกมองหลังอัจฉริยะ
เสียหาย

. ห้ามทำให้เกิดแรงกระแทกอย่างแรงกับกระจก
มองหลังอัจฉริยะ อาจทำให้ ระบบทำงานผิด
พลาด

. ห้ามวางของหนักบนกล้องและฝาครอบกล้องที่
ท้ายรถ อาจทำให้กล้องหลุดออกหรือทำให้ระบบ
ทำงานผิดพลาด

. ถ้ามองกระจกมองหลังอัจฉริยะได้ยากเพราะแสง
จ้าจากภายนอก ให้เปล่ียนไปใช้โหมดกระจก
มอง หลัง ธรรมดา เพื่อ ให้ มอง ได้ ชัดเจนขึ้น

. เ ม่ือ มอง ไฟหน้า LED จากกระจกมองหลัง
อัจฉริยะ ภาพอาจสั่นกะพริบ ซึ่งถือว่าเป็นปกติ

. เน่ืองจากเป็นการสะท้อนแบบกระจายจากสิ่ง
แวดล้อมภายนอก ภาพบนหน้าจอจึงอาจสั่น
กะพริบ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. วัตถุที่ เคล่ือนไหวเร็วอาจไม่เห็นบนหน้าจอ ซ่ึง
ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. เปิดไฟหน้าเมื่อแสงสลัวหรืออยู่ในอุโมงค์ เม่ือ
เปิดไฟหน้า หน้าจอและระบบกล้องจะเปลี่ยนเป็น
โหมดกลางคืนอัตโนมัติ ซึ่งช่วยป้องกันแสงสว่าง

. โหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ (โหมดมุมมอง
กล้อง) แสดงผลต่างจากกระจกมองหลังธรรมดา
วัตถุที่เห็นในหน้าจออาจแตกต่างจากระยะจริง
อย่าพ่ึงพากระจกมองหลังอัจฉริยะเพียงอย่าง
เดียว เชื่อมั่นในการขับขี่ของตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยง
อุบัติเหตุ

. ทันทีที่เปล่ียนโหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะจาก
โหมดหนึ่งไปยังอีกโหมด อาจทำให้การมองภาพ
ในกระจกหน้าจอเปลี่ยนแปลงไป ให้ใช้กระจก
มองหลังอัจฉริยะด้วยความระมัดระวังจนกระท่ัง
ตาของเกิดความคุ้นเคยกับโหมดที่เลือกแล้ว ถ้า
จำเป็นต้องปรับโฟกัสดวงตา ขอแนะนำให้ใช้
แว่นตาแบบโฟกัสหลายระยะ

. ถ้าปรับความสว่างของหน้าจอไว้สว่างเกินไป อาจ
ทำให้ปวดตาระหว่างขับข่ีได้ ให้ปรับความสว่าง
ให้เหมาะสม

. ใช้ที่ปัดน้ำฝนกระจกประตูท้ายเมื่อฝนตก ถ้าภาพ
ที่ได้จากกล้องยังไม่ชัด เมื่อที่ปัดน้ำฝนกระจก
ประตูท้ายทำงาน ตรวจสอบการเสื่อมสภาพของ
ใบปัดน้ำฝนกระจกประตูท้าย

. เมื่อใช้งานที่ปัดน้ำฝนกระจกประตูท้าย ภาพอาจ
สั่นกะพริบ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. ไล่ฝ้ากระจกประตูท้ายเม่ือมีฝ้าเกาะ ใช้โหมด
กระจกมองหลังธรรมดาจนกว่าจะไล่ฝ้ากระจก
ประตูท้ายออกจนหมดแล้ว

. หน้าจอกระจกมองหลังอัจฉริยะอาจจะร้อน ซึ่ง
ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

. สีของวัตถุในระยะไกลหรือในที่มืดอาจมองเห็น
ได้ยาก ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

การดูแลรักษาระบบ (กระจกมองหลังอัจฉริยะ) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. รักษาบริเวณกระจกและกล้องท่ีกระจกประตูท้ายให้
สะอาดอยู่เสมอ

. ทำความสะอาดกระจกและเลนส์กล้องด้วยผ้าแห้งและ
นุ่ม

. เมื่อทำความสะอาดกล้องที่กระจกประตูท้าย ให้ใช้ผ้า
ชุบน้ำผสมน้ำยาท่ีเป็นกลางบิดหมาด ๆ หลังจากน้ัน
เช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้งและนุ่ม

. ถ้าภาพจากหน้าจอกระจกมองหลังอัจฉริยะยังไม่ชัด
หลังจากทำความสะอาดกล้องที่กระจกประตูท้ายแล้ว
อาจมี คราบน้ำมัน ติด อยู่ ท่ี กระจกประตู ท้าย ทำ
ความสะอาดกระจกประตู ท้ายด้วยน้ำยาเช็ดคราบ
น้ำมัน

. ห้ามใช้แอลกอฮอล์ เบนซิน ทินเนอร์ หรือสารที่้คล้าย
กันทำความสะอาดกระจกหรือเลนส์กล้อง จะทำให้
เกิดรอยด่าง การเสื่อมสภาพ หรือระบบทำงานผิด
พลาด

. ห้ามติดสติกเกอร์ (รวมถึงวัสดุโปร่งแสง) บนบริเวณ
กล้องหรือกระจกประตูท้าย

กระจกมองข้าง
PD23A1-A58F5C79-53BB-4B4C-99AE-FA7AA426C90E

คำเตือน:

. ห้ามจับกระจกมองข้างขณะกำลังปรับกระจก
เนื่องจากอาจจะหนีบนิ้วของท่าน หรือทำให้
กระจกเสียหายได้

. ห้ามขับรถในขณะที่กระจกมองข้างยังพับอยู่
เน่ืองจากเป็นการลดทัศนวิสัยด้านหลังและทำให้
เกิดอุบัติเหตุได้

. วัตถุที่ เห็นในกระจกมองข้าง อาจจะดูใกล้กว่า
ความจริง (ถ้ามีติดตั้ง)

. ขนาดและระยะห่างของภาพในกระจกมองข้างจะ
ไม่ตรงกับความเป็นจริง
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การปรับตั้ง
PD23A1-6CD14C69-6323-4940-BD8D-C96CE05BE1D2

JVP0537X

สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

1. หมุนสวิตช์เพื่อเลือกกระจกซ้าย (L) หรือขวา (R) ①
2. ปรับกระจกแต่ละข้างด้วยการกดสวิตช์จนกระทั่งได้

ตำแหน่งที่ต้องการ ②

การพับกระจกมองข้าง
PD23A1-C551A3E7-B939-41F3-A08E-85B4352893EF

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

SPA1829

พับกระจกมองข้างโดยผลักกระจกไปด้านหลังของตัวรถ

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

JVP0327X

สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

กระจกมองข้างจะพับโดยอัตโนมัติเม่ือกดสวิตช์พับกระจก
มองข้างลง สำหรับการเปิดกระจก ให้กดสวิตช์ อีกครั้ง

ข้อควรระวัง:

การกดสวิตช์ให้กระจกมองข้างพับ/เปิดออกอย่าง
ต่อ เนื่อง จะ เป็น สาเหตุ ทำให้ สวิตช์ หย ุดทำงาน

กระจกแต่งหน้า
GUID-0963776A-D035-420E-A11E-8CD34C5794F9

SIC3869

ในการใช้งานกระจกแต่งหน้า ให้ดึงแผ่นบังแดดลงมา และ
ดึงฝาปิดกระจกขึ้น

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-23
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3-24 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่

PD23A1-13486B6E-8238-4DF0-9F9B-1B1BA4711EA7

คำเตือน:

. อย่าขับรถขณะเข้าเบรกมือ จะทำให้เบรกมี
ความร้อนสูงผิดปกติและทำงานผิดพลาดและจะ
นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้

. ห้ามปล่อยเบรกมือจากนอกรถ ถ้ารถไหล จะไม่
สามารถ เหยียบ แป้น เบรก และ จะทำให้ เกิด
อุบัติเหตุได้

. ห้ามใช้เกียร์แทนเบรกมือ เมื่อจอดรถ ให้แน่ใจว่า
ได้เข้าเบรกมือจนสุดแล้ว

. เพ่ือช่วยหลีกเลี่ยงความเส่ียงในการเกิดการ
บาดเจ็บหรือถึงแก่ชีวิตจากการที่รถยนต์และ/
หรือระบบทำงานโดยไม่ต้ังใจห้ามปล่อยเด็ก ผู้ที่
ต้องมีผู้ อ่ืนคอยช่วยเหลือ หรือสัตว์เลี้ยงไว้ตาม
ลำพังในรถของท่านนอกจากน้ี อุณหภูมิภายใน
รถที่ปิดประตูไว้หมดในวันที่อากาศอบอุ่นจะสูงขึ้น
อย่างรวดเร็วจนสามารถก่อให้ เกิดความเส่ียง
อย่างมากที่คนและสัตว์เลี้ยงจะได้รับบาดเจ็บหรือ
ถึงแก่ชีวิต

SPA2110

เพื่อใช้งานเบรกมือ ให้ดึงคันเบรกมือขึ้น ①

เพื่อปล่อยเบรกมือ ให้เหยียบแป้นเบรกค้างไว้ ดึงคันเบรก
มือขึ้นเล็กน้อยกดปุ่ม ② และเลื่อนคันเบรกมือลงจนสุด ③

ก่อนขับรถให้แน่ใจว่าไฟเตือนระบบเบรกดับลงแล้ว

เบรกมือ
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4 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบ
เครื่องเสียง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย .................................................... 4-2
หน้าจอมองภาพด้านหลัง (ถ้ามีติดตั้ง) .......................................... 4-2

การทำงานของระบบหน้าจอมองภาพด้านหลัง ........................... 4-3
วิธีอ่านเส้นที่แสดงบนหน้าจอ ................................................. 4-3
ความแตกต่างระหว่างระยะห่างในจอและระยะห่างจริง ................. 4-3
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4-2 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

GUID-EF958813-5C67-4D83-9644-1BC43093E9A0

คำเตือน:

. ไม่ควรปรับปุ่มควบคุมฮีตเตอร์และระบบปรับ
อากาศหรือระบบเครื่องเสียงขณะขับรถ เพื่อให้มี
สมาธิอย่างเต็มที่ในการควบคุมรถ

. หากพบวัตถุแปลกปลอมในอุปกรณ์ของระบบ มี
น้ำเข้าระบบ หรือมีควัน หรือไอ ออกมาจากระบบ
หรือสังเกตเห็นการทำงานที่ผิดปกติใด ๆ ให้หยุด
การใช้งานระบบทันที และติดต่อศูนย์บริการ
นิสสันที่ ใกล้ที่ส ุด เน่ืองจากอาจจะทำให้ เกิด
อ ุ บัติเหต ุ เพลิง ไหม้ หรือ ไฟฟ้า ลัดวงจร ได้

. ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงระบบนี้ เพราะ
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพลิงไหม้ หรือไฟฟ้า
ลัดวงจรได้

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้งานระบบเมื่อเครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานเป็นเวลา
นาน เพื่อป้องกันแบตเตอรี่ไฟหมด

PD23A1-3CFB913B-C08F-4BCF-BC85-50F449ABAEC9

JVH1791X

แบบ A

JVH1878X

แบบ B

คำเตือน:

การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้หน้าจอมองภาพด้านหลังอย่างถูกต้อง อาจทำให้
ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

. หน้าจอมองภาพด้านหลังเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพ่ิม
ความสะดวกสบาย แต่ไม่สามารถใช้งานแทนการ
ถอยรถตามปกติอย่างถูกต้อง ควรตรวจสอบโดย
พิจารณา นอก กระจก หน้าต่าง และ กระจก
มองข้างทุกคร้ังเพ่ือให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัย

ก่อน จึ ง ทำ การ ถอย รถ อย่าง ช้า ๆ เสมอ

. ระบบได้ถูกออกแบบเพื่อการช่วยเหลือผู้ขับขี่ใน
การตรวจจับวัตถุขนาดใหญ่ที่อยู่กับที่ด้านหลัง
ของ รถยนต์ โดยตรง ซึ่ง จะ ช่วย หลีก เ ล่ียง
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์

. ควรใช้เส้นแนวระยะห่างและเส้นแนวความกว้าง
ของรถยนต์ในการอ้างอิงเมื่อรถยนต์อยู่บนพ้ืน
เรียบที่ได้ระดับเท่านั้น เพราะระยะห่างบนหน้าจอ
ที่ใช้สำหรับการอ้างอิงอาจจะแตกต่างจากระยะ
ห่างจริง ระหว่างรถยนต์ และ วัตถุ ที่ แสดงบน
หน้าจอ

ข้อควรระวัง:

ระวังอย่าทำให้เลนส์ของกล้องเป็นรอยขีดข่วน ขณะ
เช็ดฝุ่นหรือหิมะออกจากด้านหน้าของกล้อง

ระบบหน้าจอมองภาพด้านหลังจะแสดงมุมมองด้านหลัง
ของรถยนต์ในหน้าต่างของกล้องบนกระจกมองหลังโดย
อัตโนมัติ เมื่อเลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)

JVH1884X

เพื่อแสดงมุมมองด้านหลัง ระบบหน้าจอมองภาพด้านหลัง

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย หน้าจอมองภาพด้านหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/



(123,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

จะใช้กล้อง ① ท่ีติดต้ังอยู่เหนือป้ายทะเบียนของรถยนต์

การทำงานของระบบหน้าจอมองภาพด้าน
หลัง

GUID-5A917715-5DCC-41E9-B188-1CD0D1D00895

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ให้เลื่อน
คันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) เพื่อใช้งานหน้าจอ
มองภาพด้านหลัง

รุ่นที่มีกระจกมองหลังอัจฉริยะ:

หน้าจอมองภาพด้านหลังจะทำงานเมื่อกระจกมองหลัง
อัจฉริยะอยู่ในโหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะเท่านั้น โปรดดู
ที่ “กระจกมองหลังอัจฉริยะ” (หน้า 3-18)

วิธีอ่านเส้นที่แสดงบนหน้าจอ
PD23A1-69BCFBFF-210C-4E9F-AE25-45A9D2F81450

SAA2776

เส้นแนวท่ีแสดงความกว้างของรถยนต์ และระยะห่างจาก
วัตถุ โดยอ้างอิงจากเส้นของกันชน Ⓐ จะแสดงขึ้นบน
หน้าจอ

เส้นแนวระยะห่าง:

แสดงระยะห่างจากตัวถังรถยนต์

. เส้นสีแดง ①: ประมาณ 0.5 ม. (1.5 ฟุต)

. เส้นสีเหลือง ②: ประมาณ 1 ม. (3 ฟุต)

. เส้นสีเขียว ③: ประมาณ 2 ม. (7 ฟุต)

. เส้นสีเขียว ④: ประมาณ 3 ม. (10 ฟุต)
เส้นแนวความกว้างของรถยนต์ ⑤:

แสดงความกว้างของรถยนต์โดยประมาณ

ความแตกต่างระหว่างระยะห่างในจอและ
ระยะห่างจริง

PD23A1-1D951CEB-F579-4966-A4E2-5B3E688562F5

ตำแหน่งของเส้นแนวที่แสดงขึ้นและเส้นแนวบนพ้ืนเป็น
การอ้างอิงโดยประมาณเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้ว วัตถุที่
อยู่บนพื้นทางลาดขึ้นหรือลาดลง หรือวัตถุที่ยื่นออกมา จะ
อยู่ในตำแหน่งที่มีระยะห่างแตกต่างจากท่ีแสดงขึ้นบน
หน้าจอกับเส้นแนว (โปรดดูที่ภาพ) ควรตรวจสอบขณะทำ
การถอยหลัง หรือจอดรถและออกจากรถยนต์ เพื่อดู
ต ำ แหน่ ง ข อ ง วั ต ถ ุ ท่ี อ ย ู่ ด้ า น หลั ง ข อ ง ร ถ ยน ต์

การถอยหลังขึ้นทางลาดชัน
PD23A1-5EB20995-EDAB-4CAD-9A09-281F884EE927

JVH1159X

เมื่อถอยหลังขึ้นทางลาดชัน เส้นแนวระยะห่างและเส้นแนว
ความกว้างของรถยนต์จะแสดงขึ้นมาใกล้กว่าระยะห่างจริง
โปรดจำไว้ว่าวัตถุใด ๆ บนทางลาดชันจะอยู่ไกลกว่าท่ี
ปรากฏบนหน้าจอ

หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-3

Condition: 'Except for China'/



(124,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

4-4 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การถอยหลังลงทางลาดชัน
PD23A1-873A9F87-F191-4ECF-81EA-C16EBE93E44C

JVH1160X

เม่ือถอยรถยนต์ลงทางลาดชัน เส้นแนวระยะห่างและเส้น
แนวความกว้างของรถยนต์จะแสดงขึ้นมาไกลกว่าระยะห่าง
จริง โปรดจำไว้ว่าวัตถุใด ๆ บนทางลาดชันจะอยู่ใกล้กว่าที่
ปรากฏบนหน้าจอ

การถอยหลังใกล้กับวัตถุที่ยื่นเข้ามา
PD23A1-C325ADAF-DDE4-4FEE-9CBA-1FF7880E0E17

SAA3440

รถยนต์อาจดูเหมือนจะถอยพ้นวัตถุที่อยู่บนหน้าจอ อย่างไร
ก็ตาม รถยนต์อาจชนกับวัตถุได้ ถ้าส่วนท่ีย่ืนเข้ามาอยู่
สูงกว่าเส้นทางที่ถอยจริง

การถอยหลังไปหาวัตถุที่ยื่นเข้ามา
PD23A1-4445394E-6B6A-4CB6-8B9E-6E1E5421D96B

SAA3475

ตำแหน่ง Ⓒ แสดงขึ้นบนหน้าจอไกลกว่าตำแหน่ง Ⓑ
อย่างไรก็ตาม ตำแหน่ง Ⓒ ที่จริงแล้วระยะห่างเท่ากับ
ตำแหน่ง Ⓐ รถยนต์อาจชนกับวัตถุเมื่อถอยหลังไปยัง
ตำแหน่ง Ⓐ ถ้าส่วนท่ีย่ืนเข้ามาอยู่สูงกว่าเส้นทางท่ีถอย
จริง

Condition: 'Except for China'/



(125,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

การปรับหน้าจอ (รุ่นที่มีกระจกมองหลัง
อัจฉริยะ)

PD23A1-4A4CC68B-5D78-4DF8-A648-700689845C2C

หมายเหตุ:

ห้ามปรับหน้าจอ ขณะที่รถยนต์กำลังแล่น

โปรดดูท่ี “กระจกมองหลังอัจฉริยะ” (หน้า 3-18) สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อจำกัดของระบบหน้าจอมองภาพด้าน
หลัง

PD23A1-96C76C8D-C6E0-46C3-98CB-171E224A38D4

คำเตือน:

ข้อจำกัดของระบบสำหรับหน้าจอมองภาพด้านหลัง
หรือการใช้งานรถยนต์โดยไม่เป็นไปตามข้อจำกัด
ของระบบเหล่านี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือ
เ สี ย ชี วิ ต ข้ อ จ ำ กั ด ดั ง ก ล่ า ว มี ดั ง ต่ อ ไ ป นี้

. ระบบไม่สามารถลบจุดอับสายตาได้ทั้งหมด หรือ
ไม่สามารถแสดงวัตถุกีดขวางทุกชิ้น

. ผู้ใช้รถไม่สามารถมองเห็นบริเวณใต้กันชนและ
ม ุม กันชน บนหน้า จอ มอง ภาพ ด้าน หลัง ได้
เน่ืองจากการมองเห็นที่จำกัด ระบบจะไม่แสดง
วัตถุขนาดเล็กที่อยู่ใต้กันชนและไม่สามารถแสดง
วัตถุที่อยู่ใกล้กับกันชนหรือบนพื้น

. เนื่องจากใช้เลนส์มุมกว้างดังน้ันวัตถุที่ เห็นใน
หน้าจอมองภาพด้านหลังจะแตกต่างจากระยะ
ทางจริง

. วัตถุท่ีเห็นในหน้าจอมองภาพด้านหลัง จะเห็นใน
ด้านตรงข้ามกับการมองในกระจกมองหลังและ
กระจกมองข้าง

. ใช้เส้นที่แสดงขึ้นในการอ้างอิง เส้นที่แสดงขึ้นจะ
ได้ รับ ผลก ระทบอย่างมากจากจำนวนของ
ผู้โดยสาร ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ตำแหน่งรถยนต์
สภาพ ถนน และ ความ ลาด ชัน ของ ถนน

. ควรตรวจสอบว่าได้ทำการปิดประตูท้ายแน่น
ดีแล้ว ขณะทำการถอยหลัง

. ห้ามวางสิ่งของไว้บนกล้องมองหลัง ซึ่งติดตั้งอยู่
เหนือป้ายทะเบียน

. เมื่อล้างรถยนต์ด้วยน้ำแรงดันสูง ควรระวังและ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ฉีดน้ำที่บริเวณรอบ ๆ
กล้อง มิเช่นนั้นน้ำอาจเข้าไปในตัวกล้อง ซ่ึงเป็น
สาเหตุทำให้น้ำควบแน่นบนเลนส์และอาจเกิดการ
ทำงานผิดปกติ เพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

. อย่า กระแทกกล้อง เนื่องจาก เป็น อ ุปกรณ์ ที่
ละเอียดอ่อน มิเช่นนั้น อาจทำให้ทำงานผิดปกติ
หรือเกิดความเสียหาย ส่งผลทำให้เกิดเพลิงไหม้
หรือไฟฟ้าลัดวงจร

ข้อจำกัดของการทำงานมีดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่ได้แสดงถึงการ
ทำงานผิดปกติของระบบแต่อย่างใด:

. เมื่ออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน้าจออาจไม่แสดง
วัตถุขึ้นมาอย่างชัดเจน

. เมื่อมีแสงสว่างจ้าส่องตรงมาท่ีกล้อง อาจทำให้มอง
เห็นวัตถุไม่ชัดเจน

. อาจเห็นเส้นแนวตั้งบนวัตถุ ท่ีแสดงบนหน้าจอ ซ่ึง
เกิดขึ้นเนื่องจากแสงไฟสว่างมากที่สะท้อนจากกันชน

. หน้าจออาจกะพริบขณะอยู่ภายใต้แสงไฟฟลูออเรส
เซนส์

. สีของวัตถุบนหน้าจอมองภาพด้านหลังอาจแตกต่าง
จากสีของวัตถุจริงเล็กน้อย

. วัตถุบนหน้าจออาจแสดงขึ้นไม่ชัดเจนในที่มืดหรือ
ตอนกลางคืน

. อาจมีการทำงานล่าช้าเมื่อเปลี่ยนไปท่ีหน้าจอมอง
ภาพด้านหลัง

. ถ้ามีเศษฝุ่น น้ำฝน หรือหิมะ ติดบนกล้อง หน้าจอมอง
ภาพด้านหลังอาจไม่แสดงวัตถุบนจออย่างชัดเจน ควร
ทำความสะอาดกล้อง

. ห้ามใช้แว็กซ์กับเลนส์กล้อง ควรทำการเช็ดแว็กซ์ออก
ด้วยผ้าสะอาดท่ีชุบสารทำความสะอาดอย่างอ่อนท่ี
ผ ส ม น้ ำ แ ล้ ว เ ช็ ด ใ ห้ แ ห้ ง ด้ ว ย ผ้ า แ ห้ ง

การดูแลรักษาระบบ
GUID-4BB8034F-67DA-4AD0-8E6C-6689089E570D

JVH1884X

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ ทำ
ความสะอาดกล้อง เพราะจะทำให้ เกิด สีด่าง

. ห้ามทำให้กล้องได้รับความเสียหาย เนื่องจากจะ
มีผลกระทบกับหน้าจออย่างมาก

ถ้ามีเศษฝุ่น น้ำฝน หรือหิมะ ติดบนกล้อง ① หน้าจอมอง
ภาพด้านหลังอาจไม่แสดงวัตถุบนจออย่างชัดเจน ทำ
ความสะอาดกล้องด้วยผ้าที่ชุบสารทำความสะอาดอย่าง

หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-5

Condition: 'Except for China'/
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4-6 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

อ่ อ น ท่ี ผ ส ม น้ ำ แ ล้ ว เ ช็ ด ใ ห้ แ ห้ ง ด้ ว ย ผ้ า แ ห้ ง
GUID-43D1D59E-5AD8-47DB-9521-42A9F39DE43F

JVH1876X

1. ปุ่ม CAMERA

คำเตือน:

. หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการใช้งาน
ระบบหน้าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะอย่าง
ถูกต้อง อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิตได้

. หน้าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะช่วยเพิ่มความ
สะดวกสบายขึ้น แต่ไม่สามารถใช้แทนการขับ
รถยนต์อย่างถูกต้องได้ เนื่องจากมีบริเวณท่ีไม่
สามารถมองเห็นวัตถุได้ โดยเฉพาะมุมทั้งสี่ของ
รถยนต์ซ่ึงเป็นบริเวณที่วัตถุไม่ได้ปรากฏให้เห็น
จากมุมมองจากมุมสูง มุมมองด้านหน้า หรือมุม
มองด้านหลังเสมอไป ควรตรวจสอบบริเวณโดย
รอบเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนท่ีจะเคล่ือน
รถยนต์เสมอ ก่อนทำการเคล่ือนรถยนต์ช้า ๆ
และควรมองออกไปนอกกระจกหน้าต่างและ
ตรวจสอบกระจกเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยที่
จะทำการเคลื่อนรถยนต์

. ผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยระหว่าง

จอดรถและระหว่างขับขี่เสมอ

ข้อควรระวัง:

เมื่อเช็ดฝุ่นหรือหิมะออกจากด้านหน้าของกล้อง ระวัง
อย่าทำให้เลนส์เป็นรอยขีดข่วน

ระบบหน้าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะถูกออกแบบมาเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ขับขี่ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น จอดรถในช่อง
จอด หรือจอดรถเข้าซอง

โดยหน้าจอจะแสดงมุมมองท่ีหลากหลายของตำแหน่ง
รถยนต์ในรูปแบบหน้าจอที่แยกกัน แต่จะไม่สามารถมอง
เห็นทุกมุมมองได้ตลอดเวลา

มุมมองที่มองเห็น:
. มุมมองด้านหน้า

มุมมอง ท่ีประมาณ 150 องศา จากด้านหน้าของ
รถยนต์

. มุมมองด้านหลัง

มุมมองที่ ประมาณ 150 องศา จากด้านหลังของ
รถยนต์

. มุมมองจากมุมสูง

มุมมองรอบ ๆ รถยนต์จากด้านบน
. มุมมองหน้าด้านข้าง

มุมมองรอบ ๆ และด้านหน้าของล้อด้านผู้โดยสารหน้า

หน้าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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JVH1798X

เพื่อแสดงหลายมุมมอง ระบบหน้าจอมุมมองโดยรอบ
อัจฉริยะจะใช้กล้อง ① ที่ติดตั้งอยู่ในกระจังหน้า ติดตั้งอยู่
บนกระจกมองข้างของรถยนต์ และอีกหน่ึงตัวท่ีติดต้ังอยู่
เหนือป้ายทะเบียนของรถยนต์

การทำงานของระบบหน้าจอมุมมองโดย
รอบอัจฉริยะ

GUID-457C99E7-2415-46F6-9319-2432E69AF800

หน้าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะจะแสดงขึ้นบนกระจก
มองหลังอัจฉริยะ

หน้าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะจะทำงานเมื่อกระจก
มองหลัง อัจฉริยะอยู่ ในโหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ
เท่านั้น โปรดดูที่ “กระจกมองหลังอัจฉริยะ” (หน้า 3-18)

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ให้เลื่อน
คัน เกียร์ ไป ยังตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) หรือ กดปุ่ม
CAMERA เพื่อใช้งานหน้าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะ

เมื่อใช้งานกล้องครั้งแรกด้วยหน้าจอแสดงมุมมองจากมุม
สูง ไอคอนสีแดงจะกะพริบบนหน้าจอ ซ่ึงแสดงว่าระบบ
เซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) ทำงาน ไอคอนสีเทาจะกะพริบ
เมื่อปิดระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) สำหรับข้อมูลเพ่ิม
เติมเกี่ยวกับระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) โปรดดู ท่ี

“ฟังก์ชันเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) เพื่อช่วยการทำงาน
ของกล้อง (รุ่นที่มีหน้าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะ)” (หน้า
4-13)

หน้าจอที่แสดงขึ้นบนหน้าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะจะปิด
การทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไป 3 นาที หลังจากกดปุ่ม
CAMERA ขณะที่คันเกียร์อยู่ท่ีตำแหน่งอ่ืนนอกเหนือจาก
ตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)

มุมมองที่มองเห็น
GUID-7DBD8171-2786-47B7-B90B-07213D579B10

คำเตือน:

. ควรใช้เส้นแนวระยะห่างและเส้นแนวความกว้าง
ของรถยนต์ในการอ้างอิงเมื่อรถยนต์อยู่บนพ้ืน
เรียบที่ได้ระดับเท่านั้น ระยะห่างบนหน้าจอเป็น
เพียงการอ้างอิง และอาจจะแตกต่างจากระยะ
ห่างจริง ระหว่างรถยนต์ และ วัตถุ ที่ แสดงบน
หน้าจอ

. จำนวนของผู้โดยสาร ระดับน้ำมันเช้ือเพลิง ส่ง
ผลต่อระดับความสูงของตัวรถ รวมถึงตำแหน่ง
จอดรถ สภาพถนน และความลาดชันของถนน
นั้นส่งผลให้เส้นแสดงและมุมมองมีการคลาด
เคล่ือนได้ ให้ใช้เส้นท่ีแสดงข้ึนและมุมมองจาก
มุมสูงในการอ้างอิง

. ถ้า เปล่ียนยางด้วยยางที่ มีขนาดต่างกัน อาจ
ทำให้เส้นกะแนวทิศทางและมุมมองจากมุมสูง
อาจแสดงขึ้นไม่ถูกต้อง

. เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชัน วัตถุที่มองเห็นบน
หน้าจอจะอยู่ไกลกว่าที่ปรากฏ ในทางตรงกัน
ข้ามเม่ือขับรถลงทางลาดชัน วัตถุที่มองเห็นบน
หน้าจอจะอยู่ใกล้กว่าที่ปรากฏ

. วัตถุที่เห็นในมุมมองด้านหลังจะมีทิศทางตรงข้าม
กับการมองในกระจกมองหลังและกระจกมองข้าง

. ควรใช้กระจกหรือการมองวัตถุจริง เพื่อตัดสิน
ระยะห่างจากวัตถุอย่างถูกต้อง

. ระยะห่างระหว่างวัตถุที่เห็นในมุมมองด้านหลังจะ
แตกต่างจากระยะจริง เนื่องจากใช้เลนส์มุมกว้าง

. บนถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะหรือลื่น อาจมีความ
แตกต่างระหว่างเส้นกะแนวทิศทางและเส้นแนว
จอดจริง

. เส้นแนวความกว้างของรถยนต์และเส้นกะแนว
ทิศทางจะกว้างกว่าความกว้างและเส้นทางจริง

. เส้นที่แสดงขึ้นที่มุมมองด้านหลังจะเกินขอบด้าน
ขวาเล็กน้อย เนื่องจากกล้องมองหลังไม่ได้ติดตั้ง
อยู่บนกึ่งกลางด้านหลังของรถยนต์

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

SAA1840

มุมมองด้านหน้า
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SAA1896

มุมมองด้านหลัง
เส้นแนวท่ีแสดงความกว้างของรถยนต์โดยประมาณ และ
ระยะห่างจากวัตถุ โดยอ้างอิงจากเส้นตัวถังรถยนต์ Ⓐ จะ
แสดงขึ้นบนหน้าจอ

เส้นแนวระยะห่าง:

แสดงระยะห่างจากตัวถังรถยนต์

. เส้นสีแดง ①: ประมาณ 0.5 ม. (1.5 ฟุต)

. เส้นสีเหลือง ②: ประมาณ 1 ม. (3 ฟุต)

. เส้นสีเขียว ③: ประมาณ 2 ม. (7 ฟุต)

. เส้นสีเขียว ④: ประมาณ 3 ม. (10 ฟุต)
เส้นแนวความกว้างของรถยนต์ ⑤:

แสดงความกว้างของรถยนต์โดยประมาณ

เส้นกะแนวทิศทาง ⑥:

แสดงเส้นกะแนวทิศทางเม่ือ ขับขี่ รถยนต์ เส้นกะแนว
ทิศทางจะเคลื่อนที่ตามความมากน้อยของการหมุน
พวงมาลัย

ภาพจากมุมมองด้านหน้าจะไม่แสดงขึ้น เมื่อความเร็วรถ
มากกว่า 10 กม./ชม. (6 ไมล์/ชม.)

หมายเหตุ:

เมื่อหน้าจอแสดงมุมมองด้านหน้าและหมุนพวงมาลัย
ประมาณ 90 องศา หรือน้อยกว่า จากตำแหน่งตรง
เส้นกะแนวทิศทางทั้งด้านขวาและซ้าย ⑥ จะแสดง
ข้ึน เมื่อหมุนพวงมาลัยประมาณ 90 องศา หรือมาก
กว่า เส้นจะแสดงขึ้นเฉพาะด้านที่ตรงข้ามกับการหมุน
เท่านั้น
มุมมองจากมุมสูง :

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

SAA3570

มุมมองจากมุมสูงจะแสดงภาพของรถยนต์จากที่สูง ซึ่งช่วย
ยืนยันตำแหน่งของรถยนต์

ไอคอนรถยนต์ ① จะแสดงตำแหน่งของรถยนต์ โปรดจำ
ไว้ว่าระยะห่างระหว่างวัตถุท่ีมองเห็นในมุมมองจากมุมสูง
อ าจ แตก ต่ า ง จาก ร ะย ะ จ ริ ง ถึ ง รถยนต์ เ ล็ ก น้ อย

พื้นที่ที่มุมมองกล้องมองไม่เห็น ② จะแสดงเป็นสีดำ

บริเวณที่มองไม่เห็น ② จะเป็นสีเหลืองนานหลายวินาที
หลังจากมุมมองจากมุมสูงแสดงขึ้น ซึ่งจะแสดงเฉพาะครั้ง
แรกเท่านั้นหลังจากสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“ON”

เมื่อปิดเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) มุมที่มองไม่เห็น ③ จะ
แสดงขึ้นเป็นสีแดงเพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ระวัง

หลังจากเปล่ียนสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไปท่ีตำแหน่ง
“ON” ม ุม ท่ี มอง ไม่ เห็น ③ จะ กะพริบนาน 3 วินาที
หลังจากภาพจากมุมสูงแสดงขึ้น

คำเตือน:

. วัตถุท่ีอยู่ในมุมมองจากมุมสูงจะปรากฏอยู่ไกล
กว่าระยะจริง

. วัตถุที่มีความสูง เช่น ขอบทางเท้า หรือรถยนต์
อาจไม่ตรงแนว หรือ ไม่แสดงที่ขอบของมุมมอง

. ไม่ สามารถ แสดง วัตถ ุ ที่ อย ู่ เหนือ กล้อง ได้

. ภาพจากมุมสูงอาจไม่ตรงเมื่อตำแหน่งกล้อง
เปลี่ยน

. เส้นบนพื้นอาจเอียงและไม่เห็นเป็นเส้นตรงที่ขอบ
ของมุมมอง และจะเอียงเพ่ิมมากข้ึนหากเส้นอยู่
ห่างจากตัวรถมากขึ้นเรื่อย ๆ

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

JVH1141X

เส้นแนว:

เส้นแนวที่แสดงความกว้างโดยประมาณและปลายด้านหน้า
ของรถยนต์จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ

Condition: 'Except for China'/
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เส้นด้านหน้าของรถยนต์ ① จะแสดงส่วนหน้าของรถยนต์

เส้นด้านข้างของรถยนต์ ② จะแสดงความกว้างของรถยนต์
รวมกระจกมองข้างโดยประมาณ

ส่วนขยาย ③ ของทั้งเส้นด้านหน้า ① และเส้นด้านข้าง ②
จะแสดงด้วยเส้นประสีเขียว

ความแตกต่างระหว่างระยะห่างในจอและ
ระยะจริง

GUID-B8760E36-AF05-4726-8388-4A1796A0EA66

เส้นแนวท่ีแสดงขึ้นและตำแหน่งของเส้นแนวบนพ้ืนใช้
สำหรับการอ้างอิงโดยประมาณเท่านั้น วัตถุที่อยู่บนพื้นทาง
ลาดข้ึนหรือลาดลง หรือวัตถุท่ีย่ืนออกมาท่ีจริงแล้วอยู่ใน
ตำแหน่งที่มีระยะห่างแตกต่างจากที่แสดงขึ้นบนหน้าจอที่
สัมพันธ์กับเส้นแนว (โปรดดูท่ีภาพ) ควรตรวจสอบด้าน
หลังและวัตถุขณะกำลังถอยหลัง หรือจอดรถและออกจาก
รถยนต์เพื่อดูตำแหน่งของวัตถุท่ีอยู่ด้านหลังของรถยนต์

การถอยหลังขึ้นทางลาดชัน
GUID-397D9ED6-F144-48C0-BF84-B365B5C0F978

JVH1159X

เมื่อถอยหลังขึ้นทางลาดชัน เส้นแนวระยะห่าง และเส้น
แนวความกว้างของรถยนต์จะแสดงขึ้นมาใกล้กว่าระยะจริง
และวัตถุใด ๆ บนทางลาดชันจะอยู่ไกลกว่าท่ีปรากฏบน
หน้าจอเสมอ

การถอยหลังลงทางลาดชัน
GUID-E7490096-05F9-4DD3-AA67-21F9B63E6FBD

JVH1160X

เม่ือถอยรถยนต์ลงทางลาดชัน เส้นแนวระยะห่างและเส้น
แนวความกว้างของรถยนต์จะแสดงขึ้นมาไกลกว่าระยะจริง
และวัตถุใด ๆ บนทางลาดชันจะอยู่ใกล้กว่าที่ปรากฏบน
หน้าจอเสมอ
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การถอยหลังใกล้กับวัตถุที่ยื่นเข้ามา
GUID-63C8C6D2-478F-4D4B-80B7-F1F3A6D585FF

SAA1923

เส้นกะแนวทิศทาง Ⓐ ต้องไม่ สัมผัสกับ วัตถุ ท่ีอยู่ บน
หน้าจอ อย่างไรก็ตาม รถยนต์อาจชนกับวัตถุได้ ถ้าส่วนที่
ยื่นเข้ามาอยู่สูงกว่าเส้นทางที่ถอยจริง

การถอยหลังไปหาวัตถุที่ยื่นเข้ามา
GUID-FF99CC10-EC8A-44B8-9223-54442022DA0A

SAA1980

ตำแหน่ง Ⓒ แสดงขึ้นบนหน้าจอไกลกว่าตำแหน่ง Ⓑ
อย่างไรก็ตาม ตำแหน่ง Ⓒ ที่จริงแล้วระยะห่างเท่ากับ
ตำแหน่ง Ⓐ รถยนต์อาจชนกับวัตถุเมื่อถอยหลังไปยัง
ตำแหน่ง Ⓐ ถ้าส่วนท่ีย่ืนเข้ามาอยู่สูงกว่าเส้นทางท่ีถอย
จริง

วิธีจอดรถด้วยเส้นกะแนวทิศทาง
GUID-07422D85-AFF6-41D8-AA11-CC15D9373DB3

คำเตือน:

. ถ้าเปล่ียนยางด้วยยางที่มีขนาดต่างกัน เส้นกะ
แนวทิศทางอาจแสดงขึ้นไม่ถูกต้อง

. บนถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะหรือลื่น อาจมีความ
แตกต่างระหว่างเส้นกะแนวทิศทางและเส้นแนว
จอดจริง

. ถ้าปลดแบตเตอรี่ออกหรือใกล้หมด เส้นกะแนว
ทิศทางอาจแสดงขึ้นไม่ถูกต้อง ถ้าส่ิงนี้เกิดข้ึน
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

— หมุนพวงมาลัยจากด้านหน่ึงไปอีกด้านหน่ึง
จนสุด

— ขับรถบนถนนเส้นตรงเป็นเวลามากกว่า 5
นาที

. เมื่อ มีการหมุนพวงมาลัย โดยท่ีสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ACC เส้นกะแนวทิศทาง
อาจแสดงขึ้นไม่ถูกต้อง
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SAA1897

1. ตรวจสอบพ้ืนที่จอดรถว่าปลอดภัยด้วยตาเปล่า ก่อน
จอดรถ

2. มุมมองด้านหลังของรถยนต์จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ Ⓐ
เมื่อ เล่ือนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)

SAA1898

3. ถอยรถยนต์ช้า ๆ ปรับตั้งพวงมาลัยให้เส้นกะแนว
ทิ ศ ท า ง Ⓑ เ ข้ า อ ย ู่ ใ น พื้ น ที่ จ อ ด ร ถ Ⓒ

4. บังคับพวงมาลัยให้เส้นแนวความกว้างของรถยนต์ Ⓓ
ขนานกับพ้ืนที่จอดรถ Ⓒ โดยอ้างอิงจากเส้นกะแนว
ทิศทาง

5. เมื่อจอดรถยนต์ในพื้นที่เสร็จสมบูรณ์ ให้เลื่อนคันเกียร์
ไป ยัง ตำแหน่ง “P” (จอด) และ เข้ า เบรก มือ

วิธีการเปลี่ยนหน้าจอ
GUID-20D3706A-A287-4766-8301-42CC20CFFD47

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” ให้กดปุ่ม
CAMERA หรือเลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)
เ พ่ื อ ใ ช้ ง า น ห น้ า จ อ ม ุ ม มอ ง โดย ร อบ อั จฉ ริ ย ะ

หน้าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะจะแสดงมุมมองหน้าจอ
แยกท่ีต่างกันตามตำแหน่งคันเกียร์ กดปุ่ม CAMERA เพื่อ
สลับระหว่างมุมมองต่าง ๆ ที่แสดง

ถ้าคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) มุมมองที่แสดง
ได้แก่:

. หน้าจอแยกมุมมอง ด้านหลัง/มุมมองจากมุมสูง

. หน้าจอแยกมุมมองด้านหลัง/มุมมองหน้าด้านข้าง

ถ้าคันเกียร์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) มุมมองที่
แสดงได้แก่:

. หน้าจอแยกมุมมอง ด้านหน้า/มุมมองจากมุมสูง

. หน้าจอแยกมุมมองด้านหน้า/มุมมองหน้าด้านข้าง

ห น้า จอ ม ุม มอง โดย รอบ อั จฉ ริยะ จะ ดับ ลง เ ม่ื อ :

. คันเกียร์อยู่ ในตำแหน่ง “D” (ขับข่ี) และความเร็ว
รถยนต์เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 กม./ชม. (6 ไมล์/ชม.)

การปรับหน้าจอ
GUID-5C97A12A-EDFB-4822-A3E1-BFEEF5E24CBA

หมายเหตุ:

ห้ามปรับหน้าจอ ขณะที่รถยนต์กำลังแล่น

โปรดดูท่ี “กระจกมองหลังอัจฉริยะ” (หน้า 3-18) สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-11
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4-12 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ข้อจำกัดของระบบหน้าจอมุมมองโดยรอบ
อัจฉริยะ

GUID-AAE8CD28-246F-456F-9FB6-531D24D5CA25

คำเตือน:

การใช้งานที่เป็นข้อจำกัดของระบบหน้าจอมุมมอง
โดยรอบอัจฉริยะ หรือการใช้งานรถยนต์โดยไม่เป็น
ไปตามข้อจำกัดของระบบเหล่านี้อาจทำให้เกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ โดยข้อจำกัดดังกล่าวมี
ดังต่อไปนี้

. ไม่ควรใช้งานหน้าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะ
ขณะที่กระจกมองข้างอยู่ในตำแหน่งพับเก็บ และ
ควรตรวจสอบว่าทำการปิดประตูท้ายแน่นดีแล้ว
ขณะขับรถโดยใช้งานหน้าจอมุมมองโดยรอบ
อัจฉริยะ

. ระยะห่างระหว่างวัตถุที่แสดงข้ึนบนหน้าจอมุม
มอง โดย รอบ อัจฉ ริยะ ต่าง จาก ระยะ จริ ง

. กล้องติดตั้งอยู่ที่กระจังหน้า กระจกมองข้างและ
เหนือป้ายทะเบียนด้านหลัง ห้ามวางสิ่งของไว้บน
รถยนต์ที่จะทำให้บังกล้องได้

. เมื่อล้างรถยนต์ด้วยน้ำแรงดันสูง ควรระวังและ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ฉีดน้ำที่บริเวณรอบ ๆ
กล้อง มิเช่นน้ัน อาจทำให้น้ำเข้าไปในตัวกล้อง
ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้น้ำควบแน่นบนเลนส์ เกิดการ
ทำงานผิดปกติ เพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

. ไม่ ควรกระแทกกล้อง เพราะ เป็น อ ุปกรณ์ที่
ละเอียดอ่อน มิเช่นน้ัน จะส่งผลให้กล้องทำงาน
ผิดปกติหรือเกิดความเสียหาย และเกิดเพลิงไหม้
หรือไฟฟ้าลัดวงจร

JVH1799X

บางบริเวณระบบจะไม่แสดงวัตถุและระบบจะไม่เตือนถึง
วัตถุที่เคลื่อนที่ เมื่ออยู่ในหน้าจอมุมมองด้านหน้าหรือด้าน
หลังอาจไม่สามารถมองเห็นวัตถุท่ีอยู่ใต้กันชนหรือบนพ้ืน
① เมื่ออยู่ในมุมมองจากมุมสูง วัตถุที่สูงจากพื้นซึ่งอยู่ใกล้
กับขอบ ② ของบริเวณท่ีมองเห็นของกล้องจะไม่ปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอ

ข้อจำกัดดังต่อไปนี้เป็นข้อจำกัดในการทำงานและไม่ได้
แสดง ถึง การทำงาน ผิด ปกติ ของ ระบบแต่ อย่าง ใด:

. อาจมีการทำงานล่าช้าเมื่อมีการสลับระหว่างมุมมอง
ต่าง ๆ

. เมื่ออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน้าจออาจไม่แสดง
วัตถุขึ้นมาอย่างชัดเจน

. เมื่อมีแสงสว่างจ้าส่องตรงมาที่กล้อง วัตถุอาจแสดง
ขึ้นไม่ชัดเจน

. หน้าจออาจกะพริบเมื่ออยู่ในแสงไฟฟลูออเรสเซนส์

. สีของวัตถุบนหน้าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะอาจ
แ ต ก ต่ า ง จ า ก สี ข อ ง วั ต ถ ุ จ ริ ง เ ล็ ก น้ อ ย

. วัตถุบนหน้าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะอาจไม่ชัดเจน
และสีของวัตถุอาจต่างออกไปในที่มืดหรือเวลากลาง
คืน

. มุมมองของกล้องแต่ละตัวของมุมมองจากมุมสูงอาจมี
ความคมชัดต่างกัน

. ห้ามใช้แว็กซ์กับเลนส์กล้อง ควรเช็ดแว็กซ์ออกด้วย
ผ้าสะอาดที่ชุบสารทำความสะอาดอย่างอ่อนที่ผสมน้ำ
แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้าแห้ง

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
GUID-ADA4B140-1D27-422D-B530-B29E4E5C802D

JVH1174X

เมื่อไอคอน “ ” แสดงขึ้นบนหน้าจอ แสดงว่ามีสภาวะ
ผิดปกติในหน้าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะ แม้จะไม่กระทบ
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ต่อการขับขี่ตามปกติ แต่ควรนำรถยนต์เข้ารับการตรวจสอบ
ระบบที่ศูนย์บริการนิสสัน

JVH1175X

เมื่อไอคอน “ ” แสดงขึ้นบนหน้าจอ แสดงว่าภาพจาก
กล้องอาจได้รับการรบกวนทางไฟฟ้าจากอุปกรณ์รอบ ๆ
ชั่วคราว ซึ่งจะไม่ขัดขวางการขับขี่ตามปกติ แต่ควรเข้ารับ
การตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสันหากเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

การดูแลรักษาระบบ
GUID-D85A5F33-A03D-4B87-B8BA-D22D39DE08C0

JVH1798X

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ ทำ
ความสะอาดกล้อง เพราะจะทำให้ เกิด สีด่าง

. ห้ามทำให้กล้องเกิดความเสียหาย เนื่องจากจะมี
ผลกระทบกับหน้าจออย่างมาก

ถ้ามีเศษฝุ่น น้ำฝน หรือหิมะ ติดบนกล้อง ① หน้าจอมุม
มองโดยรอบอัจฉริยะอาจไม่แสดงวัตถุบนจออย่างชัดเจน
ทำความสะอาดกล้องด้วยผ้าที่ชุบสารทำความสะอาดอย่าง
อ่ อ น ท่ี ผ ส ม น้ ำ แ ล้ ว เ ช็ ด ใ ห้ แ ห้ ง ด้ ว ย ผ้ า แ ห้ ง

GUID-7F805B6F-DD5A-47A3-889C-0441E02BA51E

JVH1888X

1. ไฟแสดงเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)

คำเตือน:

หากไม่ปฏิบัติ ตามคำแนะนำสำหรับการ ใช้ งาน
ฟังก์ชันเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) ในหมวดนี้อย่าง
ถูกต้อง อาจส่งผลทำให้ได้ รับบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิต

. เซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) จะช่วยเพ่ิมความ
สะดวกสบายในการขับข่ี แต่ไม่สามารถใช้แทน
การจอดที่ถูกต้องได้

. ฟังก์ชันนี้ถูกออกแบบเพื่อการช่วยเหลือผู้ขับขี่ใน
การตรวจจับวัตถุขนาดใหญ่ที่หยุดน่ิง เพ่ือช่วย
หลีกเล่ียงความเสียหายที่อาจเกิดกับรถยนต์

. ผู้ขับขี่ต้องรับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยระหว่าง
จอดรถและระหว่างขับขี่เสมอ

. ควรตรวจสอบบริเวณโดยรอบว่าปลอดภัยก่อนทำ
การจอดรถ

. โปรดศึกษาคู่มือและข้อจำกัดของเซ็นเซอร์จอด
รถ ( โซนา ร์ ) ต าม ที่ ร ะ บ ุ ไ ว้ ใ น หมวด นี้

ฟังก์ชันเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) จะช่วยแจ้งให้ผู้ ขับข่ี

หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-13

ฟังก์ชันเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) เพื่อ
ช่วยการทำงานของกล้อง (รุ่นที่มี
หน้าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะ)

Condition: 'Except for China'/



(134,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

4-14 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ทราบถึงวัตถุขนาดใหญ่ท่ีอยู่กับท่ีรอบ ๆ รถยนต์โดยการ
เตือนด้วยเสียงและภาพเมื่อทำการจอดรถ

การทำงานของระบบเซ็นเซอร์จอดรถ
(โซนาร์)

GUID-DB0E33A2-B3EB-4C10-A140-E030E058770D

เมื่อใช้งานกล้องครั้งแรกด้วยหน้าจอแสดงมุมมองจากมุม
สูง ไอคอนสีแดงจะกะพริบบนหน้าจอมุมมองโดยรอบ
อัจฉริยะ ซึ่งแสดงว่า ระบบเซ็นเซอร์ จอดรถ (โซนาร์)
ทำงาน

ระบบจะส่งเสียงเตือนวัตถุด้านหลัง เมื่อคันเกียร์อยู่ ใน
ตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)

เมื่อภาพจากกล้องแสดงขึ้นบนกระจกมองหลังอัจฉริยะ
ระบบจะแสดงไฟแสดงเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) ไม่ว่าคัน
เกียร์จะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม

ระบบจะหยุดการทำงานเมื่อความเร็วมากกว่า 10 กม./ชม.
(6 ไมล์/ชม.) ระบบจะกลับมาทำงานอีกคร้ังเมื่อความเร็ว
ลดลง

สีของไฟแสดงเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) และเส้นแนว
ระยะห่างของมุมมองด้านหลังจะแสดงระยะห่างของวัตถุที่
แตกต่างกัน

เม่ือตรวจพบวัตถุ ไฟแสดง (สีเขียว) จะปรากฏขึ้นและ
กะพริบและเสียงเตือนจะดังเป็นจังหวะ เมื่อรถยนต์เคลื่อน
เข้าใกล้วัตถุมากขึ้น สีของไฟแสดงจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
และอัตราการกะพริบและการส่งเสียงเตือนจะเพิ่มขึ้น เมื่อ
รถยนต์ใกล้วัตถุมาก ไฟแสดงจะหยุดกะพริบและเปล่ียน
เ ป็ น สี แ ด ง จ า ก นั้ น เ สี ย ง เ ตื อ น จ ะ ดั ง ต่ อ เ น่ื อ ง

เสียงเตือนแบบเป็นจังหวะจะหยุดหลังจากผ่านไป 3 วินาที
เม่ือตรวจพบวัตถุด้วยเซ็นเซอร์ท่ีมุมเท่าน้ัน และระยะทาง

ไม่เปลี่ยนแปลง

เสียงเตือนจะหยุดเมื่อไม่มีวัตถุอยู่ใกล้รถยนต์อีกต่อไป

การเปิดและปิดฟังก์ชันเซ็นเซอร์จอดรถ
(โซนาร์)

GUID-7EE7263E-F0BA-4765-B875-ECD23EF9272F

เพ่ือปิดการทำงานของระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)
ชั่วคราว โปรดดูที่ “สวิตช์ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)”
(หน้า 5-39)

เพื่อตั้งค่าฟังก์ชันเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) ให้เป็นการตั้ง
ค่าที่ต้องการ โปรดดูท่ี “การต้ังค่าระบบเซ็นเซอร์จอดรถ
(โซนาร์)” (หน้า 5-39)

ข้อจำกัดของระบบเซ็นเซอร์จอดรถ
(โซนาร์)

GUID-D0153FC5-C08E-4E3E-A486-C536C53EB81F

คำเตือน:

ข้อจำกัดของระบบสำหรับฟังก์ชันเซ็นเซอร์จอดรถ
(โซนาร์) หรือหากมีการใช้งานรถยนต์โดยไม่เป็นไป
ตามข้อจำกัดของระบบอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิต ข้อจำกัดดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

. สภาพอากาศเลวร้ายหรือแหล่งกำเนิดคลื่นเสียง
ความถี่สูง เช่น เครื่องล้างรถอัตโนมัติ เบรกแบบ
ใช้อากาศอัด (เบรกลม) ของรถบรรทุก หรือ
เคร่ืองเจาะแบบใช้อากาศอัด อาจส่งผลกระทบ
ต่อฟังก์ชันของระบบ รวมถึงลดประสิทธิภาพหรือ
เกิดการทำงานผิดพลาด

. ระบบไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการชนกับ
วัตถ ุ ขนาด เล็ก หรือ วัตถ ุ ที่ กำ ลัง เค ล่ือนที่

. ระบบจะไม่ตรวจจับวัตถุขนาดเล็กที่อยู่ใต้กันชน
และอาจไม่สามารถตรวจจับวัตถุที่อยู่ ใกล้ กับ
กันชนหรือบนพื้น

. ระบบอาจไม่ตรวจจับ วัตถุต่าง ๆ ดัง ต่อไปนี้:
— วัตถุที่มีน้ำหนักเบา เช่น หิมะ ผ้า สำลี หญ้า
หรือขนสัตว์

— วัตถุที่บาง เช่น เชือก สายไฟ หรือโซ่

— วัตถุทรงลิ่ม

. ถ้าบริเวณแผงกันชนได้รับความเสียหายหรืองอ
พื้นท่ีการรับสัญญาณอาจเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้
การวัดระยะทางจากวัตถุถึงตัวรถผิดพลาด หรือ
ส่งเสียงเตือนไม่ถูกต้อง

ข้อควรระวัง:

เสียงที่ดังมากเกินไป (เช่น เสียงจากระบบเคร่ือง
เสียง หรือการเปิดกระจกรถยนต์) จะกลบเสียงเตือน
และอาจทำให้ไม่ได้ยินเสียง

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
GUID-00E23478-31AA-4669-B138-98A5D702CA62

เม่ือเครื่องหมายสีเหลืองอำพันแสดงขึ้นท่ีมุมของไอคอน
รถยนต์ และไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันได้จากการตั้งค่า
“Driver Assistance” (ระบบช่วยผู้ขับขี่) (รายการต้ังค่า
เป็นสีเทา) ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) อาจทำงาน
ผิดปกติ

Condition: 'Except for China'/
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การดูแลรักษาระบบ
GUID-ADD736E5-9EBF-44A9-B5CA-F16447C726E1

ข้อควรระวัง:

ไม่ควรปล่อยให้หิมะ น้ำแข็ง และสิ่งสกปรกสะสมติด
ค้างอยู่บน พ้ืนผิวของเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)
(ติดตั้งอยู่บนแผงกันชนหลัง) หรือระวังอย่าให้พื้นผิว
ของเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) เป็นรอยขีดข่วนเม่ือ
ทำ ความ สะอาด หากมี สิ่ง แปลกปลอมปกคลุม
เซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) ความแม่นยำของฟังก์ชัน
เซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) จะลดลง

GUID-837918E7-9B66-4743-BA16-E4E924F1C10A

คำเตือน:

หาก ไม่ ปฏิบัติ ตามคำแนะนำการ ใช้ ระบบ ระบบ
ตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุ และบุคคลที่
เคล่ือนไหวจากกล้องรอบคัน (MOD) อย่างถูกต้อง
อาจส่งผลทำให้ได้ รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

. ระบบ MOD ไม่ สามารถ ใช้ แทนการ ใช้ งาน
รถยนต์อย่างถูกต้องได้ และไม่ได้ถูกออกแบบมา
เพื่อป้องกันการชนกับวัตถุรอบ ๆ รถยนต์ เมื่อทำ
การบังคับรถ ควรตรวจดูกระจกมองข้างและ
กระจกมองหลังพร้อมหันไปมองและตรวจสอบ
บริเวณโดยรอบเสมอ เพื่อความปลอดภัยสำหรับ
ผู้ขับขี่

. ระบบจะหยุดการทำงานเม่ือความเร็วมากกว่า 8
กม./ชม. (5 ไมล์/ชม.) ระบบจะกลับมาทำงาน
อีกครั้งเมื่อความเร็วลดลง

. ระบบ MOD ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับ
วัตถุที่หยุดนิ่ง

ระบบระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุ และบุคคลที่
เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคัน (MOD) สามารถแจ้งผู้ขับขี่
ให้ทราบถึงวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่รอบ ๆ รถยนต์ ขณะขับรถ
ออกจากโรงรถ ขับรถเข้าจอดในช่องจอด และในกรณีอื่น ๆ

ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุท่ีกำลังเคล่ือนที่โดยการใช้
เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ ข้ึนแสดงบนหน้า จอ

การทำงานของระบบ MOD
GUID-F8D5B760-7BF0-4FB7-A01C-0EFF4A0F93C9

ระบบ MOD จะเปิดอัตโนมัติภายใต้สภาวะดังต่อไปนี้:

. เมื่ อ คัน เกีย ร์ อย ู่ ใน ตำแหน่ง “R” (ถอย หลัง)

. เมื่อความเร็วรถยนต์ลดลงต่ำกว่าประมาณ 8 กม./ชม.
(5 ไมล์/ชม.) และหน้าจอกล้องแสดงขึ้น

JVH1256X

มุมมองด้านหน้าและมุมมองจากมุมสูง

JVH0873X

มุมมองด้านหลังและมุมมองจากมุมสูง

หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-15

ระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุ
และบุคคลที่เคลื่อนไหวจากกล้องรอบ
คัน (MOD) (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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4-16 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

JVH1257X

มุมมองด้านหลังและมุมมองหน้าด้านข้าง
ระบบ MOD จะทำงานในสภาวะดังต่อไปนี้ เมื่อมุมมองของ
กล้องแสดงขึ้น:

. เมื่อคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด) หรือตำแหน่ง
“N” (ว่าง) และ รถยนต์ จอดอยู่ ระบบ MOD จะ
ตรวจจับวัตถุที่กำลังเคล่ือนท่ีในมุมมองจากมุมสูง
ระบบ MOD จะไม่ทำงานหากกระจกมองข้างกำลัง
เคล่ือนเข้าหรือออก อยู่ในตำแหน่งพับเก็บ หรือเมื่อ
ประตูหน้าเปิดอยู่

. เมื่อคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “D” (ขับขี่) และความเร็ว
รถยนต์ต่ำกว่าประมาณ 8 กม./ชม. (5 ไมล์/ชม.)
ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลังเคล่ือนที่ในมุม
มองด้านหน้า

. เม่ือ คันเกียร์อยู่ ในตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) และ
ความเร็วรถยนต์ต่ำกว่าประมาณ 8 กม./ชม. (5 ไมล์/
ชม.) ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลังเคลื่อนท่ีใน
มุมมองด้านหลัง

ระบบ MOD จะไม่ทำงานหากประตูท้ายเปิดอยู่

ระบบ MOD จะไม่ตรวจจับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ในมุมมอง
หน้าด้านข้าง ไอคอน MOD จะไม่แสดงขึ้นบนหน้าจอเมื่อ
อยู่ในมุมมองนี้

เม่ือระบบ MOD ตรวจพบวัตถุ ท่ีกำลังเคล่ือนที่ ใกล้ กับ
รถยนต์ จะได้ยินเสียงเตือนและกรอบสีเหลืองจะแสดงข้ึน
บนมุมมองที่ตรวจพบวัตถุ ในขณะท่ีระบบ MOD ยังคง
ตรวจพบวัตถุท่ีกำลังเคลื่อนที่ กรอบสีเหลืองก็จะยังแสดง
ขึ้นต่อไป

ในมุมมองจากมุมสูง กรอบสีเหลือง ① จะแสดงขึ้นบน
แต่ละภาพจากกล้อง (หน้า หลัง ขวา ซ้าย) ตามตำแหน่ง
ที่ตรวจพบวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

กรอบสีเหลือง ② จะแสดงขึ้นบนแต่ละมุมมองในโหมดมุม
มองด้านหน้าและโหมดมุมมองด้านหลัง

ไอคอน MOD สีฟ้า ③ จะแสดงขึ้นในมุมมองที่ระบบ MOD
ทำงาน ไอคอน MOD สีขาว ③ จะแสดงขึ้นในมุมมองท่ี
ระบบ MOD ไม่ทำงาน

การเปิดและปิดระบบ MOD
GUID-AE86BA9D-FF96-4BD3-A23A-609670A846EC

สามารถเปิดและปิดระบบ MOD ได้

โปรดดูที่ “ระบบช่วยผู้ขับข่ี (Driver Assistance)” (หน้า
2-15) สำหรับรายละเอียด

ข้อจำกัดของระบบ MOD
GUID-9AD940B3-458C-4597-AA05-8999DF240B13

คำเตือน:

ข้อจำกัดของระบบ MOD หรือการใช้งานรถยนต์โดย
ไม่เป็นไปตามข้อจำกัดของระบบอาจทำให้เกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต ข้อจำกัดดังกล่าวมีดัง
ต่อไปนี้

. เสียงดังมากเกินไป (เช่น เสียงจากระบบเคร่ือง
เสียง หรือการเปิดกระจกรถยนต์) ทำให้กลบ
เสียงเตือน ส่งผลให้ไม่ได้ยินเสียง

. ประสิทธิภาพของระบบ MOD จะถูกจำกัดตาม
สภาพแวดล้อมและวัตถุรอบ ๆ เช่น:

— เมื่อสีของฉากหลังและวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่มี
ความแตกต่างกันน้อย

— เมื่อมีแหล่งที่เกิดแสงกะพริบ

— เมื่อ มี แสงจ้า เช่น แสงจากไฟหน้าของ
รถยนต์คันอื่นหรือแสงอาทิตย์

— เมื่อทิศทางของกล้องไม่อยู่ในตำแหน่งตาม
ปกติ เช่น เมื่อกระจกพับอยู่

— เมื่อมีสิ่งสกปรก หยดน้ำ หรือหิมะอยู่บนเลนส์
กล้อง

— เม่ือตำแหน่งของวัตถุที่กำลัง เคลื่อนที่ ใน
หน้าจอไม่มีการเปลี่ยนแปลง

. ระบบ MOD อาจตรวจจับหยดน้ำที่ไหลผ่านเลนส์
กล้อง ควันสีขาวจากหม้อพักไอเสีย เงาท่ีกำลัง
เคลื่อนไหว ฯลฯ

. ระบบ MOD อาจทำงานไม่ถูกต้อง ข้ึนอยู่กับ
ความเร็ว ทิศทาง ระยะทาง หรือรูปร่างของวัตถุที่
กำลังเคลื่อนที่

. ถ้าบริเวณที่ติดตั้งกล้องได้รับความเสียหายหรือ
งอ พื้นท่ีการรับสัญญาณอาจเปลี่ยนแปลง และ
ระบบ MOD อาจตรวจจับ วัตถุ ได้ ไม่ ถ ูก ต้อง

. เมื่ออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน้าจออาจไม่
แสดงวัตถุขึ้นมาอย่างชัดเจน ซึ่งไม่ใช่การทำงาน
ผิดปกติ

Condition: 'Except for China'/
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หมายเหตุ:

ไอคอน MOD สีฟ้าจะเปล่ียนเป็นสีส้มหากเกิดกรณี
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
. เมื่อระบบทำงานผิดปกติ
. เม่ืออุณหภูมิของช้ินส่วนอุปกรณ์ถึงระดับสูง

(ไอคอนจะกะพริบ)
. เม่ือตรวจพบว่ามีสิ่งกีดขวางบังกล้องมองหลัง

(ไอคอนจะกะพริบ)

ถ้าไฟไอคอนสีส้มสว่างค้าง ให้นำรถไปยังศูนย์บริการ
นิสสันเพื่อรับบริการตรวจสอบระบบ MOD

การดูแลรักษาระบบ
GUID-F3DE3907-A91B-4E82-AA22-2E26C7D52FFD

JVH1798X

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แอลกอฮอล์ เบนซิน หรือทินเนอร์ ทำ
ความสะอาดกล้อง เพราะจะทำให้ เกิด สีด่าง

. ห้ามทำให้กล้องได้รับความเสียหาย เนื่องจากจะ
มีผลกระทบกับหน้าจออย่างมาก

ถ้ามีเศษฝุ่น น้ำฝน หรือหิมะ ติดบนกล้อง ① อาจทำให้
ระบบ MOD ทำงานไม่ถูกต้อง ทำความสะอาดกล้องด้วย

ผ้าที่ชุบสารทำความสะอาดอย่างอ่อนที่ผสมน้ำ แล้วเช็ดให้
แห้งด้วยผ้าแห้ง

PD23A1-B156BAE1-3CBA-4A6C-B9C4-1CD5773AD592

ช่องลมกลาง
PD23A1-9383EC3A-4097-492E-8244-610CB6AE9F11

JVH0887X

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช่องลมโดยเลื่อนปุ่ม
ตรงกลาง (ขึ้น/ลง ซ้าย/ขวา) จนกระทั่งได้ตำแหน่งที่ต้อง
การ

ช่องลมด้านข้าง
PD23A1-C9233727-9A1B-44B4-8D87-9BCD78DD2D77

SAA3126

ปรับตั้งทิศทางการไหลของลมจากช่องลมโดยการปิด เปิด
หรือหมุน

สามารถใช้ช่องลมด้านข้างเป็นตัวไล่ฝ้ากระจกด้านข้างได้

หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-17
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4-18 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ช่องลมด้านหลัง
PD23A1-1783D1C6-6CE5-4B45-AA3D-CE65B52E0C91

JVH0940X

เปิด/ปิดช่องลมโดยเลื่อนตัวควบคุมไปด้านใดด้านหนึ่ง

: สัญลักษณ์นี้แสดงว่าช่องลมเปิด การเลื่อนตัว
ควบคุมไปทางด้านนี้จะเป็นการเปิดช่องลม

: สัญลักษณ์นี้แสดงว่าช่องลมปิด การเลื่อนตัว
ควบคุมไปทางด้านนี้จะเป็นการปิดช่องลม

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช่องลมโดยเลื่อนปุ่ม
ตรงกลาง (ขึ้น/ลง ซ้าย/ขวา) จนกระทั่งได้ตำแหน่งที่ต้อง
การ

ช่องลมที่หลังคาของเบาะหลัง
GUID-98D5EEC4-D39B-44E8-9350-C1081B406DED

JVH1867X

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช่องลมโดยเลื่อนปุ่ม
ตรงกลาง (ข้ึน/ลง) หรือโดยการหมุนช่องลมจนกระทั่งได้
ตำแหน่งที่ต้องการ

PD23A1-50D1923A-59AB-4F99-9D97-5F1AAE23ED73

คำเตือน:

. ฮีต เตอร์ และ ระบบปรับอากาศจะทำงาน เม่ือ
เครื่องยนต์ทำงานเท่านั้น

. ห้ามปล่อยให้เด็กหรือบุคคลที่ต้องได้รับการดูแล
จากผู้อื่นอยู่ในรถตามลำพัง ทั้งน้ี รวมถึงไม่ควร
ปล่อย สัตว์ เลี้ยง ไว้ ใน รถ ตามลำพัง เช่น กัน
เน่ืองจากอาจไปกดสวิตช์หรือปุ่มควบคุมด้วย
ความรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ ซ่ึงทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงและได้รับบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ ในวันท่ี
อากาศร้อนและมีแสงแดดจัด อุณหภูมิในรถที่
ไม่มีการระบายอากาศจะสูง จนอาจเกิดอันตราย
ร้ายแรงกับคนหรือสัตว์ได้

. ห้ามใช้โหมดหมุนเวียนอากาศภายในเป็นระยะ
เวลานาน เนื่องจากจะทำให้อากาศภายในรถไม่
บริสุทธิ์ และทำให้กระจกหน้าต่างเป็นฝ้า

. ไม่ควรปรับการควบคุมระบบทำความร้อนและ
ระบบปรับอากาศขณะขับข่ี เพื่อให้ผู้ขับข่ีมีสมาธิ
เต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศจะทำงาน เมื่อเครื่องยนต์
ทำงาน ถ้าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON”
พัดลมจะทำงานได้ แม้ว่าจะดับเครื่องยนต์ไปแล้วก็ตาม

หมายเหตุ:
. กลิ่นจากด้านในและด้านนอกรถยนต์สามารถ

เข้าไปสะสมในชุดเครื่องปรับอากาศได้ ซ่ึงกล่ิน
สามารถเข้ามาในห้องโดยสารผ่านทางช่องลม

. เม่ือจอดรถ ให้ปรับตั้งการควบคุมฮีตเตอร์และ
ระบบปรับอากาศเพ่ือปิดการหมุนเวียนอากาศ
ภายใน เพ่ือ เปิด ให้ อากาศบริส ุทธ์ิ เข้าไป ใน
ห้องโดยสาร เป็นการช่วยลดกล่ินภายในรถยนต์

ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ
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ข้อแนะนำในการใช้งาน (รุ่นที่มีระบบปรับ
อากาศอัตโนมัติ)

PD23A1-9930B28E-89DE-42C2-80F2-8C43A0077F1A

SAA2324

JVH1872X

(ตัวอย่าง)
เม่ืออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์และอุณหภูมิอากาศ
ภายนอกต่ำ ช่องลมที่เท้าอาจไม่มีการจ่ายลมออกมา ซ่ึง
เป็นการทำงานตามปกติ และหลังจากอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
ส ู ง ขึ้ น ช่องลม ท่ี เท้ า จะ จ่าย ลม ออก มา ตาม ปกติ

เซ็นเซอร์ Ⓐ และ Ⓑ ติดตั้งอยู่บนแผงหน้าปัดจะช่วยรักษา
อุณหภูมิให้คงที่ ห้ามวางส่ิงของใด ๆ ก็ตามไว้บนหรือ
รอบ ๆ เซ็นเซอร์นี้

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
PD23A1-3CF22D9E-9051-4E31-A9FF-E392B2016D8B

JVH0332X

1. ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ (เบาะนั่งด้านซ้าย)
2. ปุ่มหมุนเวียนอากาศภายนอก “ ”
3. ปุ่มหมุนเวียนอากาศภายใน “ ”
4. หน้าจอแสดงผล
5. ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า “ ”
6. ปุ่ม ไล่ ฝ้า กระจกบัง ลมหลัง “ ” (โปรดดู ท่ี

“สวิตช์ไล่ฝ้า” (หน้า 2-33))
7. ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ (เบาะนั่งด้านขวา)
8. ปุ่ม “DUAL” (ON/OFF การควบคุมพื้นที่)
9. ปุ่ม “A/C” (ระบบปรับอากาศ)
10. ปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
11. ปุ่ม “MODE”
12. ปุ่ม “AUTO”
13. ปุ่ม “ON·OFF”

การทำงานอัตโนมัติ (AUTO)
PD23A1-10E04568-915B-449B-987F-69AA13F0CB34

โหมด “AUTO” สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากระบบจะ
ควบคุมอุณหภูมิระบบปรับอากาศ ทิศทางการจ่ายลม และ
ความเร็วพัดลมให้คงที่ โดยอัตโนมัติ หลังจากที่ตั้ง ค่า
อุณหภูมิที่ต้องการไว้แล้ว

การเปิด/ปิดระบบ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หากต้องการเปิดหรือปิดฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ ให้
กดปุ่ม “ON·OFF”

การทำความเย็นและการทำความร้อนเพื่อไล่
ความชื้น :

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

1. กดปุ่ม “AUTO” (ไฟแสดง “AUTO” จะสว่างขึ้น)

2. ถ้าไฟแสดง “A/C” ไม่สว่าง ให้กดปุ่ม “A/C” (ไฟ
แสดง “A/C” จะสว่างขึ้น)

3. กดปุ่มควบคุมอุณหภูมิ (“ ” และ “ ”) เพื่อตั้ง
อุณหภูมิที่ต้องการ
. เม่ือไฟแสดง “DUAL” ไม่สว่าง ให้กดปุ่ม “DUAL”
(ไฟแสดง “DUAL” จะสว่างขึ้นมา) จะทำให้ผู้ใช้
สามารถเปล่ียนอุณหภูมิด้านคนขับและผู้โดยสาร
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4-20 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ได้ อย่าง อิสระ โดย ใช้ ปุ่ม ควบคุม อ ุณหภูมิ ท่ี
สอดคล้องกัน (“ ” และ “ ”)

. หากต้องการยกเลิกการตั้งอุณหภูมิแยก ให้กดปุ่ม
“DUAL” (ไฟแสดง “DUAL” จะดับลง) และจะใช้
การต้ังอุณหภูมิด้านคนขับสำหรับท้ังด้านคนขับ
และด้านผู้โดยสาร

4. กดปุ่มการไหลเวียนอากาศภายนอก “ ” หรือปุ่ม
การหมุนเวียนอากาศภายใน “ ” (ปุ่มไฟแสดงจะ
สว่างขึ้น) ประมาณ 2 วินาที เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดการ
ควบคุมการไหลเวียนอากาศอัตโนมัติ (ไฟแสดงจะ
กะพริบสองครั้ง)

อาจมีไอน้ำออกจากช่องลมเมื่ออากาศภายในร้อน และ
อากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

การทำความร้อน (A/C off) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุ่ม “AUTO” (ไฟแสดง “AUTO” จะสว่างขึ้น)

2. ถ้าไฟแสดง “A/C” สว่างอยู่ ให้กดปุ่ม “A/C” (ไฟ
แสดง “A/C” จะดับลง)

3. กดปุ่มควบคุมอุณหภูมิ (“ ” และ “ ”) เพื่อตั้ง
อุณหภูมิที่ต้องการ
. เม่ือไฟแสดง “DUAL” ไม่สว่าง ให้กดปุ่ม “DUAL”
(ไฟแสดง “DUAL” จะสว่างขึ้นมา) จะทำให้ผู้ใช้
สามารถเปล่ียนอุณหภูมิด้านคนขับและผู้โดยสาร
ได้ อย่าง อิสระ โดย ใช้ ปุ่ม ควบคุม อ ุณหภูมิ ท่ี
สอดคล้องกัน (“ ” และ “ ”)

. เพื่อยกเลิกการตั้งอุณหภูมิแยก ให้กดปุ่ม “DUAL”
(ไฟแสดง “DUAL” จะดับลง) และจะใช้การต้ัง
อุณหภูมิด้านคนขับสำหรับท้ังด้านคนขับและด้าน
ผู้โดยสาร

. ห้ามต้ังอุณหภูมิให้ต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศภายนอก
เน่ืองจากจะทำให้ ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ ได้
ถูกต้อง

. ถ้ากระจกเป็นฝ้า ให้ใช้โหมดการทำความร้อนไล่
ความชื้นแทนโหมดการทำความ ร้อน “A/C” off

การไล่ความชื้นและละลายน้ำแข็ง/ไล่ฝ้า :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า “ ” (ไฟแสดง
“ ” จะสว่างขึ้น)

2. กดปุ่มควบคุมอุณหภูมิ (“ ” และ “ ”) เพื่อตั้ง
อุณหภูมิที่ต้องการ

. หากต้องการละลายน้ำแข็งที่อยู่ภายนอกกระจกบังลม
หน้าอย่าง รวดเร็ว ให้ตั้ง อ ุณหภูมิ ให้ส ูง และปรับ
ความเร็วพัดลมให้แรงสุด

. หลังจากกระจก บังลมหน้าสะอาดแล้ว ให้กด ปุ่ม
“A U TO ” เ พ่ื อ ก ลั บ ไ ป ยั ง โ ห ม ด “A U TO ”

. เมื่อกดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า “ ” ระบบปรับ
อากาศจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ พร้อมตรวจจับอุณหภูมิ
อากาศภายนอกเพื่อไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า เพื่อให้ไล่
ฝ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด ห้ามเลือกโหมด
หมุนเวียนอากาศภายใน

. ห้ามตั้งอุณหภูมิต่ำเกินไป เมื่อเปิดโหมดไล่ฝ้ากระจก
บังลมหน้า (ไฟแสดง “ ” จะสว่างขึ้น) เพราะการ
ทำ เช่นนั้นอาจทำให้กระจก บังลมหน้า เป็นฝ้าได้

การทำงานแบบเลือกปรับเองได้
PD23A1-CFCC1143-7854-48F9-B014-962F1E7C884E

โหมดการทำงานแบบเลือกปรับเองสามารถใช้ควบคุมฮีต
เตอร์และระบบปรับอากาศตามการตั้งค่าตามที่ต้องการได้

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

กดปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม “ ” (ด้าน + หรือด้าน −)
เพื่อควบคุมความเร็วพัดลมด้วยตนเอง

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

กดปุ่ม “MODE” เพื่อเลือกโหมดทิศทางลมท่ีต้องการ:

— ลมออกจากช่องลมกลาง และด้านข้าง

— ลมออกจากช่องลมกลาง ด้านข้าง และที่เท้า

— ลมออกจากช่องลมที่เท้าเป็นส่วนใหญ่

— ลมออกจากช่องลมไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า
และที่เท้า

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

กดปุ่มควบคุมอุณหภูมิ (“ ” และ “ ”) เพื่อตั้ง
อุณหภูมิที่ต้องการ

. เมื่อไฟแสดง “DUAL” ไม่สว่าง ให้กดปุ่ม “DUAL”
(ไฟแสดง “DUAL” จะสว่างขึ้นมา) จะทำให้ผู้ใช้
สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิด้านคนขับและผู้โดยสารได้
อย่างอิสระ โดยใช้ปุ่มควบคุมอุณหภูมิที่สอดคล้องกัน
(“ ” และ “ ”)

. เพื่อยกเลิกการตั้งอุณหภูมิแยก ให้กดปุ่ม “DUAL”
(ไฟแสดง “DUAL” จะดับลง) และจะ ใช้ การ ต้ัง
อุณหภูมิด้านคนขับสำหรับท้ังด้านคนขับและด้าน
ผู้โดยสาร

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

. กดปุ่มหมุนเวียนอากาศภายใน เพ่ือให้อากาศ
หมุนเวียนภายในรถ ไฟแสดง บนปุ่มจะสว่างขึ้น

. กดปุ่มไหลเวียนอากาศภายนอก เพื่อให้อากาศ
ภายนอกไหลเข้ามาภายในห้องโดยสาร ไฟแสดง

บนปุ่มจะสว่างขึ้น
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. เพื่อควบคุมอากาศไหลเข้าอัตโนมัติ ให้กด ปุ่ม
หมุนเวียนอากาศภายใน หรือ ปุ่มไหลเวียน
อากาศภายนอก (ปุ่มใดก็ได้ที่ไฟแสดงสว่างอยู่) ค้าง
ไว้ ไฟแสดง (ทั้งปุ่มหมุนเวียนอากาศภายใน และปุ่ม
ไหล เวียน อากาศ ภายนอก) จะ กะพริบ สอง คร้ัง
หลังจากนั้นอากาศไหลเข้าจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ
เมื่อตั้งการควบคุมแบบอัตโนมัติ ระบบจะสลับระหว่าง

โหมดการไหลเวียนอากาศภายนอกและ
การหมุนเวียนอากาศภายในโดยอัตโนมัติ (ไฟแสดง
ของโหมดที่ทำงานอยู่จะสว่างขึ้น)

เพื่อเปิด/ปิดระบบ
PD23A1-506BE360-B4B9-495B-9169-E981CE94E3E3

หากต้องการปิดฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ ให้กดปุ่ม
“ON·OFF”

เครื่องปรับอากาศด้านหลัง
GUID-8F820C97-8138-47D8-BE13-88C9F1A8FA05

หากต้องการเปิดเคร่ืองปรับอากาศด้านหลัง ให้กดที่ด้าน
ON ของสวิตช์เคร่ืองปรับอากาศด้านหลัง และหมุนปุ่ม
หมุนควบคุมความเร็วพัดลมด้านหลังออกจากตำแหน่ง “0”

เพื่อปิดเครื่องปรับอากาศด้านหลัง ให้กดท่ีด้าน OFF ของ
สวิตช์เครื่องปรับอากาศด้านหลัง หรือหมุนปุ่มหมุนควบคุม
ความเร็วพัดลมด้านหลังไปยังตำแหน่ง “0”

โปรดดูท่ี “การใช้งานด้วยตัวควบคุมด้านหน้า” (หน้า 4-
21) หรือ “การใช้งานด้วยปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม
ด้านหลัง” (หน้า 4-21)

ต้องเปิดระบบปรับอากาศด้านหน้าให้ทำงานเพื่อใช้งาน
เครื่องปรับอากาศด้านหลัง

การใช้งานด้วยตัวควบคุมด้านหน้า
GUID-B7B2FC41-BF75-4D58-BDDB-984B933F9331

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

JVH1868X

สวิตช์เครื่องปรับอากาศด้านหลัง
การใช้งานเคร่ืองปรับอากาศด้านหลังด้วยตัวควบคุมด้าน
หน้า:

1. เปิดระบบปรับอากาศด้านหน้า (โปรดดูที่ “ระบบปรับ
อากาศอัตโนมัติ” (หน้า 4-19))

2. กดท่ีด้าน ON ของสวิตช์เคร่ืองปรับอากาศด้านหลัง
(ติดต้ังอยู่บนแผงหน้าปัด) ไฟแสดง ① จะสว่างขึ้น

เพื่อปิดเครื่องปรับอากาศด้านหลัง ให้กดท่ีด้าน OFF ของ
สวิตช์เครื่องปรับอากาศด้านหลัง ไฟแสดง ① จะดับลง

ในการปิดระบบปรับอากาศด้านหน้าและเคร่ืองปรับอากาศ
ด้านหลังพร้อมกัน ให้ปิดระบบปรับอากาศด้านหน้า (โปรด
ด ู ท่ี “ ระบบ ปรับ อากาศ อัตโนมัติ ” (ห น้า 4-19))

การทำงานของ A/C (ระบบปรับอากาศ) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่ม “A/C” เพื่อเปิดหรือปิดระบบปรับอากาศ (โปรดดูที่
“ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ” (หน้า 4-19))

การใช้งานด้วยปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม
ด้านหลัง

GUID-8C41F5D4-B273-4F43-A3E4-4D14B2B8C021

JVH1869X

ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลมด้านหลัง
ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลมด้านหลังติดตั้งอยู่บนเพดาน
รถด้านหลัง

การเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศด้านหลัง :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อเปิดระบบ ให้หมุนปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลมด้าน
หลังออกจากตำแหน่ง “0”

หม ุน ปุ่ ม หม ุน ไป ยัง ตำแหน่ง “0” เ พ่ือ ปิด ระบบ

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

เพื่อปรับความเร็วพัดลม ให้หมุนปุ่มหมุนควบคุมความเร็ว
พัดลมด้านหลังไปยังตำแหน่งที่ต้องการ (“1” ถึง “4”)

การซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ
PD23A1-A9D6EE48-CA00-428C-A22E-6ABEB78F0ACF

คำเตือน:

ระบบปรับอากาศจะมีน้ำยาแอร์อัดอยู่ภายใต้แรงดัน
สูง เพ่ือหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ ดังนั้นการ
ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศใด ๆ ควรดำเนินการโดย
ช่าง ผ ู้ เชี่ยวชาญ และ ใช้ เคร่ือง มือ ที่ เหมาะ สม

หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-21
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4-22 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ระบบปรับอากาศในรถของท่านมีน้ำยาแอร์ที่ได้ รับการ
ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

น้ำยาแอร์น้ีเป็นมิตรต่อโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก
อย่างไรก็ตาม สารน้ีอาจส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อสภาวะ
โลกร้อน

เม่ือซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ จำเป็นต้องใช้เคร่ืองมือ
ประจุแบบพิเศษและน้ำมันหล่อล่ืน การใช้น้ำยาแอร์หรือ
น้ำมันหล่อลื่นท่ีไม่ถูกต้อง จะทำให้ระบบปรับอากาศเกิด
ความ เสียหาย ร้ายแรงได้ (โปรดดูที่ “น้ำยาแอร์ และ
น้ ำ มั น หล่ อ ลื่ น ร ะบบ ปรั บ อ ากาศ ” (ห น้ า 9 - 3 ) )

ศูนย์บริการนิสสันสามารถให้บริการแก่ระบบปรับอากาศใน
รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

ตัวกรองอากาศ
PD23A1-460220E3-C475-41C1-9ECB-B06044569703

ระบบปรับอากาศจะมีตัวกรองเพื่อดักส่ิงสกปรก ฝุ่น ฯลฯ
และสามารถทำความร้อน ไล่ฝ้า และระบายอากาศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามควรเปลี่ยนตัวกรองตามช่วง
เวลาการเข้ารับการบริการที่กำหนดตามที่ระบุไว้ในสมุดรับ
ประกันและการบำรุงรักษา สำหรับการเปลี่ยนตัวกรอง
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

ควรเปลี่ยนตัวกรอง ถ้าลมออกมาน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
หรือถ้ากระจกหน้าต่างเป็นฝ้าได้ง่าย เม่ือเปิดใช้งานฮีต
เตอร์หรือระบบปรับอากาศ

PD23A1-E18D8971-0757-4224-B300-B467F6BF2711

ข้อควรระวังในการใช้ระบบเครื่องเสียง
PD23A1-CA00060F-2DDB-4CF3-B5D7-21131D87FD3D

คำเตือน:

ห้ามปรับระบบเครื่องเสียงขณะขับขี่ เพื่อให้ผู้ขับขี่มี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

วิทยุ
PD23A1-79E0692F-3B8D-4115-B18A-E6BE04D6E6CC

. ความแรงของสัญญาณจากสถานี ระยะห่างจากเครื่อง
ส่งวิทยุ ส่ิงก่อสร้าง สะพาน ภูเขา และการรบกวน
ภายนอก อาจมีผลต่อการรับสัญญาณ ดังนั้น คุณภาพ
การรับสัญญาณจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากปกติเป็น
ช่วง ๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกดังกล่าว

. การใช้โทรศัพท์มือถือข้างในหรือใกล้กับรถยนต์อาจมี
ผลต่อคุณภาพการรับสัญญาณวิทยุ

เครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ (CD)
PD23A1-5D608C43-501E-4BDB-92A6-EC978AAF5E19

SAA0480

. ระหว่างวันที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นหรือมีฝนตก
เครื่องเล่นอาจทำงานผิดปกติอันเป็นผลจากความชื้น
กรณีนี้ให้นำแผ่น CD ออกและไล่ความชื้นหรือระบาย
อากาศในเครื่องเล่นให้แห้งสนิท

. เครื่องเล่นอาจเล่นเพลงข้ามขณะขับรถบนถนนขรุขระ

. บางคร้ังเครื่องเล่น CD อาจไม่ทำงาน ถ้าอุณหภูมิ
ภายในห้องโดยสารสูงมาก ให้ทำการลดอุณหภูมิก่อน
ใช้งาน

ระบบเครื่องเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)
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. ห้ามให้แผ่น CD โดนแสงแดดโดยตรง

. แผ่น CD ท่ีมีคุณภาพต่ำ สกปรก เป็นรอยขีดข่วน มี
รอยนิ้วมือ หรือเป็นรูเล็ก ๆ จะไม่สามารถใช้งานได้

. แผ่น CD ต่อไปนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
— แผ่น ดิสก์แบบควบคุมการทำสำเนา (CCCD)
— แผ่นดิสก์แบบบันทึกได้ (CD-R)
— แผ่นดิสก์แบบบันทึกซ้ำได้ (CD-RW)

. ห้ามใช้แผ่น CD ที่มีลักษณะต่อไปน้ี เนื่องจากอาจ
ทำให้เครื่องเล่น CD ทำงานผิดปกติได้
— แผ่นดิสก์ขนาด 8 ซม. (3.1 นิ้ว)
— แผ่น CD ที่ไม่กลม
— แผ่น CD ที่มีฉลากกระดาษ
— แผ่น CD ที่คดงอ มีรอยขีดข่วน หรือมีขอบที่

ผิดปกติ
. ระบบเครื่องเสียงสามารถเล่น CD ที่บันทึกไว้แล้ว

เท่ า น้ั น ไ ม่ สามารถ ใช้ บั นทึ ก ห รือ เ ขียน CD

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)
PD23A1-DD3A2103-D64D-477B-9DE0-597F033BD3B3

คำเตือน:

ห้ามเสียบ ถอด หรือใช้งานอุปกรณ์ USB ขณะขับข่ี
เพราะการทำเช่นนั้นอาจทำให้เสียสมาธิได้ ซึ่งอาจ
ทำให้สูญเสียการควบคุมรถยนต์ และก่อให้ เกิด
อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ร้ายแรงได้

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แรงฝืนเสียบอุปกรณ์ USB เข้าไปในช่อง
เสียบอุปกรณ์ USB การเสียบอุปกรณ์ USB ที่
เอียง หรือกลับข้างลงในช่องเสียบ อาจทำให้
ช่องเสียบเกิดความเสียหายได้ ควรตรวจสอบว่า
อ ุปกรณ์ USB สามารถต่อ เข้ากับ ช่อง เสียบ

อุปกรณ์ USB อย่างถูกต้อง

. ห้ามปล่อยสายเคเบิ้ล USB ไว้ในที่ซึ่งสามารถดึง
ออกได้โดยไม่ต้ังใจ การดึงสายเคเบ้ิลอาจทำให้
ช่องเสียบเกิดความเสียหาย

รถยนต์ไม่มีอุปกรณ์ USB ติดตั้งมาด้วย ให้ซ้ืออุปกรณ์
USB แยกต่างหากตามความจำเป็น

ระบบนี้ไม่สามารถใช้ในการจัดรูปแบบข้อมูลในอุปกรณ์
USB ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเพื่อจัดรูปแบบข้อมูล
ในอุปกรณ์ USB

ในบางรัฐ/พื้นที่ มีข้อบังคับกำหนดให้อุปกรณ์ USB สำหรับ
เบาะนั่งด้านหน้าจะเล่นเฉพาะเสียง โดยไม่มีรูปภาพ แม้ว่า
รถยนต์จะจอดอยู่ก็ตาม

ระบบนี้สามารถรองรับอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ฮาร์ด
ไดรฟ์ USB และ เคร่ืองเล่น iPod ท่ีหลากหลาย ระบบนี้
อาจไม่รองรับอุปกรณ์ USB บางชนิด

. ข้อมูลของอุปกรณ์ USB บางส่วนอาจเล่นไม่ถูกต้อง

. บางตัวอักษรที่ใช้ในภาษาอื่น ๆ (ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
ฯลฯ) จะแสดงข้ึนบนหน้าจอไม่ถูกต้อง ขอแนะนำให้
ใ ช้ ตั ว อั กษร ภาษา อั งกฤษ กับ อ ุ ปกรณ์ USB

ข้อสังเกตสำหรับการใช้งาน USB:

โปรดดูท่ีข้อมูลสำหรับผู้ใช้จากผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
ดูแลอุปกรณ์ที่ถูกต้อง

ข้อสังเกตสำหรับการใช้งาน iPod:

“ใช้สำหรับ iPod”, “ใช้สำหรับ iPhone” และ “ใช้สำหรับ
iPad” หมายความว่าอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ได้รับการ
ออกแบบเพื่อเช่ือมต่อกับ iPod, iPhone หรือ iPad โดย
เฉพาะ และได้รับการรับรองโดยผู้ผลิตว่าตรงตามมาตรฐาน
ประสิทธิภาพของ Apple

และบริษัท Apple จะไม่ รับผิดชอบต่อการทำงานของ
อุปกรณ์หรือการเป็นไปตามข้อบังคับมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอุปกรณ์

โปรดจดจำไว้ว่าการใช้อุปกรณ์เสริมนี้กับ iPod, iPhone
หรือ iPad อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการ
ทำงานช่องการเชื่อมต่อแบบไร้สาย

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle และ iPod touch เป็นเครื่องหมายการค้าท่ีได้รับ
การจดทะเบียนหรือเป็นเคร่ืองหมายการค้าของบริษัท
Apple Inc. ได้รับการคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกา
และ/หรือประเทศอ่ืน ๆ Lightning เป็นเครื่องหมายทาง
การค้าของ Apple Inc.

. การต่อ iPod ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เคร่ืองหมายถูก
แสดงข้ึนและดับลง (กะพริบ) ควรตรวจสอบว่า iPod
ถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง

. iPod นาโน (รุ่น 1) อาจยังอยู่ในโหมดเร่งเพลงไป
ข้างหน้าหรือไปข้างหลัง หากเชื่อมต่อ iPod ระหว่าง
ท่ีทำการค้นหาเพลง ในกรณีนี้ กรุณาทำการรีเซ็ต
iPod ด้วยตนเอง

. iPod นาโน (รุ่น 2) อาจยังอยู่ในโหมดเร่งเพลงไป
ข้างหน้าหรือไปข้างหลัง หากเชื่อมต่อ iPod ระหว่าง
ที่ทำการค้นหาเพลง

. ชื่อเพลงอาจขึ้นผิดได้ถ้าเปลี่ยนโหมดการเล่นระหว่าง
ใช้งาน iPod นาโน (รุ่น 2)

. หนังสือเสียงอาจไม่เล่นตามลำดับดังที่แสดงใน iPod

. ไฟล์วิดีโอใหญ่อาจส่งผลให้ iPod ตอบสนองช้า
หน้าจอกลางของรถอาจจะดับไปชั่วคราว และจะกลับ
มา เป็น ปกติ หลั ง จาก เวลา ผ่าน ไป ระยะ หนึ่ ง
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. ถ้า iPod เลือกไฟล์ใหญ่อัตโนมัติขณะอยู่ในโหมดสุ่ม
หน้าจอกลางของรถอาจจะดับไปชั่วคราว และจะกลับ
ม า เ ป็ น ป ก ติ ห ลั ง จ า ก ผ่ า น ไ ป ซั ก พั ก ห น่ึ ง

เครื่องเสียง Bluetooth® (ถ้ามีติดตั้ง)
PD23A1-C82446EA-6506-4881-A55B-5A4E6F78E040

. อุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® บางอย่างอาจไม่
รองรับระบบน้ี สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยว กับ
อุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® ที่สามารถใช้ได้กับ
ระบบนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

. ก่อนการใช้ระบบเครื่องเสียง Bluetooth® ต้องทำการ
ลง ทะเบียน เ ร่ิม ต้น สำหรับ อ ุปกรณ์ เค ร่ือง เสียง

. การทำงานของระบบเครื่องเสียง Bluetooth® อาจ
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เครื่องเสียงท่ีเช่ือมต่อ
ยืนยันขั้นตอนการทำงานก่อนใช้งาน

. การเล่นของเครื่องเสียง Bluetooth® จะหยุดชั่วขณะ
ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปน้ี การเล่นจะเล่นต่อหลังจาก
เงื่อนไขต่อไปนี้เสร็จสมบูรณ์
— ในขณะที่ใช้โทรศัพท์แฮนด์ฟรี
— ในขณะที่ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ

. เสา อากาศ ภายใน รถ ท่ี ใ ช้ สำหรับ ส่ือสาร กับ
Bluetooth® ถูกประกอบมาในระบบ ห้ามวางอุปกรณ์
เครื่องเสียง Bluetooth® ในบริเวณท่ีล้อมรอบด้วย
โลหะ ห่างจากระบบหรือในพื้นที่แคบที่อุปกรณ์จะ
สัมผัสกับตัวถังหรือเบาะนั่ง ไม่เช่นนั้น คุณภาพเสียง
จะลดลงหรืออาจรบกวนการเชื่อมต่อ

. ในขณะที่อุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® ถูกเชื่อมต่อ
ผ่านทางการเชื่อมต่อไร้สาย Bluetooth® พลังงาน
แบตเตอรี่ ของ อุปกรณ์ อาจหมด เร็ว ขึ้น กว่า ปกติ

. ระบบน้ีรองรับกับโปรไฟล์ Bluetooth® AV (A2DP
และ AVRCP)

Bluetooth® เป็น เครื่องหมาย การ
ค้าของ Bluetooth SIG, Inc. และ
ได้ อนุญาต ให้ บริษัท Visteon
จำกัด เป็น ผู้ ใช้ สิทธิ บัตร

อุปกรณ์คอมแพ็คดิสก์ (CD)/USB ที่มี MP3/
WMA/AAC

PD23A1-5F81D0A0-D715-4B38-98BD-2ABA8AB39E62

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

. MP3 — MP3 ย่อมาจาก Moving Pictures Experts
Group Audio Layer 3 MP3 เป็นรูปแบบไฟล์เสียง
ดิจิตอลผ่านการบีบอัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุด รูปแบบนี้
ทำให้มีเสียงท่ีใกล้เคียงกับ “คุณภาพของ CD” แต่มี
ขนาดเล็กกว่าไฟล์เสียงธรรมดามาก การแปลง MP3
ของเพลงจาก CD สามารถลดขนาดไฟล์ลงประมาณ
อัตราส่วน 10:1 (ตัวอย่าง: 44.1 kHz บิทเรท: 128
kbps) โดยท่ีไม่มีการสูญเสียคุณภาพ การบีบอัดไฟล์
MP3 ช่วยขจัดเสียงส่วนเกินและเสียงที่ไม่เกี่ยวข้องใน
สัญญาณเสียงที่หูมนุษย์ไม่สามารถได้ยิน

. WMA — Windows Media Audio (WMA) เป็นรูป
แบบไฟล์เสียงที่ผ่านการบีบอัด ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท
Microsoft ถือเป็นอีกทางเลือกของ MP3 ตัวเข้ารหัส
WMA สามารถบีบอัดไฟล์ได้มากกว่าตัวเข้ารหัส MP3
ทำให้จุไฟล์เสียงดิจิตอลได้มากกว่า เม่ือเทียบกับ
MP3 ใน พื้นที่ และ ค ุณภาพ เสียง ระดับ เดียวกัน

ผลิตภัณฑ์นี้ ได้ รับความคุ้มครองในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของบริษัท Microsoft และบุคคลท่ีสาม ไม่
อนุญาตให้มีการใช้หรือจำหน่ายเทคโนโลยีดังกล่าว
นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
บริษัท Microsoft หรือบริษัทในเครือของ Microsoft
ที่ได้รับอนุญาตและบุคคลที่สาม

. AAC — Advanced Audio Coding (AAC) เป็นรูป
แบบเสียงที่ผ่านการบีบอัด ACC มีการบีบอัดไฟล์ท่ีดี
กว่า MP3 และสามารถสร้างและเก็บไฟล์เพลงท่ีมี
คุณภาพระดับเดียวกับ MP3

. บิทเรท (Bit rate) — บิทเรทแสดงจำนวนบิทต่อ
วินาที ที่ ใช้ ใน ไฟล์ เสียง แบบ ดิจิตอล ขนาดและ
คุณภาพของไฟล์เสียงดิจิตอลท่ีมีการบีบอัดจะถูก
กำหนดโดยบิท เรทที่ ใช้ เม่ือทำการ เข้า รหัสไฟล์

. ความถี่การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ — ความถี่การสุ่ม
ตัวอย่างสัญญาณเป็นอัตราวัดท่ีตัวอย่างสัญญาณถูก
แปลง จาก อนาล็อก ไป เป็น ดิจิตอล (การ แปลง
สัญญาณ A/D) ต่อวินาที

. มัลติเซสชั่น — มัลติเซสชั่นเป็นอีกหนึ่งวิธีในการเขียน
ข้อมูลลงบนแผ่น การเขียนข้อมูลลงบนแผ่นหนึ่งครั้ง
เรียกว่าซิงเกิ้ลเซสชั่น และการเขียนมากกว่าหนึ่งครั้ง
เรียกว่ามัลติเซสชั่น

. แท็ก ID3/WMA — แท็ก ID3/WMA คือการเข้ารหัส
ไฟล์ MP3 หรือ ไฟล์ WMA ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์
เสียงแบบดิจิตอล เช่น ชื่อเพลง ศิลปิน ชื่ออัลบั้ม บิท
เรทที่ใช้เข้ารหัส ความยาวเพลง และอ่ืน ๆ ข้อมูล
แท็ก ID3 จะแสดงอยู่ บนแถวที่ แสดง ช่ืออัลบั้ม/
ศิลปิน/ชื่อเพลง บนหน้าจอ

* Windows® and Windows Media® เป็นเครื่องหมาย
การค้าที่ได้รับการจดทะเบียน หรือเป็นเครื่องหมายการค้า
ของบริษัท Microsoft ท่ีได้รับการคุ้มครองในประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศอื่น ๆ
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คำสั่งการเล่น :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SAA2494

คำส่ังการเล่นเพลงของ CD ท่ีมี MP3/WMA/AAC เป็นไป
ตามภาพประกอบด้านบน

. ชื่อของโฟลเดอร์ท่ีไม่มีไฟล์เพลง MP3/WMA จะไม่
แสดงบนหน้าจอ

. ถ้า มีไฟล์อยู่ต้นแผ่น ข้อความ “Root Folder” จะ
แสดงบนหน้าจอ

. คำสั่งการเล่นเพลงคือคำสั่งที่ไฟล์ทั้งหมดถูกเขียนขึ้น
ด้วยซอฟต์แวร์ ดังน้ันไฟล์เพลงอาจไม่เล่นตามลำดับ
ที่ต้องการ
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ตารางค่าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ CD :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สื่อที่รองรับ CD, CD-R, CD-RW, USB2.0

ระบบไฟล์ที่รองรับ

ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
ไม่สนับสนุน ISO9660 Level 3 (packet writing)
ไม่สนับสนุนไฟล์ที่เซฟโดยใช้ Live File System (บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista)

หน่วยความจำ USB: FAT16, FAT32

สนับสนุนเวอร์ชั่น*1

MP3

เวอร์ชั่น MPEG1 Audio Layer 3

ตัวอย่างความถี่ 32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 320 kbps VBR*4

WMA*2

เวอร์ชั่น WMA9 (WMA7 และ WMA8 ที่รองรับ)

ตัวอย่างความถี่ 16 kHz - 48 kHz

บิทเรท 48 kbps - 320 kbps, VBR*4

AAC

เวอร์ชั่น MPEG-4 AAC

ตัวอย่างความถี่ 8 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 192 kbps, VBR*4

ข้อมูลแท็ก (ชื่อเพลงและชื่อศิลปิน)
แท็ก ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3

รองรับแท็ก AAC

ระดับโฟลเดอร์

CD, CD-R, CD-RW
ระดับโฟลเดอร์: 8, โฟลเดอร์: 255 (รวมโฟลเดอร์บนสุด), ไฟล์: 512 (สูงสุด 255 ไฟล์ในหนึ่ง
โฟลเดอร์)

USB
ระดับโฟลเดอร์: 8, โฟลเดอร์ 255, ไฟล์: 2500 (สูงสุด 255 ไฟล์ในหนึ่งโฟลเดอร์)
ขนาดหน่วยความจำ: 4GB

รหัสอักขระที่แสดงได้*3

01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE
(UTF-16 Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (Non-UTF-16
BOM Little Endian), 07:SHIFT-JIS

*1 ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่มีตัวอย่างความถี่ 48 kHz และบิทเรท 64 kbps ได้
*2 ไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA (DRM) ที่ถูกป้องกันได้
*3 รหัสที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของสื่อ เวอร์ชั่น และข้อมูลที่จะแสดงผล
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*4 เมื่อเล่นไฟล์ VBR เวลาที่เล่นอาจแสดงขึ้นโดยไม่ถูกต้อง WMA7 และ WMA8 ไม่สามารถใช้งานกับ VBR ได้
วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น :

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

อาการปัญหา สาเหตุและวิธีแก้ไข

ไม่สามารถเล่นได้

ตรวจสอบว่าใส่แผ่นดิสก์หรือ USB ถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์มีรอยขีดข่วนหรือสกปรกหรือไม่

ตรวจสอบดูว่ามีไอน้ำควบแน่นอยู่ภายในเครื่องเล่นหรือไม่ ถ้ามี ให้รอจนกว่าไอน้ำจะหายไป (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ก่อนใช้เครื่องเล่น

ถ้าเครื่องเล่น CD มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ เครื่องเล่น CD จะกลับมาเล่นเป็นปกติก็ต่อเมื่ออุณหภูมิลดลงเป็นปกติแล้ว

ถ้ามีไฟล์เพลง CD (CD-DA data) และไฟล์เพลง MP3/WMA/AAC อยู่รวมกันใน CD แผ่นเดียว เครื่องเล่นจะเล่นเฉพาะไฟล์เพลง CD (CD-
DA data) เท่านั้น

ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ไม่ใช่นามสกุล “.MP3”, “.WMA”, “.M4A”, “.mp3”, “.wma” หรือ “m4a” ได้ นอกจากนั้น รหัสตัวอักษรและจำนวนตัว
อักษรในชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ควรเป็นไปตามข้อกำหนด

ตรวจสอบว่าดิสก์หรือไฟล์ถูกสร้างในรูปแบบที่ผิดปกติหรือไม่ สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลง หรือการตั้งค่าโปรแกรมสำหรับ
เขียนไฟล์ MP3/WMA/AAC หรือโปรแกรมแก้ไขข้อความอื่น ๆ

ตรวจสอบว่ากระบวนการสุดท้าย เช่น การปิดเซสชั่น และปิดดิสก์สำหรับดิสก์เสร็จสิ้นหรือไม่

ตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์หรือ USB ได้รับการคุ้มครองจากลิขสิทธิ์หรือไม่

คุณภาพเสียงไม่ดี ตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์มีรอยขีดข่วนหรือสกปรกหรือไม่

ใช้เวลานานกว่าเพลงจะเริ่มเล่น ถ้ามีหลายโฟลเดอร์หรือระดับไฟล์บนแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์หน่วยความจำ USB บนแผ่นมาก บางครั้งอาจต้องใช้เวลาก่อนที่เพลงจะเริ่มเล่น

เพลงกระตุกหรือข้าม
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อาจไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ เนื่องจาก ความเร็ว ความลึก ความกว้าง ในการเขียนข้อมูล ฯลฯ อาจไม่ตรงกับ
คุณสมบัติที่กำหนด ควรใช้ความเร็วต่ำที่สุดในการเขียน

ข้ามไฟล์ที่มีบิทเรทสูง การข้ามเพลงอาจเกิดขึ้นได้ หากข้อมูลมีปริมาณมาก เช่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลบิทเรทสูง

ไปยังเพลงถัดไปทันทีเมื่อเริ่มเล่น
เมื่อไฟล์ที่ไม่ใช่ MP3/WMA/AAC ถูกเปลี่ยนชื่อโดยเติมนามสกุลไฟล์เป็น “.MP3”, “.WMA”, “.M4A”, “.mp3”, “.wma” หรือ “m4a” หรือเมื่อ
เล่นเพลงที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เครื่องเล่นจะข้ามไปยังเพลงถัดไป

เพลงไม่เล่นตามลำดับที่ต้องการ
คำสั่งการเล่นเพลงคือคำสั่งที่ไฟล์ทั้งหมดถูกเขียนขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ ดังนั้นไฟล์เพลงอาจไม่เล่นตามลำดับที่ต้องการ

การสุ่มเล่นอาจใช้งานได้บนระบบเครื่องเสียง หรือบนอุปกรณ์ USB
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เสาอากาศ
PD23A1-B07FDDFC-EA47-40CE-ADCF-49FC05B0A3F2

เสาอากาศหลังคา
PD23A1-6F68D833-78CB-4E64-AFDE-8BE631134D64

SAA2102

หาก มี ความ จำ เป็น สามารถ ถอด เสา อากาศ ออก ได้

วิธีการถอดเสาอากาศทำได้โดยจับฐานของเสาอากาศ
และถอดออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา

สำหรับการติดตั้งเสาอากาศ ให้ทำการหมุนเสาอากาศตาม
เข็มนาฬิกาและขันให้แน่น

ข้อควรระวัง:

เพ่ือเป็นการหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือการเสียรูป
ของเสาอากาศ ควรถอดเสาอากาศภายใต้เงื่อนไขดัง
ต่อไปนี้

. รถยนต์ เข้ า ไป ใน เค ร่ือง ล้ าง รถ อัตโนมัติ

. รถยนต์เข้าไปในโรงจอดรถที่มีหลังคาต่ำ

. รถยนต์คลุมด้วยผ้าคลุมรถ

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ (CD) (แบบ A)
PD23A1-F6FC2354-89F5-4A37-B9A6-3E137FDAD6EF

JVH0677X

1. ปุ่ม DISP (แสดงผล)
2. ปุ่ม RADIO
3. ปุ่ม Day/Night
4. ปุ่ม MIX
5. ปุ่ม Seek/track (เร่งย้อนกลับ)
6. ปุ่ม Seek/track (เร่งไปข้างหน้า)
7. ปุ่ม SETUP

8. ปุ่ม Back
9. ปุ่ม CD eject
10. ปุ่ม MEDIA
11. ปุ่ม MUTE
12. ปุ่มหมุน Power/VOL (ระดับเสียง)
13. ปุ่ม RPT (เล่นซ้ำ)
14. ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ
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15. ปุ่ม A-Z
16. ปุ่มหมุน MENU/ENTER

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
PD23A1-D3E0E55C-2000-48DE-A229-D32EAA7BFBAF

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ในตำแหน่ง “ON” หรือ “ACC”

ปุ่มหมุน Power/VOL :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

Power ON/OFF:

เพื่อเปิดระบบเคร่ืองเสียง ให้กดปุ่มหมุน Power/VOL

ระบบจะเปิดในโหมดที่เปิดค้างไว้เดิม ก่อนที่จะปิดระบบ
เครื่องเสียง

เพื่อปิดระบบเครื่อง เสียง ให้กดปุ่มหมุน Power/VOL

การควบคุม Volume:

เพ่ือควบคุมระดับเสียง ให้หมุน ปุ่มหมุน Power/VOL

หมุนปุ่มหมุน Power/VOL ตามเข็มนาฬิกา เพื่อให้เสียงดัง
ขึ้น

หมุนปุ่มหมุน Power/VOL ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำให้เสียง
เบาลง

ชุด เครื่อง เสียงได้ ติดตั้ง ระดับ เสียงตามความเร็ว ซึ่ง
หมายความว่าระบบเคร่ืองเสียงจะปรับระดับเสียงตาม
ความเร็วของรถยนต์

ปุ่ม SETUP :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อปรับ ต้ัง การ ต้ัง ค่า เครื่อง เสียง (Audio), นาฬิกา
(Clock), วิทยุ (Radio) หรือภาษา (Language) ให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. กดปุ่ม SETUP

2. หมุน ปุ่มหมุน MENU/ENTER ตามหรือทวน เข็ม
นาฬิกา หน้า จอ จะ แสดง ขึ้น ตาม ลำดับ ต่อ ไป นี้

เคร่ืองเสียง (Audio) � นาฬิกา (Clock) � วิทยุ
(Radio) � ภาษา (Language)

3. กด ปุ่ม หม ุน MENU/ENTER เพ่ือ เลือก ราย การ

หลังจากได้ค่าระดับท่ีต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม Back ซ้ำ ๆ
หรือกดปุ่ม SETUP

การตั้งค่าเครื่องเสียง:

หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER จนกว่าเคร่ืองเสียง (Audio)
จ ะ แสด ง ขึ้ น แ ล ะ กด ปุ่ ม หม ุ น MENU / ENTER

หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER และโหมดจะเปลี่ยนไปดังนี้

เสียง (Sound) � อุปกรณ์เสริม (Aux In) � ระดับเสียง
ตามความเร็ว (Speed Volume) � ค่าเริ่มต้นเคร่ืองเสียง
(Audio Default)

กดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลือกการต้ังค่าท่ีต้องการ
เปลี่ยน หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อปรับตั้งรายการที่
เลือก

. เสียง (Sound):

เสียงเบส (Bass):

ใช้ การควบคุมนี้ เพื่อ เพิ่ม ระดับหรือลด เสียง เบส

เสียงแหลม (Treble):

ใช้ การ ควบค ุม นี้ เ พ่ิม ระดับ หรือ ลด เสียง แหลม

สมดุลซ้าย-ขวา (Bal. (Balance)):

ใช้การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับเสียง
ระหว่างลำโพงซ้ายและขวา

สมดุลหน้า-หลัง (Fade):

ใช้การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับเสียง

ระหว่างลำโพงหน้าและหลัง
. อุปกรณ์เสริม (Aux In):

ใช้การควบคุมนี้ เพ่ือปรับระดับเสียงท่ีออกจากช่อง
เสียบ auxiliary

. ร ะดั บ เ สียง ตาม ความ เ ร็ ว (Speed Vo l .
(Volume)) :

โหมดนี้ควบคุมเสียงที่ออกมาจากลำโพงโดยอัตโนมัติ
ตามความเร็วรถยนต์

การปรับการตั้งค่าไปยัง 0 (ศูนย์) เพื่อปิดการใช้ระดับ
เสียงตามความเร็วรถยนต์

. ค่า เริ่ม ต้น เคร่ือง เสียง (Audio Default):

ชุดเครื่องเสียงได้ถูกตั้งค่ามาจากโรงงาน หากต้อง
การเปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดให้กลับเป็นค่าเดิมที่ตั้งมา
จากโรงงาน ให้เลือก “Yes” (ใช่) และหากต้องการ
ออกจากเมนู โดยเก็บการต้ังค่าปัจจุบันไว้ ให้เลือก
“No” (ไม่)

การตั้งค่านาฬิกา:

หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER จนกว่านาฬิกา (Clock) จะ
แสดงขึ้น และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER

หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER โหมดจะเปลี่ยนไปดังนี้:

ตั้งเวลา (Set time) � เปิด/ปิด (On/Off) � รูปแบบ
(Format)

. ตั้งเวลา (Set time)

เลือก “Set time” (ตั้งเวลา) แล้วปรับนาฬิกาดังนี้:

หน้า ปัดแสดง ช่ัวโมงจะ เร่ิมกะพริบ หมุน ปุ่มหมุน
MENU/ENTER เพื่อปรับชั่วโมง และกด ปุ่มหมุน
MENU/ENTER หน้าปัดแสดงนาทีจะเริ่มกะพริบ หมุน
ปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือปรับนาที และกดปุ่ม
หมุน MENU/ENTER เพ่ือ ส้ินสุดการ ต้ัง นาฬิกา
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4-30 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. เปิด/ปิด (On/Off)

สามารถเปิดและปิดการแสดงนาฬิกาได้ เม่ือเปิดตัว
แสดง นาฬิกาจะแสดงขึ้น (นาฬิกาจะแสดงข้ึนแม้ว่า
จะปิดเคร่ืองเสียง) เม่ือปิดตัวแสดง นาฬิกาจะไม่
แสดงขึ้น

. รูปแบบ (Format)

เปลี่ยนหน้าจอนาฬิการะหว่างโหมด 24 ชั่วโมง และ
โหมดนาฬิกา 12 ชั่วโมง

การตั้งค่าวิทยุ:

หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER จนกว่าวิทยุ (Radio) จะ
แสดงขึ้น และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER

สถานี FM ที่ สามารถ รับ สัญญาณ ได้ จะ ถ ูก อัพเดท

การตั้งค่าภาษา:

หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER จนกว่า ภาษา (Language)
จะแสดงขึ้น และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER

เลือกภาษาท่ีเหมาะสม และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER
หน้าจอจะปรับเป็นภาษาที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติหากการเลือก
เสร็จสมบูรณ์

ปุ่ม Day/Night :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่ม Day/Night เพื่อเปล่ียนความสว่างของหน้าจอ
ระหว่างโหมดกลางวันและกลางคืน

สวิตช์บนชุดเคร่ืองเสียงจะสว่างขึ้นในโหมดกลางคืนเช่น
กัน

ปุ่ม MUTE :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่ม MUTE เพื่อปิดเสียงระบบเครื่องเสียง กดอีกครั้งเพื่อ
ให้เสียงกลับมาดัง

ปุ่ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่ม MEDIA เพื่อเล่นอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันเมื่อทำการ
เชื่อมต่อ

ในแต่ละคร้ังท่ีกดปุ่ม MEDIA แหล่งข้อมูลเสียงจะเปล่ียน
ไป

CD ? USB/iPod ? AUX ? CD

แหล่งที่ไม่สามารถใช้ได้จะถูกข้ามไป

การทำงานของวิทยุ
PD23A1-8A1C78DA-F55D-4D5A-9BF0-7644CBCF9232

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

สำหรับการเปลี่ยนช่วงคลื่นความถี่และค่าจำเพาะของคลื่น
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดระบบเครื่องเสียง

2. กดปุ่ม RADIO และเลือกโหมด AM หรือ FM

3. กดปุ่ม SETUP ค้างไว้นานกว่า 3 วินาที

4. หลังจาก 3 วินาที ให้กดปุ่ม SETUP ค้างไว้และหมุน
ปุ่มหมุน MENU/ENTER ทวนเข็มนาฬิกาจนกว่าจะ
ได้ยินเสียงคลิก 3 ครั้ง หมุนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะ
ได้ยินเสียงคลิก 3 ครั้ง แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา
จนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก 3 ครั้ง

5. หมุน ปุ่มหมุน MENU/ENTER จนกว่า “Region”
(ภูมิภาค) จะอยู่ในแถบเลือก และกดปุ่มหมุน MENU/
ENTER

6. เลือกภูมิภาค ท่ี เหมาะ สม จากตัว เลือกต่อ ไป น้ี:
. EUR
. GOM Pacific
. GOM S. America

7. เพ่ือใช้การต้ังค่า ให้ปิดระบบเคร่ืองเสียง ให้สวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “OFF” และเปลี่ยน
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์กลับไปยังตำแหน่ง “ON”

ปุ่ม RADIO :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ่ม RADIO ขณะที่ระบบเครื่องเสียงปิดอยู่ ระบบ
เครื่องเสียงจะเปิด และวิทยุจะเปิดขึ้น

เม่ือกดปุ่ม RADIO ในขณะที่เคร่ืองเสียงกำลังเล่นแหล่ง
ข้อมูลเสียงอื่นอยู่ แหล่งข้อมูลเสียงนั้นจะหยุดลง และวิทยุ
จะเปิดขึ้นมาแทน

เพื่อเปล่ียนช่วงคล่ืนวิทยุ ให้กดปุ่ม RADIO จนกว่าช่วง
คลื่นที่ต้องการจะแสดงขึ้น

FM 1 ? FM 2 ? AM ? FM 1

เมื่อกดปุ่ม RADIO นานกว่า 1.5 วินาที สถานี FM ที่
สามารถรับสัญญาณได้จะถูกอัพเดท

ปุ่ม Seek/track :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่ม หรือ ส้ัน ๆ เพื่อ เปลี่ยนความถี่ ด้วย
ตนเอง

เพ่ือปรับความถ่ีของสถานีท่ีออกอากาศโดยอัตโนมัติ ให้
กดปุ่ม หรือ ค้างไว้ ระบบจะหยุดค้นหา เมื่อพบ
สถานีที่ออกอากาศ
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ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ&1 &2 &3 &4 &5 &6 :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระหว่างการรับสัญญาณวิทยุ การกดปุ่มหน่วยความจำสถานี
วิทยุจะเลือกสถานีวิทยุที่บันทึกไว้

ระบบเครื่องเสียงสามารถบันทึกความถี่สถานี FM ได้มาก
ถึง 12 สถานี (6 สถานีสำหรับ FM 1, FM 2) และความถี่
สถานี AM ได้อีก 6 สถานี

การบันทึกคลื่นความถี่สถานีด้วยตนเอง:

1. เลือกความถี่ของสถานีออกอากาศท่ีต้องการโดยใช้
ปุ่ม หรือ

2. กดปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ&1 -&6 ค้างไว้
จนกว่าจะได้ยินเสียงบี๊ป

3. ไฟแสดงช่องวิทยุจะแสดง เพ่ือให้ทราบว่าได้ทำการ
บันทึกความจำเรียบร้อยแล้ว

4. ทำตามขั้นตอนท่ี 1-3 สำหรับปุ่มบันทึกสถานีอ่ืน ๆ

ถ้าปลดสายแบตเตอรี่ออก หรือฟิวส์ของระบบเคร่ืองเสียง
ขาด จะทำให้หน่วยความจำของสถานีวิทยุจะถูกลบ ให้ทำ
การตั้งสถานีที่ต้องการใหม่อีกครั้ง

การทำงานของเครื่องเล่น CD
PD23A1-DA017C89-6AB9-4510-B03C-DCF2A562B3F7

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

ใส่แผ่น CD ลงในช่องโดยให้ด้านที่มีฉลากหันขึ้น แผ่น CD
จะถูกดูดเข้าไปในช่องโดยอัตโนมัติ แล้วจะเริ่มเล่นเอง
หลังจากใส่แผ่น CD จำนวนเพลงและเวลาจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอ

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้แรงฝืนดันแผ่น CD ลงในช่อง เนื่องจากจะ
ทำให้เครื่องเล่นเกิดความเสียหายได้

หมายเหตุ:
. เครื่องเล่น CD ยอมรับ CD แผ่นเสียงธรรมดา

หรือ CD ที่ บรรจ ุ ไฟล์ MP3/WMA/AAC
. เม่ือใส่ชนิดของ CD ท่ีไม่รองรับจะขึ้นข้อความ

เตือนแสดงความผิดพลาด (เช่น DVD) หรือหาก
เครื่องเล่นไม่สามารถอ่านแผ่น CD ได้ ให้นำแผ่น
ออกจากเคร่ืองและใส่แผ่นอ่ืนที่ เคร่ืองรองรับ
เข้าไปแทน

ปุ่ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพ่ือเปลี่ยนไปเป็นโหมด CD ให้กดปุ่ม MEDIA โดยที่มี
CD ใส่อยู่ จนกว่าจะเลือกโหมด CD ได้

ดูรายการ (List view) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในขณะท่ีเพลงกำลังเล่น ให้กดปุ่มหมุน MENU/ENTER
เพื่อแสดงเพลงที่เล่นได้ในโหมดดูรายการ เพื่อเลือกเพลง
จากรายการ ให้หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER แล้วกดปุ่ม
หมุน MENU/ENTER

การค้นหาแบบรวดเร็ว (Quick search):

ในโหมดดูรายการ การค้นหาแบบรวดเร็วสามารถทำได้เพื่อ
หาเพลงจากรายการ กดปุ่ม A-Z หมุนปุ่มหมุน MENU/
ENTER ไปยังอักษรตัวแรกของชื่อเพลง แล้วกดปุ่มหมุน
MENU/ENTER เมื่อพบ รายการเพลงที่มีจะแสดงขึ้น เลือก
และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือเล่นเพลงที่ต้องการ

ปุ่ม Seek/track :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่ม หรือ ค้างไว้ เพ่ือเร่งเพลงไปข้างหน้า
หรือข้างหลัง เมื่อปล่อยปุ่ม เพลงจะเล่นด้วยความเร็วปกติ

การเปลี่ยนเพลงถัดไป/ก่อนหน้า:

เพลงจะข้ามไปเพลงถัดไปหรือย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น

ของเพลงปัจจุบันโดยการกดปุ่ม หรือ หนึ่งคร้ัง
กดปุ่ม หรือ มากกว่าหนึ่งครั้ง เพื่อข้ามเพลงไป

การค้นหาโฟลเดอร์ (Folder browsing) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ถ้าข้อมูลที่บันทึกไว้มีโฟลเดอร์ท่ีมีไฟล์เพลง กดปุ่ม
หรือ จะเล่นเพลงของแต่ละโฟลเดอร์ตามลำดับ

เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ:

1. กดปุ่มหมุน MENU/ENTER หรือปุ่ม Back และราย
การของเพลงในโฟลเดอร์ปัจจุบันจะแสดง ข้ึนมา

2. กดปุ่ม Back

3. หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER ไปยังโฟลเดอร์ที่ต้อง
การ

4. กดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเข้าสู่โฟลเดอร์ กดปุ่ม
หมุน MENU/ENTER อีกครั้งเพ่ือเร่ิมเล่นเพลงแรก
หรือหมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER และกดปุ่มหมุน
MENU/ENTER เพื่อเลือกเพลงอื่น

ถ้าโฟลเดอร์ที่เลือกอยู่ในปัจจุบันมีโฟลเดอร์ย่อย ให้กดปุ่ม
หมุน MENU/ENTER และหน้าจอใหม่ที่มี รายการของ
โฟลเดอร์ย่อยจะแสดงข้ึน หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER
สำหรับโฟลเดอร์ย่อย แล้วกดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อ
เลือก เลือกรายการโฟลเดอร์หลักเมื่อเพลงถูกบันทึกเพิ่ม
เติมในโฟลเดอร์หลัก

กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยังหน้าจอโฟลเดอร์ก่อนหน้า

ปุ่ม RPT :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กด ปุ่ม RPT และ เพลง ปัจจ ุบัน จะ เล่น อย่างต่อ เนื่อง

หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-31
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4-32 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ปุ่ม MIX :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่ม MIX และเพลงทั้งหมดจะเล่นแบบสุ่ม

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

ในขณะท่ี CD ท่ีมีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก CD-text/ID3-
text) กำลังเล่น ช่ือของเพลงท่ีกำลังเล่นจะแสดงขึ้น

เม่ือกดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แสดงขึ้นมาพร้อมกับชื่อเพลงดังต่อไปนี้:

ความยาวเพลง (Track time) ? ชื่อศิลปิน (Artist name)
? ช่ืออัลบ้ัม (Album title) ? ความยาวเพลง (Track
time)

รายละเอียดเพลง:

กดปุ่ม DISP ค้างไว้ จะทำให้หน้าจอเปล่ียนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยัง
หน้าจอก่อนหน้า

ปุ่ม CD eject :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ่ม CD eject ในขณะที่สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ท่ี ตำแหน่ง “ON” หรือ “ACC” CD จะถูก ดันออกมา

ถ้า CD เลื่อนออกมาโดยการกดปุ่ม CD eject แล้วไม่ได้นำ
ออกจากช่องใส่แผ่นภายใน 20 วินาที CD จะถูกดึงกลับ
เข้าไปอัตโนมัติเพื่อป้องกันแผ่น

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)
PD23A1-DED64B54-7674-44A9-9B63-FE6451C3BF9B

การทำงานหลักของอุปกรณ์ USB :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)” (หน้า 4-47) เชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ
USB เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ สามารถใช้งานอุปกรณ์
หน่วยความจำ USB ได้อัตโนมัติ

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

ถ้าระบบปิดลงขณะที่อุปกรณ์หน่วยความจำ USB กำลังเล่น
อยู่ หากกดปุ่มหมุน Power/VOL ระบบจะเริ่มอุปกรณ์หน่วย
ความจำ USB

การทำงานต่อไปน้ีจะเหมือนการทำงานหลักของเคร่ือง
เสียง ของ การ ทำงาน คอม แพ็ คดิ สก์ (CD) สำหรับ
รายละเอียด โปรดดูที่ “การทำงานของเคร่ืองเล่น CD”
(หน้า 4-31)

. ดูรายการ (List view)

. การค้นหาแบบรวดเร็ว (Quick search)

. (Seek/track)

. MIX (เล่นแบบสุ่ม)

. RPT (เล่นเพลงซ้ำ)

. การค้นหาโฟลเดอร์ (Folder browsing)

ปุ่ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการใช้งานอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ให้กดปุ่ม
MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่า จะ เลือก โหมด USB/iPod ได้

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

เมื่อเล่นเพลงที่ มีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู่ ชื่อ
เพลงท่ีกำลังเล่นอยู่จะแสดงข้ึนมา ถ้าไม่มีแท็ก ข้อความ
เตือนจะแสดงขึ้น

เม่ือกดปุ่ม ซ้ำ ๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แสดงขึ้นมาพร้อมกับชื่อเพลง ดังนี้:

ความยาวเพลง (Track time) ? ชื่อศิลปิน (Artist name)
? ช่ืออัลบ้ัม (Album title) ? ความยาวเพลง (Track
time)

รายละเอียดเพลง:

กดปุ่ม DISP ค้างไว้ จะทำให้หน้าจอเปล่ียนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยัง
หน้าจอการแสดงผลหลัก

การทำงานของเครื่องเล่น iPod
PD23A1-4227010C-EDC8-4805-8414-4694B7255E14

การเชื่อมต่อ iPod :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เช่ือมต่อ iPod เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ USB ด้วยสาย
เคเบิ้ล USB ที่มากับเครื่อง iPod ของท่าน

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)” (หน้า 4-47)

เม่ือเช่ือมต่อ iPod เข้ากับรถยนต์ สามารถเลือกรายการ
เพลงที่บันทึกใน iPod ได้โดยการใช้ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง
ของรถยนต์เท่านั้น

* iPod และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจด
ทะเบียนไว้และเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple
Inc. ท่ีได้ รับการคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
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ประเทศอื่น ๆ

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

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

ชุดระบบจะสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ทั้งหมดที่รองรับ
Apple Accessory Protocol บนการ เช่ือมต่อ USB

รวมถึง (และไม่จำกัดเพียง):

. อุปกรณ์ iPod รุ่นที่ 5

. iPod คลาสสิก I และ II (รุ่นที่ 6 และ 7)

. i To u c h ร ุ่ น ท่ี O S 1 , 2 , 3 , 4 แล ะ ถั ด ไ ป

. i P h o n e ร ุ่ น ท่ี O S 1 , 2 , 3 , 4 แล ะ ถั ด ไป

. iPod นาโน (1G, 2G, 3G)

. iPad 1, 2 และ 3

หมายเหตุ:

ระบบเครื่องเสียงนี้ไม่รองรับการชาร์จ iPad

ปุ่ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อใช้งาน iPod ให้กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่าจะเลือก
โหมด USB/iPod แล้ว กด ปุ่ม หม ุน MENU/ENTER

การทำงานหลักของ iPod :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

อินเตอร์เฟซ:

อินเตอร์เฟซสำหรับการทำงานของ iPod แสดงอยู่บน
หน้าจอระบบเครื่องเสียงจะคล้ายกับอินเตอร์เฟซของ iPod
ใช้ ปุ่ม หม ุน MENU/ENTER เพื่อ เล่น เพลง บน iPod

รายการต่อไปนี้สามารถเลือกได้จากหน้าจอรายการเมนู

. รายการเพลง (Playlists)

. ศิลปิน (Artist)

. อัลบั้ม (Albums)

. เพลง (Tracks)

. อื่น ๆ (More)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละรายการ โปรดดูที่คู่มือการ
ใช้งานของ iPod

การทำงานต่อไปนี้จะคล้ายกับการทำงานของคอมแพ็คดิ
สก์ (CD) สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การทำงานของ
เครื่องเล่น CD” (หน้า 4-31)

. ดูรายการ (List view)

. การค้นหาแบบรวดเร็ว (Quick search)

. (Seek/track)

. MIX (เล่นแบบสุ่ม)

. RPT (เล่นเพลงซ้ำ)

. การค้นหาโฟลเดอร์ (Folder browsing)

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

เมื่อเล่นเพลงที่ มีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู่ ชื่อ
เพลงที่กำลังเล่นอยู่จะแสดงขึ้นมา

เม่ือกดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แสดงขึ้นมาพร้อมกับชื่อเพลงดังต่อไปนี้:

ความยาวเพลง (Track time) ? ชื่อศิลปิน (Artist name)
? ช่ืออัลบ้ัม (Album title) ? ความยาวเพลง (Track
time)

รายละเอียดเพลง:

กดปุ่ม DISP ค้างไว้ จะทำให้หน้าจอเปล่ียนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
ให้กดปุ่ม Back

การทำงานของเครื่องเล่นอุปกรณ์ AUX
PD23A1-49A57DF9-746E-4E99-BAAB-8BB80762EE08

แจ็กเสียบ AUX ติดตั้งอยู่ที่ส่วนล่างของแผงหน้าปัด โปรด
ดูท่ี “แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ์เสริม)” (หน้า 4-48) แจ็ก
เสียบ AUX จะ รับสัญญาณเสียงสัญญาณเข้าอนาล็อก
มาตรฐานจากอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองเล่นเทป เคร่ืองเล่น CD
เครื่องเล่น MP3 หรือโน้ตบุ๊ค

เมื่อต่ออุปกรณ์เล่นเพลงเข้ากับระบบเครื่องเสียง แนะนำให้
ใช้สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เพราะการใช้สายแบบ
โมโน อาจ มี ผล ต่อ การ เล่น เพลง ของ เครื่อง เสียง

คำเตือน:

ห้ามให้สายเคเบิ้ลหรืออุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ
ข้ัว AUX ที่ มี ผลก ระ ทบ กับ การ ขับข่ี ของ ท่าน

หมายเหตุ:
. ระดับเสียงอาจจะดังมากขึ้นหรือเบาลง ขึ้นอยู่กับ

อุปกรณ์ภายนอก
. เมื่อ AUX สัมผัสกับปลั๊กของสายเคเบิ้ลขั้วต่ออาจ

จะได้ยินเสียงรบกวน
. อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อไม่สามารถใช้งานได้

ด้วย ระบบ เครื่อง เสียงหลัก ระดับ เสียง และ
คุณภาพของเสียงสามารถปรับได้

. ชื่อเพลงในอุปกรณ์ภายนอกไม่สามารถแสดงขึ้น
บนหน้าจอเครื่องเสียง

. สำหรับแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ภายนอก ให้ใช้
แบตเตอรี่พิเศษ อุปกรณ์ภายนอกไม่สามารถ
ชาร์จไฟกับขั้ว AUX ได้ อาจมีเสียงรบกวนถ้า
CD วิทยุ ฯลฯ ทำงานในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่กับ
ช่องจ่ายไฟของรถยนต์
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ปุ่ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อเปล่ียนไปเป็นโหมด AUX ให้กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ
จนกว่าจะเลือกโหมด AUX ได้

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ (CD) (แบบ B)
PD23A1-C5FB7136-F09F-437C-A31B-B3D263F33E2D

JVH1078X

1. ปุ่ม DISP (แสดงผล)
2. ปุ่ม RADIO
3. ปุ่ม Day/Night
4. ปุ่ม MIX
5. ปุ่ม Seek/track (เร่งย้อนกลับ)
6. ปุ่ม Seek/track (เร่งไปข้างหน้า)
7. ปุ่ม SETUP

8. ปุ่ม Back
9. ปุ่ม CD eject
10. ปุ่ม MEDIA
11. ปุ่ม Phone
12. ปุ่มหมุน Power/VOL (ระดับเสียง)
13. ปุ่ม RPT (เล่นซ้ำ)
14. ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ
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15. ปุ่ม A-Z
16. ปุ่มหมุน MENU/ENTER

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
PD23A1-5E6C21DA-B0A8-474F-ACAE-B3D4580BE99A

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ในตำแหน่ง “ON” หรือ “ACC”

ปุ่มหมุน Power/VOL :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

Power ON/OFF:

เพื่อเปิดระบบเคร่ืองเสียง ให้กดปุ่มหมุน Power/VOL

ระบบจะเปิดในโหมดที่เปิดค้างไว้เดิม ก่อนที่จะปิดระบบ
เครื่องเสียง

เพื่อปิดระบบเครื่อง เสียง ให้กดปุ่มหมุน Power/VOL

การควบคุม Volume:

เพ่ือควบคุมระดับเสียง ให้หมุน ปุ่มหมุน Power/VOL

หมุนปุ่มหมุน Power/VOL ตามเข็มนาฬิกา เพื่อให้เสียงดัง
ขึ้น

หมุนปุ่มหมุน Power/VOL ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำให้เสียง
เบาลง

ชุด เครื่อง เสียงได้ ติดตั้ง ระดับ เสียงตามความเร็ว ซึ่ง
หมายความว่าระบบเคร่ืองเสียงจะปรับระดับเสียงตาม
ความเร็วของรถยนต์

ปุ่ม SETUP :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อปรับ ต้ัง การ ต้ัง ค่า เครื่อง เสียง (Audio), นาฬิกา
(Clock), วิทยุ (Radio) หรือภาษา (Language) ให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. กดปุ่ม SETUP

2. หมุน ปุ่มหมุน MENU/ENTER ตามหรือทวน เข็ม
นาฬิกา หน้า จอ จะ แสดง ขึ้น ตาม ลำดับ ต่อ ไป นี้

เคร่ืองเสียง (Audio) � นาฬิกา (Clock) � วิทยุ
(Radio) � ภาษา (Language)

3. กด ปุ่ม หม ุน MENU/ENTER เพ่ือ เลือก ราย การ

หลังจากได้ค่าระดับท่ีต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม Back ซ้ำ ๆ
หรือกดปุ่ม SETUP

การตั้งค่าเครื่องเสียง:

หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER จนกว่าเคร่ืองเสียง (Audio)
จ ะ แสด ง ขึ้ น แ ล ะ กด ปุ่ ม หม ุ น MENU / ENTER

หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER และโหมดจะเปลี่ยนไปดังนี้

เสียง (Sound) � อุปกรณ์เสริม (Aux In) � ระดับเสียง
ตามความเร็ว (Speed Volume) � ค่าเริ่มต้นเคร่ืองเสียง
(Audio Default)

กดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลือกการต้ังค่าท่ีต้องการ
เปลี่ยน หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อปรับตั้งรายการที่
เลือก

. เสียง (Sound):

เสียงเบส (Bass):

ใช้ การควบคุมนี้ เพื่อ เพิ่ม ระดับหรือลด เสียง เบส

เสียงแหลม (Treble):

ใช้ การ ควบค ุม นี้ เ พ่ิม ระดับ หรือ ลด เสียง แหลม

สมดุลซ้าย-ขวา (Bal. (Balance)):

ใช้การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับเสียง
ระหว่างลำโพงซ้ายและขวา

สมดุลหน้า-หลัง (Fade):

ใช้การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับเสียง
ระหว่างลำโพงหน้าและหลัง

. อุปกรณ์เสริม (Aux In):

ใช้การควบคุมนี้ เพ่ือปรับระดับเสียงท่ีออกจากช่อง
เสียบ auxiliary

. ร ะดั บ เ สียง ตาม ความ เ ร็ ว (Speed Vo l .
(Volume)) :

โหมดนี้ควบคุมเสียงที่ออกมาจากลำโพงโดยอัตโนมัติ
ตามความเร็วรถยนต์

การปรับการตั้งค่าไปยัง 0 (ศูนย์) เพื่อปิดการใช้ระดับ
เสียงตามความเร็วรถยนต์

. ค่า เริ่ม ต้น เคร่ือง เสียง (Audio Default):

ชุดเครื่องเสียงได้ถูกตั้งค่าล่วงหน้าตามค่าเดิมที่ตั้งมา
จากโรงงาน เลือก “Yes” (ใช่) หากต้องการเปลี่ยน
การตั้ง ค่าทั้งหมดให้กลับเป็น ค่า เดิม ท่ีตั้งมาจาก
โรงงาน เลือก “No” (ไม่) เพ่ือออกจากเมนู โดยเก็บ
การตั้งค่าปัจจุบันไว้

การตั้งค่านาฬิกา:

หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER จนกว่านาฬิกา (Clock) จะ
แสดงขึ้น และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER

หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER โหมดจะเปลี่ยนไปดังนี้:

ตั้งเวลา (Set time) � เปิด/ปิด (On/Off) � รูปแบบ
(Format)

. ตั้งเวลา (Set time)

เลือก “Set time” (ตั้งเวลา) แล้วปรับนาฬิกาดังนี้:

หน้า ปัดแสดง ช่ัวโมงจะ เร่ิมกะพริบ หมุน ปุ่มหมุน
MENU/ENTER เพื่อปรับชั่วโมง และกด ปุ่มหมุน
MENU/ENTER หน้าปัดแสดงนาทีจะเริ่มกะพริบ หมุน
ปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือปรับนาที และกดปุ่ม
หมุน MENU/ENTER เพ่ือ ส้ินสุดการ ต้ัง นาฬิกา
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4-36 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. เปิด/ปิด (On/Off)

สามารถเปิดและปิดการแสดงนาฬิกาได้ เม่ือเปิดตัว
แสดง นาฬิกาจะแสดงขึ้น (นาฬิกาจะแสดงข้ึนแม้ว่า
จะปิดเคร่ืองเสียง) เม่ือปิดตัวแสดง นาฬิกาจะไม่
แสดงขึ้น

. รูปแบบ (Format)

เปลี่ยนหน้าจอนาฬิการะหว่างโหมด 24 ชั่วโมง และ
โหมดนาฬิกา 12 ชั่วโมง

การตั้งค่าวิทยุ:

หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER จนกว่าวิทยุ (Radio) จะ
แสดงขึ้น และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER

สถานี FM ที่ สามารถ รับ สัญญาณ ได้ จะ ถ ูก อัพเดท

การตั้งค่าภาษา:

หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER จนกว่า ภาษา (Language)
จะแสดงขึ้น และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER

เลือกภาษาท่ีเหมาะสม และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER
ระหว่างการทำให้เสร็จสมบูรณ์ หน้าจอจะปรับเป็นภาษาท่ี
ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

ปุ่ม Day/Night :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่ม Day/Night เพื่อเปล่ียนความสว่างของหน้าจอ
ระหว่างโหมดกลางวันและกลางคืน

สวิตช์บนชุดเคร่ืองเสียงจะสว่างขึ้นในโหมดกลางคืนเช่น
กัน

ปุ่ม Phone :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ปุ่ม phone โปรดดูที่ “ระบบ
โทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (สำหรับเครื่องเสียงแบบ B
และแบบ C)” (หน้า 4-50)

ปุ่ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่ม MEDIA เพื่อเล่นอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันเมื่อทำการ
เชื่อมต่อ

ในแต่ละคร้ังท่ีกดปุ่ม MEDIA แหล่งข้อมูลเสียงจะเปล่ียน
ไป

CD ? USB/iPod ? BT (เครื่องเสียง Bluetooth®) ?
AUX ? CD

แหล่งที่ไม่สามารถใช้ได้จะถูกข้ามไป

การทำงานของวิทยุ
PD23A1-FFE2D05C-7F4D-4D24-98FC-BD11CF0784C9

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

สำหรับการเปลี่ยนช่วงคลื่นความถี่และค่าจำเพาะของคลื่น
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดระบบเครื่องเสียง

2. กดปุ่ม RADIO และเลือกโหมด AM หรือ FM

3. กดปุ่ม SETUP ค้างไว้นานกว่า 3 วินาที

4. หลังจาก 3 วินาที ให้กดปุ่ม SETUP ค้างไว้และหมุน
ปุ่มหมุน MENU/ENTER ทวนเข็มนาฬิกาจนกว่าจะ
ได้ยินเสียงคลิก 3 ครั้ง หมุนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะ
ได้ยินเสียงคลิก 3 ครั้ง แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา
จนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก 3 ครั้ง

5. หมุน ปุ่มหมุน MENU/ENTER จนกว่า “Region”
(ภูมิภาค) จะอยู่ในแถบเลือก และกดปุ่มหมุน MENU/
ENTER

6. เลือกภูมิภาค ท่ี เหมาะ สม จากตัว เลือกต่อ ไป น้ี:
. EUR
. GOM Pacific
. GOM S. America

7. เพ่ือใช้การต้ังค่า ให้ปิดระบบเคร่ืองเสียง ให้สวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “OFF” และเปลี่ยน
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์กลับไปยังตำแหน่ง “ON”

ปุ่ม RADIO :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ่ม RADIO ขณะที่ระบบเครื่องเสียงปิดอยู่ ระบบ
เครื่องเสียงจะเปิด และวิทยุจะเปิดขึ้น

เม่ือกดปุ่ม RADIO ในขณะที่เคร่ืองเสียงกำลังเล่นแหล่ง
ข้อมูลเสียงอื่นอยู่ แหล่งข้อมูลเสียงนั้นจะหยุดลง และวิทยุ
จะเปิดขึ้นมาแทน

เพื่อเปล่ียนช่วงคล่ืนวิทยุ ให้กดปุ่ม RADIO จนกว่าช่วง
คลื่นที่ต้องการจะแสดงขึ้น

FM 1 ? FM 2 ? AM ? FM 1

เมื่อกดปุ่ม RADIO นานกว่า 1.5 วินาที สถานี FM ที่
สามารถรับสัญญาณได้จะถูกอัพเดท

ปุ่ม Seek/track :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่ม หรือ ส้ัน ๆ เพื่อ เปลี่ยนความถี่ ด้วย
ตนเอง

เพ่ือปรับความถ่ีของสถานีท่ีออกอากาศโดยอัตโนมัติ ให้
กดปุ่ม หรือ ค้างไว้ ระบบจะหยุดค้นหา เมื่อพบ
สถานีที่ออกอากาศ

Condition: 'Except for China'/
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ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ&1 &2 &3 &4 &5 &6 :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระหว่างการรับสัญญาณวิทยุ การกดปุ่มหน่วยความจำสถานี
วิทยุจะเลือกสถานีวิทยุที่บันทึกไว้

ระบบเครื่องเสียงสามารถบันทึกความถี่สถานี FM ได้มาก
ถึง 12 สถานี (6 สถานีสำหรับ FM 1, FM 2) และความถี่
สถานี AM ได้อีก 6 สถานี

การบันทึกคลื่นความถี่สถานีด้วยตนเอง:

1. เลือกความถี่ของสถานีออกอากาศท่ีต้องการโดยใช้
ปุ่ม หรือ

2. กดปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ&1 -&6 ค้างไว้
จนกว่าจะได้ยินเสียงบี๊ป

3. ไฟแสดงช่องวิทยุจะแสดง เพ่ือให้ทราบว่าได้ทำการ
บันทึกความจำเรียบร้อยแล้ว

4. ทำตามขั้นตอนท่ี 1-3 สำหรับปุ่มบันทึกสถานีอ่ืน ๆ

ถ้าปลดสายแบตเตอรี่ออก หรือฟิวส์ของระบบเคร่ืองเสียง
ขาด หน่วยความจำของสถานี วิทยุ จะถูกลบ ในกรณี
ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้ ตั้ ง ส ถ า นี ที่ ต้ อ ง ก า ร ใ ห ม่ อี ก ค รั้ ง

การทำงานของเครื่องเล่น CD
PD23A1-F0A1999A-2BAB-44C0-9578-046512E59485

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

ใส่แผ่น CD ลงในช่องโดยให้ด้านที่มีฉลากหันขึ้น แผ่น CD
จะถูกดูดเข้าไปในช่องโดยอัตโนมัติ แล้วจะเริ่มเล่นเอง
หลังจากใส่แผ่น CD จำนวนเพลงและเวลาจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอ

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้แรงฝืนดันแผ่น CD ลงในช่อง เนื่องจากจะ
ทำให้เครื่องเล่นเกิดความเสียหายได้

หมายเหตุ:
. เครื่องเล่น CD ยอมรับ CD แผ่นเสียงธรรมดา

หรือ CD ที่ บรรจ ุ ไฟล์ MP3/WMA/AAC
. ข้อความเตือนความผิดพลาดจะแสดงเมื่อใส่ชนิด

ของ CD ท่ีไม่รองรับ (เช่น DVD) หรือถ้าเครื่อง
เล่นไม่สามารถอ่านแผ่น CD ได้ นำแผ่นออกมา
และใส่แผ่นอื่นเข้าไป

ปุ่ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพ่ือเปลี่ยนไปเป็นโหมด CD ให้กดปุ่ม MEDIA โดยที่มี
CD ใส่อยู่ จนกว่าจะเลือกโหมด CD ได้

ดูรายการ (List view) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในขณะท่ีเพลงกำลังเล่น ให้กดปุ่มหมุน MENU/ENTER
เพื่อแสดงเพลงที่เล่นได้ในโหมดดูรายการ เพื่อเลือกเพลง
จากรายการ ให้หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER แล้วกดปุ่ม
หมุน MENU/ENTER

การค้นหาแบบรวดเร็ว (Quick search):

ในโหมดดูรายการ การค้นหาแบบรวดเร็วสามารถทำได้เพื่อ
หาเพลงจากรายการ กดปุ่ม A-Z หมุนปุ่มหมุน MENU/
ENTER ไปยังอักษรตัวแรกของชื่อเพลง แล้วกดปุ่มหมุน
MENU/ENTER เมื่อพบ รายการเพลงที่มีจะแสดงขึ้น เลือก
และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือเล่นเพลงที่ต้องการ

ปุ่ม Seek/track :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่ม หรือ ค้างไว้ เพ่ือเร่งเพลงไปข้างหน้า
หรือข้างหลัง เมื่อปล่อยปุ่ม เพลงจะเล่นด้วยความเร็วปกติ

การเปลี่ยนเพลงถัดไป/ก่อนหน้า:

เพลงจะข้ามไปเพลงถัดไปหรือย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
ของเพลงปัจจุบันโดยการกดปุ่ม หรือ หนึ่งคร้ัง

กดปุ่ม หรือ มากกว่าหนึ่งครั้ง เพื่อข้ามเพลงไป

การค้นหาโฟลเดอร์ (Folder browsing) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ถ้าข้อมูลที่บันทึกไว้มีโฟลเดอร์ท่ีมีไฟล์เพลง กดปุ่ม
หรือ จะเล่นเพลงของแต่ละโฟลเดอร์ตามลำดับ

เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ:

1. กดปุ่มหมุน MENU/ENTER หรือปุ่ม Back และราย
การของเพลงในโฟลเดอร์ปัจจุบันจะแสดง ข้ึนมา

2. กดปุ่ม Back

3. หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER ไปยังโฟลเดอร์ที่ต้อง
การ

4. กดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเข้าสู่โฟลเดอร์ กดปุ่ม
หมุน MENU/ENTER อีกครั้งเพ่ือเร่ิมเล่นเพลงแรก
หรือหมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER และกดปุ่มหมุน
MENU/ENTER เพื่อเลือกเพลงอื่น

ถ้าโฟลเดอร์ที่เลือกอยู่ในปัจจุบันมีโฟลเดอร์ย่อย ให้กดปุ่ม
หมุน MENU/ENTER หน้าจอใหม่ที่มีรายการของโฟลเดอร์
ย่อยจะแสดงขึ้น หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER สำหรับ
โฟลเดอร์ย่อย แล้วกดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลือก
เลือกรายการโฟลเดอร์หลักเมื่อเพลงถูกบันทึกเพ่ิมเติมใน
โฟลเดอร์หลัก

กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยังหน้าจอโฟลเดอร์ก่อนหน้า

ปุ่ม RPT :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กด ปุ่ม RPT และ เพลง ปัจจ ุบัน จะ เล่น อย่างต่อ เนื่อง

หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-37
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4-38 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ปุ่ม MIX :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่ม MIX และเพลงทั้งหมดจะเล่นแบบสุ่ม

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

ในขณะท่ี CD ท่ีมีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก CD-text/ID3-
text) กำลังเล่น ช่ือของเพลงท่ีกำลังเล่นจะแสดงขึ้น

เม่ือกดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แสดงขึ้นมาพร้อมกับชื่อเพลงดังต่อไปนี้:

ความยาวเพลง (Track time) ? ชื่อศิลปิน (Artist name)
? ช่ืออัลบ้ัม (Album title) ? ความยาวเพลง (Track
time)

รายละเอียดเพลง:

กดปุ่ม DISP ค้างไว้ จะทำให้หน้าจอเปล่ียนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยัง
หน้าจอก่อนหน้า

ปุ่ม CD eject :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ่ม CD eject ในขณะที่สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ท่ี ตำแหน่ง “ON” หรือ “ACC” CD จะถูก ดันออกมา

ถ้า CD เลื่อนออกมาโดยการกดปุ่ม CD eject แล้วไม่ได้นำ
ออกจากช่องใส่แผ่นภายใน 20 วินาที CD จะถูกดึงกลับ
เข้าไปอัตโนมัติเพื่อป้องกันแผ่น

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)
PD23A1-DC8D8603-94A8-4483-B747-0CA47BEB16B5

การทำงานหลักของอุปกรณ์ USB :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)” (หน้า 4-47) เชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ
USB เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ สามารถใช้งานอุปกรณ์
หน่วยความจำ USB ได้อัตโนมัติ

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

ถ้าระบบปิดลงขณะที่อุปกรณ์หน่วยความจำ USB กำลังเล่น
อยู่ หากกดปุ่มหมุน Power/VOL ระบบจะเริ่มอุปกรณ์หน่วย
ความจำ USB

การทำงานต่อไปน้ีจะเหมือนการทำงานหลักของเคร่ือง
เสียง ของ การ ทำงาน คอม แพ็ คดิ สก์ (CD) สำหรับ
รายละเอียด โปรดดูที่ “การทำงานของเคร่ืองเล่น CD”
(หน้า 4-37)

. ดูรายการ (List view)

. การค้นหาแบบรวดเร็ว (Quick search)

. (Seek/track)

. MIX (เล่นแบบสุ่ม)

. RPT (เล่นเพลงซ้ำ)

. การค้นหาโฟลเดอร์ (Folder browsing)

ปุ่ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการใช้งานอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ให้กดปุ่ม
MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่า จะ เลือก โหมด USB/iPod ได้

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

เมื่อเล่นเพลงที่ มีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู่ ชื่อ
เพลงที่กำลังเล่นอยู่จะแสดงขึ้นมา

เม่ือกดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แสดงขึ้นมาพร้อมกับชื่อเพลงดังต่อไปนี้:

ความยาวเพลง (Track time) ? ชื่อศิลปิน (Artist name)
? ช่ืออัลบ้ัม (Album title) ? ความยาวเพลง (Track
time)

รายละเอียดเพลง:

กดปุ่ม DISP ค้างไว้ จะทำให้หน้าจอเปล่ียนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยัง
หน้าจอการแสดงผลหลัก

การทำงานของเครื่องเล่น iPod
PD23A1-FB9E8512-B9E0-4AD6-B371-9AAE84E02EA2

การเชื่อมต่อ iPod :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เช่ือมต่อ iPod เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ USB ด้วยสาย
เคเบิ้ล USB ที่มากับเครื่อง iPod ของท่าน

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)” (หน้า 4-47)

เม่ือเช่ือมต่อ iPod เข้ากับรถยนต์ สามารถเลือกรายการ
เพลงที่บันทึกใน iPod ได้โดยการใช้ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง
ของรถยนต์เท่านั้น

* iPod และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจด
ทะเบียนไว้และเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple
Inc. ท่ีได้ รับการคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศอื่น ๆ
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โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

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

ชุดระบบจะสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ท้ังหมด (ทั้งใน
อดีตและอนาคต) ท่ีรองรับ Apple Accessory Protocol
บนการเชื่อมต่อ USB

รวมถึง (และไม่จำกัดเพียง):

. อุปกรณ์ iPod รุ่นที่ 5

. iPod คลาสสิก I และ II (รุ่นที่ 6 และ 7)

. i To u c h ร ุ่ น ท่ี O S 1 , 2 , 3 , 4 แล ะ ถั ด ไ ป

. i P h o n e ร ุ่ น ท่ี O S 1 , 2 , 3 , 4 แล ะ ถั ด ไป

. iPod นาโน (1G, 2G, 3G)

. iPad 1, 2 และ 3

หมายเหตุ:

ระบบเครื่องเสียงนี้ไม่รองรับการชาร์จ iPad

ปุ่ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อใช้งาน iPod ให้กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่าจะเลือก
โหมด USB/iPod แล้ว กด ปุ่ม หม ุน MENU/ENTER

การทำงานหลักของ iPod :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

อินเตอร์เฟซ:

อินเตอร์เฟซสำหรับการทำงานของ iPod แสดงอยู่บน
หน้าจอระบบเครื่องเสียงจะคล้ายกับอินเตอร์เฟซของ iPod
ใช้ ปุ่ม หม ุน MENU/ENTER เพื่อ เล่น เพลง บน iPod

รายการต่อไปนี้สามารถเลือกได้จากหน้าจอรายการเมนู

. รายการเพลง (Playlists)

. ศิลปิน (Artists)

. อัลบั้ม (Albums)

. เพลง (Tracks)

. อื่น ๆ (More)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละรายการ โปรดดูที่คู่มือการ
ใช้งานของ iPod

การทำงานต่อไปน้ีจะเหมือนการทำงานหลักของเคร่ือง
เสียง ของ การ ทำงาน คอม แพ็ คดิ สก์ (CD) สำหรับ
รายละเอียด โปรดดูที่ “การทำงานของเคร่ืองเล่น CD”
(หน้า 4-37)

. ดูรายการ (List view)

. การค้นหาแบบรวดเร็ว (Quick search)

. (Seek/track)

. MIX (เล่นแบบสุ่ม)

. RPT (เล่นเพลงซ้ำ)

. การค้นหาโฟลเดอร์ (Folder browsing)

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

เมื่อเล่นเพลงที่ มีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู่ ชื่อ
เพลงที่กำลังเล่นอยู่จะแสดงขึ้นมา

เม่ือกดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แสดงขึ้นมาพร้อมกับชื่อเพลงดังต่อไปนี้:

ความยาวเพลง (Track time) ? ชื่อศิลปิน (Artist name)
? ช่ืออัลบ้ัม (Album title) ? ความยาวเพลง (Track
time)

รายละเอียดเพลง:

กดปุ่ม DISP ค้างไว้ จะทำให้หน้าจอเปล่ียนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
ให้กดปุ่ม Back

การทำงานของเครื่องเสียง Bluetooth®
PD23A1-720E600C-59A3-4DEE-86E1-320AE83A8D9E

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

Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการ
ค้าของ Bluetooth SIG, Inc. และ
ได้อนุญาตให้บริษัท Visteon
จำกัด เป็นผู้ใช้สิทธิบัตร

คำแถลงการณ์ของ CE :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพราะฉะนั้น บริษัท Visteon Corp. จึงขอประกาศว่าระบบ
นี้ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อกำหนดอ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องตามกฎบัญญัติ 1999/5/EC

NSY0105

หมายเหตุ:

ร ะบบ เค ร่ือง เ สียง จะ รองรั บ เฉพาะ อ ุ ปกรณ์
Bluetooth® ที่มี AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) เวอร์ชั่น 1.3 หรือ 1.0 หรือเก่ากว่า
เท่านั้น

หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-39

Condition: 'Except for China'/



(160,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

4-40 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การทำงานหลักของเครื่องเสียง Bluetooth® :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVH0848X

เพื่อเล่นเคร่ืองเสียง Bluetooth® อุปกรณ์เคร่ืองเสียง
Bluetooth® จำเป็นต้องจับคู่กับระบบในรถยนต์ สำหรับ
ขั้นตอนการจับคู่ โปรดดูที่ “การเชื่อมต่ออุปกรณ์” (หน้า 4-
51)

ปุ่ม MEDIA:

เพ่ือใช้งานสัญญาณเสียงจาก Bluetooth® ให้ปฏิบัติตาม
วิธีต่อไปนี้:

กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่า “BT Audio” จะแสดงขึ้น

รูปแบบการแสดงผล Ⓐ หรือ Ⓑ ท่ีแสดงบนระบบเคร่ือง
เสียงอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น Bluetooth® ของอุปกรณ์

ปุ่ม Seek/track

กดปุ่ม หรือ ค้างไว้ เพ่ือเร่งเพลงไปข้างหน้า
หรือข้างหลัง เมื่อปล่อยปุ่ม เพลงจะเล่นด้วยความเร็วปกติ

การเปลี่ยนเพลงถัดไป/ก่อนหน้า:

เพลงจะข้ามไปเพลงถัดไปหรือย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
ของเพลงปัจจุบันโดยการกดปุ่ม หรือ หนึ่งคร้ัง

กดปุ่ม หรือ มากกว่าหนึ่งครั้ง เพื่อข้ามเพลงไป

ปุ่ม DISP:

ถ้าเพลงมีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก ID3) ชื่อของเพลงที่เล่น
อยู่จะแสดงขึ้น ถ้าไม่มีแท็ก หน้าจอจะไม่แสดงข้อความ
ใด ๆ

เม่ือกดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แสดงขึ้นมาพร้อมกับชื่อเพลง

การกดปุ่ม DISP ค้าง จะทำให้หน้าจอเปลี่ยนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม ซ่ึงหลังจากน้ันสองถึงสาม
วินาทีจะเปลี่ยนกลับไปเป็นหน้าจอหลัก หรือกดปุ่ม DISP
สั้น ๆ

การทำงานของเครื่องเล่นอุปกรณ์ AUX
PD23A1-5961977E-9143-4E7B-89D9-70DA6723AD85

แจ็กเสียบ AUX ติดตั้งอยู่ที่ส่วนล่างของแผงหน้าปัด โปรด
ดูท่ี “แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ์เสริม)” (หน้า 4-48) แจ็ก
เสียบ AUX จะ รับสัญญาณเสียงสัญญาณเข้าอนาล็อก
มาตรฐานจากอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองเล่นเทป เคร่ืองเล่น CD
เครื่องเล่น MP3 หรือโน้ตบุ๊ค

เมื่อต่ออุปกรณ์เล่นเพลงเข้ากับระบบเครื่องเสียง แนะนำให้
ใช้สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เพราะการใช้สายแบบ
โมโน อาจ มี ผล ต่อ การ เล่น เพลง ของ เครื่อง เสียง

คำเตือน:

ห้ามให้สายเคเบิ้ลหรืออุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ
ข้ัว AUX ที่ มี ผลก ระ ทบ กับ การ ขับข่ี ของ ท่าน

หมายเหตุ:
. ระดับเสียงอาจจะดังมากขึ้นหรือเบาลง ขึ้นอยู่กับ

อุปกรณ์ภายนอก
. เมื่อ AUX สัมผัสกับปลั๊กของสายเคเบิ้ลขั้วต่ออาจ

จะได้ยินเสียงรบกวน
. อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อไม่สามารถใช้งานได้

ด้วย ระบบ เครื่อง เสียงหลัก ระดับ เสียง และ
คุณภาพของเสียงสามารถปรับได้

. ชื่อเพลงในอุปกรณ์ภายนอกไม่สามารถแสดงขึ้น
บนหน้าจอเครื่องเสียง

. สำหรับแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ภายนอก ให้ใช้
แบตเตอรี่พิเศษ อุปกรณ์ภายนอกไม่สามารถ
ชาร์จไฟกับขั้ว AUX ได้ อาจมีเสียงรบกวนถ้า
CD วิทยุ ฯลฯ ทำงานในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่กับ
ช่องจ่ายไฟของรถยนต์

ปุ่ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อเปล่ียนไปเป็นโหมด AUX ให้กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ
จนกว่าจะเลือกโหมด AUX ได้

Condition: 'Except for China'/
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วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ (CD) (แบบ C)
GUID-C2C440AF-8A7D-45CD-BB8E-A434107093A0

JVH1870X

1. ปุ่ม Day/Night
2. ปุ่ม RADIO
3. ปุ่ม RPT (เล่นซ้ำ)
4. ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ
5. ปุ่ม A-Z
6. ปุ่ม MEDIA
7. ปุ่ม CD eject

8. ปุ่ม DISP (แสดงผล)
9. ปุ่มหมุน Power/VOL (ระดับเสียง)
10. ปุ่ม MIX
11. ปุ่ม Seek/track (เร่งย้อนกลับ)
12. ปุ่ม Seek/track (เร่งไปข้างหน้า)
13. ปุ่ม SETUP
14. ปุ่ม Back

15. ปุ่มหมุน MENU/ENTER
16. ปุ่ม Phone
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4-42 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
GUID-DD2452FB-F170-4AC3-9F4C-445C42ABB602

ระบบเครื่องเสียงจะทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ในตำแหน่ง “ON” หรือ “ACC”

ปุ่มหมุน Power/VOL :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

Power ON/OFF:

เพื่อเปิดระบบเคร่ืองเสียง ให้กดปุ่มหมุน Power/VOL

ระบบจะเปิดในโหมดที่เปิดค้างไว้เดิม ก่อนที่จะปิดระบบ
เครื่องเสียง

เพื่อปิดระบบเครื่อง เสียง ให้กดปุ่มหมุน Power/VOL

การควบคุม Volume:

เพ่ือควบคุมระดับเสียง ให้หมุน ปุ่มหมุน Power/VOL

หมุนปุ่มหมุน Power/VOL ตามเข็มนาฬิกา เพื่อให้เสียงดัง
ขึ้น

หมุนปุ่มหมุน Power/VOL ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำให้เสียง
เบาลง

ชุด เครื่อง เสียงได้ ติดตั้ง ระดับ เสียงตามความเร็ว ซึ่ง
หมายความว่าระบบเคร่ืองเสียงจะปรับระดับเสียงตาม
ความเร็วของรถยนต์

ปุ่ม SETUP :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อปรับ ต้ัง การ ต้ัง ค่า เครื่อง เสียง (Audio), นาฬิกา
(Clock), วิทยุ (Radio) หรือภาษา (Language) ให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. กดปุ่ม SETUP

2. หมุน ปุ่มหมุน MENU/ENTER ตามหรือทวน เข็ม
นาฬิกา หน้า จอ จะ แสดง ขึ้น ตาม ลำดับ ต่อ ไป นี้

เคร่ืองเสียง (Audio) � นาฬิกา (Clock) � วิทยุ

(Radio) � ภาษา (Language)

3. กด ปุ่ม หม ุน MENU/ENTER เพ่ือ เลือก ราย การ

หลังจากได้ค่าระดับท่ีต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม Back ซ้ำ ๆ
หรือกดปุ่ม SETUP

การตั้งค่าเครื่องเสียง:

หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER จนกว่าเคร่ืองเสียง (Audio)
จ ะ แสด ง ขึ้ น แ ล ะ กด ปุ่ ม หม ุ น MENU / ENTER

หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER และโหมดจะเปลี่ยนไปดังนี้

เสียง (Sound) � อุปกรณ์เสริม (Aux In) � ระดับเสียง
ตามความเร็ว (Speed Volume) � ค่าเริ่มต้นเคร่ืองเสียง
(Audio Default)

กดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลือกการต้ังค่าท่ีต้องการ
เปลี่ยน หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อปรับตั้งรายการที่
เลือก

. เสียง (Sound):

เสียงเบส (Bass):

ใช้ การควบคุมนี้ เพื่อ เพิ่ม ระดับหรือลด เสียง เบส

เสียงแหลม (Treble):

ใช้ การ ควบค ุม นี้ เ พ่ิม ระดับ หรือ ลด เสียง แหลม

สมดุลซ้าย-ขวา (Bal. (Balance)):

ใช้การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับเสียง
ระหว่างลำโพงซ้ายและขวา

สมดุลหน้า-หลัง (Fade):

ใช้การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับเสียง
ระหว่างลำโพงหน้าและหลัง

. อุปกรณ์เสริม (Aux In):

ใช้การควบคุมนี้ เพ่ือปรับระดับเสียงท่ีออกจากช่อง
เสียบ auxiliary

. ร ะดั บ เ สียง ตาม ความ เ ร็ ว (Speed Vo l .
(Volume)) :

โหมดนี้ควบคุมเสียงที่ออกมาจากลำโพงโดยอัตโนมัติ
ตามความเร็วรถยนต์

การปรับการตั้งค่าไปยัง 0 (ศูนย์) เพื่อปิดการใช้ระดับ
เสียงตามความเร็วรถยนต์

. ค่า เริ่ม ต้น เคร่ือง เสียง (Audio Default):

ชุดเครื่องเสียงได้ถูกตั้งค่าล่วงหน้าตามค่าเดิมที่ตั้งมา
จากโรงงาน เลือก “Yes” (ใช่) หากต้องการเปลี่ยน
การตั้ง ค่าทั้งหมดให้กลับเป็น ค่า เดิม ท่ีตั้งมาจาก
โรงงาน เลือก “No” (ไม่) เพ่ือออกจากเมนู โดยเก็บ
การตั้งค่าปัจจุบันไว้

การตั้งค่านาฬิกา:

หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER จนกว่านาฬิกา (Clock) จะ
แสดงขึ้น และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER

หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER โหมดจะเปลี่ยนไปดังนี้:

ตั้งเวลา (Set time) � เปิด/ปิด (On/Off) � รูปแบบ
(Format)

. ตั้งเวลา (Set time)

เลือก “Set time” (ตั้งเวลา) แล้วปรับนาฬิกาดังนี้:

หน้า ปัดแสดง ช่ัวโมงจะ เร่ิมกะพริบ หมุน ปุ่มหมุน
MENU/ENTER เพื่อปรับชั่วโมง และกด ปุ่มหมุน
MENU/ENTER หน้าปัดแสดงนาทีจะเริ่มกะพริบ หมุน
ปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือปรับนาที และกดปุ่ม
หมุน MENU/ENTER เพ่ือ ส้ินสุดการ ต้ัง นาฬิกา

. เปิด/ปิด (On/Off)

สามารถเปิดและปิดการแสดงนาฬิกาได้ เม่ือทำการ
เปิดตัวแสดงนาฬิกาจะแสดงขึ้น (นาฬิกาจะแสดงขึ้น
แม้ว่าจะปิดเครื่องเสียง) เมื่อปิดตัวแสดงนาฬิกาจะไม่
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แสดงขึ้น
. รูปแบบ (Format)

เปลี่ยนหน้าจอนาฬิการะหว่างโหมด 24 ชั่วโมง และ
โหมดนาฬิกา 12 ชั่วโมง

การตั้งค่าวิทยุ:

หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER จนกว่าวิทยุ (Radio) จะ
แสดงขึ้น และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER

สถานี FM ที่ สามารถ รับ สัญญาณ ได้ จะ ถ ูก อัพเดท

การตั้งค่าภาษา:

หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER จนกว่า ภาษา (Language)
จะแสดงขึ้น และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER

เลือกภาษาท่ีเหมาะสม และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER
ระหว่างการทำให้เสร็จสมบูรณ์ หน้าจอจะปรับเป็นภาษาท่ี
ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

ปุ่ม Day/Night :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่ม Day/Night เพื่อเปล่ียนความสว่างของหน้าจอ
ระหว่างโหมดกลางวันและกลางคืน

สวิตช์บนชุดเคร่ืองเสียงจะสว่างขึ้นในโหมดกลางคืนเช่น
กัน

ปุ่ม Phone :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ปุ่ม phone โปรดดูที่ “ระบบ
โทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (สำหรับเครื่องเสียงแบบ B
และแบบ C)” (หน้า 4-50)

ปุ่ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่ม MEDIA เพื่อเล่นอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันเมื่อทำการ
เชื่อมต่อ

ในแต่ละคร้ังท่ีกดปุ่ม MEDIA แหล่งข้อมูลเสียงจะเปล่ียน
ไป

CD ? USB/iPod ? BT (เครื่องเสียง Bluetooth®) ?
AUX ? CD

แหล่งที่ไม่สามารถใช้ได้จะถูกข้ามไป

การทำงานของวิทยุ
GUID-3D7FFA68-3656-41A3-992D-07A446C73ECA

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

สำหรับการเปลี่ยนช่วงคลื่นความถี่และค่าจำเพาะของคลื่น
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดระบบเครื่องเสียง

2. กดปุ่ม RADIO และเลือกโหมด AM หรือ FM

3. กดปุ่ม SETUP ค้างไว้นานกว่า 3 วินาที

4. หลังจาก 3 วินาที ให้กดปุ่ม SETUP ค้างไว้และหมุน
ปุ่มหมุน MENU/ENTER ทวนเข็มนาฬิกาจนกว่าจะ
ได้ยินเสียงคลิก 3 ครั้ง หมุนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะ
ได้ยินเสียงคลิก 3 ครั้ง แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา
จนกว่าจะได้ยินเสียงคลิก 3 ครั้ง

5. หมุน ปุ่มหมุน MENU/ENTER จนกว่า “Region”
(ภูมิภาค) จะอยู่ในแถบเลือก และกดปุ่มหมุน MENU/
ENTER

6. เลือกภูมิภาค ท่ี เหมาะ สม จากตัว เลือกต่อ ไป น้ี:
. EUR
. GOM Pacific

. GOM S. America
7. เพ่ือใช้การต้ังค่า ให้ปิดระบบเคร่ืองเสียง ให้สวิตช์

สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “OFF” และเปลี่ยน
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์กลับไปยังตำแหน่ง “ON”

ปุ่ม RADIO :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ่ม RADIO ขณะที่ระบบเครื่องเสียงปิดอยู่ ระบบ
เครื่องเสียงจะเปิด และวิทยุจะเปิดขึ้น

เม่ือกดปุ่ม RADIO ในขณะที่เคร่ืองเสียงกำลังเล่นแหล่ง
ข้อมูลเสียงอื่นอยู่ แหล่งข้อมูลเสียงนั้นจะหยุดลง และวิทยุ
จะเปิดขึ้นมาแทน

เพื่อเปล่ียนช่วงคล่ืนวิทยุ ให้กดปุ่ม RADIO จนกว่าช่วง
คลื่นที่ต้องการจะแสดงขึ้น

FM 1 ? FM 2 ? AM ? FM 1

เมื่อกดปุ่ม RADIO นานกว่า 1.5 วินาที สถานี FM ที่
สามารถรับสัญญาณได้จะถูกอัพเดท

ปุ่ม Seek/track :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่ม หรือ ส้ัน ๆ เพื่อ เปลี่ยนความถี่ ด้วย
ตนเอง

เพ่ือปรับความถ่ีของสถานีท่ีออกอากาศโดยอัตโนมัติ ให้
กดปุ่ม หรือ ค้างไว้ ระบบจะหยุดค้นหา เมื่อพบ
สถานีที่ออกอากาศ

ปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ&1 &2 &3 &4 &5 &6 :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระหว่างการรับสัญญาณวิทยุ การกดปุ่มหน่วยความจำสถานี
วิทยุจะเลือกสถานีวิทยุที่บันทึกไว้

ระบบเครื่องเสียงสามารถบันทึกความถี่สถานี FM ได้มาก
ถึง 12 สถานี (6 สถานีสำหรับ FM 1, FM 2) และความถี่

หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-43
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4-44 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

สถานี AM ได้อีก 6 สถานี

การบันทึกคลื่นความถี่สถานีด้วยตนเอง:

1. เลือกความถี่ของสถานีออกอากาศท่ีต้องการโดยใช้
ปุ่ม หรือ

2. กดปุ่มหน่วยความจำสถานีวิทยุ&1 -&6 ค้างไว้
จนกว่าจะได้ยินเสียงบี๊ป

3. ไฟแสดงช่องวิทยุจะแสดง เพ่ือให้ทราบว่าได้ทำการ
บันทึกความจำเรียบร้อยแล้ว

4. ทำตามขั้นตอนท่ี 1-3 สำหรับปุ่มบันทึกสถานีอ่ืน ๆ

ถ้าปลดสายแบตเตอรี่ออก หรือฟิวส์ของระบบเคร่ืองเสียง
ขาด หน่วยความจำของสถานี วิทยุ จะถูกลบ ในกรณี
ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้ ตั้ ง ส ถ า นี ที่ ต้ อ ง ก า ร ใ ห ม่ อี ก ค รั้ ง

การทำงานของเครื่องเล่น CD
GUID-16E8CAB3-FA75-4373-BFAB-350F7D29A1F1

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

ใส่แผ่น CD ลงในช่องโดยให้ด้านที่มีฉลากหันขึ้น แผ่น CD
จะถูกดูดเข้าไปในช่องโดยอัตโนมัติ แล้วจะเร่ิมเล่น โดย
หลังจากใส่แผ่น CD จำนวนเพลงและเวลาจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอ

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้แรงฝืนดันแผ่น CD ลงในช่อง เนื่องจากจะ
ทำให้เครื่องเล่นเกิดความเสียหายได้

หมายเหตุ:
. เครื่องเล่น CD ยอมรับ CD แผ่นเสียงธรรมดา

หรือ CD ที่ บรรจ ุ ไฟล์ MP3/WMA/AAC
. ข้อความเตือนความผิดพลาดจะแสดงเมื่อใส่ CD

ที่ระบบไม่รองรับ (เช่น DVD) หรือถ้าเคร่ืองเล่น
ไม่สามารถอ่านแผ่น CD ได้ นำแผ่นออกมาและ

ใส่แผ่นอื่นเข้าไปแทน

ปุ่ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพ่ือเปลี่ยนไปเป็นโหมด CD ให้กดปุ่ม MEDIA โดยที่มี
CD ใส่อยู่ จนกว่าจะเลือกโหมด CD ได้

ดูรายการ (List view) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในขณะท่ีเพลงกำลังเล่น ให้กดปุ่มหมุน MENU/ENTER
เพื่อแสดงเพลงที่เล่นได้ในโหมดดูรายการ เพื่อเลือกเพลง
จากรายการ ให้หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER แล้วกดปุ่ม
หมุน MENU/ENTER

การค้นหาแบบรวดเร็ว (Quick search):

ในโหมดดูรายการ การค้นหาแบบรวดเร็วสามารถทำได้เพื่อ
หาเพลงจากรายการ กดปุ่ม A-Z หมุนปุ่มหมุน MENU/
ENTER ไปยังอักษรตัวแรกของชื่อเพลง แล้วกดปุ่มหมุน
MENU/ENTER เมื่อพบ รายการเพลงที่มีจะแสดงขึ้น เลือก
และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือเล่นเพลงที่ต้องการ

ปุ่ม Seek/track :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่ม หรือ ค้างไว้ เพ่ือเร่งเพลงไปข้างหน้า
หรือข้างหลัง เมื่อปล่อยปุ่ม เพลงจะเล่นด้วยความเร็วปกติ

การเปลี่ยนเพลงถัดไป/ก่อนหน้า:

การเล่นเพลงจะข้ามไปที่เพลงถัดไปหรือย้อนกลับไปยังจุด
เร่ิมต้นของเพลงปัจจุบันโดยการกดปุ่ม หรือ
หนึ่งคร้ัง กดปุ่ม หรือ มากกว่าหน่ึงครั้ง เพื่อ
ข้ามเพลงไป

การค้นหาโฟลเดอร์ (Folder browsing) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ถ้าข้อมูลที่บันทึกไว้มีโฟลเดอร์ท่ีมีไฟล์เพลง กดปุ่ม
หรือ จะเล่นเพลงของแต่ละโฟลเดอร์ตามลำดับ

เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ:

1. กดปุ่มหมุน MENU/ENTER หรือปุ่ม Back และราย
การของเพลงในโฟลเดอร์ปัจจุบันจะแสดง ข้ึนมา

2. กดปุ่ม Back

3. หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER ไปยังโฟลเดอร์ที่ต้อง
การ

4. กดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเข้าสู่โฟลเดอร์ กดปุ่ม
หมุน MENU/ENTER อีกครั้งเพ่ือเร่ิมเล่นเพลงแรก
หรือหมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER และกดปุ่มหมุน
MENU/ENTER เพื่อเลือกเพลงอื่น

ถ้าโฟลเดอร์ที่เลือกอยู่ในปัจจุบันมีโฟลเดอร์ย่อย ให้กดปุ่ม
หมุน MENU/ENTER หน้าจอใหม่ที่มีรายการของโฟลเดอร์
ย่อยจะแสดงขึ้น หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER สำหรับ
โฟลเดอร์ย่อย แล้วกดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลือก
เลือกรายการโฟลเดอร์หลักเมื่อเพลงถูกบันทึกเพ่ิมเติมใน
โฟลเดอร์หลัก

กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยังหน้าจอโฟลเดอร์ก่อนหน้า

ปุ่ม RPT :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กด ปุ่ม RPT และ เพลง ปัจจ ุบัน จะ เล่น อย่างต่อ เนื่อง

ปุ่ม MIX :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ่ม MIX และเพลงทั้งหมดจะเล่นแบบสุ่ม
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ปุ่ม DISP :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในขณะท่ี CD ท่ีมีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก CD-text/ID3-
text) กำลังเล่น ช่ือของเพลงท่ีกำลังเล่นจะแสดงขึ้น

เม่ือกดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แสดงขึ้นมาพร้อมกับชื่อเพลงดังต่อไปนี้:

ความยาวเพลง (Track time) ? ชื่อศิลปิน (Artist name)
? ช่ืออัลบ้ัม (Album title) ? ความยาวเพลง (Track
time)

รายละเอียดเพลง:

กดปุ่ม DISP ค้างไว้ จะทำให้หน้าจอเปล่ียนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยัง
หน้าจอก่อนหน้า

ปุ่ม CD Eject :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่อกดปุ่ม CD eject ในขณะที่สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่
ท่ี ตำแหน่ง “ON” หรือ “ACC” CD จะถูก ดันออกมา

ถ้า CD เลื่อนออกมาโดยการกดปุ่ม CD eject แล้วไม่ได้นำ
ออกจากช่องใส่แผ่นภายใน 20 วินาที CD จะถูกดึงกลับ
เข้าไปอัตโนมัติเพื่อป้องกันแผ่น

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus)
GUID-26AD8EBE-5ED6-4FBE-AE59-CA42451FD8C9

การทำงานหลักของอุปกรณ์ USB :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)” (หน้า 4-47) เชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ
USB เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ สามารถใช้งานอุปกรณ์
หน่วยความจำ USB ได้อัตโนมัติ

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

ถ้าระบบปิดลงขณะที่อุปกรณ์หน่วยความจำ USB กำลังเล่น
อยู่ หากกดปุ่มหมุน Power/VOL ระบบจะเริ่มอุปกรณ์หน่วย
ความจำ USB

การทำงานต่อไปนี้จะคล้ายการทำงานของคอมแพ็คดิสก์
(CD) สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การทำงานของเครื่อง
เล่น CD” (หน้า 4-44)

. ดูรายการ (List view)

. การค้นหาแบบรวดเร็ว (Quick search)

. (Seek/track)

. MIX (เล่นแบบสุ่ม)

. RPT (เล่นเพลงซ้ำ)

. การค้นหาโฟลเดอร์ (Folder browsing)

ปุ่ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการใช้งานอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ให้กดปุ่ม
MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่า จะ เลือก โหมด USB/iPod ได้

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

เมื่อเล่นเพลงที่ มีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู่ ชื่อ
เพลงที่กำลังเล่นอยู่จะแสดงขึ้นมา

เม่ือกดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แสดงขึ้นมาพร้อมกับชื่อเพลงดังต่อไปนี้:

ความยาวเพลง (Track time) ? ชื่อศิลปิน (Artist name)
? ช่ืออัลบ้ัม (Album title) ? ความยาวเพลง (Track
time)

รายละเอียดเพลง:

กดปุ่ม DISP ค้างไว้ จะทำให้หน้าจอเปล่ียนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม กดปุ่ม Back เพื่อกลับไปยัง
หน้าจอการแสดงผลหลัก

การทำงานของเครื่องเล่น iPod
GUID-D22E6FAB-5094-4B8B-A8EF-05693106E5EE

การเชื่อมต่อ iPod :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เช่ือมต่อ iPod เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ USB ด้วยสาย
เคเบิ้ล USB ที่มากับเครื่อง iPod ของท่าน

ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด โปรดดูที่ “ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)” (หน้า 4-47)

เม่ือเช่ือมต่อ iPod เข้ากับรถยนต์ สามารถเลือกรายการ
เพลงที่บันทึกใน iPod ได้โดยการใช้ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง
ของรถยนต์เท่านั้น

* iPod และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจด
ทะเบียนไว้และเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple
Inc. ท่ีได้ รับการคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศอื่น ๆ

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

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

ระบบจะสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ท้ังหมด (ทั้งในอดีต
และอนาคต) ที่รองรับ Apple Accessory Protocol บนการ
เชื่อมต่อ USB

รวมถึง (และไม่จำกัดเพียง):

. อุปกรณ์ iPod รุ่นที่ 5
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. iPod คลาสสิก I และ II (รุ่นที่ 6 และ 7)

. i To u c h ร ุ่ น ท่ี O S 1 , 2 , 3 , 4 แล ะ ถั ด ไ ป

. i P h o n e ร ุ่ น ท่ี O S 1 , 2 , 3 , 4 แล ะ ถั ด ไป

. iPod นาโน (1G, 2G, 3G)

. iPad 1, 2 และ 3

หมายเหตุ:

ระบบเครื่องเสียงนี้ไม่รองรับการชาร์จ iPad

ปุ่ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อใช้งาน iPod ให้กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่าจะเลือก
โหมด USB/iPod แล้ว กด ปุ่ม หม ุน MENU/ENTER

การทำงานหลักของ iPod :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

อินเตอร์เฟซ:

อินเตอร์เฟซสำหรับการทำงานของ iPod แสดงอยู่บน
หน้าจอระบบเครื่องเสียงจะคล้ายกับอินเตอร์เฟซของ iPod
ใช้ ปุ่ม หม ุน MENU/ENTER เพื่อ เล่น เพลง บน iPod

รายการต่อไปนี้สามารถเลือกได้จากหน้าจอรายการเมนู

. รายการเพลง (Playlists)

. ศิลปิน (Artists)

. อัลบั้ม (Albums)

. เพลง (Tracks)

. อื่น ๆ (More)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละรายการ โปรดดูที่คู่มือการ
ใช้งานของ iPod

การทำงานต่อไปนี้จะคล้ายการทำงานของคอมแพ็คดิสก์
(CD) สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การทำงานของเครื่อง
เล่น CD” (หน้า 4-44)

. ดูรายการ (List view)

. การค้นหาแบบรวดเร็ว (Quick search)

. (Seek/track)

. MIX (เล่นแบบสุ่ม)

. RPT (เล่นเพลงซ้ำ)

. การค้นหาโฟลเดอร์ (Folder browsing)

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

เมื่อเล่นเพลงที่ มีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู่ ชื่อ
เพลงที่กำลังเล่นอยู่จะแสดงขึ้นมา

เม่ือกดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แสดงขึ้นมาพร้อมกับชื่อเพลงดังต่อไปนี้:

ความยาวเพลง (Track time) ? ชื่อศิลปิน (Artist name)
? ช่ืออัลบ้ัม (Album title) ? ความยาวเพลง (Track
time)

รายละเอียดเพลง:

กดปุ่ม DISP ค้างไว้ จะทำให้หน้าจอเปล่ียนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
ให้กดปุ่ม Back

การทำงานของเครื่องเสียง Bluetooth®
GUID-3EB18206-980E-45A6-BF68-3F770A602372

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

Bluetooth® เป็นเครื่องหมายทาง
การค้าของ Bluetooth SIG, Inc.
และได้อนุญาตให้บริษัท Visteon
จำกัด เป็นผู้ใช้สิทธิบัตร

คำแถลงการณ์ของ CE :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพราะฉะนั้น บริษัท Visteon Corp. จึงขอประกาศว่าระบบ
นี้ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อกำหนดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ตามกฎบัญญัติ 1999/5/EC

NSY0105

หมายเหตุ:

ร ะบบ เค ร่ือง เ สียง จะ รองรั บ เฉพาะ อ ุ ปกรณ์
Bluetooth® ที่มี AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) เวอร์ชั่น 1.3 หรือ 1.0 หรือเก่ากว่า
เท่านั้น
การทำงานหลักของสัญญาณเสียงจาก
Bluetooth® :

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

JVH0848X

เพื่อเล่นเคร่ืองเสียง Bluetooth® อุปกรณ์เคร่ืองเสียง
Bluetooth® จำเป็น ต้อง เช่ือม ต่อ กับระบบในรถยนต์
สำหรับขั้นตอนการ เช่ือม ต่อ โปรดดูที่ “การ เชื่อม ต่อ
อุปกรณ์” (หน้า 4-51)

ปุ่ม MEDIA:
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เพ่ือใช้งานสัญญาณเสียงจาก Bluetooth® ให้ปฏิบัติตาม
วิธีต่อไปนี้:

กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว่า “BT Audio” จะแสดงขึ้น

รูปแบบการแสดงผล Ⓐ หรือ Ⓑ ท่ีแสดงบนระบบเคร่ือง
เสียงอาจแตกต่างกันไปตามรุ่น Bluetooth® ของอุปกรณ์

ปุ่ม Seek/track

กดปุ่ม หรือ ค้างไว้ เพ่ือเร่งเพลงไปข้างหน้า
หรือข้างหลัง เมื่อปล่อยปุ่ม เพลงจะเล่นด้วยความเร็วปกติ

การเปลี่ยนเพลงถัดไป/ก่อนหน้า:

เพลงจะข้ามไปเพลงถัดไปหรือย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น
ของเพลงปัจจุบันโดยการกดปุ่ม หรือ หนึ่งคร้ัง
กดปุ่ม หรือ มากกว่าหนึ่งครั้ง เพื่อข้ามเพลงไป

ปุ่ม DISP:

ถ้าเพลงมีแท็กข้อมูลเพลง (แท็ก ID3) ชื่อของเพลงที่เล่น
อยู่จะแสดงขึ้น ถ้าไม่มีแท็ก หน้าจอจะไม่แสดงข้อความ
ใด ๆ

เม่ือกดปุ่ม DISP ซ้ำ ๆ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเพลงจะ
แสดงขึ้นมาพร้อมกับชื่อเพลง

การกดปุ่ม DISP ค้าง จะทำให้หน้าจอเปลี่ยนเป็นหน้า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม ซ่ึงหลังจากน้ันสองถึงสาม
วินาทีจะเปลี่ยนกลับไปเป็นหน้าจอหลัก หรือกดปุ่ม DISP
สั้น ๆ

การทำงานของเครื่องเล่นอุปกรณ์ AUX
GUID-B0570C95-B35C-4874-B588-225A570A9A1D

แจ็กเสียบ AUX ติดตั้งอยู่ที่ส่วนล่างของแผงหน้าปัด โปรด
ดูท่ี “แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ์เสริม)” (หน้า 4-48) แจ็ก
เสียบ AUX จะ รับสัญญาณเสียงสัญญาณเข้าอนาล็อก
มาตรฐานจากอุปกรณ์ เช่น เคร่ืองเล่นเทป เคร่ืองเล่น CD
เครื่องเล่น MP3 หรือโน้ตบุ๊ค

เมื่อต่ออุปกรณ์เล่นเพลงเข้ากับระบบเครื่องเสียง แนะนำให้
ใช้สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เพราะการใช้สายแบบ
โมโน อาจ มี ผล ต่อ การ เล่น เพลง ของ เครื่อง เสียง

คำเตือน:

ห้ามให้สายเคเบ้ิลหรืออุปกรณ์ภายนอกเชื่อมต่อกับ
ข้ัว AUX เพราะจะมีผลกระทบกับการขับข่ีของท่าน

หมายเหตุ:
. ระดับเสียงจะดังมากข้ึนหรือเบาลง ข้ึนอยู่ กับ

อุปกรณ์ภายนอก
. เมื่อ AUX สัมผัสกับปลั๊กของขั้วต่อสายเคเบิ้ลอาจ

ส่งผลให้ได้ยินเสียงรบกวน
. อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อไม่สามารถใช้งานได้

ด้วย ระบบ เครื่อง เสียงหลัก ระดับ เสียง และ
คุณภาพของเสียงสามารถปรับได้

. ชื่อเพลงในอุปกรณ์ภายนอกไม่สามารถแสดงขึ้น
บนหน้าจอเครื่องเสียง

. สำหรับแหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ภายนอก ให้ใช้
แบตเตอรี่พิเศษ อุปกรณ์ภายนอกไม่สามารถ
ชาร์จไฟกับขั้ว AUX ได้ อาจมีเสียงรบกวนถ้า
CD วิทยุ ฯลฯ ทำงานในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่กับ
ช่องจ่ายไฟของรถยนต์

ปุ่ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อเปล่ียนไปเป็นโหมด AUX ให้กดปุ่ม MEDIA ซ้ำ ๆ
จนกว่าจะเลือกโหมด AUX ได้

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus)

PD23A1-4D9E5DFC-F734-4D3B-9979-B2B6CAC195D4

คำเตือน:

ห้ามเสียบ ถอด หรือใช้งานอุปกรณ์ USB ขณะขับข่ี
เพราะการทำเช่นนั้นอาจทำให้เสียสมาธิซึ่งอาจทำให้
สูญเสียการควบคุมรถยนต์ และก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
หรือการบาดเจ็บที่ร้ายแรงได้

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แรงฝืนเสียบอุปกรณ์ USB ลงในช่อง
เสียบขั้วต่อ USB การเสียบอุปกรณ์ USB ที่เอียง
หรือกลับข้างลงในช่องเสียบ อาจทำให้ช่องเสียบ
เกิดความ เสียหายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจ ว่า
อ ุปกรณ์ USB สามารถต่อ เข้ากับ ช่อง เสียบ
อุปกรณ์ USB ได้อย่างถูกต้อง

. ห้ามจับฝาครอบช่องเสียบอุปกรณ์ USB (ถ้ามี
ติด ต้ัง)ขณะที่ดึงอุปกรณ์ USB ออกจากช่อง
เสียบ เพราะอาจทำให้ช่องเสียบและฝาครอบเกิด
ความเสียหาย

. ห้ามปล่อยสายเคเบิ้ล USB ไว้ในที่ซึ่งสามารถดึง
ออกได้ เนื่องจากการดึงสายเคเบิ้ลอาจทำให้ช่อง
เสียบเกิดความเสียหาย

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการใช้และรักษา
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อุปกรณ์อย่างถูกต้อง

JVH1886X

ตัวอย่าง
ช่อง เสียบ อ ุปกรณ์ USB ติด ต้ัง อย ู่ ท่ี ส่วน ล่าง ของ
แผงหน้าปัด เสียบอุปกรณ์ USB หรือข้ัวต่อ iPod เข้ากับ
ช่องเสียบ

แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ์เสริม)
PD23A1-BBD1AD38-69B3-4371-A83D-2ED934B3720E

JVH1259X

ตัวอย่าง
แจ็กเสียบ AUX ติดตั้งอยู่ ท่ี ส่วน ล่างของแผงหน้าปัด
อุปกรณ์เครื่องเสียงที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ เช่น เครื่อง
เล่น MP3 บางรุ่น สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบผ่านแจ็ก
เสียบ AUX

ก่อนจะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแจ็ก ให้ปิดเครื่อง
อุปกรณ์พกพาก่อน

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับแจ็กเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม
เพื่อเลือกโหมด (ขึ้นอยู่กับระบบเครื่องเสียง) ซ้ำ ๆ จนกว่า
หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นโหมด AUX

เมื่อต่ออุปกรณ์เล่นเพลงเข้ากับระบบเครื่องเสียง แนะนำให้
ใช้สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เพราะการใช้สายแบบ
โมโน อาจ มี ผล ต่อ การ เล่น เพลง ของ เค ร่ือง เสียง

การดูแลรักษาและการทำความสะอาด
CD/หน่วยความจำ USB

PD23A1-F386FC2F-5971-414B-AB0E-53F33CDC4C3E

CD
PD23A1-A7E27739-B9E4-465D-9530-E602D0011802

SAA0451

. จับบริเวณขอบแผ่น ห้ามจับบนผิวหน้าของแผ่น หรือ
งอแผ่น

. เก็บแผ่นในกล่องทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

. ทำความสะอาด โดยใช้ผ้าที่สะอาดและนุ่มเช็ดพื้นผิว
ของแผ่นจากตรงกลางไปยังขอบ ห้ามเช็ดแผ่นวนเป็น
วง

ห้าม ใช้ น้ำยา ทำ ความ สะอาด แผ่น ทั่ วไป หรือ

แอลกอฮอล์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
. บริเวณขอบนอกและขอบในของแผ่นที่ยังใหม่อาจยัง

ขรุขระอยู่ ใช้ด้านข้างของปากกาหรือดินสอขัดบริเวณ
ขอบนอกและขอบใน เพื่อลบความขรุขระ

หน่วยความจำ USB
PD23A1-A8461194-D397-4FA0-9523-167D72022B4A

. ห้าม วาง วัตถ ุ ที่ หนัก ลง บนหน่วย ความ จำ USB

. ห้ามเก็บหน่วยความจำ USB ไว้ในบริเวณที่มีความชื้น
สูง

. ห้ามวางหน่วยความจำ USB ให้รับแสงแดดโดยตรง

. ห้ามทำของเหลวหกลงบนหน่วยความจำ USB

โปรดดูที่ ค ู่ มือการใช้งานหน่วยความจำ USB สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

สวิตช์บนพวงมาลัยสำหรับควบคุมเครื่อง
เสียง (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-7A3C01F6-9830-4DD9-A05B-53B465CAD85E

JVH0686X

① สวิตช์เลือก SOURCE
② สวิตช์เปลี่ยนคลื่น
③ สวิตช์ควบคุมระดับเสียง
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สวิตช์เลือก SOURCE
GUID-AC9F26CD-7DF4-4293-AF19-5091E4EC045A

กดสวิตช์เลือก SOURCE เพื่อเปลี่ยนโหมดไปยังแหล่ง
ที่มาที่มีอยู่

สวิตช์เปลี่ยนคลื่น
GUID-A2B302DE-FC28-48C0-9754-E1B8EFF18C90

กดสวิตช์ข้ึนหรือลง เพ่ือเลือกช่อง เพลง หรือโฟลเดอร์
เมื่อรายการแสดงขึ้นบนหน้าจอ

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

. กด DOWN /UP สั้น ๆ

เ พ่ื อ ไป ยัง ช่อง ที่ ตั้ ง ไ ว้ ถัด ไป ห รือ ก่ อน ห น้า
. กด DOWN /UP นานขึ้น

เพื่ อ ไป ยั ง สถา นี / ช่ อ ง ถั ด ไป หรื อ ก่ อน หน้ า

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

. กด DOWN /UP สั้น ๆ

เพื่อเล่นเพลงถัดไปหรือช่วงต้นของเพลงปัจจุบัน (ถ้า
กดปุ่มทันทีหลังจากเพลงปัจจุบันเร่ิมเล่นจะไปยัง
เพลงก่อนหน้า)

. กด DOWN /UP นานขึ้น

เพื่อเร่งไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ

CD ที่มี MP3/WMA, iPod, อุปกรณ์ USB หรือ
เครื่องเสียง Bluetooth® (ถ้ามีติดตั้ง) :

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

. กด DOWN /UP สั้น ๆ

เพื่อเล่นเพลงถัดไปหรือช่วงต้นของเพลงปัจจุบัน (ถ้า
กดปุ่มทันทีหลังจากเพลงปัจจุบันเร่ิมเล่นจะไปยัง
เพลงก่อนหน้า)

. กด DOWN /UP นานขึ้น

เพื่อเปลี่ยนโฟลเดอร์ (เมื่อโฟลเดอร์สุดท้ายถูกเปลี่ยน
จะเลือกแผ่นต่อไป)

สวิตช์ควบคุมระดับเสียง
GUID-6DD88099-AF2A-48F9-90BA-BA670942AB1A

กดปุ่ม + หรือ − เพ่ือเพ่ิมหรือลดระดับเสียง

PD23A1-EF6D36F4-7D99-4173-9F61-88742CFC33D7

เมื่อติดตั้งวิทยุ CB วิทยุสมัครเล่น หรือโทรศัพท์ท่ีใช้ใน
รถยนต์มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้ ไม่เช่นนั้น อุปกรณ์ชิ้นใหม่
อาจส่งผลกระทบต่อระบบควบคุมเครื่องยนต์ และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

ข้อควรระวัง:

. ควรทำการติดตั้งเสาอากาศให้ห่างจากโมดูล
ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

. ติดตั้งสายไฟเสาอากาศให้ห่างจากชุดสายไฟ
ควบคุมเคร่ืองยนต์อย่างน้อย 20 ซม. (8 นิ้ว)
ห้ามเดินสายไฟเสาอากาศติดกับชุดสายไฟใด ๆ

. ปรับ อัตราส่วน คลื่น นิ่ง ตามที่ ผ ู้ ผลิต แนะนำ

. เชื่อมต่อสายกราวด์จากตัว วิทยุ เข้ากับตัวถัง

. สำหรับรายละเอียด กรุณาปรึกษาศูนย์บริการ
นิสสัน

หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-49

โทรศัพท์ที่ใช้ในรถยนต์ และวิทยุ CB
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4-50 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

PD23A1-BD69E253-3F8D-4405-A2C0-4228B287ECD9

คำเตือน:

. ควรใช้โทรศัพท์หลังจากหยุดรถยนต์ในสถานที่ที่
ปลอดภัย หากจำเป็นต้องใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ
ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงตลอดเวลา เพ่ือ
ให้ผู้ ขับข่ีมีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

. หากพบว่าไม่สามารถใช้สมาธิได้อย่างเต็มท่ีใน
การบังคับควบคุมรถขณะที่ใช้โทรศัพท์ ให้ขับรถ
ไปจอดในบริเวณที่ปลอดภัยก่อนใช้โทรศัพท์

ข้อควรระวัง:

เพื่อหลีกเล่ียงการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ รถยนต์ ใช้
โทรศัพท์หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์เท่านั้น

Bluetooth® เป็นเทคโนโลยีการส่ือสารวิทยุแบบไร้สาย
ระบบนี้จะใช้กับระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี เพื่อให้สามารถขับ
รถยนต์ได้อย่างสะดวกสบาย

เพื่อใช้งานระบบแฮนด์ฟรี Bluetooth® ต้องตั้งค่าโทรศัพท์
มือถือของท่านก่อน สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การตั้ง
ค่า Bluetooth®” (หน้า 4-51) เม่ือ ต้ัง ค่าแล้ว โหมด
แฮนด์ฟรีของโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้จะทำงานโดย
อัตโนมัติ (ผ่าน Bluetooth®) เ ม่ือ เ ข้า มา ใน ระยะ

ข้อความแจ้งเตือนจะแสดงขึ้นบนหน้าจอเครื่องเสียง เม่ือ
เช่ือมต่อโทรศัพท์ เมื่อมีการรับสายโทรเข้า และเมื่อเร่ิม
การใช้โทรศัพท์

เมื่อมีการใช้โทรศัพท์ จะใช้ปุ่มควบคุมบนชุดเครื่องเสียง
ไมโครโฟน และปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยสำหรับการสื่อสาร
แบบแฮนด์ฟรี

ถ้าระบบเครื่องเสียงกำลังใช้งานอยู่ขณะน้ัน วิทยุ, CD,
iPod, เคร่ืองเสียง USB, เคร่ืองเสียง Bluetooth® หรือ

โหมดแหล่งข้อมูลอุปกรณ์เสริม จะเงียบลงจนกระท่ังการ
ใช้โทรศัพท์หยุดไป

ระบบ Bluetooth® อาจไม่สามารถเช่ือมต่อกับโทรศัพท์
มือถือได้ เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้:

. โทรศัพท์ มือ ถือ อย ู่ ห่าง จาก รถยนต์ มาก เกิน ไป

. ไม่ได้เปิดใช้งานโหมด Bluetooth® ในโทรศัพท์
มือถือ

. ยัง ไม่ ได้ จับคู่ โทรศัพท์มือ ถือของท่านกับ ระบบ
Bluetooth® ของชุดเครื่องเสียง

. โทรศัพท์มือถือไม่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth ®

หมายเหตุ:
. สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่คู่มือการใช้งาน

โทรศัพท์มือถือของท่าน
. สำหรับการช่วยเหลือด้านการเช่ือมต่อโทรศัพท์

มือถือ โปรดติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

ข้อมูลระเบียบข้อบังคับ
PD23A1-B5444140-C5EF-4D29-94F1-86FF505A8251

เครื่องหมายทางการค้า Bluetooth®
PD23A1-9C05BAE4-DD4E-4AAC-9CEF-20F767C90AF7

Bluetooth® เป็น เครื่องหมาย การ
ค้าของ Bluetooth SIG, Inc. และ
ได้ อนุญาต ให้ บริษัท Visteon
จำกัด เป็น ผู้ ใช้ สิทธิ บัตร

คำแถลงการณ์ของ CE
PD23A1-D83F5CFA-1A13-40A8-AC68-51C11222CBB8

บริษัท Visteon Corp. ขอประกาศว่าระบบนี้ได้ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดที่จำเป็นและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามกฎ
บัญญัติ 1999/5/EC

NSY0105

หมายเหตุ:

ร ะบบ เค ร่ือง เสี ย ง จะ รองรั บ เฉพาะ อ ุ ปกรณ์
Bluetooth® ที่มี AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile) เวอร์ชั่น 1.3 หรือ 1.0 หรือเก่ากว่า
เท่านั้น

ปุ่มควบคุมและไมโครโฟน
PD23A1-9DF2BF14-26E4-421F-8C28-693EF1EEDCE9

ชุดเครื่องเสียง:

ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

(สำหรับเครื่องเสียงแบบ B และแบบ C)
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JVH0856X

สำหรับเครื่องเสียงแบบ B

JVH1887X

สำหรับเครื่องเสียงแบบ C
1. ปุ่ม A-Z
2. ปุ่ม Back
3. ปุ่ม Phone
4. ปุ่มหมุน MENU/ENTER
ปุ่มควบคุมบนพวงมาลัย:

JVH1883X

สำหรับเครื่องเสียงแบบ B

JVH0855X

สำหรับเครื่องเสียงแบบ C
1. ปุ่มควบคุมระดับเสียง -/ +

กด ปุ่ม เพื่อ เพิ่ม หรือ ลด ระดับ เสียง ของ ลำโพง

2. ปุ่ม Phone send
. รับสายเรียกเข้าโดยการกดหนึ่งครั้ง
. โทรซ้ำหมายเลขท่ีโทรออกล่าสุดโดยการกดปุ่ม
นานกว่า 2 วินาที

3. ปุ่ม Phone end
. ปฏิเสธสายเรียกเข้าโดยการกดปุ่มขณะที่ มีสาย
เรียกเข้า

. สิ้นสุดการโทรโดยการกดปุ่มหนึ่งครั้ง
ไมโครโฟน:

ไมโครโฟน ติดตั้ง อยู่ บริเวณ ท่ี ใกล้กับ ไฟอ่านแผนที่

การตั้งค่า Bluetooth®
PD23A1-452CA097-A896-41A8-98C1-BE034F64F2B0

การเชื่อมต่ออุปกรณ์
PD23A1-4C128515-AD83-4D11-8948-344D0BCA3F99

เข้าไปยังเมนูการต้ังค่าโทรศัพท์ผ่านปุ่ม บนชุด
เค ร่ือง เสียง หรือ ปุ่ม บน พวง มาลัย เลือก ปุ่ม
“Bluetooth” แล้วตรวจสอบว่าได้เปิด Bluetooth® ไว้หรือ
ไม่ (ถ้าไม่ได้เปิดไว้ ให้กดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อ
เปิด)

เพื่อตั้งค่าการเช่ือมต่อ (เช่ือมต่อหรือลงทะเบียน) ระบบ
Bluetooth® กับโทรศัพท์มือถือ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดัง
ต่อไปนี้

1. หากต้องการเช่ือมต่ออุปกรณ์ ให้เลือกปุ่ม “Scan
device” (ค้นหาอุปกรณ์) หรือ ปุ่ม “Pair device”
(เชื่อมต่ออุปกรณ์) บนหน้าจอ

2. ข้อความเตือนจะแสดงขึ้นเมื่ออุปกรณ์ทำการเชื่อมต่อ
เสร็จแล้ว

3. หน้าจอจะกลับไปเป็นสถานะแหล่งข้อมูลเสียงปัจจุบัน
หลังจากการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น

. ขณะท่ีกำลังเช่ือมต่อ Bluetooth® ไอคอนต่อไปนี้จะ
แสดงขึ้นบนหน้าจอ
— : ตัวแสดงความแรงของสัญญาณ
— : ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่*
— : ตัวแสดงการเชื่อมต่อ Bluetooth® ON

*: ถ้าแบตเตอรี่ต่ำแสดงขึ้นมา จะต้องชาร์จไฟ
อุปกรณ์ Bluetooth® ใหม่โดยเร็ว
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4-52 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® ที่แตกต่างกัน
ได้ถึง 5 เครื่อง อย่างไรก็ตาม สามารถทำการสนทนา
ผ่านโทรศัพท์มือถือได้เพียงครั้งละหน่ึงเครื่องเท่านั้น
และหากลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth® ที่แตกต่าง
กัน 5 เครื่องแล้ว จะสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่
ได้โดยการลงทับอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งใน 5 เครื่องนั้น
เท่านั้น

. ขั้นตอนการจับคู่และการใช้งานอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับประเภทของอุปกรณ์และอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งาน
ได้ โปรดดูที่คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth®

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายการตั้งค่า
PD23A1-0B3D36B4-9169-4636-B4C9-F7863A851717

เพื่อตั้งค่าระบบ Bluetooth® กับอุปกรณ์ รายการต่อไปนี้จะ
แสดงขึ้น:

JVH0847X

. ค้นหาอุปกรณ์ (Scan devices)

แสดงอุปกรณ์ Bluetooth® ที่ใช้งานได้ทั้งหมดที่มอง
เห็นและเร่ิมการเชื่อมต่อ Bluetooth® จากชุดเครื่อง
เสียง

. เชื่อมต่ออุปกรณ์ (Pair device)

เร่ิมการเช่ือมต่อ Bluetooth® จากโทรศัพท์มือถือ
. เลือกอุปกรณ์ (Sel. device)

อุปกรณ์ Bluetooth® ท่ีถูกจับคู่แล้วถูกแสดงรายการ
ไว้และสามารถเลือกสำหรับการเชื่อมต่อได้

. ลบอุปกรณ์ (Del. device)

สามารถลบอุปกรณ์ Bluetooth® ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
ออกได้

. Bluetooth

ถ้า ปิดการ ต้ัง ค่า น้ี การ เชื่อม ต่อ ระหว่างอุปกรณ์
Bluetooth® และโมดูล Bluetooth® ในรถยนต์จะถูก
ยกเลิก

ค้นหาอุปกรณ์ (Scan devices) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุ่ม บนชุดเคร่ืองเสียง หรือปุ่ม บน
พวงมาลัย เลือกปุ่ม “Scan devices” (ค้นหาอุปกรณ์)
ชุดเคร่ืองเสียงจะค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth® และ
แสดงอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ค้นเจอ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ Bluetooth® ของท่าน
ใช้งานได้

2. เลือกอุปกรณ์ท่ีจะจับคู่ด้วยปุ่มหมุน MENU/ENTER

3. ขั้น ตอนการ จับ ค ู่ ขึ้น อย ู่ กับ อ ุปกรณ์ ท่ี เชื่อม ต่อ:

a. อุปกรณ์ที่ไม่มีรหัส PIN:

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® จะเชื่อมต่อโดย
อัตโนมัติ โดยไม่มี การป้อน ข้อมูล ใด ๆ เพ่ิม เติม

b. อุปกรณ์ที่มีรหัส PIN:

มีสองวิธีในการจับคู่ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์:
. แบบ A:

ข้อความ “To pair” (จับคู่) และ “Enter Pin” (ใส่
รหัส Pin) 0000 จะแสดงขึ้น

ยืนยัน ร หัส PIN บน อ ุปกรณ์ การ เ ช่ือม ต่อ
Bluetooth® จะเริ่มขึ้น

. แบบ B:

ข้อความ “Pairing request” (คำส่ังจับคู่) และ
“Confirm password” (ยืนยันรหัสผ่าน) รหัสผ่าน
6 หลักจะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ รหัสท่ีเหมือนกัน
จะแสดงขึ้นบนอุปกรณ์ ถ้ารหัสเหมือนกัน ให้ยืนยัน
บนอุปกรณ์

การเชื่อมต่อ Bluetooth® จะเริ่มขึ้น

เชื่อมต่ออุปกรณ์ (Pair device) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. เปิด Bluetooth® บนชุด เครื่อง เสียง โปรดดู ที่
“Bluetooth” (หน้า 4-53)

. ใช้ชุดเครื่องเสียงเพื่อจับคู่:

กดปุ่ม บนชุดเคร่ืองเสียง หรือปุ่ม บน
พวง มาลัย เลือก ปุ่ม “Pair Device” (เชื่อม ต่อ
อุปกรณ์)

ขั้นตอนการจับคู่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth® ที่
เชื่อมต่อ:
1) อุปกรณ์ที่ไม่มีรหัส PIN:

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® จะเชื่อมต่อโดย
อัตโนมัติ โดยไม่มี การป้อน ข้อมูล ใด ๆ เพ่ิม เติม
2) อุปกรณ์ที่มีรหัส PIN:

มี สอง วิธี ในการ จับคู่ ขึ้น อยู่ กับ อ ุปกรณ์ สำหรับ
รายละเอียดขั้นตอนที่ ถ ูก ต้อง โปรดดูที่ “ค้นหา
อุปกรณ์ (Scan devices)” (หน้า 4-52)

. ใช้เครื่องเสียง Bluetooth®/โทรศัพท์มือถือเพื่อจับคู่:
1) เปิดโหมดการค้นหาสำหรับอุปกรณ์ Bluetooth®

ถ้าโหมดการค้นหาตรวจพบเครื่องเสียงแล้ว จะแสดง
ขึ้นบนหน้าจอของอุปกรณ์
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2) เลือกอุปกรณ์ท่ีแสดงว่า “My Car” (รถของฉัน)
3) ใส่หมายเลขรหัสที่แสดงขึ้นบนอุปกรณ์ที่เช่ือม

ต่อด้วยแป้นพิมพ์ของอุปกรณ์ แล้วกดปุ่มยืนยัน
บนอุปกรณ์ Bluetooth®

สำหรับรายละเอียด โปรดดู ท่ีคู่มือการใช้งานอุปกรณ์
Bluetooth®

เลือกอุปกรณ์ (Sel. device) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

รายการอุปกรณ์ที่ จับ คู่ จะ แสดงอุปกรณ์ เคร่ือง เสียง
Bluetooth® หรือโทรศัพท์มือถือที่จับคู่หรือลงทะเบียนกับ
ระบบไว้แล้ว เลือกอุปกรณ์ที่ เหมาะสมเพื่อเช่ือมต่อกับ
ระบบ

สัญลักษณ์ต่อไปน้ี (ถ้ามีติดต้ัง) แสดงความสามารถของ
อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน:

. : ใช้เป็นโทรศัพท์มือถือ

. : ส่งข้อมูล เสียง (A2DP – Advanced Audio
Distribution Profile)

ลบอุปกรณ์ (Del. device) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หากต้องการลบอุปกรณ์ท่ีลงทะเบียนไว้ออกจากระบบ
Bluetooth® ให้ทำการเลือกอุปกรณ์ที่ลงทะเบียน แล้วกด
ปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อยืนยันการลบ

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

ถ้าปิดสัญญาณ Bluetooth® ข้อความเตือน “ON/OFF”
(เปิด/ปิด) จะปรากฏขึ้นเมื่อเลือก “Bluetooth” จากเมนู
โทรศัพท์ (กดปุ่ม เพ่ือแสดงเมนูโทรศัพท์) การเปิด
สัญญาณ Bluetooth® ให้กดปุ่มหมุน MENU/ENTER และ
หน้าจอต่อมาจะปรากฏข้ึน เลือก “ON” (เปิด) และกดปุ่ม
หมุน MENU/ENTER เพ่ือแสดงหน้าจอเมนูการตั้ง ค่า
Bluetooth®

การใช้งานระบบ
PD23A1-D7C021DB-4A95-4462-830D-C2CDD9870B63

สามารถใช้งานโหมดแฮนด์ฟรีได้โดยใช้ปุ่ม บนชุด
เครื่องเสียง หรือปุ่ม บนพวงมาลัย

การรับสาย
PD23A1-88F22BBE-2750-46B8-95C1-F31E7E701D42

เม่ือรับสายเรียกเข้า หน้าจอจะแสดงหมายเลขของสายที่
โทรเข้า (หรือข้อความเตือนว่าไม่สามารถแสดงหมายเลข
ของสายท่ีโทรเข้าได้) สำหรับไอคอนแสดงการทำงาน
หากต้องการเลือกไอคอน ให้หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER
กดหมุน MENU/ENTER เพ่ือเลือกไอคอนท่ีอยู่ในแถบ
เลือก

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

รับโทรศัพท์โดยการเลือก บนหน้าจอหรือโดยการกด
บนพวงมาลัย

ระหว่าง การ สนทนา ไอคอน ต่อ ไป นี้ จะ แสดง ขึ้น:

. :

เลือกรายการนี้เพื่อจบการสนทนา
. :

เลือกรายการนี้เพื่อพักสายปัจจุบัน
. :

เลือก รายการนี้ เ พ่ือ โอนสายจาก ระบบโทรศัพท์
แ ฮ น ด์ ฟ รี ไ ป ยั ง โ ท ร ศั พท์ มื อ ถื อ ข อ ง ท่ า น

. :

เลือกรายการนี้เพ่ือโอนสายกลับไปยังระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรีจากโทรศัพท์มือถือ

. #123:

เลือกรายการน้ีเพ่ือพิมพ์ตัวเลขระหว่างสนทนา เช่น
ใช้งานฟังก์ชันนี้เมื่อได้รับคำแนะนำจากระบบอัตโนมัติ
ให้กดหมายเลขเพิ่ม

. :

เลือกรายการนี้ เพ่ือสลับระหว่างสายแรกและสายท่ี
สอง โปรดดู ท่ี “สายเรียกเข้าที่สอง” (หน้า 4-55)

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

เลือก เพ่ือพักสาย เลือก เพ่ือกลับสู่สายสนทนา
เลือก เพื่อวางสาย

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

เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า เลือก หรือกด บน
พวงมาลัย

การโทรออก
PD23A1-4E5C0ACE-B370-455F-A75D-533FE6C32DE3

คำเตือน:

ควรจอดรถในที่ปลอดภัย และใส่เบรกมือก่อนทำการ
โทรออก

JVH0863X

การ โทร ออก สามารถ ใช้ วิ ธี ใด วิ ธี ห น่ึง ดัง ต่อ ไป นี้ :

. การโทรออกจากสมุดโทรศัพท์

. กด หมายเลข ท่ี ต้อง การ โทร ออก ด้วย ตนเอง

หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-53
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4-54 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

. ต่อหมายเลขซ้ำ

. ใช้ประวัติการโทร (เมนูรายการโทร)
— สายโทรออก
— สายเข้า
— สายที่ไม่ได้รับ

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

เม่ือเชื่อมต่อ Bluetooth® ระหว่างโทรศัพท์มือถือท่ีลง
ทะเบียนและระบบแฮนด์ฟรี ข้อมูลของสมุดโทรศัพท์จะถูก
ส่งไปยังระบบแฮนด์ฟรีโดยอัตโนมัติ การส่งข้อมูลอาจใช้
เวลาสักพักหนึ่งก่อนเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ:
ข้อมูลสมุดโทรศัพท์จะถูกลบเมื่อ:
. เปลี่ยนเป็นโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นที่ลงทะเบียน

แล้ว
. โทรศัพท์มือถือถูกตัดการเชื่อมต่อ
. โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนแล้วถูกลบออกจาก

ระบบเครื่องเสียง

1. กดปุ่ม บนชุดเคร่ืองเสียง หรือปุ่ม บน
พวงมาลัย

2. หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเล่ือนแถบเลือกไป
ท่ี “Phone Book” (สมุดโทรศัพท์) และกดปุ่มหมุน
MENU/ENTER

3. เลื่อนผ่านรายการ เลือกช่ือรายการติดต่อ (ด้วยแถบ
เลือก) แล้วกดปุ่มหมุน MENU/ENTER

4. หน้าจอจะแสดงหมายเลขท่ีกำลังจะโทรออก กดปุ่ม
หมุน MENU/ENTER เพื่อ โทร ออกหมายเลขนี้

ถ้าลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งหมายเลข ให้เลือกไอคอน
ที่เหมาะสม

. : บ้าน

. : โทรศัพท์มือถือ

. : บริษัท
การค้นหาอย่างเร็วในสมุดโทรศัพท์:

JVH0858X

สามารถเลือกใช้โหมดการค้นหาอย่างเร็วได้ดังต่อไปน้ี:

1. กดปุ่ม A-Z

2. หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER ไปท่ีตัวหนังสือตัวแรก
หรือหมายเลขของชื่อรายการติดต่อ เมื่ออยู่ในแถบ
เลือก กด ปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือ เลือก ตัว
หนังสือ

3. หน้าจอจะแสดงชื่อรายการติดต่อที่ เก่ียวข้อง ถ้า
จำเป็น ใช้ปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือเล่ือนหาช่ือ
รายการติดต่อที่ต้องการโทรออก

4. หน้าจอจะแสดงหมายเลขท่ีกำลังจะโทรออก กดปุ่ม
หม ุน MENU/ENTER เพื่อ โทร ออกหมายเลขนี้

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

JVH0859X

เพื่อกดหมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเอง ให้ปฏิบัติ ตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. กดปุ่ม บนชุดเคร่ืองเสียง หรือปุ่ม บน
พวงมาลัย และหมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อ
เลื่อนแถบ เลือกไป ท่ี “Dial Number” (โทรหา
หมายเลข)

2. กด ปุ่ม หม ุน MENU/ENTER เพื่ อ เ ลือก “Dia l
Number” (โทรหาหมายเลข)

3. หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือเล่ือน และเล่ือน
แถบเลือกไปยังแต่ละหมายเลขโทรศัพท์ กดปุ่มหมุน
MENU/ENTER เพื่อเลือกหมายเลือกที่อยู่ ในแถบ
เลือก

เพื่อลบหมายเลขสุดท้าย ท่ี ใส่ เข้าไป เล่ือนไป ท่ี
เครื่องหมาย “/” (สัญลักษณ์ลบ) เมื่ออยู่ ในแถบ
เลือก กดปุ่มหมุน MENU/ENTER หมายเลขสุดท้าย
จะถูกลบ กดปุ่มหมุน MENU/ENTER ซ้ำ ๆ เพื่อลบ
แต่ละหมายเลขที่อยู่ต่อกัน

4. หลังจากใส่หมายเลขสุดท้าย ให้เลื่อนแถบเลือกไปยัง
ไอคอน และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อ
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โทรออกหมายเลขนั้น

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

เพ่ือโทรหาหมายเลขท่ีโทรออกล่าสุด ให้กดปุ่ม
บนชุดเครื่องเสียง หรือปุ่ม บนพวงมาลัยค้างไว้นาน
กว่า 2 วินาที

ใช้ประวัติการโทร (เมนูรายการโทร) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVH0860X

สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์จากรายการเบอร์ท่ีโทรออก รับ
ส า ย ห รื อ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ส า ย เ พื่ อ โ ท ร อ อ ก ไ ด้

1. กดปุ่ม บนชุดเคร่ืองเสียง หรือปุ่ม บน
พวงมาลัย และเลือก “ข้อมูลการใช้” บนหน้าจอ

2. หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลื่อนไปยังรายการ
และกดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลือกรายการ

รายการที่มีใช้:
. สายโทรออก

ใช้โหมดสายท่ีโทรออก ซึ่งเป็นรายการท่ีได้จาก
การโทรออก (เบอร์ที่โทรออก)

. สายเข้า

ใช้โหมดสายท่ีโทรเข้า ซ่ึงเป็นรายการที่ได้จาก
การโทรเข้า

. สายที่ไม่ได้รับ

ใช้โหมดสายท่ีไม่ได้รับ ซ่ึงเป็นรายการท่ีได้จาก
การไม่ได้รับสาย

3. เลื่อนไปยังหมายเลขโทรศัพท์ท่ีต้องการ และกดปุ่ม
หมุน MENU/ENTER ปุ่ม บนชุดเคร่ืองเสียง
หรือปุ่ม บนพวงมาลัย

สายเรียกเข้าที่สอง
PD23A1-45C21DD7-EE91-43FB-959B-21FA46580765

JVH0861X

ตัวอย่าง
เม่ือใดก็ตามที่มีสายเรียกเข้าท่ีสองแสดงขึ้นบนหน้าจอ
สามารถรับสายและพักสายสายปัจจุบันได้โดยการเลือก
ไอคอน

เลือกไอคอน โดยใช้ปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือ
ตัดสายเรียกเข้าที่สอง เมื่อกระทำเช่นนี้ระหว่างการสนทนา
จะเป็นการจบการสนทนา

เลือกไอคอน โดยใช้ปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อสลับ
ระหว่างสายแรกและสายที่สอง

สิ้นสุดการโทร
PD23A1-FC22AEF1-3A90-4332-99D6-252EF04256E8

เพ่ือส้ินสุดการโทร ให้เล่ือนแถบเลือกไปท่ีไอคอน
และกด ปุ่มหมุน ENTER/MENU หรือกดปุ่ม บน
พวงมาลัย

การตั้งค่าทั่วไป
PD23A1-D58E0F36-F995-40FC-936B-C4764B014FED

JVH0862X

ใช้ ปุ่ม หม ุน MENU/ENTER เ ล่ือน แถบ เลือก ไป ท่ี
“Settings” (การตั้งค่า) จากเมนูโทรศัพท์ และกดปุ่มหมุน
MENU/ENTER

การตั้งค่าระดับเสียงและการดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์ด้วย
ตนเองสามารถทำได้โดยใช้เมนูนี้

การทำงานของเมนู:

หมุนปุ่มหมุน MENU/ENTER เพื่อเปลี่ยนรายการที่อยู่ใน
แถบ เลือก และ เพื่ อ เปลี่ ยน การ ตั้ ง ค่ า ระ ดับ เสียง

กดปุ่มหมุน MENU/ENTER เพ่ือเลือกรายการที่อยู่ในแถบ
เลือก และใช้งานการตั้งค่า

รายการเมนู:
. ระดับเสียง (Volume)

หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-55
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4-56 หน้าจอ ฮีตเตอร์และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

— สัญญาณเรียกเข้า (Ringtone)
ตั้ง ระดับเสียง สัญญาณเรียกเข้าของโทรศัพท์

— ระหว่างการสนทนา (Ongoing)
ตั้ง ระดับเสียงในการสนทนาขณะใช้โทรศัพท์

. สัญญาณเรียกเข้า (Ringtone)
— รถยนต์ (Car)

เปลี่ยนสัญญาณเรียกเข้าให้ดังขึ้นที่รถยนต์หรือท่ี
โทรศัพท์มือถือ

— โทรศัพท์ (Phone)
เปิดหรือ ปิดระดับเสียง สัญญาณเรียกเข้าของ
โทรศัพท์

. ดาวน์โหลด PB (PB download)

ดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์ของโทรศัพท์มือถือไปยัง
ชุดเครื่องเสียงด้วยตนเอง
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5 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ระยะรันอิน .............................................................................. 5-3
ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ .............................................................. 5-3
ข้อควรระวังเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์และขับขี่ .................................... 5-3

ก๊าซไอเสีย (คาร์บอนมอนอกไซด์) .......................................... 5-4
ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) (ถ้ามีติดตั้ง) .................... 5-4

ระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ ............................................................. 5-6
ข้อควรระวังเมื่อขับขี่บนถนนลาดยางและทางวิบาก .......................... 5-7

ข้อควรระวังเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย .................................... 5-7
สิ่งที่ควรระมัดระวังในการขับขี่ ..................................................... 5-8

ช่วงสตาร์ทในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ ................................. 5-8
น้ำหนักบรรทุก .................................................................... 5-8
การขับขี่บนสภาพถนนที่เปียกน้ำ ............................................ 5-8
การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น .......................................... 5-9

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด .............................................. 5-9
ข้อควรระวังในการใช้งานสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด ......... 5-9
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ............................................................ 5-9
เกียร์อัตโนมัติ (AT) ........................................................... 5-10
ล็อกพวงมาลัย .................................................................. 5-10
ตำแหน่งสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ .......................................... 5-10
ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด ........................................... 5-11

การสตาร์ทเครื่องยนต์ ............................................................. 5-12
การขับขี่รถยนต์ ..................................................................... 5-12

การขับขี่ด้วยเกียร์อัตโนมัติ (AT) ........................................... 5-12
ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) (ถ้ามีติดตั้ง) ........................................... 5-15

ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) เมื่อต้องการใช้งาน ...................... 5-15
การทำงานด้วยระบบสวิตช์โหมด 4WD .................................. 5-18
ไฟแสดงโหมด 4WD ......................................................... 5-18
ไฟเตือน 4WD .................................................................. 5-18
ยางที่แนะนำสำหรับ 4WD ................................................... 5-19

ระบบการล็อกเฟืองท้ายตัวหลัง (ถ้ามีติดตั้ง) ................................ 5-20

ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)
(ถ้ามีติดตั้ง) ......................................................................... 5-21

สวิตช์ OFF ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC) .......................................................................... 5-22

ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (ถ้ามีติดตั้ง) ............. 5-22
สวิตช์ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน ................ 5-23

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (ถ้ามีติดตั้ง) ............................... 5-23
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง (LDW) (ถ้ามีติดตั้ง) ................ 5-24

การทำงานของระบบ LDW ................................................ 5-25
วิธีการเปิด/ปิดระบบ LDW ................................................. 5-26
ข้อจำกัดของระบบ LDW ................................................... 5-26
ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ....................................... 5-27
ระบบทำงานผิดปกติ ........................................................ 5-27
การดูแลรักษาระบบ ......................................................... 5-28

ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW) (ถ้ามีติดตั้ง) ............................... 5-28
การทำงานของระบบBSW .................................................. 5-29
วิธีการเปิด/ปิดระบบ BSW ................................................. 5-30
ข้อจำกัดของระบบ BSW ................................................... 5-30
สถานการณ์การขับขี่ของ BSW ........................................... 5-31
ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ....................................... 5-33
ระบบทำงานผิดปกติ ........................................................ 5-33
การดูแลรักษาระบบ ......................................................... 5-33

การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ (ถ้ามีติดตั้ง) ......................... 5-34
ข้อควรระวังในการควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ................. 5-34
การทำงานของระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ .............. 5-34

รายงานการขับขี่แบบ ECO (ถ้ามีติดตั้ง) ...................................... 5-35
คำแนะนำสำหรับการขับขี่แบบใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพและลดคาร์บอนไดออกไซด์ .................................... 5-35
การเพิ่มการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ .............................................................. 5-36
การจอดรถ ........................................................................... 5-37
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ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) ................................................. 5-38
ไฟแสดงเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) (ถ้ามีติดตั้ง) ...................... 5-39
สวิตช์ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) .................................... 5-39
การตั้งค่าระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) (ถ้ามีติดตั้ง) ............... 5-39

การลากรถพ่วง ...................................................................... 5-40
พวงมาลัยเพาเวอร์ .................................................................. 5-40
ระบบเบรก ............................................................................ 5-40

ข้อควรระวังในการควบคุมเบรก ............................................. 5-40
ระบบช่วยเบรก .................................................................. 5-41
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) .................................... 5-41

ความปลอดภัยของรถยนต์ ....................................................... 5-42
การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น .................................................... 5-42

แบตเตอรี่ ...................................................................... 5-43
น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ...................................................... 5-43
อุปกรณ์ยาง ................................................................... 5-43
อุปกรณ์พิเศษสำหรับฤดูหนาว ............................................ 5-43
เบรกมือ ........................................................................ 5-43
การป้องกันสนิม .............................................................. 5-43
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PD23A1-A49D9F41-2ED8-4FC3-9670-7475EE5E937D

ในระหว่าง 1,600 กม. (1,000 ไมล์) แรก ให้ปฏิบัติตาม
คำแนะนำต่อไปนี้ เพื่อให้เครื่องยนต์มีสมรรถนะสูงสุด และ
เป็นการเพิ่มความมั่นใจว่าท่านจะสามารถใช้งานรถยนต์ได้
อย่างสมบูรณ์และคุ้มค่า การไม่ปฏิบัติตาม อาจส่งผลให้
เครื่องยนต์มีอายุการใช้งานสั้นลงและมีประสิทธิภาพลดลง

. ห้ามขับรถด้วยความเร็วคงที่เป็นระยะเวลานานไม่ว่าจะ
เร็วหรือช้า

. ขับที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 4,000 รอบ/นาที

. ห้ามเร่งเครื่องยนต์จนถึงความเร็วรอบสูงสุดในแต่ละ
เกียร์

. ห้ามออกตัวอย่างรวดเร็ว

. ควรหลีกเล่ียงการเหยียบเบรกอย่างรุนแรง ยกเว้น
เฉพาะในกรณีฉุกเฉิน

PD23A1-2B44AEEF-EA98-431C-A771-50D9ED42E601

คำเตือน:

ลักษณะการขับเคล่ือนของรถจะเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็นได้ชัด ถ้ามี การ เพ่ิม น้ำหนักบรรทุกและการ
กระจายน้ำหนักรวมทั้งอุปกรณ์เสริม (ข้อต่อรถพ่วง
ฯลฯ) ต้องทำการปรับเปล่ียนรูปแบบของการขับและ
ความเร็วที่ใช้ตามสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะเมื่อมีน้ำ
หนักบรรทุกมาก จำเป็น ต้องลดความเร็ว ลง ให้
เหมาะสม

. ให้แน่ใจว่าบริเวณรอบรถไม่มีสิ่งกีดขวาง

. ตรวจ สอบ ระดับ ของเหลว เช่น น้ ำมัน เครื่ อง
น้ำหล่อเย็น น้ำมันเบรก น้ำล้างกระจกให้บ่อยครั้งที่สุด
เท่าท่ีจะทำได้ อย่างน้อยให้ทำทุกครั้งท่ีเติมน้ำมัน

. ตรวจสอบรูปทรงและสภาพของยางด้วยตาเปล่า วัด
และตรวจสอบว่าแรง ดันลมยางเหมาะสมหรือไม่

. ตรวจสอบความสะอาดของกระจกหน้าต่างทุกบานและ
ไฟทุกดวง

. ปรับตำแหน่งเบาะนั่งและพนักพิงศีรษะ

. ปรับตำแหน่งกระจกมองหลังและกระจกมองข้าง

. คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับข่ีและผู้ โดยสารท้ังหมด

. ตรวจสอบว่าปิดประตูทุกบานเรียบร้อย

. ตรวจสอบการทำงานของไฟเตือนต่าง ๆ เมื่อสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”

. ส่ิงท่ีต้องบำรุงรักษาในหมวด “8 การบำรุงรักษาและ
การดูแลรักษาด้วยตนเอง” ควรได้รับการตรวจสอบ
เป็นระยะ

PD23A1-B129AECA-2865-40DF-8A4D-1A0AB4DFEEE7

คำเตือน:

. ห้ามปล่อยให้เด็กหรือบุคคลที่จำเป็นต้องมีผู้ดูแล
หรือสัตว์เลี้ยงอยู่ใน รถเพียงลำพัง เพราะอาจ
เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของ
รถยนต์โดยไม่ได้ตั้งใจ อันอาจเป็นผลให้ทั้ง
ตนเองหรือผู้ อ่ืนได้ รับบาดเจ็บ และ ในวันที่ มี
อากาศร้อนหรือแสงแดดจัด อุณหภูมิภายในรถที่
ปิดจะสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจเกิดอันตราย
ร้ายแรงต่อมนุษย์หรือสัตว์ได้

. มัดสัมภาระทุกช้ินให้แน่นหนา เพ่ือป้องกันการ
เล่ือนหรือเคลื่อนท่ี ห้ามวางสัมภาระให้สูงกว่า
พนักพิง หลัง ใน ระหว่าง การ หย ุด รถ อย่าง
กะทันหัน หรือ การ ชน ผู้ โดยสาร อาจ ได้ รับ
บาด เจ็บ จาก สัมภาระ ที่ ไ ม่ ได้ จัด เก็บ อย่าง
เรียบร้อยและแน่นหนา

หมายเหตุ:

ช่วงสองถึงสามเดือนแรกหลังจากการซื้อรถใหม่ หาก
พบกล่ินสารประกอบอินทรีย์ที่ ระเหยง่าย (VOCs:
Volatile Organic Compounds) ภายในรถยนต์ ให้
ทำการ เปิดหน้าต่างทุกบานก่อนเข้ารถหรือระหว่างที่
อยู่ ในรถ เพ่ือระบายอากาศภายในห้องโดยสาร
นอกจากน้ี เมื่ออุณหภูมิในห้องโดยสารสูงขึ้น หรือ
หากทำการจอดรถกลางแจ้งเป็นเวลานาน ให้ปิด
โหมดการหมุนเวียนอากาศภายในของระบบปรับ
อากาศ และ/หรือเปิดกระจกหน้าต่างเพื่อให้อากาศ
ภายนอกเข้ามายังห้องโดยสาร

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-3

ระยะรันอิน ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ ข้อควรระวังเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์และ
ขับขี่
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5-4 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ก๊าซไอเสีย (คาร์บอนมอนอกไซด์)
PD23A1-5F1AD384-CD8D-48F8-9A11-E6AB3746A2F9

คำเตือน:

. ห้าม หายใจ ส ูด ดม ก๊าซ ไอ เสีย เข้า ร่างกาย
เน่ืองจากมีสารคาร์บอนมอนนอกไซด์ซึ่งไม่มีสี
และไม่มีกล่ิน เป็นก๊าซอันตราย อาจทำให้ผู้สูด
ดมสลบโดยไม่รู้ตัว หรืออันตรายถึงขั้นเสียชีวิต
ได้

. ถ้าสงสัยว่ามีไอเสียเข้าไปในรถ ให้ขับรถโดยเปิด
กระจกหน้าต่างทุกบานจนสุด และนำรถเข้าไป
ตรวจสอบทันที

. ห้ามให้เคร่ืองยนต์ทำงานในพ้ืนท่ีปิดที่ไม่มีการ
ระบายอากาศ เช่น โรงรถ

. ห้ามจอดรถโดยที่เคร่ืองยนต์สตาร์ท หรือทำงาน
อยู่เป็นระยะเวลานาน

. ทำการปิดประตูท้ายให้สนิททุกครั้งเมื่อขับรถ ไม่
เช่นน้ัน ก๊าซไอเสียอาจเข้ามาสู่ห้องโดยสาร ถ้า
จำเป็นต้องขับรถโดยเปิดประตูท้ายเอาไว้ ให้ทำ
ตามข้อควรระวังต่อไปนี้:

— เปิดหน้าต่างทุกบาน

— ปิดโหมดหมุนเวียนอากาศภายใน และทำการ
ตั้งความเร็วพัดลมไปท่ีระดับสูงสุดเพ่ือทำ
การหมุนเวียนอากาศ

. ถ้าต้องเดินสายไฟหรือสายเคเบิลอ่ืน ๆ ไปยังรถ
พ่วงผ่านทางผนึกของประตูท้ายหรือตัวรถ ให้
ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตเพื่อป้องกันไม่ให้
ค า ร์ บ อ น ม อ น น อ ก ไ ซ ด์ เ ข้ า ม า ใ น ร ถ

. ถ้ามีติดตั้งอุปกรณ์เสริมตัวถังหรืออุปกรณ์อื่นเพิ่ม
เติม เพื่อกิจกรรมสันทนาการหรือใช้งานด้าน

อื่น ๆ ให้ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต เพื่อป้องกัน
ไม่ให้คาร์บอนมอนนอกไซด์ไหลเข้ามาในรถ
(เคร่ืองใช้ไฟฟ้าติดตั้งในรถเพื่อการสันทนาการ
เช่น เตาอบ ตู้ เ ย็น ฮีต เตอร์ ฯลฯ อาจสร้าง
คาร์บอนมอนนอกไซด์ด้วย)

. ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไอเสียและ
ตัวถังทุกครั้งเมื่อ:

— ต้องยกรถขึ้น

— สงสัย ว่า มี ไอ เสีย เข้าไป ในห้อง โดยสาร

— ได้ยินเสียงในระบบไอเสียเปลี่ยนแปลงไป

— ได้รับอุบัติเหตุท่ีทำให้ระบบไอเสียหรือ ใต้
ท้ อ ง รถ และ ด้ าน หลั ง ของ รถ ไ ด้ รั บ
ความเสียหาย

ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-D4EB56E8-CD55-4D3D-AEC9-D28CDAF3DF6C

ควรทำการตรวจสอบยางทุกเส้น รวมถึงยางอะไหล่ (ถ้ามี)
ทุก ๆ เดือน เม่ือยางอยู่ในอุณหภูมิท่ีเย็น และเติมลมยาง
ตามค่าแรงดันท่ีผู้ผลิตรถยนต์แนะนำบนแผ่นป้ายประจำ
รถยนต์ หรือแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง (ถ้าขนาดของยาง
รถยนต์แตกต่างจากที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายประจำรถยนต์
หรือแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง ควรพิจารณาแรงดันลมยาง
ที่เหมาะสมกับยางที่ท่านใช้)

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย หากรถยนต์มีการติด ต้ังระบบ
ตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) ซึ่งจะมีไฟเตือนสว่างขึ้น
หากแรงดันลมยางต่ำแรงดันลมยางอย่างน้อยหน่ึงเส้น
ต่ำกว่าค่าท่ีกำหนดไว้ เม่ือไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำสว่าง
ขึ้น ควรหยุดรถและตรวจสอบยางโดยเร็วท่ีสุด และเติม
ลมยางตามค่าแรงดันท่ีถูกต้อง การขับขี่ภายใต้สภาวะ

แรงดันลมยางต่ำอาจเป็นสาเหตุทำให้ยางร้อนเกินไปและ
เสียหายได้ สภาวะแรงดันลมยางต่ำจะลดประสิทธิภาพการ
ประหยัดน้ำมันลงและเพิ่มการสึกหรอของยาง ซ่ึงจะส่งผล
ต่อการควบคุมและการหยุดรถได้

ระบบ TPMS ไม่ได้มีเพ่ือทดแทนการบำรุงรักษายาง เป็น
หน้าที่ของผู้ขับขี่ที่ต้องดูแลรักษาแรงดันลมยางให้ถูกต้อง
แม้ว่าแรงดันลมยางจะยังไม่ต่ำจนถึงระดับที่ ไฟเตือน
แรงดันลมยางต่ำ TPMS สว่างขึ้นก็ตาม

และรถยนต์ ยังติด ต้ังไฟแสดงการทำงานผิดปกติของ
TPMS เพื่อแสดงให้ทราบเมื่อระบบทำงานผิดปกติ ไฟ
แสดงการทำงานผิดปกติของ TPMS จะรวมอยู่กับไฟเตือน
แรงดันลมยางต่ำ เมื่อระบบตรวจพบการทำงานผิดปกติ ไฟ
เตือนจะกะพริบเป็นเวลาประมาณหนึ่งนาที จากนั้นจะสว่าง
ค้าง ข้ันตอนนี้จะดำเนินต่อไปหลังจากสตาร์ทรถตราบเท่า
ท่ีการทำงานผิดปกติยังคงอยู่ เม่ือไฟแสดงการทำงาน
ผิดปกติสว่างขึ้น ระบบอาจจะไม่สามารถตรวจพบหรือส่ง
สัญญาณแรงดันลมยางต่ำได้ตามปกติ การทำงานผิดปกติ
ของ TPMS อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยรวมถึงการ
เปลี่ยนหรือสลับยางหรือล้อ ควรทำการตรวจสอบระบบการ
แจ้งเตือนการทำงานผิดปกติของ TPMS อยู่เสมอเม่ือทำ
การเปล่ียนยางหนึ่งเส้นหรือมากกว่าเพ่ือทำให้แน่ใจว่า
ระบบ TPMS ยังคงทำงานปกติหลังจากการเปลี่ยนหรือ
สลับยางและล้อ
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ข้อมูลเพิ่มเติม
GUID-81E20A15-916B-4CAE-80D6-7194C9EDAEF7

. เนื่องจากยางอะไหล่ไม่ได้ติดตั้ง TPMS ระบบ TPMS
จะ ไม่ ตรวจ สอบแรง ดัน ลม ยาง ของ ยาง อะไหล่

. TPMS จะทำงานเมื่อขับรถยนต์ที่ความเร็วมากกว่า 25
กม./ชม. (16 ไมล์/ชม.) เท่านั้น และระบบอาจไม่
ตรวจจับแรงดันลมยางที่ลดลงอย่างกะทันหัน (เช่น
ยางแบนขณะขับรถ)

. ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำอาจไม่ดับลงโดยอัตโนมัติ
เมื่อปรับค่าแรงดันลมยางแล้ว หลังจากเติมลมยางให้
ได้ค่าแรงดันลมยางท่ีแนะนำแล้ว ให้รีเซ็ตแรงดัน
ลมยางที่ลงทะเบียนไว้ในรถ แล้วขับรถด้วยความเร็วที่
มากกว่า 25 กม./ชม. (16 ไมล์/ชม.) เพื่อเปิดใช้งาน
TPMS แล ะ ปิ ด ไฟ เตื อ น แ ร ง ดั น ลม ยา ง ต่ ำ

. แรงดันลมยางที่สูงขึ้นหรือต่ำลงนั้นขึ้นอยู่กับความร้อน
ท่ีเกิดจากการใช้งานรถยนต์และอุณหภูมิภายนอก
ห้ามลดแรงดันลมยางหลังการขับขี่ทันที เพราะแรงดัน
ลมยางจะสูงขึ้นหลังการขับขี่ อุณหภูมิอากาศภายนอก
ต่ำจะสามารถลดอุณหภูมิของลมภายในยาง ซึ่งอาจ
ทำให้ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำสว่างขึ้น ถ้าไฟเตือน
สว่างข้ึนขณะท่ีอุณหภูมิภายนอกต่ำ ให้ตรวจสอบ
แรงดันลมของยางทั้งสี่เส้น

. ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำอาจสว่างข้ึนแม้ว่าจะปรับ
แรงดันลมยางอย่างถูกต้องแล้วทั้งน้ีขึ้นอยู่ กับการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิภายนอก ให้ทำการปรับแรงดัน
ลมยางตามแรงดันลมยางขณะยางอยู่ในอุณหภูมิท่ี
เย็น และตั้งค่าระบบ TPMS ใหม่

. สามารถตรวจสอบแรงดันลมยางทุกเส้นได้บนหน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์ (โปรดดูท่ี “คอมพิวเตอร์ระยะ
ทาง” (หน้า 2-25))

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “ไฟเตือนแรงดันลมยาง

ต่ำ” (หน้า 2-10)

คำเตือน:

. ถ้าไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำสว่างขึ้นขณะขับรถ
ให้หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวพวงมาลัยกะทันหันหรือ
เบรกอย่างแรง ลดความเร็วลง ออกจากถนนไป
ยังสถานที่ปลอดภัยและหยุดรถยนต์โดยเร็วที่สุด
การขับรถด้วยแรงดันลมยางต่ำอาจทำให้เกิด
ความเสียหายต่อยางและรถยนต์อาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุได้ รวมถึงอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ
ที่รุนแรง ควรตรวจสอบแรงดันลมยางของยางทุก
เส้น ปรับแรงดันลมยางเป็นแรงดันลมยางขณะที่
ยางอุณหภูมิเย็นที่แนะนำที่แสดงไว้บนแผ่นป้าย
ค่าแรงดันลมยาง เพื่อทำให้ ไฟ เตือนแรง ดัน
ลมยางต่ำดับลง ถ้าไฟยังคงสว่างขณะขับรถ
หลังจากปรับแรงดันลมยาง อาจเป็นเพราะยางรถ
อาจแบน หรือ TPMS อาจทำงานผิดปกติ ถ้ายาง
แบน ให้เปล่ียนด้วยยางอะไหล่โดยเร็วที่สุด แต่
หากยางรถทุกเส้นไม่แบนและมีแรงดันลมยางที่
เหมาะสม ควรนำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์
บริการนิสสัน (โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน้า 6-2)
สำหรับการเปลี่ยนยางแบน)

. หลังจากปรับแรงดันลมยางแล้ว ให้แน่ใจว่าได้ตั้ง
ค่าระบบ TPMS ใหม่ ไม่ เช่นน้ัน TPMS จะไม่
เตือนแรงดันลมยางต่ำ

. เพราะยางอะไหล่ไม่มี TPMS ติดต้ัง เม่ือเปลี่ยน
ยางหรือล้อ TPMS จะไม่ทำงานและไฟเตือน
แรงดันลมยางต่ำจะกะพริบประมาณ 1 นาที ไฟ
จะสว่าง ค้างหลังจาก 1 นาทีที่ กะพริบ โปรด
ติดต่อศูนย์บริการนิสสันโดยเร็วที่สุดเพ่ือทำการ

เปลี่ยนยางและ/หรือการรีเซ็ตระบบ

. การเปล่ียนยางที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ
นิส สัน อาจส่ง ผลต่อ การทำงานของ TPMS

. ห้ามฉีดน้ำยากันยางร่ัวหรือซีลแลนท์กันยางร่ัว
Aerosol ในยาง เพราะอาจทำให้เซ็นเซอร์
แรงดันลมยางทำงานผิดปกติ

ข้อควรระวัง:

. TPMS อาจทำงานผิดปกติ เมื่อใช้โซ่พันล้อ หรือ
ล้อจมลงในหิมะ

. ห้ามติดต้ังฟิล์มเคลือบละอองโลหะหรือชิ้นส่วน
โลหะใด (เสาอากาศ ฯลฯ) บนกระจกหน้าต่าง นี่
อาจ เป็น สาเหต ุ ทำให้ การ รับ สัญญาณจาก
เซ็นเซอร์แรงดันลมยางไม่ ดี และ TPMS จะ
ทำงานไม่ถูกต้อง

อุปกรณ์และตัวส่งสัญญาณบางอย่างอาจสามารถกีดขวาง
การทำงานของ TPMS ช่ัวคราวได้ และเป็นสาเหตุทำให้
ไฟ เตือนแรง ดัน ลมยาง ต่ำ สว่าง ขึ้น ตัว อย่า งง เช่น:

. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ความถี่วิทยุท่ีคล้าย
กันอยู่ใกล้กับรถยนต์

. ถ้าใช้ตัวส่งสัญญาณท่ีตั้งค่าความถ่ีท่ีคล้ายกันภายใน
หรือใกล้กับรถยนต์

. ถ้าใช้คอมพิวเตอร์ (หรืออุปกรณ์ท่ีคล้ายกัน) หรือตัว
แปลงกระแส DC/AC ภายในหรือ ใกล้ กับ รถยนต์

ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำอาจสว่างขึ้นในกรณีต่อไปนี้

. ถ้ า ร ถ ติ ด ต้ั ง ล้ อ แ ล ะ ย า ง โ ด ย ไ ม่ มี T PM S

. ถ้ามีการเปลี่ยน TPMS และยังไม่ได้ลงทะเบียน ID

. ล้อที่ไม่ได้รับการระบุไว้โดยนิสสัน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-5
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5-6 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

การตั้งค่าระบบ TPMS ใหม่
GUID-7FC10F50-72D8-4131-B1D4-C27E849D5EA3

เพื่อให้ TPMS ทำงานปกติอย่างถูกต้อง ให้ทำการรีเซ็ตใน
กรณีต่อไปนี้

. เมื่อปรับแรงดันลมยาง

. เมื่อเปลี่ยนยางหรือล้อ

. เมื่อมีการสลับยาง

การต้ังค่าระบบ TPMS ใหม่มีขั้นตอนปฏิบัติดัง ต่อไปนี้

1. จอดรถในที่ปลอดภัยและในพื้นที่ราบ

2. ใช้ เบรกมือ และ เกียร์ อย ู่ ที่ ตำแหน่ง “P” (จอด)

3. ปรับแรงดันลมยางทั้งสี่เส้นตามค่าแรงดันลมยาง โดย
ในขณะที่ยางมีอุณหภูมิเย็น ทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้
บนแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง ใช้เกจวัดแรงดันลมยาง
ตรวจสอบแรงดันลมยาง

4. ให้ สวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์อยู่ ท่ี ตำแหน่ง “ON”

JVS1256X

5. กดสวิตช์ ② จนกระทั่ง “Settings” (การตั้งค่า)
ปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

6. กดสวิตช์ ① จนกระท่ัง เปลี่ยน ไป ท่ี “Tire
Pressures” (แรงดันลมยาง) และกด ENTER ①

7. กดสวิตช์ ① จนกระท่ัง เปล่ียนไปที่ “TPMS
Reset” (ตั้งค่าระบบ TPMS ใหม่) และกด ENTER ①

8. กดสวิตช์ ① จนกระทั่ง เปล่ียนไปท่ี “Start”
(เริ่ม ต้น) และกด ENTER ① เม่ือการ ต้ังค่าระบบ
TPMS ใหม่ เ ร่ิม ต้น ข้อความ “TPMS resetting”
(กำลัง ต้ั ง ค่า ระบบ TPMS ใหม่ ) จะ แสดง ขึ้ น

9. หลังจากตั้งค่าระบบ TPMS ใหม่ ให้ขับรถยนต์ ท่ีมี
ความเร็วมากกว่า 25 กม./ชม. (16 ไมล์/ชม.) เป็น
เวลาหลายนาที

ถ้าหากไฟแรงดันลมยางต่ำเตือนและยังสว่างค้าง หลังจาก
รีเซ็ตแล้ว อาจระบุได้ว่า TPMS ทำงานผิดปกติ ให้นำรถ
เข้ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการนิสสัน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ โปรดดูที่
“ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ” (หน้า 2-10)

PD23A1-B4234B1A-6114-4D85-939B-C2549669BCD0

ระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ใช้น้ำมันเครื่องเพ่ือหล่อล่ืนและ
ระบายความร้อนให้กับชิ้นส่วนท่ีหมุน เทอร์โบชาร์จเจอร์
ด้านเทอร์ไบน์จะทำงานด้วยความเร็วสูงมากและอุณหภูมิ
จะเพิ่มสูงมากเช่นเดียวกัน จำเป็นต้องรักษาการไหลของ
น้ำมันสะอาดให้ผ่านเข้าไปยังระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ หาก
การจ่ายน้ำมันหยุดชะงักฉับพลันอาจส่งผลให้เทอร์โบชาร์จ
เจอร์ทำงานผิดปกติได้

จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนบำรุงรักษาต่อไปนี้ เพ่ือให้
มั่นใจว่าเทอร์โบชาร์จเจอร์มีประสิทธิภาพและมีอายุการใช้
งานที่ยาวนาน:

ข้อควรระวัง:

. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ
ชาร์จตามที่กำหนด โปรดดูที่คู่มือการบำรุงรักษา
ตามระยะ อีก เล่มหนึ่ง สำหรับ ข้อมูล เพ่ิม เติม

. ใช้เฉพาะน้ำมันเครื่องที่แนะนำเท่านั้น สำหรับ
รายละเอียด โปรดดูที่ “น้ำมัน/สารหล่อลื่นและ
ป ริ ม าณ ความ จ ุ ที่ แ น ะน ำ ” (หน้ า 9 - 2 )

. ถ้าเคร่ืองยนต์ทำงานที่ความเร็วรอบสูงเป็นระยะ
เวลานาน ให้ปล่อยให้ทำงานที่รอบเดินเบาสองถึง
สามนาทีก่อนดับเครื่องยนต์

. อย่าเร่งให้เคร่ืองยนต์ทำงานที่ความเร็วรอบสูง
ทันทีหลังจากที่สตาร์ท

. เ ม่ือ สตาร์ท เคร่ืองยนต์ ใน อ ุณหภ ู มิ อากาศ
ภายนอกต่ำกว่า −58C (238F) โหมดป้องกัน
เครื่องยนต์อาจทำงาน ระหว่างนี้ การส่งกำลัง
เคร่ืองยนต์จะลดลง โหมดป้องกันเคร่ืองยนต์จะ
ดับลงโดยอัตโนมัติหลังผ่านไปประมาณ 3 นาที
(ปล่อยคันเร่งที่ใช้งานจนสุด)

ระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์

Condition: 'Except for China'/
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PD23A1-24C916D0-7EF3-4E4D-9021-B3F17E4CDBAC

รถอเนกประสงค์ มี อัตราการพลิกคว่ำสูงกว่า รถ
ประเภทอื่นอย่างมีนัยสำคัญ

รถยนต์ เอนกประสงค์มี ระยะ ห่างจากพื้นถนนมากกว่า
รถยนต์นั่ง เพ่ือให้สามารถใช้งานได้บนเส้นทางที่หลาก
หลายรวมถึงบนถนนลาดยางและทางวิบาก ดังนั้นจึงจำเป็น
ต้องมีจุดศูนย์ถ่วงสูงกว่ารถยนต์ท่ัวไป ข้อได้เปรียบของ
ระยะห่างจากพื้นถนนท่ีสูงกว่าคือ การมองเห็นสภาพถนน
ได้กว้างกว่า และทำให้สามารถคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า
ได้ อย่างไรก็ตาม รถยนต์เอนกประสงค์ไม่ได้ถูกออกแบบ
มาสำหรับการเข้าโค้งโดยใช้ความเร็วเท่ากับรถยนต์นั่งดัง
เช่นรถสปอร์ตที่ มี ความสูงของใต้ท้องรถ ต่ำซึ่งไม่ได้
ออกแบบมาสำหรับการขับขี่บนทางวิบาก จึงควรหลีกเลี่ยง
การเข้าโค้งหักมุมหรือการหลบหลีกอย่างฉับพลันในขณะที่
ขับขี่ด้วยความเร็วสูง เช่นเดียวกับรถยนต์คันอื่น ๆ ที่มี
คุณลักษณะเดียวกับรถยนต์ชนิดนี้ การใช้งานรถยนต์ผิดวิธี
อาจทำให้ส ูญ เสียการควบคุมหรือ เกิดการพลิกคว่ำ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการขับขี่ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)
(ถ้ามีติดตั้ง) โปรดดูที่ “ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)” (หน้า 5-
15)

ข้อควรระวังเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย
PD23A1-E071D5BB-5068-4A96-9FB2-01698070A082

มีข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

คำเตือน:

. เม่ือขับขี่บนทางวิบากควรขับอย่างระมัดระวัง
และหลีกเลี่ยงพื้นที่อันตราย ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ทุกคนในรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลา
จะช่วยยึดผู้ขับข่ีและผู้โดยสารให้อยู่ในตำแหน่ง
ขณะขับขี่บนพื้นขรุขระ

. อย่าขับคร่อมทางลาดชัน ให้ขับข้ึนหรือลงตาม
ทางลาดสูงชันแทน รถยนต์ออฟโรดจะเกิดการ
พลิกคว่ำด้านข้างได้ง่ายกว่าจากด้านหน้าหรือ
ด้านหลัง

. เนินเขาหลายแห่ง มีความลาดชันมากเกินไป
สำหรับการขับข่ีรถยนต์ ซ่ึงการขับขึ้นเนินเขา
ดังกล่าว อาจทำให้เคร่ืองยนต์ดับได้ หรืออาจไม่
สามารถควบคุมความเร็วรถได้ขณะขับลงเนินเขา
นอกจากน้ันการขับคร่อมทางลาดชัน อาจทำให้
รถยนต์พลิกคว่ำได้

. ห้ามเปลี่ยนเกียร์ขณะขับลงเขาเนื่องจากอาจ
ทำให้รถสูญเสียการควบคุม

. ควร มี สติ อย ู่ ตลอด เวลา เ ม่ือ ขับ ข้ึน บน เขา
เนื่องจากบนยอดเขาอาจมีทางลงที่ชันมากหรือ
อันตราย อ่ืน ๆ ที่ ส่ง ผล ให้ เกิด อ ุ บัติ เหต ุ ได้

. ถ้าเครื่องยนต์ดับหรือไม่สามารถขับขึ้นไปถึงยอด
เขาสูงชันได้ ห้ามเล้ียวกลับ เน่ืองจากรถยนต์
ของท่านอาจพลิกคว่ำได้ ให้ทำการถอยหลังลง
ให้ตรงทุกครั้งโดยที่คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง R
(ถอยหลัง) อย่าถอยหลังโดยท่ี คันเกียร์อยู่ที่
ตำแหน่ง N (ว่าง) และใช้งานเบรกเท่านั้น เพราะ
อาจทำให้สูญเสียการควบคุมได้

. การเหยียบเบรกอย่างรุนแรงขณะลงเขาอาจ
ทำให้เบรกมีความร้อนสูงผิดปกติและเบรกไม่อยู่
ส่งผลให้สูญเสียการควบคุมและเกิดอุบัติเหตุได้
ให้เหยียบเบรกเบา ๆ และใช้เกียร์ต่ำเพื่อควบคุม
ความเร็ว

. ควรจัดเก็บสัมภาระทั้งหมดให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้
กล้ิงไปมาขณะขับขี่บนพื้นขรุขระซึ่งอาจทำให้ผู้
ขับขี่และผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ

. เพื่อหลีกเล่ียงการยกจุดศูนย์ถ่วงให้สูงข้ึนเกิน
ความจำเป็น ห้ามบรรทุกเกินปริมาณความจุบน
ราวหลังคา และจัดน้ำหนักให้เฉลี่ยเสมอกัน ยึด
สัมภาระที่น้ำหนักมากไว้บริเวณส่วนเก็บสัมภาระ
ให้ใกล้ด้านหน้ามากที่สุดและต่ำที่สุดเท่าที่จะ
ทำได้ ห้ามใช้ยางที่ขนาดใหญ่นอกเหนือจากที่
ระบุเอาไว้ในคู่มือเล่มนี้ ซ่ึงอาจส่งผลให้รถพลิก
คว่ำำได้

. ไม่ควรจับส่วนในหรือก้านของพวงมาลัยขณะขับ
บนทางวิบาก พวงมาลัยอาจขยับ (สะบัด) อย่าง
กระทันหันทำให้มือได้รับบาดเจ็บ ให้ขับโดยให้
นิ้วมือและนิ้วหัวแม่ มืออยู่ที่ขอบด้านนอกของ
พวงมาลัยแทน

. ก่อนใช้งานรถยนต์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้
ขับข่ีและผู้โดยสารทั้งหมดได้คาดเข็มขัดนิรภัย
แล้ว

. ให้ ขับขี่ ในขณะที่แผ่นรองปู พ้ืนอยู่ เข้าที่ เสมอ
เนื่องจากพื้นอาจมีความร้อน

. ลดความเร็วลงเมื่อมีลมปะทะแรง เพราะอาจเป็น
สาเหตุทำให้จุดศูนย์ถ่วงยกตัวสูงขึ้น รถยนต์ของ
ท่านอาจได้ผลกระทบจากลมพัดแรงที่มาจาก
ด้านข้าง ควรลดความเร็วลงจะทำให้สามารถ
ควบคุมรถได้ดียิ่งขึ้น

. อย่าขับข่ีในสภาพที่ เกินประสิทธิภาพของยาง
แม้ว่าจะใช้งานระบบ 4WD (รุ่น 4WD)

. ขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน อย่าพยายามให้สองล้อ
ยกสูงข้ึนจากพื้นและเปลี่ยนเกียร์ไปยังตำแหน่ง
ขับใด ๆ หรือตำแหน่งถอยหลัง การทำเช่นน้ัน
อาจ ส่งผลให้ ระบบ ส่งกำลัง เสียหาย หรือรถ
เคลื่อนท่ีฉับพลัน ซ่ึงอาจสร้างความเสียหาย

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-7

ข้อควรระวังเมื่อขับขี่บนถนนลาดยาง
และทางวิบาก

Condition: 'Except for China'/



(184,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

5-8 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

รุนแรงกับรถยนต์หรือทำให้ได้รับบาดเจ็บ (รุ่น
4WD)

. อย่าพยายามทดสอบรถยนต์ที่ติดตั้งระบบ 4WD
บนไดนาโมมิเตอร์ 2 ล้อ หรืออุปกรณ์ที่ใกล้เคียง
กัน ถึงแม้อีกสองล้อจะยกเหนือพื้นก็ตาม ให้
แน่ใจว่าได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบการทดสอบทราบ
ว่า รถยนต์ ติด ตั้ง ระบบ 4WD ก่อน จะนำ ข้ึน
ทดสอบบน ไดนาโม มิเตอร์ การ ใช้ อ ุปกรณ์
ทดสอบผิดอาจส่งผลให้ระบบส่งกำลังเสียหาย
ห รื อ รถ เคลื่ อ นที่ ฉั บ พ ลัน ซ่ึ ง อ าจ ส ร้ า ง
ความ เสียหาย ร ุนแรง กับ รถยนต์ หรือ ได้ รับ
บาดเจ็บได้ (รุ่น 4WD)

. เมื่อล้อพ้นจากพ้ืนเน่ืองจากพื้นต่างระดับ อย่าให้
ล้อหมุนฟรีมากเกินไป

. การเร่งความเร็วอย่างรวดเร็ว การบังคับเลี้ยว
กะทันหัน หรือการเบรกกะทันหันอาจทำให้สูญ
เสียการควบคุม

. ควรหลีกเลี่ยงการบังคับเลี้ยวกะทันหันในขณะ
ขับขี่ด้วยความเร็วสูง รถของท่านมีจุดศูนย์ถ่วงที่
สูงกว่ารถยนต์น่ังท่ัวไป และไม่ได้ถูกออกแบบ
สำหรับการเข้าโค้งที่ความเร็วเหมือนกับรถยนต์
นั่ง การใช้งานรถยนต์อย่างผิดวิธีอาจเป็นผลให้
เสียการควบคุมและ/หรืออุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ

. ใช้ยางที่ มีแบบ ขนาด ยี่ห้อ โครงสร้าง (ยาง
ธรรมดา ยางเสริมเข็มขัดรัดหน้ายาง หรือยาง
เรเดียล) และลายดอกยางเหมือนกันทั้ง 4 ล้อ
ติดตั้งโซ่พันล้อท่ีล้อหลังขณะขับขี่บนถนนลื่น
และขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

. ควรตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีหลังจากขับข่ี
ลุยโคลนหรือน้ำ โปรดดูที่ “ระบบเบรก” (หน้า 5-
40) สำหรับเบรกเปียก

. หลีกเล่ียงการจอดรถบนเขาสูงชัน เพราะเม่ือ
ออกจากรถยนต์และรถไหลไปด้านหน้า ด้านหลัง
หรือด้าน ข้าง อาจทำให้ท่าน ได้ รับบาด เจ็บ

. เมื่อขับข่ีบนทางวิบากลุยทราย โคลน หรือน้ำที่มี
ความลึกระดับดุมล้อ จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษา
บ่อยคร้ังขึ้น ดูข้อมูลการบำรุงรักษาในคู่มือการ
บำรุงรักษาตามระยะอีกเล่มหนึ่ง

. ชะล้างส่วนล่างของตัวรถด้วยน้ำสะอาดหลังจาก
ขับผ่านโคลนหรือทราย กำจัดเศษใบไม้และเศษ
ไม้ที่ติดอยู่ออก

PD23A1-A917C9CC-63C5-4B98-81ED-0EA08A5212FC

การขับรถให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเป็นส่ิงสำคัญ
สำหรับการสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบาย ผู้
ขับขี่ควรทราบถึงวิธีการขับขี่ในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้ดี
ที่สุด

ช่วงสตาร์ทในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่
PD23A1-21A55567-B34C-4C27-B2B4-70B2DA1E5430

เมื่อ ทำ การ สตาร์ท เครื่องยนต์ ขณะ ท่ี มี อ ุณหภูมิ เย็น
เครื่องยนต์จะใช้ความเร็วรอบที่สูงกว่าปกติในช่วงอุ่นเครื่อง
ทำให้ต้องใช้ความระมัดระวัง เป็นพิเศษขณะเข้า เกียร์

น้ำหนักบรรทุก
PD23A1-528ED040-7127-4474-A856-D6E519A27850

น้ำหนักบรรทุกและการกระจายน้ำหนักรวมท้ังการติดต้ัง
อุปกรณ์อ่ืน (ที่รองรับสัมภาระบนหลังคา ฯลฯ) จะเปลี่ยน
ลักษณะการขับเคล่ือนของรถอย่างเห็นได้ชัด ท่านต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขับและความเร็ว ท่ี ใช้ตาม
สภาพแวดล้อม

การขับขี่บนสภาพถนนที่เปียกน้ำ
PD23A1-FD8038A7-F86E-43B5-96B6-CE9AF366EC0B

. หลีกเลี่ยงการเร่งหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการเข้าโค้งหักมุมมากหรือเปล่ียนช่องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล้ รถคัน ข้างหน้ามาก เกินไป

เมื่อมีแอ่ง น้ำ น้ำไหลผ่าน ฯลฯ บนพ้ืนผิวถนน ให้ลด
ความเร็วลงเพื่อป้องกันการเหินน้ำ ซึ่งอาจทำให้เกิดการลื่น
ไถลและสูญเสียการควบคุม และหากใช้ยางท่ีสึกหรอมาก
จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วย

สิ่งที่ควรระมัดระวังในการขับขี่

Condition: 'Except for China'/



(185,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
PD23A1-D189FD17-30EF-4E56-AB9D-3C4D6A3A5B10

. ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

. หลีกเลี่ยงการเร่งหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการเข้าโค้งหักมุมมากหรือเปล่ียนช่องทาง
เดินรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวอย่างกะทันหัน

. หลีก เลี่ยงการขับ ใกล้ รถคัน ข้างหน้ามาก เกินไป

GUID-97A6874F-04D3-413D-B958-0BD94ADCCBC6

ข้อควรระวังในการใช้งานสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์แบบปุ่มกด

GUID-73589175-7CB0-4D42-AC47-36B9097350F0

คำเตือน:

ห้ามใช้งานสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกดขณะที่
ขับรถ ยกเว้นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (เครื่องยนต์จะ
หยุดเมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ 3 ครั้งติดต่อกัน
หรือกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ค้างไว้นานเกิน 2
วินาที) พวงมาลัยอาจล็อกและไม่สามารถบังคับ
ควบคุมรถได้ ซึ่งอาจทำให้รถได้รับความเสียหายหรือ
ผู้โดยสารได้รับการบาดเจ็บร้ายแรง

ก่อนใช้งานสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด ให้แน่ใจว่า
เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด)

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-9B0A6A9D-9263-4D8A-B8A8-A05F980F6414

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถใช้งานสวิตช์สตาร์ทได้โดย
ไม่ต้องนำกุญแจออกมาจากกระเป๋า สภาพแวดล้อมและ/
หรือสภาพในการใช้งานอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงาน
ของระบบกุญแจอัจฉริยะ

ไฟ แสดง และ ไฟ เตือน การ ทำงาน จะ ปรากฏ ท่ี หน้า
จอแสดงข้อมูล (โปรดดูที่ “หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์”
(หน้า 2-15))

ข้อควรระวัง:

. ให้แน่ใจว่าพกกุญแจอัจฉริยะติดตัวเม่ือใช้รถ

. ห้ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถเม่ือท่านออกห่าง
จากตัวรถ

. ถ้าแบตเตอรี่รถยนต์หมด จะไม่สามารถใช้งาน
สวิตช์สตาร์ทจากตำแหน่ง “LOCK” ได้ และถ้า
ระบบ ล็อก พวง มาลัย ทำงาน จะ ทำให้ หม ุน
พวงมาลัยไม่ได้ ต้องทำการชาร์จแบตเตอรี่โดย
เร็วที่สุด (โปรดดูท่ี “การพ่วงสตาร์ท” (หน้า 6-
7))

ระยะการใช้งาน
GUID-A3388DB1-82D8-41BA-A7FE-3D9BBFEC57D2

SSD0436

กุญแจอัจฉริยะสามารถใช้งานได้เมื่ออยู่ภายในระยะการ
ทำงานที่กำหนด ① ดังภาพ

เมื่อไฟในแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะใกล้หมดหรือมี
คลื่นวิทยุ ท่ีแรงใกล้บริเวณใช้งาน ระยะการทำงานของ
ระบบกุญแจอัจฉริยะจะน้อยลง และอาจทำงานได้อย่างไม่
ถูกต้อง

ถ้ากุญแจอัจฉริยะอยู่ในระยะการทำงาน ผู้ ท่ีไม่มีกุญแจ
อัจฉริยะติดตัวก็สามารถกดสวิตช์เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ได้

. ห้องเก็บสัมภาระไม่ได้ถูกกำหนดให้อยู่ในระยะการ
ทำงาน แต่กุญแจอาจใช้งานได้

. ถ้ากุญแจอัจฉริยะอยู่บนแผงหน้าปัด ด้านในกล่องเก็บ
ของ ช่องใส่ของที่ประตู หรือที่มุมของห้องโดยสาร

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-9

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์แบบปุ่มกด

Condition: 'Except for China'/



(186,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

5-10 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

กุญแจอัจฉริยะอาจใช้งานไม่ได้
. ถ้ากุญแจอัจฉริยะอยู่ใกล้ประตูหรือกระจกหน้าต่าง

ภายนอกรถ กุญแจอัจฉริยะอาจทำงาน

เกียร์อัตโนมัติ (AT)
GUID-EB1C3258-508E-4414-8A6F-6F0081AEB5BD

ระบบล็อกสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ได้รับการออกแบบเพื่อ
ไม่ ให้ เปลี่ยนสวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์ ไป ยังตำแหน่ง
“LOCK” ได้จนกว่าจะเลื่อนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “P”
(จอด) เม่ือเปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปยังตำแหน่ง
“LOCK” ให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด)

เม่ือไม่สามารถ เปล่ียนสวิตช์สตาร์ท เคร่ืองยนต์ ไป ยัง
ตำแหน่ง “LOCK” ได้:

1. การเตือน “เลื่อนเกียร์ไปยังตำแหน่ง P” (Shift to
Park) จะปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์และมี
เสียงเตือนดังขึ้น

2. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ P ” ( จ อด )

3. ถ้าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ACC” การ
เ ตือน การ กด (PUSH) จะ ปรากฏ ขึ้ น บน หน้ า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์

4. กดสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ เปลี่ยนสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ไปยังตำแหน่ง “OFF”

5. การเปิดประตู เปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปยัง
ตำแหน่ง “LOCK”

สำหรับการเตือนและไฟเตือนบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์ โปรดดูท่ี “หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์” (หน้า 2-
15)

ถ้าเปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปยังตำแหน่ง “LOCK”
คันเกียร์จะไม่สามารถเลื่อนออกจากตำแหน่ง “P” (จอด)
ได้ คันเกียร์จะเลื่อนได้ ถ้าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน

ตำแหน่ง “ON” และเหยียบแป้นเบรกไว้

ล็อกพวงมาลัย
GUID-54D9FD9F-6C7B-4AD2-AEA8-B5DF80D51DDF

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ได้ รับการ ติดตั้งอุปกรณ์ ล็อก
พวงมาลัยป้องกันขโมย

การล็อกพวงมาลัย
GUID-9ECBAE16-6215-40F8-95ED-8A0B804FE371

1. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “OFF” ซ่ึง
ไฟเตือนตำแหน่งสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์จะไม่สว่าง
ขึ้น

2. เปิดหรือปิดประตู เปล่ียนสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ไป
ยังตำแหน่ง “LOCK”

3. หมุนพวงมาลัยไปทางขวาหรือซ้าย 1/6 รอบจาก
ตำแหน่งล้อตรง

การปลดล็อกพวงมาลัย
GUID-C7F73FCF-7B52-4BE0-AFBC-DA62C983FDFC

กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ แล้วพวงมาลัยจะปลดล็อกโดย
อัตโนมัติ

ข้อควรระวัง:

. ถ้ า แบต เตอ ร่ี รถยนต์ หมด ส วิต ช์ สตา ร์ท
เครื่องยนต์แบบปุ่มกดจะไม่สามารถเปลี่ยนจาก
ตำแหน่ง “LOCK” ได้

. ถ้าไฟแสดงการปลดล็อกพวงมาลัยผิดปกติสว่าง
ข้ึนบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ให้กดสวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์อีกครั้งระหว่างหมุนพวงมาลัย
ไปทางขวาและซ้ายเล็กน้อย (โปรดดู ท่ี “หน้า
จอแส ดง ข้อม ู ล รถยนต์ ” (หน้ า 2 -15) )

ตำแหน่งสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
GUID-10A24398-D2F5-4AD6-9797-79642012064D

คำเตือน:

ห้ามให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF”
ขณะที่ขับขี่ เพราะพวงมาลัยอาจล็อกและอาจส่งผล
ให้ ไม่ สามารถบังคับ รถยนต์ ได้ อันจะทำให้ เกิด
ความเสียหายร้ายแรงต่อรถยนต์หรือผู้ ขับขี่ได้ รับ
บาดเจ็บ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามปล่อยให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่
ตำแหน่ง “ON” และเครื่องยนต์ไม่ทำงานเป็น
เวลานาน เพราะจะส่งผลให้ไฟแบตเตอรี่หมดได้

. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะท่ีเครื่องยนต์ทำงาน เพ่ือ
หลีกเล่ียงไม่ให้แบตเตอร่ีไฟหมด ถ้าต้องใช้งาน
อุปกรณ์ไฟฟ้าระหว่างที่ เคร่ืองยนต์ไม่ทำงาน
อย่าใช้งานเป็น เวลานานและอย่าใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าหลายชนิดพร้อม ๆ กัน

JVS0241X

เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์โดยที่ไม่ได้เหยียบแป้น
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เบรก ตำแหน่งสวิตช์สตาร์ท เคร่ืองยนต์จะ เปลี่ยน ดัง
ต่อไปนี้:

. กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ACC”

. กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ON”

. กดสามครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “OFF”

. กดสี่ครั้งเพื่อกลับไปที่ “ACC”

. เปิดหรือปิดประตูบานใด ๆ เพื่อกลับไปท่ี “LOCK”
จากตำแหน่ง “OFF”

ตำแหน่ง LOCK
GUID-FF3C816E-E8B5-4826-A5D8-BAB958F77151

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์และล็อกพวงมาลัยจะล็อกได้เมื่อ
อยู่ในตำแหน่งนี้เท่านั้น

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์จะปลดล็อกเม่ือกดไปที่ตำแหน่ง
“ACC” ขณะที่นำกุญแจอัจฉริยะไว้กับตัว

ตำแหน่ง ACC
GUID-6497A2BA-C149-4E70-A641-1A29303A065F

อุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานได้ที่ตำแหน่งน้ีโดยไม่ต้องสตาร์ท
เครื่องยนต์

ตำแหน่ง ON
GUID-0CE984BC-FD42-48F0-8978-3E4A0990EE27

ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานได้ที่ตำแหน่งนี้
โดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์

ตำแหน่ง OFF
GUID-C8B11131-9FF0-46AD-AF42-220804D8027C

สามารถ ดับ เค ร่ืองยนต์ โดย ไม่ ต้อง ล็อก พวง มาลัย

ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
GUID-6F91C951-DEC8-464E-94A3-E171F5D391B9

JVS0404X

ถ้าไฟแบตเตอร่ีกุญแจอัจฉริยะหมด หรือการทำงานของ
กุญแจอัจฉริยะถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อม ให้ทำการ
สตาร์ทเครื่องยนต์ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ P ” ( จ อด )

2. เหยียบแป้นเบรกจนสุด

3. แตะสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ด้วยกุญแจอัจฉริยะดังที่
แสดงในภาพ (เสียงเตือนจะดังขึ้น)

4. กดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ขณะที่เหยียบเบรกภายใน
10 วินาทีหลังจากได้ยินเสียงเตือน เคร่ืองยนต์จะ
สตาร์ท

หลัง จากทำ ข้ัน ตอน ท่ี 3 แล้ว เมื่อ กดสวิตช์ สตาร์ท
เคร่ืองยนต์ โดย ไม่ เหยียบ แป้น เบรก สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์จะเปลี่ยนไปที่ตำแหน่ง “ACC”

หมายเหตุ:
. เมื่อกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง

“ACC” หรือ “ON” หรือเครื่องยนต์สตาร์ทโดย
ขั้นตอนข้างต้น ไฟแสดงแบตเตอรี่กุญแจต่ำอาจ
ปรากฏบนหน้าจอแสดง ข้อมูล รถยนต์แม้ว่า

กุญแจอัจฉริยะจะอยู่ภายในรถ ซ่ึงไม่ใช่การ
ทำงานผิดปกติ ในการดับไฟเตือน ให้แตะสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจอัจฉริยะอีกคร้ัง

. ถ้าไฟแสดงแบตเตอร่ีกุญแจต่ำสว่างข้ึนบนหน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์ ให้เปล่ียนแบตเตอร่ีโดย
เร็วที่สุด (โปรดดูที่ “แบตเตอรี่” (หน้า 8-15))

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-11

Condition: 'Except for China'/
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5-12 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

PD23A1-B04581AB-7C18-4436-B545-5C309BC381FA

1. เข้าเบรกมือ

2. เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N”
(ว่าง)

มอเตอร์สตาร์ทได้ รับการออกแบบให้ทำงาน
เฉพาะเมื่อคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้น
ต้องพกกุญแจอัจฉริยะติดตัวเม่ือใช้งานสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์

3. ให้ สวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์อยู่ ท่ี ตำแหน่ง “ON”
เหยียบ แป้น เบรก จน ส ุด และ กด สวิตช์ สตา ร์ท
เครื่องยนต์เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

รอจนกว่าไฟแสดงหัวเผา จะดับ หากหัวเผาอุ่น
แล้ว ไฟแสดงหัวเผาอาจจะไม่สว่างเมื่อทำการสตาร์ท
เครื่องยนต์

เพ่ือสตาร์ท เคร่ืองยนต์ ทันที ให้กดสวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์และปล่อย ขณะท่ีเหยียบแป้นเบรก โดยที่
สวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์ อย ู่ ที่ ตำแหน่ง ใด ก็ได้

4. ปล่อยสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ทันทีเม่ือเคร่ืองยนต์
สตาร์ทติด ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทติดแต่ดับลง ให้ทำ
ขั้นตอนข้างต้นซ้ำอีก

ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทติดยากในอากาศที่หนาวจัดหรือ
ร้อนจัด ให้ เหยียบคันเร่งค้างไว้ กดสวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์ เป็นเวลา 15 วินาที ขณะที่ เหยียบค้าง
ปล่อยคันเร่งเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติด

ข้อควรระวัง:

. เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติด ให้ปล่อยสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์ทันที

. ห้ามให้มอเตอร์สตาร์ททำงานนานเกินกว่า 15
วินาทีต่อคร้ัง ถ้าเคร่ืองยนต์สตาร์ทไม่ติด ให้กด
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่ง “OFF”

แล้วรอ 20 วินาที ก่อนจะสตาร์ทเครื่องยนต์อีก
ครั้ง ไม่เช่นนั้น มอเตอร์สตาร์ทจะเสียหายได้

. ถ้าจำเป็นต้องสตาร์ทเคร่ืองยนต์ด้วยการพ่วง
แบตเตอร่ี ควรทำตามคำแนะนำและข้อควรระวัง
ในหมวด “6 ในกรณีฉุกเฉิน” อย่างระมัดระวัง

5. ให้เคร่ืองยนต์เดินเบาเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาที
หลังจากสตาร์ทเพื่ออุ่นเครื่องยนต์ ขับรถด้วยความเร็ว
ปานกลางเป็นระยะทางสั้น ๆ ก่อน โดยเฉพาะเม่ืออยู่
ในสภาพอากาศหนาว

ข้อควรระวัง:

ห้าม ปล่อย รถยนต์ ทิ้ง ไว้ ตาม ลำพัง ใน ขณะ อ ุ่น
เครื่องยนต์

6. เพื่อดับเครื่องยนต์ ให้เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P”
(จอด) เข้าเบรกมือและกดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไป
ที่ตำแหน่ง “OFF”

PD23A1-E7D545DD-C9D2-4F21-94C5-693AFF273F14

การขับขี่ด้วยเกียร์อัตโนมัติ (AT)
PD23A1-D53AADA2-7E82-438E-A9C6-73261C06D641

ระบบ เกีย ร์ อัตโนมัติ (AT) ของ รถ ถ ูก ควบค ุม ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างกำลังสูงสุดและทำงานได้อย่างราบ
รื่น

ขั้นตอนท่ีแนะนำสำหรับการใช้เกียร์นี้จะแสดงอยู่ในหน้า
ถัดไป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่าน้ีเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด
และความเพลิดเพลินในการขับขี่

ข้อควรระวัง:

. ความเร็วรอบเดินเบาของเคร่ืองยนต์ขณะเย็นจะ
สูง ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะเข้า
เกียร์ เดินหน้าหรือถอยหลังก่อนช่วงอุ่นเคร่ือง

. หลีกเลี่ยงการเร่งเคร่ืองยนต์ขณะที่รถจอดอยู่
เ น่ืองจากอาจทำให้ รถ เคลื่อนท่ี โดยไม่ ต้ังใจ

. ห้ามเปล่ียนเกียร์ลงกะทันหันเม่ืออยู่บนถนนลื่น
เพราะอาจทำให้ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ได้

. ห้ามเปล่ียนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ
“R” (ถอยหลัง) ขณะที่รถกำลังแล่นไปข้างหน้า
และตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “D” (ขับขี่) ขณะ
ที่รถถอยหลัง เน่ืองจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
หรือทำให้เกียร์เสียหาย

. ห้ามเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N” (ว่าง) ขณะที่
ขับขี่ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน การเลื่อนคันเกียร์ไป
ยังตำแหน่ง “N” (ว่าง) ขณะที่รถกำลังแล่นอาจ
ทำให้เกียร์เกิดความเสียหายรุนแรง

. สตาร์ทเครื่องยนต์โดยที่เกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P”
(จอด) หรือในตำแหน่ง “N” (ว่าง) เครื่องยนต์จะ
ไม่สตาร์ทในตำแหน่งเกียร์อื่น แต่ถ้าสตาร์ทได้ให้
นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสัน

การสตาร์ทเครื่องยนต์ การขับขี่รถยนต์

Condition: 'Except for China'/
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. เลื่อนเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด) และเข้า
เบรกมือ เม่ือจอดรถนานเกินกว่าการจอดรอใน
ช่วงสั้น ๆ

. ต้องให้ เครื่องยนต์ทำงานที่ รอบเดินเบาขณะ
เปล่ียน เกียร์ จากตำแหน่ง “N” (ว่าง) ไป ยัง
ตำแหน่งอื่น ๆ

. เมื่อหยุดรถบนทางลาดชัน ห้ามใช้วิธีเลี้ยงคันเร่ง
เพ่ือไม่ให้รถยนต์ไหล ในกรณีนี้ควรเหยียบแป้น
เบรก

การเริ่มออกตัวรถยนต์
PD23A1-5203B09F-C87E-4EBF-9EF8-75C2FCD83BD7

1. หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้เหยียบเบรกจนสุดก่อน
พยายามเลื่อนคันเกียร์ออกจากตำแหน่ง“P” (จอด)

2. เหยียบเบรกค้างไว้แล้วเล่ือนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง
ขับขี่

3. ปลดเบรกเบรกมือ แป้นเบรกเท้า แล้วค่อย ๆ ให้รถ
เคลื่อนที่

เกียร์ AT ได้รับการออกแบบให้ต้องเหยียบแป้นเบรก
เท้าก่อนจึงจะสามารถเลื่อนคันเกียร์ออกจากตำแหน่ง
“P” (จอด) ไปยังตำแหน่งอ่ืนได้ เม่ือสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง“ON”
คันเกียร์จะไม่สามารถเล่ือนออกจากตำแหน่ง “P”
(จอด) ไปยังตำแหน่งเกียร์อื่นได้ถ้าให้สวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “LOCK”, “OFF” หรือ
“ACC”

ข้อควรระวัง:

. เหยียบแป้นเบรก - การเล่ือนคันเกียร์ไปยัง “D”
“R” หรือโหมดเกียร์ธรรมดาโดยไม่เหยียบแป้น
เบรกจะทำให้รถออกตัวช้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน
ให้แน่ใจว่าเหยียบแป้นเบรกจนสุดและรถหยุดนิ่ง

ก่อนเลื่อนคันเกียร์

. ตรวจสอบตำแหน่งเกียร์ให้แน่ใจ - ให้แน่ใจว่าคัน
เกียร์อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ“D” และโหมดแบบ
เกียร์ธรรมดาใช้สำหรับเดินหน้า และ “R” ใช้
สำหรับถอยหลังเหยียบแป้นคันเร่งเพ่ือเคล่ือน
รถยนต์และขับเข้าเส้นทางการจราจร (หลีกเลี่ยง
การ ออกตัวอย่าง ฉับพลัน และการหมุน ล้อ)

. อุ่นเครื่องยนต์ - เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่
เครื่องยนต์เย็นเครื่องยนต์จะใช้ความเร็วรอบเดิน
เบาที่สูงกว่าปกติทำให้ต้องใช้ความระมัดระวัง
เป็นพิเศษขณะเข้าเกียร์

. การจอดรถ

เหยียบแป้นเบรกและเม่ือรถหยุด ให้เลื่อนคัน
เกียร์ไปที่ตำแหน่ง“P” (จอด) ดึงก้านเบรกมือ
และปล่อยแป้นเบรก

การเปลี่ยนเกียร์
PD23A1-9F637E0A-E3E2-4DA1-AFD5-A004185AD060

JVS0443X

: กดปุ่ม Ⓐ ขณะเหยียบแป้นเบรก

: กดปุ่ม Ⓐ
: เลื่อนคันเกียร์

คำเตือน:

. ต้องทำการดึงเบรกมือไว้ไม่ว่า คันเกียร์อยู่ ใน
ตำแหน่งใดก็ตามขณะที่เครื่องยนต์ไม่ได้ทำงาน
มิเช่นน้ันรถอาจเคล่ือนท่ีโดยไม่คาดคิดหรือแล่น
ออกไปทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือทรัพย์สิน
เสียหาย

. ถ้าไม่สามารถเล่ือนคันเกียร์ออกจากตำแหน่ง
“P” (จอด) ขณะเคร่ืองยนต์ทำงานและเหยียบ
เบรกแล้ว อาจเป็นไปได้ว่าไฟเบรกไม่ทำงาน ไฟ
เบรกท่ีไม่ทำงานน้ีอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ
ซึ่ ง ท ำ ใ ห้ ท่ า น แล ะ ผ ู้ อ่ื น ไ ด้ รั บ บ าด เ จ็ บ

หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้เหยียบเบรกจนสุด กดปุ่มที่
คันเกียร์ก่อนเลื่อนคันเกียร์ออกจากตำแหน่ง “P” (จอด)

ถ้าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” หรือ
“ACC” ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามขณะท่ีคันเกียร์อยู่ ใน
ตำแหน่งอ่ืนที่ไม่ใช่ตำแหน่ง “P” (จอด) จะไม่สามารถให้
สวิตช์ สตาร์ท เครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “LOCK” ได้

ถ้าไม่สามารถให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“LOCK” ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เข้าเบรกมือ

2. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “ON”
โดยที่เหยียบแป้นเบรกเอาไว้

3. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ P ” ( จ อด )

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-13

Condition: 'Except for China'/
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5-14 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

4. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

P (จอด) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช้ตำแหน่งน้ีเมื่อรถจอดหรือเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้
แน่ใจว่ารถยนต์จอดสนิท แล้วเล่ือนคันเกียร์ไปยัง
ตำแหน่ง “P” (จอด) เข้าเบรกมือ เมื่อจอดรถบนทาง
ลาดชัน ให้เหยียบเบรกก่อน เข้าเบรกมือ แล้วเลื่อนคัน
เกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด)

R (ถอยหลัง) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช้ตำแหน่งน้ีเพื่อถอยหลัง ให้แน่ใจว่ารถจอดสนิทก่อนท่ี
จะ เลื่ อน คัน เ กียร์ ไป ยัง ตำแหน่ง “R” (ถอย หลัง)

N (ว่าง) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เป็นตำแหน่ง เกียร์ ว่าง ไม่มีการ เข้า เกียร์ เดินหน้าหรือ
ถอยหลัง เคร่ืองยนต์สามารถสตาร์ทได้ในตำแหน่งน้ี อาจ
เปล่ียน เกียร์ ไปที่ ตำแหน่ง “N” (ว่าง) แล้ว สตาร์ท
เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ที่ ดั บ ไ ป ขณ ะ ที่ ร ถ ก ำ ลั ง แ ล่ น อ ย ู่

D (ขับ) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใช้ตำแหน่งนี้สำหรับการขับรถเดินหน้าปกติ

โหมดการเปลี่ยนเกียร์ธรรมดา
PD23A1-C44C5269-B111-4076-A731-A16FA94EA2DF

เม่ือเลื่อนคันเกียร์ไปยังช่องการเปลี่ยนเกียร์ธรรมดา และ
เลื่อนขึ้นหรือลงขณะขับรถ เกียร์จะเข้าสู่โหมดการเปล่ียน
เกียร์ธรรมดา สามารถเลือกช่วงการเปล่ียนเกียร์ได้ด้วย
ตัวเอง

เม่ือต้องการเลื่อนขึ้น ให้เล่ือนคันเกียร์ไปยังด้าน + (ขึ้น)
จ ะ เ ป็ น ก า ร เ ป ลี่ ย น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ช่ ว ง ท่ี ส ู ง ขึ้ น

เมื่อต้องการเลื่อนลง ให้เลื่อนคันเกียร์ไปยังด้าน - (ลง) จะ
เป็นการเปลี่ยนเกียร์ไปยังช่วงที่ต่ำลง

เมื่อต้องการยกเลิกโหมดการเปลี่ยนเกียร์ธรรมดา ให้เลื่อน
คันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “D” (ขับขี่) เกียร์จะกลับไปยัง

โหมดการขับขี่แบบปกติ

ในโหมดการเปลี่ยนเกียร์ธรรมดา ช่วงเกียร์ที่ใช้จะแสดงขึ้น
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ระหว่างมาตรวัดความเร็วและ
มาตรวัดรอบเครื่องยนต์

สามารถเลือกช่วงเกียร์ ข้ึนหรือลงตามขั้นตอนข้างล่าง:

M1
?

/

M2
?

/

M3
?

/

M4
?

/

M5
?

/

M6
?

/

M7

M7 (เกียร์ 7):

ใช้ตำแหน่งนี้สำหรับการขับรถเดินหน้าปกติท่ีความเร็วสู
งบนไฮเวย์
M6 (เกียร์ 6) และ M5 (เกียร์ 5):

ใช้ตำแหน่งเหล่านี้เมื่อขับรถขึ้นทางลาดยาว หรือใช้ในการ
ห น่ ว ง เ ค ร่ื อ ง ย นต์ ขณ ะ ขั บ ร ถ ล ง ท า ง ล า ด ย า ว
M4 (เกียร์ 4), M3 (เกียร์ 3) และ M2 (เกียร์ 2):

ใช้ ตำแหน่ง เหล่า นี้ สำหรับ ขับ ขึ้น เขา หรือ ใช้ หน่วง
เครื่องยนต์ขณะขับลงเขา
M1 (เกียร์ 1):

ใช้ตำแหน่งนี้เพื่อขับรถขึ้นเขาท่ีสูงชันหรือขับช้า ๆ ผ่าน
หิมะ หรือเพ่ือใช้แรงหน่วงเคร่ืองยนต์ในการขับลงเขาที่
ลาดชันมาก ๆ

. ระวังอย่าขับด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานานเมื่อช่วงเกียร์
ต่ำกว่าเกียร์ 7 เพราะจะทำให้ ส้ินเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลิง

. ต้องเลื่อนคันเกียร์ไปด้านเดียวกันสองครั้ง จึงจะ
สามารถเล่ือนไปยังช่วงท่ีต้องการได้ อย่างไรก็ตาม
ถ้า เลื่อน คัน เกียร์ อย่าง เร็ว ในคร้ังแรก อาจจะไม่
สามารถเลื่อนคันเกียร์ในครั้งท่ีสองได้อย่างถูกต้อง

. ในโหมดการเปลี่ยนเกียร์ธรรมดา เกียร์อาจจะไม่
เลื่อนไปยังช่วงที่เลือก หรืออาจเลื่อนไปยังช่วง
อื่นโดยอัตโนมัติ ระบบนี้จะช่วยรักษาสมรรถนะใน
การขับขี่ และลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายกับ
รถยนต์หรือสูญเสียการควบคุมรถ

. เมื่อเกียร์ไม่เลื่อนไปยังช่วงที่เลือก ไฟเตือน
ตำแหน่งเกียร์อัตโนมัติ (AT) (บนหน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์) จะกะพริบและมี เสียง
เตือน

. ในโหมดการเปลี่ยนเกียร์ธรรมดา เกียร์จะเลื่อน
ไปยังเกียร์ 1 โดยอัตโนมัติก่อนรถหยุด เมื่อเร่ง
เคร่ืองยนต์อีกคร้ัง จำเป็นต้องเลื่อนเกียร์ไปยัง
ช่วงความเร็วที่ต้องการ

การเหยียบคันเร่งจนสุดเพื่อเปลี่ยนเกียร์ต่ำ - ใน
ตำแหน่งเกียร์ D (ขับขี่) -

PD23A1-DFCA6910-8FE6-42C8-9E08-0547E2580CC0

สำหรับการเร่งแซงหรือขึ้นเขา ให้เหยียบคันเร่งจนสุด
ระบบเกียร์จะเปลี่ยนไปใช้เกียร์ต่ำลง ตามความเร็วในขณะ
นั้น

การปลดล็อกเกียร์
PD23A1-D542B7A3-4228-4AFB-B367-04BEFAD75B94

JVS1175X

ถ้าแบตเตอรี่ไฟหมด คันเกียร์อาจจะเลื่อนออกจาก
ตำแหน่ง “P” (จอด) ไม่ ได้ แม้ว่าจะ เหยียบแป้น เบรก

Condition: 'Except for China'/
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ในการปลดล็อกคันเกียร์ ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้:

1. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “OFF” หรือ
“LOCK”

2. เข้าเบรกมือ

3. ถอดแผงปิดปลดล็อกคันเกียร์ Ⓐ โดยใช้เคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมและกดปุ่มปลดล็อกคันเกียร์ลงโดยใช้เครื่อง
มือที่เหมาะสม

4. กดปุ่มที่คันเกียร์ และเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N”
(ว่าง) ขณะ ท่ี กด ปุ่ม ปลด ล็อก คัน เกีย ร์ ค้าง ไว้

ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “ON” เพื่อ
ปลดล็อกวงพวงมาลัย

ขณะนี้ จะสามารถ เข็นรถไปยังตำแหน่ง ท่ีต้องการได้

ถ้า ยังไม่สามารถเลื่อนคันเกียร์ออกจากตำแหน่ง “P”
(จอด) ได้ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบเกียร์ AT ที่
ศูนย์บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

ระบบสํารอง (Fail-safe)
PD23A1-CE544870-295F-4C51-AD1F-3CB783F5DA1D

เมื่อระบบสำรอง (Fail-safe) ทำงาน ระบบเกียร์ AT จะถูก
ล็อกให้อยู่ในเกียร์เดินตำหน่ึงใดตำแหน่งหนึ่งตามสภาวะ

ถ้ารถถูกใช้งานหนักมากผิดปกติ เช่น ล้อหมุนฟรี
มากเกินไปหรือเบรกรุนแรงอย่างต่อ เนื่อง ระบบ
สำรอง (Fail-safe) อาจจะทำงาน แม้ว่าวงจรไฟฟ้า
ทั้งหมดจะทำงานเป็นปกติก็ตาม ในกรณีนี้ ให้สวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง OFF แล้วรอเป็นเวลา
3 วินาที จากน้ันให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่
ตำแหน่ง “ON” รถจะกลับสู่สภาวะการทำงานปกติ
หากพบว่ารถยังไม่กลับคืนสู่สภาวะการทำงานปกติ
ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบ
เกียร์และทำการซ่อมแซมถ้าจำเป็น

PD23A1-93BF1A9C-7115-4482-82D3-DF5ECF6F7F1D

คำเตือน:

. ในขณะท่ีเคร่ืองยนต์ทำงานอย่าพยายามทำให้
สองล้อสูงขึ้นจากพื้น และเปลี่ยนเกียร์ไปยัง
ตำแหน่งขับใด ๆ หรือตำแหน่งถอยหลัง การทำ
เช่นนั้นอาจส่งผลให้ระบบส่งกำลังเสียหาย หรือ
รถเคล่ือนที่ฉับพลัน ซ่ึงอาจสร้างความเสียหาย
ร ุนแรง กับ รถยนต์ หรือทำให้ ได้ รับ บาด เจ็บ

. อย่าพยายามทดสอบรถยนต์ที่ติดตั้งระบบ 4WD
บนไดนาโมมิเตอร์ 2 ล้อ หรืออุปกรณ์ที่ใกล้เคียง
กัน ถึงแม้อีกสองล้อจะยกสูงจากพ้ืนก็ตาม ให้
แน่ใจว่าได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบการทดสอบทราบ
ว่า รถยนต์ ติด ตั้ง ระบบ 4WD ก่อน จะนำ ข้ึน
ทดสอบบน ไดนาโม มิเตอร์ การ ใช้ อ ุปกรณ์
ทดสอบผิดอาจส่งผลให้ระบบส่งกำลังเสียหาย
ห รื อ รถ เคลื่ อ นที่ ฉั บ พ ลัน ซ่ึ ง อ าจ ส ร้ า ง
ความ เสีย หาย ร ุนแรง กับ รถยนต์ หรือทำให้
บาดเจ็บได้

ข้อควรระวัง:

. อย่าขับรถในตำแหน่ง 4H หรือ 4LO บนพื้นถนน
แห้งและแข็ง การขับข่ีบนผิวถนนที่แห้งและแข็ง
ในตำแหน่ง 4H หรือ 4LO อาจทำให้เกิดเสียงที่
ไม่ จำเป็น ยางสึกหรอ และ เพ่ิม อัตราการสิ้น
เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

หากไฟเตือนขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) สว่างขึ้นเมื่อ
ขับรถบนถนนที่แห้งและแข็ง:

— ในตำแหน่ง 4H เลื่อนสวิตช์โหมด 4WD ไป
ที่ 2WD

— ในตำแหน่ง 4LO หยุดรถและเลื่อนเกียร์ไปที่
ตำแหน่ง “N” (ว่าง) พร้อมเหยียบเบรก และ
เ ล่ื อน สวิ ตช์ โหมด 4WD ไป ที่ 2WD

หากไฟเตือน 4WD ยังคงสว่างอยู่หลังจากปฏิบัติ
ตามด้านบนแล้ว ให้นำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์
บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

. เสื้อทรานสเฟอร์อาจเสียหายถ้าขับรถต่อไปเมื่อ
ไฟเตือน 4WD กะพริบ

โปรดดูท่ี “ข้อควรระวังเมื่อขับข่ีบนถนนลาดยางและทาง
วิ บ า ก ” ( ห น้ า 5 - 7 ) ส ำห รั บ ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง อ่ื น ๆ

ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) เมื่อต้องการ
ใช้งาน

PD23A1-E90D06BA-41D8-4D17-BC10-1F6A3B15AB30

ระบบขับเคล่ือนส่ีล้อ (4WD) เม่ือต้องการใช้งานประกอบ
ด้วยโหมดการขับ 3 โหมด: 2WD, 4H และ 4LO สามารถ
เลือกโหมดการขับท่ีต้องการได้ด้วยสวิตช์โหมด 4WD
ตามสภาวะการขับขี่

JVS1252X

สวิตช์โหมด 4WD

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-15

ขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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5-16 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

JVS0447X

ไฟแสดงโหมด 4WD

สวิตช์โหมด 4WD ล้อที่ขับเคลื่อน
ไฟแสดง

สภาพการใช้งาน
การทำงานของสวิตช์โหมด 4WD

(โปรดดูที่ “การทำงานด้วยระบบสวิตช์โหมด 4WD” (หน้า 5-18))โหมด 4WD 4LO

2WD ล้อหลัง -
สำหรับการขับขี่บนพื้นถนน
ราบและแห้ง

สามารถเปลี่ยนโหมดการขับระหว่าง 2WD และ 4H ได้ระหว่างการ
ขับขี่
ไฟแสดงจะเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนโหมดการขับ
การเปลี่ยนระหว่างโหมด 2WD และ 4H ควรเปลี่ยนเฉพาะเมื่อ
ความเร็วต่ำกว่า 100 กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.)4H

สี่ล้อ -
ในการขับขี่บนถนนที่ขรุขระ มี
กรวดทราย หรือหิมะปกคลุม

ว่าง กะพริบ
ไฟแสดง 4LO จะกะพริบเมื่อ
เปลี่ยนระหว่าง 4H และ 4LO

การเปลี่ยนระหว่างโหมดการขับ 4H และ 4LO:
. จอดรถ เหยียบแป้นเบรก และเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง N

(ว่าง)
. กดและบิดสวิตช์โหมด 4WD สวิตช์โหมด 4WD จะไม่เปลี่ยน

ระหว่าง 4H และ 4LO ถ้าเกียร์ไม่อยู่ในตำแหน่ง N (ว่าง) หรือ
รถกำลังเคลื่อนที่

. รอจนกว่าไฟแสดง 4LO หยุดกะพริบและสว่างค้างหรือดับลง
ก่อนเปลี่ยนไปใช้เกียร์

4LO
สี่ล้อ สว่างค้าง*

สำหรับการใช้งานเมื่อจำเป็น
ต้องใช้กำลังสูงสุดและการ
เกาะถนนดีเมื่อขับขี่ด้วย
ความเร็วต่ำ (เช่นบนทางลาด
ชัด หรือถนนหินขรุขระ มี
กรวดทราย โคลน)

*: เมื่อ 4LO ถูกเลือก ระบบ VDC จะไม่ทำงานและไฟแสดง OFF ระบบ VDC จะสว่างขึ้น โปรดดูที่ “ไฟแสดง OFF ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)” (หน้า 2-
14)

Condition: 'Except for China'/
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คำเตือน:

ถ้าไฟแสดงโหมด 4WD อยู่ที่ “OFF” หรือไฟเตือน
ATP อยู่ที่ “ON” จะแสดงว่าตำแหน่ง P (จอด) ของ
เกียร์ อัตโนมัติ จะไม่ทำงาน และอาจ ส่งผลให้รถ
เคลื่อนที่โดยไม่คาดคิด ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือ
ท รัพย์ สิน เ สีย หาย ได้ ควร เ ข้า เบรก มือ เสมอ

ข้อควรระวัง:

เพื่อป้องกันรถยนต์เสียหาย:

. ห้ามใช้งานสวิตช์โหมด 4WD เมื่อเข้าโค้ง
ถอยหลัง หรือล้อหลังหมุนฟรี รถต้องเคลื่อนตรง
ไปข้างหน้า

. ห้ามเล่ือนคันเกียร์เม่ือไฟแสดง 4LO กะพริบ ไม่
เช่นนั้น เกียร์อาจติดและทำให้ระบบส่งกำลัง
เสียหายได้

. ถ้าไฟเตือน 4WD สว่าง ให้ปฏิบัติตามข้ันตอน
ต่อไปนี้:

1. ดับเครื่องยนต์
2. สตาร์ทเครื่องยนต์
3. ตรวจสอบว่าไฟเตือน 4WD สว่างอยู่

ถ้าไฟเตือน 4WD ยังคงสว่างอยู่หลังจากปฏิบัติตาม
ข้ันตอนด้านบนแล้ว ให้นำระบบไปตรวจสอบและเข้า
รับบริการจากศูนย์บริการนิสสันทันที

สวิตช์โหมดเสื้อทรานสเฟอร์ 4WD ใช้สำหรับเลือกใช้งาน
ระบบการขับเคลื่อนสองล้อ (2WD) หรือขับเคลื่อนสี่ล้อ
(4WD) โดยขึ้นอยู่กับสภาวะการขับขี่ ใช้สวิตช์โหมด 4WD
เพื่ อ เลือก โหมด การ ขับ ข่ี (2WD, 4H หรือ 4LO)

เพื่อเปลี่ยนเข้าสู่หรือเปลี่ยนออกจากโหมด 4LO:

1. รถยนต์ต้องจอดนิ่ง

2. เหยียบแป้นเบรก และเล่ือนคันเกียร์ไปที่ N (ว่าง)

3. กดและใช้สวิตช์ 4WD เพื่อเปล่ียนเข้าสู่หรือเปล่ียน
ออกจาก 4LO

คำเตือน:

. เม่ือจอดรถ ให้เข้าเบรกมือก่อนดับเคร่ืองยนต์
และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงโหมด 4WD
สว่างและไฟเตือน ATP ดับลง มิฉะน้ัน รถอาจ
เคลื่อนที่โดยไม่คาดคิดแม้ว่าเกียร์อัตโนมัติจะอยู่
ในตำแหน่ง P (จอด)

. ไฟแสดง 4LO ต้องหยุดกะพริบและสว่างต่อไป
หรือดับลงก่อนเปลี่ยนไปใช้เกียร์ รถอาจเคลื่อนที่
โดยไม่คาดคิด ถ้าเปลี่ยนคันเกียร์จากตำแหน่ง N
(ว่าง) ไปที่เกียร์ อ่ืน ๆ ระหว่างที่ไฟแสดง 4LO
กะพริบ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามเปลี่ยนสวิตช์โหมด 4WD ระหว่าง 4LO และ
4H ขณะขับขี่

. โหมดการขับขี่ 4H มีกำลังและการเกาะถนนมาก
กว่า หลีกเล่ียงการขับข่ีด้วยความเร็วสูงเกินไป
เน่ืองจากจะเพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลิงและอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น และอาจ
ทำความเสียหายให้กับชิ้นส่วนของระบบส่งกำลัง
ไม่แนะนำให้ขับด้วยความเร็วสูงกว่า 100 กม./
ชม. (60 ไมล์/ชม.) ด้วย 4H

. โหมดการขับขี่ 4LO มีกำลังและการเกาะถนน
สูงสุด หลีกเลี่ยงการเร่งความเร็วรถยนต์มากเกิน
ไป ความเร็วรถสูงสุดโดยประมาณอยู่ที่ 50 กม./

ชม. (30 ไมล์/ชม.)

. สวิตช์โหมด 4WD สามารถเปลี่ยนระหว่าง 2WD
และ 4H ในขณะขับตรงไปข้างหน้า อย่าเปล่ียน
สวิตช์โหมด 4WD ระหว่างเล้ียวหรือถอยหลัง

. อย่าเปลี่ยนสวิตช์โหมด 4WD ระหว่าง 2WD และ
4H ขณะขับลงเขาที่ลาดชันมาก ๆ ใช้งานเบรก
และเกียร์ต่ำเพื่อทำการเบรก

. อย่าเปลี่ยนสวิตช์โหมด 4WD ระหว่าง 2WD และ
4H ขณะที่ล้อหลังหมุนฟรี

. อย่าขับรถด้วยโหมด 4H หรือ 4LO บนพ้ืนถนน
แห้งและแข็ง อาจทำให้เกิดเสียงและการสึกหรอ
ของยาง นิสสันแนะนำให้ขับด้วย 2WD ภายใต้
สภาวะเหล่านี้

. ไม่สามารถเปลี่ยนเสื้อทรานสเฟอร์ 4WD ระหว่าง
4H และ 4LO ขณะที่อุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำ
เม่ือเคร่ืองยนต์เย็น การทำเช่นนั้นอาจทำให้ไฟ
แสดง 4LO กะพริบ รอ จนกว่า อ ุณหภูมิ เสื้อ
ทรานสเฟอร์ 4WD สูง ข้ึนถึงอุณหภูมิทำงาน
ผิดปกติ (หลังขับมาระยะหนึ่ง) ก่อนใช้งานสวิตช์
โหมด 4WD เพ่ือเปลี่ยนระหว่าง 4H และ 4LO

เมื่อขับขี่บนถนนขรุขระ
PD23A1-BA867A25-E388-4139-85A2-B6778A15CB2F

. ให้ตั้งสวิตช์โหมด 4WD อยู่ที่ 4H หรือ 4LO

. ขับรถอย่างระมัดระวังตามสภาพพื้นถนน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-17
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5-18 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

ถ้ารถติดหล่ม
PD23A1-645DF063-2BC8-4CC4-847C-31E61CC5A750

. สอดหินหรือบล็อกไม้เข้าไปใต้ยางเพื่อนำรถออกจาก
หล่ม

. ให้ตั้งสวิตช์โหมด 4WD อยู่ที่ 4H หรือ 4LO

. ถ้าการนำรถขึ้นจากหล่มทำได้ยาก ให้ขับรถเดินหน้า
และถอยหลังเพ่ือเพ่ิมแรงเหว่ียง หากรถติดอยู่ ใน
โคลน ลึก กา ร โซ่ พั น ล้ อ อาจ ใ ห้ ผล ท่ี ดี ก ว่ า

ข้อควรระวัง:

. อย่าหมุนล้อมากเกินไป ล้อจะติดลงไปในโคลน
ลึ ก แ ล ะ น ำ ร ถ ขึ้ น จ า ก โ ค ล น ไ ด้ ย า ก

. หลีก เล่ียงการเปลี่ยนเกียร์ขณะที่ เครื่องยนต์
ทำงาน ด้วยความเร็วสูง เน่ืองจากอาจทำให้
เครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ

การทำงานด้วยระบบสวิตช์โหมด 4WD
PD23A1-520BF100-A44E-44AC-B57F-91A162E58E30

JVS1252X

. ให้สวิตช์โหมด 4WD อยู่ท่ี 2WD, 4H หรือ 4LO ขึ้น
อยู่กับสภาพการขับขี่

. รถอาจเคล่ือนเล็กน้อยถ้าใช้งานสวิตช์โหมด 4WD
ขณะเลี้ยว เร่ง หรือลดความเร็ว หรือถ้าสวิตช์สตาร์ท

เครื่องยนต์อยู่ท่ีตำแหน่ง “OFF” ขณะที่สวิตช์โหมด
4WD อย ู่ ท่ี 4H หรือ 4LO ซึ่ ง ถือว่ า เป็น ปกติ

ข้อควรระวัง:

. สวิตช์โหมด 4WD สามารถเปลี่ยนระหว่าง 2WD
และ 4H ในขณะขับตรงไปข้างหน้า อย่าเปล่ียน
สวิตช์โหมด 4WD ระหว่างเล้ียวหรือถอยหลัง

. อย่าใช้งานสวิตช์โหมด 4WD ระหว่างขับลงเขาที่
ลาดชันมาก ๆ ให้ใช้แรงหน่วงจากเคร่ืองยนต์
โดยการใช้เกียร์ต่ำแทน

. อย่าเปล่ียนสวิตช์โหมด 4WD ขณะท่ีล้อหลัง
หมุนฟรี

. ก่อน เปลี่ยนสวิตช์ โหมด 4WD เป็น 4H จาก
2WD ให้แน่ใจว่าความเร็วต่ำกว่า 100 กม./ชม.
( 6 0 ไมล์ / ชม . ) ไ ม่ เ ช่ น น้ั น อ า จ ส ร้ า ง
ความเสียหายให้กับระบบ 4WD

. ห้ามเปลี่ยนสวิตช์โหมด 4WD ระหว่าง 4LO และ
4H ขณะขับขี่

ไฟแสดงโหมด 4WD
PD23A1-80CA9BD9-C099-4DDB-A298-95998425794D

JVS0447X

ไฟแสดงโหมด 4WD จะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์

ระหว่างที่เครื่องยนต์ทำงาน ไฟแสดงโหมด 4WD จะสว่าง
ในตำแหน่งที่เลือกด้วยสวิตช์โหมด 4WD

. ไฟแสดงโหมด 4WD อาจกะพริบในขณะเปลี่ยน
จากโหมดการขับขี่หนึ่งไปยังโหมดอื่น ๆ เมื่อการ
เปลี่ยนเสร็จสิ้น ไฟแสดงโหมด 4WD จะสว่าง ถ้า
ไฟไม่สว่างทันที ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่รอบ ๆ
รถปลอดภัยและขับตรงไปข้างหน้า เร่งความเร็ว
หรือลดความเร็ว หรือขับรถถอยหลัง จากน้ัน
เลื่อนสวิตช์โหมด 4WD

. ถ้าไฟเตือน 4WD สว่างขึ้น หรือไฟเตือนระบบ 4WD
บกพร่องปรากฏขึ้น ไฟแสดงโหมด 4WD จะดับ

ไฟเตือน 4WD
PD23A1-756BD005-A93B-49B9-968A-C3FB16BBA51A

ไฟเตือน
PD23A1-662D7D70-077C-4129-9623-D9A52BBB3DC4

ไฟเตือน
สว่างหรือกะพริบ

เมื่อ:

สว่าง
เกิดความผิดปกติใน

ระบบ 4WD

กะพริบ
มีความแตกต่างใน
การหมุนของล้อมาก

ถ้าไฟเตือนขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) สว่าง ไฟแสดงโหมด
4WD จะดับ

ขนาดที่แตกต่างกันมากระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางล้อหน้า
และล้อหลังจะทำให้ไฟเตือน 4WD กะพริบ เปลี่ยนสวิตช์
โหมด 4WD เ ป็น 2WD และ อ ย่า ขั บ เ ร็ ว เ กิน ไป
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ข้อควรระวัง:

. หากไฟเตือน 4WD สว่างหรือกะพริบระหว่างการ
ทำงานไปแล้วระยะหนึ่ง ควรนำรถไปตรวจสอบที่
ศูนย์บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

. เม่ือไฟเตือน 4WD สว่างอยู่ ไม่แนะนำให้ทำการ
เปลี่ยนระหว่าง 4H และ 4LO

. เมื่อไฟเตือน 4WD สว่างอยู่ โหมด 2WD อาจจะ
ทำงาน แม้ว่าสวิตช์โหมด 4WD จะอยู่ที่ 4H ก็
ตาม ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการขับขี่
ถ้าช้ินส่วนที่เกี่ยวข้องกันทำงานผิดปกติ โหมด
4WD จะไม่ทำงาน แม้ว่าจะเล่ือนสวิตช์โหมด
4WD ก็ตาม

. อย่าขับรถในตำแหน่ง 4H หรือ 4LO บนพื้นถนน
แห้งและแข็ง การขับข่ีบนผิวถนนที่แห้งและแข็ง
ในตำแหน่ง 4H หรือ 4LO อาจทำให้เกิดเสียงที่
ไม่ จำเป็น ยางสึกหรอ และ เพ่ิม อัตราการสิ้น
เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

หากไฟเตือน 4WD สว่างข้ึนเมื่อขับรถบนถนนที่
แห้งและแข็ง:

— ในตำแหน่ง 4H เลื่อนสวิตช์โหมด 4WD ไป
ที่ 2WD

— ในตำแหน่ง 4LO หยุดรถและเลื่อนเกียร์ไปที่
ตำแหน่ง “N” (ว่าง) พร้อมเหยียบเบรก และ
เ ล่ื อน สวิ ตช์ โหมด 4WD ไป ที่ 2WD

หากไฟเตือน 4WD ยังคงสว่างอยู่หลังจากปฏิบัติ
ตามด้านบนแล้ว ให้นำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์
บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

. เสื้อทรานสเฟอร์อาจเสียหายถ้าขับรถต่อไปเมื่อ
ไฟเตือนกะพริบ

ไฟเตือน
PD23A1-CF438637-7BC7-4160-9CD8-3E6FD71C7607

JVS0448X

ถ้าระบบขับเคล่ือนส่ีล้อ (4WD) ทำงานผิดปกติระหว่าง
เครื่องยนต์ทำงาน ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้นบนหน้า
จอแสดงข้อมูลรถยนต์

ถ้าการเตือน “4WD ทำงานผิดปกติ” (4WD Error) ①
ปรากฏข้ึน อาจมีการทำงานผิดปกติในระบบ 4WD ให้ทำ
การลดความเร็วและนำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ
นิสสันโดยเร็วที่สุด

ข้อควรระวัง:

. อย่าให้ เคร่ืองยนต์ทำงานบนสายพานลูกกล้ิง
เมื่อยกล้อใด ๆ ขึ้น

. ถ้าการเตือน “4WD ทำงานผิดปกติ” (4WD
Error) ปรากฏข้ึนขณะขับรถ อาจมีการทำงาน
ผิดปกติในระบบ 4WD ลดความเร็วและนำรถเข้า
รับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด
ให้ ใช้ความระมัดระวัง เป็น พิเศษในการขับขี่

. ระบบส่งกำลังอาจเสียหายถ้าขับรถต่อไปเมื่อการ
เตือน “4WD ทำงานผิดปกติ” (4WD Error)
ปรากฏขึ้น

ยางที่แนะนำสำหรับ 4WD
PD23A1-53677EED-C539-46EF-B15D-3F731FF9C130

ข้อควรระวัง:

. ควร ใช้ ยาง ท่ี มีขนาด ยี่ ห้อ โครงสร้าง (ยาง
ธรรมดา ยางเสริมเข็มขัดรัดหน้ายาง หรือยาง
เรเดียล) และลายดอกยางเหมือนกันทั้งสี่ล้อ ไม่
เช่นนั้น อาจทำให้มีความแตกต่างของเส้นรอบวง
ระหว่างยางบนเพลาหน้าและเพลาหลัง ซึ่งอาจส่ง
ผลให้ยางสึกหรอมากขึ้นและทำให้เกียร์ เส้ือ
ทรานสเฟอร์ และเฟืองท้ายเสียหาย

. ควรใช้เฉพาะยางอะไหล่ที่กำหนดให้ใช้งานกับ
รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) เท่านั้น

ถ้าพบการสึกหรอของยาง แนะนำให้เปล่ียนยางทั้งส่ีเส้น
ด้วยขนาด ย่ีห้อ โครงสร้า และลายดอกยางท่ีเหมือนกับ
ยางเดิม ควรตรวจสอบแรงดันลมยางและการต้ังศูนย์ล้อ
และการแก้ไขให้ถูกต้องตามความจำเป็น กรุณาติดต่อศูนย์
บริการนิสสัน

ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
PD23A1-C6EDC0B1-9B9D-4558-9FBE-864637E7FFF4

ถ้ามีการติดตั้งยางสำหรับวิ่งบนหิมะ ยางนั้นจะต้องมีขนาด
ย่ีห้อ โครงสร้าง และลายดอกยาง เหมือนกัน ท้ัง ส่ี ล้อ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-19
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5-20 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

แรงดันลมยาง
PD23A1-72D85C38-1454-49AE-AE65-F055E9E0E475

ตรวจสอบแรงดันลมยางแต่ละล้อรวมถึงยางอะไหล่เป็น
ระยะด้วยเกจวัดที่มีให้บริการตามปั๊มน้ำมันหรือศูนย์บริการ
ต่าง ๆ หากจำเป็น ให้ปรับเป็นแรงดันที่กำหนด แรงดัน
ลมยางจะแสดงอยู่บนแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยางที่ติดอยู่ที่
เสาเก๋งกลางด้านคนขับ

การสลับยาง
PD23A1-A16FB5B8-EDEE-4809-BB68-74D839B7C799

แนะนำให้สลับยางทุก ๆ 5,000 กม. (3,000 ไมล์)

โซ่พันล้อ
PD23A1-C10F938D-2A8A-474D-9E49-8735DE333128

ติดต้ังโซ่พันล้อที่ล้อหลังเท่านั้น ห้ามติดต้ังที่ล้อหน้า

อย่าขับรถที่ติดตั้งโซ่พันล้อบนถนนราบที่ไม่มีหิมะ การขับ
รถท่ีติดต้ังโซ่พันล้อในสภาวะดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิด
ความเสียหายกับกลไกต่าง ๆ ของรถเน่ืองจากการเสียด
ทานที่มากเกินไป เมื่อขับรถบนถนนราบที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง
ให้แน่ใจว่าได้เปลี่ยนมาขับด้วยโหมดขับเคลื่อนสองล้อ
(2WD)

PD23A1-957BD169-2EF0-411B-8129-2E0F2D7E55BD

JVS0533X

การล็อกเฟืองท้ายตัวหลังถูกออกแบบมาให้ส่งกำลังจาก
เครื่องยนต์ ไป ยัง ล้อ ด้าน ซ้าย และ ขวา โดย เท่า กัน

ถ้ารถติดอยู่ในทราย หิมะ โคลน ฯลฯ หรือล้อใดล้อหน่ึง
ลอยจากพื้นและ เฟือง ท้ายตัวหลังไม่ ล็อก กำลังจาก
เครื่องยนต์จะถูกส่งไปยังล้อหนึ่งทำให้หมุนฟรี ทำให้แรง
ยึดเกาะของล้ออ่ืนไม่เพียงพอ การล็อกเฟืองท้ายตัวหลัง
ทำให้ล้อด้านซ้ายและขวาหมุนเป็นชุดเดียวกันทำให้รถ
สามารถออกจากหล่มได้เอง

เพ่ือล็อกเฟืองท้ายตัวหลัง ให้ลดความเร็วรถลงต่ำกว่า 7
กม./ชม. (4ไมล์/ชม.) และเปลี่ยนสวิตช์โหมด 4WD ไปที่
ตำแหน่ง 4LO กดสวิตช์โหมดการล็อกเฟืองท้ายไปท่ี
ตำแหน่ง “ON” ไฟแสดงการล็อกเฟืองท้าย “ ” จะ
กะพริบในมาตรวัดและสว่างค้างเมื่อการล็อกเฟืองท้ายตัว
หลังเสร็จสิ้น

หลังจากใช้การล็อกเฟืองท้ายตัวหลัง หรือระหว่างการขับขี่
ปกติ ให้กดสวิตช์โหมดการล็อกเฟืองท้ายไปที่ตำแหน่ง
“OFF” ไฟแสดงการล็อกเฟืองท้ายจะดับไปหลังจากการ
ล็อกเฟืองท้ายถูกปลด

. อุปกรณ์การล็อกเฟืองท้ายตัวหลังทำงานเฉพาะ
เมื่อเครื่องยนต์ทำงานเท่านั้น

. ในโหมด 4H อุปกรณ์การล็อกเฟืองท้ายตัวหลัง
จะไม่ทำงานเมื่อเปลี่ยนสวิตช์โหมดการล็อกเฟือง
ท้ายไปที่ตำแหน่ง “ON” (ไฟแสดงการล็อกเฟือง
ท้ายจะกะพริบ)

คำเตือน:

. ใช้การล็อก เฟืองท้ายตัวหลัง เฉพาะในกรณี
ฉ ุกเฉิน เมื่อ ไม่ สามารถออกจากหล่มแม้ ใช้
ตำแหน่ง 4LO

. เมื่อการล็อกเฟืองท้ายทำงาน การเลี้ยวรถจะ
ทำได้ยากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเร็วสูง
ซึ่งเป็นอันตราย

. ในขณะที่การล็อกเฟืองท้ายทำงาน ไฟเตือน
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) และไฟ
แสดง OFF ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการ
ทรงตัว อัตโนมัติ (VDC) จะสว่าง ซึ่งแสดงว่า
ฟังก์ชัน ป้องกัน ล้อ ล็อก ไม่ ได้ ทำงาน เต็ม ที่

. ห้ามใช้งานการล็อกเฟืองท้ายเมื่อกำลังเลี้ยวรถ
หรือเม่ือล้อด้านใดด้านหน่ึงกำลังหมุน มิฉะน้ัน
ชิ้นส่วนระบบส่งกำลังจะเสียหายได้

. หลีกเล่ียงการออกตัวอย่างรวดเร็วเม่ือการล็อก
เฟืองท้ายทำงาน มิฉะนั้น ชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง
จะเสียหายได้

ศึกษาข้อควรระวังข้างต้น มิฉะนั้น อาจส่งผลให้ไม่
สามารถควบคุมการเลี้ยวอย่างปกติได้

ระบบการล็อกเฟืองท้ายตัวหลัง (ถ้ามี
ติดตั้ง)
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คำเตือน:

. ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC) ถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยผู้ ขับขี่ รักษา
เสถียรภาพของรถยนต์ แต่ไม่ได้ ช่วยป้องกัน
อุบัติเหตุ อัน เกิดจากการหัก เลี้ยวพวงมาลัย
กะทันหันเมื่อขับข่ีรถยนต์ด้วยความเร็วสูง หรือ
การใช้เทคนิคการขับขี่อย่างไม่ระมัดระวังหรือ
อันตราย ควรลดความเร็วรถยนต์และระมัดระวัง
เป็นพิเศษเมื่อขับขี่และเข้าโค้งบริเวณพื้นถนนลื่น
และต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังตลอดเวลา

. ห้ามดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักของรถยนต์
การใช้ชิ้นส่วนระบบรองรับน้ำหนัก เช่น โช้คอัพ
สตรัท สปริง เหล็กกันโคลง บู๊ช และล้อที่นิสสัน
ไม่ได้แนะนำให้ใช้กับรถยนต์ หรือช้ินส่วนเหล่า
นั้นเสื่อมสภาพอย่างมาก อาจทำให้ระบบ VDC
ทำงานไม่ถูกต้อง ซึ่ง อาจส่งผล เสีย ต่อการ
ควบคุมรถยนต์ และไฟเตือนระบบ VDC
อาจจะสว่างขึ้น

. ถ้าใช้ชิ้นส่วนเบรก เช่น ผ้าเบรก โรเตอร์ และ
คาลิเปอร์ที่นิสสันไม่ได้แนะนำให้ใช้กับรถยนต์
ของท่าน หรือช้ินส่วนเหล่าน้ันเส่ือมสภาพอย่าง
มาก ระบบ VDC อาจทำงานไม่ถูกต้อง และไฟ
เตือนระบบ VDC อาจสว่างขึ้น

. ถ้า ใช้ ชิ้น ส่วน ที่ เกี่ยวข้อง กับ ระบบ ควบค ุม
เคร่ืองยนต์ที่นิสสันไม่ได้แนะนำให้ใช้กับรถยนต์
ของท่าน หรือช้ินส่วนเหล่าน้ันเส่ือมสภาพอย่าง
มาก ไฟเตือนระบบ VDC อาจสว่าง ข้ึน

. เมื่อขับขี่บนถนนลาดเอียงมาก เช่น มุมเขาสูง
ระบบ VDC อาจทำงานไม่ถูกต้อง และไฟเตือน

ระบบ VDC อาจสว่าง ข้ึน ห้าม ขับขี่ บน
สภาพถนนเหล่านี้

. เม่ือขับขี่บนพื้นถนนที่ไม่มั่นคง เช่น แท่นที่หมุน
ได้ บนเรือข้ามฟาก ในลิฟท์ หรือทางลาด ไฟ
เตือนระบบ VDC อาจสว่างขึ้น ซึ่งไม่ใช่การ
ทำงาน ผิด ปกติ สตาร์ท เคร่ืองยนต์ อีก ครั้ง
หลังจากขับขี่บนพื้นถนนที่มั่นคง

. ถ้าใช้ล้อหรือยางรถที่นิสสันไม่ได้แนะนำให้ใช้กับ
รถยนต์ของท่าน ระบบ VDC อาจทำงานไม่
ถูกต้อง และไฟเตือนระบบ VDC อาจสว่าง
ขึ้น

. ระบบ VDC ไม่ สามารถ ใช้ แทนยาง สำหรับ
ฤดูหนาว หรือโซ่พันล้อที่ใช้บนถนนที่ปกคลุม
ด้วยหิมะได้

ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)
ใช้เซ็นเซอร์หลายตัวในการควบคุมคำสั่งในการขับขี่จากผู้
ขับขี่และการเคลื่อนที่ของรถยนต์ ภายใต้สภาพการขับข่ี
บาง อย่าง ระบบ VDC จะ ปฏิบัติ ฟังก์ชัน ดัง ต่อ ไป นี้

. ควบคุมแรงดันเบรกเพ่ือลดการล่ืนไถลของล้อขับ
เคลื่อนด้านหนึ่ง พลังงานการขับเคลื่อนจึงส่งไปยังล้อ
ขับเคลื่อนอีกด้านที่ไม่มีการลื่นไถลในแกนล้อเดียวกัน

. ควบคุมแรงดันเบรกและการส่งกำลังเคร่ืองยนต์ เพื่อ
ลดการลื่นไถลของล้อขับเคลื่อนตามความเร็วรถยนต์
(ฟังก์ชันควบคุมการทรงตัว)

. ควบคุมแรงดันเบรกของแต่ละล้อและการส่งกำลัง
เครื่องยนต์ เพื่อช่วยผู้ขับขี่รักษาการควบคุมรถยนต์ใน
สภาพดังต่อไปนี้:
— ด้ือโค้ง (รถยนต์มักจะไม่ขับเคลื่อนตามการหมุน

ของพวงมาลัย แม้ว่าจะเพ่ิมกำลังในการหมุน
พวงมาลัย)

— ท้ายปัด (รถยนต์มักจะหมุนเนื่องจากสภาพถนน
หรือสภาวะการขับขี่บางอย่าง)

ระบบ VDC สามารถช่วยผู้ขับขี่รักษาการควบคุมรถยนต์ แต่
ไม่สามารถป้องกันการสูญเสียการควบคุมได้ในทุก ๆ สถาน
การณ์

เมื่อระบบ VDC ทำงาน ไฟเตือนระบบ VDC บน
แผง หน้า ปัด จะ กะพริบ โปรด สัง เกต ส่ิง ต่ อ ไป น้ี :

. ถนนอาจลื่น หรือระบบได้รับคำสั่งช่วยเหลือในการหัก
เลี้ยวพวงมาลัย

. การสั่นของแป้นเบรก และได้ยินเสียงหรือการสั่นจาก
ใต้ฝากระโปรงหน้า เป็นปกติของการทำงานของระบบ
VDC

. ปรับความเร็วและการขับข่ีให้เหมาะสมกับสภาพถนน

ถ้าระบบทำงานผิดปกติ ไฟเตือนระบบ VDC บน
แผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น ระบบ VDC จะหยุดทำงานโดย
อัตโนมัติ

ใช้สวิตช์ OFF ระบบ VDC เพื่อยกเลิกการใช้งานระบบ
VDC ไฟแสดง OFF ระบบ VDC สว่างข้ึนเพ่ือแสดง
ว่าได้ปิดระบบ VDC แล้ว เมื่อใช้งานสวิตช์ OFF ระบบ
VDC เพ่ือปิดการทำงานของระบบ ระบบ VDC จะยังคง
ทำงานอยู่เพ่ือป้องกันการล่ืนไถลของล้อขับเคลื่อนด้าน
หนึ่ง โดยการถ่ายพลังการขับเคลื่อนไปยังล้อขับเคล่ือนท่ี
ไม่มีการลื่นไถล ถ้าส่ิงน้ีเกิดขึ้น ไฟเตือนระบบ VDC
จะกะพริบ ฟังก์ชันระบบ VDC อื่น ๆ ทั้งหมดจะหยุดทำงาน
และไฟเตือนระบบ VDC จะไม่กะพริบ ระบบ VDC จะ
รีเซ็ต อัตโนมัติ เพ่ือ เปิดการทำงาน เมื่อสวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์ อยู่ ในตำแหน่ง “OFF” และให้ กลับไป ยัง
ตำแหน่ง “ON”

เมื่อตำแหน่ง 4LO ของสวิตช์โหมดขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)
ถูกเลือก ระบบ VDC จะไม่ทำงานและไฟแสดง OFF ระบบ

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-21

ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC) (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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5-22 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

VDC จะสว่างขึ้น (รุ่น 4WD)

โปรดดูที่ “ไฟเตือนระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)” (หน้า 2-12) และ “ไฟแสดง OFF ระบบ
ช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)” (หน้า
2-14)

คอมพิวเตอร์จะมีฟังก์ชันวินิจฉัยข้อบกพร่องอยู่ในตัว ซึ่งจะ
ทดสอบระบบทุกครั้งที่สตาร์ทเครื่องยนต์และขับรถไป
ข้างหน้า หรือถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ เม่ือระบบทำการ
ทดสอบตัวเอง ท่านจะได้ยินเสียง “กึก” และ/หรือรู้สึกถึง
อาการสั่นที่แป้นเบรก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ และไม่ใช่การแสดง
การทำงานผิดปกติ

สวิตช์ OFF ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพ
การทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)

GUID-8A53F696-0B6F-49E8-A149-B565106CD914

SSD1149

ในสภาพการขับขี่ส่วนใหญ่ควรขับขี่รถยนต์ในขณะที่เปิดใช้
งานระบบช่วยควบคุม เสถียรภาพการทรงตัว อัตโนมัติ
(VDC)

เมื่อรถยนต์ติดหล่มโคลนหรือหิมะ ระบบ VDC จะลดแรงส่ง
กำลังเครื่องยนต์เพื่อลดแรงการหมุนของล้อ ความเร็วรอบ

เครื่องยนต์จะลดลง ถึงแม้จะเหยียบคันเร่งจนสุด ถ้าจำเป็น
ต้องเร่งเครื่องยนต์ถึงขีดสุดเพ่ือออกจากหล่ม ให้ปิดการ
ทำงานระบบ VDC

ปิดระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)
โดยการกดสวิตช์ OFF ระบบ VDC ไฟแสดง OFF ระบบ
VDC จะสว่าง

กดสวิตช์ OFF ระบบ VDC อีกครั้ง หรือสตาร์ทเครื่องยนต์
อีกครั้งเพื่อเปิดระบบ

PD23A1-FC0AE4D0-852E-44C1-BC9F-4BB4C4E2556B

คำเตือน:

. อย่าพึ่งพาระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทาง
ลาดชันเพียงอย่างเดียวขณะขับรถลงเขาชันเพื่อ
ป้องกันไม่ให้รถยนต์ไหลลงจากทางลาดชัน ต้อง
ขับรถอย่างระมัดระวังตลอดเวลาเมื่อมีการใช้
ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
และลดความเร็วเครื่องยนต์ลงด้วยการเหยียบ
เบรกหากจำเป็น ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เมื่อขับรถบนทางที่เป็นน้ำแข็ง เต็มไปด้วยโคลน
หรือเขามีความชันมาก การไม่สามารถควบคุม
ความเร็วรถได้จะส่งผลให้สูญเสียการควบคุมรถ
และอาจส่งผลให้บาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้

. ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
อาจไม่สามารถควบคุมความเร็วรถบนเขาใน
สภาวะบรรทุกน้ำหนักหรือในบางสภาพถนนได้ ผู้
ขับข่ีต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเหยียบแป้น
เบรกเพ่ือควบคุมความเร็วรถเสมอ มิเช่นน้ันอาจ
ส่งผลให้ เกิดการชนหรือบาดเจ็บ ร้ายแรงได้

เมื่อเปิดใช้งานระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชันจะใช้งานเบรกโดยอัตโนมัติเพื่อควบคุมความเร็วเมื่อขับ
ลงเขาชันและลื่น หรือบนทางวิบาก โดยที่เบรกหรือคันเร่ง
ไม่ทำงาน ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
ช่วยรักษาความเร็วของรถยนต์เมื่อต่ำกว่า 25 กม./ชม. (16
ไมล์/ชม.) บนทางลาดชัน ซึ่งแค่ เบรกอย่าง เดียวไม่
สามารถควบคุมความเร็ว ในโหมด 4H หรือ 4LO ได้

หมายเหตุ:

เมื่อระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
ทำงานติดต่อกันเป็นเวลานาน อุณหภูมิของอุปกรณ์
ควบคุมการทำงานระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการ

ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทาง
ลาดชัน (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) จะเพิ่มสูงข้ึนและระบบช่วย
ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันอาจไม่สามารถ
ใช้งานได้ชั่วคราว ซึ่งไฟแสดงระบบช่วยควบคุม
ความเร็วขณะลงทางลาดชันจะดับลง ทั้งนี้ ระบบช่วย
ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันจะทำงานอีกครั้ง
โดยอัตโนมัติและไฟแสดงจะสว่างอีกครั้งเมื่ออุณหภูมิ
ของอุปกรณ์ควบคุมระบบ VDC ลดต่ำลง ถ้าไฟแสดง
ไม่สว่างขึ้น ให้ปิดการทำงานของระบบ

สวิตช์ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลง
ทางลาดชัน

PD23A1-54DF8960-118D-468A-AF1F-E88EC10ABDD8

JVS0402X

เม่ือจำเป็นต้องใช้งานเบรกบนถนนทางลงเขาลาดชัน ให้
เปิดใช้งานระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
ด้วยการกดเปิดสวิตช์ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลง
ทางลาดชัน

เมื่อเปิดใช้งานระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชัน ไฟแสดงระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
จะสว่าง (โปรดดูท่ี “ไฟแสดงระบบช่วยควบคุมความเร็ว
ขณะลงทางลาดชันทำงาน” (หน้า 2-13)) ไฟเบรก/ไฟ
ท้ายจะสว่างขึ้นมาขณะที่ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลง

ทางลาดชันใช้งานเบรกเพื่อควบคุมความเร็วรถ

ในการเปิดใช้งานระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทาง
ลาดชัน ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

. เปลี่ยนเกียร์ไปเป็นเกียร์เดินหน้าหรือเกียร์ถอยหลัง

. เล่ือนสวิตช์ 4WD ไปที่ตำแหน่ง 4H หรือ 4LO และ
ขับรถท่ีความเร็วต่ำกว่า 25 กม./ชม. (16 ไมล์/ชม.)

. กดสวิตช์ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชันไปที่ตำแหน่ง “ON”

ถ้าเหยียบแป้นคันเร่งหรือแป้นเบรกระหว่างท่ีระบบช่วย
ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันทำงาน ระบบจะหยุด
การทำงานชั่วคราว ทันทีที่ปล่อยแป้นคันเร่งหรือแป้นเบรก
ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันจะเริ่มทำงาน
อีกครั้ง ถ้าปฏิบัติตามเง่ือนไขการใช้งานระบบช่วยควบคุม
ความเร็วขณะลงทางลาดชัน

เมื่อสวิตช์ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันอยู่
ที่ ON ไฟแสดงระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชันจะกะพริบ หากไม่เข้าเงื่อนไขการทำงานของระบบ หรือ
เมื่ อ ร ะบบ หย ุ ด ทำงาน ด้ วย เหต ุ ผล ใด ๆ ก็ ตาม

ในการปิดระบบระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชัน ให้ดันสวิตช์ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชันไปที่ตำแหน่ง “OFF”

GUID-C2DE6112-DBF9-41C4-A7C4-2661FA7C3E9B

คำเตือน:

. ไม่ควรพึ่งพาระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บน
ทางลาดชันเพื่อป้องกันไม่ให้รถยนต์ไหลลงจาก
ทางลาดชันเพียงอย่างเดียว แต่ควรขับข่ีด้วย
ความระมัดระวังและมีสติอยู่ เสมอ เหยียบแป้น
เ บ ร ก เ ม่ื อ ห ย ุ ด ร ถ บ น เ ข า ชั น แ ล ะ ใ ช้
ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อหยุดรถบนถนนบน
เขาที่ เป็นน้ำแข็งหรือ โคลน หากไม่สามารถ
ป้องกันไม่ให้รถถอยหลังบนเขาอาจส่งผลให้รถ
สูญเสียการควบคุม และส่งผลให้บาดเจ็บร้ายแรง
หรือเสียชีวิตได้

. ระบบ ช่วย ออกตัว บนทาง ลาดชัน ไม่ ได้ ถ ูก
ออกแบบมาเพื่อช่วยยึดให้รถจอดนิ่งบนทางลาด
ชัน เหยียบแป้นเบรกเม่ือหยุดรถบนเขาชัน ไม่
เช่นน้ัน อาจส่งผลให้รถถอยหลังและส่งผลให้
เกิดการชนหรือบาดเจ็บร้ายแรงได้

. ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันอาจไม่สามารถ
ป้องกันไม่ให้รถถอยหลังบนเขาในสภาวะบรรทุก
น้ำหนักหรือในบางสภาพถนนได้ เตรียมพร้อม
เหยียบแป้นเบรกอยู่เสมอ เพ่ือป้องกันไม่ให้รถ
ถอยหลัง ไม่เช่นนั้น อาจส่งผลให้เกิดการชนหรือ
บาดเจ็บร้ายแรงได้

ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชันช่วยเข้าเบรก
อัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้รถถอยหลังในขณะที่ผู้ขับขี่ต้อง
ปล่อยแป้นเบรกและเหยียบคันเร่ง เมื่อรถยนต์หยุดบนทาง
ลาดชัน

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันจะทำงานอัตโนมัติภายใต้
สภาวะดังต่อไปนี้:

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-23

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน (ถ้ามี
ติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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5-24 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. เล่ือนคันเกียร์ไปยังตำแหน่งเดินหน้าหรือถอยหลัง

. รถ จอด สนิท บน ทาง ลาด ชัน โดย การ ใช้ เบรก

เวลาท่ีใช้ในการเข้าเบรกนานท่ีสุดคือ 2 วินาที ระบบช่วย
ออกตัวบนทางลาดชันจะหยุดทำงานโดยสิ้นเชิงหลังผ่าน
ไป 2 วินาที และรถยนต์จะเริ่มถอยหลัง

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันจะไม่ทำงานเมื่อเกียร์เลื่อน
ไปที่ตำแหน่ง “N” (ว่าง) หรือ “P” (จอด) หรือเมื่อรถวิ่งบน
พื้นถนนเรียบและราบ

เม่ือไฟเตือนระบบช่วยควบคุม เสถียรภาพการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC) สว่างขึ้นบนมาตรวัด ระบบช่วยออกตัวบน
ทางลาดชันจะไม่ทำงาน (โปรดดูท่ี “ไฟเตือน ไฟแสดง
และเสียงเตือน” (หน้า 2-7))

GUID-6FD001AE-2D94-4829-A746-C35DDE420619

คำเตือน:

หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้ระบบ LDW อย่างถูกต้อง อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิต

. ระบบ LDW จะไม่บังคับพวงมาลัยหรือป้องกัน
การสูญเสียการควบคุม เป็นหน้าท่ีของผู้ขับขี่ที่
ต้องระมัดระวังและขับขี่ให้ปลอดภัย ควบคุมให้
อยู่ในช่องทางเดินรถ

ระบบ LDW จะทำงานเมื่อขับรถท่ีความเร็วประมาณ 70
กม./ชม. (43 ไมล์/ชม.) หรือมากกว่า และเมื่อเส้นแบ่ง
ช่ อ ง ท า ง เ ดิ น ร ถ บ น ถ น น เ ห็ น ไ ด้ ชั ด เ ท่ า นั้ น

JVS1265X

ระบบ LDW จะตรวจสอบเส้นแบ่งช่องทางเดินรถบนช่อง
ทางที่ขับข่ีโดยใช้กล้อง Ⓐ ที่ติดตั้งอยู่บนกระจกมองหลัง

ระบบ LDW จะเตือนผู้ขับขี่ด้วยไฟแสดงและเสียงเตือนเมื่อ
รถเริ่มเบี่ยงออกจากช่องทางเดินรถ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดดู ท่ี “การทำงานของระบบ LDW” (หน้า 5-25)

ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง
(LDW) (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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JVS1266X

① ไฟแสดง LDW (บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์)
② หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
③ ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)

การทำงานของระบบ LDW
GUID-08BD4A68-132F-4B96-B58D-D5BE42C5A322

ระบบ LDW จะทำงานที่ความเร็วมากกว่า 70 กม./ชม. (43
ไมล์/ ชม.) และ เห็น เส้น แบ่ง ช่องทาง เดินรถ ชัดเจน

ถ้ามีรถคันอ่ืนเข้าใกล้ทางด้านซ้ายหรือด้านขวาของช่อง
ทางเดินรถ ไฟแสดง LDW (สีส้ม) บนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์จะกะพริบและเสียงเตือนจะดัง

หมายเหตุ:

ระบบ LDW ไม่ได้รับการออกแบบให้เตือนเมื่อเปิด
สัญญาณเปล่ียนช่องทางเดินรถและเปล่ียนช่องทาง
เดินรถตามทิศทางของสัญญาณ (ระบบ LDW จะใช้
งานได้อีกครั้งประมาณ 2 วินาทีหลังจากปิดสัญญาณ
เปลี่ยนช่องทางเดินรถ)

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-25

Condition: 'Except for China'/
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5-26 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

วิธีการเปิด/ปิดระบบ LDW
GUID-5BC51585-2C5F-4EBC-83AA-758688AF43FB

JVS1267X

① หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
② ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)

ปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้ เพ่ือเปิดหรือปิดระบบ LDW

1. กดสวิตช์ จนกระท่ัง “Settings” (การต้ังค่า)
ปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

2. กดสวิตช์ จนกระทั่ง “Driver Assistance”
(ระบบช่วยผู้ขับขี่) ปรากฏและกด ENTER

3. กดสวิตช์ จนกระทั่ง “Driving Aids” (ระบบช่วย
การขับขี่) ปรากฏและกด ENTER

4. กดสวิตช์ จนกระทั่งเปลี่ยนไปที่ “Lane (LDW)”
(ช่องทางเดินรถ (LDW)) และกด ENTER

เพื่อตั้งระบบ LDW ให้เปิดหรือปิด ให้กด ENTER เพื่อ
เลือก/ทำเครื่องหมายใน “Lane (LDW)” (ช่องทางเดินรถ
(LDW))

หมายเหตุ:

เมื่อเปิด/ปิดระบบ ระบบจะเก็บการต้ังค่าปัจจุบันไว้
แม้ ว่ า จ ะ สตาร์ ท เค ร่ื อ งยน ต์ ใหม่ แล้ ว ก็ ต าม

ข้อจำกัดของระบบ LDW
GUID-6447032B-75AE-4F40-9CD6-5C20E186B9DA

คำเตือน:

รายการด้านล่างคือข้อจำกัดของระบบ LDW หากไม่
ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการใช้ระบบ
LDW อย่างเหมาะสม อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิต

. ระบบจะไม่ทำงานที่ความเร็วต่ำกว่า 70 กม./ชม.
(43 ไมล์/ชม.) หรือไม่สามารถตรวจพบเส้นแบ่ง
ช่องทางเดินรถได้

. เสียงที่ดังมากเกินไปจะรบกวนเสียงเตือน และ
อาจจะไม่ได้ยินเสียงเตือน

. ห้าม ใช้ ระบบ LDW ภาย ใต้ สภาวะ ต่อ ไป นี้
เนื่องจากระบบอาจทำงานผิดปกติ

— ในสภาพอากาศย่ำแย่ (ฝน หมอก หิมะ ฯลฯ)

— เมื่อขับขี่บนถนนลื่น เช่น บนน้ำแข็งหรือหิมะ

— เมื่อขับขี่บนถนนที่คดเคี้ยวหรือไม่เท่ากัน

— เม่ือมีการปิดช่องทางเดินรถเน่ืองจากมีการ
ซ่อมแซมถนน

— เมื่อขับขี่บนถนนหรือช่องทางเดินรถชั่วคราว

— เมื่อขับขี่บนถนนที่ช่องทางเดินรถแคบเกินไป

— เม่ือขับขี่ ด้วยสภาพยางไม่ปกติ (เช่น ยาง
สึกหรอ แรงดันลมยางต่ำ ติดตั้งยางอะไหล่
โซ่พันล้อ ไม่ใช่ยางมาตรฐาน)

Condition: 'Except for China'/
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— เม่ือมีชิ้นส่วนของเบรกหรือระบบรองรับน้ำ
หนั ก ไ ม่ ใ ช่ ขอ ง ดั้ ง เ ดิ ม จ าก โ ร ง ง าน

. ระบบอาจทำงานผิดปกติภายใต้สภาวะต่อไปนี้:
— บนถนนที่มีเส้นแบ่งช่องทางเดินรถขนานกัน
หลายเส้น หรือสีเส้นถนนจางหรือตีเส้นไม่
ชัด ตีเส้นแบ่งด้วยสีเหลือง เส้นแบ่งช่องทาง
เดินรถไม่ใช่แบบมาตรฐาน หรือเส้นแบ่งช่อง
ทางเดินรถมีน้ำ ฝุ่น หิมะ ฯลฯ บังเส้น

— บนถนนที่เส้นแบ่งช่องทางเดินรถไม่เชื่อมต่อ
กันแต่ยังตรวจจับได้อยู่

— บนถนนที่มีโค้งอันตราย

— บนถนนที่มีวัตถุโทนสีตัดกันอย่างมากเช่น
เงา หิมะ น้ำ ร่องแคบบนถนน ร่องถนน หรือ
เส้นถนนท่ียังหลงเหลือจากการซ่อมแซม
ถนน (ระบบ LDW จะตรวจจับสิ่งเหล่านี้เป็น
เส้นแบ่งช่องทางเดินรถ)

— บนถนนที่มีช่องทางเดินรถร่วมหรือช่องทาง
เดินรถแยก

— เมื่อเคล่ือนท่ีไปในทิศทางที่ไม่ขนานกับเส้น
แบ่งช่องทางเดินรถ

— เม่ือ เข้า ใกล้ รถยนต์ คัน ข้าง หน้า ซึ่ง จะ
กีดขวางระยะการตรวจจับช่องทางเดินรถ
ของกล้อง

— เมื่อฝน หิมะ เศษฝุ่น หรือวัตถุใดเกาะกระจก
บังลมหน้าบริเวณกล้อง

— เมื่อไฟหน้าไม่สว่างชัดเนื่องจากเศษฝุ่นเกาะ
หรือปรับระดับไฟไม่ถูกต้อง

— เมื่อมีไฟสว่างจ้าส่องตรงเข้าตัวกล้อง (เช่น
แสงส่องตรงเข้าด้านหน้าของตัวรถตอน
พระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตก)

— เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงของความสว่าง
อย่างกะทันหัน (เช่น เมื่อรถยนต์วิ่งเข้าหรือ
ออกจากอุโมงค์หรือใต้สะพาน)

ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
GUID-12B4E7A2-13DE-4803-8776-A5289DF83531

JVS1273X

เม่ือจอดรถกลางแดดภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง (มากกว่า
408C (1048F) โดยประมาณ) และสตาร์ทเครื่องยนต์

ระบบ LDW อาจหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติและข้อความ
ต่อ ไป นี้ จะ ปรากฏ ใน หน้า จอแส ดง ข้อม ูล รถยนต์:
“Unavailable: High Cabin Temperature” (ไม่ทำงาน
อุณหภูมิห้องโดยสารสูง)

เมื่ออุณหภูมิภายในลดลงแล้ว ระบบ LDW จะกลับมา
ทำงานโดยอัตโนมัติ

ระบบ LDW ไม่ได้รับการออกแบบมาให้เตือนภายใต้สภาวะ
ต่อไปนี้

. เมื่อเปิดสัญญาณเปลี่ยนช่องทางเดินรถและเปล่ียน
ช่องทางเดินรถตามทิศทางของสัญญาณ (ระบบ
LDW จะใช้งานได้อีกคร้ังประมาณ 2 วินาทีหลังจาก
ปิดสัญญาณเปลี่ยนช่องทางเดินรถ)

. ความเร็วรถยนต์ลดลงจนน้อยกว่า 70 กม./ชม. (43
ไมล์/ชม.)

หลังจากสภาวะข้างบนหายไปแล้ว และเกิดสภาวะการ
ทำงานท่ีจำเป็นขึ้น ระบบ LDW จะกลับมาทำงานอีกครั้ง

ระบบทำงานผิดปกติ
GUID-42EC0F69-C03D-45FC-944A-1F4F376247F1

ถ้าระบบ LDW ทำงานผิดปกติระบบจะยกเลิกการทำงาน
อัตโนมัติ และ “การทำงานผิดปกติ” (Malfunction) จะ
ปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ถ้า “การทำงาน
ผิดปกติ” (Malfunction) ปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์ ให้จอดรถข้างทางในที่ปลอดภัยและดับเครื่องยนต์
ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “OFF” และ
สตาร์ท เค ร่ืองยนต์ ใหม่ ถ้า “การ ทำงาน ผิด ปกติ ”
(Malfunction) ยังคงปรากฏในหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
ให้นำรถเข้า รับการตรวจสอบระบบท่ีศูนย์บริการนิสสัน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-27

Condition: 'Except for China'/
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5-28 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

การดูแลรักษาระบบ
GUID-0C25DD49-24B5-4037-8479-B99197A4C130
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ตัวกล้อง Ⓐ สำหรับระบบ LDW ติดตั้งอยู่ที่ด้านบนของ
กระจกมองหลัง

เพ่ือให้ระบบ LDW มีการทำงานได้ปกติและป้องกันการ
ทำงาน ผิด ปกติ โปรดปฏิบัติ ตาม คำ แนะนำ ต่อ ไป นี้

. รั กษา กระจก บัง ลม หน้ า ใ ห้ สะอาด อย ู่ เ สมอ

. ห้ามติดสต๊ิกเกอร์ (รวมถึงวัสดุโปร่งแสง) หรือติดตั้ง
อุปกรณ์เสริมใกล้บริเวณตัวกล้อง

. ห้ามวางวัสดุสะท้อนแสง เช่น กระดาษขาวหรือกระจก
บนแผงหน้าปัด แสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์อาจผล
เสียต่อความสามารถของชุดกล้องในการตรวจจับเส้น
แบ่งช่องทางเดินรถ

. ห้ามกระแทกหรือสร้างความเสียหายบริเวณรอบ ๆ ตัว
กล้อง ห้ามสัมผัสเลนส์กล้องหรือถอดสกรูที่ชุดกล้อง
ถ้าตัวกล้องเสียหายเน่ืองจากอุบัติเหตุ ควรนำรถเข้า
ศูนย์บริการนิสสัน

GUID-5C20A4D3-9933-44CA-957F-7AEDAAD86EE2

คำเตือน:

หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช้ระบบ BSW อย่างถูกต้อง อาจส่งผลทำให้ได้รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

. ระบบ BSW ไม่สามารถทดแทนขั้นตอนการขับขี่
และไม่ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือป้องกันการชนกับ
รถหรือวัตถุอ่ืน เม่ือเปล่ียนช่องทางเดินรถ ให้ใช้
กระจกมองข้างและกระจกมองหลังเสมอ และ
มอง ใน ทิศทาง ท่ี รถ จะ เคลื่ อน ท่ี ไป เ พ่ื อ
ความปลอดภัยในการเปลี่ยนช่องทางเดินรถ อย่า
พึ่งพาระบบ BSW เพียงอย่างเดียว

ระบบ BSW ช่วยเตือนผู้ขับข่ีถึงรถยนต์ในช่องทางเดินรถ
ใกล้เคียงเมื่อจะเปลี่ยนช่องทางเดินรถ

JVS1268X

ระบบ BSW จะใช้เซ็นเซอร์เรดาร์ ① ท่ีติดต้ังใกล้กันชน
หลังเพื่อตรวจจับรถยนต์คันอื่นในช่องทางเดินรถใกล้เคียง

SSD1030

พื้นที่ตรวจจับ
เซ็นเซอร์เรดาร์สามารถตรวจจับรถยนต์คันอื่นได้ท้ังสอง
ด้านของรถท่านภายในระยะตรวจจับดังที่แสดงในภาพ
พ้ืนที่ตรวจจับมีพื้นที่ตั้งแต่กระจกมองข้างจนถึงประมาณ
3.0 ม. (10 ฟุต) หลังกันชนหลัง และประมาณ 3.0 ม. (10
ฟุต) ที่ด้านข้าง

ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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JVS1269X

① ไฟแสดงด้านข้าง
② ตัวแสดง BSW (บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์)
③ หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
④ ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)

การทำงานของระบบBSW
GUID-FDBDC447-C2FD-43F9-989C-EAD6F9922E55

ระบบ BSW จะทำงานที่ความเร็วมากกว่า 32 กม./ชม. (20
ไมล์/ชม.) โดยประมาณ

ถ้าเซ็นเซอร์เรดาร์ตรวจพบรถยนต์คันอ่ืนในพื้นท่ีตรวจจับ
ไฟแสดงด้านข้าง① จะสว่างขึ้น

ถ้าเปิดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะส่งเสียงเตือน (สองครั้ง)
และไฟแสดงด้านข้างจะกะพริบไฟแสดงด้านข้างจะกะพริบ
อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งรถยนต์ที่ถูกตรวจพบออกจากพื้นที่

ตรวจจับ

ไฟแสดงด้านข้างจะสว่างขึ้นเป็นเวลาสองสามวินาทีเม่ือ
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง“ON”

ความสว่างของไฟแสดงด้านข้างจะปรับอัตโนมัติขึ้นอยู่กับ
ความสว่างภายนอก

ถ้ามีรถยนต์คันอ่ืนเข้ามาในพื้นที่ตรวจจับหลังผู้ขับขี่เปิด
สัญญาณไฟเลี้ยวจะมีแค่ไฟแสดงด้านข้างที่กะพริบและจะ
ไม่มีเสียงเตือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ “สถานการ
ณ์การขับขี่ของ BSW” (หน้า 5-31)

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-29
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5-30 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

วิธีการเปิด/ปิดระบบ BSW
GUID-6D374779-5717-4985-9FD8-25D16181992A

JVS1267X

① หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
② ปุ่มควบคุมที่พวงมาลัย (ด้านซ้าย)

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพ่ือเปิดหรือปิดระบบ BSW

1. กดสวิตช์ จนกระท่ัง “Settings” (การต้ังค่า)
ปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

2. กดสวิตช์ จนกระทั่ง “Driver Assistance”
(ระบบช่วยผู้ขับขี่) ปรากฏและกด ENTER

3. กดสวิตช์ จนกระทั่ง “Driving Aids” (ระบบช่วย
การขับขี่) ปรากฏและกด ENTER

4. กดสวิตช์ จน “Blind Spot (BSW)” (ระบบเตือน
จุดอับสายตา (BSW)) ปรากฏและกด ENTER

เพื่อเปิดหรือปิดระบบ BSW กด ENTER เพื่อเลือก/ทำ
เครื่องหมายใน “Blind Spot (BSW)” (ระบบเตือนจุดอับ
สายตา (BSW))

หมายเหตุ:

เมื่อเปิด/ปิดระบบ ระบบจะเก็บการต้ังค่าปัจจุบันไว้
แม้ ว่ า จ ะ สตาร์ ท เค ร่ื อ งยน ต์ ใหม่ แล้ ว ก็ ต าม

ข้อจำกัดของระบบ BSW
GUID-DE50E1D7-E490-4952-B311-06149B4C37BF

คำเตือน:

รายการด้านล่างคือข้อจำกัดของระบบ BSW การใช้
งานรถยนต์โดยไม่เป็นไปตามข้อจำกัดของระบบเหล่า
นี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

. ระบบ BSW ไม่สามารถตรวจจับรถยนต์คันอื่นได้
ภายใต้สภาวะทั้งหมดนี้

. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจไม่สามารถตรวจพบและเปิด
ร ะบบ BSW เมื่ อ มี วั ตถ ุ บ า ง อย่ า ง เ ช่น :

— คนเดินถนน จักรยาน สัตว์

— พาหนะเช่น จักรยานยนต์ พาหนะที่มี
ความสูงไม่มาก หรือพาหนะที่สูงจากพื้น
ถนนมาก

— รถยนต์ที่วิ่งสวนมา

— รถยนต์ท่ียังคงอยู่ในพื้นที่ตรวจจับหลังจาก
ท่ า น เ ร่ ง ค ว า ม เ ร็ ว จ า ก จ ุ ด หย ุ ด น่ิ ง

— รถยนต์ที่เข้ามาในช่องทางเดินรถเดียวกัน
จากช่องทางเดินรถใกล้เคียงที่มีความเร็ว
ใกล้เคียงกัน

— รถยนต์ที่เข้ามาใกล้จากทางด้านหลังอย่าง
รวดเร็ว

— รถยนต์ที่ท่านขับแซงอย่างรวดเร็ว

Condition: 'Except for China'/
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— รถยนต์ที่วิ่งผ่านพื้นที่ตรวจจับอย่างรวดเร็ว

— เมื่อขับแซงรถยนต์หลายคันต่อเนื่องกัน อาจ
ไม่สามารถตรวจจับรถยนต์หลังจากคันแรก
ไ ด้ ถ้ า ร ถ ย น ต์ เ ห ล่ า นั้ น วิ่ ง ใ ก ล้ กั น

. พื้นที่ ตรวจ จับของ เรดาร์ เซ็นเซอร์ได้ รับการ
ออกแบบโดยยึดตามความกว้างช่องทางเดินรถ
มาตรฐาน เมื่อขับขี่บนช่องทางเดินรถที่กว้างกว่า
ปกติ เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจจับรถยนต์ในช่อง
ทางเดินรถใกล้เคียงไม่พบ เมื่อขับข่ีบนช่องทาง
เดินรถ ท่ี แคบกว่า ปกติ เซ็นเซอร์ เรดาร์ อาจ
ตรวจจับรถยนต์ในช่องทางเดินรถสองช่องถัดไป

. เรดาร์เซ็นเซอร์ได้รับออกการแบบให้ไม่ตรวจจับ
วัตถุที่อยู่กับที่ อย่างไรก็ตาม วัตถุ เช่น ราวกั้น
กำแพง กองใบไม้ และรถยนต์ที่จอดอยู่ได้ในบาง
ครั้ง ซึ่งถือเป็นสภาวะการทำงานปกติ

. สภาวะต่อไปนี้อาจลดความสามารถของเซ็นเซอร์
เรดาร์ในการตรวจจับรถยนต์คันอื่น

— สภาพอากาศย่ำแย่

— ละอองน้ำบนถนน

— น้ำแข็ง/น้ำค้างแข็ง/ฝุ่นเกาะติดบนรถยนต์

. ห้าม ติด สต๊ิกเกอร์ (รวม ถึง วัสด ุ โปร่งแสง)
อุปกรณ์ติดรถต่าง ๆ หรือทำสีบริเวณใกล้กับ
เซ็นเซอร์ เรดาร์ สภาวะ เหล่า น้ี อาจลดความ
สามารถของเซ็นเซอร์ เรดาร์ ในการตรวจ จับ
รถยนต์คันอื่น

. เสียงที่ดังมากเกินไป (เช่น เสียงจากระบบเครื่อง
เสียง การเปิดกระจกรถยนต์) จะกลบเสียงเตือน
และอาจทำให้ไม่ได้ยินเสียง

สถานการณ์การขับขี่ของ BSW
GUID-4EBF2CDD-40B1-471F-83FB-E184B7ACECD1

ไฟแสดงสว่าง

ไฟแสดงดับ

ไฟแสดงกะพริบ

รถยนต์คันอื่นเข้ามาใกล้จากทางด้านหลัง
GUID-C43731D2-4096-4F59-8C5C-B9DBA96BB43A

JVS0737X

ภาพ 1 - เข้ามาใกล้จากทางด้านหลัง
ภาพ 1: ไฟแสดงจะสว่างขึ้นถ้ามีรถยนต์ในช่องทางเดินรถ
ใกล้ เคียง เข้า มา ใน พ้ืนท่ี ตรวจ จับ จากทางด้านหลัง

JVS0738X

ภาพ 2 - เข้ามาใกล้จากทางด้านหลัง
ภาพ 2: ถ้าผู้ขับข่ีเปิดสัญญาณไฟเล้ียว ระบบจะส่งเสียง
เตือน (สอง ครั้ง) และ ไฟ แสดง ด้าน ข้าง จะ กะพริบ

หมายเหตุ:
. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจรถที่เข้าใกล้จากทาง

ด้านหลังอย่างรวดเร็วไม่พบ
. ถ้าผู้ขับข่ีเปิดสัญญาณเลี้ยวก่อนรถยนต์คันอ่ืน

เข้ามาในพื้นที่ ตรวจจับ ไฟแสดงด้านข้างจะ
กะพริบแต่จะไม่มี เสียงเตือนเม่ือตรวจพบรถ
คันอื่น

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-31
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5-32 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

การขับแซงรถคันอื่น
GUID-F9A9415C-FDB7-4D0F-A833-84B2CE617016

JVS0739X

ภาพ 3 - การขับแซงรถคันอื่น
ภาพ 3: ไฟแสดงด้านข้างจะสว่างขึ้นถ้าขับแซงรถคันอ่ืน
และรถคันนั้นอยู่ในพื้นที่ตรวจจับเป็นเวลาประมาณ 2 วินาที

JVS0740X

ภาพ 4 - การขับแซงรถคันอื่น
ภาพ 4: ถ้าผู้ขับขี่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวในขณะที่มีรถคันอื่น
อยู่ในพื้นที่ตรวจจับ ระบบจะส่งเสียงเตือน (สองครั้ง) และ
ไฟแสดงด้านข้างจะกะพริบ

หมายเหตุ:
. เมื่อขับแซงรถยนต์หลายคันต่อเนื่องกัน อาจไม่

สามารถตรวจจับรถยนต์หลังจากคันแรกได้ถ้า
รถยนต์เหล่านั้นวิ่งใกล้กัน

. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจรถยนต์ที่ช้ากว่าไม่พบ
หากขับแซงอย่างรวดเร็ว

. ถ้าผู้ขับข่ีเปิดสัญญาณเลี้ยวก่อนรถยนต์คันอ่ืน
เข้ามาในพื้นที่ ตรวจจับ ไฟแสดงด้านข้างจะ
กะพริบแต่จะไม่มี เสียงเตือนเม่ือตรวจพบรถ
คันอื่น

การเข้ามาจากทางด้านข้าง
GUID-7A5E9DB2-48E6-471C-8F7F-293BE02AB0D2

JVS0741X

ภาพ 5 - การเข้ามาจากทางด้านข้าง
ภาพ 5: ไฟแสดงจะสว่างขึ้นถ้ามีรถยนต์เข้ามาในพื้นที่
ตรวจจับจากด้านใดด้านหนึ่ง

JVS0742X

ภาพ 6 - การเข้ามาจากทางด้านข้าง
ถ้าผู้ขับขี่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวในขณะท่ีมีรถคันอ่ืนอยู่ใน
พ้ืนท่ีตรวจจับ ระบบจะส่งเสียงเตือน (สองครั้ง) และไฟ
แสดงด้านข้างจะกะพริบ

หมายเหตุ:
. ถ้าผู้ขับข่ีเปิดสัญญาณเลี้ยวก่อนรถยนต์คันอ่ืน

เข้ามาในพื้นที่ ตรวจจับ ไฟแสดงด้านข้างจะ
กะพริบแต่จะไม่มี เสียงเตือนเม่ือตรวจพบรถ
คันอื่น

. เซ็นเซอร์เรดาร์อาจตรวจจับรถยนต์ที่ วิ่ง ด้วย
ความเร็วเท่า ๆ กันเมื่อเข้ามาในพื้นที่ตรวจจับไม่
พบ
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ระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
GUID-392B2274-E261-4445-877A-B231EF011339

JVS1272X

เมื่อมีการตรวจพบการขัดขวางเรดาร์ ระบบ BSW จะปิด
โดย อัตโนมัติ เสียง เตือน จะ ดัง และ ข้อความ เตือน
“Unavailable: Side Radar Obstruction” (ไม่ทำงาน มี
ส่ิงกีดขวางด้านข้าง) จะปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์

ระบบจะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวจนกระท่ังสภาวะ
ดังกล่าวหายไป

เรดาร์เซ็นเซอร์อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก เช่น น้ำ

ที่สาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ้า หรือสภาวะรบกวนยังอาจ
เกิดขึ้นได้จากวัตถุ เช่น น้ำแข็ง น้ำค้างแข็ง หรือ ฝุ่นที่
กีดขวางเซ็นเซอร์เรดาร์

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

เมื่อสภาวะที่รบกวนการทำงานของเรดาร์ดังกล่าวข้างบน
หาย ไป แล้ว ระบบ จะ กลับ มา ทำงาน โดย อัตโนมัติ

ถ้ า ข้ อความ เ ตือน “Unava i l ab l e : S i de Rada r
Obstruction” (ไม่ทำงาน มีสิ่งกีดขวางด้านข้าง) ให้นำรถ
เข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสัน

ระบบทำงานผิดปกติ
GUID-CEC42801-CD02-4437-9BD7-66C237B215AF

เม่ือระบบ BSW ทำงานผิดปกติ ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ
และข้อความเตือน “Malfunction” (การทำงานผิดปกติ)
จะปรากฏในหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ:

จอดรถในที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต์และสตาร์ทเครื่องยนต์
ใหม่ หากการเตือนยังคงปรากฏขึ้น ให้นำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบโดยศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบ BSW

การดูแลรักษาระบบ
GUID-125D9BF0-D949-45FD-9355-A62CCDAC208C

JVS1268X

เซ็นเซอร์เรดาร์สองตัว ① สำหรับระบบ BSW ติดต้ังอยู่
ใกล้กันชนท้าย รักษาบริเวณใกล้กับเซ็นเซอร์ เรดาร์ให้
สะอาดอยู่เสมอ

เรดาร์เซ็นเซอร์อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก เช่น น้ำ
ที่กระสาดกระเด็น หมอก หรือฝ้า

สภาวะการถูกรบกวนยังอาจเกิดขึ้นได้จากวัตถุเช่น น้ำแข็ง
น้ ำ ค้ า งแ ข็ ง ห รื อ ฝุ่ น ท่ี กี ดขว า ง เ ซ็น เซอร์ เ ร ด า ร์

ตรวจสอบและกำจัดวัตถุที่กีดขวางบริเวณเซ็นเซอร์เรดาร์

ห้ามติดสต๊ิกเกอร์ (รวมถึงวัสดุโปร่งแสง) อุปกรณ์ติดรถ
ต่ า ง ๆ หรื อ ทำ สี บ ริ เ วณ ใกล้ กับ เซ็น เซอร์ เ รดาร์

ห้าม กระแทกหรือ สร้าง ความ เสียหายบริเวณ รอบ ๆ
เซ็นเซอร์เรดาร์

ให้นำรถไปศูนย์บริการนิสสันหากบริเวณรอบ ๆ เซ็นเซอร์
เรดาร์เสียหายเนื่องจากการชน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-33

Condition: 'Except for China'/
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5-34 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

PD23A1-A6EFB01C-011B-4484-9175-865FCB500F51

JVS1254X

1. สวิตช์ CANCEL
2. สวิตช์ ACCELERATE/RESUME
3. สวิตช์ COAST/SET
4. สวิตช์ หลัก ควบค ุม ความเร็ ว รถยนต์ อัตโนมัติ

คำเตือน:

. สังเกตป้ายจำกัดความเร็ว เสมอและห้ามตั้ง
ความเร็วเกินกว่านั้น

. ห้ามใช้การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติใน
สภาพการขับข่ีดังต่อไปนี้ ไม่เช่นน้ัน อาจทำให้
สูญเสียการควบคุมรถยนต์และเกิดอุบัติเหตุข้ึน
ได้

— เมื่อไม่สามารถรักษาความเร็วรถยนต์ให้คงที่
ได้

— เมื่อขับขี่ในสภาพจราจรแออัด

— เมื่อขับขี่ในสภาพจราจรที่ใช้ความเร็วไม่คงที่

— เมื่อขับขี่ในพื้นที่ที่มีลมแรง

— เมื่อขับขี่บนถนนที่คดเคี้ยวหรือเนินเขา

— เมื่อขับข่ีบนถนนล่ืน (ฝน หิมะ น้ำแข็ง ฯลฯ)

ข้อควรระวังในการควบคุมความเร็วรถยนต์
อัตโนมัติ

PD23A1-B41AEA0B-A463-448F-8C6D-62A19D75EF7A

. ถ้า ระบบควบคุมความเร็ว รถยนต์ อัตโนมัติทำงาน
ผิดปกติ ระบบจะยกเลิกการทำงานโดยอัตโนมัติ ตัว
แสดง CRUISE บนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์จะ
กะพริบเพื่อเตือนคนขับ

. ถ้าตัวแสดง CRUISE กะพริบ ให้ปิดสวิตช์หลักควบคุม
ความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ และเข้ารับการตรวจสอบ
ระบบที่ศูนย์บริการนิสสัน

. ตัวแสดง CRUISE อาจจะกะพริบ เมื่อเปิดสวิตช์หลัก
ควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ในขณะที่กดสวิตช์
ACCELERATE/RESUME, COAST/SET หรือ
CANCEL เพื่อ ต้ัง ระบบควบคุม ความเร็ว รถยนต์
อัตโนมัติ อย่างถูกต้อง ให้ ปฏิบัติ ตามขั้นตอน ดัง
ต่อไปนี้

การทำงานของระบบควบคุมความเร็ว
รถยนต์อัตโนมัติ

PD23A1-E11A67AE-9ABE-40F0-A47C-CB17158BE060

ระบบควบคุมความเร็วรถยนต์ อัตโนมัติจะยอมให้ขับ ท่ี
ความเร็วมากกว่า 40 กม./ชม. (25 ไมล์/ชม.) โดยไม่ต้อง
เหยียบคันเร่ง

ยกเว้นรุ่นเครื่องยนต์ YS23DDTT ระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติจะถูกยกเลิกการทำงานโดยอัตโนมัติ ถ้าความเร็ว
รถยนต์ลดต่ำกว่าความเร็วที่ตั้งไว้มากกว่าประมาณ 13
กม./ชม. (8 ไมล์/ชม.)

สำหรับรุ่นเครื่องยนต์ YS23DDTT ระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติจะถูกยกเลิกการทำงานโดยอัตโนมัติ ถ้าความเร็ว
รถยนต์ลดต่ำกว่าความเร็วที่ตั้งไว้มากกว่าประมาณ 33

กม./ชม. (21 ไมล์/ชม.)

เล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “N” (ว่าง) จะยกเลิกการ
ทำงานระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

เปิดระบบควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
PD23A1-173B1891-B5E6-473E-BA40-F0FC65E483C6

กดสวิตช์หลักควบคุมความเร็วรถยนต์ อัตโนมัติ ④ ตัว
แสดง CRUISE จะปรากฏขึ้น

การตั้งความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
PD23A1-841C526E-EA4B-49A5-AF29-5EF5BD1CC631

1. เร่งเครื่องไปยังความเร็วที่ต้องการ

2. กดสวิตช์ COAST/SET ③ แล้วปล่อย

3. ปล่อยเท้าออกจากคันเร่ง

รถยนต์จะรักษาความเร็วที่ได้ตั้งไว้

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

เหยียบคันเร่งเพื่อเร่งความเร็ว หลังจากปล่อยคันเร่งรถยนต์
จะ ขับ เคลื่อน ตาม ความเร็ ว ที่ ไ ด้ ตั้ ง ไ ว้ ก่อน หน้า นี้

รถยนต์จะไม่ขับเคลื่อนตามความเร็วที่ตั้งไว้ เมื่อขับขึ้นหรือ
ลง เขา ชัน ในกรณี น้ี ให้ ขับข่ี โดยไม่ ใช้ ระบบควบคุม
ความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ

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

ปฏิบัติตามขั้นตอนใด ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อปรับความเร็วให้
ช้าลงกว่าเดิม

. แตะแป้นเบรกเบา ๆ เมื่อได้ความเร็วรถยนต์ที่ต้องการ
กดและปล่อยสวิตช์ COAST/SET ③

. กดสวิตช์ COAST/SET ③ ค้างไว้ เมื่อได้ความเร็ว
รถยนต์ที่ ต้องการ ปล่อยสวิตช์ COAST/SET ③

. กดและปล่อยสวิตช์ COAST/SET ③ อย่างเร็ว จะลด
ความเร็วรถยนต์ประมาณ 1 กม./ชม. (0.6 ไมล์/ชม.)

การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ
(ถ้ามีติดตั้ง)

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

ปฏิบัติตามขั้นตอนใด ๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อปรับความเร็วให้เร็ว
ขึ้นกว่าเดิม

. เหยียบคันเร่ง เม่ือได้ความเร็วรถยนต์ที่ต้องการ กด
และปล่อยสวิตช์ COAST/SET ③

. กดสวิตช์ ACCELERATE/RESUME ② ค้างไว้ เมื่อได้
ค ว า ม เ ร็ ว ร ถ ย น ต์ ท่ี ต้ อ ง ก า ร ป ล่ อ ย ส วิ ต ช์
ACCELERATE/RESUME ②

. กดและปล่อยสวิตช์ ACCELERATE/RESUME ②
อย่างเร็ว จะเพิ่มความเร็วรถยนต์ประมาณ 1 กม./ชม.
(0.6 ไมล์/ชม.)

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

กดและปล่อยสวิตช์ ACCELERATE/RESUME ②

รถยนต์จะกลับไปใช้ความเร็วอัตโนมัติเดิมที่ได้ตั้งไว้ล่าสุด
เมื่อขับขี่รถยนต์ท่ีความเร็วสูงกว่า 40 กม./ชม. (25 ไมล์/
ชม.)

การยกเลิกความเร็วอัตโนมัติ
PD23A1-DFDB4816-A5C3-4FF1-A538-2B8CE6C8149E

ปฏิบัติตามขั้นตอนใด ๆ ดังต่อไปนี้ เพ่ือยกเลิกความเร็ว
อัตโนมัติที่ตั้งไว้

. กดสวิตช์ CANCEL ①

. แตะแป้นเบรกเบา ๆ

. กดสวิตช์หลักควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ ④ ตัว
แสดง CRUISE จะดับลง

GUID-AF4F80FA-C0E8-4659-A193-5EB9A63B0389

JVS1282X

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “OFF” หน้าจอ
การจัดการ ECO จะปรากฏขึ้น
① 5 ครั้งก่อน (ประวัติ)
② อัตราการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน
③ อัตรา การ ประหยัด น้ำมัน เ ช้ือ เพลิง ที่ ดี ที่ ส ุด

ผลท่ีได้จากการประเมินผล ECO จะแสดงข้ึน 30 วินาที
หลังจากให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”
แล ะ ขั บ ร ถ อ ย่ า ง น้ อ ย 5 0 0 เ ม ต ร ( 1 / 3 ไ มล์ )

①: การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 5 ครั้ง ท่ีแล้วจะ
แสดงขึ้น

②: การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเฉล่ียหลังการรีเซ็ตครั้ง
ล่าสุดจะแสดงขึ้น

③: อัตราการประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีดีที่สุดในประวัติ
การทำงานจะแสดงขึ้น

สามารถต้ังค่ารายงานการขับขี่แบบ ECO เป็น “ON” หรือ
“OFF” ได้ โปรด ด ู ที่ “ การ ต้ั ง ค่ า ” (ห น้า 2 -15)

PD23A1-C71CF38B-BCAB-4A1E-ABB7-D0F5AA830F54

การปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างง่ายสำหรับการขับขี่แบบการ
ใช้ น้ำมัน เชื้อ เพลิง อย่าง มี ประสิทธิภาพและ การ ลด
คาร์บอนไดออกไซด์ดังต่อไปนี้ จะช่วยให้เกิดการประหยัด
น้ ำ มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง ส ู ง ส ุ ด แ ล ะ ล ด ก า ร ป ล่ อ ย ย
คาร์บอนไดออกไซด์

1. ใช้งานคันเร่งและแป้นเบรกอย่างนุ่มนวล
. หลีกเลี่ยงการออกตัวและหยุดกะทันหัน
. ใช้การเหยียบคันเร่งและเบรกเบา ๆ อย่างนุ่มนวล
เมื่อสามารถทำได้

. รักษาความเร็วให้คงที่ ในขณะเดินทาง และใช้
ค ว าม เ ร็ ว ค งที่ เ มื่ อ ใด ก็ ต าม ท่ี เ ป็ น ไป ไ ด้

2. รักษาความเร็วให้คงที่
. มองไปข้างหน้าเพ่ือเตรียมพร้อม และลดการหยุด
รถ

. การปรับความเร็วให้สอดคล้องกับสัญญาณไฟ
จราจรจะช่วยให้ท่านสามารถลดจำนวนการหยุดรถ
ได้

. การรักษาความเร็วให้คงที่สามารถลดการหยุดรถที่
สัญญาณไฟแดงได้ และช่วยทำให้ประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิงมากขึ้น

3. ขับรถที่ความเร็วและระยะทางท่ีประหยัดน้ำมันเช้ือ
เพลิง
. สังเกตการจำกัดความเร็วและไม่ขับข่ีด้วยความ
เร็วกว่า 97 กม./ชม. (60 ไมล์/ชม.) (ในพื้นท่ีท่ี
ก ฎหมาย อน ุญ าต ) จ ะ ส าม า ร ถ ช่ ว ย เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้ น้ำมันเชื้อ เพลิงได้มากขึ้น
เ น่ื อ ง จ า ก แ ร ง ต้ า น ขอ ง อ า ก า ศ ท่ี ล ด ล ง

. การรักษาระยะห่างจากรถยนต์คันหน้าให้ปลอดภัย
จะช่วยลดการเบรกโดยไม่จำเป็น

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-35

รายงานการขับขี่แบบ ECO (ถ้ามี
ติดตั้ง)

คำแนะนำสำหรับการขับขี่แบบใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพและลด
คาร์บอนไดออกไซด์

Condition: 'Except for China'/
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5-36 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

. การตรวจสอบการจราจรเพื่อคาดการณ์การเปลี่ยน
ความเร็วทำให้ลดการเบรก และการเปลี่ยนแปลง
การเร่งความเร็วได้อย่างนิ่มนวล

. เลือกตำแหน่งเกียร์ ให้ เหมาะสมกับสภาพถนน
4. ใช้การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติ (ถ้ามีติดต้ัง)

. การใช้การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติขณะ
ขับขี่ความเร็วสูงในระยะทางไกลจะช่วย รักษา
ความเร็วให้คงที่

. การ ควบค ุม ความเร็ ว รถยนต์ อัตโนมัติ จะ มี
ประสิทธิภาพอย่างย่ิงในการประหยัดน้ำมันเม่ือขับ
บนพื้นราบ

5. วางแผนเดินทางด้วยเส้นทางที่สั้นที่สุด
. ใช้แผนที่หรือระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง) เพื่อตัดสิน
เส้นทาง ท่ี ดี ที่ส ุด เพ่ือ ประหยัด เวลา เดินทาง

6. หลีกเลี่ยงการจอดรถเดินเบา
. ดับเครื่องยนต์เมื่อปลอดภัยถ้าหยุดรถเป็นเวลานาน
กว่า 30-60 วินาที จะช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
และลดการปล่อยมลพิษ

7. ซื้อบัตรผ่านอัตโนมัติสำหรับขึ้นทางด่วน
. บัตรผ่านอัตโนมัติจะช่วยให้ผู้ขับข่ีได้ใช้ช่องทาง
เดินรถพิเศษเพ่ือรักษาความเร็วในการแล่นผ่าน
ด่านเก็บค่าธรรมเนียม และหลีกเล่ียงการหยุดรถ
และการออกตัว

8. การอุ่นเครื่องในฤดูหนาว
. จำกัดระยะเวลาการเดินเบาจะช่วยลดผลกระทบที่มี
ต่อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

. โดยปกติแล้ว รถยนต์ไม่จำเป็นต้องเดินเบามาก
กว่า 30 วินาที เม่ือเครื่องยนต์สตาร์ทติด เพื่อให้
เกิด การ ไหล เวียน ของ น้ำมัน เค ร่ือง อย่าง มี
ประสิทธิภาพก่อนการขับขี่

. รถยนต์ ของ ท่านจะ ถึง อ ุณหภูมิ การทำงาน ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดเร็วย่ิงขึ้นในขณะท่ีขับข่ี เมื่อเทียบ
กับการเดินเบา

9. ทำให้รถของท่านเย็น
. จอดรถของท่านไว้ในบริเวณท่ีมีหลังคา หรือใน
บริเวณที่มีร่มเงาหากเป็นไปได้

. เมื่อเข้าไปในรถยนต์ที่ร้อน การเปิดกระจกหน้าต่าง
จะช่วยลดอุณหภูมิภายในได้เร็วยิ่งขึ้น ทำให้การใช้
งานระบบ A/C ลดลง

10. ห้ามบรรทุกน้ำหนักที่มากเกินไป
. นำส่ิงของที่ไม่จำเป็นออกจากรถยนต์เพื่อลดน้ำ
หนักของรถยนต์

PD23A1-A805E530-ABDE-46DD-B4CA-04D54A407B5A

. ปรับตั้งเครื่องยนต์อยู่เสมอ

. ปฏิบัติตามการบำรุงรักษาตามกำหนดที่แนะนำ

. รักษาแรงดันลมยางให้อยู่ในระดับแรงดันลมยางที่
ถูกต้องเสมอ แรงดันลมยางต่ำจะเพิ่มการสึกหรอของ
ยาง และทำให้การประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงลดลง

. ตั้งศูนย์ล้อให้ถูกต้องอยู่ เสมอ การ ต้ังศูนย์ ล้อไม่
ถูกต้องจะเพิ่มการสึกหรอของยาง และทำให้การ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง

. ใช้น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดตามที่แนะนำ (โปรดดูที่
“น้ำมัน/สารหล่อ ล่ืนและปริมาณความจุ ท่ีแนะนำ”
(หน้า 9-2))

การเพิ่มการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

Condition: 'Except for China'/
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PD23A1-3E4C4E3B-6B1C-4ECA-A585-021856F1DE28

คำเตือน:

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช่น
หญ้าแห้ง เศษกระดาษ หรือเศษผ้า เนื่องจากอาจ
ติดไฟหรือทำให้ไฟไหม้ได้

. ข้ันตอนการจอดรถอย่างปลอดภัยต้องดึงเบรก
มือและให้คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด) มิ
ฉะนั้น รถอาจเคล่ือนที่ โดยไม่คาดคิดและเป็น
สาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

. เมื่อจอดรถ ให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “P”
(จอด) คัน เกียร์ ไม่ สามารถ เลื่อน ออก จาก
ตำแหน่ง “P” (จอด) ได้ หากไม่ได้เหยียบแป้น
เบรก

. ห้ามปล่อยรถท้ิงไว้ตามลำพังในขณะเคร่ืองยนต์
กำลังทำงาน

. ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ในรถตามลำพัง เพราะเด็ก
อาจกดสวิตช์หรือปุ่มควบคุมต่าง ๆ โดยรู้เท่าไม่
ถึงการณ์ อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเด็กที่ถูกปล่อย
ไว้ในรถตามลำพังได้

. เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงในการเกิดการบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตจากการท่ีรถยนต์และ/หรือระบบ
ทำงานโดยไม่ตั้งใจ ห้ามปล่อยเด็กหรือบุคคลที่
ต้องมีผู้ อ่ืนคอยช่วยเหลือ หรือสัตว์เลี้ยงไว้ตาม
ลำพังในรถของท่าน นอกจากนี้ อุณหภูมิภายใน
รถที่ปิดประตูไว้หมดในวันที่อากาศอบอุ่นจะสูงขึ้น
อย่างรวดเร็วจนสามารถก่อให้ เกิดความเส่ียง
อย่างมากที่คนและสัตว์เลี้ยงจะได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต

SSD0489

1. ดึงเบรกมือจนสุด

2. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ P ” ( จ อด )

3. เพ่ือช่วยป้องกันไม่ให้เคล่ือนท่ีเข้าหาทางจราจรเม่ือ
จอดรถบนทางลาดชัน ควรจอดหันล้อดังภาพ

หันลงทางลาดโดยมีขอบทางเท้า ①

หันล้อไปยังขอบทางเท้าและเลื่อนรถไปข้างหน้าจน
ล้อด้านขอบทางเท้าค่อย ๆ แตะกับขอบทางเท้า แล้ว
เข้าเบรกมือ

หันขึ้นทางลาดโดยมีขอบทางเท้า ②

หันล้อออกจากขอบทางเท้าและเล่ือนรถกลับจนล้อ
ด้านขอบทางเท้าค่อย ๆ แตะกับขอบทางเท้า แล้วเข้า
เบรกมือ

หันขึ้นหรือลงทางลาด โดยไม่มีขอบทางเท้า ③

หันล้อไปทางขอบทางเท้าเพื่อให้รถเลื่อนออกจาก
กลางถนน ในกรณีที่รถเกิดไหล แล้วเข้าเบรกมือ

4. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-37

การจอดรถ

Condition: 'Except for China'/
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5-38 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

GUID-B59F202D-76DD-45C1-920D-543DAD14EB35

SSD0723

ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) จะส่งเสียงเพ่ือแจ้งให้ผู้
ขั บ ข่ี ท ร า บ ว่ า มี ส่ิ ง กี ด ข ว า ง อ ย ู่ ใ ก ล้ กั น ช น

คำเตือน:

. ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) เป็นระบบที่เพิ่ม
ความสะดวกในการจอดรถ แต่ไม่สามารถใช้งาน
แทนการจอดรถด้วยวิธีที่ถูกต้อง ผู้ ขับขี่ต้อง
รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยระหว่างจอดรถ
และระหว่างขับข่ี เสมอ ให้มองและตรวจสอบ
บริเวณโดยรอบว่าปลอดภัย ก่อนทำการจอดรถ
เสมอ

. ศึกษา ข้อ จำกัดของ ระบบ เซ็นเซอร์ จอด รถ
(โซนาร์) ตามท่ีระบุไว้ในหมวดน้ี สีของตัวแสดง
เซ็นเซอร์ที่มุมและเส้นแสดงระยะห่างของมุมมอง
ด้านหลังจะแสดงระยะห่างของวัตถุไม่เหมือนกัน
(ถ้ามีติด ต้ัง) สภาพอากาศเลวร้ายหรือแหล่ง
กำเนิดคลื่นเสียงความถี่สูง เช่น เครื่องล้างรถ
อัตโนมัติ เบรกแบบใช้อากาศอัด (เบรกลม) ของ
รถบรรทุก หรือเครื่องเจาะแบบใช้อากาศอัด อาจ
ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันของระบบ รวมถึงลด

ประสิทธิภาพหรืออาจทำให้การทำงานผิดพลาด

. ฟังก์ชันนี้ถูกออกแบบเพื่อการช่วยเหลือผู้ขับขี่ใน
การตรวจจับวัตถุขนาดใหญ่ที่อยู่ น่ิง เพ่ือช่วย
หลีกเล่ียงความเสียหายที่อาจเกิดกับรถยนต์
ระบบไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการชนกับ
วัตถุ ขนาด เล็กหรือวัตถุ ท่ี กำลัง เคล่ือนท่ี ให้
เคลื่อนที่ช้า ๆ

. ระบบจะไม่ตรวจจับวัตถุขนาดเล็กที่อยู่ใต้กันชน
และอาจไม่สามารถตรวจจับวัตถุที่อยู่ ใกล้ กับ
กันชนหรือบนพื้น

. ร ะบบ อาจ จ ะ ไ ม่ ต ร วจ พบ วั ตถ ุ ต่ อ ไป นี้
— วัตถุที่นุ่มและเบา เช่น หิมะ ผ้า สำลี ใยแก้ว
ฯลฯ

— วัตถุขนาดบาง เช่น เชือก สายไฟ และโซ่

— วัตถุทรงลิ่ม

. ถ้าบริเวณแผงกันชนได้รับความเสียหายหรืองอ
พื้นท่ีการรับสัญญาณอาจเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้
การวัดระยะทางจากสิ่งกีดขวางถึงตัวรถผิด
พลาด หรือส่งเสียงเตือนไม่ถูกต้อง

ข้อควรระวัง:

. รักษาความเงียบภายในห้องโดยสารให้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ได้ยินเสียงเตือนชัดเจน

. อย่าให้หิมะ น้ำแข็ง และสิ่งสกปรกสะสมติดค้าง
อยู่บนเซ็นเซอร์ (ติดตั้งอยู่บนแผงกันชน) ห้าม
ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ด้วยวัตถุมีคม ถ้ามีสิ่ง
แปลกปลอมปกคลุมเซ็นเซอร์ ความแม่นยำใน
การทำงานจะลดลง

ระบบจะแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางด้านหลังด้วยภาพ (ถ้ามี
ติด ตั้ ง) และ เสียง เ ม่ือ คัน เกีย ร์ อย ู่ ท่ี ตำแหน่ง “R”
(ถอยหลัง)

ระบบจะหยุดการทำงานเมื่อความเร็วมากกว่า 10 กม./ชม.
(6 ไมล์/ชม.) ระบบจะกลับมาทำงานอีกคร้ังเมื่อความเร็ว
ลดลง

เสียงเตือนแบบเป็นจังหวะจะหยุดหลังจากผ่านไป 3 วินาที
เมื่อตรวจพบส่ิงกีดขวางด้วยเซ็นเซอร์ที่มุมเท่าน้ัน และ
ระยะทางไม่เปลี่ยนแปลง เสียงเตือนจะหยุดเมื่อสิ่งกีดขวาง
ออกห่างจากรถยนต์

ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)

Condition: 'Except for China'/
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ไฟแสดงเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-59FAFEC8-AA12-43CE-945F-42F6BA12C214

JVS1279X

หน้าจอมาตรวัด (ถ้ามีติดตั้ง)

JVS1278X

หน้าจอกระจกมองหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)
เม่ือมุมของรถ เคลื่อน เข้า ใกล้ วัตถุ มากขึ้น ไฟแสดง
เซ็นเซอร์ที่มุม ① จะปรากฏขึ้น

เมื่อส่วนกลางของรถเคลื่อนเข้าใกล้วัตถุมากขึ้น ไฟแสดง
เซ็นเซอร์ส่วนกลาง ② จะปรากฏขึ้น

เมื่อตรวจพบวัตถุ ไฟแสดง (สีเขียว) จะแสดงขึ้นมา และ
เสียงเตือนจะดังเป็นจังหวะไม่ต่อเน่ือง เมื่อรถยนต์เคลื่อน
เข้าใกล้วัตถุมากขึ้น สีของไฟแสดงจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

เมื่อรถยนต์ใกล้วัตถุมาก ไฟแสดงจะเปลี่ยนเป็นสีแดง จาก
นั้นเสียงเตือนจะดังต่อเนื่อง

สวิตช์ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)
GUID-870D4498-0DEF-402A-844B-D78C8B95F513

JVS1289X

สวิตช์ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) ทำให้ผู้ขับขี่สามารถ
เปิดและปิดระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) เพื่อเปิดและ
ปิด ระบบ เซ็นเซอร์ จอด รถ (โซนาร์ ) สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์ต้องอยู่ที่ตำแหน่ง “ON”

ไฟแสดง ① จะสว่างขึ้น เมื่อเปิดระบบ

ถ้าไฟแสดงกะพริบ เมื่อระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) ยัง
ไม่ถูกปิด อาจมีการทำงานผิดปกติในระบบเซ็นเซอร์จอดรถ
(โซนาร์)

ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) จะเปิดโดยอัตโนมัติภาย
ใต้สภาวะดังต่อไปนี้:

. เมื่อ เปลี่ยนสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์จากตำแหน่ง
“OFF” ไปที่ตำแหน่ง “ON”

. เมื่อเปลี่ยนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)

. เมื่อความเร็วรถยนต์เพิ่มขึ้นถึง 10 กม./ชม. (6 ไมล์/
ชม.) และลดลง

การตั้งค่าระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์)
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-5349C547-2BFF-4796-BC92-5EE775D4AE33

สามารถเปล่ียนสถานะต่อไปนี้ของระบบเซ็นเซอร์จอดรถ
(โซนาร์) ได้โดยสวิตช์บนปุ่มควบคุมท่ีพวงมาลัย สำหรับ
ราย ละเอียด โปรด ด ู ที่ “การ ตั้ ง ค่า” (หน้า 2-15)

เซ็นเซอร์ (Sensor)
GUID-44B98D43-CB6A-4859-BF44-D10EE28BA777

เปิดหรือปิดการใช้เซ็นเซอร์

เปิด (ON) (ค่าเริ่มต้น) - ปิด (OFF)

ระดับเสียง (Volume)
GUID-2A4D0D1E-297F-4F2F-8114-317213C625E8

ปรับระดับความดังเสียง

สูง (High) - กลาง (Med.) (ค่าเริ่มต้น) - ต่ำ (Low)

ระยะ (Range)
GUID-93EC5FA7-4945-4FC5-9F78-2EE27447D475

ปรับระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์

ไกล (Far) - กลาง (Mid.) (ค่าเริ่มต้น) - ใกล้ (Near)

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-39
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5-40 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

PD23A1-6EF39720-109E-42B1-B05F-A878E365A8BC

รถยนต์คันนี้ถ ูกออกแบบมาเพ่ือบรรทุกผู้ โดยสารและ
สัมภาระ นิสสันไม่แนะนำให้ใช้ลากรถพ่วง เพราะจะทำให้
เครื่องยนต์ ระบบส่งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว เบรก และ
ระบบอื่น ๆ ทำงานหนักขึ้น

ข้อควรระวัง:

รถยนต์ที่เสียหายจากการลากรถพ่วงไม่รวมอยู่ในการ
รับประกัน

PD23A1-87C8421D-559D-43F2-B29C-3246CB23890A

คำเตือน:

ถ้าเคร่ืองยนต์ไม่ทำงานหรือดับขณะขับข่ี ระบบช่วย
หมุนพวงมาลัยจะไม่ทำงาน การบังคับเลี้ยวพวงมาลัย
จะทำได้ยากขึ้น

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อช่วยใน
การบังคับเลี้ยวโดยใช้ปั๊มไฮดรอลิกซึ่งขับด้วยเคร่ืองยนต์

ถ้าเครื่องยนต์หยุดทำงานหรือสายพานขาด ผู้ขับจะยัง
สามารถบังคับควบคุมรถได้ แต่ต้องใช้แรงในการหมุน
พวงมาลัยมากข้ึน โดยเฉพาะในโค้งที่หักมุมมากและที่
ความเร็วต่ำ

PD23A1-943CB8CC-7A93-4635-838C-02D7D2292797

ระบบเบรกมีวงจรไฮดรอลิกสองวงจรแยกกัน ถ้าวงจรหนึ่ง
ไม่ทำงาน รถจะยังมีความสามารถในการเบรกอีกสองล้อ

ข้อควรระวังในการควบคุมเบรก
PD23A1-B0E4998A-846B-4FEB-BFD6-689E6A742199

หม้อลมเบรกสุญญากาศ
PD23A1-B79B7AF5-3AF9-49F1-973E-41C0E1227FF7

หม้อลมเบรกจะช่วยเพ่ิมแรงเบรกโดยใช้สุญญากาศของ
เคร่ืองยนต์ ถ้าเครื่องยนต์ดับ ผู้ขับยังสามารถหยุดรถได้
โดยการเหยียบแป้นเบรก แต่ต้องใช้แรงในการเหยียบแป้น
เบรก มาก ขึ้น เพ่ือ หย ุด รถ และ ระยะ เบรก จะ ยาว ขึ้น

ถ้าเคร่ืองยนต์ไม่ทำงานหรือดับไปขณะขับข่ี ระบบช่วย
เบรกจะไม่ทำงาน เบรกจะแข็งขึ้น

คำเตือน:

ห้ามปล่อยให้รถไหลไปโดยที่เครื่องยนต์ดับ

การใช้งานเบรก
PD23A1-87D8A2FA-59DD-4B7D-A620-25C82316B771

หลีกเลี่ยงการพักเท้าไว้บนแป้นเบรกขณะขับขี่ เนื่องจากจะ
ทำให้เบรกร้อนจัด ผ้าเบรก/แผ่นเบรกสึกหรอเร็วขึ้น และ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

เพื่อช่วยลดการสึกหรอของเบรกและป้องกันไม่ให้เบรกร้อน
จัด ควรลดความเร็วและเปลี่ยนไปใช้เกียร์ต่ำ ก่อนขับรถลง
เนินหรือทางลาดยาว เบรกท่ีร้อนจัดจะมีประสิทธิภาพใน
การเบรกลดลง ซ่ึงอาจทำให้สูญเสียการควบคุมรถยนต์

เมื่อ ขับรถบนถนน ล่ืน ให้ ระมัดระวัง เมื่อ ต้องเบรก เร่ง
ความเร็ว หรือเปลี่ยนเกียร์ต่ำ การเบรกหรือเร่งความเร็ว
กะทันหัน จะ ทำให้ ล้อ ล่ืน ไถล และ เกิด อ ุ บัติ เหต ุ ได้

การลากรถพ่วง พวงมาลัยเพาเวอร์ ระบบเบรก

Condition: 'Except for China'/



(217,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

เบรกเปียก
PD23A1-47B5DF9F-42DB-4939-8B98-06F9D4E0CB02

เมื่อล้างรถหรือขับผ่านแอ่งน้ำ เบรกจะเปียกชื้น ทำให้ระยะ
เบรกยาวขึ้น และอาจทำให้รถปัดไปด้านใดด้านหน่ึงขณะ
เบรก

สำหรับการทำให้ เบรกแห้ง ให้ขับ รถ ด้วยความเร็ว ท่ี
ปลอดภัยและแตะแป้นเบรกเบา ๆ เพื่อให้เบรกร้อน ทำเช่น
นี้จนกระทั่งเบรกกลับเป็นปกติ หลีกเล่ียงการขับรถด้วย
ความเร็วสูงจนกว่าเบรกจะสามารถทำงานได้ เป็นปกติ

การรันอินเบรกมือ
PD23A1-978FD217-606F-4D72-B7E4-297404318734

รันอินก้ามเบรกมือเมื่อประสิทธิภาพในการเบรกแย่ลง หรือ
เมื่อก้ามเบรกมือ และ/หรือดรัม/โรเตอร์ถูกเปลี่ยนใหม่ เพื่อ
สมรรถนะที่ดีที่สุดของการเบรก

ขั้นตอนการทำงานได้ถูกอธิบายไว้ในคู่มือนี้และสามารถดํา
เนินการโดยศูนย์บริการนิสสัน

ระบบช่วยเบรก
PD23A1-A77131D5-3B31-4214-B572-224A585B4515

เม่ือใช้แรงเหยียบแป้นเบรกมากเกินกว่าระดับหน่ึง ระบบ
ช่วยเบรกจะทำงานโดยให้แรงเบรกมากกว่าหม้อลมเบรก
ปกติ แม้ว่า จะ ใช้ แรง เหยียบแป้น เบรกไม่ มากก็ ตาม

คำเตือน:

ระบบช่วยเบรกน้ีมีไว้เพ่ือช่วยการเบรกเท่านั้น ไม่ใช่
อุปกรณ์เตือนหรือหลีกเลี่ยงการชน เป็นหน้าที่ของผู้
ขับข่ีที่ต้องระมัดระวัง ขับขี่ให้ปลอดภัย และควบคุม
รถได้ในทุกเวลา

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS)
PD23A1-FDEEF061-833B-4B53-A201-8C8A8FB3603A

คำเตือน:

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) เป็นอุปกรณ์ที่
ทันสมัย แต่จะไม่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่
โดยประมาทหรือ เป็น อันตราย ระบบจะ ช่วย ให้
สามารถบังคับควบคุมรถขณะเบรกบนถนนล่ืน พึง
ระลึกว่าระยะเบรกบนพ้ืนท่ีล่ืนจะยาวกว่าบนพ้ืนผิว
ปกติ แม้จะเป็นเบรก ABS ระยะเบรกอาจจะยาวขึ้นบน
ถนนที่ขรุขระ มีกรวด หรือ มีหิมะปกคลุม หรือ เมื่อใช้
งานโซ่พันล้อ ให้รักษาระยะปลอดภัยจากรถคันหน้า
เสมอ อย่างไรก็ตาม ผู้ขับขี่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ความปลอดภัย

ชนิดและสภาพของยางจะมีผลต่อการเบรกด้วย
. เม่ือเปลี่ยนยาง ให้ใส่ยางท่ีมีขนาดตามที่กำหนด

ทั้งสี่ล้อ
. เม่ือติดตั้งยางอะไหล่ให้แน่ใจว่าเป็นชนิดและ

ขนาดตามที่กำหนดในแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง
(โปรดดูที่ “แผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง” (หน้า 9-
6))

. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ยางและล้อ”
(หน้า 8-24)

ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ควบคุมเบรกเพื่อไม่
ให้ล้อล็อก ขณะท่ีเบรกอย่างรุนแรงหรือเมื่อเบรกบนพ้ืน
ถนนลื่น ระบบจะตรวจจับความเร็วในการหมุนที่ล้อแต่ละล้อ
และปรับความดันน้ำมันเบรก เพื่อป้องกันไม่ให้ล้อล็อกและ
ล่ืนไถล ระบบจะช่วยให้ผู้ขับข่ีสามารถบังคับควบคุมรถ
และช่วยลดอาการเล้ียวปัดหรือล่ืนไถลบนพื้นถนนลื่นให้
น้อยที่สุด โดยการป้องกันไม่ให้ล้อล็อก

การใช้งานระบบ
PD23A1-1747FF21-B58C-4813-B0F8-B985C9ABE4CA

เหยียบแป้นเบรกค้างไว้ เหยียบแป้นเบรกค้างไว้ด้วยแรง
คงท่ี แต่ไม่ต้องย้ำเบรก ABS จะทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้
ล้อล็อก บังคับรถยนต์ให้หลีกสิ่งกีดขวาง

คำเตือน:

ห้ามย้ำเบรก เพราะจะทำให้ระยะเบรกยาวขึ้น

ฟังก์ชันทดสอบตัวเอง
PD23A1-CDDA223C-7FCF-4082-86D4-716B9EB14068

ABS ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ ปั๊มไฟฟ้า
โซลินอยด์ไฮดรอลิก และคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะมี
ฟังก์ชันวิเคราะห์ข้อบกพร่องอยู่ในตัว ซึ่งจะทดสอบระบบ
ทุกครั้ง ท่ีสตาร์ทเครื่องยนต์และขับรถไปข้างหน้า หรือ
ถอยหลังด้วยความเร็วต่ำ เมื่อระบบทำการทดสอบตัวเอง
จะมีเสียงเตือนและ/หรือรู้สึกถึงอาการสั่นที่แป้นเบรก ซ่ึง
เป็นเร่ืองปกติและไม่ได้แสดงถึงการทำงานผิดปกติ ถ้า
คอมพิวเตอร์ตรวจพบว่ามีการทำงานผิดปกติ ABS จะหยุด
ทำงานและไฟเตือน ABS บนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้น ซึ่ง
ระบบเบรกจะทำงานเป็นปกติ แต่ไม่มีการช่วยป้องกันล้อ
ล็อก ถ้าไฟเตือน ABS สว่างขึ้นขณะทำการทดสอบด้วย
ตนเองหรือขณะขับข่ีให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจสอบ

การทำงานปกติ
PD23A1-3B68016B-9D07-41D7-BCFF-CE9E1F934D0F

ABS ทำงานท่ีความเร็วมากกว่า 5 ถึง 10 กม./ชม. (3 ถึง
6 ไมล์/ชม.) ความเร็วจะแตกต่างกันไปตามสภาพถนน

เมื่อ ABS รับรู้ว่าล้อใดล้อหนึ่งหรือมากกว่ากำลังจะล็อก
อุปกรณ์ควบคุมการทำงานจะทำงานและทำการปล่อย
แรงดันไฮดรอลิกทันที การทำเช่นนี้จะคล้ายกับการย้ำเบรก

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-41
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5-42 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

อย่างรวดเร็ว ผู้ขับขี่อาจรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่แป้นเบรก
และได้ยินเสียงดังออกมาจากใต้ฝากระโปรงหน้า หรือรู้ถึง
แรงสั่นสะเทือนที่แป้นเบรก และได้ยินเสียงดังออกมาจาก
ใต้ฝากระโปรงหน้า หรือรู้ถึงแรงส่ันสะเทือนจากอุปกรณ์
ควบคุมการทำงาน ขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงานอยู่ ซึ่งเป็น
เ ร่ือง ปกติ และ แสดง ว่า ABS กำลัง ทำงาน ได้ อย่าง
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม แรงสั่นสะเทือนดังกล่าวอาจแสดง
ว่าสภาพถนนเป็นอันตรายและต้องใช้ความระมัดระวังเป็น
พิเศษในขณะขับขี่

ขณะท่ีล็อกเฟืองท้าย (ถ้ามีติดต้ัง) ทำงาน ไฟเตือน ABS
จะสว่างขี้น ซึ่งแสดงว่าฟังก์ชันป้องกันล้อล็อกไม่ได้ทำงาน
เต็มที่ (โปรดดูที่ “ระบบการล็อกเฟืองท้ายตัวหลัง” (หน้า
5-20) สำหรับ ฟังก์ชัน การ ล็อก เฟือง ท้าย ตัว หลัง)

PD23A1-3379387A-C03F-4BBD-9228-95DD384B5AEF

หากต้องทำการจอดรถยนต์โดยที่ไม่มีผู้โดยสารนั่งอยู่ ควร
ปฏิบัติดังนี้:

. นำกุญแจรถติดตัวเสมอ - แม้ว่าจะจอดรถในโรงรถ
ของท่านเองก็ตาม

. ปิดกระจกหน้าต่างทุกบานให้สนิทและล็อกประตูทุก
บาน

. จอดรถในบริเวณที่มองเห็นได้เสมอ จอดรถในบริเวณ
ที่มีแสงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน

. ถ้าติดตั้งระบบกันขโมยรถยนต์ ให้เปิดใช้งาน แม้ว่าจะ
เป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

. ห้ามปล่อยให้เด็กหรือสัตว์เล้ียงอยู่ในรถตามลำพัง

. ห้ามทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ในรถ ให้นำติดตัวไว้เสมอ

. ห้ามเก็บเอกสารประจำรถไว้ในรถยนต์

. ห้ามทิ้งส่ิงของไว้บนราวหลังคา ให้นำส่ิงของบนราว
หลังคามาเก็บในรถยนต์และล็อกรถให้เรียบร้อย

. ห้ามเก็บกุญแจสำรองไว้ในรถยนต์

PD23A1-34C6DF68-5354-4435-AB7D-D60EC96708E9

คำเตือน:

. ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใด ให้ขับด้วย
ความ ระมัดระวัง เร่ง และ ลดความเร็ว อย่าง
ระมัดระวัง ถ้าเร่ง หรือ ลดความเร็วเร็วเกินไป ล้อ
ขับเคลื่อนจะยิ่งไม่เกาะถนน

. เผื่อ ระยะ เบรกให้มาก ข้ึน เมื่อ ขับขี่ ท่ามกลาง
อากาศหนาวเย็น ควรเริ่มเบรกเร็วกว่าขณะขับบน
ถนนที่แห้ง

. ให้ขับรถทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าเมื่อขับบน
ถนนลื่น

. น้ำแข็งที่ เปียก (08C, 328F และฝนที่แข็งตัว)
หิมะที่เย็นมาก และน้ำแข็งจะลื่น และทำให้ขับรถ
ได้ยากมาก รถยนต์จะเกาะถนนน้อยลงมากใน
สภาพดังกล่าว พยายามหลีกเล่ียงการขับบน
น้ำแข็งท่ีเปียก จนกว่าพื้นถนนจะโรยเกลือ หรือ
ทราย

. ระวังจุดที่ลื่น (จุดที่ เป็นน้ำแข็งชัดเจน) ซึ่งจะ
เกิด ข้ึนบนถนนเรียบที่ ไม่ โดนแสงแดด หาก
สังเกตเห็นพื้นผิวน้ำแข็งข้างหน้า ให้เบรกก่อนที่
จะขับไปถึง พยายามอย่าเบรกขณะอยู่บนพื้นผิว
น้ำแข็ง และหลีก เลี่ยงการ บังคับ เลี้ยว อย่าง
กะทันหัน

. ห้ามใช้การควบคุมความเร็วรถยนต์อัตโนมัติบน
ถนนลื่น (ถ้ามีติดตั้ง)

. หิมะอาจอุดก๊าซไอเสียให้อยู่ใต้ท้องรถของท่าน
ได้ ทำความสะอาดไม่ให้ หิมะไปอุดท่อไอเสีย
หรือรอบ ๆ ตัวรถ

ความปลอดภัยของรถยนต์ การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น

Condition: 'Except for China'/
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แบตเตอรี่
PD23A1-62AD019A-9B73-44D9-BF40-E02A5FC76E8A

ถ้าไม่ได้ชาร์จไฟแบตเตอรี่ให้เต็มในสภาพอากาศหนาวจัด
น้ำกรดในแบตเตอรี่อาจแข็งตัวและทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
ได้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควร
ตรวจสอบแบตเตอร่ีอย่างสม่ำเสมอ สำหรับรายละเอียด
โปรดดู ที่ “แบตเตอร่ี” (หน้า 8-15) ของคู่มือ เล่ม นี้

น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
PD23A1-AEA45FD1-54DC-4FE8-B96C-3C06886FFCF2

ถ้าต้องจอดรถไว้ข้างนอกโดยไม่มีสารป้องกันการแข็งตัว
ให้ถ่ายระบบหล่อเย็นรวมถึงเสื้อสูบ และเติมใหม่ก่อนใช้
งานรถยนต์ สำหรับรายละเอียด โปรดดู ท่ี “การเปล่ียน
น้ำหล่อ เย็น เครื่องยนต์” (หน้า 8-6) ของคู่มือ เล่มนี้

อุปกรณ์ยาง
PD23A1-47960355-89A2-4CC5-BB66-23F707B17A61

1. หากติดตั้งยางสำหรับว่ิงบนหิมะที่ล้อหน้า/หลังของ
รถยนต์แล้ว ล้อควรมีขนาด การรับน้ำหนัก โครงสร้าง
และชนิด (ยางธรรมดา ยาง เสริม เข็มขัด รัด หรือ
เรเดียล) เหมือนกับยางที่ใช้อยู่ธรรมดา

2. ถ้าต้องใช้งานรถยนต์ในสภาพอากาศหนาวจัด ควรใช้
ยางสำหรับวิ่งบนหิมะทั้งสี่ล้อ

3. เพื่อให้เกาะถนนได้ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช้งาน
ยางที่มีสตัทฝังอยู่ได้ แต่ในบางประเทศ เขต หรือรัฐ
จะไม่อนุญาตให้ใช้ยางแบบนี้ ให้ตรวจสอบกฎหมาย
ท้อง ถ่ิน รัฐ หรือ เขต ก่อน ติดตั้ง ยางที่ มี สตัท ฝัง

ความสามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบนหิมะ
แบบมีสตัทฝังบนพื้นผิวที่เปียกหรือแห้ง อาจมี
ประสิทธิภาพไม่เท่ากับยางว่ิงบนหิมะธรรมดา

4. สามารถใช้โซ่พันล้อได้ถ้าต้องการ ควรตรวจสอบให้
แน่ใจว่าโซ่พันล้อมีขนาดเหมาะสมกับยาง และติดตั้ง
ตามคำแนะนำของผู้ผลิต ใช้ตัวดันโซ่เม่ือผู้ผลิตยาง

แนะนำให้ใช้ เพ่ือให้แน่ใจว่าโซ่รัดแน่นต้องยึดปลาย
โซ่พันล้อด้านท่ีปล่อยไว้ให้แน่น หรือถอดออกเพื่อ
ป้องกัน ไม่ ให้ ฟาด โดน บังโคลนหรือ ใต้ ท้อง รถ
นอกจากนั้น ควรลดความเร็วในการขับ ไม่เช่นน้ัน
รถยนต์อาจเสียหาย และ/หรืออาจส่งผลกระทบอย่าง
มาก ต่อ การ บังคับ และ สมรรถนะ ของ รถยนต์ ได้

อุปกรณ์พิเศษสำหรับฤดูหนาว
PD23A1-FFB9E7B0-B2EB-4567-8659-49F951A54F88

แนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ต่อไปนี้ไว้ในรถในช่วงฤดูหนาว:

. เกรียงและแปรงปลายแข็งสำหรับกำจัดน้ำแข็งและ
หิมะออกจากหน้าต่าง

. แผ่นไม้ที่เรียบและแข็งแรงสำหรับวางรองใต้แม่แรง

. พลั่วสำหรับขุดรถยนต์ออกจากกองหิมะ

เบรกมือ
PD23A1-511E41D9-29DF-41C3-B25D-2BDE4996FC30

เม่ือจอดรถในพ้ืนท่ีท่ีอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว่า 08C
(328F) ห้ามใช้เบรกมือเพื่อป้องกันไม่ให้แข็ง เพื่อการจอด
รถอย่างปลอดภัย:

. ให้คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “P” (จอด)

. บล็อกล้อให้แน่นหนา

การป้องกันสนิม
PD23A1-D5D7F310-073E-4924-913D-1CBFB66C7D76

สารเคมีที่ใช้ละลายน้ำแข็งบนพ้ืนถนนมีฤทธิ์กัดกร่อนสูง
มาก และเร่งการเกิดสนิมและการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วน
ใต้ตัวถังรถ เช่น ระบบไอเสีย ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและเบรก
สายเบรก พื้นรถ และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต้องทำความสะอาดใต้ท้องรถเป็นระยะ ๆ
สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “การป้องกันสนิม”
(หน้า 7-5) ของคู่มือเล่มนี้

สำหรับข้อมูลการป้องกันสนิมและการกัดกร่อนเพ่ิมเติมซึ่ง

อาจจำเป็นในบางพ้ืนที่ กรุณาปรึกษาศูนย์บริการนิสสัน

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-43

Condition: 'Except for China'/
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5-44 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

บันทึก

Condition: 'Except for China'/
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6-2 ในกรณีฉุกเฉิน

PD23A1-885105FE-6415-47AD-942A-9FA3F32FC607

SIC2574

สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉินสามารถทำงานได้ไม่ว่าสวิตช์
สตาร์ทเคร่ืองยนต์จะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม ยกเว้นเมื่อ
แบตเตอรี่ไฟหมด

สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉินใช้เพื่อเตือนคนขับในรถคันอื่นเมื่อ
ท่าน ต้อง หย ุด หรือ จอด รถ ใน สถาน การ ณ์ ฉ ุกเฉิน

เม่ือกดสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟสัญญาณไฟเล้ียวทุก
ดวงจะกะพริบ สำหรับการปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน ให้กดสวิตช์
ไฟกะพริบฉุกเฉินอีกครั้ง

PD23A1-087AADF5-1581-4F56-80C8-BA3D0364B3C2

ถ้ า ยาง แบน ใ ห้ ปฏิบั ติ ตาม คำ แนะนำ ใน หมวด นี้

ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-AF8CFB9D-60F0-4512-8530-9F71D00890E3

คำเตือน:

. ถ้าไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำสว่างขึ้นขณะขับรถ
ให้หลีกเลี่ยงการหักพวงมาลัยกะทันหันหรือเบรก
อย่างแรง ทำการลดความเร็วลงและพยายามนำ
รถออกจากถนนไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย เพื่อ
หยุดรถยนต์โดยเร็วที่สุด การขับรถด้วยแรงดัน
ลมยางต่ำอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างถาวร
กับยางและเพ่ิมความเป็นไปได้ที่ยางจะเสียหาย
ตลอดจนอาจเกิดความเสียหายของรถยนต์อย่าง
รุนแรงและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ รวมถึงอาจ
ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง ควรตรวจสอบ
แรงดันลมยางของยางทุกเส้น ปรับแรงดันลมยาง
เป็นแรงดันลมยางขณะเย็นที่แนะนำที่แสดงไว้บน
แผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง เพื่อปิดไฟเตือน
แรงดันลมยางต่ำ ถ้าไฟยังคงสว่างขณะขับรถ
หลังจากปรับแรงดันลมยาง อาจเกิดจากยางรถ
แบน หรือระบบ TPMS อาจทำงานผิดปกติ ถ้า
ยางแบน ให้เปล่ียนด้วยยางอะไหล่โดยเร็วที่สุด
ถ้ายางรถทุกเส้นไม่แบนและมีแรงดันลมยางที่
เหมาะสม ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์
บริการนิสสัน

. ยางอะไหล่ไม่มีการติดตั้ง TPMS เมื่อเปลี่ยนยาง
หรือล้อ TPMS จะไม่ทำงานและไฟเตือนแรงดัน
ลมยางต่ำจะกะพริบประมาณ 1 นาที ไฟจะสว่าง
ค้างหลังจาก 1 นาทีที่กะพริบ โปรดติดต่อศูนย์

บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด เพื่อทำการเปลี่ยนยาง
และ/หรือการรีเซ็ตระบบ

. การเปลี่ยนยางที่นิสสันไม่ได้กำหนดไว้อาจมีผล
ต่อการทำงานของ TPMS

. ห้ามฉีดน้ำยากันยางร่ัวหรือซีลแลนท์กันยางร่ัว
Aerosol ในยาง เพราะอาจทำให้เซ็นเซอร์
แรงดันลมยางทำงานผิดปกติ

ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) ตรวจสอบแรงดัน
ลมยางของยางท้ังหมด ยกเว้นยางอะไหล่ เมื่อไฟเตือน
แรงดันลมยางต่ำสว่างขึ้น หมายความว่ายางหน่ึงเส้นหรือ
มากกว่ามีแรงดันลมยางต่ำ ถ้าขับรถในขณะท่ีมีแรงดัน
ลมยางต่ำ TPMS จะทำงานและเตือนให้ทราบว่าแรงดัน
ลมยางต่ำด้วยไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ (ในแผงมาตรวัด)
ระบบน้ีจะทำงานเม่ือขับรถยนต์ ท่ีความเร็วมากกว่า 25
กม./ชม. (16 ไมล์/ชม.) เท่านั้น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ไฟเตือนแรงดัน
ลมยางต่ำ” (หน้า 2-10) และ “ระบบตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง (TPMS)” (หน้า 5-4)

การจอดรถ
PD23A1-A2E722CC-0CAB-45A9-ACC2-8497528C2144

คำเตือน:

. ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำการดึงเบรกมือจนสุด
แล้ว

. ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเล่ือนคันเกียร์ไปยัง
ตำแหน่ง “P” (จอด)

. ห้ามเปลี่ยนยาง ถ้ารถจอดอยู่บนทางลาดเอียง มี
น้ ำ แข็ ง หรื อ ลื่ น ซ่ึ ง อาจ เ กิด อันตราย ไ ด้

สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน ยางแบน
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. ห้ามเปล่ียนยาง ถ้าจอดรถอยู่ในบริเวณที่มีการ
จราจรแออัด ให้เรียกช่างผู้เชี่ยวชาญมาทำการ
ช่วยเหลือ

1. เลื่อนรถออกจากเส้นทางจราจรอย่างปลอดภัย

2. เปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. จอดรถบนพื้นราบ

4. เข้าเบรกมือ

5. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ P ” ( จ อด )

6. ดับเครื่องยนต์

7. เปิดฝากระโปรงหน้า:
. เพื่อเตือนรถคันอื่น
. เพื่อให้สัญญาณแก่ช่างผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าท่านต้อง
การความช่วยเหลือ

8. ให้ผู้โดยสารทุกคนออกจากรถ และยืนในท่ีปลอดภัย
ห่างจากตัวรถและเส้นทางจราจร

การเตรียมเครื่องมือ
PD23A1-29E6C8F0-9060-43E4-BB0D-98DBDF844232

JVE0482X

นำแม่แรงและเครื่องมือที่จำเป็นออกมาจากที่เก็บ

JVE0483X

1. ถอดฝาปิดช่องเก็บของ

2. ถอดคลิปยึดชุดเคร่ืองมือ และนำเครื่องชุดเครื่องมือ
ออกมา

3. คลายแม่แรงออกจากช่องเก็บโดยหมุนด้ามหมุน
แม่แรง ① ดังที่แสดงในภาพ

4. เอียงส่วนบน ② ของแม่แรงเข้าหาตัว และดึงแม่แรง
ออกช้า ๆ สำหรับการเก็บแม่แรง ให้ปฏิบัติในลำดับ
กลับกันกับท่ีถอด และหมุนด้ามหมุนแม่แรงให้แน่น
เพื่อจะได้ไม่เกิดเสียงรบกวน
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6-4 ในกรณีฉุกเฉิน

ข้อควรระวัง:

เมื่อนำแม่แรงออกมา ให้ระมัดระวังไม่ให้มือกระแทก
กับ รถยนต์ ไม่ เช่น น้ัน อาจทำให้ ได้ รับ บาด เจ็บ

หมายเหตุ:
. เม่ือเก็บแม่แรง ห้ามหมุนด้ามหมุนแม่แรงแน่น

เกินไปด้วยไขควง เนื่องจากจะทำให้บริเวณที่
ติดตั้งแม่แรงเสียรูปทรง

. ห้ามให้แม่แรงสัมผัสกับชิ้นส่วนภายใน เนื่องจาก
อาจทำให้รถยนต์เสียหายได้

การถอดยางอะไหล่
PD23A1-40F76BEC-AF3F-4F5D-8B66-A0E091B1DB98

JVE0441X

ข้อควรระวัง:

ห้ามสอดก้านต่อแม่แรงเข้าตรง ๆ เพราะได้รับการ
ออกแบบให้สอดเข้าตามมุมดังที่แสดง

1. สอดด้านปลายเหลี่ยมของก้านต่อแม่แรงเข้าไปในรู
สี่เหลี่ยมของประแจขันน็อตล้อเพื่อเป็นที่จับ ต่อปลาย
ด้านตัว T ของก้านต่อแม่แรงและข้อต่อ

2. หาช่องรูปวงรีเหนือจุดกลางของกันชนหลัง

3. สอดปลายด้ามแม่แรงรูปตัว T ของก้านต่อแม่แรงผ่าน
ช่อง และตรงไปยังท่ีหมุนยางอะไหล่ที่ติดตั้งอยู่ข้าง
บนยางอะไหล่

JVE0442X

4. เสียบปลายด้านตัว T ของก้านต่อแม่แรงลงในช่องรูป
ตัว T ของชุดโซ่ยึดยางอะไหล่ กดก้านต่อแม่แรงให้
ลงล็อกของชุดโซ่ยึดยางอะไหล่ และหมุนก้านต่อ
แม่แรงทวนเข็มนาฬิกาเพื่อนำยางอะไหล่ลง

5. เม่ือยางอะไหล่ลงมาจนสุด ถอดก้านต่อแม่แรงออก
และเอื้อมเข้าไปใต้ท้องรถและถอดโซ่ยึด

6. เลื่อนยางออกจากใต้ท้องรถอย่างระมัดระวัง

SCE0911

ข้อควรระวัง:

เมื่อ เก็บยาง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ยึดยางใน
แนวนอน เนื่องจากการยึดยางในตำแหน่งท่ีเอียงดัง
รูปอาจทำให้ยางหลุดหลวมและหล่นลงมาขณะขับรถ
นำยางลงแตะพื้นอีกครั้งและตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่ี
เก่ียวยางอะไหล่ติดตั้งอย่างถูกต้อง เล่ือนยางข้ึนอีก
คร้ัง และตรวจสอบว่ายางอยู่ในแนวนอน แล้วจึงเก็บ
เข้าที่
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การบล็อกล้อ
PD23A1-8395098A-ABB8-49F8-B42E-63A3D5E2646F

MCE0001D

คำเตือน:

ตรวจสอบให้ แน่ใจว่า ได้ บล็อก ล้อแน่นแล้ว เพื่อ
ป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

วางบล็อกที่เหมาะสม ① ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของล้อ
ข้างท่ีอยู่ตรงข้ามกับยางเส้นท่ีแบน Ⓐ ตามแนวทแยงมุม
เพื่อ ป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนท่ีเม่ือถูกยกขึ้นด้วยแม่แรง

การถอดยาง
PD23A1-243FE501-4417-4A86-9000-0AD1EFFC2758

คำเตือน:

. โปรดศึกษาและทำตามคำแนะนำในหมวดนี้

. ห้ามมุดเข้าใต้ท้องรถขณะที่ยกรถขึ้นด้วยแม่แรง

. ห้ามใช้แม่แรงที่ไม่ได้ให้มากับรถ

. แม่แรงที่ ให้ มา กับ รถ ได้ รับการออกแบบ ให้
สามารถยกรถของท่านขึ้นได้ เมื่อต้องการเปลี่ยน
ยางเท่านั้น

. ห้ามยกรถตรงจุดอื่นที่ ไม่ใช่จุดขึ้นแม่แรงที่
กำหนดไว้

. ห้ามยกรถสูงเกินความจำเป็น

. ห้ามวางบล็อกหนุนบนหรือใต้แม่แรง

. ห้ามสตาร์ทเคร่ืองยนต์หรือให้เคร่ืองยนต์ทำงาน
ขณะที่รถอยู่บนแม่แรง รถยนต์อาจเคลื่อนอย่าง
กะทันหัน และทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

. ห้ามมีผู้โดยสารอยู่บนรถขณะท่ีล้อไม่ได้อยู่ติด
พื้น

. ให้แน่ใจว่าได้อ่านแผ่นป้ายคำเตือนที่ติดอยู่บน
แม่แรงก่อนใช้งาน
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6-6 ในกรณีฉุกเฉิน

การยกรถขึ้นด้วยแม่แรง
PD23A1-57F60746-7772-477C-8E66-ABC596D11CC3

JVE0444X

① สำหรับล้อหน้า
② สำหรับล้อหลัง
1. วางแม่แรงใต้จุดขึ้นแม่แรงโดยตรง ① หรือ ② ดังที่

แสดงในภาพ

ควรวางแม่แรงบนพื้นแข็งที่ได้ระดับ
2. คลายน็อตล้อทีละตัวโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาหน่ึง

หรือสองรอบ โดยใช้ประแจขันน็อตล้อ

ห้ามถอดน็อตล้อออกจนกว่ายางจะลอยพ้นจาก
พื้น

NCE130

3. ติ ด ต้ั ง ก้ า น ต่ อ แม่ แ ร ง เ ข้ า กั บ แ ม่ แ ร ง ดั ง ร ู ป

4. ค่อย ๆ ยก รถยนต์ ขึ้น จนกว่า ยาง จะ พ้น จาก พ้ืน

5. สำหรับการยกรถขึ้นให้จับด้ามหมุนแม่แรงและก้านต่อ
เอาไว้ด้วยมือท้ังสองข้างอย่างมั่นคง แล้วหมุนด้าม
หมุนแม่แรง

การถอดยาง
PD23A1-066AD6B2-BA09-42A4-85B3-B5EF13C4DC91

1. ถอดน็อตล้อ

2. ถอดยางที่เสียหายออก

ข้อควรระวัง:

ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าเท้าของท่านพักอยู่พ้นจาก
ยางขณะถอด และใช้ถุงมือตามความจำเป็นเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

การติดตั้งยางอะไหล่
PD23A1-6B745FBE-4633-46DD-8F1C-63F78926B25C

JVE0208X

คำเตือน:

. ห้ามใช้น็อตล้อที่ไม่ได้ให้มากับรถของท่าน น็อต
ล้อที่ไม่ถูกต้องหรือขันไม่แน่นอาจทำให้ล้อหลวม
หรือหลุดออกมา ซึ่งอาจทำให้ เกิดอุบัติเหตุ

. ห้ามทาน้ำมันหรือจาระบีลงบนสลักเกลียวล้อหรือ
น็อตล้อ เนื่องจากจะทำให้น็อตล้อลื่นหลวม

1. ทำความสะอาดโคลนหรือสิ่งสกปรกออกจากผิวสัมผัส
ระหว่างล้อกับดุมล้อ

2. ค่อย ๆ ใส่ยางอะไหล่เข้าท่ี และหมุนน็อตล้อด้วยน้ิว
มือของท่าน ตรวจสอบว่าน็อตล้อทุกอันสัมผัสกับพ้ืน
ผิวล้อในแนวนอน

3. ขันน็อต ล้อสลับ กันตามลำดับและขัน ให้น้ำหนัก
สม่ำเสมอกันดังท่ีแสดงตามที่แสดงอยู่ในภาพ (① -
⑥) มากกว่า 2 คร้ัง โดยการใช้ประแจขันน็อตล้อจน
กระทั่งแน่น

4. ลด ร ะ ดั บ ร ถ ล ง ช้ า ๆ จน ย า ง สั มผั ส กั บ พื้ น
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5. ขันน็อตล้อให้แน่น ด้วยประแจขันน็อตล้อ ตามลำดับที่
แสดงอยู่ในภาพ

6. ลดระดับรถลงจนสุด

ขันน็อตล้อด้วยประแจขันน็อตตามแรงขันที่กำหนด
ทันที

แรงขันน็อตล้อ:
133 นิว ตัน เมตร (13.6 กิโลกรัม- เมตร, 98
ฟุต-ปอนด์)

น็อตล้อต้องได้รับการขันแน่นตามค่าแรงขันที่กำหนด
อยู่เสมอ ขอแนะนำให้ขันน็อตล้อให้แน่นด้วยแรงขันที่
กำหนดทุกครั้งที่เข้ารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
ตามช่วงเวลา

คำเตือน:

ขันน็อตล้อให้แน่นอีกคร้ัง เมื่อขับรถยนต์เป็นระยะ
ทาง 1,000 กม. (600 ไมล์) (รวมถึงในกรณียาง
แบน ฯลฯ)

สำหรับรุ่นที่มีระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
(TPMS)

GUID-534D27BC-6C44-46C6-A117-081A468C15AA

. หลังจากปรับต้ังแรงดันลมยางแล้ว ให้แน่ใจว่าได้ตั้ง
ค่าระบบ TPMS ใหม่แล้ว โปรดดูที่ “ระบบตรวจสอบ
แรง ดัน ลม ยาง (TPMS)” (หน้า 5-4) สำหรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการรีเซ็ต

. หลังจากการปรับตั้งแรงดันลมยางเป็นแรงดันลมยาง
ขณะเย็นแล้ว หน้าจอแสดงแรงดันลมยางอาจแสดงค่า
แรงดันสูงกว่าแรงดันลมยางเมื่อยางเย็นหลังจากขับรถ
มากกว่า 1.6 กม. (1 ไมล์) นี่เป็นเพราะแรงดันลมยาง
เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิยางสูงขึ้น ซึ่งไม่ใช่การทำงาน
ผิดปกติของระบบ

การเก็บยางที่ได้รับความเสียหาย และ
เครื่องมือ

PD23A1-ADE46C5C-5C07-4076-AF08-8049224EE449

คำเตือน:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เก็บยาง แม่แรง และเครื่องมือ
เข้าที่หลังจากใช้งาน เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้
ใน กรณี ที่ เกิด อ ุบัติ เหต ุ หรือ หย ุด รถ กะทันหัน

เก็บยางที่ได้รับความเสียหาย แม่แรง และเครื่องมือให้
เรียบร้อยในพื้นที่ จัด เก็บในลำดับกลับกันกับการถอด
(โปรดดูท่ี “การเตรียมเคร่ืองมือ” (หน้า 6-3) และ “การ
ถอดยางอะไหล่” (หน้า 6-4))

PD23A1-EE3D792C-AD0C-46DF-9465-D06434453F20

คำเตือน:

. ควรปฏิบัติตามคำแนะนำในหมวดนี้ เพื่อป้องกัน
การพ่วงสตาร์ทที่ ไม่ถูกต้องอันเป็นสาเหตุให้
แบตเตอร่ีระเบิด จนได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือ
เสีย ชีวิตได้ และ ยังอาจทำให้ รถ เสียหายได้

. บริเวณโดยรอบแบตเตอร่ีจะมีก๊าซไฮโดรเจนที่
ไวไฟอยู่ตลอดเวลา ควรระมัดระวังไม่ให้เกิด
ประกาย ไฟ หรือ เปลว ไฟ บริ เวณ แบตเตอรี่

. ให้สวมแว่นตานิรภัยและถอดแหวน กำไลข้อมือ
และเครื่องประดับอื่น ๆ เมื่อทำงานกับหรือใกล้กับ
แบตเตอรี่

. ห้ามชะโงกหน้าหรือเท้าแขนบนแบตเตอร่ีขณะ
พ่วงสตาร์ท

. ระวัง ไม่ ให้ น้ำกรดแบตเตอรี่ กระเด็น โดนตา
ผิวหนัง เส้ือผ้า หรือสีรถ น้ำกรดแบตเตอร่ีเป็น
กรดซัลฟูริกที่ มีฤทธิ์กัดกร่อนซึ่งทำให้เกิดการ
ไหม้พองอย่างรุนแรงขึ้นได้ ถ้าโดนน้ำกรด ให้รีบ
ล้ า ง บ ริ เ วณ ที่ โ ดน ด้ ว ย น้ ำ ม าก ๆ ทั น ที

. เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างมือเด็ก

. แบตเตอร่ีที่จะใช้พ่วงต้องมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12
โวลต์ การใช้แบตเตอร่ีที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่
ถ ูก ต้อง จะ ทำให้ รถ ของ ท่าน เ สีย หาย ได้

. ห้ามพยายามพ่วงสตาร์ทแบตเตอรี่ที่หมดไฟแล้ว
เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดและทำให้ ได้ รับ
บาดเจ็บรุนแรง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-7

การพ่วงสตาร์ท

Condition: 'Except for China'/
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6-8 ในกรณีฉุกเฉิน

JVE0233X

เครื่องยนต์รุ่น YS23DDTT
1. ถ้าแบตเตอร่ีที่ใช้พ่วงอยู่ในรถอีกคันหน่ึง Ⓐ ให้จอด

รถทั้งสองคัน Ⓐ กับ Ⓑ โดยให้แบตเตอรี่ของทั้งสอง
คันอยู่ใกล้กัน

ข้อควรระวัง:

. ห้ามให้รถทั้งสองคันแตะกัน

. หากแบตเตอร่ีรถ Ⓑ ที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะไฟ
หมด พวงมาลัยจะล็อกและไม่สามารถหมุนได้
ขณะที่สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง

“OFF” จ่ายไฟโดยใช้สายพ่วงก่อนกดสวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์ไปที่ตำแหน่งใด ๆ นอกจาก
ตำแหน่ง “OFF” และ ก่อน ปลด พวง มาลัย

2. ดึงเบรกมือ

3. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ P ” ( จ อด )

4. ปิดการทำงานของระบบไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นทั้งหมด (ไฟ
หน้า ฮีตเตอร์ ระบบปรับอากาศ ฯลฯ)

5. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

6. ถ อ ด ฝ า ร ะ บ า ย บ น แ บ ต เ ต อ รี่ ถ้ า มี ติ ด ต้ั ง

7. หุ้มแบตเตอรี่ด้วยผ้าชุบน้ำที่บิดจนแห้งหมาด เพื่อลด
อันตรายจากการระเบิด

8. ต่อสาย พ่วงตามลำดับ ในภาพ (①, ②, ③, ④)

ข้อควรระวัง:

. ต่อขั้วบวก + เข้ากับขั้วบวก + และต่อขั้วลบ 7
เข้ากับกราวด์ตัวถังเสมอ ห้ามต่อเข้ากับข้ัวลบ
แบตเตอรี่ 7

. ตรวจสอบให้ แน่ใจ ว่าสาย พ่วงไม่สัมผัส โดน
ชิ้ น ส่ ว น ที่ เ ค ลื่ อ น ท่ี ใ น ห้ อ ง เ ค ร่ื อ ง ยน ต์

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคลมป์ยึดสายพ่วงไม่สัมผัส
โดนโลหะอื่น ๆ

9. สตาร์ทเคร่ืองยนต์ของรถคันที่ใช้พ่วง Ⓐ และปล่อย
ให้ทำงานสองถึงสามนาที

10. เหยียบคัน เร่งของรถ คันที่ ใช้ พ่วง Ⓐ ท่ี ประมาณ
2,000 รอบ/นาที

11. สตาร์ทเครื่องยนต์ของรถคันท่ีใช้แบตเตอรี่หมด Ⓑ
ในแบบปกติ

ข้อควรระวัง:

ห้ามให้มอเตอร์สตาร์ททำงานเกินกว่า 10 วินาที ถ้า
เค ร่ืองยนต์ ยัง สตาร์ท ไม่ ติด ให้ สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “LOCK” แล้วรออย่างน้อย
10 วินาที จากนั้นลองสตาร์ทใหม่

12. หลังจากที่เครื่องยนต์สตาร์ทติด ให้ปลดสายพ่วงตาม
ลำดับอย่างระมัดระวัง ตรงกันข้ามกับลำดับที่แสดงใน
ภาพประกอบ (④, ③, ②, ①)

Condition: 'Except for China'/
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13. ดึงผ้าที่ใช้หุ้มแบตเตอร่ีออกแล้วกำจัดทิ้งอย่างถูกวิธี
เนื่องจากอาจเปื้อนน้ำกรด

14. เปลี่ยนฝาระบาย ถ้ามีการถอดออก

PD23A1-5CC36DFE-5276-41D3-8217-B03F2712B197

ไม่ควรสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะทำการเข็นรถ

ข้อควรระวัง:

. ไม่ควรสตาร์ทเคร่ืองยนต์รุ่นเกียร์อัตโนมัติ (AT)
ขณะเข็นรถเพราะอาจทำให้ เกียร์เสียหายได้

. รุ่นท่ีติดตั้งเคร่ืองฟอกไอเสียออกซิเดชันดีเซล
(Diesel Oxidation Catalyst) ไม่ควรสตาร์ท
ขณะ เข็นรถ เน่ืองจากอาจทำให้ เคร่ืองฟอก
ไอเสียเสียหายได้

. ห้ามพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะลากจูง หาก
เครื่องยนต์สตาร์ทติด รถอาจกระชากไปข้างหน้า
ทำให้ รถ พ ุ่ ง ไป ชน กับ รถ ที่ ทำ การ ลาก จ ูง

PD23A1-7014DDE8-5D3E-42F2-96D2-FBBBE965DF8F

คำเตือน:

. ห้ามขับรถต่อ ถ้ารถมีความร้อนสูงผิดปกติ การ
ทำเช่นนั้นอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายและ/หรือ
เกิดเพลิงไหม้รถได้

. ห้ามเปิดฝากระโปรงหน้า ถ้ามีไอน้ำพุ่งออกมา

. ห้ามเปิดฝาปิดหม้อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล่อเย็น
ในขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อน ถ้าเปิดฝาปิดหม้อน้ำ
หรือฝาถังพักน้ำหล่อเย็นในขณะที่เครื่องยนต์ยัง
ร้อนอยู่ น้ำร้อนจะถูกดันพุ่งออกมา ซึ่งอาจจะลวก
พองหรือการบาดเจ็บรุนแรงได้

. ถ้า มี ไอ น้ำ หรือ น้ำ หล่อ เย็น พ ุ่ง ออก มา จาก
เคร่ืองยนต์ ให้ยืนออกห่างจากรถเพื่อไม่ให้ถูก
ลวกพอง

. พัดลมระบายความร้อนสามารถเริ่มทำงานได้ทุก
เมื่อ ถ้าอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูงเกินระดับที่กำหนด

. ระมัดระวังไม่ให้มือ ผม เครื่องประดับ หรือเสื้อผ้า
สัมผัส โดน หรือหลุด เข้าไปในพัดลมระบาย
ความร้อนหรือสายพานขับ

ถ้ารถยนต์มีความร้อนสูงผิดปกติ หรือเครื่องยนต์ไม่มีกำลัง
ได้ยิน เสียง ผิดปกติ ฯลฯ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลื่อนรถออกจากเส้นทางจราจรอย่างปลอดภัย

2. เปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. เข้าเบรกมือ

4. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ P ” ( จ อด )

อย่าดับเครื่องยนต์
5. เปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน

6. ปิดระบบปรับอากาศ ตั้งการควบคุมอุณหภูมิไปที่ร้อน
สุด และ เปิดการควบคุมพัดลม ท่ีความเร็วสูงสุด

ในกรณีฉุกเฉิน 6-9

การเข็นสตาร์ท ถ้ารถมีความร้อนสูงผิดปกติ
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6-10 ในกรณีฉุกเฉิน

7. ออกจากรถ

8. ตรวจสอบ ด้วยตา เปล่าและฟังดู ว่า มี ไอ น้ำ หรือ
น้ ำ หล่อ เย็น พ ุ่ ง ออก มา จาก หม้อ น้ ำ ก่อน เปิด
ฝาก ระ โปรง หน้า รอ จน กระท่ัง ไม่มี ไอ น้ำ หรือ
น้ำหล่อ เย็นพุ่งออกมาก่อน เริ่มทำขั้นตอนต่อไป

9. เปิดฝากระโปรงหน้า

10. ตรวจสอบด้วยตาเปล่าว่า พัดลมระบายความร้อน
ทำงานอยู่หรือไม่

11. ตรวจสอบหม้อน้ำและท่อยางต่าง ๆ เพื่อหารอยรั่วซึม
ถ้าพัดลมระบายความร้อนไม่ทำงานหรือมีน้ำหล่อเย็น
รั่วออกมา ให้ดับเครื่องยนต์

12. หลัง จาก เครื่องยนต์ เย็น ลง ให้ ตรวจ สอบ ระดับ
น้ำหล่อเย็นในถังพักขณะเคร่ืองยนต์ทำงานอยู่ ห้าม
เปิด ฝา ปิด หม้อ น้ำ หรือ ถัง พัก น้ำ หล่อ เ ย็น

13. เ ติ ม น้ ำ ห ล่ อ เ ย็ น ล ง ใ น ถั ง พั ก ถ้ า จ ำ เ ป็ น

นำรถเข้ารับการตรวจสอบ/ซ่อมแซมที่ศูนย์บริการนิสสัน

PD23A1-48D6CD00-C971-4287-BB64-52A307F3A2EC

เมื่อต้องลากจูงรถ ต้องทำตามข้อกำหนดของท้องถิ่นน้ัน
อุปกรณ์สำหรับลากจูงที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้รถยนต์เกิด
ความเสียหาย นิสสันขอแนะนำให้เรียกช่างผู้ชำนาญมาทำ
การลากรถ เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับรถ
ของ ท่ าน แล ะ คว ร ศึ กษา ข้ อ ค ว ร ร ะ วั ง ต่ อ ไป นี้

ข้อควรระวังในการลากจูง
PD23A1-4F55A07C-277A-4C61-959B-DA70C4B44F55

. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบเกียร์ ระบบพวงมาลัย และ
ระบบส่งกำลังอยู่ในสภาพที่พร้อมทำงานก่อนทำการ
ลากจูง ถ้ามีระบบใดระบบหน่ึงเสียหาย ต้องลากรถ
โดยใช้ดอลล่ีหรือยกรถขึ้นทั้งคัน (รุ่นขับเคล่ือนสอง
ล้อ (2WD))

. แนะนำให้ลากรถโดยยกล้อขับเคลื่อนให้พ้นจากพ้ืน
(รุ่นขับเคลื่อนสองล้อ (2WD))

. ล่ามโซ่นิรภัยก่อนการลากจูงเสมอ

. ห้ามลากจูงรถยนต์รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) ในขณะ
ที่ล้อใดล้อหนึ่งยังอยู่บนพื้น เนื่องจากอาจทำให้ระบบ
ส่งกำลังเสียหายมากและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูง

การลากจูงรถยนต์

Condition: 'Except for China'/
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คำแนะนำสำหรับการลากจูงจากนิสสัน
PD23A1-CBEEFF0E-FEE6-4F26-8119-94C66A048852

การลากจูงรถยนต์รุ่นขับเคลื่อนสองล้อ (2WD)
PD23A1-85A702C6-3335-4346-81CB-D3DE1DE0D8E3

SCE0925

แบบให้ล้อหน้าสัมผัสพื้นถนน:
1. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” และ

ปิดอุปกรณ์เสริมทั้งหมด

2. ยึดพวงมาลัยให้อยู่ท่ีตำแหน่งเดินหน้าตรง ด้วยเชือก
หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน

3. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ N ” ( ว่ า ง )

4. ปล่อยเบรกมือ

5. ล่ามโซ่นิรภัยก่อนการลากจูงเสมอ

แบบให้ล้อหลังสัมผัสพื้นถนน:

นิสสันแนะนำให้ใช้ดอลลี่สำหรับลากจูงใต้ล้อหลัง เมื่อต้อง
ลาก จ ูง รถ หรือ ยก รถ ขึ้น ท้ัง คัน ดัง ที่ แสดง ใน ภาพ

ข้อควรระวัง:

ห้ามลากรถโดยให้ล้อหลังสัมผัสพื้นถนน เนื่องจากจะ
ทำให้เกียร์เสียหายมากและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูง

ข้อควรระวัง:

โปรดสังเกตข้อกำหนดความเร็วในการลากจูงและ
ระยะทางดังต่อไปนี้

. ความเร็ว: ต่ำกว่า 50 กม./ชม. (30 ไมล์/ชม.)

. ระยะทาง: น้อยกว่า 65 กม. (40 ไมล์)

1. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” และ
ปิดอุปกรณ์เสริมทั้งหมด

2. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ N ” ( ว่ า ง )

3. ปล่อยเบรกมือ

4. ล่ามโซ่นิรภัยก่อนการลากจูงเสมอ

แบบให้ล้อทั้งสี่สัมผัสพื้นถนน:

นิส สัน แนะนำ ให้ ยก รถขึ้น ท้ัง คัน ดัง ท่ี แสดง ใน ภาพ

ข้อควรระวัง:

ห้ามลากจูงรถโดยให้ล้อทั้งสี่สัมผัสพื้นถนน เนื่องจาก
จะทำให้เกียร์เสียหายมากและมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม
สูง

ข้อควรระวัง:

. โปรดสังเกตข้อกำหนดความเร็วในการลากจูง
และระยะทางดังต่อไปนี้

— ความเร็ว: ต่ำกว่า 50 กม./ชม. (30 ไมล์/
ชม.)

— ระยะทาง: น้อยกว่า 65 กม. (40 ไมล์)

1. ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON” และ
ปิดอุปกรณ์เสริมทั้งหมด

2. เ ล่ื อ น คั น เ กี ย ร์ ไ ป ยั ง ต ำ แหน่ ง “ N ” ( ว่ า ง )

3. ปล่อยเบรกมือ

ในกรณีฉุกเฉิน 6-11
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6-12 ในกรณีฉุกเฉิน

การลากจูงรถยนต์รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)
PD23A1-82446E9D-DF83-48FB-A6E3-C1573EFAAECB

SCE0907

นิสสันแนะนำให้ลากรถโดยยกล้อทุกล้อให้พ้นจากพื้นถนน
ดั ง แ ส ด ง ใ น ภ า พ ห รื อ ย ก ร ถ ข้ึ น ท้ั ง คั น

ข้อควรระวัง:

ห้ามลากรถยนต์รุ่น 4WD โดยที่ล้อใดล้อหนึ่งสัมผัส
พื้นถนน เนื่องจากจะทำให้เกียร์เสียหายมากและมี
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูง

การช่วยเหลือรถที่ติดหล่ม
PD23A1-28A40C0C-F43D-48F6-9AF2-BBDDF72CFE7B

คำเตือน:

. ห้ามให้ผู้ใดยืนใกล้แนวลากดึงในระหว่างการดึง
รถขึ้นจากหล่ม

. ห้ามเร่งความเร็วจนยางล้อหมุนฟรี เน่ืองจากจะ
ทำให้ยางระเบิดและทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

นอกจากนั้น ช้ิน ส่วนอื่น ๆ ของรถก็อาจจะมี
ความร้อนสูงผิดปกติและเสียหายได้

. ห้ามลากดึงรถยนต์โดยใช้ห่วงที่อยู่ด้านหลัง ห่วง
ด้านหลังไม่ได้ รับการออกแบบมาเพ่ือลากดึง
รถยนต์ ออก จาก สถาน การ ณ์ รถ ติด หล่ม

ในกรณีที่รถติดหล่มทราย หิมะ หรือโคลน และไม่สามารถ
ออก จาก หล่ ม ได้ เ อง ให้ ใ ช้ ห่ ว ง สำห รับ ลาก ดึง

. ให้ใช้ห่วงสำหรับลากดึงเท่าน้ัน ห้ามติดอุปกรณ์ลาก
ดึงเข้ากับช้ินส่วนอื่นใดของตัวถังรถ ไม่เช่นนั้น ตัวถัง
รถอาจเสียหายได้

. ใช้ห่วงสำหรับลากดึงในการลากดึงรถออกจากหล่ม
เท่านั้น ห้ามลากจูงรถโดยใช้ห่วงสำหรับลากดึงเพียง
อย่างเดียว

. ห่วงสำหรับลากดึงจะมีแรงกดดันสูงมากขณะใช้ดึงรถ
ออกจากหล่ม ให้ดึงอุปกรณ์ลากดึงรถในแนวตรงจาก
รถเสมอ ห้ามดึงห่วงสำหรับลากดึงในแนวเฉียงกับตัว
รถ

ข้อควรระวัง:

ค่ อย ๆ ดึง ช้า ๆ เพื่ อ ไ ม่ ให้ สาย ลาก ดึง ขาด

ด้านหน้า:

Condition: 'Except for China'/
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JVE0456X

ด้านหลัง:

JVE0445X

ห้ามใช้ห่วงด้านหลังเพื่อลากดึงรถยนต์

ในกรณีฉุกเฉิน 6-13
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6-14 ในกรณีฉุกเฉิน

บันทึก
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7-2 การดูแลและรักษาสภาพรถ

PD23A1-2C1475A6-F2C1-42EF-BC13-19870821EE84

การรักษาสภาพรถให้สวยงามอยู่เสมอน้ันจำเป็นท่ีจะต้อง
ทำการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม

ควรจอดรถภายในโรงรถหรือบริเวณที่มีหลังคาอยู่เสมอ
เ พ่ือ ลด โอกาส ท่ี จะ เกิด ความ เสีย หาย ขึ้น กับ สี รถ

หากจำเป็นที่จะต้องจอดรถกลางแจ้ง ควรจอดรถในท่ีร่ม
หรือใช้ผ้าคลุมรถ ระมัดระวังไม่ให้ขีดข่วนสีรถจนเป็น
รอย เมื่อ ทำ การ คล ุม หรือ เปิด ผ้า คล ุม รถ ออก

การล้างรถ
PD23A1-52CA2A90-9B93-4E97-985F-079D905A0AAE

ในกรณีต่อไปนี้ ให้ล้างรถโดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาสภาพสีรถ
ของท่าน:

. หลัง จากฝนตก เนื่องจากฝนกรดอาจทำให้ สี รถ
เสียหายได้

. หลังจากขับรถบริเวณชายทะเล เนื่องจากไอทะเลอาจ
ทำให้รถเป็นสนิมได้

. เมื่อมีสิ่งสกปรกต่าง ๆ เช่น คราบเขม่า มูลนก ยางไม้
ผงโลหะ หรือแมลงติดอยู่บนสีรถ

. เมื่อมีฝุ่นหรือโคลนจับตัวหนาบนสีรถ
1. ล้างพ้ืนผิวรถด้วยฟองน้ำท่ีเปียกชุ่มโดยใช้น้ำมาก ๆ

2. ทำความสะอาดพ้ืนผิวรถเบา ๆ ให้ท่ัวถึงด้วยสบู่อ่อน
แชมพูล้างรถพิเศษ หรือน้ำยาล้างจานทั่วไป ผสมกับ
น้ำอุ่นที่สะอาด (ห้ามใช้น้ำร้อน)

ข้อควรระวัง:

. ห้ามล้างรถด้วยสบู่ที่มีฤทธิ์แรง ผงซักฟอกเข้ม
ข้น น้ำมันเบนซิน หรือน้ำยาอย่างอื่น

. ห้ามล้างรถกลางแดดโดยตรง หรือขณะที่ตัวถัง
รถร้อน เนื่องจากสีรถจะเป็นรอยคราบน้ำ

. หลีกเล่ียงการใช้ผ้าที่ มีขนแข็งหรือหยาบ เช่น
ถุงมือล้าง ให้ระมัดระวังขณะท่ีล้าง เอาคราบ
สกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอย่างอ่ืนออก เพื่อไม่
ใ ห้ สี ร ถ เ ป็ น ร อย ขี ด ข่ ว น ห รื อ เ สี ย ห าย

. ล็อกประตูทุกบานก่อนนำรถยนต์เข้าสู่เครื่องล้าง
รถอัตโนมัติ การล็อกประตูช่วยป้องกันฝาปิดช่อง
เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ให้เปิดออกและเสียหาย

3. ล้ า ง ออก ให้ ทั่ ว ด้ ว ย น้ ำ ส ะอ าด ป ริม าณ มาก

4. ใช้ผ้าชามัวร์ เปียกหมาด ๆ เช็ดรถให้แห้ง โดยไม่
ปล่อยให้มีคราบน้ำหลงเหลืออยู่

เมื่อล้างรถ ให้ระมัดระวังสิ่งเหล่านี้:

. บริเวณภายในหน้าแปลน ข้อต่อและบานพับประตู
ประตูท้าย และฝากระโปรงหน้า เพราะเป็นส่วนที่ไวต่อ
เกลือท่ีใช้โรยถนน ดังนั้นต้องทำความสะอาดบริเวณ
เหล่านี้อยู่เสมอ

. ให้แน่ใจว่ารูระบายน้ำที่ขอบด้านล่างของประตูไม่
อุดตัน

. ฉีดน้ำล้างใต้ท้องรถและในช่องล้อเพื่อขจัดสิ่งสกปรก
และ/หรือล้างเกลือโรยถนน

การขจัดคราบสกปรกที่เป็นจุด
PD23A1-6D039294-F855-4C03-8E99-80C6C84682C7

ขจัด คราบ ยาง มะตอย และ น้ำ มัน ฝุ่น จาก โรงงาน
อุตสาหกรรม แมลง และยางไม้ออกจากสีรถให้เร็วท่ีสุด
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดรอยด่างหรือเสียหาย ผลิตภัณฑ์ทำ
ความสะอาดโดยเฉพาะมีจำหน่ายที่ศูนย์บริการนิสสันหรือ
ร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ทั่วไป

การเคลือบเงา
PD23A1-24E6F882-0573-4260-86FB-6F3FA0A23C19

การเคลือบเงาเป็นประจำจะช่วยปกป้องสีรถและรักษา
สภาพรถให้ดูใหม่เสมอ

หลังจากการเคลือบเงา นิสสันขอแนะนำให้ขจัดคราบสะสม
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เป็นคราบฝังแน่น

ศูนย์บริการนิสสันสามารถช่วยท่านเลือกผลิตภัณฑ์เคลือบ
เงาที่เหมาะสมได้

ข้อควรระวัง:

. ล้างรถให้ทั่ว ถึงจนเสร็จเรียบร้อยก่อนลงสาร
เคลือบเงาสีรถ

. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่ ให้มากับ
ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาเสมอ

. ห้ามใช้สารเคลือบเงาที่มีส่วนผสมของสารขัดสี
สารขัดหยาบ หรือสารทำความสะอาดที่อาจไป
ทำลายชั้นเคลือบสีของรถ

สารขัดหยาบหรือการขัดอย่างรุนแรงบนช้ันเคลือบสีพ้ืน/
เคลือบใส อาจทำให้ช้ันเคลือบสีหมองลงไปหรือมีรอยขัด
วนหลงเหลือเอาไว้

กระจก
PD23A1-5F272933-652F-4477-9808-C6F712A65783

ใช้น้ำยาเช็ดกระจกกำจัดเขม่าและฝุ่นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิ้งไว้กลางแดดจัดจะทำให้มีคราบหมอง
อยู่บนผิวกระจกซึ่งเป็นเรื่องปกติ ใช้น้ำยาเช็ดกระจกและผ้า
นุ่มเพื่อขจัดคราบหมองนี้ออก

การทำความสะอาดภายนอกรถยนต์

Condition: 'Except for China'/
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ใต้ท้องรถ
PD23A1-E8FB3E0B-FA23-415E-AF19-FFD0C0F73D65

ในบริเวณท่ีใช้ เกลือที่ ใช้โรยถนนในฤดูหนาว ควรทำ
ความสะอาดใต้ท้องรถอยู่เสมอ เพ่ือป้องกันการสะสมส่ิง
สกปรกและเกลือ ซ่ึงทำให้เกิดสนิมบริเวณใต้ท้องรถและ
ระบบรองรับน้ำหนักได้ง่าย

ก่อนฤดูหนาวและในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ต้องตรวจสอบซีลใต้
ท้องรถ และถ้าจำเป็นให้ทำความสะอาดใหม่ อีกครั้ง

ล้อ
PD23A1-F3433C47-E23B-43DD-9EA7-BC455ABB3E7B

. เมื่อล้างรถ ให้ล้างล้อด้วย เพื่อรักษาให้อยู่ในสภาพดี

. ทำความสะอาดด้านในของล้อเมื่อเปลี่ยนล้อ หรือเมื่อ
ทำความสะอาดด้านล่างของล้อ

. เม่ือล้างล้อรถ ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์
กัดกร่อนทำความสะอาดล้อ

. ตรวจสอบขอบกะทะล้อสม่ำเสมอดูการงอหรือการ
สึกหรอ สิ่งนี้อาจจะทำให้แรงดันลมยางลดลงหรือ
ทำให้ตัวยางเสียหายได้

. นิสสันแนะนำให้ลงสารเคลือบสีกะทะล้อ เพื่อป้องกัน
เกลือที่ใช้โรยถนนในฤดูหนาว

ล้ออะลูมิเนียมอัลลอย
PD23A1-9208A50C-BAB6-40FD-9E69-1ACA9E664A64

ล้างล้ออย่างสม่ำเสมอด้วยฟองน้ำชุบสบู่อ่อน ๆ โดยเฉพาะ
ระหว่างฤดูหนาวในพื้นที่ที่ใช้เกลือโรยถนน เกลือที่ตกค้าง
จากเกลือท่ีใช้โรยถนนจะทำให้สีล้อด่าง ถ้าไม่ได้ล้างเป็น
ประจำ

ข้อควรระวัง:

ทำตามคำแนะนำด้านล่างเพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้ล้อ
สกปรกหรือสีด่าง:

. ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือ
ด่างรุนแรงทำความสะอาดล้อ

. ห้ามใช้สารทำความสะอาดล้อ ขณะที่ล้อยังร้อน
อยู่ อุณหภูมิของล้อควรจะเท่ากับอุณหภูมิอากาศ
ภายนอก

. ล้างล้อให้สะอาดภายใน 15 นาที หลังจากที่ใช้
สารทำความสะอาดล้อ

แผ่นกันบันไดข้าง
PD23A1-2C643168-A941-49DD-A295-F7D1588D2EC7

ข้อควรระวัง:

เม่ือทำความสะอาดแผ่นกันบันไดข้าง ให้ปฏิบัติตาม
คำแนะนำด้านล่าง

. ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกรดหรือ
ด่างรุนแรงทำความสะอาดแผ่นกันบันไดข้าง ใช้
สารทำความสะอาดที่ มีฤทธ์ิ เป็นกรดหรือด่าง
ร ุนแรงอาจทำให้ ผิว หน้าแผ่น กันบันได ข้าง
เสียหาย

. ล้างสารทำความสะอาดออกจากแผ่นกันบันได
ข้างให้สะอาดหลังจากที่ใช้สารทำความสะอาด

ชิ้นส่วนที่เป็นโครเมียม
PD23A1-A45ADD0A-D2C3-4DE6-9BA8-E87AAE41F658

ทำความสะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำยาขัดโครเมียมท่ีไม่มีฤทธิ์
กัดกร่อน เพื่อรักษาความเงางาม

PD23A1-2EB96DB0-EC26-4717-8559-EF1F5A9D89C1

ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนอ่อนขจัดฝุ่นละอองออกจาก
คิ้วขอบตกแต่ง ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก และเบาะนั่งเป็นครั้ง
คราว เช็ดส่วนที่เป็นไวนิลและหนังด้วยผ้านุ่มท่ีสะอาดชุบ
น้ำสบู่อ่อน แล้วใช้ผ้านุ่มที่แห้งเช็ดทำความสะอาดอีกคร้ัง

ต้องดูแลและทำความสะอาดเป็นประจำเพื่อรักษาสภาพ
ของหนังเอาไว้

ก่อนการใช้น้ำยารักษาเน้ือผ้าใด ๆ ให้อ่านคำแนะนำของ
ผู้ผลิตก่อน น้ำยารักษาเนื้อผ้าบางชนิดจะมีสารเคมี ซึ่งอาจ
ท ำ ใ ห้ ผ้ า ห ุ้ ม เ บ า ะ เ ป็ น ร อ ย ด่ า ง ห รื อ สี ต ก ไ ด้

ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำเปล่าเท่านั้นเช็ดทำความสะอาดเลนส์เกจวัด
และมาตรวัดต่าง ๆ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรืออย่างอื่นที่
คล้ายกัน

. เศษฝุ่นอาจกัดกร่อนและทำให้ผิวของหนัง
เสียหายได้ จึงควรกำจัดออกทันที ห้ามใช้สบู่
ฟอกหนัง แว็กซ์รถยนต์ สารขัด น้ำมัน สารทำ
ความสะอาด สารละลาย ผงซักฟอก หรือสารทำ
ความสะอาดที่มีส่วนประกอบหลักเป็นแอมโนเนีย
เพราะทำให้สภาพพ้ืนผิวตามธรรมชาติของหนัง
เสียหาย

. ห้ามใช้น้ำยารักษาเนื้อผ้า เว้นแต่จะได้รับ
คำแนะนำจากผู้ผลิต

. ห้ามใช้น้ำยาเช็ดกระจกหรือพลาสติกเช็ดเลนส์
เกจวัดหรือมาตรวัดต่าง ๆ เน่ืองจากอาจทำให้
เลนส์เสียหาย

การดูแลและรักษาสภาพรถ 7-3
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7-4 การดูแลและรักษาสภาพรถ

น้ำหอมปรับอากาศ
PD23A1-FA2A8AC5-49FC-4603-BBED-21B6BEFFA035

น้ำหอมปรับอากาศส่วนมากใช้สารละลายท่ีอาจส่งผลต่อ
อุปกรณ์ภายในห้องโดยสาร ถ้าใช้งานน้ำหอมปรับอากาศ
ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้:

. น้ำหอมปรับอากาศแบบแขวนอาจทำให้เกิดรอยด่าง
อย่างถาวรได้หากสัมผัสกับพ้ืนผิวภายในรถยนต์ ให้
ติดน้ำหอมปรับอากาศในบริเวณท่ีห้อยลงอย่างอิสระ
และ ไม่ สั ม ผัส กับ พ้ื น ผิ ว ภายใน ของ รถยนต์

. น้ำหอมปรับอากาศแบบน้ำมักหนีบอยู่ กับช่องลม
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายและ
ทำให้พื้นผิวภายในรถเกิดรอยด่างเม่ือหยดลงมาโดน
พื้นผิวภายในรถยนต์

ให้อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างระมัดระวัง
ก่อนใช้งานน้ำหอมปรับอากาศ

แผ่นรองปูพื้น
PD23A1-1B314048-1190-4006-BB9A-CBB1718218B2

การใช้แผ่นรองปูพื้นแท้ของนิสสัน (ถ้ามีติดตั้ง) จะช่วยยืด
อายุพรมในรถของท่าน และทำให้ทำความสะอาดภายใน
รถได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าท่านจะใช้แผ่นรองแบบใดก็ตาม ให้
แน่ใจว่าแผ่นรองดังกล่าวมีขนาดพอดีกับรถของท่าน และ
วางในตำแหน่งช่องวาง เท้าให้ถูก ต้อง เพ่ือไม่ ให้ ไป
กีดขวางการทำงานของแป้นเหยียบต่าง ๆ ควรดูแลรักษา
แผ่นรองโดยการทำความสะอาดอยู่เสมอ และเปลี่ยนใหม่
ถ้าแผ่นรองสึกหรอมากเกินไป

จุดช่วยจัดตำแหน่งแผ่นรองปูพื้น
PD23A1-22B0FB6B-8E5A-4F97-A6CA-B63DA7A84991

JVA0018X

รถคันน้ีจะมีตะขอยึดแผ่นรองปูพื้น เพื่อทำหน้าท่ีเป็นจุด
ช่วยจัดตำแหน่งแผ่นรองปูพื้น แผ่นรองปูพื้นของนิสสันได้
รับการออกแบบมาเฉพาะรถรุ่นนี้

จัดวางแผ่นรองให้อยู่ตรงกลางในบริเวณที่วางเท้าโดยขยับ
แ ผ่ น ร อ ง ใ ห้ ต ะ ข อ เ ก่ี ย ว ล อ ด ร ู ท่ี แ ผ่ น ร อ ง

หมั่นตรวจสอบดู ว่าแผ่น รองอยู่ ในตำแหน่ง ท่ีถูก ต้อง

กระจก
PD23A1-9761A1A8-C4ED-46D9-9C09-F4950BF5F3CC

ใช้น้ำยาเช็ดกระจกกำจัดเขม่าและฝุ่นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิ้งไว้กลางแดดจัดจะทำให้มีคราบหมอง
อยู่บนผิวกระจกซึ่งเป็นเรื่องปกติ ใช้น้ำยาเช็ดกระจกและผ้า
นุ่มเพื่อขจัดคราบหมองนี้ออก

ข้อควรระวัง:

เมื่อทำความสะอาดกระจกด้านใน ห้ามใช้เครื่องมือที่
มีขอบคม สารขัดสี หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสม
ของคลอรีน อาจจะทำให้ ตัวนำ ไฟฟ้า เช่น ส่วน
ประกอบของเสาอากาศวิทยุหรือส่วนประกอบของไล่

ฝ้ากระจกบังลมหลังเสียหาย

เข็มขัดนิรภัย
PD23A1-FE5CC456-C87A-4BAB-BC26-0344E0699D4D

คำเตือน:

. ห้ามปล่อยให้เข็มขัดนิรภัยที่เปียกช้ืนม้วนกลับ
เข้าไปเก็บในชุดดึงกลับ

. ห้ามให้น้ำยาฟอกย้อมหรือน้ำยาเคมีทำ
ความสะอาด เข็มขัด นิรภัย เน่ืองจากอาจไป
กัดก ร่อน สาย เข็มขัด ให้ เ ป่ื อย บาง ลง ได้

ทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัยด้วยการเช็ดด้วยฟองน้ำชุบน้ำ
สบู่อ่อน

ปล่อยให้เข็มขัดนิรภัยแห้งสนิทในที่ร่มก่อนนำมาใช้ (โปรด
ดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน้า 1-12))

Condition: 'Except for China'/
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PD23A1-88A6F4F0-C55B-4C54-9334-304853510A3E

ปัจจัยพื้นฐานที่มีส่วนทำให้รถยนต์เป็น
สนิม

PD23A1-68180AEC-B281-4CBA-8800-5C71C7841E52

. ความชื้นสะสมในสิ่งสกปรก และดินทรายตามซอกมุม
ช่องต่าง ๆ และบริเวณอื่น ๆ

. ชั้นผิวสีหรือชั้นเคลือบท่ีกะเทาะลอกหลุดออกไป
เน่ืองจากเศษหินและกรวดหรือการเฉี่ยวชนบนท้อง
ถนน

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ส่งผลให้
เกิดสนิม

PD23A1-9F4F2623-2EB3-4361-BD51-00CB2422B44F

ความชื้น
PD23A1-4650C177-5FD9-4D3D-B04A-9C7C7BD90460

ทราย ส่ิงสกปรก และน้ำท่ีสะสมบนพ้ืนด้านในตัวถังรถจะ
เป็นตัวเร่งให้เกิดสนิม พรมปูพื้น/แผ่นรองปูพื้นที่เปียกจะไม่
แห้งสนิท ถ้าปล่อยท้ิงไว้ในรถ ดังนั้น จึงควรนำออกมาผึ่ง
ให้ แห้ง เ พ่ือ ป้องกัน ไม่ ใ ห้ เกิด สนิม ท่ี พ้ืน ตัว ถัง รถ

ความชื้นสัมพัทธ
P์D23A1-4183169E-6E23-4B79-9D33-52C71E1DE663

ในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงจะทำให้เกิดสนิมได้เร็วขึ้น

อุณหภูมิ
PD23A1-E477FDFB-4836-4774-8832-6318E7E4B86B

อุณหภูมิสูงจะเร่งอัตราการเกิดสนิมโดยเฉพาะกับชิ้นส่วนที่
ไม่ได้รับการระบายอากาศที่ดี

นอกจากนี้ รถจะเป็นสนิมได้ง่ายในพื้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิใกล้
จุดเยือกแข็ง

มลภาวะทางอากาศ
PD23A1-05B60743-6EE4-46A4-BAF5-B6871C45413F

มลภาวะทางอุตสาหกรรม ไอเค็มของเกลือในบริเวณ
ชายทะเลหรือบริเวณท่ีใช้เกลือโรยถนนจะเร่งให้เกิดสนิม
เร็วข้ึน เกลือท่ีใช้โรยถนนจะทำให้พื้นผิวของสีละลายเร็ว
ขึ้นเช่นกัน

เพื่อป้องกันรถของท่านไม่ให้เกิดสนิม
PD23A1-3347F399-5EAD-40C8-8FE4-20C72DDAD308

. ให้ ล้าง รถ ให้ สะอาด และ เคลือบ เงา รถ บ่อย ๆ

. ตรวจสอบรอยชำรุดของสีรถอยู่เสมอ ถ้าพบรอยชำรุด
ให้รีบซ่อมโดยเร็วที่สุด

. ระมัดระวังไม่ให้รูระบายน้ำที่ขอบด้านล่างของประตู
อุดตันเพื่อป้องกันน้ำขัง

. ตรวจหาทราย สิ่งสกปรก หรือเกลือที่สะสมอยู่ใต้ท้อง
รถ ถ้าพบให้ล้างออกด้วยน้ำโดยเร็วที่สุด

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้สายยางฉีดน้ำล้างทำความสะอาดสิ่ง
สกปรก ทราย หรือเศษดินจากห้องโดยสาร ทำ
ความ สะอาด สิ่ ง สกปรก ด้วย เค ร่ือง ด ูด ฝุ่น

. ห้ามปล่อยให้มีน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ สัมผัสโดน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในรถ เนื่องจากจะ
ทำให้เกิดความเสียหายได้

สารเคมีท่ีใช้ละลายน้ำแข็งบนพ้ืนผิวถนนมีฤทธิ์กัดกร่อน
อย่างมาก จะเร่งการเกิดสนิมและการเส่ือมสภาพของ
ชิ้นส่วนใต้ท้องรถ เช่น ระบบไอเสีย ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
เบรก สายเบรก พื้นรถ และ บังโคลน

ในฤดูหนาว ต้องทำความสะอาดใต้ท้องรถเป็นระยะ ๆ

สำหรับข้อมูลการป้องกันสนิมและการกัดกร่อนเพ่ิมเติมซึ่ง
อาจจำเป็นในบางพ้ืนที่ กรุณาปรึกษาศูนย์บริการนิสสัน

การดูแลและรักษาสภาพรถ 7-5

การป้องกันสนิม
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บันทึก
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8-2 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

PD23A1-657BA42B-68B2-4D12-884F-7E07F3608FAD

การบำรุงรักษาท่ัวไปและการดูแลตรวจสอบรถเป็นประจำ
ทุกวันเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้รถยนต์มีสมรรถนะการทำงานที่
ดี เช่น เดียว กับ การทำงานอย่าง มี ประสิทธิภาพของ
เครื่องยนต์และการควบคุมการปล่อยไอเสีย

ผู้ เป็นเจ้าของรถมีหน้าท่ีต้องทำการบำรุงรักษาท้ังกรณี
ทั่วไปและกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารถยนต์จะได้รับการดูแลรักษาอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม

การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา
PD23A1-8776E2C4-F455-4EC7-8E9C-884C20BF1210

เพื่อความสะดวก การบำรุงรักษาที่จำเป็นตามกำหนดเวลา
จะประกอบด้วยรายการที่มีการระบุ และอธิบายในสมุดคู่มือ
ข้อมูลการรับประกันและคู่มือการบำรุงรักษาอีกเล่มหน่ึง
การปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้มั่นใจได้
ว่ารถของท่านจะได้รับการบำรุงรักษาที่จำเป็นตามกำหนด
เวลา

การบำรุงรักษาทั่วไป
PD23A1-49F086AD-E54B-4B05-AA60-0FCEA79B6754

การบำรุงรักษาท่ัวไปนั้น หมายรวมถึงส่ิงที่ควรได้รับการ
ตรวจสอบในทุก ๆ วันท่ีมีการใช้งานรถ ซึ่งเป็นส่ิงจำเป็น
เพื่อให้รถยนต์ทำงานเป็นปกติอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นความ
รับผิดชอบของท่านท่ีจะปฏิบัติตามข้ันตอนเหล่าน้ีเป็น
ประจำตามที่กำหนด

การตรวจสอบและการบำรุงรักษาทั่วไปนี้ไม่จำเป็นต้องใช้
ทักษะทางช่างสูง และมีการใช้ เครื่องมือเพียงไม่กี่ชิ้น
เท่านั้น

การดำเนินการหรือการตรวจสอบเหล่านี้สามารถทำได้ด้วย
ตัวเองหรือดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญ หรือให้ศูนย์บริการ
นิสสันดำเนินการตามที่ท่านต้องการ

สถานที่เข้ารับบริการ
PD23A1-A0CE9CE4-E7F2-479F-B6EC-ABBE69B3FC4A

ถ้ารถของท่านต้องเข้ารับบริการเพ่ือบำรุงรักษา หรือมีการ
ทำงานท่ีผิดปกติ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพ่ือ
ตรวจสอบและดำเนินการตามที่เหมาะสม

PD23A1-B5A92B6E-ED44-4375-86B5-6618C49C8921

ระหว่างการใช้รถประจำวัน ควรทำการบำรุงรักษาทั่วไปเป็น
ประจำตามที่กำหนดไว้ในบทนี้ ถ้าพบเสียง การส่ัน หรือ
กลิ่นผิดปกติ ให้ตรวจหาสาเหตุหรือนำรถเข้าศูนย์บริการ
นิสสันเพื่อดำเนินการตรวจสอบทันที นอกจากนี้ หากต้องมี
การซ่อมแซม ควรติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

เมื่อตรวจสอบหรือซ่อมแซม ให้ดู “ข้อควรระวังในการ
บำรุงรักษา” (หน้า 8-4)

คำอธิบายของรายการที่ต้องบำรุงรักษา
ทั่วไป

PD23A1-DCA24E7B-D710-452B-884D-AA69578F7AF9

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับรายการต่อไปนี้ที่มีเครื่องหมาย
“*” พบได้ในส่วนหลังของหมวดนี้

ภายนอกรถ
PD23A1-B906E59F-E3CA-481E-B84E-25F0B03C367E

รายการที่ต้องบำรุงรักษาซึ่งแสดงไว้นี้ควรทำเป็นครั้งคราว
ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นพิเศษ

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

ตรวจสอบว่าประตูทุกบานและฝากระโปรงหน้าทำงานเป็น
ปกติ รวมท้ังประตูหลัง ฝากระโปรงท้าย และประตูท้าย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัว ล็อกทุกตัว ยึดแน่นและให้ ใช้
น้ำมันหล่อล่ืนเม่ือจำเป็น ดูให้แน่ใจว่าตัวล็อกเสริมของ
ฝากระโปรงหน้ายึดไม่ให้ฝากระโปรงหน้าเปิดขึ้นเม่ือ
ปลดล็อกตัวหลักแล้ว การขับรถในพื้นท่ีท่ีมีวัสดุท่ีมีฤทธิ์
กัดกร่อนอื่น ๆ ให้ตรวจสอบการหล่อลื่นบ่อย ๆ

ไฟส่องสว่าง* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ทำความสะอาดไฟหน้าเป็นประจำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟ
หน้า ไฟเบรก ไฟท้าย ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว และไฟอื่น ๆ
ทำงานเป็นปกติและติดตั้งยึดแน่น และตรวจสอบองศาไฟ
หน้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาทั่วไป

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

ตรวจสอบแรงดันลมยางด้วยเกจวัดเป็นประจำและก่อนเดิน
ทางไกลทุกครั้ง ปรับแรงดันลมยางทุกเส้นรวมท้ังยาง
อะไหล่ตามแรงดันที่กำหนด ตรวจสอบหาความเสียหาย
รอยฉีกขาด หรือการสึกหรออย่างผิดปกติอย่างละเอียด

การสลับยาง* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในกรณีของรถขับเคล่ือนสองล้อ (2WD) และยางล้อหน้า
และหลังมีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุก ๆ 10,000 กม.
(6,000 ไมล์) ยางที่มีสัญลักษณ์บ่งช้ีทิศทางการหมุนจะ
สามารถสลับ ได้ ระหว่าง ล้อหน้า และ ล้อหลัง เท่าน้ัน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์ตัวชี้นำทางชี้ไปยังทิศทาง
ที่หมุน หลังจากสลับยางเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีของรถขับเคล่ือนส่ีล้อและรถขับเคล่ือนทุกล้อ
(4WD/AWD) และยางล้อหน้าและหลังมีขนาดเดียวกัน
ควรสลับยางทุก ๆ 5,000 กม. (3,000 ไมล์) ยาง ท่ีมี
สัญลักษณ์บ่งชี้ทิศทางการหมุน สามารถสลับได้ระหว่างล้อ
หน้าและล้อหลังเท่านั้น ให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์ตัวช้ีนำทาง
ชี้ไปยังทิศทางที่หมุน หลังจากสลับยางเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีท่ีล้อหน้ามีขนาดไม่เท่ากับล้อหลัง จะไม่สามารถ
สลับยางได้

ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต่างกันตามนิสัยการขับขี่
ของท่านและสภาพพื้นผิวถนน

ตัวส่งสัญญาณระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
(TPMS) (ถ้ามีติดตั้ง) :

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

เมื่อทำการเปลี่ยนยางที่สึกหรอหรือเสื่อมสภาพ ให้เปลี่ยน
ซีลยางยึดตัวส่งสัญญาณ TPMS จุกลมยาง พร้อมท้ังฝา
ด้วย

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

หากพบว่ารถยนต์วิ่งเอนไปยังด้านใดด้านหน่ึงขณะขับรถ
บนถนนที่เป็นเส้นตรงและพื้นราบ หรือหากพบการสึกหรอ
ของยางที่ไม่เท่ากันหรือผิดปกติ อาจจำเป็นต้องทำการตั้ง
ศูนย์ล้อ ถ้าพวงมาลัยหรือเบาะนั่งสั่นขณะขับรถที่ความเร็ว
ปกติ อาจจำเป็นต้องทำการถ่วงล้อ

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

ทำความสะอาดกระจกบังลมหน้าเป็นประจำ ตรวจสอบ
กระจกบังลมหน้าอย่างน้อยทุกหกเดือน เพ่ือหารอยแตก
หรือความ เสียหาย อ่ืน ๆ และทำการ ซ่อมแซมอย่าง
เหมาะสม

ใบปัดน้ำฝน* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจหารอยแตกหรือการสึกหรอ ถ้าใบปัดน้ำฝนทำงานไม่
ถูกต้อง ให้ทำการเปลี่ยนใหม่

ภายในรถ
PD23A1-C30F89A2-BD24-450C-BE29-CACC3954D796

การบำรุงรักษาที่จำเป็นที่ระบุนี้ควรได้รับการตรวจสอบเป็น
ประจำ เช่น เมื่อทำการบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา เมื่อทำ
ความสะอาดรถ ฯลฯ

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

ตรวจสอบแป้นคันเร่งว่าสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น และ
ให้แน่ใจว่าแป้นคันเร่งไม่ติดขัดหรือต้องออกแรงมาก
ผิ ด ป ก ติ ว า ง พ ร ม ปู พ้ื น ใ ห้ ห่ า ง จ า ก แ ป้ น

แป้นเบรก* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบแป้นเบรกว่าสามารถทำงานได้อย่างราบร่ืน และ
ให้แน่ใจว่ามีระยะห่างจากแผ่นรองปูพ้ืนที่เหมาะสมเม่ือ
เหยียบจนสุด ตรวจสอบการทำงานของหม้อลมเบรกให้
แ น่ ใ จ ว่ า ไ ด้ ว า ง พ ร ม ปู พื้ น ห่ า ง จ า ก แ ป้ น

เบรกมือ* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หมั่นตรวจสอบการทำงานของเบรกมือ ว่าคันเบรกมือ (ถ้ามี
ติดต้ัง) หรือแป้นเบรก (ถ้ามีติดตั้ง) มีระยะการเคลื่อนท่ีท่ี
เหมาะสม ให้แน่ใจว่ารถยนต์สามารถจอดพักบนเนินเขาได้
อย่ าง ปลอดภัย เมื่ อ มี การ ดึ ง เบรก มือ อย่ าง เดี ยว

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

ตรวจสอบว่าส่วนประกอบท้ังหมดของระบบเข็มขัดนิรภัย
(ตัวอย่างเช่น หัวเข็มขัด ล้ินเข็มขัด ตัวปรับตั้ง และชุดดึง
กลับ) ทำงานปกติ ราบร่ืนและติดต้ังยึดแน่น ตรวจสอบ
สายเข็มขัดเพื่อหารอยฉีกขาด ลุ่ยเป็นฝอย สึกหรอหรือเกิด
ความเสียหาย

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

ตรวจหาความเปลี่ยนแปลงของสภาวะการบังคับเลี้ยว เช่น
ระยะฟรีที่มากเกินไป บังคับเลี้ยวได้ยาก หรือเสียงผิดปกติ

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

ตรวจสอบว่าไฟเตือนและเสียงเตือนทั้งหมดทำงานเป็น
ปกติ

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

ตรวจสอบว่ามีอากาศไหลออกมาจากช่องไล่ฝ้าในปริมาณ
ท่ีพอ เหมาะ เม่ือ เปิด ฮีต เตอร์ หรือ เครื่อง ปรับ อากาศ

ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้า* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบว่าท่ีปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำล้างกระจกทำงานเป็น
ป ก ติ แ ล ะ ท่ี ปั ด น้ ำ ฝ น ไ ม่ ล า ก เ ป็ น ร อ ย เ ส้ น

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-3
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8-4 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ใต้ฝากระโปรงหน้าและใต้ท้องรถ
PD23A1-292CAE27-FEEB-4E90-AF7A-3CF671B66363

สิ่งที่ต้องบำรุงรักษาดังต่อไปนี้ควรได้รับการตรวจสอบเป็น
ระยะ ๆ (ตัวอย่างเช่น แต่ละคร้ังท่ีตรวจสอบน้ำมันเคร่ือง
หรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิง)

แบตเตอรี่ (ยกเว้นรุ่นที่ใช้แบตเตอรี่แบบไม่ต้องดูแล
รักษา)* :

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

ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต่ละเซลล์ ควรอยู่ระหว่างขีด
UPPER และ LOWER รถที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช้งาน
หนักต้องได้รับการตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอร่ีเป็น
ประจำ

ระดับน้ำมันเบรก* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ให้แน่ใจว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ระหว่างขีด MAX และ MIN
ของกระปุก

ระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในขณะท่ีเครื่องยนต์เย็น ให้
แน่ใจว่าระดับน้ำหล่อเย็นอยู่ระหว่างขีด MAX และ MIN
ของกระปุก

สายพานเครื่องยนต์* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายพานไม่หลุดลุ่ย สึกหรอ แตก
หรือ มีน้ำมัน

ระดับน้ำมันเครื่อง* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองหลังจากจอดรถ (บนพื้นราบ)
และดับเครื่องยนต์

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

ตรวจสอบใต้ ท้องรถเพื่อหาการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเครื่อง น้ำ หรือของเหลวอื่น ๆ หลังจากจอดรถทิ้งไว้
สักพักจะมีน้ำท่ีหยดจากเครื่องปรับอากาศหลังจากการใช้
งานเป็นอาการปกติ ถ้าสังเกตเห็นว่ามีการรั่วหรือมีไอน้ำมัน

เช้ือเพลิงระเหยออกมาชัดเจน ให้ตรวจหาสาเหตุและทำ
การแก้ไขทันทีที

ระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์และท่อทางน้ำมัน* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบระดับเม่ือน้ำมันเย็น และเคร่ืองยนต์ไม่ทำงาน
ตรวจสอบท่อทางน้ำมันเพื่อดูการต่อท่ีเหมาะสม การรั่ว
ไหล รอยแตกร้าว ฯลฯ

น้ำล้างกระจกบังลมหน้า* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจ สอบ ว่า มี น้ำ ล้าง กระจก อย ู่ ใน ถัง พัก เพียง พอ

ข้อควรระวังในการบำรุงรักษา
PD23A1-043D059F-5005-4A6E-BCBD-FE125C83927C

เมื่อทำการตรวจสอบหรือบำรุง รักษารถของท่าน ควร
ระมัดระวัง เสมอ เพ่ือ ป้องกันการบาดเจ็บ ร้ายแรงจาก
อุบัติเหตุที่อาจเกิดกับท่านหรือสร้างความเสียหายกับ
รถยนต์ ต่อไปนี้เป็นข้อควรระวังทั่วไปซึ่งควรระมัดระวังเป็น
พิเศษ

คำเตือน:

. จอดรถบนพ้ืนราบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดึงเบรก
มือแล้ว และทำการ ก้ันล้อเพ่ือป้องกันรถไหล
เ ล่ือน คัน เ กียร์ ไป ท่ี ตำแหน่ง “P” (จอด)

. ให้แน่ใจว่าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง “OFF” หรือ “LOCK” เมื่อ ทำการ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ

. ห้าม ทำงาน อย ู่ ใต้ ฝาก ระ โปรง หน้า ขณะ
เคร่ืองยนต์ร้อน ดับเคร่ืองยนต์ทุกคร้ังและรอจน
กระทั่งเครื่องยนต์เย็นลง

. ถ้า ต้องทำงานโดยที่ติด เคร่ืองยนต์อยู่ ให้มือ
เสื้อผ้า ผม และเครื่องมือต่าง ๆ ห่างจากพัดลม
สายพานและช้ินส่วนอื่น ๆ ที่มีการเคล่ือนไหว

. แนะนำให้รัดหรือถอดเสื้อผ้าที่หลวมและ
เคร่ืองประดับต่าง ๆ ออก เช่น แหวน นาฬิกา
ฯลฯ ก่อนดำเนินการใด ๆ กับรถยนต์

. ถ้าต้องติดเคร่ืองยนต์ในพ้ืนที่จำกัด เช่น โรงรถ
ให้แน่ใจว่ามีการระบายก๊าซไอเสียอย่างเหมาะสม

. ห้ามมุดเข้าใต้ท้องรถขณะที่ยกรถขึ้นด้วยแม่แรง

. ระวังไม่ให้บุหร่ี เปลวไฟ และประกายไฟอยู่ใกล้
กับน้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่

. ห้ามต่อหรือปลดแบตเตอรี่หรือ ข้ัว ต่อ ช้ินส่วน
ทรานซิสเตอร์ ขณะสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่
ในตำแหน่ง “ON”

. ในรถรุ่นเครื่องยนต์เบนซินที่มีระบบหัวฉีด
มัลติพอร์ต (MFI) กรองน้ำมันเช้ือเพลิงและท่อ
น้ำมันเชื้อเพลิงควรได้ รับการบริการโดยศูนย์
บริการนิสสัน เนื่องจากท่อน้ำมัน เช้ือ เพลิงมี
แรงดันสูง แม้ว่าจะดับเคร่ืองยนต์ไปแล้วก็ตามม

. รถ ของ ท่าน ได้ รับ การ ติด ต้ัง พัดลม ระบาย
ความร้อนอัตโนมัติ พัดลมอาจทำงานได้ทุกเวลา
โดยไม่มีการเตือน ถึงแม้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
อยู่ ในตำแหน่ง “OFF” และ เคร่ืองยนต์ ไม่ ได้
ทำงาน เพื่อหลีกเล่ียงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บให้
ถอดสายข้ัวลบของแบตเตอร่ีออกทุกคร้ังก่อน
ทำงานใกล้กับพัดลม

. ใ ส่ แว่นตา นิ ร ภัย ท ุก ครั้ ง ที่ บำร ุ ง รักษา รถ

. ห้ามปลดขั้วต่อชุดสายไฟของช้ินส่วนที่เกี่ยวกับ
เกียร์หรือเครื่องยนต์ออก ขณะสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง “ON”

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมันเครื่องและ
น้ำหล่อ เย็นที่ ใช้ แล้ว การกำจัดน้ำมัน เคร่ือง
น้ำหล่อเย็นเคร่ืองยนต์ และ/หรือของเหลวอ่ืน ๆ
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ที่ใช้ในรถยนต์อย่างไม่ถูกต้องจะสร้างผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข้อ
บังคับตามกฎหมายในการกำจัดของเหลวที่ใช้ใน
รถยนต์เสมอ

หมวด “8 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษารถด้วยตนเอง”
นี้จะให้คำแนะนำเฉพาะการดำเนินงานอย่างง่ายที่เจ้าของ
รถสามารถดำเนินการด้วยตนเอง

การดำเนินการท่ีไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์อาจทำให้เกิด
การทำงานของรถยนต์มีปัญหาหรือการปล่อยไอเสียที่มาก
เกินไป และส่งผลถึงการคุ้มครองจากการรับประกันรถ
กรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการใด ๆ สามารถ
ปรึกษาศูนย์บริการนิสสัน

PD23A1-B0E19A5D-2B8A-4CE8-8A3D-CF55C5F014E5

เครื่องยนต์ YS23DDTT
PD23A1-13372FB9-1494-4646-97BA-9B8AE10B4232

JVC0773X

1. ถังพักน้ำฉีดล้างกระจก
2. กระปุกน้ำมันเบรก
3. ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่อง
4. ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง
5. กล่องสายฟิวส์/ฟิวส์
6. แบตเตอรี่
7. กรองอากาศ

8. ถังพักน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
9. ตำแหน่งสายพานเครื่องยนต์
10. ฝาช่องเติมหม้อน้ำ
11. กระปุกน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-5

จุดที่ตรวจสอบในห้องเครื่องยนต์
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8-6 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

PD23A1-96329247-8EB6-4011-A05E-FCC3820809BB

คำเตือน:

. ห้ามเปิดฝาปิดหม้อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล่อเย็น
เม่ือเคร่ืองยนต์ร้อน อาจทำให้เกิดการไหม้พอง
อย่างรุนแรงเนื่องจากของเหลวแรงดันสูงพุ่งออก
จากหม้อน้ำ ต้องรอจนกระทั่งเครื่องยนต์และหม้อ
น้ำเย็นจึงทำการเปิดฝาบิด

. น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์มีพิษ และควรเก็บอย่าง
ระมัดระวังในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและ
วางให้ห่างจากมือเด็ก

ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ได้รับการเติมน้ำหล่อเย็นคุณภาพ
สูง ซ่ึงป้องกันการแข็งตัวและใช้ได้ตลอดท้ังปีมาจาก
โรงงาน น้ำหล่อเย็นมีส่วนผสมของสารยับยั้งสนิมและการ
กัดกร่อน ดัง น้ันจึงไม่จำเป็นต้องเติมสารเติมแต่งลงใน
ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้สารเติมแต่งกับระบบหล่อเย็นเคร่ืองยนต์
เช่น ซีลหม้อน้ำ สารเติมแต่งน้ันอาจจะไปอุดตัน
ระบบหล่อเย็นและทำให้เคร่ืองยนต์ เกียร์ และ/
หรื อ ร ะบบ ห ล่อ เย็ น เ กิ ด คว าม เสี ย หาย

. เมื่อเติมหรือเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น ให้แน่ใจว่าได้ใช้
น้ำหล่อเย็นเคร่ืองยนต์แท้ของนิสสัน หรือที่มี
คุณภาพเทียบเท่าในอัตราส่วนผสมที่เหมาะสม
ตัวอย่างของ อัตราส่วนผสม ท่ี เหมาะสมของ
น้ำหล่อเย็นและน้ำจะแสดงอยู่ในตารางต่อไปน้ี:

สำหรับรุ่นเครื่องยนต์ YS23DDTTPD23A1-96329247-8EB6-4011-A05E-FCC3820809BB

ภายนอก
อุณหภูมิลดลงถึง

เครื่องยนต์
น้ำหล่อเย็น
(ความเข้มข้น)

น้ำสกัดแร่ธาตุ
ออกหรือน้ำกลั่น

บริสุทธิ์8C 8F

-35 -30 50% 50%

ใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์แท้ของนิสสันหรือคุณภาพเทียบ
เท่า น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์แท้ของนิสสันเป็นน้ำหล่อเย็น
ประเภท Pre-mixed (อัตราส่วนผสม 50%)

การ ใช้ น้ำหล่อ เย็นชนิด อ่ืนอาจทำให้ ระบบหล่อ เย็น
เครื่องยนต์เกิดความเสียหาย

หม้อน้ำมีฝาปิดที่รักษาแรงดัน เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์
เกิดความเสียหาย หากต้องทำการเปลี่ยนต้องใช้เฉพาะฝา
ปิดหม้อน้ำ ท่ี เป็นผลิตภัณฑ์แท้ของนิสสันหรือคุณภาพ
เทียบเท่าเท่านั้น

การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
PD23A1-3B7E47D5-52CA-4B47-A1B2-25BEB0E9587D

JVM0528X

ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในถังพักเมื่อเครื่องยนต์เย็น ถ้า
ระดับ น้ำ หล่อ เย็น อย ู่ ต่ำ กว่า ระดับ MIN ② ให้ เติม
น้ำหล่อเย็นจนถึงระดับ MAX ① ถ้าถังพักไม่มีน้ำเลย ให้

ตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำ เมื่อเครื่องยนต์เย็น
ถ้าในหม้อน้ำมีน้ำหล่อเย็นไม่เพียงพอ ให้เติมน้ำหล่อเย็น
ลงในหม้อน้ำจนถึงปากช่องเติม และให้เติมลงในถังพัก
จนถึง ระดับ MAX ① หม ุน ฝา ให้ แน่น หลัง จาก เติม
น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

ถ้าพบว่าระบบหล่อเย็นขาดน้ำหล่อเย็นบ่อย ๆ ให้นำ
รถ เข้า รับ การ ตรวจ สอบ ที่ ศ ูนย์ บริการ นิส สัน

การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
PD23A1-2A172ABB-940C-4C2F-BE7D-E44BD59E98A1

กรุณา ติดต่อศูนย์บริการนิส สัน หากจะทำการ เปล่ียน
น้ำหล่อเย็น

การซ่อมแซมระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์หลัก ควรดำเนินการ
โดยศูนย์บริการนิสสัน รายละเอียดขั้นตอนการบริการจะอยู่
ในคู่มือการบริการของนิสสัน

การซ่อมแซมท่ีไม่ถูกต้องอาจทำให้ประสิทธิภาพของฮีต
เตอร์ ลด ลง และ เคร่ืองยนต์ มี ความ ร้อน ส ูง ผิด ปกติ

คำเตือน:

. เพ่ือหลีกเลี่ยงอันตรายจากการถูกน้ำหล่อเย็น
ลวก ห้าม เปลี่ยน น้ำหล่อ เย็น เคร่ืองยนต์ เมื่อ
เครื่องยนต์ร้อน

. ห้ามเปิดฝาปิดหม้อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล่อเย็น
เม่ือเคร่ืองยนต์ร้อน อาจทำให้เกิดการไหม้พอง
อย่างรุนแรงเนื่องจากของเหลวแรงดันสูงพุ่งออก
จากหม้อน้ำ

. หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหล่อเย็นที่ใช้แล้วโดยตรง
ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยสบู่หรือน้ำยา
ล้างมือให้ทั่วโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำหล่อ เย็นให้ พ้นจากเด็กและสัตว์ เล้ียง

น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ที่ถ่ายออกมาต้องได้รับการกำจัด

ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์
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อย่าง ถ ูก ต้อง โปรด ตรวจ สอบ ข้อ กำหนด ท้อง ถ่ิน
PD23A1-10680CA8-8B78-40B1-A83A-227B79D2E364

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
PD23A1-069FBAB5-4144-4EFE-901A-68C91CDE0C7D

JVM0535X

1. จอดรถบนพื้นราบ และเข้าเบรกมือไว้

2. สตาร์ท เคร่ืองยนต์ และ อุ่น เครื่องยนต์ จนกระท่ัง
อ ุณหภูมิ เคร่ืองยนต์ ขึ้น ถึง อ ุณหภูมิ ทำงานปกติ
(ประมาณ 5 นาที)

3. ดับเครื่องยนต์

4. รออย่างน้อย 10 นาที เพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลกลับไป
ยังอ่างน้ำมัน

5. ดึง ก้าน วัด ระดับ ออก แล้ว เ ช็ด ทำ ความ สะอาด

6. ใส่ก้านวัดระดับกลับลงจนสุด

7. ดึงก้านวัดระดับออกแล้วตรวจสอบระดับน้ำมัน ควรอยู่
ภายในช่วง ①

8. ถ้าระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำกว่า ② ให้เปิดฝาช่องเติม
น้ำมันเครื่องแล้วเติมน้ำมันเครื่องท่ีแนะนำลงในช่อง
เติม ห้ามเติมเกินระดับที่กำหนด ③

ขณะ เติม น้ำมัน เครื่ อง ห้าม ถอด ก้าน วัด ระดับ

9. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องด้วยก้านวัดระดับอีกครั้ง

ข้อควรระวัง:

. ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป็นประจำ การ
ใช้รถโดยที่มีปริมาณน้ำมันเครื่องไม่เพียงพอจะ
ทำให้ เคร่ืองยนต์ เกิดความ เสียหาย และซึ่ง
ความ เสีย หาย ดัง กล่าว จะ ไม่ อย ู่ นอก เหนือ
ขอบเขตการรับประกัน

. เป็น เร่ืองปกติที่ จะ มีการ เติมน้ำมัน เคร่ืองใน
ระหว่างช่วงเวลาที่ต้องเข้ารับการบำรุงรักษา หรือ
ในระยะเวลารันอินโดยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของ
สภาพการใช้งาน

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรอง
PD23A1-0ACC8AC6-310B-4A22-9F0A-DF3A054A4253

คำเตือน:

. น้ำมันเคร่ืองที่ใช้แล้วต้องได้รับการกำจัดอย่าง
ถูกต้อง ห้ามเทหรือทิ้งน้ำมันเครื่องลงบนพื้น
คลอง แม่น้ำ ฯลฯ การกำจัดควรดำเนินการใน
สถานที่กำจัดที่ เหมาะสม นิสสันขอแนะนำให้
เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการนิสสัน

. เน่ืองจากน้ำมันเคร่ืองอาจจะร้อน ระวังไม่ให้ลวก
โดนตัวท่านเอง

. การสัมผัสกับน้ำมันเครื่องใช้แล้วบ่อย ๆ และเป็น
เวลานานอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง

. หลีก เลี่ยง การ สัมผัส น้ำมัน เคร่ือง ที่ ใช้ แล้ว
โดยตรง ถ้ามีการสัมผัส ให้ล้างออกด้วยสบู่หรือ
น้ำยาล้างมือและน้ำมาก ๆ ให้ทั่วโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำมันเคร่ืองที่ใช้แล้วในภาชนะที่มีการทำ
เครื่องหมายและวางให้พ้นมือเด็ก

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-7

น้ำมันเครื่อง
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8-8 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

การจัดเตรียมรถยนต์
PD23A1-0991D218-36C5-44BA-812E-3531DDC277C7

1. จอดรถบนพื้นราบ และเข้าเบรกมือไว้

2. สตาร์ท เคร่ืองยนต์ และ อุ่น เครื่องยนต์ จนกระท่ัง
อ ุณหภูมิ เคร่ืองยนต์ ขึ้น ถึง อ ุณหภูมิ ทำงานปกติ
(ประมาณ 5 นาที)

3. ดับเครื่องยนต์

4. รออย่างน้อย 10 นาที เพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลกลับไป
ยังอ่างน้ำมัน

น้ำมันเครื่องและตัวกรอง
PD23A1-3C60555F-9670-4DBC-90EA-5462503BFEF4

JVM0538X

JVM0539X

Ⓐ ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง
Ⓑ ปลั๊กถ่ายน้ำมัน
Ⓒ กรองน้ำมันเครื่อง

SDI2149

1 ไส้กรองน้ำมันเครื่อง
2 โอริง (ติดตั้งอยู่บนฝาครอบ)
3 ฝาครอบ/ฝาปิดกรองน้ำมันเครื่อง
1. วางอ่างรองน้ำมันขนาดใหญ่ไว้ใต้ปลั๊กถ่าย Ⓑ
2. ถอดปลั๊กถ่ายออกด้วยประแจ

3. ถอด ฝา ปิด ช่อง เติม น้ำมัน เครื่อง Ⓐ และ ถ่าย
น้ำมันเครื่องออกจนหมด

ถ้าต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง ให้ถอดและเปลี่ยนใน
ช่วงนี้

ข้อควรระวัง:

น้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมาต้องได้รับการกำจัดอย่าง
ถูกต้อง โปรดตรวจสอบข้อกำหนดท้องถิ่น

4. ถอดสปอยเลอ ร์หน้าและฝาครอบใต้ เครื่องยนต์

5. คลายฝาครอบกรองน้ำมัน เครื่อง Ⓒ ด้วยประแจ

Condition: 'Except for China'/
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6. ถอดฝาครอบกรองน้ำมันเครื่องและไส้กรอง
น้ำมันเครื่อง

7. ถอดโอริงยางออกจากฝาครอบกรองน้ำมันเคร่ือง

8. เช็ดฝาครอบกรองน้ำมันเครื่องให้ทั่วด้วยผ้าที่สะอาด

ให้แน่ใจว่าได้ขจัดโอริงเก่าที่ตกค้างบนผิวหน้า
ติดตั้งออกจนหมด

9. ทาน้ำมันเครื่องใหม่ลงบนโอริง

ติด ต้ัง โอ ริ ง ใหม่ บน ฝา ปิด กรอง น้ ำ มัน เค ร่ือง

10. ใส่ไส้กรองน้ำมันเครื่องเข้าในฝาครอบกรอง
น้ำมันเครื่อง

11. หมุนฝาครอบกรองน้ำมันเครื่องจนรู้สึกว่ามีแรงต้าน
แล้วขันกรองน้ำมันเครื่องให้สุด
แรงขันฝาครอบกรองน้ำมัน:
25 นิวตันเมตร
(2.6 กิโลกรัม-เมตร, 18 ฟุต-ปอนด์)

12. ทำความสะอาดและติดตั้งปล๊ักถ่ายและแหวนรองตัว
ใหม่กลับเข้าไป ขันปลั๊กถ่ายให้แน่นด้วยประแจ ห้าม
ใช้แรงมากเกินไป
แรงขันปลั๊กถ่าย:
50 นิวตันเมตร
(5.1 กิโลกรัม-เมตร, 36.9 ฟุต-ปอนด์)

13. เติมน้ำมัน เคร่ือง ท่ีแนะนำให้ เพียงพอ (โปรดดู ท่ี
“น้ำมัน/สารหล่อ ล่ืนและปริมาณความจุ ท่ีแนะนำ”
(หน้า 9-2))

14. ปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่องให้แน่น

15. สตาร์ทเครื่องยนต์

16. ตรวจสอบปลั๊กถ่ายหาการรั่วไหล

17. กำจัดน้ำมันเคร่ืองใช้แล้วในแบบท่ีเหมาะสม โปรด
ตรวจสอบข้อกำหนดท้องถิ่น

18. ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองตามขั้นตอนท่ีเหมาะสม
(โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง” (หน้า 8-
7))

19. ติดตั้งฝาครอบใต้เครื่องยนต์และสปอยเลอร์หน้ากลับ
เข้าไปใหม่

หลังการทำงาน
PD23A1-F20DAB39-9CE9-4A22-97E2-601DD3FC578F

กำจัดน้ำมัน เครื่องใช้แล้วและกรองน้ำมันเครื่องอย่าง
เหมาะสม โปรดตรวจสอบกฎระเบียบและข้อบังคับทาง
กฎหมาย

การปกป้องสิ่งแวดล้อม
PD23A1-56A1B774-53AD-4829-9DF0-63C8F4E96BDF

การสร้างมลภาวะให้กับท่อระบายน้ำ แม่น้ำ และดินเป็นสิ่ง
ผิดกฎหมาย ใช้สถานที่เก็บของเสียที่ได้รับอนุญาตรวมถึง
สถานที่เหมาะสมกับสภาพท้องถ่ิน และสถานที่เฉพาะท่ี
สำหรับกำจัดน้ำมันและกรองน้ำมันที่ใช้แล้วหากมีข้อสงสัย
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินเพ่ือขอคำแนะนำในการ
กำจัดของเสีย

ข้อกำหนดเกี่ยวกับมลพิษของสิ่งแวดล้อมจะแตกต่าง
กันไปตามแต่ละประเทศ

PD23A1-9DF73B82-4891-40BB-9702-37ED0CDB2EB0

การไล่ลมออกจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
PD23A1-8F64F299-3EB9-43D8-978B-94585FD9F670

JVM0472X

ไล่ลมออกจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากเติมน้ำมันเชื้อ
เพลิง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. กดวาล์วปั๊มเล้ียง Ⓐ หลาย ๆ ครั้งจนกระท่ังรู้สึกถึง
แรงต้านแล้วจึงหยุด

2. สตาร์ทเครื่องยนต์จนกระทั่งเครื่องยนต์ติด

ข้อควรระวัง:

ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์นานเกิน 30 วินาที

หมายเหตุ:
. ถ้าสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด ให้หยุดสตาร์ทเครื่อง

และ ทำ ซ้ำ ตั้ งแต่ ข้ัน ตอน ที่ 1 ใหม่ อีก ค ร้ัง
. ถ้าเครื่องยนต์ทำงานไม่ราบรื่นหลังจากสตาร์ท

ติ ด แ ล้ ว ใ ห้ เ ร่ ง เ ค ร่ื อ ง 2 ห รื อ 3 ค รั้ ง

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-9

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

Condition: 'Except for China'/
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8-10 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

PD23A1-C822882C-483C-4A63-B474-3253CCE55FAB

JVM0534X

เครื่องยนต์ YS23DDTT
1. คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
2. พูเล่ย์เพลาข้อเหวี่ยง
3. ลูกรอกดันสายพาน
4. ปั๊มน้ำ
5. ไดชาร์จ
6. ตัวปรับความตึงของสายพานอัตโนมัติ
7. ปั๊มน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์

ให้แน่ใจว่าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “LOCK”

ตรวจสอบสายพานแต่ละเส้นด้วยตาเปล่าเพื่อดูการสึกหรอ
ท่ีผิดปกติ รอยขาด ลุ่ยเป็นฝอย หรือหลวม ตรวจสอบ
สภาพเป็นประจำ ถ้าสายพานอยู่ในสภาพที่ไม่ดีหรือหย่อน
ให้ทำการเปลี่ยนหรือปรับตั้งใหม่โดยศูนย์บริการนิสสัน

PD23A1-BE4EF884-FE90-4EB0-8511-BAF5D3759AD5

การตรวจสอบเบรกมือ
PD23A1-98E2AF65-2EA8-483F-8670-224474C4708F

SDI1447A

จากตำแหน่งปลดเบรก ดึงก้านเบรกมือช้า ๆ และมั่นคง ถ้า
จำนวนคลิกไม่อยู่ ในช่วงที่กำหนด ให้นำรถไปยังศูนย์
บริการนิสสัน

8 ถึง 9 คลิกภายใต้แรงดึงของ 196 นิวตัน (20
กก., 44 ปอนด์)

การตรวจสอบเบรกเท้า
PD23A1-A6E7990A-0C48-4A3D-83E8-86D5CF7CA546

DI1020MR

คำเตือน:

ให้นำรถไปตรวจสอบระบบเบรกที่ศูนย์บริการนิสสัน
ถ้าความสูงของแป้นเบรกไม่กลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม

ให้เครื่องยนต์ทำงาน แล้วตรวจสอบระยะระหว่างผิวด้านบน
ของแป้นกับพื้นตัวรถที่เป็นโลหะบริเวณใต้แป้นเบรกถ้าไม่
อยู่ ในช่วงระยะที่ ระบุ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสัน

แรงเหยียบ
490 นิวตัน (50 กก., 110 ปอนด์)
Ⓐ: 86 มม. (3.4 นิ้ว)หรือมากกว่า

เสียงเตือนผ้าเบรกหมด
PD23A1-3E1D67C3-A509-4E87-A5FB-2771BC469217

ผ้าเบรกดิสก์เบรกจะมีเสียงเตือนเม่ือใกล้หมด จำเป็นต้อง
เปล่ียนหากผ้าเบรกมีเสียงแหลมเสียดสีเม่ือรถเคล่ือนที่
เสียงจะเริ่มเกิดขึ้นเม่ือเหยียบแป้นเบรก หลังจากผ้าเบรก
เร่ิมสึกมากขึ้นจะได้ยินเสียงเตือนตลอดเวลา แม้จะไม่ได้
เหยียบแป้นเบรก ให้ตรวจสอบเบรกโดยเร็วท่ีสุดเท่าที่จะ
ทำได้ ถ้าได้ยินเสียงเตือนผ้าเบรกสึก

ในสภาพการขับขี่หรือสภาพอากาศบางอย่าง อาจได้ยิน
เสียงดังเอ๊ียด ๆ เสียงแหลมดัง หรือเสียงอื่น ๆ จากเบรก
เป็นบางครั้ง เสียงดังจากเบรกบางคร้ังที่เกิดขึ้นจากการ
เบรกเบา ๆ หรือปานกลางเป็นเรื่องปกติ และไม่ส่งผลต่อ
การทำงานหรือประสิทธิภาพของระบบเบรก

ดรัมเบรกหลังจะไม่มีเสียงเตือนเพ่ือบ่งชี้การสึกหรอ เม่ือ
ท่านได้ยินเสียงรบกวนท่ีดังผิดปกติจากดรัมเบรกหลัง
จำเป็นต้องเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสันโดยเร็ว
ที่สุด

ควรตรวจสอบระบบเบรกอย่างเหมาะสมตามระยะเวลา
สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่คู่มือการบำรุงรักษาตาม
ระยะอีกเล่มหนึ่ง

สายพาน เบรก

Condition: 'Except for China'/
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หม้อลมเบรก
PD23A1-55153F45-24C9-49B8-AEB9-07D36E1EF616

ตรวจสอบการทำงานของหม้อลมเบรกดังนี้:

1. ดับเคร่ืองยนต์ เหยียบและปล่อยแป้นเบรกหลาย ๆ
ครั้ง เมื่อการเคลื่อนที่ของแป้นเบรก (ระยะเคลื่อนตัว)
เท่ากันทุกคร้ัง ท่ี เหยียบ ให้ปฏิบัติ ข้ันตอนต่อไป

2. ขณะที่ เหยียบ แป้น เบรก ให้ สตาร์ท เครื่องยนต์
ค ว า ม ส ู ง ข อ ง แป้ น ค ว ร จ ะ ลด ล ง เ ล็ ก น้ อ ย

3. เหยียบแป้นเบรก แล้วดับเครื่อง เหยียบแป้นเบรกค้าง
ไว้นานประมาณ 30 วินาที ความสูงของแป้นไม่ควร
เปลี่ยน

4. ให้เครื่องยนต์ทำงานเป็นเวลา 1 นาที โดยที่ไม่
เหยียบแป้นเบรก และดับเครื่องยนต์ เหยียบแป้นเบรก
หลาย ๆ ครั้ง ระยะทางที่แป้นเบรกเคลื่อนไปจะค่อย ๆ
ลดลงขณะท่ีเหยียบแป้นเบรกแต่ละคร้ัง เน่ืองจาก
สุญญากาศถูกปล่อยจากหม้อลมเบรก

ถ้าเบรกทำงานไม่ปกติ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจสอบ

PD23A1-91B9BF58-F889-4E42-B748-7B3FA793135D

คำเตือน:

. ใช้น้ำมันใหม่จากบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทเท่านั้น
น้ำมันเก่า เสื่อมสภาพ หรือมีการปนเปื้อน อาจ
ทำให้ระบบเบรกเกิดความเสียหายได้ การใช้
น้ำมันที่ ไม่ เหมาะสมจะทำให้ ระบบ เบรก เกิด
ความเสียหายและส่งผลต่อความสามารถในการ
หยุดรถ

. ทำความสะอาดฝาปิดช่องเติมน้ำมันก่อนถอด
ออก

. น้ำมันเบรกมีพิษ และควรเก็บอย่างระมัดระวังไว้
ในภาชนะท่ีมีการทำเคร่ืองหมายและวางให้ห่าง
จากมือเด็ก

ข้อควรระวัง:

. การเติมและการตรวจสอบระบบเบรกควรจะให้
ศูนย์บริการนิสสันที่มีน้ำมันเบรกที่จำเป็นและมี
ความรู้ทางเทคนิค

. ระวังไม่ให้น้ำมันกระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจากจะ
ทำให้สีรถเกิดความเสียหาย หากน้ำมันกระเด็น
ควรล้างออกด้วยน้ำ

โปรดดูที่ “น้ำมัน/สารหล่อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ”
(หน้า 9-2) สำหรับชนิดของน้ำมันที่แนะนำ

JVM0450X

ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกในกระปุกน้ำมันเบรก ถ้าน้ำมัน
เบรกอยู่ต่ำกว่าขีด MIN ② ไฟเตือนระบบเบรกจะสว่างขึ้น
เติมน้ำมันเบรกให้ถึงขีด MAX ①

ถ้าต้องเติมน้ำมันเบรกบ่อย ๆ ให้นำรถไปยังศูนย์บริการ
นิสสันเพื่อตรวจสอบระบบอย่างละเอียด

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-11

น้ำมันเบรก

Condition: 'Except for China'/



(252,1)
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8-12 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

PD23A1-80F68299-9A50-4059-B13A-F3C7214E6AF4

รุ่นเกียร์อัตโนมัติ 7-SPEED (AT)
PD23A1-E8E93B62-0798-4D05-BB8C-82AC15F03CCB

ถ้าจำเป็นต้องตรวจสอบหรือเปลี่ยน กรุณาติดต่อศูนย์
บริการนิสสัน

ข้อควรระวัง:

. ใช้น้ำมัน Matic S ATF แท้ของนิสสันเท่านั้น
ห้ามผสมกับน้ำมันชนิดอื่น

. การใช้น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (ATF) ที่ไม่ใช่ น้ำมัน
Matic S ATF แท้ ของนิส สัน จะทำให้ ความ
สามารถในการขับขี่และความทนทานของระบบ
เกียร์อัตโนมัติเส่ือมสภาพ และอาจทำให้เกียร์
อัตโนมัติ เกิดความเสียหาย ซึ่งอยู่ นอกเหนือ
ขอบเขตของเงื่อนไขการรับประกัน

PD23A1-55392F99-C85E-48BA-AE4A-DEE2198E7F8D

SDI1718A

คำเตือน:

น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์มี พิษ และควรเก็บอย่าง
ระมัดระวังไว้ในภาชนะที่มีการทำเครื่องหมายและวาง
ให้ห่างจากมือเด็ก

ตรวจสอบระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ในกระปุกน้ำมัน
พวงมาลัยเพาเวอร์ ระดับน้ำมันควรจะตรวจสอบในช่วง
HOT (①: HOT MAX., ②: HOT MIN.) ที่อุณหภูมิน้ำมัน
50 ถึง 808C (122 ถึง 1768F) หรือในช่วง COLD (③:
COLD MAX., ④: COLD MIN.) ท่ีอุณหภูมิน้ำมัน 0 ถึง
308C (32 ถึง 868F)

ถ้าจำเป็นจะต้องเติมน้ำมัน ให้ใช้เฉพาะน้ำมันท่ีระบุไว้
เท่าน้ัน ห้ามเติมเกิน (โปรดดูท่ี “น้ำมัน/สารหล่อล่ืนและ
ปริมาณความจุที่แนะนำ” (หน้า 9-2) สำหรับชนิดของ
น้ำมันที่แนะนำ)

PD23A1-D7B6C71D-56EF-4C2F-B0AC-A8AC7FF0CC57

JVM0451X

คำเตือน:

. การท่ีเคร่ืองยนต์ทำงานขณะที่กรองอากาศถูก
ถอดออกอาจทำให้ท่านหรือคนอ่ืนเป็นแผลไหม้
พองได้ เน่ืองจากกรองอากาศไม่เพียงทำหน้าที่
กรองอากาศเข้าแต่ยังช่วยกั้นเปลวไฟที่เกิดจาก
จุดระเบิดย้อนกลับของเครื่องยนต์ ถ้าไม่ใส่กรอง
อากาศและเครื่องยนต์เกิดจุดระเบิดย้อนกลับ
ท่านอาจได้รับแผลไหม้พองได้ ห้ามขับรถโดย
ไม่มีกรองอากาศ ควรระวังเมื่อดำเนินการใด ๆ
กั บ เ ค รื่ อ ง ยนต์ ที่ ไ ม่ ใ ส่ ก ร อ ง อ าก าศ ไ ว้

. ห้ามเทน้ำมันเข้าไปในลิ้นปีกผีเสื้อหรือพยายามที่
จะสตาร์ทเครื่องยนต์เม่ือไม่ใส่กรองอากาศไว้
เพราะการกระทำเช่นน้ันอาจส่งผลทำให้ได้รับ
บาดเจ็บร้ายแรง

เพื่อถอดกรองอากาศออก ให้ปลดสลักล็อก ① และดึงชุด
กรองขึ้นด้านบน ②

กรองอากาศแบบกระดาษแห้งสามารถทำความสะอาดแล้ว
นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เปล่ียนกรองอากาศตามระยะการ
บำรุงรักษาที่แสดงในคู่มือการบำรุงรักษาอีกเล่มหนึ่ง

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (ATF) (ถ้ามี
ติดตั้ง) น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ เครื่องกรองอากาศ

Condition: 'Except for China'/



(253,1)
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เมื่อเปลี่ยนกรองอากาศ เช็ดภายในของเส้ือกรองอากาศ
และฝาครอบด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาด ๆ

PD23A1-A8F4FAAC-58EC-4B82-B6BF-6D497F20DB48

ใบปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้า
PD23A1-458EB34C-8495-4162-AA3B-37E2DBD524DC

การทำความสะอาด
PD23A1-FD840453-EA93-4689-8C87-3D85BC14EC01

ถ้ากระจกบังลมหน้าไม่สะอาดขึ้นหลังจากใช้ที่ฉีดน้ำยาล้าง
กระจกบังลมหน้า หรือถ้าใบปัดน้ำฝนมีเสียงดังขณะท่ีใช้
งานที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้า อาจมีขี้ผึ้งหรือวัสดุอื่นอยู่
บนกระจกบังลมหน้า และ/หรือใบปัดน้ำฝน

ทำความสะอาดด้านนอกของพ้ืนผิวหน้ากระจกบังลมหน้า
ด้วยน้ำยาเช็ดกระจกหรือน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อน
กระจกบังลมหน้าจะสะอาดถ้าไม่มีหยดน้ำเกาะบนกระจก
เมื่อล้างออกด้วยน้ำ

ทำความสะอาดใบปัดโดยใช้ผ้าชุบน้ำยาเช็ดกระจกหรือ
น้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อนเช็ด ล้างใบปัดน้ำฝนด้วย
น้ำ ถ้ากระจกบังลมหน้ายัง ไม่ ใสสะอาดหลังจากทำ
ความสะอาดใบปัดน้ำฝนและใช้ที่ปัดน้ำฝน ให้เปล่ียนใบ
ปัดน้ำฝนใหม่

SDI2693

ระวังอย่าทำให้หัวฉีดน้ำล้างกระจกอุดตัน Ⓐ อาจทำให้ท่ี
ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลมหน้าทำงานผิดปกติได้ ถ้าหัวฉีด
อุดตัน ให้นำวัตถุที่อุดอยู่ออกด้วยเข็มเล็ก ๆ Ⓑ ระวังอย่า
ทำให้หัวฉีดเกิดความเสียหาย

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-13

ใบปัดน้ำฝัน

Condition: 'Except for China'/
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8-14 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

การเปลี่ยน
PD23A1-2E138D69-409B-4DC9-A988-26639F137809

SDI2048

ถ้ า ใ บ ปั ด น้ ำ ฝน สึ กห รอ ใ ห้ เ ปลี่ ย น ใ บ ปั ด ใหม่

1. ดึงก้านปัดน้ำฝนขึ้น

2. ดันแถบปลดล็อก Ⓐ ค้างไว้แล้วเลื่อนใบปัดน้ำฝนลง
① ไปตามก้านปัดน้ำฝนเพื่อถอดออก

3. ถอดใบปัดน้ำฝน

4. ใส่ใบปัดน้ำฝนใหม่ลงบนก้านปัดน้ำฝนจนกระทั่งล็อก
เข้าที่

ข้อควรระวัง:

. หลังจากเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนแล้ว ให้ดันก้านปัด
น้ำฝนกลับไปยังตำแหน่งเดิม ไม่เช่นนั้น ก้านปัด
น้ำฝนหรือฝากระโปรงหน้าอาจจะครูดและอาจ
ทำให้เกิดความเสียหายได้

. ใบปัดน้ำฝนที่สึกหรอสามารถทำให้กระจกบังลม
หน้าเกิดความเสียหาย และทำให้ทัศนวิสัยของผู้
ขับขี่ลดลง

ใบปัดน้ำฝนกระจกหลัง
GUID-28394FA3-2025-48B0-853C-87A2B506C945

ถ้าจำเป็นต้องตรวจสอบหรือเปลี่ยน กรุณาติดต่อศูนย์
บริการนิสสัน

PD23A1-6C0A13AC-963E-4B0B-B543-B6A448FD7E04

JVM0452X

คำเตือน:

สารป้องกันการแข็งตัวเป็นสารพิษและควรเก็บอย่าง
ระมัดระวังในภาชนะที่มีเคร่ืองหมายระบุชัดเจนและ
วางให้ห่างจากมือเด็ก

ตรวจสอบระดับน้ำล้างกระจกในถังพัก และเติมน้ำยาหาก
จำเป็น

ให้เติมน้ำยาทำความสะอาดลงในน้ำเพื่อให้ทำความสะอาด
ได้ดีขึ้น ในฤดูหนาว ให้เติมสารป้องกันการแข็งตัวของน้ำ
ล้างกระจกบังลมหน้า ตามอัตราส่วนท่ีระบุไว้ในคำแนะนำ
ของผู้ผลิต

น้ำล้างกระจก

Condition: 'Except for China'/
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PD23A1-9D14B82B-B588-42BC-9813-56308F54E782

SDI1573

แบตเตอรี่รถยนต์
PD23A1-2B8F4112-43D6-4F22-8C12-423FCAA11BF4

คำเตือน:

ห้าม ขับรถ หากน้ำกรดในแบตเตอรี่ อยู่ ระดับต่ำ
น้ำกรด แบตเตอรี่ ต่ำ อาจ ทำให้ เกิด โหลดสูง ใน
แบตเตอรี่ ซ่ึงทำให้เกิดความร้อน ลดอายุแบตเตอรี่
และ ใน บาง กรณี อาจ นำ ไป ส ู่ ก าร ระ เ บิด ไ ด้

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-15

แบตเตอรี่

Condition: 'Except for China'/
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8-16 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่
PD23A1-3D0153AC-ACD1-4AEC-92F6-233F842AF00F

DI0137MD

SDI1480D

ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต่ละเซลล์ ระดับน้ำกรดควรอยู่
ระหว่างขีด UPPER LEVEL ① และ LOWER LEVEL ②

ถ้าจำเป็นต้องเติมน้ำ ให้เติมน้ำสกัดแร่ธาตุออก/น้ำกลั่น
บริสุทธิ์จนถึงระดับตัววัดในแต่ละช่องเติมเท่านั้น ห้ามเติม
เกิน

1. ถอด จ ุก เซลล์ ③ โดย ใช้ เครื่อง มือ ท่ี เหมาะ สม

2. เติมน้ำสกัดแร่ธาตุออก/น้ำกลั่นบริสุทธ์ิจนถึงขีด
UPPER LEVEL ①

ถ้าด้านข้างของแบตเตอรี่ไม่ใส ให้ตรวจสอบระดับน้ำ

กล่ันบริสุทธ์ิโดยมองตรง ๆ จากด้านบนเซลล์ ถ้าพบ
สภาพ Ⓐ แสดงว่าปกติ และถ้าพบสภาพ Ⓑ แสดงว่า
ต้องเติมน้ำกลั่นบริสุทธิ์เพิ่ม

3. ใส่จุกเซลล์กลับเข้าที่แล้วขันให้แน่น

. รถที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช้งานหนักต้องได้รับการ
ตรวจ สอบ ระดับ น้ำกรด แบตเตอรี่ เ ป็น ประจำ

. รักษาพื้นผิวแบตเตอรี่ให้สะอาดและแห้ง ควรทำ
ความสะอาดสนิมใด ๆ ด้วยผ้าชุบน้ำที่บิดจนแห้ง
หมาด

. ให้แน่ใจว่าขั้วต่อสะอาดและขันจนแน่น

. ถ้าไม่ใช้รถนานเกินกว่า 30 วัน ให้ปลดสายขั้วลบ (−)
ของแบตเตอรี่ออก เพื่อป้องกันแบตเตอรี่หมด

การพ่วงสตาร์ท
PD23A1-BE336D38-925A-44F9-B19D-862D45C27323

หากจำเป็นต้องทำการพ่วงสตาร์ท โปรดดู ท่ี “การพ่วง
สตาร์ท” (หน้า 6-7) ถ้าเครื่องยนต์ไม่สตาร์ทหลังจากพ่วง
สตาร์ท หรือแบตเตอรี่ไม่สามารถประจุไฟ อาจจำเป็นต้อง
เปล่ียนแบตเตอรี่ ใหม่ ควรติดต่อศูนย์บริการนิสสันเพ่ือ
ดำเนินการเปลี่ยน

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ
GUID-B8EBF89E-8338-4E37-9C65-C06473696422

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
GUID-4EFF727F-DCF0-451A-B1DA-A9D8C08B2F4A

ข้อควรระวัง:

. ระวังอย่าให้เด็กกลืนแบตเตอรี่และชิ้นส่วนที่ถอด
ออกมา

. การกำจัดแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องจะเป็นการ
ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ท้องถิ่นในการกำจัดแบตเตอรี่เสมอ

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอร่ี ห้ามให้ฝุ่นหรือน้ำมันโดน
เข้ากับชิ้นส่วน

. แบตเตอรี่ลิเธียมอาจระเบิดได้ ถ้าเปลี่ยนอย่างไม่
ถูกต้อง ให้เปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่แบบเดียวกันหรือ
ที่เทียบเท่ากันเท่านั้น

. อย่าให้แบตเตอรี่ โดนความ ร้อนจัด เช่น แสง
อาทิตย์ ไฟ ฯลฯ

SDI2451

Condition: 'Except for China'/



(257,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

การเปลี่ยนแบตเตอรี่:

1. ปลดปุ่มล็อกที่ด้านหลังของกุญแจอัจฉริยะ แล้วถอด
กุญแจธรรมดาออก

2. สอดไขควงเล็กเข้าไปในช่องท่ีมุม และบิดเพ่ือแยก
ส่วนบนออกจากส่วนล่าง ใช้ผ้าหุ้มเพื่อป้องกัน
ฝาครอบเป็นรอย

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่
. แบตเตอรี่ที่แนะนำ: CR2025 หรือที่เทียบเท่า
. ห้ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ้า เนื่องจากจะ
ทำให้ทำงานผิดพลาด

. ให้แน่ใจว่าด้านที่มีเครื่องหมาย + หันไปทาง
ด้านล่างของฝาครอบ

SDI2452

4. จัดปลายช้ินส่วนด้านบนและด้านล่างให้อยู่ในแนว
เดียวกัน ① จากนั้นกดลงไปพร้อม ๆ กันจนกระทั่งปิด
สนิทดี ②

5. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบการทำงาน

ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน ถ้าต้องการความช่วยเหลือเกี่ยว
กับการเปลี่ยน

PD23A1-F4B3BC6D-C385-4B1C-BB38-0C3317095856

ระบบควบคุมแรงเคล่ือนไฟฟ้าแปรผันทำหน้าที่วัดปริมาณ
ไฟฟ้าท่ีปล่อยออกจากแบตเตอรี่ และควบคุมแรงเคล่ือน
ไฟฟ้าที่สร้างขึ้นจากไดชาร์จ

ข้อควรระวัง:

. ห้ามต่อกราวด์อุปกรณ์เสริมเข้ากับข้ัวแบตเตอร่ี
โดยตรง เนื่องจากจะบายพาสระบบควบคุมแรง
เคล่ือนไฟฟ้าแปรผัน และอาจทำให้แบตเตอรี่
รถยนต์ชาร์จไม่เต็มที่

. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะท่ีเครื่องยนต์ทำงาน เพ่ือ
หลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่ไฟหมด

PD23A1-A0705B18-2E51-4E9E-8F82-63256F160676

ห้องเครื่องยนต์
PD23A1-6BADCD3E-544E-4478-8E05-FDE788FEFDA1

JVM0453X

ข้อควรระวัง:

ห้ามใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์สูงหรือต่ำกว่าที่กำหนดไว้
บนฝาครอบกล่องฟิวส์ เน่ืองจากอาจทำให้ระบบ
ไฟฟ้า เ กิด ความ เสีย หาย หรือ เกิด ไฟ ไหม้ ไ ด้

ตำแหน่งและค่าแอมแปร์ของฟิวส์ถูกแสดงบนด้านหลังของ
ฝาครอบกล่องฟิวส์

หมายเลขของฟิวส์อาจหลากหลายขึ้นอยู่กับคุณลักษณะที่
ติดตั้งในรถยนต์

ถ้ า อ ุปกรณ์ ไฟฟ้า ไม่ ทำงาน ให้ ตรวจ หา ฟิ ว ส์ ขาด

1. ให้แน่ใจว่าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง
“OFF” หรือ “LOCK”

2. ให้แน่ใจ ว่าสวิตช์ ไฟหน้าอยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

3. เปิดฝากระโปรงหน้า

4. ถอด ฟิ วส์ / ฝา ปิด สาย ฟิวส์ โดย การ กด ท่ี แถบ

5. หาฟิวส์ตัวที่ต้องเปลี่ยน

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-17

ระบบควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าแปรผัน
(ถ้ามีติดตั้ง) ฟิวส์

Condition: 'Except for China'/



(258,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

8-18 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

SDI1753

6. ถอดฟิวส์โดยใช้คีมสำหรับดึงฟิวส์ท่ีอยู่ในกล่องฟิวส์
ในห้องโดยสาร

7. ถ้าฟิวส์ขาด Ⓐ ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ Ⓑ

ถ้าฟิวส์ใหม่ขาดหลังจากท่ีติดตั้งอีกครั้ง ให้นำรถเข้า
ศูนย์บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบระบบไฟฟ้า และทำ
การซ่อมหากจำเป็น

สายฟิวส์
PD23A1-A3F371BD-6E7F-460C-BBE8-B484EB711BAA

ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าใดไม่ทำงานและฟิวส์อยู่ในสภาพที่ดีให้
ตรวจสอบสายฟิวส์ ถ้าสายฟิวส์เส้นใดละลาย ให้เปลี่ยน
ใหม่โดยใช้อะไหล่แท้ของนิสสันเท่านั้น

ห้องโดยสาร
PD23A1-9F4C187C-98E0-47F4-AC30-6B2F92D00A5B

JVM0473X

JVM0474X

JVM0461X

1. ให้แน่ใจว่าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง
“OFF”

2. ให้แน่ใจ ว่าสวิตช์ ไฟหน้าอยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

3. เปิดกล่องเก็บของ

4. จับฝากล่องเก็บของและดึงขึ้น เพื่อปล่อยบานพับที่อยู่
ด้านล่างของกล่องเก็บของ

5. ปล่อยสต็อปเปอร์ซ้ายและขวาอย่างระมัดระวัง ①
และถอดกล่องเก็บของออก

6. หาฟิวส์ตัวที่ต้องเปลี่ยน

7. ถอดฟิวส์โดยใช้คีมสำหรับดึงฟิวส์ ②

SDI1754

8. ถ้าฟิวส์ขาด Ⓐ ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ Ⓑ
9. ติดต้ังกล่องเก็บของในลำดับกลับกันกับขั้นตอนการ

ติดตั้ง

ถ้าฟิวส์ใหม่ขาดหลังจากที่ติดต้ังอีกครั้ง ให้นำรถเข้าศูนย์
บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบระบบไฟฟ้า และทำการซ่อม
หากจำเป็น

Condition: 'Except for China'/



(259,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

สวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน (ถ้ามีติดตั้ง)
PD23A1-E2FC7D10-F4B1-4B15-ABE6-4C8A3FE8A432

JVM0462X

เพื่อลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่รถยนต์ สวิตช์ฟิวส์เมื่อจอด
รถจะปิดเมื่อออกมาจากโรงงาน ก่อนการส่งมอบรถยนต์ ให้
กด สวิตช์ ลง (เปิด สวิตช์) และ ควร จะ เปิด ไว้ ตลอด

ถ้าสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนานไม่ได้กดไว้ (เปิดสวิตช์)
คำเตือน “การเตือนโหมดชิปปิ้งทำงานกดฟิวส์เก็บข้อมูล”
(Shipping Mode On Push Storage Fuse) อาจจะ
ปรากฏขึ้นในหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ โปรดดูท่ี “การ
เตือนและการแสดงบนจอแสดงข้อมูลรถยนต์” (หน้า 2-
20)

ถ้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าใด ๆ ไม่ทำงาน ให้ถอดสวิตช์ฟิวส์เมื่อ
จ อ ด ร ถ น า น อ อ ก แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ ฟิ ว ส์ ท่ี ข า ด

หมายเหตุ:
ถ้าสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนานทำงานผิดปกติ หรือถ้า
ฟิวส์ขาด ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสวิตช์ใหม่ ในกรณีนี้
ให้ถอดสวิตช์ฟิวส์เม่ือจอดรถนาน และเปลี่ยนฟิวส์
ใหม่ด้วยฟิวส์ที่มีขนาดเท่ากัน

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

1. สำหรับการถอดสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนาน ให้แน่ใจว่า
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ ท่ีตำแหน่ง “OFF” หรือ
“LOCK”

2. ให้แน่ใจ ว่าสวิตช์ ไฟหน้าอยู่ ในตำแหน่ง “OFF”

3. ถอดฝาครอบกล่องฟิวส์

4. หนีบแถบล็อก ① ที่อยู่ที่แต่ละด้านของสวิตช์ฟิวส์เมื่อ
จอดรถนาน

5. ดึงสวิตช์ฟิวส์เมื่อจอดรถนานออกจากกล่องฟิวส์ ②

PD23A1-E98CB186-43DE-42CE-8114-D9E8A87B06F9

ไฟหน้า
PD23A1-2C489B1A-2225-4AEE-88D8-6F2B8F7820FE

อาจจะ เกิด ฝ้าภายในเลนส์ของไฟส่องสว่างภายนอก
ชั่วคราวในช่วงฝนตกหรือล้างรถ อุณหภูมิที่แตกต่างกัน
ระหว่างภายในและภายนอกของเลนส์จะทำให้เกิดฝ้า ซึ่ง
ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ ถ้าเกิดหยดน้ำขนาดใหญ่ขึ้น
ภายในเลนส์ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

รุ่นไฟหน้า LED
GUID-5D23BAFC-E952-4938-BD86-8F5C339626F8

ถ้าจำเป็น ต้อง เปล่ียน กรุณา ติดต่อศูนย์ บริการ นิส สัน

ไฟส่องสว่างภายนอก
PD23A1-4A1154A6-C2AF-406B-BB25-CDE38FCA506D

รายการ กำลังวัตต์ (วัตต์)

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน้า 21

ไฟหรี่และไฟส่องสว่างเวลากลาง
วัน (ถ้ามีติดตั้ง)*

LED

ไฟตัดหมอกหน้า 55

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง*
(บนกระจกมองข้าง) (ถ้ามีติดตั้ง)

LED

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง (บน
บังโคลนหน้า) (ถ้ามีติดตั้ง)

5

ชุดไฟท้าย

สัญญาณไฟเลี้ยว 21

ไฟเบรก 21

ไฟท้าย* LED

ไฟถอยหลัง 16

ไฟส่องป้ายทะเบียน* 5

ไฟเบรกดวงที่สาม* LED

*: ติดต่อศูนย์บริการนิสสันเพื่อทำการเปลี่ยน

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-19

ไฟส่องสว่าง

Condition: 'Except for China'/



(260,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

8-20 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ไฟส่องสว่างภายใน
PD23A1-41A861EB-5A1B-49A4-870F-83BAD8CB1E27

รายการ กำลังวัตต์ (วัตต์)

ไฟอ่านแผนที่ (แบบ LED)* LED

ไฟอ่านแผนที่ (แบบหลอดไฟ) 5

ไฟอ่านหนังสือด้านหลัง* LED

ไฟบันได 3.4

ไฟส่องสว่างห้องเก็บสัมภาระ* LED

ไฟกระจกแต่งหน้า 1.8

*: ติดต่อศูนย์บริการนิสสันเพื่อทำการเปลี่ยน

Condition: 'Except for China'/



(261,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

ตำแหน่งไฟ
GUID-AB77B776-7E19-4697-833A-A828A9B1D82B

JVM0906X

1. ไฟหน้า (ไฟสูง)
2. ไฟหน้า (ไฟต่ำ)
3. ไฟหรี่ด้านหน้าและไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (ถ้ามี

ติดตั้ง)
4. ไฟอ่านแผนที่
5. ไฟอ่านหนังสือด้านหลัง
6. ไฟส่องสว่างห้องเก็บสัมภาระ
7. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน้า
8. ไฟตัดหมอกหน้า
9. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง (บนบังโคลนหน้าหรือ

กระจกมองข้าง)
10. ไฟบันได
11. ไฟท้าย
12. ไฟเบรกดวงที่สาม
13. ไฟเบรก
14. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหลัง
15. ไฟถอยหลัง
16. ไฟส่องป้ายทะเบียน

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-21

Condition: 'Except for China'/



(262,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

8-22 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ขั้นตอนการเปลี่ยน
GUID-A495FAA8-2305-48E0-BD60-D2B4FC8F441E

SDI2306

: ถอด

: ติดตั้ง

ไฟอื่นทุกดวงเป็นแบบ A, B, C, D หรือ E เมื่อเปลี่ยน
หลอดไฟ ขั้นแรกให้ถอดเลนส์และ/หรือฝาครอบออกก่อน

JVM0870X

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน้า

JVM0878X

ไฟตัดหมอกหน้า

Condition: 'Except for China'/



(263,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

SDI1688

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด้านข้าง (บนบังโคลนหน้า) (ถ้ามีติดตั้ง)
JVM0872X

ชุดไฟท้าย
1. เปิดประตูท้าย

2. ถอดสลักเกลียว Ⓐ โดยใช้ เครื่อง มือ ท่ี เหมาะสม

3. กดส่วนล่างของชุดไฟท้าย Ⓑ แล้วเลื่อนไฟ Ⓒ ดังท่ี
แสดงเพื่อสร้างระยะห่าง

4. งัดไฟอย่างระมัดระวังโดยใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสม

5. เปลี่ยนหลอดไฟ (ไฟเบรก ①, ไฟถอยหลัง ②, ไฟ
สัญญาณไฟเลี้ยว ③)

6. ใส่ชุดไฟกลับเข้าไปใหม่ในลำดับกลับกันกับที่ถอด

JVM0553X

ไฟบันได

SDI2391

ไฟอ่านแผนที่ (แบบหลอดไฟ)

SDI1839

ไฟกระจกแต่งหน้า

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-23
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8-24 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

PD23A1-AE69B6E0-40C4-41BD-BBA1-219A674F9C1C

ถ้ายางแบน โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน้า 6-2)

ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-9E4CFC77-63C5-44BD-B61E-42986415704B

ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) ตรวจสอบแรงดัน
ลมยางของยางท้ังหมด ยกเว้นยางอะไหล่ เมื่อไฟเตือน
แรงดันลมยางต่ำสว่างขึ้น หมายความว่ายางหน่ึงเส้นหรือ
มากกว่ามีแรงดันลมยางต่ำ

TPMS จะทำงานเมื่อขับรถยนต์ที่ความเร็วมากกว่า 25
กม./ชม. (16 ไมล์/ชม.) เท่านั้น และระบบอาจไม่ตรวจจับ
แรงดันลมยางที่ลดลงอย่างกะทันหัน (เช่น ยางแบนขณะ
ขับรถ)

สำหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ TPMS โปรดดูที่
“ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)” (หน้า 5-4)

สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “ไฟเตือนแรงดันลมยาง
ต่ำ” (หน้า 2-10)

แรงดันลมยาง
PD23A1-A3EC7C52-D2BB-4E17-9BE3-4E7D46CD905A

ตรวจสอบแรงดันลมยางและยางอะไหล่เป็นระยะ แรงดัน
ลมยางที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลด้านลบต่ออายุยางและการ
บังคับควบคุมรถ ควรตรวจสอบแรงดันลมยางเมื่อยางเย็น
การพิจารณาว่ายางเย็นคือต้องจอดรถเป็นเวลา 3 ช่ัวโมง
หรือนานกว่า หรือขับรถน้อยกว่า 1.6 กม. (1 ไมล์) แรงดัน
ลมยางที่ เย็นจะแสดงอยู่บนแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง

แรงดันลมยางที่ไม่เพียงพออาจทำให้ยางร้อนจัด และเกิด
ความเสียหายภายในภายหลัง การขับขี่ที่ความเร็วสูง อาจ
ทำให้ดอกยางแยกและยางระเบิดได้

ประเภทของยาง
PD23A1-6795CDAA-3948-4877-927B-12072A6E5202

ข้อควรระวัง:

เมื่อทำการเปลี่ยนหรือใส่ยางเส้นใหม่ ให้แน่ใจว่ายาง
ทั้งสี่เส้นเป็นยางประเภทเดียวกัน (ยางสำหรับฤดูร้อน
ทุกฤดู หรือสำหรับวิ่งบนหิมะ) และมีโครงสร้างแบบ
เดียวกัน ศูนย์บริการนิสสันสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับ
ประเภท ขนาด ความเร็วจำกัดของยาง และอะไหล่
ยางที่มีให้เลือกแก่ท่านได้

การเปลี่ยนยางอาจได้ยางที่จำกัดความเร็วไว้ต่ำกว่ายางที่
ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม่สามารถทำความเร็วได้สูงสุด
ที่เป็นไปได้ของรถได้ ห้ามขับรถเร็วกว่าความเร็วจำกัดของ
ยาง

ยางสำหรับทุกฤด
PูD23A1-E51B944F-1499-4173-868F-7269F630E6B0

นิสสันระบุให้ใช้ยางสำหรับทุกฤดูกับบางรุ่น เพื่อสมรรถนะ
การใช้งานที่ดีตลอดทั้งปี รวมทั้งในสภาพที่ถนนมีหิมะและ
น้ำแข็ง ยางสำหรับทุกฤดูจะมีคำว่า ALL SEASON และ/
หรือ M&S เขียนอยู่ท่ีด้านข้างของยาง ยางสำหรับวิ่งบน
หิมะจะสามารถเกาะถนนที่มีหิมะได้ดีกว่ายางสำหรับทุกฤดู
และอาจเหมาะกับบางพื้นที่มากกว่า

ยางสำหรับฤดูร้อน
PD23A1-72AAA2F0-E863-456C-8C4C-6183FCCA6F67

นิสสันระบุให้ใช้ยางสำหรับฤดูร้อนกับบางรุ่น เพื่อสมรรถนะ
การใช้งานท่ีดีกว่าบนถนนแห้ง สมรรถนะของยางสำหรับ
ฤดูร้อนจะลดลงอย่างมากบนหิมะและน้ำแข็ง ยางสำหรับ
ฤดูร้อนจะไม่มีอัตราการเกาะถนน M&S ที่ด้านข้างของยาง

หากท่านต้องการใช้งานรถยนต์ในสภาพท่ีมีหิมะและ
น้ำแข็ง นิสสันแนะนำให้ใช้ยางสำหรับวิ่งบนหิมะหรือยาง

สำหรับทุกฤดูทั้งสี่ล้อ

ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
PD23A1-57CB87E4-FACE-41F4-9BDB-65A1B2F5CFC5

หากจำเป็นต้องใช้ยางสำหรับว่ิงบนหิมะ จำเป็นต้องเลือก
ยางที่มีขนาดและดัชนีการรับน้ำหนักเท่ากับยางที่ใช้อยู่เดิม
ไม่เช่นนั้น จะมีผลกระทบอย่างมากต่อความปลอดภัยและ
การบังคับรถยนต์

โดยทั่วไป ยางสำหรับวิ่งบนหิมะมักจะจำกัดความเร็วไว้
ต่ำกว่ายางที่ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม่สามารถทำความ
เร็วได้สูงสุด ท่ี เป็นไปได้ของรถได้ ห้ามขับรถเร็วกว่า
ความเร็วจำกัดของยาง ถ้าท่านติดตั้งยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
ยางน้ันจะต้องมีขนาด ยี่ห้อ โครงสร้าง และลายดอกยาง
เหมือนกับยางเดิมทั้งสี่ล้อ

เพื่อให้เกาะถนนได้ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช้งานยาง
ท่ีมีสตัทฝังอยู่ได้ แต่ในบางรัฐ และบางเขตจะไม่อนุญาต
ให้ใช้ยางแบบนี้ ให้ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่น รัฐ หรือเขต
ก่อนติดต้ังยางที่มีสตัทฝัง ความสามารถในการเกาะถนน
ของยางวิ่งบนหิมะแบบมีสตัทฝังบนพื้นผิวที่เปียกหรือแห้ง
อาจไม่มี ประสิทธิภาพ เท่ากับยาง วิ่ง บนหิมะ ธรรมดา

รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD)
PD23A1-5A000B3B-9C45-450E-B069-99CE03BFEA0C

ข้อควรระวัง:

. ใช้ยางที่ มีแบบ ขนาด ยี่ห้อ โครงสร้าง (ยาง
ธรรมดา ยางเสริมเข็มขัดรัดหน้ายาง หรือยาง
เรเดียล) และลายดอกยางเหมือนกันทั้ง 4 ล้อ ไม่
เช่นนั้น อาจทำให้มีความแตกต่างของเส้นรอบวง
ระหว่างยางบนเพลาหน้าและเพลาหลัง ซึ่งอาจส่ง
ผลให้ยางสึกหรอมากขึ้นและทำให้เกียร์ เส้ือ
ทรานสเฟอร์ และเฟืองท้ายเกิดความเสียหาย

ยางและล้อ

Condition: 'Except for China'/
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. ใช้ยางอะไหล่ที่ระบุว่าสำหรับรุ่น 4WD เท่านั้น
ถ้าพบการสึกหรอของยาง แนะนำให้เปล่ียนยางทั้งส่ีเส้น
ด้วยขนาด ย่ีห้อ โครงสร้าง และลายดอกยางท่ีเหมือนกับ
ยางเดิม ควรตรวจสอบแรงดันลมยางและการต้ังศูนย์ล้อ
และแก้ไขให้ถูกต้องตามความจำเป็น กรุณาติดต่อศูนย์
บริการนิสสัน

โซ่พันล้อ
PD23A1-F2CF20EA-51D4-4282-AF61-8B4AA00858B3

บางพื้นท่ี อาจ ไม่ อน ุญาต ให้ ใช้ โซ่ พัน ล้อ ตรวจสอบ
กฎหมายในท้องถ่ินน้ันก่อนติดต้ังโซ่พันล้อ เม่ือติดตั้งโซ่
พันล้อ ควรตรวจสอบว่าโซ่มีขนาดเหมาะสมกับยาง และ
ติดตั้งตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ใช้ตัวดันโซ่เมื่อผู้ผลิตยางแนะนำให้ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าโซ่
รัดแน่น ต้องยึดปลายโซ่พันล้อด้านที่ปล่อยไว้ให้แน่น หรือ
ถอดออกเพื่อป้องกันไม่ให้ฟาดโดนบังโคลนหรือใต้ท้องรถ
หากเป็นไปได้ ควรหลีกเลี่ยงการบรรทุกน้ำหนักเต็มที่เมื่อ
ใช้โซ่พันล้อ และควรลดความเร็วขณะขับขี่ ไม่ เช่นนั้น
รถยนต์อาจเกิดความเสียหาย และ/หรือ อาจทำให้ ส่ง
ผลกระทบอย่างมากต่อการบังคับและสมรรถนะของรถยนต์

ติดต้ังโซ่พันล้อที่ล้อหลังเท่านั้น ห้ามติดต้ังที่ล้อหน้า

อย่าขับรถที่ติดตั้งโซ่พันล้อบนถนนราบที่ไม่มีหิมะ การขับ
รถท่ีติดต้ังโซ่พันล้อในสภาวะดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิด
ความเสียหายกับกลไกต่าง ๆ ของรถเน่ืองจากการเสียด
ทานที่มากเกินไป

การสลับยาง
PD23A1-ACE755DD-E4BB-46A4-9F62-496D13BFF28A

SDI1662

นิสสันแนะนำว่าควรสลับยางทุก ๆ 5,000 กม. (3,000
ไมล์) สำหรับรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD) หรือทุก ๆ 10,000
กม. (6,000 ไมล์) สำหรับรุ่นขับเคล่ือนสองล้อ (2WD)
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต่างกัน
ตามนิสัยการขับขี่ของท่านและสภาพพื้นผิวถนน (โปรดดูที่
“ยาง แบน” (หน้า 6-2) สำห รับ การ เป ล่ียน ยาง)

คำเตือน:

. หลัง จากสลับยาง ให้ปรับตั้ง แรง ดันลมยาง

. ขันน็อตล้อให้แน่นหนา เมื่อขับรถยนต์เป็นระยะ
ทาง 1,000 กม. (600 ไมล์) (รวมถึงในกรณียาง
แบน ฯลฯ)

. ห้ามรวมยางอะไหล่ในการสลับยาง

. การเลือก การติดตั้ง การดูแล หรือบำรุงรักษาที่
ไม่ถูกต้องมีผลต่อความปลอดภัยของรถ และมี
โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บ
หากมีข้อสงสัย ให้สอบถามศูนย์บริการนิสสัน
หรือผู้ผลิตยาง

สำหรับรุ่นที่มีระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
(TPMS)

GUID-E2710563-2913-4908-8224-6E4268D813DE

หลังจากสลับยางแล้ว ต้องตั้งค่าระบบ TPMS ใหม่ โปรดดู
ท่ี “ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)” (หน้า 5-4)
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการรีเซ็ต

ยางสึกหรอหรือชำรุดเสียหาย
PD23A1-30CC6DEB-1C96-46A9-841D-67EBB9AFB121

SDI1663

① : เครื่องหมายเตือนดอกยางสึก
② : เครื่องหมายตำแหน่งเตือนดอกยางสึก ตำแหน่งจะ

แสดงโดย “ ”, “TWI” และอื่น ๆ ขึ้นอยู่ กับ
ประเภทของยาง

ควรตรวจสอบยางเป็นระยะ เพื่อดูการสึกหรอ รอยแตก การ
บวม หรือส่ิงที่ติดในดอกยาง ถ้าพบการสึกหรอท่ีมากเกิน
ไป รอยแตก การบวม หรือรอยฉีกขาดควรเปลี่ยนยางทันที

ยางเดิมจะมีเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึกในตัวยาง เม่ือ
เห็นเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึก ควรทำการเปลี่ยนยาง

การซ่อมแซมยางอะไหล่อย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการ
บาดเจ็บร้ายแรง ถ้าจำเป็นจะต้องซ่อมแซมยางอะไหล่
กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-25
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8-26 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

อายุยาง
PD23A1-228B8BE1-7F61-4781-9F67-E03ABE1C166F

ห้ามใช้ยางท่ีมีอายุเกินกว่าหกปี ไม่ว่ายางนั้นจะใช้งานไป
แล้วหรือไม่ก็ตาม

ยางจะเสื่อมคุณภาพลงตามอายุและตามการใช้งานของรถ
ให้นำยางเข้าตรวจสอบและถ่วงล้อสม่ำเสมอท่ีร้านซ่อม
หรือศูนย์บริการนิสสัน

การเปลี่ยนยางและล้อ
PD23A1-AE234277-C1BE-46F1-8E0D-ED221CBB7A84

คำเตือน:

ห้ามใส่ล้อหรือยางที่ เสียรูปทรง แม้ว่าจะได้รับการ
ซ่อมแซมมาแล้วก็ตาม เนื่องจากล้อหรือยางนั้นอาจ
ได้รับความเสียหายทางด้านโครงสร้าง และอาจพังได้
โดยไม่มีการเตือน

เมื่อเปลี่ยนยางให้ใช้ยางที่มีขนาด ความเร็วจำกัดของยาง
และอัตราการรับน้ำหนักเดียวกับยางเดิมที่มากับรถ (โปรด
ดูที่ “ยางและล้อ” (หน้า 9-5) สำหรับชนิดและขนาดของ
ยางและล้อที่แนะนำ) การใช้ยางอื่นที่ไม่ได้แนะนำหรือการ
ใช้ยางผสมยี่ห้อ โครงสร้าง (ยางธรรมดา ยางเสริมเข็มขัด
รัด หรือยางเรเดียล) หรือดอกยาง จะส่งผลในทางลบต่อ
การขับขี่ การเบรก การบังคับควบคุม ระยะจากพื้นถนน
ระยะตัวถังถึงยาง ระยะห่างของโซ่พันล้อ การปรับเทียบ
มาตรวัดความเร็ว มุมแสงไฟหน้า และความสูงของกันชน
ผลกระทบเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และส่งผลให้ได้
รับบาดเจ็บร้ายแรง

ถ้าต้องเปลี่ยนล้อไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ให้ใช้ล้อที่มีระยะ
ออฟเซ็ทเท่าเดิมเสมอ ล้อที่มีระยะออฟเซ็ทที่แตกต่างกัน
จะทำให้ยางสึกหรอเร็ว อาจไปลดประสิทธิภาพในการ
บังคับควบคุมรถ และ/หรือไปมีผลต่อดิสก์เบรก/ดรัมเบรก

เนื่องจากอาจมีผลทำให้ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง
และ/หรือ ผ้าเบรก/ก้ามเบรกสึกหรอเร็ว

ยื น ยั น สิ่ ง ต่ อ ไป น้ี ส ำห รั บ TPMS ( ถ้ า มี ติ ด ต้ั ง )

คำเตือน:

. หลังจากเปลี่ยนล้อหรือยางแล้ว ต้องต้ังค่าระบบ
TPMS ใหม่ (โปรดดูที่ “ระบบตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง (TPMS)” (หน้า 5-4) สำหรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการรีเซ็ต)

. หากยางอะไหล่ไม่มี TPMS ติดตั้ง เม่ือเปล่ียน
ยางหรือล้อ TPMS จะไม่ทำงานและไฟเตือน
แรงดันลมยางต่ำจะกะพริบประมาณ 1 นาที ไฟ
จะสว่าง ค้างหลังจาก 1 นาทีที่ กะพริบ โปรด
ติดต่อศูนย์บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด เพื่อทำการ
เปลี่ยนยางและ/หรือการรีเซ็ตระบบ

. การเปลี่ยนยางที่นิสสันไม่ได้กำหนดไว้อาจมีผล
ต่อการทำงานของ TPMS

. เซ็นเซอร์ TPMS อาจได้รับความเสียหายถ้าถือ
อย่าง ไม่ ถ ูกต้อง ใช้ ความระมัดระวัง เม่ือถือ
เซ็นเซอร์ TPMS

. เมื่อทำการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ TPMS อาจจำเป็น
ต้องลงทะเบียน ID กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
นิสสันเพื่อลงทะเบียน ID

. อย่าใช้ฝาปิดจุกลมยางที่นิสสันไม่ได้กำหนดไว้
ฝาปิดจุกลมยางอาจติดค้างได้

. ตรวจดูให้แน่ใจว่าฝาปิดจุกลมยางมีขนาดที่
ถูกต้องพอดี มิฉะนั้น จุกลมยางอาจอุดตันไปด้วย
ฝุ่นละออง และทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ หรือ
ทำให้แรงดันลมยางลดลงได้

การถ่วงล้อ
PD23A1-0201BE0C-9A67-422C-A87B-6E890267D904

ล้อท่ีไม่สมดุลจะมีผลกับการบังคับควบคุมรถและอายุยาง
แม้วว่าจะใช้งานตามปกติ ล้อก็อาจเสียสมดุลได้ ดังนั้น
ควรถ่วงล้อทั้งสี่ให้สมดุลตามจำเป็น

ยางอะไหล่
PD23A1-D2B7E6FC-9E87-4C2E-915B-26C37C0445AB

ยางอะไหล่ทั่วไป
PD23A1-73F76A11-0310-4D30-8665-4E08702B40B0

ยางมาตรฐาน (ขนาดเดียวกับล้อรถ) มีอยู่ในรถยนต์ของ
ท่าน
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9-2 ข้อมูลทางเทคนิค

PD23A1-CEAE5A50-CAB8-4BA6-8D4B-FCC3B1B24D70

ปริมาณความจุต่อไปนี้เป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ ปริมาณที่เติมจริงอาจแตกต่างไปจากนี้เล็กน้อย เมื่อทำการเติม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำในหมวด “8 การบำรุงรักษาและการดูแล
รักษาด้วยตนเอง” เพื่อกำหนดความจุในการเติมที่เหมาะสม

ประเภทของเหลว
ความจุ (โดยประมาณ)

น้ำมัน/สารหล่อลื่นที่แนะนำหน่วยวัด
แบบเมตริก

หน่วยวัด
แบบ US

หน่วยวัด
แบบอังกฤษ

น้ำมันเชื้อเพลิง 78 ลิตร 20-5/8
แกลลอน

17-1/8
แกลลอน

· โปรดดูที่ “ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง” (หน้า 9-3)

น้ำมันเครื่อง*1 YS23DDTT เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง 6.3 ลิตร 6-5/8 ควอต 5-1/2 ควอต · แนะนำให้ใช้ “NISSAN Motor Oil 5W-30 C3 หรือ C4” แท้ของนิสสัน
· ถ้าไม่มีน้ำมันเครื่องดังกล่าว ให้ใช้ “NISSAN Motor Oil” หรือเทียบเท่ากับเกรดและความหนืดของน้ำมันดังต่อไปนี้
· เกรดของน้ำมัน: ACEA C3 หรือ C4
· ค่าความหนืด SAE: 5W-30

การเปลี่ยนถ่ายและการเติม
*1: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดดูที่ “การเปลี่ยน
น้ำมันเครื่องและตัวกรอง”
(หน้า 8-7)

โดยไม่เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง 6.0 ลิตร 6-3/8 ควอต 5-1/4 ควอต

น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ YS23DDTT 11.1 ลิตร 11-3/4 ควอต 9-3/4 ควอต · น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์แท้ของนิสสัน (สีฟ้า) หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า
· ใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์แท้ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อะลูมิเนียมในระบบหล่อเย็น
เครื่องยนต์เป็นสนิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากใช้น้ำหล่อเย็นที่ไม่ใช่ของแท้ จำไว้ว่าการซ่อมปัญหาภายในระบบหล่อเย็น
เครื่องยนต์โดยใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่ของแท้อาจไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ถึงแม้ว่าปัญหาจะเกิด
ระหว่างที่ยังอยู่ในระยะรับประกันก็ตาม

มีถังพักน้ำ

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (ATF) - - - · Matic S ATF แท้ของนิสสัน
· นิสสันขอแนะนำให้ใช้ Matic S ATF แท้ของนิสสันกับรถรุ่นเกียร์อัตโนมัติของนิสสัน ห้ามผสมกับน้ำมันชนิดอื่น การใช้
น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพไม่เทียบเท่ากับ Matic S ATF แท้ของนิสสันอาจทำให้เกียร์อัตโนมัติเกิดความเสียหาย
ความเสียหายที่เกิดจากการใช้น้ำมันอื่น ๆ นอกเหนือจากที่แนะนำจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

น้ำมันชุดทรานสเฟอร์ 1.5 ลิตร 1-5/8 ควอต 1-3/8 ควอต · ATF D3M แท้ของนิสสัน
· การใช้น้ำมันอื่น ๆ นอกเหนือจาก ATF D3M แท้ของนิสสันอาจทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่และความคงทนของชุด
ทรานสเฟอร์ลดลง และอาจทำให้ชุดทรานสเฟอร์ได้รับความเสียหาย ซึ่งไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ เติมให้ถึงระดับน้ำมันที่เหมาะสมตามคำแนะนำใน
หมวด “8 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วย

ตนเอง”

· PSF แท้ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า
· อาจใช้ ATF ชนิด DEXRONTM VI แทนได้เช่นกัน

น้ำมันเบรก · น้ำมันเบรกแท้ของนิสสัน หรือ DOT3 ที่มีคุณภาพเทียบเท่า
น้ำมันเฟืองท้าย ด้านหน้า 0.85 ลิตร 7/8 ควอต 3/4 ควอต · น้ำมันเฟืองท้าย Hypoid Super GL-5 80W-90 แท้ของนิสสัน (mineral oil)

· นิสสันขอแนะนำให้ใช้น้ำมันเฟืองท้าย Hypoid Super GL-5 80W-90 แท้ของนิสสันเฉพาะกับเฟืองท้ายของนิสสัน
ห้ามผสมกับน้ำมันชนิดอื่น การใช้น้ำมันที่มีคุณภาพไม่เทียบเท่ากับน้ำมันเฟืองท้าย Hypoid Super GL-5 80W-90 แท้
ของนิสสัน อาจทำให้เฟืองท้ายเกิดความเสียหาย ความเสียหายที่เกิดจากการใช้น้ำมันอื่น ๆ นอกเหนือจากที่แนะนำจะ
ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

ด้านหลัง 2.85 ลิตร 3 ควอต 2-1/2 ควอต · น้ำมันเฟืองท้าย Hypoid Super-S GL-5 synthetic 75W-90 แท้ของนิสสัน
· นิสสันขอแนะนำให้ใช้น้ำมันเฟืองท้าย Hypoid Super-S GL-5 synthetic 75W-90 แท้ของนิสสันเฉพาะกับเฟืองท้าย
ของนิสสัน ห้ามผสมกับน้ำมันชนิดอื่น การใช้น้ำมันที่มีคุณภาพไม่เทียบเท่ากับน้ำมันเฟืองท้าย Hypoid Super-S GL-5
synthetic 75W-90 แท้ของนิสสัน อาจทำให้เฟืองท้ายเกิดความเสียหาย ความเสียหายที่เกิดจากการใช้น้ำมันอื่น ๆ
นอกเหนือจากที่แนะนำจะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

จาระบีอเนกประสงค์ - - - · NLGI No. 2 (จาระบีฐานสบู่ลิเทียม)
น้ำยาแอร์ - - - · HFC-134a (R-134a)
น้ำมันหล่อลื่นระบบปรับอากาศ - - - · น้ำมันระบบ A/C DH-PS(PAG) แท้ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า

น้ำมัน/สารหล่อลื่นและปริมาณความจุที่
แนะนำ

Condition: 'Except for China'/
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ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
PD23A1-98205A26-3AD9-4B1F-8857-A48DC4601D72

เครื่องยนต์ดีเซล*
PD23A1-97A49324-500D-48C4-ABCC-B5F9B3159362

เครื่องยนต์ YS23DDTT:

ต้องใช้น้ำมันดีเซลที่มีค่าซีเทนมากกว่า 50 และมีกำมะถัน
สูงสุดที่ 50 ppm (EN590)
* ถ้ามีน้ำมันดีเซลสองแบบให้เลือก ให้ใช้น้ำมันให้ถูกต้องตาม

สภาพอุณหภูมิดังต่อไปนี้

. มากกว่า −78C (208F) ... น้ำมันดีเซลสำหรับอากาศ
ร้อน

. ต่ำกว่า −78C (208F) ... น้ำมันดีเซลสำหรับอากาศ
หนาว

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันเชื้อ
เพลิงประเภทอ่ืน ๆ ในเคร่ืองยนต์ดีเซล การใช้
หรือการเติมน้ำมันอ่ืน ๆ เข้าไปกับน้ำมันดีเซล
สามารถทำให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายได้

. ห้าม ใช้ น้ำมัน เช้ือ เพลิงสำหรับอากาศร้อนที่
อุณหภูมิต่ำกว่า −78C (208F) อุณหภูมิที่เย็นจะ
ทำให้เกิดไขก่อตัวในน้ำมันเช้ือเพลิง ซ่ึงส่งผล
ทำให้ เค ร่ืองยนต์ ทำงาน ไ ด้ ไ ม่ ราบ เรี ยบ

น้ำยาแอร์และน้ำมันหล่อลื่นระบบปรับ
อากาศ

PD23A1-C73B3F0F-D600-4BFE-8BA0-FCFEAD5D4992

ระบบปรับอากาศในรถของท่านต้องใช้น้ำยาแอร์ HFC-
134a (R134a) และน้ำมันหล่อ ล่ืนระบบ A/C DH-PS
( PAG ) ของ นิส สั น ห รื อ ท่ี มี ค ุณภาพ เที ยบ เท่ า

ข้อควรระวัง:

การใช้น้ำยาแอร์และน้ำมันหล่อลื่นชนิดอ่ืนจะทำให้
ระบบเกิดความเสียหาย และอาจต้องเปลี่ยนระบบปรับ
อากาศในรถทั้งระบบใหม่

การปล่อยน้ำยาแอร์ออกสู่บรรยากาศภายนอกเป็นสิ่งต้อง
ห้ามในหลายประเทศและในหลายภูมิภาค น้ำยาแอร์ HFC-
134a (R-134a) ในรถของท่านจะไม่ทำลายโอโซนในช้ัน
บรรยากาศของโลก อย่างไรก็ตาม สารนี้อาจส่งผลกระทบ
เล็กน้อยต่อสภาวะโลกร้อน นิสสันขอแนะนำให้นำน้ำยา
แอร์นี้กลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม ติดต่อศูนย์บริการ
นิส สัน เม่ือ ต้องการรับบริการสำหรับระบบปรับอากาศ

ข้อมูลทางเทคนิค 9-3

Condition: 'Except for China'/



(270,1)

[ Edit: 2018/ 9/ 28 Model: PD23-TH ]

9-4 ข้อมูลทางเทคนิค

PD23A1-0DBB8908-01C5-4F91-8E53-8E62D232FE7C

รุ่นเครื่องยนต์ YS23DDTT

ชนิด ดีเซล4 จังหวะ

การจัดกระบอกสูบ 4กระบอกสูบ แถวเรียง

กระบอกสูบx ระยะชัก มม. (นิ้ว) 856 101.3 (3.346 6 3.988)

ปริมาตรกระบอกสูบ ซม.3 (ลบ. นิ้ว) 2,298(140.22)

ความเร็วรอบเดินเบาที่
ตำแหน่ง“N” (ว่าง)

รอบต่อนาที 750±50

การทำงานของเพลาลูกเบี้ยว โซ่ไทมิ่ง

*1: เมื่อขับรถที่ระดับสูง ความเร็วรอบเดินเบาจะเพิ่มขึ้น

เครื่องยนต์
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PD23A1-32D91669-C2F5-4E0E-BBEA-29474C1F1CB8

ยาง
ยางธรรมดา ขนาด 255/65R17 255/60R18

ยางอะไหล่ ขนาด ยางธรรมดา

กระทะล้อ

ยางธรรมดา
ขนาด 17 6 7J 18 6 7J

ออฟเซ็ต มม. (นิ้ว) 45 (1.77) 45 (1.77)

ยางอะไหล่
ขนาด ยางธรรมดา

ออฟเซ็ต ยางธรรมดา

โปรด ด ู ท่ี แ ผ่น ป้าย ค่า แรง ดัน ลม ยาง ท่ี ติ ด บน รถ ของ ท่ าน สำหรับ แรง ดัน ลม ยาง ขณะ เ ย็น ท่ี แนะนำ

PD23A1-B71682FB-3F2F-4D32-B390-D729996F92A4
หน่วย: มม. (นิ้ว)

ความยาวทั้งหมด 4,885 (192.3)*1
4,895 (192.7)*2

ความกว้างทั้งหมด 1,865 (73.4)

ความสูงทั้งหมด 1,835 (72.2)

ความกว้างฐานล้อด้าน
หน้า

1,565 (61.6)

ความกว้างฐานล้อด้าน
หลัง

1,570 (61.8)

ความยาวฐานล้อ (หน้า-
หลัง)

2,850 (112.2)

*1: ไม่มีป้ายทะเบียน
*2: มีป้ายทะเบียน

ข้อมูลทางเทคนิค 9-5

ยางและล้อ ขนาด
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9-6 ข้อมูลทางเทคนิค

PD23A1-5206BEA1-7A12-43CB-BA6A-7A72093E525E

เมื่อวางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศ หรือภูมิภาคอื่น
กรุณาตรวจสอบว่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องใช้กับรถยนต์ของ
ท่านมีจำหน่ายในประเทศ หรือภูมิภาคนั้นหรือไม่ การใช้
น้ำมันเชื้อเพลิงท่ีมีค่าออกเทน/ค่าซี เทนต่ำอาจทำให้
เครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้ ดังนั้น ให้แน่ใจว่ามีน้ำมัน
เชื้อเพลิงชนิดที่ต้องใช้ในที่ท่ีท่านจะเดินทางไป สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่แนะนำ ให้ดูในส่วน
ต้นของบทนี้

เม่ือจะย้ายการจดทะเบียนรถยนต์ของท่านไปยัง
ประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ เขตอ่ืน ให้ติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบว่ารถยนต์ของท่านอยู่ในข้อกำหนด
ของท้องถ่ินนั้นหรือไม่ ในบางกรณี รถยนต์ไม่เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของท้องถิ่น และอาจจำเป็นต้องปรับแต่งรถยนต์
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของท้องถ่ิน
นั้น ๆ นอกจากนี้ รถยนต์อาจไม่สามารถดัดแปลงเพื่อใช้ใน
บางพื้นที่ได้

กฎหมายและข้อกำหนดเก่ียวกับการควบคุมการปล่อย
ไอเสียรถยนต์ และมาตรฐานความปลอดภัยจะแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ เขต ดังนั้น คุณลักษณะ
เฉพาะของรถยนต์อาจมีความแตกต่างกัน

เมื่อต้องนำรถไปใช้ในต่างประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ
เขต ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการดัดแปลง การขนส่ง
การจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน
นิสสันจะไม่รับผิดชอบความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น

PD23A1-78A4AF94-13F4-40B4-9A89-655F96477517

ห้ามปิด พ่นสีทับ เชื่อม ตัด เจาะ สลับ หรือถอดหมายเลข
ประจำรถ (VIN)

แผ่นป้ายประจำรถยนต์
PD23A1-A0929215-3C8B-4CC6-8015-188DAF5B2B51

JVT0548X

แผ่น ป้ายประจำ รถยนต์ จะ ติด ไว้ ตามที่ แสดง ในภาพ

หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN)
PD23A1-991241BF-064B-465E-9D48-72665A1106C1

JVT0549X

หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN) ① ติดเอาไว้บนเฟรม ②
ดังที่แสดงในภาพ

หมายเลขเครื่องยนต์
PD23A1-7D293E5B-89BF-4B08-BF49-FB5689211300

JVT0367X

หมายเลข ติด ไว้ บน เคร่ืองยนต์ ตาม ท่ี แสดง ใน ภาพ

แผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง
PD23A1-315B3589-2C96-4DDF-9BBB-7B7AA6BAEEEB

STI0494

แรงดันลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู่บนแผ่นป้ายค่าแรงดัน
ล ม ย า ง ที่ ติ ด อ ย ู่ ที่ เ ส า เ ก๋ ง ก ล า ง ด้ า น ค น ขั บ

เมื่อขับรถไปต่างประเทศหรือย้ายการ
จดทะเบียนไปต่างประเทศ หมายเลขประจำรถยนต์

Condition: 'Except for China'/
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แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของระบบปรับ
อากาศ

PD23A1-6609D790-6DC1-4AD3-8CCC-920665A13E14

JVT0274X

แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของระบบปรับอากาศจะติดอยู่ใต้
ฝากระโปรงหน้าดังที่แสดงในภาพ

PD23A1-ED408375-C2BB-466F-8EAE-D2F5BB2F5A41

สำหรับประเทศที่ ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของ UN
หมายเลข 10 หรือที่เกี่ยวข้อง:

การติดตั้งตัวส่งสัญญาณ RF ในรถยนต์อาจส่งผลกับระบบ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจสอบไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อรับ
ทราบมาตรการป้องกันหรือคำแนะนำเป็นพิเศษเกี่ยวกับการ
ติด ต้ัง เม่ือมีการสอบถาม ทางศูนย์บริการนิสสันจะให้
รายละเอียดข้อมูล (ช่องความถ่ี กำลังไฟ ตำแหน่งเสารับ
สัญญาณ แนวทางการติดตั้ง และอื่น ๆ) ที่เกี่ยวข้องกับการ
ติดตั้งตามที่ท่านต้องการ

PD23A1-5A1E52D1-2BB1-4BF9-BA4C-2ACA9B768C1E

อุปกรณ์โทรคมนาคมน้ีถูกต้องตามกฎข้อบังคับของคณะ
กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (NTC)

. ระบบกุญแจอัจฉริยะ

. ระบบป้องกันการขโมยของนิสสัน (NATS)

ข้อมูลทางเทคนิค 9-7

การติดตั้งตัวส่งสัญญาณ RF หมายเลขยืนยันวิทยุและข้อมูล
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ขับขี่อย่างปลอดภัย ......................................... 5-7
เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์และขับขี่ .......................... 5-3

ข้อควรระวังในการใช้ระบบเครื่องเสียง ..................... 4-22
ของเหลว

น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-7
น้ำมันเบรก ................................................... 8-11
น้ำล้างกระจก ......................................... 8-4, 8-14
น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ..................................... 8-6

ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง ........................................... 9-3
เข็มขัดนิรภัย

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย .............................. 1-16
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช้เข็มขัดนิรภัย
แบบยึดสามจุด .............................................. 1-26
การทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ......................... 7-4
การปรับความสูงสายเข็มขัดช่วงไหล่ .................. 1-15
ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย ..................... 1-12
เข็มขัดนิรภัย ................................................. 1-12
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ............................... 1-13
ผู้ได้รับบาดเจ็บ ............................................. 1-14
ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ..................................... 2-12
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อน
แรงอัตโนมัติ ........................................ 1-33, 1-39
หญิงมีครรภ์ .................................................. 1-14

ค

ความปลอดภัย เข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็ก ................... 1-13
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก .................................... 1-13
ความร้อนสูงผิดปกติ ถ้ารถของท่านมีความร้อนสูงผิดปกติ
....................................................................... 6-9
คอมพิวเตอร์ระยะทาง .......................................... 2-25
คันเกียร์

การปลดล็อกเกียร์ .......................................... 5-14
คำแนะนำสำหรับการขับขี่แบบใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
อย่างมีประสิทธิภาพและลดคาร์บอนไดออกไซด์ ........ 5-35
เครื่องปรับอากาศด้านหลัง .................................... 4-21
เครื่องยนต์

กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ....................................... 8-9
การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ......................... 8-7
การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ............ 8-6
การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ....................... 8-6
การแสดงการทำงานของการสตาร์ท
เครื่องยนต์ ................................................... 2-21
เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น ................................ 2-5
ค่าจำเพาะเครื่องยนต์ ...................................... 9-4
จุดที่ตรวจสอบในห้องเครื่องยนต์ ........................ 8-5
ถ้ารถของท่านมีความร้อนสูงผิดปกติ ................... 6-9
น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-7
ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ .................................. 8-6
ระยะรันอิน .................................................... 5-3
หมายเลขเครื่องยนต์ ....................................... 9-6

ง

เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS ................................................................ 1-36

จ

แจ็กเสียบอุปกรณ์เสริม ......................................... 4-48

ช

ช่องลมด้านหลัง ................................................. 4-18
ช่องลมที่หลังคาของเบาะหลัง ............................... 4-18
ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus) ........ 4-47
ชุดเกียร์ การปลดล็อกคันเกียร์ ............................... 5-14

ต

ตัวตัดวงจร สายฟิวส์ ........................................... 8-18
แตร ................................................................. 2-33

ท

ที่เก็บแว่นกันแดด ............................................... 2-37
ที่นั่งคนขับ ......................................................... 2-2
ที่ปัดน้ำฝน

ใบปัดน้ำฝน .................................................. 8-13
ใบปัดน้ำฝนกระจกหลัง ................................... 8-14
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลม
หน้า ........................................................... 2-31
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล้างกระจกบังลม
หลัง ........................................................... 2-32

ที่พักแขน .......................................................... 1-8
ที่วางแก้ว ......................................................... 2-37
ที่ใส่การ์ด ......................................................... 2-39
โทรศัพท์

ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® ................. 4-50

น

นาฬิกา (Clock) ................................................. 2-28
น้ำมัน

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ......................... 8-7
น้ำมันเครื่อง .................................................. 8-7
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ ................................. 8-12
ระบบควบคุมน้ำมันเครื่อง ................................. 2-27
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น้ำมันเชื้อเพลิง
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง ....................................... 8-9
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ............................. 5-36
การไล่ลมออกจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ............... 8-9
เกจวัด .......................................................... 2-5
ฝาถังช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ........................... 3-17

น้ำล้างกระจก .............................................. 8-4, 8-14
น้ำหล่อเย็น

การตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ............ 8-6
การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ ....................... 8-6

บ

เบรก
การตรวจสอบเบรกมือ ..................................... 8-10
การทำงานของเบรกมือ ................................... 5-43
น้ำมันเบรก ................................................... 8-11
ไฟเตือน ....................................................... 2-9
ระบบช่วยเบรก .............................................. 5-41
ระบบเบรก .................................................... 5-40
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ................ 5-41
หม้อลมเบรก ................................................ 8-11

เบรกมือ
การรันอินเบรกมือ .......................................... 5-41

เบาะนั่ง
เบาะนั่ง ........................................................ 1-2
เบาะนั่งแถวสอง ............................................. 1-5
เบาะนั่งแถวสาม ............................................. 1-6
ระบบเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX ................ 1-23

เบาะนั่งด้านหน้า การปรับเบาะนั่งด้านหน้า ................. 1-2
เบาะนั่งย้ายตำแหน่งได้ ......................................... 1-8
เบาะนั่งสำหรับเด็ก .............................................. 1-17

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบเบาะนั่งด้านหน้าและด้าน
หลัง ........................................................... 1-18

แบตเตอรี่ ................................................... 8-4, 8-15
การเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ................... 8-16
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ................................. 8-16

ระบบควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าแปรผัน ................. 8-17
ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ ..................... 2-30, 2-42

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ...................................... 8-16

ป

ประตูท้าย ......................................................... 3-15
ป้าย

แผ่นป้ายค่าจำเพาะของเครื่องปรับอากาศ ............ 9-7
หมายเลขเครื่องยนต์ ....................................... 9-6
หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN) ........................... 9-6

ผ

แผงหน้าปัด ........................................................ 2-3
แผ่นบังแดด ...................................................... 2-40

ฝ

ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ................................ 3-17

พ

พนักพิงศีรษะ ..................................................... 1-9
พวงมาลัย

การปรับระดับพวงมาลัย .................................. 3-17
การแสดงการปลดล็อกพวงมาลัยผิดปกติ ............ 2-21
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ ................................. 8-12
ล็อกพวงมาลัย .............................................. 5-10
สวิตช์บนพวงมาลัยสำหรับควบคุมเครื่องเสียง ...... 4-48

เพาเวอร์
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ ................................. 8-12

ฟ

ฟังก์ชันเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) เพื่อช่วยการ
ทำงานของกล้อง ................................................ 4-13
ฟังก์ชันไฟสว่างเมื่อเข้าในรถและออกจากรถ .............. 3-7

ฟิวส์ ................................................................ 8-17
ไฟกระจกแต่งหน้า .............................................. 2-42
ไฟคอนโซล ...................................................... 2-41
ไฟเตือน

ไฟเตือน 4WD .............................................. 5-18
ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ..................................... 2-12
ไฟเตือนประตูเปิด ........................................... 2-9
ไฟเตือนไฟหน้า ............................................ 2-10
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ ........................ 2-10
ไฟเตือนระบบเบรก ......................................... 2-9
ไฟเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ...... 2-8
ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ ................................ 2-10

ไฟเตือนประตูเปิด ................................................ 2-9
ไฟเตือนไฟหน้า ................................................. 2-10
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ ............................. 2-10
ไฟเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ........... 2-8
ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ ..................................... 2-10
ไฟเตือนหลัก ..................................................... 2-11
ไฟฟ้า

กระจกหน้าต่างไฟฟ้า ..................................... 2-34
ช่องจ่ายไฟ .................................................. 2-35

ไฟส่องสว่าง
การเปลี่ยน ............................................ 8-2, 8-19
การเปลี่ยนไฟหน้า ......................................... 8-19
การเปลี่ยนหลอดไฟ ................................ 8-2, 8-19
ไฟเตือน/ไฟแสดง และเสียงเตือน ...................... 2-8
ไฟส่องสว่างภายใน ........................................ 2-40
ไฟแสดง ...................................................... 2-13
ไฟอ่านแผนที่ ............................................... 2-41
ไฟอ่านแผนที่ด้านหลัง .................................... 2-42
สวิตช์ไฟตัดหมอก ......................................... 2-31
สวิตช์ไฟหน้า ................................................ 2-29

ไฟส่องสว่างภายใน ............................................. 2-40
ไฟส่องสว่างห้องเก็บสัมภาระ ................................ 2-42
ไฟแสดง ........................................................... 2-13

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ............................... 2-15

10-3
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10-4

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต์
(MIL) .............................................................. 2-13
ไฟหน้า

การควบคุมการปรับระดับ ................................. 2-30
การเปลี่ยนหลอดไฟ ....................................... 8-19
สวิตช์ไฟหน้า ................................................ 2-29

ไฟอ่านแผนที่ .................................................... 2-41
ไฟอ่านแผนที่ด้านหลัง ......................................... 2-42

ม

มาตรวัดความเร็ว ................................................. 2-4
มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ ......................................... 2-5
มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว ................................... 2-26
มาตรวัดระยะทางรวม ............................................ 2-4
มาตรวัดและเกจวัด .............................................. 2-4

การควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด ................ 2-6

ย

ยาง
การสลับยาง .......................................... 8-3, 8-25
โซ่พันล้อ ..................................................... 8-25
ประเภทของยาง ............................................ 8-24
ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ ................................ 2-10
ยางแบน ....................................................... 6-2
ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
(TPMS) ........................................ 5-4, 6-2, 8-24
ระบบเตือนแรงดันลมยางต่ำ .............................. 5-4

ยางที่แนะนำสำหรับ 4WD .................................... 5-19
ยางแบน ............................................................ 6-2
ยางอะไหล่ ........................................................ 8-26

ร

รถ
ขนาด .......................................................... 9-5

รถยนต์
ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC) ........................................................ 5-21
หมายเลขประจำรถยนต์ (VIN) ........................... 9-6

ระบบการล็อกเฟืองท้ายตัวหลัง .............................. 5-20
ระบบกุญแจอัจฉริยะ ............................................. 3-4

ระยะการทำงานของกุญแจ ................................ 3-6
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ่อนแรง
อัตโนมัติ .................................................. 1-33, 1-39
ระบบควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ้าแปรผัน ...................... 8-17
ระบบเครื่องเสียง ................................................ 4-22

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์
(CD) ........................................ 4-28, 4-34, 4-41
สวิตช์บนพวงมาลัยสำหรับควบคุมเครื่องเสียง ...... 4-48

ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน ........... 5-22
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน ............................. 5-23
ระบบเซ็นเซอร์จอดรถ (โซนาร์) ............................. 5-38
ระบบตรวจจับและส่งสัญญาณเตือนวัตถุ และบุคคล
ที่เคลื่อนไหวจากกล้องรอบคัน (MOD) .................... 4-15
ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW) ............................. 5-28
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง (LDW) .............. 5-24
ระบบเตือนแรงดันลมยางต่ำ ................................... 5-4
ระบบถุงลม

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านข้าง ............................................. 1-30, 1-36
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านหน้า ............................................. 1-30, 1-36
ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด้านข้าง ............................................. 1-30, 1-36

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง .............. 1-36
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า ............. 1-36
ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง ........ 1-36

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง ................... 1-30
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า .................. 1-30
ระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ ........................................ 5-6
ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® ...................... 4-50

ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี ....................................... 4-50
ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) ..................... 5-41
ระบบเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX ..................... 1-23
ระบบปรับอากาศ

การซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ......................... 4-21
การทำงานของระบบปรับอากาศ ........................ 4-18
คำแนะนำเกี่ยวกับน้ำยาแอร์และน้ำมันหล่อลื่น
ระบบปรับอากาศ ........................................... 4-21
แผ่นป้ายข้อมูลจำเพาะของระบบปรับอากาศ ......... 9-7

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ..................................... 4-19
ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวัน ............................. 2-30
ระบบม่านถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านข้าง ............. 1-30
ระยะรันอิน ......................................................... 5-3
รายงานการขับขี่แบบ ECO .................................... 5-35

ล

ล็อก
ล็อกประตูท้าย .............................................. 3-15

ล็อกประตูท้าย ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูท้าย ............ 3-4
ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูท้าย ................................ 3-4
ล้อและยาง

การดูแลรักษาล้อ ............................................. 7-3
การทำความสะอาดล้ออะลูมิเนียมอัลลอย .............. 7-3
ยางและล้อ ............................................ 8-24, 9-5

ว

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์
(CD) ............................................. 4-28, 4-34, 4-41
เวลาที่ใช้ไป ...................................................... 2-26

ส

สวิตช์
การควบคุมการปรับระดับไฟหน้า ....................... 2-30
การล็อกด้วยสวิตช์ล็อกประตูไฟฟ้า ..................... 3-4
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สวิตช์ไฟตัดหมอก ......................................... 2-31
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11 บทส่งท้าย
PD23A1-E382FEC2-1FED-4E52-9FEF-5BE26C4BBF3C

ข้อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
PD23A1-44C177D5-CB2E-4D61-8B94-23469B24487D

เครื่องยนต์ดีเซล*
PD23A1-60E574A6-D3DA-4005-BA2D-E1F7281B4712

เครื่องยนต์ YS23DDTT:

ต้องใช้น้ำมันดีเซลที่มีค่าซีเทนมากกว่า 50 และมีกำมะถัน
สูงสุดที่ 50 ppm (EN590)
* ถ้ามีน้ำมันดีเซลสองแบบให้เลือก ให้ใช้น้ำมันให้

ถูกต้องตามสภาพอุณหภูมิดังต่อไปนี้

. มากกว่า −78C (208F) ... น้ำมันดีเซลสำหรับอากาศ
ร้อน

. ต่ำกว่า −78C (208F) ... น้ำมันดีเซลสำหรับอากาศ
หนาว

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันเชื้อ
เพลิงประเภทอ่ืน ๆ ในเคร่ืองยนต์ดีเซล การใช้
หรือการเติมน้ำมันอ่ืน ๆ เข้าไปกับน้ำมันดีเซล
สามารถทำให้เคร่ืองยนต์เกิดความเสียหายได้

. ห้าม ใช้ น้ำมัน เช้ือ เพลิงสำหรับอากาศร้อนที่
อุณหภูมิต่ำกว่า −78C (208F) อุณหภูมิที่เย็นจะ
ทำให้เกิดไขก่อตัวในน้ำมันเช้ือเพลิง ซ่ึงส่งผล
ทำให้ เค ร่ืองยนต์ ทำงาน ไ ด้ ไ ม่ ราบ เรี ยบ

น้ำมันเครื่องที่แนะนำ
PD23A1-BDE335F3-46F3-4207-AFAB-941D2F10193B

โปรดดูที่ “น้ำมัน/สารหล่อลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ”
(หน้า 9-2)

แรงดันลมยางขณะยางเย็น
PD23A1-9E3CE568-A19B-4D0F-A7DD-98A8DCE3CE42

โปรดดูที่แผ่นป้ายค่าแรงดันลมยางที่ติดอยู่ที่เสาเก๋งกลาง
ด้านคนขับ

PD23A1-CB8576A8-9B00-4E97-8E6F-F28C2AAD0786

. ในกรณีฉุกเฉิน ... 6-1

(ยางแบน เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ความ ร้อนสูง
ผิดปกติ การลากจูง)

. การสตาร์ทเครื่องยนต์ ... 5-1

. วิธีการอ่านมาตรวัดและเกจวัด ... 2-1

. การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด้วยตนเอง ... 8-1

. ข้อมูลทางเทคนิค ... 9-1

ข้อมูลปั๊มน้ำมัน ดัชนีอ้างอิงอย่างเร็ว
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