
ค�ำน�ำ
ขอแสดงความขอบคุณต่อท่านผู้มีอุปการะคุณที่ได้กรุณาเลือกใช้รถนิสสันรถคันนี้เราส่งมอบให้ท่านด้วยความม่ันใจเพราะผลิตขึ้นด้วยเทคนิคการผลิตท่ีทันสมัยใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ตลอดจนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด

คู่มือฉบับนี้จัดท�าขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจถึงวิธีการใช้ และบ�ารุงรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งจะท�าให้รถของท่านอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 

และมีอายุการใช้งานทนทาน ก่อนการใช้งานรถยนต์ของท่าน กรุณาอ่านหนังสือคู่มือผู้ใช้รถให้ครบถ้วน

หนังสือคู่มือการรับประกัน & การบ�ารุงรักษาจะถูกจัดให้แยกต่างหาก ซึ่งอธิบายรายละเอียดและหลักเกณฑ์การรับประกันอย่างครบถ้วน 

ศูนย์บริการนิสสันรู้ซึ้งถึงรายละเอียดของรถท่านดีที่สุด หากท่านต้องการน�ารถเข้ารับบริการ หรือเมื่อท่านมีปัญหาบางสิ่งเกี่ยวกับรถ ทางศูนย์บริการของเรายินดีที่จะบริการ

ให้เสมอ

ข้อมูลส�าคัญเพื่อความปลอดภัย

เตือนความจ�าเพื่อความปลอดภัย

การปฏิบัติตามกฎการขับขี่ที่ส�าคัญต่อไปนี้จะช่วยให้

ท่านและผู้โดยสารสามารถใช้รถได้ด้วยความปลอดภัย

 • ห้ำมขับรถขณะมึนเมำหรืออยู่ภำยใต้ฤทธิ์ยำที่มีผล
ต่อระบบประสำท

 • อย่ำใช้ควำมเรว็เกนิกว่ำทีก่ฎหมำยก�ำหนด 
 • คำดเขม็ขดันริภยัเสมอ และใช้เบำะน่ังส�ำหรับเด็ก

ทีเ่หมำะสม เดก็ทีอ่ำยรุะหว่ำง 9 - 12 ขวบ ควร
นั่งที่เบำะนั่งด้ำนหลังต้องให้ข้อมูลกำรใช้รถอย่ำง
ปลอดภยักบัผูใ้ช้รถทกุท่ำนอย่ำงสม�ำ่เสมอ 

 • ต้องทบทวนข้อมูลกำรใช้รถอย่ำงปลอดภัยในสมุด
คูม่อือย่ำงสม�ำ่เสมอ

การอ่านคู่มือ
คู่มือเล่มนี้จะมีข้อมูลของตัวเลือกทั้งหมดที่มีในรถรุ่นนี้ 

ดังน้ัน ท่านอาจพบว่าข้อมลูของตัวเลอืกบางอย่างไม่มใีน

รถของท่าน

ข้อมูลค่าจ�าเพาะและภาพประกอบทั้งหมดในคู่มือเล่ม

น้ีจะใช้ได้ ณ เวลาทีพ่มิพ์ นสิสนัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เปล่ียนแปลงค่าจ�าเพาะ หรอื การออกแบบโดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การปรับแต่งรถของท่าน
รถยนต์คนันีไ้ม่ควรถกูปรบัแต่ง การปรบัแต่งรถอาจส่ง

ผลต่อสมรรถนะการท�างาน ความปลอดภยัหรอืความ

คงทน และอาจเป็นการกระท�าผดิต่อกฏหมาย นอกจาก

น้ัน ปัญหาด้านสมรรถนะหรอืความเสยีหายอนัเกิดจาก

การปรับแต่งรถ อาจไม่อยูใ่นเงือ่นไขการรบัประกันของ

นิสสนั

โปรดอ่านเพื่อขับรถอย่างปลอดภัย

กรุณาอ่านคูม่อืการใช้งานรถยนต์ให้ถีถ้่วน ก่อนท�าการ

ขบัขี ่ เพือ่เป็นการสร้างความคุน้เคยกบัระบบควบคมุ

และการบ�ารงุรกัษาทีจ่�าเป็น ซึง่จะช่วยให้ท่านท�างานกบั

รถยนต์ได้อย่างปลอดภยัตลอด

คู่มือเล่มนี้จะใช้สัญลักษณ์ ตามด้วยค�าว่า 

ค�ำเตือน สัญลักษณ์นี้จะใช้บ่งชี้ถึงการกระท�าที่เป็น

อันตราย และอาจส่งผลให้ถึงแก่ความตายหรือการได้

รับบาดเจ็บที่รุนแรงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง 

จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนการท�างานที่ระบุไว้อย่างถูก

ต้องสมบูรณ์

สัญลักษณ์ ตามด้วยค�าว่า ข้อควรระวัง ใช้ในคู่มือ

เล่มนี้เพื่อบ่งชี้ถึงการกระท�าที่เป็นอันตราย และอาจ

ส่งผลกระทบหรือการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อบุคคล

และรถยนต์ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง จะต้อง

ปฏิบัติตามขั้นตอนการท�างานที่ระบุไว้อย่างถูกต้อง

สมบูรณ์
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SIC0697

ถ้าท่านเห็นสัญลักษณ์นี้ หมายความว่า “ห้ำมท�ำสิ่งนี้” 
หรือ “ห้ำมให้เหตุกำรณ์นี้เกิดขึ้น”

ถ้าท่านเห็นสัญลักษณ์ท่ีคล้ายคลึงกับสัญลักษณ์เหล่านี้

ในภาพประกอบ หมายความว่า ลูกศรชีไ้ปทศิทางด้าน

หน้าของรถยนต์

ลูกศรในภาพประกอบทีค่ล้ายคลึงกบัลูกศรเหล่าน้ี บ่งชี้

ถึงการเคลือ่นไหวหรอืการกระท�า

ลูกศรในภาพประกอบที่คล้ายคลึงกับลูกศรเหล่านี้ 

หมายถงึ ให้สนใจไปยงัหวัข้อทีอ่ยูใ่นรูปภาพ

Ⓒ 2012 NISSAN MOTOR CO., LTD.
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  สำรบัญภำพประกอบ

  ควำมปลอดภัย เบำะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบควำมปลอดภัยเสริม (SRS)

  แผงหน้ำปัดและระบบควบคุม

  กำรตรวจสอบและกำรปรบัตัง้ก่อนกำรขบัขี ่ กำรตรวจสอบและกำรปรบัตัง้ก่อนกำรขบัขี่

  ระบบปรับอำกำศ และเครื่องเสียง

  กำรสตำร์ทเครื่องยนต์และกำรขับขี่

  ในกรณีฉุกเฉิน

  กำรดูแลและรักษำสภำพรถ

  กำรซ่อมบ�ำรุงและกำรดูแลรักษำด้วยตนเอง

  ข้อมูลทำงเทคนิค

  ดัชนี
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0-2 สำรบัญภำพประกอบ

เบำะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบควำม
ปลอดภัยเสริม

JVC0401X

1. เข็มขัดนิรภัย
  – แบบยึดสามจุด (หน้า 1-9)
 – แบบยึดสองจุด (หน้า 1-10)
 – ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner* (หน้า  
 1-21)
 – การซ่อมบ�ารุง (หน้า 1-11)
2. ถุงลมเสริมความปลอดภัยหน้าด้านผู ้โดยสาร*  
 (หน้า 1-18)

3. ถุงลมเสริมความปลอดภัยหน้าด้านคนขับ* (หน้า  
 1-18)
4. เบาะนั่งด้านหลัง*
 – การปรับตั้ง (หน้า 1-3)
 – การพับ (หน้า 1-4)
 – เบาะนั่งส�ารอง* (หน้า 1-5)
 – เบาะนั่งส�าหรับเด็ก (หน้า 1-11)
5. หมอนพิงศีรษะ* (หน้า1-6 )

6. เบาะนั่งกลางด้านหน้า* (หน้า 1-2)
7. เบาะนั่งด้านหน้า (หน้า 1-2)
 *: ถ้ามีติดตั้ง
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สำรบัญภำพประกอบ 0-3 

ด้ำนหน้ำ ภำยนอก

JVC0260X

1. กระจกหน้าต่างไฟฟ้า* (หน้า 2-21)
2. หน้าต่าง (หน้า 2-20 )
3. เสาอากาศ (หน้า 4-7)
4. กระจกมองข้าง (หน้า 3-10)
5. กระจกส่องกันชนหน้า* (หน้า 3-11)
6. ที่ปัดน�้าฝนและฉีดน�้าล้างกระจก
 – การท�างานของสวิตช์ (หน้า 2-18)
 – การเปลี่ยนใบปัดน�้าฝน (หน้า 8-17)

7. ประตูเลื่อน* (หน้า 3-4)
8. ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง (หน้า 3-5)
9. ประตู
 – กุญแจ (หน้า 3-2)
 – ล็อกประตู (หน้า 3-3 )
 – ระบบกุญแจรีโมท* (หน้า 3-5 )
 – ระบบความปลอดภัย* (หน้า 3-6 )

10. ยาง
 – ยางและล้อ (หน้า 8-30)
 – ยางแบน (หน้า 6-2)
 – ค่าจ�าเพาะ (หน้า 9-6)
11.ไฟหน้า/สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟหรี่ การท�างานของ
 สวิตช์ (หน้า 2-15 )
 – การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน้า 8-24)
12. ไฟตัดหมอก*
 – การท�างานของสวิตช์ (หน้า 2-17)
 – การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน้า 8-24)
13. ห่วงส�าหรับลากจูง (หน้า 6-10)
*:  ถ้ามีติดตั้ง
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0-4 สำรบัญภำพประกอบ

ด้ำนหลัง ภำยนอก

JVC0260X

1. ทางออกฉุกเฉิน* (หน้า 6-12 )

2. ไล่ฝ้ากระจกหลัง* (หน้า 2-19)

3. ไฟเบรกพิเศษ (หน้า 8-24)

4. ที่ปัดน�้าฝนและฉีดน�้าล้างกระจกหลัง*

 – การท�างานของสวิตช์ (หน้า 2-18 )

 – การเปลี่ยนใบปัดน�้าฝน (หน้า 8-18)

5. กระจกส่องท้ายรถเวลาถอยหลัง* (หน้า3-12)

6. ฝาปิดช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิง

 –  การท�างาน (หน้า 3-9)

 – ข้อแนะน�าเกี่ยวกับการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง (หน้า  

9-2)

7. ชุดไฟท้าย (การเปลี่ยนหลอดไฟ) (หน้า 8-24)

8. จุดส�าหรับลากจูง (หน้า 6-11)

9. ประตูท้าย (หน้า 3-8 )

*: ถ้ามีติดตั้ง
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สำรบัญภำพประกอบ 0-5 

ห้องโดยสำร

JVC0404X

1. ไฟในห้องสัมภาระ* (หน้า 2-28) 

2. ค้อนส�าหรับทางออกฉุกเฉิน* (หน้า 6-12)

3. ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร (หน้า 2-28)

4. สวิตช์เครื่องปรับอากาศด้านหลัง* (หน้า 4-5)

5. กระจกหน้าต่างไฟฟ้า* (หน้า 2-19) 

6. ปุ่มล็อกประตูด้านใน (หน้า 3-3)

7. แผ่นบังแดด (หน้า 2-27)

8. ไฟอ่านแผนที่ (หน้า 2-27)

9. กระจกมองหลัง (หน้า 3-10)

10. ยางอะไหล่ (ใต้ตัวรถ) (หน้า 6-4)

11. น็อตยึดชั้นวางของ* (หน้า 2-25)

12. ท่อกั้น* (หน้า 2-26)

13. ฝาปิดห้องเครื่องยนต์ (หน้า 8-5)

14. กล่องเก็บของคอนโซลกลาง (หน้า 2-24)

15.เบรกมือ (แบบแท่ง)

 – การท�างาน (หน้า 3-12)

 – การจอด (หน้า 5-13)

 – การซ่อมบ�ารุง (หน้า 8-14)

*: ถ้ามีติดตั้ง
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0-6 สำรบัญภำพประกอบ

รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD)

JVI0422X

1. ช่องลมข้าง (หน้า 4-2 )
2. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู ้โดยสาร*(หน้า  
 1-18) หรือกล่องเก็บของด้านบน (หน้า 2-24)
3. ที่วางแก้ว (หน้า 2-24)
4. สวิตช์เครื่องปรับอากาศด้านหลัง* (หน้า 4-5)
5. ระบบปรบัอากาศและเครือ่งท�าความร้อน*(หน้า 4-2)
 - สวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง* (หน้า 2-19)

6. ระบบเครื่องเสียง* (หน้า 4-6)
7. คันเกียร์
 - รุ่นเกียร์อัตโนมัติ (หน้า 5-9)
 - รุ่นเกียร์ธรรมดา (หน้า 5-12)
8. สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน (หน้า 6-2)
9. ช่องลมกลาง (หน้า 4-2)
10. สวิตช์ปัดน�้าฝนและฉีดน�้าล้างกระจก (หน้า 2-18)

11.มาตรวัดและเกจวัด (หน้า 2-3)/นาฬิกา* (หน้า 2-22)
12.พวงมาลัย
 – ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ (หน้า 5-16)
 – แตร (หน้า 2-20)
 –ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านคนขับ*
 (หน้า 1-18)
13. สวิตช์กุญแจ (หน้า5-6 )
14. ไฟหน้า, สัญญาณไฟเลี้ยว และสวิตช์ไฟตัดหมอก
 – ไฟหน้า (หน้า 2-15) 
 – สัญญาณไฟเลี้ยว (หน้า 2-17)
 – ไฟในกระโปรงท้าย* (หน้า 2-17)
15. กล่องเก็บของ (หน้า 2-23)
16. ช่องเก็บของที่คอนโซลด้านล่าง (หน้า 2-24) 
17. ที่เขี่ยบุหรี่ (หน้า 2-22)
18. ช่องจ่ายไฟ*(หน้า 2-23)หรือที่จุดบุหรี่*(หน้า 2-22)
19. สวิตช ์โหมดส�าหรับหิมะ(รุ ่นเกียร ์อัตโนมัติ ) 
 (หน้า 5-13 )
20. คันล็อกปรับระดับพวงมาลัย (หน้า 3-10)
21. สวิตช์เปิดฝาช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิง* (หน้า 3-9)
22. สวิตช์ท�าความร้อน(รุ ่นเครื่องยนต์ดีเซล)*(หน้า  
 4-5)
23. สวิตช์ตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย (DPF) (รุ่นเครื่องยนต ์
 ดีเซล)* (หน้า 5-4)
24. ควบคุมระดับไฟหน้า* (หน้า 2-16)
25. สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้าง* (หน้า 3-10)
*: ถ้ามีติดตั้ง

แผงหน้ำปัด
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สำรบัญภำพประกอบ 0-7 

มำตรวัดและเกจวัด

JVC0262X

1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ (หน้า 2-3)
2. หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (หน้า 2-4)
3. มาตรวัดความเร็ว (หน้า 2-3)
4. ไฟเตือน/ไฟแสดง (หน้า 2-10)
5. สวิตช์ควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด(หน้า 
 2-9)/ปุ ่มปรับนาฬิกา*(หน้า2-22)/สวิตช์โหมด 
 คอมพิวเตอร์ระยะทาง (หน้า 2-5 )

6. สวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง (หน้า 2-5 )/ 
 สวิตช์รีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว (หน้า 2-3)
*: ถ้ามีติดตั้ง
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0-8 สำรบัญภำพประกอบ

ห้องเครื่องยนต์
เครื่องยนต์รุ่น QR20DE/QR25DE

JVC0279X

1.กรองอากาศ (หน้า 8- 16 )
2.ฝาปิดช่องเติมน�้ามันเครื่อง (หน้า 8-9)
3.ก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง (หน้า 8-8)
4.กล่องฟิวส์/สายฟิวส์ (หน้า 8-22)
5.แบตเตอรี่ (หน้า 8-20)

6.กระปุกน�้ามันพวงมาลัยพาวเวอร์ (หน้า 8-16)
7.ฝาหม้อน�้า (หน้า 8-7)
8.ถังพักน�้าหล่อเย็นเครื่องยนต์ (หน้า 8-8 )
9.สายพาน (หน้า 8-13)
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สำรบัญภำพประกอบ 0-9 

เครื่องยนต์รุ่น YD25DDTi

JVM0124X

1.กรองอากาศ (หน้า 8-16)
2.ปั้มเลี้ยง (หน้า 8-11)
3.กรองน�้ามันเชื้อเพลิง (หน้า 8-11)
4.ก้านวัดระดับน�้ามันเครื่อง (หน้า 8-8)
5.ฝาปิดช่องเติมน�้ามันเครื่อง (หน้า 8-9)

6.แบตเตอรี่ (หน้า 8-20)
7.กล่องฟิวส์/สายฟิวส์ (หน้า 8-22)
8.กระปุกน�้ามันพวงมาลัยพาวเวอร์ (หน้า 8-16)
9.ฝาหม้อน�้า (หน้า 8-7)
10.ถังพักน�้าหล่อเย็นเครื่องยนต์ (หน้า 8-8)
11.สายพาน (หน้า 8-13 )
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0-10 สำรบัญภำพประกอบ

บันทึก
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1 ควำมปลอดภัย เบำะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบควำมปลอดภัย

เสริม (SRS)
เบาะนั่ง ............................................................................................................ 1 - 2

เบาะหน้า ................................................................................................. 1 - 2

การพับเบาะนั่งกลางด้านหน้า (ถ้ามีติดตั้ง) .............................................. 1 - 3

การปรับเอน ............................................................................................ 1 - 4

การพับเบาะหลัง (ถ้ามีติดตั้ง) .................................................................. 1 - 4

เบาะนั่งส�ารอง (ถ้ามีติดตั้ง) ..................................................................... 1 - 5

หมอนพิงศีรษะ (ถ้ามีติดตั้ง) .................................................................... 1 - 6

การปรับตั้ง (ถ้ามีติดตั้ง) .......................................................................... 1 - 6

เข็มขัดนิรภัย .................................................................................................... 1 - 7

ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย ......................................................... 1 - 7

ความปลอดภัยของเด็ก ............................................................................ 1 - 8

ทารกและเด็กเล็ก..................................................................................... 1 - 9

เด็กโต ...................................................................................................... 1 - 9

หญิงมีครรภ ์............................................................................................ 1 - 9

เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย (ถ้ามีติดตั้ง) .............................. 1 - 9

การเลือกชุดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง .......................................................... 1 - 9

เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด ....................................................................... 1 - 9

การรัดเข็มขัดนิรภัย ........................................................................................ 1 - 10

การปลดเข็มขัดนิรภัยกดปุ่มบนหัวเข็มขัด  .................................................... 1 - 10

การตรวจสอบการท�างานของเข็มขัดนิรภัย .................................................... 1 - 10

เมื่อดึงสายเข็มขัดออกจากชุดดึงกลับอย่างเร็ว ....................................... 1 - 10

เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 2 จุด ..................................................................... 1 - 10

การปลดเข็มขัดนิรภัย ............................................................................ 1 - 11

เบาะนั่งส�าหรับเด็ก ........................................................................................ 1 - 11

ข้อควรระวังในการใช้เบาะนั่งส�าหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก ................. 1 - 11

การติดตั้งเบาะนั่งส�าหรับเด็ก ................................................................ 1 - 12

แบบหันหลังออก .................................................................................. 1 - 13

การติดตั้งบนเบาะหลัง - เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 2 จุด .............................. 1 - 13

การติดตั้งบนเบาะหน้า - มีถุงลมเสริมความปลอดภัยผู้โดยสารหน้า ..... 1 - 15

การติดตั้งบนเบาะหน้า - ไม่มีถุงลมเสริมความปลอดภัยผู้โดยสารหน้า 1 - 16

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) (ถ้ามีติดตั้ง) ............................................... 1 - 18

ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) ......................... 1 - 18

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ้ามีติดตั้ง) .............................. 1 - 19

ขั้นตอนการซ่อมและการเปลี่ยน ........................................................... 1 - 22
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1-2 ควำมปลอดภัย - เบำะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบควำมปลอดภัยเสริม (SRS)

เบำะนั่ง

SSS0133A  

ค�ำเตือน :
•	 ห ้ำมขับและ/หรือนั่ งรถยนต ์ขณะที่พนักพิง 
 ปรับเอนไปด้ำนหลัง เพรำะสำมำรถเกิดอันตรำยได้  
 เนื่องจำกสำยเข็มขัดช ่วงไหล่จะไม ่พำดผ่ำน 
 ล�ำตัวอย่ำงเหมำะสม เมื่อเกิดอุบัติเหตุ คุณและ 
 ผู้โดยสำรอำจถูกฟำดด้วยสำยเข็มขัดช่วงไหล่ได้  
 ซึ่งจะท�ำให้ได้รับบำดเจ็บที่คอ หรือบริเวณอื่นที่ 
 เป็นอันตรำย

•		นอกจำกนี้ คุณและผู้โดยสำรยังอำจลื่นไถลไปใต้ 
 สำยเข็มขัดช ่วงหน ้ำตักอำจท�ำให ้ได ้ รับบำด 
 เจ็บรุนแรงได้ดังนั้นเพื่อเป็นกำรป้องกันอันตรำย 
 ดังกล่ำวขณะที่รถก�ำลังแล่นพนักพิงหลังควร 
 อยู่ในต�ำแหน่งตั้งตรงให้นั่งเอนหลังชิดกับพนักพิง 
 เสมอ และปรับเข็มขัดนิรภัยให้เหมำะสม (โปรดด ู
 ที่ 1-7 )

ข้อควรระวัง :
เมื่อปรับต�ำแหน่งเบำะนั่ง ให้แน่ใจว่ำไม่ได้สัมผัสถูก
ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดควำมเสีย
หำยและ/หรือได้รับบำดเจ็บ

เบาะหน้า

ค�ำเตือน :
ไม่ควรปรับเบำะนั่งคนขับขณะขับขี่ เพื่อให้คนขับมี
สมำธิเต็มที่ในกำรบังคับควบคุมรถ

การปรับเบาะนั่งด้วยตัวเอง

ค�ำเตือน :

หลังจำกปรับเบำะนั่งแล้ว ให้ลองขยับเบำะนั่งเบำๆ 
เพื่อให้แน่ใจว่ำเบำะล็อกแน่นแล้ว ถ้ำเบำะล็อกไม่แน่น 
เบำะอำจเลื่อนกะทันหันท�ำให้ไม่สำมำรถควบคุมรถได้
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ควำมปลอดภัย - เบำะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบควำมปลอดภัยเสริม (SRS) 1-3 

กำรเลื่อนไปด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง (ถ้ำมีติดตั้ง) :
1 ดันคันปรับขึ้น ①
2.เลื่อนเบาะนั่งไปยังต�าแหน่งที่ต้องการ
3.ปล่อยคันปรับลงเพื่อล็อกเบาะนั่งให้อยู่ในต�าแหน่ง
การปรับเอน :
1.ดึงคันปรับขึ้น ②
2.เอนพนักพิงหลังไปยังต�าแหน่งที่ต้องการ
3.ปล่อยคันปรับลงเพื่อล็อกพนักพิงหลังให้อยู ่ใน
ต�าแหน่งการปรับเอนนี้

สามารถใช้เพื่อปรับพนักพิงหลังให้เหมาะสมกับคน
นั่งที่มีขนาดร่างกายต่างกัน เพื่อช่วยให้คาดเข็มขัด
นิรภัยได้พอดี (โปรดดูที่ 1-7 )
อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให้คนน่ังได้ผ่อนคลายขณะ
ที่จอดรถ
องศาในการปรับเอนพนักพิงหลังขึ้นอยู่กับรุ่นรถ และ
ต�าแหน่งเลื่อนของเบาะนั่ง

การพบัเบาะนัง่กลางด้านหน้า (ถ้ามตีดิตัง้)

SPA1366A

ในการพับพนักพิงหลังลง ให้ดึงคันล็อก ① และพับ
พนักพิงหลังลง ② 
ในการยกพนักพิงหลังขึ้น ให้กดคันล็อก ① และดึง
พนักพิงหลังขึ้น 

เบาะหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)
การปรับเบาะนั่งด้วยตัวเอง (ถ้ามีติดตั้ง)

 ค�ำเตือน :
หลงัจำกปรบัเบำะนัง่แล้ว ให้ลองขยบัเบำะนัง่เบำๆ เพือ่
ให้แน่ใจว่ำเบำะลอ็กแน่นแล้ว ถ้ำเบำะลอ็กไม่แน่น เบำะ
อำจเลือ่นกะทันหนัท�ำให้ไม่สำมำรถควบคมุรถได้

JVR0093X
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1-4 ควำมปลอดภัย - เบำะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบควำมปลอดภัยเสริม (SRS)

กำรปรับเอน

JVR0090X

1. ดึงคันปรับ ①  

2. เอนพนักพิงหลังไปยังต�าแหน่งที่ต้องการ

3. ปล่อยคันปรับลงเพื่อล็อกพนักพิงหลังให้อยู ่ใน

ต�าแหน่งการปรับเอนนี้
สามารถใช้เพื่อปรับพนักพิงหลังให้เหมาะสมกับคนนั่ง
ทีม่ขีนาดร่างกายต่างกนั เพือ่ช่วยให้คาดเขม็ขดันิรภยัได้
พอด ี(โปรดดทูี ่1-7 )
อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให้คนน่ังได้ผ่อนคลายขณะที่
จอดรถ

การพับเบาะหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)
 ค�ำเตอืน :

• ระมัดระวังอย่ำให้เข็มขัดนิรภัยเสียหำยขณะพับ 
 เบำะหลงั
• ห้ำมให้ผู้โดยสำรนั่งในห้องเก็บสัมภำระหรือเบำะ 
 หลงั เมือ่พบัเบำะหลงัลงอยู ่ กำรใช้พืน้ทีเ่หล่ำน้ีโดย 
 ไม่มเีครือ่งป้องกนัทีเ่หมำะสม อำจท�ำให้บำดเจบ็ร้ำย 

 

แรงเมือ่เกดิอบุตัเิหต ุหรอืขณะหยดุรถกะทันหนัได้
•	 ไม่ควรพบัเบำะหลงัขณะรถยนต์ก�ำลงัเคลือ่นท่ี
•	 ห้ำมพับเบำะหลังเมื่อมีคนนั่งอยู่บริเวณเบำะหลัง 
 หรือมสีมัภำระวำงอยูบ่นเบำะหลงั

 • มดัสมัภำระทกุชิ้นให้มั่นคง เพื่อป้องกันกำรเลื่อน 
หรือเคลื่อนท่ี ห้ำมวำงสมัภำระให้สงูกว่ำพนกัพงิ
หลงั

 • เมื่อเลื่อนเบำะนั่งกลับเข้ำต�ำแหน่งเดิม ให้แน่ใจ
ว่ำอยูใ่นต�ำแหน่งท่ีลอ็กอย่ำงแน่นหนำ หำกไม่ล็อก
อย่ำงแน่นหนำ ผู้โดยสำรอำจบำดเจ็บในอบุตัเิหตุ 
หรือขณะท่ีหยดุกะทันหนั

 • ติดตัง้หมอนพงิศรีษะ (ถ้ำมตีดิตัง้) กลบัเข้ำท่ีให้แน่น 
เพื่อป้องกันไม่ให้กระเด็นจำกกำรหยุดกะทันหัน
หรืออุบัติเหตุ

 • ควรปรับหมอนพิงศีรษะ (ถ้ำมีติดตั้ง) ให้ถกูต้อง 
เนือ่งจำกจะช่วยป้องกนักำรบำดเจบ็กล้ำมเนือ้ได้ควร
เปลีย่นและปรบัให้เหมำะสมทุกครัง้ เมือ่ถกูถอดออก
ไม่ว่ำจะด้วยเหตผุลใดกต็ำม

แบบ A

JVR0092X
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ควำมปลอดภัย - เบำะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบควำมปลอดภัยเสริม (SRS) 1-5 

1.  ดงึคนัลอ็ก ① และพบัพนักพงิหลังลง ② 
2. ดงึคนัลอ็ก ③ จากนัน้ยกเบาะน่ังขึน้และพบัมาด้าน 
 หน้า ④
3. พบัขาตัง้ ⑤ ของเบาะน่ังลง

แบบ B

JVR0091X

ดงึคันลอ็ก ① และพบัพนกัพงิหลังลง ② 

แบบ C

JVR0167X

ดงึคนัลอ็ก ① และพบัพนกัพงิหลงัลง ②

เบำะนั่งส�ำรอง (ถ้ำมีติดตั้ง)

SPA1326

ข้อควรระวงั :
 • ควรใช้งำนเบำะนั่งส�ำรองเมื่อรถยนต์หยุดน่ิง 

ระมัดระวังอย่ำให้หนีบมือและหลีกเล่ียงกำรบำด
เจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ

 • ระวังอย่ำให้เท้ำถูกหนีบระหว่ำงขำตั้งเบำะนั่ง
และพื้น เพรำะขำตั้งเบำะนั่งจะกำงออกเองโดย
อัตโนมัติเมื่อดึงเบำะนั่งลง

1. ดงึเบาะนัง่ส�ารองลง  ①
2. ยกพนกัพงิหลงัขึน้  ②
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หมอนพิงศีรษะ (ถ้ำมีติดตั้ง)

SSS0287

 ค�ำเตอืน :
ห้ำมขบัรถและ/หรอืนัง่รถโดยไม่มหีมอนพงิศรีษะ เพรำะ
สำมำรถเกดิอนัตรำยได้ ควรปรบัหมอนพงิศรีษะให้ถกู
ต้อง เนือ่งจำกจะช่วยป้องกนักำรบำดเจบ็จำกอบุตัเิหตไุด้
มำก ตรวจสอบควำมสงูของหมอนพงิศรีษะ หำกมผีูใ้ช้
ก่อนหน้ำ

การปรบัหมอนพงิศรีษะทีถู่กต้อง ดงัแสดงในภาพ
ปรับหมอนพิงศีรษะจนกระทั่งกึ่งกลางของหมอนพิง
ศรีษะอยูร่ะดบัเดยีวกบักึง่กลางหู

กำรปรับตั้ง (ถ้ำมีติดตั้ง)

SSS0288

1. ดงึหมอนพงิศรีษะขึน้ไปยงัต�าแหน่งทีเ่หมาะสม
2. ดนัปุม่ลอ็กลงไป ① และกดทีพ่งิศรีษะลงไปให้อยู ่
 ในต�าแหน่งทีเ่หมาะสม
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เข็มขัดนิรภัย
ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย
การคาดเขม็ขดันริภยัทีป่รบัอย่างถูกต้อง และน่ังหลังตรง
และชดิกบัพนกัพงิหลงั จะช่วยลดโอกาสทีจ่ะได้รับบาด
เจบ็หรอืเสยีชวีติ และ/หรอืช่วยลดระดบัความรุนแรงลง
ได้อย่างมาก นิสสันขอแนะน�าให้คนขับและผู้โดยสาร
ทกุคนคาดเขม็ขดันริภยัทกุคร้ังทีเ่ดนิทาง แม้ว่าต�าแหน่ง
ที่นั่งนั้นจะมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู่แล้ว
กต็าม

SSS0134A

SSS0136A

SSS0016SSS0014
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 ค�ำเตอืน:
 • เข็มขัดนิรภัยได้รับกำรออกแบบมำให้คำดแนบกับ

โครงสร้ำงกระดูกของร่ำงกำย และควรจะคำดผ่ำน
ด้ำนหน้ำของกระดูกเชิงกรำน หรือกับกระดูก
เชงิกรำน, หน้ำอก และช่วงไหล่, และต้องไม่ให้สำย
เขม็ขดัช่วงหน้ำตกัคำดผ่ำนบริเวณท้องน้อย ถ้ำคำด
เข็มขัดนิรภัยไม่ถูกต้อง อำจท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บ
ที่รนุแรงได้

 • จดัต�ำแหน่งสำยเขม็ขดัช่วงหน้ำตักไว้ให้พำดต�ำ่ และ
แนบรอบสะโพกเท่ำทีท่�ำได้ แต่ไม่ใช่คำดทีเ่อว กำร
คำดสำยเข็มขัดช่วงหน้ำตักสูงเกินไป จะเพิ่มควำม
เสี่ยงที่จะได้รับบำดเจ็บภำยในร่ำงกำยในกรณีที่เกิด
อบุตัเิหตุ 

 • ห้ำมใช้เข็มขัดนิรภัยเส ้นเดียวกันคำดผ่ำนคน
มำกกว่ำหนึ่งคนเข็มขัดหน่ึงเส้นต้องใช้กับคนคน
เดียวเท่ำนั้น กำรคำดเข็มขัดนิรภัยผ่ำนเด็กซึ่งนั่งอยู่
บนตักผู้ใหญ่จะเป็นอันตรำยได้

 • ห้ำมมีผู้โดยสำรภำยในรถมำกกว่ำจ�ำนวนเข็มขัด
นิรภัย

 • ห้ำมคำดเข็มขัดนริภยักลบัด้ำน ไม่ควรคำดสำยเขม็ขดั
ทีบ่ดิเป็นเกลยีว ซึง่จะท�ำให้ประสทิธภิำพลดลง

 • ควรปรับเข็มขัดนิรภัยให้แนบกับล�ำตัวที่สุดเท่ำที่
ท�ำได้โดยไม่อึดอัด เพื่อให้สำมำรถท�ำกำรป้องกันได้
ตำมที่ได้รับกำรออกแบบมำ สำยเข็มขัดที่หย่อนจะ
ลดประสิทธิภำพในกำรป้องกันลงอย่ำงมำก

 • คนขบัและผูโ้ดยสำรทุกคนท่ีนัง่อยูใ่นรถ ควรคำด
เข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลำ เด็กควรได้รับกำรดแูล
เร่ืองควำมปลอดภัยอย่ำงถกูต้องบนเบำะนัง่ด้ำนหลัง 
และหำกเป็นไปได้ ให้เด็กนั่งในเบำะนั่งส�ำหรบัเดก็

 • ห้ำมพำดเข็มขัดไว้ด้ำนหลังล�ำตัวหรือพำดไว้ในใต้
วงแขนให้คำดสำยเข็มขัดช่วงไหล่ผ่ำนบนไหล่และ
หน้ำอกเสมอ สำยเข็มขัดควรอยู่ห่ำงจำกใบหน้ำ
และล�ำคอ แต่ไม่หลุดออกจำกไหล่ ถ้ำคำดเข็มขัด
นิรภัยไม่ถูกต้องอำจท�ำให้เกิดกำรบำดเจ็บที่รุนแรง
ได้

 • ห้ำมท�ำกำรดัดแปลงหรือแต่งเติมใดๆ ด้วยตัวเอง 
เน่ืองจำกจะไปขัดขวำงกำรท�ำงำนของตัวปรับตึง
เข็มขัดนิรภัย หรือขัดขวำงกำรปรับควำมตึงสำย
เขม็ขัดนริภัย 

 • ควรท�ำกำรดแูลรกัษำเข็มขัดนริภัย เพือ่หลกีเลีย่งไม่
ให้สำยเข็มขัดเป้ือนน�ำ้ยำขัดส,ี น�ำ้มนั, สำรเคม ี และ
โดยเฉพำะกรดแบตเตอรีว่ธิที�ำควำมสะอำดทีถ่กูต้อง
คือใช้น�้ำสบู่อ่อน ควรเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยเส้นใหม่ 

 • ถ้ำสำยเข็มขัดลุ่ยเป็นฝอย, มีครำบสะสม หรือเสีย
หำยหำกถูกใช้งำนในกำรชนที่รุนแรง จ�ำเป็นต้อง
เปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยทั้งชุด 

 • แม้ว่ำควำมเสียหำยนั้นจะไม่เด่นชัดก็ตำมควรให้
ศนูย์บรกิำรนสิสนัตรวจสอบชดุเข็มขัดนริภัย รวม
ทั้งชุดดึงกลับและอุปกรณ์ติดตั้งหลังจำกที่มีกำรชน
เกิดข้ึนนิสสันขอแนะน�ำให้เปล่ียนชุดเข็มขัดนิรภัย

ทุกชดุท่ีมกีำรใช้งำนในขณะทีเ่กดิกำรชน เว้นแต่จะ
เป็นกำรชนเบำและเข็มขัดไม่มีร่องรอยควำมเสีย
หำย และยงัสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงถกูต้อง นอกจำก
นี ้ควรตรวจสอบชดุเข็มขัดนริภยัทีไ่ม่ได้ใช้งำนขณะ
ท่ีเกดิกำรชน และเมือ่จ�ำเป็น ให้เปลีย่นใหม่ ถ้ำพบ
ควำมเสยีหำยหรอืท�ำงำนไม่ถกูต้อง

 • เมือ่เข็มขัดนริภัยแบบ pre-tensioner (ถ้ำมตีดิตัง้) 
ถูกใช้งำนไปแล้ว ไม่ควรที่จะน�ำกลับมำใช้ใหม่อีก 
ต้องเปลีย่นใหม่พร้อมกบัชดุดงึกลบั กรณุำตดิต่อ
ศนูย์บรกิำรนสิสนั

 • กำรถอดและติดตั้งส่วนประกอบของระบบเข็มขัด
นริภยัแบบpre-tensioner (ถ้ำมีติดตั้ง) ควรด�ำเนิน
กำรโดยศูนย์บรกิำรนสิสนั

ความปลอดภัยของเด็ก

 ค�ำเตอืน :
 • ควำมปลอดภัยส�ำหรับเด็กทำรกและเด็กเล็กต้องได้

รับกำรดูแลเป็นพิเศษ เข็มขัดนิรภัยของรถอำจ
มีขนำดที่ไม่พอดีกับตัวเด็ก สำยเข็มขัดช่วงไหล่
อำจพำดมำอยู่ใกล้ใบหน้ำหรือล�ำคอมำกเกินไปสำย
เข็มขัดช่วงหน้ำตักอำจไม่แนบผ่ำนกระดูกสะโพกที่
มขีนำดเลก็ของเดก็ได้พอด ี หำกเกิดอุบัติเหตุเข็มขัด
นิรภัยที่มีขนำดไม่ถูกต้องพอดี อำจท�ำให้เกิดกำร
บำดเจ็บรุนแรงหรืออันตรำยถึงแก่ชีวิตได้

 • ให้ใช้เบำะนั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะสมเสมอ

เด็กต้องการผู้ใหญ่ช่วยในการป้องกัน โดยเดก็ต้องได้
รบัการปกป้องอย่างถกูต้อง การปกป้องทีถ่กูต้องจะขึน้
อยูกั่บขนาดของเดก็
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ทารกและเด็กเล็ก

SSS0099

นิสสันขอแนะน�าให ้ทารกและเด็กนั่งในเบาะนั่ง
ส�าหรับเด็ก คุณควรเลือกเบาะนั่งส�าหรับเด็กที่มีขนาด
เหมาะสมกับรถและเด็ก และควรท�าการติดตั้งและใช้
งานตามค�าแนะน�าของผู้ผลิตทุกครั้ง

เด็กโต

ค�ำเตือน :
 • ห้ำมปล่อยให้เด็กยืนหรือคุกเข่ำบนเบำะนั่ง

 • ห้ำมปล่อยให้เด็กอยู่ในบริเวณที่เก็บสัมภำระ ขณะที่
รถก�ำลังแล่น เด็กอำจได้รับบำดเจ็บร้ำยแรงในกรณี
ที่เกิดอุบัติเหตุ หรือหยุดกะทันหัน

เด็กที่ตัวโตกว่าเบาะนั่งส�าหรับเด็กควรนั่งบนเบาะนั่ง 

และคาดเข็มขัดนิรภัย

ถ้าต�าแหน่งที่นั่งของเด็กมีสายเข็มขัดช่วงไหล่อยู่ใกล้

กับใบหน้าและล�าคอ ควรให้เด็กนั่งบนเบาะนั่งเสริม (มี

จ�าหน่ายทั่วไป) เบาะนั่งเสริมจะช่วยยกตัวเด็กจนสาย

เข็มขัดช่วงไหล่อยู่ในต�าแหน่งที่เหมาะสม ผ่านท่อน

บนช่วงกลางไหล่ และสายเข็มขัดช่วงหน้าตักพาดต�่า

แนบกับสะโพก เบาะนั่งเสริมควรมีขนาดพอดีกับ

เบาะนั่งในรถด้วย เมื่อเด็กโตขึ้นจนสายเข็มขัดไม่อยู่

ใกล้ใบหน้าหรือล�าคออีกต่อไป ให้คาดเข็มขัดโดย 

ไม่ต้องใช้เบาะนั่งเสริม และถ้าเป็นไปได้ ควรใช้

เบาะนั่งส�าหรับเด็กโตที่มีให้เลือกหลายแบบเพื่อความ

ปลอดภัยสูงสุด

หญิงมีครรภ์
นิสสันขอแนะน�าให้หญิงมีครรภ์คาดเข็มขัดนิรภัย 
โดยควรคาดเข็มขัดให้แนบตัว และพาดสายเข็มขัด
ช่วงหน้าตักให้ต�่าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไว้บริเวณรอบ
สะโพก แต่ไม่ใช่คาดที่เอว ให้คาดเข็มขัดช่วงไหล่ผ่าน
บนไหล่และหน้าอก ต้องไม่ให้สายเข็มขัดช่วงหน้าตัก/
ช่วงไหล่คาดผ่านบริเวณท้องน้อย กรุณาปรึกษาแพทย์
ส�าหรับค�าแนะน�าแบบเฉพาะเจาะจง

ผู้ได้รับบาดเจ็บ
นิสสันขอแนะน�าให้ผู้ได้รับบาดเจ็บคาดเข็มขัดนิรภัย
กรุณาปรึกษาแพทย์ส�าหรับค�าแนะน�าแบบเฉพาะ
เจาะจง

เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย (ถ้ามี

ติดตั้ง)

การเลือกชุดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง

SSS0616

หัวเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลาง Ⓐ หรือทั้งหัว
เข็มขัดนิรภัยและลิ้นⒷ จะมีสัญลักษณ์ CENTER 
ติดไว้ ลิ้นเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางสามารถล็อก
เข้ากับหัวเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางเท่านั้น

เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด

ค�ำเตือน:
 • คนขับและผู้โดยสำรทุกคนที่น่ังอยู่ในรถควรคำด

เข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลำ
 • พนักพิงหลังไม่ควรอยู่ในต�ำแหน่งท่ีเอนมำกเกิน

กว่ำต�ำแหน่งที่นั่งได้สบำย เนื่องจำกเข็มขัดนิรภัย
จะมีประสิทธิภำพสูงสุด เมื่อผู้โดยสำรนั่งหลังตรง
และแนบกับพนักพิงหลัง
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กำรรัดเข็มขัดนิรภัย

SSS0292

1. ปรบัเบาะนัง่ (โปรดดทูี ่1-2 )
2. ดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับช้าๆ และสอด 
 ลิน้เขม็ขดัลงในหวัเขม็ขดั (เคร่ืองหมาย CENTER  
 ส�าหรบัเบาะนัง่กลาง) จนกระทัง่ได้ยนิเสยีง และลอง 
 ดงึให้แน่ใจว่าขาลอ็กถูกล็อกเรียบร้อยแล้ว
• ชุดดึงกลับได้รับกำรออกแบบให้ล็อก เมื่อมีแรง 
 กระแทกหรือหยุดกะทันหัน กำรดึงช้ำๆ ท�ำให้สำย 
 เข็มขัดเลื่อนออกมำได้ และท�ำให้คุณมีอิสระในกำร 
 เคลือ่นตวับนเบำะนัง่
•	 ถ้ำเข็มขัดนิรภัยไม่สำมำรถดึงออกจำกต�ำแหน่งดึง 
 กลบัจนสดุได้ ให้ดงึเข็มขดันิรภยัให้แน่นแล้วปล่อย  
 แล้วค่อยๆ ดึงสำยเข็มขัดนิรภัยออกมำจำกชุดดึง 
 กลบั

SSS0467

3. จัดต�าแหน่งสายเข็มขัดช่วงหน้าตักไว้ให้พาดต�่าอยู ่
 ในระดบัแนบรอบสะโพก ดงัแสดงในภาพ
4. ดงึสายเขม็ขดัช่วงไหล่ไปทางชดุดงึกลบั เพือ่ไม่ให้ม ี
 ระยะหย่อน ให้สายเขม็ขดัช่วงไหล่อยูบ่นไหล่และ 
 แนบผ่านหน้าอก

การปลดเข็มขัดนิรภัยกดปุ่มบนหัวเข็มขัด 
เขม็ขดันริภยัจะถกูดงึกลบัโดยอตัโนมติั

การตรวจสอบการท�างานของเข็มขัดนิรภัย
ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยได้รับการออกแบบให้ล็อกการ
เคลื่อนที่ของสายเข็มขัด:
•		เมื่อดึงสายเข็มขัดออกจากชุดดึงกลับอย่างเร็ว
•	 เมือ่ลดความเรว็รถยนต์ลงอย่างรวดเรว็

เพือ่เพิม่ความมัน่ใจในการใช้เขม็ขดันริภยั ให้ตรวจสอบ 
การท�างานโดยการจับสายเขม็ขดัช่วงไหล่ และดงึไปข้าง
หน้าเรว็  ๆ ชดุดงึกลบัควรจะลอ็กไม่ให้สายเขม็ขดัเลือ่น 

ออกมาได้อกี ถ้าชดุดงึกลบัไม่ลอ็กในระหว่างการตรวจ
สอบ กรุณาติดต่อศนูย์บริการนสิสันทันที

เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 2 จุด

ค�ำเตอืน:

 • คนขับและผู้โดยสำรทุกคนที่นั่งอยู่ในรถควรคำด
เข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลำ

 • พนกัพงิหลงัไม่ควรอยูใ่นต�ำแหน่งทีเ่อนมำกเกนิกว่ำ
ต�ำแหน่งท่ีนัง่ได้สบำย เนือ่งจำกเขม็ขดันิรภัยจะมี
ประสิทธิภำพสูงสุด เมื่อผู้โดยสำรนั่งหลังตรงและ
แนบกบัพนกัพงิหลงั

การรดัเขม็ขดันริภยั

SSS0448

1. สอดลิ้นเข็มขัดลงในหัวเข็มขัด( เครื่องหมาย    
 CENTER ส�าหรบัเบาะนัง่กลาง) จนกระทัง่ได้ยิน 
 เสยีง และลองดงึให้แน่ใจว่าขาลอ็กถกูลอ็กเรยีบร้อย 
 แล้ว
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SSS0541

2. ปรับความยาวของสายเข็มขัดนิรภัย ส�าหรับปรับ 
 ให้สั้นลง ให้จับลิ้นเข็มขัดนิรภัยและดึงสายเข็มขัด 
 เส้นบน ดงัแสดงในภาพ ① ส�าหรับปรับให้ยาว 
 ขึน้ ให้จบัลิน้เขม็ขดันริภยัและดงึสายเขม็ขดัเส้นล่าง  
 ดงัแสดงในภาพ ②

SSS0450

3. จัดต�าแหน่งสายเข็มขัดช่วงหน้าตักไว้ให้พาดต�่าอยู ่
 ในระดบัแนบรอบสะโพก ดังแสดงในภาพ

การปลดเข็มขัดนิรภัย

กดปุ่มบนหัวเข็มขัด

คาดเข็มขัดนิรภัยแม้ไม่ได้ใช้งาน เพื่อป้องกันจากการ

ถูกประตูหนีบ

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย
ให้ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยและส่วนประกอบโลหะ
ทัง้หมดตามระยะเวลา เพือ่ดวู่าส่วนประกอบ เช่น หวั
เขม็ขดั, ลิน้เขม็ขดั, ชดุดงึกลบั, สายยดืหยุน่ และตัวยดึ
ท�างานถกูต้องหรอืไม่ ถ้าพบว่ามชีิน้ส่วนทีห่ลวม, เสือ่ม
สภาพ, มรีอยตัด หรอืเกิดความเสียหายอย่างอื่นบนสาย
เข็มขัด ควรเปลี่ยนชุดเข็มขัดนริภยัทัง้ชดุ

ถ้ามีสิ่งสกปรกสะสมในตัวน�าสายเข็มขัดช่วงไหล่ของ
ตวัยดึเขม็ขดันริภยั เขม็ขดันริภยัจะถกูดงึกลบัได้ช้า ให้
เชด็ท�าความสะอาดตัวน�าสายเขม็ขดัช่วงไหล่ด้วยผ้าแห้ง
ทีส่ะอาด
การท�าความสะอาดสายเขม็ขดัให้ใช้น�า้สบูอ่่อน หรอื
น�า้ยาซกัแห้งท�าความสะอาด แล้วเชด็ออกด้วยผ้าแห้งที่
สะอาด ทิ้งไว้ในร่มจนเข็มขัดนิรภัยแห้ง ห้ามปล่อยให้
เขม็ขดันริภยัถกูดงึกลบัเข้าไปจนกว่าสายเขม็ขดัจะแห้ง
สนิท

เบำะนั่งส�ำหรับเด็ก
ข้อควรระวังในการใช้เบาะน่ังส�าหรับเด็กทารก 
และเด็กเล็ก

SSS0099

ค�ำเตอืน :
•	 ไม่ควรนั่งบนตักผู้ใหญ่ เนื่องจำกไม่มีทำงที่ผู้ใหญ่ 
 ซึ่งแม้จะแข็งแรงที่สุดจะสำมำรถต้ำนทำนแรง 
 กระแทกจำกอุบัติเหตุรุนแรงได้ เด็กอำจถูกอัดอยู่ 
 ระหว่ำงตวัผูใ้หญ่กบัชิน้ส่วนของรถยนต์ นอกจำกนี้  
 กำรคำดเข็มขัดนิรภัยผ่ำนเด็กที่นั่งอยู่บนตักผู้ใหญ่ 
 อำจเป็นอนัตรำยได้
•		ทำรกและเด็กเล็กต้องได้รบักำรดแูลเป็นพเิศษ เขม็ขดั 
 นิรภัยของรถอำจมีขนำดที่ไม่พอดีกับตัวเด็ก สำย 
 เข็มขัดช่วงไหล่อำจพำดมำอยู่ใกล้ใบหน้ำหรือล�ำ 
 คอมำกเกินไป สำยเข็มขัดช่วงหน้ำตักอำจไม่แนบ 
 ผ่ำนกระดูกสะโพกที่มีขนำดเล็กของเด็กได้พอดี  
 หำกเกิดอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยที่มีขนำดไม่ถูกต้อง 
 พอด ี อำจท�ำให้เกดิกำรบำดเจบ็รนุแรงหรอือนัตรำย 
 ถงึแก่ชวีติได้
•	 เมือ่มทีำรกและเดก็เลก็เดนิทำงไปกบัรถ ควรให้นัง่ 
 อยู่ในเบำะนั่งส�ำหรับเด็กที่เหมำะสม ถ้ำไม่ใช้เบำะ 
 นัง่ส�ำหรบัเดก็ อำจท�ำให้ได้รบับำดเจบ็ร้ำยแรงหรอื 
 ถงึแก่ชวีติได้
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 • เบำะนั่งส�ำหรับเด็กที่ได้รับกำรออกแบบเป็นพิเศษ
ส�ำหรบัทำรกและเดก็เลก็ มใีห้เลอืกหลำยแบบจำกผู้
ผลติหลำยรำย เมือ่เลอืกซือ้เบำะน่ังส�ำหรับเด็กควร
ลองให้เดก็นัง่ในเบำะนัง่ แล้วตรวจสอบกำรปรับต้ัง
ค่ำต่ำงๆ เพือ่ให้แน่ใจว่ำเบำะน่ังน้ันเหมำะสมกบัเด็ก 
ท�ำกำรตดิตัง้และใช้งำนตำมค�ำแนะน�ำของผูผ้ลติทกุ
ครัง้

 • นสิสนัขอแนะน�ำให้ตดิต้ังเบำะน่ังส�ำหรับเด็กไว้บน
เบำะนัง่ด้ำนหลงั ตำมสถติิของกำรเกดิอบุติัเหตุ เด็ก
ท่ีนั่งบนเบำะนั่งด้ำนหลังอย่ำงถูกต้องจะปลอดภัย
กว่ำนัง่บนเบำะนัง่ด้ำนหน้ำ

 • ท�ำกำรติดตั้งและใช้งำนเบำะนั่งส�ำหรับเด็กตำม
ค�ำแนะน�ำของผูผ้ลติทุกคร้ัง เมือ่เลอืกซือ้เบำะน่ัง
ส�ำหรบัเดก็ ให้แน่ใจว่ำได้เลอืกเบำะน่ังทีม่ขีนำด
เหมำะสมกบัเดก็และรถ เน่ืองจำกเบำะน่ังส�ำหรับ
เด็กบำงแบบอำจไม่สำมำรถติดตั้งลงในรถได้อย่ำง
เหมำะสม

 • ส�ำหรบัเบำะนัง่ส�ำหรบัเด็กแบบหันหน้ำออก ให้
ตรวจสอบจนแน่ใจว่ำสำยเขม็ขดัช่วงไหล่ไม่พำดอยู่
ใกล้กบัใบหน้ำและล�ำคอของเด็ก ถ้ำพำดอยูใ่กล้ ให้
พำดสำยเขม็ขดัไว้หลงัเบำะน่ังส�ำหรับเด็ก

 • ห้ำมติดตั้งเบำะนั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบำะนั่งด้ำนหน้ำ เนื่องจำกหำกถุงลมเสริมควำม
ปลอดภยัด้ำนหน้ำ (ถ้ำมติีดต้ัง) พองตัว อำจท�ำให้
เดก็ได้รบับำดเจบ็ร้ำยแรงหรือถงึแก่ชวิีตได้ เบำะน่ัง
ส�ำหรบัเดก็แบบหนัหลงัออกต้องใช้บนเบำะน่ังด้ำน
หลงัเท่ำนัน้

 • ควรปรับพนักพิงหลังแบบปรับได้ให้ต้ังตรงมำก
ที่สุด เพื่อให้พอดีกับเบำะนั่งส�ำหรบัเดก็

 • อำจจ�ำเป็นต้องใช้คลิ๊ปล็อกสำยเข็มขัดนิรภัยหรือ
อุปกรณ์ล็อกอื่นๆ ที่ต�ำแหน่งติดตั้งเบำะนัง่ส�ำหรบั
เดก็ ถ้ำไม่ใช้คลิ๊ปล็อก อำจท�ำให้เด็กได้รับบำดเจ็บ
จำกกำรพลิกคว�่ำของเบำะนั่งส�ำหรับเด็ก ในขณะ
ที่รถเบรกหรอืเข้ำโค้ง

 • หลงัจำกตดิตัง้เบำะนัง่ส�ำหรบัเดก็ ให้ทดสอบก่อนท่ี
จะให้เด็กนั่ง ให้ลองเอียงเบำะนั่งส�ำหรับเด็กไปทำง
ซ้ำยและทำงขวำ ลองดงึไปข้ำงหน้ำ และตรวจสอบ
ดูว่ำเบำะนัง่ยงัยดึอยูใ่นท่ีอย่ำงแน่นหนำหรอืไม่ เบำะ
น่ังส�ำหรบัเดก็ไม่ควรขยบัได้มำกกว่ำ 25 มม. (1 นิว้) 
ถ้ำเบำะนัง่ส�ำหรบัเดก็ยดึไม่แน่น ให้ดงึสำยเข็มขัด
ยึดให้ตึง หรือติดตั้งเบำะนั่งส�ำหรับเด็กบนเบำะนั่ง 
ตัวอืน่ แล้วทดสอบอกีครัง้

 • ตรวจสอบเบำะนั่งส�ำหรับเด็กในรถยนต์ของท่ำน 
เพื่อให้แน่ใจว่ำใช้ได้กับระบบเข็มขัดนิรภัยของ
รถยนต์

 • ถ้ำยึดเบำะนั่งส�ำหรับเด็กไม่แน่น โอกำสที่เด็กจะได้
รับบำดเจบ็จำกรถชน หรอืหยดุรถกะทันหนัจะเพิม่
ขึน้อย่ำงมำก

 • กำรใช้เบำะนั่งส�ำหรับเด็กอย่ำงไม่ถูกต้อง จะเพิ่ม
ควำมเสีย่งและควำมรนุแรงของกำรบำดเจบ็ของทัง้
เด็กและผูโ้ดยสำรคนอืน่ท่ีอยูใ่นรถ

 • ให้ใช้เบำะนัง่ส�ำหรับเด็กที่เหมำะสมเสมอ เบำะนั่ง
ส�ำหรับเด็กท่ีตดิตัง้ไม่เหมำะสม เมือ่เกดิอบุตัเิหตุ
อำจท�ำให้บำดเจบ็ร้ำยแรง หรอืเสยีชวีติได้

 • เมือ่ไม่ใช้เบำะนัง่ส�ำหรบัเดก็ ให้ยดึเบำะนัง่ไว้ด้วย
เขม็ขัดนริภัย เพือ่ป้องกนัไม่ให้กลิง้ไปมำในกรณท่ีี
หยดุกะทันหนั หรอืเกดิอบุตัเิหตุ

นสิสนัขอแนะน�าให้ทารกและเดก็นัง่ในเบาะนัง่ส�าหรบั

เด็ก คุณควรเลือกเบาะนั่งส�าหรับเด็กที่มีขนาด
เหมาะสมกับรถและเด็ก และควรท�าการติดตั้งและใช้
งานตามค�าแนะน�าของผูผ้ลติทกุครัง้ ถ้าเป็นไปได้ ควรใช้
เบาะนัง่ส�าหรบัเดก็โตทีม่ใีห้เลอืกหลายแบบ เพือ่ความ
ปลอดภยัสงูสดุ

ข้อควรระวงั :
โปรดจ�ำไว้ว่ำกำรปล่อยเบำะนัง่ส�ำหรบัเดก็ทิง้ไว้ในรถที่
ปิดกระจกกลำงแดด อำจท�ำให้เบำะนัง่ร้อนมำก ตรวจ
สอบพืน้ผวิเบำะและหวัเข็มขัด ก่อนให้เดก็นัง่ใน

การติดตั้งเบาะนั่งส�าหรับเด็ก
การติดต้ังบนเบาะหลงั - เขม็ขดันริภยัแบบยึด 3 จดุไม่มี
โหมดลอ็กอตัโนมติั

ค�ำเตอืน :
ทิศทำงของเบำะนั่งส�ำหรับเด็กขึ้นอยู่กับแบบของเบำะ
นัง่และขนำดของเดก็
แบบหนัหน้ำออก :

SSS0374A
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เม่ือคุณต้องติดตั้งเบาะนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหน้าออก
บนเบาะหลงั ให้ปฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปน้ี:

1. จัดต�าแหน่งเบาะนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหน้าออก

บนเบาะหลัง

 ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของผู้ผลิตในการติดตั้ง และ

การใช้งานเบาะนั่งส�าหรับเด็กเสมอ
2. ดงึลิน้เขม็ขดัสอดผ่านเบาะน่ังส�าหรับเด็ก และสอด

ลงในหวัเขม็ขดัจนกระทัง่ได้ยนิเสยีง และรู้สกึว่าถูก
ลอ็กเรยีบร้อยแล้ว

SSS0513

 เพ่ือป้องกันสายเข็มขัดช่วงหน้าตักหย่อน จ�าเป็น
ต้องยดึสายเขม็ขดัช่วงไหล่ให้แน่นด้วยคลิป๊ลอ็กⒶ 
ใช้คลิ๊ปล็อกหรืออุปกรณ์ล็อกอื่นๆ เพื่อยึดเบาะนั่ง
ส�าหรบัเดก็

 ให้แน่ใจว่าได้คาดสายเข็มขัดตามค�าแนะน�าของผู้
ผลิตเบาะนั่งส�าหรับเด็กทดสอบเบาะนั่งส�าหรับเด็ก 
ก่อนทีจ่ะให้เดก็นัง่ 

3. ให้ลองเอียงเบาะนั่งส�าหรับเด็กไปทางซ้ายและทาง
ขวา ลองดงึไปข้างหน้า ตรวจสอบดูว่าเบาะน่ังยงัยดึ
อยูใ่นทีอ่ย่างแน่นหนาหรือไม่ตรวจสอบ

4. ให้แน่ใจว่าเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็ยดึแน่น ก่อนเริม่ใช้งาน

แบบหันหลังออก :

SSS0375A

เมื่อคุณต้องติดตั้งเบาะนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังออก
บนเบาะหลงั ให้ปฏบิติัตามขัน้ตอนต่อไปนี:้

1. จดัต�าแหน่งเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็แบบหนัหลงัออกบน

เบาะหลงั

 ปฏิบติัตามค�าแนะน�าของผูผ้ลติในการติดต้ัง และ

การใช้งานเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็เสมอ

2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ่านเบาะนั่งส�าหรับเด็ก และสอด

ลงในหวัเขม็ขดัจนกระทัง่ได้ยนิเสยีง และรูส้กึว่าถกู

ล็อกเรยีบร้อยแล้ว

SSS0513

 เพือ่ป้องกันสายเขม็ขดัช่วงหน้าตกัหย่อน จ�าเป็นต้อง
 ยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ให้แน่นด้วยคล๊ิปล็อก Ⓐ 

ใช้คลิ๊ปล็อกหรืออุปกรณ์ล็อกอื่นๆ เพื่อยึดเบาะนั่ง
ส�าหรบัเดก็

 ให้แน่ใจว่าได้คาดสายเข็มขัดตามค�าแนะน�าของผู้
ผลติเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็

3. ทดสอบเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็ ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ให้
ลองเอียงเบาะนั่งส�าหรับเด็กไปทางซ้ายและทางขวา 
ลองดงึไปข้างหน้า และตรวจสอบดวู่าเบาะนัง่ยังยึด
อยูใ่นทีอ่ย่างแน่นหนาหรอืไม่

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งส�าหรับเด็กยึดแน่น 
ก่อนเริม่ใช้งาน

การตดิตัง้บนเบาะหลงั - เขม็ขดันริภยัแบบยดึ 2 จดุ

ค�ำเตอืน :
 • นิสสันขอแนะน�ำให้ติดตั้งเบำะน่ังส�ำหรับเด็กท่ีมี

เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด
 • ทิศทำงของเบำะนั่งส�ำหรับเด็กขึ้นอยู่กับแบบของ

เบำะนั่งและขนำดของเด็ก

แบบหันหน้ำออก :

SSS0512
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ถ้าคุณต้องตดิตัง้เบาะนัง่ส�าหรบัเดก็แบบหนัหน้าออกที่
มเีขม็ขดันริภยัแบบยดึ 2 จดุบนเบาะน่ังกลางด้านหลัง 
ให้ปฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปน้ี:
1. จดัต�าแหน่งเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็แบบหนัหน้าออกบน

เบาะนัง่กลางด้านหลงั
 ปฏบิตัติามค�าแนะน�าของผูผ้ลิตในการตดิตัง้ และ

การใช้งานเบาะนัง่ส�าหรับเด็กเสมอ
2. ดงึลิน้เขม็ขดัสอดผ่านเบาะน่ังส�าหรับเด็ก และสอด

ลงในหวัเขม็ขดัจนกระทัง่ได้ยนิเสยีง และรู้สกึว่าถูก
ลอ็กเรยีบร้อยแล้ว

SSS0513

3. เพือ่ป้องกนัสายเขม็ขดัช่วงหน้าตกัหย่อน จ�าเป็นต้อง
ยดึสายเขม็ขดัช่วงหน้าตกัให้แน่นด้วยคล๊ิปล็อก Ⓐ 
ใช้คลิป๊ลอ็กหรอือปุกรณ์ล็อกอืน่ๆ เพือ่ยดึเบาะน่ัง
ส�าหรบัเดก็

 ให้แน่ใจว่าได้คาดสายเข็มขัดตามค�าแนะน�าของผู้
ผลติเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็

4. ทดสอบเบาะนั่งส�าหรับเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ให้
ลองเอียงเบาะนั่งส�าหรับเด็กไปทางซ้ายและทาง

ขวา ลองดึงไปข้างหน้า และตรวจสอบดูว่าเบาะนั่ง
ยังยึดอยู่ในที่อย่างแน่นหนาหรือไม่

5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งส�าหรับเด็กยึดแน่น 
ก่อนเริม่ใช้งาน

แบบหันหลังออก :

SSS0514

ถ้าคุณต้องติดตั้งเบาะนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหลังออก
ที่มีเข็มขัดนิรภัยแบบยึด 2 จุดบนเบาะนั่งกลางด้าน
หลัง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. จดัต�าแหน่งเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็แบบหนัหลงัออกบน

เบาะนัง่กลางด้านหลงั
 ปฏิบติัตามค�าแนะน�าของผูผ้ลติในการติดต้ัง และ

การใช้งานเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็เสมอ
2. ดงึลิน้เขม็ขดัสอดผ่านเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็ และสอด

ลงในหวัเขม็ขดัจนกระทัง่ได้ยนิเสยีง และรูส้กึว่าถกู
ล็อกเรยีบร้อยแล้ว

SSS0513

3. เพื่อป้องกันสายเข็มขัดช่วงหน้าตักหย่อน จ�าเป็น
ต้องยดึสายเขม็ขดัช่วงหน้าตักให้แน่นด้วยคลิป๊ลอ็ก  
ใช้คลิ๊ปล็อกหรืออุปกรณ์ล็อกอื่นๆ เพื่อยึดเบาะนั่ง
ส�าหรบัเดก็

 ให้แน่ใจว่าได้คาดสายเข็มขัดตามค�าแนะน�าของผู้
ผลติเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็

4. ทดสอบเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็ ก่อนทีจ่ะให้เดก็นัง่ ให้
ลองเอยีงเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็ไปทางซ้ายและทางขวา 
ลองดงึไปข้างหน้า และตรวจสอบดวู่าเบาะนัง่ยังยึด
อยูใ่นทีอ่ย่างแน่นหนาหรอืไม่

5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งส�าหรับเด็กยึดแน่น 
ก่อนเริม่ใช้งาน
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SSS0300A

 ค�ำเตอืน :
 • ห้ำมติดตั้งเบำะนั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน

เบำะนั่งด้ำนหน้ำ ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำน
หน้ำจะพองตวัอย่ำงรุนแรง เบำะนัง่ส�ำหรบัเดก็แบบ
หันหลังออกอำจถูกกระแทกจำกถุงลมเสริมควำม
ปลอดภยัทีร่บัแรงกระแทกจำกด้ำนหน้ำในอบุติัเหตุ 
และอำจท�ำให้เดก็ได้รับบำดเจบ็ร้ำยแรงหรอืถงึแก่ชวิีต
ได้

 • ห้ำมติดตั้งเบำะนั่งส�ำหรับเด็กที่มีสำยยึดด้ำนบนที่
เบำะหน้ำ 

 • นสิสนัขอแนะน�ำให้ตดิต้ังเบำะน่ังส�ำหรับเด็กไว้บน
เบำะนัง่ด้ำนหลงั อย่ำงไรกต็ำม ถ้ำท่ำนจ�ำเป็นต้อง
ตดิตัง้เบำะนัง่ส�ำหรบัเดก็แบบหนัหน้ำออกทีเ่บำะนัง่ 
ผู้โดยสำรหน้ำ ให้เลื่อนเบำะนั่งผู้โดยสำรถอยไปยัง
ต�ำแหน่งหลงัสดุ

 • เบำะนัง่ส�ำหรบัเดก็ทำรกจ�ำเป็นต้องใช้แบบหันหลัง
ออก ดงันัน้จงึไม่สำมำรถใช้บนเบำะหน้ำได้

 • ห้ำมตดิตัง้เบำะนัง่ส�ำหรบัเดก็ทีต่�ำแหน่งตรงกลำงของ
เบำะนัง่แถวหน้ำ เนือ่งจำกต�ำแหน่งนีไ้ม่เหมำะในกำร
ตดิตัง้เบำะนัง่ส�ำหรบัเดก็

แบบหนัหน้ำออก :

SSS0627

ถ้าคณุต้องตดิตัง้เบาะนัง่ส�าหรบัเดก็แบบหนัหน้าออกบน
เบาะหน้า ให้ปฏิบติัตามขัน้ตอนต่อไปนี:้
1. เลือ่นเบาะนัง่ถอยไปยงัต�าแหน่งหลงัสดุ ① 
2. ปรบัความสงูของหมอนพงิศรีษะให้สงูทีส่ดุ② (ถ้ามี

ตดิตัง้)
3. จดัต�าแหน่งเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็แบบหนัหน้าออกบน

เบาะนัง่ผูโ้ดยสารหน้า ควรวางในทศิทางหันหน้าออก
เท่านัน้

ปฏบิติัตามค�าแนะน�าของผูผ้ลติในการตดิตัง้ และการใช้
งานเบาะนัง่ส�าหรับเดก็เสมอ

SSS0515

4. ดงึลิน้เขม็ขดัสอดผ่านเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็ และสอดลง
ในหัวเขม็ขดัจนกระทัง่ได้ยนิเสียง และรูสึ้กว่าถกูลอ็ก
เรียบร้อยแล้ว

 เพือ่ป้องกันสายเขม็ขดัช่วงหน้าตกัหย่อน จ�าเป็นต้อง
ยดึสายเขม็ขดัช่วงไหล่ให้แน่นด้วยคลิป๊ลอ็ก Ⓐ 

 ใช้คลิ๊ปล็อกหรืออุปกรณ์ล็อกอื่นๆ เพื่อยึดเบาะนั่ง
ส�าหรับเดก็

 ให้แน่ใจว่าได้คาดสายเขม็ขดัตามค�าแนะน�าของผูผ้ลติ
เบาะนัง่ส�าหรับเดก็

SSS0513

การติดตั้งบนเบาะหน้า - มีถุงลมเสริมความปลอดภัยผู้โดยสารหน้า
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5. เลือ่นเบาะนัง่ไปด้านหน้า เพือ่ให้เขม็ขดันิรภยัแนบ

สนทิกบัเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็

6. ทดสอบเบาะนัง่ส�าหรบัเด็ก ก่อนทีจ่ะให้เดก็น่ัง ให้

ลองเอยีงเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็ไปทางซ้ายและทางขวา 

ลองดงึไปข้างหน้า และตรวจสอบดวู่าเบาะน่ังยงัยดึ

อยูใ่นทีอ่ย่างแน่นหนาหรือไม่

7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งส�าหรับเด็กยึดแน่น 

ก่อนเริม่ใช้งาน

การติดตั้งบนเบาะหน้า - ไม่มีถุงลมเสริมความ

ปลอดภัยผู้โดยสารหน้า

ค�ำเตอืน :
 • นสิสนัขอแนะน�ำให้ตดิต้ังเบำะน่ังส�ำหรับเด็กไว้บน

เบำะนัง่ด้ำนหลงั อย่ำงไรกต็ำม ถ้ำท่ำนจ�ำเป็นต้อง
ตดิตัง้เบำะนัง่ส�ำหรบัเด็กทีเ่บำะน่ังผูโ้ดยสำรหน้ำ ให้
เลือ่นเบำะนัง่ผูโ้ดยสำรถอยไปยงัต�ำแหน่งหลงัสดุ

 • ห้ำมติดตั้งเบำะนั่งส�ำหรับเด็กที่ต�ำแหน่งตรงกลำง
ของเบำะนัง่แถวหน้ำ เน่ืองจำกต�ำแหน่งน้ีไม่เหมำะ
ในกำรตดิตัง้เบำะนัง่ส�ำหรับเด็ก

แบบหันหลงัออก :

SSS0627

ถ้าคณุต้องตดิตัง้เบาะนัง่ส�าหรบัเดก็แบบหนัหลงัออกบน
เบาะหน้า ให้ปฏิบติัตามขัน้ตอนต่อไปนี:้
1. เลือ่นเบาะนัง่ถอยไปยงัต�าแหน่งหลงัสดุ ① (ถ้ามีติด

ตัง้)
2. ปรบัความสงูของหมอนพงิศรีษะให้สงูทีส่ดุ ② (ถ้ามี

ตดิตัง้)
3. จดัต�าแหน่งเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็แบบหนัหลงัออกบน

เบาะนัง่ผูโ้ดยสารหน้า
 ปฏบิติัตามค�าแนะน�าของผูผ้ลติในการติดต้ัง และการ

ใช้งานเบาะนัง่ส�าหรับเดก็เสมอ

SSS0869

4. ดงึลิน้เขม็ขดัสอดผ่านเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็ และสอด

ลงในหวัเขม็ขดัจนกระทัง่ได้ยินเสียง และรูสึ้กว่าถกู

ลอ็กเรยีบร้อยแล้ว

 เพือ่ป้องกันสายเขม็ขดัช่วงหน้าตกัหย่อน จ�าเป็นต้อง

ยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ให้แน่นด้วยคลิ๊ปล็อกⒶใช้

คลิป๊ลอ็กหรอือปุกรณ์ลอ็กอืน่ๆ เพือ่ยึดเบาะนัง่

ส�าหรบัเดก็

 ให้แน่ใจว่าได้คาดสายเข็มขัดตามค�าแนะน�าของผู้

ผลิตเบาะนั่งส�าหรับเด็ก

SSS0513

5. เลือ่นเบาะนัง่ไปด้านหน้า เพือ่ให้เขม็ขดันริภยัแนบ

สนทิกับเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็

6. ทดสอบเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็ ก่อนทีจ่ะให้เดก็นัง่ ให้

ลองเอยีงเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็ไปทางซ้ายและทางขวา 

ลองดงึไปข้างหน้า ตรวจสอบดวู่าเบาะนัง่ยังยึดอยู่

ในทีอ่ย่างแน่นหนาหรอืไม่

7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งส�าหรับเด็กยึดแน่น

ก่อนเริม่ใช้งาน
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แบบหนัหน้ำออก :

SSS0627

ถ้าคุณต้องติดตั้งเบาะนั่งส�าหรับเด็กแบบหันหน้าออก

บนเบาะหน้า ให้ปฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปน้ี:

1. เลือ่นเบาะนัง่ถอยไปยงัต�าแหน่งหลังสดุ ① 

2. ปรับความสูงของหมอนพิงศีรษะให ้สูงที่สุด          

② (ถ้ามตีดิตัง้)

3. จดัต�าแหน่งเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็แบบหนัหน้าออกบน

เบาะนั่งผู้โดยสารหน้า ควรวางในทิศทางหันหน้า

ออกเท่านัน้

 ปฏบิตัติามค�าแนะน�าของผูผ้ลิตในการตดิตัง้ และ

การใช้งานเบาะนัง่ส�าหรับเดก็เสมอ

SSS0515

4. ดงึลิน้เขม็ขดัสอดผ่านเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็ และสอด

ลงในหวัเขม็ขดัจนกระทัง่ได้ยนิเสยีง และรูส้กึว่าถกู

ล็อกเรยีบร้อยแล้ว

 เพือ่ป้องกันสายเขม็ขดัช่วงหน้าตักหย่อน จ�าเป็นต้อง

ยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ให้แน่นด้วยคลิ๊ปล็อกⒶใช้

คล๊ิปลอ็กหรอือปุกรณ์ลอ็กอืน่ๆ เพือ่ยดึเบาะนัง่

ส�าหรบัเดก็

 ให้แน่ใจว่าได้คาดสายเข็มขัดตามค�าแนะน�าของผู้

ผลิตเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็

SSS0513

5. เลือ่นเบาะนัง่ไปด้านหน้า เพือ่ให้เขม็ขดันริภยัแนบ

สนทิกับเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็

6. ทดสอบเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็ ก่อนทีจ่ะให้เดก็นัง่ ให้

ลองเอยีงเบาะนัง่ส�าหรบัเดก็ไปทางซ้ายและทางขวา 

ลองดงึไปข้างหน้า ตรวจสอบดวู่าเบาะนัง่ยังยึดอยู่

ในทีอ่ย่างแน่นหนาหรอืไม่

7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งส�าหรับเด็กยึดแน่น 

ก่อนเริม่ใช้งาน
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SSS0132A

SSS0131A

ระบบควำมปลอดภัยเสริม (SRS) (ถ้ำมี

ติดตั้ง)
ข้อควรระวงัเกีย่วกบัระบบความปลอดภัยเสรมิ (SRS)

ในหมวดระบบความปลอดภยัเสรมิ (SRS) จะมข้ีอมลูส�าคญั
ทีเ่กีย่วข้องกบัถงุลมเสริมความปลอดภยัด้านหน้าฝ่ังคนขบั
และฝ่ังผูโ้ดยสาร และเขม็ขดันริภยัแบบ Pre-tensioner
ระบบถงุลมเสรมิความปลอดภยัด้านหน้า
ระบบนี้จะช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณศีรษะและ
ทรวงอกของคนขบั และ/หรอืผูโ้ดยสารหน้าเมือ่เกดิการชน
ทางด้านหน้า ถงุลมเสรมิความปลอดภยัด้านหน้าได้รบัการ
ออกแบบให้พองตวั เมือ่รถมแีรงปะทะมาจากด้านหน้า
SRS ออกแบบมาส�าหรบั เสรมิ การป้องกนัจากอบุตัเิหตุ
ของเขม็ขดันริภยัด้านคนขบัและด้านผูโ้ดยสาร และ ไม่
ได้ ออกแบบมาเพือ่ ทดแทน เขม็ขดันริภยั ระบบความ
ปลอดภัยเสริม (SRS) สามารถช่วยรักษาชีวิต และ
ลดการบาดเจ็บที่รุนแรงได้ อย่างไรกต็าม ถงุลมเสรมิ
ความปลอดภยัทีพ่องตวั อาจท�าให้เกิดแผลถลอกหรือ 
การบาดเจ็บอื่นๆ ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ได้
ป้องกันส่วนล่างของร่างกาย ควรคาดเขม็ขดันริภยั
ให้ถูกต้อง และผูโ้ดยสารควรอยูห่่างจากพวงมาลยัและ
แผงหน้าปัดในระยะทีเ่หมาะสมตลอดเวลา ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยจะพองอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยปกป้องผู้
โดยสาร แรงปะทะจากการพองตวัของถงุลมเสรมิความ
ปลอดภัยอาจเพิม่ความเสีย่งทีจ่ะได้รบับาดเจบ็ หาก 
ผูโ้ดยสารนัง่อยูใ่กล้ถงุลมเสรมิความปลอดภยัมากเกนิไป
ในขณะทีถ่งุลมพองตวัถงุลมเสรมิความปลอดภยัจะแฟบ
ลงอย่างรวดเรว็หลงัจาก ถกูกระตุน้ให้ท�างาน

SRS จะท�ำงำนเม่ือสวิตช์กุญแจอยู่ในต�ำแหน่ง “ON” หรอื 
“START” เท่ำนัน้ 
เมือ่บดิสวิตช์กุญแจไปยังต�ำแหน่ง “ON” ไฟเตอืนระบบ
ถงุลมเสริมควำมปลอดภัย (SRS) จะสว่ำงข้ึนเป็นเวลำ
ประมำณ 7 วินำทีแล้วจะดับลง ซ่ึงแสดงว่ำระบบถุงลมเสรมิ
ควำมปลอดภัย SRS ท�ำงำนปกต ิ(โปรดดทูี ่1-20)

ค�ำเตือน:
 • โดยปกตถิงุลมเสรมิควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำจะไม่พอง

ตวัถ้ำเกิดกำรชนทำงด้ำนข้ำง, ด้ำนหลัง, พลิกคว�ำ่ หรอื 
ชนด้ำนหน้ำแต่ไม่รนุแรง ควรคำดเข็มขัดนริภัยอย่ำง
ถกูต้องเสมอ เพ่ือช่วยลดควำมเส่ียงและควำมรนุแรง 
ของกำรบำดเจบ็

 • เข็มขัดนริภัยและถงุลมเสรมิควำมปลอดภยัด้ำนหน้ำ
จะมปีระสิทธิภำพสูงสุด เมือ่คุณน่ังตวัตรงและเอำหลงั
แนบกับพนกัพิงหลัง ถงุลมเสรมิควำมปลอดภยัด้ำน
หน้ำจะพองตวัอย่ำงรนุแรง ถ้ำคุณไม่คำดเขม็ขดันิรภยั, 
นัง่โน้มตวัไปข้ำงหน้ำ, นัง่ชดิด้ำนข้ำง หรอืน่ังไม่ตรง
ต�ำแหน่ง จะเพิ่มควำมเสี่ยงที่คุณและผู ้โดยสำร
จะได้รับบำดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้หำกเกิดอุบัติเหตุ 
นอกจำกนี ้ คณุและผูโ้ดยสำรอำจได้รบับำดเจบ็ร้ำยแรง
จำกกำรพองตวัของถงุลมเสรมิควำมปลอดภยั ถ้ำนัง่
ใกล้ถงุลมมำกเกินไป ให้นัง่เอำหลงัชดิกบัพนกัพงิหลงั 
และห่ำงจำกพวงมำลัยในระยะทีเ่หมำะสมตลอดเวลำ 
คำดเข็มขัดนริภัยเสมอ
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ค�ำเตือน :
 • ห้ำมปล่อยให้เด็กนั่งรถโดยไม่คำดเข็มขัดนิรภัย 

หรือไม่นั่งบนเบำะนั่งส�ำหรับเด็ก และห้ำมปล่อย
ให้เด็กยื่นมือหรือหน้ำออกทำงหน้ำต่ำง ห้ำมอุ้ม
เด็กไว้บนตักหรือในอ้อมแขน ตัวอย่ำงต�ำแหน่ง
กำรนั่งที่เป็นอันตรำยแสดงอยู่ในภำพประกอบ

 • เด็กอำจได้รับบำดเจ็บสำหัสหรือเสียชีวิต หำกถุง
ลมเสริมควำมปลอดภัยพองตัวโดยที่เด็กไม่คำด
เข็มขัดนิรภัย หรือไม่นั่งบนเบำะนั่งส�ำหรับเด็ก

 • อย่ำติดตั้งเบำะนั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบำะนั่งด้ำนหน้ำ ถ้ำรถยนต์ของคุณมีระบบถุงลม
เสริมควำมปลอดภัยของผู้โดยสำรหน้ำ เนื่องจำก
หำกถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำพองตัว 
อำจท�ำให้เด็กได้รับบำดเจ็บร้ำยแรงหรือถึงแก่ชีวิต
ได้ (โปรดดูที่ 1-11)

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ้ามีติด

ตั้ง)
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจท�างาน
พร้อมกับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยในการชน
บางแบบ โดยท�างานพร้อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย
และหูยึด ซึ่งจะช่วยดึงสายเข็มขัดกลับทันทีที่รถชน 
ซึ่งจะช่วยเหนี่ยวรั้งผู้โดยสารไว้กับเบาะนั่งด้านหน้า 
(โปรดดูที่ 1-21 )

SSS0006

SSS0007

SSS0008

SSS0009

SSS0099

SSS0100
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ป้ายเตอืนถงุลมเสรมิความปลอดภยั

JVR0081X

ถงุลมเสรมิควำมปลอดภยั SRS :
ป้ายเตอืน ① อยูห่น้าแผ่นบงัแดด (ด้านผูโ้ดยสารหน้า 
และ/หรอืด้านคนขบั)
ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยผู้โดยสำรหน้ำ SRS :
ป้ายเตอืน ② (ถ้ามตีดิตัง้) อยูด้่านข้างของแผงหน้าปัด
ด้านผูโ้ดยสาร
ป้ายนี้จะเตือนไม่ให้ติดตั้งเบาะนั่งส�าหรับเด็กแบบหัน
หลังออกบนเบาะนัง่ผูโ้ดยสารหน้า เน่ืองจากการตดิ
ตั้งเบาะนั่งส�าหรับเด็กในต�าแหน่งนี้อาจท�าให้ทารกได้
รบับาดเจบ็ร้ายแรง ถ้าถุงลมเสริมความปลอดภยัพอง
ตัวเมื่อเกิดการชนในรถยนต์ที่มีระบบถุงลมเสริมความ
ปลอดภยัด้านหน้า ควรตดิตัง้เบาะน่ังส�าหรับเดก็แบบหัน
หลังออกบนเบาะนัง่ด้านหลังเท่าน้ัน “อนัตรายร้ายแรง! 
ห้ามตดิตัง้เบาะนัง่ส�าหรบัเด็กแบบหันหลังออก บนเบาะ
นัง่หน้าทีม่ถีงุลมเสรมิความปลอดภยัอยูข้่างหน้า!"
เม่ือตดิตัง้เบาะนัง่ส�าหรบัเด็กในรถยนต์ของท่าน ให้
ปฏิบัติตามข้ันตอนการติดตั้งของผู้ผลิตเบาะนั่งส�าหรับ
เดก็เสมอส�าหรบัข้อมลูเพิม่เตมิ โปรดดูที ่ 1-11

ไฟเตอืนถงุลมเสรมิความปลอดภยั SRS

SPA1097

ไฟเตอืนถงุลมเสริมความปลอดภยั SRS ทีแ่สดง  ขึน้ 
บนแผงหน้าปัด จะตรวจสอบวงจรของถงุลมเสรมิความ
ปลอดภยัด้านหน้า, เข็มขัดนริภยัแบบ Pre-tensioner และ 
ผงัวงจรท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด
เมือ่บดิสวติช์กุญแจไปยงัต�าแหน่ง “ON” หรือ “START” 
ไฟเตอืนระบบถงุลมเสริมความปลอดภยั (SRS) จะสว่างข้ึน
เป็นเวลาประมาณ 7 วนิาทแีล้วจะดบัลง ซึง่แสดงว่าถงุลม
เสรมิความปลอดภยั SRS ยงัท�างานได้เป็นปกติ
ถ้าสภาวะต่อไปนีเ้กิดขึน้ แสดงว่าระบบถงุลมเสรมิความ
ปลอดภยั SRS และ/หรือเข็มขัดนริภยัแบบ Pre-tensioner 
ต้องได้รับการบริการ:

 • ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) 
สว่างนานกว่า 7 วินาที

 • ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) 
กะพริบเป็นครั้งคราว

 • ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS)  
ไม่สว่างขึ้นเลย

ถ้าไฟเตอืนเป็นไปตามนี ้แสดงว่าถงุลมเสริมความปลอดภยั 
หรอืเขม็ขดันริภยัแบบ Pre-tensioner อาจท�างานไม่ปกติ ซึง่
ต้องได้รบัการตรวจสอบและซ่อมแซม กรณุาติดต่อศนูย์
บรกิารนสิสนัทนัที

ระบบถงุลมเสริมความปลอดภยั

JVR0084X

1. โมดลุถงุลมเสริมความปลอดภยัด้านหน้า (ถ้ามตีดิตัง้)
2. เซน็เซอร์ตรวจจับพืน้ทีก่ารชน (ถ้ามตีดิตัง้)
3. ชดุเซน็เซอร์วเิคราะห์ถงุลมเสรมิความปลอดภยั (ถ้ามี

ติดต้ัง)
4. ตัวดงึกลบัเขม็ขดันริภยัแบบ Pre-tensioner (ถ้ามตีดิตัง้)

ค�ำเตือน
 • ห ้ำมวำงวัตถุ ใดๆ ไว ้บนฝำครอบพวงมำลัย

และบนแผงหน้ำปัด ห้ำมวำงวัตถุใดๆ ไว้ระหว่ำง 
ผู้โดยสำรกับฝำครอบพวงมำลัย และบนแผงหน้ำ
ปัด เนื่องจำกวัตถุเหล่ำนั้นอำจกระเด็นลอยออกมำ
จนเกิดอันตรำยและท�ำให้ได้รับบำดเจ็บ ถ้ำถุงลม
เสริมควำมปลอดภัยพองตัว

 • หลังจำกกำรพองตัว ชิ้นส่วนของระบบถุงลมเสริม 
ควำมปลอดภัยบำงชิ้นจะร้อน ห้ำมสัมผัส เนื่องจำก
อำจท�ำให้เกิดแผลไหม้ได้

 • ไม่ควรท�ำกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ กับชิ้นส่วนหรือ
สำยไฟของระบบถุงลมเสริมควำมถัยด้วยตัวคุณ
เอง เพื่อป้องกันไม่ให้ถุงลมเสริมควำมปลอดภัย
พองตัวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือท�ำให้ระบบถุงลมเสริม
ควำมปลอดภัยเสียหำย
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 • ห้ำมดัดแปลงระบบไฟฟ้ำ, ระบบรองรับน�้ำหนัก, 
โครงสร้ำงด้ำนหน้ำ และแผงประตูด้วยตัวคุณเอง 
เนื่องจำกจะมีผลกับกำรท�ำงำนของระบบถุงลม
เสริมควำมปลอดภัย

 • กำรเข้ำไปรบกวนระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย
อำจท�ำให้ได้รับบำดเจ็บร้ำยแรง กำรรบกวนรวมถึง
กำรวำงสิ่งของไว้บนฝำครอบพวงมำลัยและแผง
หน้ำปัด หรือกำรติดตั้งขอบเข้ำที่รอบๆ ระบบถุงลม
เสริมควำมปลอดภัย

 • กำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับระบบถุงลมเสริมควำม
ปลอดภัยควรด�ำเนินกำรโดยศูนย์บริกำรนิสสัน 
ห้ำมเปลี่ยนหรือถอดสำยไฟ SRS ไม่ควรใช้อุปกรณ์
ทดสอบทำงไฟฟ้ำ หรือไขควงวัดไฟที่ไม่ได้รับ
อนุญำตกับระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัย

 • ขัว้ต่อชดุสำยไฟ SRS จะเป็นสเีหลอืง และ/หรือสส้ีม

เพ่ือให้สังเกตได้ง่ายเมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพอง
ตัว จะได้ยินเสียงดังและมีควันออกมา ควันนี้ไม่เป็น
อันตรายและไม่ไวไฟ ควรระมัดระวังไม่สูดดมควัน
นี้เข้าไป เนื่องจากอาจท�าให้ระคายเคืองและส�าลักได้ 
ส�าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาเกีย่วกบัระบบหายใจ ควรรีบออกไป
สดูอากาศบรสิทุธิท์นัที

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าถุงลม

เสริม

ความปลอดภัยด้านหน้าของคนขับติดตั้งอยู่ตรงกลาง

พวงมาลัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าของผู้
โดยสาร (ถ้ามติีดต้ัง) ติดต้ังอยูท่ีแ่ผงหน้าปัดบนกล่อง
เกบ็ของระบบ

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้านั้นถูกออกแบบให้
พองตวัเมือ่เกิดการชนทีร่นุแรงทางด้านหน้า แต่ก็อาจจะ
พองตวัหากแรงทีเ่กิดจากการชนรปูแบบอืน่ใกล้เคยีงกับ
แรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด้านหน้า และอาจไม่
พองตวัในการชนจากด้านหน้าบางแบบ สภาพความเสยี
หายของรถ (หรอืไม่เสยีหายเลย) ไม่ได้เก่ียวข้องกับการ
ท�างานท่ีถกูต้องของถงุลมเสริมความปลอดภยัด้านหน้า
เสมอไป

ระบบเขม็ขดันริภยัแบบ Pre-tensioner (ถ้ามตีดิตัง้) 

 ค�ำเตอืน :
 • เขม็ขัดนริภัยแบบ Pre-tensioner ไม่สำมำรถน�ำกลบั

มำใช้ใหม่ได้อกี หำกถกูใช้งำนไปแล้ว โดยต้องเปลีย่น
ทัง้ชดุพร้อมกบัชดุดงึกลบัและหวัลอ็ก

 • ในกรณีที่เกิดกำรชน แต่เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre- 
tensioner ไม่ได้ถกูกระตุน้ให้ท�ำงำน ให้แน่ใจว่ำมกีำร
ตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner 
และถ้ำจ�ำเป็น ให้เปลีย่นใหม่โดยศนูย์บรกิำรนสิสนั

 • ห้ำมดัดแปลงชิ้นส่วนใดๆ หรือสำยไฟของระบบ

เข็มขัดนริภัยแบบ Pre-tensioner ด้วยตวัคณุเอง 
เพือ่ป้องกนัไม่ให้เข็มขัดนริภยัแบบ Pre-tensioner 
ท�ำงำนโดยไม่ได้ตัง้ใจ หรอืท�ำให้ระบบเขม็ขดันริภยั
แบบ Pre-tensioner เกดิควำมเสยีหำย

 • กำรปฏิบัติงำนเก่ียวกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ  
Pre-tensioner ควรด�ำเนนิกำรโดยศูนย์บรกิำรนสิสนั 
ห้ำมเปลีย่นหรอืถอดสำยไฟ SRS ไม่ควรใช้อปุกรณ์
ทดสอบทำงไฟฟ้ำ หรือไขควงวัดไฟที่ไม่ได้รับ
อนญุำตกบัระบบเข็มขัดนริภยัแบบ Pre-tensioner

 • ถ้ำคุณต้องกำรท�ำลำยเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-ten-
sioner หรอืท�ำลำยรถ กรณุำตดิต่อศูนย์บรกิำรนสิสนั 
ข้ันตอนกำรท�ำลำยเข็มขัดนริภยัแบบ Pre-tensioner 
ท่ีถกูต้องมรีะบไุว้ในคูม่อืกำรบรกิำรของนสิสนั กำร
ท�ำลำยท่ีไม่ถกูต้องอำจท�ำให้ได้รบับำดเจบ็ได้

เขม็ขดันริภยัแบบ Pre-tensioner จะอยู่ภายในตวัยึด และ
ชดุดงึกลบัของเขม็ขดันริภยัด้านหน้า เขม็ขดันริภยัแบบ
นีจ้ะมกีารใช้งานเหมอืนกับเขม็ขดันริภยัทัว่ไป
เมือ่เขม็ขดันริภยัแบบ Pre-tensioner ท�างาน จะได้ยิน
เสยีงดงัและมคีวนัออกมา ควนันีไ้ม่เป็นอันตรายและไม่
ไวไฟ ควรระมดัระวงัไม่สดูดมควนันีเ้ข้าไป เนือ่งจาก
อาจท�าให้ระคายเคอืงและส�าลกัได้ ส�าหรบัผูท้ีม่ปัีญหา
เก่ียวกับระบบหายใจ ควรรบีออกไปสูดอากาศบรสุิทธิ์
ทนัที
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ขั้นตอนการซ่อมและการเปลี่ยน

ค�ำเตือน :
 • เมื่อถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำนหน้ำพองตัว

แล้ว โมดุลถุงลมจะไม่ท�ำงำนอีก และต้องเปลี่ยน
ใหม่ ต้องให้ศูนย์บริกำรนิสสันเปลี่ยนโมดุลถุงลม
ใหม่ เพรำะไม่สำมำรถซ่อมโมดุลถุงลมที่พองตัว
แล้วได้ถ้ำเกิดควำมเสียหำยใดๆ ขึ้นที่ด้ำนหน้ำของ
ตัวถังรถ 

 • ควรน�ำรถไปยังศูนย์บริกำรนิสสัน เพื่อท�ำกำร
ตรวจสอบระบบถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำน
หน้ำ

 • ถ้ำคุณต้องกำรท�ำลำยระบบควำมปลอดภัยเสริม
หรือท�ำลำยรถ กรุณำติดต่อศูนย์บริกำรนิสสัน 
ขั้นตอนกำรท�ำลำยที่ถูกต้องมีระบุไว้ในคู่มือกำร
บริกำรของนิสสัน กำรท�ำลำยที่ไม่ถูกต้องอำจท�ำให้
ได้รับบำดเจ็บได้ถุงลมเสริมควำมปลอดภัยด้ำน
หน้ำ

เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ได้รับการออกแบบ
มาให้ใช้งานได้เพียงครั้งเดียว ถ้าไฟเตือนถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS ท�างานเป็นปกติ หลังจากถุงลมมี
การพองตัว ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS 
จะสว่างค้างเพื่อเป็นการเตือน การซ่อมและการเปลี่ยน 
SRS ควรต้องด�าเนินการโดยศูนย์บริการนิสสัน

เมื่อต้องน�ารถเข้ารับบริการซ่อม ควรแจ้งข้อมูลเกี่ยว
กับถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า, เข็มขัดนิรภัย
แบบ Pre-tensioner และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องให้
กับช่างที่ท�าการซ่อมบ�ารุง สวิตช์กุญแจควรอยู่ใน
ต�าแหน่ง “LOCK” เมื่อปฏิบัติงานภายในรถยนต์
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JVI0422X

แผงหน้าปัด

รุ่นพวงมาลัยขวา	(RHD)

1.	 ช่องลมด้านข้าง	

2.	 ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู ้โดยสารหน้า*	 

	 หรอื	กล่องเกบ็ของด้านบน*

3.	 ทีว่างแก้ว	

4.	 สวติช์เครือ่งปรบัอากาศด้านหลัง*	

5.	 ระบบปรบัอากาศ*	

	 -	สวติช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง*	

6.	 ระบบเครือ่งเสยีง*

7.	 คนัเกียร์

	 -	รุน่เกียร์อตัโนมติั

	 -	รุน่เกียร์ธรรมดา

8.	 สวติช์ไฟกะพรบิฉกุเฉนิ	

9.	 ช่องลมกลาง	

10.	 สวติช์ทีปั่ดน�า้ฝนและทีฉ่ดีน�า้ล้างกระจก	

11.	 มาตรวดัและเกจวดั/นาฬิกา*	

12.	 พวงมาลยั

 —	ระบบพวงมาลยัพาวเวอร์	

 —	แตร

 —	ถงุลมเสรมิความปลอดภยัด้านคนขบั*	

13.	 สวติช์กุญแจ	

14.	 ไฟหน้า	สญัญาณไฟเลีย้ว	และสวติช์ไฟตดัหมอก	

 —	ไฟหน้า	

 —	สญัญาณไฟเลีย้ว	

 —	ไฟตัดหมอก*	

15.	 กล่องเก็บของ	

16.	 ช่องเก็บของทีค่อนโซลด้านล่าง	

17.	 ทีเ่ขีย่บหุรี่	

18.	 ช่องจ่ายไฟ*	หรอื	ทีจ่ดุบหุรี*่	

19.	 สวติช์โหมดส�าหรบัหมิะ	(รุน่เกยีร์อัตโนมตั)ิ	

20.	 คนัลอ็กปรบัระดบัพวงมาลยั	

21.	 สวติช์เปิดฝาช่องเติมน�า้มนัเชือ้เพลงิ*	

22.	 สวติช์ท�าความร้อน	(รุน่เครือ่งยนต์ดเีซล)*

23.	 สวติช์ก�าจดัตัวดกัฝุน่ละอองไอเสีย	(DPF)	

	 (รุน่เครือ่งยนต์ดเีซล)*	

24.	 ควบคมุการปรบัระดบัไฟหน้า*

25.	 สวติช์ควบคมุกระจกมองข้าง*	

*:	ถ้ามติีดต้ัง
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มาตรวัดและเกจวัด

JVC0262X

JVI0399X 

JVI0401X  1.	 มาตรวดัรอบเครือ่งยนต์*

2.	 หน้าจอแสดงข้อมลูรถยนต์

3.	 มาตรวดัความเรว็*

4.	 ไฟแจ้งเตอืน/ไฟแสดง

5.	 สวติช์ควบคมุความสว่างของแผงหน้าปัด/ปุม่ปรับ 

	 นาฬิกา/สวติช์โหมดคอมพวิเตอร์ระยะทาง

6.	 สวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง/สวิตช์รีเซ็ต 

	 มาตรวดัระยะทางเป็นเทีย่ว

*	:	เขม็ชีอ้าจเคลือ่นทีไ่ปเลก็น้อยหลงัจากบดิสวติช์กุญแจ 

ไปทีต่�าแหน่ง		“LOCK”		ไม่ใช่การท�างานผดิปกติ

มาตรวดัความเรว็จะแสดงความเรว็ของรถ

มาตรวดัรอบเครือ่งยนต์จะแสดงความเรว็รอบเครือ่งยนต์ 

เป็นหน่วยรอบต่อนาท	ี (rpm)	 ห้ามเร่งเครือ่งยนต์จนถงึ

ขีดแดง ① 

ขดีแดงจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุน่

มาตรวัดความเร็ว

มาตรวัดรอบเครื่องยนต์
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JVI0410X JVI0402X JVI0403X

เม่ือบดิสวติช์กญุแจไปทีต่�าแหน่ง	 “ON”	 หน้าจอแสดง

ผล	①	จะแสดงข้อมลูดงัต่อไปน้ี	:

·	เกจวดัอณุหภมูนิ�า้หล่อเยน็ของเคร่ืองยนต์

·	เกจวดัระดบัน�า้มนัเชือ้เพลิง
·	ไฟแสดงต�าแหน่งเกยีร์อตัโนมตั	ิ(รุ่นเกยีร์อตัโนมตั)ิ
·	ไฟแสดงการเปลีย่นเกยีร์ขึน้	(รุ่นเกยีร์ธรรมดา)
·	คอมพวิเตอร์ระยะทางมาตรวดัระยะทางรวม
·	ข้อมลูระดบัน�า้มนัเครือ่ง	(รุ่นเคร่ืองยนต์ดเีซล)
·	นาฬิกา	(ถ้ามตีดิตัง้)
·	การควบคมุความสว่างของแผงหน้าปัด

เกจวัดอุณหภูมิน�้าหล่อเย็นของเครื่องยนต์	 ①	 จะ

แสดงอณุหภมูนิ�า้หล่อเยน็ของเครือ่งยนต์

อณุหภูมนิ�า้หล่อเยน็ของเครือ่งยนต์จะเป็นปกติเม่ือเกจอยู่

ในพืน้ที	่	②	ดงัภาพ

อุณหภูมิของน�้าหล่อเย็นเครื่องยนต์จะแตกต่างไปตาม

อณุหภมูอิากาศภายนอก	และสภาพการขบัขี่

ข้อควรระวงั:

·	ถ้าเกจบ่งชี้ว่าอุณหภูมิน�้าหล่อเย็นเครื่องยนต์อยู่ 

 ใกล้ด้านท่ีร้อน (H) ให้ลดความเรว็รถยนต์เพือ่ลด 

 อณุหภูมิ

·	 ถ้าเกจอยูเ่กนิช่วงปกต ิ ให้หยดุรถเรว็ท่ีสดุเท่าท่ีจะ 

 เป็นไปได้ 

·	ถ้าเครื่องยนต์มีความร้อนสูงผิดปกติ การขับรถ 

 ต่อไปจะท�าให้เครื่องยนต์เสียหายร้ายแรง (ดูที ่

 หน้า 6-9)

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ เกจวัดอุณหภูมิน�้าหล่อเย็นของเครื่องยนต์ เกจวัดระดับน�้ามันเชื้อเพลิง

เกจวดัระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิ	 ①	 จะแสดงระดบัน�า้มนั
เชื้อเพลิงในถังน�้ามันโดยประมาณเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่
ในต�าแหน่ง	“ON”	

เขม็ชีใ้นเกจวดัอาจเคลือ่นไหวเลก็น้อยขณะเบรก	 เลีย้ว
โค้ง	 เร่งความเรว็	 หรอืขบัขึน้หรอืลงเนนิตามการแกว่ง
ตัวของน�า้มนัเชือ้เพลงิในถงั

ไฟเตือนระดับน�้ามันเชื้อเพลิงเหลือน้อย  ②	จะ
สว่างขึ้นเมือ่ระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิในถงัเหลอืน้อย	 ให้
เติมน�า้มนัเชือ้เพลงิทนัททีีส่ะดวกก่อนทีเ่กจจะลดลงถงึ	
0
ลูกศรชี้ จะช่วยเตือนว่าฝาปิดช่องเติมน�้ามันเชื้อ
เพลงิอยูท่ีด้่านขวาของตัวรถ

ข้อควรระวงั:
ให้เตมิน�า้มนัเชือ้เพลงิก่อนท่ีเข็มชีจ้ะลดถงึ 0 (น�า้มนั
หมดถงั)
ยงัมนี�า้มนัเชือ้เพลงิส�ารองในถงัอีกเลก็น้อยเมือ่เขม็ชีท้ี	่0	
(น�า้มนัหมดถงั)
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ไฟแสดงต�าแหน่งเกยีร์อัตโนมตั	ิ(รุน่เกียร์อัตโนมตั)ิ

ไฟแสดงต�าแหน่งเกยีร์อตัโนมตั	ิ (AT)	 	 จะแสดง
ต�าแหน่งของคันเลือกเกียร์เมื่อสวิตช์กุญแจอยู ่ใน
ต�าแหน่ง	“ON”	

ไฟแสดงการเปลีย่นเกยีร์ขึน้	(รุน่เกยีร์ธรรมดา)

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ท่ีต�าแหน่ง	 ON	 และจ�าเป็นต้อง
เปลี่ยนเกียร์ขึ้น	 ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นจะสว่าง
ขึ้น
ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้น	 	จะแสดงขึ้นเมื่อ
จ�านวนรอบที่ก�าหนดไว้คงที่อย่างน้อย	 0.1	 วินาที	
สามารถเปลีย่นการตัง้ค่ารอบเครือ่งยนต์ได้ในโหมดการ
ตัง้ค่าไฟแสดงการเปลีย่นเกยีร์ขึน้	ดูทีห่น้า	2-6

JVI0405X

คอมพิวเตอร์ระยะทาง

สวิตช ์คอมพิว เตอร ์ระยะทางติดตั้ งอยู ่บนแผง
มาตรวดัเมือ่บดิสวติช์กญุแจไปทีต่�าแหน่ง	 “ON”	
สามารถเลือกโหมดของคอมพิวเตอร์ระยะทางได้

โดยกดสวติช์โหมดคอมพวิเตอร์ระยะทาง	 Ⓐ	 ใน
แต ่ละค ร้ังที่กดสวิตช ์โหมดคอมพิว เตอร ์ระยะ 
ทาง	Ⓐ	จอแสดงผลจะเปลีย่นไปดงันี:้	

(ระยะทาง	A		ระยะทาง	B)		อตัราการสิน้เปลอืง
น�า้มนัปัจจบุนั		 อตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเฉลีย่	 
ระยะทางทีส่ามารถขบัต่อได้จนน�า้มนัหมดถัง	 (dte)	

	 การตั้งค่าไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้น	 (ส�าหรบั
รุ่นเกยีร์ธรรมดา)		(ระยะทาง	A)

อตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัปัจจบุนั
โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันปัจจุบันจะแสดงอัตรา
การสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิในปัจจบุนั

กดสวติช์โหมดคอมพวิเตอร์ระยะทาง	Ⓑ	 เพือ่เปลีย่น
การแสดงอตัราสิน้เปลอืงน�า้มนัระหว่าง	 ลติร/100	 กม.	
และ	กม./ลติร	(ถ้ามติีดต้ัง)

การสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย	(ลิตร/100	กม.	
หรือ	ไมล์/แกลลอน)
โหมดการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต้ังแต่รีเซ็ท
ครั้งสุดท้าย	 การรีเซ็ทจะเสร็จสิ้นเมื่อกดสวิตช์โหมด
คอมพวิเตอร์ระยะทาง	Ⓐ		เป็นเวลานานกว่า	1	วนิาที
จอแสดงผลจะอพัเดททกุๆ	30	วนิาท	ีทีป่ระมาณ	500	ม.	
(1/3	ไมล์)	แรกหลงัจากรเีชต็	หน้าจอจะแสดงผลเป็น	“--
--”	

กดสวติช์โหมดคอมพวิเตอร์ระยะทาง	 	 เพือ่เปลีย่นการ

แสดงอตัราสิน้เปลอืงน�า้มนัระหว่าง	 ลติร/100	 กม.	 และ	
กม./ลติร	(ถ้ามติีดต้ัง)

ระยะทางที่สามารถขับต่อได้จนน�้ามันหมดถัง	 (dte	—
กม.	หรือ	ไมล์)
โหมดระยะทางที่สามารถขับต่อได้จนน�้ามันหมดถัง	
(dte)	 จะแสดงระยะทางโดยประมาณทีส่ามารถขบัรถ
ต่อไปได้ก่อนทีจ่ะต้องเติมน�า้มนัใหม่อีกครัง้	 ข้อมลู	 dte	
จะได้รบัการค�านวณอย่างต่อเนือ่งตามปรมิาณน�า้มนัเชือ้
เพลงิทีเ่หลอือยูใ่นถงัและอตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้
เพลงิแท้จรงิ	
 
จอแสดงผลจะอพัเดททกุ	ๆ	30	วนิาที	

โหมด	 dte	 จะมกีารเตือนช่วงทีน่�า้มนัเชือ้เพลงิต�า่:	
เมือ่น�า้มนัใกล้หมด	 ระบบจะเลอืกโหมด	 dte	 โดย
อตัโนมัติ	 และตัวเลข	 รวมทัง้ไฟเตอืนน�า้มนัเชือ้เพลงิต�า่

จะกะพรบิเพื่อให้คนขับเห็น	 กดสวิตช์โหมด
คอมพิวเตอร์ระยะทาง	Ⓐ	 เพือ่กลบัไปยังโหมดทีไ่ด้
เลอืกไว้ก่อนทีก่ารเตือนจะแสดงขึน้
เมือ่น�า้มนัเหลอืน้อยกว่าเดมิ	การแสดงผล	dte	จะเปลีย่น
เป็น	“----”	

·	ถ้าเติมน�้ามันในปริมาณน้อย หน้าจอที่แสดงอยู่
ก่อนจะปิดสวติช์กญุแจอาจจะยงัแสดงขึน้อยู่ 
·	เมือ่ขับรถข้ึนทางลาดชนั หรอื เลีย้วโค้ง น�า้มนัในถงั
จะเอยีง ซ่ึงอาจจะท�าให้การแสดงผลเปลีย่นไปได้ 

การตั้งค่าไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้น	 (รุ่นเกียร์
ธรรมดา)
เมือ่เปิดโหมดนี	้ ไฟแสดงการเปลีย่นเกยีร์ขึน้	 	 จะ
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แสดงจงัหวะการเปลีย่นเกยีร์ขึน้ให้คนขบัเห็น	 การใช้
งานไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นจะท�าให้คุณสามารถ
เปลีย่นเกียร์ขึ้นได้ที่ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์	 (RPM)	
คงที่ได้จากทกุเกยีร์
เม่ือความเรว็รอบเครือ่งยนต์ถึงค่าทีก่�าหนด	 ไฟแสดง
การเปลีย่นเกยีร์ขึน้จะกะพริบ

การตัง้ค่าไฟแสดงการเปล่ียนเกยีร์ขึน้	:
1.	 กดปุ่มสวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง	Ⓐค้าง

ไว้เพื่อตัง้ค่าความเรว็รอบเคร่ืองยนต์	(RPM)	หน้าจอ
การตัง้ค่าจะเริม่กะพรบิ

2 . 	 ขณะ ท่ีหน ้ าจอกะพริบ 	 หมุนสวิ ตช ์ โหมด	
คอมพิวเตอร์ระยะทาง	 Ⓑ	 เพื่อตั้งค่า	 RPM	 ที่
ต้องการ	สามารถตัง้ค่าที	่100	rpm	และระหว่าง	1,000	
ถงึ	 4,000	 rpm	 (รุน่เคร่ืองยนต์ดีเซล)	 หรือระหว่าง	
1,000	ถงึ	6,000	rpm	(รุ่นเคร่ืองยนต์เบนซนิ)	ได้

3.	 กดสวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง	Ⓐ	 เพื่อ
ออกจากโหมดการตั้งค่าหากไม่ได้ท�าสิ่งอื่นต่อ	
หน้าจอจะเปลี่ยนกลับไปยังหน้าจอการตั้งค่าไฟ
แสดงการเปลีย่นเกยีร์ขึน้

การรเีซต็หน้าจอ
เม่ืออตัราการสิน้เปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลิงเฉล่ีย	 ความเร็ว
เฉลีย่	เวลาทีใ่ช้ไป	หรอื	ระยะทาง	B	แสดงขึน้	ให้กดปุม่
สวิตช์โหมดคอมพวิเตอร์ระยะทาง	Ⓐ	 ค้างไว้นานกว่า	
3	 วินาท	ี จอแสดงผลของการสิน้เปลืองน�า้มนัเชือ้เพลิง
เฉลีย่	 ความเรว็รถยนต์เฉลีย่	 และมาตรวดัระยะทางเป็น
เท่ียว	(ระยะทาง	B	เท่านัน้)	จะถูกรีเซต็พร้อมกนั

มาตรวัดระยะทางรวม

JVI0400X

มาตรวดัระยะทางรวม/มาตรวดัระยะทางเป็นเทีย่ว	(แบบ	

A)

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวจะ

ปรากฏตวัเลขขึน้เมือ่สวติช์กุญแจอยูใ่นต�าแหน่ง	“ON”

มาตรวดัระยะทางรวม	 ①	 จะแสดงระยะทางทัง้หมด 

ทีร่ถยนต์ถกูใช้งาน

มาตรวดัระยะทางเป็นเทีย่ว	②	จะแสดงระยะทางทีเ่ดนิ

ทางเป็นเทีย่ว	ๆ

การเปลีย่นหน้าจอมาตรวดัระยะทางเป็นเท่ียว :

กดสวติช์รเีซต็มาตรวดัระยะทางเป็นเทีย่ว	③	เพือ่เปลีย่น 

หน้าจอตามรายการข้างล่างนี:้

ระยะทาง	 A		 ระยะทาง	 B		 โหมดคอมพวิเตอร์

ระยะทาง		 ระยะทาง	 A	 ส�าหรบัข้อมลูคอมพวิเตอร์

ระยะทาง	ดทูี	่2-6	

การรเีซ็ทมาตรวดัระยะทางเป็นเทีย่ว :

กดสวติช์รเีซท็มาตรวดัระยะทางเป็นเทีย่ว	③	ประมาณ	

1	วนิาทเีพือ่รเีซท็มาตรวดัระยะทางเป็นเทีย่วให้เป็นศนูย์	

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว	
(แบบ	B)
มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวจะ

ปรากฏตัวเลขขึน้เมือ่สวติช์กุญแจอยู่ในต�าแหน่ง	“ON”

นาฬิกาแบบดจิติอล	①	จะแสดงเวลา

มาตรวดัระยะทางรวม	②	 จะแสดงระยะทางทัง้หมดที่

รถยนต์ถกูใช้งานมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว	②	 จะ

แสดงระยะทางที่เดินทางเป็นเทีย่ว	ๆ

การเปลีย่นหน้าจอมาตรวดัระยะทางเป็นเทีย่ว :

กดสวิตช์รีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว	 ③	 เพื่อ

เปลีย่นหน้าจอตามรายการข้างล่างนี:้

มาตรวดัระยะทางรวม		ระยะทาง	A		ระยะทาง	B	

	โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง		มาตรวัดระยะ

ทางรวมส�าหรบัข้อมลูคอมพวิเตอร์ระยะทาง	ดทูี	่2-6

การรเีซ็ทมาตรวดัระยะทางเป็นเทีย่ว :

กดสวติช์รเีซท็มาตรวดัระยะทางเป็นเทีย่ว	③	ประมาณ	

1	วนิาทเีพือ่รเีซท็มาตรวดัระยะทางเป็นเทีย่วให้เป็นศนูย์
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JVI0405X

JVI0438X

การแสดงข้อมูลระดับน�้ามันเครื่อง	
(รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล)

เมือ่สวติช์กุญแจอยูใ่นต�าแหน่ง	 “ON”	 ข้อมลูน�า้มนั

เครือ่งจะแสดงขึน้

ข้อมลูน�า้มนัเครือ่งจะแจ้งระยะทางจนกว่าจะต้องเปลีย่น

น�้ามันเครื่อง	 ระดับน�้ามันเครื่อง	 และการท�างานผิด

ปกติของเซน็เซอร์วดัระดบัน�า้มนัเครือ่ง

1.	 ระยะทางจนกว่าจะต้องเปลี่ยนน�้ามันเครื่อง
ส�าหรบัรุน่ท่ีไม่มตีวัดกัฝุน่ละอองไอเสยี (DPF): 

เมือ่สวติช์กุญแจอยูใ่นต�าแหน่ง	 ON	 ระยะทางจนกว่าจะ

ต้องเปลีย่นน�า้มนัเครือ่งจะแสดงขึน้

ส�าหรบัรุน่ท่ีมตีวัดกัฝุน่ละอองไอเสยี (DPF): 

เมือ่สวติช์กุญแจอยูท่ีต่�าแหน่ง	 ON	 ระยะทางจนกว่าจะ

ต้องเปลี่ยนน�้ามันเครื่องจะแสดงขึ้น	 ถ้าระยะทาง

จนกว่าจะต้องเปลีย่นน�า้มนัเครือ่งเหลอืน้อยกว่า	 1,500	

กม.	(932	ไมล์)

2.	 ไฟแสดงการเปลี่ยนน�้ามันเครื่อง	 (รุ่นที่ไม่มตีวั

ดกัฝุน่ละอองไอเสยี	(DPF))

ข้อควรระวงั:

ถ ้าไฟแสดงการเปลี่ยนน�้ามันเครื่องแสดงขึ้น ให้

เปลี่ยนน�้ามันเครื่องโดยเร็ว การใช้งานรถยนต์โดย 

ที่น�้ามันเครื่องเสื่อมคุณภาพอาจท�าให้เครื่องยนต์เสีย

หายได้

เม่ือระยะทางจนกว่าจะต้องเปลี่ยนน�้ามันเครื่องแสดง
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ขึน้เป็นศนูย์	 (0)	 หรอืน้อยกว่า	 :	 เมือ่สวติช์กญุแจอยูท่ี่

ต�าแหน่ง	 ON	 สญัลกัษณ์ประแจจะกะพริบ	 และระยะ

ทางจนกว่าจะต้องเปลี่ยนน�้ามันเครื่องจะแสดงขึ้นเป็น

ศนูย์	(0)	นานประมาณ	5	วนิาที

การตัง้ค่าระยะทางจนกว่าจะต้องเปลีย่นน�า้มนัเคร่ือง :

สามารถเปลี่ยนหรือไม่ใช้งานระยะทางจนกว่าจะ

ต้องเปลี่ยนน�้ามันเครื่องได้โดยใช้งานสวิตช์โหมด

คอมพวิเตอร์ระยะทางⒶ 

ส�าหรับช่วงระยะทางที่เหมาะสมในการเปลี่ยนน�้ามัน

เครือ่ง	โปรดดทูีคู่ม่อืการบ�ารุงรักษาอกีเล่มหน่ึง

การปรบัระยะทางส�าหรบัเปลีย่นน�า้มนัเคร่ือง :

1.	 กดสวติช์โหมดคอมพวิเตอร์ระยะทาง	 Ⓐ	 ค้างไว้

นานกว่า	3	วนิาท	ีขณะทีส่ญัลักษณ์ประแจ	 	และ

ข้อมูลระยะทางจนกว่าจะต้องเปลี่ยนน�้ามันเครื่อง

แสดงขึน้

 หากปรบัระยะทางจากศนูย์	(0):	กดสวติช์โหมดคอม- 

พิวเตอร์ระยะทาง	Ⓐ	ค้างไว้นานกว่า	3	วนิาท	ีภายใน 

5	วนิาทแีรกหลงัจากบดิสวติช์กญุแจไปทีต่�าแหน่ง	“ON”

 สญัลกัษณ์ประแจ	 	และระยะทางจะเร่ิมกะพริบ

2.	 เมือ่หน้าจอเริม่กะพรบิ	 กดสวติช์โหมดคอมพวิเตอร์

ระยะทาง	Ⓐ	ค้างไว้นานกว่า	3	วนิาท	ีเพือ่เข้าโหมด

การปรบัแต่ง

	 หากปรบัระยะทางจากศนูย์	 (0):	 กดสวติช์

คอมพิวเตอร์ระยะทาง	 Ⓐ	 ระยะทางจะเปลี่ยน

กลับเป็นระยะทางดัง้เดมิ

3.	 หมนุสวติช์โหมดคอมพวิเตอร์ระยะทาง	 Ⓑ	 ตาม

หรือทวนเข็มนาฬิกา	 เพื่อเพิ่มหรือลดระยะทาง	

การหมุนแต่ละครั้งจะเพิ่มหรือลดระยะทางได	้

1,000	กม.	(621	ไมล์)

	 หากไม่ได้ท�าสิง่อืน่ต่อ	หน้าจอจะเปลีย่นกลบัไปเป็น	

	 ไฟแสดงระดบัน�า้มนั	และจะต้ังค่าระยะทางใหม่

การยกเลกิการเตอืนเปลีย่นน�า้มนัเครือ่ง :

1.	 กดสวิตช ์โหมดคอมพิวเตอร ์ระยะทาง	 Ⓐ 

ค ้างไว ้นานกว่า	 3	 วนิาท	ี ขณะทีส่ญัลกัษณ์ประแจ	

	และข้อมลูระยะทางจนกว่าจะต้องเปลีย่นน�า้มนั

เครือ่งแสดงขึน้สัญลักษณ์ประแจ	 	 และระยะ

ทางจะเริ่มกะพริบ

2.	 ขณะที่หน้าจอกะพริบ	กดสวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์

ระยะทาง	Ⓐ	อกีครัง้เพือ่เข้าโหมดการปรบัต้ัง

3.	 หมุนปุ่มสวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง	Ⓐ 

ทวนเข็มนาฬิกาจนกว่าระยะทางจะอยูท่ี	่0	

	 หากไม่ได้ท�าสิง่อืน่ต่อ	หน้าจอจะเปลีย่นกลบัไปเป็น

ไฟแสดงระดบัน�า้มนั	 และจะยกเลกิการเตือนเปลีย่น

น�า้มนัเครือ่ง

	 สัญลักษณ์ประแจ	 หรือ	 ระยะทางจะไม่แสดงขึ้น

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ต�าแหน่ง	 “ON”	 เพื่อ

ตั้งค่าการเตือนใหม่	 ตั้งระยะทางจนกว่าจะต้อง

เปลี่ยนน�้ามันเครือ่งให้มค่ีามากกว่าศนูย์	(0)

2.	 ไฟแสดงการเปลี่ยนน�้ามันเครื่อง	 (รุ่นที่มีตัวดัก
ฝุ่นละอองไอเสีย	(DPF))

ข้อควรระวงั:

ถ้าไฟแสดงการเปลีย่นน�า้มนัเครือ่งแสดงขึน้ ให้เปลีย่น

น�้ามันเครื่องโดยเร็ว การใช้งานรถยนต์โดยที่น�้ามัน

เครือ่งเสือ่มคณุภาพอาจท�าให้เครือ่งยนต์เสยีหายได้

เมื่อระยะทางจนกว่าจะต้องเปลี่ยนน�้ามันเครื่องแสดง

ขึ้นเป็นศูนย์	(0):	เมื่อสวิตช์กุญแจอยู ่ที่ต�าแหน่ง	ON	

สัญลักษณ์ประแจจะกะพริบ	 และระยะทางจนกว่าจะ

ต้องเปลีย่นน�า้มนัเครือ่งจะแสดงขึน้เป็นศนูย์	 (0)	 นาน

ประมาณ	5	วนิาที

เมือ่ใกล้ถงึระยะทางทีก่�าหนดไว้	 ไฟแสดงการเปลีย่น

น�า้มนัเครือ่งจะปรากฏขึน้บนหน้าจอ	 หลงัจากเปลีย่น

น�า้มนัเครือ่งแล้ว	ให้รเีซต็ระยะทางจนกว่าจะต้องเปลีย่น

น�า้มนัเครือ่ง	

เพื่อรีเซ็ตระยะทางจนกว่าจะต้องเปลี่ยนน�้ามันเครื่อง	

กดสวติช์รเีซต็มาตรวดัระยะทางเป็นเทีย่ว	 Ⓐ	 ค้างไว้

นานกว่า	 3	 วนิาท	ีขณะทีร่ะยะทางจนกว่าจะต้องเปลีย่น
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น�า้มันเครือ่ง	หรอืไฟแสดงการเปล่ียนน�า้มนัเคร่ืองแสดง

ขึน้

ไม่สามารถปรบัตัง้ระยะทางจนกว่าจะต้องเปลีย่นน�้ามัน

เครื่องด้วยตนเองได้	 ระยะทางจนกว่าจะต้องเปล่ียน

น�า้มันเครือ่งจะตัง้ค่าไว้โดยอตัโนมตัิ

3.		 การแสดงระดับน�้ามัน
เมื่อกดสวิตช์กุญแจให้อยู่ในต�าแหน่ง	 “ON”	 สถานะ 

ของน�า้มนัเครือ่งจะแสดงขึน้

4.	 การเตือนน�้ามันเครื่องต�่า
ถ้าการเตือนน�้ามันเคร่ืองต�่าแสดงขึ้น	 หมายถึงน�้ามัน

เครือ่งเหลอืปรมิาณน้อย	 ในกรณีน้ี	 ให้ตรวจสอบระดับ

น�า้มันเครือ่งโดยใช้ก้านวดัระดับน�า้มนัเคร่ือง	(ดทูี	่8-8)

ข้อควรระวงั:

ควรตรวจสอบระดับน�้ามันเครื่องโดยใช้ก้านวัดระดับ

น�้ามันเครื่องเป็นประจ�า การใช้รถโดยที่มีประมาณ

น�า้มันเครือ่งไม่เพยีงพอจะท�าให้เคร่ืองยนต์เสยีหาย และ

ความเสยีหายนีจ้ะไม่รวมอยูใ่นการรับประกนั

5.		 การเตือนเซ็นเซอร์ระดับน�้ามันเครื่อง
ถ้าการเตือนเซ็นเซอร์ระดับน�้ามันเครื่องแสดงขึ้น	

เซน็เซอร์ระดบัน�า้มนัเครือ่ง	 อาจท�างานผดิปกต	ิ กรุณา

ตดิต่อศนูย์บรกิารนสิสนัทนัที

ข้อควรระวงั:

·แม้ว่า “Oil Good” จะแสดงขึ้นบนหน้าจอ 

 บ�ารุงรักษาน�้ามันเครื่อง ให้แน่ใจว่าเปลี่ยนน�้ามัน 

 เ ค รื่ อ ง เ มื่ อ เ ก จ วั ด ร ะ ดั บ น�้ า มั น เ ค รื่ อ ง แ ส ด ง 

 ว่าระดบัน�า้มนัเครือ่งอยูส่งูกว่าระดบั Hi ประมาณ 

 10 มม. (0.4 นิว้) เนือ่งจากคณุภาพของน�า้มนัแย่ลง

·ให้รีเซ็ตระบบควบคุมน�้ามันเครื่องทุกครั้งหลัง 

 จากเปลีย่นน�า้มนัเครือ่ง 

นาฬิกา (ถ้ามตีดิตัง้)
ส�าหรบัการปรบัต้ังนาฬิกา	ดทูี	่	"นาฬิกา"	(หน้า	2-22)

การควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด

JVI0404X

การควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัดจะท�างานเมื่อ

สวติช์กุญแจอยูท่ีต่�าแหน่ง	“ON”	และสวติช์ไฟหน้าอยู่ที่

ต�าแหน่ง	 	หรอื	  

บดิสวติช์ควบคมุความสว่างของแผงหน้าปัด	 Ⓐ	 เพือ่

ปรบัความสว่างของแผงหน้าปัด	 Ⓑ	 เกจแสดงความ

สว่าง	 	 จะแสดงขึน้ครูห่นึง่บนหน้าจอแสดงข้อมลู

รถยนต์	เมือ่เปลีย่นการควบคมุ	

เมือ่ระดบัความสว่างถงึค่าสงูสดุหรอืต�า่สุด	 เสียงป๊ีปจะ

ดงั
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ไฟเตอืนระบบเบรกแบบป้องกนัล้อลอ็ก	(ABS)*

ไฟเตอืนระบบเบรก

ไฟเตอืนการชาร์จไฟ

ไฟเตอืนประตเูปิด

ไฟเตอืนแรงดนัน�า้มนัเครือ่ง

ไฟเตอืนน�า้ยาล้างกระจกมรีะดบัต�า่

ไฟเตอืนตวัดกัฝุ่นละอองไอเสยี	(DPF)	
(ถ้ามตีดิตัง้	ส�าหรบัรุน่เครือ่งยนต์ดเีซล)*

ไฟเตอืนความเรว็	[120	กม./ชม.	(75	MPH)]*

ไฟเตอืนระบบถงุลมเสรมิความปลอดภยั	(SRS)*

ไฟแสดงโอเวอร์ไดร์ฟ	OFF	(รุน่เกียร์อตัโนมัติ)

ไฟแสดงระบบกนัขโมย*

*:	ถ้ามตีดิตัง้

สญัญาณไฟเลีย้ว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน

ไฟเตอืนเขม็ขดันริภยั

ไฟแสดงไฟตดัหมอกหน้า*

ไฟแสดงหวัเผา	(รุน่เครือ่งยนต์ดเีซล)

ไฟเตอืนมนี�า้ในกรองเชือ้เพลงิ	(รุน่เครือ่งยนต์ดเีซล)

ไฟแสดงการท�างานผดิปกติของเครือ่งยนต์	(MIL)

ไฟเตอืนน�า้มนัเชือ้เพลงิมรีะดบัต�า่ ไฟแสดงการใช้ไฟสงู

ไฟเตือน/ไฟแสดง และเสียงเตือน
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การตรวจสอบหลอดไฟ
เม่ือปิดประตูทุกบาน	 ใช้งานเบรกมือ	 คาดเข็มขัด

นริภยั	แล้วบดิสวติช์กญุแจไปยงัต�าแหน่ง	“ON”	โดยไม่

สตาร์ทเครือ่งยนต์	ไฟต่อไปน้ีจะสว่างขึน้:	 , 	,	

,	 ,	

ถ้ามีการตดิตัง้ระบบเหล่านีไ้ว้ในรถ	 ไฟต่อไปน้ีจะสว่าง 

ขึน้ชัว่ครูแ่ล้วจะดับไป:	 , ,	 ,	 ,	

ถ้าไฟดวงใดไม่สว่างขึ้นแสดงว่าหลอดไฟขาดหรือมี

วงจรขาดในระบบไฟฟ้า	 ให้น�ารถไปยงัศนูย์บริการนิส

สนัเพือ่ตรวจสอบและท�าการซ่อมแซมทนัท	ีถ้าจ�าเป็น

ไฟเตอืน

	ไฟเตอืนระบบเบรกแบบป้องกนัล้อล็อก

(ABS)	(ถ้ามตีดิตัง้)

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ท่ีต�าแหน่ง	 “ON”	 ไฟเตือนระบบ

เบรกแบบป้องกนัล้อลอ็ก	 (ABS)	 จะสว่างขึน้แล้วจะดับ

ไปซึง่แสดงว่า	ABS	ท�างานปกติ

ถ้าไฟเตอืน	 ABS	 สว่างขึน้ขณะเคร่ืองยนต์ท�างานหรือ

ขณะขบัขีแ่สดงว่า	ABS	อาจท�างานผดิปกต	ิน�ารถเข้ารับ

การตรวจสอบระบบทีศ่นูย์บริการนิสสนัทนัที

ถ้า	 ABS	 ท�างานผดิปกต	ิ ระบบป้องกนัล้อล็อกจะหยดุ

ท�างาน	 ซึง่ระบบเบรกจะท�างานเป็นปกติ	 แต่ไม่มกีาร

ป้องกนัล้อลอ็ก	(ดทูี	่ระบบเบรก	(หน้า	5-16))

	ไฟเตือนระบบเบรก

ข้อควรระวงั:

·ถ้าระดับน�้ามันเบรกอยู่น้อยกว่าเครื่องหมายต�่าสุด 

 บนกระปกุน�า้มนัเบรก ห้ามขับรถยนต์จนกว่าระบบ 

 เบรกจะได้รบัการตรวจสอบจากศนูย์บรกิารนสิสนั

·ถึงแม้คุณจะคิดว่ายังปลอดภัยที่จะขับรถต่อไปได้ 

 ให้ใช้วธิลีากรถแทนเนือ่งจากอาจจะเกดิอนัตรายได้

·การเหยียบแป้นเบรกโดยท่ีเครื่องยนต์ไม่ได้ท�างาน  

 และ/หรอืในขณะท่ีระดบัน�า้มนัเบรกต�า่ จะต้องเผือ่ 

 ระยะหยุดมากขึ้นและต้องใช้แรงและระยะเหยียบ 

 แป้นเบรกมากข้ึนด้วย

ไฟเตือนระบบเบรกจะแสดงการท�างานของเบรกมือ	

และระดบัน�า้มนัเบรกในระบบต�า่

ไฟเตือนเบรกมอื :

เมือ่สวติช์กุญแจอยูใ่นต�าแหน่ง	 “ON”	 และใช้งานเบรก

มอือยู	่ ไฟเตือนเบรกมอืจะสว่างขึน้	 เมือ่ปล่อยเบรกมอื

ขณะทีเ่ครือ่งยนต์ท�างาน	ไฟเตือนเบรกจะดบัลง

ถ้าไม่ได้ปลดเบรกมือลงเต็มที่	 ไฟเตือนเบรกจะยังคง

สว่างอยู่	 ก่อนขับรถ	 ให้แน่ใจว่าไฟเตือนเบรกมือได้

ดับลงแล้ว	(ดทูี	่(หน้า	3-12))

ไฟเตอืนน�า้มนัเบรกต�า่ :

ถ้าไฟเตือนระบบเบรกสว่างขึ้นขณะเครื่องยนต์ท�างาน

หรอืขณะขบัขีโ่ดยทีไ่ม่ได้ใช้เบรกมอื	อาจแสดงว่าระดบั

น�า้มนัเบรกต�า่

เมือ่ไฟเตือนระบบเบรกสว่างขึน้ขณะขบัขี	่ ให้หยุดรถ

ในที่ที่ปลอดภัยทันที	 ดับเครื่องยนต์และตรวจสอบ

ระดับน�้ามันเบรก	 ถ้าระดับน�้ามันเบรกอยู่ที่ขีดต�่า

สุด	ให้เติมน�า้มนัเบรกตามจ�าเป็น	(ดทูี	่"น�า้มนัเบรกและ

น�า้มนัคลตัช์"		(หน้า	8-14)

ถ้าน�้ามันเบรกอยู่ในระดับที่เพียงพอ	ให้น�ารถเข้ารับ

การตรวจสอบระบบเบรกทีศ่นูย์บรกิารนสิสันทนัที

	ไฟเตือนการชาร์จไฟ

เมือ่สวติช์กุญแจอยูใ่นต�าแหน่ง	“ON”	ไฟเตอืนการชาร์จ

ไฟจะสว่างขึน้	หลงัจากสตาร์ทเครือ่งยนต์	ไฟเตือนการ

ชาร์จไฟจะดับลง	 ซึ่งแสดงว่าระบบชาร์จท�างานเป็น

ปกติ

ถ้าไฟเตอืนการชาร์จไฟสว่างขึน้ขณะเครือ่งยนต์ท�างาน 

หรือขณะขับขี่	 แสดงว่าระบบชาร์จไฟอาจท�างานผิด

ปกติ	และอาจต้องน�ารถเข้าศนูย์บรกิารนสิสัน

เมื่อไฟเตือนการชาร์จไฟสว่างขึ้นขณะขับขี่	 ให้

หยุดรถในทีท่ีป่ลอดภยัทนัท	ี ดบัเครือ่งยนต์และตรวจ

สอบสายพานไดชาร์จ	 ถ้าสายพานไดชาร์จหย่อน	 แตก
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ร้าวหรอืขาด	 ต้องท�าการเปล่ียนสายพานใหม่	 (ดทูี่	

"สายพาน"	(หน้า	8-13))

ถ้าสายพานไดชาร์จอยู่ในสภาพปกติ	 แต่ไฟเตือนการ

ชาร์จไฟยังคงสว่างอยู่	 ให้น�ารถเข้ารับการตรวจสอบ

ระบบชาร์จไฟทีศ่นูย์บรกิารนิสสนัทนัที

ข้อควรระวงั:

ห้ามขบัรถต่อถ้าสายพานไดชาร์จหย่อน แตกร้าว หรือ

ขาด

	 ไฟเตอืนตวัดกัฝุน่ละอองไอเสยี	 (DPF)	
(ถ้ามตีดิตัง้	ส�าหรบัรุน่เครือ่งยนต์ดเีซล)
เม่ือสวติช์กญุแจอยูท่ีต่�าแหน่ง	 “ON”	 ไฟเตอืนตวัดักฝุน่

ละอองไอเสยี	(DPF)	จะสว่างขึน้แล้วจะดับไป	ซึง่แสดง

ว่าระบบท�างานเป็นปกติ

เม่ือไฟเตอืน	 DPF	 สว่างขึน้	 แสดงว่ามฝีุน่ละอองเข้าไป

เกาะใน	DPF	จนถงึระดบัทีก่�าหนด

จอดรถข้างทางในทีป่ลอดภยั	 ในพืน้ทีโ่ล่งทีม่กีารจราจร 

ไม่หนาแน่น	 กดปุม่ตวัดกัฝุน่ละอองไอเสยีเพือ่เร่ิมขัน้

ตอนการก�าจดัฝุน่ละออง	

ถ้าคุณขับรถยนต์ต่อไปโดยที่ไฟเตือนตัวดักฝุ่นละออง

ไอเสยี	(DPF)	สว่างขึน้เป็นเวลานาน	ไฟเตอืนจะกะพริบ	

ให้น�ารถเข้ารบัการตรวจสอบทีศ่นูย์บริการนิสสนัทนัที

ค�าเตอืน :
หลกีเลีย่งการจอดรถบนวตัถไุวไฟ เช่น หญ้าแห้ง เศษ
กระดาษ หรอืเศษผ้า เนือ่งจากอาจตดิไฟได้ง่าย

หมายเหต ุ:

·แม้ว่าจะสามารถขับต่อไปได้อกีประมาณ 400 กม.  
 เมื่อไฟสว่างขึ้น ให้ปฏิบัติขั้นตอนการก�าจัดฝุ ่น 
 ละอองโดยเรว็ท่ีสดุ

·ไฟเตอืน DPF อาจดบัลงเมือ่ขับรถยนต์ท่ีความเรว็ 
 มากกว่า 80 กม./ชม. (50 MPH) นานประมาณ 20  
 นาท ี เนือ่งจากช่วงเวลาท่ีจะท�าให้ไฟดบัลงจะแตก 
 ต่างกันไปตามสภาพต่างๆ ให้จอดรถยนต์อย่าง 
 ปลอดภัยในพื้นท่ีโล่งท่ีมีการจราจรไม่หนาแน่น 
 โดยเร็วที่สุด แล้วจึงปฏิบัติขั้นตอนการก�าจัดฝุ่น 
 ละออง
	 ส�าหรบัรายละเอยีดเพิม่เติม	ดทูี	่"ตัวดกัฝุน่ละอองไอ

เสยี	 (DPF)	 (ถ้ามติีดต้ังส�าหรบัรุน่เครือ่งยนต์ดเีซล)"	
(หน้า	5-4)

	ไฟเตอืนประตเูปิด
เมือ่สวติช์กุญแจอยูใ่นต�าแหน่ง	 “ON”	 ไฟเตือนประตู
เปิดจะสว่างขึน้	 ถ้าประตูบานใดบานหนึง่เปิดอยูห่รอืปิด
ไม่สนิท

ไฟเตอืนแรงดนัน�า้มนัเครือ่ง
เมือ่สวติช์กุญแจอยูใ่นต�าแหน่ง	 “ON”	 ไฟเตือนแรงดนั

น�้ามันเครื่องจะสว่างขึ้น	 หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต	์
ไฟเตือนแรงดันน�้ามันเครื่องจะดับลง	 ซึ่งแสดงว่า
เซ็นเซอร์วัดแรงดันน�้ามันเคร่ืองในรถยนต์ท�างานเป็น
ปกติ
ถ้าไฟเตือนแรงดันน�้ามันเครื่องสว่างขึ้น	หรือกะพรบิ 
ขณะเครือ่งยนต์ท�างานแสดงว่าแรงดนัน�า้มนัเครื่องต�่า
ให้หยุดรถให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	ให้ดบัเครือ่ง- 
ยนต์ทนัท	ีและติดต่อศนูย์บรกิารนสิสัน

ข้อควรระวงั :
 • การปล่อยให้เครือ่งยนต์ท�างานโดยท่ีไฟเตอืนแรงดัน

น�า้มนัเครือ่งสว่างอยูจ่ะท�าให้เครือ่งยนต์เสยีหายร้าย
แรง

 • ไฟเตือนแรงดันน�้ามันเครื่องไม่ได้ออกแบบมา
เพือ่ใช้แสดงระดบัน�า้มนัเครือ่งต�า่ ควรตรวจสอบ
ระดบัน�า้มนัเครือ่งโดยใช้ก้านวดัระดบั (ดทูี ่ "น�า้มนั
เครือ่ง" (หน้า 8-8)

	 ไฟเตอืนน�า้มนัเชือ้เพลงิมรีะดบัต�า่	 (ถ้ามี
ตดิตัง้)
ไฟเตือนน�้ามันเชื้อเพลิงมีระดับต�่าจะสว่างขึ้น	 เมื่อ
ระดบัน�า้มนัเชือ้เพลงิในถงัเหลอืน้อย	 ให้เตมิน�า้มนัเชือ้
เพลิงทันทีที่สะดวกก่อนที่เกจวัดระดับน�้ามันเชื้อเพลิง
จะชีไ้ปทีต่�าแหน่งน�า้มนัหมด	(0)
ยังมีน�้ามันเชื้อเพลิงส�ารองในถังอีกเล็กน้อยเมื่อเกจวัด
น�า้มนัเชือ้เพลงิชีไ้ปท่ีต�าแหน่งน�า้มนัหมด (0)
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 ไฟเตอืนน�า้ยาล้างกระจกมรีะดบัต�า่
ไฟเตอืนน�า้ยาล้างกระจกมรีะดบัต�า่จะสว่างขึน้	 เมือ่ระดบั 

น�้ายาล้างกระจกในถังพักเหลือน้อย	 เติมน�้ายาล้าง

กระจกตามจ�าเป็น	(ดทูี	่"น�า้ยาล้างกระจก"	หน้า	8-18)

	ไฟเตอืนเขม็ขดันริภยั
เม่ือสวติช์กญุแจอยูใ่นต�าแหน่ง	 “ON”	 ไฟเตอืนเขม็ขดั

นริภยัจะสว่างขึน้	 ไฟเตอืนจะดับลงกต่็อเมือ่คนขบั

คาดเขม็ขดันริภยั	 (ดทูี	่ "เขม็ขดันิรภยั"	 (หน้า	 1-7)	 	 เมือ่

รถยนต์วิง่เรว็กว่า	15	กม./ชม.	 (10	MPH)	ไฟจะกะพริบ	

และเสยีงเตอืนจะดงัจนกว่าคนขับจะคาดเข็มขัดนิรภัย	

เสียงเตือนจะดังต่อเนื่องนานประมาณ	90	วนิาทจีนกว่า

จะคาดเขม็ขดันริภยั

 ไฟเตอืนความเรว็	[120	กม./ชม.	(75	MPH)]	
(ถ้ามตีดิตัง้)
ไฟจะกะพริบเมื่อความเร็วของรถยนต์มากกว่า	 120	

กม./ชม.	 (75	 MPH)	 ให้แน่ใจว่าตรวจสอบการจ�ากดั

ความเรว็ในพืน้ทีท่ีข่บัขีร่ถยนต์

 ไฟเตอืนระบบถงุลมเสรมิความปลอดภยั 
(SRS)	(ถ้ามตีดิตัง้)
เมือ่บิดสวติช์กญุแจไปยงัต�าแหน่ง	“ON”	หรอื	“START”	

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย	 (SRS)	 จะ

สว่างข้ึนเป็นเวลา	 7	 วินาทีแล้วจะดับลง	 ซึ่งแสดงว่า

ระบบถงุลมเสรมิความปลอดภยั	 SRS	 ท�างานเป็นปกติ

ถ้าสภาพใดสภาพหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น	 แสดงว่าระบบ

ถุงลมเสรมิความปลอดภยั	 SRS	 และเขม็ขดันริภยัแบบ	

Pre-tensioner	 ต้องได้รับการบริการ	 ให้น�ารถไปยัง

ศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและท�าการซ่อมแซม

ทนัท	ีถ้าจ�าเป็น

·ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย	 (SRS)	 

	 สว่างนานกว่า	7	วนิาที

·ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย	 (SRS)	 

	 กะพรบิเป็นครัง้คราว

·ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย	 (SRS)	 

	 ไม่สว่างขึน้เลย

ระบบถงุลมเสรมิความปลอดภยั	 SRS	 และ/หรอืเขม็ขดั 

นิรภัยแบบ	 Pre-tensioner	 อาจท�างานผิดพลาดหรือ 

ไม่ท�างานจนกว่าจะได้รับการตรวจและซ่อมแซม	 

(ดูที	่"ระบบความปลอดภยัเสรมิ	(SRS)"	(หน้า	1-18)"

 ไฟเตือนมีน�้าในกรองเช้ือเพลิง	 (รุ ่น
เครื่องยนต์ดีเซล)
ถ้าไฟเตือนมีน�้าในกรองเชื้อเพลิงสว่างขึ้นขณะที่

เครื่องยนต์ท�างาน	 ให้ถ่ายน�้าออกจากกรองเชื้อเพลิง

ทนัท	ี (ดทูี	่ "กรองน�า้มนัเชือ้เพลงิและกรองดกัน�า้	 (รุน่

เคร่ืองยนต์ดเีซล"	(หน้า่	8-11)

ข้อควรระวงั :

การใช้งานรถยนต์ต่อไปโดยไม่ถ่ายน�า้ออก อาจท�าให้

เครือ่งยนต์เสยีหายร้ายแรงได้

ไฟแสดง

 ไฟแสดงการใช้ไฟตดัหมอกหน้า	(ถ้าตดิตัง้)
ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหน้าจะสว่างขึ้นเมื่อเปิด

ไฟตัดหมอกหน้า	 (โปรดดทูี	่ "สวติช์ไฟตดัหมอก"	หน้า	

2-17)

 ไฟแสดงหัวเผา	(รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล)
เมือ่สวติช์กุญแจอยูท่ีต่�าแหน่ง	 “ON”	 ไฟแสดงหวัเผาจะ

สว่างขึน้	และดบัลงหลงัจากหวัเผาอุ่นแล้ว

หากไฟแสดงหัวเผายังคงสว่างอยู่หลังจากท่ีหัวเผาอุ่น

เพียงพอแล้ว	 อาจหมายความว่าระบบหัวเผาท�างาน

ผิดปกติ	 และอาจจ�าเป็นต้องได้รับการบริการ	 ให้น�า

รถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและท�าการ

ซ่อมแซมทนัท	ีถ้าจ�าเป็น

 ไฟแสดงการใช้ไฟสูง
ไฟแสดงการใช้ไฟสูงจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟสูง	 ไฟ

แสดงจะดบัลงเมือ่เปลีย่นไปใช้ไฟต�า่	 (ดทูี	่ "สวติช์ไฟ

หน้าและสญัญาณไฟเลีย้ว	(หน้า	2-15))
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ไ ฟ แ ส ด ง ก า ร ท� า ง า น ผิ ด ป ก ติ ข อ ง
เครื่องยนต์	(MIL)
เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ในต�าแหน่ง	 “ON”	 ไฟแสดงการ

ท�างานผิดปกติของเครื่องยนต์จะสว่างขึ้น	 หลังจาก

สตาร์ทเครื่องยนต์	 ไฟน้ีจะดับลง	 ซึ่งแสดงว่าระบบ

ควบคมุเครือ่งยนต์ท�างานปกติ

ถ้าไฟแสดงการท�างานผิดปกติของเครื่องยนต์สว่างขึ้น	

หรอืกะพรบิ	 (ถ้ามตีดิตัง้)	 ขณะเคร่ืองยนต์ท�างานแสดง

ว่าระบบควบคุมเครื่องยนต์อาจท�างานผิดปกติและอาจ

ต้องเข้ารบับรกิาร	 ให้น�ารถไปยงัศนูย์บริการนิสสนัเพือ่

ตรวจสอบและท�าการซ่อมแซมทนัท	ี

ข้อควรระวงั :

ถ้าจ�าเป็นการใช้งานรถยนต์ต่อไปโดยไม่ถ่ายน�า้ออก อาจ

ท�าให้เครือ่งยนต์เสยีหายร้ายแรงได้

ไฟแสดงการท�างานผดิปกติสว่างขึน้ตลอดเวลา :

ตรวจพบการท� างานผิดปกติของระบบควบคุม

เครื่องยนต์ให้น�ารถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจ

สอบ	และท�าการซ่อมแซมทนัท	ีถ้าจ�าเป็น	ไม่จ�าเป็นต้อง

ลากรถยนต์ไปยงัศนูย์บรกิาร

ไฟแสดงการท�างานผดิปกติกะพริบ (ถ้ามติีดต้ัง) :

ตรวจพบเครื่องยนต์จุดระเบิดไม่ครบสูบซึ่งอาจท�าให้

ระบบควบคุมเครื่องยนต์เสียหายได้	 ให้น�ารถไปยัง

ศนูย์บรกิารนสิสนัเพือ่ตรวจสอบ	 และท�าการซ่อมแซม

ทนัท	ีถ้าจ�าเป็น

ข้อควรระวงั :

เพื่อเป็นการลดหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหาย

กบัระบบควบคมุเครือ่งยนต์เม่ือไฟแสดงการท�างานผดิ

ปกตสิว่างขึน้	ควรหลกีเลีย่งสิง่ต่อไปนี:้

·หลกีเลีย่งการขบัรถยนต์เกิน	70	กม./ชม.	(43	MPH)

·หลกีเลีย่งการเร่ง	หรอื	ลดความเรว็อย่างฉบัพลนั

·หลกีเลีย่งการขบับนทางลาดขึน้

·หลกีเลีย่งการลาก	 หรอื	 บรรทกุน�า้หนกัเกินความ 

	 จ�าเป็น

ข้อควรระวงั :

·การขับรถต่อไปโดยไม่ตรวจสอบระบบควบคุม 

 เครื่องยนต์อย่างถูกต้องจะท�าให้ประสิทธิภาพใน 

 การขับขี่ลดลง อัตราสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงสูง 

 ขึ้นและระบบควบคุมเครื่องยนต์เสียหายซึ่งส่งผล 

 ถงึการคุม้ครองจากการรบัประกนัรถ

·การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องในระบบควบคุมเครื่องยนต ์

 จะท�าให้ไม่เป็นไปตามกฏหมายและข้อก�าหนด 

 เกีย่วกบัการปล่อยไอเสยีของรถยนต์

	 ไฟแสดงโอเวอร์ไดร์ฟ	 OFF	 (รุน่เกยีร์
อตัโนมตั)ิ

ไฟแสดงโอเวอร์ไดร์ฟ	 OFF	 จะสว่างขึน้เมือ่ไม่ใช้งาน 

โอเวอร์ไดร์ฟ	 (ดทูี	่ "การขบัขีด้่วยเกยีร์อัตโนมตั	ิ (AT)"	

หน้า	5-9)

	ไฟแสดงระบบกนัขโมย	(ถ้ามตีดิตัง้)
ไฟแสดงระบบกันขโมยจะกะพริบเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่

ในต�าแหน่ง	 “ACC”,	 “OFF”	 หรอื	 “LOCK”	 ฟังก์ชนันี้

แสดงว่าระบบกนัขโมยทีต่ดิตัง้อยู่บนรถยนต์ท�างานเป็น

ปกติ

ถ้าระบบกันขโมยท�างานผดิพลาด	 ไฟนีจ้ะสว่างค้างอยู่	

เมือ่สวติช์กุญแจอยูใ่นต�าแหน่ง	 “ON”	 (ส�าหรบัข้อมลู

เพิม่เติม	(ดทูี	่"ระบบกันขโมย"	(หน้า	3-6))

สญัญาณไฟเลีย้ว/ไฟกะพรบิฉกุเฉนิ
สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบเมื่อเปิด

ไฟเลีย้วหรอืไฟกะพรบิฉกุเฉนิ	 (ดทูี	่ "สวติช์ไฟหน้าและ

สญัญาณไฟเลีย้ว"	 (หน้า	 2-16)	 หรอื	 "สวติช์ไฟกะพรบิ

ฉกุเฉนิ"	(หน้า	6-2)

เสียงเตือน

เสียงเตือนผ้าเบรกหมด
ผ้าเบรกดสิก์เบรกจะมเีสยีงเตือนเมือ่ใกล้หมด	 เมือ่ต้อง 
เปลีย่นผ้าดสิก์เบรกจะเกิดเสยีงแหลมเสียดสีขึน้ขณะรถ
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เคลือ่นทีไ่ม่ว่าจะเหยยีบเบรกหรือไม่
ให้น�ารถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและ
ท�าการซ่อมแซมทนัท	ีถ้าจ�าเป็น	(ดทูี	่"เบรก	(หน้า	8-14))

เสยีงเตอืนการถอยหลงั	(ถ้ามตีดิตัง้)
เสียงเตือนจะดังขึ้นภายนอกรถยนต์เพื่อเตือนคนที่อยู่
ใกล้รถยนต์	 เม่ือคันเกียร์เปลี่ยนไปยังต�าแหน่ง	 “R”	
(ถอยหลงั)

เสยีงเตอืนกญุแจ
เสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อประตูด้านคนขับเปิดออกขณะ
ที่ทิ้งกุญแจไว้ในสวิตช์กุญแจ	 และสวิตช์กุญแจอยู่ที่
ต�าแหน่ง	“ACC”,	“OFF”	หรือ	“LOCK”
ให้แน่ใจว่าน�ากญุแจตดิตวัไปด้วยเมือ่ออกจากรถยนต์

เสยีงเตอืนไฟ
เสียงเตือนไฟจะดังขึ้นเม่ือประตูด้านคนขับเปิดออก
ขณะทีส่วติช์ไฟหน้าอยูท่ีต่�าแหน่ง	 	 หรือ	  
และสวติช์กญุแจอยูท่ีต่�าแหน่ง	 “ACC”,	 “OFF”	 หรือ	
“LOCK”
ให้แน่ใจว่าได้บดิสวติช์ไฟหน้าไปยงัต�าแหน่ง	 “OFF”	
(โดยให้สวติช์ไฟตดัหมอกหน้าอยูท่ีต่�าแหน่ง	 “OFF”)	
เม่ือออกจากรถ

เสยีงเตอืนเบรกมอื
เสยีงเตอืนเบรกมอืจะดังขึน้ถ้าขบัรถยนต์เรว็กว่า	7	กม./ชม.	 
(4	 MPH)	 โดยทีย่งัใช้งานเบรกมอือยู	่ หยดุรถยนต์และ
ปลดเบรกมอื

สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว

สวิตช์ไฟหน้า ไฟหน้า

JVI0370X JVI0371X

JVI0343X JVI0344X

แบบ A แบบ A

แบบ B แบบ B
นิสสนัแนะน�าให้ตรวจสอบข้อก�าหนดในพืน้ทีเ่กีย่วกบั
การใช้งานไฟ

	ต�าแหน่ง
ต�าแหน่ง	 	จะเปิดไฟหรี	่ไฟแผงหน้าปัด	ชดุไฟท้าย	
และไฟอืน่	ๆ

	ต�าแหน่ง
ต�าแหน่ง	 	จะเปิดไฟหน้าเพิม่เติมจากไฟอืน่	ๆ

ส�าหรบัการเปิดไฟสงู	ให้ดนัก้านไปข้างหน้า	① 

ส�าหรบัการปิดไฟสงู	ให้ดนัก้านไปยังต�าแหน่งว่าง	②
ส�าหรับการกะพริบไฟสูง	 ให้ดึงก้านมาข้างหลัง	 	③		
ไฟหน้าจะกะพรบิแม้ว่าจะไม่ได้เปิดไฟหน้ากต็าม
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การควบคุมการปรับระดับไฟหน้า	(ถ้ามีติดตั้ง)

SIC2275

ระบบประหยดัแบตเตอรี่
เสยีงเตอืนไฟจะดงัขึน้	 ถ้าประตดู้านคนขบัเปิดขึน้ขณะ

ทีพ่บการท�างานทีไ่ม่เหมาะสมต่อไปน้ี	:

 • สวิตช์ไฟหน้าอยู ่ที่ต�าแหน่ง	 	 หรือ	  

และสวิตช์กญุแจอยูท่ีต่�าแหน่ง	 “ACC”,	 “OFF”	

หรอื	“LOCK”	

ให้แน่ใจว่าได้บดิสวติช์ไฟหน้าไปยงัต�าแหน่ง	 “OFF”	

เม่ือออกจากรถ

ข้อควรระวงั :

ห้ามเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อเคร่ืองยนต์ไม่ได้ท�างานเป็นเวลา

นานเพือ่ป้องกนัแบตเตอร่ีไฟหมด

สวิตช์ควบคุมระดับไฟหน้าจะท�างานเมื่อสวิตช์กุญแจ

อยูท่ี่ต�าแหน่ง	 “ON”	 และเปิดไฟหน้าอยู	่ เพือ่ปรับตัง้

ระดบัความสงูของไฟหน้า	ตามสภาพการขบัขี	่

เมื่อขับรถโดยไม่มีน�้าหนักบรรทุก/สัมภาระหนักหรือ
ขบัรถบนถนนเรยีบ	ให้เลอืกต�าแหน่งปกติ	“	0	”

ถ้าจ�านวนผูโ้ดยสารและน�า้หนกับรรทกุ/สมัภาระในรถ
เปล่ียนแปลงไป	ระดบัของไฟหน้าจะสงูขึน้กว่าปกติ

ถ้าขับรถบนเนินเขา	 แสงไฟหน้าจะส่องตรงไปยัง
กระจกมองหลงั	 และกระจกมองข้างของรถทีอ่ยูด้่าน
หน้าหรือส่องไปยังกระจกบังลมหน้าของรถที่ขับสวน
มาซึง่จะไปรบกวนสายตาของคนขบัคนอืน่ได้

ส�าหรับการปรับตั้งระดับความสูงที่เหมาะสม	ให้เลื่อน 
สวิตช์	หมายเลขทีม่ากขึน้จะมรีะดบัความสงูทีล่ดลง

เลือกต�าแหน่งสวติช์โดยดจูากตัวอย่างดงัต่อไปนี้

ต�าแหน่งสวิตช์ จ�านวนของ 

ผูโ้ดยสาร 

ด้านหน้า

จ�านวนของผู้

โดยสารด้าน

หลงั

น�า้หนกัของสมัภาระในส่วนเกบ็สมัภาระ

เครือ่งยนต์รุน่ QR20 เครือ่งยนต์รุน่ YD25

0 1 ไม่มผีูโ้ดยสาร ไม่มี

1 1 ไม่มผีูโ้ดยสาร - ประมาณ	1,340	กก.	
(2,955	ปอนด์)*1

2 1 ไม่มผีูโ้ดยสาร ประมาณ	1,279	กก.	
(2,820	ปอนด์)*2

ประมาณ	1,289	กก.	
(2,842	ปอนด์)*3

*1	ส�าหรบัประเทศอยีปิต์	(รุน่รถบสั)	
*2	ส�าหรบัฮ่องกง
*3	ส�าหรบัประเทศอยีปิต์	(รุน่รถตู)้
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สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยว สวิตช์ไฟตัดหมอก	(ถ้ามีติดตั้ง)

ไฟตัดหมอกหน้า

JVI0372X

SIC3811

JVI0345X

SIC3813

แบบ A

แบบ A

แบบ B

แบบ Bข้อควรระวงั :

สวิตช์ไฟเล้ียวจะไม่ดับโดยอัตโนมัติ ถ้ามุมที่หักเลี้ยว

พวงมาลยัไม่เกนิค่ามมุทีก่�าหนดไว้ หลังจากเลี้ยวหรือ

เปลี่ยนช่องทางจราจร ให้แน่ใจว่าสวติช์สญัญาณไฟ

เล้ียวคนืกลบัไปยงัต�าแหน่งเดิม

สญัญาณไฟเลีย้ว

เพ่ือเปิดสญัญาณไฟเลีย้ว	ให้ดนัก้านขึ้น	①	หรือลง②  

ส�าหรับการเปิดไฟตัดหมอกหน้า	 ให้บิดสวิตช์ไฟตัด

หมอกหน้าไปยังต�าแหน่ง	 	ในขณะที่สวิตช์ไฟ

หน้าอยู่ที่ต�าแหน่ง	 	หรือ	  

เมื่อต ้องการปิด	 ให้บิดสวิตช์ไฟตัดหมอกไปยัง

ต�าแหน่ง	“OFF”

ไปตามทิศทางที่ต้องการ	 เมื่อเลี้ยวแล้วสญัญาณไฟ

เล้ียวจะดบัโดยอตัโนมติั

สญัญาณเปลีย่นเลน

เพือ่เปิดสญัญาณเปลีย่นเลน	 ให้ดนัก้านขึน้	 	①	 หรอื

ลง	②	 ไปตามทศิทางทีต้่องการเพือ่ยกเลกิไฟกะพรบิ		

เล่ือนก้านไฟไปยงัทศิทางตรงกันข้าม
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สวิตช์ที่ปัดน�้าฝนและที่ฉีดน�้าล้างกระจก

SIC3664

JVI0271X

แบบ A

แบบ B

ค�าเตือน :

เมื่ออุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็ง น�้ายาล้างกระจกอาจแข็ง

ตัวบนกระจกบังลมหน้า และบดบังการมองเห็น อุ่น

กระจกบังลมหน้าด้วยการไล่ฝ้า ก่อนจะล้างกระจก

หน้า

ข้อควรระวัง :

·ห้ามฉีดน�้าล้างกระจกต่อเนื่องนานกว่า 30 วินาที 

·ห้ามฉีดน�้าล้างกระจก ถ้าน�้าในถังพักหมด

·ถ้าหิมะ หรือ น�้าแข็งขัดขวางการท�างานของที่ปัด 

 น�้าฝน ท่ีปัดน�้าฝนอาจหยุดท�างานเพ่ือป้องกัน 

 มอเตอร์ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ให้บิดสวิตช  ์

 ที่ปัดน�้าฝนไปที่ต�าแหน่ง “OFF” และก�าจัดหิมะ  

 หรือ น�้าแข็งที่อยู่รอบๆ ที่ปัดน�้าฝนออก หลังจาก 

 นั้นประมาณ 1 นาที ให้ลองเปิดสวิตช์ให้ที่ปัดน�้า 

 ฝนท�างานอีกครั้ง

สวติช์ทีปั่ดน�า้ฝนและทีฉ่ดีน�า้ล้างกระจก

ที่ปัดน�้าฝนและที่ฉีดน�้าล้างกระจกจะท�างานเมื่อสวิตช์

กญุแจอยูใ่นต�าแหน่ง	“ON”

การท�างานของที่ปัดน�้าฝนก้านสวิตช์ที่ปัดน�้าฝนที่

ต�าแหน่ง	“INT”		①	จะท�าการปัดน�า้ฝนเป็นจงัหวะ	

การปัดเป็นจังหวะนี้สามารถปรับระยะเวลาในการปัด

ได้โดยบดิปุม่ควบคมุ	Ⓐ	(นานขึน้)	หรอื		Ⓑ	(สัน้ลง)

ความเร็วของการปัดเป็นจังหวะจะแตกต่างกันไปตาม

ความเรว็ของรถยนต์

ก้านสวติช์ทีปั่ดน�า้ฝนทีต่�าแหน่ง	 “LO”	 หรือ	②	 จะ

ท�าให้ที่ปัดน�้าฝนปัดด้วยความเรว็ต�า่

ก้านสวติช์ทีปั่ดน�า้ฝนทีต่�าแหน่ง	 “HI”	 หรอื	 ③	 จะ

ท�าให้ทีปั่ดน�า้ฝนปัดด้วยความเรว็สูง

เพือ่หยดุการท�างานของทีปั่ดน�า้ฝน	ให้เลือ่นก้านสวติช์ที่

ปัดน�า้ฝนไปยงัต�าแหน่ง	“OFF”

ก้านสวิตช์ที่ปัดน�้าฝนที่ต�าแหน่ง	 “MIST”	④	 จะ

ท�าการปัดน�า้ฝนหนึง่ครัง้	 	 ก้านสวติช์ทีปั่ดน�า้ฝนจะกลบั 

คนืสูต่�าแหน่งปกติโดยอตัโนมตัิ

การท�างานของทีฉ่ดีน�า้ล้างกระจก

ส�าหรับการฉีดน�้าล้างกระจก	 ให้ดึงก้านสวิตช์ไปทาง

ด้านหลงัรถ	⑤	 จนกว่าน�า้ล้างกระจกจะฉดีออกมาบน 

กระจกบงัลมหน้าในปรมิาณทีต้่องการ	 ทีปั่ดน�า้ฝนจะ

ปัดกระจก	2-3	ครัง้โดยอตัโนมตัิ
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สวิตช์ที่ปัดน�้าฝนและที่ฉีดน�้าล้างกระจกหลัง	

(ถ้ามีติดตั้ง) สวิตช์ไล่ฝ้า	(ถ้ามีติดตั้ง)

SIC3666 JVI0407X

SIC4076

แบบ A

แบบ B

ที่ปัดน�้าฝนและท่ีฉีดน�้าล้างกระจกหลังจะท�างานเมื่อ

สวิตช์กญุแจอยูใ่นต�าแหน่ง	“ON”

ก้านสวิตช์ที่ปัดน�้าฝนที่ต�าแหน่ง	①	 จะท�าให้ที่ปัด 

น�า้ฝนปัดเป็นจงัหวะ

ก้านสวติช์ทีปั่ดน�า้ฝนทีต่�าแหน่ง	②	 จะท�าให้ทีปั่ดน�า้

ฝนท�างานอย่างต่อเนือ่ง

การท�างานของที่ปัดน�้าฝน
บดิสวติช์ออกจากต�าแหน่ง	 “OFF”	 เพือ่ให้ทีปั่ดน�า้ฝน

ท�างาน		

①	 “INT”	 (เป็นจงัหวะ)	 การท�างานเป็นจงัหวะ	 (ปรบั
ไม่ได้)	

②	 “ON”	 (ความเรว็ต�า่)	 การท�างานทีค่วามเรว็ต�า่อย่าง

ต่อเน่ือง	

การท�างานของทีฉ่ดีน�า้ล้างกระจก

ดนัก้านสวติช์ไปด้านหน้า	 ③	 เพือ่ใช้งานทีฉ่ดีน�า้ล้าง

กระจก	ทีปั่ดน�า้ฝนจะปัดกระจก	2-3	ครัง้โดยอตัโนมติั

สวติช์ไล่ฝ้ากระจกหลงั	①	 จะท�างานเมือ่สวติช์กญุแจ
อยูท่ีต่�าแหน่ง	“ON”

ทีไ่ล่ฝ้ากระจกจะใช้เพือ่ลดความชืน้	 หมอกหรอืน�า้ค้าง

บนผวิกระจกหลงัเพือ่เพิม่ทศันวสัิยด้านหลงัรถ

เมื่อกดสวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง	ไฟแสดง	②	จะสว่าง

ขึ้นและที่ไล่ฝ้ากระจกหลังจะท�างานเป็นเวลาประมาณ	

15	 นาท	ี หลงัจากนัน้	 ทีไ่ล่ฝ้ากระจกหลงัจะหยุดท�างาน

โดยอตัโนมติั

สามารถปิดไล่ฝ้าด้วยตัวเองได้โดยกดสวติช์ไล่ฝ้าอีกครัง้

ข้อควรระวงั :

·เมื่อใช้ที่ไล่ฝ้ากระจกหลังติดต่อกัน ให้แน่ใจว่าได้ 

 สตาร์ทเครือ่งยนต์ มเิช่นนัน้ อาจท�าให้แบตเตอรี่ 

 หมดได้

·เมือ่ท�าความสะอาดด้านในของกระจก ระมดัระวงั 

 ไม่ให้ขูดขีดหรอืไปท�าลายลวดน�าไฟฟ้าบนผวิกระจก
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แตร กระจกหน้าต่าง

กระจกหน้าต่างแบบปรับด้วยตัวเอง	(ถ้ามีติดตั้ง) สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านคนขับ

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสาร

สวิตช์กระจกด้านคนขับเป็นสวิตช์หลักซึ่งสามารถ 

ควบคุมกระจกหน้าต่างด้านหน้าได้

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสารสามารถควบคุม

กระจกหน้าต่างได้เฉพาะด้านนัน้

JVI0430X

SIC4435 SIC4200

SIC3854

สามารถท�างานได้ไม่ว่าสวติช์กญุแจจะอยูใ่นต�าแหน่งใด

กต็าม	ยกเว้นเมือ่แบตเตอรีไ่ฟหมดเมือ่กดแตรค้างไว้	แตร

จะส่งเสยีงดัง	แตรจะหยดุส่งเสยีง	เมือ่ปล่อยแตร
สามารถเปิด	①	หรอืปิด	②	กระจกหน้าต่างด้านข้างได้
โดยหมนุมือจับบนประตูแต่ละบาน

กระจกหน้าต่างไฟฟ้า	(ถ้ามีติดตั้ง)
ค�าเตือน :

 • ให้แน่ใจว่าผูโ้ดยสารไม่วางมอืหรอืส่วนใดส่วนหนึง่
ของร่างกายบนกระจกหน้าต่างก่อนปิดกระจกไฟฟ้า

 • ห้ามปล่อยให้เดก็หรอืผูใ้หญ่ทีต้่องได้รบัการดแูลจาก
คนอื่นไว้ในรถแต่ล�าพัง เนื่องจากอาจไปกดสวติช์
หรือปุ่มควบคุมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซ่ึงท�าให้เกิด
อบุตัเิหตโุดยไม่ตัง้ใจ

กระจกหน้าต่างไฟฟ้าจะท�างานเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ใน
ต�าแหน่ง	“ON”	

ส�าหรับการเปิดกระจกหน้าต่าง	 ให้กดสวิตช์กระจก
ไฟฟ้าลง
ส�าหรับการปิดกระจกหน้าต่าง	 ให้ดึงสวิตช์กระจก
ไฟฟ้าขึ้น
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ฟังก์ชันอัตโนมัติ

ฟังก์ชันอัตโนมัติจะท�างานบนสวิตช์ที่มีสัญลักษณ์		
เท่านั้น

ฟังก์ชันอัตโนมัติท�าให้กระจกหน้าต่างสามารถเล่ือน
เปิดหรือปิดจนสุด(ถ้ามีติดตั้ง)โดยไม่ต้องกดปุ่มข้ึน
หรือลงค้างไว้
ถ้าต้องการเปิดกระจกจนสุด	 ให้กดสวิตช์กระจก
หน้าต่างไฟฟ้าลงจนถึงจังหวะสองแล้วปล่อยสวิตช	์
ถ้าต้องการปิดกระจกจนสุด	 (ถ้ามีติดตั้ง)	 ให้ดึงสวิตช์
กระจกหน้าต่างไฟฟ้าข้ึนจนถึงจังหวะสองแล้วปล่อย
สวิตช์	 ไม่จ�าเป็นต้องกดสวิตช์ค้างไว้ในระหว่างที่
กระจกท�างาน
ถ้าต้องการหยุดการเลื่อนเปิด/ปิดของกระจก	 (ถ้ามีติด
ตั้ง)	 ระหว่างที่ฟังก์ชันอัตโนมัติก�าลังท�างาน	 ให้กด
หรือดึงสวิตช์ในทิศทางตรงกันข้าม

ไทม์เมอร์กระจกหน้าต่าง (ถ้ามีติดตั้ง) :
ไทม์เมอร์กระจกหน้าต่างจะท�าให้สวิตช์กระจก
หน้าต่างท�างานต่ออีกครู่หนึ่ง	 แม้ว่าจะบิดสวิตช์กุญแจ

SIC4201

JVI0425X

ไปยังต�าแหน่ง	 “LOCK”	 และน�ากุญแจออกจากสวิตช์
กุญแจแล้ว	 ไทม์เมอร์กระจกหน้าต่างจะเลิกการท�างาน
เมื่อประตูด้านนั้นเปิด	หรือเมื่อครบเวลาที่ก�าหนดไว้

ฟังก์ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติ (ถ้ามีติดตั้ง) :
ค�าเตือน :

จะมีระยะห่างเล็กน้อยก่อนท่ีกระจกจะปิดสนิทซ่ึง
ระบบไม่สามารถตรวจจับได้ ให้แน่ใจว่าผู้โดยสารไม่
วางมือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายบนกระจก
หน้าต่างก่อนปิดกระจก
ระบบเลื่อนกระจกกลับอัตโนมัติจะบังคับกระจก
หน้าต่างให้เลื่อนลงอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งหนึ่งไปขวางทาง
ขณะกระจกก�าลังเลื่อนปิด	 เมื่อหน่วยควบคุมตรวจพบ
สิ่งกีดขวาง	กระจกจะเลื่อนลงทันที
ระบบกระจกเลื่อนกลับอัตโนมัติอาจท�างานถ้ามีแรง
ปะทะหรือน�้าหนักที่เหมือนกับสิ่งกีดขวางกระจกโดย
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสภาพการขับขี่

เมื่อสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าไม่ท�างาน
ฟังก์ชันบางอย่างของกระจกหน้าต่างไฟฟ้า	 (ฟังก์ชัน
ปิดอัตโนมัติ	 ฟังก์ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติ	 และไทม์
เมอร์กระจกหน้าต่าง)	 จะท�างานไม่ได้ดังที่อธิบายไว	้
หลังจากปลดสายแบตเตอรี่ออก	 และการจ่ายไฟฟ้าถูก
รบกวน	 ปฏิบัติขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นการท�างาน
ของฟังก์ชันกระจกหน้าต่างไฟฟ้า
1.	 บดิสวติช์กุญแจไปทีต่�าแหน่ง	“ON”
2.	 ถ้ากระจกหน้าต่างด้านคนขบัปิดอยู	่ ให้เปิดจนสดุ

โดยใช้งานสวติช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าด้านคนขบัดงึ

สวติช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าด้านคนขบัค้างไว้เพือ่ปิด
กระจกหน้าต่างด้านคนขบั	

3.	 ดงึสวติช์ค้างไว้ประมาณ	 3	 วนิาทหีลงัจากกระจก
หน้าต่างปิดจนสดุ	แล้วปล่อยสวติช์

4.	 ตรวจสอบว่าฟังก์ชันกระจกหน้าต่างไฟฟ้าท�างาน
เป็นปกติ

ถ้าคุณเปิดหรือปิดกระจกหน้าต่างไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง	
อาจท�าให้กระจกหน้าต่างไฟฟ้าท�างานผิดปกติได้	 ให้
ปฏิบัติขั้นตอนข้างต้น

ถ้าฟังก์ชันกระจกหน้าต่างไฟฟ้าไม่ท�างานตามปกติ
หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น	ให้ปฏิบัติซ�้าอีกครั้ง	
ให้น�ารถเข้าศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบ 
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า	ถ้าจ�าเป็น

เพื่อเปิดกระจกหน้าต่างแบบเลื่อน	 ให้บีบตัวล็อก	① 

และเลื่อนหน้าต่าง	②	 ไปทางด้านหลังของตัวรถ 

เพื่อปิด	ให้เลื่อนปิดจนสุดจนได้ยินเสียงล็อก

กระจกหน้าต่างแบบเลื่อน	(ถ้ามีติดตั้ง)
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นาฬิกาดิจิตอล	①	 จะท�างานเมื่อสวิตช์กุญแจ	 อยู่ใน
ต�าแหน่ง	“ACC”	หรือ	“ON”
ถ้าปลดสายแบตเตอร่ี	 เวลาที่แสดงในนาฬิกาจะถูก
รีเซ็ต	ท�าให้เวลาที่แสดงขึ้นมาไม่ถูกต้อง
ส�าหรับการปรับตั้งนาฬิกาในระบบเครื่องเสียง	 (ถ้ามี
ติดตั้ง)	ดูที่	"ระบบเครื่องเสียง"	(หน้า	4-6)

การปรับตั้งเวลาเพื่อปรับตั้งเวลา 
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.	 กดปุม่ปรบัตัง้นาฬิกา	 ②	 นาน	 3	 วนิาท	ี หรือ 

มากกว่า	เพือ่เข้าโหมดปรับตัง้เวลา	
	 ตวัแสดงชัว่โมงจะเริม่กะพริบ
2.		 หมนุปุม่ปรบัตัง้นาฬิกา		②		เพือ่ปรบัชัว่โมง
	 กดปุม่	②	เพือ่เข้าโหมดปรบัตัง้นาที
	 ตวัแสดงนาทจีะเริม่กะพรบิ
3.	 หมนุปุม่ปรบัตัง้นาฬิกา	②	เพือ่ปรับนาที
	 หลงัจากปรบัตัง้นาท	ีกดปุม่	②	ตวัแสดงวนิาท	ี“:”	

จะเริม่กะพรบิ
4.	 กดปุม่ปรบัตัง้นาฬิกา	 ②	 เพือ่รีเซต็ตวันับวนิาที	

และกลบัไปยงัหน้าจอเดมิ

ที่เขี่ยบุหรี่

เพื่อเปิด	①	ให้ดึงที่เขี่ยบุหรี่ออกมา	
เพื่อน�าที่เขี่ยบุหรี่ออกมา	 ให้กด	②	 และดึงที่เขี่ยบุหรี่

ออก

ที่จุดบุหรี่	(ถ้ามีติดตั้ง)

ค�าเตือน :
ไม่ควรใช้ทีจ่ดุบหุรีข่ณะขบัขีเ่พือ่ให้คนขบัมสีมาธเิตม็ที่
ในการบงัคบัควบคมุรถ

ข้อควรระวัง :
 • ช่องเสียบท่ีจุดบุหรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟส�าหรับท่ีจุด

บุหรี่เท่านั้น ไม่แนะน�าให้ใช้ช่องเสียบที่จุดบุหรี่
เป็นแหล่งจ่ายไฟอปุกรณ์เสรมิอย่างอืน่

 • ห้ามใช้ช่องจ่ายไฟอืน่กบัท่ีจดุบหุรี่

นาฬิกา (ถ้ามีติดตั้ง) ที่เขี่ยบุหรี่และที่จุดบุหรี่ (ถ้ามีติดตั้ง)

JVI0408X SIC2543B

ที่จุดบุหรี่จะท�างานเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ในต�าแหน่ง	

“ACC”	หรอื	“ON”	

เพือ่ท�าให้ทีจ่ดุบหุรีร้่อน	กด	③	ลงไปจนกระทัง่ลอ็ก

เมื่อที่จุดบุหรี่ร้อนแล้ว	 จะดีดออกมาโดยอัตโนมัต ิ

เสยีบทีจ่ดุบหุรีก่ลบัเข้าต�าแหน่งเดมิหลงัจากใช้งาน
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ช่องจ่ายไฟใช้ส�าหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า

ต่างๆ

ค�าเตือน :
 • ช่องจ่ายไฟและปลั๊กอาจร้อนขณะใช้งาน หรือ 

หลงัจากใช้งาน
 • ช่องจ่ายไฟนีไ้ม่ได้ออกแบบมาส�าหรับชดุจดุบหุร่ี 
 • ห้ามใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้าทีใ่ช้ไฟเกนิ 12 โวลต์ 120W 

(10A) ห้ามใช้อแดป็เตอร์ 2 ตัว หรือใช้งานเคร่ืองใช้
ไฟฟ้ามากกว่า 1 เครือ่ง

 • ใช้ช่องจ่ายไฟขณะที่รถยนต์วิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้แบตเตอรีห่มด

 • หลีกเลี่ยงการใช้ช่องจ่ายไฟขณะที่เปิดเคร่ืองปรับ
อากาศ ไฟหน้า หรอื ไล่ฝ้ากระจกหลงั

 • ก่อนเสยีบ หรอื ถอดปลัก๊ ให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์ของ
เครือ่งใช้ไฟฟ้าทีใ่ช้ และสวิตช์กญุแจแล้ว

 • ดันปล๊ักเข้าไปจนสุด ถ้าเสียบปลั๊กไม่ดี ปลั๊กอาจมี
ความร้อนสงูผดิปกต ิ หรือ ฟิวส์อณุหภมูภิายในอาจ

ข้อควรระวัง :
 • ไม่ควรใช้ช่องเก็บของขณะขับขี่เพื่อให้คนขับมี

สมาธเิตม็ท่ีในการบงัคบัควบคมุรถ
 • ฝาช่องเก็บของต้องปิดอยู่เสมอขณะขับขี่เพื่อช่วย

ป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุหรือการหยุดรถ
กะทันหนั

กล่องเก็บของดึงมือจับ

ช่องจ่ายไฟ (ถ้ามีติดตั้ง) กล่องเก็บของ 

SIC2543B

JVI0409X

ขาดได้
 • ห้ามให้น�า้โดนช่องจ่ายไฟ
 • เมือ่ไม่ได้ใช้งาน ให้ปิดฝา

เพือ่เปิดกล่องเก็บของดงึทีม่อืจบั	 เพือ่เปิดกล่องเกบ็ของ	

ดนัฝาจนกระทัง่ลอ็ก
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กล่องเก็บของด้านบน	(ถ้ามีติดตั้ง)

ช่องเก็บของที่คอนโซลด้านล่าง

กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง	(ถ้ามีติดตั้ง)

JVI0398X

JVI0437X

JVI0411X

JVI0457X

JVI0580X

ดงึฝาปิดขึน้	เพือ่เปิดกล่องเกบ็ของ

กดฝาปิดลง	เพือ่ปิด

เพือ่เปิดกล่องเก็บของทีค่อนโซลกลาง	 ดงึก้านเปิด	① 
ขึน้		แล้วเปิดฝากล่อง
กดฝาปิดลง	เพือ่ปิด

ทีว่างแก้ว
ค�าเตอืน :

คนขบัไม่ควรหยบิหรอืใส่แก้วในทีว่างแก้วน�า้ขณะขบัขี่
เพือ่ให้มสีมาธเิตม็ท่ีในการบงัคบัควบคมุรถ

ข้อควรระวงั :
หลกีเลีย่งการออกตวัหรอืเบรกกะทนัหนัโดยเฉพาะเมือ่
วางแก้วน�า้ในทีว่างแก้วเพือ่ป้องกนัไม่ให้น�า้กระเดน็ออก
มา ถ้าน�า้ร้อน อาจท�าให้คณุและผูโ้ดยสารเป็นแผลลวก
พองได้

ทีเ่กบ็เครือ่งดืม่	(ถ้ามติีดต้ัง)

เมือ่ใช้งานเครือ่งปรบัอากาศ	สามารถเก็บเครือ่งดืม่ให้คง

ความเยน็ภายในช่องเก็บได้

เพือ่เปิด	 ดงึทีว่างแก้ว	①	 ออกจากแผงคอนโซลหน้า

เพือ่ปิด	 ดนัทีว่างแก้ว	②	 กลบัเข้าไปในแผงคอนโซล

หน้า

ทีว่างแก้วติดต้ังอยูท่ีด้่านหลงัของเบาะนัง่	 เพือ่ใช้งานที่

วางแก้ว	กดปุม่	①	แล้วดงึทีว่างแก้วลงมา

ด้านหน้า

ด้านหลงั	(ถ้ามติีดต้ัง)

ค�าเตอืน :

ห้ามใส่กระป๋องหรือขวดที่เปิดแล้วลงในช่องเก็บของ 

เนือ่งจากเครือ่งดืม่ภายในอาจหกออกมาขณะทีข่บัขีไ่ด้

มช่ีองเกบ็ของอยูท่ีต่รงกลางด้านล่างของคอนโซล
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ข้อควรระวงั :

·เก็บที่วางแก้วเม่ือจะนั่ง หรือลุกออกจากเบาะนั่ง 

 ด้านหลงั

·ห้ามใช้แรงกบัทีว่างแก้วมากเกนิไป

ข้อควรระวงั :

ห้ามใส่ขวดท่ีเปิดแล้วในท่ีใส่ขวด เนือ่งจากเครือ่งดืม่อาจ

หกได้เมือ่เปิดหรอืปิดประต ูหรอืขณะขับข่ี

JVI0396X

JVI0188X

JVI0447X

KVS0083X

JVI0397X

ทีใ่ส่ขวด

ทีใ่ส่การ์ด	(ถ้ามติีดต้ัง)

น็อตอเนกประสงค์	(ถ้ามติีดต้ัง)
คณุสามารถใช้สลกัเกลยีวทีม่จี�าหน่ายทัว่ไปเพือ่ยดึของ
ต่างๆ	 ไว้กับทั้งสองฝั่งของส่วนเก็บสัมภาระใน
รถยนต์

จ�านวนของนอ็ตอเนกประสงค์จะแตกต่างกนัไปตามรุน่

ของรถยนต์

Ⓐ	:	สลกัเกลยีว
Ⓑ	:	วตัถทุีย่ดึ
Ⓒ	:	พืน้ผวิติดต้ัง
Ⓓ	:	1.0	มม.	(0.04	นิว้)
Ⓔ	:	M6

Ⓕ	:	20	มม.	(0.79	นิว้)	หรอืน้อยกว่า

 ข้อควรระวงั :

เมือ่ใช้งานเบาะนัง่ด้านหลงั ห้ามใช้นอ็ตอเนกประสงค์

ยึดวัตถุไว้ด้านหลัง การท�าเช่นนั้นอาจท�าให้เข็มขัด

นริภัยด้านหลงัท�างานผดิปกต ิ อกีทัง้ ถ้ารถยนต์เลีย้ว

โค้งหกัมมุ หรอืเกดิการชน วตัถทุีย่ดึไว้อาจกระแทกถกูผู้

โดยสาร ซ่ึงอาจท�าให้เกดิอบุตัเิหต ุ หรอืการบาดเจบ็ร้าย

แรงได้

ประตหูน้า

ขนาดของสลกัเกลียว

ประตเูลือ่น (ถ้ามตีดิตัง้)

ที่ใส่ขวดติดตั้งอยู่ท่ีช่องเก็บของประตูหน้าและประตู

เลือ่น

สอดการ์ดเข้าในทีใ่ส่การ์ด	Ⓐ
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หมายเหต ุ:

·	เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหาย ห้ามติดวัตถทุีม่นี�า้หนัก 

 5 กก. (11 ปอนด์) หรือมากกว่าที่ด้านบนของ 

 หน้าต่าง และ 3 กก. (7 ปอนด์) หรือมากกว่าทีด้่าน 

 ล่างของหน้าต่าง

·	การใช้งานสลักเกลียวที่ไม่ได้ระบุไว้อาจท�าให้น็อต 

 อเนกประสงค์ หรอืตวัถงัรถยนต์เสยีหาย

·ให้แน่ใจว่าตรวจสอบขนาดของสลักเกลียวก่อนติด 

 ตัง้สลกัเกลยีวทีม่ขีายทัว่ไป

·ให้แน่ใจว่าวัตถุที่ติดไว้ด้วยน็อตไม่กีดขวางการ 

 เปิดหรอืปิดฝาครอบเคร่ืองยนต์ หรือฝาปิดส�าหรับ 

 การบ�ารงุรกัษา

ท่อกัน้	(ถ้ามตีดิตัง้ส�าหรบัรุ่นทีใ่ช้ในฮ่องกง)

ค�าเตอืน :

·	เมื่อใช้งานเบาะนั่งด้านหลังของรถยนต์ ห้ามจับ 

 ท่อกัน้ไว้ หากคณุจบัท่อกัน้ไว้ขณะขบัขี ่ ท่ออาจ 

 หลุดออกมาเมื่อสภาพถนนไม่ดี เนื่องจากไม่ได้ 

 ออกแบบมาเพือ่ใช้งานเป็นทีจ่บั อาจท�าให้เกดิการ 

 บาดเจบ็รนุแรงได้

·เมือ่ตดิตัง้ท่อกัน้ ให้แน่ใจว่ายดึท่อไว้ไม่ให้เคลือ่นที่

ข้อควรระวงั :

ห้ามติดตั้ง หรือ ปล่อยท่อกั้นขณะขับขี่ เพราะอาจ

ท�าให้เกดิอบุตัเิหตไุด้

JVI0440X

JVI0439X

Ⓐ	:	ปุม่หมนุ
Ⓑ	:	แหวนรอง
Ⓒ	:	ท่อ
หมายเหต ุ:

 • ให้ตดิตัง้ท่อกัน้ในต�าแหน่งทีอ่ยูห่น้าสดุของส่วนเกบ็
สมัภาระ 

 • เมื่อติดตั้งท่อกั้น ให้แน่ใจว่าแหวนรองติดตั้งอยู่
ระหว่างท่อและปุม่หมนุ

Ⓐ	:	ส�าหรบัเบาะนัง่ด้านหน้า
Ⓑ	:ส�าหรบัเบาะนัง่ด้านหลงั
บดิปุม่หมนุ	①	 เพือ่คลายออก	 แล้วดงึเข้าด้านในท่อ		
เพือ่ถอดออก	② 

การตดิตัง้ท่อกัน้ :
เพือ่ติดต้ังท่อก้ัน	ให้ปฏบิติัขัน้ตอนกลบักนักบัการถอด
หมายเหต ุ:

 • ส�าหรบัเบาะนัง่ด้านหน้า ให้ตดิตัง้ท่อกัน้ในทีส่�าหรบั
ติดตั้งของส่วนหน้า 

การถอดท่อก้ัน
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 • มีต�าแหน่งที่ใช้ส�าหรับติดตั้งท่อกัน้ คอื ด้านหน้า 
และด้านหลงัของเบาะน่ังด้านหลงั เปลีย่นต�าแหน่ง
ของท่อกัน้ตามรปูแบบการใช้ส่วนเกบ็สมัภาระ

แบบ	A
ไฟอ่านแผนทีจ่ะมสีวติช์สามต�าแหน่ง

1.		 เพือ่บงัแดดจากด้านหน้า	ให้เปิดแผ่นบงัแดดออกมา	①
2.	 เพือ่บงัแดดจากด้านข้าง	 ให้ถอดแผ่นบงัแดดออก

จากแท่นยดึตรงกลาง	แล้วเล่ือนไปไว้ด้านข้าง	②

ข้อควรระวงั :
 • ห้ามเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อเครื่องยนต์ไม่ได้ท�างานเป็น

เวลานานเพือ่ป้องกนัแบตเตอรีไ่ฟหมด
 • ปิดไฟเมือ่ออกจากรถ

ที่บังแดด

ไฟส่องสว่างภายใน

ไฟอ่านแผนที่

SIC2872

SIC1682A

SIC2489

แบบ A

แบบ B

เมือ่สวติช์อยูใ่นต�าแหน่ง	 “DOOR”	①	 ไฟอ่านแผนที่
จะสว่างขึน้
เมือ่เปิดประตูเมือ่สวติช์อยูใ่นต�าแหน่ง	“	ON	”	③	ไฟ
อ่านแผนทีจ่ะสว่างขึน้
ตัวตั้งเวลาของไฟส่องสว่างภายในจะเปิดไฟเพดานให้
สว่างขึน้ช่วงหนึง่	

·	เมื่อกุญแจถูกดึงออกจากสวิตช์กุญแจในขณะที่ 
	 ประตูด้านคนขบัปิดอยู่

·	ประตูด้านคนขับปลดล็อก	 โดยไม่มีกุญแจอยู่ใน 
	 สวติช์กุญแจ

·	ประตูปลดลอ็กด้วยปุม่	UNLOCK	(รุน่ทีม่รีโีมท)
·	ปิดประตูบานสดุท้าย	โดยไม่มกีญุแจอยู่ในสวติช์

กุญแจตัวต้ังเวลาไฟส่องสว่างภายในจะถูกยกเลิกการ
ท�างานเมือ่:

 • ลอ็กประตูด้านคนขบั
 • บดิสวติช์กุญแจไปยงัต�าแหน่ง	“	ON	”เมื่อสวิตช์อยู่
ที่ต�าแหน่ง	 “	 OFF	 ”	②	 ไฟจะไม่ท�างานไม่ว่าใน
กรณใีด	ๆ

แบบ	B
ส�าหรบัไฟอ่านแผนที	่ดทูี	่"ไฟเพดาน"	(หน้า	2	-28)	

ระบบประหยดัแบตเตอรี่
ระหว่างทีไ่ฟส่องสว่างภายในสว่างค้างอยู่	 ไฟจะดบัโดย
อตัโนมตัภิายในระยะเวลาหนึง่หลงัจากบดิสวติช์กญุแจ
ไปทีต่�าแหน่ง	 "OFF"	 ส�าหรบัการเปิดไฟส่องสว่างอีก
ครัง้	ให้บดิสวติชฺกุ์ญแจไปทีต่�าแหน่ง	"ON"
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ไฟเพดาน ไฟที่ส่วนเก็บสัมภาระ	(ถ้ามีติดตั้ง)

SIC2489 IC1384-B

ไฟเพดานจะมสีวติช์สามต�าแหน่ง

เม่ือสวติช์กญุแจอยูใ่นต�าแหน่ง	“ON”	②	ไฟเพดานจะ

สว่างขึน้

เม่ือสวติช์อยูใ่นต�าแหน่ง	“	○	”	(ประต)ู	①	ไฟเพดาน

จะสว่างขึน้เมือ่เปิดประตู

ตัวตั้งเวลาของไฟส่องสว่างภายในจะเปิดไฟเพดานให้

สว่างขึน้ช่วงหนึง่	เมือ่:

·กุญแจถูกดึงออกจากสวิตช ์กุญแจในขณะที่ 

	 ประตทูกุบานปิดอยู่

·	ประตูด้านคนขับปลดล็อก	 โดยไม่มีกุญแจอยู่ใน 

	 สวติช์

·	กุญแจประตูปลดล็อกด้วยปุ่ม	UNLOCK	(รุ่นที่ม ี

	 รีโมท)

·	ปิดประตูบานสุดท้าย	โดยไม่มีกุญแจอยู่ในสวิตช ์

	 กุญแจ

ตัวตั้งเวลาไฟส่องสว่างภายในจะถูกยกเลิกการท�างาน

เมือ่:

·	ล็อกประตูด้านคนขบั
·	บดิสวติช์กุญแจไปยงัต�าแหน่ง	“ON”	

เมือ่สวติช์อยูท่ีต่�าแหน่ง	 “OFF”	 	 ไฟเพดานจะไม่ท�างาน

ไม่ว่าในกรณใีด	ๆ

ระบบประหยัดแบตเตอรี่
เมื่อไฟส่องสว่างภายในสว่างค้างอยู่	 ไฟจะดับลง

โดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ก�าหนดหลังจากบิดสวิตช์

กญุแจไปทีต่�าแหน่ง	 “OFF”	 เพือ่เปิดไฟอกีครัง้หนึง่	บดิ

สวติช์กุญแจไปยงัต�าแหน่ง	“ON”

ไฟทีส่่วนเก็บสมัภาระจะมสีวติช์สองต�าแหน่ง

เมือ่สวติช์อยูใ่นต�าแหน่ง	“ON”	①	ไฟจะสว่างขึน้

เมือ่เปิดประตูเมือ่สวติช์อยูท่ีต่�าแหน่ง	“OFF”	②	ไฟจะ

ไม่ท�างานไม่ว่าในกรณใีด	ๆ

	ระบบประหยัดแบตเตอรี่
เมือ่ไฟส่องสว่างภายในสว่างค้างอยู ่ ไฟจะดบัลงโดย

อัตโนมัติตามช่วงเวลาท่ีก�าหนดหลังจากบิดสวิตช์

กญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “OFF” เพือ่เปิดไฟอกีครัง้หนึง่ บดิ

สวติช์กญุแจไปยงัต�าแหน่ง “ON”

ไฟส่องสว่างภายในจะดบัลงโดยอตัโนมตัติามช่วงเวลา

ทีก่�าหนดไว้หลงัจากปฏบิติัสิง่ต่อไปนี	้ เมือ่สวติช์กญุแจ

อยูท่ีต่�าแหน่ง	“ACC”	หรอื	“OFF”	:

·	การเปิดหรอืการปิดประตูบานใดบานหนึง่
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·	การลอ็กหรอืปลดลอ็กด้วยกญุแจ
·	การเสยีบหรอืน�ากญุแจออกจากสวติช์กญุแจ

หลังจากทีไ่ฟดบัลงโดยอตัโนมตั	ิ ไฟจะสว่างขึน้อกีคร้ัง 

เม่ือปฏบิตัสิิง่ทีก่ล่าวข้างต้น						(ไฟจะดบัลงโดยอตัโนมตั ิ

ตามช่วงเวลาทีก่�าหนดหลงัจากปฏบิตัสิิง่ทีก่ล่าวข้างต้น

เช่นกนั)
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JVP0121X

JVP0087X

JVP0084X

JVP0085X

รถของคุณจะสามารถใช้งานได้ด้วยกุญแจที่ให้มากับ

รถเท่านัน้. กญุแจของคณุจะมแีผ่นป้ายหมายเลขกญุแจ

แนบมาด้วย. กรุณาบันทึกหมายเลขกุญแจและเก็บไว้

ในที่ปลอดภัยยกเว้นในรถ. เผื่อในกรณีที่ต้องการท�า

กญุแจขึน้มาใหม่

การท�ากุญแจขึ้นมาใหม่จะสามารถท�าได้โดยการใช ้

กุญแจเดิมหรือหมายเลขกุญแจเดิมที่ให ้มากับรถ

เท่านัน้. ถ้าคณุท�ากญุแจทัง้หมดหายและไม่มกีญุแจเดมิ.

จ�าเป็นต้องใช้หมายเลขกญุแจเพือ่ท�ากญุแจใหม่. ถ้าคณุ 

ท�ากญุแจหายหรอืต้องการท�ากญุแจเพิม่. กรุณาน�ากญุแจ 

เดมิหรอืหมายเลขกญุแจไปตดิต่อยงัศนูย์บริการนิสสนั

ข้อควรระวงั :

ห้ามทิง้กญุแจไว้ในรถเมือ่คณุไม่ได้อยูใ่นรถ

กญุแจ.(ถ้ามตีดิตัง้)

2. กญุแจหลกั.(ธรรมดา)
3. แผ่นป้ายหมายเลขกุญแจ

1.. กุญแจ.NATS.
2.. กุญแจ.NATS.(แม่พมิพ์).
3.. แผ่นป้ายหมายเลขกุญแจ.

1.กุญแจ.NATS.(แม่พมิพ์).(2)

2.แผ่นป้ายหมายเลขกุญแจ.

คณุจะสามารถขบัขีร่ถยนต์ด้วยการใช้กญุแจ. NATS. ที่ 

ได้ลงทะเบียนกับระบบ. NATS. ของรถยนต์ของคุณ

เท่านัน้. .รถคนัหนึง่จะสามารถลงทะเบยีนกญุแจ.NATS 

ได้สงูสดุ. 5. ดอก. กุญแจใหม่ต้องได้รบัการลงทะเบยีน

โดยศนูย์บรกิารนสิสนัก่อนน�าไปใช้กบัระบบ. NATS.

ในรถของคณุ. เนือ่งจากขัน้ตอนการลงทะเบยีนจ�าเป็น

ต้องลบหน่วยความจ�าทั้งหมดในระบบ. NATS. เมื่อ

ต้องลงทะเบยีนกุญแจชดุใหม่. ให้แน่ใจว่าได้น�ากญุแจ.

NATS.ทกุชดุทีม่ไีปยงัศนูย์บรกิารนสิสัน

1. กญุแจหลกั.(แม่พมิพ์)

1. กญุแจหลกั
2. กญุแจหลกั.(ธรรมดา).
3. แผ่นป้ายหมายเลขกุญแจ
สามารถลงทะเบียนกุญแจหลักที่มีรีโมตคอนโทรลกับ
รถยนต์คนัหนึง่ได้สงูสดุ.5.ดอก

กญุแจทีม่รีะบบป้องกันการขโมยของนสิสนั. (NATS*)..
(ถ้ามตีดิต้ัง)

กุญแจ

แบบ A

แบบ A

แบบ B

แบบ B
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JVP0111X

JVP0108X

ข้อควรระวงั :

ห้ามมิให้กุญแจ NATS สัมผัสโดนน�้าหรือน�้าเค็ม 

เนื่องจากกุญแจจะมีอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไฟฟ้าอยู่

ภายใน ซึง่จะส่งผลต่อการท�างานของระบบ

*:.ระบบป้องกันการสตาร์ท

ค�าเตอืน :

·	สังเกตรอบๆ ก่อนเปิดประตูเสมอเพื่อหลีกเลี่ยง 

 อบุตัเิหตใุนเส้นทางจราจร

·ห้ามปล่อยให้เด็กหรือผู้ใหญ่ที่ต้องได้รับการดูแล 

 จากคนอื่นไว้ในรถแต่ล�าพัง เนื่องจากอาจไปกด 

 สวิตช์หรือปุ ่มควบคุมโดยรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ซึ่ง 

 ท�าให้เกดิอบุตัเิหตรุ้ายแรงโดยไม่ตัง้ใจ

ประตูหน้า
ข้อควรระวงั:

เมื่อล็อกประตูโดยใช้ปุ่มล็อกด้านใน ให้แน่ใจว่าไม่ได้
ท้ิงกญุแจไว้ในรถ

ประตดู้านคนขับ :
การเลื่อนปุ่มล็อกด้านในที่ประตูคนขับไปยังต�าแหน่ง.
LOCK ①.หรอื.UNLOCK.②.จะท�าให้ประตทูกุบาน
ลอ็กหรอืปลดลอ็กไปด้วย(ถ้ามตีดิตัง้)
ประตูด้านคนขับสามารถล็อกได้จากภายนอกรถโดย
การใช้กุญแจหรอืกุญแจรโีมตเท่านัน้. . (ถ้ามตีดิตัง้). . เพือ่ 
ป้องกันไม่ให้ประตูลอ็กโดยอบุตัเิหต.ุ เมือ่กญุแจลมืไว้
ในรถยนต์

ประตดู้านผูโ้ดยสาร :
สามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูได้โดยการเลื่อนปุ่ม
ลอ็กด้านในไปยงัต�าแหน่ง.LOCK..①	หรอื.UNLOCK.
②. ส�าหรบัการลอ็กจากด้านนอกโดยไม่ใช้กญุแจ. ให้
เลือ่นปุม่ลอ็กด้านในไปยงัต�าแหน่ง.LOCK.①..จากนัน้
จงึปิดประตู

ล็อกประตู

การลอ็กด้วยกญุแจ
ส�าหรับการล็อกประตู. ให้เสียบกุญแจลงในช่องเสียบ

กญุแจ. แล้วหมนุกุญแจไปทางด้านหน้ารถ.①. ส�าหรบั

การปลดลอ็กประตู.ให้หมุนกุญแจไปทางด้านหลงัรถ.②
การล็อกหรือปลดล็อกที่ประตูด้านคนขับ. จะท�าให้

ประตทูกุบานลอ็กหรอืปลดลอ็กไปด้วย.(ถ้ามติีดต้ัง)

การลอ็กด้วยปุม่ลอ็กประตดู้านใน
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SPA2663 SPA2694

รุน่ทีม่รีโีมทคอนโทรล

สามารถท�าการลอ็กหรอืปลดลอ็กประตเูลือ่นด้วยวธิต่ีาง.

ๆ.ดงัต่อไปนี้

 • กดปุม่. “LOCK”. . หรือ. “UNLOCK”.  

บนรโีมทคอนโทรล.(ถ้ามตีดิตัง้).(ดูที.่“ระบบกญุแจ

รโีมท”.(หน้า.3-5))

 • ล็อกหรือปลดล็อกประตูด้านคนขับโดยการใช้

กญุแจหรอืปุม่ลอ็กด้านใน สามารถใช้งานประตูเลือ่นได้โดยการดงึมอืจบัประตู

ข้อควรระวงั :

·	ใช้มือจับประตูในการเลื่อนเปิดหรือปิดประตูเลื่อน 

 เสมอ ห้ามพยายามเปิดหรือปิดประตูโดยการจับ 

 ขอบบานประตหูรอืรางเลือ่นประต ู เนือ่งจากอาจ 

 ได้รบับาดเจบ็ได้

·	เมื่อท�าการเปิดประตูบนทางลาดชัน ให้แน่ใจว่า 

 ประตถูกูเปิดออกจนสดุ และไม่สามารถเลือ่นปิด 

 เองได้

การล็อกหรือปลดล็อกประตูเลื่อนให้เลื่อนปุ ่มล็อก 
ด้านในไปยงัต�าแหน่ง.LOCK.①.หรอื.UNLOCK..②
ส�าหรบัการลอ็กจากด้านนอกโดยไม่ใช้กญุแจ. ให้เลือ่น
ปุม่ลอ็กด้านในไปยงัต�าแหน่ง.LOCK.①.จากนัน้จงึปิด
ประตู

ระบบปิดประตอูตัโนมตั.ิ(ถ้ามตีดิตัง้)
ถ้าประตูถกูเปิดออกแค่บางส่วน. ประตจูะเลือ่นปิดเอง
โดยอตัโนมติั
ห้ามใช้แรงผลักที่มากเกินไปในขณะท่ีระบบปิดประตู
อัตโนมัติก�าลังท�างานการใช้แรงผลักที่มากเกินไปจะส่ง
ผลให้กลไกของระบบท�างานผดิปกติ

ข้อควรระวงั :
 • ประตทูีต่ดิตัง้ระบบปิดอตัโนมตัจิะท�าการปิดตวัเอง

อตัโนมตัจิากต�าแหน่งท่ีถกูเปิดออก เกบ็มอืและนิว้
ให้ห่างจากประต ูเพือ่ป้องกนัการถกูหนบี

 • ห้ามให้เด็กใช้งานประตูเลื่อนที่ติดตั้งระบบปิด
อตัโนมตัิ

ประตเูล่ือน การเปิดหรอืการปิดประตเูลือ่น การลอ็กด้วยปุม่ลอ็กประตดู้านใน
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JVP0115X

ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลังช่วยป้องกันการเปิด

ประตูเลื่อนโดยไม่เจตนา. โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็กอยู่

ในรถ.

เม่ือก้านลอ็กอยูใ่นต�าแหน่งล็อก. ①. ล็อกป้องกนัเด็ก

เปิดประตูหลังจะท�างาน. และประตูเลื่อนจะสามารถ

เปิดได้จากการเลื่อนมือจับประตูด้านนอกเท่านั้น

ส�าหรับการปลดล็อก. ให้เลื่อนก้านล็อกไปที่ต�าแหน่ง

ปลดลอ็ก.②

ลอ็กป้องกันเดก็เปิดประตหูลงั.(ถ้ามตีดิตัง้) ระบบกุญแจรีโมทสามารถควบคุมประตูทุกบาน.
(รวมถึงประตูหลังด้วย). โดยใช้รีโมทคอนโทรล.
รีโมทคอนโทรลสามารถใช ้งานได ้ภายในระยะ
ประมาณ.1.เมตร.(3.3.ฟุต).ห่างจากตัวรถ.ระยะท�างาน
จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบรถ
รถคันหนึ่งจะสามารถมีรีโมทคอนโทรลได้สูงสุด.5.ตัว
ส�าหรับข้อมูลเก่ียวกับการซือ้และใช้งานรโีมทคอนโทรล 
เพิม่เตมิ.กรณุาติดต่อศนูย์บรกิารนสิสนั

รีโมทคอนโทรลจะไม่ท�างานภายใต้สภาวะต่อไปนี:้

 • เมือ่กุญแจยงัเสยีบอยูใ่นสวติช์กุญแจ

 • เมือ่รโีมทคอนโทรลกับตัวรถห่างกันเกิน. 1. เมตร.

(3.3.ฟตุ).โดยประมาณ

 • เมือ่ประตูยงัเปิดอยู.่(ฟังก์ชนัปลดลอ็กยงัท�างานอยู)่

 • เมือ่ไฟแบตเตอรีใ่นรโีมทคอนโทรลหมด

ข้อควรระวัง :

 • เมื่อล็อกประตูโดยใช้รีโมทคอนโทรล ให้แน่ใจว่า
ไม่ได้ท้ิงกญุแจไว้ในรถ

 • ห้ามมิให้รีโมทคอนโทรลสัมผัสโดนน�้าหรือน�้าเค็ม 
เนื่องจากกุญแจมีส่วนประกอบทางไฟฟ้า ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการท�างานของระบบ

 • ห้ามท�ารโีมทคอนโทรลหล่นลงพืน้
 • ห้ามกระแทกรีโมทคอนโทรลเข้ากับวัตถุอื่นอย่าง

รุนแรง
 • หากอณุหภูมอิากาศภายนอกต�า่กว่า -10 �C (14 �F) 

แบตเตอรีข่องรโีมทคอนโทรลอาจท�างานได้ไม่ปกติ

ระบบกุญแจรีโมท (ถ้ามีติดตั้ง)
 • ห้ามวางรโีมทคอนโทรลไว้นานในทีท่ีม่อีณุหภมูกินิ 

60 �C (140 �F)

ถ้ารโีมทคอนโทรลสญูหายหรอืถกูขโมย.นสิสันแนะน�า
ให้ลบรหัส. ID. ของรีโมทคอนโทรลชุดนั้นออกจาก
ระบบของรถ. เพื่อป้องกันการใช้รีโมทคอนโทรปลด
ล็อกรถโดยไม่ได้รับอนุญาต. ส�าหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
ขัน้ตอนการลบกรณุาติดต่อศนูย์บรกิารนสิสัน

ถ้าไฟแสดงบนรโีมทคอนโทรลไม่สว่างขึน้หลงัจากกด
ปุม่บนรโีมท.แสดงว่าไฟแบตเตอรีอ่าจจะหมด

ส�าหรบัข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับการเปลีย่นแบตเตอรี.่ ดทูี่.

“แบตเตอรี”่.(หน้า.8-20)

การใช้งานระบบกญุแจรโีมท

SPA2416

①	ปุม่.LOCK.
②	ปุม่.UNLOCK.
③.ปุม่.PANIC.
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การลอ็กประตู
1.. ดงึกญุแจสตาร์ทออก
2.. ปิดประตทูกุบาน
3.. กดปุม่.“LOCK”.. .บนรีโมทคอนโทรล
4.. ประตทูกุบานจะลอ็ก
5.. ลองดงึมอืจบัประตเูพือ่ยนืยนัว่าประตไูด้ลอ็กแน่นแล้ว

ข้อควรระวงั
หลังจากลอ็กประตโูดยใช้รีโมทคอนโทรล ให้แน่ใจว่า
ประตไูด้ลอ็กแน่นแล้วโดยลองดึงมอืจบัประตู

การปลดล็อกประตู
โหมดปลดลอ็กประตทูกุบาน :

1.. กดปุม่.“UNLOCK”.②.บนรีโมทคอนโทรล
2.. ประตทูกุบานจะปลดล็อก
ประตูทุกบานจะถูกล็อกอัตโนมัติ. ยกเว้นปฎิบัติขั้น
ตอนใดขัน้ตอนหนึง่หลงัจากกดปุม่.“UNLOCK”.  
ผ่านไปภายในระยะเวลาหน่ึง

·	เปิดประตบูานใดบานหน่ึง
·	เสยีบกญุแจลงในสวติช์กญุแจ

ไทม์เมอร์ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร (ถ้ามติีดต้ัง) :
ไทม์เมอร์ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารจะถกูกระตุน้
ให้ส่องสว่างเป็นเวลา.15.วนิาท.ีเมือ่ปลดล็อกประตบูาน
ใดบานหนึ่งในขณะที่สวิตช์ไฟส่องสว่างอยู่ที่ต�าแหน่ง.
“DOOR”.และ/หรอื.ตรงกลาง

สามารถปิดไฟส่องสว่างได้ทันทีโดยไม่จ�าเป็นต้องรอ.

15.วนิาทไีด้โดยการปฎบิติั.สิง่ใดสิง่หนึง่ดงัต่อไปนี้

·	บดิสวติช์จดุระเบดิไปทีต่�าแหน่ง.“ON”
·	ล็อกประตูด้วยรโีมทคอนโทรล
·	 เลือ่นสวติช์ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารไปยงั 
. ต�าแหน่ง..“OFF”

การใช้สญัญาณเตอืนภยั
หากคณุอยูใ่กล้รถและรูส้กึว่าไม่ปลอดภยั. คณุสามารถ
เปิดสัญญาณเตือนภัยโดยการกดปุ่ม.③. “PANIC”.

บนรโีมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลานานกว่า. 0.5.
วนิาที
สญัญาณเตือนภยัจะดงัขึน้เป็นเวลา.25.วนิาที
สามารถท�าการปิดสญัญาณเตือนภยัโดยไม่ต้องรอ. 25.
วนิาทด้ีวยวธิต่ีอไปนี.้:

·	กดปุม่.“LOCK”. .หรือ.“UNLOCK”. .หรือ.

·	กดปุม่.③. “PANIC”. . . ค้างไว้เป็นเวลานาน 
. กว่า.0.5.วนิาที.
สญัญาณเตือนภยัจะไม่ท�างาน.หากกุญแจยงัเสยีบค้างอยู่
ทีส่วติช์กุญแจ

การท�างานของไฟกะพริบฉุกเฉิน
เมือ่ล็อก. หรอื. ปลดลอ็กประตู. ไฟกะพรบิฉกุเฉนิจะ
กะพริบขึน้เพือ่ยนืยนั

·	“LOCK”.:.ไฟกะพรบิฉกุเฉนิจะกะพรบิหนึง่ครัง้
·	“UNLOCK”. :. ไฟกะพรบิฉกุเฉนิจะกะพรบิสอง 
. ครัง้

รถของคณุติดต้ังระบบกันขโมยของนสิสัน. (NATS)* 
ไฟแสดง
ระบบกันขโมยจะแสดงสภาพความปลอดภยัของรถยนต์
(*.ระบบป้องกนัการสตาร์ท)

ระบบกนัขโมยของนสิสนั.(NATS)
ระบบกันขโมยของนสิสนั.(NATS).จะไม่ให้เครือ่งยนต์ 
สตาร์ทติด.ถ้าไม่ใช้กุญแจ.NATS.ทีล่งทะเบยีนแล้ว

ถ้าเครือ่งยนต์สตาร์ทไม่ติด. แม้ว่าจะใช้กญุแจ. NATS.
ทีล่งทะเบยีนแล้ว. ปัญหาอาจเกดิจากการรบกวนทีม่ี
สาเหตุมาจาก:
·	กุญแจ.NATS.ดอกอืน่
·	เครือ่งเก็บค่าผ่านทางอตัโนมตัิ
·	เครือ่งช�าระเงนิอตัโนมติั
·	อปุกรณ์ชนดิอืน่ทีส่่งสญัญาณแบบเดยีวกนั
สตาร์ทเครือ่งยนต์ตามขัน้ตอนต่อไปนี.้:
1.. น�าสิ่งที่อาจรบกวนการท�างานให้ห่างจากกุญแจ 

NATS
2.. ให้สวิตช์กุญแจอยู่ในต�าแหน่ง. “ON”. เป็นเวลา

ประมาณ.5.วนิาที
3.. บดิสวติช์กุญแจไปทีต่�าแหน่ง.“OFF”.หรอื.“LOCK”.

แล้วรอเป็นเวลาประมาณ.10.วนิาที
4.. ปฎบิติัขัน้ตอนที.่2.และ.3.ซ�า้อีกครัง้
5.. สตาร์ทเครือ่งยนต์
6.. ท�าขั้นตอนข้างต้นซ�้าจนกว่าจะไม่มีการรบกวนท่ี

อาจเป็นไปได้อกี

ถ้าขัน้ตอนนีท้�าให้เครือ่งยนต์สตาร์ทตดิได้. นสิสัน
แนะน�าให้วางกุญแจ. NATS. ทีล่งทะเบยีนแล้วแยกจาก
อปุกรณ์อืน่.ๆ.เพือ่หลกีเลีย่งการรบกวน

ระบบกันขโมย (ถ้ามีติดตั้ง)
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รโีมทคอนโทรล. (โปรดดทูี.่ “ระบบกญุแจรโีมท”. (หน้า.

3-5))

·	ล็อกหรือปลดล็อกประตูด้านคนขับโดยการใช ้

. กุญแจหรอืปุม่ลอ็กด้านใน

การลอ็กด้วยปุม่ลอ็กประตดู้านใน.(ถ้ามตีดิตัง้)

การลอ็กหรอืปลดลอ็กประตูท้าย. ให้เลือ่นปุม่ลอ็กด้าน

ในไปยงัต�าแหน่ง.LOCK.①.หรอื.UNLOCK.②  

ส�าหรบัการลอ็กจากด้านนอกโดยไม่ใช้กญุแจ. ให้กดปุม่

ลอ็กด้านในไปยงัต�าแหน่ง. LOCK.①. จากนัน้จงึปิด

ประตูให้แน่น

SIC2045

SPA2696

SPA1323A

ไฟแสดงระบบกนัขโมยอยู่ทีแ่ผงหน้าปัด. ซึง่ท�าหน้าที่

แสดงสถานะของ.NATS

ไฟจะท�างานเมือ่สวติช์กญุแจอยูท่ีต่�าแหน่ง. “LOCK”,.

“OFF”. หรอื. “ACC”. . ไฟนิรภยัจะแสดงว่าระบบนิรภยั

ในรถก�าลงัท�างานอยู่

ถ้า.NATS.ท�างานผดิพลาด.ไฟแสดงระบบกันขโมยจะ

สว่างค้างอยู่.เมื่อสวิตช์กุญแจอยูใ่นต�าแหน่ง.“ON”

ถ้าไฟนิรภัยสว่างค้างไว้และ/หรือเครื่องยนต์สตาร์ทไม่

ติด กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบ

และซ่อมแซม NATS โดยเร็วทีส่ดุ ให้แน่ใจว่าได้น�า

กญุแจ NATS ทกุชดุทีม่ไีปยงัศนูย์บริการนิสสนัเพือ่รับ

บรกิาร

เสยีบกญุแจลงไปในช่องเสยีบกุญแจประตูท้าย.①.และ 

บดิกญุแจตามเขม็นาฬิกา.เพือ่ลอ็กประตูท้าย

บดิกญุแจทวนเขม็นาฬิกา.②.เพือ่ปลดลอ็กประตูท้าย

รุน่ทีม่รีโีมทคอนโทรล
สามารถท�าการลอ็กหรอืปลดลอ็กประตูท้ายด้วยวธิต่ีาง.

ๆ.ดงัต่อไปนี้

·	กดปุม่.“LOCK”. .หรอื.“UNLOCK”. .บน 

ไฟแสดงระบบกันขโมย. ค�าเตอืน :
 • ให้แน่ใจว่าได้ปิดประตูท้ายสนิทแล้วเพื่อป้องกัน

ประตทู้ายเปิดออกในขณะขับข่ี
 • ห้ามขับข่ีในขณะท่ีประตทู้ายยงัเปิดอยู ่ เพือ่ป้องกนั

อนัตรายจากก๊าซไอเสยีท่ีจะลอยเข้าไปในรถยนต์

ล็อกหรือปลดล็อกประตูท้าย
รุ่นที่มีช่องเสียบกุญแจ

ประตูท้าย
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ดงึมือจบัเปิดประตทู้าย. ①. และยกขึน้เพือ่เปิดประตู

ท้ายจนสดุ

การปิดประตูท้าย

ค�าเตอืน :
 • ห้ามใช้มอืข้างเดยีวในการปิดประตูท้าย ในขณะที่

มอือกีข้างยงัวางค้างอยู่ทีป่ระตูท้ายหรือตัวถังรถยนต์
เนือ่งจากประตอูาจหนีบมอืและได้รับบาดเจบ็

 • เมื่อปิดประตูท้าย ห้ามวางมือใกล้กับขอบประตู
ให้แน่ใจว่าได้ปิดประตูท้ายจากด้านนอก

 • หลังจากปิดประตูท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิด
ประตแูน่นสนทิแล้ว หากประตูท้ายเปิดในขณะที่
ขบัขีร่ถยนต์ อาจท�าให้เกดิอบุติัเหตุร้ายแรงได้

ส�าหรบัการปิดประตทู้าย. ดงึประตลูงจนกระทัง่ประตู

ล็อกสนทิ

ดงึประตทู้ายลงด้วยสายรดั.①
พลักเพือ่ปิดประตูให้สนทิ.

ถ้าไม่สามารถปลดลอ็กประตทู้ายได้เนือ่งจากแบตเตอรี่ 

หมด.ให้ปฎบิติัตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้

1.. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมถอดฝาปิดที่อยู ่ภายใน

ประตูท้ายออก

2.. เลือ่นคนัเปิดไปตามทศิทาง. Ⓐ. ทีแ่สดงบนภาพ

เพือ่เปิดประตูท้าย

ติดต่อศนูย์บรกิารนสิสนัทนัที

ส�าหรับการเปิดประตูท้ายจากด้านในรถยนต์. เลือ่นปุม่

ล็อกด้านในไปยงัต�าแหน่ง.UNLOCK.①.และหมนุคนั 

ประตตูามเขม็นาฬิกา.②

การเปิดด้วยมอืจบัประตดู้านใน.(ถ้ามตีดิตัง้)

การท�างานของประตูท้าย การปิดประตูท้ายที่มีสายรัด.(ถ้ามีติดตั้ง) ตัวเปิดล็อกเสริมของประตูท้าย.(ถ้ามีติดตั้ง)

JVP0110X JVP0116X JVP0114X

SPA1864

����� 3.indd   8 21/3/2556   17:15:20



การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่  3-9

SPA1508 SPA2668

ค�าเตอืน :

·ฝาปิดช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิงน�้ามันเชื้อเพลิงจะติด 

 ไฟได้ง่ายมากและจะระเบิดได้ภายใต้สภาพบาง 

 อย่าง คณุอาจได้รบับาดเจบ็ร้ายแรงหรือเป็นแผล 

 ไหม้พอง ถ้าใช้งานหรือจัดการกับน�้ามันเบนซิน 

 อย่างไม่ถูกต้อง ดับเครื่องยนต์และห้ามสูบบุหรี่ 

 หรือปล่อยให้มีเปลวไฟหรือประกายไฟใกล้กับตัว 

 รถเมือ่เตมิน�า้มนัเชือ้เพลงิทกุคร้ัง

·	น�า้มนัเชือ้เพลงิอาจอยูภ่ายใต้แรงดัน หมนุฝาถงัไป 

 ครึง่รอบแล้วรอจนกระทัง่เสยีง “ฟู”่ หยดุลงเพือ่ 

 ป้องกันไม่ให้น�้ามันเชื้อเพลิงพุ่งออกมาและท�าให ้

 ได้รบับาดเจบ็ จากนัน้จงึเปิดฝาออก

·	 ให้ใช้แต่ฝาปิดช่องเติมเชือ้เพลงิแท้ของนิสสนัเมือ่ 

 ต้องเปลีย่น เนือ่งจากจะมวีาล์วนิรภยัอยูใ่นตัวเพือ่ 

 ให้ระบายน�้ามันเชื้อเพลิงและระบบควบคุมการ 

 ปล่อยไอเสยีท�างานได้อย่างถกูต้อง ฝาถงัทีไ่ม่ถกู 

 ต้องจะท�าให้ระบบท�างานผิดพลาดร้ายแรงและ 

 อาจท�าให้เกดิอนัตรายได้

·	ปิดประตูเลื่อน เมื่อเปิด/ปิดฝาปิดช่องเติมน�้ามัน 

 เชือ้เพลงิ

ช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิง

ส�าหรับการเปิดฝาปิดช่องเติมน�า้มนัเชือ้เพลงิ. ให้กด
สวิตช์เปิดฝาปิดช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิงที่ติดอยู่บริเวณ
ด้านล่างของแผงหน้าปัด. ส�าหรบัการลอ็ก. ให้ปิดฝาปิด
ช่องเตมิน�า้มนัเชือ้เพลงิให้สนทิ

ฝาถงัช่องเติมน�า้มนัเชือ้เพลงิเป็นแบบเกลยีวลอ็ก. หมนุ
ฝาถงัช่องเติมน�า้มนัเชือ้เพลงิทวนเขม็นาฬิกา. ①. เพือ่
เปิดออก. หลงัจากเติมน�า้มนัเสรจ็. หมนุฝาถงัช่องเตมิ

น�า้มนัเชือ้เพลงิตามเขม็นาฬิกา. ②. จนกระทัง่ได้ยิน

เสยีงเฟืองดงักริก๊มากกว่าสองครัง้

วางเชอืกผกูฝาถงัช่องเติมน�า้มนัเชือ้เพลงิบนตะขอ. Ⓐ	
ในขณะทีเ่ติมน�า้มนั.

ข้อควรระวงั :

ถ้าน�้ามันเชื้อเพลิงกระเด็นโดนตัวถังรถ ให้ล้างออก

ด้วยน�า้เพือ่ไม่ให้สรีถเสยีหาย

การเปิดฝาปิดช่องเตมิน�า้มนัเชือ้เพลงิ ฝาถงัช่องเตมิน�า้มนัเชือ้เพลงิ
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SPA2225
SPA2343

SPA2143

SPA2214

ค�าเตอืน :

ห้ามปรบัพวงมาลยัขณะขบัขีเ่พือ่ให้คนขบัมสีมาธเิต็มที่

ในการบงัคบัควบคมุรถ

ค�าเตอืน :
ปรับต�าแหน่งของกระจกท้ังหมดก่อนขับรถ
ห้ามปรบักระจกขณะขบัขีเ่พือ่ให้คนขบัมสีมาธเิตม็ทีใ่น
การบงัคบัควบคมุรถ

กระจกมองหลัง

ดงึคันลอ็กลง.①. แล้วปรบัวงพวงมาลัยขึน้หรือลง②  

จนกระทัง่ได้ต�าแหน่งทีต้่องการ

ผลักคนัลอ็กกลบัไปยงัต�าแหน่งเดมิ.③. ให้แน่น. เพือ่

ล็อกวงพวงมาลยัให้เข้าที่

วงพวงมาลยั

กระจกต่าง.ๆ

ในขณะทีจ่บักระจกมองหลงั. ปรบัมมุของกระจกจน
กระทัง่ได้ต�าแหน่งทีต้่องการ.

กระจกมองข้างจะท�างานเมือ่สวติช์กญุแจอยูใ่นต�าแหน่ง.
“ACC”.หรอื.“ON”
1.. เลือ่นสวติช์เพือ่เลอืกกระจกขวา.①.หรอื.ซ้าย.②
2.. ปรบักระจกแต่ละข้างจนกระท่ังได้ต�าแหน่งท่ีต้องการ.
③

ดึงคนัปรบั.①	 เมือ่แสงไฟหน้าของรถทีข่บัตามมาข้าง
หลังส่องรบกวนสายตาขณะขบัรถในเวลากลางคนื
ดันคนัปรบั.②. ในเวลากลางวนัเพือ่ให้มองด้านหลงัได้
อย่าชดัเจน

กระจกมองข้าง.
ค�าเตอืน :

 • ห้ามจับกระจกมองข้างขณะก�าลังปรับกระจก 
เนือ่งจากอาจจะหนบีนิว้ของคณุ หรอื ท�าให้กระจก
เสยีหายได้

 • ห้ามขับรถในขณะท่ีกระจกมองข้างยังพับอยู ่
เนือ่งจากเป็นการลดทศันวสิยัและท�าให้เกดิอบุตัเิหตุ
ได้

 • วัตถุที่เห็นในกระจกมองข้าง อาจจะดูใกล้กว่า
ความจรงิ (ถ้ามตีดิตัง้)

 • ขนาดและระยะห่างของภาพในกระจกมองข้างจะ
ไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ

การปรับตั้ง
แบบใช้รโีมทคอนโทรล :
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SPA2242

SPA1732A SPA0701

JVP0107X

สามารถปรบักระจกมองข้างไปในทศิทางใดๆ. กไ็ด้เพือ่
ให้มองเหน็ด้านหลงัได้ดย่ิีงขึน้
การพับกระจก
หมายเหต ุ:
เมือ่ใช้ระบบล้างรถอตัโนมติั: 
·	ให้แน่ใจว่าได้พับกระจกมองข้างก่อนการใช้งาน 
 ระบบล้างรถอตัโนมตัิ 
·	ในบางกรณ ีการใช้แปรงระบบล้างรถอตัโนมติัอาจท�า 
 ให้สผีวิรถได้รบัความเสยีหาย หรือท�าให้สภาพรถดู 
 แย่ลง
แบบใช้รโีมทคอนโทรล :

แบบปรบัตัง้ด้วยตนเอง :

รีโมทคอนโทรลส�าหรับกระจกมองข้างจะท�างานเมื่อ
สวติช์กุญแจอยูท่ีต่�าแหน่ง.“ACC”.หรอื.“ON”
กระจกมองข้างจะพบัโดยอตัโนมตัเิมือ่กดสวติช์กระจก
มองข้างไปยงัต�าแหน่ง. “CLOSE”.①	 ส�าหรบัการเปิด
ออกให้กดสวติช์ไปทีต่�าแหน่ง.“OPEN”.②

ข้อควรระวงั :
 • การกดสวิตช์ให้กระจกมองข้างพับ/เปิดออกอย่าง 

ต่อเนือ่งจะท�าให้สวติช์หยดุท�างาน
 • อย่าสมัผสักระจกขณะเคลือ่นไหว มอืของคณุอาจ

ถกูหนบี และกระจกอาจท�างานผดิปกติ
 • ห้ามขับรถโดยพับกระจกไว้ คุณจะไม่สามารถ

เห็นส่วนหลงัของรถได้
 • ถ้าใช้มือพับหรือเปิดกระจก อาจส่งผลให้กระจก

เคลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลังระหว่างการขับขี่ 
ถ้าใช้มือพับหรือเปิดกระจก ก่อนขับข่ีให้แน่ใจว่า
ได้ปรบัตัง้กระจกอกีครัง้ด้วยสวติช์

แบบปรบัตัง้ด้วยตนเอง :

พับกระจกมองข้างโดยผลักกระจกไปด้านหลังของ
รถยนต์

กระจกมองข้างล่างด้านหน้ารถ.(ถ้ามตีดิตัง้)

กระจกมองล่างด้านหน้ารถจะช่วยให้ผู้ขบัขีส่ามารถมอง

เหน็ส่วนล่างด้านหน้าของรถเมือ่ท�าการสตาร์ทรถยนต์

หมายเหต ุ:

เมือ่ใช้ระบบล้างรถอตัโนมตั ิ ห้ามใช้ระบบล้างอตัโนมตัิ 

ท่ีมแีปรงล้างด้านหน้าของตวัรถ มฉิะนัน้ แปรงล้างอาจ

ท�าความเสยีหายให้กบักระจกมองล่างด้านหน้ารถ 
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SPA2245

SPA2331

กระจกมองล่างด้านหลงัรถ.(ถ้ามตีดิตัง้)

สามารถปรับกระจกมองล่างด้านหลังรถไปในทิศทาง
ใด.ๆ.กไ็ด้.เพือ่การมองเหน็ทีด่ยีิง่ขึน้

หมายเหต ุ:
เม่ือใช้ระบบล้างรถอัตโนมัติ ห้ามใช้ระบบที่มีแปรง
ล้างด้านหลงัของตวัรถ มฉิะน้ัน แปรงล้างอาจท�าความ
เสียหายให้กบักระจกมองล่างด้านหลงัรถ 

เพือ่ใช้งานเบรกมอื.ให้ดงึก้านเบรกมอืออกมา.① 

เพือ่ปล่อยเบรกมอื. เหยยีบแป้นเบรกเท้าค้างไว้. กดปุม่.

②	ปล่อยเบรกมอื..และบดิก้านเบรก.③.จากนัน้ผลกั

ก้านเบรกเข้าทีจ่นสดุ

ก่อนขบัรถ.ให้แน่ใจว่าไฟเตือนเบรกมอืดบัลงแล้ว

ค�าเตอืน
 • ห้ามขับขี่รถยนต์ในขณะที่ยังเข้าเบรกมือไว้อยู ่
เนื่องจากเบรกจะมีความร้อนสูงและท�างานผิดปกติ.
และอาจท�าให้เกิดอบุติัเหตุได้

 • ห้ามปล่อยเบรกมอืขณะทีค่นขบัอยูน่อกรถ. ถ้ารถ
ไหล. จะไม่สามารถเหยียบแป้นเบรกแลzจะท�าให้
เกดิอบุติัเหตุได้

 • ห้ามใช้เกียร์แทนเบรกมอื.เมือ่จอดรถ.ให้แน่ใจว่าเข้า
เบรกมอืแน่นแล้ว

 • ห้ามปล่อยให้เด็กหรือผู้ใหญ่ที่ต้องได้รับการดูแล
จากคนอืน่ไว้ในรถแต่ล�าพงั. เนือ่งจากอาจไปปล่อย
เบรกมือโดยรู้เท่าไม่ถงึการณ์อาจท�าให้เกิดอบุติัเหตุ
ร้ายแรงโดยไม่ต้ังใจ

แบบแป้นเหยียบเบรก

เบรกมอื

เพือ่ใช้งานเบรกจอด. เหยยีบแป้นเบรกจอดจนสดุ. ① 

ส�าหรับการปล่อยเบรกจอด. เหยียบแป้นเบรกเท้าค้าง

ไว้.②.จากนั้นเหยียบแป้นเบรกจอดจนสุดและปล่อย 

แป้นเบรก.①
ก่อนขับรถให้แน่ใจว่าไฟเตือนเบรกดับลงแล้ว

แบบก้านเบรก

JVP0102X
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SAA3126

SAA2382

 ค�าเตือน :

·	เพื่อความปลอดภัยไม่ควรปรับปุ่มควบคุมระบบ 

 ปรับอากาศหรือเครื่องเสียงขณะขับรถ เพื่อให้มี 

 สมาธิเต็มที่ในการควบคุมรถ

·	ถ้าพบว่ามีส่ิงแปลกปลอมเข้าภายในอปุกรณ์ระบบ,  

 มีน�้าเข้าระบบ หรือมีควันหรือไอออกมาจากระบบ  

 หรือพบการท�างานที่ผิดปกติใดๆ ให้หยุดการใช้ 

 ระบบทันที และติดต่อศูนย์บริการนิสสันที่ใกล้ 

 ที่สุด หากไม่ใส่ใจกับสภาพที่กล่าวมาอาจท�าให ้

 เกิดอุบัติเหตุ, ไฟไหม้ หรือไฟช็อตได้

 ค�าเตือน :

·	ห้ามปล่อยให้เด็กหรือผู้ใหญ่ที่ต้องได้รับการดูแล 

 จากผู้อื่นไว้ในรถตามล�าพัง ไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยง 

 ไว้ในรถตามล�าพังเช่นกัน เนื่องจากอาจไปกด 

 สวิตช์หรือปุ่มควบคุมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่ง 

 ท�าให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และได้รับบาดเจ็บโดย 

 ไม่ตั้งใจ ในวันที่อากาศร้อนและมีแสงแดดจัด  

 อุณหภูมิในรถที่ไม่มีการระบายอากาศจะสูง จน 

 อาจเกิดอันตรายร้ายแรงกับคนหรือสัตว์ได้

·	ห้ามใช้โหมดหมุนเวียนอากาศเป็นระยะเวลานาน  

 เนื่องจากจะท�าให้อากาศภายในรถไม่บริสุทธิ์ และ 

 ท�าให้กระจกเป็นฝ้า

·	ไม่ควรปรับปุ ่มควบคุมระบบปรับอากาศขณะ 

 ขับข่ี เพ่ือให้คนขับมีสมาธิเต็มที่ในการบังคับ 

 ควบคุมรถ

ระบบปรับอากาศจะท�างานเฉพาะเมื่อเครื่องยนต์

ท�างานเท่านั้น ถ้าสวิตช์กุญแจอยู่ในต�าแหน่ง “ON” 

พัดลมจะท�างานได้ ถึงแม้ว่าจะดับเครื่องยนต์ไปแล้ว

ก็ตาม

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย เครือ่งท�าความร้อนและระบบปรบัอากาศช่องลม
ช่องลมตรงกลางและด้านข้าง

เปิด/ปิดช่องลม และปรับทิศทางการไหลของลมดังที่

แสดงในภาพ

ช่องลมด้านหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช่องลมโดย

เลื่อนปุ่มตรงกลาง (ขึ้น/ลง, ซ้าย/ขวา) จนกระทั่ง

ได้ต�าแหน่งที่ต้องการ
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JVH0399X

เครื่องปรับอากาศแบบปรับด้วยตัวเอง (ถ้ามีติดตั้ง)

1. ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม
2. ปุ่มหมุนควบคุมอุณหภูมิ
3. สวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง (ถ้ามีติดตั้ง) (ดูที่ "สวิตช์ไล่

ฝ้า" (หน้า 2-19))
4. ปุ่มหมุนควบคุมทิศทางลม
5. ปุ่ม “A/C” (ถ้ามีติดตั้ง)
6. ตัวปรับการไหลเวียนอากาศ (การหมุนเวียนอากาศ

ภายนอก “ ” /การหมุนเวียนอากาศภายใน  
“ ”)

ผังสวิตช์ในภาพที่แสดงเป็นของรุ่นพวงมาลัยซ้าย 
(LHD) ส�าหรับรุ่นพวงมาลัยขวา (RHD) สวิตช์บาง
ตัวจะอยู่ตรงกันข้ามกับในผัง

การควบคุม
การหมุนเวียนอากาศภายนอก :
เลื่อนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปที่ต�าแหน่ง  
“ ” อากาศจากภายนอกจะไหลเวียนเข้ามาใน

รถยนต์

การหมุนเวียนอากาศภายใน :
เลื่อนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปท่ีต�าแหน่ง  
“ ” อากาศจะไหลเวียนอยู่ภายในรถยนต์

การควบคุมทิศทางลม :
หมุนปุ่มควบคุมทิศทางลม เพื่อเปลี่ยนช่องที่ลมออก

 —  ลมออกจากช่องลมตรงกลางและด้านข้าง
 —  ลมออกจากช่องลมตรงกลาง, ด้านข้าง และที ่

  เท้า
— ลมออกจากช่องลมที่เท้าเป็นส่วนใหญ่
—  ลมออกจากช่องลมไล่ฝ้าและที่เท้า
—  ลมออกจากช่องลมไล่ฝ้าเป็นส่วนใหญ่

การควบคุมความเร็วพัดลม :
หมุนปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ตามเข็มนาฬิกา 
เพื่อเพิ่มความเร็วพัดลม

หมนุปุม่ควบคมุความเรว็พดัลม “ ” ทวนเขม็นาฬิกา 
เพื่อลดความเร็วพัดลม
การควบคุมอุณหภูมิ :
หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ
หมุนปุ ่มให้อยู ่ระหว่างกึ่งกลางและต�าแหน่งทาง 
ขวาเพื่อให้ร้อน หมุนปุ ่มให้อยู ่ระหว่างกึ่งกลาง
และต�าแหน่งทางซ้ายเพื่อให้เย็น

การท�างานของเครื่องท�าความร้อน
การท�าความร้อน :
โหมดนี้ใช้เพื่อเปิดลมร้อนลงสู่ช่องลมที่เท้า
1. เลื่อนตวัปรับการไหลเวียนอากาศไปที่ต�าแหน่ง 
 “ ” ส�าหรบัการท�าความร้อนธรรมดา
2. หมุนปุ่มควบคุมทิศทางลมไปที่ต�าแหน่ง “ ”
3. หมุนปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง 
 ต�าแหน่งที่ต้องการ
4. หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปยังต�าแหน่งที่ต้องการ 
 ระหว่างก่ึงกลางและต�าแหน่งร้อน (ขวา)
การระบายอากาศ :
โหมดนี้จะควบคุมให ้อากาศภายนอกไหลไปยัง
ช่องลมด้านข้างและตรงกลาง
1. เลือ่นตวัปรบัการไหลเวยีนอากาศไปท่ีต�าแหน่ง    “ ” 
2. หมุนปุ่มควบคุมทิศทางลมไปที่ต�าแหน่ง “ ” 
3. หมุนปุม่ควบคมุความเรว็พดัลม “ ” ไปยังต�าแหน่ง 

 ที่ต้องการ

4. หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปยังต�าแหน่งท่ีต้องการ
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การละลายน�้าแข็งหรือการไล่ฝ้า :

โหมดนี้จะน�าทางอากาศไปยังทางออกของช่องไล่ฝ้า 

เพื่อท�าให้น�้าแข็งละลาย/ไล่ฝ้ากระจก

1. เลือ่นตวัปรบัการไหลเวยีนอากาศไปท่ีต�าแหน่ง “ ” 

2. หมุนปุ่มควบคุมทิศทางลมไปที่ต�าแหน่ง “ ”

3. หมุนปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม “ ” 

4. ไปยังต�าแหน่งที่ต้องการหมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิ

ไปยังต�าแหน่งที่ต้องการระหว่างกึ่งกลางและต�าแหน่ง

ร้อน (ขวา)

5. หันช่องลมไปยังหน้าต่างด้านข้างเพื่อละลายน�้า

แข็งหรือไล่ฝ้า ท�าให้มองเห็นกระจกข้างได้ดีขึ้น

·	 เพื่อละลายน�้าแข็งที่อยู่ภายนอกกระจกบังลมอย่าง 

 รวดเร็ว ให้หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ต�าแหน่ง 

 ร้อนสุด และหมุนปุ ่มควบคุมความเร็วพัดลม  

 “ ” ไปที่ต�าแหน่งเร็วสุด

·	ถ้าไล่ฝ้ากระจกบังลมได้ยาก ให้เปิดปุ่ม “A/C” (ถ้า 

 มีติดตั้ง)

การท�าความร้อนสองระดับ :

โหมดนี้ลมเย็นจะออกทางช่องลมด้านข้างและตรง

กลาง และลมร้อนจะออกทางช่องลมที่เท้า เมื่อหมุน

ปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ต�าแหน่งร้อนสุด หรือ เย็นสุด 

ลมที่ช่องลมด้านบนและช่องลมที่เท้าจะมีอุณหภูมิเท่า

กัน

1. เล่ือนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปที่ต�าแหน่ง 

 “ ”

2. หมุนปุ่มควบคุมทิศทางลมไปที่ต�าแหน่ง “ ” 

3. หมุนปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง 

 ต�าแหน่งที่ต้องการ

4. หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปยังต�าแหน่งที่ต้องการ

การท�าความร้อนและการไล่ฝ้า

โหมดนี้จะท�าให้ภายในรถยนต์ร้อนขึ้น และไล่ฝ้าที่

หน้าต่าง

1. เลือ่นตวัปรบัการไหลเวยีนอากาศไปทีต่�าแหน่ง “ ” 

2. หมุนปุ่มควบคุมทิศทางลมไปที่ต�าแหน่ง “ ”

3. หมุนปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม “ ” 

4. ไปยังต�าแหน่งที่ต้องการหมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิ 

 ไปยังต�าแหน่งร้อนสุด (ขวา)

5. หันช่องลมไปยังหน้าต่างด้านข้างเพื่อละลายน�้า 

 แข็งหรือไล่ฝ้า ท�าให้มองเห็นกระจกข้างได้ดีขึ้น

การท�างานของเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามีติดตั้ง)
ควรใช้งานระบบปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 10 นาท ี

เพื่อช่วยไม่ให้ระบบปรับอากาศเสียหาย เนื่องจากขาด

การหล่อลื่นการท�าความเย็น

การท�าความเย็น :

โหมดนี้ใช้ส�าหรับท�าให้อากาศเย็น และลดความชื้นใน

อากาศ

1. เลื่อนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปที่ต�าแหน่ง  

 “ ”

2. หมุนปุ่มควบคุมทิศทางลมไปที่ต�าแหน่ง “ ”

3. หมุนปุ ่มควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง 

 ต�าแหน่งที่ต้องการ

4. กดปุ่มเปิด “A/C” (ไฟแสดง “A/C” จะสว่างขึ้น)

5. หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปยังต�าแหน่งท่ีต้องการ 

 ระหว่างกึ่งกลางและต�าแหน่งเย็น (ซ้าย)

 • เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูง ให้เลื่อนตัวปรับการไหล

เวียนอากาศไปที่ต�าแหน่ง “ ” เพื่อท�าความ

เย็นอย่างเร็ว ให้แน่ใจว่าเลื่อนตัวปรับการไหล

เวียนอากาศไปที่ต�าแหน่ง “ ” เพื่อท�าความ

เย็นปกติ

 • อาจมีไอออกมาจากช่องลมเมื่ออากาศภายในร้อน

ชืน้ ขณะทีอ่ากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่ใช่การ

ท�างานผิดปกติ

การท�าความร้อนและไล่ความชื้น
โหมดนี้ใช้ส�าหรับท�าให้อากาศร้อน และลดความชื้น

ในอากาศ

1. เลื่อนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปที่ต�าแหน่ง “ ”

2. หมุนปุ่มควบคุมทิศทางลมไปที่ต�าแหน่ง “ ”

3. หมุนปุม่ควบคมุความเรว็พดัลม “ ” ไปยังต�าแหน่ง 

 ที่ต้องการ

4. กดปุ่มเปิด “A/C” (ไฟแสดง “A/C” จะสว่างขึ้น)
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5. หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปยังต�าแหน่งที่ต้องการ 

 ระหว่างกึ่งกลางและต�าแหน่งร้อน (ขวา)

การไล่ความชื้นและไล่ฝ้า :

โหมดนี้ใช้ส�าหรับไล่ฝ้าที่กระจก และลดความชื้นใน

อากาศ

1. เลื่อนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปที่ต�าแหน่ง  

 “ ”

2. หมุนปุ่มควบคุมทิศทางลมไปที่ต�าแหน่ง “ ”

3. หมุนปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม “ ” 

4. ไปยังต�าแหน่งที่ต้องการกดปุ่มเปิด “A/C” (ไฟ 

 แสดง “A/C” จะสว่างขึ้น)

5. หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปยังต�าแหน่งที่ต้องการ

6. หันช่องลมไปยังหน้าต่างด้านข้างเพื่อละลายน�้า 

 แข็งหรือไล่ฝ้า ท�าให้มองเห็นกระจกข้างได้ดีขึ้น

สวิตช์ท�าความร้อน (ส�าหรับเครื่องยนต์ดีเซล)

สวิตช์ท�าความร้อนติดตั้งอยู่ที่ด้านล่างของแผงหน้าปัด

ใช้งานสวิตช์ท�าความร้อน เมื่อเครื่องยนต์เย็น เพื่อ

เร่งการท�างานของเครื่องท�าความร้อน

กดที่ด้าน ON ของสวิตช์ ① เพื่อเปิดโหมดท�าความ

ร้อนไฟแสดง  บนสวิตช์จะสว่างขึ้นกล่องควบคุม

เครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มความเร็วรอบเดินเบา 

“เครื่องยนต์เย็น” โดยอัตโนมัติ

กดที่ด้าน OFF ของสวิตช์ เพื่อปิดโหมดท�าความร้อน 

ไฟแสดงจะดับลง

หมายเหตุ :

·	ระบบจะท�างานเมื่อเครื่องยนต์ท�างาน 

·	ไฟแสดงจะสว่างขึ้นเมื่อกดที่ด้าน ON ของสวิตช์  

 แต่ระบบจะท�างานภายใต้สภาวะต่อไปนี้เท่านั้น

 — ส�าหรบัรุน่เกยีร์อตัโนมตั ิ(AT): คนัเกยีร์อยูใ่น 

  ต�าแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (ว่าง)

 — ส�าหรบัรุน่เกยีร์ธรรมดา (MT): คนัเกยีร์อยูใ่น 

  ต�าแหน่ง “N” (ว่าง)
ส�าหรับการใช้งานเครื่องปรับอากาศหลังปฏิบัติตาม

ขั้นตอนต่อไปนี้

1. สตาร์ทเครื่องยนต์

2. ให้เครื่องปรับอากาศหน้าท�างาน

 ฟังก์ชนัของเครือ่งปรบัอากาศหลังจะท�างาน เมือ่เครือ่งยนต์ 

และเครื่องปรับอากาศหน้าท�างานอยู่เท่านั้นJVH0263X

เครื่องปรับอากาศหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)

สวิตช์ด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศหลัง

ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม

SAA0908

JVH0260X
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4-6  ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

3. กดสวิตช์ด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศหลัง ①  

 (ติดตั้งอยู ่บนแผงหน้าปัด) เพื่อเปิดเครื่องปรับ 

 อากาศหลัง ไฟแสดง Ⓐ จะสว่างขึ้น

4. หมุนปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม ② (ติดตั้งอยู่บน 

 เพดานรถ) ไปยังต�าแหน่งที่ต้องการเพ่ือปรับความ 

 เร็วพัดลม

การซ่อมบ�ารุงระบบปรับอากาศ

ค�าเตือน :

ระบบปรับอากาศจะมีน�้ายาแอร์อัดอยู ่ภายใต้แรง

ดันสูง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ การซ่อม

บ�ารุงระบบปรับอากาศใดๆ ควรด�าเนินการโดยช่างผู้

เชี่ยวชาญ และใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

ระบบปรับอากาศในรถของคุณมีน�้ายาแอร์ที่ได้รับการ

ออกแบบโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม

น�้ายาแอร์นี้จะไม่ท�าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก 

อย่างไรกต็าม สารนีอ้าจส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อสภาวะ

โลกร้อน

เมื่อซ่อมบ�ารุงระบบปรับอากาศ จ�าเป็นต้องใช้เครื่อง

มอืพเิศษและน�า้มนัหล่อลืน่ การใช้น�า้ยาแอร์หรือน�า้มนั

หล่อลื่นที่ไม่ถูกต้อง จะท�าให้ระบบปรับอากาศเสียหาย 

ร้ายแรงได้ (โปรดดูที่ "น�้ายาแอร์และน�้ามันหล่อลื่น

ระบบปรับอากาศ" (หน้า 9-5))

ศูนย์บริการนิสสันสามารถให้บริการแก่ระบบปรับ

อากาศโดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

กรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามีติดตั้ง)
ระบบปรับอากาศจะมีกรองอากาศ ซึ่งท�าหน้าที่ดักฝุ่น

ละออง, สิ่งสกปรก, ฯลฯ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศ

สามารถท�าความร้อนไล่ฝ้าและระบายอากาศได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ควรเปลี่ยนกรองอากาศตามระยะการ

ซ่อมบ�ารุงที่ก�าหนดในคู่มือการบ�ารุงรักษา ส�าหรับการ

เปลี่ยนกรองอากาศ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

ควรเปลี่ยนกรองอากาศ ถ้าลมจ่ายลมออกมาน้อยลง

อย่างเห็นได้ชัด หรือถ้ากระจกเป็นฝ้าได้ง่าย เมื่อเปิดใช้

งานเครื่องท�าความร้อนหรือเครื่องปรับอากาศ

ข้อควรระวังในการใช้ระบบเครื่องเสียง

ค�าเตือน :

ไม่ควรปรับระบบเครื่องเสียงขณะขับขี่ เพื่อให้คนขับ

มีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

วิทยุ

·	ความแรงของสัญญาณ, ระยะห่างจากเครื่องส่ง 

 วิทยุ, สิ่งก่อสร้าง, สะพาน, ภูเขา และการรบกวน 

 ภายนอก จะมีผลต่อการรบัสัญญาณ การเปลีย่นแปลง 

 อย่างไม่ต่อเนื่องของคุณภาพการรับสัญญาณมัก 

 เกิดจากสิ่งรบกวนภายนอกเหล่านี้

·	การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน หรือใกล้กับรถยนต ์

 อาจมีผลต่อคุณภาพการรับสัญญาณ

เครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ (CD) (ถ้ามีติดตั้ง)

·	ในวันที่อากาศหนาวหรือฝนตก เครื่องเล่นอาจ 

 ท�างานผิดปกติเนื่องจากความชื้น ถ้าเกิดอาการ 

 ดังกล่าว ให้น�าแผ่น CD ออกจากเครื่องเล่น CD  

 แล้วท�าการไล่ความชื้นหรือระบายอากาศให้ทั่ว

·	เครือ่งเล่นอาจเล่นกระตุกขณะขบัรถบนถนนขรขุระ

·	บางครั้งเครื่องเล่น CD อาจไม่ท�างาน ถ้าอุณหภูมิ 

 ภายในห้องโดยสารสงูมาก ให้ลดอุณหภูมก่ิอนใช้งาน 

ระบบเครื่องเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)
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·	ห้ามวางแผ่น CD ให้รับแสงแดดโดยตรง

·	แผ่น CD ที่มีคุณภาพต�่า, สกปรก, เป็นรอยขีดข่วน,  

 มรีอยนิว้มอื หรือเป็นรเูลก็ๆ จะไม่สามารถใช้งานได้

·	แผ่น CD ต่อไปนี้อาจจะไม่สามารถใช้งานกับ 

 เครื่องเล่นนี้ได้

 - แผ่นดิสก์แบบควบคุมการท�าส�าเนา (CCCD)

 - แผ่นดิสก์แบบบันทึกได้ (CD-R)

 - แผ่นดิสก์แบบบันทึกซ�้าได้ (CD-RW)

·	ห้ามใช้แผ่น CD ที่มีลักษณะต่อไปนี้ เนื่องจาก 

 อาจท�าให้เครื่องเล่น CD ท�างานผิดพลาด

ได้ 

 - แผ่นดิสก์ขนาด 8 ซม. (3.1 นิ้ว) 

 - แผ่นดิสก์ที่ไม่กลม

 - แผ่นดสิก์ทีม่ฉีลากกระดาษติดอยู,่เป็นรอยขดีข่วน 

   หรือมีขอบที่ผิดปกติ

SAA0480

เสาอากาศ
เสาอากาศแบบปรับด้วยตัวเอง (ถ้ามีติดตั้ง)

ให้ปรับความยาวเสาอากาศเพื่อการรับสัญญาณท่ีดี

ที่สุด การปรับความยาวเสาอากาศจนสุดเป็นวิธีที่ด ี

ที่สุดในการรับสัญญาณจากที่ไกล

 ค�าเตือน :

ให ้แน ่ใจว ่าเก็บเสาอากาศก ่อนเข ้าเครื่องล ้างรถ

อัตโนมัติ, ก่อนขับท่ามกลางหิมะเป็นเวลานาน หรือ

เมื่อใส่หรือถอดผ้าคลุมรถ

เสาอากาศกระจก (ถ้ามีติดตั้ง)
เสาอากาศจะพิมพ์เป็นลายอยู่ภายในกระจกหลัง

 ค�าเตือน :

·	ห้ามวางฟิล์มโลหะไว้ใกล้กระจกหลัง ห้ามติดวัสดุ 

 ที่เป็นโลหะลงบนกระจกหลัง เนื่องจากจะท�าให้ 

 รับสัญญาณได้ไม่ดี และ/หรือมีเสียงรบกวน

·	เมือ่ท�าความสะอาดด้านในของกระจกหลงัระมดัระวงั 

 ไม่ให้ขูดขีด หรือท�าให้เสาอากาศกระจกหลังเสีย 

 หาย เช็ดเบาๆ ไปตามเสาอากาศด้วยผ้านุ่มชุบน�้า

·	เมื่อวางสัมภาระหรือวัตถุไว้ ให้แน่ใจว่าไม่ขีดข่วน  

 หรือท�าให้เสาอากาศกระจกหลังเสียหาย

����� 4.indd   7 21/3/2556   18:29:09



4-8  ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง

JVH0403X

วิทยุ FM-AM

1. จอแสดงผล

2. ปุ่ม POWER/ปุ่มหมุนควบคุม VOLUME

3. ปุ่ม RESET

4. ปุ่มเลือกแสดงผล

5. ปุ่มเปลี่ยนคลื่นวิทยุ

6. ปุ่มบันทึกสถานีวิทยุ

7. ปุ่มเลือกช่วงคลื่นวิทยุ

การท�างานหลักของระบบเครื่องเสียง

ปุ่ม POWER :

กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดและปิดระบบเครื่องเสียง

ปุ่มหมุนควบคุม VOLUME :

หมุนปุ่มควบคุม VOLUME เพื่อควบคุมระดับเสียง

หมุนปุ่มควบคุม VOLUME ตามเข็มนาฬิกา เพื่อ

เพิ่มระดับเสียงหมุนปุ่มควบคุม VOLUME ทวนเข็ม

นาฬิกา เพื่อลดระดับเสียง 

ปุ่มเลือกแสดงผล  : 

กดปุ่มเลือกแสดงผล  ขณะที่เปิดวิทยุ เพื่อแสดง

คลื่นความถี่บนจอแสดงผล หลังจากนั้น 2-3 วินาที 

จอแสดงผลจะกลับไปแสดงโหมดนาฬิกาตามเดิม

การปรับนาฬิกา :

ส�าหรับการปรับตัวเลขชั่วโมง ให้กดปุ่มเลือกแสดง

ผล   ค้างไว้ และใช้ปุ่มเปลี่ยนคลื่นวิทยุ  

ส�าหรับการปรับตัวเลขนาที ให้กดปุ่มเลือกแสดงผล 

 ค้างไว้ และใช้ปุ่มเปลี่ยนคลื่นวิทยุ 

ในการรีเซ็ทตัวเลขนาที ให้กดปุ่ม RESET เวลาที่รีเซ็ท

จะเป็นดังนี้:

 • ถ้าตัวเลขนาทีที่แสดงอยู่ในช่วงของ 00 - 29 ตัวเลข

ชั่วโมงจะยังเหมือนเดิม และตัวเลขนาทีจะถูกรีเซ็ท

ไปที่ 00
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 • ถ้าตวัเลขนาทท่ีีแสดงอยูใ่นช่วงของ 30 - 59 ตวัเลข

ชัว่โมงจะเพิ่มขึ้น 1 ชั่วโมง และตัวเลขนาทีจะถูกรี

เซ็ทไปที่ 00

การท�างานของวิทยุ FM-AM

การเปลี่ยนช่วงคลื่นความถี่ :

ส�าหรับการเปลี่ยนช่วงคลื่นความถี่และค่าจ�าเพาะของ

คลื่น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เปิดชุดเครื่องเสียง

2. กดปุ่มเลือกคลื่นวิทยุ  และ   ค้างไว้

3. กดปุ่มเปลี่ยนคลื่นวิทยุ  ขณะที่กดปุ่มเลือก

คลื่นวิทยุ  และ  ค้างไว้

ส�าหรับค่าจ�าเพาะคลื่นความถ่ีของอเมริกากลาง/ใต้ 

หน้าจอจะแสดง “AM 530 kHz”

ส�าหรับค่าจ�าเพาะคลื่นความถ่ีของที่อื่น หน้าจอจะ

แสดง “AM 531 kHz”

ถ้าการเปลี่ยนค่าจ�าเพาะวิทยุท�าได้ยาก  กรุณาติดต่อ 

ศูนย์บริการนิสสัน 

ปุ่มเลือกช่วงคลื่นวิทยุ  :

เมื่อกดปุ่ม  ขณะที่ระบบเครื่องเสียงปิดอยู่ ระบบ

เครือ่งเสยีงจะเปิด และวทิยจุะเปิดขึน้ส�าหรับการเปล่ียน

คลื่นวิทยุ  

ให้กดปุ่ม  จนกว่าจะปรากฏคลื่นวิทยุที่ต้องการ

สัญลักษณ์ระบบสเตอริโอ FM “ST” จะแสดงขึ้น

ระหว่างการรับสัญญาณสเตอริโอ FM เมื่อสัญญาณ

สเตอริโออ่อน วิทยุจะเปลี่ยนจากการรับสัญญาณ

แบบสเตอริโอไปเป็นการรับสัญญาณแบบโมโนโดย

อัตโนมัติ

ปุ่มเปลี่ยนคลื่นวิทยุ   :

เมื่อปรับคลื่นความถี่สถานีด้วยตัวเอง ให้กดปุ่ม  

หรือ  น้อยกว่า 1 วินาที จนกระทั่งถึงคลื่นความถี่

ที่ต้องการ

เมื่อปรับคลื่นความถี่สถานีแบบอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม 

 หรือ  ค้างไว้มากกว่า 1 วินาที ระบบจะ

หยุดค้นหา เมื่อพบสถานีที่ออกอากาศ

ปุ่มบันทึกสถานีวิทยุ :

ระบบเครือ่งเสยีงสามารถบนัทกึคลืน่ความถีไ่ด้ 5 สถาน ี

ส�าหรับแต่ละช่วงคลื่นความถี่

การบันทึกคลื่นความถี่สถานี:
1. เปลี่ยนคลื่นความถี่ไปยังสถานีท่ีต้องการโดยใช้ปุ่ม 

 /  

2. กดปุ่มบันทึกสถานีวิทยุ  - ค้างไว้

3. หมายเลขช่องจะแสดงขึ้น เพื่อให้ทราบว่าได้ท�าการ 

บันทึกเรียบร้อย

4. แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 - 3 ส�าหรับปุ่มบันทึก

สถานีอื่นๆ

ถ้าถอดสายแบตเตอรี่ออก หรือฟิวส์ของระบบเครื่อง

เสียงขาด หน่วยความจ�าของวิทยุจะถูกลบ ในกรณีดัง

กล่าว ให้ตั้งสถานีที่ต้องการใหม่อีกครั้ง
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SAA3698

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล่น CD

1.  ปุ่ม SEEK/TRACK

2.  ปุ่มเลือกช่วงคลื่นวิทยุ

3.  ปุ่ม CD EJECT 

4. ปุ่ม CD

5.  ปุ่มบันทึกสถานีวิทยุ

6.  ปุ่ม AUX

7.  ปุ่ม TUNE/FF·REW

8.  ปุ่ม MENU

9.  ปุ่ม RDM

10. ปุ่ม POWER/ปุ่มหมุนควบคุม VOLUME

11. ปุ่ม SCAN

12. แจ็ก AUX IN

13. ปุ่ม RPT

การท�างานหลักของระบบเครื่องเสียง
ระบบเครื่องเสียงจะท�างานเมื่อสวิตช์กุญแจ อยู ่ใน 
ต�าแหน่ง “ACC” หรือ “ON”

ปุ่ม POWER :
กดปุ่ม POWER เพื่อเปิดและปิดระบบเครื่องเสียง

 • ระบบจะเปิดโหมด (วิทยุ หรือ CD) ที่เปิดค้างไว้
เดิมก่อนที่จะปิดระบบ

 • ถ้าไม่ได้ใส่ CD ไว้ วิทยุจะเปิดขึ้นมา

ปุ่มหมุนควบคุม VOLUME :
หมุนปุ่มควบคุม VOLUME เพื่อควบคุมระดับเสียง
หมุนปุ่มควบคุม VOLUME ตามเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่ม
ระดับเสียง
หมุนปุ่มควบคุม VOLUME ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อลด
ระดับเสียง

ปุ่ม MENU   :
กดปุ่ม  เพื่อเลือกโหมดขณะที่เปิด CD หรือวิทยุ 
เพื่อเปลี่ยนค่าระบบเครื่องเสียง (BASS, TREBLE, 
FADER, BALANCE และ CLOCK)
กดปุ่ม  จนกว่าโหมดที่ต้องการจะปรากฏบน
จอแสดงผล
BASS  TREBLE   FADER   BALANCE  CLOCK
กดปุ่ม SEEK/TRACK (  หรือ  ) หรือปุ่ม 
TUNE/FF·REW (  หรือ  ) เพื่อปรับค่า
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ระบบเครื่องเสียง
BAS(S) :

( - ) เพื่อลด / (+) เพื่อเพิ่ม
TRE(BLE) :

( - ) เพื่อลด / (+) เพื่อเพิ่ม
FAD(ER):

(F) ไปข้างหน้า / (R) ไปข้างหลัง
BAL(ANCE) : 

(R) ไปทางขวา / (L) ไปทางซ้าย

การแสดงนาฬิกา :
ส�าหรับการแสดงนาฬิกาบนหน้าจอ ให้ปฏิบัติตามขั้น
ตอนต่อไปนี้
1. กดปุ่ม  ซ�้าจนกว่า CLOCK ON (CLK ON) 

หรือ CLOCK OFF (CLK OFF) จะปรากฏขึ้นบน
จอแสดงผล 

2. ขณะที่เปิดระบบเครื่องเสียงกดปุ่ม SEEK/TRACK 
(  หรือ ) หรือปุ่ม TUNE/FF·REW 
(  หรือ ) เพื่อเปลี่ยนระหว่าง CLOCK 
ON หรือ CLOCK OFF

การปรับนาฬิกา :

ส�าหรับการปรับนาฬิกา ให้เปิดการแสดงนาฬิกาบน

หน้าจอและปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1 .  กดปุ ่ม  ระหว ่างที่จอแสดงผลปรากฏ 

CLOCK ON (CLK ON) ตัวเลขชั่วโมงจะกะพริบ
2. กดปุ่ม SEEK/TRACK (  หรือ ) หรือ

ปุ่มTUNE/FF·REW (  หรือ  ) เพื่อ
ปรับตัวเลขชั่วโมง 

3. เมื่อปรับตัวเลขชั่วโมงเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม 
   ตัวเลขนาทีจะกะพริบ

4. กดปุ่ม SEEK/TRACK (  หรือ ) หรือ
ปุ่ม TUNE/FF·REW (  หรือ  ) เพื่อ
ปรับตัวเลขนาที

ถ้าไม่มีการป้อนข้อมูลใน 10 วินาที หรือเมื่อกดปุ่ม 
“MENU” โหมดการต้ังค่านาฬิกาจะกลบัคนืสูโ่หมดปกติ 

ปุ่ม AUX   :
แจ็ก AUX IN อยู่ที่ชุดเครื่องเสียง แจ็ก AUX IN จะ
รับสัญญาณเสียงสัญญาณเข้าอนาล็อกมาตรฐานจาก
อุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่นเทป, เครื่องเล่น CD, เครื่องเล่น 
MP3 หรือโน๊ตบุ๊ค
กดปุ่ม AUX เพื่อเล่นอุปกรณ์ที่รองรับ เมื่อเสียบเข้ากับ
แจ็ก AUX IN แล้ว

นิสสันขอแนะน�าให้ใช้สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก 
เมื่อเสียบอุปกรณ์เล่นเพลงเข้ากับระบบเครื่องเสียง 
เพลงอาจเล่นไม่เป็นปกติ เมื่อใช้สายแบบโมโน

การท�างานของวิทยุ FM-AM

การเปลี่ยนช่วงคลื่นความถี่ :

ส�าหรับการเปลี่ยนช่วงคลื่นความถี่และค่าจ�าเพาะของ
คลื่น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ปิดชุดเครื่องเสียงโดยกดปุ่ม POWER

2. เปิดชุดเครื่องเสียงโดยกดปุ่ม POWER ขณะที่กด

ปุ่มบันทึกสถานีวิทยุ  ,  และปุ่ม  

ส�าหรับรถยนต์ที่มีค่าจ�าเพาะคลื่นความถี่ของอเมริกา

กลาง/ใต้ หน้าจอจะแสดง “AM 530 kHz”

ส�าหรับรถยนต์ที่มีค่าจ�าเพาะคลื่นความถี่ของท่ีอ่ืน 

หน้าจอจะแสดง “AM 531 kHz”

ถ้าการเปลีย่นค่าจ�าเพาะวทิยทุ�าได้ยาก       กรณุาตดิต่อศนูย์ 

บริการนิสสัน 

ปุ่ม FM-AM  :

เมื่อกดปุ่ม  ขณะที่ระบบเครื่องเสียงปิดอยู่ ระบบ 

เครื่องเสียงจะเปิด และวิทยุจะเปิดขึ้น

เมื่อกดปุ่ม  ขณะที่ CD ก�าลังเล่น CD จะปิด และ

วิทยุจะเปิดขึ้นส�าหรับการเปลี่ยนคลื่นวิทยุ ให้กดปุ่ม 

 ไปยังคลื่นวิทยุที่ต้องการ

AM  FM1  FM2  AM

สัญลักษณ์ระบบสเตอริโอ FM “ST” จะแสดงขึ้น

ระหว่างการรับสัญญาณสเตอริโอ FM เมื่อสัญญาณ

สเตอริโออ่อน วิทยุจะเปลี่ยนจากการรับสัญญาณแบบ 

สเตอริโอไปเป ็นการรับสัญญาณแบบโมโนโดย

อัตโนมัติ
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ปุ่ม TUNE/FF·REW   :
เมื่อปรับคลื่นความถี่สถานีด้วยตัวเอง ให้กดปุ่ม  
หรือ  ค้างไว้จนกว่าจะถึงคลื่นความถี่ที่ต้องการ  

ปุ่ม SEEK/TRACK   :
เม่ือปรับคลื่นความถี่สถานีแบบอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม  

 หรือ  ระบบจะหยุดค้นหา เมื่อพบสถานีที่
ออกอากาศถัดไป

ปุ่ม SCAN  :
เมื่อกดปุ่ม  ระบบจะค้นหา และหยุดที่สถานี
ที่พบเป็นเวลา 5 วินาที แล้วจะค้นหาสถานีต่อไป 
กดปุ่ม   ภายใน 5 วินาทีนี้ เพื่อหยุดการค้นหา

ปุ่มบันทึกสถานีวิทยุ :
ระบบเคร่ืองเสียงสามารถบันทึกคล่ืนความถ่ีสถานี 
FM ได้ 12 สถานี (ส�าหรับ FM 1 และ FM 2) และคลื่น
ความถี่สถานี AM ได้อีก 6 สถานี

การบันทึกคลื่นความถี่สถานี :

1. เปลี่ยนคลื่นความถี่ไปยังสถานีที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม 

 /  หรือ  / 

2. กดปุ่มบันทึกสถานีวิทยุ (1 - 6) ค้างไว้จนกระทั่ง

ได้ยินเสียงบี๊ป

3. หมายเลขช่องจะแสดงหมายเลขปุ่มบันทึก เพื่อให้

ทราบว่าได้ท�าการบันทึกเรียบร้อยแล้ว

4. ท�าตามขั้นตอนที่ 1-3 ส�าหรับปุ่มบันทึกสถานีอื่นๆ

เมื่อท�าการบันทึกสถานีวิทยุเรียบร้อยแล้ว สามารถ
เปลี่ยนไปยังสถานีอื่นที่บันทึกไว ้ได ้โดยกดปุ ่ม
หมายเลขที่บันทึกไว้

ถ้าถอดสายแบตเตอรี่ออก หรือฟิวส์ของระบบเครื่อง
เสียงขาด หน่วยความจ�าของวิทยุจะถูกลบ ในกรณีดัง
กล่าว ให้ตั้งสถานีที่ต้องการใหม่อีกครั้ง

การท�างานของเครื่องเล่น CD

การใส่แผ่น :
ใส่แผ่น CD ลงในช่องโดยให้ด้านที่มีฉลากหันขึ้น 
แผ่น CD จะถูกดูดเข้าไปในช่องโดยอัตโนมัติ แล้ว
จะเริ่มเล่นเอง ถ้าก�าลังฟังวิทยุอยู่ วิทยุจะปิดโดย
อัตโนมัติ จากนั้น CD จะเริ่มเล่นเอง

ข้อควรระวัง :
ห้ามฝืนดันแผ่น CD ลงในช่อง เนื่องจากจะท�าให้
เครื่องเล่นเสียหายได้

หลังจากใส่แผ่น CD จ�านวนเพลงใน CD และเวลาจะ

ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล 

ปุ่ม CD  :
เมื่อกดปุ่ม  ขณะที่ระบบเครื่องเสียงปิด และมี
แผ่น CD อยู่ในช่อง ระบบเครื่องเสียงจะเปิด และ CD 
จะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ ถ้าก�าลังฟังวิทยุอยู่ วิทยุจะปิด

โดยอัตโนมัติ จากนั้น CD จะเริ่มเล่นเอง

ปุ่ม TUNE/FF·REW   :
กดปุ่ม FF หรือ REW ค้างไว้ เพื่อข้ามไปยังเพลงข้าง
หน้าหรือข้างหลัง เมื่อปล่อยปุ่ม เพลงจะเล่นที่ความเร็ว
ปกติ  

ปุ่ม SEEK/TRACK   :
เมื่อกดปุ่มข้ามไปยังเพลงข้างหน้าขณะที่ CD ก�าลังเล่น 
CD จะข้ามไปยังเพลงถัดไป CD จะข้ามเพลงไปตาม
จ�านวนครั้งที่กดปุ่ม และจะกลับไปเล่นเพลงแรก 
เมื่อกดข้ามเพลงสุดท้ายเมื่อกดปุ่มย้อนกลับหลังจาก
เพลงเริ่มเล่นไปแล้ว 3 วินาที เครื่องจะกลับไปเริ่มต้น
เพลงที่เล่นอยู่ปัจจุบันใหม่ เมื่อกดปุ่มย้อนกลับหลัง
จากเพลงเริ่มเล่นภายใน 3 วินาที เครื่องจะย้อนกลับ
ไปเล่นเพลงก่อนหน้านี้ CD จะย้อนเพลงกลับไปตาม
จ�านวนครั้งที่กดปุ่ม และจะกลับไปเล่นเพลงสุดท้าย 
เมื่อกดย้อนกลับเพลงแรก 

ปุ่ม SCAN  :
เมื่อกดปุ่ม  ขณะที่ CD ก�าลังเล่นอยู่ จะเริ่มเล่น 10 
วินาทีแรกของทุกเพลง
เมื่อกดปุ่ม  อีกครั้ง CD จะกลับมาเล่นตามโหมด
ปกติจากเพลงที่ก�าลังเล่นอยู่

ปุ่ม RPT (เล่นซ�้า)  :
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ส�าหรับการเปลี่ยนค่าการเล่นเพลง ให้กดปุ่ม  
เพื่อเลือกโหมด
1 Track repeat (เล่นซ�้า 1 เพลง)  Normal play mode 
(โหมดเล่นปกติ)  l Track repeat (เล่นซ�้า 1 เพลง)
เล่นซ�้า 1 เพลง:
เพลงที่เลือกใน CD จะเล่นอย่างต่อเนื่อง หน้าจอจะ
แสดง “1”

ปุ่มเล่น RDM (เล่นแบบสุ่ม)  :
ส�าหรับการเปลี่ยนล�าดับการเล่นเพลง ให้กดปุ่ม  
เพื่อเลือกโหมด
RDM  Normal play (เล่นปกติ)  RDM
RDM : จะเล่นทุกเพลงใน CD อย่างต่อเนื่องโดยสุ่ม
ล�าดับ หน้าจอจะแสดง “RDM”

ปุ่ม CD EJECT  :
เมื่อกดปุ่ม  ขณะที่มี CD อยู่ CD จะถูกดันออกมา 
เมื่อกดปุ่ม  2 ครั้ง CD จะถูกดันออกมามากขึ้น 
และจะสามารถน�าแผ่นออกได้ง่าย
ถ้า CD ถูกดันออกจากการกดปุ่ม  แล้วไม่ได้น�า
ออกจากช่องใส่แผ่น CD จะกลับเข้าไปในช่องโดย
อัตโนมัติ เพื่อปกป้อง CD

SAA0451

CD

 • จับบริเวณขอบแผ่น ห้ามจับบนผิวหน้าของแผ่น 

หรืองอแผ่น

 • เก็บแผ่นในกล่องเมื่อไม่ใช้งาน

 • ในการท�าความสะอาด ให้ใช้ผ้าที่สะอาดและนุ่ม

เช็ดพื้นผิวของแผ่นจากตรงกลางไปยังขอบ ห้าม

เช็ดแผ่นวนเป็นวงห้ามใช้น�้ายาท�าความสะอาด

แผ่นทั่วไป หรือแอลกอฮอล์ที่ใช้ในโรงงาน

อุตสาหกรรม

 • บริเวณขอบนอกและขอบในของแผ่นที่ยังใหม่อาจ

ยังขรุขระอยู่ ใช้ด้านข้างของปากกาหรือดินสอขัด

บริเวณขอบนอกและขอบใน เพื่อลบความขรุขระ

โทรศัพท์ในรถยนต์ หรือวิทยุ CB

เมื่อติดตั้งวิทยุ CB, วิทยุสมัครเล่น หรือโทรศัพท์ใน

รถยนต์ไว้ ให้แน่ใจว่าดูข้อควรระวังดังต่อไปนี้แล้ว  

มิฉะนั้น อุปกรณ์ที่ติดตั้งอาจส่งผลต่อระบบควบคุม

เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

ข้อควรระวัง :

 • เก็บเสาอากาศให้ห ่างจากกล่องควบคุมอิเล็ก- 
ทรอนิกส์ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

 • ให้เสาอากาศอยู่ห่างจากสายไฟควบคุมเครื่องยนต์
อย่างน้อย 20 ซม. (8 นิ้ว) ห้ามวางเสาอากาศไว้
ข้างๆ สายไฟทุกชนิด

 • ปรับอัตราส่วนคลื่นนิ่งตามที่ผู้ผลิตแนะน�า
 • เชื่อมต่อสายกราวด์จากตัววิทยุเข้ากับตัวถัง
 • ส�าหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

การท�าความสะอาดและดูแลรักษา CD
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ระยะรันอิน

ในระหว่าง 1,600 กม. (1,000 ไมล์) แรก ให้ท�าตามค�า

แนะน�าเหล่าน้ีเพื่อให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงสุด 

และให้เพิ่มความม่ันใจว่ารถของคุณสามารถใช้งานได้

อย่างน่าเชื่อถือและประหยัดในอนาคต ไม่เช่นนั้นจะ

ท�าให้อายุการใช้งานและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

ลดลง

 • ไม่ควรขับรถด้วยความเร็วคงที่เป็นระยะเวลานาน

ไม่ว่าจะเร็วหรือช้า

 • ไม่ควรให้เครื่องยนต์ท�างานเกิน 4,000 รอบ/นาที

 • ไม่ควรเร่งเครื่องยนต์จนถึงความเร็วรอบสูงสุดใน

แต่ละเกียร์

 • ไม่ควรออกตัวอย่างรวดเร็ว

 • ไม่ควรเหยียบเบรกอย่างรุนแรง เท่าที่จะท�าได้

 • ไม่ควรลากจูงรถพ่วงอย่างน้อยในระยะ 800 กม. 

(500 ไมล์) แรก (ส�าหรับแอฟริกาใต้)

ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์

 ค�าเตือน:

ลักษณะการขับเคลื่อนของรถจะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น
ได้ชัดถ้ามีการเพ่ิมน�้าหนักบรรทุกและการกระจายน�้า
หนัก รวมทั้งอุปกรณ์เสริม (ข้อต่อรถพ่วง แร็คหลัง
คา ฯลฯ) คุณต้องปรับเปล่ียนรูปแบบของการขับและ
ความเรว็ท่ีใช้ตามสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะเมือ่บรรทกุ
ของหนัก จ�าเป็นต้องลดความเร็วลงให้เพียงพอ

 • ให้แน่ใจว่าบริเวณรอบรถไม่มีสิ่งกีดขวาง

 • ตรวจสอบระดับน�้ามัน เช่น น�้ามันเครื่อง, น�้ามัน

เบรกและคลัตช์ และน�้ายาล้างกระจกให้บ่อยครั้ง

ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ อย่างน้อยในทุกๆ ครั้งที่เติม

น�้ามัน 

 • ตรวจสอบรปูทรงและสภาพของยางด้วยตาเปล่า วัด

และตรวจสอบว่าแรงดันลมยางเหมาะสมหรือไม่

 • ตรวจสอบว่ากระจกทุกบานและไฟทุกดวงสะอาด

 • ปรับต�าแหน่งเบาะนั่งและที่พิงศีรษะ

 • ปรับต�าแหน่งกระจกมองหลังและกระจกมองข้าง

 • คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู้โดยสารทั้งหมด

 • ตรวจสอบว่าประตูทุกบานปิด

 • ตรวจสอบการท�างานของไฟเตือนต่างๆ เมื่อบิด

สวิตช์กุญแจอยู่ในต�าแหน่ง “ON”

 • ส่ิงที่ต้องบ�ารุงรักษาใน “8  การซ่อมบ�ารุงและการ

ดูแลรักษาด้วยตนเอง” ควรได้รับการตรวจสอบ

เป็นระยะ

ข้อควรระวังเม่ือสตาร์ทเครื่องยนต์และ

ขับขี่

 ค�าเตือน:

 • ห้ามปล่อยให้เด็กหรือผู้ใหญ่ท่ีต้องได้รับการดูแล
จากคนอื่นไว้ในรถแต่ล�าพัง ไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยง
ไว้ในรถตามล�าพังเช่นกนั เน่ืองจากอาจไปกดสวติช์ 
หรือ ปุ่มควบคุมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซึ่งท�าให้เกิด
อุบัติเหตุร้ายแรง และได้รับบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ ใน
วันที่อากาศร้อนและมีแสงแดดจัด อุณหภูมิในรถที่
ไม่มกีารระบายอากาศจะสูงจนอาจเกดิอนัตรายร้าย
แรงกับคนหรือสัตว์ได้

 • มัดสัมภาระทุกชิ้นให้มั่นคง เพ่ือป้องกันการเลื่อน
หรือเคล่ือนที่ ห้ามวางสัมภาระให้สูงกว่าพนัก
พิงหลัง ในการหยุดรถกะทันหันหรือเกิดการชน 
สัมภาระที่ไม่ได้ยึดเอาไว้อาจท�าให้เกิดการบาด
เจ็บได้

����� 5.indd   2 21/3/2556   18:23:52



การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่  5-3

ก๊าซไอเสีย (คาร์บอนมอนนอกไซด์)

 ค�าเตือน:

 • ห้ามหายใจสูดเอาก๊าซไอเสียเข้าไป เนื่องจากมี
คาร์บอนมอนนอกไซด์ซึ่งไม่มีสีและไม่มีกลิ่น 
คาร์บอนมอนนอกไซด์เป็นอันตราย อาจท�าให้สลบ
โดยไม่รู้ตัวหรือเสียชีวิตได้

 • ถ้าสงสัยว่ามีไอเสียเข้าไปในรถ ให้ขับรถโดยเปิด
กระจกหน้าต่างทุกบานและน�ารถเข้าไปตรวจสอบ
ทันที

 • ห้ามให้เครื่องยนต์ท�างานในพ้ืนที่ปิดที่ไม่มีการ
ระบายอากาศ เช่น โรงรถ

 • ห้ามจอดรถโดยที่เครื่องยนต์ท�างานอยู่เป็นระยะ
เวลานาน

 • ปิดประตูท้ายให้สนิททุกครั้งเมื่อขับรถ ไม่เช่นนั้น 
ก๊าซไอเสียอาจไหลเข้ามาในห้องโดยสาร ถ้าจ�าเป็น
ต้องขับรถโดยเปิดประตูท้ายเอาไว้ ให้ท�าตามข้อ
ควรระวังเหล่านี้:

 — เปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน

 — ปิดโหมดหมุนเวียนอากาศภายใน และต้ัง

ความเรว็พดัลมไปทีร่ะดับสงูสุดเพือ่หมุนเวยีน

อากาศ
 • ถ้าต้องเดนิสายไฟหรือข้อตอ่สายอื่นๆ ไปยังรถพ่วง

ผ่านทางซีลผนึกของประตูท้ายหรือตัวถังรถ ให้ท�า
ตามค�าแนะน�าของผูผ้ลติเพ่ือป้องกนัไม่ให้คาร์บอน

มอนนอกไซด์ไหลเข้ามาในรถ
 • ถ้ามีติดตั้งอุปกรณ์เสริมตัวถังหรืออุปกรณ์อื่นเพ่ิม

เติมเพ่ือกิจกรรมสันทนาการหรือใช้งานด้านอื่นๆ 
ให้ท�าตามค�าแนะน�าของผู้ผลิตเพ่ือป้องกันไม่ให้
คาร์บอนมอนนอกไซด์ไหลเข้ามาในรถ (เครื่อง
ใช้ไฟฟ้าในรถเพ่ือสันทนาการ เช่น เตาอบ ตู้เย็น 
เครื่องท�าความร้อน ฯลฯ จะสร้างคาร์บอนมอน
นอกไซด์ด้วย)

 • ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไอเสียและ
ตัวถังทุกครั้งเมื่อ:

 — ต้องยกรถขึ้นเพื่อรับบริการ

 — สงสัยว่ามีไอเสยีเข้าไปในห้องโดยสาร

 — ได ้ยินเสียงในระบบไอเสียเปลี่ยนแปลง

ไป

 — ไ ด ้ รั บ อุ บั ติ เ ห ตุ ที่ มี ค ว า ม เ สี ย ห า ย เ ก่ี ย ว

กับระบบไอเสีย  ใต ้ท ้องรถ หรือด ้ าน

หลังของรถ

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง (รุ่นเครื่องยนต์

เบนซิน)

 ค�าเตือน:

 • ก๊าซไอเสียและระบบไอเสียจะร้อนมาก ให้คน สัตว์ 
หรือวัตถุไวไฟอยู่ห่างจากส่วนประกอบของระบบ
ไอเสีย

 • หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช่น 
หญ้าแห้ง เศษกระดาษ หรือเศษผ้า เน่ืองจากอาจ
ติดไฟหรือท�าให้ไฟไหม้ได้

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง เป็นอุปกรณ์ควบคุม

การปล่อยไอเสียที่ติดต้ังในระบบไอเสีย ก๊าซไอเสีย

ในเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางจะถูกเผาไหม้ใน

อุณหภูมิสูงเพื่อช่วยลดมลภาวะ

 ข้อควรระวัง:

 • ห้ามใช้น�า้มนัเบนซนิทีม่สีารตะกัว่ (โปรดดูที ่น�า้มนั
เชือ้เพลงิ/น�า้มนัหล่อลืน่และปรมิาณความจุทีแ่นะน�า 
(หน้า9-2)) เขม่าสะสมจากน�้ามันที่มีสารตะกั่วจะ
ท�าให้ประสิทธิภาพการลดสารพิษของเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทางลดลงอย่างมาก และ/หรือ ท�าให้
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางเสียหายได้

 • ปรับตั้งเครื่องยนต์อยู่เสมอ การท�างานผิดพลาด
ในระบบจุดระเบิด ระบบฉีดน�้ามันเชื้อเพลิง หรือ
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ระบบไฟฟ้าจะท�าให้มีน�้ามันเชื้อเพลิงส่วนเกินไหล
เข้าไปในเครือ่งฟอกไอเสียแบบสามทาง ท�าให้เครือ่ง
ร้อนจัด ห้ามขับรถต่อ ถ้าเครื่องยนต์จุดระเบิดไม่
ครบสูบ สูญเสียก�าลังอย่างเห็นได้ชัดหรือมีสภาวะ
ท�างานที่ผิดปกติอื่นๆ น�ารถเข้ารับการตรวจสอบที่
ศูนย์บริการนิสสันทันที

 • หลีกเลี่ยงการขับรถที่เหลือน�้ามันเชื้อเพลิงในระดับ
ต�า่มาก เมือ่น�า้มนัเชื้อเพลิงหมดจะท�าให้เครือ่งยนต์
จุดระเบิดไม่ครบสูบ ซึ่งจะท�าให้เครื่องฟอกไอเสีย
แบบสามทางเสียหาย

 • ห้ามเร่งเครื่องยนต์ขณะที่ก�าลังอุ่นเครื่อง
 • ห้ามเข็นหรือลากรถเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

ระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ (รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล)

ระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ใช้น�า้มันเครือ่งเป็นสารหล่อลืน่

และหล่อเยน็อปุกรณ์ในการหมุน เทอร์โบชาร์จเจอร์จะ

หมุนในขณะที่ขับรถด้วยความเร็วที่สูงมาก และอุณภูมิ

สามารถเพิ่มสูงมากได้ จ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องรักษา

ระดับน�า้มันบรสุิทธ์ิทีจ่่ายเข้าสูก่ารไหลเวยีนผ่านระบบ

เทอร์โบชาร์จเจอร์ การจ่ายน�้ามันที่หยุดชะงักฉับพลัน

อาจส่งผลให้เทอร์โบชาร์จเจอร์ขัดข้อง ในการรักษา

เทอร์โบชาร์จเจอร์ให้มีอายุใช้งานยาวนาน จ�าเป็นอย่าง

ยิง่ทีจ่ะต้องปฏบัิติตามข้ันตอนการบ�ารงุรกัษาดังต่อไปนี้

 ข้อควรระวัง:

 • เปลี่ยนน�้ามันเครื่องตามระยะที่แนะน�าท่ีแสดงใน
สมุดการบ�ารุงรักษาที่ได้แยกไว้ต่างหากอีกเล่มนึง

 • ใช้เฉพาะน�้ามันเครื่องที่แนะน�าเท่านั้น (โปรดดูท่ี 
น�้ามันเชื้อเพลิง/น�้ามันหล่อลื่นและปริมาณความจุ
ที่แนะน�า (หน้า9-2)

 • ถ้าเครื่องยนต์ท�างานความเร็วรอบสูงเป็นระยะ
เวลานาน ให้เครื่องยนต์อยู่ในสภาวะรอบเดินเบา
ประมาณสองสามนาที ก่อนดับเครื่อง

 • ไม่เร่งความเรว็รถยนต์ไปทีค่วามเรว็รอบสูงในทนัที
หลังจากสตาร์ทเครื่อง

ตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย (DPF) (ถ้ามีติด

ตั้ง ส�าหรับรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล)
ตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย (DPF) ลดปริมาณวัสดุท่ีส่งผล

ต่อสภาพแวดล้อม โดยการรวบรวมฝุ่นละอองที่ผสม

อยู่ในก๊าซไอเสีย โดยปกติ ฝุ่นละอองที่อยู่ใน DPF จะ

เผาผลาญโดยอัตโนมัติ และแปลงเป็นสารที่ไม่ก่อให้

เกดิอนัตรายระหว่างการขับขี ่อย่างไรกต็าม เม่ือข้ันตอน

การก�าจดัฝุน่ละอองไม่สามารถท�าได้เสรจ็สิน้ เน่ืองจาก

สภาพถนน ฝุ่นละอองจะถูกเผาผลาญใน DPF

ไฟเตือนตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย (DPF) สว่างข้ึน และ

สวิตช์กรองน�้ามันดีเซลมีฝุ่นละอองกะพริบ ให้ปฏิบัติ

ตามกระบวนการก�าจัดฝุ่นละอองในคู่มือ

 ข้อควรระวัง:

เพ่ือรักษาประสิทธิภาพการท�างานสูงสุดของตัวดักฝุ่น

ละอองไอเสีย (DPF) ปฏบัิตติามข้อควรระวงัดังต่อไปน้ี:
 • ใช้น�้ามันที่มีซัลเฟอร์ต�่า (ต�่ากว่า S50 ppm)
 • ใช้เฉพาะน�้ามันที่ก�าหนดโดยนิสสัน (โปรดดูท่ี 

น�้ามันเชื้อเพลิง/น�้ามันหล่อลื่นและปริมาณความจุ
ที่แนะน�า (หน้า9-2)) ถ้าใช้น�้ามันเครื่องที่ไม่ได้ถูก
ก�าหนดโดยนสิสัน อาจส่งผลให้ DPF ท�างานผดิปกติ 
หรือลดประสิทธิภาพน�้ามันเชื้อเพลิง

 • ไม่ควรดัดแปลง DPF, หม้อพักไอเสีย หรอืท่อไอเสีย 
ไม่เช่นน้ัน อาจส่งผลต่อการท�างานของ DPF และส่ง
ผลให้เกิดการท�างานผิดพลาด

 • ไม่ควรเตะหรือกระแทก DPF มีระบบฟอกไอเสีย
ประกอบอยู่ภายในหม้อพักไอเสีย แรงกระแทกดัง
กล่าวอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับ DPF ได้

หมายเหตุ:
ควันสีขาวอาจถูกปล่อยออกมาจากท่อไอเสีย ภายใต้
สภาวะดังต่อไปนี้:

 • เม่ือเริ่มการขับขี่หรือระหว่างการเร่งเครื่อง หลัง
จากที่เครื่องยนต์อยู่ในสภาวะเดินเบาเป็นเวลานาน

 • เมื่อเริ่มขับข่ีรถยนต์ของคุณทันทีหลังจากสตาร์ท
เครื่องยนต์

 • ขับขี่ในอากาศที่หนาวเย็น
ซึ่งไม่ใช่การท�างานผิดปกติของระบบ
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การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่  5-5

การก�าจัดฝุ่นละออง

 ค�าเตือน:

 • ให้แน่ใจว่าไม่มีคนอยู่ใกล้กับบริเวณปล่อยไอเสีย
 • ระวังอย่าให้ก๊าซไอเสียลวก
 • อย่าท�าการก�าจัดฝุน่ละอองในสถานทีปิ่ด เช่น อโุมงค์ 

หรือ โรงรถ และให้แน่ใจว่ามีการระบายก๊าซไอเสีย
ออกไปได้ดี

 • ห้ามจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช่น หญ้าแห้ง เศษ
กระดาษ หรือเศษผ้า เนื่องจากอาจติดไฟได้ง่าย

 • ฟิลเตอร์จะมีความร้อนสูงมากหลังท�าการเผาไหม้
ฝุ่นละออง

หมายเหตุ:
 • ระหว่างขั้นตอนการก�าจัดฝุ่นละออง ควันสีขาวจะ

ถูกปล่อยออกมาจากท่อไอเสีย ควันประเภทนี้อาจ
มีกลิ่นที่แตกต่างจากก๊าซไอเสีย ซึ่งไม่ใช่การท�างาน
ผิดปกติของระบบ

 • การก�าจัดฝุน่ละอองจะไม่ท�างานเมือ่เครือ่งยนต์เยน็ 
หรอือณุหภมูนิ�า้หล่อเยน็ต�า่กว่า 0°C (32°F) จะเริม่
การท�างานหลังจากอุ่นเครื่องยนต์แล้วเท่านั้น

 • ถ้าไฟแสดงการท�างานของตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย 
(DPF) ไม่กะพรบิ แม้ว่าจะท�าการอุน่เครือ่งยนต์แล้ว 
อาจแสดงถึงการท�างานผิดปกติของระบบ ให้น�ารถ
เข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NISSAN ทันที 

 • ระหว่างขั้นตอนการก�าจัดฝุ ่นละออง ความเร็ว

รอบการหมุนของเครื่องยนต์จะเพ่ิมขึ้นถึง 1,800 
rpm และจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในบางกรณี 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการเสร็จส้ินกระบวนการอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ 

1. จอดรถข้างทางในที่ปลอดภัย ในพื้นที่โล่งท่ีมีการ

จราจรไม่หนาแน่น

2. ใช้เบรกมือ

3. เลือ่นคนัเกยีร์ (รุน่เกยีร์อตัโนมัติ) ไปยงัต�าแหน่ง “P” 

(จอด) หรือเลื่อนคันเกียร์ (รุ่นเกียร์ธรรมดา) ไปยัง

ต�าแหน่ง  “N” (ว่าง)

 อย่าดับเครื่องยนต์
4. กดสวิตช์กรองน�้ามันดีเซลมีฝุ่นละอองเพื่อเริ่มขั้น

ตอนการก�าจัดฝุ่นละออง

 (ไฟแสดงการท�างานของสวิตช์กรองน�้ามันดีเซลมี

ฝุ่นละอองจะสว่าง)

5. ข้ันตอนการกรองน�้ามันมีฝุ่นละอองจะเสร็จส้ินลง

เมื่อไฟแสดงการท�างานของตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย 

(DPF) สว่างข้ึนทีห่น้าปัดมาตรวดัรวม และไฟแสดง

การท�างานของตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย จะดับลง

 ข้อควรระวัง:

ถ้าพบอาการปัญหาดังต่อไปน้ี โปรดน�ารถยนต์เข้ารับ
การตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NISSAN

 • ถ้าไฟเตือนตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย (DPF) ไม่ดับ 
และไฟแสดงการท�างานของสวติช์กรองน�า้มนัดีเซล
มีฝุ ่นละอองกะพริบอีกครั้ง ถึงแม้จะได้เสร็จสิ้น
กระบวนการก�าจัดฝุน่ละอองแล้วสามครัง้ตดิต่อกนั

 • ควันสีด�าปริมาณมากจะถูกปล่อยออกมาจากหม้อ
พักไอเสียของรถยนต์

การขัดขวางเพื่อหยุดท�างานของการก�าจัดฝุ่น

ละออง
ปฏิบัติตามวธีิการใดวธีิการหน่ึงดังต่อไปน้ีเพือ่ขดัขวาง

กระบวนการท�างาน (หากจ�าเป็น):

 • เหยยีบคันเร่งหรอืเบรก

 • เหยยีบแป้นคลตัช์ (รุ่นเกียร์ธรรมดา)

 • กดสวติช์ตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย (ไฟเตือนดับลง)

KVH0029X
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5-6  การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่

หมายเหตุ:
 • เมื่อขัดขวางการท�างานของการก�าจัดฝุ่นละออง ไฟ

เตอืนตัวดักฝุน่ละอองไอเสีย (DPF) จะสว่างขึน้ และ
สวติช์กรองน�า้มนัดีเซลมฝีุน่ละอองจะกะพรบิ หาก
เกดิเหตกุารณ์เช่นนีข้ึน้ ให้ปฏบัิติกระบวนการก�าจัด
ฝุ่นละอองอีกครั้ง

 • ถ้าไฟแสดงการท�างานของตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย 
(DPF) ยังคงกะพริบต่อไปในขณะที่ไฟเตือนตัวดัก
ฝุ่นละอองไอเสีย (DPF) สว่าง ถึงแม้จะได้เสร็จสิ้น
กระบวนการก�าจัดฝุน่ละอองแล้วสามครัง้ตดิต่อกนั 
อาจแสดงถึงการท�างานผิดปกติของระบบ ให้น�ารถ
เข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NISSAN ทันที 

 • ถ้าไฟแสดงการท�างานของสวิตช์กรองน�้ามันดีเซล
มีฝุ่นละอองไม่สว่างขึ้น ถึงแม้ว่าจะได้กดสวิตช์ไฟ
แสดงการท�างานที่กะพริบแล้ว ให้บิดสวิตช์กุญแจ
ไปที่ OFF และรอประมาณ 30 วินาที จากน้ัน ให้
บิดสวิตช์กุญแจกลับไปที่ต�าแหน่ง ON และปฏิบัติ
กระบวนการดังกล่าวซ�้าอีกครั้ง จากขั้นตอนที่ 4

 • ถ้าคุณขับรถยนต์ต่อไปโดยที่ไฟเตือนตัวดักฝุ ่น
ละอองไอเสีย (DPF) สว่างขึ้นเป็นเวลานาน อัตรา
การกะพริบของตัวดักฝุ ่นละอองไอเสีย (DPF) 
จะเพ่ิมมากขึ้น อัตราการกะพริบจะเปลี่ยนจาก
ความเรว็ต�า่ (ประมาณหน่ึงครัง้ต่อทกุๆ หน่ึงวนิาท)ี 
เป็นความเร็วสูง (ประมาณสามครั้งทุกๆ หน่ึง
วินาที) หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น แม้จะได้ปฏิบัติ

กระบวนการก�าจัดฝุ่นละอองแล้ว ตัวดักฝุ่นละออง
ไอเสีย (DPF) อาจจะกะพริบอีกครั้ง เมื่อไฟเตือน
ตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย (DPF) สว่างขึ้น ปฏิบัติขั้น
ตอนการก�าจัดฝุ่นละอองอีกครั้ง

ใช้ความระมัดระวังระหว่างการขับขี่
การขบัรถให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมเป็นสิง่จ�าเป็น

ส�าหรับการควบคุมความปลอดภัยและความสะดวก

สบายของคณุ คนขับควรจะรูว้ธีิขับขีใ่นสภาพแวดล้อม

ต่างๆ ได้ดีที่สุด

ช่วงสตาร์ทขณะเครื่องเย็น
เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะท่ีเครื่องเย็น เครื่องยนต์

จะใช้ความเรว็รอบท่ีสูงกว่าปกติในช่วงอุน่เครือ่ง ท�าให้

ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะเข้าเกียร์

น�้าหนักบรรทุก
น�้าหนักบรรทุกและการกระจายน�้าหนักรวมท้ังการติด

ต้ังอุปกรณ์อื่น (อุปกรณ์ข้อต่อพ่วง ที่รองรับสัมภาระ

บนหลังคา ฯลฯ) จะเปลี่ยนลักษณะการขับเคลื่อนของ

รถอย่างเห็นได้ชัด คุณต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการ

ขับและความเร็วที่ใช้ตามสภาพแวดล้อม

การขับขี่บนสภาพถนนที่เปียกน�้า

 • หลีกเลี่ยงการเร่งหรือหยุดรถกะทันหัน

 • หลกีเลีย่งการเข้าโค้งหกัมุมมากหรอืเปลีย่นช่องทาง

เดินรถกะทันหัน

 • หลีกเลี่ยงการขับใกล้รถคันข้างหน้ามากเกินไป

เม่ือมีน�้านองบนพื้นถนนท่ีมีแอ่งน�้า ธารน�้าเล็กๆ ฯลฯ 

ให้ลดความเร็วเพื่อป้องกันการเหินน�้า ซ่ึงอาจท�าให้รถ

ลื่นไถลและไม่สามารถบังคับควบคุมได้ ถ้าใช้ยางท่ี

สึกหรอมากจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วย

การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
 • ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง

 • หลีกเลี่ยงการเร่งหรือหยุดรถกะทันหัน

 • หลกีเลีย่งการเข้าโค้งหกัมุมมากหรอืเปลีย่นช่องทาง

เดินรถกะทันหัน

 • หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวพวงมาลัยกะทันหัน

 • หลีกเลี่ยงการขับใกล้รถคันข้างหน้ามากเกินไป

สวิตช์กุญแจ

 ค�าเตือน:

ห้ามดึงกุญแจออกหรือบิดสวิตช์กุญแจไปยังต�าแหน่ง 
“LOCK” ขณะขบัรถ พวงมาลยัจะลอ็กและไม่สามารถ
บังคบัควบคมุรถได้ ซึง่อาจท�าให้รถได้รบัความเสยีหาย
หรือผู้โดยสารได้รับการบาดเจ็บร้ายแรง
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 SSD0392  SSD0503

ลอ็กสวติช์กญุแจได้รับการออกแบบเพือ่ไม่ให้บดิสวติช์

กญุแจไปยงัต�าแหน่ง “LOCK” ได้จนกว่าจะเลือ่นคันเกยีร์

ไปท่ีต�าแหน่ง  “P” (จอด) เม่ือบดิสวติช์กญุแจไปยงัต�าแหน่ง 

“LOCK” เพือ่ดึงกญุแจออกจากสวติช์กญุแจ ให้แน่ใจว่าคัน

เกยีร์อยูใ่นต�าแหน่ง “P” (จอด) 

เม่ือไม่สามารถบิดสวิตช์กญุแจไปยงัต�าแหน่ง “LOCK” ได้:

1. เลือ่นคันเกยีร์ไปยงัต�าแหน่ง “P” (จอด)

2. ค่อย  ๆบิดสวติช์กญุแจไปทางต�าแหน่ง “ON”

3. บิดสวติช์กุญแจไปยงัต�าแหน่ง “LOCK”

4. ดึงกญุแจออก

ถ้าบิดสวติช์กญุแจไปยงัต�าแหน่ง “LOCK” คนัเกยีร์จะไม่

สามารถเลือ่นออกจากต�าแหน่ง “P” (จอด) ได้ คันเกยีร์จะ

เลือ่นได้ ถ้าสวติช์กญุแจอยูใ่นต�าแหน่ง “ON”  และเหยยีบ

แป้นเบรกไว้

เกียร์อัตโนมัติ (AT)

 ต�าแหน่ง “OFF” ① จะอยูร่ะหว่างต�าแหน่ง “LOCK” กับ

ต�าแหน่ง “ACC” แต่จะไม่มีการท�าอกัษรไว้บนสวติช์กุญแจ

สวติช์กุญแจมีอปุกรณ์ทีช่่วยไม่ให้ดึงกุญแจออกมาโดย

บังเอิญขณะท่ีขับข่ี จะสามารถดึงกุญแจออกได้ เม่ือ

สวิตช์กุญแจอยู่ในต�าแหน่ง “LOCK” เท่านั้น

เพื่อบิดสวิตช์กุญแจไปท่ีต�าแหน่ง “LOCK” จาก

ต�าแหน่ง “ACC” หรอื “ON” ให้บดิกญุแจไปทีต่�าแหน่ง 

“OFF” ดันกุญแจเข้าไป แล้วจึงบิดไปท่ีต�าแหน่ง 

“LOCK” ต�าแหน่ง “OFF” ① จะอยู่ระหว่างต�าแหน่ง 

“LOCK” กับต�าแหน่ง “ACC” แต่จะไม่มีการท�าอักษร

ไว้บนสวิตช์กุญแจ

ล็อกพวงมาลัย
การล็อกพวงมาลัย

1. บิดสวิตช์กุญแจไปยังต�าแหน่ง “LOCK” 

2. ดึงกุญแจออก

3. หมุนพวงมาลัยตามเข็มนาฬิกาไป 1/6 รอบจาก

เกียร์ธรรมดา (MT) ต�าแหน่งล้อตรง

การปลดล็อกพวงมาลัย

1. เสียบกุญแจลงในสวิตช์กุญแจ

2. ค่อยๆ บิดสวิตช์กุญแจพร้อมกับหมุนพวงมาลัยไป

ทางขวาและทางซ้ายเล็กน้อย

ต�าแหน่งกุญแจ
LOCK (ล็อก) (0)

กุญแจสตาร์ทจะสามารถดึงออกได้เฉพาะเม่ืออยู่ใน

ต�าแหน่งน้ีล็อกพวงมาลัยจะสามารถล็อกได้เฉพาะเม่ือ

อยู่ในต�าแหน่งนี้

OFF (ปิด) (1)

เครื่องยนต์จะดับแต่พวงมาลัยจะไม่ล็อก

ACC (2) 

อุปกรณ์ไฟฟ้าจะท�างานได้โดยไม่สตาร์ทเครื่องยนต์

ON (เปิด) (3)

ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าจะท�างานได้โดยไม่

สตาร์ทเครื่องยนต์

START (สตาร์ท) (4)

มอเตอร์สตาร์ทจะท�างานและเครื่องยนต์จะสตาร์ทติด

เมื่อปล่อยสวิตช์กุญแจจะคืนกลับไปยังต�าแหน่ง “ON” 
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 ข้อควรระวัง:

เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติด ให้ปล่อยสวิตช์กุญแจทันที

สตาร์ทเครื่องยนต์

เครื่องยนต์เบนซิน
1. ใช้เบรกมือ

2. เหยียบแป้นเบรก

3. รุ่นเกียร์อัตโนมัติ (AT):

 เลื่อนคันเกียร์ไปยังต�าแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” 

(ว่าง) 

 มอเตอร์สตาร์ทได้รับการออกแบบให้ท�างานเฉพาะ

เมื่อคันเกียร์อยู่ในต�าแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้น

 รุ่นเกียร์ธรรมดา (MT):

 เลื่อนคันเกียร์ไปที่ต�าแหน่ง “N” (ว่าง) และเหยียบ

แป้นคลัตช์ให้ติดพื้นขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์

4. สตาร์ทเครือ่งยนต์โดยไม่เหยยีบคันเร่งโดยบดิสวติช์

กุญแจไปยังต�าแหน่ง “START”

5. ปล่อยสวติช์กญุแจทันทีเม่ือเครือ่งยนต์สตาร์ทติด ถ้า

เครือ่งยนต์สตาร์ทไม่ติด ให้ท�าขัน้ตอนข้างต้นซ�า้อกี

 ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทติดยากในอากาศที่หนาวจัด

หรือร้อนจัด ให้เหยียบคันเร่งแล้วค้างไว้ เพื่อช่วย

ในการสตาร์ทเครื่องยนต์

 ข้อควรระวัง:

 • ห้ามสตาร์ทแช่นานเกินกว่า 15 วินาทีต่อครั้ง ถ้า
เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ให้ดับสวิตช์กุญแจแล้วรอ 
10 วินาที ก่อนจะสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง ไม่เช่น
นั้น มอเตอร์สตาร์ทจะเสียหายได้

 • ถ้าจ�าเป็นต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยการพ่วง
แบตเตอรี่ ควรท�าตามค�าแนะน�าและค�าเตือนในบท
ที่ “6 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน” อย่างระมัดระวัง

6. ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาเป็นเวลาอย่างน้อย 30 

วนิาที หลงัจากสตาร์ทเครือ่งยนต์เพือ่อุน่เครือ่ง ขบัขี่

ที่ความเร็วปานกลางเป็นระยะทางส้ันๆ ก่อน โดย

เฉพาะในสภาพอากาศหนาว

 ข้อควรระวัง:

ห้ามปล่อยรถทิ้งไว้ตามล�าพังในขณะอุ่นเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ดีเซล
1. ใช้เบรกมือ

2. เหยียบแป้นเบรก

3. รุ่นเกียร์อัตโนมัติ (AT):

 เลื่อนคันเกียร์ไปยังต�าแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” 

(ว่าง) 

 มอเตอร์สตาร์ทได้รับการออกแบบให้ท�างานเฉพาะ

เมื่อคันเกียร์อยู่ในต�าแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้น

 รุ่นเกียร์ธรรมดา (MT):

 เลื่อนคันเกียร์ไปที่ต�าแหน่ง “N” (ว่าง) และเหยียบ

แป้นคลัตช์ให้ติดพื้นขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์

4. บิดสวิตช์กุญแจไปยังต�าแหน่ง “ON” และรอจน

กระทั่งไฟแสดงหัวเผา  ดับลง

5. สตาร์ทเครือ่งยนต์โดยไม่เหยยีบคันเร่งโดยบดิสวติช์

กุญแจไปยังต�าแหน่ง “START”

6. ปล่อยสวติช์กญุแจทันทีเม่ือเครือ่งยนต์สตาร์ทติด ถ้า

เครือ่งยนต์สตาร์ทไม่ติด ให้ท�าขัน้ตอนข้างต้นซ�า้อกี

 ข้อควรระวัง:

 • ห้ามสตาร์ทแช่นานเกินกว่า 15 วินาทีต่อครั้ง ถ้า
เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ให้ดับสวิตช์กุญแจแล้วรอ 
20 วินาที ก่อนจะสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง ไม่เช่น
นั้น มอเตอร์สตาร์ทจะเสียหายได้

 • ถ้าจ�าเป็นต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยการพ่วง
แบตเตอรี่ ควรท�าตามค�าแนะน�าและค�าเตือนในบท
ที่ “6 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน” อย่างระมัดระวัง

7. ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาเป็นเวลาอย่างน้อย 30 

วนิาที หลงัจากสตาร์ทเครือ่งยนต์เพือ่อุน่เครือ่ง ขบัขี่

ที่ความเร็วปานกลางเป็นระยะทางส้ันๆ ก่อน โดย

เฉพาะในสภาพอากาศหนาว

 ข้อควรระวัง:

ห้ามปล่อยรถทิ้งไว้ตามล�าพังในขณะอุ่นเครื่องยนต์
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การขับขี่รถยนต์

การขับขี่ด้วยเกียร์อัตโนมัติ (AT)
ระบบเกียร์อัตโนมัติ (AT) ในรถของคุณจะควบคุม

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างก�าลังสูงสุดและท�างานได้

อย่างราบรื่น 

วิธีการท่ีแนะน�าในการใช้เกียร์อัตโนมัติจะแสดงอยู่ใน

หน้านี้ ให้ท�าตามวิธีการเหล่านี้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

และความสนุกสนานในการขับขี่

 ค�าเตือน:

ห้ามเปลี่ยนเกียร์ลงกะทันหันเมื่ออยู่บนถนนที่ลื่น อาจ
ท�าให้ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ได้

 ข้อควรระวัง:

 • ความเร็วรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ขณะเย็นจะ
สูง ท�าให้ต้องใช้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษขณะเข้า
เกียร์เดินหน้าหรือถอยหลังในช่วงอุ่นเครื่อง

 • หลกีเลีย่งการเร่งเครือ่งยนต์ขณะทีร่ถจอดอยูอ่าจส่ง
ผลให้รถเคลื่อนที่อย่างคาดไม่ถึง

 • ห้ามเลือ่นเกยีร์ไปยงัต�าแหน่ง “P” (จอด) หรอื  “R” 
(ถอยหลัง) ขณะที่รถก�าลังแล่น เน่ืองจากจะท�าให้
ระบบเกียร์เสียหายมาก

 • ห้ามเปลี่ยนเกียร์ไปที่ต�าแหน่ง “N” (ว่าง) ขณะที่
ขับขี่ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน การเลื่อนคันเกียร์ไปที่

ต�าแหน่ง “N” (ว่าง) อาจท�าให้เกียร์เกิดความเสีย
หายรุนแรง

 • สตาร์ทเครื่องยนต์โดยที่เกียร์อยู่ในต�าแหน่ง “P” 
(จอด) หรือในต�าแหน่ง “N” (ว่าง) เครื่องยนต์จะไม่
สตาร์ทในต�าแหน่งเกยีร์อืน่ แต่ถ้าสตาร์ทได้ ให้น�ารถ
เข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสัน

 • เลื่อนเกียร์ไปยังต�าแหน่ง “P” (จอด) และเข้าเบรก
จอดรถ (เบรกมือ) เมื่อจอดรถนานเกินกว่าการจอด
รอปกติ

 • ต้องให้เครื่องยนต์ท�างานที่รอบเดินเบาขณะเปลี่ยน
เกียร์จากต�าแหน่ง “N” (ว่าง) ไปยังต�าแหน่งอื่น ๆ

 • เมือ่หยดุรถบนทางลาดชนั ห้ามใช้วธิเีลีย้งคนัเร่งเพ่ือ
ไม่ให้รถยนต์ไหล ในกรณีนี้ควรเหยียบเบรก

การสตาร์ทเครื่องยนต์

1. หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้เหยียบเบรกจนสุด

ก่อนเลื่อนคันเกียร์ออกจากต�าแหน่ง “P” (จอด)

2. เหยียบเบรกค้างไว้แล้วเลื่อนคันเกียร์ไปยังต�าแหน่ง

ขับเคลื่อน

3. ปลดเบรกจอดรถ (เบรกมือ) เบรกเท้า แล้วค่อย ๆ  ให้

รถเคลื่อนที่
เกียร์ AT ได้รับการออกแบบให้ต้องเหยียบแป้นเบรก
ก่อนจึงจะสามารถเลื่อนคันเกียร์ออกจากต�าแหน่ง “P” 
(จอด) ไปยังต�าแหน่งอื่นได้ เมื่อสวิตช์กุญแจอยู ่ใน
ต�าแหน่ง “ON” 

คันเกียร์จะไม่สามารถเลื่อนออกจากต�าแหน่ง “P” 
(จอด) ไปยังต�าแหน่งอื่นได้ ถ้าสวิตช์กุญแจถูกบิดไปที่
ต�าแหน่ง “LOCK” “OFF” หรือ “ACC” หรือถ้าดึง
กุญแจออก

 ข้อควรระวัง:

 • เหยียบแป้นเบรกเท้า - การเลื่อนคันเกียร์ไปยัง “D” 
“R” “3” หรือ “2” โดยไม่เหยียบแป้นเบรกจะท�าให้
รถออกตัวช้าเมื่อเครื่องยนต์ท�างาน ให้แน่ใจว่า
เหยียบแป้นเบรกจนสุดและรถหยุดน่ิงก่อนเลื่อน
คันเกียร์

 • ตรวจสอบต�าแหน่งเกียร์ให้แน่ใจ - ให้แน่ใจว่าคัน
เกียร์อยู่ในต�าแหน่งที่ต้องการ “D” “3” และ “2” ใช้
ส�าหรับเดินหน้า และ “R” ใช้ส�าหรับถอยหลัง

 • อุ่นเครื่องยนต์ - เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่
เครื่องยนต์เย็น เครื่องยนต์จะใช้ความเร็วรอบเดิน
เบาที่สูงกว่าปกติท�าให้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็น
พิเศษขณะเข้าเกียร์

����� 5.indd   9 21/3/2556   18:23:54
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การเปลี่ยนเกียร์

 JVS0127X

: กดปุ่ม Ⓐ ขณะเหยียบแป้นเบรกเท้า
: กดปุ่ม Ⓐ
: เลื่อนคันเกียร์

 ค�าเตือน :
 • เหยยีบเบรกจอดรถ (เบรกมือ) ไว้ไม่ว่าคันเกยีร์อยูใ่น

ต�าแหน่งใดก็ตามขณะที่เครื่องยนต์ไม่ได้ท�างาน ไม่
เช่นน้ัน รถอาจจะเคลื่อนที่โดยคาดไม่ถึงหรือแล่น
ออกไปท�าให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือทรัพย์สิน
เสียหาย

 • ถ้าไม่สามารถเล่ือนคันเกียร์ออกจากต�าแหน่ง  “P” 
(จอด) ขณะเครื่องยนต์ท�างานและเหยียบเบรกแล้ว 
อาจเป็นไปได้ว่าไฟเบรกไม่ท�างาน ไฟเบรกที่ไม่
ท�างานนี้อาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุซ่ึงท�าให้คุณ
และคนอื่นได้รับบาดเจ็บ

หลังจากสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ให้เหยียบเบรกจนสุดและ
เลื่อนคันเกียร์ออกจากต�าแหน่ง “P” (จอด)

ถ้าสวิตช์กุญแจถูกบิดไปยังต�าแหน่ง “OFF” หรือ 
“ACC” ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามขณะที่คันเกียร์อยู่ใน
ต�าแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ต�าแหน่ง “P” (จอด) จะไม่สามารถ
เลื่อนสวิตช์กุญแจไปยังต�าแหน่ง “LOCK” ได้

ถ้าไม่สามารถเลือ่นสวติช์กญุแจไปยงัต�าแหน่ง “LOCK” 
ได้ ให้ท�าตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.ใช้เบรกมือ
2.เลื่อนสวิตช์กุญแจไปยังต�าแหน่ง “ON” โดยที่เหยียบ
เบรกเอาไว้
3.เลื่อนคันเกียร์ไปยังต�าแหน่ง “P” (จอด)
4.บิดสวิตช์กุญแจไปยังต�าแหน่ง “LOCK” 

P (จอด):
ใช้ต�าแหน่งนี้เมื่อรถจอดหรือเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ 
ให้แน่ใจว่ารถยนต์จอดสนิท แล้วเลื่อนคันเกียร์ไปท่ี
ต�าแหน่ง “P” (จอด) 
ใช้เบรกมือ เมื่อจอดรถบนทางลาดชัน ให้เหยียบเบรก
ก่อน และจากน้ันเลือ่นคนัเกยีร์ไปยงัต�าแหน่ง “P” (จอด)

R (ถอยหลัง):
ใช้ต�าแหน่งนีเ้พือ่ถอยหลงั ให้แน่ใจว่ารถจอดสนทิก่อน
ที่จะเลื่อนคันเกียร์ไปยังต�าแหน่ง “R” (ถอยหลัง)
N (ว่าง):
เป็นต�าแหน่งเกียร์ว่าง ไม่มีการเข้าเกียร์เดินหน้าหรือ
ถอยหลัง เคร่ืองยนต์สามารถสตาร์ทได้ในต�าแหน่งนี้ 

คณุอาจเลือ่นเกียร์ไปยงัต�าแหน่ง “N” (ว่าง) แล้วสตาร์ท
เครื่องยนต์ที่ดับไปขณะที่รถก�าลังแล่นอยู่
D (ขับ):
ใช้ต�าแหน่งนี้เพื่อขับรถเดินหน้าปกติ
3 (เกียร์ 3):
ใช้ต�าแหน่งนีเ้พือ่ขับรถขึน้เขาหรอืเพือ่ใช้แรงหน่วงของ
เครื่องยนต์ในการขับลงเขา
2 (เกียร์ต�่า):
ใช้ต�าแหน่งน้ีเพื่อขับรถขึ้นเขาท่ีสูงชันหรือขับช้าๆ 
ผ่านทรายหรือโคลนลึก หรือเพื่อใช้แรงหน่วงของ
เครื่องยนต์ในการขับลงเขาที่ลาดชันมากๆ

ห้ามเปลีย่นเกยีร์เม่ือความเรว็รถยนต์สงูเกนิกว่าขีดจ�ากัด
ดังต่อไปนี้ ไม่เช่นน้ัน เคร่ืองยนต์จะใช้รอบเกินท�าให้
เครื่องยนต์เสียหายได้

กม./ชม. (ไมล์./ชม.)

รุ่นเครื่องยนต์ ต�าแหน่งคันเกียร์

2 3

 QR20DE 72 (45) 111 (69)

QR25DE  77 (48) 121(75)

YD25DDTi 48 (30) 75 (47)
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สวติช์โอเวอร์ไดรฟ์

 JVS0128X

ในการสตาร์ทเครือ่งยนต์แต่ละครัง้ ฟังก์ชัน่โอเวอร์ไดรฟ์จะ
รเีซ็ตไปอยูท่ี่ “ON” โดยอตัโนมติั

ต�าแหน่ง “ON”:
ในขณะท่ีเคร่ืองยนต์ก�าลงัท�างานและคนัเกยีร์อยูท่ีต่�าแหน่ง 
“D” (ขบั) ให้กดสวติช์โอเวอร์ไดรฟ์ไปทีต่�าแหน่ง “ON” 
ระบบเกยีร์จะเปลีย่นไปใช้งานโอเวอร์ไดรฟ์เมือ่ความเรว็
เพิม่สูงขึน้
โอเวอร์ไดรฟ์จะไม่ต่อเข้าจนกว่าเครือ่งยนต์จะถงึอณุหภมูิ
ท�างาน

ต�าแหน่ง “OFF”:
ส�าหรบัการขับข้ึนและลงทางลาดยาว ซึง่จ�าเป็นต้องใช้แรง
หน่วงเครือ่งยนต์ ให้กดสวติช์โอเวอร์ไดรฟ์ไปทีต่�าแหน่ง 
“OFF” ไฟแสดงโอเวอร์ไดรฟ์ บนแผงหน้าปัดสว่างขึน้
ระหว่างการขับเคลือ่นรถยนต์ด้วยความเรว็ต�า่หรอืขับรถขึน้
ทางลาดชนัท่ีราบเรียบ คุณอาจพบการเปลีย่นเกยีร์กระตุกเมือ่

เกยีร์เปลีย่นเข้าและออกจากโอเวอร์ไดรฟ์ไปมาซ�า้  ๆในกรณี
น้ี ให้กดสวติช์โอเวอร์ไดรฟ์ไปท่ีต�าแหน่ง “OFF” 
เม่ือสภาวะในการขบัขีเ่ปลีย่นแปลง ให้กดสวติช์โอเวอร์
ไดรฟ์ไปท่ีต�าแหน่ง “ON” ไฟแสดงโอเวอร์ไดรฟ์ OFF จะ
ดับลง
ระวงัอย่าขับด้วยความเรว็สูงเป็นเวลานานเม่ือสวติช์โอเวอร์
ไดรฟ์อยูท่ีต่�าแหน่ง “OFF” จะท�าให้สิน้เปลอืงน�า้มันเชือ้เพลงิ

การเหยียบคันเร่งจนสุดเพื่อเปลี่ยนเกียร์ต�่า - ใน

ต�าแหน่งเกียร์ D -
ส�าหรบัการเร่งแซงหรอืขึน้เขา ให้เหยยีบคันเร่งจนสดุ ระบบ
เกยีร์จะเปลีย่นไปใช้เกียร์ต�า่ลง ตามความเร็วในขณะนัน้

การปลดล็อกเกียร์

 JVS0129X

ถ้าแบตเตอรีห่มด คนัเกยีร์อาจจะไม่เลือ่นจากต�าแหน่ง “P” 
(จอด) แม้ว่าจะเหยยีบแป้นเบรก
ส�าหรบัการปลดลอ็กเกียร์ ให้ปฏบัิติตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี:

1. บดิสวติช์กญุแจไปยงัต�าแหน่ง “LOCK” แล้วดึงกญุแจ

ออก

2. ใช้เบรกมือ

3. กดปุ่มปลดลอ็กเกียร์ 

4. กดปุ่มบนคันเกียร์ค้างไว้ และเลือ่นคนัเกยีร์ไปท่ีต�าแหน่ง 

“N” (ว่าง) ขณะท่ีกดปุม่ปลดลอ็กเกยีร์ 

5. บิดสวติช์กุญแจไปยงัต�าแหน่ง “ON” เพือ่ปลดลอ็กพวง

มาลยั
ขณะน้ีจะสามารถเข็นรถไปยงัต�าแหน่งท่ีต้องการได้
ถ้ายงัไม่สามารถเลือ่นคันเกยีร์ออกจากต�าแหน่ง “P” (จอด) 
ได้ ให้น�ารถเข้ารบัการตรวจสอบระบบเกยีร์ AT ท่ีศูนย์
บรกิารนสิสันโดยเร็วทีส่ดุ

ระบบส�ารอง (Fail-safe)
เมือ่ระบบส�ารองท�างาน ระบบ AT จะถกูลอ็กให้ท�างานท่ี
เกียร์ 4

ถ้ารถถกูใช้งานหนักมากผดิปกต ิเช่น ล้อหมนุฟรมีากเกนิไป
หรอืเบรกรนุแรงอย่างต่อเน่ือง ระบบส�ารองอาจจะท�างาน 
แม้ว่าวงจรไฟฟ้าทัง้หมดจะท�างานเป็นปกตกิต็าม ในกรณี
นี ้ให้เลือ่นสวติช์กญุแจไปท่ีต�าแหน่ง OFF แล้วรอเป็นเวลา 
3 วนิาที จากนัน้เลือ่นสวติช์กญุแจกลบัไปยงัต�าแหน่ง “ON” 
รถควรจะกลบัคนืสู่สภาวะการท�างานปกต ิถ้ายงัไม่กลบัคืน
สู่สภาวะการท�างานปกต ิให้น�ารถไปยงัศนูย์บรกิารนสิสัน
เพือ่ตรวจสอบระบบเกยีร์และท�าการซ่อมแซม ถ้าจ�าเป็น
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การขบัขีด้่วยเกยีร์ธรรมดา (MT)

ค�าเตือน :

 • ห้ามเปลีย่นเกยีร์ลงกะทนัหันเมือ่อยูบ่นถนนทีล่ืน่ อาจ
ท�าให้ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ได้

 • ห้ามเร่งเครือ่งมากเกนิไป เมือ่เปลีย่นเป็นเกยีร์ต�า่อาจ
ท�าให้ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ หรือ เครื่องยนต์
เสียหายได้

ข้อควรระวัง :
 • อย่าวางเท้าค้างไว้บนแป้นคลตัช์ระหว่างการขบัขี ่อาจ

ท�าให้ระบบคลตัช์เสยีหายได้
 • เหยยีบแป้นคลตัช์จนสดุก่อนเปลีย่นเกยีร์เพ่ือป้องกนั

ไม่ให้ชดุเกยีร์เสยีหาย
 • จอดรถยนต์ให้สนทิก่อนจะเปลีย่นเกยีร์ไปทีต่�าแหน่ง 

“R” (ถอยหลงั)
 • เม่ือรถยนต์หยดุเป็นระยะส้ัน ๆ  เช่น หยดุรอสญัญาณ

ไฟ ให้เปลีย่นเกยีร์ไปทีต่�าแหน่ง “N” (ว่าง) แล้วปล่อย
แป้นคลตัช์ขณะทีเ่หยยีบเบรกอยู่

 • ห้ามเปลี่ยนเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “N” (ว่าง) ขณะที่
ขับขี่ อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุเพราะไม่มีแรงหน่วง
จากเครือ่งยนต์

การสตาร์ทเครือ่งยนต์

	 JVS0126X

1.  หลังจากสตาร์ทเครื่อง เหยียบแป้นคลัตช์จนถึงพื้น 
แล้วเลือ่นคันเกยีร์ไปทีต่�าแหน่ง “1” หรอื “R” (ถอย
หลงั)

2. ค่อย ๆ  เหยยีบคันเร่ง ปล่อยแป้นคลตัช์และแป้นเบรก

ในเวลาเดียวกัน

การเปลี่ยนเกียร์
เพื่อเปลี่ยนเกียร์ หรือเม่ือเปลี่ยนเกียร์ขึ้น หรือ ลง ให้
เหยยีบแป้นคลตัช์จนสดุ เลือ่นคันเกียร์ไปยงัต�าแหน่งที่
ถูกต้อง แล้วค่อย ๆ ปล่อยแป้นคลตัช์
เพือ่ให้เปลีย่นเกยีร์ได้อย่างราบรืน่ ให้เปลีย่นเกยีร์หลงัจาก
เหยยีบคลตัช์จนสดุ ไม่เช่นนัน้ อาจได้ยนิเสียงเกียร์ และ
ชดุเกยีร์อาจเสียหายได้
สตาร์ทเครือ่งทีต่�าแหน่ง “1” แล้วเปลีย่นเกยีร์ไปที ่“2” “3” 
“4” และ “5” ตามล�าดับตามความเรว็รถยนต์
ถ้าเปลีย่นเป็นเกยีร์ “R” (ถอยหลงั) หรอื “1” ได้ยาก ให้
เล่ือนเกยีร์ไปท่ีต�าแหน่ง “N” (ว่าง) แล้วปล่อยแป้นคลตัช์
ครัง้หนึง่ เหยยีบคลตัช์จนสดุอกีคร้ังหนึง่ แล้วเปลีย่นเป็น
เกยีร์ “R” หรือ “1”

ไม่สามารถเปลีย่นเกียร์จาก “5” มายังต�าแหน่ง “R” (ถอย
หลงั) ได้โดยตรง ต้องเปลีย่นเป็น “N” (ว่าง) แล้วจงึเปลีย่น
เป็น “R” (ถอยหลงั) ได้

ความเรว็สูงสดุทีแ่นะน�าส�าหรับแต่ละเกียร์
ให้เปลีย่นเกียร์ลงเม่ือเครือ่งยนต์ว่ิงไม่เรยีบ หรอื เม่ือต้องการ
เร่งความเร็ว
ห้ามใช้ความเร็วแต่ละเกียร์เกินทีแ่นะน�า (แสดงอยูด้่านล่าง) 
ส�าหรบัการขับบนพืน้ราบ ให้ใช้เกยีร์สงูสดุทีร่ะบสุ�าหรบั
ความเรว็น้ัน ให้ตรวจสอบการจ�ากัดความเรว็เสมอ และขบัข่ี
ตามสภาพถนน เพือ่ให้ขบัข่ีได้อย่างปลอดภยั ห้ามเร่งเครือ่ง
มากเกินไป เม่ือเปลีย่นเกียร์ลง เพราะอาจท�าให้เครือ่งยนต์
เสียหาย หรอื ไม่สามารถบงัคับรถได้
QR25DE:

                     กม./ชม. (ไมล์./ชม)

 ต�าแหน่งที่ 1            35 (22)

 ต�าแหน่งที่ 2            63 (39)

 ต�าแหน่งที่ 3          100 (62)

 ต�าแหน่งที่ 4          147 (91)

 ต�าแหน่งที่ 5              - ( - )
YD25DDTi :

                     กม./ชม. (ไมล์./ชม)

 ต�าแหน่งที่ 1          25 (15)

 ต�าแหน่งที่ 2          46 (28)

 ต�าแหน่งที ่3          74 (46)

 ต�าแหน่งท่ี 4         108 (67)

 ต�าแหน่งที่ 5             - ( - )
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โหมดส�าหรับหิมะ (ถ้ามีติดตั้ง)

	 SIC3602

ส�าหรับการขับข่ีหรือสตาร์ทเครื่องยนต์บนถนนที่

ปกคลุมด้วยหิมะหรือพื้นที่ลื่น ให้เปิดใช้โหมดส�าหรับ

หิมะ

สวิตช์โหมดส�าหรับหิมะ
ในการเปิดใช้โหมดส�าหรับหิมะ ให้กดที่ด้าน ON ของ

สวิตช์โหมดส�าหรับหิมะ และไฟแสดงโหมดส�าหรับ

หิมะ ① บนสวิตช์จะสว่างขึ้น เมื่อโหมดส�าหรับหิมะ

ท�างาน ก�าลังของเครื่องยนต์จะถูกควบคุมเพื่อป้องกัน

การหมุนของล้อ

ในการปิดใช้โหมดส�าหรับหิมะ ให้กดที่ด้าน OFF ของ

สวิตช์ และไฟแสดงจะดับลง ใช้ต�าแหน่ง OFF ส�าหรับ

การขับขี่ปกติและประหยัดน�้ามันเชื้อเพลิง

การจอด

ค�าเตือน :
 • หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช่น 

หญ้าแห้ง เศษกระดาษ หรือเศษผ้า เน่ืองจากอาจ
ติดไฟหรือท�าให้ไฟไหม้ได้

 • ขั้นตอนการจอดรถอย่างปลอดภัยต้องใช้งานเบรก
มอื และให้เกยีร์อยูท่ีต่�าแหน่ง “P” (จอด) (ส�าหรบัรุน่
เกยีร์อตัโนมติั AT)) หรอื เกยีร์อยูท่ีต่�าแหน่งทีเ่หมาะ
สม (ส�าหรับรุ่นเกียร์ธรรมดา (MT)) ไม่เช่นนั้น รถ
อาจจะเคลื่อนที่โดยคาดไม่ถึงท�าให้เกิดอุบัติเหตุ

 • เมื่อจอดรถ ให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ที่ต�าแหน่ง “P” 
(จอด) คันเกียร์ไม่สามารถเลื่อนจากต�าแหน่ง “P” 
(จอด) ได้ หากไม่ได้เหยียบแป้นเบรก (รุ ่นเกียร์
อัตโนมัติ (AT))

 •  ห้ามปล่อยรถทิ้งไว้ตามล�าพังในขณะเครื่องยนต์
ก�าลังท�างาน

 • ห้ามปล่อยให้เด็กหรือผู้ใหญ่ที่ต้องได้รับการดูแล
จากผู้อื่นไว้ในรถตามล�าพัง ไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยง
ไว้ในรถตามล�าพังเช่นกนั เน่ืองจากอาจไปกดสวติช์
หรือปุ่มควบคุมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งท�าให้เกิด
อุบัติเหตุร้ายแรง และได้รับบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ ใน
วันที่อากาศร้อนและมีแสงแดดจัด อุณหภูมิในรถที่
ไม่มกีารระบายอากาศจะสูงจนอาจเกิดอนัตรายร้าย
แรงกับคนและสัตว์ได้
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SSD0488

SSD0489

1. เหยียบเบรกมือให้แน่นมากพอ

2. รุ ่นเกียร ์อัตโนมัติ (AT): เลื่อนคันเกียร ์ไปยัง

ต�าแหน่ง“P” (จอด) รุ่นเกียร์ธรรมดา (MT): เลื่อน

คันเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “R” (ถอยหลัง) เมื่อจอดรถ

บนทางลาดชัน ให้เลื่อนคันเกียร์ไปที่ต�าแหน่ง “1”

3. เมื่อจอดรถบนทางลาดชัน ควรจอดหันล้อดังแสดง

ในภาพประกอบ

หันลงทางลาดโดยมีขอบถนน ①
หันล้อไปยังทางเท้าและเลื่อนรถไปข้างหน้าจนล้อชิด

กับขอบทาง แล้วใช้เบรกมือ

หันขึ้นทางลาดโดยมีขอบถนน ②
หันล้อออกจากขอบทางเท้าและเลื่อนรถกลับจนล้อชิด

กับขอบทางเท้า แล้วใช้เบรกมือ

หันขึ้นหรือลงทางลาดโดยไม่มีขอบถนน③ 
หันล้อไปทางขอบถนนเพื่อให้รถเลื่อนออกจากกลาง

ถนน ในกรณีที่รถเกิดไหล แล้วใช้เบรกมือ

4. บิดสวิตช์กุญแจไปยังต�าแหน่ง “LOCK” แล้วดึง

กุญแจออก

รุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD)

รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD)
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การลากรถพ่วง (ยกเว้นประเทศแอฟรกิาใต้)
รถยนต์คนัน้ีออกแบบมาเพือ่บรรทุกผูโ้ดยสารและสัมภาระ 
นสิสันไม่แนะน�าให้ใช้ลากรถพ่วง เพราะจะท�าให้เครือ่งยนต์ 
ระบบส่งก�าลงั ระบบบงัคบัเลีย้ว เบรก และระบบอืน่ ๆ 
ท�างานหนักขึน้

 ข้อควรระวัง :
รถยนต์ที่เสียหายจากการลากรถพ่วงไม่รวมอยู่ในการ
รับประกัน

ข้อควรระวงัในการใช้งาน
 • หลีกเลี่ยงการลากรถพ่วงระหว่างช่วงระยะรันอิน
 • ก่อนการขับข่ี ให้แน่ใจว่าระบบแสงของรถพ่วง

ท�างานอย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบความเร็วสูงสุดในการใช้งานรถพ่วงตาม

ที่กฎหมายก�าหนด
 • หลีกเลี่ยงการออกตัว, เหยียบคันเร่ง หรือหยุด

กะทันหัน
 • หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวและเปลี่ยนเลน
 • ขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็วปานกลาง
 • จดจ�าค�าแนะน�าของผู้ผลิตรถพ่วง
 • เลือกใช้อุปกรณ์ข้อต่อพ่วงที่เหมาะสม (ติดต้ังรถ

พ่วง, โซ่นิรภัย, ท่ีรองรับสัมภาระบนหลังคา ฯลฯ) 
ส�าหรับรถยนต์และรถพ่วง

 • ไม่ปล่อยให้น�้าหนักพ่วงทั้งหมด (น�้าหนักรถพ่วง
รวมกับน�า้หนักสมัภาระ) เกินกว่าค่าสูงสดุท่ีรองรบั
ได้ของอุปกรณ์ข้อต่อพ่วง ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน
ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 • จะต้องท�าการบรรจุสัมภาระลงในรถพ่วง เพื่อให้
สินค้าที่มีน�้าหนักมากวางอยู ่เหนือเพลา ไม่ควร
บรรทุกน�้าหนักในแนวต้ังบนรถพ่วงเกินน�้าหนัก
สูงสุดที่ก�าหนดไว้

 • น�ารถเข้ารับการบ�ารุงรักษาบ่อยครั้งกว่าช่วงเวลาท่ี
ระบุไว้ในคู่มือการบ�ารุงรักษาตามระยะอีกเล่มหนึ่ง

 • การลากจูงรถพ่วงเผาพลาญน�้ามันมากกว่าการขับขี่
ปกติ เนื่องจากการเพิ่มของแรงฉุดลากและความ
ต้านทาน

แรงดันลมยาง

เม่ือท�าการลากรถพ่วง ให้เพิม่แรงดนัลมยางขณะเยน็ไปทีค่่า
สูงสุดทีแ่นะน�า (ส�าหรบัการบรรทกุเต็มก�าลงั) ซ่ึงระบอุยู่บน
แผ่นป้ายก�าหนดค่าความดันลมยาง

โซ่นิรภัย
ใช้โซ่ท่ีเหมาะสมพ่วงระหว่างรถยนต์และรถพ่วงเสมอ 
ควรพนัโซ่ไขว้เอาไว้ และติดต้ังเข้ากบัรถพ่วง ไม่ใช่กนัชน
รถยนต์ หรอื เพลา ให้แน่ใจว่าได้ปล่อยให้ตัวโซ่มีความ
หลวมเพือ่ป้องกันการบดิเป็นเกลยีว

เบรกรถพ่วง
ให้แน่ใจว่าได้ติดต้ังเบรกรถพ่วงตามท่ีกฎหมายก�าหนด รวม
ท้ังตรวจสอบว่าอปุกรณ์ในการลากรถพ่วงอืน่  ๆเป็นไปตาม
ท่ีกฎหมายก�าหนด
บลอ็กล้อของทัง้รถยนต์ และรถพ่วงเม่ือจอด เข้าเบรกมือของ
รถพ่วง ถ้ามีติดต้ัง ไม่แนะน�าให้จอดรถบนทางลาดสูงชนั
ถ้าไม่สามารถหลกีเลีย่งจอดรถบนท่ีลาดชนัได้  ให้เลือ่น
คนัเกยีร์ไปยงัเกยีร์ทีเ่หมาะสม และหมุนล้อหน้าหนัไปยัง
ขอบถนน
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ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์

ค�าเตือน :
ถ้าเครื่องยนต์ไม่ท�างานหรือดับไปขณะขับรถ ระบบ
ช่วยหมุนพวงมาลัยจะไม่ท�างาน พวงมาลัยจะหนักขึ้น

ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ได้รับการออกแบบข้ึนเพื่อ
ช่วยในการบังคับเลี้ยวโดยใช้ปั๊มไฮดรอลิกซึ่งขับด้วย
เครื่องยนต์
ถ้าเคร่ืองยนต์หยุดท�างานหรือสายพานขับขาด คุณจะ
ยงัคงสามารถบงัคบัควบคุมรถได้ แต่ต้องใช้แรงในการ
หมุนพวงมาลัยมากข้ึน โดยเฉพาะในโค้งท่ีหักมุมมาก
และที่ความเร็วต�่า

ระบบเบรก
ระบบเบรกมีวงจรไฮดรอลิกสองวงจรแยกจากกัน ถ้า
วงจรหนึ่งไม่ท�างาน รถจะยังมีความสามารถในการ
เบรกอีกสองล้อ

ข้อควรระวังในการควบคุมเบรก

หม้อลมเบรกสูญญากาศ
หม้อลมเบรกจะช่วยเพิม่แรงเบรกโดยใช้สญูญากาศของ
เครือ่งยนต์ ถ้าเครือ่งยนต์ดับ คณุจะยงัคงสามารถหยดุรถ
ได้โดยการเหยยีบแป้นเบรก แต่ต้องใช้แรงในการเหยยีบ

แป้นเบรกมากขึ้นเพื่อหยุดรถ และระยะเบรกจะยาวขึ้น
ถ้าเครื่องยนต์ไม่ท�างานหรือดับไปขณะขับรถ ระบบ
ช่วยเบรกจะไม่ท�างาน การเบรกจะท�าได้ยากขึ้น

ค�าเตือน :
อย่าให้รถวิ่งขณะที่เครื่องยนต์ดับ

เม่ือค่อยๆ เหยยีบแป้นเบรก อาจเกิดเสียงคลิก๊เบาๆ และ
รูสึ้กได้ถงึการสัน่ ส่ิงนีเ้ป็นปกติ และแสดงว่าระบบช่วย
เบรก (ถ้ามีติดตั้ง) ก�าลังท�างานอยู่

การใช้งานเบรก
หลีกเลี่ยงการพักเท้าไว้บนเบรกขณะขับรถ เนื่องจาก
จะท�าให้เบรกร้อนจัด ผ้าเบรก/แผ่นเบรกสึกหรอเรว็ขึน้ 
และสิ้นเปลืองน�้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น
เพื่อช่วยลดการสึกหรอของเบรกและป้องกันไม่ให้
เบรกร้อนจัด ควรลดความเร็วและเปลี่ยนไปใช้เกียร์ต�่า
ก่อนขับรถลงเนินหรือทางลาดยาว เบรกที่ร้อนจัดจะมี
ประสทิธิภาพในการเบรกลดลงซึง่อาจท�าให้ไม่สามารถ
ควบคุมรถได้
เม่ือขับรถบนถนนลื่น ให้ระมัดระวังเม่ือต้องเบรก เร่ง
ความเรว็ หรือเปลีย่นเกียร์ต�า่ การเบรกหรือเร่งความเรว็
กะทันหันจะท�าให้ล้อลื่นไถลและเกิดอุบัติเหตุได้

เบรกเปียกชื้น
เม่ือล้างรถหรือขับผ่านแอ่งน�้า เบรกจะเปียกชื้น ท�าให้

ระยะเบรกยาวข้ึน และอาจท�าให้รถปัดไปด้านใดด้าน
หนึ่งขณะเบรก
ส�าหรับการท�าให้เบรกแห้ง ให้ขับรถด้วยความเร็วที่
ปลอดภัยและแตะแป้นเบรกเบา ๆ เพื่อให้เบรกร้อน 
ท�าเช่นนี้จนกระทั่งเบรกแห้งกลับสู่สภาพปกติ หลีก
เลี่ยงการขับรถด้วยความเร็วสูงจนกว่าเบรกจะสามารถ
ท�างานได้เป็นปกติ

การขับรถขึ้นทางลาดชัน
เม่ือสตาร์ทบนทางลาดชนั บางครัง้จะล�าบากเม่ือใช้งาน
คลัตช์และเบรก (ส�าหรับรุ่นเกียร์ธรรมดา) ใช้เบรกมือ
เพื่อให้รถยนต์หยุดอยู่กับท่ี อย่าเลี้ยงคลัตช์ เม่ือพร้อม
สตาร์ทรถ ให้ค่อยๆ ปล่อยเบรกมือ ขณะที่เหยียบคัน
เร่ง และปล่อยแป้นคลัตช์

การขับรถลงทางลาดชัน
การหน่วงเครื่องยนต์สามารถใช้ควบคุมรถยนต์ได้ดี 
ขณะขับลงทางลาดชัน ส�าหรับรุ่นเกียร์ธรรมดา (MT) 
คันเกียร์ควรอยู่ที่ต�าแหน่งความเร็วต�่าก่อนจะเริ่มขับ
ลง ส�าหรับรุ่นเกียร์อัตโนมัติ (AT) ควรเลือกที่ต�าแหน่ง 
“2” หรือ “3” 
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ระบบช่วยเบรก (ถ้ามีติดตั้ง)
เม่ือแรงท่ีเหยยีบเบรกเกนิค่าหน่ึง การช่วยเบรกจะท�างาน 
สร้างแรงเบรกทีแ่รงขึน้กว่าหม้อลมเบรกธรรมดา แม้จะใช้
แรงเหยยีบไม่มาก

 ค�าเตือน :
การช่วยเบรกนี้มีไว้เพ่ือช่วยการเบรกเท่านั้น ไม่ใช้
อุปกรณ์เตือน หรือ หลีกเลี่ยงการชน เป็นหน้าที่ของผู้
ขับขี่ที่ต้องระมัดระวัง ขับขี่ให้ปลอดภัย และควบคุม
รถได้ในทุกเวลา

ไฟเตือนระบบเบรก (ABS) (ถ้ามีติดตั้ง)

ค�าเตอืน :
 • ระบบเบรกแบบป้องกนัล้อลอ็ก (ABS) เป็นอปุกรณ์ที่

ทนัสมยั แต่จะไม่ช่วยป้องกนัอบัุตเิหตเุนือ่งจากการขบัขี่
ทีป่ระมาทหรอืเป็นอนัตราย ระบบจะช่วยให้สามารถ
บังคบัควบคมุรถขณะเบรกบนถนนลืน่ ให้พึงระลกึไว้
ว่าระยะหยดุบนพ้ืนทีล่ืน่จะยาวกว่าบนพ้ืนผวิปกต ิแม้
จะเป็นเบรก ABS ระยะหยดุอาจจะยาวขึน้บนถนนที่
ขรขุระ มกีรวด หรอื มหีมิะปกคลมุ หรอื เมือ่ใช้งานโซ่ที่
ล้อ ให้รกัษาระยะปลอดภยัจากรถคนัหน้าเสมอ อย่างไร
กต็าม คนขบัต้องเป็นผูร้บัผดิชอบต่อความปลอดภยั

 •  ชนดิและสภาพของยางจะมผีลต่อการเบรกด้วย

 — เมือ่เปล่ียนยาง ให้ใส่ยางทีม่ขีนาดตามก�าหนด

ทัง้ส่ีล้อ

 — เมื่อติดตั้งยางอะไหล่ให้แน่ใจว่าเป็นชนิดและ

ขนาดตามทีก่�าหนดในแผ่นป้ายค่าความดันลม

ยาง (โปรดดูที ่"แผ่นป้ายค่าความดันลมยาง"(หน้า 

9 - 9) )

 — ส�าหรับรายละเอียด ดูที่ "ล้อและยาง"(หน้า 

8 - 30)
ระบบเบรกป้องกันล้อลอ็ก (ABS) ควบคมุเบรกเพือ่ไม่ให้
ล้อลอ็กขณะทีเ่บรกอย่างรุนแรง หรือ เม่ือเบรกบนพืน้ผวิลืน่ 
ระบบจะตรวจจบัความเรว็ในการหมนุทีล้่อแต่ละข้างและ
ปรบัความดันน�า้มันเบรกเพือ่ป้องกันไม่ให้ล้อลอ็กและลืน่
ไถล ซ่ึงจะช่วยให้คนขบัสามารถบังคับควบคุมรถและช่วย
ลดอาการเลีย้วปัดหรอืลืน่ไถลให้น้อยท่ีสดุ

การใช้ระบบ
เหยยีบเบรกค้างไว้ เหยยีบแป้นเบรกอย่างม่ันคง ไม่ต้องย�า้
เบรก ABS จะท�างานเพือ่ป้องกนัไม่ให้ล้อลอ็ก บังคับรถยนต์
หลกีสิง่กีดขวาง

ค�าเตอืน :
ห้ามย�า้เบรก เพราะจะท�าให้ระยะหยดุยาวขึน้

ฟังก์ชัน่ทดสอบตัวเอง
ABS ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์อเิลก็ทรอนิกส์ ป๊ัมไฟฟ้า โซ
ลนิอยด์ไฮดรอลกิ และคอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์จะมีฟังก์ชั่
นวนิิจฉยัข้อบกพร่องอยูใ่นตัวซึง่จะทดสอบระบบทกุครัง้ที่
สตาร์ทเคร่ืองยนต์และขับรถไปข้างหน้า หรอื ถอยหลงัด้วย
ความเรว็ต�า่ เม่ือระบบท�าการทดสอบตัวเอง คุณจะได้ยนิ
เสยีง “กึก” และ/หรือรู้สึกถงึอาการส่ันท่ีแป้นเบรก ซ่ึงไม่ใช่
การท�างานผดิปกติ ถ้าคอมพวิเตอร์ตรวจพบว่ามอีาการผดิ
ปกติ ABS จะหยดุท�างานและไฟเตือนเบรก ABS จะสว่าง
ข้ึนบนแผงหน้าปัด ซ่ึงระบบเบรกจะท�างานเป็นปกติ แต่
ไม่มีการป้องกันล้อลอ็ก
ถ้าไฟเตือน ABS สว่างข้ึนขณะท�าการทดสอบตัวเองหรอื
ขณะขบัข่ี ให้น�ารถไปยงัศูนย์บรกิารนิสสนัเพือ่ตรวจสอบ
และท�าการซ่อมแซม

การท�างานปกติ
ABS ท�างานท่ีความเรว็มากกว่า 5 ถงึ 10 กม./ชม. (3 ถงึ 6 
MPH) ความเรว็จะแตกต่างกันไปตามสภาพถนน

เม่ือ ABS รูส้กึว่าล้อใดล้อหน่ึงก�าลังจะลอ็ก อุปกรณ์ควบคุม
การท�างานจะใช้และปล่อยแรงดันไฮดรอลกิซ�า้ ๆ  การท�าเช่น
นัน้จะคล้ายกับการย�า้เบรก คุณอาจรูสึ้กถงึแรงส่ันสะเทือน
ท่ีแป้นเบรก และ ได้ยนิเสียง หรอื รูถ้งึแรงส่ันสะเทือนจาก
อปุกรณ์ควบคุมการท�างาน ขณะท่ีอปุกรณ์ก�าลงัท�างานอยู่ 
เป็นสิง่ปกติ และแสดงว่า ABS ก�าลงัท�างานได้อย่างปกติ 
อย่างไรกต็าม การส่ันดังกล่าวอาจแสดงว่าสภาพถนนเป็น
อนัตรายและต้องใช้ความระมัดระวงัเป็นพเิศษในขณะขบัข่ี
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ความปลอดภยัของรถยนต์
เม่ือออกจากรถ:
 • น�ากญุแจรถติดตัวเสมอ - แม้ว่าจะจอดรถในโรงรถของ

คุณเองกต็าม
 • ปิดกระจกหน้าต่างทกุบานให้สนิทและล็อกประตูทุก

บาน
 • จอดรถในบริเวณทีม่องเหน็ได้เสมอ จอดรถในบรเิวณ

ท่ีมแีสงสว่างเพยีงพอในเวลากลางคืน
 • เปิดระบบกนัขโมย ถ้ามีติดต้ังไว้ - แม้ว่าจะจอดรถเป็น

เวลาส้ัน ๆ  กต็าม
 • ห้ามปล่อยให้เด็กหรอืสตัว์เลีย้งอยูใ่นรถเพยีงล�าพงั
 • ห้ามท้ิงสิง่ของมีค่าไว้ในรถ ให้น�าติดตัวไว้เสมอ
 • ห้ามเกบ็เอกสารจ�าพวกทะเบียนรถไว้ในรถ
 • ห้ามท้ิงสิง่ของไว้บนแรค็หลงัคา ให้น�าลงมาจากแรค็เพือ่

เกบ็และลอ็กไว้ในทีป่ลอดภยั
 • ห้ามเกบ็กญุแจส�ารองไว้ในรถ

การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น

ค�าเตือน :
 • ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ว่าจะท�าการขับขี่

ในสภาพอากาศแบบไหน เร่งและลดความเร็วอย่าง
ระมัดระวัง ถ้าเร่ง หรือ ลดความเร็วเร็วเกินไป ล้อที่
ขับเคลื่อนจะยิ่งไม่เกาะถนน

 • เผื่อระยะหยุดให้มากขึ้นเมื่อขับขี่ท่ามกลางอากาศ
หนาวเย็น ควรเริ่มเบรกเร็วกว่าขณะขับบนถนน
ที่แห้ง

 • บนนถนนที่ลื่น ให้อยู่ห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้น
 • น�้าแข็งท่ีเปียก (0C, 32F และฝนท่ีแข็งตัว) หิมะท่ี

เย็นมาก และน�้าแข็งจะล่ืนมาก และท�าให้ขับรถได้
ยากขึ้น รถยนต์จะเกาะถนนน้อยลงมากในสภาพ
ดังกล่าว พยายามหลกีเลีย่งการขบับนน�า้แขง็ทีเ่ปียก 
จนกว่าพื้นถนนจะโรยเกลือ หรือ ทราย

 • ระวังจุดที่ลื่น (จุดท่ีเป็นน�้าแข็งชัดเจน) จุดเหล่าน้ี
จะเกิดขึ้นบนถนนเรียบที่ไม่โดนแสงแดด หากเห็น
พ้ืนผิวน�้าแข็ง ให้เบรกก่อนจะขับไปถึง พยายาม
อย่าเบรกบนพื้นผิวน�้าแข็ง และหลีกเลี่ยงการบังคับ
เลี้ยวอย่างกะทันหัน

 • หิมะอาจอุดก๊าซไอเสียให้อยู่ใต้ท้องรถของคุณได้ 
ท�าความสะอาดไม่ให้หิมะไปอุดท่อไอเสีย หรือ 
รอบ ๆ ตัวรถ

 แบตเตอรี่
ถ้าไม่ได้ชาร์จไฟแบตเตอร่ีให้เต็มในสภาพอากาศหนาวจดั 
น�า้กลัน่แบตเตอร่ีอาจแขง็ และท�าให้แบตเตอรีเ่สยีหายได้ 
เพือ่ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรตรวจ
สอบแบตเตอรีอ่ย่างสม�า่เสมอ ส�าหรบัรายละเอียด โปรดดู
ท่ี "แบตเตอรี"่ (หน้า 8 - 20) ของคูมื่อเล่มน้ี

น�้าหล่อเย็นเครื่องยนต์
ถ้าต้องจอดรถไว้ข่้างนอกโดยไม่มีสารป้องกนัการแข็งตัว 
ให้ถ่ายระบบหล่อเยน็ รวมถงึเสือ้สูบ เติมใหม่ก่อนใช้งาน
รถยนต์ ส�าหรบัรายละเอยีด โปรดดูท่ี "การเปลีย่นน�า้หล่อ
เยน็" (หน้า 8 - 8 )ของคูมื่อเล่มน้ี
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การติดตั้งยาง
1. หากติดต้ังยางส�าหรับวิ่งบนหิมะที่ล้อหน้า/หลังของ
รถยนต์แล้ว ล้อควรมีขนาด การรบัน�า้หนัก โครงสร้าง และ
ชนดิ (ยางธรรมดา ยางเสรมิเขม็ขัดรดั หรอื เรเดียล) เหมือน
กบัยางท่ีใช้อยูธ่รรมดา
2. ถ้าต้องใช้งานรถยนต์ในสภาพอากาศหนาวจดั ควรใช้ยาง
ส�าหรบัวิง่บนหมิะทัง้ส่ีล้อ
3. เพือ่ให้เกาะถนนได้ดีข้ึนบนถนนท่ีมนี�า้แขง็ อาจใช้งาน
ยางท่ีมีสตัทฝังอยูไ่ด้ แต่ในบางประเทศจะไม่อนญุาตให้ใช้
ยางแบบนี ้ให้ตรวจสอบกฏหมายในพืน้ทีก่่อนติดต้ังยาง
ท่ีมสีตัทฝัง
ความสามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบนหิมะแบบ
มีสตัทฝัง บนพ้ืผิวที่เปียกหรือแห้ง อาจแย่กว่ายางวิ่ง
บนหิมะธรรมดา
4. สามารถใช้โซ่รดัยางได้ถ้าต้องการ ให้แน่ใจว่าโซ่มขีนาด
เหมาะสมกบัยาง และติดต้ังตามค�าแนะน�าของผูผ้ลิต ใช้ตัว
ดันโซ่เม่ือผูผ้ลติยางแนะน�าให้ใช้ เพือ่ให้แน่ใจว่าโซ่รดัแน่น
ต้องยึดปลายโซ่พนัล้อด้านทีป่ล่อยไว้ให้แน่น หรอื ถอดออก
เพือ่ป้องกนัไม่ให้ฟาดโดนบังโคลน หรอื ใต้ท้องรถ นอกจาก
นัน้ ควรลดความเรว็ในการขับ ไม่เช่นนัน้ อาจส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อการบงัคบัและสมรรถนะของรถยนต์ได้

อุปกรณ์พิเศษส�าหรับฤดูหนาว
แนะน�าให้เตรยีมอปุกรณ์ต่อไปน้ีไว้ในรถระหว่างฤดูหนาว:

 • ท่ีขูด หรือ แปรงปลายแข็งส�าหรับก�าจัดน�้าแข็งและ

หิมะออกจากหน้าต่าง

 • แผ่นไม้ท่ีเรยีบและแขง็แรงส�าหรบัวางรองใต้แม่แรง

 • พลั่วส�าหรับขุดรถยนต์ออกจากกองหิมะ

ฮีทเตอร์เสื้อสูบ (ถ้ามีติดตั้ง)

ค�าเตือน :
ไม่ใช้งานฮีทเตอร์กับระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ต่อลงดิน หรือ 
หม้อแปลง 2 ขา คุณอาจได้รับบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อต
หากใช้ระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ต่อลงดิน

ฮีทเตอร์เส้ือสูบที่ช่วยในการสตาร์ทรถในอากาศหนาว

จัดมีจ�าหน่ายที่ศูนย์บริการนิสสัน

เบรกมือ
เม่ือจอดรถในพืน้ท่ีทีอ่ณุหภมิูภายนอกต�า่ว่า 0 �C (32 �F) 
ห้ามใส่เบรกมือเพือ่ป้องกันไม่ให้แข็ง เพือ่การจอดรถอย่าง
ปลอดภยั:

 • ให้คันเกียร์อยู ่ที่ต�าแหน่ง “P” (จอด) (รุ ่นเกียร์

อัตโนมัติ)

 • ให้คันเกียร์อยู่ท่ีต�าแหน่ง “1” หรือ “R” (ถอยหลัง) 

(รุ่นเกียร์ธรรมดา)

 • บล็อกล้อให้แน่นหนา

การป้องกันสนิม
สารเคมีท่ีใช้ละลายน�า้แข็งบนพืน้ถนนมีฤทธ์ิกดักร่อนอย่าง
มาก และจะเร่งการผกุร่อนของชิน้ส่วนใต้ตัวถงัรถ เช่น 
ระบบไอเสีย ท่อน�า้มันเชือ้เพลงิและเบรก สายเบรก พืน้รถ 
และบังโคลน

ในฤดูหนาว ต้องท�าความสะอาดใต้ท้องรถเป็นระยะๆ 
ส�าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูที่ "การป้องกันรถ
ของคุณไม่ให้เกิดสนิม" (หน้า 7 - 4 ) ของคู่มือเล่มนี้

ส�าหรบัข้อมูลการป้องกันสนิมและการกดักร่อนเพิม่เติม
ซ่ึงอาจจ�าเป็นในบางพืน้ท่ี กรณุาปรกึษาศูนย์บรกิารนิสสัน
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บันทึก
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สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน

 SIC2475

ไฟกะพริบฉุกเฉินสามารถท�างานได้ไม่ว่าสวิตช์กุญแจ

จะอยู่ในต�าแหน่งใดก็ตาม ยกเว้นเมื่อแบตเตอรี่ไฟ

หมด

สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉินใช้เพื่อเตือนคนขับในรถคัน

อื่นเมื่อคุณต้องหยุดหรือจอดรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เมื่อกดสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟเลี้ยวทุกดวงจะ

กะพริบ ส�าหรับการปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน ให้กดสวิตช์

ไฟกะพริบฉุกเฉินอีกครั้ง

ยางแบน
ถ้ายางแบน ให้ท�าตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การจอดรถ

ค�าเตือน :ให้แน่ใจว่าใช้งานเบรกมือจนสุด
 • ให้แน่ใจว่าเลื่อนคันเกียร์ไปที่ต�าแหน่ง “P” (จอด) 

(รุ่นเกียร์อัตโนมัติ) หรือ ไปที่ต�าแหน่ง “R” (ถอย
หลัง) (รุ่นเกียร์ธรรมดา)

 • ห้ามเปลี่ยนยาง ถ้ารถจอดอยู่บนทางลาดเอียง มีน�้า
แข็งหรือลื่น ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ห้ามเปลี่ยนยาง 

 • ห้ามเปลี่ยนยาง ถ้าจอดรถอยู่ในบริเวณที่มีการ
จราจรแออัด ให้เรียกช่างผู้เชี่ยวชาญมาท�าการช่วย
เหลือ

1. เลื่อนรถออกจากเส้นทางจราจรอย่างปลอดภัย

2. เปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. จอดรถบนพื้นราบ

4. ใช้เบรกมือ

5. รุ่นเกียร์อัตโนมัติ (AT): เลื่อนคันเกียร์ไปยัง

ต�าแหน่ง “P” (จอด)

 รุ่นเกียร์ธรรมดา (MT):

 เลื่อนคันเกียร์ไปที่ต�าแหน่ง “R” (ถอยหลัง)

6. ดับเครื่องยนต์

7. ให้ผู้โดยสารทุกคนออกจากรถ และยืนในที่

ปลอดภัยห่างจากตัวรถและเส้นทางจราจร

การเตรียมเครื่องมือและยางอะไหล่เครื่องมือ

 JVE0051X

\\

แบบ A
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 JVE0052X

แบบ B

Ⓐ:ถุงใส่เครื่องมือ

Ⓑ: บล็อกล้อ

Ⓒ: ห่วงส�าหรับลากจูง

Ⓓ: ด้ามหมุนแม่แรงพร้อมที่ขันน็อตล้อ

Ⓔ: แม่แรง

Ⓕ: ก้านต่อแม่แรง

การวางอุปกรณ์ในภาพที่แสดงเป็นของรุ่นพวงมาลัย

ขวา (RHD) ส�าหรับรุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD) ต�าแหน่ง

ของเครื่องมือที่อยู่ในขั้นบันไดตรงประตูเลื่อนจะอยู่ที่

ฝั่งตรงข้าม

1. น�าแม่แรง เครื่องมือที่จ�าเป็นออกจากที่เก็บ

2. น�าถุงเครื่องมือ Ⓐ ที่เก็บอยู่ในขั้นบันไดตรง

ประตูเลื่อนออกมา

3. น�าแม่แรง Ⓔ และก้านต่อแม่แรง Ⓕ  ออกมา

จากขั้นบันไดตรงประตูเลื่อน 

4. ต่อก้านต่อแม่แรงดังภาพ

 JVE0049X

แบบมีก้านต่อ 2 อัน (ตัวอย่าง)

จ�านวนของก้านต่อจะแตกต่างกันไปตามรุ ่นของ

รถยนต์
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ยางอะไหล่

 JVE0050X

1. หาช่องรปูวงรเีหนือจุดกลางของกนัชนหลงั สอด

ปลายด้านตัว T ของก้านต่อเข้าไปในช่อง และดัน

เข้าไปให้ถึงชุดโซ่ยึดยางอะไหล่ท่ีอยู่ด้านบนของ

ยางอะไหล่ 

2. เสียบปลายด้านตัว T ของก้านต่อลงในช่องของชดุ

โซ่ยดึยางอะไหล่ กดก้านต่อให้ลงล็อกของชดุโซ่ยดึ

ยางอะไหล่ และหมุนก้านต่อทวนเข็มนาฬิกาเพือ่น�า

ยางอะไหล่ลงมา

หมายเหตุ :
มีช่องที่สามารถเสียบก้านต่อได้ 2 ช่อง สามารถเปลี่ยน
ช่องเสียบได้ตามสภาพการรับน�้าหนัก หากจ�าเป็น

3. เมื่อน�ายางอะไหล่ลงมาแล้ว ดึงยางออกมาจากใต้

ท้องรถโดยใช้สายดึงดังภาพ

4. ถอดยางออกจากตัวยึดโซ่

 ค�าเตือน :
ห้ามถอดยางอะไหล่ออกขณะยกรถยนต์ขึ้นด้วย
แม่แรงแล้ว

 ข้อควรระวัง :
 • ระวังอย่าคลายสลักเกลียวยึดมากเกินไป มิเช่นนั้น 

ยางอาจหล่นลงมาอย่างกะทันหัน
 • ค่อย ๆ ดึงยางออกมาจากใต้ท้องรถโดยใช้สายดึง

ดังภาพ ห้ามมุดเข้าใต้ท้องรถขณะที่ยกรถขึ้นด้วย
แม่แรงเพียงอย่างเดียว 

 • ขณะติดตั้งยางอะไหล่ลงในรถยนต์ ให้แน่ใจว่าถอด
สายดึงออกจากยางแล้ว แล้วติดตั้งสายดึงเข้ากับ
ยางที่แบนเมื่อเก็บยางเส้นที่แบน

เมื่อเก็บยางเส้นที่แบน :

 ข้อควรระวัง :
 • ให้แน่ใจว่าสายดึงที่อยู่กับยางหันไปทางด้านหลัง

ของรถยนต์ 
 • ให้แน่ใจว่าติดตั้งยางท่ีแบนเข้ากับที่ยึดแน่นดีแล้ว

เมื่อเก็บยางเส้นที่แบน 
 • ให้แน่ใจว่าที่ยึดอยู่ตรงกลางล้อแล้ว ก่อนจะเลื่อน

ขึ้นในที่เก็บ
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 JVE0041X

 ข้อควรระวัง : 
เมื่อเก็บยางแล้ว ให้แน่ใจว่ายางอยู่ในแนวขวาง การยึด
ยางที่อยู่ในต�าแหน่งเอียงดังภาพ อาจท�าให้เกลียวคลาย 
และยางอาจหลุดออกมาขณะขับขี่ได้ เลื่อนยางกลับ
ลงพื้นอีกครั้ง และดูว่าติดตั้งที่ยึดอย่างเหมาะสมหรือ
ไม่ เลื่อนยางขึ้นอีกครั้ง และดูให้แน่ใจว่ายางอยู่ในแนว
นอน แล้วจึงเก็บเข้าที่่

การบล็อกล้อ

 MCE0001D

 ค�าเตือน :
ให้แน่ใจว่าได้บล็อกล้อแน่นแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้รถ
เคลื่อนซึ่งอาจท�าให้ได้รับบาดเจ็บได้

วางบล็อก ① ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของล้อข้างที่
อยู่ตรงข้ามกับยางเส้นที่แบนตามแนวแทยง Ⓐ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนที่เมื่อถูกยกขึ้นด้วยแม่แรง

การถอดยาง
การถอดฝาครอบล้อ
แบบ A :

 SCE0627

แบบ A

ถอดฝาปิดล้อตรงกลาง ดังภาพ
แบบ B :

 SCE0630

แบบ B

 ค�าเตือน :
ห้ามถอดฝาครอบล้อด้วยมือเปล่า เพราะอาจท�าให้เกิด
การบาดเจ็บได้
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เพือ่ถอดฝาครอบล้อ ให้ใช้ก้านต่อ ①  ดังภาพ

วางผ้า ② ระหว่างล้อและก้านต่อ เพือ่ป้องกนัไม่ให้ล้อ 

และฝาครอบล้อเสียหาย

การยกรถยนต์ด้วยแม่แรง

 JVE0047X

จดุข้ึนแม่แรง

 SCE0628

 ค�าเตือน :
 • ให้แน่ใจว่าได้อ่านและท�าตามค�าแนะน�าในบทน้ี
 • ห้ามมดุเข้าใต้ท้องรถขณะทีย่กรถขึน้ด้วยแม่แรงเพียง

อย่างเดียว
 • ห้ามใช้แม่แรงอืน่ท่ีไม่ได้ให้มากับรถ
 • แม่แรงทีใ่ห้มากบัรถได้รบัการออกแบบให้สามารถยก

รถของคณุขึน้ได้เมือ่ต้องการเปลีย่นยางเท่าน้ัน ห้ามใช้
แม่แรงส�าหรบัรถยนต์ของคณุกบัรถยนต์คนัอืน่

 • ห้ามยกรถตรงจุดอืน่ท่ีไม่ใช่จุดข้ึนแม่แรงท่ีก�าหนดไว้
 • ห้ามยกรถสูงเกินความจ�าเป็น
 • ห้ามวางบล็อกหนนุบนหรอืใต้แม่แรง
 • ห้ามใช้แม่แรงเกินกว่าขีดเหลอืง Ⓐท่ีอยูบ่นแม่แรง
 • ห้ามสตาร์ทเครือ่งยนต์หรอืให้เครือ่งยนต์ท�างานขณะ

ทีร่ถอยูบ่นแม่แรง รถยนต์อาจเคล่ือนท่ีอย่างกะทันหัน 
และอาจท�าให้เกิดอบัุตเิหตุได้

 • ห้ามมผีูโ้ดยสารอยูบ่นรถขณะทีล้่อไม่ได้อยูติ่ดพ้ืน
 • ให้แน่ใจว่าได้อ่านแผ่นป้ายค�าเตือนที่ติดอยู ่บน

แม่แรงก่อนใช้งาน

1. วางแม่แรงทีใ่ต้จดุข้ึนแม่แรงดังภาพ ( ①: ด้านหน้า 
②: ด้านหลงั) เพือ่ให้ด้านบนของแม่แรงสัมผสักบั
รถยนต์ท่ีจดุข้ึนแม่แรง

 ควรวางแม่แรงบนพ้ืนแขง็ทีไ่ด้ระดับ
2. จดัหวัแม่แรงดังภาพ (Ⓑ : ด้านหน้า หรอื ด้านหลงั

ของรถยนต์ Ⓐ : ด้านซ้ายหรอืด้านขวาของรถยนต์) 
เพื่อให้ร่องของหัวแม่แรงตรงกับร่องของจุดขึ้น
แม่แรง

3. คลายน็อตล้อทีละตัวโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาหนึ่ง
หรอืสองรอบ โดยใช้ประแจขนันอ็ต

 ห้ามถอดน็อตออกจนกว่ายางจะลอยพ้นจากพ้ืน
4. ค่อยๆ ยกรถขึน้จนกระท่ังได้ระยะห่างระหว่างยาง

กับพืน้
5. ส�าหรบัการยกรถขึน้ให้จับด้ามหมุนแม่แรงและก้าน

ต่อเอาไว้ด้วยมือทัง้สองข้าง แล้วหมุนด้ามจับแม่แรง 
⑤

การถอดยาง
1. ถอดน็อตล้อ

2. ถอดยางที่แบน

 ข้อควรระวัง : 
 • ยางมีน�้าหนักมาก ให้แน่ใจว่าเท้าของคุณอยู่พ้นจาก

ยาง และใช้ถุงมือตามความจ�าเป็นเพื่อไม่ให้บาด
เจ็บ

 • ห้ามถอดจานดรัมเบรกออกมาพร้อมกับยาง
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ติดตั้งยางอะไหล่

 JVE0048X

 ค�าเตือน :
ห้ามใช้น็อตล้อที่ไม่ได้ให้มากับรถ น็อตล้อที่ไม่ถูกต้อง
หรือขันไม่แน่นอาจท�าให้ล้อหลวมหรือหลุดออกมา 
อาจท�าให้เกิดอุบัติเหตุได้

 • ห้ามทาน�้ามันหรือจาระบีลงบนสลักเกลียวล้อหรือ
น็อตล้อ เนื่องจากจะท�าให้น็อตล้อลื่นหลวม

1. ท�าความสะอาดโคลนหรือสิ่งสกปรกออกจากผิว

สัมผัสระหว่างล้อกับดุมล้อ

2. ค่อยๆ ใส่ยางอะไหล่เข้าที่ แล้วขันน็อตล้อด้วยมือ 

ตรวจสอบว่าน็อตล้อทุกอันสัมผัสกับพื้นผิวล้อใน

แนวตั้ง

3. ขันน็อตล้อสลับกันตามล�าดับและขันให้น�้าหนัก

สม�่าเสมอกันมากกว่า 2 ครั้งโดยการใช้ประแจขัน

น็อตจนกระทั่งแน่น
4. ลดระดับรถลงช้าๆ จนยางสัมผสักบัพืน้

5. ขันนอ็ตล้อให้แน่น ด้วยทีขั่นน็อตล้อ ตามล�าดับท่ี
แสดงอยูใ่นภาพ

6. ลดระดับรถลงจนสุด

ขันน็อตล้อด้วยประแจขันน็อตตามแรงบิดที่ก�าหนด
ทนัทกี�าหนด
แรงขนันอ็ตล้อ:108 N•m  (11 kg-m, 80 ft-lb)

น็อตล้อต้องได้รับการขันแน่นด้วยแรงบิดท่ีก�าหนดอยู่
เสมอ ขอแนะน�าให้ขนันอ็ตล้อให้แน่นด้วยแรงบิดท่ี
ก�าหนดทกุครัง้ทีเ่ข้ารบับรกิารเปลีย่นถ่ายน�า้มนัตามช่วง
เวลา

 ค�าเตือน :
ขนัน็อตล้อให้แน่นอกีครัง้ เมือ่ขับรถยนต์ไปประมาณ 
1,000 กม. (600 ไมล์) (รวมถงึเมือ่สลบัยาง ฯลฯ)

การเกบ็ยางท่ีแบน และเครือ่งมือ

 ค�าเตือน :
ให้แน่ใจว่าได้เกบ็ยาง แม่แรง และเครือ่งมอืเข้าท่ีหลงั
จากใช้งาน เนือ่งจากของเหล่าน้ีอาจพุ่งออกมาจนเกดิ
อนัตรายในกรณีท่ีเกดิอบัุติเหตหุรอืหยดุรถกะทันหัน

เกบ็ยางทีแ่บน แม่แรง และเครือ่งมือท่ีใช้งานในท่ีเก็บให้
เรียบร้อย

การพ่วงสตาร์ท

 ค�าเตือน :
การพ่วงสตาร์ทผิดวิธีอาจท�าให้แบตเตอรี่ระเบิดได้ 
แบตเตอรี่ระเบิดอาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง 
หรือ เสียชีวิตได้ และยังอาจท�าให้รถเสียหายได้ ให้
แน่ใจว่าได้ท�าตามค�าแนะน�าในบทนี้

 • บริเวณโดยรอบแบตเตอรี่จะมีก๊าซไฮโดรเจนที่
ไวไฟอยู่ตลอดเวลา ระมัดระวังไม่ให้เกิดประกาย
ไฟหรือเปลวไฟบริเวณแบตเตอรี่

 • ให้สวมแว่นตานิรภัย และถอดแหวน ก�าไลข้อมือ 
และเครื่องประดับอื่นๆ เมื่อท�างานใกล้กับแบตเตอรี่

 • ห้ามชะโงกหน้าหรือเท้าแขนบนแบตเตอรี่ขณะ
พ่วงสตาร์ท

 • ระวังไม ่ ให ้น�้ ากรดแบตเตอรี่กระเด็นโดนตา 
ผิวหนัง เสื้อผ้า หรือสีรถ น�้ากรดแบตเตอรี่เป็นกรด
ซัลฟูริกที่มีฤทธ์ิกัดกร่อนซึ่งท�าให้เกิดการไหม้พอง
อย่างรุนแรงขึ้นได้ ถ้าโดนน�้ากรด ให้รีบล้างบริเวณ
ที่โดนด้วยน�้ามากๆ ทันที

 • เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างมือเด็ก
 • แบตเตอรี่ที่จะใช้พ่วงต้องมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 

โวลต์ การใช้แบตเตอรี่ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่ถูก
ต้องจะท�าให้รถของคุณเสียหายได้

 • ห้ามพยายามพ่วงสตาร์ทแบตเตอรี่ที่หมดไฟแล้ว 
เน่ืองจากอาจเกิดการระเบิดและท�าให้ได้รับบาด
เจ็บ
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 JVE0046X

แบตเตอรี่ของรถยนต์คันนี้อยู่ใต้เบาะนั่งด้านหน้าซ้าย 

เปิดฝาปิดห้องเครือ่งยนต์ และหาแบตเตอรี ส�าหรับ

รายละเอียดเพิ่มเติมของการเปิดฝาปิดห้องเครื่องยนต์ 

(โปรดดูที ่ฝาปิดห้องเครือ่งยนต์( หน้า 8-5))

1. ถ้าแบตเตอรีท่ี่ใช้พ่วงอยูใ่นรถอกีคนัหน่ึง Ⓑ ให้

จอดรถ Ⓐ กบั Ⓑ โดยให้แบตเตอร่ีของทัง้สองคนั

อยูใ่กล้กนั

2. ใช้เบรกมือ

3. รุน่เกยีร์อตัโนมัติ (AT): เล่ือนคนัเกยีร์ไปยงัต�าแหน่ง 

“P” (จอด) 

 รุน่เกยีร์ธรรมดา (MT): เล่ือนคันเกยีร์ไปยงัต�าแหน่ง 

“N” (ว่าง)

4. ปิดการท�างานของระบบไฟฟ้าที่ไม่จ�าเป็นท้ังหมด 

(ไฟหน้า ระบบท�าความร้อน ระบบปรบัอากาศ 

ฯลฯ)

5. บิดสวติช์กุญแจไปยงัต�าแหน่ง  “LOCK”

6. ถอดฝาระบายบนแบตเตอรี ่ถ้ามี

7. หุ้มแบตเตอรีด้่วยผ้าชบุน�า้ทีบิ่ดจนแห้งหมาด เพือ่ลด

อนัตรายจากการระเบดิ

8. ต่อสายพ่วงตามล�าดับในภาพ (①, ②, ③, ④)

 ข้อควรระวัง :
 • ต่อขั้วบวก ⊕ เข้ากับขั้วบวก ⊕ และต่อขั้วลบ 

⊖ เข้ากับกราวด์ตัวถังเสมอ ไม่ใช่ต่อเข้ากับขั้วลบ
ของแบตเตอรี่ ⊖

 • ให ้แน ่ ใจว ่าสายพ ่วงไม ่ สัมผัสโดนชิ้นส ่วนท่ี
เคลื่อนไหวในห้องเครื่องยนต์

 • ให้แน่ใจว่าแคลมป์รัดสายพ่วงไม่สัมผัสโดนโลหะ

อื่นๆ

9. สตาร์ทเครื่องยนต์ของรถคันที่ใช้พ่วง Ⓑ และ

ปล่อยให้ท�างานสักครู่

10. เหยียบคันเร่งของคันที่ใช้พ่วง Ⓑ ที่ประมาณ 

2,000 รอบ/นาที

11. สตาร์ทเครื่องยนต์ของรถคันที่ใช้แบตเตอรี่หมด  

Ⓐ ในแบบปกติ

 ข้อควรระวัง :
ห้ามให้มอเตอร์สตาร์ทท�างานเกินกว่า 10 วินาที ถ้า
เครื่องยนต์ยังสตาร์ทไม่ติด บิดสวิตช์กุญแจไปยัง
ต�าแหน่ง “OFF” แล้วรออย่างน้อย 10 วินาที จากนั้น
ลองสตาร์ทใหม่

12. หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ค่อยๆ ปลดสายพ่วง

ตามล�าดับตรงกันข้ามกับท่ีแสดงในภาพประกอบ 

(④,③, ②, ①)

13. ทิ้งผ้าที่ใช้หุ้มแบตเตอรี่เนื่องจากอาจเปื้อนน�้ากรด

ไปแล้ว

14. เปลี่ยนฝาระบาย ถ้ามีการถอดออก
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การเข็นสตาร์ท

ข้อควรระวัง :
 • ไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์รุ่นเกียร์อัตโนมัติ (AT) 

ได้โดยการเข็นสตาร์ท การพยายามสตาร์ทโดยการ
เข็นสตาร์ทอาจท�าให้เกียร์เสียหายได้

 • รถรุ ่นที่มีเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางไม่ควร
สตาร์ทด้วยการเข็น การพยายามสตาร์ทด้วยวิธีนี้
จะท�าให้เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางเสียหายได้ 
(รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน)

 • รถรุ ่นที่มีเครื่องฟอกไอเสียออกซิเดชั่นไม่ควร
สตาร์ทด้วยการเข็น การพยายามสตาร์ทด้วย
วิธีนี้จะท�าให้เครื่องฟอกไอเสียเสียหายได้ (รุ่น
เครื่องยนต์ดีเซล) 

 • ห้ามพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยการลาก เมื่อ
เครื่องยนต์สตาร์ทติด รถอาจกระชากไปข้างหน้า
ท�าให้รถพุ่งไปชนกับรถที่ท�าการลากจูง

ถ้ารถของคุณมีความร้อนสูงผิดปกติ

 ค�าเตือน :
 • ห้ามขับขี่รถยนต์ต่อถ้ารถยนต์มีความร้อนสูงผิด

ปกติ เนื่องจากอาจท�าให้ไฟไหม้รถได้
 • ห้ามเปิดฝาปิดหม้อน�้าขณะเครื่องยนต์ยังร้อนอยู่

ถ้าเปิดฝาปิดหม้อน�้าในขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อนอยู่ 

น�้าร้อนจะถูกดันพุ่งออกมาซึ่งอาจจะท�าให้เกิดแผล

ลวกพองหรือการบาดเจ็บได้
 • ถ้ามีไอน�้าหรือน�้าหล่อเย็นพุ่งออกมาจากเครื่องยนต์ 

ให้ยืนออกห่างจากรถเพื่อไม่ให้ถูกลวกพอง
 • พัดลมระบายความร ้อนจะเริ่มท�างานทันทีที่

อุณหภูมิน�้าหล่อเย็นสูงเกินระดับที่ก�าหนด
 • ระมัดระวังไม่ให้มือ ผม เครื่องประดับ หรือเสื้อผ้า

สัมผัสโดน หรือหลุดเข้าไปในพัดลมระบายความ
ร้อนหรือสายพานขับ

ถ้ารถมีความร้อนสูงเกินไป (แสดงขึ้นโดยไฟเตือน

อุณหภูมิสูง) หรือถ้ารู้สึกว่าเครื่องยนต์ไม่มีก�าลัง ได้ยิน

เสียงผิดปกติ ฯลฯ ให้ท�าตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลื่อนรถออกจากเส้นทางจราจรอย่างปลอดภัย

2. เปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน

3. ใช้เบรกมือ

4. รุ่นเกียร์อัตโนมัติ(AT):เลื่อนคันเกียร์ไปยังต�าแหน่ง 

“P” (จอด)

 รุ่นเกียร์ธรรมดา (MT): เลื่อนคันเกียร์ไปยังต�าแหน่ง 

“N” (ว่าง)
อย่าดับเครื่องยนต์

5. เปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน

6. ปิดเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามีติดตั้ง) ตั้งอุณหภูมิไปที

ร้อนสุด และเปิดพัดลมที่ความเร็วสูงสุด

7. ลงจากรถยนต์

8 ตรวจสอบโดยใช้สายตาและฟังดูว่ามีไอน�้าหรือน�้า

หล่อเย็นพุ่งออกมาจากหม้อน�้าหรือไม่ ก่อนเปิดฝา

ปิดห้องเครื่องยนต์ รอจนกระทั่งไม่มีไอน�้าหรือน�้า

หล่อเย็นออกมา ก่อนเริ่มท�าขั้นตอนต่อไป

9. เปิดฝาปิดห้องเครื่องยนต์

10. ตรวจดูว่าพัดลมระบายความร้อนท�างานอยู่หรือไม่

11 ตรวจสอบหม้อน�้าและท่อยางต่างๆ เพื่อหารอยรั่ว

ซึม

 ถ้าพัดลมระบายความร้อนไม่ท�างานหรือมีน�้าหล่อ

เย็นรั่วออกมา ให้ดับเครื่องยนต์

12. หลังจากเครื่องยนต์เย็นลงให้ตรวจสอบระดับน�้า

หล่อเย็นในถังพักขณะเครื่องยนต์ท�างานอยู่ ห้าม
เปิดฝาปิดหม้อน�้าเติมน�้าหล่อเย็นลงในถังพัก 

13. เติมน�้าหล่อเย็นลงในถังพัก ถ้าจ�าเป็น

ถ้าจ�าเป็นน�ารถเข้ารับการตรวจสอบ/ซ่อมแซมที่ศูนย์

บริการนิสสัน
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ถังดับเพลงิ (ถ้ามตีดิตัง้)

 SCE0636

หากจ�าเป็นต้องใช้งานถงัดับเพลิง ให้ท�าตามค�าแนะน�า

ต่อไปนี้

1. น�าถงัดับเพลงิออกจากท่ียดึ

2. ดึงสลกัออก (สีเหลอืง)

3. ดึงท่อฉดีออกจากตัวยดึ และเล็งหวัฉีดไปท่ีฐานของ

ไฟ

4. บีบมือจบัเพือ่ฉดีสารดับเพลิง

ส�าหรบัรายละเอยีดเพิม่เติม ให้ดูท่ีฉลากของถังดับเพลิง

การลากจูงรถยนต์
เม่ือต้องลากจูงรถ ต้องท�าตามข้อก�าหนดในการลากจงู

ของท้องถิน่น้ัน อปุกรณ์การลากจงูทีไ่ม่เหมาะสมอาจ

ท�าให้รถยนต์เสยีหายได้ นิสสนัขอแนะน�าให้เรยีกช่าง

ผูเ้ชีย่วชาญมาท�าการลากรถของคุณ เพือ่ให้ม่ันใจว่าจะ

ท�าได้อย่างถกูต้องเพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกิดข้ึน

กบัรถของคุณ และควรแนะน�าให้ช่างผูเ้ชีย่วชาญได้อ่าน

ข้อควรระวงั :ต่อไปนี้

ข้อควรระวงั :ในการลากจงู
 • ให้แน่ใจว่าระบบเกียร์ ระบบพวงมาลยั และระบบ

ส่งก�าลังอยู่ในสภาพที่พร้อมท�างานก่อนท�าการลาก 

ถ้าระบบใดระบบหนึง่ข้างต้นเสียหาย ต้องลากรถ

โดยใช้ดอลลีห่รอืยกรถข้ึนท้ังคนั

 • นิสสันแนะน�าให้ลากรถโดยยกล้อขบัเคลือ่น (ล้อ

หลงั) ให้พ้นจากพืน้

 SCE0032A

แบบให้ล้อหน้าสัมผัสพื้นถนน
1. บิดสวิตช์กุญแจไปยังต�าแหน่ง “OFF”
2. ยึดพวงมาลัยให้อยู่ที่ต�าแหน่งตรง ด้วยเชือกหรือ

อุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน
3. เลื่อนคันเกียร์ (รุ่นเกียร์อัตโนมัติ) ไปยังต�าแหน่ง 

“P” (จอด) หรือเลื่อนคันเกียร์ (รุ่นเกียร์ธรรมดา) 
ไปยังต�าแหน่ง “N” (ว่าง) 

4. ปลดเบรกมือ
5. ใช้โซ่นิรภัยยึดให้แน่นทุกครั้งเมื่อท�าการลากจูง

การลากจงูท่ีนิสสันแนะน�า 

การลากจงูรถยนต์รุน่ขบัเคล่ือนสองล้อ (2WD)
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เม่ือลากรถแบบให้ล้อหลงัสัมผสัพ้ืนถนน:

 ข้อควรระวงั :
ห้ามลากรถทีใ่ช้เกยีร์อตัโนมติั (AT) โดยให้ล้อหลงั
สัมผสัพ้ืนถนน เน่ืองจากจะท�าเกยีร์เสียหายมากและมี
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแพง หากจ�าเป็นต้องลากรถยนต์ ให้
วางดอลลีใ่ต้ล้อหลงัเสมอ หรอืยกรถขึน้ทัง้คัน

รุน่เกยีร์ธรรมดา (MT):
1. บิดสวติช์กญุแจไปยงัต�าแหน่ง “OFF”
2. ยดึพวงมาลยัให้อยูท่ี่ต�าแหน่งตรง ด้วยเชอืกหรอื

อปุกรณ์อืน่ทีค่ล้ายกนั
3. เลือ่นคันเกยีร์ไปยงัต�าแหน่ง “N” (ว่าง)
4. ปลดเบรกมือ
5. ใช้โซ่นิรภัยยึดให้แน่นทุกครั้งเมื่อท�าการลากจูง

เม่ือลากรถแบบให้ล้อทัง้ส่ีสัมผสัพ้ืนถนน :

ข้อควรระวงั :
ห้ามลากรถยนต์รุน่เกยีร์ AT โดยให้ทัง้ส่ีล้อสัมผสัพ้ืน
ถนนเนือ่งจากจะท�าเกยีร์เสยีหายมากและมค่ีาใช้จ่ายใน
การซ่อมแพง

รุน่เกยีร์ธรรมดา (MT):
1. บิดสวติช์กญุแจไปยงัต�าแหน่ง “OFF”
2. เลือ่นคันเกยีร์ไปยงัต�าแหน่ง “N” (ว่าง)
3. ปลดเบรกมือ

การช่วยเหลือรถที่ติดหล่ม

ค�าเตือน :
 • ห้ามยืนใกล้แนวลากดึงในระหว่างการดึงรถขึ้นจาก

หล่ม
 • ห้ามเร่งความเร็วจนยางล้อหมุนฟรี เนื่องจากจะ

ท�าให้ยางระเบิดและท�าให้ได้รับบาดเจ็บ นอกจาก
นี้ชิ้นส่วนอื่นๆ ของรถก็อาจจะร้อนและเสียหายได้

ในกรณีทีร่ถติดหล่มทราย หมิะ หรอืโคลน และไม่
สามารถออกจากหล่มได้เอง ให้ใช้ห่วงส�าหรบัลากดึง

 • ให้ใช้ห่วงส�าหรับลากดึงเท่านั้น ห้ามติดอุปกรณ์

ลากดึงเข้ากับชิ้นส่วนอื่นใดของตัวถังรถ ไม่เช่น

นั้น ตัวถังรถจะเสียหายได้

 • ใช้ห่วงส�าหรับลากดึงในการลากดึงรถออกจาก

หล่มเท่านั้น

 • ห่วงส�าหรับลากดึงจะมีแรงกดดันสูงมากขณะใช้

ดึงรถออกจากหล่ม ให้ลากดึงรถในแนวตรงเสมอ 

ห้ามดึงห่วงเป็นแนวเอียง

ด้านหน้า

 JVE0040X

ด้านหน้า
① ถอดฝาครอบห่วงออกจากกนัชนหน้าด้วยเครือ่งมือ
ท่ีเหมาะสม
② ติดต้ังห่วงส�าหรบัลากดึงให้แน่นดังท่ีแสดงในภาพ 
(ห่วงเก็บอยูกั่บถงุเครือ่งมือ)
ให้แน่ใจว่าเกบ็ห่วงส�าหรบัลากดึงอย่างถกูต้องในทีเ่กบ็
หลงัจากใช้งาน

การลากจงูท่ีนิสสันแนะน�า 

การลากจงูรถยนต์รุน่ขบัเคลือ่นสองล้อ (2WD)
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ด้านหลัง

 KVA0038X

ด้านหลัง

มัดเชือกไว้รอบส่วนท้ายของแหนบหลังของรถยนต์

ดังภาพ

การลากจูงรถยนต์คันอื่น
ห้ามลากรถยนต์คันอื่น ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน

ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อลากรถยนต์คันอื่น ให้มัดเชือกไว้

รอบส่วนท้ายของแหนบหลังของรถยนต์ดังภาพ

 KVA0038X

ข้อควรระวัง :
 • ห้ามมัดเชือกที่ส ่วนอื่นนอกจากท่ีก�าหนดใน

ภาพ อีกทั้ง ห้ามลากจูงรถยนต์คันอื่นที่มีน�้าหนัก
มากกว่ารถยนต์ของคุณ การท�าเช่นนั้น อาจท�าให้
แหนบของรถยนต์เสียหายร้ายแรงได้

 • ให้ใช้งานเชือกนิ่มๆ เพื่อลากรถทุกครั้งที่เป็นไปได้ 
ควรระมัดระวังไม่ท�าให้กันชนเสียหาย เนื่องจาก
กันชนของรถยนต์ของคุณอาจเสียหายได้ง่ายเมื่อ
ลากรถยนต์คันอื่น 

ทางออกฉุกเฉิน (ถ้ามีติดตั้งส�าหรับ

แอฟริกาใต้)
หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ทุบกระจกของทางออกฉุกเฉิน

ด้วยค้อนที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ และออกมาจากรถยนต์

ค้อนติดตั้งอยู่ในรถยนต์ดังที่แสดงในภาพ

 JVE0042X
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ต�าแหน่งทางออกฉุกเฉิน

ทางออกฉุกเฉินอยู่ตามต�าแหน่งที่แสดงในภาพ ① 

ก่อนขับขี่ ให้ตรวจสอบต�าแหน่งของทางออกฉุกเฉิน

โดยดูที่ลูกศร

ในกรณีฉุกเฉิน ให้ใช้ค้อนทุบกระจกหน้าต่าง หรือ

กระจกที่หลังคาที่มีป้ายติดไว้ ② ดังภาพ ป้ายเหล่า

นี้จะติดอยู่ใกล้กับหน้าต่างที่เป็นทางออกฉุกเฉิน และ

กระจกที่เพดาน ทั้งภายในและ/หรือภายนอกรถยนต์ 

วิธีทุบกระจกทางออกฉุกเฉิน
ใช้ค้อนเพื่อทุบกระจกหน้าต่าง หรือกระจกที่เพดาน

เมื่อทุบกระจก หรือ เก็บเศษกระจกหลังจากทุบกระจก

หน้าต่าง หรือ กระจกที่เพดาน ให้ใช้ผ้าพันที่มือ

ทางออกฉุกเฉิน (กระจกที่เพดาน)

เมื่อทุบกระจกทางออกฉุกเฉิน ให้ทุบในต�าแหน่งที่ลูก

ศรชี้ดังภาพ การทุบที่ต�าแหน่งดังกล่าว จะท�าให้กระจก

แตกง่ายกว่า

 ข้อควรระวัง :

ห้ามใช้งานค้อน ยกเว้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

 JVE0095X

 JVE0043X
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บันทึก
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การดูแลและรกัษาสภาพรถ
การท�าความสะอาดภายนอกรถการรักษาสภาพรถให้
สวยงามอยู่เสมอนั้นจ�าเป็นท่ีจะต้องท�าการดูแลรักษา
อย่างถกูต้องและเหมาะสม
ควรจอดรถภายในโรงรถหรอืบรเิวณท่ีมีหลงัคาปกคลมุ
อยูเ่สมอ เพือ่ลดโอกาสทีจ่ะเกดิความเสยีหายขึน้กบัสรีถ
หากจ�าเป็นท่ีจะต้องจอดรถกลางแจ้ง ควรจอดรถในท่ีร่ม
หรอืใช้ผ้าคลมุรถ ระมดัระวงัไม่ให้ขดีข่วนสีรถจนเป็น
รอยเมือ่ท�าการคลมุหรอืเปิดฝ้าคลมุรถออก

การล้าง
ในกรณีต่อไปน้ี ให้ล้างรถโดยเร็วท่ีสดุเพือ่รักษาสภาพสี
รถของคุณ:

 • หลงัจากฝนตก เน่ืองจากฝนกรดอาจท�าให้สรีถเสีย
หายได้

 • หลงัจากขับรถบรเิวณชายทะเล เน่ืองจากไอทะเล
อาจท�าให้รถเป็นสนมิได้

 • เม่ือมีสิง่สกปรกต่างๆ เช่น คราบเขม่า มูลนก ยางไม้ 
เศษโลหะ หรอืแมลงติดอยูบ่นสีรถ

 • เม่ือมีฝุน่หรอืโคลนจบัตัวหนาบนสีรถ

1. ล้างสีรถด้วยฟองน�า้ท่ีเปียกชุม่โดยใช้น�า้มากๆ

2. ท�าความสะอาดสีรถเบาๆ ให้ทัว่ถึงด้วยสบู่อ่อน 

แชมพลู้างรถ หรอืน�า้ยาล้างจานท่ัวไป ผสมกบัน�า้

อุน่และสะอาด (ห้ามใช้น�า้ร้อน)

ข้อควรระวงั  :

 • ห้ามล้างรถด้วยสบู่ท่ีมฤีทธิแ์รง ผงซักฟอกเข้มข้น 
น�า้มนัเบนซิน หรอืน�า้ยาอย่างอืน่

 • ห้ามล้างรถกลางแดดจัดหรือขณะที่ตัวถังรถร้อน 
เน่ืองจากสีรถจะเป็นรอยคราบน�า้

 • หลกีเลีย่งการใช้ผ้าท่ีมขีนแข็งหรอืหยาบ เช่น ถุงมอื
ล้าง ให้ระมดัระวงัขณะทีล้่างเอาคราบสกปรกหรอื
ส่ิงแปลกปลอมอย่างอืน่ออก เพ่ือไม่ให้สรีถเป็นรอย
สึกหรอืเสียหาย

1. ล้างออกให้ทั่วด้วยน�้าสะอาดมากๆ

2. ใช้ผ้าชามัวร์หมาดๆ เช็ดสีรถให้แห้ง โดยไม่ปล่อย

ให้มีคราบน�้าหลงเหลืออยู่
เม่ือล้างรถ ให้ระมัดระวงัส่ิงเหล่าน้ี:

 • บริเวณภายในหน้าแปลน ข้อต่อและบานพับประตู
ฝากระโปรงท้าย และฝากระโปรงหน้า นอกจากนี้ 
จ�าเป็นต้องท�าความสะอาดบริเวณเหล่านี้อยู่เสมอ

 • ให้แน่ใจว่ารูระบายน�้าท่ีขอบด้านล่างของประตูไม่
อุดตัน

 • ฉีดน�้าล้างใต้ท้องรถและในช่องล้อเพื่อขจัดสิ่ง
สกปรก

การขจัดจุดคราบสกปรก
ขจดัคราบยางมะตอยและน�า้มัน ฝุน่จากโรงงาน
อตุสาหกรรม แมลง และยางไม้ออกจากสีรถให้เรว็ท่ีสดุ
เพือ่หลีกเลีย่งไม่ให้เกิดรอยด่างหรอืเสียหาย ผลติภณัฑ์
ท�าความสะอาดโดยเฉพาะมีจ�าหน่ายที่ศูนย์บริการนิส
สันหรือร้านค้าจ�าหน่ายอปุกรณ์ตกแต่งรถยนต์ทัว่ไป

การเคลือบเงา
การเคลือบเงาเป็นประจ�าจะช่วยปกป้องสีรถและรักษา
สภาพรถให้ดูใหม่เสมอหลงัจากการเคลอืบเงา 
นิสสันขอแนะน�าให้ขจดัคราบสะสม เพือ่หลกีเลีย่งไม่
ให้เป็นคราบฝังแน่น
ศูนย์บริการนิสสันสามารถช่วยคุณเลือกผลิตภัณฑ์
เคลอืบเงาทีเ่หมาะสมได้

ข้อควรระวัง :
 • ล้างรถให้ท่ัวถึงจนเสร็จเรียบร้อยก่อนลงแว๊กซ์

เคลือบเงาสีรถ
 • ใ ห ้ ท� า ต า ม ค� า แ น ะ น� า ข อ ง ผู ้ ผ ลิ ต ที่ ใ ห ้ ม า กั บ

ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาเสมอ
 • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาที่มีส่วนผสมของสาร

ขัดสี สารขัดหยาบ หรือสารท�าความสะอาดที่อาจ
ไปท�าลายชั้นเคลือบสีของรถ

สารขัดหยาบหรือการขัดอย่างรุนแรงบนชั้นเคลือบสี
พืน้/เคลอืบใส อาจท�าให้ชัน้เคลอืบสีหมองลงไปหรอืมี
รอยขัดวนหลงเหลอืเอาไว้

กระจก
ใช้น�้ายาเช็ดกระจกขจัดเขม่าและฝุ่นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถท้ิงไว้กลางแดดจดัจะท�าให้มคีราบ
หมองอยูบ่นผวิกระจก ใช้น�า้ยาเชด็กระจกและผ้านุ่มเพือ่
ขจดัคราบหมองน้ีออก
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ใต้ท้องรถ
ควรท�าความสะอาดใต้ท้องรถอยูเ่สมอ เพือ่ป้องกนัการ
สะสมส่ิงสกปรก ซึง่ท�าให้เกดิสนิมบริเวณใต้ท้องรถและ
ระบบกนักระเทือนได้ง่าย
ก่อนฤดูหนาวและในช่วงใบไม้ผลิ ต้องตรวจสอบซีลใต้
ท้องรถ และถ้าจ�าเป็นให้ท�าใหม่

ล้อ
 • เม่ือล้างรถ ให้ล้างล้อด้วย เพือ่รกัษาให้อยูใ่นสภาพดี
 • ท�าความสะอาดด้านในของล้อเม่ือเปลีย่นล้อ หรอื เมือ่

ท�าความสะอาดด้านล่างของล้อ
 • ห้ามใช้สารท�าความสะอาดทีมี่ฤทธ์ิกดักร่อนล้างล้อรถ
 • ตรวจสอบขอบกระทะล้ออย่างสม�า่เสมอ เพือ่ดูการงอ 

หรอื การสกึหรอ ส่ิงน้ีอาจจะท�าให้แรงดันลมยางลดลง 
หรอื ท�าให้ตัวยางเสียหายได้

 • นสิสันแนะน�าให้เคลอืบเงากระทะล้อเพือ่ป้องกนัเกลอื
ท่ีใช้โรยถนนในฤดูหนาว

ชิน้ส่วนท่ีเป็นโครเมียม
ท�าความสะอาดอยู่เสมอด้วยน�้ายาขัดโครเมียมท่ีไม่มี
ฤทธ์ิกดักร่อนเพือ่รกัษาความเงางาม

การท�าความสะอาดภายในรถ
ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนอ่อนขจัดฝุ่นละอองออก
จากค้ิวขอบตกแต่ง ชิน้ส่วนท่ีเป็นพลาสติก และเบาะน่ัง 
เช็ดส่วนท่ีเป็นไวนิลและหนังด้วยผ้านุ่มท่ีสะอาดชุบน�้า

สบูอ่่อน แล้วใช้ผ้านุม่ท่ีแห้งเชด็ท�าความสะอาดอกีครัง้
จ�าเป็นต้องดูแลเป็นประจ�าเพือ่ให้เบาะหนงัอยูใ่นสภาพดี
ก่อนการใช้น�า้ยารกัษาเนือ้ผ้าใดๆ ให้อ่านค�าแนะน�าของ
ผูผ้ลิตทุกครัง้ น�า้ยารกัษาเน้ือผ้าบางชนิดจะมีสารเคมีซ่ึง
อาจท�าให้ผ้าหุม้เบาะเป็นรอยด่างหรอืสตีกได้
ใช้ผ้านุม่ชบุน�า้สะอาดเชด็ท�าความสะอาดฝาเลนส์เกจวดั
และมาตรวดัต่างๆ

ข้อควรระวงั :
 • ห้ามใช้สารเบนซิน ทินเนอร์ หรอือย่างอืน่ท่ีคล้ายกนั
 • เศษฝุน่อาจกดักร่อน และท�าให้ผวิของหนังเสียหาย

ได้ และควรน�าออกทนัที ห้ามใช้สบู่ฟอกหนัง แวก็ซ์
รถยนต์ สารขัด น�า้มนั สารท�าความสะอาด สารสะ
ลาย ผงซักฟอก หรอื สารท�าความสะอาดท่ีมส่ีวน
ประกอบหลกัเป็นแอมโนเนยี เพราะท�าให้สภาพพ้ืน
ผวิตามธรรมชาตขิองหนังเสยีหาย

 • ห้ามใช้น�า้ยารกัษาเนือ้ผ้า ยกเว้นจะได้รบัค�าแนะน�า
จากผูผ้ลติ

 • ห้ามใช้น�้ายาเช็ดกระจกหรือแก้วเช็ดฝาเลนส์เกจวัด
หรอืมาตรวดัต่าง ๆ เน่ืองจากอาจท�าให้ฝาครอบเลนส์
เสียหาย

แผ่นรองปพูืน้
การใช้แผ่นรองปูพืน้แท้ของนิสสัน (ถ้ามติีดต้ัง) จะ
ช่วยยืดอายุพรมในรถของคุณและท�าความสะอาดห้อง
โดยสารได้ง่าย ไม่ว่าคุณจะใช้แผ่นรองแบบใดก็ตาม 
ให้แน่ใจว่าแผ่นรองดังกล่าวมีขนาดพอดีกับรถของคุณ

และวางในต�าแหน่งช่องวางเท้าให้ถกูต้อง เพือ่ไม่ให้ไป
กีดขวางการท�างานของแป้นเหยยีบต่างๆ ควรดูแลรกัษา
แผ่นรองโดยการท�าความสะอาดอยู่เสมอ และเปลีย่น
ใหม่ถ้าแผ่นรองมีสภาพเก่าเกินไป

จดุช่วยจดัต�าแหน่งแผ่นรองปพูืน้ (ด้านคนขบั)
(ถ้ามีติดต้ัง)

 SAI0042

ตวัอย่าง
รถคนันีจ้ะมีตะขอยดึแผ่นรองปูพืน้ด้านหน้าเพือ่ช่วยยึด
แผ่นรองให้อยูใ่นต�าแหน่ง แผ่นรองปพูืน้ของนสิสันได้
รบัการออกแบบมาเฉพาะรถรุน่นี ้ แผ่นรองปูพืน้ด้านคน
ขับจะมีรเูพือ่ใช้เก่ียวตะขอ
จัดวางแผ่นรองให้อยู่ตรงกลางในบริเวณท่ีวางเท้าโดย
ขยบัแผ่นรองให้ตะขอเก่ียวลอดรทูีแ่ผ่นรอง
หมัน่ตรวจสอบดูว่าแผ่นรองอยูใ่นต�าแหน่งทีถ่กูต้อง
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7-4  การดูแลและรักษาสภาพรถ

กระจก
ใช้น�้ายาเช็ดกระจกขจัดเขม่าและฝุ่นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถท้ิงไว้กลางแดดจดัจะท�าให้มีคราบ
หมองอยูบ่นผวิกระจก ใช้น�า้ยาเชด็กระจกและผ้านุ่มเพือ่
ขจดัคราบหมองน้ีออก

ข้อควรระวงั :
เม่ือท�าความสะอาดกระจกด้านใน ห้ามใช้เครือ่งมอืทีม่ี
ขอบคม สารขดัสี หรอืน�า้ยาฆ่าเชือ้โรคทีม่ส่ีวนผสมของ
คลอรนี อาจจะท�าให้ตวัน�าไฟฟ้า เช่น ส่วนประกอบของไล่
ฝ้ากระจกหลงั เสียหาย

เข็มขดันิรภยั

ค�าเตอืน :
 • ห้ามปล่อยให้สายเขม็ขดัทีเ่ปียกชืน้ม้วนเข้าไปเกบ็ใน

ชดุดึงกลบั
 • ห้ามให้น�า้ยาฟอกย้อมหรอืน�า้ยาเคมที�าความสะอาด

เขม็ขดันริภยัเน่ืองจากอาจไปกดักร่อนสายเขม็ขดัให้
เป่ือยบางลงได้

ใช้ฟองน�า้ชบุน�า้สบู่อ่อนเชด็ท�าความสะอาดสายเขม็ขัด
ปล่อยสายเข็มขัดไว้ในท่ีร่มจนแห้งสนทิก่อนน�าไปใช้งาน 
(โปรดดูที ่"เข็มขดันิรภยั" (หน้า 1- 7))

การป้องกนัสนมิ

ปัจจยัพืน้ฐานท่ีมีส่วนท�าให้รถเป็นสนิม
 • ความชืน้สะสมในส่ิงสกปรกและดินทรายตามซอก

มุมและช่องต่างๆ
 • ชั้นผิวสีหรือชั้นเคลือบที่กะเทาะลอกหลุดออกไป

เนือ่งจากเศษหนิและกรวดหรอืการเฉีย่วชนบนท้อง
ถนน

ปัจจยัด้านสิง่แวดล้อมอืน่  ๆ ท่ีส่งผลให้เกดิ
สนมิ

ความชืน้
ทราย ส่ิงสกปรก และน�า้ท่ีสะสมบนพืน้ด้านในตัวถงัรถจะ
เป็นตัวเร่งให้เกิดสนิม แผ่นรอง/พรมปูพืน้ท่ีเปียกจะไม่แห้ง
สนทิ ถ้าปล่อยท้ิงไว้ในรถ ดังนัน้จึงควรน�าออกมาผึง่ให้
แห้งเพือ่ป้องกันไม่ให้เกิดสนิมทีพ่ืน้ตัวถงัรถ
ความชืน้สมัพทัธ์
ในพืน้ทีท่ีมี่ความชืน้สมัพทัธ์สูงจะท�าให้เกิดสนมิได้เรว็ข้ึน

อณุหภมูิ
อณุหภมิูสงูจะเร่งอตัราการเกิดสนมิโดยเฉพาะกับชิน้ส่วน
ท่ีไม่ได้รบัการระบายอากาศทีดี่นอกจากนี ้ รถจะเป็นสนมิ
ได้ง่ายในพืน้ทีท่ี่มีอณุหภมิูใกล้จุดเยอืกแข็ง

มลภาวะทางอากาศ
มลภาวะทางอตุสาหกรรม ไอเค็มของเกลอืในบริเวณ
ชายทะเลจะเร่งให้เกิดสนิมเร็วขึน้

เกลอืทีใ่ช้กบัพืน้ถนนจะท�าให้พืน้ผวิของสีละลายเรว็ข้ึน
เช่นกัน

การป้องกนัรถของคุณไม่ให้เกิดสนมิ
 • ล้างรถให้สะอาดและเคลือบเงารถบ่อยๆ
 • ตรวจสอบรอยช�ารุดของสีรถอยู่เสมอ ถ้าพบรอย

ช�ารุด ให้รีบซ่อมโดยเร็วที่สุด
 • ระมัดระวังไม่ให้รูระบายน�้าที่ขอบด้านล่างของ

ประตูอุดตันเพื่อป้องกันน�้าขัง
 • ตรวจหาทราย สิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ใต้ท้องรถ ถ้า

พบให้ล้างออกด้วยน�้าโดยเร็วที่สุด

ข้อควรระวงั :
 • ห้ามใช้สายยางฉดีน�า้ล้างท�าความสะอาดสิง่สกปรก 

ทราย หรอืเศษดินในห้องโดยสาร ท�าความสะอาดส่ิง
สกปรกด้วยเครือ่งดูดฝุน่หรอืไม้กวาด

 • ห้ามปล่อยให้มนี�า้หรอืของเหลวอืน่  ๆ สมัผสัโดนอปุก
รณ์อเิลก็ทรอนคิส์ภายในรถเน่ืองจากจะท�าให้เกดิความ
เสียหายได้

สารเคมีท่ีใช้ละลายน�า้แข็งบนพืน้ผวิถนนมฤีทธ์ิกดักร่อน
อย่างมาก จะเร่งการเกิดสนิมและการเส่ือมสภาพของชิน้
ส่วนใต้ท้องรถ เช่น ระบบไอเสีย ท่อน�า้มนัเชือ้เพลงิและ
เบรก สายเบรก พืน้รถ และ บงัโคลน

ในฤดูหนาว ต้องท�าความสะอาดใต้ท้องรถเป็นระยะๆ

ส�าหรบัข้อมูลการป้องกนัสนิมและการกดักร่อนเพิม่เติม
ซ่ึงอาจจ�าเป็นในบางพืน้ท่ี กรณุาปรกึษาศูนย์บรกิารนิสสัน
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8 การซ่อมบ�ารุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง
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8-2  การซ่อมบ�ารุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ข้อก�าหนดการบ�ารงุรกัษา

รถใหม่ของคุณได้รบักำรออกแบบให้มีข้อก�ำหนดในกำร
บ�ำรงุรกัษำน้อยท่ีสดุ โดยมีช่วงเวลำระหว่ำงกำรเข้ำรบั
บรกิำรทีย่ำวนำนขึน้เพือ่ช่วยให้คุณประหยดัเงนิและเวลำ 
อย่ำงไรกต็ำม กำรบ�ำรงุรกัษำทัว่ไปและประจ�ำวนับำงอย่ำง
ยังเป็นส่ิงจ�ำเป็น 
เพือ่บ�ำรงุรกัษำสภำพกลไกทีดี่ของรถคณุ รวมท้ัง
ประสิทธิภำพของเครือ่งยนต์และกำรปล่อยไอเสียซ่ึงเป็น
ควำมรบัผดิชอบของเจ้ำของรถทีจ่ะต้องท�ำกำรบ�ำรงุรกัษำ
ท้ังแบบท่ัวไปและแบบเฉพำะเจำะจง
และเนือ่งจำกคณุเป็นเจ้ำของรถ คุณเป็นเพยีงคนเดียวท่ี
สำมำรถแน่ใจได้ว่ำรถของคุณได้รบักำรดูแลรกัษำอย่ำงถกู
ต้อง คุณเป็นตัวเชือ่มท่ีส�ำคัญในห่วงโซ่กำรบ�ำรงุรกัษำ

ตำรำงกำรบ�ำรงุรกัษำ
เพือ่ควำมสะดวกสบำยของคุณ กำรบ�ำรงุรกัษำตำมก�ำหนด
เวลำท่ีจ�ำเป็นต้องท�ำจะมีรำยกำรแจ้งและอธิบำยอยูใ่นคู่มือ
กำรบ�ำรงุรกัษำอกีเล่มหนึง่ คุณต้องปฎิบติัตำมคูม่อืเล่มน้ัน
เพือ่ให้แน่ใจว่ำรถของคุณได้รบักำรบ�ำรุงรกัษำทีจ่�ำเป็น
ตำมก�ำหนดเวลำ

กำรบ�ำรงุรกัษำท่ัวไป
กำรบ�ำรงุรกัษำท่ัวไปจะรวมไปถงึส่ิงท่ีควรได้รบักำรตรวจ
สอบทกุ  ๆ วนัทีม่กีำรใช้รถ ซึง่เป็นส่ิงจ�ำเป็นทีจ่ะท�ำให้รถ
ของคณุท�ำงำนเป็นปกติได้อย่ำงต่อเนือ่ง โดยเป็นควำมรบั
ผดิชอบของคณุท่ีจะท�ำตำมข้ันตอนเหล่ำนีเ้ป็นประจ�ำตำม
ท่ีก�ำหนดไว้

กำรตรวจสอบและบ�ำรุงรักษำท่ัวไปนี้ไม่จ�ำเป็นต้องใช้
ทักษะทำงช่ำงสูง และใช้เคร่ืองมือรถท่ัวไปเพยีงไม่ก่ีชิน้
คณุสำมำรถท�ำกำรตรวจสอบเหล่ำนีไ้ด้ด้วยตัวคุณเองหรอื
เรยีกช่ำงผูเ้ชีย่วชำญ หรือให้ศูนย์บริกำรนสิสันด�ำเนินกำร
ตำมท่ีคณุต้องกำร

สถำนท่ีสำมำรถน�ำรถเข้ำรับบรกิำร
ถ้ำรถของคุณต้องเข้ำรับบริกำรเพือ่บ�ำรุงรักษำ หรือมีกำร
ท�ำงำนท่ีผดิปกติ ให้น�ำรถไปยงัศูนย์บริกำรนสิสนัเพือ่
ตรวจสอบและปรับแต่งระบบ
ช่ำงของนิสสนัเป็นผูเ้ชีย่วชำญทีไ่ด้รบักำรฝึกอบรมเป็น
อย่ำงดีและได้รบัควำมรู้ทีท่นัสมัยจำกข้อมูลกำรบรกิำร
ล่ำสดุผ่ำนทำงรำยงำนด้ำนเทคนคิ ค�ำแนะน�ำในกำรให้
บรกิำร และโปรแกรมกำรฝึกอบรมภำยในศูนย์บริกำร ช่ำง
เหล่ำนีมี้คุณสมบัติสำมำรถซ่อมรถยนต์นิสสัน ซึง่ สำมำรถ
ซ่อมแซมรถยนต์ของคุณได้
คุณสำมำรถม่ันใจได้ว่ำ แผนกบรกิำรของศูนย์บริกำรนสิ
สันจะท�ำหน้ำท่ีได้ดีท่ีสดุ เพือ่ให้ตรงตำมข้อก�ำหนดกำร
บ�ำรงุรกัษำส�ำหรบัรถของคุณ ด้วยควำมประหยดัและน่ำ
เชือ่ถอื

การบ�ารงุรกัษาทัว่ไป
ในระหว่ำงกำรใช้รถประจ�ำวนั ควรท�ำกำรบ�ำรงุรกัษำ
ท่ัวไปเป็นประจ�ำตำมท่ีก�ำหนดไว้ในบทน้ี ถ้ำพบเสียง 
กำรสัน่ หรือกลิน่ผดิปกติ ให้ตรวจหำสำเหตุหรอืให้ศูนย์
บรกิำรนสิสันด�ำเนนิกำรตรวจสอบทันที นอกจำกน้ี ถ้ำคุณ
คิดว่ำต้องมีกำรซ่อมแซม ควรแจ้งศูนย์บรกิำรนิสสัน
เม่ือตรวจสอบ หรือ ซ่อมแซม ให้ดู "ข้อควรระวงั :ในกำร
บ�ำรงุรกัษำ" (หน้ำ 8 - 4)

ค�ำอธิบำยของสิ่งที่ต้องบ�ำรุงรักษำทั่วไป
ข้อมูลเพ่ิมเติมของรายการดังต่อไปนี้ที่มีเครื่องหมาย 
“*” อธิบายไว้ในส่วนหลังของบทนี้

ด้ำนนอกรถ
ส่ิงท่ีต้องบ�ำรุงรกัษำท่ีแสดงไว้นีค้วรท�ำเป็นครัง้ครำว ถ้ำไม่
ได้ระบไุว้เป็นพเิศษ

ประตูและฝากระโปรงหน้า :
ตรวจสอบว่ำประตูทุกบำนและฝำกระโปรงหน้ำท�ำงำน
เป็นปกติ รวมท้ังประตูหลงั ฝำกระโปรงท้ำย และประตู
เลก็ และให้แน่ใจว่ำตัวลอ็กทกุตัวสำมำรถปิดได้แน่น หล่อ
ลืน่ถ้ำจ�ำเป็น ดูให้แน่ใจว่ำตัวล็อกเสรมิของฝำกระโปรง
หน้ำร้ังไม่ให้ฝำกระโปรงเปิดข้ึน เม่ือปลดลอ็กตัวหลกัแล้ว 
เม่ือขับรถในพืน้ทีท่ี่ใช้เกลอืโรยถนน หรอืสำรท่ีมีฤทธ์ิ
กัดกร่อนอืน่ ๆ  ให้ตรวจสอบกำรหล่อลืน่บ่อย ๆ

ไฟส่องสว่าง* :
ท�ำควำมสะอำดไฟหน้ำเป็นประจ�ำ ให้แน่ใจว่ำไฟหน้ำ ไฟ
เบรก ไฟท้ำย ไฟเลีย้ว และไฟอืน่  ๆท�ำงำนปกติและได้ติด
ต้ังอย่ำงแน่นหนำแล้ว และตรวจสอบมุมระดับไฟหน้ำ
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ยาง* :
ตรวจสอบควำมดันลมยำงด้วยเกจวดับ่อย  ๆ และทกุครัง้
ก่อนเดินทำงไกล ปรบัแรงดันลมยำงทุกเส้นรวมทัง้ยำง
อะไหล่ตำมแรงดันทีก่�ำหนด ตรวจหำควำมเสยีหำย รอย
ฉกีขำด หรอืกำรสึกหรอผดิปกติอย่ำงละเอยีด

การสลบัยาง*:
ในกรณีของรถขับเคลือ่นสองล้อ (2WD) และยำงล้อหน้ำ 
& หลงัมีขนำดเดียวกัน ควรสลบัยำงทุก  ๆ 10,000 กม. 
(6,000 ไมล์) ล้อทีมี่สัญลกัษณ์ตัวชีน้�ำทำง จะสลบักนัได้
เฉพำะล้อหน้ำกบัล้อหลงัเท่ำนัน้ หลงัจำกสลบัยำง ให้แน่ใจ
ว่ำสัญลกัษณ์ได้ชีไ้ปยงัทิศทำงท่ีล้อหมุน
ในกรณีของรถขับเคลือ่นส่ีล้อ (4WD) และยำงล้อหน้ำ & 
หลงัมีขนำดเดียวกนั ควรสลบัยำงทุก  ๆ 5,000 กม. (3,000 
ไมล์) ล้อทีมี่สัญลกัษณ์ตัวชีน้�ำทำง จะสลบักนัได้เฉพำะ
ล้อหน้ำกบัล้อหลงัเท่ำน้ัน หลงัจำกสลบัยำง ให้แน่ใจว่ำ
สัญลกัษณ์ได้ชีไ้ปยงัทิศทำงทีล้่อหมุน
ในกรณีทีล้่อหน้ำขนำดไม่เท่ำกบัล้อหลงั จะไม่สำมำรถ
สลบัล้อได้
อย่ำงไรกต็ำม ระยะเวลำในกำรสลบัยำงอำจแตกต่ำงกนั
ตำมนสิยักำรขบัข่ีของคุณและสภำพพืน้ผวิถนน
ส่วนประกอบตวัส่งสัญญาณระบบตรวจสอบแรงดันลม
ยาง (TPMS) (ถ้ามตีดิต้ัง) :
เม่ือท�ำกำรเปลีย่นล้อทีส่กึหรอหรอืเสือ่มสภำพ ให้เปลีย่น
ซีลลกูยำงยดึตัวส่งสัญญำณ TPMS แกนลิน้จุบ๊ยำง และฝำ
ปิดด้วย

ศนูย์ล้อและการถ่วงล้อ :
ถ้ำหำกพบว่ำล้อหมุนไปทำงด้ำนข้ำงในขณะทีขั่บรถบน
ถนนรำบหรอืถนนไต่ระดับ หรอืถ้ำพบล้อสกึหรอผดิปกติ 
จ�ำเป็นต้องท�ำกำรต้ังศูนย์ล้อ ถ้ำพวงมำลยัหรอืเบำะนัง่ส่ัน
ขณะท่ีขบัในควำมเร็วปกติ จ�ำเป็นต้องท�ำกำรถ่วงล้อ

กระจกบังลม :
ท�ำควำมสะอำดกระจกบังลมเป็นประจ�ำ ตรวจสอบกระจก
บังลมอย่ำงน้อยทุกหกเดือน เพือ่หำรอยแตกหรือควำมเสีย
หำยอืน่  ๆซ่อมแซมถ้ำจ�ำเป็น

ใบปัดน�้าฝน*:
ตรวจหำรอยแตกหรือสึกหรอ ถ้ำปัดน�ำ้ฝนได้ไม่ดี

ภำยในรถยนต์
ส่ิงทีต้่องบ�ำรงุรกัษำท่ีแสดงไว้นีค้วรได้รบักำรตรวจสอบ
เป็นประจ�ำ เช่น เม่ือท�ำกำรตรวจสอบตำมระยะเวลำที่
ก�ำหนด เม่ือท�ำควำมสะอำดรถยนต์ เป็นต้น

คันเร่ง :
ตรวจสอบคันเร่งว่ำสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงรำบรืน่ และให้
แน่ใจว่ำคันเร่งไม่ติดขดัหรอืต้องออกแรงมำกผดิปกติ วำง
พรมปูพืน้ให้ห่ำงจำกแป้น

แป้นเบรก* :
ตรวจสอบแป้นว่ำสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงรำบรืน่ และ

ให้แน่ใจว่ำมีระยะห่ำงจำกแผ่นรองปูพืน้ท่ีเหมำะสมเม่ือ
เหยยีบจนสุด ตรวจสอบกำรท�ำงำนของหม้อลมเบรก ให้
แน่ใจว่ำได้วำงพรมปูพืน้ห่ำงจำกแป้น

เบรกมือ* :
หม่ันตรวจสอบกำรท�ำงำนของเบรกมือ ตรวจสอบว่ำคัน
เบรกมือ (ถ้ำมีติดต้ัง) หรือแป้นเบรก (ถ้ำมีติดต้ัง) มีระยะ
กำรเคลือ่นทีท่ี่เหมำะสม ให้แน่ใจว่ำรถยนต์ได้จอดพกับน
เนินเขำอย่ำงปลอดภยัเม่ือใช้เบรกมือเพยีงอย่ำงเดียว

เข็มขัดนิรภัย :
ตรวจสอบว่ำส่วนประกอบท้ังหมดของระบบเข็มขดันริภยั 
(ตัวอย่ำงเช่น หัวเข็มขัด ลิน้เข็มขดั ตัวปรบัต้ัง และชดุดงึ
กลบั) ท�ำงำนปกติ รำบรืน่และยึดแน่น ตรวจสอบสำย
เข็มขดัเพือ่หำรอยฉีกขำด เป็นลุย่ฝอย สึกหรอหรอืเสียหำย

พวงมาลัย :
ตรวจหำควำมเปลีย่นแปลงของสภำวะกำรบังคบัเลีย้ว เช่น 
ระยะท่ีหลวมมำกเกินไป บงัคบัเลีย้วได้ยำก หรอืเสียงผดิ
ปกติ

ไฟเตือนและเสียงเตือน :
ให้แน่ใจว่ำไฟเตือนและเสียงเตือนท้ังหมดท�ำงำนเป็นปกติ

����� 8.indd   3 21/3/2556   18:24:08



8-4  การซ่อมบ�ารุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ไล่ฝ้ากระจกบังลม :
ตรวจสอบว่ำมีอำกำศไหลออกมำจำกช่องไล่ฝ้ำในปรมิำณ
ที่พอเหมำะเม่ือเปิดระบบท�ำควำมร้อนหรือระบบปรับ
อำกำศ

ทีปั่ดน�า้ฝนและฉดีน�า้ล้างกระจก* :
ตรวจสอบว่ำใบปัดน�ำ้ฝนและถังฉีดน�ำ้ล้ำงกระจกท�ำงำน
เป็นปกติ และใบปัดน�ำ้ฝนไม่ลำกเป็นรอยเส้น

ใต้กระโปรงรถและตัวถังรถ
ส่ิงทีต้่องบ�ำรงุรกัษำท่ีแสดงไว้น้ีควรได้รบักำรตรวจสอบ
เป็นระยะ  ๆ (ตัวอย่ำงเช่น ทกุครัง้ท่ีตรวจสอบน�ำ้มันเครือ่ง
หรอืเติมน�ำ้มันเชือ้เพลงิ)

แบตเตอรี*่ :
ยกเว้นรุน่ท่ีใช้แบตเตอรีแ่บบไม่ต้องดูแลรกัษำ ตรวจสอบ
ระดับน�ำ้ในแต่ละเซลล์ ควรอยูร่ะหว่ำงเส้น “UPPER” และ 
“LOWER”รถท่ีใช้งำนท่ีอณุหภมิูสงูหรอืใช้งำนหนักต้องไ
ด้รบักำรตรวจสอบระดับน�ำ้กรดแบตเตอรีบ่่อยครัง้ข้ึน

ระดับน�า้มนัเบรก (และคลตัช์)* :

ส�ำหรบัรุน่เกยีร์ธรรมดำ (MT) ให้แน่ใจว่ำระดับน�ำ้มันเบรก

และน�ำ้มันคลตัช์อยูร่ะหว่ำงขีด “MAX” และ “MIN” บน

กระปกุ

ยกเว้นรุน่เกียร์ธรรมดำ (MT) ให้แน่ใจว่ำระดับน�ำ้มนัเบรก

อยูร่ะหว่ำงขดี “MAX”และ “MIN” บนกระปกุ

ระดับน�้าหล่อเย็นเครื่องยนต์* :

ตรวจสอบระดับน�ำ้หล่อเยน็เม่ือเครือ่งยนต์เยน็ ให้แน่ใจว่ำ
ระดับน�ำ้หล่อเยน็อยูร่ะหว่ำงขีด “MAX” และ “MIN” บน
กระปกุ

สายพานเครือ่งยนต์* :
ให้แน่ใจว่ำสำยพำนไม่ลุย่ สึกหรอ แตก หรือ มีน�ำ้มัน

ระดับน�า้มนัเครือ่ง* :
ตรวจสอบระดับหลงัจำกจอดรถบนพืน้รำบ และดับ
เครือ่งยนต์

การรัว่ของของเหลวต่าง  ๆ:
ตรวจสอบใต้ท้องรถเพื่อหำกำรรั่วของน�้ำมันเชื้อเพลิง 
น�ำ้มันเครือ่ง หรอืของเหลวอืน่  ๆ หลงัจำกจอดรถท้ิงไว้สัก
พกั น�ำ้ท่ีหยดจำกระบบปรับอำกำศหลงัจำกใช้งำนเป็นเร่ือง
ปกติ ถ้ำพบว่ำมีกำรรัว่หรือมีไอน�ำ้มันเชือ้เพลงิระเหยออก
มำชดัเจน ให้ตรวจหำสำเหตุและท�ำกำรแก้ไขทนัที

สายและระดับน�า้มนัพวงมาลยัพาวเวอร์ :
ตรวจสอบระดับเม่ือน�ำ้มนัเยน็หลงัจำกดบัเครือ่งยนต์แล้ว 
ตรวจสอบสำยพวงมำลยัว่ำได้ติดต้ังอย่ำงเหมำะสม รัว่ หรือ
แตกหรอืไม่ เป็นต้น

น�า้ล้างกระจกบังลม* :
ตรวจสอบว่ำมีน�ำ้ในปรมิำณทีเ่พยีงพอต่อกำรใช้งำนในถงั
พกั

ข้อควรระวังในกำรบ�ำรุงรักษำ
เม่ือท�ำกำรตรวจสอบหรอืบ�ำรงุรักษำใด  ๆ กบัรถของคณุ 
ให้ระมัดระวงัเสมอ เพือ่ป้องกนักำรบำดเจบ็ร้ำยแรงจำก
อบุติัเหตุหรอืควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้กบัรถคุณ ต่อไปน้ี
เป็นข้อควรระวัง :ท่ัวไปซ่ึงควรเอำใจใส่เป็นพเิศษ

 ค�าเตือน :
 • จอดรถบนพ้ืนราบ เข้าเบรกจอดรถ (เบรกมอื) ให้มาก

พอ และกัน้ล้อเพ่ือป้องกนัรถไหล เลือ่นคนัเกยีร์ไปที่
ต�าแหน่ง “P” (จอด) (รุน่ AT) หรอืต�าแหน่ง “N” (ว่าง) 
(รุน่ MT)

 • ให้แน่ใจว่าสวติช์กุญแจอยูใ่นต�าแหน่ง “OFF” หรอื 
“LOCK” เมือ่ท�าการซ่อมแซมหรอืเปลีย่นชิน้ส่วนใดๆ

 • ห้ามท�างานใด  ๆ ใต้กระโปรงรถในขณะทีเ่ครือ่งยนต์ยงั
ร้อนอยู ่ ดับเครือ่งยนต์และรอจนกระทัง่เครือ่งยนต์เยน็
ลงทุกครัง้

 • ถ้าต้องท�างานโดยท่ีเครือ่งยนต์ติดอยู ่ ให้น�ามอื เส้ือผ้า 
ผม และเครือ่งมอืออกห่างจากพัดลม สายพาน และชิน้
ส่วนอ่ืน  ๆท่ีก�าลังหมนุ

 • แนะน�าให้รดัหรอืถอดเส้ือผ้าทีห่ลวมและเครือ่งประดับ
ต่าง  ๆออก เช่น แหวน นาฬิกา ฯลฯ ก่อนท�างานกบัรถ

 • ถ้าต้องตดิเครือ่งยนต์ในพ้ืนทีจ่�ากดั เช่น โรงรถ ให้แน่ใจ
ว่ามกีารระบายก๊าซไอเสียออกไปได้ดี

 • ห้ามมดุเข้าใต้ท้องรถขณะทีย่กรถขึน้ด้วยแม่แรงเพียง
อย่างเดียว ถ้าจ�าเป็นต้องท�างานใต้ท้องรถให้ใช้ต้ังนิรภยั
ค�า้เอาไว้

 • ระวงัไม่ให้บุหรี ่ เปลวไฟ และประกายไฟอยูใ่กล้กบั
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น�า้มนัเชือ้เพลงิและแบตเตอรี่
 • ห้ามต่อหรือปลดแบตเตอรี่หรือขั้วต่อชิ้นส่วน

ทรานซสิเตอร์ ขณะสวติช์กญุแจอยูใ่นต�าแหน่ง “ON”
 • ในรถรุน่เครือ่งยนต์เบนซินทีม่รีะบบหัวฉดีมลัตพิอร์ต 

(MFI) กรองน�า้มนัเชือ้เพลงิและท่อทางน�า้มนัเชือ้เพลงิ
ควรได้รบัการบรกิารโดยศนูย์บรกิารนสิสัน เน่ืองจาก
ท่อทางน�า้มนัเชือ้เพลงิมคีวามดันสูง แม้ว่าจะดับ
เครือ่งยนต์ไปแล้วกต็าม

 • รถของคุณได้รับการติดต้ังพัดลมระบายความร้อน
อตัโนมติั พัดลมอาจท�างานได้ทกุเวลาโดยไม่มกีาร
เตือน แม้ว่าสวติช์กญุแจอยูใ่นต�าแหน่ง “OFF” และ
เครือ่งยนต์ไม่ได้ท�างาน เพ่ือหลกีเลีย่งไม่ให้เกดิการบาด
เจ็บ ให้ถอดสายขัว้ลบของแบตเตอรีอ่อกทกุครัง้ก่อน
ท�างานใกล้กบัพัดลม

 • ใส่แว่นตานริภยัทกุครัง้ทีท่�างานกบัรถ
 • ห้ามปลดขั้วต่อชุดสายไฟของชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง

กบัเกยีร์หรอืเครือ่งยนต์ออก ขณะสวติช์กญุแจอยูใ่น
ต�าแหน่ง “ON” 

 • หลกีเลีย่งการสัมผสักบัน�า้มนัเครือ่งและน�า้หล่อเยน็ที่
ใช้แล้วการก�าจัดน�า้มนัเครือ่ง น�า้หล่อเยน็เครือ่งยนต์ 
และ/หรอืของเหลวทีใ่ช้ในรถยนต์อย่างไม่ถกูต้องจะ
เป็นการท�าลายส่ิงแวดล้อม ให้ปฏบัิตติามข้อก�าหนด
ท้องถิน่ในการก�าจัดของเหลวทีใ่ช้ในรถยนต์เสมอ 

บทท่ี “8. กำรซ่อมบ�ำรงุและกำรดูแลรกัษำรถด้วยตนเอง” 
นี้จะมีค�ำแนะน�ำเฉพำะท่ีเกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีเจ้ำของรถจะ
สำมำรถท�ำเองได้ง่ำยควรระลกึไว้ว่ำ กำรให้บรกิำรท่ีไม่ถกู
ต้องและไม่สมบูรณ์อำจท�ำให้เกดิควำมยำกล�ำบำก ในกำร

ท�ำงำนหรือกำรปล่อยไอเสียทีม่ำกเกินไป และส่งผลถงึกำร
คุ้มครองจำกกำรรับประกันรถ ถ้ามข้ีอสงสัยเก่ียวกบัการให้
บรกิารใด ๆ  ควรให้ศูนย์บรกิารนิสสันด�าเนินการแทน

เมื่อท�ำงำนกับห้องเครื่องยนต์ ให้เปิดฝำปิดห้อง

เครื่องยนต์ออก

ฝำปิดห้องเครื่องยนต์ติดอยู่ใต้เบำะนั่งซ้ำยด้ำนหน้ำ

1. ถอดท่อกั้น (ถ้ำมีติดตั้งส�ำหรับรุ่นท่ีใช้ในฮ่องกง) 

(โปรดดูที่“ท่อกั้น”(ถ้ำมีติดต้ังส�ำหรับรุ ่นท่ีใช้ใน

ฮ่องกง)(หน้ำ 2 -26))

2. เลื่อนเบำะซ้ำยด้ำนหน้ำไปยังต�ำแหน่งหลังสุด (ถ้ำมี

ติดตั้ง) (โปรดดูที่ “เบำะนั่งด้ำนหน้ำ” (หน้ำ 1-2) )

3. เลื่อนพนักพิงไปด้ำนหน้ำ หรือด้ำนหลัง โดยกำร

ดึงคันปรับเบำะขึ้น เพื่อให้เบำะนั่งไม่สัมผัสโดน

หลังคำและถังดับเพลิง (ถ้ำติดตั้ง) เมื่อท�ำกำรเปิดฝำ

 ปิด  (โปรดดูที่ “เบำะนั่งด้ำนหน้ำ” (หน้ำ 1-2) 

ส�ำหรับกำรเอนพนักพิง)

4. เปิดฝำปิด ① ที่บริเวณเบำะนั่งซ้ำยด้ำนหน้ำตำม

ภำพที่แสดง

5. คลำยคลิ๊ป ② ที่บริเวณเบำะนั่งซ้ำยด้ำนหน้ำตำม

ภำพที่แสดง

6. ดึงฝำปิดขึ้นด้วยคัน ③
7. จำกนั้น เกี่ยวสำยรัด ④ เข้ำกับตะขอบนฝำปิด

 JVM0135X

ฝาปิดห้องเครื่องยนต์
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จุดที่ตรวจสอบในห้องเครื่องยนต์

เครื่องยนต์รุ่น QR20DE/QR25DE

1.  กรองอำกำศ

2.  ฝำปิดช่องเติมน�้ำมันเครื่อง

3.  ก้ำนวัดระดับน�้ำมันเครื่อง

4.  กล่องฟิวส์/สำยฟิวส์

5.  แบตเตอรี่

6.  กระปุกน�้ำมันพวงมำลัยพำวเวอร์

7.  ฝำหม้อน�้ำ

8.  ถังพักน�้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

9.  สำยพำน

 JVC0279X
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เครือ่งยนต์รุน่ YD25DDTi

 JVM0124X

1. กรองอำกำศ 

2. ปั้มเลี้ยง 

3. กรองน�้ำมันเชื้อเพลิง 

4. ก้ำนวัดระดับน�้ำมันเครื่อง

5. ฝำปิดช่องเติมน�้ำมันเครื่อง 

6. แบตเตอรี่ 

7. กล่องฟิวส์/สำยฟิวส์  

8. กระปุกน�้ำมันพวงมำลัยพำวเวอร์ 

9. ฝำหม้อน�้ำ 

10. ถังพักน�้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ 

11. สำยพำน 

ระบบหล่อเยน็เครือ่งยนต์
 ค�าเตือน :

 • ห้ามเปิดฝาปิดหม้อน�า้เมือ่เครือ่งยนต์ยงัร้อนอยู ่ อาจ
ท�าให้เกดิการไหม้พองอย่างรนุแรงเนือ่งจากของเหลว
ความดันสูงพุ่งออกจากหม้อน�า้ รอจนกระทัง่
เครือ่งยนต์และหม้อน�า้เยน็ลง

 • น�้าหล่อเย็นเครื่องยนต์มีพิษและควรเก็บอย่าง
ระมดัระวงัในภาชนะทีม่กีารท�าเครือ่งหมายและวางให้
ไกลมอืเด็ก

ระบบระบำยควำมร้อนเครือ่งยนต์ ได้รบักำรเติมสำรหล่อ
เยน็คณุภำพสูง ซึง่ใช้ได้ตลอดท้ังปีมำจำกโรงงำน จะมี
ส่วนผสมของสำรยบัยัง้สนิมและกำรกดักร่อน ดังน้ันจงึ
ไม่จ�ำเป็นต้องเติมสำรเพิม่คณุภำพลงในระบบระบำยควำม
ร้อนเพิม่เติมอกี

 ข้อควรระวัง :
 • ไม่ควรใช้สารเตมิแต่งใดๆกบัระบบระบายความร้อน 

เช่น ซีลหม้อน�า้ สารเตมิแต่งน้ันอาจจะไปอดุตันระบบ
ระบายความร้อนและท�าให้เครือ่งยนต์, เกยีร์ และ/หรอื 
ระบบระบายความร้อนเสียหาย 

 • เมือ่เตมิหรอืเปลีย่นน�า้หล่อเยน็ ให้แน่ใจว่าได้ใช้น�า้
หล่อเยน็เครือ่งยนต์แท้ของนิสสัน หรอืทีม่คีณุภาพ
เทียบเท่าในอัตราส่วนผสมท่ีเหมาะสม ตวัอย่างของ
อตัราส่วนผสมท่ีเหมาะสมของน�า้หล่อเยน็และน�า้จะ
แสดงอยูด้่านล่าง:
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อุณหภูมิ
ภำยนอกลด

ลงถงึ

น�้ำหล่อเย็น

เครื่องยนต์ (เข้มข้น)

น�้ำสกัดแร่ธำตุออก

หรือน�้ำบริสุทธิ์

 C  F

- 15  5  30% 70%

- 35 - 30  50% 50%

ใช้น�้ำหล่อเย็นแท้ของนิสสันหรือที่มีคุณภำพเทียบ
เท่ำ  น�ำ้หล่อเยน็แท้ของนสิสนัเป็นน�ำ้หล่อเยน็ชนดิผสม 
(อตัรำส่วนผสม 50%) 
กำรใช้น�้ำหล่อเย็นชนิดอื่นอำจท�ำให้ระบบระบำยควำม
ร้อนเครือ่งยนต์เสยีหำย
หม้อน�ำ้มฝีำปิดท่ีรกัษำควำมดัน เพือ่ป้องกนัไม่ให้
เครือ่งยนต์เสียหำย ให้ใช้เฉพำะฝำปิดหม้อน�ำ้แท้ของนิส
สันหรอืเทียบเท่ำเท่ำน้ัน เม่ือต้องท�ำกำรเปลีย่น

กำรตรวจสอบระดับน�ำ้หล่อเยน็

 SDI2143

เครื่องยนต์ตรวจสอบระดับน�้ำหล่อเย็นในถังพักเม่ือ
เครือ่งยนต์เยน็ ถ้ำระดับน�ำ้หล่อเยน็อยูต่�ำ่กว่ำระดับ MIN 

①ให้เติมน�ำ้หล่อเยน็จนถงึระดับ MAX ② ถ้ำถงัพกั
ไม่มีน�ำ้เลย ให้ตรวจสอบระดับน�ำ้หล่อเยน็ในหม้อน�ำ้ เมือ่
เครือ่งยนต์เยน็ ถ้ำในหม้อน�ำ้มีน�ำ้หล่อเยน็ไม่เพยีงพอ ให้
เติมน�ำ้หล่อเยน็ลงในหม้อน�ำ้จนถงึปำกช่องเติมทีอ่ยูเ่หนือ
ปำกท่อด้ำนบนของหม้อน�ำ้  และให้เติมลงในถงัพกัจนถงึ
ระดับ MAX ② หลงัจำกเติมน�ำ้หล่อเยน็เคร่ืองยนต์เสร็จ
แล้ว ปิดฝำปิดให้แน่นหนำ
ถ้าพบว่าต้องเตมิน�า้หล่อเยน็ในระบบหล่อเยน็บ่อยครัง้
ให้น�ารถไปตรวจสอบท่ีศนูย์บรกิารนสิสัน

กำรเปลี่ยนน�้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
ถ้ำจ�ำเป็นต้องเปลีย่น ให้ติดต่อศูนย์บริกำรนสิสนั
กำรซ่อมแซมใหญ่ระบบหล่อเยน็เคร่ืองยนต์ ควรด�ำเนิน
กำรโดยศูนย์บริกำรนสิสัน ขัน้ตอนกำรให้บริกำรสำมำรถ
หำได้ในคูมื่อกำรบรกิำรของนสิสันกำรให้บรกิำรท่ีไม่ถกู
ต้องจะท�ำให้ประสิทธิภำพของระบบท�ำควำมร้อนลดลง 
และท�ำให้เครือ่งยนต์ร้อนจัด

 ค�าเตือน :
 • เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวก ห้ามเปลี่ยนน�้าหล่อเย็น

เครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์ก�าลังร้อน
 • ห้ามเปิดฝาปิดหม้อน�้า หรือฝาปิดถังพักน�้าหล่อเย็น

เมื่อเครื่องยนต์ยังร้อนอยู่ อาจท�าให้เกิดการไหม้
พองอย่างรุนแรงเนื่องจากของเหลวความดันสูงพุ่ง
ออกจากหม้อน�้า

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสน�้าหล่อเย็นที่ใช้แล้วโดยตรง ถ้า
สัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยสบู่หรือน�้ายาล้างมือ
ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

 • เก็บน�้าหล่อเย็นให้พ้นจากเดก็และสัตว์เลี้ยง
น�้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ท่ีถ่ำยออกมำต้องได้รับกำรก�ำจัด
อย่ำงถกูต้อง ตรวจสอบข้อก�ำหนดท้องถิน่

น�้ามันเครื่อง
กำรตรวจสอบระดับน�้ำมันเครื่อง

 SDI1993

1. จอดรถบนพืน้รำบ เข้ำเบรกมือไว้
2. สตำร์ทเครื่องยนต์และอุ ่นเครื่องยนต์จนกระท่ัง

อุณหภูมิเครื่องยนต์ขึ้นถึงอุณหภูมิท�ำงำนปกติ 
(ประมำณ 5 นำที)

3. ดับเครือ่งยนต์
4. รออย่ำงน้อย 10 นำที เพือ่ให้น�ำ้มันเครือ่งไหลกลบัไป

ยงัอ่ำงน�ำ้มัน
5. ดึงก้ำนวดัระดับออกแล้วเชด็ท�ำควำมสะอำด
6. สอดก้ำนวดัระดับเข้ำไปใหม่อกีครัง้
7. ดึงก้ำนวดัออกแล้วตรวจสอบระดับน�ำ้มัน ควรอยู่

ภำยในช่วง Ⓒ
8. ถ้ำระดับน�ำ้มันเคร่ืองต�ำ่กว่ำ Ⓐ, ให้เปิดฝำช่องเติม

น�ำ้มันเครือ่งแล้วเติมน�ำ้มันเครือ่งท่ีแนะน�ำลงในช่อง
เติม ห้ำมเติมเกิน Ⓑ

 ขณะเติมน�้ามันเครื่อง ห้ามถอดก้านวัดระดับ

9.  ตรวจสอบระดับน�้ำมันบนก้ำนวัดระดับ
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 ข้อควรระวัง :
ควรตรวจสอบระดับน�้ามันเป็นประจ�า การใช้งาน
รถยนต์ในขณะที่มีน�้ามันเครื่องไม่เพียงพอ อาจท�าให้
เครื่องยนต์ได้รับความเสียหาย และความเสียหายดัง
กล่าวไม่ครอบคลุมในเงื่อนไขการรับประกัน
เป็นเรื่องปกติที่จะมีการเติมน�้ามันเครื่องในระหว่าง
ช่วงเวลาที่ต้องเข้ารับการบ�ารุงรักษา หรือในช่วงรันอิน
โดยขึ้นอยู่กับความมรุนแรงในการใช้งาน
กำรเปลี่ยนน�้ำมันเครื่องและกรองน�้ำมันเครื่อง

 ค�าเตือน :
 • น�้ามันเครื่องที่ถ่ายออกมาต้องได้รับการก�าจัดอย่าง

ถูกต้อง ห้ามเทหรือทิ้งน�้ามันเครื่องลงบนพื้น, 
คลอง, แม่น�้า ฯลฯ แต่ควรได้รับการก�าจัดในสถาน
ที่ก�าจัดที่เหมาะสม ขอแนะน�าให้เปลี่ยนน�้ามัน
เครื่องที่ศูนย์บริการนิสสันทุกครั้ง

 • เนื่องจากน�้ามันเครื่องอาจจะร้อน ระวังไม่ให้ลวก
โดนตัวคุณเอง

 • การสัมผัสกับน�้ามันเครื่องใช้แล้วบ่อยๆ และเป็น
เวลานานอาจท�าให้เกิดมะเร็งผิวหนัง

 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสน�้ามันเครื่องโดยตรง ถ้ามีการ
สัมผัส ให้ล้างออกด้วยสบู่หรือน�้ายาล้างมือและน�้า
มากๆ ให้ทั่วโดยเร็วที่สุด

 • เก็บน�้ามันเครื่องที่ ใช ้แล ้วในภาชนะที่มีการท�า
เครื่องหมายและวางให้พ้นมือเด็ก

กำรเปลี่ยนน�้ำมันเครื่อง

 SDI2164

เครื่องยนต์ QR20/25DE 

 JVM0146X

เครื่องยนต์ YD25DDTi 

1. จอดรถบนพื้นรำบ เข้ำเบรกมือไว้
2. สตำร์ทเครื่องยนต์และอุ ่นเครื่องยนต์จนกระท่ัง

อุณหภูมิเครื่องยนต์ขึ้นถึงอุณหภูมิท�ำงำนปกติ 
(ประมำณ 5 นำที)

3. ดับเครื่องยนต์
4. รออย่ำงน้อย 10 นำที เพื่อให้น�้ำมันเครื่องไหลกลับ

ไปยังอ่ำงน�้ำมัน

5.  วำงอ่ำงรองน�้ำมันขนำดใหญ่ไว้ใต้ปลั๊กถ่ำย
6. ถอดปลั๊กถ่ำย ① ด้วยประแจเปิดฝำปิดช่องเติม

น�้ำมันเครื่อง  
7. เปิดฝำปิดช่องเติมน�้ำมันเคร่ือง②และถ่ำยน�้ำมัน

เครื่องออกจนหมด
 ถ้ำต้องเปลี่ยนกรองน�้ำมันเครื่อง ให้ถอดและเปลี่ยน

ในช่วงนี้ (โปรดดูที่ 8-10 "กำรเปลี่ยนน�้ำมันเครื่อง
และกรองน�้ำมันเครื่อง" )

8. ท�ำควำมสะอำดและติดต้ังปลั๊กถ่ำยและแหวนรอง
ตัวใหม่กลับเข้ำไป ขันปลั๊กถ่ำยให้แน่นด้วยประแจ 
ห้ำมใช้แรงมำกเกินไป

 ค่าแรงขันปลั๊กถ่าย:

 เครื่องยนต์ QR20/25DE:

 30 ถึง 39 N•m (3.1 ถึง 4.0 kg-m, 23 ถึง 29 ft-lb)

 เครื่องยนต์ YD25DDTi:

 29 ถึง 39 N•m (3.0 ถึง 4.0 kg-m, 22 ถึง 29 ft-lb)
9. เติมน�้ำมันตำมชนิดและปริมำณที่แนะน�ำ (โปรดดูที่ 

"น�้ำมันเชื้อเพลิง/น�้ำมันหล่อลื่นและปริมำณควำมจุ
ที่แนะน�ำ" (หน้ำ 9-2))

ขณะเติมน�้ามันเครื่อง ห้ามถอดก้านวัดระดับ
10. ปิดฝำปิดช่องเติมน�้ำมันเครื่องให้แน่น
11. สตำร์ทเครื่องยนต์
12. ตรวจสอบปลั๊กถ่ำยหำรอยรั่ว
13. ตรวจสอบระดับน�้ำมันเครื่องตำมข้ันตอนท่ีเหมำะ

สม (โปรดดูที่ "กำรตรวจสอบระดับน�้ำมันเครื่อง" 
(หน้ำ 8-8))
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กำรเปลีย่นกรองน�ำ้มันเครือ่ง
รุน่เครือ่งยนต์ QR20/25DE :

 SDI2165

เครือ่งยนต์ QR20/25DE 

1. จอดรถบนพืน้รำบ เข้ำเบรกมือไว้

2. ดับเครือ่งยนต์

3. ถ่ำยน�ำ้มันเครือ่งตำมขัน้ตอนกำรถ่ำยทีถ่กูต้อง (โปรดดู

ท่ี "กำรเปลีย่นน�ำ้มนัเครือ่ง" (หน้ำ 8-9 ))

4. คลำยกรองน�ำ้มันเครือ่ง  ด้วยประแจกรองน�ำ้มันเครือ่ง

 อำจต้องใช้ประแจส�ำหรบัฝำปิดชนิดพเิศษขึน้อยูกั่บรุ่น

เครือ่งยนต์ ติดต่อศูนย์บรกิำรนสิสนัส�ำหรบัข้อมูลเพิม่

เติม

5. ใช้มือหมุนกรองน�ำ้มันเครือ่งออก

6. เช็ดฐำนหน้ำแปลนยึดกรองน�้ำมันเครื่องด้วยผ้ำที่

สะอำดให้แน่ใจว่ำได้ขจดัปะเกน็เก่ำทีต่กค้ำงบนผวิ

ออกจนหมด

7. ทำน�ำ้มันเคร่ืองใหม่บนปะเกน็ของกรองน�ำ้มนัเครือ่ง

ลกูใหม่

8. หมนุกรองน�ำ้มันเครือ่งจนรสึูกว่ำมีแรงต้ำน แล้วขัน

เพิม่ไปอกี 2/3 รอบเพือ่ให้กรองน�ำ้มันเครือ่งแน่น

 ค่าแรงขันกรองน�า้มนัเครือ่ง:

 15 ถึง 20 N•m
 (1.5 ถงึ 2.0 kg-m, 11 ถึง 15 ft-lb)

9. เติมน�ำ้มันเคร่ือง (โปรดดูที"่กำรเปลีย่นน�ำ้มันเคร่ือง" 

(หน้ำ 8 - 9))

1.0 สตำร์ทเคร่ืองยนต์ และตรวจสอบหำรอยร่ัวรอบ ๆ 

กรองน�ำ้มันเครือ่ง ซ่อมแซมตำมจ�ำเป็น

11. ดับเครือ่งยนต์ และรอสกัครู่

12. ตรวจสอบระดับน�ำ้มันเครือ่งตำมข้ันตอนท่ีเหมำะสม 

(โปรดดูที"่กำรตรวจสอบระดับน�ำ้มันเคร่ือง"(หน้ำ 8-8 

))

เครือ่งยนต์รุน่ YD25DDTi :

 JVX0157X

ตัวอย่ำง (รุน่ท่ีติดต้ังประตูเลือ่น)

1. จอดรถบนพื้นรำบ เข้ำเบรกมือไว้

2. ดับเครื่องยนต์ และรออย่ำงน้อย 10 นำที

3. เปิดฝำปิด ① ตรงหลังของเบำะนั่งขวำด้ำนหน้ำ

ตำมภำพที่แสดง

4. เปิดฝำปิดช่องส�ำหรับให้บริกำร ②
5. ถอด กรองน�้ำมันเครื่อง ③ ออกโดยใช้มือหมุน
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หมายเหตุ :
ระวงัไม่ให้น�า้มนัลวกโดยตวัเอง น�า้มนัเครือ่งอาจจะยงัร้อน
อยู่

6. น�ำวตัถแุปลกปลอมออกจำกแท่นยดึกรองน�ำ้มันเครือ่ง
ให้หมด

7. ทำปะเกน็ยำงบนกรองน�ำ้มันเครือ่งตัวใหม่ด้วยน�ำ้มนั
เครือ่งบรสุิทธ์ิ

8. ติดต้ังกรองน�้ำมันเครื่องเข้ำกับแท่นยึดกรองน�้ำมัน
เครือ่ง

 ค่าแรงขัน:

 16 ถึง 20 N•m
 (1.6 ถึง 2.0 kg-m, 12 ถึง 15 ft-lb)
9. ใช้ก้ำนวดัระดับน�ำ้มันเครือ่งวดัระดับน�ำ้มัน และเติม

น�ำ้มันเครือ่ง ดูรำยละเอยีดท่ี "น�ำ้มันเครือ่ง"(หน้ำ 8- 8)
10. สตำร์ทเครือ่งยนต์ หลงัจำกอุน่เครือ่งยนต์ ให้แน่ใจว่ำ

ไม่มีรอยรัว่รอบ ๆ  ชดุกรองน�ำ้มัน ซ่อมแซมตำมจ�ำเป็น
11. ดับเครือ่งยนต์ และรอสกัครู่
12. ใช้ก้ำนวดัระดับน�ำ้มันเครือ่งวดัระดับน�ำ้มัน และเติม

น�ำ้มันเครือ่ง ดูรำยละเอยีดท่ี "น�ำ้มันเครือ่ง"(หน้ำ 8- 8)

กำรปกป้องส่ิงแวดล้อม
กำรสร้ำงมลภำวะให้กับท่อระบำยน�ำ้ แม่น�ำ้ และดินเป็นส่ิง
ผดิกฏหมำย ให้ใช้สถำนท่ีเกบ็ของเสียท่ีได้รบัอนญุำต รวม
ถึงสถำนทีเ่หมำะสมกบัสภำพท้องถ่ินและอูส่�ำหรับก�ำจดั
น�ำ้มันและกรองน�ำ้มันท่ีใช้แล้ว หำกมีข้อสงสัย ติดต่อเจ้ำ
หน้ำท่ีท้องถิน่ส�ำหรบัข้อแนะน�ำเพิม่เติมเก่ียวกบักำรก�ำจดั

ของเสีย
กฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบัมลพิษทางส่ิงแวดล้อมแตกต่างกัน
ไปในแต่ละประเทศ

กรองน�า้มนัเชือ้เพลงิและกรองดักน�า้ (รุน่
เครือ่งยนต์ดีเซล)

กำรรัว่ไหลของน�ำ้
ส�ำหรบัช่วงระยะกำรบ�ำรงุรักษำ โปรดดูท่ีคูมื่อกำรบ�ำรุง
รกัษำอกีเล่มทีแ่ยกออกต่ำงหำก ถ้ำไฟเตือนมีน�ำ้ในกรอง
เชือ้เพลงิ  สว่ำงข้ึนขณะทีเ่คร่ืองยนต์ท�ำงำน อำจ
เป็นไปได้ว่ำมีน�ำ้อยูใ่นกรองเชือ้เพลงิ

 ข้อควรระวัง :
 • น�า้ท่ีถ่ายออกจากกรองเชือ้เพลงิจะมนี�า้มนัเชือ้เพลงิ

ปนอยูด้่วย เตรยีมอ่างท่ีสามารถจุน�า้ได้มากกว่าปรมิาณ
ความจุของกรองเชือ้เพลิง

 • น�า้ทีถ่่ายออกมาจะมนี�า้มนัเชือ้เพลงิปนอยูด้่วย ดังน้ัน 
ระมดัระวังไม่ให้น�า้มนัโดนชิน้ส่วนท่ีท�ามาจากยาง เช่น 
ฉนวนแท่นยดึเครือ่งยนต์

 • หากใช้แรงขนัวาล์วถ่ายน�า้ท่ีแรงเกนิไป อาจท�าให้วาล์ว
ถ่ายน�า้เสียหาย และเกิดการรัว่ของน�า้มนัเชือ้เพลิง

 • ห้ามใช้เครือ่งมอืใด ๆ  ขันปลัก๊ถ่าย

กรองน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ

 JVX0163X

ถ่ำยน�ำ้ในกรองเชือ้เพลงิตำมภำพ
1. เปิดฝำปิด ① ตรงหลงัของเบำะน่ังขวำด้ำนหน้ำตำม

ภำพท่ีแสดง
2. ถอดฝำปิด ②
3. ต่อท่อถ่ำยน�ำ้ ③ ทีเ่หมำะสมเข้ำกับวำล์วถ่ำยน�ำ้④
4. วำงภำชนะ ⑤ ใต้กรองน�ำ้มันเชือ้เพลงิ
5. คลำยวำล์วถ่ำยน�ำ้ ④ โดยกำรหมนุไป 4 ถงึ 5 รอบเพือ่

ถ่ำยน�ำ้ เพือ่ป้องกันกำรตกหล่น ห้ำมคลำยวำล์วถ่ำยน�ำ้
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 มำกเกนิไป ถ้ำน�ำ้ถ่ำยไม่คล่อง ให้กระตุ้นป๊ัมเลีย้ง⑥ 
6. หลงัจำกถ่ำยน�ำ้ออกจนหมดแล้ว ปิดวำล์วถ่ำยน�ำ้ ④ 
7. ไล่ลมออกจำกระบบเชือ้เพลงิ (โปรดดูท่ี "กำรไล่ลม

ออกจำกระบบเชือ้เพลงิ"  หน้ำ 8-12))

กรองดักน�ำ้

 JVM0159X

ปฎบัิติตำมข้ันตอนต่อไปน้ีเพือ่ถ่ำยน�ำ้
1. วำงภำชนะ ① ใต้วำล์วถ่ำย

2. คลำยสกรูยดึ ② และวำล์วถ่ำย โดยกำรหมุนไป ③   
4 ถงึ 5 รอบเพือ่ถ่ำยน�ำ้ เพือ่ป้องกันกำรตกหล่น ห้ำม
คลำยวำล์วถ่ำยน�ำ้มำกเกินไป

3. หลงัจำกถ่ำยน�ำ้ออกจนหมดแล้ว ปิดวำล์วถ่ำยน�ำ้ ③ 
และสกรูยดึ ②

4. ไล่ลมออกจำกระบบเชือ้เพลงิ (โปรดดูท่ี "กำรไล่ลม
ออกจำกระบบเชือ้เพลงิ"(หน้ำ 8 - 12) )

กำรไล่ลมออกจำกระบบเชือ้เพลงิ

 SDI2089

ไล่ลมออกจำกระบบเชือ้เพลงิหลงัจำกเติมน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ 
โดยกำรปฎิบติัสิง่ต่อไปนี:้
1. บีบป้ัมเลีย้ง ① หลำย  ๆคร้ังจนกระท่ังรูสึ้กถงึแรงต้ำน 

จำกน้ันจึงหยดุ
2. สตำร์ทเคร่ืองยนต์จนกระท่ังติด ห้ำมสตำร์ทเครือ่งยนต์

นำนเกิน 15 วนิำที
3. ถ้ำสตำร์ทเครือ่งยนต์ไม่ติด หยุดสตำร์ทเครือ่งและท�ำ

ข้ันตอนที ่1 ข้ำงต้นซ�ำ้อกีคร้ัง
4. ถ้ำเครือ่งยนต์ท�ำงำนไม่รำบรืน่หลงัจำกสตำร์ทติดแล้ว 

ให้เร่งเคร่ือง 2 หรอื 3 คร้ัง
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สายพาน

 SDI1632

เครื่องยนต์ QR20DE และ QR25DE 

1.ปั๊มน�้ำมันพวงมำลัยพำวเวอร์
2.ปั๊มน�้ำ
3.ไดชำร์จ
4.พูเลย์เพลำข้อเหวี่ยง
5.คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอำกำศ (ถ้ำมีติดตั้ง)
6.ตัวปรับควำมตึงอัตโนมัติ

 JVM0141X

เครื่องยนต์ YD25DDTi

1.ปั๊มน�้ำ
2.ตัวปรับควำมตึงอัตโนมัติ
3.พูเลย์เพลำข้อเหวี่ยง
4.ไดชำร์จ
5.คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอำกำศ (ถ้ำมีติดตั้ง)
ให้แน่ใจว่ำสวิตช์กุญแจอยู่ที่ต�ำแหน่ง “OFF”ตรวจส
อบสำยพำนแต่ละเส้นด้วยตำเปล่ำเพื่อดูกำรสึกหรอที่
ผิดปกติ รอยขำด เป็นลุ่ยฝอย หรือหลวม ตรวจสอบ
สภำพและควำมตึงเป็นประจ�ำ ถ้ำสำยพำนอยู่ในสภำพ
แย่ หรือ หลวม ให้เปลี่ยน หรือ ปรับตั้งใหม่โดยศูนย์
บริกำรนิสสัน

หัวเทียน (รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน)

 ค�าเตือน :
ให้แน่ใจว่าได้ดับเครื่องยนต์ และเข้าเบรกจอดไว้แล้ว

เปล่ียนหัวเทียนตำมบันทึกกำรบ�ำรุงรักษำท่ีแสดงใน
สมุดกำรบ�ำรุงรักษำที่ได้แยกไว้ต่ำงหำกอีกเล่มนึง
ถ้ำจ�ำเป็นต้องเปลี่ยน ให้ติดต่อศูนย์บริกำรนิสสัน

หัวเทียนชนิดเขี้ยวอิริเดียม

 SDI2020

หัวเทียนชนิดเข้ียวอิริเดียมไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อย
เท่ำกับหัวเทียนแบบธรรมดำ หัวเทียนแบบนี้ได้รับ
กำรออกแบบให้มีอำยุกำรใช้งำนยำวนำนกว่ำหัวเทียน
แบบธรรมดำ

 ข้อควรระวัง :
 • ห้ามน�าหัวเทียนชนิดเข้ียวอิริเดียมกลับมาใช้ใหม่

โดยการท�าความสะอาดหรือปรับระยะเขี้ยว
 • ให้เปลี่ยนใช้หัวเทียนชนิดเขี้ยวอิริเดียมที่แนะน�า

เท่านั้น

����� 8.indd   13 21/3/2556   18:24:12



8-14  การซ่อมบ�ารุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

เบรก
กำรตรวจสอบเบรกจอด
แบบแป้นเหยียบ

 SDI1391D

จำกต�ำแหน่งปล่อยเบรก เหยียบแป้นเบรกจอดอย่ำงช้ำ 
ๆ และหนักแน่น ถ้ำจ�ำนวนคลิ๊กไม่อยู่ในช่วงที่ก�ำหนด 
ให้น�ำรถไปยังศูนย์บริกำรนิสสัน
8 ถึง 9 คลิ๊กภายใต้แรงเหยียบที่ 196 N (20 kg, 44 lb)

แบบก้ำนเบรก

 SDI1997

แบบก้านเบรก

จำกต�ำแหน่งปลดเบรก ดึงก้ำนเบรกมือออกอย่ำงช้ำ ๆ 
และหนักแน่น ถ้ำจ�ำนวนคลิ๊กไม่อยู่ในช่วงที่ก�ำหนด 
ให้น�ำรถไปยังศูนย์บริกำรนิสสัน
9 ถึง 10 คลิ๊กภายใต้แรงดึง 196 N (20 kg, 44 lb)

ตรวจสอบแป้นเบรก

 JVM0155X

 ค�าเตือน :
ให้น�ารถไปตรวจสอบระบบเบรกท่ีศูนย์บริการนิสสัน 
ถ้าความสูงของแป้นเบรกไม่กลับคืนสู่ต�าแหน่งเดิม

ติดเครื่องยนต์ ตรวจสอบระยะห่ำง Ⓐ ระหว่ำงผิว
หน้ำด้ำนบนของแป้นเหยียบและสัญลักษณ์รูปนูน Ⓑ 
บนพื้นโลหะ ถ้ำไม่อยู่ในระยะที่ระบุ ให้น�ำรถไปยัง
ศูนย์บริกำรนิสสัน

Ⓐ : แรงเหยียบ:

490 N (50 kg, 110 lb)

รุ่น AT: 

95 มม. (3.74 นิ้ว) หรือมากกว่า

รุ่น MT:

 85 มม. (3.35 นิ้ว) หรือมากกว่า

เสียงเตือนผ้ำเบรกสึก
ผ้ำเบรกดิสก์เบรกบนรถยนต์ของคุณจะมีเสียงเตือน
เมื่อใกล้หมด เมื่อถึงเวลำต้องเปลี่ยนผ้ำดิสก์เบรก  จะมี
เสียงแหลมและดังเมื่อรถเคลื่อนที่ จะได้ยินเสียงดังไม่
ว่ำจะเหยียบแป้นเบรกหรือไม่ก็ตำม ให้ตรวจสอบเบรก
โดยเร็วที่สุด ถ้ำได้ยินเสียงเตือนผ้ำเบรกสึก
ในสภำพกำรขับขี่หรือสภำพอำกำศบำงอย่ำง อำจได้ยิน
เสียงดังเอี๊ยดๆ เสียงแหลมดัง หรือเสียงอื่นๆ จำกเบรก
เป็นบำงครั้ง เสียงดังจำกเบรกบำงครั้งที่เกิดขึ้นจำกกำร
เบรกเบำๆ หรือปำนกลำงเป็นเรื่องปกติ และไม่ส่งผล
ต่อกำรท�ำงำนหรือประสิทธิภำพของระบบเบรก
ควรตรวจสอบระบบเบรกอย่ำงเหมำะสมตำมระยะ
เวลำ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่คู่มือกำรบ�ำรุงรักษำตำม
ระยะอีกเล่มหนึ่ง
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หม้อลมเบรก
ตรวจสอบกำรท�ำงำนของหม้อลมเบรกดังต่อไปนี้:

1. ดับเครื่องยนต์ เหยียบและปล่อยแป้นเบรกหลำย ๆ 

ครั้ง เมื่อกำรเคลื่อนที่ของแป้นเบรก (ระยะที่เคลื่อน

ตัว) ลดระยะลงหรือจนไม่แตกต่ำงกัน ให้ท�ำขั้น

ตอนต่อไป

2. ขณะที่เหยียบแป้นเบรก สตำร์ทเครื่องยนต์ควำมสูง

ของแป้นเบรกควรลดลงนิดนึง

3. เหยียบแป้นเบรกค้ำงไว้ แล้วดับเครื่อง เหยียบแป้น

เบรกค้ำงไว้นำน 30 วินำที ควำมสูงของแป้นเบรก

ไม่ควรจะเปลี่ยน

4. ให้เครื่องยนต์ท�ำงำนเป็นเวลำ 1 นำที โดยที่ไม่

เหยียบแป้นเบรก และดับเครื่องยนต์ เหยียบแป้น

เบรกหลำยๆ ครั้ง ระยะทำงที่แป้นเบรกเคลื่อนไป

จะค่อยๆ ลดลงขณะที่เหยียบแป้นเบรกแต่ละครั้ง 

เนื่องจำกสุญญำกำศค่อยๆ ถูกปล่อยออกจำกหม้อ

ลมเบรก
ถ้ำเบรกท�ำงำนไม่ปกติ ให้น�ำรถไปยังศูนย์บริกำรนิส
สันเพื่อตรวจสอบ

น�้ามันเบรกและน�้ามันคลัตช์ (ถ้ามีติดตั้ง)

 ค�าเตือน :
 • ใช้น�้ามันใหม่จากบรรจุภัณฑ์ที่ป ิดสนิทเท่าน้ัน 

น�้ามันเก่า คุณภาพต�่ากว่ามาตรฐาน หรือน�้ามันที่
มีสารปนเปื้อนอาจท�าให้ระบบเบรกและคลัตช์เสีย
หายได้ การใช้น�้ามันที่ไม่ถูกต้องจะท�าให้ระบบ
เบรกเสียหายและส่งผลต่อความสามารถในการ
หยุดรถ

 • ท�าความสะอาดฝาปิดช่องเติมน�้ามันเบรกและน�้า
มันคลัตซ์ก่อนเปิด

 • น�้ามันเบรกมีพิษและควรเก็บอย่างระมัดระวังไว้ใน
ภาชนะที่มีการท�าเครื่องหมายและวางให้ไกลมือเด็ก

 ข้อควรระวัง :
ระวังไม่ให้น�้ามันเบรกกระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจากจะ
ท�าให้สีรถเสียหาย ถ้าน�้ามันเบรกกระเด็นไปโดน ให้ล้าง
ออกทันทีด้วยน�้าปริมาณมาก

 JVM0125X

กระปุกน�้ำมันคลัตช์และเบรกอยู่บริเวณด้ำนข้ำงของ
แผงหน้ำปัดด้ำนคนขับ
ตรวจสอบระดับน�้ำมันในกระปุก ถ้ำน�้ำมันอยู่ต�่ำกว่ำ
ขีด MIN ②ไฟเตือนเบรกจะสว่ำงขึ้น เติมน�้ำมันเบรก
ให้ถึงขีด MAX ① (โปรดดูที่ "น�้ำมันเชื้อเพลิง/น�้ำมัน
หล่อลื่นและปริมำณควำมจุที่แนะน�ำ" ส�ำหรับชนิด
น�้ำมันที่แนะน�ำ (หน้ำ 9- 2))

ถ้ำต้องเติมน�้ำมันบ่อยๆ ให้น�ำรถไปยังศูนย์บริกำรนิส
สันเพื่อตรวจสอบระบบอย่ำงละเอียด
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น�้ามันพวงมาลัยพาวเวอร์

 SDI1718A

 ค�าเตือน :
น�้ำมันพวงมำลัยพำวเวอร์เป็นวัตถุอัตรำย ควรเก็บอย่ำง
ระมัดระวังไว้ในภำชนะที่มีกำรท�ำเครื่องหมำยและวำง
ให้ไกลมือเด็ก

ตรวจสอบระดับน�้ำมันในกระปุกน�้ำมัน ตรวจสอบ
ระดับน�้ำมันในช่วง HOT (: HOT ① MAX., ② : 
HOT MIN.) ถ้ำน�้ำมันอยู่ที่อุณหภูมิ 50 ถึง 80 �C (122 
ถึง 176 �F) หรือในช่วง COLD (:③ COLD MAX., 
④: COLD MIN.) ถ้ำน�้ำมันอยู่ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 30 �C 
(32 ถึง 86  �F)
ถ้ำจ�ำเป็นต้องเติมน�้ำมัน ใช้เฉพำะน�้ำมันที่ก�ำหนดไว้
เท่ำนั้น ห้ามเติมจนล้น (โปรดดูที่ "น�้ำมันเชื้อเพลิง/
น�้ำมันหล่อลื่นและปริมำณควำมจุที่แนะน�ำ"(หน้ำ 9- 2) 
ส�ำหรับชนิดน�้ำมันที่แนะน�ำ)

น�้ามันเกียร์อัตโนมัติ (ATF)
ถ้ำจ�ำเป็นต้องเปลี่ยน ให้ติดต่อศูนย์บริกำรนิสสัน

 ข้อควรระวัง :
 • ใช้น�้ามันแท้ของนิสสัน Matic S ATF ถ้าไม่

สามารถจัดหาน�้ามันแท้ของนิสสัน Matic S ATF 
มาได้ สามารถใช้น�้ามันแท้ของนิสสัน Matic J 
ATF แทนได้

 • การใช้น�้ามันเกียร์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่น�้ามันแท้ของนิส
สัน Matic S ATF หรือ Matic J ATF อาจลด
สมรรถนะในการขับขี่และความคงทนของเกียร์ 
และอาจท�าให้เกียร์อัตโนมัติเสียหายได้ ซึ่งไม่
ครอบคลุมในเงื่อนไขการรับประกัน

 

ตัวกรองอากาศ

 JVM0133X

 ค�าเตือน :
การให้เครือ่งยนต์ท�างานโดยไม่มกีรองอากาศอาจท�าให้
คณุหรอืคนอ่ืนเป็นแผลไหม้พองได้ กรองอากาศไม่เพียง
ท�าหน้าท่ีกรองอากาศเข้า แต่ยงักัน้เปลวไฟทีเ่กดิจากจุด
ระเบิดย้อนกลับของเครือ่งยนต์ ถ้าไม่ใส่กรองอากาศและ
เครื่องยนต์เกิดจุดระเบิดย้อนกลับคุณอาจเกิดแผลไหม้
พองได้ ห้ามขับรถหากไม่มกีรองอากาศระมดัระวงัเมือ่
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ท�างานกบัเครือ่งยนต์ทีไ่ม่มกีรองอากาศ 
เมื่อจ�ำเป็นต้องท�ำกำรบ�ำรุงรักษำ ให้น�ำรถเข้ำรับ
บริกำรที่ศูนย์บริกำรนิสสัน
ห้ำมท�ำควำมสะอำดกรองอำกำศแบบกระดำษอำบ
ไขแล้วน�ำกลับมำใช้ใหม่ กรองอำกำศแบบกระดำษ
แห้งสำมำรถท�ำควำมสะอำดแล้วน�ำกลับมำใช้ใหม่ได้
เปลี่ยนกรองอำกำศตำมก�ำหนดกำรบ�ำรุงรักษำท่ีแสดง
ในคู่มือกำรบ�ำรุงรักษำอีกเล่มหนึ่ง
เมื่อเปลี่ยนกรองอำกำศ ให้เช็ดภำยในของเสื้อกรอง
อำกำศและฝำครอบด้วยผ้ำเปียกหมำดๆ

ใบปัดน�้าฝน

ใบปัดน�้ำฝนกระจกบังลม

กำรท�ำควำมสะอำด
ถ้ำกระจกบังลมหน้ำไม่สะอำดข้ึนหลังจำกใช้ที่ฉีดน�้ำ
ล้ำงกระจก ถ้ำใบปัดน�้ำฝนมีเสียงดังขณะที่ใช้งำนที่ปัด
น�้ำฝน อำจมีขี้ผึ้ง หรือ วัสดุอื่นอยู่บนกระจกบังลมหน้ำ 
และ/หรือ ใบปัดน�้ำฝน
ท�ำควำมสะอำดด้ำนนอกของพื้นผิวหน้ำกระจกบังลม
ด้วยน�้ำยำเช็ดกระจกหรือน�้ำยำท�ำควำมสะอำดอย่ำง
อ่อน กระจกบังลมจะสะอำดถ้ำไม่มีหยดน�้ำเกำะบน
กระจกเมื่อล้ำงออกด้วยน�้ำ
ท�ำควำมสะอำดใบปัดโดยใช้ผ้ำชุบน�้ำยำเช็ดกระจก
หรือน�้ำยำท�ำควำมสะอำดอย่ำงอ่อนเช็ด ล้ำงใบพัด
ออกด้วยน�้ำ ถ้ำกระจกบังลมยังไม่ใสสะอำดหลังจำก
ท�ำควำมสะอำดและใช้ใบปัด ให้เปลี่ยนใบปัดน�้ำฝน
ใหม่

 JVM0129X

ระวังอย่ำท�ำให้หัวฉีดน�้ำล้ำงกระจกอุดตัน Ⓐ อำจ
ท�ำให้ท่ีฉีดน�้ำล้ำงกระจกบังลมหน้ำท�ำงำนผิดปกติได้ 
ถ้ำหัวฉีดอุดตัน Ⓑ ให้น�ำวัตถุที่อุดอยู่ออกด้วยเข็ม
เล็กๆ  ระวังอย่ำท�ำให้หัวฉีดเสียหำย
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กำรเปลี่ยน

 SDI1649

1. ยกก้ำนปัดน�้ำฝนออกจำกระจกบังลม เมื่อท�าการยก

ก้านปัดน�้าฝน ให้ยกก้านปัดน�้าฝนด้านคนขับก่อน 

จึงค่อยยกก้านปัดน�้าฝนด้านผู้โดยสาร มิฉะนั้น 

อาจท�าให้เกิดรอยขีดข่วนที่ก้านปัดน�้าฝน และ

ท�าให้ก้านปัดน�้าฝนเสียหาย

2. ดันและยึดแถบปลด Ⓐ, แล้วเลื่อนใบปัดลงใต้

ก้ำนปัดเพื่อถอด ① 

3. ถอดใบปัดน�้ำฝนออก

4. ใส่ใบปัดน�้ำฝนใหม่ลงบนก้ำนปัดจนกระทั่งล็อก

เข้ำที่

 ข้อควรระวัง :
 • หลังจากเปลี่ยนใบปัดน�้าฝนแล้ว ให้ดันก้านปัดน�้า

ฝนกลับไปยังต�าแหน่งเดิม
 • ใบปัดน�้าฝนที่สึกหรออาจท�าให้กระจกบังลมหน้า

เสียหาย และท�าให้คนขับมองเห็นทางได้แย่ลง

ใบปัดน�้ำฝนกระจกบังลมด้ำนหลัง (ถ้ำมี
ติดตั้ง)
ถ้ำจ�ำเป็นต้องตรวจสอบ หรือ เปลี่ยน ให้ติดต่อศูนย์
บริกำรนิสสัน

น�้ายาล้างกระจก

 SDI1278A

 ค�าเตือน :
สารป ้องกันการแข็ง ตัวมี พิษและควรเก็บอย ่ าง
ระมัดระวังไว้ในภาชนะท่ีมีการท�าเครื่องหมายและวาง
ให้ไกลมือเด็ก

ถังฉีดน�้ำล้ำงกระจกอยู่บริเวณแผ่นเหยียบด้ำนซ้ำยหน้ำ 
ตำมภำพที่แสดง
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เติมน�้ำยำล้ำงกระจก ① เมื่อไฟเตือนน�้ำยำล้ำงกระจก
มีระดับต�่ำสว่ำงขึ้น
ให้เติมน�้ำยำท�ำควำมสะอำดกระจกลงในน�้ำเพื่อให้
ท�ำควำมสะอำดได้ดีขึ้น ในฤดูหนำว เติมสำรป้องกัน
กำรแข็งตัวของน�้ำล้ำงกระจก ตำมอัตรำส่วนที่ระบุไว้
ในค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต
ปิดฝำถังฉีดน�้ำล้ำงกระจก หลังจำกเติมน�้ำยำเรียบร้อย
แล้ว
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 ค�าเตือน :
ห้ามขบัรถ ถ้าน�า้กรดแบตเตอรีต่�า่ น�า้กรดแบตเตอรีต่�า่อาจ
ท�าให้เกดิโหลดสูงในแบตเตอรีซ่ึง่ท�าให้เกดิความร้อน ลด
อายแุบตเตอรี ่และในบางครัง้จะน�าไปสู่การระเบิดได้

แบตเตอรี่
แบตเตอรี่รถยนต์

SDI1573

สัญลักษณ์เตือนส�ำหรับแบตเตอรี่
  ค�ำเตือน

①
ห้ำมสูบบุหรี่

ห้ำมมีเปลวไฟ

ห้ำมมีประกำยไฟ

ห้ำมสูบบุหรี่ใกล้แบตเตอรี่ ห้ำมเปิดแบตเตอรี่ออกให้โดนเปลวไฟหรือประกำยไฟฟ้ำ

② ป้องกันดวงตำ ท�ำงำนกับแบตเตอรี่ด้วยควำมระมัดระวัง สวมแว่นตำนิรภัยทุกครั้งเพื่อป้องกันกำรระเบิดของกรดแบตเตอรี่

③ วำงให้ไกลจำกเด็ก ห้ำมเด็กเล่นแบตเตอรี่ เก็บแบตเตอรี่ให้ห่ำงจำกมือเด็ก

④
กรดแบตเตอรี่

ระวงัไม่ให้น�ำ้กรดแบตเตอร่ีสมัผสัโดนผวิหนงั ตำ ผ้ำหรือสีรถ หลงัจำกท�ำงำนกับแบตเตอร่ีหรือฝำปิดแบตเตอรี ่ล้ำงมือ
ให้ทัว่ทันทีถ้ำน�ำ้กรดแบตเตอรีก่ระเด็นเข้ำตำหรือโดนผวิหนังหรือเสือ้ผ้ำ ให้ล้ำงด้วยน�ำ้ทันทเีป็นเวลำอย่ำงน้อย 15 นำที
และไปพบแพทย์ น�ำ้กรดแบตเตอรีมี่ฤทธิ์เป็นกรด ถ้ำน�ำ้แบตเตอร่ีกระเด็นเข้ำตำหรือโดนผวิหนัง อำจท�ำให้ตำบอดหรอื
เป็นแผลไหม้พองได้

⑤ อ่ำนค�ำแนะน�ำ

ในกำรปฏิบัติงำน

ก่อนท�ำงำนกับแบตเตอรี่ ให้อ่ำนค�ำแนะน�ำอย่ำงละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่ำจะท�ำงำนได้อย่ำงถูกต้องและปลอดภัย

⑥ ก๊ำซระเบิด ก๊ำซไฮโดรเจนที่เกิดจำกน�้ำกรดแบตเตอรี่สำมำรถระเบิดได้
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ตรวจสอบระดับน�้ำกรดแบตเตอรี่

 DI0137MD

 SDI1480D

ตรวจสอบระดับน�้ำกรดทุกเซลล์ ระดับน�้ำกรดควร
อยู่ระหว่ำงขีด UPPER LEVEL ① และ LOWER 
LEVEL ② 
ถ้ำจ�ำเป็นต้องเติมน�้ำ ให้เติมน�้ำกลั่นจนถึงระดับตัววัด
ในทุกช่องเติม ห้ำมเติมจนล้น
1. ถอดจุกเซลล์ ③ (ถ้ำมีติดตั้ง)
2. เติมน�้ำกลั่นจนถึงขีด UPPER LEVEL ① 
 ถ้ำด้ำนข้ำงของแบตเตอรี่ไม่ใส ให้ตรวจสอบ

ระดับน�้ำกลั่นโดยดูที่ด้ำนบนเซลโดยตรง; ถ้ำพบ

สภำพ  แสดงว่ำ OK และถ้ำพบสภำพ Ⓐ แสดงว่ำ
ต้องⒷเติมน�้ำกลั่นเพิ่ม

3. เปลี่ยนและขันจุกเซลล์ให้แน่น
 • รถท่ีใช้งำนท่ีอุณหภูมิสูงหรือใช้งำนหนักต้องได้

รับกำรตรวจสอบระดับน�้ำกรดแบตเตอรี่บ่อยครั้ง
ขึ้น

 • ควรท�ำให้ผิวหน้ำของแบตเตอรี่ สะอำดและแห้ง
เสมอ ท�ำควำมสะอำดด้วยน�้ำผสมเบคกิ้งโซดำ (โซ
เดียมไบคำร์บอเนต)

 • ให้แน่ใจว่ำขั้วต่อสะอำดและขันจนแน่น
 • ถ้ำไม่ใช้รถนำนเกินกว่ำ 30 วัน ให้ปลดสำยขั้วลบ 

(-) ของแบตเตอรี่ออกเพื่อป้องกันแบตเตอรี่หมด
กำรพ่วงสตำร์ท
หำกจ�ำเป็นต้องพ่วงสตำร์ทดูท่ี"กำรพ่วงสตำร์ท" (หน้ำ 
6-7)ถ้ำเครื่องยนต์ไม่ติดหลังจำกพ่วงสตำร์ทหรือ
แบตเตอรีไ่ม่ประจุไฟ ต้องเปลีย่นแบตเตอรีใ่หม่ กรณุำ
ติดต่อศูนย์บรกิำรนสิสันเพือ่เปลีย่นแบตเตอรีใ่หม่
แบตเตอรีร่โีมทคอนโทรล
กำรเปลีย่นแบตเตอรี่

 ข้อควรระวัง :
 • ระวังไม่ให้เด็กกลืนแบตเตอรี่และชิ้นส่วนที่ถอด

ออกมา
 • การก�าจัดแบตเตอรี่อย่างไม่ถูกต้องจะเป็นการ

ท�าลายสิ่งแวดล้อม ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบกฏ
หมายท้องถิ่นส�าหรับการทิ้งแบตเตอรี่

 • เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ ห้ามให้ฝุ่น หรือ น�้ามันโดนเข้า
กับชิ้นส่วน

 • แบตเตอรี่ลิเธียมอาจระเบิดได้ถ้าเปลี่ยนอย่างไม่
ถูกต้อง เปลี่ยนกับแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือที่มี
คุณภาพเทียบเท่าเท่านั้น

 JVM0105X

กำรเปลี่ยนแบตเตอรี่:
1. ถอดสกรู Ⓐ
2. สอดไขควงเล็กเข้ำไปในช่องที่มุม Ⓑ และบิดเพื่อ

แยกส่วนบนออกจำกส่วนล่ำง ใช้ผ้ำหุ้มเพื่อป้องกัน
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ฝำครอบ
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่
แบตเตอรี่ที่แนะน�ำ: CR1620 หรือที่เหมือนกัน

 • ห้ำมจับวงจรภำยในและขั้วไฟฟ้ำเนื่องจำกจะท�ำให้
ท�ำงำนผิดพลำด

 • ให้แน่ใจว่ำด้ำนที่มีเครื่องหมำย + อยู่ด้ำนล่ำงของ
ตัวเรือน Ⓒ

4. ปิดฝำและขันสกรูให้แน่น
5. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบกำรท�ำงำน

ติดต่อศูนย์บริกำรนิสสัน ถ้ำต้องกำรควำมช่วยเหลือ

เกี่ยวกับกำรเปลี่ยน

ระบบควบคมุการเปลีย่นแรงเคลือ่นไฟฟ้า 

(ถ้ามีตดิต้ัง)

 ข้อควรระวัง :
 • ห้ามต่ออุปกรณ์เสริมลงบนข้ัวแบตเตอรี่โดยตรง 

เน่ืองจากจะขัดขวางการท�างานของระบบควบคุม
แรงเคลื่อนไฟฟ้า และส่งผลให้แบตเตอรี่รถยนต์
ชาร์จไม่เต็มที่

 • ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่รถยนต์วิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่
ให้แบตเตอรี่หมด

รถยนต์ของท่ำนมีกำรติดต้ังระบบควบคุมกำรเปลี่ยน

แรงเคลื่อนไฟฟ้ำ ระบบนี้ท�ำหน้ำที่วัดปริมำณไฟฟ้ำที่

ปล่อยออกจำกแบตเตอรี่ และแรงเคลื่อนไฟฟ้ำควบคุม

ที่สร้ำงขึ้นจำกไดชำร์ท

ฟิวส์

ห้องเครื่องยนต์

 SDI2157

 ข้อควรระวัง :
ห้ามใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์สูงหรือต�่ากว่าที่ก�าหนดไว้
บนฝาครอบกล่องฟิวส์ เนื่องจากอาจท�าให้ระบบไฟฟ้า
เสียหายและเกิดไฟไหม้

ถ้ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำไม่ท�ำงำนให้ตรวจหำฟิวส์ขำด

1. ให้แน่ใจว่ำสวิตช์กุญแจอยู่ที่ต�ำแหน่ง “OFF”

2. ให้แน่ใจว่ำสวิตช์ไฟหน้ำอยู่ในต�ำแหน่ง “OFF” 

3. เปิดฝำปิดห้องเครื่องยนต์

4. ถอดฝำครอบสำยฟิวส์

5. หำฟิวส์ตัวที่ต้องเปลี่ยน
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 SDI1753

6 ถอดฟิวส์โดยใช้คีมส�ำหรับดึงฟิวส์ท่ีอยู ่ในห้อง

โดยสำร

7. ถ้ำฟิวส์ขำด Ⓐ, ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ Ⓑ
ถ้ำฟิวส์ใหม่ก็ขำดหลังจำกใส่ลงไป ให้น�ำรถไปยังศูนย์

บริกำรนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้ำและท�ำกำร

ซ่อมแซม ถ้ำจ�ำเป็น

สำยฟิวส์
ถ้ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำใดไม่ท�ำงำนและฟิวส์อยู่ในสภำพที่

ดีให้ตรวจสอบสำยฟิวส์ ถ้ำสำยฟิวส์เส้นใดละลำย ให้

เปลี่ยนใหม่โดยใช้อะไหล่แท้ของนิสสัน

ห้องโดยสำร

 JVM0126X

ข้อควรระวัง :
ห้ามใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์สูงหรือต�่ากว่าที่ก�าหนดไว้
บนฝาครอบกล่องฟิวส์ เนื่องจากอาจท�าให้ระบบไฟฟ้า
เสียหายและเกิดไฟไหม้

ถ้ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำไม่ท�ำงำนให้ตรวจหำฟิวส์ขำด

1. ให้แน่ใจว่ำสวิตช์กุญแจอยู่ที่ต�ำแหน่ง “OFF”

2. ให้แน่ใจว่ำสวิตช์ไฟหน้ำอยู่ในต�ำแหน่ง “OFF”

3. ถอดกล่องเก็บของ

4. ถอดฝำครอบกล่องฟิวส์

5. หำฟิวส์ตัวที่ต้องเปลี่ยน

6. ถอดฟิวส์โดยใช้คีมส�ำหรับดึงฟิวส์ ( Ⓐ : ส�ำหรับ

รุ่นพวงมำลัยซ้ำย Ⓑ: ส�ำหรับรุ่นพวงมำลัยขวำ)

 SDI1754

7. ถ้ำฟิวส์ขำด Ⓐ, ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ Ⓑ
8. ถ้ำฟิวส์ใหม่ก็ขำดหลังจำกใส่ลงไป ให้น�ำรถไปยัง

ศูนย์บริกำรนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้ำและ

ท�ำกำรซ่อมแซม ถ้ำจ�ำเป็น
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ไฟส่องสว่าง

ไฟหน้ำ

กำรเปลี่ยนหลอดไฟหน้ำฮำโลเจน
ไฟหน้ำฮำโลเจนเป็นแบบโคมกึ่งผนึกซ่ึงใช้หลอดไฟ

หน้ำ (ฮำโลเจน) แบบเปลี่ยนใหม่ได้ สำมำรถเปลี่ยน

หลอดไฟได้ หลังจำกถอดชุดไฟหน้ำแล้ว ถ้ำจ�ำเป็น

ต้องเปลี่ยน ให้ติดต่อศูนย์บริกำรนิสสัน

ถอดกระจังหน้ารถยนต์ออกก่อนท�าการเปล่ียนหลอดไฟ :

 JVM0151X

1. ปลดล็อกตัวรัดป้องกันกำรหมุน Ⓐ โดยใช้ไขควง

ปลำยแบนหมุนไป 45 องศำ

2. ถอดแถบ Ⓑ ที่อยู่ด้ำนใต้กระจังหน้ำรถออก

3. ดึงด้ำนบนกระจังหน้ำไปยังด้ำนหน้ำของรถยนต์ 

จำกนั้นถอดกระจังหน้ำในขณะที่ถอดคลิ๊ปด้ำนบ

นออก Ⓒ
4. เปิดประตูหน้ำ

5. ถอดสลักเกลียว Ⓓ
6. ถอดสลักเกลียว Ⓔ
7. ดึงชุดไฟไปทำงด้ำนหน้ำของรถยนต์เพื่อเปลี่ยน 

หมายเหตุ:

 • จ�านวนแถบ Ⓑ และคลิ๊ป Ⓒ อาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับรุ่นรถยนต์

 • ติดเทปป้องกันด้านบนพ้ืนผิวสัมผัสของกันชน 
ก่อนท�าการถอดกระจังหน้ารถ มิฉะนั้น บริเวณ
กันชนที่อยู่ด้านล่างกระจังหน้าอาจได้รับความเสีย
หาย 
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การเปลีย่นหลอดไฟหน้าฮาโลเจน :

 JVM0148X

เปลีย่นหลอดไฟหน้ำฮำโลเจนตำมภำพทีแ่สดง

ตดิตัง้กระจังหน้าหลังจากเปล่ียนหลอดไฟ

 JVM0152X

1. ถอดตัวรดัป้องกันกำรหมุน Ⓐ ออกจำกรถยนต์
2. ติดต้ังตัวรดับนกระจังหน้ำ
3. ลอ็กตัวรัดโดยกำรหมุนไป 45 องศำ ตำมภำพท่ีแสดง 

4. ติดต้ังกระจังหน้ำโดยกำรผลกัเข้ำไปในรถยนต์

 ข้อควรระวัง :
 • ก๊าซฮาโลเจนความดันสูงจะบรรจุอยู่ในหลอดไฟ 

หลอดไฟอาจจะแตกได้ถ้าหลอดแก้วถูกขีดข่วน
หรือท�าหลอดไฟตก

 • เมื่อจับหลอดไฟ ห้ามจับที่หลอดแก้ว
 • ใช้ก�าลังวัตต์ให้เท่ากับของเดิมที่ติดตั้งมา:

 — หลอดไฟสูง: 60W (H4)

 — หลอดไฟต�่า: 55W (H4)
 • ห้ามปล่อยให้โคมไฟสะท้อนไฟหน้าไม่มีหลอด

ไฟเป็นเวลานาน เนื่องจากฝุ่นละออง ความชื้น 
และควันจะเข้าไปในตัวเรือนไฟหน้าและส่งผลถึง
ประสิทธิภาพของไฟหน้า

ไม่จ�ำเป็นต้องปรับมุมแสง ถ้ำเปลีย่นเฉพำะหลอดไฟ เม่ือ
ต้องปรับมุมแสงไฟหน้ำ กรุณำติดต่อศูนย์บรกิำรนิสสัน
อำจจะเกดิฝ้ำภำยในเลนส์ของไฟนอกชัว่ครำวในช่วงฝน
ตกหรือล้ำงรถ อณุหภมิูท่ีแตกต่ำงกนัระหว่ำงภำยในและ
ภำยนอกของเลนส์ ท�ำให้เกิดฝ้ำ ไม่ใช่กำรท�ำงำนผดิปกติ 
ถ้ำเกิดหยดน�ำ้ขนำดใหญ่ข้ึนภำยในเลนส์ ติดต่อศูนย์บรกิำร
นิสสัน

ไฟส่องสว่ำงภำยนอก
 

*: ติดต่อศูนย์บริกำรนิสสนัเพือ่ท�ำกำรเปลีย่น
ไฟส่องสว่ำงภำยใน

รำยกำร ก�ำลงัไฟ (วตัต์)

ไฟเพดำน                  10
ไฟส่องสว่ำงภำยในห้องโดยสำร            8 หรอื 10

ไฟส่องสว่ำงภำยในห้องเกบ็สัมภำระ                  5

รำยกำร ก�ำลงัไฟ (วตัต์)

ไฟสัญญำณไฟเลีย้วหน้ำ                  21
ไฟหรีด้่ำนหน้ำ                   5

ไฟตัดหมอกหน้ำ (ถ้ำมีติดต้ัง)                  55
ชดุไฟท้ำย

สัญญำณไฟเลีย้ว                  21
ไฟจอด/ไฟท้ำย                  21/5

ไฟถอยหลงั                16
ไฟเบรกพเิศษ*                 LED

ไฟส่องป้ำยทะเบียน                     5
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ต�ำแหน่งไฟ

 JVM0122X

1.ไฟอ่ำนแผนที่ด้ำนหน้ำ
2.ไฟเพดำน
3.ไฟตัดหมอกหน้ำ (ถ้ำมีติดตั้ง)
4.ไฟหน้ำ
5.ไฟหรี่
6.ไฟสัญญำณไฟเลี้ยวหน้ำ
7.ไฟเบรกพิเศษ
8.ไฟส่องสว่ำงภำ ยในห้องเก็บสัมภำระ
9.ไฟส่องป้ำยทะเบียน

10.ชุดไฟท้ำย

ขั้นตอนกำรเปลี่ยน

 SDI1085
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⇨:ถอด

�:ติดตั้ง

ไฟทุกดวงเป็นแบบ A, B, C หรือ D เมื่อเปลี่ยนหลอด

ไฟ ขั้นแรกให้ถอดเลนส์ออกก่อน และ/หรือฝำครอบ

 JVM0149X

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน้า

 JVM0150X

ไฟหรี่

 JVM1027X

ชุดไฟท้าย

①: ไฟจอด/ไฟท้ำย

②: ไฟสัญญำณไฟเลี้ยว

③: ไฟถอยหลัง

 JVM1036X

ไฟส่องป้ายทะเบียน (แบบ A)

����� 8.indd   27 21/3/2556   18:24:15



8-28  การซ่อมบ�ารุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

 JVM0206X

ไฟส่องป้ายทะเบียน (แบบ B)

 JVM0138X

ไฟส่องสว่ำงภำยในห้องโดยสำร

 SDI1845

ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารหรือไฟเพดาน

 SDI1724

ไฟส่องสว่างภายในห้องเก็บสัมภาระ 

ข้อก�ำหนดทำงด้ำนกฏหมำยส�ำหรับกำร

ปรบัไฟหน้ำ
เม่ือขับรถในต่ำงประเทศที่มีเลนถนนแตกต่ำงจำก

ประเทศของคุณ ให้ติดสติกเกอร์ทึบแสงบนไฟหน้ำ 
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 JVM0144X

1. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต�ำแหน่ง "OFF" และรอจน

กระทั่งไฟหน้ำเย็นลง

2. เตรียมสติกเกอร์โดยอ้ำงอิงจำกในรูป ท�ำสติกเกอร์  

Ⓐที่จะไปติดตรงพื้นผิวหน้ำด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำ

ของไฟหน้ำ

 ใช้ปำกกำส�ำหรับท�ำเครื่องหมำยหรือสิ่งท่ีคล้ำยกัน 

ท�ำสัญลักษณ์  Ⓑ บนสติกเกอร์เพื่อติดบนไฟหน้ำ

หมายเหตุ :
 • ใช้วัสดุทึบแสงที่ไม่ยอมให้แสงผ่าน
 • โปรดจ�าไว้ว่า การใช้วัสดุโปร่งแสงชนิดอื่น จะไม่

สามารถปิดแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ติดสติกเกอร์โดยวำงให้เครื่องหมำย Ⓑ บนสติก

เกอร์ และต�ำแหน่งของเครื่องหมำย Ⓒ ที่อยู่บน

พื้นผิวหน้ำของไฟหน้ำ สำมำรถมองเห็นได้จำก

ด้ำนหน้ำ ติดสติกเกอร์ตำมภำพที่แสดงโดยวำง
สัญลักษณ์ Ⓒ: 

 • กับเส้นแบ่ง Ⓔ ของรีเฟล็กเตอร์ที่อยู่ภำยในไฟ
หน้ำ

 • ตำมแนวนอนที่ต�ำแหน่ง  13 มม. (0.5 นิ้ว)  ใต้เส้น
แบ่ง Ⓓ ของรีเฟล็กเตอร์ที่อยู่ภำยในไฟหน้ำ

หมายเหตุ :
วางเครื่องหมาย Ⓒ ลงบนตรงกลางของหลอดไฟ
หน้า

รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD)

����� 8.indd   29 21/3/2556   18:24:15



8-30  การซ่อมบ�ารุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

ล้อและยาง
ถ้ำเกดิยำงแบน ดู "ยำงแบน"(หน้ำ 6 - 2)

แรงดันลมยำง
ตรวจสอบแรงดันลมยำงและยำงอะไหล่เป็นระยะ แรงดัน
ลมยำงท่ีไม่ถกูต้องจะส่งผลในทำงลบต่ออำยยุำงและกำร
บังคับควบคุมรถ ควรตรวจสอบแรงดันลมยำง เม่ือยำงเยน็ 
กำรพจิำรณำว่ำยำงเยน็คือต้องจอดรถเป็นเวลำนำนกว่ำ 3 
ชัว่โมง หรอืขับรถน้อยกว่ำ 1.6 กม. (1ไมล์) แรงดันลมยำง
ท่ีเยน็จะแสดงอยูบ่นแผ่นป้ำยค่ำแรงดันลมยำง
แรงดันลมยำงทีไ่ม่เพยีงพออำจท�ำให้ยำงร้อนจดัและเกดิ
ควำมเสยีหำยตำมมำภำยหลงั ทีค่วำมเรว็สูง อำจท�ำให้ดอก
ยำงแยกและยำงระเบดิได้

ประเภทของยำง

 ข้อควรระวงั :
เม่ือท�าการเปลีย่นหรอืใส่ยางเส้นใหม่ ให้แน่ใจว่ายางทัง้ส่ี
เส้นเป็นยางชนดิเดียวกนั (ยางส�าหรบัฤดูร้อน ทกุฤดู หรอื 
หิมะ) และโครงสร้างแบบเดียวกนั ศนูย์บรกิารนสิสัน
สามารถให้ข้อมลูเกีย่วกบัชนดิ ขนาด ความเรว็จ�ากดัของ
ยางทีม่ใีห้เลอืกการเปลีย่นยางอาจได้

ยำงท่ีจ�ำกดัควำมเรว็ไว้ต�ำ่กว่ำยำงท่ีติดต้ังมำจำกโรงงำน 
และไม่สำมำรถท�ำควำมเรว็ได้สงูสุดทีเ่ป็นไปได้ของรถได้ 
ห้ำมใช้ยำงทีค่วำมเรว็สงูกว่ำควำมเรว็สูงสุดท่ีจ�ำกดัไว้

ยำงส�ำหรบัทุกฤดู
นิสสันระบใุห้ใช้ยำงส�ำหรับทุกฤดูกับบำงรุน่ เพือ่
สมรรถนะกำรใช้งำนทีดี่ตลอดท้ังปี รวมท้ังในสภำพที่
ถนนมีหมิะและน�ำ้แขง็ ยำงส�ำหรบัทุกฤดูจะระบุค�ำว่ำ 
ALL SEASON และ/หรอื M&S ทีด้่ำนข้ำงของยำง ยำง
ส�ำหรับหิมะจะสำมำรถเกำะถนนที่มีหิมะได้ดีกว่ำยำง
ส�ำหรบัทุกฤดู และอำจเหมำะกับบำงพืน้ท่ีมำกกว่ำ

ยำงฤดูร้อน

นิสสันระบใุห้ใช้ยำงส�ำหรบัฤดูร้อนกับบำงรุน่ เพือ่

สมรรถนะกำรใช้งำนทีดี่ข้ึนบนถนนแห้ง สมรรถนะ

ของยำงส�ำหรับฤดูร้อนจะลดลงอย่ำงมำกบนหิมะและ

น�ำ้แขง็ ยำงส�ำหรบัฤดูร้อนจะไม่มีอตัรำกำรเกำะถนน 

M&S ท่ีด้ำนข้ำงของยำง

ถ้ำคุณวำงแผนจะใช้งำนรถยนต์ในสภำพที่มีหิมะและ

น�ำ้แขง็ นสิสันแนะน�ำให้ใช้ยำงส�ำหรบัหมิะ หรอื ยำง

ส�ำหรับทุกฤดูท้ังส่ีล้อ

ยำงส�ำหรบัหมิะ
หำกจะใช้ยำงส�ำหรบัหมิะ จ�ำเป็นต้องเลอืกยำงท่ีมีขนำด
และดัชนีกำรรบัน�ำ้หนกัเท่ำกับยำงทีใ่ช้อยูเ่ดิม มิเช่นน้ัน 
จะมีผลกระทบอย่ำงมำกต่อควำมปลอดภยัและกำรบังคบั
รถยนต์
โดยทัว่ไป ยำงส�ำหรับหมิะมักจะจ�ำกัดควำมเรว็ไว้ต�ำ่กว่ำ
ยำงท่ีติดต้ังมำจำกโรงงำน และไม่สำมำรถท�ำควำมเร็ว

ได้สูงสดุท่ีเป็นไปได้ของรถได้ ห้ำมใช้ยำงท่ีควำมเรว็สูง
กว่ำควำมเร็วสงูสุดทีจ่�ำกัดไว้ ถ้ำจะติดต้ังยำงส�ำหรบัหมิะ 
ยำงน้ันจะต้องมีขนำด ยีห้่อ โครงสร้ำง และลำยดอกยำง 
เหมือนกับยำงเดิมท้ังสีล้่อ
เพือ่ให้เกำะถนนได้ดีข้ึนบนถนนท่ีมีน�ำ้แขง็ อำจใช้งำน
ยำงท่ีมีสตัทฝังอยูไ่ด้ อย่ำงไรก็ตำม ในบำงประเทศจะไม่
อนญุำตให้ใช้ยำงแบบน้ี ให้ตรวจสอบกฏหมำยในพืน้ท่ี
ก่อนติดต้ังยำงท่ีมีสตัทฝัง ควำมสำมำรถในกำรเกำะถนน
ของยำงวิ่งบนหิมะแบบมีสตัทฝังบนพื้นผิวท่ีเปียกหรือ
แห้ง อำจแย่กว่ำยำงวิง่บนหิมะธรรมดำ

โซ่พันล้อ
บำงพื้นที่อำจไม่อนุญำตให้ใช้โซ่พันล้อตรวจสอบกฏ
หมำยท้องถิน่ก่อนติดต้ังโซ่พนัล้อ เมือ่ติดต้ังโซ่พนัล้อ ให้
แน่ใจว่ำโซ่มีขนำดเหมำะสมกับยำง และติดต้ังตำมค�ำ
แนะน�ำของผูผ้ลติ
ใช้ตัวดันโซ่เม่ือผูผ้ลติยำงแนะน�ำให้ใช้ เพือ่ให้แน่ใจว่ำโซ่
รัดแน่น ต้องยดึปลำยโซ่พนัล้อด้ำนท่ีปล่อยไว้ให้แน่น หรอื 
ถอดออกเพือ่ป้องกันไม่ให้ฟำดโดนบังโคลน หรอื ใต้ท้อง
รถ ถ้ำเป็นไปได้ หลกีเลีย่งกำรบรรทุกน�ำ้หนักเต็มท่ีเม่ือใช้
โซ่พนัล้อ และควรลดควำมเร็วเม่ือขับ มิเช่นน้ัน รถยนต์
อำจเสียหำย และ/หรือ มีผลกระทบอย่ำงมำกต่อกำรบังคับ
และสมรรถนะของรถยนต์ได้
ติดต้ังโซ่พนัล้อทีล้่อหลงัเท่ำน้ัน ห้ำมติดต้ังท่ีล้อหน้ำ ห้ำม
ใช้โซ่บนพืน้ถนนแห้ง
อย่ำขับรถท่ีติดต้ังโซ่พนัล้อบนถนนรำบท่ีไม่มีหมิะ กำร
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ขบัรถท่ีติดต้ังโซ่พนัล้อในสภำวะดังกล่ำวอำจส่งผลให้เกดิ
ควำมเสยีหำยกบักลไกต่ำง  ๆของรถเนือ่งจำกกำรเสียดทำน
ท่ีมำกเกนิไป

กำรสลับยำง

 JVM0142X

นิสสันแนะน�ำให้สลบัยำงทกุ  ๆ 10,000 กม. (6,000 ไมล์) 
อย่ำงไรกต็ำม ระยะเวลำในกำรสลบัยำงอำจแตกต่ำงกนั
ตำมนสิยักำรขบัข่ีของคุณและสภำพพืน้ผวิถนน (ดูที ่"ยำง
แบน" (หน้ำ 6 - 2) ส�ำหรบักำรเปลีย่นยำง)

 ค�าเตือน :
 • หลังจากสลับยาง ปรับแรงดันลมยาง
 • ขันน็อตล้อให้แน่นอีกครั้ง เมื่อขับรถยนต์ไป

ประมาณ 1,000 กม. (600 ไมล์) (รวมถึงเมื่อยาง
แบน ฯลฯ)

 • การเลือก การติดตั้ง การดูแล หรือบ�ารุงรักษายาง
ท่ีไม่ถูกต้องมีผลต่อความปลอดภัยของรถและมี

โอกาสเส่ียงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บ 
หากมีข้อสงสัย ให้สอบถามศูนย์บริการนิสสัน หรือ 
ผู้ผลิตยาง

ยำงเสียหำยและสึกหรอ

 SDI1663

① เครือ่งหมำยเตือนดอกยำงสึก
② เครือ่งหมำยบอกต�ำแหน่งเตือนดอกยำงสกึ

ยำงควรได้รบักำรตรวจสอบเป็นระยะเพือ่หำกำรสึกหรอ 
รอยแตก กำรบวม หรือสิง่ท่ีติดในดอกยำง ถ้ำพบกำร
สึกหรอทีม่ำกเกินไป รอยแตก กำรบวม หรือรอยฉกีขำด
ควรเปล่ียนยำงทันที
ยำงทีติ่ดต้ังโดยนสิสนัจะมีเครือ่งหมำยเตือนดอกยำงสึก
อยู ่เม่ือเคร่ืองหมำยเตือนดอกยำงสึกปรำกฏข้ึน ควรท�ำกำร
เปลีย่นยำง
ยำงอะไหล่ทีไ่ม่สำมำรถใช้งำนได้ดีอำจท�ำให้กำรบำดเจ็บ
ร้ำยแรง ถ้ำจ�ำเป็นจะต้องซ่อมแซมยำงอะไหล่ กรุณำติดต่อ
ศูนย์บรกิำรนสิสนั

อำยยุำง
ค�ำเตือน : ห้ำมใช้ยำงที่มีอำยุเกินกว่ำ 6 ปี ไม่ว่ำยำงนั้น

จะใช้งำนไปแล้วหรือไม่ก็ตำม

ยำงจะเส่ือมคุณภำพลงตำมอำยุและตำมกำรใช้งำนของ

รถ ให้น�ำยำงเข้ำตรวจสอบและถ่วงล้อสม�่ำเสมอที่ร้ำน

ซ่อม หรือ ศูนย์บริกำรนิสสัน

กำรเปลี่ยนล้อและยำง

 ค�าเตือน :
ห้ามใส่ล้อหรือยางที่เสียรูปทรง แม้ว่าจะได้รับการ
ซ่อมแซมมาแล้วก็ตาม เนื่องจากล้อและยางนั้นอาจได้
รับความเสียหายทางด้านโครงสร้างและอาจพังได้โดย
ไม่มีการเตือน

เม่ือเปลีย่นยำงให้ใช้ยำงทีมี่ขนำด ควำมเรว็สูงสุดของยำง
และอตัรำกำรรบัน�ำ้หนักเดียวกับยำงเดิมท่ีติดรถมำ (ดูท่ี
ล้อและยำง (หน้ำ 9 - 6) ส�ำหรบัชนิด ขนำดของยำงและ
ล้อทีแ่นะน�ำ) กำรใช้ยำงอืน่ทีไ่ม่ได้แนะน�ำหรอืกำรใช้ยำง
ผสมยีห้่อ โครงสร้ำง (ยำงธรรมดำ ยำงเสรมิเข็มขัดรดัหรอื
เรเดียล) หรอืดอกยำงจะส่งผลในทำงลบต่อกำรขับข่ี กำร
เบรก กำรบังคับควบคมุ ระยะจำกพืน้ถนน ระยะตัวถงัถงึ
ยำง กำรปรับเทยีบมำตรวดัควำมเรว็ มุมแสงไฟหน้ำ และ
ควำมสูงของกันชน ผลบำงอย่ำงอำจท�ำให้เกิดอบัุติเหตุ
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8-32  การซ่อมบ�ารุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง

และได้รบับำดเจบ็ร้ำยแรง
ถ้ำต้องเปลีย่นล้อไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลใด ให้ใช้ล้อท่ีมีระยะ
ออฟเซ็ทเท่ำเดิม ล้อทีมี่ระยะออฟเซ็ทท่ีแตกต่ำงกนัจะ
ท�ำให้ยำงสกึหรอเรว็ อำจไปลดประสิทธิภำพในกำร
บังคับควบคุมรถ และ/หรอืไปมีผลต่อดิสก์เบรก/ดรมัเบรก 
เน่ืองจำกอำจมีผลท�ำให้ประสทิธิภำพในกำรเบรกลดลง 
และ/หรอื ผ้ำเบรก/ฝักเบรกสกึหรอเรว็

กำรถ่วงล้อ
ล้อทีไ่ม่สมดุลจะมีผลกบักำรบงัคับควบคมุรถและอำยขุอง
ยำง แม้ว่ำจะใช้งำนท่ัว  ๆ ไป ล้อกอ็ำจเสียสมดุลได้ ดังนัน้ 
ควรถ่วงล้อท้ังสีใ่ห้สมดุลเม่ือจ�ำเป็น

ยำงอะไหล่

ยำงอะไหล่ทัว่ไป
ยำงขนำดมำตรฐำน (ขนำดเดียวกบัทีใ่ช้ติดรถวิง่) จะมีมำ
ให้ในรถ
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น�้ำมันเชื้อเพลิง/น�้ำมันหล่อลื่นและปริมำณควำมจุที่แนะน�ำ ............... 9 - 2

ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง .................................... 9 - 4

ค่ำควำมหนืด SAE ที่แนะน�ำ ...................................................... 9 - 4

น�้ำยำแอร์และน�้ำมันหล่อลื่นระบบปรับอำกำศ ........................... 9 - 5

เครื่องยนต ์.......................................................................................... 9 - 6

ล้อและยำง .......................................................................................... 9 - 6

ขนำด .................................................................................................. 9 - 7

เม่ือขับรถเดินทำงไกลไปต่ำงประเทศหรอืจดทะเบยีนท่ีต่ำงประเทศ ..... 9 - 8

หมำยเลขประจ�ำรถยนต ์...................................................................... 9 - 8

แผ่นป้ำยหมำยเลขประจ�ำรถยนต์ (ถ้ำมีติดตั้ง) ............................ 9 - 8

แผ่นป้ำยแสดงหมำยเลขประจ�ำรถ (VIN) (ถ้ำมีติดตั้ง) ............... 9 - 8

หมำยเลขประจ�ำรถ (หมำยเลขแชสซี) ........................................ 9 - 8

หมำยเลขเครื่องยนต ์................................................................... 9 - 8

แผ่นป้ำยรับรอง (ถ้ำมีติดตั้ง) ....................................................... 9 - 9

แผ่นป้ำยค่ำควำมดันลมยำง ........................................................ 9 - 9

แผ่นป้ำยค่ำจ�ำเพำะของเครื่องปรับอำกำศ (ถ้ำมีติดตั้ง) ............... 9 - 9

เกรดบอกคุณภำพยำง (ถ้ำมีติดตั้ง) ...................................................... 9 - 9

เกรดกำรสกึหรอของดอกยำง (Treadwear)  ..................................... 9 - 9

เกรดของกำรไม่เสียกำรทรงตัวขณะเบรก (Traction ) AA, A, B และ C .. 9 - 9

เกรดของอุณหภูมิ (Temperature) A, B และ C ................................... 9 - 10

หมำยเลขยืนยันวิทยุและข้อมูล ......................................................... 9 - 10

ส�ำหรับประเทศไทย ................................................................. 9 - 10
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น�้ามันเชื้อเพลิง/น�้ามันหล่อลื่นและ
ปริมาณความจุที่แนะน�า
ปริมำณควำมจุต่อไปนี้เป็นเพียงตัวเลขโดยประมำณ ปริมำณที่เติมจริงอำจแตกต่ำงไปจำกนี้เล็กน้อย เมื่อท�ำกำรเติม ให้ปฏิบัติตำมขั้นตอนที่แนะน�ำในบทที่ “8 กำรซ่อมบ�ำรุง

และกำรดูแลรักษำด้วยตนเอง” เพื่อก�ำหนดควำมจุในกำรเติมที่เหมำะสม

ควำมจุ (โดยประมำณ)
น�้ำมัน/สำรหล่อลื่นที่แนะน�ำ

ลิตร กำรวัด Imp

น�้ำมันเชื้อเพลิง 65 14-1/4 gal ดูที่ “ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง” (หน้ำ 9 - 4)

น�้ำมันเครื่อง (เติม)*1

รวมกรองน�้ำมันเครื่อง QR20DE/QR25DE 5.2 4-5/8 qt (เครื่องยนต์เบนซิน)
น�้ำมันเครื่องนิสสันแท้*2
API เกรด SL, SM หรือ SN*2
ILSAC เกรด GF-3, GF-4 หรือ GF-5*2
(เครื่องยนต์ดีเซล) 
ไม่มีตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย (DPF):
น�้ำมันเครื่องนิสสันแท้*2
API เกรด CF-4*2*3,
ACEA B1,B3,B4 หรือ B5*2
มีตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย(DPF):
น�้ำมันเครื่องนิสสันแท้*2
ACEA C3 และ C4 LOW ASH HTHS 3.5, ค่ำควำมหนืด SAE 5W-30*2

YD25DDTi 7.8 6-7/8 qt

ไม่รวมกรองน�้ำมันเครื่อง QR20DE/QR25DE 4.9 4-3/8 qt

YD25DDTi 7.5 6-5/8 qt

ระบบหล่อเย็น (ถังพักน�้ำ)

มีฮีทเตอร์ด้ำนหน้ำ

น�้ำหล่อเย็นแท้ของนิสสันหรือที่มีคุณภำพเทียบเท่ำ*4

แคบ
QR20DE/QR25DE 8.9 7-7/8 qt

YD25DDTi 11.0 9-5/8 qt

กว้ำง
QR20DE/QR25DE 9.3 8-1/8 qt

YD25DDTi 11.4 10 qt

มีฮีตเตอร์ด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง

แคบ
QR20DE/QR25DE 9.9 8-3/4 qt

YD25DDTi 12.0 10-5/8 qt

กว้ำง
QR20DE/QR25DE 10.5 9-1/4 qt

YD25DDTi 12.6 11-1/8 qt
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ควำมจุ (โดยประมำณ)
น�้ำมัน/สำรหล่อลื่นที่แนะน�ำ

ลิตร กำรวัด Imp

น�้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (ATF) — — แนะน�ำให้ใช้น�้ำมันแท้ของนิสสัน Matic S ATF*5

น�้ำมันเกียร์ธรรมดำ (MT) — — น�้ำมันเกียร์ธรรมดำแท้ของนิสสัน (MTF) HQ Multi 75W-85 หรือ API GL-4, 
ค่ำควำมหนืด SAE 75W-85

น�้ำมันเฟืองท้ำย — — น�้ำมันเฟืองท้ำยแท้ของนิสสัน Hypoid Super-S GL-5 synthetic 75W-90 หรือที่
มีคุณภำพเทียบเท่ำ*6

น�้ำมันพวงมำลัยพำวเวอร์ เติมให้ถึงระดับน�้ำมันท่ี
เหมำะสมตำมค�ำแนะน�ำ
ใน “8 กำรซ่อมบ�ำรุงและ
กำรดูแลรกัษำด้วยตนเอง”

น�้ำมันแท้ของนิสสัน PSF หรือที่มีคุณภำพเทียบเท่ำ*7

น�้ำมันเบรกและคลัตช์ น�้ำมันเบรกแท้ของนิสสัน หรือ DOT 3 ที่มีคุณภำพเทียบเท่ำ

จำระบีอเนกประสงค์ — — NLGI No. 2 (จำระบีฐำนสบู่ลิเธียม)

น�้ำยำแอร์ — — HFC-134a (R-134a)

น�้ำมันหล่อลื่นระบบปรับอำกำศ — — น�้ำมันชนิด S ระบบ A/C ของนิสสันหรือที่เหมือนกัน

*1: ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ “น�้ำมันเครื่อง” (หน้ำ 8 - 8) 
*2: ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมที่ “ค่ำควำมหนืด SAE ที่แนะน�ำ” (หน้ำ 9 - 4)
*3: ห้ำมใช้น�้ำมันเกรด CG-4
*4: ใช้สำรหล่อเย็นเครื่องยนต์แท้ของนิสสันที่มีคุณภำพเทียบเท่ำ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อลูมิเนียมในระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์เป็นสนิม ซึ่งอำจเกิดขึ้นได้หำกใช้สำรหล่อเย็นเทียม โปรดจ�าไว้ว่าการ

ซ่อมปัญหาภายในระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์โดยใช้น�้าหล่อเย็นเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่ของแท้จะไม่รวมอยู่ในประกัน ถึงแม้ว่าปัญหาจะเกิดระหว่างที่ยังอยู่ในประกันก็ตาม 
*5: หำกไม่มีน�้ำมันแท้ของนิสสัน Matic S ATF สำมำรถใช้น�้ำมันแท้ของนิสสัน Matic J ATF แทนได้ กำรใช้น�้ำมันเกียร์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่น�้ำมันแท้ของนิสสัน Matic S ATF หรือ Matic J ATF อำจลด

สมรรถนะในกำรขับขี่และควำมคงทนของเกียร์ และอำจท�ำให้เกียร์อัตโนมัติเสียหำยได้ ซึ่งไม่ครอบคลุมในเงื่อนไขกำรรับประกัน
*6: ติดต่อศูนย์บริกำรนิสสันส�ำหรับกำรให้บริกำรน�้ำมันสังเครำะห์
*7: สำมำรถใช้ ATF DEXRONTM VI ได้
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 STI0589

 STI0387B

ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับกำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง
เครือ่งยนต์เบนซิน (รุน่ทีมี่เครือ่งฟอกไอเสียแบบ 3 ทำง)

 ข้อควรระวัง :

ห้ามใช้น�า้มนัเบนซินท่ีมสีารตะกัว่ การใช้น�า้มนัเบนซนิทีม่ี
สารตะก่ัวจะท�าความเสียหายต่อเครือ่งฟอกไอเสียแบบ 3 ทาง

ใ ช ้ น�้ ำ มั น เ บ น ซิ น ธ ร ร ม ด ำ ไ ร ้ ส ำ ร ต ะ กั่ ว ที่ มี ค ่ ำ
ออกเทนอย่ำงน้อย 91 (RON)

เครื่องยนต์ดีเซล*
ใช้น�้ำมันดีเซลที่มีค่ำซีเทนอย่ำงน้อย 50

ใช้น�้ำมันเบนซินตำมท่ีแนะน�ำไว้บนป้ำยซึ่งติดอยู่บน
ฝำปิดช่องเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง

 • EN590 EURO 3 (ที่มีซัลเฟอร์น้อยกว่ำ 350 ppm)
 • EN590 EURO 4 (ที่มีซัลเฟอร์น้อยกว่ำ 50 ppm)

* ถ้ำสำมำรถใช้น�้ำมันดีเซลได้ 2 ประเภท ให้ใช้
น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับฤดูร้อนหรือฤดูหนำว
ตำมสภำพอุณหภูมิต่อไปนี้

 • สูงกว่ำ −7°C (20°F) ... น�ำ้มันดีเซลส�ำหรบัฤดูร้อน

 • ต�ำ่กว่ำ −7°C (20°F) ... น�ำ้มันดีเซลส�ำหรบัฤดูหนำว

 ข้อควรระวัง :

 • ห้ามใช้น�า้มนัก๊าด, น�า้มนัเบนซนิ หรอืน�า้มนัเชือ้เพลงิ
ประเภทอืน่ ๆ  ในเครือ่งยนต์ดีเซล เพราะสามารถท�าให้
เครือ่งยนต์เสยีหายได้

 • ห้ามใช้น�้ามันเชื้อเพลิงส�าหรับฤดูร้อนที่อุณหภูมิต�่า
กว่า −7°C (20°F) เพราะอณุหภมูทิีต่�า่จะท�าให้เกดิไขใน

น�า้มนัเชือ้เพลิง ส่งผลท�าให้เครือ่งยนต์ท�างานไม่ราบรืน่
 • ห้ามเติมน�้ามันเบนซินหรือน�้ามันเชื้อเพลิงประเภท

อื่น ๆ ลงในน�้ามันดีเซล
 • ถ้าใช้น�า้มนัเชือ้เพลงิท่ีมซัีลเฟอร์สูงกว่าท่ีก�าหนดไว้ 

อาจก่อให้เกดิควนัขาวและเป็นสาเหตุท�าให้เครือ่งยนต์
เสียหาย

ค่ำควำมหนืด SAE ที่แนะน�ำ
น�้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน

น�้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล

ควรใช้ 5W-30

หากไม่มี 5W-30 เลือกความหนืดจากตารางที่เหมาะ
สมส�าหรับช่วงอุณหภูมิภายนอก

ควรใช้ 5W-30
หากไม่มี 5W-30 เลือกความหนืดจากตารางที่เหมาะ
สมส�าหรับช่วงอุณหภูมิภายนอก
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ข้อมูลทางเทคนิค  9-5

 TI0003-A

น�้ำมันเฟืองท้ำย

ส�าหรับน�้ามันเฟืองท้าย ควรใช้ 75W-90

น�้ำยำแอร์และน�้ำมันหล่อลื่นระบบปรับ

อำกำศ
ระบบปรับอำกำศในรถของคุณต้องใช้น�้ำยำแอร์ HFC-

134a (R134a) และน�้ำมันหล่อลื่นชนิด S ระบบ A/C 

ของนิสสัน หรือเทียบเท่ำ กำรใช้น�้ำยำแอร์และน�้ำมัน

หล่อลื่นชนิดอื่นจะท�ำให้ระบบเสียหำย และคุณอำจจะ

ต้องเปลี่ยนระบบปรับอำกำศในรถทั้งระบบใหม่

กำรปล่อยน�้ำยำแอร์ออกสู่บรรยำกำศภำยนอกเป็นส่ิง

ต้องห้ำมในหลำยประเทศและในหลำยภูมิภำค น�้ำยำ

แอร์ HFC-134a (R-134a) ในรถของคุณจะไม่ท�ำลำย

โอโซนในชั้นบรรยำกำศของโลก อย่ำงไรก็ตำม สำรนี้

อำจส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อสภำวะโลกร้อน นิสสัน

ขอแนะน�ำให้น�ำน�้ำยำแอร์น้ีกลับมำใช้ใหม่อย่ำงเหมำะ

สม ติดต่อศูนย์บริกำรนิสสัน เมื่อต้องกำรรับบริกำร

ส�ำหรับระบบปรับอำกำศ
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9-6  ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องยนต์ ล้อและยาง

รุ่น QR20DE QR25DE YD25DDTi

ชนิด เบนซิน   4 จังหวะ เบนซิน   4 จังหวะ ดีเซล  4 จังหวะ

กำรจัดกระบอกสูบ 4 สูบแถวเรียง 4 สูบแถวเรียง 4 สูบแถวเรียง

กระบอกสูบ × ระยะชัก มม.(นิ้ว) 89.0 × 80.3 (3.504 × 3.161) 89.0 × 100.0 (3.504 × 3.937) 89.0 × 100.0 (3.504 × 3.937)

ขนำดเครื่องยนต์ ซม.3 (cu in) 1,998 (121.92) 2,488 (151.82) 2,488 (151.82)

ล�ำดับกำรจุดระเบิด 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2

ควำมเร็วรอบเดินเบำ rpm 610 AT: 580
MT: 600

AT: 750±25
MT: 675±25

จังหวะกำรจุดระเบิด องศำ 11 12 —

หัวเทียน

ชนิด DILKAR7A11 DILKAR7A11

DILKAR6A11 DILKAR6A11 —

DILKAR5A11 DILKAR5A11

ช่องว่ำง มม.(นิ้ว) 1.1 1.1 —

กำรท�ำงำนของเพลำลูกเบี้ยว โซ่ไทม์มิ่ง (โซ่รำวลิ้น) โซ่ไทม์มิ่ง (โซ่รำวลิ้น) โซ่ไทม์มิ่ง (โซ่รำวลิ้น)

ควำมเร็วสูงสุดของรถยนต์ (ส�ำหรับ
รุ่นมำตรฐำนของตะวันออกกลำง)*1

MT: กม./ชม. (MPH) — 165 (103) 150 (93)

AT: กม./ชม. (MPH) — 160 (99) —

*1: ข้อก�ำหนดมำตรฐำนของตะวันออกกลำงก�ำหนดให้ผู้ผลิตรถยนต์ระบุควำมเร็วสูงสุดส�ำหรับรถยนต์แต่ละรุ่นด้วย ควำมเร็ว
สูงสุดของรถยนต์ที่ระบุข้ำงต้น เป็นค่ำที่วัดได้จำกสภำพกำรทดสอบที่ก�ำหนด ค่ำที่แท้จริงอำจแตกต่ำงออกไปตำมสภำพกำร
ใช้งำน ถนน และสภำพแวดล้อม นิสสันขอแนะน�ำไม่ให้ใช้ควำมเร็วเกินกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด 

มำตรฐำน  ยำงอะไหล่

ขนำดยำง 195/80R15 96S
195R15C-8PR

ทั่วไป

ขนำด ออฟเซ็ต: มม. (นิ้ว)

กระทะล้อ  เหล็ก 15 × 5-1/2JJ 45 (1.77)

ดูท่ีแผ่นป้ำยค่ำควำมดันลมยำงที่ติดบนรถยนต์ส�ำหรับ

แรงดันลมยำงเย็น
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ข้อมูลทางเทคนิค  9-7

ขนาด

รุ่น รถตู้โดยสำร

(12ที่นั่ง)

รถตู้โดยสำร

(15ที่นั่ง)

หลังคำ สูง

ควำมกว้ำงตัวถัง กว้ำง

เครื่องยนต์(เชื้อเพลิง) เบนซิน ดีเซล

ระบบก�ำลังส่ง อัตโนมัติ 5 สปีด ธรรมดำ 5 สปีด

ควำมยำวทั้งหมด                     มม. 5230

ควำมกว้ำงทั้งหมด                   มม. 1880

ควำมสูงทั้งหมด                       มม. 2285

ควำมยำวฐำนล้อ(หน้ำ-หลัง)    มม. 2940

ควำมกว้ำงฐำนล้อ 

(ซ้ำย-ขวำ)

ด้ำนหน้ำ     มม. 1655

ด้ำนหลัง      มม. 1635

ระยะต�่ำสุดจำกพื้น                    มม. 195

รัศมีวงเลี่้ยว                              เมตร 6.5

น�ำ้หนกัรถ(โดยประมำณ)   กโิลกรมั 2040 2020 2160
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9-8  ข้อมูลทางเทคนิค

 JVT0143X

 JVT0172X

 JVT0146X

 STI0561

เมื่อขับรถเดินทางไกลไปต่างประเทศ
หรือจดทะเบียนที่ต่างประเทศ
เมื่อวางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศ หรือภูมิภาค

อื่น กรุณำตรวจสอบว่ำน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องใช้กับ

รถยนต์ของคุณมีจ�ำหน่ำยในประเทศ หรือภูมิภำคนั้น

หรือไม่ กำรใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่ำออกเทนต�่ำอำจ

ท�ำให้เครื่องยนต์เสียหำยได้ ดังนั้น ให้แน่ใจว่ำมีน�้ำมัน

เชื้อเพลิงชนิดที่ต้องใช้ในที่ที่คุณจะเดินทำงไป ส�ำหรับ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน�้ำมันเชื้อเพลิงที่แนะน�ำ ให้ดูใน

ส่วนต้นของบทนี้

เมื่อจะย ้ายการจดทะเบียนรถยนต์ของคุณไปยัง

ประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ เขตอื่น ให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่

ที่ เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบว่ำรถยนต์ของคุณอยู ่ใน

ข้อก�ำหนดของท้องถิ่นนั้นหรือไม่ ในบำงกรณี หำก

รถยนต์ไม่อยู่ในข้อก�ำหนดของท้องถิ่น อำจจ�ำเป็นต้อง

ดัดแปลงเพื่อให้เป็นไปตำมกฏหมำยและข้อก�ำหนด

ในท้องถิ่นนั้น ๆ นอกจำกนี้ รถยนต์อำจไม่สำมำรถ

ดัดแปลงเพื่อใช้ในบำงพื้นที่ได้

กฏหมำยและข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรควบคุมกำรปล่อย

ไอเสียรถยนต์ และมำตรฐำนควำมปลอดภัยจะแตก

ต่ำงกันในแต่ละประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ เขต ดังนั้น 

ค่ำจ�ำเพำะของรถยนต์อำจแตกต่ำงกัน

เมื่อต้องน�ารถไปใช้ในต่างประเทศ รัฐ จังหวัด หรือเขต 

ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการดัดแปลง การขนส่ง การจด

ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น นิสสันจะ

ไม่รับผิดชอบความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

หมายเลขประจ�ารถยนต์

แผ่นป้ำยหมำยเลขประจ�ำรถยนต ์
(ถ้ำมีติดตั้ง)

หมำยเลขประจ�ำรถ (หมำยเลขแชสซี)

แผ่นป้ำยแสดงหมำยเลขประจ�ำรถ (VIN) 
(ถ้ำมีติดตั้ง)

หมำยเลขเครื่องยนต์
แผ่นป้ำยจะติดไว้ดังภำพ

เครื่องยนต์รุ่น QR20DE/QR25DE

หมำยเลขประจ�ำรถจะอยู่ใต้เบำะน่ังด้ำนหน้ำขวำดัง

ภำพ

แผ่นป้ำยแสดงหมำยเลขประจ�ำรถ①จะติดไว้ดังภำพ 

หมำยเลขนี้เป็นหมำยเลขประจ�ำรถของท่ำน และใช้

ส�ำหรับกำรจดทะเบียนรถยนต์
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ข้อมูลทางเทคนิค  9-9

 NTI135

 JVT0144X

 JVT0171X

STI0272A

แผ่นป้ำยรับรอง (ถ้ำมีติดตั้ง)
แผ่นป้ำยค่ำจ�ำเพำะของเครื่องปรับอำกำศ 
(ถ้ำมีติดตั้ง)

แผ่นป้ำยค่ำควำมดันลมยำง

เครื่องยนต์รุ่น YD25DDTi

หมำยเลขเครื่องยนต์ติดไว้บนเครื่องยนต์ดังภำพ
แผ่นป้ำยค่ำควำมดันลมยำงติดอยู่ท่ีเสำเก๋งด้ำนคนขับ

ดังภำพ

เกรดคุณภำพ: ยำงทุกเส้นของรถยนต์น่ังส่วนบุคคลจะต้อง
เป็นไปตำมข้อก�ำหนดในท้องถิน่ หำกมีเพิม่เติมจำกท่ีระบุ
ไว้ในเกรดนี้
เกรดคณุภำพยำงจะระบุไว้ท่ีด้ำนข้ำงของยำงระหว่ำงไหล่
ยำง และส่วนทีก่ว้ำงท่ีสดุของยำง ตัวอย่ำงเช่น:
Treadwear 200 Traction AA Temperature A

เกรดกำรสกึหรอของดอกยำง (Treadwear) 

จะเป็นอตัรำส่วนกำรเปรยีบเทียบตำมอตัรำกำรสึกหรอ
ของยำงเม่ือทดสอบในสภำวะท่ีก�ำหนดตำมเส้นทำง
ทดสอบท่ีรัฐบำลก�ำหนดไว้ เช่น ยำงท่ีมีเกรด 150 เม่ือ
ใช้บนเส้นทำงทดสอบจะสึกหรอน้อยกว่ำยำงท่ีมีเกรด 100 
เท่ำคร่ึง (1 1/2) ประสิทธิภำพกำรใช้งำนของยำงจะข้ึนอยู่
กับสภำพกำรใช้งำนจริง ซ่ึงอำจไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน 
เน่ืองจำกนิสัยกำรขับข่ี กำรให้บรกิำรยำง ควำมแตกต่ำง
ของสภำพถนน และภมิูอำกำศ

เกรดของกำรไม่เสียกำรทรงตัวขณะเบรก (Trac-
tion ) AA, A, B และ C

เกรดของกำรไม่เสียกำรทรงตัวขณะเบรก (Traction) เรยีง
จำกค่ำสงูสุดไปต�ำ่สุดคอื AA, A, B, และ C ค่ำเหล่ำน้ีแสดง
ถงึควำมสำมำรถในกำรหยดุบนถนนลืน่ วดัจำกสภำวะ
ท่ีก�ำหนดบนพืน้ผวิทดสอบท่ีรฐับำลก�ำหนดไว้ คือ ยำง
มะตอย และคอนกรตี ยำงทีมี่เกรด C อำจเสียกำรทรงตัว
ขณะเบรกได้ง่ำย

เกรดบอกคุณภาพยาง (ถ้ามีติดตั้ง)
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9-10  ข้อมูลทางเทคนิค

 ค�าเตอืน :

เกรดของการไม่เสียการทรงตัวขณะเบรกทีใ่ห้กบัยางน้ีใช้
การทดสอบเบรกจากการวิง่ตรงไปข้างหน้า และจะไม่รวม
การเร่ง การเข้าโค้ง การเหนิน�า้ หรอืลกัษณะการไม่เสียการ
ทรงตวัสูงสดุ

เกรดของอณุหภมู ิ(Temperature )A, B และ C
เกรดของอณุหภมู ิ (Temperature) คอื A (สงูสุด), B, และ 
C แสดงถงึควำมต้ำนทำนของยำงต่อกำรเกดิควำมร้อน 
และควำมสำมำรถในกำรระบำยควำมร้อน เม่ือทดสอบ
ในสภำพท่ีก�ำหนดด้วยล้อทดสอบของห้องปฏิบัติกำร 
หำกยำงได้รบัควำมร้อนสงูต่อเน่ืองเป็นเวลำนำน จะท�ำให้
วสัดุของยำงเส่ือมคณุภำพ อำยกุำรใช้งำนน้อยลง อกีท้ัง
อณุหภมูท่ีิสูงเกนิไปอำจท�ำให้ยำงเสียหำยได้ในทนัท ี เกรด 
C แสดงถงึระดับประสิทธิภำพขัน้ต�ำ่ของยำงของรถยนต์
น่ังส่วนบุคคลตำมข้อบังคับในพืน้ที ่เกรด B และ A แสดง
ถงึประสิทธิภำพท่ีสูงกว่ำข้อก�ำหนดข้ันต�ำ่ของกฎหมำย
จำกกำรทดสอบในห้องปฏบัิติกำร

 ค�าเตอืน :

เกรดของอณุหภมูน้ีิใช้ได้เมือ่ยางอยูใ่นสภาพทีม่แีรงดันลม
ยางพอดี และไม่บรรทกุน�า้หนักมากเกนิไป การใช้ความเรว็
สูงเกนิไป แรงดันลมยางไม่เพียงพอ หรอืการบรรทกุน�า้
หนกัมากเกนิไป อย่างใดอย่างหน่ึงหรอืทัง้หมดอาจท�าให้
ความร้อนสะสม และท�าให้ยางเสียหายได้ในทนัที

หมายเลขยืนยันวิทยุและข้อมูล

ส�ำหรับประเทศไทย
อุปกรณ์โทรคมนำคมน้ีตรงตำมข้อก�ำหนดทำงด้ำน

เทคนิคของ NTC
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การเตรียมเครื่องมือและยางอะไหล่ ........................ 6 - 2
การตรวจสอบการท�างานของเข็มขัดนิรภัย ........... 1 - 10
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การรัดเข็มขัดนิรภัย ............................................. 1 - 10
การลากจูงที่นิสสันแนะน�า .................................... 6 - 10
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ข้อควรระวังในการใช้งาน .............................. 5 - 15
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(รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล) ............................................ 2  - 7
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ไฟเตือน ....................................................... 2 - 11

ไฟเตือนระบบเบรก ....................................... 2 - 11
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ข้อก�าหนดการบ�ารุงรักษา ...................................... 8 - 2
ข้อก�าหนดทางด้านกฏหมายส�าหรับ
การปรับไฟหน้า................................................... 8 - 28
ข้อควรระวังในการใช้เบาะนั่งส�าหรับเด็กทารกและเด็ก
เล็ก ..................................................................... 1 - 11
ข้อควรระวังในการลากจูง ..................................... 6 - 10
ข้อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
เสริม (SRS) ........................................................ 1 - 18
ข้อควรระวังในการควบคุมเบรก ........................... 5 - 16
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย .............................. 4 - 2
ข้อควรระวังเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์และขับขี่ ............. 5 - 2
ข้อแนะน�าเกี่ยวกับการใช้น�้ามันเชื้อเพลิง ................9 - 4
ขั้นตอนการซ่อมและการเปลี่ยน ........................... 1 - 22
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(รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน) .................................... 5 - 3

เครื่องยนต์ ............................................................9 - 6

เครื่องยนต์เบนซิน ................................................. 5 - 8

เครื่องยนต์ดีเซล .................................................... 5 - 8

เครื่องยนต์รุ่น QR20DE/QR25DE ......................... 8 - 6

เครื่องยนต์รุ่น YD25DDTi ..................................... 8 - 7

เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัด

นิรภัย (ถ้ามีติดตั้ง) ................................................ 1 - 9
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น�้ามันเกียร์อัตโนมัติ (ATF) .................................. 8 - 16

น�้ามันเชื้อเพลิง/น�้ามันหล่อลื่นและปริมาณ

ความจุที่แนะน�า .....................................................9 - 2 

น�้ามันเบรกและน�้ามันคลัตช์ (ถ้ามีติดตั้ง) .............. 8 - 15

น�้ามันพวงมาลัยพาวเวอร์ .................................... 8 - 16

น�้ายาล้างกระจก .................................................. 8 - 18

น�้ายาแอร์และน�้ามันหล่อลื่นระบบปรับอากาศ .........9 - 5
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น�้าหล่อเย็นเครื่องยนต์ ......................................... 5 - 18

ตารางการบ�ารุงรักษา ............................................ 8 - 2
แตร .................................................................... 2 - 20
ตัวเปิดล็อกเสริมของประตูท้าย (ถ้ามีติดตั้ง) ............ 3 - 8
ต�าแหน่งกุญแจ ...................................................... 5 - 7
ต�าแหน่งทางออกฉุกเฉิน ...................................... 6 - 13
ต�าแหน่งไฟ ......................................................... 8 - 26
ติดตั้งยางอะไหล.่................................................... 6 - 7
ใต้กระโปรงรถและตัวถังรถ .................................... 8 - 4
ใต้ท้องรถ .............................................................. 7 - 3
ตรวจสอบแป้นเบรก ............................................ 8 - 14
ตัวกรองอากาศ .................................................... 8 - 16
ตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย (DPF) (ถ้ามีติดตั้ง 
ส�าหรับรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล) .................................... 5 - 4
ตรวจสอบระดับน�้ากรดแบตเตอรี่ .......................... 8 - 21

ถ้ารถของคุณมีความร้อนสูงผิดปกติ ....................... 6 - 9
ถังดับเพลิง (ถ้ามีติดตั้ง) ....................................... 6 - 10

ที่วางแก้ว ............................................................ 2 - 24

ที่บังแดด ............................................................. 2 - 27

ท่อกั้น (ถ้ามีติดตั้งส�าหรับรุ่นที่ใช้ในฮ่องกง) .......... 2 - 26

โทรศัพท์ในรถยนต์ หรือวิทยุ CB ........................ 4  - 13

เบาะนั่งส�าหรับเด็ก .............................................. 1 - 11
เบาะนั่งส�าหรับเด็ก .............................................. 1 - 12
แบตเตอรี่ ............................................................ 5 - 18
แบบก้านเบรก .......................................................3 - 12 
แบบแป้นเหยียบเบรก ........................................... 3 - 12 
แบบหันหลังออก ................................................. 1 - 13
แบตเตอรี่ ............................................................ 8 - 20
แบตเตอรี่รถยนต์ ................................................. 8 - 20
ใบปัดน�้าฝน ......................................................... 8 - 17

การเปลี่ยน ................................................... 8 - 18
ใบปัดน�้าฝนกระจกบังลมด้านหลัง
(ถ้ามีติดตั้ง) .................................................. 8 - 18

ป
ประตูท้าย ............................................................. 3 - 7

ปุ่มเลือกช่วงคลื่นวิทยุ ............................................ 4 - 9

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่ส่งผลให้เกิดสนิม........ 7 - 4

ปัจจัยพื้นฐานที่มีส่วนท�าให้รถเป็นสนิม ................... 7 - 4

ประเภทของยาง .................................................. 8 - 30

ผ
แผงหน้าปัด ........................................................... 0 - 6

แผงหน้าปัด ........................................................... 2 - 2

 รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD) ................................ 2 - 2

แผ่นป้ายค่าความดันลมยาง.............................9 - 9

แผ่นป้ายค่าจ�าเพาะของเครื่องปรับ

อากาศ (ถ้ามีติดตั้ง) ...............................................9 - 9 
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ระบบกุญแจรีโมท (ถ้ามีติดตั้ง) ............................... 3 - 6
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner 
(ถ้ามีติดตั้ง) ......................................................... 1 - 19
ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) (ถ้ามีติดตั้ง) ...... 1 - 18
ระบบควบคุมการเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้า 
(ถ้ามีติดตั้ง) ......................................................... 8 - 22
ระบบเครื่องเสียง (ถ้ามีติดตั้ง) ................................ 4 - 6
ระบบเครื่องเสียง (ถ้ามีติดตั้ง) ................................ 4 - 8
ระบบช่วยเบรก (ถ้ามีติดตั้ง)................................. 5 - 17
ระบบเบรก .......................................................... 5 - 16
ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ ..................................... 5 - 16
ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ ....................................... 8 - 7
ระยะรันอิน ............................................................ 5 - 2
รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD) ........................................ 0 - 7
แรงดันลมยาง ...................................................... 5 - 15

มาตรวัดและเกจวัด ................................................ 0 - 8
มาตรวัดและเกจวัด ................................................ 2 - 3
มาตรวัดความเร็ว .................................................. 2 - 3

มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ .................................. 2 - 3
มาตรวัดระยะทางรวม ..................................... 2 - 6

เมื่อดึงสายเข็มขัดออกจากชุดดึงกลับอย่างเร็ว ...... 1 - 10
เมื่อขับรถเดินทางไกลไปต่างประเทศหรือ
จดทะเบียนที่ต่างประเทศ .......................................9 - 8

ฟิวส์ .................................................................... 8 - 22
ไฟแสดงต�าแหน่งเกยีร์อตัโนมตั ิ(รุน่เกยีร์อตัโนมตั)ิ .......... 2 - 5

ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้น (รุ่นเกียร์ธรรมดา) . 2 - 5
ไฟเตือน/ไฟแสดง และเสียงเตือน .................. 2 - 10
ไฟเตือนตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย (DPF) 
(ถ้ามีติดตั้ง ส�าหรับรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล) ......... 2 - 12
ไฟเตือนประตูเปิด ......................................... 2 - 12
ไฟเตือนแรงดันน�้ามันเครื่อง .......................... 2 - 12
ไฟเตือนน�้ามันเชื้อเพลิงมีระดับต�่า 
(ถ้ามีติดตั้ง) .................................................. 2 - 12
ไฟเตือนน�้ายาล้างกระจกมีระดับต�่า ................ 2 - 13
ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย .................................... 2 - 13
ไฟเตอืนความเรว็ [120 กม./ชม. (75 MPH)]
(ถ้ามีติดตั้ง) .................................................. 2 - 13
ไฟเตอืนระบบถงุลมเสรมิความปลอดภยั (SRS)
(ถ้ามีติดตั้ง) .................................................. 2 - 13

ฝาถังช่องเติมน�้ามันเชื้อเพลิง ................................. 3 - 9
ฝาปิดห้องเครื่องยนต์ ............................................. 8 - 5

ยางแบน ................................................................ 6 - 2
ยางส�าหรับทุกฤดู ................................................ 8 - 30
ยางเสียหายและสึกหรอ ....................................... 8 - 31
ยางอะไหล่ ............................................................ 6 - 4
ยางอะไหล่ .......................................................... 8 - 32

แผ่นป้ายรับรอง (ถ้ามีติดตั้ง) ..................................9 - 9

แผ่นป้ายหมายเลขประจ�ารถยนต์ (ถ้ามีติดตั้ง) ........9 - 8

แผ่นป้ายแสดงหมายเลขประจ�ารถ (VIN) 

(ถ้ามีติดตั้ง) ...........................................................9 - 8

ไฟเตือนมีน�้าในกรองเชื้อเพลิง 

(รุ ่นเครื่องยนต์ดีเซล) .................................... 2 - 13
ไฟแสดง ....................................................... 2 - 13
ไฟแสดงหัวเผา (รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล) ............. 2 - 13
ไฟแสดงการใช้ไฟสูง ..................................... 2 - 13
ไฟแสดงการท�างานผิดปกติของ
เครื่องยนต์ (MIL) ...................... .................. 2 - 14

ไฟแสดงโอเวอร์ไดร์ฟ OFF 

(รุ่นเกียร์อัตโนมัติ) ........................................ 2 - 14
ไฟแสดงระบบกันขโมย (ถ้ามีติดตั้ง) .............. 2 - 14
ไฟเตือนระบบเบรก (ABS) (ถ้ามีติดตั้ง) ......... 5 - 17

ไฟอ่านแผนที่ ...................................................... 2 - 27
ไฟเพดาน............................................................ 2 - 28
ไฟที่ส่วนเก็บสัมภาระ (ถ้ามีติดตั้ง) ....................... 2 - 28
ไฟส่องสว่าง ........................................................ 8 - 24
ไฟหน้า ............................................................... 8 - 24
ฟังก์ชันอัตโนมัติ .................................................. 2 - 21

โหมดส�าหรับหิมะ (ถ้ามีติดตั้ง) ............................. 5 - 13
สวิตช์โหมดส�าหรับหิมะ ................................. 5 - 13
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หญิงมีครรภ์ .......................................................... 1 - 9

หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ..................................... 2 - 4

หัวเทียน (รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน) .......................... 8 - 13

หัวเทียนชนิดเขี้ยวอิริเดียม .................................. 8 - 13

ห้องเครื่องยนต์ ...................................................... 0 - 9

ห้องโดยสาร .......................................................... 0 - 5

ห้องโดยสาร ........................................................ 8 - 23

หมายเลขเครื่องยนต.์.............................................9 - 8

หมายเลขประจ�ารถยนต์ .........................................9 - 8

หมายเลขประจ�ารถ (หมายเลขแชสซี) ....................9 - 8

หมายเลขยืนยันวิทยุและข้อมูล .............................9 - 10

หมอนพิงศีรษะ (ถ้ามีติดตั้ง) ................................... 1 - 6

หม้อลมเบรก ....................................................... 8 - 15

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน ....................... 2 -14

สตาร์ทเครื่องยนต์ ................................................. 5 - 8

เครื่องยนต์รุ่น QR20DE/QR25DE .................. 0 - 9

เครื่องยนต์รุ่น YD25DDTi ............................. 0 - 10

สถานที่สามารถน�ารถเข้ารับบริการ ........................ 8 - 2

สวิตช์กุญแจ .......................................................... 5 - 6

สวิตช์ท�าความร้อน (ส�าหรับเครื่องยนต์ดีเซล) ......... 4 - 5

สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน ......................................... 6 - 2

สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว ....................... 2 - 15

ล็อกประตู ............................................................. 3 - 3
ประตูหน้า ....................................................... 3 - 3
ประตูเลื่อน ...................................................... 3 - 3
ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง (ถ้ามีติดตั้ง) ...... 3 - 7
ล็อกหรือปลดล็อกประตูท้าย ............................ 3 - 7

ล็อกพวงมาลัย ....................................................... 5 - 7
ล้อ ........................................................................ 7 - 3
ล้อและยาง .......................................................... 8 - 30
ล้อและยาง ............................................................9 - 6

วงพวงมาลัย ........................................................ 3 - 10
วิธีทุบกระจกทางออกฉุกเฉิน ............................... 6 - 13 

วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล่น CD .......................... 4  - 10

สวิตช์ไฟหน้า ...................................................... 2 - 15

สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยว  ....................................... 2 - 17

สวิตช์ไฟตัดหมอก (ถ้ามีติดตั้ง) .......... ......2 - 17, 2 - 19 

ไฟตัดหมอกหน้า ................................................. 2 - 17

สวิตช์ที่ปัดน�้าฝนและที่ฉีดน�้าล้าง

กระจกหลัง (ถ้ามีติดตั้ง) ....................................... 2 - 19

สวิตช์ไล่ฝ้า (ถ้ามีติดตั้ง) ....................................... 2 - 19

สายพาน ............................................................. 8 - 13

เสาอากาศ ............................................................. 4 - 7

ส�าหรับประเทศไทย .............................................9 - 10

อ
อายุยาง .............................................................. 8 - 31

อุปกรณ์พิเศษส�าหรับฤดูหนาว ............................. 5 - 19

อุณหภูมิ ................................................................ 7 - 4
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