ค�ำน�ำ

ขอแสดงความขอบคุณต่อท่านผู้มีอุปการะคุณที่ได้กรุณาเลือกใช้รถนิสสันรถคันนี้เราส่งมอบให้ท่านด้วยความมั่นใจเพราะผลิตขึ้นด้วยเทคนิคการผลิตที่ทันสมัยใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ตลอดจนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด
คู่มือฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจถึงวิธีการใช้ และบ�ำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ซึ่งจะท�ำให้รถของท่านอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
และมีอายุการใช้งานทนทาน ก่อนการใช้งานรถยนต์ของท่าน กรุณาอ่านหนังสือคู่มือผู้ใช้รถให้ครบถ้วน
หนังสือคู่มือการรับประกัน & การบ�ำรุงรักษาจะถูกจัดให้แยกต่างหาก ซึ่งอธิบายรายละเอียดและหลักเกณฑ์การรับประกันอย่างครบถ้วน
ศูนย์บริการนิสสันรู้ซึ้งถึงรายละเอียดของรถท่านดีที่สุด หากท่านต้องการน�ำรถเข้ารับบริการ หรือเมื่อท่านมีปัญหาบางสิ่งเกี่ยวกับรถ ทางศูนย์บริการของเรายินดีที่จะบริการ
ให้เสมอ

ข้อมูลส�ำคัญเพื่อความปลอดภัย

ดังนัน้ ท่านอาจพบว่าข้อมูลของตัวเลือกบางอย่างไม่มใี น
รถของท่าน
เตือนความจ�ำเพื่อความปลอดภัย
ข้อมูลค่าจ�ำเพาะและภาพประกอบทั้งหมดในคู่มือเล่ม
การปฏิบัติตามกฎการขับขี่ที่ส�ำคัญต่อไปนี้จะช่วยให้ นีจ้ ะใช้ได้ ณ เวลาทีพ่ มิ พ์ นิสสันขอสงวนสิทธิใ์ นการ
ท่านและผู้โดยสารสามารถใช้รถได้ด้วยความปลอดภัย เปลีย่ นแปลงค่าจ�ำเพาะ หรือ การออกแบบโดยไม่ตอ้ ง
•• ห้ามขับรถขณะมึนเมาหรืออยู่ภายใต้ฤทธิ์ยาที่มีผล แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ต่อระบบประสาท
การปรับแต่งรถของท่าน
•• อย่าใช้ความเร็วเกินกว่าทีก่ ฎหมายก�ำหนด
•• คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ และใช้เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก รถยนต์คนั นีไ้ ม่ควรถูกปรับแต่ง การปรับแต่งรถอาจส่ง
ทีเ่ หมาะสม เด็กทีอ่ ายุระหว่าง 9 - 12 ขวบ ควร ผลต่อสมรรถนะการท�ำงาน ความปลอดภัยหรือความ
นั่งที่เบาะนั่งด้านหลังต้องให้ข้อมูลการใช้รถอย่าง คงทน และอาจเป็นการกระท�ำผิดต่อกฏหมาย นอกจาก
ปลอดภัยกับผูใ้ ช้รถทุกท่านอย่างสม�ำ่ เสมอ
นัน้ ปัญหาด้านสมรรถนะหรือความเสียหายอันเกิดจาก
•• ต้องทบทวนข้อมูลการใช้รถอย่างปลอดภัยในสมุด การปรับแต่งรถ อาจไม่อยูใ่ นเงือ่ นไขการรับประกันของ
คูม่ อื อย่างสม�ำ่ เสมอ
นิสสัน

ขับขี่ เพือ่ เป็นการสร้างความคุน้ เคยกับระบบควบคุม
และการบ�ำรุงรักษาทีจ่ ำ� เป็น ซึง่ จะช่วยให้ทา่ นท�ำงานกับ
รถยนต์ได้อย่างปลอดภัยตลอด

คู่มือเล่มนี้จะใช้สัญลักษณ์
ตามด้วยค�ำว่า
ค�ำเตือน สัญลักษณ์นี้จะใช้บ่งชี้ถึงการกระท�ำที่เป็น
อันตราย และอาจส่งผลให้ถึงแก่ความตายหรือการได้
รับบาดเจ็บที่รุนแรงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง
จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ำงานที่ระบุไว้อย่างถูก
ต้องสมบูรณ์
สัญลักษณ์
ตามด้วยค�ำว่า ข้อควรระวัง ใช้ในคู่มือ
เล่มนี้เพื่อบ่งชี้ถึงการกระท�ำที่เป็นอันตราย และอาจ
ส่งผลกระทบหรือการได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อบุคคล
และรถยนต์ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง จะต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนการท�ำงานที่ระบุไว้อย่างถูกต้อง
การอ่านคู่มือ
โปรดอ่านเพื่อขับรถอย่างปลอดภัย
คู่มือเล่มนี้จะมีข้อมูลของตัวเลือกทั้งหมดที่มีในรถรุ่นนี้ กรุณาอ่านคูม่ อื การใช้งานรถยนต์ให้ถถี่ ว้ น ก่อนท�ำการ สมบูรณ์
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SIC0697
ถ้าท่านเห็นสัญลักษณ์นี้ หมายความว่า “ห้ามท�ำสิ่งนี้”
หรือ “ห้ามให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น”
ถ้าท่านเห็นสัญลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับสัญลักษณ์เหล่านี้
ในภาพประกอบ หมายความว่า ลูกศรชีไ้ ปทิศทางด้าน
หน้าของรถยนต์
ลูกศรในภาพประกอบทีค่ ล้ายคลึงกับลูกศรเหล่านี้ บ่งชี้
ถึงการเคลือ่ นไหวหรือการกระท�ำ
ลู ก ศรในภาพประกอบที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ลู ก ศรเหล่ า นี้
หมายถึง ให้สนใจไปยังหัวข้อทีอ่ ยูใ่ นรูปภาพ
Ⓒ 2012 NISSAN MOTOR CO., LTD.
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ความปลอดภัย เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)
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เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความ
ปลอดภัยเสริม

JVC0401X

1. เข็มขัดนิรภัย
– แบบยึดสามจุด (หน้า 1-9)
– แบบยึดสองจุด (หน้า 1-10)
– ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner* (หน้า
1-21)
– การซ่อมบ�ำรุง (หน้า 1-11)
2. ถุ ง ลมเสริ ม ความปลอดภั ย หน้ า ด้ า นผู ้ โ ดยสาร*
(หน้า 1-18)
0-2 สารบัญภาพประกอบ
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3. ถุงลมเสริมความปลอดภัยหน้าด้านคนขับ* (หน้า
1-18)
4. เบาะนั่งด้านหลัง*
– การปรับตั้ง (หน้า 1-3)
– การพับ (หน้า 1-4)
– เบาะนั่งส�ำรอง* (หน้า 1-5)
– เบาะนั่งส�ำหรับเด็ก (หน้า 1-11)
5. หมอนพิงศีรษะ* (หน้า1-6 )

6. เบาะนั่งกลางด้านหน้า* (หน้า 1-2)
7. เบาะนัง่ ด้านหน้า (หน้า 1-2)
*: ถ้ามีติดตั้ง

21/3/2556 16:58:02

ด้านหน้า ภายนอก

10. ยาง
– ยางและล้อ (หน้า 8-30)
– ยางแบน (หน้า 6-2)
– ค่าจ�ำเพาะ (หน้า 9-6)
11.ไฟหน้า/สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟหรี่ การท�ำงานของ
สวิตช์ (หน้า 2-15 )
– การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน้า 8-24)
12. ไฟตัดหมอก*
– การท�ำงานของสวิตช์ (หน้า 2-17)
– การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน้า 8-24)
13. ห่วงส�ำหรับลากจูง (หน้า 6-10)
*: ถ้ามีติดตั้ง

JVC0260X

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กระจกหน้าต่างไฟฟ้า* (หน้า 2-21)
หน้าต่าง (หน้า 2-20 )
เสาอากาศ (หน้า 4-7)
กระจกมองข้าง (หน้า 3-10)
กระจกส่องกันชนหน้า* (หน้า 3-11)
ที่ปัดน�้ำฝนและฉีดน�้ำล้างกระจก
– การท�ำงานของสวิตช์ (หน้า 2-18)
– การเปลี่ยนใบปัดน�้ำฝน (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 )
สารบัญภาพประกอบ 0-3
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ด้านหลัง ภายนอก

*: ถ้ามีติดตั้ง

JVC0260X

1.
2.
3.
4.

ทางออกฉุกเฉิน* (หน้า 6-12 )
ไล่ฝ้ากระจกหลัง* (หน้า 2-19)
ไฟเบรกพิเศษ (หน้า 8-24)
ที่ปัดน�้ำฝนและฉีดน�้ำล้างกระจกหลัง*
– การท�ำงานของสวิตช์ (หน้า 2-18 )
– การเปลี่ยนใบปัดน�้ำฝน (หน้า 8-18)
5. กระจกส่องท้ายรถเวลาถอยหลัง* (หน้า3-12)

6. ฝาปิดช่องเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง
– การท�ำงาน (หน้า 3-9)
– ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง (หน้า
9-2)
7. ชุดไฟท้าย (การเปลี่ยนหลอดไฟ) (หน้า 8-24)
8. จุดส�ำหรับลากจูง (หน้า 6-11)
9. ประตูท้าย (หน้า 3-8 )

0-4 สารบัญภาพประกอบ
1.indd 4
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ห้องโดยสาร

15.เบรกมือ (แบบแท่ง)
– การท�ำงาน (หน้า 3-12)
– การจอด (หน้า 5-13)
– การซ่อมบ�ำรุง (หน้า 8-14)
*: ถ้ามีติดตั้ง

JVC0404X

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ไฟในห้องสัมภาระ* (หน้า 2-28)
ค้อนส�ำหรับทางออกฉุกเฉิน* (หน้า 6-12)
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร (หน้า 2-28)
สวิตช์เครื่องปรับอากาศด้านหลัง* (หน้า 4-5)
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า* (หน้า 2-19)
ปุ่มล็อกประตูด้านใน (หน้า 3-3)
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)
สารบัญภาพประกอบ 0-5
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แผงหน้าปัด

รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD)

JVI0422X
1. ช่องลมข้าง (หน้า 4-2 )
2. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านผู้โดยสาร*(หน้า
1-18) หรือกล่องเก็บของด้านบน (หน้า 2-24)
3. ที่วางแก้ว (หน้า 2-24)
4. สวิตช์เครื่องปรับอากาศด้านหลัง* (หน้า 4-5)
5. ระบบปรับอากาศและเครือ่ งท�ำความร้อน*(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�้ำฝนและฉีดน�้ำล้างกระจก (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. สวิ ต ช์ โ หมดส� ำ หรั บ หิ ม ะ(รุ ่ น เกี ย ร์ อั ต โนมั ติ )
(หน้า 5-13 )
20. คันล็อกปรับระดับพวงมาลัย (หน้า 3-10)
21. สวิตช์เปิดฝาช่องเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง* (หน้า 3-9)
22. สวิตช์ท�ำความร้อน(รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล)*(หน้า
4-5)
23. สวิตช์ตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย (DPF) (รุ่นเครื่องยนต์
ดีเซล)* (หน้า 5-4)
24. ควบคุมระดับไฟหน้า* (หน้า 2-16)
25. สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้าง* (หน้า 3-10)
*: ถ้ามีติดตั้ง

0-6 สารบัญภาพประกอบ
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มาตรวัดและเกจวัด

1.
2.
3.
4.
5.

มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ (หน้า 2-3)
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ (หน้า 2-4)
มาตรวัดความเร็ว (หน้า 2-3)
ไฟเตือน/ไฟแสดง (หน้า 2-10)
สวิตช์ควบคุมความสว่ า งของแผงหน้ า ปั ด(หน้ า
2-9)/ปุ ่ ม ปรั บ นาฬิ ก า*(หน้ า 2-22)/สวิ ต ช์ โ หมด
คอมพิวเตอร์ระยะทาง (หน้า 2-5 )

JVC0262X
6. สวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง (หน้า 2-5 )/
สวิตช์รีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว (หน้า 2-3)
*: ถ้ามีติดตั้ง

สารบัญภาพประกอบ 0-7
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ห้องเครื่องยนต์

เครื่องยนต์รุ่น QR20DE/QR25DE

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

JVC0279X
6.กระปุกน�้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ (หน้า 8-16)
7.ฝาหม้อน�้ำ (หน้า 8-7)
8.ถังพักน�้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ (หน้า 8-8 )
9.สายพาน (หน้า 8-13)

0-8 สารบัญภาพประกอบ
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เครื่องยนต์รุ่น YD25DDTi

JVM0124X
1.กรองอากาศ (หน้า 8-16)
2.ปั้มเลี้ยง (หน้า 8-11)
3.กรองน�้ำมันเชื้อเพลิง (หน้า 8-11)
4.ก้านวัดระดับน�้ำมันเครื่อง (หน้า 8-8)
5.ฝาปิดช่องเติมน�้ำมันเครื่อง (หน้า 8-9)

6.แบตเตอรี่ (หน้า 8-20)
7.กล่องฟิวส์/สายฟิวส์ (หน้า 8-22)
8.กระปุกน�้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ (หน้า 8-16)
9.ฝาหม้อน�้ำ (หน้า 8-7)
10.ถังพักน�้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ (หน้า 8-8)
11.สายพาน (หน้า 8-13 )
สารบัญภาพประกอบ 0-9
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1 ความปลอดภัย เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัย
เสริม (SRS)
เบาะนั่ง.............................................................................................................1 - 2
เบาะหน้า. ................................................................................................1 - 2
การพับเบาะนั่งกลางด้านหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)...............................................1 - 3
การปรับเอน.............................................................................................1 - 4
การพับเบาะหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)...................................................................1 - 4
เบาะนั่งส�ำรอง (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
หญิงมีครรภ์.............................................................................................1 - 9
เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย (ถ้ามีติดตั้ง)...............................1 - 9
การเลือกชุดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง...........................................................1 - 9
เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด. ......................................................................1 - 9
การรัดเข็มขัดนิรภัย........................................................................................1 - 10
การปลดเข็มขัดนิรภัยกดปุ่มบนหัวเข็มขัด .....................................................1 - 10
การตรวจสอบการท�ำงานของเข็มขัดนิรภัย. ...................................................1 - 10
เมื่อดึงสายเข็มขัดออกจากชุดดึงกลับอย่างเร็ว. ......................................1 - 10
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เบาะนั่ง

การปรับเบาะนั่งด้วยตัวเอง
ค�ำเตือน :
หลังจากปรับเบาะนั่งแล้ว ให้ลองขยับเบาะนั่งเบาๆ
เพื่อให้แน่ใจว่าเบาะล็อกแน่นแล้ว ถ้าเบาะล็อกไม่แน่น
เบาะอาจเลื่อนกะทันหันท�ำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้
SSS0133A

ค�ำเตือน :
• ห้ า มขั บ และ/หรื อ นั่ ง รถยนต์ ข ณะที่ พ นั ก พิ ง
ปรับเอนไปด้านหลัง เพราะสามารถเกิดอันตรายได้
เนื่ อ งจากสายเข็ ม ขั ด ช่ ว งไหล่ จ ะไม่ พ าดผ่ า น
ล�ำตัวอย่างเหมาะสม เมื่อเกิดอุบัติเหตุ คุณและ
ผู้โดยสารอาจถูกฟาดด้วยสายเข็มขัดช่วงไหล่ได้
ซึ่งจะท�ำให้ได้รับบาดเจ็บที่คอ หรือบริเวณอื่นที่
เป็นอันตราย
• นอกจากนี้ คุณและผู้โดยสารยังอาจลื่นไถลไปใต้
สายเข็ ม ขั ด ช่ ว งหน้ า ตั ก อาจท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ บาด
เจ็บรุนแรงได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตราย
ดั ง กล่ า วขณะที่ ร ถก� ำ ลั ง แล่ น พนั ก พิ ง หลั ง ควร
อยู่ในต�ำแหน่งตั้งตรงให้นั่งเอนหลังชิดกับพนักพิง
เสมอ และปรับเข็มขัดนิรภัยให้เหมาะสม (โปรดดู
ที่ 1-7 )

ข้อควรระวัง :
เมื่อปรับต�ำแหน่งเบาะนั่ง ให้แน่ใจว่าไม่ได้สัมผัสถูก
ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสีย
หายและ/หรือได้รับบาดเจ็บ

เบาะหน้า
ค�ำเตือน :
ไม่ควรปรับเบาะนั่งคนขับขณะขับขี่ เพื่อให้คนขับมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ
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เบาะหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)
การปรับเบาะนั่งด้วยตัวเอง (ถ้ามีติดตั้ง)

JVR0093X
การเลื่อนไปด้านหน้าและด้านหลัง (ถ้ามีติดตั้ง) :
1 ดันคันปรับขึ้น ①
2.เลื่อนเบาะนั่งไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการ
3.ปล่อยคันปรับลงเพื่อล็อกเบาะนั่งให้อยู่ในต�ำแหน่ง
การปรับเอน :
1.ดึงคันปรับขึ้น ②
2.เอนพนักพิงหลังไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการ
3.ปล่ อ ยคั น ปรั บ ลงเพื่ อ ล็ อ กพนั ก พิ ง หลั ง ให้ อ ยู ่ ใ น
ต�ำแหน่งการปรับเอนนี้

การพับเบาะนัง่ กลางด้านหน้า (ถ้ามีตดิ ตัง้ )

สามารถใช้เพื่อปรับพนักพิงหลังให้เหมาะสมกับคน
นั่งที่มีขนาดร่างกายต่างกัน เพื่อช่วยให้คาดเข็มขัด
นิรภัยได้พอดี (โปรดดูที่ 1-7 )
อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให้คนนั่งได้ผ่อนคลายขณะ
ที่จอดรถ
องศาในการปรับเอนพนักพิงหลังขึ้นอยู่กับรุ่นรถ และ
ต�ำแหน่งเลื่อนของเบาะนั่ง

ในการพับพนักพิงหลังลง ให้ดึงคันล็อก ① และพับ
พนักพิงหลังลง ②
ในการยกพนักพิงหลังขึ้น ให้กดคันล็อก ① และดึง
พนักพิงหลังขึ้น

ค�ำเตือน :
หลังจากปรับเบาะนัง่ แล้ว ให้ลองขยับเบาะนัง่ เบาๆ เพือ่
ให้แน่ใจว่าเบาะล็อกแน่นแล้ว ถ้าเบาะล็อกไม่แน่น เบาะ
อาจเลือ่ นกะทันหันท�ำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้

SPA1366A
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การปรับเอน

1. ดึงคันปรับ ①
2. เอนพนักพิงหลังไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการ
3. ปล่ อ ยคั น ปรั บ ลงเพื่ อ ล็ อ กพนั ก พิ ง หลั ง ให้ อ ยู ่ ใ น
ต�ำแหน่งการปรับเอนนี้
สามารถใช้เพื่อปรับพนักพิงหลังให้เหมาะสมกับคนนั่ง
ทีม่ ขี นาดร่างกายต่างกัน เพือ่ ช่วยให้คาดเข็มขัดนิรภัยได้
พอดี (โปรดดูที่ 1-7 )
อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให้คนนั่งได้ผ่อนคลายขณะที่
จอดรถ

การพับเบาะหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)

ค�ำเตือน :
• ระมัดระวังอย่าให้เข็มขัดนิรภัยเสียหายขณะพับ
เบาะหลัง
• ห้ามให้ผู้โดยสารนั่งในห้องเก็บสัมภาระหรือเบาะ
หลัง เมือ่ พับเบาะหลังลงอยู่ การใช้พนื้ ทีเ่ หล่านีโ้ ดย
ไม่มเี ครือ่ งป้องกันทีเ่ หมาะสม อาจท�ำให้บาดเจ็บร้าย

แบบ A

JVR0090X
แรงเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ หรือขณะหยุดรถกะทันหันได้
• ไม่ควรพับเบาะหลังขณะรถยนต์กำ� ลังเคลือ่ นที่
• ห้ามพับเบาะหลังเมื่อมีคนนั่งอยู่บริเวณเบาะหลัง
หรือมีสมั ภาระวางอยูบ่ นเบาะหลัง
•• มัดสัมภาระทุกชิ้ น ให้ มั่น คง เพื่ อ ป้ อ งกั น การเลื่ อ น
หรือ เคลื่ อ นที่ ห้ามวางสัมภาระให้สงู กว่าพนักพิง
หลัง
•• เมื่อเลื่อนเบาะนั่งกลับเข้าต�ำแหน่งเดิม ให้แน่ใจ
ว่าอยูใ่ นต�ำแหน่งทีล่ อ็ กอย่างแน่นหนา หากไม่ล็อก
อย่างแน่นหนา ผู้โดยสารอาจบาดเจ็บในอุบตั เิ หตุ
หรือขณะทีห่ ยุดกะทันหัน
•• ติดตัง้ หมอนพิงศีรษะ (ถ้ามีตดิ ตัง้ ) กลับเข้าทีใ่ ห้แน่น
เพื่อป้องกันไม่ให้กระเด็นจากการหยุดกะทันหัน
หรืออุบัติเหตุ
•• ควรปรับหมอนพิงศีรษะ (ถ้ามีติดตั้ง) ให้ถกู ต้อง
เนือ่ งจากจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บกล้ามเนือ้ ได้ควร
เปลีย่ นและปรับให้เหมาะสมทุกครัง้ เมือ่ ถูกถอดออก
ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

JVR0092X

1-4 ความปลอดภัย - เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)
1.indd 4

21/3/2556 16:58:04

1. ดึงคันล็อก ① และพับพนักพิงหลังลง ②
2. ดึงคันล็อก ③ จากนัน้ ยกเบาะนัง่ ขึน้ และพับมาด้าน
หน้า ④
3. พับขาตัง้ ⑤ ของเบาะนัง่ ลง

เบาะนั่งส�ำรอง (ถ้ามีติดตั้ง)

แบบ C

แบบ B

SPA1326

JVR0167X
ดึงคันล็อก ① และพับพนักพิงหลังลง ②

ข้อควรระวัง :
•• ควรใช้ ง านเบาะนั่ ง ส� ำ รองเมื่ อ รถยนต์ ห ยุ ด นิ่ ง
ระมัดระวังอย่าให้หนีบมือและหลีกเลี่ยงการบาด
เจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ
•• ระวั ง อย่ า ให้ เ ท้ า ถู ก หนี บ ระหว่ า งขาตั้ ง เบาะนั่ ง
และพื้น เพราะขาตั้งเบาะนั่งจะกางออกเองโดย
อัตโนมัติเมื่อดึงเบาะนั่งลง
1. ดึงเบาะนัง่ ส�ำรองลง ①
2. ยกพนักพิงหลังขึน้ ②

JVR0091X
ดึงคันล็อก ① และพับพนักพิงหลังลง ②
ความปลอดภัย - เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) 1-5
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หมอนพิงศีรษะ (ถ้ามีติดตั้ง)

การปรับตั้ง (ถ้ามีติดตั้ง)

SSS0287
ค�ำเตือน :
ห้ามขับรถและ/หรือนัง่ รถโดยไม่มหี มอนพิงศีรษะ เพราะ
สามารถเกิดอันตรายได้ ควรปรับหมอนพิงศีรษะให้ถกู
ต้อง เนือ่ งจากจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุได้
มาก ตรวจสอบความสูงของหมอนพิงศีรษะ หากมีผใู้ ช้
ก่อนหน้า

SSS0288
1. ดึงหมอนพิงศีรษะขึน้ ไปยังต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสม
2. ดันปุม่ ล็อกลงไป ① และกดทีพ่ งิ ศีรษะลงไปให้อยู่
ในต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสม

การปรับหมอนพิงศีรษะทีถ่ กู ต้อง ดังแสดงในภาพ
ปรับหมอนพิงศีรษะจนกระทั่งกึ่งกลางของหมอนพิง
ศีรษะอยูร่ ะดับเดียวกับกึง่ กลางหู
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เข็มขัดนิรภัย

ข้อควรระวังในการใช้เข็มขัดนิรภัย

การคาดเข็มขัดนิรภัยทีป่ รับอย่างถูกต้อง และนัง่ หลังตรง
และชิดกับพนักพิงหลัง จะช่วยลดโอกาสทีจ่ ะได้รบั บาด
เจ็บหรือเสียชีวติ และ/หรือช่วยลดระดับความรุนแรงลง
ได้อย่างมาก นิสสันขอแนะน�ำให้คนขับและผู้โดยสาร
ทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครัง้ ทีเ่ ดินทาง แม้วา่ ต�ำแหน่ง
ที่นั่งนั้นจะมีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู่แล้ว
ก็ตาม

SSS0134A

SSS0136A

SSS0014

SSS0016
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•• คนขับและผูโ้ ดยสารทุกคนทีน่ งั่ อยูใ่ นรถ ควรคาด
ค�ำเตือน:
เข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลา เด็กควรได้รับการดูแล
•• เข็มขัดนิรภัยได้รับการออกแบบมาให้คาดแนบกับ
เรือ่ งความปลอดภัยอย่างถูกต้องบนเบาะนัง่ ด้านหลัง
โครงสร้างกระดูกของร่างกาย และควรจะคาดผ่าน
และหากเป็นไปได้ ให้เด็กนั่งในเบาะนั่งส�ำหรับเด็ก
ด้านหน้าของกระดูก เชิ งกราน หรื อกั บกระดู ก •• ห้ามพาดเข็มขัดไว้ด้านหลังล�ำตัวหรือพาดไว้ในใต้
เชิงกราน, หน้าอก และช่วงไหล่, และต้องไม่ให้สาย
วงแขนให้คาดสายเข็มขัดช่วงไหล่ผ่านบนไหล่และ
เข็มขัดช่วงหน้าตักคาดผ่านบริเวณท้องน้อย ถ้าคาด
หน้าอกเสมอ สายเข็มขัดควรอยู่ห่างจากใบหน้า
เข็มขัดนิรภัยไม่ถูกต้อง อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ
และล�ำคอ แต่ไม่หลุดออกจากไหล่ ถ้าคาดเข็มขัด
ที่รนุ แรงได้
นิรภัยไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง
•• จัดต�ำแหน่งสายเข็มขัดช่วงหน้าตักไว้ให้พาดต�ำ่ และ
ได้
แนบรอบสะโพกเท่าทีท่ ำ� ได้ แต่ไม่ใช่คาดทีเ่ อว การ •• ห้ามท�ำการดัดแปลงหรือแต่งเติมใดๆ ด้วยตัวเอง
คาดสายเข็มขัดช่วงหน้าตักสูงเกินไป จะเพิ่มความ
เนื่องจากจะไปขัดขวางการท�ำงานของตัวปรับตึง
เสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บภายในร่างกายในกรณีที่เกิด
เข็มขัดนิรภัย หรือขัดขวางการปรับความตึงสาย
อุบตั เิ หตุ
เข็มขัดนิรภัย
•• ห้ า มใช้ เ ข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย เส้ น เดี ย วกั น คาดผ่ า นคน •• ควรท�ำการดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย เพือ่ หลีกเลีย่ งไม่
มากกว่าหนึ่งคนเข็มขัดหนึ่งเส้นต้องใช้กับคนคน
ให้สายเข็มขัดเปือ้ นน�ำ้ ยาขัดสี, น�ำ้ มัน, สารเคมี และ
เดียวเท่านั้น การคาดเข็มขัดนิรภัยผ่านเด็กซึ่งนั่งอยู่
โดยเฉพาะกรดแบตเตอรีว่ ธิ ที ำ� ความสะอาดทีถ่ กู ต้อง
บนตักผู้ใหญ่จะเป็นอันตรายได้
คือใช้น�้ำสบู่อ่อน ควรเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยเส้นใหม่
•• ห้ามมีผู้โดยสารภายในรถมากกว่าจ�ำนวนเข็มขัด •• ถ้าสายเข็มขัดลุ่ยเป็นฝอย, มีคราบสะสม หรือเสีย
นิรภัย
หายหากถูกใช้งานในการชนที่รุนแรง จ�ำเป็นต้อง
•• ห้ามคาดเข็มขัดนิรภัยกลับด้าน ไม่ควรคาดสายเข็มขัด
เปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยทั้งชุด
ทีบ่ ดิ เป็นเกลียว ซึง่ จะท�ำให้ประสิทธิภาพลดลง
•• แม้ว่าความเสียหายนั้นจะไม่เด่นชัดก็ตามควรให้
•• ควรปรับเข็มขัดนิรภัยให้แนบกับล�ำตัวที่สุดเท่าที่
ศูนย์บริการนิสสันตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัย รวม
ท�ำได้โดยไม่อึดอัด เพื่อให้สามารถท�ำการป้องกันได้
ทั้งชุดดึงกลับและอุปกรณ์ติดตั้งหลังจากที่มีการชน
ตามที่ได้รับการออกแบบมา สายเข็มขัดที่หย่อนจะ
เกิดขึ้นนิสสันขอแนะน�ำให้เปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัย
ลดประสิทธิภาพในการป้องกันลงอย่างมาก
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ทุกชุดทีม่ กี ารใช้งานในขณะทีเ่ กิดการชน เว้นแต่จะ
เป็นการชนเบาและเข็มขัดไม่มีร่องรอยความเสีย
หาย และยังสามารถท�ำงานได้อย่างถูกต้อง นอกจาก
นี้ ควรตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัยทีไ่ ม่ได้ใช้งานขณะ
ทีเ่ กิดการชน และเมือ่ จ�ำเป็น ให้เปลีย่ นใหม่ ถ้าพบ
ความเสียหายหรือท�ำงานไม่ถกู ต้อง
•• เมือ่ เข็มขัดนิรภัยแบบ pre-tensioner (ถ้ามีตดิ ตัง้ )
ถูกใช้งานไปแล้ว ไม่ควรที่จะน�ำกลับมาใช้ใหม่อีก
ต้องเปลีย่ นใหม่พร้อมกับชุดดึงกลับ กรุณาติดต่อ
ศูนย์บริการนิสสัน
•• การถอดและติดตั้งส่วนประกอบของระบบเข็มขัด
นิรภัยแบบpre-tensioner (ถ้ามีติดตั้ง) ควรด�ำเนิน
การโดยศูนย์บริการนิสสัน

ความปลอดภัยของเด็ก
ค�ำเตือน :
•• ความปลอดภัยส�ำหรับเด็กทารกและเด็กเล็กต้องได้
รับการดูแลเป็นพิเศษ เข็มขัดนิรภัยของรถอาจ
มีขนาดที่ไม่พอดีกับตัวเด็ก สายเข็มขัดช่วงไหล่
อาจพาดมาอยู่ใกล้ใบหน้าหรือล�ำคอมากเกินไปสาย
เข็มขัดช่วงหน้าตักอาจไม่แนบผ่านกระดูกสะโพกที่
มีขนาดเล็กของเด็กได้พอดี หากเกิดอุบัติเหตุเข็มขัด
นิรภัยที่มีขนาดไม่ถูกต้องพอดี อาจท�ำให้เกิดการ
บาดเจ็บรุนแรงหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตได้
•• ให้ใช้เบาะนั่งส�ำหรับเด็กที่เหมาะสมเสมอ
เด็กต้องการผู้ใหญ่ช่วยในการป้องกัน โดยเด็กต้องได้
รับการปกป้องอย่างถูกต้อง การปกป้องทีถ่ กู ต้องจะขึน้
อยูก่ บั ขนาดของเด็ก

21/3/2556 16:58:05

ทารกและเด็กเล็ก

จ�ำหน่ายทั่วไป) เบาะนั่งเสริมจะช่วยยกตัวเด็กจนสาย เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย (ถ้ามี
เข็มขัดช่วงไหล่อยู่ในต�ำแหน่งที่เหมาะสม ผ่านท่อน ติดตัง้ )
บนช่วงกลางไหล่ และสายเข็มขัดช่วงหน้าตักพาดต�่ำ การเลือกชุดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้อง
แนบกั บ สะโพก เบาะนั่ ง เสริ มควรมี ข นาดพอดี กั บ
เบาะนั่งในรถด้วย เมื่อเด็กโตขึ้นจนสายเข็มขัดไม่อยู่
ใกล้ ใ บหน้ าหรื อ ล� ำ คออี ก ต่ อ ไป ให้ ค าดเข็ มขั ด โดย
ไม่ต้องใช้เบาะนั่งเสริม และถ้าเป็นไปได้ ควรใช้
SSS0099 เบาะนั่งส�ำหรับเด็กโตที่มีให้เลือกหลายแบบเพื่อความ
นิ ส สั น ขอแนะน� ำ ให้ ท ารกและเด็ ก นั่ ง ในเบาะนั่ ง ปลอดภัยสูงสุด
ส�ำหรับเด็ก คุณควรเลือกเบาะนั่งส�ำหรับเด็กที่มีขนาด
SSS0616
เหมาะสมกับรถและเด็ก และควรท�ำการติดตั้งและใช้ หญิงมีครรภ์
หัวเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลาง Ⓐ หรือทั้งหัว
นิ ส สั น ขอแนะน� ำ ให้ ห ญิ ง มี ค รรภ์ ค าดเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย เข็มขัดนิ ร ภั ย และลิ้ น Ⓑ จะมี สั ญ ลั ก ษณ์ CENTER
งานตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตทุกครั้ง
โดยควรคาดเข็มขัดให้แนบตัว และพาดสายเข็มขัด ติ ด ไว้ ลิ้นเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางสามารถล็อก
ช่วงหน้าตักให้ต�่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ไว้บริเวณรอบ เข้ากับหัวเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางเท่านั้น
เด็กโต
สะโพก แต่ไม่ใช่คาดที่เอว ให้คาดเข็มขัดช่วงไหล่ผ่าน
บนไหล่และหน้าอก ต้องไม่ให้สายเข็มขัดช่วงหน้าตัก/
ค�ำเตือน :
ช่วงไหล่คาดผ่านบริเวณท้องน้อย กรุณาปรึกษาแพทย์ เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด
•• ห้ามปล่อยให้เด็กยืนหรือคุกเข่าบนเบาะนั่ง
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำแบบเฉพาะเจาะจง
ค�ำเตือน:
•• ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ในบริเวณที่เก็บสัมภาระ ขณะที่
•• คนขับและผู้โดยสารทุกคนที่นั่งอยู่ในรถควรคาด
รถก�ำลังแล่น เด็กอาจได้รับบาดเจ็บร้ายแรงในกรณี ผู้ได้รับบาดเจ็บ
เข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลา
ที่เกิดอุบัติเหตุ หรือหยุดกะทันหัน
นิสสันขอแนะน�ำให้ผู้ได้รับบาดเจ็บคาดเข็มขัดนิรภัย •• พนักพิงหลังไม่ควรอยู่ในต�ำแหน่งที่เอนมากเกิน
เด็กที่ตัวโตกว่าเบาะนั่งส�ำหรับเด็กควรนั่งบนเบาะนั่ง กรุ ณ าปรึ ก ษาแพทย์ ส� ำ หรั บ ค� ำ แนะน� ำ แบบเฉพาะ
กว่าต�ำแหน่งที่นั่งได้สบาย เนื่องจากเข็มขัดนิรภัย
เจาะจง
และคาดเข็มขัดนิรภัย
จะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อผู้โดยสารนั่งหลังตรง
ถ้าต�ำแหน่งที่นั่งของเด็กมีสายเข็มขัดช่วงไหล่อยู่ใกล้
และแนบกับพนักพิงหลัง
กับใบหน้าและล�ำคอ ควรให้เด็กนั่งบนเบาะนั่งเสริม (มี
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การรัดเข็มขัดนิรภัย

ออกมาได้อกี ถ้าชุดดึงกลับไม่ลอ็ กในระหว่างการตรวจ
สอบ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันทันที

เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 2 จุด
ค�ำเตือน:
SSS0467

SSS0292
1. ปรับเบาะนัง่ (โปรดดูที่ 1-2 )
2. ดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับช้าๆ และสอด
ลิน้ เข็มขัดลงในหัวเข็มขัด (เครือ่ งหมาย CENTER
ส�ำหรับเบาะนัง่ กลาง) จนกระทัง่ ได้ยนิ เสียง และลอง
ดึงให้แน่ใจว่าขาล็อกถูกล็อกเรียบร้อยแล้ว
• ชุดดึงกลับได้รับการออกแบบให้ล็อก เมื่อมีแรง
กระแทกหรือหยุดกะทันหัน การดึงช้าๆ ท�ำให้สาย
เข็มขัดเลื่อนออกมาได้ และท�ำให้คุณมีอิสระในการ
เคลือ่ นตัวบนเบาะนัง่
• ถ้าเข็มขัดนิรภัยไม่สามารถดึงออกจากต�ำแหน่งดึง
กลับจนสุดได้ ให้ดงึ เข็มขัดนิรภัยให้แน่นแล้วปล่อย
แล้วค่อยๆ ดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกมาจากชุดดึง
กลับ

3. จัดต�ำแหน่งสายเข็มขัดช่วงหน้าตักไว้ให้พาดต�่ำอยู่
ในระดับแนบรอบสะโพก ดังแสดงในภาพ
4. ดึงสายเข็มขัดช่วงไหล่ไปทางชุดดึงกลับ เพือ่ ไม่ให้มี
ระยะหย่อน ให้สายเข็มขัดช่วงไหล่อยูบ่ นไหล่และ
แนบผ่านหน้าอก

การปลดเข็มขัดนิรภัยกดปุ่มบนหัวเข็มขัด

•• คนขับและผู้โดยสารทุกคนที่นั่งอยู่ในรถควรคาด
เข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลา
•• พนักพิงหลังไม่ควรอยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ อนมากเกินกว่า
ต�ำแหน่งทีน่ งั่ ได้สบาย เนือ่ งจากเข็มขัดนิรภัยจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อผู้โดยสารนั่งหลังตรงและ
แนบกับพนักพิงหลัง
การรัดเข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับโดยอัตโนมัติ

การตรวจสอบการท�ำงานของเข็มขัดนิรภัย
ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยได้รับการออกแบบให้ล็อกการ
เคลื่อนที่ของสายเข็มขัด:
•  เมื่อดึงสายเข็มขัดออกจากชุดดึงกลับอย่างเร็ว
• เมือ่ ลดความเร็วรถยนต์ลงอย่างรวดเร็ว

เพือ่ เพิม่ ความมัน่ ใจในการใช้เข็มขัดนิรภัย ให้ตรวจสอบ
การท�ำงานโดยการจับสายเข็มขัดช่วงไหล่ และดึงไปข้าง
หน้าเร็วๆ ชุดดึงกลับควรจะล็อกไม่ให้สายเข็มขัดเลือ่ น

SSS0448
1. สอดลิ้ น เข็ ม ขั ด ลงในหั ว เข็ ม ขั ด (เครื่ อ งหมาย
CENTER ส�ำหรับเบาะนัง่ กลาง) จนกระทัง่ ได้ยนิ
เสียง และลองดึงให้แน่ใจว่าขาล็อกถูกล็อกเรียบร้อย
แล้ว
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การปลดเข็มขัดนิรภัย
กดปุ่มบนหัวเข็มขัด

คาดเข็มขัดนิรภัยแม้ไม่ได้ใช้งาน เพื่อป้องกันจากการ
ถูกประตูหนีบ
SSS0541
2. ปรับความยาวของสายเข็มขัดนิรภัย ส�ำหรับปรับ
ให้สั้นลง ให้จับลิ้นเข็มขัดนิรภัยและดึงสายเข็มขัด
เส้นบน ดังแสดงในภาพ ① ส�ำหรับปรับให้ยาว
ขึน้ ให้จบั ลิน้ เข็มขัดนิรภัยและดึงสายเข็มขัดเส้นล่าง
ดังแสดงในภาพ ②

SSS0450
3. จัดต�ำแหน่งสายเข็มขัดช่วงหน้าตักไว้ให้พาดต�่ำอยู่
ในระดับแนบรอบสะโพก ดังแสดงในภาพ

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย

ให้ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยและส่วนประกอบโลหะ
ทัง้ หมดตามระยะเวลา เพือ่ ดูวา่ ส่วนประกอบ เช่น หัว
เข็มขัด, ลิน้ เข็มขัด, ชุดดึงกลับ, สายยืดหยุน่ และตัวยึด
ท�ำงานถูกต้องหรือไม่ ถ้าพบว่ามีชนิ้ ส่วนทีห่ ลวม, เสือ่ ม
สภาพ, มีรอยตัด หรือเกิดความเสียหายอย่างอื่นบนสาย
เข็มขัด ควรเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยทัง้ ชุด
ถ้ามีสิ่งสกปรกสะสมในตัวน�ำสายเข็มขัดช่วงไหล่ของ
ตัวยึดเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับได้ชา้ ให้
เช็ดท�ำความสะอาดตัวน�ำสายเข็มขัดช่วงไหล่ดว้ ยผ้าแห้ง
ทีส่ ะอาด
การท�ำความสะอาดสายเข็มขัดให้ใช้นำ�้ สบูอ่ อ่ น หรือ
น�ำ้ ยาซักแห้งท�ำความสะอาด แล้วเช็ดออกด้วยผ้าแห้งที่
สะอาด ทิ้งไว้ในร่มจนเข็มขัดนิรภัยแห้ง ห้ามปล่อยให้
เข็มขัดนิรภัยถูกดึงกลับเข้าไปจนกว่าสายเข็มขัดจะแห้ง
สนิท

เบาะนั่งส�ำหรับเด็ก

ข้อควรระวังในการใช้เบาะนั่งส�ำหรับเด็กทารก
และเด็กเล็ก

SSS0099
ค�ำเตือน :
• ไม่ควรนั่งบนตักผู้ใหญ่ เนื่องจากไม่มีทางที่ผู้ใหญ่
ซึ่ ง แม้ จ ะแข็ ง แรงที่ สุ ด จะสามารถต้ า นทานแรง
กระแทกจากอุบัติเหตุรุนแรงได้ เด็กอาจถูกอัดอยู่
ระหว่างตัวผูใ้ หญ่กบั ชิน้ ส่วนของรถยนต์ นอกจากนี้
การคาดเข็มขัดนิรภัยผ่านเด็กที่นั่งอยู่บนตักผู้ใหญ่
อาจเป็นอันตรายได้
• ทารกและเด็กเล็กต้องได้รบั การดูแลเป็นพิเศษ เข็มขัด
นิรภัยของรถอาจมีขนาดที่ไม่พอดีกับตัวเด็ก สาย
เข็มขัดช่วงไหล่อาจพาดมาอยู่ใกล้ใบหน้าหรือล�ำ
คอมากเกินไป สายเข็มขัดช่วงหน้าตักอาจไม่แนบ
ผ่านกระดูกสะโพกที่มีขนาดเล็กของเด็กได้พอดี
หากเกิดอุบัติเหตุเข็มขัดนิรภัยที่มีขนาดไม่ถูกต้อง
พอดี อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรืออันตราย
ถึงแก่ชวี ติ ได้
• เมือ่ มีทารกและเด็กเล็กเดินทางไปกับรถ ควรให้นงั่
อยู่ในเบาะนั่งส�ำหรับเด็กที่เหมาะสม ถ้าไม่ใช้เบาะ
นัง่ ส�ำหรับเด็ก อาจท�ำให้ได้รบั บาดเจ็บร้ายแรงหรือ
ถึงแก่ชวี ติ ได้
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•• เบาะนั่งส�ำหรับเด็กที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ
ส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก มีให้เลือกหลายแบบจากผู้
ผลิตหลายราย เมือ่ เลือกซือ้ เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กควร
ลองให้เด็กนัง่ ในเบาะนัง่ แล้วตรวจสอบการปรับตัง้
ค่าต่างๆ เพือ่ ให้แน่ใจว่าเบาะนัง่ นัน้ เหมาะสมกับเด็ก
ท�ำการติดตัง้ และใช้งานตามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิตทุก
ครัง้
•• นิสสันขอแนะน�ำให้ตดิ ตัง้ เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กไว้บน
เบาะนัง่ ด้านหลัง ตามสถิตขิ องการเกิดอุบตั เิ หตุ เด็ก
ที่นั่งบนเบาะนั่งด้านหลังอย่างถูกต้องจะปลอดภัย
กว่านัง่ บนเบาะนัง่ ด้านหน้า
•• ท�ำการติดตั้งและใช้งานเบาะนั่ งส� ำ หรั บเด็ กตาม
ค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิตทุกครัง้ เมือ่ เลือกซือ้ เบาะนัง่
ส�ำหรับเด็ก ให้แน่ใจว่าได้เลือกเบาะนัง่ ทีม่ ขี นาด
เหมาะสมกับเด็กและรถ เนือ่ งจากเบาะนัง่ ส�ำหรับ
เด็กบางแบบอาจไม่สามารถติดตั้งลงในรถได้อย่าง
เหมาะสม
•• ส�ำหรับเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กแบบหันหน้าออก ให้
ตรวจสอบจนแน่ใจว่าสายเข็มขัดช่วงไหล่ไม่พาดอยู่
ใกล้กบั ใบหน้าและล�ำคอของเด็ก ถ้าพาดอยูใ่ กล้ ให้
พาดสายเข็มขัดไว้หลังเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก
•• ห้ามติดตั้งเบาะนั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งด้านหน้า เนื่องจากหากถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยด้านหน้า (ถ้ามีตดิ ตัง้ ) พองตัว อาจท�ำให้
เด็กได้รบั บาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชวี ติ ได้ เบาะนัง่
ส�ำหรับเด็กแบบหันหลังออกต้องใช้บนเบาะนัง่ ด้าน
หลังเท่านัน้
•• ควรปรับพนักพิงหลังแบบปรับได้ให้ตั้งตรงมาก
ที่สุด เพื่อให้พอดีกับเบาะนั่งส�ำหรับเด็ก

•• อาจจ�ำเป็นต้องใช้คลิ๊ปล็อกสายเข็มขัดนิรภัยหรือ
อุปกรณ์ล็อกอื่นๆ ที่ต�ำแหน่งติดตั้งเบาะนัง่ ส�ำหรับ
เด็ก ถ้าไม่ใช้คลิ๊ปล็อก อาจท�ำให้เด็กได้รับบาดเจ็บ
จากการพลิกคว�่ำของเบาะนั่งส�ำหรับเด็ก ในขณะ
ที่รถเบรกหรือเข้าโค้ง
•• หลังจากติดตัง้ เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก ให้ทดสอบก่อนที่
จะให้เด็กนั่ง ให้ลองเอียงเบาะนั่งส�ำหรับเด็กไปทาง
ซ้ายและทางขวา ลองดึงไปข้างหน้า และตรวจสอบ
ดูวา่ เบาะนัง่ ยังยึดอยูใ่ นทีอ่ ย่างแน่นหนาหรือไม่ เบาะ
นัง่ ส�ำหรับเด็กไม่ควรขยับได้มากกว่า 25 มม. (1 นิว้ )
ถ้าเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กยึดไม่แน่น ให้ดงึ สายเข็มขัด
ยึดให้ตึง หรือติดตั้งเบาะนั่งส�ำหรับเด็กบนเบาะนั่ง
ตัวอืน่ แล้วทดสอบอีกครัง้
•• ตรวจสอบเบาะนั่งส�ำหรับเด็กในรถยนต์ของท่าน
เพื่อให้แน่ใจว่าใช้ได้กับระบบเข็มขัดนิรภัยของ
รถยนต์
•• ถ้ายึดเบาะนั่งส�ำหรับเด็กไม่แน่น โอกาสที่เด็กจะได้
รับบาดเจ็บจากรถชน หรือหยุดรถกะทันหันจะเพิม่
ขึน้ อย่างมาก
•• การใช้เบาะนั่งส�ำหรับเด็กอย่างไม่ถูกต้อง จะเพิ่ม
ความเสีย่ งและความรุนแรงของการบาดเจ็บของทัง้
เด็กและผูโ้ ดยสารคนอืน่ ทีอ่ ยูใ่ นรถ
•• ให้ใช้เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กที่เหมาะสมเสมอ เบาะนั่ง
ส�ำหรับเด็กที่ตดิ ตัง้ ไม่เหมาะสม เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ
อาจท�ำให้บาดเจ็บร้ายแรง หรือเสียชีวติ ได้
•• เมือ่ ไม่ใช้เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก ให้ยดึ เบาะนัง่ ไว้ดว้ ย
เข็มขัดนิรภัย เพือ่ ป้องกันไม่ให้กลิง้ ไปมาในกรณีที่
หยุดกะทันหัน หรือเกิดอุบตั เิ หตุ
นิสสันขอแนะน�ำให้ทารกและเด็กนัง่ ในเบาะนัง่ ส�ำหรับ

เด็ ก คุ ณ ควรเลื อ กเบาะนั่ ง ส� ำ หรั บ เด็ ก ที่ มี ข นาด
เหมาะสมกับรถและเด็ก และควรท�ำการติดตั้งและใช้
งานตามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิตทุกครัง้ ถ้าเป็นไปได้ ควรใช้
เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กโตทีม่ ใี ห้เลือกหลายแบบ เพือ่ ความ
ปลอดภัยสูงสุด
ข้อควรระวัง :
โปรดจ�ำไว้วา่ การปล่อยเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กทิง้ ไว้ในรถที่
ปิดกระจกกลางแดด อาจท�ำให้เบาะนัง่ ร้อนมาก ตรวจ
สอบพืน้ ผิวเบาะและหัวเข็มขัด ก่อนให้เด็กนัง่ ใน

การติดตั้งเบาะนั่งส�ำหรับเด็ก

การติดตัง้ บนเบาะหลัง - เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุดไม่มี
โหมดล็อกอัตโนมัติ
ค�ำเตือน :
ทิศทางของเบาะนั่งส�ำหรับเด็กขึ้นอยู่กับแบบของเบาะ
นัง่ และขนาดของเด็ก
แบบหันหน้าออก :

SSS0374A
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เมื่อคุณต้องติดตั้งเบาะนั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหน้าออก แบบหันหลังออก :
บนเบาะหลัง ให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนต่อไปนี:้
1. จัดต�ำแหน่งเบาะนั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหน้าออก
บนเบาะหลัง
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตในการติดตั้ง และ
การใช้งานเบาะนั่งส�ำหรับเด็กเสมอ
2. ดึงลิน้ เข็มขัดสอดผ่านเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก และสอด
ลงในหัวเข็มขัดจนกระทัง่ ได้ยนิ เสียง และรูส้ กึ ว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

SSS0375A

เพือ่ ป้องกันสายเข็มขัดช่วงหน้าตักหย่อน จ�ำเป็นต้อง
ยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ให้แน่นด้วยคลิ๊ปล็อก Ⓐ
ใช้คลิ๊ปล็อกหรืออุปกรณ์ล็อกอื่นๆ เพื่อยึดเบาะนั่ง
ส�ำหรับเด็ก
ให้แน่ใจว่าได้คาดสายเข็มขัดตามค�ำแนะน�ำของผู้
ผลิตเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก
3. ทดสอบเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ให้
ลองเอียงเบาะนั่งส�ำหรับเด็กไปทางซ้ายและทางขวา
ลองดึงไปข้างหน้า และตรวจสอบดูวา่ เบาะนัง่ ยังยึด
อยูใ่ นทีอ่ ย่างแน่นหนาหรือไม่
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งส�ำหรับเด็กยึดแน่น
ก่อนเริม่ ใช้งาน

เมื่อคุณต้องติดตั้งเบาะนั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหลังออก
บนเบาะหลัง ให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนต่อไปนี:้
1. จัดต�ำแหน่งเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน การติดตัง้ บนเบาะหลัง - เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 2 จุด
เบาะหลัง
ค�ำเตือน :
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิตในการติดตัง้ และ •• นิสสันขอแนะน�ำให้ติดตั้งเบาะนั่งส�ำหรับเด็กที่มี
เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด
การใช้งานเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กเสมอ
SSS0513
2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ่านเบาะนั่งส�ำหรับเด็ก และสอด •• ทิศทางของเบาะนั่งส�ำหรับเด็กขึ้นอยู่กับแบบของ
เบาะนั่งและขนาดของเด็ก
ลงในหัวเข็มขัดจนกระทัง่ ได้ยนิ เสียง และรูส้ กึ ว่าถูก
เพื่อป้องกันสายเข็มขัดช่วงหน้าตักหย่อน จ�ำเป็น
แบบหันหน้าออก :
ล็อกเรียบร้อยแล้ว
ต้องยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ให้แน่นด้วยคลิป๊ ล็อกⒶ
ใช้คลิ๊ปล็อกหรืออุปกรณ์ล็อกอื่นๆ เพื่อยึดเบาะนั่ง
ส�ำหรับเด็ก
ให้แน่ใจว่าได้คาดสายเข็มขัดตามค�ำแนะน�ำของผู้
ผลิตเบาะนั่งส�ำหรับเด็กทดสอบเบาะนั่งส�ำหรับเด็ก
ก่อนทีจ่ ะให้เด็กนัง่
3. ให้ลองเอียงเบาะนั่งส�ำหรับเด็กไปทางซ้ายและทาง
ขวา ลองดึงไปข้างหน้า ตรวจสอบดูวา่ เบาะนัง่ ยังยึด
อยูใ่ นทีอ่ ย่างแน่นหนาหรือไม่ตรวจสอบ
SSS0512
SSS0513
4. ให้แน่ใจว่าเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กยึดแน่น ก่อนเริม่ ใช้งาน
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ถ้าคุณต้องติดตัง้ เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กแบบหันหน้าออกที่
มีเข็มขัดนิรภัยแบบยึด 2 จุดบนเบาะนัง่ กลางด้านหลัง
ให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนต่อไปนี:้
1. จัดต�ำแหน่งเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กแบบหันหน้าออกบน
เบาะนัง่ กลางด้านหลัง
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิตในการติดตัง้ และ
การใช้งานเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กเสมอ
2. ดึงลิน้ เข็มขัดสอดผ่านเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก และสอด
ลงในหัวเข็มขัดจนกระทัง่ ได้ยนิ เสียง และรูส้ กึ ว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

ขวา ลองดึงไปข้างหน้า และตรวจสอบดูว่าเบาะนั่ง
ยังยึดอยู่ในที่อย่างแน่นหนาหรือไม่
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งส�ำหรับเด็กยึดแน่น
ก่อนเริม่ ใช้งาน

แบบหันหลังออก :

SSS0514

SSS0513
3. เพือ่ ป้องกันสายเข็มขัดช่วงหน้าตักหย่อน จ�ำเป็นต้อง
ยึดสายเข็มขัดช่วงหน้าตักให้แน่นด้วยคลิป๊ ล็อก Ⓐ
ใช้คลิป๊ ล็อกหรืออุปกรณ์ลอ็ กอืน่ ๆ เพือ่ ยึดเบาะนัง่
ส�ำหรับเด็ก
ให้แน่ใจว่าได้คาดสายเข็มขัดตามค�ำแนะน�ำของผู้
ผลิตเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก
4. ทดสอบเบาะนั่งส�ำหรับเด็ก ก่อนที่จะให้เด็กนั่ง ให้
ลองเอียงเบาะนั่งส�ำหรับเด็กไปทางซ้ายและทาง

ถ้าคุณต้องติดตั้งเบาะนั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหลังออก
ที่มีเข็มขัดนิรภัยแบบยึด 2 จุดบนเบาะนั่งกลางด้าน
หลัง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. จัดต�ำแหน่งเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนัง่ กลางด้านหลัง
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิตในการติดตัง้ และ
การใช้งานเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กเสมอ
2. ดึงลิน้ เข็มขัดสอดผ่านเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก และสอด
ลงในหัวเข็มขัดจนกระทัง่ ได้ยนิ เสียง และรูส้ กึ ว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว

SSS0513
3. เพื่อป้องกันสายเข็มขัดช่วงหน้าตักหย่อน จ�ำเป็น
ต้องยึดสายเข็มขัดช่วงหน้าตักให้แน่นด้วยคลิป๊ ล็อก
ใช้คลิ๊ปล็อกหรืออุปกรณ์ล็อกอื่นๆ เพื่อยึดเบาะนั่ง
ส�ำหรับเด็ก
ให้แน่ใจว่าได้คาดสายเข็มขัดตามค�ำแนะน�ำของผู้
ผลิตเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก
4. ทดสอบเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก ก่อนทีจ่ ะให้เด็กนัง่ ให้
ลองเอียงเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กไปทางซ้ายและทางขวา
ลองดึงไปข้างหน้า และตรวจสอบดูวา่ เบาะนัง่ ยังยึด
อยูใ่ นทีอ่ ย่างแน่นหนาหรือไม่
5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งส�ำหรับเด็กยึดแน่น
ก่อนเริม่ ใช้งาน
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การติดตั้งบนเบาะหน้า - มีถุงลมเสริมความปลอดภัยผู้โดยสารหน้า

ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิตในการติดตัง้ และการใช้
งานเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กเสมอ

SSS0300A
••

••
••

••
••

ค�ำเตือน :
ห้ามติดตั้งเบาะนั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งด้านหน้า ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
หน้าจะพองตัวอย่างรุนแรง เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กแบบ
หันหลังออกอาจถูกกระแทกจากถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยทีร่ บั แรงกระแทกจากด้านหน้าในอุบตั เิ หตุ
และอาจท�ำให้เด็กได้รบั บาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชวี ติ
ได้
ห้ามติดตั้งเบาะนั่งส�ำหรับเด็กที่มีสายยึดด้านบนที่
เบาะหน้า
นิสสันขอแนะน�ำให้ตดิ ตัง้ เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กไว้บน
เบาะนัง่ ด้านหลัง อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านจ�ำเป็นต้อง
ติดตัง้ เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กแบบหันหน้าออกทีเ่ บาะนัง่
ผู้โดยสารหน้า ให้เลื่อนเบาะนั่งผู้โดยสารถอยไปยัง
ต�ำแหน่งหลังสุด
เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กทารกจ�ำเป็นต้องใช้แบบหันหลัง
ออก ดังนัน้ จึงไม่สามารถใช้บนเบาะหน้าได้
ห้ามติดตัง้ เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กทีต่ ำ� แหน่งตรงกลางของ
เบาะนัง่ แถวหน้า เนือ่ งจากต�ำแหน่งนีไ้ ม่เหมาะในการ
ติดตัง้ เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก
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แบบหันหน้าออก :

SSS0627
ถ้าคุณต้องติดตัง้ เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กแบบหันหน้าออกบน
เบาะหน้า ให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนต่อไปนี:้
1. เลือ่ นเบาะนัง่ ถอยไปยังต�ำแหน่งหลังสุด ①
2. ปรับความสูงของหมอนพิงศีรษะให้สงู ทีส่ ดุ ② (ถ้ามี
ติดตัง้ )
3. จัดต�ำแหน่งเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กแบบหันหน้าออกบน
เบาะนัง่ ผูโ้ ดยสารหน้า ควรวางในทิศทางหันหน้าออก
เท่านัน้

SSS0515
4. ดึงลิน้ เข็มขัดสอดผ่านเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก และสอดลง
ในหัวเข็มขัดจนกระทัง่ ได้ยนิ เสียง และรูส้ กึ ว่าถูกล็อก
เรียบร้อยแล้ว
เพือ่ ป้องกันสายเข็มขัดช่วงหน้าตักหย่อน จ�ำเป็นต้อง
ยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ให้แน่นด้วยคลิป๊ ล็อก Ⓐ
ใช้คลิ๊ปล็อกหรืออุปกรณ์ล็อกอื่นๆ เพื่อยึดเบาะนั่ง
ส�ำหรับเด็ก
ให้แน่ใจว่าได้คาดสายเข็มขัดตามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิต
เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก

SSS0513

ความปลอดภัย - เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) 1-15
21/3/2556 16:58:06

5. เลือ่ นเบาะนัง่ ไปด้านหน้า เพือ่ ให้เข็มขัดนิรภัยแนบ
สนิทกับเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก
6. ทดสอบเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก ก่อนทีจ่ ะให้เด็กนัง่ ให้
ลองเอียงเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กไปทางซ้ายและทางขวา
ลองดึงไปข้างหน้า และตรวจสอบดูวา่ เบาะนัง่ ยังยึด
อยูใ่ นทีอ่ ย่างแน่นหนาหรือไม่
7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งส�ำหรับเด็กยึดแน่น
ก่อนเริม่ ใช้งาน

การติดตั้งบนเบาะหน้า - ไม่มีถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยผู้โดยสารหน้า
ค�ำเตือน :
•• นิสสันขอแนะน�ำให้ตดิ ตัง้ เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กไว้บน
เบาะนัง่ ด้านหลัง อย่างไรก็ตาม ถ้าท่านจ�ำเป็นต้อง
ติดตัง้ เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กทีเ่ บาะนัง่ ผูโ้ ดยสารหน้า ให้
เลือ่ นเบาะนัง่ ผูโ้ ดยสารถอยไปยังต�ำแหน่งหลังสุด
•• ห้ามติดตั้งเบาะนั่งส�ำหรับเด็กที่ต�ำแหน่งตรงกลาง
ของเบาะนัง่ แถวหน้า เนือ่ งจากต�ำแหน่งนีไ้ ม่เหมาะ
ในการติดตัง้ เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก

แบบหันหลังออก :

SSS0627
ถ้าคุณต้องติดตัง้ เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะหน้า ให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนต่อไปนี:้
1. เลือ่ นเบาะนัง่ ถอยไปยังต�ำแหน่งหลังสุด ① (ถ้ามีตดิ
ตัง้ )
2. ปรับความสูงของหมอนพิงศีรษะให้สงู ทีส่ ดุ ② (ถ้ามี
ติดตัง้ )
3. จัดต�ำแหน่งเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนัง่ ผูโ้ ดยสารหน้า
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิตในการติดตัง้ และการ
ใช้งานเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กเสมอ
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SSS0869

4. ดึงลิน้ เข็มขัดสอดผ่านเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก และสอด
ลงในหัวเข็มขัดจนกระทัง่ ได้ยนิ เสียง และรูส้ กึ ว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว
เพือ่ ป้องกันสายเข็มขัดช่วงหน้าตักหย่อน จ�ำเป็นต้อง
ยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ให้แน่นด้วยคลิ๊ปล็อกⒶใช้
คลิป๊ ล็อกหรืออุปกรณ์ลอ็ กอืน่ ๆ
เพือ่ ยึดเบาะนัง่
ส�ำหรับเด็ก
ให้แน่ใจว่าได้คาดสายเข็มขัดตามค�ำแนะน�ำของผู้
ผลิตเบาะนั่งส�ำหรับเด็ก

SSS0513
5. เลือ่ นเบาะนัง่ ไปด้านหน้า เพือ่ ให้เข็มขัดนิรภัยแนบ
สนิทกับเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก
6. ทดสอบเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก ก่อนทีจ่ ะให้เด็กนัง่ ให้
ลองเอียงเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กไปทางซ้ายและทางขวา
ลองดึงไปข้างหน้า ตรวจสอบดูวา่ เบาะนัง่ ยังยึดอยู่
ในทีอ่ ย่างแน่นหนาหรือไม่
7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งส�ำหรับเด็กยึดแน่น
ก่อนเริม่ ใช้งาน

21/3/2556 16:58:06

แบบหันหน้าออก :

SSS0627
ถ้าคุณต้องติดตั้งเบาะนั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหน้าออก
บนเบาะหน้า ให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนต่อไปนี:้
1. เลือ่ นเบาะนัง่ ถอยไปยังต�ำแหน่งหลังสุด ①
2. ปรั บ ความสู ง ของหมอนพิ ง ศี ร ษะให้ สู ง ที่ สุ ด
② (ถ้ามีตดิ ตัง้ )
3. จัดต�ำแหน่งเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กแบบหันหน้าออกบน
เบาะนั่งผู้โดยสารหน้า ควรวางในทิศทางหันหน้า
ออกเท่านัน้
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิตในการติดตัง้ และ
การใช้งานเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กเสมอ

SSS0515
4. ดึงลิน้ เข็มขัดสอดผ่านเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก และสอด
ลงในหัวเข็มขัดจนกระทัง่ ได้ยนิ เสียง และรูส้ กึ ว่าถูก
ล็อกเรียบร้อยแล้ว
เพือ่ ป้องกันสายเข็มขัดช่วงหน้าตักหย่อน จ�ำเป็นต้อง
ยึดสายเข็มขัดช่วงไหล่ให้แน่นด้วยคลิ๊ปล็อกⒶใช้
คลิป๊ ล็อกหรืออุปกรณ์ลอ็ กอืน่ ๆ
เพือ่ ยึดเบาะนัง่
ส�ำหรับเด็ก
ให้แน่ใจว่าได้คาดสายเข็มขัดตามค�ำแนะน�ำของผู้
ผลิตเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก

5. เลือ่ นเบาะนัง่ ไปด้านหน้า เพือ่ ให้เข็มขัดนิรภัยแนบ
สนิทกับเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก
6. ทดสอบเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็ก ก่อนทีจ่ ะให้เด็กนัง่ ให้
ลองเอียงเบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กไปทางซ้ายและทางขวา
ลองดึงไปข้างหน้า ตรวจสอบดูวา่ เบาะนัง่ ยังยึดอยู่
ในทีอ่ ย่างแน่นหนาหรือไม่
7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบาะนั่งส�ำหรับเด็กยึดแน่น
ก่อนเริม่ ใช้งาน
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ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) (ถ้ามี
ติดตั้ง)
ข้อควรระวังเกีย่ วกับระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)

ในหมวดระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) จะมีขอ้ มูลส�ำคัญ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าฝัง่ คนขับ
และฝัง่ ผูโ้ ดยสาร และเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner
SSS0131A
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ระบบนี้จะช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณศีรษะและ
ทรวงอกของคนขับ และ/หรือผูโ้ ดยสารหน้าเมือ่ เกิดการชน
ทางด้านหน้า ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าได้รบั การ
ออกแบบให้พองตัว เมือ่ รถมีแรงปะทะมาจากด้านหน้า
SRS ออกแบบมาส�ำหรับ เสริม การป้องกันจากอุบตั เิ หตุ
ของเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับและด้านผูโ้ ดยสาร และ ไม่
ได้ ออกแบบมาเพือ่ ทดแทน เข็มขัดนิรภัย ระบบความ
SSS0132A
ปลอดภัยเสริม (SRS) สามารถช่วยรักษาชีวิต และ
SRS จะท�ำงานเมือ่ สวิตช์กญ
ุ แจอยูใ่ นต�ำแหน่ง “ON” หรือ
•• เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ลดการบาดเจ็บที่รุนแรงได้ อย่างไรก็ตาม ถุงลมเสริม
“START” เท่านัน้
จะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมือ่ คุณนัง่ ตัวตรงและเอาหลัง
ความปลอดภัยทีพ่ องตัว อาจท�ำให้เกิดแผลถลอกหรือ
เมือ่ บิดสวิตช์กญ
ุ แจไปยังต�ำแหน่ง “ON” ไฟเตือนระบบ
แนบกับพนักพิงหลัง ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
การบาดเจ็บอื่นๆ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยไม่ได้
ถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว่างขึน้ เป็นเวลา
หน้าจะพองตัวอย่างรุนแรง ถ้าคุณไม่คาดเข็มขัดนิรภัย,
ป้องกันส่วนล่างของร่างกาย
ควรคาดเข็มขัดนิรภัย
ประมาณ 7 วินาทีแล้วจะดับลง ซึง่ แสดงว่าระบบถุงลมเสริม
นัง่ โน้มตัวไปข้างหน้า, นัง่ ชิดด้านข้าง หรือนัง่ ไม่ตรง
ให้ถกู ต้อง และผูโ้ ดยสารควรอยูห่ า่ งจากพวงมาลัยและ
ความปลอดภัย SRS ท�ำงานปกติ (โปรดดูที่ 1-20)
ต� ำแหน่ ง จะเพิ่ มความเสี่ ยงที่ คุ ณ และผู ้ โ ดยสาร
แผงหน้าปัดในระยะทีเ่ หมาะสมตลอดเวลา ถุงลมเสริม
จะได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้หากเกิดอุบัติเหตุ
ความปลอดภัยจะพองอย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยปกป้องผู้
ค�ำเตือน:
นอกจากนี้ คุณและผูโ้ ดยสารอาจได้รบั บาดเจ็บร้ายแรง
โดยสาร แรงปะทะจากการพองตัวของถุงลมเสริมความ •• โดยปกติถงุ ลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าจะไม่พอง
จากการพองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัย ถ้านัง่
ปลอดภัยอาจเพิม่ ความเสีย่ งทีจ่ ะได้รบั บาดเจ็บ
หาก
ตัวถ้าเกิดการชนทางด้านข้าง, ด้านหลัง, พลิกคว�ำ่ หรือ
ใกล้ถงุ ลมมากเกินไป ให้นงั่ เอาหลังชิดกับพนักพิงหลัง
ผูโ้ ดยสารนัง่ อยูใ่ กล้ถงุ ลมเสริมความปลอดภัยมากเกินไป
ชนด้านหน้าแต่ไม่รนุ แรง ควรคาดเข็มขัดนิรภัยอย่าง
และห่างจากพวงมาลัยในระยะทีเ่ หมาะสมตลอดเวลา
ในขณะทีถ่ งุ ลมพองตัวถุงลมเสริมความปลอดภัยจะแฟบ
ถูกต้องเสมอ เพือ่ ช่วยลดความเสีย่ งและความรุนแรง
คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ
ลงอย่างรวดเร็วหลังจาก ถูกกระตุน้ ให้ทำ� งาน
ของการบาดเจ็บ
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ค�ำเตือน :
•• ห้ามปล่อยให้เด็กนั่งรถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
หรือไม่นั่งบนเบาะนั่งส�ำหรับเด็ก และห้ามปล่อย
ให้เด็กยื่นมือหรือหน้าออกทางหน้าต่าง ห้ามอุ้ม
เด็กไว้บนตักหรือในอ้อมแขน ตัวอย่างต�ำแหน่ง
การนั่งที่เป็นอันตรายแสดงอยู่ในภาพประกอบ
•• เด็กอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต หากถุง
ลมเสริมความปลอดภัยพองตัวโดยที่เด็กไม่คาด
เข็มขัดนิรภัย หรือไม่นั่งบนเบาะนั่งส�ำหรับเด็ก
•• อย่าติดตั้งเบาะนั่งส�ำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งด้านหน้า ถ้ารถยนต์ของคุณมีระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัยของผู้โดยสารหน้า เนื่องจาก
หากถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าพองตัว
อาจท�ำให้เด็กได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิต
ได้ (โปรดดูที่ 1-11)

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ้ามีติด
ตั้ง)

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจท�ำงาน
พร้อมกับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยในการชน
บางแบบ โดยท�ำงานพร้อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย
และหูยึด ซึ่งจะช่วยดึงสายเข็มขัดกลับทันทีที่รถชน
ซึ่งจะช่วยเหนี่ยวรั้งผู้โดยสารไว้กับเบาะนั่งด้านหน้า
(โปรดดูที่ 1-21 )
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ป้ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

JVR0081X
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS :
ป้ายเตือน ① อยูห่ น้าแผ่นบังแดด (ด้านผูโ้ ดยสารหน้า
และ/หรือด้านคนขับ)
ถุงลมเสริมความปลอดภัยผู้โดยสารหน้า SRS :
ป้ายเตือน ② (ถ้ามีตดิ ตัง้ ) อยูด่ า้ นข้างของแผงหน้าปัด
ด้านผูโ้ ดยสาร
ป้ายนี้จะเตือนไม่ให้ติดตั้งเบาะนั่งส�ำหรับเด็กแบบหัน
หลังออกบนเบาะนัง่ ผูโ้ ดยสารหน้า เนือ่ งจากการติด
ตั้งเบาะนั่งส�ำหรับเด็กในต�ำแหน่งนี้อาจท�ำให้ทารกได้
รับบาดเจ็บร้ายแรง ถ้าถุงลมเสริมความปลอดภัยพอง
ตัวเมื่อเกิดการชนในรถยนต์ที่มีระบบถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยด้านหน้า ควรติดตัง้ เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กแบบหัน
หลังออกบนเบาะนัง่ ด้านหลังเท่านัน้ “อันตรายร้ายแรง!
ห้ามติดตัง้ เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กแบบหันหลังออก บนเบาะ
นัง่ หน้าทีม่ ถี งุ ลมเสริมความปลอดภัยอยูข่ า้ งหน้า!"
เมือ่ ติดตัง้ เบาะนัง่ ส�ำหรับเด็กในรถยนต์ของท่าน ให้
ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งของผู้ผลิตเบาะนั่งส�ำหรับ
เด็กเสมอส�ำหรับข้อมูลเพิม่ เติม โปรดดูที่ 1-11
ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS

SPA1097
ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทีแ่ สดง
ขึน้
บนแผงหน้าปัด จะตรวจสอบวงจรของถุงลมเสริมความ
ปลอดภัยด้านหน้า, เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner และ
ผังวงจรทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด
เมือ่ บิดสวิตช์กญุ แจไปยังต�ำแหน่ง “ON” หรือ “START”
ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว่างขึน้
เป็นเวลาประมาณ 7 วินาทีแล้วจะดับลง ซึง่ แสดงว่าถุงลม
เสริมความปลอดภัย SRS ยังท�ำงานได้เป็นปกติ
ถ้าสภาวะต่อไปนีเ้ กิดขึน้ แสดงว่าระบบถุงลมเสริมความ
ปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner
ต้องได้รบั การบริการ:
• • ไฟเตื อ นระบบถุ ง ลมเสริ มความปลอดภั ย (SRS)
สว่างนานกว่า 7 วินาที
• • ไฟเตื อ นระบบถุ ง ลมเสริ มความปลอดภั ย (SRS)
กะพริบเป็นครั้งคราว
• • ไฟเตื อ นระบบถุ ง ลมเสริ มความปลอดภั ย (SRS)
ไม่สว่างขึ้นเลย
ถ้าไฟเตือนเป็นไปตามนี้ แสดงว่าถุงลมเสริมความปลอดภัย
หรือเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจท�ำงานไม่ปกติ ซึง่
ต้องได้รบั การตรวจสอบและซ่อมแซม กรุณาติดต่อศูนย์
บริการนิสสันทันที

1-20 ความปลอดภัย - เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)
1.indd 20

1.
2.
3.
4.

JVR0084X
โมดุลถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า (ถ้ามีตดิ ตัง้ )
เซ็นเซอร์ตรวจจับพืน้ ทีก่ ารชน (ถ้ามีตดิ ตัง้ )
ชุดเซ็นเซอร์วเิ คราะห์ถงุ ลมเสริมความปลอดภัย (ถ้ามี
ติดตัง้ )
ตัวดึงกลับเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ้ามีตดิ ตัง้ )

ค�ำเตือน
• • ห้ า มวางวั ต ถุ ใ ดๆ ไว้ บ นฝาครอบพวงมาลั ย
และบนแผงหน้าปัด ห้ามวางวัตถุใดๆ ไว้ระหว่าง
ผู้โดยสารกับฝาครอบพวงมาลัย และบนแผงหน้า
ปัด เนื่องจากวัตถุเหล่านั้นอาจกระเด็นลอยออกมา
จนเกิดอันตรายและท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ ถ้าถุงลม
เสริมความปลอดภัยพองตัว
•• หลังจากการพองตัว ชิ้นส่วนของระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยบางชิ้นจะร้อน ห้ามสัมผัส เนื่องจาก
อาจท�ำให้เกิดแผลไหม้ได้
•• ไม่ควรท�ำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับชิ้นส่วนหรือ
สายไฟของระบบถุงลมเสริมความถัยด้วยตัวคุณ
เอง เพื่อป้องกันไม่ให้ถุงลมเสริมความปลอดภัย
พองตัวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือท�ำให้ระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยเสียหาย
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•• ห้ามดัดแปลงระบบไฟฟ้า, ระบบรองรับน�้ำหนัก,
โครงสร้างด้านหน้า และแผงประตูด้วยตัวคุณเอง
เนื่ อ งจากจะมี ผ ลกั บ การท� ำ งานของระบบถุ ง ลม
เสริมความปลอดภัย
•• การเข้าไปรบกวนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
อาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง การรบกวนรวมถึง
การวางสิ่งของไว้บนฝาครอบพวงมาลัยและแผง
หน้าปัด หรือการติดตั้งขอบเข้าที่รอบๆ ระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัย
•• การปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ ระบบถุ ง ลมเสริ ม ความ
ปลอดภั ย ควรด� ำ เนิ น การโดยศู น ย์ บ ริ ก ารนิ ส สั น
ห้ามเปลี่ยนหรือถอดสายไฟ SRS ไม่ควรใช้อุปกรณ์
ทดสอบทางไฟฟ้า หรือไขควงวัดไฟที่ไม่ได้รับ
อนุญาตกับระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
•• ขัว้ ต่อชุดสายไฟ SRS จะเป็นสีเหลือง และ/หรือสีสม้

เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ด้วยตัวคุณเอง
เพือ่ ป้องกันไม่ให้เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner
ท�ำงานโดยไม่ได้ตงั้ ใจ หรือท�ำให้ระบบเข็มขัดนิรภัย
แบบ Pre-tensioner เกิดความเสียหาย
•• การปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ ระบบเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย แบบ
Pre-tensioner ควรด�ำเนินการโดยศูนย์บริการนิสสัน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้านั้นถูกออกแบบให้
ห้ามเปลีย่ นหรือถอดสายไฟ SRS ไม่ควรใช้อปุ กรณ์
พองตัวเมือ่ เกิดการชนทีร่ นุ แรงทางด้านหน้า แต่กอ็ าจจะ
ทดสอบทางไฟฟ้า หรือไขควงวัดไฟที่ไม่ได้รับ
พองตัวหากแรงทีเ่ กิดจากการชนรูปแบบอืน่ ใกล้เคียงกับ
อนุญาตกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner
แรงที่เกิดจากการชนที่รุนแรงทางด้านหน้า และอาจไม่
•
•
ถ้
าคุณต้องการท�ำลายเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tenพองตัวในการชนจากด้านหน้าบางแบบ สภาพความเสีย
sioner หรือท�ำลายรถ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน
หายของรถ (หรือไม่เสียหายเลย) ไม่ได้เกีย่ วข้องกับการ
ขัน้ ตอนการท�ำลายเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner
ท�ำงานทีถ่ กู ต้องของถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า
ทีถ่ กู ต้องมีระบุไว้ในคูม่ อื การบริการของนิสสัน การ
เสมอไป
ท�ำลายทีไ่ ม่ถกู ต้องอาจท�ำให้ได้รบั บาดเจ็บได้
ความปลอดภัยด้านหน้าของคนขับติดตั้งอยู่ตรงกลาง
พวงมาลัย ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าของผู้
โดยสาร (ถ้ามีตดิ ตัง้ ) ติดตัง้ อยูท่ แี่ ผงหน้าปัดบนกล่อง
เก็บของระบบ

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner (ถ้ามีตดิ ตัง้ )

เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner จะอยูภ่ ายในตัวยึด และ
เพื่อให้สังเกตได้ง่ายเมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพอง
ชุดดึงกลับของเข็มขัดนิรภัยด้านหน้า เข็มขัดนิรภัยแบบ
ค�ำเตือน :
ตัว จะได้ยินเสียงดังและมีควันออกมา ควันนี้ไม่เป็น •• เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ไม่สามารถน�ำกลับ นีจ้ ะมีการใช้งานเหมือนกับเข็มขัดนิรภัยทัว่ ไป
อันตรายและไม่ไวไฟ ควรระมัดระวังไม่สูดดมควัน
มาใช้ใหม่ได้อกี หากถูกใช้งานไปแล้ว โดยต้องเปลีย่ น เมือ่ เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ท�ำงาน จะได้ยนิ
นี้เข้าไป เนื่องจากอาจท�ำให้ระคายเคืองและส�ำลักได้
เสียงดังและมีควันออกมา ควันนีไ้ ม่เป็นอันตรายและไม่
ทัง้ ชุดพร้อมกับชุดดึงกลับและหัวล็อก
ส�ำหรับผูท้ มี่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับระบบหายใจ ควรรีบออกไป •• ในกรณีท่ีเกิดการชน แต่เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre- ไวไฟ ควรระมัดระวังไม่สดู ดมควันนีเ้ ข้าไป เนือ่ งจาก
สูดอากาศบริสทุ ธิท์ นั ที
ั หา
tensioner ไม่ได้ถกู กระตุน้ ให้ทำ� งาน ให้แน่ใจว่ามีการ อาจท�ำให้ระคายเคืองและส�ำลักได้ ส�ำหรับผูท้ มี่ ปี ญ
ตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner เกีย่ วกับระบบหายใจ ควรรีบออกไปสูดอากาศบริสทุ ธิ์
ทันที
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้าถุงลม
และถ้าจ�ำเป็น ให้เปลีย่ นใหม่โดยศูนย์บริการนิสสัน
•• ห้ามดัดแปลงชิ้นส่วนใดๆ หรือสายไฟของระบบ
เสริม
ความปลอดภัย - เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) 1-21
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ขั้นตอนการซ่อมและการเปลี่ยน
ค�ำเตือน :
•• เมื่ อ ถุ ง ลมเสริ ม ความปลอดภั ย ด้ า นหน้ า พองตั ว
แล้ว โมดุลถุงลมจะไม่ท�ำงานอีก และต้องเปลี่ยน
ใหม่ ต้องให้ศูนย์บริการนิสสันเปลี่ยนโมดุลถุงลม
ใหม่ เพราะไม่สามารถซ่อมโมดุลถุงลมที่พองตัว
แล้วได้ถ้าเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นที่ด้านหน้าของ
ตัวถังรถ
• • ควรน�ำรถไปยังศูนย์ บริ การนิ ส สั น เพื่ อท� ำ การ
ตรวจสอบระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
หน้า
•• ถ้าคุณต้องการท�ำลายระบบความปลอดภัยเสริม
หรือท�ำลายรถ กรุณาติ ด ต่ อศู นย์ บริ การนิ ส สั น
ขั้นตอนการท�ำลายที่ถูกต้องมีระบุไว้ในคู่มือการ
บริการของนิสสัน การท�ำลายที่ไม่ถูกต้องอาจท�ำให้
ได้รับบาดเจ็บได้ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้าน
หน้า

เมื่อต้องน�ำรถเข้ารับบริการซ่อม ควรแจ้งข้อมูลเกี่ยว
กับถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านหน้า, เข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย
แบบ Pre-tensioner และชิ้ น ส่ ว นที่ เกี่ยวข้องให้
กับช่างที่ท�ำการซ่อมบ�ำรุง สวิตช์กุญแจควรอยู่ใน
ต�ำแหน่ง “LOCK” เมื่อปฏิบัติงานภายในรถยนต์

เข็มขัดนิรภัยแบบ Pre-tensioner ได้รับการออกแบบ
มาให้ใช้งานได้เพียงครั้งเดียว ถ้าไฟเตือนถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS ท�ำงานเป็นปกติ หลังจากถุงลมมี
การพองตัว ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
จะสว่างค้างเพื่อเป็นการเตือน การซ่อมและการเปลี่ยน
SRS ควรต้องด�ำเนินการโดยศูนย์บริการนิสสัน
1-22 ความปลอดภัย - เบาะนั่ง, เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)
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แผงหน้าปัด
รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD)

JVI0422X

1. ช่องลมด้านข้าง
2. ถุงลมเสริมความปลอดภั ยด้ า นผู ้ โดยสารหน้ า *
หรือ กล่องเก็บของด้านบน*
3. ทีว่ างแก้ว
4. สวิตช์เครือ่ งปรับอากาศด้านหลัง*
5. ระบบปรับอากาศ*
- สวิตช์ไล่ฝา้ กระจกหลัง*

6. ระบบเครือ่ งเสียง*
7. คันเกียร์
- รุน่ เกียร์อตั โนมัติ
- รุน่ เกียร์ธรรมดา
8. สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน
9. ช่องลมกลาง
10. สวิตช์ทปี่ ดั น�ำ้ ฝนและทีฉ่ ดี น�ำ้ ล้างกระจก

11. มาตรวัดและเกจวัด/นาฬิกา*
12. พวงมาลัย
— ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์
— แตร
— ถุงลมเสริมความปลอดภัยด้านคนขับ*
13. สวิตช์กญ
ุ แจ
14. ไฟหน้า สัญญาณไฟเลีย้ ว และสวิตช์ไฟตัดหมอก
— ไฟหน้า
— สัญญาณไฟเลีย้ ว
— ไฟตัดหมอก*
15. กล่องเก็บของ
16. ช่องเก็บของทีค่ อนโซลด้านล่าง
17. ทีเ่ ขีย่ บุหรี่
18. ช่องจ่ายไฟ* หรือ ทีจ่ ดุ บุหรี*่
19. สวิตช์โหมดส�ำหรับหิมะ (รุน่ เกียร์อตั โนมัต)ิ
20. คันล็อกปรับระดับพวงมาลัย
21. สวิตช์เปิดฝาช่องเติมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง*
22. สวิตช์ทำ� ความร้อน (รุน่ เครือ่ งยนต์ดเี ซล)*
23. สวิตช์กำ� จัดตัวดักฝุน่ ละอองไอเสีย (DPF)
(รุน่ เครือ่ งยนต์ดเี ซล)*
24. ควบคุมการปรับระดับไฟหน้า*
25. สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้าง*
*: ถ้ามีตดิ ตัง้
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มาตรวัดและเกจวัด

มาตรวัดความเร็ว

JVI0399X

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วของรถ

มาตรวัดรอบเครื่องยนต์

JVC0262X

1.
2.
3.
4.
5.

มาตรวัดรอบเครือ่ งยนต์*
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
มาตรวัดความเร็ว*
ไฟแจ้งเตือน/ไฟแสดง
สวิตช์ควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด/ปุม่ ปรับ
นาฬิกา/สวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง

6. สวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง/สวิตช์รีเซ็ต
มาตรวัดระยะทางเป็นเทีย่ ว
* : เข็มชีอ้ าจเคลือ่ นทีไ่ ปเล็กน้อยหลังจากบิดสวิตช์กญ
ุ แจ
ไปทีต่ ำ� แหน่ง  “LOCK”  ไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติ

JVI0401X

มาตรวัดรอบเครือ่ งยนต์จะแสดงความเร็วรอบเครือ่ งยนต์
เป็นหน่วยรอบต่อนาที (rpm) ห้ามเร่งเครือ่ งยนต์จนถึง
ขีดแดง ①
ขีดแดงจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุน่
แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-3
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หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

เกจวัดอุณหภูมิน�้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์

JVI0410X

เมือ่ บิดสวิตช์กญ
ุ แจไปทีต่ ำ� แหน่ง “ON” หน้าจอแสดง
ผล ① จะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ :
· เกจวัดอุณหภูมนิ ำ�้ หล่อเย็นของเครือ่ งยนต์
· เกจวัดระดับน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
· ไฟแสดงต�ำแหน่งเกียร์อตั โนมัติ (รุน่ เกียร์อตั โนมัต)ิ
· ไฟแสดงการเปลีย่ นเกียร์ขนึ้ (รุน่ เกียร์ธรรมดา)
· คอมพิวเตอร์ระยะทางมาตรวัดระยะทางรวม
· ข้อมูลระดับน�ำ้ มันเครือ่ ง (รุน่ เครือ่ งยนต์ดเี ซล)
· นาฬิกา (ถ้ามีตดิ ตัง้ )
· การควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด

JVI0402X

เกจวัดอุณหภูมิน�้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์ ① จะ
แสดงอุณหภูมนิ ำ�้ หล่อเย็นของเครือ่ งยนต์
อุณหภูมนิ ำ�้ หล่อเย็นของเครือ่ งยนต์จะเป็นปกติเมือ่ เกจอยู่
ในพืน้ ที  ่ ② ดังภาพ
อุณหภูมิของน�้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์จะแตกต่างไปตาม
อุณหภูมอิ ากาศภายนอก และสภาพการขับขี่
ข้อควรระวัง:
ถ้
า
· เกจบ่งชี้ว่าอุณหภูมิน�้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์อยู่
ใกล้ดา้ นทีร่ อ้ น (H) ให้ลดความเร็วรถยนต์เพือ่ ลด
อุณหภูมิ
· ถ้าเกจอยูเ่ กินช่วงปกติ ให้หยุดรถเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะ
เป็นไปได้
· ถ้าเครื่องยนต์มีความร้อนสูงผิดปกติ การขับรถ
ต่อไปจะท�ำให้เครื่องยนต์เสียหายร้ายแรง (ดูที่
หน้า 6-9)

เกจวัดระดับน�้ำมันเชื้อเพลิง

JVI0403X

เกจวัดระดับน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ① จะแสดงระดับน�ำ้ มัน
เชื้อเพลิงในถังน�้ำมันโดยประมาณเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่
ในต�ำแหน่ง “ON”
เข็มชีใ้ นเกจวัดอาจเคลือ่ นไหวเล็กน้อยขณะเบรก เลีย้ ว
โค้ง เร่งความเร็ว หรือขับขึน้ หรือลงเนินตามการแกว่ง
ตัวของน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงในถัง
ไฟเตือนระดับน�้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน้อย
② จะ
สว่างขึ้นเมือ่ ระดับน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงในถังเหลือน้อย ให้
เติมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทันทีทสี่ ะดวกก่อนทีเ่ กจจะลดลงถึง
0
ลูกศรชี้
จะช่วยเตือนว่าฝาปิดช่องเติมน�้ำมันเชื้อ
เพลิงอยูท่ ดี่ า้ นขวาของตัวรถ
ข้อควรระวัง:
ให้เติมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงก่อนทีเ่ ข็มชีจ้ ะลดถึง 0 (น�ำ้ มัน
หมดถัง)
ยังมีนำ�้ มันเชือ้ เพลิงส�ำรองในถังอีกเล็กน้อยเมือ่ เข็มชีท้ ี่ 0
(น�ำ้ มันหมดถัง)
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ไฟแสดงต�ำแหน่งเกียร์อตั โนมัติ (รุน่ เกียร์อตั โนมัต)ิ
ไฟแสดงต�ำแหน่งเกียร์อตั โนมัติ (AT)   จะแสดง
ต� ำ แหน่ ง ของคั น เลื อ กเกี ย ร์ เ มื่ อ สวิ ต ช์ กุ ญ แจอยู ่ ใ น
ต�ำแหน่ง “ON”

ไฟแสดงการเปลีย่ นเกียร์ขนึ้ (รุน่ เกียร์ธรรมดา)

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที่ต�ำแหน่ง ON และจ�ำเป็นต้อง
เปลี่ยนเกียร์ขึ้น ไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นจะสว่าง
ขึ้ น
จะแสดงขึ้ น เมื่ อ
ไฟแสดงการเปลี่ ย นเกี ย ร์ ขึ้ น
จ�ำนวนรอบที่ก�ำหนดไว้ คงที่ อย่ า งน้ อย 0.1 วิ นาที
สามารถเปลีย่ นการตัง้ ค่ารอบเครือ่ งยนต์ได้ในโหมดการ
ตัง้ ค่าไฟแสดงการเปลีย่ นเกียร์ขนึ้ ดูทหี่ น้า 2-6

คอมพิวเตอร์ระยะทาง

JVI0405X

สวิ ต ช์ ค อมพิ ว เตอร์ ร ะยะทางติ ด ตั้ ง อยู ่ บ นแผง
มาตรวัดเมือ่ บิดสวิตช์กญ
ุ แจไปทีต่ ำ� แหน่ง
“ON”
สามารถเลื อ กโหมดของคอมพิ ว เตอร์ ร ะยะทางได้
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โดยกดสวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง Ⓐ ใน
แต่ ล ะครั้ ง ที่ ก ดสวิ ต ช์ โ หมดคอมพิ ว เตอร์ ร ะยะ
ทาง Ⓐ จอแสดงผลจะเปลีย่ นไปดังนี:้
(ระยะทาง A  ระยะทาง B)  อัตราการสิน้ เปลือง
น�ำ้ มันปัจจุบนั  อัตราการสิน้ เปลืองน�ำ้ มันเฉลีย่ 
ระยะทางทีส่ ามารถขับต่อได้จนน�ำ้ มันหมดถัง (dte)
 การตั้งค่าไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้น (ส�ำหรับ
รุน่ เกียร์ธรรมดา)  (ระยะทาง A)
อัตราการสิน้ เปลืองน�ำ้ มันปัจจุบนั
โหมดอัตราการสิ้นเปลืองน�้ำมันปัจจุบันจะแสดงอัตรา
การสิน้ เปลืองน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงในปัจจุบนั
กดสวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง Ⓑ เพือ่ เปลีย่ น
การแสดงอัตราสิน้ เปลืองน�ำ้ มันระหว่าง ลิตร/100 กม.
และ กม./ลิตร (ถ้ามีตดิ ตัง้ )
การสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย (ลิตร/100 กม.
หรือ ไมล์/แกลลอน)
โหมดการสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยตั้งแต่รีเซ็ท
ครั้งสุดท้าย การรีเซ็ทจะเสร็จสิ้นเมื่อกดสวิตช์โหมด
คอมพิวเตอร์ระยะทาง Ⓐ  เป็นเวลานานกว่า 1 วินาที
จอแสดงผลจะอัพเดททุกๆ 30 วินาที ทีป่ ระมาณ 500 ม.
(1/3 ไมล์) แรกหลังจากรีเช็ต หน้าจอจะแสดงผลเป็น “---”
กดสวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง   เพือ่ เปลีย่ นการ

แสดงอัตราสิน้ เปลืองน�ำ้ มันระหว่าง ลิตร/100 กม. และ
กม./ลิตร (ถ้ามีตดิ ตัง้ )
ระยะทางที่สามารถขับต่อได้จนน�้ำมันหมดถัง (dte —
กม. หรือ ไมล์)
โหมดระยะทางที่สามารถขับต่อได้จนน�้ำมันหมดถัง
(dte) จะแสดงระยะทางโดยประมาณทีส่ ามารถขับรถ
ต่อไปได้กอ่ นทีจ่ ะต้องเติมน�ำ้ มันใหม่อกี ครัง้ ข้อมูล dte
จะได้รบั การค�ำนวณอย่างต่อเนือ่ งตามปริมาณน�ำ้ มันเชือ้
เพลิงทีเ่ หลืออยูใ่ นถังและอัตราการสิน้ เปลืองน�ำ้ มันเชือ้
เพลิงแท้จริง
จอแสดงผลจะอัพเดททุก ๆ 30 วินาที
โหมด dte จะมีการเตือนช่วงทีน่ ำ�้ มันเชือ้ เพลิงต�ำ่ :
เมือ่ น�ำ้ มันใกล้หมด ระบบจะเลือกโหมด dte โดย
อัตโนมัติ และตัวเลข รวมทัง้ ไฟเตือนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงต�ำ่
จะกะพริบเพื่อให้คนขับเห็น กดสวิตช์โหมด
คอมพิวเตอร์ระยะทาง Ⓐ เพือ่ กลับไปยังโหมดทีไ่ ด้
เลือกไว้กอ่ นทีก่ ารเตือนจะแสดงขึน้
เมือ่ น�ำ้ มันเหลือน้อยกว่าเดิม การแสดงผล dte จะเปลีย่ น
เป็น “----”
· ถ้าเติมน�้ำมันในปริมาณน้อย หน้าจอที่แสดงอยู่
ก่อนจะปิดสวิตช์กญ
ุ แจอาจจะยังแสดงขึน้ อยู่
เมื
อ
่
ขั
บ
รถขึ
น
้
ทางลาดชั
น หรือ เลีย้ วโค้ง น�ำ้ มันในถัง
·
จะเอียง ซึง่ อาจจะท�ำให้การแสดงผลเปลีย่ นไปได้
การตั้งค่าไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้น (รุ่นเกียร์
ธรรมดา)
เมือ่ เปิดโหมดนี้ ไฟแสดงการเปลีย่ นเกียร์ขนึ้
จะ
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แสดงจังหวะการเปลีย่ นเกียร์ขนึ้ ให้คนขับเห็น การใช้
งานไฟแสดงการเปลี่ยนเกียร์ขึ้นจะท�ำให้คุณสามารถ
เปลีย่ นเกียร์ขึ้นได้ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (RPM)
คงที่ได้จากทุกเกียร์
เมือ่ ความเร็วรอบเครือ่ งยนต์ถงึ ค่าทีก่ ำ� หนด ไฟแสดง
การเปลีย่ นเกียร์ขนึ้ จะกะพริบ
การตัง้ ค่าไฟแสดงการเปลีย่ นเกียร์ขนึ้ :
1. กดปุ่มสวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง Ⓐค้าง
ไว้เพื่อตัง้ ค่าความเร็วรอบเครือ่ งยนต์ (RPM) หน้าจอ
การตัง้ ค่าจะเริม่ กะพริบ
2. ขณะที่ ห น้ า จอกะพริ บ หมุ น สวิ ต ช์ โ หมด
คอมพิวเตอร์ระยะทาง Ⓑ เพื่อตั้งค่า RPM ที่
ต้องการ สามารถตัง้ ค่าที่ 100 rpm และระหว่าง 1,000
ถึง 4,000 rpm (รุน่ เครือ่ งยนต์ดเี ซล) หรือระหว่าง
1,000 ถึง 6,000 rpm (รุน่ เครือ่ งยนต์เบนซิน) ได้
3. กดสวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง Ⓐ เพื่อ
ออกจากโหมดการตั้ ง ค่ า หากไม่ ไ ด้ ท� ำ สิ่ ง อื่ น ต่ อ
หน้ า จอจะเปลี่ยนกลับไปยังหน้าจอการตั้งค่าไฟ
แสดงการเปลีย่ นเกียร์ขนึ้
การรีเซ็ตหน้าจอ
เมือ่ อัตราการสิน้ เปลืองน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงเฉลีย่ ความเร็ว
เฉลีย่ เวลาทีใ่ ช้ไป หรือ ระยะทาง B แสดงขึน้ ให้กดปุม่
สวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง Ⓐ ค้างไว้นานกว่า
3 วินาที จอแสดงผลของการสิน้ เปลืองน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
เฉลีย่ ความเร็วรถยนต์เฉลีย่ และมาตรวัดระยะทางเป็น
เทีย่ ว (ระยะทาง B เท่านัน้ ) จะถูกรีเซ็ตพร้อมกัน

มาตรวัดระยะทางรวม

การรีเซ็ทมาตรวัดระยะทางเป็นเทีย่ ว :
กดสวิตช์รเี ซ็ทมาตรวัดระยะทางเป็นเทีย่ ว ③ ประมาณ
1 วินาทีเพือ่ รีเซ็ทมาตรวัดระยะทางเป็นเทีย่ วให้เป็นศูนย์

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว
(แบบ B)
JVI0400X

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเทีย่ ว (แบบ
A)
มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวจะ
ปรากฏตัวเลขขึน้ เมือ่ สวิตช์กญ
ุ แจอยูใ่ นต�ำแหน่ง “ON”
มาตรวัดระยะทางรวม ① จะแสดงระยะทางทัง้ หมด
ทีร่ ถยนต์ถกู ใช้งาน
มาตรวัดระยะทางเป็นเทีย่ ว ② จะแสดงระยะทางทีเ่ ดิน
ทางเป็นเทีย่ ว ๆ
การเปลีย่ นหน้าจอมาตรวัดระยะทางเป็นเทีย่ ว :
กดสวิตช์รเี ซ็ตมาตรวัดระยะทางเป็นเทีย่ ว ③ เพือ่ เปลีย่ น
หน้าจอตามรายการข้างล่างนี:้
ระยะทาง A  ระยะทาง B  โหมดคอมพิวเตอร์
ระยะทาง  ระยะทาง A ส�ำหรับข้อมูลคอมพิวเตอร์
ระยะทาง ดูที่ 2-6

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวจะ
ปรากฏตัวเลขขึน้ เมือ่ สวิตช์กญ
ุ แจอยูใ่ นต�ำแหน่ง “ON”
นาฬิกาแบบดิจติ อล ① จะแสดงเวลา
มาตรวัดระยะทางรวม ② จะแสดงระยะทางทัง้ หมดที่
รถยนต์ถกู ใช้งานมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว ② จะ
แสดงระยะทางที่เดินทางเป็นเทีย่ ว ๆ
การเปลีย่ นหน้าจอมาตรวัดระยะทางเป็นเทีย่ ว :
กดสวิตช์รีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว ③ เพื่อ
เปลีย่ นหน้าจอตามรายการข้างล่างนี:้
มาตรวัดระยะทางรวม  ระยะทาง A  ระยะทาง B
 โหมดคอมพิ ว เตอร์ ร ะยะทาง  มาตรวั ด ระยะ
ทางรวมส�ำหรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ระยะทาง ดูที่ 2-6
การรีเซ็ทมาตรวัดระยะทางเป็นเทีย่ ว :
กดสวิตช์รเี ซ็ทมาตรวัดระยะทางเป็นเทีย่ ว ③ ประมาณ
1 วินาทีเพือ่ รีเซ็ทมาตรวัดระยะทางเป็นเทีย่ วให้เป็นศูนย์
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การแสดงข้อมูลระดับน�้ำมันเครื่อง
(รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล)

เครือ่ งจะแสดงขึน้
ข้อมูลน�ำ้ มันเครือ่ งจะแจ้งระยะทางจนกว่าจะต้องเปลีย่ น
น�้ำมันเครื่อง ระดับน�้ำมันเครื่อง และการท�ำงานผิด
ปกติของเซ็นเซอร์วดั ระดับน�ำ้ มันเครือ่ ง

1. ระยะทางจนกว่าจะต้องเปลี่ยนน�้ำมันเครื่อง

ส�ำหรับรุน่ ทีไ่ ม่มตี วั ดักฝุน่ ละอองไอเสีย (DPF):
เมือ่ สวิตช์กญ
ุ แจอยูใ่ นต�ำแหน่ง ON ระยะทางจนกว่าจะ
ต้องเปลีย่ นน�ำ้ มันเครือ่ งจะแสดงขึน้
ส�ำหรับรุน่ ทีม่ ตี วั ดักฝุน่ ละอองไอเสีย (DPF):
เมือ่ สวิตช์กญ
ุ แจอยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง ON ระยะทางจนกว่าจะ
ต้องเปลี่ยนน�้ำมันเครื่องจะแสดงขึ้น ถ้าระยะทาง
จนกว่าจะต้องเปลีย่ นน�ำ้ มันเครือ่ งเหลือน้อยกว่า 1,500
กม. (932 ไมล์)

JVI0405X

2. ไฟแสดงการเปลี่ยนน�้ำมันเครื่อง (รุ่นที่ไม่มตี วั
ดักฝุน่ ละอองไอเสีย (DPF))

JVI0438X

เมือ่ สวิตช์กญ
ุ แจอยูใ่ นต�ำแหน่ง “ON” ข้อมูลน�ำ้ มัน

ข้อควรระวัง:
ถ้ า ไฟแสดงการเปลี่ ย นน�้ ำ มั น เครื่ อ งแสดงขึ้ น ให้
เปลี่ ย นน�้ ำ มั น เครื่ อ งโดยเร็ ว การใช้ ง านรถยนต์ โ ดย
ที่น�้ำมันเครื่องเสื่อมคุณภาพอาจท�ำให้เครื่องยนต์เสีย
หายได้
เมื่อระยะทางจนกว่าจะต้องเปลี่ยนน�้ำมันเครื่องแสดง
แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-7
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ขึน้ เป็นศูนย์ (0) หรือน้อยกว่า : เมือ่ สวิตช์กญ
ุ แจอยูท่ ี่
ต�ำแหน่ง ON สัญลักษณ์ประแจจะกะพริบ และระยะ
ทางจนกว่าจะต้องเปลี่ยนน�้ำมันเครื่องจะแสดงขึ้นเป็น
ศูนย์ (0) นานประมาณ 5 วินาที
การตัง้ ค่าระยะทางจนกว่าจะต้องเปลีย่ นน�ำ้ มันเครือ่ ง :
สามารถเปลี่ ย นหรื อ ไม่ ใ ช้ ง านระยะทางจนกว่ า จะ
ต้ อ งเปลี่ ย นน�้ ำ มั น เครื่ อ งได้ โ ดยใช้ ง านสวิ ต ช์ โ หมด
คอมพิวเตอร์ระยะทางⒶ
ส�ำหรับช่วงระยะทางที่เหมาะสมในการเปลี่ยนน�้ำมัน
เครือ่ ง โปรดดูทคี่ มู่ อื การบ�ำรุงรักษาอีกเล่มหนึง่
การปรับระยะทางส�ำหรับเปลีย่ นน�ำ้ มันเครือ่ ง :
1. กดสวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง Ⓐ ค้างไว้
นานกว่า 3 วินาที ขณะทีส่ ญ
ั ลักษณ์ประแจ และ
ข้อมูลระยะทางจนกว่าจะต้องเปลี่ยนน�้ำมันเครื่อง
แสดงขึน้
หากปรับระยะทางจากศูนย์ (0): กดสวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง Ⓐ ค้างไว้นานกว่า 3 วินาที ภายใน
5 วินาทีแรกหลังจากบิดสวิตช์กญุ แจไปทีต่ ำ� แหน่ง “ON”
สัญลักษณ์ประแจ และระยะทางจะเริม่ กะพริบ
2. เมือ่ หน้าจอเริม่ กะพริบ กดสวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์
ระยะทาง Ⓐ ค้างไว้นานกว่า 3 วินาที เพือ่ เข้าโหมด
การปรับแต่ง

หากปรับระยะทางจากศูนย์
(0):
กดสวิตช์
คอมพิวเตอร์ระยะทาง Ⓐ ระยะทางจะเปลี่ยน
กลับเป็นระยะทางดัง้ เดิม
3. หมุนสวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง Ⓑ ตาม
หรือทวนเข็มนาฬิกา เพื่อเพิ่มหรือลดระยะทาง
การหมุ น แต่ ล ะครั้ ง จะเพิ่ ม หรื อ ลดระยะทางได้
1,000 กม. (621 ไมล์)
หากไม่ได้ทำ� สิง่ อืน่ ต่อ หน้าจอจะเปลีย่ นกลับไปเป็น
ไฟแสดงระดับน�ำ้ มัน และจะตัง้ ค่าระยะทางใหม่
การยกเลิกการเตือนเปลีย่ นน�ำ้ มันเครือ่ ง :
1. กดสวิ ต ช์ โ หมดคอมพิ ว เตอร์ ร ะยะทาง Ⓐ
ค้ า งไว้ นานกว่า 3 วินาที ขณะทีส่ ญ
ั ลักษณ์ประแจ
และข้อมูลระยะทางจนกว่าจะต้องเปลีย่ นน�ำ้ มัน
เครือ่ งแสดงขึน้ สัญลักษณ์ประแจ
และระยะ
ทางจะเริ่มกะพริบ
2. ขณะที่หน้าจอกะพริบ กดสวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์
ระยะทาง Ⓐ อีกครัง้ เพือ่ เข้าโหมดการปรับตัง้
3. หมุนปุ่มสวิตช์โหมดคอมพิวเตอร์ระยะทาง Ⓐ
ทวนเข็มนาฬิกาจนกว่าระยะทางจะอยูท่ ี่ 0
หากไม่ได้ทำ� สิง่ อืน่ ต่อ หน้าจอจะเปลีย่ นกลับไปเป็น
ไฟแสดงระดับน�ำ้ มัน และจะยกเลิกการเตือนเปลีย่ น
น�ำ้ มันเครือ่ ง
สัญลักษณ์ประแจ หรือ ระยะทางจะไม่แสดงขึ้น

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ต�ำแหน่ง “ON” เพื่อ
ตั้งค่าการเตือนใหม่ ตั้งระยะทางจนกว่าจะต้อง
เปลี่ยนน�้ำมันเครือ่ งให้มคี า่ มากกว่าศูนย์ (0)

2. ไฟแสดงการเปลี่ยนน�้ำมันเครื่อง (รุ่นที่มีตัวดัก
ฝุ่นละอองไอเสีย (DPF))
ข้อควรระวัง:
ถ้าไฟแสดงการเปลีย่ นน�ำ้ มันเครือ่ งแสดงขึน้ ให้เปลีย่ น
น�้ำมันเครื่องโดยเร็ว การใช้งานรถยนต์โดยที่น�้ำมัน
เครือ่ งเสือ่ มคุณภาพอาจท�ำให้เครือ่ งยนต์เสียหายได้
เมื่อระยะทางจนกว่าจะต้องเปลี่ยนน�้ำมันเครื่องแสดง
ขึ้ น เป็ น ศู น ย์ (0): เมื่ อ สวิ ต ช์ กุ ญ แจอยู ่ ที่ ตำ� แหน่ง ON
สัญลักษณ์ประแจจะกะพริบ และระยะทางจนกว่าจะ
ต้องเปลีย่ นน�ำ้ มันเครือ่ งจะแสดงขึน้ เป็นศูนย์ (0) นาน
ประมาณ 5 วินาที
เมือ่ ใกล้ถงึ ระยะทางทีก่ ำ� หนดไว้ ไฟแสดงการเปลีย่ น
น�ำ้ มันเครือ่ งจะปรากฏขึน้ บนหน้าจอ หลังจากเปลีย่ น
น�ำ้ มันเครือ่ งแล้ว ให้รเี ซ็ตระยะทางจนกว่าจะต้องเปลีย่ น
น�ำ้ มันเครือ่ ง
เพื่อรีเซ็ตระยะทางจนกว่าจะต้องเปลี่ยนน�้ำมันเครื่อง
กดสวิตช์รเี ซ็ตมาตรวัดระยะทางเป็นเทีย่ ว Ⓐ ค้างไว้
นานกว่า 3 วินาที ขณะทีร่ ะยะทางจนกว่าจะต้องเปลีย่ น
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นาฬิกา (ถ้ามีตดิ ตัง้ )
น�ำ้ มันเครือ่ ง หรือไฟแสดงการเปลีย่ นน�ำ้ มันเครือ่ งแสดง
ขึน้
ไม่สามารถปรับตัง้ ระยะทางจนกว่าจะต้องเปลีย่ นน�้ำมัน
เครื่องด้วยตนเองได้ ระยะทางจนกว่าจะต้องเปลีย่ น
น�ำ้ มันเครือ่ งจะตัง้ ค่าไว้โดยอัตโนมัติ

3. การแสดงระดับน�้ำมัน

เมื่อกดสวิตช์กุญแจให้อยู่ในต�ำแหน่ง “ON” สถานะ
ของน�ำ้ มันเครือ่ งจะแสดงขึน้

4. การเตือนน�้ำมันเครื่องต�่ำ

ข้อควรระวัง:
แม้
· ว ่ า “Oil Good” จะแสดงขึ้ น บนหน้ าจอ
บ�ำรุงรักษาน�้ำมันเครื่อง ให้แน่ใจว่าเปลี่ยนน�้ำมัน
เครื่ อ งเมื่ อ เกจวั ด ระดั บ น�้ ำ มั น เครื่ อ งแสดง
ว่าระดับน�ำ้ มันเครือ่ งอยูส่ งู กว่าระดับ Hi ประมาณ
10 มม. (0.4 นิว้ ) เนือ่ งจากคุณภาพของน�ำ้ มันแย่ลง
· ให้ รี เ ซ็ ต ระบบควบคุ ม น�้ ำ มั น เครื่ อ งทุ ก ครั้ ง หลั ง
จากเปลีย่ นน�ำ้ มันเครือ่ ง

ส�ำหรับการปรับตัง้ นาฬิกา ดูท  ี่ "นาฬิกา" (หน้า 2-22)

การควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด

JVI0404X

ถ้าการเตือนน�้ำมันเครื่องต�่ำแสดงขึ้น หมายถึงน�้ำมัน
เครือ่ งเหลือปริมาณน้อย ในกรณีนี้ ให้ตรวจสอบระดับ
น�ำ้ มันเครือ่ งโดยใช้กา้ นวัดระดับน�ำ้ มันเครือ่ ง (ดูที่ 8-8)

การควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัดจะท�ำงานเมื่อ
สวิตช์กญ
ุ แจอยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง “ON” และสวิตช์ไฟหน้าอยูท่ ี่
ต�ำแหน่ง
หรือ

ข้อควรระวัง:
ควรตรวจสอบระดับน�้ำมันเครื่องโดยใช้ก้านวัดระดั บ
น�้ำมันเครื่องเป็นประจ�ำ การใช้รถโดยที่มีประมาณ
น�ำ้ มันเครือ่ งไม่เพียงพอจะท�ำให้เครือ่ งยนต์เสียหาย และ
ความเสียหายนีจ้ ะไม่รวมอยูใ่ นการรับประกัน

บิดสวิตช์ควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด Ⓐ เพือ่
ปรับความสว่างของแผงหน้าปัด Ⓑ เกจแสดงความ
สว่าง   จะแสดงขึน้ ครูห่ นึง่ บนหน้าจอแสดงข้อมูล
รถยนต์ เมือ่ เปลีย่ นการควบคุม

5. การเตือนเซ็นเซอร์ระดับน�้ำมันเครื่อง

เมือ่ ระดับความสว่างถึงค่าสูงสุดหรือต�ำ่ สุด เสียงปีป๊ จะ
ดัง

ถ้ า การเตื อ นเซ็ น เซอร์ ร ะดั บ น�้ ำ มั น เครื่ อ งแสดงขึ้ น
เซ็นเซอร์ระดับน�ำ้ มันเครือ่ ง อาจท�ำงานผิดปกติ กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการนิสสันทันที
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ไฟเตือน/ไฟแสดง และเสียงเตือน
ไฟเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS)*

ไฟเตือนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงมีระดับต�ำ่

ไฟแสดงการใช้ไฟสูง

ไฟเตือนระบบเบรก

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย

ไฟแสดงการท�ำงานผิดปกติของเครือ่ งยนต์ (MIL)

ไฟเตือนการชาร์จไฟ
ไฟเตือนตัวดักฝุน่ ละอองไอเสีย (DPF)
(ถ้ามีตดิ ตัง้ ส�ำหรับรุน่ เครือ่ งยนต์ดเี ซล)*
ไฟเตือนประตูเปิด

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

ไฟแสดงโอเวอร์ไดร์ฟ OFF (รุน่ เกียร์อตั โนมัต)ิ

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS)*

ไฟแสดงระบบกันขโมย*

ไฟเตือนมีนำ�้ ในกรองเชือ้ เพลิง (รุน่ เครือ่ งยนต์ดเี ซล)

สัญญาณไฟเลีย้ ว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน

ไฟเตือนแรงดันน�ำ้ มันเครือ่ ง

ไฟแสดงไฟตัดหมอกหน้า*

ไฟเตือนน�ำ้ ยาล้างกระจกมีระดับต�ำ่

ไฟแสดงหัวเผา (รุน่ เครือ่ งยนต์ดเี ซล)

*: ถ้ามีตดิ ตัง้

2-10 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม
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การตรวจสอบหลอดไฟ

เมื่อปิดประตูทุกบาน ใช้งานเบรกมือ คาดเข็มขัด
นิรภัย แล้วบิดสวิตช์กญ
ุ แจไปยังต�ำแหน่ง “ON” โดยไม่
สตาร์ทเครือ่ งยนต์ ไฟต่อไปนีจ้ ะสว่างขึน้ : ,
,
,
,
ถ้ามีการติดตัง้ ระบบเหล่านีไ้ ว้ในรถ ไฟต่อไปนีจ้ ะสว่าง
ขึน้ ชัว่ ครูแ่ ล้วจะดับไป:
, ,
, ,
ถ้าไฟดวงใดไม่สว่างขึ้นแสดงว่าหลอดไฟขาดหรือมี
วงจรขาดในระบบไฟฟ้า ให้นำ� รถไปยังศูนย์บริการนิส
สันเพือ่ ตรวจสอบและท�ำการซ่อมแซมทันที ถ้าจ�ำเป็น

ไฟเตือน
ไฟเตือนระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก
(ABS) (ถ้ามีตดิ ตัง้ )
เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที่ต�ำแหน่ง “ON” ไฟเตือนระบบ
เบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) จะสว่างขึน้ แล้วจะดับ
ไปซึง่ แสดงว่า ABS ท�ำงานปกติ
ถ้าไฟเตือน ABS สว่างขึน้ ขณะเครือ่ งยนต์ทำ� งานหรือ
ขณะขับขีแ่ สดงว่า ABS อาจท�ำงานผิดปกติ น�ำรถเข้ารับ
การตรวจสอบระบบทีศ่ นู ย์บริการนิสสันทันที
ถ้า ABS ท�ำงานผิดปกติ ระบบป้องกันล้อล็อกจะหยุด

ท�ำงาน ซึง่ ระบบเบรกจะท�ำงานเป็นปกติ แต่ไม่มกี าร
ป้องกันล้อล็อก (ดูที่ ระบบเบรก (หน้า 5-16))
ไฟเตือนระบบเบรก
ข้อควรระวัง:
ถ้
า
· ระดับน�้ำมันเบรกอยู่น้อยกว่าเครื่องหมายต�่ำสุด
บนกระปุกน�ำ้ มันเบรก ห้ามขับรถยนต์จนกว่าระบบ
เบรกจะได้รบั การตรวจสอบจากศูนย์บริการนิสสัน
·ถึงแม้คุณจะคิดว่ายังปลอดภัยที่จะขับรถต่อไปได้
ให้ใช้วธิ ลี ากรถแทนเนือ่ งจากอาจจะเกิดอันตรายได้
·การเหยียบแป้นเบรกโดยที่เครื่องยนต์ไม่ได้ท�ำงาน
และ/หรือในขณะทีร่ ะดับน�ำ้ มันเบรกต�ำ่ จะต้องเผือ่
ระยะหยุดมากขึ้นและต้องใช้แรงและระยะเหยียบ
แป้นเบรกมากขึน้ ด้วย
ไฟเตือนระบบเบรกจะแสดงการท�ำงานของเบรกมือ
และระดับน�ำ้ มันเบรกในระบบต�ำ่
ไฟเตือนเบรกมือ :
เมือ่ สวิตช์กญ
ุ แจอยูใ่ นต�ำแหน่ง “ON” และใช้งานเบรก
มืออยู่ ไฟเตือนเบรกมือจะสว่างขึน้ เมือ่ ปล่อยเบรกมือ
ขณะทีเ่ ครือ่ งยนต์ทำ� งาน ไฟเตือนเบรกจะดับลง
ถ้าไม่ได้ปลดเบรกมือลงเต็มที่ ไฟเตือนเบรกจะยังคง
สว่างอยู่ ก่อนขับรถ ให้แน่ใจว่าไฟเตือนเบรกมือได้
ดับลงแล้ว (ดูที่ (หน้า 3-12))

ไฟเตือนน�ำ้ มันเบรกต�ำ่ :
ถ้าไฟเตือนระบบเบรกสว่างขึ้นขณะเครื่องยนต์ท�ำงาน
หรือขณะขับขีโ่ ดยทีไ่ ม่ได้ใช้เบรกมือ อาจแสดงว่าระดับ
น�ำ้ มันเบรกต�ำ่
เมือ่ ไฟเตือนระบบเบรกสว่างขึน้ ขณะขับขี่ ให้หยุดรถ
ในที่ที่ปลอดภัยทันที ดับเครื่องยนต์และตรวจสอบ
ระดับน�้ำมันเบรก ถ้าระดับน�้ำมันเบรกอยู่ที่ขีดต�่ำ
สุด ให้เติมน�ำ้ มันเบรกตามจ�ำเป็น (ดูที่ "น�ำ้ มันเบรกและ
น�ำ้ มันคลัตช์"  (หน้า 8-14)
ถ้าน�้ำมันเบรกอยู่ในระดับที่เพียงพอ ให้น�ำรถเข้ารับ
การตรวจสอบระบบเบรกทีศ่ นู ย์บริการนิสสันทันที
ไฟเตือนการชาร์จไฟ
เมือ่ สวิตช์กญ
ุ แจอยูใ่ นต�ำแหน่ง “ON” ไฟเตือนการชาร์จ
ไฟจะสว่างขึน้ หลังจากสตาร์ทเครือ่ งยนต์ ไฟเตือนการ
ชาร์จไฟจะดับลง ซึ่งแสดงว่าระบบชาร์จท�ำงานเป็น
ปกติ
ถ้าไฟเตือนการชาร์จไฟสว่างขึน้ ขณะเครือ่ งยนต์ทำ� งาน
หรือขณะขับขี่ แสดงว่าระบบชาร์จไฟอาจท�ำงานผิด
ปกติ และอาจต้องน�ำรถเข้าศูนย์บริการนิสสัน
เมื่อไฟเตือนการชาร์จไฟสว่างขึ้นขณะขับขี่
ให้
หยุดรถในทีท่ ปี่ ลอดภัยทันที ดับเครือ่ งยนต์และตรวจ
สอบสายพานไดชาร์จ ถ้าสายพานไดชาร์จหย่อน แตก
แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-11
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ร้าวหรือขาด ต้องท�ำการเปลีย่ นสายพานใหม่ (ดูที่
"สายพาน" (หน้า 8-13))
ถ้าสายพานไดชาร์จอยู่ในสภาพปกติ แต่ไฟเตือนการ
ชาร์จไฟยังคงสว่างอยู่ ให้น�ำรถเข้ารับการตรวจสอบ
ระบบชาร์จไฟทีศ่ นู ย์บริการนิสสันทันที
ข้อควรระวัง:
ห้ามขับรถต่อถ้าสายพานไดชาร์จหย่อน แตกร้าว หรือ
ขาด

ไฟเตือนตัวดักฝุน่ ละอองไอเสีย (DPF)
(ถ้ามีตดิ ตัง้ ส�ำหรับรุน่ เครือ่ งยนต์ดเี ซล)
เมือ่ สวิตช์กญ
ุ แจอยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง “ON” ไฟเตือนตัวดักฝุน่
ละอองไอเสีย (DPF) จะสว่างขึน้ แล้วจะดับไป ซึง่ แสดง
ว่าระบบท�ำงานเป็นปกติ
เมือ่ ไฟเตือน DPF สว่างขึน้ แสดงว่ามีฝนุ่ ละอองเข้าไป
เกาะใน DPF จนถึงระดับทีก่ ำ� หนด
จอดรถข้างทางในทีป่ ลอดภัย ในพืน้ ทีโ่ ล่งทีม่ กี ารจราจร
ไม่หนาแน่น กดปุม่ ตัวดักฝุน่ ละอองไอเสียเพือ่ เริม่ ขัน้
ตอนการก�ำจัดฝุน่ ละออง
ถ้าคุณขับรถยนต์ต่อไปโดยที่ไฟเตือนตัวดักฝุ่นละออง
ไอเสีย (DPF) สว่างขึน้ เป็นเวลานาน ไฟเตือนจะกะพริบ
ให้นำ� รถเข้ารับการตรวจสอบทีศ่ นู ย์บริการนิสสันทันที
2-12 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม
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ค�ำเตือน :
หลีกเลีย่ งการจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช่น หญ้าแห้ง เศษ
กระดาษ หรือเศษผ้า เนือ่ งจากอาจติดไฟได้งา่ ย
หมายเหตุ :
·แม้วา่ จะสามารถขับต่อไปได้อกี ประมาณ 400 กม.
เมื่ อ ไฟสว่ างขึ้ น ให้ ป ฏิ บั ติขั้น ตอนการก� ำ จั ดฝุ ่ น
ละอองโดยเร็วทีส่ ดุ
·ไฟเตือน DPF อาจดับลงเมือ่ ขับรถยนต์ทคี่ วามเร็ว
มากกว่า 80 กม./ชม. (50 MPH) นานประมาณ 20
นาที เนือ่ งจากช่วงเวลาทีจ่ ะท�ำให้ไฟดับลงจะแตก
ต่างกันไปตามสภาพต่างๆ ให้จอดรถยนต์อย่าง
ปลอดภัยในพื้นที่โล่งที่มีการจราจรไม่หนาแน่น
โดยเร็วที่สุด แล้วจึงปฏิบัติขั้นตอนการก�ำจัดฝุ่น
ละออง
ส�ำหรับรายละเอียดเพิม่ เติม ดูที่ "ตัวดักฝุน่ ละอองไอ
เสีย (DPF) (ถ้ามีตดิ ตัง้ ส�ำหรับรุน่ เครือ่ งยนต์ดเี ซล)"
(หน้า 5-4)

ไฟเตือนประตูเปิด

เมือ่ สวิตช์กญ
ุ แจอยูใ่ นต�ำแหน่ง “ON” ไฟเตือนประตู
เปิดจะสว่างขึน้ ถ้าประตูบานใดบานหนึง่ เปิดอยูห่ รือปิด
ไม่สนิท

ไฟเตือนแรงดันน�ำ้ มันเครือ่ ง

เมือ่ สวิตช์กญ
ุ แจอยูใ่ นต�ำแหน่ง “ON” ไฟเตือนแรงดัน

น�้ำมันเครื่องจะสว่างขึ้น หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์
ไฟเตือนแรงดันน�้ำมันเครื่องจะดับลง ซึ่งแสดงว่า
เซ็นเซอร์วัดแรงดันน�้ำมันเครื่องในรถยนต์ท�ำงานเป็น
ปกติ
ถ้าไฟเตือนแรงดันน�้ำมันเครื่องสว่างขึ้น หรือกะพริบ
ขณะเครือ่ งยนต์ทำ� งานแสดงว่าแรงดันน�ำ้ มันเครื่องต�่ำ
ให้หยุดรถให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ให้ดบั เครือ่ งยนต์ทนั ที และติดต่อศูนย์บริการนิสสัน
ข้อควรระวัง :
•• การปล่อยให้เครือ่ งยนต์ทำ� งานโดยทีไ่ ฟเตือนแรงดัน
น�ำ้ มันเครือ่ งสว่างอยูจ่ ะท�ำให้เครือ่ งยนต์เสียหายร้าย
แรง
•• ไฟเตื อ นแรงดั น น�้ ำ มั น เครื่ อ งไม่ ไ ด้ อ อกแบบมา
เพือ่ ใช้แสดงระดับน�ำ้ มันเครือ่ งต�ำ่ ควรตรวจสอบ
ระดับน�ำ้ มันเครือ่ งโดยใช้กา้ นวัดระดับ (ดูที่ "น�ำ้ มัน
เครือ่ ง" (หน้า 8-8)

ติดตัง้ )

ไฟเตือนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงมีระดับต�ำ ่ (ถ้ามี

ไฟเตื อ นน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง มี ร ะดั บ ต�่ ำ จะสว่ า งขึ้ น เมื่ อ
ระดับน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงในถังเหลือน้อย ให้เติมน�ำ้ มันเชือ้
เพลิงทันทีที่สะดวกก่อนที่เกจวัดระดับน�้ำมันเชื้อเพลิง
จะชีไ้ ปทีต่ ำ� แหน่งน�ำ้ มันหมด (0)
ยังมีน�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำรองในถังอีกเล็กน้อยเมื่อเกจวัด
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงชีไ้ ปทีต่ ำ� แหน่งน�ำ้ มันหมด (0)
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ไฟเตือนน�ำ้ ยาล้างกระจกมีระดับต�ำ่

ไฟเตือนน�ำ้ ยาล้างกระจกมีระดับต�ำ่ จะสว่างขึน้ เมือ่ ระดับ
น�้ำยาล้างกระจกในถังพั กเหลื อน้ อย เติ ม น�้ ำ ยาล้ า ง
กระจกตามจ�ำเป็น (ดูที่ "น�ำ้ ยาล้างกระจก" หน้า 8-18)

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย

เมือ่ สวิตช์กญ
ุ แจอยูใ่ นต�ำแหน่ง “ON” ไฟเตือนเข็มขัด
นิรภัยจะสว่างขึน้
ไฟเตือนจะดับลงก็ตอ่ เมือ่ คนขับ
คาดเข็มขัดนิรภัย (ดูที่ "เข็มขัดนิรภัย" (หน้า 1-7)   เมือ่
รถยนต์วงิ่ เร็วกว่า 15 กม./ชม. (10 MPH) ไฟจะกะพริบ
และเสียงเตือนจะดังจนกว่าคนขับจะคาดเข็มขัดนิรภัย
เสียงเตือนจะดังต่อเนื่องนานประมาณ 90 วินาทีจนกว่า
จะคาดเข็มขัดนิรภัย

ไฟเตือนความเร็ว [120 กม./ชม. (75 MPH)]
(ถ้ามีตดิ ตัง้ )
ไฟจะกะพริบเมื่อความเร็วของรถยนต์มากกว่า 120
กม./ชม. (75 MPH) ให้แน่ใจว่าตรวจสอบการจ�ำกัด
ความเร็วในพืน้ ทีท่ ขี่ บั ขีร่ ถยนต์

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(SRS) (ถ้ามีตดิ ตัง้ )

เมือ่ บิดสวิตช์กญ
ุ แจไปยังต�ำแหน่ง “ON” หรือ “START”
ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) จะ
สว่างขึ้นเป็นเวลา 7 วินาทีแล้วจะดับลง ซึ่งแสดงว่า
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ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ท�ำงานเป็นปกติ
ถ้าสภาพใดสภาพหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น แสดงว่าระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS และเข็มขัดนิรภัยแบบ
Pre-tensioner ต้องได้รับการบริการ ให้น�ำรถไปยัง
ศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและท�ำการซ่อมแซม
ทันที ถ้าจ�ำเป็น
·ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS)
สว่างนานกว่า 7 วินาที
·ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS)
กะพริบเป็นครัง้ คราว
·ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS)
ไม่สว่างขึน้ เลย
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัด
นิรภัยแบบ Pre-tensioner อาจท�ำงานผิดพลาดหรือ
ไม่ ท� ำ งานจนกว่ า จะได้ รั บ การตรวจและซ่ อ มแซม
(ดูที่ "ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)" (หน้า 1-18)"

ไฟเตื อนมี น�้ ำ ในกรองเชื้ อเพลิ ง (รุ ่ น
เครื่องยนต์ดีเซล)

ถ้ า ไฟเตื อ นมี น�้ ำ ในกรองเชื้ อ เพลิ ง สว่ า งขึ้ น ขณะที่
เครื่องยนต์ท�ำงาน ให้ถ่ายน�้ำออกจากกรองเชื้อเพลิง
ทันที (ดูที่ "กรองน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและกรองดักน�ำ ้ (รุน่
เครือ่ งยนต์ดเี ซล" (หน้า่ 8-11)

ข้อควรระวัง :
การใช้งานรถยนต์ตอ่ ไปโดยไม่ถา่ ยน�ำ้ ออก
เครือ่ งยนต์เสียหายร้ายแรงได้

อาจท�ำให้

ไฟแสดง
ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหน้า (ถ้าติดตัง้ )

ไฟแสดงการใช้ไฟตัดหมอกหน้าจะสว่างขึ้นเมื่อเปิด
ไฟตัดหมอกหน้า (โปรดดูที่ "สวิตช์ไฟตัดหมอก" หน้า
2-17)

ไฟแสดงหัวเผา (รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล)

เมือ่ สวิตช์กญ
ุ แจอยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง “ON” ไฟแสดงหัวเผาจะ
สว่างขึน้ และดับลงหลังจากหัวเผาอุน่ แล้ว
หากไฟแสดงหัวเผายังคงสว่างอยู่หลังจากที่หัวเผาอุ่น
เพียงพอแล้ว อาจหมายความว่าระบบหัวเผาท�ำงาน
ผิดปกติ และอาจจ�ำเป็นต้องได้รับการบริการ ให้น�ำ
รถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและท�ำการ
ซ่อมแซมทันที ถ้าจ�ำเป็น

ไฟแสดงการใช้ไฟสูง

ไฟแสดงการใช้ไฟสูงจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดไฟสูง ไฟ
แสดงจะดับลงเมือ่ เปลีย่ นไปใช้ไฟต�ำ ่ (ดูที่ "สวิตช์ไฟ
หน้าและสัญญาณไฟเลีย้ ว (หน้า 2-15))
แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-13
21/3/2556 18:29:32

ไ ฟ แ ส ด ง ก า ร ท� ำ ง า น ผิ ด ป ก ติ ข อ ง
เครื่องยนต์ (MIL)

เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ในต�ำแหน่ง “ON” ไฟแสดงการ
ท�ำงานผิดปกติของเครื่องยนต์จะสว่างขึ้น หลังจาก
สตาร์ทเครื่องยนต์ ไฟนี้จะดับลง ซึ่งแสดงว่าระบบ
ควบคุมเครือ่ งยนต์ทำ� งานปกติ
ถ้าไฟแสดงการท�ำงานผิดปกติของเครื่องยนต์สว่างขึ้น
หรือกะพริบ (ถ้ามีตดิ ตัง้ ) ขณะเครือ่ งยนต์ทำ� งานแสดง
ว่าระบบควบคุมเครื่องยนต์อาจท�ำงานผิดปกติและอาจ
ต้องเข้ารับบริการ ให้นำ� รถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพือ่
ตรวจสอบและท�ำการซ่อมแซมทันที
ข้อควรระวัง :
ถ้าจ�ำเป็นการใช้งานรถยนต์ตอ่ ไปโดยไม่ถา่ ยน�ำ้ ออก อาจ
ท�ำให้เครือ่ งยนต์เสียหายร้ายแรงได้
ไฟแสดงการท�ำงานผิดปกติสว่างขึน้ ตลอดเวลา :
ตรวจพบการท� ำ งานผิ ด ปกติ ข องระบบควบคุ ม
เครื่องยนต์ให้น�ำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจ
สอบ และท�ำการซ่อมแซมทันที ถ้าจ�ำเป็น ไม่จำ� เป็นต้อง
ลากรถยนต์ไปยังศูนย์บริการ
ไฟแสดงการท�ำงานผิดปกติกะพริบ (ถ้ามีตดิ ตัง้ ) :
ตรวจพบเครื่องยนต์จุดระเบิดไม่ครบสูบซึ่งอาจท�ำให้
ระบบควบคุมเครื่องยนต์เสียหายได้ ให้น�ำรถไปยัง
2-14 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม
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ศูนย์บริการนิสสันเพือ่ ตรวจสอบ และท�ำการซ่อมแซม
ทันที ถ้าจ�ำเป็น
ข้อควรระวัง :
เพื่อเป็นการลดหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหาย
กับระบบควบคุมเครือ่ งยนต์เมือ่ ไฟแสดงการท�ำงานผิด
ปกติสว่างขึน้ ควรหลีกเลีย่ งสิง่ ต่อไปนี:้
·หลีกเลีย่ งการขับรถยนต์เกิน 70 กม./ชม. (43 MPH)
·หลีกเลีย่ งการเร่ง หรือ ลดความเร็วอย่างฉับพลัน
·หลีกเลีย่ งการขับบนทางลาดขึน้
·หลีกเลีย่ งการลาก หรือ บรรทุกน�ำ้ หนักเกินความ
จ�ำเป็น
ข้อควรระวัง :
การขั
บรถต่อไปโดยไม่ตรวจสอบระบบควบคุม
·
เครื่องยนต์อย่างถูกต้องจะท�ำให้ประสิทธิภาพใน
การขับขี่ลดลง อัตราสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิงสูง
ขึ้นและระบบควบคุมเครื่องยนต์เสียหายซึ่งส่งผล
ถึงการคุม้ ครองจากการรับประกันรถ
· การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องในระบบควบคุมเครื่องยนต์
จะท� ำ ให้ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามกฏหมายและข้ อ ก� ำ หนด
เกีย่ วกับการปล่อยไอเสียของรถยนต์

ไฟแสดงโอเวอร์ไดร์ฟ OFF (รุน่ เกียร์
อัตโนมัต)ิ

ไฟแสดงโอเวอร์ไดร์ฟ OFF จะสว่างขึน้ เมือ่ ไม่ใช้งาน
โอเวอร์ไดร์ฟ (ดูที่ "การขับขีด่ ว้ ยเกียร์อตั โนมัติ (AT)"
หน้า 5-9)

ไฟแสดงระบบกันขโมย (ถ้ามีตดิ ตัง้ )

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะกะพริบเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่
ในต�ำแหน่ง “ACC”, “OFF” หรือ “LOCK” ฟังก์ชนั นี้
แสดงว่าระบบกันขโมยทีต่ ดิ ตัง้ อยูบ่ นรถยนต์ทำ� งานเป็น
ปกติ
ถ้าระบบกันขโมยท�ำงานผิดพลาด ไฟนีจ้ ะสว่างค้างอยู่
เมือ่ สวิตช์กญ
ุ แจอยูใ่ นต�ำแหน่ง “ON” (ส�ำหรับข้อมูล
เพิม่ เติม (ดูที่ "ระบบกันขโมย" (หน้า 3-6))

สัญญาณไฟเลีย้ ว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบเมื่อเปิด
ไฟเลีย้ วหรือไฟกะพริบฉุกเฉิน (ดูที่ "สวิตช์ไฟหน้าและ
สัญญาณไฟเลีย้ ว" (หน้า 2-16) หรือ "สวิตช์ไฟกะพริบ
ฉุกเฉิน" (หน้า 6-2)

เสียงเตือน
เสียงเตือนผ้าเบรกหมด

ผ้าเบรกดิสก์เบรกจะมีเสียงเตือนเมือ่ ใกล้หมด เมือ่ ต้อง
เปลีย่ นผ้าดิสก์เบรกจะเกิดเสียงแหลมเสียดสีขนึ้ ขณะรถ
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สวิตช์ไฟหน้าและสัญญาณไฟเลี้ยว
สวิตช์ไฟหน้า

ไฟหน้า

เคลือ่ นทีไ่ ม่วา่ จะเหยียบเบรกหรือไม่
ให้น�ำรถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและ
ท�ำการซ่อมแซมทันที ถ้าจ�ำเป็น (ดูที่ "เบรก (หน้า 8-14))
เสียงเตือนการถอยหลัง (ถ้ามีตดิ ตัง้ )
เสียงเตือนจะดังขึ้นภายนอกรถยนต์เพื่อเตือนคนที่อยู่
ใกล้รถยนต์ เมื่อคันเกียร์เปลี่ยนไปยังต�ำแหน่ง “R”
(ถอยหลัง)
เสียงเตือนกุญแจ
เสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อประตูด้านคนขับเปิดออกขณะ
ที่ทิ้งกุญแจไว้ในสวิตช์กุญแจ และสวิตช์กุญแจอยู่ที่
ต�ำแหน่ง “ACC”, “OFF” หรือ “LOCK”
ให้แน่ใจว่าน�ำกุญแจติดตัวไปด้วยเมือ่ ออกจากรถยนต์
เสียงเตือนไฟ
เสียงเตือนไฟจะดังขึ้นเมื่อประตูด้านคนขับเปิดออก
ขณะทีส่ วิตช์ไฟหน้าอยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง
หรือ
และสวิตช์กญ
ุ แจอยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง “ACC”, “OFF” หรือ
“LOCK”
ให้แน่ใจว่าได้บดิ สวิตช์ไฟหน้าไปยังต�ำแหน่ง “OFF”
(โดยให้สวิตช์ไฟตัดหมอกหน้าอยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง “OFF”)
เมือ่ ออกจากรถ
เสียงเตือนเบรกมือ
เสียงเตือนเบรกมือจะดังขึน้ ถ้าขับรถยนต์เร็วกว่า7กม./ชม.
(4 MPH) โดยทีย่ งั ใช้งานเบรกมืออยู่ หยุดรถยนต์และ
ปลดเบรกมือ
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JVI0370X

แบบ A

JVI0371X

แบบ A

JVI0343X

JVI0344X

แบบ B

แบบ B

ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง
จะเปิดไฟหรี่ ไฟแผงหน้าปัด ชุดไฟท้าย
และไฟอืน่ ๆ

ส�ำหรับการเปิดไฟสูง ให้ดนั ก้านไปข้างหน้า ①
ส�ำหรับการปิดไฟสูง ให้ดนั ก้านไปยังต�ำแหน่งว่าง ②
ส�ำหรับการกะพริบไฟสูง ให้ดึงก้านมาข้างหลัง   ③
ไฟหน้าจะกะพริบแม้วา่ จะไม่ได้เปิดไฟหน้าก็ตาม

นิสสันแนะน�ำให้ตรวจสอบข้อก�ำหนดในพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับ
การใช้งานไฟ

ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง
จะเปิดไฟหน้าเพิม่ เติมจากไฟอืน่ ๆ
แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-15
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ระบบประหยัดแบตเตอรี่

เสียงเตือนไฟจะดังขึน้ ถ้าประตูดา้ นคนขับเปิดขึน้ ขณะ
ทีพ่ บการท�ำงานทีไ่ ม่เหมาะสมต่อไปนี้ :
• • สวิตช์ไฟหน้าอยู่ที่ต�ำ แหน่ ง
หรื อ
และสวิตช์กญ
ุ แจอยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง “ACC”, “OFF”
หรือ “LOCK”
ให้แน่ใจว่าได้บดิ สวิตช์ไฟหน้าไปยังต�ำแหน่ง “OFF”
เมือ่ ออกจากรถ
ข้อควรระวัง :
ห้ามเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อเครื่องยนต์ไม่ได้ท�ำงานเป็นเวลา
นานเพือ่ ป้องกันแบตเตอรีไ่ ฟหมด

การควบคุมการปรับระดับไฟหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)

SIC2275

สวิตช์ควบคุมระดับไฟหน้าจะท�ำงานเมื่อสวิตช์กุญแจ
อยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง “ON” และเปิดไฟหน้าอยู่ เพือ่ ปรับตัง้
ระดับความสูงของไฟหน้า ตามสภาพการขับขี่
2-16 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม
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เมื่อขับรถโดยไม่มีน�้ำหนักบรรทุก/สัมภาระหนักหรือ
ขับรถบนถนนเรียบ ให้เลือกต�ำแหน่งปกติ “ 0 ”
ถ้าจ�ำนวนผูโ้ ดยสารและน�ำ้ หนักบรรทุก/สัมภาระในรถ
เปลีย่ นแปลงไป ระดับของไฟหน้าจะสูงขึน้ กว่าปกติ
ถ้าขับรถบนเนินเขา แสงไฟหน้าจะส่องตรงไปยัง
กระจกมองหลัง และกระจกมองข้างของรถทีอ่ ยูด่ า้ น
หน้าหรือส่องไปยังกระจกบังลมหน้าของรถที่ขับสวน
มาซึง่ จะไปรบกวนสายตาของคนขับคนอืน่ ได้
ส�ำหรับการปรับตั้งระดับความสูงที่เหมาะสม ให้เลื่อน
สวิตช์ หมายเลขทีม่ ากขึน้ จะมีระดับความสูงทีล่ ดลง
เลือกต�ำแหน่งสวิตช์โดยดูจากตัวอย่างดังต่อไปนี้
ต�ำแหน่งสวิตช์

จ�ำนวนของ
ผูโ้ ดยสาร
ด้านหน้า

จ�ำนวนของผู้
โดยสารด้าน
หลัง

น�ำ้ หนักของสัมภาระในส่วนเก็บสัมภาระ

0

1

ไม่มผี โู้ ดยสาร

1

1

ไม่มผี โู้ ดยสาร

-

ประมาณ 1,340 กก.
(2,955 ปอนด์)*1

2

1

ไม่มผี โู้ ดยสาร

ประมาณ 1,279 กก.
(2,820 ปอนด์)*2

ประมาณ 1,289 กก.
(2,842 ปอนด์)*3

เครือ่ งยนต์รนุ่ QR20

เครือ่ งยนต์รนุ่ YD25
ไม่มี

*1 ส�ำหรับประเทศอียปิ ต์ (รุน่ รถบัส)
*2 ส�ำหรับฮ่องกง
*3 ส�ำหรับประเทศอียปิ ต์ (รุน่ รถตู)้
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สวิตช์สัญญาณไฟเลี้ยว

สวิตช์ไฟตัดหมอก (ถ้ามีติดตั้ง)
ไปตามทิศทางที่ต้องการ
เลีย้ วจะดับโดยอัตโนมัติ

เมื่อเลี้ยวแล้วสัญญาณไฟ

ไฟตัดหมอกหน้า

สัญญาณเปลีย่ นเลน
เพือ่ เปิดสัญญาณเปลีย่ นเลน ให้ดนั ก้านขึน้    ① หรือ
ลง ② ไปตามทิศทางทีต่ อ้ งการเพือ่ ยกเลิกไฟกะพริบ  
เลือ่ นก้านไฟไปยังทิศทางตรงกันข้าม
JVI0372X

แบบ A

SIC3811

แบบ A

JVI0345X

แบบ B

ข้อควรระวัง :
สวิตช์ไฟเลี้ยวจะไม่ดับโดยอัตโนมัติ ถ้ามุมที่หักเลี้ยว
พวงมาลัยไม่เกินค่ามุมทีก่ ำ� หนดไว้ หลังจากเลี้ยวหรือ
เปลี่ยนช่องทางจราจร ให้แน่ใจว่าสวิตช์สญ
ั ญาณไฟ
เลีย้ วคืนกลับไปยังต�ำแหน่งเดิม
สัญญาณไฟเลีย้ ว
เพือ่ เปิดสัญญาณไฟเลีย้ ว ให้ดนั ก้านขึ้น ① หรือลง②

SIC3813

แบบ B

ส�ำหรับการเปิดไฟตัดหมอกหน้า ให้บิดสวิตช์ไฟตัด
หมอกหน้ าไปยั ง ต� ำ แหน่ ง
ในขณะที่ ส วิ ต ช์ ไ ฟ
หน้ า อยู่ที่ต�ำแหน่ง
หรือ
เมื่ อ ต้ อ งการปิ ด ให้ บิ ด สวิ ต ช์ ไ ฟตั ด หมอกไปยั ง
ต�ำแหน่ง “OFF”
แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-17
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สวิตช์ที่ปัดน�้ำฝนและที่ฉีดน�้ำล้างกระจก

SIC3664

แบบ A

·ห้ามฉีดน�้ำล้างกระจก ถ้าน�้ำในถังพักหมด
·ถ้าหิมะ หรือ น�้ำแข็งขัดขวางการท�ำงานของที่ปัด
น�้ ำ ฝน ที่ ป ั ด น�้ ำ ฝนอาจหยุ ด ท� ำ งานเพื่ อ ป้ อ งกั น
มอเตอร์ หากเหตุ ก ารณ์ นี้ เกิ ดขึ้ น ให้ บิ ดสวิ ตช์
ที่ปัดน�้ำฝนไปที่ต�ำแหน่ง “OFF” และก�ำจัดหิมะ
หรือ น�้ำแข็งที่อยู่รอบๆ ที่ปัดน�้ำฝนออก หลังจาก
นั้นประมาณ 1 นาที ให้ลองเปิดสวิตช์ให้ที่ปัดน�้ำ
ฝนท�ำงานอีกครั้ง

สวิตช์ทปี่ ดั น�ำ้ ฝนและทีฉ่ ดี น�ำ้ ล้างกระจก
ที่ปัดน�้ำฝนและที่ฉีดน�้ำล้างกระจกจะท�ำงานเมื่อสวิตช์
กุญแจอยูใ่ นต�ำแหน่ง “ON”
การท� ำ งานของที่ ป ั ด น�้ ำ ฝนก้ า นสวิ ต ช์ ที่ ป ั ด น�้ ำ ฝนที่
ต�ำแหน่ง “INT”  ① จะท�ำการปัดน�ำ้ ฝนเป็นจังหวะ
JVI0271X

แบบ B

ค�ำเตือน :
เมื่ออุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็ง น�้ำยาล้างกระจกอาจแข็ง
ตัวบนกระจกบังลมหน้า และบดบังการมองเห็น อุ่น
กระจกบังลมหน้าด้วยการไล่ฝ้า ก่อนจะล้างกระจก
หน้า
ข้อควรระวัง :
·ห้ามฉีดน�้ำล้างกระจกต่อเนื่องนานกว่า 30 วินาที

ท�ำให้ทปี่ ดั น�ำ้ ฝนปัดด้วยความเร็วสูง
เพือ่ หยุดการท�ำงานของทีป่ ดั น�ำ้ ฝน ให้เลือ่ นก้านสวิตช์ที่
ปัดน�ำ้ ฝนไปยังต�ำแหน่ง “OFF”
ก้านสวิตช์ที่ปัดน�้ำฝนที่ต�ำแหน่ง “MIST” ④ จะ
ท�ำการปัดน�ำ้ ฝนหนึง่ ครัง้   ก้านสวิตช์ทปี่ ดั น�ำ้ ฝนจะกลับ
คืนสูต่ ำ� แหน่งปกติโดยอัตโนมัติ
การท�ำงานของทีฉ่ ดี น�ำ้ ล้างกระจก
ส�ำหรับการฉีดน�้ำล้างกระจก ให้ดึงก้านสวิตช์ไปทาง
ด้านหลังรถ ⑤ จนกว่าน�ำ้ ล้างกระจกจะฉีดออกมาบน
กระจกบังลมหน้าในปริมาณทีต่ อ้ งการ ทีป่ ดั น�ำ้ ฝนจะ
ปัดกระจก 2-3 ครัง้ โดยอัตโนมัติ

การปัดเป็นจังหวะนี้สามารถปรับระยะเวลาในการปัด
ได้โดยบิดปุม่ ควบคุม Ⓐ (นานขึน้ ) หรือ  Ⓑ (สัน้ ลง)
ความเร็วของการปัดเป็นจังหวะจะแตกต่างกันไปตาม
ความเร็วของรถยนต์
ก้านสวิตช์ทปี่ ดั น�ำ้ ฝนทีต่ �ำแหน่ง “LO” หรือ ② จะ
ท�ำให้ที่ปัดน�้ำฝนปัดด้วยความเร็วต�ำ่
ก้านสวิตช์ทปี่ ดั น�ำ้ ฝนทีต่ ำ� แหน่ง “HI” หรือ ③ จะ

2-18 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม
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สวิตช์ที่ปัดน�้ำฝนและที่ฉีดน�้ำล้างกระจกหลัง
(ถ้ามีติดตั้ง)

SIC3666

แบบ A

การท�ำงานของที่ปัดน�้ำฝน

บิดสวิตช์ออกจากต�ำแหน่ง “OFF” เพือ่ ให้ทปี่ ดั น�ำ้ ฝน
ท�ำงาน  
① “INT” (เป็นจังหวะ) การท�ำงานเป็นจังหวะ (ปรับ
ไม่ได้)
② “ON” (ความเร็วต�ำ่ ) การท�ำงานทีค่ วามเร็วต�ำ่ อย่าง
ต่อเนือ่ ง
การท�ำงานของทีฉ่ ดี น�ำ้ ล้างกระจก
ดันก้านสวิตช์ไปด้านหน้า ③ เพือ่ ใช้งานทีฉ่ ดี น�ำ้ ล้าง
กระจก ทีป่ ดั น�ำ้ ฝนจะปัดกระจก 2-3 ครัง้ โดยอัตโนมัติ

SIC4076

แบบ B

ที่ปัดน�้ำฝนและที่ฉีดน�้ำล้างกระจกหลังจะท�ำงานเมื่อ
สวิตช์กญ
ุ แจอยูใ่ นต�ำแหน่ง “ON”
ก้านสวิตช์ที่ปัดน�้ำฝนที่ต�ำแหน่ง ① จะท�ำให้ที่ปัด
น�ำ้ ฝนปัดเป็นจังหวะ
ก้านสวิตช์ทปี่ ดั น�ำ้ ฝนทีต่ ำ� แหน่ง ② จะท�ำให้ทปี่ ดั น�ำ้
ฝนท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง

สวิตช์ไล่ฝ้า (ถ้ามีติดตั้ง)

JVI0407X

สวิตช์ไล่ฝา้ กระจกหลัง ① จะท�ำงานเมือ่ สวิตช์กญ
ุ แจ
อยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง “ON”
ทีไ่ ล่ฝา้ กระจกจะใช้เพือ่ ลดความชืน้ หมอกหรือน�ำ้ ค้าง
บนผิวกระจกหลังเพือ่ เพิม่ ทัศนวิสยั ด้านหลังรถ
เมื่อกดสวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง ไฟแสดง ② จะสว่าง
ขึ้นและที่ไล่ฝ้ากระจกหลังจะท�ำงานเป็นเวลาประมาณ
15 นาที หลังจากนัน้ ทีไ่ ล่ฝา้ กระจกหลังจะหยุดท�ำงาน
โดยอัตโนมัติ
สามารถปิดไล่ฝา้ ด้วยตัวเองได้โดยกดสวิตช์ไล่ฝา้ อีกครัง้
ข้อควรระวัง :
เมื
· ่อใช้ที่ไล่ฝ้ากระจกหลังติดต่อกัน ให้แน่ใจว่าได้
สตาร์ทเครือ่ งยนต์ มิเช่นนัน้ อาจท�ำให้แบตเตอรี่
หมดได้
·เมือ่ ท�ำความสะอาดด้านในของกระจก ระมัดระวัง
ไม่ให้ขดู ขีดหรือไปท�ำลายลวดน�ำไฟฟ้าบนผิวกระจก
แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-19
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กระจกหน้าต่าง

แตร

กระจกหน้าต่างแบบปรับด้วยตัวเอง (ถ้ามีติดตั้ง)

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านคนขับ

JVI0430X

สามารถท�ำงานได้ไม่วา่ สวิตช์กญ
ุ แจจะอยูใ่ นต�ำแหน่งใด
ก็ตาม ยกเว้นเมือ่ แบตเตอรีไ่ ฟหมดเมือ่ กดแตรค้างไว้ แตร
จะส่งเสียงดัง แตรจะหยุดส่งเสียง เมือ่ ปล่อยแตร

SIC4435

สามารถเปิด ① หรือปิด ② กระจกหน้าต่างด้านข้างได้
โดยหมุนมือจับบนประตูแต่ละบาน

กระจกหน้าต่างไฟฟ้า (ถ้ามีติดตั้ง)

ค�ำเตือน :
•• ให้แน่ใจว่าผูโ้ ดยสารไม่วางมือหรือส่วนใดส่วนหนึง่
ของร่างกายบนกระจกหน้าต่างก่อนปิดกระจกไฟฟ้า
•• ห้ามปล่อยให้เด็กหรือผูใ้ หญ่ทตี่ อ้ งได้รบั การดูแลจาก
คนอื่นไว้ในรถแต่ล�ำพัง เนื่องจากอาจไปกดสวิตช์
หรือปุ่มควบคุมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซึ่งท�ำให้เกิด
อุบตั เิ หตุโดยไม่ตงั้ ใจ
กระจกหน้าต่างไฟฟ้าจะท�ำงานเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ใน
ต�ำแหน่ง “ON”

ส�ำหรับการเปิดกระจกหน้าต่าง ให้กดสวิตช์กระจก
2-20 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม
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ไฟฟ้าลง
ส�ำหรับการปิดกระจกหน้าต่าง
ไฟฟ้าขึ้น

SIC4200

สวิตช์กระจกด้านคนขับเป็นสวิตช์หลักซึ่งสามารถ
ควบคุมกระจกหน้าต่างด้านหน้าได้

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสาร

SIC3854

สวิตช์กระจกหน้าต่างด้านผู้โดยสารสามารถควบคุม
กระจกหน้าต่างได้เฉพาะด้านนัน้

ให้ดึงสวิตช์กระจก
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ฟังก์ชันอัตโนมัติ
ไปยังต�ำแหน่ง “LOCK” และน�ำกุญแจออกจากสวิตช์
กุญแจแล้ว ไทม์เมอร์กระจกหน้าต่างจะเลิกการท�ำงาน
เมื่อประตูด้านนั้นเปิด หรือเมื่อครบเวลาที่ก�ำหนดไว้

SIC4201

ฟั งก์ ชันอัตโนมั ติจะท� ำ งานบนสวิ ตช์ ที่ มี สัญ ลั ก ษณ์  
เท่านั้น
ฟังก์ชันอัตโนมัติท�ำให้กระจกหน้าต่างสามารถเลื่อน
เปิดหรือปิดจนสุด(ถ้ามีติดตั้ง)โดยไม่ต้องกดปุ่มขึ้น
หรือลงค้างไว้
ถ้าต้องการเปิดกระจกจนสุด ให้กดสวิตช์กระจก
หน้าต่างไฟฟ้าลงจนถึงจังหวะสองแล้วปล่อยสวิตช์
ถ้าต้องการปิดกระจกจนสุด (ถ้ามีติดตั้ง) ให้ดึงสวิตช์
กระจกหน้าต่างไฟฟ้าขึ้นจนถึงจังหวะสองแล้วปล่อย
สวิตช์ ไม่จ�ำเป็นต้องกดสวิตช์ค้างไว้ในระหว่างที่
กระจกท�ำงาน
ถ้าต้องการหยุดการเลื่อนเปิด/ปิดของกระจก (ถ้ามีติด
ตั้ง) ระหว่างที่ฟังก์ชันอัตโนมัติก�ำลังท�ำงาน ให้กด
หรือดึงสวิตช์ในทิศทางตรงกันข้าม
ไทม์เมอร์กระจกหน้าต่าง (ถ้ามีติดตั้ง) :
ไทม์ เ มอร์ ก ระจกหน้ า ต่ า งจะท� ำ ให้ ส วิ ต ช์ ก ระจก
หน้าต่างท�ำงานต่ออีกครู่หนึ่ง แม้ว่าจะบิดสวิตช์กุญแจ
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ฟังก์ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติ (ถ้ามีติดตั้ง) :
ค�ำเตือน :
จะมี ร ะยะห่ า งเล็ ก น้ อ ยก่ อ นที่ ก ระจกจะปิ ด สนิ ท ซึ่ ง
ระบบไม่สามารถตรวจจับได้ ให้แน่ใจว่าผู้โดยสารไม่
วางมือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายบนกระจก
หน้าต่างก่อนปิดกระจก
ระบบเลื่ อ นกระจกกลั บ อั ต โนมั ติ จ ะบั ง คั บ กระจก
หน้าต่างให้เลื่อนลงอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งหนึ่งไปขวางทาง
ขณะกระจกก�ำลังเลื่อนปิด เมื่อหน่วยควบคุมตรวจพบ
สิ่งกีดขวาง กระจกจะเลื่อนลงทันที
ระบบกระจกเลื่อนกลับอัตโนมัติอาจท�ำงานถ้ามีแรง
ปะทะหรือน�้ำหนักที่เหมือนกับสิ่งกีดขวางกระจกโดย
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสภาพการขับขี่

สวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าด้านคนขับค้างไว้เพือ่ ปิด
กระจกหน้าต่างด้านคนขับ
3. ดึงสวิตช์คา้ งไว้ประมาณ 3 วินาทีหลังจากกระจก
หน้าต่างปิดจนสุด แล้วปล่อยสวิตช์
4. ตรวจสอบว่าฟังก์ชันกระจกหน้าต่างไฟฟ้าท�ำงาน
เป็นปกติ
ถ้าคุณเปิดหรือปิดกระจกหน้าต่างไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง
อาจท�ำให้กระจกหน้าต่างไฟฟ้าท�ำงานผิดปกติได้ ให้
ปฏิบัติขั้นตอนข้างต้น
ถ้าฟังก์ชันกระจกหน้าต่างไฟฟ้าไม่ท�ำงานตามปกติ
หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น ให้ปฏิบัติซ�้ำอีกครั้ง
ให้น�ำรถเข้าศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบ
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า ถ้าจ�ำเป็น

กระจกหน้าต่างแบบเลื่อน (ถ้ามีติดตั้ง)

เมื่อสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าไม่ท�ำงาน

ฟังก์ชันบางอย่างของกระจกหน้าต่างไฟฟ้า (ฟังก์ชัน
ปิดอัตโนมัติ ฟังก์ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติ และไทม์
เมอร์กระจกหน้าต่าง) จะท�ำงานไม่ได้ดังที่อธิบายไว้
หลังจากปลดสายแบตเตอรี่ออก และการจ่ายไฟฟ้าถูก
รบกวน ปฏิบัติขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มต้นการท�ำงาน
ของฟังก์ชันกระจกหน้าต่างไฟฟ้า
1. บิดสวิตช์กญ
ุ แจไปทีต่ ำ� แหน่ง “ON”
2. ถ้ากระจกหน้าต่างด้านคนขับปิดอยู่ ให้เปิดจนสุด
โดยใช้งานสวิตช์กระจกหน้าต่างไฟฟ้าด้านคนขับดึง
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เพื่อเปิดกระจกหน้าต่างแบบเลื่อน ให้บีบตัวล็อก ①
และเลื่ อ นหน้ าต่ าง ② ไปทางด้ า นหลั ง ของตั วรถ
เพื่อปิด ให้เลื่อนปิดจนสุดจนได้ยินเสียงล็อก
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นาฬิกา (ถ้ามีติดตั้ง)

ที่เขี่ยบุหรี่และที่จุดบุหรี่ (ถ้ามีติดตั้ง)
ที่จุดบุหรี่จะท� ำ งานเมื่ อ สวิ ต ช์ กุ ญ แจอยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง
“ACC” หรือ “ON”
เพือ่ ท�ำให้ทจี่ ดุ บุหรีร่ อ้ น กด ③ ลงไปจนกระทัง่ ล็อก
เมื่อที่จุดบุหรี่ร้อนแล้ว
JVI0408X

นาฬิกาดิจิตอล ① จะท�ำงานเมื่อสวิตช์กุญแจ อยู่ใน
ต�ำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”
ถ้าปลดสายแบตเตอรี่ เวลาที่แสดงในนาฬิกาจะถูก
รีเซ็ต ท�ำให้เวลาที่แสดงขึ้นมาไม่ถูกต้อง
ส�ำหรับการปรับตั้งนาฬิกาในระบบเครื่องเสียง (ถ้ามี
ติดตั้ง) ดูที่ "ระบบเครื่องเสียง" (หน้า 4-6)

การปรับตั้งเวลาเพื่อปรับตั้งเวลา

ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. กดปุม่ ปรับตัง้ นาฬิกา ② นาน 3 วินาที หรือ
มากกว่า เพือ่ เข้าโหมดปรับตัง้ เวลา
ตัวแสดงชัว่ โมงจะเริม่ กะพริบ
2. หมุนปุม่ ปรับตัง้ นาฬิกา  ②  เพือ่ ปรับชัว่ โมง
กดปุม่ ② เพือ่ เข้าโหมดปรับตัง้ นาที
ตัวแสดงนาทีจะเริม่ กะพริบ
3. หมุนปุม่ ปรับตัง้ นาฬิกา ② เพือ่ ปรับนาที
หลังจากปรับตัง้ นาที กดปุม่ ② ตัวแสดงวินาที “:”
จะเริม่ กะพริบ
4. กดปุม่ ปรับตัง้ นาฬิกา ② เพือ่ รีเซ็ตตัวนับวินาที
และกลับไปยังหน้าจอเดิม
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จะดีดออกมาโดยอัตโนมัติ

เสียบทีจ่ ดุ บุหรีก่ ลับเข้าต�ำแหน่งเดิมหลังจากใช้งาน

ที่เขี่ยบุหรี่
เพื่อเปิด ① ให้ดึงที่เขี่ยบุหรี่ออกมา
เพื่อน�ำที่เขี่ยบุหรี่ออกมา ให้กด ② และดึงที่เขี่ยบุหรี่
ออก

ที่จุดบุหรี่ (ถ้ามีติดตั้ง)

ค�ำเตือน :
ไม่ควรใช้ทจี่ ดุ บุหรีข่ ณะขับขีเ่ พือ่ ให้คนขับมีสมาธิเต็มที่
ในการบังคับควบคุมรถ
ข้อควรระวัง :
•• ช่องเสียบที่จุดบุหรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟส�ำหรับที่จุด
บุหรี่เท่านั้น ไม่แนะน�ำให้ใช้ช่องเสียบที่จุดบุหรี่
เป็นแหล่งจ่ายไฟอุปกรณ์เสริมอย่างอืน่
•• ห้ามใช้ชอ่ งจ่ายไฟอืน่ กับทีจ่ ดุ บุหรี่
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ช่องจ่ายไฟ (ถ้ามีติดตั้ง)

กล่องเก็บของ
ขาดได้
•• ห้ามให้นำ�้ โดนช่องจ่ายไฟ
•• เมือ่ ไม่ได้ใช้งาน ให้ปดิ ฝา

SIC2543B

ช่องจ่ายไฟใช้ส�ำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้า
ต่างๆ
ค�ำเตือน :
•• ช่องจ่ายไฟและปลั๊กอาจร้อนขณะใช้งาน หรือ
หลังจากใช้งาน
•• ช่องจ่ายไฟนีไ้ ม่ได้ออกแบบมาส�ำหรับชุดจุดบุหรี่
•• ห้ามใช้เครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีใ่ ช้ไฟเกิน 12 โวลต์ 120W
(10A) ห้ามใช้อแด็ปเตอร์ 2 ตัว หรือใช้งานเครือ่ งใช้
ไฟฟ้ามากกว่า 1 เครือ่ ง
• • ใช้ช่องจ่ายไฟขณะที่ ร ถยนต์ วิ่ ง เพื่ อหลี กเลี่ ย ง
ไม่ให้แบตเตอรีห่ มด
•• หลีกเลี่ยงการใช้ช่องจ่ายไฟขณะที่เปิดเครื่องปรับ
อากาศ ไฟหน้า หรือ ไล่ฝา้ กระจกหลัง
•• ก่อนเสียบ หรือ ถอดปลัก๊ ให้แน่ใจว่าปิดสวิตช์ของ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีใ่ ช้ และสวิตช์กญ
ุ แจแล้ว
•• ดันปลั๊กเข้าไปจนสุด ถ้าเสียบปลั๊กไม่ดี ปลั๊กอาจมี
ความร้อนสูงผิดปกติ หรือ ฟิวส์อณ
ุ หภูมภิ ายในอาจ
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ข้อควรระวัง :
•• ไม่ค วรใช้ช ่อ งเก็บของขณะขับขี่เพื่อ ให้คนขับมี
สมาธิเต็มทีใ่ นการบังคับควบคุมรถ
•• ฝาช่องเก็บของต้องปิดอยู่เสมอขณะขับขี่เพื่อช่วย
ป้ อ งกั น อั น ตรายจากอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ การหยุ ด รถ
กะทันหัน

กล่องเก็บของดึงมือจับ
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เพือ่ เปิดกล่องเก็บของดึงทีม่ อื จับ เพือ่ เปิดกล่องเก็บของ
ดันฝาจนกระทัง่ ล็อก
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กล่องเก็บของด้านบน (ถ้ามีติดตั้ง)
ทีเ่ ก็บเครือ่ งดืม่ (ถ้ามีตดิ ตัง้ )
เมือ่ ใช้งานเครือ่ งปรับอากาศ สามารถเก็บเครือ่ งดืม่ ให้คง
ความเย็นภายในช่องเก็บได้

ด้านหน้า

กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง (ถ้ามีติดตั้ง)
JVI0398X

ดึงฝาปิดขึน้ เพือ่ เปิดกล่องเก็บของ
กดฝาปิดลง เพือ่ ปิด
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ช่องเก็บของที่คอนโซลด้านล่าง

JVI0437X

เพือ่ เปิดกล่องเก็บของทีค่ อนโซลกลาง ดึงก้านเปิด ①
ขึน้   แล้วเปิดฝากล่อง
กดฝาปิดลง เพือ่ ปิด

เพือ่ เปิด ดึงทีว่ างแก้ว ① ออกจากแผงคอนโซลหน้า
เพือ่ ปิด ดันทีว่ างแก้ว ② กลับเข้าไปในแผงคอนโซล
หน้า
ด้านหลัง (ถ้ามีตดิ ตัง้ )

ทีว่ างแก้ว
JVI0580X

ค�ำเตือน :
ห้ามใส่กระป๋องหรือขวดที่เปิดแล้วลงในช่องเก็บของ
เนือ่ งจากเครือ่ งดืม่ ภายในอาจหกออกมาขณะทีข่ บั ขีไ่ ด้
มีชอ่ งเก็บของอยูท่ ตี่ รงกลางด้านล่างของคอนโซล
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ค�ำเตือน :
คนขับไม่ควรหยิบหรือใส่แก้วในทีว่ างแก้วน�ำ้ ขณะขับขี่
เพือ่ ให้มสี มาธิเต็มทีใ่ นการบังคับควบคุมรถ
ข้อควรระวัง :
หลีกเลีย่ งการออกตัวหรือเบรกกะทันหันโดยเฉพาะเมือ่
วางแก้วน�ำ้ ในทีว่ างแก้วเพือ่ ป้องกันไม่ให้นำ�้ กระเด็นออก
มา ถ้าน�ำ้ ร้อน อาจท�ำให้คณ
ุ และผูโ้ ดยสารเป็นแผลลวก
พองได้

JVI0457X

ทีว่ างแก้วติดตัง้ อยูท่ ดี่ า้ นหลังของเบาะนัง่ เพือ่ ใช้งานที่
วางแก้ว กดปุม่ ① แล้วดึงทีว่ างแก้วลงมา
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ข้อควรระวัง :
·เก็บที่วางแก้วเมื่อจะนั่ง หรือลุกออกจากเบาะนั่ง
ด้านหลัง
·ห้ามใช้แรงกับทีว่ างแก้วมากเกินไป
ทีใ่ ส่ขวด

ข้อควรระวัง :
ห้ามใส่ขวดทีเ่ ปิดแล้วในทีใ่ ส่ขวด เนือ่ งจากเครือ่ งดืม่ อาจ
หกได้เมือ่ เปิดหรือปิดประตู หรือขณะขับขี่
ทีใ่ ส่การ์ด (ถ้ามีตดิ ตัง้ )

จ�ำนวนของน็อตอเนกประสงค์จะแตกต่างกันไปตามรุน่
ของรถยนต์
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ขนาดของสลักเกลียว

JVI0188X
JVI0396X

ประตูหน้า

สอดการ์ดเข้าในทีใ่ ส่การ์ด Ⓐ
น็อตอเนกประสงค์ (ถ้ามีตดิ ตัง้ )
คุณสามารถใช้สลักเกลียวทีม่ จี ำ� หน่ายทัว่ ไปเพือ่ ยึดของ
ต่างๆ ไว้กับทั้งสองฝั่งของส่วนเก็บสัมภาระใน
รถยนต์
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ประตูเลือ่ น (ถ้ามีตดิ ตัง้ )

ที่ใส่ขวดติดตั้งอยู่ที่ช่องเก็บของประตูหน้าและประตู
เลือ่ น
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Ⓐ : สลักเกลียว
Ⓑ : วัตถุทยี่ ดึ
Ⓒ : พืน้ ผิวติดตัง้
Ⓓ : 1.0 มม. (0.04 นิว้ )
Ⓔ : M6
Ⓕ : 20 มม. (0.79 นิว้ ) หรือน้อยกว่า
ข้อควรระวัง :
เมือ่ ใช้งานเบาะนัง่ ด้านหลัง ห้ามใช้นอ็ ตอเนกประสงค์
ยึดวัตถุไว้ด้านหลัง การท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้เข็มขัด
นิรภัยด้านหลังท�ำงานผิดปกติ อีกทัง้ ถ้ารถยนต์เลีย้ ว
โค้งหักมุม หรือเกิดการชน วัตถุทยี่ ดึ ไว้อาจกระแทกถูกผู้
โดยสาร ซึง่ อาจท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุ หรือการบาดเจ็บร้าย
แรงได้
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หมายเหตุ :
· เพือ่ หลีกเลีย่ งความเสียหาย ห้ามติดวัตถุทมี่ นี ำ�้ หนัก
5 กก. (11 ปอนด์) หรือมากกว่าที่ด้านบนของ
หน้าต่าง และ 3 กก. (7 ปอนด์) หรือมากกว่าทีด่ า้ น
ล่างของหน้าต่าง
· การใช้งานสลักเกลียวที่ไม่ได้ระบุไว้อาจท�ำให้น็อต
อเนกประสงค์ หรือตัวถังรถยนต์เสียหาย
·ให้แน่ใจว่าตรวจสอบขนาดของสลักเกลียวก่อนติด
ตัง้ สลักเกลียวทีม่ ขี ายทัว่ ไป
· ให้แน่ใจว่าวัตถุที่ติดไว้ด้วยน็อตไม่กีดขวางการ
เปิดหรือปิดฝาครอบเครือ่ งยนต์ หรือฝาปิดส�ำหรับ
การบ�ำรุงรักษา
ท่อกัน้ (ถ้ามีตดิ ตัง้ ส�ำหรับรุน่ ทีใ่ ช้ในฮ่องกง)
ค�ำเตือน :
· เมื่อใช้งานเบาะนั่งด้านหลังของรถยนต์ ห้ามจับ
ท่อกัน้ ไว้ หากคุณจับท่อกัน้ ไว้ขณะขับขี่ ท่ออาจ
หลุดออกมาเมื่อสภาพถนนไม่ดี เนื่องจากไม่ได้
ออกแบบมาเพือ่ ใช้งานเป็นทีจ่ บั อาจท�ำให้เกิดการ
บาดเจ็บรุนแรงได้
เมื
· อ่ ติดตัง้ ท่อกัน้ ให้แน่ใจว่ายึดท่อไว้ไม่ให้เคลือ่ นที่
ข้อควรระวัง :
ห้ามติดตั้ง หรือ ปล่อยท่อกั้นขณะขับขี่ เพราะอาจ
ท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุได้
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การถอดท่อกัน้
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Ⓐ : ปุม่ หมุน
Ⓑ : แหวนรอง
Ⓒ : ท่อ
หมายเหตุ :
•• ให้ตดิ ตัง้ ท่อกัน้ ในต�ำแหน่งทีอ่ ยูห่ น้าสุดของส่วนเก็บ
สัมภาระ
•• เมื่อติดตั้งท่อกั้น ให้แน่ใจว่าแหวนรองติดตั้งอยู่
ระหว่างท่อและปุม่ หมุน
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Ⓐ : ส�ำหรับเบาะนัง่ ด้านหน้า
Ⓑ :ส�ำหรับเบาะนัง่ ด้านหลัง
บิดปุม่ หมุน ① เพือ่ คลายออก แล้วดึงเข้าด้านในท่อ  
เพือ่ ถอดออก ②
การติดตัง้ ท่อกัน้ :
เพือ่ ติดตัง้ ท่อกัน้ ให้ปฏิบตั ขิ นั้ ตอนกลับกันกับการถอด
หมายเหตุ :
•• ส�ำหรับเบาะนัง่ ด้านหน้า ให้ตดิ ตัง้ ท่อกัน้ ในทีส่ ำ� หรับ
ติดตั้งของส่วนหน้า
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•• มีต�ำแหน่งที่ใช้ส�ำหรับติดตั้งท่อกัน้ คือ ด้านหน้า
และด้านหลังของเบาะนัง่ ด้านหลัง เปลีย่ นต�ำแหน่ง
ของท่อกัน้ ตามรูปแบบการใช้สว่ นเก็บสัมภาระ

ที่บังแดด

ไฟส่องสว่างภายใน

ข้อควรระวัง :
•• ห้ามเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อเครื่องยนต์ไม่ได้ท�ำงานเป็น
เวลานานเพือ่ ป้องกันแบตเตอรีไ่ ฟหมด
•• ปิดไฟเมือ่ ออกจากรถ

ไฟอ่านแผนที่

SIC1682A

แบบ A

เมือ่ สวิตช์อยูใ่ นต�ำแหน่ง “DOOR” ① ไฟอ่านแผนที่
จะสว่างขึน้
เมือ่ เปิดประตูเมือ่ สวิตช์อยูใ่ นต�ำแหน่ง “ ON ” ③ ไฟ
อ่านแผนทีจ่ ะสว่างขึน้
ตัวตั้งเวลาของไฟส่องสว่างภายในจะเปิดไฟเพดานให้
สว่างขึน้ ช่วงหนึง่
· เมื่อกุญแจถูกดึงออกจากสวิตช์กุญแจในขณะที่
ประตูดา้ นคนขับปิดอยู่
· ประตูด้านคนขับปลดล็อก โดยไม่มีกุญแจอยู่ใน
สวิตช์กญ
ุ แจ
ประตู
ป
ลดล็อกด้วยปุม่ UNLOCK (รุน่ ทีม่ รี โี มท)
·
ปิ
ด
ประตู
บานสุดท้าย โดยไม่มกี ญ
ุ แจอยูใ่ นสวิตช์
·
กุญแจตัวตั้งเวลาไฟส่องสว่างภายในจะถูกยกเลิกการ
ท�ำงานเมือ่ :
•• ล็อกประตูดา้ นคนขับ
•• บิดสวิตช์กญ
ุ แจไปยังต�ำแหน่ง “ ON ”เมื่อสวิตช์อยู่
ที่ต�ำแหน่ง “ OFF ” ② ไฟจะไม่ทำ� งานไม่วา่ ใน
กรณีใด ๆ
แบบ B
ส�ำหรับไฟอ่านแผนที่ ดูที่ "ไฟเพดาน" (หน้า 2 -28)

SIC2872

1. เพือ่ บังแดดจากด้านหน้า ให้เปิดแผ่นบังแดดออกมา ①
2. เพือ่ บังแดดจากด้านข้าง ให้ถอดแผ่นบังแดดออก
จากแท่นยึดตรงกลาง แล้วเลือ่ นไปไว้ดา้ นข้าง ②
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SIC2489

แบบ B

แบบ A
ไฟอ่านแผนทีจ่ ะมีสวิตช์สามต�ำแหน่ง

ระบบประหยัดแบตเตอรี่
ระหว่างทีไ่ ฟส่องสว่างภายในสว่างค้างอยู่ ไฟจะดับโดย
อัตโนมัตภิ ายในระยะเวลาหนึง่ หลังจากบิดสวิตช์กญ
ุ แจ
ไปทีต่ ำ� แหน่ง "OFF" ส�ำหรับการเปิดไฟส่องสว่างอีก
ครัง้ ให้บดิ สวิตชฺก์ ญ
ุ แจไปทีต่ ำ� แหน่ง "ON"
แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-27
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ไฟเพดาน

ตัวตั้งเวลาไฟส่องสว่างภายในจะถูกยกเลิกการท�ำงาน
เมือ่ :
· ล็อกประตูดา้ นคนขับ
ุ แจไปยังต�ำแหน่ง “ON”
· บิดสวิตช์กญ

ไฟที่ส่วนเก็บสัมภาระ (ถ้ามีติดตั้ง)

เมือ่ สวิตช์อยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง “OFF”   ไฟเพดานจะไม่ทำ� งาน
ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ
SIC2489

ไฟเพดานจะมีสวิตช์สามต�ำแหน่ง
เมือ่ สวิตช์กญ
ุ แจอยูใ่ นต�ำแหน่ง “ON” ② ไฟเพดานจะ
สว่างขึน้
เมือ่ สวิตช์อยูใ่ นต�ำแหน่ง “ ○ ” (ประตู) ① ไฟเพดาน
จะสว่างขึน้ เมือ่ เปิดประตู
ตัวตั้งเวลาของไฟส่องสว่างภายในจะเปิดไฟเพดานให้
สว่างขึน้ ช่วงหนึง่ เมือ่ :
· กุ ญ แจถู ก ดึ ง ออกจากสวิ ต ช์ กุ ญ แจในขณะที่
ประตูทกุ บานปิดอยู่
· ประตูด้านคนขับปลดล็อก โดยไม่มีกุญแจอยู่ใน
สวิตช์
· กุญแจประตูปลดล็อกด้วยปุ่ม UNLOCK (รุ่นที่มี
รีโมท)
· ปิดประตูบานสุดท้าย โดยไม่มีกุญแจอยู่ในสวิตช์
กุญแจ
2-28 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม
2.indd 28

ระบบประหยัดแบตเตอรี่

เมื่อไฟส่องสว่างภายในสว่างค้างอยู่ ไฟจะดับลง
โดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่ก�ำหนดหลังจากบิดสวิตช์
กุญแจไปทีต่ ำ� แหน่ง “OFF” เพือ่ เปิดไฟอีกครัง้ หนึง่ บิด
สวิตช์กญ
ุ แจไปยังต�ำแหน่ง “ON”

IC1384-B

ไฟทีส่ ว่ นเก็บสัมภาระจะมีสวิตช์สองต�ำแหน่ง
เมือ่ สวิตช์อยูใ่ นต�ำแหน่ง “ON” ① ไฟจะสว่างขึน้
เมือ่ เปิดประตูเมือ่ สวิตช์อยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง “OFF” ② ไฟจะ
ไม่ทำ� งานไม่วา่ ในกรณีใด ๆ

ระบบประหยัดแบตเตอรี่

เมือ่ ไฟส่องสว่างภายในสว่างค้างอยู่ ไฟจะดับลงโดย
อั ต โนมั ติ ต ามช่ ว งเวลาที่ ก� ำ หนดหลั ง จากบิ ด สวิ ต ช์
กุญแจไปทีต่ ำ� แหน่ง “OFF” เพือ่ เปิดไฟอีกครัง้ หนึง่ บิด
สวิตช์กญ
ุ แจไปยังต�ำแหน่ง “ON”
ไฟส่องสว่างภายในจะดับลงโดยอัตโนมัตติ ามช่วงเวลา
ทีก่ ำ� หนดไว้หลังจากปฏิบตั สิ งิ่ ต่อไปนี้ เมือ่ สวิตช์กญ
ุ แจ
อยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง “ACC” หรือ “OFF” :
· การเปิดหรือการปิดประตูบานใดบานหนึง่
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· การล็อกหรือปลดล็อกด้วยกุญแจ
ุ แจ
· การเสียบหรือน�ำกุญแจออกจากสวิตช์กญ
หลังจากทีไ่ ฟดับลงโดยอัตโนมัติ ไฟจะสว่างขึน้ อีกครัง้
เมือ่ ปฏิบตั สิ งิ่ ทีก่ ล่าวข้างต้น      (ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติ
ตามช่วงเวลาทีก่ ำ� หนดหลังจากปฏิบตั สิ งิ่ ทีก่ ล่าวข้างต้น
เช่นกัน)

แผงหน้าปัดและระบบควบคุม 2-29
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บันทึก

2-30 แผงหน้าปัดและระบบควบคุม
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21/3/2556 18:29:33

3 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่
กุญแจ.................................................................................................... 3 - 2
กุญแจ (ถ้ามีติดตั้ง)........................................................................ 3 - 2
กุญแจที่มีระบบป้องกันการขโมยของนิสสัน
(NATS*)  (ถ้ามีติดตั้ง).................................................................. 3 - 2
ล็อกประตู. ........................................................................................... 3 - 3
ประตูหน้า. ................................................................................... 3 - 3
ประตูเลื่อน.................................................................................... 3 - 4
ระบบกุญแจรีโมท (ถ้ามีติดตั้ง)............................................................. 3 - 5
การใช้งานระบบกุญแจรีโมท........................................................ 3 - 5
ระบบกันขโมย (ถ้ามีติดตั้ง).................................................................. 3 - 6
ไฟแสดงระบบกันขโมย................................................................ 3 - 7
ประตูท้าย.............................................................................................. 3 - 7
ล็อกหรือปลดล็อกประตูท้าย................................................................ 3 - 7
การล็อกด้วยปุ่มล็อกประตูด้านใน (ถ้ามีติดตั้ง)............................. 3 - 7
การท�ำงานของประตูท้าย.............................................................. 3 - 8

3.indd 1

การปิดประตูท้ายที่มีสายรัด (ถ้ามีติดตั้ง).............................................. 3 - 8
ตัวเปิดล็อกเสริมของประตูท้าย (ถ้ามีติดตั้ง)................................. 3 - 8
ช่องเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง. ....................................................................... 3 - 9
การเปิดฝาปิดช่องเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง................................................... 3 - 9
ฝาถังช่องเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง................................................................ 3 - 9
วงพวงมาลัย. ...................................................................................... 3 - 10.
กระจกต่าง ๆ....................................................................................... 3 - 10.
กระจกมองหลัง.......................................................................... 3 - 10.
กระจกมองข้าง............................................................................ 3 - 10.
กระจกมองข้างล่างด้านหน้ารถ (ถ้ามีติดตั้ง)............................... 3 - 11.
กระจกมองล่างด้านหลังรถ (ถ้ามีติดตั้ง)............................................. 3 - 12
เบรกมือ.............................................................................................. 3 - 12
แบบแป้นเหยียบเบรก................................................................. 3 - 12.
แบบก้านเบรก........................................................................ 3 - 12

21/3/2556 17:15:20

กุญแจ

รถของคุณจะสามารถใช้งานได้ด้วยกุญแจที่ให้มากับ
รถเท่านัน้ กุญแจของคุณจะมีแผ่นป้ายหมายเลขกุญแจ
แนบมาด้วย กรุณาบันทึกหมายเลขกุญแจและเก็บไว้
ในที่ปลอดภัยยกเว้นในรถ เผื่อในกรณีที่ต้องการท�ำ
กุญแจขึน้ มาใหม่
การท�ำกุญแจขึ้นมาใหม่จะสามารถท�ำได้โดยการใช้
กุ ญ แจเดิ ม หรื อ หมายเลขกุ ญ แจเดิ ม ที่ ใ ห้ ม ากั บ รถ
เท่านัน้ ถ้าคุณท�ำกุญแจทัง้ หมดหายและไม่มกี ญ
ุ แจเดิม
จ�ำเป็นต้องใช้หมายเลขกุญแจเพือ่ ท�ำกุญแจใหม่ ถ้าคุณ
ท�ำกุญแจหายหรือต้องการท�ำกุญแจเพิม่ กรุณาน�ำกุญแจ
เดิมหรือหมายเลขกุญแจไปติดต่อยังศูนย์บริการนิสสัน
ข้อควรระวัง :
ห้ามทิง้ กุญแจไว้ในรถเมือ่ คุณไม่ได้อยูใ่ นรถ
กุญแจ (ถ้ามีตดิ ตัง้ )

2 กุญแจหลัก (ธรรมดา)
3 แผ่นป้ายหมายเลขกุญแจ

1 	 กุญแจ NATS
2 	 กุญแจ NATS (แม่พมิ พ์)
3 	 แผ่นป้ายหมายเลขกุญแจ

JVP0084X

แบบ B

1 กุญแจหลัก
2 กุญแจหลัก (ธรรมดา)
3 แผ่นป้ายหมายเลขกุญแจ
สามารถลงทะเบียนกุญแจหลักที่มีรีโมตคอนโทรลกับ
รถยนต์คนั หนึง่ ได้สงู สุด 5 ดอก
กุญแจทีม่ รี ะบบป้องกันการขโมยของนิสสัน (NATS*)  
(ถ้ามีตดิ ตัง้ )

JVP0121X

แบบ A

1 กุญแจหลัก (แม่พมิ พ์)
3-2 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่
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แบบ A

JVP0085X

แบบ B

1 กุญแจ NATS (แม่พมิ พ์) (2)
2 แผ่นป้ายหมายเลขกุญแจ
คุณจะสามารถขับขีร่ ถยนต์ดว้ ยการใช้กญ
ุ แจ NATS ที่
ได้ลงทะเบียนกับระบบ NATS ของรถยนต์ของคุณ
เท่านัน้   รถคันหนึง่ จะสามารถลงทะเบียนกุญแจ NATS
ได้สงู สุด 5 ดอก กุญแจใหม่ตอ้ งได้รบั การลงทะเบียน
โดยศูนย์บริการนิสสันก่อนน�ำไปใช้กบั ระบบ NATS
ในรถของคุณ เนือ่ งจากขัน้ ตอนการลงทะเบียนจ�ำเป็น
ต้องลบหน่วยความจ�ำทั้งหมดในระบบ NATS เมื่อ
ต้องลงทะเบียนกุญแจชุดใหม่ ให้แน่ใจว่าได้นำ� กุญแจ
NATS ทุกชุดทีม่ ไี ปยังศูนย์บริการนิสสัน

JVP0087X
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ล็อกประตู
ข้อควรระวัง :
ห้ามมิให้กุญแจ NATS สั ม ผั ส โดนน�้ ำ หรื อน�้ ำ เค็ ม
เนื่องจากกุญแจจะมีอุปกรณ์รับส่งสัญญาณไฟฟ้าอยู่
ภายใน ซึง่ จะส่งผลต่อการท�ำงานของระบบ
*: ระบบป้องกันการสตาร์ท

ค�ำเตือน :
สั
ง
· เกตรอบๆ ก่อนเปิดประตูเสมอเพื่อหลีกเลี่ยง
อุบตั เิ หตุในเส้นทางจราจร
ห้
· ามปล่อยให้เด็กหรือผู้ใหญ่ที่ต้องได้รับการดูแล
จากคนอื่นไว้ในรถแต่ล�ำพัง เนื่องจากอาจไปกด
สวิ ต ช์ ห รื อ ปุ ่ ม ควบคุ ม โดยรู ้ เ ท่ า ไม่ ถึ ง การณ์ ซึ่ ง
ท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรงโดยไม่ตงั้ ใจ
ประตูหน้า

JVP0108X

JVP0111X

การล็อกด้วยกุญแจ

ส�ำหรับการล็อกประตู ให้เสียบกุญแจลงในช่องเสียบ
กุญแจ แล้วหมุนกุญแจไปทางด้านหน้ารถ ① ส�ำหรับ
การปลดล็อกประตู ให้หมุนกุญแจไปทางด้านหลังรถ ②
การล็ อ กหรื อ ปลดล็ อ กที่ ป ระตู ด ้ านคนขั บ จะท� ำ ให้
ประตูทกุ บานล็อกหรือปลดล็อกไปด้วย (ถ้ามีตดิ ตัง้ )
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การล็อกด้วยปุม่ ล็อกประตูดา้ นใน

ข้อควรระวัง:
เมื่อล็อกประตูโดยใช้ปุ่มล็อกด้านใน ให้แน่ใจว่าไม่ได้
ทิง้ กุญแจไว้ในรถ
ประตูดา้ นคนขับ :
การเลื่อนปุ่มล็อกด้านในที่ประตูคนขับไปยังต�ำแหน่ง
LOCK ① หรือ UNLOCK ② จะท�ำให้ประตูทกุ บาน
ล็อกหรือปลดล็อกไปด้วย(ถ้ามีตดิ ตัง้ )
ประตูด้านคนขับสามารถล็อกได้จากภายนอกรถโดย
การใช้กญ
ุ แจหรือกุญแจรีโมตเท่านัน้   (ถ้ามีตดิ ตัง้ )  เพือ่
ป้องกันไม่ให้ประตูลอ็ กโดยอุบตั เิ หตุ เมือ่ กุญแจลืมไว้
ในรถยนต์
ประตูดา้ นผูโ้ ดยสาร :
สามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูได้โดยการเลื่อนปุ่ม
ล็อกด้านในไปยังต�ำแหน่ง LOCK  ① หรือ UNLOCK
② ส�ำหรับการล็อกจากด้านนอกโดยไม่ใช้กญ
ุ แจ ให้
เลือ่ นปุม่ ล็อกด้านในไปยังต�ำแหน่ง LOCK ①  จากนัน้
จึงปิดประตู
การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-3
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ประตูเลือ่ น
รุน่ ทีม่ รี โี มทคอนโทรล
สามารถท�ำการล็อกหรือปลดล็อกประตูเลือ่ นด้วยวิธตี า่ ง
ๆ ดังต่อไปนี้
•• กดปุม่ “LOCK”
หรือ “UNLOCK”
บนรีโมทคอนโทรล (ถ้ามีตดิ ตัง้ ) (ดูที่ “ระบบกุญแจ
รีโมท” (หน้า 3-5))
•• ล็ อ กหรื อ ปลดล็ อ กประตู ด ้ า นคนขั บ โดยการใช้
กุญแจหรือปุม่ ล็อกด้านใน

การเปิดหรือการปิดประตูเลือ่ น

การล็อกด้วยปุม่ ล็อกประตูดา้ นใน

SPA2663

สามารถใช้งานประตูเลือ่ นได้โดยการดึงมือจับประตู
ข้อควรระวัง :
ใช้
· มือจับประตูในการเลื่อนเปิดหรือปิดประตูเลื่อน
เสมอ ห้ามพยายามเปิดหรือปิดประตูโดยการจับ
ขอบบานประตูหรือรางเลือ่ นประตู เนือ่ งจากอาจ
ได้รบั บาดเจ็บได้
· เมื่อท�ำการเปิดประตูบนทางลาดชัน ให้แน่ใจว่า
ประตูถกู เปิดออกจนสุด และไม่สามารถเลือ่ นปิด
เองได้

3-4 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่
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การล็ อ กหรื อ ปลดล็ อ กประตู เ ลื่ อ นให้ เ ลื่ อ นปุ ่ ม ล็ อ ก
ด้านในไปยังต�ำแหน่ง LOCK ① หรือ UNLOCK  ②
ส�ำหรับการล็อกจากด้านนอกโดยไม่ใช้กญ
ุ แจ ให้เลือ่ น
ปุม่ ล็อกด้านในไปยังต�ำแหน่ง LOCK ① จากนัน้ จึงปิด
ประตู

ระบบปิดประตูอตั โนมัติ (ถ้ามีตดิ ตัง้ )

ถ้าประตูถกู เปิดออกแค่บางส่วน ประตูจะเลือ่ นปิดเอง
โดยอัตโนมัติ
ห้ามใช้แรงผลักที่มากเกินไปในขณะที่ระบบปิดประตู
อัตโนมัติก�ำลังท�ำงานการใช้แรงผลักที่มากเกินไปจะส่ง
ผลให้กลไกของระบบท�ำงานผิดปกติ
ข้อควรระวัง :
•• ประตูทตี่ ดิ ตัง้ ระบบปิดอัตโนมัตจิ ะท�ำการปิดตัวเอง
อัตโนมัตจิ ากต�ำแหน่งทีถ่ กู เปิดออก เก็บมือและนิว้
ให้หา่ งจากประตู เพือ่ ป้องกันการถูกหนีบ
•• ห้ า มให้ เ ด็ ก ใช้ ง านประตู เ ลื่ อ นที่ ติ ด ตั้ ง ระบบปิ ด
อัตโนมัติ
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ระบบกุญแจรีโมท (ถ้ามีติดตั้ง)

ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลัง (ถ้ามีตดิ ตัง้ )

ระบบกุ ญ แจรี โ มทสามารถควบคุ ม ประตู ทุ ก บาน
(รวมถึงประตูหลังด้วย) โดยใช้รีโมทคอนโทรล
รี โ มทคอนโทรลสามารถใช้ ง านได้ ภ ายในระยะ
ประมาณ 1 เมตร (3.3 ฟุต) ห่างจากตัวรถ ระยะท�ำงาน
จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบรถ
รถคันหนึ่งจะสามารถมีรีโมทคอนโทรลได้สูงสุด 5 ตัว
ส�ำหรับข้อมูลเกีย่ วกับการซือ้ และใช้งานรีโมทคอนโทรล
เพิม่ เติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน
JVP0115X

ล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูหลังช่วยป้องกันการเปิด
ประตูเลื่อนโดยไม่เจตนา โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็กอยู่
ในรถ
เมือ่ ก้านล็อกอยูใ่ นต�ำแหน่งล็อก ① ล็อกป้องกันเด็ก
เปิดประตูหลังจะท�ำงาน และประตูเลื่อนจะสามารถ
เปิ ด ได้ จ ากการเลื่ อ นมื อ จั บ ประตู ด ้ า นนอกเท่ า นั้ น
ส�ำหรับการปลดล็อก ให้เลื่อนก้านล็อกไปที่ต�ำแหน่ง
ปลดล็อก ②
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รีโมทคอนโทรลจะไม่ทำ� งานภายใต้สภาวะต่อไปนี:้
•• เมือ่ กุญแจยังเสียบอยูใ่ นสวิตช์กญ
ุ แจ
•• เมือ่ รีโมทคอนโทรลกับตัวรถห่างกันเกิน 1 เมตร
(3.3 ฟุต) โดยประมาณ
•• เมือ่ ประตูยงั เปิดอยู่ (ฟังก์ชนั ปลดล็อกยังท�ำงานอยู)่
•• เมือ่ ไฟแบตเตอรีใ่ นรีโมทคอนโทรลหมด

•• ห้ามวางรีโมทคอนโทรลไว้นานในทีท่ มี่ อี ณ
ุ หภูมกิ นิ
60 Cํ (140 Fํ )
ถ้ารีโมทคอนโทรลสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะน�ำ
ให้ลบรหัส ID ของรีโมทคอนโทรลชุดนั้นออกจาก
ระบบของรถ เพื่อป้องกันการใช้รีโมทคอนโทรปลด
ล็อกรถโดยไม่ได้รับอนุญาต ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
ขัน้ ตอนการลบกรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน
ถ้าไฟแสดงบนรีโมทคอนโทรลไม่สว่างขึน้ หลังจากกด
ปุม่ บนรีโมท แสดงว่าไฟแบตเตอรีอ่ าจจะหมด
ส�ำหรับข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปลีย่ นแบตเตอรี่
“แบตเตอรี”่ (หน้า 8-20)

ดูที่

การใช้งานระบบกุญแจรีโมท

ข้อควรระวัง :

•• เมื่อล็อกประตูโดยใช้รีโมทคอนโทรล ให้แน่ใจว่า
ไม่ได้ทงิ้ กุญแจไว้ในรถ
•• ห้ามมิให้รีโมทคอนโทรลสัมผัสโดนน�้ำหรือน�้ำเค็ม
เนื่องจากกุญแจมีส่วนประกอบทางไฟฟ้า ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการท�ำงานของระบบ
•• ห้ามท�ำรีโมทคอนโทรลหล่นลงพืน้
•• ห้ามกระแทกรีโมทคอนโทรลเข้ากับวัตถุอื่นอย่าง
รุนแรง
•• หากอุณหภูมอิ ากาศภายนอกต�ำ่ กว่า -10 Cํ (14 Fํ )
แบตเตอรีข่ องรีโมทคอนโทรลอาจท�ำงานได้ไม่ปกติ

SPA2416

① ปุม่ LOCK
② ปุม่ UNLOCK
③ ปุม่ PANIC
การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-5
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การล็อกประตู
1. ดึงกุญแจสตาร์ทออก
2. ปิดประตูทกุ บาน
3. กดปุม่ “LOCK”  
บนรีโมทคอนโทรล
4. ประตูทกุ บานจะล็อก
5. ลองดึงมือจับประตูเพือ่ ยืนยันว่าประตูได้ลอ็ กแน่นแล้ว

15 วินาทีได้โดยการปฎิบตั ิ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ดังต่อไปนี้
· บิดสวิตช์จดุ ระเบิดไปทีต่ ำ� แหน่ง “ON”
· ล็อกประตูดว้ ยรีโมทคอนโทรล
· เลือ่ นสวิตช์ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารไปยัง
ต�ำแหน่ง  “OFF”

ข้อควรระวัง
หลังจากล็อกประตูโดยใช้รโี มทคอนโทรล ให้แน่ใจว่า
ประตูได้ลอ็ กแน่นแล้วโดยลองดึงมือจับประตู

หากคุณอยูใ่ กล้รถและรูส้ กึ ว่าไม่ปลอดภัย คุณสามารถ
เปิดสัญญาณเตือนภัยโดยการกดปุ่ม ③ “PANIC”
บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 0.5
วินาที
สัญญาณเตือนภัยจะดังขึน้ เป็นเวลา 25 วินาที
สามารถท�ำการปิดสัญญาณเตือนภัยโดยไม่ตอ้ งรอ 25
วินาทีดว้ ยวิธตี อ่ ไปนี้ :
หรือ “UNLOCK”
หรือ
· กดปุม่ “LOCK”
  ค้างไว้เป็นเวลานาน
· กดปุม่ ③ “PANIC”
กว่า 0.5 วินาที
สัญญาณเตือนภัยจะไม่ทำ� งาน หากกุญแจยังเสียบค้างอยู่
ทีส่ วิตช์กญ
ุ แจ

การปลดล็อกประตู

โหมดปลดล็อกประตูทกุ บาน :
1. กดปุม่ “UNLOCK” ② บนรีโมทคอนโทรล
2. ประตูทกุ บานจะปลดล็อก
ประตูทุกบานจะถูกล็อกอัตโนมัติ ยกเว้นปฎิบัติขั้น
ตอนใดขัน้ ตอนหนึง่ หลังจากกดปุม่ “UNLOCK”
ผ่านไปภายในระยะเวลาหนึง่
· เปิดประตูบานใดบานหนึง่
ุ แจ
· เสียบกุญแจลงในสวิตช์กญ
ไทม์เมอร์ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร (ถ้ามีตดิ ตัง้ ) :
ไทม์เมอร์ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารจะถูกกระตุน้
ให้สอ่ งสว่างเป็นเวลา 15 วินาที เมือ่ ปลดล็อกประตูบาน
ใดบานหนึ่งในขณะที่สวิตช์ไฟส่องสว่างอยู่ที่ต�ำแหน่ง
“DOOR” และ/หรือ ตรงกลาง
สามารถปิดไฟส่องสว่างได้ทันทีโดยไม่จ�ำเป็นต้องรอ
3-6 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่
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การใช้สญ
ั ญาณเตือนภัย

การท�ำงานของไฟกะพริบฉุกเฉิน

เมือ่ ล็อก หรือ ปลดล็อกประตู ไฟกะพริบฉุกเฉินจะ
กะพริบขึน้ เพือ่ ยืนยัน
· “LOCK” : ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบหนึง่ ครัง้
· “UNLOCK” : ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบสอง
ครัง้

ระบบกันขโมย (ถ้ามีติดตั้ง)

รถของคุณติดตัง้ ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS)*
ไฟแสดง
ระบบกันขโมยจะแสดงสภาพความปลอดภัยของรถยนต์
(* ระบบป้องกันการสตาร์ท)

ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS)

ระบบกันขโมยของนิสสัน (NATS) จะไม่ให้เครือ่ งยนต์
สตาร์ทติด ถ้าไม่ใช้กญ
ุ แจ NATS ทีล่ งทะเบียนแล้ว
ถ้าเครือ่ งยนต์สตาร์ทไม่ตดิ แม้วา่ จะใช้กญ
ุ แจ NATS
ทีล่ งทะเบียนแล้ว ปัญหาอาจเกิดจากการรบกวนทีม่ ี
สาเหตุมาจาก:
· กุญแจ NATS ดอกอืน่
· เครือ่ งเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ
· เครือ่ งช�ำระเงินอัตโนมัติ
· อุปกรณ์ชนิดอืน่ ทีส่ ง่ สัญญาณแบบเดียวกัน
สตาร์ทเครือ่ งยนต์ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้ :
1. น�ำสิ่งที่อาจรบกวนการท� ำงานให้ห่างจากกุญแจ
NATS
2. ให้สวิตช์กุญแจอยู่ในต�ำแหน่ง “ON” เป็นเวลา
ประมาณ 5 วินาที
3. บิดสวิตช์กญ
ุ แจไปทีต่ ำ� แหน่ง “OFF” หรือ “LOCK”
แล้วรอเป็นเวลาประมาณ 10 วินาที
4. ปฎิบตั ขิ นั้ ตอนที่ 2 และ 3 ซ�ำ้ อีกครัง้
5. สตาร์ทเครือ่ งยนต์
6. ท�ำขั้นตอนข้างต้นซ�้ำจนกว่าจะไม่มีการรบกวนที่
อาจเป็นไปได้อกี
ถ้าขัน้ ตอนนีท้ ำ� ให้เครือ่ งยนต์สตาร์ทติดได้
นิสสัน
แนะน�ำให้วางกุญแจ NATS ทีล่ งทะเบียนแล้วแยกจาก
อุปกรณ์อนื่ ๆ เพือ่ หลีกเลีย่ งการรบกวน
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ประตูท้าย

ไฟแสดงระบบกันขโมย

ค�ำเตือน :
•• ให้แน่ใจว่าได้ปิดประตูท้ายสนิทแล้วเพื่อป้องกัน
ประตูทา้ ยเปิดออกในขณะขับขี่
•• ห้ามขับขีใ่ นขณะทีป่ ระตูทา้ ยยังเปิดอยู่ เพือ่ ป้องกัน
อันตรายจากก๊าซไอเสียทีจ่ ะลอยเข้าไปในรถยนต์

ล็อกหรือปลดล็อกประตูท้าย

รีโมทคอนโทรล (โปรดดูที่ “ระบบกุญแจรีโมท” (หน้า
3-5))
· ล็ อ กหรื อ ปลดล็ อ กประตู ด ้ า นคนขั บ โดยการใช้
กุญแจหรือปุม่ ล็อกด้านใน

การล็อกด้วยปุม่ ล็อกประตูดา้ นใน (ถ้ามีตดิ ตัง้ )

รุ่นที่มีช่องเสียบกุญแจ
SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมยอยูท่ แี่ ผงหน้าปัด ซึง่ ท�ำหน้าที่
แสดงสถานะของ NATS
ไฟจะท�ำงานเมือ่ สวิตช์กญ
ุ แจอยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง “LOCK”,
“OFF” หรือ “ACC”   ไฟนิรภัยจะแสดงว่าระบบนิรภัย
ในรถก�ำลังท�ำงานอยู่
ถ้า NATS ท�ำงานผิดพลาด ไฟแสดงระบบกันขโมยจะ
สว่างค้างอยู่ เมื่อสวิตช์กญ
ุ แจอยูใ่ นต�ำแหน่ง “ON”
ถ้าไฟนิรภัยสว่างค้างไว้และ/หรือเครื่องยนต์สตาร์ทไม่
ติด กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบ
และซ่อมแซม NATS โดยเร็วทีส่ ดุ ให้แน่ใจว่าได้นำ�
กุญแจ NATS ทุกชุดทีม่ ไี ปยังศูนย์บริการนิสสันเพือ่ รับ
บริการ

SPA1323A

SPA2696

เสียบกุญแจลงไปในช่องเสียบกุญแจประตูทา้ ย ① และ
บิดกุญแจตามเข็มนาฬิกา เพือ่ ล็อกประตูทา้ ย
บิดกุญแจทวนเข็มนาฬิกา ② เพือ่ ปลดล็อกประตูทา้ ย

การล็อกหรือปลดล็อกประตูทา้ ย ให้เลือ่ นปุม่ ล็อกด้าน
ในไปยังต�ำแหน่ง LOCK ① หรือ UNLOCK ②
ส�ำหรับการล็อกจากด้านนอกโดยไม่ใช้กญ
ุ แจ ให้กดปุม่
ล็อกด้านในไปยังต�ำแหน่ง LOCK ① จากนัน้ จึงปิด
ประตูให้แน่น

รุน่ ทีม่ รี โี มทคอนโทรล

สามารถท�ำการล็อกหรือปลดล็อกประตูทา้ ยด้วยวิธตี า่ ง
ๆ ดังต่อไปนี้
หรือ “UNLOCK”
บน
· กดปุม่ “LOCK”
การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-7
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การท�ำงานของประตูท้าย

การปิดประตูท้ายที่มีสายรัด (ถ้ามีติดตั้ง)

JVP0110X

ตัวเปิดล็อกเสริมของประตูท้าย (ถ้ามีติดตั้ง)

JVP0116X

ดึงมือจับเปิดประตูทา้ ย ① และยกขึน้ เพือ่ เปิดประตู
ท้ายจนสุด

ดึงประตูทา้ ยลงด้วยสายรัด ①
พลักเพือ่ ปิดประตูให้สนิท

การปิดประตูท้าย

การเปิดด้วยมือจับประตูดา้ นใน (ถ้ามีตดิ ตัง้ )

ค�ำเตือน :
•• ห้ามใช้มอื ข้างเดียวในการปิดประตูทา้ ย ในขณะที่
มืออีกข้างยังวางค้างอยูท่ ปี่ ระตูทา้ ยหรือตัวถังรถยนต์
เนือ่ งจากประตูอาจหนีบมือและได้รบั บาดเจ็บ
•• เมื่อปิดประตูท้าย ห้ามวางมือใกล้กับขอบประตู
ให้แน่ใจว่าได้ปดิ ประตูทา้ ยจากด้านนอก
•• หลังจากปิดประตูท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิด
ประตูแน่นสนิทแล้ว หากประตูทา้ ยเปิดในขณะที่
ขับขีร่ ถยนต์ อาจท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุรา้ ยแรงได้
ส�ำหรับการปิดประตูทา้ ย ดึงประตูลงจนกระทัง่ ประตู
ล็อกสนิท

JVP0114X

ถ้าไม่สามารถปลดล็อกประตูทา้ ยได้เนือ่ งจากแบตเตอรี่
หมด ให้ปฎิบตั ติ ามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
1. ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมถอดฝาปิ ด ที่ อ ยู ่ ภ ายใน
ประตูทา้ ยออก
2. เลือ่ นคันเปิดไปตามทิศทาง Ⓐ ทีแ่ สดงบนภาพ
เพือ่ เปิดประตูทา้ ย
ติดต่อศูนย์บริการนิสสันทันที

SPA1864

ส�ำหรับการเปิดประตูทา้ ยจากด้านในรถยนต์ เลือ่ นปุม่
ล็อกด้านในไปยังต�ำแหน่ง UNLOCK ① และหมุนคัน
ประตูตามเข็มนาฬิกา ②
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ช่องเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง

ค�ำเตือน :
ฝาปิ
· ดช่องเติมน�้ำมันเชื้อเพลิงน�้ำมันเชื้อเพลิงจะติด
ไฟได้ง่ายมากและจะระเบิดได้ภายใต้สภาพบาง
อย่าง คุณอาจได้รบั บาดเจ็บร้ายแรงหรือเป็นแผล
ไหม้พอง ถ้าใช้งานหรือจัดการกับน�้ำมันเบนซิน
อย่างไม่ถูกต้อง ดับเครื่องยนต์และห้ามสูบบุหรี่
หรือปล่อยให้มีเปลวไฟหรือประกายไฟใกล้กับตัว
รถเมือ่ เติมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทุกครัง้
· น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงอาจอยูภ่ ายใต้แรงดัน หมุนฝาถังไป
ครึง่ รอบแล้วรอจนกระทัง่ เสียง “ฟู”่ หยุดลงเพือ่
ป้องกันไม่ให้น�้ำมันเชื้อเพลิงพุ่งออกมาและท�ำให้
ได้รบั บาดเจ็บ จากนัน้ จึงเปิดฝาออก
· ให้ใช้แต่ฝาปิดช่องเติมเชือ้ เพลิงแท้ของนิสสันเมือ่
ต้องเปลีย่ น เนือ่ งจากจะมีวาล์วนิรภัยอยูใ่ นตัวเพือ่
ให้ระบายน�้ำมันเชื้อเพลิงและระบบควบคุมการ
ปล่อยไอเสียท�ำงานได้อย่างถูกต้อง ฝาถังทีไ่ ม่ถกู
ต้องจะท�ำให้ระบบท�ำงานผิดพลาดร้ายแรงและ
อาจท�ำให้เกิดอันตรายได้
· ปิดประตูเลื่อน เมื่อเปิด/ปิดฝาปิดช่องเติมน�้ำมัน
เชือ้ เพลิง

การเปิดฝาปิดช่องเติมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง

ฝาถังช่องเติมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง

SPA1508

ส�ำหรับการเปิดฝาปิดช่องเติมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ให้กด
สวิตช์เปิดฝาปิดช่องเติมน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ติดอยู่บริเวณ
ด้านล่างของแผงหน้าปัด ส�ำหรับการล็อก ให้ปดิ ฝาปิด
ช่องเติมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงให้สนิท

SPA2668

ฝาถังช่องเติมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงเป็นแบบเกลียวล็อก หมุน
ฝาถังช่องเติมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทวนเข็มนาฬิกา ① เพือ่
เปิดออก หลังจากเติมน�ำ้ มันเสร็จ หมุนฝาถังช่องเติม
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงตามเข็มนาฬิกา ② จนกระทัง่ ได้ยนิ
เสียงเฟืองดังกริก๊ มากกว่าสองครัง้
วางเชือกผูกฝาถังช่องเติมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงบนตะขอ Ⓐ
ในขณะทีเ่ ติมน�ำ้ มัน
ข้อควรระวัง :
ถ้าน�้ำมันเชื้อเพลิงกระเด็นโดนตัวถังรถ ให้ล้างออก
ด้วยน�ำ้ เพือ่ ไม่ให้สรี ถเสียหาย
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กระจกต่าง ๆ
วงพวงมาลัย
ค�ำเตือน :
ห้ามปรับพวงมาลัยขณะขับขีเ่ พือ่ ให้คนขับมีสมาธิเต็มที่
ในการบังคับควบคุมรถ

SPA2225

ดึงคันล็อกลง ① แล้วปรับวงพวงมาลัยขึน้ หรือลง②
จนกระทัง่ ได้ตำ� แหน่งทีต่ อ้ งการ
ผลักคันล็อกกลับไปยังต�ำแหน่งเดิม ③ ให้แน่น เพือ่
ล็อกวงพวงมาลัยให้เข้าที่

ค�ำเตือน :
ปรับต�ำแหน่งของกระจกทัง้ หมดก่อนขับรถ
ห้ามปรับกระจกขณะขับขีเ่ พือ่ ให้คนขับมีสมาธิเต็มทีใ่ น
การบังคับควบคุมรถ

กระจกมองหลัง

SPA2343

ในขณะทีจ่ บั กระจกมองหลัง
กระทัง่ ได้ตำ� แหน่งทีต่ อ้ งการ

ปรับมุมของกระจกจน

กระจกมองข้าง

ค�ำเตือน :
•• ห้ า มจั บ กระจกมองข้ า งขณะก� ำ ลั ง ปรั บ กระจก
เนือ่ งจากอาจจะหนีบนิว้ ของคุณ หรือ ท�ำให้กระจก
เสียหายได้
•• ห้ า มขั บ รถในขณะที่ ก ระจกมองข้ า งยั ง พั บ อยู ่
เนือ่ งจากเป็นการลดทัศนวิสยั และท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุ
ได้
• • วั ตถุ ที่ เห็ น ในกระจกมองข้ า ง อาจจะดู ใ กล้ ก ว่ า
ความจริง (ถ้ามีตดิ ตัง้ )
•• ขนาดและระยะห่างของภาพในกระจกมองข้างจะ
ไม่ตรงกับความเป็นจริง

การปรับตั้ง

แบบใช้รโี มทคอนโทรล :

SPA2214
SPA2143
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ดึงคันปรับ ① เมือ่ แสงไฟหน้าของรถทีข่ บั ตามมาข้าง
หลังส่องรบกวนสายตาขณะขับรถในเวลากลางคืน
ดันคันปรับ ② ในเวลากลางวันเพือ่ ให้มองด้านหลังได้
อย่าชัดเจน

กระจกมองข้างจะท�ำงานเมือ่ สวิตช์กญ
ุ แจอยูใ่ นต�ำแหน่ง
“ACC” หรือ “ON”
1. เลือ่ นสวิตช์เพือ่ เลือกกระจกขวา ① หรือ ซ้าย ②
2. ปรับกระจกแต่ละข้างจนกระทัง่ ได้ตำ� แหน่งทีต่ อ้ งการ
③
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แบบปรับตัง้ ด้วยตนเอง :

รีโมทคอนโทรลส�ำหรับกระจกมองข้างจะท�ำงานเมื่อ
สวิตช์กญ
ุ แจอยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง “ACC” หรือ “ON”
กระจกมองข้างจะพับโดยอัตโนมัตเิ มือ่ กดสวิตช์กระจก
มองข้างไปยังต�ำแหน่ง “CLOSE” ① ส�ำหรับการเปิด
ออกให้กดสวิตช์ไปทีต่ ำ� แหน่ง “OPEN” ②
SPA2242

สามารถปรับกระจกมองข้างไปในทิศทางใดๆ ก็ได้เพือ่
ให้มองเห็นด้านหลังได้ดยี งิ่ ขึน้

การพับกระจก

หมายเหตุ :
เมือ่ ใช้ระบบล้างรถอัตโนมัต:ิ
· ให้แน่ใจว่าได้พับกระจกมองข้างก่อนการใช้งาน
ระบบล้างรถอัตโนมัติ
· ในบางกรณีการใช้แปรงระบบล้างรถอัตโนมัตอิ าจท�ำ
ให้สผี วิ รถได้รบั ความเสียหาย หรือท�ำให้สภาพรถดู
แย่ลง
แบบใช้รโี มทคอนโทรล :

SPA1732A

ข้อควรระวัง :
•• การกดสวิตช์ให้กระจกมองข้างพับ/เปิดออกอย่าง
ต่อเนือ่ งจะท�ำให้สวิตช์หยุดท�ำงาน
•• อย่าสัมผัสกระจกขณะเคลือ่ นไหว มือของคุณอาจ
ถูกหนีบ และกระจกอาจท�ำงานผิดปกติ
•• ห้ามขับรถโดยพับกระจกไว้ คุณจะไม่สามารถ
เห็นส่วนหลังของรถได้
•• ถ้าใช้มือพับหรือเปิดกระจก อาจส่งผลให้กระจก
เคลื่อนไปข้างหน้าหรือถอยหลั ง ระหว่ า งการขั บ ขี่
ถ้าใช้มือพับหรือเปิดกระจก ก่อนขับขีใ่ ห้แน่ใจว่า
ได้ปรับตัง้ กระจกอีกครัง้ ด้วยสวิตช์
แบบปรับตัง้ ด้วยตนเอง :

พับกระจกมองข้างโดยผลักกระจกไปด้านหลังของ
รถยนต์

กระจกมองข้างล่างด้านหน้ารถ (ถ้ามีตดิ ตัง้ )

JVP0107X

กระจกมองล่างด้านหน้ารถจะช่วยให้ผขู้ บั ขีส่ ามารถมอง
เห็นส่วนล่างด้านหน้าของรถเมือ่ ท�ำการสตาร์ทรถยนต์
หมายเหตุ :
เมือ่ ใช้ระบบล้างรถอัตโนมัติ ห้ามใช้ระบบล้างอัตโนมัติ
ทีม่ แี ปรงล้างด้านหน้าของตัวรถ มิฉะนัน้ แปรงล้างอาจ
ท�ำความเสียหายให้กบั กระจกมองล่างด้านหน้ารถ

SPA0701

การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่ 3-11
3.indd 11

21/3/2556 17:15:21

เบรกมือ

กระจกมองล่างด้านหลังรถ (ถ้ามีตดิ ตัง้ )

••
••
••
SPA2245

สามารถปรับกระจกมองล่างด้านหลังรถไปในทิศทาง
ใด ๆ ก็ได้ เพือ่ การมองเห็นทีด่ ยี งิ่ ขึน้
หมายเหตุ :
เมื่อใช้ระบบล้างรถอัตโนมัติ ห้ามใช้ระบบที่มีแปรง
ล้างด้านหลังของตัวรถ มิฉะนัน้ แปรงล้างอาจท�ำความ
เสียหายให้กบั กระจกมองล่างด้านหลังรถ

••

ค�ำเตือน
ห้ า มขั บ ขี่ ร ถยนต์ ใ นขณะที่ ยั ง เข้ า เบรกมื อ ไว้ อ ยู ่
เนื่องจากเบรกจะมีความร้อนสูงและท�ำงานผิดปกติ
และอาจท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุได้
ห้ามปล่อยเบรกมือขณะทีค่ นขับอยูน่ อกรถ ถ้ารถ
ไหล จะไม่สามารถเหยียบแป้นเบรกแลzจะท�ำให้
เกิดอุบตั เิ หตุได้
ห้ามใช้เกียร์แทนเบรกมือ เมือ่ จอดรถ ให้แน่ใจว่าเข้า
เบรกมือแน่นแล้ว
ห้ามปล่อยให้เด็กหรือผู้ใหญ่ที่ต้องได้รับการดูแล
จากคนอืน่ ไว้ในรถแต่ลำ� พัง เนือ่ งจากอาจไปปล่อย
เบรกมือโดยรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์อาจท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุ
ร้ายแรงโดยไม่ตงั้ ใจ

แบบแป้นเหยียบเบรก

ไว้ ② จากนั้นเหยียบแป้นเบรกจอดจนสุดและปล่อย
แป้นเบรก ①
ก่อนขับรถให้แน่ใจว่าไฟเตือนเบรกดับลงแล้ว

แบบก้านเบรก

JVP0102X

เพือ่ ใช้งานเบรกมือ ให้ดงึ ก้านเบรกมือออกมา ①
เพือ่ ปล่อยเบรกมือ เหยียบแป้นเบรกเท้าค้างไว้ กดปุม่
② ปล่อยเบรกมือ  และบิดก้านเบรก ③ จากนัน้ ผลัก
ก้านเบรกเข้าทีจ่ นสุด
ก่อนขับรถ ให้แน่ใจว่าไฟเตือนเบรกมือดับลงแล้ว

SPA2331

เพือ่ ใช้งานเบรกจอด เหยียบแป้นเบรกจอดจนสุด ①
ส�ำหรับการปล่อยเบรกจอด เหยียบแป้นเบรกเท้าค้าง
3-12 การตรวจสอบและการปรับตั้งก่อนการขับขี่
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ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
ค�ำเตือน :
· เพื่อความปลอดภัยไม่ควรปรับปุ่มควบคุมระบบ
ปรับอากาศหรือเครื่องเสียงขณะขับรถ เพื่อให้มี
สมาธิเต็มที่ในการควบคุมรถ
· ถ้าพบว่ามีสงิ่ แปลกปลอมเข้าภายในอุปกรณ์ระบบ,
มีน�้ำเข้าระบบ หรือมีควันหรือไอออกมาจากระบบ
หรือพบการท�ำงานที่ผิดปกติใดๆ ให้หยุดการใช้
ระบบทันที และติดต่อศูนย์บริการนิสสันที่ใกล้
ที่สุด หากไม่ใส่ใจกับสภาพที่กล่าวมาอาจท�ำให้
เกิดอุบัติเหตุ, ไฟไหม้ หรือไฟช็อตได้

ช่องลม

เครือ่ งท�ำความร้อนและระบบปรับอากาศ

ช่องลมตรงกลางและด้านข้าง

SAA3126

เปิด/ปิดช่องลม และปรับทิศทางการไหลของลมดังที่
แสดงในภาพ

ช่องลมด้านหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)

SAA2382

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช่องลมโดย
เลื่อนปุ่มตรงกลาง (ขึ้น/ลง, ซ้าย/ขวา) จนกระทั่ง
ได้ต�ำแหน่งที่ต้องการ

ค�ำเตือน :
· ห้ามปล่อยให้เด็กหรือผู้ใหญ่ที่ต้องได้รับการดูแล
จากผู้อื่นไว้ในรถตามล�ำพัง ไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยง
ไว้ ใ นรถตามล� ำ พั ง เช่ น กั น เนื่ อ งจากอาจไปกด
สวิตช์หรือปุ่มควบคุมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่ง
ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และได้รับบาดเจ็บโดย
ไม่ ตั้ง ใจ ในวั น ที่ อ ากาศร้ อ นและมี แสงแดดจั ด
อุณหภูมิในรถที่ไม่มีการระบายอากาศจะสูง จน
อาจเกิดอันตรายร้ายแรงกับคนหรือสัตว์ได้
· ห้ามใช้โหมดหมุนเวียนอากาศเป็นระยะเวลานาน
เนื่องจากจะท�ำให้อากาศภายในรถไม่บริสุทธิ์ และ
ท�ำให้กระจกเป็นฝ้า
· ไม่ ค วรปรั บ ปุ ่ ม ควบคุ ม ระบบปรั บ อากาศขณะ
ขั บ ขี่ เพื่ อ ให้ ค นขั บ มี ส มาธิ เ ต็ ม ที่ ใ นการบั ง คั บ
ควบคุมรถ
ระบบปรั บ อากาศจะท� ำ งานเฉพาะเมื่ อ เครื่ อ งยนต์
ท�ำงานเท่านั้น ถ้าสวิตช์กุญแจอยู่ในต�ำแหน่ง “ON”
พัดลมจะท�ำงานได้ ถึงแม้ว่าจะดับเครื่องยนต์ไปแล้ว
ก็ตาม

4-2 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง
4.indd 2

21/3/2556 18:29:08

เครื่องปรับอากาศแบบปรับด้วยตัวเอง (ถ้ามีติดตั้ง)

หมุนปุม่ ควบคุมความเร็วพัดลม “
เพื่อลดความเร็วพัดลม

” ทวนเข็มนาฬิกา

การควบคุมอุณหภูมิ :

JVH0399X

1. ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม
2. ปุม่ หมุนควบคุมอุณหภูมิ
3. สวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง (ถ้ามีติดตั้ง) (ดูที่ "สวิตช์ไล่
ฝ้า" (หน้า 2-19))
4. ปุ่มหมุนควบคุมทิศทางลม
5. ปุ่ม “A/C” (ถ้ามีติดตั้ง)
6. ตัวปรับการไหลเวียนอากาศ (การหมุนเวียนอากาศ
ภายนอก “
” /การหมุนเวียนอากาศภายใน
“
”)

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

การควบคุม

การหมุนเวียนอากาศภายนอก :

เลื่ อ นตั ว ปรั บ การไหลเวี ย นอากาศไปที่ ต� ำ แหน่ ง
“
” อากาศจากภายนอกจะไหลเวียนเข้ามาใน

4.indd 3

หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการ
หมุ น ปุ ่ ม ให้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งกึ่ ง กลางและต� ำ แหน่ ง ทาง
ขวาเพื่ อ ให้ ร ้ อ น หมุ น ปุ ่ ม ให้ อ ยู ่ ร ะหว่ า งกึ่ ง กลาง
และต�ำแหน่งทางซ้ายเพื่อให้เย็น

รถยนต์

การท�ำงานของเครื่องท�ำความร้อน

การหมุนเวียนอากาศภายใน :

โหมดนี้ใช้เพื่อเปิดลมร้อนลงสู่ช่องลมที่เท้า
1. เลื่ อ นตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปที่ต�ำแหน่ง
“
” ส�ำหรับการท�ำความร้อนธรรมดา
2. หมุนปุ่มควบคุมทิศทางลมไปที่ต�ำแหน่ง “
”
3. หมุนปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ต�ำแหน่งที่ต้องการ
4. หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการ
ระหว่างกึง่ กลางและต�ำแหน่งร้อน (ขวา)

การท�ำความร้อน :

เลื่อนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปที่ต�ำแหน่ง
“ ” อากาศจะไหลเวียนอยู่ภายในรถยนต์
การควบคุมทิศทางลม :

หมุนปุ่มควบคุมทิศทางลม เพื่อเปลี่ยนช่องที่ลมออก
— ลมออกจากช่องลมตรงกลางและด้านข้าง
— ลมออกจากช่องลมตรงกลาง, ด้านข้าง และที่
		 เท้า
— ลมออกจากช่องลมที่เท้าเป็นส่วนใหญ่
— ลมออกจากช่องลมไล่ฝ้าและที่เท้า
— ลมออกจากช่องลมไล่ฝ้าเป็นส่วนใหญ่

การควบคุมความเร็วพัดลม :

หมุนปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม “
เพื่อเพิ่มความเร็วพัดลม

” ตามเข็มนาฬิกา

การระบายอากาศ :

โหมดนี้ จ ะควบคุ ม ให้ อ ากาศภายนอกไหลไปยั ง
ช่องลมด้านข้างและตรงกลาง
1. เลือ่ นตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปทีต่ ำ� แหน่ง“ ”
2. หมุนปุ่มควบคุมทิศทางลมไปที่ต�ำแหน่ง “
”
3. หมุนปุม่ ควบคุมความเร็วพัดลม“ ”ไปยังต�ำแหน่ง
ที่ต้องการ
4. หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการ
ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-3
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การละลายน�้ำแข็งหรือการไล่ฝ้า :
โหมดนี้จะน�ำทางอากาศไปยังทางออกของช่องไล่ฝ้า
เพื่อท�ำให้น�้ำแข็งละลาย/ไล่ฝ้ากระจก
1. เลือ่ นตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปทีต่ ำ� แหน่ง“ ”
2. หมุนปุ่มควบคุมทิศทางลมไปที่ต�ำแหน่ง “
”
3. หมุนปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
4. ไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการหมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิ
ไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการระหว่างกึ่งกลางและต�ำแหน่ง
ร้อน (ขวา)
5. หันช่องลมไปยังหน้าต่างด้านข้างเพื่อละลายน�้ำ
แข็งหรือไล่ฝ้า ท�ำให้มองเห็นกระจกข้างได้ดีขึ้น
· เพื่อละลายน�้ำแข็งที่อยู่ภายนอกกระจกบังลมอย่าง
รวดเร็ว ให้หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ต�ำแหน่ง
ร้อนสุด และหมุนปุ ่ ม ควบคุ ม ความเร็ ว พั ดลม
“ ” ไปที่ต�ำแหน่งเร็วสุด
· ถ้าไล่ฝ้ากระจกบังลมได้ยาก ให้เปิดปุ่ม “A/C” (ถ้า
มีติดตั้ง)

การท�ำความร้อนสองระดับ :

โหมดนี้ลมเย็นจะออกทางช่องลมด้ านข้างและตรง
กลาง และลมร้อนจะออกทางช่องลมที่เท้า เมื่อหมุน
ปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปที่ต�ำแหน่งร้อนสุด หรือ เย็นสุด
ลมที่ช่องลมด้านบนและช่องลมที่เท้าจะมีอุณหภูมิเท่า
กัน
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1. เลื่อนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปที่ต�ำแหน่ง
“
”
2. หมุนปุ่มควบคุมทิศทางลมไปที่ต�ำแหน่ง “
”
3. หมุนปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม “ ” ไปยัง
ต�ำแหน่งที่ต้องการ
4. หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการ

การท�ำความร้อนและการไล่ฝ้า

โหมดนี้จะท�ำให้ภายในรถยนต์ร้อนขึ้น และไล่ฝ้าที่
หน้าต่าง
1. เลือ่ นตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปทีต่ ำ� แหน่ง “ ”
2. หมุนปุ่มควบคุมทิศทางลมไปที่ต�ำแหน่ง “
”
3. หมุนปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
4. ไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการหมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิ
ไปยังต�ำแหน่งร้อนสุด (ขวา)
5. หันช่องลมไปยังหน้าต่างด้านข้างเพื่อละลายน�้ำ
แข็งหรือไล่ฝ้า ท�ำให้มองเห็นกระจกข้างได้ดีขึ้น

การท�ำงานของเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามีติดตั้ง)

ควรใช้งานระบบปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 10 นาที
เพื่อช่วยไม่ให้ระบบปรับอากาศเสียหาย เนื่องจากขาด
การหล่อลื่นการท�ำความเย็น
การท�ำความเย็น :
โหมดนี้ใช้ส�ำหรับท�ำให้อากาศเย็น และลดความชื้นใน
อากาศ

1. เลื่อนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปที่ต�ำแหน่ง
“
”
2. หมุนปุ่มควบคุมทิศทางลมไปที่ต�ำแหน่ง “
”
3. หมุ น ปุ ่ ม ควบคุ ม ความเร็ ว พั ด ลม “ ” ไปยั ง
ต�ำแหน่งที่ต้องการ
4. กดปุ่มเปิด “A/C” (ไฟแสดง “A/C” จะสว่างขึ้น)
5. หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการ
ระหว่างกึ่งกลางและต�ำแหน่งเย็น (ซ้าย)
•• เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูง ให้เลื่อนตัวปรับการไหล
เวียนอากาศไปที่ต�ำแหน่ง “
” เพื่อท�ำความ
เย็นอย่างเร็ว ให้แน่ใจว่าเลื่อนตัวปรับการไหล
เวียนอากาศไปที่ต�ำแหน่ง “
” เพื่อท�ำความ
เย็นปกติ
•• อาจมีไอออกมาจากช่องลมเมื่ออากาศภายในร้อน
ชืน้ ขณะทีอ่ ากาศเย็นลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งไม่ใช่การ
ท�ำงานผิดปกติ

การท�ำความร้อนและไล่ความชื้น

โหมดนี้ใช้ส�ำหรับท�ำให้อากาศร้อน และลดความชื้น
ในอากาศ
1. เลื่อนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปที่ต�ำแหน่ง “
”
2. หมุนปุ่มควบคุมทิศทางลมไปที่ต�ำแหน่ง “
”
3. หมุนปุม่ ควบคุมความเร็วพัดลม“ ”ไปยังต�ำแหน่ง
ที่ต้องการ
4. กดปุ่มเปิด “A/C” (ไฟแสดง “A/C” จะสว่างขึ้น)
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5. หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการ
ระหว่างกึ่งกลางและต�ำแหน่งร้อน (ขวา)

การไล่ความชื้นและไล่ฝ้า :

โหมดนี้ใช้ส�ำหรับไล่ฝ้าที่กระจก และลดความชื้นใน
อากาศ
1. เลื่อนตัวปรับการไหลเวียนอากาศไปที่ต�ำแหน่ง
“
”
2. หมุนปุ่มควบคุมทิศทางลมไปที่ต�ำแหน่ง “
”
3. หมุนปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม “ ”
4. ไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการกดปุ่มเปิด “A/C” (ไฟ
แสดง “A/C” จะสว่างขึ้น)
5. หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการ
6. หันช่องลมไปยังหน้าต่างด้านข้างเพื่อละลายน�้ำ
แข็งหรือไล่ฝ้า ท�ำให้มองเห็นกระจกข้างได้ดีขึ้น

สวิตช์ท�ำความร้อน (ส�ำหรับเครื่องยนต์ดีเซล)

JVH0263X
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สวิตช์ท�ำความร้อนติดตั้งอยู่ที่ด้านล่างของแผงหน้าปัด
ใช้งานสวิตช์ท�ำความร้อน เมื่อเครื่องยนต์เย็น เพื่อ
เร่งการท�ำงานของเครื่องท�ำความร้อน

เครื่องปรับอากาศหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)

กดที่ด้าน ON ของสวิตช์ ① เพื่อเปิดโหมดท�ำความ
ร้อนไฟแสดง บนสวิตช์จะสว่างขึ้นกล่องควบคุม
เครื่องยนต์อิเล็กทรอนิกส์จะเพิ่มความเร็วรอบเดินเบา
“เครื่องยนต์เย็น” โดยอัตโนมัติ
กดที่ด้าน OFF ของสวิตช์ เพื่อปิดโหมดท�ำความร้อน
ไฟแสดงจะดับลง
หมายเหตุ :
· ระบบจะท�ำงานเมื่อเครื่องยนต์ท�ำงาน
· ไฟแสดงจะสว่างขึ้นเมื่อกดที่ด้าน ON ของสวิตช์
แต่ระบบจะท�ำงานภายใต้สภาวะต่อไปนี้เท่านั้น
— ส�ำหรับรุน
่ เกียร์อตั โนมัติ (AT): คันเกียร์อยูใ่ น
		 ต�ำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (ว่าง)
— ส�ำหรับรุน
่ เกียร์ธรรมดา (MT): คันเกียร์อยูใ่ น
		 ต�ำแหน่ง “N” (ว่าง)

SAA0908

สวิตช์ด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศหลัง

JVH0260X

ปุ่มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม

ส�ำหรับการใช้งานเครื่องปรับอากาศหลังปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้
1. สตาร์ทเครื่องยนต์
2. ให้เครื่องปรับอากาศหน้าท�ำงาน
ฟังก์ชนั ของเครือ่ งปรับอากาศหลังจะท�ำงานเมือ่ เครือ่ งยนต์
และเครื่องปรับอากาศหน้าท�ำงานอยู่เท่านั้น
ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-5
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3. กดสวิตช์ด้านหน้าของเครื่องปรับอากาศหลัง ①
(ติดตั้งอยู่บนแผงหน้ า ปั ด) เพื่ อเปิ ดเครื่ องปรั บ
อากาศหลัง ไฟแสดง Ⓐ จะสว่างขึ้น
4. หมุนปุ่มควบคุมความเร็วพัดลม ② (ติดตั้งอยู่บน
เพดานรถ) ไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการเพื่อปรับความ
เร็วพัดลม

การซ่อมบ�ำรุงระบบปรับอากาศ

ค�ำเตือน :
ระบบปรั บ อากาศจะมี น�้ ำ ยาแอร์ อั ด อยู ่ ภ ายใต้ แ รง
ดันสูง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ การซ่อม
บ�ำรุงระบบปรับอากาศใดๆ ควรด�ำเนินการโดยช่างผู้
เชี่ยวชาญ และใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
ระบบปรับอากาศในรถของคุณมีน�้ำยาแอร์ที่ได้รับการ
ออกแบบโดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
น�้ำยาแอร์นี้จะไม่ท�ำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก
อย่างไรก็ตาม สารนีอ้ าจส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อสภาวะ
โลกร้อน
เมื่อซ่อมบ�ำรุงระบบปรับอากาศ จ�ำเป็นต้องใช้เครื่อง
มือพิเศษและน�ำ้ มันหล่อลืน่ การใช้นำ�้ ยาแอร์หรือน�ำ้ มัน
หล่อลื่นที่ไม่ถูกต้อง จะท�ำให้ระบบปรับอากาศเสียหาย
ร้ายแรงได้ (โปรดดูที่ "น�้ำยาแอร์และน�้ำมันหล่อลื่น
ระบบปรับอากาศ" (หน้า 9-5))

ศูนย์บริการนิสสันสามารถให้บริการแก่ระบบปรับ
อากาศโดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้

กรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามีติดตั้ง)

ระบบปรับอากาศจะมีกรองอากาศ ซึ่งท�ำหน้าที่ดักฝุ่น
ละออง, สิ่งสกปรก, ฯลฯ เพื่อให้เครื่องปรับอากาศ
สามารถท�ำความร้อนไล่ฝ้าและระบายอากาศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ควรเปลี่ยนกรองอากาศตามระยะการ
ซ่อมบ�ำรุงที่ก�ำหนดในคู่มือการบ�ำรุงรักษา ส�ำหรับการ
เปลี่ยนกรองอากาศ กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน
ควรเปลี่ยนกรองอากาศ ถ้าลมจ่ายลมออกมาน้อยลง
อย่างเห็นได้ชัด หรือถ้ากระจกเป็นฝ้าได้ง่าย เมื่อเปิดใช้
งานเครื่องท�ำความร้อนหรือเครื่องปรับอากาศ

ระบบเครื่องเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)

ข้อควรระวังในการใช้ระบบเครื่องเสียง
ค�ำเตือน :
ไม่ควรปรับระบบเครื่องเสียงขณะขับขี่ เพื่อให้คนขับ
มีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

วิทยุ

· ความแรงของสัญญาณ, ระยะห่างจากเครื่องส่ง
วิทยุ, สิ่งก่อสร้าง, สะพาน, ภูเขา และการรบกวน
ภายนอก จะมีผลต่อการรับสัญญาณ การเปลีย่ นแปลง
อย่างไม่ต่อเนื่องของคุณภาพการรับสัญญาณมัก
เกิดจากสิ่งรบกวนภายนอกเหล่านี้
· การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ใน หรือใกล้กับรถยนต์
อาจมีผลต่อคุณภาพการรับสัญญาณ

เครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ (CD) (ถ้ามีติดตั้ง)

· ในวันที่อากาศหนาวหรือฝนตก เครื่องเล่นอาจ
ท�ำงานผิดปกติเนื่องจากความชื้น ถ้าเกิดอาการ
ดังกล่าว ให้น�ำแผ่น CD ออกจากเครื่องเล่น CD
แล้วท�ำการไล่ความชื้นหรือระบายอากาศให้ทั่ว
· เครือ่ งเล่นอาจเล่นกระตุกขณะขับรถบนถนนขรุขระ
· บางครั้งเครื่องเล่น CD อาจไม่ท�ำงาน ถ้าอุณหภูมิ
ภายในห้องโดยสารสูงมาก ให้ลดอุณหภูมกิ อ่ นใช้งาน

4-6 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง
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เสาอากาศ

· ห้ามวางแผ่น CD ให้รับแสงแดดโดยตรง
· แผ่น CD ที่มีคุณภาพต�่ำ, สกปรก, เป็นรอยขีดข่วน,
มีรอยนิว้ มือ หรือเป็นรูเล็กๆ จะไม่สามารถใช้งานได้
· แผ่น CD ต่อไปนี้อาจจะไม่สามารถใช้งานกับ
เครื่องเล่นนี้ได้
- แผ่นดิสก์แบบควบคุมการท�ำส�ำเนา (CCCD)
- แผ่นดิสก์แบบบันทึกได้ (CD-R)
- แผ่นดิสก์แบบบันทึกซ�้ำได้ (CD-RW)

เสาอากาศแบบปรับด้วยตัวเอง (ถ้ามีติดตั้ง)
ให้ ป รั บ ความยาวเสาอากาศเพื่ อ การรั บ สั ญ ญาณที่ ดี
ที่สุด การปรับความยาวเสาอากาศจนสุดเป็นวิธีที่ดี
ที่สุดในการรับสัญญาณจากที่ไกล
ค�ำเตือน :
ให้ แ น่ ใ จว่ า เก็ บ เสาอากาศก่ อ นเข้ า เครื่ อ งล้ า งรถ
อัตโนมัติ, ก่อนขับท่ามกลางหิมะเป็นเวลานาน หรือ
เมื่อใส่หรือถอดผ้าคลุมรถ

เสาอากาศกระจก (ถ้ามีติดตั้ง)

เสาอากาศจะพิมพ์เป็นลายอยู่ภายในกระจกหลัง
SAA0480

· ห้ามใช้แผ่น CD ที่มีลักษณะต่อไปนี้ เนื่องจาก
อาจท�ำให้เครื่องเล่น CD ท�ำงานผิดพลาด
ได้
- แผ่นดิสก์ขนาด 8 ซม. (3.1 นิ้ว)
- แผ่นดิสก์ที่ไม่กลม
- แผ่นดิสก์ทมี่ ฉี ลากกระดาษติดอยู,่ เป็นรอยขีดข่วน
หรือมีขอบที่ผิดปกติ

ค�ำเตือน :
· ห้ามวางฟิล์มโลหะไว้ใกล้กระจกหลัง ห้ามติดวัสดุ
ที่เป็นโลหะลงบนกระจกหลัง เนื่องจากจะท�ำให้
รับสัญญาณได้ไม่ดี และ/หรือมีเสียงรบกวน
· เมือ่ ท�ำความสะอาดด้านในของกระจกหลังระมัดระวัง
ไม่ให้ขูดขีด หรือท�ำให้เสาอากาศกระจกหลังเสีย
หาย เช็ดเบาๆ ไปตามเสาอากาศด้วยผ้านุ่มชุบน�้ำ
· เมื่อวางสัมภาระหรือวัตถุไว้ ให้แน่ใจว่าไม่ขีดข่วน
หรือท�ำให้เสาอากาศกระจกหลังเสียหาย
ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-7
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วิทยุ FM-AM

การท�ำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
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 :
JVH0403X

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จอแสดงผล
ปุ่ม POWER/ปุ่มหมุนควบคุม VOLUME
ปุ่ม RESET
ปุ่มเลือกแสดงผล
ปุ่มเปลี่ยนคลื่นวิทยุ
ปุ่มบันทึกสถานีวิทยุ
ปุ่มเลือกช่วงคลื่นวิทยุ

4-8 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง
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ส�ำหรับการปรับตัวเลขชั่วโมง ให้กดปุ่มเลือกแสดง
ผล
ค้างไว้ และใช้ปุ่มเปลี่ยนคลื่นวิทยุ
ส�ำหรับการปรับตัวเลขนาที ให้กดปุ่มเลือกแสดงผล
ค้างไว้ และใช้ปุ่มเปลี่ยนคลื่นวิทยุ
ในการรีเซ็ทตัวเลขนาที ให้กดปุ่ม RESET เวลาที่รีเซ็ท
จะเป็นดังนี้:
•• ถ้าตัวเลขนาทีที่แสดงอยู่ในช่วงของ 00 - 29 ตัวเลข
ชั่วโมงจะยังเหมือนเดิม และตัวเลขนาทีจะถูกรีเซ็ท
ไปที่ 00
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•• ถ้าตัวเลขนาทีทแี่ สดงอยูใ่ นช่วงของ 30 - 59 ตัวเลข
ชัว่ โมงจะเพิ่มขึ้น 1 ชั่วโมง และตัวเลขนาทีจะถูกรี
เซ็ทไปที่ 00
การท�ำงานของวิทยุ FM-AM

การเปลี่ยนช่วงคลื่นความถี่ :

ส�ำหรับการเปลี่ยนช่วงคลื่นความถี่และค่าจ�ำเพาะของ
คลื่น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. เปิดชุดเครื่องเสียง
2. กดปุ่มเลือกคลื่นวิทยุ
และ
ค้างไว้
3. กดปุ่มเปลี่ยนคลื่นวิทยุ
ขณะที่กดปุ่มเลือก
คลื่นวิทยุ
และ
ค้างไว้
ส�ำหรับค่าจ�ำเพาะคลื่นความถี่ของอเมริกากลาง/ใต้
หน้าจอจะแสดง “AM 530 kHz”
ส�ำหรับค่าจ�ำเพาะคลื่นความถี่ของที่อื่น หน้าจอจะ
แสดง “AM 531 kHz”
ถ้าการเปลี่ยนค่าจ�ำเพาะวิทยุท�ำได้ยาก กรุณาติดต่อ
ศูนย์บริการนิสสัน

ปุ่มเลือกช่วงคลื่นวิทยุ

ปุ่มเปลี่ยนคลื่นวิทยุ

:

เมื่อปรับคลื่นความถี่สถานีด้วยตัวเอง ให้กดปุ่ม
หรือ
น้อยกว่า 1 วินาที จนกระทั่งถึงคลื่นความถี่
ที่ต้องการ
เมื่อปรับคลื่นความถี่สถานีแบบอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม
หรือ
ค้างไว้มากกว่า 1 วินาที ระบบจะ
หยุดค้นหา เมื่อพบสถานีที่ออกอากาศ

การบันทึกคลื่นความถี่สถานี:

1. เปลี่ยนคลื่นความถี่ไปยังสถานีที่ต้องการโดยใช้ปุ่ม
/
2. กดปุ่มบันทึกสถานีวิทยุ
ค้างไว้
3. หมายเลขช่องจะแสดงขึ้น เพื่อให้ทราบว่าได้ท�ำการ
บันทึกเรียบร้อย
4. แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 - 3 ส�ำหรับปุ่มบันทึก
สถานีอื่นๆ
ถ้าถอดสายแบตเตอรี่ออก หรือฟิวส์ของระบบเครื่อง
เสียงขาด หน่วยความจ�ำของวิทยุจะถูกลบ ในกรณีดัง
กล่าว ให้ตั้งสถานีที่ต้องการใหม่อีกครั้ง

ปุ่มบันทึกสถานีวิทยุ :

ระบบเครือ่ งเสียงสามารถบันทึกคลืน่ ความถีไ่ ด้ 5 สถานี
ส�ำหรับแต่ละช่วงคลื่นความถี่

:

เมื่อกดปุ่ม
ขณะที่ระบบเครื่องเสียงปิดอยู่ ระบบ
เครือ่ งเสียงจะเปิด และวิทยุจะเปิดขึน้ ส�ำหรับการเปลีย่ น
คลื่นวิทยุ
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ให้กดปุ่ม
จนกว่าจะปรากฏคลื่นวิทยุที่ต้องการ
สัญลักษณ์ระบบสเตอริโอ FM “ST” จะแสดงขึ้น
ระหว่างการรับสัญญาณสเตอริโอ FM เมื่อสัญญาณ
สเตอริโออ่อน
วิทยุจะเปลี่ยนจากการรับสัญญาณ
แบบสเตอริโอไปเป็นการรับสัญญาณแบบโมโนโดย
อัตโนมัติ
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วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล่น CD

การท�ำงานหลักของระบบเครื่องเสียง

ระบบเครื่ อ งเสี ย งจะท� ำ งานเมื่ อ สวิ ต ช์ กุ ญ แจ อยู ่ ใ น
ต�ำแหน่ง “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
SAA3698

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ปุ่ม SEEK/TRACK
ปุ่มเลือกช่วงคลื่นวิทยุ
ปุ่ม CD EJECT
ปุ่ม CD
ปุ่มบันทึกสถานีวิทยุ
ปุ่ม AUX
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

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

4-10 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง
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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�ำหรับการแสดงนาฬิกาบนหน้าจอ ให้ปฏิบัติตามขั้น
ตอนต่อไปนี้
1. กดปุ่ม
ซ�้ำจนกว่า 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�ำหรับการปรับนาฬิกา ให้เปิดการแสดงนาฬิกาบน
หน้าจอและปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. กดปุ ่ ม
ระหว่ า งที่ จ อแสดงผลปรากฏ

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” โหมดการตัง้ ค่านาฬิกาจะกลับคืนสูโ่ หมดปกติ

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�ำให้ใช้สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก
เมื่ อ เสี ย บอุ ป กรณ์ เ ล่ น เพลงเข้ า กับระบบเครื่องเสียง
เพลงอาจเล่นไม่เป็นปกติ เมื่อใช้สายแบบโมโน

การท�ำงานของวิทยุ FM-AM
การเปลี่ยนช่วงคลื่นความถี่ :

ส�ำหรับการเปลี่ยนช่วงคลื่นความถี่และค่าจ�ำเพาะของ
คลื่น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. ปิดชุดเครื่องเสียงโดยกดปุ่ม POWER
2. เปิดชุดเครื่องเสียงโดยกดปุ่ม POWER ขณะที่กด
ปุ่มบันทึกสถานีวิทยุ
,
และปุ่ม
ส�ำหรับรถยนต์ที่มีค่าจ�ำเพาะคลื่นความถี่ของอเมริกา
กลาง/ใต้ หน้าจอจะแสดง “AM 530 kHz”
ส� ำ หรั บ รถยนต์ ที่ มี ค ่ า จ� ำ เพาะคลื่ น ความถี่ ข องที่ อื่ น
หน้าจอจะแสดง “AM 531 kHz”
ถ้าการเปลีย่ นค่าจ�ำเพาะวิทยุทำ� ได้ยาก กรุณาติดต่อศูนย์
บริการนิสสัน

ปุ่ม FM-AM

:

เมื่อกดปุ่ม
ขณะที่ระบบเครื่องเสียงปิดอยู่ ระบบ
เครื่องเสียงจะเปิด และวิทยุจะเปิดขึ้น
เมื่อกดปุ่ม
ขณะที่ CD ก�ำลังเล่น CD จะปิด และ
วิทยุจะเปิดขึ้นส�ำหรับการเปลี่ยนคลื่นวิทยุ ให้กดปุ่ม
ไปยังคลื่นวิทยุที่ต้องการ
AM  FM1  FM2  AM
สัญลักษณ์ระบบสเตอริโอ FM “ST” จะแสดงขึ้น
ระหว่างการรับสัญญาณสเตอริโอ FM เมื่อสัญญาณ
สเตอริโออ่อน วิทยุจะเปลี่ยนจากการรับสัญญาณแบบ
สเตอริ โ อไปเป็ น การรั บ สั ญ ญาณแบบโมโนโดย
อัตโนมัติ
ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง 4-11
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ปุ่ม TUNE/FF·REW

:

เมื่อปรับคลื่นความถี่สถานีด้วยตัวเอง ให้กดปุ่ม
หรือ
ค้างไว้จนกว่าจะถึงคลื่นความถี่ที่ต้องการ

ปุ่ม SEEK/TRACK

:

เมื่อปรับคลื่นความถี่สถานีแบบอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม
หรือ
ระบบจะหยุดค้นหา เมื่อพบสถานีที่
ออกอากาศถัดไป

ปุ่ม SCAN

:

เมื่อกดปุ่ม
ระบบจะค้นหา และหยุดที่สถานี
ที่พบเป็นเวลา 5 วินาที แล้วจะค้นหาสถานีต่อไป
กดปุ่ม
ภายใน 5 วินาทีนี้ เพื่อหยุดการค้นหา

ปุ่มบันทึกสถานีวิทยุ :

ระบบเครื่ อ งเสี ย งสามารถบั น ทึ ก คลื่ น ความถี่ ส ถานี
FM ได้ 12 สถานี (ส�ำหรับ 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�ำการบันทึกเรียบร้อยแล้ว
4-12 ระบบปรับอากาศ และเครื่องเสียง
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4. ท�ำตามขั้นตอนที่ 1-3 ส�ำหรับปุ่มบันทึกสถานีอื่นๆ
เมื่อท�ำการบันทึกสถานีวิทยุเรียบร้อยแล้ว สามารถ
เปลี่ ย นไปยั ง สถานี อื่ น ที่ บั น ทึ ก ไว้ ไ ด้ โ ดยกดปุ ่ ม
หมายเลขที่บันทึกไว้
ถ้าถอดสายแบตเตอรี่ออก หรือฟิวส์ของระบบเครื่อง
เสียงขาด หน่วยความจ�ำของวิทยุจะถูกลบ ในกรณีดัง
กล่าว ให้ตั้งสถานีที่ต้องการใหม่อีกครั้ง

การท�ำงานของเครื่องเล่น CD
การใส่แผ่น :

ใส่แผ่น CD ลงในช่องโดยให้ด้านที่มีฉลากหันขึ้น
แผ่น CD จะถูกดูดเข้าไปในช่องโดยอัตโนมัติ แล้ว
จะเริ่มเล่นเอง ถ้าก�ำลังฟังวิทยุอยู่ วิทยุจะปิดโดย
อัตโนมัติ จากนั้น CD จะเริ่มเล่นเอง
ข้อควรระวัง :
ห้ามฝืนดันแผ่น CD ลงในช่อง เนื่องจากจะท�ำให้
เครื่องเล่นเสียหายได้
หลังจากใส่แผ่น CD จ�ำนวนเพลงใน CD และเวลาจะ
ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

ปุ่ม CD

:

เมื่อกดปุ่ม
ขณะที่ระบบเครื่องเสียงปิด และมี
แผ่น CD อยู่ในช่อง ระบบเครื่องเสียงจะเปิด และ CD
จะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ ถ้าก�ำลังฟังวิทยุอยู่ 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�ำลังเล่น
CD จะข้ามไปยังเพลงถัดไป CD จะข้ามเพลงไปตาม
จ�ำนวนครั้งที่กดปุ่ม และจะกลับไปเล่นเพลงแรก
เมื่อกดข้ามเพลงสุดท้ายเมื่อกดปุ่มย้อนกลับหลังจาก
เพลงเริ่มเล่นไปแล้ว 3 วินาที เครื่องจะกลับไปเริ่มต้น
เพลงที่เล่นอยู่ปัจจุบันใหม่ เมื่อกดปุ่มย้อนกลับหลัง
จากเพลงเริ่มเล่นภายใน 3 วินาที เครื่องจะย้อนกลับ
ไปเล่นเพลงก่อนหน้านี้ CD จะย้อนเพลงกลับไปตาม
จ�ำนวนครั้งที่กดปุ่ม และจะกลับไปเล่นเพลงสุดท้าย
เมื่อกดย้อนกลับเพลงแรก

ปุ่ม SCAN

:

เมื่อกดปุ่ม
ขณะที่ CD ก�ำลังเล่นอยู่ จะเริ่มเล่น 10
วินาทีแรกของทุกเพลง
เมื่อกดปุ่ม
อีกครั้ง CD จะกลับมาเล่นตามโหมด
ปกติจากเพลงที่ก�ำลังเล่นอยู่

ปุ่ม RPT (เล่นซ�้ำ)

:

21/3/2556 18:29:09

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

ปุ่มเล่น RDM (เล่นแบบสุ่ม)

:

ส�ำหรับการเปลี่ยนล�ำดับการเล่นเพลง ให้กดปุ่ม
เพื่อเลือกโหมด
RDM  Normal play (เล่นปกติ)  RDM
RDM : จะเล่นทุกเพลงใน CD อย่างต่อเนื่องโดยสุ่ม
ล�ำดับ หน้าจอจะแสดง “RDM”

ปุ่ม CD EJECT

:

เมื่อกดปุ่ม
ขณะที่มี CD อยู่ CD จะถูกดันออกมา
เมื่อกดปุ่ม
2 ครั้ง CD จะถูกดันออกมามากขึ้น
และจะสามารถน�ำแผ่นออกได้ง่าย
ถ้า CD ถูกดันออกจากการกดปุ่ม
แล้วไม่ได้น�ำ
ออกจากช่องใส่แผ่น CD จะกลับเข้าไปในช่องโดย
อัตโนมัติ เพื่อปกป้อง CD

โทรศัพท์ในรถยนต์ หรือวิทยุ CB

การท�ำความสะอาดและดูแลรักษา CD

เมื่อติดตั้งวิทยุ CB, วิทยุสมัครเล่น หรือโทรศัพท์ใน
รถยนต์ไว้ ให้แน่ใจว่าดูข้อควรระวังดังต่อไปนี้แล้ว
มิฉะนั้น อุปกรณ์ที่ติดตั้งอาจส่งผลต่อระบบควบคุม
เครื่องยนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

ข้อควรระวัง :

SAA0451

CD
•• จับบริเวณขอบแผ่น ห้ามจับบนผิวหน้าของแผ่น
หรืองอแผ่น
•• เก็บแผ่นในกล่องเมื่อไม่ใช้งาน
•• ในการท�ำความสะอาด ให้ใช้ผ้าที่สะอาดและนุ่ม
เช็ดพื้นผิวของแผ่นจากตรงกลางไปยังขอบ ห้าม
เช็ ด แผ่ น วนเป็ น วงห้ า มใช้ น�้ ำ ยาท� ำ ความสะอาด
แผ่นทั่วไป
หรือแอลกอฮอล์ที่ใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม
•• บริเวณขอบนอกและขอบในของแผ่นที่ยังใหม่อาจ
ยังขรุขระอยู่ ใช้ด้านข้างของปากกาหรือดินสอขัด
บริเวณขอบนอกและขอบใน เพื่อลบความขรุขระ

•• เก็ บ เสาอากาศให้ ห ่ า งจากกล่ อ งควบคุ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิกส์ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
•• ให้เสาอากาศอยู่ห่างจากสายไฟควบคุมเครื่องยนต์
อย่างน้อย 20 ซม. (8 นิ้ว) ห้ามวางเสาอากาศไว้
ข้างๆ สายไฟทุกชนิด
•• ปรับอัตราส่วนคลื่นนิ่งตามที่ผู้ผลิตแนะน�ำ
•• เชื่อมต่อสายกราวด์จากตัววิทยุเข้ากับตัวถัง
•• ส�ำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน
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ระยะรันอิน
ในระหว่าง 1,600 กม. (1,000 ไมล์) แรก ให้ท�ำตามค�ำ
แนะน�ำเหล่านี้เพื่อให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูงสุด
และให้เพิ่มความมั่นใจว่ารถของคุณสามารถใช้งานได้
อย่างน่าเชื่อถือและประหยัดในอนาคต ไม่เช่นนั้นจะ
ท�ำให้อายุการใช้งานและประสิทธิภาพของเครื่องยนต์
ลดลง
•• ไม่ควรขับรถด้วยความเร็วคงที่เป็นระยะเวลานาน
ไม่ว่าจะเร็วหรือช้า
•• ไม่ควรให้เครื่องยนต์ท�ำงานเกิน 4,000 รอบ/นาที
•• ไม่ควรเร่งเครื่องยนต์จนถึงความเร็วรอบสูงสุดใน
แต่ละเกียร์
•• ไม่ควรออกตัวอย่างรวดเร็ว
•• ไม่ควรเหยียบเบรกอย่างรุนแรง เท่าที่จะท�ำได้
•• ไม่ควรลากจูงรถพ่วงอย่างน้อยในระยะ 800 กม.
(500 ไมล์) แรก (ส�ำหรับแอฟริกาใต้)

ก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์
ค�ำเตือน:

ลักษณะการขับเคลื่อนของรถจะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็น
ได้ชัดถ้ามีการเพิ่มน�้ำหนักบรรทุกและการกระจายน�้ำ
หนัก รวมทั้งอุปกรณ์เสริม (ข้อต่อรถพ่วง แร็คหลัง
คา ฯลฯ) คุณต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการขับและ
ความเร็วทีใ่ ช้ตามสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะเมือ่ บรรทุก
ของหนัก จ�ำเป็นต้องลดความเร็วลงให้เพียงพอ
•• ให้แน่ใจว่าบริเวณรอบรถไม่มีสิ่งกีดขวาง
•• ตรวจสอบระดับน�้ำมัน เช่น น�้ำมันเครื่อง, น�้ำมัน
เบรกและคลัตช์ และน�้ำยาล้างกระจกให้บ่อยครั้ง
ที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ อย่างน้อยในทุกๆ ครั้งที่เติม
น�้ำมัน
•• ตรวจสอบรูปทรงและสภาพของยางด้วยตาเปล่า วัด
และตรวจสอบว่าแรงดันลมยางเหมาะสมหรือไม่
•• ตรวจสอบว่ากระจกทุกบานและไฟทุกดวงสะอาด
•• ปรับต�ำแหน่งเบาะนั่งและที่พิงศีรษะ
•• ปรับต�ำแหน่งกระจกมองหลังและกระจกมองข้าง
•• คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งคนขับและผู้โดยสารทั้งหมด
•• ตรวจสอบว่าประตูทุกบานปิด

•• ตรวจสอบการท�ำงานของไฟเตือนต่างๆ เมื่อบิด
สวิตช์กุญแจอยู่ในต�ำแหน่ง “ON”
•• สิ่งที่ต้องบ�ำรุงรักษาใน “8 การซ่อมบ�ำรุงและการ
ดูแลรักษาด้วยตนเอง” ควรได้รับการตรวจสอบ
เป็นระยะ

ข้อควรระวังเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์และ
ขับขี่
ค�ำเตือน:

•• ห้ามปล่อยให้เด็กหรือผู้ใหญ่ที่ต้องได้รับการดูแล
จากคนอื่นไว้ในรถแต่ล�ำพัง ไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยง
ไว้ในรถตามล�ำพังเช่นกัน เนือ่ งจากอาจไปกดสวิตช์
หรือ ปุ่มควบคุมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซึ่งท�ำให้เกิด
อุบัติเหตุร้ายแรง และได้รับบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ ใน
วันที่อากาศร้อนและมีแสงแดดจัด อุณหภูมิในรถที่
ไม่มกี ารระบายอากาศจะสูงจนอาจเกิดอันตรายร้าย
แรงกับคนหรือสัตว์ได้
•• มัดสัมภาระทุกชิ้นให้มั่นคง เพื่อป้องกันการเลื่อน
หรื อ เคลื่ อ นที่ ห้ า มวางสั ม ภาระให้ สู ง กว่ า พนั ก
พิงหลัง ในการหยุดรถกะทันหันหรือเกิดการชน
สั ม ภาระที่ ไ ม่ ไ ด้ ยึ ด เอาไว้ อ าจท� ำ ให้ เ กิ ด การบาด
เจ็บได้
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ก๊าซไอเสีย (คาร์บอนมอนนอกไซด์)
ค�ำเตือน:

•• ห้ า มหายใจสู ด เอาก๊ า ซไอเสี ย เข้ า ไป เนื่ อ งจากมี
คาร์ บ อนมอนนอกไซด์ ซึ่ ง ไม่ มี สี แ ละไม่ มี ก ลิ่ น
คาร์บอนมอนนอกไซด์เป็นอันตราย อาจท�ำให้สลบ
โดยไม่รู้ตัวหรือเสียชีวิตได้
•• ถ้าสงสัยว่ามีไอเสียเข้าไปในรถ ให้ขับรถโดยเปิด
กระจกหน้าต่างทุกบานและน�ำรถเข้าไปตรวจสอบ
ทันที
•• ห้ า มให้ เ ครื่ อ งยนต์ ท�ำ งานในพื้ น ที่ ป ิ ด ที่ ไ ม่ มี ก าร
ระบายอากาศ เช่น โรงรถ
•• ห้ามจอดรถโดยที่เครื่องยนต์ท�ำงานอยู่เป็นระยะ
เวลานาน
•• ปิดประตูท้ายให้สนิททุกครั้งเมื่อขับรถ ไม่เช่นนั้น
ก๊าซไอเสียอาจไหลเข้ามาในห้องโดยสาร ถ้าจ�ำเป็น
ต้องขับรถโดยเปิดประตูท้ายเอาไว้ ให้ท�ำตามข้อ
ควรระวังเหล่านี้:
—— เปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน
—— ปิ ด โหมดหมุ น เวี ย นอากาศภายใน และตั้ ง
ความเร็วพัดลมไปทีร่ ะดับสูงสุดเพือ่ หมุนเวียน
อากาศ
•• ถ้าต้องเดินสายไฟหรือข้อต่อสายอื่นๆ ไปยังรถพ่วง
ผ่านทางซีลผนึกของประตูท้ายหรือตัวถังรถ ให้ท�ำ
ตามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิตเพือ่ ป้องกันไม่ให้คาร์บอน
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มอนนอกไซด์ไหลเข้ามาในรถ
•• ถ้ามีติดตั้งอุปกรณ์เสริมตัวถังหรืออุปกรณ์อื่นเพิ่ม
เติมเพื่อกิจกรรมสันทนาการหรือใช้งานด้านอื่นๆ
ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตเพื่อป้องกันไม่ให้
คาร์บอนมอนนอกไซด์ไหลเข้ามาในรถ (เครื่อง
ใช้ไฟฟ้าในรถเพื่อสันทนาการ เช่น เตาอบ ตู้เย็น
เครื่องท�ำความร้อน ฯลฯ จะสร้างคาร์บอนมอน
นอกไซด์ด้วย)
•• ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไอเสียและ
ตัวถังทุกครั้งเมื่อ:
—— ต้องยกรถขึ้นเพื่อรับบริการ
—— สงสัยว่ามีไอเสียเข้าไปในห้องโดยสาร
—— ได้ ยิ น เสี ย งในระบบไอเสี ย เปลี่ ย นแปลง
ไป
—— ได้ รั บ อุ บั ติ เ หตุ ที่ มี ค วามเสี ย หายเกี่ ย ว
กั บ ระบบไอเสี ย ใต้ ท ้ อ งรถ หรื อ ด้ า น
หลังของรถ

เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง (รุ่นเครื่องยนต์
เบนซิน)
ค�ำเตือน:

•• ก๊าซไอเสียและระบบไอเสียจะร้อนมาก ให้คน สัตว์
หรือวัตถุไวไฟอยู่ห่างจากส่วนประกอบของระบบ
ไอเสีย
•• หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช่น
หญ้าแห้ง เศษกระดาษ หรือเศษผ้า เนื่องจากอาจ
ติดไฟหรือท�ำให้ไฟไหม้ได้
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง เป็นอุปกรณ์ควบคุม
การปล่อยไอเสียที่ติดตั้งในระบบไอเสีย ก๊าซไอเสีย
ในเครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางจะถูกเผาไหม้ใน
อุณหภูมิสูงเพื่อช่วยลดมลภาวะ

ข้อควรระวัง:
•• ห้ามใช้นำ�้ มันเบนซินทีม่ สี ารตะกัว่ (โปรดดูที่ น�ำ้ มัน
เชือ้ เพลิง/น�ำ้ มันหล่อลืน่ และปริมาณความจุทแี่ นะน�ำ
(หน้า9-2)) เขม่าสะสมจากน�้ำมันที่มีสารตะกั่วจะ
ท�ำให้ประสิทธิภาพการลดสารพิษของเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทางลดลงอย่างมาก และ/หรือ ท�ำให้
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางเสียหายได้
•• ปรับตั้งเครื่องยนต์อยู่เสมอ การท�ำงานผิดพลาด
ในระบบจุดระเบิด ระบบฉีดน�้ำมันเชื้อเพลิง หรือ
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ระบบไฟฟ้าจะท�ำให้มีน�้ำมันเชื้อเพลิงส่วนเกินไหล
เข้าไปในเครือ่ งฟอกไอเสียแบบสามทาง ท�ำให้เครือ่ ง
ร้อนจัด ห้ามขับรถต่อ ถ้าเครื่องยนต์จุดระเบิดไม่
ครบสูบ สูญเสียก�ำลังอย่างเห็นได้ชัดหรือมีสภาวะ
ท�ำงานที่ผิดปกติอื่นๆ น�ำรถเข้ารับการตรวจสอบที่
ศูนย์บริการนิสสันทันที
•• หลีกเลี่ยงการขับรถที่เหลือน�้ำมันเชื้อเพลิงในระดับ
ต�ำ่ มาก เมือ่ น�ำ้ มันเชื้อเพลิงหมดจะท�ำให้เครือ่ งยนต์
จุดระเบิดไม่ครบสูบ ซึ่งจะท�ำให้เครื่องฟอกไอเสีย
แบบสามทางเสียหาย
•• ห้ามเร่งเครื่องยนต์ขณะที่ก�ำลังอุ่นเครื่อง
•• ห้ามเข็นหรือลากรถเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

ระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ (รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล)
ระบบเทอร์โบชาร์จเจอร์ใช้นำ�้ มันเครือ่ งเป็นสารหล่อลืน่
และหล่อเย็นอุปกรณ์ในการหมุน เทอร์โบชาร์จเจอร์จะ
หมุนในขณะที่ขับรถด้วยความเร็วที่สูงมาก และอุณภูมิ
สามารถเพิ่มสูงมากได้ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษา
ระดับน�ำ้ มันบริสทุ ธิท์ จี่ า่ ยเข้าสูก่ ารไหลเวียนผ่านระบบ
เทอร์โบชาร์จเจอร์ การจ่ายน�้ำมันที่หยุดชะงักฉับพลัน
อาจส่งผลให้เทอร์โบชาร์จเจอร์ขัดข้อง ในการรักษา
เทอร์โบชาร์จเจอร์ให้มีอายุใช้งานยาวนาน จ�ำเป็นอย่าง
ยิง่ ทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการบ�ำรุงรักษาดังต่อไปนี้

ข้อควรระวัง:
•• เปลี่ยนน�้ำมันเครื่องตามระยะที่แนะน�ำที่แสดงใน
สมุดการบ�ำรุงรักษาที่ได้แยกไว้ต่างหากอีกเล่มนึง
•• ใช้เฉพาะน�้ำมันเครื่องที่แนะน�ำเท่านั้น (โปรดดูที่
น�้ำมันเชื้อเพลิง/น�้ำมันหล่อลื่นและปริมาณความจุ
ที่แนะน�ำ (หน้า9-2)
•• ถ้ า เครื่ อ งยนต์ ท� ำ งานความเร็ ว รอบสู ง เป็ น ระยะ
เวลานาน ให้เครื่องยนต์อยู่ในสภาวะรอบเดินเบา
ประมาณสองสามนาที ก่อนดับเครื่อง
•• ไม่เร่งความเร็วรถยนต์ไปทีค่ วามเร็วรอบสูงในทันที
หลังจากสตาร์ทเครื่อง

ตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย (DPF) (ถ้ามีติด
ตั้ง ส�ำหรับรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล)

ตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย (DPF) ลดปริมาณวัสดุที่ส่งผล
ต่อสภาพแวดล้อม โดยการรวบรวมฝุ่นละอองที่ผสม
อยู่ในก๊าซไอเสีย โดยปกติ ฝุ่นละอองที่อยู่ใน DPF จะ
เผาผลาญโดยอัตโนมัติ และแปลงเป็นสารที่ไม่ก่อให้
เกิดอันตรายระหว่างการขับขี่ อย่างไรก็ตาม เมือ่ ขัน้ ตอน
การก�ำจัดฝุน่ ละอองไม่สามารถท�ำได้เสร็จสิน้ เนือ่ งจาก
สภาพถนน ฝุ่นละอองจะถูกเผาผลาญใน DPF
ไฟเตือนตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย (DPF) สว่างขึ้น และ
สวิตช์กรองน�้ำมันดีเซลมีฝุ่นละอองกะพริบ ให้ปฏิบัติ
ตามกระบวนการก�ำจัดฝุ่นละอองในคู่มือ

ข้อควรระวัง:
เพื่อรักษาประสิทธิภาพการท�ำงานสูงสุดของตัวดักฝุ่น
ละอองไอเสีย (DPF) ปฏิบตั ติ ามข้อควรระวังดังต่อไปนี:้
•• ใช้น�้ำมันที่มีซัลเฟอร์ต�่ำ (ต�่ำกว่า S50 ppm)
•• ใช้ เ ฉพาะน�้ ำ มั น ที่ ก� ำ หนดโดยนิ ส สั น (โปรดดู ที่
น�้ำมันเชื้อเพลิง/น�้ำมันหล่อลื่นและปริมาณความจุ
ที่แนะน�ำ (หน้า9-2)) ถ้าใช้น�้ำมันเครื่องที่ไม่ได้ถูก
ก�ำหนดโดยนิสสัน อาจส่งผลให้ DPF ท�ำงานผิดปกติ
หรือลดประสิทธิภาพน�้ำมันเชื้อเพลิง
•• ไม่ควรดัดแปลง DPF, หม้อพักไอเสีย หรือท่อไอเสีย
ไม่เช่นนัน้ อาจส่งผลต่อการท�ำงานของ DPF และส่ง
ผลให้เกิดการท�ำงานผิดพลาด
•• ไม่ควรเตะหรือกระแทก DPF มีระบบฟอกไอเสีย
ประกอบอยู่ภายในหม้อพักไอเสีย แรงกระแทกดัง
กล่าวอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับ DPF ได้
หมายเหตุ:
ควันสีขาวอาจถูกปล่อยออกมาจากท่อไอเสีย ภายใต้
สภาวะดังต่อไปนี้:
•• เมื่อเริ่มการขับขี่หรือระหว่างการเร่งเครื่อง หลัง
จากที่เครื่องยนต์อยู่ในสภาวะเดินเบาเป็นเวลานาน
•• เมื่อเริ่มขับขี่รถยนต์ของคุณทันทีหลังจากสตาร์ท
เครื่องยนต์
•• ขับขี่ในอากาศที่หนาวเย็น
ซึ่งไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติของระบบ
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การก�ำจัดฝุ่นละออง
ค�ำเตือน:

•• ให้แน่ใจว่าไม่มีคนอยู่ใกล้กับบริเวณปล่อยไอเสีย
•• ระวังอย่าให้ก๊าซไอเสียลวก
•• อย่าท�ำการก�ำจัดฝุน่ ละอองในสถานทีป่ ดิ เช่น อุโมงค์
หรือ โรงรถ และให้แน่ใจว่ามีการระบายก๊าซไอเสีย
ออกไปได้ดี
•• ห้ า มจอดรถบนวั ต ถุ ไ วไฟ เช่ น หญ้ า แห้ ง เศษ
กระดาษ หรือเศษผ้า เนื่องจากอาจติดไฟได้ง่าย
•• ฟิลเตอร์จะมีความร้อนสูงมากหลังท�ำการเผาไหม้
ฝุ่นละออง
หมายเหตุ:
•• ระหว่างขั้นตอนการก�ำจัดฝุ่นละออง ควันสีขาวจะ
ถูกปล่อยออกมาจากท่อไอเสีย ควันประเภทนี้อาจ
มีกลิ่นที่แตกต่างจากก๊าซไอเสีย ซึ่งไม่ใช่การท�ำงาน
ผิดปกติของระบบ
•• การก�ำจัดฝุน่ ละอองจะไม่ทำ� งานเมือ่ เครือ่ งยนต์เย็น
หรืออุณหภูมนิ ำ�้ หล่อเย็นต�ำ่ กว่า 0°C (32°F) จะเริม่
การท�ำงานหลังจากอุ่นเครื่องยนต์แล้วเท่านั้น
•• ถ้าไฟแสดงการท�ำงานของตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย
(DPF) ไม่กะพริบ แม้วา่ จะท�ำการอุน่ เครือ่ งยนต์แล้ว
อาจแสดงถึงการท�ำงานผิดปกติของระบบ ให้น�ำรถ
เข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NISSAN ทันที
•• ระหว่ า งขั้ น ตอนการก� ำ จั ด ฝุ ่ น ละออง ความเร็ ว
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รอบการหมุนของเครื่องยนต์จะเพิ่มขึ้นถึง 1,800
rpm และจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในบางกรณี
ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการเสร็ จ สิ้ น กระบวนการอาจ
เปลี่ยนแปลงได้
1. จอดรถข้างทางในที่ปลอดภัย ในพื้นที่โล่งที่มีการ
จราจรไม่หนาแน่น
2. ใช้เบรกมือ
3. เลือ่ นคันเกียร์ (รุน่ เกียร์อตั โนมัต)ิ ไปยังต�ำแหน่ง “P”
(จอด) หรือเลื่อนคันเกียร์ (รุ่นเกียร์ธรรมดา) ไปยัง
ต�ำแหน่ง “N” (ว่าง)

อย่าดับเครื่องยนต์

4. กดสวิตช์กรองน�้ำมันดีเซลมีฝุ่นละอองเพื่อเริ่มขั้น
ตอนการก�ำจัดฝุ่นละออง
(ไฟแสดงการท�ำงานของสวิตช์กรองน�้ำมันดีเซลมี
ฝุ่นละอองจะสว่าง)
5. ขั้นตอนการกรองน�้ำมันมีฝุ่นละอองจะเสร็จสิ้นลง
เมื่อไฟแสดงการท�ำงานของตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย
(DPF) สว่างขึน้ ทีห่ น้าปัดมาตรวัดรวม และไฟแสดง
การท�ำงานของตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย จะดับลง

ข้อควรระวัง:

KVH0029X

ถ้าพบอาการปัญหาดังต่อไปนี้ โปรดน�ำรถยนต์เข้ารับ
การตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NISSAN
•• ถ้าไฟเตือนตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย (DPF) ไม่ดับ
และไฟแสดงการท�ำงานของสวิตช์กรองน�ำ้ มันดีเซล
มีฝุ่นละอองกะพริบอีกครั้ง ถึงแม้จะได้เสร็จสิ้น
กระบวนการก�ำจัดฝุน่ ละอองแล้วสามครัง้ ติดต่อกัน
•• ควันสีด�ำปริมาณมากจะถูกปล่อยออกมาจากหม้อ
พักไอเสียของรถยนต์

การขัดขวางเพื่อหยุดท�ำงานของการก�ำจัดฝุ่น
ละออง
ปฏิบตั ติ ามวิธกี ารใดวิธกี ารหนึง่ ดังต่อไปนีเ้ พือ่ ขัดขวาง
กระบวนการท�ำงาน (หากจ�ำเป็น):
•• เหยียบคันเร่งหรือเบรก
•• เหยียบแป้นคลัตช์ (รุน่ เกียร์ธรรมดา)
•• กดสวิตช์ตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย (ไฟเตือนดับลง)
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หมายเหตุ:
•• เมื่อขัดขวางการท�ำงานของการก�ำจัดฝุ่นละออง ไฟ
เตือนตัวดักฝุน่ ละอองไอเสีย (DPF) จะสว่างขึน้ และ
สวิตช์กรองน�ำ้ มันดีเซลมีฝนุ่ ละอองจะกะพริบ หาก
เกิดเหตุการณ์เช่นนีข้ นึ้ ให้ปฏิบตั กิ ระบวนการก�ำจัด
ฝุ่นละอองอีกครั้ง
•• ถ้าไฟแสดงการท�ำงานของตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย
(DPF) ยังคงกะพริบต่อไปในขณะที่ไฟเตือนตัวดัก
ฝุ่นละอองไอเสีย (DPF) สว่าง ถึงแม้จะได้เสร็จสิ้น
กระบวนการก�ำจัดฝุน่ ละอองแล้วสามครัง้ ติดต่อกัน
อาจแสดงถึงการท�ำงานผิดปกติของระบบ ให้น�ำรถ
เข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ NISSAN ทันที
•• ถ้าไฟแสดงการท�ำงานของสวิตช์กรองน�้ำมันดีเซล
มีฝุ่นละอองไม่สว่างขึ้น ถึงแม้ว่าจะได้กดสวิตช์ไฟ
แสดงการท�ำงานที่กะพริบแล้ว ให้บิดสวิตช์กุญแจ
ไปที่ OFF และรอประมาณ 30 วินาที จากนั้น ให้
บิดสวิตช์กุญแจกลับไปที่ต�ำแหน่ง ON และปฏิบัติ
กระบวนการดังกล่าวซ�้ำอีกครั้ง จากขั้นตอนที่ 4
•• ถ้ า คุ ณ ขั บ รถยนต์ ต ่ อ ไปโดยที่ ไ ฟเตื อ นตั ว ดั ก ฝุ ่ น
ละอองไอเสีย (DPF) สว่างขึ้นเป็นเวลานาน อัตรา
การกะพริ บ ของตั ว ดั ก ฝุ ่ น ละอองไอเสี ย (DPF)
จะเพิ่ ม มากขึ้ น อั ต ราการกะพริ บ จะเปลี่ ย นจาก
ความเร็วต�ำ่ (ประมาณหนึง่ ครัง้ ต่อทุกๆ หนึง่ วินาที)
เป็ น ความเร็ ว สู ง (ประมาณสามครั้ ง ทุ ก ๆ หนึ่ ง
วินาที) หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น แม้จะได้ปฏิบัติ

กระบวนการก�ำจัดฝุ่นละอองแล้ว ตัวดักฝุ่นละออง
ไอเสีย (DPF) อาจจะกะพริบอีกครั้ง เมื่อไฟเตือน
ตัวดักฝุ่นละอองไอเสีย (DPF) สว่างขึ้น ปฏิบัติขั้น
ตอนการก�ำจัดฝุ่นละอองอีกครั้ง

ใช้ความระมัดระวังระหว่างการขับขี่

การขับรถให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเป็นสิง่ จ�ำเป็น
ส�ำหรับการควบคุมความปลอดภัยและความสะดวก
สบายของคุณ คนขับควรจะรูว้ ธิ ขี บั ขีใ่ นสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ได้ดีที่สุด

ช่วงสตาร์ทขณะเครื่องเย็น

เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่เครื่องเย็น เครื่องยนต์
จะใช้ความเร็วรอบทีส่ งู กว่าปกติในช่วงอุน่ เครือ่ ง ท�ำให้
ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะเข้าเกียร์

น�้ำหนักบรรทุก

น�้ำหนักบรรทุกและการกระจายน�้ำหนักรวมทั้งการติด
ตั้งอุปกรณ์อื่น (อุปกรณ์ข้อต่อพ่วง ที่รองรับสัมภาระ
บนหลังคา ฯลฯ) จะเปลี่ยนลักษณะการขับเคลื่อนของ
รถอย่างเห็นได้ชัด คุณต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการ
ขับและความเร็วที่ใช้ตามสภาพแวดล้อม

การขับขี่บนสภาพถนนที่เปียกน�้ำ

•• หลีกเลี่ยงการเร่งหรือหยุดรถกะทันหัน
•• หลีกเลีย่ งการเข้าโค้งหักมุมมากหรือเปลีย่ นช่องทาง
เดินรถกะทันหัน
•• หลีกเลี่ยงการขับใกล้รถคันข้างหน้ามากเกินไป
เมื่อมีน�้ำนองบนพื้นถนนที่มีแอ่งน�้ำ ธารน�้ำเล็กๆ ฯลฯ
ให้ลดความเร็วเพื่อป้องกันการเหินน�้ำ ซึ่งอาจท�ำให้รถ
ลื่นไถลและไม่สามารถบังคับควบคุมได้ ถ้าใช้ยางที่
สึกหรอมากจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วย

การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น

•• ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
•• หลีกเลี่ยงการเร่งหรือหยุดรถกะทันหัน
•• หลีกเลีย่ งการเข้าโค้งหักมุมมากหรือเปลีย่ นช่องทาง
เดินรถกะทันหัน
•• หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวพวงมาลัยกะทันหัน
•• หลีกเลี่ยงการขับใกล้รถคันข้างหน้ามากเกินไป

สวิตช์กุญแจ
ค�ำเตือน:

ห้ามดึงกุญแจออกหรือบิดสวิตช์กุญแจไปยังต�ำแหน่ง
“LOCK” ขณะขับรถ พวงมาลัยจะล็อกและไม่สามารถ
บังคับควบคุมรถได้ ซึง่ อาจท�ำให้รถได้รบั ความเสียหาย
หรือผู้โดยสารได้รับการบาดเจ็บร้ายแรง
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เกียร์อัตโนมัติ (AT)

เกียร์ธรรมดา (MT)

ต�ำแหน่งล้อตรง
การปลดล็อกพวงมาลัย
1. เสียบกุญแจลงในสวิตช์กุญแจ
2. ค่อยๆ บิดสวิตช์กุญแจพร้อมกับหมุนพวงมาลัยไป
ทางขวาและทางซ้ายเล็กน้อย

SSD0392

ล็อกสวิตช์กญ
ุ แจได้รบั การออกแบบเพือ่ ไม่ให้บดิ สวิตช์
กุญแจไปยังต�ำแหน่ง “LOCK” ได้จนกว่าจะเลือ่ นคันเกียร์
ไปทีต่ ำ� แหน่ง “P” (จอด) เมือ่ บิดสวิตช์กญุ แจไปยังต�ำแหน่ง
“LOCK” เพือ่ ดึงกุญแจออกจากสวิตช์กญุ แจ ให้แน่ใจว่าคัน
เกียร์อยูใ่ นต�ำแหน่ง “P” (จอด)
เมือ่ ไม่สามารถบิดสวิตช์กญุ แจไปยังต�ำแหน่ง “LOCK” ได้:
1. เลือ่ นคันเกียร์ไปยังต�ำแหน่ง “P” (จอด)
2. ค่อยๆ บิดสวิตช์กญุ แจไปทางต�ำแหน่ง “ON”
3. บิดสวิตช์กญุ แจไปยังต�ำแหน่ง “LOCK”
4. ดึงกุญแจออก
ถ้าบิดสวิตช์กญ
ุ แจไปยังต�ำแหน่ง “LOCK” คันเกียร์จะไม่
สามารถเลือ่ นออกจากต�ำแหน่ง “P” (จอด) ได้ คันเกียร์จะ
เลือ่ นได้ ถ้าสวิตช์กญุ แจอยูใ่ นต�ำแหน่ง “ON” และเหยียบ
แป้นเบรกไว้
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ต�ำแหน่ง “OFF” ① จะอยูร่ ะหว่างต�ำแหน่ง “LOCK” กับ
ต�ำแหน่ง “ACC” แต่จะไม่มกี ารท�ำอักษรไว้บนสวิตช์กญ
ุ แจ
สวิตช์กญ
ุ แจมีอปุ กรณ์ทชี่ ว่ ยไม่ให้ดงึ กุญแจออกมาโดย
บังเอิญขณะที่ขับขี่ จะสามารถดึงกุญแจออกได้ เมื่อ
สวิตช์กุญแจอยู่ในต�ำแหน่ง “LOCK” เท่านั้น
เพื่ อ บิ ด สวิ ต ช์ กุ ญ แจไปที่ ต� ำ แหน่ ง “LOCK” จาก
ต�ำแหน่ง “ACC” หรือ “ON” ให้บดิ กุญแจไปทีต่ ำ� แหน่ง
“OFF” ดั น กุ ญ แจเข้ า ไป แล้ ว จึ ง บิ ด ไปที่ ต� ำ แหน่ ง
“LOCK” ต�ำแหน่ง “OFF” ① จะอยู่ระหว่างต�ำแหน่ง
“LOCK” กับต�ำแหน่ง “ACC” แต่จะไม่มีการท�ำอักษร
ไว้บนสวิตช์กุญแจ

ล็อกพวงมาลัย

การล็อกพวงมาลัย
1. บิดสวิตช์กุญแจไปยังต�ำแหน่ง “LOCK”
2. ดึงกุญแจออก
3. หมุ น พวงมาลั ย ตามเข็ มนาฬิ ก าไป 1/6 รอบจาก

ต�ำแหน่งกุญแจ
LOCK (ล็อก) (0)

กุญแจสตาร์ทจะสามารถดึงออกได้เฉพาะเมื่ออยู่ใน
ต�ำแหน่งนี้ล็อกพวงมาลัยจะสามารถล็อกได้เฉพาะเมื่อ
อยู่ในต�ำแหน่งนี้
OFF (ปิด) (1)
เครื่องยนต์จะดับแต่พวงมาลัยจะไม่ล็อก
ACC (2)
อุปกรณ์ไฟฟ้าจะท�ำงานได้โดยไม่สตาร์ทเครื่องยนต์
ON (เปิด) (3)
ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าจะท�ำงานได้โดยไม่
สตาร์ทเครื่องยนต์
START (สตาร์ท) (4)
มอเตอร์สตาร์ทจะท�ำงานและเครื่องยนต์จะสตาร์ทติด
เมื่อปล่อยสวิตช์กุญแจจะคืนกลับไปยังต�ำแหน่ง “ON”
การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-7
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ข้อควรระวัง:

เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติด ให้ปล่อยสวิตช์กุญแจทันที

สตาร์ทเครื่องยนต์
เครื่องยนต์เบนซิน

1. ใช้เบรกมือ
2. เหยียบแป้นเบรก
3. รุ่นเกียร์อัตโนมัติ (AT):
เลื่อนคันเกียร์ไปยังต�ำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N”
(ว่าง)
มอเตอร์สตาร์ทได้รับการออกแบบให้ท�ำงานเฉพาะ
เมื่อคันเกียร์อยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้น
รุ่นเกียร์ธรรมดา (MT):
เลื่อนคันเกียร์ไปที่ต�ำแหน่ง “N” (ว่าง) และเหยียบ
แป้นคลัตช์ให้ติดพื้นขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์
4. สตาร์ทเครือ่ งยนต์โดยไม่เหยียบคันเร่งโดยบิดสวิตช์
กุญแจไปยังต�ำแหน่ง “START”
5. ปล่อยสวิตช์กญ
ุ แจทันทีเมือ่ เครือ่ งยนต์สตาร์ทติด ถ้า
เครือ่ งยนต์สตาร์ทไม่ตดิ ให้ทำ� ขัน้ ตอนข้างต้นซ�ำ้ อีก
ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทติดยากในอากาศที่หนาวจัด
หรือร้อนจัด ให้เหยียบคันเร่งแล้วค้างไว้ เพื่อช่วย
ในการสตาร์ทเครื่องยนต์
5-8 การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่
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ข้อควรระวัง:

•• ห้ามสตาร์ทแช่นานเกินกว่า 15 วินาทีต่อครั้ง ถ้า
เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ให้ดับสวิตช์กุญแจแล้วรอ
10 วินาที ก่อนจะสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง ไม่เช่น
นั้น มอเตอร์สตาร์ทจะเสียหายได้
•• ถ้ า จ� ำ เป็ น ต้ อ งสตาร์ ท เครื่ อ งยนต์ ด ้ ว ยการพ่ ว ง
แบตเตอรี่ ควรท�ำตามค�ำแนะน�ำและค�ำเตือนในบท
ที่ “6 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน” อย่างระมัดระวัง
6. ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาเป็นเวลาอย่างน้อย 30
วินาที หลังจากสตาร์ทเครือ่ งยนต์เพือ่ อุน่ เครือ่ ง ขับขี่
ที่ความเร็วปานกลางเป็นระยะทางสั้นๆ ก่อน โดย
เฉพาะในสภาพอากาศหนาว

ข้อควรระวัง:

ห้ามปล่อยรถทิ้งไว้ตามล�ำพังในขณะอุ่นเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ดีเซล

1. ใช้เบรกมือ
2. เหยียบแป้นเบรก
3. รุ่นเกียร์อัตโนมัติ (AT):
เลื่อนคันเกียร์ไปยังต�ำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N”
(ว่าง)
มอเตอร์สตาร์ทได้รับการออกแบบให้ท�ำงานเฉพาะ
เมื่อคันเกียร์อยู่ในต�ำแหน่งที่ถูกต้องเท่านั้น

รุ่นเกียร์ธรรมดา (MT):
เลื่อนคันเกียร์ไปที่ต�ำแหน่ง “N” (ว่าง) และเหยียบ
แป้นคลัตช์ให้ติดพื้นขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์
4. บิดสวิตช์กุญแจไปยังต�ำแหน่ง “ON” และรอจน
กระทั่งไฟแสดงหัวเผา
ดับลง
5. สตาร์ทเครือ่ งยนต์โดยไม่เหยียบคันเร่งโดยบิดสวิตช์
กุญแจไปยังต�ำแหน่ง “START”
6. ปล่อยสวิตช์กญ
ุ แจทันทีเมือ่ เครือ่ งยนต์สตาร์ทติด ถ้า
เครือ่ งยนต์สตาร์ทไม่ตดิ ให้ทำ� ขัน้ ตอนข้างต้นซ�ำ้ อีก

ข้อควรระวัง:

•• ห้ามสตาร์ทแช่นานเกินกว่า 15 วินาทีต่อครั้ง ถ้า
เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ให้ดับสวิตช์กุญแจแล้วรอ
20 วินาที ก่อนจะสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง ไม่เช่น
นั้น มอเตอร์สตาร์ทจะเสียหายได้
•• ถ้ า จ� ำ เป็ น ต้ อ งสตาร์ ท เครื่ อ งยนต์ ด ้ ว ยการพ่ ว ง
แบตเตอรี่ ควรท�ำตามค�ำแนะน�ำและค�ำเตือนในบท
ที่ “6 เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน” อย่างระมัดระวัง
7. ปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาเป็นเวลาอย่างน้อย 30
วินาที หลังจากสตาร์ทเครือ่ งยนต์เพือ่ อุน่ เครือ่ ง ขับขี่
ที่ความเร็วปานกลางเป็นระยะทางสั้นๆ ก่อน โดย
เฉพาะในสภาพอากาศหนาว

ข้อควรระวัง:

ห้ามปล่อยรถทิ้งไว้ตามล�ำพังในขณะอุ่นเครื่องยนต์
21/3/2556 18:23:54

การขับขี่รถยนต์
การขับขี่ด้วยเกียร์อัตโนมัติ (AT)

ระบบเกียร์อัตโนมัติ (AT) ในรถของคุณจะควบคุม
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้างก�ำลังสูงสุดและท�ำงานได้
อย่างราบรื่น
วิธีการที่แนะน�ำในการใช้เกียร์อัตโนมัติจะแสดงอยู่ใน
หน้านี้ ให้ท�ำตามวิธีการเหล่านี้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
และความสนุกสนานในการขับขี่

ค�ำเตือน:

ห้ามเปลี่ยนเกียร์ลงกะทันหันเมื่ออยู่บนถนนที่ลื่น อาจ
ท�ำให้ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ได้

ข้อควรระวัง:

•• ความเร็วรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ขณะเย็นจะ
สูง ท�ำให้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษขณะเข้า
เกียร์เดินหน้าหรือถอยหลังในช่วงอุ่นเครื่อง
•• หลีกเลีย่ งการเร่งเครือ่ งยนต์ขณะทีร่ ถจอดอยูอ่ าจส่ง
ผลให้รถเคลื่อนที่อย่างคาดไม่ถึง
•• ห้ามเลือ่ นเกียร์ไปยังต�ำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “R”
(ถอยหลัง) ขณะที่รถก�ำลังแล่น เนื่องจากจะท�ำให้
ระบบเกียร์เสียหายมาก
•• ห้ามเปลี่ยนเกียร์ไปที่ต�ำแหน่ง “N” (ว่าง) ขณะที่
ขับขี่ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน การเลื่อนคันเกียร์ไปที่

••

••
••
••

ต�ำแหน่ง “N” (ว่าง) อาจท�ำให้เกียร์เกิดความเสีย
หายรุนแรง
สตาร์ทเครื่องยนต์โดยที่เกียร์อยู่ในต�ำแหน่ง “P”
(จอด) หรือในต�ำแหน่ง “N” (ว่าง) เครื่องยนต์จะไม่
สตาร์ทในต�ำแหน่งเกียร์อนื่ แต่ถา้ สตาร์ทได้ ให้นำ� รถ
เข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการนิสสัน
เลื่อนเกียร์ไปยังต�ำแหน่ง “P” (จอด) และเข้าเบรก
จอดรถ (เบรกมือ) เมื่อจอดรถนานเกินกว่าการจอด
รอปกติ
ต้องให้เครื่องยนต์ทำ� งานที่รอบเดินเบาขณะเปลี่ยน
เกียร์จากต�ำแหน่ง “N” (ว่าง) ไปยังต�ำแหน่งอื่น ๆ
เมือ่ หยุดรถบนทางลาดชัน ห้ามใช้วธิ เี ลีย้ งคันเร่งเพือ่
ไม่ให้รถยนต์ไหล ในกรณีนี้ควรเหยียบเบรก

การสตาร์ทเครื่องยนต์
1. หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้เหยียบเบรกจนสุด
ก่อนเลื่อนคันเกียร์ออกจากต�ำแหน่ง “P” (จอด)
2. เหยียบเบรกค้างไว้แล้วเลื่อนคันเกียร์ไปยังต�ำแหน่ง
ขับเคลื่อน
3. ปลดเบรกจอดรถ (เบรกมือ) เบรกเท้า แล้วค่อย ๆ ให้
รถเคลื่อนที่
เกียร์ AT ได้รับการออกแบบให้ต้องเหยียบแป้นเบรก
ก่อนจึงจะสามารถเลื่อนคันเกียร์ออกจากต�ำแหน่ง “P”
(จอด) ไปยังต�ำแหน่งอื่นได้ เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ใน
ต�ำแหน่ง “ON”

คั น เกี ย ร์ จ ะไม่ ส ามารถเลื่ อ นออกจากต� ำ แหน่ ง “P”
(จอด) ไปยังต�ำแหน่งอื่นได้ ถ้าสวิตช์กุญแจถูกบิดไปที่
ต�ำแหน่ง “LOCK” “OFF” หรือ “ACC” หรือถ้าดึง
กุญแจออก

ข้อควรระวัง:

•• เหยียบแป้นเบรกเท้า - การเลื่อนคันเกียร์ไปยัง “D”
“R” “3” หรือ “2” โดยไม่เหยียบแป้นเบรกจะท�ำให้
รถออกตั ว ช้ า เมื่ อ เครื่ อ งยนต์ ท� ำ งาน ให้ แ น่ ใ จว่ า
เหยียบแป้นเบรกจนสุดและรถหยุดนิ่งก่อนเลื่อน
คันเกียร์
•• ตรวจสอบต�ำแหน่งเกียร์ให้แน่ใจ - ให้แน่ใจว่าคัน
เกียร์อยู่ในต�ำแหน่งที่ต้องการ “D” “3” และ “2” ใช้
ส�ำหรับเดินหน้า และ “R” ใช้ส�ำหรับถอยหลัง
•• อุ่นเครื่องยนต์ - เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ในขณะที่
เครื่องยนต์เย็น เครื่องยนต์จะใช้ความเร็วรอบเดิน
เบาที่สูงกว่าปกติท�ำให้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็น
พิเศษขณะเข้าเกียร์
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การเปลี่ยนเกียร์

ถ้ า สวิ ต ช์ กุ ญ แจถู ก บิ ด ไปยั ง ต� ำ แหน่ ง “OFF” หรื อ
“ACC” ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามขณะที่คันเกียร์อยู่ใน
ต�ำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ต�ำแหน่ง “P” (จอด) จะไม่สามารถ
เลื่อนสวิตช์กุญแจไปยังต�ำแหน่ง “LOCK” ได้

JVS0127X

:
:
:

กดปุ่ม Ⓐ ขณะเหยียบแป้นเบรกเท้า
กดปุ่ม Ⓐ
เลื่อนคันเกียร์

ค�ำเตือน :
•• เหยียบเบรกจอดรถ (เบรกมือ) ไว้ไม่วา่ คันเกียร์อยูใ่ น
ต�ำแหน่งใดก็ตามขณะที่เครื่องยนต์ไม่ได้ท�ำงาน ไม่
เช่นนั้น รถอาจจะเคลื่อนที่โดยคาดไม่ถึงหรือแล่น
ออกไปท�ำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือทรัพย์สิน
เสียหาย
•• ถ้าไม่สามารถเลื่อนคันเกียร์ออกจากต�ำแหน่ง “P”
(จอด) ขณะเครื่องยนต์ท�ำงานและเหยียบเบรกแล้ว
อาจเป็นไปได้ว่าไฟเบรกไม่ท�ำงาน ไฟเบรกที่ไม่
ท�ำงานนี้อาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุซึ่งท�ำให้คุณ
และคนอื่นได้รับบาดเจ็บ
หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้เหยียบเบรกจนสุดและ
เลื่อนคันเกียร์ออกจากต�ำแหน่ง “P” (จอด)

ถ้าไม่สามารถเลือ่ นสวิตช์กญ
ุ แจไปยังต�ำแหน่ง “LOCK”
ได้ ให้ท�ำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1.ใช้เบรกมือ
2.เลื่อนสวิตช์กุญแจไปยังต�ำแหน่ง “ON” โดยที่เหยียบ
เบรกเอาไว้
3.เลื่อนคันเกียร์ไปยังต�ำแหน่ง “P” (จอด)
4.บิดสวิตช์กุญแจไปยังต�ำแหน่ง “LOCK”
P (จอด):
ใช้ต�ำแหน่งนี้เมื่อรถจอดหรือเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์
ให้แน่ใจว่ารถยนต์จอดสนิท แล้วเลื่อนคันเกียร์ไปที่
ต�ำแหน่ง “P” (จอด)
ใช้เบรกมือ เมื่อจอดรถบนทางลาดชัน ให้เหยียบเบรก
ก่อน และจากนัน้ เลือ่ นคันเกียร์ไปยังต�ำแหน่ง “P” (จอด)
R (ถอยหลัง):
ใช้ตำ� แหน่งนีเ้ พือ่ ถอยหลัง ให้แน่ใจว่ารถจอดสนิทก่อน
ที่จะเลื่อนคันเกียร์ไปยังต�ำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)
N (ว่าง):
เป็นต�ำแหน่งเกียร์ว่าง ไม่มีการเข้าเกียร์เดินหน้าหรือ
ถอยหลัง เครื่องยนต์สามารถสตาร์ทได้ในต�ำแหน่งนี้

คุณอาจเลือ่ นเกียร์ไปยังต�ำแหน่ง “N” (ว่าง) แล้วสตาร์ท
เครื่องยนต์ที่ดับไปขณะที่รถก�ำลังแล่นอยู่
D (ขับ):
ใช้ต�ำแหน่งนี้เพื่อขับรถเดินหน้าปกติ
3 (เกียร์ 3):
ใช้ตำ� แหน่งนีเ้ พือ่ ขับรถขึน้ เขาหรือเพือ่ ใช้แรงหน่วงของ
เครื่องยนต์ในการขับลงเขา
2 (เกียร์ต�่ำ):
ใช้ ต� ำ แหน่ ง นี้ เ พื่ อ ขั บ รถขึ้ น เขาที่ สู ง ชั น หรื อ ขั บ ช้ า ๆ
ผ่ า นทรายหรื อ โคลนลึ ก หรื อ เพื่ อ ใช้ แ รงหน่ ว งของ
เครื่องยนต์ในการขับลงเขาที่ลาดชันมากๆ
ห้ามเปลีย่ นเกียร์เมือ่ ความเร็วรถยนต์สงู เกินกว่าขีดจ�ำกัด
ดังต่อไปนี้ ไม่เช่นนั้น เครื่องยนต์จะใช้รอบเกินท�ำให้
เครื่องยนต์เสียหายได้
กม./ชม. (ไมล์./ชม.)
รุ่นเครื่องยนต์

ต�ำแหน่งคันเกียร์
2

3

QR20DE

72 (45)

111 (69)

QR25DE

77 (48)

121(75)

YD25DDTi

48 (30)

75 (47)
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สวิตช์โอเวอร์ไดรฟ์

เกียร์เปลีย่ นเข้าและออกจากโอเวอร์ไดรฟ์ไปมาซ�ำ้ ๆ ในกรณี
นี้ ให้กดสวิตช์โอเวอร์ไดรฟ์ไปทีต่ ำ� แหน่ง “OFF”
เมือ่ สภาวะในการขับขีเ่ ปลีย่ นแปลง ให้กดสวิตช์โอเวอร์
ไดรฟ์ไปทีต่ ำ� แหน่ง “ON” ไฟแสดงโอเวอร์ไดรฟ์ OFF จะ
ดับลง
ระวังอย่าขับด้วยความเร็วสูงเป็นเวลานานเมือ่ สวิตช์โอเวอร์
ไดรฟ์อยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง “OFF” จะท�ำให้สนิ้ เปลืองน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
JVS0128X

ในการสตาร์ทเครือ่ งยนต์แต่ละครัง้ ฟังก์ชนั่ โอเวอร์ไดรฟ์จะ
รีเซ็ตไปอยูท่ ี่ “ON” โดยอัตโนมัติ

1. บิดสวิตช์กญ
ุ แจไปยังต�ำแหน่ง “LOCK” แล้วดึงกุญแจ
ออก
2. ใช้เบรกมือ
3. กดปุม่ ปลดล็อกเกียร์
4. กดปุม่ บนคันเกียร์คา้ งไว้ และเลือ่ นคันเกียร์ไปทีต่ ำ� แหน่ง
“N” (ว่าง) ขณะทีก่ ดปุม่ ปลดล็อกเกียร์
5. บิดสวิตช์กญุ แจไปยังต�ำแหน่ง “ON” เพือ่ ปลดล็อกพวง
มาลัย
การเหยียบคันเร่งจนสุดเพื่อเปลี่ยนเกียร์ต�่ำ - ใน ขณะนีจ้ ะสามารถเข็นรถไปยังต�ำแหน่งทีต่ อ้ งการได้
ถ้ายังไม่สามารถเลือ่ นคันเกียร์ออกจากต�ำแหน่ง “P” (จอด)
ต�ำแหน่งเกียร์ D ส�ำหรับการเร่งแซงหรือขึน้ เขา ให้เหยียบคันเร่งจนสุด ระบบ ได้ ให้นำ� รถเข้ารับการตรวจสอบระบบเกียร์ AT ทีศ่ นู ย์
บริการนิสสันโดยเร็วทีส่ ดุ
เกียร์จะเปลีย่ นไปใช้เกียร์ตำ�่ ลง ตามความเร็วในขณะนัน้

ต�ำแหน่ง “ON”:
ในขณะทีเ่ ครือ่ งยนต์กำ� ลังท�ำงานและคันเกียร์อยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง
“D” (ขับ) ให้กดสวิตช์โอเวอร์ไดรฟ์ไปทีต่ ำ� แหน่ง “ON” การปลดล็อกเกียร์
ระบบเกียร์จะเปลีย่ นไปใช้งานโอเวอร์ไดรฟ์เมือ่ ความเร็ว
เพิม่ สูงขึน้
โอเวอร์ไดรฟ์จะไม่ตอ่ เข้าจนกว่าเครือ่ งยนต์จะถึงอุณหภูมิ
ท�ำงาน
ต�ำแหน่ง “OFF”:
ส�ำหรับการขับขึน้ และลงทางลาดยาว ซึง่ จ�ำเป็นต้องใช้แรง
หน่วงเครือ่ งยนต์ ให้กดสวิตช์โอเวอร์ไดรฟ์ไปทีต่ ำ� แหน่ง
“OFF” ไฟแสดงโอเวอร์ไดรฟ์
บนแผงหน้าปัดสว่างขึน้
ระหว่างการขับเคลือ่ นรถยนต์ดว้ ยความเร็วต�ำ่ หรือขับรถขึน้
ทางลาดชันทีร่ าบเรียบ คุณอาจพบการเปลีย่ นเกียร์กระตุกเมือ่

ระบบสํารอง (Fail-safe)

เมือ่ ระบบส�ำรองท�ำงาน ระบบ AT จะถูกล็อกให้ทำ� งานที่
เกียร์ 4

ถ้ารถถูกใช้งานหนักมากผิดปกติ เช่น ล้อหมุนฟรีมากเกินไป
หรือเบรกรุนแรงอย่างต่อเนือ่ ง ระบบส�ำรองอาจจะท�ำงาน
แม้วา่ วงจรไฟฟ้าทัง้ หมดจะท�ำงานเป็นปกติกต็ าม ในกรณี
นี้ ให้เลือ่ นสวิตช์กญ
ุ แจไปทีต่ ำ� แหน่ง OFF แล้วรอเป็นเวลา
3 วินาที จากนัน้ เลือ่ นสวิตช์กญ
ุ แจกลับไปยังต�ำแหน่ง “ON”
JVS0129X
ถ้าแบตเตอรีห่ มด คันเกียร์อาจจะไม่เลือ่ นจากต�ำแหน่ง “P” รถควรจะกลับคืนสูส่ ภาวะการท�ำงานปกติ ถ้ายังไม่กลับคืน
สูส่ ภาวะการท�ำงานปกติ ให้นำ� รถไปยังศูนย์บริการนิสสัน
(จอด) แม้วา่ จะเหยียบแป้นเบรก
ส�ำหรับการปลดล็อกเกียร์ ให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนดังต่อไปนี:้ เพือ่ ตรวจสอบระบบเกียร์และท�ำการซ่อมแซม ถ้าจ�ำเป็น
การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-11

5.indd 11

21/3/2556 18:23:55

การขับขีด่ ว้ ยเกียร์ธรรมดา (MT)

ไม่สามารถเปลีย่ นเกียร์จาก “5” มายังต�ำแหน่ง “R” (ถอย
หลัง) ได้โดยตรง ต้องเปลีย่ นเป็น “N” (ว่าง) แล้วจึงเปลีย่ น
เป็น “R” (ถอยหลัง) ได้

การสตาร์ทเครือ่ งยนต์

ค�ำเตือน :

ความเร็วสูงสุดทีแ่ นะน�ำส�ำหรับแต่ละเกียร์

•• ห้ามเปลีย่ นเกียร์ลงกะทันหันเมือ่ อยูบ่ นถนนทีล่ นื่ อาจ
ท�ำให้ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ได้
•• ห้ามเร่งเครือ่ งมากเกินไป เมือ่ เปลีย่ นเป็นเกียร์ตำ�่ อาจ
ท�ำให้ไม่สามารถควบคุมรถยนต์ หรือ เครื่องยนต์
เสียหายได้
••
••
••
••
••

ข้อควรระวัง :
อย่าวางเท้าค้างไว้บนแป้นคลัตช์ระหว่างการขับขี่ อาจ
ท�ำให้ระบบคลัตช์เสียหายได้
เหยียบแป้นคลัตช์จนสุดก่อนเปลีย่ นเกียร์เพือ่ ป้องกัน
ไม่ให้ชดุ เกียร์เสียหาย
จอดรถยนต์ให้สนิทก่อนจะเปลีย่ นเกียร์ไปทีต่ ำ� แหน่ง
“R” (ถอยหลัง)
เมือ่ รถยนต์หยุดเป็นระยะสัน้ ๆ เช่น หยุดรอสัญญาณ
ไฟ ให้เปลีย่ นเกียร์ไปทีต่ ำ� แหน่ง “N” (ว่าง) แล้วปล่อย
แป้นคลัตช์ขณะทีเ่ หยียบเบรกอยู่
ห้ามเปลี่ยนเกียร์ไปที่ต�ำแหน่ง “N” (ว่าง) ขณะที่
ขับขี่ อาจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุเพราะไม่มีแรงหน่วง
จากเครือ่ งยนต์
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1. หลังจากสตาร์ทเครื่อง เหยียบแป้นคลัตช์จนถึงพื้น
แล้วเลือ่ นคันเกียร์ไปทีต่ ำ� แหน่ง “1” หรือ “R” (ถอย
หลัง)
2. ค่อย ๆ เหยียบคันเร่ง ปล่อยแป้นคลัตช์และแป้นเบรก
ในเวลาเดียวกัน

การเปลี่ยนเกียร์

เพื่อเปลี่ยนเกียร์ หรือเมื่อเปลี่ยนเกียร์ขึ้น หรือ ลง ให้
เหยียบแป้นคลัตช์จนสุด เลือ่ นคันเกียร์ไปยังต�ำแหน่งที่
ถูกต้อง แล้วค่อย ๆ ปล่อยแป้นคลัตช์
เพือ่ ให้เปลีย่ นเกียร์ได้อย่างราบรืน่ ให้เปลีย่ นเกียร์หลังจาก
เหยียบคลัตช์จนสุด ไม่เช่นนัน้ อาจได้ยนิ เสียงเกียร์ และ
ชุดเกียร์อาจเสียหายได้
สตาร์ทเครือ่ งทีต่ ำ� แหน่ง “1” แล้วเปลีย่ นเกียร์ไปที่ “2” “3”
“4” และ “5” ตามล�ำดับตามความเร็วรถยนต์
ถ้าเปลีย่ นเป็นเกียร์ “R” (ถอยหลัง) หรือ “1” ได้ยาก ให้
เลือ่ นเกียร์ไปทีต่ ำ� แหน่ง “N” (ว่าง) แล้วปล่อยแป้นคลัตช์
ครัง้ หนึง่ เหยียบคลัตช์จนสุดอีกครัง้ หนึง่ แล้วเปลีย่ นเป็น
เกียร์ “R” หรือ “1”

ให้เปลีย่ นเกียร์ลงเมือ่ เครือ่ งยนต์วงิ่ ไม่เรียบ หรือ เมือ่ ต้องการ
เร่งความเร็ว
ห้ามใช้ความเร็วแต่ละเกียร์เกินทีแ่ นะน�ำ (แสดงอยูด่ า้ นล่าง)
ส�ำหรับการขับบนพืน้ ราบ ให้ใช้เกียร์สงู สุดทีร่ ะบุสำ� หรับ
ความเร็วนัน้ ให้ตรวจสอบการจ�ำกัดความเร็วเสมอ และขับขี่
ตามสภาพถนน เพือ่ ให้ขบั ขีไ่ ด้อย่างปลอดภัย ห้ามเร่งเครือ่ ง
มากเกินไป เมือ่ เปลีย่ นเกียร์ลง เพราะอาจท�ำให้เครือ่ งยนต์
เสียหาย หรือ ไม่สามารถบังคับรถได้
QR25DE:
กม./ชม. (ไมล์./ชม)
ต�ำแหน่งที่ 1 			
35 (22)
ต�ำแหน่งที่ 2 			
63 (39)
ต�ำแหน่งที่ 3 			
100 (62)
ต�ำแหน่งที่ 4 			
147 (91)
ต�ำแหน่งที่ 5
		
-(-)
YD25DDTi :
		
กม./ชม. (ไมล์./ชม)
ต�ำแหน่งที่ 1 			
25 (15)
ต�ำแหน่งที่ 2 			
46 (28)
ต�ำแหน่งที่ 3 			
74 (46)
ต�ำแหน่งที่ 4 			
108 (67)
ต�ำแหน่งที่ 5
		
-(-)
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โหมดส�ำหรับหิมะ (ถ้ามีติดตั้ง)

การจอด

SIC3602

ส� ำ หรั บ การขั บ ขี่ ห รื อ สตาร์ ท เครื่ อ งยนต์ บ นถนนที่
ปกคลุมด้วยหิมะหรือพื้นที่ลื่น ให้เปิดใช้โหมดส�ำหรับ
หิมะ

สวิตช์โหมดส�ำหรับหิมะ

ในการเปิดใช้โหมดส�ำหรับหิมะ ให้กดที่ด้าน ON ของ
สวิตช์โหมดส�ำหรับหิมะ และไฟแสดงโหมดส�ำหรับ
หิมะ ① บนสวิตช์จะสว่างขึ้น เมื่อโหมดส�ำหรับหิมะ
ท�ำงาน ก�ำลังของเครื่องยนต์จะถูกควบคุมเพื่อป้องกัน
การหมุนของล้อ
ในการปิดใช้โหมดส�ำหรับหิมะ ให้กดที่ด้าน OFF ของ
สวิตช์ และไฟแสดงจะดับลง ใช้ต�ำแหน่ง OFF ส�ำหรับ
การขับขี่ปกติและประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิง

ค�ำเตือน :
•• หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ เช่น
หญ้าแห้ง เศษกระดาษ หรือเศษผ้า เนื่องจากอาจ
ติดไฟหรือท�ำให้ไฟไหม้ได้
•• ขั้นตอนการจอดรถอย่างปลอดภัยต้องใช้งานเบรก
มือ และให้เกียร์อยูท่ ตี่ ำ� แหน่ง “P” (จอด) (ส�ำหรับรุน่
เกียร์อตั โนมัติ AT)) หรือ เกียร์อยูท่ ตี่ ำ� แหน่งทีเ่ หมาะ
สม (ส�ำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดา (MT)) ไม่เช่นนั้น รถ
อาจจะเคลื่อนที่โดยคาดไม่ถึงท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ
•• เมื่อจอดรถ ให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ที่ต�ำแหน่ง “P”
(จอด) คันเกียร์ไม่สามารถเลื่อนจากต�ำแหน่ง “P”
(จอด) ได้ หากไม่ได้เหยียบแป้นเบรก (รุ่นเกียร์
อัตโนมัติ (AT))
•• ห้ามปล่อยรถทิ้งไว้ตามล�ำพังในขณะเครื่องยนต์
ก�ำลังท�ำงาน
•• ห้ามปล่อยให้เด็กหรือผู้ใหญ่ที่ต้องได้รับการดูแล
จากผู้อื่นไว้ในรถตามล�ำพัง ไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยง
ไว้ในรถตามล�ำพังเช่นกัน เนือ่ งจากอาจไปกดสวิตช์
หรือปุ่มควบคุมโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งท�ำให้เกิด
อุบัติเหตุร้ายแรง และได้รับบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ ใน
วันที่อากาศร้อนและมีแสงแดดจัด อุณหภูมิในรถที่
ไม่มกี ารระบายอากาศจะสูงจนอาจเกิดอันตรายร้าย
แรงกับคนและสัตว์ได้
การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-13
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หันขึ้นทางลาดโดยมีขอบถนน ②

หันล้อออกจากขอบทางเท้าและเลื่อนรถกลับจนล้อชิด
กับขอบทางเท้า แล้วใช้เบรกมือ

หันขึ้นหรือลงทางลาดโดยไม่มีขอบถนน③
รุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD)

รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD)
1. เหยียบเบรกมือให้แน่นมากพอ
2. รุ ่ น เกี ย ร์ อั ต โนมั ติ (AT): เลื่ อ นคั น เกี ย ร์ ไ ปยั ง
ต�ำแหน่ง“P” (จอด) รุ่นเกียร์ธรรมดา (MT): เลื่อน
คันเกียร์ไปที่ต�ำแหน่ง “R” (ถอยหลัง) เมื่อจอดรถ
บนทางลาดชัน ให้เลื่อนคันเกียร์ไปที่ต�ำแหน่ง “1”

SSD0488

หันล้อไปทางขอบถนนเพื่อให้รถเลื่อนออกจากกลาง
ถนน ในกรณีที่รถเกิดไหล แล้วใช้เบรกมือ
4. บิดสวิตช์กุญแจไปยังต�ำแหน่ง “LOCK” แล้วดึง
กุญแจออก

SSD0489

3. เมื่อจอดรถบนทางลาดชัน ควรจอดหันล้อดังแสดง
ในภาพประกอบ

หันลงทางลาดโดยมีขอบถนน ①

หันล้อไปยังทางเท้าและเลื่อนรถไปข้างหน้าจนล้อชิด
กับขอบทาง แล้วใช้เบรกมือ
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การลากรถพ่วง (ยกเว้นประเทศแอฟริกาใต้) ข้อควรระวังในการใช้งาน
รถยนต์คนั นีอ้ อกแบบมาเพือ่ บรรทุกผูโ้ ดยสารและสัมภาระ
นิสสันไม่แนะน�ำให้ใช้ลากรถพ่วง เพราะจะท�ำให้เครือ่ งยนต์
ระบบส่งก�ำลัง ระบบบังคับเลีย้ ว เบรก และระบบอืน่ ๆ
ท�ำงานหนักขึน้
ข้อควรระวัง :
รถยนต์ที่เสียหายจากการลากรถพ่วงไม่รวมอยู่ในการ
รับประกัน

•• หลีกเลี่ยงการลากรถพ่วงระหว่างช่วงระยะรันอิน
•• ก่อนการขับขี่ ให้แน่ใจว่าระบบแสงของรถพ่วง
ท�ำงานอย่างถูกต้อง
•• ตรวจสอบความเร็วสูงสุดในการใช้งานรถพ่วงตาม
ที่กฎหมายก�ำหนด
•• หลี ก เลี่ ย งการออกตั ว , เหยี ย บคั น เร่ ง หรื อ หยุ ด
กะทันหัน
•• หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวและเปลี่ยนเลน
•• ขับขี่รถยนต์ด้วยความเร็วปานกลาง
•• จดจ�ำค�ำแนะน�ำของผู้ผลิตรถพ่วง
•• เลือกใช้อุปกรณ์ข้อต่อพ่วงที่เหมาะสม (ติดตั้งรถ
พ่วง, โซ่นิรภัย, ที่รองรับสัมภาระบนหลังคา ฯลฯ)
ส�ำหรับรถยนต์และรถพ่วง
•• ไม่ปล่อยให้น�้ำหนักพ่วงทั้งหมด (น�้ำหนักรถพ่วง
รวมกับน�ำ้ หนักสัมภาระ) เกินกว่าค่าสูงสุดทีร่ องรับ
ได้ของอุปกรณ์ข้อต่อพ่วง ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
•• จะต้องท�ำการบรรจุสัมภาระลงในรถพ่วง เพื่อให้
สิ นค้ าที่ มีน�้ ำหนั ก มากวางอยู ่ เหนื อ เพลา ไม่ ค วร
บรรทุกน�้ำหนักในแนวตั้งบนรถพ่วงเกินน�้ำหนัก
สูงสุดที่ก�ำหนดไว้
•• น�ำรถเข้ารับการบ�ำรุงรักษาบ่อยครั้งกว่าช่วงเวลาที่
ระบุไว้ในคู่มือการบ�ำรุงรักษาตามระยะอีกเล่มหนึ่ง
•• การลากจูงรถพ่วงเผาพลาญน�้ำมันมากกว่าการขับขี่
ปกติ เนื่องจากการเพิ่มของแรงฉุดลากและความ
ต้านทาน

แรงดันลมยาง
เมือ่ ท�ำการลากรถพ่วง ให้เพิม่ แรงดันลมยางขณะเย็นไปทีค่ า่
สูงสุดทีแ่ นะน�ำ (ส�ำหรับการบรรทุกเต็มก�ำลัง) ซึง่ ระบุอยูบ่ น
แผ่นป้ายก�ำหนดค่าความดันลมยาง

โซ่นิรภัย

ใช้โซ่ที่เหมาะสมพ่วงระหว่างรถยนต์และรถพ่วงเสมอ
ควรพันโซ่ไขว้เอาไว้ และติดตัง้ เข้ากับรถพ่วง ไม่ใช่กนั ชน
รถยนต์ หรือ เพลา ให้แน่ใจว่าได้ปล่อยให้ตวั โซ่มคี วาม
หลวมเพือ่ ป้องกันการบิดเป็นเกลียว

เบรกรถพ่วง

ให้แน่ใจว่าได้ตดิ ตัง้ เบรกรถพ่วงตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด รวม
ทัง้ ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ในการลากรถพ่วงอืน่ ๆ เป็นไปตาม
ทีก่ ฎหมายก�ำหนด
บล็อกล้อของทัง้ รถยนต์ และรถพ่วงเมือ่ จอด เข้าเบรกมือของ
รถพ่วง ถ้ามีตดิ ตัง้ ไม่แนะน�ำให้จอดรถบนทางลาดสูงชัน
ถ้าไม่สามารถหลีกเลีย่ งจอดรถบนทีล่ าดชันได้ ให้เลือ่ น
คันเกียร์ไปยังเกียร์ทเี่ หมาะสม และหมุนล้อหน้าหันไปยัง
ขอบถนน
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ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์
ค�ำเตือน :
ถ้าเครื่องยนต์ไม่ท�ำงานหรือดับไปขณะขับรถ ระบบ
ช่วยหมุนพวงมาลัยจะไม่ท�ำงาน พวงมาลัยจะหนักขึ้น
ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อ
ช่วยในการบังคับเลี้ยวโดยใช้ปั๊มไฮดรอลิกซึ่งขับด้วย
เครื่องยนต์
ถ้าเครื่องยนต์หยุดท�ำงานหรือสายพานขับขาด คุณจะ
ยังคงสามารถบังคับควบคุมรถได้ แต่ตอ้ งใช้แรงในการ
หมุนพวงมาลัยมากขึ้น โดยเฉพาะในโค้งที่หักมุมมาก
และที่ความเร็วต�่ำ

ระบบเบรก

ระบบเบรกมีวงจรไฮดรอลิกสองวงจรแยกจากกัน ถ้า
วงจรหนึ่งไม่ท�ำงาน รถจะยังมีความสามารถในการ
เบรกอีกสองล้อ

ข้อควรระวังในการควบคุมเบรก
หม้อลมเบรกสูญญากาศ

หม้อลมเบรกจะช่วยเพิม่ แรงเบรกโดยใช้สญ
ู ญากาศของ
เครือ่ งยนต์ ถ้าเครือ่ งยนต์ดบั คุณจะยังคงสามารถหยุดรถ
ได้โดยการเหยียบแป้นเบรก แต่ตอ้ งใช้แรงในการเหยียบ
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แป้นเบรกมากขึ้นเพื่อหยุดรถ และระยะเบรกจะยาวขึ้น
ถ้าเครื่องยนต์ไม่ท�ำงานหรือดับไปขณะขับรถ ระบบ
ช่วยเบรกจะไม่ท�ำงาน การเบรกจะท�ำได้ยากขึ้น
ค�ำเตือน :
อย่าให้รถวิ่งขณะที่เครื่องยนต์ดับ
เมือ่ ค่อยๆ เหยียบแป้นเบรก อาจเกิดเสียงคลิก๊ เบาๆ และ
รูส้ กึ ได้ถงึ การสัน่ สิง่ นีเ้ ป็นปกติ และแสดงว่าระบบช่วย
เบรก (ถ้ามีติดตั้ง) ก�ำลังท�ำงานอยู่

การใช้งานเบรก

หลีกเลี่ยงการพักเท้าไว้บนเบรกขณะขับรถ เนื่องจาก
จะท�ำให้เบรกร้อนจัด ผ้าเบรก/แผ่นเบรกสึกหรอเร็วขึน้
และสิ้นเปลืองน�้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น
เพื่อช่วยลดการสึกหรอของเบรกและป้องกันไม่ให้
เบรกร้อนจัด ควรลดความเร็วและเปลี่ยนไปใช้เกียร์ต�่ำ
ก่อนขับรถลงเนินหรือทางลาดยาว เบรกที่ร้อนจัดจะมี
ประสิทธิภาพในการเบรกลดลงซึง่ อาจท�ำให้ไม่สามารถ
ควบคุมรถได้
เมื่อขับรถบนถนนลื่น ให้ระมัดระวังเมื่อต้องเบรก เร่ง
ความเร็ว หรือเปลีย่ นเกียร์ตำ�่ การเบรกหรือเร่งความเร็ว
กะทันหันจะท�ำให้ล้อลื่นไถลและเกิดอุบัติเหตุได้

ระยะเบรกยาวขึ้น และอาจท�ำให้รถปัดไปด้านใดด้าน
หนึ่งขณะเบรก
ส�ำหรับการท�ำให้เบรกแห้ง ให้ขับรถด้วยความเร็วที่
ปลอดภัยและแตะแป้นเบรกเบา ๆ เพื่อให้เบรกร้อน
ท�ำเช่นนี้จนกระทั่งเบรกแห้งกลับสู่สภาพปกติ หลีก
เลี่ยงการขับรถด้วยความเร็วสูงจนกว่าเบรกจะสามารถ
ท�ำงานได้เป็นปกติ

การขับรถขึ้นทางลาดชัน

เมือ่ สตาร์ทบนทางลาดชัน บางครัง้ จะล�ำบากเมือ่ ใช้งาน
คลัตช์และเบรก (ส�ำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดา) ใช้เบรกมือ
เพื่อให้รถยนต์หยุดอยู่กับที่ อย่าเลี้ยงคลัตช์ เมื่อพร้อม
สตาร์ทรถ ให้ค่อยๆ ปล่อยเบรกมือ ขณะที่เหยียบคัน
เร่ง และปล่อยแป้นคลัตช์

การขับรถลงทางลาดชัน

การหน่วงเครื่องยนต์สามารถใช้ควบคุมรถยนต์ได้ดี
ขณะขับลงทางลาดชัน ส�ำหรับรุ่นเกียร์ธรรมดา (MT)
คันเกียร์ควรอยู่ที่ต�ำแหน่งความเร็วต�่ำก่อนจะเริ่มขับ
ลง ส�ำหรับรุ่นเกียร์อัตโนมัติ (AT) ควรเลือกที่ต�ำแหน่ง
“2” หรือ “3”

เบรกเปียกชื้น

เมื่อล้างรถหรือขับผ่านแอ่งน�้ำ เบรกจะเปียกชื้น ท�ำให้
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ระบบช่วยเบรก (ถ้ามีติดตั้ง)

เมือ่ แรงทีเ่ หยียบเบรกเกินค่าหนึง่ การช่วยเบรกจะท�ำงาน
สร้างแรงเบรกทีแ่ รงขึน้ กว่าหม้อลมเบรกธรรมดา แม้จะใช้
แรงเหยียบไม่มาก
ค�ำเตือน :
การช่วยเบรกนี้มีไว้เพื่อช่วยการเบรกเท่านั้น ไม่ใช้
อุปกรณ์เตือน หรือ หลีกเลี่ยงการชน เป็นหน้าที่ของผู้
ขับขี่ที่ต้องระมัดระวัง ขับขี่ให้ปลอดภัย และควบคุม
รถได้ในทุกเวลา

ไฟเตือนระบบเบรก (ABS) (ถ้ามีติดตั้ง)
ค�ำเตือน :
•• ระบบเบรกแบบป้องกันล้อล็อก (ABS) เป็นอุปกรณ์ที่
ทันสมัย แต่จะไม่ชว่ ยป้องกันอุบตั เิ หตุเนือ่ งจากการขับขี่
ทีป่ ระมาทหรือเป็นอันตราย ระบบจะช่วยให้สามารถ
บังคับควบคุมรถขณะเบรกบนถนนลืน่ ให้พงึ ระลึกไว้
ว่าระยะหยุดบนพืน้ ทีล่ นื่ จะยาวกว่าบนพืน้ ผิวปกติ แม้
จะเป็นเบรก ABS ระยะหยุดอาจจะยาวขึน้ บนถนนที่
ขรุขระ มีกรวด หรือ มีหมิ ะปกคลุม หรือ เมือ่ ใช้งานโซ่ที่
ล้อ ให้รกั ษาระยะปลอดภัยจากรถคันหน้าเสมอ อย่างไร
ก็ตาม คนขับต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความปลอดภัย
•• ชนิดและสภาพของยางจะมีผลต่อการเบรกด้วย
—— เมือ่ เปลีย่ นยาง ให้ใส่ยางทีม่ ขี นาดตามก�ำหนด
ทัง้ สีล่ อ้
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—— เมื่อติดตั้งยางอะไหล่ให้แน่ใจว่าเป็นชนิดและ
ขนาดตามทีก่ ำ� หนดในแผ่นป้ายค่าความดันลม
ยาง (โปรดดูที่ "แผ่นป้ายค่าความดันลมยาง"(หน้า
9 - 9) )
—— ส�ำหรับรายละเอียด ดูที่ "ล้อและยาง"(หน้า
8 - 30)
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) ควบคุมเบรกเพือ่ ไม่ให้
ล้อล็อกขณะทีเ่ บรกอย่างรุนแรง หรือ เมือ่ เบรกบนพืน้ ผิวลืน่
ระบบจะตรวจจับความเร็วในการหมุนทีล่ อ้ แต่ละข้างและ
ปรับความดันน�ำ้ มันเบรกเพือ่ ป้องกันไม่ให้ลอ้ ล็อกและลืน่
ไถล ซึง่ จะช่วยให้คนขับสามารถบังคับควบคุมรถและช่วย
ลดอาการเลีย้ วปัดหรือลืน่ ไถลให้นอ้ ยทีส่ ดุ
การใช้ระบบ
เหยียบเบรกค้างไว้ เหยียบแป้นเบรกอย่างมัน่ คง ไม่ตอ้ งย�ำ้
เบรก ABS จะท�ำงานเพือ่ ป้องกันไม่ให้ลอ้ ล็อก บังคับรถยนต์
หลีกสิง่ กีดขวาง
ค�ำเตือน :
ห้ามย�ำ้ เบรก เพราะจะท�ำให้ระยะหยุดยาวขึน้

ฟังก์ชนั่ ทดสอบตัวเอง

ABS ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์อเิ ล็กทรอนิกส์ ปัม๊ ไฟฟ้า โซ
ลินอยด์ไฮดรอลิก และคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะมีฟงั ก์ช่ั
นวินจิ ฉัยข้อบกพร่องอยูใ่ นตัวซึง่ จะทดสอบระบบทุกครัง้ ที่
สตาร์ทเครือ่ งยนต์และขับรถไปข้างหน้า หรือ ถอยหลังด้วย
ความเร็วต�ำ่ เมือ่ ระบบท�ำการทดสอบตัวเอง คุณจะได้ยนิ
เสียง “กึก” และ/หรือรูส้ กึ ถึงอาการสัน่ ทีแ่ ป้นเบรก ซึง่ ไม่ใช่
การท�ำงานผิดปกติ ถ้าคอมพิวเตอร์ตรวจพบว่ามีอาการผิด
ปกติ ABS จะหยุดท�ำงานและไฟเตือนเบรก ABS จะสว่าง
ขึน้ บนแผงหน้าปัด ซึง่ ระบบเบรกจะท�ำงานเป็นปกติ แต่
ไม่มกี ารป้องกันล้อล็อก
ถ้าไฟเตือน ABS สว่างขึน้ ขณะท�ำการทดสอบตัวเองหรือ
ขณะขับขี่ ให้นำ� รถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพือ่ ตรวจสอบ
และท�ำการซ่อมแซม

การท�ำงานปกติ

ABS ท�ำงานทีค่ วามเร็วมากกว่า 5 ถึง 10 กม./ชม. (3 ถึง 6
MPH) ความเร็วจะแตกต่างกันไปตามสภาพถนน
เมือ่ ABS รูส้ กึ ว่าล้อใดล้อหนึง่ ก�ำลังจะล็อก อุปกรณ์ควบคุม
การท�ำงานจะใช้และปล่อยแรงดันไฮดรอลิกซ�ำ้ ๆ การท�ำเช่น
นัน้ จะคล้ายกับการย�ำ้ เบรก คุณอาจรูส้ กึ ถึงแรงสัน่ สะเทือน
ทีแ่ ป้นเบรก และ ได้ยนิ เสียง หรือ รูถ้ งึ แรงสัน่ สะเทือนจาก
อุปกรณ์ควบคุมการท�ำงาน ขณะทีอ่ ปุ กรณ์กำ� ลังท�ำงานอยู่
เป็นสิง่ ปกติ และแสดงว่า ABS ก�ำลังท�ำงานได้อย่างปกติ
อย่างไรก็ตาม การสัน่ ดังกล่าวอาจแสดงว่าสภาพถนนเป็น
อันตรายและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะขับขี่
การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-17
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ความปลอดภัยของรถยนต์

เมือ่ ออกจากรถ:
•• น�ำกุญแจรถติดตัวเสมอ - แม้วา่ จะจอดรถในโรงรถของ
คุณเองก็ตาม
•• ปิดกระจกหน้าต่างทุกบานให้สนิทและล็อกประตูทกุ
บาน
•• จอดรถในบริเวณทีม่ องเห็นได้เสมอ จอดรถในบริเวณ
ทีม่ แี สงสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน
•• เปิดระบบกันขโมย ถ้ามีตดิ ตัง้ ไว้ - แม้วา่ จะจอดรถเป็น
เวลาสัน้ ๆ ก็ตาม
•• ห้ามปล่อยให้เด็กหรือสัตว์เลีย้ งอยูใ่ นรถเพียงล�ำพัง
•• ห้ามทิง้ สิง่ ของมีคา่ ไว้ในรถ ให้นำ� ติดตัวไว้เสมอ
•• ห้ามเก็บเอกสารจ�ำพวกทะเบียนรถไว้ในรถ
•• ห้ามทิง้ สิง่ ของไว้บนแร็คหลังคา ให้นำ� ลงมาจากแร็คเพือ่
เก็บและล็อกไว้ในทีป่ ลอดภัย
•• ห้ามเก็บกุญแจส�ำรองไว้ในรถ

การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น
ค�ำเตือน :
•• ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ว่าจะท�ำการขับขี่
ในสภาพอากาศแบบไหน เร่งและลดความเร็วอย่าง
ระมัดระวัง ถ้าเร่ง หรือ ลดความเร็วเร็วเกินไป ล้อที่
ขับเคลื่อนจะยิ่งไม่เกาะถนน
•• เผื่อระยะหยุดให้มากขึ้นเมื่อขับขี่ท่ามกลางอากาศ
หนาวเย็น ควรเริ่มเบรกเร็วกว่าขณะขับบนถนน
ที่แห้ง
•• บนนถนนที่ลื่น ให้อยู่ห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้น
•• น�้ำแข็งที่เปียก (0C, 32F และฝนที่แข็งตัว) หิมะที่
เย็นมาก และน�้ำแข็งจะลื่นมาก และท�ำให้ขับรถได้
ยากขึ้น รถยนต์จะเกาะถนนน้อยลงมากในสภาพ
ดังกล่าว พยายามหลีกเลีย่ งการขับบนน�ำ้ แข็งทีเ่ ปียก
จนกว่าพื้นถนนจะโรยเกลือ หรือ ทราย
•• ระวังจุดที่ลื่น (จุดที่เป็นน�้ำแข็งชัดเจน) จุดเหล่านี้
จะเกิดขึ้นบนถนนเรียบที่ไม่โดนแสงแดด หากเห็น
พื้นผิวน�้ำแข็ง ให้เบรกก่อนจะขับไปถึง พยายาม
อย่าเบรกบนพื้นผิวน�้ำแข็ง และหลีกเลี่ยงการบังคับ
เลี้ยวอย่างกะทันหัน
•• หิมะอาจอุดก๊าซไอเสียให้อยู่ใต้ท้องรถของคุณได้
ท� ำ ความสะอาดไม่ ใ ห้ หิ ม ะไปอุ ด ท่ อ ไอเสี ย หรื อ
รอบ ๆ ตัวรถ

แบตเตอรี่

ถ้าไม่ได้ชาร์จไฟแบตเตอรีใ่ ห้เต็มในสภาพอากาศหนาวจัด
น�ำ้ กลัน่ แบตเตอรีอ่ าจแข็ง และท�ำให้แบตเตอรีเ่ สียหายได้
เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ควรตรวจ
สอบแบตเตอรีอ่ ย่างสม�ำ่ เสมอ ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดู
ที่ "แบตเตอรี"่ (หน้า 8 - 20) ของคูม่ อื เล่มนี้

น�้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

ถ้าต้องจอดรถไว้ขา้่ งนอกโดยไม่มสี ารป้องกันการแข็งตัว
ให้ถา่ ยระบบหล่อเย็น รวมถึงเสือ้ สูบ เติมใหม่กอ่ นใช้งาน
รถยนต์ ส�ำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ "การเปลีย่ นน�ำ้ หล่อ
เย็น" (หน้า 8 - 8 )ของคูม่ อื เล่มนี้
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การติดตั้งยาง

1. หากติดตั้งยางส�ำหรับวิ่งบนหิมะที่ล้อหน้า/หลังของ
รถยนต์แล้ว ล้อควรมีขนาด การรับน�ำ้ หนัก โครงสร้าง และ
ชนิด (ยางธรรมดา ยางเสริมเข็มขัดรัด หรือ เรเดียล) เหมือน
กับยางทีใ่ ช้อยูธ่ รรมดา
2. ถ้าต้องใช้งานรถยนต์ในสภาพอากาศหนาวจัด ควรใช้ยาง
ส�ำหรับวิง่ บนหิมะทัง้ สีล่ อ้
3. เพือ่ ให้เกาะถนนได้ดขี นึ้ บนถนนทีม่ นี ำ�้ แข็ง อาจใช้งาน
ยางทีม่ สี ตัทฝังอยูไ่ ด้ แต่ในบางประเทศจะไม่อนุญาตให้ใช้
ยางแบบนี้ ให้ตรวจสอบกฏหมายในพืน้ ทีก่ อ่ นติดตัง้ ยาง
ทีม่ สี ตัทฝัง
ความสามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบนหิมะแบบ
มีสตัทฝัง บนพื้ผิวที่เปียกหรือแห้ง อาจแย่กว่ายางวิ่ง
บนหิมะธรรมดา
4. สามารถใช้โซ่รดั ยางได้ถา้ ต้องการ ให้แน่ใจว่าโซ่มขี นาด
เหมาะสมกับยาง และติดตัง้ ตามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิต ใช้ตวั
ดันโซ่เมือ่ ผูผ้ ลิตยางแนะน�ำให้ใช้ เพือ่ ให้แน่ใจว่าโซ่รดั แน่น
ต้องยึดปลายโซ่พนั ล้อด้านทีป่ ล่อยไว้ให้แน่น หรือ ถอดออก
เพือ่ ป้องกันไม่ให้ฟาดโดนบังโคลน หรือ ใต้ทอ้ งรถ นอกจาก
นัน้ ควรลดความเร็วในการขับ ไม่เช่นนัน้ อาจส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อการบังคับและสมรรถนะของรถยนต์ได้
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อุปกรณ์พิเศษส�ำหรับฤดูหนาว

การป้องกันสนิม

ฮีทเตอร์เสื้อสูบ (ถ้ามีติดตั้ง)

ในฤดูหนาว ต้องท�ำความสะอาดใต้ท้องรถเป็นระยะๆ
ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ "การป้องกันรถ
ของคุณไม่ให้เกิดสนิม" (หน้า 7 - 4 ) ของคู่มือเล่มนี้

แนะน�ำให้เตรียมอุปกรณ์ตอ่ ไปนีไ้ ว้ในรถระหว่างฤดูหนาว:
•• ที่ขูด หรือ แปรงปลายแข็งส�ำหรับก�ำจัดน�้ำแข็งและ
หิมะออกจากหน้าต่าง
•• แผ่นไม้ทเี่ รียบและแข็งแรงส�ำหรับวางรองใต้แม่แรง
•• พลั่วส�ำหรับขุดรถยนต์ออกจากกองหิมะ

สารเคมีทใี่ ช้ละลายน�ำ้ แข็งบนพืน้ ถนนมีฤทธิก์ ดั กร่อนอย่าง
มาก และจะเร่งการผุกร่อนของชิน้ ส่วนใต้ตวั ถังรถ เช่น
ระบบไอเสีย ท่อน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและเบรก สายเบรก พืน้ รถ
และบังโคลน

ค�ำเตือน :
ส�ำหรับข้อมูลการป้องกันสนิมและการกัดกร่อนเพิม่ เติม
ไม่ใช้งานฮีทเตอร์กับระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ต่อลงดิน หรือ ซึง่ อาจจ�ำเป็นในบางพืน้ ที่ กรุณาปรึกษาศูนย์บริการนิสสัน
หม้อแปลง 2 ขา คุณอาจได้รับบาดเจ็บจากไฟฟ้าช็อต
หากใช้ระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ต่อลงดิน
ฮีทเตอร์เสื้อสูบที่ช่วยในการสตาร์ทรถในอากาศหนาว
จัดมีจ�ำหน่ายที่ศูนย์บริการนิสสัน

เบรกมือ

เมือ่ จอดรถในพืน้ ทีท่ อี่ ณ
ุ หภูมภิ ายนอกต�ำ่ ว่า 0 Cํ (32 Fํ )
ห้ามใส่เบรกมือเพือ่ ป้องกันไม่ให้แข็ง เพือ่ การจอดรถอย่าง
ปลอดภัย:
•• ให้ คั น เกี ย ร์ อ ยู ่ ที่ ต� ำ แหน่ ง “P” (จอด) (รุ ่ น เกี ย ร์
อัตโนมัติ)
•• ให้คันเกียร์อยู่ที่ต�ำแหน่ง “1” หรือ “R” (ถอยหลัง)
(รุ่นเกียร์ธรรมดา)
•• บล็อกล้อให้แน่นหนา

การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่ 5-19
21/3/2556 18:23:56
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สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน

การจอดรถ

SIC2475

ไฟกะพริบฉุกเฉินสามารถท�ำงานได้ไม่ว่าสวิตช์กุญแจ
จะอยู่ในต�ำแหน่งใดก็ตาม ยกเว้นเมื่อแบตเตอรี่ไฟ
หมด
สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉินใช้เพื่อเตือนคนขับในรถคัน
อื่นเมื่อคุณต้องหยุดหรือจอดรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เมื่อกดสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟเลี้ยวทุกดวงจะ
กะพริบ ส�ำหรับการปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน ให้กดสวิตช์
ไฟกะพริบฉุกเฉินอีกครั้ง

ยางแบน

การเตรียมเครื่องมือและยางอะไหล่เครื่องมือ

ค�ำเตือน :ให้แน่ใจว่าใช้งานเบรกมือจนสุด
•• ให้แน่ใจว่าเลื่อนคันเกียร์ไปที่ต�ำแหน่ง “P” (จอด)
(รุ่นเกียร์อัตโนมัติ) หรือ ไปที่ต�ำแหน่ง “R” (ถอย
หลัง) (รุ่นเกียร์ธรรมดา)
•• ห้ามเปลี่ยนยาง ถ้ารถจอดอยู่บนทางลาดเอียง มีน�้ำ
แข็งหรือลื่น ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ห้ามเปลี่ยนยาง
•• ห้ามเปลี่ยนยาง ถ้าจอดรถอยู่ในบริเวณที่มีการ
จราจรแออัด ให้เรียกช่างผู้เชี่ยวชาญมาท�ำการช่วย
เหลือ
1.
2.
3.
4.
5.

เลื่อนรถออกจากเส้นทางจราจรอย่างปลอดภัย
เปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน
จอดรถบนพื้นราบ
ใช้เบรกมือ
รุ่นเกียร์อัตโนมัติ (AT): เลื่อนคันเกียร์ไปยัง
ต�ำแหน่ง “P” (จอด)
รุ่นเกียร์ธรรมดา (MT):
เลื่อนคันเกียร์ไปที่ต�ำแหน่ง “R” (ถอยหลัง)
6. ดับเครื่องยนต์
7. ให้ผู้โดยสารทุกคนออกจากรถ
และยืนในที่
ปลอดภัยห่างจากตัวรถและเส้นทางจราจร

\\

JVE0051X

แบบ A

ถ้ายางแบน ให้ท�ำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
6-2 ในกรณีฉุกเฉิน
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Ⓓ: ด้ามหมุนแม่แรงพร้อมที่ขันน็อตล้อ
Ⓔ: แม่แรง
Ⓕ: ก้านต่อแม่แรง
การวางอุปกรณ์ในภาพที่แสดงเป็นของรุ่นพวงมาลัย
ขวา (RHD) ส�ำหรับรุ่นพวงมาลัยซ้าย (LHD) ต�ำแหน่ง
ของเครื่องมือที่อยู่ในขั้นบันไดตรงประตูเลื่อนจะอยู่ที่
ฝั่งตรงข้าม
1. น�ำแม่แรง เครื่องมือที่จ�ำเป็นออกจากที่เก็บ
2. น�ำถุงเครื่องมือ Ⓐ ที่เก็บอยู่ในขั้นบันไดตรง
ประตูเลื่อนออกมา
3. น�ำแม่แรง Ⓔ และก้านต่อแม่แรง Ⓕ ออกมา
จากขั้นบันไดตรงประตูเลื่อน
4. ต่อก้านต่อแม่แรงดังภาพ

แบบ B

JVE0049X

แบบมีก้านต่อ 2 อัน (ตัวอย่าง)

จ� ำ นวนของก้ า นต่ อ จะแตกต่ า งกั น ไปตามรุ ่ น ของ
รถยนต์

JVE0052X

Ⓐ:ถุงใส่เครื่องมือ
Ⓑ: บล็อกล้อ
Ⓒ: ห่วงส�ำหรับลากจูง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-3
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ยางอะไหล่

ค�ำเตือน :
ห้ า มถอดยางอะไหล่ อ อกขณะยกรถยนต์ ขึ้ น ด้ ว ย
แม่แรงแล้ว
ข้อควรระวัง :
•• ระวังอย่าคลายสลักเกลียวยึดมากเกินไป มิเช่นนั้น
ยางอาจหล่นลงมาอย่างกะทันหัน
•• ค่อย ๆ ดึงยางออกมาจากใต้ท้องรถโดยใช้สายดึง
ดังภาพ ห้ามมุดเข้าใต้ท้องรถขณะที่ยกรถขึ้นด้วย
แม่แรงเพียงอย่างเดียว
•• ขณะติดตั้งยางอะไหล่ลงในรถยนต์ ให้แน่ใจว่าถอด
สายดึงออกจากยางแล้ว แล้วติดตั้งสายดึงเข้ากับ
ยางที่แบนเมื่อเก็บยางเส้นที่แบน
เมื่อเก็บยางเส้นที่แบน :

1. หาช่องรูปวงรีเหนือจุดกลางของกันชนหลัง สอด
ปลายด้านตัว T ของก้านต่อเข้าไปในช่อง และดัน
เข้าไปให้ถึงชุดโซ่ยึดยางอะไหล่ที่อยู่ด้านบนของ
ยางอะไหล่
2. เสียบปลายด้านตัว T ของก้านต่อลงในช่องของชุด
โซ่ยดึ ยางอะไหล่ กดก้านต่อให้ลงล็อกของชุดโซ่ยดึ
ยางอะไหล่ และหมุนก้านต่อทวนเข็มนาฬิกาเพือ่ น�ำ
ยางอะไหล่ลงมา
6-4 ในกรณีฉุกเฉิน
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หมายเหตุ :
มีช่องที่สามารถเสียบก้านต่อได้ 2 ช่อง สามารถเปลี่ยน
ช่องเสียบได้ตามสภาพการรับน�้ำหนัก หากจ�ำเป็น
3. เมื่อน�ำยางอะไหล่ลงมาแล้ว ดึงยางออกมาจากใต้
ท้องรถโดยใช้สายดึงดังภาพ
4. ถอดยางออกจากตัวยึดโซ่

ข้อควรระวัง :
•• ให้แน่ใจว่าสายดึงที่อยู่กับยางหันไปทางด้านหลัง
ของรถยนต์
•• ให้แน่ใจว่าติดตั้งยางที่แบนเข้ากับที่ยึดแน่นดีแล้ว
เมื่อเก็บยางเส้นที่แบน
•• ให้แน่ใจว่าที่ยึดอยู่ตรงกลางล้อแล้ว ก่อนจะเลื่อน
ขึ้นในที่เก็บ

21/3/2556 10:12:38

การบล็อกล้อ

การถอดยาง

การถอดฝาครอบล้อ
แบบ A :

MCE0001D

ค�ำเตือน :
ให้แน่ใจว่าได้บล็อกล้อแน่นแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้รถ
เคลื่อนซึ่งอาจท�ำให้ได้รับบาดเจ็บได้

JVE0041X

ข้อควรระวัง :
เมื่อเก็บยางแล้ว ให้แน่ใจว่ายางอยู่ในแนวขวาง การยึด
ยางที่อยู่ในต�ำแหน่งเอียงดังภาพ อาจท�ำให้เกลียวคลาย
และยางอาจหลุดออกมาขณะขับขี่ได้ เลื่อนยางกลับ
ลงพื้นอีกครั้ง และดูว่าติดตั้งที่ยึดอย่างเหมาะสมหรือ
ไม่ เลื่อนยางขึ้นอีกครั้ง และดูให้แน่ใจว่ายางอยู่ในแนว
นอน แล้วจึงเก็บเข้าที่

วางบล็อก ① ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของล้อข้างที่
อยู่ตรงข้ามกับยางเส้นที่แบนตามแนวแทยง Ⓐ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนที่เมื่อถูกยกขึ้นด้วยแม่แรง

SCE0627

แบบ A

ถอดฝาปิดล้อตรงกลาง ดังภาพ
แบบ B :

แบบ B

SCE0630

ค�ำเตือน :
ห้ามถอดฝาครอบล้อด้วยมือเปล่า เพราะอาจท�ำให้เกิด
การบาดเจ็บได้
ในกรณีฉุกเฉิน 6-5
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เพือ่ ถอดฝาครอบล้อ ให้ใช้กา้ นต่อ ① ดังภาพ
วางผ้า ② ระหว่างล้อและก้านต่อ เพือ่ ป้องกันไม่ให้ลอ้
และฝาครอบล้อเสียหาย

การยกรถยนต์ดว้ ยแม่แรง
SCE0628

JVE0047X

จุดขึน้ แม่แรง

ค�ำเตือน :
•• ให้แน่ใจว่าได้อา่ นและท�ำตามค�ำแนะน�ำในบทนี้
•• ห้ามมุดเข้าใต้ทอ้ งรถขณะทีย่ กรถขึน้ ด้วยแม่แรงเพียง
อย่างเดียว
•• ห้ามใช้แม่แรงอืน่ ทีไ่ ม่ได้ให้มากับรถ
•• แม่แรงทีใ่ ห้มากับรถได้รบั การออกแบบให้สามารถยก
รถของคุณขึน้ ได้เมือ่ ต้องการเปลีย่ นยางเท่านัน้ ห้ามใช้
แม่แรงส�ำหรับรถยนต์ของคุณกับรถยนต์คนั อืน่
•• ห้ามยกรถตรงจุดอืน่ ทีไ่ ม่ใช่จดุ ขึน้ แม่แรงทีก่ ำ� หนดไว้
•• ห้ามยกรถสูงเกินความจ�ำเป็น
•• ห้ามวางบล็อกหนุนบนหรือใต้แม่แรง
•• ห้ามใช้แม่แรงเกินกว่าขีดเหลือง Ⓐทีอ่ ยูบ่ นแม่แรง
•• ห้ามสตาร์ทเครือ่ งยนต์หรือให้เครือ่ งยนต์ทำ� งานขณะ
ทีร่ ถอยูบ่ นแม่แรง รถยนต์อาจเคลือ่ นทีอ่ ย่างกะทันหัน
และอาจท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุได้
•• ห้ามมีผโู้ ดยสารอยูบ่ นรถขณะทีล่ อ้ ไม่ได้อยูต่ ดิ พืน้
•• ให้ แ น่ ใ จว่ า ได้ อ ่ า นแผ่ น ป้ า ยค� ำ เตื อ นที่ ติ ด อยู ่ บ น
แม่แรงก่อนใช้งาน

1. วางแม่แรงทีใ่ ต้จดุ ขึน้ แม่แรงดังภาพ ( ①: ด้านหน้า
②: ด้านหลัง) เพือ่ ให้ดา้ นบนของแม่แรงสัมผัสกับ
รถยนต์ทจี่ ดุ ขึน้ แม่แรง
ควรวางแม่แรงบนพืน้ แข็งทีไ่ ด้ระดับ
2. จัดหัวแม่แรงดังภาพ (Ⓑ : ด้านหน้า หรือ ด้านหลัง
ของรถยนต์ Ⓐ : ด้านซ้ายหรือด้านขวาของรถยนต์)
เพื่อให้ร่องของหัวแม่แรงตรงกับร่องของจุดขึ้น
แม่แรง
3. คลายน็อตล้อทีละตัวโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาหนึ่ง
หรือสองรอบ โดยใช้ประแจขันน็อต
ห้ามถอดน็อตออกจนกว่ายางจะลอยพ้นจากพืน้
4. ค่อยๆ ยกรถขึน้ จนกระทัง่ ได้ระยะห่างระหว่างยาง
กับพืน้
5. ส�ำหรับการยกรถขึน้ ให้จบั ด้ามหมุนแม่แรงและก้าน
ต่อเอาไว้ดว้ ยมือทัง้ สองข้าง แล้วหมุนด้ามจับแม่แรง
⑤

การถอดยาง

1. ถอดน็อตล้อ
2. ถอดยางทีแ่ บน
ข้อควรระวัง :
•• ยางมีน�้ำหนักมาก ให้แน่ใจว่าเท้าของคุณอยู่พ้นจาก
ยาง และใช้ถุงมือตามความจ�ำเป็นเพื่อไม่ให้บาด
เจ็บ
•• ห้ามถอดจานดรัมเบรกออกมาพร้อมกับยาง
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ติดตั้งยางอะไหล่

5. ขันน็อตล้อให้แน่น ด้วยทีข่ นั น็อตล้อ ตามล�ำดับที่
แสดงอยูใ่ นภาพ
6. ลดระดับรถลงจนสุด
ขันน็อตล้อด้วยประแจขันน็อตตามแรงบิดที่ก�ำหนด
ทันทีกำ� หนด
แรงขันน็อตล้อ:108 N•m (11 kg-m, 80 ft-lb)
JVE0048X

ค�ำเตือน :
ห้ามใช้น็อตล้อที่ไม่ได้ให้มากับรถ น็อตล้อที่ไม่ถูกต้อง
หรือขันไม่แน่นอาจท�ำให้ล้อหลวมหรือหลุดออกมา
อาจท�ำให้เกิดอุบัติเหตุได้
•• ห้ามทาน�้ำมันหรือจาระบีลงบนสลักเกลียวล้อหรือ
น็อตล้อ เนื่องจากจะท�ำให้น็อตล้อลื่นหลวม
1. ท�ำความสะอาดโคลนหรือสิ่งสกปรกออกจากผิว
สัมผัสระหว่างล้อกับดุมล้อ
2. ค่อยๆ ใส่ยางอะไหล่เข้าที่ แล้วขันน็อตล้อด้วยมือ
ตรวจสอบว่าน็อตล้อทุกอันสัมผัสกับพื้นผิวล้อใน
แนวตั้ง
3. ขันน็อตล้อสลับกันตามล�ำดับและขันให้น�้ำหนัก
สม�่ำเสมอกันมากกว่า 2 ครั้งโดยการใช้ประแจขัน
น็อตจนกระทั่งแน่น
4. ลดระดับรถลงช้าๆ จนยางสัมผัสกับพืน้

น็อตล้อต้องได้รับการขันแน่นด้วยแรงบิดที่ก�ำหนดอยู่
เสมอ ขอแนะน�ำให้ขนั น็อตล้อให้แน่นด้วยแรงบิดที่
ก�ำหนดทุกครัง้ ทีเ่ ข้ารับบริการเปลีย่ นถ่ายน�ำ้ มันตามช่วง
เวลา
ค�ำเตือน :
ขันน็อตล้อให้แน่นอีกครัง้ เมือ่ ขับรถยนต์ไปประมาณ
1,000 กม. (600 ไมล์) (รวมถึงเมือ่ สลับยาง ฯลฯ)

การเก็บยางทีแ่ บน และเครือ่ งมือ
ค�ำเตือน :
ให้แน่ใจว่าได้เก็บยาง แม่แรง และเครือ่ งมือเข้าทีห่ ลัง
จากใช้งาน เนือ่ งจากของเหล่านีอ้ าจพุง่ ออกมาจนเกิด
อันตรายในกรณีทเี่ กิดอุบตั เิ หตุหรือหยุดรถกะทันหัน
เก็บยางทีแ่ บน แม่แรง และเครือ่ งมือทีใ่ ช้งานในทีเ่ ก็บให้
เรียบร้อย

การพ่วงสตาร์ท
ค�ำเตือน :
การพ่วงสตาร์ทผิดวิธีอาจท�ำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้
แบตเตอรี่ ร ะเบิ ด อาจท� ำ ให้ เ กิ ด การบาดเจ็ บ ร้ า ยแรง
หรือ เสียชีวิตได้ และยังอาจท�ำให้รถเสียหายได้ ให้
แน่ใจว่าได้ท�ำตามค�ำแนะน�ำในบทนี้
•• บริ เ วณโดยรอบแบตเตอรี่ จ ะมี ก ๊ า ซไฮโดรเจนที่
ไวไฟอยู่ตลอดเวลา ระมัดระวังไม่ให้เกิดประกาย
ไฟหรือเปลวไฟบริเวณแบตเตอรี่
•• ให้สวมแว่นตานิรภัย และถอดแหวน ก�ำไลข้อมือ
และเครื่องประดับอื่นๆ เมื่อท�ำงานใกล้กับแบตเตอรี่
•• ห้ า มชะโงกหน้ า หรื อ เท้ า แขนบนแบตเตอรี่ ข ณะ
พ่วงสตาร์ท
•• ระวั ง ไม่ ใ ห้ น�้ ำ กรดแบตเตอรี่ ก ระเด็ น โดนตา
ผิวหนัง เสื้อผ้า หรือสีรถ น�้ำกรดแบตเตอรี่เป็นกรด
ซัลฟูริกที่มีฤทธิ์กัดกร่อนซึ่งท�ำให้เกิดการไหม้พอง
อย่างรุนแรงขึ้นได้ ถ้าโดนน�้ำกรด ให้รีบล้างบริเวณ
ที่โดนด้วยน�้ำมากๆ ทันที
•• เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างมือเด็ก
•• แบตเตอรี่ที่จะใช้พ่วงต้องมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 12
โวลต์ การใช้แบตเตอรี่ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่ถูก
ต้องจะท�ำให้รถของคุณเสียหายได้
•• ห้ามพยายามพ่วงสตาร์ทแบตเตอรี่ที่หมดไฟแล้ว
เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดและท�ำให้ได้รับบาด
เจ็บ
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10. เหยียบคันเร่งของคันที่ใช้พ่วง Ⓑ ที่ประมาณ
2,000 รอบ/นาที
11. สตาร์ทเครื่องยนต์ของรถคันที่ใช้แบตเตอรี่หมด
Ⓐ ในแบบปกติ

JVE0046X

แบตเตอรี่ของรถยนต์คันนี้อยู่ใต้เบาะนั่งด้านหน้าซ้าย
เปิดฝาปิดห้องเครือ่ งยนต์ และหาแบตเตอรี ส�ำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติมของการเปิดฝาปิดห้องเครื่องยนต์
(โปรดดูที่ ฝาปิดห้องเครือ่ งยนต์( หน้า 8-5))
1. ถ้าแบตเตอรีท่ ใี่ ช้พว่ งอยูใ่ นรถอีกคันหนึง่ Ⓑ ให้
จอดรถ Ⓐ กับ Ⓑ โดยให้แบตเตอรีข่ องทัง้ สองคัน
อยูใ่ กล้กนั
2. ใช้เบรกมือ
3. รุน่ เกียร์อตั โนมัติ (AT): เลือ่ นคันเกียร์ไปยังต�ำแหน่ง
“P” (จอด)
รุน่ เกียร์ธรรมดา (MT): เลือ่ นคันเกียร์ไปยังต�ำแหน่ง
“N” (ว่าง)
4. ปิดการท�ำงานของระบบไฟฟ้าที่ไม่จ�ำเป็นทั้งหมด
(ไฟหน้า ระบบท�ำความร้อน ระบบปรับอากาศ
ฯลฯ)

5. บิดสวิตช์กญ
ุ แจไปยังต�ำแหน่ง “LOCK”
6. ถอดฝาระบายบนแบตเตอรี่ ถ้ามี
7. หุม้ แบตเตอรีด่ ว้ ยผ้าชุบน�ำ้ ทีบ่ ดิ จนแห้งหมาด เพือ่ ลด
อันตรายจากการระเบิด
8. ต่อสายพ่วงตามล�ำดับในภาพ (①, ②, ③, ④)
ข้อควรระวัง :
•• ต่อขั้วบวก ⊕ เข้ากับขั้วบวก ⊕ และต่อขั้วลบ
⊖ เข้ากับกราวด์ตัวถังเสมอ ไม่ใช่ต่อเข้ากับขั้วลบ
ของแบตเตอรี่ ⊖
•• ให้ แ น่ ใ จว่ า สายพ่ ว งไม่ สั ม ผั ส โดนชิ้ น ส่ ว นที่
เคลื่อนไหวในห้องเครื่องยนต์
•• ให้แน่ใจว่าแคลมป์รัดสายพ่วงไม่สัมผัสโดนโลหะ
อื่นๆ
9. สตาร์ทเครื่องยนต์ของรถคันที่ใช้พ่วง Ⓑ และ
ปล่อยให้ท�ำงานสักครู่

ข้อควรระวัง :
ห้ามให้มอเตอร์สตาร์ทท�ำงานเกินกว่า 10 วินาที ถ้า
เครื่องยนต์ยังสตาร์ทไม่ติด
บิดสวิตช์กุญแจไปยัง
ต�ำแหน่ง “OFF” แล้วรออย่างน้อย 10 วินาที จากนั้น
ลองสตาร์ทใหม่
12. หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ ค่อยๆ ปลดสายพ่วง
ตามล�ำดับตรงกันข้ามกับที่แสดงในภาพประกอบ
(④,③, ②, ①)
13. ทิ้งผ้าที่ใช้หุ้มแบตเตอรี่เนื่องจากอาจเปื้อนน�้ำกรด
ไปแล้ว
14. เปลี่ยนฝาระบาย ถ้ามีการถอดออก
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การเข็นสตาร์ท
••
••

••

••

ข้อควรระวัง :
ไม่สามารถสตาร์ทรถยนต์รุ่นเกียร์อัตโนมัติ (AT)
ได้โดยการเข็นสตาร์ท การพยายามสตาร์ทโดยการ
เข็นสตาร์ทอาจท�ำให้เกียร์เสียหายได้
รถรุ ่ น ที่ มี เ ครื่ อ งฟอกไอเสี ย แบบสามทางไม่ ค วร
สตาร์ทด้วยการเข็น การพยายามสตาร์ทด้วยวิธีนี้
จะท�ำให้เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางเสียหายได้
(รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน)
รถรุ ่ น ที่ มี เ ครื่ อ งฟอกไอเสี ย ออกซิ เ ดชั่ น ไม่ ค วร
สตาร์ทด้วยการเข็น
การพยายามสตาร์ทด้วย
วิธีนี้จะท�ำให้เครื่องฟอกไอเสียเสียหายได้
(รุ่น
เครื่องยนต์ดีเซล)
ห้ามพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยการลาก เมื่อ
เครื่องยนต์สตาร์ทติด รถอาจกระชากไปข้างหน้า
ท�ำให้รถพุ่งไปชนกับรถที่ท�ำการลากจูง

ถ้ารถของคุณมีความร้อนสูงผิดปกติ
ค�ำเตือน :
•• ห้ามขับขี่รถยนต์ต่อถ้ารถยนต์มีความร้อนสูงผิด
ปกติ เนื่องจากอาจท�ำให้ไฟไหม้รถได้
•• ห้ามเปิดฝาปิดหม้อน�้ำขณะเครื่องยนต์ยังร้อนอยู่
ถ้าเปิดฝาปิดหม้อน�้ำในขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อนอยู่
น�้ำร้อนจะถูกดันพุ่งออกมาซึ่งอาจจะท�ำให้เกิดแผล
ลวกพองหรือการบาดเจ็บได้
•• ถ้ามีไอน�้ำหรือน�้ำหล่อเย็นพุ่งออกมาจากเครื่องยนต์
ให้ยืนออกห่างจากรถเพื่อไม่ให้ถูกลวกพอง
•• พั ด ลมระบายความร้ อ นจะเริ่ ม ท� ำ งานทั น ที ที่
อุณหภูมิน�้ำหล่อเย็นสูงเกินระดับที่ก�ำหนด
•• ระมัดระวังไม่ให้มือ ผม เครื่องประดับ หรือเสื้อผ้า
สัมผัสโดน หรือหลุดเข้าไปในพัดลมระบายความ
ร้อนหรือสายพานขับ

รุ่นเกียร์ธรรมดา (MT): เลื่อนคันเกียร์ไปยังต�ำแหน่ง
“N” (ว่าง)
อย่าดับเครื่องยนต์
5. เปิดกระจกหน้าต่างทุกบาน
6. ปิดเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามีติดตั้ง) ตั้งอุณหภูมิไปที
ร้อนสุด และเปิดพัดลมที่ความเร็วสูงสุด
7. ลงจากรถยนต์
8 ตรวจสอบโดยใช้สายตาและฟังดูว่ามีไอน�้ำหรือน�้ำ
หล่อเย็นพุ่งออกมาจากหม้อน�้ำหรือไม่ ก่อนเปิดฝา
ปิดห้องเครื่องยนต์ รอจนกระทั่งไม่มีไอน�้ำหรือน�้ำ
หล่อเย็นออกมา ก่อนเริ่มท�ำขั้นตอนต่อไป
9. เปิดฝาปิดห้องเครื่องยนต์
10. ตรวจดูว่าพัดลมระบายความร้อนท�ำงานอยู่หรือไม่
11 ตรวจสอบหม้อน�้ำและท่อยางต่างๆ เพื่อหารอยรั่ว
ซึม
ถ้าพัดลมระบายความร้อนไม่ท�ำงานหรือมีน�้ำหล่อ
เย็นรั่วออกมา ให้ดับเครื่องยนต์
12. หลังจากเครื่องยนต์เย็นลงให้ตรวจสอบระดับน�้ำ
หล่อเย็นในถังพักขณะเครื่องยนต์ท�ำงานอยู่ ห้าม
เปิดฝาปิดหม้อน�้ำเติมน�้ำหล่อเย็นลงในถังพัก
13. เติมน�้ำหล่อเย็นลงในถังพัก ถ้าจ�ำเป็น

ถ้ารถมีความร้อนสูงเกินไป (แสดงขึ้นโดยไฟเตือน
อุณหภูมิสูง) หรือถ้ารู้สึกว่าเครื่องยนต์ไม่มีก�ำลัง ได้ยิน
เสียงผิดปกติ ฯลฯ ให้ท�ำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
1. เลื่อนรถออกจากเส้นทางจราจรอย่างปลอดภัย
2. เปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน
3. ใช้เบรกมือ
ถ้าจ�ำเป็นน�ำรถเข้ารับการตรวจสอบ/ซ่อมแซมที่ศูนย์
4. รุ่นเกียร์อัตโนมัติ(AT):เลื่อนคันเกียร์ไปยังต�ำแหน่ง บริการนิสสัน
“P” (จอด)
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ถังดับเพลิง (ถ้ามีตดิ ตัง้ )

การลากจูงรถยนต์

SCE0636

หากจ�ำเป็นต้องใช้งานถังดับเพลิง ให้ทำ� ตามค�ำแนะน�ำ
ต่อไปนี้
1. น�ำถังดับเพลิงออกจากทีย่ ดึ
2. ดึงสลักออก (สีเหลือง)
3. ดึงท่อฉีดออกจากตัวยึด และเล็งหัวฉีดไปทีฐ่ านของ
ไฟ
4. บีบมือจับเพือ่ ฉีดสารดับเพลิง
ส�ำหรับรายละเอียดเพิม่ เติม ให้ดทู ฉี่ ลากของถังดับเพลิง
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การลากจูงทีน่ สิ สันแนะน�ำ
การลากจูงรถยนต์รนุ่ ขับเคลือ่ นสองล้อ (2WD)

เมือ่ ต้องลากจูงรถ ต้องท�ำตามข้อก�ำหนดในการลากจูง
ของท้องถิน่ นัน้ อุปกรณ์การลากจูงทีไ่ ม่เหมาะสมอาจ
ท�ำให้รถยนต์เสียหายได้ นิสสันขอแนะน�ำให้เรียกช่าง
ผูเ้ ชีย่ วชาญมาท�ำการลากรถของคุณ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าจะ
ท�ำได้อย่างถูกต้องเพือ่ ป้องกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
กับรถของคุณ และควรแนะน�ำให้ชา่ งผูเ้ ชีย่ วชาญได้อา่ น
ข้อควรระวัง :ต่อไปนี้

ข้อควรระวัง :ในการลากจูง

•• ให้แน่ใจว่าระบบเกียร์ ระบบพวงมาลัย และระบบ
ส่งก�ำลังอยู่ในสภาพที่พร้อมท�ำงานก่อนท�ำการลาก
ถ้าระบบใดระบบหนึง่ ข้างต้นเสียหาย ต้องลากรถ
โดยใช้ดอลลีห่ รือยกรถขึน้ ทัง้ คัน
•• นิสสันแนะน�ำให้ลากรถโดยยกล้อขับเคลือ่ น (ล้อ
หลัง) ให้พน้ จากพืน้

SCE0032A

แบบให้ล้อหน้าสัมผัสพื้นถนน
1. บิดสวิตช์กุญแจไปยังต�ำแหน่ง “OFF”
2. ยึดพวงมาลัยให้อยู่ที่ต�ำแหน่งตรง ด้วยเชือกหรือ
อุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน
3. เลื่อนคันเกียร์ (รุ่นเกียร์อัตโนมัติ) ไปยังต�ำแหน่ง
“P” (จอด) หรือเลื่อนคันเกียร์ (รุ่นเกียร์ธรรมดา)
ไปยังต�ำแหน่ง “N” (ว่าง)
4. ปลดเบรกมือ
5. ใช้โซ่นิรภัยยึดให้แน่นทุกครั้งเมื่อท�ำการลากจูง
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WD)

เมือ่ ลากรถแบบให้ลอ้ หลังสัมผัสพืน้ ถนน:

การช่วยเหลือรถที่ติดหล่ม

ข้อควรระวัง :
ห้ามลากรถทีใ่ ช้เกียร์อตั โนมัติ (AT) โดยให้ลอ้ หลัง
สัมผัสพืน้ ถนน เนือ่ งจากจะท�ำเกียร์เสียหายมากและมี
ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแพง หากจ�ำเป็นต้องลากรถยนต์ ให้
วางดอลลีใ่ ต้ลอ้ หลังเสมอ หรือยกรถขึน้ ทัง้ คัน

ค�ำเตือน :
•• ห้ามยืนใกล้แนวลากดึงในระหว่างการดึงรถขึ้นจาก
หล่ม
•• ห้ามเร่งความเร็วจนยางล้อหมุนฟรี เนื่องจากจะ
ท�ำให้ยางระเบิดและท�ำให้ได้รับบาดเจ็บ นอกจาก
นี้ชิ้นส่วนอื่นๆ ของรถก็อาจจะร้อนและเสียหายได้

รุน่ เกียร์ธรรมดา (MT):
1. บิดสวิตช์กญ
ุ แจไปยังต�ำแหน่ง “OFF”
2. ยึดพวงมาลัยให้อยูท่ ตี่ ำ� แหน่งตรง ด้วยเชือกหรือ
อุปกรณ์อนื่ ทีค่ ล้ายกัน
3. เลือ่ นคันเกียร์ไปยังต�ำแหน่ง “N” (ว่าง)
4. ปลดเบรกมือ
5. ใช้โซ่นิรภัยยึดให้แน่นทุกครั้งเมื่อท�ำการลากจูง
เมือ่ ลากรถแบบให้ลอ้ ทัง้ สีส่ มั ผัสพืน้ ถนน :
ข้อควรระวัง :
ห้ามลากรถยนต์รนุ่ เกียร์ AT โดยให้ทงั้ สีล่ อ้ สัมผัสพืน้
ถนนเนือ่ งจากจะท�ำเกียร์เสียหายมากและมีคา่ ใช้จา่ ยใน
การซ่อมแพง
รุน่ เกียร์ธรรมดา (MT):
1. บิดสวิตช์กญ
ุ แจไปยังต�ำแหน่ง “OFF”
2. เลือ่ นคันเกียร์ไปยังต�ำแหน่ง “N” (ว่าง)
3. ปลดเบรกมือ
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ด้านหน้า

ในกรณีทรี่ ถติดหล่มทราย หิมะ หรือโคลน และไม่
สามารถออกจากหล่มได้เอง ให้ใช้หว่ งส�ำหรับลากดึง
•• ให้ใช้ห่วงส�ำหรับลากดึงเท่านั้น ห้ามติดอุปกรณ์
ลากดึงเข้ากับชิ้นส่วนอื่นใดของตัวถังรถ ไม่เช่น
นั้น ตัวถังรถจะเสียหายได้
•• ใช้ ห ่ ว งส� ำ หรั บ ลากดึ ง ในการลากดึ ง รถออกจาก
หล่มเท่านั้น
•• ห่วงส�ำหรับลากดึงจะมีแรงกดดันสูงมากขณะใช้
ดึงรถออกจากหล่ม ให้ลากดึงรถในแนวตรงเสมอ
ห้ามดึงห่วงเป็นแนวเอียง

JVE0040X

ด้านหน้า
① ถอดฝาครอบห่วงออกจากกันชนหน้าด้วยเครือ่ งมือ
ทีเ่ หมาะสม
② ติดตัง้ ห่วงส�ำหรับลากดึงให้แน่นดังทีแ่ สดงในภาพ
(ห่วงเก็บอยูก่ บั ถุงเครือ่ งมือ)
ให้แน่ใจว่าเก็บห่วงส�ำหรับลากดึงอย่างถูกต้องในทีเ่ ก็บ
หลังจากใช้งาน
ในกรณีฉุกเฉิน 6-11
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ด้านหลัง

ด้านหลัง

KVA0038X

มัดเชือกไว้รอบส่วนท้ายของแหนบหลังของรถยนต์
ดังภาพ

ข้อควรระวัง :
•• ห้ า มมั ด เชื อ กที่ ส ่ ว นอื่ น นอกจากที่ ก� ำ หนดใน
ภาพ อีกทั้ง ห้ามลากจูงรถยนต์คันอื่นที่มีน�้ำหนัก
มากกว่ารถยนต์ของคุณ การท�ำเช่นนั้น อาจท�ำให้
แหนบของรถยนต์เสียหายร้ายแรงได้
•• ให้ใช้งานเชือกนิ่มๆ เพื่อลากรถทุกครั้งที่เป็นไปได้
ควรระมัดระวังไม่ท�ำให้กันชนเสียหาย เนื่องจาก
กันชนของรถยนต์ของคุณอาจเสียหายได้ง่ายเมื่อ
ลากรถยนต์คันอื่น

ทางออกฉุกเฉิน (ถ้ามีติดตั้งส�ำหรับ
แอฟริกาใต้)

หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ทุบกระจกของทางออกฉุกเฉิน
ด้วยค้อนที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ และออกมาจากรถยนต์
ค้อนติดตั้งอยู่ในรถยนต์ดังที่แสดงในภาพ

การลากจูงรถยนต์คันอื่น

ห้ามลากรถยนต์คันอื่น ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน
ในกรณีฉุกเฉิน เมื่อลากรถยนต์คันอื่น ให้มัดเชือกไว้
รอบส่วนท้ายของแหนบหลังของรถยนต์ดังภาพ

JVE0042X

KVA0038X
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ต�ำแหน่งทางออกฉุกเฉิน

วิธีทุบกระจกทางออกฉุกเฉิน

ใช้ค้อนเพื่อทุบกระจกหน้าต่าง หรือกระจกที่เพดาน
เมื่อทุบกระจก หรือ เก็บเศษกระจกหลังจากทุบกระจก
หน้าต่าง หรือ กระจกที่เพดาน ให้ใช้ผ้าพันที่มือ

JVE0043X

ทางออกฉุกเฉิน (กระจกที่เพดาน)

JVE0095X

ทางออกฉุกเฉินอยู่ตามต�ำแหน่งที่แสดงในภาพ ①
ก่อนขับขี่ ให้ตรวจสอบต�ำแหน่งของทางออกฉุกเฉิน
โดยดูที่ลูกศร
ในกรณีฉุกเฉิน ให้ใช้ค้อนทุบกระจกหน้าต่าง หรือ
กระจกที่หลังคาที่มีป้ายติดไว้ ② ดังภาพ ป้ายเหล่า
นี้จะติดอยู่ใกล้กับหน้าต่างที่เป็นทางออกฉุกเฉิน และ
กระจกที่เพดาน ทั้งภายในและ/หรือภายนอกรถยนต์

เมื่อทุบกระจกทางออกฉุกเฉิน ให้ทุบในต�ำแหน่งที่ลูก
ศรชี้ดังภาพ การทุบที่ต�ำแหน่งดังกล่าว จะท�ำให้กระจก
แตกง่ายกว่า
ข้อควรระวัง :
ห้ามใช้งานค้อน ยกเว้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
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การดูแลและรักษาสภาพรถ

การท�ำความสะอาดภายนอกรถการรักษาสภาพรถให้
สวยงามอยู่เสมอนั้นจ�ำเป็นที่จะต้องท�ำการดูแลรักษา
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ควรจอดรถภายในโรงรถหรือบริเวณทีม่ หี ลังคาปกคลุม
อยูเ่ สมอ เพือ่ ลดโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสียหายขึน้ กับสีรถ
หากจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องจอดรถกลางแจ้ง ควรจอดรถในทีร่ ม่
หรือใช้ผา้ คลุมรถ ระมัดระวังไม่ให้ขดี ข่วนสีรถจนเป็น
รอยเมือ่ ท�ำการคลุมหรือเปิดฝ้าคลุมรถออก

การล้าง

ในกรณีตอ่ ไปนี้ ให้ลา้ งรถโดยเร็วทีส่ ดุ เพือ่ รักษาสภาพสี
รถของคุณ:
•• หลังจากฝนตก เนือ่ งจากฝนกรดอาจท�ำให้สรี ถเสีย
หายได้
•• หลังจากขับรถบริเวณชายทะเล เนือ่ งจากไอทะเล
อาจท�ำให้รถเป็นสนิมได้
•• เมือ่ มีสงิ่ สกปรกต่างๆ เช่น คราบเขม่า มูลนก ยางไม้
เศษโลหะ หรือแมลงติดอยูบ่ นสีรถ
•• เมือ่ มีฝนุ่ หรือโคลนจับตัวหนาบนสีรถ
1. ล้างสีรถด้วยฟองน�ำ้ ทีเ่ ปียกชุม่ โดยใช้นำ�้ มากๆ
2. ท�ำความสะอาดสีรถเบาๆ ให้ทวั่ ถึงด้วยสบูอ่ อ่ น
แชมพูลา้ งรถ หรือน�ำ้ ยาล้างจานทัว่ ไป ผสมกับน�ำ้
อุน่ และสะอาด (ห้ามใช้นำ�้ ร้อน)
ข้อควรระวัง :

•• ห้ามล้างรถด้วยสบูท่ มี่ ฤี ทธิแ์ รง ผงซักฟอกเข้มข้น
น�ำ้ มันเบนซิน หรือน�ำ้ ยาอย่างอืน่
•• ห้ามล้างรถกลางแดดจัดหรือขณะที่ตัวถังรถร้อน
เนือ่ งจากสีรถจะเป็นรอยคราบน�ำ้
•• หลีกเลีย่ งการใช้ผา้ ทีม่ ขี นแข็งหรือหยาบ เช่น ถุงมือ
ล้าง ให้ระมัดระวังขณะทีล่ า้ งเอาคราบสกปรกหรือ
สิง่ แปลกปลอมอย่างอืน่ ออก เพือ่ ไม่ให้สรี ถเป็นรอย
สึกหรือเสียหาย
1. ล้างออกให้ทั่วด้วยน�้ำสะอาดมากๆ
2. ใช้ผ้าชามัวร์หมาดๆ เช็ดสีรถให้แห้ง โดยไม่ปล่อย
ให้มีคราบน�้ำหลงเหลืออยู่
เมือ่ ล้างรถ ให้ระมัดระวังสิง่ เหล่านี:้
•• บริเวณภายในหน้าแปลน ข้อต่อและบานพับประตู
ฝากระโปรงท้าย และฝากระโปรงหน้า นอกจากนี้
จ�ำเป็นต้องท�ำความสะอาดบริเวณเหล่านี้อยู่เสมอ
•• ให้แน่ใจว่ารูระบายน�้ำที่ขอบด้านล่างของประตูไม่
อุดตัน
•• ฉี ด น�้ ำ ล้ า งใต้ ท ้ อ งรถและในช่ อ งล้ อ เพื่ อ ขจั ด สิ่ ง
สกปรก

การเคลือบเงา

ขจัดคราบยางมะตอยและน�ำ้ มัน
ฝุน่ จากโรงงาน
อุตสาหกรรม แมลง และยางไม้ออกจากสีรถให้เร็วทีส่ ดุ
เพือ่ หลีกเลีย่ งไม่ให้เกิดรอยด่างหรือเสียหาย ผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาดโดยเฉพาะมีจ�ำหน่ายที่ศูนย์บริการนิส
สันหรือร้านค้าจ�ำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ทวั่ ไป

กระจก

การขจัดจุดคราบสกปรก

การเคลือบเงาเป็นประจ�ำจะช่วยปกป้องสีรถและรักษา
สภาพรถให้ดใู หม่เสมอหลังจากการเคลือบเงา
นิสสันขอแนะน�ำให้ขจัดคราบสะสม เพือ่ หลีกเลีย่ งไม่
ให้เป็นคราบฝังแน่น
ศู น ย์ บ ริ ก ารนิ ส สั น สามารถช่ ว ยคุ ณ เลื อ กผลิ ต ภั ณ ฑ์
เคลือบเงาทีเ่ หมาะสมได้
ข้อควรระวัง :
•• ล้ า งรถให้ ทั่ ว ถึ ง จนเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยก่ อ นลงแว๊ ก ซ์
เคลือบเงาสีรถ
•• ให้ ท� ำ ตามค� ำ แนะน� ำ ของผู ้ ผ ลิ ต ที่ ใ ห้ ม ากั บ
ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาเสมอ
•• ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาที่มีส่วนผสมของสาร
ขัดสี สารขัดหยาบ หรือสารท�ำความสะอาดที่อาจ
ไปท�ำลายชั้นเคลือบสีของรถ
สารขัดหยาบหรือการขัดอย่างรุนแรงบนชั้นเคลือบสี
พืน้ /เคลือบใส อาจท�ำให้ชน้ั เคลือบสีหมองลงไปหรือมี
รอยขัดวนหลงเหลือเอาไว้
ใช้น�้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม่าและฝุ่นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิง้ ไว้กลางแดดจัดจะท�ำให้มคี ราบ
หมองอยูบ่ นผิวกระจก ใช้นำ�้ ยาเช็ดกระจกและผ้านุม่ เพือ่
ขจัดคราบหมองนีอ้ อก
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ใต้ทอ้ งรถ

สบูอ่ อ่ น แล้วใช้ผา้ นุม่ ทีแ่ ห้งเช็ดท�ำความสะอาดอีกครัง้
ควรท�ำความสะอาดใต้ทอ้ งรถอยูเ่ สมอ เพือ่ ป้องกันการ จ�ำเป็นต้องดูแลเป็นประจ�ำเพือ่ ให้เบาะหนังอยูใ่ นสภาพดี
สะสมสิง่ สกปรก ซึง่ ท�ำให้เกิดสนิมบริเวณใต้ทอ้ งรถและ ก่อนการใช้นำ�้ ยารักษาเนือ้ ผ้าใดๆ ให้อา่ นค�ำแนะน�ำของ
ผูผ้ ลิตทุกครัง้ น�ำ้ ยารักษาเนือ้ ผ้าบางชนิดจะมีสารเคมีซงึ่
ระบบกันกระเทือนได้งา่ ย
ก่อนฤดูหนาวและในช่วงใบไม้ผลิ ต้องตรวจสอบซีลใต้ อาจท�ำให้ผา้ หุม้ เบาะเป็นรอยด่างหรือสีตกได้
ใช้ผา้ นุม่ ชุบน�ำ้ สะอาดเช็ดท�ำความสะอาดฝาเลนส์เกจวัด
ท้องรถ และถ้าจ�ำเป็นให้ทำ� ใหม่
และมาตรวัดต่างๆ

และวางในต�ำแหน่งช่องวางเท้าให้ถกู ต้อง เพือ่ ไม่ให้ไป
กีดขวางการท�ำงานของแป้นเหยียบต่างๆ ควรดูแลรักษา
แผ่นรองโดยการท�ำความสะอาดอยูเ่ สมอ และเปลีย่ น
ใหม่ถา้ แผ่นรองมีสภาพเก่าเกินไป

จุดช่วยจัดต�ำแหน่งแผ่นรองปูพนื้ (ด้านคนขับ)
(ถ้ามีตดิ ตัง้ )

ล้อ

ข้อควรระวัง :
•• เมือ่ ล้างรถ ให้ลา้ งล้อด้วย เพือ่ รักษาให้อยูใ่ นสภาพดี
•• ห้ามใช้สารเบนซิน ทินเนอร์ หรืออย่างอืน่ ทีค่ ล้ายกัน
•• ท�ำความสะอาดด้านในของล้อเมือ่ เปลีย่ นล้อ หรือ เมือ่ •• เศษฝุน่ อาจกัดกร่อน และท�ำให้ผวิ ของหนังเสียหาย
ท�ำความสะอาดด้านล่างของล้อ
ได้ และควรน�ำออกทันที ห้ามใช้สบูฟ่ อกหนัง แว็กซ์
•• ห้ามใช้สารท�ำความสะอาดทีม่ ฤี ทธิก์ ดั กร่อนล้างล้อรถ
รถยนต์ สารขัด น�ำ้ มัน สารท�ำความสะอาด สารสะ
•• ตรวจสอบขอบกระทะล้ออย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ดูการงอ
ลาย ผงซักฟอก หรือ สารท�ำความสะอาดทีม่ สี ว่ น
หรือ การสึกหรอ สิง่ นีอ้ าจจะท�ำให้แรงดันลมยางลดลง
ประกอบหลักเป็นแอมโนเนีย เพราะท�ำให้สภาพพืน้
หรือ ท�ำให้ตวั ยางเสียหายได้
ผิวตามธรรมชาติของหนังเสียหาย
•• นิสสันแนะน�ำให้เคลือบเงากระทะล้อเพือ่ ป้องกันเกลือ •• ห้ามใช้นำ�้ ยารักษาเนือ้ ผ้า ยกเว้นจะได้รบั ค�ำแนะน�ำ
ทีใ่ ช้โรยถนนในฤดูหนาว
จากผูผ้ ลิต
•• ห้ามใช้น�้ำยาเช็ดกระจกหรือแก้วเช็ดฝาเลนส์เกจวัด
ชิน้ ส่วนทีเ่ ป็นโครเมียม
หรือมาตรวัดต่าง ๆ เนือ่ งจากอาจท�ำให้ฝาครอบเลนส์
ท�ำความสะอาดอยู่เสมอด้วยน�้ำยาขัดโครเมียมที่ไม่มี
เสียหาย
ฤทธิก์ ดั กร่อนเพือ่ รักษาความเงางาม
แผ่นรองปูพนื้
การใช้แผ่นรองปูพนื้ แท้ของนิสสัน (ถ้ามีตดิ ตัง้ ) จะ
การท�ำความสะอาดภายในรถ
ช่วยยืดอายุพรมในรถของคุณและท�ำความสะอาดห้อง
ใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงขนอ่อนขจัดฝุ่นละอองออก โดยสารได้งา่ ย ไม่วา่ คุณจะใช้แผ่นรองแบบใดก็ตาม
จากคิว้ ขอบตกแต่ง ชิน้ ส่วนทีเ่ ป็นพลาสติก และเบาะนัง่ ให้แน่ใจว่าแผ่นรองดังกล่าวมีขนาดพอดีกบั รถของคุณ
เช็ดส่วนที่เป็นไวนิลและหนังด้วยผ้านุ่มที่สะอาดชุบน�้ำ
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ตัวอย่าง
รถคันนีจ้ ะมีตะขอยึดแผ่นรองปูพนื้ ด้านหน้าเพือ่ ช่วยยึด
แผ่นรองให้อยูใ่ นต�ำแหน่ง แผ่นรองปูพนื้ ของนิสสันได้
รับการออกแบบมาเฉพาะรถรุน่ นี้ แผ่นรองปูพนื้ ด้านคน
ขับจะมีรเู พือ่ ใช้เกีย่ วตะขอ
จัดวางแผ่นรองให้อยู่ตรงกลางในบริเวณที่วางเท้าโดย
ขยับแผ่นรองให้ตะขอเกีย่ วลอดรูทแี่ ผ่นรอง
หมัน่ ตรวจสอบดูวา่ แผ่นรองอยูใ่ นต�ำแหน่งทีถ่ กู ต้อง
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กระจก

ใช้น�้ำยาเช็ดกระจกขจัดเขม่าและฝุ่นละอองออกจากผิว
กระจก การจอดรถทิง้ ไว้กลางแดดจัดจะท�ำให้มคี ราบ
หมองอยูบ่ นผิวกระจก ใช้นำ�้ ยาเช็ดกระจกและผ้านุม่ เพือ่
ขจัดคราบหมองนีอ้ อก
ข้อควรระวัง :
เมือ่ ท�ำความสะอาดกระจกด้านใน ห้ามใช้เครือ่ งมือทีม่ ี
ขอบคม สารขัดสี หรือน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ โรคทีม่ สี ว่ นผสมของ
คลอรีน อาจจะท�ำให้ตวั น�ำไฟฟ้า เช่น ส่วนประกอบของไล่
ฝ้ากระจกหลัง เสียหาย

การป้องกันสนิม
ปัจจัยพืน้ ฐานทีม่ สี ว่ นท�ำให้รถเป็นสนิม

•• ความชืน้ สะสมในสิง่ สกปรกและดินทรายตามซอก
มุมและช่องต่างๆ
•• ชั้นผิวสีหรือชั้นเคลือบที่กะเทาะลอกหลุดออกไป
เนือ่ งจากเศษหินและกรวดหรือการเฉีย่ วชนบนท้อง
ถนน

ปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมอืน่ ๆ ทีส่ ง่ ผลให้เกิด
สนิม

เข็มขัดนิรภัย

ความชืน้

ค�ำเตือน :
•• ห้ามปล่อยให้สายเข็มขัดทีเ่ ปียกชืน้ ม้วนเข้าไปเก็บใน
ชุดดึงกลับ
•• ห้ามให้นำ�้ ยาฟอกย้อมหรือน�ำ้ ยาเคมีทำ� ความสะอาด
เข็มขัดนิรภัยเนือ่ งจากอาจไปกัดกร่อนสายเข็มขัดให้
เปือ่ ยบางลงได้

ความชืน้ สัมพัทธ์

ใช้ฟองน�ำ้ ชุบน�ำ้ สบูอ่ อ่ นเช็ดท�ำความสะอาดสายเข็มขัด
ปล่อยสายเข็มขัดไว้ในทีร่ ม่ จนแห้งสนิทก่อนน�ำไปใช้งาน
(โปรดดูที่ "เข็มขัดนิรภัย" (หน้า 1- 7))

ทราย สิง่ สกปรก และน�ำ้ ทีส่ ะสมบนพืน้ ด้านในตัวถังรถจะ
เป็นตัวเร่งให้เกิดสนิม แผ่นรอง/พรมปูพนื้ ทีเ่ ปียกจะไม่แห้ง
สนิท ถ้าปล่อยทิง้ ไว้ในรถ ดังนัน้ จึงควรน�ำออกมาผึง่ ให้
แห้งเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดสนิมทีพ่ นื้ ตัวถังรถ
ในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามชืน้ สัมพัทธ์สงู จะท�ำให้เกิดสนิมได้เร็วขึน้

อุณหภูมิ

อุณหภูมสิ งู จะเร่งอัตราการเกิดสนิมโดยเฉพาะกับชิน้ ส่วน
ทีไ่ ม่ได้รบั การระบายอากาศทีด่ นี อกจากนี้ รถจะเป็นสนิม
ได้งา่ ยในพืน้ ทีท่ มี่ อี ณ
ุ หภูมใิ กล้จดุ เยือกแข็ง

มลภาวะทางอากาศ
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มลภาวะทางอุตสาหกรรม ไอเค็มของเกลือในบริเวณ
ชายทะเลจะเร่งให้เกิดสนิมเร็วขึน้

เกลือทีใ่ ช้กบั พืน้ ถนนจะท�ำให้พนื้ ผิวของสีละลายเร็วขึน้
เช่นกัน

การป้องกันรถของคุณไม่ให้เกิดสนิม

•• ล้างรถให้สะอาดและเคลือบเงารถบ่อยๆ
•• ตรวจสอบรอยช�ำรุดของสีรถอยู่เสมอ ถ้าพบรอย
ช�ำรุด ให้รีบซ่อมโดยเร็วที่สุด
•• ระมัดระวังไม่ให้รูระบายน�้ำที่ขอบด้านล่างของ
ประตูอุดตันเพื่อป้องกันน�้ำขัง
•• ตรวจหาทราย สิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ใต้ท้องรถ ถ้า
พบให้ล้างออกด้วยน�้ำโดยเร็วที่สุด
ข้อควรระวัง :
•• ห้ามใช้สายยางฉีดน�ำ้ ล้างท�ำความสะอาดสิง่ สกปรก
ทราย หรือเศษดินในห้องโดยสาร ท�ำความสะอาดสิง่
สกปรกด้วยเครือ่ งดูดฝุน่ หรือไม้กวาด
•• ห้ามปล่อยให้มนี ำ�้ หรือของเหลวอืน่ ๆ สัมผัสโดนอุปก
รณ์อเิ ล็กทรอนิคส์ภายในรถเนือ่ งจากจะท�ำให้เกิดความ
เสียหายได้
สารเคมีทใี่ ช้ละลายน�ำ้ แข็งบนพืน้ ผิวถนนมีฤทธิก์ ดั กร่อน
อย่างมาก จะเร่งการเกิดสนิมและการเสือ่ มสภาพของชิน้
ส่วนใต้ทอ้ งรถ เช่น ระบบไอเสีย ท่อน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและ
เบรก สายเบรก พืน้ รถ และ บังโคลน
ในฤดูหนาว ต้องท�ำความสะอาดใต้ทอ้ งรถเป็นระยะๆ
ส�ำหรับข้อมูลการป้องกันสนิมและการกัดกร่อนเพิม่ เติม
ซึง่ อาจจ�ำเป็นในบางพืน้ ที่ กรุณาปรึกษาศูนย์บริการนิสสัน
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ข้อก�ำหนดการบ�ำรุงรักษา
รถใหม่ของคุณได้รบั การออกแบบให้มขี อ้ ก�ำหนดในการ
บบำรุงรักษาน้อยทีส่ ดุ
โดยมีชว่ งเวลาระหว่างการเข้ารับ
บริการทีย่ าวนานขึน้ เพือ่ ช่วยให้คณ
ุ ประหยัดเงินและเวลา
อย่างไรก็ตาม การบ�ำรุงรักษาทัว่ ไปและประจ�ำวันบางอย่าง
ยังเป็นสิง่ จ�ำเป็น
เพือ่ บ�ำรุงรักษาสภาพกลไกทีด่ ขี องรถคุณ
รวมทัง้
ประสิทธิภาพของเครือ่ งยนต์และการปล่อยไอเสียซึง่ เป็น
ความรับผิดชอบของเจ้าของรถทีจ่ ะต้องท�ำการบ�ำรุงรักษา
ทัง้ แบบทัว่ ไปและแบบเฉพาะเจาะจง
และเนือ่ งจากคุณเป็นเจ้าของรถ คุณเป็นเพียงคนเดียวที่
สามารถแน่ใจได้วา่ รถของคุณได้รบั การดูแลรักษาอย่างถูก
ต้อง คุณเป็นตัวเชือ่ มทีส่ ำ� คัญในห่วงโซ่การบ�ำรุงรักษา

ตารางการบ�ำรุงรักษา

เพือ่ ความสะดวกสบายของคุณ การบ�ำรุงรักษาตามก�ำหนด
เวลาทีจ่ ำ� เป็นต้องท�ำจะมีรายการแจ้งและอธิบายอยูใ่ นคูม่ อื
การบ�ำรุงรักษาอีกเล่มหนึง่ คุณต้องปฎิบตั ติ ามคูม่ อื เล่มนัน้
เพือ่ ให้แน่ใจว่ารถของคุณได้รบั การบ�ำรุงรักษาทีจ่ ำ� เป็น
ตามก�ำหนดเวลา

การบ�ำรุงรักษาทัว่ ไป

การบ�ำรุงรักษาทัว่ ไปจะรวมไปถึงสิง่ ทีค่ วรได้รบั การตรวจ
สอบทุกๆ วันทีม่ กี ารใช้รถ ซึง่ เป็นสิง่ จ�ำเป็นทีจ่ ะท�ำให้รถ
ของคุณท�ำงานเป็นปกติได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยเป็นความรับ
ผิดชอบของคุณทีจ่ ะท�ำตามขัน้ ตอนเหล่านีเ้ ป็นประจ�ำตาม
ทีก่ ำ� หนดไว้

การตรวจสอบและบ�ำรุงรักษาทั่วไปนี้ไม่จ�ำเป็นต้องใช้
ทักษะทางช่างสูง และใช้เครือ่ งมือรถทัว่ ไปเพียงไม่กชี่ นิ้
คุณสามารถท�ำการตรวจสอบเหล่านีไ้ ด้ดว้ ยตัวคุณเองหรือ
เรียกช่างผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือให้ศนู ย์บริการนิสสันด�ำเนินการ
ตามทีค่ ณ
ุ ต้องการ

สถานทีส่ ามารถน�ำรถเข้ารับบริการ

ถ้ารถของคุณต้องเข้ารับบริการเพือ่ บ�ำรุงรักษา หรือมีการ
ท�ำงานทีผ่ ดิ ปกติ ให้นำ� รถไปยังศูนย์บริการนิสสันเพือ่
ตรวจสอบและปรับแต่งระบบ
ช่างของนิสสันเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรมเป็น
อย่างดีและได้รบั ความรูท้ ที่ นั สมัยจากข้อมูลการบริการ
ล่าสุดผ่านทางรายงานด้านเทคนิค ค�ำแนะน�ำในการให้
บริการ และโปรแกรมการฝึกอบรมภายในศูนย์บริการ ช่าง
เหล่านีม้ คี ณ
ุ สมบัตสิ ามารถซ่อมรถยนต์นสิ สัน ซึง่ สามารถ
ซ่อมแซมรถยนต์ของคุณได้
คุณสามารถมัน่ ใจได้วา่ แผนกบริการของศูนย์บริการนิส
สันจะท�ำหน้าทีไ่ ด้ดที สี่ ดุ เพือ่ ให้ตรงตามข้อก�ำหนดการ
บ�ำรุงรักษาส�ำหรับรถของคุณ ด้วยความประหยัดและน่า
เชือ่ ถือ

การบ�ำรุงรักษาทัว่ ไป

ในระหว่างการใช้รถประจ�ำวัน ควรท�ำการบ�ำรุงรักษา
ทัว่ ไปเป็นประจ�ำตามทีก่ ำ� หนดไว้ในบทนี้ ถ้าพบเสียง
การสัน่ หรือกลิน่ ผิดปกติ ให้ตรวจหาสาเหตุหรือให้ศนู ย์
บริการนิสสันด�ำเนินการตรวจสอบทันที นอกจากนี้ ถ้าคุณ
คิดว่าต้องมีการซ่อมแซม ควรแจ้งศูนย์บริการนิสสัน
เมือ่ ตรวจสอบ หรือ ซ่อมแซม ให้ดู "ข้อควรระวัง :ในการ
บ�ำรุงรักษา" (หน้า 8 - 4)

ค�ำอธิบายของสิ่งที่ต้องบ�ำรุงรักษาทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติมของรายการดังต่อไปนี้ที่มีเครื่องหมาย
“*” อธิบายไว้ในส่วนหลังของบทนี้

ด้านนอกรถ

สิง่ ทีต่ อ้ งบ�ำรุงรักษาทีแ่ สดงไว้นค้ี วรท�ำเป็นครัง้ คราว ถ้าไม่
ได้ระบุไว้เป็นพิเศษ
ประตูและฝากระโปรงหน้า :
ตรวจสอบว่าประตูทกุ บานและฝากระโปรงหน้าท�ำงาน
เป็นปกติ รวมทัง้ ประตูหลัง ฝากระโปรงท้าย และประตู
เล็ก และให้แน่ใจว่าตัวล็อกทุกตัวสามารถปิดได้แน่น หล่อ
ลืน่ ถ้าจ�ำเป็น ดูให้แน่ใจว่าตัวล็อกเสริมของฝากระโปรง
หน้ารัง้ ไม่ให้ฝากระโปรงเปิดขึน้ เมือ่ ปลดล็อกตัวหลักแล้ว
เมือ่ ขับรถในพืน้ ทีท่ ใี่ ช้เกลือโรยถนน หรือสารทีม่ ฤี ทธิ์
กัดกร่อนอืน่ ๆ ให้ตรวจสอบการหล่อลืน่ บ่อย ๆ
ไฟส่องสว่าง* :
ท�ำความสะอาดไฟหน้าเป็นประจ�ำ ให้แน่ใจว่าไฟหน้า ไฟ
เบรก ไฟท้าย ไฟเลีย้ ว และไฟอืน่ ๆ ท�ำงานปกติและได้ตดิ
ตัง้ อย่างแน่นหนาแล้ว และตรวจสอบมุมระดับไฟหน้า
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ยาง* :
ตรวจสอบความดันลมยางด้วยเกจวัดบ่อยๆ และทุกครัง้
ก่อนเดินทางไกล ปรับแรงดันลมยางทุกเส้นรวมทัง้ ยาง
อะไหล่ตามแรงดันทีก่ ำ� หนด ตรวจหาความเสียหาย รอย
ฉีกขาด หรือการสึกหรอผิดปกติอย่างละเอียด

ศูนย์ลอ้ และการถ่วงล้อ :
ถ้าหากพบว่าล้อหมุนไปทางด้านข้างในขณะทีข่ บั รถบน
ถนนราบหรือถนนไต่ระดับ หรือถ้าพบล้อสึกหรอผิดปกติ
จ�ำเป็นต้องท�ำการตัง้ ศูนย์ลอ้ ถ้าพวงมาลัยหรือเบาะนัง่ สัน่
ขณะทีข่ บั ในความเร็วปกติ จ�ำเป็นต้องท�ำการถ่วงล้อ

การสลับยาง*:
ในกรณีของรถขับเคลือ่ นสองล้อ (2WD) และยางล้อหน้า
& หลังมีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุกๆ 10,000 กม.
(6,000 ไมล์) ล้อทีม่ สี ญั ลักษณ์ตวั ชีน้ ำ� ทาง จะสลับกันได้
เฉพาะล้อหน้ากับล้อหลังเท่านัน้ หลังจากสลับยาง ให้แน่ใจ
ว่าสัญลักษณ์ได้ชไี้ ปยังทิศทางทีล่ อ้ หมุน
ในกรณีของรถขับเคลือ่ นสีล่ อ้ (4WD) และยางล้อหน้า &
หลังมีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุกๆ 5,000 กม. (3,000
ไมล์) ล้อทีม่ สี ญั ลักษณ์ตวั ชีน้ ำ� ทาง จะสลับกันได้เฉพาะ
ล้อหน้ากับล้อหลังเท่านัน้ หลังจากสลับยาง ให้แน่ใจว่า
สัญลักษณ์ได้ชไี้ ปยังทิศทางทีล่ อ้ หมุน
ในกรณีทล่ี อ้ หน้าขนาดไม่เท่ากับล้อหลัง จะไม่สามารถ
สลับล้อได้
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต่างกัน
ตามนิสยั การขับขีข่ องคุณและสภาพพืน้ ผิวถนน
ส่วนประกอบตัวส่งสัญญาณระบบตรวจสอบแรงดันลม
ยาง (TPMS) (ถ้ามีตดิ ตัง้ ) :
เมือ่ ท�ำการเปลีย่ นล้อทีส่ กึ หรอหรือเสือ่ มสภาพ ให้เปลีย่ น
ซีลลูกยางยึดตัวส่งสัญญาณ TPMS แกนลิน้ จุบ๊ ยาง และฝา
ปิดด้วย

กระจกบังลม :
ท�ำความสะอาดกระจกบังลมเป็นประจ�ำ ตรวจสอบกระจก
บังลมอย่างน้อยทุกหกเดือน เพือ่ หารอยแตกหรือความเสีย
หายอืน่ ๆ ซ่อมแซมถ้าจ�ำเป็น
ใบปัดน�้ำฝน*:
ตรวจหารอยแตกหรือสึกหรอ ถ้าปัดน�ำ้ ฝนได้ไม่ดี
ภายในรถยนต์
สิง่ ทีต่ อ้ งบ�ำรุงรักษาทีแ่ สดงไว้นคี้ วรได้รบั การตรวจสอบ
เป็นประจ�ำ เช่น เมือ่ ท�ำการตรวจสอบตามระยะเวลาที่
ก�ำหนด เมือ่ ท�ำความสะอาดรถยนต์ เป็นต้น
คันเร่ง :
ตรวจสอบคันเร่งว่าสามารถท�ำงานได้อย่างราบรืน่ และให้
แน่ใจว่าคันเร่งไม่ตดิ ขัดหรือต้องออกแรงมากผิดปกติ วาง
พรมปูพนื้ ให้หา่ งจากแป้น
แป้นเบรก* :
ตรวจสอบแป้นว่าสามารถท�ำงานได้อย่างราบรืน่

ให้แน่ใจว่ามีระยะห่างจากแผ่นรองปูพนื้ ทีเ่ หมาะสมเมือ่
เหยียบจนสุด ตรวจสอบการท�ำงานของหม้อลมเบรก ให้
แน่ใจว่าได้วางพรมปูพนื้ ห่างจากแป้น
เบรกมือ* :
หมัน่ ตรวจสอบการท�ำงานของเบรกมือ ตรวจสอบว่าคัน
เบรกมือ (ถ้ามีตดิ ตัง้ ) หรือแป้นเบรก (ถ้ามีตดิ ตัง้ ) มีระยะ
การเคลือ่ นทีท่ เี่ หมาะสม ให้แน่ใจว่ารถยนต์ได้จอดพักบน
เนินเขาอย่างปลอดภัยเมือ่ ใช้เบรกมือเพียงอย่างเดียว
เข็มขัดนิรภัย :
ตรวจสอบว่าส่วนประกอบทัง้ หมดของระบบเข็มขัดนิรภัย
(ตัวอย่างเช่น หัวเข็มขัด ลิน้ เข็มขัด ตัวปรับตัง้ และชุดดึง
กลับ) ท�ำงานปกติ ราบรืน่ และยึดแน่น ตรวจสอบสาย
เข็มขัดเพือ่ หารอยฉีกขาด เป็นลุย่ ฝอย สึกหรอหรือเสียหาย
พวงมาลัย :
ตรวจหาความเปลีย่ นแปลงของสภาวะการบังคับเลีย้ ว เช่น
ระยะทีห่ ลวมมากเกินไป บังคับเลีย้ วได้ยาก หรือเสียงผิด
ปกติ
ไฟเตือนและเสียงเตือน :
ให้แน่ใจว่าไฟเตือนและเสียงเตือนทัง้ หมดท�ำงานเป็นปกติ
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ไล่ฝา้ กระจกบังลม :
ตรวจสอบว่ามีอากาศไหลออกมาจากช่องไล่ฝา้ ในปริมาณ
ที่พอเหมาะเมื่อเปิดระบบท�ำความร้อนหรือระบบปรับ
อากาศ

ระดับน�้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์* :
ตรวจสอบระดับน�ำ้ หล่อเย็นเมือ่ เครือ่ งยนต์เย็น ให้แน่ใจว่า
ระดับน�ำ้ หล่อเย็นอยูร่ ะหว่างขีด “MAX” และ “MIN” บน
กระปุก

ทีป่ ดั น�ำ้ ฝนและฉีดน�ำ้ ล้างกระจก* :
สายพานเครือ่ งยนต์* :
ตรวจสอบว่าใบปัดน�ำ้ ฝนและถังฉีดน�ำ้ ล้างกระจกท�ำงาน ให้แน่ใจว่าสายพานไม่ลยุ่ สึกหรอ แตก หรือ มีนำ�้ มัน
เป็นปกติ และใบปัดน�ำ้ ฝนไม่ลากเป็นรอยเส้น
ระดับน�ำ้ มันเครือ่ ง* :
ใต้กระโปรงรถและตัวถังรถ
ตรวจสอบระดับหลังจากจอดรถบนพืน้ ราบ
และดับ
สิง่ ทีต่ อ้ งบ�ำรุงรักษาทีแ่ สดงไว้นคี้ วรได้รบั การตรวจสอบ เครือ่ งยนต์
เป็นระยะๆ (ตัวอย่างเช่น ทุกครัง้ ทีต่ รวจสอบน�ำ้ มันเครือ่ ง
หรือเติมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง)
การรัว่ ของของเหลวต่างๆ :
ตรวจสอบใต้ท้องรถเพื่อหาการรั่วของน�้ำมันเชื้อเพลิง
แบตเตอรี*่ :
น�ำ้ มันเครือ่ ง หรือของเหลวอืน่ ๆ หลังจากจอดรถทิง้ ไว้สกั
ยกเว้นรุน่ ทีใ่ ช้แบตเตอรีแ่ บบไม่ตอ้ งดูแลรักษา ตรวจสอบ พัก น�ำ้ ทีห่ ยดจากระบบปรับอากาศหลังจากใช้งานเป็นเรือ่ ง
ระดับน�ำ้ ในแต่ละเซลล์ ควรอยูร่ ะหว่างเส้น “UPPER” และ ปกติ ถ้าพบว่ามีการรัว่ หรือมีไอน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงระเหยออก
“LOWER”รถทีใ่ ช้งานทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู หรือใช้งานหนักต้องไ มาชัดเจน ให้ตรวจหาสาเหตุและท�ำการแก้ไขทันที
ด้รบั การตรวจสอบระดับน�ำ้ กรดแบตเตอรีบ่ อ่ ยครัง้ ขึน้
สายและระดับน�ำ้ มันพวงมาลัยพาวเวอร์ :
ระดับน�ำ้ มันเบรก (และคลัตช์)* :
ตรวจสอบระดับเมือ่ น�ำ้ มันเย็นหลังจากดับเครือ่ งยนต์แล้ว
ส�ำหรับรุน่ เกียร์ธรรมดา (MT) ให้แน่ใจว่าระดับน�ำ้ มันเบรก ตรวจสอบสายพวงมาลัยว่าได้ตดิ ตัง้ อย่างเหมาะสม รัว่ หรือ
และน�ำ้ มันคลัตช์อยูร่ ะหว่างขีด “MAX” และ “MIN” บน แตกหรือไม่ เป็นต้น
กระปุก
ยกเว้นรุน่ เกียร์ธรรมดา (MT) ให้แน่ใจว่าระดับน�ำ้ มันเบรก น�ำ้ ล้างกระจกบังลม* :
ตรวจสอบว่ามีนำ�้ ในปริมาณทีเ่ พียงพอต่อการใช้งานในถัง
อยูร่ ะหว่างขีด “MAX”และ “MIN” บนกระปุก
พัก

ข้อควรระวังในการบ�ำรุงรักษา

เมือ่ ท�ำการตรวจสอบหรือบ�ำรุงรักษาใดๆ กับรถของคุณ
ให้ระมัดระวังเสมอ เพือ่ ป้องกันการบาดเจ็บร้ายแรงจาก
อุบตั เิ หตุหรือความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับรถคุณ ต่อไปนี้
เป็นข้อควรระวัง :ทัว่ ไปซึง่ ควรเอาใจใส่เป็นพิเศษ
ค�ำเตือน :
•• จอดรถบนพืน้ ราบ เข้าเบรกจอดรถ (เบรกมือ) ให้มาก
พอ และกัน้ ล้อเพือ่ ป้องกันรถไหล เลือ่ นคันเกียร์ไปที่
ต�ำแหน่ง “P” (จอด) (รุน่ AT) หรือต�ำแหน่ง “N” (ว่าง)
(รุน่ MT)
•• ให้แน่ใจว่าสวิตช์กญ
ุ แจอยูใ่ นต�ำแหน่ง “OFF” หรือ
“LOCK” เมือ่ ท�ำการซ่อมแซมหรือเปลีย่ นชิน้ ส่วนใดๆ
•• ห้ามท�ำงานใด ๆ ใต้กระโปรงรถในขณะทีเ่ ครือ่ งยนต์ยงั
ร้อนอยู่ ดับเครือ่ งยนต์และรอจนกระทัง่ เครือ่ งยนต์เย็น
ลงทุกครัง้
•• ถ้าต้องท�ำงานโดยทีเ่ ครือ่ งยนต์ตดิ อยู่ ให้นำ� มือ เสือ้ ผ้า
ผม และเครือ่ งมือออกห่างจากพัดลม สายพาน และชิน้
ส่วนอืน่ ๆ ทีก่ ำ� ลังหมุน
•• แนะน�ำให้รดั หรือถอดเสือ้ ผ้าทีห่ ลวมและเครือ่ งประดับ
ต่างๆ ออก เช่น แหวน นาฬิกา ฯลฯ ก่อนท�ำงานกับรถ
•• ถ้าต้องติดเครือ่ งยนต์ในพืน้ ทีจ่ ำ� กัด เช่น โรงรถ ให้แน่ใจ
ว่ามีการระบายก๊าซไอเสียออกไปได้ดี
•• ห้ามมุดเข้าใต้ทอ้ งรถขณะทีย่ กรถขึน้ ด้วยแม่แรงเพียง
อย่างเดียว ถ้าจ�ำเป็นต้องท�ำงานใต้ทอ้ งรถให้ใช้ตงั้ นิรภัย
ค�ำ้ เอาไว้
•• ระวังไม่ให้บหุ รี่ เปลวไฟ และประกายไฟอยูใ่ กล้กบั
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••
••

••

น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและแบตเตอรี่
ห้ า มต่ อ หรื อ ปลดแบตเตอรี่ ห รื อ ขั้ ว ต่ อ ชิ้ น ส่ ว น
ทรานซิสเตอร์ ขณะสวิตช์กญ
ุ แจอยูใ่ นต�ำแหน่ง “ON”
ในรถรุน่ เครือ่ งยนต์เบนซินทีม่ รี ะบบหัวฉีดมัลติพอร์ต
(MFI) กรองน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและท่อทางน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ควรได้รบั การบริการโดยศูนย์บริการนิสสัน เนือ่ งจาก
ท่อทางน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงมีความดันสูง
แม้วา่ จะดับ
เครือ่ งยนต์ไปแล้วก็ตาม
รถของคุณได้รับการติดตั้งพัดลมระบายความร้อน
อัตโนมัติ พัดลมอาจท�ำงานได้ทกุ เวลาโดยไม่มกี าร
เตือน แม้วา่ สวิตช์กญ
ุ แจอยูใ่ นต�ำแหน่ง “OFF” และ
เครือ่ งยนต์ไม่ได้ทำ� งาน เพือ่ หลีกเลีย่ งไม่ให้เกิดการบาด
เจ็บ ให้ถอดสายขัว้ ลบของแบตเตอรีอ่ อกทุกครัง้ ก่อน
ท�ำงานใกล้กบั พัดลม
ใส่แว่นตานิรภัยทุกครัง้ ทีท่ ำ� งานกับรถ
ห้ามปลดขั้วต่อชุดสายไฟของชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับเกียร์หรือเครือ่ งยนต์ออก ขณะสวิตช์กญ
ุ แจอยูใ่ น
ต�ำแหน่ง “ON”
หลีกเลีย่ งการสัมผัสกับน�ำ้ มันเครือ่ งและน�ำ้ หล่อเย็นที่
ใช้แล้วการก�ำจัดน�ำ้ มันเครือ่ ง น�ำ้ หล่อเย็นเครือ่ งยนต์
และ/หรือของเหลวทีใ่ ช้ในรถยนต์อย่างไม่ถกู ต้องจะ
เป็นการท�ำลายสิง่ แวดล้อม ให้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด
ท้องถิน่ ในการก�ำจัดของเหลวทีใ่ ช้ในรถยนต์เสมอ

ท�ำงานหรือการปล่อยไอเสียทีม่ ากเกินไป และส่งผลถึงการ
คุม้ ครองจากการรับประกันรถ ถ้ามีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการให้
บริการใด ๆ ควรให้ศนู ย์บริการนิสสันด�ำเนินการแทน

ฝาปิดห้องเครื่องยนต์

เมื่อท�ำงานกับห้องเครื่องยนต์
ให้เปิดฝาปิดห้อง
••
เครื่องยนต์ออก
••
ฝาปิดห้องเครื่องยนต์ติดอยู่ใต้เบาะนั่งซ้ายด้านหน้า
1. ถอดท่อกั้น (ถ้ามีติดตั้งส�ำหรับรุ่นที่ใช้ในฮ่องกง)
(โปรดดูที่“ท่อกั้น”(ถ้ามีติดตั้งส�ำหรับรุ่นที่ใช้ใน
••
ฮ่องกง)(หน้า 2 -26))
2. เลื่อนเบาะซ้ายด้านหน้าไปยังต�ำแหน่งหลังสุด (ถ้ามี
ติดตั้ง) (โปรดดูที่ “เบาะนั่งด้านหน้า” (หน้า 1-2) )
3. เลื่อนพนักพิงไปด้านหน้า หรือด้านหลัง โดยการ
ดึงคันปรับเบาะขึ้น เพื่อให้เบาะนั่งไม่สัมผัสโดน
หลังคาและถังดับเพลิง (ถ้าติดตั้ง) เมื่อท�ำการเปิดฝา
บทที่ “8. การซ่อมบ�ำรุงและการดูแลรักษารถด้วยตนเอง”
ปิด (โปรดดูที่ “เบาะนั่งด้านหน้า” (หน้า 1-2)
นี้จะมีค�ำแนะน�ำเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เจ้าของรถจะ
สามารถท�ำเองได้งา่ ยควรระลึกไว้วา่ การให้บริการทีไ่ ม่ถกู
ส�ำหรับการเอนพนักพิง)
ต้องและไม่สมบูรณ์อาจท�ำให้เกิดความยากล�ำบาก ในการ
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4. เปิดฝาปิด ① ที่บริเวณเบาะนั่งซ้ายด้านหน้าตาม
ภาพที่แสดง
5. คลายคลิ๊ป ② ที่บริเวณเบาะนั่งซ้ายด้านหน้าตาม
ภาพที่แสดง
6. ดึงฝาปิดขึ้นด้วยคัน ③
7. จากนั้น เกี่ยวสายรัด ④ เข้ากับตะขอบนฝาปิด
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จุดที่ตรวจสอบในห้องเครื่องยนต์
เครื่องยนต์รุ่น QR20DE/QR25DE

JVC0279X

1.
2.
3.
4.
5.

กรองอากาศ
ฝาปิดช่องเติมน�้ำมันเครื่อง
ก้านวัดระดับน�้ำมันเครื่อง
กล่องฟิวส์/สายฟิวส์
แบตเตอรี่

6.
7.
8.
9.

กระปุกน�้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์
ฝาหม้อน�้ำ
ถังพักน�้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
สายพาน
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ระบบหล่อเย็นเครือ่ งยนต์

เครือ่ งยนต์รนุ่ YD25DDTi

ค�ำเตือน :
•• ห้ามเปิดฝาปิดหม้อน�ำ้ เมือ่ เครือ่ งยนต์ยงั ร้อนอยู่ อาจ
ท�ำให้เกิดการไหม้พองอย่างรุนแรงเนือ่ งจากของเหลว
ความดันสูงพุง่ ออกจากหม้อน�ำ้
รอจนกระทัง่
เครือ่ งยนต์และหม้อน�ำ้ เย็นลง
•• น�้ ำ หล่ อ เย็ น เครื่ อ งยนต์ มี พิ ษ และควรเก็ บ อย่ า ง
ระมัดระวังในภาชนะทีม่ กี ารท�ำเครือ่ งหมายและวางให้
ไกลมือเด็ก
ระบบระบายความร้อนเครือ่ งยนต์ ได้รบั การเติมสารหล่อ
เย็นคุณภาพสูง ซึง่ ใช้ได้ตลอดทัง้ ปีมาจากโรงงาน จะมี
ส่วนผสมของสารยับยัง้ สนิมและการกัดกร่อน ดังนัน้ จึง
ไม่จำ� เป็นต้องเติมสารเพิม่ คุณภาพลงในระบบระบายความ
ร้อนเพิม่ เติมอีก

JVM0124X

1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรองอากาศ
ปั้มเลี้ยง
กรองน�้ำมันเชื้อเพลิง
ก้านวัดระดับน�้ำมันเครื่อง
ฝาปิดช่องเติมน�้ำมันเครื่อง
แบตเตอรี่

7. กล่องฟิวส์/สายฟิวส์
8. กระปุกน�้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์
9. ฝาหม้อน�้ำ
10. ถังพักน�้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
11. สายพาน

ข้อควรระวัง :
•• ไม่ควรใช้สารเติมแต่งใดๆกับระบบระบายความร้อน
เช่น ซีลหม้อน�ำ้ สารเติมแต่งนัน้ อาจจะไปอุดตันระบบ
ระบายความร้อนและท�ำให้เครือ่ งยนต์, เกียร์ และ/หรือ
ระบบระบายความร้อนเสียหาย
•• เมือ่ เติมหรือเปลีย่ นน�ำ้ หล่อเย็น ให้แน่ใจว่าได้ใช้นำ�้
หล่อเย็นเครือ่ งยนต์แท้ของนิสสัน หรือทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เทียบเท่าในอัตราส่วนผสมทีเ่ หมาะสม ตัวอย่างของ
อัตราส่วนผสมทีเ่ หมาะสมของน�ำ้ หล่อเย็นและน�ำ้ จะ
แสดงอยูด่ า้ นล่าง:
การซ่อมบ�ำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-7
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อุณหภูมิ
ภายนอกลด
ลงถึง

น�้ำหล่อเย็น
เครื่องยนต์ (เข้มข้น)

น�้ำสกัดแร่ธาตุออก
หรือน�้ำบริสุทธิ์

C

F

- 15

5

30%

70%

- 35

- 30

50%

50%

ใช้ น�้ ำ หล่ อ เย็ น แท้ ข องนิ ส สั น หรื อ ที่ มี คุ ณ ภาพเที ย บ
เท่า น�ำ้ หล่อเย็นแท้ของนิสสันเป็นน�ำ้ หล่อเย็นชนิดผสม
(อัตราส่วนผสม 50%)
การใช้น�้ำหล่อเย็นชนิดอื่นอาจท�ำให้ระบบระบายความ
ร้อนเครือ่ งยนต์เสียหาย
หม้อน�ำ้ มีฝาปิดทีร่ กั ษาความดัน
เพือ่ ป้องกันไม่ให้
เครือ่ งยนต์เสียหาย ให้ใช้เฉพาะฝาปิดหม้อน�ำ้ แท้ของนิส
สันหรือเทียบเท่าเท่านัน้ เมือ่ ต้องท�ำการเปลีย่ น

การตรวจสอบระดับน�ำ้ หล่อเย็น

SDI2143

เครื่องยนต์ตรวจสอบระดับน�้ำหล่อเย็นในถังพักเมื่อ
เครือ่ งยนต์เย็น ถ้าระดับน�ำ้ หล่อเย็นอยูต่ ำ�่ กว่าระดับ MIN
8-8 การซ่อมบ�ำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง
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①ให้เติมน�ำ้ หล่อเย็นจนถึงระดับ MAX ② ถ้าถังพัก น�้ำมันเครื่อง
ไม่มนี ำ�้ เลย ให้ตรวจสอบระดับน�ำ้ หล่อเย็นในหม้อน�ำ้ เมือ่
เครือ่ งยนต์เย็น ถ้าในหม้อน�ำ้ มีนำ�้ หล่อเย็นไม่เพียงพอ ให้ การตรวจสอบระดับน�้ำมันเครื่อง
เติมน�ำ้ หล่อเย็นลงในหม้อน�ำ้ จนถึงปากช่องเติมทีอ่ ยูเ่ หนือ
ปากท่อด้านบนของหม้อน�ำ้ และให้เติมลงในถังพักจนถึง
ระดับ MAX ② หลังจากเติมน�ำ้ หล่อเย็นเครือ่ งยนต์เสร็จ
แล้ว ปิดฝาปิดให้แน่นหนา
ถ้าพบว่าต้องเติมน�ำ้ หล่อเย็นในระบบหล่อเย็นบ่อยครัง้
ให้นำ� รถไปตรวจสอบทีศ่ นู ย์บริการนิสสัน

การเปลี่ยนน�้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

ถ้าจ�ำเป็นต้องเปลีย่ น ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการนิสสัน
การซ่อมแซมใหญ่ระบบหล่อเย็นเครือ่ งยนต์ ควรด�ำเนิน
การโดยศูนย์บริการนิสสัน ขัน้ ตอนการให้บริการสามารถ
หาได้ในคูม่ อื การบริการของนิสสันการให้บริการทีไ่ ม่ถกู
ต้องจะท�ำให้ประสิทธิภาพของระบบท�ำความร้อนลดลง
และท�ำให้เครือ่ งยนต์รอ้ นจัด
ค�ำเตือน :
•• เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลวก ห้ามเปลี่ยนน�้ำหล่อเย็น
เครื่องยนต์เมื่อเครื่องยนต์ก�ำลังร้อน
•• ห้ามเปิดฝาปิดหม้อน�้ำ หรือฝาปิดถังพักน�้ำหล่อเย็น
เมื่อเครื่องยนต์ยังร้อนอยู่ อาจท�ำให้เกิดการไหม้
พองอย่างรุนแรงเนื่องจากของเหลวความดันสูงพุ่ง
ออกจากหม้อน�้ำ
•• หลีกเลี่ยงการสัมผัสน�้ำหล่อเย็นที่ใช้แล้วโดยตรง ถ้า
สัมผัสผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยสบู่หรือน�้ำยาล้างมือ
ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
•• เก็บน�้ำหล่อเย็นให้พ้นจากเด็กและสัตว์เลี้ยง
น�้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ที่ถ่ายออกมาต้องได้รับการก�ำจัด
อย่างถูกต้อง ตรวจสอบข้อก�ำหนดท้องถิน่

SDI1993

1. จอดรถบนพืน้ ราบ เข้าเบรกมือไว้
2. สตาร์ ท เครื่ อ งยนต์ แ ละอุ ่ น เครื่ อ งยนต์ จ นกระทั่ ง
อุ ณ หภู มิ เ ครื่ อ งยนต์ ขึ้ น ถึ ง อุ ณ หภู มิ ท� ำ งานปกติ
(ประมาณ 5 นาที)
3. ดับเครือ่ งยนต์
4. รออย่างน้อย 10 นาที เพือ่ ให้นำ�้ มันเครือ่ งไหลกลับไป
ยังอ่างน�ำ้ มัน
5. ดึงก้านวัดระดับออกแล้วเช็ดท�ำความสะอาด
6. สอดก้านวัดระดับเข้าไปใหม่อกี ครัง้
7. ดึงก้านวัดออกแล้วตรวจสอบระดับน�ำ้ มัน
ควรอยู่
ภายในช่วง Ⓒ
8. ถ้าระดับน�ำ้ มันเครือ่ งต�ำ่ กว่า Ⓐ, ให้เปิดฝาช่องเติม
น�ำ้ มันเครือ่ งแล้วเติมน�ำ้ มันเครือ่ งทีแ่ นะน�ำลงในช่อง
เติม ห้ามเติมเกิน Ⓑ
ขณะเติมน�้ำมันเครื่อง ห้ามถอดก้านวัดระดับ
9. ตรวจสอบระดับน�้ำมันบนก้านวัดระดับ
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การเปลี่ยนน�้ำมันเครื่อง
ข้อควรระวัง :
ควรตรวจสอบระดับน�้ำมันเป็นประจ�ำ
การใช้งาน
รถยนต์ในขณะที่มีน�้ำมันเครื่องไม่เพียงพอ อาจท�ำให้
เครื่องยนต์ได้รับความเสียหาย และความเสียหายดัง
กล่าวไม่ครอบคลุมในเงื่อนไขการรับประกัน
เป็นเรื่องปกติที่จะมีการเติมน�้ำมันเครื่องในระหว่าง
ช่วงเวลาที่ต้องเข้ารับการบ�ำรุงรักษา หรือในช่วงรันอิน
โดยขึ้นอยู่กับความมรุนแรงในการใช้งาน
การเปลี่ยนน�้ำมันเครื่องและกรองน�้ำมันเครื่อง

ค�ำเตือน :
•• น�้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกมาต้องได้รับการก�ำจัดอย่าง
ถูกต้อง
ห้ามเทหรือทิ้งน�้ำมันเครื่องลงบนพื้น,
คลอง, แม่น�้ำ ฯลฯ แต่ควรได้รับการก�ำจัดในสถาน
ที่ก�ำจัดที่เหมาะสม
ขอแนะน�ำให้เปลี่ยนน�้ำมัน
เครื่องที่ศูนย์บริการนิสสันทุกครั้ง
•• เนื่องจากน�้ำมันเครื่องอาจจะร้อน ระวังไม่ให้ลวก
โดนตัวคุณเอง
•• การสัมผัสกับน�้ำมันเครื่องใช้แล้วบ่อยๆ และเป็น
เวลานานอาจท�ำให้เกิดมะเร็งผิวหนัง
•• หลีกเลี่ยงการสัมผัสน�้ำมันเครื่องโดยตรง ถ้ามีการ
สัมผัส ให้ล้างออกด้วยสบู่หรือน�้ำยาล้างมือและน�้ำ
มากๆ ให้ทั่วโดยเร็วที่สุด
•• เก็ บ น�้ ำ มั น เครื่ อ งที่ ใ ช้ แ ล้ ว ในภาชนะที่ มี ก ารท� ำ
เครื่องหมายและวางให้พ้นมือเด็ก

1.
2.
3.
4.

5. วางอ่างรองน�้ำมันขนาดใหญ่ไว้ใต้ปลั๊กถ่าย
6. ถอดปลัก๊ ถ่าย ① ด้วยประแจเปิดฝาปิดช่องเติม
น�้ำมันเครื่อง
7. เปิดฝาปิดช่องเติมน�้ำมันเครื่อง②และถ่ายน�้ำมัน
เครื่องออกจนหมด
ถ้าต้องเปลี่ยนกรองน�้ำมันเครื่อง ให้ถอดและเปลี่ยน
ในช่วงนี้ (โปรดดูที่ 8-10 "การเปลี่ยนน�้ำมันเครื่อง
และกรองน�้ำมันเครื่อง" )
8. ท�ำความสะอาดและติดตั้งปลั๊กถ่ายและแหวนรอง
SDI2164
ตัวใหม่กลับเข้าไป ขันปลั๊กถ่ายให้แน่นด้วยประแจ
เครื่องยนต์ QR20/25DE
ห้ามใช้แรงมากเกินไป
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�้ำมันตามชนิดและปริมาณที่แนะน�ำ (โปรดดูที่
JVM0146X
"น�้ำมันเชื้อเพลิง/น�้ำมันหล่อลื่นและปริมาณความจุ
เครื่องยนต์ YD25DDTi
ที่แนะน�ำ" (หน้า 9-2))
จอดรถบนพื้นราบ เข้าเบรกมือไว้
ขณะเติมน�้ำมันเครื่อง ห้ามถอดก้านวัดระดับ
สตาร์ ท เครื่ อ งยนต์ แ ละอุ ่ น เครื่ อ งยนต์ จ นกระทั่ ง 10. ปิดฝาปิดช่องเติมน�้ำมันเครื่องให้แน่น
อุ ณ หภู มิ เ ครื่ อ งยนต์ ขึ้ น ถึ ง อุ ณ หภู มิ ท� ำ งานปกติ 11. สตาร์ทเครื่องยนต์
(ประมาณ 5 นาที)
12. ตรวจสอบปลั๊กถ่ายหารอยรั่ว
ดับเครื่องยนต์
13. ตรวจสอบระดับน�้ำมันเครื่องตามขั้นตอนที่เหมาะ
รออย่างน้อย 10 นาที เพื่อให้น�้ำมันเครื่องไหลกลับ
สม (โปรดดูที่ "การตรวจสอบระดับน�้ำมันเครื่อง"
ไปยังอ่างน�้ำมัน
(หน้า 8-8))
การซ่อมบ�ำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง 8-9

8.indd 9

21/3/2556 18:24:10

การเปลีย่ นกรองน�ำ้ มันเครือ่ ง
รุน่ เครือ่ งยนต์ QR20/25DE :

SDI2165

เครือ่ งยนต์ QR20/25DE

1. จอดรถบนพืน้ ราบ เข้าเบรกมือไว้
2. ดับเครือ่ งยนต์
3. ถ่ายน�ำ้ มันเครือ่ งตามขัน้ ตอนการถ่ายทีถ่ กู ต้อง (โปรดดู
ที่ "การเปลีย่ นน�ำ้ มันเครือ่ ง" (หน้า 8-9 ))
4. คลายกรองน�ำ้ มันเครือ่ ง ด้วยประแจกรองน�ำ้ มันเครือ่ ง
อาจต้องใช้ประแจส�ำหรับฝาปิดชนิดพิเศษขึน้ อยูก่ บั รุน่
เครือ่ งยนต์ ติดต่อศูนย์บริการนิสสันส�ำหรับข้อมูลเพิม่
เติม
5. ใช้มอื หมุนกรองน�ำ้ มันเครือ่ งออก
6. เช็ดฐานหน้าแปลนยึดกรองน�้ำมันเครื่องด้วยผ้าที่
สะอาดให้แน่ใจว่าได้ขจัดปะเก็นเก่าทีต่ กค้างบนผิว
ออกจนหมด
7. ทาน�ำ้ มันเครือ่ งใหม่บนปะเก็นของกรองน�ำ้ มันเครือ่ ง
ลูกใหม่

8. หมุนกรองน�ำ้ มันเครือ่ งจนรูสกึ ว่ามีแรงต้าน แล้วขัน
เพิม่ ไปอีก 2/3 รอบเพือ่ ให้กรองน�ำ้ มันเครือ่ งแน่น
ค่าแรงขันกรองน�ำ้ มันเครือ่ ง:
15 ถึง 20 N•m
(1.5 ถึง 2.0 kg-m, 11 ถึง 15 ft-lb)
9. เติมน�ำ้ มันเครือ่ ง (โปรดดูท"่ี การเปลีย่ นน�ำ้ มันเครือ่ ง"
(หน้า 8 - 9))
1.0 สตาร์ทเครือ่ งยนต์ และตรวจสอบหารอยรัว่ รอบ ๆ
กรองน�ำ้ มันเครือ่ ง ซ่อมแซมตามจ�ำเป็น
11. ดับเครือ่ งยนต์ และรอสักครู่
12. ตรวจสอบระดับน�ำ้ มันเครือ่ งตามขัน้ ตอนทีเ่ หมาะสม
(โปรดดูท"ี่ การตรวจสอบระดับน�ำ้ มันเครือ่ ง"(หน้า 8-8
))

เครือ่ งยนต์รนุ่ YD25DDTi :

JVX0157X

ตัวอย่าง (รุน่ ทีต่ ดิ ตัง้ ประตูเลือ่ น)

1. จอดรถบนพื้นราบ เข้าเบรกมือไว้
2. ดับเครื่องยนต์ และรออย่างน้อย 10 นาที
3. เปิดฝาปิด ① ตรงหลังของเบาะนั่งขวาด้านหน้า
ตามภาพที่แสดง
4. เปิดฝาปิดช่องส�ำหรับให้บริการ ②
5. ถอด กรองน�้ำมันเครื่อง ③ ออกโดยใช้มือหมุน

8-10 การซ่อมบ�ำรุงและการดูแลรักษาด้วยตนเอง
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หมายเหตุ :
ระวังไม่ให้นำ�้ มันลวกโดยตัวเอง น�ำ้ มันเครือ่ งอาจจะยังร้อน
อยู่

ของเสีย
กรองน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
กฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับมลพิษทางสิง่ แวดล้อมแตกต่างกัน
ไปในแต่ละประเทศ

6. น�ำวัตถุแปลกปลอมออกจากแท่นยึดกรองน�ำ้ มันเครือ่ ง
ให้หมด
7. ทาปะเก็นยางบนกรองน�ำ้ มันเครือ่ งตัวใหม่ดว้ ยน�ำ้ มัน
เครือ่ งบริสทุ ธิ์
8. ติดตั้งกรองน�้ำมันเครื่องเข้ากับแท่นยึดกรองน�้ำมัน
เครือ่ ง
ค่าแรงขัน:
16 ถึง 20 N•m
(1.6 ถึง 2.0 kg-m, 12 ถึง 15 ft-lb)
9. ใช้กา้ นวัดระดับน�ำ้ มันเครือ่ งวัดระดับน�ำ้ มัน และเติม
น�ำ้ มันเครือ่ ง ดูรายละเอียดที่ "น�ำ้ มันเครือ่ ง"(หน้า 8- 8)
10. สตาร์ทเครือ่ งยนต์ หลังจากอุน่ เครือ่ งยนต์ ให้แน่ใจว่า
ไม่มรี อยรัว่ รอบ ๆ ชุดกรองน�ำ้ มัน ซ่อมแซมตามจ�ำเป็น
11. ดับเครือ่ งยนต์ และรอสักครู่
12. ใช้กา้ นวัดระดับน�ำ้ มันเครือ่ งวัดระดับน�ำ้ มัน และเติม
น�ำ้ มันเครือ่ ง ดูรายละเอียดที่ "น�ำ้ มันเครือ่ ง"(หน้า 8- 8)

กรองน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงและกรองดักน�ำ้ (รุน่
เครือ่ งยนต์ดเี ซล)
การรัว่ ไหลของน�ำ้

ส�ำหรับช่วงระยะการบ�ำรุงรักษา โปรดดูทคี่ มู่ อื การบ�ำรุง
รักษาอีกเล่มทีแ่ ยกออกต่างหาก ถ้าไฟเตือนมีนำ�้ ในกรอง
เชือ้ เพลิง
สว่างขึน้ ขณะทีเ่ ครือ่ งยนต์ทำ� งาน อาจ
เป็นไปได้วา่ มีนำ�้ อยูใ่ นกรองเชือ้ เพลิง

ข้อควรระวัง :
•• น�ำ้ ทีถ่ า่ ยออกจากกรองเชือ้ เพลิงจะมีนำ�้ มันเชือ้ เพลิง
ปนอยูด่ ว้ ย เตรียมอ่างทีส่ ามารถจุนำ�้ ได้มากกว่าปริมาณ
ความจุของกรองเชือ้ เพลิง
•• น�ำ้ ทีถ่ า่ ยออกมาจะมีนำ�้ มันเชือ้ เพลิงปนอยูด่ ว้ ย ดังนัน้
JVX0163X
ระมัดระวังไม่ให้นำ้� มันโดนชิน้ ส่วนทีท่ ำ� มาจากยาง เช่น
ฉนวนแท่นยึดเครือ่ งยนต์
ถ่ายน�ำ้ ในกรองเชือ้ เพลิงตามภาพ
•• หากใช้แรงขันวาล์วถ่ายน�ำ้ ทีแ่ รงเกินไป อาจท�ำให้วาล์ว 1. เปิดฝาปิด ① ตรงหลังของเบาะนัง่ ขวาด้านหน้าตาม
ถ่ายน�ำ้ เสียหาย และเกิดการรัว่ ของน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ภาพทีแ่ สดง
การปกป้องสิง่ แวดล้อม
2. ถอดฝาปิด ②
การสร้างมลภาวะให้กบั ท่อระบายน�ำ้ แม่นำ�้ และดินเป็นสิง่ •• ห้ามใช้เครือ่ งมือใด ๆ ขันปลัก๊ ถ่าย
3. ต่อท่อถ่ายน�ำ้ ③ ทีเ่ หมาะสมเข้ากับวาล์วถ่ายน�ำ้ ④
ผิดกฏหมาย ให้ใช้สถานทีเ่ ก็บของเสียทีไ่ ด้รบั อนุญาต รวม
4. วางภาชนะ ⑤ ใต้กรองน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ถึงสถานทีเ่ หมาะสมกับสภาพท้องถิน่ และอูส่ ำ� หรับก�ำจัด
5. คลายวาล์วถ่ายน�ำ้ ④ โดยการหมุนไป 4 ถึง 5 รอบเพือ่
น�ำ้ มันและกรองน�ำ้ มันทีใ่ ช้แล้ว หากมีขอ้ สงสัย ติดต่อเจ้า
ถ่ายน�ำ้ เพือ่ ป้องกันการตกหล่น ห้ามคลายวาล์วถ่ายน�ำ้
หน้าทีท่ อ้ งถิน่ ส�ำหรับข้อแนะน�ำเพิม่ เติมเกีย่ วกับการก�ำจัด
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2. คลายสกรูยดึ ② และวาล์วถ่าย โดยการหมุนไป ③
4 ถึง 5 รอบเพือ่ ถ่ายน�ำ้ เพือ่ ป้องกันการตกหล่น ห้าม
คลายวาล์วถ่ายน�ำ้ มากเกินไป
3. หลังจากถ่ายน�ำ้ ออกจนหมดแล้ว ปิดวาล์วถ่ายน�ำ้ ③
และสกรูยดึ ②
4. ไล่ลมออกจากระบบเชือ้ เพลิง (โปรดดูที่ "การไล่ลม
ออกจากระบบเชือ้ เพลิง"(หน้า 8 - 12) )

กรองดักน�ำ้
มากเกินไป ถ้าน�ำ้ ถ่ายไม่คล่อง ให้กระตุน้ ปัม๊ เลีย้ ง⑥
6. หลังจากถ่ายน�ำ้ ออกจนหมดแล้ว ปิดวาล์วถ่ายน�ำ้ ④
7. ไล่ลมออกจากระบบเชือ้ เพลิง (โปรดดูที่ "การไล่ลม
ออกจากระบบเชือ้ เพลิง" หน้า 8-12))

การไล่ลมออกจากระบบเชือ้ เพลิง

SDI2089

JVM0159X

ปฎิบตั ติ ามขัน้ ตอนต่อไปนีเ้ พือ่ ถ่ายน�ำ้
1. วางภาชนะ ① ใต้วาล์วถ่าย

ไล่ลมออกจากระบบเชือ้ เพลิงหลังจากเติมน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
โดยการปฎิบตั สิ งิ่ ต่อไปนี:้
1. บีบปัม้ เลีย้ ง ① หลาย ๆ ครัง้ จนกระทัง่ รูส้ กึ ถึงแรงต้าน
จากนัน้ จึงหยุด
2. สตาร์ทเครือ่ งยนต์จนกระทัง่ ติด ห้ามสตาร์ทเครือ่ งยนต์
นานเกิน 15 วินาที
3. ถ้าสตาร์ทเครือ่ งยนต์ไม่ตดิ หยุดสตาร์ทเครือ่ งและท�ำ
ขัน้ ตอนที่ 1 ข้างต้นซ�ำ้ อีกครัง้
4. ถ้าเครือ่ งยนต์ทำ� งานไม่ราบรืน่ หลังจากสตาร์ทติดแล้ว
ให้เร่งเครือ่ ง 2 หรือ 3 ครัง้
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สายพาน

SDI1632

เครื่องยนต์ QR20DE และ QR25DE

1.ปั๊มน�้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์
2.ปั๊มน�้ำ
3.ไดชาร์จ
4.พูเลย์เพลาข้อเหวี่ยง
5.คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ (ถ้ามีติดตั้ง)
6.ตัวปรับความตึงอัตโนมัติ

1.ปั๊มน�้ำ
2.ตัวปรับความตึงอัตโนมัติ
3.พูเลย์เพลาข้อเหวี่ยง
4.ไดชาร์จ
5.คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ (ถ้ามีติดตั้ง)
ให้แน่ใจว่าสวิตช์กุญแจอยู่ที่ต�ำแหน่ง “OFF”ตรวจส
อบสายพานแต่ละเส้นด้วยตาเปล่าเพื่อดูการสึกหรอที่
ผิดปกติ รอยขาด เป็นลุ่ยฝอย หรือหลวม ตรวจสอบ
สภาพและความตึงเป็นประจ�ำ ถ้าสายพานอยู่ในสภาพ
แย่ หรือ หลวม ให้เปลี่ยน หรือ ปรับตั้งใหม่โดยศูนย์
บริการนิสสัน

หัวเทียน (รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน)
ค�ำเตือน :
ให้แน่ใจว่าได้ดับเครื่องยนต์ และเข้าเบรกจอดไว้แล้ว

JVM0141X

หัวเทียนชนิดเขี้ยวอิริเดียม

SDI2020

หัวเทียนชนิดเขี้ยวอิริเดียมไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อย
เท่ากับหัวเทียนแบบธรรมดา หัวเทียนแบบนี้ได้รับ
การออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหัวเทียน
แบบธรรมดา
ข้อควรระวัง :
•• ห้ามน�ำหัวเทียนชนิดเขี้ยวอิริเดียมกลับมาใช้ใหม่
โดยการท�ำความสะอาดหรือปรับระยะเขี้ยว
•• ให้เปลี่ยนใช้หัวเทียนชนิดเขี้ยวอิริเดียมที่แนะน�ำ
เท่านั้น

เปลี่ยนหัวเทียนตามบันทึกการบ�ำรุงรักษาที่แสดงใน
สมุดการบ�ำรุงรักษาที่ได้แยกไว้ต่างหากอีกเล่มนึง
ถ้าจ�ำเป็นต้องเปลี่ยน ให้ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

เครื่องยนต์ YD25DDTi
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เบรก
การตรวจสอบเบรกจอด
แบบแป้นเหยียบ

จากต�ำแหน่งปลดเบรก ดึงก้านเบรกมือออกอย่างช้า ๆ
และหนักแน่น ถ้าจ�ำนวนคลิ๊กไม่อยู่ในช่วงที่ก�ำหนด
ให้น�ำรถไปยังศูนย์บริการนิสสัน
9 ถึง 10 คลิ๊กภายใต้แรงดึง 196 N (20 kg, 44 lb)

ตรวจสอบแป้นเบรก

490 N (50 kg, 110 lb)
รุ่น AT:
95 มม. (3.74 นิ้ว) หรือมากกว่า
รุ่น MT:
85 มม. (3.35 นิ้ว) หรือมากกว่า

เสียงเตือนผ้าเบรกสึก

ผ้าเบรกดิสก์เบรกบนรถยนต์ของคุณจะมีเสียงเตือน
เมื่อใกล้หมด เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนผ้าดิสก์เบรก จะมี
SDI1391D
เสียงแหลมและดังเมื่อรถเคลื่อนที่ จะได้ยินเสียงดังไม่
จากต�ำแหน่งปล่อยเบรก เหยียบแป้นเบรกจอดอย่างช้า
ว่าจะเหยียบแป้นเบรกหรือไม่ก็ตาม ให้ตรวจสอบเบรก
ๆ และหนักแน่น ถ้าจ�ำนวนคลิ๊กไม่อยู่ในช่วงที่ก�ำหนด
โดยเร็วที่สุด ถ้าได้ยินเสียงเตือนผ้าเบรกสึก
ให้น�ำรถไปยังศูนย์บริการนิสสัน
ในสภาพการขับขี่หรือสภาพอากาศบางอย่าง อาจได้ยิน
8 ถึง 9 คลิ๊กภายใต้แรงเหยียบที่ 196 N (20 kg, 44 lb)
เสียงดังเอี๊ยดๆ เสียงแหลมดัง หรือเสียงอื่นๆ จากเบรก
JVM0155X
เป็นบางครั้ง เสียงดังจากเบรกบางครั้งที่เกิดขึ้นจากการ
แบบก้านเบรก
เบรกเบาๆ หรือปานกลางเป็นเรื่องปกติ และไม่ส่งผล
ค�ำเตือน :
ให้น�ำรถไปตรวจสอบระบบเบรกที่ศูนย์บริการนิสสัน ต่อการท�ำงานหรือประสิทธิภาพของระบบเบรก
ควรตรวจสอบระบบเบรกอย่ า งเหมาะสมตามระยะ
ถ้าความสูงของแป้นเบรกไม่กลับคืนสู่ต�ำแหน่งเดิม
เวลา ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่คู่มือการบ�ำรุงรักษาตาม
ติดเครื่องยนต์ ตรวจสอบระยะห่าง Ⓐ ระหว่างผิว ระยะอีกเล่มหนึ่ง
หน้าด้านบนของแป้นเหยียบและสัญลักษณ์รูปนูน Ⓑ
บนพื้นโลหะ ถ้าไม่อยู่ในระยะที่ระบุ ให้น�ำรถไปยัง
ศูนย์บริการนิสสัน
SDI1997
Ⓐ : แรงเหยียบ:
แบบก้านเบรก
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หม้อลมเบรก

ตรวจสอบการท�ำงานของหม้อลมเบรกดังต่อไปนี้:
1. ดับเครื่องยนต์ เหยียบและปล่อยแป้นเบรกหลาย ๆ
ครั้ง เมื่อการเคลื่อนที่ของแป้นเบรก (ระยะที่เคลื่อน
ตัว) ลดระยะลงหรือจนไม่แตกต่างกัน ให้ท�ำขั้น
ตอนต่อไป
2. ขณะที่เหยียบแป้นเบรก สตาร์ทเครื่องยนต์ความสูง
ของแป้นเบรกควรลดลงนิดนึง
3. เหยียบแป้นเบรกค้างไว้ แล้วดับเครื่อง เหยียบแป้น
เบรกค้างไว้นาน 30 วินาที ความสูงของแป้นเบรก
ไม่ควรจะเปลี่ยน
4. ให้เครื่องยนต์ท�ำงานเป็นเวลา 1 นาที โดยที่ไม่
เหยียบแป้นเบรก และดับเครื่องยนต์ เหยียบแป้น
เบรกหลายๆ ครั้ง ระยะทางที่แป้นเบรกเคลื่อนไป
จะค่อยๆ ลดลงขณะที่เหยียบแป้นเบรกแต่ละครั้ง
เนื่องจากสุญญากาศค่อยๆ ถูกปล่อยออกจากหม้อ
ลมเบรก
ถ้าเบรกท�ำงานไม่ปกติ ให้น�ำรถไปยังศูนย์บริการนิส
สันเพื่อตรวจสอบ

น�้ำมันเบรกและน�้ำมันคลัตช์ (ถ้ามีติดตั้ง)
ค�ำเตือน :
•• ใช้ น้� ำ มั น ใหม่ จ ากบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ป ิ ด สนิ ท เท่ า นั้ น
น�้ำมันเก่า คุณภาพต�่ำกว่ามาตรฐาน หรือน�้ำมันที่
มีสารปนเปื้อนอาจท�ำให้ระบบเบรกและคลัตช์เสีย
หายได้ การใช้น�้ำมันที่ไม่ถูกต้องจะท�ำให้ระบบ
เบรกเสี ย หายและส่ ง ผลต่ อ ความสามารถในการ
หยุดรถ
•• ท�ำความสะอาดฝาปิดช่องเติมน�้ำมันเบรกและน�้ำ
มันคลัตซ์ก่อนเปิด
•• น�้ำมันเบรกมีพิษและควรเก็บอย่างระมัดระวังไว้ใน
ภาชนะที่มีการท�ำเครื่องหมายและวางให้ไกลมือเด็ก

กระปุกน�้ำมันคลัตช์และเบรกอยู่บริเวณด้านข้างของ
แผงหน้าปัดด้านคนขับ
ตรวจสอบระดับน�้ำมันในกระปุก ถ้าน�้ำมันอยู่ต�่ำกว่า
ขีด MIN ②ไฟเตือนเบรกจะสว่างขึ้น เติมน�้ำมันเบรก
ให้ถึงขีด MAX ① (โปรดดูที่ "น�้ำมันเชื้อเพลิง/น�้ำมัน
หล่อลื่นและปริมาณความจุที่แนะน�ำ" ส�ำหรับชนิด
น�้ำมันที่แนะน�ำ (หน้า 9- 2))
ถ้าต้องเติมน�้ำมันบ่อยๆ ให้น�ำรถไปยังศูนย์บริการนิส
สันเพื่อตรวจสอบระบบอย่างละเอียด

ข้อควรระวัง :
ระวังไม่ให้น�้ำมันเบรกกระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจากจะ
ท�ำให้สีรถเสียหาย ถ้าน�้ำมันเบรกกระเด็นไปโดน ให้ล้าง
ออกทันทีด้วยน�้ำปริมาณมาก

JVM0125X
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น�้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์

น�้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (ATF)

ถ้าจ�ำเป็นต้องเปลี่ยน ให้ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

SDI1718A

ค�ำเตือน :
น�้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์เป็นวัตถุอัตราย ควรเก็บอย่าง
ระมัดระวังไว้ในภาชนะที่มีการท�ำเครื่องหมายและวาง
ให้ไกลมือเด็ก
ตรวจสอบระดับน�้ำมันในกระปุกน�้ำมัน ตรวจสอบ
ระดับน�้ำมันในช่วง HOT (: HOT ① MAX., ② :
HOT MIN.) ถ้าน�้ำมันอยู่ที่อุณหภูมิ 50 ถึง 80 Cํ (122
ถึง 176 ํF) หรือในช่วง COLD (:③ COLD MAX.,
④: COLD MIN.) ถ้าน�้ำมันอยู่ที่อุณหภูมิ 0 ถึง 30 Cํ
(32 ถึง 86 ํF)
ถ้าจ�ำเป็นต้องเติมน�้ำมัน ใช้เฉพาะน�้ำมันที่ก�ำหนดไว้
เท่านั้น ห้ามเติมจนล้น (โปรดดูที่ "น�้ำมันเชื้อเพลิง/
น�้ำมันหล่อลื่นและปริมาณความจุที่แนะน�ำ"(หน้า 9- 2)
ส�ำหรับชนิดน�้ำมันที่แนะน�ำ)

ตัวกรองอากาศ

ข้อควรระวัง :
•• ใช้น�้ำมันแท้ของนิสสัน Matic S ATF ถ้าไม่
สามารถจัดหาน�้ำมันแท้ของนิสสัน Matic S ATF
มาได้ สามารถใช้น�้ำมันแท้ของนิสสัน Matic J
ATF แทนได้
•• การใช้น�้ำมันเกียร์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่น�้ำมันแท้ของนิส
สัน Matic S ATF หรือ Matic J ATF อาจลด
สมรรถนะในการขับขี่และความคงทนของเกียร์
และอาจท�ำให้เกียร์อัตโนมัติเสียหายได้
ซึ่งไม่
ครอบคลุมในเงื่อนไขการรับประกัน

JVM0133X

ค�ำเตือน :
การให้เครือ่ งยนต์ทำ� งานโดยไม่มกี รองอากาศอาจท�ำให้
คุณหรือคนอืน่ เป็นแผลไหม้พองได้ กรองอากาศไม่เพียง
ท�ำหน้าทีก่ รองอากาศเข้า แต่ยงั กัน้ เปลวไฟทีเ่ กิดจากจุด
ระเบิดย้อนกลับของเครือ่ งยนต์ ถ้าไม่ใส่กรองอากาศและ
เครื่องยนต์เกิดจุดระเบิดย้อนกลับคุณอาจเกิดแผลไหม้
พองได้ ห้ามขับรถหากไม่มกี รองอากาศระมัดระวังเมือ่
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ท�ำงานกับเครือ่ งยนต์ทไี่ ม่มกี รองอากาศ
เมื่อจ�ำเป็นต้องท�ำการบ�ำรุงรักษา
ให้น�ำรถเข้ารับ
บริการที่ศูนย์บริการนิสสัน
ห้ า มท� ำ ความสะอาดกรองอากาศแบบกระดาษอาบ
ไขแล้วน�ำกลับมาใช้ใหม่ กรองอากาศแบบกระดาษ
แห้งสามารถท�ำความสะอาดแล้วน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้
เปลี่ยนกรองอากาศตามก�ำหนดการบ�ำรุงรักษาที่แสดง
ในคู่มือการบ�ำรุงรักษาอีกเล่มหนึ่ง
เมื่อเปลี่ยนกรองอากาศ ให้เช็ดภายในของเสื้อกรอง
อากาศและฝาครอบด้วยผ้าเปียกหมาดๆ

ใบปัดน�้ำฝน
ใบปัดน�้ำฝนกระจกบังลม
การท�ำความสะอาด

ถ้ากระจกบังลมหน้าไม่สะอาดขึ้นหลังจากใช้ที่ฉีดน�้ำ
ล้างกระจก ถ้าใบปัดน�้ำฝนมีเสียงดังขณะที่ใช้งานที่ปัด
น�้ำฝน อาจมีขี้ผึ้ง หรือ วัสดุอื่นอยู่บนกระจกบังลมหน้า
และ/หรือ ใบปัดน�้ำฝน
ท�ำความสะอาดด้านนอกของพื้นผิวหน้ากระจกบังลม
ด้วยน�้ำยาเช็ดกระจกหรือน�้ำยาท�ำความสะอาดอย่าง
อ่อน กระจกบังลมจะสะอาดถ้าไม่มีหยดน�้ำเกาะบน
กระจกเมื่อล้างออกด้วยน�้ำ
ท�ำความสะอาดใบปัดโดยใช้ผ้าชุบน�้ำยาเช็ดกระจก
หรือน�้ำยาท�ำความสะอาดอย่างอ่อนเช็ด ล้างใบพัด
ออกด้วยน�้ำ ถ้ากระจกบังลมยังไม่ใสสะอาดหลังจาก
ท�ำความสะอาดและใช้ใบปัด ให้เปลี่ยนใบปัดน�้ำฝน
ใหม่

JVM0129X

ระวังอย่าท�ำให้หัวฉีดน�้ำล้างกระจกอุดตัน Ⓐ อาจ
ท�ำให้ที่ฉีดน�้ำล้างกระจกบังลมหน้าท�ำงานผิดปกติได้
ถ้าหัวฉีดอุดตัน Ⓑ ให้น�ำวัตถุที่อุดอยู่ออกด้วยเข็ม
เล็กๆ ระวังอย่าท�ำให้หัวฉีดเสียหาย
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น�้ำยาล้างกระจก

การเปลี่ยน

SDI1649

1. ยกก้านปัดน�้ำฝนออกจากระจกบังลม เมื่อท�ำการยก
ก้านปัดน�้ำฝน ให้ยกก้านปัดน�้ำฝนด้านคนขับก่อน
จึงค่อยยกก้านปัดน�้ำฝนด้านผู้โดยสาร มิฉะนั้น
อาจท�ำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ก้านปัดน�้ำฝน และ
ท�ำให้ก้านปัดน�้ำฝนเสียหาย
2. ดันและยึดแถบปลด Ⓐ, แล้วเลื่อนใบปัดลงใต้
ก้านปัดเพื่อถอด ①
3. ถอดใบปัดน�้ำฝนออก
4. ใส่ใบปัดน�้ำฝนใหม่ลงบนก้านปัดจนกระทั่งล็อก
เข้าที่
ข้อควรระวัง :
•• หลังจากเปลี่ยนใบปัดน�้ำฝนแล้ว ให้ดันก้านปัดน�้ำ
ฝนกลับไปยังต�ำแหน่งเดิม
•• ใบปัดน�้ำฝนที่สึกหรออาจท�ำให้กระจกบังลมหน้า
เสียหาย และท�ำให้คนขับมองเห็นทางได้แย่ลง

ใบปัดน�้ำฝนกระจกบังลมด้านหลัง (ถ้ามี
ติดตั้ง)
ถ้าจ�ำเป็นต้องตรวจสอบ หรือ เปลี่ยน ให้ติดต่อศูนย์
บริการนิสสัน

SDI1278A

ค�ำเตือน :
สารป้ อ งกั น การแข็ ง ตั ว มี พิ ษ และควรเก็ บ อย่ า ง
ระมัดระวังไว้ในภาชนะที่มีการท�ำเครื่องหมายและวาง
ให้ไกลมือเด็ก
ถังฉีดน�้ำล้างกระจกอยู่บริเวณแผ่นเหยียบด้านซ้ายหน้า
ตามภาพที่แสดง
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เติมน�้ำยาล้างกระจก ① เมื่อไฟเตือนน�้ำยาล้างกระจก
มีระดับต�่ำสว่างขึ้น
ให้เติมน�้ำยาท�ำความสะอาดกระจกลงในน�้ ำ เพื่ อให้
ท�ำความสะอาดได้ดีขึ้น ในฤดูหนาว เติมสารป้องกัน
การแข็งตัวของน�้ำล้างกระจก ตามอัตราส่วนที่ระบุไว้
ในค�ำแนะน�ำของผู้ผลิต
ปิดฝาถังฉีดน�้ำล้างกระจก หลังจากเติมน�้ำยาเรียบร้อย
แล้ว
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แบตเตอรี่
แบตเตอรี่รถยนต์
สัญลักษณ์เตือนส�ำหรับแบตเตอรี่

ค�ำเตือน

①

ห้ามสูบบุหรี่
ห้ามมีเปลวไฟ
ห้ามมีประกายไฟ

②

ป้องกันดวงตา

③

วางให้ไกลจากเด็ก

④

กรดแบตเตอรี่

⑤

อ่านค�ำแนะน�ำ
ในการปฏิบัติงาน

⑥

ก๊าซระเบิด

ห้ามสูบบุหรี่ใกล้แบตเตอรี่ ห้ามเปิดแบตเตอรี่ออกให้โดนเปลวไฟหรือประกายไฟฟ้า

ท�ำงานกับแบตเตอรี่ด้วยความระมัดระวัง สวมแว่นตานิรภัยทุกครั้งเพื่อป้องกันการระเบิดของกรดแบตเตอรี่
ห้ามเด็กเล่นแบตเตอรี่ เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากมือเด็ก
ระวังไม่ให้นำ้� กรดแบตเตอรีส่ มั ผัสโดนผิวหนัง ตา ผ้าหรือสีรถ หลังจากท�ำงานกับแบตเตอรีห่ รือฝาปิดแบตเตอรี่ ล้างมือ
ให้ทวั่ ทันทีถา้ น�ำ้ กรดแบตเตอรีก่ ระเด็นเข้าตาหรือโดนผิวหนังหรือเสือ้ ผ้า ให้ลา้ งด้วยน�ำ้ ทันทีเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที
และไปพบแพทย์ น�ำ้ กรดแบตเตอรีม่ ฤี ทธ์เิ ป็นกรด ถ้าน�ำ้ แบตเตอรีก่ ระเด็นเข้าตาหรือโดนผิวหนัง อาจท�ำให้ตาบอดหรือ
เป็นแผลไหม้พองได้
ก่อนท�ำงานกับแบตเตอรี่ ให้อ่านค�ำแนะน�ำอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าจะท�ำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ก๊าซไฮโดรเจนที่เกิดจากน�้ำกรดแบตเตอรี่สามารถระเบิดได้
SDI1573

ค�ำเตือน :
ห้ามขับรถ ถ้าน�ำ้ กรดแบตเตอรีต่ ำ�่ น�ำ้ กรดแบตเตอรีต่ ำ�่ อาจ
ท�ำให้เกิดโหลดสูงในแบตเตอรีซ่ งึ่ ท�ำให้เกิดความร้อน ลด
อายุแบตเตอรี่ และในบางครัง้ จะน�ำไปสูก่ ารระเบิดได้
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ตรวจสอบระดับน�้ำกรดแบตเตอรี่
3.
••
••
DI0137MD

••
••

สภาพ แสดงว่า OK และถ้าพบสภาพ Ⓐ แสดงว่า
ต้องⒷเติมน�้ำกลั่นเพิ่ม
เปลี่ยนและขันจุกเซลล์ให้แน่น
รถที่ใช้งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช้งานหนักต้องได้
รับการตรวจสอบระดับน�้ำกรดแบตเตอรี่บ่อยครั้ง
ขึ้น
ควรท�ำให้ผิวหน้าของแบตเตอรี่ สะอาดและแห้ง
เสมอ ท�ำความสะอาดด้วยน�้ำผสมเบคกิ้งโซดา (โซ
เดียมไบคาร์บอเนต)
ให้แน่ใจว่าขั้วต่อสะอาดและขันจนแน่น
ถ้าไม่ใช้รถนานเกินกว่า 30 วัน ให้ปลดสายขั้วลบ
(-) ของแบตเตอรี่ออกเพื่อป้องกันแบตเตอรี่หมด

•• เมื่อชาร์จแบตเตอรี่ ห้ามให้ฝุ่น หรือ น�้ำมันโดนเข้า
กับชิ้นส่วน
•• แบตเตอรี่ลิเธียมอาจระเบิดได้ถ้าเปลี่ยนอย่างไม่
ถูกต้อง เปลี่ยนกับแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันหรือที่มี
คุณภาพเทียบเท่าเท่านั้น

การพ่วงสตาร์ท

SDI1480D

ตรวจสอบระดับน�้ำกรดทุกเซลล์ ระดับน�้ำกรดควร
อยู่ระหว่างขีด UPPER LEVEL ① และ LOWER
LEVEL ②
ถ้าจ�ำเป็นต้องเติมน�้ำ ให้เติมน�้ำกลั่นจนถึงระดับตัววัด
ในทุกช่องเติม ห้ามเติมจนล้น
1. ถอดจุกเซลล์ ③ (ถ้ามีติดตั้ง)
2. เติมน�้ำกลั่นจนถึงขีด UPPER LEVEL ①
ถ้าด้านข้างของแบตเตอรี่ไม่ใส
ให้ตรวจสอบ
ระดับน�้ำกลั่นโดยดูที่ด้านบนเซลโดยตรง; ถ้าพบ
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หากจ�ำเป็นต้องพ่วงสตาร์ทดูท"ี่ การพ่วงสตาร์ท" (หน้า
6-7)ถ้ า เครื่ อ งยนต์ ไ ม่ ติ ด หลั ง จากพ่ ว งสตาร์ ท หรื อ
แบตเตอรีไ่ ม่ประจุไฟ ต้องเปลีย่ นแบตเตอรีใ่ หม่ กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการนิสสันเพือ่ เปลีย่ นแบตเตอรีใ่ หม่

แบตเตอรีร่ โี มทคอนโทรล
การเปลีย่ นแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง :
•• ระวังไม่ให้เด็กกลืนแบตเตอรี่และชิ้นส่วนที่ถอด
ออกมา
•• การก� ำ จั ด แบตเตอรี่ อ ย่ า งไม่ ถู ก ต้ อ งจะเป็ น การ
ท�ำลายสิ่งแวดล้อม ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบกฏ
หมายท้องถิ่นส�ำหรับการทิ้งแบตเตอรี่

JVM0105X

การเปลี่ยนแบตเตอรี่:
1. ถอดสกรู Ⓐ
2. สอดไขควงเล็กเข้าไปในช่องที่มุม Ⓑ และบิดเพื่อ
แยกส่วนบนออกจากส่วนล่าง ใช้ผ้าหุ้มเพื่อป้องกัน
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ฝาครอบ
3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่
แบตเตอรี่ที่แนะน�ำ: CR1620 หรือที่เหมือนกัน
•• ห้ามจับวงจรภายในและขั้วไฟฟ้าเนื่องจากจะท�ำให้
ท�ำงานผิดพลาด
•• ให้แน่ใจว่าด้านที่มีเครื่องหมาย + อยู่ด้านล่างของ
ตัวเรือน Ⓒ
4. ปิดฝาและขันสกรูให้แน่น
5. กดปุ่มเพื่อตรวจสอบการท�ำงาน
ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน ถ้าต้องการความช่วยเหลือ
เกี่ยวกับการเปลี่ยน

ระบบควบคุมการเปลีย่ นแรงเคลือ่ นไฟฟ้า
(ถ้ามีตดิ ตัง้ )
ข้อควรระวัง :
•• ห้ามต่ออุปกรณ์เสริมลงบนขั้วแบตเตอรี่โดยตรง
เนื่องจากจะขัดขวางการท�ำงานของระบบควบคุม
แรงเคลื่อนไฟฟ้า และส่งผลให้แบตเตอรี่รถยนต์
ชาร์จไม่เต็มที่
•• ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่รถยนต์วิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่
ให้แบตเตอรี่หมด
รถยนต์ของท่านมีการติดตั้งระบบควบคุมการเปลี่ยน
แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบนี้ท�ำหน้าที่วัดปริมาณไฟฟ้าที่
ปล่อยออกจากแบตเตอรี่ และแรงเคลื่อนไฟฟ้าควบคุม
ที่สร้างขึ้นจากไดชาร์ท

ฟิวส์
ห้องเครื่องยนต์

SDI2157

ข้อควรระวัง :
ห้ามใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์สูงหรือต�่ำกว่าที่ก�ำหนดไว้
บนฝาครอบกล่องฟิวส์ เนื่องจากอาจท�ำให้ระบบไฟฟ้า
เสียหายและเกิดไฟไหม้
ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ท�ำงานให้ตรวจหาฟิวส์ขาด
1. ให้แน่ใจว่าสวิตช์กุญแจอยู่ที่ต�ำแหน่ง “OFF”
2. ให้แน่ใจว่าสวิตช์ไฟหน้าอยู่ในต�ำแหน่ง “OFF”
3. เปิดฝาปิดห้องเครื่องยนต์
4. ถอดฝาครอบสายฟิวส์
5. หาฟิวส์ตัวที่ต้องเปลี่ยน
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ห้องโดยสาร

SDI1753

6 ถอดฟิวส์โดยใช้คีมส�ำหรับดึงฟิวส์ที่อยู่ในห้อง
โดยสาร
7. ถ้าฟิวส์ขาด Ⓐ, ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ Ⓑ
ถ้าฟิวส์ใหม่ก็ขาดหลังจากใส่ลงไป ให้น�ำรถไปยังศูนย์
บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าและท�ำการ
ซ่อมแซม ถ้าจ�ำเป็น

สายฟิวส์

ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าใดไม่ท�ำงานและฟิวส์อยู่ในสภาพที่
ดีให้ตรวจสอบสายฟิวส์ ถ้าสายฟิวส์เส้นใดละลาย ให้
เปลี่ยนใหม่โดยใช้อะไหล่แท้ของนิสสัน

JVM0126X

ข้อควรระวัง :
ห้ามใช้ฟิวส์ที่มีค่าแอมแปร์สูงหรือต�่ำกว่าที่ก�ำหนดไว้
บนฝาครอบกล่องฟิวส์ เนื่องจากอาจท�ำให้ระบบไฟฟ้า
เสียหายและเกิดไฟไหม้
ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ท�ำงานให้ตรวจหาฟิวส์ขาด
1. ให้แน่ใจว่าสวิตช์กุญแจอยู่ที่ต�ำแหน่ง “OFF”
2. ให้แน่ใจว่าสวิตช์ไฟหน้าอยู่ในต�ำแหน่ง “OFF”
3. ถอดกล่องเก็บของ
4. ถอดฝาครอบกล่องฟิวส์
5. หาฟิวส์ตัวที่ต้องเปลี่ยน
6. ถอดฟิวส์โดยใช้คีมส�ำหรับดึงฟิวส์ ( Ⓐ : ส�ำหรับ
รุ่นพวงมาลัยซ้าย Ⓑ: ส�ำหรับรุ่นพวงมาลัยขวา)

SDI1754

7. ถ้าฟิวส์ขาด Ⓐ, ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ Ⓑ
8. ถ้าฟิวส์ใหม่ก็ขาดหลังจากใส่ลงไป ให้น�ำรถไปยัง
ศูนย์บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าและ
ท�ำการซ่อมแซม ถ้าจ�ำเป็น
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ไฟส่องสว่าง

ถอดกระจังหน้ารถยนต์ออกก่อนท�ำการเปลีย่ นหลอดไฟ :

ไฟหน้า
การเปลี่ยนหลอดไฟหน้าฮาโลเจน

ไฟหน้าฮาโลเจนเป็นแบบโคมกึ่งผนึกซึ่งใช้หลอดไฟ
หน้า (ฮาโลเจน) แบบเปลี่ยนใหม่ได้ สามารถเปลี่ยน
หลอดไฟได้ หลังจากถอดชุดไฟหน้าแล้ว ถ้าจ�ำเป็น
ต้องเปลี่ยน ให้ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

1. ปลดล็อกตัวรัดป้องกันการหมุน Ⓐ โดยใช้ไขควง
ปลายแบนหมุนไป 45 องศา
2. ถอดแถบ Ⓑ ที่อยู่ด้านใต้กระจังหน้ารถออก
3. ดึงด้านบนกระจังหน้าไปยังด้านหน้าของรถยนต์
จากนั้นถอดกระจังหน้าในขณะที่ถอดคลิ๊ปด้านบ
นออก Ⓒ
4. เปิดประตูหน้า
5. ถอดสลักเกลียว Ⓓ
6. ถอดสลักเกลียว Ⓔ
7. ดึงชุดไฟไปทางด้านหน้าของรถยนต์เพื่อเปลี่ยน
หมายเหตุ:
•• จ�ำนวนแถบ Ⓑ และคลิ๊ป Ⓒ อาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับรุ่นรถยนต์
•• ติ ด เทปป้ อ งกั น ด้ า นบนพื้ น ผิ ว สั ม ผั ส ของกั น ชน
ก่อนท�ำการถอดกระจังหน้ารถ มิฉะนั้น บริเวณ
กันชนที่อยู่ด้านล่างกระจังหน้าอาจได้รับความเสีย
หาย

JVM0151X
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การเปลีย่ นหลอดไฟหน้าฮาโลเจน :

ติดตัง้ กระจังหน้าหลังจากเปลีย่ นหลอดไฟ

ไม่จำ� เป็นต้องปรับมุมแสง ถ้าเปลีย่ นเฉพาะหลอดไฟ เมือ่
ต้องปรับมุมแสงไฟหน้า กรุณาติดต่อศูนย์บริการนิสสัน
อาจจะเกิดฝ้าภายในเลนส์ของไฟนอกชัว่ คราวในช่วงฝน
ตกหรือล้างรถ อุณหภูมทิ แี่ ตกต่างกันระหว่างภายในและ
ภายนอกของเลนส์ ท�ำให้เกิดฝ้า ไม่ใช่การท�ำงานผิดปกติ
ถ้าเกิดหยดน�ำ้ ขนาดใหญ่ขนึ้ ภายในเลนส์ ติดต่อศูนย์บริการ
นิสสัน
JVM0152X

1.
2.
3.
4.
••
JVM0148X

เปลีย่ นหลอดไฟหน้าฮาโลเจนตามภาพทีแ่ สดง

••
••
••

8.indd 25

ถอดตัวรัดป้องกันการหมุน Ⓐ ออกจากรถยนต์
ติดตัง้ ตัวรัดบนกระจังหน้า
ล็อกตัวรัดโดยการหมุนไป 45 องศา ตามภาพทีแ่ สดง
ติดตัง้ กระจังหน้าโดยการผลักเข้าไปในรถยนต์

ไฟส่องสว่างภายนอก
รายการ

ไฟสัญญาณไฟเลีย้ วหน้า
ไฟหรีด่ า้ นหน้า
ไฟตัดหมอกหน้า (ถ้ามีตดิ ตัง้ )
ชุดไฟท้าย
สัญญาณไฟเลีย้ ว
ไฟจอด/ไฟท้าย
ไฟถอยหลัง
ไฟเบรกพิเศษ*
ไฟส่องป้ายทะเบียน

ก�ำลังไฟ (วัตต์)
21
5
55
21
21/5
16
LED
5

ข้อควรระวัง :
ก๊าซฮาโลเจนความดันสูงจะบรรจุอยู่ในหลอดไฟ
หลอดไฟอาจจะแตกได้ถ้าหลอดแก้วถูกขีดข่วน
หรือท�ำหลอดไฟตก
*: ติดต่อศูนย์บริการนิสสันเพือ่ ท�ำการเปลีย่ น
เมื่อจับหลอดไฟ ห้ามจับที่หลอดแก้ว
ไฟส่องสว่างภายใน
ใช้ก�ำลังวัตต์ให้เท่ากับของเดิมที่ติดตั้งมา:
รายการ
ก�ำลังไฟ (วัตต์)
—— หลอดไฟสูง: 60W (H4)
ไฟเพดาน
10
—— หลอดไฟต�่ำ: 55W (H4)
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
8 หรือ 10
ไฟส่องสว่างภายในห้องเก็บสัมภาระ
5
ห้ า มปล่ อ ยให้ โ คมไฟสะท้ อ นไฟหน้ า ไม่ มี ห ลอด
ไฟเป็นเวลานาน เนื่องจากฝุ่นละออง ความชื้น
และควันจะเข้าไปในตัวเรือนไฟหน้าและส่งผลถึง
ประสิทธิภาพของไฟหน้า
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ต�ำแหน่งไฟ

1.ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า
2.ไฟเพดาน
3.ไฟตัดหมอกหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)
4.ไฟหน้า
5.ไฟหรี่
6.ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน้า
7.ไฟเบรกพิเศษ
8.ไฟส่องสว่างภา ยในห้องเก็บสัมภาระ
9.ไฟส่องป้ายทะเบียน
10.ชุดไฟท้าย

ขั้นตอนการเปลี่ยน

JVM0122X

SDI1085
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⇨:ถอด
:ติดตั้ง
ไฟทุกดวงเป็นแบบ A, B, C หรือ D เมื่อเปลี่ยนหลอด
ไฟ ขั้นแรกให้ถอดเลนส์ออกก่อน และ/หรือฝาครอบ

JVM0149X

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน้า

JVM1027X

JVM0150X

ไฟหรี่

①:
②:
③:

ชุดไฟท้าย
ไฟจอด/ไฟท้าย
ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว
ไฟถอยหลัง

JVM1036X

ไฟส่องป้ายทะเบียน (แบบ A)
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SDI1845

ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารหรือไฟเพดาน

JVM0138X

ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร

SDI1724

ไฟส่องสว่างภายในห้องเก็บสัมภาระ

JVM0206X

ไฟส่องป้ายทะเบียน (แบบ B)

ข้อก�ำหนดทางด้านกฏหมายส�ำหรับการ
ปรับไฟหน้า

เมื่ อ ขั บ รถในต่ า งประเทศที่ มี เ ลนถนนแตกต่ า งจาก
ประเทศของคุณ ให้ติดสติกเกอร์ทึบแสงบนไฟหน้า
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พื้นผิวหน้าของไฟหน้า สามารถมองเห็นได้จาก
ด้านหน้า ติดสติกเกอร์ตามภาพที่แสดงโดยวาง
สัญลักษณ์ Ⓒ:
•• กับเส้นแบ่ง Ⓔ ของรีเฟล็กเตอร์ที่อยู่ภายในไฟ
หน้า
•• ตามแนวนอนที่ต�ำแหน่ง 13 มม. (0.5 นิ้ว) ใต้เส้น
แบ่ง Ⓓ ของรีเฟล็กเตอร์ที่อยู่ภายในไฟหน้า
หมายเหตุ :
วางเครื่องหมาย Ⓒ ลงบนตรงกลางของหลอดไฟ
หน้า

JVM0144X

รุ่นพวงมาลัยขวา (RHD)
1. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต�ำแหน่ง "OFF" และรอจน หมายเหตุ :
กระทั่งไฟหน้าเย็นลง
•• ใช้วัสดุทึบแสงที่ไม่ยอมให้แสงผ่าน
2. เตรียมสติกเกอร์โดยอ้างอิงจากในรูป ท�ำสติกเกอร์ •• โปรดจ�ำไว้ว่า การใช้วัสดุโปร่งแสงชนิดอื่น จะไม่
Ⓐที่จะไปติดตรงพื้นผิวหน้าด้านซ้ายและด้านขวา
สามารถปิดแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ของไฟหน้า
3. ติดสติกเกอร์โดยวางให้เครื่องหมาย Ⓑ บนสติก
ใช้ปากกาส�ำหรับท�ำเครื่องหมายหรือสิ่งที่คล้ายกัน
เกอร์ และต�ำแหน่งของเครื่องหมาย Ⓒ ที่อยู่บน
ท�ำสัญลักษณ์ Ⓑ บนสติกเกอร์เพื่อติดบนไฟหน้า
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ล้อและยาง

ถ้าเกิดยางแบน ดู "ยางแบน"(หน้า 6 - 2)

แรงดันลมยาง

ตรวจสอบแรงดันลมยางและยางอะไหล่เป็นระยะ แรงดัน
ลมยางทีไ่ ม่ถกู ต้องจะส่งผลในทางลบต่ออายุยางและการ
บังคับควบคุมรถ ควรตรวจสอบแรงดันลมยาง เมือ่ ยางเย็น
การพิจารณาว่ายางเย็นคือต้องจอดรถเป็นเวลานานกว่า 3
ชัว่ โมง หรือขับรถน้อยกว่า 1.6 กม. (1ไมล์) แรงดันลมยาง
ทีเ่ ย็นจะแสดงอยูบ่ นแผ่นป้ายค่าแรงดันลมยาง
แรงดันลมยางทีไ่ ม่เพียงพออาจท�ำให้ยางร้อนจัดและเกิด
ความเสียหายตามมาภายหลัง ทีค่ วามเร็วสูง อาจท�ำให้ดอก
ยางแยกและยางระเบิดได้

ประเภทของยาง
ข้อควรระวัง :
เมือ่ ท�ำการเปลีย่ นหรือใส่ยางเส้นใหม่ ให้แน่ใจว่ายางทัง้ สี่
เส้นเป็นยางชนิดเดียวกัน (ยางส�ำหรับฤดูรอ้ น ทุกฤดู หรือ
หิมะ) และโครงสร้างแบบเดียวกัน ศูนย์บริการนิสสัน
สามารถให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับชนิด ขนาด ความเร็วจ�ำกัดของ
ยางทีม่ ใี ห้เลือกการเปลีย่ นยางอาจได้
ยางทีจ่ ำ� กัดความเร็วไว้ตำ�่ กว่ายางทีต่ ดิ ตัง้ มาจากโรงงาน
และไม่สามารถท�ำความเร็วได้สงู สุดทีเ่ ป็นไปได้ของรถได้
ห้ามใช้ยางทีค่ วามเร็วสูงกว่าความเร็วสูงสุดทีจ่ ำ� กัดไว้

ยางส�ำหรับทุกฤดู

นิสสันระบุให้ใช้ยางส�ำหรับทุกฤดูกบั บางรุน่
เพือ่
สมรรถนะการใช้งานทีด่ ตี ลอดทัง้ ปี รวมทัง้ ในสภาพที่
ถนนมีหมิ ะและน�ำ้ แข็ง ยางส�ำหรับทุกฤดูจะระบุคำ� ว่า
ALL SEASON และ/หรือ M&S ทีด่ า้ นข้างของยาง ยาง
ส�ำหรับหิมะจะสามารถเกาะถนนที่มีหิมะได้ดีกว่ายาง
ส�ำหรับทุกฤดู และอาจเหมาะกับบางพืน้ ทีม่ ากกว่า
ยางฤดูร้อน
นิสสันระบุให้ใช้ยางส�ำหรับฤดูรอ้ นกับบางรุน่
เพือ่
สมรรถนะการใช้งานทีด่ ขี นึ้ บนถนนแห้ง สมรรถนะ
ของยางส�ำหรับฤดูร้อนจะลดลงอย่างมากบนหิมะและ
น�ำ้ แข็ง ยางส�ำหรับฤดูรอ้ นจะไม่มอี ตั ราการเกาะถนน
M&S ทีด่ า้ นข้างของยาง
ถ้าคุณวางแผนจะใช้งานรถยนต์ในสภาพที่มีหิมะและ
น�ำ้ แข็ง นิสสันแนะน�ำให้ใช้ยางส�ำหรับหิมะ หรือ ยาง
ส�ำหรับทุกฤดูทงั้ สีล่ อ้

ยางส�ำหรับหิมะ

หากจะใช้ยางส�ำหรับหิมะ จ�ำเป็นต้องเลือกยางทีม่ ขี นาด
และดัชนีการรับน�ำ้ หนักเท่ากับยางทีใ่ ช้อยูเ่ ดิม มิเช่นนัน้
จะมีผลกระทบอย่างมากต่อความปลอดภัยและการบังคับ
รถยนต์
โดยทัว่ ไป ยางส�ำหรับหิมะมักจะจ�ำกัดความเร็วไว้ตำ�่ กว่า
ยางทีต่ ดิ ตัง้ มาจากโรงงาน และไม่สามารถท�ำความเร็ว

ได้สงู สุดทีเ่ ป็นไปได้ของรถได้ ห้ามใช้ยางทีค่ วามเร็วสูง
กว่าความเร็วสูงสุดทีจ่ ำ� กัดไว้ ถ้าจะติดตัง้ ยางส�ำหรับหิมะ
ยางนัน้ จะต้องมีขนาด ยีห่ อ้ โครงสร้าง และลายดอกยาง
เหมือนกับยางเดิมทัง้ สีล่ อ้
เพือ่ ให้เกาะถนนได้ดขี นึ้ บนถนนทีม่ นี ำ�้ แข็ง อาจใช้งาน
ยางทีม่ สี ตัทฝังอยูไ่ ด้ อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศจะไม่
อนุญาตให้ใช้ยางแบบนี้ ให้ตรวจสอบกฏหมายในพืน้ ที่
ก่อนติดตัง้ ยางทีม่ สี ตัทฝัง ความสามารถในการเกาะถนน
ของยางวิ่งบนหิมะแบบมีสตัทฝังบนพื้นผิวที่เปียกหรือ
แห้ง อาจแย่กว่ายางวิง่ บนหิมะธรรมดา

โซ่พันล้อ

บางพื้นที่อาจไม่อนุญาตให้ใช้โซ่พันล้อตรวจสอบกฏ
หมายท้องถิน่ ก่อนติดตัง้ โซ่พนั ล้อ เมือ่ ติดตัง้ โซ่พนั ล้อ ให้
แน่ใจว่าโซ่มขี นาดเหมาะสมกับยาง และติดตัง้ ตามค�ำ
แนะน�ำของผูผ้ ลิต
ใช้ตวั ดันโซ่เมือ่ ผูผ้ ลิตยางแนะน�ำให้ใช้ เพือ่ ให้แน่ใจว่าโซ่
รัดแน่น ต้องยึดปลายโซ่พนั ล้อด้านทีป่ ล่อยไว้ให้แน่น หรือ
ถอดออกเพือ่ ป้องกันไม่ให้ฟาดโดนบังโคลน หรือ ใต้ทอ้ ง
รถ ถ้าเป็นไปได้ หลีกเลีย่ งการบรรทุกน�ำ้ หนักเต็มทีเ่ มือ่ ใช้
โซ่พนั ล้อ และควรลดความเร็วเมือ่ ขับ มิเช่นนัน้ รถยนต์
อาจเสียหาย และ/หรือ มีผลกระทบอย่างมากต่อการบังคับ
และสมรรถนะของรถยนต์ได้
ติดตัง้ โซ่พนั ล้อทีล่ อ้ หลังเท่านัน้ ห้ามติดตัง้ ทีล่ อ้ หน้า ห้าม
ใช้โซ่บนพืน้ ถนนแห้ง
อย่าขับรถทีต่ ดิ ตัง้ โซ่พนั ล้อบนถนนราบทีไ่ ม่มหี มิ ะ การ
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ขับรถทีต่ ดิ ตัง้ โซ่พนั ล้อในสภาวะดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิด
ความเสียหายกับกลไกต่างๆ ของรถเนือ่ งจากการเสียดทาน
ทีม่ ากเกินไป

การสลับยาง

โอกาสเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ แ ละได้ รั บ บาดเจ็ บ
หากมีข้อสงสัย ให้สอบถามศูนย์บริการนิสสัน หรือ
ผู้ผลิตยาง

ยางเสียหายและสึกหรอ

อายุยาง

ค�ำเตือน : ห้ามใช้ยางที่มีอายุเกินกว่า 6 ปี ไม่ว่ายางนั้น
จะใช้งานไปแล้วหรือไม่ก็ตาม
ยางจะเสื่อมคุณภาพลงตามอายุและตามการใช้งานของ
รถ ให้น�ำยางเข้าตรวจสอบและถ่วงล้อสม�่ำเสมอที่ร้าน
ซ่อม หรือ ศูนย์บริการนิสสัน

การเปลี่ยนล้อและยาง
SDI1663
JVM0142X

นิสสันแนะน�ำให้สลับยางทุกๆ 10,000 กม. (6,000 ไมล์)
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต่างกัน
ตามนิสยั การขับขีข่ องคุณและสภาพพืน้ ผิวถนน (ดูที่ "ยาง
แบน" (หน้า 6 - 2) ส�ำหรับการเปลีย่ นยาง)
ค�ำเตือน :
•• หลังจากสลับยาง ปรับแรงดันลมยาง
•• ขันน็อตล้อให้แน่นอีกครั้ง
เมื่อขับรถยนต์ไป
ประมาณ 1,000 กม. (600 ไมล์) (รวมถึงเมื่อยาง
แบน ฯลฯ)
•• การเลือก การติดตั้ง การดูแล หรือบ�ำรุงรักษายาง
ที่ไม่ถูกต้องมีผลต่อความปลอดภัยของรถและมี

① เครือ่ งหมายเตือนดอกยางสึก
② เครือ่ งหมายบอกต�ำแหน่งเตือนดอกยางสึก
ยางควรได้รบั การตรวจสอบเป็นระยะเพือ่ หาการสึกหรอ
รอยแตก การบวม หรือสิง่ ทีต่ ดิ ในดอกยาง ถ้าพบการ
สึกหรอทีม่ ากเกินไป รอยแตก การบวม หรือรอยฉีกขาด
ควรเปลีย่ นยางทันที
ยางทีต่ ดิ ตัง้ โดยนิสสันจะมีเครือ่ งหมายเตือนดอกยางสึก
อยู่ เมือ่ เครือ่ งหมายเตือนดอกยางสึกปรากฏขึน้ ควรท�ำการ
เปลีย่ นยาง
ยางอะไหล่ทไ่ี ม่สามารถใช้งานได้ดอี าจท�ำให้การบาดเจ็บ
ร้ายแรง ถ้าจ�ำเป็นจะต้องซ่อมแซมยางอะไหล่ กรุณาติดต่อ
ศูนย์บริการนิสสัน

ค�ำเตือน :
ห้ามใส่ล้อหรือยางที่เสียรูปทรง แม้ว่าจะได้รับการ
ซ่อมแซมมาแล้วก็ตาม เนื่องจากล้อและยางนั้นอาจได้
รับความเสียหายทางด้านโครงสร้างและอาจพังได้โดย
ไม่มีการเตือน
เมือ่ เปลีย่ นยางให้ใช้ยางทีม่ ขี นาด ความเร็วสูงสุดของยาง
และอัตราการรับน�ำ้ หนักเดียวกับยางเดิมทีต่ ดิ รถมา (ดูที่
ล้อและยาง (หน้า 9 - 6) ส�ำหรับชนิด ขนาดของยางและ
ล้อทีแ่ นะน�ำ) การใช้ยางอืน่ ทีไ่ ม่ได้แนะน�ำหรือการใช้ยาง
ผสมยีห่ อ้ โครงสร้าง (ยางธรรมดา ยางเสริมเข็มขัดรัดหรือ
เรเดียล) หรือดอกยางจะส่งผลในทางลบต่อการขับขี่ การ
เบรก การบังคับควบคุม ระยะจากพืน้ ถนน ระยะตัวถังถึง
ยาง การปรับเทียบมาตรวัดความเร็ว มุมแสงไฟหน้า และ
ความสูงของกันชน ผลบางอย่างอาจท�ำให้เกิดอุบตั เิ หตุ
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และได้รบั บาดเจ็บร้ายแรง
ถ้าต้องเปลีย่ นล้อไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใด ให้ใช้ลอ้ ทีม่ รี ะยะ
ออฟเซ็ทเท่าเดิม ล้อทีม่ รี ะยะออฟเซ็ททีแ่ ตกต่างกันจะ
ท�ำให้ยางสึกหรอเร็ว
อาจไปลดประสิทธิภาพในการ
บังคับควบคุมรถ และ/หรือไปมีผลต่อดิสก์เบรก/ดรัมเบรก
เนือ่ งจากอาจมีผลท�ำให้ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง
และ/หรือ ผ้าเบรก/ฝักเบรกสึกหรอเร็ว

การถ่วงล้อ

ล้อทีไ่ ม่สมดุลจะมีผลกับการบังคับควบคุมรถและอายุของ
ยาง แม้วา่ จะใช้งานทัว่ ๆ ไป ล้อก็อาจเสียสมดุลได้ ดังนัน้
ควรถ่วงล้อทัง้ สีใ่ ห้สมดุลเมือ่ จ�ำเป็น

ยางอะไหล่
ยางอะไหล่ทวั่ ไป
ยางขนาดมาตรฐาน (ขนาดเดียวกับทีใ่ ช้ตดิ รถวิง่ ) จะมีมา
ให้ในรถ
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น�้ำมันเชื้อเพลิง/น�้ำมันหล่อลื่นและ
ปริมาณความจุที่แนะน�ำ

ปริมาณความจุต่อไปนี้เป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ ปริมาณที่เติมจริงอาจแตกต่างไปจากนี้เล็กน้อย เมื่อท�ำการเติม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะน�ำในบทที่ “8 การซ่อมบ�ำรุง
และการดูแลรักษาด้วยตนเอง” เพื่อก�ำหนดความจุในการเติมที่เหมาะสม
ความจุ (โดยประมาณ)
น�้ำมัน/สารหล่อลื่นที่แนะน�ำ
ลิตร
การวัด Imp
65
14-1/4 gal ดูที่ “ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง” (หน้า 9 - 4)

น�้ำมันเชื้อเพลิง
น�้ำมันเครื่อง (เติม)*1
รวมกรองน�้ำมันเครื่อง
ไม่รวมกรองน�้ำมันเครื่อง

ระบบหล่อเย็น (ถังพักน�้ำ)
มีฮีทเตอร์ด้านหน้า
แคบ
กว้าง
มีฮีตเตอร์ด้านหน้าและด้านหลัง
แคบ
กว้าง
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QR20DE/QR25DE
YD25DDTi
QR20DE/QR25DE
YD25DDTi

5.2
7.8
4.9
7.5

4-5/8 qt
6-7/8 qt
4-3/8 qt
6-5/8 qt

QR20DE/QR25DE
YD25DDTi
QR20DE/QR25DE
YD25DDTi

8.9
11.0
9.3
11.4

7-7/8 qt
9-5/8 qt
8-1/8 qt
10 qt

QR20DE/QR25DE
YD25DDTi
QR20DE/QR25DE
YD25DDTi

9.9
12.0
10.5
12.6

8-3/4 qt
10-5/8 qt
9-1/4 qt
11-1/8 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, ค่าความหนืด SAE 5W-30*2

น�้ำหล่อเย็นแท้ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า*4
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น�้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (ATF)
น�้ำมันเกียร์ธรรมดา (MT)
น�้ำมันเฟืองท้าย
น�้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์
น�้ำมันเบรกและคลัตช์

ความจุ (โดยประมาณ)
ลิตร
การวัด Imp

น�้ำมัน/สารหล่อลื่นที่แนะน�ำ

แนะน�ำให้ใช้น�้ำมันแท้ของนิสสัน Matic S ATF*5
น�้ำมันเกียร์ธรรมดาแท้ของนิสสัน (MTF) HQ Multi 75W-85 หรือ API GL-4,
—
—
ค่าความหนืด SAE 75W-85
น�้ำมันเฟืองท้ายแท้ของนิสสัน Hypoid Super-S GL-5 synthetic 75W-90 หรือที่
—
—
มีคุณภาพเทียบเท่า*6
เติ ม ให้ ถึ ง ระดั บ น�้ ำ มั น ที่ น�้ำมันแท้ของนิสสัน PSF หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า*7
เหมาะสมตามค�ำแนะน�ำ
ใน “8 การซ่อมบ�ำรุงและ น�้ำมันเบรกแท้ของนิสสัน หรือ DOT 3 ที่มีคุณภาพเทียบเท่า
การดูแลรักษาด้วยตนเอง”
NLGI No. 2 (จาระบีฐานสบู่ลิเธียม)
—
—
HFC-134a (R-134a)
—
—
น�้ำมันชนิด S ระบบ A/C ของนิสสันหรือที่เหมือนกัน
—
—
—

—

จาระบีอเนกประสงค์
น�้ำยาแอร์
น�้ำมันหล่อลื่นระบบปรับอากาศ
*1: ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ “น�้ำมันเครื่อง” (หน้า 8 - 8)
*2: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “ค่าความหนืด SAE ที่แนะน�ำ” (หน้า 9 - 4)
*3: ห้ามใช้น�้ำมันเกรด CG-4
*4: ใช้สารหล่อเย็นเครื่องยนต์แท้ของนิสสันที่มีคุณภาพเทียบเท่า เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อลูมิเนียมในระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์เป็นสนิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หากใช้สารหล่อเย็นเทียม โปรดจ�ำไว้ว่าการ
ซ่อมปัญหาภายในระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์โดยใช้น�้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ที่ไม่ใช่ของแท้จะไม่รวมอยู่ในประกัน ถึงแม้ว่าปัญหาจะเกิดระหว่างที่ยังอยู่ในประกันก็ตาม
*5: หากไม่มีน�้ำมันแท้ของนิสสัน Matic S ATF สามารถใช้น�้ำมันแท้ของนิสสัน Matic J ATF แทนได้ การใช้น�้ำมันเกียร์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่น�้ำมันแท้ของนิสสัน Matic S ATF หรือ Matic J ATF อาจลด
สมรรถนะในการขับขี่และความคงทนของเกียร์ และอาจท�ำให้เกียร์อัตโนมัติเสียหายได้ ซึ่งไม่ครอบคลุมในเงื่อนไขการรับประกัน
*6: ติดต่อศูนย์บริการนิสสันส�ำหรับการให้บริการน�้ำมันสังเคราะห์
*7: สามารถใช้ ATF DEXRONTM VI ได้
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ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง

เครือ่ งยนต์เบนซิน (รุน่ ทีม่ เี ครือ่ งฟอกไอเสียแบบ 3 ทาง)
ข้อควรระวัง :

ห้ามใช้นำ�้ มันเบนซินทีม่ สี ารตะกัว่ การใช้นำ�้ มันเบนซินทีม่ ี
สารตะกัว่ จะท�ำความเสียหายต่อเครือ่ งฟอกไอเสียแบบ 3 ทาง
ใช้ น�้ ำ มั น เบนซิ น ธรรมดาไร้ ส ารตะกั่ ว ที่ มี ค ่ า
ออกเทนอย่างน้อย 91 (RON)

น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ส่งผลท�ำให้เครือ่ งยนต์ทำ� งานไม่ราบรืน่
•• ห้ามเติมน�้ำมันเบนซินหรือน�้ำมันเชื้อเพลิงประเภท
อื่น ๆ ลงในน�้ำมันดีเซล
•• ถ้าใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิงทีม่ ซี ลั เฟอร์สงู กว่าทีก่ ำ� หนดไว้
อาจก่อให้เกิดควันขาวและเป็นสาเหตุทำ� ให้เครือ่ งยนต์
เสียหาย

หากไม่มี 5W-30 เลือกความหนืดจากตารางที่เหมาะ
สมส�ำหรับช่วงอุณหภูมิภายนอก

น�้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล

ค่าความหนืด SAE ที่แนะน�ำ
น�้ำมันเครื่องยนต์เบนซิน

เครื่องยนต์ดีเซล*

ใช้น�้ำมันดีเซลที่มีค่าซีเทนอย่างน้อย 50
ใช้น�้ำมันเบนซินตามที่แนะน�ำไว้บนป้ายซึ่งติดอยู่บน
ฝาปิดช่องเติมน�้ำมันเชื้อเพลิง
•• EN590 EURO 3 (ที่มีซัลเฟอร์น้อยกว่า 350 ppm)
•• EN590 EURO 4 (ที่มีซัลเฟอร์น้อยกว่า 50 ppm)
* ถ้าสามารถใช้น�้ำมันดีเซลได้ 2 ประเภท ให้ใช้
น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับฤดูร้อนหรือฤดูหนาว
ตามสภาพอุณหภูมิต่อไปนี้
•• สูงกว่า −7°C (20°F) ... น�ำ้ มันดีเซลส�ำหรับฤดูรอ้ น
•• ต�ำ่ กว่า −7°C (20°F) ... น�ำ้ มันดีเซลส�ำหรับฤดูหนาว

ข้อควรระวัง :

•• ห้ามใช้นำ�้ มันก๊าด, น�ำ้ มันเบนซิน หรือน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
ประเภทอืน่ ๆ ในเครือ่ งยนต์ดเี ซล เพราะสามารถท�ำให้
เครือ่ งยนต์เสียหายได้
•• ห้ามใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับฤดูร้อนที่อุณหภูมิต�่ำ
กว่า −7°C (20°F) เพราะอุณหภูมทิ ตี่ ำ�่ จะท�ำให้เกิดไขใน
9-4 ข้อมูลทางเทคนิค
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STI0589

ควรใช้ 5W-30
หากไม่มี 5W-30 เลือกความหนืดจากตารางที่เหมาะ
สมส�ำหรับช่วงอุณหภูมิภายนอก

ควรใช้ 5W-30
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น�้ำมันเฟืองท้าย

ของนิสสัน หรือเทียบเท่า การใช้น�้ำยาแอร์และน�้ำมัน
หล่อลื่นชนิดอื่นจะท�ำให้ระบบเสียหาย และคุณอาจจะ
ต้องเปลี่ยนระบบปรับอากาศในรถทั้งระบบใหม่
การปล่อยน�้ำยาแอร์ออกสู่บรรยากาศภายนอกเป็นสิ่ง
ต้องห้ามในหลายประเทศและในหลายภูมิภาค น�้ำยา
แอร์ HFC-134a (R-134a) ในรถของคุณจะไม่ท�ำลาย
โอโซนในชั้นบรรยากาศของโลก อย่างไรก็ตาม สารนี้
อาจส่งผลกระทบเล็กน้อยต่อสภาวะโลกร้อน นิสสัน
ขอแนะน�ำให้น�ำน�้ำยาแอร์นี้กลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะ
สม ติดต่อศูนย์บริการนิสสัน เมื่อต้องการรับบริการ
ส�ำหรับระบบปรับอากาศ

TI0003-A

ส�ำหรับน�้ำมันเฟืองท้าย ควรใช้ 75W-90

น�้ำยาแอร์และน�้ำมันหล่อลื่นระบบปรับ
อากาศ

ระบบปรับอากาศในรถของคุณต้องใช้น�้ำยาแอร์ HFC134a (R134a) และน�้ำมันหล่อลื่นชนิด S ระบบ A/C
ข้อมูลทางเทคนิค 9-5
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เครื่องยนต์
รุ่น
QR20DE
QR25DE
YD25DDTi
ชนิด
เบนซิน 4 จังหวะ
เบนซิน 4 จังหวะ
ดีเซล 4 จังหวะ
การจัดกระบอกสูบ
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)
ขนาดเครื่องยนต์
ซม.3 (cu in) 1,998 (121.92)
2,488 (151.82)
2,488 (151.82)
ล�ำดับการจุดระเบิด
1-3-4-2
1-3-4-2
1-3-4-2
ความเร็วรอบเดินเบา
rpm 610
AT: 580
AT: 750±25
MT: 600
MT: 675±25
—
จังหวะการจุดระเบิด
องศา 11
12
หัวเทียน
ชนิด
DILKAR7A11
DILKAR7A11
—
DILKAR6A11
DILKAR6A11
DILKAR5A11
DILKAR5A11
—
ช่องว่าง
มม.(นิ้ว) 1.1
1.1
การท�ำงานของเพลาลูกเบี้ยว
โซ่ไทม์มิ่ง (โซ่ราวลิ้น)
โซ่ไทม์มิ่ง (โซ่ราวลิ้น)
โซ่ไทม์มิ่ง (โซ่ราวลิ้น)
ความเร็วสูงสุดของรถยนต์ (ส�ำหรับ
รุ่นมาตรฐานของตะวันออกกลาง)*1
MT: กม./ชม. (MPH) —
165 (103)
150 (93)
—
AT: กม./ชม. (MPH) —
160 (99)

ล้อและยาง
ขนาดยาง

กระทะล้อ เหล็ก

มาตรฐาน
195/80R15 96S
195R15C-8PR

ยางอะไหล่
ทั่วไป

ขนาด
15 × 5-1/2JJ

ออฟเซ็ต: มม. (นิ้ว)
45 (1.77)

ดูที่แผ่นป้ายค่าความดันลมยางที่ติดบนรถยนต์ส�ำหรับ
แรงดันลมยางเย็น

*1: ข้อก�ำหนดมาตรฐานของตะวันออกกลางก�ำหนดให้ผู้ผลิตรถยนต์ระบุความเร็วสูงสุดส�ำหรับรถยนต์แต่ละรุ่นด้วย ความเร็ว
สูงสุดของรถยนต์ที่ระบุข้างต้น เป็นค่าที่วัดได้จากสภาพการทดสอบที่ก�ำหนด ค่าที่แท้จริงอาจแตกต่างออกไปตามสภาพการ
ใช้งาน ถนน และสภาพแวดล้อม นิสสันขอแนะน�ำไม่ให้ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด
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ขนาด
รุ่น

รถตู้โดยสาร
(12ที่นั่ง)

รถตู้โดยสาร
(15ที่นั่ง)

สูง

หลังคา

กว้าง

ความกว้างตัวถัง

เครื่องยนต์(เชื้อเพลิง)

เบนซิน

ระบบก�ำลังส่ง

ดีเซล

อัตโนมัติ 5 สปีด

ธรรมดา 5 สปีด

ความยาวทั้งหมด

มม.

5230

ความกว้างทั้งหมด

มม.

1880

ความสูงทั้งหมด

มม.

2285

ความยาวฐานล้อ(หน้า-หลัง) มม.

2940

ความกว้างฐานล้อ ด้านหน้า มม.
(ซ้าย-ขวา)
ด้านหลัง มม.

1655

ระยะต�่ำสุดจากพื้น

มม.

195

เมตร

6.5

รัศมีวงเลี่้ยว

น�ำ้ หนักรถ(โดยประมาณ) กิโลกรัม

1635

2040

2020

2160

ข้อมูลทางเทคนิค 9-7
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เมื่อขับรถเดินทางไกลไปต่างประเทศ
หรือจดทะเบียนที่ต่างประเทศ

เมื่อวางแผนจะเดินทางไปต่างประเทศ หรือภูมิภาค
อื่น กรุณาตรวจสอบว่าน�้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องใช้กับ
รถยนต์ของคุณมีจ�ำหน่ายในประเทศ หรือภูมิภาคนั้น
หรือไม่ การใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนต�่ำอาจ
ท�ำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ ดังนั้น ให้แน่ใจว่ามีน�้ำมัน
เชื้อเพลิงชนิดที่ต้องใช้ในที่ที่คุณจะเดินทางไป ส�ำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับน�้ำมันเชื้อเพลิงที่แนะน�ำ ให้ดูใน
ส่วนต้นของบทนี้
เมื่ อ จะย้ า ยการจดทะเบี ย นรถยนต์ ข องคุ ณ ไปยั ง
ประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ เขตอื่น ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ตรวจสอบว่ า รถยนต์ ข องคุ ณ อยู ่ ใ น
ข้อก�ำหนดของท้องถิ่นนั้นหรือไม่ ในบางกรณี หาก
รถยนต์ไม่อยู่ในข้อก�ำหนดของท้องถิ่น อาจจ�ำเป็นต้อง
ดัดแปลงเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อก�ำหนด
ในท้องถิ่นนั้น ๆ นอกจากนี้ รถยนต์อาจไม่สามารถ
ดัดแปลงเพื่อใช้ในบางพื้นที่ได้
กฏหมายและข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการควบคุมการปล่อย
ไอเสียรถยนต์ และมาตรฐานความปลอดภัยจะแตก
ต่างกันในแต่ละประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ เขต ดังนั้น
ค่าจ�ำเพาะของรถยนต์อาจแตกต่างกัน
เมื่อต้องน�ำรถไปใช้ในต่างประเทศ รัฐ จังหวัด หรือเขต
ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อการดัดแปลง การขนส่ง การจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น นิสสันจะ
ไม่รับผิดชอบความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
9-8 ข้อมูลทางเทคนิค
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หมายเลขประจ�ำรถยนต์
แผ่ น ป้ า ยหมายเลขประจ� ำ รถยนต์
(ถ้ามีติดตั้ง)

หมายเลขประจ�ำรถ (หมายเลขแชสซี)

JVT0146X
JVT0143X

แผ่นป้ายจะติดไว้ดังภาพ

หมายเลขประจ�ำรถจะอยู่ใต้เบาะนั่งด้านหน้าขวาดัง
ภาพ

แผ่นป้ายแสดงหมายเลขประจ�ำรถ (VIN) หมายเลขเครื่องยนต์
(ถ้ามีติดตั้ง)

STI0561
JVT0172X

เครื่องยนต์รุ่น QR20DE/QR25DE

แผ่นป้ายแสดงหมายเลขประจ�ำรถ①จะติดไว้ดังภาพ
หมายเลขนี้เป็นหมายเลขประจ�ำรถของท่าน และใช้
ส�ำหรับการจดทะเบียนรถยนต์
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เกรดบอกคุณภาพยาง (ถ้ามีติดตั้ง)

เกรดคุณภาพ: ยางทุกเส้นของรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลจะต้อง
เป็นไปตามข้อก�ำหนดในท้องถิน่ หากมีเพิม่ เติมจากทีร่ ะบุ
ไว้ในเกรดนี้
เกรดคุณภาพยางจะระบุไว้ทดี่ า้ นข้างของยางระหว่างไหล่
ยาง และส่วนทีก่ ว้างทีส่ ดุ ของยาง ตัวอย่างเช่น:
Treadwear 200 Traction AA Temperature A

แผ่นป้ายค่าความดันลมยาง

เกรดการสึกหรอของดอกยาง (Treadwear)
NTI135

เครื่องยนต์รุ่น YD25DDTi

หมายเลขเครื่องยนต์ติดไว้บนเครื่องยนต์ดังภาพ

แผ่นป้ายรับรอง (ถ้ามีติดตั้ง)

JVT0144X

แผ่นป้ายค่าความดันลมยางติดอยู่ที่เสาเก๋งด้านคนขับ
ดังภาพ

แผ่นป้ายค่าจ�ำเพาะของเครื่องปรับอากาศ
(ถ้ามีติดตั้ง)

จะเป็นอัตราส่วนการเปรียบเทียบตามอัตราการสึกหรอ
ของยางเมื่อทดสอบในสภาวะที่ก�ำหนดตามเส้นทาง
ทดสอบทีร่ ฐั บาลก�ำหนดไว้ เช่น ยางทีม่ เี กรด 150 เมือ่
ใช้บนเส้นทางทดสอบจะสึกหรอน้อยกว่ายางทีม่ เี กรด 100
เท่าครึง่ (1 1/2) ประสิทธิภาพการใช้งานของยางจะขึน้ อยู่
กับสภาพการใช้งานจริง ซึง่ อาจไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
เนือ่ งจากนิสยั การขับขี่ การให้บริการยาง ความแตกต่าง
ของสภาพถนน และภูมอิ ากาศ

เกรดของการไม่เสียการทรงตัวขณะเบรก (Traction ) AA, A, B และ C
JVT0171X

STI0272A

เกรดของการไม่เสียการทรงตัวขณะเบรก (Traction) เรียง
จากค่าสูงสุดไปต�ำ่ สุดคือ AA, A, B, และ C ค่าเหล่านีแ้ สดง
ถึงความสามารถในการหยุดบนถนนลืน่ วัดจากสภาวะ
ทีก่ ำ� หนดบนพืน้ ผิวทดสอบทีร่ ฐั บาลก�ำหนดไว้ คือ ยาง
มะตอย และคอนกรีต ยางทีม่ เี กรด C อาจเสียการทรงตัว
ขณะเบรกได้งา่ ย
ข้อมูลทางเทคนิค 9-9
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ค�ำเตือน :

เกรดของการไม่เสียการทรงตัวขณะเบรกทีใ่ ห้กบั ยางนีใ้ ช้
การทดสอบเบรกจากการวิง่ ตรงไปข้างหน้า และจะไม่รวม
การเร่ง การเข้าโค้ง การเหินน�ำ้ หรือลักษณะการไม่เสียการ
ทรงตัวสูงสุด

หมายเลขยืนยันวิทยุและข้อมูล
ส�ำหรับประเทศไทย

อุปกรณ์โทรคมนาคมนี้ตรงตามข้อก�ำหนดทางด้าน
เทคนิคของ NTC

เกรดของอุณหภูมิ (Temperature )A, B และ C

เกรดของอุณหภูมิ (Temperature) คือ A (สูงสุด), B, และ
C แสดงถึงความต้านทานของยางต่อการเกิดความร้อน
และความสามารถในการระบายความร้อน เมือ่ ทดสอบ
ในสภาพที่ก�ำหนดด้วยล้อทดสอบของห้องปฏิบัติการ
หากยางได้รบั ความร้อนสูงต่อเนือ่ งเป็นเวลานาน จะท�ำให้
วัสดุของยางเสือ่ มคุณภาพ อายุการใช้งานน้อยลง อีกทัง้
อุณหภูมทิ สี่ งู เกินไปอาจท�ำให้ยางเสียหายได้ในทันที เกรด
C แสดงถึงระดับประสิทธิภาพขัน้ ต�ำ่ ของยางของรถยนต์
นัง่ ส่วนบุคคลตามข้อบังคับในพืน้ ที่ เกรด B และ A แสดง
ถึงประสิทธิภาพทีส่ งู กว่าข้อก�ำหนดขัน้ ต�ำ่ ของกฎหมาย
จากการทดสอบในห้องปฏิบตั กิ าร

ค�ำเตือน :

เกรดของอุณหภูมนิ ใี้ ช้ได้เมือ่ ยางอยูใ่ นสภาพทีม่ แี รงดันลม
ยางพอดี และไม่บรรทุกน�ำ้ หนักมากเกินไป การใช้ความเร็ว
สูงเกินไป แรงดันลมยางไม่เพียงพอ หรือการบรรทุกน�ำ้
หนักมากเกินไป อย่างใดอย่างหนึง่ หรือทัง้ หมดอาจท�ำให้
ความร้อนสะสม และท�ำให้ยางเสียหายได้ในทันที
9-10 ข้อมูลทางเทคนิค
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