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[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

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

คู�มือฉบับน้ีจัดทำข้ึนเพื่อช�วยให�ท�านเข�าใจถึงวิธีการใช�
และการบำรุงรักษาอย�างถูกวิธีซึ่งจะทำให�รถของท�าน
อยู�ในสภาพที่สมบูรณ� ทนทานพร�อมสำหรับการ
ใช� งาน ได� เต็มประสิทธิภาพ และมีอายุ การ ใช� งาน
ยาวนาน ดังนั้น ก�อนการ ใช� งานรถยนต� ของท�าน
กรุณาอ�านหนังสือคู�มือผู�ใช�รถให�ครบถ�วน
นอกจากนี้ ท�านควรศึกษารายละเอียดในหนังสือคู�มือ
การรับประกันและการบำรุงรักษาประกอบกัน เพื่อให�
ทราบถึงรายละเอียดและหลักเกณฑ�การรับประกัน
สำหรับรถยนต�นิสสัน TERRA อย�างครบถ�วน
ศูนย�บริการนิสสัน (NISSAN Dealer) รู�รายละเอียด
ของรถท�านดีที่สุด หากท�านต�องการนำรถเข�ารับ
บริการ หรือ เมื่อมีข�อสงสัย ใด ๆ เกี่ยวกับรถ ผู�
จำหน�ายและศูนย�บริการนิสสันยินดีที่จะบริการให�เสมอ

ข�อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย
PD23A1-E20DF1AA-22BC-47CB-B7D0-017CE6DFFFB7

ข�อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
PD23A1-91D0EA2F-7DA9-46D7-92EF-017C6F603E88

การปฏิบัติตามกฎการขับข่ีที่สำคัญต�อไปนี้จะช�วยให�
ท�านและผู�โดยสารสามารถใช�รถได�ด�วยความปลอดภัย
. ห�ามขับรถขณะมึนเมาหรืออยู�ภายใต�ฤทธิ์ยาที่มี

ผลต�อระบบประสาท
. สังเกตป�ายจำกัดความเร็วเสมอ และอย�าใช�

ความเร็วเกินกว�าที่กฎหมายกำหนด

. คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ และใช�เบาะน่ังสำหรับ
เด็กที่เหมาะสม ควรให�เด็กเล็กนั่งเบาะนั่งด�าน
หลัง

.  เจ�าของรถต�องให�ข�อมลูการใช�รถอย�าง
ปลอดภัยแก�ผู�ครอบครองหรือผู�ใช�รถคนอื่น ๆ
เสมอ

.  ทบทวนข�อมลูการใช�รถอย�างปลอดภัยที ่  

การอ�านคู�มือ
PD23A1-B1BE6CF6-22AD-4020-A43D-3E1D2A7455D1

คู�มือเล�มนี้จะมีข�อมูลครอบคลุมอุปกรณ�ทั้งหมดที่มีในรถ
รุ�นนี้ จึงอาจพบว�ามีข�อมูลอุปกรณ�บางอย�างท่ีไม�มีใน
รถของท�าน
ข�อมูลเฉพาะและภาพประกอบทัง้หมดในคู�มือนีจ้ะใช�ได� 
ณ เวลาทีพ่ ิมพ� นสิสนัขอสงวนสทิธิใ์นการ 
เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะ หรือการออกแบบโดย 
ไม�ต�องแจ�ง ให�ทราบล�วงหน�าหรือ ไม�ต�องขอความ 
ยินยอม

การปรับแต�งรถของท�าน
PD23A1-EF203BB2-ABA2-4612-8FCA-0ACC5C3CE29E

รถยนต�คันนี้ไม�ควรถูกปรับแต�ง เน่ืองจากอาจส�งผล
ต�อสมรรถนะการทำงาน ความปลอดภัยหรือความ
คงทน และอาจเป�นการกระทำที่ผิดกฎหมาย นอกจาก
นั้น ป�ญหาด�านสมรรถนะหรือความเสียหายอันเกิด
จากการปรับแต�งรถยนต� อาจส�งผลให�รถยนต�ของ

ท�านไม�อยู�ภายใต�เงื่อนไขการรับประกันของนิสสัน

โปรดอ�าน — เพื่อขับรถอย�างปลอดภัย
PD23A1-0E4A92DE-D1FE-4675-BF47-F7633898A4C8

อ�านคู�มือการใช�งานให�ละเอียดก�อนขับรถ เพื่อให�แน�ใจ
ว�าได�ทำความคุ�นเคยกับการควบคุมและข�อกำหนดใน
การบำรุงรักษา ซ่ึงช�วยให�ท�านใช�รถยนต� ได�อย�าง
ปลอดภัย
ตลอดคู�มือเล�มนี้ จะใช�สัญลักษณ� ตามด�วยคำ
ว�า คำเตือน สัญลักษณ�นี้จะใช�บ�งช้ีถึงการกระทำที่
เป�นอันตราย และอาจทำให�เสียชีวิตหรือได�รับบาดเจ็บที่
รุนแรง ดังนั้นเพ่ือหลีกเล่ียงหรือลดความเส่ียง ควร
ปฏิบัติตามข�อมูลและคำแนะนำอย�างเคร�งครัด
สัญลักษณ� ตามด�วยคำว�า ข�อควรระวัง ที่ใช�
ในคู�มือเล�มนี้ยังบ�งชี้ถึงการกระทำที่ เป�นอันตราย ที่
อาจส�งผลให�ได�รับบาดเจ็บเล็กน�อยถึงปานกลางต�อ
บุคคลและสร�างความเสียหายแก�รถยนต� เพื่อ
หลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง ให�ปฏิบัติตามข�อมูลและ
คำแนะนำอย�างเคร�งครัด

คำนำ

Condition: 'Except for China'/

ปรากฏอยู�ในคู�มือการใช�งานเล�มนี้อยู�เสมอ
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[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

SIC0697

ถ�าท�านเห็นสัญลักษณ�น้ี หมายความว�า “ห�ามทำสิ่ง
นี้” หรือ “ห�ามให�สิ่งนี้เกิดขึ้น”

NOS1274

ถ�าท�านเห็นสัญลักษณ�ที่คล�ายคลึงกับสัญลักษณ�เหล�านี้
ในภาพประกอบ หมายความว�า ลูกศรชี้ไปทิศทาง
ด�านหน�าของรถยนต�

NOS1275

ลูกศรในภาพประกอบที่คล�ายคลึงกับลูกศรเหล�านี้
แสดงถึงการเคลื่อนไหวหรือการกระทำ

NOS1276

ลูกศรในภาพประกอบที่คล�ายคลึงกับลูกศรเหล�านี้
หมายถึง ให�สนใจรายการที่อยู�ในภาพประกอบ

ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0243X

“ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่ง ท่ี มีถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู�ด�านหน�า
เน่ืองจากอาจทำให� เด็ก ได� รับ บาด เจ็บสาหัสหรือ
อันตรายถึงแก�ชีวิตได�”
ให� แน� ใจ ว�า ได� อ�าน “ป�าย เตือนถุง ลม เสริมความ
ปลอดภัย” (หน�า 1-39)

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

รถยนต�คันนี้จะมีการควบคุมและการทรงตัวที่แตกต�าง
จากรถยนต�นั่งส�วนบุคคลทั่วไปเนื่องจากมีจุดศูนย�ถ�วง
สูงกว�า เช�นเดียวกับรถยนต�คันอื่น ๆ ที่มีคุณลักษณะ
เดียวกับรถยนต�ชนิดนี้ การใช�งานรถยนต�ผิดวิธีอาจ
ทำให�เสียการควบคุมหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได�
ให� แน�ใจว�า ได� อ�าน “ข�อควรระวัง เมื่อขับขี่ บนถนน
ลาดยางและทางวิบาก” (หน�า 5-9)

NOS1617

Bluetooth® เป�นเครื่องหมายการค�า
ของ Bluetooth SIG, Inc. และให�
อำนาจในการใช�สิทธิบัตรแก�บริษัท
Visteon

© 2021 บริษัท นิสสัน มอเตอร� จำกัด

Condition: 'Except for China'/
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สารบัญภาพประกอบ 0

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัย
เสริม 1

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ในกรณีฉุกเฉิน

การดูแลและรักษาสภาพรถ

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ข�อมูลทางเทคนิค

ดัชนี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ตารางเนื้อหา

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

0 สารบัญภาพประกอบ

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม
(SRS) ..................................................................................... 0-2
ด�านหน�าภายนอกรถ ................................................................ 0-3
ด�านหลังภายนอกรถ ................................................................ 0-4
ห�องโดยสาร ............................................................................ 0-5

ที่นั่งคนขับ ............................................................................... 0-6
แผงหน�าป�ด ............................................................................. 0-7
มาตรวัดและเกจวัด .................................................................. 0-8
ห�องเครื่องยนต� ....................................................................... 0-9

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

0-2 สารบัญภาพประกอบ

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

WAA0202X

1. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า (หน�า 1-
35)

2. เข็มขัดนิรภัย (หน�า 1-13)
3. พนักพิงศีรษะ (หน�า 1-11)
4. ม�านถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง* (หน�า

1-35)
5. จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (สำหรับสายยึด

ด�านบนของเบาะนั่งสำหรับเด็ก) (หน�า 1-27)

6. เบาะนั่งแถวสาม (หน�า 1-7)
7. เบาะนั่งด�านหน�า (หน�า 1-2)
8. ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อน

แรงอัตโนมัติ (หน�า 1-45)
9. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง* (หน�า 1-

35)
10. เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX (สำหรับเบาะนั่ง

แถวสอง) (หน�า 1-26)

11. เบาะนั่งแถวสอง (หน�า 1-5)
— เบาะนั่งสำหรับเด็ก (หน�า 1-20)

*: ถ�ามีติดตั้ง

เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัย
เสริม (SRS)

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

PD23A1-A7D731C2-C58B-4FEB-B117-40A4E0B39DA1

WAA0203X

1. ฝากระโปรงหน�า (หน�า 3-17)
2. ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจกบังลมหน�า

— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-42)
— การเปลี่ยนใบป�ดน้ำฝน (หน�า 8-15)
— น้ำยาล�างกระจก (หน�า 8-17)

3. กระจกหน�าต�าง (หน�า 2-46)
4. แร็คหลังคา (หน�า 2-53)
5. กล�องมองด�านหน�า* (หน�า 4-9)

6. ห�วงสำหรับลากดึง (หน�า 6-14)
7. เซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�)*

— ฟ�งก�ชัน เซ็นเซอร� จอดรถ เพ่ือ ช�วยการ
ทำงานของกล�อง (โซนาร�)* (หน�า 4-19)
— ระบบเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�)* (หน�า
5-72)

8. ไฟตัดหมอกหน�า* (หน�า 2-42)

9. ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว (หน�า 2-40)
10. ยาง

— ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง* (หน�า 2-
13 หน�า 5-5)
— ยางและล�อ (หน�า 8-27 หน�า 9-6)
— ยางแบน (หน�า 6-2)

11. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง (บังโคลนหรือ
กระจกมองข�าง) (หน�า 2-41)

12. กระจกมองข�าง (หน�า 3-26)
13. กล�องมองด�านข�าง* (หน�า 4-9)
14. ประตู

— กุญแจ (หน�า 3-2)
— ล็อกประตู (หน�า 3-3)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ* (หน�า 3-6)
— ระบบกันขโมย (หน�า 3-15)

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

สารบัญภาพประกอบ 0-3

ด�านหน�าภายนอกรถ

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

0-4 สารบัญภาพประกอบ

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

WAA0204X

1. ไล�ฝ�ากระจกบังลมหลัง (หน�า 2-45)
2. เสาอากาศ (หน�า 4-55)
3. ไฟเบรกดวงที่สาม (หน�า 8-24)
4. กล�องกระจกมองหลังอัจฉริยะ* (หน�า 3-21)
5. ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจกบังลมหลัง

— การทำงานของสวิตช� (หน�า 2-44)
— น้ำยาล�างกระจก (หน�า 8-17)

6. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 3-19)

7. ชุดไฟท�าย (หน�า 8-24)
8. เซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�)*

— ฟ�งก�ชันเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�)* เพื่อ
ช�วยการทำงานของกล�อง (หน�า 4-19)
— ระบบเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�)* (หน�า
5-72)

9. ประตูท�าย (หน�า 3-18)
— ระบบกุญแจอัจฉริยะ* (หน�า 3-6)

10. กล�องมองหลัง* (หน�า 4-3 หน�า 4-9)
*: ถ�ามีติดตั้ง

ด�านหลังภายนอกรถ

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

PD23A1-3236BBA8-79B0-4858-9BB8-AC2BFDEC1572

WAA0205X

1. กระจกมองหลัง (หน�า 3-21)
— กระจกมองหลังอัจฉริยะ* (หน�า 3-21)
— หน�าจอมองภาพด�านหลัง* (หน�า 4-3)
— กล�องอัจฉริยะ มองภาพรอบทิศทาง*
(หน�า 4-9)

2. ที่เก็บแว�นกันแดด (หน�า 2-51)
3. ไฟอ�านแผนที่ (หน�า 2-55)

— ไมโครโฟน* (หน�า 4-56 หรือ **)

4. แผ�นบังแดด (หน�า 2-54)
5. ระบบความบันเทิงด�านหลัง (RES)* (หน�า 4-

49)
6. ไฟส�องสว�างผู�โดยสารด�านหลัง (หน�า 2-55)
7. ปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลมด�านหลัง (หน�า

4-30)
8. ที่วางขวดน้ำ (เบาะนั่งแถวสาม) (หน�า 2-52)

— ช�องเสียบ HDMI (ด�านซ�าย)* (หน�า 4-

51)
— ขั้วต�อชาร�จไฟอุปกรณ� USB (ด�านซ�าย)*
(หน�า 2-49)

9. ที่พักแขนที่ประตู
— ปุ�มควบคุมกระจกหน�าต�างไฟฟ�า (หน�า 2-
46)
— สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า (ประตูคนขับ) (หน�า
3-4)
— สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�าง (ประตูคน
ขับ)* (หน�า 3-26)

10. ที่วางแก�วน้ำ (หน�า 2-52)
11. กล�องเก็บของคอนโซลกลาง (หน�า 2-51)

— ช�องจ�ายไฟ (หน�า 2-48)
— ข้ัวต�อชาร�จไฟอุปกรณ� USB* (หน�า 2-
49)

12. ที่พักแขนด�านหลัง (เบาะนั่งแถวสอง) (หน�า 1-
9)
— ที่วางแก�วน้ำด�านหลัง (หน�า 2-52)

13. ห�องเก็บสัมภาระ
— ช�องเก็บของ (หน�า 2-51)
— ขอเกี่ยวสัมภาระ (หน�า 2-54)
— ช�องจ�ายไฟ (หน�า 2-48)

*: ถ�ามีติดตั้ง
**: โปรดดูที่คู�มือการใช�งาน NissanConnect อีก

เล�มหนึ่ง (ถ�ามีติดตั้ง)

สารบัญภาพประกอบ 0-5

ห�องโดยสาร

Condition: 'Except for China'/



(10,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

0-6 สารบัญภาพประกอบ

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

WAA0328X

1. คันเกียร�
— เกียร�อัตโนมัติ (AT) (หน�า 5-15)

2. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย* (ด�านซ�าย)
— สวิตช�ควบคุมเครื่องเสียงที่ติดตั้งบริเวณ 
พวงมาลัย (หน�า 4-31 หรือ **)
— สวิตช�ควบคุมหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� 
(หน�า 2-20)
—  สวติช�ระบบโทรศพัท�แฮนด�ฟรี

Bluetooth®* (หน�า 4-56 หรือ **)
3. สวิตช� ท่ี ป�ด น้ำฝนและที่ ฉีดน้ำยาล�างกระจก

(หน�า 2-42)
4. พวงมาลัย

— แตร (หน�า 2-46)
— ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าคนขับ
(หน�า 1-35)

5. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย* (ด�านขวา)
— สวิตช�ระบบควบคุมความเร็ว อัตโนมัติ* 
(หน�า 5-48)
—  สวติช�ระบบโทรศพัท�แฮนด�ฟร ี
Bluetooth®* (หน�า 4-56 หรือ **)
— ระบบจดจำเสียง**

6. สวิตช� ไฟหน�าและสัญญาณไฟเล้ียว (หน�า 2-
40)/สวิตช�ไฟตัดหมอก* (หน�า 2-42)

7. สวิตช�ระบบเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�)* (หน�า
5-74)

8. สวิตช� TRIP/RESET สำหรับมาตรวัดระยะทาง
เป�นเที่ยว (หน�า 2-6)

9. สวิตช�ปลดล็อกฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเช้ือเพลิง
(หน�า 3-19)

10. สวิตช�ควบคุมความสว�างแผงหน�าป�ด (หน�า 2-
7)

11. คันปรับระดับพวงมาลัย (หน�า 3-20)
12. สวิตช� OFF ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ

(VDC)* (หน�า 5-27)
*: ถ�ามีติดตั้ง
**: โปรดดูที่คู�มือการใช�งาน NissanConnect อีก

เล�มหนึ่ง (ถ�ามีติดตั้ง)

ที่นั่งคนขับ

Condition: 'Except for China'/



(11,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

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

WAA0331X

1. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าผู� โดยสาร
หน�า (หน�า 1-35)

2. ช�องลมกลาง (หน�า 4-23)
3. สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน (หน�า 6-2)
4. ระบบเครื่อง เสียง* (หน�า 4-31 หรือ **)

หรือระบบนำทาง**
— หน�าจอมองภาพด�านหลัง* (หน�า 4-3)
— กล�องอัจฉริยะ มองภาพรอบทิศทาง*

(หน�า 4-9)
5. สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�แบบปุ�มกด (หน�า 5-

11)
6. มาตรวัดและเกจวัด (หน�า 2-5)

— หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (หน�า 2-20)
7. ที่ปลดล็อกฝากระโปรงหน�า (หน�า 3-17)
8. ช�องลมข�าง (หน�า 4-23)

9. กล�องเก็บของ (หน�า 2-51)
— กล�องฟ�วส� (หน�า 8-22)

10. การควบคุมฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ (หน�า
4-24)

11. ช�องจ�ายไฟ (หน�า 2-48)
12. ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial

Bus) (หน�า 4-47)
13. สวิตช�ระบบล็อกเฟ�องท�ายแบบไฟฟ�า* (หน�า 5-

26)
14. สวิตช�พับเลื่อนเบาะ* (หน�า 1-5)
15. เบรกจอด (แบบสวิตช�)* (หน�า 3-28)
16. สวิตช�ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด

ชัน* (หน�า 5-29)
17. เบรกจอด (แบบก�าน)* (หน�า 3-28)
18. สวิตช�เครื่องปรับอากาศด�านหลัง (หน�า 4-30)
19. สวิตช�โหมดขับเคลื่อนส่ีล�อ (4WD)* (หน�า 5-

19)
20. อุปกรณ�ชาร�จแบบไร�สาย* (หน�า 2-49)
: รุ�น 4WD
: รุ�น 2WD
: รุ�นที่ไม�มีระบบเบรกจอดไฟฟ�าติดตั้ง
: รุ�นที่มีระบบเบรกจอดไฟฟ�าติดตั้ง

*: ถ�ามีติดตั้ง
**: โปรดดูที่คู�มือการใช�งาน NissanConnect อีก

เล�มหนึ่ง (ถ�ามีติดตั้ง)

สารบัญภาพประกอบ 0-7

แผงหน�าป�ด

Condition: 'Except for China'/



(12,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

0-8 สารบัญภาพประกอบ

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

WAA0208X

1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต� (หน�า 2-6)
2. ไฟเตือน/ไฟแสดง (หน�า 2-9)
3. หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (หน�า 2-20)

— ไฟแสดงโหมดขับ เคล่ือน ส่ีล�อ (4WD)*
(หน�า 5-19)
— ระบบควบคุมน้ำมันเครื่อง* (หน�า 2-38)
— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทาง
เป�นเที่ยว (หน�า 2-6)

— คอมพิวเตอร�ระยะทาง (หน�า 2-35)
— การควบคุมความสว�างแผงหน�าป�ด (หน�า
2-7)
— ไฟแสดงตำแหน�ง เกียร� อัตโนมัติ (AT)
(หน�า 2-31 หน�า 5-15)

4. มาตรวัดความเร็ว (หน�า 2-6)
5. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� (หน�า 2-

6)

6. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (หน�า 2-7)
*: ถ�ามีติดตั้ง

มาตรวัดและเกจวัด

Condition: 'Except for China'/



(13,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

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

JVC0773X

1. ถังพักน้ำยาล�างกระจก (หน�า 8-17)
2. กระปุกน้ำมันเบรก (หน�า 8-13)
3. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง (หน�า 8-9)
4. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง (หน�า 8-9)
5. กล�องฟ�วส�/สายฟ�วส� (หน�า 8-22)
6. แบตเตอรี่ (หน�า 8-18)
7. กรองอากาศ (หน�า 8-15)
8. ถังพักน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� (หน�า 8-7)

9. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต� (หน�า 8-12)
10. ฝาป�ดหม�อน้ำ (หน�า 8-7)
11. กระปุกน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร� (หน�า 8-14)

สารบัญภาพประกอบ 0-9

ห�องเครื่องยนต�

Condition: 'Except for China'/



(14,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

0-10 สารบัญภาพประกอบ

บันทึก

Condition: 'Except for China'/



(15,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

1 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัย
เสริม

เบาะนั่ง .................................................................................... 1-2
เบาะนั่งด�านหน�า .................................................................. 1-2
เบาะนั่งแถวสอง .................................................................. 1-5
เบาะนั่งแถวสาม .................................................................. 1-7
ที่พักแขน (เบาะนั่งแถวสอง) ............................................... 1-9
เบาะนั่งย�ายตำแหน�งได� ........................................................ 1-9

พนักพิงศีรษะ ......................................................................... 1-11
ส�วนประกอบของพนักพิงศีรษะแบบปรับได� ......................... 1-11
ส�วนประกอบของพนักพิงศีรษะแบบปรับไม�ได� ...................... 1-11
การถอด .......................................................................... 1-11
การติดตั้ง ........................................................................ 1-12
การปรับ .......................................................................... 1-12

เข็มขัดนิรภัย .......................................................................... 1-13
ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย ..................................... 1-13
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ................................................ 1-15
หญิงมีครรภ� .................................................................... 1-16
ผู�ได�รับบาดเจ็บ ................................................................. 1-16
เครื่องหมาย CENTER บนเข็มขัดนิรภัย ........................... 1-16
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด .............................................. 1-17
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด (ถ�ามีติดตั้ง) ......................... 1-18
การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย ............................................... 1-19

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ................................................................. 1-20
ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก .......................... 1-20
เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ Universal บนเบาะนั่งด�านหน�า
และเบาะนั่งด�านหลัง ........................................................ 1-21
ระบบเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX
(สำหรับเบาะนั่งแถวสอง) ................................................ 1-26
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (สำหรับเบาะนั่งแถวสอง) ........ 1-27
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช� ISOFIX
(สำหรับเบาะนั่งแถวสอง) ................................................ 1-27
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัดนิรภัยแบบยึด
สามจุด .......................................................................... 1-30
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัดนิรภัยแบบยึด
สองจุด (ถ�ามีติดตั้ง) ..................................................... 1-34

ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) .......................................... 1-35
ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยเสริม
(SRS) ............................................................................ 1-35
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย ...................................... 1-40
เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS .............................................................................. 1-42
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรง
อัตโนมัติ ......................................................................... 1-45
ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน ....................................... 1-46

Condition: 'Except for China'/



(16,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

1-2 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

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

SSS0133A

คำเตือน:
. ห�ามปรับพนักอิงเอนไปด�านหลังขณะขับข่ีหรือ

โดยสารรถยนต� เพราะจะทำให�เกิดอันตรายได�
เนื่องจากสายเข็มขัดช�วงไหล�จะไม�พาดผ�านลำ
ตัวอย�างเหมาะสม เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู�ขับขี่
และผู�โดยสารอาจถูกเหวี่ยงเข�าไปใน
สายเข็มขัดช�วงไหล�ได� ซึ่งอาจทำให�ได�รับ
บาดเจ็บที่คอ หรือบริเวณอื่นที่ เป�นอันตราย
นอกจากนี้ ผู�ขับขี่และผู�โดยสารยังอาจลื่นไถล
ไปใต�สายเข็มขัดช�วงหน�าตักอาจทำให�ได�รับ
บาดเจ็บรุนแรงได�

. ดังนั้นเพื่อเป�นการป�องกันอันตรายดังกล�าว
ขณะที่รถกำลังแล�น พนักพิงหลังควรอยู�ใน
ตำแหน�งตั้งตรง ให�นั่งหลังตั้งตรงและชิดกับ
พนักพิงเสมอ และปรับเบาะน่ังให� เหมาะสม
(โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-13))

. ห�ามปล�อยให�เด็กอยู� ในรถตามลำพัง เพราะ
เด็กอาจกดสวิตช�หรือปุ�มควบคุมต�าง ๆ หรือ
กระทำการอ่ืนโดยรู�เท�าไม�ถึงการณ� ซึ่งอาจ
ทำให�เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงได�

. เพ่ือหลีกเล่ียงความเสี่ยงต�อการบาดเจ็บหรือ
อันตรายแก�ชีวิตจากการที่รถยนต�และ/หรือ
ระบบทำงาน โดย ไม� ตั้งใจ ห�ามปล�อย เด็ก
บุคคลที่ต�องมีผู�อื่นคอยช�วยเหลือ หรือ
สัตว� เลี้ ยง ไว� ตาม ลำพัง ใน รถ ของ ท�าน
นอกจากน้ี อุณหภูมิภายในรถท่ีป�ดประตู ไว�
หมดจะสูงขึ้นอย�างรวดเร็วจนสามารถก�อให�
เกิดอันตรายต�อคนและสัตว�เลี้ยงที่อาจได�รับ
บาดเจ็บหรือถึงแก�ชีวิตได�

ข�อควรระวัง:
ในขณะที่ปรับต้ังตำแหน�งเบาะน่ัง ควรตรวจสอบ
ให�แน�ใจว�าไม�ได�สัมผัสถูกชิ้นส�วนที่เคลื่อนไหว เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดความเสียหายและ/หรือได�รับ
บาดเจ็บ

เบาะนั่งด�านหน�า
PD23A1-8E6EDF11-E312-436C-8C93-90B9587BB033

คำเตือน:
ไม�ควรปรับเบาะนั่งคนขับขณะขับข่ี เพื่อให�ผู�ขับขี่มี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

การปรับเบาะนั่งด�วยตัวเอง (ถ�ามีติดตั้ง)
PD23A1-C387F95D-BF50-4181-A1DE-A3A10A7A6EE4

คำเตือน:
เมื่อปรับเบาะนั่ง ให�ลองขยับเบาะนั่งเบา ๆ เพื่อให�
แน�ใจว�าเบาะน่ังล็อกแน�นหนา ถ�าเบาะน่ัง ล็อกไม�
แน�นหนา เบาะอาจเล่ือนกะทันหันและอาจจะทำให�
สูญเสียความสามารถในการควบคุมรถยนต�

เบาะนั่ง

Condition: 'Except for China'/
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JVR0576X

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

1. ดึงคันปรับขึ้น
2. เลื่อนเบาะนั่งไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
3. ปล�อยคันปรับลงเพื่อล็อกเบาะนั่งให�อยู�ในตำแหน�ง
การปรับเอน :

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

1. ดึงคันปรับขึ้น
2. เอนพนักพิงหลังไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
3. ปล�อยคันปรับลงเพื่อล็อกพนักพิงหลังให�อยู�ใน

ตำแหน�ง
การปรับเอนนี้สามารถใช�เพื่อปรับพนักพิงหลังให�
เหมาะสมกับผู�นั่งที่มีขนาดร�างกายต�างกัน เพื่อช�วยให�
คาดเข็มขัดนิรภัยได�พอดี (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย”
(หน�า 1-13))
อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให�คนน่ังได�ผ�อนคลายขณะที่
จอดรถ

คำเตือน:
. ไม�ควรปรับเอนพนักพิงหลังมากเกินกว�า

ตำแหน�งที่นั่งได�สบาย เนื่องจากเข็มขัดนิรภัย
จะสามารถทำงานได�อย�างมีประสิทธิภาพสูง
สุด เมื่อเบาะนั่งปรับตรงและเอาหลังแนบกับ
พนักพิงหลัง ถ�าพนักพิงหลังเอนมากเกินไป
อาจเกิดความเสี่ยงในการลื่นไถลไปใต�
สายเข็มขัดช�วงหน�าตักและได�รับบาดเจ็บเพิ่ม
มากขึ้น

. เมื่อปรับเอนเบาะนั่งแล�วให�ลองขยับเบาะนั่ง
เบา ๆ เพ่ือให�แน�ใจว�าเบาะน่ังล็อกแน�นหนา
ถ�าเบาะน่ัง ล็อกไม�แน�นหนา เบาะอาจเล่ือน
กะทันหันและอาจจะทำให� เสียการควบคุม
รถยนต�

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

ดึงคันปรับ ขึ้นหรือกดลงเพื่อปรับความสูงเบาะนั่ง
จนกระทั่งได�ตำแหน�งที่ต�องการ

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

การปรับเบาะนั่งไฟฟ�า (ถ�ามีติดตั้ง)
PD23A1-624568FA-24F3-4D2B-AEE3-5FFE3CFDB812

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

. มอเตอร�ของเบาะน่ังไฟฟ�ามีวงจรป�องกันโอเวอร�
โหลดรีเซ็ตอัตโนมัติ ถ�ามอเตอร�หยุดระหว�างการ
ปรับเบาะนั่งให�รอ 30 วินาที แล�วใช�สวิตช�อีกครั้ง

. ห�ามใช�งานเบาะนั่งไฟฟ�าเป�นระยะเวลานานเมื่อไม�ได�
ติดเครื่องยนต�เพื่อหลีกเลี่ยงแบตเตอรี่หมด

JVR0334X

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

เลื่อนสวิตช�ปรับไปข�างหน�าหรือข�างหลัง เพื่อไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ
การปรับเอน :

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

เลื่อนสวิตช�ปรับไปข�างหน�าหรือข�างหลัง เพื่อไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ
การปรับเอนนี้สามารถใช�เพื่อปรับพนักพิงหลังให�
เหมาะสมกับคนนั่งท่ีมีขนาดร�างกายต�างกัน เพื่อช�วย
ให�คาดเข็มขัดนิรภัยได�พอดี (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย”
(หน�า 1-13))
อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให�คนน่ังได�ผ�อนคลายขณะที่
จอดรถ

คำเตือน:
ไม�ควรปรับเอนพนักพิงหลังมากเกินกว�าตำแหน�งที่
นั่งได�สบาย เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยจะทำงานอย�าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อผู�โดยสารน่ังหลังตรง
และเอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง ถ�าพนักพิงหลัง
เอนมากเกินไป อาจเกิดความเส่ียงในการลื่นไถล
ไปใต�สายเข็มขัดช�วงหน�าตักและได�รับบาดเจ็บเพิ่ม
มากขึ้น

Condition: 'Except for China'/
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SSS1052

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

1. ดึงสวิตช�ปรับขึ้นหรือกดลง เพื่อปรับความสูง
เบาะนั่งจนกว�าจะได�ตำแหน�งที่ต�องการ

2. เลื่อนสวิตช� ข้ึนหรือลง เพื่อปรับองศาด�านหน�า
ของเบาะนั่งจนกว�าจะได�ตำแหน�งที่ต�องการ

SSS1053

แผ�นรองหลัง :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

แผ�นรองหลังช�วยรองรับหลังส�วนล�างของคนขับ
กดที่แต�ละด�านของสวิตช�ปรับตั้ง เพื่อปรับตั้งบริเวณที่

รองหลังจนกระทั่งได�ตำแหน�งที่ต�องการ

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

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

JVR0604X

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

1. ดึงคันปรับขึ้น
2. เลื่อนเบาะนั่งไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
3. ปล�อยคันปรับ ลงเพื่อล็อกเบาะนั่งให�อยู�ใน

ตำแหน�ง
การปรับเอน :

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

1. ดึงคันปรับ
2. ปรับเอนพนักพิงหลังไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
3. ปล�อยคันปรับ ลงเพื่อล็อกพนักพิงหลังให�อยู�ใน

ตำแหน�ง
การปรับเอนนี้สามารถใช�เพื่อปรับเอนพนักพิงหลังให�
เหมาะสมกับผู�นั่งที่มีขนาดร�างกายต�างกัน เพื่อช�วยให�

คาดเข็มขัดนิรภัยได�พอดี (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย”
(หน�า 1-13))
อาจปรับพนักพิงหลังเพื่อให�คนน่ังได�ผ�อนคลายขณะที่
จอดรถ

คำเตือน:
เม่ือปรับเอนเบาะน่ังแล�วให�ลองขยับเบาะน่ังเบา ๆ
เพ่ือให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนา ถ�าเบาะน่ัง
ล็อกไม�แน�นหนา เบาะนั่งอาจเลื่อนกะทันหันและ
ทำให�ได�รับบาดเจ็บรุนแรงได�

การเข�าถึงเบาะนั่งแถวสาม
GUID-13EA1F76-8559-47B2-B6BD-4DB1404BEF71

คำเตือน:
. ห�ามพับเบาะนั่งแถวสองลงเม่ือมีผู�โดยสารอยู�

บริเวณเบาะนั่ง หรือมีสัมภาระวางอยู�บน
เบาะนั่ง ผู�โดยสารอาจถูกผลักออกจาก
เบาะนั่งตกลงมาที่พื้น และได�รับบาดเจ็บ

. ห�ามพับเบาะน่ังแถวสองขณะรถยนต�กำลัง
เคลื่อนที่

. ห�ามขับขี่รถโดยที่เบาะนั่งแถวสองพับอยู�

. ระมัดระวังอย�าให�เบาะน่ังแถวสองหนีบหรือ
กระแทกร�างกายของท�านหรือผู�อื่นเมื่อทำการ
พับเบาะ ให�แน�ใจว�าช�องที่เบาะเลื่อนไม�มีวัตถุใด

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

ขวางอยู�
เบาะนั่งแถวสองสามารถเลื่อนมาข�างหน�าเพื่อให�เข�าถึง
หรือออกจากเบาะนั่งแถวสามได�ง�าย
การใช�คันปรับ :

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

JVR0605X

เพื่อเข�าไปเบาะนั่งแถวสาม ดึงคันปรับ ที่เบาะนั่ง
แถวสองและพับพนักพิงหลังไปข�างหน�า เป�นมุม
เหนือฐานเบาะ ฐานเบาะจะยกขึ้นและเบาะนั่งแถวสองจะ

พับไปข�างหน�า โดยอัตโนมัติ การทำเช�นนี้จะ
ปลดล็อกด�านหลังของเบาะนั่ง ทำให�เลื่อนไปข�างหน�า
ได�
เพื่อออกจากเบาะนั่งแถวสาม ดึงคันปรับ ที่เบาะนั่ง
แถวสองและพับพนักพิงหลังไปทางด�านหน�าของฐาน
เบาะ เบาะนั่งจะยกขึ้นและเลื่อนไปข�างหน�าโดยอัตโนมัติ
การใช�สวิตช�รีโมท (ถ�ามีติดตั้ง) :

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

SSS1094

กดสวิตช�ปรับเลื่อนเบาะที่คอนโซลกลางค�างไว� พนักพิง
หลังจะพับลง
มุมด�านล�างของฐานเบาะจะยกขึ้นและเบาะน่ังแถวสอง
จะเลื่อนไปข�างหน�า

การเลื่อนเบาะนั่งแถวสองกลับเข�าที่ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

WAB0045X

เมื่อต�องการเลื่อนเบาะนั่งแถวสองกลับเข�าตำแหน�งเดิม
ดันเบาะนั่งไปข�างหลัง ปรับพนักพิงหลังขึ้นจนเข�าล็อก

คำเตือน:
. ขณะทำการปรับเบาะนั่งแถวสองเข�าตำแหน�ง

เดิม ห�ามผู�โดยสารท่ีน่ังอยู�เบาะน่ังแถวสาม
วาง เท�า บนบริเวณฐาน เบาะ น่ัง แถวสอง
เพราะอาจทำให�เกิดการบาดเจ็บรุนแรงจาก
การถูกหนีบเท�า

. เมื่อเลื่อนเบาะนั่งแถวสองกลับเข�าตำแหน�งเดิม
ให�แน�ใจว�าอยู�ในตำแหน�งที่ล็อกเข�าที่ หาก
พนักพิงหลังไม�ล็อกเข�าที่ ผู�โดยสารอาจได�รับ
บาด เจ็บ จากอุบัติเหต ุ หรือ จากการหยุด
กะทันหัน

. หลังจากเลื่อนเบาะนั่งแถวสองกลับเข�าท่ีแล�ว
ให�ทดสอบด�วยการขยับเบาะนั่งเบา ๆ เพ่ือให�

Condition: 'Except for China'/
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แน�ใจว�าเบาะล็อกเข�าที่แล�ว มิเช�นน้ัน เบาะน่ัง
อาจเลื่อนกะทันหันและทำให� ได� รับบาดเจ็บ
รุนแรงได�

. เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับเข�าตำแหน�งตั้งตรง
ให�แน�ใจว�าอยู�ในตำแหน�งที่ล็อกเข�าที่ หาก
พนักพิงหลังไม�ล็อกเข�าที่ ผู�โดยสารอาจได�รับ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือจากการหยุดรถ
กะทันหัน

. ระมัดระวังอย�าให�เบาะน่ังแถวสองหนีบหรือ
กระแทกร�างกายของท�านหรือผู�อื่นเมื่อทำการ
พับเบาะ ให�แน�ใจว�าช�องที่เบาะเลื่อนไม�มีวัตถุใด
กีดขวางอยู�

. เมื่อเลื่อนเบาะนั่งกลับเข�าตำแหน�งปกติ
พนักพิงศีรษะต�องอยู�ในตำแหน�งต้ังตรงเพ่ือ
ปกป�องผู�โดยสารในรถ

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

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

JVR0606X

ดึงสายรัด ขึ้น และปรับพนักพิงหลังไปยังตำแหน�ง
ที่ต�องการ ปล�อยสายรัดหลังจากปรับพนักพิงหลังไป
ยังตำแหน�งที่ต�องการแล�ว
การปรับเอนนี้สามารถใช�เพื่อปรับพนักพิงหลังให�
เหมาะสมกับผู�นั่งที่มีขนาดร�างกายต�างกันเพื่อให�
สามารถคาดเข็มขัดนิรภัยได�พอดี (โปรดดูที่ “ข�อควร
ระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-13)) อาจปรับ
พนักพิงหลังเพื่อให�ผู�นั่งสามารถผ�อนคลายขณะที่จอด
รถ

คำเตือน:
. ห�ามโดยสารในรถยนต�ที่กำลังเคลื่อนที่หาก

พนักพิงหลังถูกปรับเอนลงเพราะอาจทำให�
เกิดอันตรายได� เน่ืองจากสายเข็มขัดช�วงไหล�

จะไม�แนบกับลำตัวของท�านเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ตัวท�านอาจถูกเหวี่ยงซึ่งจะทำให�ได�รับบาดเจ็บ
ที่ลำคอหรือส�วนอื่น ๆ ที่รุนแรง นอกจากน้ี
ท�านยังอาจลื่นไถลไปใต�สายเข็มขัดช�วงหน�าตัก
และอวัยวะภายในได�รับบาดเจ็บอย�างรุนแรงได�

. เพื่อประสิทธิภาพการป�องกันสูงสุด ขณะที่รถ
กำลังแล�น พนักพิงหลังควรอยู�ในตำแหน�ง
ตั้งตรงให� น่ังเอาหลังชิดกับพนักพิงและน่ัง
หลังตรงเสมอ โดยท่ีเท�าทั้งสองอยู�บนพ้ืนรถ
และปรับเข็มขัดนิรภัยให� เหมาะสม โปรดดูที่
“ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย” (หน�า
1-13)

. หลังจากทำการปรับตั้ง ให�โยกเบาะนั่งเบา ๆ
เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนาถ�าเบาะนั่ง
ล็อกไม�แน�น เบาะนั่งอาจเลื่อนกะทันหันและได�
รับบาดเจ็บรุนแรงได�

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

คำเตือน:
. ห�ามให�ผู�โดยสารนั่งในห�องเก็บสัมภาระหรือ

เบาะน่ังแถวสามเม่ือเบาะพับลงอยู�การใช�พื้นที่
เหล�าน้ีโดยไม�มีเครื่องป�องกันที่เหมาะสม อาจ
ทำให�บาดเจ็บร�ายแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือ
จากการหยุดรถกะทันหันได�
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. มัดสัมภาระทุกช้ินให�แน�นหนาด�วยเชือกหรือ
สายยึดเพื่อป�องกันการเลื่อนหรือเคลื่อนที่ห�าม
วางสัมภาระให�สูงกว�าพนักพิงหลัง หากมีการ
หยุดรถอย�างกะทันหันหรือเมื่อมีการชนเกิดขึ้น
ผู�โดยสารอาจได�รับบาดเจ็บจากสัมภาระท่ีไม�
ได�จัดเก็บอย�างเรียบร�อยและแน�นหนา

. เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับเข�าตำแหน�งตั้งตรง
ให�แน�ใจว�าอยู�ในตำแหน�งที่ล็อกเข�าที่มิเช�นนั้น
ผู�โดยสารอาจได�รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ
จากการหยุดรถกะทันหัน

. เมื่อเลื่อนเบาะนั่งกลับเข�าตำแหน�งปกติ
พนักพิงศีรษะต�องอยู�ในตำแหน�งต้ังตรงเพ่ือ
ปกป�องผู�โดยสารในรถ

. มัดสัมภาระทุกชิ้นให�แน�นหนา เพื่อป�องกันการ
เลื่อนหรือเคลื่อนที่ห�ามวางสัมภาระให�สูงกว�า
พนักพิงหลัง เพราะหากเกิดการหยุดรถอย�าง
กะทันหันหรือเม่ือเกิดการชนผู�โดยสารอาจได�
รับบาดเจ็บจากสัมภาระที่ ไม�ได�จัดเก็บอย�าง
เรียบร�อยและแน�นหนา

ข�อควรระวัง:
. ห�ามพับเบาะนั่งแถวสามเมื่อมีคนนั่งอยู�บริเวณ

เบาะหลัง หรือมีสัมภาระวางอยู�บนเบาะหลัง
. เมื่อทำการพับเบาะ ระมัดระวังอย�าให�เบาะน่ัง

แถวสาม กระแทกร�างกายของท�านหรือผู�อื่น

และตรวจสอบให�แน�ใจว�าช�องที่เบาะเล่ือนไม�มี
วัตถุขวางอยู�

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

JVR0607X

1. ให�แน�ใจว�าพนักพิงศีรษะปรับลงมาสุดแล�ว
2. ดึงสายรัด และพับพนักพิงหลัง
เมื่อต�องการเลื่อนเบาะนั่งแถวสามกลับสู�ตำแหน�งที่
ผู�โดยสารนั่งได�ให�เลื่อนพนักพิงหลังจนกระทั่งล็อกเข�าที่

การใช�สายรัดด�านหลัง :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0608X

การพับเบาะนั่งแถวสามเพื่อให�บรรทุกสัมภาระได�มาก
ขึ้น:
1. ให�แน�ใจว�าพนักพิงศีรษะปรับลงมาสุดแล�ว
2. ดึงสายรัด และพับพนักพิงหลัง
การเลื่อนเบาะนั่งแถวสามกลับสู�ตำแหน�งที่ผู�โดยสารนั่ง
ได�:
ใช�สายรัด ยกพนักพิงหลัง ดึงจนกระทั่งพนักพิง
หลังล็อกเข�าที่ให�แน�ใจว�าดึงพนักพิงขึ้นอย�างถูกต�อง
จนถึงตำแหน�งตั้งตรงและล็อกเข�าที่
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ที่พักแขน (เบาะนั่งแถวสอง)
GUID-A55A5057-2552-4A5E-B3BD-D00DBD5AA730

JVR0589X

ดึงที่พักแขนไปข�างหน�าจนกระทั่งอยู�ในแนวนอน

เบาะนั่งย�ายตำแหน�งได�
GUID-89AD0F42-A6FF-428E-A336-85BCD55E990B

คำเตือน:
. ห�ามให�ผู� โดยสารน่ังในห�องเก็บสัมภาระหรือ

เบาะหลังเมื่อเบาะพับลงอยู� เพราะกรณีที่เกิด
การชน ผู� โดยสารท่ีน่ังอยู�บริเวณดังกล�าว
โดยที่ไม�มีเครื่องป�องกันที่เหมาะสม อาจได�รับ
บาดเจ็บที่รุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตได�

. ห�ามให�ผู� โดยสารน่ังในบริเวณใด ๆ ในรถที่
ไม�มีเบาะนั่งและติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ตรวจสอบ
ให�แน�ใจว�าผู�โดยสารทุกคนน่ังบนเบาะน่ังและ
คาดเข็มขัดนิรภัยอย�างถูกต�อง

. ห�ามพับเบาะหลังลงเมื่อมีคนนั่งอยู�บริเวณเบาะ
หลัง หรือมีสัมภาระวางอยู�บนเบาะน่ังด�าน

หลัง
. ควรปรับพนักพิงศีรษะให� เหมาะสมทุกครั้ง

เนื่องจากจะช�วยป�องกันการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ หากมีการเปลี่ยนพนักพิงศีรษะหรือ
ปรับอย�างเหมาะสมทุกครั้งเมื่อมีการถอด
พนักพิงออก

. ถ�าพนักพิงศีรษะถูกถอดออกไม�ว�ากรณีใด ๆ
ควรเก็บไว�ในที่ปลอดภัยเพื่อป�องกันการ
บาดเจ็บต�อผู� โดยสารหรือความเสียหายต�อ
รถยนต�ในกรณีที่รถยนต�เบรกกะทันหันหรือ
เกิดอุบัติเหตุ

. เมื่อปรับพนักพิงหลังกลับเข�าตำแหน�งตั้งตรง
ให�แน�ใจว�าอยู�ในตำแหน�งที่ล็อกเข�าที่ มิเช�นนั้น
ผู�โดยสารอาจได�รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ
จากการหยุดรถกะทันหัน

. จัดเก็บสัมภาระทุกชิ้นให�แน�นหนา เพื่อป�องกัน
การเลื่อนหรือเคลื่อนที่ ห�ามวางสัมภาระให�
สูงกว�าพนักพิงหลัง เนื่องจากการหยุดรถ
กะทันหันหรือเกิดการชน ผู�โดยสารอาจได�รับ
บาด เจ็บจาก สัมภาระที่ ไม� ได� จัด เก็บอย�าง
เรียบร�อยและแน�นหนา

. เมื่อพับพนักพิงหลังลงเพ่ือให�บรรทุกสัมภาระ
ได�มากขึ้น ต�องตรวจสอบให�แน�ใจว�าฐานเบาะ
ได�ถูกล็อกเข�าท่ีแล�วโดยการทดสอบโยกฐาน

เบาะ มิเช�นน้ัน สัมภาระที่วางอยู�บนพนักพิง
หลังที่พับอยู�อาจกระเด็น ทำให�เกิดการ
บาดเจ็บและทำให�รถเสียหาย

ข�อควรระวัง:
. เมื่อพับเบาะนั่งแถวสองเพื่อให�สามารถบรรทุก

สัมภาระได�มากข้ึน ต�องตรวจสอบให�แน�ใจว�า
สัมภาระไม�ได�สัมผัสกับคอนโซลกลาง เพื่อ
หลีกเล่ียงความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ
คอนโซล

. เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต�อตัวท�านเองและผู�
อื่น เมื่อทำการพับหรือเลื่อนเบาะนั่งสู�ตำแหน�ง
ตั้งตรง:
— ตรวจสอบให�แน�ใจว�าช�องที่เบาะเลื่อนไม�มี

วัตถุใดขวางอยู�
— ระมัดระวังอย�าให�มือหรือเท�าเข�าไปติด

หรือถูกหนีบใต�เบาะนั่ง

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

การพับเก็บเบาะนั่งแถวสองและแถวสามเพ่ือให�บรรทุก
สัมภาระได�มากขึ้น:
การพับด�วยตัวเอง:
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JVR0627X

1. ดึงคันปรับที่เบาะน่ังแถวสอง พนักพิงหลังจะพับ
ลงและฐานเบาะจะเอนไปข�างหน�า โปรดดูที่ “การ
เข�าถึงเบาะนั่งแถวสาม” (หน�า 1-5)

การใช�งานสวิตช�:
1. กดสวิตช�ที่คอนโซลกลางค�างไว� พนักพิงหลังจะ

พับลงและเลื่อนไปข�างหน�า โปรดดูที่ “การเข�าถึง
เบาะนั่งแถวสาม” (หน�า 1-5)

SSS1120

2. ดันเบาะที่พับลงจนกระทั่งล็อกเข�าที่

JVR0628X

3. พับเบาะนั่งแถวสามราบลงโดยใช�สายรัดที่เบาะนั่ง
โปรดดูที่ “การพับ” (หน�า 1-7)

4. เลื่อนเบาะนั่งแถวสามกลับสู�ตำแหน�งที่ผู�โดยสารนั่ง
ได�โดยปรับพนักพิงหลังเบาะนั่งแถวสามให�อยู�ใน
ตำแหน�งตั้งตรง ต�องตรวจสอบให�แน�ใจว�า
พนักพิงหลังล็อกเข�าที่ โปรดดูที่ “การพับ” (หน�า
1-7)

5. เล่ือนเบาะนั่งแถวสองกลับสู�ตำแหน�งที่ผู�โดยสาร
นั่งได�โดยปรับพนักพิงหลังเบาะนั่งแถวสองให�อยู�ใน
ตำแหน�งตั้งตรง ต�องตรวจสอบให�แน�ใจว�า
พนักพิงหลังล็อกเข�าที่

ข�อควรระวัง:
เมื่อพับเบาะนั่งแถวสองเพื่อให�บรรทุกสัมภาระได�
มากขึ้น ให�แน�ใจว�าสัมภาระไม�ได�สัมผัสกับคอนโซล
กลางเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
กับคอนโซล
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PD23A1-756C0B1C-6DF9-49F9-B5B6-A1A9A73E2F26

คำเตือน:
พนักพิงศีรษะช�วยเสริมระบบความปลอดภัยอื่น ๆ
ของรถยนต� ซึ่งช�วยเสริมการป�องกันการบาดเจ็บ
จากการชนทางด�านหลัง ต�องทำการปรับ
พนักพิงศีรษะแบบปรับได�ให�ถูกต�องตามที่ระบุไว�ใน
หมวดนี้ ตรวจสอบระดับของพนักพิงศีรษะหากมีผู�
ใช�เบาะนั่งก�อนหน�า ห�ามติดตั้งสิ่งใด ๆ เข�ากับ
ก�านพนักพิงศีรษะหรือถอดพนักพิงศีรษะออก
ห�ามใช�เบาะนั่งหากพนักพิงศีรษะถูกถอดออก ถ�ามี
การถอดพนักพิงศีรษะออกให�ทำการติดตั้ง
พนักพิงศีรษะกลับเข�าที่และปรับให�เหมาะสมก�อนจะ
ใช�งานเบาะนั่ง การไม�ปฏิบัติตามคำแนะนำ
ดังกล�าวน้ีอาจส�งผลให�ประสิทธิภาพการใช�งาน
ของพนักพิงศีรษะลดลง ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงใน
การได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจากการชนได�
. พนักพิงศีรษะทที่ติดตั้งอยู�ในรถอาจมีทั้งแบบ

พนักพิงหลัง แบบปรับได� หรือ แบบปรับไม�ได�
. พนักพิงศีรษะแบบปรับได�มีร�องหลายร�องที่ก�าน

พนักเพื่อให�ล็อกได�ในตำแหน�งที่ต�องการ
. พนักพิงศีรษะแบบปรับไม�ได�จะมีร�องล็อกเพียงร�อง

เดียวเพื่อยึดพนักพิงศีรษะเข�ากับโครงเบาะนั่ง
. การปรับที่ถูกต�อง:

— สำหรับแบบปรับได� ต�องจัดตำแหน�งพนักพิง
ศีรษะจนกระทั่งกึ่งกลางของพนักพิงศีรษะอยู�

ระดับเดียวกับกึ่งกลางหู
— ถ�าตำแหน�งของหูยังสูงกว�าตำแหน�งที่แนะนำ

ให�ปรับพนักพิงศีรษะให�อยู�ในตำแหน�งสูงที่สุด
. ถ�าพนักพิงศีรษะถูกถอดออก ตรวจสอบให�แน�ใจ

ว�าได�ติดต้ังกลับและล็อกเข�าท่ีก�อนนั่งในตำแหน�ง
นั้น ๆ

ส�วนประกอบของพนักพิงศีรษะแบบปรับได�
PD23A1-F49D7BD2-0832-400D-B1B8-C5052218D6C2

SSS0992

1. พนักพิงศีรษะแบบปรับได�
2. ร�องหลายร�อง
3. ปุ�มล็อก
4. ก�านพนัก

ส�วนประกอบของพนักพิงศีรษะแบบปรับไม�ได�
PD23A1-A1CE33B3-80D0-47EC-ADBE-9BB7F69BC68C

JVR0203X

1. พนักพิงศีรษะแบบถอดได�
2. ร�องเดียว
3. ปุ�มล็อก
4. ก�านพนัก

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

SSS1037

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อถอดพนักพิงศีรษะ
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พนักพิงศีรษะ

Condition: 'Except for China'/
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1. ดึงพนักพิงศีรษะขึ้นไปยังตำแหน�งสูงที่สุด
2. กดปุ�มล็อกค�างไว�
3. ถอดพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั่ง
4. เก็บพนักพิงศีรษะไว�อย�างเหมาะสมให�แน�นหนาเพื่อ

ไม�ให�พนักพิงศีรษะกลิ้งไปมาในรถ
5. ติดตั้งกลับเข�าที่และปรับพนักพิงศีรษะให�เหมาะสม

ก�อนจะใช�งานเบาะนั่ง

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

SSS1038

1. ใส�ก�านพนักพิงศีรษะลงในรูที่เบาะนั่ง ให�แน�ใจว�า
พนักพิงศีรษะหันไปในทิศทางที่ถูกต�อง ต�องติดตั้ง
ก�านพนักที่มีร�อง ลงในรูที่มีปุ�มล็อก

2. กดปุ�มล็อกค�างไว� และกดพนักพิงศีรษะลง
3. ปรับพนักพิงศีรษะให�เหมาะสมก�อนใช�งานเบาะนั่ง

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

SSS0997

สำหรับพนักพิงศีรษะแบบปรับได�
ปรับพนักพิงศีรษะจนกระทั่งกึ่งกลางของพนักพิงศีรษะ
อยู�ระดับเดียวกับกึ่งกลางหู ถ�าตำแหน�งของหูยัง
สูงกว�าตำแหน�งที่แนะนำ ให�ปรับพนักพิงศีรษะให�อยู�ใน
ตำแหน�งสูงที่สุด

JVR0259X

สำหรับพนักพิงศีรษะแบบปรับไม�ได�
ตรวจสอบให�แน�ใจว�าพนักพิงศีรษะอยู�ในตำแหน�งเก็บ
หรือในตำแหน�งอื่น ๆ ที่ร�องล็อกเข�ากับปุ�มล็อก ก�อน
ใช�งานเบาะนั่ง

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

SSS1035

เพื่อปรับพนักพิงศีรษะขึ้น ให�ดึงพนักพิงศีรษะขึ้น
ให�แน�ใจว�าพนักพิงศีรษะอยู�ในตำแหน�งที่ร�องล็อกเข�ากับ
ปุ�มล็อกก�อนใช�งานเบาะนั่ง

Condition: 'Except for China'/



(27,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

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

SSS1036

เพื่อปรับลง กดปุ�มล็อกค�างไว� และกดพนักพิงศีรษะลง
ให�แน�ใจว�าพนักพิงศีรษะอยู�ในตำแหน�งที่ร�องล็อกเข�ากับ
ปุ�มล็อก ก�อนใช�งานเบาะนั่ง

PD23A1-E14362D8-0956-4A90-AA28-730EEA28AE4F

ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย
PD23A1-18940EF4-D22E-4D9C-A922-1F3396A16D5E

การคาดเข็มขัดนิรภัยที่มีการปรับอย�างถูกต�อง โดย
นั่งหลังตรง ชิดกับพนักพิงหลังโดยที่เท�าทั้งสองอยู�
บนพื้นรถจะช�วยลดโอกาสที่จะได�รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และ/หรือช�วยลดระดับความ
รุนแรงลงได�อย�างมากนิสสันขอสนับสนุนให�ผู�ขับขี่และ
ผู�โดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก�อนการเดิน
ทางแม�ว�าตำแหน�งที่นั่งนั้นจะมีการติดตั้งระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัยอยู�แล�วก็ตาม
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เข็มขัดนิรภัย

Condition: 'Except for China'/
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SSS0134A

SSS0136A

SSS0014 SSS0016

คำเตือน:
. เข็มขัดนิรภัยถูกออกแบบมาให�คาดแนบกับ

โครงสร�างกระดูกของร�างกายและควรจะคาด
ต่ำผ�านด�านหน�าของกระดูกเชิงกราน หรือกับ
กระดูกเชิงกรานหน�าอก และช�วงไหล� และ
ต�องไม� ให�สายเข็มขัดช�วงหน�า ตักคาดผ�าน
บริเวณท�องน�อยการคาดเข็มขัดนิรภัยไม�
ถูกต�อง อาจทำให�เกิดการบาดเจ็บสาหัสได�

. จัดตำแหน�งสายเข็มขัดช�วงหน�าตักไว�ให�พาด
ต่ำและแนบรอบสะโพกเท�าที่สามารถทำได�ห�าม
คาดที่เอว การคาดสายเข็มขัดช�วงหน�าตักสูง
เกินไปจะเป�นการเพิ่มความเสี่ยงต�อการได�รับ
บาดเจ็บที่อวัยวะภายในเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามใช�เข็มขัดนิรภัยเส�นเดียวกันคาดผ�านคน
มากกว�าหนึ่งคน เข็มขัดหนึ่งเส�นต�องใช�กับ
ผู�โดยสารเพียงคนเดียวเท�านั้นการคาดเข็มขัด
นิรภัยผ�านเด็กซึ่งน่ังอยู�บนตักผู�ใหญ�จะทำให�
เกิดอันตรายได�

. ห�ามมีผู� โดยสารภายในรถมากกว�าจำนวน
เข็มขัดนิรภัย

. ห�ามคาดสายเข็มขัดนิรภัยกลับด�าน ไม�ควร
คาดสายเข็มขัดที่ บิดเป�น เกลียวซึ่งจะทำให�
ประสิทธิภาพการทำงานลดลง

Condition: 'Except for China'/



(29,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

. เพื่อให�สามารถทำการป�องกันผู�ขับขี่และ
ผู�โดยสารได�ตามที่ได�รับการออกแบบควรทำ
การปรับเข็มขัดนิรภัยให�แนบกับลำตัวที่สุดเท�า
ที่ไม�ทำให�เกิดความอึดอัดท้ังนี้ สายเข็มขัดที่
หย�อนเกินไป จะลดประสิทธิภาพในการป�องกัน
ลงอย�างมาก

. ผู�ขับขี่และผู�โดยสารทุกคนที่อยู�ในรถต�องคาด
เข็มขัดนิรภัยไว�ตลอดเวลาผู�โดยสารที่เป�นเด็ก
ควรนั่งในเบาะน่ังสำหรับเด็กที่ติดตั้งบริเวณ
เบาะด�านหลังพร�อมคาดเข็มขัดนิรภัยอย�าง
ถูกต�อง

. ห�ามพาดเข็มขัดไว�ด�านหลังลำตัวหรือพาดไว�ใต�
วงแขน ต�องคาดสายเข็มขัดช�วงไหล�ผ�านบน
ไหล�และหน�าอกเสมอสายเข็มขัดควรอยู�ห�าง
จากใบหน�าและลำคอแต�ไม�หลุดออกจากไหล�
การคาดเข็มขัดนิรภัยไม�ถูกต�องอาจทำให�เกิด
การบาดเจ็บสาหัสได�

. ห�ามทำการดัดแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ�เพ่ิม
เติมใด ๆ ด�วยตัวเองซึ่งอาจจะไปขัดขวาง
การทำงานของตัวปรับตึงเข็มขัดนิรภัย หรือ
ขัดขวางการปรับความตึงสายเข็มขัดนิรภัย

. ควรทำการดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม�ให�สายเข็มขัดเป��อนน้ำยาขัดสี
น้ำมัน เครื่อง สาร เคมี โดย เฉพาะน้ำกรด

แบตเตอรี่ วิธีทำความสะอาดท่ีถูกต�องคือ ใช�
น้ำสบู�อ�อน และควรเปล่ียนเข็มขัดนิรภัยเส�น
ใหม�หากพบว�าสายเข็มขัดหลุดลุ�ยมีคราบสะสม
หรือเสียหาย

. หากเข็มขัดนิรภัยถูกใช� ในขณะเกิดการชนที่
รุนแรงจะต�องถูกเปลี่ยนทั้งชุดแม�ว�าความ
เสียหายนั้นจะไม�เด�นชัดก็ตาม

. นิสสันขอแนะนำให�ทำการเปล่ียนชุดเข็มขัด
นิรภัยทั้งชุดหลังจากการชนโดยเฉพาะกรณีที่
เป�นการชนรุนแรงแม�ว�าความเสียหายจะไม�
ปรากฏเด�นชัดตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัย
รวมถึงชุดดึงกลับและอุปกรณ�ติดตั้งท้ังหมด
เว�นแต�จะ เป�นการชน ท่ี เล็กน�อยและ เข็มขัด
นิรภัยไม�มีร�องรอยความเสียหายและยัง
สามารถทำงานได�อย�างถูกต�องอย�างไรก็ตาม
การตรวจสอบควรดำเนินการโดยศูนย�บริการ
นิสสัน นอกจากน้ีควรตรวจสอบชุดเข็มขัด
นิรภัยที่ไม�ได�ใช�งาน ขณะที่เกิดการชน และทำ
การ เปลี่ยน ใหม� ถ�าพบความ เสียหายหรือ
ทำงานไม�สมบูรณ�

. เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อน
แรงอัตโนมัติถูกใช�งานไปแล�วไม�สามารถนำ
กลับมาใช�ใหม�ได�อีก ต�องเปลี่ยนใหม�พร�อมกับ
ชุดดึงกลับ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

. การถอดและการติดต้ังอุปกรณ�ของระบบ
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรง
อัตโนมัติควรดำเนินการโดยศูนย�บริการนิสสัน

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

คำเตือน:
. สำหรับทารกและเด็กเล็กที่ต�องได�รับการดูแล

เป�นพิเศษนั้น เข็มขัดนิรภัยของรถอาจมีขนาด
ที่ไม�พอดีกับตัวเด็กโดยสายเข็มขัดช�วงไหล�อาจ
พาดมาอยู�ใกล�ใบหน�าหรือลำคอมากเกินไปและ
สายเข็มขัดช�วงหน�าตักอาจไม�แนบผ�านกระดูก
สะโพกท่ีมีขนาดเล็กของเด็กได�พอดีหากเกิด
อุบัติเหตุ เข็มขัดนิรภัยที่มีขนาดไม�ถูกต�องพอดี
อาจ ทำให� เ กิด การ บาด เจ็บ ร ุนแรง หรือ
อันตรายถึงแก�ชีวิตได�

. ควรใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสมเสมอ
นอกจากนี้ ยังมีเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบอื่น ๆ สำหรับ
เด็กที่โตขึ้นเพื่อการป�องกันเพิ่มเติม
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Condition: 'Except for China'/
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ทารกและเด็กเล็ก
PD23A1-E94847D1-6A40-4650-955B-125C3ECA7686

SSS0099

นิสสันขอแนะนำให�ทารกและเด็กเล็กต�องน่ังในเบาะน่ัง
สำหรับเด็กเท�าน้ัน ควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มี
ขนาดเหมาะสมกับรถและเด็ก และควรทำการติดตั้งและ
ใช�งานตามคำแนะนำของผู�ผลิตทุกครั้ง

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

คำเตือน:
. ห�ามปล�อยให�เด็กยืนหรือคุกเข�าบนเบาะนั่ง
. ห�ามปล�อยให�เด็กอยู�ในบริเวณที่เก็บสัมภาระใน

ขณะที่รถกำลังแล�น เพราะเด็กอาจได�รับ
บาดเจ็บร�ายแรงในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุหรือ
เมื่อมีการหยุดรถอย�างกะทันหัน

เด็กที่มีร�างกายโตเกินกว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กควรจะนั่ง
และคาดเข็มขัดนิรภัยที่จัดไว�ให�
ถ�าตำแหน�งที่นั่งของเด็กมีสายเข็มขัดช�วงไหล�อยู�ใกล�

กับใบหน�าและลำคอ ควรให�เด็กนั่งบนเบาะนั่งเสริม (มี
จำหน�ายทั่วไป) เบาะนั่งเสริมจะช�วยยกตัวเด็กจน
สายเข็มขัดช�วงไหล�อยู�ในตำแหน�งที่เหมาะสม สามารถ
พาดผ�านท�อนบนช�วงกลางไหล�และสายเข็มขัดช�วงหน�า
ตักพาดต่ำแนบกับสะโพก เบาะนั่งเสริมควรมีขนาด
พอดีกับเบาะนั่งในรถยนต� เมื่อเด็กโตขึ้นจนสายเข็มขัด
ไม�อยู�ใกล�ใบหน�าหรือลำคออีกต�อไปให�คาดเข็มขัดโดย
ไม�ต�องใช�เบาะนั่งเสริม นอกจากนี้ควรใช�เบาะนั่งสำหรับ
เด็กโตที่มีให�เลือกหลายแบบ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

หญิงมีครรภ�
PD23A1-AEA253B0-0EB2-45A3-8A7C-77A6C8748C8C

นิสสันขอแนะนำให�หญิงมีครรภ�คาดเข็มขัดนิรภัย โดย
การคาดเข็มขัดให�แนบตัวและพาดสายเข็มขัดช�วงหน�า
ตักให�ต่ำท่ีสุดเท�าที่ เป�นไปได�ไว�บริเวณรอบสะโพก ไม�
ควรทำการคาดที่เอว ให�คาดเข็มขัดช�วงไหล�พาดเหนือ
ไหล�และผ�านหน�าอกและระวังไม�ให�สายเข็มขัดช�วงหน�า
ตัก/ช�วงไหล�คาดผ�านบริเวณท�องน�อย กรุณาปรึกษา
แพทย�เพื่อขอรับคำแนะนำแนวทางที่เหมาะสม

ผู�ได�รับบาดเจ็บ
PD23A1-B729A0D8-0A5A-472D-84AA-4609C350F628

นิสสันขอแนะนำให�ผู�ได�รับบาดเจ็บ คาดเข็มขัดนิรภัย
ขึ้นอยู�กับการบาดเจ็บ กรุณาปรึกษาแพทย�สำหรับ
คำแนะนำตามแนวทางที่เหมาะสม

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

การเลือกชุดเข็มขัดนิรภัยที่ถูกต�อง
PD23A1-FF5C1257-8A87-435E-A0D4-327B0293ED80

SSS0616

หัว เข็มขัดนิรภัยของเบาะ น่ังกลาง หรือทั้ง หัว
เข็มขัดและล้ินเข็มขัด จะมีเคร่ืองหมาย CENTER
ติดไว� ลิ้นเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางสามารถล็อก
เข�ากับหัวเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งกลางเท�านั้น

Condition: 'Except for China'/
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เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุด
PD23A1-3EB40FFA-D110-4A7F-B53A-87C147539DB9

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

SSS0292

คำเตือน:
พนักพิงหลังไม�ควรเอนมากเกินกว�าตำแหน�งท่ีน่ัง
ได�สบาย เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เมื่อเบาะนั่งปรับตรงและเอาหลังแนบกับ
พนักพิงหลัง
1. ปรับเบาะนั่ง (โปรดดูที่ “เบาะนั่ง” (หน�า 1-2))
2. ดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับช�า ๆ และ

สอดลิ้นเข็มขัดลงในหัวเข็มขัดจนกว�าจะรู�สึกได�ถึง
การล็อกเรียบร�อยแล�ว
. ชุดดึงกลับได�รับการออกแบบให�ล็อก เมื่อ

มีแรงกระแทกหรือหยุดกะทันหัน การดึง
ช�า ๆ ทำให�สายเข็มขัดเลื่อนออกมาได�
และทำให�ท�านมีอิสระในการเคลื่อนตัวบน

เบาะนั่ง
. ถ�าเข็มขัดนิรภัยไม�สามารถดึงออกจาก

ตำแหน�งดึงกลับจนสุดได� ให�ดึงเข็มขัด
นิรภัยให�สุดแล�วปล�อย จากนั้นค�อย ๆ
ดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับ

SSS0467

3. จัดตำแหน�งสายเข็มขัดช�วงหน�าตักให�พาดต่ำและ
อยู�ในระดับแนบรอบสะโพกดังที่แสดงในภาพ

4. ดึงสายเข็มขัดช�วงไหล�ไปทางชุดดึงกลับ เพื่อไม�ให�
มีระยะหย�อน ให�แน�ใจว�าสายเข็มขัดช�วงไหล�อยู�
เหนือไหล�และแนบผ�านหน�าอก

การปรับสายเข็มขัดช�วงไหล� (สำหรับเบาะหน�า)
PD23A1-F2656EA9-3735-451A-BE4A-2E4AF50ABE08

SSS0351A

คำเตือน:
. ควรปรับความสูงของตัวยึดสายเข็มขัดช�วง

ไหล�ไปที่ตำแหน�งที่ เหมาะสมกับท�านที่สุด ไม�
เช�นนั้น อาจทำให�ประสิทธิภาพของระบบ
ความปลอดภัย ท้ังระบบลดลงและ ยัง เพิ่ม
โอกาสหรือความรุนแรงของการบาดเจ็บที่
เกิดขึ้น

. สายเข็มขัดช�วงไหล�ควรพาดผ�านช�วงกลาง
ของไหล� และต�องไม�พาดติดกับลำคอ

. ให�แน�ใจว�าเข็มขัดนิรภัยไม�บิดเป�นเกลียว

. ให�แน�ใจว�าตัวยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�ยึดแน�น
โดยการพยายามเลื่อนตัวยึดสายเข็มขัดช�วง
ไหล�ขึ้นและลง หลังจากทำการปรับตั้ง

ในการปรับต้ัง ให�ดึงปุ�มปลดล็อก เข�าหาตัว และ

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-17
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1-18 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

เลื่อนตัวยึดสายเข็มขัดช�วงไหล�ไปยังตำแหน�งที่
เหมาะสม จนสายเข็มขัดพาดผ�านช�วงกลางของ
ไหล� สายเข็มขัดควรอยู�ห�างจากใบหน�าและลำคอแต�ไม�
หลุดออกจากไหล� ปล�อยปุ�มเพื่อล็อกตัวยึดสายเข็มขัด
ในตำแหน�ง

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

กดปุ�มบนหัวเข็มขัด เข็มขัดนิรภัยจะดึงกลับโดย
อัตโนมัติ

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

JVR0578X

เกี่ยวเข็มขัดนิรภัยเข�ากับที่เกี่ยวเมื่อพับเบาะนั่งด�านหลัง
ลง

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

ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยได�รับการออกแบบเพื่อล็อกการ
เคลื่อนที่ของเข็มขัดนิรภัย:
. เมื่อดึงเข็มขัดนิรภัยออกจากชุดดึงกลับอย�างเร็ว
. เมื่อลดความเร็วลงอย�างรวดเร็ว
เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการใช�เข็มขัดนิรภัย ให�ตรวจสอบ
การทำงานโดยจับสายช�วงไหล�และดึงไปด�านหน�าอย�าง
รวดเร็ว ชุดดึงกลับควรจะล็อกไม�ให�สายเข็มขัดเลื่อน
ออกมาได�อีก ถ�าชุดดึงกลับไม�ล็อกในระหว�างการ
ตรวจสอบ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันทันที

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด (ถ�ามีติดตั้ง)
PD23A1-62240B1A-50FF-480E-9F1B-BA1128DD3E91

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

JVR0622X

1. ดึงหัวเข็มขัดขึ้น เข็มขัดนิรภัยม�วนเก็บอยู�ใต�หัว
เข็มขัด

2. ดึงคลี่ออกมา
เมื่อไม�ได�ใช�เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด พับและม�วนเก็บ
เข็มขัดนิรภัยไว�ใต�หัวเข็มขัด
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การคาดเข็มขัดนิรภัย
PD23A1-9D5491FC-4CDF-4278-B294-097F2969E29A

คำเตือน:
ผู�ขับขี่และผู�โดยสารทุกคนที่น่ังอยู�ในรถควรคาด
เข็มขัดนิรภัยไว�ตลอดเวลา

JVR0035X

1. สอดล้ินเข็มขัดลงในหัว เข็มขัดที่มี เคร่ืองหมาย
CENTER จนกระทั่งได�ยินเสียง และทดลองดึงให�
แน�ใจว�าขาล็อกถูกล็อกเรียบร�อยแล�ว

JVR0036X

2. ปรับความยาวเข็มขัดนิรภัย สำหรับปรับให�ส้ันลง
ให�จับล้ินเข็มขัดนิรภัยและดึงสายเข็มขัดเส�นบนดัง
แสดงในภาพ สำหรับปรับให�ยาวขึ้น ให�จับ
ล้ิน เข็มขัดนิรภัยและดึงสายเข็มขัด เส�นล�างดัง
แสดงในภาพ

JVR0037X

3. จัดตำแหน�งสายเข็มขัดช�วงหน�าตักให�พาดต่ำและ
อยู�ในระดับแนบรอบสะโพกดังที่แสดงในภาพ

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

กดปุ�มบนหัวเข็มขัด

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

ให�ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยและส�วนประกอบโลหะทั้งหมด
เป�นระยะ ๆ เพื่อดูว�าส�วนประกอบ เช�น หัวเข็มขัด
ลิ้นเข็มขัด ชุดดึงกลับ สายยืดหยุ�น และตัวยึดทำงาน
ถูกต�องหรือไม� ถ�าพบว�ามีชิ้นส�วนที่หลวม เสื่อมสภาพ
มีรอยตัด หรือความเสียหายอ่ืน ๆ บนสายเข็มขัด

ควรทำการเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยทั้งชุด
ถ�ามีส่ิงสกปรกสะสมในตัวนำสายเข็มขัดช�วงไหล�ของ
ตัวยึดเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยจะถูกดึงกลับได�ช�า
ให�เช็ดทำความสะอาดตัวนำสายเข็มขัดช�วงไหล�ด�วยผ�า
แห�งที่สะอาด
การทำความสะอาดสายเข็มขัดให�ใช�น้ำสบู�อ�อน หรือ
น้ำยาซักแห�งที่แนะนำสำหรับการทำความสะอาดเครื่อง
หนังหรือพรม แล�วเช็ดออกด�วยผ�าและทิ้งไว�ในร�มจน
เข็มขัดนิรภัยแห�ง ห�ามปล�อยให�เข็มขัดนิรภัยถูกดึงกลับ
เข�าไปจนกว�าสายเข็มขัดจะแห�งสนิท

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-19

Condition: 'Except for China'/



(34,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]
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PD23A1-13C5E90E-D7AE-4922-9F00-D9E6EAF19D7E

ข�อควรระวังในการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก
PD23A1-E1FB12A0-C2B8-4595-A074-B4658FD76E0A

SSS0099

คำเตือน:
. ทารกและเด็กเล็กไม�ควรนั่งบนตักผู�ใหญ�ขณะ

โดยสารอยู�ในรถยนต� เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
เด็กอาจถูกอัดอยู�ระหว�างตัวผู�ใหญ�กับชิ้นส�วน
ของรถยนต� นอกจากนี้ การคาด เข็มขัด
นิรภัยผ�านเด็กที่น่ังอยู�บนตักผู�ใหญ�อาจทำให�
เกิดอันตรายได�

. ทารกและเด็กเล็กต�องได�รับการดูแลเป�นพิเศษ
เข็มขัดนิรภัยของรถอาจมีขนาดที่ไม�พอดีกับ 

ตัวเด็ก โดยสายเข็มขัดช�วงไหล�อาจพาดมาอยู� 
ใกล�ใบหน�าหรือลําคอมากเกินไป และ

สายเข็มขัดช�วงหน�าตักอาจไม�แนบผ�านกระดูก 

สะโพกที่มีขนาดเล็กของเด็กได�พอดี ซึ่งหาก 

เกิดอุบัติเหตุขึ้น เข็มขัดนิรภัยที่มีขนาดไม�พอดี 

อาจทําให�เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือ

อันตรายถึงแก�ชีวิตได�
. เม่ือมีทารกและเด็กเล็กเดินทางไปกับรถ ควร

ให�นั่งอยู�ในเบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสม การ
ไม�ใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กอาจทำให�เกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงแก�ชีวิตได�

. เบาะน่ังสำหรับเด็กท่ีได�รับการออกแบบเป�น
พิเศษสำหรับทารกและเด็กเล็กมีให�เลือกหลาย
แบบและจากผู�ผลิตหลายราย เมื่อเลือก
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ควรลองให�เด็กนั่งบน
เบาะน่ังสำหรับเด็ก แล�วตรวจสอบการปรับ
ตั้งค�าต�าง ๆ เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งนั้น
เหมาะสมกับเด็ก และทำการติดตั้งและใช�งาน
ตามคำแนะนำของผู�ผลิตทุกครั้ง

. นิสสันขอแนะนำให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว�
บนเบาะน่ังด�านหลัง ท้ังน้ี จากสถิติของการ
เกิดอุบัติเหตุ เด็กที่คาดเข็มขัดนิรภัยอย�าง
ถูกต�องบนเบาะนั่งด�านหลังจะปลอดภัยกว�า
การนั่งบนเบาะนั่งด�านหน�า

. ให�ทำการติดตั้งและใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็ก
ตามคำแนะนำของผู�ผลิตทุกครั้ง ควร
ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ทำการเลือกซื้อเบาะนั่ง
สำหรับเด็กท่ีมีขนาดเหมาะสมกับเด็กและรถ
เนื่องจากเบาะนั่งสำหรับเด็กบางแบบอาจไม�
สามารถติดตั้งลงในรถได�อย�างเหมาะสม

. ทิศทางของเบาะน่ังสำหรับเด็กไม�ว�าแบบหัน
หน�าออกหรือแบบหันหลังออกข้ึนอยู�กับแบบ
ของเบาะนั่งและขนาดของเด็ก โปรดดูที่
คำแนะนำของผู�ผลิตเก่ียวกับเบาะน่ังสำหรับ
เด็กสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

. สำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน�าออก ให�
ตรวจสอบจนแน�ใจว�าสายเข็มขัดช�วงไหล�ไม�
พาดอยู� ใกล� ใบหน�าหรือลำคอของเด็ก หาก
พาดอยู�ใกล� ให�พาดสายเข็มขัดไว�หลังเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก ถ�าต�องติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก
แบบหันหน�าออกบนเบาะนั่งด�านหน�า โปรดดูที่
“การติดตั้งบนเบาะน่ังผู� โดยสารด�านหน�า”
(หน�า 1-33)

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออก
บนเบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�าที่มีการติดตั้ง
ถุงลมเสริมความปลอดภัย เพราะเม่ือเกิด
อุบัติเหตุจนทำให�ถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�าทำงานจะ เกิดการพองตัวอย�าง
รุนแรง เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออก
อาจถูกกระแทกโดยถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�า และอาจทำให�เด็กได� รับบาดเจ็บที่
รุนแรงหรือเสียชีวิตได�

. ควรปรับพนักพิงหลังแบบปรับได�ให�แน�ใจว�า
เบาะ น่ังสำหรับ เด็ก สัมผัส กับพนักพิงหลัง

เบาะนั่งสำหรับเด็ก
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อย�างเต็มที่
. ถ�าเข็มขัดนิรภัยอยู�ในตำแหน�งที่ติดตั้งเบาะน่ัง

สำหรับเด็ก จำเป�นต�องใช�อุปกรณ�ล็อก
มิเช�นนั้นอาจทำให�เด็กได�รับบาดเจ็บจากการ
พลิกคว่ำของเบาะน่ังสำหรับเด็กในขณะท่ีรถ
เบรกหรือเข�าโค�ง

. หลังจากติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กให�ทำการ
ทดสอบก�อนที่จะให�เด็กน่ัง ดันเบาะน่ังสำหรับ
เด็กไปทางซ�ายและขวาและดึงไปด�านหน�า เพื่อ
ให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว เบาะนั่ง
สำหรับเด็กไม�ควรขยับได�มากกว�า 25 มม.
(1 นิ้ว) ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กไม�ล็อกแน�น ให�
ยึดสายเข็มขัดให�แน�นตามจำเป�น หรือติดตั้ง
เบาะ น่ังสำหรับ เด็กบนเบาะนั่ง ตัว อ่ืน แล�ว
ทดสอบอีกครั้ง

. ตรวจสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กในรถยนต�ของ
ท�าน เพื่อให�แน�ใจว�าสามารถใช�งานร�วมกันได�
กับระบบเข็มขัดนิรภัยของรถยนต�

. ถ�ายึดเบาะนั่งสำหรับเด็กไม�แน�น โอกาสท่ีเด็ก
จะได�รับบาดเจ็บจากรถชนหรือการหยุดรถ
กะทันหันจะเพิ่มขึ้นอย�างมาก

. การใช�ที่ ไม�ถูกต�องหรือการติดตั้ง เบาะ น่ัง
สำหรับเด็กที่ไม�ดี จะเพิ่มความเสี่ยงหรือความ
รุนแรงของการบาดเจ็บท้ังเด็กและผู�โดยสาร

อื่นบนรถและสามารถทำให�เกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได�เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

. ต�องใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กที่เหมาะสมเสมอ
มิเช�นนั้นอาจจะทำให�เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง
หรืออันตรายถึงแก�ชีวิตได�ในอุบัติเหตุ

. แม�ไม�ได�ใช�งานเบาะนั่งสำหรับเด็ก ให�ยึด
เบาะนั่งไว�ด�วยระบบยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ
ISOFIX หรือ เข็มขัดนิรภัย อยู� เสมอ เพื่อ
ป�องกันไม�ให�กล้ิงไปมาในกรณีที่หยุดกะทันหัน
หรือเกิดอุบัติเหตุ

นิสสันขอแนะนำให�ทารกและเด็กเล็กนั่งในเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก ควรเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีขนาดเหมาะสมกับ
รถ และต�องทำการติดตั้งและใช�งานตามคำแนะนำของ
ผู�ผลิตทุกคร้ัง นอกจากน้ี ควรใช�เบาะนั่งสำหรับเด็ก
โตที่มีให�เลือกหลายแบบ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

ข�อควรระวัง:
โปรดจำไว�ว�าการปล�อยเบาะนั่งสำหรับเด็กทิ้งไว�ใน
รถที่ป�ดกระจกกลางแดด อาจทำให�เบาะนั่งร�อน
มาก ตรวจสอบพื้นผิวเบาะและหัวเข็มขัดก�อนให�
เด็กนั่งในเบาะนั่งสำหรับเด็ก

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ UNIVERSAL บน
เบาะนั่งด�านหน�าและเบาะนั่งด�านหลัง

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

คำเตือน:
ในรถที่ติดตั้งระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
ข�าง ห�ามให�ทารกหรือเด็กเล็กนั่งบริเวณเบาะนั่ง
ผู�โดยสารด�านหน�า เนื่องจากถุงลมเสริม
ความปลอดภัยมีการพองตัวจากการเกิดอุบัติเหตุ
หรือการชนอาจทำให�เด็กได�รับบาดเจ็บสาหัส
หมายเหตุ:

เบาะน่ังสำหรับเด็กแบบ Universal ท่ีผ�านการ
รับรองตามข�อกำหนดขององค�กรสหประชาชาติ
(UN) ลำดับที่ 44 (UN R44) หรือข�อกำหนด
ขององค�กรสหประชาชาติ (UN) ลำดับที่ 129
(UN R129) มีการระบุไว�ว�าเป�น “Universal”
เม่ือเลือกเบาะนั่งสำหรับเด็ก โปรดคำนึงถึงข�อต�าง ๆ
เหล�านี้:
. เลือกเบาะนั่งสำหรับเด็กที่สอดคล�องกับข�อกำหนด

ของ UN R44 หรือ UN R129
. ทดลองให�เด็กนั่งบนเบาะนั่งสำหรับเด็ก แล�ว

ตรวจสอบการปรับตั้งต�าง ๆ เพื่อตรวจสอบให�
แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กน้ันเหมาะสมที่จะใช�กับ
เด็กได� ทั้งน้ี ต�องมีการทำตามขั้นตอนที่แนะนำ
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1-22 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ทั้งหมดเสมอ
. ตรวจสอบเบาะนั่งสำหรับเด็กในรถยนต�ของท�าน

เพื่อให�แน�ใจว�าสามารถใช�งานร�วมกับระบบเข็มขัด
นิรภัยของรถยนต�

. โปรดดู ที่ ตารางอ�างอิงที่ อย ู� ต�อจากหมวดนี้
สำหรับรายละเอียดตำแหน�งติดตั้งที่แนะนำ และ
เบาะน่ังสำหรับเด็กที่ได�รับการรับรองสำหรับรถ
ของท�าน

การแบ�งกลุ�มน้ำหนักของเบาะนั่งสำหรับเด็ก
GUID-67C09C30-8F91-48A5-9075-8B23F1BD1807

กลุ�มน้ำหนัก น้ำหนักของเด็ก
Group 0 ไม�เกิน 10 กก.
Group 0+ ไม�เกิน 13 กก.
Group I 9 ถึง 18 กก.
Group II 15 ถึง 25 กก.
Group III 22 ถึง 36 กก.

แบบของเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ตัวอย�าง) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0371X
เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ 0 และ 0+

JVR0372X
เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ 0+ และ I

JVR0373X
เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ II และ III

Condition: 'Except for China'/
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ตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได�รับการรับรอง (ไม�มี ISOFIX)
GUID-37CDC96B-BCE2-4392-A781-22F50A479A87

ข�อกำหนดดังต�อไปนี้จะถูกใช�เมื่อมีการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กที่แตกต�างกันตามน้ำหนักของทารกและตำแหน�งการ
ติดตั้ง

กลุ�มน้ำหนัก
ตำแหน�งเบาะนั่ง

เบาะนั่งผู�โดยสาร
ด�านหน�า เบาะนั่งริมแถวสอง เบาะนั่งกลาง

แถวสอง
เบาะนั่งแถวสาม

0 <10 กก. X X X X
0+ <13 กก. X L X X
I 9 - 18 กก. L L X L
II 15 - 25 กก. L L X L
III 22 - 36 กก. L L X L

X: ไม�เหมาะกับเบาะนั่งสำหรับเด็ก
U: เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ “Universal” ที่ได�รับการยอมรับสำหรับการใช�กับกลุ�มน้ำหนักนี้
L: เหมาะสมกับเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบพิเศษ
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1-24 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได�รับการรับรอง (มี ISOFIX)
GUID-CC2944DB-EDDF-46C6-BFAE-18791D9C5D5E

กลุ�มน้ำหนัก
ตำแหน�งเบาะนั่ง

เบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า เบาะนั่งริมแถวสอง เบาะนั่งกลางแถวสอง เบาะนั่งแถวสาม

เปลเด็ก
F ISO/L1 X X X X

G ISO/L2 X X X X
0 (<10 กก.) E ISO/R1 X IL X X

0+ (<13 กก.)
E ISO/R1 X IL X X

D ISO/R2 X IL X X

C ISO/R3 X IL X X

I (9 - 18 กก.)

D ISO/R2 X IL X X

C ISO/R3 X IL X X

B ISO/F2 X IUF X X

B1 ISO/F2X X IUF X X

A ISO/F3 X IUF X X
II (15 - 25 กก.) — — X IL X X
III (22 - 36 กก.) — — X IL X X

X: ตำแหน�งเบาะนั่งที่ไม�เหมาะในการติดตั้งระบบเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX ที่ตำแหน�งเบาะนั่งเหล�านี้
IUF: เหมาะสำหรับระบบเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบให�เด็กหันหน�าไปทางด�านหน�าที่ได�รับการยอมรับกับกลุ�มน้ำหนักนี้
IL: เหมาะสำหรับระบบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX แบบ semi-universal โดยเฉพาะ
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ตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ได�รับการรับรอง (รุ�น i-Size)
GUID-6EA6CB93-72A5-4D63-B368-EA5AE39C7609

ข�อกำหนดดังต�อไปนี้จะถูกใช�เมื่อมีการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กที่แตกต�างกันตามตำแหน�งการติดตั้ง
เบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า เบาะนั่งริมแถวสอง เบาะนั่งกลางแถวสอง เบาะนั่งแถวสาม

เบาะนั่งสำหรับเด็ก
มาตรฐาน i-Size X i-U X X

i-U: เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กมาตรฐาน i-Size แบบ “universal” โดยให�เด็กหันหลังออก
i-UF: เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กมาตรฐาน i-Size แบบ “universal” โดยให�เด็กหันหลังออกเท�านั้น
X: ตำแหน�งเบาะนั่งไม�เหมาะสำหรับเบาะนั่งสำหรับเด็กมาตรฐาน i-Size
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1-26 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

เบาะนั่งสำหรับเด็กมาตรฐาน i-Size ที่นิสสันแนะนำให�ใช�
GUID-2BE727DE-23F1-4B35-B01C-ECAD83796CFF

โปรดอ�านคู�มือการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างละเอียด
แบ�งตามน้ำหนัก ชื่อเบาะนั่ง อุปกรณ�ยึดเบาะนั่ง

67-105 ซม.
≤18.5 กก. Maxi Cosi 2way pearl & 2way fix

ISOFIX และขาค้ำยัน
หันหลังออก

67-105 ซม.
≤18.5 กก.
>15 เดือน

Maxi Cosi 2way pearl & 2way fix

ISOFIX และขาค้ำยัน
หันหลังออก

ISOFIX และขาค้ำยัน
หันหน�าออก

ในบางประเทศอาจไม�มีเบาะนั่งสำหรับเด็กตามรายการที่ปรากฏในตาราง
ระบบเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX
(สำหรับเบาะนั่งแถวสอง)

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

JVR0609X
ตำแหน�งตัวยึด ISOFIX ด�านล�าง

รถยนต�ของท�านติดตั้งจุดยึดพิเศษที่ใช�กับระบบเบาะนั่ง
สำหรับเด็กแบบ ISOFIX

ตำแหน�งจุดยึด ISOFIX ด�านล�าง
PD23A1-CAF37ADC-310A-44DC-8F73-6B3D6C154EB1

จุดยึด ISOFIX ใช�สำหรับติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กบน
ตำแหน�ง เบาะ น่ัง ติด ประต ู แถวสอง เท�าน้ัน อย�า
พยายามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ตำแหน�ง
เบาะนั่งกลางแถวสองโดยใช�ตัวยึด ISOFIX

JVR0623X

ตัวยึด ISOFIX อยู�ที่ด�านล�างของพนักพิงหลัง

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

SSS0644
ตัวเกี่ยวตัวยึด

เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX มีตัวเกี่ยวสองตัวซึ่ง
สามารถยึดเข�ากับตัวยึดสองจุดที่เบาะน่ัง ระบบน้ีไม�
จำเป�นต�องใช�เข็มขัดนิรภัยของรถยนต�เพื่อคาดเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก ต�องทำการตรวจสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก
สำหรับแผ�นป�ายข�อมูลที่ระบุว�าใช�ได�กับตัวยึดเบาะนั่ง
สำหรับเด็กแบบ ISOFIX ข�อมูลนี้อาจจะอยู�ในคู�มือจาก
ผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX จำเป�นต�องใช�สายยึด
ด�านบนหรืออุปกรณ�ป�องกันการหมุนอื่น ๆ เช�น ขา
รองรับ เมื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX ให�อ�าน
และทำตามคำแนะนำในคู�มือเล�มนี้และของผู�ผลิตเบาะนั่ง
สำหรับเด็กอย�างละเอียด โปรดดูที่ “การติดตั้งเบาะ
นั่งสำหรับเด็กโดยใช� ISOFIX (สำหรับเบาะนั่งแถว
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สอง)” (หน�า 1-27)

จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (สำหรับเบาะนั่ง
แถวสอง)

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

รถยนต� นิสสัน TERRA ได� รับการออกแบบมาเพื่อ
รองรับการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง
แถวสอง เม่ือ ได�ทำการติดตั้ง เบาะนั่งสำหรับ เด็ก
กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำในคู�มือเล�มนี้และ
ของผู� ผลิต เบาะ นั่ง สำหรับ เด็กอย�างละเอียด โดย
เคร�งครัด

คำเตือน:
. จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็กออกแบบมาเพ่ือรับ

น้ำหนักเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ติดตั้งอย�าง
ถูกต�องเท�านั้น ห�ามใช�สำหรับเข็มขัดนิรภัย
ผู�ใหญ� ชุดสายไฟ หรือใช�ในการยึดวัตถุหรือ
อุปกรณ�อื่น ๆ เข�ากับรถยนต� ไม�ว�าในกรณี
ใด ๆ ก็ตาม การทำเช�นนั้นอาจทำให�จุดยึด
เบาะนั่งสำหรับเด็กเสียหาย ถ�าติดตั้งเบาะน่ัง
สำหรับเด็กอย�างไม�ถูกต�องโดยใช�จุดยึด
เบาะน่ังที่ เสียหาย เด็กอาจได� รับบาดเจ็บที่
รุนแรงหรือเสียชีวิตเมื่อมีการชนเกิดขึ้น

. สายยึดด�านบนของเบาะน่ังสำหรับเด็กอาจได�
รับความเสียหายจากการสัมผัสกับสัมภาระใน
ที่เก็บสัมภาระ ให�ทำการเก็บสัมภาระทุกชิ้นไว�

ในที่ปลอดภัย เนื่องจากเด็กอาจได�รับบาดเจ็บ
รุนแรงหรือเสียชีวิตจากการชนหากสายยึด
ด�านบนเสียหาย

ตำแหน�งของจุดยึด
PD23A1-5D3B4815-F77A-48B1-B607-0B34045C4EA2

JVR0610X
เบาะนั่งแถวสอง

จุดยึดอยู�ในตำแหน�งที่แสดงในภาพ
วางสายยึดด�านบนลงบนส�วนบนของเบาะนั่ง และเกี่ยว
เข�ากับจุดยึดสายยึดที่ทำให�ติดตั้งได�ตรงที่สุด ยึดสาย
ยึดตามคำแนะนำของผู�ผลิตเบาะเพื่อไม�ให�สายหย�อน

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช� ISOFIX
(สำหรับเบาะนั่งแถวสอง)

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

คำเตือน:
. ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก ISOFIX ลงบน

ตำแหน�งที่กำหนดเท�าน้ัน สำหรับตำแหน�งตัว
ยึด ISOFIX ด�านล�าง โปรดดูท่ี “ระบบเบาะ
น่ังสำหรับเด็กแบบ ISOFIX (สำหรับเบาะนั่ง
แถวสอง)” (หน�า 1-26) ถ�า ยึด เบาะ น่ัง
สำหรับเด็กไม�แน�น เด็กได�รับบาดเจ็บที่รุนแรง
หรืออันตรายถึงแก�ชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

. อย�าติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กท่ีจำเป�นต�องใช�
สายยึดด�านบนลงบนตำแหน�งเบาะนั่งที่ไม�มีตัว
ยึดสายยึดด�านบน

. ห�ามยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก ตรงตำแหน�ง
เบาะนั่งกลางแถวสองโดยใช�ตัวยึด ISOFIX
ด�านล�าง เบาะนั่งสำหรับเด็กจะติดยึดอย�างไม�
ถูกต�อง

. ตรวจสอบตัวยึดด�านล�างโดยสอดน้ิวเข�าไปใน
บริเวณตัวยึดด�านล�างและสัมผัสว�าไม�มีสิ่ง
กีดขวางในบริเวณตัวยึด ISOFIX เช�น
สายเข็มขัดหรือชิ้นส�วนเบาะรองนั่ง เพราะถ�า
มีสิ่งกีดขวางจะทำให�การยึดติดเบาะนั่งสำหรับ
เด็กจะติดยึดเป�นไปอย�างไม�ถูกต�อง
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. จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็กออกแบบมาเพ่ือรับ
น้ำหนักเบาะนั่งสำหรับเด็กที่ติดตั้งอย�าง
ถูกต�องเท�านั้น ห�ามใช�สำหรับเข็มขัดนิรภัย
ผู�ใหญ� ชุดสายไฟ หรือใช�ในการยึดวัตถุหรือ
อุปกรณ�อื่น ๆ เข�ากับรถยนต�ไม�ว�าในกรณี
ใด ๆ ก็ตาม การทำเช�นนั้นอาจทำให�จุดยึด
เบาะนั่งสำหรับเด็กเสียหาย ถ�าติดตั้งเบาะน่ัง
สำหรับเด็กอย�างไม�ถูกต�องโดยใช�จุดยึด
เบาะน่ังที่ เสียหาย เด็กอาจได� รับบาดเจ็บที่
รุนแรงหรืออันตรายถึงแก�ชีวิตเมื่อเกิดการชน

. เลื่อนเบาะนั่งไปยังตำแหน�งหลังสุดก�อนทำการ
ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก

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

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

SSS0646A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 1 และ 2

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต

เพื่อการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหัน
หน�าออกบนเบาะนั่งติดประตูแถวสองโดยใช� ISOFIX:
1. จัดตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง
2. ยึดตัวเกี่ยวตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กกับตัวยึด

ISOFIX ด�านล�าง
3. ด�านหลังของเบาะนั่งสำหรับเด็กควรติดกับ

พนักพิงหลังของรถยนต� ถอดพนักพิงศีรษะออก
เพื่อให�เบาะน่ังสำหรับเด็กเข�าที่ (โปรดดูที่ “พนัก
พิงศีรษะ” (หน�า 1-11)) เก็บพนักพิงศีรษะที่ถอด
ออกไว� ในที่ปลอดภัย ให�แน�ใจว�าติดตั้งพนักพิง
ศีรษะกลับเมื่อถอดเบาะนั่งสำหรับเด็กออก ถ�า
ตำแหน�งเบาะน่ังไม�มีพนักพิงศีรษะแบบปรับได� และ
เป�นอุปสรรคต�อการจัดเบาะนั่งสำหรับเด็กให�เข�าที่
ให�ลองตำแหน�งอื่นหรือใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กอื่น

SSS0754A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 4

4. ปรับตัวเก่ียวให�สั้นลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให�
แน�นขึ้น กดลง และดันไปข�างหลัง ให�แน�น
ด�วยเข�าที่บริเวณตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็ก
เพื่อดันเบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง

คำเตือน:
ควรปรับพนักพิงหลังแบบปรับได�ให�แน�ใจว�าเบาะนั่ง
สำหรับเด็กสัมผัสกับพนักพิงหลังอย�างเต็มที่
5. ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีสายยึดด�านบน ให�พาด

สายยึดและเกี่ยวเข�ากับจุดยึดสายยึด โปรดดูที่
“จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็ก (สำหรับเบาะนั่งแถว
สอง)” (หน�า 1-27)

6. ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีอุปกรณ�ป�องกันการหมุน
อื่น ๆ เช�น ขาค้ำยัน ให�ใช�สิ่งนั้นแทนสายยึด
ด�านบนตามคำแนะนำของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก
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SSS0755A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 7

7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก�อนที่จะให�เด็กน่ัง
ดันเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึง
ไปด�านหน�า เพ่ือให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนา
ดีแล�ว

8. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นอยู�
กับที่ก�อนเริ่มใช�งานแต�ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับ
เด็กหลวม ให�ทำขั้นตอนที่ 3 ถึง 7 ซ้ำอีกครั้ง

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

SSS0649A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 1 และ 2

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต
เพื่อการใช�เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหัน
หลังออกบนเบาะนั่งติดประตูแถวสองโดยใช� ISOFIX:
1. จัดตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง
2. ยึดตัวเกี่ยวตัวยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กกับตัวยึด

ISOFIX ด�านล�าง

SSS0756A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 3

3. ปรับตัวเก่ียวให�สั้นลงเพื่อยึดเบาะนั่งสำหรับเด็กให�
แน�นขึ้น กดลง และดันไปข�างหลัง ให�แน�น
ด�วยมือที่บริเวณตรงกลางของเบาะนั่งสำหรับเด็ก
เพื่อดันเบาะรองนั่งและพนักพิงหลัง

4. ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีสายยึดด�านบน ให�พาด
สายยึดและเกี่ยวเข�ากับจุดยึดสายยึด โปรดดูที่
“จุดยึดเบาะน่ังสำหรับเด็ก (สำหรับเบาะนั่งแถว
สอง)” (หน�า 1-27)

5. ถ�าเบาะนั่งสำหรับเด็กมีอุปกรณ�ป�องกันการหมุน
อื่น ๆ เช�น ขาค้ำยัน ให�ใช�สิ่งนั้นแทนสายยึด
ด�านบนตามคำแนะนำของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับ
เด็ก
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SSS0757A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 6

6. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก�อนที่จะให�เด็กน่ัง
ดันเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึง
ไปด�านหน�า เพ่ือให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนา
ดีแล�ว

7. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นอยู�
กับที่ก�อนเริ่มใช�งานแต�ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับ
เด็กหลวม ให�ทำขั้นตอนที่ 3 ถึง 6 ซ้ำอีกครั้ง

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัด
นิรภัยแบบยึดสามจุด

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

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

คำเตือน:
. อย�าพยายามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กบน

เบาะนั่งกลางแถวสอง
. เบาะนั่งกลางแถวสองไม�เหมาะสำหรับการ

ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก เพราะอาจทำให�เกิด
การบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงแก�ชีวิตได�

. หากต�องการติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กบน
เบาะนั่งแถวสองให�ทำการเลื่อนเบาะนั่งไปยัง
ตำแหน�งหลังสุดก�อนทำการติดต้ังเบาะน่ัง
สำหรับเด็ก

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

ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปนี้เพื่อติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน�าออกบน
เบาะนั่งแถวสองหรือแถวสามโดยใช�เข็มขัดนิรภัยแบบ
ยึดสามจุด:

SSS0758A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 1

1. จัดตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง ถ�า
เบาะนั่งสำหรับเด็กสัมผัสกับเบาะหน�า เลื่อนเบาะ
หน�าไปข�างหน�าจนไม�เกิดการสัมผัสกันอีก ถอด
พนักพิงศีรษะออกเพ่ือให�เบาะนั่งสำหรับเด็กเข�าที่
เมื่อถอดออกแล�ว เก็บพนักพิงศีรษะในที่ปลอดภัย

SSS0493A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 2

2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอด
ลงในหัวเข็มขัด จนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึก
ว�าถูกล็อกเรียบร�อยแล�ว
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3. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย�อน จำเป�นต�องยึด
สายเข็มขัดให�แน�นด�วยอุปกรณ�ล็อกติดกับเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

SSS0647A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 4

4. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง ให�ดันไปทางด�านล�าง
และด�านหลัง ให�แน�นด�วยเข�าเข�าที่บริเวณ
ตรงกลางของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพื่อดันเบาะ
รองนั่งและพนักพิงหลังขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยข้ึน
ควรปรับพนักพิงหลังแบบปรับได�ให�แน�ใจว�าเบาะนั่ง
สำหรับเด็กสัมผัสกับพนักพิงหลังอย�างเต็มที่

SSS0638A
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 5

5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก�อนที่จะให�เด็กน่ัง
ดันเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวาและดึงไป
ด�านหน�า เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว

6. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นอยู�
กับที่ก�อนเริ่มใช�งานแต�ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับ
เด็กหลวม ให�ทำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 ซ้ำอีกครั้ง

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

ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปน้ีเพื่อติดต้ังเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลังออก
บนเบาะนั่งแถวสองหรือแถวสามโดยใช�เข็มขัดนิรภัย
แบบยึดสามจุด:

SSS0759A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 1

1. จัดตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง

SSS0654A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 2

2. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอด
ลงในหัวเข็มขัด จนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึก
ว�าถูกล็อกเรียบร�อยแล�ว

3. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย�อน จำเป�นต�องยึด
สายเข็มขัดให�แน�นด�วยอุปกรณ�ล็อกติดกับเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-31
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1-32 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

SSS0639A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 4

4. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง ให�ดันไปทางด�านล�าง
และด�านหลัง ให�แน�นด�วยมือเข�าที่บริเวณ
ตรงกลางของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพื่อดันเบาะ
รองนั่งและพนักพิงหลังขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

SSS0658A
แบบหันหลังออก: ขั้นตอนที่ 5

5. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก�อนที่จะให�เด็กน่ัง
ดันเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวาและดึงไป
ด�านหน�า เพื่อให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนาดีแล�ว

6. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นอยู�
กับที่ก�อนเริ่มใช�งานแต�ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับ
เด็กหลวม ให�ทำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 ซ้ำอีกครั้ง
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การติดตั้งบนเบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า
PD23A1-4A862A3B-1836-4277-AED6-831F202B3E6E

SSS0300A

คำเตือน:
. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออก

บนเบาะหน�า เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ถุงลม
เสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะพองตัวอย�าง
รุนแรง ซ่ึงเบาะน่ังสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกอาจถูกกระแทกจากถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านหน�าและอาจทำให�เด็กได�รับ
บาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงแก�ชีวิตได�

. นิสสันขอแนะนำให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว�
บนเบาะนั่งด�านหลัง อย�างไรก็ตาม ถ�าจำเป�น
ต�องติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหน�าออก
บนเบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า ให�เลื่อนเบาะนั่ง
ผู�โดยสารด�านหน�าถอยไปยังตำแหน�งหลังสุด

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กที่มีสายยึด
ด�านบนที่เบาะนั่งด�านหน�า

. ต�องใช� เบาะนั่งแบบหันหลังออกสำหรับเด็ก
ทารกเท�านั้น ดังนั้นจึงไม�สามารถใช�ที่เบาะนั่ง
ด�านหน�าได�

. การไม�ใช�เข็มขัดนิรภัยทำให�เบาะนั่งสำหรับเด็ก
ยึดไม�แน�นพอ อาจทำให�เกิดการพลิกคว่ำได�
หรือยึดไม�แน�นพอและทำให�เกิดการบาดเจ็บ
เมื่อมีการหยุดรถอย�างกะทันหันหรือเกิดการ
ชน

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

ให�แน�ใจว�าปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิต เพื่อการใช�
เบาะนั่งสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม ต�องปฏิบัติตาม
ข้ันตอนต�อไปน้ี เพื่อติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหัน

หน�าออกลงบนเบาะ น่ังผู� โดยสารด�านหน�า โดยใช�
เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสามจุดที่ไม�มีโหมดล็อกอัตโนมัติ:
1. เลื่อนเบาะนั่งถอยไปยังตำแหน�งหลังสุด

SSS0627
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 1 และ 2

2. ปรับหรือถอดพนักพิงศีรษะ
3. จัดตำแหน�งเบาะนั่งสำหรับเด็กบนเบาะนั่ง

SSS0360C
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 4

4. ดึงลิ้นเข็มขัดสอดผ�านเบาะนั่งสำหรับเด็ก และสอด
ลงในหัวเข็มขัด จนกระทั่งได�ยินเสียง และรู�สึก
ว�าถูกล็อกเรียบร�อยแล�ว

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-33
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1-34 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

5. เพื่อป�องกันสายเข็มขัดนิรภัยหย�อน จำเป�นต�องยึด
สายเข็มขัดให�แน�นด�วยอุปกรณ�ล็อกติดกับเบาะนั่ง
สำหรับเด็ก

SSS0647B
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 6

6. เพื่อให�เข็มขัดนิรภัยตึง ให�ดันไปทางด�านล�าง
และด�านหลัง ให�แน�นด�วยเข�าเข�าที่บริเวณ
ตรงกลางของเบาะน่ังสำหรับเด็ก เพื่อดันเบาะ
รองนั่งและพนักพิงหลัง ขณะที่ดึงเข็มขัดนิรภัยขึ้น

คำเตือน:
ควรปรับพนักพิงหลังแบบปรับได�ให�แน�ใจว�าเบาะนั่ง
สำหรับเด็กสัมผัสกับพนักพิงหลังอย�างเต็มที่

SSS0302G
แบบหันหน�าออก: ขั้นตอนที่ 7

7. ทดสอบเบาะนั่งสำหรับเด็ก ก�อนที่จะให�เด็กน่ัง
ดันเบาะนั่งสำหรับเด็กไปทางซ�ายและขวา และดึง
ไปด�านหน�า เพ่ือให�แน�ใจว�าเบาะนั่งล็อกแน�นหนา
ดีแล�ว

8. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าเบาะนั่งสำหรับเด็กยึดแน�นอยู�
กับที่ก�อนเริ่มใช�งานแต�ละครั้ง หากเบาะนั่งสำหรับ
เด็กหลวม ให�ทำขั้นตอนที่ 5 ถึง 7 ซ้ำอีกครั้ง

การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัด
นิรภัยแบบยึดสองจุด (ถ�ามีติดตั้ง)

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

คำเตือน:
. อย�าพยายามติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กโดยใช�

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด
. ตำแหน�งเบาะนั่งที่มีเข็มขัดนิรภัยแบบยึดสอง

จุด ไม�เหมาะสำหรับติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็ก
เพราะการติดต้ังเบาะ น่ังสำหรับเด็กโดยใช�

เข็มขัดนิรภัยแบบยึดสองจุด อาจทำให�เกิด
การบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงแก�ชีวิตได�
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PD23A1-7E26D5FA-E059-4E66-8A46-AC447D1179B5

ข�อควรระวังเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
เสริม (SRS)

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

ในหมวดระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) จะมีข�อมูล
สำคัญที่เกี่ยวข�องกับถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�าฝ��งคนขับและฝ��งผู�โดยสาร ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง) ม�านถุงลม
เสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามีติดตั้ง) และเข็มขัด
นิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
PD23A1-B9681845-BDE7-497A-9508-59E96330653A

ระบบนี้จะช�วยรองรับแรงกระแทกบริเวณศีรษะและ
หน�าอกของผู�ขับขี่ และ/หรือผู�โดยสารด�านหน�า เมื่อ
เกิดการชนทางด�านหน�าบางแบบ ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านหน�าได�รับการออกแบบให�พองตัว
เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด�านหน�า

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

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

ระบบนี้จะช�วยรองรับแรงกระแทกบริเวณหน�าอกและ
กระดูกเชิงกรานของผู�ขับขี่และผู�โดยสารด�านหน�า เมื่อ
เกิดการชนทางด�านข�างบางแบบ ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�างได�รับการออกแบบให�พองตัว
เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด�านข�าง

ระบบม�านถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง
(ถ�ามีติดตั้ง)

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

ระบบนี้จะช�วยรองรับแรงกระแทกที่ศีรษะของผู�ขับขี่
ผู�โดยสารด�านหน�า และด�านหลังที่นั่งติดประตู
(แถวสองและสาม) เมื่อเกิดการชนทางด�านข�างบาง
แบบ ม�านถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างได�รับการ
ออกแบบให�พองตัว เมื่อรถมีแรงปะทะมาจากด�านข�าง
ระบบความปลอดภัยเสริม SRS ออกแบบมาเพื่อเสริม 
การป�องกันอุบัติเหตุโดยเข็มขัดนิรภัยของผู�ขับขี่และ 
ผู �โดยสารเท �านัน้ ไมไดออกแบบมาเพือ่ทดแทนกนั 
ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS) อาจช�วยรักษาชีวิต 
และลดการบาดเจ็บที่รุนแรงได� อย�างไรก็ตาม เมื่อ 
ถุงลมเสริมความปลอดภัยเกิดการพองตัวอาจทำให� 
เกิดแผลถลอกหรือการบาดเจ็บอื่น ๆ ถุงลมเสริม 
ความปลอดภัยไม�ได�ช�วยป�องกันส�วนล�างของร�างกาย 
ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให�ถูกต�อง และผู�โดยสารควรนั่ง 
อยู�ห�างจากพวงมาลัย แผงหน�าป�ดและประตูในระยะที่ 
เหมาะสมตลอดเวลา (โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 
1-13)) ถุงลม เสริมความปลอดภัยจะพองอย�าง 
รวดเร็วเพื่อช�วยปกป�องผู�โดยสาร อย�างไรก็ตามการ 
พองตัวของถุงลมเสริมความปลอดภัยอาจทำให�เกิด 
แรงปะทะ จนทำให�ผู�โดยสารได�รับบาดเจ็บ หาก
ผู�โดยสารนั่งอยู�ใกล�ถุงลมเสริมความปลอดภัยมากเกิน

ไป และถุงลมเสริมความปลอดภัยจะแฟบลงอย�าง
รวดเร็วหลังจากการพองตัวดังกล�าว
SRS จะทำงานเมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ใน
ตำแหน�ง “ON” เท�านั้น
เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”
ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะสว�าง
ขึ้นเป�นเวลาประมาณ 7 วินาที แล�วจะดับลง ซึ่ง
แสดงว�าระบบ SRS ยังทำงานได�เป�นปกติ (โปรด
ดูท่ี “ไฟเตือน ไฟแสดง และเสียงเตือน” (หน�า
2-9))
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SSS0131A

SSS0132A

คำเตือน:
. โดยปกติถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะ

ไม�พองตัว ถ�าเกิดการชนทางด�านข�าง ด�าน
หลัง พลิกคว่ำ หรือชนด�านหน�าแต�ไม�รุนแรง
ควรคาดเข็มขัดนิรภัยอยู� เสมอ เพ่ือช�วยลด
ความเสี่ยงหรือความรุนแรงของการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุในรูปแบบต�าง ๆ

. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�าจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เม่ือท�านน่ัง
ตัวตรงและเอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะพอง
ตัวอย�างรุนแรง หากผู�นั่งไม�คาดเข็มขัดนิรภัย
หรือนั่งโน�มตัวไปข�างหน�า หรือนั่งชิดด�านข�าง
หรือนั่งไม�ตรงตำแหน�ง จะเพิ่มความเสี่ยงที่ผู�
ขับขี่และผู�โดยสารจะได�รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตเม่ือเกิดอุบัติเหตุ นอกจากน้ี ผู�ขับขี่

และผู� โดยสารอาจได� รับบาดเจ็บสาหัสหรือ
อันตรายถึงแก�ชีวิตจากการพองตัวของถุงลม
เสริมความปลอดภัยด�านหน�า ดังนั้นจึงควร
นั่งหลังชิดกับพนักพิงหลัง ในระยะห�างจาก
พวงมาลัยในระยะท่ีเหมาะสมตลอดเวลา และ
ต�องคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ

. ให� มืออยู�ด�านนอกของพวงมาลัย วางมือที่
ขอบด�านในของพวงมาลัยอาจจะเพิ่มความ
เสี่ยงในการบาดเจ็บถ�าถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านหน�าพองตัว

SSS0006
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SSS0007

SSS0008

SSS0009

SSS0099

SSS0100

คำเตือน:
. ห�ามให�เด็กนั่งรถโดยไม�คาดเข็มขัดนิรภัยหรือ

ไม�น่ังบนเบาะนั่งสำหรับเด็ก ห�ามให�เด็กยื่นมือ
หรือหน�าออกนอกหน�าต�าง ห�ามอุ�มเด็กไว�บน
ตักหรือในอ�อมแขน ตัวอย�างตำแหน�งการน่ัง
ที่เป�นอันตรายแสดงอยู�ในภาพ

. หากไม�ได�คาดเข็มขัดให�เด็กหรือไม�ได�จัดให�เด็ก
น่ังบนเบาะน่ังสำหรับเด็กอย�างเหมาะสม เด็ก

อาจได�รับบาดเจ็บสาหัสหรืออันตรายถึงแก�
ชีวิต เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัว

. ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออก
บนเบาะนั่งด�านหน�า เนื่องจากถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านหน�าที่พองตัว อาจทำให�
เด็กได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได� (โปรด
ดูที่ “เบาะนั่งสำหรับเด็ก” (หน�า 1-20))

SSS0059A

SSS0140
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SSS0159

SSS0162

คำเตือน:
. โดยปกติ ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง

(ถ�ามีติดตั้ง) และม�านถุงลมเสริม
ความปลอดภัย (ถ�ามีติดต้ัง) จะไม�พองตัว
เม่ือเกิดการชนทางด�านหน�า ด�านหลัง พลิก
คว่ำ หรือชนด�านข�างแต�ไม�รุนแรง ควรคาด
เข็มขัดนิรภัยอย�างถูกต�องเสมอ เพื่อช�วยลด
ความเสี่ยงและความรุนแรงของการบาดเจ็บ

จากอุบัติเหตุ
. เข็มขัดนิรภัยและถุงลมเสริมความปลอดภัย

ด�านข�าง และม�านถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านข�างจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อท�านน่ัง
ตัวตรงและเอาหลังแนบกับพนักพิงหลัง
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างและม�าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างจะพอง
ตัวอย�างรุนแรง ถ�าไม�คาดเข็มขัดนิรภัย น่ัง
โน�มตัวไปข�างหน�า น่ังชิดด�านข�าง หรือน่ังไม�
ตรงตำแหน�ง จะเพิ่มความเสี่ยงที่ผู�ขับขี่และ
ผู� โดยสารจะได�รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได�
หากเกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามวางมือ ขา หรือหน�าใกล�กับถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�าง และม�านถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�างที่อยู�ตรงด�านข�าง
พนักพิงหลังของเบาะนั่งด�านหน�า หรือใกล�กับ
ราวหลังคาด�านข�าง ห�ามให�ผู�โดยสารบน
เบาะนั่งด�านหน�าหรือเบาะหลังติดประตูยื่นแขน
ออกนอกกระจกหน�าต�างหรือ น่ังพิงประตู
ตัวอย�างตำแหน�งการนั่งท่ีเป�นอันตรายแสดง
อยู�ในภาพ

. เมื่อน่ังบนเบาะน่ังด�านหลัง ห�ามจับท่ีพนักพิง
หลังของเบาะนั่งด�านหน�า ถ�าถุงลมเสริม
ความปลอดภัยด�านข�างและม�านถุงลมเสริม

ความปลอดภัยด�านข�างพองตัว อาจทำให�ได�
รับบาดเจ็บสาหัส โปรดระมัดระวังโดยเฉพาะ
อย�างยิ่งกับเด็ก ควรคาดเข็มขัดนิรภัยอย�าง
ถูกต�องเสมอ

. ห�ามใช�ผ�าคลุมเบาะนั่งบนพนักพิงหลังด�านหน�า
เพราะอาจขัดขวางการพองตัวของถุงลม
เสริมความปลอดภัยด�านข�าง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรง
อัตโนมัติ

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

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรง
อัตโนมัติอาจทำงานพร�อมกับระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัยเมื่อมีการชนบางรูปแบบเกิดขึ้น โดยเป�น
การทำงานพร�อมกับชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและหูยึด
ซ่ึงจะช�วยดึงสายเข็มขัดกลับทันที ท่ีรถชนเพ่ือช�วย
เหน่ียวรั้งผู�โดยสารไว� (โปรดดูท่ี “ระบบเข็มขัดนิรภัย
แบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ” (หน�า 1-
45))
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ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย
PD23A1-DFFFE86B-BAB2-44F5-8FF1-B78E4ECAC2AF

SSS0603
ตำแหน�งป�าย

ป�ายเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะ
ติดอยู�ในรถ ตามที่แสดงในภาพ
ป�ายเตือน อยู�หน�าแผ�นบังแดดด�านคนขับและ/หรือ
ด�านผู�โดยสาร
ป�ายเตือน (ถ�ามีติดตั้ง) อยู�ข�างแผงหน�าป�ดด�าน
ผู�โดยสาร
ป�ายนี้จะเตือนไม�ให�ติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกบนเบาะนั่งผู�โดยสารด�านหน�า เนื่องจากการ
ติดต้ังเบาะนั่งสำหรับเด็กในตำแหน�งนี้อาจทำให�ทารก
ได�รับบาดเจ็บที่รุนแรงถ�าถุงลมเสริมความปลอดภัย
เกิดการพองตัวในระหว�างการชน

JVR0243X
ป�ายเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย

ป�าย เตือน:
“ห�ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่ง ท่ี มีถุงลมเสริมความปลอดภัยอยู�ด�านหน�า
เนื่องจากอาจทำให�เด็กได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก�
ชีวิตได�”
ในรถยนต�ที่มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
ควรติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออกบน
เบาะนั่งด�านหลังเท�านั้น
เม่ือติดตั้งเบาะน่ังสำหรับเด็กในรถยนต�ของท�าน ให�
ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งของผู�ผลิตเบาะนั่งสำหรับ
เด็กเสมอ สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี “เบาะนั่ง
สำหรับเด็ก” (หน�า 1-20)

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

SPA1097

ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS แสดงขึ้น
บนแผงหน�าป�ด จะตรวจสอบวงจรระบบถุงลม

เสริมความปลอดภัย ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) และระบบ
สายไฟที่เกี่ยวข�องทั้งหมด
เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะสว�างขึ้นเป�น
เวลาประมาณ 7 วินาที แล�วจะดับลง ซ่ึงแสดงว�า
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ยังทำงานได�
เป�นปกติ
ถ�าสภาวะต�อไปนี้เกิดขึ้น แสดงว�าระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย และ/หรือระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบ
ดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) ต�อง
ได�รับการบริการ:
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. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS สว�าง
นานกว�า 7 วินาที

. ไฟเตือนถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม�สว�าง
ขึ้นเลย

ภายใต�สภาวะเหล�าน้ี ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
และ/หรือระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อน
แรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner) อาจทำงานผิดปกติ
ซ่ึงต�องได�รับการตรวจสอบและซ�อมแซม โปรดติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสันทันที

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
PD23A1-65D865B3-D7C4-4009-872D-A50CE16351E0

JVR0611X

1. โมดูลของม�านถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
ข�าง (ถ�ามีติดตั้ง)

2. ชุดสร�างแรงดันถุงลมเสริมความปลอดภัยของ
ม�านถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

3. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

4. โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
5. เซ็นเซอร�ตรวจจับพื้นที่การชน
6. เซ็นเซอร�แซทไลท� (ถ�ามีติดตั้ง)
7. ชุดควบคุมถุงลมเสริมความปลอดภัย (ACU)
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8. ตัวดึงกลับเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ�อนแรงอัตโนมัติ

คำเตือน:
. ห�ามวางสิ่งของใด ๆ ไว�บนฝาครอบ

พวงมาลัย บนแผงหน�าป�ด ใต�คอพวงมาลัย
ใกล�กับแผงป�ดประตูหน�า และเบาะนั่งด�านหน�า
ห�ามวางสิ่งของใด ๆ ระหว�างผู�โดยสารและ
ฝาครอบพวงมาลัย บนแผงหน�าป�ด ใต�คอ
พวงมาลัย ใกล�กับแผงป�ดประตูหน�า และ
เบาะน่ังด�านหน�า เน่ืองจากสิ่งของเหล�าน้ัน
อาจกระเด็นลอยออกมาจนเกิดอันตรายและ
ทำให�ได�รับบาดเจ็บ ถ�าถุงลมเสริม
ความปลอดภัยพองตัว

. ทันทีหลังจากการพองตัวชิ้นส�วนของระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยบางชิ้นจะร�อน ห�าม
สัมผัส เน่ืองจากอาจทำให�เกิดแผลไหม�อย�าง
รุนแรงได�

. ห�ามดัดแปลงช้ินส�วนใด ๆ หรือสายไฟของ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยโดยไม�ได�รับ
อนุญาต ทั้งนี้เพื่อป�องกันไม�ให�ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยพองตัว หรือทำให�ระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัยเกิดความเสียหาย

. ห�ามดัดแปลงระบบไฟฟ�า ระบบรองรับน้ำหนัก
โครงสร�างด�านหน�า และแผงข�างตัวถังโดยไม�
ได�รับอนุญาต เนื่องจากจะมีผลกระทบต�อการ
ทำงานอย�างถูกต�องของระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย

. การกระทำใด ๆ ที่ไปกระทบกระเทือนบริเวณ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย อาจทำให�ได�
รับบาดเจ็บสาหัส ทั้งน้ีหมายรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงวงพวงมาลัยและแผงหน�าป�ด
โดยการวางสิ่งของไว�บริเวณด�านบนฝาครอบ
พวงมาลัย บริเวณด�านบนหรือโดยรอบ
แผงหน�าป�ด หรือโดยการติดตั้งอุปกรณ�เสริม
รอบ ๆ ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

. การปฏิบัติงานในบริเวณโดยรอบระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัยควรดำเนินการโดยศูนย�
บริการนิสสัน ห�ามดัดแปลงหรือถอดสายไฟ
SRS ไม�ควร ใช� อ ุปกรณ�ทดสอบทางไฟฟ�า
หรือไขควงวัดไฟที่ไม�ได�รับอนุญาตกับระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย

. ขั้วต�อชุดสายไฟ SRS จะเป�นสีเหลืองเพ่ือให�
สังเกตได�ง�าย

เม่ือถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าพองตัว จะ
ได�ยินเสียงดังและมีควันเกิดข้ึน ควันนี้ไม�เป�นอันตราย
และไม� ได�แสดงว�ามีเพลิงไหม� เกิดข้ึน อย�างไรก็ตาม

ควรระมัดระวังไม�สูดดมควันนี้ เข�าไป เนื่องจากอาจ
ทำให�ระคายเคืองและสำลักได� สำหรับผู�ที่มีป�ญหาเกี่ยว
กับระบบหายใจ ควรรีบออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ทันที

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า
PD23A1-E4940228-6BE9-4459-93FF-C3A09DCD9CAF

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าผู�ขับขี่ติดตั้งอยู�
ตรงกลางพวงมาลัย ถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�าผู� โดยสารติดต้ังอยู� ในแผงหน�าป�ดข�างบน
กล�องเก็บของ
ระบบถุง ลม เสริมความปลอดภัยด�านหน�า นั้น ถ ูก
ออกแบบมาให�พองตัวเมื่อเกิดการชนที่รุนแรงทาง
ด�านหน�า แต�อาจจะมีการพองตัวเกิดขึ้นหากแรงที่เกิด
จากการชนรูปแบบอื่น ใกล�เคียงกับแรงที่เกิดจากการ
ชนที่รุนแรงทางด�านหน�า และอาจไม�พองตัวเมื่อมีการ
ชนจากด�านหน�าบางรูปแบบ สภาพความเสียหายของ
รถ (หรือ ไม� เสียหาย เลย) ไม� ได� เก่ียวข�องกับการ
ทำงานที่ถูกต�องของถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านหน�าเสมอไป
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1-42 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

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

SSS0978

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างติดตั้งอยู�ที่ด�านนอก
ของพนักพิงหลังของเบาะนั่งด�านหน�า
ระบบถุงลม เสริมความปลอดภัยด�านข�างนั้น ถ ูก
ออกแบบให�พองตัวเม่ือเกิดการชนที่รุนแรงทางด�าน
ข�าง แต�อาจจะมีการพองตัวเกิดขึ้นหากแรงที่เกิดจาก
การชนรูปแบบอ่ืนใกล�เคียงกับแรงที่เกิดจากการชนที่
รุนแรงทางด�านข�าง และอาจไม�พองตัวเมื่อมีการชน
จากทางด�านข�างบางรูปแบบ สภาพความเสียหายที่
เกิดขึ้นกับรถ (หรือไม�เสียหายเลย) ไม�ได�บ�งชี้ถึงการ
ทำงานที่ถูกต�องของระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
ด�านข�างเสมอไป

ระบบม�านถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง
(ถ�ามีติดตั้ง)

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

ม�านถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างติดตั้งอยู�ที่ราว
หลังคา
ระบบม�านถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างน้ันถูก
ออกแบบให�พองตัวเม่ือเกิดการชนที่รุนแรงทางด�าน
ข�าง แต�อาจจะมีการพองตัวเกิดขึ้นหากแรงที่เกิดจาก
การชนรูปแบบอื่นใกล�เคียงกับ แรงที่เกิดจากการชนที่
รุนแรงทางด�านข�าง และอาจไม�พองตัวเมื่อมีการชน
จากทางด�านข�างบางรูปแบบ สภาพความเสียหาย
ของรถ (หรือไม�เสียหายเลย) ไม�ได�บ�งชี้ถึงการทำงาน
ที่ถูกต�องของระบบม�านถุงลมเสริมความปลอดภัยด�าน
ข�างเสมอไป

เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS

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

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทำงานในกรณีที่เกิด
การชนทางด�านหน�าหรือด�านข�างซึ่งผู�ใช�รถอาจได�รับ
บาดเจ็บสาหัส แม�ว�าจะคาดเข็มขัดนิรภัยอย�างถูกต�อง
แล�วก็ตาม
ถุงลม เสริมความปลอดภัยอาจไม�ทำงาน เมื่อ แรง
กระแทกจากการชนถูกดูดซับ และ/หรือกระจายด�วย
ตัวถัง สภาพความเสียหายของรถ (หรือไม�เสียหาย

เลย) ไม�ได�บ�งชี้ถึงการทำงานที่ถูกต�องของระบบถุงลม
เสริมความปลอดภัย SRS เสมอไป

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะพองตัวเมื่อ
PD23A1-2435CBC7-E5F1-49AD-9B73-72DB79FDD393

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

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าได� รับการ
ออกแบบให�พองตัวเมื่อเกิดการชนที่รุนแรงทาง
ด�านหน�า ตัวอย�างแสดงอยู�ในภาพดังต�อไปนี้

JVR0423X

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าจะพองตัวใน
กรณีที่แรงการชนทางด�านหน�ามากกว�า 25 กม./ชม.
(16 ไมล�/ชม.) กับผนังที่ไม�เคลื่อนที่หรือเสียรูป
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าอาจพองตัว
เมื่อช�วงล�างรถยนต�ได�รับความเสียหายอย�างรุนแรง
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JVR0424X

. การชนกับขอบถนน ขอบทางเท�า หรือพื้นผิวแข็ง
ด�วยความเร็วสูง

. การตกร�องลึกหรือคูน้ำ

. การกระแทกพื้นอย�างแรงหลังจากที่รถลอยขึ้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง) :

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

ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างได�รับการออกแบบ
ให�พองตัวในการชนอย�างรุนแรงจากทางด�านข�าง
ตัวอย�างแสดงอยู�ในภาพดังต�อไปนี้

JVR0161X
(ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง)

JVR0162X
(ระบบม�านถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง)

. ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างและม�าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�างจะพองตัว ใน
กรณีที่ เกิดแรงการชนทางด�านข�างกับรถยนต�
โดยสารทั่วไปที่ความเร็วมากกว�า 25 กม./ชม.
(16 ไมล�/ชม.)

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม�พองตัว
เมื่อ

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

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS อาจไม�พองตัวใน
กรณีที่การกระแทกไม�แรงมากพอที่จะทำให�ถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS พองตัว
ตัวอย�างเช�น ถ�ารถยนต�ชนกับวัตถุ เช�นรถยนต�ที่จอด
อยู� หรือเสาป�ายแสดง ซ่ึงสามารถเคลื่อนที่หรือเสีย
รูปได�จากการชน ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS
อาจจะไม�พองตัว
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ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0154X

. การชนกับรถยนต�ประเภทเดียวกันที่จอดอยู�

. การชนกับเสาไฟฟ�า

JVR0155X

. การวิ่งชนมุดท�ายรถบรรทุก

. การชนรั้วกั้น

ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง) :

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

JVR0156X

. การชนจากด�านข�างแนวเฉียง

. การชนด�านข�างโดยยานพาหนะสองล�อ

JVR0157X

. การ ชน จาก การ กระแทก ด�าน ข�าง ของ ห�อง
เครื่องยนต� (ห�องเก็บสัมภาระ)

. รถยนต�พลิกคว่ำ

JVR0163X

. การชนรั้วกั้น

. การชนเสา

ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะไม�พองตัว
เมื่อ

PD23A1-7BB9F8D5-8904-42BB-B8E0-41DC3230822C

เมื่อถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS พองตัว โมดูล
ถุงลมเสริมความปลอดภัยจะไม�ทำงานอีกถ�ารถยนต�ชน
กับรถยนต�อีกคันหรือวัตถุอื่น ๆ
ตัวอย�างอื่น ๆ ที่ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS จะ
ไม�พองตัวแสดงอยู�ในรูปภาพต�อไปนี้
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ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�า :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVR0159X

. การชนจากด�านข�างหรือด�านหลัง

. รถยนต�พลิกคว่ำ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง และม�าน
ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านข�าง (ถ�ามี
ติดตั้ง) :

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

JVR0160X

. การชนด�านหน�ากับรถยนต�ที่จอดหรือเคลื่อนที่อยู�

. การชนด�านหลัง

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อน
แรงอัตโนมัติ

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

คำเตือน:
. เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรง

อัตโนมัติจะไม�สามารถนำกลับมาใช�งานได�อีก
หากมีการทำงานแล�วจะต�องทำการเปลี่ยนชุด
ดึงกลับและหัวเข็มขัดพร�อมกันทั้งชุด

. ในกรณีท่ีเกิดการชน แต�เข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึงกลับและผ�อนแรง อัตโนมัติ ไม� ถ ูก
กระตุ�นให�ทำงานให�แน�ใจว�ามีการตรวจสอบ
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อน
แรงอัตโนมัติและถ�าจำเป�นให�เปล่ียนใหม�โดย
ศูนย�บริการนิสสัน

. ห�ามทำการดัดแปลงชิ้นส�วนใด ๆ หรือสายไฟ
ของระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ�อนแรง อัตโนมัติ โดย เด็ด ขาด ท้ังน้ี เพื่อ
ป�องกันไม�ให�เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับ
และผ�อนแรงอัตโนมัติทำงานโดยไม� ได�ตั้งใจ
หรือทำให�ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ�อนแรงอัตโนมัติเกิดความเสียหาย

. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ
มีระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติควร
ดำเนินการโดยศูนย�บริการนิสสันห�ามดัดแปลง

หรือถอดสาย ไฟ SRS ไม� ควร ใช� อ ุปกรณ�
ทดสอบทางไฟฟ�า หรือไขควงวัดไฟที่ไม�ได�รับ
อนุญาตกับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ

. หากต�องการทำลายเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบ
ดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติหรือทำลายรถ
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน ข้ันตอนการ
ทำลายเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ�อนแรงอัตโนมัติที่ถูกต�องมีระบุไว�ในคู�มือการ
บริการของนิสสันทั้งนี้การทำลายที่ไม�ถูกต�อง
อาจทำให�เกิดการบาดเจ็บขึ้นได�

ในการชนบางรูปแบบระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ�อนแรงอัตโนมัติอาจทำงานพร�อมกับระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัยโดยจะทำงานพร�อมกับชุด
ดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและหูยึดเพื่อช�วยดึงสายเข็มขัด
กลับทันทีที่รถชนซึ่งจะช�วยเหนี่ยวรั้งผู�โดยสารไว�
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติจะ
อยู�ภายในตัวยึดและชุดดึงกลับของเข็มขัดนิรภัย
ด�านหน�า เข็มขัดนิรภัยแบบนี้จะมีการใช�งานเหมือนกับ
เข็มขัดนิรภัยทั่วไป
เมื่อเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรง
อัตโนมัติทำงาน จะได�ยินเสียงดังและมีควันเกิดขึ้นควัน
นี้ ไม�เป�นอันตรายและไม�ได�แสดงว�ามีเพลิงไหม�เกิดข้ึน

ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม 1-45
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1-46 ความปลอดภัย — เบาะนั่ง เข็มขัดนิรภัย และระบบความปลอดภัยเสริม

อย�างไรก็ตามควรระมัดระวังไม�สูดดมควันนี้ เนื่องจาก
อาจทำให�ระคายเคืองและสำลักได�สำหรับผู�ที่มีป�ญหา
เกี่ยวกับระบบหายใจ ควรรีบออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์
ทันที

ขั้นตอนการซ�อมและการเปลี่ยน
PD23A1-23B75FE5-42CC-48F7-967C-80EEEF7F7C50

คำเตือน:
. เม่ือถุงลมเสริมความปลอดภัยพองตัวแล�ว

โมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยจะไม�ทำงาน
อีก ต�องให�ศูนย�บริการนิสสันทำการเปลี่ยน
โมดูลถุงลม เสริมความปลอดภัย ใหม� ทันที
เพราะโมดูลถุงลมเสริมความปลอดภัยที่พอง
ตัวแล�วจะไม�สามารถซ�อมได�

. ถ�าเกิดความเสียหายใด ๆ กับรถ ควรนำรถ
ไปยังศูนย�บริการนิสสัน เพื่อทำการตรวจสอบ
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย

. หากต�องการทำลายระบบความปลอดภัยเสริม
หรือทำลายรถ กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน ขั้นตอนการทำลายที่ถูกต�องมีระบุไว�ใน
คู�มือการบริการของนิสสัน การทำลายที่ไม�
ถูกต�องอาจทำให�เกิดการบาดเจ็บขึ้นได�

ถุงลมเสริมความปลอดภัยและเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบ
ดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติได�รับการออกแบบมาให�
ใช�งานได�เพียงครั้งเดียว ถ�าไฟเตือนถุงลมเสริม

ความปลอดภัย SRS ทำงานเป�นปกติ หลังจาก
ถุงลมมีการพองตัว ไฟเตือนถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS จะสว�างค�างเพ่ือเป�นการเตือน
ให�ทำการซ�อมและเปลี่ยน SRS ทั้งนี้ การดำเนินการ
ต�องกระทำโดยศูนย�บริการนิสสันเท�านั้น
เมื่อต�องนำรถเข�ารับบริการ ควรแจ�งข�อมูลเกี่ยวกับ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึง
กลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ และชิ้นส�วนที่เกี่ยวข�องให�กับ
ช�างที่ทำการซ�อมบำรุง สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ควร
อยู�ในตำแหน�ง “LOCK” เสมอเมื่อทำงานอยู�ใต�
ฝากระโปรงหน�าหรือภายในรถ
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PD23A1-EB56C13A-C6EE-4C84-8505-4D4397DB8CB5

WAA0328X

1. คันเกียร�
— เกียร�อัตโนมัติ (AT)

2. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย* (ด�านซ�าย)
—  ควบคุมเครื่องเสียง
—  ควบคุมหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
—  สวิตช�ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี
Bluetooth®*

3. สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก

4. พวงมาลัย
— แตร
— ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าคนขับ

5. ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย* (ด�านขวา)
—  สวิตช�ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ*
—  สวิตช�ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี
Bluetooth®*
— ระบบจดจำเสียง*

6. สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเล้ียว/สวิตช�ไฟตัด
หมอก*

7. สวิตช�ระบบเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�)*
8. สวิตช� TRIP/RESET สำหรับมาตรวัดระยะทาง

เป�นเที่ยว
9. สวิตช�ปลดล็อกฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
10. สวิตช�ควบคุมความสว�างแผงหน�าป�ด
11. คันปรับระดับพวงมาลัย
12. สวิตช� OFF ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ

(VDC)*
*: ถ�ามีติดตั้ง

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-3

ที่นั่งคนขับ
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2-4 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

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

WAA0331X

1. ถุงลมเสริมความปลอดภัยด�านหน�าผู� โดยสาร
หน�า

2. ช�องลมกลาง
3. สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน
4. ระบบเครื่องเสียง* หรือระบบนำทาง**

— หน�าจอมองภาพด�านหลัง*
— กล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง*

5. สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�แบบปุ�มกด

6. มาตรวัดและเกจวัด
— หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

7. ที่ปลดล็อกฝากระโปรงหน�า
8. ช�องลมด�านข�าง
9. กล�องเก็บของ

— กล�องฟ�วส�
10. การควบคุมฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ
11. ช�องจ�ายไฟ

12. ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial
Bus)

13. สวิตช�ระบบล็อกเฟ�องท�ายแบบไฟฟ�า*
14. สวิตช�พับเลื่อนเบาะ*
15. เบรกจอด (แบบสวิตช�)*
16. สวิตช�ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด

ชัน*
17. เบรกจอด (แบบก�าน)*
18. สวิตช�เครื่องปรับอากาศด�านหลัง
19. สวิตช�โหมดขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD)*
20. อุปกรณ�ชาร�จแบบไร�สาย*
: รุ�น 4WD
: รุ�น 2WD
: รุ�นที่ไม�มีระบบเบรกจอดไฟฟ�าติดตั้ง
: รุ�นที่มีระบบเบรกจอดไฟฟ�าติดตั้ง

*: ถ�ามีติดตั้ง

แผงหน�าป�ด
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PD23A1-D4E88DDF-8318-4796-9304-D1B3E060B8C6

WAA0208X

1. มาตรวัดรอบเครื่องยนต�
2. ไฟเตือน/ไฟแสดง
3. หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

— ไฟแสดงโหมดขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD)*
— ระบบควบคุมน้ำมันเครื่อง*
— มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทาง
เป�นเที่ยว
— คอมพิวเตอร�ระยะทาง

— การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด
— ไฟแสดงตำแหน�งเกียร�อัตโนมัติ (AT)

4. มาตรวัดความเร็ว
5. เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
6. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
*: ถ�ามีติดตั้ง
เข็มช้ีอาจเคลื่อนที่เล็กน�อยหลังจากสวิตช�สตาร�ท
เคร่ืองยนต�อยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” ซึ่งไม�ใช�การ
ทำงานผิดปกติ

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

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

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

JVI1843X

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วของรถ

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

มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป�น
เที่ยว :

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

WAC0052X

มาตรวัดระยะทางรวมและมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยว

จะปรากฏตัวเลขขึ้นใต�หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”
มาตรวัดระยะทางรวมจะบันทึกระยะทางท้ังหมดที่
รถยนต�ถูกใช�งาน
มาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวจะบันทึกระยะทางที่เดินทาง
เป�นเที่ยว ๆ
การเปลี่ยนหน�าจอ:
กดสวิตช� TRIP RESET (ติดตั้งอยู�บน
แผงหน�าป�ด) เพื่อเปลี่ยนหน�าจอดังต�อไปนี้:
TRIP A ? TRIP B ? ODO ? TRIP A
การรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวใหม�:
กดสวิตช� TRIP RESET นานกว�า 1 วินาที เพื่อ
รีเซ็ตมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวให�เป�นศูนย�

มาตรวัดรอบเครื่องยนต�
PD23A1-06253D39-9193-4F62-A944-DD6BDD06C0C9

JVI0278X

มาตรวัด รอบ เครื่องยนต� จะ แสดงความเร็ว รอบ
เคร่ืองยนต�เป�นหน�วยรอบต�อนาที (rpm) ห�ามเร�ง
เครื่องยนต�จนถึงพื้นที่สีแดง
พื้นที่สีแดงจะแตกต�างกันไปในแต�ละรุ�น

เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
PD23A1-AC507E4D-748F-49CB-9422-D729C2C86322

ข�อควรระวัง:
.  ถ�าเกจวัดบ�งชี้ว�าอุณหภูมินํ้าหล�อเย็น

เครื่องยนต�อยู�ใกล�ด�านร�อน (H) ของค�าปกติ
ให�ทำการลดความเร็วรถยนต�เพื่อลดอุณหภูมิ

. ถ�า เกจอยู� เกินช�วงปกติ ให� หยุดรถอย�าง
ปลอดภัยทันทีหรือโดยเร็วที่สุดและปล�อยให�
เครื่องยนต�เดินเบา

. การขับรถต�อเนื่องเมื่อเครื่องยนต�มีความร�อน
สูงผิดปกติ จะทำให�เครื่องยนต�ได�รับความ
เสียหายร�ายแรง (โปรดดูที่ “ถ�ารถมีความ
ร�อนสูงผิดปกติ” (หน�า 6-10) สำหรับส่ิงที่
ต�องปฏิบัติโดยทันที)

Condition: 'Except for China'/



(67,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

WAC0404X
แบบ A

WAC0645X
แบบ B

เกจวัดอุณหภูมิ น้ำหล�อ เย็น เคร่ืองยนต� จะ แสดง
อุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
เม่ือเข็มที่เกจวัดช้ีไปภายในบริเวณ ตามที่แสดงใน
ภาพ แสดงว�าอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�เป�นปกติ
อุณหภูมิของน้ำหล�อเย็นเคร่ืองยนต�จะแตกต�างไปตาม
อุณหภูมิอากาศภายนอกและสภาพการขับขี่

FUEL GAUGE (เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิง)

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

JVI0602X

เกจวัดระดับน้ำมันเช้ือเพลิงจะแสดงระดับน้ำมันเชื้อ
เพลิง ใน ถัง น้ำมัน โดยประมาณ เมื่อ สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”
เข็มชี้ในเกจวัดอาจเคล่ือนไหวเล็กน�อยขณะเบรก เลี้ยว
โค�งเร�งความเร็ว หรือขับขึ้นหรือลงเนินตามการแกว�ง
ตัวของน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำจะแสดงขึ้นบนจอ
แสดงข�อมูลรถยนต� เมื่อระดับน้ำมันเช้ือเพลิงในถัง
เหลือน�อย ให�เติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีที่สะดวกก�อนที่
เกจวัดจะอยู�ที่ตำแหน�งน้ำมันหมด (0)
ลูกศรชี้ จะช�วยเตือนว�าฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อ
เพลิงอยู�ที่ด�านซ�ายของตัวรถ

ข�อควรระวัง:
ให�เติมน้ำมันก�อนที่เข็มจะช้ีไปที่ตำแหน�งน้ำมันหมด
(0)

ยังมีปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในถังอีกเล็กน�อยเมื่อเกจวัด
น้ำมันเชื้อเพลิงชี้ไปที่ตำแหน�งน้ำมันหมดถัง (0)

การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด
PD23A1-DCB79E8B-13E0-4540-BE37-A0BB2FD164FB

WAC0401X

WAC0402X
ตัวอย�าง

สวิตช�ควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ดสามารถ

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-7

Condition: 'Except for China'/



(68,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

2-8 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

ใช�งานได�เมื่อสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง
“ON” เมื่อใช�งานสวิตช� หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�จะ
เปลี่ยนสู�โหมดปรับตั้งความสว�าง
กดสวิตช�ด�าน + เพื่อให�ไฟแผงมาตรวัดสว�างขึ้น แถบ

จะเลื่อนไปที่ด�านขวา
กดสวิตช�ด�าน - เพ่ือให�ไฟแผงมาตรวัดมืดลง แถบ

จะเลื่อนไปที่ด�านซ�าย
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�จะกลับสู�หน�าจอปกติ เม่ือ
ไม�ได�ใช�งานสวิตช�ควบคุมความสว�างแผงหน�าป�ดนาน
กว�า 5 วินาที
เม่ือระดับความสว�างถึงค�าสูงสุดหรือต่ำสุด เสียงบี๊ป
จะดัง

ไฟแสดงตำแหน�งเกียร�อัตโนมัติ (AT) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

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

ไฟแสดงตำแหน�งเกียร�อัตโนมัติ (AT) จะแสดง
ตำแหน�งคันเกียร�เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ใน
ตำแหน�ง “ON” (โปรดดูที่ “24. ไฟแสดงตำแหน�ง
เกียร�อัตโนมัติ (AT)” (หน�า 2-31) และ “การขับข่ี
ด�วยเกียร�อัตโนมัติ (AT)” (หน�า 5-15))

Condition: 'Except for China'/



(69,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

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

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ* ไฟแสดงหัวเผา*

ไฟเตือนการตรวจสอบเกียร�อัตโนมัติ (AT) ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ* ไฟแสดงการใช�ไฟสูง

ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำมันเกียร�อัตโนมัติ (AT) ไฟเตือนการทำงานผิดปกติ (สีแดง)* ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน*

ไฟเตือนการจอดรถเกียร�อัตโนมัติ (AT)* ไฟเตือนหลัก* ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต� (MIL)

ไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง) ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย ไฟแสดงระบบกันขโมย

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

ไฟเตือนประตูเป�ด* ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉิน

ไฟเตือนระบบเบรกจอดไฟฟ�า (สีเหลือง)* ไฟเตือนระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)*
ไฟแสดง OFF ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC)*

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง ไฟเตือนมีน้ำในกรองน้ำมันเชื้อเพลิง* *: ถ�ามีติดตั้ง

ไฟเตือนขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) (รุ�น 4WD) ไฟแสดงล็อกเฟ�องท�าย*

ไฟเตือนไฟหน�า* ไฟแสดงระบบเบรกจอดไฟฟ�า*

ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ* ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�า*

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-9

ไฟเตือน ไฟแสดง และเสียงเตือน

Condition: 'Except for China'/



(70,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

2-10 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

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

เมื่อป�ดประตูทุกบาน ให�ใช�งานเบรกจอด คาดเข็มขัด
นิรภัย แล�วให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง
“ON” โดยไม�สตาร�ทเครื่องยนต� ไฟต�อไปนี้ (ถ�ามี
ติดต้ัง) จะสว�างขึ้น: (สีแดง)*1

*1: รุ�นที่ไม�มีระบบเบรกจอดไฟฟ�าติดตั้ง
ไฟต�อไปนี้ (ถ�ามีติดตั้ง) จะสว�างข้ึนชั่วครู�แล�วดับไป:

(สีแดง)*2

*2: รุ�นที่ติดตั้งระบบเบรกจอดไฟฟ�า
ถ�ามีไฟที่ ไม�สว�างขึ้น หรือทำงานในลักษณะอ่ืนนอก
เหนือจากที่กล�าวมา อาจแสดงว�ามีหลอดไฟขาดและ/
หรือระบบทำงานบกพร�อง ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการซ�อมแซมทันที
ไฟสัญลักษณ� และไฟเตือนบางอย�างอาจแสดงขึ้นบน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ระหว�างมาตรวัดความเร็ว
และมาตรวัดรอบเครื่องยนต� (โปรดดูที่ “หน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-20))

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

ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก
(ABS)

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

เม่ือสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) จะสว�าง
ขึ้นแล�วดับลง ซึ่งแสดงว�า ABS ทำงานปกติ
ถ�าไฟเตือน ABS สว�างขึ้นขณะเครื่องยนต�ทำงานหรือ
ขณะขับข่ี อาจแสดงว�า ABS ทำงานผิดปกติ ให�นำ
รถเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสันทันที
ถ�า ABS ทำงานผิดปกติ ฟ�งก�ชันป�องกันล�อล็อกจะ
หยุดทำงาน ซ่ึงระบบเบรกจะทำงานเป�นปกติเพียงแต�
ไม�มีการช�วยป�องกันล�อล็อก (โปรดดูที่ “ระบบเบรก
แบบป�องกันล�อล็อก (ABS)” (หน�า 5-77))
ขณะที่ล็อกเฟ�องท�าย (ถ�ามีติดตั้ง) ทำงาน ไฟ
เตือน ABS จะสว�างขึ้น ซ่ึงแสดงว�าฟ�งก�ชัน
ป�องกันล�อล็อกไม�ได�ทำงานเต็มที่ (โปรดดูที่ “ระบบ
ล็อก เฟ�องท�ายแบบ ไฟฟ�า” (หน�า 5-26) สำหรับ
ฟ�งก�ชันการล็อกเฟ�องท�ายตัวหลัง)

ไฟเตือนการตรวจสอบเกียร�อัตโนมัติ
(AT)

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

เม่ือสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนการตรวจสอบเกียร�อัตโนมัติ (AT) จะสว�างขึ้น
แล�วดับลง ซึ่งแสดงว�าเกียร� AT ทำงานเป�นปกติ
ถ�าไฟเตือนการตรวจสอบเกียร� AT สว�างขึ้นขณะ
เครื่องยนต�ทำงานหรือขณะขับข่ี แสดงว�าเกียร� AT
อาจทำงานผิดปกติ และอาจจำเป�นต�องนำรถเข�ารับ
การบริการ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจสอบและทำการซ�อมแซมทันที

ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำมันเกียร�อัตโนมัติ
(AT)

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

ไฟเตือนนี้จะสว�างข้ึนเมื่อน้ำมันเกียร�อัตโนมัติ (AT) มี
อุณหภูมิสูงเกินไป หากไฟสว�างขึ้นขณะขับขี่ ให�ทำการ
ลดความเร็วรถยนต�โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทันที
จนกระทั่งไฟดับลง

ข�อควรระวัง:
การใช�งานรถยนต�อย�างต�อเน่ืองในขณะที่ไฟเตือน
อุณหภูมิน้ำมันเกียร� AT สว�าง อาจทำให�เกียร�
AT เกิดความเสียหาย

Condition: 'Except for China'/



(71,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

ไฟเตือนการจอดรถเกียร�อัตโนมัติ (AT)
(ถ�ามีติดตั้ง)

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

ถ�าไฟ ATP สว�างอยู� จะแสดงว�าตำแหน�ง P (จอด)
ของเกียร�อัตโนมัติจะไม�ทำงานและเสื้อทรานสเฟอร�อยู�
ในตำแหน�งว�าง
ไฟเตือนน้ีจะแสดงว�าฟ�งก�ชันการจอดรถเกียร�อัตโนมัติ
(AT) ไม�ทำงาน หากการควบคุมทรานสเฟอร�ไม�คงท่ี
อยู� ในตำแหน�งการขับข่ีใด ๆ ในขณะที่ คันเกียร� AT
อยู�ในตำแหน�ง “P” (จอด) เกียร�จะไม�ทำงานและล�อจะ
ไม�ล็อก
หากไฟเตือน ATP สว�างขึ้นขณะที่คันเกียร�อยู�ใน
ตำแหน�ง “P” (จอด) ให� เล่ือนสวิตช� โหมดขับ
เคล่ือน ส่ีล�อ (4WD) ไป ท่ีตำแหน�ง 2WD 4H
หรือ 4LO อีกคร้ัง โดยให�คันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง
N (ว�าง) (โปรดดูที่ “ขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD)” (หน�า
5-19))

คำเตือน:
ถ�าไฟแสดงโหมด 4WD (โปรดดู ท่ี “ไฟแสดง
โหมด 4WD” (หน�า 5-23)) อยู�ท่ี “OFF” หรือ
ไฟเตือน ATP อยู�ที่ “ON” จะแสดงว�าตำแหน�ง
P (จอด) ของเกียร�อัตโนมัติจะไม�ทำงาน และอาจ
ส�งผลให�รถเคลื่อนที่โดยไม�คาดคิด ส�งผลให�เกิด

การบาดเจ็บรุนแรงหรือทรัพย�สินเสียหายได� ควร
ใช�งานเบรกจอดเสมอ

ไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง)
GUID-2CB9248F-453D-4310-B387-597BFA1A1064

คำเตือน:
. ถ�าระดับน้ำมันเบรกมีระดับต่ำกว�าเครื่องหมาย

ต่ำสุดของกระปุกน้ำมันเบรก ห�ามขับรถยนต�
จนกว�าระบบเบรกจะได�รับการตรวจสอบจาก
ศูนย�บริการนิสสัน

. ควรใช�วิธีลากรถแทนการขับข่ีรถยนต�ต�อไป
เนื่องจากการขับขี่อาจทำให�เกิดอันตรายได�

. การเหยียบแป�นเบรกโดยที่ เคร่ืองยนต�ไม� ได�
ทำงาน และ/หรือในขณะที่ระดับน้ำมันเบรกต่ำ
จะต�องเผื่อระยะหยุดมากขึ้นและต�องใช�แรงและ
ระยะเหยียบแป�นเบรกมากขึ้นด�วย

ไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง) จะแสดงการทำงานของ
ระบบเบรกจอด (รุ�นที่ไม�มีระบบเบรกจอดไฟฟ�าติดตั้ง)
ระดับน้ำมันเบรกในระบบต่ำ และการทำงานผิดปกติ
ของระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS)

ไฟแสดงเตือนเบรกจอด (รุ�นที่ไม�มีระบบเบรกจอด
ไฟฟ�าติดตั้ง) :

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

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนระบบเบรก (สีแดง) จะสว�างข้ึน เม่ือสตาร�ท
เคร่ืองยนต�และปลดเบรกจอด ไฟเตือนระบบเบรก (สี
แดง) จะดับลง
ถ�าไม�ได�ทำการปลดเบรกจอด ไฟเตือนระบบเบรก (สี
แดง) จะยังคงสว�างอยู� ก�อนขับรถ ตรวจสอบให�
แน�ใจว�าไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง) ได�ดับลงแล�ว
(โปรดดูที่ “เบรกจอด” (หน�า 3-28))
ไฟเตือนน้ำมันเบรกต่ำ :

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

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนระบบเบรก (สีแดง) จะสว�างขึ้นแล�วดับลง (รุ�นที่
ติดตั้งระบบเบรกจอดไฟฟ�า)
ถ�า ไฟ เตือน ระบบ เบรก (สี แดง) สว�าง ข้ึน ขณะ
เครื่องยนต�ทำงานหรือขณะขับขี่โดยที่ไม�ได�ใช�เบรกจอด
อาจแสดงว�าระดับน้ำมันเบรกต่ำ
เม่ือไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง) สว�างขึ้นขณะขับขี่
ต�องหยุดรถในที่ที่ปลอดภัยทันที ดับเครื่องยนต�และ
ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรก ถ�าระดับน้ำมันเบรกอยู�ที่
ขีดต่ำสุด ให�เติมน้ำมันเบรกตามความจำเป�น (โปรดดู
ที่ “น้ำมันเบรก” (หน�า 8-13))
ถ�าน้ำมันเบรกอยู�ในระดับที่เพียงพอ ให�นำรถเข�ารับ

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-11
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การบริการตรวจสอบระบบเบรกที่ศูนย�บริการนิสสัน
ทันที
ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) :

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

เมื่อปลดเบรกจอดและพบว�าระดับน้ำมันเบรกมีเพียงพอ
หากไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง) และไฟเตือนระบบ
เบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) สว�างขึ้น อาจแสดง
ว�า ABS ทำงานผิดปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการซ�อมแซมทันที (โปรดดู
ที่ “ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS)”
(หน�า 2-10))

ไฟเตือนการชาร�จไฟ
PD23A1-6393B705-EF96-423F-A19C-E5F7A491FEEF

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนการชาร�จ ไฟจะสว�างขึ้น หลังจากสตาร�ท
เครื่องยนต� ไฟเตือนการชาร�จไฟจะดับลง ซึ่งแสดงว�า
ระบบชาร�จไฟทำงานเป�นปกติ
ถ�า ไฟ เตือนการชาร�จ ไฟสว�างขึ้นขณะ เครื่องยนต�
ทำงานหรือขณะขับขี่ แสดงว�าระบบชาร�จ ไฟอาจ
ทำงานผิดปกติ ต�องนำรถเข�ารับการบริการ
เม่ือไฟเตือนการชาร�จไฟสว�างขึ้นขณะขับข่ี ให�หยุดรถ
ในที่ที่ ปลอดภัยทันที ดับ เครื่องยนต�และตรวจสอบ
สายพานไดชาร�จ ถ�าสายพานไดชาร�จหย�อน แตกร�าว
หรือขาด ต�องทำการซ�อมแซมระบบชาร�จไฟ (โปรดดู

ที่ “สายพาน” (หน�า 8-12))
ถ�าสายพานไดชาร�จอยู�ในสภาพปกติ แต�ไฟเตือนการ
ชาร�จไฟยังคงสว�างอยู� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบ
ระบบชาร�จไฟที่ศูนย�บริการนิสสันทันที

ข�อควรระวัง:
ห�ามขับรถต�อถ�าสายพานไดชาร�จหย�อน แตกร�าว
หรือขาด

ไฟเตือนประตูเป�ด (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-7303185D-D83B-45A1-9DAA-6448986BCAC5

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนประตูเป�ดจะสว�างถ�าประตูบานใดบานหนึ่งหรือ
ประตูท�ายเป�ดอยู�หรือป�ดไม�สนิท

ไฟเตือนระบบเบรกจอดไฟฟ�า (สีเหลือง)
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-7187FD21-C23B-466D-B0E2-457AF82E2446

ฟ�งก�ชันไฟเตือนระบบเบรกจอดไฟฟ�าจะทำงานร�วมกับ
ระบบเบรกจอดไฟฟ�า ถ�าไฟเตือนสว�างข้ึน แสดงว�า
ระบบเบรกจอดไฟฟ�าอาจทำงานผิดปกติ ให�นำรถไป
ยังศูนย�บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบ และถ�าจำเป�นให�
ทำการซ�อมแซมทันที

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

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนแรงดันน้ำมันเคร่ืองจะสว�างข้ึนหลังจากสตาร�ท
เคร่ืองยนต� ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเคร่ืองจะดับลง ซ่ึง
แสดงว�าเซ็นเซอร� วัดแรงดันน้ำมันเคร่ืองในรถยนต�
ทำงานเป�นปกติ
ถ�าไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องสว�างข้ึนหรือกะพริบ
ขณะเครื่องยนต�ทำงานแสดงว�าแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ
ให�ทำการหยุดรถอย�างปลอดภัยให�เร็วที่สุด ทำการดับ
เครื่องยนต�ทันทีและติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ข�อควรระวัง:
. การปล�อยให�เครื่องยนต�ทำงานโดยที่ไฟเตือน

แรง ดัน น้ำมัน เครื่ อง สว�าง อย ู� จ ะ ทำให�
เครื่องยนต�เสียหายร�ายแรง

. ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเคร่ืองไม�ได�ออกแบบมา
เพื่อใช�แสดงระดับน้ำมันเครื่องต่ำต�องทำการ
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องโดยใช�ก�านวัด
ระดับ (โปรดดูที่ “น้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-9))

Condition: 'Except for China'/
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ไฟเตือนขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) (รุ�น
4WD)

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

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) จะสว�างขึ้น หลังจาก
สตาร�ทเครื่องยนต� ไฟเตือน 4WD จะดับลง
หากระบบ 4WD ทำงานผิดปกติ หรือรอบหรือรัศมี
ล�อหน�าและหลังต�างกัน ไฟเตือนจะสว�างค�างอยู�หรือ
กะพริบ (โปรดดูที่ “ขับเคลื่อนส่ีล�อ (4WD)” (หน�า
5-19))

ข�อควรระวัง:
. หากไฟเตือน 4WD สว�างขึ้นหรือกะพริบขณะ

ขับขี่ ให�ลดความเร็วรถยนต�ลง และนำรถเข�า
รับการตรวจสอบท่ีศูนย�บริการนิสสันโดยเร็ว
ที่สุด

. ห�ามขับข่ีในตำแหน�ง 4H หรือ 4LO บนถนน
ที่ พ้ืน ผิวแห�งและแข็ง หากไฟเตือน 4WD
สว�างขึ้นเมื่อขับรถบนถนนที่แห�งและแข็ง:
— ในตำแหน�ง 4H เลื่อนสวิตช�โหมด 4WD

ไปที่ 2WD
— ในตำแหน�ง 4LO หยุดรถและเลื่อนเกียร�

ไปท่ีตำแหน�ง “N” (ว�าง) พร�อมเหยียบ
เบรก และเลื่อนสวิตช�โหมด 4WD ไปที่

2WD
หากไฟเตือนยังคงสว�างอยู�หลังจากปฏิบัติตามด�านบน
แล�ว ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน
โดยเร็วที่สุด

ไฟเตือนไฟหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-E91DA942-D60B-4616-A91C-C782F201F2D2

ไฟเตือนไฟหน�าจะสว�างขึ้นถ�าไฟหน�า LED ทำงาน
ผิดปกติ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ไฟเตือนเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-ACBD251E-183E-46C8-9DA0-0D6EF3601703

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะสว�างขึ้น
หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ไฟเตือนจะดับลง
ไฟนี้จะสว�างขึ้นเมื่อระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะถูก
ตั้งอยู�ที่ OFF บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
ถ�าไฟสว�างข้ึนเม่ือเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอยู�ที่
ON อาจแสดงว�าระบบไม�สามารถใช�งานได� โปรดดูที่
“ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน�า 5-50)

ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-2C5E7FCA-B98A-4917-950E-03413F649590

ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำจะสว�างขึ้น เมื่อระดับ
น้ำมันเช้ือเพลิงในถังเหลือน�อย ให�เติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ทันทีที่สะดวกก�อนที่เกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู�ที่
ตำแหน�งน้ำมันหมด (0)
มีปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงคงเหลือในถังเพียงเล็ก
น�อยเมื่อเกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิงชี้ไปที่ตำแหน�งน้ำมัน
หมด (0)

ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-5164EAAE-262C-40D4-BE4C-872502380C6A

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนแรงดันลมยางต่ำจะสว�างขึ้นแล�วจะดับลง ซ่ึง
แสดงว�าระบบเตือนแรงดันลมยางต่ำทำงานเป�นปกติ
ไฟนี้จะสว�างขึ้นหากแรงดันลมยางต่ำหรือระบบเตือน
แรงดันลมยางทำงานผิดปกติ
ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) ตรวจสอบ
แรงดันลมยางของยางทั้งหมด ยกเว�นยางอะไหล�
การเตือนแรงดันลมยางต่ำ :

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

ถ�าขับรถในขณะที่มีแรงดันลมยางต่ำ ไฟเตือนแรงดัน
ลมยางต่ำจะสว�างขึ้น
เมื่อไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำสว�างขึ้น ควรหยุดขับรถ

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-13
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และปรับแรงดันลมยางทั้ง 4 ล�อ ขณะเย็นตามค�า
แรงดันลมยางที่แนะนำที่แสดงอยู�บนแผ�นป�ายค�า
แรงดันลมยาง ด�วยการใช�เกจวัดแรงดันลมยาง
ตรวจสอบแรงดันลมยาง ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ
อาจไม�ดับลงโดยอัตโนมัติ เมื่อทำการปรับค�าแรงดัน
ลมยางแล�ว ดังนั้นหลังจากเติมลมยางตามค�าแรงดัน
ลมยางที่แนะนำแล�ว ให�ทำการรีเซ็ตแรงดันลมยางที่
บันทึกไว�ในรถยนต� แล�วขับรถยนต�ที่ความเร็วมากกว�า
25 กม./ชม. (16 ไมล�/ชม.) จำเป�นต�องทำตามข�อ
ปฏิบัติการทำงานเหล�าน้ี เพ่ือเป�ดใช�งาน TPMS และ
ป�ดไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ
รุ�นที่มีฟ�งก�ชันตั้งค�าระบบ TPMS ใหม� :

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

จะต�องปฏิบัติการต้ังค�าระบบ TPMS ใหม� หลังจาก
เปลี่ยนยางหรือล�อ หรือมีการสลับยาง
ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำอาจสว�างขึ้นแม�ว�าจะปรับ
แรงดันลมยางอย�างถูกต�องแล�วก็ตาม ข้ึนอยู�กับการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายนอก ปรับแรงดันลมยาง
ตามแรงดันลมยางขณะเย็นตามที่แนะนำอีกคร้ังเม่ือ
ยางเย็นตัวและทำการตั้งค�าระบบ TPMS ใหม�
ถ�าไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำยังสว�างค�าง หลังจาก
รีเซ็ตแล�ว อาจระบุได�ว�า TPMS ทำงานผิดปกติ ให�
นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสัน
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “ระบบตรวจสอบแรง

ดันลมยาง (TPMS)” (หน�า 5-5) และ “ระบบตรวจ
สอบแรงดันลมยาง (TPMS)” (หน�า 6-2)
TPMS ทำงานผิดปกติ :

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

ถ�า TPMS ทำงานผิดปกติ ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ
จะ กะพริบ ประมาณ 1 นาที เมื่อ สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟจะสว�างค�าง
หลังจาก 1 นาทีที่กะพริบ ให�นำรถเข�ารับการ
ตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสัน
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี “ระบบตรวจสอบแรง
ดันลมยาง (TPMS)” (หน�า 5-5)

คำเตือน:
. ถ�าสวิตช�สตาร�ท เคร่ืองยนต�อยู� ที่ ตำแหน�ง

“ON” แล�วไฟไม�สว�าง ให�นำรถไปเข�ารับการ
ตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

. ถ�าไฟสว�างขึ้นขณะขับรถให�หลีกเลี่ยงการหัก
พวงมาลัยกะทันหันหรือเบรกอย�างแรง ควร
ลดความเร็วลง พยายามนำรถออกจากถนน
ไปยังสถานท่ีปลอดภัยและทำการหยุดรถยนต�
โดยเร็วที่สุด การขับรถด�วยแรงดันลมยางต่ำ
อาจทำให�เกิดความเสียหายอย�างถาวรกับยาง
และเพ่ิมความเป�นไปได�ที่ยางจะเสียหาย ซึ่ง
อาจนำไปสู�ความเสียหายของรถยนต�อย�าง
รุนแรงและอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุท่ีส�งผลให�

เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง ดังนั้นจึงควร
ตรวจสอบแรงดันลมของยางทั้งสี่เส�น และทำ
การปรับแรงดันลมยางเป�นแรงดันลมยาง
ขณะเย็นตามคำแนะนำที่แสดงไว�บนแผ�นป�าย
ค�าแรงดันลมยาง เพื่อป�ดไฟเตือนแรงดัน
ลมยางต่ำ ถ�าไฟยังคงสว�างขณะขับรถ
หลังจากปรับแรงดันลมยาง ยางรถอาจแบน
หรือ TPMS อาจทำงานผิดปกติ ถ�ายางแบน
ควรเปล่ียนด�วยยางอะไหล�โดยเร็วท่ีสุด ถ�าไม�
พบว�ามียางรถเส�นใดแบนและยางรถทุกเส�นมี
แรงดันลมยางที่เหมาะสม ให�นำรถเข�ารับการ
ตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน

. หลังจากปรับแรงดันลมยางแล�ว ให�แน�ใจว�า
ได�ทำการตั้งค�าระบบ TPMS ใหม� ไม�เช�นน้ัน
ระบบ TPMS จะไม� เตือนแรงดันลมยางต่ำ
(รุ�นที่มีฟ�งก�ชันการตั้งค�าระบบ TPMS ใหม�)

. เนื่องจากยางอะไหล�ไม�ได�ติดตั้งระบบ TPMS
ดังน้ันเมื่อเปลี่ยนยางหรือล�อ ระบบ TPMS
จะไม�ทำงานและไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำจะ
กะพริบประมาณ 1 นาที ไฟจะสว�างค�าง
หลังจาก 1 นาทีที่กะพริบ โปรดติดต�อศูนย�
บริการนิสสันโดยเร็วท่ีสุด เพื่อทำการเปล่ียน
ยางและ/หรือรีเซ็ตระบบ

Condition: 'Except for China'/
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. การเปลี่ยนยางที่ไม�เป�นไปตามข�อกำหนดของ
นิสสันอาจส�งผลต�อการทำงานของระบบ
TPMS

ข�อควรระวัง:
. TPMS ไม�สามารถใช�แทนการตรวจสอบ

แรงดันลมยางตามปกติได� ต�องตรวจสอบ
แรงดันลมยางอย�างสม่ำเสมอ

. ถ�าขับรถด�วยความเร็วต่ำกว�า 25 กม./ชม.
(16 ไมล�/ชม.) TPMS อาจทำงานผิดปกติ

. ให�แน�ใจว�าใส�ยางท่ีมีขนาดตามท่ีกำหนดท้ังส่ี
ล�ออย�างถูกต�อง

ไฟเตือนการทำงานผิดปกติ (สีแดง) (ถ�า
มีติดตั้ง)

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

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนการทำงานผิดปกติจะสว�างข้ึนเป�นสีแดง ซ่ึง
แสดงว�า ระบบทำงาน เป�นปกติ หลังจากสตาร�ท
เครื่องยนต� ไฟเตือนจะดับลง
สำหรับไฟแสดงการทำงานผิดปกติ (MIL) สีส�ม
โปรดดูที่ “ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของเครื่องยนต�
(MIL)” (หน�า 2-18) สำหรับรายละเอียด
ถ�าไฟเตือนการทำงานผิดปกติ (สีแดง) สว�างค�าง
อย�างต�อเนื่องระหว�างที่เครื่องยนต�ทำงาน แสดงว�า

ระบบควบคุมเครื่องยนต�อาจทำงานผิดปกติ ให�นำรถ
เข�า รับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน ท�านไม�
จำเป�นต�องลากรถยนต�ไปยังศูนย�บริการ

ข�อควรระวัง:
การขับรถต�อไปโดยไม�ตรวจสอบระบบควบคุม
เครื่องยนต�อย�างถูกต�องจะทำให�ประสิทธิภาพใน
การขับขี่ลดลง อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสูง
ขึ้นและระบบควบคุมเคร่ืองยนต�เสียหายซ่ึงส�งผล
ถึงการคุ�มครองจากการรับประกันรถ

ไฟเตือนหลัก (ถ�ามีติดตั้ง)
PD23A1-51CB32D6-7FE9-4CBE-A710-7584FA819D77

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนหลักจะสว�างขึ้น ถ�าสิ่งใดต�อไปนี้แสดงขึ้นบน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
. การเตือน No Key Detected (ตรวจไม�พบ

กุญแจ)
. การเตือน Shift to Park (เลื่อนเกียร�ไปตำแหน�ง

P) (ถ�ามีติดตั้ง)
. การเตือน Key ID Incorrect (รหัส ID กุญแจ

ไม�ถูกต�อง)
. การเตือน Release Parking Brake (ปลดเบรก

จอด)

. การเตือน Low fuel (ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ)

. การเตือน Door open (ประตูเป�ด)

. การเตือน Key System Fault (ระบบกุญแจผิด
พลาด)

. การเตือน Low Oil Pressure (แรงดัน
น้ำมันเครื่องต่ำ) (ถ�ามีติดตั้ง)

. การเตือน 4WD system fault (ระบบขับเคลื่อน
4 ล�อทำงานผิดปกติ) (ถ�ามีติดตั้ง)

. การ เ ตือน Sh ipp ing Mode On Push
Storage Fuse (โหมดชิปป��งทำงานกดฟ�วส�เก็บ
ข�อมูล) (ถ�ามีติดตั้ง)

. การเตือน Headlight system fault (ระบบไฟ
หน�าทำงานผิดปกติ)

. การเตือน Automatic Transmission (AT)
system fault (ระบบ เกียร� อัตโนมัติ ทำงาน
บกพร�อง) (ถ�ามีติดตั้ง)

. Parking sensor system fault (เซ็นเซอร�จอด
รถทำงานผิดปกติ) (ถ�ามีติดตั้ง)

. การเตือนอื่น ๆ
โปรดดูที่ “หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-20)

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-15
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2-16 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

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

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนเข็มขัดนิรภัยจะสว�างขึ้น ไฟจะสว�างค�างจนกว�าผู�
ขับข่ีและ/หรือผู� โดยสารด�านหน�าจะคาดเข็มขัดนิรภัย
(ถ�ามีติดตั้ง)
เมื่อความเร็วรถยนต�เกินกว�า 15 กม./ชม. (10 ไมล�/
ชม.) ไฟจะกะพริบและเสียงเตือนจะดังข้ึน จนกว�าผู�
ขับข่ีและ/หรือผู� โดยสารด�านหน�าจะคาดเข็มขัดนิรภัย
(ถ�ามีติดตั้ง) เสียงเตือนจะดังต�อเนื่องประมาณ 90
หรือ 95 วินาที จนกว�าจะคาดเข็มขัดนิรภัย
สำหรับข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย โปรดดูที่
“เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-13)

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

GUID-66971F66-9876-4A6A-8054-E9955000CDDC

ไฟ เตือน น้ีจะกะพริบ เมื่อความเร็วรถยนต�มากกว�า
ประมาณ 120 กม./ชม. (75 ไมล�/ชม.) ให�แน�ใจว�า
สังเกตป�ายจำกัดความเร็วในบริเวณที่ขับขี่อยู�เสมอ

ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย
(SRS)

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

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย (SRS) จะสว�าง
ขึ้นเป�นเวลา 7 วินาที แล�วจะดับลง ซึ่งแสดงว�าระบบ
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ทำงานเป�นปกติ
ถ�าสภาวะต�อไปนี้เกิดขึ้น แสดงว�าระบบถุงลมเสริม
ความปลอดภัย SRS และ/หรือเข็มขัดนิรภัยแบบมี
ระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ (Pre-tensioner)
ต�องได�รับการตรวจสอบ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการซ�อมแซมทันที
. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS

สว�างนานกว�า 7 วินาที
. ไฟเตือนระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS ไม�

สว�างขึ้นเลย
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS และ/หรือ
เข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและผ�อนแรงอัตโนมัติ
(Pre-tensioner) อาจทำงานผิดพลาดหรือไม�ทำงาน
จนกว�าจะ ได�รับการตรวจและซ�อมแซม (โปรดดูที่
“ระบบความปลอดภัยเสริม (SRS)” (หน�า 1-35))

ไฟเตือนระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

เม่ือสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟ
เตือนระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) จะ
สว�างขึ้นแล�วจะดับลง
โดยไฟเตือนจะกะพริบเมื่อระบบ VDC ทำงาน
เม่ือไฟเตือนกะพริบระหว�างการขับขี่ แสดงว�ากำลัง
ขับข่ีในสภาวะถนนล่ืน และความสามารถในการเกาะ
ถนนอาจเกินขีดความสามารถของรถ
ถ�า ไฟ เตือนระบบ VDC สว�างขึ้นขณะ เคร่ืองยนต�
ทำงานหรือขณะขับขี่ อาจแสดงว�าระบบ VDC มีการ
ทำงานผิดปกติและต�องนำรถเข�ารับการบริการ ทั้งนี้
ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและทำ
การซ�อมแซมทันที ถ�าระบบมีการทำงานผิดปกติ
ฟ�งก�ชันการทำงานของระบบ VDC จะป�ด แต�ยัง
สามารถทำการขับขี่รถยนต� ได� (โปรดดูที่ “ระบบ
ควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)” (หน�า 5-27))

Condition: 'Except for China'/
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ไฟเตือนมีน้ำในกรองน้ำมันเชื้อเพลิง (ถ�า
มีติดตั้ง)

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

หากไฟเตือนน้ำในกรองน้ำมันเช้ือเพลิงสว�างขึ้นขณะ
เคร่ืองยนต�ทำงาน กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
โดยเร็วที่สุด

ข�อควรระวัง:
การใช�งานรถยนต�ต�อไปโดยไม�ถ�ายน้ำออก อาจ
ทำให�เครื่องยนต�เสียหายร�ายแรงได�

ไฟแสดง
PD23A1-E1E02D55-A2C2-40E5-AA45-A99A557B60BC

ไฟแสดงล็อกเฟ�องท�าย (ถ�ามีติดตั้ง)
PD23A1-00B64D3E-05BC-4ECB-9167-7A053A169016

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
แสดงล็อกเฟ�องท�ายจะสว�างขึ้นแล�วจะดับลง
เมื่อสวิตช�ระบบล็อกเฟ�องท�ายแบบไฟฟ�าอยู�ในตำแหน�ง
“ON” ไฟแสดงล็อกเฟ�องท�ายจะกะพริบและสว�างค�าง
หลังจากล็อกเฟ�องท�ายล็อกสมบูรณ�
โปรดดูที่ “ระบบล็อกเฟ�องท�ายแบบไฟฟ�า” (หน�า 5-
26)

ไฟแสดงระบบเบรกจอดไฟฟ�า (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-9CEE3EA7-398B-4669-94A8-CADDEB6D4B56

ไฟแสดงระบบเบรกจอดไฟฟ�าแสดงว�าระบบเบรกจอด
ไฟฟ�ากำลังทำงาน
เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
แสดงระบบเบรกจอดไฟฟ�าจะสว�างขึ้น เมื่อสตาร�ท
เครื่องยนต�และเมื่อปลดเบรกจอด ไฟแสดงจะดับลง
ถ�าไม�ได�เลิกใช�งานเบรกจอดไฟแสดงระบบเบรกจอด
ไฟฟ�า จะยังคงสว�างอยู� ก�อนการขับขี่ ควร
ตรวจสอบว�าไฟแสดง ระบบเบรกจอดไฟฟ�าได�ดับลง
แล�ว (โปรดดูที่ “เบรกจอด” (หน�า 3-28))
ถ�าไฟแสดงระบบเบรกจอดไฟฟ�าสว�างขึ้นหรือกะพริบใน
ขณะที่ไฟเตือนระบบเบรกจอดไฟฟ�า (สีเหลือง)
สว�างขึ้น อาจแสดงว�าระบบเบรกจอดไฟฟ�าทำงาน
ผิดปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจสอบและถ�าจำเป�นให�ทำการซ�อมแซมทันที

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามี
ติดตั้ง)

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

ไฟแสดงการใช�ไฟตัดหมอกหน�าจะสว�างข้ึนเมื่อเป�ดไฟ
ตัดหมอกหน�า (โปรดดูที่ “สวิตช�ไฟตัดหมอก” (หน�า
2-42))

ไฟแสดงหัวเผา (ถ�ามีติดตั้ง)
PD23A1-B0711962-218E-4EF3-93A0-8BC3A0BFC4E6

เ ม่ือสตาร�ท เคร่ืองยนต�ด�วยการกดสวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�พร�อมทั้งทำการเหยียบแป�นเบรก ไฟแสดง
หัวเผาจะสว�างขึ้นและดับลงหลังจากที่หัวเผาอุ�นแล�ว
หากเครื่องยนต�อุ�นแล�ว ไฟแสดงหัวเผาอาจจะไม�สว�าง
ขึ้นเมื่อทำการสตาร�ทเครื่องยนต�

ไฟแสดงการใช�ไฟสูง
PD23A1-FEF4DDF3-7F73-4905-A057-45AC536CD27A

ไฟแสดงการใช�ไฟสูงจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดไฟสูง ไฟแสดง
จะดับลงเม่ือเปล่ียนไปใช�ไฟต่ำ (โปรดดูท่ี “สวิตช�ไฟ
หน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-40))

ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วขณะลง
ทางลาดชันทำงาน (ถ�ามีติดตั้ง)

PD23A1-EF25455E-E240-4499-AA83-B923F6BD3E7E

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
แสดงระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันทำงาน

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-17
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2-18 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

จะสว�างขึ้นสั้น ๆ แล�วดับลง ซึ่งแสดงว�าระบบควบคุม
ความเร็วขณะลงทางลาดชันทำงานเป�นปกติ
ไฟจะสว�างข้ึนเม่ือระบบควบคุมความเร็วขณะลงทาง
ลาดชันมีการทำงาน
หากเป�ดสวิตช�ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันและ
ไฟแสดงกะพริบ หมายความว�าระบบไม�ทำงาน
หากไฟแสดงไม�สว�างหรือกะพริบเม่ือเป�ดสวิตช�ควบคุม
ความเร็วขณะลงทางลาดชัน ระบบอาจทำงาน
ผิดปกติ ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�
บริการนิสสัน
ข�อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่ “ระบบควบคุมความเร็วขณะ
ลงทางลาดชัน” (หน�า 5-29)

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติของ
เครื่องยนต� (MIL)

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

ข�อควรระวัง:
. การขับรถต�อไปโดยไม�ตรวจสอบระบบควบคุม

เครื่องยนต�อย�างถูกต�องจะทำให�ประสิทธิภาพ
ในการขับขี่ลดลง อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงจะสูงข้ึน และส�งผลให�ระบบควบคุม
เครื่องยนต�เสียหายซึ่งส�งผลถึงการคุ�มครอง
จากการรับประกันรถ

.  การตัง้ค�าทีไ่ม�ถกูต�องในระบบควบคมุ
เครื่องยนต�อาจทำให�การปล�อยไอเสียของ
รถยนต�ไม�เป�นไปตามกฎหมายและข�อกำหนดว�า
ด�วยการปล�อยมลพิษ

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ไฟ
แสดงการทำงานผิดปกติของเคร่ืองยนต� (MIL) จะ
สว�างขึ้น หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ไฟ MIL จะดับ
ลง ซ่ึงแสดงว�าระบบควบคุมเครื่องยนต�ทำงานเป�น
ปกติ
ถ�า ไฟ MIL สว�างขึ้นหรือกะพริบขณะเครื่องยนต�
ทำงาน แสดงว�าระบบควบคุมเครื่องยนต�อาจทำงาน
ผิดปกติ ควรนำรถเข�ารับการบริการตรวจสอบ ณ
ศูนย�บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบและทำการซ�อมแซม
ทันที
ข�อควรระวัง :

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

เพ่ือลดหรือหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับ
ระบบควบคุมเครื่องยนต�เมื่อไฟ MIL กะพริบ:
. หลีกเลี่ยงการขับรถยนต�ที่ความเร็วเกินกว�า 70

กม./ชม. (43 ไมล�/ชม.)
. หลีกเลี่ยงการเร�งหรือลดความเร็วอย�างกะทันหัน
. หลีกเลี่ยงการขับรถขึ้นทางชัน
. หลีกเลี่ยงการบรรทุกหรือลากจูงสัมภาระที่ ไม�

จำเป�น

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

ไฟแสดงระบบกันขโมยจะกะพริบ เม่ือสวิตช�สตาร�ท
เคร่ืองยนต� อยู� ในตำแหน�ง “ACC”, “OFF” หรือ
“LOCK” ฟ�งก�ชันนี้แสดงว�าระบบกันขโมยที่ติดตั้งอยู�ใน
รถยนต�ทำงานเป�นปกติ
ถ�าระบบกันขโมยทำงานผิดปกติ ไฟนี้จะยังคงสว�าง
ค�างขณะที่สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู� ในตำแหน�ง
“ON” (สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ท่ี “ระบบกัน
ขโมย” (หน�า 3-15))

ไฟแสดงการเป�ดไฟหรี่
GUID-0169B43D-E7DB-42DA-9A3C-8C8C34F75938

ไฟจะสว�างขึ้นเมื่อบิดสวิตช�ไฟหน�าไปยังตำแหน�ง

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

สัญญาณไฟเลี้ยว/ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบเมื่อเป�ดไฟ
เลี้ยวหรือไฟกะพริบฉุกเฉิน (โปรดดูที่ “สวิตช�ไฟหน�า
และสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-40) หรือ “สวิตช�ไฟ
กะพริบฉุกเฉิน” (หน�า 6-2))

Condition: 'Except for China'/
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ไฟแสดง OFF ระบบควบคุมการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

เม่ือสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟ
แสดง OFF ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)
จะสว�างขึ้น และจากนั้นจะดับลง
ไฟแสดง OFF ระบบ VDC จะสว�างขึ้นเมื่อกดสวิตช�
OFF ระบบ VDC ไปที่ตำแหน�ง “OFF”
เมื่อกดสวิตช� OFF ระบบ VDC ไปที่ตำแหน�ง “OFF”
ระบบ VDC จะป�ดการทำงาน
เมื่อล็อกเฟ�องท�ายตัวหลัง (ถ�ามีติดตั้ง) ทำงานพร�อม
กับสวิตช�ระบบล็อกเฟ�องท�ายแบบไฟฟ�าหรือเลือก
ตำแหน�ง 4LO ด�วย สวิตช� โหมด ขับ เคลื่อน สี่ ล�อ
(4WD) ระบบ VDC จะไม�ทำงานและไฟแสดง OFF
ระบบ VDC จะสว�างขึ้น (โปรดดูที่ “ระบบควบคุม
การทรงตัว อัตโนมัติ (VDC)” (หน�า 5-27) และ
“ระบบล็อกเฟ�องท�ายแบบไฟฟ�า” (หน�า 5-26))

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

เสียงเตือนผ�าเบรกหมด
PD23A1-1AA598B7-5EEE-490E-9919-E25A422F1360

เมื่อผ�าเบรกและดิสก�เบรกใกล�หมดจะมีเสียงเตือนดังขึ้น
ต�องเปลี่ยนผ�าเบรก โดยเมื่อรถเคลื่อนที่ผ�าเบรกจะมี
เสียงแหลมเสียดสี เสียงจะเกิดขึ้นเมื่อเหยียบแป�นเบรก
หากผ�าเบรกมีการสึกหรอมากขึ้น จะได�ยินเสียงเตือน
ตลอดเวลาแม�ไม�ได�เหยียบแป�นเบรก ให�ทำการ
ตรวจสอบเบรกโดยเร็วที่สุดเมื่อได�ยินเสียงเตือน
ผ�าเบรกสึก
ต�องนำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและทำ
การซ�อมแซมทันที (โปรดดูที่ “เบรก” (หน�า 8-12))

เสียงเตือนล็อกประตู
GUID-908C8EDA-7A59-4B8D-8CAC-965A2F027E0B

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น ให�ตรวจสอบทั้งรถยนต�และ
กุญแจอัจฉริยะ (โปรดดูท่ี “วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น”
(หน�า 3-11))

เสียงเตือนไฟส�องสว�าง
PD23A1-74A9AC67-D32F-488C-AE2D-89B350798479

เสียงเตือนจะดังถ�าประตูด�านคนขับเป�ดออก และสวิตช�
ไฟหน�าอยู� ที่ ตำแหน�ง หรือ และสวิตช�
สตาร�ท เคร่ืองยนต�อยู� ที่ ตำแหน�ง “ACC”, “OFF”
หรือ “LOCK”
ให�แน�ใจว�าได�บิดสวิตช�ไฟหน�าไปยังตำแหน�ง “OFF”

หรือ “AUTO” เมื่อลงจากรถ

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

เสียงเตือนจะดังขึ้นถ�าขับรถยนต�ด�วยความเร็วมาก
กว�า 7 กม./ชม. (4 ไมล�/ชม.) (รุ�นที่ไม�มีเบรกจอด
ไฟฟ�าติดตั้ง) หรือ 3 กม./ชม. (2 ไมล�/ชม.) (รุ�นที่
ติดตั้งเบรกจอดไฟฟ�า) โดยที่ใช�งานเบรกจอด ให�หยุด
รถยนต�และปลดเบรกจอด

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

เม่ือความเร็วของรถยนต�เกินกว�า 15 กม./ชม. (10
ไมล�/ชม.) ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยจะกะพริบและเสียงเตือน
จะดังจนกว�าจะคาดเข็มขัดนิรภัยด�านหน�า (ถ�ามี
ติดต้ัง) เสียงเตือนจะดังต�อเน่ืองประมาณ 90 หรือ
95 วินาที จนกว�าจะคาดเข็มขัดนิรภัย
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GUID-C4BFBF1A-9C05-4355-8261-40451D43B789

WAC0397X

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ติดตั้งอยู�ระหว�าง
มาตรวัดรอบเครื่องยนต�และมาตรวัดความเร็ว ซ่ึงจะ
แสดงคำเตือนต�าง ๆ พร�อมข�อมูล รายการต�อไปนี้จะ
แสดงขึ้นเช�นกัน ถ�ามีการติดตั้งสิ่งเหล�านี้ในรถยนต�:
. เกียร�อัตโนมัติ (AT)

— “การขับขี่ด�วยเกียร�อัตโนมัติ (AT)” (หน�า
5-15)

. ขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD)
— “ขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD)” (หน�า 5-19)

. นาฬิกาและอุณหภูมิอากาศภายนอก
— “Clock and outside air temperature

(นาฬิกาและอุณหภูมิอากาศภายนอก)” (หน�า
2-39)

. คอมพิวเตอร�ระยะทาง
— “Trip computer (คอมพิวเตอร�ระยะทาง)”

(หน�า 2-35)

. ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
— “ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ” (หน�า 5-

48)
. ระบบกุญแจอัจฉริยะ

— “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 3-6)
. ระบบควบคุมน้ำมันเครื่อง

—  “ระบบนํา้มันเครือ่ง (Oil Control System)”
 (หน�า 2-38) 

.   ข�อมูลอื่น ๆ
ไอคอน/ข�อความที่ แสดงข้ึนบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�อาจแตกต�างกันไปในแต�ละรุ�น

วิธีการใช�หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
GUID-91599917-EC98-43FF-93B0-995AFE26AD26

JVI1566X

สามารถเปลี่ยนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได� โดยใช�
ปุ�ม OK และ
ที่ติดตั้งอยู�ที่ด�านซ�ายพวงมาลัย

OK - เปลี่ยนหรือเลือกรายการบนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�

- เลื่อนผ�านรายการต�าง ๆ บนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�

- กลับไปยังเมนูก�อนหน�า
- เปลี่ยนจากหน�าจอหนึ่งไปยัง

หน�าจอถัดไป (เช�น ระยะทาง การประหยัด
น้ำมันเชื้อเพลิง)

หน�าจอเริ่มต�น
GUID-C5604061-D5AC-45C3-9794-A252A71C173D

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON”
หน�าจอนั้นจะปรากฏในหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
รวมถึง:
. Trip computer (คอมพิวเตอร�ระยะทาง)
. Warnings (การเตือน)
การ เตือนจะปรากฏ ข้ึนต�อ เมื่อมี ส่ิง ใด ๆ เกิด ข้ึน
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเตือนและการแสดง
โปรดดูที่ “การเตือนและการแสดงบนหน�าจอแสดง
ข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-27)

SETTINGS (การตั้งค�า)
GUID-E903AE9F-6B61-4102-B7B0-C73866575252

ไม�สามารถทำการตั้งค�าได�ขณะขับขี่
ใช�ปุ�ม และ OK ในโหมดการตั้งค�า
ใช�ปุ�ม เพื่อเลือกเมนู
กด OK เพื่อเลือกเมนู

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
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Driver Assistance (ระบบช�วยเหลือผู�ขับขี่)
GUID-040BCFBA-F672-4F08-9862-9964410D1C19

เมนูการช�วยเหลือผู�ขับขี่มีเมนูย�อยดังต�อไปนี้
Emergency Brake (ระบบเบรกฉุกเฉิน) (ถ�ามี
ติดตั้ง) :

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

เลือกเมนูย�อย น้ี เพื่อ เป�ด/ป�ดระบบช�วย เบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ
สำหรับข�อมูล เพิ่ม เติม โปรดดูที่ “ระบบช�วย เบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน�า 5-50)
Lane (ช�องทาง) (ถ�ามีติดตั้ง) :

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

เมนูช�องทางมีเมนูย�อยดังต�อไปนี้
. Warning (LDW) (เตือนออกนอกช�องทาง)

เลือกเมนูย�อยน้ีเพื่อเป�ด/ป�ดระบบเตือนเมื่อรถออก
นอกช�องทาง

สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนเมื่อรถ
ออกนอกช�องทาง (LDW)” (หน�า 5-31)
Blind Spot (จุดบอด) (ถ�ามีติดตั้ง) :

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

เมนูจุดอับสายตามีเมนูย�อยดังต�อไปนี้
. Warning (BSW) (เตือนจุดบอดด�านข�าง)

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อเป�ด/ป�ดระบบเตือนรถในมุมอับ
สายตา

สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนรถในมุม
อับสายตา (BSW)” (หน�า 5-36)

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

เมนูระบบช�วยจอดมีเมนูย�อยดังต�อไปนี้
. Moving Object (เตือนวัตถุเคลื่อนไหว) (ถ�ามี

ติดตั้ง)
เลือก เมน ู ย�อย นี้ เ พ่ือ เป�ด/ ป�ด ระบบ เตือน วัตถ ุ
เคลื่อนไหวรอบคัน (MOD)

สำหรับข�อมูล เพ่ิม เติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนวัตถุ
เคลื่อนไหวรอบคัน (MOD)” (หน�า 4-21)
. Sensor (เซ็นเซอร�)

เลือกเมนูย�อยน้ีเพ่ือเป�ด/ป�ดระบบเซ็นเซอร�จอดรถ
(โซนาร�)

. Volume (ระดับเสียงเตือน)
เลือกเมนูย�อยน้ีเพื่อ เปล่ียนระดับเสียงเตือนของ
เซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�)

. Distance (ระยะห�าง)
เลือกเมนูย�อยน้ีเพื่อเปลี่ยนระยะการตรวจจับของ
เซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�)

สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบเซ็นเซอร�จอด
รถ (โซนาร�)” (หน�า 5-72)
Cross Traffic Alert (เตือนขณะถอยหลัง) (ถ�ามี
ติดตั้ง) :

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

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อเป�ด/ป�ดระบบตรวจจับวัตถุด�านหลัง
รถขณะถอย (RCTA)
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “ระบบตรวจจับวัตถุ

ด�านหลังรถขณะถอย (RCTA)” (หน�า 5-43)
Driver Attention Alert (ระบบเตือนเมื่อเหนื่อย
ล�า) (ถ�ามีติดตั้ง) :

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

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อเป�ด/ป�ดระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล�าขณะ
ขับขี่
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนเมื่อเหนื่อย
ล�าขณะขับขี่” (หน�า 5-66)
Timer Alert (เตือนเวลา) :

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

เลือกเมนูย�อยน้ีเพื่อตั้งให�แจ�งเตือนผู�ขับข่ีว�าถึงเวลาที่
ตั้งไว�แล�ว
เมนูนาฬิกาจับเวลามีเมนูย�อยดังต�อไปนี้
. ---min / ---min
. Reset (ตั้งค�าใหม�)
ในการเปลี่ยนเวลา ให�ใช�ปุ�ม และปุ�ม OK
เพื่อบันทึกเวลาที่เลือกไว�
Low Temp. Alert (เตือนอุณหภูมิต่ำ) (ถ�ามี
ติดตั้ง) :

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

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อเป�ด/ป�ดการเตือนอุณหภูมิต่ำ
สำหรับข�อมูล เพ่ิมเติม โปรดดูที่ “อุณหภูมิอากาศ
ภายนอก (8C หรือ 8F)” (หน�า 2-39)

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

ECO Mode Settings (ตั้งค�าโหมด ECO)
GUID-E3C7B8D3-A0C1-4245-8025-91C39AA3817C

เมนูการตั้งค�าโหมด ECO มีเมนูย�อยดังต�อไปนี้
ECO Drive Report (รายงานการขับขี่แบบ
ECO) :

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

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อเป�ด/ป�ดรายงานการขับขี่แบบ ECO
บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
View History (ดูประวัติ) :

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

เลือก เมนูย�อยนี้ เพ่ือรีเซ็ตประวัติ ท่ีผ�านมาของการ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่ ดีที่สุด โปรดดูที่ “รายงานการขับข่ีแบบ ECO”
(หน�า 5-68)

TPMS Setting (ตั้งค�าแรงดันลมยาง) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-4689BD6A-3D08-4C2A-BBFD-1E843EB8A749

การตั้งค�าต�าง ๆ ในเมนู “TPMS Setting” (การตั้ง
ค�า TPMS) จะเกี่ยวกับระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
(TPMS) ทั้งหมด (โปรดดูที่ “ระบบตรวจสอบแรงดัน
ลมยาง (TPMS)” (หน�า 5-5))
. Target front (ด�านหน�ารถ) (ถ�ามีติดตั้ง)
. Target rear (ด�านหลังรถ) (ถ�ามีติดตั้ง)
. Tire/Tyre Pressure Unit (หน�วยแรงดัน

ลมยาง)
. TPMS Reset (ตั้งค�าแรงดันลมยางใหม�) (ถ�ามี

ติดตั้ง)

Target front (ด�านหน�ารถ) (ถ�ามีติดตั้ง) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

แรงดันลมยาง “Target front” (แรงดันลมยางล�อ
หน�า) คือแรงดันลมยางที่กำหนดไว�บนแผ�นป�ายค�า
แรงดันลมยางสำหรับยางล�อหน�า (โปรดดูที่ “แผ�น
ป�ายค�าแรงดันลมยาง” (หน�า 9-8) และ “ระบบ
ตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)” (หน�า 5-5))
ใช�ปุ�ม และ OK เพ่ือเลือกและเปล่ียนค�า
สำหรับแรงดันลมยาง “Target Front” (แรงดัน
ลมยางล�อหน�า)
Target rear (ด�านหลังรถ) (ถ�ามีติดตั้ง) :

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

แรงดันลมยาง “Target rear” (แรงดันลมยางล�อ
หลัง) คือแรงดันลมยางที่กำหนดไว�บนแผ�นป�ายค�า
แรงดันลมยางสำหรับยางล�อหลัง (โปรดดูที่ “แผ�น
ป�ายค�าแรงดันลมยาง” (หน�า 9-8) และ “ระบบ
ตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)” (หน�า 5-5))
ใช�ปุ�ม และ OK เพ่ือเลือกและเปล่ียนค�า
สำหรับแรงดันลมยาง “Target rear” (แรงดัน
ลมยางล�อหลัง)
Tire/Tyre Pressure Unit (หน�วยแรงดัน
ลมยาง) :

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

หน�วยสำหรับแรงดันลมยางที่แสดงในหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�สามารถเปลี่ยนเป�น:

. kPa (กิโลปาสคาล)

. psi (ปอนด�/ตร.นิ้ว)

. bar (บาร�)

. kgf/cm2 (กิโลกรัมแรง/ตร.ซม.)
ใช� ปุ�ม และ OK เพ่ือ เลือกและ เปลี่ยน
หน�วย
TPMS Reset (ตั้งค�าแรงดันลมยางใหม�) (ถ�ามี
ติดตั้ง) :

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

การตั้งค�าน้ีให�ลูกค�าสามารถตั้งค�าระบบ TPMS ใหม�
ได�
แรงดันลมยางได�รับผลกระทบจากอุณหภูมิของยาง
ซึ่งอุณหภูมิของยางจะเพิ่มขึ้นเมื่อขับขี่รถยนต� เพื่อให�
สามารถตรวจสอบการรั่วของลมยางได�อย�างแม�นยำ
และป�องกันการเตือน TPMS ผิดพลาดเน่ืองจากการ
เปลี่ยนแปลง ของอ ุณหภูมิ ระบบ TPMS จะ ใช�
เซ็นเซอร�อุณหภูมิในยางเพื่อทำการคำนวณการชดเชย
อุณหภูมิ
ในบางกรณีที่เกิดขึ้นได�ยาก อาจจำเป�นต�องปรับเทียบ
อุณหภูมิอ�างอิงของระบบ TPMS ใหม� ควรปฏิบัติ
ข้ันตอนน้ีเฉพาะเมื่อปรับแรงดันลมยางตามจริง ใน
ขณะที่อุณหภูมิภายนอกในขณะน้ันมีความแตกต�างกัน
อย�างมากกับอุณหภูมิการปรับเทียบในขณะนั้น (โปรด
ดูที่ “ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)” (หน�า
5-5))
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ใช�ปุ�ม และ OK เพื่อเลือกและตั้งค�าระบบ
TPMS ใหม� (โปรดดูที่ “การตั้งค�าระบบ TPMS ใหม�
(รุ�นที่มีฟ�งก�ชันการตั้งค�าระบบ TPMS ใหม�)” (หน�า
5-7))

Clock (นาฬิกา)
GUID-4346FFF6-1CF2-4A66-8BAD-AA37A03DA38B

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

สามารถเลือกการตั้งค�าการปรับตั้งได�จาก “Auto”
(อัตโนมัติ) “Manual” (ปรับด�วยตนเอง) และ “Time
Zone” (โซนเวลา)
. Auto (อัตโนมัติ)
. Manual (ตั้งเอง)
. Time Zone (โซนเวลา) (ถ�ามีติดตั้ง)
Clock Format (รูปแบบนาฬิกา) :

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

สามารถ เลือกการตั้งค�า เวลา ได� จากรูปแบบ 12
ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมง
Time Zone (โซนเวลา) (ถ�ามีติดตั้ง) :

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

เลือกโซนเวลาที่มีใช�ได�จากรายการ
Set Clock Manually (ตั้งนาฬิกาเอง) :

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

สามารถเปลี่ยนการตั้งนาฬิกาได�โดยใช�ปุ�ม
และปุ�ม OK

Vehicle Settings (ตั้งค�ารถยนต�)
GUID-D133789D-0905-4D7F-B080-6F726A3D1C7F

เมนูการตั้งค�ารถยนต�มีเมนูย�อยดังต�อไปนี้
Lighting (ระบบไฟส�องสว�าง) :

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

มีเมนูย�อยดังต�อไปนี้
. Auto Room Lamp (ไฟห�องโดยสารอัตโนมัติ)

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อเป�ด/ป�ดไฟห�องโดยสารอัตโนมัติ
ไฟส�องสว�างภายในจะสว�างขึ้น หากมีประตูบานใด
บานหน่ึงปลดล็อกเมื่อ ไฟห�องโดยสารอัตโนมัติ
ทำงาน

. Auto headlight/Light Sensitivity (ไฟหน�า
อัตโนมัติ)
สามารถต้ังค�าให�ความไวแสงของไฟหน�าให�สว�าง
ช�าหรือเร็วได� ตามความสว�างภายนอกรถยนต�

. Light Off Delay (หน�วงป�ดไฟหน�า) (ถ�ามี
ติดตั้ง)
สามารถเปล่ียนระยะเวลาของไฟหน�าอัตโนมัติจาก
0 ถึง 180 วินาทีได� ใช�ปุ�ม OK เพื่อเปล่ียน
ระยะเวลา

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

เลือกเมนูย�อยนี้เพ่ือเป�ด/ป�ดสัญญาณเปลี่ยนช�องทาง
เดินรถ “กะพริบเตือน 3 ครั้ง”

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

มีเมนูย�อยดังต�อไปนี้
. Ext. Door Switch (ด�วยสวิตช�ที่มือจับประตู)

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อใช�งาน/ยกเลิกการใช�งานสวิตช�
คำสั่งที่ประตู

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

มีเมนูย�อยดังต�อไปนี้
. Speed Dependent (สัมพันธ�กับความเร็วรถ)

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อใช�งาน/ยกเลิกการใช�งานระบบ
ป�ดน้ำฝนปรับความเร็วอัตโนมัติ

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

มีเมนูย�อยดังต�อไปนี้
. Auto Fold Off (ป�ดพับอัตโนมัติ)

เมื่อเป�ดใช�รายการนี้ คุณลักษณะการพับอัตโนมัติ
ของกระจกมองข�างจะป�ดการทำงาน ใช�ปุ�ม OK

เพื่อเลือกฟ�งก�ชันนี้
. Unfold at Ignition (กางเมื่อสตาร�ทรถ)

เม่ือเป�ดใช�งานรายการนี้ กระจกมองข�างจะพับ
โดยอัตโนมัติเมื่อล็อกประตู และกางออกเมื่อสวิตช�
สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ
“ON” ใช�ปุ�ม OK เพื่อเลือกฟ�งก�ชันนี้
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Maintenance (การบำรุงรักษา)
GUID-A48A1A16-42DD-4567-A527-7A509D8738F1

เมนูการบำรุงรักษามีเมนูย�อยดังต�อไปนี้
ระบบน้ำมันเครื่อง (Oil Control System) :

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

เลือกเมนูย�อยนี้เพื่อรีเซ็ตระยะทางที่ต�องเปลี่ยน
น้ำมันเครื่อง
เพื่อรีเซ็ตไฟแสดงการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ให� เลือก
“Oil Control System” (เข�ารับบริการเม่ือระยะทาง
ครบ) กด OK (นานกว�า 1 วินาที แต�น�อยกว�า
3 วินาที) และเลือก “Yes” (ใช�)
ไม�สามารถตั้งช�วงระยะทางที่ต�องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
ด�วยตนเองได� ช�วงระยะจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบน้ำมัน
เครื่อง (Oil Control System)” (หน�า 2-38)

JVI1239X

1. Oil and Filter (น้ำมันเครื่องและกรอง
น้ำมันเครื่อง) :

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

เลือกเมนูย�อยน้ีเพ่ือตั้งค�าหรือรีเซ็ตระยะทางที่ต�อง
เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง
2. Tire/Tyre (ยาง) :

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

เลือกเมนูย�อยน้ีเพ่ือตั้งค�าหรือรีเซ็ตระยะทางที่ต�อง
เปลี่ยนยาง

คำเตือน:
การแสดงการเปลี่ยนยางไม�ได�ทดแทนการ
ตรวจสอบยางตามปกติ รวมถึงการตรวจสอบ
แรงดันลมยาง โปรดดู ท่ี “การเปลี่ยนยางและ
ล�อ” (หน�า 8-30) มีหลายป�จจัยรวมถึงแรงดัน
ลมยาง การตั้งศูนย�ล�อ นิสัยการขับขี่ และสภาพ
ถนนท่ีส�งผลกระทบต�อการสึกหรอของยางและ
เวลาที่ควรเปล่ียนยาง การต้ังค�าการแสดงการ
เปลี่ยนยางสำหรับระยะทางท่ีขับข่ีระยะหนึ่ง ไม�ได�
หมายความว�ายางจะมีอายุการใช�งานเท�าที่ระบุ ใช�
ไฟแสดงการเปล่ียนยางเป�นแนวทางเท�าน้ัน และ
ปฏิบัติการตรวจสอบยางตามปกติอย�างสม่ำเสมอ
หากไม�ปฏิบัติการตรวจสอบยางตามปกติรวมถึง
การตรวจสอบแรงดันลมยาง อาจทำให�ยาง
เสียหายได� อาจทำให�รถยนต�เกิดความเสียหาย
อย�างรุนแรงและเกิดการชนได� ซึ่งอาจส�งผลให�
เกิดการบาดเจ็บร�ายแรงหรือถึงแก�ชีวิต

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

เลือกเมนูย�อยน้ีเพ่ือตั้งค�าหรือรีเซ็ตระยะทางที่ต�อง
เปล่ียนรายการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากน้ำมันเครื่อง
กรองน้ำมันเครื่อง และยาง
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Customize Display (ปรับแต�งจอแสดงผล)
GUID-0E850722-6910-4759-8E41-F1256319D0D0

การตั้งค�าหน�าจอ ให� ท�านสามารถ เลือกมาตร วัด
ลักษณะต�าง ๆ ได�
สามารถเปลี่ยนการตั้งค�าหน�าจอได�โดยใช�ปุ�ม
และปุ�ม OK
Main Menu Selection (การเลือกเมนูหลัก) :

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

แสดงหน�าจอที่ใช�งานได�ซึ่งแสดงในหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�
Route Guidance (การตั้งค�าการนำทาง) (ถ�ามี
ติดตั้ง) :

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

. Alerts (การเตือน)
“Alerts” (การเตือน) ช�วยให�ท�านสามารถเป�ดหรือป�ด
การแจ�งเตือนการแนะนำเส�นทางได�
Welcome Effect (รูปแบบการต�อนรับ) :

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

“Welcome Effect” (รูปแบบการต�อนรับ) จะแสดง
การตั้งค�าการแสดงหน�าจอต�อนรับที่ใช�งานได�
. Gauges (แสดงที่หน�าป�ด)
. Animation (แสดงที่จอแสดงผล)

Unit/Language (หน�วย/ภาษา)
GUID-60B11A84-B079-4BEC-ACF7-7C85C7275710

สามารถเปลี่ยนหน�วยท่ีแสดงบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�ได�:
. Mileage/Fuel (อัตราสิ้นเปลือง)

. Tire/Tyre Pressures (แรงดันลมยาง) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

. Temperature (อุณหภูมิ)

. Language (ภาษา)
ใช� ปุ�ม และ OK เพ่ือ เลือกและ เปลี่ยน
หน�วยของหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
Mileage/Fuel (อัตราสิ้นเปลือง) :

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

สามารถเปลี่ยนหน�วยสำหรับระยะทางที่แสดงบน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได�
. km, km/l
. km, l/100km
. miles, MPG (UK)
. miles, MPG (US)
ใช� ปุ�ม และ OK เพ่ือ เลือกและ เปลี่ยน
หน�วย

Tire/Tyre Pressures (แรงดันลมยาง) (ถ�ามี
ติดตั้ง) :

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

สามารถเปลี่ยนหน�วยสำหรับแรงดันลมยางที่แสดงบน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�เป�น:
. kPa (กิโลปาสคาล)
. psi (ปอนด�/ตร.นิ้ว)
. bar (บาร�)
. kgf/cm2 (กิโลกรัมแรง/ตร.ซม.)
ใช� ปุ�ม และ OK เพ่ือ เลือกและ เปลี่ยน
หน�วย
โปรดดูที่ตารางต�อไปนี้ในการแปลงระหว�างหน�วย ถ�า
จำเป�น
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JVI0938X

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

สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิที่แสดงบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�จาก:
. 8C (องศาเซลเซียส)
. 8F (องศาฟาเรนไฮต�)
ใช�ปุ�ม OK เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกได�
Language (ภาษา) :

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

ภาษาของหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�สามารถเปลี่ยนได�
ใช� ปุ�ม และ OK เพ่ือ เลือกและ เปลี่ยน
ภาษาของหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

Factory Reset (ตั้งค�าเดิมจากโรงงาน)
GUID-8ACA4415-98E5-475B-83FB-5B656BA9F523

สามารถรีเซ็ตการตั้งค�าต�าง ๆ บนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�กลับ ไปเป�นการตั้งค�า เดิมจาก
โรงงานได� เพื่อรีเซ็ตหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�:
1. เลือก “Factory Reset” (ตั้งค�าเดิมจากโรงงาน)

โดยใช�ปุ�ม และกดปุ�ม OK

2. เลือก “YES” (ใช�) เพื่อให�การตั้งค�าทั้งหมดกลับ
ไปเป�นการตั้งค�าเดิมโดยการกด OK
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การเตือนและการแสดงบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
GUID-93A09B60-8488-47F4-BB0B-9CA086A28843

WAC0739X
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1. การแสดงการทำงานของการสตาร�ท
เครื่องยนต�

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

การแสดงนี้จะปรากฏข้ึนเมื่อคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง
“P” (จอด)
การแสดงน้ีแสดงว�าเครื่องยนต�จะสตาร�ทโดยการกด
สวิตช�สตาร�ท เคร่ืองยนต�ขณะท่ี เหยียบแป�นเบรกไว�
ท�านสามารถสตาร�ทเคร่ืองยนต�ได�จากสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�ตำแหน�งใดก็ได�

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

การแสดงนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อไม�สามารถปลดล็อก
พวงมาลัยออกจากตำแหน�ง “LOCK” ได�
หากการ แสดง น้ี ปรากฏ ข้ึน ให� กดสวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�ในขณะที่หมุนพวงมาลัยไปทางขวาและซ�าย
เล็กน�อย
โปรดดูที่ “ล็อกพวงมาลัย” (หน�า 5-12)

3. การเตือนตรวจไม�พบกุญแจ (No Key
Detected)

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

การ เตือนนี้ จะปรากฏข้ึน เมื่อประตูป�ด โดยที่ ก ุญแจ
อัจฉริยะ อย ู� ภายนอก รถยนต� และ สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู� ท่ีตำแหน�ง “ON” ให�แน�ใจว�ากุญแจ
อัจฉริยะอยู�ภายในรถยนต�

โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 3-6) สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

4. การเตือนเลื่อนเกียร�ไปตำแหน�ง P (Shift to
Park)

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

การ เตือน น้ี จะ ปรากฏ ขึ้น เมื่ อ กด สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�เพื่อดับเครื่องยนต� โดยที่คันเกียร�อยู�ที่
ตำแหน�งอื่นที่ไม�ใช�ตำแหน�ง “P” (จอด)
หากการเตือนนี้ปรากฏขึ้น ให�เลื่อนคันเกียร�ไปยัง
ตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ กด สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�ไปยังตำแหน�ง “ON”
เสียงเตือนภายในจะดังขึ้นเช�นกัน (โปรดดูที่ “ระบบ
กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 3-6))

5. การเตือนกดสวิตซ�สตาร�ทไปที่ OFF (Push
ignition to OFF)

GUID-B3273B26-9AB3-4221-B95D-EC9273EBC369

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
“P” (จอด) ขณะที่สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่
ตำแหน�ง “ACC” หลังจากการเตือนเลื่อนเกียร�ไป
ตำแหน�ง P (Shift to Park) ปรากฏขึ้น
เพื่อกดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปตำแหน�ง “OFF” ให�
ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:
การเตือนเลื่อนเกียร� ไปตำแหน�ง P (Shift to
Park) ? (ให�เลื่อนคันเกียร�ไปที่ “P”) ? การเตือน

กดสวิตซ�สตาร�ทไปที่ OFF (Push ignition to
OFF) ? (ให�กดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต� ?
ตำแหน�งสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ “ON”) ?

การ เตือนกดสวิตซ� สตาร�ท ไปที่ OFF (Push
ignit ion to OFF) ? ( ให� กด สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต� ? ตำแหน�งสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่
“OFF”)

6. การเตือนแบตเตอรี่กุญแจต่ำ (Key Battery
low)

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

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ
กำลังจะหมด
หากการเตือนนี้ปรากฏข้ึน ให�เปล่ียนแบตเตอรี่อันใหม�
(โปรดดูที่ “แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-20))

7. การแสดงการสตาร�ทเครื่องยนต�สำหรับ
ระบบกุญแจอัจฉริยะ

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

การแสดงน้ีจะปรากฏข้ึนเม่ือแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ
หมด และเมื่อระบบกุญแจอัจฉริยะและรถยนต�ไม�สื่อสาร
กันตามปกติ
หากการแสดงน้ีปรากฏข้ึน ให�แตะกุญแจอัจฉริยะกับ
สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�ขณะเหยียบแป�นเบรก (โปรด
ดูที่ “ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด” (หน�า 5-14))
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8. การเตือนรหัส ID กุญแจไม�ถูกต�อง (Key
ID Incorrect)

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

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
อยู�ที่ตำแหน�งอื่นนอกจากตำแหน�ง “LOCK” และระบบ
ไม�สามารถจดจำกุญแจอัจฉริยะได� ท�านไม�สามารถ
สตาร�ทเคร่ืองยนต�ด�วยกุญแจที่ไม�ได�ลงทะเบียน ต�อง
ใช�กุญแจอัจฉริยะที่ลงทะเบียนไว�แล�วเท�านั้น
โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 3-6)

9. การเตือนปลดเบรกจอด (Release Parking
Brake)

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

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อขับรถยนต�ด�วยความเร็ว
มากกว�า 7 กม./ชม. (4 ไมล�/ชม.) (รุ�นที่ไม�มีระบบ
เบรกจอดไฟฟ�าติดตั้ง) หรือ 3 กม./ชม. (2 ไมล�/
ชม.) (รุ�นที่ ติดตั้งระบบเบรกจอดไฟฟ�า) และใช�งาน
เบรกจอด ให�หยุดรถยนต�และปลดเบรกจอด

10. การเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ (Low
fuel)

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

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระดับน้ำมันเช้ือเพลิงในถัง
เหลือน�อย ให�เติมน้ำมันเชื้อเพลิงทันทีที่สะดวกก�อนที่
เกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู�ที่ตำแหน�งน้ำมันหมด (0)
ยังมีน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองในถังอีกเล็กน�อยเมื่อ
เกจวัดน้ำมันเช้ือเพลิงช้ีไปที่ตำแหน�งน้ำมันหมด

(0)

11. การเตือนประตู/ประตูท�ายเป�ด (Door/back
door open)

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

การเตือนน้ีจะปรากฏข้ึนถ�าประตูบานใดบานหนึ่งและ/
หรือประตูท�ายเป�ดอยู�หรือป�ดไม�สนิท ไอคอนรูปรถยนต�
บนหน�าจอจะแสดงว�าประตูหรือประตูท�ายบานใดเป�ดอยู�

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

ไฟแสดงนี้จะแสดงโหมดการขับของระบบ 4WD
โปรดดู ท่ี “ขับเคล่ือนส่ีล�อ (4WD)” (หน�า 5-19)
สำหรับรายละเอียด

13. การเตือนระบบกุญแจผิดพลาด (Key
System Fault)

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

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ�ามีการทำงานผิดปกติใน
ระบบกุญแจอัจฉริยะ
ถ�าการเตือนนี้ปรากฏขึ้นขณะที่เครื่องยนต�หยุดทำงาน
เคร่ืองยนต�จะสตาร�ทไม�ติด ถ�าการเตือนนี้ปรากฏข้ึน
ขณะที่เครื่องยนต�ทำงาน จะยังสามารถใช�งานรถยนต�
ได� อย�างไรก็ตาม กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ซ�อมแซมโดยเร็วที่สุด

14. การแสดงระดับน้ำมันเครื่องต่ำ (Oil Level
Low) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

ถ�าการแสดงระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำแสดงขึ้น แสดงว�า
ระดับน้ำมันเครื่องต่ำ ถ�าการแสดงระดับน้ำมันเครื่อง
ต่ำแสดงขึ้น ให�ตรวจสอบระดับโดยใช�ก�านวัดระดับ
น้ำมันเครื่อง (โปรดดูที่ “น้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-9))

ข�อควรระวัง:
ควรตรวจสอบระดับนํ้ามนัเครือ่งโดยใช �ก �านวดั 

ระดับนํ้ามนัเครือ่งเป �นประจาํ การใช �รถโดยทีม่ี 

ปรมิาณนํา้มนัเครือ่งไม �เพียงพอจะทาํให � 
เครือ่งยนต �เสยีหาย และความเสยีหายดังกล �าวจะ 

ไม �รวมอยู�ในการรบัประกนั

15. การเตือนเซ็นเซอร�ระดับน้ำมันเครื่อง (Oil
level sensor) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

ถ�าการ เตือน เซ็นเซอร�ระดับน้ำมัน เครื่องแสดง ข้ึน
แสดงว�าเซ็นเซอร�ระดับน้ำมันเครื่องอาจทำงานผิดปกติ
โปรดติดต�อศูนย�บริการนิสสันทันที

Condition: 'Except for China'/
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16. การเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำ กรุณา
หยุดรถ (Low Oil Pressure Stop vehicle)
(ถ�ามีติดตั้ง)

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

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ�าตรวจพบว�าแรงดัน
น้ำมันเคร่ืองต่ำ ถ�าการเตือนปรากฏข้ึนระหว�างการ
ขับขี่ปกติ ให�จอดรถข�างทางในบริเวณที่ปลอดภัย ดับ
เครื่องยนต�ทันที และติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
การเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำไม�ได�ออกแบบมาเพื่อใช�
แสดงระดับน้ำมันเครื่องต่ำ ใช�ก�านวัดระดับเพื่อ
ตรวจสอบระดับน้ำมัน เคร่ือง (โปรดดูที่ “น้ำมัน
เครื่อง” (หน�า 8-9))

ข�อควรระวัง:
การปล�อยให�เครื่องยนต�ทำงานโดยที่การเตือน
แรงดันน้ำมันเครื่องแสดงอยู�จะทำให�เครื่องยนต�
เสียหายร�ายแรง

17. การเตือนระบบขับเคลื่อน 4 ล�อทำงาน
ผิดปกติ (ถ�ามีติดตั้ง)

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

การ เตือนนี้ จะ ปรากฏขึ้น เมื่อ ระบบ ขับ เคลื่อน ส่ีล�อ
(4WD) ทำงานผิดปกติขณะที่เครื่องยนต�ทำงาน ลด
ความเร็วและนำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการ
นิสสัน โปรดดูที่ “ไฟเตือน 4WD” (หน�า 5-24)

18. การเตือนเป�ด Shipping Mode กรุณากด
Storage fuse (Shipping Mode On Push
Storage Fuse) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

การเตือนนี้อาจปรากฏขึ้นถ�าไม�ได�กดสวิตช�ฟ�วส�เมื่อ
จอดรถนาน (เป�ดสวิตช�) เมื่อการเตือนนี้ปรากฏข้ึน
ให�กด (เป�ดสวิตช�) สวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนานเพื่อป�ด
การเตือน สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “สวิตช�
ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน” (หน�า 8-23)

19. การเตือนระบบไฟหน�าทำงานผิดปกติ
(Headlight system fault)

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

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นถ�าไฟหน�า LED ทำงาน
ผิดปกติ ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�
บริการนิสสัน

20. การเตือนกรุณาป�ดไฟหน�า (Reminder
Turn OFF Headlights)

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

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนเม่ือประตูด�านคนขับเป�ดอยู�ใน
ขณะที่สวิตช� ไฟหน�ายังอยู� ท่ี ON และสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต� อยู� ที่ ตำแหน�ง “OFF”, “ACC” หรือ
“LOCK” ให�สวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” หรือ
“AUTO” สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “สวิตช�ไฟ
หน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว” (หน�า 2-40)

21. ตัวแสดงสัญญาณเตือนพักสักครู�ไหม
(Time for a break?)

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

การ แสดง น้ี จะ ปรากฏ ข้ึน เมื่อ ต้ัง สัญญาณเตือน
“นาฬิกาจับเวลา” ท�านสามารถตั้งเวลาล�วงหน�าได� 6
ชั่วโมง (โปรดดูที่ “Settings (การตั้งค�า)” (หน�า 2-
20))

22. ตัวแสดงสัญญาณเตือนพักสักครู�ไหม
(Take a break?) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-09374979-835C-403D-B3A8-8E424FD44A6F

ตัวแสดงน้ีจะปรากฏข้ึนเม่ือระบบตรวจพบว�าผู�ขับขี่
แสดงอาการ เหนื่อยล�าหรือ เสียสมาธิ (โปรดดู ที่
“ระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล�าขณะขับขี่” (หน�า 5-66))

23. ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
GUID-5EF81791-0394-460E-91D7-4392607D9FF3

การแสดงนี้จะแสดงสถานะระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติ สถานะจะแสดงตามสี
โปรดดูที่ “ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ” (หน�า 5-
48) สำหรับรายละเอียด

24. ไฟแสดงตำแหน�งเกียร�อัตโนมัติ (AT)
GUID-A6ABC342-4A75-4D56-BC81-ABDD790F3FF0

ตัวแสดงนี้จะแสดงตำแหน�งเกียร�อัตโนมัติ
ในโหมดเกียร�ธรรมดา เมื่อไม�มีการเข�าเกียร�อันเนื่องมา
จากโหมดป�องกันการเข�าเกียร� ไฟแสดงตำแหน�งเกียร�
AT จะกะพริบและเสียงเตือนจะดัง

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-31

Condition: 'Except for China'/



(92,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

2-32 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

สำหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “การขับขี่ด�วย
เกียร�อัตโนมัติ (AT)” (หน�า 5-15)

25. การเตือนระบบเกียร�อัตโนมัติทำงานผิดปกติ
(Automatic Transmission (AT) system
fault)

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

ถ�าการเตือนระบบเกียร�อัตโนมัติ (AT) ทำงานผิดปกติ
ปรากฏขึ้นขณะเครื่องยนต�ทำงานหรือขณะขับขี่ แสดง
ว�าเกียร� AT อาจทำงานผิดปกติ และอาจจำเป�นต�อง
นำรถเข�ารับการบริการ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อตรวจสอบและทำการซ�อมแซมทันทีถ�าจำเป�น

26. การเตือนการจอดรถเกียร�อัตโนมัติ (AT)
GUID-48D9A7AD-D2C3-4F9E-84EF-C35D3E15087A

การเตือนนี้จะแสดงว�าฟ�งก�ชันการจอดรถเกียร�
อัต โน มั ติ (AT) ไม� ทำงาน หาก การ ควบค ุม
ทรานสเฟอร�ไม�คงท่ีอยู� ในตำแหน�งการขับข่ีใด ๆ ใน
ขณะที่คันเกียร� AT อยู�ในตำแหน�ง “P” (จอด) เกียร�
จะไม�ทำงานและล�อจะไม�ล็อก
สำหรับรุ�น 4WD: หากการเตือน ATP ปรากฏ
ขึ้นขณะที่คันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “P” (จอด) ให�
เลื่อนสวิตช�โหมดขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) ไปที่
ตำแหน�ง 2WD 4H หรือ 4LO อีกครั้ง โดยให�
คันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง N (ว�าง) (โปรดดูที่ “ขับ
เคลื่อนสี่ล�อ (4WD)” (หน�า 5-19))

คำเตือน:
ถ�าไฟแสดงโหมด 4WD (โปรดดู ท่ี “ไฟแสดง
โหมด 4WD” (หน�า 5-23)) อยู�ท่ี “OFF” หรือ
ไฟเตือน ATP อยู�ที่ “ON” จะแสดงว�าตำแหน�ง
P (จอด) ของเกียร�อัตโนมัติจะไม�ทำงาน และอาจ
ส�งผลให�รถเคลื่อนที่โดยไม�คาดคิด ส�งผลให�เกิด
การบาดเจ็บรุนแรงหรือทรัพย�สินเสียหายได� ควร
ใช�งานเบรกจอดเสมอ

27. การเตือนเซ็นเซอร�จอดรถทำงานผิดปกติ
(Parking sensor system fault) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อระบบเซ็นเซอร�จอดรถ
(โซนาร�) ทำงานไม�ถูกต�อง ถ�าการเตือนนี้ปรากฏขึ้น
ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสัน

28. การเตือนแรงดันลมยางต่ำ (Low Tire
Pressure) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

การเตือนน้ีจะปรากฏข้ึนเมื่อไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ
ในมาตรวัดสว�าง และตรวจพบแรงดันลมยางต่ำ การ
เตือน จะ ปรากฏ ข้ึน ใน แต�ละ ครั้ง ที่ ส วิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ตราบเท�าที่ไฟเตือน
แรงดันลมยางต่ำสว�างอยู� ถ�าการเตือนนี้ปรากฏข้ึน
ให�หยุดรถและปรับแรงดันตามค�าแรงดันลมยางขณะ
เย็นที่แนะนำตามที่แสดงบนแผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง

(โปรดดูท่ี “ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ” (หน�า 2-13)
และ “ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)” (หน�า
5-5))

29. การเตือนระบบไม�ทำงานเนื่องจาก
ห�องโดยสารมีความร�อนสูง (Unavailable High
Cabin Temperature) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

การเตือนนี้จะปรากฏข้ึนถ�าอุณหภูมิภายในรถยนต�เพิ่ม
ขึ้นสูงจนเป�นเหตุให�เซ็นเซอร�ระบบเตือนเมื่อรถออกนอก
ช�องทาง (LDW) ไม�สามารถทำงานได�อย�างเสถียร
เมื่ออุณหภูมิภายในถึงระดับปกติ การเตือนควรจะหาย
ไป
หากการเตือนยังคงปรากฏอยู� ให�นำรถเข�ารับการ
ตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสัน สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนเมื่อรถออก
นอกช�องทาง (LDW)” (หน�า 5-31)

30-31. การเตือนระบบไม�ทำงานเนื่องจาก
เซ็นเซอร�ข�างมีสิ่งกีดขวาง (Not available
Side radar obstructed) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

การเตือนนี้จะแสดงขึ้นถ�าบริเวณใกล�กับชุดเรดาร�ที่ใช�
กับระบบเตือนรถในมุมอับสายตา (BSW)/ระบบ
ตรวจจับวัตถุด�านหลังรถขณะถอย (RCTA) สกปรก
หรือถูกปกคลุมไปด�วยหิมะหรือน้ำฝน ถ�าการเตือน
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ปรากฏข้ึน ให�จอดรถในที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต�
และ ทำ ความ สะอาด บริเวณนั้น จาก น้ัน สตาร�ท
เครื่องยนต�อีกครั้ง
ระบบจะไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราวจนกระทั่งสภาวะ
ดังกล�าวหายไป โปรดดูที่ “ระบบเตือนรถในมุมอับ
สายตา (BSW)” (หน�า 5-36) หรือ “ระบบตรวจ
จับวัตถุด�านหลังรถขณะถอย (RCTA)” (หน�า 5-43)

32. การเตือนระบบไม�ทำงานเนื่องจากเซ็นเซอร�
หน�ามีสิ่งกีดขวาง (Not Available Front
Radar Blocked) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-A911E1DD-AC73-460E-AEFD-D0A346CCF61C

ข�อความนี้จะปรากฏข้ึนเมื่อเซ็นเซอร�เรดาร�ด�านหน�า
อาจถูกกีดขวางเนื่องจาก:
. โคลน ฝุ�น หิมะ น้ำแข็ง ฯลฯ
. สภาพอากาศที่เลวร�าย (ฝน หมอก หิมะ ฯลฯ)
ระบบช�วยการขับข่ีด�านหน�าจะถูกป�ดการใช�งานจน
กระทั่งระบบตรวจพบว�าเซ็นเซอร�เรดาร�ด�านหน�าไม�ถูก
กีดขวางแล�ว สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “ระบบ
ช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน�า 5-50) หรือ “ระบบ
เตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชน” (หน�า 5-57)

33-35. การเตือนระบบไม�ทำงานเนื่องจากระบบ
ผิดปกติ (Not Available System
Malfunction) (ถ�ามีติดตั้ง)

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

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อระบบต�อไปนี้ทำงานไม�
ถูกต�อง:
. ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช�องทาง (LDW)
. ระบบเตือนรถในมุมอับสายตา (BSW)
ถ�าการเตือนนี้ปรากฏขึ้น ให�จอดรถในที่ปลอดภัย แล�ว
ดับเคร่ืองยนต�และสตาร�ทเคร่ืองยนต�อีกคร้ัง ถ�าการ
เตือนยังคงปรากฏอยู� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบ
ระบบที่ศูนย�บริการนิสสัน
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนเมื่อรถ
ออกนอกช�องทาง (LDW)” (หน�า 5-31) หรือ
“ระบบเตือนรถในมุมอับสายตา (BSW)” (หน�า 5-
36)

36-38. การเตือนระบบทำงานผิดปกติ
(System fault) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-A9EEFFFE-4417-447A-BBDC-63D8738D7AF8

การเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นเม่ือมีการทำงานผิดปกติกับ
ระบบต�อไปนี้ ถ�ามีติดตั้งบนรถยนต�:
. ระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล�าขณะขับขี่
. ระบบตรวจจับวัตถุด�านหลังรถขณะถอย (RCTA)
. ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ

. ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชน
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนเมื่อเหนื่อย
ล�าขณะขับขี่” (หน�า 5-66) “ระบบตรวจจับวัตถุด�าน
หลังรถขณะถอย (RCTA)” (หน�า 5-43) “ระบบช�วย
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน�า 5-50) หรือ “ระบบ
เตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชน” (หน�า 5-57)

39. การเตือนระบบไฟฟ�าจะป�ดเพื่อประหยัด
แบตเตอรี่ (Power will turn off to save the
battery)

GUID-198CD4CA-C944-484D-84D8-ECE2093B942B

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นหลังจากผ�านไประยะเวลาหนึ่ง
ถ�าไม�เปลี่ยนคันเกียร�จากตำแหน�ง “P” (จอด)

40. การเตือนป�ดระบบไฟฟ�าเพื่อประหยัด
แบตเตอรี่ (Power turned off to save the
battery)

GUID-748FC246-BD7E-4B19-B91E-F5648A12AF2B

การ เตือนนี้ จะปรากฏ ข้ึนหลังจาก ท่ีสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�เปลี่ยนไปที่ตำแหน�ง OFF โดยอัตโนมัติเพื่อ
ประหยัดแบตเตอรี่

41. การเตือนเหยียบเบรก (Press brake
pedal) (สำหรับรุ�นที่ติดตั้งระบบเบรกจอดไฟฟ�า)

GUID-0E11F456-88B0-4166-AF4F-53FE5D5E856E

การเตือนนี้จะปรากฏขึ้นในสถานการณ�ดังต�อไปนี้:
. ผู�ขับขี่พยายามปลดเบรกจอดไฟฟ�าด�วยตนเองโดย

ไม�เหยียบแป�นเบรก
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2-34 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

. รถยนต�จอดอยู�บนทางลาดชันและมีความเป�นไป
ได�ที่จะเลื่อนถอยหลัง แม�ว�าจะใช�เบรกจอดไฟฟ�า
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TRIP COMPUTER (คอมพิวเตอร�ระยะทาง)
GUID-BCC1C35A-3C04-44EC-B63A-7A4415A4772F

WAC0700X
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JVI1566X

สามารถเปลี่ยนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ได� โดยใช�
ปุ�ม OK และ
ที่ติดตั้งอยู�ที่ด�านซ�ายพวงมาลัย

OK - เปลี่ยนหรือเลือกรายการในหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�

- เลื่อนผ�านรายการต�าง ๆ ในหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�

- กลับไปยังเมนูก�อนหน�า
- เปลี่ยนจากหน�าจอหนึ่งไปยัง

หน�าจอถัดไป (เช�น ระยะทาง การประหยัด
น้ำมันเชื้อเพลิง)

1. Home (หน�าหลัก)
GUID-A9B39C93-71B6-48D2-9770-BDFB096B3BD2

โหมดหน�าหลักจะแสดงข�อมูลต�อไปนี้
. Vehicle speed (ความเร็วรถยนต�)
. Compass (เข็มทิศ) (ถ�ามีติดตั้ง)
. Audio (เครื่องเสียง)

2. Vehicle speed (ความเร็ว) (กม/ชม.)
GUID-25BEFB45-0373-4FCC-AA37-70407CC5DDAF

โหมดความเร็วจะแสดงความเร็วของรถยนต�ป�จจุบัน
และความเร็วเฉล่ียของรถยนต�ตั้งแต�การรีเซ็ตครั้ง
สุดท�าย
Average vehicle speed (ความเร็วรถยนต�
เฉลี่ย) :

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

หน�าจอจะ อัพเดตทุก ๆ 30 วินาที สำหรับ 30
วินาทีแรกหลังจากรี เช็ต หน�าจอจะแสดงผลเป�น
“——”
การรีเซ็ตสามารถทำได�โดยกด OK เป�นเวลานาน
กว�า 1 วินาที
เพื่อรีเซ็ตการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและความเร็วเฉลี่ย
ให�กดปุ�ม OK เป�นเวลานานกว�า 3 วินาที หรือ
มากกว�า

3. Fuel economy (อัตราสิ้นเปลือง) (กม./
ลิตร หรือ ลิตร/100 กม.)

GUID-38857F0D-DCE7-44EC-A80C-CB7EE18961B3

โหมดอัตราการส้ินเปลืองน้ำมันเชื้อ เพลิงโดยเฉล่ีย
แสดงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยตั้งแต�
การรีเซ็ตครั้งสุดท�าย
หน�าจอจะอัพเดตทุก ๆ 30 วินาที ท่ีประมาณ 500
ม. (1/3 ไมล�) แรกหลังจากรีเช็ต หน�าจอจะแสดงผล
เป�น “———”

การรีเช็ตอัตราการสิ้นเปลืองทำได�โดยการกดปุ�ม OK
เป�นเวลานานกว�า 1 วินาที

เมื่อกดปุ�ม OK ค�างไว�นานกว�า 3 วินาที อัตรา
สิ้นเปลืองและความเร็วเฉลี่ยจะถูกรีเซ็ต

4. Elapsed time and trip odometer (ระยะ
เวลาการขับขี่และระยะทางการขับขี่) (กม.)

GUID-F399E157-DAE5-4C1B-8567-1AE7177FB9BB

Elapsed time (ระยะเวลาการขับขี่) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดเวลาที่ ใช� ไปจะแสดงเวลาต้ังแต�การรีเซ็ตคร้ัง
สุดท�าย สามารถรีเซ็ตเวลาที่แสดงข้ึนได�โดยการกด
ปุ�ม OK เป�นเวลานานกว�า 1 วินาที (ระยะทาง
การขับขี่ก็จะถูกรีเซ็ตในเวลาเดียวกัน)
Trip odometer (ระยะทางการขับขี่) :

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

โหมดมาตรวัดระยะทางเป�นเที่ยวจะแสดงระยะทาง
ทั้งหมดที่รถยนต�ถูกใช�งานตั้งแต�การรีเซ็ตครั้งสุดท�าย
การรีเซ็ตสามารถทำได�โดยการกดปุ�ม OK เป�น
เวลานานกว�า 1 วินาที (ระยะเวลาการขับขี่ก็จะถูก
รีเซ็ตในเวลาเดียวกัน)
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5. Tyre Pressure/Tire Pressure (แรงดัน
ลมยาง)

GUID-F24FF8B0-3426-4418-8CE3-8A391EE640DF

โหมดแรงดันลมยางจะแสดงแรงดันของยางทั้งสี่เส�น
ขณะขับรถยนต�
เมื่อการเตือนแรงดันลมยางต่ำปรากฏขึ้น สามารถ
เปล่ียนหน�าจอไปยังโหมดแรงดันลมยางได�โดยการกด
ปุ�ม OK เพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
เตือนที่แสดงขึ้น

6. Off-road meter and 4WD status
indicators (มาตรวัดแสดงการขับขี่บนทาง
วิบากและหน�าจอแสดงสถานะ 4WD) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-EB5EA4E3-7926-462D-A84F-232BD33FCA84

Off-road meter (หน�าจอแสดงการขับขี่บนทาง
วิบาก) :

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

หน�าจอแสดงการขับขี่บนทางวิบากจะแสดงความชัน
ต�าง ๆ ของรถยนต�
หน�าจอแสดงการขับข่ีบนทางวิบากจะแสดงองศาที่
รถยนต�เงยข้ึนหรือป�กลงและเอียงไปทางซ�ายหรือขวา
ค�าจะแสดงขึ้นด�านล�างของเกจวัดในขณะที่กราฟฟ�กรูป
รถยนต�จะหมุนเพ่ือแสดงสภาวะรถยนต�เงยขึ้นหรือป�ก
ลงและเอียงไปทางซ�ายหรือขวา

4WD status indicators (หน�าจอแสดงสถานะ
4WD) :

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

การแสดงเหล�านี้จะแสดงว�าเลือกโหมด 4WD อยู�
สำหรับข�อมูล เพ่ิม เติม โปรดดูที่ “ขับ เคล่ือน ส่ีล�อ
(4WD)” (หน�า 5-19)
องศาของยาง (ตรงกลาง) จะแสดงองศาของยาง
ตามการหมุนพวงมาลัย ภาพกราฟฟ�กจะแสดง
ตำแหน�งยางของรถยนต�ตามจริงขณะที่องศาจะแสดง
ขึ้นด�านล�างเป�นการอ�างอิง

7. Compass (เข็มทิศ) (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-7CB3A2A5-9132-4004-8054-C3E8602BF7AB

โหมดเข็มทิศจะแสดงทิศทางที่รถยนต�กำลังมุ�งหน�า

8. Navigation (ระบบนำทาง) (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-C83A3E6F-0F77-4D92-AA6C-9361449DD022

เมื่อตั้งการแนะนำเส�นทางในระบบนำทาง รายการนี้จะ
แสดงข�อมูลเส�นทางของระบบนำทาง
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คู�มือการใช�งาน
NissanConnect อีกเล�มหนึ่ง

9. Audio (เครื่องเสียง) (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-B9740E23-8C46-4FED-8ED1-71CA4DC1D5EE

โหมดเครื่องเสียงจะแสดงสถานะของข�อมูลเครื่องเสียง

10. Driving Aids (ระบบช�วยการขับขี่) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-0C1BA98D-FEBE-4C47-8306-FBEDC25A0798

โหมดระบบช�วยการขับขี่จะแสดงสภาวะการทำงาน
สำหรับระบบต�อไปนี้
. ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช�องทาง (LDW)
. ระบบเตือนรถในมุมอับสายตา (BSW)
. ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
. ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชน
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนเมื่อ
รถออกนอกช�องทาง (LDW)” (หน�า 5-31) “ระบบ
เตือนรถในมุม อับสายตา (BSW)” (หน�า 5-36)
“ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ” (หน�า 5-50) และ
“ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชน” (หน�า 5-57)
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2-38 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

ระบบน้ำมันเครื่อง (Oil Control System)
PD23A1-1B546433-AA9C-4E04-AA9E-D90FAB0ED0F1

JVI1244X

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู� ในตำแหน�ง “ON”
ข�อมูลน้ำมันเครื่องจะแสดงขึ้น

ข�อมูลน้ำมันเคร่ืองจะแจ�งให�ทราบถึงระยะทางที่ต�อง
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง การแสดงระดับน้ำมันเครื่อง และ
การทำงานผิดปกติของเซ็นเซอร�ระดับน้ำมันเครื่อง

1. ระยะทางที่ต�องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
PD23A1-90CF766F-BDC3-489F-9398-606B168A3A25

ระยะทางที่ต�องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะแสดงขึ้น ถ�าระยะ
ทางที่ต�องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเหลือน�อยกว�า 1,500
กม. (930 ไมล�)

2. Oil replacement indicator (ไฟแสดงการ
เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง)

PD23A1-36E5CFFE-51E7-4707-BBBB-50D92F37F7CA

เมื่อใกล�ถึงระยะทางที่กำหนดไว� ไฟแสดงการเปลี่ยน
น้ำมันเครื่องจะปรากฏขึ้นบนหน�าจอ หลังจากเปลี่ยน
น้ำมันเครื่องแล�ว ให�รีเซ็ตระยะทางที่ต�องเปลี่ยน
น้ำมันเคร่ือง ตัวแสดงการเปลี่ยนน้ำมันเคร่ืองจะไม�
รีเซ็ต โดย อัตโนมัติ เพ่ือรีเซ็ต ไฟแสดงนี้ โปรดดูที่
“Settings (การตั้งค�า)” (หน�า 2-20)
ไม�สามารถตั้งช�วงระยะทางที่ต�องเปลี่ยนน้ำมันเคร่ือง
ด�วยตนเองได� ช�วงระยะทางที่ต�องเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
จะถูกตั้งไว�โดยอัตโนมัติ

ข�อควรระวัง:
. ถ�าตัวแสดงการเปลี่ยนน้ำมันเคร่ืองแสดงข้ึน

ให� เปลี่ยนน้ำมันเครื่องโดยเร็ว การใช�งาน
รถยนต� ท่ีน้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพอาจทำให�

เครื่องยนต�เสียหายได�
. ห�ามรีเซ็ตหากยังไม�ได�เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ให�

เปลี่ยนถ�ายน้ำมันเครื่อง และเปลี่ยนกรอง
น้ำมันเครื่อง รวมถึงรีเซ็ตที่ศูนย�บริการนิสสัน
เสมอ

หมายเหตุ:
. ไม�สามารถย�อนกลับการรีเซ็ตได�
. สามารถรีเซ็ตระยะ เปล่ียน น้ำมัน เครื่อง ได�

เฉพาะเมื่อ:
— ระยะทางที่ต�องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแสดง

ขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
— ไฟแสดงการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแสดงขึ้น

บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
. ควรเปล่ียนน้ำมันเครื่องก�อนระยะทางท่ีต�อง

เปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะมีค�า 0 กม. (0 ไมล�)
การขับรถต�อจนระยะทางที่ต�องเปลี่ยน
น้ำมันเครื่องมีค�า 0 กม. (0 ไมล�) อาจทำให�
สมรรถนะของเครื่องยนต�ลดลง

. ระยะเวลาการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องจะลดลงเร็ว
มากยิ่งขึ้นในการขับขี่บางรูปแบบ โดยเฉพาะ
การใช�ความเร็วต่ำในเมือง

Condition: 'Except for China'/
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3. ตัวเตือนระดับน้ำมันเครื่องต่ำ
PD23A1-C3820109-0CB1-4B08-8F40-A79450C5D7C0

ถ�าการแสดงระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำแสดงขึ้น แสดงว�า
ระดับน้ำมันเครื่องต่ำ ถ�าตัวเตือนระดับน้ำมันเครื่องต่ำ
แสดงขึ้น ให�ตรวจสอบระดับโดยใช�ก�านวัดระดับ
น้ำมันเครื่อง (โปรดดูที่ “น้ำมันเครื่อง” (หน�า 8-9))

ข�อควรระวัง:
ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองโดยใช�ก�านวัด
ระดับน้ำมันเคร่ืองเป�นประจำ การใช�รถโดยท่ีมี
ป ริมาณ น้ำ มัน เครื่ อง ไม� เพียง พอ จะ ทำ ให�
เครื่องยนต�เสียหาย และความเสียหายดังกล�าวจะ
ไม�รวมอยู�ในการรับประกัน

4. การเตือนเซ็นเซอร�ระดับน้ำมันเครื่อง
PD23A1-FF918E07-88C3-4A51-9366-7A4C940E1FB4

ถ�าการ เตือน เซ็นเซอร�ระดับน้ำมัน เครื่องแสดง ข้ึน
แสดงว�าเซ็นเซอร�ระดับน้ำมันเครื่องอาจทำงานผิดปกติ
โปรดติดต�อศูนย�บริการนิสสันทันที

CLOCK AND OUTSIDE AIR
TEMPERATURE (นาฬิกาและอุณหภูมิ
อากาศภายนอก)

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

JVI0932X

นาฬิกา และอุณหภูมิอากาศภายนอก จะแสดง
ขึ้นที่ด�านบนของหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

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

สำหรับการตั้งนาฬิกา โปรดดูที่ “Clock (นาฬิกา)”
(หน�า 2-23) หรือคู�มือการใช�งาน NissanConnect
อีกเล�มหนึ่ง (ถ�ามีติดตั้ง)

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

อุณหภูมิอากาศภายนอกจะแสดงขึ้น ในหน�วย 8C
หรือ 8F ในช�วง −40 ถึง 608C (−40 ถึง
1408F)
โหมดอุณหภูมิอากาศภายนอก มีคุณลักษณะในการ

เตือนอุณหภูมิต่ำ ถ�าอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว�า
38C (378F) การเตือน จะแสดงข้ึนบนหน�าจอ
(ถ�ามีติดตั้ง)
เซ็นเซอร� อ ุณหภ ูมิ ภายนอก อย ู� ด�าน หน�า หม�อ น้ำ
เซ็นเซอร�อาจได�รับผลกระทบจากถนนหรือความร�อน
ของเครื่องยนต� ทิศทางลม และสภาวะการขับขี่อื่น ๆ
การแสดงผลอาจแตกต�างจากอุณหภูมิภายนอกจริง
หรืออุณหภูมิที่แสดงบนเครื่องหมายหรือป�ายต�าง ๆ

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-39
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2-40 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

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

สวิตช�ไฟหน�า
PD23A1-8F22D1F3-29F1-4E2E-8F73-95D0077A17AA

SIC3783

สวิตช�ไฟหน�าจะแตกต�างกันตามรุ�นรถ
นิสสันขอแนะนำให�ตรวจสอบข�อกำหนดท�องถิ่นเกี่ยวกับ
การใช�งานไฟ

ตำแหน�ง AUTO
GUID-811F3DC1-D130-4AB9-A797-2DC28EE2E538

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” และ
สวิตช�ไฟหน�าอยู�ในตำแหน�ง “AUTO” ไฟหน�า ไฟหรี่
ด�านหน�า ไฟแผงหน�าป�ด ไฟท�าย และไฟอื่น ๆ จะเป�ด
ข้ึนโดยอัตโนมัติขึ้นอยู�กับความสว�างของบริเวณโดย
รอบ
ไฟหน�าจะเป�ดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อแสงสลัวหรือช�วงฝน
ตก (เมื่อที่ป�ดน้ำฝนกระจกบังลมหน�ามีการทำงาน
อย�างต�อเนื่อง)
เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” ไฟ
จะป�ดโดยอัตโนมัติ

JVI1848X

ข�อควรระวัง:
ห�ามวางวัตถุใด ๆ บนเซ็นเซอร� เซ็นเซอร�นี้จะ
ตรวจจับระดับความสว�างและควบคุมฟ�งก�ชันไฟ
หน�าอัจฉริยะ ถ�าเซ็นเซอร�ถูกบัง เซ็นเซอร�จะ
ตรวจจับว�าเป�นเวลากลางคืน ดังน้ันไฟหน�าจะ
สว�างขึ้น

การหน�วงเวลาการป�ดไฟหน�าอัตโนมัติ (ถ�ามี
ติดตั้ง) :

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

สามารถให�ไฟหน�าสว�างเป�นเวลา 180 วินาที
หลังจากสวิตช� สตาร�ท เคร่ืองยนต� อยู� ในตำแหน�ง
“OFF” และเป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง แล�วป�ดประตูทุก
บาน
การหน�วงเวลาการป�ดไฟหน�าอัตโนมัติสามารถปรับ
ระยะเวลาจาก 0 วินาที (OFF) ถึง 180 วินาที ได�
การตั้งค�าเดิมจากโรงงานอยู�ที่ 45 วินาที

สำหรับการตั้งค�าการหน�วงเวลาการป�ดไฟหน�า
อัตโนมัติ โปรดดู ที่ “Vehicle Settings (ต้ังค�า
รถยนต�)” (หน�า 2-23)

ตำแหน�ง
PD23A1-B60F4D75-B29F-408F-8E76-A8B97DDFB986

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

ตำแหน�ง
PD23A1-4DAB4169-1827-49E8-B896-70450926F885

ตำแหน�ง จะเป�ดไฟหน�าเพิ่มเติมจากไฟอื่น ๆ

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

SIC3785

สำหรับการเป�ดไฟสูง ให�ดันก�านไปข�างหน�า
สำหรับการป�ดไฟสูง ให�ดันก�านไปยังตำแหน�งกลาง

สวิตช�ไฟหน�าและสัญญาณไฟเลี้ยว

Condition: 'Except for China'/
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สำหรับการกะพริบไฟหน�า ให�ดึงก�านมาข�างหลัง
สามารถกะพริบไฟหน�าได�แม�ว�าจะไม�ได�เป�ดไฟหน�าก็ตาม
และหากมีการติดตั้งฟ�งก�ชันนี้ เมื่อดึงก�านไปยัง
ตำแหน�ง หลัง ส ุด ห ลัง จาก สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK” ไฟ
หน�าจะสว�างขึ้นและค�างอยู�เป�นเวลา 30 วินาที
สามารถดึงก�านได� 4 ครั้ง เพื่อให�ไฟค�างอยู�เป�นเวลา
นาน 2 นาที

ระบบไฟส�องสว�างเวลากลางวัน (ถ�ามีติดตั้ง)
PD23A1-24196D50-C6DD-4A46-9F9C-967D3689AC01

แม�ว�าสวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” ไฟส�องสว�าง
เวลากลางวันจะสว�างขึ้นหลังจากสตาร�ทเครื่องยนต�
เมื่อ เปล่ียนสวิตช� ไฟส�องสว�างไปยังตำแหน�ง
หรือ ไฟส�องสว�างเวลากลางวันจะดับลง

การควบคุมการปรับระดับไฟหน�าอัตโนมัติ
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-76284E02-18AA-4CFC-9F2E-8B1AE3940970

ไฟหน�าท่ีมีระบบการปรับระดับอัตโนมัติ ระดับของไฟ
หน�าจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

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

เสียงเตือนไฟส�องสว�างจะดังขึ้นถ�าสวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่
ตำแหน�ง หรือ และเม่ือประตูด�านคนขับ
เป�ดออกขณะท่ีสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง
“ACC”, “OFF” หรือ “LOCK”
สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู� ท่ีตำแหน�ง “OFF” หรือ
“LOCK” ประตูป�ดและล็อกในขณะที่สวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่
ตำแหน�ง หรือ ฟ�งก� ชัน ประหยัด ไฟ
แบตเตอรี่จะดับไฟเพื่อป�องกันไม�ให�แบตเตอรี่หมด ไฟจะ
สว�างขึ้นเม่ือสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง
“ON”

ข�อควรระวัง:
ห�ามเป�ดไฟท้ิงไว�เมื่อเคร่ืองยนต�ไม�ได�ทำงานเป�น
ระยะเวลานานเพื่อป�องกันไม�ให�แบตเตอรี่หมด

สวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยว
PD23A1-E756AA92-11EB-46FA-A0DF-E301D3A32C48

SIC3786

ข�อควรระวัง:
สวิตช�สัญญาณไฟเล้ียวจะไม�คืนกลับอัตโนมัติ ถ�า
มุมที่หักเลี้ยวพวงมาลัยไม�เกินค�ามุมที่กำหนดไว�
หลังจากที่ เล้ียวหรือเปลี่ยนช�องทางเดินรถ ให�
แน�ใจว�าสวิตช�สัญญาณไฟเลี้ยวคืนกลับไปยัง
ตำแหน�งเดิม

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

เพื่อเป�ดสัญญาณไฟเลี้ยว ให�ดันก�านข้ึน หรือลง
จนก�านล็อกอยู�ในตำแหน�ง เมื่อเลี้ยวแล�วสัญญาณ

ไฟเลี้ยวจะดับโดยอัตโนมัติ
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สัญญาณเปลี่ยนช�องทางเดินรถ
PD23A1-BDB58A07-C1CC-4CA8-A2BB-73EC4F9E5FD7

เพื่อเป�ดสัญญาณเปลี่ยนช�องทางเดินรถ ให�ดันก�านขึ้น
หรือลง ไปยังจุดที่ไฟเริ่มกะพริบ

ถ�าก�านตีกลับมาท่ีตำแหน�งเดิมทันทีหลังจากการเล่ือน
ขึ้นหรือลง ไฟจะกะพริบ 3 ครั้ง
เพื่อยกเลิกไฟกะพริบ เล่ือนก�านไปยังทิศทางตรงกัน
ข�าม

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

SIC3813

ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
PD23A1-E1E703A4-8F0E-4356-9671-F82D9C08FF2C

สำหรับการเป�ดไฟตัดหมอกหน�า ให�บิดสวิตช� ไฟตัด
หมอกไปยังตำแหน�ง ในขณะที่สวิตช�ไฟหน�าอยู�ที่
ตำแหน�ง หรือ หรือตำแหน�ง AUTO
เมื่อต�องการป�ด ให�บิดสวิตช�ไฟตัดหมอกไปยังตำแหน�ง
“OFF”
หมายเหตุ:

ถ�าบิดสวิตช�ไฟหน�าไปยังตำแหน�ง “OFF” ไฟตัด
หมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง) จะดับลงโดยอัตโนมัติ

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

คำเตือน:
เม่ืออุณหภูมิถึงจุดเยือกแข็ง น้ำล�างกระจกอาจ
แข็งตัวบนกระจกบังลมหน�า และบดบังการมอง
เห็น อุ�นกระจกบังลมหน�าด�วยการไล�ฝ�า ก�อนจะ
ล�างกระจกบังลมหน�า

ข�อควรระวัง:
. ห�ามฉีดน้ำล�างกระจกต�อเนื่องนานกว�า 30

วินาที
. ห�ามฉีดน้ำล�างกระจก ถ�าน้ำในถังพักหมด
. ถ�าหิมะหรือน้ำแข็งขัดขวางการทำงานของที่

ป�ดน้ำฝน ท่ีป�ดน้ำฝนอาจหยุดทำงานเพื่อ
ป�องกันมอเตอร� หากเหตุการณ�นี้เกิดข้ึน ให�
บิดสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนไปที่ตำแหน�ง “OFF” และ
กำจัดหิมะหรือน้ำแข็งท่ีอยู�ข�างบนและรอบ ๆ
ก�านป�ดน้ำฝนออก หลังจากน้ันประมาณ 1
นาที ให�ลองเป�ดสวิตช�ให�ที่ป�ดน้ำฝนทำงานอีก
ครั้ง

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

Condition: 'Except for China'/
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สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
บังลมหน�า

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

JVI1141X
แบบ A

WAC0682X
แบบ B

ที่ป�ดน้ำฝนและที่ ฉีด น้ำยาล�างกระจกบังลมหน�าจะ
ทำงานเม่ือสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู� ในตำแหน�ง
“ON”

การทำงานของที่ป�ดน้ำฝน
PD23A1-6DF76079-383B-4207-8A41-F4630E87AB5B

ตำแหน�งก�านสวิตช�ป�ดน้ำฝน “AUTO” (แบบ B)
จะใช�งานระบบที่ป�ดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตก (ถ�ามี
ติดตั้ง) (โปรดดูที่ “ระบบที่ป�ดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝน
ตก” (หน�า 2-43))
ตำแหน�งก�านสวิตช�ป�ดน้ำฝน “INT” (แบบ A) จะ
ทำการป�ดน้ำฝนเป�นจังหวะ
. การป�ดเป�นจังหวะน้ีสามารถปรับระยะเวลาในการ

ป�ดได�โดยบิดปุ�มควบคุม (นานข้ึน) หรือ
(สั้นลง)

. ความเร็วของการป�ดเป�นจังหวะจะแตกต�างกันตาม
ความเร็วรถยนต� สามารถเป�ดและป�ดฟ�งก�ชันนี้ได�
(ถ�ามีติดต้ัง) โปรดดูท่ี “Settings (การตั้งค�า)”
(หน�า 2-20)

ตำแหน�งก�านสวิตช�ป�ดน้ำฝน “LO” จะทำการป�ด
น้ำฝนด�วยความเร็วต่ำ
ตำแหน�งก�านสวิตช�ป�ดน้ำฝน “HI” จะทำการป�ด
น้ำฝนด�วยความเร็วสูง
เพื่อหยุดการทำงานของที่ป�ดน้ำฝน ให�เลื่อนก�านสวิตช�
ที่ป�ดน้ำฝนไปที่ตำแหน�ง “OFF”
ตำแหน�งก�านสวิตช�ป�ดน้ำฝน “MIST” จะทำการ
ป�ดน้ำฝนหนึ่งครั้ง ก�านสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนจะกลับไปที่
ตำแหน�งเดิมโดยอัตโนมัติ

การทำงานของที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
PD23A1-5268D467-1F46-4E5E-BBC6-BD09FA5B4906

สำหรับการฉีดน้ำยาล�างกระจก ให�ดึงก�านสวิตช�ไป
ทางด�านหลังรถ จนกว�าน้ำยาล�างกระจกจะฉีด
ออกมาบนกระจกบังลมหน�าในปริมาณที่ต�องการ ที่
ป�ดน้ำฝนจะป�ดกระจกสองถึงสามครั้งโดยอัตโนมัติ

ระบบที่ป�ดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตก (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-C7404BD5-C6E4-49D8-AB17-CDA924A0D3FC

WAC0683X

ระบบที่ป�ดน้ำฝนอัตโนมัติจะทำการป�ดน้ำฝนโดย
อัตโนมัติ และ ปรับ ความเร็ว ของที่ ป�ด น้ำฝนตาม
ปริมาณของฝนที่ตก และความเร็วของรถยนต�โดยใช�
เซ็นเซอร�ฝนตกที่ติดตั้งอยู� ตรงส�วนบนของกระจก
บังลมหน�า
ในการตั้งระบบที่ป�ดน้ำฝนอัตโนมัติ ให�ดันก�านสวิตช�ลง
ด�านล�างไปยังตำแหน�ง “AUTO” ที่ป�ดน้ำฝนจะป�ด
หนึ่งครั้งขณะที่สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-43
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2-44 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

“ON”
สามารถปรับระดับความไวของเซ็นเซอร�ฝนตกได�โดย
การบิดปุ�มไปทาง (สูง) หรือไปทาง (ต่ำ)
. สูง — การทำงานแบบความไวสูง
. ต่ำ — การทำงานแบบความไวต่ำ
ในการป�ดระบบที่ป�ดน้ำฝนอัตโนมัติ ให�ดันก�านสวิตช�ขึ้น
ไปยังตำแหน�ง “OFF” หรือดึงก�านสวิตช�ลงไปยัง
ตำแหน�ง “LO” หรือ “HI”

ข�อควรระวัง:
. ห�ามสัมผัสเซ็นเซอร�ฝนตกและบริเวณโดยรอบ

เมื่อสวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนอยู�ในตำแหน�ง “AUTO”
และสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู� ในตำแหน�ง
“ON” ท่ีป�ดน้ำฝนอาจทำงานโดยไม�คาดคิด
และทำให�เกิดการบาดเจ็บหรือทำให�ที่ป�ดน้ำฝน
เสียหายได�

. ที่ ป�ด น้ำฝน อัตโนมัติ มี ไว� สำหรับ ใช� งาน ใน
ระหว�าง ท่ีฝนตก ถ�าสวิตช� อยู� ในตำแหน�ง
“AUTO” ที่ป�ดน้ำฝนอาจทำงานโดยไม�คาดคิด
เมื่อมีเศษฝุ�น รอยน้ิวมือ คราบน้ำมัน หรือ
แมลงติดอยู�บนหรือรอบ ๆ เซ็นเซอร� อีกท้ัง
ที่ป�ดน้ำฝนอาจทำงานเม่ือมีก�าซไอเสียหรือ
ความชื้นที่เซ็นเซอร�ฝนตก

. เม่ือเคลือบกระจกบังลมหน�าด�วยสารกันน้ำ

ความเร็วของท่ีป�ดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อฝนตก
อาจเร็วขึ้นแม�ว�าปริมาณของฝนที่ตกจะน�อยก็
ตาม

. ให�แน�ใจว�าป�ดระบบท่ีป�ดน้ำฝนอัตโนมัติเม่ือฝน
ตกเมื่อท�านใช�งานเครื่องล�างรถ

. ที่ป�ดน้ำฝนอัตโนมัติอาจไม�ทำงานถ�าฝนตกลง
มาไม�โดนเซ็นเซอร�แม�ว�าฝนกำลังตกก็ตาม

. แนะนำให�ใช�ใบป�ดน้ำฝนของแท�เพื่อการทำงาน
อย�างถูกต�องของระบบที่ป�ดน้ำฝนอัตโนมัติเมื่อ
ฝนตก (โปรดดูที่ “ใบป�ดน้ำฝ�น” (หน�า 8-
15) สำหรับการเปลี่ยนใบป�ดน้ำฝน)

สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
บังลมหลัง

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

JVI1824X
แบบ A

WAC0684X
แบบ B

ที่ป�ดน้ำฝนและที่ ฉีดน้ำยาล�างกระจกบังลมหลังจะ
ทำงานเม่ือสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู� ในตำแหน�ง
“ON”

การทำงานของที่ป�ดน้ำฝน
GUID-DD5A35EF-DA89-47C4-9BFD-65EADA9CCC51

ตำแหน�งสวิตช� “INT” จะทำการป�ดน้ำฝนเป�น
จังหวะ
ตำแหน�งสวิตช� “ON” จะทำการป�ดน้ำฝนด�วย
ความเร็วต่ำ
ถ�าหิมะหรือน้ำแข็งขัดขวางการทำงานของที่ป�ด
น้ำฝนกระจกบังลมหลัง ท่ีป�ด น้ำฝนอาจหยุด
ทำงานเพื่อป�องกันมอเตอร� หากเหตุการณ�นี้
เ กิด ข้ึน ให� บิดสวิตช� ท่ี ป�ด น้ำฝน ไปที่ ตำแหน�ง
“OFF” และกำจัดหิมะหรือน้ำแข็งที่อยู�ข�างบนและ
รอบ ๆ ก�านป�ดน้ำฝนออก หลังจากน้ันประมาณ
1 นาที ให�ลองเป�ดสวิตช�ให�ท่ีป�ดน้ำฝนทำงานอีก
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ครั้ง

การทำงานของที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
GUID-916B4E2C-C6A7-4F16-9BA7-B5A90B40CB5F

สำหรับการฉีดน้ำยาล�างกระจก ให�ดันก�านสวิตช�ไป
ทางด�านหน�ารถ จนกว�าน้ำยาล�างกระจกจะฉีดออก
มาบนกระจกบังลมหลังในปริมาณที่ต�องการ ที่ป�ด
น้ำฝนจะป�ดกระจกสองถึงสามครั้งโดยอัตโนมัติ

PD23A1-BBFFE30E-1D67-4D70-B145-F3EE746350C3

WAC0099X
ตัวอย�าง

สวิตช� ไล�ฝ�ากระจกบังลมหลังจะทำงานเม่ือสวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON”
ที่ไล�ฝ�าจะทำการลดความชื้น หมอก หรือน้ำค�างบน
ผิวกระจกบังลมหลังเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยด�านหลังรถ
เมื่อกดสวิตช�ไล�ฝ�า ไฟแสดง จะสว�างขึ้น และที่
ไล�ฝ�าจะทำงานเป�นเวลาประมาณ 15 นาที หลังจาก
นั้น ที่ไล�ฝ�าจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ
สามารถป�ดท่ีไล�ฝ�าด�วยตัวเองได�โดยกดสวิตช�ไล�ฝ�าอีก
ครั้ง

ข�อควรระวัง:
. ให�แน�ใจว�าสตาร�ทเคร่ืองยนต� เม่ือใช�งานท่ีไล�

ฝ�า อย�าง ต�อ เ น่ือง มิ เช�น น้ัน อาจ ทำให�
แบตเตอรี่ไฟหมดได�

. เมื่ อ ทำ ความ สะอาด ด�าน ใน ของ กระจก
ระมัดระวังไม�ให�ขูดขีดหรือไปทำลายลวดนำ

ไฟฟ�าบนผิวกระจก

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-45

สวิตช�ไล�ฝ�า
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2-46 แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม

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

JVI1569X

แตร สามารถทำงานได�ไม�ว�าสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
จะอยู�ในตำแหน�งใดก็ตาม ยกเว�นเมื่อแบตเตอรี่ไฟหมด
เมื่อกดแตรค�างไว� แตรจะส�งเสียงดัง แตรจะหยุดส�ง
เสียง เมื่อปล�อยแตร

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

กระจกหน�าต�างไฟฟ�า
PD23A1-35852136-64F1-4351-B8D2-2E6C10EEC8C1

คำเตือน:
. ให�แน�ใจว�าผู�โดยสารทุกคนไม�ยื่นมือ ฯลฯ ออก

นอกรถยนต�ก�อนใช�งานกระจกหน�าต�างไฟฟ�า
. เพื่อช�วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดการ

บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากรถยนต�และ/หรือ
ระบบทำงานโดยไม�ตั้งใจ รวมทั้งการถูก
กระจกหน�าต�างหนีบหรือการล็อกประตูโดยไม�
ตั้งใจ ห�ามปล�อยเด็ก ผู�ที่ต�องมีผู�อื่นคอย
ช�วยเหลือดูแล หรือสัตว�เล้ียงไว�ตามลำพังใน
รถ นอกจากน้ี อุณหภูมิภายในรถท่ีป�ดประตู
ไว�หมดในวัน ท่ีอากาศอบอุ�นจะสูง ข้ึนอย�าง
รวดเร็วจนสามารถก�อให�เกิดความเสี่ยงอย�าง
มากที่คนและสัตว�เลี้ยงจะได�รับบาดเจ็บหรือ
ถึงแก�ชีวิต

กระจกหน�าต�าง ไฟฟ�าจะทำงาน เม่ือสวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON”
สำหรับการเป�ดกระจกหน�าต�าง ให�กดสวิตช�กระจก
หน�าต�างไฟฟ�าลง
สำหรับการป�ดกระจกหน�าต�าง ให�ดึงสวิตช�กระจก
หน�าต�างไฟฟ�าขึ้น

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านคนขับ
PD23A1-A8E42E06-21A6-4EC7-ABEA-D7F6E652DC13

JVI1223X

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านคนขับเป�นสวิตช�หลักซึ่ง
สามารถควบคุมกระจกหน�าต�างได�ทุกบาน
การล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร :

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

เมื่อกดปุ�มล็อก กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารจะไม�
สามารถทำงานได�
เพ่ือยกเลิกการล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร ให�
กดปุ�มล็อก อีกครั้ง

แตร กระจกหน�าต�าง

Condition: 'Except for China'/
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สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสาร
PD23A1-31131CC7-3972-47B2-B4CA-1F394EF31CE1

SIC4523

สวิตช�กระจกหน�าต�างด�านผู�โดยสารสามารถควบคุม
กระจกหน�าต�างได�เฉพาะด�านนั้น ๆ
ถ�ากดสวิตช�ล็อกกระจกหน�าต�างด�านผู� โดยสารจาก
สวิตช�ควบคุมด�านคนขับ สวิตช�ด�านผู�โดยสารจะไม�
สามารถทำงานได�

ฟ�งก�ชันอัตโนมัติ
PD23A1-086B8371-8520-48F8-8013-A86E8DEA1B2C

JVI1224X

ฟ�งก�ชัน อัตโนมัติจะทำงานบนสวิตช�ที่ มี สัญลักษณ�
เท�านั้น

ฟ�งก�ชันอัตโนมัติทำให�กระจกหน�าต�างสามารถเลื่อนเป�ด
หรือป�ดจนสุดโดยไม�ต�องกดสวิตช�ขึ้นหรือลงค�างไว�
ถ�าต�องการเป�ดกระจกจนสุด ให�กดสวิตช�กระจก
หน�าต�างไฟฟ�าลงจนถึงจังหวะสองแล�วปล�อยสวิตช�
ถ�าต�องการป�ดกระจกจนสุด ให�ดึงสวิตช�กระจก
หน�าต�างไฟฟ�าขึ้นจนถึงจังหวะสองแล�วปล�อยสวิตช� ไม�
จำเป�นต�องกดสวิตช�ค�างไว�ในระหว�างที่กระจกทำงาน
ถ�าต�องการหยุดการเลื่อนเป�ด/ป�ดของกระจกหน�าต�าง
ระหว�างที่ฟ�งก�ชันอัตโนมัติกำลังทำงาน ให�กดสวิตช�ลง
หรือดึงสวิตช�ขึ้นในทิศทางตรงกันข�าม
ฟ�งก�ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติ :

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

คำเตือน:
ก�อนที่จะป�ดสนิทจะปรากฏระยะห�างเล็กน�อยซึ่ง
ระบบไม�สามารถตรวจจับได� ให�แน�ใจว�าผู�โดยสาร
ทุกคนไม�ย่ืนมือหรือส�วนใดส�วนหน่ึงของร�างกาย
ออกไปนอกรถยนต�ก�อนป�ดกระจกหน�าต�าง

ฟ�งก�ชันเลื่อนกลับอัตโนมัติจะบังคับกระจกหน�าต�างให�
เลื่อนลงอัตโนมัติเมื่อมีบางสิ่งไปขวางทางขณะกระจก
กำลังเลื่อนป�ด เมื่อชุดควบคุมตรวจพบสิ่งกีดขวาง
กระจกหน�าต�างจะเลื่อนลงทันที

ระบบกระจกเล่ือนกลับอัตโนมัติอาจทำงานถ�ามีแรง
ปะทะหรือน้ำหนักท่ีเหมือนกับสิ่งกีดขวางกระจกโดยขึ้น
อยู�กับสภาพแวดล�อมและสภาพการขับขี่

ถ�ากระจกหน�าต�างไม�เลื่อนป�ดอัตโนมัติ
PD23A1-C8E5C0D9-FFC3-40EE-9451-22704D8C1A99

ถ�าฟ�งก�ชันอัตโนมัติของกระจกหน�าต�างไฟฟ�าทำงาน
ผิดปกติ (เฉพาะการเลื่อนป�ดเท�านั้น) ให�ปฏิบัติตาม
ข้ันตอนต�อไปนี้ เพ่ือเร่ิมการทำงานของระบบกระจก
หน�าต�างไฟฟ�าอีกครั้ง
1. สตาร�ทเครื่องยนต�
2. ป�ดประตู
3. ใช�งานสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�าเพื่อเป�ดกระจก

หน�าต�างจนสุด
4. ดึงสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�าค�างไว�เพื่อป�ด

กระจกหน�าต�าง และจากนั้นให�ดึงสวิตช�ค�างไว�อีก
3 วินาที หลังจากที่กระจกหน�าต�างป�ดจนสุดแล�ว

5. ปล�อยสวิตช�กระจกหน�าต�างไฟฟ�า ใช�งานกระจก
หน�าต�างด�วยฟ�งก�ชันอัตโนมัติเพื่อยืนยันว�าฟ�งก�ชัน
อัตโนมัติใช�งานได�แล�ว

ถ�าฟ�งก�ชัน อัตโนมัติ ของกระจกหน�าต�าง ไฟฟ�า ยัง
ทำงานผิดปกติหลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนข�างต�นแล�ว
ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน
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PD23A1-71B10566-178F-44B7-9586-EB31A2CB2FF1

JVI1024X
แผงหน�าป�ด (ด�านล�าง)

JVI1585X
กล�องเก็บของที่คอนโซลกลาง (แบบ A)

JVI1025X
กล�องเก็บของที่คอนโซลกลาง (แบบ B)

JVI1759X
ห�องเก็บสัมภาระ

ช�องจ�ายไฟสำหรับจ�ายไฟให�อุปกรณ�ที่ใช�ไฟฟ�าต�าง ๆ
ใช�ช�องว�าง ระหว�างฝาป�ดและกล�องคอนโซลเพื่อใช�
สายเคเบิ้ลจ�ายไฟขณะป�ดฝาป�ดกล�องคอนโซล

ข�อควรระวัง:
. อย�าให�สายเคเบ้ิลจ�ายไฟบนแผงหน�าป�ดโดน

แสงแดดโดยตรง ผิวหน�าแผงหน�าป�ดอาจ
ร�อนมากจนทำให�สายเคเบิ้ลจ�ายไฟเสียหาย

. อย�าวางภาชนะใส�ของเหลวไว�ใกล�ช�องจ�ายไฟ
ของเหลวอาจกระเด็นโดนช�องจ�ายไฟและเป�น
ผลให�การทำงานผิดปกติ

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

. ช�องจ�ายไฟนี้ไม�ได�ออกแบบมาสำหรับที่จุดบุหรี่

. ห�ามใช�อุปกรณ�เสริมที่ ใช� ไฟฟ�ารวมเกิน 12
โวลต� 120 วัตต� (10 แอมป�) ห�าม ใช� ตัว
แปลงไฟฟ�าสองตัว หรือใช�งานอุปกรณ�ไฟฟ�า
มากกว�าหนึ่งเครื่อง

. ใช�ช�องจ�ายไฟนี้ขณะที่เครื่องยนต�ทำงาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม�ให�แบตเตอรี่ไฟหมด

. หลีกเล่ียงการใช�เม่ือเป�ดระบบปรับอากาศ ไฟ
หน�า หรือไล�ฝ�ากระจกบังลมหลัง

. ดันปลั๊กเข�าไปจนสุด ถ�าเสียบปล๊ักไม�ดี ปลั๊ก
อาจมีความร�อนสูงผิดปกติ หรือฟ�วส�อุณหภูมิ
ภายในอาจขาดได�

. ก�อนเสียบหรือถอดปลั๊ก ให�แน�ใจว�าอุปกรณ�
ไฟฟ�าที่ใช�งานป�ดอยู�

. เม่ือไม�ได�ใช�งาน ให�แน�ใจว�าป�ดฝาไว� ห�ามให�
ช�องจ�ายไฟโดนน้ำหรือของเหลวใด ๆ

ช�องจ�ายไฟ
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ขั้วต�อชาร�จไฟอุปกรณ� USB (Universal
Serial Bus) (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-0FE39B8B-62D5-4D40-B004-5AD5D91693B3

WAC0134X
ที่วางขวดน้ำเบาะนั่งแถวสาม (ด�านซ�าย)

WAC0728X
ด�านหลังกล�องเก็บของที่คอนโซลกลาง

สามารถใช�ข้ัวต�อชาร�จไฟอุปกรณ� USB สำหรับการ
ชาร�จอุปกรณ�ภายนอกเท�านั้น
ดึงฝาป�ดตามที่แสดงในภาพ (ถ�ามีติดต้ัง) แล�วจึง
เสียบอุปกรณ� USB เข�ากับข้ัวต�อ การชาร�จจะเริ่ม
โดยอัตโนมัติ (กำลังไฟสูงสุดอยู�ที่ 5 โวลต� 12 วัตต�

2.4 แอมป� (USB Type-A) 5 โวลต� 15 วัตต� 3
แอมป� (USB Type-C))
อุปกรณ�ภายนอกจะชาร�จต�อเนื่องขณะที่สวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”
ไม�สามารถชาร�จโทรศัพท�มือถือบางรุ�นได� ขึ้นอยู�กับ
คุณสมบัติเฉพาะของรุ�นนั้น ๆ

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�แรงฝ�นเสียบอุปกรณ� USB เข�าไปในขั้ว

ต�อ การเสียบอุปกรณ� USB ที่ เอียง หรือ
กลับข�าง (USB Type-A) ลงในข้ัวต�ออาจ
ทำให�ขั้วต�อเสียหายได� ตรวจสอบให�แน�ใจว�า
อุปกรณ� USB ต�อเข�ากับขั้วต�ออย�างถูกต�อง

. ห�ามใช�สายเคเบิ้ล USB ที่กลับด�าน การใช�
สายเคเบิ้ล USB ที่กลับด�าน อาจทำให�ขั้วต�อ
เสียหายได�

อุปกรณ�ชาร�จแบบไร�สาย (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-E2223006-86CD-492E-8F1A-02572D2EE924

WAC0701X

1. แท�นชาร�จ
2. ไฟแสดงสถานะการชาร�จ
อุปกรณ�ชาร�จแบบไร�สายติดตั้งอยู�ที่บริเวณด�านหน�า
ของคอนโซลกลาง เม่ือวางสมาร�ทโฟนบนแท�นชาร�จ
แบบไร�สาย ระบบจะเริ่มทำการชาร�จไฟโดยอัตโนมัติ
โดยสมาร�ทโฟนจะได�รับการชาร�จไฟอย�างต�อเนื่องใน
ขณะที่สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง ON

คำเตือน:
. ห�ามวางวัตถุที่เป�นโลหะไว�ระหว�างท่ีชาร�จแบบ

ไร�สายและสมาร�ทโฟน เพราะอาจทำให�ระบบ
เกิดความเสียหายได�

. ก�อนการใช�งานอุปกรณ�ชาร�จแบบไร�สาย ผู�ที่
ใช�เครื่องกระตุ�นการทำงานของหัวใจหรือ
อุปกรณ�ทางการแพทย�อื่น ๆ ควรสอบถาม
บริษัทผู�ผลิตอุปกรณ�ทางการแพทย�ที่ใช� ถึง
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ผลกระทบหรือผลข�างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การใช�งานอุปกรณ�นี้

. ห�ามวางผ�าคลุมสมาร�ทโฟนระหว�างการชาร�จ
ไฟ

. ห�ามทำการชาร�จไฟขณะที่สมาร�ทโฟนเป�ยก

. ห�ามวางวัตถุ ท่ี เป�นโลหะหรือสิ่งของช้ินเล็ก
อย�างเช�น ท่ีจุดบุหร่ี กุญแจอัจฉริยะ หรือ
เมมโมรี่ไดรฟ� บนแท�นชาร�จ

ข�อควรระวัง:
. ห�าม วาง บัตร RFID/NFC/บัตร เครดิต ไว�

ระหว�างที่ชาร�จแบบไร�สายและสมาร�ทโฟน
เนื่องจากอาจส�งผลให�ข�อมูลในบัตรเสียหายได�

. ห�ามใช�ท่ีชาร�จแบบไร�สายเมื่อแท�นชาร�จมีฝุ�น
หรือสิ่งสกปรกเกาะอยู�

. ห�ามทุบหรือกระแทกพื้นผิวของแท�นชาร�จแบบ
ไร�สาย

. ห�ามทำของเหลว (น้ำ เคร่ืองดื่ม ฯลฯ) หก
รดลงบริเวณแท�นชาร�จ

. ห�ามใช�จาระบี น้ำมัน หรือแอลกอฮอล�ในการ
ทำความสะอาดแท�นชาร�จ

ไฟแสดงสถานะการชาร�จแบบไร�สาย
GUID-75DFB1E4-A9A6-4472-B7AE-43E0ED5FADFE

ไฟแสดงสถานะการชาร�จ สีส�มจะสว�างขึ้นเมื่อ
การชาร�จเริ่มขึ้น
และเมื่อการชาร�จเสร็จสิ้น ไฟแสดงสถานะการชาร�จจะ
เปลี่ยนเป�นสีเขียว
ในกรณีท่ีมีการทำงานผิดปกติ หรือการชาร�จหยุด
ทำงาน ไฟแสดงสถานะการชาร�จสีส�มจะกะพริบเป�น
เวลา 8 วินาที แล�วดับลง

การทำงานของอุปกรณ�ชาร�จแบบไร�สาย
GUID-6081E248-3648-4B71-B79A-0AA7AED10D31

ในการใช�งานอุปกรณ�ชาร�จแบบไร�สาย ต�องวาง
สมาร�ทโฟนบนแท�นชาร�จในตำแหน�งที่ถูกต�องเพื่อให�
การชาร�จไฟเป�นไปได�อย�างเต็มประสิทธิภาพ ตรวจดูให�
มั่นใจว�าได�วางสมาร�ทโฟนไว�แนบสนิทบริเวณส�วน
กลางของแท�นชาร�จเหนือโลโก� “Qi” เนื่องจาก
ตำแหน�งของตัวรับไฟฟ�าอาจแตกต�างกันขึ้นอยู�กับ
สมาร�ทโฟนแต�ละรุ�น ดังนั้นจึงควรหาตำแหน�งที่
เหมาะสมในการชาร�จสำหรับสมาร�ทโฟนของท�าน
เน่ืองจากเคสหรืออุปกรณ�ตกแต�งสมาร�ทโฟนอาจส�ง
ผลต�อการชาร�จไฟได� ดังนั้นจึงควรถอดอุปกรณ�
ดังกล�าวออกจากสมาร�ทโฟนก�อนทำการชาร�จไฟแบบ
ไร�สาย
ป�ดฟ�งก�ชันการส่ันของสมาร�ทโฟนก�อนเริ่มการชาร�จ

แบบไร�สาย
หมายเหตุ:
. สามารถใช�กับสมาร�ทโฟนที่รองรับการชาร�จ

ตามมาตรฐาน Qi เท�านั้น
. สมาร�ทโฟนอาจเกิดความร�อนในระหว�างการ

ชาร�จ และอาจส�งผลให�การชาร�จ ไฟหยุด
ทำงานเนื่องจากการทำงานของฟ�งก�ชันการ
ป�องกันของอุปกรณ�ชาร�จแบบไร�สาย โดยไฟ
แสดงสถานะการชาร�จสีส�มจะกะพริบข้ึนแล�ว
ดับลง ซึ่งไม�ใช�การทำงานที่ผิดปกติ หากเกิด
กรณีดังกล�าว ให�เริ่มชาร�จไฟใหม�หลังจาก
สมาร�ทโฟนเย็นลงแล�ว

. การชาร�จแบบไร�สายอาจหยุดจ�ายไฟได�ขึ้นอยู�
กับสถานะของสมาร�ทโฟน (อุณหภูมิแบตเตอรี่
ฯลฯ)

. หากวิทยุมีเสียงสัญญาณแทรกในระหว�าง
การชาร�จ ให� วางสมาร�ท โฟนตรงกลาง
(โลโก� “Qi”) ของอุปกรณ�ชาร�จแบบไร�สาย

. การชาร�จแบบไร�สายจะหยุดทำงานระหว�าง
การค�นหากุญแจอัจฉริยะ

. การชาร�จแบบไร�สายจะไม�ทำงานเมื่อมีการต�อ
สาย USB (Universal Serial Bus) กับ
สมาร�ทโฟน ไฟแสดงสถานะการชาร�จสีส�ม
อาจสว�างหรือกะพริบในกรณีที่มีการวาง
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สมาร�ทโฟนบนแท�นชาร�จแบบไร�สายขณะที่ต�อ
สาย USB (Universal Serial Bus) อยู�
แต�จะไม�มีการชาร�จไฟเกิดขึ้น

. ไฟแสดงสถานะการชาร�จสีส�มอาจติดค�างและ
อาจไม�เปล่ียนเป�นสีเขียวถึงแม�ว�าการชาร�จไฟ
จะเสร็จสิ้นแล�ว ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับรุ�นและซอฟแวร�
ของสมาร�ทโฟนที่ทำการชาร�จ

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

คำเตือน:
. ไม�ควรใช�ช�องเก็บของขณะขับข่ีเพื่อให�ผู�ขับข่ีมี

สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ
. ฝาป�ดช�องเก็บของต�องป�ดอยู�เสมอขณะขับข่ี

เพื่อช�วยป�องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ
การหยุดรถกะทันหัน

กล�องเก็บของ
PD23A1-EFAE8038-23E5-4DB0-AA90-2DED70AADF90

WAC0435X

ดึงมือจับ เพื่อเป�ดกล�องเก็บของ
ดันฝาจนกระทั่งล็อกเพื่อป�ดกล�องเก็บของ

กล�องเก็บของที่คอนโซลกลาง
PD23A1-2672CD53-B1EA-41EA-B2BA-1708E1C54DBD

JVI1588X

สำหรับการเป�ดฝาป�ดกล�องเก็บของที่คอนโซลกลาง
ให�กดปุ�ม และดึงฝาป�ดขึ้น
ดันฝาป�ดลงจนกระทั่งล็อกเพื่อป�ดกล�องเก็บของ

ที่เก็บแว�นกันแดด
PD23A1-BE56EC99-6D94-411E-957E-594FAF359F97

JVI0619X

สำหรับการเป�ดที่เก็บแว�นกันแดด ให�กดและปล�อย เก็บ
แว�นกันแดดในที่เก็บเพียงหนึ่งอันเท�านั้น

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-51
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คำเตือน:
ป�ดที่เก็บแว�นกันแดดไว�เสมอขณะขับขี่เพื่อ
หลีกเล่ียงการบดบังทัศนวิสัยของผู�ขับขี่และช�วย
ป�องกันอุบัติเหตุ

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�เก็บสิ่งของอย�างอื่นที่ไม�ใช�แว�นกันแดด
. ห�ามท้ิงแว�นกันแดดไว�ในท่ีเก็บแว�นกันแดดเมื่อ

จอดรถกลางแดดจัด ความร�อนอาจทำให�
แว�นกันแดดเสียหายได�

ที่วางแก�ว
PD23A1-254417BA-3214-47CC-8182-9A8F0C55B921

คำเตือน:
ผู�ขับขี่ไม�ควรหยิบหรือใส�แก�วในที่วางแก�วขณะขับขี่
เพื่อให�มีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

ข�อควรระวัง:
. หลีกเลี่ยงการออกตัวหรือเบรกกะทันหันโดย

เฉพาะเมื่อวางแก�วน้ำในที่วางแก�วเพื่อป�องกัน
ไม�ให�น้ำกระเด็นออกมา ถ�าน้ำร�อน อาจทำให�
ท�านและผู�โดยสารเป�นแผลลวกพองได�

. วางเฉพาะแก�วท่ีทำจากวัสดุอ�อนนุ�มในที่วาง
แก�วเท�านั้น วัสดุแข็งทำให�บาดเจ็บเวลาเกิด

อุบัติเหตุ

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

WAC0403X
แบบ A

WAC0697X
แบบ B

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

JVR0589X

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

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�ที่วางขวดวางวัตถุอื่น ๆ ที่อาจกระเด็น

ออกมา และทำให�ผู� โดยสารบาดเจ็บได� เม่ือ
เบรกรถอย�างกะทันหันหรือเกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามวางภาชนะใส�ของเหลวท่ีไม�มีฝาป�ดในที่
วางขวดน้ำ
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เบาะนั่งด�านหน�าและเบาะนั่งแถวสอง :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVI1241X

ที่วางขวดน้ำเบาะน่ังด�านหน�าและเบาะนั่งแถวสองอยู�ที่
ประตู
เบาะนั่งแถวสาม :

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

JVI1829X

ที่วางขวดน้ำอยู�ที่ด�านซ�ายและด�านขวาของเบาะนั่งแถว
สาม

แร็คหลังคา
PD23A1-A254913F-D72A-475B-BC9B-87AC5AA250F7

JVI1575X

ห�ามบรรทุกน้ำหนักท่ีรางหลังคาด�านข�างโดยตรง
ต�องติดตั้งคานขวางก�อนบรรทุกน้ำหนัก/ของบรรทุก/
สัมภาระบนหลังคาของรถยนต� คานขวางแท�ของ
นิสสันมีจำหน�ายที่ผู�จำหน�ายนิสสัน กรุณาติดต�อผู�
จำหน�ายนิสสันสำหรับข�อมูลเพิ่มเติม
ความสามารถในการรับน้ำหนักของรางหลังคาด�าน
ข�างไม� เกิน 55 กก. (121 ปอนด�) อย�างไรก็ตาม
ห�ามให�เกินความสามารถในการรับน้ำหนักของคาน
ขวาง

คำเตือน:
. ติดตั้งคานขวางเข�ากับรางหลังคาด�านข�าง

ก�อนบรรทุกน้ำหนักทุกชนิดเสมอ การบรรทุก
น้ำหนักบนรางหลังคาด�านข�างหรือบนหลังคา
รถยนต�โดยตรง อาจทำให�รถยนต�เสียหายได�

. ขับรถด�วยความระมัดระวังเป�นพิเศษเม่ือรถ
บรรทุกสัมภาระจนเต็มหรือใกล�เคียงปริมาณ
ความจุ โดยเฉพาะเมื่อสัมภาระจำนวนมากอยู�
บนแร็คหลังคา

. การบรรทุกของหนักบนแร็คหลังคาจะส�งผล
ต�อการทรงตัวของรถและการใช�งานระหว�าง
เปลี่ยนช�องทางเดินรถอย�างกะทันหันหรือ
ผิดปกติ

. ควรกระจายน้ำหนักบรรทุกบนแร็คหลังคาให�
เท�า ๆ กัน

. ห�ามบรรทุกสัมภาระบนแร็คหลังคาเกินอัตรา
การรับน้ำหนักสูงสุด

. มัดสัมภาระทุกชิ้นให�แน�นหนาด�วยเชือกหรือ
สายยึด เพื่อป�องกันการเลื่อนหรือเคลื่อนที่ ใน
ระหว�างการหยุดรถอย�างกะทันหันหรือการชน
ผู�โดยสารอาจได�รับบาดเจ็บจากสัมภาระท่ีไม�
ได�จัดเก็บอย�างเรียบร�อยและแน�นหนา

แผงหน�าป�ดและระบบควบคุม 2-53
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ขอเกี่ยวสัมภาระ
GUID-5371DE93-9AA3-4DB6-B44A-78282682317A

JVI1830X

ขอเกี่ยวติดตั้งอยู�ที่บริเวณที่เก็บสัมภาระ

ข�อควรระวัง:
. ให�แน�ใจว�ายึดสัมภาระไว�แน�นหนาแล�ว ใช�เชือก

หรือขอเกี่ยวที่เหมาะสม
. สัมภาระท่ีไม�ได�ยึดไว�อาจทำให�เกิดอันตรายใน

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือหยุดรถกะทันหัน
. ห�ามแขวนสัมภาระท่ีน้ำหนักมากกว�า 3 กก.

(7 ปอนด�) หรือ 10 กก. (22 ปอนด�)
ที่ตะขอข�างเดียว

กล�องเก็บของที่พื้นห�องเก็บสัมภาระ (ถ�ามี
ติดตั้ง)

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

JVI1831X

เพื่อใช�งานกล�องเก็บของที่พื้นห�องเก็บสัมภาระ ให�ดึง
แผ�นกระดาน ออก (ถ�ามีติดตั้ง)

ที่ใส�การ�ด (ถ�ามีติดตั้ง)
PD23A1-32AFDC78-240B-4C55-9EE0-CB43786EDE9F

JVI1240X

สอดการ�ดเข�าในที่ใส�การ�ด

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

SIC2872

1. ให�เป�ดแผ�นบังแดดออกมา เพื่อบังแดดจาก
ด�านหน�า

2. ให�ถอดแผ�นบังแดดออกจากแท�นยึดตรงกลาง
แล�วเลื่อนไปไว�ด�านข�าง เพ่ือบังแดดจากด�าน
ข�าง

แผ�นบังแดด
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PD23A1-FA9338D7-11A2-43A6-8438-0B351CFC6054

ข�อควรระวัง:
. ป�ดไฟเมื่อออกจากรถ
. ห�ามเป�ดไฟทิ้งไว�เป�นเวลานานเมื่อเครื่องยนต�

ไม� ได�ทำงาน เน่ืองจากอาจทำให�แบตเตอร่ี
หมด

สวิตช�ไฟส�องสว�างภายใน
PD23A1-98E7A242-41BF-4789-A1EC-E6A77067A5B5

JVI0626X

สวิตช� ON
GUID-775DDD43-6DCE-45DC-9356-980249600CEB

เมื่อกดสวิตช� ON ไฟอ�านแผนที่และไฟอ�านหนังสือ
ด�านหลังจะสว�างขึ้น

สวิตช� DOOR OFF
GUID-9C6333B6-D61D-4ACE-86B7-7184BD473A55

เมื่อไม�ได�กดสวิตช� ไฟอ�านแผนที่และไฟอ�านหนังสือ
ด�านหลังจะสว�างขึ้นเป�นระยะเวลานานภายใต�สภาวะดัง
ต�อไปนี้:
. เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF”

.  เมือ่ปลดลอ็กประตโูดยการกดปุ�ม
“UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะหรือสวิตช�
คำสั่งที่มือจับประตูโดยที่สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
อยู�ในตำแหน�ง “LOCK”

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดแล�วป�ดโดยท่ีสวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF”

. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดอยู�โดยที่สวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”
— ไฟจะยังสว�างในขณะที่ประตูเป�ดอยู� เม่ือป�ด

ประตู ไฟจะดับลง
เมื่อกดสวิตช� ไฟอ�านแผนที่และไฟอ�านหนังสือด�าน
หลังจะไม�สว�างขึ้นภายใต�สภาวะข�างต�น

ไฟคอนโซล
PD23A1-BE418176-8CF4-429E-996B-B8C81B5AA92C

JVI0627X

ไฟคอนโซลจะสว�างขึ้นเมื่อไฟหรี่หรือไฟหน�าสว�าง

ไฟอ�านแผนที่
PD23A1-9A3E5C9F-5F2F-4425-8052-22F0EA398925

JVI0628X

กดปุ�มดังที่แสดงในภาพเพื่อเป�ดหรือป�ดไฟ

ไฟอ�านแผนที่ด�านหลัง
PD23A1-BDBEDFC0-D9C6-412F-B54E-4DD962C48041

JVI1806X

กดปุ�มดังที่แสดงในภาพเพื่อเป�ดหรือป�ดไฟ
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ไฟกระจกแต�งหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
PD23A1-F71B392F-DC48-4C8A-9B29-81919B81501C

SIC3869

เพ่ือเป�ดกระจกแต�งหน�า ให�ดึงแผ�นบังแดดลงมา แล�ว
เป�ดฝาป�ดกระจกขึ้น
ไฟกระจกแต�งหน�าจะสว�างขึ้นเมื่อเป�ดฝาป�ดกระจกแต�ง
หน�า เมื่อป�ดฝา ไฟจะดับลง

ไฟส�องสว�างห�องเก็บสัมภาระ
GUID-129D93D3-196C-442B-96B9-BFD4E8FD143B

JVI1806X

กดปุ�มดังที่แสดงในภาพเพื่อเป�ดหรือป�ดไฟ

ไฟส�องสว�างห�องเก็บสัมภาระจะสว�างขึ้นเมื่อประตูท�าย
เป�ดอยู� เมื่อป�ดประตูท�าย ไฟจะดับลง

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

ไฟจะป�ดหลังจากเป�ดไฟทิ้งไว�ครู�หนึ่งเพื่อป�องกันไฟ
แบตเตอรี่หมด

Condition: 'Except for China'/



(117,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

3 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

กุญแจ ..................................................................................... 3-2
กุญแจอัจฉริยะ ................................................................. 3-2

ประตู ....................................................................................... 3-3
การล็อกด�วยกุญแจ ........................................................... 3-4
การล็อกด�วยปุ�มล็อกด�านใน ................................................ 3-4
การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ..................................... 3-4
กลไกล็อกประตูตามความเร็วรถยนต� ................................... 3-5
กลไกปลดล็อกประตูอัตโนมัติ ............................................... 3-5
กลไกปลดล็อกประตูโดยการตรวจจับแรงกระแทก ............... 3-5
ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูท�าย ............................................. 3-5

ระบบกุญแจอัจฉริยะ ................................................................ 3-6
ระยะการทำงานของกุญแจอัจฉริยะ .................................... 3-7
การใช�งานระบบกุญแจอัจฉริยะ ........................................... 3-7
ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ ................................................... 3-9
ไฟเตือนและเสียงเตือน ......................................................... 3-9
วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น ..................................................... 3-11
การใช�งานระบบกุญแจรีโมท ............................................. 3-13
การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและแตร ........................... 3-13

ระบบกันขโมย ......................................................................... 3-15
ระบบเตือนกันขโมย (ถ�ามีติดตั้ง) ...................................... 3-15
ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS)
(ถ�ามีติดตั้ง) ..................................................................... 3-16

ฝากระโปรงหน�า .................................................................... 3-17
การเป�ดฝากระโปรงหน�า ................................................. 3-17
การป�ดฝากระโปรงหน�า .................................................. 3-17

ประตูท�าย .............................................................................. 3-18
การเป�ดประตูท�าย ........................................................... 3-18
การป�ดประตูท�าย ............................................................ 3-19
คันปลดล็อกประตูท�าย ..................................................... 3-19

ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ................................................. 3-19
การเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง .............................. 3-20
ฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง .......................................... 3-20

พวงมาลัย ............................................................................. 3-20
การปรับพวงมาลัย ......................................................... 3-20

กระจกต�าง ๆ ....................................................................... 3-21
กระจกมองหลัง .............................................................. 3-21
กระจกมองข�าง .............................................................. 3-26
กระจกแต�งหน�า (ถ�ามีติดตั้ง) ......................................... 3-27

เบรกจอด .............................................................................. 3-28
แบบก�าน ......................................................................... 3-28
แบบสวิตช� (รุ�นที่มีระบบเบรกจอดไฟฟ�า) ......................... 3-28

Condition: 'Except for China'/



(118,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

3-2 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

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

แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจจะมีมาพร�อมกับตัวกุญแจ
บันทึกหมายเลขกุญแจบนแผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ/
แท็กเหล็ก และเก็บไว�ในที่ที่ปลอดภัย (เช�น กระเป�าเงิน)
ห�ามเก็บไว�ในรถยนต� นิสสันไม�ได�บันทึกหมายเลขกุญแจ
ใด ๆ ไว� ดังนั้นการเก็บรักษาแผ�นป�ายหมายเลข
กุญแจประจำรถจึงเป�นสิ่งสำคัญมาก
ถ�ากุญแจทั้งหมดหายและไม�มีกุญแจเดิม จำเป�นต�องใช�
หมายเลขกุญแจเพื่อทำกุญแจใหม� ถ�ายังมีกุญแจบาง
อันอยู� สามารถทำกุญแจใหม�ได�โดยศูนย�บริการนิสสัน

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

SPA2502

1. กุญแจอัจฉริยะ (2)
2. กุญแจธรรมดา (ภายในกุญแจอัจฉริยะ) (2)
3. แผ�นป�ายหมายเลขกุญแจ (1)

คำเตือน:
. กุญแจอัจฉริยะสามารถส�งคลื่นวิทยุที่อาจส�ง

ผลต�ออุปกรณ�ไฟฟ�าทางการแพทย�
. หากท�านใช�เครื่องกระตุ�นหัวใจ ท�านควรติดต�อ

สอบถามผู�ผลิตอุปกรณ�ไฟฟ�าที่ใช�ในการแพทย�
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยสัญญาณ
กุญแจอัจฉริยะ

รถยนต�นิสสัน TERRA จะสามารถใช�งานได�เฉพาะ
กุญแจอัจฉริยะที่มีการลงทะเบียนไว� ในระบบกุญแจ
อัจฉริยะของรถ และระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน
(NATS*) เท�านั้น รถยนต�หนึ่งคันสามารถลงทะเบียน
และใช�งานกับกุญแจอัจฉริยะได�สูงสุดถึง 4 ชุด ซ่ึง
ต�องมีการลงทะเบียนกุญแจใหม�โดยศูนย�บริการนิสสัน
ก�อนนำไปใช�กับระบบกุญแจอัจฉริยะของรถ และระบบ
ป�องกันการขโมยในรถ เน่ืองจาก ข้ันตอนการลง
ทะเบียนจำเป�นต�องลบหน�วยความจำทั้งหมดในระบบ
กุญแจอัจฉริยะ เมื่อต�องลงทะเบียนกุญแจชุดใหม�ต�อง
นำกุญแจอัจฉริยะทุกชุดที่มีไปยังศูนย�บริการนิสสัน
*: ระบบป�องกันการสตาร�ท

ข�อควรระวัง:
. ให�แน�ใจว�าพกกุญแจอัจฉริยะไว�กับตัว ห�ามทิ้ง

กุญแจอัจฉริยะไว�ในรถยนต�

. ตรวจดูให�แน�ใจว�าได�นำกุญแจอัจฉริยะไว�กับ
ตัวในขณะขับข่ีกุญแจอัจฉริยะเป�นอุปกรณ�ที่
ละเอียดอ�อนและ ติดตั้ง ตัวส�ง สัญญาณไว�
ภายในเพื่อไม�ให�เสียหายให�ระวังสิ่งต�อไปนี้
— แม�กุญแจอัจฉริยะจะเป�นอุปกรณ�กันน้ำ

แต�การเป�ยกน้ำอาจทำให�เกิดความ
เสียหายได� ดัง น้ันถ�ากุญแจอัจฉริยะ
เป�ยกน้ำให�เช็ดให�แห�งสนิททันที

— ห�ามงอ ทำตก หรือ นำไปเคาะกับวัตถุ
อื่น

— หากอุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว�า
-108C (148F) แบตเตอรี่ของกุญแจ
อัจฉริยะอาจทำงานไม�ปกติ

— ห�าม วาง ก ุญแจ อัจฉริยะ ไว� ใน ที่ ท่ี มี
อุณหภูมิสูงกว�า 608C (1408F) เป�น
เวลานาน

— ห�ามเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงกุญแจ
อัจฉริยะ

— ห�ามใช�พวงกุญแจแม�เหล็ก
— ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�อุปกรณ�ที่

สร�างคลื่นแม�เหล็กไฟฟ�า เช�น โทรทัศน�
อ ุ ปกรณ� เครื่ อง เ สียง และ เครื่ อง
คอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล

— ห�ามให�กุญแจอัจฉริยะสัมผัสกับน้ำหรือ

กุญแจ
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น้ำเค็ม และห�ามนำไปล�างในเครื่องซักผ�า
เพราะจะส�งผลต�อการทำงานของระบบ

. ถ�ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย
นิส สัน แนะนำ ให� ลบ รหัส ID ของ กุญแจ
อัจฉริยะชุดนั้นออกทั้งหมด เพื่อป�องกันไม�ให�
กุญแจอัจฉริยะที่ไม�ได�รับอนุญาตนั้นสามารถ
ปลดล็อกรถยนต�ได�สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการลบกรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

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

SPA2033

เพื่อดึงกุญแจธรรมดาออกมา ปลดปุ�มล็อกที่ด�านหลัง
กุญแจอัจฉริยะ
เพื่อประกอบกุญแจธรรมดา ให�เสียบเข�าไปในกุญแจ
อัจฉริยะให�แน�น จนกว�าปุ�มล็อกจะกลับมาอยู�ที่ตำแหน�ง
ล็อก
ใช�กุญแจธรรมดาเพื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู (โปรดดู

ที่ “ประตู” (หน�า 3-3))
PD23A1-31D89129-E8CB-49D1-AFC6-56EC9681D9FC

คำเตือน:
. สังเกตบริเวณรอบรถ ก�อนเป�ดประตู เสมอ

เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุในเส�นทางจราจร
. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดการ

บาดเจ็บหรือถึงแก�ชีวิตจากการที่รถยนต�และ/
หรือระบบทำงานโดยไม�ตั้งใจ รวมทั้งการถูก
กระจกหน�าต�างหนีบหรือการล็อกประตูโดยไม�
ตั้งใจ ไม�ควรปล�อยให�เด็ก หรือบุคคลที่จำเป�น
ต�องมีผู�ดูแล หรือสัตว�เลี้ยงให�อยู�ในรถเพียง
ลำพัง เพราะอาจเป�นสาเหตุให�เกิดอุบัติเหตุ
จากการทำงานของรถยนต�โดยไม�ได�ตั้งใจอัน
เป�นผลให�ทั้งตนเองหรือผู� อ่ืนได�รับบาดเจ็บ
และ ในวัน ท่ีมี อากาศร�อนหรือแสงแดดจัด
อุณหภูมิภายในรถที่ป�ดจะสูงขึ้นอย�างรวดเร็ว
ซึ่งอาจเกิดอันตรายร�ายแรงต�อมนุษย�หรือ
สัตว�ได�

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-3

ประตู
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3-4 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

การล็อกด�วยกุญแจ
PD23A1-8B237026-903C-4D03-957E-B72E3EA5A527

SPA2457

สำหรับการล็อกประตูด�านคนขับ ให�เสียบกุญแจลงใน
ช�องเสียบกุญแจ แล�วหมุนกุญแจไปทางด�านหน�ารถ

ประตูทุกบานรวมถึงประตูท�ายจะล็อก
สำหรับการปลดล็อกประตู ให�เสียบกุญแจลงในช�อง
เสียบกุญแจ แล�วหมุนกุญแจไปทางด�านหลังรถ
ประตูทุกบานรวมถึงประตูท�ายจะปลดล็อก

การล็อกด�วยปุ�มล็อกด�านใน
PD23A1-400056F2-0846-4545-85D1-1C86A35F664C

JVP0057X

ข�อควรระวัง:
เมื่อล็อกประตูโดยใช�ปุ�มล็อกด�านใน ให�แน�ใจว�าไม�ได�
ลืมกุญแจไว�ในรถ

สำหรับการล็อกประตูหน�า ให�กดปุ�มล็อกด�านในไปยัง
ตำแหน�งล็อก จากนั้นให�ป�ดประตู ขณะที่ดึงมือจับ
ประตูด�านนอกไว�
สำหรับการล็อกประตูหลัง ให�ดันปุ�มล็อกด�านในไปยัง
ตำแหน�งล็อก จากนั้นให�ป�ดประตู
สำหรับการปลดล็อก ให�ดึงปุ�มล็อกด�านในไปยัง
ตำแหน�งปลดล็อก
เมื่อประตูด�านคนขับล็อก ไม�จำเป�นต�องใช�งานปุ�มล็อก
ด�านใน ให�ดึงมือจับประตูด�านในเพ่ือเป�ดประตูด�านคน
ขับ (ถ�ามีติดตั้ง)

การล็อกด�วยสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า
PD23A1-C1BC5CD1-4D66-45B1-AC0C-C52510A64912

SPA2803

เมื่อใช�งานสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า (อยู�ตรงประตูด�านคน
ขับ) จะล็อกและปลดล็อกประตูทุกบาน
สำหรับการล็อกประตู ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าไป
ยังตำแหน�งล็อก ในขณะที่ประตูด�านคนขับเป�ดอยู�
จากน้ันป�ดประตูในขณะที่ดึงมือจับประตูด�านนอกไว�
ประตูทุกบานจะล็อก

ข�อควรระวัง:
. เม่ือล็อกประตูโดยใช�สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า ให�

แน�ใจว�าไม�ได�ทิ้งกุญแจไว�ในรถ
. เมื่อกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง) ถูกท้ิงไว�ใน

รถยนต� พยายามล็อกประตูโดยใช�สวิตช�ล็อก
ประตูไฟฟ�าหลังจากออกจากรถยนต� ประตูทุก
บานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากที่ป�ด
ประตู
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สำหรับการปลดล็อก ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าไปยัง
ตำแหน�งปลดล็อก

กลไกล็อกประตูตามความเร็วรถยนต�
GUID-67F35053-D7BD-4DA6-AB0D-17F1F5A8E2F7

ประตูทุกบานจะล็อกอัตโนมัติ เมื่อความเร็วรถยนต�ถึง
10 กม./ชม. (6 ไมล�/ชม.) เมื่อประตูถูกปลดล็อกขณะ
ขับขี่ กลไกล็อกประตูตามความเร็วรถยนต�จะไม�ทำงาน
ซ้ำ เว�นแต�จะมีการทำงานอย�างใดอย�างหนึ่งต�อไปนี้
. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง
. ให� สวิตช� สตาร�ท เครื่องยนต� อย ู� ใน ตำแหน�ง

“LOCK”

การใช�งานหรือยกเลิกการใช�งานกลไกล็อกประตู
ตามความเร็วรถยนต� (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-977CFFAB-1385-48B5-AF5E-7FBEFEE88C35

เพ่ือใช�งานหรือยกเลิกการใช�งานกลไกล็อกประตูตาม
ความเร็วรถยนต� ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต�อไปนี้
1. ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”
2. ภายใน 20 วินาที ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า

ค�างไว�ที่ตำแหน�ง “LOCK” เป�นเวลา 5 วินาที
3. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบดังต�อไปนี้ ถ�าเปลี่ยน

การทำงานได�สำเร็จ:
. สองครั้ง - ทำงาน
. หนึ่งครั้ง - ไม�ทำงาน

กลไกปลดล็อกประตูอัตโนมัติ
GUID-94ACE656-BB34-479B-B387-E4164BA002BB

ประตูทุกบานจะปลดล็อกอัตโนมัติ เม่ือสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�เปลี่ยนจากตำแหน�ง “ON” ไปยัง “OFF”

การใช�งานหรือยกเลิกการใช�งานกลไกปลดล็อก
ประตูอัตโนมัติ (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-ED855D36-5600-4C3E-8DE3-5C7E41ABD0ED

เพื่อใช�งานหรือยกเลิกการใช�งานกลไกปลดล็อกประตู
อัตโนมัติ ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต�อไปนี้
1. ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON”
2. ภายใน 20 วินาที ให�กดสวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า

ค�าง ไว� ที่ ตำแหน�ง “UNLOCK” เป�น เวลา 5
วินาที

3. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบดังต�อไปนี้ ถ�าเปลี่ยน
การทำงานได�สำเร็จ:

. สองครั้ง - ทำงาน

. หนึ่งครั้ง - ไม�ทำงาน

กลไกปลดล็อกประตูโดยการตรวจจับแรง
กระแทก

GUID-ACF7997B-59C7-4951-A5B2-090600C79C64

ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อเซ็นเซอร�รับ
แรงกระแทกตรวจพบแรงกระแทก ขณะที่ สวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”

ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูท�าย
PD23A1-4B3CD9E9-F4E3-43CB-B0BE-19EF1A341CCC

JVP0279X

ล็อกป�องกันเด็กเป�ดประตูท�ายช�วยป�องกันการเป�ดประตู
ท�ายโดยไม�เจตนา โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็กอยู�ในรถ
เมื่อปุ�มล็อกอยู�ในตำแหน�งล็อก ล็อกป�องกันเด็กเป�ด
ประตูท�ายจะทำงาน และประตูท�ายจะสามารถเป�ดได�
จากมือจับประตูด�านนอกเท�านั้น
สำหรับการปลดล็อก ให�เลื่อนปุ�มล็อกไปที่ตำแหน�ง
ปลดล็อก

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-5
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3-6 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

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

คำเตือน:
. คล่ืนวิทยุสามารถส�งผลกระทบต�ออุปกรณ�

ไฟฟ�าทางการแพทย� ผู�ที่ใช�เครื่องกระตุ�นการ
ทำงานของหัวใจควรสอบถามผู�ผลิตอุปกรณ�
ไฟฟ�าทางการแพทย�ที่ใช�ถึงผลกระทบอาจ
เกิดขึ้นได�ก�อนการใช�งาน

. กุญแจอัจฉริยะจะส�งคลื่นวิทยุออก เมื่อกดปุ�ม
คลื่นวิทยุอาจมีผลต�อระบบการนำทางและการ
สื่อสารของเครื่องบิน ห�ามใช�กุญแจอัจฉริยะ
ขณะอยู�บนเครื่องบิน ให�แน�ใจว�าปุ�มไม�ถูกกด
โดยไม� ได�ตั้งใจเมื่อ เก็บกุญแจไว�ขณะอยู�บน
เครื่องบิน

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถล็อกประตูทุกบานรวมถึง
ประตูท�ายด�วยฟ�งก�ชันรีโมทคอนโทรล หรือด�วยการ
กดสวิตช�คำสั่งบนรถยนต�โดยไม�ต�องหยิบกุญแจออก
มาจากกระเป�า สภาพแวดล�อมและ/หรือสภาพในการ
ใช�งานอาจจะมีผลกระทบต�อการทำงานของระบบ
กุญแจอัจฉริยะ
ให�แน�ใจว�าอ�านข�อต�อไปนี้ก�อนใช�ระบบกุญแจอัจฉริยะ

ข�อควรระวัง:
. ตรวจสอบให�แน�ใจว�ามีกุญแจอัจฉริยะติดตัว

เมื่อใช�รถ

. ห�ามท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถเม่ือต�องออก
ห�างจากตัวรถ

ก ุญแจ อัจฉริยะ มี การ ส่ือสาร กับ รถ ตลอด เวลา
เน่ืองจากได�รับคล่ืนวิทยุอ�อน ๆ ที่ส�งออกจากกุญแจ
อัจฉริยะดังนั้นสภาพแวดล�อมอาจรบกวนการทำงาน
ของกุญแจอัจฉริยะหากมีการใช�งานภายใต�
สภาวการณ�ต�อไปนี้
. เมื่อใช�งานใกล�สถานที่ที่มีการส�งคลื่นวิทยุแรง เช�น

เสาส�งคลื่นโทรทัศน� สถานีไฟฟ�า และสถานีวิทยุ
. เมื่อมีการใช�อุปกรณ�ไร�สาย เช�น โทรศัพท�มือถือ

เครื่องรับส�งวิทยุ และวิทยุ CB
. เมื่อกุญแจอัจฉริยะสัมผัสหรือถูกหุ�มด�วยวัสดุที่เป�น

โลหะ
. เมื่อมีการใช�รีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุชนิดใด ๆ

ในบริเวณใกล�เคียง
. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะอยู�ใกล�เครื่องใช�ไฟฟ�า เช�น

เครื่องคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล
หากเกิดกรณีดังกล�าวขึ้น ให�แก�ไขสภาพการใช�งาน
ก�อนใช�กุญแจอัจฉริยะ หรือใช�กุญแจธรรมดาแทน
แม�อายุการใช�งานของแบตเตอรี่จะขึ้นอยู�กับสภาพการ
ใช�งานแต�โดยประมาณการแล�วอายุการใช�งานของ
แบตเตอรี่จะอยู�ที่ 2 ป� ถ�าแบตเตอรี่หมดให�ทำการ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม�
สำหรับข�อมูลที่ เกี่ยวข�องกับการ เปลี่ยนแบตเตอรี่

โปรดดูที่ “แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-20)
เน่ืองจากกุญแจอัจฉริยะจะรับคลื่นวิทยุอยู�ตลอดเวลา
ถ�าทิ้งกุญแจไว� ใกล�อุปกรณ�ที่ส�งคลื่นวิทยุแรง เช�น
สัญญาณจากโทรทัศน� และเคร่ืองคอมพิวเตอร�ส�วน
บุคคล จะส�งผลให�อายุการใช�งานของแบตเตอรี่สั้นลง
เนื่องจากพวงมาลัยจะล็อกด�วยไฟฟ�า จะไม�สามารถ
ปลดล็อกพวงมาลัยเมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่
ตำแหน�ง “LOCK” ได� ถ�าแบตเตอร่ีของรถยนต�หมด
ให�ตรวจสอบให�ดีว�าแบตเตอรี่รถยนต�ยังมีประจุไฟเหลือ
อยู�
รถยนต�หนึ่งคันสามารถลงทะเบียนและใช�งานกับกุญแจ
อัจฉริยะได�สูงสุดถึง 4 ชุด สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับ
การซื้อและใช�งานกุญแจอัจฉริยะเพิ่มเติม กรุณาติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสัน

ข�อควรระวัง:
. ห�ามมิให�กุญแจอัจฉริยะสัมผัสโดนน้ำหรือน้ำ

เค็ม เนื่องจากกุญแจมีส�วนประกอบทางไฟฟ�า
เพราะจะส�งผลต�อการทำงานของระบบ

. ห�ามทำกุญแจอัจฉริยะหล�นลงพื้น

. ห�ามกระแทกกุญแจอัจฉริยะกับวัตถุอื่นอย�าง
รุนแรง

. ห�ามเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงกุญแจอัจฉริยะ

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
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. กุญแจอัจฉริยะอาจเสียหายได�เมื่อเป�ยก ถ�า
กุญแจอัจฉริยะเป�ยกให�เช็ดให�แห�งสนิททันที

. หาก อ ุณหภ ูมิ ภายนอก ต่ำ กว�า −108C
(148F) แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะอาจ
ทำงานไม�ปกติ

. ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะไว�ในที่ที่มีอุณหภูมิ
สูงกว�า 608C (1408F) เป�นเวลานาน

. ห�ามใส�กุญแจอัจฉริยะในพวงกุญแจที่มีแม�
เหล็ก

. ห�ามวางกุญแจอัจฉริยะไว�ใกล�อุปกรณ�ที่สร�าง
คล่ืนแม�เหล็กไฟฟ�า เช�น โทรทัศน� อุปกรณ�
เคร่ืองเสียง เคร่ืองคอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล
โทรศัพท�มือถือ หรืออุปกรณ�ชาร�จแบบไร�สาย

ถ�ากุญแจอัจฉริยะสูญหายหรือถูกขโมย นิสสันแนะนำ
ให�ลบรหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะน้ันออกจากระบบ
ของรถ เพื่อป�องกันการใช�กุญแจอัจฉริยะกับรถโดยไม�
ได�รับอนุญาต สำหรับข�อมูลเก่ียวกับขั้นตอนการลบ
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
สามารถเลือกไม� ใช�งานกุญแจอัจฉริยะ ได� สำหรับ
ข�อมูลเกี่ยวกับการไม�ใช�งานกุญแจอัจฉริยะ กรุณา
ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

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

SPA2074

ฟ�งก�ชันต�าง ๆ ของกุญแจอัจฉริยะจะสามารถใช�งาน
ได�ต�อเม่ือกุญแจอัจฉริยะอยู�ภายในระยะการทำงานที่
กำหนดจากสวิตช�คำสั่งเท�านั้น
เมื่อ แบตเตอร่ี ของ ก ุญแจ อัจฉริยะ ไฟ หมด หรือ มี
คลื่นวิทยุที่แรงใกล�บริเวณที่ใช�งาน ระยะการทำงาน
ของระบบกุญแจอัจฉริยะจะแคบลง และอาจไม�ทำงาน
ตามปกติ
ระยะการทำงานอยู�ภายใน 80 ซม. (31.50 นิ้ว)
จากสวิตช�คำสั่งแต�ละตัว
ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ใกล�กระจกหรือมือจับประตูมาก
เกินไป สวิตช�คำสั่งอาจจะไม�ทำงาน
เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู�ในระยะการทำงาน คนที่ไม�มี
กุญแจอัจฉริยะติดตัวก็สามารถกดสวิตช�คำส่ังเพื่อ
ล็อก/ปลดล็อกประตูได�

การใช�งานระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-090D67B5-5C36-4958-817D-467781DAF44F

SPA2408

สวิตช�คำสั่งจะไม�ทำงานภายใต�สภาวะต�อไปนี้:
. เมื่อมีกุญแจอัจฉริยะอีกอันอยู�ภายในรถยนต�
. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในระยะการทำงาน
. เมื่อประตูบานใดบานหนึ่งเป�ดอยู�หรือป�ดไม�แน�น
. เมื่อแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
. เมื่อ สวิตช� สตาร�ท เครื่องยนต� อย ู� ใน ตำแหน�ง

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-7
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3-8 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

“ACC” หรือ “ON”
ระบบกุญแจอัจฉริยะ (การเป�ด/ป�ดประตูด�วยสวิตช�
คำ ส่ัง ท่ีมือ จับประตู) สามารถตั้ง ให� ไม� ทำงาน ได�
(โปรดดูที่ “Settings (การตั้งค�า)” (หน�า 2-20))

SPA2407

. ห�ามกดสวิตช�คำส่ังที่มือจับประตู เม่ือถือกุญแจ
อัจฉริยะไว�ในมือดังภาพ เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู�
ใกล�มือจับประตูมากเกินไป ระบบกุญแจอัจฉริยะจะ
ตรวจจับว�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ภายนอกรถยนต�ได�
ยากขึ้น

. หลังจากล็อกประตูโดยใช�สวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู
ให�แน�ใจว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�วโดยลองดึงมือจับ
ประตู

. เมื่อล็อกประตูโดยใช�สวิตช�คำส่ังที่มือจับประตู ให�
แน�ใจว�ามีกุญแจอัจฉริยะอยู�กับ ตัวก�อนใช�งาน
สวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู เพื่อป�องกันการทิ้ง
กุญแจอัจฉริยะไว�ในรถยนต�

. สวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูจะทำงานเฉพาะเมื่อระบบ
กุญแจอัจฉริยะตรวจพบกุญอัจฉริยะ

. ห�ามดึงมือจับประตูก�อนกดสวิตช�คำส่ังที่มือจับ
ประตู ประตูจะปลดล็อก แต�จะไม�เป�ด ปล�อยมือจับ
ประตูครั้งหนึ่งก�อน แล�วดึงอีกครั้งเพื่อเป�ดประตู

SPA2710

SPA2545

เมื่อพกกุญแจอัจฉริยะไว�กับตัว ท�านสามารถล็อกหรือ
ปลดล็อกประตูทุกบานได�โดยการกดสวิตช�คำสั่งที่มือ
จับประตู (ประตูด�านคนขับหรือด�านผู�โดยสาร
ด�านหน�า) หรือสวิตช�คำสั่งที่ประตูท�าย ภายใน

ระยะการทำงาน
เมื่อ ล็อกหรือปลดล็อกประตูหรือเป�ดประตูท�าย ไฟ
กะพริบฉุกเฉินจะกะพริบ และเสียงเตือนภายนอกจะดัง
ข้ึนเพ่ือเป�นการยืนยัน สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่
“การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและแตร” (หน�า 3-
13)

ฟ�งก�ชันไฟสว�างเมื่อเข�าในรถและออกจากรถ
GUID-5B7D808A-F3B3-43AD-8A5F-1F1C6BC842A4

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู ไฟหรี่ ไฟท�าย และไฟส�อง
ป�ายทะเบียนจะสว�างขึ้นชั่วระยะเวลาหนึ่ง

การล็อกประตู
GUID-0585D1D2-94DD-4821-B668-85476915C5CE

1. กดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปที่ตำแหน�ง “OFF”
2. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย
3. ป�ดประตูทุกบาน
4. กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู (ประตูด�านคนขับ

หรือผู�โดยสารด�านหน�า) หรือ กดสวิตช�คำส่ังที่
ประตูท�าย

5. ประตูทุกบานจะล็อก
6. ลองดึงมือจับประตูเพ่ือยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�น

แล�ว
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การป�องกันการล็อก :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะมีการป�องกันการล็อก เพ่ือ
ป�องกันการล็อกประตูเมื่อท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถ
โดยไม�ตั้งใจ
. เม่ือทิ้งกุญแจอัจฉริยะเอาไว�ในรถยนต� ขณะที่เป�ด

ประตูด�านคนขับ และพยายามล็อกประตูโดยใช�
สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�า หลังจากออกจากรถยนต�
ประตูทุกบานจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติหลังจาก
สวิตช�ล็อกประตูไฟฟ�าทำงาน

ข�อควรระวัง:
การป�องกันการล็อกจะไม�ทำงานภายใต�สภาวะ
ต�อไปนี้:
. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�บนแผงหน�าป�ด
. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในกล�องเก็บของ
. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ภายในช�องเก็บของที่

ประตู
. เมื่อวางกุญแจอัจฉริยะไว�ข�างในหรือใกล�วัตถุที่

เป�นโลหะ
การป�องกัน การล็อก อาจทำงาน เม่ือ ก ุญแจ
อัจฉริยะอยู�ภายนอกรถยนต�แต�อยู�ใกล�กับตัวรถ
มากเกินไป

การปลดล็อกประตู
GUID-41D1264F-3D48-4A20-93EA-68F6FB8CE9B1

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย
2. กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตู หรือกดสวิตช�

คำสั่งที่ประตูท�าย
3. ประตูทุกบานจะปลดล็อก
ถ�าดึงมือจับประตูในขณะที่ปลดล็อกประตู ประตูอาจจะ
ไม�ปลดล็อก ให�ปล�อยมือจับประตูกลับเข�าที่ ประตูจะ
ปลดล็อกได� ถ�าประตูไม�ปลดล็อกหลังจากปล�อยมือจับ
ประตู ให�กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูเพื่อปลดล็อก
ประตู
การล็อกอีกครั้งโดยอัตโนมัติ :

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

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะทำ
อย�างหนึ่งอย�างใดต�อไปนี้ภายใน 30 วินาที หลังจาก
กดสวิตช�คำสั่งปลดล็อกเมื่อประตูล็อกอยู�
. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง
. กดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
ถ�าระหว�างช�วงเวลาที่กำหนด เมื่อกดปุ�ม “UNLOCK”

บนกุญแจอัจฉริยะ ประตูทุกบานจะล็อกโดย
อัตโนมัติหลังช�วงเวลาที่กำหนดต�อมา

การเป�ดประตูท�าย
GUID-3DAB1324-4117-44B2-B47C-C81B887E7957

1. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย
2. กดสวิตช�เป�ดประตูท�าย
3. ประตูท�ายจะปลดล็อกและเป�ด (ประตูอื่นทุกบานจะ

ปลดล็อก)

ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่
GUID-1DD3EA15-7EDC-4776-8084-CBD01D7D4450

เมื่อเป�นไปตามสภาวะทั้งหมดต�อไปน้ีเป�นระยะเวลาหนึ่ง
ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่จะตัดการจ�ายไฟเพื่อป�องกัน
แบตเตอรี่ไฟหมด
. สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู� ในตำแหน�ง “ACC”

หรือ “ON” และ
. ประตูทุกบานป�ดและ
. คันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “P” (จอด)

ไฟเตือนและเสียงเตือน
GUID-A2F06DAE-6F5E-4B74-A6D5-EC6F6C7C5FA8

ระบบกุญแจอัจฉริยะมีการทำงานที่ได�รับการออกแบบ
มาเพื่อลดการใช�งานที่ไม�ถูกต�องของกุญแจอัจฉริยะ
และเพื่อช�วยป�องกันรถจากการถูกโจรกรรม เสียง
เตือนจะดังขึ้นทั้งภายในและภายนอกรถ และข�อความ
เตือนจะปรากฏขึ้นในหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
โปรดดูวิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�นที่หน�าถัดไปและ “หน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-20)

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-9

Condition: 'Except for China'/



(126,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

3-10 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

ข�อควรระวัง:
เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น หรือข�อความเตือนแสดงขึ้น
ให�แน�ใจว�าตรวจสอบทั้งรถยนต�และกุญแจอัจฉริยะ

Condition: 'Except for China'/



(127,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น
GUID-8046F183-0177-43C0-9B8B-E0B87481924E

อาการป�ญหา สาเหตุที่เป�นไปได� สิ่งที่ต�องปฏิบัติ

เมื่อกดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�เพื่อดับเครื่องยนต�

การเตือนเลื่อนเกียร�ไปตำแหน�ง P (Shift to Park)
ปรากฏขึ้นในหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� และเสียง
เตือนภายในดังขึ้นอย�างต�อเนื่องหรือเป�นระยะเวลา
สองสามวินาที (รุ�นเกียร�อัตโนมัติ)

คันเกียร�ไม�อยู�ในตำแหน�ง “P” (จอด) เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

เมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) เสียงเตือนภายในดังขึ้นอย�างต�อเนื่อง (รุ�นเกียร�
อัตโนมัติ)

สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ACC”
หรือ “ON”

กดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปที่ตำแหน�ง “OFF”

เมื่อเป�ดประตูด�านคนขับเพื่อออกจากรถยนต� เสียงเตือนภายในดังขึ้นอย�างต�อเนื่อง สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ACC” กดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปที่ตำแหน�ง “OFF”

เมื่อป�ดประตูหลังออกจากรถยนต�

การเตือนตรวจไม�พบกุญแจ (No Key Detected)
ปรากฏบนหน�าจอ เสียงเตือนภายนอกดังขึ้น 3
ครั้ง และเสียงเตือนภายในดังขึ้นเป�นเวลาสองสาม
วินาที

สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ACC”
หรือ “ON”

กดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปที่ตำแหน�ง “OFF”

การเตือนเลื่อนเกียร�ไปตำแหน�ง P (Shift to Park)
ปรากฏขึ้นบนหน�าจอ และเสียงเตือนภายนอกดังขึ้น
ต�อเนื่อง (รุ�นเกียร�อัตโนมัติ)

สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ
“OFF” และคันเกียร�ไม�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด)

เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) และกด
สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปยังตำแหน�ง “OFF”

เมื่อกดสวิตช�คำสั่ง หรือปุ�ม “LOCK” บน
กุญแจอัจฉริยะเพื่อล็อกประตู

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นประมาณสองถึงสาม
วินาที และประตูทุกบานจะปลดล็อก กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต� นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

เมื่อป�ดประตูโดยที่ปุ�มล็อกด�านในอยู�ที่ “LOCK” เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นประมาณสองถึงสาม
วินาที และประตูทุกบานจะปลดล็อก กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต� นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

เมื่อกดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูเพื่อล็อกประตู เสียงเตือนภายนอกดังขึ้นประมาณสองถึงสามวินาที
กุญแจอัจฉริยะอยู�ในรถยนต� นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

ประตูป�ดไม�สนิท ป�ดประตูให�สนิท

กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูก�อนป�ดประตู กดสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูหลังจากป�ดประตู

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-11

Condition: 'Except for China'/



(128,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

3-12 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

อาการป�ญหา สาเหตุที่เป�นไปได� สิ่งที่ต�องปฏิบัติ

เมื่อกดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�เพื่อสตาร�ท
เครื่องยนต�

ไฟเตือนแบตเตอรี่กุญแจต่ำปรากฏขึ้นบนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต� แบตเตอรี่เหลือน�อย

เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม� (โปรดดูที่ “แบตเตอรี่”
(หน�า 8-18))

การเตือนตรวจไม�พบกุญแจ (No Key Detected)
ปรากฏบนหน�าจอ และเสียงเตือนภายในดังขึ้นเป�น
เวลาสองสามวินาที

กุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในรถยนต� นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย

เมื่อกดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต� การเตือน Key System Fault (ระบบกุญแจผิด
พลาด) ปรากฏขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

เตือนว�าเกิดการทำงานผิดปกติกับระบบล็อก
พวงมาลัยไฟฟ�าหรือระบบกุญแจอัจฉริยะ

กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

Condition: 'Except for China'/



(129,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

การใช�งานระบบกุญแจรีโมท
GUID-DF9A5FE7-42F8-4685-B4C4-BAA45A6FB4F3

SPA2349

ปุ�ม LOCK
ปุ�ม UNLOCK

ระยะการใช�งาน
GUID-723F4C54-0341-43BF-AABF-FF16D12D5CDF

ระบบกุญแจรีโมทจะช�วยให�สามารถล็อก/ปลดล็อก
ประตูทุกบานรวมถึงประตูท�าย ระยะทำงานจะขึ้นอยู�กับ
สภาพแวดล�อมโดยรอบรถ เพื่อให�แน�ใจว�าใช�งานปุ�ม
ล็อกและปลดล็อกได�อย�างปลอดภัย ควรอยู�ห�างจาก
ประตูรถยนต�ประมาณ 1 ม. (3.3 ฟุต)
ระบบกุญแจรีโมทจะไม�ทำงานภายใต�สภาวะต�อไปนี้:
. เมื่อกุญแจอัจฉริยะไม�อยู�ในระยะทำงาน
. เมื่อแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
สำหรับข�อมูลที่ เกี่ยวข�องกับการ เปลี่ยนแบตเตอรี่
โปรดดูที่ “แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 8-20)

การล็อกประตู
GUID-BD2B6C1A-1036-485E-A231-E3D872C58A86

1. ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF”
2. นำกุญแจอัจฉริยะติดตัวไปด�วย
3. ป�ดประตูทุกบาน (รวมถึงประตูท�าย)
4. กดปุ�ม “LOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ
5. ประตูทุกบานจะล็อก
6. ลองดึงมือจับประตูเพ่ือยืนยันว�าประตูได�ล็อกแน�น

แล�ว

ข�อควรระวัง:
. หลังจาก ล็อกประตู โดย ใช� ก ุญแจอัจฉริยะ

ตรวจให�แน�ใจว�าประตูได�ล็อกแน�นแล�วโดยลอง
ดึงมือจับประตู

. เมื่อล็อกประตูโดยใช�กุญแจอัจฉริยะ ให�แน�ใจ
ว�าไม�ได�ทิ้งกุญแจไว�ในรถ

การปลดล็อกประตู
GUID-550F90C5-CBB7-4387-96DF-4F16AC5FBC69

1. กดปุ�ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ
2. ประตูทุกบาน (รวมถึงประตูท�าย) จะปลดล็อก
การล็อกอีกครั้งโดยอัตโนมัติ :

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

ประตูทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติ เว�นแต�จะทำ
อย�างหนึ่งอย�างใดต�อไปนี้ ภายใน 30 วินาทีหลังจาก
กดปุ�ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะใน
ขณะ ท่ี ประต ู ล็อก ถ�า ระหว�าง 30 วินาที นี้ ปุ�ม
“UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะถูกกด ประตู

ทุกบานจะกลับมาล็อกโดยอัตโนมัติหลังจาก 30 วินาที
ต�อมา
. เป�ดประตูใดก็ได�หรือประตูท�าย
. กดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�

การทำงานของไฟกะพริบฉุกเฉินและแตร
GUID-D8B755E4-20FA-4DA6-8255-B444BEBBE14E

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตูหรือประตูท�ายด�วยสวิตช�
คำสั่ง หรือฟ�งก�ชันกุญแจรีโมท ไฟกะพริบฉุกเฉินจะ
กะพริบ และเสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นเพ่ือเป�นการ
ยืนยัน
คำอธิบายต�อไปน้ีแสดงวิธีการทำงานของไฟกะพริบ
ฉุกเฉินและเสียงเตือนภายนอก เมื่อทำการล็อก/
ปลดล็อกประตู

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-13

Condition: 'Except for China'/



(130,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

3-14 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

การทำงาน ล็อกประตู ปลดล็อกประตู

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
(ใช�สวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูหรือที่ประตูท�าย)

ไฟกะพริบฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - หนึ่งครั้ง

ไฟกะพริบฉุกเฉิน - สองครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - สองครั้ง

ระบบกุญแจรีโมท
(ใช�ปุ�ม หรือปุ�ม ) ไฟกะพริบฉุกเฉิน - หนึ่งครั้ง

เสียงเตือนภายนอก - หนึ่งครั้ง
ไฟกะพริบฉุกเฉิน - สองครั้ง
เสียงเตือนภายนอก - สองครั้ง

Condition: 'Except for China'/



(131,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

PD23A1-29739652-5ED9-4FD5-8F38-8D3466951538

รถยนต�ของท�านมีระบบกันขโมยระบบหนึ่งหรือทั้งหมด
ดังต�อไปนี้:
. ระบบเตือนกันขโมย (ถ�ามีติดตั้ง)
. ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS*) (ถ�า

มีติดตั้ง)
*: ระบบป�องกันการสตาร�ท
สภาพความปลอดภัยจะแสดงขึ้นด�วยไฟแสดงระบบกัน
ขโมย

ระบบเตือนกันขโมย (ถ�ามีติดตั้ง)
PD23A1-E65DC1C3-0170-4689-8FE8-6BBD291A0C08

ระบบเตือนกันขโมยจะมีสัญญาณเตือนเป�นภาพและ
เสียง ถ�าส�วนใดของรถยนต�ถูกรบกวน

ไฟแสดงระบบกันขโมย
PD23A1-F7A4BE61-F271-46B4-B093-14AA63B7102B

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมยติดตั้งอยู�บนแผงมาตรวัด จะ
ทำงานเม่ือสวิตช�กุญแจอยู� ในตำแหน�ง “LOCK”,
“OFF” หรือ “ACC” ซึ่งถือว�าเป�นปกติ

วิธีการเป�ดใช�งานระบบ
PD23A1-B7239390-349E-4365-820C-68BB1239E500

1. ป�ดกระจกหน�าต�างทุกบาน
สามารถ เป�ด ใช� งานระบบ ได� แม�ว�า กระจก
หน�าต�างจะเป�ดอยู�

2. ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF”
3. พกรีโมทคอนโทรลหรือกุญแจอัจฉริยะติดตัวไว�

และออกจากรถ
4. ป�ดและล็อกประตูทุกบานและประตูท�าย สามารถ

ล็อกประตูโดยใช�รีโมทคอนโทรล กุญแจอัจฉริยะ
หรือสวิตช�คำสั่งที่มือจับประตูได� (ถ�ามีติดตั้ง)

5. ยืนยันว�าไฟแสดงระบบกันขโมยสว�างขึ้น ไฟแสดง
ระบบกันขโมยจะกะพริบถี่ ๆ ประมาณ 20 วินาที
และจากน้ันจะกะพริบช�าลง ขณะน้ีระบบทำงาน
แล�ว ถ�าในระหว�างเวลา 20 วินาที ประตูถูก
ปลดล็อกหรือสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่
ตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON” ระบบจะไม�ทำงาน

แม�ผู�ขับขี่และ/หรือผู�โดยสารจะอยู�ในรถยนต� ระบบ
จะทำงานเมื่อประตูทุกบานล็อก และสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู� ท่ีตำแหน�ง “LOCK” เมื่อให�สวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ
“ON” ระบบจะถูกปลด

การทำงานของระบบเตือนกันขโมย
PD23A1-7D2FE163-57B0-47FF-9A1A-5A59BE19EF13

ระบบกันขโมยรถยนต�จะให�สัญญาณเตือนดังต�อไปนี้:
. ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบและมีเสียงแตรดังเป�น

ระยะ
. สัญญาณ เตือน จะ ป�ด โดย อัตโนมัติ หลัง จาก

ประมาณ 30 วินาที อย�างไรก็ตาม สัญญาณ
เตือนจะทำงานอีกครั้งถ�ารถยนต�ถูกรบกวนอีก

สัญญาณเตือนจะทำงานโดย:
. การเป�ดประตูท�ายโดยไม�ใช�รีโมทคอนโทรล กุญแจ

อัจฉริยะ สวิตช�คำส่ังที่มือจับประตู (ถ�ามีติดตั้ง)
หรือกุญแจธรรมดา (แม�ว�าประตูถูกเป�ดโดยการ
ปลด ปุ�ม ล็อกด�าน ในประตู สัญญาณเตือนจะ
ทำงาน)

. การเป�ดฝากระโปรงหน�า

. เม่ือรถยนต�ได�รับแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทก
(รุ�นที่มีระบบเซ็นเซอร�แรงสั่นสะเทือน)

ข�อควรระวัง:
ถ�ารถยนต�ของท�านติดต้ังอุปกรณ�เสริมเพิ่มเติม
เช�น แผ�นวัสดุซับเสียงบนตัวถังรถยนต� จะทำให�
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบเซ็นเซอร�แรง
สั่นสะเทือนลดลง

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-15

ระบบกันขโมย

Condition: 'Except for China'/



(132,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

3-16 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

วิธีการหยุดสัญญาณเตือน
PD23A1-38681D4E-AD73-4401-983F-6E59F006210B

. สัญญาณเตือนจะหยุดโดยการปลดล็อกประตูโดย
การกดปุ�ม “UNLOCK” บนรีโมทคอนโทรลหรือ
กุญแจอัจฉริยะ

. สัญญาณเตือนจะหยุดถ�าสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
อยู�ในตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”

ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS)
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-179A38DE-DFC8-4E0B-A2CE-D3A671B9FE62

ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS) จะไม�ให�
เครื่องยนต�สตาร�ทติด ถ�าไม�ได�ใช�กุญแจ NATS ที่ลง
ทะเบียนแล�ว
ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติดแม�ว�าจะใช�กุญแจ NATS ที่
ลงทะเบียนแล�ว แสดงว�าอาจเกิดการรบกวนที่มีสาเหตุ
มาจาก:
. กุญแจ NATS อีกชุดหนึ่ง
. เครื่องเก็บค�าผ�านทางอัตโนมัติ
. เครื่องชำระเงินอัตโนมัติ
. อุปกรณ�ชนิดอื่นที่ส�งสัญญาณคล�ายกัน
สตาร�ทเครื่องยนต�ตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. นำสิ่งท่ีอาจรบกวนการทำงานให�ห�างจากกุญแจ

NATS
2. ให�สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”

เป�นเวลาประมาณ 5 วินาที

3. ให�สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”
หรือ “LOCK” แล�วรอเป�น เวลาประมาณ 10
วินาที

4. ปฏิบัติขั้นตอนที่ 2 และ 3 ซ้ำอีกครั้ง
5. สตาร�ทเครื่องยนต�
6. ทำขั้นตอนข�างต�นซ้ำจนกว�าจะไม�มีการรบกวนที่

อาจเป�นไปได�อีก
ถ�าข้ันตอนน้ีทำให�เครื่องยนต�สตาร�ทติดได� นิสสันขอ
แนะนำให�วางกุญแจ NATS แยกจากเคร่ืองมืออื่น ๆ
เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวน

ไฟแสดงระบบกันขโมย
GUID-E1407654-F93B-4A8C-9EBF-ECBE9C3CCAFA

SIC2045

ไฟแสดงระบบกันขโมยติดต้ังอยู�บนแผงหน�าป�ด ซ่ึง
แสดงสถานะของ NATS
ไฟจะทำงานเมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง
“LOCK” “ACC” หรือ “OFF” ไฟแสดงระบบกันขโมย
จะแสดงว�าระบบกันขโมยในรถกำลังทำงานอยู�

ถ�า NATS ทำงานผิดปกติ ไฟแสดงระบบกันขโมยจะ
สว�างค�างอยู� ขณะที่สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ใน
ตำแหน�ง “ON”
ถ�าไฟสว�างค�างและ/หรือเครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบและ
ซ�อมแซม NATS โดยเร็วที่สุด ให�แน�ใจว�าได�นำ
กุญแจ NATS ทุกชุดท่ีมีไปยังศูนย�บริการนิสสัน
เพื่อรับบริการ

Condition: 'Except for China'/



(133,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

PD23A1-8D1A6611-B742-4C67-9DEA-06DF085C8601

คำเตือน:
. ฝากระโปรงหน�าต�องป�ดสนิทและล็อกให�แน�น

ก�อนขับรถ ไม�เช�นนั้นอาจทำให�
ฝากระโปรงหน�าเป�ดและทำให�เกิดอุบัติเหตุ

. ห�ามเป�ดฝากระโปรงหน�าถ�ามีไอน้ำหรือควัน
ออกมาจากห�องเครื่องยนต� เพื่อหลีกเลี่ยง
การได�รับบาดเจ็บ

การเป�ดฝากระโปรงหน�า
PD23A1-C77E2F1D-60B4-4D2B-B5AC-A9D195216B86

WAD0211X

1. ดึงคันปลดล็อกฝากระโปรงหน�า ที่อยู�ใต�
แผงหน�าป�ดจนกระทั่งฝากระโปรงหน�าจะเด�งขึ้น

2. จับก�านดึง ที่อยู�ระหว�างฝากระโปรงหน�าและ
กระจังหน�า และดันก�านดึงด�วยปลายนิ้ว

3. ยกฝากระโปรงหน�าขึ้น
4. นำก�านค้ำฝากระโปรงหน�าออกมาและสอดเข�าไปใน

ช�อง
จับชิ้นส�วนที่เคลือบ เมื่อถอด หรือตั้งก�านค้ำ
ฝา กระโปรง หน�า ใหม� หลีก เลี่ยง การ สัมผัส
โดยตรงกับชิ้นส�วนเหล็ก เนื่องจากอาจจะร�อน
หลังจากดับเครื่องยนต�

การป�ดฝากระโปรงหน�า
PD23A1-8E45C7D5-FF02-4C67-9E5B-AD84F0F3834E

1. ระหว�างที่ค้ำฝากระโปรงหน�าเอาไว� ให�เล่ือนก�าน
ค้ำฝากระโปรงหน�ากลับไปสู�ตำแหน�งเดิม

2. ค�อย ๆ ลดฝากระโปรงหน�าลงช�า ๆ ให�อยู�ที่
ประมาณ 20 ถึง 30 ซม. (8 ถึง 12 น้ิว)
เหนือที่ล็อกฝากระโปรงหน�า จากนั้นปล�อยลง

3. ให�แน�ใจว�าล็อกสนิทแล�ว

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-17

ฝากระโปรงหน�า

Condition: 'Except for China'/



(134,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

3-18 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

GUID-8F301CEB-954F-4EEE-AAE5-E66EFA856057

คำเตือน:
. ให�แน�ใจว�าได�ป�ดประตูท�ายสนิทแล�วเพื่อป�องกัน

ประตูท�ายเป�ดออกในขณะขับขี่
. ไม�ควรขับรถยนต�ในขณะที่ประตูท�ายยังเป�ดอยู�

เพราะอาจทำให�ก�าซไอเสียที่เป�นอันตรายไหล
เข�าไปในรถยนต�ได�

ข�อควรระวัง:
. ก�อนเป�ดประตูท�าย ให�แน�ใจว�ากำจัดหิมะ

น้ำแข็ง หรือฝุ�นที่อาจติดอยู�ที่ประตูท�าย ถ�า
เป�ดประตูท�ายขณะ ท่ีสิ่ง เหล�านั้น ยัง ติดอยู�
ประตูอาจจะป�ดทันทีเน่ืองจากน้ำหนักของส่ิง
เหล�านั้น

. ให�แน�ใจว�าเป�ดประตูท�ายจนสุดเสมอ ถ�าประตู
เป�ดไม�สุด อาจจะป�ดเองทันที

. ใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษเม่ือเป�ดประตู
ท�ามกลางลมแรง ประตูอาจโดนลมตีและอาจ
จะป�ดทันที

JVP0059X

ข�อควรระวัง:
. โช�คอัพประตูท�าย ติดตั้งไว�เพ่ือรองรับน้ำ

หนักของประตูท�าย เพื่อป�องกันไม�ให�โช�คอัพ
เสียหายหรือทำงานไม�ถูกต�อง ให�แน�ใจว�าได�
อ�านข�อต�อไปนี้แล�ว
— ห�ามสอดมือหรือสายไฟเข�าไปในโช�คอัพ

หรือทำให�เกิดแรงกระแทกจากด�าน
ข�าง

— ห�ามติดวัสดุแปลกปลอมท่ีมีความเหนียว
ยึดติด เช�น แผ�นพลาสติกหรือสติก
เกอร�ที่ส�วนก�าน

. ป�ดประตูท�ายในขณะกำลังจับหรือแขวนวัตถุ
ใด ๆ บนโช�คอัพ การทำเช�นนั้นอาจทำให�แขน
หรือมือถูกประตูท�ายหนีบและได�รับบาดเจ็บ

การเป�ดประตูท�าย
GUID-7B8BFBE7-DE82-4B48-8483-867DCE717074

JVP0582X

เพื่อเป�ดประตูท�าย ปลดล็อกและกดสวิตช�เป�ดประตูท�าย
ดึงประตูท�ายขึ้นเพื่อเป�ด

สามารถปลดล็อกประตูท�ายได�โดย:
. กดสวิตช�คำสั่งที่ประตูท�าย (ถ�ามีติดตั้ง) (โปรดดู

ที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน�า 3-6))
. กดปุ�ม “UNLOCK” บนกุญแจอัจฉริยะ (ถ�ามี

ติดต้ัง) (โปรดดูที่ “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” (หน�า
3-6))

. ให� กด สวิตช� ล็อก ประต ู ไฟฟ�า ไป ยัง ตำแหน�ง
“UNLOCK”

ประตูท�าย

Condition: 'Except for China'/



(135,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

การป�ดประตูท�าย
GUID-D4E8496C-4B6F-4657-B0A5-806C2803A888

JVP0634X

คำเตือน:
. ห�ามใช�มือข�างเดียวในการป�ดประตูท�าย ขณะที่

มืออีกข�างยังวางค�างอยู�ที่ประตูท�ายหรือตัว
ถังรถยนต� เน่ืองจากประตูอาจหนีบมือและได�
รับบาดเจ็บ

. เมื่อป�ดประตูท�าย ห�ามวางมือใกล�กับขอบประตู
ท�าย ให�แน�ใจว�าได�ป�ดประตูท�ายจากด�านนอก

. หลังจากป�ดประตูท�าย ตรวจสอบให�แน�ใจว�า
ป�ดประตูแน�นสนิทแล�ว หากประตูหลังเป�ดใน
ขณะที่ขับขี่รถยนต� อาจทำให�เกิดอุบัติเหตุ
ร�ายแรงได�

เพื่อป�ดประตูท�าย จับที่จับ ค�างไว�เพื่อดึงประตูท�าย
ลงและผลักลงให�สนิท

คันปลดล็อกประตูท�าย
GUID-0B99B2FA-7CF8-4891-8E7C-A7ED3C7A6A40

JVP0578X

ถ�าไม�สามารถปลดล็อกประตูท�ายได�เนื่องจากแบตเตอรี่
หมด ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต�อไปนี้
1. พับเบาะนั่งแถวสามลง (โปรดดูที่ “เบาะน่ังแถว

สาม” (หน�า 1-7))
2. ถอดฝาป�ดแผงป�ดประตูท�ายโดยใช�เครื่องมือที่

เหมาะสม
3. เลื่อนคันปลดล็อกไปทางขวา ดังภาพเพื่อเป�ดประตู

ท�าย
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อทำการซ�อมแซมโดย
เร็วที่สุด

PD23A1-75C5E040-E470-4D10-8395-5143E2BA5528

คำเตือน:
. น้ำมัน เชื้อ เพลิงจะ ติดไฟ ได�ง�ายมากและจะ

ระเบิดได�ภายใต�ข�อกำหนดการใช�งานหรือจัด
การกับน้ำมันเบนซินอย�างไม�ถูกต�อง อาจ
ทำให�เกิดการบาดเจ็บร�ายแรงหรือเป�นแผล
ไหม�พอง ต�องดับเคร่ืองยนต�และห�ามสูบบุหร่ี
หรือปล�อยให�มีเปลวไฟหรือประกายไฟใกล�กับ
ตัวรถเมื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้ง

. น้ำมันเชื้อเพลิงอาจมีแรงดัน หมุนฝาถังไป
ครึ่งรอบแล�วรอจนกระทั่งเสียง “ฟู�” หยุดลง
เพื่อป�องกันไม�ให�น้ำมันเชื้อเพลิงพุ�งออกมาและ
อาจทำให�ได�รับบาดเจ็บ จากนั้นจึงทำการเป�ด
ฝาถัง

. ต�องใช�ฝาป�ดถังน้ำมันเชื้อเพลิงแท�ของนิสสัน
เท�านั้นเมื่อจำเป�นต�องเปลี่ยนใหม� เนื่องจากจะ
มีวาล�วนิรภัยอยู�ในตัวเพื่อให�ระบบเชื้อเพลิงและ
ระบบไอเสียทำงานได�อย�างถูกต�อง ฝาถังที่ไม�
ถูกต�องจะทำให�ระบบทำงานผิดพลาดร�ายแรง
ซึ่งอาจทำให�บาดเจ็บได�

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-19

ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

Condition: 'Except for China'/
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3-20 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

การเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
PD23A1-CEC7BD81-5892-444E-99ED-007B3F29DDAA

WAD0203X

เพื่อเป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง กดสวิตช�เป�ดฝา
ป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งอยู�ด�านล�างของ
แผงหน�าป�ด
เพื่อล็อกฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเช้ือเพลิง ให�ป�ดฝาจน
กระทั่งล็อกอย�างแน�นหนา

ฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
PD23A1-81E2E53F-1652-4A73-B8E6-C991347868D9

JVP0211X

ฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเป�นแบบเกลียวล็อกหมุน
ฟรีทางเดียว หมุนฝาป�ดทวนเข็มนาฬิกา เพ่ือเป�ด
ออก หมุนฝาป�ดตามเข็มนาฬิกา ให�แน�นจนกระทั่ง
ได�ยินเสียงเกลียวคลิกมากกว�าสองครั้งหลังจากเติม
น้ำมันเชื้อเพลิง
วางฝาถังช�องเติมน้ำมันเช้ือเพลิงลงบนท่ีวางฝาป�ด

ระหว�างเติมน้ำมัน

ข�อควรระวัง:
ถ�าน้ำมันเชื้อเพลิงกระเด็นโดนตัวถังรถ ให�ล�าง
ออกด�วยน้ำเพื่อไม�ให�สีรถเสียหาย

PD23A1-8A7BE58E-154C-4BBC-95D3-B8F9DB5246CA

การปรับพวงมาลัย
PD23A1-62163130-88CA-4469-8CF5-D8A9DD5E893A

คำเตือน:
ห�ามปรับพวงมาลัยขณะขับข่ีเพ่ือให�ผู�ขับขี่มีสมาธิ
เต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

SPA2225

ดึงคันล็อกลง และปรับพวงมาลัยขึ้นหรือลง
จนกระทั่งได�ตำแหน�งที่ต�องการ
ดันคันล็อกกลับจนสุด เพื่อล็อกพวงมาลัยให�เข�าที่

พวงมาลัย

Condition: 'Except for China'/
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PD23A1-7FC36ADA-46BB-4890-BDD2-D75687834708

คำเตือน:
ปรับตำแหน�งกระจกทุกบานก�อนขับรถ ห�ามปรับ
กระจกขณะขับขี่เพื่อให�คนขับมีสมาธิเต็มที่ในการ
บังคับควบคุมรถ

กระจกมองหลัง
PD23A1-3D311780-23D0-4B3C-AF4C-8B38BCD0F0BB

ขณะที่จับกระจกมองหลังเอาไว� ให�ปรับองศากระจก
จนกว�าจะได�ตำแหน�งที่ต�องการ

SPA2447

แบบปรับกันแสงสะท�อนด�วยตัวเอง
PD23A1-69390AAA-15FF-4756-90E5-258C9D86F713

SPA2143

ดึงคันปรับ เมื่อแสงสะท�อนจากไฟหน�าของรถที่ขับ
ตามมาข�างหลังส�องรบกวนสายตาขณะขับรถในเวลา
กลางคืน
ดันคันปรับ ในเวลากลางวันเพื่อให�มองด�านหลังได�
อย�างชัดเจน

กระจกมองหลังอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-3CC6C5DE-4D73-43B6-ABE6-337402BAE465

คำเตือน:
ถ�าไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�งานกระจกมองหลังอัจฉริยะอย�างถูกต�อง อาจ
ทำให�ได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได�
. กระจกมองหลังอัจฉริยะ เพ่ิมความสะดวก

สบายในการถอยรถ แต�ไม�สามารถใช�งานแทน
การถอยอย�างถูกต�องได� มีบริเวณที่ระบบไม�

สามารถมองเห็นได� ตรวจสอบจุดอับสายตา
ของกระจกมองหลังอัจฉริยะก�อนการขับขี่ ผู�
ขับขี่เป�นผู�มีหน�าท่ีและความรับผิดชอบต�อการ
ขับขี่ที่ปลอดภัย

. ห�าม ถอด หรือ ดัดแปลง กระจก มอง หลัง
อัจฉริยะ ชุดกล�อง หรือสายไฟต�าง ๆ หาก
ทำเช�นนั้น อาจทำให�เกิดอุบัติเหตุหรือไฟไหม�ได�
ในกรณีที่พบว�ามีควันหรือกลิ่นออกมาจาก
กระจกมองหลังอัจฉริยะ ให�หยุดใช�ระบบทันที
ติดต�อผู�จำหน�ายนิสสันเพื่อรับบริการ

. ห�ามใช�กระจกมองหลังอัจฉริยะในขณะขับขี่
เนื่องจากจะทำให�เสียสมาธิ และอาจทำให�สูญ
เสียการควบคุมรถยนต� และก�อให�เกิดอุบัติเหตุ
หรือการบาดเจ็บที่ร�ายแรงได�

. ห�ามจ�องกระจกมองหลังอัจฉริยะในขณะขับข่ี
เนื่องจากอาจทำให�เสียสมาธิ และอาจทำให�
สูญเสียการควบคุมรถยนต� และก�อให� เกิด
อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ร�ายแรงได� การ
จ�องหน�าจอในขณะขับขี่เป�นเหตุให�เมารถได�

. ห�ามวางบุหร่ีหรือจุด ไฟที่ กระจกมองหลัง
อัจฉริยะ ชุดกล�อง หรือสายไฟต�าง ๆ อาจ
ทำให�ไฟไหม�ได�

. ให�แน�ใจว�าปรับกระจกมองหลังอัจฉริยะก�อน
ขับขี่ เปล่ียนระบบไปโหมดกระจกมองหลัง

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-21

กระจกต�าง ๆ
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3-22 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

ธรรมดาและนั่งอย�างถูกต�องบนเบาะนั่งคนขับ
จากนั้นปรับกระจกมองหลังให� เห็นกระจก
ประตูท�ายได�ชัดเจน การขับขี่โดยที่ไม�ปรับ
ตำแหน�งกระจกมองหลังอาจทำให�มองกระจก
มองหลังอัจฉริยะ (โหมดมุมมองกล�อง) ได�
ยาก เนื่องจากแสงสะท�อนจากผิวกระจก

. ถ�ากระจกมองหลังอัจฉริยะทำงานผิดปกติ ให�
เปลี่ยนไปใช�โหมดกระจกมองหลังธรรมดาทันที
ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�
บริการนิสสัน

. เมื่อมีแสงสว�างจ�า (เช�น แสงอาทิตย� หรือไฟ
สูงจากรถท่ีตามหลัง) ส�องตรงมาที่กล�อง
ลำแสงหรือแสงจ�าอาจปรากฏบนหน�าจอของ
กระจกมองหลังอัจฉริยะ ในกรณีนี้ ให�เปล่ียน
ไปใช�โหมดกระจกมองหลังธรรมดาให�เหมาะสม

. ถ�าเศษฝุ�น น้ำฝน หรือหิมะสะสมบนผิวกระจก
ส�วนนอกกล�อง กระจกมองหลังอัจฉริยะอาจ
ไม�แสดงวัตถุบนหน�าจออย�างชัดเจน การใช�ที่
ป�ดน้ำฝน/ที่ฉีดน้ำยาล�างกระจกประตูท�ายอาจ
ช�วยให�มองเห็นชัดขึ้น ถ�าไม� ให� เปลี่ยนจาก
โหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ เป�นกระจก
มองหลังธรรมดาจนกระทั่งสามารถทำ
ความสะอาดกระจกกล�องได�

ส�วนประกอบ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVP0488X

ปุ�ม MENU
ปุ�มซ�าย
ปุ�มขวา
คันโยกเลือกโหมด

กระจกมองหลังอัจฉริยะให�มุมมองด�านหลังที่ชัดเจน
จากกล�องที่ติดตั้งอยู�ท�ายรถ กระจกมองหลังอัจฉริยะ
มีสองโหมด: โหมดกระจกมองหลังธรรมดา และโหมด
กระจกมองหลังอัจฉริยะ (โหมดมุมมองกล�อง) ท�าน
สามารถเปลี่ยนระหว�างสองโหมดน้ีได�โดยใช�คันโยก
เลือกโหมด
เม่ือเลือกโหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ ไฟแสดง
จะสว�าง (ถ�าเกิดการทำงานผิดปกติของกระจก
มองหลังอัจฉริยะ ไฟแสดง จะไม�สว�างเม่ือเลือก
โหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ)

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

JVP0489X

สามารถเปลี่ยนโหมดได�เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�
ที่ตำแหน�ง “ON”
. ดึงคันโยกเลือกโหมด เพื่อเปลี่ยนเป�นโหมด

กระจกมองหลังอัจฉริยะ (โหมดมุมมองกล�อง)
. ดันคันโยกเลือกโหมด เพื่อเปลี่ยนเป�นโหมด

กระจกมองหลังธรรมดา

Condition: 'Except for China'/
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วิธีการเปลี่ยนการตั้งค�าโหมดกลางคืนของกระจก
มองข�างอัจฉริยะในหน�าจอเริ่มต�น :

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

เม่ือเป�ดไฟหน�า หน�าจอจะเข�าสู�โหมดกลางคืนอัตโนมัติ
ในโหมดกลางคืน ความสว�างของหน�าจอจะลดลงเพื่อ
ลดแสงสว�าง สามารถเปลี่ยนการตั้งค�าได�ที่หน�าจอ
เริ่มต�น
โหมดคงความสว�าง

JVP0574X

โหมดคงความสว�างสามารถเป�ดหรือป�ดเมื่ออยู�ในโหมด
กลางคืน โดยที่โหมด PLS ป�ดอยู� เมื่อเป�ดไฟหน�า
หน�าจอจะเข�าสู�โหมดกลางคืนอัตโนมัติ ในโหมดกลาง
คืน ความสว�างของหน�าจอจะลดลงเพื่อลดแสงสว�าง
ถ�าไม�ต�องการเปลี่ยนหน�าจอเป�นโหมดกลางคืนเมื่อเป�ด
ไฟหน�า เช�น ในช�วงกลางวันหรือยังพอมีแสง ให�เป�ด
โหมดคงความสว�าง
. กดปุ�มซ�าย เพื่อป�ดโหมดคงความสว�าง

. กดปุ�มขวา เพื่อเป�ดโหมดคงความสว�าง
โหมดกลางวันคงที่จะกลับสู�โหมดกลางคืนอัตโนมัติเมื่อ
สวิตช�อยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”
วิธีการตั้งค�ากระจกมองหลังอัจฉริยะ (การใช�ปุ�ม
MENU) :

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

JVP0490X

ท�านสามารถตั้งค�ากระจกมองหลังอัจฉริยะ เช�น
ความสว�าง มุมกล�อง และ เป�ดหรือป�ดการแสดง
ข�อความ
เม่ือใช�งานโหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ จะสามารถ
เลือกเมนูการตั้งค�าได�โดยการกดปุ�ม MENU ใน
แต�ละครั้งที่ปุ�ม MENU ถูกกด หน�าจอจะเปลี่ยน
ตามรายการข�างล�างนี้:
MENU (เมน ู) (หน�า จอ เริ่ม ต�น) ? Constant
day t ime mode ( โหมด คง ความ สว� าง) ?

BRIGHTNESS (ความสว�าง) ? DOWN/UP (ลง/
ขึ้น) ? LEFT/RIGHT (ซ�าย/ขวา) ? ROTATION

(การหมุน) ? INDICATION (การแสดงข�อความ)
? LANGUAGE (ภาษา) (ถ�ามีติดตั้ง) ? PLS ?

MENU (เมนู) (หน�าจอเริ่มต�น)
หมายเหตุ:

เพื่อเปล่ียนไปรายการการปรับคุณภาพของภาพ
ด�วยปุ�ม MENU กดปุ�มภายใน 5 วินาที
หลังจากปรับรายการก�อนหน�าเสร็จสิ้น ถ�าผ�านไป
5 วินาทีหรือมากกว�า หน�าจอจะกลับไปหน�าเมนู
(หน�าจอเริ่มต�น)
ความสว�าง

JVP0491X

สามารถปรับความสว�างหน�าจอได�
. กดปุ�มซ�าย เพื่อให�หน�าจอมืดลง
. กดปุ�มขวา เพื่อให�หน�าจอสว�างขึ้น

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-23

Condition: 'Except for China'/



(140,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

3-24 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

ลง/ขึ้น

JVP0492X

สามารถปรับมุมกล�องของหน�าจอในแนวตั้งได�
. กดปุ�มซ�าย เพื่อเลื่อนมุมกล�องต่ำลง
. กดปุ�มขวา เพื่อเลื่อนมุมกล�องสูงขึ้น
ซ�าย/ขวา

JVP0626X

สามารถปรับมุมกล�องของหน�าจอในแนวนอนได�
. กดปุ�มซ�าย เพื่อเลื่อนมุมกล�องไปทางซ�าย

. กดปุ�มขวา เพื่อเลื่อนมุมกล�องไปทางขวา
การหมุน

JVP0493X

สามารถหมุนมุมกล�องของหน�าจอได�
. กดปุ�มซ�าย เพื่อหมุนมุมกล�องไปทางซ�าย
. กดปุ�มขวา เพื่อหมุนมุมกล�องไปทางขวา
การแสดงข�อความ

JVP0494X

สามารถเป�ดหรือป�ดการแสดงข�อความบนหน�าจอ
กระจกมองหลังอัจฉริยะได�

. กดปุ�มซ�าย เพื่อป�ดการแสดงข�อความบน
หน�าจอ

. กดปุ�มขวา เพื่อเป�ดการแสดงข�อความบน
หน�าจอ

LANGUAGE (ภาษา) (ถ�ามีติดตั้ง)

JVP0502X

สามารถเลือกภาษาการแสดงข�อความบนหน�าจอ
กระจกมองหลังอัจฉริยะได�
หน�าจอกระจกมองหลังอัจฉริยะจะย�อนกลับไปยัง
หน�าจอเริ่มต�น ถ�าไม�ป�อนข�อมูลเป�นเวลา 5 วินาที
เลือกภาษาโดยใช�ปุ�ม หรือ ตัวเลือกภาษาอาจ
แตกต�างกันตามรุ�น การต้ังค�าภาษาจะถูกบันทึกไว�
แม�ว�าจะสตาร�ทเครื่องยนต�อีกครั้ง

Condition: 'Except for China'/



(141,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

PLS

JVP0575X

สามารถเป�ดหรือป�ดโหมด PLS (แหล�งกำเนิดแสงเป�น
จุด) เม่ือใช�งานโหมดนี้จะแสดงภาพความละเอียดสูง
ซ่ึงช�วยตรวจจับไฟหน�ารถยนต�ที่ตามหลังในระยะไกล
เช�น
. กดปุ�มซ�าย เพื่อป�ดโหมด PLS
. กดปุ�มขวา เพ่ือเป�ดโหมด PLS (“PLS” จะ

ปรากฏที่มุมขวาบน)
โหมด PLS จะ ป�ด อัต โนมั ติ เ ม่ือ สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”
ข�อควรระวังการใช�ระบบกระจกมองหลัง
อัจฉริยะ :

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

หมายเหตุ:
. การ ใช� ระบบนี้ เป�นระยะ เวลานาน ในช�วงที่

เครื่องยนต�ไม� ได�ทำงานอาจทำให�แบตเตอรี่
หมด

. ห�ามติดเสาอากาศของอุปกรณ�ไร�สายใกล�กับ
กระจกมองหลังอัจฉริยะ คลื่นไฟฟ�าจาก
อุปกรณ�ไร�สายอาจรบกวนภาพในกระจก
มองหลังอัจฉริยะ

. ห�ามกดปุ�มหรือเลื่อนคันโยกด�วยความรุนแรง
อาจทำให�ระบบทำงานผิดพลาดหรือกระจก
มองหลังอัจฉริยะร�วงลงมา

. ห�ามหมุนตัวกระจกมองหลังอัจฉริยะถึง 908
หรือมากกว�าน้ัน อาจทำให�กระจกมองหลัง
อัจฉริยะเสียหาย

. ห�ามทำให�เกิดแรงกระแทกอย�างแรงกับกระจก
มองหลังอัจฉริยะ อาจทำให�ระบบทำงานผิด
พลาด

. ห�ามวางของหนักบนกล�องและฝาครอบกล�อง
ที่ท�ายรถ อาจทำให�กล�องหลุดออกหรือทำให�
ระบบทำงานผิดพลาด

. ถ�ามองกระจกมองหลังอัจฉริยะได�ยากเพราะ
แสงจ�าจากภายนอก ให�เปลี่ยนไปใช�โหมด
กระจกมองหลังธรรมดาเพ่ือให�มองได�ชัดเจน
ขึ้น

. เมื่อมองไฟหน�า LED จากกระจกมองหลัง
อัจฉริยะ ภาพอาจส่ันกะพริบ ซ่ึงถือว�าเป�น
ปกติ

. เน่ืองจากเป�นการสะท�อนแบบกระจายจากสิ่ง
แวดล�อมภายนอก ภาพบนหน�าจอจึงอาจสั่น

กะพริบ ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ
. วัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วอาจไม�เห็นบนหน�าจอ ซึ่ง

ไม�ใช�การทำงานผิดปกติ
. เป�ดไฟหน�าเมื่อแสงสลัวหรืออยู�ในอุโมงค� เมื่อ

เป�ดไฟหน�า หน�าจอและระบบกล�องจะเปลี่ยน
เป�นโหมดกลางคืนอัตโนมัติ ซึ่งช�วยป�องกัน
แสงสว�าง

. โหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ (โหมดมุมมอง
กล�อง) แสดงผลต�างจากกระจกมองหลัง
ธรรมดา วัตถุที่ เห็นในหน�าจออาจแตกต�าง
จากระยะจริง อย�า พ่ึงพากระจกมองหลัง
อัจฉริยะเพียงอย�างเดียว เช่ือมั่นในการขับขี่
ของตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ

. ทันทีท่ีเปลี่ยนโหมดกระจกมองหลังอัจฉริยะ
จากโหมดหน่ึงไปยังอีกโหมด อาจทำให�การ
มองภาพในกระจกหน�าจอเปลี่ยนแปลงไป ให�
ใช�กระจกมองหลังอัจฉริยะด�วย
ความระมัดระวังจนกระท่ังตาของท�านเกิด
ความคุ�นเคยกับโหมดที่เลือกแล�ว ถ�าจำเป�น
ต�องปรับโฟกัสดวงตา ขอแนะนำให�ใช�แว�นตา
แบบโฟกัสหลายระยะ

. ถ�าปรับความสว�างของหน�าจอไว�สว�างเกินไป
อาจทำให�ปวดตาระหว�างขับขี่ได� ให�ปรับ
ความสว�างให�เหมาะสม

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-25
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. ใช�ที่ป�ดน้ำฝนกระจกประตูท�ายเมื่อฝนตก ถ�า
ภาพที่ได�จากกล�องยังไม�ชัด เมื่อที่ป�ดน้ำฝน
กระจกประตูท�ายทำงาน ตรวจสอบการเสื่อม
สภาพของใบป�ดน้ำฝนกระจกประตูท�าย

. เม่ือใช�งานที่ป�ดน้ำฝนกระจกประตูท�าย ภาพ
อาจสั่นกะพริบ ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

. ไล�ฝ�ากระจกประตูท�ายเมื่อมีฝ�าเกาะ ใช�โหมด
กระจกมองหลังธรรมดาจนกว�าจะไล�ฝ�า
กระจกประตูท�ายออกจนหมดแล�ว

. หน�าจอกระจกมองหลังอัจฉริยะอาจจะร�อน
ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

. สีของวัตถุในระยะไกลหรือในที่มืดอาจมองเห็น
ได�ยาก ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

การดูแลรักษาระบบ (กระจกมองหลังอัจฉริยะ) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. รักษาบริเวณกระจกและกล�องที่กระจกประตูท�ายให�
สะอาดอยู�เสมอ

. ทำความสะอาดกระจกและเลนส�กล�องด�วยผ�าแห�ง
และนุ�ม

. เมื่อทำความสะอาดกล�องที่กระจกประตูท�าย ให�ใช�
ผ�าชุบน้ำผสมน้ำยาที่เป�นกลางบิดหมาด ๆ
หลังจากนั้น เช็ดให�แห�งด�วยผ�าแห�งและนุ�ม

. ถ�าภาพจากหน�าจอกระจกมองหลังอัจฉริยะยังไม�
ชัดหลังจากทำความสะอาดกล�องที่กระจกประตู
ท�ายแล�ว อาจมีคราบน้ำมันติดอยู�ที่กระจกประตู
ท�าย ทำความสะอาดกระจกประตูท�ายด�วยน้ำยา

เช็ดคราบน้ำมัน
. ห�ามใช�แอลกอฮอล� เบนซิน ทินเนอร� หรือสารที่�

คล�ายกันทำความสะอาดกระจกหรือเลนส�กล�อง
จะทำให�เกิดรอยด�าง การเส่ือมสภาพ หรือระบบ
ทำงานผิดพลาด

. ห�ามติดสติกเกอร� (รวมถึงวัสดุ โปร�งแสง) ที่
บริเวณกล�องของกระจกบังลมหลัง

กระจกมองข�าง
PD23A1-A58F5C79-53BB-4B4C-99AE-FA7AA426C90E

คำเตือน:
. ห�ามจับกระจกมองข�างขณะกำลังปรับกระจก

เนื่องจากอาจจะหนีบนิ้วของท�าน หรือทำให�
กระจกเสียหายได�

. ห�ามขับรถในขณะที่กระจกมองข�างยังพับอยู�
เน่ืองจากเป�นการลดทัศนวิสัยด�านหลังและ
ทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. วัตถุที่เห็นในกระจกมองข�าง อาจจะดูใกล�กว�า
ความจริง (ถ�ามีติดตั้ง)

. ขนาดและระยะห�างของภาพในกระจกมองข�าง
จะไม�ตรงกับความเป�นจริง

การปรับตั้ง
PD23A1-6CD14C69-6323-4940-BD8D-C96CE05BE1D2

JVP0537X

สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�างจะทำงาน เมื่อสวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”
1. หมุนสวิตช� เพ่ือเลือกกระจกซ�าย (L) หรือขวา

(R)
2. ปรับกระจกแต�ละข�างด�วยการกดสวิตช�จนกระทั่ง

ได�ตำแหน�งที่ต�องการ
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การพับ
PD23A1-C551A3E7-B939-41F3-A08E-85B4352893EF

แบบปรับตั้งด�วยตัวเอง :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SPA1829

พับกระจกมองข�างโดยผลักกระจกไปด�านหลังของตัว
รถ
แบบควบคุมด�วยสวิตช� :

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

JVP0327X

สวิตช�ควบคุมกระจกมองข�างจะทำงาน เมื่อสวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” หรือ “ON”
กระจกมองข�างจะพับโดยอัตโนมัติเมื่อกดสวิตช�พับ

กระจกมองข�างลง สำหรับการเป�ดกระจก ให�กด
สวิตช�อีกครั้ง

ข�อควรระวัง:
การกดสวิตช�ให�กระจกมองข�างพับ/เป�ดออกอย�าง
ต�อเนื่องจะเป�นสาเหตุทำให�สวิตช�หยุดทำงาน

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

กระจกมองข�างจะพับโดยอัตโนมัติเม่ือล็อกประตู และ
กางออกเม่ือสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง
“ACC” หรือ “ON” สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับการป�ด
การทำงานของฟ�งก�ชันการพับกระจกโดยอัตโนมัติ
โปรดดูที่ “Vehicle Settings (ตั้งค�ารถยนต�)” (หน�า
2-23)

กระจกแต�งหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
PD23A1-10CA0FE3-AB2E-485E-8594-B07AED9965F2

SIC3869

ในการใช�งานกระจกแต�งหน�าด�านหน�า ให�ดึงแผ�นบัง

แดดลงมา และดึงฝาป�ดกระจกขึ้น

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-27
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PD23A1-13486B6E-8238-4DF0-9F9B-1B1BA4711EA7

คำเตือน:
. อย�าขับรถขณะมีการใช�งานเบรกจอด เพราะ

จะทำให� เบรก มีความร�อนสูง ผิดปกติ และ
ทำงานผิดพลาด ซึ่งจะทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามปลดเบรกจอดจากภายนอกรถยนต� ถ�า
รถไหล จะไม�สามารถเหยียบแป�นเบรกและจะ
ทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามใช� เกียร�แทนเบรกจอด เมื่อจอดรถ ให�
แน�ใจว�าได�ใช�งานเบรกจอดจนสุดแล�ว

. เพื่อช�วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดการ
บาดเจ็บหรือถึงแก�ชีวิตจากการที่รถยนต�และ/
หรือระบบทำงานโดยไม�ตั้งใจ ห�ามปล�อยเด็ก
ผู�ที่ต�องมีผู�อื่นคอยช�วยเหลือ หรือสัตว�เลี้ยงไว�
ตามลำพังในรถ นอกจากนี้อุณหภูมิภายในรถ
ที่ป�ดประตูไว�หมดในวันท่ีอากาศอบอุ�นจะสูงขึ้น
อย�างรวดเร็วจนสามารถก�อให�เกิดความเสี่ยง
อย�างมากที่คนและสัตว�เล้ียงจะได�รับบาดเจ็บ
หรือถึงแก�ชีวิต

แบบก�าน
GUID-861992C0-ACF2-4954-BBAE-AB42B3C35B2B

SPA2110

เพื่อใช�งานเบรกจอด ให�ดึงคันเบรกจอดขึ้น
เพื่อปล�อยเบรกจอด ให�เหยียบแป�นเบรกค�างไว� ดึงคัน
เบรกจอดข้ึนเล็กน�อย กดปุ�ม และเล่ือนคันเบรก
จอดลงจนสุด
ก�อนขับรถให�แน�ใจว�าไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง) ดับ
ลงแล�ว

แบบสวิตช� (รุ�นที่มีระบบเบรกจอดไฟฟ�า)
GUID-BC394E23-1671-4FD8-BC2D-8BC04B65F7BB

WAD0294X

ไฟแสดง
สามารถใช�หรือปลดเบรกจอดไฟฟ�าโดยใช�งานสวิตช�
เบรกจอด
การเข�าเบรกจอด: ดึงสวิตช� เบรกจอดขึ้น ไฟ
แสดง จะสว�างขึ้น
การปลดเบรกจอด: เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�
ที่ตำแหน�ง “ON” ให� เหยียบแป�นเบรกและกดสวิตช�
เบรกจอดลง ไฟแสดง จะดับลง
ก�อนการขับขี่ ให�ตรวจสอบว�าไฟแสดงเบรกจอดไฟฟ�า

ดับลงหรือไม� สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่
“ไฟเตือน ไฟแสดง และเสียงเตือน” (หน�า 2-9)
หมายเหตุ:
. เสียงเตือนจะดังขึ้น ถ�าขับขี่รถยนต�โดยไม�ปลด

เบรกจอดไฟฟ�า โปรดดูที่ “เสียงเตือน” (หน�า
2-19)

เบรกจอด
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. ในขณะที่เบรกจอดทำงานหรือถูกปลด ท�าน
สามารถได�ยินเสียงการทำงานจากด�านล�าง
ของเบาะนั่งด�านหลังซึ่งเป�นเรื่องปกติ และไม�
ได�แสดงถึงการทำงานผิดปกติ

. หากมีการใช�หรือปลดเบรกจอดไฟฟ�าบ�อย ๆ
ในช�วงเวลาสั้น ๆ เบรกจอดไฟฟ�าอาจไม�
ทำงานเพื่อป�องกันไม�ให�ระบบเบรกจอดไฟฟ�ามี
ความร�อนสูงผิดปกติ ถ�าเกิดอาการดังกล�าว
ให�ใช�งานสวิตช�เบรกจอดอีกครั้ง หลังจากรอ
เป�นเวลาประมาณ 1 นาที

. ถ�าหากจำเป�นต�องใช� เบรกจอดขณะขับข่ี ใน
กรณีฉุกเฉิน ให� ดึงสวิตช� เบรกจอดค�างไว�
เมื่อปล�อยสวิตช�เบรกจอด เบรกจอดไฟฟ�าจะ
ถูกปลด

. เม่ือดึงสวิตช�เบรกจอดขณะขับข่ี เบรกจอด
ไฟฟ�าจะทำงานและเสียงเตือนจะดังขึ้น ไฟ
แสดงเบรกจอดไฟฟ�าในมาตรวัด และสวิตช�
เบรกจอดจะสว�าง ข้ึน ไม� ได�หมายความว�า
ระบบทำงานผิดปกติ ไฟแสดงเบรกจอดไฟฟ�า
บนมาตรวัดและไฟที่สวิตช�เบรกจอดจะดับลง
เมื่อปลดเบรกจอดไฟฟ�า

. เมื่อดึงสวิตช�เบรกจอดไฟฟ�าขึ้นโดยที่สวิตช�
จ�ายไฟอยู�ในตำแหน�ง “OFF” หรือ “ACC”
ไฟแสดงสวิตช�เบรกจอดจะสว�างขึ้นอย�าง
ต�อเนื่องเป�นช�วงเวลาสั้น ๆ

การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่ 3-29
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3-30 การตรวจสอบและการปรับตั้งก�อนการขับขี่

บันทึก
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GUID-03E335C2-8F1D-4D5C-A070-B6B52ECBB4BA

สำหรับรุ�นที่มีระบบ NissanConnect อาจมีอุปกรณ�
และระบบแตกต�างออกไปจากคู�มือฉบับนี้ โปรดดู
รายละเอียดที่คู�มือการใช�งาน NissanConnect ซ่ึง
ประกอบด�วยข�อมูลดังต�อไปนี้
ฟ�งก�ชันที่สามารถใช�งานได�อาจแตกต�างกันตามรุ�นและ
คุณสมบัติเฉพาะ
. เครื่องเสียง
. โทรศัพท�แฮนด�ฟรี
. Apple CarPlay
. Android Auto
.  ระบบนำทาง
.  การจดจำเสียง
.  ข�อมูลและการตัง้ค�าทีเ่รียกดไูด�บ น

NissanConnect

GUID-EF958813-5C67-4D83-9644-1BC43093E9A0

คำเตือน:
. ไม�ควรปรับปุ�มควบคุมฮีตเตอร� ระบบปรับ

อากาศ ระบบเครื่องเสียงขณะขับรถ เพื่อให�มี
สมาธิอย�างเต็มที่ในการควบคุมรถ

. หากพบวัตถุแปลกปลอมในอุปกรณ�ของระบบ
หรือมีน้ำเข�าระบบ หรือมีควัน หรือไอ ออกมา
จากระบบ หรือสังเกตเห็นการทำงานที่
ผิดปกติให�หยุดการใช�งานทันทีและติดต�อศูนย�
บริการนิสสันที่ใกล�ที่สุด เนื่องจากอาจจะทำให�
เกิดอุบัติเหตุ เพลิงไหม� หรือไฟฟ�าลัดวงจรได�

. ห�ามถอดแยกช้ินส�วนหรือ ดัดแปลงระบบ น้ี
เพราะอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุ เพลิงไหม� หรือ
ไฟฟ�าลัดวงจรได�

ข�อควรระวัง:
ห�ามใช�งานระบบเม่ือเคร่ืองยนต�ไม�ได�ทำงานเป�น
เวลานาน เพื่อป�องกันแบตเตอรี่ไฟหมด

PD23A1-3CFB913B-C08F-4BCF-BC85-50F449ABAEC9

WAE0174X
แบบ A

WAE0456X
แบบ B

คำเตือน:
การไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�หน�าจอมองภาพด�านหลังอย�างถูกต�อง อาจ
ทำให�ได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได�
. หน�าจอมองภาพด�านหลังเป�นอุปกรณ�ท่ีช�วย

เพิ่มความสะดวกสบาย แต�ไม�สามารถใช�งาน
แทนการถอยรถตามปกติอย�างถูกต�อง ควร

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-3

คู�มือการใช�งาน NISSANCONNECT (ถ�ามี
ติดตั้ง) ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย หน�าจอมองภาพด�านหลัง (ถ�ามีติดตั้ง)
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4-4 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ตรวจสอบโดยพิจารณานอกกระจกหน�าต�าง
และกระจกมองข�างทุกครั้งเพื่อให�แน�ใจว�ามี
ความปลอดภัยก�อน ทำการถอยรถอย�าง
ช�า ๆ เสมอ

. ระบบได�ถูกออกแบบเพื่อการช�วยเหลือผู�ขับขี่ใน
การตรวจจับวัตถุขนาดใหญ� ท่ีอยู�กับ ท่ีด�าน
หลังของรถยนต�โดยตรง ซึ่งจะช�วยหลีกเลี่ยง
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต�

. ควรใช� เส�นแนวระยะห�างและเส�นแนวความ
กว�างของรถยนต�ในการอ�างอิงเมื่อรถยนต�อยู�
บนพ้ืนเรียบท่ีได�ระดับเท�าน้ัน เพราะระยะห�าง
บนหน�าจอที่ใช�สำหรับการอ�างอิง จะแตกต�าง
จากระยะห�างจริงระหว�างรถยนต�และวัตถุที่
แสดงบนหน�าจอ

ข�อควรระวัง:
ระวังอย�าทำให� เลนส�ของกล�องเป�นรอยขีดข�วน
ขณะเช็ดฝุ�นหรือหิมะออกจากด�านหน�าของกล�อง

ระบบหน�าจอมองภาพด�านหลังจะแสดงมุมมองด�าน
หลังของรถยนต�ในหน�าต�างของหน�าจอแบบสัมผัสโดย
อัตโนมัติ เมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “R”
(ถอยหลัง)

JVH1884X

เพื่อแสดงมุมมองด�านหลัง ระบบหน�าจอมองภาพด�าน
หลังจะใช�กล�อง ที่ติดต้ังอยู�เหนือป�ายทะเบียนของ
รถยนต�

การทำงานของระบบหน�าจอมองภาพด�าน
หลัง

GUID-5A917715-5DCC-41E9-B188-1CD0D1D00895

เม่ือสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ให�
เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) เพื่อ
ใช�งานหน�าจอมองภาพด�านหลัง

วิธีอ�านเส�นที่แสดงบนหน�าจอ
PD23A1-69BCFBFF-210C-4E9F-AE25-45A9D2F81450

SAA1896

เส�นแนวที่แสดงความกว�างของรถยนต� และระยะห�าง
จากวัตถุ โดยอ�างอิงจากเส�นของกันชน จะแสดง
ขึ้นบนหน�าจอ
เส�นแนวระยะห�าง:
แสดงระยะห�างจากตัวถังรถยนต�
. เส�นสีแดง : ประมาณ 0.5 ม. (1.5 ฟุต)
. เส�นสีเหลือง : ประมาณ 1 ม. (3 ฟุต)
. เส�นสีเขียว : ประมาณ 2 ม. (7 ฟุต)
. เส�นสีเขียว : ประมาณ 3 ม. (10 ฟุต)
เส�นแนวความกว�างของรถยนต� :
แสดงความกว�างของรถยนต�โดยประมาณ
เส�นกะแนวทิศทาง (ถ�ามีติดตั้ง):
แสดงเส�นกะแนวทิศทาง เม่ือถอยหลัง เส�นกะแนว
ทิศทางจะแสดงขึ้นบนหน�าจอเมื่อคันเกียร�อยู�ใน

Condition: 'Except for China'/



(151,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) และหมุนพวงมาลัย เส�นกะ
แนวทิศทางจะเคลื่อนที่มากน�อยขึ้นอยู�กับการหมุน
พวงมาลัย และเส�นกะแนวทิศทางจะไม�แสดงขึ้นเมื่อ
พวงมาลัยอยู�ในตำแหน�งกลาง
เส�นแนวความกว�างของรถยนต�และความกว�างของเส�น
กะแนวทิศทางจะกว�างกว�าความกว�างและเส�นทางจริง

ความแตกต�างระหว�างระยะห�างในจอและระยะ
ห�างจริง

PD23A1-1D951CEB-F579-4966-A4E2-5B3E688562F5

ตำแหน�งของเส�นแนวที่แสดงขึ้นและเส�นแนวบนพื้นเป�น
การอ�างอิงโดยประมาณเท�าน้ัน ในความเป�นจริงแล�ว
วัตถุที่อยู�บนพื้นทางลาดขึ้นหรือลาดลง หรือวัตถุที่ยื่น
ออกมา จะอยู�ในตำแหน�งที่มีระยะห�างแตกต�างจากที่
แสดงขึ้นบนหน�าจอกับเส�นแนว (โปรดดูที่ภาพ) ควร
ตรวจสอบขณะทำการถอยหลัง หรือจอดรถและออก
จากรถยนต�เพ่ือดูตำแหน�งของวัตถุที่อยู�ด�านหลังของ
รถยนต�

การถอยหลังขึ้นทางลาดชัน
PD23A1-5EB20995-EDAB-4CAD-9A09-281F884EE927

JVH1159X

เมื่อถอยหลังข้ึนทางลาดชัน เส�นแนวระยะห�างและเส�น
แนวความกว�างของรถยนต�จะแสดงขึ้นมาใกล�กว�าระยะ
ห�างจริง โปรดจำไว�ว�าวัตถุใด ๆ บนทางลาดชันจะ
อยู�ไกลกว�าที่ปรากฏบนหน�าจอ

การถอยหลังลงทางลาดชัน
PD23A1-873A9F87-F191-4ECF-81EA-C16EBE93E44C

JVH1160X

เม่ือถอยรถยนต�ลงทางลาดชัน เส�นแนวระยะห�างและ
เส�นแนวความกว�างของรถยนต�จะแสดงขึ้นมาไกลกว�า
ระยะห�างจริง โปรดจำไว�ว�าวัตถุใด ๆ บนทางลาดชัน
จะอยู�ใกล�กว�าที่ปรากฏบนหน�าจอ

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-5

Condition: 'Except for China'/



(152,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

4-6 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การถอยหลังใกล�กับวัตถุที่ยื่นเข�ามา
PD23A1-C325ADAF-DDE4-4FEE-9CBA-1FF7880E0E17

SAA1923

เส�นกะแนวทิศทาง (ถ�ามีติดตั้ง) ต�องไม�สัมผัสกับ
วัตถุที่อยู�บนหน�าจอ อย�างไรก็ตาม รถยนต�อาจชนกับ
วัตถุได� ถ�าส�วนที่ยื่นเข�ามาอยู�สูงกว�าเส�นทางที่ถอย
จริง

การถอยหลังไปหาวัตถุที่ยื่นเข�ามา
PD23A1-4445394E-6B6A-4CB6-8B9E-6E1E5421D96B

SAA1980

ตำแหน�ง แสดงขึ้นบนหน�าจอไกลกว�าตำแหน�ง
อย�างไรก็ตาม ตำแหน�ง ที่จริงแล�วระยะห�างเท�า
กับตำแหน�ง รถยนต�อาจชนกับวัตถุเมื่อถอยหลังไป
ยังตำแหน�ง ถ�าส�วนที่ยื่นเข�ามาอยู�สูงกว�าเส�นทาง
ที่ถอยจริง

วิธีจอดรถด�วยเส�นกะแนวทิศทาง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-7895F86E-A02E-47A8-A51F-142029A6347F

คำเตือน:
. ถ�าเปลี่ยนยางด�วยยางที่มีขนาดต�างกัน เส�น

กะแนวทิศทางอาจแสดงขึ้นไม�ถูกต�อง
. บนถนนที่ปกคลุมด�วยหิมะหรือลื่น อาจมีความ

แตกต�างระหว�างเส�นกะแนวทิศทางและเส�น
แนวจอดจริง

. ถ�าปลดแบตเตอรี่ออกหรือใกล�หมด เส�นกะ
แนวทิศทางอาจแสดงขึ้นไม�ถูกต�อง ถ�าสิ่งนี้
เกิดขึ้น โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต�อไปนี้
— หมุนพวงมาลัยจากด�านหน่ึงไปอีกด�าน

หนึ่งจนสุด
— ขับรถบนถนนเส�นตรงเป�นเวลามากกว�า

5 นาที
. เมื่อมีการหมุนพวงมาลัย โดยที่สวิตช�สตาร�ท

เครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” เส�นกะแนว
ทิศทางอาจแสดงขึ้นไม�ถูกต�อง

Condition: 'Except for China'/



(153,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

SAA1897

1. ตรวจสอบพ้ืนท่ีจอดรถว�าปลอดภัยด�วยตาเปล�า
ก�อนจอดรถ

2. มุมมองด�านหลังของรถยนต�จะแสดงขึ้นบนหน�าจอ
ดังแสดงในภาพ เมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปยัง

ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)

WAE0465X

3. ถอยรถยนต�ช�า ๆ ปรับตั้งพวงมาลัยให�เส�นกะแนว
ทิศทาง เข�าอยู�ในพื้นที่จอดรถ

4. บังคับพวงมาลัย ให� เส�น แนวความกว�างของ
รถยนต� ขนาน กับ พื้นที่ จอด รถ โดย
อ�างอิงจากเส�นกะแนวทิศทาง

5. เมื่อจอดรถยนต�ในพ้ืนท่ีเสร็จสมบูรณ� ให�เลื่อนคัน
เกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) และใช�งานเบรก
จอด

การปรับหน�าจอ
PD23A1-4A4CC68B-5D78-4DF8-A648-700689845C2C

WAE0138X
แบบ A

WAE0457X
แบบ B

1. กดปุ�ม CAMERA
2. แตะ ปุ�ม “การตั้ง ค�า จอแสดงผล (Display

Settings)”
3. เลือกรายการการตั้งค�าที่ต�องการจะปรับโดยการ

แตะหรือหมุนและกดปุ�มหมุน TUNE·SCROLL

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-7

Condition: 'Except for China'/



(154,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

4-8 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

รายการตั้งค�าที่มีใช�:
. ความสว�าง (Brightness)
. ความเข�ม (Contrast)
. ความสมดุลของสีแดงกับสีเขียว (Tint)
. สี (Colour/Color)
. ระดับความเข�มของสีดำ (Black Level)
ปุ�ม “การตั้งค�าจอแสดงผล (Display Settings)” จะ
แสดงขึ้นโดยการกดปุ�ม MENU การแตะปุ�ม
“การต้ังค�า (Settings)” และการแตะปุ�ม “กล�อง
(Camera)”

วิธีการเป�ดและป�ดเส�นกะแนวทิศทาง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-DF988A72-75BD-4F56-9527-D5DD0237962C

1. กดปุ�ม CAMERA
2. แตะปุ�ม “เส�นกะแนวทิศทาง (Predictive Course

Lines)” เพื่อเป�ดและป�ดเส�นกะแนวทิศทาง
ปุ�ม “เส�น กะ แนว ทิศทาง (Predict ive Course
Lines)” จะแสดงข้ึนโดยการกดปุ�ม MENU การ
แตะปุ�ม “การต้ังค�า (Settings)” และการแตะปุ�ม
“กล�อง (Camera)”

ข�อจำกัดของระบบหน�าจอมองภาพด�านหลัง
PD23A1-96C76C8D-C6E0-46C3-98CB-171E224A38D4

คำเตือน:
ข�อจำกัดของระบบสำหรับหน�าจอมองภาพด�าน
หลัง หรือการใช�งานรถยนต�โดยไม�เป�นไปตามข�อ
จำกัดของระบบเหล�าน้ีอาจทำให�เกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิต ข�อจำกัดดังกล�าวมีดังต�อไปนี้
. ระบบไม�สามารถลบจุดอับสายตาได�ทั้งหมด

หรือไม�สามารถแสดงวัตถุกีดขวางทุกชิ้น
. ผู�ใช�รถไม�สามารถมองเห็นบริเวณใต�กันชนและ

มุม กันชนบนหน�าจอมองภาพด�านหลัง ได�
เนื่องจากการมองเห็นที่ จำกัด ระบบจะไม�
แสดงวัตถุขนาดเล็กที่อยู�ใต�กันชนและไม�
สามารถแสดงวัตถุท่ีอยู�ใกล�กับกันชนหรือบน
พื้น

. เนื่องจากใช�เลนส�มุมกว�างดังนั้นวัตถุที่เห็นใน
หน�าจอมองภาพด�านหลังจะแตกต�างจากระยะ
ทางจริง

. วัตถุที่เห็นในหน�าจอมองภาพด�านหลัง จะเห็น
ในด�านตรงข�ามกับการมองในกระจกมองหลัง
และกระจกมองข�าง

. ใช�เส�นที่แสดงขึ้นในการอ�างอิง เส�นที่แสดงขึ้น
จะได�รับผลกระทบอย�างมากจากจำนวนของ
ผู� โดยสาร ระดับน้ำมันเชื้อ เพลิง ตำแหน�ง

รถยนต� สภาพถนน และความลาดชันของ
ถนน

. ควรตรวจสอบว�าได�ทำการป�ดประตูท�ายแน�น
ดีแล�ว ขณะทำการถอยหลัง

. ห�ามวางสิ่งของไว�บนกล�องมองหลัง ซึ่ง
ติดตั้งอยู�เหนือป�ายทะเบียน

. เม่ือล�างรถยนต�ด�วยน้ำแรงดันสูง ควรระวัง
และตรวจสอบให�แน�ใจว�าไม�ได�ฉีดน้ำที่บริเวณ
รอบ ๆ กล�อง มิเช�นนั้นน้ำอาจเข�าไปในตัว
กล�อง ซึ่งเป�นสาเหตุทำให�น้ำควบแน�นบนเลนส�
และอาจเกิดการทำงานผิดปกติ เพลิงไหม�
หรือไฟฟ�าลัดวงจรได�

. อย�ากระแทกกล�องเนื่องจากเป�นอุปกรณ�ที่
ละเอียดอ�อน มิเช�นนั้น อาจทำให�การทำงาน
ผิดปกติหรือเกิดความเสียหาย ส�งผลทำให�
เกิดเพลิงไหม�หรือไฟฟ�าลัดวงจร

ข�อจำกัดของการทำงานมีดังต�อไปนี้ ซึ่งไม�ได�แสดงถึง
การทำงานผิดปกติของระบบแต�อย�างใด:
. เมื่ออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน�าจออาจไม�

แสดงวัตถุขึ้นมาอย�างชัดเจน
. เมื่อมีแสงสว�างจ�าส�องตรงมาที่กล�อง อาจทำให�

มองเห็นวัตถุไม�ชัดเจน

Condition: 'Except for China'/



(155,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

. อาจเห็นเส�นแนวตั้งบนวัตถุที่แสดงบนหน�าจอ ซึ่ง
เกิดขึ้นเน่ืองจากแสงไฟสว�างมากที่สะท�อนจาก
กันชน

. หน�าจออาจกะพริบขณะอยู�ภายใต�แสงไฟ
ฟลูออเรสเซนส�

. สีของวัตถุบนหน�าจอมองภาพด�านหลังอาจ
แตกต�างจากสีของวัตถุจริงเล็กน�อย

. วัตถุบนหน�าจออาจแสดงขึ้นไม�ชัดเจนในที่มืดหรือ
ตอนกลางคืน

. อาจมีการทำงานล�าช�าเมื่อเปลี่ยนไปที่หน�าจอมอง
ภาพด�านหลัง

. ถ�ามีเศษฝุ�น น้ำฝน หรือหิมะ ติดบนกล�อง
หน�าจอมองภาพด�านหลังอาจไม�แสดงวัตถุบนจอ
อย�างชัดเจน ควรทำความสะอาดกล�อง

. ห�ามใช�แว็กซ�กับเลนส�กล�อง ควรทำการเช็ดแว็กซ�
ออกด�วยผ�าสะอาดที่ชุบสารทำความสะอาดอย�าง
อ�อนที่ผสมน้ำ แล�วเช็ดให�แห�งด�วยผ�าแห�ง

การดูแลรักษาระบบ
GUID-4BB8034F-67DA-4AD0-8E6C-6689089E570D

JVH1884X

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�แอลกอฮอล� เบนซิน หรือทินเนอร� ทำ

ความสะอาดกล�อง เพราะจะทำให�เกิดสีด�าง
. ห�ามทำให�กล�องได�รับความเสียหาย เนื่องจาก

จะมีผลกระทบกับหน�าจออย�างมาก
ถ�ามีเศษฝุ�น น้ำฝน หรือหิมะ ติดบนกล�อง
หน�าจอมองภาพด�านหลังอาจไม�แสดงวัตถุบนจออย�าง
ชัดเจน ทำความสะอาดกล�องด�วยผ�าที่ชุบสารทำ
ความสะอาดอย�างอ�อนที่ผสมน้ำ แล�วเช็ดให�แห�งด�วย
ผ�าแห�ง

GUID-43D1D59E-5AD8-47DB-9521-42A9F39DE43F

WAE0001X
แบบ A

WAE0175X
แบบ B

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-9

กล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง (ถ�ามี
ติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/



(156,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

4-10 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

WAE0458X
แบบ C

WAE0467X
แบบ D

1. ปุ�ม CAMERA
คำเตือน:

. หากไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับ
การใช�งานระบบกล�องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทางอย�างถูกต�อง อาจส�งผลให�ได�รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได�

. กล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางช�วยเพ่ิม
ความสะดวกสบายขึ้น แต�ไม�สามารถใช�แทน

การขับรถยนต�อย�างถูกต�องได� เน่ืองจากมี
บริเวณที่ ไม� สามารถมองเห็นวัตถุ ได� โดย
เฉพาะมุมทั้งสี่ของรถยนต�ซึ่งเป�นบริเวณที่วัตถุ
ไม�ได�ปรากฏให�เห็นจากมุมมองจากมุมสูง มุม
มองด�านหน�า หรือมุมมองด�านหลังเสมอไป
ควรตรวจสอบบริเวณโดยรอบเพื่อให�แน�ใจว�า
ปลอดภัยก�อนที่จะเคลื่อนรถยนต�เสมอ ทำการ
เคลื่อนรถยนต�ช�า ๆ และควรมองออกไปนอก
กระจกหน�าต�างและตรวจสอบกระจกเสมอเพื่อ
ให�แน�ใจว�าปลอดภัยที่จะทำการเคลื่อนรถยนต�

. ผู�ขับขี่มีหน�าที่ในการรับผิดชอบเรื่อง
ความปลอดภัยระหว�างจอดรถและระหว�าง
ขับขี่เสมอ

ข�อควรระวัง:
เมื่อเช็ดฝุ�นหรือหิมะออกจากด�านหน�าของกล�อง
ระวังอย�าทำให�เลนส�เป�นรอยขีดข�วน

ระบบกล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางถูกออกแบบ
มาเพื่อช�วยเหลือผู�ขับขี่ในสถานการณ�ต�าง ๆ เช�น
การจอดรถในช�องจอด หรือการจอดเข�าซอง
โดยหน�าจอจะแสดงมุมมองท่ีหลากหลายของตำแหน�ง
รถยนต�ในรูปแบบหน�าจอที่แยกกัน แต�จะไม�สามารถ
มองเห็นทุกมุมมองได�ตลอดเวลา

มุมมองที่มองเห็น:
. มุมมองด�านหน�า

มุมมองที่ประมาณ 150 องศา จากด�านหน�า
ของรถยนต�

. มุมมองด�านหลัง
มุมมองที่ประมาณ 150 องศา จากด�านหลัง
ของรถยนต�

. มุมมองจากมุมสูง
มุมมองรอบ ๆ รถยนต�จากด�านบน

. มุมมองหน�าด�านข�าง
มุมมองรอบ ๆ และด�านหน�าของล�อด�าน
ผู�โดยสารหน�า

JVH1798X

เพื่อแสดงหลายมุมมอง ระบบกล�องอัจฉริยะมองภาพ
รอบทิศทางจะใช�กล�อง ที่ติดตั้งอยู�ในกระจังหน�า
ติดตั้งอยู�บนกระจกมองข�างของรถยนต� และอีกหน่ึง
ตัวที่ติดตั้งอยู�เหนือป�ายทะเบียนของรถยนต�
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การทำงานของระบบกล�องอัจฉริยะมองภาพ
รอบทิศทาง

GUID-457C99E7-2415-46F6-9319-2432E69AF800

กล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางแสดงขึ้นบนกระจก
มองหลัง (แบบ A)/หน�าจอแบบสัมผัส (แบบ B C
และ D)
เม่ือสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ให�
เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) หรือกด
ปุ�ม CAMERA เพื่อใช�งานกล�องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทาง
เมื่อใช�งานกล�องครั้งแรกด�วยหน�าจอแสดงมุมมองจาก
มุมสูง ไอคอนสีแดงจะกะพริบบนหน�าจอ ซ่ึงแสดงว�า
ระบบเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�) ทำงาน ไอคอนสีเทา
จะกะพริบ เม่ือป�ดระบบ เซ็นเซอร� จอดรถ (โซนาร�)
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบเซ็นเซอร�จอดรถ
(โซนาร�) โปรดดูที่ “ฟ�งก�ชันเซ็นเซอร�จอดรถเพื่อช�วย
การทำงานของกล�อง (โซนาร�) (รุ�นที่มีกล�องอัจฉริยะ
มองภาพรอบทิศทาง)” (หน�า 4-19)
หน�าจอที่ แสดงขึ้นบนกล�องอัจฉริยะมองภาพรอบ
ทิศทางจะป�ดการทำงานโดยอัตโนมัติ เม่ือผ�านไป 3
นาที หลังจากกดปุ�ม CAMERA ขณะที่คันเกียร�อยู�ที่
ตำแหน�งอื่นนอกเหนือจากตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)

มุมมองที่มองเห็น
GUID-7DBD8171-2786-47B7-B90B-07213D579B10

คำเตือน:
. ควรใช� เส�นแนวระยะห�างและเส�นแนวความ

กว�างของรถยนต�ในการอ�างอิงเมื่อรถยนต�อยู�
บนพื้นเรียบที่ได�ระดับเท�านั้น ระยะห�างบน
หน�าจอเป�นเพียงการอ�างอิง และอาจจะ
แตกต�างจากระยะห�างจริงระหว�างรถยนต�และ
วัตถุที่แสดงบนหน�าจอ

. จำนวนของผู�โดยสาร ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ส�งผลต�อระดับความสูงของตัวรถ รวมถึง
ตำแหน�งจอดรถ สภาพถนน และความลาด
ชันของถนนนั้นส�งผลให�เส�นแสดงและมุมมองมี
การคลาดเคล่ือนได� ให�ใช�เส�นท่ีแสดงข้ึนและ
มุมมองจากมุมสูงในการอ�างอิง

. ถ�าเปลี่ยนยางด�วยยางท่ีมีขนาดต�างกัน อาจ
ทำให�เส�นกะแนวทิศทางและมุมมองจากมุมสูง
อาจแสดงขึ้นไม�ถูกต�อง

. เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชัน วัตถุที่มองเห็นบน
หน�าจอจะอยู�ไกลกว�าที่ปรากฏ ในทางตรงกัน
ข�ามเม่ือขับรถลงทางลาดชัน วัตถุท่ีมองเห็น
บนหน�าจอจะอยู�ใกล�กว�าที่ปรากฏ

. วัตถุท่ีเห็นในมุมมองด�านหลังจะมีทิศทางตรง
ข�ามกับการมองในกระจกมองหลังและกระจก

มองข�าง
. ควรใช�กระจกหรือการมองวัตถุจริง เพ่ือ

ตัดสินระยะห�างจากวัตถุอย�างถูกต�อง
. ระยะห�างระหว�างวัตถุที่เห็นในมุมมองด�านหลัง

จะแตกต�างจากระยะจริง เนื่องจากใช�เลนส�
มุมกว�าง

. บนถนนที่ปกคลุมด�วยหิมะหรือลื่น อาจมีความ
แตกต�างระหว�างเส�นกะแนวทิศทางและเส�น
แนวจอดจริง

. เส�นแนวความกว�างของรถยนต�และเส�นกะแนว
ทิศทางจะกว�างกว�าความกว�างและเส�นทาง
จริง

. เส�นท่ีแสดงข้ึนที่มุมมองด�านหลังจะเกินขอบ
ด�านขวาเล็กน�อย เนื่องจากกล�องมองหลังไม�
ได�ติดตั้งอยู�บนกึ่งกลางด�านหลังของรถยนต�

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-11

Condition: 'Except for China'/



(158,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

4-12 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

มุมมองด�านหน�าและด�านหลัง :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

SAA1840
มุมมองด�านหน�า

SAA1896
มุมมองด�านหลัง

เส�นแนวท่ีแสดงความกว�างของรถยนต�โดยประมาณ
และระยะห�างจากวัตถุ โดยอ�างอิงจากเส�น ตัว ถัง
รถยนต� จะแสดงขึ้นบนหน�าจอ
เส�นแนวระยะห�าง:
แสดงระยะห�างจากตัวถังรถยนต�

. เส�นสีแดง : ประมาณ 0.5 ม. (1.5 ฟุต)

. เส�นสีเหลือง : ประมาณ 1 ม. (3 ฟุต)

. เส�นสีเขียว : ประมาณ 2 ม. (7 ฟุต)

. เส�นสีเขียว : ประมาณ 3 ม. (10 ฟุต)
เส�นแนวความกว�างของรถยนต� :
แสดงความกว�างของรถยนต�โดยประมาณ
เส�นกะแนวทิศทาง :
แสดงเส�นกะแนวทิศทางเมื่อขับขี่รถยนต� เส�นกะแนว
ทิศทางจะเคลื่อนที่ตามความมากน�อยของการหมุน
พวงมาลัย
ภาพจากมุมมองด�านหน�าจะไม�แสดงขึ้น เม่ือความเร็ว
รถมากกว�า 10 กม./ชม. (6 ไมล�/ชม.)
หมายเหตุ:

เมื่อหน�าจอแสดงมุมมองด�านหน�าและหมุน
พวงมาลัยประมาณ 90 องศา หรือน�อยกว�า
จากตำแหน�งตรง เส�นกะแนวทิศทางทั้งด�านขวา
และซ�าย จะแสดง ข้ึน เมื่อหมุนพวงมาลัย
ประมาณ 90 องศา หรือมากกว�า เส�นจะแสดง
ขึ้นเฉพาะด�านที่ตรงข�ามกับการหมุนเท�านั้น

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

SAA3570

มุมมองจากมุมสูงจะแสดงภาพของรถยนต�จากที่สูง
ซึ่งช�วยยืนยันตำแหน�งของรถยนต�
ไอคอนรถยนต� จะ แสดงตำแหน�งของรถยนต�
โปรดจำไว�ว�าระยะห�างระหว�างวัตถุที่มองเห็นในมุมมอง
จากมุมสูงอาจแตกต�างจากระยะจริงถึงรถยนต�เล็ก
น�อย
พื้นที่ที่มุมมองกล�องมองไม�เห็น จะแสดงเป�นสีดำ
บริเวณท่ีมองไม� เห็น จะ เป�นสี เหลืองนานหลาย
วินาทีหลังจากมุมมองจากมุมสูงแสดงขึ้น ซึ่งจะแสดง
เฉพาะ ค ร้ัง แรก เท� า น้ัน หลัง จาก สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”
เมื่อป�ดเซ็นเซอร�จอดรถ มุมที่มองไม�เห็น จะแสดง
ขึ้นเป�นสีแดงเพื่อเตือนผู�ขับขี่ให�ระวัง
หลังจากเปล่ียนสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�ไปที่ตำแหน�ง
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“ON” มุมที่มองไม�เห็น จะกะพริบนาน 3 วินาที
หลังจากภาพจากมุมสูงแสดงขึ้น

คำเตือน:
. วัตถุที่อยู�ในมุมมองจากมุมสูงจะปรากฏอยู�ไกล

กว�าระยะจริง
. วัตถุ ท่ีมีความสูง เช�น ขอบทางเท�า หรือ

รถยนต�อาจไม�ตรงแนว หรือ ไม�แสดงท่ีขอบ
ของมุมมอง

. ไม�สามารถแสดงวัตถุที่อยู�เหนือกล�องได�

. ภาพจากมุมสูงอาจไม�ตรงเมื่อตำแหน�งกล�อง
เปลี่ยน

. เส�นบนพื้นอาจเอียงและไม�เห็นเป�นเส�นตรงที่
ขอบของมุมมอง และจะเอียงเพ่ิมมากข้ึนหาก
เส�นอยู�ห�างจากตัวรถมากขึ้นเรื่อย ๆ

มุมมองหน�าด�านข�าง :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVH1141X

เส�นแนว:
เส�นแนวที่แสดงความกว�างโดยประมาณและปลาย
ด�านหน�าของรถยนต�จะแสดงขึ้นบนหน�าจอ
เส�นด�านหน�าของรถยนต� จะแสดงส�วนหน�าของ
รถยนต�
เส�นด�านข�างของรถยนต� จะแสดงความกว�างของ
รถยนต�รวมกระจกมองข�างโดยประมาณ
ส�วนขยาย ของทั้งเส�นด�านหน�า และเส�นด�าน
ข�าง จะแสดงด�วยเส�นประสีเขียว

หน�าจอแสดงการขับขี่บนทางวิบาก (ถ�ามี
ติดตั้ง)

GUID-AB2D1911-6F9D-4ED4-8EE9-456A3AFD1E98

เม่ือคันเกียร�ไม�ได�อยู�ที่ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) และ
ความเร็วรถยนต�อยู�ที่ 10 กม./ชม. (6 ไมล�/ชม.)
หรือต่ำกว�า การเลือกตำแหน�ง 4LO โดยใช�สวิตช�
โหมด 4WD จะส�งผลต�อการแสดงผลของเทคโนโลยี
กล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางดังต�อไปนี้:
. การเลือกตำแหน�ง 4LO จะทำให�เทคโนโลยีกล�อง

อัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางทำงาน หน�าจอแยก
มุมมองด�านหน�า/มุมมองหน�าด�านข�างจะแสดงขึ้น

. เมื่อสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ท่ีตำแหน�ง “ON”
ขณะเลือกตำแหน�ง 4LO หน�าจอแยกมุมมอง
ด�านหน�า/มุมมองหน�าด�านข�างจะแสดงขึ้น

. เมื่อรถยนต�เปลี่ยนไปที่ตำแหน�ง 4LO ขณะแสดง
มุมมองจากมุมสูง หน�าจอด�านผู� โดยสารจะ
เปลี่ยนเป�นมุมมองหน�าด�านข�าง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสวิตช�โหมด 4WD โปรดดู
ที่ “ขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD)” (หน�า 5-19)
เมื่อหน�าจอแสดงการขับขี่บนทางวิบากทำงาน
หน�าจอที่แสดงข้ึนด�วยเทคโนโลยีกล�องอัจฉริยะมอง
ภาพรอบทิศทางจะกลับไปยังหน�าจอก�อนหน�าเฉพาะเมื่อ
ผ�านไป 3 นาที หลังจากรถยนต�เปลี่ยนออกจาก
ตำแหน�ง 4LO หรือเมื่อความเร็วรถยนต�มากกว�า 10
กม./ชม. (6 ไมล�/ชม.)
หลังจากกลับสู�หน�าจอก�อนหน�าโดยอัตโนมัติเนื่องจาก
ความเร็วรถยนต�เกินกว�า 10 กม./ชม. (6 ไมล�/ชม.)
โดยที่สวิตช�โหมด 4WD อยู�ในตำแหน�ง 4LO การลด
ความเร็วรถยนต�ให�เหลือ 8 กม./ชม. (5 ไมล�/ชม.)
หรือต่ำกว�า จะทำให�เทคโนโลยีกล�องอัจฉริยะมองภาพ
รอบทิศทางแสดงขึ้นอีกครั้ง (หน�าจอมุมมองด�านหน�า
/มุมมองหน�าด�านข�าง)

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-13
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4-14 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ความแตกต�างระหว�างระยะห�างในจอและระยะ
จริง

GUID-B8760E36-AF05-4726-8388-4A1796A0EA66

เส�นแนวที่แสดงข้ึนและตำแหน�งของเส�นแนวบนพื้นใช�
สำหรับการอ�างอิงโดยประมาณเท�าน้ัน วัตถุที่อยู�บน
พื้นทางลาดข้ึนหรือลาดลง หรือวัตถุท่ียื่นออกมาที่
จริงแล�วอยู� ในตำแหน�งที่มีระยะห�างแตกต�างจากที่
แสดงข้ึนบนหน�าจอท่ีสัมพันธ�กับเส�นแนว (โปรดดูที่
ภาพ) ควรตรวจสอบด�านหลังและวัตถุขณะกำลัง
ถอยหลัง หรือจอดรถและออกจากรถยนต�เพื่อดู
ตำแหน�งของวัตถุที่อยู�ด�านหลังของรถยนต�

การถอยหลังขึ้นทางลาดชัน
GUID-397D9ED6-F144-48C0-BF84-B365B5C0F978

JVH1159X

เมื่อถอยหลังขึ้นทางลาดชัน เส�นแนวระยะห�าง และเส�น
แนวความกว�างของรถยนต�จะแสดงขึ้นมาใกล�กว�าระยะ
จริง และวัตถุใด ๆ บนทางลาดชันจะอยู� ไกลกว�าที่
ปรากฏบนหน�าจอเสมอ

การถอยหลังลงทางลาดชัน
GUID-E7490096-05F9-4DD3-AA67-21F9B63E6FBD

JVH1160X

เม่ือถอยรถยนต�ลงทางลาดชัน เส�นแนวระยะห�างและ
เส�นแนวความกว�างของรถยนต�จะแสดงขึ้นมาไกลกว�า
ระยะจริง และวัตถุใด ๆ บนทางลาดชันจะอยู�ใกล�กว�า
ที่ปรากฏบนหน�าจอเสมอ

Condition: 'Except for China'/
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การถอยหลังใกล�กับวัตถุที่ยื่นเข�ามา
GUID-63C8C6D2-478F-4D4B-80B7-F1F3A6D585FF

SAA1923

เส�นกะแนวทิศทาง ต�องไม�สัมผัสกับวัตถุที่อยู�บน
หน�าจอ อย�างไรก็ตาม รถยนต�อาจชนกับวัตถุได� ถ�า
ส�วนที่ยื่นเข�ามาอยู�สูงกว�าเส�นทางที่ถอยจริง

การถอยหลังไปหาวัตถุที่ยื่นเข�ามา
GUID-FF99CC10-EC8A-44B8-9223-54442022DA0A

SAA1980

ตำแหน�ง แสดงขึ้นบนหน�าจอไกลกว�าตำแหน�ง
อย�างไรก็ตาม ตำแหน�ง ที่จริงแล�วระยะห�างเท�า
กับตำแหน�ง รถยนต�อาจชนกับวัตถุเมื่อถอยหลังไป
ยังตำแหน�ง ถ�าส�วนที่ยื่นเข�ามาอยู�สูงกว�าเส�นทาง
ที่ถอยจริง

วิธีการจอดด�วยเส�นกะแนวทิศทาง
GUID-07422D85-AFF6-41D8-AA11-CC15D9373DB3

คำเตือน:
. ถ�าเปลี่ยนยางด�วยยางที่มีขนาดต�างกัน เส�น

กะแนวทิศทางอาจแสดงขึ้นไม�ถูกต�อง
. บนถนนที่ปกคลุมด�วยหิมะหรือลื่น อาจมีความ

แตกต�างระหว�างเส�นกะแนวทิศทางและเส�น
แนวจอดจริง

. ถ�าปลดแบตเตอรี่ออกหรือใกล�หมด เส�นกะ
แนวทิศทางอาจแสดงขึ้นไม�ถูกต�อง ถ�าสิ่งนี้
เกิดขึ้น โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังต�อไปนี้:
— หมุนพวงมาลัยจากด�านหน่ึงไปอีกด�าน

หนึ่งจนสุด
— ขับรถบนถนนเส�นตรงเป�นเวลามากกว�า

5 นาที
. เมื่อมีการหมุนพวงมาลัย โดยที่สวิตช�สตาร�ท

เครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ACC” เส�นกะแนว
ทิศทางอาจแสดงขึ้นไม�ถูกต�อง

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-15
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4-16 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

SAA1897

1. ตรวจสอบพ้ืนท่ีจอดรถว�าปลอดภัยด�วยตาเปล�า
ก�อนจอดรถ

2. มุมมองด�านหลังของรถยนต�จะแสดงขึ้นบนหน�าจอ
เมื่อเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “R”

(ถอยหลัง)

WAE0465X

3. ถอยรถยนต�ช�า ๆ ปรับตั้งพวงมาลัยให�เส�นกะแนว
ทิศทาง เข�าอยู�ในพื้นที่จอดรถ

4. บังคับพวงมาลัย ให� เส�น แนวความกว�างของ
รถยนต� ขนาน กับ พื้นที่ จอด รถ โดย
อ�างอิงจากเส�นกะแนวทิศทาง

5. เมื่อจอดรถยนต�ในพ้ืนท่ีเสร็จสมบูรณ� ให�เลื่อนคัน
เกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) และใช�งานเบรก
จอด

วิธีการเปลี่ยนหน�าจอ
GUID-20D3706A-A287-4766-8301-42CC20CFFD47

เม่ือสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” ให�
กดปุ�ม CAMERA หรือเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
“R” (ถอยหลัง) เพื่อใช�งานกล�องอัจฉริยะมองภาพ
รอบทิศทาง
กดปุ�ม CAMERA เพื่อสลับระหว�างมุมมองต�าง ๆ ที่
แสดง
ถ�าคันเกียร�ไม�ได�อยู�ที่ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) มุม
มองที่แสดงได�แก�:
. หน�าจอแยกมุมมองด�านหน�า/มุมมองจากมุมสูง
. หน�าจอแยกมุมมองด�านหน�า/มุมมองหน�าด�านข�าง
ถ�าคันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) มุมมองที่
แสดงได�แก�:
. หน�าจอแยกมุมมองด�านหลัง/มุมมองจากมุมสูง
. หน�าจอแยกมุมมองด�านหลัง/มุมมองหน�าด�านข�าง
. มุมมองด�านหลัง
หน�าจอกล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางจะดับลง
เมื่อ:
. คันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “D” (ขับขี่) และความเร็ว

รถยนต�เพิ่มขึ้นมากกว�าประมาณ 10 กม./ชม. (6
ไมล�/ชม.)

Condition: 'Except for China'/
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การปรับหน�าจอ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-5C97A12A-EDFB-4822-A3E1-BFEEF5E24CBA

WAE0086X
แบบ B

WAE0459X
แบบ C

WAE0468X
แบบ D

1. กดปุ�ม MENU
2. แตะปุ�ม “การตั้งค�า (Settings)”
3. แตะปุ�ม “กล�อง (Camera)”
4. แตะ ปุ�ม “การตั้ง ค�า จอแสดงผล (Display

Settings)”
5. เลือกรายการการตั้งค�าที่ต�องการจะปรับโดยการ

แตะหรือหมุนและกดปุ�มหมุน Scroll
รายการตั้งค�าที่มีใช�:
. ความสว�าง (Brightness)
. ความเข�ม (Contrast)
. ความสมดุลของสีแดงกับสีเขียว (Tint)
. สี (Colour/Color)
. ระดับความเข�มของสีดำ (Black Level)

ข�อจำกัดของระบบหน�าจอมุมมองโดยรอบ
อัจฉริยะ

GUID-AAE8CD28-246F-456F-9FB6-531D24D5CA25

คำเตือน:
การใช�งานที่เป�นข�อจำกัดของระบบหน�าจอมุมมอง
โดยรอบอัจฉริยะ หรือการใช�งานรถยนต�โดยไม�
เป�นไปตามข�อจำกัดของระบบเหล�านี้อาจทำให�เกิด
การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได� โดยข�อจำกัด
ดังกล�าวมีดังต�อไปนี้
. ไม�ควรใช�งานหน�าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะ

ขณะท่ีกระจกมองข�างอยู�ในตำแหน�งพับเก็บ
และควรตรวจสอบว�าทำการป�ดประตูท�ายแน�น
ดีแล�ว ขณะขับรถโดยใช�งานหน�าจอมุมมอง
โดยรอบอัจฉริยะ

. ระยะห�างระหว�างวัตถุที่แสดงขึ้นบนหน�าจอมุม
มองโดยรอบอัจฉริยะต�างจากระยะจริง

. กล�องติดตั้งอยู�ท่ีกระจังหน�า กระจกมองข�าง
และ เหนือป�ายทะเบียนด�านหลัง ห�ามวาง
สิ่งของไว�บนรถยนต�ที่จะทำให�บังกล�องได�

. เม่ือล�างรถยนต�ด�วยน้ำแรงดันสูง ควรระวัง
และตรวจสอบให�แน�ใจว�าไม�ได�ฉีดน้ำที่บริเวณ
รอบ ๆ กล�อง มิเช�นนั้น อาจทำให�น้ำเข�าไปใน
ตัวกล�องซึ่งเป�นสาเหตุทำให�น้ำควบแน�นบน
เลนส� เกิดการทำงานผิดปกติ เพลิง ไหม�

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-17
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4-18 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

หรือไฟฟ�าลัดวงจรได�
. ไม�ควรกระแทกกล�อง เพราะเป�นอุปกรณ�ที่

ละเอียดอ�อน มิ เช�น น้ัน จะส�งผล ให� กล�อง
ทำงานผิดปกติหรือเกิดความเสียหาย และ
เกิดเพลิงไหม�หรือไฟฟ�าลัดวงจร

JVH1799X

บางบริเวณระบบจะไม�แสดงวัตถุและระบบจะไม�เตือนถึง
วัตถุท่ีเคลื่อนที่ เม่ืออยู�ในหน�าจอมุมมองด�านหน�าหรือ
ด�านหลังอาจไม�สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู�ใต�กันชนหรือ

บนพื้น เม่ืออยู�ในมุมมองจากมุมสูง วัตถุที่สูงจาก
พื้นซ่ึงอยู�ใกล�กับขอบ ของบริเวณที่มองเห็นของ
กล�องจะไม�ปรากฏขึ้นบนหน�าจอ
ข�อจำกัดดังต�อไปนี้เป�นข�อจำกัดในการทำงานและไม�ได�
แสดงถึงการทำงานผิดปกติของระบบแต�อย�างใด:
. อาจมีการทำงานล�าช�าเม่ือมีการสลับระหว�างมุม

มองต�าง ๆ
. เมื่ออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน�าจออาจไม�

แสดงวัตถุขึ้นมาอย�างชัดเจน
. เม่ือมีแสงสว�างจ�าส�องตรงมาที่กล�อง วัตถุอาจ

แสดงขึ้นไม�ชัดเจน
. หน�าจออาจกะพริบเมื่ออยู�ในแสงไฟฟลูออเรสเซนส�
. สีของวัตถุบนหน�าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะอาจ

แตกต�างจากสีของวัตถุจริงเล็กน�อย
. วัตถุบนหน�าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะอาจไม�

ชัดเจนและสีของวัตถุอาจต�างออกไปในที่มืดหรือ
เวลากลางคืน

. มุมมองของกล�องแต�ละตัวของมุมมองจากมุมสูง
อาจมีความคมชัดต�างกัน

. ห�ามใช�แว็กซ�กับเลนส�กล�อง ควรเช็ดแว็กซ�ออก
ด�วยผ�าสะอาดที่ชุบสารทำความสะอาดอย�างอ�อน
ที่ผสมน้ำ แล�วเช็ดให�แห�งด�วยผ�าแห�ง

ระบบไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราว
GUID-ADA4B140-1D27-422D-B530-B29E4E5C802D

JVH1174X

เม่ือไอคอน “ ” แสดงขึ้นบนหน�าจอ แสดงว�ามี
สภาวะผิดปกติในหน�าจอมุมมองโดยรอบอัจฉริยะ แม�
จะไม�กระทบต�อการขับข่ีตามปกติ แต�ควรนำรถยนต�
เข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสัน

JVH1175X

เมื่อไอคอน “ ” แสดงขึ้นบนหน�าจอ แสดงว�าภาพ
จากกล�องอาจได�รับการรบกวนทางไฟฟ�าจากอุปกรณ�
รอบ ๆ ชั่วคราว ซึ่งจะไม�ขัดขวางการขับข่ีตามปกติ

Condition: 'Except for China'/
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แต�ควรเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสัน
หากเกิดขึ้นบ�อยครั้ง

การดูแลรักษาระบบ
GUID-D85A5F33-A03D-4B87-B8BA-D22D39DE08C0

JVH1798X

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�แอลกอฮอล� เบนซิน หรือทินเนอร� ทำ

ความสะอาดกล�อง เพราะจะทำให�เกิดสีด�าง
. ห�ามทำให�กล�องเกิดความเสียหาย เน่ืองจาก

จะมีผลกระทบกับหน�าจออย�างมาก
ถ�ามีเศษฝุ�น น้ำฝน หรือหิมะ ติดบนกล�อง
หน�าจอกล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทางอาจไม�
แสดงวัตถุบนจออย�างชัดเจน ทำความสะอาดกล�อง
ด�วยผ�าที่ชุบสารทำความสะอาดอย�างอ�อนที่ผสมน้ำ
แล�วเช็ดให�แห�งด�วยผ�าแห�ง

GUID-7F805B6F-DD5A-47A3-889C-0441E02BA51E

WAE0190X

1. ไฟแสดงเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�)
คำเตือน:

หากไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�ฟ�งก�ชันเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�) ตามที่แนะนำ
ในหมวดนี้อย�างถูกต�อง อาจทำให�ได�รับบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตได�
. เซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�) จะช�วยเพิ่มความ

สะดวกสบายในการขับขี่ แต�ไม�สามารถใช�แทน
การจอดที่ถูกต�องได�

. ฟ�งก�ชันนี้ถูกออกแบบเพื่อการช�วยเหลือผู�ขับขี่
ในการตรวจจับวัตถุขนาดใหญ�ที่หยุดนิ่ง เพ่ือ
ช�วยหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ อาจเกิดกับ
รถยนต�

. ผู�ขับขี่มีหน�าที่ในการรับผิดชอบเรื่อง
ความปลอดภัยระหว�างจอดรถและระหว�าง
ขับขี่เสมอ

. ควรตรวจสอบบริเวณโดยรอบว�าปลอดภัย
ก�อนทำการจอดรถเสมอ

. โปรดศึกษาคู�มือและข�อจำกัดของเซ็นเซอร�
จอดรถ (โซนาร�) ตามที่ระบุไว�ในหมวดนี้

ข�อควรระวัง:
. รักษาความเงียบภายในห�องโดยสารให�มาก

ที่สุดเท�าท่ีจะเป�นไปได� เพื่อให�ได�ยินเสียงเตือน
ชัดเจน

. เซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�) ด�านหน�าและด�าน
หลังจะตรวจจับระยะห�างระหว�างรถยนต�และ
สิ่งกีดขวาง โดยการตรวจจับคลื่น เสียงที่
สะท�อนจากพื้นผิวของสิ่งกีดขวาง เมื่อมีเสียง
อื่น เช�น เสียงแตรรถ หรือแหล�งกำเนิดคลื่น
เสียงความถ่ีสูง (เช�น เซ็นเซอร�จอดรถของ
รถยนต�คันอื่น) รอบ ๆ รถยนต� เซ็นเซอร�
(โซนาร�) อาจตรวจจับวัตถุต�าง ๆ ไม�ถูกต�อง

ฟ�งก�ชันเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�) จะช�วยแจ�งให�ผู�ขับขี่
ทราบถึงวัตถุขนาดใหญ�ที่อยู�กับที่รอบ ๆ รถยนต�โดย
การเตือนด�วยเสียงและภาพเมื่อทำการจอด

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-19

ฟ�งก�ชันเซ็นเซอร�จอดรถเพื่อช�วยการทำงานของ
กล�อง (โซนาร�) (รุ�นที่มีกล�องอัจฉริยะมองภาพ
รอบทิศทาง)

Condition: 'Except for China'/
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4-20 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การทำงานของระบบเซ็นเซอร�จอดรถ
(โซนาร�)

GUID-DB0E33A2-B3EB-4C10-A140-E030E058770D

เมื่อใช�งานกล�องครั้งแรกด�วยหน�าจอแสดงมุมมองจาก
มุมสูง ไอคอนสีแดงจะกะพริบบนหน�าจอกล�องอัจฉริยะ
มองภาพรอบทิศทาง ซ่ึงแสดงว�าระบบเซ็นเซอร�จอด
รถทำงาน
ระบบจะส�งเสียงเตือนวัตถุด�านหลัง เมื่อคันเกียร�อยู�ใน
ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)
เมื่อภาพจากล�องแสดงข้ึนบนกระจกมองหลังอัจฉริยะ
(รุ�นที่ไม�มีระบบ NissanConnect)/หน�าจอแบบสัมผัส
(รุ�นที่มีระบบ NissanConnect) ระบบจะแสดงไฟแสดง
เซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�) ไม�ว�าคันเกียร�จะอยู�ใน
ตำแหน�งใดก็ตาม
ระบบจะหยุดการทำงานเม่ือความเร็วมากกว�า 10
กม./ชม.(6 ไมล�/ชม.) ระบบจะกลับมาทำงานอีกคร้ัง
เมื่อความเร็วลดลง
สีของไฟแสดงเซ็นเซอร�จอดรถและเส�นแนวระยะห�าง
ของมุมมองด�านหลังจะแสดงระยะห�างของวัตถุที่
แตกต�างกัน
เมื่อตรวจพบวัตถุ ไฟแสดง (สีเขียว) จะปรากฏขึ้นและ
กะพริบ และเสียงเตือนจะดังเป�นจังหวะ เม่ือรถยนต�
เคลื่อนเข�าใกล�วัตถุมากขึ้น สีของไฟแสดงจะเปลี่ยนเป�น

สีเหลือง และอัตราการกะพริบและการส�งเสียงเตือนจะ
เพ่ิมขึ้น เม่ือรถยนต� ใกล� วัตถุมาก ไฟแสดงจะหยุด
กะพริบและเปลี่ยนเป�นสีแดง จากนั้นเสียงเตือนจะดัง
ต�อเนื่อง
เสียงเตือนแบบเป�นจังหวะจะหยุดหลังจากผ�านไป 3
วินาที เมื่อตรวจพบวัตถุด�วยเซ็นเซอร�ที่มุมเท�านั้น และ
ระยะทางไม�เปลี่ยนแปลง
เสียงเตือนจะหยุดเมื่อไม�มีวัตถุอยู�ใกล�รถยนต�อีกต�อไป

การเป�ดและป�ดฟ�งก�ชันเซ็นเซอร�จอดรถ
(โซนาร�)

GUID-7EE7263E-F0BA-4765-B875-ECD23EF9272F

เพื่อป�ดการทำงานของระบบเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�)
ช่ัวคราว โปรดดูที่ “สวิตช�ระบบเซ็นเซอร�จอดรถ
(โซนาร�)” (หน�า 5-74)
เพื่อตั้งค�าฟ�งก�ชันเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�) ให�เป�น
การตั้งค�าที่ต�องการ โปรดดูที่ “Driver Assistance
(ระบบช�วยเหลือผู�ขับขี่)” (หน�า 2-21)

ข�อจำกัดของระบบเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�)
GUID-D0153FC5-C08E-4E3E-A486-C536C53EB81F

คำเตือน:
ข�อจำกัดของระบบสำหรับฟ�งก�ชันเซ็นเซอร�จอดรถ
(โซนาร�) หรือหากมีการใช�งานรถยนต�โดยไม�เป�น
ไปตามข�อจำกัดของระบบอาจทำให�เกิดการ

บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต ข�อจำกัดดังกล�าวมี
ดังต�อไปนี้
. สภาพอากาศเลวร�ายหรือแหล�งกำเนิดคลื่น

เสียงความถี่สูง เช�น เครื่องล�างรถอัตโนมัติ
เบรกแบบใช�อากาศอัด (เบรกลม) ของรถ
บรรทุก หรือเครื่องเจาะแบบใช�อากาศอัด
อาจส�งผลกระทบต�อฟ�งก�ชันของระบบ
รวมถึงลดประสิทธิภาพหรือเกิดการทำงาน
ผิดพลาด

. ระบบไม�ได�ถูกออกแบบมาเพื่อป�องกันการชน
กับวัตถุขนาดเล็กหรือวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

. ระบบจะไม�ตรวจจับวัตถุขนาดเล็กที่อยู�ใต�กันชน
และอาจไม�สามารถตรวจจับวัตถุที่อยู�ใกล�กับ
กันชนหรือบนพื้น

. ระบบอาจไม�ตรวจจับวัตถุต�าง ๆ ดังต�อไปนี้:
— วัตถุที่มีน้ำหนักเบา เช�น หิมะ ผ�า สำลี

หญ�า หรือขนสัตว�
— วัตถุที่บาง เช�น เชือก สายไฟ หรือโซ�
— วัตถุทรงลิ่ม

. ถ�าบริเวณแผงกันชนได�รับความเสียหายหรือ
งอ พ้ืนที่การรับสัญญาณอาจเปลี่ยนแปลง
ส�งผลให�การวัดระยะทางจากวัตถุถึงตัวรถผิด
พลาด หรือส�งเสียงเตือนไม�ถูกต�อง

Condition: 'Except for China'/
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ข�อควรระวัง:
เสียงที่ดังมากเกินไป (เช�น เสียงจากระบบเครื่อง
เสียง หรือการเป�ดกระจกรถยนต�) จะกลบเสียง
เตือน และอาจทำให�ไม�ได�ยินเสียง

ระบบไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราว
GUID-00E23478-31AA-4669-B138-98A5D702CA62

เมื่อ เครื่องหมายสี เหลืองอำพันแสดงขึ้นที่ ม ุมของ
ไอคอนรถยนต� และไม�สามารถใช�งานฟ�งก�ชันได�จาก
การตั้งค�า “Driver Assistance” (ระบบช�วยเหลือผู�
ขับข่ี) (รายการตั้งค�าเป�นสีเทา) ระบบเซ็นเซอร�จอด
รถ (โซนาร�) อาจทำงานผิดปกติ

การดูแลรักษาระบบ
GUID-ADD736E5-9EBF-44A9-B5CA-F16447C726E1

ข�อควรระวัง:
ไม�ควรปล�อยให�หิมะ น้ำแข็ง และส่ิงสกปรกสะสม
ติด ค�าง อย ู� บน พื้น ผิว ของ เซ็นเซอร� จอด รถ
(โซนาร�) (ติดตั้งอยู�บนกันชนหน�า (ถ�ามีติดต้ัง)
และแผงกันชนหลัง) หรือระวังอย�าให�พ้ืนผิวของ
เซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�) เป�นรอยขีดข�วนเมื่อทำ
ความ สะอาด หาก มี สิ่ง แปลกปลอม ปกคลุม
เซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�) ความแม�นยำของ
ฟ�งก�ชันเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�) จะลดลง

GUID-837918E7-9B66-4743-BA16-E4E924F1C10A

คำเตือน:
หากไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช� ระบบ เตือนวัตถุ เคลื่อนไหวรอบคัน (MOD)
อย�างถูกต�อง อาจส�งผลทำให�ได�รับบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิต
. ระบบ MOD ไม�สามารถใช�แทนการใช�งาน

รถยนต�อย�างถูกต�องได� และไม�ได�ถูกออกแบบ
มาเพื่อป�องกันการชนกับวัตถุรอบ ๆ รถยนต�
เมื่อทำการบังคับรถ ควรตรวจดูกระจก
มองข�างและกระจกมองหลังพร�อมหันไปมอง
และตรวจสอบบริเวณโดยรอบเสมอ เพื่อ
ความปลอดภัยสำหรับผู�ขับขี่

. ระบบจะหยุดการทำงานเมื่อความเร็วมากกว�า
8 กม./ชม. (5 ไมล�/ชม.) ระบบจะกลับมา
ทำงานอีกครั้งเมื่อความเร็วลดลง

. ระบบ MOD ไม�ได�ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจจับ
วัตถุที่หยุดนิ่ง

ระบบเตือนวัตถุเคล่ือนไหวรอบคัน (MOD) สามารถ
แจ�งผู� ขับข่ี ให�ทราบถึงวัตถุที่กำลังเคล่ือนที่รอบ ๆ
รถยนต� ขณะขับรถออกจากโรงรถ ขับรถเข�าจอดใน
ช�องจอด และในกรณีอื่น ๆ
ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่โดยการ
ใช�เทคโนโลยีการประมวลผลภาพขึ้นแสดงบนหน�าจอ

การทำงานของระบบ MOD
GUID-F8D5B760-7BF0-4FB7-A01C-0EFF4A0F93C9

ระบบ MOD จะเป�ดอัตโนมัติภายใต�สภาวะดังต�อไปนี้:
. เมื่อคันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)
. เมื่อความเร็วรถยนต�ลดลงต่ำกว�าประมาณ 8

กม./ชม. (5 ไมล�/ชม.) และหน�าจอกล�องแสดงขึ้น

JVH1256X
มุมมองด�านหน�าและมุมมองจากมุมสูง

JVH0873X
มุมมองด�านหลังและมุมมองจากมุมสูง

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-21

ระบบเตือนวัตถุเคลื่อนไหวรอบคัน (MOD) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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4-22 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

JVH1257X
มุมมองด�านหลังและมุมมองหน�าด�านข�าง

ระบบ MOD จะทำงานในสภาวะดังต�อไปนี้ เม่ือมุม
มองของกล�องแสดงขึ้น:
. เมื่อคันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ

ตำแหน�ง “N” (ว�าง) และรถยนต�จอดอยู� ระบบ
MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลังเคล่ือนท่ีในมุมมอง
จากมุมสูง ระบบ MOD จะไม�ทำงานหากกระจก
มองข�างกำลังเคลื่อนเข�าหรือออก อยู�ในตำแหน�ง
พับเก็บ หรือเมื่อประตูหน�าเป�ดอยู�

. เมื่อคัน เกียร� อยู� ในตำแหน�ง “D” (ขับขี่) และ
ความเร็วรถยนต�ต่ำกว�าประมาณ 8 กม./ชม. (5
ไมล�/ชม.) ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลัง
เคลื่อนที่ในมุมมองด�านหน�า

. เมื่อคันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) และ
ความเร็วรถยนต�ต่ำกว�าประมาณ 8 กม./ชม. (5
ไมล�/ชม.) ระบบ MOD จะตรวจจับวัตถุที่กำลัง
เคลื่อนที่ในมุมมองด�านหลัง

ระบบ MOD จะไม�ทำงานหากประตูท�ายเป�ดอยู�
ระบบ MOD จะไม�ตรวจจับวัตถุที่กำลังเคล่ือนท่ีในมุม
มองหน�าด�านข�าง ไอคอน MOD จะไม�แสดงขึ้นบน
หน�าจอเมื่ออยู�ในมุมมองนี้
เมื่อระบบ MOD ตรวจพบวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ใกล�กับ
รถยนต� จะได�ยินเสียงเตือนและกรอบสีเหลืองจะแสดง
ข้ึนบนมุมมองท่ีตรวจพบวัตถุ ในขณะที่ระบบ MOD
ยังคงตรวจพบวัตถุท่ีกำลังเคล่ือนท่ี กรอบสีเหลืองก็
จะยังแสดงขึ้นต�อไป
ในมุมมองจากมุมสูง กรอบสีเหลือง จะแสดงขึ้น
บนแต�ละภาพจากกล�อง (หน�า หลัง ขวา ซ�าย) ตาม
ตำแหน�งที่ตรวจพบวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่
กรอบสีเหลือง จะแสดงขึ้นบนแต�ละมุมมองในโหมด
มุมมองด�านหน�าและโหมดมุมมองด�านหลัง
ไอคอน MOD สีฟ�า จะแสดงข้ึนในมุมมองท่ีระบบ
MOD ทำงาน ไอคอน MOD สีขาว จะแสดงข้ึน
ในมุมมองที่ระบบ MOD ไม�ทำงาน

การเป�ดและป�ดระบบ MOD
GUID-AE86BA9D-FF96-4BD3-A23A-609670A846EC

สามารถเป�ดและป�ดระบบ MOD ได�
โปรดดูที่ “Driver Assistance (ระบบช�วยเหลือผู�
ขับขี่)” (หน�า 2-21) สำหรับรายละเอียด

ข�อจำกัดของระบบ MOD
GUID-9AD940B3-458C-4597-AA05-8999DF240B13

คำเตือน:
ข�อจำกัดของระบบ MOD หรือการใช�งานรถยนต�
โดยไม�เป�นไปตามข�อจำกัดของระบบอาจทำให�เกิด
การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต ข�อจำกัดดังกล�าว
มีดังต�อไปนี้
. เสียงท่ีดังมากเกินไป (เช�น เสียงจากระบบ

เคร่ืองเสียง หรือการเป�ดกระจกรถยนต�)
ทำให�กลบเสียงเตือน ส�งผลให�ไม�ได�ยินเสียง

. ประสิทธิภาพของระบบ MOD จะถูกจำกัด
ตามสภาพแวดล�อมและวัตถุรอบ ๆ เช�น:
— เมื่อ สี ของฉากหลังและวัตถุ ท่ี กำลัง

เคลื่อนที่มีความแตกต�างกันน�อย
— เมื่อมีแหล�งที่เกิดแสงกะพริบ
— เม่ือมีแสงจ�า เช�น แสงจากไฟหน�าของ

รถยนต�คันอื่นหรือแสงอาทิตย�
— เมื่อทิศทางของกล�องไม�อยู�ในตำแหน�ง

ตามปกติ เช�น เมื่อกระจกพับอยู�
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— เมื่อมีสิ่งสกปรก หยดน้ำ หรือหิมะอยู�บน
เลนส�กล�อง

— เมื่อตำแหน�งของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ใน
หน�าจอไม�มีการเปลี่ยนแปลง

. ระบบ MOD อาจตรวจจับหยดน้ำท่ีไหลผ�าน
เลนส�กล�อง ควันสีขาวจากหม�อพักไอเสีย เงา
ที่กำลังเคลื่อนไหว ฯลฯ

. ระบบ MOD อาจทำงานไม�ถูกต�อง ขึ้นอยู�กับ
ความเร็ว ทิศทาง ระยะทาง หรือรูปร�างของ
วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่

. ถ�าบริเวณที่ติดตั้งกล�องได�รับความเสียหาย
หรื อ ง อ พื้ น ที่ ก า ร รั บ สัญญาณ อาจ
เปล่ียนแปลง และระบบ MOD อาจตรวจจับ
วัตถุได�ไม�ถูกต�อง

. เม่ืออุณหภูมิสูงมากหรือต่ำมาก หน�าจออาจ
ไม�แสดงวัตถุขึ้นมาอย�างชัดเจน ซึ่งไม�ใช�การ
ทำงานผิดปกติ

หมายเหตุ:

ไอคอน MOD สีฟ�าจะเปล่ียนเป�นสีส�มหากเกิด
อย�างใดอย�างหนึ่งดังต�อไปนี้
. เมื่อระบบทำงานผิดปกติ
. เมื่ออุณหภูมิของช้ินส�วนอุปกรณ�ถึงระดับสูง

(ไอคอนจะกะพริบ)

. เมื่อตรวจพบว�ามีสิ่งกีดขวางบังกล�อง
มองหลัง (ไอคอนจะกะพริบ)

ถ�าไฟไอคอนสีส�มสว�างค�าง ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิสสันเพื่อรับบริการตรวจสอบระบบ MOD
การดูแลรักษาระบบ

GUID-F3DE3907-A91B-4E82-AA22-2E26C7D52FFD

JVH1798X

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�แอลกอฮอล� เบนซิน หรือทินเนอร� ทำ

ความสะอาดกล�อง เพราะจะทำให�เกิดสีด�าง
. ห�ามทำให�กล�องได�รับความเสียหาย เนื่องจาก

จะมีผลกระทบกับหน�าจออย�างมาก
ถ�ามีเศษฝุ�น น้ำฝน หรือหิมะ ติดบนกล�อง อาจ
ทำให�ระบบ MOD ทำงานไม�ถูกต�อง ทำความสะอาด
กล�องด�วยผ�าที่ชุบสารทำความสะอาดอย�างอ�อนที่ผสม
น้ำ แล�วเช็ดให�แห�งด�วยผ�าแห�ง

PD23A1-B156BAE1-3CBA-4A6C-B9C4-1CD5773AD592

ช�องลมกลาง
PD23A1-9383EC3A-4097-492E-8244-610CB6AE9F11

WAE0460X
ด�านซ�าย

เป�ด/ป�ดช�องลมโดยเลื่อนตัวควบคุมไปด�านใดด�านหนึ่ง
ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช�องลมโดยเลื่อน
ปุ�มตรงกลาง (ขึ้น/ลง ซ�าย/ขวา) จนกระทั่งได�
ตำแหน�งที่ต�องการ

ช�องลมด�านข�าง
PD23A1-C9233727-9A1B-44B4-8D87-9BCD78DD2D77

WAE0461X
ด�านขวา

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-23
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4-24 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

เป�ด/ป�ดช�องลมโดยเลื่อนตัวควบคุมไปด�านใดด�านหนึ่ง
ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช�องลมโดยเลื่อน
ปุ�มตรงกลาง (ขึ้น/ลง ซ�าย/ขวา) จนกระทั่งได�
ตำแหน�งที่ต�องการ

ช�องลมด�านหลัง
PD23A1-1783D1C6-6CE5-4B45-AA3D-CE65B52E0C91

JVH0940X

เป�ด/ป�ดช�องลมโดยเลื่อนตัวควบคุมไปด�านใดด�านหนึ่ง
: สัญลักษณ�นี้แสดงว�าช�องลมเป�ด การเลื่อนตัวควบคุมไป

ทางด�านนี้จะเป�นการเป�ดช�องลม
: สัญลักษณ�นี้แสดงว�าช�องลมป�ด การเลื่อนตัวควบคุมไป

ทางด�านนี้จะเป�นการป�ดช�องลม

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช�องลมโดยเลื่อน
ปุ�มตรงกลาง (ขึ้น/ลง ซ�าย/ขวา) จนกระทั่งได�
ตำแหน�งที่ต�องการ

ช�องลมที่หลังคาของเบาะหลัง
GUID-98D5EEC4-D39B-44E8-9350-C1081B406DED

JVH1867X

ปรับทิศทางการไหลของลมที่ออกจากช�องลมโดยเลื่อน
ปุ�มตรงกลาง (ขึ้น/ลง) หรือโดยการหมุนช�องลมจน
กระทั่งได�ตำแหน�งที่ต�องการ

PD23A1-50D1923A-59AB-4F99-9D97-5F1AAE23ED73

คำเตือน:
. ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศจะทำงานเม่ือ

เครื่องยนต�ทำงานเท�านั้น
. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือบุคคลที่ต�องได�รับการ

ดูแลจากผู�อื่นอยู�ในรถตามลำพัง ทั้งนี้
รวมถึงไม�ควรปล�อยสัตว� เล้ียงไว� ในรถตาม
ลำพังเช�นกันเนื่องจากอาจไปกดสวิตช�หรือปุ�ม
ควบคุมด�วยความรู�เท�าไม�ถึงการณ� ซึ่งทำให�
เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงและได�รับบาดเจ็บโดยไม�
ตั้งใจ ในวันที่อากาศร�อนและมีแสงแดดจัด
อุณหภูมิในรถที่ ไม�มีการระบายอากาศจะสูง
จนอาจเกิดอันตรายร�ายแรงกับคนหรือสัตว�ได�

. ห�ามใช�โหมดหมุนเวียนอากาศภายในเป�นระยะ
เวลานาน เนื่องจากจะทำให�อากาศภายในรถ
ไม�บริสุทธิ์และทำให�กระจกหน�าต�างเป�นฝ�า

. ไม�ควรปรับการควบคุมระบบทำความร�อนและ
ระบบปรับอากาศขณะขับข่ี เพ่ือให�ผู� ขับข่ีมี
สมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศจะทำงาน เมื่อเครื่องยนต�
ทำงาน ถ�าสวิตช�สตาร�ท เครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง
“ON” พัดลมจะทำงานได� แม�ว�าจะดับเคร่ืองยนต�ไป
แล�วก็ตาม

ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ
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หมายเหตุ:
. กล่ินจากด�านในและด�านนอกรถยนต�สามารถ

เข�าไปสะสมในชุดเครื่องปรับอากาศได� กลิ่น
สามารถ เข�า มา ใน ห�อง โดยสารผ�าน ทาง
ช�องลม

. เม่ือจอดรถ ให�ปรับตั้งการควบคุมฮีตเตอร�
และระบบปรับอากาศเพ่ือป�ดการหมุนเวียน
อากาศภายในเพื่อเป�ดให�อากาศบริสุทธิ์เข�าไป
ในห�องโดยสาร เป�นการช�วยลดกล่ินภายใน
รถยนต�

ข�อแนะนำในการใช�งาน (รุ�นที่มีระบบปรับ
อากาศอัตโนมัติ)

PD23A1-9930B28E-89DE-42C2-80F2-8C43A0077F1A

SAA2324

JVH1872X
(ตัวอย�าง)

เมื่ออุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�และอุณหภูมิอากาศ
ภายนอกต่ำ ช�องลมที่เท�าอาจไม�มีการจ�ายลมออกมา
ซึ่งเป�นการทำงานตามปกติ และหลังจากอุณหภูมิ
น้ำหล�อเย็นสูงข้ึน ช�องลมที่เท�าจะจ�ายลมออกมาตาม
ปกติ
เซ็นเซอร� และ ติดต้ังอยู�บนแผงหน�าป�ดจะช�วย
รักษาอุณหภูมิให�คงที่ ห�ามวางสิ่งของใด ๆ ก็ตามไว�
บนหรือรอบ ๆ เซ็นเซอร�นี้

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-25
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4-26 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ระบบปรับอากาศและฮีตเตอร�แบบเลือกปรับเองได�
GUID-BA5A3997-5841-4619-AABA-2D33EDF35252

WAE0046X

1. ปุ�มควบคุมความเร็วพัดลม
2. ปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า
3. ปุ�ม ไล�ฝ�ากระจก บังลมหลัง (โปรดดูที่

“สวิตช�ไล�ฝ�า” (หน�า 2-45))
4. ปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน
5. ปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ
6. ปุ�ม A/C
7. ปุ�มควบคุมทิศทางลม

การควบคุม
GUID-A340EF29-2E3C-4FA0-BBCE-5A104586AD2E

การเป�ด/ป�ดระบบ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เ พ่ือ เป�ด ระบบ ให� หม ุน ปุ�ม หม ุน ควบคุม ความเร็ว
พัดลม ออกจากตำแหน�ง OFF หมุนปุ�มหมุนทวน
เข็มนาฬิกาไปยังตำแหน�ง OFF เพื่อป�ดระบบ

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

หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม ตามเข็ม
นาฬิกาเพื่อเพิ่มความเร็วพัดลม
หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม ทวนเข็ม
นาฬิกาเพื่อลดความเร็วพัดลม
การควบคุมอุณหภูมิ :

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

หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งค�าอุณหภูมิที่ต�อง
การ หมุนปุ�มหมุนให�อยู�ระหว�างตำแหน�งตรงกลางและ
ทางขวาเพื่อให�ร�อน หมุนปุ�มหมุนให�อยู�ระหว�าง
ตำแหน�งตรงกลางและทางซ�ายเพื่อให�เย็น

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

กดปุ�มควบคุมทิศทางลมเพื่อเลือกช�องที่ลมไหลออก
— ลมออกจากช�องลมกลาง และด�านข�างเป�นส�วนใหญ�
— ลมออกจากช�องลมกลาง ด�านข�าง และที่เท�าเป�นส�วน

ใหญ�
— ลมออกจากช�องลมที่เท�าเป�นส�วนใหญ�
— ลมออกจากช�องลมไล�ฝ�าและที่เท�าเป�นส�วนใหญ�

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

โหมดการควบคุมอากาศไหลเข�าจะเปลี่ยนในแต�ละครั้งที่
กดปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน
. เมื่อ ไฟแสดงสว�างขึ้น อากาศจะหมุนเวียนอยู�

ภายในรถยนต�
. เม่ือไฟแสดงดับลง อากาศจากภายนอกจะไหล

เวียนเข�ามาในรถยนต�
การทำงานของ A/C (ระบบปรับอากาศ) :

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

กดปุ�ม A/C เพ่ือเป�ดหรือป�ดระบบปรับอากาศ เม่ือ
ระบบปรับอากาศเป�ดอยู� ไฟแสดงที่ปุ�ม A/C จะสว�าง

การทำงานของฮีตเตอร�
GUID-726B0F08-B111-43CD-B9DA-038AB2A506EB

การทำความร�อน :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดนี้ใช�เพื่อเป�ดลมร�อนลงสู�ช�องลมที่เท�า
1. กด ปุ�ม เ พ่ือ ใช� งาน การ ทำ ความ ร�อน

ธรรมดา (ไฟแสดงจะดับลง)
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2. กดปุ�ม (ไฟแสดงจะสว�างขึ้น)
3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม ไปยัง

ตำแหน�งที่ต�องการ
4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�อง

การระหว�างกึ่งกลางและตำแหน�งร�อน (ขวา)
การระบายอากาศ :

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

โหมดน้ีจะควบคุมให�อากาศภายนอกไหลไปยังช�องลม
ด�านข�างและช�องลมกลาง
1. กดปุ�ม (ไฟแสดงจะดับลง)
2. กดปุ�ม (ไฟแสดงจะสว�างขึ้น)
3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม ไปยัง

ตำแหน�งที่ต�องการ
4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�อง

การระหว�างกึ่งกลางและตำแหน�งร�อน (ขวา)
การละลายน้ำแข็งหรือการไล�ฝ�า :

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

โหมดนี้จะควบคุมลมให�ออกทางช�องไล�ฝ�า เพื่อละลาย
น้ำแข็ง/ไล�ฝ�าที่กระจก
1. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม ไปยัง

ตำแหน�งที่ต�องการ
2. กดปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า (ไฟแสดงบน

ปุ�ม และปุ�ม A/C จะสว�างขึ้น) ไฟแสดงบน
ปุ�ม จะ ดับลงโดยอัตโนมัติ ทำให�อากาศ
ภายนอกสามารถไหลเข�าภายในห�องโดยสารเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการไล�ฝ�า

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�อง
การระหว�างกึ่งกลางและตำแหน�งร�อน (ขวา)
เพื่อละลายน้ำแข็งจากกระจกบังลมหน�าอย�าง
รวดเร็ว ให�หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยัง
ตำแหน�งร�อนสุด (ขวา) และหมุนปุ�มหมุนควบคุม
ความเร็วพัดลม ไปยังตำแหน�งเร็วสุด

การทำความร�อนสองระดับ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดนี้ลมเย็นจะออกทางช�องลมด�านข�าง/ช�องลม
กลาง และลมร�อนจะออกทางช�องลมที่เท�า (เม่ือหมุน
ปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งร�อนสุด (ขวา)
หรือเย็นสุด (ซ�าย) อุณหภูมิจากช�องลมด�านข�าง/
ช�องลมกลาง และช�องลมที่เท�าจะมีอุณหภูมิเท�ากัน)
1. กดปุ�ม (ไฟแสดงจะดับลง)
2. กดปุ�ม (ไฟแสดงจะสว�างขึ้น)
3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม ไปยัง

ตำแหน�งที่ต�องการ
4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�อง

การระหว�างกึ่งกลางและตำแหน�งร�อน (ขวา)
การทำความร�อนและการไล�ฝ�า :

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

โหมดนี้จะทำให�ภายในรถยนต�ร�อนขึ้น และไล�ฝ�าที่
กระจกหน�าต�าง
1. กดปุ�ม (ไฟแสดงจะสว�างขึ้น)

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�อง
การระหว�างกึ่งกลางและตำแหน�งร�อน (ขวา)

การทำงานของระบบปรับอากาศ
GUID-D702254F-8B56-4573-89B9-078FD88027D0

ควรใช�งานระบบปรับอากาศอย�างน�อยเดือนละ 10
นาที เพื่อช�วยไม�ให�ระบบปรับอากาศเสียหาย เนื่องจาก
ขาดการหล�อลื่น
การทำความเย็น :

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

โหมดนี้ใช�สำหรับทำให�อากาศเย็น และลดความช้ืนใน
อากาศ
1. กดปุ�ม (ไฟแสดงจะสว�างขึ้น)
2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม ไปยัง

ตำแหน�งที่ต�องการ
3. กดปุ�ม A/C (ไฟแสดงจะสว�างขึ้น)
4. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�อง

การระหว�างกึ่งกลางและตำแหน�งเย็น (ซ�าย)
อาจมีไอออกมาจากช�องลมเม่ืออากาศภายในร�อนช้ืน
ขณะที่อากาศเย็นลงอย�างรวดเร็ว ซึ่งไม�ใช�การทำงาน
ผิดปกติ

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-27

Condition: 'Except for China'/



(174,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

4-28 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การทำความร�อนและไล�ความชื้น :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

โหมดนี้ใช�สำหรับการทำความร�อน และไล�ความชื้นใน
อากาศ
1. กดปุ�ม (ไฟแสดงจะดับลง)
2. กดปุ�ม (ไฟแสดงจะสว�างขึ้น)
3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม ไปยัง

ตำแหน�งที่ต�องการ
4. กดปุ�ม A/C (ไฟแสดงจะสว�างขึ้น)
5. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�อง

การระหว�างกึ่งกลางและตำแหน�งร�อน (ขวา)
การไล�ความชื้นและไล�ฝ�า :

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

โหมดนี้ใช�สำหรับไล�ฝ�ากระจก และไล�ความชื้นในอากาศ
1. กดปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า (ไฟแสดงบน

ปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า และปุ�ม A/C จะ
สว�างขึ้น)

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม ไปยัง
ตำแหน�งที่ต�องการ

3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิไปยังตำแหน�งที่ต�อง
การ

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
GUID-8FFC58BE-91B3-4FBE-8B78-CA88479B11E7

WAE0165X

1. ปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ (ด�านคนขับ)
2. ปุ�ม AUTO (อัตโนมัติ)
3. หน�าจอแสดงผล
4. ปุ�ม SYNC (ปรับให�สอดคล�อง)
5. ปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ (ด�านผู�โดยสาร

ด�านหน�า)
6. ปุ�ม ON·OFF
7. ปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า
8. ปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหลัง

(โปรดดูที่ “สวิตช�ไล�ฝ�า” (หน�า 2-45))
9. ปุ�มควบคุมความเร็วพัดลม
10. ปุ�มควบคุมทิศทางลม
11. ปุ�มหมุนเวียนอากาศภายใน
12. ปุ�ม A/C

การทำงานอัตโนมัติ
GUID-A2143FCD-BD71-4B62-A6C5-76723061D86A

การทำความเย็น/หรือการทำความร�อนไล�ความชื้น
(AUTO) :

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

โหมดนี้ สามารถใช�ได�ตลอดทั้งป� เน่ืองจากระบบจะ
ควบคุมอุณหภูมิ ทิศทางการจ�ายลม และความเร็ว
พัดลมให�คงที่โดยอัตโนมัติ
1. กดปุ�ม AUTO (ไฟแสดงบนปุ�มจะสว�างขึ้น)
2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ เพื่อตั้งค�าอุณหภูมิที่

ต�องการ
. ท�านสามารถตั้งอุณหภูมิด�านคนขับและด�าน

ผู�โดยสารด�านหน�าแยกกันได�เมื่อไฟแสดงบน
ปุ�ม SYNC ดับอยู�

อาจมีไอออกมาจากช�องลมเม่ืออากาศภายในร�อนช้ืน
ขณะที่อากาศเย็นลงอย�างรวดเร็ว ไม�ได�หมายความว�า
ระบบทำงานผิดปกติ

Condition: 'Except for China'/



(175,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

การทำความร�อน (A/C OFF) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ระบบปรับอากาศจะไม�ทำงานในโหมดนี้ ใช�โหมดนี้เมื่อ
ต�องการทำให�รถอุ�นขึ้นเท�านั้น
1. กดปุ�ม AUTO (ไฟแสดงบนปุ�มจะสว�างขึ้น)
2. กดปุ�ม A/C (ไฟแสดงบนปุ�มจะดับลง)
3. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิด�านที่สอดคล�อง

เพื่อตั้งค�าอุณหภูมิที่ต�องการ
. ท�านสามารถตั้งอุณหภูมิด�านคนขับและด�าน

ผู�โดยสารด�านหน�าแยกกันได�เมื่อไฟแสดงบน
ปุ�ม SYNC ดับอยู�

. อุณหภูมิของห�องโดยสารจะถูกรักษาไว�โดย
อัตโนมัติ ทิศทางการจ�ายลมและความเร็ว
พัดลมจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติด�วยเช�นกัน

หมายเหตุ:
. ห�ามตั้งอุณหภูมิต่ำกว�าอุณหภูมิภายนอก

เน่ืองจากจะทำให� ไม� สามารถควบคุม
อุณหภูมิได�ถูกต�อง

. ไม�แนะนำหากกระจกเป�นฝ�า
การไล�ความชื้นและละลายน้ำแข็งหรือไล�ฝ�า :

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

1. กดปุ�มไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า (ไฟแสดงบน
ปุ�มจะสว�างขึ้น)

2. หมุนปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิด�านคนขับ เพื่อตั้งค�า
อุณหภูมิที่ต�องการ
. ใช�ปุ�มควบคุมความเร็วพัดลม เพ่ือตั้ง

ความเร็วพัดลมไปที่สูงสุด เพื่อละลายน้ำแข็ง
ออกจากภายนอกหน�าต�างอย�างรวดเร็ว

. ทันทีหลังจากกระจกบังลมหน�าสะอาดแล�ว
ให�กดปุ�ม AUTO เพื่อกลับไปยังโหมด
อัตโนมัติ

. เ ม่ือกด ปุ�ม ไล� ฝ�ากระจกบังลมหน�า
ระบบปรับอากาศจะ เป�ด โดยอัตโนมัติ เมื่อ
อุณหภูมิภายนอกสูงกว�า 28C (358F)
โหมดหมุนเวียนอากาศภายในจะป�ดโดย
อัตโนมัติ ทำให�อากาศภายนอกสามารถไหล
เข�าภายในห�องโดยสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การไล�ฝ�า

การทำงานแบบปรับด�วยตนเอง
GUID-75300FCC-91F4-4DF9-8A95-3A9B85B52BE2

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

กด ปุ�มควบคุม พัดลม เพ่ือควบคุมความเร็ว
พัดลมด�วยตนเอง
การควบคุมอากาศไหลเข�า :

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

โหมดการควบคุมอากาศไหลเข�าจะเปลี่ยนในแต�ละครั้งที่
กดปุ�ม
. เมื่อ ไฟแสดงสว�างขึ้น อากาศจะหมุนเวียนอยู�

ภายในรถยนต�
. เม่ือไฟแสดงดับลง อากาศจากภายนอกจะไหล

เวียนเข�ามาในรถยนต�

. กด ปุ�ม ค�าง ไว� เป�น เวลา 2 วินาที เพื่อ
เปลี่ยนไปยังโหมดการควบคุมอัตโนมัติ ไฟแสดงจะ
กะพริบสองครั้ง หลังจากนั้นอากาศไหลเข�าจะถูก
ควบคุมโดยอัตโนมัติ

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

การกดปุ�ม จะเป�นการควบคุมทิศทางลมและ
เลือกช�องลม:

— ลมออกจากช�องลมกลาง และด�านข�างเป�นหลัก
— ลมออกจากช�องลมกลาง ด�านข�าง และที่เท�าเป�นหลัก
— ลมออกจากช�องลมที่เท�าเป�นหลักและไล�ฝ�าเป�นบางส�วน
— ลมออกจากช�องลมไล�ฝ�าและที่เท�าเป�นหลัก

การปรับระบบปรับอากาศให�สอดคล�องกัน :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม SYNC เพื่อปรับอุณหภูมิด�านคนขับและด�าน
ผู�โดยสารให�สอดคล�องกัน (ไฟแสดงบนปุ�มจะสว�างขึ้น)
เมื่อโหมด SYNC ทำงาน ปุ�มหมุนควบคุมอุณหภูมิ
ด�านคนขับจะควบคุมอุณหภูมิด�านคนขับแและด�าน
ผู�โดยสารด�านหน�า
เพื่อ ออกจาก โหมด SYNC หมุน ปุ�มหมุนควบคุม
อุณหภูมิด�านผู� โดยสารด�านหน�าหรือกดปุ�ม SYNC
(ไฟแสดงบนปุ�มจะดับลง)

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-29

Condition: 'Except for China'/



(176,1)
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4-30 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

วิธีป�ดระบบ
GUID-92DF6E73-8568-4C6D-B50A-E2C880ED6028

กดปุ�ม ON OFF

เครื่องปรับอากาศด�านหลัง
GUID-8F820C97-8138-47D8-BE13-88C9F1A8FA05

หากต�องการเป�ดเครื่องปรับอากาศด�านหลัง ให�กดที่
ด�าน ON ของสวิตช�เครื่องปรับอากาศด�านหลัง และ
หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลมด�านหลังออกจาก
ตำแหน�ง “0”
เพื่อป�ดเครื่องปรับอากาศด�านหลัง ให�กดที่ด�าน OFF
ของสวิตช�เครื่องปรับอากาศด�านหลัง หรือหมุนปุ�ม
หมุนควบคุมความเร็วพัดลมด�านหลังไปยังตำแหน�ง
“0”
โปรดดูที่ “การใช�งานด�วยตัวควบคุมด�านหน�า” (หน�า
4-30) หรือ “การใช�งานด�วยปุ�มหมุนควบคุมความเร็ว
พัดลมด�านหลัง” (หน�า 4-30)
ต�องเป�ดระบบปรับอากาศด�านหน�าให�ทำงานเพื่อใช�งาน
เครื่องปรับอากาศด�านหลัง

การใช�งานด�วยตัวควบคุมด�านหน�า
GUID-B7B2FC41-BF75-4D58-BDDB-984B933F9331

การใช�งานด�วยตัวควบคุมด�านหน�า :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVH1868X
สวิตช�เครื่องปรับอากาศด�านหลัง

การใช�งานเครื่องปรับอากาศด�านหลังด�วยตัวควบคุม
ด�านหน�า:
1. เป�ดระบบปรับอากาศด�านหน�า (โปรดดูที่ “ระบบ

ปรับอากาศและฮีต เตอร� แบบเลือกปรับ เองได�”
(หน�า 4-26) หรือ “ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ”
(หน�า 4-28))

2. กดที่ด�าน ON ของสวิตช�เคร่ืองปรับอากาศด�าน
หลัง (ติดตั้งอยู�บนแผงหน�าป�ด) ไฟแสดง จะ
สว�างขึ้นเมื่อเครื่องปรับอากาศด�านหลังทำงาน

เพื่อป�ดเครื่องปรับอากาศด�านหลัง ให�กดที่ด�าน OFF
ของสวิตช�เครื่องปรับอากาศด�านหลัง ไฟแสดง
จะดับลง
ในการป�ดระบบปรับอากาศด�านหน�าและ

เครื่องปรับอากาศด�านหลังพร�อมกัน ให�ป�ดระบบปรับ
อากาศด�านหน�า (โปรดดูที่ “ระบบปรับอากาศและ
ฮีตเตอร�แบบเลือกปรับเองได�” (หน�า 4-26) หรือ
“ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ” (หน�า 4-28))
การทำงานของ A/C (ระบบปรับอากาศ) :

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

กดปุ�ม “A/C” เพ่ือ เป�ดหรือป�ดระบบปรับอากาศ
(โปรดดูที่ “ระบบปรับอากาศและฮีตเตอร�แบบเลือกปรับ
เอง ได�” (หน�า 4-26) หรือ “ระบบปรับ อากาศ
อัตโนมัติ” (หน�า 4-28))

การใช�งานด�วยปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม
ด�านหลัง

GUID-8C41F5D4-B273-4F43-A3E4-4D14B2B8C021

JVH1869X
ปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลมด�านหลัง

ปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลมด�านหลังติดตั้งอยู�บน
เพดานรถด�านหลัง
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การเป�ด/ป�ดเครื่องปรับอากาศด�านหลัง :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อเป�ดระบบ ให�หมุนปุ�มหมุนควบคุมความเร็วพัดลม
ด�านหลังออกจากตำแหน�ง “0”
หมุนปุ�มหมุนไปยังตำแหน�ง “0” เพื่อป�ดระบบ
การควบคุมความเร็วพัดลม :

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

เพื่อปรับความเร็วพัดลม ให� หมุนปุ�มหมุนควบคุม
ความเร็วพัดลมด�านหลังไปยังตำแหน�งที่ต�องการ
(“1” ถึง “4”)

การซ�อมบำรุงระบบปรับอากาศ
PD23A1-A9D6EE48-CA00-428C-A22E-6ABEB78F0ACF

คำเตือน:
ระบบปรับอากาศจะมีน้ำยาแอร�อัดอยู�ภายใต�
แรงดันสูง เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เกิดการบาดเจ็บ
ดังนั้นการซ�อมบำรุงระบบปรับอากาศใด ๆ ควร
ดำเนินการโดยช�างผู�เชี่ยวชาญ และใช�เครื่องมือที่
เหมาะสม

ระบบปรับอากาศในรถได�รับการบรรจุน้ำยาแอร�ที่ได�รับ
การออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล�อม
น้ำยาแอร�นี้เป�นมิตรต�อโอโซนในชั้นบรรยากาศโลก
อย�างไรก็ตาม สารนี้อาจส�งผลกระทบเล็กน�อยต�อ
สภาวะโลกร�อน
เม่ือซ�อมบำรุงระบบปรับอากาศ จำเป�นต�องใช�เครื่อง

มือประจุแบบพิเศษและน้ำมันหล�อล่ืน การใช�น้ำยาแอร�
หรือน้ำมันหล�อ ล่ืนที่ ไม�ถูกต�อง จะทำให�ระบบปรับ
อากาศเกิดความเสียหายร�ายแรงได� (โปรดดูที่ “น้ำยา
แอร�และน้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ” (หน�า 9-4))
ศูนย�บริการนิสสันสามารถให�บริการแก�ระบบปรับ
อากาศในรถยนต�ที่เป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อมได�

ตัวกรองอากาศ
PD23A1-460220E3-C475-41C1-9ECB-B06044569703

ระบบปรับอากาศจะมีตัวกรองเพื่อดักส่ิงสกปรก ฝุ�น
ฯลฯ และสามารถทำความร�อน ไล�ฝ�า และระบาย
อากาศได�อย�างมีประสิทธิภาพ อย�างไรก็ตามควร
เปลี่ยนตัวกรองตามช�วงเวลาการเข�ารับการบริการที่
กำหนดตามที่ระบุไว�ในสมุดรับประกันและการ
บำรุง รักษา สำหรับการเปลี่ยนตัวกรอง กรุณา
ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
ควรเปลี่ยนตัวกรอง ถ�าลมออกมาน�อยลงอย�างเห็นได�
ชัด หรือถ�ากระจกหน�าต�างเป�นฝ�าได�ง�าย เมื่อเป�ด
ใช�งานฮีตเตอร�หรือระบบปรับอากาศ

PD23A1-E18D8971-0757-4224-B300-B467F6BF2711

สำหรับรุ�นที่มีระบบ NissanConnect:
โปรดดูที่คู�มือการใช�งาน NissanConnect สำหรับ
การใช�งานระบบเครื่องเสียง

ข�อควรระวังในการใช�ระบบเครื่องเสียง
PD23A1-CA00060F-2DDB-4CF3-B5D7-21131D87FD3D

คำเตือน:
ห�ามปรับระบบเคร่ืองเสียงขณะขับข่ี เพื่อให�ผู�ขับข่ี
มีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

วิทยุ
PD23A1-79E0692F-3B8D-4115-B18A-E6BE04D6E6CC

. ความแรงของสัญญาณจากสถานี ระยะห�างจาก
เครื่องส�งวิทยุ สิ่งก�อสร�าง สะพาน ภูเขา และ
การ รบกวน ภายนอก อาจ มี ผล ต�อ การ รับ
สัญญาณ ดังนั้น คุณภาพการรับสัญญาณจึง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากปกติเป�นช�วง ๆ ขึ้นอยู�
กับป�จจัยภายนอกดังกล�าว

. การใช�โทรศัพท�มือถือข�างในหรือใกล�กับรถยนต�
อาจมีผลต�อคุณภาพการรับสัญญาณวิทยุ

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-31

ระบบเครื่องเสียง (ถ�ามีติดตั้ง)
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(178,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

4-32 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

เครื่องเล�นคอมแพ็คดิสก� (CD)
PD23A1-5D608C43-501E-4BDB-92A6-EC978AAF5E19

SAA0480

. ระหว�างวันท่ีมีสภาพอากาศหนาวเย็นหรือมีฝนตก
เครื่อง เล�นอาจทำงานผิดปกติ อัน เป�นผลจาก
ความช้ืน กรณี นี้ ให� นำ แผ�น CD ออกและ ไล�
ความช้ืนหรือระบายอากาศในเคร่ืองเล�นให�แห�ง
สนิท

. เครื่องเล�นอาจเล�นเพลงข�ามขณะขับรถบนถนน
ขรุขระ

. บางครั้ง เคร่ือง เล�น CD อาจ ไม� ทำงาน ถ�า
อุณหภูมิภายในห�องโดยสารสูงมาก ให�ทำการลด
อุณหภูมิก�อนใช�งาน

. ห�ามให�แผ�น CD โดนแสงแดดโดยตรง

. แผ�น CD ที่มีคุณภาพต่ำ สกปรก เป�นรอยขีด
ข�วน มีรอยนิ้วมือ หรือเป�นรูเล็ก ๆ จะไม�
สามารถใช�งานได�

. แผ�น CD ต�อไปนี้อาจไม�สามารถใช�งานได�ตาม
ปกติ
— แผ�นดิสก�แบบควบคุมการทำสำเนา (CCCD)
— แผ�นดิสก�แบบบันทึกได� (CD-R)
— แผ�นดิสก�แบบบันทึกซ้ำได� (CD-RW)

. ห�ามใช�แผ�น CD ที่มี ลักษณะต�อไปน้ี เน่ืองจาก
อาจทำให�เครื่องเล�น CD ทำงานผิดปกติได�
— แผ�นดิสก�ขนาด 8 ซม. (3.1 นิ้ว)
— แผ�น CD ที่ไม�กลม
— แผ�น CD ที่มีฉลากกระดาษ
— แผ�น CD ที่คดงอ มีรอยขีดข�วน หรือมี

ขอบที่ผิดปกติ
. ระบบเครื่องเสียงสามารถเล�น CD ที่บันทึกไว�แล�ว

เท�านั้น ไม�สามารถใช�บันทึกหรือเขียน CD

ช�องเสียบขั้วต�อ USB (Universal Serial Bus)
PD23A1-DD3A2103-D64D-477B-9DE0-597F033BD3B3

คำเตือน:
ห�ามเสียบ ถอด หรือใช�งานอุปกรณ� USB ขณะ
ขับขี่ เพราะการทำเช�นน้ันอาจทำให�เสียสมาธิซึ่ง
อาจทำให�สูญเสียการควบคุมรถยนต� และก�อให�
เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ร�ายแรงได�

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�แรงฝ�นเสียบอุปกรณ� USB เข�าไปใน

ช�องเสียบอุปกรณ� USB การเสียบอุปกรณ�
USB ท่ีเอียง หรือกลับข�างลงในช�องเสียบ
อาจทำให�ช�องเสียบเกิดความเสียหายได� ควร
ตรวจสอบว�าอุปกรณ� USB สามารถต�อเข�า
กับช�องเสียบอุปกรณ� USB อย�างถูกต�อง

. ห�ามปล�อยสายเคเบิ้ล USB ไว�ในที่ซึ่งสามารถ
ดึงออกได�โดยไม�ตั้งใจ การดึงสายเคเบ้ิลอาจ
ทำให�ช�องเสียบเสียหาย

รถยนต�ไม�มีอุปกรณ� USB ติดตั้งมาด�วย ให�ทำการ
ซื้ออุปกรณ� USB แยกต�างหากตามความจำเป�น
ระบบนี้ไม�สามารถใช�ทำการฟอร�แมตอุปกรณ� USB
ได� หากต�องการฟอร�แมตอุปกรณ� USB ให� ใช�
คอมพิวเตอร�ส�วนบุคคล
ในบางรัฐ/พื้นที่ มีข�อบังคับกำหนดให�อุปกรณ� USB

Condition: 'Except for China'/
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สำหรับเบาะน่ังด�านหน�าจะเล�นเฉพาะเสียง โดยไม�มี
รูปภาพ แม�ว�ารถยนต�จะจอดอยู�ก็ตาม
ระบบนี้สามารถรองรับอุปกรณ�หน�วยความจำ USB
ฮาร�ดไดรฟ� USB และ เครื่องเล�น iPod ที่หลาก
หลาย ระบบนี้อาจไม�รองรับอุปกรณ� USB บางชนิด
. ข�อมูลของอุปกรณ� USB บางส�วนอาจเล�นไม�

ถูกต�อง
. บางตัวอักษรที่ใช�ในภาษาอื่น ๆ (ภาษาจีน ภาษา

ญี่ปุ�น ฯลฯ) อาจไม�แสดงเป�นปกติบนหน�าจอ ขอ
แนะนำให� ใช�ตัว อักษรภาษาอังกฤษกับอุปกรณ�
USB

หมายเหตุทั่วไปสำหรับการใช� USB:
โปรดดูที่ข�อมูลสำหรับผู�ใช�จากผู�ผลิตอุปกรณ�เกี่ยวกับ
การดูแลอุปกรณ�ที่ถูกต�อง
ข�อสังเกตสำหรับการใช�งาน iPod:
“ใช�สำหรับ iPod” “ใช�สำหรับ iPhone” และ “ใช�
สำหรับ iPad” หมายความว�าอุปกรณ�เสริม
อิเล็กทรอนิกส�ได�รับการออกแบบสำหรับการเชื่อมต�อ
กับ iPod iPhone หรือ iPad โดยเฉพาะ และได�รับ
การรับรองโดยผู�ผลิตว�าตรงตามมาตรฐานการ
ทำงานของ Apple
และบริษัท Apple จะไม�รับผิดชอบต�อการทำงานของ
อุปกรณ�หรือการเป�นไปตามข�อบังคับมาตรฐาน

ความปลอดภัยของอุปกรณ�
โปรดจำ ไว� ว�า การ ใช� อ ุปกรณ� เสริม นี้ กับ iPod
iPhone หรื อ i P ad อาจ ส� ง ผลก ร ะ ทบ ต� อ
ประสิทธิภาพของการทำงานช�องการเชื่อมต�อแบบไร�
สาย
iPad iPhone iPod iPod classic iPod nano
iPod shuffle และ iPod touch เป�นเคร่ืองหมาย
ทาง การ ค�า ของ App le Inc . ลง ทะ เ บียน ใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศ อ่ืน ๆ Lightning เป�น
เครื่องหมายทางการค�าของ Apple Inc.
. การต�อ iPod ไม�ถูกต�อง อาจทำให�เครื่องหมาย

ถูกแสดงข้ึนและดับลง (กะพริบ) ควรตรวจสอบ
ว�า iPod ถูกเชื่อมต�ออย�างถูกต�อง

. iPod nano (รุ�น 1) อาจยังอยู�ในโหมดเร�งเพลง
ไปข�างหน�าหรือไปข�างหลัง หากเชื่อมต�อระหว�างที่
ทำการค�นหาเพลง ในกรณีน้ี กรุณาทำการต้ัง
ค�า iPod ด�วยตนเอง

. iPod nano (รุ�น 2) อาจยังอยู�ในโหมดเร�งเพลง
ไปข�างหน�าหรือไปข�างหลัง หากเชื่อมต�อ iPod
ระหว�างที่ทำการค�นหาเพลง

. ช่ือเพลงอาจปรากฏข้ึนอย�างไม�ถูกต�องถ�าเปลี่ยน
โหมดการเล�นระหว�างใช�งาน iPod nano (รุ�น
2)

. หนังสือเสียงอาจไม� เล�นตามลำดับดังที่แสดงใน
iPod

. ไฟล�วิดีโอใหญ�อาจส�งผลให� iPod ตอบสนองช�า
หน�าจอกลางของรถอาจจะดับไปช่ัวคราว และจะ
กลับมาเป�นปกติหลังจากเวลาผ�านไประยะหนึ่ง

. ถ�า iPod เลือกไฟล�วิดีโอขนาดใหญ�อัตโนมัติขณะ
อยู�ในโหมดสุ�ม หน�าจอกลางของรถอาจจะดับไป
ชั่วคราว และจะกลับมาเป�นปกติหลังจากเวลาผ�าน
ไประยะหนึ่ง

เครื่องเสียง Bluetooth® (ถ�ามีติดตั้ง)
PD23A1-C82446EA-6506-4881-A55B-5A4E6F78E040

. อุปกรณ�เคร่ืองเสียง Bluetooth® บางอย�าง
อาจไม�รองรับระบบน้ี สำหรับข�อมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณ�เครื่องเสียง Bluetooth® ที่
สามารถใช�ได�กับระบบนี้ กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสัน

. ก�อนการใช�ระบบเครื่องเสียง Bluetooth® ต�อง
ทำการลงทะเบียนเริ่มต�นสำหรับอุปกรณ�เครื่อง
เสียง

. การทำงานของระบบเครื่องเสียง Bluetooth®
อาจแตกต�างกันข้ึนอยู�กับอุปกรณ�เครื่องเสียงที่
เชื่อมต�อ ยืนยันขั้นตอนการทำงานก�อนใช�งาน

. การเล�นของเครื่องเสียง Bluetooth® จะหยุด
ชั่วขณะภายใต�เงื่อนไขดังต�อไปนี้ การเล�นจะเล�นต�อ
หลังจากเงื่อนไขต�อไปนี้เสร็จสมบูรณ�
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— ในขณะที่ใช�โทรศัพท�แฮนด�ฟรี
— ในขณะที่ตรวจสอบการเชื่อมต�อกับโทรศัพท�

มือถือ
. เสา อากาศ ภายใน รถ ท่ี ใช� สำหรับ ส่ือสาร กับ

Bluetooth® ถูกประกอบมาในระบบ ห�ามวาง
อุปกรณ�เครื่องเสียง Bluetooth® ในบริเวณที่
ล�อมรอบด�วยโลหะ ห�างจากระบบหรือในพื้นที่แคบ
ที่อุปกรณ�จะสัมผัสกับตัวถังหรือเบาะนั่ง ไม�เช�นนั้น
คุณภาพเสียงจะลดลงหรืออาจรบกวนการเช่ือม
ต�อ

. ในขณะที่อุปกรณ�เคร่ืองเสียง Bluetooth® ถูก
เ ช่ื อ ม ต� อ ผ� า น ท าง ก าร เ ช่ื อ ม ต� อ ไ ร� ส า ย
Bluetooth® พลังงานแบตเตอรี่ของอุปกรณ�
อาจหมดเร็วขึ้นกว�าปกติ

. ระบบ น้ีรองรับกับ โปรไฟล� Bluetooth® AV
(A2DP และ AVRCP)

Bluetooth® เป�น เครื่องหมาย การ ค�า
ของ Bluetooth SIG, Inc. และ ได�
อนุญาตให�บริษัท Visteon จำกัด เป�นผู�
ใช�สิทธิบัตร

อุปกรณ�คอมแพ็คดิสก� (CD)/USB ที่มี MP3/
WMA/AAC

PD23A1-5F81D0A0-D715-4B38-98BD-2ABA8AB39E62

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

. MP3 — MP3 ย�อมาจาก Moving Pictures
Experts Group Audio Layer 3 MP3 เป�นรูป
แบบไฟล�เสียงดิจิตอลผ�านการบีบอัดที่เป�นที่รู�จัก
มากที่สุด รูปแบบน้ีทำให�มี เสียงท่ี ใกล� เคียงกับ
“คุณภาพของ CD” แต�มีขนาดเล็กกว�าไฟล�เสียง
ธรรมดามาก การแปลง MP3 ของเพลงจาก
CD สามารถลดขนาดไฟล�ลงประมาณอัตราส�วน
10:1 (ตัวอย�าง: 44.1 kHz บิท เรท: 128
kbps) โดยที่ไม�มีการสูญเสียคุณภาพ การบีบอัด
ไฟล� MP3 ช�วยขจัดเสียงส�วนเกินและเสียงท่ีไม�
เก่ียวข�องในสัญญาณเสียงที่หูมนุษย�ไม�สามารถ
ได�ยิน

. WMA — Windows Media Audio (WMA)
เป�นรูปแบบไฟล�เสียงที่ผ�านการบีบอัด ซ่ึงพัฒนา
โดยบริษัท Microsoft ถือเป�นอีกทางเลือกของ
MP3 ตัวเข�ารหัส WMA สามารถบีบอัดไฟล�ได�
มากกว�า ตัว เข�ารหัส MP3 ทำให� จ ุ ไฟล� เสียง
ดิจิตอลได�มากกว�า เมื่อเทียบกับ MP3 ในพื้นที่
และคุณภาพเสียงระดับเดียวกัน
ผลิตภัณฑ�นี้ได�รับความคุ�มครองในทรัพย�สินทาง
ป�ญญาของบริษัท Microsoft และบุคคลท่ีสาม

ไม�อนุญาตให�มีการใช�หรือจำหน�ายเทคโนโลยี
ดังกล�าวนอกเหนือจากผลิตภัณฑ�นี้ โดยไม�ได�รับ
อนุญาตจากบริษัท Microsoft หรือบริษัทในเครือ
ของ Microsoft ที่ได�รับอนุญาตและบุคคลที่สาม

. AAC — Advanced Audio Coding (AAC)
เป�นรูปแบบเสียงที่ผ�านการบีบอัด ACC มีการบีบ
อัดไฟล�ที่ดีกว�า MP3 และสามารถสร�างและเก็บ
ไฟล�เพลงที่มีคุณภาพระดับเดียวกับ MP3

. บิทเรท (Bit rate) — บิทเรทแสดงจำนวนบิท
ต�อวินาทีที่ ใช�ในไฟล�เสียงแบบดิจิตอล ขนาดและ
คุณภาพของไฟล�เสียงดิจิตอลที่มีการบีบอัดจะถูก
กำหนดโดยบิทเรทที่ใช�เมื่อทำการเข�ารหัสไฟล�

. ความถี่การสุ�มตัวอย�างสัญญาณ — ความถี่
การสุ�มตัวอย�างสัญญาณเป�นอัตราวัดที่ตัวอย�าง
สัญญาณถูกแปลงจากอนาล็อกไปเป�นดิจิตอล
(การแปลงสัญญาณ A/D) ต�อวินาที

. มัลติเซสชั่น — มัลติเซสช่ันเป�นอีกหนึ่งวิธีในการ
เขียนข�อมูลลงบนแผ�น การเขียนข�อมูลลงบนแผ�น
หนึ่งครั้งเรียกว�าซิงเกิ้ลเซสชั่น และการเขียนมาก
กว�าหนึ่งครั้งเรียกว�ามัลติเซสชั่น

. แท็ก ID3/WMA — แท็ก ID3/WMA คือการ
เข�ารหัสไฟล� MP3 หรือ ไฟล� WMA ที่มีข�อมูล
เกี่ยวกับ ไฟล� เสียงแบบดิจิตอล เช�น ช่ือ เพลง
ศิลป�น ชื่ออัลบั้ม บิทเรทที่ใช�เข�ารหัส ความยาว
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เพลง และอื่น ๆ ข�อมูลแท็ก ID3 จะแสดงอยู�บน
แถวที่แสดงชื่ออัลบั้ม/ศิลป�น/ชื่อเพลง บนหน�าจอ

* Windows® and Windows Media® เป�น
เครื่องหมายการค�าที่ ได�รับการจดทะเบียน หรือเป�น
เครื่องหมายการค�าของบริษัท Microsoft ที่ได�รับ
การคุ�มครองในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ประเทศ
อื่น ๆ
คำสั่งการเล�น :

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

SAA2494

คำส่ังการเล�นเพลงของ CD ท่ีมี MP3/WMA/AAC
เป�นไปตามภาพประกอบด�านบน
. ช่ือของโฟลเดอร�ที่ไม�มีไฟล�เพลง MP3/WMA จะ

ไม�แสดงบนหน�าจอ
. ถ�ามีไฟล�อยู�ต�นแผ�น ข�อความ “Root Folder” จะ

แสดงบนหน�าจอ
. คำสั่งการเล�นเพลงคือคำสั่งที่ไฟล�ทั้งหมดถูกเขียน

ขึ้นด�วยซอฟต�แวร� ดังนั้นไฟล�เพลงอาจไม�เล�นตาม
ลำดับที่ต�องการ
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ตารางค�าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ CD :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สื่อที่รองรับ CD, CD-R, CD-RW, USB2.0

ระบบไฟล�ที่รองรับ

ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
ไม�สนับสนุน ISO9660 Level 3 (packet writing)
ไม�สนับสนุนไฟล�ที่เซฟโดยใช� Live File System (บนเครื่องคอมพิวเตอร�ที่ใช� Windows Vista)
หน�วยความจำ USB: FAT16, FAT32

สนับสนุนเวอร�ชั่น*1

MP3
เวอร�ชั่น MPEG1 Audio Layer 3

ตัวอย�างความถี่ 32 kHz - 48 kHz

บิทเรท 32 kbps - 320 kbps VBR*4

WMA*2
เวอร�ชั่น WMA9 (WMA7 และ WMA8 ที่รองรับ)

ตัวอย�างความถี่ 16 kHz - 48 kHz

บิทเรท 48 kbps - 320 kbps, VBR*4

AAC
เวอร�ชั่น MPEG-4 AAC
ตัวอย�างความถี่ 8 kHz - 48 kHz
บิทเรท 32 kbps - 192 kbps, VBR*4

ข�อมูลแท็ก (ชื่อเพลงและชื่อศิลป�น)
แท็ก ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3
รองรับแท็ก AAC

ระดับโฟลเดอร�
CD, CD-R, CD-RW ระดับโฟลเดอร�: 8, โฟลเดอร�: 255 (รวมโฟลเดอร�บนสุด), ไฟล�: 512 (สูงสุด 255 ไฟล�ในหนึ่งโฟลเดอร�)

USB
ระดับโฟลเดอร�: 8, โฟลเดอร� 255, ไฟล�: 2500 (สูงสุด 255 ไฟล�ในหนึ่งโฟลเดอร�)
ขนาดหน�วยความจำ: 4GB

รหัสอักขระที่แสดงได�*3
01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16
Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (Non-UTF-16 BOM Little Endian),
07:SHIFT-JIS
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*1 ไม�สามารถเล�นไฟล�ที่มีตัวอย�างความถี่ 48 kHz และบิทเรท 64 kbps ได�
*2 ไม�สามารถเล�นไฟล� WMA (DRM) ที่ถูกป�องกันได�
*3 รหัสที่ใช�ได�ขึ้นอยู�กับชนิดของสื่อ เวอร�ชั่น และข�อมูลที่จะแสดงผล
*4 เมื่อเล�นไฟล� VBR เวลาที่เล�นอาจแสดงขึ้นโดยไม�ถูกต�อง WMA7 และ WMA8 ไม�สามารถใช�งานกับ VBR ได�
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วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

อาการป�ญหา สาเหตุและวิธีแก�ไข

ไม�สามารถเล�นได�

ตรวจสอบว�าใส�แผ�นดิสก�หรือ USB ถูกต�องหรือไม�
ตรวจสอบว�าแผ�นดิสก�มีรอยขีดข�วนหรือสกปรกหรือไม�
ตรวจสอบดูว�ามีไอน้ำควบแน�นอยู�ภายในเครื่องเล�นหรือไม� ถ�ามี ให�รอจนกว�าไอน้ำจะหายไป (ประมาณ 1 ชั่วโมง) ก�อนใช�เครื่องเล�น
ถ�าเครื่องเล�น CD มีอุณหภูมิสูงผิดปกติ เครื่องเล�น CD จะกลับมาเล�นเป�นปกติก็ต�อเมื่ออุณหภูมิลดลงเป�นปกติแล�ว
ถ�ามีไฟล�เพลง CD (CD-DA data) และไฟล�เพลง MP3/WMA/AAC อยู�รวมกันใน CD แผ�นเดียว เครื่องเล�นจะเล�นเฉพาะไฟล�เพลง CD (CD-DA data) เท�านั้น
ไม�สามารถเล�นไฟล�ที่ไม�ใช�นามสกุล “.MP3”, “.WMA”, “.M4A”, “.mp3”, “.wma” หรือ “m4a” ได� นอกจากนั้น รหัสตัวอักษรและจำนวนตัวอักษรในชื่อโฟลเดอร�
และชื่อไฟล�ควรเป�นไปตามข�อกำหนด
ตรวจสอบว�าดิสก�หรือไฟล�ถูกสร�างในรูปแบบที่ผิดปกติหรือไม� สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได�ขึ้นอยู�กับความเปลี่ยนแปลง หรือการตั้งค�าโปรแกรมสำหรับเขียนไฟล� MP3/WMA/
AAC หรือโปรแกรมแก�ไขข�อความอื่น ๆ
ตรวจสอบว�ากระบวนการสุดท�าย เช�น การป�ดเซสชั่น และป�ดดิสก�สำหรับดิสก�เสร็จสิ้นหรือไม�
ตรวจสอบว�าแผ�นดิสก�หรือ USB ได�รับการคุ�มครองจากลิขสิทธิ์หรือไม�

คุณภาพเสียงไม�ดี ตรวจสอบว�าแผ�นดิสก�มีรอยขีดข�วนหรือสกปรกหรือไม�

ใช�เวลานานกว�าเพลงจะเริ่มเล�น ถ�ามีหลายโฟลเดอร�หรือระดับไฟล�บนแผ�นดิสก�หรืออุปกรณ�หน�วยความจำ USB บนแผ�นมาก บางครั้งอาจต�องใช�เวลาก�อนที่เพลงจะเริ่มเล�น

เพลงกระตุกหรือข�าม
ซอฟต�แวร�และฮาร�ดแวร�อาจไม�สามารถทำงานร�วมกันได� เนื่องจาก ความเร็ว ความลึก ความกว�าง ในการเขียนข�อมูล ฯลฯ อาจไม�ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนด ควร
ใช�ความเร็วต่ำที่สุดในการเขียน

ข�ามไฟล�ที่มีบิทเรทสูง การข�ามเพลงอาจเกิดขึ้นได� หากข�อมูลมีปริมาณมาก เช�น ข�อมูลดังกล�าวเป�นข�อมูลบิทเรทสูง

ไปยังเพลงถัดไปทันทีเมื่อเริ่มเล�น
เมื่อไฟล�ที่ไม�ใช� MP3/WMA/AAC ถูกเปลี่ยนชื่อโดยเติมนามสกุลไฟล�เป�น “.MP3”, “.WMA”, “.M4A”, “.mp3”, “.wma” หรือ “m4a” หรือเมื่อเล�นเพลงที่ได�รับการ
คุ�มครองลิขสิทธิ์ เครื่องเล�นจะข�ามไปยังเพลงถัดไป

เพลงไม�เล�นตามลำดับที่ต�องการ
คำสั่งการเล�นเพลงคือคำสั่งที่ไฟล�ทั้งหมดถูกเขียนขึ้นด�วยซอฟต�แวร� ดังนั้นไฟล�เพลงอาจไม�เล�นตามลำดับที่ต�องการ
การสุ�มเล�นอาจใช�งานได�บนระบบเครื่องเสียง หรือบนอุปกรณ� USB

Condition: 'Except for China'/
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วิทยุ FM-AM ที่มีเครื่องเล�นคอมแพ็คดิสก� (CD)
PD23A1-C5FB7136-F09F-437C-A31B-B3D263F33E2D

JVH1078X

1. ปุ�ม DISP (แสดงผล)
2. ปุ�ม RADIO
3. ปุ�ม Day/Night
4. ปุ�ม MIX
5. ปุ�ม Seek/track (เร�งย�อนกลับ)
6. ปุ�ม Seek/track (เร�งไปข�างหน�า)

7. ปุ�ม SETUP
8. ปุ�ม Back
9. ปุ�ม CD eject
10. ปุ�ม MEDIA
11. ปุ�ม Phone
12. ปุ�มหมุน Power/VOL (ระดับเสียง)

13. ปุ�ม RPT (เล�นซ้ำ)
14. ปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุ
15. ปุ�ม A-Z
16. ปุ�มหมุน MENU/ENTER

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-39
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4-40 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การทำงานหลักของระบบเครื่องเสียง
PD23A1-5E6C21DA-B0A8-474F-ACAE-B3D4580BE99A

ร ะบบ เครื่ อง เสียง จะ ทำงาน เมื่ อ สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” หรือ “ACC”

ปุ�มหมุน Power/VOL :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

Power ON/OFF:
เพื่อเป�ดระบบเครื่องเสียง ให�กดปุ�มหมุน Power/VOL
ระบบจะเป�ดในโหมดที่เป�ดค�างไว�เดิม ก�อนที่จะป�ดระบบ
เครื่องเสียง
เพื่อป�ดระบบเครื่องเสียง ให�กดปุ�มหมุน Power/VOL
การควบคุม Volume:
เพื่อควบคุมระดับเสียง ให�หมุนปุ�มหมุน Power/VOL
หมุนปุ�มหมุน Power/VOL ตามเข็มนาฬิกา เพื่อให�
เสียงดังขึ้น
หมุนปุ�มหมุน Power/VOL ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อทำให�
เสียงเบาลง
ชุดเครื่องเสียงได�ติดตั้งระดับเสียงตามความเร็ว ซ่ึง
หมายความว�าระบบเคร่ืองเสียงจะปรับระดับเสียงตาม
ความเร็วของรถยนต�

ปุ�ม SETUP :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อปรับต้ังการต้ังค�าเครื่องเสียง (Audio) นาฬิกา
(Clock) วิทยุ (Radio) หรือภาษา (Language) ให�

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. กดปุ�ม SETUP
2. หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER ตามหรือทวนเข็ม

นาฬิกา หน�าจอจะแสดงขึ้นตามลำดับต�อไปนี้
เครื่องเสียง (Audio) � นาฬิกา (Clock)
� วิทยุ (Radio) � ภาษา (Language)

3. กดปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลือกรายการ
หลังจากได�ค�าระดับที่ต�องการแล�ว ให�กดปุ�ม Back
ซ้ำ ๆ หรือกดปุ�ม SETUP
การตั้งค�าเครื่องเสียง:
หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER จนกว�าเครื่องเสียง
(Audio) จะแสดงขึ้น และกดปุ�มหมุน MENU/ENTER
หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER และโหมดจะเปลี่ยนไป
ดังนี้
เสียง (Sound) � อุปกรณ� เสริม (AUX In)
� ระดับ เ สียง ตาม ความเร็ว (Speed Vol .
(Volume)) � ค�า เร่ิมต�น เครื่อง เสียง (Audio
Default)
กดปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลือกการต้ังค�าท่ี
ต�องการเปลี่ยน หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อ
ปรับตั้งรายการที่เลือก
. เสียง (Sound):

เสียงเบส (Bass):

ใช�การควบคุมนี้เพื่อเพิ่มระดับหรือลดเสียงเบส
เสียงแหลม (Treble):
ใช�การควบคุมนี้เพิ่มระดับหรือลดเสียงแหลม
สมดุลซ�าย-ขวา (Bal. (Balance)):
ใช�การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับ
เสียงระหว�างลำโพงซ�ายและขวา
สมดุลหน�า-หลัง (Fade):
ใช�การควบคุมนี้เพื่อปรับความสมดุลของระดับ
เสียงระหว�างลำโพงหน�าและหลัง

. อุปกรณ�เสริม (AUX In):
ใช�การควบคุมนี้เพื่อปรับระดับเสียงที่ออกจากช�อง
เสียบ auxiliary

. ระดับ เสียงตามความเร็ว (Speed Vol.
(Volume)) :
โหมดนี้ควบคุมเสียงที่ออกมาจากลำโพงโดย
อัตโนมัติตามความเร็วรถยนต�
การปรับการตั้งค�าไปยัง 0 (ศูนย�) เพื่อป�ดการใช�
ระดับเสียงตามความเร็วรถยนต�

. ค�าเริ่มต�นเครื่องเสียง (Audio Default):
ชุดเครื่องเสียงได�ถูกต้ังค�ามาจากโรงงาน หาก
ต�องการเปล่ียนการตั้งค�าทั้งหมดให�กลับเป�นค�า
เดิมท่ี ต้ังมาจากโรงงาน ให� เลือก “Yes” (ใช�)
และหากต�องการออกจากเมนูโดยเก็บการตั้งค�า

Condition: 'Except for China'/
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ป�จจุบันไว� ให�เลือก “No” (ไม�)
การตั้งค�านาฬิกา:
หม ุน ปุ�ม หม ุน MENU/ENTER จนกว�า นาฬิกา
(Clock) จะแสดงขึ้น และกดปุ�มหมุน MENU/ENTER
หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER โหมดจะเปลี่ยนไปดังนี้:
ตั้ง เวลา (Set Time) � เป�ด/ป�ด (ON/OFF)
� รูปแบบ (Format)
. ตั้งเวลา (Set Time)

เลือก “Set Time” (ตั้งเวลา) แล�วปรับนาฬิกา
ดังนี้:
หน�าป�ดแสดงชั่วโมงจะเร่ิมกะพริบ หมุนปุ�มหมุน
MENU/ENTER เพื่อปรับชั่วโมง และกดปุ�มหมุน
MENU/ENTER หน�าป�ดแสดงนาทีจะเริ่มกะพริบ
หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อปรับนาที และ
กดปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อส้ินสุดการตั้ง
นาฬิกา

. เป�ด/ป�ด (ON/OFF)
สามารถเป�ดและป�ดการแสดงนาฬิกาได� เมื่อเป�ด
ตัวแสดง นาฬิกาจะแสดงขึ้น (นาฬิกาจะแสดงขึ้น
แม�ว�าจะป�ดเครื่องเสียง) เมื่อป�ดตัวแสดง นาฬิกา
จะไม�แสดงขึ้น

. รูปแบบ (Format)
เปล่ียนหน�าจอนาฬิการะหว�างโหมด 24 ช่ัวโมง

และโหมดนาฬิกา 12 ชั่วโมง
การตั้งค�าวิทยุ:
หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER จนกว�าวิทยุ (Radio)
จะแสดงขึ้น และกดปุ�มหมุน MENU/ENTER
สถานี FM ที่สามารถรับสัญญาณได�จะถูกอัพเดท
การตั้งค�าภาษา:
หม ุน ปุ�ม หม ุน MENU/ENTER จนกว�า ภาษา
(Language) จะแสดงข้ึน และกดปุ�มหมุน MENU/
ENTER
เลือกภาษาที่เหมาะสม และกดปุ�มหมุน MENU/ENTER
หน�าจอจะปรับเป�นภาษาที่ตั้งไว�โดยอัตโนมัติหากการ
เลือกเสร็จสมบูรณ�

ปุ�ม Day/Night :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม Day/Night เพื่อเปลี่ยนความสว�างของหน�าจอ
ระหว�างโหมดกลางวันและกลางคืน
สวิตช�บนชุดเคร่ืองเสียงจะสว�างขึ้นในโหมดกลางคืน
เช�นกัน

ปุ�ม Phone :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช�ปุ�ม phone โปรดดูท่ี
“ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth®” (หน�า 4-56)

ปุ�ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม MEDIA เพ่ือเล�นอุปกรณ�ที่ทำงานร�วมกันเม่ือ
ทำการเชื่อมต�อ
ในแต�ละคร้ังที่กดปุ�ม MEDIA แหล�งข�อมูลเสียงจะ
เปลี่ยนไป
CD ? USB / i P o d ? BT ( เ ค ร่ื อ ง เ สี ย ง
Bluetooth®) ? AUX ? CD
แหล�งที่ไม�สามารถใช�ได�จะถูกข�ามไป

การทำงานของวิทยุ
PD23A1-FFE2D05C-7F4D-4D24-98FC-BD11CF0784C9

การเปลี่ยนช�วงคลื่นความถี่ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

สำหรับการเปลี่ยนช�วงคล่ืนความถี่และค�าจำเพาะของ
คลื่น ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้
1. เป�ดระบบเครื่องเสียง
2. กดปุ�ม RADIO และเลือกโหมด AM หรือ FM
3. กดปุ�ม SETUP ค�างไว�นานกว�า 3 วินาที
4. หลังจาก 3 วินาที ให�กดปุ�ม SETUP ค�างไว�และ

หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER ทวนเข็มนาฬิกา
จนกว�าจะได�ยินเสียงคลิก 3 ครั้ง หมุนตามเข็ม
นาฬิกาจนกว�าจะได�ยินเสียงคลิก 3 ครั้ง แล�ว
หมุนทวนเข็มนาฬิกาจนกว�าจะได�ยินเสียงคลิก 3
ครั้ง

5. หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER จนกว�า “ภูมิภาค

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-41
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4-42 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

(Region)” จะอยู� ในแถบเลือก และกดปุ�มหมุน
MENU/ENTER

6. เลือกภูมิภาคที่เหมาะสมจากตัวเลือกต�อไปนี้:
. EUR
. Gom Pacific
. Gom S. America

7. เพื่อใช�การตั้งค�า ให�ป�ดระบบเครื่องเสียง ให�สวิตช�
สตาร�ท เครื่องยนต�อยู� ที่ ตำแหน�ง “OFF” และ
เปลี่ยนสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�กลับไปยังตำแหน�ง
“ON”

ปุ�ม RADIO :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เม่ือกดปุ�ม RADIO ในขณะที่ เคร่ืองเสียงกำลังเล�น
แหล�งข�อมูลเสียงอื่นอยู� แหล�งข�อมูลเสียงนั้นจะหยุดลง
และวิทยุจะเป�ดขึ้นมาแทน
เพื่อเปลี่ยนช�วงคลื่นวิทยุ ให�กดปุ�ม RADIO จนกว�า
ช�วงคลื่นที่ต�องการจะแสดงขึ้น
FM 1 ? FM 2 ? AM ? FM 1
เมื่อกดปุ�ม RADIO นานกว�า 1.5 วินาที สถานี FM
ที่สามารถรับสัญญาณได�จะถูกอัพเดท

ปุ�ม Seek/track :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม หรือ ส้ัน ๆ เพื่อเปลี่ยนความถ่ี
ด�วยตนเอง

เพ่ือปรับความถี่ของสถานีที่ออกอากาศโดยอัตโนมัติ
ให�กดปุ�ม หรือ ค�างไว� ระบบจะหยุดค�นหา
เมื่อพบสถานีที่ออกอากาศ
ปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุ &1 &2 &3
&4 &5 &6 :

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

ระหว�างการรับสัญญาณวิทยุ การกดปุ�มหน�วย
ความจำสถานีวิทยุจะเลือกสถานีวิทยุที่บันทึกไว�
ระบบเครื่องเสียงสามารถบันทึกความถี่สถานี FM ได�
มากถึง 12 สถานี (6 สถานีสำหรับ FM 1 FM
2) และความถี่สถานี AM ได�อีก 6 สถานี
การบันทึกคลื่นความถี่สถานีด�วยตนเอง:
1. เลือกความถี่ของสถานีออกอากาศที่ต�องการโดย

ใช�ปุ�ม หรือ
2. กดปุ�มหน�วยความจำสถานีวิทยุ &1 - &6

ค�างไว�จนกว�าจะได�ยินเสียงบี๊ป
3. ไฟแสดงช�องวิทยุจะแสดง เพื่อให�ทราบว�าได�ทำ

การบันทึกความจำเรียบร�อยแล�ว
4. ทำตามขั้นตอนที่ 1-3 สำหรับปุ�มบันทึกสถานี

อื่น ๆ
ถ�าปลดสายแบตเตอรี่ออก หรือฟ�วส�ของระบบเครื่อง
เสียงขาด หน�วยความจำของสถานีวิทยุจะถูกลบ ให�
ทำการตั้งสถานีที่ต�องการใหม�อีกครั้ง

การทำงานของเครื่องเล�น CD
PD23A1-F0A1999A-2BAB-44C0-9578-046512E59485

การใส�แผ�น :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ใส�แผ�น CD ลงในช�องโดยให�ด�านที่มีฉลากหันขึ้น แผ�น
CD จะถูกดูดเข�าไปในช�องโดยอัตโนมัติ แล�วจะเริ่มเล�น
เอง หลังจากใส�แผ�น CD จำนวนเพลงและเวลาจะ
ปรากฏขึ้นบนหน�าจอ

ข�อควรระวัง:
ห�ามใช�แรงฝ�นดันแผ�น CD ลงในช�อง เนื่องจาก
จะทำให�เครื่องเล�นเกิดความเสียหายได�
หมายเหตุ:
. เคร่ือง เล�น CD ยอมรับ CD แผ�น เสียง

ธรรมดา หรือ CD ที่บรรจุไฟล� MP3/WMA/
AAC

. เมื่อใส�ชนิดของ CD ที่ไม�รองรับจะขึ้นข�อความ
เตือนแสดงความผิดพลาด (เช�น DVD) หรือ
หากเครื่องเล�นไม�สามารถอ�านแผ�น CD ได�
ให�นำแผ�นออกจากเครื่องและ ใส�แผ�นอื่นที่
เครื่องรองรับเข�าไปแทน

ปุ�ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อเปลี่ยนไปเป�นโหมด CD ให�กดปุ�ม MEDIA โดยที่มี
CD ใส�อยู� จนกว�าจะเลือกโหมด CD ได�

Condition: 'Except for China'/
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ดูรายการ (List view) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในขณะที่ เพลงกำลัง เล�น ให� กดปุ�มหมุน MENU/
ENTER เพื่อแสดงเพลงที่ เล�นได� ในโหมดดูรายการ
เพื่อเลือกเพลงจากรายการ ให�หมุนปุ�มหมุน MENU/
ENTER แล�วกดปุ�มหมุน MENU/ENTER
การค�นหาแบบรวดเร็ว (Quick search):
ในโหมดดูรายการ การค�นหาแบบรวดเร็วสามารถ
ทำได�เพ่ือหาเพลงจากรายการ กดปุ�ม A-Z หมุนปุ�ม
หมุน MENU/ENTER ไปยังอักษรตัวแรกของชื่อเพลง
แล�วกดปุ�มหมุน MENU/ENTER เมื่อพบ รายการ
เพลงที่มีจะแสดงข้ึน เลือกและกดปุ�มหมุน MENU/
ENTER เพื่อเล�นเพลงที่ต�องการ

ปุ�ม Seek/track :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม หรือ ค�างไว� เพื่อเร�งเพลงไป
ข�างหน�าหรือข�างหลัง เมื่อปล�อยปุ�ม เพลงจะเล�นด�วย
ความเร็วปกติ
การเปลี่ยนเพลงถัดไป/ก�อนหน�า:
เพลงจะข�ามไปเพลงถัดไปหรือย�อนกลับไปยังจุดเริ่มต�น
ของเพลงป�จจุบันโดยการกดปุ�ม หรือ
หนึ่งครั้ง กดปุ�ม หรือ มากกว�าหนึ่งครั้ง
เพื่อข�ามเพลงไป

การค�นหาโฟลเดอร� (Folder browsing) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ถ�าข�อมูลที่ บันทึกไว� มี โฟลเดอร�ที่มี ไฟล� เพลง กดปุ�ม
หรือ จะเล�นเพลงของแต�ละโฟลเดอร�ตาม

ลำดับ
เพื่อเลือกโฟลเดอร�ที่ต�องการ:
1. กดปุ�มหมุน MENU/ENTER หรือปุ�ม Back และ

รายการของเพลงในโฟลเดอร�ป�จจุบันจะแสดงข้ึน
มา

2. กดปุ�ม Back
3. หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER ไปยังโฟลเดอร�ที่

ต�องการ
4. กดปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อเข�าสู�โฟลเดอร�

กดปุ�มหมุน MENU/ENTER อีกครั้งเพื่อเริ่มเล�น
เพลงแรก หรือหมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER และ
กดปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลือกเพลงอื่น

ถ�าโฟลเดอร�ที่เลือกอยู�ในป�จจุบันมีโฟลเดอร�ย�อย ให�กด
ปุ�มหมุน MENU/ENTER หน�าจอใหม�ที่มีรายการของ
โฟลเดอร� ย�อยจะแสดงขึ้น หมุนปุ�มหมุน MENU/
ENTER สำหรับ โฟลเดอร� ย�อย แล�ว กด ปุ�ม หม ุน
MENU/ENTER เพ่ือเลือก เลือกรายการโฟลเดอร�
หลักเมื่อเพลงถูกบันทึกเพิ่มเติมในโฟลเดอร�หลัก
กดปุ�ม Back เพื่อกลับไปยังหน�าจอโฟลเดอร�ก�อนหน�า

ปุ�ม RPT :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม RPT และเพลงป�จจุบันจะเล�นอย�างต�อเนื่อง

ปุ�ม MIX :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดปุ�ม MIX และเพลงทั้งหมดจะเล�นแบบสุ�ม

ปุ�ม DISP :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ในขณะที่ CD ที่ มีแท็กข�อมูลเพลง (แท็ก CD-text/
ID3-text) กำลังเล�น ชื่อของเพลงที่กำลังเล�นจะแสดง
ขึ้น
เมื่อกดปุ�ม DISP ซ้ำ ๆ ข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลง
จะแสดงขึ้นมาพร�อมกับชื่อเพลงดังต�อไปนี้:
ความยาวเพลง (Track time) ? ชื่อศิลป�น (Artist
name) ? ชื่ออัลบั้ม (Album title) ? ความยาว
เพลง (Track time)
รายละเอียดเพลง:
กดปุ�ม DISP ค�างไว� จะทำให�หน�าจอเปลี่ยนเป�นหน�า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม กดปุ�ม Back เพื่อกลับ
ไปยังหน�าจอก�อนหน�า

ปุ�ม CD eject :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เมื่ อ กด ปุ�ม CD eject ใน ขณะ ที่ สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” หรือ “ACC” CD จะ

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-43
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4-44 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

ถูกดันออกมา
ถ�า CD เล่ือนออกมาโดยการกดปุ�ม CD eject แล�ว
ไม�ได�นำออกจากช�องใส�แผ�นภายใน 20 วินาที CD จะ
ถูกดึงกลับเข�าไปอัตโนมัติเพื่อป�องกันแผ�น

ช�องเสียบอุปกรณ� USB (Universal Serial
Bus)

PD23A1-DC8D8603-94A8-4483-B747-0CA47BEB16B5

การทำงานหลักของอุปกรณ� USB :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ช�องเสียบอุปกรณ� USB ติดตั้งอยู�ที่ส�วนล�างของ
แผงหน�า ป�ด โปรดดู ที่ “ช�อง เสียบ ข้ัว ต�อ USB
(Universal Serial Bus)” (หน�า 4-47) เชื่อมต�อ
อุปกรณ�หน�วยความจำ USB เข�ากับช�องเสียบ
อุปกรณ� สามารถใช�งานอุปกรณ�หน�วยความจำ USB
ได�อัตโนมัติ
โปรดดูที่ข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�เกี่ยวกับการใช�และรักษา
อุปกรณ�อย�างถูกต�อง
ถ�าระบบป�ดลงขณะที่อุปกรณ�หน�วยความจำ USB
กำลังเล�นอยู� หากกดปุ�มหมุน Power/VOL ระบบจะ
เริ่มอุปกรณ�หน�วยความจำ USB
การทำงานต�อไปนี้จะเหมือนการทำงานหลักของเครื่อง
เสียงของการทำงานคอมแพ็คดิสก� (CD) สำหรับ
รายละเอียด โปรดดูที่ “การทำงานของเคร่ืองเล�น
CD” (หน�า 4-42)

. ดูรายการ (List view)

. การค�นหาแบบรวดเร็ว (Quick search)

. (Seek/track)

. MIX (เล�นแบบสุ�ม)

. RPT (เล�นเพลงซ้ำ)

. การค�นหาโฟลเดอร� (Folder browsing)
ปุ�ม MEDIA :

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

สำหรับการใช�งานอุปกรณ�หน�วยความจำ USB ให�กด
ปุ�ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว�าจะเลือกโหมด USB/iPod
ได�

ปุ�ม DISP :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เม่ือเล�นเพลงที่มีแท็กข�อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู� ช่ือ
เพลงที่กำลังเล�นอยู�จะแสดงขึ้นมา
เมื่อกดปุ�ม DISP ซ้ำ ๆ ข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลง
จะแสดงขึ้นมาพร�อมกับชื่อเพลงดังต�อไปนี้:
ความยาวเพลง (Track time) ? ชื่อศิลป�น (Artist
name) ? ชื่ออัลบั้ม (Album title) ? ความยาว
เพลง (Track time)
รายละเอียดเพลง:
กดปุ�ม DISP ค�างไว� จะทำให�หน�าจอเปลี่ยนเป�นหน�า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม กดปุ�ม Back เพื่อกลับ
ไปยังหน�าจอการแสดงผลหลัก

การทำงานของเครื่องเล�น iPod
PD23A1-FB9E8512-B9E0-4AD6-B371-9AAE84E02EA2

การเชื่อมต�อ iPod :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เช่ือมต�อ iPod เข�ากับช�องเสียบอุปกรณ� USB ด�วย
สายเคเบิ้ล USB ที่มากับเครื่อง iPod ของท�าน
ช�องเสียบอุปกรณ� USB ติดตั้งอยู�ที่ส�วนล�างของ
แผงหน�า ป�ด โปรดดู ที่ “ช�อง เสียบ ข้ัว ต�อ USB
(Universal Serial Bus)” (หน�า 4-47)
เมื่อเชื่อมต�อ iPod เข�ากับรถยนต� สามารถเลือกราย
การเพลงท่ีบันทึกใน iPod ได�โดยการใช�ปุ�มควบคุม
เครื่องเสียงของรถยนต�เท�านั้น
* iPod และ iPhone เป�นเครื่องหมายการค�าที่ได�รับ
การจดทะเบียนไว�และเป�นเครื่องหมายการค�าของบริษัท
Apple Inc . ที่ ได� รับ การ ค ุ� มครอง ใน ประ เทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่น ๆ
โปรดดูที่ข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�เกี่ยวกับการใช�และรักษา
อุปกรณ�อย�างถูกต�อง
อุปกรณ�ที่สามารถใช�งานได� :

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

ชุดระบบจะสามารถใช�งานได�กับอุปกรณ�ทั้งหมดที่
รองรับ Apple Accessory Protocol บนการเชื่อม
ต�อ USB
รวมถึง (และไม�จำกัดเพียง):
. อุปกรณ� iPod รุ�นที่ 5
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. iPod คลาสสิก I และ II (รุ�นที่ 6 และ 7)

. iTouch รุ�นที่ OS 1, 2, 3, 4 และถัดไป

. iPhone รุ�นที่ OS 1, 2, 3, 4 และถัดไป

. iPod นาโน (1G, 2G, 3G)

. iPad 1, 2 และ 3
หมายเหตุ:

ระบบเครื่องเสียงนี้ไม�รองรับการชาร�จ iPad
ปุ�ม MEDIA :

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

เพื่อใช�งาน iPod ให�กดปุ�ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว�าจะ
เลือก โหมด USB/iPod แล�วกดปุ�มหมุน MENU/
ENTER
การทำงานหลักของ iPod :

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

อินเตอร�เฟซ:
อินเตอร�เฟซสำหรับการทำงานของ iPod แสดงอยู�
บนหน�าจอระบบเคร่ืองเสียงจะคล�ายกับอินเตอร�เฟซ
ของ iPod ใช�ปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อเล�นเพลง
บน iPod
รายการต�อไปนี้สามารถเลือกได�จากหน�าจอรายการ
เมนู
. รายการเพลง (Playlists)
. ศิลป�น (Artists)
. อัลบั้ม (Albums)
. เพลง (Tracks)

. อื่น ๆ (More)
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติมของแต�ละรายการ โปรดดูที่คู�มือ
การใช�งานของ iPod
การทำงานต�อไปนี้จะคล�ายกับการทำงานของคอมแพ็ค
ดิสก� (CD) สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “การ
ทำงานของเครื่องเล�น CD” (หน�า 4-42)
. ดูรายการ (List view)
. การค�นหาแบบรวดเร็ว (Quick search)
. (Seek/track)
. MIX (เล�นแบบสุ�ม)
. RPT (เล�นเพลงซ้ำ)
. การค�นหาโฟลเดอร� (Folder browsing)

ปุ�ม DISP :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เม่ือเล�นเพลงที่มีแท็กข�อมูลเพลง (แท็ก ID3) อยู� ช่ือ
เพลงที่กำลังเล�นอยู�จะแสดงขึ้นมา
เมื่อกดปุ�ม DISP ซ้ำ ๆ ข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลง
จะแสดงขึ้นมาพร�อมกับชื่อเพลงดังต�อไปนี้:
ความยาวเพลง (Track time) ? ชื่อศิลป�น (Artist
name) ? ชื่ออัลบั้ม (Album title) ? ความยาว
เพลง (Track time)
รายละเอียดเพลง:
กดปุ�ม DISP ค�างไว� จะทำให�หน�าจอเปลี่ยนเป�นหน�า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม เพ่ือกลับไปยังหน�าจอ

หลัก ให�กดปุ�ม Back

การทำงานของเครื่องเสียง Bluetooth®
PD23A1-720E600C-59A3-4DEE-86E1-320AE83A8D9E

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

Bluetooth® เป�นเครื่องหมายการค�า
ของ Bluetooth SIG, Inc. และได�
อนุญาตให�บริษัท Visteon จำกัด เป�นผู�
ใช�สิทธิบัตร

คำแถลงการณ�ของ CE :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพราะฉะนั้น บริษัท Visteon Corp. จึงขอประกาศว�า
ระบบนี้ได�ปฏิบัติตามข�อกำหนดที่จำเป�นและข�อกำหนด
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องตามกฎบัญญัติ 1999/5/EC

NSY0105

หมายเหตุ:

ระบบ เคร่ือง เสียง จะ รองรับ เฉพาะ อ ุปกรณ�
Bluetooth® ที่ มี AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) เวอร�ชั่น 1.3 หรือ
1.0 หรือเก�ากว�าเท�านั้น

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-45
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4-46 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

การทำงานหลักของเครื่องเสียง Bluetooth® :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVH0848X

เพื่อเล�นเครื่องเสียง Bluetooth® อุปกรณ�เครื่อง
เสียง Bluetooth® จำเป�นต�องจับคู� กับระบบ ใน
รถยนต� สำหรับ ข้ันตอนการจับคู� โปรดดู ท่ี “การ
เชื่อมต�ออุปกรณ�” (หน�า 4-57)

ปุ�ม MEDIA:
เพื่อ ใช�งานสัญญาณเสียงจาก Bluetooth® ให�
ปฏิบัติตามวิธีต�อไปนี้:
กดปุ�ม MEDIA ซ้ำ ๆ จนกว�า “BT Audio” จะ
แสดงขึ้น
รูปแบบการแสดงผล หรือ ที่แสดงบนระบบ
เคร่ืองเสียงอาจแตกต�างกันไปตามรุ�น Bluetooth®
ของอุปกรณ�

ปุ�ม Seek/track
กดปุ�ม หรือ ค�างไว� เพื่อเร�งเพลงไป
ข�างหน�าหรือข�างหลัง เมื่อปล�อยปุ�ม เพลงจะเล�นด�วย
ความเร็วปกติ
การเปลี่ยนเพลงถัดไป/ก�อนหน�า:
เพลงจะข�ามไปเพลงถัดไปหรือย�อนกลับไปยังจุดเริ่มต�น
ของเพลงป�จจุบันโดยการกดปุ�ม หรือ
หนึ่งครั้ง กดปุ�ม หรือ มากกว�าหนึ่งครั้ง
เพื่อข�ามเพลงไป

ปุ�ม DISP:
ถ�าเพลงมีแท็กข�อมูลเพลง (แท็ก ID3) ชื่อของเพลงที่
เล�นอยู�จะแสดงขึ้น ถ�าไม�มีแท็ก หน�าจอจะไม�แสดง
ข�อความใด ๆ
เมื่อกดปุ�ม DISP ซ้ำ ๆ ข�อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเพลง
จะแสดงขึ้นมาพร�อมกับชื่อเพลง
การกดปุ�ม DISP ค�าง จะทำให�หน�าจอเปลี่ยนเป�นหน�า
จอแสดงรายละเอียดโดยรวม ซ่ึงหลังจากนั้นสองถึง
สามวินาทีจะเปลี่ยนกลับไปเป�นหน�าจอหลัก หรือกดปุ�ม
DISP สั้น ๆ

การทำงานของเครื่องเล�นอุปกรณ� AUX
PD23A1-5961977E-9143-4E7B-89D9-70DA6723AD85

แจ็กเสียบ AUX ติดตั้งอยู�ที่ส�วนล�างของแผงหน�าป�ด
โปรดดูที่ “แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ�เสริม)” (หน�า
4-47) แจ็ก เ สียบ AUX จะ รับ สัญญาณ เสียง
สัญญาณเข�าอนาล็อกมาตรฐานจากอุปกรณ� เช�น
เคร่ืองเล�น เทป เคร่ืองเล�น CD เคร่ือง เล�น MP3
หรือโน�ตบุ�ก
เม่ือต�ออุปกรณ� เล�น เพลง เข�ากับระบบ เครื่อง เสียง
แนะนำให�ใช�สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เพราะการใช�
สายแบบโมโน อาจมีผลต�อการเล�นเพลงของเครื่อง
เสียง

คำเตือน:
ห�ามให�สายเคเบิ้ลหรืออุปกรณ�ภายนอกที่เชื่อมต�อ
กับขั้ว AUX ที่มีผลกระทบกับการขับขี่ของท�าน
หมายเหตุ:
. ระดับเสียงอาจจะดังมากขึ้นหรือเบาลง ขึ้นอยู�

กับอุปกรณ�ภายนอก
. เมื่อ AUX สัมผัสกับปลั๊กของสายเคเบิ้ลขั้วต�อ

อาจจะได�ยินเสียงรบกวน
. อุปกรณ�ภายนอกท่ีเชื่อมต�อไม�สามารถใช�งาน

ได�ด�วยระบบเคร่ืองเสียงหลัก ระดับเสียงและ
คุณภาพของเสียงสามารถปรับได�

Condition: 'Except for China'/
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. ชื่อเพลงในอุปกรณ�ภายนอกไม�สามารถแสดง
ขึ้นบนหน�าจอเครื่องเสียง

. สำหรับแหล�งจ�ายไฟของอุปกรณ�ภายนอก ให�
ใช�แบตเตอรี่พิเศษ อุปกรณ�ภายนอกไม�
สามารถชาร�จไฟกับข้ัว AUX ได� อาจมีเสียง
รบกวนถ�า CD วิทยุ ฯลฯ ทำงานในขณะที่
ชาร�จแบตเตอรี่กับช�องจ�ายไฟของรถยนต�

ปุ�ม MEDIA :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อเปลี่ยนไปเป�นโหมด AUX ให�กดปุ�ม MEDIA ซ้ำ ๆ
จนกว�าจะเลือกโหมด AUX ได�

ช�องเสียบขั้วต�อ USB (Universal Serial
Bus)

PD23A1-4D9E5DFC-F734-4D3B-9979-B2B6CAC195D4

คำเตือน:
ห�ามเสียบ ถอด หรือใช�งานอุปกรณ� USB ขณะ
ขับขี่ เพราะการทำเช�นน้ันอาจทำให�เสียสมาธิซึ่ง
อาจทำให�สูญเสียการควบคุมรถยนต� และก�อให�
เกิดอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่ร�ายแรงได�

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�แรงฝ�นเสียบอุปกรณ� USB เข�าไปใน

ช�องเสียบอุปกรณ� USB การเสียบอุปกรณ�
USB ท่ีเอียง หรือกลับข�างลงในช�องเสียบ
อาจทำให�ช�องเสียบเกิดความเสียหายได� ควร

ตรวจสอบว�าอุปกรณ� USB สามารถต�อเข�า
กับช�องเสียบอุปกรณ� USB อย�างถูกต�อง

. ห�ามจับฝาครอบช�องเสียบขั้วต�อ USB (ถ�ามี
ติดตั้ง) ขณะท่ีดึงอุปกรณ� USB ออกจาก
ช�องเสียบ เพราะอาจทำให�ช�องเสียบและ
ฝาครอบเกิดความเสียหาย

. ห�ามปล�อยสายเคเบิ้ล USB ไว�ในที่ซึ่งสามารถ
ดึงออกได�โดยไม�ตั้งใจ การดึงสายเคเบ้ิลอาจ
ทำให�ช�องเสียบเสียหาย

โปรดดูที่ข�อมูลผู�ผลิตอุปกรณ�เกี่ยวกับการใช�และรักษา
อุปกรณ�อย�างถูกต�อง

WAE0498X
ตัวอย�าง

ช�องเสียบอุปกรณ� USB ติดตั้งอยู�ที่ส�วนล�างของ
แผงหน�าป�ด เสียบอุปกรณ� USB หรือขั้วต�อ iPod
เข�ากับช�องเสียบ

แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ�เสริม)
PD23A1-BBD1AD38-69B3-4371-A83D-2ED934B3720E

WAE0499X
ตัวอย�าง

แจ็กเสียบ AUX ติดตั้งอยู�ที่ส�วนล�างของแผงหน�าป�ด
อุปกรณ�เครื่องเสียงท่ีสามารถใช�งานร�วมกันได� เช�น
เครื่องเล�น MP3 บางรุ�น สามารถเชื่อมต�อเข�าสู�ระบบ
ผ�านแจ็กเสียบ AUX
ก�อนจะทำการเชื่อมต�ออุปกรณ� เข�ากับแจ็ก ให�ป�ด
เครื่องอุปกรณ�พกพาก�อน
เมื่อเชื่อมต�ออุปกรณ�เข�ากับแจ็กเรียบร�อยแล�ว ให�กดปุ�ม
เพื่อเลือกโหมด (ขึ้นอยู�กับระบบเคร่ืองเสียง) ซ้ำ ๆ
จนกว�าหน�าจอจะเปลี่ยนเป�นโหมด AUX
เม่ือต�ออุปกรณ� เล�น เพลง เข�ากับระบบ เครื่อง เสียง
แนะนำให�ใช�สายเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก เพราะการใช�
สายแบบโมโนอาจมีผลต�อการเล�นเพลงของเครื่อง
เสียง

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-47
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การดูแลรักษาและการทำความสะอาด CD/
หน�วยความจำ USB

PD23A1-F386FC2F-5971-414B-AB0E-53F33CDC4C3E

CD
PD23A1-A7E27739-B9E4-465D-9530-E602D0011802

SAA0451

. จับบริเวณขอบแผ�น ห�ามจับบนผิวหน�าของแผ�น
หรืองอแผ�น

. เก็บแผ�นในกล�องทุกครั้งเมื่อไม�ใช�งาน

. ทำความสะอาด โดยใช�ผ�าที่สะอาดและนุ�มเช็ดพื้น
ผิวของแผ�นจากตรงกลางไปยังขอบ ห�ามเช็ด
แผ�นวนเป�นวง
ห�าม ใช� น้ำยาทำความสะอาดแผ�นทั่วไป หรือ
แอลกอฮอล�ที่ใช�ในโรงงานอุตสาหกรรม

. บริเวณขอบนอกและขอบในของแผ�นที่ยังใหม�อาจ
ยังขรุขระอยู� ใช�ด�านข�างของปากกาหรือดินสอขัด
บริเวณขอบนอกและขอบใน เพื่อลบความขรุขระ

หน�วยความจำ USB
PD23A1-A8461194-D397-4FA0-9523-167D72022B4A

. ห�ามวางวัตถุที่หนักลงบนหน�วยความจำ USB

. ห�ามเก็บหน�วยความจำ USB ไว� ในบริเวณที่มี
ความชื้นสูง

. ห�ามวางหน�วยความจำ USB ให�รับแสงแดด
โดยตรง

. ห�ามทำของเหลวหกลงบนหน�วยความจำ USB
โปรดดูที่คู�มือการใช�งานหน�วยความจำ USB สำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม

สวิตช�บนพวงมาลัยสำหรับควบคุมเครื่อง
เสียง (ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-7A3C01F6-9830-4DD9-A05B-53B465CAD85E

JVH1545X

1. ปุ�ม MENU/ปุ�ม OK
2. ปุ�มควบคุมระดับเสียง
3. ปุ�มเปลี่ยนคลื่น
4. ปุ�ม Back

ปุ�ม MENU/ปุ�ม OK
GUID-00E05E47-9C4D-4F6E-9029-6031D27F29B7

กดปุ�ม / และสลับหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
ไปยังโหมดเครื่องเสียง กดปุ�ม OK จนกว�าจะเลือก
แหล�งข�อมูลเสียงที่ต�องการได�

ปุ�มควบคุมระดับเสียง
GUID-FCFEFE50-2250-4AAD-A06E-65CD440C62EC

กดปุ�ม + หรือ − เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

ปุ�มเปลี่ยนคลื่น
GUID-CDFF9E5C-476D-4665-9B41-00A92C115A48

กดปุ�ม / เพื่อเลือกสถานีหรือเพลง
ปุ�ม เปล่ียนคล่ืนจะไม�สามารถใช�สำหรับการควบคุม
เครื่องเสียงได� ขึ้นอยู�กับสถานะของหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�
วิทยุ :

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

. การกดปุ�ม / สั้น ๆ
เพื่อไปยังสถานีที่ตั้งไว�ถัดไปหรือก�อนหน�า

. การกดปุ�ม / นานขึ้น
เพื่อไปยังสถานีถัดไปหรือก�อนหน�า

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

CD iPod อุปกรณ� USB หรือเคร่ืองเสียง 
Bluetooth® : 
. การกดปุ�ม / สั้น ๆ

เพื่อเล�นเพลงถัดไปหรือเริ่มต�นเล�นเพลงป�จจุบันใหม�
(ถ�ากดปุ�มทันทีหลังจากเพลงป�จจุบันเร่ิมเล�นจะไป
ยังเพลงก�อนหน�า)

Condition: 'Except for China'/
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. การกดปุ�ม / ยาว
เพื่อเร�งไปข�างหน�าหรือย�อนกลับ

ปุ�ม Back
GUID-2E31C8BA-0F14-42AD-A5CC-936B534F15B2

กดปุ�ม Back เพ่ือกลับไปยังหน�าจอก�อนหน�า หรือ
ยกเลิกการเลือกป�จจุบัน

GUID-D769808C-6EBD-4DB4-9A54-96B6E3DCBF14

ถ�ารถยนต�ของท�านติดต้ังระบบความบันเทิงด�านหลัง
(RES) ท�านสามารถเพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพ
และเสียงจากอุปกรณ�ที่เชื่อมต�อ HDMI ที่สามารถ
ใช�งานร�วมกันได� (เช�น วิดีโอเกม PC สมาร�ทโฟน
ฯลฯ) ในรถยนต� สามารถแสดงภาพขึ้นบนหน�าจอ
ด�านหลังที่ติดตั้งอยู�บนหลังคาได�ในขณะที่เล�นเพลงผ�าน
ลำโพงในรถยนต�
สตาร�ทเคร่ืองยนต�ก�อนใช�ระบบความบันเทิงด�านหลัง
เม่ือสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู� ในตำแหน�ง “OFF”
ระบบความบันเทิงด�านหลังจะป�ดเช�นกัน

คำเตือน:
ผู�ขับขี่ ไม�ควรใช�งานระบบความบันเทิงด�านหลัง
ขณะขับข่ีเพื่อให�มีสมาธิเต็มท่ีในการบังคับควบคุม
รถ

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�งานระบบในสภาวะอุณหภูมิสูงหรือต่ำ

มาก [ต่ำกว�า −208C (−48F) หรือ
สูงกว�า 708C (1588F)]

. ห�ามใช�งานระบบนานกว�า 15 นาที โดยไม�
สตาร�ท เครื่องยนต� เพ่ือหลีก เล่ียงการสิ้น
เปลืองไฟแบตเตอรี่รถยนต�

. ห�ามทำให�ระบบเป�ยกน้ำ ความชื้นที่มากเกินไป

เช�น มีน้ำหก อาจทำให�ระบบทำงานผิดปกติได�
. ห�ามถอดแยกชิ้นส�วนหรือดัดแปลงระบบ

มิฉะนั้น อาจทำให� เกิดอุบัติเหตุ เพลิง ไหม�
ไฟฟ�าลัดวงจร และ/หรือทำงานผิดปกติได�

. ห�ามใช�ระบบเม่ือมีการทำงานผิดปกติหรืออยู�
ในสภาวะผิดปกติ มิฉะนั้น อาจทำให�เกิดเพลิง
ไหม�หรือไฟฟ�าลัดวงจรได�

หมายเหตุ:

ในบางประเทศ ไม�ว�าเวลาใดก็ตามจะไม�สามารถรับ
ชมภาพยนตร�ในรถยนต�ได� ถึงแม�ว�ารถยนต�จะจอด
อยู�หรือกำลังเคลื่อนที่เพื่อให�เป�นไปตามกฎข�อบังคับ
ข�อมูลทางเทคนิค

GUID-8AE1C526-5A04-4F8F-BCC1-CDAD9347B2FE

ลิขสิทธิ์
GUID-2924B769-1932-4737-AE8B-E86C17B7EDCF

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

คำ ว� า HDMI และ HDMI High-Def in i t ion
Multimedia Interface รวมทั้งโลโก� HDMI เป�น
เครื่องหมายการค�าหรือเครื่องหมายการค�าจดทะเบียน
ของ HDMI Licensing Administrator, Inc. ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-49

ระบบความบันเทิงด�านหลัง (RES) (ถ�ามีติดตั้ง)
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WAE0204X

ชิ้นส�วนของระบบ
GUID-F7EC3B8A-901A-4234-B692-DDEB8348F310

หน�าจอด�านหลัง
GUID-AA66FB52-26B4-4270-9886-F5D53C4051CD

ข�อควรระวัง:
. กระจกหน�าจอแสดงผลอาจแตกร�าว หากถูก

กระแทกด�วยของแข็งหรือของมีคม ถ�ากระจก
แตกเสียหาย ห�ามสัมผัสกับคริสตัลเหลว ใน
กรณีที่สัมผัสกับผิวหนัง ให�ล�างออกโดยทันที
ด�วยน้ำและสบู�

. ให�ใช�ผ�านุ�มเป�ยกหมาด ๆ เมื่อทำความสะอาด
ชิ้นส�วนของระบบความบันเทิงด�านหลัง ห�าม
ใช�สารละลายหรือสารทำความสะอาด

. ถ�าหน�าจอถูกเป�ดทิ้งไว� ร�างกายของ
ผู�โดยสารอาจกระแทกโดยไม�ได�ตั้งใจจนทำให�
เกิดการบาดเจ็บได� นอกจากนี้ หากใช�แรงที่
มากเกินไป อาจทำให�เกิดการทำงานผิดปกติ

ได� ป�ดหน�าจอเมื่อไม�ได�ใช�งาน
หน�าจอด�านหลังติดตั้งอยู�บนหลังคา

WAE0176X
หน�าจอด�านหลัง (แบบพับได�)

ปุ�ม OPEN
เซ็นเซอร�แสงสัญญาณรีโมทคอนโทรล

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

1. กดปุ�ม OPEN หน�าจอจะเป�ดลงเล็กน�อย

WAE0177X

2. จับตรงกลางด�านล�างของหน�าจอด�วยมือ
ค�อย ๆ เป�ดลงตามทิศทางของลูกศรดังที่แสดง
ในภาพ และเป�ดออกจนกว�าจะล็อกเข�าที่

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

จับตรงกลางด�านล�างของหน�าจอและดันขึ้นไปจนกว�า
จะได�ยินเสียงล็อกและล็อกเข�าที่
การเป�ด/ป�ดหน�าจอ :

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

สามารถเป�ด/ป�ดหน�าจอโดยใช�รีโมทคอนโทรลได� โปรด
ดูที่ “รีโมทคอนโทรล” (หน�า 4-51)
ในการใช�รีโมทคอนโทรล ห�ามบังระยะระหว�าง 
รโีมทคอนโทรลและเซ็นเซอร�แสงสญัญาณ 
รีโมทคอนโทรล
หมายเหตุ:
. เมื่อเป�ด/ป�ดหน�าจอ ให�จับตรงกลางด�านล�าง

กรอบด�านนอกของหน�าจอ การจับหรือกด
หน�าจอตรง ๆ อาจทำให�การแสดงผลผิด
พลาดและ/หรือหน�าจอเสื่อมสภาพได�

. ห�ามกดท่ีขอบของหน�าจอแรงเกินไป ถ�ากดที่
ขอบของหน�าจอแรงเกินไป อาจทำให�เกิดรอย
บุ�มขึ้นที่หน�าจอได� ซึ่งเป�นอาการปกติที่เกิดขึ้น
กับหน�าจอแสดงผลคริสตัลเหลว และไม�ถือว�า
เป�นการทำงานผิดปกติ

Condition: 'Except for China'/
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ช�องเสียบ HDMI
GUID-6B6786A7-E662-4A97-BBBB-1867B7733CCD

WAE0181X

ช�องเสียบ HDMI ติดตั้งอยู�บริเวณที่วางขวดน้ำที่
ด�านซ�ายของเบาะนั่งแถวสาม เป�ดฝาป�ดดังที่แสดงใน
ภาพและเช่ือมต�ออุปกรณ�ที่ เข�ากันได�เข�ากับช�องเสียบ
HDMI สามารถดูภาพจากอุปกรณ�ที่เชื่อมต�อบน
หน�าจอด�านหลังได�
หมายเหตุ:
. ห�ามใช�แรงท่ีมากเกินไปกับอุปกรณ�ท่ีเคล่ือน

ย�ายได�หรือสายเคเบิ้ลที่เช่ือมต�อกับช�องเสียบ
HDMI อาจทำให�อุปกรณ�และช�องเสียบ
เสียหาย

. ภาพแบบเต็มหน�าจออาจไม�พอดีกับขนาด
หน�าจอด�านหลัง หรืออาจเกิดขอบของภาพที่
ใหญ�กว�าปกติ ซึ่งข้ึนอยู�กับอุปกรณ�ที่เชื่อมต�อ
HDMI เนื่องจากเป�นคุณลักษณะหรือการตั้ง
ค�า ของอุปกรณ� ท่ี เ ช่ือมต�อ และ ไม�ใช� การ

ทำงานผิดปกติ
. การตั้งค�าสัญญาณภาพส�งออกอาจไม�เปลี่ยน

ไปแสดงภาพขึ้นบนหน�าจอด�านหลังโดย
อัตโนมัติ ซึ่ง ข้ึนอยู� กับอุปกรณ� ท่ี เ ช่ือมต�อ
HDMI ใน กรณี น้ี ให� เปลี่ ยน การ ตั้ ง ค� า
สัญญาณภาพส�งออกของอุปกรณ�ที่เชื่อมต�อ
ตามคู�มือคำแนะนำของอุปกรณ�ที่เชื่อมต�อ

รีโมทคอนโทรล
GUID-4574AC8E-A713-4EF8-99B5-FDB36EA634C8

ข�อควรระวัง:
ห�ามทำให�รีโมทคอนโทรลเกิดความร�อน ถอดแยก
ชิ้นส�วน หรือทำให�รีโมทคอนโทรลถูกไฟหรือโดนน้ำ
มิฉะน้ัน อาจทำให�แบตเตอร่ีระเบิดหรือ ร่ัว จน
ทำให�เกิดเพลิงไหม�หรือได�รับบาดเจ็บ

ใช�งานรีโมทคอนโทรลไปทางด�านหน�าจอด�านหลัง

WAE0178X

ปุ�ม POWER
ใช�ปุ�มนี้ในการเป�ด/ป�ดระบบความบันเทิงด�านหลังเมื่อ
หน�าจอด�านหลังเป�ดอยู�

ปุ�ม SET
ใช�ปุ�มนี้ในการแสดงเมนูการแสดงผลเพื่อปรับคุณภาพ
ของภาพและเปล่ียนโหมดหน�าจอ โปรดดูที่ “การต้ัง
ค�าหน�าจอ” (หน�า 4-53)

ปุ�ม /
ใช�ปุ�มนี้ในการเลือกรายการการตั้งค�าในเมนูการแสดง
ผล

ปุ�ม /
ใช�ปุ�มนี้ในการปรับรายการที่เลือกในเมนูการแสดงผล

ปุ�ม ENT
ใช�ปุ�มนี้ในการยืนยันการปรับต�าง ๆ และป�ดเมนูการ
แสดงผล
ข�อแนะนำในการใช�งาน :

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

. ใน การ ใช� งาน หน�า จอ ด�าน หลัง ให� ใช� งาน
รี โมทคอนโทรล โดย หัน บริ เวณ ที่ ปล�อย แสง
สัญญาณไปทางด�าน เซ็นเซอร� แสงสัญญาณ
รีโมทคอนโทรลของหน�าจอด�านหลัง

. ถ�าเซ็นเซอร�แสงสัญญาณรีโมทคอนโทรลได�รับ
แสงแดด โดยตรง ระบบ อาจ ไม� ทำงาน ด�วย

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-51
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4-52 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

รีโมทคอนโทรล ในกรณีนี้ ให�บังแสงแดดก�อน
ใช�งาน

. ห�ามวางรีโมทคอนโทรลไว�บนแผงหน�าป�ดท่ีได�รับ
แสงแดดโดยตรงหรือวางไว�ตรงอื่นที่มีอุณหภูมิสูง
มิฉะนั้น อาจทำให�เสียรูป แบตเตอรี่รั่ว หรือเกิด
การทำงานผิดปกติอื่น ๆ ได�

. เมื่อไม� ใช�งานรีโมทคอนโทรลเป�นเวลา 1 เดือน
หรือ นาน กว� า ให� ถอด แบตเตอ ร่ี ออก จาก
รีโมทคอนโทรลเพ่ือป�องกันไม�ให�แบตเตอร่ีร่ัว ถ�า
แบตเตอรี่ ร่ัว ให� เช็ดของเหลวออกและ เปลี่ยน
แบตเตอรี่

. เม่ือระยะการส�งสัญญาณของรีโมทคอนโทรลสั้น
ลงหรือ เม่ือระยะที่ ใช� งานได� แคบลง ให� เปลี่ยน
แบตเตอรี่

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

ข�อควรระวัง:
. ใช�แบตเตอรี่ที่ ได� รับการออกแบบมาสำหรับ

รีโมทคอนโทรลเท�านั้น เม่ือทำการติดตั้ง ให�
ระมัดระวังขั้วของแบตเตอรี่ (ขั้ว + และขั้ว
7) ติดตั้งตามคำแนะนำ หากไม�ปฏิบัติตาม
คำแนะนำอาจทำให�แบตเตอร่ีระเบิดหรือร่ัว
จนทำให�ได�รับบาดเจ็บและ/หรือเป�นมลพิษต�อ
สิ่งแวดล�อม

. กำจัดแบตเตอร่ีท่ีใช�แล�วในบริเวณท่ีกำหนด
ด�วยวิธีพิเศษ

. ห�ามวางแบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรลไว�
ใกล�กับเด็กทารกและเด็กเล็ก เน่ืองจากเด็ก
อาจกลืนแบตเตอรี่ ได� ถ�าเด็กทารกหรือเด็ก
กลืนแบตเตอรี่ ให�พบแพทย�โดยทันที

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ห�ามให�ฝุ�นหรือน้ำมันโดน
เข�ากับชิ้นส�วน

การเปลี่ยนแบตเตอรี่:
1. เป�ดถาดแบตเตอรี่ออกดังที่แสดงในภาพ (สอด

สลักหรือคลิปหนีบกระดาษเข�าไปในรูสลักบนถาด
แบตเตอรี่เพื่อเป�ดถาดออก)

WAE0179X

2. เป ล่ียน แบตเตอรี่ ด�วย แบตเตอร่ี ลิ เ ธี ยม ใหม�
(CR2025) ให�แน�ใจว�าด�าน + ของแบตเตอรี่
หันขึ้นด�านบน

WAE0180X

3. ป�ดถาดแบตเตอรี่ให�สนิท

การตั้งค�าเสียง
GUID-F2AA123D-E78D-4A61-AEDE-52197ADB87C7

WAE0182X
แบบ A

Condition: 'Except for China'/
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WAE0463X
แบบ B

WAE0469X
แบบ C

สามารถใช�งานการตัง้ค�าเสยีงได�บนระบบ 
NissanConnect โปรดดทูีคู่�มอืการใช�งาน 
NissanConnect

การเลือกแหล�งข�อมูลเสียง
GUID-19238A14-CC8F-4C13-8DCC-4915A308E117

1. กดปุ�ม AUDIO หลาย ๆ ครั้งจนกว�าหน�าจอ
เลือกแหล�งข�อมูลเสียงจะแสดงขึ้น

2. แตะปุ�ม “หน�าจอด�านหลัง (Rear Display)”
อุปกรณ�ที่เชื่อมต�อ HDMI จะถูกเลือกเป�นแหล�ง
ข�อมูลเสียง

การปรับระดับเสียง
GUID-F664C111-0E9E-4ED2-AA09-BE02FC2A72AE

หมุนปุ�มหมุน VOL เพื่อปรับระดับเสียง

การตั้งค�าหน�าจอ
GUID-69BA9EB2-9A75-45A0-80CE-7845FEC8EDEC

สามารถเปลี่ยนการตั้งค�าหน�าจอของหน�าจอด�านหลัง
โดยใช�รีโมทคอนโทรลได�
1. กดปุ�ม SET ของรีโมทคอนโทรล หน�าจอเมนูการ

แสดงผลจะแสดงขึ้นบนหน�าจอด�านหลัง
2. เลือกรายการที่ ท�านต�องการปรับ โดย ใช� ปุ�ม

/ และทำการปรับโดยใช�ปุ�ม /
3. การกดปุ�ม SET หรือ ENT จะเป�นการเสร็จสิ้น

การปรับและป�ดหน�าจอเมนูการแสดงผล
รายการตั้งค�าที่มีใช�:
. ความสว�าง (Brightness)

สามารถปรับความสว�างหน�าจอได�
. โทนสี (Color Tone)

สามารถปรับโทนสีของหน�าจอได�

. ความลึกของสี (Color Depth)
สามารถปรับความลึกของสีบนหน�าจอได�

. ความเข�ม (Contrast)
สามารถปรับความเข�มของหน�าจอได�

. ระดับความเข�มของสีดำ (Black Level)
สามารถปรับระดับความเข�มของสีดำบนหน�าจอได�

. โหมดการแสดงผล (Display Mode)
สามารถเปล่ียนโหมดการแสดงผลระหว�างปกติ
กว�าง ภาพยนตร� และเต็มหน�าจอได�

หมายเหตุ:
.  ถ�าไม�มกีารใช�งานเป�นระยะเวลาหนึง่

(ประมาณ 5 วินาท)ี หน�าจอเมนูการแสดง
ผลจะหายไป แต�ค�าที่ตั้งไว�จะถูกบันทึก

. กดปุ�ม SET หรือปุ�ม ENT เพื่อออกจาก
หน�าจอเมนูการแสดงผลทันที

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-53
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4-54 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

วิธีแก�ไขป�ญหาเบื้องต�น
GUID-372BBED3-398E-4C29-94C3-01EA5FC3BA79

อาการป�ญหา สาเหตุและวิธีแก�ไข

ไม�มีภาพแสดงขึ้น
เครื่องยนต�ดับ สตาร�ทเครื่องยนต�
หน�าจอด�านหลังป�ดอยู� ให�ถือรีโมทคอนโทรลไปทางด�านหน�าจอด�านหลัง และกดปุ�ม POWER เพื่อเป�ดหน�าจอ

ไม�มีเสียง เครื่องเสียงป�ดอยู� เป�ดเครื่องเสียง เลือกปุ�ม “หน�าจอด�านหลัง (Rear Display)” บนหน�าจอเลือกแหล�งข�อมูลเสียง หมุนปุ�ม VOL เพื่อปรับระดับเสียง

สีอ�อนเกินไป ความลึกของสีถูกตั้งไว�ที่ระดับสีอ�อน ปรับความลึกของสี

หน�าจอมืดหรือสีซีดเกินไป ความสว�าง ความเข�ม และ/หรือระดับความเข�มของสีดำไม�ได�ปรับอย�างถูกต�อง ปรับความสว�าง ความเข�ม และ/หรือระดับความเข�มของสีดำ

หน�าจอด�านหลังมีจุดสีเดียวกันหรือสีดำ
หลาย ๆ จุด

อาจเป�นจุดสีเข�มหรือสว�างที่มีขนาดเล็กบนหน�าจอ ซึ่งเป�นอาการปกติที่เกิดขึ้นกับหน�าจอแสดงผลคริสตัลเหลว และไม�ถือว�าเป�นการทำงานผิดปกติ

เมื่อเป�ดใช�งานภายใต�อุณหภูมิต่ำ หน�าจอจะ
มืดและมองเห็นได�ยาก

เนื่องจากเป�นคุณลักษณะของหน�าจอแสดงผลคริสตัลเหลว ซึ่งไม�ใช�การทำงานผิดปกติ

ไม�สามารถใช�งานหน�าจอด�วยรีโมทคอนโทรล

เซ็นเซอร�แสงสัญญาณรีโมทคอนโทรลที่หน�าจอด�านหลังสกปรก กำจัดสิ่งสกปรกบนเซ็นเซอร�แสงสัญญาณรีโมทคอนโทรลโดยใช�ผ�านุ�ม
หน�าจอด�านหลังป�ดอยู� ให�เป�ดหน�าจอด�านหลัง
แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลหมด เปลี่ยนแบตเตอรี่

หมายเหตุ:

กรุณาปรึกษาผู�จำหน�ายนิสสันหากเกิดการทำงานผิดปกติ การซ�อมหรือถอดด�วยตนเองอาจทำให�ป�ญหาแย�ลง

Condition: 'Except for China'/



(201,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

PD23A1-B07FDDFC-EA47-40CE-ADCF-49FC05B0A3F2

เสาอากาศแบบก�าน (ถ�ามีติดตั้ง)
PD23A1-6F68D833-78CB-4E64-AFDE-8BE631134D64

SAA2102

หากมีความจำเป�นสามารถถอดเสาอากาศออกได�
วิธีการถอดเสาอากาศทำได�โดยจับฐานของเสาอากาศ
และถอดออกโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
สำหรับการติดตั้งเสาอากาศ ให�ทำการหมุน
เสาอากาศตามเข็มนาฬิกาและขันให�แน�น

ข�อควรระวัง:
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือการเสียรูปของ 
เสาอากาศ ให�แน�ใจว�าถอดเสาอากาศภายใต� 
เงื่อนไขดังต�อไปนี้
. เมื่อรถยนต�เข�าไปในเครื่องล�างรถอัตโนมัติ 
. เมื่อรถยนต�เข�าไปในโรงจอดรถที่มีหลังคาต่ำ 
. เมื่อรถยนต�คลุมด�วยผ�าคลุมรถ

เสาอากาศแบบครีบฉลาม (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-C71E873E-4CB5-4007-B99B-33802266DAD9

เสาอากาศแบบครีบฉลามติดตั้งอยู�ที่ส�วนหลังของ
หลังคารถยนต�

ข�อควรระวัง:
. น้ำแข็งท่ีเกาะบนเสาอากาศแบบครีบฉลามจะ

ส�งผลกับประสิทธิภาพของวิทยุได� กำจัดหิมะ
เพื่อให�การรับสัญญาณวิทยุเป�นปกติ

. เมื่อกำจัดหิมะออกจากหลังคา ห�ามให�เกิดแรง
กระแทกอย�างแรงกับเสาอากาศแบบครีบ
ฉลาม เนื่องจากอาจทำให�เสาอากาศแบบครีบ
ฉลามเสียหายและทำให�หลังคายุบได�

. เม่ือใช�เคร่ืองล�างรถแรงดันสูง ระมัดระวัง
อย �าฉดีนํ้าโดนเสาอากาศแบบครบีฉลาม
โดยตรง อาจทำให�ซีลเสียรูปหรือเสียหาย

. ประสิทธิภาพของวิทยุอาจได�รับผลกระทบถ�า
สัมภาระทีบ่รรทกุบนหลังคากดีขวาง 
สัญญาณวิทย ุหากเป�นไปได� อย�าวาง 
สัมภาระไว�ใกล�กบัเสาอากาศแบบครีบฉลาม

PD23A1-EF6D36F4-7D99-4173-9F61-88742CFC33D7

เมื่อติดตั้งวิทยุ CB วิทยุสมัครเล�น หรือโทรศัพท�ที่ใช�
ในรถยนต�มีข�อควรระวังดังต�อไปนี้ ไม�เช�นนั้น อุปกรณ�
ช้ินใหม�อาจส�งผลกระทบต�อระบบควบคุมเครื่องยนต�
และชิ้นส�วนอิเล็กทรอนิกส�อื่น ๆ

ข�อควรระวัง:
. ควรทำการติดตั้งเสาอากาศให�ห�างจากโมดูล

ควบคุมอิเล็กทรอนิกส�
. ติดตั้งสายไฟเสาอากาศให�ห�างจากชุดสายไฟ

ควบคุมเคร่ืองยนต�อย�างน�อย 20 ซม. (8
น้ิว) ห�ามเดินสายไฟเสาอากาศติดกับชุดสาย
ไฟใด ๆ

. ปรับอัตราส�วนคลื่นนิ่งตามที่ผู�ผลิตแนะนำ

. เชื่อมต�อสายกราวด�จากตัววิทยุเข�ากับตัวถัง

. สำหรับรายละเอียด กรุณาปรึกษาศูนย�
บริการนิสสัน

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-55

เสาอากาศ โทรศัพท�ที่ใช�ในรถยนต� และวิทยุ CB

Condition: 'Except for China'/
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4-56 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

PD23A1-BD69E253-3F8D-4405-A2C0-4228B287ECD9

คำเตือน:
. ควรใช�โทรศัพท�หลังจากหยุดรถยนต�ในบริเวณ

ที่ปลอดภัย หากจำเป�นต�องใช�โทรศัพท�ขณะขับ
รถควรใช�ความระมัดระวังอย�างสูงตลอดเวลา
เพื่อให�ผู�ขับขี่มีสมาธิเต็มที่ในการบังคับควบคุม
รถ

. หากพบว�าไม�สามารถใช�สมาธิได�อย�างเต็มที่ใน
การบังคับควบคุมรถขณะที่ใช�โทรศัพท� ให�ขับ
รถไปจอดในบริเวณที่ปลอดภัยก�อนใช�โทรศัพท�

ข�อควรระวัง:
เพ่ือหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่รถยนต� ใช�
โทรศัพท�หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต�เท�านั้น

Bluetooth® เป�นเทคโนโลยีการส่ือสารวิทยุแบบไร�
สาย ระบบนี้จะใช�กับระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี เพื่อให�
สามารถขับรถยนต�ได�อย�างสะดวกสบาย
เพ่ือใช�งานระบบแฮนด�ฟรี Bluetooth® ต�องต้ังค�า
โทรศัพท�มือถือของท�านก�อน สำหรับรายละเอียด
โปรดดูที่ “การตั้งค�า Bluetooth®” (หน�า 4-57)
เม่ือตั้งค�าแล�วโหมดแฮนด�ฟรีของโทรศัพท�มือถือที่ลง
ทะเบียนไว�จะทำงานโดยอัตโนมัติ (ผ�าน Bluetooth®)
เมื่อเข�ามาในระยะ
ข�อความแจ�งเตือนจะแสดงขึ้นบนหน�าจอเคร่ืองเสียง

เมื่อเชื่อมต�อโทรศัพท� เมื่อมีการรับสายโทรเข�า และเมื่อ
เริ่มการใช�โทรศัพท�
เมื่อมีการใช�โทรศัพท� จะใช�ปุ�มควบคุมบนชุดเครื่องเสียง
ไมโครโฟน และปุ�มควบคุมบนพวงมาลัย (ถ�ามีติดตั้ง)
สำหรับการสื่อสารแบบแฮนด�ฟรี
ถ�าระบบเครื่องเสียงกำลังใช�งานอยู�ขณะนั้น วิทยุ CD
iPod เครื่องเสียง USB เคร่ืองเสียง Bluetooth®
หรือโหมดแหล�งข�อมูลอุปกรณ�เสริม จะเงียบลงจน
กระทั่งการใช�โทรศัพท�หยุดไป
ระบบ Bluetooth® อาจไม�สามารถ เช่ือมต�อกับ
โทรศัพท�มือถือของท�านได� เนื่องจากเหตุผลดังต�อไปนี้:
. โทรศัพท�มือถืออยู�ห�างจากรถยนต�มากเกินไป
. ไม�ได�เป�ดใช�งานโหมด Bluetooth® ในโทรศัพท�

มือถือ
. ยัง ไม� ได� จับคู� โทรศัพท� มือถือของท�านกับระบบ

Bluetooth® ของชุดเครื่องเสียง
. โทรศัพท�มือถือไม�รองรับเทคโนโลยี Bluetooth
®

หมายเหตุ:
. สำหรับรายละเอียด โปรดดูท่ีคู�มือการใช�งาน

โทรศัพท�มือถือของท�าน
. สำหรับ การ ช�วย เหลือ ด�าน การ เชื่อม ต�อ

โทรศัพท�มือถือ โปรดติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ข�อมูลระเบียบข�อบังคับ
PD23A1-B5444140-C5EF-4D29-94F1-86FF505A8251

เครื่องหมายการค�า Bluetooth®
PD23A1-9C05BAE4-DD4E-4AAC-9CEF-20F767C90AF7

Bluetooth® เป�น เครื่องหมาย การ ค�า
ของ Bluetooth SIG, Inc. และ ได�
อนุญาตให�บริษัท Visteon จำกัด เป�นผู�
ใช�สิทธิบัตร

คำแถลงการณ�ของ CE
PD23A1-D83F5CFA-1A13-40A8-AC68-51C11222CBB8

บริษัท Visteon Corp. ขอประกาศว�าระบบนี้ได�ปฏิบัติ
ตาม ข�อ กำหนด ท่ี จำเป�น และ ข�อ กำหนด อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข�องตามกฎบัญญัติ 1999/5/EC

NSY0105

หมายเหตุ:

ระบบ เคร่ือง เสียง จะ รองรับ เฉพาะ อ ุปกรณ�
Bluetooth® ที่ มี AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) เวอร�ชั่น 1.3 หรือ
1.0 หรือเก�ากว�าเท�านั้น

ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® (ถ�ามี
ติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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ปุ�มควบคุมและไมโครโฟน
PD23A1-9DF2BF14-26E4-421F-8C28-693EF1EEDCE9

ชุดเครื่องเสียง:

JVH0856X

1. ปุ�ม A-Z
2. ปุ�ม Back
3. ปุ�ม Phone
4. ปุ�มหมุน MENU/ENTER
ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ถ�ามีติดตั้ง):

WAE0762X

1. ปุ�มควบคุมระดับเสียง

กดปุ�มเพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียงของลำโพง
2. ปุ�ม Phone send

. รับสายเรียกเข�าโดยการกดหนึ่งครั้ง

. โทรซ้ำหมายเลขที่โทรออกล�าสุดโดยการกด
ปุ�มนานกว�า 2 วินาที

3. ปุ�ม Phone end
. ปฏิเสธสายเรียกเข�าโดยการกดปุ�มขณะที่มี

สายเรียกเข�า
. สิ้นสุดการโทรโดยการกดปุ�มหนึ่งครั้ง

ไมโครโฟน:
ไมโครโฟนติดตั้งอยู�บริเวณที่ใกล�กับไฟอ�านแผนที่

การตั้งค�า Bluetooth®
PD23A1-452CA097-A896-41A8-98C1-BE034F64F2B0

การเชื่อมต�ออุปกรณ�
PD23A1-4C128515-AD83-4D11-8948-344D0BCA3F99

เข�าไปยังเมนูการต้ังค�าโทรศัพท�ผ�านปุ�ม บน
ชุดเครื่องเสียง เลือกปุ�ม “Bluetooth” แล�ว
ตรวจสอบว�าได�เป�ด Bluetooth® ไว�หรือไม� (ถ�าไม�ได�
เป�ดไว� ให�กดปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อเป�ด)
เพื่อตั้งค�าการเช่ือมต�อ (เชื่อมต�อหรือลงทะเบียน)
ระบบ Bluetooth® กับโทรศัพท�มือถือ ให�ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังต�อไปนี้
1. หากต�องการเชื่อมต�ออุปกรณ� ให�เลือกปุ�ม “Scan

device” (ค�นหา อ ุปกรณ�) หรือ ปุ�ม “Pair
device” (เชื่อมต�ออุปกรณ�) บนหน�าจอ

2. ข�อความเตือนจะแสดงขึ้นเมื่ออุปกรณ�ทำการเชื่อม
ต�อเสร็จแล�ว

3. หน�าจอจะกลับ ไป เป�นสถานะแหล�งข�อมูล เสียง
ป�จจุบันหลังจากการเชื่อมต�อเสร็จสิ้น

. ขณะที่กำลังเชื่อมต�อ Bluetooth® ไอคอน
ต�อไปนี้จะแสดงขึ้นบนหน�าจอ
— : ตัวแสดงความแรงของสัญญาณ
— : ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่*
— : ตัวแสดงการเชื่อมต�อ Bluetooth®

ON
*: ถ�าแบตเตอรี่ต่ำแสดงขึ้นมา จะต�องชาร�จ
ไฟอุปกรณ� Bluetooth® ใหม�โดยเร็ว

. สามารถเชื่อมต�ออุปกรณ� Bluetooth® ที่
แตกต�างกันได�ถึง 5 เครื่อง อย�างไรก็ตาม
สามารถทำการสนทนาผ�านโทรศัพท�มือถือได�เพียง
ครั้งละหนึ่งเครื่องเท�านั้น และหากลงทะเบียน
อุปกรณ� Bluetooth® ที่แตกต�างกัน 5 เครื่อง
แล�ว จะสามารถลงทะเบียนอุปกรณ�ใหม�ได�โดยการ
ลงทับอุปกรณ� ตัว ใด ตัวหนึ่ง ใน 5 เคร่ืองนั้น
เท�านั้น

. ขั้นตอนการจับคู�และการใช�งานอาจแตกต�างกันขึ้น
อยู�กับประเภทของอุปกรณ�และอุปกรณ�ที่สามารถ
ใช�งานได� โปรดดูท่ีคู�มือการใช�งานของอุปกรณ�
Bluetooth® สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-57

Condition: 'Except for China'/
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4-58 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

รายการตั้งค�า
PD23A1-0B3D36B4-9169-4636-B4C9-F7863A851717

เพื่อตั้งค�าระบบ Bluetooth® กับอุปกรณ� รายการ
ต�อไปนี้จะแสดงขึ้น:

JVH0847X

. ค�นหาอุปกรณ� (Scan devices)
แสดงอุปกรณ� Bluetooth® ที่ใช�งานได�ทั้งหมด
ที่มอง เห็นและ เร่ิมการเชื่อมต�อ Bluetooth®
จากชุดเครื่องเสียง

. เชื่อมต�ออุปกรณ� (Pair device)
เริ่มการเชื่อมต�อ Bluetooth® จากโทรศัพท�
มือถือ

. เลือกอุปกรณ� (Sel. device)
อุปกรณ� Bluetooth® ที่ถูกจับคู�แล�วถูกแสดง
รายการไว�และสามารถเลือกสำหรับการเชื่อมต�อ
ได�

. ลบอุปกรณ� (Del. device)
สามารถลบอุปกรณ� Bluetooth® ท่ีลงทะเบียน

ไว�แล�วออกได�
. Bluetooth

ถ�าป�ดการตั้งค�านี้ การเชื่อมต�อระหว�างอุปกรณ�
Bluetooth® และ โมด ูล Bluetooth® ใน
รถยนต�จะถูกยกเลิก

ค�นหาอุปกรณ� (Scan devices) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

1. กดปุ�ม บนชุด เคร่ือง เสียง เลือกปุ�ม
“Scan devices” (ค�นหาอุปกรณ�) ชุดเครื่อง
เสียงจะค�นหาอุปกรณ� Bluetooth® และแสดง
อุปกรณ�ทุกเครื่องที่ค�นเจอ
ตรวจสอบให�แน�ใจว�าอุปกรณ� Bluetooth® ของ
ท�านใช�งานได�

2. เลือกอุปกรณ�ที่ จะ จับคู� ด�วย ปุ�มหมุน MENU/
ENTER

3. ขั้นตอนการจับคู�ขึ้นอยู�กับอุปกรณ�ที่เชื่อมต�อ:
a. อุปกรณ�ที่ไม�มีรหัส PIN:
การเช่ือมต�ออุปกรณ� Bluetooth® จะเช่ือมต�อ
โดยอัตโนมัติโดยไม�มีการป�อนข�อมูลใด ๆ เพิ่มเติม
b. อุปกรณ�ที่มีรหัส PIN:
มีสองวิธีในการจับคู� ขึ้นอยู�กับอุปกรณ�:
. แบบ A:

ข�อความ “To pair” ( เ ช่ือม ต�อ) และ
“Enter Pin” (ใส� รหัส Pin) 0000 จะ

แสดงขึ้น
ยืนยันรหัส PIN บนอุปกรณ� การเชื่อมต�อ
Bluetooth® จะเริ่มขึ้น

. แบบ B:
ข�อความ “Pairing request” (คำสั่งเชื่อม
ต�อ) และ “Confirm password” (ยืนยัน
รหัสผ�าน) รหัสผ�าน 6 หลักจะแสดงขึ้นมา
บนหน�าจอ รหัสที่เหมือนกันจะแสดงขึ้นบน
อุปกรณ� ถ�ารหัสเหมือนกัน ให�ยืนยันบน
อุปกรณ�
การเชื่อมต�อ Bluetooth® จะเริ่มขึ้น

เชื่อมต�ออุปกรณ� (Pair device) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

. เป�ด Bluetooth® บนชุดเคร่ืองเสียง โปรดดูที่
“Bluetooth” (หน�า 4-59)

. ใช�ชุดเครื่องเสียงเพื่อจับคู�:
กดปุ�ม บนชุด เคร่ือง เสียง เลือกปุ�ม
“Pair Device” (เชื่อมต�ออุปกรณ�)
ข้ันตอนการจับคู�ขึ้นอยู�กับอุปกรณ� Bluetooth®
ที่เชื่อมต�อ:
1) อุปกรณ�ที่ไม�มีรหัส PIN:
การเช่ือมต�ออุปกรณ� Bluetooth® จะเช่ือมต�อ
โดยอัตโนมัติโดยไม�มีการป�อนข�อมูลใด ๆ เพิ่มเติม
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2) อุปกรณ�ที่มีรหัส PIN:
มีสองวิธีในการจับคู� ขึ้นอยู�กับอุปกรณ� สำหรับ
รายละเอียดข้ันตอนที่ถูกต�อง โปรดดูที่ “ค�นหา
อุปกรณ� (Scan devices)” (หน�า 4-58)

. ใช�เครื่องเสียง Bluetooth®/โทรศัพท�มือถือเพ่ือ
เชื่อมต�อ:
1 ) เป�ดโหมดการค�นหาสำหรบัอปุกรณ�

Bluetooth®
ถ�าโหมดการค�นหาตรวจพบเคร่ืองเสียงแล�ว จะ
แสดงขึ้นบนหน�าจอของอุปกรณ�
2) เลือกอุปกรณ�ที่แสดงว�า “My Car”
3) ใส�หมายเลขรหัสที่แสดงขึ้นบนอุปกรณ�ที่เชื่อม

ต�อด�วยแป�นพิมพ�ของอุปกรณ� แล�วกดปุ�ม
ยืนยันบนอุปกรณ� Bluetooth®

สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่คู�มือการใช�งานอุปกรณ�
Bluetooth®
เลือกอุปกรณ� (Sel. device) :

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

รายการอุปกรณ�ท่ีจับคู�จะแสดงอุปกรณ�เคร่ืองเสียง
Bluetooth® หรือ โทรศัพท�มือ ถือที่ จับคู� หรือลง
ทะเบียนกับระบบไว�แล�ว เลือกอุปกรณ�ที่ เหมาะสมเพ่ือ
เชื่อมต�อกับระบบ
สัญลักษณ�ต�อไปนี้ (ถ�ามีติดตั้ง) แสดงความสามารถ
ของอุปกรณ�ที่ลงทะเบียน:

. : ใช�เป�นโทรศัพท�มือถือ

. : ส�ง ข�อม ูล เสียง (A2DP – Advanced
Audio Distribution Profile)

ลบอุปกรณ� (Del. device) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

หากต�องการลบอุปกรณ�ที่ลงทะเบียนไว�ออกจากระบบ
Bluetooth® ให�ทำการเลือกอุปกรณ�ที่ลงทะเบียน
แล�วกดปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อยืนยันการลบ
Bluetooth :

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

ถ�าป�ดสัญญาณ Bluetooth® ข�อความเตือน “ON/
OFF” (เป�ด/ป�ด) จะปรากฏขึ้นเมื่อเลือก “Bluetooth”
จาก เมน ู โทรศัพท� (กด ปุ�ม เ พ่ือ แสดง เมน ู
โทรศัพท�) การเป�ดสัญญาณ Bluetooth® ให�กดปุ�ม
หมุน MENU/ENTER และหน�าจอต�อมาจะปรากฏขึ้น
เลือก “ON” (เป�ด) และกดปุ�มหมุน MENU/ENTER
เพื่อแสดงหน�าจอเมนูการตั้งค�า Bluetooth®

การใช�งานระบบ
PD23A1-D7C021DB-4A95-4462-830D-C2CDD9870B63

สามารถใช�งานโหมดแฮนด�ฟรีได�โดยใช�ปุ�ม บน
ชุดเครื่องเสียง หรือปุ�ม (ถ�ามีติดตั้ง) บน
พวงมาลัย

การรับสาย
PD23A1-88F22BBE-2750-46B8-95C1-F31E7E701D42

เมื่อรับสายเรียกเข�า หน�าจอบนชุดเครื่องเสียงจะแสดง
หมายเลขของสายที่โทรเข�า (หรือข�อความเตือนว�าไม�
สามารถแสดงหมายเลขของสายที่ โทรเข�าได�) และ
ไอคอนแสดงการทำงาน เพื่อ เล่ือนแถบเลือกไปยัง
ไอคอนอ่ืน ให�หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER กดปุ�ม
หมุน MENU/ENTER เพื่อเลือกไอคอนที่อยู� ในแถบ
เลือก
การรับโทรศัพท�และระหว�างการสนทนา :

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

รับโทรศัพท�โดยการเลือกไอคอน หรือโดยการกด
ปุ�ม (ถ�ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัย
ระหว�างการสนทนา ไอคอนต�อไปนี้จะแสดงขึ้น:
. :

เลือกรายการนี้เพื่อจบการสนทนา
. :

เลือกรายการนี้เพื่อพักสายป�จจุบัน
. :

เลือกรายการนี้เพื่อโอนสายจากระบบโทรศัพท�
แฮนด�ฟรีไปยังโทรศัพท�มือถือของท�าน

. :
เลือกรายการนี้ เ พ่ือ โอนสายกลับ ไปยัง ระบบ
โทรศัพท�แฮนด�ฟรีจากโทรศัพท�มือถือ

. #123:
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4-60 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

เลือกรายการน้ีเพ่ือพิมพ�ตัวเลขระหว�างสนทนา
เช�น ใช�งานฟ�งก�ชันนี้เมื่อได�รับคำแนะนำจากระบบ
อัตโนมัติให�กดหมายเลขเพิ่ม

. :
เลือกรายการนี้เพื่อสลับระหว�างสายแรกและสายที่
สอง โปรดดูที่ “สายเรียกเข�าที่สอง” (หน�า 4-
62)

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

เลือกไอคอน เพื่อพักสาย เลือก เพื่อกลับสู�
สายสนทนา เลือกไอคอน เพื่อวางสาย
การปฏิเสธสาย :

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

เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข�า เลือกไอคอน หรือกด
ปุ�ม (ถ�ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัย

การโทรออก
PD23A1-4E5C0ACE-B370-455F-A75D-533FE6C32DE3

คำเตือน:
ควรจอดรถในที่ปลอดภัย และใช�เบรกจอดก�อนทำ
การโทรออก

WAE0502X

การโทรออกสามารถใช�วิธีใดวิธีหนึ่งดังต�อไปนี้:
. การโทรออกจากสมุดโทรศัพท�
. กดหมายเลขที่ต�องการโทรออกด�วยตนเอง
. การโทรซ้ำ
. ใช�ประวัติการโทร (เมนูรายการโทร)

— สายที่โทรออก
— สายเข�า
— สายที่ไม�ได�รับ (Missed)

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

เม่ือเช่ือมต�อ Bluetooth® ระหว�างโทรศัพท�มือถือที่
ลงทะเบียนและระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี ข�อมูลของสมุด
โทรศัพท�จะถูกส�งไปยังระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรีโดย
อัตโนมัติ การส�งข�อมูลอาจใช� เวลาสักพักหนึ่งก�อน
เสร็จสมบูรณ�
หมายเหตุ:

ข�อมูลสมุดโทรศัพท�จะถูกลบเมื่อ:

. เปลี่ยนเป�นโทรศัพท�มือถือ ท่ีลงทะเบียนแล�ว
เครื่องอื่น

. โทรศัพท�มือถือถูกตัดการเชื่อมต�อ

. โทรศัพท�มือถือที่ลงทะเบียนแล�วถูกลบออกจาก
ระบบเครื่องเสียง

1. กดปุ�ม บนชุดเครื่องเสียง
2. หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลื่อนแถบเลือก

ไปที่ “สมุดโทรศัพท�” (Phone Book) และกดปุ�ม
หมุน MENU/ENTER

3. เลื่อนผ�านรายการ เลือกชื่อรายการติดต�อ (ด�วย
แถบเลือก) แล�วกดปุ�มหมุน MENU/ENTER

4. หน�าจอจะแสดงหมายเลขท่ีกำลังจะโทรออก กด
ปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อโทรออกหมายเลขนี้
ถ�าลงทะเบียนมากกว�าหนึ่งหมายเลข ให� เลือก
ไอคอนที่เหมาะสม
. : Home (หน�าหลัก)
. : โทรศัพท�มือถือ
. : บริษัท

การค�นหาอย�างเร็วในสมุดโทรศัพท�:
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JVH0858X

สามารถเลือกใช�โหมดการค�นหาอย�างเร็วได�ดังต�อไปนี้:
1. กดปุ�ม A-Z
2. หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER ไปที่ตัวหนังสือตัว

แรก หรือหมายเลขของชื่อรายการติดต�อ เมื่ออยู�
ในแถบเลือก กดปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อ
เลือกตัวหนังสือ

3. หน�าจอจะแสดงชื่อรายการติดต�อที่เก่ียวข�อง ถ�า
จำเป�น ใช�ปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อเล่ือนหา
ชื่อรายการติดต�อที่ต�องการโทรออก

4. หน�าจอจะแสดงหมายเลขที่กำลังจะโทรออก กด
ปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อโทรออกหมายเลขนี้

กดหมายเลขที่ต�องการโทรออกด�วยตนเอง :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

WAE0028X

เพื่อกดหมายเลขโทรศัพท�ด�วยตนเอง ให�ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนต�อไปนี้:
1. กดปุ�ม บนชุดเครื่องเสียง และหมุนปุ�ม

MENU/ENTER เพื่อเล่ือนแถบเลือกไปท่ี “Dial
Number” (โทรหาหมายเลข)

2. กดปุ�มหมุน MENU/ENTER เพ่ือ เลือก “Dial
Number” (โทรหาหมายเลข)

3. หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลื่อน และเลื่อน
แถบเลือกไปยังแต�ละหมายเลขโทรศัพท� กดปุ�มหมุน
MENU/ENTER เพ่ือเลือกหมายเลือกท่ีอยู�ในแถบ
เลือก
เพ่ือลบหมายเลขสุดท�ายที่ ใส� เข�าไป เลื่อน ไปที่
เครื่องหมาย “/” (สัญลักษณ�ลบ) เม่ืออยู� ใน
แถบเลือก กดปุ�มหมุน MENU/ENTER หมายเลข
สุดท�ายจะถูกลบ กดปุ�มหมุน MENU/ENTER

ซ้ำ ๆ เพื่อลบแต�ละหมายเลขที่อยู�ต�อกัน
4. หลังจากใส�หมายเลขสุดท�าย ให�เลื่อนแถบเลือกไป

ยังไอคอน และกดปุ�มหมุน MENU/ENTER
เพื่อโทรออกหมายเลขนั้น

โทรซ้ำ (Redial) :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

เพื่อโทรหาหมายเลขที่โทรออกล�าสุด ให�กดปุ�ม
บนชุดเครื่องเสียง หรือปุ�ม (ถ�ามีติดตั้ง) บน
พวงมาลัยค�างไว�นานกว�า 2 วินาที
ใช�ประวัติการโทร (เมนูรายการโทร) :

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

JVH0860X

สามารถใช�เบอร�โทรศัพท�จากรายการเบอร�ท่ีโทรออก
รับสายหรือไม�ได�รับสายเพื่อโทรออกได�
1. กดปุ�ม บนชุด เคร่ือง เสียง และ เลือก

“ข�อมูลการใช�” (Call List) บนหน�าจอ
2. หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลื่อนไปยังราย

การ และกดปุ�มหมุน MENU/ENTER เพ่ือเลือก
รายการ

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-61
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4-62 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

รายการที่มีใช�:
. สายที่โทรออก

ใช�โหมดสายที่โทรออก ซ่ึงเป�นรายการที่ได�
จากการโทรออก (เบอร�ที่โทรออก)

. สายเข�า
ใช�โหมดสายที่ โทรเข�า ซ่ึงเป�นรายการที่ ได�
จากการโทรเข�า

. สายที่ไม�ได�รับ (Missed)
ใช�โหมดสายที่ไม�ได�รับ ซ่ึงเป�นรายการที่ได�
จากการไม�ได�รับสาย

3. เลื่อนไปยังหมายเลขโทรศัพท�ที่ต�องการ และกดปุ�ม
หมุน MENU/ENTER หรือปุ�ม บนชุด
เครื่องเสียง

สายเรียกเข�าที่สอง
PD23A1-45C21DD7-EE91-43FB-959B-21FA46580765

JVH0861X
ตัวอย�าง

เมื่อใดก็ตามที่มีสายเรียกเข�าที่สองแสดงขึ้นบนหน�าจอ
สามารถรับสายและพักสายสายป�จจุบันได� โดยการ
เลือกไอคอน
เลือกไอคอน โดยใช�ปุ�มหมุน MENU/ENTER
เพื่อตัดสายเรียกเข�าที่สอง เมื่อกระทำเช�นนี้ระหว�าง
การสนทนา จะเป�นการจบการสนทนา
เลือกไอคอน โดยใช�ปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อ
สลับระหว�างสายแรกและสายที่สอง

สิ้นสุดการโทร
PD23A1-FC22AEF1-3A90-4332-99D6-252EF04256E8

เพื่อส้ินสุดการโทร ให�เลื่อนแถบเลือกไปที่ไอคอน
และกดปุ�มหมุน ENTER/MENU หรือกดปุ�ม
(ถ�ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัย

การตั้งค�าทั่วไป
PD23A1-D58E0F36-F995-40FC-936B-C4764B014FED

JVH0862X

ใช� ปุ�ม หมุน MENU/ENTER เล่ือน แถบ เลือก ไปที่

“Settings” (การตั้งค�า) จากเมนูโทรศัพท� และกดปุ�ม
หมุน MENU/ENTER
การตั้งค�าระดับเสียงและการดาวน�โหลดสมุดโทรศัพท�
ด�วยตนเองสามารถทำได�โดยใช�เมนูนี้
การทำงานของเมนู:
หมุนปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อเปลี่ยนรายการที่อยู�
ในแถบเลือก และเพื่อเปลี่ยนการตั้งค�าระดับเสียง
กดปุ�มหมุน MENU/ENTER เพื่อเลือกรายการท่ีอยู�ใน
แถบเลือก และใช�งานการตั้งค�า
รายการเมนู:
. ระดับเสียง (Volume)

— สัญญาณเรียกเข�า (Ring)
ตั้ง ระดับ เสียง สัญญาณ เรียก เข�า ของ
โทรศัพท�

— ระหว�างการสนทนา (Call)
ตั้งระดับเสียงในการสนทนาขณะใช�โทรศัพท�

. สัญญาณเรียกเข�า (Ringtone)
— รถยนต� (Car)

เปลี่ยนสัญญาณเรียกเข�าให�ดังข้ึนที่รถยนต�
หรือที่โทรศัพท�มือถือ

— โทรศัพท� (Phone)
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เป�ดหรือป�ดระดับเสียงสัญญาณเรียกเข�าของ
โทรศัพท�

. ดาวน�โหลด PB (PB download)
ดาวน�โหลดสมุดโทรศัพท�ของโทรศัพท�มือถือไปยัง
ชุดเครื่องเสียงด�วยตนเอง

หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง 4-63
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4-64 หน�าจอ ฮีตเตอร�และระบบปรับอากาศ และระบบเครื่องเสียง

บันทึก
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PD23A1-A49D9F41-2ED8-4FC3-9670-7475EE5E937D

ในระหว�าง 1,600 กม. (1,000 ไมล�) แรก ให�ปฏิบัติ
ตามคำแนะนำต�อไปนี้ เพื่อให�เครื่องยนต�มีสมรรถนะสูง
สุด และเป�นการเพิ่มความมั่นใจว�าจะสามารถใช�งาน
รถยนต�ได�อย�างสมบูรณ�และคุ�มค�า การไม�ปฏิบัติตาม
อาจส�งผลให�เคร่ืองยนต�มีอายุการใช�งานสั้นลงและมี
ประสิทธิภาพลดลง
. ห�ามขับรถด�วยความเร็วคงท่ีเป�นระยะเวลานานไม�

ว�าจะเร็วหรือช�า
. ขับที่ ความเร็วรอบ เคร่ืองยนต� ไม� เกิน 4,000

รอบ/นาที
. ห�ามเร�งเคร่ืองยนต�จนถึงความเร็วรอบสูงสุดใน

แต�ละเกียร�
. ห�ามออกตัวอย�างรวดเร็ว
. ควรหลีก เลี่ยงการ เหยียบ เบรกอย�างรุนแรง

ยกเว�นเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน

PD23A1-2B44AEEF-EA98-431C-A771-50D9ED42E601

คำเตือน:
ลักษณะการขับเคลื่อนของรถจะเปลี่ยนแปลงอย�าง
เห็นได�ชัด ถ�ามีการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกและการ
กระจายน้ำหนักรวมทั้งอุปกรณ�เสริม (ข�อต�อรถ
พ�วง ฯลฯ) ต�องทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
การขับและความเร็วที่ใช�ตามสภาพแวดล�อม โดย
เฉพาะเม่ือมีน้ำหนักบรรทุกมาก จำเป�นต�องลด
ความเร็วลงให�เหมาะสม
. ให�แน�ใจว�าบริเวณรอบรถไม�มีสิ่งกีดขวาง
. ตรวจสอบระดับของเหลว เช�น น้ำมันเครื่อง

น้ำหล�อเย็น น้ำมันเบรก น้ำล�างกระจกให�บ�อย
คร้ังที่สุดเท�าที่จะทำได� อย�างน�อยให�ทำทุกคร้ังที่
เติมน้ำมัน

. ตรวจสอบรูปทรงและสภาพของยางด�วยตาเปล�า
วัดและตรวจสอบว�าแรงดันลมยางเหมาะสมหรือไม�

. ตรวจสอบความสะอาดของกระจกหน�าต�างทุก
บานและไฟทุกดวง

. ปรับตำแหน�งเบาะนั่งและพนักพิงศีรษะ

. ปรับตำแหน�งกระจกมองหลังและกระจกมองข�าง

. คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู�ขับขี่และผู�โดยสารทั้งหมด

. ตรวจสอบว�าป�ดประตูทุกบานเรียบร�อย

. ตรวจสอบการทำงานของไฟเตือนต�าง ๆ เมื่อ
สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”

. สิ่งที่ต�องบำรุงรักษาในหมวด “8 การ
บำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง” ควรได�
รับการตรวจสอบเป�นระยะ

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-3

ระยะรันอิน ก�อนสตาร�ทเครื่องยนต�
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5-4 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

PD23A1-B129AECA-2865-40DF-8A4D-1A0AB4DFEEE7

คำเตือน:
. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือบุคคลที่จำเป�นต�องมีผู�

ดูแลหรือสัตว�เลี้ยงอยู�ในรถเพียงลำพัง เพราะ
อาจเป�นสาเหตุให�เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
ของรถยนต�โดยไม�ได�ตั้งใจ อันอาจเป�นผลให�
ทั้งตนเองหรือผู�อื่นได�รับบาดเจ็บ และในวันที่มี
อากาศร�อนหรือแสงแดดจัด อุณหภูมิภายใน
รถท่ีป�ดจะสูงขึ้นอย�างรวดเร็ว ซึ่งอาจเกิด
อันตรายร�ายแรงต�อมนุษย�หรือสัตว�ได�

. มัดสัมภาระทุกชิ้นให�แน�นหนา เพื่อป�องกันการ
เลื่อนหรือเคลื่อนที่ ห�ามวางสัมภาระให�สูงกว�า
พนักพิงหลัง ในระหว�างการหยุดรถอย�าง
กะทันหันหรือการชน ผู�โดยสารอาจได�รับ
บาด เจ็บจาก สัมภาระที่ ไม� ได� จัด เก็บอย�าง
เรียบร�อยและแน�นหนา

หมายเหตุ:

ช�วงสองถึงสามเดือนแรกหลังจากการซื้อรถใหม�
หากพบกล่ินสารประกอบอินทรีย� ที่ ระเหยง�าย
(VOCs: Volatile Organic Compounds)
ภายในรถยนต� ให�ทำการ เป�ดหน�าต�างทุกบาน
ก�อนเข�ารถหรือระหว�างท่ีอยู� ในรถ เพ่ือระบาย
อากาศภายในห�อง โดยสาร นอกจาก น้ี เม่ือ
อุณหภูมิในห�องโดยสารสูงข้ึน หรือหากทำการ

จอดรถกลางแจ�งเป�นเวลานาน ให�ป�ดโหมดการ
หมุนเวียนอากาศภายในของระบบปรับอากาศ
และ/ หรือ เป�ด กระจก หน�าต�าง เพื่อ ให� อากาศ
ภายนอกเข�ามายังห�องโดยสาร
ก�าซไอเสีย (คาร�บอนมอนอกไซด�)

PD23A1-5F1AD384-CD8D-48F8-9A11-E6AB3746A2F9

คำเตือน:
. ห�ามหายใจสูดดมก�าซ ไอ เสีย เข�าร�างกาย

เน่ืองจากมีสารคาร�บอนมอนอกไซด�ซึ่งไม�มีสี
และไม�มีกลิ่น เป�นก�าซอันตราย อาจทำให�ผู�สูด
ดมสลบโดยไม�รู�ตัว หรืออันตรายถึงขั้น
เสียชีวิตได�

. ถ�าสงสัยว�ามีไอเสียเข�าไปในรถ ให�ขับรถโดย
เป�ดกระจกหน�าต�างทุกบานจนสุด และนำรถ
เข�าไปตรวจสอบทันที

. ห�ามให�เครื่องยนต�ทำงานในพื้นที่ป�ดท่ีไม�มีการ
ระบายอากาศ เช�น โรงรถ

. ห�ามจอดรถโดยที่ เคร่ืองยนต�สตาร�ท หรือ
ทำงานอยู�เป�นระยะเวลานาน

. ทำการป�ดประตูท�ายให�สนิททุกครั้งเม่ือขับรถ
ไม�เช�นนั้น ก�าซไอเสียอาจเข�ามาสู�ห�องโดยสาร
ถ�าจำเป�นต�องขับรถโดยเป�ดประตูท�ายเอาไว�
ให�ทำตามข�อควรระวังต�อไปนี้:

— เป�ดหน�าต�างทุกบาน
— ป�ดโหมดหมุนเวียนอากาศภายใน และทำ

การตั้งความเร็วพัดลมไปท่ีระดับสูงสุด
เพื่อทำการหมุนเวียนอากาศ

. ถ�าต�องเดินสายไฟหรือสายเคเบิลอื่น ๆ ไปยัง
รถพ�วงผ�านทางผนึกของประตูท�ายหรือตัวรถ
ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตเพื่อป�องกัน
ไม�ให�คาร�บอนมอนอกไซด�เข�ามาในรถ

. ถ�ามีติดตั้งอุปกรณ�เสริมตัวถังหรืออุปกรณ�อื่น
เพ่ิมเติม เพื่อกิจกรรมสันทนาการหรือใช�งาน
ด�านอื่น ๆ ให�ทำตามคำแนะนำของผู�ผลิต
เพื่อป�องกันไม�ให�คาร�บอนมอนอกไซด�ไหลเข�ามา
ในรถ (เครื่องใช�ไฟฟ�าติดตั้งในรถเพื่อการ
สันทนาการ เช�น เตาอบ ตู� เย็น ฮีตเตอร�
ฯลฯ อาจสร�างคาร�บอนมอนอกไซด�ด�วย)

. ควรให�ช�างผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบระบบไอเสีย
และตัวถังทุกครั้งเมื่อ:
— ต�องยกรถขึ้น
— สงสัยว�ามีไอเสียเข�าไปในห�องโดยสาร
— ได�ยินเสียงในระบบไอเสียเปลี่ยนแปลงไป
— ได�รับอุบัติเหตุที่ทำให�ระบบไอเสียหรือ ใต�

ท�องรถ และด�านหลังของรถได�รับความ
เสียหาย

ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และขับขี่

Condition: 'Except for China'/
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เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง (ถ�ามีติดตั้ง)
PD23A1-2A947513-B690-48C8-BB3E-561794A32491

คำเตือน:
. ก�าซไอเสียและระบบไอเสียจะร�อนมาก ควร

ระวังให�คน สัตว� และวัตถุไวไฟอยู�ห�างจาก
ส�วนประกอบของระบบไอเสีย

. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ
เช�น หญ�าแห�ง เศษกระดาษ หรือ เศษผ�า
เนื่องจากอาจติดไฟหรือทำให�เกิดเพลิงไหม�ได�

เคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทาง เป�นอุปกรณ�ควบคุม
มลพิษที่ติดตั้งในระบบไอเสีย ก�าซไอเสียในเครื่องฟอก
ไอเสียแบบสามทางจะถูกเผาไหม�ในอุณหภูมิสูงเพื่อช�วย
ลดมลภาวะ

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�น้ำมันเบนซินท่ีมีสารตะก่ัว (โปรดดูที่

“ของเหลว/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่
แนะนำ” (หน�า 9-2)) เขม�าสะสมจากน้ำมันที่
มีสารตะกั่วจะทำให�ประสิทธิภาพการลดสาร
พิษของเคร่ืองฟอกไอเสียแบบสามทางลดลง
อย�างมาก และ/หรือ ทำให�เคร่ืองฟอกไอเสีย
แบบสามทางเสียหายได�

.  ควรมกีารตรวจสอบการทาํงานของ 

ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือระบบไฟฟ�าจะ
ทำให�มีน้ำมันเชื้อเพลิงส�วนเกินไหลเข�าไปใน
เครื่องฟอก ไอ เสียแบบสามทาง อาจ เป�น
สาเหตุทำให�เคร่ืองร�อนจัด ห�ามขับรถต�อ ถ�า
เครื่องยนต�จุดระเบิดไม�ครบสูบ สูญเสียกำลัง
อย�างเห็นได�ชัด หรือมีสภาวะทำงานที่ผิดปกติ
อื่น ๆ นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�
บริการนิสสันทันที

. หลีกเลี่ยงการขับรถที่มีน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือใน
ระดับต่ำมาก เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงหมดจะทำให�
เครื่องยนต�จุดระเบิดไม�ครบสูบซึ่งจะทำให�
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทางเกิดความ
เสียหาย

. ห�ามทำการเร�งเครื่องยนต�ที่กำลังอุ�นเครื่อง

. ห�ามเข็นหรือลากรถเพื่อสตาร�ทเครื่องยนต�

ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-D4EB56E8-CD55-4D3D-AEC9-D28CDAF3DF6C

ควรทำการตรวจสอบยางทุกเส�น รวมถึงยางอะไหล�
(ถ�ามี) ทุก ๆ เดือน เมื่อยางอยู�ในอุณหภูมิที่เย็น และ
เติมลมยางตามค�าแรงดันที่ผู�ผลิตรถยนต�แนะนำบน
แผ�นป�ายประจำรถยนต� หรือแผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยาง (ถ�าขนาดของยางรถยนต�แตกต�างจากที่ระบุ
ไว�บนแผ�นป�ายประจำรถยนต� หรือแผ�นป�ายค�าแรงดัน

ลมยาง ควรพิจารณาแรงดันลมยางที่ เหมาะสมกับ
ยางที่ใช�)
เพื่อเพิ่มความปลอดภัย หากรถยนต�มีการติดตั้งระบบ
ตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) ซ่ึงจะมีไฟเตือน
สว�างขึ้น หากแรงดันลมยางต่ำแรงดันลมยาง
อย�างน�อยหนึ่งเส�นต่ำกว�าค�าที่กำหนดไว� เมื่อไฟเตือน
แรงดันลมยางต่ำสว�างขึ้น ควรหยุดรถและตรวจสอบ
ยางโดยเร็วที่สุดและเติมลมยางตามค�าแรงดันที่
ถูกต�อง การขับขี่ภายใต�สภาวะแรงดันลมยางต่ำอาจ
เป�นสาเหตุทำให�ยางร�อนเกินไปและเสียหายได� สภาวะ
แรงดันลมยางต่ำจะลดประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมัน
ลงและเพิ่มการสึกหรอของยาง ซ่ึงจะส�งผลต�อการ
ควบคุมและการหยุดรถได�
ระบบ TPMS ไม�ได�มีเพื่อทดแทนการบำรุงรักษายาง
เป�นหน�าที่ของผู�ขับขี่ที่ต�องดูแลรักษาแรงดันลมยางให�
ถูกต�อง แม�ว�าแรงดันลมยางจะยังไม�ต่ำจนถึงระดับที่
ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ TPMS สว�างขึ้นก็ตาม
และรถยนต�ยังติดต้ังไฟแสดงการทำงานผิดปกติของ
TPMS เพื่อแสดงให�ทราบเมื่อระบบทำงานผิดปกติ ไฟ
แสดงการทำงานผิดปกติของ TPMS จะรวมอยู�กับไฟ
เตือนแรงดันลมยางต่ำ เมื่อระบบตรวจพบการทำงาน
ผิดปกติ ไฟเตือนจะกะพริบเป�นเวลาประมาณหนึ่งนาที
จากนั้นจะสว�างค�าง ขั้นตอนนี้จะดำเนินต�อไปหลังจาก

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-5

Condition: 'Except for China'/

เครือ่งยนต �อยู�เสมอและปรบัตัง้หากจาํเป �น 

เพราะการทาํงานผิดพลาดในระบบจดุระเบดิ
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5-6 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

สตาร�ทรถตราบเท�าที่การทำงานผิดปกติยังคงอยู�
เมื่อไฟแสดงการทำงานผิดปกติสว�างขึ้น ระบบอาจจะ
ไม�สามารถตรวจพบหรือส�งสัญญาณแรงดันลมยาง
ต่ำได�ตามปกติ การทำงานผิดปกติของ TPMS อาจ
จะเกิดได�จากหลายสาเหตุโดยรวมถึงการเปล่ียนหรือ
สลับยางหรือล�อ ควรทำการตรวจสอบระบบการแจ�ง
เตือนการทำงานผิดปกติของ TPMS อยู�เสมอเมื่อทำ
การเปลี่ยนยางหนึ่งเส�นหรือมากกว�าเพื่อทำให�แน�ใจว�า
ระบบ TPMS ยังคงทำงานปกติหลังจากการเปล่ียน
หรือสลับยางและล�อ

ข�อมูลเพิ่มเติม
GUID-81E20A15-916B-4CAE-80D6-7194C9EDAEF7

. เนื่องจากยางอะไหล� ไม� ได�ติดต้ัง TPMS ระบบ
TPMS จะไม�ตรวจสอบแรงดันลมยางของยาง
อะไหล�

. TPMS จะทำงานเม่ือขับรถยนต�ที่ความเร็วมาก
กว�า 25 กม./ชม. (16 ไมล�/ชม.) เท�าน้ัน และ
ระบบอาจไม�ตรวจจับแรงดันลมยางที่ลดลงอย�าง
กะทันหัน (เช�น ยางแบนขณะขับรถ)

. ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำอาจไม�ดับลงโดยอัตโนมัติ
เมื่อปรับค�าแรงดันลมยางแล�ว หลังจากเติม
ลมยางตามค�าแรงดันลมยางที่แนะนำแล�ว ให�ทำ
การรีเซ็ตแรงดันลมยางที่บันทึกไว�ในรถยนต� แล�ว
ขับรถยนต�ที่ความเร็วมากกว�า 25 กม./ชม. (16
ไมล�/ชม.) จำเป�นต�องทำตามข�อปฏิบัติการทำงาน

เหล�านี้ เพื่อเป�ดใช�งาน TPMS และป�ดไฟเตือน
แรงดันลมยางต่ำ

. แรงดันลมยางที่สูงขึ้นหรือต่ำลงนั้นขึ้นอยู�กับ
ความ ร�อน ที่ เ กิด จากการ ใช� งาน รถยนต� และ
อุณหภูมิภายนอก ห�ามลดแรงดันลมยางหลังการ
ขับขี่ทันที เพราะแรงดันลมยางจะสูงขึ้นหลังการ
ขับขี่ อุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำจะสามารถลด
อุณหภูมิของลมภายในยาง ซึ่งอาจทำให�ไฟเตือน
แรงดันลมยางต่ำสว�างข้ึน ถ�าไฟเตือนสว�างข้ึน
ขณะที่อุณหภูมิภายนอกต่ำ ให�ตรวจสอบแรงดัน
ลมของยางทั้งสี่เส�น

. ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำอาจสว�างขึ้นแม�ว�าจะ
ปรับแรงดันลมยางอย�างถูกต�องแล�วทั้งนี้ขึ้นอยู�
กับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายนอก ให�ทำการ
ปรับแรงดันลมยางตามแรงดันลมยางขณะยาง
อยู�ในอุณหภูมิที่เย็น และตั้งค�าระบบ TPMS ใหม�

. สามารถตรวจสอบแรงดันลมยางทุกเส�นได�บน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� (โปรดดู ท่ี “Trip
computer (คอมพิวเตอร�ระยะทาง)” (หน�า 2-
35))

สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “ไฟเตือนแรงดันลม
ยางต่ำ” (หน�า 2-13)

คำเตือน:
. ถ�าไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำสว�างขึ้นขณะขับ

รถ ให� หลีก เลี่ยงการหัก เลี้ยวพวงมาลัย
กะทันหันหรือเบรกอย�างแรง ลดความเร็วลง
ออกจากถนนไปยังสถานที่ปลอดภัยและหยุด
รถยนต�โดยเร็วที่สุด การขับรถด�วยแรงดัน
ลมยางต่ำอาจทำให�เกิดความเสียหายต�อยาง
และรถยนต�อาจทำให�เกิดอุบัติเหตุได� รวมถึง
อาจส�งผลให�เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง ควร
ตรวจสอบแรงดันลมยางของยางทุก เส�น
ปรับแรงดันลมยางเป�นแรงดันลมยางขณะที่
ยางอุณหภูมิเย็นท่ีแนะนำที่แสดงไว�บนแผ�น
ป�ายค�าแรงดันลมยางเพื่อทำให�ไฟเตือน
แรงดันลมยางต่ำดับลง ถ�าไฟยังคงสว�าง
ขณะขับรถหลังจากปรับแรงดันลมยาง อาจ
เป�นเพราะยางรถอาจแบน หรือ TPMS อาจ
ทำงานผิดปกติ ถ�ายางแบน ให�เปล่ียนด�วย
ยางอะไหล�โดยเร็วที่สุด แต�หากยางรถทุกเส�น
ไม�แบนและมีแรงดันลมยางที่เหมาะสม ควรนำ
รถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน
(โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน�า 6-2) สำหรับ
การเปลี่ยนยางแบน)

. หลังจากปรับแรงดันลมยางแล�ว ให�แน�ใจว�า
ได�ตั้งค�าระบบ TPMS ใหม� ไม�เช�นน้ัน TPMS
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จะไม�เตือนแรงดันลมยางต่ำ
. เพราะยางอะไหล� ไม�มี TPMS ติดตั้ง เมื่อ

เปลี่ยนยางหรือล�อ TPMS จะไม�ทำงาน และ
ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำจะกะพริบประมาณ
1 นาที ไฟจะสว�างค�างหลังจาก 1 นาทีที่
กะพริบ โปรดติดต�อศูนย�บริการนิสสันโดยเร็ว
ที่สุดเพื่อทำการเปลี่ยนยางและ/หรือการรีเซ็ต
ระบบ

. การเปลี่ยนยางที่ไม�เป�นไปตามข�อกำหนดของ
นิสสันอาจส�งผลต�อการทำงานของ TPMS

. ห�ามฉีดน้ำยากันยางร่ัวหรือซีลแลนท�กันยาง
ร่ัว Aerosol ใน ยาง เพราะ อาจ ทำให�
เซ็นเซอร�แรงดันลมยางทำงานผิดปกติ

ข�อควรระวัง:
. ระบบ TPMS อาจทำงานผิดปกติ เมื่อใช�โซ�

พันล�อ หรือล�อจมลงในหิมะ
. ห�ามติดตั้งฟ�ล�มเคลือบละอองโลหะหรือชิ้นส�วน

โลหะ ใด (เสา อากาศ ฯลฯ) บน กระจก
หน�าต�าง น่ี อาจ เป�น สาเหต ุ ทำให� การ รับ
สัญญาณจากเซ็นเซอร�แรงดันลมยางไม�ดีและ
TPMS จะทำงานไม�ถูกต�อง

อุปกรณ�และตัวส�งสัญญาณบางอย�างอาจสามารถ
กีดขวางการทำงานของ TPMS ชั่วคราวได� และเป�น

สาเหตุทำให�ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำสว�างขึ้นตัวอย�าง
เช�น:
. เครื่องมือหรืออุปกรณ�ไฟฟ�าที่ ใช�ความถี่วิทยุที่

คล�ายกันอยู�ใกล�กับรถยนต�
. ถ�าใช�ตัวส�งสัญญาณที่ ต้ังค�าความถี่ที่คล�ายกัน

ภายในหรือใกล�กับรถยนต�
. ถ�า ใช� คอมพิวเตอร� (หรืออุปกรณ�ที่ คล�ายกัน)

หรือตัวแปลงกระแส DC/AC ภายในหรือใกล�กับ
รถยนต�

ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำอาจสว�างขึ้นในกรณีต�อไปนี้
. ถ�ารถติดตั้งล�อและยางโดยไม�มี TPMS
. ถ�ามีการเปลี่ยน TPMS และยังไม�ได�ลงทะเบียน

ID
. ล�อที่ไม�ได�รับการระบุไว�โดยนิสสัน

การตั้งค�าระบบ TPMS ใหม� (รุ�นที่มีฟ�งก�ชัน
การตั้งค�าระบบ TPMS ใหม�)

GUID-7FC10F50-72D8-4131-B1D4-C27E849D5EA3

เพื่อให�ระบบ TPMS ทำงานปกติอย�างถูกต�อง ให�ทำ
การตั้งค�าใหม�ในกรณีต�อไปนี้
. เมื่อปรับแรงดันลมยาง
. เมื่อเปลี่ยนยางหรือล�อ
. เมื่อมีการสลับยาง
การตั้งค�าระบบ TPMS ใหม�มีขั้นตอนปฏิบัติดังต�อไปนี้
1. จอดรถในที่ปลอดภัยและในพื้นที่ราบ

2. ใช�งานเบรกจอด และคันเกียร�อยู�ท่ีตำแหน�ง “P”
(จอด)

3. ปรับแรงดันลมยางทั้งสี่เส�นตามค�าแรงดันลมยาง
โดยในขณะที่ยางมีอุณหภูมิเย็น ทำตามคำแนะนำที่
ระบุไว�บนแผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง ใช�เกจวัด
แรงดันลมยางตรวจสอบแรงดันลมยาง

4. ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”

JVS0936X

5. กดปุ�ม จนกระทั่ง “Settings”
(การตั้งค�า) ปรากฏขึ้น

6. กดปุ�ม จนกระทั่ง เปลี่ยน ไปที่ “Tire
Pressures” (แรงดันลมยาง) และกดปุ�ม OK

7. ก ด ปุ� ม จ น ก ร ะ ท่ั ง เ ป ล่ี ย น ไ ป ที่
“Calibrate” (ค�าปรับเทียบ) และกดปุ�ม OK

8. กดปุ�ม จนกระท่ังเปลี่ยนไปที่ “Start”
(เร่ิมต�น) และกดปุ�ม OK เพ่ือ ต้ังค�าระบบ
TPMS ใหม� เมื่อการตั้งค�าระบบ TPMS ใหม�เริ่ม
ต�น ข�อความ “TPMS resetting” (กำลังต้ังค�า

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-7

Condition: 'Except for China'/



(218,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

5-8 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ระบบ TPMS ใหม�) จะแสดงขึ้น
9. หลังจากตั้งค�าระบบ TPMS ใหม� ให�ขับรถยนต�ที่

ความเร็วมากกว�า 25 กม./ชม. (16 ไมล�/ชม.)
เป�นเวลาหลายนาที

ถ�าหากไฟแรงดันลมยางต่ำเตือนและยังสว�างค�าง
หลังจากรีเซ็ตแล�ว อาจระบุได�ว�า TPMS ทำงาน
ผิดปกติ ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�
บริการนิสสัน
สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ โปรด
ดูที่ “ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ” (หน�า 2-13)

PD23A1-B4234B1A-6114-4D85-939B-C2549669BCD0

ระบบเทอร�โบชาร�จเจอร�ใช�น้ำมันเครื่องเพื่อหล�อลื่นและ
ระบายความร�อนให�กับชิ้นส�วนที่มีการหมุน เทอร�โบ
ชาร�จเจอร�ด�านเทอร�ไบน�จะทำงานด�วยความเร็วสูง
มากและอุณหภูมิจะเพิ่มสูงมากเช�นเดียวกัน จำเป�นต�อง
รักษาการไหลของน้ำมันสะอาดให�ผ�านเข�าไปยังระบบ
เทอร�โบชาร�จเจอร� หากการจ�ายน้ำมันหยุดชะงักฉับ
พลันอาจส�งผลให�เทอร�โบชาร�จเจอร�ทำงานผิดปกติได�
ขั้นตอนบำรุงรักษาต�อไปนี้เป�นสิ่งจำเป�นที่ต�องปฏิบัติ
ตาม เพ่ือให�มั่นใจว�าเทอร�โบชาร�จเจอร�มีประสิทธิภาพ
และมีอายุการใช�งานที่ยาวนาน:

ข�อควรระวัง:
. เปล่ียน น้ำมัน เคร่ืองของ เครื่องยนต� ดีเซล

เทอร�โบชาร�จตามที่กำหนด โปรดดูที่คู�มือการ
บำรุงรักษาตามระยะอีกเล�มหนึ่งสำหรับข�อมูล
เพิ่มเติม

. ใช�เฉพาะน้ำมันเครื่องที่แนะนำเท�านั้น สำหรับ
รายละเอียด โปรดดูท่ี “ของเหลว/สารหล�อ
ลื่นและปริมาณความจุที่แนะนำ” (หน�า 9-2)

. ถ�าเคร่ืองยนต�ทำงานท่ีความเร็วรอบสูงเป�น
ระยะเวลานาน ให�ปล�อยให�ทำงานท่ีรอบเดิน
เบาสองถึงสามนาทีก�อนดับเครื่องยนต�

. อย�าเร�งให�เครื่องยนต�ทำงานที่ความเร็วรอบ
สูงทันทีหลังจากที่สตาร�ท

. เมื่อสตาร�ท เคร่ืองยนต� ในอุณหภูมิอากาศ
ภายนอกต่ำ กว�า −58C (238F) โหมด
ป�องกันเครื่องยนต�อาจทำงาน ระหว�างนี้
การส�งกำลัง เคร่ืองยนต� จะ ลดลง โหมด
ป�องกันเคร่ืองยนต�จะดับลงโดยอัตโนมัติหลัง
ผ�านไปประมาณ 3 นาที (ปล�อยคันเร�งที่
ใช�งานจนสุด)

ระบบเทอร�โบชาร�จเจอร� (ถ�ามีติดตั้ง)
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PD23A1-24C916D0-7EF3-4E4D-9021-B3F17E4CDBAC

รถอเนกประสงค�มีอัตราการพลิกคว่ำสูงกว�ารถ
ประเภทอื่นอย�างมีนัยสำคัญ
รถยนต�เอนกประสงค�มีระยะห�างจากพื้นถนนมากกว�า
รถยนต�นั่ง เพื่อให�สามารถใช�งานได�บนเส�นทางที่หลาก
หลายรวมถึงบนถนนลาดยางและทางวิบาก ดังนั้นจึง
จำเป�นต�องมีจุดศูนย�ถ�วงสูงกว�ารถยนต�ทั่วไป ข�อได�
เปรียบของระยะห�างจากพื้นถนนที่สูงกว�าคือ การมอง
เห็นสภาพถนนได�กว�างกว�า และทำให�สามารถคาด
การณ�ป�ญหาล�วงหน�า ได� อย�างไรก็ตาม รถยนต�
เอนกประสงค�ไม�ได�ถูกออกแบบมาสำหรับการเข�าโค�ง
โดยใช�ความเร็วเท�ากับรถยนต�นั่งดังเช�นรถสปอร�ตที่มี
ความสูงของใต�ท�องรถต่ำซึ่งไม�ได�ออกแบบมาสำหรับ
การขับขี่บนทางวิบาก จึงควรหลีกเล่ียงการเข�าโค�ง
หักมุมหรือการหลบหลีกอย�างฉับพลันในขณะที่ขับข่ี
ด�วยความเร็วสูง เช�นเดียวกับรถยนต�คันอ่ืน ๆ ที่มี
คุณลักษณะเดียวกับรถยนต�ชนิดนี้ การใช�งานรถยนต�
ผิดวิธีอาจทำให�สูญเสียการควบคุมหรือเกิดการพลิก
คว่ำ
สำหรับข�อมูลเกี่ยวกับการขับขี่ระบบขับเคล่ือนส่ีล�อ
(4WD) (ถ�ามี ติด ต้ัง) โปรดดูที่ “ขับ เคลื่อน ส่ีล�อ
(4WD)” (หน�า 5-19)

ข�อควรระวังเพื่อการขับขี่อย�างปลอดภัย
PD23A1-E071D5BB-5068-4A96-9FB2-01698070A082

มีข�อควรระวังดังต�อไปนี้:

คำเตือน:
. เม่ือขับขี่บนทางวิบากควรขับอย�างระมัดระวัง

และหลีกเลี่ยงพื้นที่อันตราย ผู�ขับขี่และ
ผู�โดยสารทุกคนในรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยไว�
ตลอดเวลา จะช�วยยึดผู�ขับขี่และผู�โดยสารให�
อยู�ในตำแหน�งขณะขับขี่บนพื้นขรุขระ

. อย�าขับคร�อมทางลาดชัน ให�ขับขึ้นหรือลงตาม
ทางลาดสูงชันแทน รถยนต�ออฟโรดจะเกิด
การพลิกคว่ำด�านข�างได�ง�ายกว�าจากด�านหน�า
หรือด�านหลัง

. เนินเขาหลายแห�งมีความลาดชันมากเกินไป
สำหรับการขับขี่รถยนต� ซึ่งการขับขึ้นเนินเขา
ดังกล�าว อาจทำให� เครื่องยนต� ดับได� หรือ
อาจไม�สามารถควบคุมความเร็วรถได�ขณะขับ
ลงเนินเขา นอกจากนั้นการขับคร�อมทางลาด
ชัน อาจทำให�รถยนต�พลิกคว่ำได�

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ขณะขับลงเขาเน่ืองจากอาจ
ทำให�รถสูญเสียการควบคุม

. ควรมี สติอยู� ตลอด เวลา เม่ือ ขับ ข้ึนบน เขา
เนื่องจากบนยอดเขาอาจมีทางลงที่ชันมาก
หรืออันตรายอื่น ๆ ที่ส�งผลให�เกิดอุบัติเหตุได�

. ถ�าเครื่องยนต�ดับหรือไม�สามารถขับข้ึนไปถึง
ยอดเขาสูงชันได� ห�ามเลี้ยวกลับ เนื่องจาก
รถยนต�ของท�านอาจพลิกคว่ำได� ให�ทำการ
ถอยหลังลงให�ตรงทุกครั้งโดยที่คันเกียร�อยู�ที่
ตำแหน�ง R (ถอยหลัง) อย�าถอยหลังโดยที่
คันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง N (ว�าง) และใช�งาน
เบรกเท�าน้ัน เพราะอาจทำให�สูญเสียการ
ควบคุมได�

. การเหยียบเบรกอย�างรุนแรงขณะลงเขาจะ
ทำให�เบรกมีความร�อนสูงผิดปกติและเบรกไม�
อยู� ส�งผลให�สูญเสียการควบคุมและ เกิด
อุบัติเหตุได� ให�เหยียบเบรกเบา ๆ และใช�เกียร�
ต่ำเพื่อควบคุมความเร็ว

. ควรจัดเก็บสัมภาระทั้งหมดให�เรียบร�อยเพื่อไม�
ให�กล้ิงไปมาขณะขับข่ีบนพื้นขรุขระซึ่งอาจ
ทำให�ผู�ขับขี่และผู�โดยสารได�รับบาดเจ็บ

. เพื่อหลีกเลี่ยงการยกจุดศูนย�ถ�วงให�สูงขึ้นเกิน
ความจำเป�น ห�ามบรรทุกเกินปริมาณความจุ
บนราวหลังคา และจัดน้ำหนักให�เฉลี่ยเสมอกัน
ยึดสัมภาระท่ีน้ำหนักมากไว�บริเวณส�วนเก็บ
สัมภาระให�ใกล�ด�านหน�ามากที่สุดและต่ำท่ีสุด
เท�าที่จะทำได� ห�ามใช�ยางที่ขนาดใหญ�นอก
เหนือจากที่ระบุเอาไว�ในคู�มือเล�มน้ี เพราะอาจ
ส�งผลให�รถพลิกคว่ำได�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-9

ข�อควรระวังเมื่อขับขี่บนถนนลาดยางและทาง
วิบาก

Condition: 'Except for China'/
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5-10 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

. ไม�ควรจับส�วนในหรือก�านของพวงมาลัยขณะ
ขับบนทางวิบาก พวงมาลัยอาจขยับ (สะบัด)
อย�างกะทันหันทำให�มือได�รับบาดเจ็บ ให�ขับ
โดยให�นิ้วมือและนิ้วหัวแม�มืออยู�ที่ขอบด�านนอก
ของพวงมาลัยแทน

. ก�อนใช�งานรถยนต� ควรตรวจสอบให�แน�ใจว�า
ผู� ขับข่ีและผู� โดยสารทั้งหมดได�คาดเข็มขัด
นิรภัยแล�ว

. ให�ขับข่ีในขณะท่ีแผ�นรองปูพื้นอยู� เข�าท่ีเสมอ
เนื่องจากพื้นอาจมีความร�อน

. ลดความเร็วลงเม่ือมีลมปะทะแรง เพราะอาจ
เป�นสาเหตุทำให� จ ุดศูนย�ถ�วงยกตัวสูง ข้ึน
รถยนต�อาจได�ผลกระทบจากลมพัดแรงท่ีมา
จากด�านข�าง ควรลดความเร็วลงจะทำให�
สามารถควบคุมรถได�ดียิ่งขึ้น

. อย�าขับขี่ในสภาพที่เกินประสิทธิภาพของยาง
แม�ว�าจะใช�งานระบบ 4WD (รุ�น 4WD)

. ขณะที่เครื่องยนต�ทำงาน อย�าพยายามให�สอง
ล�อยกสูงขึ้นจากพื้นและเปลี่ยนเกียร�ไปยัง
ตำแหน�งขับใด ๆ หรือตำแหน�งถอยหลัง การ
ทำเช�นนั้นอาจส�งผลให�ระบบส�งกำลังเสียหาย
หรือรถเคลื่อนที่ฉับพลัน ซึ่งอาจสร�างความ
เสียหายรุนแรงกับรถยนต�หรือทำให�ได�รับ
บาดเจ็บ (รุ�น 4WD)

. อย�าพยายามทดสอบรถยนต�ที่ ติด ต้ังระบบ
4WD บนไดนาโมมิเตอร� 2 ล�อ หรืออุปกรณ�
ที่ใกล�เคียงกัน ถึงแม�อีกสองล�อจะยกเหนือพื้น
ก็ตาม ให�แน�ใจว�าได�แจ�งให�ผู�รับผิดชอบการ
ทดสอบทราบว�ารถยนต�ติด ต้ังระบบ 4WD
ก�อนจะนำขึ้นทดสอบบนไดนาโมมิเตอร� การใช�
อุปกรณ�ทดสอบผิดอาจส�งผลให�ระบบส�ง
กำลังเสียหายหรือรถเคลื่อนที่ฉับพลัน ซึ่งอาจ
สร�างความเสียหายรุนแรงกับรถยนต�หรือได�
รับบาดเจ็บได� (รุ�น 4WD)

. เมื่อล�อพ�นจากพื้นเนื่องจากพื้นต�างระดับ อย�า
ให�ล�อหมุนฟรีมากเกินไป

. การเร�งความเร็วอย�างรวดเร็ว การบังคับ
เล้ียวกะทันหัน หรือการเบรกกะทันหันอาจ
ทำให�สูญเสียการควบคุม

. ควรหลีกเลี่ยงการบังคับเลี้ยวกะทันหันในขณะ
ขับ ข่ี ด�วย ความเร็ว ส ูง เนื่ องจาก รถ มี
จุดศูนย�ถ�วงท่ีสูงกว�ารถยนต�น่ังทั่วไป และไม�
ได�ถูกออกแบบสำหรับการเข�าโค�งท่ีความเร็ว
เหมือนกับรถยนต�นั่ง การใช�งานรถยนต�อย�าง
ผิดวิธีอาจเป�นผลให�เสียการควบคุมและ/หรือ
อุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ

. ใช�ยางที่มีแบบ ขนาด ยี่ห�อ โครงสร�าง (ยาง
ธรรมดา ยางเสริมเข็มขัดรัดหน�ายาง หรือ

ยางเรเดียล) และลายดอกยางเหมือนกันทั้ง
4 ล�อ ติดตั้งโซ�พันล�อที่ล�อหลังขณะขับขี่บน
ถนนลื่นและขับขี่ด�วยความระมัดระวัง

. ควรตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีหลังจาก
ขับขี่ลุยโคลนหรือน้ำ โปรดดูที่ “ระบบเบรก”
(หน�า 5-76) สำหรับเบรกเป�ยก

. หลีกเลี่ยงการจอดรถบนเขาสูงชัน เพราะเมื่อ
ออกจากรถยนต�และรถไหลไปด�านหน�า ด�าน
หลัง หรือด�านข�าง เพราะอาจทำให�ได�รับ
บาดเจ็บได�

. เมื่อขับขี่บนทางวิบากลุยทราย โคลน หรือน้ำ
ที่มีความลึกระดับดุมล�อ จำเป�นต�องมีการ
บำรุงรักษาบ�อยครั้งขึ้น ดูข�อมูลการ
บำรุงรักษาในคู�มือการบำรุงรักษาตามระยะ
อีกเล�มหนึ่ง

. ชะล�างส�วนล�างของตัวรถด�วยน้ำสะอาด
หลังจากขับผ�านโคลนหรือทราย กำจัดเศษ
ใบไม�และเศษไม�ที่ติดอยู�ออก

Condition: 'Except for China'/
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PD23A1-A917C9CC-63C5-4B98-81ED-0EA08A5212FC

การขับรถให�เหมาะสมกับสภาพแวดล�อมเป�นส่ิงสำคัญ
สำหรับการสร�างความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
ผู�ขับขี่ควรทราบถึงวิธีการขับขี่ในสภาพแวดล�อม
ต�าง ๆ ให�ดีที่สุด

ช�วงสตาร�ทในขณะที่เครื่องยนต�ยังเย็นอยู�
PD23A1-21A55567-B34C-4C27-B2B4-70B2DA1E5430

เม่ือทำการสตาร�ทเคร่ืองยนต�ขณะที่มีอุณหภูมิ เย็น
เครื่องยนต�จะใช�ความเร็วรอบท่ีสูงกว�าปกติในช�วงอุ�น
เครื่อง ทำให�ต�องใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษขณะเข�า
เกียร�

น้ำหนักบรรทุก
PD23A1-528ED040-7127-4474-A856-D6E519A27850

น้ำหนักบรรทุกและการกระจายน้ำหนักรวมทั้งการ
ติดตั้งอุปกรณ�อื่น (ที่รองรับสัมภาระบนหลังคา ฯลฯ)
จะเปล่ียนลักษณะการขับเคลื่อนของรถอย�างเห็นได�ชัด
ท�านต�องปรับเปล่ียนรูปแบบของการขับและความเร็วที่
ใช�ตามสภาพแวดล�อม

การขับขี่บนสภาพถนนที่เป�ยกน้ำ
PD23A1-FD8038A7-F86E-43B5-96B6-CE9AF366EC0B

. หลีกเลี่ยงการเร�งหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการเข�าโค�งหักมุมมากหรือเปล่ียนช�อง
ทางเดินรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการขับใกล�รถคันข�างหน�ามากเกินไป
เมื่อมีแอ�งน้ำ น้ำไหลผ�าน ฯลฯ บนพื้นผิวถนน ให�ลด
ความเร็วลงเพื่อป�องกันการเหินน้ำ ซึ่งอาจทำให�เกิด
การล่ืนไถลและสูญเสียการควบคุม และหากใช�ยางที่

สึกหรอมากจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นด�วย

การขับขี่ในสภาพอากาศหนาวเย็น
PD23A1-D189FD17-30EF-4E56-AB9D-3C4D6A3A5B10

. ขับขี่ด�วยความระมัดระวัง

. หลีกเลี่ยงการเร�งหรือหยุดรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการเข�าโค�งหักมุมมากหรือเปล่ียนช�อง
ทางเดินรถกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการหักเลี้ยวอย�างกะทันหัน

. หลีกเลี่ยงการขับใกล�รถคันข�างหน�ามากเกินไป

GUID-97A6874F-04D3-413D-B958-0BD94ADCCBC6

ข�อควรระวังในการใช�งานสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�แบบปุ�มกด

GUID-73589175-7CB0-4D42-AC47-36B9097350F0

คำเตือน:
ห�ามใช�งานสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�แบบปุ�มกด
ขณะที่ ขับ รถ ยกเว�น ในกรณี เกิด เหตุ ฉ ุกเฉิน
(เครื่องยนต�จะดับเมื่อกดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
3 ครั้งติดต�อกัน หรือกดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
ค�างไว�นานเกิน 2 วินาที) พวงมาลัยอาจจะล็อก
และไม�สามารถบังคับควบคุมรถได� ซึ่งอาจทำให�รถ
ได�รับความเสียหายหรือผู�โดยสารได�รับการ
บาดเจ็บร�ายแรง

ก�อนการใช�งานสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�แบบปุ�มกด ให�
แน�ใจว�าเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
GUID-9B0A6A9D-9263-4D8A-B8A8-A05F980F6414

ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถใช�งานสวิตช�สตาร�ทได�
โดยไม�ต�องนำกุญแจออกมาจากกระเป�า
สภาพแวดล�อมและ/หรือสภาพในการใช�งานอาจจะมี
ผลกระทบต�อการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะ
ไฟแสดงและไฟเตือนการทำงานจะปรากฏที่หน�าจอ
แสดงข�อมูล (โปรดดูที่ “หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�”
(หน�า 2-20))

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-11

สิ่งที่ควรระมัดระวังในการขับขี่ สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�แบบปุ�มกด
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5-12 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ข�อควรระวัง:
. ให�แน�ใจว�าพกกุญแจอัจฉริยะติดตัวเมื่อใช�รถ
. ห�ามทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว�ในรถเมื่อออกห�าง

จากตัวรถ
. ถ�าแบตเตอรี่รถยนต�หมด จะไม�สามารถใช�งาน

สวิตช�สตาร�ทจากตำแหน�ง “LOCK” ได� และ
ถ�าระบบล็อกพวงมาลัยทำงานจะทำให�หมุน
พวงมาลัยไม�ได� ต�องทำการชาร�จแบตเตอรี่
โดยเร็วท่ีสุด (โปรดดูท่ี “การพ�วงสตาร�ท”
(หน�า 6-8))

ระยะการใช�งาน
GUID-A3388DB1-82D8-41BA-A7FE-3D9BBFEC57D2

SSD0436

กุญแจอัจฉริยะสามารถใช�งานได�เมื่ออยู�ภายในระยะ
การทำงานที่กำหนด ดังภาพ
เม่ือไฟในแบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะใกล�หมดหรือมี
คลื่นวิทยุที่แรงใกล�บริเวณใช�งาน ระยะการทำงานของ

ระบบกุญแจอัจฉริยะจะน�อยลง และอาจทำงานได�
อย�างไม�ถูกต�อง
ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู�ในระยะการทำงาน ผู�ที่ไม�มีกุญแจ
อัจฉริยะ ติดตัว ก็ สามารถ กด สวิตช� เพื่อ สตาร�ท
เครื่องยนต�ได�
. ห�องเก็บสัมภาระไม�ได�ถูกกำหนดให�อยู�ในระยะการ

ทำงาน แต�กุญแจอาจใช�งานได�
. ถ�ากุญแจอัจฉริยะอยู�บนแผงหน�าป�ด ด�านในกล�อง

เก็บของ ช�องใส�ของที่ประตู หรือที่มุมของ
ห�องโดยสาร กุญแจอัจฉริยะอาจใช�งานไม�ได�

. ถ�า ก ุญแจ อัจฉริยะ อย ู� ใกล� ประต ู หรือ กระจก
หน�าต�างภายนอกรถ กุญแจอัจฉริยะอาจทำงาน

เกียร�อัตโนมัติ (AT)
GUID-EB1C3258-508E-4414-8A6F-6F0081AEB5BD

ระบบล็อกสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�ได�รับการออกแบบ
เพื่อไม�ให�เปลี่ยนสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปยังตำแหน�ง
“LOCK” ได�จนกว�าจะเลื่อนคันเกียร�ไปท่ีตำแหน�ง “P”
(จอด) เมื่อเปลี่ยนสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปยัง
ตำแหน�ง “LOCK” ให�แน�ใจว�าคันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง
“P” (จอด)
เมื่อไม�สามารถเปลี่ยนสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปยัง
ตำแหน�ง “LOCK” ได�:
1. การเตือน “เลื่อนเกียร�ไปตำแหน�ง P” (Shift to

Park) จะปรากฏบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

และมีเสียงเตือนดังขึ้น
2. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
3. ถ�าสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ACC”

การเตือนการกด (PUSH) จะปรากฏขึ้นบน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

4. กดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต� เปลี่ยนสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�ไปยังตำแหน�ง “OFF”

5. การเป�ดประตู เปล่ียนสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�ไป
ยังตำแหน�ง “LOCK”

สำหรับการเตือนและไฟเตือนบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต� โปรดดู ท่ี “หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�”
(หน�า 2-20)
ถ�า เปลี่ยนสวิตช�สตาร�ท เครื่องยนต� ไปยังตำแหน�ง
“LOCK” คันเกียร�จะไม�สามารถเลื่อนออกจากตำแหน�ง
“P” (จอด) ได� คันเกียร�จะเล่ือนได� ถ�าสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” และเหยียบแป�นเบรก
ไว�

ล็อกพวงมาลัย
GUID-54D9FD9F-6C7B-4AD2-AEA8-B5DF80D51DDF

สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ได�รับการติดตั้งอุปกรณ�ล็อก
พวงมาลัยป�องกันขโมย

Condition: 'Except for China'/
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การล็อกพวงมาลัย
GUID-9ECBAE16-6215-40F8-95ED-8A0B804FE371

1. ให�สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “OFF”
ซ่ึงไฟเตือนตำแหน�งสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�จะไม�
สว�างขึ้น

2. เป�ดหรือป�ดประตู เปลี่ยนสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
ไปยังตำแหน�ง “LOCK”

3. หมุนพวงมาลัยไปทางขวาหรือซ�าย 1/6 รอบจาก
ตำแหน�งล�อตรง

การปลดล็อกพวงมาลัย
GUID-C7F73FCF-7B52-4BE0-AFBC-DA62C983FDFC

กดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต� แล�วพวงมาลัยจะ
ปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

ข�อควรระวัง:
. ถ�า แบตเตอรี่ รถยนต� หมด สวิตช� สตาร�ท

เครื่องยนต�แบบปุ�มกดจะไม�สามารถเปลี่ยน
จากตำแหน�ง “LOCK” ได�

. ถ�าไฟแสดงการปลดล็อกพวงมาลัยผิดปกติ
สว�างขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ให�กด
สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อีกครั้งระหว�างหมุน
พวงมาลัยไปทางขวาและซ�ายเล็กน�อย (โปรด
ดูท่ี “หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-
20))

ตำแหน�งสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
GUID-10A24398-D2F5-4AD6-9797-79642012064D

คำเตือน:
ห�ามให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู� ในตำแหน�ง
“OFF” ขณะที่ขับขี่ เพราะพวงมาลัยอาจล็อกและ
อาจส�งผลให�ไม�สามารถบังคับรถยนต�ได� อันจะ
ทำให�เกิดความเสียหายร�ายแรงต�อรถยนต�หรือผู�
ขับขี่ได�รับบาดเจ็บ

ข�อควรระวัง:
. ห�ามปล�อยให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่

ตำแหน�ง “ON” และเครื่องยนต�ไม�ทำงานเป�น
เวลานาน เพราะจะส�งผลให�ไฟแบตเตอรี่หมด

. ใช�อุปกรณ�ไฟฟ�าขณะที่เครื่องยนต�ทำงาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม�ให�แบตเตอรี่ไฟหมด ถ�าต�อง
ใช�งานอุปกรณ�ไฟฟ�าระหว�างท่ีเคร่ืองยนต�ไม�
ทำงาน อย�าใช�งานเป�นเวลานานและอย�าใช�
อุปกรณ�ไฟฟ�าหลายชนิดพร�อม ๆ กัน

JVS0241X

เม่ือกดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�โดยที่ไม�ได�เหยียบแป�น
เบรก ตำแหน�งสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�จะเปลี่ยนดัง
ต�อไปนี้:
. กดหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ACC”
. กดสองครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “ON”
. กดสามครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่ “OFF”
. กดสี่ครั้งเพื่อกลับไปที่ “ACC”
. เป�ดหรือป�ดประตูบานใด ๆ เพื่อกลับไปที่ “LOCK”

จากตำแหน�ง “OFF”

ตำแหน�ง LOCK
GUID-FF3C816E-E8B5-4826-A5D8-BAB958F77151

สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�และล็อกพวงมาลัยจะล็อกได�
เมื่ออยู�ในตำแหน�งนี้เท�านั้น
สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�จะปลดล็อกเมื่อกดไปที่
ตำแหน�ง “ACC” ขณะที่นำกุญแจอัจฉริยะไว�กับตัว

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-13

Condition: 'Except for China'/
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5-14 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ตำแหน�ง ACC
GUID-6497A2BA-C149-4E70-A641-1A29303A065F

อ ุปกรณ� ไฟฟ�าจะทำงานได�ท่ีตำแหน�งนี้ โดย ไม�ต�อง
สตาร�ทเครื่องยนต�

ตำแหน�ง ON
GUID-0CE984BC-FD42-48F0-8978-3E4A0990EE27

ระบบจุดระเบิดและอุปกรณ�ไฟฟ�าจะทำงานได�ที่ตำแหน�ง
นี้โดยไม�ต�องสตาร�ทเครื่องยนต�

ตำแหน�ง OFF
GUID-C8B11131-9FF0-46AD-AF42-220804D8027C

สามารถดับเครื่องยนต�โดยไม�ต�องล็อกพวงมาลัย

ไฟแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะหมด
GUID-6F91C951-DEC8-464E-94A3-E171F5D391B9

JVS0404X

ถ�าไฟแบตเตอร่ีกุญแจอัจฉริยะใกล�จะหมด หรือการ
ทำงานของกุญแจอัจฉริยะถูกรบกวนจาก
สภาพแวดล�อม ให�ทำการสตาร�ทเครื่องยนต�ตาม
ขั้นตอนต�อไปนี้

1. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
2. เหยียบแป�นเบรกจนสุด
3. แตะสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ด�วยกุญแจอัจฉริยะ

ดังที่แสดงในภาพ (เสียงเตือนจะดังขึ้น)
4. กดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ขณะที่ เหยียบเบรก

ภายใน 10 วินาที หลังจาก ได� ยิน เสียง เตือน
เครื่องยนต�จะสตาร�ท

หลังจากทำข้ันตอนที่ 3 แล�ว เมื่อกดสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต� โดย ไม� เหยียบแป�น เบรก สวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�จะเปลี่ยนไปที่ตำแหน�ง “ACC”
หมายเหตุ:
. เมื่อกดสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�ไปที่ตำแหน�ง

“ACC” หรือ “ON” หรือเครื่องยนต�สตาร�ท
โดยขั้นตอนข�างต�น ไฟแสดงแบตเตอร่ีกุญแจ
ต่ำอาจปรากฏบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
แม�ว�ากุญแจอัจฉริยะจะอยู�ภายในรถ ซึ่งไม�ใช�
การทำงานผิดปกติ ในการป�ดการเตือน ให�
แตะสวิตช� สตาร�ท เครื่องยนต� ด�วยกุญแจ
อัจฉริยะอีกครั้ง

. ถ�าไฟแสดงแบตเตอรี่กุญแจต่ำสว�างขึ้นบน
หน�า จอ แสดง ข�อม ูล รถยนต� ให� เปลี่ ยน
แบตเตอรี่โดยเร็วที่สุด (โปรดดูที่ “แบตเตอรี่”
(หน�า 8-18))

PD23A1-B04581AB-7C18-4436-B545-5C309BC381FA

1. ใช�งานเบรกจอด
2. เล่ือนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ

“N” (ว�าง)
มอเตอร�สตาร�ทได�รับการออกแบบให�ทำงาน
เฉพาะเมื่อคันเกียร�อยู� ในตำแหน�งท่ีถูกต�อง
เท�านั้น
ต�องพกกุญแจอัจฉริยะติดตัวเมื่อใช�งานสวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�

3. ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”
เหยียบแป�น เบรกจนสุด และกดสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�เพื่อสตาร�ทเครื่องยนต�
รอจนกว�าไฟแสดงหัวเผา จะดับลง
หากเครื่องยนต�อุ�นแล�ว ไฟแสดงหัวเผาอาจจะไม�
สว�างขึ้นเมื่อทำการสตาร�ทเครื่องยนต�
หากต�องการสตาร�ทเครื่องยนต�ทันที ให�กดสวิตช�
สตาร�ทเคร่ืองยนต�และปล�อยขณะที่ เหยียบแป�น
เบรก โดยที่สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง
ใดก็ได�

4. ปล� อย ส วิตช� สตาร� ท เครื่ อ งยนต� ทั น ที เ มื่ อ
เครื่องยนต�สตาร�ทติด หากเครื่องยนต�สตาร�ทติด
แล�วดับลง ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนข�างต�นซ้ำอีกครั้ง
ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทติดยากเพราะอากาศที่หนาว
จัดหรือร�อนจัด ให�เหยียบคันเร�งแล�วค�างไว� กด

การสตาร�ทเครื่องยนต�

Condition: 'Except for China'/
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สวิตช�สตาร�ท เครื่องยนต� เป�น เวลา 15 วินาที
ขณะที่เหยียบค�างและปล�อยคันเร�งเมื่อเครื่องยนต�
สตาร�ทติด

ข�อควรระวัง:
. เม่ือ เครื่องยนต�สตาร�ท ติด ให�ปล�อยสวิตช�

สตาร�ทเครื่องยนต�ทันที
. ห�ามให�มอเตอร�สตาร�ททำงานนานเกินกว�า 15

วินาทีต�อครั้ง ถ�าเครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ให�
กดสวิตช� สตาร�ท เครื่องยนต� ไป ท่ี ตำแหน�ง
“OFF” แล�วรอ 20 วินาที ก�อนจะสตาร�ท
เครื่องยนต�อีกครั้ง ไม�เช�นนั้น มอเตอร�สตาร�ท
จะเสียหายได�

. ถ�าจำเป�นต�องสตาร�ทเครื่องยนต�ด�วยการพ�วง
แบตเตอร่ี ควรทำตามคำแนะนำและข�อควร
ระวังในหมวด “6 ในกรณีฉุกเฉิน” อย�าง
ระมัดระวัง

5. ปล�อยให�เครื่องยนต�เดินเบาเป�นเวลาอย�างน�อย 30
วินาที หลังจากสตาร�ทเพ่ืออุ�นเครื่องยนต� ควร
ขับรถด�วยความเร็วปานกลางเป�นระยะทางส้ัน ๆ
ก�อน โดยเฉพาะเมื่ออยู�ในสภาพอากาศหนาว

ข�อควรระวัง:
ห�ามปล�อยรถยนต� ท้ิง ไว� ตามลำพัง ในขณะอุ�น
เครื่องยนต�
6. เพื่อดับเครื่องยนต� ให�เล่ือนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง

“P” (จอด) ใช� เบรกจอดและกดสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�ไปที่ตำแหน�ง “OFF”

PD23A1-E7D545DD-C9D2-4F21-94C5-693AFF273F14

การขับขี่ด�วยเกียร�อัตโนมัติ (AT)
PD23A1-D53AADA2-7E82-438E-A9C6-73261C06D641

ระบบเกียร�อัตโนมัติ (AT) ของรถถูกควบคุมด�วย
อิเล็กทรอนิกส� เพื่อสร�างกำลังสูงสุดและทำงานได�
อย�างราบรื่น
ขั้นตอนที่แนะนำสำหรับการใช�เกียร�นี้จะแสดงอยู�ในหน�า
ถัดไป ให�ทำตามขั้นตอนเหล�านี้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
และความเพลิดเพลินในการขับขี่

ข�อควรระวัง:
. ความเร็วรอบเดินเบาของเครื่องยนต�ขณะเย็น

จะสูง ต�องใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษขณะ
เข�าเกียร�เดินหน�าหรือถอยหลังก�อนช�วงอุ�น
เครื่อง

. หลีกเลี่ยงการเร�งเครื่องยนต�ขณะที่รถจอดอยู�
เนื่องจากอาจทำให�รถเคลื่อนที่โดยไม�ตั้งใจ

. ห�ามเปลี่ยนเกียร�ลงกะทันหันเม่ืออยู�บนถนนลื่น
เพราะอาจทำให�ไม�สามารถควบคุมรถยนต�ได�

. ห�ามเปลี่ยนเกียร� ไปท่ีตำแหน�ง “P” (จอด)
หรือ “R” (ถอยหลัง) ขณะที่รถกำลังแล�นไป
ข�างหน�า และตำแหน�ง “P” (จอด) หรือ
“D” (ขับข่ี) ขณะที่รถถอยหลัง เนื่องจาก
อาจทำให�เกิดอุบัติเหตุหรือทำให�เกียร�เสียหาย

. ห�ามเปล่ียนเกียร� ไป ท่ีตำแหน�ง “N” (ว�าง)
ขณะท่ีขับขี่ ยกเว�นในกรณีฉุกเฉิน การเลื่อน

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-15

การขับขี่รถยนต�

Condition: 'Except for China'/
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5-16 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

คันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “N” (ว�าง) ขณะที่รถ
กำลังแล�นอาจทำให�เกียร�เกิดความเสียหาย
รุนแรง

. สตาร�ทเคร่ืองยนต�โดยท่ีเกียร�อยู�ในตำแหน�ง
“P” (จอด) หรือ ในตำแหน�ง “N” (ว�าง)
เคร่ืองยนต�จะไม�สตาร�ทในตำแหน�งเกียร�อื่น
แต�ถ�าสตาร�ทได�ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบ
ที่ศูนย�บริการนิสสัน

. เลื่อนเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด) และ
ใช�งานเบรกจอด เมื่อจอดรถนานเกินกว�าการ
จอดรอในช�วงสั้น ๆ

. ต�องให�เครื่องยนต�ทำงานท่ีรอบเดินเบาขณะ
เปลี่ยนเกียร�จากตำแหน�ง “N” (ว�าง) ไปยัง
ตำแหน�งอื่น ๆ

. เมื่อหยุดรถบนทางลาดชัน ห�ามใช�วิธีเลี้ยงคัน
เร�งเพื่อไม�ให�รถยนต�ไหล ในกรณีนี้ควรเหยียบ
แป�นเบรก

การเริ่มออกตัวรถยนต�
PD23A1-5203B09F-C87E-4EBF-9EF8-75C2FCD83BD7

1. หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ให�เหยียบเบรกจนสุด
ก�อนพยายามเลื่อนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด)

2. เหยียบเบรกค�างไว�แล�วเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง
ขับขี่

3. ปลดเบรกเบรกจอด แป�นเบรกเท�า แล�วค�อย ๆ
ให�รถเคลื่อนที่

เกียร� AT ได�รับการออกแบบให�ต�องเหยียบแป�น
เบรกเท�าก�อนจึงจะสามารถเลื่อนคันเกียร�ออกจาก
ตำแหน�ง “P” (จอด) ไปยังตำแหน�งอ่ืนได� เมื่อ
สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”
คันเกียร�จะไม�สามารถเลื่อนออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ไปยังตำแหน�ง เกียร�อื่น ได� ถ�า ให�สวิตช�
สตาร�ท เครื่องยนต� อยู� ในตำแหน�ง “LOCK”,
“OFF” หรือ “ACC”

ข�อควรระวัง:
. เหยียบแป�นเบรก - การเลื่อนคันเกียร�ไปยัง

“D” “R” หรือโหมดเกียร�ธรรมดาโดยไม�
เหยียบแป�นเบรก จะทำให�รถออกตัวช�าเมื่อ
เคร่ืองยนต�ทำงาน ให�แน�ใจว�า เหยียบแป�น
เบรกจนสุดและรถหยุดนิ่งก�อนเลื่อนคันเกียร�

. ตรวจสอบตำแหน�งเกียร�ให�แน�ใจ - ให�แน�ใจว�า
คันเกียร�อยู�ในตำแหน�งท่ีต�องการ “D” และ
โหมดแบบเกียร�ธรรมดาใช�สำหรับเดินหน�า
และ “R” ใช�สำหรับถอยหลัง เหยียบแป�นคัน
เร�งเพ่ือเคลื่อนรถยนต�และขับเข�าเส�นทางการ
จราจร (หลีกเล่ียงการออกตัวอย�างฉับพลัน
และการหมุนล�อ)

. อุ�นเครื่องยนต� - เม่ือสตาร�ทเครื่องยนต�ใน
ขณะ ที่ เค ร่ืองยนต� เย็น เครื่องยนต� จะ ใช�
ความเร็วรอบเดินเบาที่สูงกว�าปกติทำให�ต�อง
ใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษขณะเข�าเกียร�

. การจอดรถ
เหยียบแป�นเบรกและเม่ือรถหยุด ให�เล่ือนคัน
เกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P” (จอด) ดึงก�านเบรก
จอดและปล�อยแป�นเบรก

การเปลี่ยนเกียร�
PD23A1-9F637E0A-E3E2-4DA1-AFD5-A004185AD060

JVS0443X

: กดปุ�ม ขณะเหยียบแป�นเบรก
: กดปุ�ม
: เลื่อนคันเกียร�

Condition: 'Except for China'/
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คำเตือน:
. ต�องทำการดึงเบรกจอดไว�ไม�ว�าคันเกียร�อยู�ใน

ตำแหน�ง ใด ก็ ตามขณะ ท่ี เคร่ืองยนต� ไม� ได�
ทำงาน มิเช�นนั้นรถอาจเคลื่อนที่โดยไม�คาดคิด
หรือแล�นออกไปทำให�ได�รับบาดเจ็บรุนแรงหรือ
ทรัพย�สินเสียหาย

. ถ�าไม�สามารถเล่ือนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง
“P” (จอด) ขณะเครื่องยนต�ทำงานและ
เหยียบเบรกแล�ว อาจเป�นไปได�ว�าไฟเบรกไม�
ทำงาน ไฟเบรกที่ไม�ทำงานน้ีอาจเป�นสาเหตุ
ของอุบัติเหตุ ซึ่งทำให�ท�านและผู�อื่นได�รับ
บาดเจ็บ

หลังจากสตาร�ทเครื่องยนต� ให�เหยียบเบรกจนสุด กด
ปุ�มที่คันเกียร�ก�อนเลื่อนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด)
ถ�าสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู� ในตำแหน�ง “OFF”
หรือ “ACC” ไม�ว�าด�วยเหตุผลใดก็ตามขณะท่ีคันเกียร�
อยู�ในตำแหน�งอื่นที่ไม�ใช�ตำแหน�ง “P” (จอด) จะไม�
สามารถให�สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู� ในตำแหน�ง
“LOCK” ได�
ถ�าไม�สามารถให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ใน
ตำแหน�ง “LOCK” ได� ให�ทำตามขั้นตอนต�อไปนี้:

1. ใช�งานเบรกจอด
2. ให�สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”

โดยที่เหยียบแป�นเบรกเอาไว�
3. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
4. ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF”
P (จอด) :

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

ใช�ตำแหน�งนี้เมื่อรถจอดหรือเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต� ให�
แน�ใจว�ารถยนต�จอดสนิท แล�วเลื่อนคันเกียร�ไปยัง
ตำแหน�ง “P” (จอด) ใช�งานเบรกจอด เมื่อจอดรถ
บนทางลาดชัน ให�เหยียบเบรกก�อน ใช�งานเบรกจอด
แล�วเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
R (ถอยหลัง) :

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

ใช�ตำแหน�งนี้เพื่อถอยหลัง ให�แน�ใจว�ารถจอดสนิทก�อน
ที่จะเลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)
N (ว�าง) :

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

เป�นตำแหน�งเกียร�ว�าง ไม�มีการเข�าเกียร�เดินหน�าหรือ
ถอยหลัง เคร่ืองยนต�สามารถสตาร�ทได�ในตำแหน�งนี้
อาจเปลี่ยนเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) แล�วสตาร�ท
เครื่องยนต�ที่ดับไปขณะที่รถกำลังแล�นอยู�
D (ขับ) :

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

ใช�ตำแหน�งนี้สำหรับการขับรถเดินหน�าปกติ

โหมดการเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา
PD23A1-C44C5269-B111-4076-A731-A16FA94EA2DF

เม่ือเล่ือนคันเกียร�ไปยังช�องการเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา
และเลื่อนขึ้นหรือลงขณะขับรถ เกียร�จะเข�าสู�โหมดการ
เปลี่ยนเกียร�ธรรมดา สามารถเลือกช�วงการเปลี่ยน
เกียร�ได�ด�วยตัวเอง
เมื่อต�องการเล่ือนข้ึน ให� เล่ือนคันเกียร�ไปยังด�าน +
(ขึ้น) จะเป�นการเปลี่ยนเกียร�ไปยังช�วงที่สูงขึ้น
เม่ือต�องการเลื่อนลง ให� เลื่อนคันเกียร� ไปยังด�าน -
(ลง) จะเป�นการเปลี่ยนเกียร�ไปยังช�วงที่ต่ำลง
เมื่อต�องการยกเลิกโหมดการเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา ให�
เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “D” (ขับขี่) เกียร�จะกลับ
ไปยังโหมดการขับขี่แบบปกติ
ในโหมดการเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา ช�วงเกียร�ที่ ใช�จะ
แสดงขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�ระหว�างมาตร
วัดความเร็วและมาตรวัดรอบเครื่องยนต�
สามารถเลือกช�วงเกียร�ขึ้นหรือลงตามข้ันตอนข�าง
ล�าง:
M1 ?

/

M2 ?

/

M3 ?

/

M4 ?

/

M5 ?

/

M6 ?

/

M7

M7 (เกียร� 7):
ใช�ตำแหน�งนี้สำหรับการขับรถเดินหน�าปกติที่ความเร็ว
สูงบนไฮเวย�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-17
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5-18 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

M6 (เกียร� 6) และ M5 (เกียร� 5):
ใช�ตำแหน�งเหล�านี้เมื่อขับรถขึ้นทางลาดยาว หรือใช�ใน
การหน�วงเครื่องยนต�ขณะขับรถลงทางลาดยาว
M4 (เกียร� 4), M3 (เกียร� 3) และ M2 (เกียร� 2):
ใช�ตำแหน�ง เหล�า น้ีสำหรับ ขับ ข้ึน เขา หรือ ใช�หน�วง
เครื่องยนต�ขณะขับลงเขา
M1 (เกียร� 1):
ใช�ตำแหน�งนี้ เพื่อ ขับรถข้ึนเขาที่สูงชันหรือขับช�า ๆ
ผ�านหิมะ หรือเพื่อใช�แรงหน�วงเครื่องยนต�ในการขับลง
เขาที่ลาดชันมาก ๆ
. ระวังอย�าขับด�วยความเร็วสูงเป�นเวลานานเมื่อช�วง

เกียร�ต่ำกว�าเกียร� 7 เพราะจะทำให�สิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิง

. ต�องเลื่อนคันเกียร�ไปด�านเดียวกันสองครั้ง จึงจะ
สามารถเลื่อนไปยังช�วงที่ต�องการได� อย�างไรก็
ตาม ถ�าเลื่อนคันเกียร�อย�างเร็วในคร้ังแรก อาจ
จะไม�สามารถเลื่อนคันเกียร�ในครั้งที่สองได�อย�าง
ถูกต�อง

. ในโหมดการเปลี่ยนเกียร�ธรรมดา เกียร�อาจจะ
ไม�เล่ือนไปยังช�วงท่ีเลือก หรืออาจเลื่อนไปยัง
ช�วง อ่ืน โดย อัตโนมัติ ระบบนี้ จะช�วย รักษา
สมรรถนะในการขับขี่ และลดโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายกับรถยนต�หรือสูญเสียการ

ควบคุมรถ
. เมื่อเกียร�ไม�เลื่อนไปยังช�วงที่เลือก ไฟเตือน

ตำแหน�งเกียร�อัตโนมัติ (AT) (บนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�) จะกะพริบและมี เสียง
เตือน

. ในโหมดการเปล่ียนเกียร�ธรรมดา เกียร�จะ
เลื่อนไปยังเกียร� 1 โดยอัตโนมัติก�อนรถหยุด
เมื่อเร�งเครื่องยนต�อีกครั้ง จำเป�นต�องเล่ือน
เกียร�ไปยังช�วงความเร็วที่ต�องการ

การเหยียบคันเร�งจนสุดเพื่อเปลี่ยนเกียร�ต่ำ - ใน
ตำแหน�งเกียร� D (ขับขี่) -

PD23A1-DFCA6910-8FE6-42C8-9E08-0547E2580CC0

สำหรับการเร�งแซงหรือขึ้นเขา ให�เหยียบคันเร�งจนสุด
ระบบเกียร�จะเปลี่ยนไปใช�เกียร�ต่ำลง ตามความเร็วใน
ขณะนั้น

การปลดล็อกเกียร�
PD23A1-D542B7A3-4228-4AFB-B367-04BEFAD75B94

JVS1175X

ถ�าแบตเตอรี่ไฟหมด คันเกียร�อาจจะเลื่อนออกจาก
ตำแหน�ง “P” (จอด) ไม�ได�แม�ว�าจะเหยียบแป�นเบรก
ในการปลดล็อกคันเกียร� ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้:
1. ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF”

หรือ “LOCK”
2. ใช�งานเบรกจอด
3. ถอดแผงป�ดปลดล็อกคันเกียร� โดยใช�เคร่ือง

มือที่เหมาะสมและกดปุ�มปลดล็อกคันเกียร�ลงโดยใช�
เครื่องมือที่เหมาะสม

4. กดปุ�มที่คันเกียร� และเล่ือนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง
“N” (ว�าง) ขณะที่กดปุ�มปลดล็อกคันเกียร�ค�างไว�

ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON” เพื่อ
ปลดล็อกวงพวงมาลัย
ขณะนี้จะสามารถเข็นรถไปยังตำแหน�งที่ต�องการได�
ถ�ายังไม�สามารถเลื่อนคันเกียร�ออกจากตำแหน�ง “P”
(จอด) ได� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบเกียร�
AT ที่ศูนย�บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

ระบบสํารอง (Fail-safe)
PD23A1-CE544870-295F-4C51-AD1F-3CB783F5DA1D

เมื่อระบบสำรอง (Fail-safe) ทำงาน ระบบเกียร� AT
จะถูกล็อกให�อยู�ในเกียร�เดินตำหนึ่งใดตำแหน�งหนึ่งตาม
สภาวะ
ถ�ามีการใช�งานรถหนักมากผิดปกติ เช�น ล�อหมุน
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ฟรีมากเกิน ไปหรือเบรกรุนแรงอย�างต�อเนื่อง
ระบบสำรอง (Fail-safe) อาจจะทำงาน แม�ว�า
วงจรไฟฟ�าท้ังหมดจะทำงานเป�นปกติก็ตาม ใน
กรณีน้ี ให�สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ท่ีตำแหน�ง
OFF แล�วรอเป�นเวลา 3 วินาที จากน้ันให�สวิตช�
สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู� ท่ีตำแหน�ง “ON” รถจะ
กลับสู�สภาวะการทำงานปกติ หากพบว�ารถยังไม�
กลับคืนสู�สภาวะการทำงานปกติ ให�นำรถไปยัง
ศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบเกียร�และทำ
การซ�อมแซมถ�าจำเป�น

PD23A1-93BF1A9C-7115-4482-82D3-DF5ECF6F7F1D

คำเตือน:
. ในขณะที่เครื่องยนต�ทำงานอย�าพยายามทำให�

สองล�อสูงขึ้นจากพื้น และเปลี่ยนเกียร�ไปยัง
ตำแหน�งขับใด ๆ หรือตำแหน�งถอยหลัง การ
ทำเช�นนั้นอาจส�งผลให�ระบบส�งกำลังเสียหาย
หรือรถเคลื่อนที่ฉับพลัน ซึ่งอาจสร�างความ
เสียหายรุนแรงกับรถยนต�หรือทำให�ได�รับ
บาดเจ็บ

. อย�าพยายามทดสอบรถยนต�ที่ ติด ต้ังระบบ
4WD บนไดนาโมมิเตอร� 2 ล�อ หรืออุปกรณ�
ที่ใกล�เคียงกัน ถึงแม�อีกสองล�อจะยกสูงจาก
พื้นก็ตาม ให�แน�ใจว�าได�แจ�งให�ผู�รับผิดชอบ
การทดสอบทราบว�า รถยนต� ติด ตั้ง ระบบ
4WD ก�อนจะนำขึ้นทดสอบบนไดนาโมมิเตอร�
การใช�อุปกรณ�ทดสอบผิดอาจส�งผลให�ระบบ
ส�งกำลังเสียหายหรือรถเคล่ือนที่ฉับพลัน ซึ่ง
อาจสร�างความเสียหายรุนแรงกับรถยนต�
หรือทำให�บาดเจ็บได�

ข�อควรระวัง:
. อย�าขับรถในตำแหน�ง 4H หรือ 4LO บนพื้น

ถนนแห�งและแข็ง การขับขี่บนผิวถนนที่แห�ง
และแข็งในตำแหน�ง 4H หรือ 4LO อาจทำให�
เกิดเสียงที่ ไม�จำเป�น ยางสึกหรอ และเพ่ิม

อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

หากไฟเตือนขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) สว�างข้ึน
เมื่อขับรถบนถนนที่แห�งและแข็ง:
— ในตำแหน�ง 4H เลื่อนสวิตช�โหมด 4WD

ไปที่ 2WD
— ในตำแหน�ง 4LO หยุดรถและเลื่อนเกียร�

ไปท่ีตำแหน�ง “N” (ว�าง) พร�อมเหยียบ
เบรก และเลื่อนสวิตช�โหมด 4WD ไปที่
2WD

หากไฟเตือน 4WD ยังคงสว�างอยู�หลังจาก
ปฏิบัติตามด�านบนแล�ว ให�นำรถไปตรวจสอบที่
ศูนย�บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

. เสื้อทรานสเฟอร�อาจเสียหายถ�าขับรถต�อไป
เมื่อไฟเตือน 4WD กะพริบ

โปรดดูที่ “ข�อควรระวังเม่ือขับข่ีบนถนนลาดยางและ
ทางวิบาก” (หน�า 5-9) สำหรับข�อควรระวังอื่น ๆ

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-19

ขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/



(230,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

5-20 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ระบบขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) เมื่อต�องการ
ใช�งาน

PD23A1-E90D06BA-41D8-4D17-BC10-1F6A3B15AB30

ระบบขับเคลื่อน ส่ีล�อ (4WD) เมื่อต�องการใช�งาน
ประกอบด�วยโหมดการขับ 3 โหมด: 2WD 4H และ
4LO สามารถเลือกโหมดการขับที่ต�องการได�ด�วย
สวิตช�โหมด 4WD ตามสภาวะการขับขี่

JVS1252X
สวิตช�โหมด 4WD (แบบ A)

JVS0445X
สวิตช�โหมด 4WD (แบบ B)

JVS0447X
ไฟแสดงโหมด 4WD

Condition: 'Except for China'/



(231,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

สวิตช�โหมด 4WD ล�อที่ขับเคลื่อน
ไฟแสดง

สภาพการใช�งาน
การทำงานของสวิตช�โหมด 4WD

(โปรดดูที่ “การทำงานด�วยระบบสวิตช�โหมด 4WD” (หน�า 5-23))โหมด 4WD 4LO

2WD ล�อหลัง - สำหรับการขับขี่บนพื้นถนนราบและ
แห�ง

สามารถเปลี่ยนโหมดการขับระหว�าง 2WD และ 4H ได�ระหว�างการขับขี่
ไฟแสดงจะเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนโหมดการขับ
การเปลี่ยนระหว�างโหมด 2WD และ 4H ควรเปลี่ยนเฉพาะเมื่อความเร็วต่ำกว�า
100 กม./ชม. (60 ไมล�/ชม.)4H

สี่ล�อ -
ในการขับขี่บนถนนที่ขรุขระ มี
กรวดทราย หรือหิมะปกคลุม

ว�าง กะพริบ ไฟแสดง 4LO จะกะพริบเมื่อ
เปลี่ยนระหว�าง 4H และ 4LO

การเปลี่ยนระหว�างโหมดการขับ 4H และ 4LO:
. จอดรถ เหยียบแป�นเบรก และเลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง N (ว�าง)
. กดและบิดสวิตช�โหมด 4WD สวิตช�โหมด 4WD จะไม�เปลี่ยนระหว�าง 4H

และ 4LO ถ�าเกียร�ไม�อยู�ในตำแหน�ง N (ว�าง) หรือรถกำลังเคลื่อนที่
. รอจนกว�าไฟแสดง 4LO หยุดกะพริบและสว�างค�างหรือดับลง ก�อน

เปลี่ยนไปใช�เกียร�
4LO

สี่ล�อ สว�างค�าง*

สำหรับการใช�งานเมื่อจำเป�นต�องใช�
กำลังสูงสุดและการเกาะถนนดีเมื่อ
ขับขี่ด�วยความเร็วต่ำ (เช�นบนทาง
ลาดชัด หรือถนนหินขรุขระ มี
กรวดทราย โคลน)

*: เมื่อ 4LO ถูกเลือก ระบบ VDC จะไม�ทำงานและไฟแสดง OFF ระบบ VDC จะสว�างขึ้น โปรดดูที่ “ไฟแสดง OFF ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)” (หน�า
2-19)

คำเตือน:
ถ�าไฟแสดงโหมด 4WD อยู�ที่ “OFF” หรือไฟ
เตือน ATP อยู�ท่ี “ON” จะแสดงว�าตำแหน�ง P
(จอด) ของเกียร�อัตโนมัติจะไม�ทำงาน และอาจส�ง
ผลให�รถเคลื่อนที่โดยไม�คาดคิด ส�งผลให�เกิดการ
บาดเจ็บหรือทรัพย�สินเสียหายได� ควรใช�งานเบรก
จอดเสมอ

ข�อควรระวัง:
เพื่อป�องกันรถยนต�เสียหาย:
. ห�ามใช�งานสวิตช�โหมด 4WD เมื่อเข�าโค�ง

ถอยหลัง หรือล�อหลังหมุนฟรี รถต�องเคลื่อน
ตรงไปข�างหน�า

. ห�ามเลื่อนคันเกียร� เมื่อไฟแสดง 4LO กะพริบ
ไม�เช�นนั้น เกียร�อาจติดและทำให�ระบบส�งกำลัง
เสียหายได�

. ถ�าไฟเตือน 4WD สว�าง ให�ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต�อไปนี้:

1. ดับเครื่องยนต�
2. สตาร�ทเครื่องยนต�
3. ตรวจสอบว�าไฟเตือน 4WD สว�างอยู�
ถ�าไฟเตือน 4WD ยังคงสว�างอยู�หลังจากปฏิบัติ
ตามขั้นตอนด�านบนแล�ว ให�นำระบบไปตรวจสอบ
และเข�ารับบริการจากศูนย�บริการนิสสันทันที

สวิตช�โหมดเสื้อทรานสเฟอร� 4WD ใช�สำหรับเลือก
ใช�งานระบบการขับเคลื่อนสองล�อ (2WD) หรือขับ

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-21

Condition: 'Except for China'/



(232,1)
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5-22 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

เคลื่อนสี่ล�อ (4WD) โดยขึ้นอยู�กับสภาวะการขับขี่ ใช�
สวิตช�โหมด 4WD เพ่ือเลือกโหมดการขับขี่ (2WD
4H หรือ 4LO)
เพื่อเปลี่ยนเข�าสู�หรือเปลี่ยนออกจากโหมด 4LO:
1. รถยนต�ต�องจอดนิ่ง
2. เหยียบแป�นเบรก และเลื่อนคันเกียร�ไปที่ N (ว�าง)
3. กดและใช�สวิตช� 4WD เพื่อเปลี่ยนเข�าสู�หรือเปลี่ยน

ออกจาก 4LO

คำเตือน:
. เมื่อ จอดรถ ให� ใช� งาน เบรกจอดก�อน ดับ

เครื่องยนต� และตรวจสอบให�แน�ใจว�าไฟแสดง
โหมด 4WD สว�างและไฟเตือน ATP ดับลง
มิฉะนั้น รถอาจเคลื่อนที่โดยไม�คาดคิดแม�ว�า
เกียร�อัตโนมัติจะอยู�ในตำแหน�ง P (จอด)

. ไฟแสดง 4LO ต�องหยุดกะพริบและสว�างต�อ
ไปหรือดับลงก�อนเปล่ียนไปใช�เกียร� รถอาจ
เคลื่อนที่โดยไม�คาดคิด ถ�าเปลี่ยนคันเกียร�จาก
ตำแหน�ง N (ว�าง) ไปที่เกียร�อื่น ๆ ระหว�าง
ที่ไฟแสดง 4LO กะพริบ

ข�อควรระวัง:
. ห�ามเปล่ียนสวิตช�โหมด 4WD ระหว�าง 4LO

และ 4H ขณะขับขี่

. โหมดการขับขี่ 4H มีกำลังและการเกาะถนน
มากกว�า หลีกเลี่ยงการขับขี่ด�วยความเร็วสูง
เกินไป เนื่องจากจะเพิ่มอัตราการสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิงและอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงสูง
ขึ้น และอาจทำความเสียหายให�กับ ช้ินส�วน
ของ ระบบส�ง กำลัง ไม� แนะนำ ให� ขับ ด�วย
ความเร็วสูงกว�า 100 กม./ชม. (60 ไมล�/
ชม.) ด�วย 4H

. โหมดการขับขี่ 4LO มีกำลังและการเกาะถนน
สูงสุด หลีกเลี่ยงการเร�งความเร็วรถยนต�
มากเกินไป ความเร็วรถสูงสุดโดยประมาณอยู�
ที่ 50 กม./ชม. (30 ไมล�/ชม.)

. สวิตช�โหมด 4WD สามารถเปลี่ยนระหว�าง
2WD และ 4H ในขณะขับตรงไปข�างหน�า
อย�าเปล่ียนสวิตช�โหมด 4WD ระหว�างเลี้ยว
หรือถอยหลัง

. อย�าเปลี่ยนสวิตช�โหมด 4WD ระหว�าง 2WD
และ 4H ขณะขับลงเขาที่ลาดชันมาก ๆ
ใช�งานเบรกและเกียร�ต่ำเพื่อทำการเบรก

. อย�าเปลี่ยนสวิตช�โหมด 4WD ระหว�าง 2WD
และ 4H ขณะที่ล�อหลังหมุนฟรี

. อย�าขับรถด�วยโหมด 4H หรือ 4LO บนพ้ืน
ถนนแห�งและแข็ง อาจทำให�เกิดเสียงและการ
สึกหรอของยาง นิสสันแนะนำ ให� ขับด�วย

2WD ภายใต�สภาวะเหล�านี้
. ไม� สามารถเปล่ียนเสื้อทรานสเฟอร� 4WD

ระหว�าง 4H และ 4LO ขณะ ท่ี อ ุณหภูมิ
อากาศภายนอกต่ำเม่ือเคร่ืองยนต�เย็น การ
ทำเช�นนั้นอาจทำให�ไฟแสดง 4LO กะพริบ รอ
จนกว�าอุณหภูมิเส้ือทรานสเฟอร� 4WD สูง
ขึ้นถึงอุณหภูมิทำงานผิดปกติ (หลังขับมา
ระยะหนึ่ง) ก�อนใช�งานสวิตช�โหมด 4WD เพื่อ
เปลี่ยนระหว�าง 4H และ 4LO

เมื่อขับขี่บนถนนขรุขระ
PD23A1-BA867A25-E388-4139-85A2-B6778A15CB2F

. ให�ตั้งสวิตช�โหมด 4WD อยู�ที่ 4H หรือ 4LO

. ขับรถอย�างระมัดระวังตามสภาพพื้นถนน

ถ�ารถติดหล�ม
PD23A1-645DF063-2BC8-4CC4-847C-31E61CC5A750

. สอดหินหรือบล็อกไม�เข�าไปใต�ยางเพื่อนำรถออก
จากหล�ม

. ให�ตั้งสวิตช�โหมด 4WD อยู�ที่ 4H หรือ 4LO

. ใช�ระบบล็อกเฟ�องท�ายแบบไฟฟ�า (ถ�ามี ติดตั้ง)
เป�ดใช�งานสวิตช�ในขณะที่รถยนต�จอดอยู�กับที่ และ
เร�งเครื่องเพื่อนำรถขึ้นจากหล�ม

. ถ�าการนำรถข้ึนจากหล�มทำได�ยาก ให�ขับรถเดิน
หน�าและถอยหลังเพื่อเพ่ิมแรงเหว่ียง หากรถติด
อยู�ในโคลนลึกการโซ�พันล�ออาจให�ผลที่ดีกว�า

Condition: 'Except for China'/



(233,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

ข�อควรระวัง:
. อย�าหมุนล�อมากเกินไป ล�อจะติดลงไปในโคลน

ลึกและนำรถขึ้นจากโคลนได�ยาก
. หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเกียร�ขณะท่ีเครื่องยนต�

ทำงานด�วยความเร็วสูง เนื่องจากอาจทำให�
เครื่องยนต�ทำงานผิดปกติ

การทำงานด�วยระบบสวิตช�โหมด 4WD
PD23A1-520BF100-A44E-44AC-B57F-91A162E58E30

JVS1252X
แบบ A

JVS0445X
แบบ B

. ให� สวิตช� โหมด 4WD อยู� ที่ 2WD 4H หรือ
4LO ขึ้นอยู�กับสภาพการขับขี่

. รถอาจเคลื่อนเล็กน�อยถ�าใช�งานสวิตช�โหมด 4WD
ขณะเล้ียว เร�ง หรือลดความเร็ว หรือถ�าสวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “OFF” ขณะที่
สวิตช� โหมด 4WD อยู�ที่ 4H หรือ 4LO ซ่ึง
ถือว�าเป�นปกติ

. เม่ือรถยนต�จอดหลังจากทำการเล้ียว อาจรู�สึก
ถึงการกระตุกเล็กน�อยหลังจากเลื่อนคันเกียร�ไปยัง
ตำแหน�ง “N” (ว�าง) หรือ “P” (จอด) สิ่งนี้
เกิดข้ึนเน่ืองจากคลัตช�ของชุดทรานสเฟอร� และ
ไม�ใช�การทำงานที่ผิดปกติ

ข�อควรระวัง:
. สวิตช�โหมด 4WD สามารถเปลี่ยนระหว�าง

2WD และ 4H ในขณะขับตรงไปข�างหน�า
อย�าเปล่ียนสวิตช�โหมด 4WD ระหว�างเลี้ยว

หรือถอยหลัง
. อย�าใช�งานสวิตช�โหมด 4WD ระหว�างขับลง

เขา ท่ีลาดชันมาก ๆ ให� ใช� แรงหน�วงจาก
เครื่องยนต�โดยการใช�เกียร�ต่ำแทน

. อย�าเปลี่ยนสวิตช�โหมด 4WD ขณะท่ีล�อหลัง
หมุนฟรี

. ก�อนเปล่ียนสวิตช�โหมด 4WD เป�น 4H จาก
2WD ให�แน�ใจว�าความเร็วต่ำกว�า 100 กม./
ชม. (60 ไมล�/ ชม.) ไม�เช�นนั้นอาจสร�าง
ความเสียหายให�กับระบบ 4WD

. ห�ามเปล่ียนสวิตช�โหมด 4WD ระหว�าง 4LO
และ 4H ขณะขับขี่

ไฟแสดงโหมด 4WD
PD23A1-80CA9BD9-C099-4DDB-A298-95998425794D

JVS0447X

ไฟแสดงโหมด 4WD จะแสดงขึ้นบนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-23

Condition: 'Except for China'/
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5-24 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ระหว�างที่เครื่องยนต�ทำงาน ไฟแสดงโหมด 4WD จะ
สว�างในตำแหน�งที่เลือกด�วยสวิตช�โหมด 4WD
. ไฟแสดง โหมด 4WD อาจกะพริบ ในขณะ

เปลี่ยนจากโหมดการขับขี่หนึ่งไปยังโหมดอื่น ๆ
เมื่อการเปลี่ยนเสร็จสิ้น ไฟแสดงโหมด 4WD
จะสว�าง ถ�าไฟไม�สว�างทันที ตรวจสอบให�
แน�ใจว�าพื้นที่รอบ ๆ รถปลอดภัยและขับตรง
ไปข�างหน�า เร�งความเร็วหรือลดความเร็ว
หรือขับรถถอยหลัง จากนั้นเลื่อนสวิตช�โหมด
4WD

. เมื่อไฟแสดงโหมด 4WD กะพริบถึงแม�ว�าจะมี
การเปลี่ยนสวิตช�โหมดจาก 2WD เป�น 4WD
หรือ 4H ไปท่ี 4LO แล�วก็ตาม ให�เล่ือนรถ
และเหยียบแป�นเบรก แล�วเลื่อนคันเกียร�ไปที่
ตำแหน�ง “N” (ว�าง) ถ�า ไฟ แสดง โหมด
4WD ยังคงกะพริบอยู�หลังจากปฏิบัติการ
ทำงานไปแล�ว ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนอีกครั้ง

. ถ�าไฟเตือน 4WD สว�างขึ้น หรือไฟเตือนระบบขับ
เคลื่อน 4 ล�อทำงานผิดปกติปรากฏขึ้น ไฟแสดง
โหมด 4WD จะดับ

ไฟเตือน 4WD
PD23A1-756BD005-A93B-49B9-968A-C3FB16BBA51A

ไฟเตือน
PD23A1-662D7D70-077C-4129-9623-D9A52BBB3DC4

ไฟเตือน สว�างหรือกะพริบเมื่อ:

สว�าง
เกิดความผิดปกติใน

ระบบ 4WD

กะพริบ
มีความแตกต�างในการ

หมุนของล�อมาก

ไฟเตือนขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) ติดตั้งอยู�บนมาตรวัด
ไฟ เ ตือน 4WD จะ สว�าง ข้ึน เมื่ อ สวิตช� สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” และจะดับลงในเวลาไม�
นานหลังจากสตาร�ทเครื่องยนต�
ถ�าระบบ 4WD ทำงานผิดปกติ เม่ือสวิตช�สตาร�ท
เคร่ืองยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON” ไฟเตือน 4WD จะ
สว�างค�างอยู�หรือกะพริบ
ถ�าไฟเตือน 4WD สว�าง ไฟแสดงโหมด 4WD จะดับ
ขนาดที่แตกต�างกันมากระหว�างเส�นผ�านศูนย�กลางล�อ
หน�าและล�อหลังจะทำให�ไฟเตือน 4WD กะพริบ เปลี่ยน
สวิตช�โหมด 4WD เป�น 2WD และอย�าขับเร็วเกินไป

ข�อควรระวัง:
. หากไฟเตือน 4WD สว�างหรือกะพริบระหว�าง

การทำงานไปแล�วระยะหนึ่ง ควรนำรถไป
ตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด

. เมื่อไฟเตือน 4WD สว�างอยู� ไม�แนะนำให�ทำ
การเปลี่ยนระหว�าง 4H และ 4LO

. เม่ือไฟเตือน 4WD สว�างอยู� โหมด 2WD
อาจจะทำงาน แม�ว�าสวิตช�โหมด 4WD จะอยู�
ที่ 4H ก็ตาม ให�ใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษ
ในการขับขี่ ถ�าชิ้นส�วนที่เกี่ยวข�องกันทำงาน
ผิดปกติ โหมด 4WD จะไม�ทำงาน แม�ว�าจะ
เลื่อนสวิตช�โหมด 4WD ก็ตาม

. อย�าขับรถในตำแหน�ง 4H หรือ 4LO บนพื้น
ถนนแห�งและแข็ง การขับขี่บนผิวถนนที่แห�ง
และแข็งในตำแหน�ง 4H หรือ 4LO อาจทำให�
เกิดเสียงที่ ไม�จำเป�น ยางสึกหรอ และเพ่ิม
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

หากไฟเตือน 4WD สว�างขึ้นเมื่อขับรถบนถนน
ที่แห�งและแข็ง:
— ในตำแหน�ง 4H เลื่อนสวิตช�โหมด 4WD

ไปที่ 2WD
— ในตำแหน�ง 4LO หยุดรถและเลื่อนเกียร�

ไปท่ีตำแหน�ง “N” (ว�าง) พร�อมเหยียบ
เบรก และเลื่อนสวิตช�โหมด 4WD ไปที่
2WD

หากไฟเตือน 4WD ยังคงสว�างอยู�หลังจาก
ปฏิบัติตามด�านบนแล�ว ให�นำรถไปตรวจสอบที่
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ศูนย�บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด
. เสื้อทรานสเฟอร�อาจเสียหายถ�าขับรถต�อไป

เมื่อไฟเตือนกะพริบ

ไฟเตือน
PD23A1-CF438637-7BC7-4160-9CD8-3E6FD71C7607

WAF0887X

ถ�าระบบขับ เคล่ือน ส่ีล�อ (4WD) ทำงาน ผิดปกติ
ระหว�างเครื่องยนต�ทำงาน ข�อความเตือนจะปรากฏขึ้น
บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
ถ�าการเตือน “4WD system fault” (ระบบขับเคลื่อน
4 ล�อทำงานผิดปกติ) ปรากฏขึ้น อาจมีการทำงาน
ผิดปกติในระบบ 4WD ให�ทำการลดความเร็วและนำ
รถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสันโดยเร็ว
ที่สุด

ข�อควรระวัง:
. อย�าให�เครื่องยนต�ทำงานบนสายพานลูกกล้ิง

เมื่อยกล�อใด ๆ ขึ้น
. ถ�าการเตือน “4WD system fault” (ระบบ

ขับเคลื่อน 4 ล�อทำงานผิดปกติ) ปรากฏข้ึน
ขณะขับข่ี อาจมีการทำงานผิดปกติในระบบ
4WD ลดความเร็วและนำรถเข�ารับการ
ตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสันโดยเร็วที่สุด ให�
ใช�ความระมัดระวังเป�นพิเศษในการขับขี่

. ระบบส�งกำลังอาจเสียหายถ�ายังขับขี่รถต�อไป
เมื่อการเตือน “4WD system fault” (ระบบ
ขับเคลื่อน 4 ล�อทำงานผิดปกติ) ปรากฏขึ้น

ยางที่แนะนำสำหรับ 4WD
PD23A1-53677EED-C539-46EF-B15D-3F731FF9C130

ข�อควรระวัง:
. ควรใช�ยางที่มีขนาด ย่ีห�อ โครงสร�าง (ยาง

ธรรมดา ยางเสรมิเขม็ขดัรดัหน �ายาง หรอื 

ยางเรเดียล) และลายดอกยางเหมอืนกนัทัง้สี่ 

ล�อเสมอ การไม�ทําเช�นนั้น อาจทําให�มีความ 

แตกต �างของเส �นรอบวงระหว �างยางบนเพลา 

หน �าและเพลาหลงั ซึง่อาจส �งผลให �ยาง 

สกึหรอมากขึน้และทําให �เกยีร � เสือ้ 

ทรานสเฟอร และเฟ�องท�ายเสียหาย

. ควรใช�เฉพาะยางอะไหล�ที่กำหนดให�ใช�งานกับ
รุ�นขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) เท�านั้น

ถ�าพบการสึกหรอของยาง แนะนำให�เปลี่ยนยางทั้งส่ี
เส�นด�วยขนาด ยี่ห�อ โครงสร�าง และลายดอกยางที่
เหมือนกัน ควรตรวจสอบแรงดันลมยางและการต้ัง
ศูนย�ล�อ และการแก�ไข ให�ถ ูกต�องตามความจำ เป�น
กรุณาติดต�อผู�จำหน�ายนิสสัน

ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
PD23A1-C6EDC0B1-9B9D-4558-9FBE-864637E7FFF4

ถ�ามีการติดตั้งยางสำหรับวิ่งบนหิมะ ยางนั้นจะต�องมี
ขนาด ยี่ห�อ โครงสร�าง และลายดอกยาง เหมือนกัน
ทั้งสี่ล�อ

แรงดันลมยาง
PD23A1-72D85C38-1454-49AE-AE65-F055E9E0E475

ตรวจสอบแรงดันลมยางแต�ละล�อรวมถึงยางอะไหล�
เป�นระยะด�วยเกจวัดที่มีให�บริการตามป��มน้ำมันหรือศูนย�
บริการต�าง ๆ หากจำเป�น ให� ปรับ เป�น แรง ดันที่
กำหนด แรงดันลมยางจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายค�า
แรงดันลมยางที่ติดอยู�ที่เสาเก�งกลางด�านคนขับ

การสลับยาง
PD23A1-A16FB5B8-EDEE-4809-BB68-74D839B7C799

แนะนำให�สลับยางทุก ๆ 5,000 กม. (3,000 ไมล�)

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-25
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5-26 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

โซ�พันล�อ
PD23A1-C10F938D-2A8A-474D-9E49-8735DE333128

ติดตั้งโซ�พันล�อท่ีล�อหลังเท�านั้น ห�ามติดตั้งที่ล�อ
หน�า
อย�าขับรถที่ติดตั้งโซ�พันล�อบนถนนราบที่ไม�มีหิมะ การ
ขับรถที่ติดตั้งโซ�พันล�อในสภาวะดังกล�าวอาจส�งผลให�
เกิดความเสียหายกับกลไกต�าง ๆ ของรถเนื่องจาก
การเสียดทานที่มากเกินไป เมื่อขับรถบนถนนราบที่ไม�มี
ส่ิงกีดขวาง ให�แน�ใจว�าได�เปล่ียนมาขับด�วยโหมดขับ
เคลื่อนสองล�อ (2WD)

PD23A1-957BD169-2EF0-411B-8129-2E0F2D7E55BD

JVS0533X

การล็อกเฟ�องท�ายตัวหลังถูกออกแบบมาให�ส�งกำลัง
จากเครื่องยนต�ไปยังล�อด�านซ�ายและขวาโดยเท�ากัน
ถ�ารถติดอยู�ในทราย หิมะ โคลน ฯลฯ หรือล�อใดล�อ
หน่ึงลอยจากพ้ืนและเฟ�องท�ายตัวหลังไม�ล็อก กำลัง
จากเครื่องยนต�จะถูกส�งไปยังล�อหน่ึงทำให�หมุนฟรี
ทำให�แรงยึดเกาะของล�ออื่นไม�เพียงพอ การล็อกเฟ�อง
ท�าย ตัวหลังทำให�ล�อด�านซ�ายและขวาหมุน เป�นชุด
เดียวกันทำให�รถสามารถออกจากหล�มได�เอง
เพื่อล็อกเฟ�องท�ายตัวหลัง ให�ลดความเร็วรถลง
ต่ำกว�า 7 กม./ชม. (4ไมล�/ชม.) และเปลี่ยนสวิตช�
โหมด 4WD ไปที่ตำแหน�ง 4LO กดสวิตช�โหมดการ
ล็อกเฟ�องท�ายไปที่ตำแหน�ง “ON” ไฟแสดงการล็อก
เฟ�องท�าย “ ” จะกะพริบในมาตรวัดและสว�างค�าง
เมื่อการล็อกเฟ�องท�ายตัวหลังเสร็จสิ้น
หลังจากใช�การล็อกเฟ�องท�ายตัวหลัง หรือระหว�าง
การขับขี่ปกติ ให�กดสวิตช�โหมดการล็อกเฟ�องท�ายไปที่

ตำแหน�ง “OFF” ไฟแสดงการล็อกเฟ�องท�ายจะดับไป
หลังจากการล็อกเฟ�องท�ายถูกปลด
. อุปกรณ�การล็อกเฟ�องท�ายตัวหลังทำงาน

เฉพาะเมื่อเครื่องยนต�ทำงานเท�านั้น
. ในโหมด 4H อุปกรณ�การล็อกเฟ�องท�ายตัว

หลังจะไม�ทำงานเม่ือเปล่ียนสวิตช�โหมดการ
ล็อกเฟ�องท�ายไปที่ตำแหน�ง “ON” (ไฟแสดง
การล็อกเฟ�องท�ายจะกะพริบ)

คำเตือน:
. ใช�การล็อกเฟ�องท�ายตัวหลังเฉพาะในกรณี

ฉุกเฉิน เมื่อไม�สามารถออกจากหล�มแม�ใช�
ตำแหน�ง 4LO

. เมื่อการล็อกเฟ�องท�ายทำงาน การเลี้ยวรถจะ
ทำได�ยากและโดยเฉพาะอย�างยิ่งในความเร็ว
สูง ซึ่งเป�นอันตราย

. ในขณะที่การล็อกเฟ�องท�ายทำงาน ไฟเตือน
ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) และไฟ
แสดง OFF ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC) จะสว�าง ซ่ึงแสดงว�าฟ�งก�ชันป�องกัน
ล�อล็อกไม�ได�ทำงานเต็มที่

. ห�ามใช�งานการล็อกเฟ�องท�ายเม่ือกำลังเลี้ยว
รถหรือเมื่อล�อด�านใดด�านหนึ่งกำลังหมุน
มิฉะนั้น ชิ้นส�วนระบบส�งกำลังจะเสียหายได�

ระบบล็อกเฟ�องท�ายแบบไฟฟ�า (ถ�ามีติดตั้ง)
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. หลีกเลี่ยงการออกตัวอย�างรวดเร็วเมื่อการ
ล็อกเฟ�องท�ายทำงาน มิฉะน้ัน ชิ้นส�วนระบบ
ส�งกำลังจะเสียหายได�

ศึกษาข�อควรระวังข�างต�น มิฉะน้ัน อาจส�งผลให�
ไม�สามารถควบคุมการเลี้ยวอย�างปกติได�

GUID-334F9BD6-7163-4222-8602-9AF5AE4B148C

คำเตือน:
. ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) ถูก

ออกแบบมาเพื่อช�วยผู�ขับขี่รักษาเสถียรภาพ
ของรถยนต� แต�ไม�ได�ช�วยป�องกันอุบัติเหตุอัน
เกิดจากการหักเลี้ยวพวงมาลัยกะทันหันเมื่อ
ขับขี่ รถยนต�ด�วยความเร็วสูง หรือการใช�
เทคนิค การ ขับข่ี อย�าง ไม� ระมัดระวัง หรือ
อันตราย ควร ลด ความเร็ว รถยนต� และ
ระมัดระวัง เป�น พิเศษ เมื่อ ขับข่ี และ เข�า โค�ง
บริเวณพื้นถนนลื่น และต�องขับขี่ด�วย
ความระมัดระวังตลอดเวลา

. ห�ามดัดแปลงระบบรองรับน้ำหนักของรถยนต�
การใช�ชิ้นส�วนระบบรองรับน้ำหนัก เช�น
โช�คอัพ สตรัท สปริง เหล็กกันโคลง บู�ช และ
ล�อที่นิสสันไม�ได�แนะนำให�ใช�กับรถยนต� หรือ
ชิ้นส�วนเหล�านั้นเส่ือมสภาพอย�างมาก อาจ
ทำให�ระบบ VDC ทำงานไม�ถูกต�อง ซึ่งอาจ
ส�งผลเสียต�อการควบคุมรถยนต� และไฟเตือน
ระบบ VDC อาจจะสว�างขึ้น

. ถ�า ใช�ชิ้นส�วนเบรก เช�น ผ�า เบรก โรเตอร�
และคา ลิ เปอร�ที่ นิส สัน ไม� ได� แนะนำ ให� ใช� กับ
รถยนต�ของท�าน หรือช้ินส�วนเหล�าน้ันเสื่อม
สภาพอย�างมาก ระบบ VDC อาจทำงานไม�
ถูกต�อง และไฟเตือนระบบ VDC อาจ

สว�างขึ้น
. ถ�า ใช� ชิ้น ส�วน ท่ี เกี่ยวข�องกับระบบควบคุม

เครื่องยนต�ที่นิสสันไม�ได�แนะนำให�ใช�กับรถยนต�
ของท�าน หรือ ช้ินส�วนเหล�า น้ันเสื่อมสภาพ
อย�างมาก ไฟเตือนระบบ VDC อาจ
สว�างขึ้น

. เมื่อขับขี่บนถนนลาดเอียงมาก เช�น มุมเขาสูง
ระบบ VDC อาจทำงานไม�ถูกต�อง และไฟ
เตือนระบบ VDC อาจสว�างข้ึน ห�าม
ขับขี่บนสภาพถนนเหล�านี้

. เมื่อขับขี่บนพื้นถนนที่ไม�มั่นคง เช�น แท�นที่หมุน
ได� บนเรือข�ามฟาก ในลิฟท� หรือทางลาด ไฟ
เตือนระบบ VDC อาจสว�างขึ้น ซึ่งไม�ใช�
การทำงานผิดปกติ สตาร�ทเครื่องยนต�อีก
ครั้งหลังจากขับขี่บนพื้นถนนที่มั่นคง

. ถ�าใช�ล�อหรือยางรถที่นิสสันไม�ได�แนะนำให�ใช�กับ
รถยนต�ของท�าน ระบบ VDC อาจทำงานไม�
ถูกต�อง และไฟเตือนระบบ VDC อาจ
สว�างขึ้น

. ระบบ VDC ไม�สามารถใช�แทนยางสำหรับ
ฤดูหนาว หรือโซ�พันล�อท่ีใช�บนถนนท่ีปกคลุม
ด�วยหิมะได�

ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) ใช�เซ็นเซอร�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-27

ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) (ถ�ามี
ติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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5-28 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

หลายตัวในการควบคุมคำสั่งในการขับขี่จากผู�ขับขี่และ
การเคลื่อนที่ของรถยนต� ภายใต�สภาพการขับขี่บาง
อย�าง ระบบ VDC จะปฏิบัติฟ�งก�ชันดังต�อไปนี้
. ควบคุมแรงดันเบรกเพ่ือลดการลื่นไถลของล�อขับ

เคล่ือนด�านหนึ่ง พลังงานการขับเคล่ือนจึงส�งไป
ยังล�อขับเคลื่อนอีกด�านที่ไม�มีการลื่นไถลในแกนล�อ
เดียวกัน

. ควบคุมแรงดันเบรกและการส�งกำลังเคร่ืองยนต�
เพ่ือลดการลื่นไถลของล�อขับเคลื่อนตามความเร็ว
รถยนต� (ฟ�งก�ชันควบคุมการทรงตัว)

. ควบคุมแรงดันเบรกของแต�ละล�อและการส�งกำลัง
เครื่องยนต� เพื่อช�วยผู� ขับขี่ รักษาการควบคุม
รถยนต�ในสภาพดังต�อไปนี้:
— ดื้อโค�ง (รถยนต�มักจะไม�ขับเคล่ือนตามการ

หมุนของพวงมาลัย แม�ว�าจะเพิ่มกำลังในการ
หมุนพวงมาลัย)

— ท�ายป�ด (รถยนต�มักจะหมุนเน่ืองจากสภาพ
ถนนหรือสภาวะการขับขี่บางอย�าง)

ระบบ VDC สามารถช�วยผู� ขับขี่ รักษาการควบคุม
รถยนต� แต�ไม�สามารถป�องกันการสูญเสียการควบคุม
ได�ในทุก ๆ สถานการณ�
เม่ือระบบ VDC ทำงาน ไฟเตือนระบบ VDC
บนแผงหน�าป�ดจะกะพริบ โปรดสังเกตสิ่งต�อไปนี้:

. ถนนอาจลื่น หรือระบบได�รับคำสั่งช�วยเหลือใน
การหักเลี้ยวพวงมาลัย

. การส่ันของแป�นเบรก และได�ยินเสียงหรือการส่ัน
จากใต�ฝากระโปรงหน�า เป�นปกติของการทำงาน
ของระบบ VDC

. ปรับความเร็วและการขับข่ีให� เหมาะสมกับสภาพ
ถนน

ถ�าระบบทำงานผิดปกติ ไฟเตือนระบบ VDC
บนแผงหน�าป�ดจะสว�าง ข้ึน ระบบ VDC จะหยุด
ทำงานโดยอัตโนมัติ
ใช�สวิตช� OFF ระบบ VDC เพ่ือยกเลิกการใช�งาน
ระบบ VDC ไฟแสดง OFF ระบบ VDC สว�าง
ข้ึนเพ่ือแสดงว�าได�ป�ดระบบ VDC แล�ว เม่ือใช�งาน
สวิตช� OFF ระบบ VDC เพื่อป�ดการทำงานของระบบ
ระบบ VDC จะยังคงทำงานอยู�เพื่อป�องกันการลื่นไถล
ของล�อขับเคล่ือนด�านหน่ึง โดยการถ�ายพลังการขับ
เคลื่อนไปยังล�อขับเคลื่อนที่ไม�มีการลื่นไถล ถ�าสิ่งนี้
เกิดขึ้น ไฟเตือนระบบ VDC จะกะพริบ ฟ�งก�ชัน
ระบบ VDC อื่น ๆ ทั้งหมดจะหยุดทำงาน และไฟ
เตือนระบบ VDC จะไม�กะพริบ ระบบ VDC จะ
รีเซ็ตอัตโนมัติเพื่อเป�ดการทำงาน เม่ือสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF” และให�กลับไปยัง
ตำแหน�ง “ON”
เม่ือตำแหน�ง 4LO ของสวิตช� โหมดขับเคลื่อนส่ีล�อ

(4WD) ถูกเลือก ระบบ VDC จะไม�ทำงานและไฟ
แสดง OFF ระบบ VDC จะสว�างขึ้น (รุ�น 4WD)
โปรดดูที่ “ไฟเตือนระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ
(VDC)” (หน�า 2-16) และ “ไฟแสดง OFF ระบบ
ควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)” (หน�า 2-19)
คอมพิวเตอร�จะมีฟ�งก�ชันวินิจฉัยข�อบกพร�องอยู�ในตัว
ซ่ึงจะทดสอบระบบทุกคร้ังท่ีสตาร�ทเคร่ืองยนต�และขับ
รถไปข�างหน�า หรือถอยหลังด�วยความเร็วต่ำ เมื่อ
ระบบทำการทดสอบตัวเอง ท�านจะได�ยินเสียง “กึก”
และ/หรือรู�สึกถึงอาการส่ันที่แป�นเบรก ซ่ึงเป�นเร่ือง
ปกติ และไม�ใช�การแสดงการทำงานผิดปกติ

สวิตช� OFF ระบบควบคุมการทรงตัว
อัตโนมัติ (VDC)

GUID-8A53F696-0B6F-49E8-A149-B565106CD914

WAF0338X

ในสภาพการขับข่ีส�วนใหญ�ควรขับข่ีรถยนต�ในขณะที่
เป�ดใช�งานระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)

Condition: 'Except for China'/
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เม่ือรถยนต�ติดหล�มโคลนหรือหิมะ ระบบ VDC จะลด
แรงส�งกำลังเคร่ืองยนต�เพื่อลดแรงการหมุนของล�อ
ความเร็วรอบเครื่องยนต�จะลดลง ถึงแม�จะเหยียบคัน
เร�งจนสุด ถ�าจำเป�นต�องเร�งเครื่องยนต�ถึงขีดสุดเพื่อ
ออกจากหล�ม ให�ป�ดการทำงานระบบ VDC
ป�ดระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) โดยการ
กดสวิตช� OFF ระบบ VDC ไฟแสดง OFF ระบบ
VDC จะสว�าง
กดสวิตช� OFF ระบบ VDC อีกคร้ัง หรือสตาร�ท
เครื่องยนต�อีกครั้งเพื่อเป�ดระบบ

PD23A1-FC0AE4D0-852E-44C1-BC9F-4BB4C4E2556B

คำเตือน:
. ห�ามพ่ึงพาระบบควบคุมความเร็วขณะลงทาง

ลาดชันเพียงอย�างเดียวขณะขับรถลงเขาชัน
เพ่ือป�องกันไม�ให�รถยนต�ไหลลงจากทางลาด
ชันต�องขับรถอย�างระมัดระวังตลอดเวลาเมื่อมี
การใช�ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชันและลดความเร็วเครื่องยนต�ลงด�วยการ
เหยียบเบรกหากจำเป�น ใช�ความระมัดระวัง
เป�นพิเศษเมื่อขับรถบนทางท่ีเป�นน้ำแข็ง เต็ม
ไปด�วยโคลน หรือเขามีความชันมาก การไม�
สามารถควบคุมความเร็วรถได�จะส�งผลให�สูญ
เสียการควบคุมรถและอาจส�งผลทำให�เกิด
การบาดเจ็บร�ายแรงหรือเสียชีวิตได�

. ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันอาจ
ไม� สามารถควบคุมความเร็วรถบน เขา ใน
สภาวะบรรทุกน้ำหนักหรือในบางสภาพถนนได�
ผู�ขับข่ีต�องเตรียมพร�อมสำหรับการเหยียบ
แป�นเบรกเพื่อควบคุมความเร็วรถเสมอ
มิเช�นนั้นอาจส�งผลให�เกิดการชนหรือบาดเจ็บ
ร�ายแรงได�

เม่ือเป�ดใช�งานระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชันจะใช�งานเบรกโดยอัตโนมัติเพื่อควบคุมความเร็วเม่ือ
ขับลงเขาชันและลื่น หรือบนทางวิบาก โดยที่เบรกหรือ

คันเร�งไม�ทำงาน ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทาง
ลาดชันช�วยรักษาความเร็วของรถยนต�เมื่อต่ำกว�า 25
กม./ชม. (16 ไมล�/ชม.) บนทางลาดชัน ซ่ึงแค�เบรก
อย�างเดียวไม�สามารถควบคุมความเร็วในโหมด 4H
หรือ 4LO ได�
หมายเหตุ:

เมื่อระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
ทำงานติดต�อกันเป�นเวลานาน อุณหภูมิของ
อุปกรณ�ควบคุมการทำงานระบบควบคุมการ
ทรงตัวอัตโนมัติ (VDC) จะเพ่ิมสูงข้ึนและระบบ
ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันอาจไม�
สามารถใช� งาน ได� ชั่วคราว ซึ่ง ไฟแสดงระบบ
ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันจะ ดับลง
ทั้งนี้ ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันจะ
ทำงานอีกคร้ังโดยอัตโนมัติและไฟแสดงจะสว�าง
อีกครั้งเมื่ออุณหภูมิของอุปกรณ�ควบคุมระบบ
VDC ลดต่ำลง ถ�าไฟแสดงไม�สว�างขึ้น ให�ป�ดการ
ทำงานของระบบ

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-29

ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (ถ�ามี
ติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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5-30 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

สวิตช�ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชัน

PD23A1-54DF8960-118D-468A-AF1F-E88EC10ABDD8

JVS0402X

เม่ือจำเป�นต�องใช�งานเบรกบนถนนทางลงเขาลาดชัน
ให�เป�ดใช�งานระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
ด�วยการกดเป�ดสวิตช�ระบบควบคุมความเร็วขณะลง
ทางลาดชัน
เม่ือเป�ดใช�งานระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชัน ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
จะ สว�าง ข้ึน (โปรดดู ที่ “ ไฟ แสดงระบบ ควบคุม
ความเร็วขณะลงทางลาดชันทำงาน” (หน�า 2-17))
นอกจากน้ี ไฟเบรก/ไฟท�ายจะสว�างขึ้นมาขณะที่ระบบ
ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันใช�งานเบรกเพื่อ
ควบคุมความเร็วรถยนต�
ในการเป�ดใช�งานระบบควบคุมความเร็วขณะลงทาง
ลาดชัน ให�ปฏิบัติตามเงื่อนไขต�อไปนี้:

. เปลี่ยนเกียร�ให�เป�นเกียร�เดินหน�าหรือเกียร�ถอยหลัง

. เลื่อนสวิตช�โหมด 4WD ไปที่ตำแหน�ง 4H หรือ
4LO และขับรถที่ความเร็วต่ำกว�า 25 กม./ชม.
(16 ไมล�/ชม.)

. กดสวิตช�ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด
ชันไปที่ตำแหน�ง “ON”

ถ�าเหยียบคันเร�งหรือแป�นเบรกระหว�างที่ระบบควบคุม
ความเร็วขณะลงทางลาดชันทำงาน ระบบจะหยุดการ
ทำงานช่ัวคราว ทันทีที่ปล�อยคันเร�งหรือแป�นเบรก
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาด ชันจะ เริ่ม
ทำงานอีกคร้ัง ถ�าปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช�งานระบบ
ควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
เมื่อสวิตช�ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันอยู�
ที่ ON ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วขณะลงทาง
ลาดชันจะกะพริบ หากไม�เข�าเง่ือนไขการทำงานของ
ระบบ หรือเมื่อระบบหยุดทำงานด�วยเหตุผลใด ๆ ก็
ตาม
ในการป�ดระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
ให�กดสวิตช�ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน
ไปที่ตำแหน�ง “OFF”

GUID-C2DE6112-DBF9-41C4-A7C4-2661FA7C3E9B

คำเตือน:
. ไม�ควรพึ่งพาระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บน

ทางลาดชันเพ่ือป�องกันไม� ให�รถยนต�ไหลลง
จากทางลาดชันเพียงอย�างเดียว แต�ควรขับขี่
ด�วยความระมัดระวังและมีสติอยู�เสมอ เหยียบ
แป�นเบรกเมื่อหยุดรถบนเขาชัน และใช�
ความระมัดระวังเป�นพิเศษเมื่อหยุดรถบนถนน
บนเขาที่เป�นน้ำแข็งหรือโคลน หากไม�สามารถ
ป�องกันไม�ให�รถถอยหลังบนเขาอาจส�งผลให�
รถสูญเสียการควบคุม และส�งผลให�บาดเจ็บ
ร�ายแรงหรือเสียชีวิตได�

. ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชันไม�
ได�ถูกออกแบบมาเพ่ือช�วยยึดให�รถจอดนิ่งบน
ทางลาดชัน เหยียบแป�นเบรกเมื่อหยุดรถบน
เขาชัน ไม�เช�นน้ัน อาจส�งผลให�รถถอยหลัง
และส�งผลให�เกิดการชนหรือบาดเจ็บร�ายแรง
ได�

. ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชัน
อาจไม�สามารถป�องกันไม�ให�รถถอยหลังบนเขา
ในสภาวะบรรทุกน้ำหนักหรือในบางสภาพถนน
ได� เตรียมพร�อมเหยียบแป�นเบรกอยู� เสมอ
เพ่ือป�องกันไม�ให�รถถอยหลัง ไม�เช�นน้ัน อาจ
ส�งผลให�เกิดการชนหรือบาดเจ็บร�ายแรงได�

ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชัน
(ถ�ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชันช�วยเข�า
เบรกอัตโนมัติเพื่อป�องกันไม�ให�รถถอยหลังในขณะที่ผู�
ขับขี่ต�องปล�อยแป�นเบรกและเหยียบคันเร�ง เมื่อรถยนต�
หยุดบนทางลาดชัน
ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชันจะทำงาน
อัตโนมัติภายใต�สภาวะดังต�อไปนี้:
. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�งเดินหน�าหรือถอยหลัง
. รถจอดสนิทบนทางลาดชันโดยการใช�เบรก
เวลาที่ใช�ในการเข�าเบรกนานที่สุดคือ 2 วินาที ระบบ
ช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชันจะหยุดทำงาน
โดยสิ้นเชิงหลังผ�านไป 2 วินาที และรถยนต�จะเริ่ม
ถอยหลัง
ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บนทางลาดชันจะ ไม�
ทำงานเม่ือเกียร�เลื่อนไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) หรือ
“P” (จอด) หรือเมื่อรถวิ่งบนพื้นถนนเรียบและราบ
เม่ือไฟเตือนระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ (VDC)
สว�างขึ้นบนมาตรวัด ระบบช�วยการออกตัวขณะอยู�บน
ทางลาดชันจะไม�ทำงาน (โปรดดูที่ “ไฟเตือน ไฟแสดง
และเสียงเตือน” (หน�า 2-9))

GUID-6FD001AE-2D94-4829-A746-C35DDE420619

คำเตือน:
หากไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�ระบบ LDW อย�างถูกต�อง อาจทำให�ได�รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
. ระบบ LDW จะ ไม� บังคับ พวง มาลัย หรือ

ป�องกันการสูญเสียการควบคุม ผู�ขับขี่ยังคง
มีหน�าที่ ท่ีต�องขับข่ีอย�างระมัดระวัง ขับข่ีให�
ปลอดภัย ควบคุมรถให�อยู�ในช�องทางเดินรถ
และควบคุมรถได�อยู�ตลอดเวลา

ระบบ LDW จะทำงานเมื่อขับรถที่ความเร็วประมาณ
70 กม./ชม. (43 ไมล�/ชม.) หรือมากกว�า และเม่ือ
เส�นแบ�งช�องทางเดินรถบนถนนเห็นได�ชัดเท�านั้น

WAF0509X

ระบบ LDW จะตรวจสอบเส�นแบ�งช�องทางเดินรถบน
ช�องทางที่ขับขี่โดยใช�กล�อง ที่ติดตั้งอยู�บนกระจก
มองหลัง

ระบบ LDW จะเตือนผู�ขับขี่ด�วยไฟแสดงและเสียงเตือน
เม่ือรถเริ่ม เบ่ียงออกจากช�องทางเดินรถ สำหรับ
ข�อมูล เพ่ิม เติม โปรดดู ท่ี “การทำงานของระบบ
LDW” (หน�า 5-32)

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-31

ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช�องทาง (LDW)
(ถ�ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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5-32 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

WAF0525X

ตัวแสดง LDW (บนหน�าจอแสดงข�อมูล 
รถยนต�)
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

การทำงานของระบบ LDW
GUID-08BD4A68-132F-4B96-B58D-D5BE42C5A322

ระบบ LDW จะทำงานที่ความเร็วมากกว�า 70 กม./
ชม. (43 ไมล�/ชม.) และเห็นเส�นแบ�งช�องทางเดินรถ
ชัดเจน
ถ�ามีรถคันอ่ืนเข�าใกล�ทางด�านซ�ายหรือด�านขวาของ
ช�องทางเดินรถ ไฟแสดง LDW (สีส�ม) บนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�จะกะพริบและเสียงเตือนจะดัง

หมายเหตุ:

ระบบ LDW ไม�ได�รับการออกแบบให�เตือนเมื่อเป�ด
สัญญาณเปล่ียนช�องทางเดินรถและเปลี่ยนช�อง
ทางเดินรถตามทิศทางของสัญญาณ (ระบบ
LDW จะใช�งานได�อีกครั้งประมาณ 2 วินาที
หลังจากป�ดสัญญาณเปลี่ยนช�องทางเดินรถ)

Condition: 'Except for China'/
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วิธีการเป�ด/ป�ดระบบ LDW
GUID-5BC51585-2C5F-4EBC-83AA-758688AF43FB

WAF0526X

ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านซ�าย)
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อเป�ดหรือป�ดระบบ LDW
1. กดปุ�ม จนกระทั่ง “Settings” (การ

ตั้งค�า) ปรากฏบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ใช�
ปุ�ม เพื่อเลือก “Driver Assistance” (การ

ช�วยเหลือผู�ขับขี่) แล�วกดปุ�ม “OK”
2. เลือก “Lane” (ช�องทาง เดินรถ) และกดปุ�ม

“OK”
3. สำหรับการ เป�ดหรือป�ดระบบ LDW ให� ใช� ปุ�ม

เพื่อเลื่อนดูเมนู และใช�ปุ�ม “OK” เพื่อเลือก
หรือเปลี่ยนรายการ:

. เพื่อเป�ดระบบ LDW ให�ใช�ปุ�ม “OK” เพื่อทำ
เคร่ืองหมายใน “Warning (LDW)” (การ
เตือน (LDW))

หมายเหตุ:

เมื่อเป�ด/ป�ดระบบ ระบบจะเก็บการตั้งค�าป�จจุบันไว�
แม�ว�าจะสตาร�ทเครื่องยนต�อีกครั้งแล�วก็ตาม
ข�อจำกัดของระบบ LDW

GUID-6447032B-75AE-4F40-9CD6-5C20E186B9DA

คำเตือน:
รายการด�านล�างคือข�อจำกัดของระบบ LDW
หากไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�ระบบ LDW อย�างเหมาะสม อาจทำให�ได�รับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
. ระบบจะไม�ทำงานเมื่อความเร็วน�อยกว�า 70

กม./ชม. (43 ไมล�/ชม.) โดยประมาณ หรือ
เมื่อระบบไม�สามารถตรวจจับเส�นแบ�งช�องทาง
เดินรถได�

. เสียงที่ดังมากเกินไปจะรบกวนเสียงเตือน และ
อาจจะไม�ได�ยินเสียงเตือน

. ห�าม ใช� ระบบ LDW ภาย ใต� สภาวะต�อ ไป น้ี
เนื่องจากระบบอาจทำงานผิดปกติ:
— ในสภาพอากาศย่ำแย� (ฝน หมอก หิมะ

ฯลฯ)

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-33

Condition: 'Except for China'/
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5-34 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

— เมื่อขับขี่บนถนนลื่น เช�น บนน้ำแข็งหรือ
หิมะ

— เมื่อขับขี่บนถนนที่คดเคี้ยวหรือผิวถนนไม�
เสมอกัน

— เมื่อมีการป�ดช�องทางเดินรถเนื่องจากมี
การซ�อมแซมถนน

— เม่ือขับข่ีบนถนนหรือช�องทางเดินรถ
ชั่วคราว

— เมื่อขับข่ีบนถนนที่ช�องทางเดินรถแคบ
เกินไป

— เมือ่ขับขีด่ �วยสภาพยางไม�ปกต ิ(เช�น 

มาตรฐาน)
— เมื่อรถยนต�มีการติดตั้งชิ้นส�วนของเบรก

หรือระบบรองรับน้ำหนักซึ่ง ไม�ใช�ของ
ดั้งเดิมที่ติดตั้งจากโรงงาน

. ระบบอาจทำงานผิดปกติภายใต�สภาวะต�อไปนี้:
— บนถนนที่มีเส�นแบ�งช�องทางเดินรถขนาน

กันหลายเส�น หรือสี เส�นถนนจางหรือ
ตีเส�นไม�ชัด ตีเส�นแบ�งด�วยสีเหลือง เส�น
แบ�งช�องทางเดินรถไม�ใช�แบบมาตรฐาน
หรือเส�นแบ�งช�องทางเดินรถมีน้ำ ฝุ�น
หิมะ ฯลฯ บังเส�น

— บนถนนที่เส�นแบ�งช�องทางเดินรถไม�เชื่อม
ต�อกันแต�ยังตรวจจับได�อยู�

— บนถนนที่มีโค�งอันตราย
— บนถนนที่มีวัตถุโทนสีตัดกันอย�างมากเช�น

เงา หิมะ น้ำ ร�องแคบบนถนน ร�อง
ถนน หรือเส�นถนนที่ยังหลงเหลือจาก
การซ�อมแซมถนน (ระบบ LDW อาจ
ตรวจจับส่ิงเหล�าน้ีเป�นเส�นแบ�งช�องทาง
เดินรถ)

— บนถนนที่มีช�องทางเดินรถร�วมหรือช�อง
ทางเดินรถแยก

— เมื่อเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ไม�ขนานกับเส�น
แบ�งช�องทางเดินรถ

— เม่ือเข�าใกล�รถยนต�คันข�างหน�า ซึ่งจะ
กีดขวางระยะการตรวจจับช�องทาง
เดินรถของกล�อง

— เมื่อฝน หิมะ เศษฝุ�น หรือวัตถุใดเกาะ
กระจกบังลมหน�าบริเวณกล�อง

— เมื่อไฟหน�าไม�สว�างชัดเนื่องจากมีเศษฝุ�น
เกาะอยู� บนเลนส�หรือมีการปรับระดับ
อย�างไม�ถูกต�อง

— เมื่อมีไฟสว�างจ�าส�องตรงเข�าตัวกล�อง
(เช�น แสงส�องตรงเข�าด�านหน�าของตัว
รถตอนพระอาทิตย�ขึ้นหรือพระอาทิตย�

ตก)
— เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของความสว�าง

อย�างกะทันหัน (เช�น เมื่อรถยนต�วิ่งเข�า
หรือออกจากอุโมงค� หรืออยู�ใต�สะพาน)

ระบบไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราว
GUID-12B4E7A2-13DE-4803-8776-A5289DF83531

WAF0527X

เมื่อจอดรถกลางแดดภายใต�สภาวะอุณหภูมิสูง (มาก
กว�า 408C (1048F) โดยประมาณ) และสตาร�ท

Condition: 'Except for China'/

ยางสกึหรอ แรงดันลมยางตํา่ ติดตัง้ 

ยางอะไหล � โซ �พันล �อ ไม �ใช �ยาง
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เครื่องยนต� ระบบ LDW อาจหยุดการทำงานโดย
อัตโนมัติและข�อความต�อไปนี้จะปรากฏในหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�: “Not available: High cabin
temperature” (ระบบไม�ทำงานเนื่องจากห�องโดยสาร
มีความร�อนสูง)
เมื่ออุณหภูมิภายในลดลงแล�ว ระบบ LDW จะกลับมา
ทำงานโดยอัตโนมัติ
ระบบ LDW ไม�ได�รับการออกแบบมาให�เตือนภายใต�
สภาวะต�อไปนี้:
. เมื่อเป�ดสัญญาณเปลี่ยนช�องทางเดินรถและเปลี่ยน

ช�องทางเดินรถตามทิศทางของสัญญาณ (ระบบ
LDW จะใช�งานได�อีกครั้งประมาณ 2 วินาที
หลังจากป�ดสัญญาณเปลี่ยนช�องทางเดินรถ)

. ความเร็วรถยนต�ลดลงจนน�อยกว�าประมาณ 70
กม./ชม. (43 ไมล�/ชม.)

หลังจากสภาวะข�างบนหายไปแล�ว และเกิดสภาวะการ
ทำงานที่จำเป�นข้ึน ระบบ LDW จะกลับมาทำงานอีก
ครั้ง

ระบบทำงานผิดปกติ
GUID-42EC0F69-C03D-45FC-944A-1F4F376247F1

ถ�าระบบ LDW ทำงานผิดปกติ ระบบจะยกเลิกการ
ทำงาน อัตโนมัติ และ “System Malfunction”
(ระบบทำงานผิดปกติ) จะปรากฏบนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต� ถ�า “System Malfunction”
(ระบบทำงานผิดปกติ) ปรากฏบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต� ให� จอดรถข�างทางในที่ ปลอดภัย และดับ
เครื่องยนต� ให�สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ในตำแหน�ง
“OFF” และสตาร�ท เครื่องยนต� ใหม� ถ�า “System
Malfunction” (ระบบทำงานผิดปกติ) ยังคงปรากฏ
ในหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ให�นำรถเข�ารับการ
ตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสัน

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-0C25DD49-24B5-4037-8479-B99197A4C130

WAF0509X

ตัวกล�อง สำหรับระบบ LDW ติดตั้งอยู�ที่ด�านบน
ของกระจกมองหลัง

เพื่อให�ระบบ LDW มีการทำงานได�ปกติและป�องกัน
การทำงานผิดปกติ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต�อไปนี้:
. รักษากระจกบังลมหน�าให�สะอาดอยู�เสมอ
. ห�ามติดสติ๊กเกอร� (รวมถึงวัสดุโปร�งแสง) หรือ

ติดตั้งอุปกรณ�เสริมใกล�บริเวณชุดกล�อง
. ห�ามวางวัสดุสะท�อนแสง เช�น กระดาษขาวหรือ

กระจกบนแผงหน�าป�ด แสงสะท�อนจากดวง
อาทิตย�อาจมีผลเสียต�อความสามารถของชุด
กล�องในการตรวจจับเส�นแบ�งช�องทางเดินรถ

. ห�ามกระแทกหรือสร�างความเสียหายบริเวณ
รอบ ๆ ตัวกล�อง ห�ามสัมผัสเลนส�กล�องหรือ
ถอด สก ร ู ที่ ช ุด กล�อง ถ�า ตัว กล�อง เสีย หาย
เนื่องจากอุบัติเหตุควรนำรถเข�าศูนย�บริการนิสสัน

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-35

Condition: 'Except for China'/



(246,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]
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GUID-5C20A4D3-9933-44CA-957F-7AEDAAD86EE2

คำเตือน:
หากไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�ระบบ BSW อย�างถูกต�อง อาจส�งผลทำให�ได�
รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
. ระบบ BSW ไม�สามารถทดแทนข้ันตอนการ

ขับขี่ ท่ีถูกต�อง และไม� ได�ถูกออกแบบมาเพื่อ
ป�องกันการชนกับรถหรือวัตถุอื่น เมื่อเปลี่ยน
ช�องทางเดินรถต�องใช�กระจกมองข�างและ
กระจกมองหลัง เสมอ และมองในทิศทางที่
รถจะเคลื่อนที่ ไป เพื่อความปลอดภัยในการ
เปลี่ยน ช�องทาง เดินรถ อย�า พ่ึงพาระบบ
BSW เพียงอย�างเดียวเมื่อขับขี่

ระบบ BSW ช�วยเตือนผู�ขับข่ีถึงรถยนต�คันอื่นในช�อง
ทางเดินรถใกล�เคียงเมื่อทำการเปลี่ยนช�องทางเดินรถ

WAF0510X

ระบบ BSW จะใช� เซ็นเซอร� เรดาร� ที่ ติดตั้งใกล�

กันชนหลัง เพื่อตรวจจับรถยนต�คัน อ่ืน ในช�องทาง
เดินรถใกล�เคียง

SSD1030
พื้นที่ตรวจจับ

เซ็นเซอร�เรดาร�สามารถตรวจจับรถยนต�คันอ่ืนได�ท้ัง
สองด�านของรถท�านภายในระยะตรวจจับดังที่แสดงใน
ภาพ พื้นที่ตรวจจับมีพื้นที่ตั้งแต�กระจกมองข�างจนถึง
ประมาณ 3.0 ม. (10 ฟุต) หลังกันชนหลัง และ
ประมาณ 3.0 ม. (10 ฟุต) ที่ด�านข�าง

ระบบเตือนรถในมุมอับสายตา (BSW) (ถ�ามี
ติดตั้ง)
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WAF0531X

ไฟแสดงด�านข�าง
ตัว แสดง BSW (บน หน�า จอ แสดง ข�อม ูล
รถยนต�)

การทำงานของระบบ BSW
GUID-FDBDC447-C2FD-43F9-989C-EAD6F9922E55

ระบบ BSW จะทำงานที่ความเร็วมากกว�า 32 กม./
ชม. (20 ไมล�/ชม.) โดยประมาณ
ถ�าเซ็นเซอร�เรดาร�ตรวจพบรถยนต�คันอื่นในพื้นที่
ตรวจจับ ไฟแสดงด�านข�าง จะสว�างขึ้น
ถ�าเป�ดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะส�งเสียงเตือน (สอง
คร้ัง) และไฟแสดงด�านข�างจะกะพริบ ไฟแสดงด�าน

ข�างจะกะพริบอย�างต�อเนื่องจนกระท่ังรถยนต�ที่ถูก
ตรวจพบออกจากพื้นที่ตรวจจับ
ไฟแสดงด�านข�างจะสว�างขึ้นเป�นเวลาสองสามวินาที
เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง “ON”
ความสว�างของไฟแสดงด�านข�างจะปรับอัตโนมัติขึ้นอยู�
กับความสว�างภายนอก
ถ�ามีรถยนต�คันอ่ืนเข�ามาในพื้นที่ตรวจจับหลังผู� ขับข่ี
เป�ด สัญญาณไฟเลี้ยว จะมี แค� ไฟแสดงด�านข�างที่
กะพริบและจะไม�มี เสียงเตือน สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม
โปรดดูที่ “สถานการณ�การขับข่ีของ BSW” (หน�า
5-39)

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-37
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วิธีการเป�ด/ป�ดระบบ BSW
GUID-6D374779-5717-4985-9FD8-25D16181992A

WAF0526X

ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านซ�าย)
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อเป�ดหรือป�ดระบบ BSW
1. กดปุ�ม จนกระทั่ง “Settings” (การ

ตั้งค�า) ปรากฏบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ใช�
ปุ�ม เพื่อเลือก “Driver Assistance” (การ

ช�วยเหลือผู�ขับขี่) แล�วกดปุ�ม “OK”
2. เลือก “Blind Spot” (จุดอับสายตา) และกดปุ�ม

“OK”
3. เพื่อเป�ดหรือป�ดระบบ BSW ให�ใช�ปุ�ม เพื่อ

เลื่อนดูเมนู และใช�ปุ�ม “OK” เพื่อเลือกหรือเปลี่ยน
รายการ:

. เพื่อเป�ดระบบ BSW ให�ใช�ปุ�ม “OK” เพื่อทำ
เคร่ืองหมายใน “Warning (BSW)” (การ
เตือน (BSW))

หมายเหตุ:

เม่ือเป�ดการทำงาน/ป�ดการทำงานระบบ ระบบจะ
เ ก็บ การ ตั้ ง ค� า ป�จจ ุ บัน ไว� แม� ว� า จะ สตาร�ท
เครื่องยนต�ใหม�แล�วก็ตาม
ข�อจำกัดของระบบ BSW

GUID-DE50E1D7-E490-4952-B311-06149B4C37BF

คำเตือน:
รายการด�านล�างคือข�อจำกัดของระบบ BSW
การใช�งานรถยนต�โดยไม�เป�นไปตามข�อจำกัดของ
ระบบเหล�านี้อาจทำให�เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิตได�
. ระบบ BSW ไม�สามารถตรวจจับรถยนต�

คันอื่นได�ภายใต�สภาวะทั้งหมดนี้
. เซ็นเซอร�เรดาร�อาจไม�สามารถตรวจพบและ

เป�ดระบบ BSW เมื่อมีวัตถุบางอย�าง เช�น:
— คนเดินถนน จักรยาน สัตว�
— พาหนะเช�น จักรยานยนต� พาหนะที่มี

ความสูงไม�มาก หรือพาหนะที่สูงจากพื้น
ถนนมาก

— รถยนต�ที่วิ่งสวนมา
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— รถยนต�ที่ยังคงอยู�ในพื้นที่ตรวจจับ
หลังจากมีการเร�งความเร็วจากจุดหยุด
นิ่ง

— รถยนต� ที่ เข�า มา ใน ช�อง ทาง เดินรถ
เดียวกันจากช�องทางเดินรถใกล�เคียงที่มี
ความเร็วใกล�เคียงกัน

— รถยนต� ท่ี เข�ามาใกล�จากทางด�านหลัง
อย�างรวดเร็ว

— รถยนต�ที่ท�านขับแซงอย�างรวดเร็ว
— รถยนต�ที่ วิ่งผ�าน พ้ืนท่ีตรวจจับอย�าง

รวดเร็ว
— เมื่อขับแซงรถยนต�หลายคันต�อเน่ืองกัน

อาจไม�สามารถตรวจจับรถยนต�
หลังจากคันแรกได�ถ�ารถยนต�เหล�านั้นวิ่ง
ใกล�กัน

. พ้ืนที่ตรวจจับของเซ็นเซอร�เรดาร�ได�รับการ
ออกแบบ โดย ยึดตามความกว�างช�องทาง
เดินรถมาตรฐาน เมื่อขับขี่บนช�องทางเดินรถ
ที่กว�างกว�าปกติ เซ็นเซอร�เรดาร�อาจ
ตรวจจับรถยนต�ในช�องทางเดินรถใกล�เคียงไม�
พบ เมื่อขับขี่บนช�องทางเดินรถที่แคบกว�าปกติ
เซ็นเซอร�เรดาร�อาจตรวจจับรถยนต�ในช�อง
ทางเดินรถสองช�องถัดไป

. เซ็นเซอร�เรดาร�ได�รับออกการแบบให�ไม�
ตรวจจับวัตถุที่อยู�กับที่ อย�างไรก็ตามอาจ
ตรวจจับวัตถุ เช�น ราว ก้ัน กำแพง กอง
ใบไม� และรถยนต�ท่ีจอดอยู�ได�ในบางคร้ัง ซึ่ง
ถือเป�นสภาวะการทำงาน ปกติ

. สภาวะต�อ ไป น้ี อาจลดความสามารถของ
เซ็นเซอร�เรดาร�ในการตรวจจับรถยนต�คันอื่น
— สภาพอากาศย่ำแย�
— ละอองน้ำบนถนน
— น้ำแข็ง / น้ำค�างแข็ง/ ฝุ�น เกาะ ติด บน

รถยนต�
. ห�ามติดสติกเกอร� (รวมถึงวัสดุโปร�งแสง)

อุปกรณ�ติดรถต�าง ๆ หรือทำสีบริเวณใกล�กับ
เซ็นเซอร�เรดาร� สภาวะเหล�านี้อาจลดความ
สามารถของเซ็นเซอร�เรดาร�ในการตรวจจับ
รถยนต�คันอื่น

. เสียงท่ีดังมากเกินไป (เช�น เสียงจากระบบ
เครื่องเสียง การเป�ดกระจกรถยนต�) จะกลบ
เสียงเตือน และอาจทำให�ไม�ได�ยินเสียง

สถานการณ�การขับขี่ของ BSW
GUID-4EBF2CDD-40B1-471F-83FB-E184B7ACECD1

ไฟแสดงสว�าง

ไฟแสดงดับ

ไฟแสดงกะพริบ

รถยนต�คันอื่นเข�ามาใกล�จากทางด�านหลัง
GUID-C43731D2-4096-4F59-8C5C-B9DBA96BB43A

JVS0737X
ภาพ 1 - เข�ามาใกล�จากทางด�านหลัง

ภาพ 1: ไฟแสดงจะสว�างขึ้นถ�ามีรถยนต�ในช�องทาง
เดินรถใกล�เคียงเข�ามาในพื้นที่ตรวจจับจากทางด�าน
หลัง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-39
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JVS0738X
ภาพ 2 - เข�ามาใกล�จากทางด�านหลัง

ภาพ 2: ถ�าผู�ขับขี่เป�ดสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะส�ง
เสียงเตือน (สองครั้ง) และไฟแสดงด�านข�างจะกะพริบ
หมายเหตุ:
. เซ็นเซอร� เรดาร�อาจตรวจรถที่ เข�าใกล�จาก

ทางด�านหลังอย�างรวดเร็วไม�พบ
. ถ�าผู�ขับขี่เป�ดสัญญาณไฟเลี้ยวก�อนที่รถยนต�

คันอื่นจะเข�ามาในพื้นท่ีตรวจจับ ไฟแสดงด�าน
ข�างจะกะพริบแต�จะไม�มีเสียงเตือนเม่ือตรวจ
พบรถคันอื่น

การขับแซงรถคันอื่น
GUID-F9A9415C-FDB7-4D0F-A833-84B2CE617016

JVS0739X
ภาพ 3 - การขับแซงรถคันอื่น

ภาพ 3: ไฟแสดงด�านข�างจะสว�างขึ้นถ�าขับแซงรถ
คันอื่น และรถคันนั้นอยู� ในพื้นท่ีตรวจจับ เป�น เวลา
ประมาณ 2 วินาที

JVS0740X
ภาพ 4 - การขับแซงรถคันอื่น

ภาพ 4: ถ�าผู�ขับขี่เป�ดสัญญาณไฟเลี้ยวในขณะที่มีรถ
คันอื่นอยู�ในพื้นที่ตรวจจับ ระบบจะส�งเสียงเตือน (สอง
ครั้ง) และไฟแสดงด�านข�างจะกะพริบ

หมายเหตุ:
. เม่ือขับแซงรถยนต�หลายคันต�อเนื่องกัน อาจ

ไม�สามารถตรวจจับรถยนต�หลังจากคันแรกได�
ถ�ารถยนต�เหล�านั้นวิ่งใกล�กัน

. เซ็นเซอร�เรดาร�อาจตรวจไม�พบรถยนต�ที่ขับช�า
กว�าหากมีการขับแซงอย�างรวดเร็ว

. ถ�าผู�ขับขี่เป�ดสัญญาณไฟเลี้ยวก�อนรถยนต�
คันอื่นเข�ามาในพื้นที่ตรวจจับไฟแสดงด�านข�าง
จะกะพริบแต�จะไม�มีเสียงเตือนเมื่อตรวจพบรถ
คันอื่น

การเข�ามาจากทางด�านข�าง
GUID-7A5E9DB2-48E6-471C-8F7F-293BE02AB0D2

JVS0741X
ภาพ 5 - การเข�ามาจากทางด�านข�าง

ภาพ 5: ไฟแสดงจะสว�างขึ้นถ�ามีรถยนต�เข�ามาในพื้นที่
ตรวจจับจากด�านใดด�านหนึ่ง
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JVS0742X
ภาพ 6 - การเข�ามาจากทางด�านข�าง

ถ�าผู�ขับขี่เป�ดสัญญาณไฟเล้ียวในขณะที่มีรถคันอื่นอยู�
ในพื้นท่ีตรวจจับ ระบบจะส�งเสียงเตือน (สองคร้ัง)
และไฟแสดงด�านข�างจะกะพริบ
หมายเหตุ:
. ถ�าผู�ขับขี่เป�ดสัญญาณไฟเลี้ยวก�อนรถยนต�

คันอื่นเข�ามาในพ้ืนที่ตรวจจับ ไฟแสดงด�าน
ข�างจะกะพริบแต�จะไม�มีเสียงเตือนเม่ือตรวจ
พบรถคันอื่น

. เซ็นเซอร�เรดาร�อาจตรวจไม�พบรถยนต�ท่ีว่ิง
ด�วยความเร็วใกล�เคียงกับรถของท�านเมื่อรถ
คันดังกล�าวเข�ามาในพื้นที่ตรวจจับ

ระบบไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราว
GUID-392B2274-E261-4445-877A-B231EF011339

WAF0532X

เม่ือมีการตรวจพบการขัดขวางเรดาร� ระบบ BSW
จะป�ดโดยอัตโนมัติ เสียงเตือนจะดังและข�อความเตือน
“Not available: Side radar obstructed” (ระบบไม�
ทำงาน เนื่องจาก เซ็นเซอร� ข�างมี ส่ิงกีดขวาง) จะ
ปรากฏบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

ระบบจะไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราวจนกระทั่งสภาวะ
ดังกล�าวหายไป
เซ็นเซอร� เรดาร�อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก
เช�น น้ำที่สาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ�า หรือสภาวะ
รบกวน ยัง อาจ เกิด ข้ึน ได� จาก วัตถ ุ เช�น น้ำแข็ง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-41
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น้ำค�างแข็ง หรือฝุ�นที่กีดขวางเซ็นเซอร�เรดาร�
หมายเหตุ:

ถ�าระบบ BSW หยุดทำงาน ระบบ RCTA ก็จะ
หยุดการทำงานเช�นเดียวกัน
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
เมื่อสภาวะที่รบกวนการทำงานของเรดาร�ดังกล�าว
ข�างบนหายไปแล�ว ระบบจะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ
ถ�าข�อความ เตือน “Not available: Side radar
obstructed” (ระบบไม�ทำงานเนื่องจากเซ็นเซอร�ข�างมี
สิ่งกีดขวาง) ยังคงปรากฏขึ้น ให�นำรถเข�ารับการ
ตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน

ระบบทำงานผิดปกติ
GUID-CEC42801-CD02-4437-9BD7-66C237B215AF

เมื่อระบบ BSW ทำงานผิดปกติ ระบบจะป�ดโดย
อัตโนมัติและข�อความเตือน “System Malfunction”
(ระบบทำงานผิดปกติ) จะปรากฏในหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�
หมายเหตุ:

ถ�าระบบ BSW หยุดทำงาน ระบบ RCTA ก็จะ
หยุดการทำงานเช�นเดียวกัน
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
จอดรถ ในที่ ปลอดภัย ดับ เคร่ืองยนต� และสตาร�ท
เครื่องยนต�ใหม� หากการเตือนยังคงปรากฏข้ึน ให�นำ

รถเข�ารับการตรวจสอบโดยศูนย�บริการนิสสันเพื่อ
ตรวจสอบระบบ BSW

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-125D9BF0-D949-45FD-9355-A62CCDAC208C

WAF0510X

เซ็นเซอร�เรดาร�สองตัว สำหรับระบบ BSW
ติดตั้งอยู�ใกล�กันชนหลัง รักษาบริเวณใกล�กับเซ็นเซอร�
เรดาร�ให�สะอาดอยู�เสมอ
เซ็นเซอร� เรดาร�อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก
เช�น น้ำที่สาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ�า
หรือสภาวะรบกวนยังอาจเกิดขึ้นได�จากวัตถุเช�น
น้ำแข็ง น้ำค�างแข็ง หรือฝุ�นที่กีดขวางเซ็นเซอร�เรดาร�
ตรวจสอบและกำจัดวัตถุที่กีดขวางบริเวณเซ็นเซอร�
เรดาร�
ห�ามติดสต๊ิกเกอร� (รวมถึงวัสดุโปร�งแสง) อุปกรณ�
ติดรถต�าง ๆ หรือทำสีบริเวณใกล�กับเซ็นเซอร�เรดาร�

ห�ามกระแทกหรือสร�างความเสียหายบริเวณรอบ ๆ
เซ็นเซอร�เรดาร�
ให� นำรถ ไปศูนย�บริการนิส สันหากบริเวณรอบ ๆ
เซ็นเซอร�เรดาร�เสียหายเนื่องจากการชน
สำหรับหมายเลข ยืนยัน วิทยุ และ ข�อมูล โปรดดู ที่
“หมายเลขยืนยันวิทยุและข�อมูล” (หน�า 9-10)

Condition: 'Except for China'/



(253,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

GUID-8A341BC5-18A3-46E2-997B-4015B7158AA2

คำเตือน:
หากไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�ระบบ RCTA อย�างถูกต�อง อาจส�งผลทำให�ได�
รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
. ระบบ RCTA ไม�สามารถทดแทนข้ันตอนการ

ขับขี่ ท่ีถูกต�องและไม� ได�ถูกออกแบบมาเพื่อ
ป�องกันการชนกับรถหรือวัตถุอื่น เมื่อ
ถอยหลังออกจากพื้นที่จอดรถ ให�ใช�กระจก
มองข�างและกระจกมองหลัง และหันมองใน
ทิศทางที่รถจะเคล่ือนไปทุกคร้ัง อย�าพ่ึงพา
ระบบ RCTA เพียงอย�างเดียว

ระบบ RCTA จะช�วยเมื่อถอยหลังออกจากพื้นที่จอด
รถ ระบบได�ถูกออกแบบให�ตรวจจับรถยนต�คันอื่น ๆ
ที่เข�ามาใกล�จากด�านขวาหรือด�านซ�ายของรถยนต�เมื่อ
ขับรถถอยหลังโดยระบบจะเตือนเมื่อตรวจพบรถยนต�ที่
แล�นมาด�านหลัง

WAF0533X

ไฟแสดงด�านข�าง
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� การทำงานของระบบ RCTA

GUID-FBC96560-97F7-4D86-89AB-AD0EB620A51E

ระบบ RCTA สามารถช�วยเตือนผู�ขับขี่ถึงรถยนต�ที่เข�า
มาใกล�ในขณะที่ผู�ขับข่ีกำลังถอยรถออกจากพื้นท่ีจอด
รถ
เมื่อ เกียร� อย ู� ใน ตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง) และ
ความเร็วรถยนต�ต่ำกว�า 8 กม./ชม. (5 ไมล�/ชม.)
โดยประมาณ ระบบ RCTA จะทำงาน

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-43

ระบบตรวจจับวัตถุด�านหลังรถขณะถอย
(RCTA) (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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ถ�าเรดาร�ตรวจพบรถยนต�เข�ามาใกล�จากด�านใดด�าน
หนึ่ง ระบบจะส�งเสียงเตือน (หน่ึงครั้�ง) และไฟแสดง
ด�านข�างจะกะพริบในด�านที่รถยนต�กำลังเข�ามาใกล�

JVS0173X

WAF0510X

ระบบ RCTA ใช�เซ็นเซอร�เรดาร� ที่ติดตั้งทั้งสอง
ด�านใกล�กับกันชนหลังเพ่ือตรวจจับรถยนต�ที่กำลังเข�า
มาใกล�
เซ็นเซอร�เรดาร� สามารถตรวจจับรถยนต�ที่กำลัง
เข�ามาใกล�ได�ไกลถึง 20 ม. (66 ฟุต) โดยประมาณ

วิธีการเป�ด/ป�ดระบบ RCTA
GUID-825C12A9-1A4E-4C4E-A0C1-13354678EDB3

WAF0526X

ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านซ�าย)
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อเป�ดหรือป�ดระบบ RCTA
1. กดปุ�ม จนกระทั่ง “Settings” (การ

ตั้งค�า) ปรากฏบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ใช�
ปุ�ม เพื่อเลือก “Driver Assistance” (การ

ช�วยเหลือผู�ขับขี่) แล�วกดปุ�ม “OK”
2. ใช�ปุ�ม เพื่อเลือก “Cross Traffic Alert”

(ระบบเตือนขณะถอยจากช�องจอด) และกดปุ�ม
“OK” เพื่อเป�ดหรือป�ดระบบ RCTA

Condition: 'Except for China'/
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หมายเหตุ:

เม่ือเป�ดการทำงาน/ป�ดการทำงานระบบ ระบบจะ
เก็บการต้ังค�าไว�แม�ว�าจะสตาร�ทเคร่ืองยนต�อีก
ครั้งแล�วก็ตาม

JVS0479X

ข�อจำกัดของระบบ RCTA
GUID-BF7967DC-E494-4DEF-9B39-91987EF51F5A

คำเตือน:
รายการด�านล�างคือข�อจำกัดของระบบ RCTA
การใช�งานรถยนต�โดยไม�เป�นไปตามข�อจำกัดของ
ระบบเหล�านี้อาจทำให�เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิตได�
. ตรวจสอบบริเวณรอบ ๆ และมองด�านหลัง

ก�อนถอยรถทุกครั้ง เซ็นเซอร�เรดาร�ตรวจพบ
รถยนต�ที่เข�าใกล� (กำลังเคลื่อนที่) แต�ไม�
สามารถตรวจจับวัตถุได�ทุกชนิด เช�น:
— คน เดิน เท�า จักรยาน จักรยานยนต�

สัตว� หรือรถยนต�ของเล�นเด็ก
— รถยนต�ที่เคล่ือนผ�านด�วยความเร็วมาก

กว�า 30 กม./ชม. (19 ไมล�/ชม.) โดย
ประมาณ

— รถยนต�ที่เคลื่อนผ�านด�วยความเร็วน�อย
กว�า 8 กม./ชม. (5 ไมล�/ชม.) โดย
ประมาณ

. เซ็นเซอร�เรดาร�อาจตรวจไม�พบรถยนต�ที่เข�า
ใกล�ในบางสถานการณ�:
—  ภาพ    : เมือ่รถยนต�ทีจ่อดถดัจาก

รถยนต�ของท�านกดีขวางแสงของ 
เซ็นเซอร�เรดาร�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-45
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— ภาพ : เมื่อรถยนต�จอดอยู�ในพื้นที่จอด
รถแนวเฉียง

— ภาพ : เมื่อรถยนต�จอดอยู�บนพื้นที่
ลาดเอียง

— ภาพ : เม่ือรถยนต�ที่เข�ามาใกล�เลี้ยว
เข�ามายังช�องจอดรถด�านข�าง

— ภาพ : เมื่อรถของท�านและรถที่เข�ามา
ใกล�ทำมุมเล็กเกินไป

. สภาวะต�อ ไป น้ี อาจลดความสามารถของ
เรดาร�ในการตรวจจับรถยนต�คันอื่น:
— สภาพอากาศย่ำแย�
— ละอองน้ำบนถนน
— น้ำแข็ง / น้ำค�างแข็ง/ ฝุ�น เกาะ ติด บน

รถยนต�
. ห�ามติดสติ๊กเกอร� (รวมถึงวัสดุโปร�งแสง)

อุปกรณ�ติดรถต�าง ๆ หรือทำสีบริเวณใกล�กับ
เซ็นเซอร�เรดาร� สภาวะเหล�านี้อาจลดความ
สามารถของเรดาร�ในการตรวจจับรถยนต�
คันอื่น

. เสียงท่ีดังมากเกินไป (เช�น เสียงจากระบบ
เครื่องเสียง การเป�ดกระจกรถยนต�) จะกลบ
เสียงเตือน และอาจทำให�ไม�ได�ยินเสียง

JVS0172X
ภาพ 1

JVS0173X
ภาพ 2

หมายเหตุ:

ในกรณีที่ มีรถยนต�กำลังเข�ามาใกล� เป�นจำนวน
หลายคันต�อ เน่ือง กัน (ภาพ 1) หรือมาจาก
ทิศทางตรงข�ามกัน (ภาพ 2) เสียงเตือนจาก
ระบบ RCTA อาจไม�ดังข้ึนหลังจากรถยนต� คัน
แรกผ�านเซ็นเซอร�ไป

Condition: 'Except for China'/
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ระบบไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราว
GUID-5CF8C990-A492-4F46-B33C-548C7CE27430

WAF0532X

เม่ือเรดาร�ถูกรบกวนการทำงาน ระบบจะยกเลิกการ
ทำงานโดยอัตโนมัติ ข�อความเตือน “Not available:
Side radar obstructed” (ระบบไม�ทำงานเน่ืองจาก
เซ็นเซอร�ข�างมีสิ่งกีดขวาง) จะปรากฏขึ้นบนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�

ระบบจะไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราวจนกระทั่งสภาวะ
ดังกล�าวหายไป
เซ็นเซอร� เรดาร�อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก
เช�น น้ำที่สาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ�า
หรือสภาวะรบกวนยังอาจเกิดขึ้นได�จากวัตถุเช�น

น้ำแข็ง น้ำค�างแข็ง หรือฝุ�นที่กีดขวางเซ็นเซอร�เรดาร�
หมายเหตุ:

ถ�าระบบ BSW หยุดทำงาน ระบบ RCTA ก็จะ
หยุดการทำงานเช�นเดียวกัน
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
เมื่อสภาวะข�างบนหมดไปแล�ว ระบบจะกลับมา
ทำงานโดยอัตโนมัติ
ระบบทำงานผิดปกติ

GUID-11D0D189-54DD-4E90-A7FE-E90FB7488540

เมื่อระบบ RCTA ทำงานผิดปกติ ระบบจะป�ดโดย
อัตโนมัติ ข�อความเตือน “System fault” (ระบบ
ทำงานผิดปกติ) จะแสดงขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูล
รถยนต�
หมายเหตุ:

ถ�าระบบ BSW หยุดทำงาน ระบบ RCTA ก็จะ
หยุดการทำงานเช�นเดียวกัน
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
จอดรถ ในที่ ปลอดภัย ดับ เคร่ืองยนต� และสตาร�ท
เคร่ืองยนต�ใหม� หากข�อความยังคงปรากฏอยู� ให�นำ
รถเข�ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสัน

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-47

Condition: 'Except for China'/



(258,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

5-48 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-DE7FD511-6C5D-4FE7-B7DD-D55CB0872CED

WAF0510X

เซ็นเซอร�เรดาร�สองตัว สำหรับระบบ RCTA
ติดตั้งอยู�ใกล�กันชนหลัง รักษาบริเวณใกล�กับเซ็นเซอร�
เรดาร�ให�สะอาดอยู�เสมอ
เซ็นเซอร� เรดาร�อาจถูกรบกวนจากสภาวะภายนอก
เช�น น้ำที่สาดกระเด็นมา หมอก หรือฝ�า
หรือสภาวะรบกวนยังอาจเกิดขึ้นได�จากวัตถุเช�น
น้ำแข็ง น้ำค�างแข็ง หรือฝุ�นที่กีดขวางเซ็นเซอร�เรดาร�
ตรวจสอบและกำจัดวัตถุที่กีดขวางบริเวณเซ็นเซอร�
เรดาร�
ห�ามติดสต๊ิกเกอร� (รวมถึงวัสดุโปร�งแสง) อุปกรณ�
ติดรถต�าง ๆ หรือทำสีบริเวณใกล�กับเซ็นเซอร�เรดาร�
ห�ามกระแทกหรือสร�างความเสียหายบริเวณรอบ ๆ
เซ็นเซอร�เรดาร� ขอแนะนำให�นำรถไปศูนย�บริการนิสสัน
หากบริเวณรอบ ๆ เซ็นเซอร�เรดาร�เสียหายเนื่องจาก

การชน
สำหรับหมายเลข ยืนยัน วิทยุ และ ข�อมูล โปรดดู ที่
“หมายเลขยืนยันวิทยุและข�อมูล” (หน�า 9-10)

PD23A1-A6EFB01C-011B-4484-9175-865FCB500F51

JVS1005X

1. สวิตช� RES+
2. สวิตช� CANCEL
3. สวิตช� SET—
4. สวิตช�หลักควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ

คำเตือน:
. สังเกตป�ายจำกัดความเร็วเสมอและห�ามต้ัง

ความเร็วเกินกว�านั้น
. ห�ามใช�ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อขับขี่

ภายใต�สภาวะดังต�อไปน้ี ไม�เช�นนั้น อาจทำให�
สูญเสียการควบคุมรถยนต�และเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ได�
— เมื่อไม�สามารถรักษาความเร็วรถยนต�ให�

คงที่ได�
— เมื่อขับขี่ในสภาพจราจรแออัด
— เม่ือขับข่ีในสภาพจราจรท่ีใช�ความเร็วไม�

คงที่

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ถ�ามีติดตั้ง)
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— เมื่อขับขี่ในพื้นที่ที่มีลมแรง
— เมื่อขับขี่บนถนนที่คดเคี้ยวหรือเนินเขา
— เม่ือขับข่ีบนถนนลื่น (ฝน หิมะ น้ำแข็ง

ฯลฯ)

ข�อควรระวังในระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติ

PD23A1-B41AEA0B-A463-448F-8C6D-62A19D75EF7A

. ถ�าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติทำงานผิดปกติ
ระบบจะยกเลิกการทำงานโดยอัตโนมัติ ตัวแสดง
CRUISE บนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�จะกะพริบ
เพื่อเตือนผู�ขับขี่

. ถ�าตัวแสดง CRUISE กะพริบ ให�ป�ดสวิตช�หลัก
ควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ และให�นำรถเข�า
รับการตรวจสอบระบบที่ศูนย�บริการนิสสัน

. ตัวแสดง CRUISE อาจจะกะพริบ เมื่อเป�ดสวิตช�
หลักควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ ในขณะที่
กดสวิตช� RES+ SET— หรือ CANCEL เพื่อ
ตั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติอย�างถูกต�อง
ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต�อไปนี้

การทำงานของระบบควบคุมความเร็ว
รถยนต�อัตโนมัติ

PD23A1-E11A67AE-9ABE-40F0-A47C-CB17158BE060

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะยอมให�ขับที่ความเร็ว
มากกว�า 40 กม./ชม. (25 ไมล�/ชม.) โดยไม�ต�อง
เหยียบคันเร�ง
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะถูกยกเลิกการทำงาน
โดยอัตโนมัติ ถ�าความเร็วรถยนต�ลดต่ำกว�าความเร็วที่
ตั้งไว�มากกว�าประมาณ 33 กม./ชม. (21 ไมล�/ชม.)
เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) จะยกเลิกการ
ทำงานระบบควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ

เป�ดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
PD23A1-173B1891-B5E6-473E-BA40-F0FC65E483C6

กดสวิตช�หลักควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ
ตัวแสดง CRUISE จะปรากฏขึ้น

การตั้งความเร็วอัตโนมัติ
PD23A1-841C526E-EA4B-49A5-AF29-5EF5BD1CC631

1. เร�งความเร็วจนถึงความเร็วที่ต�องการ
2. กดสวิตช� SET— แล�วปล�อย
3. ปล�อยเท�าออกจากคันเร�ง
รถยนต�จะรักษาความเร็วที่ได�ตั้งไว�
การขับแซงรถคันอื่น :

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

เหยียบคันเร�งเพื่อเร�งความเร็ว หลังจากปล�อยคันเร�ง
รถยนต�จะกลับไปยังความเร็วที่ได�ตั้งไว�ก�อนหน�านี้
รถยนต�อาจไม�ขับเคล่ือนตามความเร็วท่ีต้ังไว� เม่ือขับ

ข้ึนหรือลงเขาชัน ในกรณีนี้ ควรขับขี่โดยไม�ใช�ระบบ
ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
การปรับความเร็วให�ช�าลงกว�าเดิม :

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

ปฏิบัติตามขั้นตอนใด ๆ ดังต�อไปนี้ เพื่อปรับความเร็ว
ลง
. แตะแป�นเบรกเท�าเบา ๆ เม่ือได�ความเร็วรถยนต�ที่

ต�องการ ให�กดและปล�อยสวิตช� SET—
. กดสวิตช� SET— ค�างไว� เมื่อได�ความเร็ว

รถยนต�ที่ต�องการ ให�ปล�อยสวิตช� SET—
. กดและปล�อยสวิตช� SET— อย�างรวดเร็ว

ข้ัน ตอน ดัง กล�าว จะ ลด ความเร็ว รถยนต� ลง
ประมาณ 1 กม./ชม. (0.6 ไมล�/ชม.)

การตั้งค�าใหม�เพื่อเพิ่มความเร็ว :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ปฏิบัติตามขั้นตอนใด ๆ ดังต�อ ไป น้ี เพ่ือปรับ เพ่ิม
ความเร็ว
. เหยียบคันเร�ง เม่ือได�ความเร็วรถยนต�ที่ต�องการ

กดและปล�อยสวิตช� SET—
. กดสวิตช� RES+ ค�างไว� เมื่อ ได�ความเร็ว

รถยนต�ที่ต�องการ ให�ปล�อยสวิตช� RES+
. กดและปล�อยสวิตช� RES+ อย�างรวดเร็ว

ข้ัน ตอนดัง กล�าว จะ เพ่ิม ความเร็ว รถยนต� ขึ้น
ประมาณ 1 กม./ชม. (0.6 ไมล�/ชม.)

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-49
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5-50 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

การกลับไปใช�ความเร็วที่ตั้งไว�ก�อนหน�านี้ :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

กดและปล�อยสวิตช� RES+
รถยนต�จะกลับไปใช�ความเร็วอัตโนมัติเดิมที่ ได� ต้ังไว�
ล�าสุด เมื่อขับขี่รถยนต�ที่ความเร็วสูงกว�า 40 กม./
ชม. (25 ไมล�/ชม.)

การยกเลิกความเร็วอัตโนมัติ
PD23A1-DFDB4816-A5C3-4FF1-A538-2B8CE6C8149E

ปฏิบัติ ตาม ข้ันตอน ใด ๆ ดังต�อ ไปนี้ เ พ่ือ ยกเลิก
ความเร็วอัตโนมัติที่ตั้งไว�
. กดสวิตช� CANCEL
. แตะแป�นเบรกเท�าเบา ๆ
. กดสวิตช�หลักควบคุมความเร็วรถยนต�อัตโนมัติ

ตัวแสดง CRUISE จะหายไป

GUID-53110A99-DAC6-4995-96B0-F47B5EAEE254

คำเตือน:
การไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ อาจส�งผลทำให�
ได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก�ชีวิต
. ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะเป�นระบบเสริม

เพื่อช�วยเหลือผู�ขับขี่ ไม�สามารถทดแทนการมี
สมาธิของผู� ขับข่ี ในการ สังเกตสภาพการ
จราจรหรือความรับผิดชอบที่จะต�องขับรถ
อย�างปลอดภัย ระบบน้ี ไม�สามารถป�องกัน
อุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความประมาทหรือ
การขับขี่ที่อันตรายได�

. ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ไม�สามารถ
ทำงานได� ในทุกสภาวะการขับขี่ สภาพการ
จราจร สภาพอากาศ และสภาพถนน

ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะสามารถช�วยเหลือผู�ขับขี่
เมื่อมีความเสี่ยงที่จะชนด�านหน�ากับรถยนต�คันข�างหน�า
ในช�องทางเดินรถ

WAF0893X

ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะใช�เซ็นเซอร�เรดาร� ที่
ติดตั้งอยู�ที่ด�านหน�ารถยนต� และชุดกล�องที่ติดตั้งหลัง
กระจกบังลมหน�า เพ่ือคำนวณระยะห�างจาก
รถยนต�คันข�างหน�าในช�องทางเดินรถเดียวกัน

ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (ถ�ามีติดตั้ง)
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WAF0534X

การแสดงการตรวจจับรถยนต�คันข�างหน�า
การแสดงเตือนฉุกเฉินระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ
ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (บนแผง
มาตรวัด)

การทำงานของระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ

GUID-C9B44C6F-F172-471B-92AA-83108A6871B0

ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะทำงานเม่ือขับรถที่
ความเร็วมากกว�า 5 กม./ชม. (3 ไมล�/ชม.) โดย
ประมาณ
ถ�าตรวจพบว�ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการชนด�านหน�า
ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีเหลือง) บน

หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�จะสว�างข้ึนและมีการเตือน
ด�วยเสียง
ถ�าผู�ขับขี่เหยียบเบรกอย�างรวดเร็วและรุนแรงหลังจาก
การเตือน และระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะยังตรวจ
พบถึงความเป�นไปได�ที่จะชนด�านหน�า ระบบจะเพิ่มแรง
เบรกขึ้นโดยอัตโนมัติ
ถ�าผู� ขับขี่ ไม�มี ปฏิกิริยา ไฟระบบช�วย เบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะจะเตือนเป�นครั้งที่สอง (กะพริบ) (สีแดง) และ
เสียงเตือนจะดังขึ้น ถ�าผู�ขับขี่ปล�อยคันเร�ง ระบบจะทำ
การช�วยเบรกบางส�วน
หากความเสี่ยงที่จะชนมีความกระชั้นชิดมากขึ้น ระบบ
ช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะทำการเบรกแรงขึ้นโดย
อัตโนมัติ
ในขณะที่ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะกำลังทำงาน
อาจได�ยินเสียงการทำงานของเบรก ซึ่งเป�นเรื่องปกติ
และแสดงว�าระบบช�วย เบรกฉุกเฉิน อัจฉริยะกำลัง
ทำงานอย�างเหมาะสม
หมายเหตุ:

ไฟเบรกจะสว�างขึ้นเมื่อเป�นการเบรกโดยระบบช�วย
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
ระบบอาจช�วยให�ผู�ขับขี่หลีกเลี่ยงการชนด�านหน�า หรือ
อาจช�วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการชนในกรณีที่

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-51
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5-52 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ไม�อาจหลีกเลี่ยงได� ทั้งนี้ขึ้นอยู�กับความเร็วรถยนต�และ
ระยะห�างจากรถยนต�คันข�างหน�าตลอดจนสภาวะการ
ขับขี่และสภาพถนน
ถ�าผู�ขับขี่บังคับพวงมาลัย เหยียบคันเร�ง หรือทำการ
เบรก ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะทำงานภาย
หลังหรือจะไม�ทำงาน
การเบรกโดยอัตโนมัติจะหยุดภายใต�สภาวะต�อไปนี้:
. เมื่อมีการหมุนพวงมาลัยเท�าที่จำเป�นเพื่อหลีกเลี่ยง

การชน
. เมื่อเหยียบแป�นคันเร�ง
. เมื่อตรวจไม�พบรถยนต�คันข�างหน�าอีกต�อไป
ถ�ารถยนต�หยุดด�วยระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
รถยนต�จะหยุดนิ่งอยู�กับที่ประมาณ 2 วินาที ก�อน
ปล�อยเบรก

การเป�ด/ป�ดระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
GUID-D84432B8-297C-4978-9B0E-4BB38BCBF3C7

WAF0535X

ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านซ�าย)

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปน้ีเพื่อเป�ดหรือป�ดระบบช�วย
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ

1. กดปุ�ม จนกระทั่ง “Settings” (การ
ตั้งค�า) ปรากฏบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ใช�
ปุ�ม เพื่อเลือก “Driver Assistance” (การ
ช�วยเหลือผู�ขับขี่) แล�วกดปุ�ม “OK”

2. ใช�ปุ�ม เพ่ือ เลือก “Emergency Brake”
(เบรกฉุกเฉิน) และกดปุ�ม “OK” เพ่ือเป�ดหรือป�ด
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ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
เมื่อป�ดระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ไฟเตือนระบบ
ช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส�ม) จะสว�างขึ้น
หมายเหตุ:

ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะเป�ดโดยอัตโนมัติ
เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�อีกครั้ง
ข�อจำกัดของระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ

GUID-91B45351-40C7-40B4-9542-B853CF7626C5

คำเตือน:
รายการด�านล�างคือข�อจำกัดของระบบช�วยเบรก
ฉุกเฉินอัจฉริยะ การใช�งานรถยนต�โดยไม�เป�นไป
ตามข�อจำกัดของระบบเหล�านี้อาจทำให�เกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได�
. ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะไม�สามารถ

ตรวจจับรถยนต�ทุกคันได�ภายใต�สภาวะทั้งหมด
นี้

. เซ็นเซอร�เรดาร�จะไม�ตรวจจับวัตถุต�าง ๆ ดัง
ต�อไปนี้:
— คนเดินเท�า สัตว� หรือวัตถุบนถนน
— รถยนต�ที่วิ่งสวนมา
— รถยนต�ที่วิ่งผ�านหน�า

. เซ็นเซอร�เรดาร�มีข�อจำกัดของประสิทธิภาพ
การทำงานบางอย�าง ถ�ามีรถยนต�คันอื่นจอด
อยู�กับที่ขวางเส�นทาง ระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน

อัจฉริยะจะไม�ทำงานเมื่อขับรถท่ีความเร็วมาก
กว�า 80 กม./ ชม. (50 ไมล�/ ชม.) โดย
ประมาณ

. เซ็นเซอร�เรดาร�อาจตรวจไม�พบรถยนต�คัน
ข�างหน�าในสภาวะต�อไปนี้:
— เมื่อสิ่งสกปรก น้ำแข็ง หิมะ หรือ สิ่ง

อื่น ๆ ปกคลุมเซ็นเซอร�เรดาร�
— ถ�ามีการรบกวนโดยแหล�ง สัญญาณ

เรดาร�อื่น ๆ
— หิมะ หรือละออง น้ำบนถนน ท่ีมาจาก

รถยนต�คันอื่นที่ขับอยู�
— ถ�าพาหนะข�างหน�ามีขนาดแคบ (เช�น

จักรยานยนต�)
— เมื่อขับขี่บนทางลาดชัน บนถนนท่ีมีโค�ง

อันตราย
. ในบางสภาวะถนนหรือการจราจร ระบบช�วย

เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอาจดันคันเร�งข้ึน หรือ
เริ่มเข�าช�วงเริ่มเบรกให�ส�วนหนึ่งอย�างกะทันหัน
หากจำเป�นต�องเร�งเครื่องยนต� ให�เหยียบแป�น
คันเร�งไว�เพื่อยกเลิกระบบ

. ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะอาจมีปฏิกิริยา
กับ:
— วัตถุท่ีอยู�ข�างถนน (ป�ายจราจร ร้ัวกั้น

รถยนต� ฯลฯ)

WAF0269X

— วัตถุเหนือถนน (สะพานลอยเตี้ย ๆ ป�าย
จราจร ฯลฯ)

— วัตถุบนพื้นผิวถนน (รางรถไฟ ตะแกรง
แผ�นเหล็ก ฯลฯ)

— วัตถุในโรงจอดรถ (คาน เสา ฯลฯ)
— รถยนต�หรือวัตถุในช�องทางเดินรถใกล�

เคียง หรือที่อยู�ใกล�กับรถยนต�
. ระยะเบรกจะยาวขึ้นเมื่ออยู�บนพื้นถนนลื่น
. ระบบได�รับการออกแบบให�ตรวจสอบเซ็นเซอร�

โดยอัตโนมัติภายใต�ข�อจำกัดบางอย�าง ระบบ
อาจไม�ตรวจจับสิ่งกีดขวางบางอย�างบริเวณ
เซ็นเซอร� เช�น น้ำแข็ง หิมะ สติกเกอร� ฯลฯ
ในกรณีเหล�านี้ ระบบอาจจะไม�สามารถเตือนผู�
ขับขี่ได�อย�างถูกต�อง ให�แน�ใจว�าได�ตรวจสอบ
และทำความสะอาดบริเวณเซ็นเซอร�อย�าง
สม่ำเสมอ

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-53
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5-54 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

. เสียงที่ดังมากเกินไปจะรบกวนเสียงเตือน และ
อาจจะไม�ได�ยินเสียงเตือน

SSD0253

เมื่อขับขี่บนบางสภาพถนน เช�น ถนนคดเคี้ยว เนินเขา
โค�ง แคบ หรือ ถนน ที่ อย ู� ระหว�าง การ ก�อสร�าง
เซ็นเซอร�อาจตรวจจับรถยนต�ในช�องทางเดินรถอ่ืน
หรืออาจตรวจรถยนต�คันข�างหน�าไม�พบ ซึ่งอาจทำให�
ระบบทำงานได�ไม�ถูกต�อง
การตรวจจับรถยนต�อาจได� รับผลกระทบจากการ
ทำงานของรถ (การควบคุมพวงมาลัยหรือตำแหน�งที่
รถวิ่งในช�องทางวิ่ง ฯลฯ) หรือสภาวะรถยนต� ถ�าสิ่ง
นี้เกิดขึ้น ระบบจะเตือนโดยการกะพริบไฟแสดงและ
การเตือนด�วยเสียงทันที ต�องรักษาระยะห�างจาก
รถยนต�ข�างหน�าด�วยตัวเอง

Condition: 'Except for China'/
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ระบบไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราว
GUID-887F7800-7312-4699-8066-FF2682BAC180

WAF0537X

สภาวะ A
เม่ือเซ็นเซอร� เรดาร�ถูกรบกวนจากแหล�งสัญญาณ
เรดาร�อ่ืน ทำให�ไม�สามารถตรวจจับรถยนต�ด�านหน�า
ได� ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะป�ดการทำงานโดย
อัตโนมัติ

ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส�ม) จะ
สว�างขึ้น
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ
เม่ือสภาวะข�างบนหายไปแล�ว ระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะจะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ

สภาวะ B
ในสภาวะต�อ ไปนี้ ไฟ เตือนระบบช�วย เบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ (สีส�ม) จะสว�างขึ้น และข�อความเตือน “Not
Available: Front Radar Blocked” (ระบบไม�ทำงาน
เนื่องจากเซ็นเซอร�หน�ามีสิ่งกีดขวาง) จะปรากฏขึ้นบน
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
. บริเวณเซ็นเซอร� ท่ีด�านหน�าของรถยนต�ปกคลุม

ด�วยฝุ�นหรือมีสิ่งกีดขวาง
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ
ถ�าไฟเตือน (สีส�ม) สว�างขึ้น ให�หยุดรถในที่ปลอดภัย
และดับเครื่องยนต� ทำความสะอาดฝาครอบเรดาร�
ด�านหน�าด�วยผ�านุ�ม และสตาร�ทเครื่องยนต�อีกครั้ง
ถ�าไฟเตือนยังคงสว�างอยู� ให�นำรถเข�ารับการ
ตรวจสอบระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะที่ศูนย�บริการ
นิสสัน
. เม่ือขับขี่บนถนนหรือโครงสร�าง ท่ีมีพื้นที่จำกัด

(เช�น สะพานที่มีระยะทางยาว ทะเลทราย พื้นที่
หิมะปกคลุม ขับขี่ข�างกำแพงแนวยาว)

สิ่งที่ต�องปฏิบัติ
เม่ือสภาวะข�างบนหายไปแล�ว ระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะจะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ
สภาวะ C
เมื่อป�ดระบบควบคุมการทรงตัว อัตโนมัติ (VDC)

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-55
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5-56 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะไม�ทำงาน ในกรณีนี้
จะมีเพียงแค�ไฟเตือนและเสียงเตือนท่ีทำงาน ไฟเตือน
ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส�ม) จะสว�างขึ้น
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ
เมื่อเป�ดระบบ VDC ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะ
กลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ
สภาวะ D
ในสภาวะต�อ ไปนี้ ไฟ เตือนระบบช�วย เบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะจะกะพริบ (ไม�มีข�อความปรากฏบนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต�)
. มีแสงสว�างจ�าส�องมาจากด�านหน�าของรถยนต�
. ห�องโดยสารมีอุณหภูมิสูงกว�า 408C (1048F)

โดยประมาณในสภาพโดนแสงแดดโดยตรง
. บริเวณกล�องของกระจกบังลมหน�าเกิดฝ�าหรือมี

น้ำแข็งเกาะ
. ชุดกล�องตรวจพบสภาวะไม�อยู�ในระดับ
. เซ็นเซอร� เรดาร�ตรวจจับการรบกวนโดยแหล�ง

สัญญาณเรดาร�อื่น ๆ
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ
เม่ือสภาวะข�างบนหายไปแล�ว ระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะจะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:

เม่ือเกิดฝ�า หรือน้ำแข็งเกาะท่ีกระจกบังลมหน�า
บริเวณกล�อง จะใช�เวลาครู�หนึ่งหลังจากเป�ดระบบ
ปรับอากาศเพ่ือไล�ฝ�าหรือละลายน้ำแข็ง ถ�ามีฝุ�น
เกาะบนบริเวณนี้ กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน
ระบบทำงานผิดปกติ

GUID-BE56F425-F814-48C8-9011-F42C519EC7AC

ถ�าระบบช�วย เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะทำงานผิดปกติ
ระบบจะป�ดโดยอัตโนมัติ เสียงเตือนจะดังข้ึน ไฟเตือน
ระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส�ม) จะสว�างขึ้น
และข�อความเตือน “System fault” (ระบบทำงาน
ผิดปกติ) จะปรากฏขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
ถ�า ไฟเตือนระบบช�วย เบรกฉุกเฉิน อัจฉริยะ (สีส�ม)
สว�างขึ้น ให�จอดรถในที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต� และ
สตาร�ทเคร่ืองยนต�อีกครั้ง ถ�าไฟเตือนยังคงสว�างอยู�
ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะที่ศูนย�บริการนิสสัน

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-0611CB67-70EE-472F-A186-F2E8E8F61918

WAF0893X

เซ็นเซอร�เรดาร� ติดต้ังอยู�ที่ด�านหน�าของรถยนต�
กล�อง ติดตั้งอยู�ที่ด�านบนของกระจกบังลมหน�า
เพื่อให�ระบบมีการทำงานได�ปกติ โปรดปฏิบัติตาม
คำแนะนำต�อไปนี้:
. รักษาบริเวณเซ็นเซอร�ที่ด�านหน�าของรถยนต�และ

กระจกบังลมหน�าให�สะอาดอยู�เสมอ
. ห�ามกระแทกหรือสร�างความเสียหายบริเวณ

รอบ ๆ เซ็นเซอร� (เช�น กันชน กระจกบังลม
หน�า)

. ห�ามป�ดหรือติดสติกเกอร�หรือวัตถุที่คล�ายกันบน
ด�านหน�ารถยนต� ใกล�กับบริเวณเซ็นเซอร� อาจ
ทำให�ทำงานผิดพลาดหรือผิดปกติได�

. ห�ามติดวัตถุโลหะใกล�กับบริเวณเซ็นเซอร�เรดาร�
(กันชนเหล็ก ฯลฯ) อาจทำให�ทำงานผิดพลาด
หรือผิดปกติได�

Condition: 'Except for China'/
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. ห�ามวางวัสดุสะท�อนแสง เช�น กระดาษขาวหรือ
กระจกบนแผงหน�าป�ด แสงสะท�อนจากดวง
อาทิตย�อาจส�งผลกระทบอย�างมากต�อความ
สามารถในการตรวจจับของชุดกล�อง

. ห�ามสลับ ถอด หรือพ�นสีที่ด�านหน�ารถยนต�ใกล�
กับบริเวณเซ็นเซอร� ติดต�อศูนย�บริการนิสสันก�อน
ปรับแต�งหรือแก�ไขบริเวณเซ็นเซอร�

สำหรับหมายเลข ยืนยัน วิทยุ และ ข�อมูล โปรดดู ที่
“หมายเลขยืนยันวิทยุและข�อมูล” (หน�า 9-10)

GUID-05B6A284-CA49-4A46-8051-96811E1AA1C3

คำเตือน:
หากไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�ระบบการเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชนอย�าง
เหมาะสม อาจทำให�ได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิตได�
. ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชนจะสามารถช�วย

เตือนผู�ขับขี่ก�อนเกิดการชนได� แต�จะไม�ช�วยให�
หลีกเล่ียงการชน เป�นหน�าที่ของผู�ขับข่ีท่ีต�อง
ระมัดระวัง ขับขี่ให�ปลอดภัย และควบคุมรถได�
ในทุกเวลา

ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชนสามารถช�วยเตือนผู�ขับขี่
เมื่อรถยนต�คันถัดจากรถยนต�คันข�างหน�าในช�องทาง
เดินรถเดียวกันเบรกรถอย�างกะทันหัน

WAF0507X

ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชนใช�เซ็นเซอร�เรดาร� ที่
ติดตั้งอยู�ที่ด�านหน�ารถยนต� เพื่อวัดระยะห�างจาก

รถยนต�คันข�างหน�าในช�องทางเดินรถเดียวกัน

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-57

ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชน (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/



(268,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

5-58 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

การทำงานของระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชน
GUID-DEFFE217-E748-400C-B0AF-AD4C7FFF7728

WAF0539X

การแสดงการตรวจจับรถยนต�คันข�างหน�า
ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ

Condition: 'Except for China'/



(269,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

JVS0294X

ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชนจะทำงานที่ความเร็วมาก
กว�าประมาณ 5 กม./ชม. (3 ไมล�/ชม.)
ถ�ามีความเส่ียงที่จะเกิดการชนด�านหน�า ระบบเตือน
เมื่อเสี่ยงต�อการชนจะเตือนผู�ขับขี่โดยกะพริบตัวแสดง
การตรวจจับรถยนต�คันข�างหน�าและส�งเสียงเตือน

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-59

Condition: 'Except for China'/



(270,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

5-60 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

การเป�ด/ป�ดระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชน
GUID-625BD7BE-BF68-4C19-816A-E56ACD890AF4

WAF0535X

ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านซ�าย)

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อเป�ดหรือป�ดระบบเตือนเมื่อ
เสี่ยงต�อการชน

1. กดปุ�ม จนกระทั่ง “Settings” (การ
ตั้งค�า) ปรากฏบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ใช�
ปุ�ม เพื่อเลือก “Driver Assistance” (การ
ช�วยเหลือผู�ขับขี่) แล�วกดปุ�ม “OK”

2. ใช�ปุ�ม เพ่ือ เลือก “Emergency Brake”
(เบรกฉุกเฉิน) และกดปุ�ม “OK” เพ่ือเป�ดหรือป�ด

ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชน
เม่ือป�ดระบบเตือนเมื่อเส่ียงต�อการชน ไฟเตือนระบบ
ช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะสว�างขึ้น
หมายเหตุ:

เมื่อป�ดระบบเตือนเมื่อเส่ียงต�อการชน ระบบการ
เตือนของระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะจะป�ดด�วย
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับระบบช�วยเบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ โปรดดู ท่ี “ระบบ ช�วย เบรกฉุกเฉิน
อัจฉริยะ” (หน�า 5-50)
ข�อจำกัดของระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชน

GUID-5559A509-E7B9-4489-B254-54DD466473F5

JVS0295X
ภาพ A

Condition: 'Except for China'/



(271,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

JVS0296X
ภาพ B

คำเตือน:
รายการด�านล�างคือข�อจำกัดของระบบเตือนเมื่อ
เสี่ยงต�อการชน การใช�งานรถยนต�โดยไม�เป�นไป
ตามข�อจำกัดของระบบเหล�านี้อาจทำให�เกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได�
. ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชนไม�สามารถ

ตรวจจับรถยนต�ทุกคันได�ภายใต�สภาวะทั้งหมด
นี้

. เซ็นเซอร�เรดาร�จะไม�ตรวจจับวัตถุต�าง ๆ ดัง
ต�อไปนี้:
— คนเดินเท�า สัตว� หรือวัตถุบนถนน
— รถยนต�ที่วิ่งสวนมา
— รถยนต�ที่วิ่งผ�านหน�า

. (ภาพ A) ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชนจะไม�
ทำงานเมื่อยานพาหนะด�านหน�ามีขนาดแคบ

เช�น จักรยานยนต�
. เซ็นเซอร�เรดาร�อาจตรวจไม�พบรถยนต�คัน

ข�างหน�าในสภาวะต�อไปนี้:
— หิมะ หรือฝนตกหนัก
— มฝีุ�น นํ้าแขง็ หมิะ หรอืสิง่อืน่ ๆ

ปกคลุมเซ็นเซอร�เรดาร�
— ถูกรบกวนโดยแหล�งสัญญาณเรดาร�

อื่น ๆ
— หิมะ หรือละออง น้ำบนถนน ท่ีมาจาก

รถยนต�ที่ขับอยู�
— ขับรถยนต�ในอุโมงค�
— (ภาพ B) เม่ือรถยนต� คันข�างหน�าถูก

ลากจูง
— (ภาพ C) ระยะห�างจากรถยนต�คัน

ข�างหน�าใกล�เกินไป ทำให�กีดขวางแสง
ของเซ็นเซอร�เรดาร�

— (ภาพ D) เม่ือขับขี่บนทางลาดชันหรือ
ถนนที่มีโค�งอันตราย

. ระบบได� รับการออกแบบให�ตรวจสอบการ
ทำงานของเซ็นเซอร�โดยอัตโนมัติภายใต�ข�อ
จำกัดบางอย�าง ระบบอาจไม�ตรวจจับสิ่ง
กีดขวางบางอย�างบริเวณเซ็นเซอร� เช�น
น้ำแข็ง หิมะ สติ๊กเกอร� ฯลฯ ในกรณีเหล�าน้ี
ระบบอาจจะไม�สามารถเตือนผู�ขับขี่ได�อย�าง
ถูกต�อง ให�แน�ใจว�าได�ตรวจสอบและทำ
ความสะอาดบริเวณเซ็นเซอร�อย�างสม่ำเสมอ

. เสียงที่ดังมากเกินไปจะรบกวนเสียงเตือน และ
อาจจะไม�ได�ยินเสียงเตือน

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-61

Condition: 'Except for China'/



(272,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

5-62 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

JVS0297X
ภาพ C

JVS0298X
ภาพ D

Condition: 'Except for China'/



(273,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

SSD0253

เมื่อขับขี่บนบางสภาพถนน เช�น ถนนคดเคี้ยว เนินเขา
โค�ง แคบ หรือ ถนน ที่ อย ู� ระหว�าง การ ก�อสร�าง
เซ็นเซอร�เรดาร�อาจตรวจจับรถยนต�ในช�องทางเดินรถ
อ่ืน หรืออาจตรวจรถยนต�คันข�างหน�าไม�พบชั่วคราว
ซึ่งอาจทำให�ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชนทำงานได�ไม�
ถูกต�อง
การตรวจจับรถยนต�อาจได�รับผลกระทบจากการ
ใช�งานรถยนต� (การควบคุมพวงมาลัยหรือตำแหน�งที่
รถว่ิงในช�องทางเดินรถ ฯลฯ) หรือสภาวะรถยนต�
ถ�าส่ิงน้ีเกิดข้ึน ระบบจะเตือนโดยการกะพริบไฟ
แสดงและการเตือนด�วยเสียงทันที ต�องรักษาระยะ
ห�างจากรถยนต�ข�างหน�าด�วยตัวเอง

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-63

Condition: 'Except for China'/



(274,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

5-64 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ระบบไม�สามารถใช�งานได�ชั่วคราว
GUID-71F0A970-D39E-4E96-AAC9-772F49FA09BC

WAF0537X

สภาวะ A
GUID-3F95890F-4E60-4C90-A2E2-AC307BC178F7

เมื่อเซ็นเซอร� เรดาร�ตรวจพบการรบกวนจากแหล�ง
สัญญาณเรดาร�อื่น ทำให�ไม�สามารถตรวจจับรถยนต�
คันข�างหน�าได� ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชนจะป�ด
การทำงานโดยอัตโนมัติ

ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส�ม) จะ
สว�างขึ้น
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
เมื่อสภาวะข�างบนหายไปแล�ว ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อ
การชนจะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ

สภาวะ B
GUID-6350AC65-A4E1-436E-9727-24ABB73918F8

เมื่อบริเวณเซ็นเซอร�ด�านหน�ารถยนต�ถูกปกคลุมด�วย
เศษฝุ�น หรือถูกกีดขวาง ทำให�ไม�สามารถตรวจจับ
รถยนต�คันข�างหน�าได� ระบบการเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการ
ชนจะป�ดการทำงานโดยอัตโนมัติ
. ไฟเตือนระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส�ม) จะ

สว�างขึ้น และข�อความเตือน “Not Available:
Front Radar Blocked” (ระบบ ไม� ทำงาน
เน่ืองจากเซ็นเซอร�หน�ามีส่ิงกีดขวาง) จะปรากฏ
ขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
ถ�า ไฟเตือน (สีส�ม) สว�าง ข้ึน ให�จอดรถยนต� ในที่
ปลอดภัย เลื่อนคันเกียร�ไปที่ตำแหน�ง “P” (จอด) และ
ดับเครื่องยนต� ทำความสะอาดบริเวณฝาครอบเรดาร�
ด�วยผ�านุ�ม และสตาร�ทเครื่องยนต�อีกครั้ง ถ�าไฟเตือน
ยังคงสว�างอยู� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบระบบ
เตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชนที่ศูนย�บริการนิสสัน
. เม่ือขับขี่บนถนนหรือโครงสร�าง ท่ีมีพื้นที่จำกัด

(เช�น สะพานที่มีระยะทางยาว ทะเลทราย พื้นที่
หิมะปกคลุม การขับขี่ข�างกำแพงแนวยาว)

สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
เมื่อสภาวะข�างบนหายไปแล�ว ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อ
การชนจะกลับมาทำงานโดยอัตโนมัติ

Condition: 'Except for China'/



(275,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

หมายเหตุ:

ถ�าระบบระบบช�วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะหยุดทำงาน
ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชนจะหยุดทำงานด�วย
เช�นกัน
ระบบทำงานผิดปกติ

GUID-DF7734E9-D414-49D2-998F-2E5A49E0B318

ถ�าระบบเตือนการชนด�านหน�าทำงานผิดปกติ ระบบจะ
ป�ดโดยอัตโนมัติ เสียงเตือนจะดังขึ้น ไฟเตือนระบบช�วย
เบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ (สีส�ม) จะสว�างขึ้น และข�อความ
เตือน “System fault” (ระบบทำงานผิดปกติ) จะ
ปรากฏขึ้นบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
ถ�าไฟเตือน (สีส�ม) สว�างขึ้น ให�จอดรถในที่ปลอดภัย
แล�วดับเคร่ืองยนต�และสตาร�ทเครื่องยนต�อีกครั้ง ถ�า
ไฟเตือนยังคงสว�างอยู� ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบ
ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชนที่ศูนย�บริการนิสสัน

การบำรุงรักษาระบบ
GUID-64DE4BC5-10E0-4B9B-96C1-4D31796D862B

WAF0507X

เซ็นเซอร�เรดาร� ติดตั้งอยู�ที่ด�านหน�าของรถยนต�
เพื่อให�ระบบมีการทำงานได�ปกติ โปรดปฏิบัติตาม
คำแนะนำต�อไปนี้:
. รักษาบริเวณเซ็นเซอร�ของกันชนหน�าให�สะอาดอยู�

เสมอ
. ห�ามกระแทกหรือสร�างความเสียหายบริเวณโดย

รอบเซ็นเซอร�
. ห�ามป�ดหรือติดสติ๊กเกอร�หรือวัตถุ ท่ีคล�ายกันที่

กันชนหน�า ใกล�กับบริเวณเซ็นเซอร� อาจทำให�
ทำงานผิดพลาดหรือผิดปกติได�

. ห�ามติดวัตถุโลหะใกล�กับบริเวณเซ็นเซอร� (กันชน
เหล็ก ฯลฯ) อาจทำให�ทำงานผิดพลาดหรือ
ผิดปกติได�

. ห�ามสลับ ถอด หรือพ�นสีที่กันชนหน�า ก�อนการ
ปรับแต�งหรือแก�ไขบริเวณกันชนหน�า ขอแนะให�ไป

ยังศูนย�บริการนิสสัน

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-65

Condition: 'Except for China'/



(276,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

5-66 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

GUID-8D7727F1-A4C5-42F8-989C-254A377A700C

คำเตือน:
การไม�ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำสำหรับการ
ใช�ระบบเตือนเมื่อเหน่ือยล�าขณะขับขี่อย�างถูกต�อง
อาจทำให�ได�รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได�
. ระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล�าขณะขับขี่เป�นเพียง

การเตือนเพื่อแจ�งให�ทราบว�าผู�ขับข่ีเสียสมาธิ
หรือ ง�วง ซึม ซึ่ง จะ ไม� บังคับ รถยนต� หรือ
ป�องกันการสูญเสียการควบคุม

. ระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล�าขณะขับขี่จะไม�
ตรวจจับและไม�ส�งการเตือนเม่ือผู�ขับขี่ เสีย
สมาธิหรือเกิดความเหนื่อยล�าในทุก
สถานการณ�

. เป�นหน�าที่ของผู�ขับขี่ที่จะต�อง:
— ขับขี่ด�วยความระมัดระวัง
— ขับขี่ด�วยความปลอดภัย
— รักษารถให�อยู�ในช�องทางเดินรถ
— ควบคุมรถได�ตลอดเวลา
— หลีกเลี่ยงการขับขี่เมื่อรู�สึกเหนื่อยล�า
— หลีก เลี่ยงสิ่ง ท่ีทำให� เสียสมาธิ (การ

พิมพ�ข�อความ ฯลฯ)
ระบบเตือนเม่ือเหน่ือยล�าขณะขับข่ีจะช�วยเตือนผู� ขับขี่
ถ�าระบบตรวจจับได�ว�าผู�ขับขี่เสียสมาธิหรือขับขี่ด�วย
ความเหนื่อยล�า

ระบบจะตรวจสอบรูปแบบการขับข่ีและพฤติกรรมการ
บังคับเลี้ยวในช�วงเวลาหน่ึง และจะตรวจจับความ
เปล่ียนแปลงจากรูปแบบเดิม ถ�าระบบตรวจจับได�ว�า
สมาธิของผู�ขับขี่ลดลงในช�วงระยะเวลาหนึ่ง ระบบจะใช�
การเตือนด�วยเสียงและภาพเพื่อแนะนำให�ผู�ขับขี่จอดพัก

การทำงานของระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล�าขณะ
ขับขี่

GUID-830B7881-A5A7-4994-AE7F-9F23D62B84B5

WAF0888X

ถ�า ระบบ ตรวจ จับ ได� ว�า สมาธิ ของ ผ ู� ขับ ข่ี ลด ลง
ข�อความ “Take a break?” (สัญญาณเตือนพักสัก
ครู�ไหม) จะปรากฏข้ึนบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�
และเสียงเตือนจะดังขึ้น เมื่อขับขี่รถยนต�ด�วยความเร็ว
สูงกว�า 60 กม./ชม. (37 ไมล�/ชม.)
ระบบจะตรวจสอบสมาธิของผู�ขับขี่อย�างต�อเนื่องและจะ
มีการแจ�งเตือนหลายคร้ังต�อเท่ียว ระบบจะรีเซ็ตและ
เริ่มต�นทำการประเมินรูปแบบการขับขี่และพฤติกรรม

การ บังคับ เลี้ ยว ใหม� อีก ครั้ ง เมื่ อ สวิตช� สตาร�ท
เคร่ืองยนต�เปล่ียนจากตำแหน�ง “ON” ไปที่ “OFF”
และกลับมาที่ตำแหน�ง “ON”

ระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล�าขณะขับขี่ (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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วิธีการเป�ด/ป�ดระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล�าขณะขับขี่
GUID-3D3BE0BE-4AC0-4926-99F4-C50AF1F709D9

WAF0526X

ปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย (ด�านซ�าย)
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�

ปฏิบัติตามขั้นตอนต�อไปนี้เพื่อเป�ดหรือป�ดระบบเตือนเมื่อ
เหนื่อยล�าขณะขับขี่
1. กดปุ�ม จนกระทั่ง “Settings” (การ

ตั้งค�า) ปรากฏบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� ใช�

ปุ�ม เพื่อเลือก “Driver Assistance” (การ
ช�วยเหลือผู�ขับขี่) แล�วกดปุ�ม “OK”

2. ใช�ปุ�ม เพื่อเลือก “Driver Attention Alert”
(ระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล�า) และกดปุ�ม “OK” เพื่อ
เป�ดหรือป�ดระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล�าขณะขับขี่

หมายเหตุ:

การตัง้ค�าจะถกูบนัทกึไว� แม�ว�าจะสตาร�ท 
เครื่องยนต�อีกครั้ง
ข�อจำกัดของระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล�าขณะ
ขับขี่

GUID-82921422-0892-484B-B64A-528B7D84D881

คำเตือน:
รายการด�านล�างคือข�อจำกัดของระบบเตือนเมื่อ
เหน่ือยล�าขณะขับข่ี การใช�งานรถยนต�โดยไม�เป�น
ไปตามข�อจำกัดของระบบเหล�านี้อาจทำให�เกิดการ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได�
. ระบบเตือนเม่ือเหนื่อยล�าขณะขับขี่อาจทำงาน

ไม� เหมาะสมและอาจ ไม�มี การแจ�ง เตือน ใน
สภาวะต�อไปนี้:
— สภาพถนนไม�ดี เช�น พื้นผิวไม�เสมอกัน

หรือมีหลุม
— มีลมปะทะทางด�านข�างอย�างรุนแรง
— การเปลี่ยนช�องทาง เดินรถหรือการ

เปลี่ยนความเร็วรถยนต�อยู�บ�อยครั้ง
. ระบบเตือนเมื่อเหนื่อยล�าขณะขับขี่อาจไม�มีการ

แจ�งเตือนในสภาวะต�อไปนี้:
— ความเร็วรถยนต�ต่ำกว�า 60 กม./ชม.

(37 ไมล�/ชม.)

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-67

Condition: 'Except for China'/
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5-68 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

— การเสียสมาธิเป�นเวลาสั้น ๆ
— การเสียสมาธิอย�างกะทันหัน เช�น ทำ

ของตก

ระบบทำงานผิดปกติ
GUID-19BE2ECA-76F2-4E9D-8A02-3365D9391D28

WAF0508X

ถ�าระบบช�วยเตือนเมื่อเหนื่อยล�าขณะขับขี่ทำงาน
ผิดปกติ ข�อความเตือนจะปรากฏขึ้นบนหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต� และฟ�งก�ชันนี้จะหยุดทำงานโดย
อัตโนมัติ
สิ่งที่ต�องปฏิบัติ:
จอดรถในที่ปลอดภัย เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P”
(จอด) ดับเครื่องยนต�และสตาร�ทเครื่องยนต�ใหม� ถ�า
ข�อความเตือนของระบบยังคงปรากฏอยู� ให�นำรถเข�า
รับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน

GUID-AF4F80FA-C0E8-4659-A193-5EB9A63B0389

WAF0554X

เมื่อสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF”
หน�าจอการจัดการ ECO จะปรากฏขึ้น

5 ครั้งก�อน (ประวัติ)
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงป�จจุบัน
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีที่สุด

ผลท่ีได�จากการประเมินผล ECO จะแสดงขึ้น 30
วินาทีหลังจากให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ใน
ตำแหน�ง “ON” และขับรถอย�างน�อย 500 เมตร
(1/3 ไมล�)
: การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 5 ครั้งที่แล�วจะ

แสดงขึ้น
: การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเฉล่ียหลังการตั้งค�า

ใหม�ครั้งล�าสุดจะแสดงขึ้น
: การประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงที่ดีที่สุดในประวัติการ

ทำงานจะแสดงขึ้น
สามารถตั้ง ค�ารายงานการขับขี่ แบบ ECO เป�น

“ON” หรือ“OFF” ได� โปรดดูที่ “Settings (การตั้ง
ค�า)” (หน�า 2-20)

รายงานการขับขี่แบบ ECO (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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PD23A1-C71CF38B-BCAB-4A1E-ABB7-D0F5AA830F54

การปฏิบัติตามคำแนะนำอย�างง�ายสำหรับการขับขี่แบบ
การใช�น้ำมันเช้ือเพลิงอย�างมีประสิทธิภาพและการลด
คาร�บอนไดออกไซด�ดังต�อ ไป น้ี จะช�วย ให� เกิดการ
ประหยัด น้ำมัน เชื้อ เพลิงสูงสุด และ ลดการปล�อย
คาร�บอนไดออกไซด�
1. ใช�งานคันเร�งและแป�นเบรกอย�างนุ�มนวล

. หลีกเลี่ยงการออกตัวและหยุดกะทันหัน

. ใช�การเหยียบคันเร�งและเบรกเบา ๆ อย�าง
นุ�มนวลเมื่อสามารถทำได�

. รักษาความเร็วให�คงที่ในขณะเดินทาง และใช�
ความเร็วคงที่เมื่อใดก็ตามที่เป�นไปได�

2. รักษาความเร็วให�คงที่
. มองไปข�างหน�าเพื่อเตรียมพร�อม และลดการ

หยุดรถ
. การปรับความเร็วให�สอดคล�องกับสัญญาณ

ไฟจราจรจะช�วยลดจำนวนการหยุดรถได�
. การรักษาความเร็วให�คงที่สามารถลดการ

หยุดรถที่สัญญาณไฟแดงได� และช�วยทำให�
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

3. ขับรถท่ีความเร็วและระยะทางที่ประหยัดน้ำมันเช้ือ
เพลิง
. สังเกตการจำกัดความเร็วและไม�ขับขี่ด�วย

ความเร็วกว�า 97 กม./ชม. (60 ไมล�/ชม.)
(ในพื้นที่ที่กฎหมายอนุญาต) จะสามารถช�วย

เพิ่มประสิทธิภาพการใช�น้ำมันเชื้อเพลิงได�มาก
ขึ้นเนื่องจากแรงต�านของอากาศที่ลดลง

. การรักษาระยะห�างที่ปลอดภัยเมื่อขับตามรถ
คันหน�าจะช�วยลดการเบรกที่ไม�จำเป�นได�

. การตรวจสอบการจราจรเพื่อคาดการณ�
การเปลี่ยนความเร็วทำให�ลดการเบรก และ
การเปล่ียนแปลงการเร�งความเร็วได�อย�าง
นิ่มนวล

. เลือกตำแหน�งเกียร�ให�เหมาะสมกับสภาพถนน
4. ใช�ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ถ�ามีติดตั้ง)

. การใช�ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติขณะ
ขับขี่ความเร็วสูงในระยะทางไกลจะช�วยรักษา
ความเร็วให�คงที่

. ระบบ ควบค ุม ความ เร็ ว อัต โนมั ติ จ ะ มี
ประสิทธิภาพอย�างยิ่งในการประหยัดน้ำมัน
เมื่อขับบนพื้นราบ

5. วางแผนเดินทางด�วยเส�นทางที่สั้นที่สุด
. ใช�แผนที่หรือระบบนำทาง (ถ�ามีติดตั้ง) เพื่อ

ตัดสินเส�นทางที่ดีที่สุดเพื่อประหยัดเวลาเดิน
ทาง

6. หลีกเลี่ยงการจอดรถเดินเบา
. ดับเครื่องยนต� เม่ือหยุดรถอย�างปลอดภัย

นานกว�า 30-60 วินาที จะช�วยประหยัด
น้ำมันเชื้อเพลิงและลดการปล�อยไอเสีย

7. ซื้อบัตรผ�านอัตโนมัติสำหรับขึ้นทางด�วน
. บัตรผ�านอัตโนมัติจะช�วยให�ผู�ขับขี่ ได�ใช�ช�อง

ทางเดินรถพิเศษเพื่อรักษาความเร็วในการ
แล�นผ�านด�านเก็บค�าธรรมเนียม และ
หลีกเลี่ยงการหยุดรถและการออกตัว

8. การอุ�นเครื่องในฤดูหนาว
. จำกัดระยะเวลาการเดินเบาจะช�วยลด

ผลกระทบที่มีต�อการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
. โดยปกติแล�ว รถยนต�ไม�จำเป�นต�องเดินเบา

มากกว�า 30 วินาที เมื่อเครื่องยนต�สตาร�ท
ติด เพื่อให�เกิดการไหลเวียนของน้ำมันเครื่อง
อย�างมีประสิทธิภาพก�อนการขับขี่

. รถยนต�ของท�านจะถึงอุณหภูมิการทำงานที่
เหมาะสมท่ีสุดเร็วยิ่งขึ้นในขณะที่ขับขี่ เม่ือ
เทียบกับการเดินเบา

9. ทำให�รถของท�านเย็น
. จอดรถของท�านไว�ในบริเวณที่มีหลังคา หรือ

ในบริเวณที่มีร�มเงาหากเป�นไปได�
. เมื่อเข�าไปในรถยนต�ท่ีร�อน การเป�ดกระจก

หน�าต�างจะช�วยลดอุณหภูมิภายในได�เร็วยิ่ง
ขึ้น ทำให�การใช�งานระบบ A/C ลดลง

10. ห�ามบรรทุกน้ำหนักที่มากเกินไป
. นำสิ่งของที่ไม�จำเป�นออกจากรถยนต�เพื่อลด

น้ำหนักของรถยนต�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-69

คำแนะนำสำหรับการขับขี่แบบใช�น้ำมันเชื้อเพลิง
อย�างมีประสิทธิภาพและลดคาร�บอนไดออกไซด�

Condition: 'Except for China'/
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5-70 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

PD23A1-A805E530-ABDE-46DD-B4CA-04D54A407B5A

. ปรับตั้งเครื่องยนต�อยู�เสมอ

. ปฏิบัติตามการบำรุงรักษาตามกำหนดที่แนะนำ

. รักษาแรงดันลมยางให�อยู�ในระดับแรงดันลมยางที่
ถูกต�องเสมอ แรงดันลมยางต่ำจะเพิ่มการสึกหรอ
ของยาง และทำให�การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงลด
ลง

. ตั้งศูนย�ล�อให�ถูกต�องอยู�เสมอ การตั้งศูนย�ล�อไม�
ถูกต�องจะเพิ่มการสึกหรอของยาง และทำให�การ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง

. ใช�น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดตามที่แนะนำ (โปรดดู
ที่ “ของเหลว/สารหล�อล่ืนและปริมาณความจุที่
แนะนำ” (หน�า 9-2))

PD23A1-3E4C4E3B-6B1C-4ECA-A585-021856F1DE28

คำเตือน:
. หลีกเลี่ยงการหยุดหรือจอดรถบนวัตถุไวไฟ

เช�น หญ�าแห�ง เศษกระดาษ หรือ เศษผ�า
เนื่องจากอาจติดไฟหรือทำให�ไฟไหม�ได�

. ขั้นตอนการจอดรถอย�างปลอดภัยต�องดึง
เบรกจอดและให�คันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “P”
(จอด) มิฉะนั้น รถอาจเคลื่อนที่โดยไม�คาดคิด
และเป�นสาเหตุทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. เมื่อจอดรถ ให�แน�ใจว�าคันเกียร�อยู�ท่ีตำแหน�ง
“P” (จอด) คันเกียร� ไม�สามารถเล่ือนออก
จากตำแหน�ง “P” (จอด) ได� หากไม�ได�
เหยียบแป�นเบรก

.  ห �ามปล �อยรถทิ ้งไว �ตามลําพังในขณะ

เครื่องยนต�กำลังทำงาน
. ห�ามปล�อยให�เด็กอยู� ในรถตามลำพัง เพราะ

เด็กอาจกดสวิตช�หรือปุ�มควบคุมต�าง ๆ โดยรู�
เท�าไม�ถึงการณ� อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเด็กที่
ถูกปล�อยไว�ในรถตามลำพังได�

. เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดการ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการท่ีรถยนต�และ/
หรือระบบทำงานโดยไม�ตั้งใจ ห�ามปล�อยเด็ก
หรือบุคคลที่ต�องมีผู�อื่นคอยช�วยเหลือ หรือ
สัตว� เลี้ ยง ไว� ตาม ลำพัง ใน รถ ของ ท�าน
นอกจากน้ี อุณหภูมิภายในรถท่ีป�ดประตู ไว�

หมด ใน วัน ที่ อากาศอบอุ�น จะ ส ูง ข้ึน อย�าง
รวดเร็วจนสามารถก�อให�เกิดความเสี่ยงอย�าง
มากที่คนและสัตว�เลี้ยงจะได�รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต

การเพิ่มการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง และลดการ
ปล�อยคาร�บอนไดออกไซด� การจอดรถ

Condition: 'Except for China'/
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SSD0489

1. ดึงเบรกจอดจนสุด
2. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
3. เพื่อช�วยป�องกันไม�ให�เคลื่อนที่เข�าหาทางจราจรเมื่อ

จอดรถบนทางลาดชัน ควรจอดหันล�อดังภาพ
หันลงทางลาดโดยมีขอบทางเท�า
หันล�อไปยังขอบทางเท�าและเลื่อนรถไปข�างหน�าจน
ล�อด�านขอบทางเท�าค�อย ๆ แตะกับขอบทางเท�า
แล�วใช�งานเบรกจอด
หันขึ้นทางลาดโดยมีขอบทางเท�า
หันล�อออกจากขอบทางเท�าและเลื่อนรถกลับจนล�อ
ด�านขอบทางเท�าค�อย ๆ แตะกับขอบทางเท�า แล�ว
ใช�งานเบรกจอด
หันขึ้นหรือลงทางลาด โดยไม�มีขอบทางเท�า
หันล�อไปทางขอบทางเท�าเพ่ือให�รถเลื่อนออกจาก
กลางถนน ในกรณีที่รถเกิดไหล แล�วใช�งานเบรก

จอด
4. ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF”

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-71

Condition: 'Except for China'/



(282,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

5-72 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

GUID-B59F202D-76DD-45C1-920D-543DAD14EB35

SSD0723
รุ�นที่มีโซนาร�ด�านหลัง

JVS0437X
รุ�นที่มีโซนาร�ด�านหน�าและด�านหลัง

ระบบเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�) จะส�งเสียงเพื่อแจ�งให�
ผู�ขับขี่ทราบว�ามีสิ่งกีดขวางอยู�ใกล�กันชน

คำเตือน:
. ระบบเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�) เป�นระบบที่

เพิ่มความสะดวกในการจอดรถ แต�ไม�สามารถ
ใช�งานแทนการจอดรถด�วยวิธี ท่ีถูกต�อง ผู�
ขับขี่ ต�อง รับ ผิดชอบ เร่ืองความปลอดภัย

ระหว�างจอดรถและระหว�างขับขี่เสมอ ให�มอง
และตรวจสอบบริเวณโดยรอบว�าปลอดภัย
ก�อนทำการจอดรถเสมอ

. ศึกษาข�อจำกัดของระบบเซ็นเซอร�จอดรถ
(โซนาร�) ตามท่ีระบุ ไว� ในหมวดน้ี สีของตัว
แสดงเซ็นเซอร� ท่ีมุมและเส�นแสดงระยะห�าง
ของมุมมองด�านหลังจะแสดงระยะห�างของ

วัตถุไม�เหมือนกัน (ถ�ามีติดตั้ง) สภาพอากาศ
เลวร�ายหรือแหล�งกำเนิดคลื่นเสียงความถ่ีสูง
เช�น เครื่องล�างรถอัตโนมัติ เบรกแบบใช�
อากาศอัด (เบรกลม) ของรถบรรทุก หรือ
เครื่องเจาะแบบใช�อากาศอัด อาจส�ง
ผลกระทบต�อฟ�งก�ชันของระบบ รวมถึงลด
ประสิทธิภาพหรืออาจทำให�การทำงานผิด
พลาด

. ฟ�งก�ชันนี้ถูกออกแบบเพื่อการช�วยเหลือผู�ขับขี่
ในการตรวจจับวัตถุขนาดใหญ�ที่หยุดนิ่ง เพ่ือ
ช�วยหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ อาจเกิดกับ
รถยนต� ระบบไม�ได�ถูกออกแบบมาเพื่อป�องกัน
การชนกับวัตถุขนาดเล็กหรือวัตถุ ท่ีกำลัง
เคลื่อนที่ ให�รถเคลื่อนที่ช�า ๆ อยู�เสมอ

. ระบบจะไม�ตรวจจับวัตถุขนาดเล็กที่อยู�ใต�กันชน
และอาจไม�สามารถตรวจจับวัตถุที่อยู�ใกล�กับ
กันชนหรือบนพื้น

. ระบบอาจตรวจไม�พบวัตถุต�อไปนี้
— วัตถุที่นุ�มและเบา เช�น หิมะ ผ�า สำลี

ใยแก�ว ฯลฯ
— วัตถุขนาดบาง เช�น เชือก สายไฟ และ

โซ�
— วัตถุทรงลิ่ม

ระบบเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�) (ถ�ามีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/
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. ถ�าบริเวณแผงกันชนได�รับความเสียหายหรือ
งอ พ้ืนที่การรับสัญญาณอาจเปลี่ยนแปลง
ส�งผลให�การวัดระยะทางจากสิ่งกีดขวางถึง
ตัวรถผิดพลาด หรือส�งเสียงเตือนไม�ถูกต�อง

. เซ็นเซอร�โซนาร�ด�านหน�า (ถ�ามีติดตั้ง) และ
ด�านหลังอาจทำงานผิดปกติเมื่อแตรรถ หรือ
อื่น ๆ ส�งเสียง หรือมีแหล�งกำเนิดคล่ืนเสียง
ความถี่สูง (เช�น เซ็นเซอร�จอดรถของรถยนต�
คัน อื่น) อย ู� รอบ ๆ รถยนต� เนื่ องจาก
เซ็นเซอร�โซนาร�ด�านหน�าและด�านหลังจะ
ตรวจจับระยะห�างระหว�างรถยนต� และ ส่ิง
กีดขวางโดยการตรวจจับคลื่นเสียงที่สะท�อน
กลับมาจากพื้นผิวของสิ่งกีดขวาง

ข�อควรระวัง:
. รักษาความเงียบภายในห�องโดยสารให�มาก

ที่สุดเท�าท่ีจะเป�นไปได� เพื่อให�ได�ยินเสียงเตือน
ชัดเจน

. เซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�) ด�านหน�าและด�าน
หลัง (สำหรับรุ�นที่มีโซนาร�ด�านหน�าและด�าน
หลัง) จะตรวจจับระยะห�างระหว�างรถยนต�
และสิ่งกีดขวางโดยการตรวจจับคล่ืนเสียงที่
สะท�อนจากพื้นผิวของสิ่งกีดขวาง เมื่อมีเสียง
อื่น เช�น เสียงแตรรถ หรือแหล�งกำเนิดคลื่น

เสียงความถ่ีสูง (เช�น เซ็นเซอร�จอดรถของ
รถยนต�คันอื่น) รอบ ๆ รถยนต� เซ็นเซอร�
(โซนาร�) อาจตรวจจับวัตถุต�าง ๆ ไม�ถูกต�อง

. อย�าให�หิมะ น้ำแข็ง และส่ิงสกปรกสะสมติด
ค�างอยู�บนเซ็นเซอร� (ติดตั้งอยู�บนแผงกันชน)
ห�ามใช�วัตถุมีคมทำความสะอาดเซ็นเซอร� ถ�ามี
สิ่งแปลกปลอมปกคลุมเซ็นเซอร� ความแม�นยำ
ในการทำงานจะลดลง

สำหรับรถยนต�ที่ติดตั้งเซ็นเซอร�ด�านหลัง:
ระบบจะแจ�งเตือนสิ่งกีดขวางด�านหลังด�วยภาพ (ถ�ามี
ติดตั้ง) และเสียง เมื่อคันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “R”
(ถอยหลัง)
ระบบจะหยุดการทำงานเม่ือความเร็วมากกว�า 10
กม./ชม. (6 ไมล�/ชม.) ระบบจะกลับมาทำงานอีกครั้ง
เมื่อความเร็วลดลง
เสียงเตือนแบบเป�นจังหวะจะหยุดหลังจากผ�านไป 3
วินาที เมื่อตรวจพบส่ิงกีดขวางด�วยเซ็นเซอร�ที่มุม
เท�านั้น และระยะทางไม�เปลี่ยนแปลง เสียงเตือนจะหยุด
เมื่อสิ่งกีดขวางออกห�างจากรถยนต�
สำหรับรถยนต�ที่ติดตั้งเซ็นเซอร�ด�านหน�าและด�าน
หลัง:
ระบบจะแจ�งเตือนส่ิงกีดขวางด�านหน�าด�วยสัญญาณ

ภาพและเสียง เม่ือคันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “D” (ขับ)
และแจ�งเตือนสิ่งกีดขวางทั้งด�านหน�าและด�านหลัง เมื่อ
คันเกียร�อยู�ในตำแหน�ง “R” (ถอยหลัง)
ระบบจะหยุดการทำงานเม่ือความเร็วมากกว�า 10
กม./ชม. (6 ไมล�/ชม.) ระบบจะกลับมาทำงานอีกครั้ง
เมื่อความเร็วลดลง
เสียงเตือนแบบเป�นจังหวะจะหยุดหลังจากผ�านไป 3
วินาที เมื่อตรวจพบส่ิงกีดขวางด�วยเซ็นเซอร�จอดรถ
เท�านั้น และระยะห�างไม�เปลี่ยนแปลง เสียงเตือนจะหยุด
เมื่อสิ่งกีดขวางออกห�างจากรถยนต�

ไฟแสดงเซ็นเซอร�จอดรถ (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-59FAFEC8-AA12-43CE-945F-42F6BA12C214

สำหรับรถยนต�ที่ติดตั้งเซ็นเซอร�ด�านหลัง
GUID-E1107444-1751-457F-BB0B-27A0D576FA1C

WAF0575X
แบบ A

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-73

Condition: 'Except for China'/
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5-74 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

JVS1278X
แบบ B

เมื่อมุมของรถเคลื่อนเข�าใกล� วัตถุมากข้ึน ไฟแสดง
เซ็นเซอร�ที่มุม จะปรากฏขึ้น
เม่ือส�วนกลางของรถยนต�เคล่ือนเข�าใกล�วัตถุมากขึ้น
ไฟแสดงเซ็นเซอร�ส�วนกลาง จะปรากฏขึ้น
เม่ือตรวจพบวัตถุ ไฟแสดง (สีเขียว) จะปรากฏขึ้น
และเสียงเตือนจะดังเป�นจังหวะ เมื่อรถยนต�เคลื่อนเข�า
ใกล�วัตถุมากขึ้น สีของไฟแสดงจะเปลี่ยนเป�นสีเหลือง
เม่ือรถยนต�ใกล�วัตถุมาก ไฟแสดงจะเปลี่ยนเป�นสีแดง
จากนั้นเสียงเตือนจะดังต�อเนื่อง

สำหรับรถยนต�ที่ติดตั้งเซ็นเซอร�ด�านหน�าและด�าน
หลัง

GUID-27FD0750-64AA-4F0F-940D-2BD200F066BA

WAF0576X

เมื่อมุมของรถเคลื่อนเข�าใกล� วัตถุมากข้ึน ไฟแสดง
เซ็นเซอร�จอดรถ จะปรากฏขึ้น
เม่ือส�วนกลางของรถยนต�เคล่ือนเข�าใกล�วัตถุมากขึ้น
ไฟแสดงโซนาร�ส�วนกลาง จะปรากฏขึ้น
เมื่อตรวจพบวัตถุ ไฟแสดง (สีเขียว) จะปรากฏขึ้นและ
กะพริบ และเสียงเตือนจะดังเป�นจังหวะ เม่ือรถยนต�
เคลื่อนเข�าใกล�วัตถุมากขึ้น สีของไฟแสดงจะเปลี่ยนเป�น
สีเหลือง และอัตราการกะพริบจะเพ่ิมข้ึน เม่ือรถยนต�
ใกล�วัตถุมาก ไฟแสดงจะหยุดกะพริบและเปลี่ยนเป�นสี
แดง จากนั้นเสียงเตือนจะดังต�อเนื่อง

สวิตช�ระบบเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�)
GUID-870D4498-0DEF-402A-844B-D78C8B95F513

WAF0511X

สวิตช�ระบบเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�) ทำให�ผู�ขับขี่
สามารถเป�ดและป�ดระบบเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�)
เพ่ือเป�ดและป�ดระบบเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�) สวิตช�
สตาร�ทเครื่องยนต�ต�องอยู�ที่ตำแหน�ง “ON”
ไฟแสดง จะสว�างขึ้น เมื่อเป�ดระบบ
ถ�าไฟแสดงกะพริบ เมื่อระบบเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�)
ยังไม�ถูกป�ด อาจมีการทำงานผิดปกติในระบบเซ็นเซอร�
จอดรถ (โซนาร�)
ระบบเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�) จะเป�ดโดยอัตโนมัติ
ภายใต�สภาวะดังต�อไปนี้:
. เมื่อเปล่ียนสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�จากตำแหน�ง

“OFF” ไปที่ตำแหน�ง “ON”
. เมื่อเปลี่ยนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “R”

(ถอยหลัง)

Condition: 'Except for China'/
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. เมื่อความเร็วรถยนต�เพิ่มขึ้นถึง 10 กม./ชม. (6
ไมล�/ชม.) และลดลง

การตั้งค�าระบบเซ็นเซอร�จอดรถ (โซนาร�)
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-5349C547-2BFF-4796-BC92-5EE775D4AE33

สามารถเปลี่ยนสถานะต�อไปนี้ของระบบเซ็นเซอร�จอด
รถ (โซนาร�) ได�โดยสวิตช�บนปุ�มควบคุมที่พวงมาลัย
สำหรับรายละเอียด โปรดดู ท่ี “Settings (การต้ัง
ค�า)” (หน�า 2-20)

Moving Object (วัตถุและบุคคลที่เคลื่อนไหว)
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-55700FB6-1D36-4F1C-B2F3-FECF2212AFDD

เป�ดหรือป�ดการใช�เซ็นเซอร� สำหรับรายละเอียดเพิ่ม
เติม โปรดดูที่ “ระบบเตือนวัตถุ เคล่ือนไหวรอบคัน
(MOD)” (หน�า 4-21)
ON (ค�าเริ่มต�น) - OFF

เซ็นเซอร� (Sensor)
GUID-44B98D43-CB6A-4859-BF44-D10EE28BA777

เป�ดหรือป�ดการใช�เซ็นเซอร�
เป�ด (ON) (ค�าเริ่มต�น) - ป�ด (OFF)

Volume (ระดับเสียง)
GUID-2A4D0D1E-297F-4F2F-8114-317213C625E8

ปรับระดับความดังเสียง
High (สูง) - Medium (กลาง) (ค�า เร่ิมต�น) -
Low (ต่ำ)

Range or Distance (ระยะหรือระยะห�าง)
GUID-93EC5FA7-4945-4FC5-9F78-2EE27447D475

ปรับระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร�
Long (ไกล) - Medium (กลาง) (ค�าเริ่มต�น) -
Short (สั้น)

PD23A1-6EF39720-109E-42B1-B05F-A878E365A8BC

รถยนต�คันน้ีถูกออกแบบมาเพื่อบรรทุกผู�โดยสารและ
สัมภาระ นิสสันไม�แนะนำให�ใช�ลากรถพ�วง เพราะจะ
ทำให� เคร่ืองยนต� ระบบส�งกำลัง ระบบบังคับเล้ียว
เบรก และระบบอื่น ๆ ทำงานหนักขึ้น

ข�อควรระวัง:
รถยนต�ที่เสียหายจากการลากรถพ�วงไม�รวมอยู�ใน
การรับประกัน

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-75
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5-76 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

PD23A1-87C8421D-559D-43F2-B29C-3246CB23890A

คำเตือน:
ถ�าเครื่องยนต�ไม�ทำงานหรือดับขณะขับขี่ ระบบ
ช�วยหมุนพวงมาลัยจะไม�ทำงาน การบังคับเลี้ยว
พวงมาลัยจะทำได�ยากขึ้น

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร�ได�รับการออกแบบขึ้นเพื่อช�วย
ในการบังคับ เล้ียว โดย ใช� ป��ม ไฮดรอ ลิกซึ่ง ขับด�วย
เครื่องยนต�
ถ�าเคร่ืองยนต�หยุดทำงานหรือสายพานขาด ผู�ขับจะ
ยังสามารถบังคับควบคุมรถได� แต�ต�องใช�แรงในการ
หมุนพวงมาลัยมากข้ึน โดยเฉพาะในโค�งที่หักมุมมาก
และที่ความเร็วต่ำ

PD23A1-943CB8CC-7A93-4635-838C-02D7D2292797

ระบบเบรกมีวงจรไฮดรอลิกสองวงจรแยกกัน ถ�า
วงจรหน่ึงไม�ทำงาน รถจะยังมีความสามารถในการ
เบรกอีกสองล�อ

ข�อควรระวังในการควบคุมเบรก
PD23A1-B0E4998A-846B-4FEB-BFD6-689E6A742199

หม�อลมเบรกสุญญากาศ
PD23A1-B79B7AF5-3AF9-49F1-973E-41C0E1227FF7

หม�อลมเบรกจะช�วยเพ่ิมแรงเบรกโดยใช�สุญญากาศ
ของเครื่องยนต� ถ�าเครื่องยนต�ดับ ผู�ขับยังสามารถ
หยุดรถได�โดยการเหยียบแป�นเบรก แต�ต�องใช�แรงใน
การเหยียบแป�นเบรกมากขึ้นเพื่อหยุดรถ และระยะเบรก
จะยาวขึ้น
ถ�าเครื่องยนต�ไม�ทำงานหรือดับไปขณะขับขี่ ระบบช�วย
เบรกจะไม�ทำงาน เบรกจะแข็งขึ้น

คำเตือน:
ห�ามปล�อยให�รถไหลไปโดยที่เครื่องยนต�ดับ

การใช�งานเบรก
PD23A1-87D8A2FA-59DD-4B7D-A620-25C82316B771

หลีก เลี่ยง การ พัก เท�า ไว� บน แป�น เบรก ขณะ ขับขี่
เน่ืองจากจะทำให� เบรกร�อนจัด ผ�าเบรก/แผ�นเบรก
สึกหรอเร็วขึ้น และสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น
เพื่อช�วยลดการสึกหรอของเบรกและป�องกันไม�ให�เบรก
ร�อนจัด ควรลดความเร็วและเปลี่ยนไปใช�เกียร�ต่ำ ก�อน
ขับรถลงเนินหรือทางลาดยาว เบรกที่ร�อนจัดจะมี

ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง ซึ่งอาจทำให�สูญเสีย
การควบคุมรถยนต�
เมื่อขับรถบนถนนล่ืน ให�ระมัดระวังเมื่อต�องเบรก เร�ง
ความเร็ว หรือเปลี่ยนเกียร�ต่ำ การเบรกหรือเร�ง
ความเร็วกะทันหันจะทำให�ล�อลื่นไถลและเกิดอุบัติเหตุได�

เบรกเป�ยก
PD23A1-47B5DF9F-42DB-4939-8B98-06F9D4E0CB02

เมื่อล�างรถหรือขับผ�านแอ�งน้ำ เบรกจะเป�ยกชื้น ทำให�
ระยะเบรกยาวข้ึน และอาจทำให�รถป�ดไปด�านใดด�าน
หนึ่งขณะเบรก
สำหรับการทำให�เบรกแห�ง ให�ขับรถด�วยความเร็วที่
ปลอดภัยและแตะแป�นเบรกเบา ๆ เพื่อให�เบรกร�อน ทำ
เช�นนี้จนกระทั่งเบรกกลับเป�นปกติ หลีกเลี่ยงการขับรถ
ด�วยความเร็วสูงจนกว�าเบรกจะสามารถทำงานได�เป�น
ปกติ

ระบบช�วยเบรก
PD23A1-A77131D5-3B31-4214-B572-224A585B4515

เม่ือ ใช� แรงเหยียบแป�น เบรกมากเกินกว�าระดับหน่ึง
ระบบช�วยเบรกจะทำงานโดยให�แรงเบรกมากกว�าหม�อ
ลมเบรกปกติ แม�ว�าจะใช�แรงเหยียบแป�นเบรกไม�มากก็
ตาม

พวงมาลัยเพาเวอร� ระบบเบรก

Condition: 'Except for China'/
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คำเตือน:
ระบบช�วยเบรกนี้มี ไว� เพื่อช�วยการเบรกเท�าน้ัน
ไม�ใช�อุปกรณ� เตือนหรือหลีกเล่ียงการชน เป�น
หน�าที่ของผู�ขับขี่ที่ต�องระมัดระวัง ขับขี่ให�ปลอดภัย
และควบคุมรถได�ในทุกเวลา

ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS)
PD23A1-FDEEF061-833B-4B53-A201-8C8A8FB3603A

คำเตือน:
ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) เป�น
อุปกรณ�ท่ีทันสมัย แต�จะไม�ช�วยป�องกันอุบัติเหตุ
จากการขับข่ีโดยประมาทหรือเป�นอันตราย ระบบ
จะช�วยให�สามารถบังคับควบคุมรถขณะเบรกบน
ถนนลื่น พึงระลึกว�าระยะเบรกบนพ้ืนที่ลื่นจะยาว
กว�าบนพ้ืนผิวปกติ แม�จะเป�นเบรก ABS ระยะ
เบรกอาจจะยาวขึ้นบนถนนที่ขรุขระ มีกรวด หรือ
มีหิมะปกคลุม หรือ เมื่อใช�งานโซ�พันล�อ ให�รักษา
ระยะปลอดภัยจากรถคันหน�าเสมอ อย�างไรก็ตาม
ผู�ขับขี่ต�องเป�นผู�รับผิดชอบต�อความปลอดภัย

ชนิดและสภาพของยางจะมีผลต�อการเบรกด�วย
. เม่ือ เปล่ียนยาง ให� ใส� ยางที่ มี ขนาดตามที่

กำหนดทั้งสี่ล�อ

. เม่ือติดตั้งยางอะไหล�ให�แน�ใจว�าเป�นชนิดและ
ขนาดตามที่กำหนดในแผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยาง (โปรดดูที่ “แผ�นป�ายค�าแรงดันลม
ยาง” (หน�า 9-8))

. สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ยางและล�อ”
(หน�า 8-27)

ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) ควบคุมเบรก
เพ่ือไม� ให�ล�อล็อก ขณะที่ เบรกอย�างรุนแรงหรือเมื่อ
เบรกบนพ้ืนถนนล่ืน ระบบจะตรวจจับความเร็วในการ
หมุนที่ล�อแต�ละล�อและปรับความดันน้ำมันเบรก เพ่ือ
ป�องกันไม�ให�ล�อล็อกและลื่นไถล ระบบจะช�วยให�ผู�ขับขี่
สามารถบังคับควบคุมรถ และช�วยลดอาการเล้ียวป�ด
หรือลื่นไถลบนพื้นถนนลื่นให�น�อยที่สุด โดยการป�องกัน
ไม�ให�ล�อล็อก

การใช�งานระบบ
PD23A1-1747FF21-B58C-4813-B0F8-B985C9ABE4CA

เหยียบแป�นเบรกค�างไว� เหยียบแป�นเบรกค�างไว�ด�วย
แรงคงที่ แต� ไม�ต�องย้ำ เบรก ABS จะทำงานเพื่อ
ป�องกันไม�ให�ล�อล็อก บังคับรถยนต�ให�หลีกสิ่งกีดขวาง

คำเตือน:
ห�ามย้ำเบรก เพราะจะทำให�ระยะเบรกยาวขึ้น

ฟ�งก�ชันทดสอบตัวเอง
PD23A1-CDDA223C-7FCF-4082-86D4-716B9EB14068

ABS ประกอบไปด�วยเซ็นเซอร�อิเล็กทรอนิกส� ป��มไฟฟ�า
โซลินอยด�ไฮดรอลิก และคอมพิวเตอร� คอมพิวเตอร�จะ
มีฟ�งก�ชันวิเคราะห�ข�อบกพร�องอยู�ในตัว ซึ่งจะทดสอบ
ระบบทุกครั้งที่สตาร�ทเครื่องยนต�และขับรถไปข�างหน�า
หรือถอยหลังด�วยความเร็ว ต่ำ เมื่อระบบทำการ
ทดสอบตัวเอง จะมีเสียงเตือนและ/หรือรู�สึกถึงอาการ
ส่ันที่แป�นเบรก ซึ่งเป�นเรื่องปกติและไม�ได�แสดงถึงการ
ทำงานผิดปกติ ถ�าคอมพิวเตอร�ตรวจพบว�ามีการ
ทำงานผิดปกติ ABS จะหยุดทำงานและไฟเตือน ABS
บนแผงหน�าป�ดจะสว�างขึ้น ซึ่งระบบเบรกจะทำงานเป�น
ปกติ แต�ไม�มีการช�วยป�องกันล�อล็อก ถ�าไฟเตือน ABS
สว�างข้ึนขณะทำการทดสอบด�วยตนเองหรือขณะขับขี่
ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบ

การทำงานปกติ
PD23A1-3B68016B-9D07-41D7-BCFF-CE9E1F934D0F

ABS ทำงานที่ความเร็วมากกว�า 5 ถึง 10 กม./ชม.
(3 ถึง 6 ไมล�/ชม.) ความเร็วจะแตกต�างกันไปตาม
สภาพถนน
เมื่อ ABS รับรู�ว�าล�อใดล�อหนึ่งหรือมากกว�ากำลังจะ
ล็อก อุปกรณ�ควบคุมการทำงานจะทำงานและทำการ
ปล�อยแรงดันไฮดรอลิกทันที การทำเช�นนี้จะคล�ายกับ
การย้ำเบรกอย�างรวดเร็ว ผู�ขับขี่อาจรับรู�ถึงแรงส่ัน
สะเทือนที่แป�นเบรกและได�ยินเสียงดังออกมาจากใต�

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-77
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5-78 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

ฝากระโปรงหน�า หรือรู�ถึงแรงส่ันสะเทือนท่ีแป�นเบรก
และได�ยินเสียงดังออกมาจากใต�ฝากระโปรงหน�า หรือ
รู�ถึงแรงส่ันสะเทือนจากอุปกรณ�ควบคุมการทำงาน
ขณะที่อุปกรณ�กำลังทำงานอยู� ซึ่งเป�นเรื่องปกติ และ
แสดงว�า ABS กำลัง ทำงาน ได� อย�าง เหมาะ สม
อย�างไรก็ตาม แรงส่ันสะเทือนดังกล�าวอาจแสดงว�า
สภาพถนนเป�นอันตรายและต�องใช�ความระมัดระวังเป�น
พิเศษในขณะขับขี่
ขณะที่ล็อกเฟ�องท�าย (ถ�ามีติดต้ัง) ทำงาน ไฟเตือน
ABS จะสว�างข้ีน ซ่ึงแสดงว�าฟ�งก�ชันป�องกันล�อล็อก
ไม�ได�ทำงานเต็มที่ (โปรดดูที่ “ระบบล็อกเฟ�องท�ายแบบ
ไฟฟ�า” (หน�า 5-26) สำหรับฟ�งก�ชันการล็อกเฟ�อง
ท�ายตัวหลัง)

PD23A1-3379387A-C03F-4BBD-9228-95DD384B5AEF

หากต�องทำการจอดรถยนต�โดยที่ไม�มีผู�โดยสารนั่งอยู�
ควรปฏิบัติดังนี้:
. นำกุญแจรถติดตัวเสมอ - แม�ว�าจะจอดรถใน

โรงรถของท�านเองก็ตาม
. ป�ดกระจกหน�าต�างทุกบานให�สนิทและล็อกประตูทุก

บาน
. จอดรถในบริเวณท่ีมองเห็นได� เสมอ จอดรถใน

บริเวณที่มีแสงสว�างเพียงพอในเวลากลางคืน
. ถ�า ติดตั้งระบบกันขโมยรถยนต� ให� เป�ด ใช�งาน

แม�ว�าจะเป�นช�วงระยะเวลาสั้น ๆ
. ห�ามปล�อยให�เด็กหรือสัตว�เลี้ยงอยู�ในรถตามลำพัง
. ห�ามทิ้งสิ่งของมีค�าไว�ในรถ ให�นำติดตัวไว�เสมอ
. ห�ามเก็บเอกสารประจำรถไว�ในรถยนต�
. ห�ามทิ้งสิ่งของไว�บนราวหลังคา ให�นำสิ่งของบน

ราว หลังคา มา เก็บ ใน รถยนต� และ ล็อก รถ ให�
เรียบร�อย

. ห�ามเก็บกุญแจสำรองไว�ในรถยนต�

PD23A1-34C6DF68-5354-4435-AB7D-D60EC96708E9

คำเตือน:
. ไม� ว�า จะ อยู� ใน สภาวะ ใด ให� ขับ ด�วยความ

ระมัดระวัง เร�ง และ ลด ความเร็ว อย�าง
ระมัดระวัง ถ�าเร�ง หรือ ลดความเร็วเร็วเกิน
ไป ล�อขับเคลื่อนจะยิ่งไม�เกาะถนน

. เผ่ือระยะเบรกให�มากข้ึนเม่ือขับข่ีท�ามกลาง
อากาศหนาวเย็น ควรเริ่มเบรกเร็วกว�าขณะ
ขับบนถนนที่แห�ง

. ให�ขับรถทิ้งระยะห�างจากรถคันหน�าเมื่อขับบน
ถนนลื่น

. น้ำแข็งที่ เป�ยก (08C, 328F และฝนที่แข็ง
ตัว) หิมะที่ เย็นมาก และน้ำแข็งจะลื่น และ
ทำให�ขับรถได�ยากมาก รถยนต�จะเกาะถนน
น�อยลงมากในสภาพดังกล�าว พยายาม
หลีกเลี่ยงการขับบนน้ำแข็งที่เป�ยก จนกว�าพื้น
ถนนจะโรยเกลือ หรือ ทราย

. ระวังจุดที่ลื่น (จุดที่เป�นน้ำแข็งชัดเจน) ซึ่งจะ
เกิดขึ้นบนถนนเรียบท่ีไม� โดนแสงแดด หาก
สังเกตเห็นพ้ืนผิวน้ำแข็งข�างหน�า ให� เบรก
ก�อนท่ีจะขับไปถึง พยายามอย�าเบรกขณะอยู�
บนพ้ืนผิวน้ำแข็ง และหลีกเลี่ยงการบังคับ
เลี้ยวอย�างกะทันหัน

. ห�ามใช�ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติบนถนน
ลื่น (ถ�ามีติดตั้ง)

ความปลอดภัยของรถยนต� การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น

Condition: 'Except for China'/
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. หิมะอาจอุดก�าซไอเสียให�อยู�ใต�ท�องรถของท�าน
ได� ทำความสะอาดไม�ให� หิมะไปอุดท�อไอเสีย
หรือรอบ ๆ ตัวรถ

แบตเตอรี่
PD23A1-62AD019A-9B73-44D9-BF40-E02A5FC76E8A

ถ�าไม�ได�ชาร�จไฟแบตเตอร่ีให�เต็มในสภาพอากาศหนาว
จัด น้ำกรดในแบตเตอรี่อาจแข็งตัวและทำให�แบตเตอรี่
เสีย หาย ได� เ พ่ือ ให� สามารถ ใช� งาน ได� อย�าง เต็ม
ประสิทธิภาพ ควรตรวจสอบแบตเตอรี่อย�างสม่ำเสมอ
สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “แบตเตอรี่” (หน�า 8-
18) ของคู�มือเล�มนี้

น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
PD23A1-AEA45FD1-54DC-4FE8-B96C-3C06886FFCF2

ถ�าต�องจอดรถไว�ข�างนอกโดยไม�มีสารป�องกันการแข็ง
ตัว ให�ถ�ายระบบหล�อเย็นรวมถึงเส้ือสูบ และเติมใหม�
ก�อนใช�งานรถยนต� สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่
“การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�” (หน�า 8-8) ของ
คู�มือเล�มนี้

อุปกรณ�ยาง
PD23A1-47960355-89A2-4CC5-BB66-23F707B17A61

1. หากติดตั้งยางสำหรับว่ิงบนหิมะที่ล�อหน�า/หลัง
ของรถยนต�แล�ว ล�อควรมีขนาด การรับน้ำหนัก
โครงสร�าง และชนิด (ยางธรรมดา ยางเสริม
เข็มขัดรัด หรือ เรเดียล) เหมือนกับยางที่ใช�อยู�
ธรรมดา

2. ถ�าต�องใช�งานรถยนต�ในสภาพอากาศหนาวจัด
ควรใช�ยางสำหรับวิ่งบนหิมะทั้งสี่ล�อ

3. เพื่อให�เกาะถนนได�ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจ
ใช�งานยางที่มีสตัทฝ�งอยู� ได� แต� ในบางประเทศ
เขต หรือรัฐจะไม�อนุญาตให�ใช�ยางแบบนี้ ให�
ตรวจสอบกฎหมายท�องถิ่น รัฐ หรือเขตก�อน
ติดตั้งยางที่มีสตัทฝ�ง
ความสามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบน
หิมะแบบมีสตัทฝ�งบนพื้นผิวที่ เป�ยกหรือแห�ง
อาจมีประสิทธิภาพไม� เท�ากับยางวิ่งบนหิมะ
ธรรมดา

4. สามารถใช�โซ�พันล�อได�ถ�าต�องการ ควรตรวจสอบ
ให�แน�ใจว�าโซ�พันล�อมีขนาดเหมาะสมกับยาง และ
ติดตั้งตามคำแนะนำของผู�ผลิต ใช�ตัวดันโซ�เมื่อ
ผู�ผลิตยางแนะนำให�ใช� เพ่ือให�แน�ใจว�าโซ�รัดแน�น
ต�องยึดปลายโซ�พันล�อด�านที่ปล�อยไว�ให�แน�น หรือ
ถอดออกเพ่ือป�องกันไม�ให�ฟาดโดนบังโคลนหรือใต�
ท�องรถ นอกจากนั้น ควรลดความเร็วในการขับ
ไม�เช�นนั้น รถยนต�อาจเสียหาย และ/หรืออาจส�ง
ผลกระทบอย�างมากต�อการบังคับและสมรรถนะ
ของรถยนต�ได�

อุปกรณ�พิเศษสำหรับฤดูหนาว
PD23A1-FFB9E7B0-B2EB-4567-8659-49F951A54F88

แนะนำให�เตรียมอุปกรณ�ต�อไปนี้ไว�ในรถในช�วงฤดูหนาว:
. เกรียงและแปรงปลายแข็งสำหรับกำจัดน้ำแข็งและ

หิมะออกจากหน�าต�าง
. แผ�น ไม�ที่ เรียบและแข็งแรงสำหรับวางรองใต�

แม�แรง
. พลั่วสำหรับขุดรถยนต�ออกจากกองหิมะ

เบรกจอด
PD23A1-511E41D9-29DF-41C3-B25D-2BDE4996FC30

เม่ือจอดรถในพื้นที่ที่อุณหภูมิอากาศภายนอกต่ำกว�า
08C (328F) ห�ามใช�งานเบรกจอดเพื่อป�องกันไม�ให�
เบรกจอดแข็ง เพื่อการจอดรถอย�างปลอดภัย:
. ให�คันเกียร�อยู�ที่ตำแหน�ง “P” (จอด)
. บล็อกล�อให�แน�นหนา

การป�องกันสนิม
PD23A1-D5D7F310-073E-4924-913D-1CBFB66C7D76

สารเคมีที่ใช�ละลายน้ำแข็งบนพื้นถนนมีฤทธิ์กัดกร�อนสูง
มาก และเร�งการเกิดสนิมและการเสื่อมสภาพของ
ช้ินส�วนใต�ตัวถังรถ เช�น ระบบไอเสีย ท�อน้ำมันเชื้อ
เพลิงและเบรก สายเบรก พื้นรถ และบังโคลน
ในฤดูหนาว ต�องทำความสะอาดใต�ท�องรถเป�น
ระยะ ๆ สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “การ
ป�องกันสนิม” (หน�า 7-5) ของคู�มือเล�มนี้
สำหรับข�อมูลการป�องกันสนิมและการกัดกร�อนเพิ่มเติม
ซึ่งอาจจำเป�นในบางพื้นที่ กรุณาปรึกษาศูนย�บริการ

การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่ 5-79

Condition: 'Except for China'/
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5-80 การสตาร�ทเครื่องยนต�และการขับขี่

นิสสัน
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6-2 ในกรณีฉุกเฉิน

PD23A1-885105FE-6415-47AD-942A-9FA3F32FC607

SIC2574

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินสามารถทำงานได�ไม�ว�าสวิตช�
สตาร�ทเคร่ืองยนต�จะอยู�ในตำแหน�งใดก็ตาม ยกเว�น
เมื่อแบตเตอรี่ไฟหมด
สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินใช�เพื่อเตือนคนขับในรถคันอื่นเมื่อ
ท�านต�องหยุดหรือจอดรถในสถานการณ�ฉุกเฉิน
เมื่อกดสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวทุก
ดวงจะกะพริบ สำหรับการป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน ให�กด
สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินอีกครั้ง
เมื่อตรวจพบแรงกระแทกที่อาจทำให�ถุงลมเสริม
ความปลอดภัยทำงาน ไฟกะพริบฉุกเฉินจะกะพริบโดย
อัตโนมัติ ถ�ากดสวิตช� ไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟกะพริบ
ฉุกเฉินจะดับลง

คำเตือน:
ห�ามป�ดสวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉินจนกว�าจะมั่นใจว�า
ปลอดภัย นอกจากนั้น การเตือนไฟกะพริบฉุกเฉิน

อาจไม�กะพริบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ขึ้นอยู�กับแรง
กระแทก

PD23A1-087AADF5-1581-4F56-80C8-BA3D0364B3C2

ถ�ายางแบน ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำในหมวดนี้

ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-AF8CFB9D-60F0-4512-8530-9F71D00890E3

คำเตือน:
. ถ�าไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำสว�างขึ้นขณะขับ

รถ ให�หลีกเล่ียงการหักพวงมาลัยกะทันหัน
หรือเบรกอย�างแรง ทำการลดความเร็วลง
และพยายามนำรถออกจากถนนไปยังสถานที่ที่
ปลอดภัย เพื่อหยุดรถยนต�โดยเร็วท่ีสุด การ
ขับรถด�วยแรงดันลมยางต่ำอาจทำให�เกิด
ความเสียหายอย�างถาวรกับยางและ เพ่ิม
ความเป�นไปได�ที่ยางจะเสียหาย ตลอดจนอาจ
เกิดความเสียหายของรถยนต�อย�างรุนแรง
และอาจทำให�เกิดอุบัติเหตุได� รวมถึงอาจส�ง
ผลให�เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง ควร
ตรวจสอบแรงดันลมยางของยางทุก เส�น
ปรับแรงดันลมยางเป�นแรงดันลมยางขณะ
เย็นที่แนะนำที่แสดงไว�บน แผ�นป�ายค�าแรงดัน
ลมยางเพ่ือป�ดไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ ถ�า
ไฟยังคงสว�างขณะขับรถหลังจากปรับแรงดัน
ลมยาง อาจเกิดจากยางรถแบน หรือระบบ
TPMS อาจทำงานผิดปกติ ถ�ายางแบนให�
เปลี่ยนด�วยยางอะไหล�โดยเร็วที่สุด ถ�ายางรถ

สวิตช�ไฟกะพริบฉุกเฉิน ยางแบน
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ทุกเส�นไม�แบนและมีแรงดันลมยางที่เหมาะสม
ให�นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการ
นิสสัน

. ยางอะไหล�ไม�มีการติดต้ัง TPMS เมื่อเปล่ียน
ยางหรือล�อ TPMS จะไม�ทำงานและไฟเตือน
แรงดันลมยางต่ำจะกะพริบประมาณ 1 นาที
ไฟจะสว�างค�างหลังจาก 1 นาที ท่ีกะพริบ
โปรดติดต�อศูนย�บริการนิสสันโดยเร็ว ท่ีสุด
เพื่อทำการเปลี่ยนยางและ/หรือการรีเซ็ตระบบ

. การเปล่ียนยางที่นิสสันไม�ได�กำหนดไว�อาจมี
ผลต�อการทำงานของ TPMS

. ห�ามฉีดน้ำยากันยางร่ัวหรือซีลแลนท�กันยาง
ร่ัว Aerosol ใน ยาง เพราะ อาจ ทำให�
เซ็นเซอร�แรงดันลมยางทำงานผิดปกติ

ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) ตรวจสอบ
แรงดันลมยางของยางทั้งหมด ยกเว�นยางอะไหล�
เมื่อไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำสว�างขึ้น หมายความว�า
ยางหนึ่งเส�นหรือมากกว�ามีแรงดันลมยางต่ำ ถ�าขับ
รถในขณะที่มีแรงดันลมยางต่ำ TPMS จะทำงานและ
เตือนให�ทราบว�าแรงดันลมยางต่ำด�วยไฟเตือนแรงดัน
ลมยางต่ำ (ในแผงมาตรวัด) ระบบนี้จะทำงานเมื่อขับ
รถยนต�ที่ความเร็วมากกว�า 25 กม./ชม. (16 ไมล�/
ชม.) เท�านั้น

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ไฟเตือนแรงดัน
ลมยางต่ำ” (หน�า 2-13) และ “ระบบตรวจสอบแรง
ดันลมยาง (TPMS)” (หน�า 5-5)

การจอดรถ
PD23A1-A2E722CC-0CAB-45A9-ACC2-8497528C2144

คำเตือน:
. ควรตรวจสอบให�แน�ใจว�าทำการดึงเบรกจอด

จนสุดแล�ว
. ควรตรวจสอบให�แน�ใจว�าเลื่อนคันเกียร�ไปยัง

ตำแหน�ง “P” (จอด)
. ห�ามเปล่ียนยาง ถ�ารถจอดอยู�บนทางลาด

เอียง มีน้ำแข็งหรือลื่น ซึ่งอาจเกิดอันตราย
ได�

. ห�ามเปลี่ยนยาง ถ�าจอดรถอยู�ในบริเวณที่มี
การจราจรแออัด ให�เรียกช�างผู�เชี่ยวชาญมา
ทำการช�วยเหลือ

1. เลื่อนรถออกจากเส�นทางจราจรอย�างปลอดภัย
2. เป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน
3. จอดรถบนพื้นราบ
4. ใช�งานเบรกจอด
5. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
6. ดับเครื่องยนต�
7. เป�ดฝากระโปรงหน�า:

. เพื่อเตือนรถคันอื่น

. เพื่อให�สัญญาณแก�ช�างผู� เชี่ยวชาญเห็นว�า
ท�านต�องการความช�วยเหลือ

8. ให� ผ ู� โดยสารทุก คนออกจากรถ และ ยืน ในที่
ปลอดภัยห�างจากตัวรถและเส�นทางจราจร

การเตรียมเครื่องมือ
PD23A1-29E6C8F0-9060-43E4-BB0D-98DBDF844232

JVE0482X

นำแม�แรงและเครื่องมือที่จำเป�นออกมาจากที่เก็บ

ในกรณีฉุกเฉิน 6-3
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JVE0483X

1. ถอดฝาป�ดช�องเก็บของ
2. ถอดคลิปยึดชุดเครื่องมือ และนำเครื่องชุดเครื่อง

มือออกมา
3. คลายแม�แรงออกจากช�องเก็บโดยหมุนด�ามหมุน

แม�แรง ดังที่แสดงในภาพ
4. เอียงส�วนบน ของแม�แรงเข�าหาตัว และดึง

แม�แรงออกช�า ๆ สำหรับการ เก็บแม�แรง ให�
ปฏิบัติในลำดับกลับกันกับที่ถอด และหมุนด�ามหมุน

แม�แรงให�แน�นเพื่อจะได�ไม�เกิดเสียงรบกวน

ข�อควรระวัง:
เมื่อ นำแม�แรงออกมา ให� ระมัดระวัง ไม� ให� มือ
กระแทกกับรถยนต� ไม�เช�นนั้น อาจทำให�ได�รับ
บาดเจ็บ
หมายเหตุ:
. เมื่อเก็บแม�แรง ห�ามหมุนด�ามหมุนแม�แรงแน�น

เกินไปด�วยไขควง เนื่องจากจะทำให�บริเวณที่
ติดตั้งแม�แรงเสียรูปทรง

. ห�าม ให� แม�แรง สัมผัส กับ ช้ิน ส�วน ภายใน
เนื่องจากอาจทำให�รถยนต�เสียหายได�

การถอดยางอะไหล�
PD23A1-40F76BEC-AF3F-4F5D-8B66-A0E091B1DB98

JVE0441X

ข�อควรระวัง:
ห�ามสอดก�านต�อแม�แรงเข�าตรง ๆ เพราะได�รับ
การออกแบบให�สอดเข�าตามมุมดังที่แสดง
1. สอดด�านปลายเหลี่ยมของก�านต�อแม�แรงเข�าไปในรู

ส่ีเหล่ียมของประแจขันน็อตล�อเพ่ือเป�นที่จับ ต�อ
ปลายด�านตัว T ของก�านต�อแม�แรงและข�อต�อ

2. หาช�องรูปวงรีเหนือจุดกลางของกันชนหลัง
3. สอดปลายด�ามแม�แรงรูป ตัว T ของก�านต�อ

แม�แรงผ�านช�อง และตรงไปยังที่หมุนยางอะไหล�ที่
ติดตั้งอยู�ข�างบนยางอะไหล�
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JVE0442X

4. เสียบปลายด�านตัว T ของก�านต�อแม�แรงลงใน
ช�องรูปตัว T ของชุดโซ�ยึดยางอะไหล� กดก�านต�อ
แม�แรงให�ลงล็อกของชุดโซ�ยึดยางอะไหล� และหมุน
ก�านต�อแม�แรงทวนเข็มนาฬิกาเพื่อนำยางอะไหล�ลง

5. เม่ือยางอะไหล�ลงมาจนสุด ถอดก�านต�อแม�แรง
ออกและเอื้อมเข�าไปใต�ท�องรถและถอดโซ�ยึด

6. เลื่อนยางออกจากใต�ท�องรถอย�างระมัดระวัง

SCE0911

ข�อควรระวัง:
เมื่อเก็บยาง ควรตรวจสอบให�แน�ใจว�ายึดยางใน
แนวนอน เนื่องจากการยึดยางในตำแหน�งที่เอียง
ดังรูปอาจทำให�ยางหลุดหลวมและหล�นลงมาขณะ
ขับรถ นำยางลงแตะพ้ืนอีกครั้งและตรวจสอบให�
แน�ใจว�าที่ เก่ียวยางอะไหล�ติด ต้ังอย�างถูกต�อง
เลื่อนยางขึ้นอีกครั้ง และดูให�แน�ใจว�ายางอยู�ใน

แนวนอน แล�วจึงเก็บเข�าที่

การบล็อกล�อ
PD23A1-8395098A-ABB8-49F8-B42E-63A3D5E2646F

MCE0001D

คำเตือน:
ตรวจสอบให�แน�ใจว�าได�บล็อกล�อแน�นแล�ว เพื่อ
ป�องกันไม�ให�รถเคลื่อนซึ่งอาจทำให�ได�รับบาดเจ็บได�

วางบล็อกที่เหมาะสม ทั้งด�านหน�าและด�านหลังของ
ล�อข�างที่อยู�ตรงข�ามกับยางเส�นที่แบน ตามแนว
ทแยงมุม เพื่อป�องกันไม�ให�รถเคลื่อนที่เมื่อถูกยกขึ้นด�วย
แม�แรง
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การถอดยาง
PD23A1-243FE501-4417-4A86-9000-0AD1EFFC2758

คำเตือน:
. โปรดศึกษาและทำตามคำแนะนำในหมวดนี้
. ห�ามมุดเข�า ใต�ท�องรถขณะ ท่ียกรถ ข้ึนด�วย

แม�แรง
. ห�ามใช�แม�แรงที่ไม�ได�ให�มากับรถ
. แม�แรงที่ให�มากับรถได�รับการออกแบบให�

สามารถยกรถของท�าน ข้ึนได� เม่ือต�องการ
เปลี่ยนยางเท�านั้น

. ห�ามยกรถตรงจุดอื่นท่ีไม�ใช�จุด ข้ึนแม�แรงที่
กำหนดไว�

. ห�ามยกรถสูงเกินความจำเป�น

. ห�ามวางบล็อกหนุนบนหรือใต�แม�แรง

. ห�ามสตาร�ท เครื่องยนต�หรือ ให� เคร่ืองยนต�
ทำงานขณะที่รถอยู�บนแม�แรง รถยนต�อาจ
เคลื่อนอย�างกะทันหัน และทำให�เกิดอุบัติเหตุได�

. ห�ามมีผู�โดยสารอยู�บนรถขณะที่ล�อไม�ได�อยู�ติด
พื้น

. ให�แน�ใจว�าได�อ�านแผ�นป�ายคำเตือนที่ติดอยู�บน
แม�แรงก�อนใช�งาน

การยกรถขึ้นด�วยแม�แรง
PD23A1-57F60746-7772-477C-8E66-ABC596D11CC3

WAG0003X

สำหรับล�อหน�า
สำหรับล�อหลัง

1. วางแม�แรงใต�จุดข้ึนแม�แรงโดยตรง หรือ
ดังที่แสดงในภาพ
ควรวางแม�แรงบนพื้นแข็งที่ได�ระดับ

2. คลายน็อตล�อทีละตัวโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาหน่ึง
หรือสองรอบ โดยใช�ประแจขันน็อตล�อ
ห�ามถอดน็อตล�อออกจนกว�ายางจะลอยพ�น
จากพื้น

NCE130

3. ติดตั้งก�านต�อแม�แรงเข�ากับแม�แรงดังรูป
4. ค�อย ๆ ยกรถยนต�ขึ้นจนกว�ายางจะพ�นจากพื้น
5. สำหรับการยกรถขึ้นให�จับด�ามหมุนแม�แรงและก�าน

ต�อเอาไว�ด�วยมือทั้งสองข�างอย�างมั่นคง แล�วหมุน
ด�ามหมุนแม�แรง
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การถอดยาง
PD23A1-066AD6B2-BA09-42A4-85B3-B5EF13C4DC91

1. ถอดน็อตล�อ
2. ถอดยางที่เสียหายออก

ข�อควรระวัง:
ควรตรวจสอบให�แน�ใจว�าเท�าของท�านพักอยู�พ�น
จากยางขณะถอด และใช�ถุงมือตามความจำเป�น
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

การติดตั้งยางอะไหล�
PD23A1-6B745FBE-4633-46DD-8F1C-63F78926B25C

JVE0208X

คำเตือน:
. ห�ามใช�น็อตล�อที่ไม�ได�ให�มากับรถของท�าน น็อต

ล�อที่ ไม�ถูกต�องหรือขันไม�แน�นอาจทำให�ล�อ
หลวมหรือหลุดออกมา ซึ่งอาจทำให� เกิด
อุบัติเหตุ

. ห�ามทาน้ำมันหรือจาระบีลงบนสลักเกลียวล�อ

หรือ น็อตล�อ เน่ืองจากจะทำให� น็อตล�อลื่น
หลวม

1. ทำความสะอาดโคลนหรือส่ิงสกปรกออกจากผิว
สัมผัสระหว�างล�อกับดุมล�อ

2. ค�อย ๆ ใส�ยางอะไหล�เข�าที่ และหมุนน็อตล�อด�วย
นิ้วมือของท�าน ตรวจสอบว�าน็อตล�อทุกอันสัมผัส
กับพื้นผิวล�อในแนวนอน

3. ขันน็อตล�อสลับกันตามลำดับและ ขันให�น้ำหนัก
สม่ำเสมอกันดังที่แสดงตามที่แสดงอยู�ในภาพ (
- ) มากกว�า 2 คร้ัง โดยการใช�ประแจขัน
น็อตล�อจนกระทั่งแน�น

4. ลดระดับรถลงช�า ๆ จนยางสัมผัสกับพื้น
5. ขันน็อตล�อให�แน�น ด�วยประแจขันน็อตล�อ ตาม

ลำดับที่แสดงอยู�ในภาพ
6. ลดระดับรถลงจนสุด
ขันน็อตล�อด�วยประแจขันน็อตตามแรงขันที่กำหนด
ทันที

แรงขันน็อตล�อ:
133 นิวตันเมตร (13.6 กิโลกรัม-เมตร, 98
ฟุต-ปอนด�)

น็อตล�อต�องได� รับการขันแน�นตามค�าแรงขันที่
กำหนดอยู� เสมอ ขอแนะนำให�ขันน็อตล�อให�แน�น
ด�วยแรงขันที่กำหนดทุกครั้งที่เข�ารับบริการเปลี่ยน
ถ�ายน้ำมันเครื่องตามช�วงเวลา

คำเตือน:
ขันน็อตล�อให�แน�นอีกคร้ัง เมื่อขับรถยนต�เป�นระยะ
ทาง 1,000 กม. (600 ไมล�) (รวมถึงในกรณี
ยางแบน ฯลฯ)

สำหรับรุ�นที่มีระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
(TPMS)

GUID-534D27BC-6C44-46C6-A117-081A468C15AA

. หลังจากปรับแรงดันลมยางแล�ว ให�ทำการตั้งค�า
ระบบ TPMS ใหม� (รุ�นที่มีฟ�งก�ชันการต้ังค�า
ระบบ TPMS ใหม�) โปรดดูที่ “ระบบตรวจสอบ
แรงดันลมยาง (TPMS)” (หน�า 5-5) สำหรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการรีเซ็ต

. หลังจากการปรับตั้งแรงดันลมยางเป�นแรงดัน
ลมยางขณะเย็นแล�ว หน�าจอแสดงแรงดันลมยาง
อาจแสดงค�าแรงดันสูงกว�าแรงดันลมยางเมื่อ
ยางเย็นหลังจากขับรถมากกว�า 1.6 กม. (1
ไมล�) นี่ เป�น เพราะ แรง ดันลมยาง เพ่ิม ข้ึน เมื่อ
อุณหภูมิยางสูงข้ึน ซ่ึงไม�ใช�การทำงานผิดปกติ
ของระบบ
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6-8 ในกรณีฉุกเฉิน

การเก็บยางที่ได�รับความเสียหาย และเครื่อง
มือ

PD23A1-ADE46C5C-5C07-4076-AF08-8049224EE449

คำเตือน:
ตรวจสอบให�แน�ใจว�า ได� เก็บยาง แม�แรง และ
เคร่ืองมือเข�าที่หลังจากใช�งาน เพราะอาจทำให�
เกิดอันตรายได�ในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือหยุดรถ
กะทันหัน

เก็บยางที่ได�รับความเสียหาย แม�แรง และเครื่องมือให�
เรียบร�อยในพื้นที่จัดเก็บในลำดับกลับกันกับการถอด
(โปรดดูที่ “การเตรียมเคร่ืองมือ” (หน�า 6-3) และ
“การถอดยางอะไหล�” (หน�า 6-4))

PD23A1-EE3D792C-AD0C-46DF-9465-D06434453F20

คำเตือน:
. ควรปฏิบัติ ตามคำแนะนำ ในหมวด น้ี เพื่อ

ป�องกันการพ�วงสตาร�ทที่ ไม�ถูกต�องอันเป�น
สาเหตุให�แบตเตอรี่ระเบิด จนได�รับบาดเจ็บ
ร�ายแรงหรือเสียชีวิตได� และยังอาจทำให�รถ
เสียหายได�

. บริเวณโดยรอบแบตเตอรี่จะมีก�าซไฮโดรเจนที่
ไวไฟอยู�ตลอดเวลา ควรระมัดระวังไม�ให�เกิด
ประกายไฟหรือเปลวไฟบริเวณแบตเตอรี่

. ให�สวมแว�นตานิรภัยและถอดแหวน กำไลข�อ
มือ และเคร่ืองประดับอื่น ๆ เม่ือทำงานกับ
หรือใกล�กับแบตเตอรี่

. ห�ามชะโงกหน�าหรือเท�าแขนบนแบตเตอรี่ขณะ
พ�วงสตาร�ท

. ระวังไม� ให� น้ำกรดแบตเตอรี่กระเด็นโดนตา
ผิวหนัง เส้ือผ�า หรือสีรถ น้ำกรดแบตเตอร่ี
เป�นกรดซัลฟูริกที่มีฤทธิ์กัดกร�อนซึ่งทำให�เกิด
การ ไหม� พองอย�างรุนแรง ข้ึน ได� ถ�า โดน
น้ำกรด ให�รีบล�างบริเวณที่โดนด�วยน้ำมาก ๆ
ทันที

. เก็บแบตเตอรี่ให�ห�างมือเด็ก

. แบตเตอรี่ที่จะใช�พ�วงต�องมีแรงเคล่ือนไฟฟ�า
12 โวลต� การใช�แบตเตอร่ีที่ มีแรงเคล่ือน
ไฟฟ�าไม�ถูกต�องจะทำให�รถของท�านเสียหายได�

. ห�ามพยายามพ�วงสตาร�ทแบตเตอร่ีท่ีหมดไฟ
แล�ว เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดและทำให�ได�
รับบาดเจ็บรุนแรง

การพ�วงสตาร�ท
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JVE0233X
เครื่องยนต�รุ�น YS23DDTT

1. ถ�าแบตเตอร่ีที่ใช�พ�วงอยู�ในรถอีกคันหนึ่ง ให�
จอดรถท้ังสองคัน กับ โดยให�แบตเตอรี่
ของทั้งสองคันอยู�ใกล�กัน

ข�อควรระวัง:
. ห�ามให�รถทั้งสองคันแตะกัน
. หากแบตเตอรี่รถ ที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ

ไฟหมด พวงมาลัยจะล็อกและไม�สามารถหมุน

ได� ขณะที่สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่
ตำแหน�ง “OFF” จ�ายไฟโดยใช�สายพ�วงก�อน
กดสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�ไปที่ตำแหน�งใด ๆ
นอกจากตำแหน�ง “OFF” และก�อนปลด
พวงมาลัย

2. ดึงเบรกจอด

3. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)
4. ป�ดการทำงานของระบบไฟฟ�าที่ไม�จำเป�นทั้งหมด

(ไฟหน�า ฮีตเตอร� ระบบปรับอากาศ ฯลฯ)
5. ให�สวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “OFF”
6. ถอดฝาระบายบนแบตเตอรี่ ถ�ามีติดตั้ง
7. หุ�มแบตเตอรี่ด�วยผ�าชุบน้ำที่บิดจนแห�งหมาด เพื่อ

ลดอันตรายจากการระเบิด
8. ต�อสายพ�วงตามลำดับในภาพ ( , , , )

ข�อควรระวัง:
. ต�อข้ัวบวก + เข�ากับข้ัวบวก + และต�อ

ขั้วลบ 7 เข�ากับกราวด�ตัวถังเสมอ ห�าม
ต�อเข�ากับขั้วลบแบตเตอรี่ 7

. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าสายพ�วงไม�สัมผัสโดน
ชิ้นส�วนที่เคลื่อนที่ในห�องเครื่องยนต�

. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าแคลมป�ยึดสายพ�วงไม�
สัมผัสโดนโลหะอื่น ๆ

9. สตาร�ทเคร่ืองยนต�ของรถคันที่ ใช�พ�วง และ
ปล�อยให�ทำงานสองถึงสามนาที

10. เหยียบคันเร�งของรถคันที่ใช�พ�วง ที่ประมาณ
2,000 รอบ/นาที

11. สตาร�ทเคร่ืองยนต�ของรถคันที่ ใช�แบตเตอร่ีหมด
ในแบบปกติ

ในกรณีฉุกเฉิน 6-9
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6-10 ในกรณีฉุกเฉิน

ข�อควรระวัง:
ห�ามให�มอเตอร�สตาร�ททำงานเกินกว�า 10 วินาที
ถ�าเคร่ืองยนต�ยังสตาร�ทไม�ติด ให�สวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “LOCK” แล�วรอ
อย�างน�อย 10 วินาที จากนั้นลองสตาร�ทใหม�
12. หลังจากที่เครื่องยนต�สตาร�ทติด ให�ปลดสายพ�วง

ตามลำดับอย�างระมัดระวัง ตรงกันข�ามกับลำดับ
ที่แสดงในภาพประกอบ ( , , , )

13. ดึงผ�าที่ใช�หุ�มแบตเตอรี่ออกแล�วกำจัดทิ้งอย�างถูก
วิธี เนื่องจากอาจเป��อนน้ำกรด

14. เปลี่ยนฝาระบาย ถ�ามีการถอดออก

PD23A1-5CC36DFE-5276-41D3-8217-B03F2712B197

ไม�ควรทำการเข็นสตาร�ทเครื่องยนต�

ข�อควรระวัง:
. ไม�ควรเข็นสตาร�ท เพราะอาจทำให�เกียร�

เสียหายได�
. รถยนต�รุ�นที่ติดตั้งเครื่องฟอกไอเสียแบบสาม

ทาง ไม�ควรเข็นสตาร�ท เนื่องจากอาจทำให�
เครื่องฟอกไอเสียเกิดความเสียหายได�

. รุ�นท่ีติดต้ังเคร่ืองฟอกไอเสียออกซิเดชันดีเซล
(Diesel Oxidation Catalyst) ไม� ควร
สตาร�ทขณะเข็นรถ เนื่องจากอาจทำให�
เครื่องฟอกไอเสียเสียหายได�

. ห�ามพยายามสตาร�ทเครื่องยนต�ขณะลากจูง
หากเครื่องยนต�สตาร�ทติด รถอาจกระชากไป
ข�างหน�าทำให�รถพุ�งไปชนกับรถท่ีทำการลาก
จูง

PD23A1-7014DDE8-5D3E-42F2-96D2-FBBBE965DF8F

คำเตือน:
. ห�ามขับรถต�อ ถ�ารถมีความร�อนสูงผิดปกติ

การทำเช�นนั้นอาจทำให�เคร่ืองยนต�เสียหาย
และ/หรือเกิดเพลิงไหม�รถได�

. ห�ามเป�ดฝากระโปรงหน�า ถ�ามีไอน้ำพุ�งออกมา

. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำหรือฝาถังพัก
น้ำหล�อเย็นในขณะที่ เครื่องยนต�ยังร�อน ถ�า
เป�ดฝาป�ดหม�อน้ำหรือฝาถังพักน้ำหล�อเย็นใน
ขณะที่เครื่องยนต�ยังร�อนอยู� น้ำร�อนจะถูกดัน
พุ�งออกมา ซึ่งอาจจะลวกพองหรือการ
บาดเจ็บรุนแรงได�

. ถ�า มี ไอ น้ำหรือ น้ำหล�อ เย็นพุ�งออกมาจาก
เครื่องยนต� ให�ยืนออกห�างจากรถเพื่อไม�ให�ถูก
ลวกพอง

. พัดลมระบายความร�อนสามารถเริ่มทำงานได�
ทุกเม่ือ ถ�าอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นสูงเกินระดับที่
กำหนด

. ระมัดระวังไม�ให�มือ ผม เคร่ืองประดับ หรือ
เส้ือผ�าสัมผัสโดน หรือหลุดเข�าไปในพัดลม
ระบายความร�อนหรือสายพานขับ

ถ�ารถยนต�มีความร�อนสูงผิดปกติ หรือเครื่องยนต�ไม�มี
กำลัง ได�ยินเสียงผิดปกติ ฯลฯ ให�ทำตามขั้นตอน
ต�อไปนี้:

การเข็นสตาร�ท ถ�ารถมีความร�อนสูงผิดปกติ

Condition: 'Except for China'/
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1. เลื่อนรถออกจากเส�นทางจราจรอย�างปลอดภัย
2. เป�ดไฟกะพริบฉุกเฉิน
3. ใช�งานเบรกจอด
4. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “P” (จอด)

อย�าดับเครื่องยนต�
5. เป�ดกระจกหน�าต�างทุกบาน
6. ป�ดระบบปรับอากาศ ต้ังการควบคุมอุณหภูมิไปที่

ร�อนสุด และเป�ดการควบคุมพัดลมที่ความเร็วสูง
สุด

7. ออกจากรถ
8. ตรวจสอบด�วยตาเปล�าและฟ�งดูว�ามีไอน้ำ หรือ

น้ำหล�อเย็นพุ�งออกมาจากหม�อน้ำก�อนเป�ด
ฝากระโปรงหน�า รอจนกระทั่งไม�มีไอน้ำหรือ
น้ำหล�อเย็นพุ�งออกมาก�อนเริ่มทำขั้นตอนต�อไป

9. เป�ดฝากระโปรงหน�า
10. ตรวจสอบด�วยตาเปล�าว�าพัดลมระบายความร�อน

ทำงานอยู�หรือไม�
11. ตรวจสอบหม�อน้ำและท�อยางต�าง ๆ เพื่อหารอย

รั่วซึม ถ�าพัดลมระบายความร�อนไม�ทำงานหรือมี
น้ำหล�อเย็นรั่วออกมา ให�ดับเครื่องยนต�

12. หลังจากเครื่องยนต�เย็นลงให�ตรวจสอบระดับ
น้ำหล�อเย็นในถังพักขณะเครื่องยนต�ทำงานอยู�
ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำหรือถังพักน้ำหล�อเย็น

13. เติมน้ำหล�อเย็นลงในถังพัก ถ�าจำเป�น

นำรถเข�ารับการตรวจสอบ/ซ�อมแซมที่ศูนย�บริการ
นิสสัน

PD23A1-48D6CD00-C971-4287-BB64-52A307F3A2EC

เมื่อต�องลากจูงรถ ต�องทำตามข�อกำหนดของท�องถิ่น
นั้น อุปกรณ�สำหรับลากจูง ท่ี ไม�ถูกต�องอาจทำให�
รถยนต�เกิดความเสียหาย นิสสันขอแนะนำให�เรียกช�าง
ผู�ชำนาญมาทำการลากรถ เพื่อป�องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับรถ และควรศึกษาข�อควรระวังต�อไปนี้

ข�อควรระวังในการลากจูง
PD23A1-4F55A07C-277A-4C61-959B-DA70C4B44F55

. ตรวจสอบให�แน�ใจว�าระบบเกียร� ระบบพวงมาลัย
และระบบส�งกำลังอยู�ในสภาพท่ีพร�อมทำงานก�อน
ทำการลากจูง ถ�ามีระบบใดระบบหนึ่งเสียหาย
ต�องลากรถโดยใช�ดอลลี่หรือยกรถขึ้นท้ังคัน (รุ�น
ขับเคลื่อนสองล�อ (2WD))

. แนะนำให�ลากรถโดยยกล�อขับเคลื่อนให�พ�นจากพ้ืน
(รุ�นขับเคลื่อนสองล�อ (2WD))

. ล�ามโซ�นิรภัยก�อนการลากจูงเสมอ

. ห�ามลากจูงรถยนต�รุ�นขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) ใน
ขณะที่ล�อใดล�อหนึ่งยังอยู�บนพื้น เน่ืองจากอาจ
ทำให�ระบบส�งกำลังเสียหายมากและมีค�าใช�จ�ายใน
การซ�อมสูง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-11
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6-12 ในกรณีฉุกเฉิน

คำแนะนำสำหรับการลากจูงจากนิสสัน
PD23A1-CBEEFF0E-FEE6-4F26-8119-94C66A048852

การลากจูงรถยนต�รุ�นขับเคลื่อนสองล�อ (2WD)
PD23A1-85A702C6-3335-4346-81CB-D3DE1DE0D8E3

SCE0925

แบบให�ล�อหน�าสัมผัสพื้นถนน:
1. ให�สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”

และป�ดอุปกรณ�เสริมทั้งหมด
2. ยึดพวงมาลัยให�อยู�ที่ตำแหน�งเดินหน�าตรง ด�วย

เชือกหรืออุปกรณ�อื่นที่คล�ายกัน
3. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “N” (ว�าง)
4. ปล�อยเบรกจอด
5. ล�ามโซ�นิรภัยก�อนการลากจูงเสมอ

แบบให�ล�อหลังสัมผัสพื้นถนน:
นิสสันแนะนำให�ใช�ดอลลี่สำหรับลากจูงใต�ล�อหลัง เมื่อ
ต�องลากจูงรถหรือยกรถขึ้นทั้งคันดังที่แสดงในภาพ

ข�อควรระวัง:
ห �ามลากรถโดยให �ล �อหลงัสมัผสัพืน้ถนน 

เนือ่งจากจะทําให �เกยีร �เสยีหายมากและมคี �าใช �จ �าย 

ในการซ �อมสงู

ข�อควรระวัง:
โปรดสังเกตข�อกำหนดความเร็วในการลากจูงและ
ระยะทางดังต�อไปนี้
. ความเร็ว: ต่ำกว�า 50 กม./ชม. (30 ไมล�/

ชม.)
. ระยะทาง: น�อยกว�า 65 กม. (40 ไมล�)
1. ให�สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”

และป�ดอุปกรณ�เสริมทั้งหมด
2. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “N” (ว�าง)
3. ปล�อยเบรกจอด
4. ล�ามโซ�นิรภัยก�อนการลากจูงเสมอ
แบบให�ล�อทั้งสี่สัมผัสพื้นถนน:
นิสสันแนะนำให�ยกรถขึ้นทั้งคันดังที่แสดงในภาพ

ข�อควรระวัง:
ห�ามลากจูงรถโดยให�ล�อทัง้สีส่มัผสัพืน้ถนน 
เนื่องจากจะทำให�เกียร�เสียหายมากและมีค�าใช�จ�าย 
ในการซ�อมสูง

ข�อควรระวัง:
. โปรดสังเกตข�อกำหนดความเร็วในการลากจูง

และระยะทางดังต�อไปนี้
— ความเร็ว: ต่ำกว�า 50 กม./ชม. (30

ไมล�/ชม.)

Condition: 'Except for China'/
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— ระยะทาง: น�อยกว�า 65 กม. (40 ไมล�)
1. ให�สวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”

และป�ดอุปกรณ�เสริมทั้งหมด
2. เลื่อนคันเกียร�ไปยังตำแหน�ง “N” (ว�าง)
3. ปล�อยเบรกจอด

การลากจูงรถยนต�รุ�นขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD)
PD23A1-82446E9D-DF83-48FB-A6E3-C1573EFAAECB

SCE0907

นิสสันแนะนำให�ลากรถโดยยกล�อทุกล�อให�พ�นจากพ้ืน
ถนนดังแสดงในภาพ หรือยกรถขึ้นทั้งคัน

ข�อควรระวัง:
ห�ามลากรถยนต�รุ�น 4WD โดยที่ล�อใดล�อหน่ึง
สัมผัสพื้นถนน เนื่องจากจะทำให�เกียร�เสียหาย

มากและมีค�าใช�จ�ายในการซ�อมสูง

ในกรณีฉุกเฉิน 6-13
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6-14 ในกรณีฉุกเฉิน

การช�วยเหลือรถที่ติดหล�ม
PD23A1-28A40C0C-F43D-48F6-9AF2-BBDDF72CFE7B

คำเตือน:
. ห�ามให�ผู�ใดยืนใกล�แนวลากดึงในระหว�างการ

ดึงรถขึ้นจากหล�ม
.  ห�ามเร�งความเร็วจนยางล�อหมนุฟร ี

เนื่องจากจะทำให�ยางระเบิดและทำให�ได�รับ
บาดเจ็บที่รุนแรง นอกจากน้ัน ช้ินส�วนอื่น ๆ
ของรถก็อาจจะมีความร�อนสูงผิดปกติและ
เสียหายได�

. ห�ามลากดึงรถยนต�โดยใช�ห�วงท่ีอยู�ด�านหลัง
ห�วงด�านหลังไม�ได�รับการออกแบบมาเพื่อลาก
ดึงรถยนต�ออกจากสถานการณ�รถติดหล�ม

ในกรณีที่รถติดหล�มทราย หิมะ หรือโคลน และไม�
สามารถออกจากหล�มได�เอง ให�ใช�ห�วงสำหรับลากดึง
. ให�ใช�ห�วงสำหรับลากดึงเท�าน้ัน ห�ามติดอุปกรณ�

ลากดึงเข�ากับชิ้นส�วนอ่ืนใดของตัวถังรถ ไม�เช�น
นั้น ตัวถังรถอาจเสียหายได�

. ใช�ห�วงสำหรับลากดึงในการลากดึงรถออกจาก
หล�มเท�านั้น ห�ามลากจูงรถโดยใช�ห�วงสำหรับลาก
ดึงเพียงอย�างเดียว

. ห�วงสำหรับลากดึงจะมีแรงกดดันสูงมากขณะใช�
ดึงรถออกจากหล�ม ให�ดึงอุปกรณ�ลากดึงรถใน
แนวตรงจากรถเสมอ ห�ามดึงห�วงสำหรับลากดึง

ในแนวเฉียงกับตัวรถ

ข�อควรระวัง:
ค�อย ๆ ดึงช�า ๆ เพื่อไม�ให�สายลากดึงขาด

ด�านหน�า:

WAG0069X

ด�านหลัง:

JVE0445X

ห�ามใช�ห�วงด�านหลังเพื่อลากดึงรถยนต�
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7-2 การดูแลและรักษาสภาพรถ

PD23A1-2C1475A6-F2C1-42EF-BC13-19870821EE84

การรักษาสภาพรถให�สวยงามอยู�เสมอนั้นจำเป�นที่จะ
ต�องทำการดูแลรักษาอย�างถูกต�องและเหมาะสม
ควรจอดรถภายในโรงรถหรือบริเวณที่มีหลังคาอยู�
เสมอ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายขึ้นกับสีรถ
หากจำเป�นที่จะต�องจอดรถกลางแจ�ง ควรจอดรถในที่
ร�มหรือใช�ผ�าคลุมรถ ระมัดระวังไม�ให�ขีดข�วนสีรถจน
เป�นรอยเมื่อทำการคลุมหรือเป�ดผ�าคลุมรถออก

การล�างรถ
PD23A1-52CA2A90-9B93-4E97-985F-079D905A0AAE

ในกรณีต�อไปนี้ ให�ล�างรถโดยเร็วที่สุดเพื่อรักษาสภาพ
สีรถของท�าน:
. หลังจากฝนตก เนื่องจากฝนกรดอาจทำให�สีรถ

เสียหายได�
. หลังจากขับรถบริเวณชายทะเล เนื่องจากไอทะเล

อาจทำให�รถเป�นสนิมได�
. เม่ือมีสิ่งสกปรกต�าง ๆ เช�น คราบเขม�า มูลนก

ยางไม� ผงโลหะ หรือแมลงติดอยู�บนสีรถ
. เมื่อมีฝุ�นหรือโคลนจับตัวหนาบนสีรถ
1. ล�างพื้นผิวรถด�วยฟองน้ำที่เป�ยกชุ�มโดยใช�น้ำ

มาก ๆ
2. ทำความสะอาดพื้นผิวรถเบา ๆ ให�ท่ัวถึงด�วยสบู�

อ�อน แชมพูล�างรถพิเศษ หรือน้ำยาล�างจานทั่วไป
ผสมกับน้ำอุ�นที่สะอาด (ห�ามใช�น้ำร�อน)

ข�อควรระวัง:
. ห�ามล�างรถด�วยสบู� ท่ีมีฤทธิ์แรง ผงซักฟอก

เข�มข�น น้ำมันเบนซิน หรือน้ำยาอย�างอื่น
. ห�ามล�างรถกลางแดดโดยตรง หรือขณะที่ตัว

ถังรถร�อน เนื่องจากสีรถจะเป�นรอยคราบน้ำ
. หลีกเลี่ยงการใช�ผ�าท่ีมีขนแข็งหรือหยาบ เช�น

ถุงมือล�าง ให�ระมัดระวังขณะท่ีล�างเอาคราบ
สกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมอย�างอื่นออก เพื่อ
ไม�ให�สีรถเป�นรอยขีดข�วนหรือเสียหาย

. ล็อกประตูทุกบานก�อนนำรถยนต�เข�าสู�เคร่ือง
ล�างรถอัตโนมัติ การล็อกประตูช�วยป�องกันฝา
ป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม�ให�เป�ดออกและ
เสียหาย

3. ล�างออกให�ทั่วด�วยน้ำสะอาดปริมาณมาก
4. ใช�ผ�าชามัวร�เป�ยกหมาด ๆ เช็ดรถให�แห�ง โดยไม�

ปล�อยให�มีคราบน้ำหลงเหลืออยู�
เมื่อล�างรถ ให�ระมัดระวังสิ่งเหล�านี้:
. บริเวณภายในหน�าแปลน ข�อต�อและบานพับประตู

ประตูท�าย และฝากระโปรงหน�า เพราะเป�นส�วนที่
ไวต�อเกลือที่ใช�โรยถนน ดังนั้นต�องทำความสะอาด
บริเวณเหล�านี้อยู�เสมอ

. ให�แน�ใจว�ารูระบายน้ำที่ขอบด�านล�างของประตูไม�
อุดตัน

. ฉีดน้ำล�างใต�ท�องรถและในช�องล�อ เพ่ือขจัดสิ่ง
สกปรก และ/หรือล�างเกลือโรยถนน

การขจัดคราบสกปรกที่เป�นจุด
PD23A1-6D039294-F855-4C03-8E99-80C6C84682C7

ขจัดคราบยางมะตอยและ น้ำมัน ฝุ�นจาก โรงงาน
อุตสาหกรรม แมลง และยางไม�ออกจากสีรถให�เร็ว
ที่ส ุด เพื่อหลีก เลี่ยงไม� ให� เกิดรอยด�างหรือ เสียหาย
ผลิตภัณฑ�ทำความสะอาดโดยเฉพาะมีจำหน�ายที่ศูนย�
บริการนิสสันหรือร�านค�าจำหน�ายอุปกรณ�ตกแต�ง
รถยนต�ทั่วไป

การเคลือบเงา
PD23A1-24E6F882-0573-4260-86FB-6F3FA0A23C19

การเคลือบเงาเป�นประจำจะช�วยปกป�องสีรถและรักษา
สภาพรถให�ดูใหม�เสมอ
หลังจากการเคลือบเงา นิสสันขอแนะนำให�ขจัดคราบ
สะสม เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�เป�นคราบฝ�งแน�น
ศูนย�บริการนิสสันสามารถช�วยท�านเลือกผลิตภัณฑ�
เคลือบเงาที่เหมาะสมได�

ข�อควรระวัง:
. ล�างรถให�ทั่วถึงจนเสร็จเรียบร�อยก�อนลงสาร

เคลือบเงาสีรถ
. ให�ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู�ผลิตท่ีให�มากับ

ผลิตภัณฑ�เคลือบเงาเสมอ

การทำความสะอาดภายนอกรถยนต�
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. ห�ามใช�สารเคลือบเงาที่มีส�วนผสมของสารขัด
สี สารขัดหยาบ หรือสารทำความสะอาดที่
อาจไปทำลายชั้นเคลือบสีของรถ

สารขัดหยาบหรือการขัดอย�างรุนแรงบนช้ันเคลือบสี
พื้น/เคลือบใส อาจทำให�ช้ันเคลือบสีหมองลงไปหรือมี
รอยขัดวนหลงเหลือเอาไว�

กระจก
PD23A1-5F272933-652F-4477-9808-C6F712A65783

ใช�น้ำยาเช็ดกระจกกำจัดเขม�าและฝุ�นละอองออกจาก
ผิวกระจก การจอดรถท้ิงไว�กลางแดดจัดจะทำให�มี
คราบหมองอยู�บนผิวกระจกซึ่งเป�นเรื่องปกติ ใช�น้ำยา
เช็ดกระจกและผ�านุ�มเพื่อขจัดคราบหมองนี้ออก

ใต�ท�องรถ
PD23A1-E8FB3E0B-FA23-415E-AF19-FFD0C0F73D65

ในบริเวณที่ใช�เกลือที่ใช�โรยถนนในฤดูหนาว ควรทำ
ความสะอาดใต�ท�องรถอยู�เสมอ เพื่อป�องกันการสะสม
สิ่งสกปรกและเกลือ ซึ่งทำให�เกิดสนิมบริเวณใต�ท�องรถ
และระบบรองรับน้ำหนักได�ง�าย
ก�อนฤดูหนาวและในช�วงฤดูใบไม�ผลิ ต�องตรวจสอบซีล
ใต�ท�องรถ และถ�าจำเป�นให�ทำความสะอาดใหม�อีกครั้ง

ล�อ
PD23A1-F3433C47-E23B-43DD-9EA7-BC455ABB3E7B

. เม่ือล�างรถ ให�ล�างล�อด�วย เพ่ือรักษาให�อยู� ใน
สภาพดี

. ทำความสะอาดด�านในของล�อเมื่อเปล่ียนล�อ หรือ
เมื่อทำความสะอาดด�านล�างของล�อ

. เมื่อล�างล�อรถ ห�ามใช�สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์
กัดกร�อนทำความสะอาดล�อ

. ตรวจสอบขอบกะทะล�อสม่ำเสมอดูการงอหรือการ
สึกหรอ ส่ิงนี้อาจจะทำให�แรงดันลมยางลดลง
หรือทำให�ตัวยางเสียหายได�

. นิส สันแนะนำ ให�ลงสาร เคลือบ สีกะทะล�อ เพ่ือ
ป�องกันเกลือที่ใช�โรยถนนในฤดูหนาว

ล�ออะลูมิเนียมอัลลอย
PD23A1-9208A50C-BAB6-40FD-9E69-1ACA9E664A64

ล�างล�ออย�างสม่ำเสมอด�วยฟองน้ำชุบสบู�อ�อน ๆ โดย
เฉพาะระหว�างฤดูหนาวในพื้นที่ที่ใช�เกลือโรยถนน เกลือ
ที่ตกค�างจากเกลือที่ใช�โรยถนนจะทำให�สีล�อด�าง ถ�าไม�
ได�ล�างเป�นประจำ

ข�อควรระวัง:
ทำตามคำแนะนำด�านล�างเพ่ือหลีกเล่ียงไม�ให�ล�อ
สกปรกหรือสีด�าง:
. ห�ามใช�สารทำความสะอาดท่ีมีฤทธิ์ เป�นกรด

หรือด�างรุนแรงทำความสะอาดล�อ

. ห�ามใช�สารทำความสะอาดล�อ ขณะท่ีล�อยัง
ร�อน อย ู� อ ุณหภ ู มิ ของ ล�อ ควร จะ เท�า กับ
อุณหภูมิอากาศภายนอก

. ล�างล�อให�สะอาดภายใน 15 นาที หลังจากที่
ใช�สารทำความสะอาดล�อ

แผ�นกันบันไดข�าง
PD23A1-2C643168-A941-49DD-A295-F7D1588D2EC7

ข�อควรระวัง:
เมื่อทำความสะอาดแผ�นกันบันไดข�าง ให�ปฏิบัติ
ตามคำแนะนำด�านล�าง
. ห�ามใช�สารทำความสะอาดท่ีมีฤทธิ์ เป�นกรด

หรือด�างรุนแรงทำความสะอาดแผ�นกันบันได
ข�าง ใช�สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป�นกรด
หรือด�างรุนแรงอาจทำให�ผิวหน�าแผ�นกันบันได
ข�างเสียหาย

. ล�างสารทำความสะอาดออกจากแผ�นกันบันได
ข�างให�สะอาดหลังจากที่ใช�สารทำความสะอาด

ชิ้นส�วนที่เป�นโครเมียม
PD23A1-A45ADD0A-D2C3-4DE6-9BA8-E87AAE41F658

ทำความสะอาดอยู�เสมอด�วยน้ำยาขัดโครเมียมที่ไม�มี
ฤทธิ์กัดกร�อน เพื่อรักษาความเงางาม

การดูแลและรักษาสภาพรถ 7-3
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7-4 การดูแลและรักษาสภาพรถ

PD23A1-2EB96DB0-EC26-4717-8559-EF1F5A9D89C1

ใช�เคร่ืองดูดฝุ�นหรือแปรงขนอ�อนขจัดฝุ�นละอองออก
จากคิ้วขอบตกแต�ง ชิ้นส�วนที่เป�นพลาสติก และ
เบาะนั่งเป�นครั้งคราว เช็ดส�วนที่เป�นไวนิลและหนังด�วย
ผ�านุ�มที่สะอาดชุบน้ำสบู�อ�อน แล�วใช�ผ�านุ�มที่แห�งเช็ดทำ
ความสะอาดอีกครั้ง
ต�องดูแลและทำความสะอาดเป�นประจำเพื่อรักษาสภาพ
ของหนังเอาไว�
ก�อนการใช�น้ำยารักษาเนื้อผ�าใด ๆ ให�อ�านคำแนะนำ
ของผู�ผลิตทุกคร้ัง น้ำยารักษาเนื้อผ�าบางชนิดจะมี
สารเคมี ซึ่งอาจทำให�ผ�าหุ�มเบาะเป�นรอยด�างหรือสีตก
ได�
ใช�ผ�านุ�มชุบน้ำเปล�าเท�านั้นเช็ดทำความสะอาดเลนส�เกจ
วัดและมาตรวัดต�าง ๆ

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�น้ำมันเบนซิน ทินเนอร� หรืออย�างอื่นที่

คล�ายกัน
. เศษฝุ�นอาจกัดกร�อนและทำให�ผิวของหนัง

เสียหายได� จึงควรกำจัดออกทันที ห�ามใช�สบู�
ฟอกหนัง แว็กซ�รถยนต� สารขัด น้ำมัน สาร
ทำความสะอาด สารละลาย ผงซักฟอก หรือ
สารทำความสะอาดที่มีส�วนประกอบหลักเป�น
แอมโน เนีย เพราะทำให� สภาพ พ้ืนผิวตาม
ธรรมชาติของหนังเสียหาย

. ห�ามใช�น้ำยารักษาเนื้อผ�า เว�นแต�จะได�รับ
คำแนะนำจากผู�ผลิต

. ห�ามใช�น้ำยาเช็ดกระจกหรือพลาสติกเช็ดเลนส�
เกจวัดหรือมาตรวัดต�าง ๆ เน่ืองจากอาจ
ทำให�เลนส�เสียหาย

. ห�ามใช�สารทำความสะอาดที่มีส�วนผสมของ
คลอรีน เช�น คลอรีนไดออกไซด�และกรด
ไฮโปคลอรัสท่ีอาจทำให�สีหลุดลอก เกิดสนิม
ฯลฯ หากหลีกเลี่ยงไม�ได�ที่จะทำความสะอาด
หรือฆ�าเชื้อพื้นผิวภายใน ให�ใช�เอทานอลที่น�อย
กว�า 75% เช็ดช้ินส�วนภายในด�วยผ�าแห�งที่
ชุบเอทานอล เช็ดเอทานอลออกจนหมด ถ�า
ปล�อยไว�โดยท่ีไม�ได�ทำความสะอาด อาจทำให�
เกิดสีหลุดลอก รอยด�าง ฯลฯ เนื่องจาก
เอทานอลเป�นวัตถุไวไฟ ระมัดระวังเรื่องไฟไหม�

น้ำหอมปรับอากาศ
PD23A1-FA2A8AC5-49FC-4603-BBED-21B6BEFFA035

น้ำหอมปรับอากาศส�วนมากใช�สารละลายที่อาจส�งผล
ต�ออุปกรณ�ภายในห�องโดยสาร ถ�าใช�งานน้ำหอมปรับ
อากาศ ให�ปฏิบัติตามข�อควรระวังต�อไปนี้:
. น้ำหอมปรับอากาศแบบแขวนอาจทำให�เกิดรอย

ด�างอย�างถาวรได�หากสัมผัสกับพื้น ผิวภายใน
รถยนต� ให�ติดน้ำหอมปรับอากาศในบริเวณที่ห�อย
ลงอย�างอิสระ และไม�สัมผัสกับพื้นผิวภายในของ

รถยนต�
. น้ำหอมปรับอากาศแบบน้ำมักหนีบอยู�กับช�องลม

ผลิตภัณฑ�เหล�านี้สามารถสร�างความเสียหายและ
ทำให�พื้นผิวภายในรถเกิดรอยด�างเม่ือหยดลงมา
โดนพื้นผิวภายในรถยนต�

ให� อ�าน และปฏิบัติ ตามคำ แนะนำของผู� ผลิตอย�าง
ระมัดระวังก�อนใช�งานน้ำหอมปรับอากาศ

แผ�นรองปูพื้น
PD23A1-1B314048-1190-4006-BB9A-CBB1718218B2

การใช�แผ�นรองปูพื้นแท�ของนิสสัน (ถ�ามีติดตั้ง) จะ
ช�วยยืดอายุพรมในรถของท�าน และทำให�ทำ
ความสะอาดภายในรถได�ง�ายข้ึน ไม�ว�าท�านจะใช�แผ�น
รองแบบใดก็ตาม ให�แน�ใจว�าแผ�นรองดังกล�าวมีขนาด
พอดีกับรถของท�าน และวางในตำแหน�งช�องวางเท�าให�
ถูกต�อง เพื่อไม�ให�ไปกีดขวางการทำงานของแป�น
เหยียบต�าง ๆ ควรดูแลรักษาแผ�นรองโดยการทำ
ความสะอาดอยู� เสมอ และ เปล่ียน ใหม�ถ�า แผ�นรอง
สึกหรอมากเกินไป

การทำความสะอาดภายในรถยนต�
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จุดช�วยจัดตำแหน�งแผ�นรองปูพื้น
PD23A1-22B0FB6B-8E5A-4F97-A6CA-B63DA7A84991

JVA0018X

รถคันนี้จะมีตะขอยึดแผ�นรองปูพื้น เพื่อทำหน�าที่เป�นจุด
ช�วยจัดตำแหน�งแผ�นรองปูพื้น โดยแผ�นรองปูพื้นของ
นิสสันได�รับการออกแบบมาเฉพาะรถรุ�นนี้
จัดวางแผ�นรองให�อยู�ตรงกลางในบริเวณท่ีวางเท�า
โดยขยับแผ�นรองให�ตะขอเกี่ยวลอดรูที่แผ�นรอง
หมั่นตรวจสอบดูว�าแผ�นรองอยู�ในตำแหน�งที่ถูกต�อง

กระจก
PD23A1-9761A1A8-C4ED-46D9-9C09-F4950BF5F3CC

ใช�น้ำยาเช็ดกระจกกำจัดเขม�าและฝุ�นละอองออกจาก
ผิวกระจก การจอดรถท้ิงไว�กลางแดดจัดจะทำให�มี
คราบหมองอยู�บนผิวกระจกซึ่งเป�นเรื่องปกติ ใช�น้ำยา
เช็ดกระจกและผ�านุ�มเพื่อขจัดคราบหมองนี้ออก

ข�อควรระวัง:
เม่ือทำความสะอาดกระจกด�านใน ห�ามใช�เคร่ือง
มือท่ีมีขอบคม สารขัดสี หรือน้ำยาฆ�าเช้ือโรคท่ีมี
ส�วนผสมของคลอรีน อาจจะทำให�ตัวนำไฟฟ�า
เช�น ส�วนประกอบของเสาอากาศวิทยุหรือส�วน
ประกอบของไล�ฝ�ากระจกบังลมหลังเสียหาย

เข็มขัดนิรภัย
PD23A1-FE5CC456-C87A-4BAB-BC26-0344E0699D4D

คำเตือน:
. ห�ามปล�อยให�เข็มขัดนิรภัยท่ีเป�ยกช้ืนม�วนกลับ

เข�าไปเก็บในชุดดึงกลับ
. ห�ามให�น้ำยาฟอกย�อมหรือน้ำยาเคมีทำความ

สะอาดเข็มขัดนิรภัย เนื่องจากอาจไปกัดกร�อน
สายเข็มขัดให�เป��อยบางลงได�

ทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัยด�วยการเช็ดด�วยฟองน้ำ
ชุบน้ำสบู�อ�อน
ปล�อยให� เข็มขัดนิรภัยแห�งสนิทในที่ร�มก�อนนำมาใช�
(โปรดดูที่ “เข็มขัดนิรภัย” (หน�า 1-13))

PD23A1-88A6F4F0-C55B-4C54-9334-304853510A3E

ป�จจัยพื้นฐานที่มีส�วนทำให�รถยนต�เป�นสนิม
PD23A1-68180AEC-B281-4CBA-8800-5C71C7841E52

. ความชื้นสะสมในสิ่งสกปรก และดินทรายตามซอก
มุมช�องต�าง ๆ และบริเวณอื่น ๆ

. ช้ันผิวสีหรือช้ันเคลือบที่กะเทาะลอกหลุดออกไป
เน่ืองจากเศษหินและกรวดหรือการเฉ่ียวชนบน
ท�องถนน

ป�จจัยด�านสิ่งแวดล�อมอื่น ๆ ที่ส�งผลให�เกิด
สนิม

PD23A1-9F4F2623-2EB3-4361-BD51-00CB2422B44F

ความชื้น
PD23A1-4650C177-5FD9-4D3D-B04A-9C7C7BD90460

ทราย สิ่งสกปรก และน้ำที่สะสมบนพื้นด�านในตัวถัง
รถจะเป�นตัวเร�งให�เกิดสนิม พรมปูพ้ืน/แผ�นรองปูพื้นที่
เป�ยกจะไม�แห�งสนิท ถ�าปล�อยทิ้งไว�ในรถ ดังน้ัน จึง
ควรนำออกมาผึ่งให�แห�งเพื่อป�องกันไม�ให�เกิดสนิมที่พื้น
ตัวถังรถ

ความชื้นสัมพัทธ�
PD23A1-4183169E-6E23-4B79-9D33-52C71E1DE663

ในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ�สูงจะทำให�เกิดสนิมได�เร็วขึ้น

อุณหภูมิ
PD23A1-E477FDFB-4836-4774-8832-6318E7E4B86B

อุณหภูมิสูงจะเร�งอัตราการเกิดสนิมโดยเฉพาะกับ
ชิ้นส�วนที่ไม�ได�รับการระบายอากาศที่ดี
นอกจากนี้ รถจะเป�นสนิมได�ง�ายในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิใกล�
จุดเยือกแข็ง

การดูแลและรักษาสภาพรถ 7-5

การป�องกันสนิม
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7-6 การดูแลและรักษาสภาพรถ

มลภาวะทางอากาศ
PD23A1-05B60743-6EE4-46A4-BAF5-B6871C45413F

มลภาวะทางอุตสาหกรรม ไอเค็มของเกลือในบริเวณ
ชายทะเลหรือบริเวณที่ใช�เกลือโรยถนนจะเร�งให�เกิดสนิม
เร็วขึ้น เกลือท่ีใช�โรยถนนจะทำให�พื้นผิวของสีละลาย
เร็วขึ้นเช�นกัน

เพื่อป�องกันรถของท�านไม�ให�เกิดสนิม
PD23A1-3347F399-5EAD-40C8-8FE4-20C72DDAD308

. ให�ล�างรถให�สะอาดและเคลือบเงารถบ�อย ๆ

. ตรวจสอบรอยชำรุดของสีรถอยู�เสมอ ถ�าพบรอย
ชำรุด ให�รีบซ�อมโดยเร็วที่สุด

. ระมัดระวังไม� ให�รูระบายน้ำที่ขอบด�านล�างของ
ประตูอุดตันเพื่อป�องกันน้ำขัง

. ตรวจหาทราย ส่ิงสกปรก หรือเกลือที่สะสมอยู�
ใต�ท�องรถ ถ�าพบให�ล�างออกด�วยน้ำโดยเร็วที่สุด

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�สายยางฉีดน้ำล�างทำความสะอาดส่ิง

สกปรก ทราย หรือเศษดินจากห�องโดยสาร
ทำความสะอาดสิ่งสกปรกด�วยเครื่องดูดฝุ�น

. ห�ามปล�อยให�มีน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ สัมผัส
โดน อ ุ ปกรณ� อิ เล็ กทรอนิ ก ส� ภาย ใน รถ
เนื่องจากจะทำให�เกิดความเสียหายได�

สารเคมีที่ใช�ละลายน้ำแข็งบนพื้นผิวถนนมีฤทธิ์กัดกร�อน
อย�างมาก จะเร�งการเกิดสนิมและการเสื่อมสภาพของ
ชิ้นส�วนใต�ท�องรถ เช�น ระบบไอเสีย ท�อน้ำมันเชื้อเพลิง

และเบรก สายเบรก พื้นรถ และ บังโคลน
ในฤดูหนาว ต�องทำความสะอาดใต�ท�องรถเป�น
ระยะ ๆ
สำหรับข�อมูลการป�องกันสนิมและการกัดกร�อนเพิ่มเติม
ซึ่งอาจจำเป�นในบางพื้นที่ กรุณาปรึกษาศูนย�บริการ
นิสสัน
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8 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง
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PD23A1-657BA42B-68B2-4D12-884F-7E07F3608FAD

การบำรุงรักษาทั่วไปและการดูแลตรวจสอบรถเป�น
ประจำทุกวันเป�นสิ่งจำเป�นเพื่อให�รถยนต�มีสมรรถนะ
การทำงาน ท่ีดี เช�น เดียวกับการทำงานอย�างมี
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต�และการควบคุมการปล�อย
ไอเสีย
ผู� เป�นเจ�าของรถมีหน�าที่ต�องทำการบำรุงรักษาทั้ง
กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษ
ทั้งน้ี เพ่ือให�มั่นใจได�ว�ารถยนต�จะได�รับการดูแลรักษา
อย�างถูกต�องและเหมาะสม

การบำรุงรักษาตามกำหนดเวลา
PD23A1-8776E2C4-F455-4EC7-8E9C-884C20BF1210

เพื่อความสะดวก การบำรุงรักษาที่จำเป�นตามกำหนด
เวลาจะประกอบด�วยรายการที่มีการระบุ และอธิบายใน
สมุดคู�มือข�อมูลการรับประกันและคู�มือการบำรุงรักษา
อีกเล�มหนึ่ง การปฏิบัติตามคู�มือดังกล�าวเป�นสิ่งจำเป�น
เพื่อให�มั่นใจได�ว�ารถของท�านจะได�รับการบำรุงรักษาที่
จำเป�นตามกำหนดเวลา

การบำรุงรักษาทั่วไป
PD23A1-49F086AD-E54B-4B05-AA60-0FCEA79B6754

การบำรุงรักษาทั่วไปนั้น หมายรวมถึงสิ่งที่ควรได�รับ
การตรวจสอบในทุก ๆ วันที่มีการใช�งานรถ ซ่ึงเป�น
ส่ิงจำเป�นเพ่ือให�รถยนต�ทำงานเป�นปกติอย�างต�อเน่ือง
โดยเป�นความรับผิดชอบของท�านที่จะปฏิบัติตาม
ขั้นตอนเหล�านี้เป�นประจำตามที่กำหนด

การตรวจสอบและการบำรุงรักษาทั่วไปนี้ไม�จำเป�นต�อง
ใช�ทักษะทางช�างสูง และมีการใช�เครื่องมือเพียงไม�กี่ชิ้น
เท�านั้น
การดำเนินการหรือการตรวจสอบเหล�านี้สามารถ
ทำได�ด�วยตัวเองหรือดำเนินการโดยช�างผู�ชำนาญ
หรือให�ศูนย�บริการนิสสันดำเนินการตามที่ท�านต�อง
การ

สถานที่เข�ารับบริการ
PD23A1-A0CE9CE4-E7F2-479F-B6EC-ABBE69B3FC4A

ถ�ารถของท�านต�องเข�ารับบริการเพื่อบำรุงรักษา หรือ
มีการทำงานที่ผิดปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามที่เหมาะสม

PD23A1-B5A92B6E-ED44-4375-86B5-6618C49C8921

ระหว�างการใช�รถประจำวัน ควรทำการบำรุงรักษา
ทั่วไปเป�นประจำตามที่กำหนดไว�ในบทนี้ ถ�าพบเสียง
การส่ัน หรือกลิ่นผิดปกติ ให�ตรวจหาสาเหตุหรือนำ
รถเข�าศูนย�บริการนิสสันเพื่อดำเนินการตรวจสอบทันที
นอกจากนี้ หากต�องมีการซ�อมแซม ควรติดต�อศูนย�
บริการนิสสัน
เมื่อตรวจสอบหรือซ�อมแซม ให�ดู “ข�อควรระวังในการ
บำรุงรักษา” (หน�า 8-6)

คำอธิบายของรายการที่ต�องบำรุงรักษา
ทั่วไป

PD23A1-DCA24E7B-D710-452B-884D-AA69578F7AF9

ข �อมลูเพิม่เติมสําหรบัรายการต �อไปนีท้ีม่ี 

เครื่องหมาย “*” พบได�ในส�วนหลังของหมวดนี้

ภายนอกรถ
PD23A1-B906E59F-E3CA-481E-B84E-25F0B03C367E

รายการที่ต�องบำรุงรักษาซึ่งแสดงไว�นี้ควรทำเป�นครั้ง
คราว ถ�าไม�ได�ระบุไว�เป�นพิเศษ
ประตูและฝากระโปรงหน�า :

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

ตรวจสอบว�าประตูทุกบานและฝากระโปรงหน�าทำงาน
เป�นปกติ รวมท้ังประตูหลัง ฝากระโปรงท�าย และ
ประตูท�าย ตรวจสอบให�แน�ใจว�าตัวล็อกทุกตัวยึดแน�น
และให�ใช�น้ำมันหล�อลื่นเมื่อจำเป�น ดูให�แน�ใจว�าตัวล็อก
เสริมของฝากระโปรงหน�ายึดไม�ให�ฝากระโปรงหน�าเป�ด
ขึ้นเมื่อปลดล็อกตัวหลักแล�ว การขับรถในพื้นที่ที่มีวัสดุ

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-3

ข�อกำหนดในการบำรุงรักษา การบำรุงรักษาทั่วไป
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8-4 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ที่มีฤทธิ์กัดกร�อนอื่น ๆ ให�ตรวจสอบการหล�อลื่น
บ�อย ๆ
ไฟส�องสว�าง* :

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

ทำความสะอาดไฟหน�าเป�นประจำ ตรวจสอบให�แน�ใจว�า
ไฟหน�า ไฟเบรก ไฟท�าย ไฟสัญญาณไฟเลี้ยว และไฟ
อื่น ๆ ทำงานเป�นปกติและติดตั้งยึดแน�น และ
ตรวจสอบองศาไฟหน�าให�อยู�ในระดับที่เหมาะสม
ยาง* :

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

ตรวจสอบแรงดันลมยางด�วยเกจวัดเป�นประจำและ
ก�อนเดินทางไกลทุกคร้ัง ปรับแรงดันลมยางทุกเส�น
รวมทั้งยางอะไหล�ตามแรงดันที่กำหนด ตรวจสอบหา
ความเสียหาย รอยฉีกขาด หรือการสึกหรออย�าง
ผิดปกติอย�างละเอียด
การสลับยาง* :

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

ในกรณีของรถขับเคล่ือนสองล�อ (2WD) และยางล�อ
หน�าและหลังมีขนาดเดียวกัน ควรสลับยางทุก ๆ
10,000 กม. (6,000 ไมล�) ยางที่มีสัญลักษณ�บ�งชี้
ทิศทางการหมุนจะสามารถสลับได�ระหว�างล�อหน�าและ
ล�อหลังเท�านั้น ตรวจสอบให�แน�ใจว�าสัญลักษณ�ตัวชี้นำ
ทางชี้ไปยังทิศทางที่หมุน หลังจากสลับยางเรียบร�อย
แล�ว
ในกรณีของรถขับเคลื่อนสี่ล�อและรถขับเคลื่อนทุกล�อ
(4WD/AWD) และยางล�อหน�าและหลังมีขนาดเดียวกัน

ควรสลับยางทุก ๆ 5,000 กม. (3,000 ไมล�) ยาง
ที่มีสัญลักษณ�บ�งช้ีทิศทางการหมุน สามารถสลับได�
ระหว�าง ล�อ หน�า และ ล�อ หลัง เท�า น้ัน ให� แน� ใจ ว�า
สัญลักษณ�ตัวช้ีนำทางช้ีไปยังทิศทางที่หมุน หลังจาก
สลับยางเรียบร�อยแล�ว
ในกรณีที่ล�อหน�ามีขนาดไม�เท�ากับล�อหลัง จะไม�
สามารถสลับยางได�
ระยะเวลาในการสลับยางอาจแตกต�างกันตามนิสัยการ
ขับขี่ของท�านและสภาพพื้นผิวถนน
ตัวส�งสัญญาณระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
(TPMS) (ถ�ามีติดตั้ง) :

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

เมื่อทำการเปลี่ยนยางที่ สึกหรอหรือเส่ือมสภาพ ให�
เปลี่ยนซีลยางยึดตัวส�งสัญญาณ TPMS จุกลมยาง
พร�อมทั้งฝาด�วย
การตั้งศูนย�ล�อและการถ�วงล�อ :

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

หากพบว�ารถยนต�วิ่งเอนไปยังด�านใดด�านหนึ่งขณะขับ
รถบนถนนที่เป�นเส�นตรงและพื้นราบ หรือหากพบการ
สึกหรอของยางที่ไม�เท�ากันหรือผิดปกติ อาจจำเป�น
ต�องทำการต้ังศูนย�ล�อ ถ�าพวงมาลัยหรือเบาะน่ังส่ัน
ขณะขับรถที่ความเร็วปกติ อาจจำเป�นต�องทำการถ�วง
ล�อ

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

ทำความสะอาดกระจกบังลมหน�าเป�นประจำ
ตรวจสอบกระจกบังลมหน�าอย�างน�อยทุกหกเดือน
เพื่อหารอยแตกหรือความเสียหายอื่น ๆ และทำการ
ซ�อมแซมอย�างเหมาะสม
ใบป�ดน้ำฝน* :

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

ตรวจหารอยแตกหรือการสึกหรอ ถ�าใบป�ดน้ำฝน
ทำงานไม�ถูกต�อง ให�ทำการเปลี่ยนใหม�

ภายในรถ
PD23A1-C30F89A2-BD24-450C-BE29-CACC3954D796

การบำรุงรักษาที่จำเป�นที่ระบุนี้ควรได�รับการ
ตรวจสอบเป�นประจำ เช�น เมื่อทำการบำรุงรักษาตาม
กำหนดเวลา เมื่อทำความสะอาดรถ ฯลฯ
แป�นคันเร�ง :

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

ตรวจสอบแป�นคันเร�งว�าสามารถทำงานได�อย�าง
ราบร่ืน และให�แน�ใจว�าแป�นคันเร�งไม�ติดขัดหรือต�อง
ออกแรงมากผิดปกติ วางพรมปูพื้นให�ห�างจากแป�น
แป�นเบรก* :

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

ตรวจสอบแป�นเบรกว�าสามารถทำงานได�อย�างราบรื่น
และให�แน�ใจว�ามีระยะห�างจากแผ�นรองปูพื้นที่เหมาะสม
เมื่อเหยียบจนสุด ตรวจสอบการทำงานของหม�อลม
เบรกให�แน�ใจว�าได�วางพรมปูพื้นห�างจากแป�น

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

หมั่นตรวจสอบการทำงานของเบรกจอด ว�าคันเบรก
จอด (ถ�ามีติดตั้ง) หรือแป�นเบรก (ถ�ามีติดต้ัง) มี
ระยะการเคลื่อนที่ที่เหมาะสม ให�แน�ใจว�ารถยนต�
สามารถจอดพักบนเนินเขาได�อย�างปลอดภัยเมื่อมีการ
ดึงเบรกจอดอย�างเดียว
เข็มขัดนิรภัย :

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

ตรวจสอบว�าส�วนประกอบทั้งหมดของระบบเข็มขัด
นิรภัย (ตัวอย�างเช�น หัวเข็มขัด ล้ินเข็มขัด ตัวปรับ
ตั้ง และชุดดึงกลับ) ทำงานปกติ ราบรื่นและติดตั้งยึด
แน�น ตรวจสอบสายเข็มขัดเพื่อหารอยฉีกขาด ลุ�ยเป�น
ฝอย สึกหรอหรือเกิดความเสียหาย
พวงมาลัย :

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

ตรวจหาความเปลี่ยนแปลงของสภาวะการบังคับเลี้ยว
เช�น ระยะฟรีที่มากเกินไป บังคับเลี้ยวได�ยาก หรือ
เสียงผิดปกติ
ไฟเตือนและเสียงเตือน :

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

ตรวจสอบว�าไฟเตือนและเสียงเตือนทั้งหมดทำงานเป�น
ปกติ
ไล�ฝ�ากระจกบังลมหน�า :

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

ตรวจสอบว�ามีอากาศไหลออกมาจากช�องไล�ฝ�าใน
ปริมาณที่พอเหมาะเมื่อเป�ดฮีตเตอร�หรือ
เครื่องปรับอากาศ

ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจกบังลม
หน�า* :

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

ตรวจสอบว�าที่ป�ดน้ำฝนและท่ีฉีดน้ำล�างกระจกทำงาน
เป�นปกติ และที่ป�ดน้ำฝนไม�ลากเป�นรอยเส�น

ใต�ฝากระโปรงหน�าและใต�ท�องรถ
PD23A1-292CAE27-FEEB-4E90-AF7A-3CF671B66363

สิ่งที่ต�องบำรุงรักษาดังต�อไปนี้ควรได�รับการ
ตรวจสอบเป�นระยะ ๆ (ตัวอย�างเช�น แต�ละครั้งที่
ตรวจสอบน้ำมันเครื่องหรือเติมน้ำมันเชื้อเพลิง)
แบตเตอรี่ (ยกเว�นรุ�นที่ใช�แบตเตอรี่แบบไม�ต�อง
ดูแลรักษา)* :

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

ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต�ละเซลล� ควรอยู�ระหว�าง
ขีด UPPER และ LOWER รถที่ใช�งานที่อุณหภูมิสูง
หรือใช�งานหนักต�องได�รับการตรวจสอบระดับน้ำกรด
แบตเตอรี่เป�นประจำ
ระดับน้ำมันเบรก* :

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

ให�แน�ใจว�าระดับน้ำมันเบรกอยู�ระหว�างขีด MAX และ
MIN ของกระปุก
ระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�* :

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

ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นในขณะที่เครื่องยนต�เย็น ให�
แน�ใจว�าระดับน้ำหล�อเย็นอยู�ระหว�างขีด MAX และ
MIN ของกระปุก

สายพานเครื่องยนต�* :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

ตรวจสอบให�แน�ใจว�าสายพานไม�หลุดลุ�ย สึกหรอ แตก
หรือ มีน้ำมัน
ระดับน้ำมันเครื่อง* :

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

ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องหลังจากจอดรถ (บนพื้น
ราบ) และดับเครื่องยนต�
การรั่วของของเหลวต�าง ๆ :

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

ตรวจสอบใต�ท�องรถเพื่อหาการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเคร่ือง น้ำ หรือของเหลวอ่ืน ๆ หลังจากจอด
รถทิ้งไว�สักพักจะมีน้ำที่หยดจากเครื่องปรับอากาศ
หลังจากการใช�งานเป�นอาการปกติ ถ�าสังเกตเห็นว�ามี
การรั่วหรือมีไอน้ำมันเชื้อเพลิงระเหยออกมาชัดเจน ให�
ตรวจหาสาเหตุและทำการแก�ไขทันที
ระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร�และท�อทาง
น้ำมัน* :

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

ตรวจสอบระดับ เม่ือน้ำมัน เย็น และ เคร่ืองยนต� ไม�
ทำงาน ตรวจสอบท�อทางน้ำมันเพื่อดูการต�อที่
เหมาะสม การรั่วไหล รอยแตกร�าว ฯลฯ
น้ำล�างกระจกบังลมหน�า* :

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

ตรวจสอบว�ามีน้ำล�างกระจกอยู�ในถังพักเพียงพอ

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-5
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8-6 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ข�อควรระวังในการบำรุงรักษา
PD23A1-043D059F-5005-4A6E-BCBD-FE125C83927C

เม่ือทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษารถของท�าน
ควรระมัดระวังเสมอ เพื่อป�องกันการบาดเจ็บร�ายแรง
จากอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับท�านหรือสร�างความเสียหาย
กับรถยนต� ต�อ ไป น้ี เป�นข�อควรระวังทั่วไป ซ่ึงควร
ระมัดระวังเป�นพิเศษ

คำเตือน:
. จอดรถบนพ้ืนราบ ตรวจสอบให�แน�ใจว�าดึง

เบรกจอดแล�ว และทำการกั้นล�อเพื่อป�องกัน
รถ ไหล เลื่อน คัน เกียร� ไป ท่ี ตำแหน�ง “P”
(จอด)

. ให�แน�ใจว�าสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ใน
ตำแหน�ง “OFF” หรือ “LOCK” เมื่อทำการ
ซ�อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส�วนใด ๆ

. ห�าม ทำงาน อย ู� ใต� ฝา กระโปรง หน�า ขณะ
เครื่องยนต�ร�อน ดับเครื่องยนต�ทุกครั้งและรอ
จนกระทั่งเครื่องยนต�เย็นลง

. ถ�าต�องทำงานโดยที่ติดเครื่องยนต�อยู� ให�มือ
เส้ือผ�า ผม และเครื่องมือต�าง ๆ ห�างจาก
พัดลม สายพานและช้ินส�วนอ่ืน ๆ ที่มีการ
เคลื่อนไหว

. แนะนำให�รัดหรือถอดเสื้อผ�าที่หลวมและ
เครือ่งประดบัต�าง ๆ ออก เช�น แหวน

นาฬกา ฯลฯ ก �อนดําเนนิการใด ๆ กบั

รถยนต�
. ถ�าต�องติด เครื่องยนต� ในพื้นที่ จำกัด เช�น

โรงรถ ให�แน�ใจว�า มีการระบายก�าซไอเสีย
อย�างเหมาะสม

. ห�ามมุดเข�า ใต�ท�องรถขณะ ท่ียกรถ ข้ึนด�วย
แม�แรง

. ระวังไม�ให�บุหรี่ เปลวไฟ และประกายไฟอยู�ใกล�
กับน้ำมันเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่

. ห�ามต�อหรือปลดแบตเตอรี่หรือขั้วต�อช้ินส�วน
ทรานซิสเตอร� ขณะสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�
อยู�ในตำแหน�ง “ON”

. ในรถรุ�นเครื่องยนต�เบนซินที่มีระบบหัวฉีด
มัลติพอร�ต (MFI) กรองน้ำมันเช้ือเพลิงและ
ท�อน้ำมันเช้ือเพลิงควรได�รับการบริการโดย
ศูนย�บริการนิสสัน เน่ืองจากท�อน้ำมันเชื้อ
เพลิงมีแรงดันสูง แม�ว�าจะดับเคร่ืองยนต�ไป
แล�วก็ตาม

. รถของท�านได�รับการติดตั้งพัดลมระบาย
ความร�อนอัตโนมัติ พัดลมอาจทำงานได�ทุก
เวลาโดยไม�มีการเตือน ถึงแม�สวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต� อย ู� ใน ตำแหน�ง “OFF” และ
เครื่องยนต�ไม�ได�ทำงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงไม�ให�
เ กิด การ บาด เจ็บ ให� ถอด สาย ขั้วลบ ของ

แบตเตอร่ีออกทุกคร้ังก�อนทำงาน ใกล� กับ
พัดลม

. ใส�แว�นตานิรภัยทุกครั้งที่บำรุงรักษารถ

. ห�ามปลดขั้วต�อชุดสายไฟของชิ้นส�วนที่เกี่ยวกับ
เกียร�หรือเครื่องยนต�ออก ขณะสวิตช�สตาร�ท
เครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง “ON”

. หลีกเล่ียงการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมันเครื่อง
และน้ำหล�อเย็นที่ใช�แล�ว การกำจัด
น้ำมันเครื่อง น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� และ/
หรือของเหลวอื่น ๆ ที่ใช�ในรถยนต�อย�างไม�
ถูกต�องจะสร�างผลกระทบต�อส่ิงแวดล�อม ให�
ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือข�อบังคับตาม
กฎหมายในการกำจัดของเหลวที่ใช�ในรถยนต�
เสมอ

หมวด “8 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษารถด�วย
ตนเอง” นี้จะให�คำแนะนำเฉพาะการดำเนินงานอย�าง
ง�ายที่เจ�าของรถสามารถดำเนินการด�วยตนเอง
การดำเนินการที่ไม�ถูกต�องหรือไม�สมบูรณ�อาจทำให�
เกิดการทำงานของรถยนต�มีป�ญหาหรือการปล�อย
ไอเสียที่มากเกินไป และส�งผลถึงการคุ�มครองจากการ
รับประกันรถ กรณีที่มีข�อสงสัยเกี่ยวกับการให�
บริการใด ๆ สามารถปรึกษาศูนย�บริการนิสสัน

Condition: 'Except for China'/



(317,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

PD23A1-B0E19A5D-2B8A-4CE8-8A3D-CF55C5F014E5

เครื่องยนต� YS23DDTT
PD23A1-13372FB9-1494-4646-97BA-9B8AE10B4232

JVC0773X

1. ถังพักน้ำฉีดล�างกระจก
2. กระปุกน้ำมันเบรก
3. ก�านวัดระดับน้ำมันเครื่อง
4. ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
5. กล�องสายฟ�วส�/ฟ�วส�
6. แบตเตอรี่

7. กรองอากาศ
8. ถังพักน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
9. ตำแหน�งสายพานเครื่องยนต�
10. ฝาช�องเติมหม�อน้ำ
11. กระปุกน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร�

PD23A1-96329247-8EB6-4011-A05E-FCC3820809BB

คำเตือน:
. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำหรือฝาถังพัก

น้ำหล�อเย็นเมื่อเครื่องยนต�ร�อน อาจทำให�เกิด
การไหม�พองอย�างรุนแรงเนื่องจากของเหลว
แรงดันสูงพุ�งออกจากหม�อน้ำ ต�องรอจน
กระทั่งเครื่องยนต�และหม�อน้ำเย็นจึงทำการ
เป�ดฝาบิด

. น้ำหล�อ เย็น เครื่องยนต� มี พิษ และควรเก็บ
อย� าง ระ มัดระวั ง ใน ภาชนะ ที่ มี การ ทำ
เครื่องหมายและวางให�ห�างจากมือเด็ก

ระบบหล�อเย็น เคร่ืองยนต� ได�รับการเติมน้ำหล�อเย็น
คุณภาพสูงซ่ึงป�องกันการแข็งตัวและใช�ได�ตลอดทั้งป�
มาจากโรงงาน น้ำหล�อเย็นมีส�วนผสมของสารยับยั้ง
สนิมและการกัดกร�อน ดังนั้นจึงไม�จำเป�นต�องเติมสาร
เติมแต�งลงในระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�

ข�อควรระวัง:
. ห�าม ใช� สาร เติม แต�ง กับ ระบบ หล�อ เ ย็น

เคร่ืองยนต� เช�น ซีลหม�อน้ำ สารเติมแต�งนั้น
อาจ จะ ไป อ ุด ตัน ระบบ หล�อ เย็น และ ทำให�
เคร่ืองยนต� เกียร� และ/หรือ ระบบหล�อเย็น
เกิดความเสียหาย

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-7

จุดที่ตรวจสอบในห�องเครื่องยนต� ระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�

Condition: 'Except for China'/
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8-8 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

. เมื่อเติมหรือเปลี่ยนน้ำหล�อเย็น ให�แน�ใจว�าได�ใช�
น้ำหล�อเย็นเคร่ืองยนต�แท�ของนิสสัน หรือที่มี
คุณภาพเทียบเท�าในอัตราส�วนผสมที่เหมาะสม
ตัวอย�างของอัตราส�วนผสมที่เหมาะสมของ
น้ำหล�อเย็นและน้ำจะแสดงอยู�ในตารางต�อไปนี้:

สำหรับรุ�นเครื่องยนต� YS23DDTT
PD23A1-96329247-8EB6-4011-A05E-FCC3820809BB

อุณหภูมิภายนอก
ลดลงถึง

น้ำหล�อเย็น
เครื่องยนต�
(ความเข�มข�น)

น้ำสกัดแร�ธาตุออก
หรือน้ำกลั่นบริสุทธิ์

8C 8F

−35 −30 50% 50%

ใช�น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�แท�ของนิสสันหรือคุณภาพ
เทียบเท�า น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�แท�ของนิสสันเป�น
น้ำหล�อ เย็นประเภท Pre-mixed (อัตราส�วนผสม
50%)
การใช�น้ำหล�อ เย็นชนิด อ่ืนอาจทำให�ระบบหล�อ เย็น
เครื่องยนต�เกิดความเสียหาย
หม�อ น้ำมี ฝาป�ด ท่ี รักษาแรงดัน เพื่อป�องกัน ไม� ให�
เครื่องยนต�เกิดความเสียหาย หากต�องทำการเปลี่ยน
ต�องใช�เฉพาะฝาป�ดหม�อน้ำที่เป�นผลิตภัณฑ�แท�ของ
นิสสันหรือคุณภาพเทียบเท�าเท�านั้น

การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
PD23A1-3B7E47D5-52CA-4B47-A1B2-25BEB0E9587D

JVM0528X
เครื่องยนต�รุ�น YS23DDTT

ตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็นในถังพักเมื่อเครื่องยนต�เย็น
ถ�าระดับน้ำหล�อเย็นอยู�ต่ำกว�าระดับ MIN ให�เติม
น้ำหล�อเย็นจนถึงระดับ MAX ถ�าถังพักไม�มีน้ำเลย
ให� ตรวจ สอบ ระดับ น้ำ หล�อ เ ย็น ใน หม�อ น้ำ เมื่อ
เครื่องยนต�เย็น ถ�าในหม�อน้ำมีน้ำหล�อเย็นไม�เพียงพอ
ให�เติมน้ำหล�อเย็นลงในหม�อน้ำจนถึงปากช�องเติม และ
ให�เติมลงในถังพักจนถึงระดับ MAX หมุนฝาให�
แน�นหลังจากเติมน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
ถ�าพบว�าระบบหล�อเย็นขาดน้ำหล�อเย็นบ�อย ๆ ให�
นำรถเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการนิสสัน

การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�
PD23A1-2A172ABB-940C-4C2F-BE7D-E44BD59E98A1

กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน หากจะทำการเปลี่ยน
น้ำหล�อเย็น
การซ�อมแซมระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�หลัก ควร
ดำเนินการโดยศูนย�บริการนิสสัน รายละเอียดขั้นตอน
การบริการจะอยู�ในคู�มือการบริการของนิสสัน
การซ�อมแซมที่ไม�ถูกต�องอาจทำให�ประสิทธิภาพของ
ฮีตเตอร�ลดลง และเครื่องยนต�มีความร�อนสูงผิดปกติ

คำเตือน:
. เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการถูกน้ำหล�อเย็น

ลวก ห�ามเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�เมื่อ
เครื่องยนต�ร�อน

. ห�ามเป�ดฝาป�ดหม�อน้ำหรือฝาถังพัก
น้ำหล�อเย็นเมื่อเครื่องยนต�ร�อน อาจทำให�เกิด
การไหม�พองอย�างรุนแรงเนื่องจากของเหลว
แรงดันสูงพุ�งออกจากหม�อน้ำ

. หลีก เลี่ยงการสัมผัสน้ำหล�อ เย็น ท่ี ใช� แล�ว
โดยตรง ถ�าสัมผัสผิวหนัง ให�ล�างออกด�วย
สบู�หรือน้ำยาล�างมือให�ทั่วโดยเร็วที่สุด

. เก็บน้ำหล�อเย็นให�พ�นจากเด็กและสัตว�เลี้ยง
น้ำหล�อเย็นเคร่ืองยนต�ที่ถ�ายออกมาต�องได�รับการ
กำจัดอย�างถูกต�อง โปรดตรวจสอบข�อกำหนด

Condition: 'Except for China'/
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ท�องถิ่น
PD23A1-10680CA8-8B78-40B1-A83A-227B79D2E364

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
PD23A1-069FBAB5-4144-4EFE-901A-68C91CDE0C7D

JVM0535X
เครื่องยนต�รุ�น YS23DDTT

1. จอดรถบนพื้นราบ และใช�งานเบรกจอด
2. สตาร�ทเครื่องยนต�และอุ�นเคร่ืองยนต�จนกระท่ัง

อุณหภูมิ เครื่องยนต�ขึ้นถึงอุณหภูมิทำงานปกติ
(ประมาณ 5 นาที)

3. ดับเครื่องยนต�
4. รออย�างน�อย 10 นาที เพ่ือให�น้ำมันเครื่องไหล

กลับไปยังอ�างน้ำมัน
5. ดึงก�านวัดระดับออกแล�วเช็ดทำความสะอาด
6. ใส�ก�านวัดระดับกลับลงจนสุด
7. ดึงก�านวัดระดับออกแล�วตรวจสอบระดับน้ำมัน

ควรอยู�ภายในช�วง
8. ถ�าระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำกว�า ให�เป�ดฝาช�อง

เติมน้ำมันเครื่องแล�วเติมน้ำมันเครื่องที่แนะนำลงใน
ช�องเติม ห�ามเติมเกินระดับที่กำหนด
ขณะเติมน้ำมันเครื่อง ห�ามถอดก�านวัดระดับ

9. ตรวจสอบระดับน้ำมันเคร่ืองด�วยก�านวัดระดับอีก
ครั้ง

ข�อควรระวัง:
. ควรตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป�นประจำ

การใช�รถโดยท่ีมีปริมาณน้ำมันเครื่องไม�เพียง
พอจะทำให�เคร่ืองยนต�เกิดความเสียหาย และ
ซึ่งความเสียหายดังกล�าวจะไม�อยู�นอกเหนือ
ขอบเขตการรับประกัน

. เป�นเรื่องปกติที่จะมีการเติมน้ำมันเคร่ืองใน
ระหว�างช�วงเวลาที่ต�องเข�ารับการบำรุงรักษา
หรือในระยะเวลารันอินโดยข้ึนอยู� กับความ
รุนแรงของสภาพการใช�งาน

การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและตัวกรอง
PD23A1-0ACC8AC6-310B-4A22-9F0A-DF3A054A4253

คำเตือน:
. น้ำมัน เครื่อง ท่ี ใช� แล�วต�อง ได� รับการกำจัด

อย�างถูกต�อง ห�ามเทหรือทิ้งน้ำมันเคร่ืองลง
บนพื้น คลอง แม�น้ำ ฯลฯ การกำจัดควร
ดำเนินการในสถานท่ีกำจัดที่เหมาะสม นิสสัน
ขอแนะนำให�เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย�บริการ
นิสสัน

. เนื่องจากน้ำมันเครื่องอาจจะร�อน ระวังไม�ให�
ลวกโดนตัวท�านเอง

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-9

น้ำมันเครื่อง

Condition: 'Except for China'/
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8-10 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

. การสัมผัสกับน้ำมันเคร่ืองใช�แล�วบ�อย ๆ และ
เป�นเวลานานอาจเป�นสาเหตุทำให�เกิดมะเร็ง
ผิวหนัง

. หลีก เล่ียงการสัมผัสน้ำมัน เคร่ืองที่ ใช�แล�ว
โดยตรง ถ�ามีการสัมผัส ให�ล�างออกด�วยสบู�
หรือน้ำยาล�างมือและน้ำมาก ๆ ให�ทั่วโดยเร็ว
ที่สุด

. เก็บน้ำมันเคร่ืองท่ีใช�แล�วในภาชนะที่มีการทำ
เครื่องหมายและวางให�พ�นมือเด็ก

การจัดเตรียมรถยนต�
PD23A1-0991D218-36C5-44BA-812E-3531DDC277C7

1. จอดรถบนพื้นราบ และใช�งานเบรกจอด
2. สตาร�ทเครื่องยนต�และอุ�นเคร่ืองยนต�จนกระท่ัง

อุณหภูมิ เครื่องยนต�ขึ้นถึงอุณหภูมิทำงานปกติ
(ประมาณ 5 นาที)

3. ดับเครื่องยนต�
4. รออย�างน�อย 10 นาที เพ่ือให�น้ำมันเครื่องไหล

กลับไปยังอ�างน้ำมัน

น้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง
GUID-56289AB2-8068-4C7C-BC7D-85DDB8073586

สำหรับรุ�นเครื่องยนต� YS23DDTT :
GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B

JVM0538X

JVM0539X

ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง
ปลั๊กถ�ายน้ำมัน
กรองน้ำมันเครื่อง

Condition: 'Except for China'/



(321,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

SDI2149

1 ไส�กรองน้ำมันเครื่อง
2 โอริง (ติดตั้งอยู�บนฝาครอบ)
3 ฝาครอบ/ฝาป�ดกรองน้ำมันเครื่อง
1. วางอ�างรองน้ำมันขนาดใหญ�ไว�ใต�ปลั๊กถ�าย
2. ถอดปลั๊กถ�ายออกด�วยประแจ
3. ถอดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่อง และถ�าย

น้ำมันเครื่องออกจนหมด
ถ�าต�อง เปลี่ยนกรองน้ำมัน เคร่ือง ให�ถอดและ
เปลี่ยนในช�วงนี้

ข�อควรระวัง:
น้ำมันเคร่ืองท่ีถ�ายออกมาต�องได� รับการกำจัด
อย�างถูกต�อง โปรดตรวจสอบข�อกำหนดท�องถิ่น
4. ถอดสปอยเลอร�หน�าและฝาครอบใต�เครื่องยนต�
5. คลายฝาครอบกรองน้ำมันเครื่อง ด�วยประแจ
6. ถอดฝาครอบกรองน้ำมันเครื่องและไส�กรอง

น้ำมันเครื่อง

7. ถอดโอริงยางออกจากฝาครอบกรอง
น้ำมันเครื่อง

8. เช็ดฝาครอบกรองน้ำมันเคร่ืองให�ทั่วด�วยผ�าที่
สะอาด
ให�แน�ใจว�าได�ขจัดโอริงเก�าที่ตกค�างบนผิวหน�า
ติดตั้งออกจนหมด

9. ทาน้ำมันเครื่องใหม�ลงบนโอริง
ติดตั้งโอริงใหม�บนฝาป�ดกรองน้ำมันเครื่อง

10. ใส�ไส�กรองน้ำมันเครื่องเข�าในฝาครอบกรอง
น้ำมันเครื่อง

11. หมุนฝาครอบกรองน้ำมันเคร่ืองจนรู�สึกว�ามีแรง
ต�านเล็กน�อย แล�วขันกรองน้ำมันเครื่องให�สุด
แรงขันฝาครอบกรองน้ำมันเครื่อง:
25 นิวตันเมตร
(2.6 กิโลกรัม-เมตร 18 ฟุต-ปอนด�)

12. ทำความสะอาดและติดต้ังปล๊ักถ�ายและแหวนรอง
ตัวใหม�กลับเข�าไป ขันปล๊ักถ�ายให�แน�นด�วยประแจ
ห�ามใช�แรงมากเกินไป
แรงขันปลั๊กถ�าย:
50 นิวตันเมตร
(5.1 กิโลกรัม-เมตร 36.9 ฟุต-ปอนด�)

13. เติมน้ำมันเครื่องตามชนิดและปริมาณท่ีแนะนำ
(โปรดดูที่ “ของเหลว/สารหล�อล่ืนและปริมาณ
ความจุที่แนะนำ” (หน�า 9-2))

14. ป�ดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเครื่องให�แน�น
15. สตาร�ทเครื่องยนต�
16. ตรวจสอบปลั๊กถ�ายหาการรั่วไหล
17. กำจัดน้ำมันเครื่องใช�แล�วในแบบที่เหมาะสม โปรด

ตรวจสอบข�อกำหนดท�องถิ่น
18. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องตามขั้นตอนที่

เหมาะสม (โปรดดูที่ “การตรวจสอบระดับน้ำมัน
เครื่อง” (หน�า 8-9))

19. ติดต้ังฝาครอบใต�เครื่องยนต�และสปอยเลอร�หน�า
กลับเข�าไปใหม�

หลังการทำงาน
PD23A1-F20DAB39-9CE9-4A22-97E2-601DD3FC578F

กำจัดน้ำมันเครื่องใช�แล�วและกรองน้ำมันเครื่องอย�าง
เหมาะสม โปรดตรวจสอบกฎระเบียบและข�อบังคับทาง
กฎหมาย

การปกป�องสิ่งแวดล�อม
PD23A1-56A1B774-53AD-4829-9DF0-63C8F4E96BDF

การสร�างมลภาวะให�กับท�อระบายน้ำ แม�น้ำ และดิน
เป�นสิ่งผิดกฎหมาย ใช�สถานที่ เก็บของเสีย ท่ี ได�รับ
อนุญาตรวมถึงสถานที่เหมาะสมกับสภาพท�องถิ่น และ
สถานที่เฉพาะที่สำหรับกำจัดน้ำมันและกรองน้ำมันที่ใช�
แล�ว หากมีข�อสงสัย กรุณาติดต�อเจ�าหน�าท่ีท�องถิ่น
เพื่อขอคำแนะนำในการกำจัดของเสีย
ข�อกำหนดเกี่ยวกับมลพิษของสิ่งแวดล�อมจะ
แตกต�างกันไปตามแต�ละประเทศ

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-11
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8-12 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

PD23A1-C822882C-483C-4A63-B474-3253CCE55FAB

JVM0534X

1. คอมเพรสเซอร�เครื่องปรับอากาศ
2. พูเล�ย�เพลาข�อเหวี่ยง
3. ลูกรอกดันสายพาน
4. ป��มน้ำ
5. ไดชาร�จ
6. ตัวปรับความตึงของสายพานอัตโนมัติ
7. ป��มน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร�
ให� แน�ใจว�าสวิตช�สตาร�ท เคร่ืองยนต�อยู� ที่ ตำแหน�ง
“LOCK”
ตรวจสอบสายพานแต�ละเส�นด�วยตาเปล�าเพื่อดูการ
สึกหรอที่ผิดปกติ รอยขาด ลุ�ยเป�นฝอย หรือหลวม
ตรวจสอบสภาพเป�นประจำ ถ�าสายพานอยู�ในสภาพที่
ไม�ดีหรือหย�อน ให�ทำการเปลี่ยนหรือปรับต้ังใหม�โดย
ศูนย�บริการนิสสัน

PD23A1-BE4EF884-FE90-4EB0-8511-BAF5D3759AD5

การตรวจสอบเบรกจอด
PD23A1-98E2AF65-2EA8-483F-8670-224474C4708F

แบบก�าน
GUID-84B9A51D-1C30-49A5-8824-FDA245056CDC

SDI1447A

จากตำแหน�งปลดเบรก ดึงคันเบรกจอดช�า ๆ และ
มั่นคง ถ�าจำนวนคลิกไม�อยู�ในช�วงที่กำหนด ให�นำรถ
ไปยังศูนย�บริการนิสสัน

8 ถึง 9 คลิกภายใต�แรงดึงของ 196 นิวตัน
(20 กก. 44 ปอนด�)

แบบสวิตช�
GUID-76A58829-BEDB-4580-98D9-E1136A31D344

ตรวจสอบความสามารถในการยึดเกาะของเบรกจอด
เป�นระยะโดยการจอดรถบนเนินเขา และจอดรถไว�โดย
ใช�เพียงเบรกจอดเท�านั้น ถ�าไม�สามารถจอดน่ิงอยู�ได�
ให�นำรถไปยังศูนย�บริการนิสสัน

การตรวจสอบเบรกเท�า
PD23A1-A6E7990A-0C48-4A3D-83E8-86D5CF7CA546

DI1020MR

คำเตือน:
ให�นำรถไปตรวจสอบระบบเบรกที่ศูนย�บริการ
นิสสัน ถ�าความสูงของแป�นเบรกไม�กลับคืนสู�
ตำแหน�งเดิม

ให�เครื่องยนต�ทำงาน แล�วตรวจสอบระยะระหว�างผิว
ด�านบนของแป�นกับพ้ืนตัวรถที่เป�นโลหะบริเวณใต�แป�น
เบรก ถ�าไม�อยู�ในช�วงระยะที่ระบุ ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิสสัน

แรงเหยียบ
490 นิวตัน (50 กก. 110 ปอนด�)
: 86 มม. (3.4 นิ้ว) หรือมากกว�า*1
: 69 มม. (2.7 นิ้ว) หรือมากกว�า*2

*1: สำหรับแบบก�าน
*2: สำหรับแบบสวิตช�

สายพาน เบรก

Condition: 'Except for China'/
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เสียงเตือนผ�าเบรกหมด
PD23A1-3E1D67C3-A509-4E87-A5FB-2771BC469217

ผ�าเบรกดิสก�เบรกจะมีเสียงเตือนเม่ือใกล�หมด จำเป�น
ต�องเปล่ียนหากผ�าเบรกมี เสียงแหลมเสียดสีเม่ือรถ
เคลื่อนที่ เสียงจะเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเหยียบแป�นเบรก
หลังจากผ�าเบรกเริ่มสึกมากข้ึนจะได�ยินเสียงเตือน
ตลอดเวลา แม�จะไม�ได�เหยียบแป�นเบรก ให�ตรวจสอบ
เบรกโดยเร็วที่สุดเท�าที่จะทำได� ถ�าได�ยินเสียงเตือน
ผ�าเบรกสึก
ในสภาพการขับขี่หรือสภาพอากาศบางอย�าง อาจ
ได�ยินเสียงดังเอี๊ยด ๆ เสียงแหลมดัง หรือเสียงอื่น ๆ
จากเบรกเป�นบางครั้ง เสียงดังจากเบรกบางครั้งที่
เกิดข้ึนจากการเบรกเบา ๆ หรือปานกลางเป�นเรื่อง
ปกติ และไม�ส�งผลต�อการทำงานหรือประสิทธิภาพของ
ระบบเบรก
ดรัมเบรกหลังจะไม�มีเสียงเตือนเพ่ือบ�งชี้การสึกหรอ
เมื่อท�านได�ยินเสียงรบกวนที่ดังผิดปกติจากดรัมเบรก
หลัง จำเป�นต�องเข�ารับการตรวจสอบที่ศูนย�บริการ
นิสสันโดยเร็วที่สุด
ควรตรวจสอบระบบเบรกอย�างเหมาะสมตามระยะเวลา
สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่คู�มือการบำรุงรักษา
ตามระยะอีกเล�มหนึ่ง

หม�อลมเบรก
PD23A1-55153F45-24C9-49B8-AEB9-07D36E1EF616

ตรวจสอบการทำงานของหม�อลมเบรกดังนี้:
1. ดับเครื่องยนต� เหยียบและปล�อยแป�นเบรก

หลาย ๆ คร้ัง เมื่อการเคลื่อนท่ีของแป�นเบรก
(ระยะเคลื่อนตัว) เท�ากันทุกครั้งที่เหยียบ ให�ปฏิบัติ
ขั้นตอนต�อไป

2. ขณะที่เหยียบแป�นเบรก ให�สตาร�ทเครื่องยนต�
ความสูงของแป�นควรจะลดลงเล็กน�อย

3. เหยียบแป�นเบรก แล�วดับเครื่อง เหยียบแป�นเบรก
ค�างไว�นานประมาณ 30 วินาที ความสูงของ
แป�นไม�ควรเปลี่ยน

4. ให�เครื่องยนต�ทำงานเป�นเวลา 1 นาที โดยที่ไม�
เหยียบแป�นเบรก และดับเคร่ืองยนต� เหยียบแป�น
เบรกหลาย ๆ ครั้ง ระยะทางท่ีแป�นเบรกเคลื่อน
ไปจะค�อย ๆ ลดลงขณะที่เหยียบแป�นเบรกแต�ละ
คร้ัง เนื่องจากสุญญากาศถูกปล�อยจากหม�อลม
เบรก

ถ�าเบรกทำงานไม�ปกติ ให�นำรถไปยังศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อตรวจสอบ

PD23A1-91B9BF58-F889-4E42-B748-7B3FA793135D

คำเตือน:
. ใช�น้ำมันใหม�จากบรรจุภัณฑ�ที่ป�ดสนิทเท�านั้น

น้ำมันเก�า เสื่อมสภาพ หรือมีการปนเป��อน
อาจทำให�ระบบเบรกเกิดความเสียหายได� การ
ใช�น้ำมันที่ไม�เหมาะสมจะทำให�ระบบเบรกเกิด
ความเสียหายและส�งผลต�อความสามารถใน
การหยุดรถ

. ทำความสะอาดฝาป�ดช�องเติมน้ำมันก�อนถอด
ออก

. น้ำมันเบรกมีพิษ และควรเก็บอย�างระมัดระวัง
ไว�ในภาชนะท่ีมีการทำเครื่องหมายและวางให�
ห�างจากมือเด็ก

ข�อควรระวัง:
. การเติมและการตรวจสอบระบบเบรกควรจะ

ให�ศูนย�บริการนิสสันที่ มีน้ำมันเบรกท่ีจำเป�น
และมีความรู�ทางเทคนิค

. ระวังไม�ให�น้ำมันกระเด็นไปโดนสีรถ เนื่องจาก
จะทำให�สีรถเกิดความเสียหาย หากน้ำมัน
กระเด็น ให�ล�างออกด�วยน้ำ

โปรดดูที่ “ของเหลว/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่
แนะนำ” (หน�า 9-2) สำหรับชนิดของของเหลวที่
แนะนำ

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-13

น้ำมันเบรก

Condition: 'Except for China'/
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8-14 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

JVM0773X

ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกในกระปุกน้ำมันเบรก ถ�า
น้ำมันเบรกอยู�ต่ำกว�าขีด MIN ไฟเตือนระบบเบรก
(สีแดง) จะสว�างขึ้น เติมน้ำมันเบรกให�ถึงขีด MAX

ถ�าต�องเติมน้ำมันเบรกบ�อย ๆ ให�นำรถไปยังศูนย�
บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบอย�างละเอียด

PD23A1-80F68299-9A50-4059-B13A-F3C7214E6AF4

รุ�นเกียร�อัตโนมัติ 7-SPEED (AT):
PD23A1-E8E93B62-0798-4D05-BB8C-82AC15F03CCB

ถ�าจำเป�นต�องตรวจสอบหรือเปลี่ยน กรุณาติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสัน

ข�อควรระวัง:
. ใช�น้ำมัน Matic S ATF แท�ของนิสสันเท�าน้ัน

ห�ามผสมกับน้ำมันชนิดอื่น
. การใช�น้ำมันเกียร�อัตโนมัติ (ATF) ที่ไม�ใช�

น้ำมัน Matic S ATF แท�ของนิสสันจะทำให�
ความสามารถในการขับขี่และความทนทาน
ของระบบเกียร�อัตโนมัติเสื่อมสภาพ และอาจ
ทำให�เกียร�อัตโนมัติเกิดความเสียหาย ซึ่งอยู�
นอกเหนือขอบเขตของเงื่อนไขการรับประกัน

PD23A1-55392F99-C85E-48BA-AE4A-DEE2198E7F8D

SDI1718A

คำเตือน:
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร�มีพิษ และควรเก็บอย�าง
ระมัดระวังไว�ในภาชนะท่ีมีการทำเคร่ืองหมายและ
วางให�ห�างจากมือเด็ก

ตรวจสอบระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร�ในกระปุก
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร� ระดับน้ำมันควรจะ
ตรวจสอบในช�วง HOT ( : HOT MAX., : HOT
MIN.) ที่อุณหภูมิน้ำมัน 50 ถึง 808C (122 ถึง
1768F) หรือในช�วง COLD ( : COLD MAX., :
COLD MIN.) ที่อุณหภูมิน้ำมัน 0 ถึง 308C (32
ถึง 868F)
ถ�าจำเป�นจะต�องเติมน้ำมัน ให�ใช�เฉพาะน้ำมันที่ระบุไว�
เท�านั้น ห�ามเติมเกิน (โปรดดูท่ี “ของเหลว/สารหล�อ
ล่ืนและปริมาณความจุที่แนะนำ” (หน�า 9-2) สำหรับ
ชนิดของน้ำมันที่แนะนำ)

น้ำมันเกียร�อัตโนมัติ (ATF) (ถ�ามีติดตั้ง) น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร�

Condition: 'Except for China'/



(325,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

PD23A1-D7B6C71D-56EF-4C2F-B0AC-A8AC7FF0CC57

JVM0451X

คำเตือน:
. การท่ีเคร่ืองยนต�ทำงานขณะท่ีกรองอากาศ

ถูกถอดออกอาจทำให�ท�านหรือคนอื่นเป�นแผล
ไหม�พองได� เนื่องจากกรองอากาศไม�เพียงทำ
หน�าที่กรองอากาศเข�าแต�ยังช�วยกั้นเปลวไฟที่
เกิดจากจุดระเบิดย�อนกลับของเคร่ืองยนต�
ถ�าไม�ใส�กรองอากาศและเครื่องยนต�เกิดจุด
ระเบิดย�อนกลับ ท�านอาจได�รับแผลไหม�พองได�
ห�ามขับรถโดยไม�มีกรองอากาศ ควรระวังเมื่อ
ดำเนินการใด ๆ กับเครื่องยนต�ท่ีไม�ใส�กรอง
อากาศไว�

. ห�ามเทน้ำมันเข�าไปในลิ้นป�กผีเสื้อหรือพยายาม
ที่จะสตาร�ทเครื่องยนต�เม่ือไม�ใส�กรองอากาศ
ไว� เพราะการกระทำเช�นนั้นอาจส�งผลทำให�ได�
รับบาดเจ็บร�ายแรง

เพื่อถอดกรองอากาศออก ให�ปลดสลักล็อก และ

ดึงชุดกรองขึ้นด�านบน
กรองอากาศแบบกระดาษแห�งสามารถทำความสะอาด
แล�วนำกลับมาใช�ใหม�ได� เปลี่ยนกรองอากาศตามระยะ
การบำรุงรักษาที่แสดงในคู�มือการบำรุงรักษาอีกเล�ม
หนึ่ง
เมื่อ เปล่ียนกรองอากาศ เช็ดภายในของเสื้อกรอง
อากาศและฝาครอบด�วยผ�าชุบน้ำบิดหมาด ๆ

PD23A1-A8F4FAAC-58EC-4B82-B6BF-6D497F20DB48

ใบป�ดน้ำฝนกระจกบังลมหน�า
PD23A1-458EB34C-8495-4162-AA3B-37E2DBD524DC

การทำความสะอาด
PD23A1-FD840453-EA93-4689-8C87-3D85BC14EC01

ถ�ากระจกบังลมหน�าไม�สะอาดขึ้นหลังจากใช�ที่ฉีดน้ำยา
ล�างกระจกบังลมหน�า หรือถ�าใบป�ดน้ำฝนมีเสียงดัง
ขณะที่ใช�งานที่ป�ดน้ำฝนกระจกบังลมหน�า อาจมีข้ีผ้ึง
หรือวัสดุอื่นอยู�บนกระจกบังลมหน�า และ/หรือใบป�ด
น้ำฝน
ทำความสะอาดด�านนอกของพื้นผิวหน�ากระจกบังลม
หน�าด�วยน้ำยาเช็ดกระจกหรือน้ำยาทำความสะอาด
อย�างอ�อน กระจกบังลมหน�าจะสะอาดถ�าไม�มีหยดน้ำ
เกาะบนกระจกเมื่อล�างออกด�วยน้ำ
ทำความสะอาดใบป�ดโดยใช�ผ�าชุบน้ำยาเช็ดกระจกหรือ
น้ำยาทำความสะอาดอย�างอ�อนเช็ด ล�างใบป�ดน้ำฝน
ด�วยน้ำ ถ�ากระจกบังลมหน�ายังไม�ใสสะอาดหลังจาก
ทำความสะอาดใบป�ดน้ำฝนและใช�ที่ป�ดน้ำฝน ให�เปลี่ยน
ใบป�ดน้ำฝนใหม�

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-15

เครื่องกรองอากาศ ใบป�ดน้ำฝ�น

Condition: 'Except for China'/
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8-16 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

SDI2693

ระวังอย�าทำให�หัวฉีดน้ำล�างกระจกอุดตัน อาจ
ทำให�ที่ฉีดน้ำยาล�างกระจกบังลมหน�าทำงานผิดปกติได�
ถ�าหัวฉีดอุดตัน ให�นำวัตถุที่อุดอยู�ออกด�วยเข็มเล็ก ๆ

ระวังอย�าทำให�หัวฉีดเกิดความเสียหาย

การเปลี่ยน
PD23A1-2E138D69-409B-4DC9-A988-26639F137809

SDI1649

ถ�าใบป�ดน้ำฝนสึกหรอ ให�เปลี่ยนใบป�ดใหม�
1. ดึงก�านป�ดน้ำฝนขึ้น
2. ดันแถบปลดล็อก ค�างไว�แล�วเลื่อนใบป�ดน้ำฝน

ลง ไปตามก�านป�ดน้ำฝนเพื่อถอดออก
3. ถอดใบป�ดน้ำฝน
4. ใส�ใบป�ดน้ำฝนใหม�ลงบนก�านป�ดน้ำฝนจนกระทั่ง

ล็อกเข�าที่

ข�อควรระวัง:
. หลังจากเปลี่ยนใบป�ดน้ำฝนแล�ว ให�ดันก�านป�ด

น้ำฝนกลับไปยังตำแหน�งเดิม ไม�เช�นน้ัน ก�าน
ป�ดน้ำฝนหรือฝากระโปรงหน�าอาจจะครูดและ
อาจทำให�เกิดความเสียหายได�

. ใบป�ดน้ำฝนที่สึกหรอสามารถทำให�กระจก
บัง ลม หน�า เกิด ความ เสีย หาย และ ทำให�

ทัศนวิสัยของผู�ขับขี่ลดลง

ใบป�ดน้ำฝนกระจกหลัง
GUID-28394FA3-2025-48B0-853C-87A2B506C945

ถ�าจำเป�นต�องตรวจสอบหรือเปลี่ยน กรุณาติดต�อ
ศูนย�บริการนิสสัน

Condition: 'Except for China'/
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[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

PD23A1-6C0A13AC-963E-4B0B-B543-B6A448FD7E04

JVM0452X

คำเตือน:
สารป�องกันการแข็งตัวเป�นสารพิษและควรเก็บ
อย�างระมัดระวังในภาชนะที่มี เครื่องหมายระบุ
ชัดเจนและวางให�ห�างจากมือเด็ก

ตรวจสอบระดับน้ำล�างกระจกในถังพัก และเติมน้ำยา
หากจำเป�น
ให�เติมน้ำยาทำความสะอาดลงในน้ำเพื่อให�ทำ
ความสะอาดได�ดีขึ้น ในฤดูหนาว ให�เติมสารป�องกัน
การ แข็ง ตัว ของน้ำ ล�าง กระจก บัง ลมหน�า ตาม
อัตราส�วนที่ระบุไว�ในคำแนะนำของผู�ผลิต

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-17

น้ำล�างกระจก

Condition: 'Except for China'/
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8-18 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

PD23A1-9D14B82B-B588-42BC-9813-56308F54E782

SDI1573

แบตเตอรี่

Condition: 'Except for China'/



(329,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

แบตเตอรี่รถยนต�
PD23A1-2B8F4112-43D6-4F22-8C12-423FCAA11BF4

คำเตือน:
ห�ามขับรถ หากน้ำกรดในแบตเตอรี่อยู�ระดับต่ำ
น้ำกรดแบตเตอรี่ ต่ำอาจทำให� เกิด โหลดสูง ใน
แบตเตอรี่ ซึ่ง ทำให� เ กิด ความ ร�อน ลด อาย ุ
แบตเตอรี่ และในบางกรณีอาจนำไปสู�การระเบิด
ได�

ตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่
PD23A1-3D0153AC-ACD1-4AEC-92F6-233F842AF00F

DI0137MD

SDI1480D

ตรวจสอบระดับน้ำกรดในแต�ละเซลล� ระดับน้ำกรดควร
อยู�ระหว�างขีด UPPER LEVEL และ LOWER
LEVEL
ถ�าจำเป�นต�องเติมน้ำ ให�เติมน้ำสกัดแร�ธาตุออก/น้ำ
กลั่นบริสุทธิ์จนถึงระดับตัววัดในแต�ละช�องเติมเท�านั้น
ห�ามเติมเกิน
1. ถอดจุกเซลล� โดยใช�เครื่องมือที่เหมาะสม
2. เติมน้ำสกัดแร�ธาตุออก/น้ำกลั่นบริสุทธิ์จนถึงขีด

UPPER LEVEL
ถ�าด�านข�างของแบตเตอรี่ไม�ใส ให�ตรวจสอบระดับ
น้ำกลั่นบริสุทธิ์โดยมองตรง ๆ จากด�านบนเซลล�
ถ�าพบสภาพ แสดงว�าปกติ และถ�าพบสภาพ

แสดงว�าต�องเติมน้ำกลั่นบริสุทธิ์เพิ่ม
3. ใส�จุกเซลล�กลับเข�าที่แล�วขันให�แน�น
. รถที่ใช�งานที่อุณหภูมิสูงหรือใช�งานหนักต�องได�รับ

การตรวจสอบระดับน้ำกรดแบตเตอรี่เป�นประจำ

. รักษาพื้นผิวแบตเตอรี่ให�สะอาดและแห�ง ควรทำ
ความสะอาดสนิมใด ๆ ด�วยผ�าชุบน้ำที่บิดจนแห�ง
หมาด

. ให�แน�ใจว�าขั้วต�อสะอาดและขันจนแน�น

. ถ�าไม�ใช�รถนานเกินกว�า 30 วัน ให�ปลดสายขั้วลบ
(−) ของแบตเตอรี่ออก เพ่ือป�องกันแบตเตอรี่
หมด

การพ�วงสตาร�ท
PD23A1-BE336D38-925A-44F9-B19D-862D45C27323

หากจำเป�นต�องทำการพ�วงสตาร�ท โปรดดูที่ “การ
พ�วงสตาร�ท” (หน�า 6-8) ถ�าเครื่องยนต�ไม�สตาร�ท
หลังจากพ�วงสตาร�ท หรือ แบตเตอร่ี ไม� สามารถ
ประจุไฟ อาจจำเป�นต�องเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม� ควร
ติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อดำเนินการเปลี่ยน

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-19
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8-20 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ
GUID-B8EBF89E-8338-4E37-9C65-C06473696422

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
GUID-4EFF727F-DCF0-451A-B1DA-A9D8C08B2F4A

คำเตือน:
ห�ามกลืนแบตเตอรี่ มีอันตรายจากสารเคมี
(รีโมทคอนโทรลที่มีมาให�) ผลิตภัณฑ�นี้มีแบตเตอรี่
ก�อนกระดุม หากกลืนแบตเตอรี่ก�อนกระดุมลงไป
จะส�งผลให�มีการไหม�พองภายในอย�างรุนแรงได�ใน
เวลาเพียง 2 ชั่วโมง และอาจทำให�ถึงแก�ชีวิต
เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหม�และที่ใช�แล�วให�ห�างจากมือเด็ก
หากส�วนประกอบของแบตเตอรี่ป�ดไม�สนิท ให�หยุด
ใช�และเก็บไว�ให�ห�างจากมือเด็ก
หากกลืนหรือทำให�แบตเตอรี่ เข�าไปอยู� ในส�วนใด
ส�วน หน่ึง ของ ร�างกาย ให� เข�า รับ การ รักษา
พยาบาลทันที

ข�อควรระวัง:
. ระวังอย�าให�เด็กกลืนแบตเตอร่ีและช้ินส�วนที่

ถอดออกมา
. การกำจัดแบตเตอรี่อย�างไม�ถูกต�องจะเป�นการ

ทำลายสิ่งแวดล�อม ให�ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และข�อกำหนดทางกฎหมาย ในการกำจัด
แบตเตอรี่เสมอ

. เมื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ห�ามให�ฝุ�นหรือน้ำมันโดน
เข�ากับชิ้นส�วน

. แบตเตอรี่อาจระเบิดได� ถ�าเปลี่ยนอย�างไม�
ถูกต�อง ให� เปลี่ยนเป�นแบบเดียวกันหรือท่ีมี
คุณภาพเทียบเท�ากันเท�านั้น

. อย�าให�แบตเตอรี่โดนความร�อนจัด เช�น แสง
อาทิตย� ไฟ หรือท่ีคล�ายกัน ซึ่งอาจส�งผลให�
เกิดการระเบิด หรือของเหลวหรือก�าซไวไฟรั่ว
ไหลได�ขณะใช�งาน จัดเก็บ หรือขนย�าย

. อย�ากำจัดแบตเตอรี่โดยใช�ไฟหรือเตาอบ หรือ
บดหรือตัดที่อาจทำให�เกิดการระเบิดได�

. อย�าให�แบตเตอรี่ถูกแรงกดอากาศต่ำเมื่ออยู�ใน
ที่สูงซ่ึงอาจทำให�เกิดการระเบิดหรือของเหลว
หรือก�าซไวไฟรั่วไหลได�

สัญลักษณ�นี้มีไว�เพื่อเตือนผู�ใช�งานว�ามีคำแนะนำที่สำคัญ
เกี่ยวกับการใช�งานและการบำรุงรักษา (การให�
บริการ) ในคู�มือที่ให�มากับอุปกรณ�

SDI2451

การเปลี่ยนแบตเตอรี่:
1. ปลดปุ�มล็อกที่ด�านหลังของกุญแจอัจฉริยะ แล�ว

ถอดกุญแจธรรมดาออก
2. สอดไขควงเล็กเข�าไปในช�องที่มุม และบิดเพ่ือแยก

ส�วนบนออกจากส�วนล�าง ใช�ผ�าหุ�มเพื่อป�องกัน
ฝาครอบเป�นรอย

3. เปลี่ยนแบตเตอรี่ก�อนใหม�

Condition: 'Except for China'/
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. แบตเตอรี่ที่แนะนำ: CR2032 หรือเทียบเท�า

. ห�ามจับวงจรภายในและข้ัวไฟฟ�า เน่ืองจาก
จะทำให�ทำงานผิดปกติ

. ให�แน�ใจว�าด�านที่มีเครื่องหมาย + หันไป
ทางด�านล�างของฝาครอบ

SDI2452

4. จัดปลายของส�วนบนและล�างให�อยู�ในแนวเดียวกัน
จากนั้นกดลงไปพร�อม ๆ กันจนกระทั่งป�ด

สนิทดี
5. กดปุ�มเพื่อตรวจสอบการทำงาน
ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน ถ�าต�องการความช�วยเหลือ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่
ข�อสังเกต FCC:
รายละเอียดของอุปกรณ�น้ีอยู�ในบทท่ี 15 ของข�อ
กำหนด FCC การทำงานอยู�ภายใต�เงื่อนไขสอง
ข�อ ต�อ ไป น้ี: (1) อ ุปกรณ� น้ี ต�อง ไม� ก�อ ให� เกิด
สัญญาณรบกวนที่เป�นอันตราย และ (2)

อุปกรณ�นี้ต�องรับสัญญาณรบกวนอ่ืน ๆ รวมถึง
สัญญาณที่อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ�
ข�อควรระวัง FCC:
การเปลี่ยนหรือการดัดแปลงที่ไม�ได�รับการยอมรับ
จากหน�วยงานที่รับผิดชอบ อาจทำให�ไม�สามารถ
ใช�งานอุปกรณ�นี้ได�

PD23A1-F4B3BC6D-C385-4B1C-BB38-0C3317095856

ระบบควบคุมแรงเคล่ือนไฟฟ�าแปรผันทำหน�าท่ีวัด
ปริมาณไฟฟ�าที่ปล�อยออกจากแบตเตอร่ี และควบคุม
แรงเคลื่อนไฟฟ�าที่สร�างขึ้นจากไดชาร�จ

ข�อควรระวัง:
. ห�าม ต�อ กราว ด� อ ุปกรณ� เสริม เข�า กับ ข้ัว

แบตเตอรี่โดยตรง เนื่องจากจะบายพาสระบบ
ควบคุมแรงเคลื่อน ไฟฟ�าแปรผัน และอาจ
ทำให�แบตเตอรี่รถยนต�ชาร�จไม�เต็มที่

. ใช�อุปกรณ�ไฟฟ�าขณะที่เครื่องยนต�ทำงาน เพื่อ
หลีกเลี่ยงไม�ให�แบตเตอรี่ไฟหมด

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-21

ระบบควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ�าแปรผัน (ถ�ามี
ติดตั้ง)
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8-22 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

PD23A1-A0705B18-2E51-4E9E-8F82-63256F160676

ห�องเครื่องยนต�
PD23A1-6BADCD3E-544E-4478-8E05-FDE788FEFDA1

JVM0453X

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�ฟ�วส� ท่ี มีค�าแอมแปร�สูงหรือต่ำกว�าที่

กำหนดไว�บนฝาครอบกล�องฟ�วส� เน่ืองจาก
อาจทำให�ระบบไฟฟ�าเสียหายหรือเกิดไฟไหม�ได�

. ห�ามใช�สายไฟหรือแผ�นฟอยล�หุ�มแทนฟ�วส�
เนื่องจากอาจทำให�ระบบไฟฟ�าเกิดความ
เสียหายหรือเกิดไฟไหม�

ตำแหน�งและค�าแอมแปร�ของฟ�วส�ถูกแสดงบนด�านหลัง
ของฝาครอบกล�องฟ�วส�
หมายเลข ของ ฟ�วส� อาจ หลาก หลาย ข้ึน อย ู� กับ
คุณลักษณะที่ติดตั้งในรถยนต�
ถ�าอุปกรณ�ไฟฟ�าไม�ทำงาน ให�ตรวจหาฟ�วส�ขาด
1. ให�แน�ใจว�าสวิตช�สตาร�ทเคร่ืองยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง

“OFF” หรือ “LOCK”

2. ให�แน�ใจว�าสวิตช�ไฟหน�าอยู�ในตำแหน�ง “OFF”
3. เป�ดฝากระโปรงหน�า
4. ถอดฟ�วส�/ฝาป�ดสายฟ�วส�โดยการกดที่แถบ
5. หาฟ�วส�ตัวที่ต�องเปลี่ยน

SDI1753

6. ถอดฟ�วส�โดยใช�คีมสำหรับดึงฟ�วส�ที่อยู� ในกล�อง
ฟ�วส�ในห�องโดยสาร

7. ถ�าฟ�วส�ขาด ให�เปลี่ยนฟ�วส�ใหม�
ถ�าฟ�วส�ใหม�ขาดหลังจากที่ติดตั้งอีกครั้ง ให�นำรถ
เข�าศูนย�บริการนิสสันเพ่ือตรวจสอบระบบไฟฟ�า
และทำการซ�อมหากจำเป�น

สายฟ�วส�
PD23A1-A3F371BD-6E7F-460C-BBE8-B484EB711BAA

ถ�าอุปกรณ�ไฟฟ�าใดไม�ทำงานและฟ�วส�อยู�ในสภาพที่ดีให�
ตรวจสอบสายฟ�วส� ถ�าสายฟ�วส� เส�นใดละลาย ให�
เปลี่ยนใหม�โดยใช�อะไหล�แท�ของนิสสันเท�านั้น

ห�องโดยสาร
PD23A1-9F4C187C-98E0-47F4-AC30-6B2F92D00A5B

JVM0473X

JVM0474X

JVM0461X

ฟ�วส�
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1. ให�แน�ใจว�าสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ในตำแหน�ง
“OFF”

2. ให�แน�ใจว�าสวิตช�ไฟหน�าอยู�ในตำแหน�ง “OFF”
3. เป�ดกล�องเก็บของ
4. จับฝากล�องเก็บของและดึงขึ้น เพื่อปล�อยบานพับที่

อยู�ด�านล�างของกล�องเก็บของ
5. ปล�อยสต็อปเปอร�ซ�ายและขวาอย�างระมัดระวัง

และถอดกล�องเก็บของออก
6. หาฟ�วส�ตัวที่ต�องเปลี่ยน
7. ถอดฟ�วส�โดยใช�คีมสำหรับดึงฟ�วส�

SDI1754

8. ถ�าฟ�วส�ขาด ให�เปลี่ยนฟ�วส�ใหม�
9. ติดตั้งกล�องเก็บของในลำดับกลับกันกับขั้นตอน

การติดตั้ง
ถ�าฟ�วส�ใหม�ขาดหลังจากที่ติดตั้งอีกครั้ง ให�นำรถเข�า
ศูนย�บริการนิสสันเพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ�า และทำ
การซ�อมหากจำเป�น

สวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน (ถ�ามีติดตั้ง)
PD23A1-E2FC7D10-F4B1-4B15-ABE6-4C8A3FE8A432

JVM0462X

เพื่อลดการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่รถยนต� สวิตช�ฟ�วส�เมื่อ
จอดรถนานจะป�ดเมื่อออกมาจากโรงงาน ก�อนการส�ง
มอบรถยนต� สวิตช�จะถูกกดลง (เป�ดสวิตช�) และควร
จะเป�ดไว�ตลอด
ถ�าสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนานไม�ได�กดไว� (เป�ดสวิตช�)
คำเตือน “Shipping Mode On Push Storage
Fuse (การเตือนเป�ด Shipping Mode กรุณากด
Storage fuse)” อาจจะปรากฏขึ้นในหน�าจอ
แสดงข�อมูลรถยนต� โปรดดูที่ “การเตือนและการ
แสดงบนหน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต�” (หน�า 2-27)
ถ�ามีอุปกรณ�ไฟฟ�าใด ๆ ไม�ทำงาน ให�ถอดสวิตช�ฟ�วส�
เมื่อจอดรถนานออก และตรวจสอบดูว�าฟ�วส�ขาดหรือ
ไม�

หมายเหตุ:

ถ�าสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนานทำงานผิดปกติ หรือ
ถ�าฟ�วส�ขาด ท�านไม�จำเป�นต�องเปลี่ยนสวิตช� ใน
กรณีน้ี ให�ถอดสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน และ
เปลี่ยนฟ�วส�เป�นฟ�วส�ตัวใหม�ที่มีขนาดเดียวกัน
วิธีการถอดสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนาน :

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

1. สำหรับการถอดสวิตช�ฟ�วส� เม่ือจอดรถนาน ให�
แน�ใจว�าสวิตช�สตาร�ทเครื่องยนต�อยู�ที่ตำแหน�ง
“OFF” หรือ “LOCK”

2. ให�แน�ใจว�าสวิตช�ไฟหน�าอยู�ในตำแหน�ง “OFF”
3. ถอดฝาครอบกล�องฟ�วส�
4. หนีบแถบล็อก ที่อยู�ที่แต�ละด�านของสวิตช�ฟ�วส�

เมื่อจอดรถนาน
5. ดึงสวิตช�ฟ�วส�เมื่อจอดรถนานออกจากกล�องฟ�วส�

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-23
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8-24 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

PD23A1-E98CB186-43DE-42CE-8114-D9E8A87B06F9

ไฟหน�า
PD23A1-2C489B1A-2225-4AEE-88D8-6F2B8F7820FE

อาจจะเกิดฝ�าภายในเลนส�ของไฟส�องสว�างภายนอก
ชั่วคราวในช�วงฝนตกหรือล�างรถ อุณหภูมิที่แตกต�าง
กันระหว�างภายในและภายนอกของเลนส�จะทำให�เกิดฝ�า
ซ่ึงไม�ใช�การทำงานผิดปกติ ถ�าเกิดหยดน้ำขนาดใหญ�
ขึ้นภายในเลนส� กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

รุ�นไฟหน�า LED
GUID-5D23BAFC-E952-4938-BD86-8F5C339626F8

ถ�าจำเป�นต�องเปลี่ยน กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

ไฟส�องสว�างภายนอก
PD23A1-4A1154A6-C2AF-406B-BB25-CDE38FCA506D

รายการ กำลังวัตต� (วัตต�)
ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านหน�า 21
ไฟหรี่และไฟส�องสว�างเวลากลางวัน
(ถ�ามีติดตั้ง)*

LED

ไฟตัดหมอกหน�า* (ถ�ามีติดตั้ง) LED
ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง*
(บนกระจกมองข�าง) (ถ�ามีติดตั้ง)

LED

ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง
(บนบังโคลนหน�า) (ถ�ามีติดตั้ง)

5

ชุดไฟท�าย
สัญญาณไฟเลี้ยว 21
ไฟเบรก* LED
ไฟท�าย* LED
ไฟถอยหลัง 16

รายการ กำลังวัตต� (วัตต�)
ไฟส�องป�ายทะเบียน* 5

ไฟเบรกดวงที่สาม* LED

*: ติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อทำการเปลี่ยน

ไฟส�องสว�างภายใน
PD23A1-41A861EB-5A1B-49A4-870F-83BAD8CB1E27

รายการ กำลังวัตต� (วัตต�)

ไฟอ�านแผนที่* LED
ไฟอ�านหนังสือด�านหลัง* LED
ไฟบันได (ถ�ามีติดตั้ง) 3.4
ไฟส�องสว�างห�องเก็บสัมภาระ* LED
ไฟกระจกแต�งหน�า (ถ�ามีติดตั้ง) 1.8

*: ติดต�อศูนย�บริการนิสสันเพื่อทำการเปลี่ยน

ไฟส�องสว�าง

Condition: 'Except for China'/
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ตำแหน�งไฟ
GUID-AB77B776-7E19-4697-833A-A828A9B1D82B

WAI0167X

1. ไฟหน�า (ไฟต่ำ)
2. ไฟหน�า (ไฟสูง)
3. ไฟหร่ีด�านหน�าและไฟส�องสว�างเวลากลางวัน

(ถ�ามีติดตั้ง)
4. ไฟอ�านแผนที่
5. ไฟอ�านหนังสือด�านหลัง
6. ไฟส�องสว�างห�องเก็บสัมภาระ
7. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหน�า
8. ไฟตัดหมอกหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)
9. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง (บนบังโคลนหน�า

หรือกระจกมองข�าง)
10. ไฟบันได (ถ�ามีติดตั้ง)
11. ไฟท�าย
12. ไฟเบรกดวงที่สาม
13. ไฟเบรก
14. ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวหลัง
15. ไฟถอยหลัง
16. ไฟส�องป�ายทะเบียน

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-25
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8-26 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ขั้นตอนการเปลี่ยน
GUID-A495FAA8-2305-48E0-BD60-D2B4FC8F441E

SDI2306

: การถอด
: การติดตั้ง

ไฟอื่นทุกดวงเป�นแบบ A B C D หรือ E เมื่อเปลี่ยน
หลอดไฟ ข้ันแรกให�ถอดเลนส�และ/หรือฝาครอบออก
ก�อน

WAI0164X
ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านหน�า

JVM0100X
ไฟสัญญาณไฟเลี้ยวด�านข�าง (บนบังโคลนหน�า) (ถ�ามีติดตั้ง)

WAI0165X
ชุดไฟท�าย

1. เป�ดประตูท�าย
2. ถอดสลักเกลียว โดยใช�เครื่องมือที่เหมาะสม
3. กดส�วนล�างของชุดไฟท�าย แล�วเลื่อนไฟ

ดังที่แสดงเพื่อสร�างระยะห�าง
4. งัดไฟอย�างระมัดระวังโดยใช�เครื่องมือที่เหมาะสม
5. เปลี่ยนหลอดไฟ (ไฟถอยหลัง , ไฟสัญญาณไฟ

เลี้ยว )

Condition: 'Except for China'/



(337,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

6. ใส�ชุดไฟกลับเข�าไปใหม�ในลำดับกลับกันกับที่ถอด

JVM0553X
ไฟบันได (ถ�ามีติดตั้ง)

SDI1839
ไฟกระจกแต�งหน�า (ถ�ามีติดตั้ง)

PD23A1-AE69B6E0-40C4-41BD-BBA1-219A674F9C1C

ถ�ายางแบน โปรดดูที่ “ยางแบน” (หน�า 6-2)

ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-9E4CFC77-63C5-44BD-B61E-42986415704B

ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) ตรวจสอบ
แรงดันลมยางของยางทั้งหมด ยกเว�นยางอะไหล�
เมื่อไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำสว�างขึ้น หมายความว�า
มียางตั้งแต�หนึ่งเส�นขึ้นไปที่มีแรงดันลมยางต่ำมาก
ระบบ TPMS จะทำงานเมื่อขับรถยนต�ที่ความเร็วมาก
กว�า 25 กม./ชม. (16 ไมล�/ชม.) เท�าน้ัน และระบบ
อาจไม�ตรวจจับแรงดันลมยางที่ลดลงอย�างกะทันหัน
(เช�น ยางแบนขณะขับรถ)
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับ TPMS โปรดดูที่
“ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)” (หน�า 5-
5)
สำหรับข�อมูลเพ่ิมเติม โปรดดูที่ “ไฟเตือนแรงดันลม
ยางต่ำ” (หน�า 2-13)

แรงดันลมยาง
PD23A1-A3EC7C52-D2BB-4E17-9BE3-4E7D46CD905A

ตรวจสอบแรงดันลมยางและยางอะไหล�เป�นระยะ
แรงดันลมยางที่ไม�เหมาะสมจะส�งผลด�านลบต�ออายุ
ยางและการบังคับควบคุมรถ ควรตรวจสอบแรงดัน
ลมยางเม่ือยางเย็น การพิจารณาว�ายางเย็นคือต�อง
จอดรถเป�นเวลา 3 ชั่วโมง หรือนานกว�า หรือขับรถ

น�อยกว�า 1.6 กม. (1 ไมล�) แรงดันลมยางที่เย็นจะ
แสดงอยู�บนแผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง
แรงดันลมยางที่ไม�เพียงพออาจทำให�ยางร�อนจัด และ
เกิดความเสียหายภายในภายหลัง การขับขี่ที่ความเร็ว
สูง อาจทำให�ดอกยางแยกและยางระเบิดได�

ประเภทของยาง
PD23A1-6795CDAA-3948-4877-927B-12072A6E5202

ข�อควรระวัง:
เม่ือทำการเปลี่ยนหรือใส�ยางเส�นใหม� ให�แน�ใจว�า
ยางทั้ง ส่ี เส�น เป�นยางประเภท เดียวกัน (ยาง
สำหรับฤดูร�อน ทุกฤดู หรือสำหรับวิ่งบนหิมะ)
และมีโครงสร�างแบบเดียวกัน ศูนย�บริการนิสสัน
สามารถ ให� ข�อม ูล เ ก่ียว กับ ประ เภท ขนาด
ความเร็วจำกัดของยาง และอะไหล�ยางที่มีให�เลือก
แก�ท�านได�

การเปลี่ยนยางอาจได�ยางที่จำกัดความเร็วไว�ต่ำกว�า
ยางที่ติดตั้งมาจากโรงงาน และไม�สามารถทำความ
เร็วได�สูงสุดที่เป�นไปได�ของรถได� ห�ามขับรถเร็วกว�า
ความเร็วจำกัดของยาง

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-27
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8-28 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

ยางสำหรับทุกฤดู
PD23A1-E51B944F-1499-4173-868F-7269F630E6B0

นิสสันระบุ ให� ใช�ยางสำหรับทุกฤดูกับบางรุ�น เพ่ือ
สมรรถนะการใช�งานที่ดีตลอดทั้งป� รวมทั้งในสภาพที่
ถนนมี หิมะและน้ำแข็ง ยางสำหรับทุกฤดูจะมีคำว�า
ALL SEASON และ/หรือ M&S เขียนอยู�ที่ด�านข�าง
ของยาง ยางสำหรับวิ่งบนหิมะจะสามารถเกาะถนนที่
มีหิมะได�ดีกว�ายางสำหรับทุกฤดู และอาจเหมาะกับบาง
พื้นที่มากกว�า

ยางสำหรับฤดูร�อน
PD23A1-72AAA2F0-E863-456C-8C4C-6183FCCA6F67

นิสสันระบุ ให� ใช�ยางสำหรับฤดูร�อนกับบางรุ�น เพื่อ
สมรรถนะการใช�งานที่ดีกว�าบนถนนแห�ง สมรรถนะ
ของยางสำหรับฤดูร�อนจะลดลงอย�างมากบนหิมะและ
น้ำแข็ง ยางสำหรับฤดูร�อนจะไม�มีอัตราการเกาะถนน
M&S ที่ด�านข�างของยาง
หากท�านต�องการใช�งานรถยนต�ในสภาพที่มีหิมะและ
น้ำแข็ง นิสสันแนะนำให�ใช�ยางสำหรับว่ิงบนหิมะหรือ
ยางสำหรับทุกฤดูทั้งสี่ล�อ

ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ
PD23A1-57CB87E4-FACE-41F4-9BDB-65A1B2F5CFC5

หากจำเป�นต�องใช�ยางสำหรับว่ิงบนหิมะ จำเป�นต�อง
เลือกยางท่ีมีขนาดและดัชนีการรับน้ำหนักเท�ากับยางที่
ใช�อยู�เดิม ไม�เช�นนั้น จะมีผลกระทบอย�างมากต�อ
ความปลอดภัยและการบังคับรถยนต�

โดยทั่วไป ยางสำหรับว่ิงบนหิมะมักจะจำกัดความเร็ว
ไว�ต่ำกว�ายางที่ติดต้ังมาจากโรงงาน และไม�สามารถ
ทำความเร็วได�สูงสุดที่เป�นไปได�ของรถได� ห�ามขับรถ
เร็วกว�าความเร็วจำกัดของยาง ถ�าท�านติดตั้งยาง
สำหรับ ว่ิง บนหิมะ ยางนั้น จะ ต�อง มี ขนาด ยี่ห�อ
โครงสร�าง และลายดอกยาง เหมือนกับยางเดิมทั้งส่ี
ล�อ
เพื่อให�เกาะถนนได�ดีขึ้นบนถนนที่มีน้ำแข็ง อาจใช�งาน
ยางที่มีสตัทฝ�งอยู�ได� แต�ในบางรัฐ และบางเขตจะไม�
อนุญาตให�ใช�ยางแบบนี้ ให�ตรวจสอบกฎหมายท�องถิ่น
รัฐ หรือเขตก�อนติดตั้งยางที่มีสตัทฝ�ง ความ
สามารถในการเกาะถนนของยางวิ่งบนหิมะแบบมีสตัท
ฝ�งบนพื้นผิวที่เป�ยกหรือแห�ง อาจไม�มีประสิทธิภาพเท�า
กับยางวิ่งบนหิมะธรรมดา

รุ�นขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD)
PD23A1-5A000B3B-9C45-450E-B069-99CE03BFEA0C

ข�อควรระวัง:
. ใช�ยางที่มีแบบ ขนาด ยี่ห�อ โครงสร�าง (ยาง

ธรรมดา ยางเสริมเข็มขัดรัดหน�ายาง หรือ
ยางเรเดียล) และลายดอกยางเหมือนกันทั้ง
4 ล�อ ไม�เช�นนั้น อาจทำให�มีความแตกต�าง
ของเส�นรอบวงระหว�างยางบนเพลาหน�าและ
เพลาหลัง ซึ่งอาจส�งผลให�ยางสึกหรอมากขึ้น
และทำให�เกียร� เสื้อทรานสเฟอร� และเฟ�อง

ท�ายเกิดความเสียหาย
. ใช�ยางอะไหล�ที่ระบุว�าสำหรับรุ�น 4WD เท�านั้น
ถ�าพบการสึกหรอของยาง แนะนำให�เปลี่ยนยางทั้งส่ี
เส�นด�วยขนาด ยี่ห�อ โครงสร�าง และลายดอกยางที่
เหมือนกับยางเดิม ควรตรวจสอบแรงดันลมยางและ
การต้ังศูนย�ล�อและแก�ไขให�ถูกต�องตามความจำเป�น
กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

โซ�พันล�อ
PD23A1-F2CF20EA-51D4-4282-AF61-8B4AA00858B3

บางพื้นที่อาจไม�อนุญาตให�ใช�โซ�พันล�อ ตรวจสอบ
กฎหมายในท�องถิ่นนั้นก�อนติดตั้งโซ�พันล�อ เมื่อติดตั้งโซ�
พันล�อ ควรตรวจสอบว�าโซ�มีขนาดเหมาะสมกับยาง
และติดตั้งตามคำแนะนำของผู�ผลิต
ใช�ตัวดันโซ�เมื่อผู�ผลิตยางแนะนำให�ใช� เพื่อให�แน�ใจว�าโซ�
รัดแน�น ต�องยึดปลายโซ�พันล�อด�านท่ีปล�อยไว�ให�แน�น
หรือถอดออกเพ่ือป�องกันไม�ให�ฟาดโดนบังโคลนหรือใต�
ท�องรถ หากเป�นไปได� ควรหลีกเล่ียงการบรรทุกน้ำ
หนักเต็มที่ เมื่อใช�โซ�พันล�อ และควรลดความเร็วขณะ
ขับขี่ ไม�เช�นนั้น รถยนต�อาจเกิดความเสียหาย และ/
หรือ อาจทำให�ส�งผลกระทบอย�างมากต�อการบังคับ
และสมรรถนะของรถยนต�
ติดตั้งโซ�พันล�อท่ีล�อหลังเท�านั้น ห�ามติดตั้งที่ล�อ
หน�า
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(339,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

อย�าขับรถที่ติดตั้งโซ�พันล�อบนถนนราบที่ไม�มีหิมะ การ
ขับรถที่ติดตั้งโซ�พันล�อในสภาวะดังกล�าวอาจส�งผลให�
เกิดความเสียหายกับกลไกต�าง ๆ ของรถเนื่องจาก
การเสียดทานที่มากเกินไป

การสลับยาง
PD23A1-ACE755DD-E4BB-46A4-9F62-496D13BFF28A

SDI1662

นิส สันแนะนำว�าควรสลับยางทุก ๆ 5,000 กม.
(3,000 ไมล�) สำหรับรุ�นขับเคลื่อนสี่ล�อ (4WD) หรือ
ทุก ๆ 10,000 กม. (6,000 ไมล�) สำหรับรุ�นขับ
เคลื่อนสองล�อ (2WD) อย�างไรก็ตาม ระยะเวลาใน
การสลับยางอาจแตกต�างกันตามนิสัยการขับข่ีของ
ท�านและสภาพพื้นผิวถนน (โปรดดูที่ “ยางแบน”
(หน�า 6-2) สำหรับการเปลี่ยนยาง)

คำเตือน:
. หลังจากสลับยาง ให�ปรับตั้งแรงดันลมยาง

. ขันน็อตล�อให�แน�นหนา เมื่อขับรถยนต�เป�นระยะ
ทาง 1,000 กม. (600 ไมล�) (รวมถึงใน
กรณียางแบน ฯลฯ)

. ห�ามรวมยางอะไหล�ในการสลับยาง

. การเลือก การติดตั้ง การดูแล หรือ
บำรุงรักษาที่ไม�ถูกต�องมีผลต�อความปลอดภัย
ของรถ และมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและ
ได� รับบาดเจ็บ หากมีข�อสงสัย ให�สอบถาม
ศูนย�บริการนิสสันหรือผู�ผลิตยาง

สำหรับรุ�นที่ติดตั้งระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
(TPMS) (รุ�นที่มีฟ�งก�ชันการตั้งค�าระบบ TPMS
ใหม�)

GUID-E2710563-2913-4908-8224-6E4268D813DE

หลังจากสลับยางแล�ว ต�องต้ังค�าระบบ TPMS ใหม�
โปรดดูท่ี “ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)”
(หน�า 5-5) สำหรับรายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนการ
รีเซ็ต

ยางสึกหรอหรือชำรุดเสียหาย
PD23A1-30CC6DEB-1C96-46A9-841D-67EBB9AFB121

SDI1663

: เครื่องหมายเตือนดอกยางสึก
: เครื่องหมายตำแหน�งเตือนดอกยางสึก
ตำแหน�งจะแสดงโดย “ ”, “TWI” และ
อื่น ๆ ขึ้นอยู�กับประเภทของยาง

ควรตรวจสอบยางเป�นระยะ เพื่อดูการสึกหรอ รอย
แตก การบวม หรือสิ่งที่ติดในดอกยาง ถ�าพบการ
สึกหรอที่มากเกินไป รอยแตก การบวม หรือรอยฉีก
ขาดควรเปลี่ยนยางทันที
ยางเดิมจะมีเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึกในตัวยาง
เม่ือเห็นเคร่ืองหมายเตือนดอกยางสึก ควรทำการ
เปลี่ยนยาง
การซ�อมแซมยางอะไหล�อย�างไม�ถูกต�องอาจทำให�เกิด
การบาดเจ็บร�ายแรง ถ�าจำเป�นจะต�องซ�อมแซมยาง
อะไหล� กรุณาติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-29
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8-30 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

อายุยาง
PD23A1-228B8BE1-7F61-4781-9F67-E03ABE1C166F

ห�ามใช�ยางที่มีอายุเกินกว�าหกป� ไม�ว�ายางนั้นจะใช�งาน
ไปแล�วหรือไม�ก็ตาม
ยางจะเส่ือมคุณภาพลงตามอายุและตามการใช�งาน
ของรถ ให�นำยางเข�าตรวจสอบและถ�วงล�อสม่ำเสมอที่
ร�านซ�อมหรือศูนย�บริการนิสสัน

การเปลี่ยนยางและล�อ
PD23A1-AE234277-C1BE-46F1-8E0D-ED221CBB7A84

คำเตือน:
ห�ามใส�ล�อหรือยางที่เสียรูปทรง แม�ว�าจะได�รับการ
ซ�อมแซมมาแล�วก็ตาม เนื่องจากล�อหรือยางนั้น
อาจได�รับความเสียหายทางด�านโครงสร�าง และ
อาจเสียหายได�โดยไม�มีการเตือน

เมื่อเปลี่ยนยางให�ใช�ยางที่มีขนาด ความเร็วจำกัดของ
ยางและอัตราการรับน้ำหนักเดียวกับยางเดิมที่มากับ
รถ (โปรดดูที่ “ยางและล�อ” (หน�า 9-6) สำหรับ
ชนิดและขนาดของยางและล�อที่แนะนำ) การใช�ยางอื่นที่
ไม� ได� แนะนำหรือการใช� ยางผสมยี่ห�อ โครงสร�าง
(ยางธรรมดา ยางเสริมเข็มขัดรัด หรือยางเรเดียล)
หรือดอกยางที่ไม�เหมือนกัน จะส�งผลเสียต�อการขับขี่,
การเบรก, การบังคับควบคุม, ระยะจากพื้นถนน,
ระยะตัวถังถึงยาง, ระยะห�างของโซ�พันล�อ, ระบบ
ตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS) (ถ�ามีติดตั้ง),

การปรับเทียบมาตรวัดความเร็ว, มุมลำแสงไฟหน�า
และความสูงของกันชน ผลกระทบบางอย�างเหล�านี้
อาจก�อให�เกิดอุบัติเหตุ และส�งผลให�ได�รับบาดเจ็บ
ร�ายแรง
ถ�าต�องเปล่ียนล�อไม�ว�าจะด�วยเหตุผลใด ให�ใช�ล�อที่มี
ระยะออฟเซ็ทเท�าเดิมเสมอ ล�อที่มีระยะออฟเซ็ทที่
แตกต�าง กัน จะ ทำให� ยาง สึกหรอ เร็ว อาจ ไปลด
ประสิทธิภาพในการบังคับควบคุมรถ และ/หรือไปมีผล
ต�อดิสก� เบรก/ดรัม เบรก เน่ืองจากอาจมีผลทำให�
ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง และ/หรือ ผ�าเบรก/
ก�ามเบรกสึกหรอเร็ว
ยืนยันสิ่งต�อไปนี้สำหรับระบบ TPMS (ถ�ามีติดตั้ง)

คำเตือน:
. หลังจากเปลี่ยนล�อหรือยางแล�ว ต�องตั้งค�า

ระบบ TPMS ใหม� (รุ�นท่ีมีฟ�งก�ชันการตั้งค�า
ระบบ TPMS ใหม�) (โปรดดูท่ี “ระบบตรวจ
สอบแรงดันลมยาง (TPMS)” (หน�า 5-5)
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการรีเซ็ต)

. เน่ืองจากยางอะไหล�ไม�ได�ติดตั้งระบบ TPMS
เม่ือเปลี่ยนยางหรือล�อ TPMS จะไม�ทำงาน
และ ไฟ เตือนแรง ดันลมยางต่ำ จะ กะพริบ
ประมาณ 1 นาที ไฟจะสว�างค�างหลังจาก 1
นาทีที่กะพริบ โปรดติดต�อศูนย�บริการนิสสัน

โดยเร็วที่สุด เพื่อทำการเปลี่ยนยางและ/หรือ
การรีเซ็ตระบบ

. การเปลี่ยนยางที่ไม�เป�นไปตามข�อกำหนดของ
นิสสันอาจส�งผลต�อการทำงานของระบบ
TPMS

. เซ็นเซอร� TPMS อาจได�รับความเสียหายหาก
ใช�งานไม�ถูกต�อง โปรดระมัดระวังเมื่อใช�งาน
เซ็นเซอร� TPMS

. เมื่อทำการเปลี่ยนเซ็นเซอร� TPMS อาจต�อง
ลงทะเบียน ID กรุณาติดต�อศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อลงทะเบียน ID

. อย�าใช�ฝาป�ดจุกลมยางที่นิสสันไม�ได�กำหนดไว�
ฝาป�ดจุกลมยางอาจติดค�างได�

. ตรวจดูให�แน�ใจว�าฝาป�ดจุกลมยางมีขนาดที่
ถูกต�องพอดี มิฉะนั้น จุกลมยางอาจอุดตันไป
ด�วยฝุ�นละออง และทำให�เกิดการทำงาน
ผิดปกติ หรือ ทำให�แรงดันลมยางลดลงได�

การถ�วงล�อ
PD23A1-0201BE0C-9A67-422C-A87B-6E890267D904

ล�อท่ีไม�สมดุลจะมีผลกับการบังคับควบคุมรถและอายุ
ยาง แม�วว�าจะใช�งานตามปกติ ล�อก็อาจเสียสมดุลได�
ดังนั้น ควรถ�วงล�อทั้งสี่ให�สมดุลตามจำเป�น

Condition: 'Except for China'/
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ยางอะไหล�
PD23A1-D2B7E6FC-9E87-4C2E-915B-26C37C0445AB

ยางอะไหล�ทั่วไป
PD23A1-73F76A11-0310-4D30-8665-4E08702B40B0

ยางมาตรฐาน (ขนาดเดียวกับล�อรถ) มีอยู�ในรถยนต�
ของท�าน

การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง 8-31

Condition: 'Except for China'/
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8-32 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง

บันทึก

Condition: 'Except for China'/
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PD23A1-CEAE5A50-CAB8-4BA6-8D4B-FCC3B1B24D70

ปริมาณความจุต�อไปนี้เป�นเพียงตัวเลขโดยประมาณ ซึ่งอาจแตกต�างจากปริมาณที่เติมจริงเล็กน�อย เมื่อทำการเติม ให�ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำในหมวด “8 การ
บำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง” เพื่อกำหนดความจุในการเติมที่เหมาะสม

ประเภทของเหลว

ความจุ (โดยประมาณ)
ของเหลว/สารหล�อลื่นที่แนะนำหน�วยวัด

แบบเมตริก
หน�วยวัด
แบบ US

หน�วยวัด
แบบอังกฤษ

น้ำมันเชื้อเพลิง 78 ลิตร 20-5/8
แกลลอน

17-1/8
แกลลอน

· โปรดดูที่ “ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง” (หน�า 9-4)

น้ำมันเครื่อง*1 YS23DDTT เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง 6.3 ลิตร 6-5/8 ควอต 5-1/2 ควอต · แนะนำให�ใช� “NISSAN Motor Oil 5W-30 C3 หรือ C4” แท�ของนิสสัน

· ถ�าไม�มีน้ำมันเครื่องดังกล�าว ให�ใช� “NISSAN Motor Oil” เกรดและความหนืดดังต�อไปนี้

· เกรดของน้ำมัน: ACEA C3 หรือ C4

· ค�าความหนืด SAE: 5W-30

การเปลี่ยนถ�ายและการเติม
*1: สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม โปรด
ดูที่ “การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและ
ตัวกรอง” (หน�า 8-9)

โดยไม�เปลี่ยนกรอง
น้ำมันเครื่อง

6.0 ลิตร 6-3/8 ควอต 5-1/4 ควอต

น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� YS23DDTT 11.1 ลิตร 11-3/4
ควอต

9-3/4 ควอต · น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�แท�ของนิสสัน (สีฟ�า) หรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า

· ใช�น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�แท�ของนิสสันหรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า เพื่อหลีกเลี่ยงไม�ให�อะลูมิเนียมในระบบหล�อ
เย็นเครื่องยนต�เป�นสนิม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได�หากใช�น้ำหล�อเย็นที่ไม�ใช�ของแท� จำไว�ว�าการซ�อมป�ญหาภายใน
ระบบหล�อเย็นเครื่องยนต�โดยใช�น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต�ที่ไม�ใช�ของแท�อาจไม�รวมอยู�ในเงื่อนไขการรับประกัน
ถึงแม�ว�าป�ญหาจะเกิดระหว�างที่ยังอยู�ในระยะรับประกันก็ตาม

มีถังพักน้ำ

น้ำมันเกียร�อัตโนมัติ (ATF) - - - · Matic S ATF แท�ของนิสสัน

· นิสสันขอแนะนำให�ใช� Matic S ATF แท�ของนิสสันกับรถรุ�นเกียร�อัตโนมัติของนิสสัน ห�ามผสมกับน้ำมัน
ชนิดอื่น การใช�น้ำมันเกียร�ที่มีคุณภาพไม�เทียบเท�ากับ Matic S ATF แท�ของนิสสันอาจทำให�เกียร�อัตโนมัติ
เกิดความเสียหาย ความเสียหายที่เกิดจากการใช�น้ำมันอื่น ๆ นอกเหนือจากที่แนะนำจะไม�อยู�ในเงื่อนไขการ
รับประกัน

น้ำมันชุดทรานสเฟอร� 1.4 ลิตร 1-1/2 ควอต 1-1/4 ควอต · 7 ATF III

· การใช�น้ำมันอื่น ๆ นอกเหนือจาก 7 ATF III อาจทำให�ประสิทธิภาพในการขับขี่และความคงทนของชุด
ทรานสเฟอร�ลดลง และอาจทำให�ชุดทรานสเฟอร�ได�รับความเสียหาย ซึ่งไม�รวมอยู�ในเงื่อนไขการรับประกัน

ของเหลว/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่
แนะนำ

Condition: 'Except for China'/
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ประเภทของเหลว

ความจุ (โดยประมาณ)
ของเหลว/สารหล�อลื่นที่แนะนำหน�วยวัด

แบบเมตริก
หน�วยวัด
แบบ US

หน�วยวัด
แบบอังกฤษ

น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร�
เติมให�ถึงระดับน้ำมันที่เหมาะสมตามคำแนะนำใน
หมวด “8 การบำรุงรักษาและการดูแลรักษา

ด�วยตนเอง”

· PSF แท�ของนิสสัน

· อาจใช� ATF ชนิด DEXRONTM VI แทนได�เช�นกัน

น้ำมันเบรก · น้ำมันเบรกแท�ของนิสสัน หรือ DOT3 หรือ DOT4 ที่มีคุณภาพเทียบเท�า

· ห�ามผสมกับน้ำมันชนิดอื่น (DOT3 และ DOT4)

น้ำมันเฟ�องท�าย ด�านหน�า 0.85 ลิตร 7/8 ควอต 3/4 ควอต · น้ำมันเฟ�องท�าย Hypoid Super GL-5 80W-90 แท�ของนิสสัน (mineral oil)

· นิสสันขอแนะนำให�ใช�น้ำมันเฟ�องท�าย Hypoid Super GL-5 80W-90 แท�ของนิสสันเฉพาะกับเฟ�องท�าย
ของนิสสัน ห�ามผสมกับน้ำมันชนิดอื่น การใช�น้ำมันที่มีคุณภาพไม�เทียบเท�ากับน้ำมันเฟ�องท�าย Hypoid
Super GL-5 80W-90 แท�ของนิสสัน อาจทำให�เฟ�องท�ายเกิดความเสียหาย ความเสียหายที่เกิดจากการ
ใช�น้ำมันอื่น ๆ นอกเหนือจากที่แนะนำจะไม�อยู�ในเงื่อนไขการรับประกัน

ด�านหลัง 2.85 ลิตร 3 ควอต 2-1/2 ควอต · น้ำมันเฟ�องท�าย Hypoid Super-S GL-5 synthetic 75W-90 แท�ของนิสสัน หรือที่มีคุณภาพเทียบเท�า

· นิสสันขอแนะนำให�ใช�น้ำมันเฟ�องท�าย Hypoid Super-S GL-5 synthetic 75W-90 แท�ของนิสสันเฉพาะ
กับเฟ�องท�ายของนิสสัน ห�ามผสมกับน้ำมันชนิดอื่น การใช�น้ำมันที่มีคุณภาพไม�เทียบเท�ากับน้ำมันเฟ�องท�าย
Hypoid Super-S GL-5 synthetic 75W-90 แท�ของนิสสัน อาจทำให�เฟ�องท�ายเกิดความเสียหาย
ความเสียหายที่เกิดจากการใช�น้ำมันอื่น ๆ นอกเหนือจากที่แนะนำจะไม�อยู�ในเงื่อนไขการรับประกัน

จาระบีอเนกประสงค� - - - · NLGI No. 2 (จาระบีฐานสบู�ลิเทียม)

น้ำยาแอร�ระบบปรับอากาศ - - - · HFC-134a (R-134a)

น้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ - - - · น้ำมันระบบ A/C DH-PS(PAG) ของนิสสัน

ข�อมูลทางเทคนิค 9-3
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9-4 ข�อมูลทางเทคนิค

ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
PD23A1-98205A26-3AD9-4B1F-8857-A48DC4601D72

รถยนต�นี้สามารถใช�น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (B20) ได�
ซ่ึงเป�นไปตามค�าจำเพาะและคุณภาพของน้ำมันเช้ือ
เพลิงในประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน อย�างไรก็
ตาม ยังคงมีความจำเป�นในการเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อ
เพลิงอย�างสม่ำเสมอ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่
สมุดคู�มือการบำรุงรักษาอีกเล�มหนึ่ง
* ถ�ามีน้ำมันดีเซลสองแบบให�เลือก ให�ใช�น้ำมันให�ถูกต�อง

ตามสภาพอุณหภูมิดังต�อไปนี้
. สูงกว�า −78C (208F) ... น้ำมันดีเซลสำหรับ

อากาศร�อน
. ต่ำกว�า −78C (208F) ... น้ำมันดีเซลสำหรับ

อากาศหนาว

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�น้ำมันก�าด น้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันเชื้อ

เพลิงประเภทอื่น ๆ ในเครื่องยนต�ดีเซล การ
ใช�หรือการเติมน้ำมันอ่ืน ๆ เข�าไปกับน้ำมัน
ดีเซลสามารถทำให�เครื่องยนต�เกิดความ
เสียหายได�

. ห�ามใช� น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศร�อนที่
อุณหภูมิต่ำกว�า −78C (208F) อุณหภูมิที่
เย็นจะทำให�เกิดไขก�อตัวในน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่ง
ส�งผลทำให�เครื่องยนต�ทำงานได�ไม�ราบเรียบ

น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นระบบปรับอากาศ
PD23A1-C73B3F0F-D600-4BFE-8BA0-FCFEAD5D4992

ระบบปรับอากาศในรถของท�านต�องใช�น้ำยาแอร� HFC-
134a (R134a) และน้ำมันหล�อลื่นระบบ A/C DH-PS
(PAG) ของนิสสัน

ข�อควรระวัง:
การใช�น้ำยาแอร�และน้ำมันหล�อลื่นชนิดอื่นจะทำให�
ระบบเกิดความเสียหาย และอาจต�องเปล่ียนระบบ
ปรับอากาศในรถทั้งระบบใหม�

การปล�อยน้ำยาแอร�ออกสู�บรรยากาศภายนอกเป�นสิ่ง
ต�องห�ามในหลายประเทศและในหลายภูมิภาค น้ำยา
แอร� HFC-134a (R-134a) ในรถของท�านจะ ไม�
ทำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศของโลก อย�างไรก็ตาม
สารนี้อาจส�งผลกระทบเล็กน�อยต�อสภาวะโลกร�อน
นิสสันขอแนะนำให�นำน้ำยาแอร�นี้กลับมาใช�ใหม�อย�าง
เหมาะสม ติดต�อศูนย�บริการนิสสัน เมื่อต�องการรับ
บริการสำหรับระบบปรับอากาศ

Condition: 'Except for China'/
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GUID-6C0A8E2B-3A94-44D4-BBDC-90825FA00A76

รุ�นเครื่องยนต� YS23DDTT

ชนิด ดีเซล 4 จังหวะ

การจัดกระบอกสูบ 4 กระบอกสูบ แถวเรียง

กระบอกสูบ x ระยะชัก มม. (นิ้ว) 85 6 101.3 (3.346 6 3.988)

ปริมาตรกระบอกสูบ ซม.3 (ลบ. นิ้ว) 2,298 (140.22)

ความเร็วรอบเดินเบาที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) รอบต�อนาที
องศาการจุดระเบิด (B.T.D.C.) ที่ตำแหน�ง “N” (ว�าง) -

การทำงานของเพลาลูกเบี้ยว โซ�ไทมิ่ง

ข�อมูลทางเทคนิค 9-5

เครื่องยนต�
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PD23A1-32D91669-C2F5-4E0E-BBEA-29474C1F1CB8

Standard (มาตรฐาน) ยางอะไหล�
ขนาดยาง 255/65R17 110H ยางธรรมดา

255/60R18 108H ยางธรรมดา

ขนาด ออฟเซ็ต มม. (นิ้ว)
กระทะล�อ Standard

(มาตรฐาน)
อะลูมิเนียม 17 6 7J

18 6 7J
45 (1.77)
45 (1.77)

ยางอะไหล� อะลูมิเนียม 17 6 7J
18 6 7J

45 (1.77)
45 (1.77)

เหล็ก 17 6 7J 45 (1.77)

โปรดดูที่แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยางที่ติดบนรถของท�านสำหรับแรงดันลมยางขณะเย็นที่แนะนำ

PD23A1-B71682FB-3F2F-4D32-B390-D729996F92A4

หน�วย: มม. (นิ้ว)
ความยาวทั้งหมด 4,890 (192.5)*1

4,900 (192.9)*2
ความกว�างทั้งหมด 1,865 (73.4)
ความสูงทั้งหมด 1,865 (73.4)
ความกว�างฐานล�อด�านหน�า 1,565 (61.6)
ความกว�างฐานล�อด�านหลัง 1,570 (61.8)
ความยาวฐานล�อ (หน�า-
หลัง)

2,850 (112.2)

*1: ไม�มีป�ายทะเบียน
*2: มีป�ายทะเบียน

ยางและล�อ ขนาด

Condition: 'Except for China'/
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PD23A1-5206BEA1-7A12-43CB-BA6A-7A72093E525E

เม่ือวางแผนจะ เดินทาง ไปต�างประเทศ หรือ
ภูมิภาคอื่น กรุณาตรวจสอบว�าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต�อง
ใช� กับรถยนต� ของท�านมี จำหน�าย ในประเทศ หรือ
ภูมิภาคนั้นหรือไม� การใช�น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค�า
ออกเทน/ค�าซีเทนต่ำอาจทำให�เครื่องยนต�เกิดความ
เสียหายได� ดังน้ัน ให�แน�ใจว�ามีน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดที่
ต�องใช�ในที่ที่ท�านจะเดินทางไป สำหรับข�อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่แนะนำ ให�ดูในส�วนต�นของบท
นี้
เมื่อจะย�ายการจดทะเบียนรถยนต�ของท�านไปยัง
ประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ เขตอื่น ให�ติดต�อ
เจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�องเพื่อตรวจสอบว�ารถยนต�ของท�าน
อยู�ในข�อกำหนดของท�องถิ่นนั้นหรือไม� ในบางกรณี
รถยนต�ไม�เป�นไปตามข�อกำหนดของท�องถิ่น และอาจ
จำเป�นต�องปรับแต�งรถยนต�เพื่อให�เป�นไปตามกฎหมาย
และข�อกำหนดของท�องถิ่นนั้น ๆ นอกจากนี้ รถยนต�
อาจไม�สามารถดัดแปลงเพื่อใช�ในบางพื้นที่ได�
กฎหมายและข�อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมการปล�อย
ไอเสียรถยนต� และมาตรฐานความปลอดภัยจะ
แตกต�างกันในแต�ละประเทศ รัฐ จังหวัด หรือ เขต
ดังนั้น คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต�อาจมีความ
แตกต�างกัน
เม่ือต�องนำรถไปใช�ในต�างประเทศ รัฐ จังหวัด

หรือเขต ผู�ใช�ต�องรับผิดชอบต�อการดัดแปลง
การขนส�ง การจดทะเบียน และค�าใช�จ�ายอื่น ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ้น นิส สันจะ ไม� รับผิดชอบความไม�
สะดวกใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

PD23A1-78A4AF94-13F4-40B4-9A89-655F96477517

ห�ามป�ด พ�นสีทับ เช่ือม ตัด เจาะ สลับ หรือถอด
หมายเลขประจำรถ (VIN)

แผ�นป�ายประจำรถยนต� (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-A924D69C-EB6D-44E6-AD60-9E49A82FC901

WAJ0139X

แผ�นป�ายประจำรถยนต�จะติดไว�ตามที่แสดงในภาพ

แผ�นป�ายแสดงหมายเลขประจำรถ (VIN)
(ถ�ามีติดตั้ง)

GUID-0C429679-DF9A-44EC-9B20-ED2365A730FD

JVT0352X

แผ�นป�ายแสดงหมายเลขประจำรถจะติดไว�ตามที่แสดง

ข�อมูลทางเทคนิค 9-7

เมื่อขับรถไปต�างประเทศหรือย�ายการจดทะเบียน
ไปต�างประเทศ หมายเลขประจำรถยนต�
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ในภาพ

หมายเลขประจำรถยนต� (VIN)
PD23A1-991241BF-064B-465E-9D48-72665A1106C1

JVT0549X

หมายเลขประจำรถยนต� (VIN) ติดเอาไว�บนเฟรม
ดังที่แสดงในภาพ

ป�ายรับรอง (ถ�ามีติดตั้ง)
GUID-81F16260-8E73-4946-A05C-EFFA11777594

STI0718

หมายเลขเครื่องยนต�
PD23A1-7D293E5B-89BF-4B08-BF49-FB5689211300

JVT0367X
เครื่องยนต� YS23DDTT

หมายเลขติดไว�บนเครื่องยนต�ตามที่แสดงในภาพ

แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยาง
PD23A1-315B3589-2C96-4DDF-9BBB-7B7AA6BAEEEB

STI0494

แรงดันลมยางขณะเย็นจะแสดงอยู�บนแผ�นป�ายค�า
แรงดันลมยางที่ติดอยู�ที่เสาเก�งกลางด�านคนขับ

แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของระบบปรับอากาศ
PD23A1-6609D790-6DC1-4AD3-8CCC-920665A13E14

JVT0274X

แผ�นป�ายข�อมูลจำเพาะของระบบปรับอากาศจะติดอยู�ใต�
ฝากระโปรงหน�าดังที่แสดงในภาพ

Condition: 'Except for China'/
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GUID-6EA7F1DB-32E3-40C4-A99A-3CA6AB24E42A

เกรดคุณภาพ: ยางทุกเส�นของรถยนต�นั่งส�วนบุคคล
ทั่วไปต�องเป�นไปตามข�อกำหนดความปลอดภัยใน
ท�องถิ่น นอกเหนือจากเกรดเหล�านี้
เกรดคุณภาพยางจะ ระบ ุ ไว� ที่ ด�าน ข�าง ของยาง
ระหว�างไหล�ยางและส�วนที่กว�างที่สุดของยาง ยก
ตัวอย�างเช�น:
Treadwear 200 Traction AA Temperature
A

TREADWEAR
GUID-3B8205AE-4690-481D-BAA5-BB9223882F51

เกรดการสึกหรอของยาง (Treadwear) จะ เป�น
อัตราส�วนการเปรียบเทียบตามอัตราการสึกหรอของ
ยางเมื่อทดสอบในสภาวะที่กำหนดตามเส�นทางทดสอบ
ที่รัฐบาลกำหนด ยกตัวอย�างเช�น ยางที่มีเกรด 150
เม่ือใช�บนเส�นทางทดสอบจะสึกหรอน�อยกว�ายางท่ีมี
เกรด 100 หน่ึงเท�าครึ่ง (1 1/2) การทำงานของ
ยางขึ้นอยู�กับสภาพการใช�งานจริง อย�างไรก็ตาม
การทำงานสามารถแตกต�างอย�างชัดเจนได�เนื่องจาก
พฤติกรรมการขับขี่ การบำรุงรักษา และสภาพถนนที่
แตกต�างและสภาพอากาศ

TRACTION AA A B และ C
GUID-7C8C04D0-16B6-42D6-A617-DCD638016E1E

เกรดความสามารถในการเกาะถนน (Traction) จาก
สูงสุดถึงต่ำสุด คือ AA A B และ C เกรดเหล�านี้
แสดงถึงความสามารถในการหยุดบนถนนลาดยางที่
เป�ยก ซึ่งวัดจากสภาวะภายใต�การควบคุมบนพ้ืนผิว
ทดสอบของรัฐบาลท่ีมีการกำหนดบังคับไว�โดยเฉพาะ
ของยางมะตอยและคอนกรีต ยางที่มีเคร่ืองหมาย C
อาจมีความสามารถในการเกาะถนนน�อย

คำเตือน:
เกรดความสามารถในการเกาะถนนของยางขึ้นอยู�
กับการทดสอบการเกาะถนนเม่ือทำการเบรกที่วิ่ง
ตรงไปข�างหน�า และ ไม�รวมการเร�งความเร็ว
กะทันหัน การเข�าโค�ง การเหินน้ำ หรือลักษณะ
การเกาะถนนสูงสุด

TEMPERATURE A B และ C
GUID-79AC2559-F7D8-4FF0-8C40-A038A281523F

เกรดของอุณหภูมิ (Temperature) คือ A (สูงสุด)
B และ C แสดงถึงความต�านทานยางต�อการเกิด
ความร�อนและความสามารถในการกระจายความร�อน
เม่ือทดสอบภายใต�สภาวะการควบคุมในห�องทดลอง
แบบป�ดที่กำหนดสำหรับทดสอบล�อ อุณหภูมิสูงที่ถูก
รักษาไว�นานสามารถทำให�วัสดุของยางเสื่อมลงและลด
อายุการใช�งานของยาง และอุณหภูมิที่มากเกินไป

สามารถทำให�เกิดการทำงานผิดพลาดของยางในทันที
เกรด C แสดงระดับสมรรถนะขั้นต่ำของยางรถยนต�
นั่งส�วนบุคคลทั่วไปที่ต�องอยู�ภายใต�ข�อบังคับท�องถิ่น
เกรด B และ A แสดงถึงประสิทธิภาพที่สูงกว�าข�อ
กำหนดข้ันต่ำของกฎหมายจากการทดสอบในห�อง
ปฏิบัติการ

คำเตือน:
เกรดของอุณหภูมิสำหรับยางนี้ถูกกำหนดเพื่อให�
ยางถูกเติมลมอย�างเหมาะสมและไม�บรรทุกหนัก
เกิน การใช�ความเร็วที่สูงเกินไป แรงดันลมยางไม�
เพียงพอ หรือการบรรทุก น้ำหนักมากเกิน ไป
อย�างใดอย�างหน่ึงหรือทั้งหมดรวมกัน สามารถ
เป�นสาเหตุทำให�ความร�อนสะสมหรือทำให�ยาง
เสียหายได�

ข�อมูลทางเทคนิค 9-9

เกรดคุณภาพของรูปทรงยางรถ (UTQG) (ถ�า
มีติดตั้ง)

Condition: 'Except for China'/



(352,1)

[ Edit: 2021/ 6/ 23 Model: PD23-A ]

9-10 ข�อมูลทางเทคนิค

PD23A1-ED408375-C2BB-466F-8EAE-D2F5BB2F5A41

สำหรับประเทศที่ปฏิบัติตามข�อกำหนดของ UN
หมายเลข 10 หรือที่เกี่ยวข�อง:
การติดตั้งตัวส�งสัญญาณ RF ในรถยนต�อาจส�งผล
กับระบบอุปกรณ�ไฟฟ�า ตรวจสอบไปยังศูนย�บริการ
นิสสันเพื่อรับทราบมาตรการป�องกันหรือคำแนะนำเป�น
พิเศษเกี่ยวกับการติดตั้ง เมื่อมีการสอบถาม ทางศูนย�
บริการนิสสันจะให�รายละเอียดข�อมูล (ช�องความถี่
กำลังไฟ ตำแหน�งเสารับสัญญาณ แนวทางการ
ติดตั้ง และอื่น ๆ) ที่เกี่ยวข�องกับการติดตั้งตามที่ท�าน
ต�องการ

PD23A1-5A1E52D1-2BB1-4BF9-BA4C-2ACA9B768C1E

อุปกรณ�โทรคมนาคมน้ีถูกต�องตามกฎข�อบังคับของ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ (NTC)
. ระบบกุญแจอัจฉริยะ
. ระบบป�องกันการขโมยของนิสสัน (NATS)

การติดตั้งตัวส�งสัญญาณ RF หมายเลขยืนยันวิทยุและข�อมูล

Condition: 'Except for China'/
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กล�องอัจฉริยะมองภาพรอบทิศทาง ..................... 4-9
ก�าซไอเสีย (คาร�บอนมอนอกไซด�) ....................... 5-4
การขับขี่

การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น ........................ 5-78
การขับขี่บนถนนลาดยางและทางวิบาก .......... 5-9
ข�อควรระวังเพื่อความปลอดภัย ..................... 5-9
ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และ
ขับขี่ .............................................................. 5-4

การขับขี่ในสภาพอากาศเย็น .............................. 5-78
การเข็นสตาร�ท ................................................. 6-10
การควบคุมความสว�าง

แผงหน�าป�ด .................................................. 2-7
การควบคุมความสว�างของแผงหน�าป�ด .............. 2-7
การเคลือบเงา ..................................................... 7-2
การดูแลรักษา

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย ......................... 1-19
การดูแลรักษาและการทำความสะอาด CD/หน�วย
ความจำ USB .................................................. 4-48
การดูแลและรักษาสภาพรถ

การทำความสะอาดภายนอกรถยนต� .............. 7-2
การทำความสะอาดภายในรถยนต� ................. 7-4

การตรวจสอบหลอดไฟ/แผงหน�าป�ด .................. 2-10
การตั้งค�าระบบ TPMS·ใหม� ............................... 5-7
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�
ISOFIX ............................................................. 1-27
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัดนิรภัย
แบบยึดสามจุด .................................................. 1-30
การเตือน

การเตือนแรงดันลมยางต่ำ ......................... 2-32
ไฟเตือน ไฟแสดง และเสียงเตือน ................... 2-9
ไฟส�องสว�าง ............................................... 2-10
ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง
(TPMS) .............................................. 5-5, 6-2
ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชน ..................... 5-57
หน�าจอแสดงข�อมูลรถยนต� .......................... 2-20

การเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ
(Low fuel) ...................................................... 2-30
การเตือนแรงดันลมยางต่ำ ............................... 2-32
การทำความสะอาดใต�ท�องรถ .............................. 7-3
การทำความสะอาดแผ�นรองปูพื้น ........................ 7-4

การทำความสะอาดภายนอกและภายใน
รถยนต� ...................................................... 7-2, 7-4
การทำงานของเครื่องเล�น CD .......................... 4-42
การทำงานของเครื่องเล�น iPod ....................... 4-44
การทำงานของเครื่องเล�นอุปกรณ� AUX .......... 4-46
การทำงานของเครื่องเสียง Bluetooth® ........ 4-45
การทำงานของวิทยุ .......................................... 4-41
การทำงานของอุปกรณ�หน�วยความจำ
USB ................................................................. 4-44
การบำรุงรักษา

การบำรุงรักษาทั่วไป .................................... 8-3
ข�อกำหนดในการบำรุงรักษา ......................... 8-3
ข�อควรระวังในการบำรุงรักษา ...................... 8-6
แบตเตอรี่ ........................................... 8-5, 8-18

การบำรุงรักษาทั่วไป .......................................... 8-3
การประหยัด น้ำมันเชื้อเพลิง ............................. 5-70
การปรับความสูงสายเข็มขัดช�วงไหล� ................. 1-17
การปรับเบาะนั่ง เบาะนั่งด�านหน�า ....................... 1-2
การปรับระดับพวงมาลัย ................................... 3-20
การปลดล็อกคันเกียร�

ชุดเกียร� ...................................................... 5-18
การปลดล็อกฝากระโปรงหน�า ........................... 3-17
การป�องกันสนิม ................................................. 7-5
การเปลี่ยนหลอดไฟ ................................. 8-4, 8-24
การพ�วงสตาร�ท .................................................. 6-8
การรันอินรถยนต�คันใหม� ..................................... 5-3
การลากจูง การบรรทุกลาก ............................ 6-11
การลากรถพ�วง ................................................ 5-75
การล�างรถ ......................................................... 7-2
การสตาร�ท

การเข็นสตาร�ท ........................................... 6-10
การพ�วงสตาร�ท ............................................ 6-8
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ข�อควรระวังเมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และ
ขับขี่ .............................................................. 5-4

กุญแจ ................................................................ 3-2
กุญแจอัจฉริยะ .............................................. 3-2
สำหรับระบบกุญแจอัจฉริยะ .......................... 3-6

กุญแจธรรมดา (ระบบกุญแจอัจฉริยะ) ............... 3-3
กุญแจอัจฉริยะ .................................................... 3-2
เกจวัด ................................................................ 2-5

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ............................ 2-7
เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ............ 2-6
มาตรวัดความเร็ว ......................................... 2-6
มาตรวัดรอบเครื่องยนต� ............................... 2-6
มาตรวัดระยะทางรวม ................................... 2-6

เกจวัดอุณหภูมิ เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็น
เครื่องยนต� ......................................................... 2-6
เกรดบอกคุณภาพยาง ........................................ 9-9

ข
ขนาด .................................................................. 9-6
ขอเกี่ยวสัมภาระ ................................................ 2-54
ข�อควรระวัง

การขับขี่บนถนนลาดยางและทางวิบาก .......... 5-9
การใช�เข็มขัดนิรภัย ..................................... 1-13
การใช�ระบบเครื่องเสียง ............................... 4-31
การบำรุงรักษา ............................................ 8-6
ขับขี่อย�างปลอดภัย ....................................... 5-9
เมื่อสตาร�ทเครื่องยนต�และขับขี่ ....................... 5-4
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ .................... 5-49

ข�อควรระวังในการใช�ระบบเครื่องเสียง .............. 4-31
ของเหลว

น้ำมันเครื่อง ................................................. 8-9
น้ำล�างกระจก .................................... 8-5, 8-17
น้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� ................................... 8-7

ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง ........................................... 9-4
ขั้วต�อชาร�จไฟอุปกรณ� USB (Universal Serial
Bus) ................................................................. 2-49
เข็มขัดนิรภัย

การดูแลรักษาเข็มขัดนิรภัย ......................... 1-19
การติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กโดยใช�เข็มขัด
นิรภัยแบบยึดสามจุด ................................... 1-30
การทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัย ................... 7-5
การปรับความสูงสายเข็มขัดช�วงไหล� ........... 1-17
ข�อควรระวังในการใช�เข็มขัดนิรภัย ............... 1-13
เข็มขัดนิรภัย ............................................... 1-13
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ........................... 1-15
ผู�ได�รับบาดเจ็บ ........................................... 1-16
ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย .................................... 2-16
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบมีระบบดึงกลับและ
ผ�อนแรงอัตโนมัติ ............................. 1-38, 1-45
หญิงมีครรภ� ............................................... 1-16

ค
ความปลอดภัย เข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็ก ........... 1-15
ความปลอดภัยสำหรับเด็ก ................................. 1-15
ความร�อนสูงผิดปกติ ถ�ารถของท�านมีความร�อน
สูงผิดปกติ ........................................................ 6-10
คอมพิวเตอร�ระยะทาง (รุ�นที่มีหน�าจอสี) ............ 2-35
คันเกียร�

การปลดล็อกเกียร� ...................................... 5-18
คำแนะนำสำหรับการขับขี่แบบใช�น้ำมันเชื้อเพลิงอย�าง
มีประสิทธิภาพและลดคาร�บอนไดออกไซด� ........... 5-69
คู�มือการใช�งาน NissanConnect ........................ 4-3
เครื่องปรับอากาศด�านหลัง ............................... 4-30
เครื่องฟอกไอเสีย เครื่องฟอกไอเสีย
แบบสามทาง ....................................................... 5-5
เครื่องฟอกไอเสียแบบสามทาง ............................. 5-5

เครื่องยนต�
การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ................... 8-9
การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็น
เครื่องยนต� ................................................... 8-8
การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� .................. 8-8
การแสดงการทำงานของการสตาร�ท
เครื่องยนต� ................................................. 2-29
เกจวัดอุณหภูมิน้ำหล�อเย็น ............................. 2-6
ค�าจำเพาะเครื่องยนต� .................................... 9-5
จุดที่ตรวจสอบในห�องเครื่องยนต� .................. 8-7
ถ�ารถของท�านมีความร�อนสูงผิดปกติ .......... 6-10
น้ำมันเครื่อง ................................................. 8-9
ระบบหล�อเย็นเครื่องยนต� ............................... 8-7
ระยะรันอิน .................................................... 5-3
หมายเลขเครื่องยนต� ..................................... 9-8

ง
เงื่อนไขการทำงานของถุงลมเสริมความปลอดภัย
SRS ................................................................. 1-42

จ
แจ็กเสียบอุปกรณ�เสริม ..................................... 4-47

ช
ช�องลมด�านหลัง ................................................ 4-24
ช�องลมที่หลังคาของเบาะหลัง ............................ 4-24
ช�องเสียบขั้วต�อ USB (Universal Serial
Bus) ................................................................. 4-47
ชุดเกียร� การปลดล็อกคันเกียร� ......................... 5-18
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ต
ตัวตัดวงจร สายฟ�วส� ...................................... 8-22
แตร .................................................................. 2-46

ท
ที่เก็บแว�นกันแดด ............................................... 2-51
ที่นั่งคนขับ .......................................................... 2-3
ที่ป�ดน้ำฝน

ใบป�ดน้ำฝน ................................................. 8-15
ใบป�ดน้ำฝนกระจกหลัง ................................ 8-16
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
บังลมหน�า ................................................... 2-43
สวิตช�ที่ป�ดน้ำฝนและที่ฉีดน้ำยาล�างกระจก
บังลมหลัง .................................................. 2-44

ที่พักแขน ............................................................. 1-9
ที่วางแก�ว ......................................................... 2-52
ที่ใส�การ�ด .......................................................... 2-54
โทรศัพท�

ระบบโทรศัพท�แฮนด�ฟรี Bluetooth® ......... 4-56

น
น้ำมัน

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ................... 8-9
น้ำมันเครื่อง ................................................. 8-9
น้ำมันเบรก .................................................. 8-13
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร� ............................. 8-14
ระบบน้ำมันเครื่อง ....................................... 2-38

น้ำมันเชื้อเพลิง
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ......................... 5-70
เกจวัด .......................................................... 2-7

ฝาถังช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ....................... 3-20
น้ำล�างกระจก ......................................... 8-5, 8-17
น้ำหล�อเย็น

การตรวจสอบระดับน้ำหล�อเย็น
เครื่องยนต� ................................................... 8-8
การเปลี่ยนน้ำหล�อเย็นเครื่องยนต� .................. 8-8

บ
เบรก

การตรวจสอบเบรกจอด ............................. 8-12
การเตือนเหยียบแป�นเบรก (Press brake
pedal) (สำหรับรุ�นที่ติดตั้งระบบเบรกจอด
ไฟฟ�า) ......................................................... 2-33
น้ำมันเบรก .................................................. 8-13
เบรกจอด ......................................... 3-28, 5-79
ไฟเตือน ....................................................... 2-11
ไฟเตือนระบบเบรกจอดไฟฟ�า ........................ 2-12
ระบบช�วยเบรก ............................................ 5-76
ระบบเบรก ................................................... 5-76
ระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก (ABS) ......... 5-77
หม�อลมเบรก ............................................... 8-13

เบรกจอด .............................................. 3-28, 5-79
ไฟแสดงระบบเบรกจอดไฟฟ�า ....................... 2-17

เบาะนั่ง
เบาะนั่ง ......................................................... 1-2
เบาะนั่งแถวสอง ............................................ 1-5
เบาะนั่งแถวสาม ............................................ 1-7
ระบบเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ ISOFIX .......... 1-26

เบาะนั่งด�านหน�า การปรับเบาะนั่งด�านหน�า .......... 1-2
เบาะนั่งย�ายตำแหน�งได� ........................................ 1-9
เบาะนั่งสำหรับเด็ก ............................................ 1-20

เบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ Universal บนเบาะนั่ง
ด�านหน�าและเบาะนั่งด�านหลัง ....................... 1-21

แบตเตอรี่ ................................................ 8-5, 8-18
การเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ............. 8-20
แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ............................. 8-20
ระบบควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟ�าแปรผัน ........... 8-21
ระบบประหยัดไฟแบตเตอรี่ ................. 2-41, 2-56

แบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะ ................................... 8-20

ป
ประตูท�าย .......................................................... 3-18
ป�าย

แผ�นป�ายค�าจำเพาะของเครื่องปรับ
อากาศ ......................................................... 9-8
หมายเลขเครื่องยนต� ..................................... 9-8
หมายเลขประจำรถยนต� (VIN) ..................... 9-7

ป�ายรับรอง ......................................................... 9-8

ผ
แผงหน�าป�ด ........................................................ 2-4
แผ�นบังแดด ....................................................... 2-54

ฝ
ฝาป�ดช�องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ............................ 3-19

พ
พนักพิงศีรษะ .................................................... 1-11
พวงมาลัย

การปรับระดับพวงมาลัย ............................. 3-20
การแสดงการปลดล็อกพวงมาลัย
ผิดปกติ ...................................................... 2-29
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น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร� ............................. 8-14
ล็อกพวงมาลัย ............................................ 5-12
สวิตช�ควบคุมเครื่องเสียงที่ติดตั้งบริเวณ
พวงมาลัย .................................................. 4-48

เพาเวอร�
น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร� ............................. 8-14

ฟ
ฟ�งก�ชันเซ็นเซอร�จอดรถเพื่อช�วยการทำงานของ
กล�อง (โซนาร�) ................................................ 4-19
ฟ�งก�ชันไฟสว�างเมื่อเข�าในรถและออกจากรถ ........ 3-8
ฟ�วส� ................................................................. 8-22
ไฟกระจกแต�งหน�า ............................................. 2-56
ไฟคอนโซล ........................................................ 2-55
ไฟเตือน

ไฟเตือน 4WD ............................................ 5-24
ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย .................................... 2-16
ไฟเตือนประตูเป�ด ......................................... 2-12
ไฟเตือนไฟหน�า ............................................. 2-13
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ .................... 2-13
ไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง) ......................... 2-11
ไฟเตือนระบบเบรกจอดไฟฟ�า ........................ 2-12
ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก
(ABS) ........................................................ 2-10
ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ ............................ 2-13

ไฟเตือนเทคโนโลยีเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ ............... 2-13
ไฟเตือนประตูเป�ด ............................................... 2-12
ไฟเตือนไฟหน�า ................................................... 2-13
ไฟเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ .......................... 2-13
ไฟเตือนระบบเบรกแบบป�องกันล�อล็อก
(ABS) .............................................................. 2-10
ไฟเตือนแรงดันลมยางต่ำ .................................. 2-13
ไฟเตือนหลัก ...................................................... 2-15

ไฟฟ�า
กระจกหน�าต�างไฟฟ�า .................................. 2-46
ช�องจ�ายไฟ ................................................. 2-48

ไฟส�องสว�าง
การเปลี่ยน ......................................... 8-4, 8-24
การเปลี่ยนไฟหน�า ....................................... 8-24
การเปลี่ยนหลอดไฟ ............................ 8-4, 8-24
ไฟเตือน/ไฟแสดง และเสียงเตือน .................. 2-10
ไฟส�องสว�างภายใน ..................................... 2-55
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ประเภทของยาง .......................................... 8-27
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ระบบเตือนเมื่อเสี่ยงต�อการชน ........................... 5-57
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ระบบปรับอากาศ ......................................... 4-31
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อากาศ ......................................................... 9-8
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เลือกปรับเองได� ................................................. 4-26
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ระยะรันอิน .......................................................... 5-3
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11 บทส�งท�าย
PD23A1-E382FEC2-1FED-4E52-9FEF-5BE26C4BBF3C

ข�อมูลน้ำมันเชื้อเพลิง
PD23A1-44C177D5-CB2E-4D61-8B94-23469B24487D

รถยนต�นี้สามารถใช�น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (B20) ได�
ซ่ึงเป�นไปตามค�าจำเพาะและคุณภาพของน้ำมันเช้ือ
เพลิงในประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน อย�างไรก็
ตาม ยังคงมีความจำเป�นในการเปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อ
เพลิงอย�างสม่ำเสมอ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่
สมุดคู�มือการบำรุงรักษาอีกเล�มหนึ่ง
* ถ�ามีน้ำมันดีเซลสองแบบให�เลือก ให�ใช�น้ำมันให�

ถูกต�องตามสภาพอุณหภูมิดังต�อไปนี้
. สูงกว�า −78C (208F) ... น้ำมันดีเซลสำหรับ

อากาศร�อน
. ต่ำกว�า −78C (208F) ... น้ำมันดีเซลสำหรับ

อากาศหนาว

ข�อควรระวัง:
. ห�ามใช�น้ำมันก�าด น้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันเชื้อ

เพลิงประเภทอื่น ๆ ในเครื่องยนต�ดีเซล การ
ใช�หรือการเติมน้ำมันอ่ืน ๆ เข�าไปกับน้ำมัน
ดีเซลสามารถทำให�เครื่องยนต�เกิดความ
เสียหายได�

. ห�ามใช� น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศร�อนที่
อุณหภูมิต่ำกว�า −78C (208F) อุณหภูมิที่
เย็นจะทำให�เกิดไขก�อตัวในน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่ง

ส�งผลทำให�เครื่องยนต�ทำงานได�ไม�ราบเรียบ

น้ำมันเครื่องที่แนะนำ
PD23A1-BDE335F3-46F3-4207-AFAB-941D2F10193B

โปรดดูที่ “ของเหลว/สารหล�อลื่นและปริมาณความจุที่
แนะนำ” (หน�า 9-2)

แรงดันลมยางขณะยางเย็น
PD23A1-9E3CE568-A19B-4D0F-A7DD-98A8DCE3CE42

โปรดดูที่แผ�นป�ายค�าแรงดันลมยางที่ติดอยู� ท่ีเสาเก�ง
กลางด�านคนขับ

PD23A1-CB8576A8-9B00-4E97-8E6F-F28C2AAD0786

. ในกรณีฉุกเฉิน ... 6-1
(ยางแบน เครื่องยนต�สตาร�ทไม�ติด ความร�อนสูง
ผิดปกติ การลากจูง)

. การสตาร�ทเครื่องยนต� ... 5-1

. วิธีการอ�านมาตรวัดและเกจวัด ... 2-1

. การบำรุงรักษาและการดูแลรักษาด�วยตนเอง ...
8-1

. ข�อมูลทางเทคนิค ... 9-1

ข�อมูลป��มน้ำมัน ดัชนีอ�างอิงอย�างเร็ว
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