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บทนำ

บทนำ

บทนำ
บทนำ
รถของทานไดรับการออกแบบจากการผสม
ผสานระหวางเทคโนโลยีขั้นสูง ความปลอดภัย
ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และความ
ประหยัด
ในคูมือผูใชรถนี้ประกอบดวยขอมูลที่จำเปน
ทั้งหมดสำหรับการขับขี่อยางปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาผูโดยสารได
ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุ
หรือการบาดเจ็บเนื่องจากการใชรถอยางไมถูก
ตอง
ทานตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่
กำหนดเฉพาะของประเทศที่ทานพำนักอยู
เสมอ ซึ่งกฎหมายอาจแตกตางไปจากราย
ละเอียดในคูมือนี้
คูมือนี้อางอิงการใชศูนยบริการที่เราแนะนำคือ
ศูนยบริการของเชฟโรเลต

ศูนยบริการของเชฟโรเลตทุกสาขาเสนอการ
ใหบริการชั้นหนึ่งในราคาที่สมเหตุผล โดย
ชางซอมมีประสบการณที่ผานการฝกอบรม
จากเชฟโรเลตและทำงานตามขั้นตอนของ
เชฟโรเลตอยางถูกตอง
ทานควรเก็บเอกสารของลูกคาไวใหพรอม
เสมอสำหรับการนำรถเขารับบริการ

การใชคูมือฉบับนี้
คูมือนี้อธิบายรายละเอียดออพชั่นและ
ฟเจอรทั้งหมดของรถรุนนี้ คำอธิบายบาง
รายการ รวมถึงการแสดงผลและการ
ทำงานของเมนู อาจไมตรงกับรถรุนของ
ทานเนื่องจากความแตกตางของแตละ
รุน รายละเอียดสำหรับแตละประเทศ
อุปกรณพิเศษ หรืออุปกรณเสริม
■ "ขอมูลเบื้องตน" อธิบายรายละเอียดเบื้องตนทั่วไป
■ สารบัญในสวนแรกของคูมือนี้รวมทั้ง
ภายในแตละบทจะกำหนดเลขที่หนาของ
ขอมูล
■
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ทานสามารถใชดัชนีในการคนหาขอมูล
เฉพาะไดเชนกัน
■ ในคูมือจะใชชื่อเครื่องยนตตามแบบโรงงาน
ทานสามารถดูชื่อเครื่องยนตที่ตรงกันซึ่งใช
ในการขายไดในบท "ขอมูลทางเทคนิค"
■ ทิศทางที่กลาวถึงในคูมือ เชน ดานซาย
ดานขวา ดานหนา หรือ ดานหลัง จะเปน
ทิศทางสัมพันธกับทิศทางของรถขณะขับขี่
■ จอแสดงผลของรถอาจไมสามารถแสดง
ภาษาที่ทานระบุได
■

อันตราย, คำเตือน และขอควร
ระวัง
9

อันตราย

ขอความที่มี 9 อันตราย คือขอมูลเกี่ยว
กับความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บถึงแก
ชีวิต อาจทำใหเปนอันตรายถึงแกชีวิตหาก
ไมปฏิบัติตาม
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บทนำ
9

คำเตือน

ขอความที่มี 9 คำเตือน คือขอมูลเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บหากไม
ปฏิบัติตาม

ขอควรระวัง
ขอความที่มี ขอควรระวัง คือขอมูลเกี่ยว
กับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับรถ อาจ
ทำใหรถเสียหายหากไมปฏิบัติตาม
เราขอใหทานสนุกกับการขับรถ
เชฟโรเลต

บทนำ
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ขอมูลสรุป

ขอมูลสรุป

การปลดล็อครถยนต

การปรับทีน่ ง่ั

รีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ

การปรับตำแหนงเบาะนั่ง

กดปุม c
จะเปนการปลดล็อคประตูทุกบาน ไฟกะพริบ
ฉุกเฉินจะกะพริบขึ้นสองครั้ง
รีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ 3 20, ระบบ
เซ็นทรัลล็อค 3 22

การเลื่อนที่นั่งไปดานหนาหรือดานหลัง ใหดึง
คันโยกและเลื่อนที่นั่งไปยังตำแหนงที่ตองการ
ปลอยคันโยก และตรวจสอบวาที่นั่งล็อคเขาที่
แลว
ตำแหนงที่นั่ง 3 34, การปรับที่นั่ง 3 35

ขอมูลกอนการขับขี่

ขอมูลสรุป
พนักพิงหลัง

ความสูงเบาะนั่ง

การปรับพนักพิงศีรษะ
การปรับความสูง

ยกคันโยก ปรับความเอียง และปลอยคันโยก
ทานจะไดยินเสียงดังเมื่อเบาะนั่งล็อคเขาที่
หามพิงเบาะขณะปรับพนักพิงหลัง
ตำแหนงที่นั่ง 3 34, การปรับที่นั่ง 3 35

โยกคันโยกที่อยูดานนอกของเบาะนั่งจนกวา
เบาะนั่งปรับไปยังตำแหนงที่ตองการ
การลดระดับเบาะนั่งลง ใหโยกคันโยกลงสอง
สามครั้ง
การเลื่อนระดับเบาะนั่งขึ้น ใหโยกคันโยกขึ้น
สองสามครั้ง
ตำแหนงที่นั่ง 3 34, การปรับที่นั่ง 3 35

ดึงพนักพิงขึ้นดานบนตรงๆ
กดปุมปลด (1) และกดพนักพิงศีรษะลงเพื่อ
เลื่อนลง
พนักพิงศีรษะ 3 33
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ขอมูลสรุป

เข็มขัดนิรภัยที่นั่ง

การปรับประจกเงา

กระจกมองขาง

กระจกมองหลัง

ดึงสายเข็มขัดออกจากมวน พาดสายเข็มขัด
ผานลำตัวโดยเข็มขัดไมบิดเบี้ยว แลวกดแผน
ล็อคใหล็อคเขากับเบา
ปรับความตึงของเข็มขัดสวนหนาตักอยูบอยๆ
ในขณะขับรถโดยการดึงเข็มขัดสวนหัวไหล
ตำแหนงที่นั่ง 3 34, เข็มขัดนิรภัย 3 36,
ระบบถุงลมนิรภัย 3 39

ดึงคันโยกตรงลางกระจกมองหลังเพื่อลดแสง
สะทอนจากไฟหนาของรถคันหลัง
กระจกมองหลัง 3 30

กระจกมองขางแบบโคงนูน 3 29, การปรับ
ดวยระบบไฟฟา 3 29, การพับกระจกมอง
ขาง 3 31, กระจกมองขางแบบมีชุดทำความ
รอน 3 32

ขอมูลสรุป

การปรับพวงมาลัย

ปลดล็อคคันโยก ปรับพวงมาลัย ดันคันโยก
และตรวจสอบใหแนใจวาพวงมาลัยล็อคเขาที่
เรียบรอยแลว หามปรับพวงมาลัยในขณะที่รถ
ยังไมจอดสนิท
สำหรับรถยนตบางรุน จะสามารถปรับพวง
มาลัยไดเฉพาะในทิศทางแนวตั้งเทานั้น
ระบบถุงลมนิรภัย 3 39, ตำแหนงกุญแจ
สตารท 3 144
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ขอมูลสรุป

ภาพรวมของแผงหนาปด
1

2

22

3

4 5

21 20

3

6

7

19 18 17 16 15

8

9 10

14

1

13 12 11

ขอมูลสรุป
1
2

ชองระบายลมดานขาง .................. 140
ชองเก็บของ ................................... 49

3
4
5
6
7
8

AUX, พอรต USB ......................... 114
ชองระบายลมตรงกลาง ................ 139
สวนแสดงขอมูล .............................. 71
ระบบขอมูลบันเทิง ......................... 84
สัญญาณไฟเลี้ยวและเปลี่ยนเลน ..... 80
แผงหนาปด ................................... 61
แตร .............................................. 56

ถุงลมนิรภัยดานคนขับ ................... 40
9 ปุมควบคุมบนพวงมาลัย ................. 55
10 ที่ปดน้ำฝนและระบบที่ฉีดน้ำลาง
กระจก .......................................... 56
11 ไฟภายนอกรถ ................................ 78
12 สลักเปดฝากระโปรงหนา .............. 161
13 สวิทชกุญแจ ................................ 144
14 แปนคันเรง .................................. 143

15
16
17
18
19
20

แปนเบรก .................................... 152
การปรับพวงมาลัย ......................... 55
แปนคลัตช .................................. 143
ปุมระบบเซ็นทรัลล็อค ..................... 22
สัญญาณไฟกะพริบฉุกเฉิน ............. 79
คันเกียร, ระบบเกียรธรรมดา ......... 151
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ไฟภายนอกรถ

เกียรอัตโนมัติ .............................. 146
21 ระบบปรบัอากาศ .......................... 136
22 ชองเก็บของหนารถ ........................ 49
หมุนสวิทชไฟไปที่:
§ (OFF): หมุนปุมไปที่ตำแหนง OFF จะเปน
การปดไฟทุกดวง
8: ไฟทาย ไฟสองปายทะเบียน และไฟแผง
หนาปดจะติดสวางขึ้น
9: ไฟต่ำและไฟทุกดวงที่กลาวขางตนจะติด
สวางขึ้น
กดสวิทชไฟแสงสวาง
>: ไฟตัดหมอกดานหนา
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ขอมูลสรุป

r: ไฟตัดหมอกหลัง

ไฟสองสวาง 3 81

ไฟหนากะพริบ ไฟสูงและไฟต่ำ

สัญญาณไฟกะพริบฉุกเฉิน

ดันคันโยกในการเปลี่ยนจากไฟต่ำไปเปนไฟสูง
ดันคันโยกอีกครั้ง หรือดึงคันโยกเพื่อเปลี่ยนไฟ
เปนไฟต่ำ
ไฟสูง 3 79, ไฟกะพริบไฟสูง 3 79

ใชปุม ¨
สัญญาณไฟกะพริบฉุกเฉิน 3 79

ขอมูลสรุป
สัญญาณไฟเลี้ยวและเปลี่ยนเลน

แตร
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ระบบฉีดลางและปดน้ำฝน
ทีป่ ดน้ำฝนกระจกหนา

ดันคันโยกขึ้น = ไฟเลี้ยวซาย
ดันคันโยกลง = ไฟเลี้ยวขวา
สัญญาณไฟเลี้ยวและเปลี่ยนเลน 3 80

กดปุม j
เมื่อตองการใชงานที่ปดน้ำฝนกระจกหนา ให
ปิดสวิทช์กญ
ุ แจไปทีต่ ำแหนง ON และเลือ่ นคัน
สวิทช์ที่ปดน้ำฝน/ระบบฉีดลางกระจกหนาลง
ดานลาง
O: ระบบปดการทำงาน
P: การปดแบบเวนระยะ หรือการปดอัตโนมัติดวย
เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำฝน
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ขอมูลสรุป

1: ปดน้ำฝนอยางตอเนื่อง, ความเร็วในการปด
ต่ำ
2: ปดน้ำฝนอยางตอเนื่อง, ความเร็วในการปด
สูง
Q: ฟงกชั่นการไลฝา
สำหรับการปดแบบปดครั้งเดียวเมื่อที่ปดน้ำ
ฝนกระจกหนาปดการทำงาน ใหคอยๆ เลื่อน
กานปดขึ้นแลวปลอย
ที่ปดน้ำฝนกระจกหนา 3 56

ระบบน้ำลางกระจกหนา

ทีป่ ดน้ำฝน/ทีฉ่ ีดน้ำลาง
กระจกหลัง (เฉพาะ Hatchback
เทานัน้ )
ทีป่ ดน้ำฝน

ดึงคันโยก
ที่ฉีดน้ำลางกระจกหนา 3 57, น้ำยาทำความ
สะอาดกระจก 3 170
ดันสวิทชลงดานลางเพื่อสั่งงานการปดน้ำฝน
อยางตอเนื่อง
ดันสวิทชขึ้นเพื่อสั่งงานการปดน้ำฝนเปน
ระยะๆ
การปดที่ปดน้ำฝน ใหเลื่อนสวิทชไปที่ตำแหนง
ตรงกลาง

ขอมูลสรุป
ที่ปดน้ำฝน/ที่ฉีดน้ำลางกระจกหลัง (เฉพาะ
Hatchback เทานั้น) 3 58

ทีฉ่ ีดน้ำลางกระจก

การไลฝ่ ้ าบนกระจกหลัง
กระจกหลังแบบทำความรอน

ดันกานสั่งงานไปยังแผงคอนโซลหนา
น้ำยาทำความสะอาดกระจกจะพนลงบน
กระจกหลัง และที่ปดน้ำฝนจะกวาดสองสาม
ครั้ง
ที่ปดน้ำฝน/ที่ฉีดน้ำลางกระจกหลัง (เฉพาะ
Hatchback เทานั้น) 3 58, น้ำยาทำความ
สะอาดกระจก 3 170

กดปุม Ü เพื่อใชการทำความรอน
กระจกหลังแบบมีชุดทำความรอน 3 32
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ขอมูลสรุป

การไลฝาและการละลายน้ำแข็ง
เกาะกระจก

หมุนปุมจายลมไปที่ DEFROST V
การไลฝากระจกหนา 3 138

ระบบเกียร

เกียรอัตโนมัติ

เกียรธรรมดา

เมื่อตองการเขาเกียรถอยหลัง ในขณะที่รถจอด
สนิท ใหดึงแหวนบนคันเลือกตำแหนงเกียรขึ้น
แลวเขาเกียรถอยหลัง
หากไมสามารถเขาเกียรได ใหเลื่อนคันเกียรไป
ที่ตำแหนงเกียรวาง ปลอยแปนคลัตชแลวกด
อีกครั้ง จากนั้นเลือกตำแหนงเกียร
เกียรธรรมดา 3 151

P (ตำแหนงเกียรจอด): จะทำการล็อคลอ
หนาทั้งสอง เลือก P ก็ตอเมื่อรถอยูกับที่ และมี
การดึงเบรกจอดรถแลวเทานั้น
R (ตำแหนงเกียรถอยหลัง): เลือก R ก็ตอเมื่อ
รถอยูกับที่เทานั้น
N (ตำแหนงเกียรวาง): เขาเกียรวาง
D: สำหรับสภาพการขับขี่ทั่วไป สามารถเปลี่ยน
เกียรไปที่เกียรเดินหนาทั้ง 6 เกียร
M: ตำแหนงโหมดเกียรธรรมดา
ระบบเกียรอัตโนมัติ 3 146

ขอมูลสรุป
การสตารทเครื่องยนต

การสตารทเครื่องยนต

ตรวจเช็คกอนขับรถ

ความดันลมยางและสภาพของยาง
■ ระดับน้ำมันเครื่องและระดับของเหลวอื่นๆ
■ กระจกประตู กระจกมองขาง ไฟสองสวาง
ภายนอก และปายทะเบียนรถไมมีฝุนผง
หิมะ และน้ำแข็งเกาะอยู และทำงานตาม
ปกติ
■ ตำแหนงที่ถูกตองของกระจกมองขาง ที่นั่ง
และเข็มขัดนิรภัย
■ ตรวจเช็คการทำงานของเบรกที่ความเร็วรถ
ต่ำ โดยเฉพาะเมื่อเบรกเปยกชื้น
■

บิดสวิทชกุญแจไปที่ ตำแหนง 1 หมุน
พวงมาลัยเล็กนอยเพื่อปลดล็อคพวงมาลัย
■ ระบบเกียรธรรมดา: เหยียบคลัตช
■ ระบบเกียรอัตโนมัติ: เลื่อนคันเกียรไปที่
ตำแหนง P หรือตำแหนง N
■ หามเรงความเร็ว
■ บิดสวิทชกุญแจไปที่ตำแหนง 3 เหยียบแปน
คลัตชและเบรกเทา จากนั้นทำการปลอย
เมื่อเครื่องยนตทำงาน
■

17

กอนที่จะสตารทรถใหมหรือดับเครื่องยนต ให
บิดสวิทชกุญแจไปที่ตำแหนง 0
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ขอมูลสรุป

การจอดรถ
หามจอดรถบนพื้นผิวที่ติดไฟงาย ระบบไอ
เสียที่มีอุณหภูมิสูงอาจทำใหพื้นผิวติดไฟได
■ ดึงเบรกมือโดยไมกดปุมปลดล็อค ใหดึง
เบรกมือจนสุด ตลอดระยะเวลาที่ขับขี่ขึ้น
หรือลงทางลาดชัน เหยียบแปนเบรกในขณะ
เดียวกันเพื่อลดแรงขับ
■ ดับเครื่องยนตและปดสวิทชกุญแจ หมุน
พวงมาลัยจนกระทั่งล็อคสนิท
■ ถารถยนตจอดอยูบนพื้นราบ หรือบนทาง
ลาดชัน ใหเปลี่ยนเกียรไปที่ตำแหนง P หรือ
เขาเกียรหนึ่งกอนบิดสวิทชกุญแจไปที่
ตำแหนง OFF หันลอหนาออกจากขอบถนน
หากจอดรถบนทางขึ้นเนิน ถารถยนตอยูบน
ทางลาดลง ใหเขาเกียรถอยหลังกอนบิด
สวิทชกุญแจไปที่ตำแหนง OFF หันลอหนา
ไปทางดานขอบถนน
■ ปดกระจกประตูทุกบาน
■ ล็อครถและเปดระบบสัญญาณกันขโมย
กุญแจ 3 23
■

กุญแจ ประตู และหนาตาง

กุญแจ ประตู
และหนาตาง

กุญแจ, ตัวล็อค
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กุญแจแบบมีฝาครอบดานหลัง

กุญแจ
กุญแจสำรอง

กุญแจ, ตัวล็อค ...................................... 19
ประตู ..................................................... 25
ระบบความปลอดภัยของรถยนต .............. 28
กระจกมองขาง ....................................... 29
กระจกมองหลัง ...................................... 30
กระจกหนาตาง ...................................... 31

หมายเลขของกุญแจจะระบุไวบนปายที่
สามารถถอดออกได
ทานจะตองใชหมายเลขกุญแจนี้ในการสั่ง
กุญแจสำรอง เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของระบบ
ปองกันการสตารท
ล็อค 3 201

กดปุมเพื่อกางเขี้ยวกุญแจออก
การพับเก็บกุญแจ ใหกดปุมและพับเก็บกุญแจ
ดวยตัวเอง
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กุญแจ ประตู และหนาตาง

รีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ

<Notchback>

ใชในการสั่งงาน:
■ ระบบเซ็นทรัลล็อค
■ ระบบสัญญาณกันขโมย
■ ฝากระโปรงทาย (เฉพาะ Notchback
เทานั้น)
รีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุมีชวงการทำงาน
โดยประมาณไมเกิน 30 เมตร ปจจัยภายนอก
ตางๆ สามารถจำกัดชวงการทำงานของรีโมท
คอนโทรลได
สัญญาณไฟกะพริบฉุกเฉินจะยืนยันการ
ทำงาน
ใชงานอยางระมัดระวัง ปองกันไมใหสัมผัสกับ
น้ำและความรอน และหลีกเลี่ยงการใชงานที่
ไมจำเปน

ใชรีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุนอกชวง
การทำงานบอยครั้ง ทำใหตองซิงโครไนซ
รีโมทใหม
■ ใชระบบเซ็นทรัลล็อคบอยเกินไป แหลงจาย
ไฟจะถูกตัดเปนระยะเวลาสั้นๆ
■ มีคลื่นแทรกจากแหลงคลื่นวิทยุอื่นที่แรง
กวา
■

การเปลี่ยนแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล
แบบคลื่นวิทยุ

เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันทีที่แรงดันไฟฟาลดลง
อยางเห็นไดชัด

ความผิดปกติ

ระบบเซ็นทรัลล็อคอาจไมสามารถสั่งงานได
ดวยรีโมทคอนโทรลจากสาเหตุตอไปนี้:
■ อยูนอกระยะการทำงาน
■ แรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ต่ำเกินไป
<Hatchback>

แบตเตอรี่ไมใชขยะจากครัวเรือน ทานตองนำ
แบตเตอรี่ที่ไมใชแลวนี้ไปไวที่จุดรวบรวม
แบตเตอรี่เพื่อนำไปรีไซเคิล

กุญแจ ประตู และหนาตาง
กุญแจแบบมีฝาครอบดานหลัง

4. ปดฝาปดเครื่องสงสัญญาณ
5. ตรวจเช็คการทำงานของเครื่องสง
สัญญาณกับรถยนตของทาน
กุญแจแบบตายตัว
ใหศูนยบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
ใชแบตเตอรี่สำหรับเปลี่ยน CR2032 (หรือ
เทียบเทา)
1. เปดฝาปดเครื่องสงสัญญาณ
2. ถอดแบตเตอรี่ที่ใชแลว หลีกเลี่ยงอยาให
แผงวงจรสัมผัสกับอุปกรณอื่น
3. ใสแบตเตอรี่ใหม ตรวจสอบใหแนใจวา
ดานขั้วลบ (-) หันหนาลงดานลางไปยัง
ฐาน
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หลีกเลี่ยงอยาใหตัวสงสัญญาณหลน
หามวางของหนักบนตัวสงสัญญาณ
เก็บตัวสงสัญญาณใหอยูหางจากน้ำ และการ
โดนแสงแดดโดยตรง ถาตัวสงสัญญาณเปยก
ใหใชผานุมเช็ด

ตัวล็อคประตูแบบแมนนวล

อยาใชนิ้วมือเปลือยเปลาสัมผัสกับพื้นผิว
ดานเรียบของแบตเตอรี่เนื่องจากจะทำให
แบตเตอรี่มีอายุการใชงานสั้นลง
หมายเหตุ
แบตเตอรี่ลิเธียมที่นำมาใชสามารถทำลาย
สิ่งแวดลอมได
กรุณาปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศ
เกี่ยวกับการรีไซเคิลสำหรับการกำจัดทิ้ง
หามกำจัดทิ้งรวมกับขยะภายในครัวเรือน
หมายเหตุ
เพื่อใหตัวสงสัญญาณทำงานอยางถูกตอง ให
ปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้:

การล็อคแบบแมนนวลโดยการบิดกุญแจในรู
กุญแจจะสามารถสั่งงานระบบเซ็นทรัลล็อค
ล็อคประตูได

22

กุญแจ ประตู และหนาตาง

การปลดล็อคแบบแมนนวลโดยการบิดกุญแจ
ในชองเสียบกุญแจจะเปนการปลดล็อคประตู
คนขับ
หมายเหตุ
เคาะเบาๆ ที่กุญแจ หรือใหความรอนกุญแจ
หากไมสามารถเปดประตูไดเนื่องจากรอง
กุญแจมีน้ำแข็งจับในสภาพอากาศหนาวเย็น

ระบบเซ็นทรัลล็อคจะไมทำงาน หากประตูดาน
คนขับปดไมสนิท สิ่งนี้สามารถเปลี่ยนไดใน
การตั้งคารถยนต
การตั้งคารถสวนบุคคล 3 76

หากประตูคนขับเปดอยู จะไมสามารถล็อค
ประตูคนขับและฝาปดชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ได สิ่งนี้สามารถเปลี่ยนไดในการตั้งคารถยนต
การตั้งคารถสวนบุคคล 3 76

ปุมระบบเซ็นทรัลล็อค

การปลดล็อค
รีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ

ระบบเซ็นทรัลล็อค
ทานสามารถสั่งงานระบบเซ็นทรัลล็อคล็อค
ประตูไดจากประตูคนขับ ระบบเซ็นทรัลล็อค
จะชวยใหทานสามารถล็อคและปลดล็อค
ประตูทุกบาน ประตูทาย (หรือฝากระโปรง
ทาย) จากประตูคนขับไดโดยใช
รีโมทคอนโทรล (จากดานนอก) หรือโดยใชปุม
ระบบเซ็นทรัลล็อค (จากดานใน) ฝาปดชอง
เติมน้ำมันเชื้อเพลิงอาจถูกล็อคไปพรอมกันกับ
ประตูทุกบานและประตูทาย (หรือฝากระโปรง
ทาย)
กุญแจ (จากดานนอก) และ PIN ล็อคประตู
คนขับ (จากดานใน) สามารถใชเพื่อสั่งงาน
ระบบเซ็นทรัลล็อคล็อคประตูได

ล็อคหรือปลดล็อคประตูทุกบาน, ประตูทาย
(หรือฝากระโปรงทาย) และอาจรวมถึงฝาปด
ชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงดวย
กดปุม e เพื่อล็อค
กดปุม c เพื่อปลดล็อค

กดปุม c
จะเปนการปลดล็อคประตูทุกบาน ไฟกะพริบ
ฉุกเฉินจะกะพริบขึ้นสองครั้ง

กุญแจ ประตู และหนาตาง
หากตองการใหปลดล็อคเฉพาะประตูคนขับ
เทานั้น หรือหากตองการเปลี่ยนขอกำหนดใน
การปลดล็อคสามารถเปลี่ยนไดในการตั้งคา
รถยนต
การตั้งคารถสวนบุคคล 3 76

การล็อค

ขอกำหนดในการล็อคสามารถเปลี่ยนไดใน
การตั้งคารถยนต
การตั้งคารถสวนบุคคล 3 76

การปลดล็อคฝากระโปรงทาย (เฉพาะ
Notchback เทานั้น)

รีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ
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ระบบล็อคกันขโมย

สำหรับการปองกันเพิ่มเติมเมื่อออกจากรถ
ทานสามารถล็อคกันขโมยประตูทุกบานได
การล็อคกันขโมยจะทำใหล็อคไฟฟาทั้งหมด
ขัดของโดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสดังนั้นจะไม
สามารถเปดประตูได หรือแมแตการเขารถโดย
การทุบกระจก
9

คำเตือน

หามใชระบบล็อคกันขโมยถามีผูโดยสาร
อยูในรถยนต เนื่องจากจะไมสามารถปลด
ล็อคประตูจากดานในได

กดปุม e
จะเปนการล็อคประตูทุกบาน ไฟกะพริบ
ฉุกเฉินจะกะพริบหนึ่งครั้ง

กดปุม s
ฝากระโปรงทายจะปลดล็อค และเปดออกใน
ขณะที่ประตูทุกบานยังคงล็อคอยู

การเปิ ดการทำงานของ ระบบล็อคกันขโมย
ใหกดปุม e บนรีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ
สองครั้งติดตอกันภายในเวลา 5 วินาที
การปลดล็อคระบบล็อคกันขโมย ใหกดปุม c
บนรีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ
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กุญแจ ประตู และหนาตาง

หมายเหตุ
ฟงกชั่นล็อคกันขโมยจะทำงานเมื่อปดประตู
ประตูทาย (หรือฝากระโปรงทาย) และฝาปด
ชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดแลว
ล็อคกันขโมยจะปลดล็อคเมื่อปลดล็อคประตู
ทุกบาน

การล็อคแบบหนวงเวลา

คุณสมบัตินี้จะหนวงเวลาการล็อคประตูและ
การเปดระบบสัญญาณเตือนกันขโมยเปน
เวลาหาวินาทีเมื่อใชสวิทชล็อคประตูแบบ
ไฟฟาหรือรีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุในการ
ล็อครถยนต
สิ่งนี้สามารถเปลี่ยนไดในการตั้งคารถยนต
โปรดดูที่การตั้งคาสวนบุคคลสำหรับรถยนต
3 76
เปดทำงาน: เมื่อกดปุมระบบเซ็นทรัลล็อค จะ
มีเสียงเตือนดังขึ้นสามครั้งเพื่อใหสัญญาณวา
การล็อคแบบหนวงเวลากำลังทำงาน

ประตูจะยังไมล็อคจนกวาเวลาจะผานไปหา
วินาทีหลังจากที่ปดประตูบานสุดทาย ทาน
สามารถยกเลิกการการล็อคแบบหนวงเวลา
ชั่วคราวไดโดยการกดปุมเซ็นทรัลล็อคหรือปุม
ล็อคบนรีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ
ปดทำงาน: ประตูจะล็อคในทันทีที่กดสวิทช
ล็อคประตูแบบไฟฟา หรือปุม e บนรีโมท
คอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ

การล็อคอัตโนมัติ
ในบางประเทศ ตัวล็อคประตูจะทำงานในขณะ
ขับรถ

เกียรอัตโนมัติ

เมื่อเปลี่ยนคันเกียรจากตำแหนง P ไปยัง
ตำแหนงอื่นๆ ฝากระโปรงทายและประตูทาย
รวมถึงฝาปดชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูก
ล็อคโดยอัตโนมัติ
การปลดล็อค ใหกดปุมปลดล็อคในปุมระบบ
เซ็นทรัลล็อค หรือเปลี่ยนเกียรไปที่ตำแหนง P

เกียรธรรมดา

เมื่อความเร็วรถสูงกวา 13 กม./ชม. ประตูทุก
บาน ฝากระโปรงทายและประตูทายรวมถึง
ฝาปดชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจะถูกล็อคโดย
อัตโนมัติ
การปลดล็อค ใหกดปุมปลดล็อคในปุมระบบ
เซ็นทรัลล็อค หรือบิดสวิทชกุญแจไปที่
ตำแหนง OFF
การตั้งคาสามารถเปลี่ยนไดในการตั้งคา
รถยนต การตั้งคารถสวนบุคคล 3 76
9 คำเตือน

หามยกเลิกการทำงานของการล็อคใน
ขณะที่ขับขี่
หากประตูปลดล็อค ใหกดปุมเซ็นทรัลล็อค
เพื่อทำการล็อคใหม

กุญแจ ประตู และหนาตาง
ตัวล็อคปองกันเด็ก

ทานสามารถใชกุญแจหรือไขควงที่เหมาะสม
การสั่งงานตัวล็อคประตูปองกันเด็ก ใหหมุนตัว
ล็อคปองกันเด็กใหอยูในตำแหนงแนวนอน
การเปดประตูดานหลังเมื่อสั่งงานตัวล็อค
ประตูปองกันเด็กแลว ใหเปดประตูจากดาน
นอก
การยกเลิกตัวล็อคประตูปองกันเด็ก ใหหมุน
ตัวล็อคปองกันเด็กใหอยูในตำแหนงแนวตั้ง
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ประตู
หองบรรทุกสัมภาระ
ฝากระโปรงทาย (Notchback)
การเปด

ขอควรระวัง
อยาดึงมือจับประตูในรถในขณะที่ล็อค
ปองกันเด็กอยูที่ตำแหนง LOCK การดึงมือ
จับอาจทำใหมือจับประตูภายในเสียหาย
9

คำเตือน

ใชล็อคปองกันเด็กทุกครั้งที่เด็กอยูในเบาะ
นั่งดานหลัง

การเปดฝากระโปรงทาย ใหกดแถบกดเมื่อ
ปลดล็อคฝากระโปรงทายแลว
นอกจากนี้สามารถเปดฝากระโปรงทายไดโดย
กดปุม s บนรีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ
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ฝากระโปรงทายจะล็อคและปลดล็อคเมื่อทำ
การล็อคหรือปลดล็อคประตูทุกบานดวยรีโมท
คอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ
9

อันตราย

หามขับขี่ในขณะที่เปดประตูทายคางไว
หรือเมื่อปดประตูทายไมสนิท เชน เมื่อ
ขนสงสิ่งของที่มีขนาดใหญ เปนตน
เนื่องจากแกสไอเสียที่เปนพิษซึ่งไมมีสีและ
ไมมีกลิ่น อาจเขาไปภายในรถยนตได กรณี
นี้อาจทำใหทานหมดสติหรือเสียชีวิตได

ขอควรระวัง
ตรวจเช็คสิ่งกีดขวางดานบนกอนเปดฝา
กระโปรงทายเสมอ เชน ประตูโรงรถ เพื่อไม
ใหฝากระโปรงทายเสียหาย ใหตรวจเช็ค
บริเวณดานบนและดานหลังของฝา
กระโปรงทายเสมอ

หมายเหตุ
ขณะทีเ่ ครื่องยนตทำงาน ฝากระโปรงทาย
สามารถเปดออกไดเมื่อคันเกียรอยูใน
ตำแหนง "P" (ระบบเกียรอัตโนมัติ) หรือเมื่อ
เหยียบเบรกจอดรถอยู (ระบบเกียรธรรมดา)
หมายเหตุ
การติดตั้งอุปกรณเสริมที่มีน้ำหนักมากบน
ฝากระโปรงทายอาจมีผลตอความสามารถ
ในการเปดฝากระโปรงทายคางไว
การปด
การปดฝากระโปรงทาย ใหดันฝากระโปรงทาย
ลงจนล็อคสนิท
หามกดแถบกดในขณะทำการปด เนื่องจาก
อาจทำใหฝากระโปรงทายเปดออกอีกครั้งได

ขอควรระวัง
เก็บมือและสวนตางๆ ของรางกาย รวมถึง
ของผูโดยสารทานอื่นดวยใหอยูหางจาก
บริเวณปดฝากระโปรงทาย

กุญแจ ประตู และหนาตาง
ประตูทาย (Hatchback)
การเปด

9

คำเตือน

หามขับรถโดยที่ประตูทายเปดคางหรือปด
ไมสนิท เชน เมื่อบรรทุกวัตถุขนาดใหญ
เนื่องจากควันไอเสียอาจเขาไปภายในตัว
รถได

ขอควรระวัง

การเปดประตูทาย ใหกดแถบกดเมื่อปลดล็อค
ประตูทายแลว
ประตูทายจะล็อคและปลดล็อคเมื่อทำการ
ล็อคหรือปลดล็อคประตูทุกบานดวยรีโมท
คอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ

ตรวจเช็คสิ่งกีดขวางดานบนกอนเปด
ประตูทายเสมอ เชน ประตูโรงรถ เพื่อไมให
ประตูทายเสียหาย ใหตรวจเช็คบริเวณ
ดานบนและดานหลังของประตูทายเสมอ
หมายเหตุ
ขณะที่เครื่องยนตทำงาน ประตูทายสามารถ
เปดออกไดเมื่อคันเกียรอยูในตำแหนง "P"
(ระบบเกียรอัตโนมัติ) หรือเมื่อเหยียบเบรก
จอดรถอยู (ระบบเกียรธรรมดา)
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หมายเหตุ
การติดอุปกรณเสริมที่มีน้ำหนักมากบนประตู
ทายอาจมีผลตอความสามารถในการเปด
ประตูคางไว
การปด
ในการปดประตูทาย ใหดันประตูทายลงจน
ล็อคสนิท
หามกดแถบกดในขณะทำการปด เนื่องจาก
อาจทำใหฝากระโปรงทายเปดออกอีกครั้งได

ขอควรระวัง
เก็บมือและสวนตางๆ ของรางกาย รวมถึง
ของผูโดยสารทานอื่นดวยใหอยูหางจาก
บริเวณปดประตูทาย
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ระบบความปลอดภัย
ของรถยนต

การล็อคประตูโดยอัตโนมัติ

ระบบสัญญาณกันขโมย

โปรดขอความชวยเหลือจากศูนยบริการ

การเปดทำงาน

การยกเลิกการทำงาน

การปลดล็อครถยนตโดยการกดปุม c บนรีโมท
คอนโทรลแบบคลื่นวิทยุจะเปนการยกเลิกการ
ทำงานระบบสัญญาณกันขโมย

สัญญาณเตือน

กดปุมใดก็ไดบนรีโมทคอนโทรลหรือเปดสวิทช
กุญแจเพื่อปดเสียงสัญญาณเตือน
สามารถยกเลิกการทำงานของระบบสัญญาณ
กันขโมยไดโดยการกดปุม e หรือบิดสวิทช
กุญแจไปที่ตำแหนง ON
กดปุม e บนรีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ
ระบบสัญญาณกันขโมยจะทำงานโดย
อัตโนมัติหลังจาก 30 วินาที

ถาไมมีการเปดประตูบานใดบานหนึ่งออก หรือ
ไมมีการบิดสวิทชกุญแจไปที่ตำแหนง ACC
หรือตำแหนง ON ภายใน 3 นาที หลังจากปลด
ล็อคประตูโดยใชตัวสงสัญญาณ ประตูทุกบาน
จะถูกล็อคและระบบสัญญาณกันขโมยจะ
ทำงานโดยอัตโนมัติ

การปลดล็อคประตูโดยอัตโนมัติ

ประตูทุกบานจะถูกปลดล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อ
มีการสงสัญญาณการกระแทกไปยังเซ็นเซอร
สัญญาณเตือนการชนในขณะที่สวิทชกุญแจ
อยูในตำแหนง ON
อยางไรก็ตาม ประตูอาจไมถูกปลดล็อคออกถา
มีปญหาทางกลเกิดขึ้นกับระบบล็อคประตูหรือ
แบตเตอรี่รถยนต

ระบบปองกันการสตารท
ระบบปองกันการสตารทจะมีระบบปองกัน
ขโมยเพิ่มเติมอยูดวยซึ่งจะชวยปองกันการ
สตารทรถยนตจากบุคคลที่ไมไดรับอนุญาต
กุญแจทีใ่ ชงานไดสำหรับรถยนตที่มีระบบ

กุญแจ ประตู และหนาตาง
ปองกันการสตารทคือ กุญแจรถที่มีชิพรับสง
สัญญาณซึ่งเขารหัสไวโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ชิพรับสงสัญญาณจะติดตั้งไว
ในกุญแจรถซึ่งไมสามารถมองเห็นได
เฉพาะกุญแจรถที่ถูกตองเทานั้นที่สามารถใช
สำหรับการสตารทเครื่องยนต
กุญแจรถที่ไมถูกตองอาจสามารถเปดประตูได
เครื่องยนตจะถูกล็อคเพื่อปองกันการสตารท
โดยอัตโนมัติหลังจากบิดสวิทชกุญแจไปที่
ตำแหนง LOCK และดึงกุญแจออกจากสวิทช
กุญแจ
หากระบบปองกันการสตารทตรวจพบความ
ผิดปกติเมื่อบิดสวิทชกุญแจไปที่ตำแหนง ON
ไฟแสดงระบบปองกันการสตารทจะกะพริบ
หรือติดสวางขึ้น และเครื่องยนตจะไมสตารท
ใหนำรถเขารับการตรวจเช็คที่ศูนยบริการที่ได
รับการรับรอง
หมายเหตุ
เคาะเบาๆ ที่กุญแจ หรือใหความรอนกุญแจ
หากไมสามารถเปดประตูไดเนื่องจากรอง
กุญแจมีน้ำแข็งจับในสภาพอากาศหนาวเย็น

กระจกมองขาง
ทรงนูน
กระจกมองขางแบบนูนจะมีสวนโคงที่เวาออก
และจะชวยลดจุดบอด กระจกที่มีรูปทรงแบบนี้
จะทำใหภาพวัตถุมีขนาดเล็กลง ซึ่งมีผลตอการ
คำนวณระยะทางของคนขับ
ปรับกระจกมองขางเพื่อใหทานสามารถมอง
เห็นดานขางแตละดานของรถยนต และดาน
ขางแตละดานของถนนดานหลังรถของทาน
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เลือกกระจกมองขางดานที่ตองการดวยการ
ดันปุมควบคุมไปทางซาย (L) หรือทางขวา (R)
จากนั้นโยกปุมควบคุมเพื่อปรับกระจก
เมื่อตำแหนงอยูใน "o" แสดงวาไมมีการเลือก
กระจกมองขาง

การพับ

การปรับดวยระบบไฟฟา

เพื่อความปลอดภัยของผูใชถนน กระจกมอง
ขางจะเขยื้อนออกจากตำแหนงติดตั้งปกติหาก
ถูกกระทบอยางรุนแรง การปรับตำแหนงทำได
ดวยการดันเรือนกระจกมองขางเบาๆ เทานั้น
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9 คำเตือน

ปรับกระจกใหถูกตองอยูเสมอ และมอง
กระจกเหลานี้ในขณะขับรถเพื่อชวยใหเห็น
วัตถุหรือรถคันอื่นๆ ที่อยูโดยรอบไดดีขึ้น
อยาขับรถในขณะที่กระจกมองขางดานใด
ดานหนึ่งพับเก็บอยู

การพับกระจกมองขางแบบไฟฟา

หมุนปุมควบคุมไปที่ 7 แลวหมุนปุมควบคุม
กลับ กระจกมองขางทั้งสองดานจะพับเก็บ

หมุนปุมควบคุมกลับอีกครั้ง กระจกมองขางทั้ง
สองดานจะเลื่อนกลับสูตำแหนงเดิม
หากมีการกางกระจกมองขางแบบพับดวย
ระบบไฟฟาออกดวยมือ การหมุนปุมควบคุม
กลับจะเปนการกางกระจกมองขางอีกดาน
หนึ่งออกดวยระบบไฟฟา

กระจกมองหลัง

ปรับคันโยกที่ดานลางของฐานกระจกมองขาง
เพื่อลดแสงสะทอนจากไฟหนาของรถคันหลัง
9

คำเตือน

เมื่อปรับใชระบบ Night Vision การมอง
เห็นของทานผานกระจกมองขางอาจไมชัด
เต็มที่
ดังนั้นควรใหความระมัดระวังเปนพิเศษ
เมื่อมองกระจกหลังในระหวางปรับใช
ระบบ Night Vision
การไมสามารถมองกระจกหลังไดอยาง
ชัดเจนในขณะขับขี่อาจสงผลใหเกิดการ
ชนเปนสาเหตุทำใหรถยนต หรือทรัพยสิน
อื่นเสียหาย และ/หรือทานและผูโดยสารได
รับบาดเจ็บได
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กระจกหนาตาง

ปลอยสวิทชเมื่อกระจกเลื่อนถึงตำแหนงที่
ตองการ

กระจกประตูแบบไฟฟา

9

9 คำเตือน

สั่งงานกระจกไฟฟาอยางระมัดระวัง มี
ความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ โดย
เฉพาะอยางยิ่งกับเด็ก
หากมีเด็กที่เบาะนั่งดานหลัง ใหเปดระบบ
ความปลอดภัยสำหรับเด็กสำหรับกระจก
ไฟฟา
โปรดจับตาดูกระจกเสมอในขณะเลื่อนปด
ตรวจดูใหแนใจวาไมมีวัตถุกีดขวางใน
ขณะเคลื่อนที่
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สามารถสั่งงานกระจกประตูแบบไฟฟาไดเมื่อ
สวิทชกุญแจอยูที่ตำแหนง ON
กดสวิทชเพื่อเปดหรือปดกระจกหนาตางแตละ
บาน

การทำงาน

ทานอาจสามารถสั่งงานกระจกประตูแบบ
ไฟฟาไดเมื่อสวิทชกุญแจอยูที่ตำแหนง ON
โดยการใชสวิทชกระจกประตูแบบไฟฟาที่แผง
บุประตูแตละบาน
การเปดกระจก ใหดันสวิทชลง

คำเตือน

การยื่นอวัยวะออกนอกรถอาจทำใหถูก
วัตถุภายนอกชนได โปรดอยายื่นอวัยวะ
ออกนอกรถ
เด็กสามารถสั่งงาน และถูกกระจกไฟฟา
หนีบได
หามทิ้งกุญแจไวในรถยนต หรือปลอยให
เด็กอยูภายในรถยนตโดยไมดูแล
การใชงานกระจกไฟฟาผิดประเภทอาจทำ
ใหไดรับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได
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ระบบความปลอดภัยสำหรับเด็กของ
กระจกหนาตางดานหลัง

ขอควรระวัง
อยาใชวัตถุแหลมคมหรือน้ำยาลางกระจก
ที่มีฤทธิ์กัดกรอนกับกระจกหลัง
หามขูดขีดหรือทำใหสายไฟตัวละลาย
น้ำแข็งเสียหายในขณะเช็ดหรือทำงานกับ
กระจกหลัง

ที่บังแดด

กดสวิทช z เพื่อยกเลิกการทำงานกระจก
ประตูแบบไฟฟาดานหลังทุกบาน เมื่อตองการ
กระตุนการทำงาน ใหกด z อีกครั้ง

กดปุม Ü เพื่อเปดการทำความรอน
ระบบการทำความรอนจะทำงานเมื่อ
เครื่องยนตทำงานและจะปดทำงานโดย
อัตโนมัติหลังจากเวลาผานไปสองสามนาที
หรือโดยการกดปุมอีกครั้ง

ทานสามารถพับที่บังแดดขึ้นหรือลง หรือหมุน
ไปดานขางเพื่อปองกันแสงรบกวนสายตา
หากที่บังแดดมีกระจกในตัว ตองปดกระจกนี้
ไวในขณะขับขี่
9

คำเตือน

หามติดตั้งที่บังแดดในลักษณะที่บดบัง
ทัศนวิสัยในการมองเห็นเสนทาง สภาพ
การจราจร หรือสิ่งอื่นๆ

ที่นั่ง, ระบบนิรภัย

ที่นั่ง, ระบบนิรภัย
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พนักพิงศีรษะ
ตำแหนง
9

คำเตือน

ขับรถโดยพนักพิงศีรษะอยูในตำแหนงที่
ถูกตองเทานั้น
การถอดหรือการปรับพนักพิงศีรษะอยาง
ไมถูกตองอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บที่
ศีรษะและคออยางรุนแรงเมื่อเกิดการชน
ตรวจดูใหแนใจวาไดปรับพนักพิงศีรษะ
อยางถูกตองแลวกอนขับรถ

ขอบบนสุดของพนักพิงศีรษะควรอยูที่ระดับ
บนสุดของศีรษะ หากไมสามารถทำเชนนี้ได
สำหรับบุคคลที่สูงมาก ใหปรับพนักพิงขึ้นไวที่
ตำแหนงสูงสุดสำหรับคนที่สูงมาก และปรับไว
ที่ตำแหนงต่ำสุดสำหรับคนตัวเล็ก

34

ที่นั่ง, ระบบนิรภัย

พนักพิงศีรษะเบาะนั่งดานหนา

พนักพิงศีรษะเบาะนั่งดานหลัง

ที่นั่งดานหนา

การปรับความสูง

การปรับความสูง

ตำแหนงที่นั่ง
9

คำเตือน

ขับรถโดยปรับเบาะนั่งอยางถูกตอง

ดึงพนักพิงขึ้นดานบนตรงๆ กดปุมปลด (1) และ
กดพนักพิงศีรษะลงเพื่อเลื่อนลง

ดึงพนักพิงขึ้นดานบนตรงๆ กดปุมปลด (1) และ
กดพนักพิงศีรษะลงเพื่อเลื่อนลง

การถอด
เลื่อนพนักพิงศีรษะขึ้นจนสุด
กดสลัก (1) และ (2) ในขณะเดียวกัน
ดึงพนักพิงศีรษะขึ้น

การถอด
เลื่อนพนักพิงศีรษะขึ้นจนสุด
กดสลัก (1) และ (2) ในขณะเดียวกัน
ดึงพนักพิงศีรษะขึ้น

■

นั่งโดยใหสะโพกแนบชิดกับพนักพิงหลัง
มากที่สุด ปรับระยะหางระหวางเบาะนั่งกับ
แปนเหยียบเพื่อใหขางอเล็กนอยในขณะ

ที่นั่ง, ระบบนิรภัย
เหยียบแปนเหยียบ เลื่อนเบาะนั่งผูโดยสาร
ดานหนาไปขางหลังใหมากที่สุดเทาที่จะ
เปนไปได
■ นั่งโดยใหบาแนบชิดกับพนักพิงหลังมาก
ที่สุด ปรับมุมพนักพิงที่นั่งโดยใหสามารถจับ
พวงมาลัยโดยที่แขนงอเล็กนอยได หัวไหล
ควรจะแนบกับพนักพิงหลังอยูตลอดเวลา
ในขณะที่หมุนพวงมาลัย ไมควรปรับพนัก
พิงหลังใหเอนไปดานหลังมากเกินไป เรา
ขอแนะนำใหปรับเอียงไมเกิน 25° โดย
ประมาณ
■ การปรับพวงมาลัย 3 55
■ ปรับความสูงของเบาะนั่งใหมีทัศนวิสัยโดย
รอบที่ดีที่สุด รวมถึงแผงหนาปดแสดงมาตร
วัดดวย ศีรษะควรจะมีระยะหางจากแผงบุ
หลังคาอยางนอยหนึ่งฝามือ ตนขาควรจะ
วางอยูบนเบาะนั่ง
■ การปรับพนักพิงศีรษะ 3 33
■ การปรับความสูงของเข็มขัดนิรภัย 3 38

การปรับที่นั่ง
9

อันตราย

อยานั่งใกลพวงมาลัยเกิน 25 ซม. เนื่องจาก
เปนระยะการทำงานของถุงลมนิรภัย
9
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การเลื่อนที่นั่งไปดานหนาหรือดานหลัง ใหดึง
คันโยกและเลื่อนที่นั่งไปยังตำแหนงที่ตองการ
ปลอยคันโยก และตรวจสอบวาที่นั่งล็อคเขาที่
แลว

พนักพิงหลังของเบาะนั่ง

คำเตือน

อยาปรับเบาะนั่งในขณะขับรถเพราะอาจ
ควบคุมการเคลื่อนที่ของเบาะนั่งไมได

การปรับตำแหนงเบาะนั่ง

ดันคันโยกขึ้น ปรับเอน และปลอยคันโยก ทาน
จะไดยินเสียงดังเมื่อเบาะนั่งล็อคเขาที่

ขอควรระวัง
หามพิงเบาะขณะปรับพนักพิงหลัง

36

ที่นั่ง, ระบบนิรภัย

ความสูงเบาะนั่ง

โยกคันโยกที่อยูดานนอกของเบาะนั่งจนกวา
เบาะนั่งปรับไปยังตำแหนงที่ตองการ
การลดระดับเบาะนั่งลง ใหโยกคันโยกลงสอง
สามครั้ง
การเลื่อนระดับเบาะนั่งขึ้น ใหโยกคันโยกขึ้น
สองสามครั้ง

เข็มขัดนิรภัยที่นั่ง

เข็มขัดนิรภัยจะล็อคในขณะที่รถเรงความเร็ว
สูงหรือลดความเร็วเพื่อความปลอดภัยของ
ผูโ ดยสาร
9

คำเตือน

คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งกอนขับรถ
บุคคลที่ไมคาดเข็มขัดนิรภัยจะทำใหผู
โดยสารคนอื่นและตนเองไดรับบาดเจ็บใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

เข็มขัดนิรภัยที่นั่งไดรับการออกแบบสำหรับ
การใชงานโดยผูโดยสารเพียงคนเดียวเทานั้น
เข็มขัดนิรภัยไมเหมาะสำหรับผูโดยสารที่มี
ความสูงต่ำกวา 150 ซม.
โปรดตรวจเช็คชิ้นสวนทั้งหมดของระบบเข็ม
ขัดนิรภัยเปนประจำวาไมมีการชำรุดและ
ทำงานอยางถูกตอง
เปลี่ยนชิ้นสวนที่ชำรุดเสียหาย หลังจากเกิด
อุบัติเหตุ ใหนำรถเขารับการเปลี่ยนเข็มขัด
นิรภัยและตัวดึงเข็มขัดนิรภัยที่ถูกกระตุนการ
ทำงานแลวที่ศูนยบริการ
หมายเหตุ
ดูใหแนใจวาเข็มขัดนิรภัยไมมีความเสียหาย
จากฝักหรือวัตถุมีคมหรือติดขัดอยู
พยายามหลีกเลี่ยงไมใหสิ่งสกปรกเขาไปใน
ตัวดึงเข็มขัดนิรภัย
ตัวเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัย X 3 66

ที่นั่ง, ระบบนิรภัย
ตัวจำกัดแรงดึงเข็มขัดนิรภัย

สำหรับเบาะนั่งดานหนา แรงกดบนรางกายจะ
ลดลงโดยการปลอยสายเข็มขัดทีละนอยใน
ขณะที่เกิดการชน

ชุดดึงเข็มขัดนิรภัยกลับ

9 คำเตือน

การใชงานอยางไมถูกตอง (เชน การคาด
หรือการปลดเข็มขัดนิรภัยหรือหัวเข็มขัด)
อาจไปกระตุนใหตัวดึงเข็มขัดนิรภัยทำงาน
ได

37

เข็มขัดนิรภัยที่นั่งแบบสามจุด
การคาดเข็มขัดนิรภัย

การทำงานของตัวดึงเข็มขัดนิรภัยดูสถานะได
จากไฟเตือน v 3 66
ตัวดึงเข็มขัดนิรภัยที่ถูกกระตุนการทำงานแลว
ตองเปลี่ยนโดยศูนยบริการ ตัวดึงเข็มขัดนิรภัย
จะกระตุนการทำงานไดเพียงครั้งเดียว

ขอควรระวัง
ในกรณีที่เปนการชนดานหนา ดานขางหรือ
ดานทายรถที่มีความรุนแรงในระดับหนึ่ง เข็ม
ขัดนิรภัยของเบาะนั่งดานหนาจะถูกดึงให
กระชับขึ้น

หามติดหรือติดตั้งอุปกรณเสริมหรือวัตถุ
อื่นที่อาจกีดขวางการทำงานของชุดดึงเข็ม
ขัดนิรภัย
หามดัดแปลงชิ้นสวนใดๆ ของตัวดึงเข็มขัด
นิรภัยเนื่องจากจะทำใหการรับรอง
ประเภทรถไมถูกตอง

ดึงสายเข็มขัดออกจากมวน พาดสายเข็มขัด
ผานลำตัวโดยเข็มขัดไมบิดเบี้ยว แลวเสียบ
แผนล็อคใหล็อคเขากับเบา
ปรับความตึงของเข็มขัดนิรภัยแบบคาดหนา
ตักอยูบอยๆ ในขณะขับรถโดยการดึงเข็มขัด
สวนหัวไหล ตัวเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัย
3 66
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เสื้อผาที่หลวมหรือมีขนาดใหญจะทำใหเข็ม
ขัดไมแนบสนิทกับรางกาย หามวางวัตถุตางๆ
เชน กระเปาถือหรือโทรศัพทมือถือไวระหวาง
เข็มขัดกับรางกาย
9

คำเตือน

หามคาดเข็มขัดบนวัตถุที่แข็งหรือเปราะ
บางในกระเปาเสื้อหรือกางเกง

การปรับความสูง

การถอด

1. กดปุม
2. ปรับความสูงแลวล็อก
ปรับความสูงเพื่อใหเข็มขัดพาดผานบริเวณ
หัวไหล เข็มขัดตองไมพาดอยูที่บริเวณลำคอ
หรือชวงแขนสวนบน

กดปุมสีแดงบนหัวเข็มขัดเพื่อถอดเข็มขัด

ขอควรระวัง
หามปรับเข็มขัดในขณะขับรถ

เข็มขัดนิรภัยที่นั่งดานหลัง

เข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งดานหลังตรงกลางจะ
สามารถดึงออกมาจากที่เก็บไดเฉพาะเมื่อ
พนักพิงหลังถูกปรับใหอยูในตำแหนงดานหลัง

ที่นั่ง, ระบบนิรภัย
การใชเข็มขัดนิรภัยสำหรับผูโดยสาร
ที่ตั้งครรภ

9

คำเตือน

เข็มขัดนิรภัยแบบคาดหนาตักควรจะคาด
ผานกระดูกเชิงกรานในระดับต่ำสุดเพื่อ
หลีกเลี่ยงการกดทับหนาทอง
ผูโดยสารทุกทานสามารถใชเข็มขัดนิรภัยที่นั่ง
ได รวมถึงผูโดยสารที่ตั้งครรภดวย

ผูโดยสารที่ตั้งครรภอาจไดรับบาดเจ็บรุนแรง
ได เชนเดียวกับผูโดยสารทานอื่นๆ หากไมคาด
เข็มขัดนิรภัย
นอกจากนี้ ถาคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตอง
แลว เด็กที่อยูในครรภจะไดรับความปลอดภัย
ดวยเมื่อเกิดการชน
เพราะฉะนั้นผูโดยสารที่ตั้งครรภควรคาด
เข็มขัดนิรภัยเพื่อไดรับการปองกันสูงสุด
ผูโดยสารที่ตั้งครรภควรคาดเข็มขัดนิรภัยสวน
หนาตักใหอยูต่ำที่สุดเทาทีท่ ำไดโดยใหพาด
ผานครรภ

ระบบถุงลมนิรภัย
ระบบถุงลมนิรภัยประกอบดวยระบบยอย
จำนวนหนึ่ง
เมื่อระบบถูกกระตุน ถุงลมนิรภัยจะพองตัว
ภายในเวลาไม ก่ ี มิลลิวินาที และจะยุบตัวลง
อยางรวดเร็ว ดังนั้นบอยครั้งทานจะไมเห็น
การทำงานของถุงลมนิรภัยเมื่อเกิดการชน

9
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คำเตือน

ระบบถุงลมนิรภัยอาจถูกกระตุนใหพองตัว
หากจับไมถูกตอง
คนขับควรนั่งไปขางหลังใหมากที่สุดโดยที่
ยังคงรักษาการควบคุมรถได หากทานนั่ง
ใกลถุงลมนิรภัยมากเกินไป อาจทำใหเกิด
การบาดเจ็บอยางรุนแรงหรือเสียชีวิตใน
ขณะที่ถุงลมพองตัว
สำหรับความปลอดภัยสูงสุดในทุกสภาพ
การชน ผูโดยสารทุกคนและคนขับควรคาด
เข็มขัดนิรภัยเพื่อลดการบาดเจ็บอยาง
รุนแรงหรือการเสียชีวิตเมื่อเกิดการชน อยา
นั่งหรือเอนตัวเขาใกลถุงลมนิรภัยโดยไม
จำเปนในขณะที่รถเคลื่อนที่
ถุงลมนิรภัยอาจขีดขวนใบหนาหรือ
รางกาย ทำใหเกิดการบาดเจ็บจากเศษ
แกวหรือผิวหนังไหมจากการระเบิดใน
ขณะที่ถุงลมพองตัว
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หมายเหตุ
ระบบถุงลมนิรภัยและอิเล็กทรอนิกสควบคุม
ชุดดึงเข็มขัดนิรภัยกลับมีตำแหนงอยูใน
บริเวณคอนโซลกลาง อยาวางวัตถุที่มีความ
เปนแมเหล็กในบริเวณนี้
อยาติดวัตถุใดๆ บนฝาปดถุงลมนิรภัย และ
อยาใชวัตถุอื่นคลุมฝาปด
ถุงลมนิรภัยกระตุนการทำงานไดเพียงหนึ่ง
ครั้ง โปรดใหศูนยบริการเปลี่ยนถุงลมนิรภัยที่
ถูกกระตุนแลว
อยาดัดแปลงชิ้นสวนใดๆ ของระบบถุงลม
นิรภัยเนื่องจากทำใหการรับรองประเภทรถ
ไมถูกตอง
ในกรณีที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออก ใหนำรถ
เขารับการเปลี่ยนพวงมาลัย แผงคอนโซล
หนา ชิ้นสวนแผงปดทั้งหมด ซีลประตู มือจับ
และที่นั่งที่ศูนยบริการ
ในขณะที่ถุงลมนิรภัยทำงาน อาจมีเสียงดัง
และเกิดควัน ซึ่งเปนเรื่องปกติและไมเปน
อันตราย แตอาจทำใหผิวหนังของผูโดยสาร
เกิดการระคายเคืองได หากอาการระคาย
เคืองนี้ไมหายไป โปรดปรึกษาแพทย

9

อันตราย

หามใหเด็กหรือทารก สตรีมีครรภ คนชรา
และคนที่ไมแข็งแรงนั่งเบาะผูโดยสารดาน
หนาที่มีถุงลมนิรภัย
รวมทั้งหามขับรถโดยวางเบาะนั่งนิรภัย
สำหรับเด็กในตำแหนงนี้ แรงกระแทกจาก
ถุงลมนิรภัยที่พองตัวอาจทำใหเกิดการ
บาดเจ็บที่ใบหนาหรือเสียชีวิตเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ

ระบบถุงลมนิรภัยดานหนา

ระบบถุงลมนิรภัยดานหนาประกอบดวยถุงลม
นิรภัยที่พวงมาลัย และถุงลมนิรภัยในแผงหนา
ปดที่ดานผูโดยสารดานหนา ซึ่งระบุดวยคำวา
AIRBAG (ถุงลมนิรภัย)
ระบบถุงลมนิรภัยดานหนาจะถูกกระตุนให
พองตัวออกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งมีความ
รุนแรงในระดับหนึ่ง กุญแจสตารทของรถจะ
ตองเปดอยูในขณะเดียวกันดวย

ขอควรระวัง
ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวหากรถถูกกระแทก
โดยลูกระนาดหรือวัตถุบนถนนหรือไหล
ทางที่ไมไดลาดยาง ขับรถชาๆ บนพื้นผิวที่
ไมไดสรางเพื่อเปนทางจราจรเพื่อหลีก
เลี่ยงไมใหถุงลมนิรภัยถูกกระตุนใหทำงาน
เมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว ควรหลีกเลี่ยงจากแกส
รอนซึ่งอาจเปนสาเหตุกอใหเกิดการไหมได
ไฟเตือน v ของถุงลมนิรภัย 3 66

ผูโดยสารดานหนาจะถูกจำกัดการเคลื่อนไหว
ไปขางหนา ชวยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการ
บาดเจ็บของรางกายสวนบนหรือศีรษะได
อยางมาก

ที่นั่ง, ระบบนิรภัย
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คำเตือน

ทานจะไดรับความปลอดภัยสูงสุดเมื่อ
เบาะนั่งอยูในตำแหนงที่ถูกตองเทานั้น
3 34
หามวางสิ่งกีดขวางบริเวณที่ถุงลมนิรภัย
พองตัว
คาดเข็มขัดนิรภัยใหถูกตอง และล็อคให
แนน แลวถุงลมนิรภัยจะใหการปองกันที่
เหมาะสม

ระบบนิรภัยสำหรับเด็ก
ในการใชเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก โปรดเรียนรู
วิธีใชงานและวิธีติดตั้งตอไปนี้ รวมถึงเอกสาร
ที่มาพรอมกับเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กดวย
ปฏิบัติตามขอกำหนดภายในทองถิ่น หรือของ
แตละประเทศเสมอ ในบางประเทศ จะหาม
ติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กเขากับที่นั่งที่
กำหนดไว

9
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คำเตือน

หามใชระบบนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไป
ทางดานหลังบนที่นั่งที่มีการปกปองดวย
ถุงลมนิรภัยที่เปดใชงานอยูที่ดานหนาของ
ระบบนิรภัยสำหรับเด็ก ไมเชนนั้นแลว อาจ
ทำใหเด็กไดรับบาดเจ็บรายแรงหรือเสีย
ชีวิตได
9

คำเตือน

คำเตือน-อันตรายอยางมาก
หามใชเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหัน
หนาไปทางดานหลังบนที่นั่งที่มีถุงลม
นิรภัยติดตั้งอยูที่ดานหนา
เด็กอาจไดรับบาดเจ็บรุนแรงหากถุงลม
นิรภัยพองตัว เนื่องจากศีรษะของเด็กจะ
อยูใกลมากกับถุงลมนิรภัยที่พองตัวออก
มา
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การเลือกเบาะนั่งที่เหมาะสม

ที่นั่งดานหลังถือเปนตำแหนงที่สะดวกสบาย
มากที่สุดสำหรับยึดเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก
เด็กควรโดยสารไปกับรถยนตโดยนั่งหันหนา
ไปทางดานหลังรถในระยะการเดินทางไกล
ที่สุดเทาที่ทำได วิธนี ี้จะชวยรับรองไดวากระดูก
สันหลังของเด็กซึ่งยังออนอยูจะมีการกดนอย
ลงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

เด็กที่มีอายุต่ำกวา 12 ป ที่มีความสูงนอยกวา
150 ซม. เทานั้นที่จะไดรับอนุญาตใหโดยสาร
ไปกับรถยนตโดยนั่งอยูในเบาะนั่งนิรภัย
สำหรับเด็กที่เหมาะสม ความเหมาะสมคือ
เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่ตรงตาม
ECE 44-03 หรือ ECE 44-04 เนื่องจากเด็กที่มี
ความสูงนอยกวา 150 ซม. เมื่อคาดเข็มขัด
นิรภัยจะทำใหตำแหนงที่ถูกตองของเข็มขัด
นิรภัยไมอยูในตำแหนงที่ถูกตอง เพราะฉะนั้น
เราขอแนะนำใหทานใชเบาะนั่งนิรภัยสำหรับ
เด็กถึงแมวาอายุของเด็กจะเกินกำหนดอายุที่
กฎหมายกำหนดใหนั่งบนเบาะนั่งนิรภัย
สำหรับเด็กไดก็ตาม

โปรดตรวจสอบกฎหมายและขอกำหนด
สำหรับการใชงานเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก
เพื่อใหถูกตองตามขอบังคับ
ไมควรอุมเด็กไวในขณะที่เดินทางในรถ เด็กจะ
มีน้ำหนักมากเกินกวาที่จะอุมไหวในระหวาง
การชน
ทานควรใชระบบยึดเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก
ที่เหมาะสมกับน้ำหนักของเด็กในขณะที่เด็ก
เดินทางในรถ
โปรดดูใหแนใจวาระบบยึดเบาะนั่งนิรภัย
สำหรับเด็กที่จะติดตั้งสามารถใชไดกับรถรุน
ของทาน
โปรดดูใหแนใจวาเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กยึด
อยูในตำแหนงที่ถูกตองภายในรถ
ใหเด็กเขาหรือออกจากรถทางดานที่หันออก
จากถนนเทานั้น
เมื่อไมใชเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ใหใชเข็มขัด
นิรภัยของรถยึดเบาะนั่ง หรือเอาเบาะนั่งออก
จากรถ

หมายเหตุ
อยาติดวัตถุใดๆ บนระบบยึดเบาะนั่งนิรภัย
สำหรับเด็ก และอยาใชวัตถุอื่นคลุม
ระบบยึดเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กถูกกำหนด
ใหรองรับแรงกระแทกและตองเปลี่ยนเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ
โปรดดูใหแนใจวาเด็กทารกและเด็กนั่งใน
เบาะนั่งดานหลังโดยใชระบบยึดนิรภัย
โปรดเลือกระบบยึดเบาะนั่งนิรภัยที่เหมาะ
สมกับอายุของเด็ก และดูใหเด็กใชงาน
จนกวาเด็กจะโตพอที่จะใชเข็มขัดนิรภัยของ
เบาะนั่งได โปรดดูคำแนะนำเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑระบบยึดเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก
ที่เกี่ยวของ

ที่นั่ง, ระบบนิรภัย
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ตำแหนงติดตั้งระบบนิรภัยสำหรับเด็ก
ออพชั่นในการติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก
บนเบาะนั่งผูโดยสารดานหนา
การแบงตามน้ำหนักและอายุ

สั่งงานถุงลมนิรภัย

บนเบาะนั่งหลังดานนอก

บนเบาะนั่งหลังตรงกลาง

กลุม 0: น้ำหนักไมเกิน 10 กก.
หรืออายุประมาณ 10 เดือน

X

U1

U

กลุม 0+: น้ำหนักไมเกิน 13 กก.
หรืออายุประมาณ 2 ป

X

U1

U

กลุม I: 9 ถึง 18 กก.
หรืออายุประมาณ 8 เดือน ถึง 4 ป

X

U1

U

กลุม II: 15 ถึง 25 กก.
หรืออายุประมาณ 3 ถึง 7 ป

X

U

U

กลุม III: 22 ถึง 36 กก.
หรืออายุประมาณ 6 ถึง 12 ป

X

U

U
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1 =
U = เหมาะสมสำหรับการใชงานกับเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุด
X = ไมสามารถใชเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กในน้ำหนักเด็กรุนนี้ได

ตัวเลือกที่เปนไปไดสำหรับการติดตั้งระบบนิรภัยสำหรับเด็ก ISOFIX
การแบงตามน้ำหนัก

ขนาด ตัวยึด

กลุม 0: น้ำหนักไมเกิน 10 กก.

E

ISO/R1 X

IL

X

กลุม 0+: น้ำหนักไมเกิน 13 กก. E

ISO/R1 X

IL

X

D

ISO/R2 X

IL

X

C

ISO/R3 X

IL1)

X

1)

บนเบาะนั่งผูโดยสารดานหนา บนเบาะนั่งหลังดานนอก บนเบาะนั่งหลังตรงกลาง

เลื่อนเบาะนั่งผูโดยสารดานหนาไปขางหนาจนสุด หรือเลื่อนไปขางหนาจนกวาเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กไมกีดขวางพนักพิงหลังของเบาะนั่งดานหนา
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การแบงตามน้ำหนัก

ขนาด ตัวยึด

กลุม I: 9 ถึง 18 กก.

D

ISO/R2 X

IL

X

C

ISO/R3 X

IL1)

X

B

ISO/F2 X

IL, IUF

X

B1

ISO/F2X X

IL, IUF

X

A

ISO/F3 X

IL, IUF

X
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บนเบาะนั่งผูโดยสารดานหนา บนเบาะนั่งหลังดานนอก บนเบาะนั่งหลังตรงกลาง

IL = เหมาะสำหรับใชงานกับเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ISOFIX บางรุนของหมวด 'รถเฉพาะรุน', 'มีขอจำกัด', หรือ 'กึ่งใชไดทั่วไป' เบาะนั่งนิรภัยสำหรับ
เด็ก ISOFIX ตองผานการรับรองสำหรับการใชงานในรถแตละประเภท
IUF = เหมาะสำหรับใชงานกับเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหนาไปขางหนา ISOFIX ที่ผานการรับรองใหใชไดทั่วไปสำหรับกลุมที่แบงตามน้ำหนักนี้
X = ไมมีระบบนิรภัยสำหรับเด็ก ISOFIX ที่ไดรับการรับรองสำหรับระดับน้ำหนักนี้

การแบงตามขนาดและอุปกรณเบาะนั่งของ ISOFIX

A - ISO/F3 = ระบบนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหนาไปขางหนาสำหรับเด็กที่ตัวใหญที่สุดในกลุมน้ำหนักชวง 9 ถึง 18 กก.
B - ISO/F2 = ระบบนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหนาไปขางหนาสำหรับเด็กที่ตัวเล็กลงในกลุมน้ำหนักชวง 9 ถึง 18 กก.
B1 - ISO/F2X = ระบบนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหนาไปขางหนาสำหรับเด็กที่ตัวเล็กลงในกลุมน้ำหนักชวง 9 ถึง 18 กก.
C - ISO/R3 = เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหนาไปขางหลังสำหรับเด็กตัวใหญ และมีน้ำหนักไมเกิน 18 กก.
D - ISO/R2 = เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหนาไปขางหลังสำหรับเด็กตัวเล็ก และมีน้ำหนักไมเกิน 18 กก.
E - ISO/R1 = ระบบนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหนาไปขางหลังสำหรับเด็กเล็กที่มีน้ำหนักไมเกิน 13 กก.
1) เลื่อนเบาะนั่งผูโดยสารดานหนาไปขางหนาจนสุด หรือเลื่อนไปขางหนาจนกวาเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กไมกีดขวางพนักพิงหลังของเบาะนั่งดานหนา

46

ที่นั่ง, ระบบนิรภัย

ระบบนิรภัยสำหรับเด็ก ISOFIX

ในอดีต เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กจะยึดเขากับ
เบาะนั่งรถยนตดวยเข็มขัดนิรภัย ดวยเหตุนี้
บอยครั้งที่ทำใหการติดตั้งเบาะนั่งนิรภัย
สำหรับเด็กดำเนินการไมถูกตอง หรือติดตั้ง
หลวมเกินไปที่จะปองกันเด็กได
ปจจุบัน เราไดติดตั้งจุดยึดดานลาง ISOFIX ไว
ที่ตำแหนงดานนอกของเบาะนั่งดานหลังทั้ง
สองดาน เพื่อชวยใหสามารถยึดเบาะนั่งนิรภัย
สำหรับเด็กเขากับที่นั่งดานหลังได

การติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ISOFIX:
1. เลือกตำแหนงดานนอกของเบาะนั่งดาน
หลังดานใดดานหนึ่งสำหรับการติดตั้ง
เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

2. หาตำแหนงจุดยึดดานลางทั้งสอง
ตำแหนงจุดยึดดานลางแตละตำแหนงจะ
ระบุดวยเครื่องหมายวงกลมที่ขอบดาน
ลางของพนักพิงที่นั่งดานหลัง
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3. ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งแปลกปลอม
อยูรอบๆ จุดยึดดานลาง และหัวเข็มขัด
นิรภัย หรือเข็มขัดนิรภัย สิ่งแปลกปลอม
สามารถไปกีดขวางการล็อคเบาะนั่งนิรภัย
สำหรับเด็กเขากับจุดยึดที่ถูกตองได
4. วางเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กบนที่นั่งให
อยูเหนือจุดยึดดานลางทั้งสอง และยึดเขา
กับจุดยึดตามคำแนะนำที่ใหมาพรอมกับ
เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก
5. ปรับเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กและยึดให
แนนตามคำแนะนำที่ใหมาพรอมกับเบาะ
นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

ขอควรระวัง
เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่ไมไดยึดไวอาจ
เลื่อนไปขางหนาได
ถอดเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กออกถาไมได
ใชงาน หรือยึดไวกับเข็มขัดนิรภัย

หมายเหตุ
เนื่องจากเข็มขัดนิรภัย หรือเบาะนั่งนิรภัย
สำหรับเด็กอาจมีความรอนสูงหากติดตั้งทิ้ง
ไวในรถยนตที่ปดล็อค เพราะฉะนั้นควรตรวจ
เช็คเบาะนั่งและหัวเข็มขัดกอนวางเด็กลงไป
9

คำเตือน

ใชสายรัดดาน ลาง ISOFIX ใหตรงกับ
วัตถุประสงค การใชงานที่ออกแบบ
ขึ้นมาเทานั้น
สายรัดดานลาง ISOFIX ออกแบบขึ้นมา
ใหใชสำหรับยึดเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก
เด็กที่มาพรอมกับตัวยึดจุดยึดดานบนและ
ดานลางเทานั้น
หามใชสายรัดดานลาง ISOFIX เพื่อยึด
เข็มขัดนิรภัยชุดสายไฟ หรืออุปกรณอื่นๆ
ภายในรถยนต
การใชจุดยึดสายรัดดานบนและสายรัด
ดานลาง ISOFIX ยึดเข็มขัดนิรภัย ชุดสาย
ไฟ หรืออุปกรณอื่นๆ ภายในรถยนต จะไม

สามารถใหการปองกันที่เพียงพอไดใน
กรณีที่เกิดการชน และอาจเปนสาเหตุนำ
ไปสูการบาดเจ็บ หรือแมแตเสียชีวิตได
9 คำเตือน

เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่ติดตั้งเขากับที่
นั่งดานหนาอาจเปนสาเหตุทำใหเกิดการ
บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได
หามติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบ
หันหนาไปทางดานหลังบนที่นั่งดานหนา
ของรถยนตที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยผูโดยสาร
ดานหนา
เด็กที่นั่งอยูในเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก
แบบหันหนาไปทางดานหลังบนที่นั่งดาน
หนาของรถยนตอาจไดรับบาดเจ็บรุนแรง
ไดถาถุงลมนิรภัยผูโดยสารดานหนาพอง
ตัว
ยึดเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหนา
ไปทางดานหลังเขากับที่นั่งดานหลัง
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หากเปนไปได ควรยึดเบาะนั่งนิรภัยสำหรับ
เด็กแบบหันหนาไปทางดานหนาเขากับที่
นั่งดานหลังเสมอ
ถายึดเขากับที่นั่งผูโดยสารดานหนา ให
ปรับเลื่อนที่นั่งไปดานหลังใหไกลที่สุดเทา
ที่ทำได

ขอควรระวัง
เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหนาไป
ทางดานหลังที่มีขนาดใหญมากอาจไม
เหมาะสำหรับนำมาติดตั้ง กรุณาติดตอ
ผูจ ำหนายเพื่อขอขอมูลเกี่ยวกับเบาะนั่ง
นิรภัยสำหรับเด็กที่เหมาะสม
การติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่มีการ
ยึดจุดยึดสายรัดดานบนและดานลาง
ISOFIX
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ชองเก็บของ
9

ชองเก็บของที่แผงหนาปด
คำเตือน

หามเก็บสิ่งของที่มีน้ำหนักมากหรือของ
มีคมไวในชองเก็บของ ไมเชนนั้นแลว
เมื่อทำการเบรกอยางรุนแรง, เมื่อเปลี่ยน
ทิศทางการขับขี่อยางรวดเร็ว หรือเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ ฝาปดชองเก็บของอาจเปดออก
และผูโดยสารอาจไดรับบาดเจ็บเนื่องจาก
สิ่งของเหลานั้นกระเด็นออกมาได

ที่เก็บของบริเวณแผงหนาปด
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ชองเก็บของจะอยูในแผงคอนโซลหนา ใหใช
สำหรับสิ่งของทีม่ ีขนาดเล็ก เปนตน

ชองเก็บของที่ดานบนของลิ้นชักเก็บของจะมี
พอรต AUX พอรต USB เปนตน
ระบบขอมูลบันเทิง 3 84

ลิ้นชักเก็บของ

ที่วางแกว

ดึงมือจับเพื่อเปดออก
9

คำเตือน

ปดฝาปดชองเก็บของหนารถเสมอในขณะ
ขับรถเพื่อลดการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
หรือรถหยุดกะทันหัน

ชองเก็บของ
ที่วางแกวจะอยูในคอนโซลกลาง และดานหลัง
ของคอนโซลกลาง
9

ทีเ่ ก็บแวนกันแดด

หองบรรทุกสัมภาระ
พับพนักพิงเบาะนั่งดานหลังลง

คำเตือน

หามวางแกวเครื่องดื่มรอนที่ไมมีฝาปดใน
ที่วางแกวในขณะที่รถเคลื่อนที่ เครื่องดื่มที่
รอนอาจหกลวกผิวได เมื่อเกิดเหตุการณนี้
กับคนขับอาจทำใหสูญเสียการควบคุมรถ
เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บเมื่อรถ
หยุดกะทันหันหรือเกิดการชน หามวางขวด
แกว กระปอง เปนตน โดยไมมีฝาปดหรือ
ยึดใหแนนหนาในที่วางแกวในขณะทีร่ ถ
เคลื่อนที่

51

9

เปดโดยกางลง

ขอควรระวัง
หามใชเก็บวัตถุที่หนัก

อันตราย

หามวางสัมภาระ หรือสิ่งของอื่นๆ ซอนกัน
สูงกวาที่นั่งดานหนา
หามไมใหผูโดยสารนั่งบนพนักพิงที่นั่งที่
พับเก็บลงในขณะที่รถเคลื่อนที่
สัมภาระที่ไมมีการผูกยึดไว หรือผูโดยสาร
ที่นั่งบนพนักพิงที่นั่งที่พับเก็บลงอาจกลิ้ง
อยูภายในรถ หรือถูกเหวี่ยงออกนอกรถได
ในกรณีที่หยุดรถอยางกะทันหัน หรือเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถกอใหเกิดการ
บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได
การพับพนักพิงเบาะนั่งดานหลังลงแยกกัน:
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หมายเหตุ
การพับเบาะนั่งดานหลังโดยที่ยังคงคาดเข็ม
ขัดนิรภัยอยูอาจทำใหเบาะนั่งหรือเข็มขัด
นิรภัยเสียหาย ใหถอดเข็มขัดนิรภัยออกจาก
เบาและมวนเก็บในตำแหนงเดิมกอนพับ
เบาะนั่งหลังเสมอ
1. กดพนักพิงศีรษะลงโดยกดที่ปุมปลด
หมายเหตุ
เพื่อใหมีที่วางเพียงพอสำหรับการใชเบาะนั่ง
ดานหลัง ใหเลื่อนที่นั่งดานหนาไปขางหนา
และปรับพนักพิงที่นั่งดานหนาใหอยูใน
ตำแหนงปกติ

2. ดึงกานปลดที่ดานบนของพนักพิงเบาะนั่ง
ดานหลัง และพับพนักพิงไปทางดานหนา
และกดลง

เข็มขัดนิรภัยที่นั่งดานหลังตรงกลางอาจล็อค
เมื่อทานเลื่อนพนักพิงหลังของที่นั่งขึ้น ถาเกิด
กรณีนี้ขึ้น ใหปลอยใหเข็มขัดเลื่อนกลับจนสุด
แลวเริ่มใหม
การกางเบาะนั่งที่นั่งดานหลังออก ใหวางสวน
ดานหลังของเบาะนั่งดานหลังไวในตำแหนง
เดิมและตรวจสอบใหแนใจวาสายเข็มขัด
นิรภัยไมบิดงอ หรือติดอยูใตเบาะนั่ง จากนั้นให
ดันสวนดานหนาของเบาะนั่งลงดานลาง
จนกวาจะทำการล็อค

ขอควรระวัง
3. เก็บเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งที่อยูขอบ
ดานนอกไวในตัวนำเข็มขัดนิรภัย
การเลื่อนพนักพิงที่นั่งกลับสูตำแหนงเดิม ใหดึง
เข็มขัดนิรภัยออกจากตัวนำเข็มขัดนิรภัย แลว
ยกพนักพิงที่นั่งขึ้น
ดันพนักพิงที่นั่งกลับเขาที่ใหแนน
ตองแนใจวาเข็มขัดนิรภัยไมติดอยูในสลัก

เมื่อยกพนักพิงที่นั่งดานหลังขึ้นใน
ตำแหนงปกติ ใหวางหัวเข็มขัดและเข็มขัด
นิรภัยที่นั่งดานหลังไวระหวางพนักพิงที่นั่ง
ดานหลังและเบาะนั่ง ตรวจสอบใหแนใจ
วาเข็มขัดนิรภัยที่นั่งดานหลังและหัว
เข็มขัดไมถูกหนีบอยูใตเบาะนั่งของที่นั่ง
ดานหลัง

ชองเก็บของ
เข็มขัดนิรภัยที่นั่งตองไมบิดงอ หรือติดอยู
ในพนักพิงที่นั่ง และตองจัดวางอยูใน
ตำแหนงที่ถูกตอง
9 คำเตือน

ตรวจสอบใหแนใจวาพนักพิงที่นั่งดานหลัง
อยูในตำแหนง และล็อคเขาที่อยางถูกตอง
กอนใชงานรถยนตที่มีผูโดยสารอยูบนที่นั่ง
ดานหลัง
หามดึงคันโยกที่ดานบนของพนักพิงที่นั่ง
ในขณะที่รถยนตเคลื่อนที่
เนื่องจากอาจเปนสาเหตุทำใหผูโดยสารได
รับบาดเจ็บได

ขอควรระวัง
การพับเบาะนั่งดานหลังโดยที่ยังคงคาด
เข็มขัดนิรภัยอยูอาจทำใหเบาะนั่งหรือ
เข็มขัดนิรภัยเสียหาย

ใหถอดเข็มขัดนิรภัยออกจากเบาและมวน
เก็บในตำแหนงเดิมกอนพับเบาะนั่งหลัง
เสมอ
9
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คำเตือน

อยาใหผูโดยสารนั่งบนพนักพิงหลังที่พับ
ลงในขณะเดินทาง เนื่องจากไมใชตำแหนง
เบาะนั่งที่ถูกตองและไมสามารถใชเข็มขัด
นิรภัยได
การทำเชนนี้อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บ
อยางรุนแรงหรือเสียชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
หรือรถหยุดกะทันหัน
สัมภาระที่วางบนพนักพิงหลังที่พับลงตอง
มีความสูงไมเกินดานบนสุดของเบาะนั่ง
ดานหนา เพราะสัมภาระอาจเลื่อนไปขาง
หนา และทำใหเกิดการบาดเจ็บหรือความ
เสียหายเมื่อรถหยุดกะทันหัน

ถาฝาปดหองบรรทุกสัมภาระอยูในตำแหนง
ดานบน ใหวางลงบนพื้นที่ที่ติดตั้ง
หมายเหตุ
หากวางฝาปดหองบรรทุกสัมภาระไวใน
ตำแหนงที่ไมถูกตอง อาจเปนสาเหตุกอให
เกิดเสียงดังรัว และฝาปดสึกหรอไดเนื่องจาก
สัมผัสกับที่นั่งดานหลัง
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ขอมูลการบรรทุกสัมภาระ
ควรวางสัมภาระที่มีน้ำหนักมากใหชนกับ
พนักพิงหลังของเบาะนั่งหลังในหองเก็บ
สัมภาระ ดูใหแนใจวาพนักพิงหลังล็อคสนิท
หากสามารถวางสัมภาระซอนกันได ใหวาง
สัมภาระที่มีน้ำหนักมากไวดานลางสุด
■ ยึดสัมภาระใหอยูกับที่เพื่อปองกันการเลื่อน
ไปมา
■ เมื่อมีสัมภาระอยูในหองเก็บสัมภาระ หาม
พับพนักพิงของเบาะนั่งดานหลังไปขางหนา
■ สัมภาระตองไมยื่นออกมาเหนือขอบดาน
บนของพนักพิงหลัง
■ หามวางวัตถุใดๆ บนฝาปดหองบรรทุก
สัมภาระหรือแผงคอนโซลหนา และหามปด
คลุมเซ็นเซอรที่อยูดานบนแผงคอนโซลหนา
■ สิ่งของบรรทุกตองไมกีดขวางการใชแปน
เหยียบ, เบรกจอดรถ และคันเกียร หรือ
กีดขวางการเคลื่อนที่ของคนขับ หามวาง
วัตถุใดๆ ภายในรถโดยไมมีการผูกยึดไว
■ หามขับรถโดยที่หองเก็บสัมภาระเปดอยู
■

น้ำหนักบรรทุกคือผลตางระหวางน้ำหนัก
รวมสูงสุดที่อนุญาต (ดูแผนหมายเลขระบุ
รถ 3 243) และน้ำหนักรถเปลา สำหรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักรถเปลา โปรด
ดูที่สวนขอมูลทางเทคนิค
น้ำหนักรถเปลารวมน้ำหนักคนขับ (68 กก.),
สัมภาระ (7 กก.) และของเหลวทั้งหมด (มี
น้ำมันเชื้อเพลิงในถัง 90 %)
อุปกรณออพชั่นและอุปกรณเสริมตางๆ
ทำใหรถมีน้ำหนักเปลาเพิ่มขึ้น
■ การขับขี่โดยมีการบรรทุกสัมภาระบน
หลังคาจะทำใหลมที่เขามาปะทะดานขาง
รถสงผลกระทบตอรถไดมากขึ้น และมีผล
ตอการควบคุมรถเนื่องจากจุดศูนยถวงที่สูง
ขึ้น กระจายน้ำหนักบรรทุกเฉลี่ยเทาๆ กัน
และใชสายรัดยึดอยางแนนหนา ปรับ
ความดันลมยางและความเรว็รถตาม
เกณฑการบรรทุกสัมภาระ ตรวจเช็คและ
ปรับสายรัดใหแนนอยูเสมอ

■

มาตรวัดและตัวควบคุม

มาตรวัดและตัวควบคุม

ชุดควบคุม
การปรับพวงมาลัย

ชุดควบคุม ............................................. 55
ไฟเตือน, เกจวัด และไฟแสดง .................. 61
จอแสดงขอมูล ........................................ 70
ขอความเกี่ยวกับรถ ................................ 72
คอมพิวเตอรการเดินทาง ......................... 73
การตั้งคาสวนบุคคลสำหรับรถยนต .......... 76

ขอควรระวัง
หากมีแรงกระทบไปยังเพลาแกนพวง
มาลัยในขณะปรับพวงมาลัยหรือล็อค
คันโยก อาจทำใหชิ้นสวนที่เกี่ยวกับพวง
มาลัยเสียหาย

ตัวควบคุมบนพวงมาลัย

ปลดล็อคคันโยก ปรับพวงมาลัย ดันคันโยก
และตรวจสอบใหแนใจวาพวงมาลัยล็อคเขาที่
เรียบรอยแลว
สำหรับรถยนตบางรุน จะสามารถปรับ
พวงมาลัยไดเฉพาะในทิศทางแนวตั้งเทานั้น
หามปรับพวงมาลัยในขณะที่รถยังไมจอดสนิท
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มาตรวัดและตัวควบคุม

ระบบขอมูลบันเทิง 3 84

แตร

ที่ปดน้ำฝน/ระบบฉีดลาง
กระจกหนา
ที่ปดน้ำฝนกระจกหนา

กดปุม j
เมื่อตองการใชงานที่ปดน้ำฝนกระจกหนา ให
บิดสวิทชกุญแจไปที่ตำแหนง ON และเลื่อนคัน
สวิทชที่ปดน้ำฝน/ระบบฉีดลางกระจกหนาลง
ดานลาง

O: ระบบปดการทำงาน
P: การปดแบบเวนระยะ หรือการปดอัตโนมัติ
ดวยเซนเซอรตรวจจับน้ำฝน
1: ปดน้ำฝนอยางตอเนื่อง, ความเร็วในการปด
ต่ำ
2: ปดน้ำฝนอยางตอเนื่อง, ความเร็วในการปด
สูง
Q: ฟงกชั่นการไลฝา
การปดอัตโนมัติดวยเซ็นเซอรตรวจจับน้ำฝน
(อุปกรณเสริม)
เซ็นเซอรตรวจจับน้ำฝนจะตรวจจับปริมาณน้ำบน
กระจกหนา และจะควบคุมความถี่ของที่ปดน้ำฝน
กระจกหนาโดยอัตโนมัติ
ฟงกชั่นการไลฝา
เมื่อตองการใชงานที่ปดน้ำฝนกระจกหนา
เพียงหนึ่งครั้งในกรณีที่ฝนตกเล็กนอยหรือมีฝา
ใหดันคันสวิทชที่ปดน้ำฝน/ระบบฉีดลาง

มาตรวัดและตัวควบคุม
ขอควรระวัง
ทัศนวิสัยของคนขับที่ไมชัดเจนอาจทำให
เกิดอุบัติเหตุ และรางกายบาดเจ็บ รถหรือ
ทรัพยสินเสียหาย
หามใชที่ปดน้ำฝนในขณะที่กระจกหนารถ
แหงหรือถูกกีดขวาง เชน โดยหิมะหรือ
น้ำแข็ง การใชที่ปดน้ำฝนบนกระจกหนาที่
มีสิ่งกีดขวางอาจทำใหใบปดน้ำฝน
มอเตอรที่ปดน้ำฝน และกระจกเสียหาย
ตรวจเช็คดูวาที่ปดน้ำฝนไมแข็งติดกับ
กระจกหนากอนการใชงานในสภาพ
อากาศหนาว การใชที่ปดน้ำฝนในขณะที่
ใบปดแข็งตัวอาจทำใหมอเตอรที่ปด
เสียหาย
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การปรับจังหวะการปด

น้ำลางกระจกหนา

หมุนปุมเพื่อปรับจังหวะการปดตามที่ตองการ
ปดเร็ว = หมุนลอปรับลง
ปดชา = หมุนลอปรับขึ้น

ดึงคันโยก น้ำยาทำความสะอาดจะถูกฉีดลง
บนกระจกหนาและทีป่ ดน้ำฝนจะกวาดสอง
สามครั้ง

ขอควรระวัง
หามใชน้ำลางกระจกหนาอยางตอเนื่อง
เกินสองสามวินาที หรือเมื่อไมมีน้ำใน
กระปุกน้ำยา อาจทำใหมอเตอรใบปดรอน
จัด และทานตองเสียคาซอมสูง
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มาตรวัดและตัวควบคุม
9 คำเตือน

หามฉีดน้ำยาทำความสะอาดบนกระจก
หนาในสภาพอากาศที่หนาวมาก การใช
น้ำยาทำความสะอาดและที่ปดน้ำฝนใน
สภาพอากาศที่หนาวมากอาจทำใหเกิด
อุบัติเหตุเนื่องจากน้ำยาทำความสะอาด
สามารถสรางฝาขึ้นบนกระจกหนาที่มี
น้ำแข็งเกาะ ซึ่งจะไปบดบังการมองเห็น
ของทานได

ที่ปดน้ำฝน/ระบบฉีดลาง
กระจกหลัง

ที่ฉีดน้ำลางกระจก

ทีป่ ดน้ำฝน/ที่ฉีดน้ำลางกระจกหลัง
(เฉพาะ Hatchback เทานั้น)
ที่ปดน้ำฝน

ดันกานสั่งงานไปยังแผงคอนโซลหนา
น้ำยาทำความสะอาดกระจกจะพนลงบน
กระจกหลัง และที่ปดน้ำฝนจะกวาดสองสาม
ครั้ง
ดันสวิทชลงดานลางเพื่อสั่งงานการปดน้ำฝน
อยางตอเนื่อง
ดันสวิทชขึ้นเพื่อสั่งงานการปดน้ำฝนเปน
ระยะๆ
การปดที่ปดน้ำฝน ใหเลื่อนสวิทชไปที่ตำแหนง
ตรงกลาง

มาตรวัดและตัวควบคุม
ขอควรระวัง
ทัศนวิสัยของคนขับที่ไมชัดเจนอาจทำให
เกิดอุบัติเหตุ และรางกายบาดเจ็บ รถหรือ
ทรัพยสินเสียหาย
หามใชที่ปดน้ำฝนกระจกหลังในขณะที่
กระจกประตูทายแหงหรือมีสิ่งกีดขวาง
เชน โดยหิมะหรือน้ำแข็ง
การใชทปี่ ดน้ำฝนบนกระจกที่มีสิ่งกีดขวาง
อาจทำใหใบปดน้ำฝน มอเตอรที่ปดน้ำฝน
และกระจกเสียหาย
ตรวจเช็คใบปดน้ำฝนวาไมมีน้ำแข็งเกาะ
อยูบนกระจกกอนสั่งงานในสภาพอากาศ
หนาวเพื่อปองกันไมใหมอเตอรที่ปดน้ำฝน
เสียหาย
ที่อุณหภูมิที่เย็นมากหามฉีดน้ำยา
ทำความสะอาดบนกระจกหลังจนกวา
อุณหภูมิจะอุนขึ้น
น้ำยาทำความสะอาดจะทำใหเกิดฝาบน
กระจกประตูทายที่มีน้ำแข็งเกาะ ซึ่งจะไป
บดบังวิสัยทัศนในการมองเห็นของทาน

ขอควรระวัง

นาฬิกา

หามใชน้ำลางกระจกหนาอยางตอเนื่อง
เกินสองสามวินาที หรือเมื่อไมมีน้ำใน
กระปุกน้ำยา อาจทำใหมอเตอรใบปด
รอนจัด และทานตองเสียคาซอมสูง

วันที่และเวลาจะแสดงในจอแสดงขอมูล
บันเทิง
การตั้งคาวันที่และเวลาสามารถปรับได
ระบบขอมูลบันเทิง 3 97
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มาตรวัดและตัวควบคุม
ปลั๊กไฟ

ขอควรระวัง
หามเชื่อมตออุปกรณจายไฟ เชน
แทนชารจไฟหรือแบตเตอรี่
หามเสียบหัวปลั๊กที่ไมเหมาะสมเนื่องจาก
จะทำใหชองเสียบเสียหาย

หากไมมีการติดตั้งระบบขอมูลบันเทิงใน
รถยนต เวลาจะแสดงขึ้นในแผงหนาปด
ในการแสดงเวลา ใหกดปุมรีเซ็ตในแผงหนาปด
ในการตั้งเวลา ใหกดปุมรีเซ็ตนานขึ้นในขณะที่
เวลาแสดงขึ้น
เพิ่มชั่วโมง/นาที: กดปุมรีเซ็ตเปนระยะเวลา
สั้นๆ
ตั้งคาชั่วโมง/นาที: กดปุมรีเซ็ตเปนระยะเวลา
นานขึ้น
(กดคางไวนาน: นานกวา 2 วินาที, กดเปนระยะ
เวลาสั้นๆ: นอยกวา 2 วินาที)

ปลั๊กไฟ 12 โวลท จะอยูที่คอนโซลกลาง
หามใชกำลังไฟฟาเกิน 120 วัตต
ในขณะที่สวิทชกุญแจอยูที่ตำแหนง OFF
ปลั๊กไฟจะไมทำงาน
นอกจากนี้ ปลั๊กไฟจะไมทำงานในกรณทีี่
แรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่รถยนตต่ำดวย

มาตรวัดและตัวควบคุม

ไฟเตือน, เกจวัด และ
ไฟแสดง
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มาตรวัดระยะทาง

มาตรวัดความเร็ว

แสดงความเร็วของรถ

มาตรวัดระยะทางจะแสดงระยะทางที่ทานขับ
รถในหนวยกิโลเมตร หรือไมล
จะมีมาตรวัดระยะทางตอเที่ยวแบบอิสระที่ทำ
หนาที่วัดระยะทางที่ทานขับรถนับตั้งแตที่ทาน
ทำการรีเซ็ตฟงกชั่นนีค้ รั้งสุดทาย

ในแตละครั้งของการกดปุมในแผงหนาปด
การแสดงผลจะเปลี่ยนไปตามลำดับตอไปนี้
มาตรวัดระยะทาง ↔ มาตรวัดระยะทางตอ
เที่ยว
หมายเหตุ
ในการรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางตอเที่ยวไปที่
ศูนย ใหกดปุมรีเซ็ตในแผงหนาปดเปนเวลา
สองสามวินาที
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มาตรวัดและตัวควบคุม

มาตรวัดความเร็วรอบ
<เบนซิน>

ขอควรระวัง

เกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิง

หากเข็มอยูในเขตเตือน แสดงวาความเร็ว
รอบเครื่องยนตสูงเกินความเร็วสูงสุด เปน
อันตรายตอเครื่องยนต

แสดงระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง
หามขับรถโดยที่ไมมีน้ำมันอยูในถัง
การเคลื่อนที่ของน้ำมันเชื้อเพลิงภายในถัง
น้ำมันจะเปนสาเหตุทำใหเข็มของเกจวัดน้ำมัน
เชื้อเพลิงเคลื่อนที่เมื่อทานเบรก เรงเครื่อง หรือ
เลี้ยว

มาตรวัดและตัวควบคุม
9

อันตราย

กอนเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ใหหยุดรถและดับ
เครื่องยนต

จอแสดงเกียร

จะแสดงเกียร หรือโหมดเกียรที่เลือก

ไฟแสดงการควบคุม
ไฟเตือนที่แสดงในที่นี้ไมไดมีอยูในรถทุกคัน
คำอธิบายจะสอดคลองกับแผงหนาปดแสดง
มาตรวัดทุกรุน ไฟเตือนจริงที่มีอยูในรถยนต
อาจแตกตางจากคำอธิบาย เมื่อเปดสวิทช
กุญแจ ไฟเตือนสวนใหญจะสวางเปนระยะ
เวลาสั้นๆ เพื่อเปนการทดสอบการทำงานของ
ระบบ
ไฟเตือนแตละสีมีความหมายดังตอไปนี้:
แดง
= อันตราย การเตือนที่
สำคัญ
เหลือง
= คำเตือน ขอมูล
ความผิดปกติ
สีเขียว สีน้ำเงิน = การยืนยันการสั่งงาน
สีขาว
การออกแบบแผงหนาปดอาจแตกตางกันออก
ไปในแตละรุน
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มาตรวัดและตัวควบคุม

ไฟแสดงการควบคุมในแผงหนาปด (ระดับกลาง)

มาตรวัดและตัวควบคุม
ไฟแสดงการควบคุมในแผงหนาปด (ระดับพื้นฐาน)
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มาตรวัดและตัวควบคุม

ไฟแสดงการควบคุมในคอนโซลกลาง

ไฟเลี้ยว
O สีเขียวจะกะพริบ

กะพริบ

ไฟเตือนจะกะพริบหากสัญญาณไฟเลี้ยวหรือ
สัญญาณไฟกะพริบฉุกเฉินถูกกระตุน

การกะพริบอยางรวดเร็ว

มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับสัญญาณไฟเลี้ยว
หรือฟวสที่เกี่ยวของ
การเปลี่ยนหลอดไฟ 3 175, ฟวส 3 181,
ไฟเลี้ยว 3 177

ตัวเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัย
X ของเบาะนั่งดานคนขับจะสวางหรือเปนไฟ

กะพริบสีแดง

เมื่อบิดสวิทชกุญแจไปที่ตำแหนง ON ไฟแสดง
จะติดสวางขึ้นและเสียงเตือนจะดังขึ้นเปน
เวลาสองสามวินาทีเพื่อเตือนใหคาดเข็มขัด
นิรภัย
ไฟแสดงจะกะพริบจนกวาทานจะคาดเข็มขัด
นิรภัย
หากทานยังไมคาดเข็มขัดนิรภัยขณะทีร่ ถ
เคลื่อนที่ ไฟแสดงและเสียงเตือนจะทำงานซ้ำ
หากคาดเข็มขัดนิรภัยแลว ไฟแสดงจะดับไป
และเสียงเตือนจะหายไป
เข็มขัดนิรภัยที่นั่งแบบสามจุด 3 37

ถุงลมนิรภัยและตัวดึง
เข็มขัดนิรภัย
v สีแดงจะสวาง

เมื่อบิดสวิทชกุญแจไปที่ตำแหนง ON ไฟเตือน
จะติดสวางขึ้นนานประมาณสองสามวินาที
หากไฟเตือนไมติดสวางขึ้น ไมดับลงหลังจาก
สองสามวินาที หรือติดสวางขึ้นในขณะขับรถ

แสดงวามีความผิดปกติที่ตัวปรับความตึง
เข็มขัดนิรภัยหรือในระบบถุงลมนิรภัย ระบบ
อาจไมกระตุนการทำงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ปญหาของรถยนตหรือการทำงานของตัวดึง
เข็มขัดนิรภัยหรือถุงลมนิรภัยจะแสดงโดยการ
สองสวางตลอดเวลาของ v
9 คำเตือน

ใหนำรถเขารับการแกไขสาเหตุของความ
ผิดปกติที่ศูนยบริการโดยเร็วที่สุด
ตัวดึงเข็มขัดนิรภัย, ระบบถุงลมนิรภัย 3 37,
3 39

ระบบการชารจ
p สีแดงจะสวาง

จะสวางในขณะสวิทชกุญแจเปดอยู และดับ
หลังจากติดเครื่องไมนาน

มาตรวัดและตัวควบคุม
จะสวางเมื่อเครื่องยนตทำงาน

หยุด ดับเครื่องยนต แบตเตอรี่รถยนตไมชารจ
ไฟ การหลอเย็นเครื่องยนตอาจถูกขัดจังหวะ
โปรดขอความชวยเหลือจากศูนยบริการ

ไฟแสดงความผิดปกติ
Z สีเหลืองจะสวาง

จะสวางในขณะสวิทชกุญแจเปดอยู และดับ
หลังจากติดเครื่องไมนาน

ขอควรระวัง
ไฟแสดงจะสงสัญญาณเพื่อแจงวารถของ
ทานเกิดปญหาขึ้นและจำเปนตองไดรับ
การตรวจเช็ค
การขับขี่ในขณะที่ไฟแสดงความผิดปกติ
ติดสวางขึ้นหรือกะพริบ อาจทำใหระบบ
ควบคุมมลพิษในไอเสียชำรุดเสียหาย และ
สงผลตอการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและ
ความสามารถในการขับขี่ของรถยนตของ
ทานได

เราขอแนะนำใหทานนำรถเขารับการซอม
ที่ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองของทาน

นำรถเขารับบริการโดยเร็วที่สุด
g จะติดสวางขึ้นเมื่อตองนำรถเขารับ
บริการ
ใหนำรถเขารับการตรวจเช็คที่ศูนยบริการทันที
ขอความเกี่ยวกับรถ 3 72

ระบบเบรกและคลัตช
R สีแดงจะสวาง

จะติดสวางขึ้นเมื่อปลอยเบรกจอดหากระดับ
น้ำมันเบรกต่ำเกินไป หรือเมื่อมีความผิดปกติ
ในระบบเบรก
น้ำมันเบรก 3 171

9
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คำเตือน

หามขับรถเมื่อไฟเตือนระบบเบรกติดสวาง
ขึ้น
เบรกอาจทำงานอยางไมถูกตอง
การขับรถขณะที่เบรกทำงานผิดปกติอาจ
นำไปสูการชนทำใหเกิดการบาดเจ็บ และ
ทำใหรถยนตและทรัพยสินอื่นเสียหายได
จะติดสวางขึ้นหลังจากบิดสวิทชกุญแจไปที่
ตำแหนง ON หากเขาเบรกจอดรถอยู
เบรกจอดรถ 3 153

เหยียบแปนคลัตช
- สีเหลืองจะสวาง

ไฟนี้จะติดสวางขึ้นเมื่อจำเปนตองเหยียบ
คลัตชเพื่อสตารทเครื่องอีกครั้ง
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มาตรวัดและตัวควบคุม

ระบบปองกันลอล็อคขณะเบรก
(ABS)
u สีเหลืองจะสวาง

จะสวางนานสองสามวินาทีหลังจากเปดสวิทช
กุญแจ ระบบพรอมทำงานเมื่อไฟเตือนดับ
หากไฟเตือนไมดับหลังจากสองสามวินาที หรือ
สวางในขณะขับรถ แสดงวามีความผิดปกติใน
ระบบ ABS ระบบเบรกจะยังคงทำงานอยู แต
ไมมีการควบคุม ABS
ระบบเบรกแบบปองกันลอล็อค 3 152

เพิ่มเกียร
[ จะติดสวางขึ้นเมื่อควรเพิ่มเกียรขึ้นเพื่อ

ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
เกียรธรรมดา 3 151

พวงมาลัยเพาเวอร
c สีเหลืองจะสวาง

จะสวางในขณะสวิทชกุญแจเปดอยู และดับ
หลังจากติดเครื่องไมนาน

หากไฟแสดงไมดับไปหลังจากเวลาผานไปสอง
สามวินาที หรือหากไฟแสดงติดสวางขึ้นขณะ
ขับรถ แสดงวามีความผิดปกติเกิดขึ้นใน
พวงมาลัยเพาเวอร
โปรดขอความชวยเหลือจากศูนยบริการ

ระบบชวยขณะจอดแบบอัลตรา
โซนิก
r สีเหลืองจะสวาง

ความผิดปกติเนื่องจากเซ็นเซอรสกปรก
■ ปกคลุมดวยน้ำแข็งหรือหิมะ
■ มีการรบกวนคลื่นอัลตราโซนิกจากภายนอก
หลังจากแหลงที่มาของการรบกวนถูกเอาออก
ไปแลว ระบบจะทำงานตามปกติ
หากไฟเตือนไมดับไป ใหนำรถเขารับการตรวจ
เช็คเพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติในระบบที่
ผิดปกติที่ศูนยบริการ
เซ็นเซอรชวยจอดอุลตราโซนิค 3 154
■

อุณหภูมิน้ำหลอเย็นเครื่องยนต
W สีแดงจะสวาง

ไฟแสดงนี้จะแจงใหทานทราบวาน้ำหลอเย็น
เครื่องยนตมีความรอนสูงเกิน
หากทานใชงานรถยนตภายใตสภาพการขับขี่
ปกติ ใหทานจอดรถที่ขางทาง แลวปลอยให
เครื่องยนตทำงานที่รอบเดินเบาเปนเวลา
สองสามนาที
หากไฟแสดงยังไมดับไป ใหทานดับเครื่องยนต
แลวนำรถเขารับการตรวจเช็คที่ศูนยบริการ
ทันทีที่ทำได เราขอแนะนำใหทานนำรถเขารับ
การตรวจเช็คที่ศูนยบริการที่ไดรับการรับรอง

มาตรวัดและตัวควบคุม
ความดันน้ำมันเครื่อง
I สีแดงจะสวาง

จะสวางในขณะสวิทชกุญแจเปดอยู และดับ
หลังจากติดเครื่องไมนาน

จะสวางเมื่อเครื่องยนตทำงาน
ขอควรระวัง
การหลอลื่นเครื่องยนตอาจถูกขัดจังหวะ
ทำใหเครื่องยนตเสียหาย และ/หรือลอขับ
ล็อค
หากไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่องติดสวางขึ้น
ในขณะขับรถ ใหจอดรถไวขางทางและดับ
เครื่องยนต จากนั้นใหตรวจเช็คระดับน้ำมัน
เครื่อง

9

คำเตือน

ทานตองใชแรงมากกวาปกติในการเบรก
และบังคับรถในขณะเครื่องยนตดับ
หามดึงกุญแจออกจนกวารถจะหยุดอยู
กับที่ มิฉะนั้นอาจทำใหล็อคพวงมาลัย
เพาเวอรล็อคโดยไมไดตั้งใจได
ตรวจเช็คระดับน้ำมันกอนที่จะขอความชวย
เหลือจากศูนยบริการ น้ำมันเครื่อง 3 165

น้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ
Y สีเหลืองจะสวาง

จะสวางเมื่อระดับน้ำมันในถังต่ำเกินไป

ขอควรระวัง
อยาปลอยใหรถน้ำมันหมด
กรณีนี้อาจทำใหเครื่องฟอกไอเสียเสียหาย
ได
เครื่องฟอกไอเสีย 3 146
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ถายตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
U สีเหลืองจะสวาง

จะติดสวางขึ้นเมื่อน้ำในตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิงมีระดับสูงเกินกวาระดับที่กำหนดไว
ใหถายน้ำออกจากตัวกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
ทันที
ไฟเตือนจะดับไปเมื่อถายน้ำออกเรียบรอยแลว

ระบบปองกันการสตารท
d สีเหลืองจะสวาง

หากไฟแสดงติดสวางขึ้น แสดงวามีความ
ผิดปกติเกิดขึ้นในระบบ เครื่องยนตจะสตารท
ไมติด
ใหศูนยบริการแกไขสาเหตุของความผิดปกติ

ไฟสูง
P สีฟาจะสวาง

70

มาตรวัดและตัวควบคุม

จะติดสวางขึ้นเมื่อไฟสูงทำงานและในขณะที่
ไฟหนากะพริบ
ไฟสูง/ไฟต่ำ 3 79

จอแสดงขอมูล
ศูนยขอมูลสำหรับคนขับ

ไฟตัดหมอก

มาตรวัดระยะทาง → ตัวแสดงระยะ เดินทาง
ตอเที่ยว → การตั้งคาหนวย
มาตรวัดระยะทาง 3 61,
คอมพิวเตอรการเดินทาง 3 73

> สีเขียวจะสวาง

จะสวางเมื่อไฟตัดหมอกหนาทำงาน 3 80

ไฟตัดหมอกดานหลัง
r สีเหลืองจะสวาง

สวางเมื่อไฟตัดหมอกหลังทำงาน 3 81

ไฟทาย
8 สีเขียวจะสวาง

จะติดสวางขึ้นเมื่อไฟทายทำงาน

ประตูเปด
( สีแดงจะสวาง

จะสวางเมื่อมีประตูหรือประตูทายเปดอยู

ถาไมไดติดตั้งศูนยขอมูลสำหรับคนขับ (DIC)
ไว ใหกดปุมรีเซ็ตในแผงหนาปดเปนเวลาสั้นๆ
เพื่อเลือกเมนู
แตละครั้งที่ทานกดปุมรีเซ็ต โหมดการทำงาน
จะเปลี่ยนไปตามลำดับตอไปนี้ (ลำดับจริงอาจ
แตกตางไปจากลำดับตอไปนี้):

ศูนยขอมูลสำหรับคนขับ (DIC) จะอยูในแผง
หนาปด

มาตรวัดและตัวควบคุม
การตั้งคาหนวย

ทานสามารถเปลี่ยนหนวยได
เมนูแตละเมนูสามารถเลือกไดโดยการหมุน
ปุมหมุนบนกานไฟเลี้ยว

71

เมื่อเปลี่ยนหนวย หนวยที่เลือกจะกะพริบขึ้น
กดปุม SET/CLR (ตั้งคา/ลบ) เพื่อยืนยัน
หมายเหตุ
ถากานไฟเลี้ยวไมมีปุม ทานสามารถเลือก
เมนูไดโดยกดปุมรีเซ็ตในแผงหนาปดไว
ชั่วขณะ และตั้งคา "เมนู" โดยกดปุมรีเซ็ต
ในแผงหนาปดคางไว

จอแสดงขอมูลออนบอรด
ในการเลือกเมนู ใหกดปุม MENU (เมนู) บน
กานไฟเลี้ยว
ทุกครั้งที่ทานกด MENU โหมดจะเปลี่ยน
ไปตามลำดับดังตอไปนี้
คอมพิวเตอรการเดินทาง → การตั้งคาหนวย

กดปุม SET/CLR เปนเวลาสองสามวินาที
ปรับปุมหมุนเพื่อเลือกการตั้งคาดังนี้:
1. ประเทศสหราชอาณาจักร (ไมลตอ
ชั่วโมง, °C)
2. ประเทศสหรัฐอเมริกา (ไมลตอชั่วโมง, °F)
3. ยุโรป (กม./ชม., °C)

ขอมูลวันที่ เวลา อุณหภูมิภายนอกและระบบ
ขอมูลบันเทิงจะแสดงขึ้น

72

มาตรวัดและตัวควบคุม

เมื่อระบบขอมูลบันเทิงทำงาน การตั้งคาสวน
บุคคลสำหรับรถยนตจะแสดงขึ้น
การตั้งคารถสวนบุคคล 3 76

หมายเลข ขอความเกี่ยวกับรถ
21

ไฟบอกตำแหนงดานหนา
ซายผิดปกติ

ขอความเกี่ยวกับรถ

22

ขอความที่ไดรับผานทางศูนยขอมูลสำหรับ
คนขับ (DIC) หรือเสียงเตือน
รถบางคันอาจไมมีฟงกชั่นบางอยางที่อธิบาย
ดานลางนี้ ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับอุปกรณที่ติดตั้งใน
รถยนตและการตั้งคาสวนบุคคล

ไฟบอกตำแหนงดานหนา
ขวาผิดปกติ

23

ไฟถอยหลังผิดปกติ

24

ไฟสองปายทะเบียนผิดปกติ

25

ไฟเลี้ยวซายดานหนาไมทำงาน

26

ไฟเลี้ยวซายดานหลังไมทำงาน

หมายเลข ขอความเกี่ยวกับรถ

27

ไฟเลี้ยวขวาดานหนาไมทำงาน

15

ไฟเบรกแบบติดตั้งดานบน
บริเวณตรงกลางผิดปกติ

28

ไฟเลี้ยวขวาดานหลังไมทำงาน

16

ไฟเบรกเทา

84

น้ำมันเครื่องลดลง

18

ไฟต่ำดานซายผิดปกติ

89

นำรถเขารับบริการโดยเร็วที่สุด

19

ไฟตัดหมอกดานหลังผิดปกติ

128

การเปดกระโปรงหนา (ถาติดตั้ง
ระบบดับเครื่อง/สตารทเครื่องไว)

20

ไฟต่ำดานขวาผิดปกติ

ขอควรระวัง
ในกรณีที่มีขอความของรถยนตแสดงขึ้น
ใหนำรถเขารับการตรวจเช็คที่ศูนยบริการ
ทันที

ขอความเกี่ยวกับรถจะแสดงเปนหมายเลข
รหัส

มาตรวัดและตัวควบคุม
เสียงเตือน

73

คอมพิวเตอรการเดินทาง

เมื่อสตารทเครื่องยนตหรือในขณะ
ขับขี่

หากไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย
■ หากรถมีความเร็วสูงเกินระดับหนึ่งโดยใช
เบรกจอด
■ หากมีรหัสเตือนปรากฏในศูนยขอมูลคนขับ
■ หากระบบชวยจอดตรวจพบสิ่งกีดขวาง
■

เมื่อรถจอด และ/หรือ ประตูเปดอยู
■ เมื่อกุญแจอยูในสวิทชกุญแจ
■ โดยไฟสองสวางภายนอกเปดอยู

คอมพิวเตอรการเดินทางจะอยูในศูนยขอมูล
สำหรับคนขับ (DIC)
คอมพิวเตอรการเดินทางจะมีขอมูลการขับขี่
เชน ความเร็วเฉลี่ย ระยะทางที่สามารถขับรถ
ไดสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู ความ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยและเวลาการ
ขับขี่

เมื่อตองการใชงานคอมพิวเตอรการเดินทาง
ใหหมุนลอปรับในคันสวิทชไฟเลี้ยว
ทุกครั้งที่ทานหมุนปุมหมุน โหมดจะเปลี่ยนไป
ตามลำดับดังตอไปนี้:
ความเร็วเฉลี่ย → ระยะทางที่สามารถขับรถได
สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู → ความสิ้น
เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย → เวลาการขับขี่
→ ความเร็วเฉลี่ย
โหมดบางโหมดสามารถรีเซ็ตไดโดยการกดปุม
SET/CLR (ตั้งคา/CLR)
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มาตรวัดและตัวควบคุม

ความเร็วเฉลี่ย

โหมดนี้จะแสดงความเร็วเฉลี่ย
ความเร็วเฉลี่ยจะถูกสะสมในขณะที่
เครื่องยนตทำงานถึงแมวาจะไมมีการขับขี่
ก็ตาม
ในการรีเซ็ตความเร็วเฉลี่ย ใหกดปุม SET/CLR

ระยะทางที่สามารถขับรถไดสำหรับ
น้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู

โหมดนี้จะแสดงระยะทางที่สามารถขับรถได
โดยประมาณกอนน้ำมันหมดจากน้ำมันเชื้อ
เพลิงที่มีอยูในถังน้ำมันในขณะนั้น

ถาทานเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในขณะที่ถอดสาย
แบตเตอรี่รถยนตออกหรือขณะที่รถยนตเอียง
คอมพิวเตอรการเดินทางอาจแสดงคาที่ไม
ถูกตอง
ระยะทางที่สามารถขับรถตอไปไดจะแตกตาง
กันขึ้นอยูกับรูปแบบการขับขี่
หมายเหตุ
คอมพิวเตอรคำนวณการเดินทางเปน
อุปกรณเสริมและอาจมีคาแตกตางจากระยะ
ทางจริงของเชื้อเพลิงที่เหลืออยูโดยขึ้นอยูกับ
สถานการณ
ระยะทางการขับขี่สำหรับเชื้อเพลิงที่เหลืออยู
อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยขึ้นอยูกับผูขับขี่
สภาพถนน และความเร็วรถ เนื่องจากจะมี
การคำนวณคานี้ตามประสิทธิภาพการใช
เชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงไป

มาตรวัดและตัวควบคุม
อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย

เวลาการขับขี่

โหมดนี้จะแสดงความสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงเฉลี่ย
ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยจะถูก
สะสมในขณะที่เครื่องยนตทำงานถึงแมวาจะ
ไมมีการขับขี่ก็ตาม
ในการรีเซ็ตความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
เฉลี่ย ใหกดปุม SET/CLR

โหมดนี้จะแสดงเวลาการขับขี่ทั้งหมด
เวลาการขับขี่จะถูกสะสมตั้งแตมีการรีเซ็ต
เวลาการขับขี่ครั้งลาสุดถึงแมวาจะไมมีการ
ขับรถก็ตาม
ในการรีเซ็ตเวลาการขับขี่ ใหกดปุม SET/CLR
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หมายเหตุ
ความเร็วเฉลี่ย ระยะทางกอนน้ำมันหมด
ความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยและ
ระยะเวลาที่ใชอาจแตกตางจากระยะทางจริง
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการขับขี่ รูปแบบการขับขี่
หรือความเร็วรถ
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การตั้งคาสวนบุคคล
สำหรับรถยนต

การตั้งคาวิทยุ
■ Bluetooth Settings (การตั้งคา Bluetooth)
■ การตั้งคารถยนต
■

การตั้งคาภาษา
เปลี่ยนภาษา

Time and Date Settings (การตั้งคาวันที่
และเวลา)

การตั้งคาสวนบุคคลสำหรับรถยนตสามารถ
ทำไดโดยการเปลี่ยนการตั้งคาที่อยูในจอแสดง
ขอมูลออนบอรด (BID)
รถบางคันอาจไมมีฟงกชั่นบางอยางที่อธิบาย
ดานลางนี้

กดปุม CONFIG ในขณะที่สวิทชกุญแจอยูที่
ตำแหนง ON และระบบขอมูลบันเทิงทำงานอยู
เมนูการตั้งคาแสดงขึ้น
ในการเปลี่ยนเมนูการตั้งคา ใหหมุนปุม MENU
ในการเลือกเมนูการตั้งคาเมนูใดเมนูหนึ่ง ให
กดปุม MENU
ในการปดหรือกลับไปยังเมนูกอนหนา ใหกด
ปุม BACK
เมนูตอไปนี้จะแสดงขึ้น:
■ ภาษา
■ เวลา วันที่

ระบบขอมูลบันเทิง 3 97

การตั้งคาวิทยุ

ระบบขอมูลบันเทิง 3 98

Bluetooth Settings (การตั้งคา
Bluetooth)
ระบบขอมูลบันเทิง 3 98

การตั้งคารถยนต
■

การตั้งคาอัตโนมัติ
ระดับเสียงเตือน: ปรับความดังของเสียง
เตือน

มาตรวัดและตัวควบคุม
การปดกระจกหลังโดยอัตโนมัติเมื่อเขา
เกียรถอยหลัง: สั่งงานหรือยกเลิกการ
ทำงานการปดกระจกหลังเม่อืเขา
เกียรถอยหลัง
■ ระบบชวยจอด/การตรวจจับการชน
ระบบชวยจอด: สั่งงานหรือยกเลิกการ
ทำงานของเซ็นเซอรอัลตราโซนิก
■ ไฟภายนอกรถ
ระยะเวลาขึ้นอยูกับการออกจาก
รถยนต: สั่งงานหรือยกเลิกการทำงานไฟ
ทางออก และเปลี่ยนระยะเวลาการติดสวาง
■ ระบบล็อคประตูไฟฟา

ล็อคประตูโดยอัตโนมัติ:
สั่งงานหรือยกเลิกการทำงานการล็อคประตู
โดยอัตโนมัติเมื่อขับรถ
หยุดล็อคประตูถาประตูเปดออก หรือ
ปลดล็อคประตูที่มีการปองกันการล็อค
โดยลืมกุญแจไวในรถ: สั่งงานหรือยกเลิก
การทำงานตัวล็อคประตูคนขับเมื่อประตู
เปดออก หากเลือกการยกเลิกการทำงาน

สามารถเลือกเมนูตัวล็อคประตูแบบหนวง
เวลาได
ล็อคประตูแบบหนวงเวลา: สั่งงานหรือ
ยกเลิกการทำงานตัวล็อคประตูแบบหนวง
เวลา เมื่อกดปุมระบบเซ็นทรัลล็อค จะมี
เสียงเตือนดังขึ้นสามครั้งเพื่อใหสัญญาณ
วามีการเปดใชงานการล็อคแบบหนวงเวลา
ฟงกชั่นนี้จะหนวงเวลาการล็อคประตู
ทุก บานเปนเวลาหาวินาทีหลังจากปดประตู
บานสุดทาย
■ การล็อค การปลดล็อค การสตารทดวย
รีโมทคอนโทรล
ยืนยันการปลดล็อคดวยรีโมทคอนโทรล
หรือ ยืนยันการปลดล็อคดวยรีโมท
คอนโทรลโดยใชไฟแสดง: สั่งงานหรือ
ยกเลิกการทำงานขอมูลสงกลับไฟแสดงใน
ขณะปลดล็อค
ยืนยันการล็อคดวยรีโมทคอนโทรล: สั่ง
งานหรือยกเลิกการทำงานไฟแสดง หรือ/
และขอมูลสงกลับแตรในขณะล็อค
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ปลดล็อคประตูดวยรีโมทคอนโทรล:
เปลี่ยนแปลงการกำหนดคาเพื่อปลดล็อค
เฉพาะประตูดานคนขับ หรือประตูทุกบาน
ในขณะปลดล็อค
ล็อคประตูซ้ำโดยอัตโนมัติ หรือ ล็อค
ประตูที่ถูกปลดล็อคประตูดวยรีโมท
คอนโทรลซ้ำ: สั่งงานหรือยกเลิกการ
ทำงานการล็อคประตูแบบอัตโนมัติเมื่อไม
ไดเปดประตูออกหลังจากปลดล็อค

การคืนคาไปยังการตั้งคาจากโรงงาน
หรือการกลับไปที่การตั้งคาจากโรงงาน

การตั้งคาทั้งหมดถูกคืนคากลับไปยังการตั้งคา
เริ่มตน
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ไฟสองสวาง

ไฟภายนอกรถ
สวิตชไฟแสงสวาง

ไฟภายนอกรถ ........................................ 78
ไฟภายในรถ ........................................... 81
คุณสมบัติตางๆ ของไฟแสงสวาง ............. 82

ปุมควบคุมไฟภายนอกรถ

AUTO: ไฟภายนอกรถและไฟแผงหนาปดจะ
เปดทำงานและปดทำงานโดยอัตโนมัติ โดยขึ้น
อยูกับสภาพแสงสวางภายนอก
8: ไฟทาย, ไฟสองปายทะเบียน และไฟแผง
หนาปดจะติดสวางขึ้น
9: ไฟต่ำและไฟทุกดวงที่กลาวขางตนจะติด
สวางขึ้น

การควบคุมไฟแบบอัตโนมัติ
ฟงกชั่นควบคุมไฟสองสวางอัตโนมัติ
ในการปดหรือปดไฟภายนอกรถ ใหหมุนปุม
สวิทชไฟ สวิทชไฟแสงสวางมีสี่ตำแหนงดังตอไป
นี้:
m (OFF): หมุนปุมไปที่ตำแหนง OFF จะเปน
การปดไฟทุกดวง ไฟทุกดวงจะปด และหมุนปุม
กลับไปที่ตำแหนง AUTO เหมือนเดิม

ไฟสองสวาง
เมื่อไฟจากภายนอกรถหรี่ลงในขณะที่เปด
ระบบควบคุมไฟแบบอัตโนมัติ ไฟภายนอกรถ
และไฟแผงหนาปดจะติดสวางขึ้นโดยอัตโนมัติ
ในการปดระบบควบคุม ใหหมุนปุมไปที่
ตำแหนง OFF
ไฟทุกดวงจะปด และปุมจะกลับไปที่ตำแหนง
AUTO เดิม

ไฟสูง

ไฟสูงจะติดสวางขึ้นเมื่อไฟต่ำติดสวางขึ้น
ดันคันโยกในการเปลี่ยนจากไฟต่ำไปเปนไฟสูง
ดันคันโยกอีกครั้ง หรือดึงคันโยกเพื่อเปลี่ยนไป
เปนไฟต่ำ
หมายเหตุ
ไฟแสดงไฟสูงจะติดสวางขึ้นเมื่อไฟสูงติดขึ้น

ไฟกะพริบฉุกเฉิน

9 คำเตือน

ทานควรเปลี่ยนจากไฟสูงไปเปนไฟต่ำ
เสมอเมื่อมีรถแลนสวนทางมา หรือเมื่อมี
รถคันอื่นอยูขางหนา ไฟสูงจะทำใหมีแสง
ไฟสองเขาตาผูขับขี่รถอีกคันเปนเวลา
ชั่วขณะ ซึ่งอาจทำใหเกิดการชนได

ไฟกะพริบไฟสูง
ดึงกานปรับ
กานปรับจะกลับสูตำแหนงเดิมเมื่อปลอย
ไฟสูงจะยังคงติดสวางอยูตราบใดที่ทานยังคงดึง
กานปรับเขาหาตัวเอง

ใชปุม ¨
ในการสั่งงานไฟกะพริบฉุกเฉิน ใหกดปุม
ในการปดไฟกะพริบ ใหกดปุมอีกครั้ง
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สัญญาญไฟเลี้ยวและการเปลี่ยน
ชองทางเดินรถ

ปดไฟกะพริบดวยตนเองดวยการดันคันโยก
กลับสูตำแหนงเดิม

ไฟตัดหมอกดานหนา

ดันคันโยกขึ้น = ไฟเลี้ยวซาย
ดันคันโยกลง = ไฟเลี้ยวขวา
หากเลื่อนคันโยกไปเกินจุดหยุด ไฟเลี้ยวจะ
ทำงานอยางตอเนื่อง เมื่อหมุนพวงมาลัยกลับ
ไฟเลี้ยวจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ
สำหรับการกะพริบสามครั้ง เชน เมื่อเปลี่ยน
เลน ใหกดคันโยกจนถึงจุดหยุดแลวปลอย
ดันคันโยกไปจนถึงจุดหยุดและดันคางไวเพื่อ
ใหไฟกะพริบทำงานนานขึ้น

ในการเปดไฟตัดหมอกดานหนา ใหกดปุม >
ไฟแสดงไฟตัดหมอกดานหนาจะติดสวางขึ้น
เมื่อไฟตัดหมอกดานหนาติดขึ้น
ในการปด ใหกดปุมอีกครั้ง

ไฟสองสวาง

ไฟตัดหมอกหลัง

ในการเปดไฟตัดหมอกดานหลัง ใหกดปุม r
ในขณะที่เปดไฟหนาไว
สวิทชไฟแสงสวางอยูใน ตำแหนง 8:
ไฟตัดหมอกหลังจะเปดพรอมกับไฟตัดหมอก
หนาเทานั้น
ไฟแสดงไฟตัดหมอกดานหลังจะติดสวางขึ้น
เมื่อไฟตัดหมอกดานหลังติดขึ้น
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ไฟภายในรถ
ไฟสองสวางภายในรถเมื่อเปดประตู

ไฟถอยหลัง
ไฟถอยหลังจะสวางเมื่อเปดสวิทชกุญแจและ
คันเลือกตำแหนงเกียรอยูทเี่ กียรถอยหลัง

กระจกครอบไฟแบบฝา
ภายในเรือนหลอดไฟอาจมีฝาเกาะเปนชวง
สั้นๆ เมื่ออยูในสภาพอากาศที่ไมดี เปยกชื้น
และหนาวเย็น ในสภาวะฝนตกหนักหรือหลัง
จากลางรถ ฝาจะหายไปเองอยางรวดเร็ว ให
เปดไฟหนาเพื่อไลฝาใหรวดเร็วขึ้น

สั่งงานดวยปุมสวิทชตอไปนี้:
⃒ = ติดตลอดเวลาจนกวาจะปดระบบ
แบบแมนนวล
w = ติดอัตโนมัติเมื่อทานเปดประตูและจะ
ดับไปหลังจากปดประตู
§ = ดับตลอดเวลาถึงแมวาจะเปดประตู
ทุกบานก็ตาม
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หมายเหตุ
แบตเตอรี่รถยนตอาจหมดไฟไดถาเปดไฟ
แสงสวางทิ้งไวเปนเวลานาน
9

คำเตือน

หลีกเลี่ยงการเปดไฟภายในรถในขณะขับ
รถในความมืด
หองโดยสารที่เปดไฟสวางทำใหความ
สามารถในการมองเห็นในที่มืดลดลง และ
อาจทำใหเกิดการชน

คุณสมบัติตางๆ ของไฟ
แสงสวาง
ไฟทางออก
ไฟหนา ไฟขาง และไฟทายจะสองสวางใหแก
บริเวณรอบๆ หลังจากออกจากรถตามระยะ
เวลาที่กำหนด

การเปด

การสั่งงาน การยกเลิกการทำงานและระยะ
เวลาในการสองสวางของไฟสามารถเปลี่ยนได
ในการตั้งคารถยนต การตั้งคารถสวนบุคคล
3 76
1. ปดสวิทชกุญแจ
2. ดึงกุญแจออก
3. เปดประตูดานคนขับ
4. ดันกานสัญญาณไฟเลี้ยว
5. ปดประตูดานคนขับ

ไฟสองสวาง
หากประตูดานคนขับเปดอยู ไฟจะดับลงหลัง
จากผานไปสองสามวินาที
ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติหากดันกานสัญญาณ
ไฟเลี้ยวในขณะที่ประตูดานคนขับเปดอยู

การปองกันแบตเตอรี่หมดไฟ
ดับไฟทั้งหมด

อุปกรณประหยัดแบตเตอรี่จะชวยปองกันไม
ใหแบตเตอรี่รถยนตหมดไฟ
หากทานบิดสวิทชกุญแจไปที่ตำแหนง OFF
ไฟสองสวางจะดับโดยอัตโนมัติหลังจากเวลา
ผานไปสองสามวินาที
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ระบบขอมูลบันเทิง

บทนำ
ขอมูลทั่วไป

บทนำ .................................................... 84
วิทยุ ..................................................... 99
เครื่องเลนเพลง ..................................... 104
โทรศัพท .............................................. 121

ระบบขอมูลบันเทิงจะมีขอมูลบันเทิงที่อยูในรถ
ของทานโดยใชเทคโนโลยีลาสุด
การใชงานวิทยุสามารถทำไดอยางงายดาย
โดยการบันทึกสถานีวิทยุ AM หรือ FM ไดถึง
36สถานีโดยใชปุม PRESET (การตั้งคา
ลวงหนา) [1~6] ตอทุกๆ หกหนา
เครื่องเลนซีดีแบบรวมในตัวสามารถเลนซีดี
เพลงและ MP3 (WMA) ได และเครื่องเลน USB
สามารถเลนอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB หรือ
ผลิตภัณฑ iPod (เฉพาะรุน Type 1/2-A
เทานั้น) ที่เชื่อมตอไวได
ฟงกชั่นการเชื่อมตอโทรศัพทผาน Bluetooth
ชวยใหทานสามารถใชงานโทรศัพทแบบแฮนด
ฟรีแบบไรสาย และสามารถใชเครื่องเลนเพลง
ในโทรศัพท (เฉพาะรุน Type 1/2-A เทานั้น) ได
อีกดวย

ตอเครื่องเลนเพลงแบบพกพาเขากับสัญญาณ
เสียงเขาจากภายนอก แลวเพลิดเพลินไปกับ
เสียงที่มีคุณภาพของระบบขอมูลบันเทิง
โปรเซสเซอรเสียงระบบดิจิตอลมีอีควอไลเซอร
ที่ไดรับการตั้งคาไวลวงหนาอยูหลายโหมดเพื่อ
ใหไดคุณภาพเสียงที่ดีที่สุด
ระบบสามารถปรับไดอยางงายดายโดยใช
อุปกรณการปรับทีไ่ ดรับการออกแบบมาอยาง
เหมาะสม โดยใช Smart Displayer และโดยใช
ปุมควบคุมการหมุนเมนูแบบมัลติฟงกชั่น
■ สวน "ภาพรวม" จะใหขอมูลรายละเอียดโดย
รวมของฟงกชั่นการทำงานตางๆ ของระบบ
ขอมูลบันเทิง และขอมูลสรุปของอุปกรณ
ควบคุมทั้งหมด
■ สวน "การทำงาน" จะอธิบายปุมควบคุม
พื้นฐานสำหรับระบบขอมูลบันเทิง

หนาจอแสดงผล

หนาจอแสดงผลอาจแตกตางจากจอแสดงผล
ทีม่ ีอยูใ นคูมือเนื่องจากหนาจอแสดงผลสวน
ใหญจะมีความแตกตางกันตามการตั้งคาของ
อุปกรณ และขอกำหนดเฉพาะของรถยนต

ระบบขอมูลบันเทิง

คุณสมบัติการกันขโมย
ระบบขอมูลบันเทิงมีระบบความปลอดภัย
แบบอิเล็กทรอนิกสที่ติดตั้งไวเพื่อปองกันขโมย
ระบบขอมูลบันเทิงจะทำงานเฉพาะในรถยนต
ที่ระบบถูกติดตั้งเปนครั้งแรกเทานั้น ดังนั้นคน
ที่ขโมยจะไมสามารถใชงานอุปกรณได
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ภาพรวมของอุปกรณควบคุม
ประเภทที่ 1

ระบบขอมูลบันเทิง
ประเภทที่ 1-A: วิทยุ + ซีดี/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
ประเภทที่ 1-B: วิทยุ + ซีดี/MP3 + AUX
1. จอแสดงผล
จอแสดงผลสำหรับขอมูลและสถานะ เลน/
การรับสัญญาณ/เมนู
2. ปุม POWER [m] พรอมปุมหมุน
VOLUME
◆ เปด/ปด โดยกดปุมนี้
◆ หมุนปุมหมุนเพื่อปรับระดับความดัง
เสียงโดยรวม
3. ปุม PRESET [1 ~ 6 ] (การตั้งคาลวงหนา)
◆ กดปุมเหลานี้ปุมใดปุมหนึ่งคางไวเพื่อ
เพิ่มสถานีวิทยุปจจุบันลงในหนา
รายการโปรดในปจจุบัน
◆ กดปุมหนวยความจำใดๆ เพื่อเลือกชอง
ที่เชื่อมตอเขากับปุมนั้นๆ
4. ปุม EJECTd [ ]
กดปุมนี้เพื่อเอาแผนดิสกออก

5. ชองใสแผนดิสก
เปนชองสำหรับใส หรือนำแผนซีดีออก
6. ปุม FAVOURITE [FAV1-2-3] (สแกน)
กดปุมนี้เพื่อเลือกหนาของชองรายการ
โปรดที่บันทึกไว
7. ปุม INFORMATION [INFO] (สแกน)
◆ กดปุมนี้เพื่อดูขอมูลไฟลเมื่อใชโหมด
เลน ซีดี/MP3/USB/iPod
◆ ดูขอมูลเกี่ยวกับสถานีวิทยุและเพลงที่
เลนอยูใ นขณะนั้นเมื่อใชฟงกชั่นวิทยุ
8. ปุม fSEEKe (คนหาแทร็ก)
◆ กดปุมเหลานี้ขณะเปดวิทยุเพื่อคนหา
สถานีที่มีสัญญาณชัดเจนโดยอัตโนมัติ
ทานสามารถตั้งคาความถี่วิทยุกระจาย
เสียงไดดวยตัวเองโดยกดปุมเหลานี้
คางไว
◆ กดปุมเหลานี้เมื่อใชงานโหมดเลน ซีดี/
MP3/USB/iPod เพื่อเลนแทร็ก
กอนหนา หรือแทร็กถัดไปทันที
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ทานสามารถกดปุมเหลานี้คางไวเพื่อ
เลนเพลงที่กำลังเลนอยูในขณะนั้น
ยอนกลับ/ไปขางหนาอยางรวดเร็วได
9. ปุม CD/AUX
กดปุมนี้เพื่อเลือกฟงกชั่นเครื่องเสียง CD/
MP3/AUX หรือ USB/iPod/Bluetooth
(เฉพาะรุน Type 1-A เทานั้น)
10. ปุม RADIO BAND
สลับเปลี่ยนระหวางชวงความถี่วิทยุ AM
หรือ FM
11. ปุม CLOCK [b]
กดปุมนี้เพื่อเขาสูเมนู การตั้งคาวันที่และ
เวลา
12. ปุม CONFIG (สแกน)
กดปุมนี้เพื่อเขาสูเมนู การกำหนดคา
ระบบ
13. ปุม TONE
กดปุมนี้เพื่อปรับ/เลือกโหมดตั้งคาเสียง
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14. ปุม MENUพรอมปุมหมุน TUNE
◆ กดปุมนี้เพื่อแสดงเมนูฟงกชันการ
ทำงานในปจจุบัน หรือเพื่อเลือก/ดู
เนื้อหาของการตั้งคาและคาตั้ง
◆ หมุนปุมหมุนเพื่อเลื่อน/เปลี่ยนเนื้อหา
ของเมนูหรือคาสำหรับการตั้งคา
15. พอรต AUX
เชื่อมตออุปกรณเสียงจากภายนอกเขากับ
พอรตนี้
16. ปุม PBACK (โทรศัพท)
◆ ยกเลิกเนื้อหาที่ปอนหรือกลับไปยังเมนู
กอนหนา
17. ปุม PHONE [y]/MUTE [@]
◆ กดปุมนี้เพื่อสั่งงานโหมดโทรศัพทแบบ
Bluetooth (สำหรับประเภทที่ 1- รุน A
เทานั้น) หรือเพื่อเปดปดฟงกชั่นปด
เสียง (สำหรับประเภทที่ 1- รุน B เทานั้น)
◆ กดปุมคางไวเพื่อเปดหรือปดฟงกชั่นปด
เสียง (สำหรับประเภทที่ 1- รุน A เทานั้น)

ระบบขอมูลบันเทิง
ประเภทที่ 2
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ประเภทที่ 2-A: วิทยุ + ซีดี/MP3 + AUX +
USB/iPod + Bluetooth
ประเภทที่ 2-B: วิทยุ + ซีดี/MP3 + AUX
1. จอแสดงผล
จอแสดงผลสำหรับขอมูลและสถานะ เลน/
การรับสัญญาณ/เมนู
2. ปุม POWER [m] พรอมปุมหมุน
VOLUME
◆ เปด/ปด โดยกดปุมนี้
◆ หมุนปุมหมุนเพื่อปรับระดับความดัง
เสียงโดยรวม
3. ปุม PRESET [1 ~ 6 ] (การตั้งคาลวงหนา)
◆ กดปุมเหลานี้ปุมใดปุมหนึ่งคางไวเพื่อ
เพิ่มสถานีวิทยุปจจุบันลงในหนา
รายการโปรดในปจจุบัน
◆ กดปุมหนวยความจำใดๆ เพื่อเลือกชอง
ที่เชื่อมตอเขากับปุมนั้นๆ
4. ปุม EJECTd [ ]
กดปุมนี้เพื่อเอาแผนดิสกออก

5. ชองใสแผนดิสก
เปนชองสำหรับใส หรือนำแผนซีดีออก
6. ปุม FAVOURITE [FAV1-2-3]
กดปุมนี้เพื่อเลือกหนาของชองรายการ
โปรดที่บันทึกไว
7. ปุม INFORMATION [INFO]
◆ กดปุมนี้เพื่อดูขอมูลไฟลเมื่อใชโหมด
เลน ซีดี/MP3/USB/iPod
◆ ดูขอมูลเกี่ยวกับสถานีวิทยุและเพลงที่
เลนอยูใ นขณะนั้นเมื่อใชฟงกชั่นวิทยุ
8. ปุม fSEEKe (คนหาแทร็ก)
◆ กดปุมเหลานี้ขณะเปดวิทยุเพื่อคนหา
สถานีที่มีสัญญาณชัดเจนโดยอัตโนมัติ
ทานสามารถตั้งคาความถี่วิทยุกระจาย
เสียงไดดวยตัวเองโดยกดปุมเหลานี้
คางไว
◆ กดปุมเหลานี้เมื่อใชงานโหมดเลน ซีดี/
MP3/USB/iPod เพื่อเลนแทร็กกอน
หนา หรือแทร็กถัดไปทันที

ทานสามารถกดปุมเหลานี้คางไวเพื่อ
เลนเพลงที่กำลังเลนอยูในขณะนั้น
ยอนกลับ/ไปขางหนาอยางรวดเร็วได
9. ปุม CD/AUX
กดปุมนี้เพื่อเลือกฟงกชั่นเครื่องเสียง CD/
MP3/AUX หรือ USB/iPod/Bluetooth
(เฉพาะรุน Type 1-A เทานั้น)
10. ปุม RADIO BAND
สลับเปลี่ยนระหวางชวงความถี่วิทยุ AM
หรือ FM
11. ปุม CLOCK [b]
กดปุมนี้เพื่อเขาสูเมนู การตั้งคาวันที่และ
เวลา
12. CONFIG
กดปุมนี้เพื่อเขาสูเมนู การกำหนดคา
ระบบ
13. ปุม TONE
กดปุมนี้เพื่อปรับ/เลือกโหมดตั้งคาเสียง

ระบบขอมูลบันเทิง
14. ปุม MENUพรอมปุมหมุน TUNE
◆ กดปุมนี้เพื่อแสดงเมนูฟงกชันการ
ทำงานในปจจุบัน หรือเพื่อเลือก/ดู
เนื้อหาของการตั้งคาและคาตั้ง
◆ หมุนปุมหมุนเพื่อเลื่อน/เปลี่ยนเนื้อหา
ของเมนูหรือคาสำหรับการตั้งคา
15. พอรต AUX
เชื่อมตออุปกรณเสียงจากภายนอกเขากับ
พอรตนี้
16. ปุม PBACK (โทรศัพท)
◆ ยกเลิกเนื้อหาที่ปอนหรือกลับไปยังเมนู
กอนหนา
17. ปุม PHONE [y]/MUTE [@]
◆ กดปุมนี้เพื่อสั่งงานโหมดโทรศัพทแบบ
Bluetooth (สำหรับประเภทที่ 2- รุน A
เทานั้น) หรือเพื่อเปดปดฟงกชั่นปด
เสียง (สำหรับประเภทที่ 2- รุน B เทานั้น)
◆ กดปุมคางไวเพื่อเปดหรือปดฟงกชั่นปด
เสียง (สำหรับประเภทที่ 2- รุน A เทานั้น)

ตัวควบคุมระบบเครื่องเสียง
บนพวงมาลัย
ปุมควบคุมเสียงที่พวงมาลัย ประเภทที่ 1:
ออปชั่น

1. ปุม Mute/Hang up (ปดเสียง/วางสาย)
กดปุมในโหมดเลนเพลงใดๆ เพื่อเปดหรือ
ปดฟงกชั่นปดเสียง ทานสามารถกดปุมนี้
ในโหมดที่เลือกไวเพื่อปฏิเสธการโทร หรือ
เพื่อสิ้นสุดการโทรได
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2. ปุม Call (โทร)
◆ กดปุมเพื่อรับสาย หรือเพื่อเขาสูโหมด
ตอหมายเลขซ้ำ
◆ กดปุมคางไวเพื่อเขาสูบันทึกการโทร
ออก หรือเพื่อเลื่อนไปมาจากโหมด
แฮนดฟรี และโหมดการโทรสวนตัวใน
ระหวางการโทร
3. ปุม/ปุมหมุน แหลงขอมูลเสียง [dSRCc]
◆ กดปุมเพื่อเลือกโหมดเลนเสียง
◆ หมุนปุมหมุนเพื่อเปลี่ยนสถานีวิทยุที่
ลงทะเบียนไว หรือเพื่อเปลี่ยนเพลงที่
กำลังเลนอยู
4. ปุม ระดับความดังเสียง [+/-]
◆ กดปุม + เพื่อเพิ่มระดับเสียง
◆ กดปุม - เพื่อลดระดับเสียง
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ปุมควบคุมเสียงที่พวงมาลัย ประเภทที่ 2:
ออปชั่น

กดปุม + เพื่อเพิ่มระดับเสียง
◆ กดปุม - เพื่อลดระดับเสียง
◆

การเปด/ปดระบบ

การทำงาน
ปุมและอุปกรณควบคุม

1. ปุม ปดเสียง
กดปุมเพื่อปดหรือเปดฟงกชั่นปดเสียง
2. ไมมี
3. ปุม/ปุมหมุน แหลงขอมูลเสียง [dSRCc]
◆ กดปุมเพื่อเลือกโหมดเลนเสียง
◆ หมุนปุมหมุนเพื่อเปลี่ยนสถานีวิทยุที่ลง
ทะเบียนไว หรือเพื่อเปลี่ยนเพลงที่กำลัง
เลนอยู
4. ปุม ระดับความดังเสียง [+/-]

ระบบขอมูลบันเทิงสามารถใชงานไดโดยใชปุม
ฟงกชั่น, ปุมหมุนแบบมัลติฟงกชั่น และเมนูที่
แสดงขึ้นบนหนาจอแสดงผล
ปุมและอุปกรณควบคุมที่สามารถใชกับระบบ
มีดังตอไปนี้
■ ปุมและปุมหมุนของระบบขอมูลบันเทิง
■ ปุมหมุนและปุมควบคุมเครื่องเสียงบน
พวงมาลัย

กดปุม POWER [m] เพื่อเปดการทำงานของ
ระบบ
เมื่อเปดเครื่อง ระบบจะเลนสถานีกระจายเสียง
หรือเพลงที่เลือกไวกอนหนานี้
กดปุม POWER [m] เพื่อปดการทำงานของ
ระบบ

ระบบขอมูลบันเทิง
การควบคุมระดับเสียง

หมุนปุมหมุน VOLUME เพื่อปรับระดับความ
ดังเสียง
■ ใชปุมควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยโดย
กดปุม VOLUME [+/-] ขึ้น/ลง เพื่อปรับระดับ
ความดังเสียง
■ ระดับเสียงปจจุบันจะแสดงขึ้น
■ การเปดระบบขอมูลบันเทิงจะเปนการตั้งคา
ระดับเสียงไปที่ตัวเลือกกอนหนา (ถาระดับ
เสียงมีคาต่ำกวาระดับเสียงเริ่มตนคาสูงสุด)

ระดับเสียงอัตโนมัติ

ทันทีที่การตั้งคาระดับเสียงแบบปรับตาม
ความเร็วรถเริ่มทำงาน ระดับเสียงจะถูก
ควบคุมตามความเร็วรถโดยอัตโนมัติเพื่อปรับ
ความดังเสียงโดยเทียบกับเสียงเครื่องยนต
และยางรถ (โปรดดูที่ การกำหนดคาระบบ
→ การตั้งคาวิทยุ → ระดับเสียงแบบ
อัตโนมัติ)
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การตั้งคาโทนเสียง

จากเมนู การตั้งคาโทนเสียง AM/การตั้งคา
โทนเสียง FM ทานสามารถตั้งคาคุณสมบัติ
ของเสียงไดแตกตางกันไปตามรุนของ
เครื่องเสียง AM/FM และฟงกชั่นการทำงาน
ของเครื่องเสียงแตละเครื่อง
กดปุม TONE (เสียง) เมื่อใชโหมดการทำงานที่
เกี่ยวของ
หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อเลือกโหมดควบคุม
โทนเสียงที่ตองการ จากนั้นใหกดปุม MENU

94

ระบบขอมูลบันเทิง
บาลานซ: ปรับบาลานซลำโพงดานซาย/
ดานขวาจาก 15 ดานซาย ถึง 15 ดานขวา
■ EQ (อีควอไลเซอร): เลือกหรือปดลักษณะ
เสียง (ปด ↔ ปอป ↔ ร็อค ↔ คลาสิก ↔
เสียงสนทนา ↔ ลูกทุง)
■

กดปุม MENU เพื่อเปด เมนู AM/เมนู FM ซึ่ง
มีตัวเลือกสำหรับการเลือกสถานีกระจายเสียง
การเลนซีดี/MP3/USB/iPod/เครื่องเสียง
Bluetooth หรือสัญญาณเสียงเขา
จากภายนอก (AUX)

เลือกฟงกชั่น
วิทยุ AM-FM
หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อเลือกคาการควบคุม
โทนเสียงที่ตองการ จากนั้นใหกดปุม MENU
เมนูการตั้งคาโทนเสียง
■ เสียงทุม: ปรับระดับเสียงทุมจาก -12 ถึง +12
■ เสียงแหลม: ปรับระดับเสียงแหลมจาก -12
ถึง +12
■ เสียงกลาง: ปรับระดับเสียงกลางจาก -12
ถึง +12
■ เฟดเดอร: ปรับบาลานซลำโพงดานหนา/
ดานหลังจาก 15 ดานหนา ถึง 15 ดานหลัง
ในรุนรถยนตที่มีระบบลำโพงหกตัว

กดปุม RADIO BAND เพื่อเลือกวิทยุ AM
หรือ FM

กดปุม CD/AUX ซ้ำๆ เพื่อสลับระหวางฟงกชั่น
ซีดีสำหรับแผนซีดี/MP3, AUX ที่ตออยู หรือ
เครื่องเลนเพลง USB/iPod/ Bluetooth (เฉพาะ
สำหรับรุน Type 1/2-A เทานั้น) (ซีดี/MP3 →
AUX → เครื่องเสียง USB หรือ iPod,
Bluetooth → ซีดี/MP3...)

ระบบขอมูลบันเทิง
กด แหลงขอมูลเสียง [dSRCc] บนปุม
ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยเพื่อเลือก
โหมดที่ตองการ
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อุปกรณโทรศัพทแบบแฮนดฟรีผาน
Bluetooth (เฉพาะรุน Type1/2-A เทานั้น)

กดปุม MENU เพื่อเปดเมนู Bluetooth พรอม
ตัวเลือกสำหรับฟงกชั่นที่เกี่ยวของ
กดปุม MENU เพื่อเปดเมนูที่มีตัวเลือกสำหรับ
ฟงกชั่นที่เกี่ยวของ หรือเปดเมนูของอุปกรณที่
เกี่ยวของ

กดปุม PHONE [y] เพื่อเลือกฟงกชั่นโทรศัพท
แบบแฮนดฟรีผาน Bluetooth

การตั้งคาสวนบุคคล
ปุม/ปุมหมุนหลัก

ปุมและปุมหมุนที่ใชในการกำหนดคาระบบ
มีดังตอไปนี้
(12) ปุม CONFIG (ขอความ)
กดปุมนี้เพื่อเขาสูเมนู การกำหนดคาระบบ
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(14) ปุม MENU พรอมปุมหมุน TUNE
■ หมุนปุมหมุนเพื่อเลื่อนไปที่เมนูหรือรายการ
การตั้งคา
■ กดปุมเพื่อเลือก/ไปที่หนาจอควบคุม
รายละเอียดที่เมนู หรือรายการการตั้งคา
ปจจุบันมีให
(16) ปุม P BACK
ยกเลิกรายการปอนขอมูล หรือกลับไปยังหนา
จอ/เมนูกอนหนา

[ตัวอยาง] การกำหนดคาระบบ → การตั้ง
คาเวลาและวันที่ → ตั้งคาวันที่: 25
มกราคม 2013

วิธีใชการกำหนดคาระบบสำหรับการ
ตั้งคาสวนบุคคล

ฟงกชั่นและเมนูการตั้งคาอาจแตกตางกัน
ไปตามรุนรถยนต
■ ขอมูลอางอิง: ตารางขอมูลสำหรับเมนู การ
กำหนดคาระบบ ดานลางนี้
■

กดปุม CONFIG (กำหนดคา) เพื่อใชเมนู การ
กำหนดคาระบบ

หลังจากดูตารางขอมูลสำหรับเมนู การ
กำหนดคาระบบ ดานลางแลว ใหหมุนปุม
หมุน TUNE เพื่อเลื่อนไปทีเ่ มนูการตั้งคาที่
ตองการ จากนั้นใหกดปุม MENU
■ จะแสดงรายการรายละเอียดสำหรับเมนู
การตั้งคา หรือสถานะการทำงานที่เกี่ยวของ
■ ถามีรายการรายละเอียดอื่นจากรายการ
รายละเอียดที่เกี่ยวของ ทานสามารถดำเนิน
การนี้ซ้ำได

ระบบขอมูลบันเทิง
ถามีรายการรายละเอียดที่เกี่ยวของเกิดขึ้น
หลายครั้ง ใหดำเนินการนี้ซ้ำ
■ ตั้งคา/ปอนคาการตั้งคาที่เกี่ยวของ หรือ
สถานะการทำงานจะเปลี่ยนไป

■

ตารางขอมูลสำหรับการกำหนดคาระบบ
[การตั้งคาวันที่และเวลา]

หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อใหไดคาการตั้งคา
หรือสถานะการทำงานที่ตองการ จากนั้นใหกด
ปุม MENU
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ตั้งคาเวลา: ตั้งคาชั่วโมงและนาทีสำหรับเวลา
ในขณะนั้นดวยตัวเอง
■ ตั้งคาวันที่: ตั้งคาป/เดือน/วันที่ปจจุบันดวย
ตัวเอง
■ ตั้งคารูปแบบเวลา: เลือกการแสดงเวลา
แบบ 12 ชั่วโมง หรือแบบ 24 ชั่วโมง
■ ตั้งคารูปแบบวันที่: ตั้งคารูปแบบการแสดง
วันที่
ปปปป/ดด/วว: ป 2013 เดือนมกราคม วันที่
23
วว/ดด/ปปปป: วันที่ 23 เดือนมกราคม
ป 2013
ดด/วว/ปปปป: เดือนมกราคม วันที่ 23
ป 2013
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[การตั้งคาวิทยุ]

ระดับเสียงอัตโนมัติ: ตั้งคา ปดทำงาน/
ต่ำ/ปานกลาง/สูง
■ ระดับเสียงสูงสุดเมื่อเริ่มทำงาน:
ตั้งคาระดับเสียงสูงสุดในแบบแมนนวล
สำหรับการเริ่มทำงาน
■ สถานีวิทยุโปรด:
ตั้งคาจำนวนหนารายการโปรดในแบบ
แมนนวล
■

[การตั้งคา Bluetooth] (เฉพาะรุน
Type 1/2-A เทานั้น)

Bluetooth: เขาสู การตั้งคา Bluetooth
■ การเปดทำงาน: เลือก เปด หรือ ปด
■ รายการอุปกรณ: เลือกอุปกรณที่ตองการ
และเลือก/เชื่อมตอ/แยก หรือลบ
■ ปรับอุปกรณใหเขากัน: ลองทำการปรับ
อุปกรณ Bluetooth ใหมใหเขากัน

เปลี่ยนรหัส Bluetooth: เปลี่ยน/ตั้งคารหัส
Bluetooth ดวยตัวเอง
■ กลับไปที่การตั้งคาจากโรงงาน: คืนคาคา
การตั้งคาเริ่มตนกลับไปที่การตั้งคา
มาตรฐาน

■

ระบบขอมูลบันเทิง

วิทยุ
วิทยุ AM-FM
กอนใชวิทยุ AM-FM
ปุม/ปุมหมุนหลัก
(10) ปุม RADIO BAND
สลับเปลี่ยนระหวางชวงความถี่วิทยุ AM หรือ
FM
(14) ปุม MENU พรอมปุมหมุน TUNE
■ หมุนปุมหมุนเพื่อคนหาความถี่ที่มีการ
กระจายเสียงดวยตัวทานเอง
■ กดปุมนีเ้ พื่อเขาไปยังหนาจอเมนูจากโหมด
การทำงานในปจจุบัน
(16) ปุม P BACK
ยกเลิกรายการปอนขอมูล หรือกลับไปยังหนา
จอ/เมนูกอนหนา

(8) ปุม fSEEKe (คนหา)
■ กดปุมเพื่อคนหาสถานีวิทยุที่มีอยูโดย
อัตโนมัติ
■ กดปุมนี้คางไวเพื่อเปลี่ยนความถี่วิทยุตาม
ตองการ จากนั้นใหปลอยปุมที่ความถี่ที่
ตองการ
(6) ปุม FAVOURITE [FAV1-2-3]
กดปุมนี้เพื่อเลื่อนไปยังหนาของสถานีวิทยุ
รายการโปรดที่บันทึกไว
(3) ปุม PRESET [1 ~ 6] (คนหา)
■ กดปุมตั้งคาลวงหนาใดๆ คางไวเพื่อลง
ทะเบียนสถานีวิทยุปจจุบันไปยังปุมตั้งคา
ลวงหนานั้นๆ
■ กดปุมนี้เพื่อเลือกสถานีที่ลงทะเบียนไวกับ
ปุม PRESET
(7) ปุม INFORMATION [INFO]
เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับสถานีวิทยุกระจายเสียง
(17) MUTE [@]
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กดปุม (เฉพาะรุน Type 1/2-B เทานั้น) หรือกด
ปุมคางไว (เฉพาะรุน Type 1/2-A เทานั้น) เพื่อ
เปดหรือปดการทำงานของฟงกชั่นปดเสียง

การรับฟงสถานีวิทยุ
การเลือกชวงความถี่วิทยุ

กดปุม RADIO BAND ซ้ำๆ เพื่อสลับเปลี่ยน
ระหวางการกระจายเสียง AM หรือ FM
จะเปนการรับสัญญาณสถานีวิทยุกระจาย
เสียงที่เลือกไวกอนหนา
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การคนหาสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

การคนหาสถานีวิทยุ

กดปุม fSEEKe (ปรับแทร็ก) เพื่อคนหาสถานี
วิทยุที่มีการรับสัญญาณชัดเจนที่มีอยูโดย
อัตโนมัติ

กดปุม fSEEKe (คนหาแทร็ก) คางไวเพื่อ
เปลี่ยนความถี่อยางรวดเร็ว จากนั้นใหปลอย
ปุมทีค่ วามถี่ที่ตองการ

การปรับไปที่สถานีวิทยุสถานีใดสถานี
หนึ่งดวยตัวทานเอง

หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อคนหาความถี่ที่มีการ
กระจายเสียงทีต่ องการดวยตัวทานเอง

ระบบขอมูลบันเทิง
การใชปุม PRESET
การบันทึกขอมูลลงในปุม PRESET (การ
ตั้งคาลวงหนา)

กดปุม FAVOURITE [FAV1-2-3] (รายการ
โปรด) เพื่อเลือกหนาที่ตองการของสถานีโปรด
ที่บันทึกไว
กดปุม PRESET [1 ~ 6] (การตั้งคาลวงหนา)
ปุมใดปุมหนึ่งคางไวเพื่อบันทึกสถานีวิทยุ
ปจจุบันใหกับปุมของหนารายการโปรดที่เลือก
ไว

สามารถบันทึกหนารายการโปรดไดสูงสุด 3
หนา และแตละหนาสามารถบันทึกสถานี
วิทยุไดสูงสุดหกสถานี
■ สามารถตั้งคาหนารายการโปรดจำนวนหนึ่ง
ที่ใชใน การกำหนดคาระบบ → การตั้งคา
วิทยุ → วิทยุรายการโปรด (จำนวนหนา
รายการโปรดสูงสุด) ได
■ ถาทานบันทึกสถานีวิทยุสถานีใหมใหกับ
ปุม PRESET [1 ~ 6] (การตั้งคาลวงหนา)
ทีม่ ีการบันทึกขอมูลไวแลว ระบบจะลบ
ขอมูลที่บันทึกไวกอนหนาและแทนที่ดวย
สถานีวิทยุสถานีที่บันทึกลงไปใหม
■
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การรับฟงสถานีวิทยุจากปุม PRESET
โดยตรง

กดปุม FAVOURITE [FAV1-2-3] (รายการ
โปรด) ซ้ำๆ เพื่อเลือกหนา FAV (รายการโปรด)
ที่ตั้งคาไวลวงหนาที่ตองการ
ขอมูลการกระจายเสียงหมายเลข 1 ของหนา
FAV (รายการโปรด) ที่ตั้งคาไวลวงหนาที่เลือก
จะแสดงขึ้น
กดปุม PRESET [1 ~ 6] (การตั้งคาลวงหนา)
เพื่อรับฟงสถานีวิทยุที่บันทึกไวในปุมนั้นๆ
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การใชเมนูวิทยุ

เมนู AM/FM → รายการโปรด

เมนู AM/FM → รายการสถานี AM/FM

กดปุม MENU (เมนู-ปรับ) เพื่อแสดงเมนูวิทยุ
หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อเลื่อนไปที่รายการเมนู
ที่ตองการ จากนั้นใหกดปุม MENU เพื่อเลือก
รายการที่เกี่ยวของ หรือเพื่อแสดงเมนู
รายละเอียดของรายการ

จากรายการ เมนู FM/เมนู AM ใหหมุนปุม
หมุน TUNE เพื่อเลื่อนไปที่ รายการโปรด จาก
นั้นใหกดปุม MENU
ขอมูลของรายการโปรดจะแสดงขึ้น
หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อเลื่อนไปที่รายการ
โปรดที่ตองการ จากนั้นใหกดปุม MENU เพื่อ
รับชองกระจายเสียงนั้นๆ

จากเมนู AM/เมนู FM ใหหมุนปุมหมุน TUNE
เพื่อเลื่อนไปที่รายการสถานี AM/รายการ
สถานี FM จากนั้นใหกดปุม MENU
ขอมูลของรายการสถานีจะแสดงขึ้น
หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อเลื่อนไปที่รายการที่
ตองการ จากนั้นใหกดปุม MENU เพื่อรับชอง
กระจายเสียงนั้นๆ

ระบบขอมูลบันเทิง
เมนู FM → รายการหมวดของ FM

เมนู AM/FM → การอัพเดทรายการสถานี
FM/AM
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การอัพเดต รายการสถานี AM/รายการ
สถานี FM จะเริ่มทำงาน
■ ในระหวางการอัพเดตรายการสถานี AM/
รายการสถานี FM ใหกดปุม MENU หรือ
ปุม P BACK เพื่อหยุดการบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง
■

เสาอากาศแบบยึดตายตัว
จากรายการ เมนู FM ใหหมุนปุมหมุน TUNE
เพื่อเลื่อนไปที่ หมวด FM จากนั้นใหกดปุม
MENU
รายการหมวดของ FM จะแสดงขึ้น
หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อเลื่อนไปที่รายการที่
ตองการ จากนั้นใหกดปุม MENU เพื่อรับ
ความถี่กระจายเสียงนั้นๆ

จากเมนู AM/เมนู FM ใหหมุนปุมหมุน TUNE
และเลื่อนไปที่อัพเดตรายการสถานี AM/
อัพเดตรายการสถานี FM จากนั้นใหกดปุม
MENU
ในการถอดเสาอากาศหลังคาออก ใหหมุน
เสาอากาศทวนเข็มนาฬิกา ในการติดตั้ง
เสาอากาศหลังคา ใหหมุนเสาอากาศ
ตามเข็มนาฬิกา
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ขอควรระวัง

ตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดเสาอากาศ
ออกแลวกอนเขาสูสถานที่ที่มีเพดานต่ำ มิ
ฉะนั้น เสาอากาศอาจเกิดความเสียหายได
การขับรถเขาในเครื่องลางรถอัตโนมัติ
ขณะที่ติดตั้งเสาอากาศไวอาจทำใหเสา
อากาศหรือแผงหลังคาชำรุดเสียหายได
ตรวจสอบใหแนใจวาไดถอดเสาอากาศ
ออกแลวกอนเขาสูระบบลางรถอัตโนมัติ
ติดตั้งเสาอากาศใหแนน และปรับใหอยูใน
ตำแหนงตั้งตรงเพื่อใหสามารถรับสัญญาณได
อยางชัดเจน

เครื่องเลนเพลง
เครื่องเลนซีดี
เครื่องเลนซีดี/MP3 ของระบบนี้สามารถเลนซีดี
เพลงและ MP3 (WMA) ได

กอนใชเครื่องเลนซีดี
ขอมูลสำคัญเกี่ยวกับซีดีเพลงและ MP3
(WMA)

ขอควรระวัง
ไมวาในกรณีใดก็ตาม หามใสแผนดีวีดี,
แผนมินิดิสกที่มีเสนผานศูนยกลาง 8 ซม.
หรือแผนดิสกที่มีผิวหนาที่ผิดปกติลงใน
เครื่องเลน CD/MP3 (WMA)
หามติดสติ๊กเกอรใดๆ ลงบนผิวหนาของ
แผนดิสก แผนดิสกเหลานี้อาจติดคางอยู
ภายในเครื่องเลนซีดี และทำใหตัวขับชำรุด
เสียหายได ถาเกิดกรณีนี้ขึ้น จะจำเปนตอง
เปลี่ยนอุปกรณซึ่งทำใหเสียคาใชจายสูง

ซีดีเพลงทีม่ ีฟงกชั่นปองกันการละเมิด
ลิขสิทธิ์ทเี่ ขากันไมไดกับแผนออดิโอซีดี
มาตรฐานอาจไมสามารถทำงานไดถูกตอง
หรืออาจไมทำงานเลย
■ แผน CD-R และ CD-RW ที่บันทึกเอง
สามารถดูแลไดงายกวาแผนซีดีของแท
แผน CD-R และ CD-RW ที่บันทึกเองควรให
การดูแลเปนพิเศษ โปรดดูสิ่งตอไปนี้
■ แผน CD-R และ CD-RW ที่บันทึกเองอาจ
เลนไมถูกตอง หรือไมเลนเลย ในกรณีนี้ ไม
ถือวาเปนปญหาของอุปกรณ
■ เมื่อเปลี่ยนแผนดิสก ใหระวังอยาใหมีรอย
นิ้วมือบนดานที่ทำการเลน
■ หลังจากนำแผนดิสกออกจากเครื่องเลนซีดี/
MP3 แลว ตองใสแผนดิสกในซองเก็บแผน
ดิสกทันทเีพื่อปองกันไมใหไดรับความ
เสียหาย หรือเปอนฝุน

■

ระบบขอมูลบันเทิง
ถาแผนดิสกเปอนฝุน หรือมีคราบของเหลว
อาจทำใหเกิดปญหาโดยจะไปทำใหเลนส
ของเครื่องเลนซีดี/MP3 ที่อยูดานในอุปกรณ
สกปรก
■ ปองกันแผนดิสกไมใหโดนความรอน และ
สัมผัสโดนแสงโดยตรง
■

ประเภทแผนดิสกที่สามารถใชได
■ ผลิตภัณฑนี้สามารถเลนซีดีเพลง/MP3
(WMA) ได
◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3 (WMA): CD-R/CD-RW/ซีดีรอม
■ ระบบไมสามารถเลนไฟล MP3 (WMA) ดาน
ลางนี้ได
◆ ไฟลที่เขารหัสในมาตรฐาน MP3i (MP3
แบบโตตอบ) หรือ MP3 PRO
◆ ไฟล MP3 (WMA) ที่เขารหัสที่ไมใชแบบ
มาตรฐาน
◆ ไฟล MP3 ที่ไมอยูในรูปแบบ MPEG1
Layer3

ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชแผนดิสก
■ หามใชแผนดิสกใดๆ ตามที่อธิบายไวดาน
ลาง การใชแผนดิสกเหลานี้มากเกินไปใน
เครื่องเลนอาจกอใหเกิดปญหาได
◆ แผนดิสกที่มีติดสติ๊กเกอร, ฉลาก หรือติด
เซลลหุมปองกัน
◆ แผนดิสกที่ติดฉลากที่พิมพดวย
เครื่องพิมพอิงคเจ็ท
◆ แผนดิสกที่สรางขึ้นดวยการเขียนทับ ซึ่ง
จะมีขอมูลเกินความจุมาตรฐาน
◆ แผนดิสกที่มีรอยแตกหรือรอยขูดขีด หรือ
แผนดิสกที่บิดงอจะไมสามารถเลนได
อยางถูกตอง
◆ แผนดิสกขนาด 8 ซม. หรือแผนดิสกที่ไม
เปนรูปวงกลม (สี่เหลี่ยมจัตุรัส, หาเหลี่ยม
, รูปไข)
■ หามใสวัตถุใดๆ นอกเหนือจากแผนดิสกเขา
ไปในชองใสแผนดิสกเนื่องจากอาจทำให
เกิดปญหา หรือชำรุดเสียหายได
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เครื่องเลนแผนดิสกอาจทำงานไมถูกตองถา
เปดเครื่องทำความรอนเมื่ออากาศหนาว
เนื่องจากจะทำใหภายในเครื่องเลนมี
ความชื้น ถาเกิดปญหาดังกลาวขึ้น ใหปด
เครื่องทำความรอนเปนเวลาประมาณหนึ่ง
ชั่วโมงกอนใชงานเครื่องเลน
■ การเลนเครื่องเลนอาจหยุดลงเนื่องจากการ
สั่นของรถยนตขณะขับขี่บนถนนที่มีสภาพ
ขรุขระ
■ หามออกแรงดึง หรือกดเพื่อใสแผนดิสก หรือ
ใชนิ้วมือดันแผนดิสกไวขณะที่แผนดิสกถูก
นำออก
■ ใสแผนดิสกโดยหันดานที่พิมพขึ้น แผนดิสก
จะไมสามารถเลนไดถาใสกลับดาน
■ หามใชมือสัมผัสแผนดิสกดานที่ทำการ
บันทึกขณะจับแผนดิสก (ดานที่ไมมีการ
พิมพ หรือติดฉลากใดๆ)
■
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เก็บแผนดิสกที่ไมไดใชไวในกลองเก็บ และ
เก็บไวโดยไมใหสัมผัสกับแสงแดดหรือ
อุณหภูมิสูงโดยตรง
■ อยาใหสารเคมีใดๆ เปอนแผนดิสก ทำความ
สะอาดแผนดิสกที่สกปรกโดยใชผาเปยก
เนื้อนุมเช็ดจากสวนตรงกลางแผนดิสกออก
ไปยังขอบแผน

■

ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชแผน CD-R/RW
■ เมื่อใชแผน CD-R/CD-RW จะสามารถใชได
เฉพาะดิสกที่ "ปดการเขียนแลว" เทานั้น
■ แผนดิสกที่สรางขึ้นโดยเครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคลอาจไมเลนตามสภาพแวดลอม
และการตั้งคาโปรแกรมประยุกต
ี่ ี
■ แผน CD-R/CD-RW โดยเฉพาะแผนดิสกทม
ความจุสูงอาจไมสามารถทำงานไดถา
สัมผัสกับแสงแดดหรืออุณหภูมิสูงโดยตรง
หรือถาเก็บไวภายในรถยนตเปนเวลานาน
■ ชื่อและขอมูลขอความอื่นๆ ที่บันทึกไวใน
แผน CD-R/CD-RW อาจไมแสดงขึ้นบน
เครื่องเลนนี้

แผน CD-RW อาจใชเวลาโหลดนานกวา
แผนซีดี หรือแผน CD-R
■ ไฟลเพลงที่เสียหายอาจไมสามารถเลนได
หรือถูกขัดจังหวะขณะเลน
■ โฟลเดอรและไฟลเพลงจะแสดงขึ้นตาม
ลำดับตอไปนี้: สัญลักษณ → หมายเลข →
เกาหลี → อังกฤษ
■ แผนดิสกที่มีการปองกันการละเมิดลิขสิทธิ์
บางแผนอาจไมสามารถเลนได
■ แผน MP3 (WMA) สามารถมีไฟลไดสูงสุด
512 ไฟล สำหรับแตละระดับโฟลเดอร
10 ระดับ และสามารถเลนไฟลไดสูงสุด
999ไฟล
■ ชื่อโฟลเดอรและชื่อไฟลจะไมไดเรียงหรือ
แสดงตามลำดับที่บันทึกไวบนแผนดิสก
■ ระบบนี้จะรูจักแผนดิสก MP3 (WMA) ที่
สรางขึ้นใน ISO-9660 ระดับ 1/2 หรือใน
ระบบไฟล Joliet (ระบบไมสนับสนุนระบบ
ไฟล UDF)
■ ไฟล MP3/WMA จะเขากันไมไดกับการสง
ขอมูลการเขียนแพ็คเกจขอมูล
■

แผนดิสกที่เขียนไฟล MP3/WMA และขอมูล
เสียง (CDDA) อาจไมสามารถเลนไดถาเปน
แผนซีดีแบบ CD-Extra หรือแบบ MixedMode CD
■ ชื่อไฟล/โฟลเดอร ที่สามารถใชไดกับชนิด
ของที่เก็บขอมูลแผนดิสกมีดังตอไปนี้ รวม
ถึงนามสกุลไฟลที่ประกอบดวยเลขสี่หลัก
(.mp3)
◆ ISO 9660 ระดับ 1: อักขระสูงสุด 12 ตัว
◆ ISO 9660 ระดับ 2: อักขระสูงสุด 31 ตัว
◆ Joliet: อักขระสูงสุด 64 ตัว (1 ไบต)
◆ ชื่อไฟลยาวสำหรับ Windows: อักขระ
สูงสุด 128 ตัว (1 ไบต)
■

ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชไฟลเพลง
MP3/WMA
■ อุปกรณนี้สามารถเลนไฟล MP3 (WMA) ที่มี
นามสกุลไฟล .mp3, .wma (ตัวอักษรตัว
เล็ก) หรือ .MP3 และ .WMA (ตัวอักษรตัว
ใหญ)

ระบบขอมูลบันเทิง
ไฟล MP3 ที่สามารถเลนดวยอุปกรณนี้ไดมี
ดังตอไปนี้:
◆ อัตราบิต: 8 กิโลบิตตอวินาที ~
320 กิโลบิตตอวินาที
◆ ความถี่ในการสุมตัวอยาง: 48 กิโลเฮิรตซ,
44.1 กิโลเฮิรตซ, 32 กิโลเฮิรตซ (สำหรับ
MPEG-1), 24 กิโลเฮิรตซ, 22.05 กิโลเฮิรตซ, 16 กิโลเฮิรตซ (สำหรับ MPEG-2)
■ เนื่องจากอุปกรณนี้สามารถเลนไฟลที่มี
อัตราบิต 8 กิโลบิตตอวินาที ~
320 กิโลบิตตอวินาที ดังนั้นไฟลที่มีอัตราบิต
สูงกวา 128 กิโลบิตตอวินาที จะใหเสียง
คุณภาพในระดับสูง
■ อุปกรณนี้สามารถแสดงขอมูลแท็ก ID3 (รุน
1.0, 1.1, 2.2, 2.3 หรือ 2.4) สำหรับไฟล MP3
เชน ชื่ออัลบั้ม และศิลปน
■

ในการแสดงขอมูลอัลบั้ม (ชื่อแผน), ขอมูล
แทร็ก (ชื่อแทร็ก) และขอมูลศิลปน (ศิลปน
ของแทร็ก) ไฟลควรเขากันไดกับรูปแบบ V1
และ V2 แท็ก ID3
■ อุปกรณนี้สามารถเลนไฟล MP3 ไดโดยใช
VBR เมื่อเลนไฟล MP3 ประเภท VBR เวลา
ที่เหลือที่แสดงขึ้นอาจแตกตางจากเวลาจริง

■

ลำดับไฟลเพลงที่เลน
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การเลนซีดี/MP3
ปุม/ปุมหมุนหลัก
(9) ปุม CD/AUX (เมนู)
เลือกเครื่องเลนซีดี/MP3
(14) ปุม MENU พรอมปุมหมุน TUNE
■ หมุนปุมหมุนเพื่อเลื่อนไปที่รายการแทร็ก,
เมนู หรือรายการขอมูลแทร็ก MP3 (WMA)
■ กดปุมเพื่อแสดงหนาจอเมนูสำหรับรายการ
ปจจุบัน หรือโหมดปจจุบัน
(16) PBACK
ยกเลิกรายการปอนขอมูล หรือกลับไปยังหนา
จอ/เมนูกอนหนา
(8) ปุม fSEEKe (คนหา)
■ กดปุมเหลานี้เพื่อเลนแทร็กกอนหนา หรือ
แทร็กถัดไป
้ างไวเพื่อกรอแทร็ก หรือกรอ
■ กดปุมเหลานีค
ไปขางหนาอยางรวดเร็ว และปลอยปุมเพื่อ
เริ่มการเลนที่ความเร็วปกติ
(4) ปุม EJECT [d]

นำแผนดิสกออก
(7) ปุม INFORMATION [INFO]
จะแสดงขอมูลแทร็กที่กำลังเลนอยู
(17) MUTE [@]
กดปุม (เฉพาะรุน Type 1/2-B เทานั้น) หรือกด
ปุมคางไว (เฉพาะรุน Type 1/2-A เทานั้น) เพื่อ
เปดหรือปดการทำงานของฟงกชั่นปดเสียง
ใสแผนดิสก
ทันทีที่ระบบอานขอมูลดิสกเสร็จเรียบรอย
แลว แผนดิสกจะเลนอัตโนมัติจากแทร็ก 1
■ เมื่อใสแผนดิสกที่ไมสามารถอานได แผน
ดิสกจะถูกนำออกโดยอัตโนมัติและจอ
แสดงผลจะแสดงขอความแสดงความผิด
ปกติของดิสก จากนั้นระบบจะเปลี่ยนกลับ
ไปที่ ฟงกชั่นที่ใชกอนหนา หรือเปลี่ยนไปที่
วิทยุ FM
■

ใสแผนดิสกที่จะเลนในชองใสแผนดิสกโดยหัน
ดานที่พิมพขึ้นดานบน

ระบบขอมูลบันเทิง

เมื่อใสแผนดิสกที่จะเลนแลว ใหกดปุม CD/
AUX (ซีดี/AUX) ซ้ำๆ เพื่อเลือกเลนซีดี/MP3
■ ถาไมมีแผนดิสกที่จะเลน ขอความ ไมมี
แผนดิสก จะแสดงขึ้นบนหนาจอ และจะ
ไม มีการเลือกฟงกชั่น
■ แทร็กที่เลนกอนหนาจะเลนโดยอัตโนมัติ
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นำแผนดิสกออก

การเปลี่ยนแทร็กที่เลน

เมื่อตองการนำแผนดิสกออก ใหกดปุม
EJECT [d] เพื่อเอาแผนออก
■ เมื่อนำแผนดิสกออกแลว ระบบจะเปลี่ยน
กลับไปที่ฟงกชั่นที่ใชกอนหนา หรือเปลี่ยน
ไปที่วิทยุ FM โดยอัตโนมัติ
■ แผนดิสกจะถูกดึงกลับเขาไปคืนโดย
อัตโนมัติถาไมเอาออกภายในเวลาที่
กำหนด

กดปุม fSEEKe ในโหมดเลนเพื่อเลนแทร็ก
กอนหนา หรือแทร็กถัดไป
การใชปุมควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยจะ
ทำใหสามารถเปลี่ยนแทร็กไดอยางงายดาย
โดยการหมุนปุมหมุน แหลงขอมูลเสียง
[dSRCc]
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สำหรับแทร็ก MP3 (WMA) ใหหมุนปุมหมุน
TUNE เพื่อเลื่อนไปที่รายการแทร็กที่จะเลน
จากนั้นใหกดปุม MENU เพื่อทำการเปลี่ยน

การเปลี่ยนตำแหนงที่เลน

ดูขอมูลเกี่ยวกับแทร็กที่เลน

กดปุม fSEEKe คางไวเมื่ออยูในโหมดเลน
เพื่อเลนยอนกลับหรือเลนไปขางหนาอยาง
รวดเร็ว ปลอยปุมเพื่อเริ่มเลนเพลงที่ความเร็ว
ปกติ
ระดับเสียงจะลดลงเล็กนอยขณะเลนยอนกลับ
หรือเลนไปขางหนาอยางรวดเร็ว และระยะ
เวลาการเลนก็จะแสดงขึ้นดวย

กดปุม INFORMATION [INFO] (ขอความ) ใน
โหมดเลนเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับแทร็กที่
กำลังเลนอยู
ถาไมมีขอมูลเกี่ยวกับแทร็กที่เลนอยูสำหรับซีดี
เพลง ระบบจะแสดง ไมมีขอมูล

ระบบขอมูลบันเทิง
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(แท็ก ID3 สามารถแกไขไดเฉพาะใน
คอมพิวเตอรสวนบุคคลเทานั้น)
■ ขอมูลเพลงที่แสดงดวยสัญลักษณพิเศษ
หรือภาษาที่ไมสามารถอานไดอาจแสดงขึ้น
เปน ---- หรือไมแสดงขอมูลใดๆ เลย

การใชเมนูซีดี
การเปลี่ยนโหมดการเลน
สำหรับแทร็ก MP3 (WMA) สามารถดูขอมูล
เพิ่มเติมไดโดยการหมุนปุมหมุน TUNE จาก
จอแสดงผลขอมูลแทร็ก
■ ขอมูลทีแ่ สดงขึ้นจะประกอบดวย ชื่อไฟล ชื่อ
โฟลเดอร และขอมูลแท็ก ID3 ที่บันทึกไวกับ
เพลง
ถาขอมูลแท็ก ID3 ที่ไมถูกตอง (เชน ศิลปน,
ชื่อเพลง) ถูกเพิ่มเขาไปในไฟล MP3 (WMA)
กอนที่จะเขียนลงดิสก ขอมูลนี้จะถูกแสดง
ขึ้นโดยระบบขอมูลบันเทิง
ขอมูลแท็ก ID3 ที่ไมถูกตองจะไมสามารถ
ดัดแปลง หรือแกไขไดในระบบขอมูลบันเทิง

หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อเลือกฟงกชั่นการเลน
เพลงแบบสุม หรือ เลนซ้ำ จากนั้นใหกดปุม
MENU เพื่อเปดหรือปดฟงกชั่นที่เกี่ยวของ

กดปุม MENU (เมนู - ปรับ) จากโหมดเลนเพื่อ
แสดง เมนูซีดี
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เมนูซีดี → รายการแทร็ก

สำหรับแผนซีดีเพลง ใหหมุนปุมหมุน TUNE
จาก เมนูซีดี เพื่อเลื่อนไปที่ รายการแทร็ก
จากนั้นใหกดปุม MENU
หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อคนหา รายการแทร็ก
ที่ตองการ จากนั้นใหกดปุม MENU เพื่อเลน
แทร็กที่เลือก

เมนูซีดี → โฟลเดอร

สำหรับแผน MP3 (WMA) ใหหมุนปุมหมุน
TUNE จาก เมนูซีดี เพื่อเลื่อนไปที่ โฟลเดอร
จากนั้นใหกดปุม MENU
หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อเลื่อนไปยังโฟลเดอรที่
ตองการ จากนั้นใหกดปุม MENU

หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อคนหาแทร็กที่ตองการ
จากนั้นใหกดปุม MENU เพื่อเลนแทร็กที่เลือก
จากโฟลเดอรที่เลือกไว

ระบบขอมูลบันเทิง
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เมนูซีดี → คนหา...

สำหรับแผน MP3 (WMA) ใหหมุนปุมหมุน
TUNE จาก เมนูซีดี, เลื่อนไปที่ คนหา... แลว
กดปุม MENU
■ หลังจากระบบอานขอมูลแผนดิสกแลว
เพลงแรกของรายการ [iP] จะแสดงขึ้น
■ ถาไมมีไฟลเพลงในรายการ [iP] เพลงแรก
ของศิลปนแตละคน [iA] จะแสดงขึ้น
อยางไรก็ตาม อาจใชเวลานานในการอานแผน
ดิสกทั้งนี้ขึ้นอยูก ับจำนวนไฟลเพลง

กดปุม MENU อีกครั้ง แลวใหหมุนปุมหมุน
TUNE จากรายการคนหาที่แสดงขึ้นเพื่อเลือก
โหมดการเลนที่ตองการ
เพลงที่เกี่ยวของจำนวนหนึ่งจะแสดงขึ้นตาม
รายการที่จะเลน [iP]/ศิลปน [iA]/อัลบั้ม [iL]/ชื่อ
เพลง [iS]/หมวด [iG]

หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อเลื่อนไปยังรายการ
ประเภทโดยละเอียด จากนั้นใหกดปุม MENU

114

ระบบขอมูลบันเทิง

หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อคนหาแทร็ก/ชื่อเพลง
ที่ตองการ จากนั้นใหกดปุม MENU เพื่อเลน
แทร็กที่เลือก

อุปกรณเสริม
เครื่องเลนแบบ USB
ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชอุปกรณแบบ
USB
■ ถาทานเชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูลแบบ
USB ขนาดใหญที่มี HDD อยูภายใน หรือ
การดหนวยความจำ CF หรือ SD โดยใช
สายเชื่อมตอ USB กรณนีี้จะไมสามารถ
รับประกันวาอุปกรณจะทำงานไดเสมอไป
ใช USB ของอุปกรณบันทึกขอมูล
หนวยความจำ
■ ควรใหความระมัดระวังเมื่อเชื่อมตอ หรือ
ปลดการเชื่อมตอสาย USB เพื่อความ
ปลอดภัยจากไฟฟาสถิต ถาทำการเชื่อมตอ
และปลดการเชื่อมตอหลายครั้งติดตอกันใน
ระยะเวลาสั้นๆ อาจเปนสาเหตุทำใหเกิด
ความผิดปกติในการใชงานอุปกรณได

■

MENU TUNE
การทำงานจะไมไดรับการรับประกันถา
ขั้วตอของอุปกรณแบบ USB ไมใชโลหะ
■ การเชื่อมตอกับอุปกรณเก็บขอมูลแบบ
USB ประเภท i-Stick อาจเกิดความ
ผิดพลาดได เนื่องจากการสั่นสะเทือนของ
รถยนต ดังนั้นจึงไมสามารถรับประกัน
การทำงานได
■ ระวังอยาใหขั้วตอ USB สัมผัสโดนกับวัตถุ
หรือสวนใดๆ ของรางกาย
■ ระบบจะรับรูอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB
เมื่ออุปกรณไดรับการฟอรแมตใหอยูในรูป
แบบไฟล FAT16/32 เทานั้น อุปกรณที่
สามารถนำมาใชไดคืออุปกรณที่มีขนาด
การจัดสรร 512 ไบต/เซกเตอร หรือ
2,048ไบต/เซกเตอรเทานั้น ระบบจะไมรับรู
ระบบNTFS และระบบไฟลแบบอื่นๆ

■

ระยะเวลาที่ใชในการรับรูไฟลอาจแตกตาง
กัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทและความจุของ
อุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB และประเภท
ของไฟลที่บันทึกไว ในกรณีนี้ไมถือวาเปน
ปญหาของระบบ เพราะฉะนั้นโปรดรอ
จนกวาไฟลจะไดรับการดำเนินงานจนเสร็จ
เรียบรอย
■ ไฟลตางๆ ที่อยูใ นอุปกรณเก็บขอมูลแบบ
USB บางประเภทอาจไมเปนที่รูจัก
เนื่องจากปญหาการเขากันไมได และการ
เชื่อมตอกับตัวอานหนวยความจำ หรือฮับ
USB ไมไดรับการสนับสนุน โปรดตรวจเช็ค
การทำงานของอุปกรณภายในรถยนตกอน
การใชงาน
■ เมื่อเชื่อมตออุปกรณตางๆ เชน เครื่องเลน
MP3 โทรศัพทมือถือ หรือกลองดิจิตอล ผาน
ทางแผนดิสกเคลื่อนที่ อาจทำใหการทำงาน
ไมถูกตอง
■ หามถอดอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ออก
ในขณะที่กำลังทำการเลน เนื่องจากอาจทำ
ใหระบบ หรือประสิทธิภาพการทำงานของ
อุปกรณแบบ USB ไดรับความเสียหาย
■

→
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■

ถอดอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ที่เชื่อมตอ
ไวออกเมื่อบิดสวิทชกุญแจ OFF ถาบิด
สวิทชกุญแจ ON ขณะที่ยังคงเชื่อมตอ
อุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ไวอยู อุปกรณ
เก็บขอมูลแบบ USB อาจไดรับความ
เสียหาย หรือทำงานผิดพลาดได

ขอควรระวัง
อุปกรณจัดเก็บขอมูล USB สามารถเชื่อม
ตอเขากับผลิตภัณฑนี้เพื่อจุดประสงคใน
การเลนไฟลเพลงเทานั้น
ไมควรใชขั้ว USB ของผลิตภัณฑนี้เพื่อ
ชารจไฟอุปกรณเสริม USB เนื่องจากความ
รอนที่เกิดขึ้นจากการใชขั้ว USB อาจทำให
เกิดปญหาประสิทธิภาพการทำงานหรือ
ความเสียหายกับผลิตภัณฑได
■

เมื่อแยกไดรฟลอจิคัลออกจากอุปกรณเก็บ
ขอมูลขนาดใหญแบบ USB จะสามารถเลน
เพลงแบบ USB ไดเฉพาะไฟลที่มาจากไดรฟ
ลอจิคัลระดับสูงสุดเทานั้น ดังนั้นควรบันทึก
ไฟลเพลงที่จะเลนไวในไดรฟระดับสูงสุด

ของอุปกรณ ไฟลเพลงโดยเฉพาะในอุปกรณ
เก็บขอมูลแบบ USB อาจไมสามารถเลนได
ตามปกติ ถาทำการโหลดโปรแกรมโดยการ
แยกไดรฟที่อยูภายในอุปกรณแบบ USB
■ ไฟลเพลงที่นำไปใชกับ DRM (การจัดการ
สิทธิดิจิตอล) จะไมสามารถเลนได
■ ผลิตภัณฑนี้สามารถสนับสนุนอุปกรณเก็บ
ขอมูลแบบ USB ที่มีความจุไมเกิน 16 กิกะไบต มีการจำกัดไฟลอยูที่ 999 ไฟล จำกัด
โฟลเดอรอยูที่ 512 โฟลเดอร และโครงสราง
โฟลเดอร 10 ขั้น สำหรับอุปกรณเก็บขอมูลที่
มีความจุเกินขีดจำกัดนี้จะไมสามารถ
รับรองการใชงานทั่วไปได
ขอควรระวังเกี่ยวกับการใชไฟลเพลง USB
■ ไฟลเพลงที่เสียหายอาจถูกขัดจังหวะขณะ
เลน หรือไมสามารถเลนไดเลย
■ โฟลเดอรและไฟลเพลงจะแสดงขึ้นในลำดับ
ดังนี้ สัญลักษณ → หมายเลข → ภาษา →
■ ชื่อโฟลเดอรหรือชื่อไฟลที่เขียนลงในระบบ
ไฟล Joliet จะสามารถจดจำไดเมื่อมีอักขระ
ไมเกิน 64 อักขระเทานั้น
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เกี่ยวกับไฟลเพลง MP3 (WMA)
■ ไฟล MP3 ที่สามารถเลนผานอุปกรณนี้มี
ดังนี้
◆ อัตราบิต: 8 กิโลบิตตอวินาที ~
320 กิโลบิตตอวินาที
◆ ความถี่ในการสุมตัวอยาง:
48 กิโลเฮิรตซ, 44.1 กิโลเฮิรตซ, 32 กิโล
เฮิรตซ (สำหรับ MPEG-1)
24 กิโลเฮิรตซ, 22.05 กิโลเฮิรตซ, 16 กิโล
เฮิรตซ (สำหรับ MPEG-2)
่ ี
■ ผลิตภัณฑนี้จะแสดงไฟล MP3 (WMA) ทีม
นามสกุลไฟล .mp3, .wma (ตัวอักษรตัว
เล็ก) หรือ .MP3 หรือ .WMA (ตัวอักษรตัว
ใหญ)
■ ผลิตภัณฑนี้สามารถแสดงขอมูลแท็ก ID3
(รุน 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) เกี่ยวกับอัลบั้ม,
ศิลปน และขอมูลอื่นๆ สำหรับไฟล MP3 ได
■ ชื่อไฟล/โฟลเดอรที่สามารถใชไดกับชนิด
ของที่เก็บขอมูลมีดังตอไปนี้ (รวมถึง
นามสกุลไฟลที่ประกอบดวยอักขระสี่ตัว
(.mp3) ดวย)
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ISO 9660 ระดับ 1: อักขระสูงสุด 12 ตัว
◆ ISO 9660 ระดับ 2: อักขระสูงสุด 31 ตัว
◆ Joliet: อักขระสูงสุด 64 ตัว (1 ไบต)
◆ ชื่อไฟลยาวสำหรับ Windows: อักขระ
สูงสุด 128 ตัว (1 ไบต)
■ ผลิตภัณฑนี้สามารถเลนไฟล MP3 ที่ใช VBR
ได เมื่อเลนไฟล MP3 ชนิด VBR เวลาที่เหลือ
ที่แสดงขึ้นอาจแตกตางจากเวลาจริงที่เหลือ
อยู
◆

ปุม/ปุมหมุนหลัก
ปุมควบคุมและปุมหลักตอไปนี้จะนำมาใชเพื่อ
เลนไฟลเพลง USB
(9) ปุม CD/AUX (เมนู)
กดปุมหลายๆ ครั้งติดตอกันเมื่ออุปกรณแบบ
USB เชื่อมตออยู เพื่อเลือกโหมดเลน USB
(14) ปุม MENU พรอมปุมหมุน TUNE
■ หมุนปุมหมุนเพื่อเลื่อนไปที่รายการแทร็ก,
เมนู หรือขอมูลแทร็ก MP3 (WMA)
■ กดปุมเพื่อแสดงหนาจอเมนูจากรายการ
ปจจุบัน หรือโหมดปจจุบัน

(8) ปุม fSEEKe (คนหา)
■ กดปุมเหลานี้เพื่อเลนแทร็กกอนหนา หรือ
แทร็กถัดไป
ี้ างไวเพื่อกรอ หรือกรอไป
■ กดปุมเหลานค
ขางหนาอยางรวดเร็ว และปลอยปุมเพื่อเริ่ม
การเลนที่ความเร็วปกติ
(7) ปุม INFORMATION [INFO]
จะแสดงขอมูลแทร็กที่กำลังเลนอยู
(16) ปุม P BACK
ยกเลิกรายการปอนขอมูล หรือกลับไปยังหนา
จอ/เมนูกอนหนา
(17) MUTE [@]
กดปุมคางไวเพื่อเปดหรือปดการทำงานของ
ฟงกชั่นปดเสียง

การเชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB

เชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ที่มีไฟล
เพลงที่ตองการเลนเขากับชองเชื่อมตอ USB

ระบบขอมูลบันเทิง

ทันทีที่ผลิตภัณฑอานขอมูลในอุปกรณเก็บ
ขอมูลแบบ USB เสร็จเรียบรอยแลว จะทำ
การเลนโดยอัตโนมัติ
■ ถาเชื่อมตออุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ที่
ไมสามารถอานได จะมีขอความแสดงความ
ผิดปกติแสดงขึ้นและผลิตภัณฑจะเปลี่ยน
กลับไปยังฟงกชั่นที่ใชกอนหนา หรือ
ฟงกชนั่ วิทยุ FM โดยอัตโนมัติ
ถาอุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ที่จะเลนมีการ
เชื่อมตอไวแลว ใหกดปุม CD/AUX ซ้ำเพื่อ
เลือกเครื่องเลน USB
■

การเลนจะเริ่มเลนโดยอัตโนมัติจากจุดการเลน
กอนหนา
หลังจากนั้น ฟงกชั่นการทำงานของเครื่องเลน
USB จะทำงานคลายกับการเลนซีด/ี MP3
การหยุดเลนไฟลเพลงผาน USB
กดปุม RADIO BAND หรือ CD/AUX เพื่อเลือก
ฟงกชั่นอื่นๆ
เมื่อตองการหยุดเลนและปลดการเชื่อมตอ
อุปกรณเก็บขอมูลแบบ USB ออก ใหใช เมนู
USB → เอา USB ออก เพื่อถอดอุปกรณเก็บ
ขอมูลแบบ USB ออกอยางปลอดภัย
การใชเมนู USB
คำแนะนำสำหรับ เลนเพลงแบบสุม/เลนซ้ำ/
โฟลเดอร/คนหา... จาก เมนู USB จะ
คลายคลึงกับ เมนูซีดี; ของเครื่องเลนซีดี/MP3
แตจะมีรายการ เอา USB ออก เพิ่มขึ้นมาอีก
หนึ่งรายการ โปรดดูที่ฟงกชั่นการทำงานของ
เครื่องเลนซีด/ี MP3 จาก เมนูซีดี
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เมนู USB → เอา USB ออก

กดปุม MENU (เมนู - ปรับ) จากโหมดเลนเพื่อ
แสดงเมนู USB หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อเลื่อน
ไปที่ เอา USB ออก และกดปุม MENU เพื่อ
แสดงขอความที่แจงใหทานทราบวาทาน
สามารถถอดอุปกรณ USB ออกไดอยาง
ปลอดภัยแลว
ปลดการเชื่อมตออุปกรณ USB ออกจากขั้วตอ
ของ USB
กลับไปที่ฟงกชั่นที่ใชกอนหนา
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เครื่องเลน iPod (สำหรับรุน Type 1/2A เทานั้น)

มีการจำกัดรุนที่สนับสนุนการเชื่อมตอ iPod

ปุม/ปุมหมุนหลัก
ปุมควบคุมและปุมหลักตอไปนี้จะนำมาใชเพื่อ
เลนไฟลเพลง iPod
(9) ปุม CD/AUX (เมนู)
กดปุมหลายๆ ครั้งติดตอกันเมื่อ iPod เชื่อมตอ
อยู เพื่อเลือกโหมดเลน iPod
(14) ปุม MENU พรอมปุมหมุน TUNE
■ หมุนปุมหมุนเพื่อเลื่อนและแสดงรายการ
แทร็กที่กำลังเลนอยู
■ กดปุมเพื่อแสดงหนาจอเมนูจากรายการ
ปจจุบัน หรือโหมดปจจุบัน
(8) ปุม fSEEKe (คนหา)
■ กดปุมเหลานีเ้ พื่อเลนแทร็กกอนหนา หรือ
แทร็กถัดไป
■ กดปุมเหลานี้คางไวเพื่อกรอ หรือกรอไปขาง
หนาอยางรวดเร็ว และปลอยปุมเพื่อเริ่มการ
เลนที่ความเร็วปกติ

(7) ปุม INFORMATION [INFO]
จะแสดงขอมูลแทร็กที่กำลังเลนอยู
(16) ปุม P BACK
ยกเลิกรายการกอนหนานี้ หรือกลับไปยังหนา
จอ/เมนูกอนหนา
(17) MUTE [@]
กดปุมคางไวเพื่อเปดหรือปดการทำงานของ
ฟงกชั่นปดเสียง
การเชื่อมตอเครื่องเลน iPod

เชื่อมตอ iPod ที่มีไฟลเพลงที่ตองการเลนเขา
กับชองเชื่อมตอ USB
■ อาจไมสามารถเลน iPod/iPhone บางรุนได
■ เชื่อมตอ iPod เขากับผลิตภัณฑนี้โดยใช
สายการเชื่อมตอทีไ่ ดรับการสนับสนุนจาก
ผลิตภัณฑ iPod เทานั้น สายการเชื่อมตอ
อื่นๆ ไมสามารถนำมาใชได
■ ในบางกรณี ผลิตภัณฑ iPod อาจไดรับ
ความเสียหายถาบิดสวิทชกุญแจไปที่
ตำแหนง OFF เมื่อทำการเชื่อมตอ iPod เขา
กับผลิตภัณฑนี้
เมื่อไมมีการใชผลิตภัณฑ iPod ใหเก็บแยก
ตางหากออกจากผลิตภัณฑนี้เมื่อบิดสวิทช
กุญแจไปที่ตำแหนง OFF

ระบบขอมูลบันเทิง

ทันทีที่ผลิตภัณฑอานขอมูลในอุปกรณ iPod
เสร็จเรียบรอยแลว จะทำการเลนโดย
อัตโนมัติ
■ ถาเชื่อมตออุปกรณ iPod ที่ไมสามารถอาน
ได จะมีขอความแสดงความผิดปกติที่
เกี่ยวของแสดงขึ้นและผลิตภัณฑจะเปลี่ยน
กลับไปยังฟงกชั่นที่ใชกอนหนา หรือ
ฟงกชนั่ วิทยุ FM โดยอัตโนมัติ
■

ถาไดเชื่อมตออุปกรณ iPod ทีจ่ ะเลนไวแลว ให
กดปุม CD/AUX (ซีดี/AUX) ซ้ำๆ เพื่อเลือก
เครื่องเลน iPod
■ การเลนจะเริ่มเลนโดยอัตโนมัติจากจุดการ
เลนกอนหนา
■ ฟงกชั่นเลนและรายการการแสดงขอมูลของ
เครื่องเลน iPod ที่ใชกับผลิตภัณฑนี้อาจ
แตกตางจาก iPod ที่อยูในลำดับการเลน วิธี
และขอมูลที่แสดงขึ้น
■ โปรดดูที่ ตารางตอไปนี้สำหรับรายการการ
แบงประเภทที่เกี่ยวของกับฟงกชั่นคนหาที่มี
อยูในผลิตภัณฑ iPod
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หลังจากนั้น ฟงกชั่นเลน iPod จะทำงานคลาย
กับการเลนซีดี/MP3
จบการเลน iPod
เมื่อตองการหยุดเลน ใหกดปุม RADIO
BAND (ชวงความถี่วิทยุ) หรือ CD/AUX (ซีดี/
AUX) เพื่อเลือกฟงกชั่นอื่น
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ระบบขอมูลบันเทิง

การใชเมนู iPod
จาก เมนู iPod คำแนะนำสำหรับ เลนเพลง
แบบสุม/เลนซ้ำ/คนหา... (รวมถึงหนังสือ
เสียงและผูประพันธ) จะคลายคลึงกับ เมนูซีดี;
เครื่องเลนซีดี/MP3 แตจะมีรายการ เอา iPod
ออก เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรายการ
โปรดดูที่ รายการแตละรายการของซีดี/MP3
สำหรับการใชงาน
เมนู iPod → เอา iPod ออก

กดปุม MENU (เมนู - ปรับ) จากโหมดเลนเพื่อ
แสดง เมนู iPod

หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อเลื่อนไปที่ฟงกชั่น
เอา iPod ออก และกดปุม MENU เพื่อแสดง
ขอความที่แจงใหทานทราบวาทานสามารถ
ถอดอุปกรณออกไดอยางปลอดภัยแลว
แยกอุปกรณ iPod ออกจากขั้วตอของ USB
กลับไปที่ฟงกชั่นที่ใชกอนหนา

สัญญาณเสียงเขาจากภายนอก (AUX)

หมุนปุมหมุนเพื่อปรับระดับความดังเสียง
(17) MUTE [@]
กดปุม (เฉพาะรุน Type 1/2-B เทานั้น) หรือกด
ปุมคางไว (เฉพาะรุน Type 1/2-A เทานั้น) เพื่อ
เปดหรือปดการทำงานของฟงกชั่นปดเสียง
การเชื่อมตอเสียงจากภายนอก

จะมีอยูใ นรุนที่สนับสนุนการเชื่อมตอสัญญาณ
เสียงจากภายนอกเทานั้น
ปุม/ปุมหมุนหลัก
ปุมควบคุมและปุมหลักตอไปนี้จะนำมาใชเพื่อ
ใหทานสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่มี
คุณภาพของระบบขอมูลบันเทิงที่รับฟงไดจาก
แหลงเสียงของอุปกรณสัญญาณเสียงจาก
ภายนอกที่เชื่อมตอไว
(9) ปุม CD/AUX (เมนู)
เมื่อเชื่อมตออุปกรณสัญญาณเสียงจาก
ภายนอก ใหกดปุมซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมด
สัญญาณอินพุตเสียงจากภายนอก (AUX)
(2) ปุมหมุน VOLUME

เชื่อมตอเอาตพุตเสียงของอุปกรณเครื่องเสียง
จากภายนอกเขากับชองอินพุต AUX 1 หรือ 2
(ออปชั่นเสริมพิเศษ)
■ AUX 1: อยูในอุปกรณขอมูลบันเทิง

ระบบขอมูลบันเทิง
AUX 2 (ออปชั่นเสริมพิเศษ): อยูภายใน
ลิ้น ชักเก็บของหรือที่วางแขน

โทรศัพท
Bluetooth®
เฉพาะรุน Type 1/2-A เทานั้น

ปุม/ปุมหมุนหลัก

ระบบขอมูลบันเทิงจะเปลี่ยนไปยังโหมด
สัญญาณเสียงเขาจากภายนอก (AUX) โดย
อัตโนมัติเมื่อเชื่อมตออุปกรณเสียงจาก
ภายนอก
กดปุม CD/AUX เพื่อเปลี่ยนไปยังโหมด
สัญญาณเสียงเขาจากภายนอกถามีการเชื่อม
ตอระบบเสียงจากภายนอกไวแลว
หมุนปุมหมุน VOLUME ตามเข็มนาฬิกาเพื่อ
ปรับระดับความดังเสียง
■

ปุมควบคุมและปุมหลักตอไปนี้จะนำมาใชเพื่อ
เลนไฟลเพลง หรือเพื่อใชฟงกชั่นโทรผานทาง
อุปกรณ Bluetooth
(9) ปุม CD/AUX (เมนู)
เมื่อเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth ที่มีฟงกชั่นเลน
เพลง ใหกดปุมนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมดเลนเครื่อง
เสียง Bluetooth
(14) ปุม MENU พรอมปุมหมุน TUNE
■ กดปุมจากโหมดโทรศัพท Bluetooth เพื่อ
แสดงหนาจอเมนู
■ หมุนปุมหมุนเพื่อเลื่อนไปที่เมนูหรือคา
สำหรับการตั้งคา
(16) PBACK
ยกเลิกรายการปอนขอมูล หรือกลับไปยังหนา
จอ/เมนูกอนหนา
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(8) ปุม fSEEKe (คนหา)
■ กดปุมเหลานี้ในโหมดเลนเครื่องเสียง
Bluetooth เพื่อเลนแทร็กกอนหนา หรือ
แทร็กถัดไป
■ กดปุมเหลานี้คางไวเพื่อกรอ หรือกรอไปขาง
หนาอยางรวดเร็ว และปลอยปุมเพื่อเริ่มการ
เลนที่ความเร็วปกติ

การเชื่อมตอ Bluetooth
การลงทะเบียนอุปกรณ Bluetooth
ลงทะเบียนอุปกรณ Bluetooth ที่จะเชื่อมตอ
เขากับระบบขอมูลบันเทิง
กอนอื่น ใหตั้งคาอุปกรณ Bluetooth ที่จะเชื่อม
ตอจากเมนูการตั้งคา Bluetooth เพื่อให
อุปกรณอื่นๆ สามารถคนหาอุปกรณ
Bluetooth ได

122

ระบบขอมูลบันเทิง
การกำหนดคาระบบ → การตั้งคา
Bluetooth → Bluetooth → เปลี่ยนรหัส
Bluetooth)
ระบบขอมูลบันเทิงสามารถพบไดโดยการ
คนหาอุปกรณ Bluetooth ที่จะทำการเชื่อมตอ
ปอนรหัสนิรภัยสำหรับระบบขอมูลบันเทิงผาน
ทางอุปกรณ Bluetooth

กดปุม CONFIG และใชปุม MENU พรอมปุม
หมุน TUNE เพื่อเลื่อนไปที่ การกำหนดคา
ระบบ → การตั้งคา Bluetooth → Bluetooth
→ จับคูอุปกรณ จากนั้นใหกดปุม MENU
■ นอกจากจะสามารถลงทะเบียนอุปกรณ
Bluetooth โดยใชปุม CONFIG แลว ยัง
สามารถดำเนินการไดโดยใช เมนูโทรศัพท
→ การตั้งคา Bluetooth → Bluetooth →
เพิ่มอุปกรณ ไดอีกดวย
■ การสแตนดบายการเชื่อมตอจะแสดงขึ้น
พรอมขอความและรหัสความปลอดภัย (คา
เริ่มตนคือ 0000 และสามารถเปลี่ยนไดจาก

ถาลงทะเบียนอุปกรณที่จะเชื่อมตอเขากับ
ระบบขอมูลบันเทิงเสร็จสมบูรณแลว หนาจอ
จะแสดงขอมูลของอุปกรณ Bluetooth

ระบบขอมูลบันเทิงสามารถลงทะเบียน
อุปกรณ Bluetooth ไดไมเกินหาอุปกรณ
■ อุปกรณ Bluetooth บางตัวจะสามารถใช
งานไดก็ตอเมื่อตั้งคารายการ เชื่อมตอ
ตลอดเวลา ไวเทานั้น

■

การเชื่อมตอ/การลบ/การแยกอุปกรณ
Bluetooth

ระบบขอมูลบันเทิง
ขอควรระวัง
หากทำการเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth ไว
แลว จำเปนตองถอดสายการเชื่อมตอของ
อุปกรณนี้ออกกอน
กอนอื่น ใหตั้งคาอุปกรณ Bluetooth ที่จะเชื่อม
ตอจากเมนูการตั้งคา Bluetooth เพื่อสามารถ
ใชงานอุปกรณอื่นๆ ในการคนหาอุปกรณ
Bluetooth ได
กดปุม CONFIG และใชปุม MENU พรอมปุม
หมุน TUNE เพื่อเลื่อนไปที่ การกำหนดคา
ระบบ → การตั้งคา Bluetooth → Bluetooth
→ รายการอุปกรณ จากนั้นใหกดปุม MENU
ใชปุม MENU พรอมปุมหมุน TUNE เพื่อเลื่อน
จากอุปกรณ Bluetooth ที่ลงทะเบียนแลวไปยัง
อุปกรณที่จะทำการเชื่อมตอ จากนั้นใหกดปุม
MENU
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ทานสามารถลงทะเบียนไดโดยใชปุม MENU
พรอมปุมหมุน TUNE ในการเลื่อนเพื่อเลือก
รายการ, เลื่อนเพื่อลบรายการที่ตองการลบ
จากนั้นใหกดปุม MENU

ในการปลดการเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth ที่
เชื่อมตออยูในขณะนั้น ใหเลือกอุปกรณที่เชื่อม
ตออยู (ซึ่งจะแสดงเปน ปลดการเชื่อมตอ)
จากหนาจอรายการอุปกรณ แลวกดปุม
MENU
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ระบบขอมูลบันเทิง

ขอควรระวังเกี่ยวกับการลงทะเบียน/
การเชื่อมตอ Bluetooth
■ เมื่อไมสามารถเชื่อมตอเขากับ Bluetooth
ได ใหลบรายการอุปกรณทั้งหมดออกจาก
อุปกรณ Bluetooth ที่จะทำการเชื่อมตอ จาก
นั้นใหลองใหมอีกครั้ง ถาการลบรายการ
อุปกรณทั้งหมดไมไดผล ใหติดตั้งแบตเตอรี่
ใหม และเชื่อมตอใหม
■ ถามีปญหาเกิดขึ้นหลังจากเชื่อมตออุปกรณ
Bluetooth ใหใชปุม MENU พรอมปุมหมุน
TUNE เพื่อทำ การกำหนดคาระบบ →
การตั้งคา Bluetooth → กลับไปที่การตั้ง
คาจากโรงงาน
กำหนดการทำงานเริ่มตนสำหรับอุปกรณที่
มีปญหาที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติที่
เกิดขึ้นเมื่อเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth และ
ระบบขอมูลบันเทิง
■ ในบางครั้งจะสามารถเชื่อมตอ Bluetooth
ผานทางฟงกชั่นแฮนดฟรี หรือฟงกชั่นเลน
เครื่องเสียง Bluetooth เทานั้น ถึงแมวาจะมี

การเชื่อมตอหูฟงสเตอริโอไวก็ตาม ในกรณี
นี้ ใหลองเชื่อมตอระบบขอมูลบันเทิงใหมอีก
ครั้งโดยใชอุปกรณ Bluetooth
■ สำหรับอุปกรณ Bluetooth ที่ไมสนับสนุน
หู ฟงสเตอริโอ จะไมสามารถใชงานฟงกชั่น
เลนเครื่องเสียง Bluetooth ได
■ ถาเชื่อมตอ iPhone ผานทางจุดตอ USB
ทานจะไมสามารถฟงเพลงผานเครื่องเสียง
Bluetooth ได ทั้งนี้เนื่องจากขอกำหนด
เฉพาะของโทรศัพทมือถือ

เครื่องเสียง Bluetooth
วิธีเลนเครื่องเสียง Bluetooth
■ โทรศัพทมือถือ หรืออุปกรณ Bluetooth ที่
สนับสนุน A2DP (โปรไฟลการกระจาย
สัญญาณเสียงขั้นสูง) รุนที่สูงกวา 1.2 จะ
ตองทำการลงทะเบียน และเชื่อมตอเขากับ
ผลิตภัณฑ
■ ใหคนหาประเภทของอุปกรณ Bluetooth
จากโทรศัพทมือถือ หรืออุปกรณ Bluetooth

เพื่อตั้งคา/เชื่อมตอรายการใหเปนหูฟง
สเตอริโอ
ไอคอนหมายเหตุเกี่ยวกับเพลง [n] จะแสดง
ขึ้นที่หนาจอดานลางขวาถาการเชื่อมตอ
หูฟงสเตอริโอเสร็จสมบูรณ
■ หามเชื่อมตอโทรศัพทมือถือเขากับขั้วตอ
ของ Bluetooth ความผิดปกติอาจเกิดขึ้นได
หากเชื่อมตอในระหวางใชงานโหมดเลน
เครื่องเสียง และซีดี/MP3
การเลนเครื่องเสียง Bluetooth

ระบบขอมูลบันเทิง
กดปุม CD/AUX ซ้ำเพื่อเลือกโหมดเลนเครื่อง
เสียง Bluetooth ที่เชื่อมตอไว
หากไมมีการเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth ไว จะ
ไมสามารถเลือกฟงกชั่นนี้ได
การสั่งงานโทรศัพทมือถือ หรืออุปกรณ
Bluetooth จะเปนการเลนไฟลเพลง
■ เสียงที่เลนโดยอุปกรณ Bluetooth จะถูกสง
ผานระบบขอมูลบันเทิง
■ สำหรับการเลนเครื่องเสียง Bluetooth จะ
ตองเลนเพลงอยางนอยหนึ่งครั้งจากโหมด
เลนเพลงของโทรศัพทมือถือ หรือของ
อุปกรณ Bluetooth หลังจากการเชื่อมตอให
เปนหูฟงสเตอริโอ หลังจากเลนเพลงอยาง
นอยหนึ่งครั้งแลว เครื่องเลนเพลงจะเลน
เพลงโดยอัตโนมัติเมื่อเขาสูโหมดเลน และ
จะหยุดเลนโดยอัตโนมัติเมื่อโหมดเลนเพลง
สิ้นสุด ถาโทรศัพทมือถือ หรืออุปกรณ
Bluetooth ไมอยูในโหมดหนาจอการรอ
อุปกรณบางอุปกรณอาจไมทำการเลนโดย
อัตโนมัติเมื่ออยูในโหมดเลนเครื่องเสียง
Bluetooth

กดปุม fSEEKe (คนหา) เพื่อเปลี่ยนไปที่
แทร็กกอนหนา หรือแทร็กถัดไป หรือกดปุม
เหลานี้คางไวเพื่อกรอ หรือกรอไปขางหนา
อยางรวดเร็ว
■ ฟงกชั่นนี้จะทำงานรวมกับอุปกรณ
Bluetooth ที่สนับสนุน AVRCP (โปรไฟล
ควบคุมเสียง/ภาพระยะไกล) รุน 1.0 หรือ
รุนสูงกวาเทานั้น (ขึ้นอยูกับออปชั่นของ
อุปกรณ Bluetooth อุปกรณบางอุปกรณ
อาจแสดง AVRCP ที่กำลังเชื่อมตออยู
สำหรับการเชื่อมตอครั้งแรก)
■ ขอมูลเกี่ยวกับแทร็กที่กำลังเลนอยูและ
ตำแหนงแทร็กจะไมแสดงขึ้นบนหนาจอของ
ระบบขอมูลบันเทิง
ขอควรระวังสำหรับการเลนเครื่องเสียง
Bluetooth
■ หามเปลี่ยนแทร็กเร็วเกินไปเมื่อเลนเครื่อง
เสียง Bluetooth
อาจใชเวลาในการสงขอมูลจากโทรศัพท
มือถือไปยังระบบขอมูลบันเทิง
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ระบบขอมูลบันเทิงจะสงคำสั่งเลนจาก
โทรศัพทมือถือในโหมดเลนเครื่องเสียง
Bluetooth ถาสงคำสั่งเลนในโหมดอื่นๆ
อุปกรณจะสงคำสั่งหยุดเลน
คำสั่งเลน/หยุดเลนจะใชเวลาในการดำเนิน
การ ทั้งนขี้ึ้นอยูกับออปชั่นของโทรศัพท
มือถือ
■ ถาโทรศัพทมือถือ หรืออุปกรณ Bluetooth
ไมอยูในโหมดหนาจอการรอ อาจไม
สามารถทำการเลนโดยอัตโนมัติจากโหมด
เลนเครื่องเสียง Bluetooth ได
ถาการเลนเครื่องเสียง Bluetooth ไมทำงาน
ใหตรวจเช็ควาโทรศัพทมือถืออยูในโหมด
หนาจอการรอหรือไม
■ ในบางครั้งเสียงอาจหายไปในระหวางการ
เลนเครื่องเสียง Bluetooth ระบบขอมูล
บันเทิงจะจายเอาตพุตเครื่องเสียงจาก
โทรศัพทมือถือ หรือจากอุปกรณ Bluetooth
ในขณะที่ทำการสงขอมูลเครื่องเสียง

■
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ขอความแสดงความผิดปกติของ Bluetooth
และมาตรการแกไข
■ Bluetooth ยกเลิกการทำงาน
ตรวจเช็ควาไดตั้งคาการสั่งงาน Bluetooth
ไปที่ ON หรือไม ฟงกชั่น Bluetooth สามารถ
ใชงานไดเมื่อเปดการสั่งงาน Bluetooth
■ สัญญาณ Bluetooth ไมวาง
ตรวจเช็ความีการเชื่อมตออุปกรณ
Bluetooth ใดๆ ไวหรือไม ในการเชื่อมตอ
อุปกรณอื่น ใหปลดการเชื่อมตออุปกรณ
อื่นๆ ที่เชื่อมตออยูออกกอน แลวใหเชื่อมตอ
ใหม
■ รายการอุปกรณเต็ม
ตรวจเช็ความีอุปกรณที่ลงทะเบียนไวนอย
กวา 5 อุปกรณหรือไม สามารถลงทะเบียน
อุปกรณไดไมเกิน 5 อุปกรณ
■ ไมมีสมุดโทรศัพท
ขอความนี้จะแสดงขึ้นถาโทรศัพทมือถือไม
สนับสนุนการสงขอมูลผูติดตอ ถาขอความนี้
แสดงขึ้นหลังจากลองพยายามสองสามครั้ง

แสดงวาอุปกรณไมสนับสนุนการสงขอมูล
ผูต ิดตอ
หมายเหตุ
ขอความจะแสดงขึ้นเมื่อมีการรองรับการสง
ผานการติดตอสื่อสาร ในขณะที่มีการสง
ขอมูลเกี่ยวกับความผิดปกติของอุปกรณดวย
ใหอัพเดทอุปกรณใหมอีกครั้งหากขอความนี้
แสดงขึ้น
■ สมุดโทรศัพทไมมีขอมูล
ขอความนี้จะแสดงขึ้นถาไมมีการบันทึก
หมายเลขโทรศัพทไวในโทรศัพทมือถือ
นอกจากนีข้ อความนี้จะแสดงขึ้นถามีการ
สนับสนุนการสงขอมูลบันทึกการใชงานของ
โทรศัพท แตไมไดรับการสนับสนุนจากระบบ
ขอมูลบันเทิง

โทรศัพทแบบแฮนดฟรี
การโทร

เมื่อมีสายเรียกเขาในโทรศัพทมือถือที่มีการ
เชื่อมตอ Bluetooth แทร็กที่กำลังเลนอยูจะ
หยุดเลน และโทรศัพทจะดังขึ้นพรอมกับแสดง
ขอมูลที่เกี่ยวของ

ระบบขอมูลบันเทิง
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ขอควรระวัง
การถายโอนริงโทนของทานสามารถทำได
โดยขึ้นอยูกับโทรศัพทเคลื่อนที่ ปรับระดับ
เสียงริงโทนของโทรศัพทเคลื่อนที่หาก
ระดับเสียงต่ำเกินไป

■

เมื่อตองการสนทนาทางโทรศัพท ใหกดปุมโทร
ออก/รับสายบนปุมควบคุมเครื่องเสียงบน
พวงมาลัย หรือหมุนปุมหมุน TUNE เพื่อเลื่อน
ไปยังฟงกชั่นรับสาย จากนั้นใหกดปุม MENU

เมื่อตองการปฏิเสธการรับสาย ใหกดปุม
วางสาย บนปุมควบคุมเครื่องเสียงบน
พวงมาลัย หรือใชปุม MENU พรอมปุม
หมุน TUNE ในการเลือก ปฏิเสธ

ในระหวางการสนทนา ทานสามารถปด
เสียงที่สงไดโดยการเลือกรายการ ปดเสียง
ไมโครโฟน โดยใชปุม MENU พรอมปุม
หมุน TUNE
■ ในระหวางการสนทนา ใหกดปุมโทรออก/รับ
สายบนปุมควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย
คางไว เพื่อเปลี่ยนไปที่โหมดการโทรสวนตัว
(โทรศัพทบางรุนอาจไมสนับสนุนโหมดการ
โทรสวนตัว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับออปชั่นของ
โทรศัพท)
■
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การโทรโดยการโทรซ้ำ

ถารับสายเรียกเขาในขณะที่กำลังเชื่อมตอ
ระบบขอมูลบันเทิงและ Bluetooth อยู จะมี
โทรศัพทมือถือบางรุนที่จะไมเปลี่ยนไปยัง
โหมดสนทนาสวนตัวโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้น
อยูกับขอกำหนดเฉพาะของโทรศัพทมือถือ
แตละรุน
■ ถาสามารถใชบริการที่สามารถสนทนาได
สองสาย ก็จะสามารถทำการโทรออกไดใน
ระหวางมีสายเรียกเขาผานทางระบบขอมูล
บันเทิง
■ ขณะทำการสนทนาสองสาย หรือมากกวา
ขอมูลที่แสดงขึ้นอาจแตกตางจากขอมูลจริง

■

กดปุมโทรออก/รับสายบนปุมควบคุมเครื่อง
เสียงบนพวงมาลัย เพื่อแสดงหนาจอคำแนะนำ
การโทรซ้ำ หรือกดปุมคางไวเพื่อแสดงหนาจอ
บันทึกผูโทรเขา

หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อเลือก ใช หรือผูติดตอ
จากนั้นใหกดปุม MENU หรือปุมโทรออก/รับ
สายเพื่อทำการโทร
■ หากโทรศัพทมือถือไมอยูในโหมดการรอ
แสดงวาโทรศัพทมือถือของทานอาจไม
สนับสนุนฟงกชั่นการโทรซ้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ออปชั่นของโทรศัพทมือถือ

ระบบขอมูลบันเทิง
เมื่อทำการโทรซ้ำ หมายเลขโทรศัพทที่กำลัง
เชื่อมตอจะไมแสดงขึ้น
■ อาจเปนไปไดที่สามารถทำการโทรผานทาง
บันทึกการโทรของสายที่ไดรับ หรือสายที่ไม
ไดรับแทนการใชโหมดการโทรซ้ำ ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับโทรศัพทมือถือ ทั้งนีข้ ึ้นอยูกับออปชั่น
ของโทรศัพทมือถือ
■

กดปุม MENU (เมนู - ปรับ) ในขณะที่เชื่อมตอ
โทรศัพทเพื่อแสดงฟงกชั่นที่เชื่อมตออยูตามที่
แสดงไวดานบน
ใชปุม MENU พรอมดวยปุมหมุน TUNE เพื่อ
ใชฟงกชั่นในเมนูที่แสดงขึ้น
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ในขณะทำการสนทนาทางโทรศัพท ใหกดปุม
โทรออก/รับสายที่ปุมควบคุมเครื่องเสียงบน
พวงมาลัยคางไวเพื่อเปลี่ยนไปที่โหมดสวนตัว

การโทรจากหมายเลขที่ปอน

ในการโทรโดยการปอนหมายเลขโทรศัพท ให
กดปุม MENU แลวหมุนปุมหมุน TUNE เพื่อ
เลือก ปอนหมายเลข จากนั้นใหกดปุม MENU

หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อเลือกตัวอักษรที่
ตองการ จากนั้นใหกดปุม MENU เพื่อปอน
หมายเลข
■ ทำรายการนี้ซ้ำเพื่อปอนหมายเลขโทรศัพท
ทั้งหมด
■ กดปุม P BACK (ยอนกลับ) เพื่อลบตัว
อักษรทีละตัว หรือกดปุมคางไวเพื่อลบ
เนื้อหาทั้งหมดที่ไดทำการปอนเขาไป
■ โปรดดูที่ เนื้อหาตอไปนี้เพื่อแกไขเนื้อหาที่
ปอนเขาไป
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1. เลื่อน [_ 6]: เลื่อนตำแหนงปอนขอมูล
2. ลบ [⌫]: ลบอักขระที่ปอน
3. สมุดโทรศัพท [d]: คนหาผูติดตอ
(สามารถใชไดหลังจากที่อัพเดตหมายเลข
โทรศัพทแลว)
4. หมุนหมายเลข [y]: เริ่มหมุนหมายเลข

หลังจากปอนหมายเลขโทรศัพทเขาไปจนครบ
แลว ใหหมุนปุมหมุน TUNE ไปที่ เริ่มหมุน
หมายเลข [y] จากนั้นใหกดปุม MENU พรอม
ปุมหมุน TUNE เพื่อทำการโทร

เมื่อตองการสิ้นสุดการโทร ใหหมุนปุมหมุน
TUNE เพื่อเลือกวางสาย จากนั้นใหกดปุม
MENU

การใชเมนูโทรศัพท
เมนูโทรศัพท → สมุดโทรศัพท

→

หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อเลือก คนหา จากนั้น
ใหกดปุม MENU
หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อเลือก ชื่อ หรือ
นามสกุล จากนั้นใหกดปุม MENU

คนหา

กดปุม MENU, หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อเลือก
สมุดโทรศัพท จากนั้นใหกดปุม MENU
การแจงเตือนจะแสดงขึ้นบนหนาจอเมื่อไมมีผู
ติดตอ แลวจะนำทานกลับไปยังเมนูกอนหนา

หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อเลือกคนหาคำ/ชวง
จากนั้นใหกดปุม MENU

ระบบขอมูลบันเทิง
เมนูโทรศัพท → สมุดโทรศัพท
อัพเดท

หมุนปุมหมุน TUNE จากหนาจอแสดงผลการ
คนหาเพื่อเลือกรายการที่ตองการ จากนั้นให
กดปุม MENU เพื่อดูรายละเอียดของรายการ
นั้นๆ

ในการโทรไปยังหมายเลขที่เกี่ยวของ ใหกดปุม
MENU (เมนู - ปรับ)
สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม โปรดดูที่ รายการ
การทำการโทร
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อัพเดทขอมูลผูติดตอของโทรศัพทมือถือที่
เชื่อมตอเขากับผูติดตอของระบบ
ใชปุม MENU พรอมปุมหมุน TUNEในการ
เลือก เมนูโทรศัพท → สมุดโทรศัพท →
อัพเดต จากนั้นใหกดปุม MENU
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การอัพเดทจะไมสนับสนุนการอัพเดต
หมายเลขผูติดตอเกินกวา 1,000 หมายเลข
■ โปรดระลึกไวเสมอวาชุดแฮนดฟรีและการ
เลนเครื่องเสียง Bluetooth จะหยุดทำงานใน
ขณะที่ดำเนินการอัพเดทขอมูลผูติดตอ
(ฟงกชั่นอื่นๆ นอกเหนือจากชุดแฮนดฟรีและ
การเลนเครื่องเสียง Bluetooth จะยังคง
สามารถใชงานได)
■

■

หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อเลือก ใช หรือ ไมใช
จากนั้นใหกดปุม MENU เพื่อสั่งงานหรือ
ยกเลิกการอัพเดต
ขอสังเกตสำหรับการอัพเดทขอมูล
ผูต ิดตอ
■ ฟงกชั่นนี้จะสามารถใชไดกับโทรศัพทมือถือ
ที่สนับสนุนการอัพเดทขอมูลผูติดตอ และ
ฟงกชั่นการสงขอมูลบันทึกการโทร (ถาเชื่อม
ตอผลิตภัณฑเขากับโทรศัพทมือถือที่ไม
สนับสนุนฟงกชั่นเหลานี้ จะสามารถแสดง
บันทึกการโทรผานทางระบบขอมูลบันเทิง
ได)

■

ขณะรับบันทึกการโทร สามารถเรียกขอ
ใบรับรองการสงผานขอมูลบันทึกการโทร
จากโทรศัพทมือถือได หากหนาจอการรอไม
เปลี่ยนแปลงเปนระยะเวลาหนึ่ง ใหตรวจ

เช็ควาโทรศัพทมือถือกำลังเรียกขอ
ใบรับรองอยูหรือไม
ขณะทำการเรียกขอใบรับรองของโทรศัพท
มือถือ การเชื่อมตอ Bluetooth ทั้งหมดจะถูก
ยกเลิกหากไมไดรับการยอมรับ จากนั้น
อุปกรณจะทำการเชื่อมตอใหมอีกครั้ง
■ ถามีปญหาเกิดขึ้นในขอมูลที่บันทึกไวของ
โทรศัพทมือถือ อาจไมมีการอัพเดทขอมูล
ผูต ิดตอ
■ ระบบขอมูลบันเทิงจะใชเฉพาะขอมูลที่เขา
รหัสในรูปแบบ UTF-8 เทานั้น
■ ถามีการใชงานอื่นๆ (เกมส, การคนหาแผนที่
, ระบบนำทาง เปนตน) ในระหวางการ
อัพเดทขอมูลผูติดตอ หรือขณะกำลังสงผาน
ขอมูลบันทึกการโทร ขั้นตอนการอัพเดท/
การสงผานขอมูลอาจไมทำงาน
ทั้งนี้เนื่องมาจากการใชงานอื่นๆ บน
โทรศัพทมือถือจะสงผลตอการสงผานขอมูล
■ เมื่อทำการอัพเดทขอมูลผูติดตอ หรือทำการ
สงผานขอมูลบันทึกการโทรเสร็จเรียบรอย
แลว โหมดแฮนดฟรีและโหมดเลนเครื่อง

ระบบขอมูลบันเทิง
เสียง Bluetooth ทั้งหมดจะถูกยกเลิกการ
เชื่อมตอ แลวทำการเชื่อมตอใหมโดย
อัตโนมัติ
■ ถาระบบขอมูลบันเทิงปดลงในขณะที่กำลัง
ทำการสนทนาทางโทรศัพท สายที่โทรอยูนั้น
จะถูกสงไปยังโทรศัพทมือถือ โทรศัพทบาง
รุนอาจจำเปนตองตั้งคาฟงกชั่นการสงผาน
การโทรกอนลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภท
ของโทรศัพท
■ ถาผูใชยกเลิกการเชื่อมตอโดยตรง (โดยใช
ขอมูลบันเทิง หรือโทรศัพทมือถือ) ฟงกชั่น
การเชื่อมตอโดยอัตโนมัติจะไมเกิดขึ้น
การเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ: ฟงกชั่นนี้จะ
คนหาอุปกรณ และทำการเชื่อมตออุปกรณ
ที่มีการเชื่อมตอไวครั้งลาสุดโดยอัตโนมัติ
■ ผูติดตออาจไมแสดงขึ้นตลอดเวลาบน
รายการทั้งหมดของโทรศัพทเมื่อถูกเลือก
ระบบขอมูลบันเทิงจะแสดงเฉพาะรายการที่
สงผานจากโทรศัพทมือถือเทานั้น

สำหรับไดเร็กทอรี่ของผูติดตอแตละราย การ
อัพเดทขอมูลผูติดตอจะยอมรับหมายเลข
โทรศัพทเพียงสี่หมายเลขเทานั้น (โทรศัพท
มือถือ, ที่ทำงาน, บาน และอื่นๆ)
■ การเปลี่ยนการตั้งคาภาษาในระหวางการ
อัพเดทขอมูลผูติดตอจะเปนการลบการ
อัพเดทขอมูลกอนหนาทั้งหมด
■ ถาโทรศัพทมือถือไมอยูในหนาจอการรอ
แสดงวาอาจไมมีการโทรไปยังระบบขอมูล
บันเทิงนี้
■ ถามีการอัพเดท OS ของโทรศัพทมือถือ อาจ
มีการเปลี่ยนวิธีการใชงานฟงกชั่น
Bluetooth ของโทรศัพท
■ อักขระพิเศษและภาษาที่ไมไดรับการ
สนับสนุนจะแสดงขึ้นเปน ____
■ การโทรที่บันทึกไวในขอมูลผูติดตอที่ไมมีชื่อ
จะแสดงขึ้นเปน ไมมีหมายเลขในขอมูลผู
ติดตอ
■ ระบบขอมูลบันเทิงจะแสดงผูติดตอ บันทึก
การโทร และขอมูลการโทรซ้ำเมื่อมีการสง
ผานจากโทรศัพทมือถือ
■

เมนูโทรศัพท
ลบทั้งหมด

→

สมุดโทรศัพท
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หมายเลขโทรศัพททุกหมายเลขที่บันทึกไวใน
ขอมูลผูติดตอของระบบจะถูกลบ
ใชปุม MENU พรอมปุมหมุน TUNE ในการ
เลือก เมนูโทรศัพท → สมุดโทรศัพท → ลบ
ทั้งหมด จากนั้นใหกดปุม MENU
หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อเลือก ใช หรือ ไมใช
จากนั้นใหกดปุม MENU เพื่อลบผูติดตอ
ทั้งหมด หรือเพื่อยกเลิก
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เมนูโทรศัพท

→

ยืนยันโทรศัพทมือถือเสร็จเรียบรอยแลว
บันทึกการโทรและผูติดตอจะถูกสงผานไป
ยังระบบขอมูลบันเทิง
■ บันทึกการโทรจากโทรศัพทมือถือและ
บันทึกที่แสดงขึ้นบนระบบขอมูลบันเทิงอาจ
แตกตางกัน ระบบขอมูลบันเทิงนี้จะแสดง
ขอมูลที่สงผานจากโทรศัพทมือถือ

รายการการโทร

เมนูโทรศัพท → การตั้งคา Bluetooth

ตรวจเช็ค ใช หรือลบผูติดตอ
ใชปุม MENU พรอมปุมหมุน TUNE ในการ
เลือก เมนูโทรศัพท → รายการการโทร จาก
นั้นใหกดปุม MENU
ใชปุม MENU พรอมปุมหมุน TUNE ในการ
เลือกประวัติการโทรโดยละเอียด จากนั้นใหกด
ปุม MENU

หมุนปุมหมุน TUNE เพื่อตรวจสอบบันทึกการ
โทร และทำการโทรออก
กดปุม MENU (เมนู - ปรับ) เพื่อทำการโทรไป
ยังหมายเลขโทรศัพทที่เลือกไวจากบันทึกการ
โทร
■ ถาหนาจอ โปรดรอสักครู แสดงขึ้นเปน
เวลานานเกินไปหลังจากเลือกบันทึกการ
โทรแลว ใหตรวจเช็ควาจำเปนตองทำการ
ยืนยันโทรศัพทมือถือเพื่อสงผานหมายเลข
โทรศัพทหรือไม หลังจากทำขั้นตอนการ

ตั้งคาฟงกชั่น Bluetooth

ระบบขอมูลบันเทิง
ใชปุม MENU พรอมปุมหมุน TUNE ในการ
เลือก เมนูโทรศัพท → การตั้งคา Bluetooth
จากนั้นใหกดปุม MENU
ในการสั่งงานฟงกชั่น Bluetooth, ลงทะเบียน/
เชื่อมตอ/ลบอุปกรณ Bluetooth หรือเปลี่ยน
รหัส Bluetooth ใหเลือก Bluetooth โดยใชปุม
MENU พรอมปุมหมุน TUNE จากนั้นใหใชปุม
MENU พรอมปุมหมุน TUNE เพื่อตั้งคา
รายการที่ตองการ
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ในการตั้งคาเสียงเรียกเขาและระดับเสียงที่
ฟงกชั่น Bluetooth นำมาใช ใหใชปุม MENU
พรอมปุมหมุน TUNE เพื่อเลือก เสียงและ
สัญญาณ จากนั้นใหตั้งคารายการที่ตองการ
โดยใชปุม MENU พรอมปุมหมุน TUNE
■ สามารถสงผานเสียงเรียกเขาที่ทานมีอยู
แลวไปยังระบบขอมูลบันเทิงได ทั้งนี้ขึ้นอยู

■

สำหรับโทรศัพทมือถือที่สงผานเสียงริงโทน
ระดับของเสียงริงโทนจะขึ้นอยูกับระดับ
เสียงที่สงผานจากโทรศัพทมือถือ ปรับระดับ
เสียงริงโทนของโทรศัพทเคลื่อนที่หากระดับ
เสียงต่ำเกินไป

เมื่อตองการกำหนดการทำงานสำหรับการตั้ง
คา Bluetooth ใหกลับไปเปนคาเริ่มตน ใหใช
ปุม MENU พรอมปุมหมุน TUNE เพื่อเลือก
รายการการคืนคาการตั้งคา จากนั้นใหเลือก
ใช โดยใชปุม MENU
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ระบบปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศ

อุณหภูมิ
หมุนปุมไปทางขวาเพื่อใหอุณหภูมิลดลง
หรือหมุนปุมไปทางซายเพื่อใหอุณหภูมิ
อุนขึ้น

ระบบปรับอากาศ.................................. 136
ชองจายอากาศ .................................... 139
การบำรุงรกัษา ..................................... 140

ความเร็วพัดลม

ปรับการไหลของอากาศโดยปรับพัดลมใหมี
ความเร็วตามตองการ

การกระจายอากาศ
ปุมควบคุมสำหรับ:
■ อุณหภูมิ
■ ความเร็วพัดลม
■ การกระจายอากาศ
■ การหมุนเวียนอากาศ 4
■

การไลฝาบนกระจกหลัง
และกระจกมองขาง

: ลมเปาออกทางบริเวณศีรษะผานชอง
ระบายอากาศปรับได

M

L : ลมเปาออกทั้งทางบริเวณศีรษะและที่พื้น
K

: ลมเปาออกททางพื
่ี
้น

J : ลมเปาออกทางกระจกหนาและที่ทางพื้น
V: ลมเปาออกทางกระจกหนา

ระบบปรับอากาศ
9

คำเตือน

ความแตกตางระหวางอากาศภายนอก
และอุณหภูมิของกระจกหนาสามารถทำ
ใหกระจกเปนฝา ซึ่งจะบดบังทัศนวิสัยใน
การมองเห็นของทานได
หามใช FLOOR/DEFROST J หรือ
DEFROST V ในสภาพอากาศที่มี
ความชื้นสูงจัดเมื่อปรับตั้งปุมควบคุม
อุณหภูมิไปที่บริเวณสีฟา
การทำเชนนี้จะกอใหเกิดอุบัติเหตุที่ทำให
รถเสียหาย และกอใหเกิดการบาดเจ็บได

ระบบหมุนเวียนอากาศ 4

โหมดการหมุนเวียนอากาศสั่งงานดวยปุม

9
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คำเตือน

การใชโหมดหมุนเวียนอากาศในขณะขับ
รถเปนเวลานานอาจทำใหรูสึกงวง ให
เปลี่ยนไปใชโหมดอากาศจากภายนอก
เปนระยะๆ เพื่อใหมีอากาศบริสุทธิ์
การรับอากาศบริสุทธิ์จะลดลงเมื่อใชโหมด
หมุนเวียนอากาศ ความชื้นจะสูงขึ้นเมื่อไม
ใชการทำความเย็น ทำใหมีไอน้ำเกาะที่
กระจก อากาศในหองโดยสารมีคุณภาพ
ลดลง อาจทำใหผูโดยสารรูสึกงวง

4

32
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ระบบปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศ
9

การไลฝาบนกระจกหนา

คำเตือน

อยานอนภายในรถโดยที่เปดระบบปรับ
อากาศหรือทำความรอนทิ้งไว อาจทำให
เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิต
เนื่องจากออกซิเจนในอากาศลดลง และ/
หรืออุณหภูมริ างกายลดลง

1. หมุนปุมจายลมไปที่ DEFROST V
2. ปุมหมุนเวียนอากาศจะถูกปรับตั้งไปที่
โหมดอากาศบริสุทธิ์ และระบบปรับ
อากาศจะทำงานโดยอัตโนมัติ
ถาไมตองการใหระบบปรับอากาศทำงาน
ใหหมุนปุมจายอากาศไปที่ FLOOR/
DEFROST J (พื้น/การละลายน้ำแข็ง)
3. เลือกอุณหภูมิที่ตองการ
4. ปรับปุมควบคุมพัดลมไปที่ระดับความเร็ว
ที่ตองการ

9

คำเตือน

การใชโหมดหมุนเวียนอากาศในขณะขับ
รถเปนเวลานานอาจทำใหรูสึกงวง ให
เปลี่ยนไปใชโหมดอากาศจากภายนอก
เปนระยะๆ เพื่อใหมีอากาศบริสุทธิ์
การรับอากาศบริสุทธิ์จะลดลงเมื่อใชโหมด
หมุนเวียนอากาศ ความชื้นจะสูงขึ้นเมื่อไม
ใชการทำความเย็น ทำใหมีไอน้ำเกาะที่
กระจก อากาศในหองโดยสารมีคุณภาพ
ลดลง อาจทำใหผูโดยสารรูสึกงวง

การทำความเย็น n

สั่งงานดวยปุม n และใชไดเฉพาะในขณะที่
เครื่องยนตและพัดลมทำงาน
ระบบปรับอากาศจะทำความเย็นและลด
ความชื้นภายในหองโดยสารทันทีที่อุณหภูมิ
ภายนอกสูงกวาจุดเยือกแข็งเล็กนอย ดังนั้น
อาจเกิดหยดน้ำและหยดจากใตทองรถ
หากทานไมตองการใหทำความเย็นหรือลด
ความชื้นภายในรถ ใหปดระบบการทำความ
เย็นเพื่อประหยัดน้ำมัน

ระบบปรับอากาศ
ระบบปรับอากาศจะไมทำงานเมื่อหมุนปุม
ควบคุมพัดลมใหอยูในตำแหนง OFF

การทำความเย็นสูงสุด

ในระหวางทำความเย็น จะตองมีชองระบาย
อากาศเปดอยูอยางนอยหนึ่งชอง เพื่อปองกัน
ไมใหไอน้ำแข็งตัวเนื่องจากขาดการระบาย
อากาศ

ใชน้ำยาทำความเย็นที่ถูกตองเทานั้น
9 คำเตือน

การทำความเยน็ปกติ
1. สง่ังานระบบปรบัอากาศ
2. หมนุปมุควบคมุอณ
ุ หภมูไิปทางขวาสุด
เพื่อปรับอุณหภูมิใหเย็นลง
3.
4. ปรับปุมควบคุมพัดลมไปที่ระดับความเร็ว
ที่ตองการ

ชองจายอากาศ
ชองจายอากาศแบบปรับได

ขอควรระวัง

ซอมบำรุงระบบควบคุมอากาศโดยชางที่มี
ความชำนาญเทานั้น วิธีซอมบำรุงที่ไมถูก
ตองอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บได
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เพื่อใหไดความเย็นสูงสุดเมื่อสภาพอากาศ
รอน และเมื่อจอดรถทิ้งไวกลางแดดเปนเวลา
นาน ใหปฏิบัติดังนี้:
1. สั่งงานระบบปรับอากาศ
2. กดปุมหมุนเวียนอากาศไปยังโหมด
หมุนเวียนอากาศ
3.. หมุนปุมควบคุมอุณหภูมิไปทางขวาสุด
เพื่อปรับอุณหภูมิใหเย็นสุด
4. หมุนปุมควบคุมพัดลมไปยังระดับ
ความเร็วสูงสุด

ชองระบายอากาศตรงกลางปดไมสนิท
ปรับองศาบานเกร็ดชองระบายอากาศเพื่อ
ควบคุมทิศทางการไหลของอากาศ
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ระบบปรับอากาศ
ชองจายอากาศแบบยึดตายตัว
มีชองระบายอากาศเพิ่มเติมที่ดานลางของ
กระจกหนา กระจกประตูดานหนา และในชอง
วางเทา

หมุนปุมทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปดชองระบาย
อากาศดานขาง และหมุนไปในทิศทางที่ทาน
ตองการ
ถาทานไมตองการใหมีการไหลของอากาศ ให
หมุนปุมตามเข็มนาฬิกา
9

คำเตือน

การบำรุงรักษา
อากาศเขา

ชองอากาศเขาในหองเครื่องตรงหนากระจก
หนาตองไมมีวัตถุปกคลุมเพื่อใหอากาศเขาไป
สูภายในไดสะดวก
โปรดหยิบใบไม ดิน หรือหิมะที่ปกคลุมออก

ระบบปรับอากาศ
ตัวกรองละอองเกสรดอกไม

9 คำเตือน

ตัวกรองอากาศหองโดยสาร

ตัวกรองอากาศจำเปนตองไดรับการบำรุง
รักษาถี่ขึ้น หากสภาพการขับขี่เปนสภาพ
ถนนที่มีฝุน บริเวณที่มีมลพิษทางอากาศ
และขับขี่บนถนนลูกรังเปนประจำ
เมื่อตัวกรองมีประสิทธิภาพการทำงานลด
ลง จะสงผลกระทบตอหลอดลม

ตัวกรองจะกรองฝุนละออง เขมา เกสรดอกไม
และสปอรในอากาศที่ไหลผานทางชองอากาศ
เขา

การเปลี่ยนตัวกรอง:
1. ถอดชองเก็บของ
ในการถอดชองเก็บของ ใหเปดชองเก็บ
ของแลวดึงออก
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2. ถอดแผนปดตัวกรองโดยคลายสกรูแผน
ปดทั้งสองดานออก
3. เปลี่ยนตัวกรองระบบปรับอากาศ
4. ติดตั้งแผนปดตัวกรองและชองเก็บของ
เขาที่ยอนลำดับการทำงาน
หมายเหตุ
เราขอแนะนำใหทานนำรถเขารับการเปลี่ยน
ตัวกรองที่ศูนยบริการที่ไดรับการรับรอง

การทำงานปกตขิองระบบ
ปรบัอากาศ
เพอ่ืใหแนใจวาระบบจะทำงานอยางมี
ประสทิธภิาพอยางตอเนอ่ืง ทานจะตองเปิ ด
ระบบปรับอากาศเดือนละครั้งประมาณสอง
สามนาที โดยไมคำนงึถงึสภาพอากาศ
ภายนอกหรอืฤดกูาล แตจะไมสามารถใช
การทำความเยน็ได ในขณะทอ่ีณ
ุ หภมูิ
ภายนอกตำ่

142

ระบบปรับอากาศ

การบริการ
เพื่อใหไดการทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด ขอแนะนำใหตรวจเช็คระบบควบคุม
อุณหภูมิทุกป
■ การทดสอบฟงกชั่นและความดัน
■ ฟงกชั่นการทำความรอน
■ การตรวจหารอยรั่ว
■ การตรวจเช็คสายพานขับ
■ การทำความสะอาดคอนเดนเซอร
■ การระบายคอยลเย็น
■ การตรวจเช็คประสิทธิภาพ

ขอควรระวัง
ใชน้ำยาทำความเย็นที่ถูกตองเทานั้น
9 คำเตือน

ซอมบำรุงระบบควบคุมอากาศโดยชางที่มี
ความชำนาญเทานั้น วิธีซอมบำรุงที่ไมถูก
ตองอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บได

การขับขี่และการใชงาน

การขับขี่และการใชงาน
คำแนะนำในการขับขี่ ............................ 143
การสตารทและการใชงาน ..................... 143
ไอเสียของเครื่องยนต ............................ 145
ระบบเกียรอัตโนมัติ .............................. 146
ระบบเกียรธรรมดา ............................... 151
เบรก .................................................... 152
ระบบตรวจจับวัตถุ ................................ 154
เชื้อเพลิง .............................................. 156
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คำแนะนำในการขับขี่

การสตารทและการใชงาน

การควบคุมรถยนต

การรันอินรถยนตใหม

หามขับรถลงเนินในขณะเครื่องยนต
ไมทำงาน

ปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้ในชวงการขับขี่
สองสามรอยกิโลเมตรแรก เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานของรถ
ทำใหรถมีอายุการใชงานนานขึ้น:
■ หลีกเลี่ยงการเรงความเร็วอยางเต็มทีใ่ น
ขณะสตารท
■ หามใหเครื่องยนตทำงานดวยรอบสูงใน
เกียรวาง
■ หลีกเลี่ยงการหยุดรถโดยกะทันหันยกเวน
ในกรณีฉุกเฉิน จะทำใหเบรกอยูในตำแหนง
อยางถูกตอง
■ หลีกเลี่ยงการสตารทแบบเร็ว การเรง
ความเร็วกะทันหัน และการขับรถดวย
ความเร็วสูงติดตอกันเปนเวลานาน เพื่อไม
ใหเกิดความเสียหายตอเครื่องยนต และเพื่อ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

ระบบจำนวนมากจะไมทำงานในสภาวะเชนนี้
(เชน ชุดเบรกเซอรโว พวงมาลัยเพาเวอร) การ
ขับขี่ในลักษณะนี้เปนอันตรายตอตัวทานเอง
และบุคคลอื่น

แปนเหยียบ

เพื่อใหแปนเหยียบเลื่อนโดยไมถูกกีดขวาง
ทานไมควรวางพรมในพื้นที่สวนแปนเหยียบ
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หลีกเลี่ยงการเรงความเร็วเต็มที่ในขณะใช
เกียรต่ำ
■ หามพวงลากรถคันอื่น

ตำแหนงของสวิตชกุญแจ

2 (เปดทำงาน) = เปดสวิทช การทำความ
รอนลวงหนาสำหรับ
เครื่องยนตดีเซล
= การสตารท
3 (START)

การสตารทเครื่องยนต
การสตารทเครื่องยนตโดยใช
สวิทชกุญแจ

9 อันตราย

หามบิดกุญแจไปที่ตำแหนง 0 หรือ 1 ใน
ขณะขับรถ
เนื่องจากรถยนตและระบบชวยเบรกอาจ
ไมทำงาน ซึ่งจะทำใหรถยนตเสียหาย คน
ขับและผูโดยสารไดรับการบาดเจ็บ หรือ
อาจเสียชีวิตได

ขอควรระวัง
0 (LOCK)
1 (ACC)

= ปดสวิทช
= ปดสวิทช ปลดล็อคคอ
พวงมาลัย

อยาเสียบกุญแจคางไวในตำแหนง 1 หรือ 2
เปนเวลานานในขณะที่เครื่องยนตไม
ทำงาน
การทำเชนนี้จะทำใหแบตเตอรี่รถยนต
หมดไฟ

บิดสวิทชกุญแจไปที่ตำแหนง 1 แลวหมุน
พวงมาลัยเล็กนอยเพื่อปลดล็อคพวงมาลัย
■ ระบบเกียรธรรมดา: เหยียบคลัตช
■ ระบบเกียรอัตโนมัต:ิ เลื่อนคันเกียรไปที่
ตำแหนง P หรือตำแหนง N
■ หามเหยียบคันเรง
■

การขับขี่และการใชงาน
บิดสวิทชกุญแจไปที่ตำแหนง 3 เหยียบแปน
คลัตชและเบรกเทา จากนั้นทำการปลอย
เมื่อเครื่องยนตทำงาน
กอนที่จะสตารทรถใหมหรือดับเครื่องยนต ให
บิดสวิทชกุญแจกลับไปที่ 0
■

ขอควรระวัง
หามสั่งงานมอเตอรสตารทในแตละครั้ง
เปนเวลานานกวา 10 วินาที
หากสตารทเครื่องยนตไมติด ใหรอเปน
เวลา 10 วินาที กอนลองสตารทอีกครั้ง
วิธีนี้จะเปนการปองกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นกับมอเตอรสตารท

การจอด
หามจอดรถบนพื้นผิวที่ติดไฟงาย ระบบไอ
เสียที่มีอุณหภูมสิ ูงอาจทำใหพื้นผิวติดไฟได
■ ดึงเบรกมือโดยไมกดปุมปลดล็อค ใหดึง
เบรกมือจนสุด ตลอดระยะเวลาที่ขับขี่ขึ้น
หรือลงทางลาดชัน เหยียบเบรกเทาในขณะ
เดียวกันเพื่อผอนแรงการทำงานของรถยนต
■

ดับเครื่องยนตและปดสวิทชกุญแจ หมุน
พวงมาลัยจนกระทั่งล็อคสนิท
■ ถารถยนตจอดอยูบนพื้นราบ หรือบนทาง
ลาดชัน ใหเขาเกียรหนึ่งกอนบิดสวิทช
กุญแจไปที่ตำแหนง OFF หันลอหนาออก
จากขอบถนนหากจอดรถบนทางขึ้นเนิน
ถารถยนตอยูบนทางลาดลง ใหเขาเกียร
ถอยหลังกอนบิดสวิทชกุญแจไปที่ตำแหนง
OFF หันลอหนาไปทางดานขอบถนน
■ ปดกระจกประตูทุกบาน
■ ล็อครถและเปดระบบสัญญาณกันขโมย
■
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ไอเสียของเครื่องยนต
9

อันตราย

แกสไอเสียเครื่องยนตประกอบดวย
คารบอนมอนอกไซตที่เปนพิษ ซึ่งไมมีสี
และไมมีกลิ่น และเปนอันตรายถึงแกชีวิต
หากสูดดมเขาไป
ใหเปดกระจกรถหากมีแกสไอเสียเขาไปใน
หองโดยสาร ใหศูนยบริการแกไขความผิด
ปกติโดยเร็วที่สุด
หลีกเลี่ยงการขับขี่โดยที่หองโดยสารเปด
อยู เพราะแกสไอเสียเขาไปภายในหอง
โดยสารได
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เครื่องฟอกไอเสีย
เครื่องฟอกไอเสียจะลดปริมาณสารพิษใน
ไอเสีย

ขอควรระวัง
น้ำมันเชื้อเพลิงเกรดอื่นนอกเหนือจากใน
หนา 3 156, 3 209 อาจทำใหเครื่องฟอก
ไอเสียหรืออุปกรณไฟฟาเสียหาย
น้ำมันเบนซินที่เผาไหมไมหมดจะรอนจัด
และทำใหเครื่องฟอกไอเสียเสียหาย ดังนั้น
จึงควรหลีกเลี่ยงการใชมอเตอรสตารท
มากเกินไป การขับรถโดยไมมีน้ำมันในถัง
และการสตารทรถโดยการเข็นหรือพวง
ลาก
ในกรณีที่จุดระเบิดไมติด เครื่องยนตเดินไม
เรียบ ประสิทธิภาพของเครื่องยนตลดลง หรือ
เหตุผลที่ผิดปกติอื่นๆ โปรดใหศูนยบริการตรวจ
หาสาเหตุของความผิดปกติโดยเร็วที่สุด ใน
กรณีฉุกเฉิน ทานสามารถขับรถตอไปไดอีก
เปนระยะสั้นๆ โดยใชความเร็วรถและความเร็ว
รอบเครื่องยนตต่ำ

ขอควรระวัง
หามสัมผัสกับเครื่องฟอกไอเสียในขณะที่
เครื่องยนตทำงานเนื่องจากเครื่องฟอก
ไอเสียจะมีความรอนสูงมากซึ่งจะทำให
ผิวหนัง (ไดแก มือ หรือลำตัว) ไหมได ปลอย
ใหเครื่องฟอกไอเสียเย็นลงที่อุณหภูมิ
บรรยากาศเปนเวลานานกวาสองชั่วโมง
หลังจากดับเครื่องยนตกอนจะไปจับเครื่อง
ฟอกไอเสีย

ระบบเกียรอัตโนมัติ
เมื่อใชระบบเกียรอัตโนมัติ ทานสามารถเลื่อน
คันเกียรไดเอง (โหมดเกียรธรรมดา) หรือใชการ
เปลี่ยนเกียรอัตโนมัติ (โหมดเกียรอัตโนมัติ)
ก็ได
ระบบเกียรอัตโนมัติคือระบบเกียรหกจังหวะที่
ควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
เกียรที่หกคือเกียรโอเวอรไดรฟ

การสตารทรถยนต
1. หลังจากอุนเครื่องยนต ใหเหยียบแปน
เบรกคางไวในขณะที่เปลี่ยนเกียรไปยัง
ตำแหนง R ตำแหนง D หรือตำแหนง M

ขอควรระวัง
ขณะทีร่ ถเคลื่อนที่ หามเปลี่ยนเกียรไปมา
ระหวางเกียร D (ขับ) และ R (ถอยหลัง)
หรือ P (จอด) มิฉะนั้น อาจทำใหระบบเกียร
ชำรุดเสียหายและเกิดการบาดเจ็บได

การขับขี่และการใชงาน
2. ปลอยเบรกจอดรถและแปนเบรก
3. คอยๆ เหยียบคันเรงเพื่อใหรถยนต
เคลื่อนที่

คันเกียร

จอแสดงเกียร

จะอยูในแผงหนาปด
จะแสดงเกียร หรือโหมดเกียรที่เลือก

P (ตำแหนงเกียรจอด): จะทำการล็อคลอ
หนาทั้งสอง เลือก P ก็ตอเมื่อรถอยูกับที่ และมี
การดึงเบรกจอดรถแลวเทานั้น
R (REVERSE): ตำแหนงเกียรถอยหลัง เลือก
R ก็ตอเมื่อรถอยูกับที่เทานั้น
N (ตำแหนงเกียรวาง): เขาเกียรวาง
D: ตำแหนงขับตำแหนงนี้มีไวสำหรับสภาพ
การขับขี่ทั่วไปทั้งหมด สามารถเปลี่ยนเกียรไป
ที่เกียรเดินหนาทั้ง 6 เกียรได
M: ตำแหนงโหมดเกียรธรรมดา

147

ขอควรระวัง
หามเหยียบคันเรงในขณะที่กำลังเขาเกียร
หามเหยียบแปนคันเรงและแปนเบรก
พรอมกัน
เมื่อเขาเกียร รถจะเริ่มเคลื่อนที่ไปชาๆ เมื่อ
ปลอยเบรก
หามเขาเกียรไปที่ตำแหนง P (เกียรจอด)
แทนที่การใชเบรกจอดรถ
ดับเครื่องยนต เขาเบรกจอดรถ และดึง
กุญแจออกจากสวิตชกุญแจเมื่อออกจาก
รถ
หามจอดรถยนตทิ้งไวโดยไมใหความ
ระมัดระวังขณะที่เครื่องยนตทำงานอยู
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การเปลี่ยนเกียรระหวางตำแหนงเกียร
เหยียบแปนเบรก และกดปุมปลดล็อคเพื่อ
เปลี่ยนเกียร
การเปลี่ยนเกียรที่จำเปนตองกดปุมปลดล็อค
จะแสดงดวยลูกศร

เปลี่ยนเกียรอยางอิสระ

การเคลื่อนที่ระหวางตำแหนงเกียรที่กำหนด
จำเปนตองกดปุมปลดล็อคที่อยูดานขางของ
คันเกียร
ปฏิบัติตามคำอธิบายที่แสดงดวยลูกศรเมื่อ
เปลี่ยนเกียรโดยใชคันเกียร
กดปุมปลดล็อคเพื่อเปลี่ยนเกียร ลูกศรจะ
แสดงการเปลี่ยนเกียรที่ไมจำเปนตองกดปุม
ปลดล็อค

การขับขี่และการใชงาน
โหมดเกียรธรรมดา

ในโหมดเกียรธรรมดา การลดเกียรลงจะเกิดขึ้น
โดยอัตโนมัติเมื่อขับรถชาลง เมื่อหยุดรถ เกียร
หนึ่งจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

ขอควรระวัง
ใหใชเกียรอยางถูกตองตามสภาพของ
ถนน

การเบรกดวยเครื่องยนต
เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง M
กดปุมเปลี่ยนเกียรที่อยูด านขางของคันเกียร
UP (+): เพิ่มเกียรขึ้น
DOWN (-): ลดเกียรลง
เพื่อรักษาประสิทธิภาพของรถยนตใหอยูใน
ระดับที่ตองการและเพื่อความปลอดภัย ระบบ
อาจไมดำเนินการเปลี่ยนเกียรตามที่กำหนดไว
เมื่อสั่งงานคันเกียร

ในการชวยใหสามารถใชการเบรกจาก
เครื่องยนตไดเมื่อขับรถลงเขาเปนระยะเวลา
นาน ใหเลือกโหมดเกียรธรรมดาเพื่อลดเกียร
ลงไปที่เกียรที่ต่ำกวาตามลำดับ
9 คำเตือน

หามเปลี่ยนเกียรลงสองตำแหนง หรือ
มากกวาในเวลาเดียวกัน
การทำเชนนี้จะทำใหระบบเกียรไดรับ
ความเสียหาย หรือทำใหคนขับสูญเสียการ
ควบคุม ซึ่งเปนสาเหตุทำใหเกิดการบาด
เจ็บได
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หมายเหตุ
การใชการเบรกจากเครื่องยนตขณะขับรถลง
เขาเปนระยะทางไกลอาจชวยยืดอายุการใช
งานเบรก

การโยกรถ

ทานสามารถโยกรถไดเฉพาะเมื่อรถติดหลม
ทราย โคลน หรือหิมะ
เลื่อนคันเกียรระหวางตำแหนง D กับตำแหนง
R หลายๆ ครั้ง
หามใหเครื่องยนตทำงานดวยความเร็วสูงใน
ขณะที่ไมอยูในเกียร และหลีกเลี่ยงการเรง
ความเร็วรถอยางกะทันหัน

การจอด

หลังจากหยุดรถโดยการเหยียบแปนเบรก ให
เขาเกียรไปที่ตำแหนง P และดึงกานเบรกจอด
รถขึ้นอยางแรง จากนั้นดึงกุญแจออกจาก
สวิทชกุญแจ
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คิกดาวน

แหลงจายไฟขาดหายไป
ในกรณีที่เกิดการขาดการจายไฟ คันเลือก
ตำแหนงเกียรจะไมสามารถเลื่อนออกจาก
ตำแหนง P
ถาแบตเตอรี่รถยนตหมดไฟ ใหสตารทรถโดย
ใชสายพวงสตารท
ถาปญหาไมไดเกิดจากแบตเตอรี่รถยนต ให
ปลดคันเกียร และดึงกุญแจออกจากสวิทช
กุญแจ

สำหรับการเรงความเร็วใหเร็วขึ้น ใหเหยียบ
คันเรงจนสุดคางไว ระบบเกียรจะเปลี่ยนไปยัง
เกียรต่ำโดยขึ้นอยูกับความเร็วรอบเครื่อง

ความผิดปกติ
ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ ไฟแสดงการ
ทำงานผิดปกติจะติดสวางขึ้น จะไมสามารถ
เลื่อนเกียรโดยอัตโนมัติหรือดวยมือได
เนื่องจากถูกล็อคอยูในตำแหนงหนึ่ง
ใหศูนยบริการแกไขสาเหตุของความผิดปกติ

การปลดคันเลือกตำแหนงเกียร

กอนเปลี่ยนเกียรจากตำแหนงจอด (P) จะตอง
บิดสวิทชกุญแจไปที่ตำแหนง ON และตอง
เหยียบแปนเบรกลงจนสุด ถาไมสามารถ
เปลี่ยนเกียรออกจากตำแหนง P ไดเมื่อบิด
สวิทชกุญแจไปที่ตำแหนง ON และเหยียบ
แปนเบรก:
1. ใหบิดสวิทชกุญแจไปที่ตำแหนง OFF และ
ดึงกุญแจออก
2. เหยียบแปนเบรกคางไว และดึงกานเบรก
จอดรถขึ้น

3. ถอดฝาครอบคอนโซลโดยใชอุปกรณ
ขนาดเล็ก เชน ไขควงปากแบน
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4. เสียบและดันกุญแจเขาไปในรองกุญแจ
5. เปลี่ยนเกียรไปที่เกียรวาง (N)
6. ดึงกุญแจออกจากรองกุญแจ
7. ติดตั้งฝาครอบกลับเขาที่
8. นำรถเขารับการซอมทันทีที่ทำได
9

คำเตือน

ปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปนี้เพื่อปองกัน
ไมใหระบบเกียรไดรับความเสียหาย:
หามเหยียบคันเรงในขณะที่เปลี่ยนเกียร
จากตำแหนง P หรือตำแหนง N ไปยัง
ตำแหนง R หรือตำแหนงเกียรเดินหนาใดๆ
การทำเชนนี้ ไมเพียงแตจะสรางความเสีย
หายใหกับระบบเกียร แตยังอาจทำใหทาน
สูญเสียการควบคุมรถยนตดวย
ใชเกียรตำแหนง D ใหมากที่สุดเทาที่ทำได
หามเปลี่ยนเกียรไปที่ตำแหนง P หรือ
ตำแหนง R ในขณะที่ขับเคลื่อนรถ

เมื่อจอดรถยนตบนทางลาดชัน หามยึด
รถยนตไวกับที่โดยการเหยียบคันเรง ใหใช
เบรกเทา
เหยียบเบรกเทาในขณะที่เปลี่ยนเกียรจาก
ตำแหนง P หรือตำแหนง N ไปยังตำแหนง
R หรือตำแหนงเกียรเดินหนาใดๆ
มิฉะนั้น ระบบเกียรอาจไดรับความเสีย
หาย หรือรถอาจเคลื่อนที่ไดโดยไมไดตั้งใจ
เปนสาเหตุทำใหคนขับสูญเสียการควบคุม
รถ สงผลใหไดรับบาดเจ็บ หรือความ
เสียหายตอรถยนตหรือทรัพยสินอื่นได
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ระบบเกียรธรรมดา

เมื่อตองการเขาเกียรถอยหลัง ในขณะที่รถจอด
สนิท ใหดึงแหวนบนคันเลือกตำแหนงเกียรขึ้น
แลวเขาเกียรถอยหลัง
หากไมสามารถเขาเกียรได ใหเลื่อนคันเลือก
ตำแหนงเกียรไปที่เกียรวาง ปลอยแปนคลัตช
และเหยียบซ้ำ แลวเลือกเกียรใหมอีกครั้ง
หามเหยียบคลัตชโดยไมจำเปน ใหเหยียบแปน
คลัตชจนสุดในขณะเขาเกียร หามใชแปน
เหยียบเปนที่วางเทา
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ขอควรระวัง

ไมแนะนำใหวางมือบนคันเลือกตำแหนง
เกียรในขณะขับรถ

เบรก
ระบบเบรกประกอบดวยวงจรเบรกที่เปนอิสระ
ตอกันสองวงจร
หากเบรกวงจรหนึ่งทำงานลมเหลว ทานยังคง
สามารถเบรกรถโดยใชอีกวงจรหนึ่งได อยางไร
ก็ตาม รถจะเบรกเฉพาะเมื่อเหยียบแปนเบรก
จนสุด ทานตองใชแรงเหยียบมากกวาปกติ
ระยะเบรกของรถจะไกลกวาปกติ โปรดขอ
ความชวยเหลือจากศูนยบริการกอนจะ
เดินทางตอไป

ขอควรระวัง
หากวงจรใดวงจรหนึ่งทำงานผิดปกติ ตอง
เหยียบแปนเบรกแรงขึ้น และอาจมีระยะ
การเบรกมากขึ้น ใหนำรถเขารับการตรวจ
เช็คและซอมระบบเบรกที่ศูนยบริการทันที
เราขอแนะนำใหทานนำรถเขารับการตรวจ
เช็คที่ศูนยบริการที่ไดรับการรับรอง
หากสามารถเหยียบแปนเบรกลงได
มากกวาปกติ อาจจำเปนตองซอมเบรก

นำรถเขารับการตรวจเช็คที่ศูนยบริการ
ทันที เราขอแนะนำใหทานนำรถเขารับการ
ตรวจเช็คที่ศูนยบริการที่ไดรับการรับรอง

ขอควรระวัง
หามขับรถในขณะที่เทาของทานยังเหยียบ
คางอยูที่แปนเบรก การทำเชนนี้จะทำให
สวนประกอบของเบรกสึกหรอเร็วขึ้น
นอกจากนี้อาจทำใหเบรกมีความรอนสูง
เกินสงผลใหระยะการเบรกไกลขึ้น และไม
ปลอดภัย
9

คำเตือน

หลังจากขับรถลุยน้ำที่มีความลึก ทำการ
ลางรถยนต หรือการใชเบรกหนักเกินไป
เมื่อขับรถลงเขาอาจทำใหเบรกสูญเสีย
กำลังเบรกในการหยุดรถชั่วคราว ในกรณีนี้
อาจเนื่องมาจากสวนประกอบของเบรก
เปยก หรือมีความรอนสูงเกิน

การขับขี่และการใชงาน
หากเบรกของทานสูญเสียกำลังเบรกใน
การหยุดรถชั่วคราวเนื่องจากการมีความ
รอนสูงเกิน: ใหเปลี่ยนเกียรไปที่เกียรที่ต่ำ
กวาเมื่อขับรถลงเขา หามย้ำเบรก
หากเบรกของทานสูญเสียกำลังเบรก
ชั่วคราวเนื่องจากสวนประกอบของเบรก
เปยก การดำเนินการเพื่อใหเบรกมี
ประสิทธิภาพการทำงานไดตามปกติ
มีดังตอไปนี้:
1. ตรวจดูวาดานหลังรถของทานมีรถคัน
อื่นขับตามมาหรือไม
2. รักษาระดับความเร็วที่ปลอดภัยใน
การขับรถตอไปโดยใหมีระยะหางมาก
พอจากรถคันหลังและรถคันที่จะแซง
3. เหยียบเบรกเบาๆ จนกวาเบรกมี
ประสิทธิภาพการทำงานตามปกติ

ระบบปองกันลอล็อคขณะเบรก
ระบบเบรกแบบปองกันลอล็อค (ABS) ปองกัน
ไมใหล็อล็อค
ABS จะเริ่มควบคุมความดันเบรกในทันทีที่มี
แนวโนมวาลอจะล็อค รถยังควบคุมทิศทางได
ถึงแมจะเบรกอยางแรง
ระบบเบรก ABS จะรูสึกไดจากการกระตุกที่
แปนเบรก และเสียงในขณะควบคุม
เพื่อใหการเบรกดีที่สุด ใหเหยียบเบรกเทาคาง
ไวจนสุดตลอดเวลาที่เบรก ถึงแมวาแปนเบรก
จะกระตุก หามลดแรงเหยียบบนแปนเบรก
หามลดแรงเหยียบบนเบรกเทา
เมื่อสตารทรถยนตหลังจากบิดสวิทชกุญแจไป
ที่ตำแหนง ON จะไดยินเสียงทางกลหนึ่งครั้ง
ในกรณีนี้ถือเปนเรื่องปกติ และแสดงใหทราบ
วา ABS พรอมทำงาน
ไฟเตือน u 3 68
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ความผิดปกติ
9

คำเตือน

หากมีความผิดปกติในระบบ ABS ลออาจ
ล็อคเนื่องจากการเบรกแรงกวาปกติ จะไม
สามารถใชระบบ ABS ไดอีก ทานจะไม
สามารถควบคุมรถไดในขณะเบรกอยาง
แรง และรถอาจแลนเฉไปมา
ใหศูนยบริการแกไขสาเหตุของความผิดปกติ

เบรกจอดรถ
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ใหดึงเบรกมือจนสุดโดยไมกดปุมปลดล็อค
ตลอดระยะเวลาทีข่ ับขีข่ ึ้นหรือลงทางลาดชัน
ดึงคันเบรกขึ้นเล็กนอย กดปุมปลดล็อค และ
ดันคันเบรกลงจดสุดเพื่อปลอยเบรกจอด
ใหเหยียบแปนเบรกเทาไปพรอมกัน เพื่อลดแรง
เบรกจอด
ไฟเตือน R 3 67

ระบบตรวจจับวัตถุ
ระบบชวยขณะจอด
ระบบชวยขณะจอดแบบอัลตราโซนิก

หมายเหตุ
ชิ้นสวนที่ติดอยูในบริเวณที่ตรวจพบอาจทำ
ใหระบบทำงานผิดปกติ
การเปดทำงาน
ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเขาเกียรถอย
หลัง สิ่งกีดขวางจะระบุดวยสัญญาณเสียง
เตือน เสียงเตือนจะดังถี่ขึ้นในขณะที่รถ
เคลื่อนที่เขาใกลสิ่งกีดขวาง เมื่อระยะหางนอย
กวา 40 ซม. เสียงเตือนจะดังอยางตอเนื่อง
9

คำเตือน

ในบางสถานการณ พื้นผิวหรือวัตถุสะทอน
แสงหรือผา และเสียงจากภายนอกรถอาจ
ทำใหระบบตรวจไมพบสิ่งกีดขวาง
ระบบชวยขณะจอดจะชวยใหการจอดงายขึ้น
โดยการวัดระยะหางระหวางรถยนตกับสิ่งกีด
ขวางที่อยูดานหลังรถ และใหสัญญาณเสียง
เตือนภายในหองโดยสาร อยางไรก็ตาม ถือเปน
ความรับผิดชอบอยางเต็มที่ของคนขับในการ
จอดรถ ระบบประกอบดวยเซ็นเซอรชวยจอด
อุลตราโซนิคสี่ตัวที่กันชนหลัง

การยกเลิกการทำงาน
ยกเลิกการขับขี่ ใหจอดรถ หรือถามีความผิด
ปกติเกิดขึ้น
ระบบอาจตรวจไมพบสิ่งกีดขวางเมื่อขับรถ
ดวยความเร็วสูงกวา 10 กม./ชม.

การขับขี่และการใชงาน
ความผิดปกติ
ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ r จะสวาง
นอกจากนี้ หากระบบไมทำงานเนื่องจาก
สภาวะชั่วคราว เชน มีหิมะปกคลุมเซ็นเซอร
r จะสวาง

ขอควรระวัง
ระบบชวยขณะจอดควรนำมาใชเปน
ฟงกชั่นเสริมเทานั้น คนขับตองตรวจเช็ค
บริเวณดานนอกที่อยูดานหลังรถเอง
สัญญาณเสียงเตือนอาจแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับวัตถุ
สัญญาณเสียงเตือนอาจไมทำงานในกรณี
ที่มีน้ำแข็งปกคลุมเซ็นเซอร หรือเซ็นเซอร
เปอนฝุนหรือโคลน
หามกด หรือขูดขีดผิวของเซ็นเซอร การทำ
เชนนี้จะทำใหที่หุมเซ็นเซอรชำรุดเสียหาย

ระบบชวยขณะจอดอาจทำงานผิดพลาด
ไดเมื่อขับรถบนพื้นผิวที่ไมเรียบ เชน บนไม
ถนนลูกรัง ถนนที่มีผิวถนนขรุขระหรือทาง
ลาดชัน
ระบบชวยขณะจอดอาจไมสามารถตรวจ
จับวัตถุที่แหลมคม เสื้อผากันหนาวที่หนา
หรือวัตถุอื่นๆ ที่หนาและนุมซึ่งสามารถดูด
ซับความถีข่ องสัญญาณได

ขอควรระวัง
เมื่อไดรับสัญญาณอุลตราโซนิกอื่นๆ (เสียง
โลหะ หรือเสียงเบรกลมจากรถยนตเชิง
พาณิชยสำหรับงานหนัก) ระบบชวยขณะ
จอดอาจทำงานไมถูกตอง
ใชฟองน้ำแบบนุมชุบน้ำสะอาดเช็ด
ทำความสะอาดเซ็นเซอรที่สกปรก
วัตถุดังกลาวอาจตรวจไมพบโดยระบบ
ชวยขณะจอดเมื่ออยูในระยะใกลมาก
(ประมาณ 25 ซม.) และภายในระยะ
1เมตร
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ทานควรมองกระจกมองขางตลอดเวลา
หรือหันมองหลัง ขอควรระวังทั่วไปที่ควร
ปฏิบัติเมื่อขับรถถอยหลัง หามกด หรือ
กระแทกเซ็นเซอรโดยการกระทบ หรือจาก
หัวฉีดน้ำความดันสูงในขณะลางรถ
เนื่องจากเซ็นเซอรจะไดรับความเสียหาย

ขอควรระวัง
ควรมองกระจกมองขาง หรือหันมองหลัง
ในขณะจอดรถ เนื่องจากสวนดานบนของ
รถอาจโดนชนกอนที่เซ็นเซอรจะทำงานได
ระบบชวยขณะจอดจะทำงานอยางถูกตอง
เมื่อรถอยูบนพื้นราบเทานั้น
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น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ
เครื่องยนตเบนซิน
โปรดใชเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงไรสารตะกั่วตาม
ขอกำหนด DIN EN 228 เทานั้น
ทานสามารถใชน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีมาตรฐาน
เทียบเทากันซึ่งมีปริมาณเอธานอลไมเกิน
ใชน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคาออกเทนตามที่แนะนำ
3 244 การใชน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคาออกเทนต่ำ
เกินไปอาจทำใหเครื่องยนตมีกำลังและแรงบิด
ต่ำลง ทำใหอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงขึ้นเล็ก
นอย

ขอควรระวัง
การใชน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคาออกเทนต่ำ
อาจทำใหควบคุมการเผาไหมไมไดและ
เครื่องยนตเสียหาย

การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ขอควรระวัง
หากทานใชน้ำมันเชื้อเพลิงเกรดไมดี หรือ
ใสสารเพิ่มคุณภาพน้ำมันที่ไมถูกตองลง
ในถังน้ำมัน เครื่องยนตและเครื่องฟอก
ไอเสียอาจเสียหายอยางรุนแรงได
ตรวจดูใหแนใจวาเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่
เหมาะสมกับรถของทาน หากทานเติม
น้ำมันดีเซลในรถที่ใชเชื้อเพลิงเบนซิน รถ
อาจเสียหายอยางรุนแรงได ทานสามารถ
เลือกใชน้ำมันเชื้อเพลิงอยางถูกตองไดโดย
ดูจากขอมูลทีอ่ ยูในฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิง
อุปกรณบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง ปมและทอ
น้ำมันเชื้อเพลิงตองตอลงดินอยางถูกตอง
เพื่อความปลอดภัย ไฟฟาสถิตยอาจทำให
ไอน้ำมันเบนซินติดไฟได ทานอาจถูกไฟ
ไหมและรถยนตเสียหาย

9

อันตราย

ดับเครื่องยนตและเครื่องทำความรอน
ภายนอกที่มีหองเผาไหมเชื้อเพลิงกอนเติม
น้ำมัน ปดมือถือ
ไอน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถติดไฟไดดวย
คลื่นหรือกระแสแมเหล็กไฟฟาของ
โทรศัพทมือถือ
น้ำมันเชื้อเพลิงเปนวัตถุไวไฟและไวตอการ
ระเบิด หามสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงประกายไฟ
หรือเปลวไฟ ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อ
ความปลอดภัยของสถานีเติมน้ำมันในการ
เติมน้ำมัน
ขจัดไฟฟาสถิตออกจากมือของทานโดย
การจับสิ่งของบางอยางที่สามารถขจัด
ไฟฟาสถิตออกได เมื่อทานสัมผัสหรือเปด
ฝาปดน้ำมันเชื้อเพลิง หรือหัวฉีดเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิง
หามดำเนินการใดๆ ที่อาจกอใหเกิดไฟฟา
สถิตขึ้นได เชน เขาหรือออกจากรถยนตใน
ขณะที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิง ไอน้ำมันเชื้อ

การขับขี่และการใชงาน
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เพลิงสามารถติดไฟไดดวยไฟฟาสถิต
หากทานไดกลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงภายในรถ
โปรดใหศูนยบริการแกไขปญหานี้โดยเร็ว
ที่สุด

ฝาปดชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยูที่ดานขาง
ดานหลังขวาของรถยนต

1. ดับเครื่องยนต
2. ในการปลดล็อคฝาปดชองเติมน้ำมันเชื้อ
เพลิง ใหกดปุม c ในแผงคอนโซลหนา หรือ
ในรีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุ
3. เปดฝาปดชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
4. หมุนฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงทวนเข็มนาฬิกา
อยางชาๆ ถาไดยินเสียงฟู ใหรอจนกวา
เสียงเงียบไปกอนจะปลดฝาถังออกจนสุด
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ขอควรระวัง
เช็ดน้ำมันเชื้อเพลิงสวนที่หกออกมาทันที

5. ถอดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิง ฝาถังน้ำมัน
เชื้อเพลิงจะมีสายโยงเขากับตะขอบานพับ
6. หลังจากเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ใหปดฝาถัง
น้ำมันเชื้อเพลิง หมุนฝาถังตามเข็มนาฬิกา
จนกวาจะไดยินเสียง "คลิก"
7. ดันฝาปดชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงปด
จนกวาล็อคเขาที่
หมายเหตุ
หากเปดฝาปดชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไมออก
ในสภาพอากาศที่หนาวเย็น ใหเคาะที่ฝาปด
เบาๆ จากนั้นใหลองเปดฝาปดอีกครั้ง
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ขอมูลทั่วไป

การเก็บรถยนต

การดัดแปลงรถยนต
และอุปกรณเสริม

การเก็บรักษารถเปนระยะเวลานาน

เราขอแนะนำใหใชอะไหลและอุปกรณเสริม
ของแท และชิ้นสวนที่ผานการรับรองจาก
โรงงานที่กำหนดเฉพาะสำหรับรถรุนของทาน
เทานั้น เราไมสามารถประเมินหรือรับประกัน
ความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑนอกเหนือจากนี้
ได ถึงแมวาผลิตภัณฑดังกลาวจะมีกฎระเบียบ
หรือไดรับการรับรองก็ตาม
หามทำการดัดแปลงใดๆ กับระบบไฟฟา เชน
การเปลี่ยนแปลงชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส
(การปรับจูนชิป)

ขอควรระวัง
อยาปรับแตงรถเอง อาจมีผลตอสมรรถนะ
ความทนทาน และความปลอดภัยของรถ
และการประกันจะสิ้นสุดลงเมื่อเปนปญหา
ที่เกิดจากการปรับแตงรถเอง

ตองดำเนินการดังตอไปนี้หากจะตองจอด
รถยนตทิ้งไวเปนเวลาสองสามเดือน
■ ลางและเคลือบเงารถ
■ ตรวจเช็คแว็กซในหองเครื่องยนตและใต
ตัวถัง
■ เติมน้ำมันเชื้อเพลิงใหเต็มถัง
■ ทำความสะอาดและเคลือบปกปองซีลยาง
■ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
■ ถายกระปุกน้ำยาลางกระจก
■ ตรวจเช็คสารปองกันการแข็งตัวของ
น้ำหลอเย็นและสารปองกันการกัดกรอน
■ ปรับความดันลมยางจนมีคาเทากับที่ระบุ
สำหรับการบรรทุกภาระเต็มที่
■ จอดรถในบริเวณที่แหงและมีอากาศถายเท
เขาเกียรหนึ่งหรือเกียรถอยหลัง ปองกันไม
ใหรถเลื่อนไถล
■ หามดึงเบรกมือ
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เปดฝากระโปรงหนา ปดประตูทุกบานและ
ล็อครถ
■ ถอดแคลมปออกจากขั้วลบของแบตเตอรี่รถ
โปรดระลึกเสมอวาระบบทั้งหมดจะไม
ทำงาน เชน ระบบสัญญาณกันขโมย
■ ปดฝากระโปรงหนา
■

การนำรถมาขับอีกครั้ง

เมื่อตองนำรถกลับมาขับใหม:
■ ตอแคลมปเขากับขั้วลบของแบตเตอรี่รถ
กระตุนการทำงานระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กระจกไฟฟา
■ ตรวจเช็คความดันลมยาง
■ เติมกระปุกน้ำยาลางกระจก
■ ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่องยนต
■ ตรวจเช็คระดับน้ำหลอเย็นเครื่องยนต
■ ใสแผนปายทะเบียนกลับคืนหากจำเปน

การนำวัสดุจากรถยนตทหี่ มดอายุ
กลับมาใชใหม
ขอมูลเกี่ยวกับศูนยการนำวัสดุจากรถยนตที่
หมดอายุกลับมาใชใหม และการรีไซเคิล
รถยนตที่หมดอายุกลับมาใชใหมสามารถดูได
ในเว็บไซตของเรา ควรใหศูนยการรีไซเคิลที่ได
รับการรับรองเปนผูดำเนินการงานนี้ใหเทานั้น

การตรวจสอบรถยนต
การทำงาน

9

คำเตือน

ตรวจเช็คหองเครื่องยนตในขณะที่
เครื่องยนตดับอยูเทานั้น
พัดลมระบายความรอนอาจทำงานใน
ขณะที่เครื่องยนตดับอยู

การดูแลรักษารถ
9
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อันตราย

ระบบจุดระเบิดใชแรงดันไฟสูงมาก หาม
สัมผัส

กระโปรงหนา
การเปด
2. ดันตัวล็อคนิรภัยขึ้นแลวเปดกระโปรงหนา
9

คำเตือน

เมื่อเครื่องยนตรอน ใหจับที่โฟมบุของทีจ่ ับ
เหล็กค้ำฝากระโปรงหนาเทานั้น

1. ดึงสลักเปดแลววางสลักไวที่ตำแหนงเดิม

3. ดึงเหล็กค้ำเบาๆ ออกจากที่ยึด จากนั้นให
ยึดเหล็กค้ำไวที่ตะขอดานซายของหอง
เครื่องยนต

การปด

ใหกดกานเหล็กค้ำคืนที่เก็บกอนที่จะปดฝา
กระโปรงหนา
ลดฝากระโปรงหนาลงแลวปลอยใหปดลงล็อค
ตรวจเช็ควาฝากระโปรงหนาล็อคสนิทแลว
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9

อันตราย

ปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้เสมอ: ดึง
ขอบหนาของฝากระโปรงหนาเพื่อใหแนใจ
วาปดสนิทกอนขับรถ
หามดึงที่เปดฝากระโปรงหนาในขณะที่รถ
เคลื่อนที่
หามเคลื่อนรถโดยที่ฝากระโปรงหนาเปด
อยู ฝากระโปรงหนาที่เปดอยูจะบดบัง
ทัศนวิสัยของคนขับ
การขับรถโดยที่ฝากระโปรงเปดอาจทำให
เกิดการชน สงผลใหรถของทานหรือ
ทรัพยสินอื่นเสียหาย รางกายบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต

ขอควรระวัง
หามดึงฝากระโปรงหนาลงในขณะที่ค้ำฝา
กระโปรงหนาดวยเหล็กค้ำฝากระโปรงอยู

การดูแลรักษารถ
เครื่องยนตเบนซิน - 1.4
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เครื่องยนตเบนซิน - 1.6

การดูแลรักษารถ
1. ตัวกรองอากาศของเครื่องยนต
2. กานวัดระดับน้ำมันเครื่อง
3. ฝาปดน้ำมันเครื่อง
4. กระปุกน้ำมันเบรก
5. แบตเตอรี่รถยนต
6. แผงฟวส
7. กระปุกน้ำยาทำความสะอาด
8. กระปุกน้ำหลอเย็นเครื่องยนต
9. กระปุกน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอรแบบ
ไฮดรอลิก / กลองฟวสเสริม

ดึงกานวัดระดับน้ำมันขึ้น เช็ดใหแหง ใสลงไป
ในกระปุกจนมือจับสัมผัสกับขอบ ดึงออกและ
อานระดับน้ำมันเครื่อง
ใสที่วัดระดับลงจนมือจับสัมผัสกับขอบ แลว
หมุนมือจับครึ่งรอบ

น้ำมันเครื่อง
ขอแนะนำใหทานตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
ดวยตนเองกอนขับรถทางไกล
ตรวจเช็คในขณะที่รถจอดอยูพ ื้นราบ
เครื่องยนตตองมีอุณหภูมิอยูทอี่ ุณหภูมิการ
ทำงาน จากนั้นใหดับเครื่องนานอยางนอย
5 นาที

ใหเติมน้ำมันเครื่องเมื่อระดับน้ำมันเครื่องลด
ลงไปอยูที่เครื่องหมาย MIN (ต่ำสุด)

<เครื่องยนตเบนซิน>
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เราขอแนะนำใหใชน้ำมันเกรดเดียวกันกับ
น้ำมันเครื่องที่ใชครั้งกอน
ระดับน้ำมันตองไมสูงเกินเครื่องหมาย MAX
(สูงสุด) บนกานวัดระดับ

ฝาเติมน้ำมันเครื่องจะอยูบนแผนปดเพลาลูก
เบี้ยว

ขอควรระวัง
ตองถายหรือดูดน้ำมันเครื่องสวนเกินออก
ความจุและความหนืด 3 215, 3 205

9

คำเตือน

น้ำมันเครื่องกอใหเกิดอาการระคายเคือง
และอาจทำใหเจ็บปวยหรือเสียชีวิตไดหาก
กินเขาไป
เก็บใหพนมือเด็ก
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังบอยครั้ง
หรือสัมผัสเปนเวลานาน
ใชน้ำสบูหรือน้ำยาลางมือลางบริเวณที่
สัมผัส
ถายน้ำมันเครื่องอยางระมัดระวังเนื่องจาก
น้ำมันอาจรอนและทำใหผิวไหมได!

น้ำมันเกียรอัตโนมัติ
ไมจำเปนตองตรวจเช็คระดับน้ำมันเกียร
อัตโนมัติ
หากทานมีปญหา เชน ปญหารอยรั่ว ใหนำรถ
เขารับการแกไขปญหาที่ศูนยบริการ

ขอควรระวัง
การใชสารเหลวที่ไมถูกตองอาจทำใหรถได
รับความเสียหายได โปรดใชสารเหลวที่
ระบุไวในสารเหลวและสารหลอลื่นที่
แนะนำใหใช 3 205

การดูแลรักษารถ
น้ำมันเกียรธรรมดา
ขอควรระวัง
กอนเริ่มทำงาน ทานตองแนใจวาทานมี
ความคุนเคยกับงานที่จะทำ
เราขอแนะนำใหทานนำรถเขารับการซอม
ที่ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองของทาน

3. ถาน้ำมันเกียรอยูในระดับต่ำ ใหเติมน้ำมัน
เกียรจนกวาไดระดับซึ่งจะอยูทดี่ านลาง
ของรูปลั๊กเติมน้ำมัน
4. หลังจากเติมน้ำมันเกียรไดระดับถูกตอง
แลว ใหติดตั้งปลั๊กเติมน้ำมันกลับเขาที่ให
แนน

ขอควรระวัง

9
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ความรอนจากเครื่องยนต ระบบเกียร หรือ
น้ำมันสามารถทำใหเกิดการไหมได
ระบบเกียรตองเย็นลงกอนที่จะจับ

ตัวกรองอากาศของเครื่องยนต

การใชสารเหลวที่ไมถูกตองอาจทำใหรถได
รับความเสียหายได โปรดใชสารเหลวที่
ระบุไวในสารเหลวและสารหลอลื่นที่
แนะนำใหใช 3 205

ขอควรระวัง

1. ดับเครื่องยนต และปลอยใหระบบเกียร
ธรรมดาเย็นลง
2. ถอดปลั๊กเติมน้ำมันออก

หามเติมน้ำมันเกียรมากเกินไป
การทำเชนนี้จะทำใหระบบเกียรชำรุด
เสียหาย

1. ขันสกรูทั้งสองตัวออก
2. คลายบานพับแผนปดตัวกรองอากาศ แลว
เปดแผนปดออก
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3. เปลี่ยนตัวกรองอากาศ
4. ล็อคแผนปดพรอมบานพับแผนปด และ
สกรู

รักษาความเขมขนของสารปองกันการแข็งตัว
ใหอยูใ นระดับที่เพียงพอ

ขอควรระวัง

ใชสารปองกันการแข็งตัวที่ผานการรับรอง
เทานั้น

เครื่องยนตจำเปนตองใชอากาศที่สะอาด
เพื่อใหสามารถทำงานไดอยางถูกตอง
หามใชงานรถยนตหากไมไดติดตั้งไสกรอง
อากาศ
การขับรถที่ไมมีไสกรองอากาศสามารถทำ
ใหเครื่องยนตเสียหายได

น้ำหลอเย็นเครื่องยนต
ในประเทศที่มีสภาพอากาศไมรอนหรือหนาว
จนเกินไป น้ำหลอเย็นจะสามารถปองกันการ
แข็งตัวไดเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงประมาณ
-30 องศาเซลเซียส
ในประเทศที่มีสภาพอากาศหนาวจัด น้ำหลอ
เย็นจะสามารถปองกันการแข็งตัวไดเมื่อ
อุณหภูมิลดต่ำลงประมาณ
-40 องศาเซลเซียส

ขอควรระวัง

ระดับน้ำหลอเย็น
ขอควรระวัง
ระดับน้ำหลอเย็นต่ำเกินไปอาจทำให
เครื่องยนตเสียหาย

หากระบบน้ำหลอเย็นมีอุณหภูมติ่ำ ระดับ
น้ำหลอเย็นควรจะสูงกวาเครื่องหมายเติม
เติมน้ำหลอเย็นหากอยูในระดับต่ำ
9

คำเตือน

หามถอดฝาปดถังน้ำหลอเย็นในขณะที่
เครื่องยนตและหมอน้ำรอนอยู เนื่องจาก
อาจทำใหไดรับบาดเจ็บรุนแรงได
เครื่องยนตตองเย็นลงกอนเปดฝาปด
คอยๆ เปดฝาปด ปลอยความดันอยางชาๆ

การดูแลรักษารถ
เติมดวยน้ำที่ผานการขจัดแรธาตุและผสมสาร
ปองกันการแข็งตัวที่ผานการรับรองสำหรับรถ
หมุนฝาปดใหแนน ตรวจเช็คความเขมขนของ
สารปองกันการแข็งตัว และนำรถเขารับการ
แกไขปญหาเกี่ยวกับการสูญเสียน้ำหลอเย็นที่
ศูนยบริการ
หมายเหตุ
ถาระดับน้ำหลอเย็นลดลงต่ำกวา
เครื่องหมายที่กำหนด ใหเติมหมอน้ำดวย
สวนผสมระหวางน้ำบริสุทธิ์และสารปองกัน
การแข็งตัวแบบกรดอินทรียที่มีสัดสวน 56/44
(น้ำ: 56%)
เพื่อปองกันรถยนตในสภาพอากาศที่หนาว
เย็น ใหใชสวนผสมระหวางน้ำ 48 เปอรเซ็นต
และสารปองกันการแข็งตัว 52 เปอรเซ็นต

ขอควรระวัง
น้ำเปลาหรือสวนผสมที่ไมถูกตองสามารถ
ทำใหระบบหลอเย็นเสียหายได

หามใชน้ำเปลา แอลกอฮอล หรือสาร
ปองกันการแข็งตัวที่มีสวนผสมของ
เมทานอลในระบบหลอเย็น
เครื่องยนตอาจมีความรอนสูงเกิน หรือไหม
ได
9

อันตราย

น้ำหลอเย็นถือเปนสสารที่เปนอันตรายได
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำหลอเย็นบอย
ครั้งหรือติดตอกันเปนเวลานาน
ทำความสะอาดผิวหนังและเล็บของทาน
ดวยสบูและน้ำสะอาดหลังจากสัมผัสกับ
น้ำหลอเย็น
เก็บใหพนมือเด็ก
น้ำหลอเย็นจะทำใหผิวหนังระคายเคือง
และทำใหเกิดการเจ็บปวย หรือเสียชีวิตได
หากกลืนน้ำหลอเย็นลงไป
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ขอควรระวัง
ไมจำเปนตองเติมน้ำหลอเย็นบอยเกินไป
จากรอบระยะเวลาที่แนะนำ
หากทานเติมน้ำหลอเย็นบอย สิ่งนี้อาจเปน
สัญญาณเตือนใหทานทราบวาจำเปนตอง
นำเครื่องยนตเขารับการซอมบำรุง
กรุณาติดตอศูนยบริการเพื่อตรวจเช็ค
ระบบหลอเย็น
เราขอแนะนำใหทานนำรถเขารับการตรวจ
เช็คที่ศูนยบริการที่ไดรับการรับรอง

น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร
พวงมาลัยเพาเวอรแบบไฟฟา

ถาติดตั้งระบบพวงมาลัยเพาเวอรแบบไฟฟา ก็
ไมจำเปนตองใชน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร
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พวงมาลัยเพาเวอรแบบไฮดรอลิก

ฝาปดกระปุกน้ำมัน/กานวัดระดับน้ำมัน
รวมทั้งหามไมใหสิ่งปนเปอนเขาไปภายใน
กระปุกน้ำมันดวย

น้ำยาทำความสะอาด

ขอควรระวัง

ระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอรตองอยูระหวาง
เครื่องหมาย MIN และ MAX
เติมน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอรหากอยูในระดับ
ต่ำ

ขอควรระวัง
การปนเปอนแมเพียงเล็กนอยอาจทำให
ระบบบังคับเลี้ยวชำรุดเสียหาย และทำให
ระบบทำงานผิดพลาดได หามไมใหสิ่งปน
เปอนสัมผัสกับดานที่สัมผัสน้ำมันของ

หามใชงานรถยนตถาปริมาณน้ำมันพวง
มาลัยเพาเวอรไมตรงตามที่กำหนด
เนื่องจากอาจทำใหระบบพวงมาลัย
เพาเวอรของรถยนตเสียหาย ซึ่งนำไปสู
การซอมที่มีคาใชจาย
9

คำเตือน

สารเหลวที่หกลนออกมาอาจทำใหสีรถ
ไหม หรือซีดได
หามเติมถังเก็บจนลน
การไหมของเครื่องยนตสามารถกอใหเกิด
การบาดเจ็บ และทำใหรถยนต และ
ทรัพยสินอื่นเสียหายได

เติมน้ำยาลางกระจกหนาที่มีสารปองกันการ
แข็งตัว
ในการเติมกระปุกน้ำยาลางกระจกหนา:
■ โปรดใชเฉพาะน้ำยาลางกระจกแบบพรอม
ใชงานเทานั้น
■ หามใชน้ำประปา แรธาตุตางๆ ในน้ำประปา
อาจทำใหทอน้ำยาลางกระจกอุดตัน
■ หากดูเหมือนวาอุณหภูมิอาจลดลงต่ำกวา
จุดเยือกแข็ง ใหใชน้ำยาลางกระจกที่มี
คุณสมบัติปองกันการแข็งตัวอยางเพียงพอ

การดูแลรักษารถ
น้ำมันเบรก
9

คำเตือน

น้ำมันเบรกเปนสารอันตรายและมีฤทธิ์
กัดกรอน หลีกเลี่ยงไมใหสัมผัสตา ผิวหนัง
เสื้อผา และผิวตัวถัง

ในระหวางเติม โปรดดูใหแนใจวาน้ำมันเบรก
สะอาดและไมมีการปนเปอน เนื่องจากอาจทำ
ใหระบบเบรกทำงานผิดปกติได ใหศูนยบริการ
แกไขสาเหตุการสูญเสียน้ำมันเบรก
โปรดใชน้ำมันเบรกที่ไดรับการรับรองใหใช
สำหรับรถเทานั้น น้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตช
3 207

ขอควรระวัง

ระดับน้ำมันเบรกตองอยูระหวางเครื่องหมาย
MIN และ MAX

กอนถอดฝาปดออก ตองทำความสะอาด
บริเวณรอบๆ ฝาปดกระปุกน้ำมันเบรก
กอน
สิ่งสกปรกที่อยูในระบบน้ำมันเบรก
สามารถสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการ
ทำงานของระบบ ซึ่งนำไปสูการซอมที่มี
คาใชจาย
น้ำมันเบรกที่หกลนออกมาอาจทำใหเกิด
การเผาไหมได
หามเติมถังเก็บจนลน
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การไหมของเครื่องยนตสามารถกอใหเกิด
การบาดเจ็บ และทำใหรถยนต และ
ทรัพยสินอื่นเสียหายได

ขอควรระวัง
การใชน้ำมันเบรกอื่นนอกเหนือจากน้ำมัน
เบรกที่ GM แนะนำใหใชอาจทำใหสวน
ประกอบตางๆ ของระบบเบรกเปนสนิมได
การเกิดสนิมอาจทำใหระบบเบรกทำงาน
ไดไมดีเทาที่ควร และอาจทำใหเกิดการชน
ได

ขอควรระวัง
หามกำจัดทิ้งน้ำมันเบรกที่ใชแลวรวมกับ
ขยะภายในครัวเรือน
ใหใชการบริการควบคุมของเสียที่ไดรับ
การรับรองภายในประเทศของทาน
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น้ำมันเบรกที่ใชแลว และภาชนะบรรจุเปน
สิ่งทีเ่ ปนอันตราย เนื่องจากสามารถ
ทำลายสุขภาพของทานและสิ่งแวดลอมได
น้ำมันเบรกเปนสารที่กระดางซึ่งสามารถ
ทำใหผิวหนังและดวงตาระคายเคืองได
อยาปลอยใหน้ำมันเบรกเขาตา หรือสัมผัส
โดนผิวหนัง หากเกิดขึ้นแลว ใหลางบริเวณ
ที่สัมผัสกับน้ำมันเบรกดวยสบูและน้ำ
สะอาด หรือน้ำยาลางมือทันที

แบตเตอรี่รถยนต
แบตเตอรี่รถยนตเปนแบตเตอรี่แบบไมจำเปน
ตองทำการบำรุงรักษา ซึ่งลักษณะการขับขี่จะ
ชวยใหแบตเตอรี่รถยนตไดรับการชารจไฟได
อยางเพียงพอ การขับขี่เปนระยะทางสั้นๆ และ
การสตารทเครื่องบอยครั้งจะทำใหแบตเตอรี่
หมดไฟได หลีกเลี่ยงการใชงานอุปกรณไฟฟาที่
ไมจำเปน

9

แบตเตอรี่ไมใชขยะจากครัวเรือน ทานตองนำ
แบตเตอรี่ที่ไมใชแลวนี้ไปไวที่จุดรวบรวม
แบตเตอรี่เพื่อนำไปรีไซเคิล
การจอดรถไวนานเกิน 4 สัปดาหอาจทำให
แบตเตอรี่รถยนตหมดไฟได ถอดแคลมปออก
จากขั้วลบของแบตเตอรี่รถ
ตรวจสอบใหแนใจวาสวิทชกุญแจอยูที่
ตำแหนง OFF กอนทีจ่ ะตอสายหรือถอดสาย
แบตเตอรี่รถยนต

อันตราย

หามนำวัตถุที่รอนจัดเขาใกลแบตเตอรี่เพื่อ
ปองกันการระเบิด การระเบิดของ
แบตเตอรี่อาจทำใหรถเสียหายและเกิด
การบาดเจ็บอยางรุนแรงหรือเสียชีวิต
หลีกเลี่ยงไมใหสัมผัสตา ผิวหนัง เสื้อผา
และผิวตัวถัง ของเหลวภายในประกอบ
ดวยกรดซัลฟุริกที่อาจทำใหเกิดการ
บาดเจ็บและความเสียหายเมื่อสัมผัสโดย
ตรง ใชน้ำเปลาลางและไปพบแพทยใน
ทันทีหากสัมผัสผิวหนัง
เก็บใหพนมือเด็ก
หามเอียงและเปดแบตเตอรี่
การปองกันไมใหแบตเตอรี่คายประจุ 3 83
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ปายคำเตือน

ความหมายของสัญลักษณ:
■ ไมมีประกายไฟ, มีเปลวไฟ หรือมีควัน
■ ปองกันดวงตาไวเสมอ แกสที่สามารถระเบิด
ไดอาจทำใหตาบอดหรือทำใหเกิดการบาด
เจ็บอื่นๆ ได
■ เก็บแบตเตอรี่รถยนตใหหางจากเด็ก
■ แบตเตอรี่จะมีกรดซัลฟูริกซึ่งอาจทำให
ตาบอดหรือทำใหเกิดการบาดเจ็บเนื่องจาก
ผิวหนังไหมได

สำหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคูมือสำหรับ
เจาของรถ
■ อาจมีแกสที่สามารถระเบิดไดอยูในบริเวณ
รอบๆ แบตเตอรี่รถยนต
■
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การเปลี่ยนใบปดน้ำฝน
รถจำเปนตองมีที่ปดน้ำฝนกระจกหนาที่
ทำงานอยางถูกตองเพื่อใหมีทัศนวิสัยที่ดีและ
ขับขี่อยางปลอดภัย โปรดตรวจสอบสภาพที่
ปดน้ำฝนเปนประจำ ใหเปลี่ยนใบปดน้ำฝนที่
แข็ง เปอย หรือแตก หรือใบปดที่ทิ้งคราบฝุนบน
กระจกหนา
วัตถแุปลกปลอมบนกระจกหนาหรือใบปด
น้ำฝนอาจทำใหประสิทธิภาพในการปดลดลง
หากใบปดน้ำฝนปดแลวไมสะอาด ใหใช
ผง ซักฟอกที่มีฤทธิ์ออนหรือน้ำยาทำความ
สะอาดกระจกหนาและใบปด ลางดวยน้ำเปลา
จนสะอาด
ทำซ้ำขั้นตอนเมื่อจำเปน คราบซิลิโคนบน
กระจกจะเช็ดไมออก ดังนั้นหามใชน้ำยาขัดเงา
ที่มีสวนผสมซิลิโคนกับกระจกหนา มิฉะนั้นจะ
มีคราบบดบังทัศนวิสัยของคนขับได
หามใชสารทำละลาย น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมัน
กาซ หรือทินเนอรทำความสะอาดที่ปดน้ำฝน
สารเหลานี้มีฤทธิ์รุนแรง อาจทำใหที่ปดน้ำฝน
และสีเคลือบผิวเสียหายได
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ใบปดน้ำฝนดานหนา

1. จับกานปดน้ำฝนยกขึ้น
2. ใชนิ้วกดสลักที่ยึดตัวเลื่อน

ใบปดน้ำฝนกระจกหลัง

3. ดันใบปดน้ำฝนกระจกหนาในขณะทีห่ มุน
ใบปด แลวใหดันขึ้นดานบน

1. ยกใบปดน้ำฝนขึ้นโดยใหใบปดน้ำฝนและ
ตัวยึดกานปดน้ำฝนอยูในระนาบเดียวกัน
2. ดึงใบปดน้ำฝนออก

การดูแลรักษารถ

3. ถอดใบปดน้ำฝนออกจากตัวยึดตาม
รองนำ

การเปลี่ยนหลอดไฟ

ไฟหนา

ปดสวิทชกุญแจและปดสวิทชที่เกี่ยวของ หรือ
ปดประตู
ใหใชมือจับหลอดไฟใหมที่บริเวณกนหลอด!
หามใชมือเปลาสัมผัสสวนที่เปนแกว
ใหใชหลอดไฟชนิดเดิมในการเปลี่ยนเทานั้น
เปลี่ยนหลอดไฟหนาจากภายในหอง
เครื่องยนต
หมายเหตุ
หลังจากขับรถผานฝนที่ตกหนัก หรือหลังจาก
ลางรถ เลนสกระจกของไฟภายนอกรถอาจ
เปนฝาได
สภาพนี้เกิดจากความแตกตางของอุณหภูมิ
ภายนอกและภายในของไฟ
คลายกันกับละอองน้ำที่เกาะอยูบนกระจก
ภายในรถเมื่อฝนตก และรถของทานไมไดมี
ปญหา
โปรดนำรถเขารับการตรวจเช็คที่ศูนยบริการ
ที่ไดรับการรับรองหากมีน้ำรั่วเขาไปในวงจร
เบาหลอดไฟ

ไฟต่ำและไฟสูง

1. ถอดฝาครอบ
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4. ดึงหัวปลั๊กออกจากเบาหลอดไฟ
5. เปลี่ยนหลอดไฟ และขั้วตอปลั๊กเขากับ
หลอดไฟ
6. ใหกดหูยึดในชองตัวสะทอนแสงในขณะที่
ใสหลอดไฟใหม
7. ใสคลิปสปริงกลับคืน
8. วางฝาครอบไฟหนาในตำแหนงเดิมและ
ปด

2. กดคลิปยึดสปริง แลวถอดออก
3. ถอดเบาหลอดไฟออกจากชองใสหลอดไฟ
สะทอนแสง

รถยนตที่มีระบบไฟหนาที่มีหลอด
ฮาโลเจนเมื่อขับขี่ในตางประเทศ

สกรูสำหรับปรับจะอยูเหนือฝาครอบไฟต่ำ
ใชไขควงหมุนสกรูสำหรับปรับตามเข็มนาฬิกา
ครึ่งรอบ
สำหรับการยกเลิกการทำงาน ใหหมุนสกรู
สำหรับปรับทวนเข็มนาฬิกาครึ่งรอบ

ขอควรระวัง
ใหนำรถเขารับการตรวจเช็คการปรับไฟ
หนาหลังจากยกเลิกการทำงาน
เราขอแนะนำใหทานนำรถเขารับการซอม
ที่ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองของทาน
9 คำเตือน

ไฟหนาที่ปรับไมถูกตองจะทำใหมีแสงเขา
ตาผูขับขี่ที่ขับรถสวนมา
ปรับเฉพาะเมื่อจำเปนเทานั้น

การดูแลรักษารถ
ไฟจอดรถ

2. ถอดเบาหลอดไฟขางรถออกจากตัว
สะทอนแสง
3. ดึงหัวปลั๊กออกจากเบาหลอดไฟ
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ไฟตัดหมอก

โปรดใหศูนยบริการเปลี่ยนหลอดไฟ

ไฟเลี้ยวดานหนา

1. ถอดฝาครอบ
4. ถอดเบาหลอดไฟออกจากซ็อคเก็ต
5. ใสหลอดไฟหลอดใหม
6. ตอหัวปลั๊กเขากับเบาหลอดไฟ
7. ใสเบาหลอดไฟลงในตัวสะทอนแสง
8. วางฝาครอบไฟหนาในตำแหนงเดิมและ
ปด

1. หมุนเบาหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาและ
ปลดล็อค
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ไฟทาย

2. กดเบายึดหลอดไฟลงในชองเสียบเบาๆ
หมุนทวนเข็มนาฬิกา ถอดหลอดไฟออก
และเปลี่ยนเปนหลอดใหม
3. ใสเบาหลอดไฟลงในตัวสะทอนแสง หมุน
ตามเข็มนาฬิกาใหลงล็อค

1. ขันสกรูทั้งสองตัวออก
2. ดึงชุดไฟทายเพื่อถอดออก ระมัดระวัง
ไมใหสายไฟหลุดออกจากตำแหนง

3. ไฟทาย/ไฟเบรก (1)
ไฟเลี้ยว (2)
ไฟถอยหลัง (ดานผูโดยสาร) / ไฟตัดหมอก
ดานหลัง (ดานคนขับ) (3)
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5. ถอดเบายึดหลอดไฟ กดเบายึดหลอดไฟ
ลงในชองเสียบเบาๆ หมุนทวนเข็มนาฬิกา
ถอดหลอดไฟออกและเปลี่ยนเปนหลอด
ใหม
6. ใสเบายึดหลอดไฟลงในชุดไฟทาย แลวขัน
สกรูจนเขาที่ ติดตั้งชุดไฟทายลงในตัวถัง
และขันสกรู ปดฝาครอบและล็อค
7. เปดสวิทชกุญแจ เปดไฟและตรวจเช็คไฟ
ทุกดวง
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ไฟเลี้ยวขางตัวรถ

4. หมุนเบายึดหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกา
1. ใชไขควงงัดโคมไฟออกมา ดันหลอดไฟไป
ขางหนา (ดานคนขับ) หรือไปดานหลัง
(ดานผูโดยสาร) จากนั้นใหหมุนหลอดไฟ
ลง และถอดออกจากเบาหลอด
2. หมุนเบายึดหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกา
3. ถอดหลอดไฟออกจากเบา และเปลี่ยน
หลอดใหม
4. ใสกลับคืนโดยยอนกลับขั้นตอนการถอด
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ใหศูนยบริการดำเนินการเปลี่ยนไฟ LED ใหแก
ทาน

ไฟสองปายทะเบียน

ไฟภายในรถ
1. ในการถอดออก ใหใชไขควงปลายแบนงัด
ดานตรงขามของสวิทชไฟ (ตองไมทำให
เกิดรอยขูดขีด)
2. ถอดหลอดไฟออก
3. เปลี่ยนหลอดไฟ
4. ติดตั้งชุดไฟกลับเขาที่

ไฟเบรกแบบติดตั้งดานบน
บริเวณตรงกลาง

ไฟประตูทาย (หรือฝากระโปรงทาย)

ถาไฟเบรกแบบติดตั้งดานบนบริเวณตรงกลาง
ไมทำงาน ใหนำรถเขารับการตรวจเช็คที่ศูนย
บริการ

1. ใชไขควงงัดโคมไฟออกมา
2. ดึงเบาหลอดไฟลงดานลาง ระมัดระวังไม
ใหสายไฟหลุด
หมุนเบาหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาเพื่อ
ถอดออก
3. ถอดหลอดไฟออกจากเบา และเปลี่ยน
หลอดใหม
4. ใสเบาหลอดไฟลงในชองใสหลอดไฟ และ
หมุนทวนเข็มนาฬิกา
5. ใสชองใสหลอดไฟและใชไขควงขันแนน

1. ใชไขควงงัดโคมไฟออกมา

การดูแลรักษารถ

ระบบไฟฟา
ฟวส

2. ถอดหลอดไฟ
3. ใสหลอดไฟหลอดใหม
4. ใสโคมไฟเขาที่

ฟวสที่ใชเปลี่ยนตองมีขอมูลตรงกันกับฟวสที่
ชำรุด
ในกลองที่อยูเหนือขั้วบวกของแบตเตอรี่
รถยนตจะมีฟวสหลักอยูจ ำนวนหนึ่ง ใหศูนย
บริการเปลี่ยนหากจำเปน
ใหปดสวิทชที่เกี่ยวของและปดสวิทชกุญแจ
กอนเปลี่ยนฟวส
ฟวสขาดสังเกตไดจากเสนลวดฟวสละลาย
หามเปลี่ยนฟวสจนกวาจะไดแกไขสาเหตุที่ทำ
ใหเกิดการทำงานผิดปกติแลว
บางฟงกชั่นเกี่ยวของกับฟวสหลายตัว
ฟวสบางตัวอาจจะไมมีฟงกชั่นที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ
คำอธิบายกลองฟวสบางสวนในคูมือนีอ้ าจ
จะไมสอดคลองกับในรถของทาน
โปรดดูปายบนกลองฟวสเมื่อตรวจเช็คกลอง
ฟวส
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เครื่องมือถอดฟวส

เครื่องมือถอดฟวสจะอยูในกลองฟวสในหอง
เครื่องยนต
วางเครื่องมือถอดฟวสทางดานบนหรือดาน
ขางของฟวสแตละประเภท แลวดึงฟวสออก

กลองฟวสในหองเครื่องยนต

กลองฟวสจะอยูในหองเครื่องยนต
ปลดล็อคฝาครอบ ดันฝาครอบขึ้นดานบนและ
ถอดออก

182
เบนซิน

การดูแลรักษารถ
หมายเลข วงจร

หมายเลข วงจร
16

ฟวสสำรอง

17

ฟวสสำรอง

18

ฟวสสำรอง

19

ฟวสสำรอง

20

ฟวสสำรอง

21

ฟวสสำรอง

22

ฟวสสำรอง

24

IEC ขณะสตารท

25

รีเลยขณะสตารท

28

OSRVM HTD

30

ที่นั่งดานหนาแบบมีชุดทำ
ความรอน

OSRVM

31

FSCM 1

รีเลยการไลฝาดานหลัง

32

เชื้อเพลิง Flexfuel

1

รีเลยความเร็วที่ปด
น้ำฝนดานหนา

2

ปม ABS

3

รีเลยควมคุมที่ปดน้ำฝนดานหนา

4

ที่ปดน้ำฝนดานหนา

5

โบลเวอร

6

วาลว ABS

7

ซันรูฟ

9

ที่ปดน้ำฝนกระจกหลัง

10

RVC

11

น้ำมัน ABS

12

AOS/ROS

13
14

การดูแลรักษารถ
หมายเลข วงจร

หมายเลข วงจร
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หมายเลข วงจร

33

ที่ฉีดน้ำลางกระจก

47

ECM_4

60

ไฟสูงดานขวา

34

รีเลยปมน้ำมันเชื้อเพลิง

48

ECM_3

61

รีเลยพัดลมระบายความรอน K1

35

ปมน้ำมันเชื้อเพลิง

49

ECM_2

36

ECM_5

50

หัวฉีด/คอยลจุดระเบิด

37

FSCM_2/การตรวจสอบระดับ

51

รีเลย P/T

38

TCM_1

52

แตร

39

พัดลมระบายความรอน K5

53

รีเลยพัดลมระบายความรอน K3

40

พัดลมระบายความรอน K4

54

สตารท

41

EVP

55

รีเลยสตารท

42

ECM

56

รีเลยคลัตช AC

43

คลัตช AC

57

รีเลยไฟสูง

44

TCM

58

ไฟตัดหมอกดานหนา

45

ECM_1

59

ไฟสูงดานซาย

46

คอยล
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กลองฟวสที่แผงหนาปด

กลองฟวสภายในรถจะอยูใ นลิ้นชักเก็บของ

หมายเลข วงจร
1

DLIS

2

DLC

3

ถุงลมนิรภัย

4

ประตูทาย

5

ฟวสสำรอง

6-13

โมดูลควบคุมตัวถัง

14

IPC

15

ONSTAR

16

ระบบชวยขณะจอดแบบอัลตรา
โซนิก

17

เซ็นเซอรตรวจจับน้ำฝน

18

เครื่องเสียง

19

รถพวง

20

VLBS/FCA/LDW

การดูแลรักษารถ
หมายเลข วงจร

หมายเลข วงจร
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เครื่องมือรถยนต

21

CHEVYSTAR

33

ซันรูฟ

22

การทำความรอน, การ
ระบายอากาศ, การปรับอากาศ

34

ที่จุดบุหรี่

35

ฟวสสำรอง

36

กระจกไฟฟาดานหลัง

เครื่องมือและชุดซอมยางจะเก็บอยูที่ชองเก็บ
ของใตฝาปดพื้นในหองบรรทุกสัมภาระ3 189

37

กระจกไฟฟาดานหนา

38

RAP/ACCY

รถที่มีลออะไหล

39

DCDC CONV

40

การเลื่อนขึ้น/ลงแบบเร็วสำหรับ
กระจกประตูแบบไฟฟา

23

HDLP ALC

24

คลัตช

25

IPC-AOS

26

ถุงลมนิรภัยทำงาน

27

สั่งงานรีเลย

28

รีเลยประตูทาย

29

รถพวงสตารท

41

PTC2

30

สปริงนาฬิกา

42

PTC1

31

การทำความรอน, การ
ระบายอากาศ, การปรับอากาศ

43

ขั้วตอสายแบตเตอรี่

32

ฟวสสำรอง

เครื่องมือ
รถที่มีอุปกรณซอมแซมยาง
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ลอและยาง
สภาพยาง, สภาพลอ

แมแรงและเครื่องมือตางๆ จะเก็บไวในชองเก็บ
ของในหองเก็บสัมภาระเหนือลออะไหล
ลออะไหลแบบบาง 3 195, ลออะไหลขนาด
ทั่วไป 3 196, การเปลี่ยนลอ 3 193

ขับรถบนขอบทางอยางชาๆ และทำมุมอยาง
เหมาะสมหากเปนไปได การขับบนขอบทางที่
คมอาจทำใหยางและลอเสียหาย อยาจอดให
ลอรถเกยกับขอบถนน
ตรวจเช็คความสมบูรณของลออยางสม่ำเสมอ
ใหขอความชวยเหลือจากศูนยบริการในกรณีที่
เกิดความเสียหายหรือสึกหรออยางผิดปกติ

รหัสระบุขอมูลยาง
ตัวอยางเชน 215/60 R 16 95 H
215 = ความกวางยาง, มม.
60 = อัตราสวนเปรียบเทียบ (ความสูงของ
ยางกับความกวางของยาง), %
R = ชนิดเข็มขัดรัดหนายาง: เรเดียล
RF = ชนิด: RunFlat
16 = เสนผานศูนยกลาง, นิ้ว
95 = น้ำหนักบรรทุกของยาง เชน 95 จะ
เทากับ 690 กก.
H = ตัวอักษรรหัสความเร็ว
ตัวอักษรรหัสความเร็ว:
Q = ไมเกิน 160 กม./ชม.
S = ไมเกิน 180 กม./ชม.
T = ไมเกิน 190 กม./ชม.
H = ไมเกิน 210 กม./ชม.
V = ไมเกิน 240 กม./ชม.
W = ไมเกิน 270 กม./ชม.

การดูแลรักษารถ
ความดันลมยาง
โปรดตรวจเช็คความดันลมยางในขณะที่ยาง
เย็นตัวอยางนอยทุก 14 วันกอนที่จะขับรถทาง
ไกล หามลืมวัดอะไหลไปดวย
เปดฝาวาลว

ความดันลมยาง ECO ชวยใหรถใชอัตราสิ้น
เปลืองเชื้อเพลิงต่ำสุดเทาที่จะเปนไปได
ความดันลมยางที่ไมถูกตองจะลดความ
ปลอดภัยในการขับขี่ ความสามารถในการ
ควบคุมรถ ความสะดวกสบายและการ
ประหยัดน้ำมัน และทำใหยางสึกหรอเร็วขึ้น
9

คำเตือน

หากความดันต่ำเกินไป อาจทำใหยางมี
ความรอนสูงขึ้นในระดับหนึ่งและเกิด
ความเสียหายภายใน ทำใหดอกยางแยก
ตัว และอาจทำใหยางระเบิดเมื่อรถมี
ความเร็วสูง

ความลึกของดอกยาง
ปายความดันลมยางจะอยูที่โครงประตูดาน
คนขับ
ขอมูลความดันลมยางใชกับยางในขณะที่เย็น
ใชไดสำหรับทั้งยางฤดูรอนและยางฤดูหนาว
ใหเติมลมยางอะไหลจนมีความดันลมเทากับ
คาที่ระบุสำหรับการบรรทุกสัมภาระหนัก
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ตรวจเช็คความลึกของดอกยางเปนประจำ
ทานควรจะเปลี่ยนยางเมื่อดอกยางมีความลึก
2-3 มม.
เพื่อความปลอดภัย ขอแนะนำใหความลึกของ
ดอกยางของลอที่อยูบ นเพลาเดียวกันจะตอง
ตางกันไมเกิน 2 มม.

เมื่อดอกยางสึกถึงเครื่องหมายแสดงการ
สึกหรอ (TWI) แสดงวาดอกยางสึกถึงความลึก
ขั้นต่ำสุดที่กฎหมายกำหนดแลว (1.6 มม.)
เครื่องหมายแสดงการสึกหรอจะอยูทแี่ กมยาง
หากลอหนามีการสึกหรอมากกวาลอหลัง ให
สลับระหวางลอหนากับลอหลัง ตรวจสอบทิศ
ทางการหมุนของลอใหแนใจวาเหมือนเดิม
ยางจะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆ ถึงแมวาจะไมมี
การใชงาน เราขอแนะนำใหทานเปลี่ยนยางทุก
6 ป
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การสลับตำแหนงยาง

ยางควรไดรับการสลับตำแหนงทุกๆ
12,000 กม. เพื่อใหยางมีรูปแบบการสึกที่
สม่ำเสมอเทากันทุกเสน
การสลับตำแหนงครั้งแรกเปนสิ่งสำคัญมาก
ทุกครั้งที่สังเกตเห็นการสึกที่ผิดปกติ ใหสลับ
ตำแหนงของยางโดยเร็วที่สุด และทำการตรวจ
เช็คศูนยลอ นอกจากนั้น ใหตรวจหาการชำรุด
เสียหายของยางหรือลอ

เมื่อสลับตำแหนงยาง ใหใชรูปแบบการสลับ
ตำแหนงที่ถูกตองตามที่แสดงไวในที่นี้ หามนำ
ยางอะไหลมารวมในการสลับตำแหนงยาง
หลังจากสลับตำแหนงยางแลว ใหปรับลมยาง
ดานหนาและดานหลังใหไดความดันลมยาง
ตามที่แนะนำไวในปายยางและขอมูลการ
บรรทุกสัมภาระ
รีเซ็ตระบบตรวจสอบความดันลมยาง
ตรวจสอบวาน็อตลอทุกตัวไดรับการขันแนน
อยางถูกตอง
9

คำเตือน

สนิมหรือสิ่งสกปรกบนลอหรือบนชิ้นสวนที่
ยึดเขากับลอ อาจทำใหน็อตลอหลวมได
เมื่อผานไปเปนเวลานานๆ ลออาจหลุด
ออกและทำใหเกิดอุบัติเหตุได เมื่อเปลี่ยน
ลอ ใหขจัดสนิมหรือสิ่งสกปรกออกจาก
บริเวณที่ลอยึดเขากับรถยนต ในกรณี
ฉุกเฉิน สามารถใชผาหรือกระดาษชำระได
อยางไรก็ตาม ใหใชเหล็กขูดหรือแปรงลวด
ในการขจัดสนิมหรือสิ่งสปกรกทั้งหมดออก

หลังจากการเปลี่ยนลอหรือสลับตำแหนงยาง
ใหเคลือบตรงกลางของดุมลอดวยจาระบีแบริ่ง
ลอบางๆ เพื่อปองกันการผุกรอนหรือการเกิด
สนิม หามไมใหจาระบีสัมผัสกับพื้นผิวเรียบที่
ยึดเขากับลอ รวมถึงน็อตลอหรือโบลตลอดวย

การเปลี่ยนยางและขนาดลอ
ลอและยางขนาดตางๆ

หากมีการใชยางที่มีขนาดแตกตางไปจากยาง
ที่ติดตั้งมาจากโรงงาน ทานตองตั้งโปรแกรมให
กับมาตรวัดความเร็วรถและความดันลมยาง
ขั้นต่ำใหม รวมถึงทำการดัดแปลงสวนตางๆ
ของรถดวย
ใหติดปายแสดงความดันลมยางกลับคืน
ตำแหนงเดิมหลังจากเปลี่ยนขนาดยาง
9

คำเตือน

การใชยางหรือลอที่ไมเหมาะสมอาจทำให
เกิดอุบัติเหตุ และทำใหการรับรองประเภท
รถไมถูกตอง
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9 คำเตือน

หามใชยางที่มีขนาดและประเภทแตกตาง
ไปจากยางที่มาพรอมกับรถ อาจมีผลตอ
ความปลอดภัยและสมรรถนะของรถ ทำให
คนขับสูญเสียการควบคุมรถหรือรถพลิก
คว่ำและเกิดการบาดเจ็บอยางรุนแรง ใน
การเปลี่ยนยาง ดูใหแนใจวายางและลอ
ทั้งหมดมีขนาด ประเภท ดอกยาง ยี่หอ และ
ความสามารถการบรรทุกน้ำหนักที่ตรงกัน
การใชยางที่มีขนาดหรือประเภทอื่นอาจสง
ผลรุนแรงตอการขับขี่ การควบคุมรถ ระยะ
หางจากพื้น ระยะหยุดรถ ระยะหางตัวรถ
และการทำงานของมาตรวัดความเร็ว

ฝาครอบลอ
โปรดใชฝาครอบลอและยางที่ผานการรับรอง
โดยโรงงานสำหรับรถแตละรุน และสอดคลอง
กับขอกำหนดสำหรับลอและยางที่เกี่ยวของ
หากฝาครอบลอและยางที่ใชไมไดผานการ
รับรองจากโรงงาน ยางจะตองไมมีขอบปองกัน
กะทะลอ

ฝาครอบลอตองไมเปนอุปสรรคตอการระบาย
ความรอนของเบรก
9

คำเตือน

การใชยางและฝาครอบลอที่ไมเหมาะสม
อาจทำใหเกิดการสูญเสียความดัน
กะทันหันและทำใหเกิดอุบัติเหตุ

9
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คำเตือน

ความเสียหายอาจทำใหยางระเบิด

ชดุซอมยาง (อุปกรณเ์ สริม)

ใหใชอปุกรณซอมแซมยางในการซอมแซม
ความเสยีหายเลก็นอยของดอกยางหรอืแกม
ยาง
หามเอาวตัถแุปลกปลอมออกจากยาง
อปุกรณซอมแซมยางอาจไมสามารถซอมแซม
รอยรว่ัทม่ีขีนาดใหญกวา 4 มม. หรอืทเ่ีกดิท่ี
แกมยางใกลกะทะลอ
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9

คำเตือน

หามขับเร็วกวา 80 กม./ชม.
หามใชเปนเวลานาน
อาจมีผลตอการบังคับเลี้ยวหรือการ
ควบคุมรถ
หากยางแบน:
ดึงเบรกมือ
สำหรับระบบเกียรธรรมดา ใหเขาเกียรหนึ่งหรือ
เกียรถอยหลัง
สำหรับระบบเกียรอัตโนมัติ ใหเขาเกียรไปที่
ตำแหนง P
อุปกรณซอมแซมยางจะอยูที่ชองเก็บของใตฝา
ปดพื้นในหองเก็บสัมภาระ

1. เอาอุปกรณซอมแซมยางออกมาจากที่
เก็บ
2. ถอดคอมเพรสเซอรและขวดสารซีลออก

3. นำสายไฟ (1) และทอลม (2) ออกมาจาก
ที่เก็บดานลางของคอมเพรสเซอร

การดูแลรักษารถ

10. กดสวิทชบนคอมเพรสเซอรไปที่ I จะเติม
สารซีลในยาง
11. เกจวัดความดันคอมเพรสเซอรจะแสดงคา
ไมเกิน 6 บาร ขึ้นชั่วขณะ ในระหวางที่
กำลังถายสารซีลออกจากขวด (ประมาณ
30 วินาที) ความดันจะเริ่มลดลงหลังจาก
นั้น
12. สารซีลทั้งหมดจะถูกปมเขาไปในยาง ยาง
จะเริ่มมีลมเขา

4. จัดสวิทชคอมเพรสเซอรใหตรงตำแหนง
§

5. ขันทอลมคอมเพรสเซอรเขากับขั้วตอ
บนขวดสารซีล
6. ตอปลั๊กคอมเพรสเซอรเขากับชองเสียบ
อุปกรณเสริม (ปลั๊กไฟ หรือที่จุดบุหรี่) เพื่อ
หลีกเลี่ยงไมใหแบตเตอรี่รถยนตหมดไฟ
ขอแนะนำใหเดินเครื่องยนตไวในขณะที่
ทำขั้นตอนนี้
7. ใสขวดสารซีลในตัวยึดจับใน
คอมเพรสเซอร
วางคอมเพรสเซอรใกลยาง โดยใหขวด
สารซีลตั้งตรง
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8. ถอดฝาปดลิ้นออกจากยางที่รั่ว
9. ตอทอเติมลมเขากับลิ้นไกของยาง

13. ยางรถควรมีความดันลมยางตามคาที่
กำหนด (ประมาณ 2.4 บาร) ภายใน
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10 นาที ปดคอมเพรสเซอรเมื่อคาความดัน
ลมยางถูกตอง
หากความดันลมยางเพิ่มไมถึงคาที่
กำหนดภายใน 10 นาที ใหถอดชุดซอม
ยางออก ดันรถใหลอหมุนหนึ่งรอบ ติดตั้ง
ชุดซอมยางเขากับลออีกครั้ง แลวทำ
ขั้น ตอนเดิมซ้ำเปนเวลาประมาณ 10 นาที
หากยังคงไมไดคาความดันลมยางที่
กำหนด แสดงวายางมีความเสียหายมาก
โปรดขอความชวยเหลือจากศูนยบริการ
ถายความดันลมยางที่เกินโดยใชปุมดาน
บนเกจวัดความดัน
หามใชคอมเพรสเซอรนานเกิน 10 นาที
14. ถอดอุปกรณซอมแซมยางออก กดหูยึดบน
ตัวล็อคเพื่อถอดขวดสารซีลออกจากที่ยึด
ขันสกรูทอเติมลมยางเขากับจุดตอที่วาง
ของขวดสารซีล เพื่อปองกันไมใหสารซีล
รั่วออกมา เก็บอุปกรณซอมแซมยางใน
หองเก็บสัมภาระ
15. ใชผาเช็ดสารซีลที่หกอยูใหหมด

16. นำปายแสดงขีดจำกัดความเร็วในการขับ
ขี่สูงสุด (ประมาณ 80 กม./ชม.) มาจาก
ขวดสารซีล แลวนำไปติดในบริเวณที่คน
ขับสามารถมองเห็นได

17. ขับรถตอในทันทีเพื่อใหสารซีลกระจาย
ภายในยางอยางทั่วถึง หลังจากขับรถเปน
ระยะทางประมาณ 10 กม. (แตไมเกิน
10 นาที) ใหหยุดรถและตรวจเช็คความดัน
ลมยาง ตอทอลมของคอมเพรสเซอรเขา
กับลิ้นบนยางและคอมเพรสเซอรโดยตรง
หากยางมีความดันสูงกวา 1.3 บาร ใหปรับ
ความดันจนไดระดับที่ถูกตอง (ประมาณ

2.4 บาร) ทำซ้ำขั้นตอน (หมายเลข 17)
จนกวายางไมมีการสูญเสียความดันอีก
ตอไป
หากยางมีความดันลมยางลดลงเหลือต่ำ
กวา 1.3 บาร หามขับรถตอไป โปรดขอ
ความชวยเหลือจากศูนยบริการ
18. เก็บชุดซอมยางในหองบรรทุกสัมภาระ
หมายเหตุ
ความสะดวกสบายในการขับขี่ของยางที่
ซอมแซมถูกกระทบอยางรุนแรง ดังนั้นจึงควร
เปลี่ยนยาง
หากไดยินเสียงผิดปกติหรือคอมเพรสเซอร
รอน ใหปดคอมเพรสเซอรอยางนอย 30 นาที
โปรดดูวันหมดอายุบนอุปกรณ ความ
สามารถในการซีลจะไมไดรับการรับรองหลัง
จากวันที่นี้ ใหดูขอมูลการจัดเก็บบนขวดสาร
ซีล
เปลี่ยนขวดสารซีลที่ใชแลว กำจัดขวดดวยวิธี
ที่ถูกตองตามกฎหมาย
คอมเพรสเซอรและสารซีลสามารถใชได
ตั้งแตอุณหภูมิประมาณ -30 °C ~70 °C
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การเปลี่ยนลอ
การติดตั้งยางรถที่ไมใชประเภทเดียวกันอาจ
เปนสาเหตุทำใหทานสูญเสียการควบคุมขณะ
ขับรถได
หากทานติดตั้งยางรถที่มีขนาด ยี่หอ หรือ
ประเภทแตกตางกัน (ยางเรเดียล และยางที่มี
อายุการใชงานที่ยาวนานกวา) อาจไมสามารถ
ควบคุมรถไดอยางถูกตอง และนำไปสูการชน
ได นอกจากนี้ การใชยางที่มีขนาด ยี่หอ หรือ
ประเภทแตกตางกันอาจเปนสาเหตุทำให
รถยนตไดรับความเสียหายได ตองใชยางที่มี
ขนาด ยี่หอ และประเภทที่ถูกตองกับลอทั้งสี่ลอ
รถบางคันจะมาพรอมกับชุดซอมยางแทนที่จะ
มีลออะไหล 3 189
การเตรียมพรอมและลงมือปฏิบัติตาม
คำแนะนำตอไปนี:้
■ ใหขับรถไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยหางจาก
การจราจร
■ จอดรถบนพื้นราบที่แข็งและไมลื่น หันลอ
หนาตรงไปขางหนา
■ ดึงเบรกมือ เขาเกียรหนึ่ง หรือเกียรถอยหลัง

สำหรับระบบเกียรอัตโนมัติ ใหเขาเกียรไปที่
ตำแหนง P
■ ดับเครื่องยนตและดึงกุญแจออก
■ เปดไฟกะพริบฉุกเฉิน
■ ใชลิ่ม ทอนไม หรือกอนหินหนุนบริเวณดาน
หนาและดานหลังของลอที่อยูในแนวทแยง
กับลอรถที่ทานจะทำการเปลี่ยนยาง
■ ผูโดยสารทุกทานตองออกจากรถ
■ ถอดลออะไหล 3 195
■ หามเปลี่ยนลอครั้งละมากกวาหนึ่งลอ
■ ใหใชแมแรงเฉพาะการเปลี่ยนลอที่รั่ว หาม
ใชในการเปลี่ยนยางฤดูหนาวหรือยางฤดู
รอน
■ ถาพื้นบริเวณที่รถจอดอยูเปนพื้นออน ควร
วางแผนไมที่แข็ง (หนาไมเกิน 1 ซม.) รองใต
แมแรง
■ ใหบุคคลหรือสัตวออกจากรถในขณะขึ้นแม
แรงยกรถ
■ อยาอยูใตทองรถในขณะขึ้นแมแรงยกรถ
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หามสตารทรถในขณะขึ้นแมแรงยกรถ
■ ทำความสะอาดน็อตและดอกยางกอนใส
ลอ
■

9

คำเตือน

เราออกแบบแมแรงขึ้นมาสำหรับใชกับ
รถยนตคันนี้เทานั้น
หามใชแมแรงที่จัดสงมาใหสำหรับรถของ
ทานกับรถยนตคันอื่น
หามใชแมแรงเกินโหลดสูงสุดที่ยอมรับได
การนำแมแรงไปใชกับรถคันอื่นอาจทำให
รถยนตคันอื่น หรือแมแรงเสียหาย แลวนำ
ไปสูการบาดเจ็บได
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2. กางประแจขันลอและวางบนน็อตโดยที่
ยึดสนิท และหมุนคลายน็อตลอแตละตัว
ครึ่งรอบ

1. ใชไขควงถอดฝาครอบกระทะลอ และถอด
ออก
3. หมุนคันโยกแมแรงเพื่อยกหัวแมแรงยกรถ
ขึ้นเล็กนอย และวางแมแรงในแนวขวางไว
ที่ตำแหนงที่ทำเครื่องหมายดวยวงกลม
ครึ่งวงกลม
4. ติดตั้งคันโยกแมแรงเขากับแมแรง และติด
ตั้งประแจเขากับคันโยกแมแรงอยาง
ถูกตอง
จากนั้นใหเลื่อนแมแรงขึ้นเพื่อตอหัว
แมแรงยกรถที่จุดขึ้นแมแรงใหแนน

5. หมุนประแจเพื่อตรวจเช็คตำแหนงที่
ถูกตองของแมแรงจนกวาลอไมติดพื้น
6. ถอดน็อตลอ
7. เปลี่ยนลอ
8. ใสน็อตลอกลับคืน
9. ลดระดับรถลง
10. วางประแจขันลอบนน็อตโดยใหยึดสนิท
และขันน็อตลอแตละตัวตามแนวกากบาท
11. จัดแนวรูลิ้นในฝาครอบลอใหตรงกับลิ้น
บนยางกอนติดตั้ง
ใสฝาครอบน็อต
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12. เก็บลอที่ถูกเปลี่ยนออกมาและเครื่องมือ
รถยนตกลับเขาที่ ในการปองกันเสียงดังรัว
ใหหมุนหัวสกรูจนกวาดานบนและดาน
ลางของแมแรงถูกอัดแนนจนสุดเขาใน
กลองเครื่องมือหลังจากปรับแมแรงกลับสู
ตำแหนงเดิม ตองไมวางแมแรงชิดกับ
เครื่องมือรถยนตประเภทอื่นๆ มากเกินไป
เครื่องมือ 3 185
13. ตรวจเช็คความดันลมของยางที่เปลี่ยน
ใหม และแรงบิดของน็อตลอโดยเร็วที่สุด
นำลอที่ชำรุดไปซอมแซมหรือเปลี่ยนใหม

การใชลออะไหลที่มีขนาดเล็กกวาลออื่นๆ หรือ
ใชรวมกับยางสำหรับฤดูหนาวจะมีผลตอ
ความสามารถในการขับขี่ โปรดเปลี่ยนยางที่
บกพรองโดยเร็วที่สุด

ลออะไหลแบบบาง

ลออะไหลอาจถือวาเปนลออะไหลชั่วคราวโดย
ขึ้นอยูกับขนาดของลออะไหลเมื่อเปรียบเทียบ
กับลออื่นๆ ของรถและกฎขอบังคับของแตละ
ประเทศ
ลออะไหลมีกะทะลอเหล็ก

ขอควรระวัง
ชุดลอและยางอะไหลนี้มีไวสำหรับการใช
งานฉุกเฉินแบบชั่วคราวเทานั้น
เปลี่ยนชุดลอและยางธรรมดาทันทีที่ทำได
หามใชโซกันลื่น
หามติดตั้งยางรถใดๆ ที่ไมใชเปนแบบ
เดียวกันกับยางเดิมเขากับลอนี้
หามติดตั้งเขากับรถคันอื่น

ลออะไหลชั่วคราว

ลออะไหล
ลออะไหลอยูใตฝาปดพื้นในหองเก็บสัมภาระ
โดยมีน็อตยึดอยูในตำแหนง
ที่เก็บลออะไหลไมไดออกแบบใหมีขนาดใหญ
พอสำหรับยางทุกขนาด หากตองเก็บลอรถที่
เปลี่ยนซึ่งมีหนากวางใหญกวาลออะไหลในที่
เก็บนี้ ใหวางฝาปดพื้นบนลอสวนที่ยื่นออกมา
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การใชลออะไหลชั่วคราวมีผลตอความ
สามารถในการขับขี่ โปรดเปลี่ยนหรือซอมแซม
ยางที่บกพรองโดยเร็วที่สุด
รถจะติดตั้งลออะไหลชั่วคราวไดเพียงลอเดียว
ในแตละครั้ง หามขับเร็วกวา 80 กม./ชม. ขับรถ
ทางโคงชาๆ หามใชลออะไหลชั่วคราวเปน
เวลานาน
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ยางอะไหลขนาดทั่วไป

การใชลออะไหลที่มีขนาดเทากับลออื่นๆ หรือ
ใชรวมกับยางสำหรับฤดูหนาวจะมีผลตอ
ความสามารถในการขับขี่

โปรดเปลี่ยนยางที่บกพรองโดยเร็วที่สุด ลอ
อะไหลอยูใตฝาปดพื้นในหองเก็บสัมภาระ โดย
มีน็อตยึดอยูในตำแหนง

ยางแบบมีทิศทางดอกยาง

ติดตั้งยางแบบมีทิศทางดอกยางโดยใหดอก
ยางหมุนไปในทิศทางเดียวกันกับการเดินทาง
สัญลักษณทิศทางการหมุน (เชน ลูกศร) มี
แสดงอยูที่แกมยาง
ขอมูลตอไปนี้เกี่ยวกับยางที่ติดตั้งในทิศทาง
ตรงกันขามกับทิศทางการหมุน
■ มีผลตอความสามารถในการขับขี่ โปรด
เปลี่ยนหรือซอมแซมยางที่บกพรองโดยเร็ว
ที่สุด
■ หามขับเร็วกวา 80 กม./ชม.
■ ขับรถอยางระมัดระวังเปนพิเศษบนผิวถนน
ที่เปยกหรือปกคลุมดวยหิมะ

การสตารทโดยการตอพวงกับ
แบตเตอรี่ภายนอก
อยาชารจแบตเตอรี่โดยใชเครื่องชารจแบบเร็ว
รถที่แบตเตอรี่หมดไฟสามารถสตารทไดดวย
การใชสายพวงสตารทกับแบตเตอรี่รถยนต
ของรถอีกคันหนึ่ง
9

คำเตือน

โปรดใชความระมัดระวังสูงสุดเมื่อใชสาย
พวงสตารท การไมปฏิบัติตามคำแนะนำ
อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บหรือความเสีย
หายเนื่องจากแบตเตอรี่รถยนตระเบิด หรือ
ทำใหระบบไฟฟาของรถทั้งสองคันเสีย
หายได
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9

คำเตือน

หลีกเลี่ยงไมใหแบตเตอรี่รถยนตสัมผัสกับ
ดวงตา, ผิวหนัง, เสื้อผา และผิวตัวถังที่ทำสี
ของเหลวภายในประกอบดวยกรดซัลฟุริก
ที่อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บและความเสีย
หายเมื่อสัมผัสโดยตรง
หามไมใหแบตเตอรี่รถยนตอยูใกลเปลวไฟ
หรือประกายไฟ
■ แบตเตอรี่รถยนตที่หมดประจุอาจกลายเปน
น้ำแข็งที่อุณหภูมิ 0 °C ใหทำการละลาย
น้ำแข็งในแบตเตอรี่กอนที่จะตอสายพวง
สตารท
■ โปรดสวมเครื่องปองกันดวงตาและเสื้อผา
ปองกันรางกายกอนที่จะทำงานกับ
แบตเตอรี่รถยนต
■ แบตเตอรี่ที่นำมาพวงสตารทตองมีแรงดัน
ไฟเทากัน (12 โวลท) ความจุไฟฟา (Ah) ของ
แบตเตอรี่นี้จะตองไมต่ำกวาความจุไฟฟา
ของแบตเตอรี่รถยนตที่หมดไฟ
■

ใชสายพวงสตารทที่มีฉนวนหุมขั้วและมีเสน
ผานศูนยกลางอยางนอย 16 มม.2 (25 มม.2
สำหรับเครื่องยนตดีเซล)
■ หามปลดการเชื่อมตอแบตเตอรี่ที่หมดประจุ
ออกจากรถ
■ ปดสวิทชอุปกรณไฟฟาทั้งหมดที่ไมไดใช
งาน
■ หามยืนกมหนาเหนือแบตเตอรี่รถยนตใน
ขณะที่พวงสตารท
■ อยาใหขั้วสายไฟไปสัมผัสกับขั้วสายไฟอัน
อื่น
■ ตัวรถทั้งสองคันจะตองไมสัมผัสกันในขณะ
ที่พวงสตารท
■ ดึงเบรกมือ เขาเกียรวาง เกียรอัตโนมัติอยูใน
ตำแหนง P
■ เปดฝาครอบปองกันขั้วบวกของแบตเตอรี่
ทั้งสองตัว
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■

ลำดับการเชื่อมตอสายไฟ:
1. ตอสายไฟสีแดงเขากับขั้วบวกของ
แบตเตอรี่ที่นำมาพวงสตารท
2. ตอปลายอีกดานหนึ่งของสายไฟสีแดงเขา
กับขั้วบวกของแบตเตอรี่รถยนตที่หมดไฟ
3. ตอสายไฟสีดำเขากับขั้วลบของแบตเตอรี่
ที่นำมาพวงสตารท
4. ตอปลายอีกดานหนึ่งของสายไฟสีดำกับ
จุดตอลงกราวดของรถ เชน โบลทของเสื้อ
สูบหรือแทนเครื่องยนต ใหเชื่อมตอโดยให
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อยูหางจากแบตเตอรี่รถยนตที่หมดไฟให
ไกลที่สุดเทาที่ทำได โดยตองมีระยะหาง
อยางนอย 60 ซม.
จัดสายไฟไมใหไปสัมผัสชิ้นสวนที่หมุนไดใน
หองเครื่องยนต
การสตารทเครื่อง:
1. สตารทเครื่องยนตของรถที่เปนตนทางการ
พวงสตารท
2. หลังจากนั้นอีก 5 นาที ใหสตารทรถอีกคัน
ทานควรลองสตารทนานไมเกิน 15 วินาที
ในแตละครั้ง โดยมีระยะหางกันครั้งละ
1 นาที
3. ปลอยใหเครื่องยนตเดินเบานานประมาณ
3 นาทีโดยเชื่อมตอสายพวงอยู
4. เปดสวิทชอุปกรณที่ใชไฟ (เชน ไฟหนา
กระจกหลังแบบทำความรอน) ของรถ
ปลายทางการพวงสตารท
5. ทำขั้นตอนดานบนนี้ในลำดับกลับกันใน
การถอดสายพวงสตารท

การพวงลาก
การลากรถ
หากจำเปนตองพวงลากรถของทาน โปรดใชผู
ใหบริการพวงลากรถทีม่ ีความเชี่ยวชาญใน
เครือขายบริการของเรา

วิธีที่ดีที่สุดคือการขนสงรถโดยใชรถลาก
บรรทุกรถของทาน

หากพวงลากแบบ 2 ลอ ใหยกลอขับดานหนา
และพวงลากในขณะที่ลอหนาถูกล็อค
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โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เมื่อพวงลาก
รถ:
■ อยาปลอยใหผูโดยสารนั่งอยูในรถในขณะที่
รถถูกลาก
■ ปลดเบรกมือของรถคันที่ถูกลาก และตั้งคัน
เกียรไวที่ตำแหนงเกียรวาง
■ เปดไฟฉุกเฉิน
■ ขับรถใหอยูในระดับความเร็วที่กำหนด

การพวงลากแบบฉุกเฉิน

ในกรณีฉุกเฉิน ถาทานไมสามารถเรียกใช
บริการลากรถได ทานสามารถลากรถของทาน
เปนการชั่วคราวไดโดยใชเชือกผูกที่หูลากพวง
ฉุกเฉิน

ปลดฝาปดโดยการกด แลวถอดฝาปดออก
หวงสำหรับพวงลากจะเก็บอยูในตำแหนง
เดียวกันกับเครื่องมือรถยนต 3 185

ขันเพื่อยึดหวงสำหรับพวงลากใหแนนที่สุด
และขนานตามแนวนอน
ยึดเชือกพวงลาก หรือถาจะใหดี ใชกานยึด
สำหรับพวงลากตอเขากับหวงสำหรับพวงลาก
หวงยึดนี้ใชสำหรับการพวงลากเทานั้น หามใช
ในการกูรถ
บิดสวิทชกุญแจไปที่ตำแหนง ON เพื่อปลด
ล็อคพวงมาลัย และเปดการทำงานไฟเบรก
แตร และที่ปดน้ำฝนกระจกหนา
รถอยูในเกียรวาง
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ขอควรระวัง

ขับรถชาๆ อยาขับแบบกระตุก แรงดึงที่
มากเกินไปอาจทำใหรถเสียหายได
ทานตองใชแรงมากกวาปกติในการเหยียบ
เบรกและบังคับรถในขณะที่เครื่องยนตไม
ทำงาน
เปดระบบหมุนเวียนอากาศและปดหนาตาง
เพื่อปองกันไมใหไอเสียของรถลากเขาไป
ภายในรถ
รถเกียรอัตโนมัติ: หามลากรถโดยใชหูลากพวง
การพวงลากรถโดยใชเชือกลากอาจทำให
ระบบเกียรอัตโนมัติไดรับความเสียหายรุนแรง
ได เมื่อทำการลากรถที่ใชระบบเกียรอัตโนมัติ
ใหใชอุปกรณลากแบบยกลอขึ้นหรือแบบแทน
ยก
รถที่ใชระบบเกียรธรรมดา: ตองพวงลากรถโดย
หันหนารถไปทางดานหนา และขับดวย
ความเร็วไมเกิน 88 กม./ชม. ในกรณีที่ระบบ
เกียรผิดปกติและกรณีอื่นๆ ทุกกรณี จะตองยก
รถใหเพลาหนาลอยขึ้นจากถนน

โปรดขอความชวยเหลือจากศูนยบริการ
ถอดหวงยึดพวงลากออกหลังจากใชงานเสร็จ
ใสฝาปดกลับคืนแลวกดใหปดสนิท

การลากรถคันอื่น

ปลดฝาปดโดยการกด แลวถอดฝาปดออก หวง
สำหรับพวงลากจะเก็บอยูในตำแหนงเดียวกัน
กับเครื่องมือรถยนต 3 185

ขันเพื่อยึดหวงสำหรับพวงลากใหแนนที่สุด
และขนานตามแนวนอน
ยึดเชือกพวงลาก หรือถาจะใหดี ใชเหล็กลาก
ตอเขากับหูเกี่ยวของเหล็กลาก
หวงยึดนี้ใชสำหรับการพวงลากเทานั้น หามใช
ในการกูรถ
หลังจากพวงลาก ใหติดตั้งฝาปดกลับเขาที่ให
แนน

การดูแลรักษารถ
ขอควรระวัง
ขับรถชาๆ อยาขับแบบกระตุก แรงดึงที่
มากเกินไปอาจทำใหรถเสียหายได
จุดตอยึดเพื่อลากจูงดานหลังจะมีในเฉพาะ
บางรุน ซึ่งเป็ นอุปกรณ์เสริมพิเศษ

การดูแลรักษารูปลักษณ
การดูแลรักษาภายนอกรถ
ตัวล็อค

ล็อคตางๆ ไดรับการหลอลื่นมาจากโรงงาน
ดวยจาระบีหลอลื่นกระบอกล็อคคุณภาพสูง
ใหใชสารละลายน้ำแข็งเฉพาะเมื่อจำเปน
เทานั้น เนื่องจากมีผลตอประสิทธิภาพการ
หลอลื่นและการล็อค โปรดใหศูนยบริการหลอ
ลื่นล็อคหลังจากใชสารละลายน้ำแข็ง

การลางรถ

สีตัวถังไดรับผลกระทบจากการสัมผัสกับสิ่ง
แวดลอม ใหลางและเคลือบเงารถเปนประจำ
เมื่อใชเครื่องลางรถอัตโนมัติ ใหเลือกโปรแกรม
ที่รวมการเคลือบเงารถดวย
ทานควรเช็ดขี้นก ซากแมลง เรซิน เกสรดอกไม
เปนตน ออกในทันที เนื่องจากมีสารที่ทำใหสี
ตัวถังเสียหาย
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โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผูผลิตเครื่อง
ลางรถเมื่อใชเครื่องลางรถ ทานตองปดการ
ทำงานของทีป่ ด น้ำฝนกระจกหนาและทีป่ ด
น้ำฝนกระจกหลัง ล็อครถยนตเพื่อไมใหสามารถ
เปดฝาปดชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได ถอด
เสาอากาศและอุปกรณเสริมภายนอก เชน
ตะแกรงหลังคา
หากทานลางรถดวยมือ ดูใหแนใจวาไดลาง
ดานในของบังโคลนลอรถจนสะอาด
ลางบริเวณขอบและสวนที่พับในขณะเปด
ประตู รวมถึงฝากระโปรงหนาและพื้นที่สวนที่
ถูกปด
โปรดใหศูนยบริการหลอลื่นบานพับประตู
ทั้งหมด
หามทำความสะอาดหองเครื่องยนตดวยหัวฉีด
ไอน้ำหรืออุปกรณทำความสะอาดแบบหัวฉีด
แรงดันสูง
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การดูแลรักษารถ

ลางรถใหสะอาดแลวใชผาหนังชามัวรเช็ดให
แหง ลางผาหนังนี้บอยๆ ใหใชผาหนังหลายๆ
ผืนสำหรับพื้นผิวสีตัวถังและกระจกตางๆ:
คราบแว็กซที่ตกคางบนกระจกจะบดบัง
ทัศนวิสัย
หามใชวัตถุแข็งขจัดคราบน้ำมันดิน ใหใช
สเปรยขจัดน้ำมันดินบนสีตัวถัง

ไฟสองสวางภายนอก

ฝาครอบไฟหนาหรือไฟอื่นๆ ผลิตจากพลาสติก
หามใชสารที่มีฤทธิ์กัดกรอน ที่ขูดน้ำแข็ง และ
หามเช็ดใหแหง
เมื่อขจัดซากแมลง, คราบจาระบี, สิ่งสกปรก
หรือเขมาควันออกจากไฟหรือกระจกครอบไฟ
ใหใชเฉพาะน้ำอุน, ผานุม และแชมพูลางรถ
เทานั้น
การทำความสะอาดดวยผาแหงอาจทำให
กระจกครอบไฟเสียหายได หามทำความ
สะอาดดวยน้ำยาลางรถเขมขน หลีกเลี่ยงการ
ใชน้ำยาทำความสะอาดที่เปนอันตรายใน
ขณะที่เปดไฟอยู การทำเชนนี้อาจทำใหกระจก
ครอบไฟแตกราวเนื่องจากปฏิกิริยาเคมี

หมายเหตุ
ปฏิบัติตามแนวทางการทำความสะอาด
รถยนตและใชน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์
ออน ไมเชนนั้นแลว อาจทำใหเกิดรอยแตก
ขนาดเล็กบนกระจกครอบไฟ และรอยแตก
ของรอยเชื่อมได หามใชสิ่งที่ระบุไวดานลางนี้
ในการทำความสะอาดโดยเด็ดขาด:
■ อะซีโตน
■ เบนซีน
■ โทลูอีน
■ ซีลีน
■ ทินเนอร

การขัดสีและการเคลือบเงา

เคลือบเงารถเปนประจำ (อยางนอยเมื่อไมมี
หยดน้ำเกาะอยู) มิฉะนั้นสีตัวถังจะแหง
การขัดสีจำเปนเฉพาะเมื่อสีตัวถังหมอง หรือมี
วัสดุที่แกะไมออกเกาะติดอยู
สีตัวถังที่มีซิลิโคนจะเปนชั้นเคลือบปองกัน ทำ
ใหไมจำเปนตองเคลือบเงาอีก

หามใชแว็กซเคลือบหรือครีมขัดชิ้นสวนตัวถังที่
เปนพลาสติก

กระจกหนาตางและที่ปดน้ำฝน
กระจกหนา

ใชผานุมชนิดไมมีขนหรือหนังชามัวร น้ำยาเช็ด
กระจกและที่เช็ดแมลง
ในขณะที่เช็ดกระจกหลัง ดูใหแนใจวาอุปกรณ
ทำความรอนไมเสียหาย
ใหใชที่ขูดน้ำแข็งซึ่งมีปลายคมในการขจัด
น้ำแข็งบริเวณกลไก แนบที่ขูดกับกระจกเพื่อไม
ใหสิ่งสกปรกเขาไปดานลางและขูดกระจกเปน
รอย
เช็ดที่ปดน้ำฝนที่เปอนดวยผานุมและน้ำยาเช็ด
กระจก

ลอและยาง

หามใชเครื่องฉีดน้ำความดันสูง
ใชน้ำยาทำความสะอาดลอที่มี pH เปนกลาง
ในการทำความสะอาดกะทะลอ
กะทะลอมีการเคลือบสีและสามารถใชสาร
ทำความสะอาดชนิดเดียวกับตัวถังได

การดูแลรักษารถ
ความเสียหายของสีตัวถัง

ใชปากกาตกแตงงานสีแกไขสีตัวถังที่เสียหาย
ขนาดเล็กกอนทีจ่ ะมีสนิมเกาะ โปรดใหศูนย
บริการซอมแซมรอยเสียหายขนาดใหญหรือมี
สนิมเกาะ

ชุดอุปกรณตัวถังและแพ็คเกจพิเศษ

ใหระมัดระวังขณะลากรถเพื่อปองกันความ
เสียหายจากเชือกลาก ถอดแผนปดกันชน
ออกกอนลากรถ
■ เมื่อระยะหางจากพื้นถนนลดลง ขับรถชาๆ
บนทางลาดชัน ถนนเปนหลุมเปนบอ หรือ
บนขอบถนน
■ ใชสวนรองรับเมื่อยกรถขึ้น
■ ในการปองกันไมใหตัวถังไดรับความเสีย
หาย และสึกหรอ ขอแนะนำใหยกรถยนตทั้ง
คันขึ้นบนรถลากเมื่อขนสงรถยนต

■

ใตทองรถ

วัสดุที่มีการกัดกรอนที่นำมาใชเพื่อขจัดน้ำแข็ง
และหิมะ หรือเพื่อควบคุมฝุนสามารถสะสมอยู
ใตทองรถของรถทานได หากไมขจัดวัสดุเหลา
นี้ออกอาจไปเพิ่มการกัดกรอนและการเกิด
สนิมได
ใหใชน้ำเปลาลางทำความสะอาดวัสดุเหลานี้
ออกจากใตทองรถเปนระยะๆ
ใหทำความสะอาดบริเวณตางๆ ที่อาจมีโคลน
และเศษอื่นๆ เกาะสะสมได ใหสกัดเศษตะกอน
ที่อยูในบริเวณที่ปดมิดชิดกอนใชน้ำลาง
ทำความสะอาด

การดูแลรักษาภายในรถ
หองโดยสารและวัสดุหุมเบาะ

ใชผาแหงหรือน้ำยาทำความสะอาดภายในรถ
สำหรับการทำความสะอาดหองโดยสาร รวม
ถึงแผงหนาปดแสดงมาตรวัดและผนังรถ
โปรดทำความสะอาดแผงหนาปดดวยผานุมที่
เปยกหมาดๆ เทานั้น ถาจำเปน ใหสารละลาย
สบูเจือจาง
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ใชเครื่องดูดฝุนและแปรงทำความสะอาดวัสดุ
หุมเบาะ ขจัดคราบรอยเปอนดวยน้ำยาทำ
ความสะอาดวัสดุหุมเบาะ
ผาหุมเบาะอาจมีสีไมทนทาน ซึ่งอาจทำใหเกิด
สีซีดจางได โดยเฉพาะอยางยิ่งสำหรับวัสดุหุม
เบาะที่มีสีออน ควรทำความสะอาดรอยเปอน
และสิ่งที่ทำใหสีซีดจางโดยเร็วที่สุดเทาทีท่ ำได
เช็ดเข็มขัดนิรภัยดวยน้ำอุนหรือน้ำยาทำความ
สะอาดภายในรถ

ขอควรระวัง
การติดและแกะแถบเวลโครของเสื้อผา
อาจทำใหวัสดุหุมเบาะเสียหาย

ชิ้นสวนทีเ่ ปนพลาสติกหรือยาง

น้ำยาทำความสะอาดตัวถังสามารถใชทำ
ความสะอาดชิ้นสวนที่เปนพลาสติกหรือยาง
ได ใหใชน้ำยาทำความสะอาดสำหรับภายใน
รถหากจำเปน หามใชสารทำความสะอาดชนิด
อื่น หามใชสารทำละลายและน้ำมันเบนซิน
อยางเด็ดขาด หามใชเครื่องฉีดน้ำความดันสูง
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การบริการและการซอมบำรุง

การบริการและการ
ซอมบำรุง
ขอมูลทั่วไป .......................................... 204
สารเหลว, สารหลอลื่น และชิ้นสวนที่
แนะนำใหใช ......................................... 205

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลการบริการ
เพื่อใหการทำงานของรถประหยัดและมีการ
ขับขี่ที่ปลอดภัย และเพื่อเปนการรักษามูลคา
รถของทาน ถือเปนสิ่งสำคัญที่ทานตองนำรถ
เขารับการบำรุงรักษาตามตารางเวลาที่
กำหนด
กำหนดการเขารับบริการโดยละเอียดขอมูล
ลาสุดสำหรับรถของทานที่มีใหบริการในศูนย
บริการ

การยืนยัน

การยืนยันการเขารับบริการจะถูกบันทึกไวใน
คูมือบำรุงรักษา
วันที่และระยะเดินทาง (ไมล) จะถือเปนขอมูลที่
สมบูรณถูกตองเมื่อมีลายเซ็นและการประทับ
ตราจากศูนยบริการ
เพราะฉะนั้นควรตรวจสอบใหแนใจวาคูมือ
บำรุงรักษามีการลงขอมูลที่ถูกตองสมบูรณ
เพื่อใชเปนหลักฐานสำคัญของการเขารับ

บริการเมื่อตองการเคลมการรับประกัน หรือ
การเคลมกูดวิลล และยังเปนประโยชนเมื่อ
ทานขายรถยนตอีกดวย

การบริการและการซอมบำรุง

สารเหลว, สารหลอลื่น และ
ชิ้นสวนทีแ่ นะนำใหใช
สารเหลวและสารหลอลื่นที่
แนะนำใชใช
9

คำเตือน

วัตถุที่ใชเปนอันตรายและมีพิษ โปรดใช
ความระมัดระวัง ทานควรอานขอมูลบน
ภาชนะบรรจุ

น้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องจะกำหนดตามคุณภาพและความ
หนืด ในการเลือกใชน้ำมันเครื่อง คุณภาพมี
ความสำคัญสูงกวาความหนืด คุณภาพของ
น้ำมันเครื่องจะชวยใหมั่นใจถึงความสะอาด
ของเครื่องยนต การปองกันการสึกหรอ และ
การควบคุมอายุการใชงานของน้ำมันเครื่อง ใน
ขณะที่เกรดความหนืดจะใหขอมูลเกี่ยวกับ
ความหนาของน้ำมันเครื่องที่ชวงอุณหภูมิหนึ่ง

คุณภาพน้ำมันเครื่อง
Dexos 1TM เครื่องยนตเบนซินทั้งหมด
การเลือกน้ำมันเครื่องที่ถูกตอง
การเลือกน้ำมันเครื่องที่ถูกตองจะขึ้นอยูก ับขอ
กำหนดของน้ำมันเครื่อง และเกรดความหนืดที่
เหมาะสม
ใชน้ำมันเครื่องที่มีเครื่องหมายรับรอง
DexosTM น้ำมันเครื่องที่ตรงตามขอกำหนด
ของรถของทานควรมีเครื่องหมายรับรอง
DexosTM อยูบ นภาชนะบรรจุ เครื่องหมาย
รับรองนี้จะแสดงวาน้ำมันเครื่องไดรับการ
รับรองตามขอกำหนด DexosTM
รถของทานไดรับการเติมน้ำมันเครื่องที่ไดรับ
การรับรอง DexosTM มาจากโรงงาน
ใชน้ำมันเครื่องที่ไดรับการรับรองตามขอ
กำหนด DexosTM หรือน้ำมันเครื่องที่เทียบเทา
ที่มีเกรดความหนืดที่เหมาะสมเทานั้น หากไม
ใชน้ำมันเครื่องที่แนะนำใหใช หรือน้ำมันเครื่อง
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ที่เทียบเทาอาจทำใหเครื่องยนตไดรับความ
เสียหายและจะไมไดรับความคุมครองจากการ
รับประกันรถยนต
หากทานไมแนใจวาน้ำมันเครื่องไดรับการ
รับรองตามขอกำหนด DexosTM หรือไม โปรด
สอบถามผูใหบริการ
การเติมน้ำมันเครื่อง
น้ำมันเครื่องจากคนละผูผลิตและยี่หอสามารถ
ใชผสมกันไดเมื่อน้ำมันทั้งสองอยางนี้
สอดคลองกับน้ำมันเครื่องที่กำหนดใหใช
(คุณภาพและความหนืด)
หากไมมีน้ำมันเครื่องตามคุณภาพทีก่ ำหนด
ทานสามารถใชน้ำมันเกรด ACEA A3/B4
หรือ A3/B3 ปริมาณ 1 ลิตร (ใชไดเพียงหนึ่งครั้ง
ตอการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหนึ่งรอบ)
น้ำมันตองมีความหนืดที่ถูกตอง
หามใชเฉพาะน้ำมันเครื่อง ACEA A1/B1 หรือ
เฉพาะ A5/B5 เพียงอยางเดียว เนื่องจากใน
บางกรณีอาจทำใหเครื่องยนตไดรับความเสีย
หายในระยะยาวได
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การบริการและการซอมบำรุง
เครื่องที่มีเกรดความหนืดเหมาะสมแลว จะ
ตองเลือกน้ำมนเครื่องที่ตรงตามขอกำหนด
DexosTM ดวย
อุณหภูมิลดลงถึง -25 องศาเซลเซียส: 5W-30,
5W-40
อุณหภูมิลดลงถึง -25 องศาเซลเซียส และตํ่า
กวา: 0W-30, 0W-40

สารเพิ่มคุณภาพน้ำมันเครื่อง
การใชสารเพิ่มคุณภาพน้ำมันเครื่องอาจทำให
เกิดความเสียหายและทำใหการรับประกันสิ้น
สุดลง
เกรดความหนืดของน้ำมันเครื่อง
เกรดความหนืด SAE จะแสดงขอมูลความหนา
ของน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันเกรดผสมจะแสดงดวยตัวเลขสอง
หลัก:
ตัวเลขแรกจะตามดวยตัวอักษร W ซึ่งหมายถึง
ความหนืดที่อุณหภูมิต่ำ และตัวเลขที่สอง
หมายถึงความหนืดที่อุณหภูมิสูง

น้ำหลอเย็นและสารปองกันการแข็งตัว

SAE 5W-30 คือ เกรดความหนืดที่ดีที่สุด
สำหรับรถของทาน หามใชน้ำมันเครื่องเกรด
ความหนืดอื่นๆ เชน SAE 10W-30, 10W-40
หรือ 20W-50
การทำงานที่อุณหภูมิเย็น
ในบริเวณที่เย็นมากที่มีอุณหภูมิต่ำกวา -25
องศาเซลเซียส ควรใชน้ำมันเครื่อง SAE 0W-xx
น้ำมันเครื่องที่มีเกรดความหนืดนี้จะชวยให
การสตารทในขณะที่เครื่องเย็นงายขึ้นสำหรับ
เครื่องยนตที่มีอุณหภูมิต่ำมาก เมื่อเลือกน้ำมัน

ใชเฉพาะสารปองกันการแข็งตัวของน้ำหลอ
เย็นแบบอายุใชงานยาวนานประเภทกรด
อินทรีย (LLC) ที่รับรองใหใชกับรถของทาน
เทานั้น ปรึกษาศูนยบริการ
ในประเทศที่มีสภาพอากาศไมรอนหรือหนาว
จนเกินไป น้ำหลอเย็นจะสามารถปองกันการ
แข็งตัวไดเมื่ออุณหภูมิลดต่ำลงประมาณ -35
องศาเซลเซียส
ในประเทศที่มีสภาพอากาศหนาว น้ำหลอเย็น
จะสามารถปองกันการแข็งตัวไดเมื่ออุณหภูมิ
ลดต่ำลงประมาณ -50 องศาเซลเซียส ควร
รักษาความเขมขนใหอยูในระดับนี้ตลอดทั้งป

การบริการและการซอมบำรุง
รักษาความเขมขนของสารปองกันการแข็งตัว
ใหอยูใ นระดับที่เพียงพอ
สารเพิ่มประสิทธิภาพน้ำหลอเย็นที่มี
วัตถุประสงคสำหรับการปองกันการสึกกรอน
หรือเพื่ออุดรอยรั่วขนาดเล็กอาจทำใหเกิด
ปญหาการทำงานได เราปฏิเสธความรับผิด
อันเปนผลมาจากการใชสารเพิ่มประสิทธิภาพใน
น้ำหลอเย็น

น้ำมันเบรก

ใชเฉพาะน้ำมันเบรกที่ไดรับการรับรองใหใช
กับรถคันนี้เทานั้น โปรดดูที่หมายเหตุที่ระบุไว
บนฝาปดถังน้ำมันเบรก
เมื่อใชน้ำมันเบรกเปนระยะเวลานาน น้ำมัน
เบรกจะดูดความชื้นและทำใหประสิทธิภาพใน
การเบรกลดลงได ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนน้ำมัน
เบรกตามชวงเวลาที่กำหนด
น้ำมันเบรกควรบรรจุอยูในภาชนะที่มีฝาปด
เพื่อปองกันการดูดซึมน้ำ
ดูใหแนใจวาน้ำมันเบรกไมมีการปนเปอน

น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร
ใชเฉพาะน้ำมัน Dexron VI

น้ำมันเกียรธรรมดา

สำหรับเครื่องยนตเบนซิน 1.6: ใหใชเฉพาะ
น้ำมันเกียร SAE75W90 เทานั้น
ยกเวนเครื่องยนตเบนซิน 1.6:
■ สำหรับประเทศจีน - ใชเฉพาะน้ำมัน XGP
SAE 75W85W เทานั้น
■ ยกเวนประเทศจีน: ใหใชเฉพาะน้ำมันเกียร
Castrol BOT 303 เทานั้น

น้ำมันเกียรอัตโนมัติ

ใชเฉพาะน้ำมัน Dexron VI
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ขอมูลทางเทคนิค

ขอมูลทางเทคนิค

การระบุรถยนต
หมายเลขตัวถังรถ

การระบุรถยนต .................................... 208
ขอมูลรถยนต ....................................... 209

หมายเลขตัวถังรถ (VIN) จะสลักไวที่ตรงกลาง
ของผนังกั้นหองเครื่องยนต

ขอมูลทางเทคนิค

ขอมูลรถยนต

ขอมูลเครื่องยนต
ชื่อในการขาย
รหัสระบุเครื่องยนต

1.4D
L2N

1.6D
LED

จำนวนกระบอกสูบ

4

4

ความจุลูกสูบ [ซม.3]

1,398

,
1598

กำลังเครื่องยนต [kW]

74

85

รอบตอนาที

6000

6000

แรงบิด [Nm]

130

155

รอบตอนาที

4000

4000

ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง

เบนซิน E20

เบนซิน E85

คาออกเทน RON

RON 91 หรือสูงกวา

RON 91 หรือสูงกวา

209

210

ขอมูลทางเทคนิค

ประสิทธิภาพ
เครื่องยนต

1.4D

1.6D

เกียรธรรมดา

169

177

เกียรอัตโนมัติ

167

175

ความเร็วสูงสุด1) [กม./ชม.]

1)

ความเร็วสูงสุดที่แสดงเปนคาที่ไดเมื่อใชน้ำหนักรถเปลา (ไมรวมคนขับ) รวมกับน้ำหนักบรรทุก 200 กก. อุปกรณเสริมจะทำใหความเร็วสูงสุดของรถ
ที่ระบุนี้ลดลง

ขอมูลทางเทคนิค
น้ำหนักรถยนต
น้ำหนักรถเปลาต่ำสุดพรอมคนขับ (75 กก.)
เบนซิน

เครื่องยนตและระบบเกียร

Hatchback [กก.]

Notchback [กก.]

1.4D และระบบเกียรธรรมดา

1,158

1,173

1.4D และระบบเกียรอัตโนมัติ

1,185

1,200

1.6D และระบบเกียรอัตโนมัติ

1,243

1,258

211

212

ขอมูลทางเทคนิค

น้ำหนักรถเปลาสูงสุดพรอมคนขับ (75 กก.)
เบนซิน

เครื่องยนตและระบบเกียร

Hatchback [กก.]

Notchback [กก.]

1.4D และระบบเกียรธรรมดา

1,253

1,268

1.4D และระบบเกียรอัตโนมัติ

1,280

1,295

1.6D และระบบเกียรอัตโนมัติ

1,299

1,314

ขอมูลทางเทคนิค
น้ำหนักรถยนตน้ำหนักรวม
เครื่องยนตเบนซิน
เครื่องยนตและระบบเกียร
เบนซิน

Hatchback [กก.]

Notchback [กก.]

1.4D และระบบเกียรธรรมดา

1,566

1,573

1.4D และระบบเกียรอัตโนมัติ

1,593

1,600

1.6D และระบบเกียรอัตโนมัติ

1,613

1,619

213

214

ขอมูลทางเทคนิค

ขนาดของรถยนต
Hatchback

Notchback

ความยาว [มม.]

4039

4399

ความกวาง [มม.]

1735

1735

ความสูง [มม.]

1517

1517

ความยาวพื้นหองเก็บสัมภาระ [มม.]

716

925

ความกวางหองเก็บสัมภาระ [มม.]

1103

998

ความสูงหองเก็บสัมภาระ [มม.]

706

319

ฐานลอ [มม.]

2525

2525

เสนผานศูนยกลางการหักเลี้ยว [เมตร]

10.44

10.44

ขอมูลทางเทคนิค
ความจุ
น้ำมันเครื่อง
เบนซิน
เครื่องยนต

1.4 D

1.6 D

รวมตัวกรอง [l]

4.3

4.5

ระหวาง MIN และ MAX [l]

1.0

1.0

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ความจุปกติ [l]

46

ความดันลมยาง
ยาง

[kPa/bar] ([psi])

185 / 75R 14
195 / 65R 15
205 / 55R 16
* ยางรถจริงที่ติดตั้งอยูในรถยนตอาจแตกตางกันไปตามเครื่องยนต

240/2.4 (35)

215

216

ขอมูลลูกคา

ขอมูลลูกคา

การบันทึกขอมูลรถยนตและ
ความเปนสวนตัว

การบันทึกขอมูลรถยนตและความเปนสวนตัว ................................................ 216

รถยนตจะมีคอมพิวเตอรอยูจำนวนหนึ่งซึ่งทำ
หนาที่ในการบันทึกขอมูลตางๆ เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของรถยนตและลักษณะการขับขี่
ตัวอยางเชน รถยนตจะใชโมดูลคอมพิวเตอรใน
การตรวจสอบและควบคุมประสิทธิภาพการ
ทำงานของเครื่องยนตและระบบเกียร, ตรวจ
สอบเงื่อนไขสำหรับการพองตัวของถุงลม
นิรภัยและสั่งใหถุงลมนิรภัยพองตัวเมื่อเกิด
การชน และสั่งการทำงานของระบบปองกันลอ
ล็อคขณะเบรก (ถามีติดตั้งไว) เพื่อชวยใหคน
ขับสามารถควบคุมรถไดดีขึ้น เปนตน โมดูล
เหลานี้อาจเก็บขอมูลตางๆ ไวเพื่อชวยใหชาง
เทคนิคของตัวแทนจำหนายสามารถใหบริการ
รถยนตของทานไดดีขึ้น โมดูลบางตัวยังอาจ
เก็บขอมูลเกี่ยวกับลักษณะการใชงานรถยนต
เชน อัตราความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ
ความเร็วเฉลี่ย เปนตน โมดูลเหลานีย้ ังอาจมี

ขอมูลเกี่ยวกับการตั้งคาสวนบุคคล เชน การตั้ง
คาวิทยุไวลวงหนา, ตำแหนงที่นั่ง และการตั้ง
คาอุณหภูมิ อีกดวย

ตัวบันทึกขอมูลเหตุการณ
การบันทึกขอมูลรถยนต

รถยนตคันนี้อาจติดตั้งโมดูลที่จะบันทึกขอมูล
ในขณะที่เกิดการชน หรือสถานการณที่เกือบ
เกิดการชน เชน เมื่อถุงลมนิรภัยชุดใดชุดหนึ่ง
พองตัวออก หรือเมื่อรถชนสิ่งกีดขวางบนถนน
เปนตน ขอมูลเหลานีจ้ ะชวยทำใหสามารถ
เขาใจสถานการณการชนหรือการบาดเจ็บที่
เกิดขึ้นไดดีขึ้น ขอมูลบางอยางอาจเกี่ยวของ
กับการเคลื่อนที่ของรถยนตและการทำงาน
ของระบบนิรภัย
ขอมูลนี้อาจแสดงสิ่งตอไปนี้:
■ การใชงานระบบตางๆ ในรถยนตเปน
อยางไร
■ ไดมีการคาดเข็มขัดนิรภัยที่นั่งคนขับหรือที่
นั่งผูโดยสารหรือไม

ขอมูลลูกคา
คนขับเหยียบคันเรงและ/หรือแปนเบรกหรือ
ไม และถาเหยียบ คนขับไดเหยียบไปเปน
ระยะเทาใด
■ รถยนตเคลื่อนที่ดวยความเร็วเทาใด
ขอมูลเหลานีจ้ ะทำใหสามารถเขาใจ
สถานการณการชนหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
ได ขอมูลจะไดรับการบันทึกไวโดยรถยนต
เฉพาะในกรณีที่เกิดสถานการณการชนที่
รุนแรงเทานั้น จะไมมีการบันทึกขอมูลในสภาพ
การขับขี่ปกติ และจะไมมีการบันทึกขอมูล
สวนตัวใดๆ ทั้งสิ้น อยางไรก็ตาม หนวยงานที่
เกี่ยวของอื่นๆ เชน หนวยงานที่มีหนาที่ตาม
กฎหมาย อาจรวมขอมูลที่ไดบันทึกไวเขากับ
ขอมูลระบุตัวบุคคลบางอยาง ซึ่งมักจะไดรับ
การรองขอเพื่อนำไปใชในการสืบสวนสอบสวน
กรณีการชนได
ในการอานขอมูลที่บันทึกไว จำเปนตองใช
อุปกรณพิเศษและจะตองสามารถเขาถึง
รถยนตหรือโมดูลนั้นๆ ได นอกจากบริษัท
ผูผ ลิตรถยนตแลว หนวยงานอื่นๆ เชน หนวยงาน
■

ที่มีหนาที่ตามกฎหมาย ที่มีอุปกรณพิเศษนี้ จะ
สามารถอานขอมูลเหลานี้ไดถาพวกเขา
สามารถเขาถึงรถยนตหรือโมดูลนั้นๆ ได
GM จะไมเขาถึงขอมูลนี้หรือแบงปนขอมูลนี้ให
กับผูอื่น ยกเวนในกรณีตอไปนี้: เมื่อไดรับการ
เห็นชอบจากเจาของรถหรือผูเชาซื้อ (ในกรณี
ของรถที่เชาซื้อ), เมื่อไดรับการรองขออยางเปน
ทางการจากตำรวจหรือหนวยงานรัฐบาลที่มี
หนาที่รับผิดชอบในลักษะเดียวกัน, เมื่อเปน
สวนหนึ่งของการสูคดีทางกฎหมายของ GM
ผานทางกระบวนการคนหาขอมูล หรือเมื่อมี
การกำหนดไวตามกฎหมาย ขอมูลที่ GM
รวบรวมหรือไดรับยังอาจนำไปใชในการวิจัย
พัฒนาของ GM หรืออาจสงใหกับผูอื่นเพื่อ
จุดประสงคในการวิจัยพัฒนาในกรณีที่มีความ
จำเปน และเมื่อขอมูลไมไดเปนขอมูลโดย
เฉพาะของรถยนตคันใดคันหนึ่งหรือเจาของรถ
รายใดรายหนึ่ง
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