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ขอขอบคุณท่ีเลือกซ้ือรถยนต์ของ MITSUBISHI MOTORS

คู่มือการใช้งานนี้จะเพิ่มความเข้าใจและความบันเทิงสูงสุดของคุณสมบัติชั้นเลิศมากมาย
ของรถยนต์คันนี้ให้กับคุณ
ภายในคู่มือประกอบด้วยข้อมูลที่จัดเตรียมเพื่อให้คุณคุ้นเคยกับวิธีการใช้งานและบำรุง
รักษารถอย่างถูกต้อง เพื่อความพึงพอใจในการขับขี่สูงสุด

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออก
แบบและข้อมูลจำเพาะ และ/หรือการเพิ่มหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์นี้โดยไม่จำเป็นต้อง
ติดตั้งลงบนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปก่อนหน้านี้
กฎหมายบัญญัติให้ผู ้ขับรถปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับเกี ่ยวกับรถยนต์ทุกข้ออย่าง
เคร่งครัด

คู่มือการใช้งานนี้เขียนขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎและข้อบังคับดังกล่าว แต่บางส่วนของ
เนื้อหาอาจขัดแย้งกับการเปลี่ยนแปลงในภายหลังของกฎและข้อบังคับได้

โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้ในรถยนต์คันนี้เมื่อทำการจำหน่ายต่อ เพื่อที่ผู้ใช้งานคน
ถัดไปจะสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ได้

ตลอดคู่มือเล่มนี้จะปรากฏคำว่า คำเตือน และ ข้อควรระวัง เพื่อคอยเตือนให้ระมัด
ระวังเป็นพิเศษ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือ
เกิดความเสียหายแก่รถยนต์ของคุณได้

แสดงถึงความเป็นไปได้สูงท่ีจะเกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิตหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ

หมายถึงอันตรายหรือการกระทำที ่ไม่ปลอดภัยซึ ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
เล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายแก่รถยนต์ของคุณ

และยังมีเครื่องหมายที่สำคัญอีกแบบหนึ่ง:

ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

*: แสดงถึงอุปกรณ์เสริม
อาจแตกต่างกันไปตามการจัดประเภทการจำหน่าย โปรดดูแคตาล็อกการจำหน่าย
ตัวย่อที่ใช้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้:
M/T: เกียร์ธรรมดา
A/T: เกียร์อัตโนมัติ
CVT: ระบบเกียร์อัตโนมัติที่เปลี่ยนอัตราทดขึ้นหรือลงแบบราบเรียบ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในรถยนต์:

 : ดูคู่มือการใช้งาน

รถคันน้ีผลิตโดย PT.Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia ในประเทศอินโดนีเซีย
ภายใต้ใบอนุญาตจาก Mitsubishi Motors Corporation



สารบัญ
ภาพรวม/คู่มืออย่างง่าย
ข้อมูลทั่วไป
การล็อกและปลดล็อก
เบาะนั่งและเข็มขัดนิรภัย
แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม
การสตาร์ทและการขับขี่
เพื่อการขับขี่ที่สะดวกสบาย
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การดูแลรักษาสภาพรถ
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ดัชนี
ข้อมูลจำเพาะ
การบำรุงรักษา



แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม

1

ภาพรวม/คู่มืออย่างง่าย

แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม
E08500103163

1-1

ช่องลมกลาง หน้า 7-2, 7-3

สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้าง
กระจกหน้า หน้า 5-41
สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้าง
กระจกหลัง หน้า 5-43
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบน
พวงมาลัย หน้า 7-19
[สำหรับจอแสดงเคร่ืองเสียง ให้
ดูคู่มือการใช้งานแยกต่างหาก]

สวิตช์สำหรับการโทร
แบบแฮนด์ฟรี*

ระบบถุงลมนิรภัย (SRS) - ถุงลมนิรภัย
(ด้านคนขับ) หน้า 4-23
สวิตช์แตร หน้า 5-45

สวิตช์ควบคุมความเร็วคงที่*
หน้า 6-34

สวิตช์กุญแจ* หน้า 6-10

แผงหน้าปัด หน้า 5-2

สวิตช์ไฟหน้าและไฟสูง-ต่ำ หน้า 5-38
คันสวิตช์ไฟเลี้ยว หน้า 5-40
สวิตช์ไฟตัดหมอกหน้า* หน้า 5-41

สวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม* หน้า 5-4

ช่องลมด้านข้าง หน้า 7-2, 7-3

สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างไฟฟ้า
หน้า 6-8

สวิตช์เครื่องยนต์* หน้า 6-11

สวิตช์ระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC) OFF
หน้า 6-32



แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม

1

ภาพรวม/คู่มืออย่างง่าย

ระบบเครื่องเสียง* หน้า 7-9
[สำหรับจอแสดงเครื่องเสียง
ให้ดูคู่มือการใช้งานแยกต่างหาก]

1-2

ขั้วอินพุต USB*
หน้า 7-31

ระบบถุงลมนิรภัย (SRS) - ถุงลมนิรภัย
(ด้านผู้โดยสารด้านหน้า) หน้า 4-23

ช่องเก็บของ หน้า 7-36

ฟิวส์ หน้า 10-15

เครื่องปรับอากาศ หน้า 7-2
เครื่องปรับอากาศแบบปรับเอง
หน้า 7-6

ที่วางแก้ว หน้า 7-39

ช่องเสียบอุปกรณ์
เสริม หน้า 7-34

สวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง
หน้า 5-44

สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน
หน้า 5-41 ก้านปรับระดับคอพวงมาลัย หน้า 6-6

เกียร์อัตโนมัติ หน้า 6-19

ที่เปิดฝากระโปรง หน้า 10-3

คันเบรกมือ หน้า 6-4

ก้านเปิดฝาช่องเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิง หน้า 2-3

กล่องคอนโซลที่พื้น หน้า 7-37
ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม หน้า 7-34



อุปกรณ์ภายใน

1

ภาพรวม/คู่มืออย่างง่าย

อุปกรณ์ภายใน
E08500202558

1-3

สวิตช์ควบคุมหน้าต่าง
ไฟฟ้า หน้า 3-23

เซ็นทรัลล็อก
หน้า 3-16

สวิตช์ล็อก
หน้า 3-24 ที่วางแก้ว

หน้า 7-39

ที่วางขวด หน้า 7-39
ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม
หน้า 7-34

ไฟห้องโดยสาร (ด้านหลัง) หน้า 7-34

ไฟห้องโดยสาร (ด้านหน้า)
หน้า 7-34

กระจกมองหลัง หน้า 6-7

ที่บังแดด หน้า 7-33
กระจกส่องหน้า หน้า 7-33
ช่องเก็บบัตร หน้า 7-33

พนักพิงศีรษะ หน้า 4-7

ถาดใต้เบาะนั่งผู้โดยสาร
หน้า 7-38

เบาะน่ังหน้า หน้า 4-4
เครื่องปรับอากาศด้านหลัง
หน้า 7-8 ขอเกี่ยวอเนกประสงค์

หน้า 7-40

เข็มขัดนิรภัย
หน้า 4-10

ที่พักแขน หน้า 4-5

เบาะน่ังตอนที่สาม หน้า 4-7เบาะนั่งตอนที่สอง หน้า 4-5



พ้ืนท่ีเก็บสัมภาระ

1

ภาพรวม/คู่มืออย่างง่าย

พื้นที่เก็บสัมภาระ
E08500301666

1-4

แม่แรง หน้า 8-5
เครื่องมือ หน้า 8-5

ที่ยึดด้านหลังเบาะสำหรับอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก หน้า 4-19

แผ่นกระดาน หน้า 7-38
กล่องเก็บสัมภาระที่พื้น หน้า 7-36, 7-38



อุปกรณ์ภายนอก – ด้านหน้า

1

ภาพรวม/คู่มืออย่างง่าย1-5

อุปกรณ์ภายนอก – ด้านหน้า
E08500403704

1-5

ไฟเลี้ยวด้านหน้า
หน้า 10-20, 10-22

ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า
หน้า 5-42, 10-13

ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งคิ้วขอบล้อ

ฝากระโปรงหน้า
หน้า 10-3

ไฟตัดหมอกหน้า*
หน้า 5-41, 10-20, 10-23

การควบคุมหน้าต่างไฟฟ้า หน้า 3-23

ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
หน้า 2-3

กระจกมองข้าง หน้า 6-8
ไฟเลี้ยวด้านข้าง หน้า 10-20 ไฟหน้า

หน้า 5-38, 10-20, 10-21

คิ้วขอบล้อ*
สำหรับรายละเอียด ให้ดูเรื่อง
“ขนาดของรถ” หน้า 11-3

ไฟหรี่ หน้า 5-34, 10-20

รถรุ่นที่ติดตั้งคิ้วขอบล้อ

ไฟเลี้ยวด้านหน้า
หน้า 10-20, 10-22

ไฟตัดหมอกหน้า*
หน้า 5-41, 10-20

ไฟหน้า หน้า 5-38, 10-20



อุปกรณ์ภายนอก – ด้านหลัง

1

ภาพรวม/คู่มืออย่างง่าย

อุปกรณ์ภายนอก – ด้านหลัง
E08500403717

1-6

ไฟส่องป้ายทะเบียน หน้า 10-20, 10-24

เสาอากาศ* หน้า 7-30ไฟเบรกดวงท่ี 3 หน้า 10-20

ประตูท้าย หน้า 3-17

ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง
หน้า 5-43, 10-13

กล้องมองหลัง* หน้า 6-39 ยางอะไหล่ หน้า 8-6, 8-11

ระบบกุญแจรีโมท หน้า 3-4
ระบบกุญแจอัจฉริยะ* หน้า 3-7
การล็อกและปลดล็อกประตู หน้า 3-8

การเปล่ียนยาง หน้า 8-6
แรงดันลมยาง หน้า 6-2, 10-11
การสลับยาง หน้า 10-12
ขนาดยางและล้อ หน้า 10-11, 11-6

ไฟท้าย หน้า 10-19

ไฟถอยหลัง
หน้า 10-20

ไฟท้าย
หน้า 10-20

ไฟเบรก
หน้า 10-20,
10-23

ไฟเลี้ยวด้านหลัง
หน้า 10-20, 10-23



คู่มืออย่างง่าย

1

ภาพรวม/คู่มืออย่างง่าย1-7

คู่มืออย่างง่าย
E08500501059

การล็อกและปลดล็อกประตูและประตูท้าย
E08500602233

ระบบกุญแจรีโมท

กดสวิตช์กุญแจแล้วประตูทุกบานและประตูท้ายจะล็อก
หรือปลดล็อกตามต้องการ
นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการทำงานของกระจกมอง
ข้างได้ด้วย
สวิตช์กุญแจจะทำงานภายในระยะประมาณ 4 เมตร
จากตัวรถ

1- สวิตช์ล็อก
2- สวิตช์ปลดล็อก
3- ไฟแสดง

ให้ดูเร่ือง “ระบบกุญแจรีโมท” หน้า 3-4
กระจกมองข้างสามารถพับหรือกางโดยอัตโนมัติ เมื่อ
กดสวิตช์ล็อก (1) หรือสวิตช์ปลดล็อก (2)

ให้ดูเรื่อง “การทำงานของกระจกมองข้าง” หน้า 3-5

ระบบกุญแจอัจฉริยะ*

เมื่อคุณถือกุญแจอัจฉริยะไว้และกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อก
ประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า (A) หรือ
สวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูท้าย (B) ภายในช่วงระยะการ
ทำงาน ประตูและประตูท้ายจะล็อก
ช่วงระยะการทำงานอยู่ที่ประมาณ 70 ซม. จากสวิตช์ล็อก/
ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า
และจากสวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูท้าย

ให้ดูเร่ือง “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” หน้า 3-7

สวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้าน
ผู้โดยสารด้านหน้า

สวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูท้าย

กุญแจรีโมท กุญแจอัจฉริยะ



คู่มืออย่างง่าย

1

ภาพรวม/คู่มืออย่างง่าย 1-8

รอบเบาะนั่งคนขับ
E08500802378

1-ชุดไฟหน้า

หมุนสวิตช์เพื่อเปิดไฟต่างๆ

1- สัญญาณไฟเลี้ยว
2- สัญญาณไฟเปลี่ยนช่องทางเดินรถ

ให้ดูเร่ือง “คันสวิตช์ไฟเล้ียว” หน้า 5-40

2-การปรับระดับคอพวงมาลัย

1. คลายก้านปรับในขณะที่จับพวงมาลัยยกขึ้น
2. ปรับพวงมาลัยให้ได้ระดับความสูงที่ต้องการ
3. ล็อกพวงมาลัยให้แน่นโดยการยกก้านปรับขึ้นให้สุด

OFF ปิดไฟทุกดวง
ตำแหน่งเปิดไฟหรี่ ไฟท้าย ไฟส่องป้าย
ทะเบียน และไฟแผงหน้าปัด
ตำแหน่งเปิดไฟหน้าและไฟอื่นๆ

ให้ดูเร่ือง “สวิตช์ไฟหน้าและไฟสูง-ต่ำ” หน้า 5-38

1-สวิตช์ไฟเลี้ยว

ไฟเล้ียวจะกะพริบเม่ือใช้งาน (โดยสวิตช์กุญแจหรือโหมด
การทำงานอยู่ที่ ON)



คู่มืออย่างง่าย

1

ภาพรวม/คู่มืออย่างง่าย1-9

A- ตำแหน่งล็อก
B- ตำแหน่งปลดล็อก

ให้ดูเร่ือง “การปรับระดับคอพวงมาลัย” หน้า 6-6

3-สวิตช์เครื่องยนต์*

หากคุณถือกุญแจอัจฉริยะ คุณสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์
ได้ หากคุณกดสวิตช์เครื่องยนต์โดยไม่ได้เหยียบแป้น
เบรก คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานได้ตามลำดับ
ดังน้ี OFF, ACC, ON, OFF

MIST- ฟังก์ชันกำจัดหมอก
ตำแหน่งปัดครั้งเดียว

OFF- ปิด
INT- ปัดเป็นจังหวะ (ตามความเร็วของรถยนต์)
LO- ช่วงการปัดช้า
HI- ช่วงการปัดเร็ว

น้ำล้างกระจกจะถูกฉีดออกมาบนกระจกหน้าด้วยการดึง
คันสวิตช์เข้าหาตัวคุณ

ให้ดูเรื ่อง “สวิตช์ที ่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจก”
หน้า 5-41

OFF- ไฟแสดงบนสวิตช์เครื่องยนต์ดับ
ACC- ไฟแสดงบนสวิตช์เครื่องยนต์สว่างเป็นสีส้ม
ON- ไฟแสดงบนสวิตช์เครื่องยนต์สว่างเป็นสีเขียว

ให้ดูเร่ือง “สวิตช์เคร่ืองยนต์” หน้า 6-11

4-สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจก



คู่มืออย่างง่าย

1

ภาพรวม/คู่มืออย่างง่าย 1-10

กดสวิตช์ (A) ไปด้านเดียวกับกระจกมองข้างที่ต้องการ
ปรับตั้ง

L- ปรับกระจกมองข้างด้านซ้าย
R- ปรับกระจกมองข้างด้านขวา

กดสวิตช์ (B) เพ่ือปรับให้กระจกไปทางซ้าย ขวา บน
และล่างตามต้องการ

1- ขึ้น
2- ลง
3- ขวา
4- ซ้าย
5- สวิตช์พับกระจก

ให้ดูเรื่อง “กระจกมองข้าง: การควบคุมกระจกมองข้าง
ไฟฟ้า” หน้า 6-8

1- หน้าต่างประตูด้านคนขับ
2- หน้าต่างประตูด้านผู้โดยสารด้านหน้า
3- หน้าต่างประตูด้านหลังซ้าย
4- หน้าต่างประตูด้านหลังขวา
5- สวิตช์ล็อก

ให้ดูเร่ือง “สวิตช์ควบคุมหน้าต่างไฟฟ้า” หน้า 3-23

7-ก้านเปิดฝาช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่ที่ด้านหลังซ้ายของตัวรถ
เปิดฝาช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้ก้านเปิดที่อยู่ด้าน
ข้างของเบาะนั่งคนขับ

5-การควบคุมกระจกมองข้างไฟฟ้า

การปรับตำแหน่งกระจก

6-การควบคุมหน้าต่างไฟฟ้า

หน้าต่างประตูแต่ละบานจะเปิดหรือปิดโดยการทำงาน
ของสวิตช์ที่เกี่ยวข้อง

สวิตช์ด้านคนขับ

สวิตช์ล็อก

เมื่อกดสวิตช์นี้ (5) สวิตช์ด้านผู้โดยสารจะไม่สามารถใช้
เปิดหรือปิดหน้าต่างประตูได้ นอกจากนี้สวิตช์ด้านคนขับ
จะไม่สามารถใช้เปิดหรือปิดหน้าต่างประตูอ่ืนๆ ได้ยกเว้น
หน้าต่างประตูด้านคนขับ สำหรับการปลดล็อก ให้กด
อีกครั้ง

ให้ดูเรื่อง “การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง” หน้า 2-3



คู่มืออย่างง่าย

1

ภาพรวม/คู่มืออย่างง่าย1-11

ต้องกดปุ่มล็อกในขณะที่เหยียบแป้นเบรก
ด้วยเพื่อเลื่อนคันเกียร์

ต้องกดปุ่มล็อกเพื่อเลื่อนคันเกียร์

ไม่จำเป็นต้องกดปุ่มล็อกเพื่อเลื่อนคันเกียร์

ตำแหน่งคันเกียร์

“P” จอด

“N” เกียร์ว่าง

ตำแหน่งเกียร์จะถูกปลดให้ว่าง

“D” ขับเคลื่อน

ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ใช้งานขับขี่ตามปกติ

“2” SECOND

ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสำหรับใช้แรงมากเป็นพิเศษเมื่อ
ขึ้นเนินสูงชันพอประมาณ และใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรก
เมื่อขับรถลงทางลาดชันพอประมาณ

เกียร์อัตโนมัติ 4-สปีด
E08502700058

การทำงานของคันเกียร์

เกียร์ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้า 4 เกียร์และเกียร์ถอยหลัง
1 เกียร์ แต่ละเกียร์จะถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับความเร็วของรถและตำแหน่งคันเร่ง
คันเกียร์มี 6 ตำแหน่ง และมีปุ่มล็อก (A)  เพ่ือหลีกเล่ียง
การเข้าเกียร์ผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ

“L” (ต่ำ)

ตำแหน่งนี้สำหรับขับขึ้นเขาที่มีความลาดชันมาก และ
สำหรับใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรกที่ความเร็วต่ำเมื่อขับลงเขา
ที่ลาดชัน

สวิตช์ควบคุมโอเวอร์ไดร์ฟ

สวิตช์ควบคุมโอเวอร์ไดร์ฟสามารถใช้ได้ขณะที่คันเกียร์
อยู่ในตำแหน่ง “D” (ขับเคล่ือน)ตำแหน่งนี้จะล็อกเกียร์ไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนที่

และสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในตำแหน่งนี้

“R” ถอย

ตำแหน่งนี้เพื่อการถอยหลัง



คู่มืออย่างง่าย

1

ภาพรวม/คู่มืออย่างง่าย 1-12

ให้ดูเร่ือง “เกียร์อัตโนมัติ 4-สปีด” หน้า 6-19

หน้าจอแสดงข้อมูลรวม
E08501201662

กรุณาจอดรถในที่ปลอดภัยก่อนเปิดใช้งาน
ข้อมูลต่อไปนี้ปรากฏในหน้าจอแสดงข้อมูลรวม เช่น
คำเตือน มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดการเดินทาง อัตราการ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและชั่วขณะ ความเร็ว
โดยเฉล่ีย ฯลฯ

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2

1- จอแสดงเครื่องหมาย  → หน้า 5-6

2- ตัวแสดงเคร่ืองหมาย “ ” หรือ “ ” → หน้า 5-5
3- หน้าจอแสดงข้อมูล → หน้า 5-4

หน้าจอแสดงคำเตือน → หน้า 5-5
4- มาตรวัดระยะทาง → หน้า 5-7

1- จอแสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ → หน้า
5-19

2- ตัวแสดงตำแหน่งคันเกียร์ → หน้า 6-20
3- จอแสดงปริมาณน้ำมันเชื ้อเพลิงที ่ เหลืออยู ่ →

หน้า 5-19
4- จอแสดงข้อมูล → หน้า 5-17
5- สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ → หน้า 5-20

ให้ดูเร่ือง “หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบท่ี 1” หน้า 5-3
หรือ “หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบท่ี 2” หน้า 5-16

 ระหว่างการขับข่ีปกติ

กดสวิตช์ควบคุมโอเวอร์ไดร์ฟเพื่อเปิดการทำงานโอเวอร์
ไดร์ฟ

 ระหว่างการขับบนถนนที่เป็นเนิน

กดสวิตช์ควบคุมโอเวอร์ไดร์ฟเพื่อปิดการทำงานโอเวอร์
ไดร์ฟ
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การเลือกน้ำมันเช้ือเพลิง

2
การเลือกน้ำมันเชื้อเพลิง

E00200105836

น้ำมันเชื้อเพลิง
ที่แนะนำ

น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว
ค่าออกเทน
  90 RON หรือสูงกว่า

หมายเหตุ
การขับรถด้วยความเร็วต่ำในระยะทางสั้นๆ บ่อย
คร้ังอาจทำให้เกิดสารตกค้างในระบบน้ำมันเช้ือเพลิง
และเครื ่องยนต์ได้ ส่งผลให้สตาร์ทติดยาก
และเร่งเครื่องไม่ขึ้น หากเกิดปัญหานี้ เมื่อเติม
น้ำมัน ควรเติมน้ำยาชำระล้างผสมลงในน้ำมัน
ด้วย น้ำยาจะช่วยขจัดสารตกค้าง ทำให้เครื่อง
ทำงานเป็นปกติ ต้องใช้น้ำยาทำความสะอาด
ระบบเชื้อเพลิงของแท้จากมิตซูบิชิ การใช้น้ำยาที่
ไม่เหมาะสมอาจทำให้เครื ่องยนต์ทำงานผิด
พลาด สอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่ศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด
น้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำอาจทำให้เกิดปัญหา
เช่น เคร่ืองสตาร์ทติดยาก เคร่ืองดับ เคร่ืองยนต์ม
ีเสียงผิดปกติและกระตุก หากคุณพบปัญหาเหล่า
นี้ ควรลองเปลี่ยนยี่ห้อและ/หรือเกรดของน้ำมัน
เชื ้อเพลิง หากไฟเตือนตรวจเช็คเครื ่องยนต์
กะพริบ ควรเข้าเช็คระบบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาตโดยเร็วที่สุด

ขอควรระวัง
การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของตะกั่วอาจ
ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อเครื ่องยนต์
และแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์
ด ังนั ้นห้ามใช้น ้ำม ันเช ื ้อเพลิงที ่ม ีส ่วนผสม
ของสารตะกั่ว

ขอควรระวัง
ห้ามใช้เอทานอล (แอลกอฮอล์จากพืช) ที่มีความ
เข้มข้นในปริมาตรเกิน 10 % การใช้เอทานอล
ที่เข้มข้นเกิน 10 % อาจทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องยนต์ เซ็นเซอร์
เครื่องยนต์ และระบบไอเสียของรถยนต์

สารผสมเอทานอล 10 % (แอลกอฮอล์จากพืช) และน้ำมัน
ไร้สารตะกั่ว 90 % สามารถใช้กับรถของคุณได้โดยมีค่า
ออกเทนอย่างน้อยสูงเท่ากับน้ำมันไร้สารตะกั่วที่แนะนำ
ให้ใช้

เอทานอล (แก๊สโซฮอล์)

รถรุ่นสำหรับประเทศศรีลังกา

สารผสมเอทานอล 20% (แอลกอฮอล์จากพืช) และน้ำมัน
ไร้สารตะกั่ว 80% สามารถใช้กับรถของคุณได้โดยมีค่า
ออกเทนอย่างน้อยสูงเท่ากับน้ำมันไร้สารตะกั่วที่แนะนำ
ให้ใช้

ยกเว้นรถรุ่นสำหรับประเทศศรีลังกาขอควรระวัง
ห้ามใช้น้ำมันเบนซินที ่ม ีส ่วนผสมของเมธา
นอลกับรถยนต์ของคุณ การใช้แอลกอฮอล์ชนิด
นี้อาจส่ง ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ของรถยนต์และทำให้ชิ้นส่วนของระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิงของรถยนต์เสียหายอย่างร้ายแรง ขอควรระวัง

ห้ามใช้เอทานอล (แอลกอฮอล์จากพืช) ที่มีความ
เข้มข้นเกิน 20% โดยปริมาตร
การใช้เอทานอลที่เข้มข้นเกิน 20% อาจทำให้เกิด
ความเสียหายต่อระบบเชื ้อเพลิง เครื ่องยนต์
เซ็นเซอร์เคร่ืองยนต์ และระบบไอเสียของรถยนต์
ห้ามใช้น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมของเมธานอล
กับรถยนต์ของคุณ การใช้แอลกอฮอล์ชนิดนี้อาจ
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
รถยนต์และทำให้ช ิ ้นส่วนของระบบน้ำม ัน
เชื้อเพลิงของรถยนต์เสียหายอย่างร้ายแรง



ข้อมูลท่ัวไป 2-3

การเติมน้ำมันเช้ือเพลิง

2
หมายเหตุ

การขับรถด้วยความเร็วต่ำในระยะสั้นๆ บ่อยครั้ง
อาจทำให้เกิดคราบหรือเขม่าสะสมตกค้างใน
ระบบเช้ือเพลิงและเคร่ืองยนต์ได้ ทำให้สตาร์ทติด
ยากและเร่งเคร่ืองไม่ข้ึน หากเกิดปัญหาน้ี เม่ือเติม
น้ำมัน คุณควรเติมน้ำยาชำระล้างผสมลงในน้ำมัน
ด้วย น้ำยาจะช่วยขจัดสารตกค้าง ทำให้เครื่อง
ทำงานเป็นปกติ ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดระบบ
เชื้อเพลิงของแท้จากมิตซูบิชิ การใช้น้ำยาที่ไม่
เหมาะสมอาจทำให้เครื่องยนต์ทำงานผิดพลาด
สอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่ศูนย์บริการ
มิตซูบิชิท่ีได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ
น้ำมันคุณภาพต่ำอาจทำให้เกิดปัญหา เช่น เครื่อง
สตาร์ทติดยาก เครื่องดับ เครื่องยนต์มีเสียงผิด
ปกติและกระตุก หากคุณพบปัญหาเหล่านี้ ควร
ลองเปลี ่ยนยี ่ห้อและ/หรือเกรดของน้ำมันเชื ้อ
เพลิงที่ใช้
หากไฟเตือนการทำงานเครื ่องยนต์บกพร่อง
กะพริบ ควรเข้าเช็คระบบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาตโดยเร็วที่สุด

การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
E00200204801

น้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณสมบัติติดไฟและระเบิดได้
ง่าย คุณอาจถูกไฟไหม้หรือบาดเจ็บอย่างร้าย
แรงได้ ดังนั้นขณะเติมน้ำมันควรดับเครื่องยนต์
และอยู่ให้ห่างจากเปลวไฟ ประกายไฟ หรือวัสดุ
ที่เกิดควัน ควรเติมน้ำมันในที่ที่อากาศถ่ายเทได้
สะดวก
ก่อนเปิดฝาถังน้ำมัน กำจัดไฟฟ้าสถิตในตัวคุณ
ด้วยการจับส่วนท่ีเป็นโลหะของรถหรือป๊ัมน้ำมัน
ไฟฟ้าสถิตในตัวคุณอาจทำให้เกิดประกายไฟซึ่ง
จุดไอระเหยน้ำมันเชื้อเพลิงได้
ปฏิบัติตามขั ้นตอนการเติมน้ำมันเชื ้อเพลิง
ทั้งหมด (เปิดฝาช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ถอด
ฝาถังน้ำมัน ฯลฯ) ด้วยตัวคุณเอง อย่าให้บุคคล
อื่นเข้ามาใกล้ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ถ้าบุคคล
อื่นเข้ามาช่วยโดยยังมีไฟฟ้าสถิตอยู่ในตัว ไอ
ระเหยน้ำมันเชื้อเพลิงอาจติดไฟได้
ห้ามเดินไปจากช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจนกว่า
จะเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อย ถ้าคุณเดินออกไป
ทำอย่างอ่ืน (เช่น น่ังพัก) ระหว่างเติมน้ำมัน อาจ
ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตระลอกใหม่
หากจำเป็นต้องเปลี่ยนฝาถังน้ำมันใหม่ ใช้เฉพาะ
อะไหล่ของแท้จากมิตซูบิชิ

คำเตือน

ขณะเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ปฏิบัติตามข้อกำ-
หนดด้านความปลอดภัยของอู่รถหรือปั๊มน้ำมัน

คำเตือน ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง
45 ลิตร

การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
1. ก่อนเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ดับเครื่องยนต์ก่อน
2. ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่ที่ด้านหลังซ้ายของ

ตัวรถ
เปิดฝาช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้ก้านเปิดที่
อยู่ด้านข้างของเบาะนั่งคนขับ

3. เปิดท่อช่องเติมน้ำมันเชื ้อเพลิงช้าๆ โดยหมุน
ฝาทวนเข็มนาฬิกา



การติดต้ังอุปกรณ์เสริม
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การติดตั้งอุปกรณ์เสริม

E00200302707

ก่อนติดตั้งอุปกรณ์เสริมใดๆ โปรดขอคำแนะนำจากศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ขอควรระวัง
รถยนต์ของท่านติดตั้งขั้วต่อวิเคราะห์ไว้สำหรับ
การตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์
ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นใดเข้ากับขั้วต่อนี้ นอก
จากเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับการตรวจสอบและ
การซ่อมแซม มิฉะนั ้น แบตเตอรี ่อาจหมด,
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์อาจทำงานผิดปกติ
หรืออาจเกิดปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดได้
นอกจากนี้ การทำงานผิดปกติที่เกิดขึ้นโดยการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่เครื่องมือวิเคราะห์
อาจไม่ครอบคลุมในการรับประกันได้

การติดตั ้งอุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วนเพิ ่มเติม ฯลฯ
ต้องอยู ่ภายใต้กรอบกฎหมายและเป็นไปตาม
คำแนะนำและคำเตือนในเอกสารที่มาพร้อมกับ
รถเท่านั้น
ควรเลือกติดตั้งเฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรอง
จากมิตซูบิชิเท่านั้น

ขอควรระวัง
เนื่องจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอาจมีแรงดัน ให้
ถอดฝาปิดท่อช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงช้าๆ เพื่อ
ช่วยคลายแรงดันหรือสุญญากาศที่อาจสะสมอยู่
ในถังน้ำมันเชื ้อเพลิง ถ้าคุณได้ยินเสียงฟู ่ รอ
จนเสียงเงียบก่อนจะถอดฝาออก มิฉะนั้นน้ำมัน
เชื้อเพลิงอาจพ่นออกมาทำให้คุณหรือผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ

1- เปิดฝา
2- ปิด

หมายเหตุ
ขณะเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เก็บฝาถังน้ำมันไว้ใน
ตัวยึดฝา ซึ ่งอยู ่ด้านในของฝาช่องเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิง

4. ใส่หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงลงในช่องให้ลึกที่สุด

5. เมื่อหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดโดยอัตโนมัติ อย่า
เติมน้ำมันเพิ่มอีก

6. ปิดฝาถัง โดยหมุนฝาปิดท่อช่องเติมน้ำมันเช้ือเพลิง
ตามเข็มนาฬิกาช้าๆ จนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก
จากนั้นปิดฝาช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเบาๆ

ขอควรระวัง
ห้ามเอียงหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
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คำเตือน

การติดอุปกรณ์เก่ียวกับระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง
อาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ ให้ดูเรื่อง “การดัดแปลง
และการแก้ไขของระบบไฟฟ้าหรือระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิง” ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้
การใช้โทรศัพท์มือถือหรือวิทยุติดรถยนต์ที่ไม่มี
เสาอากาศภายนอกอาจรบกวนระบบไฟฟ้าของรถ
ยนต์ได้และทำให้การทำงานของรถยนต์ไม่ปลอดภัย
ควรใช้กระทะล้อและยางตามขนาดที่กำหนดไว้
สำหรับรายละเอียดของขนาดล้อและยาง ให้ดูเร่ือง
“ข้อมูลจำเพาะ”
โปรดอ่านคู่มือของอุปกรณ์เสริมนั้นก่อนจะติดตั้ง
อุปกรณ์ ชิ้นส่วน หรือการดัดแปลงอ่ืนๆ กับตัวรถ

สิ่งสำคัญ!

เน่ืองจากมีอุปกรณ์เสริมและอะไหล่จำนวนมากจากผู้ผลิต
รายต่างๆ ในท้องตลาด ท้ังบริษัทมิตซูบิชิและศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการ
ติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนดังกล่าวจะส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยโดยรวมของรถมิตซูบิชิของคุณหรือไม่

แม้ว่าช้ินส่วนน้ันจะได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
แล้ว เช่น จาก “ใบอนุญาตผู้ประกอบการทั่วไป” (การ
ประเมินคุณภาพชิ้นส่วน) หรือเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่
ผ่านการตรวจสอบการผลิตอย่างเป็นทางการ หรือเมื่อมี
ใบอนุญาตการทำงานของชิ้นส่วนที่ติดเสริมหรือติดตั้ง
เข้ามาส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ควรด่วนสรุปว่าจะไม่ส่งผลต่อ
ความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ของคุณ

นอกจากนี ้ผ ู ้ประเมินหรือผู ้ตรวจสอบยังไม่ต้องรับ
ผิดชอบใดๆ เฉพาะในกรณีของชิ้นส่วน (อะไหล่แท้ของ
มิตซูบิชิหรืออะไหล่แลกเปลี่ยน และอุปกรณ์เสริมของ
มิตซูบิชิ) ซึ่งได้รับการแนะนำโดยศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาต และได้รับการติดหรือติดตั ้งโดยศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตที่คุณยอมรับได้ว่ามีความ
ปลอดภัยดีที ่สุด เช่นเดียวกับการดัดแปลงรถยนต์
มิตซูบิชิตามข้อมูลจำเพาะทางการผลิต เพื ่อความ
ปลอดภัยของคุณ ในกรณีเช่นนี ้ คุณควรดำเนินการ
ดัดแปลงแก้ไขตามข้อกำหนดคำแนะนำของศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

การดัดแปลง/แก้ไขเกี่ยวกับ
ระบบไฟฟ้าหรือระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

E00200401600

รถยนต์ของมิตซูบิชิทุกคันที่ออกจากโรงงานนั้นได้ผ่าน
การตรวจสอบแล้วว่ามีความปลอดภัยในการใช้งานและมี
คุณภาพที ่ดีอยู ่แล้ว ดังนั ้นเพื ่อคงความปลอดภัยและ
คุณภาพดังกล่าว การดัดแปลง หรือแก้ไข หรือติดต้ังอุปกรณ์
อื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าหรือระบบน้ำมันเชื้อ-
เพลิงน้ันควรดำเนินการตามคำแนะนำจากศูนย์บริการของ
มิตซูบิชิ

ขอควรระวัง
โปรดติดต่อหรือปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้
รับอนุญาตในการติดต้ังหรือเพ่ิมเติมอุปกรณ์ต่างๆ
ถ้ามีสายไฟเป็นอุปสรรคต่อตัวถังรถหรือใช้วิธี
การติดตั ้งที ่ไม่เหมาะสม (ไม่ใส่ฟิวส์ป้องกัน
ฯลฯ) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาจได้รับผล
กระทบที่เป็นอันตรายจนทำให้เกิดไฟไหม้หรือ
อุบัติเหตุอื่นๆ

อะไหล่แท้
E00200502099

การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายนั้นควรหลีกเลี่ยงการ
ใช้อะไหล่เทียม
เนื่องจากมิตซูบิชิได้ศึกษาค้นคว้า ออกแบบ และผลิตมา
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ทุกชิ้นส่วนมีคุณภาพสูง
เพื่อให้ลูกค้าของมิตซูบิชิมั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นนั้น
ได้มาตรฐาน การใช้อะไหล่เทียมจะทำให้คุณภาพดังกล่าว
ลดลง



คำแนะนำเพ่ือความปลอดภัยเก่ียวกับน้ำมันเคร่ืองใช้แล้ว

ข้อมูลท่ัวไป2-6

2

ควรใช้แต่อะไหล่แท้ของมิตซูบิชิเท่านั้น เพื่อให้รถของ
คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ชิ้นส่วน
ต่างๆ ของรถจะมีประสิทธิภาพลดลงในกรณีที่ใช้อะไหล่
เทียม
การไม่ใช้อะไหล่แท้ยังอาจทำให้หมดสิทธิ์เรียกร้องการ
รับประกันได้ หากเราพบว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับ
รถของคุณน้ันมีสาเหตุมาจากการใช้อะไหล่เทียมแล้ว ทาง
เราไม่อาจจะรับประกันให้ได้
คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมได้ที ่ศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที ่ได้รับอนุญาตและการประกอบอะไหล่แท้
ทุกชิ้นได้รับการดูแลอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ
ดังนั ้นควรพิจารณาใช้แต่อะไหล่แท้ซึ ่งมี GENUINE
PARTS ระบุไว้จากศูนย์บริการมิตซูบิชิท่ีได้รับอนุญาตท่ัว
ประเทศ

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับ
น้ำมันเครื่องใช้แล้ว

E00200601501

การสัมผัสน้ำมันเป็นเวลานานๆ และบ่อยคร้ังอาจ
เป็นสาเหตุให้เกิดโรคผิวหนังหรือมะเร็งผิวหนังได้
หลีกเลี่ยงอย่าให้น้ำมันสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง
และควรรีบล้างออกทันทีเมื่อสัมผัสน้ำมัน
เก็บให้ห่างจากมือเด็ก

คำเตือน

ตัวบันทึกเหตุการณ์ขณะรถชน
E00205900166

รถยนต์รุ่นนี้ติดตั้งตัวบันทึกเหตุการณ์ขณะรถชน (EDR)
จุดประสงค์หลักของ EDR คือเพ่ือเก็บบันทึกข้อมูลท่ีเก่ียว
ข้องกับอุบัติเหตุการชนหรือสถานการณ์คล้ายการชน เช่น
เมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว หรือเมื่อรถกระแทกกับสิ่งกีด
ขวางบนท้องถนน ข้อมูลจะบันทึกไว้เพื่อเพิ่มความเข้าใจ
ว่าระบบรถยนต์ทำงานอย่างไรในสถานการณ์เช่นน้ี EDR
ได้รับการออกแบบมาให้บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับไดนามิก
รถยนต์และระบบความปลอดภัยในเวลาสั้นๆ มักจะไม่
เกิน 30 วินาที

EDR ในรถยนต์นี้ได้รับการออกแบบมาให้บันทึกข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้:

ระบบต่างๆ ในรถยนต์ทำงานอย่างไร
คนขับเหยียบแป้นคันเร่งและ/หรือแป้นเบรกมาก
น้อยเพียงไร (ถ้าเหยียบ) และ
รถยนต์กำลังเดินทางด้วยความเร็วเท่าไร

ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงสภาวะแวดล้อมที่
เกิดรถชนและเกิดการบาดเจ็บ

หมายเหตุ
EDR จะบันทึกข้อมูลเฉพาะเมื่อเกิดการชนร้าย
แรงเท่าน้ัน EDR จะไม่บันทึกข้อมูลใดๆ ในสภาพ
การขับขี่ปกติและจะไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล
(เช่น ช่ือ เพศ อายุ และสถานท่ีเกิดอุบัติเหตุ) อย่าง
ไรก็ตามบุคคลอ่ืน เช่น ตำรวจ อาจใช้ข้อมูล EDR
ที่บันทึกไว้ร่วมกับข้อมูลชี้ตัวบุคคลที่เก็บไว้ตาม
ระเบ ียบปฏิบ ัต ิในระหว่างการสืบสวนการ
ชนที่เกิดขึ้น

การอ่านข้อมูลที่บันทึกโดย EDR จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์
พิเศษ และจำเป็นต้องเข้าถึงรถยนต์หรือ EDR นอกจาก
ผู้ผลิตรถยนต์แล้ว บุคคลอื่น เช่น ตำรวจ ซึ่งมีอุปกรณ์
พิเศษจะสามารถอ่านข้อมูลได้หากสามารถเข้าถึงรถยนต์หรือ
EDR
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กุญแจ

3

กุญแจ
E00300104768

กุญแจรีโมท

กุญแจอัจฉริยะ

หมายเหตุ
กุญแจ (ยกเว้นกุญแจฉุกเฉิน) เป็นชิ้นส่วนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที ่มีความแม่นยำสูงในการส่ง
สัญญาณ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้
เพื่อป้องกันการทำงานผิดปกติ
• ไม่ควรวางไว้ในที่แดดส่องถึงโดยตรง เช่น
บนแผงหน้าปัดรถ

• ไม่ควรถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลง
• ไม่ควรดัดงอกุญแจหรือกระแทกแรงๆ
• ไม่ควรให้น้ำเข้า
• เก็บแยกจากพวงกุญแจแม่เหล็กอื่นๆ
• เก็บแยกจากระบบวิทยุ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีสนามแม่เหล็ก

• เก็บให้ห่างจากอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้าแรงสูง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์
ไร้สายต่างๆ และเครื่องมือที่มีความถี่สูง (รวม
ถึงอุปกรณ์การแพทย์)

• อย่าล้างด้วยเคร่ืองทำความสะอาดระบบอัลทรา
โซนิกหรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึง

• ไม่ควรเก็บกุญแจไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือ
ความชื้นสูง

เครื่องยนต์ถูกออกแบบมาให้สตาร์ทไม่ได้ หาก
รหัส ID ที่ลงทะเบียนไว้ในคอมพิวเตอร์อิโม
บิไลเซอร์กับรหัส ID ของกุญแจไม่ตรงกัน
สำหรับรายละเอียดและการใช้กุญแจ ให้ดูเรื่อง
“ระบบอิโมบิไลเซอร์”

1- กุญแจรีโมท
2- กุญแจอัจฉริยะ
3- กุญแจฉุกเฉิน

เมื่อนำกุญแจติดตัวขึ้นเครื่องบิน อย่ากดสวิตช์
ใดๆ บนกุญแจขณะที่อยู่บนเครื่อง หากกดสวิตช์
บนเคร่ือง กุญแจจะปล่อยคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่ง
ส่งผลกระทบรบกวนการทำงานของเครื่องบิน
เมื ่อใส่กุญแจในกระเป๋า ระวังอย่าให้สวิตช์ที ่
กุญแจถูกกดด้วยความพลั้งเผลอได้โดยง่าย

คำเตือน

หมายเหตุ
กรุณาทำความเข้าใจดังต่อไปนี้หากสัญญาณกัน
ขโมยตั้งไว้ที่ “เปิดใช้งาน”
ให้ดูเร่ือง “ระบบสัญญาณกันขโมย” หน้า 3-19
• หากสัญญาณกันขโมยอย ู ่ในโหมดระบบ
ป้องกัน สัญญาณจะดังหากประตูเปิดหลังจาก
ล็อกด้วยกุญแจ ปุ ่มล็อกด้านในหรือสวิตช์
เซ็นทรัลล็อก

• แม้ว่าสัญญาณกันขโมยจะต้ังไว้ที่ “เปิดใช้งาน”
แต่จะไม่เข้าสู่โหมดการเตรียมพร้อมของระบบ
หากไม่ได้ใช้ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะหรือระบบ
กุญแจรีโมทในการล็อกรถ
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ระบบอิโมบิไลเซอร์ (ระบบป้องกันการสตาร์ท)

3
ขอควรระวัง
ห้ามทำการเปลี ่ยนแปลงหรือดัดแปลงระบบ
อิโมบิไลเซอร์ การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลง
ระบบอิโมบิไลเซอร์นั ้นอาจทำให้ระบบอิโม
บิไลเซอร์เสียหายได้

ระบบอิโมบิไลเซอร์ (ระบบป้องกัน
การสตาร์ท)

E00300204121

ระบบอิโมบิไลเซอร์เป็นระบบที ่ถูกออกแบบมาเพื ่อ
ป้องกันการโจรกรรม เป้าหมายของระบบนี้คือเพื่อไม่ให้
เคลื ่อนย้ายรถหากสตาร์ทเครื ่องยนต์อย่างไม่ถูกต้อง
การสตาร์ทที่ถูกต้องนั้นจะต้องใช้กุญแจที่ “ลงทะเบียน”
กับระบบอิโมบิไลเซอร์เท่านั้น

หมายเหตุ
[ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ในกรณีต่อไปนี้ รถยนต์อาจไม่สามารถรับรหัส
ID ที่ลงทะเบียนไว้จากกุญแจที่ลงทะเบียนไว้
และเครื่องยนต์ไม่สามารถสตาร์ทได้
• เมื่อลูกกุญแจสัมผัสกับห่วงคล้องกุญแจหรือ
วัสดุที่เป็นเหล็กหรือแม่เหล็ก

• เมื่อลูกกุญแจเกาะติดสัมผัสกับลูกกุญแจอื่น

• เมื่อลูกกุญแจสัมผัสกับลูกกุญแจอิโมบิไลเซอร์
ดอกอ่ืนๆ (รวมถึงกุญแจอ่ืนๆ ของตัวรถ)

ในกรณีข้างต้น ควรถอดลูกกุญแจอื่นๆ ออก
จากกุญแจหลัก จากนั้นให้สตาร์ทเครื่องยนต์
ใหม่อีกครั้ง ถ้าไม่สามารถสตาร์ทติดได้ ให้ติด
ต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

[รถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ถ้าไม่สามารถสตาร์ทติดได้ แนะนำให้ติดต่อศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
หากคุณทำลูกกุญแจดอกใดสูญหาย ให้ติดต่อ
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตโดยเร็วที่สุด
นำรถและกุญแจที่เหลือไปยังศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำกุญแจใหม่หรือทำกุญแจ
สำรองเพิ่มเติม กุญแจทุกดอกจะต้องได้รับการ
ลงทะเบียนอีกคร้ังในระบบคอมพิวเตอร์อิโมบิไลเซอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ
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ระบบกุญแจรีโมท

3

ระบบกุญแจรีโมท
E00300305233

กดสวิตช์กุญแจแล้วประตูทุกบานและประตูท้ายจะล็อก
หรือปลดล็อกตามต้องการ
นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการทำงานของกระจกมอง
ข้างได้ด้วย

1- สวิตช์ล็อก
2- สวิตช์ปลดล็อก
3- ไฟแสดงการทำงาน

การล็อก
กดสวิตช์ล็อก (1) ประตูทั้งหมดและประตูท้ายจะล็อก ไฟ
เลี้ยวจะกะพริบหนึ่งครั้ง เมื่อรถล็อกและสวิตช์ไฟห้อง
โดยสารอยู่ที ่ตำแหน่ง  “ ”  หรือ “DOOR” ไฟห้อง
โดยสารจะกะพริบ 1 คร้ัง

การปลดล็อก
กดสวิตช์ปลดล็อก (2) ประตูท้ังหมดและประตูท้ายจะปลด
ล็อก และถ้าหากสวิตช์ไฟห้องโดยสารอยู่ที่ตำแหน่ง “ ”
หรือ “DOOR” แล้ว ไฟห้องโดยสารจะติดค้างประมาณ
15 วินาทีและไฟเลี้ยวจะกะพริบ 2 ครั้ง
ไฟหรี่และไฟท้ายจะสว่างประมาณ 30 วินาที
ให้ดูเร ื ่อง “ไฟต้อนรับ” หน้า 5-39 ในหัวข้อเรื ่อง
“แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม”

หมายเหตุ
กระจกมองข้างจะพับหรือกางโดยอัตโนมัติเมื่อ
ประตูทั้งหมดและประตูท้ายล็อกหรือปลดล็อก
ด้วยสวิตช์กุญแจของระบบกุญแจรีโมท ให้ดู
เรื่อง “กระจกมองข้าง” หน้า 6-8 ในหัวข้อเรื่อง
“การสตาร์ทและการขับขี่”
ถ้ากดสวิตช์ปลดล็อก (2) แต่ประตูหรือประตูท้าย
ไม่เปิดภายใน 30 วินาที ประตูจะล็อกกลับเองโดย
อัตโนมัติ
สามารถปรับฟังก์ชันบางอย่างได้ต่อไปนี้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

• เวลาสำหรับการล็อกกลับอัตโนมัติสามารถปรับ
ได้

• เปิดใช้ฟังก์ชันยืนยันการทำงาน (การกะพริบไฟ
เลี้ยว) เฉพาะเมื่อล็อกเท่านั้น หรือเฉพาะเมื่อปลด
ล็อกเท่านั้น

กุญแจรีโมท กุญแจอัจฉริยะ

หมายเหตุ
• สามารถยกเลิกฟังก์ชันยืนยัน (ที่แสดงการล็อก
หรือปลดล็อกประตูและประตูท ้ายด้วยการ
กะพริบไฟเลี้ยว)

• สามารถเปลี่ยนจำนวนครั้งของการกะพริบไฟ
เลี้ยวในฟังก์ชันยืนยันได้

• ในรถยนต์ท่ีติดต้ังระบบกุญแจอัฉริยะ สามารถต้ัง
เสียงเตือนให้ดังขึ ้นเมื ่อล็อกหรือปลดล็อกรถ
ยนต์โดยใช้สวิตช์ของกุญแจอัจฉริยะได้
ระบบกุญแจรีโมทจะไม่ทำงานในสภาวะต่อไปน้ี:
• กุญแจเสียบค้างอยู่ในช่องเสียบกุญแจ (ยกเว้น
รถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ)

• โหมดการทำงานไม่ได้อยู่ท่ี OFF (รถรุ่นท่ีติดต้ัง
ระบบกุญแจอัจฉริยะ)

• ประตูหรือประตูท้ายเปิดอยู่
สวิตช์ก ุญแจจะทำงานภายในระยะประมาณ
4 เมตรจากตัวรถ แต่ถ้าหากรถจอดอยู่ในบริเวณ
สถานีไฟฟ้าแรงสูงหรือสถานีวิทยุ/โทรทัศน์
ระยะห่างท ี ่สามารถใช้สว ิตช ์ก ุญแจได้อาจ
เปลี่ยนแปลงไป
ถ้าเกิดปัญหาต่อไปนี ้อย่างใดอย่างหนึ ่ง อาจ
แสดงว่าแบตเตอรี่หมด
• กดสวิตช์กุญแจเพื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู
ห่างจากรถตามระยะทางที ่กำหนดแล้ว แต่
ประตูและประตูท้ายไม่ล็อก/ปลดล็อกตามที่
กด
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ระบบกุญแจรีโมท

3

การทำงานของกระจกมองข้าง
E00310802096

การพับ

เม่ือล็อกประตูและประตูท้ายโดยกดสวิตช์ล็อก (1) กระจก
มองข้างจะพับเก็บโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
• ไฟแสดง (3) หรี่ลงหรือไม่สว่างเลย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
หากคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตนเอง ให้ดูเรื่อง
“ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ” หน้า
3-5

หากกุญแจของคุณหายหรือชำรุด ให้รีบติดต่อ
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตเพื่อเปลี่ยน
กุญแจใหม่
หากต้องการเพิ่มกุญแจ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
รถของคุณจะมีจำนวนกุญแจดังต่อไปนี้
• กุญแจรีโมท: สูงสุด 4 ดอก
• กุญแจอัจฉริยะ: มากถึง 4 ดอก

หมายเหตุ
ฟังก์ชันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามด้านล่าง
กรุณาสอบถามศูนย์บริการมิตซูบิชิท่ีได้รับอนุญาต
• กางออกโดยอัตโนมัติเมื่อประตูด้านคนขับปิด
และสวิตช์กุญแจหมุนไปท่ีตำแหน่ง “ON” หรือ
โหมดการทำงานอยู่ที่ ON
นอกจากนี ้ จะพับเก็บโดยอัตโนมัติเมื ่อบิด
สวิตช์กุญแจไปที ่ตำแหน่ง “LOCK” หรือ
“ACC” หรือโหมดการทำงานอยู่ที่ OFF หรือ
ACC และประตูด้านคนขับเปิด

• กางออกโดยอัตโนมัต ิ เม ื ่อความเร ็วรถถึง
30 กม./ชม. โดยประมาณ

• ยกเลิกฟังก์ชันกางออกอัตโนมัติ

การกาง

เมื่อปลดล็อกประตูและประตูท้ายโดยกดสวิตช์ปลดล็อก
(2) กระจกมองข้างจะกางออกโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ
E00309502413

หมายเหตุ
กระจกมองข้างสามารถพับหรือกางได้โดยการ
ทำงานต่อไปนี้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ด้านบน
หลังจากกดสวิตช์ล็อกเพื ่อล็อกประตูและ
ประตูท้าย ถ้ากดสวิตช์ล็อกอีกสองครั้งติดกัน
ภายใน 30 วินาที กระจกมองข้างจะพับ
หลังจากกดสวิตช์ปลดล็อกเพื่อปลดล็อกประตู
และประตูท้าย ถ้ากดสวิตช์ปลดล็อกอีกสอง
ครั้งติดกันภายใน 30 วินาที กระจกมองข้าง
จะกางอีกครั้ง

อย่ากลืนแบตเตอรี่แบบเหรียญ
• ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แบตเตอรี่แบบเหรียญ
หากกลืนแบตเตอรี่แบบเหรียญลงไป จะส่ง
ผลร้ายแรงต่ออวัยวะภายในและเสียชีวิตได้
มีหลายกรณีที่แบตเตอรี่ที ่กลืนเข้าไป ทำให้
อวัยะภายในเสียหายอย่างร้ายแรงได้ภายใน
เวลาเพียง 2 ชั่วโมง

• เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหม่และเก่าให้พ้นมือเด็ก
• หากปิดตัวเรือนกุญแจได้ไม่สนิท ให้หยุดใช้
งานผลิตภัณฑ์และเก็บให้พ้นมือเด็ก

คำเตือน
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ขอควรระวัง
เม่ือเปิดเรือนกุญแจแล้ว ระวังอย่าให้น้ำ ฝุ่น ฯลฯ
เข้าไปได้ และอย่าแตะต้องส่วนประกอบข้างใน
กำจัดแบตเตอรี่ที ่ใช้แล้วตามข้อกำหนดในการ
กำจัดแบตเตอรี่

หมายเหตุ
คุณสามารถซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนได้จากร้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับอนุญาตสามารถ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้คุณได้ถ้าคุณต้องการ

กุญแจรีโมท

1. ก่อนจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ขจัดไฟฟ้าสถิตจากตัว
คุณก่อนโดยสัมผัสวัตถุโลหะที่อยู่ติดกับพื้นดิน

2. ไขสกรู (A) ออกจากกุญแจ (กุญแจรีโมทเท่าน้ัน)

กุญแจรีโมท

กุญแจอัจฉริยะ

3. ถอดกุญแจฉุกเฉินออกจากกุญแจ (กุญแจอัจฉริยะ
เท่านั้น)
ให้ดูเร่ือง “กุญแจฉุกเฉิน” หน้า 3-11

4. หันสัญลักษณ์มิตซูบิชิเข้าหาตัวคุณ คลุมปลาย
ไขควงปากแบนด้วยผ้าแล้วสอดเข้าไปในร่องท่ีเรือน
กุญแจ ใช้ไขควงเปิดตัวเรือน

หมายเหตุ
อย่าลืมว่าต้องทำขั ้นตอนนี้โดยหันสัญลักษณ์
มิตซูบิชิเข้าหาตัวคุณ มิฉะนั้นเมื่อคุณเปิดเรือน
กุญแจ สวิตช์อาจหลุดออกมา

5. ถอดแบตเตอรี่เก่าออก

• หากค ุณค ิดว ่าม ีผ ู ้กล ืนแบตเตอร ี ่หร ือม ี
แบตเตอรี ่อยู ่ในส่วนใดของร่างกาย ให้ไป
พบแพทย์ทันท ี

เพื่อป้องกันการระเบิดหรือการรั่วไหลของของ
เหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้:
• อย่านำแบตเตอรี ่ที ่ไม่ถูกต้องมาเปลี ่ยน ใช้
แบตเตอร ี ่ แบบเด ียวก ันหร ือค ุณสมบ ัต ิ
เทียบเท่าเท่านั้น

• อย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในไฟหรือเตาเผา และอย่า
บีบอัดหรือตัดแบตเตอรี่ด้วยเครื่องจักร

• อย่าใช้งาน จัดเก็บ หรือนำแบตเตอรี่ไปไว้ใน
ที่มีโอกาสสัมผัสอุณหภูมิสูงมากหรือแรงดัน
อากาศต่ำมาก

คำเตือน
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กุญแจรีโมท

กุญแจอัจฉริยะ

ด้าน +

ด้าน +

ด้าน -

ด้าน -

แบตเตอร่ี
แบบเหรียญ
CR1620

แบตเตอร่ี
แบบเหรียญ
CR2032

7. ปิดเรือนกุญแจให้แน่น
8. ใส่สกรู (A) ที่ถอดออกมาในขั้นตอนที่ 2 (กุญแจ

รีโมทเท่านั้น)
9. ติดตั้งกุญแจฉุกเฉินที่ถอดออกมาในขั้นตอนที่ 3

(กุญแจอัจฉริยะเท่านั้น)
10.ตรวจสอบว่ากุญแจรีโมทสามารถใช้งานได้

ระบบกุญแจอัจฉริยะ*
E00305602692

ระบบกุญแจอัจฉริยะช่วยให้คุณสามารถล็อกและปลดล็อก
ประตูและประตูท้าย สตาร์ทเคร่ืองยนต์ และเปล่ียนโหมด
การทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยการถือกุญแจอัจฉริยะ
ไว้กับตัวคุณ
สวิตช์บนกุญแจอัจฉริยะยังสามารถใช้เป็นสวิตช์กุญแจ
ในระบบกุญแจรีโมท
ให้ดูเรื่อง “การสตาร์ทและการดับเครื่องยนต์” หน้า 6-15
ให้ดูเร่ือง “ระบบกุญแจรีโมท” หน้า 3-4

คนขับควรถือกุญแจอัจฉริยะไว้ตลอดเวลา กุญแจนี้จำเป็น
สำหรับการล็อกและปลดล็อกประตูและประตูท ้าย
การสตาร์ทเครื่องยนต์ หรือการใช้งานรถ ดังนั้นก่อน
จะล็อกและออกจากรถ ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมีกุญแจ
อัจฉริยะอยู่กับตัวแล้ว

6. ใส่แบตเตอร่ีใหม่โดยหันด้าน + (B) ขึ้น

เม่ือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์อ่ืนๆ นอก
เหนือจากเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดฝังหรือเครื่อง
ช็อกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝัง ให้ติดต่อผู ้ผลิต
อุปกรณ์ดังกล่าวก่อนเพื ่อระบุผลกระทบของ
คลื่นวิทยุต่ออุปกรณ์ การทำงานของอุปกรณ์
ไฟฟ้าทางการแพทย์เหล่าน้ันอาจได้รับผลกระทบ
จากคลื่นวิทยุ

คำเตือน

คุณสามารถจำกัดการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะได้ดังน้ี
(ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถใช้เป็นระบบกุญแจรีโมทได้)
กรุณาสอบถามศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ผู้ที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดฝังหรือเครื่องช็อก
หัวใจอัตโนมัติชนิดฝังไม่ควรเข้าใกล้ตัวส่ง
สัญญาณตัวนอก (A) หรือตัวส่งสัญญาณตัวใน (B)
คลื ่นวิทยุที ่ใช้ในระบบการทำงานของกุญแจ
อัจฉริยะอาจส่งผลกระทบต่อเครื ่องกระตุ ้น
หัวใจชนิดฝัง หรือเครื ่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ
ชนิดฝังได้

คำเตือน
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หมายเหตุ
กุญแจอัจฉริยะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดอ่อน
มาก ในกรณีต่อไปนี้ระบบกุญแจอัจฉริยะอาจ
ทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่เสถียร
• เมื่อบริเวณใกล้เคียงส่งคลื่นวิทยุแรงสูง เช่น
โรงไฟฟ้า สถานีกระจายเสียงวิทยุ/โทรทัศน์
หรือสนามบิน

• ถือกุญแจอัจฉริยะไว้พร้อมกับอุปกรณ์สื่อสาร
เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือชุดวิทยุ หรือกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

• กุญแจอัจฉริยะสัมผัสหรือปกคลุมด้วยวัตถุ
โลหะ

• มีการใช้ระบบกุญแจรีโมทในบริเวณใกล้เคียง
• เมื่อแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะเสื่อมสภาพ
• เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ในบริเวณที่มีคลื่นวิทยุ
แรงสูงหรือสัญญาณรบกวน
ในกรณีนี้ให้ใช้กุญแจฉุกเฉิน
ให้ดูเร่ือง “การล็อก/ปลดล็อกโดยไม่ใช้ฟังก์ชัน
กุญแจอัจฉริยะ” หน้า 3-11

หมายเหตุ
หากแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะเสื่อมสภาพหรือมี
คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงหรือสัญญาณรบกวน
เกิดขึ้น ช่วงระยะการทำงานอาจแคบลงและการ
ทำงานอาจไม่เสถียร

ช่วงระยะการทำงานสำหรับการล็อกและ
ปลดล็อกประตูและประตูท้าย

E00306201760

ช่วงระยะการทำงานอยู่ที่ประมาณ 70 ซม. จากสวิตช์ล็อก/
ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า
และจากสวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูท้าย

* : ทิศทางด้านหน้า
: ช่วงระยะการทำงาน

หมายเหตุ
เนื่องจากกุญแจอัจฉริยะรับสัญญาณเพื่อสื่อสาร
กับตัวส่งสัญญาณในรถ แบตเตอรี ่จะเสื ่อมลง
อย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ได้ใช้งานกุญแจอัจฉริยะ
อายุการใช้งานแบตเตอรี่คือ 1 ถึง 2 ปีขึ้นอยู่กับ
สภาพการใช้งาน เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ให้
เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือนี้
หรือนำไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาต
ให้ดูเรื่อง “ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ”
หน้า 3-5
เนื่องจากกุญแจอัจฉริยะรับสัญญาณอย่างต่อเนื่อง
การรับคลื่นวิทยุแรงสูงอาจส่งผลกระทบต่อการ
เสื ่อมสภาพของแบตเตอรี ่ อย่าวางกุญแจใกล้
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรืออุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ

ช่วงระยะการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะ
E00305701898

หากคุณถือกุญแจอัจฉริยะเข้าไปในช่วงระยะการทำงาน
ของระบบกุญแจอัจฉริยะแล้วกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อก
ประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า สวิตช์ล็อก/
ปลดล็อกประตูท้าย รหัส ID ของกุญแจของคุณจะถูก
ตรวจสอบ
คุณจะล็อกและปลดล็อกประตูและประตูท้าย สตาร์ท
เครื่องยนต์ และเปลี่ยนโหมดการทำงานได้ก็ต่อเมื่อรหัส
ID ของกุญแจอัจฉริยะของคุณกับรถตรงกัน

สามารถจำกัดให้ทำงานเฉพาะการล็อกและปลด
ล็อกประตูและประตูท้าย
สามารถจำกัดให้ทำงานเฉพาะการสตาร์ทเครื่อง-
ยนต์
สามารถปิดการใช้งานระบบกุญแจอัจฉริยะได้
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หมายเหตุ
การล็อกหรือปลดล็อกจะทำงานเมื่อคุณกดสวิตช์
ประตูหรือประตูท้ายที่ตรวจจับกุญแจอัจฉริยะ
เท่านั้น
คุณอาจล็อกหรือปลดล็อกไม่ได้หากอยู่ใกล้ประตู
หน้า หน้าต่าง หรือประตูท้ายมากเกินไป
ถึงแม้ว่ากุญแจอัจฉริยะจะอยู่ในรัศมี 70 ซม. จาก
สวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู้
โดยสารด้านหน้าหรือสวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตู
ท้าย แต่ถ้ากุญแจอยู่ใกล้พื้นดินหรือสูงเกินไป
ระบบอาจไม่ทำงาน
หากกุญแจอัจฉริยะอยู่ในช่วงระยะการทำงาน แม้
แต่คนที่ไม่ได้ถือกุญแจก็สามารถล็อกและปลด
ล็อกประตูและประตูท้ายได้โดยกดสวิตช์ล็อก/
ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า
สวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูท้าย

ช่วงระยะการทำงานในการสตาร์ทเครื่องยนต์
และเปลี่ยนโหมดการทำงาน

E00306301569

ช่วงระยะการทำงานอยู่ภายในตัวรถ

หมายเหตุ
แม้จะอยู่ในช่วงระยะการทำงาน แต่ถ้าหากกุญแจ
อัจฉริยะอยู่ในที่เก็บของขนาดเล็ก เช่น กล่องเก็บ
ของที่แผงหน้าปัด ช่องใส่ของที่ประตู หรือใน
ห้องเก็บสัมภาระ อาจไม่สามารถสตาร์ทเครื่อง
ยนต์หรือเปลี่ยนโหมดการทำงานได้
หากกุญแจอัจฉริยะอยู่ใกล้ประตูหรือหน้าต่าง
มากเกินไป อาจสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์หรือ
เปลี่ยนโหมดการทำงานได้แม้ว่ากุญแจอัจฉริยะ
จะอยู่นอกตัวรถก็ตาม

* : ทิศทางด้านหน้า
: ช่วงระยะการทำงาน

สวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสาร
ด้านหน้า

สวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูท้าย

การล็อกประตูและประตูท้าย

เมื่อคุณถือกุญแจอัจฉริยะไว้และกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อก
ประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า (A) หรือ
สวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูท้าย (B) ภายในช่วงระยะการ
ทำงาน ประตูและประตูท้ายจะล็อก

การทำงานโดยใช้ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ
E00305803301
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ไฟเลี้ยวจะกะพริบหนึ่งครั้งและเสียงเตือนภายนอกจะ
ดังขึ้นหนึ่งครั้ง
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูเรื่อง “ประตู” “เซ็นทรัล
ล็อก” และ “ประตูท้าย” หน้า 3-15, 3-16 และ 3-17 ในหัว
ข้อเรื่อง “การล็อกและปลดล็อก

หมายเหตุ
เวลาระหว่างการปลดล็อกกับการล็อกอัตโนมัติ
สามารถปรับได้ กรุณาสอบถามศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

การปลดล็อกประตูและประตูท้าย

เมื่อคุณถือกุญแจอัจฉริยะไว้ และกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อก
ประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า (A) หรือ
สวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูท้าย (B) ภายในช่วงระยะการ
ทำงาน ประตูทั้งหมดและประตูท้ายจะปลดล็อก
หากสวิตช์ไฟห้องโดยสารอยู ่ที ่ตำแหน่ง “ ” หรือ
“DOOR” ในขณะน้ัน ไฟห้องโดยสารจะสว่างประมาณ 15
วินาที ไฟเลี้ยวจะกะพริบสองครั้งและเสียงเตือนภายนอก
จะดังขึ้นสองครั้ง
หากกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู้
โดยสารด้านหน้าและประตูหรือประตูท้ายบานใดบาน
หนึ่งไม่ได้เปิดภายในเวลาประมาณ 30 วินาที ระบบจะ
ล็อกกลับอีกครั้งโดยอัตโนมัติ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูเรื่อง “ประตู” “เซ็นทรัล
ล็อก” และ “ประตูท้าย” หน้า 3-15, 3-16 และ 3-17 ในหัว
ข้อเรื่อง “การล็อกและปลดล็อก”

หมายเหตุ
ควรแน่ใจว่าคุณมีกุญแจอัจฉริยะแล้วก่อนจะล็อก
ประตู แม้ว่ากุญแจอัจฉริยะจะอยู่ในกล่องเก็บของ
ในรถ หรือในช่องเก็บของเล็กๆ, ใกล้กับแผง
หน้าปัด หรือห้องเก็บสัมภาระ รถอาจจะล็อกได้
ขึ้นอยู่กับคลื่นวิทยุและเงื่อนไขอื่นในสภาพแวด-
ล้อมโดยรอบ, กุญแจที่ติดอยู่ด้านในรถ
กระจกมองข้างจะพับโดยอัตโนมัติเมื่อประตูทั้ง
หมดและประตูท้ายล็อกโดยใช้ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ
ให้ดูเร่ือง “กระจกมองข้าง” หน้า 6-8
ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะจะไม่ทำงานภายใต้สภาวะ
ต่อไปนี้:
• กุญแจอัจฉริยะอยู่ภายในรถ
• ประตูหรือประตูท้ายเปิดหรือแง้มอยู่
• โหมดการทำงานไม่ได้อยู่ที่ OFF

หมายเหตุ
กระจกมองข้างจะกางโดยอัตโนมัติเมื่อประตูทั้ง
หมดและประตูท้ายปลดล็อกโดยใช้ฟังก์ชันกุญแจ
อัจฉริยะ ให้ดูเร่ือง “กระจกมองข้าง” หน้า 6-8 ใน
“การสตาร์ทและการขับขี่”
กุญแจอัจฉริยะจะไม่ทำงานเมื่อโหมดการทำงาน
ไม่ได้อยู่ที่ OFF

หมายเหตุ
ฟังก์ชันสามารถปรับเปลี ่ยนได้ตามด้านล่าง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
• เปิดใช้ฟังก์ชันยืนยันการทำงาน (การกะพริบ
ไฟเลี้ยว) เฉพาะเมื่อล็อกเท่านั้น หรือเฉพาะเมื่อ
ปลดล็อกเท่านั้น

• ปิดฟังก์ชันยืนยันการทำงาน (การกะพริบ
ไฟเลี้ยว) และเสียงเตือนภายนอก

• เปลี ่ยนจำนวนการกะพริบสำหรับฟังก์ชัน
ยืนยันการทำงาน (การกะพริบไฟเลี้ยว)

  การยืนยันการทำงานเมื่อล็อกและปลดล็อก

การทำงานสามารถยืนยันได้ดังที่แสดงไว้ด้านล่างอย่างไร
ก็ตามไฟห้องโดยสารจะสว่างก็ต่อเมื ่อสวิตช์ไฟห้อง
โดยสารอยู่ที่ตำแหน่ง “ ” หรือ “DOOR” เท่าน้ัน
เมื ่อล็อก: ไฟเลี ้ยวจะกะพริบหนึ่งครั ้งและเสียงเตือน
ภายนอกจะดังขึ้นหนึ่งครั้ง
เม่ือปลดล็อก: ไฟห้องโดยสารจะสว่างประมาณ 15 วินาที
ไฟเลี ้ยวจะกะพริบสองครั้งและเสียงเตือนภายนอกจะ
ดังขึ้นสองครั้ง
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การล็อก/ปลดล็อกโดยไม่ใช้ฟังก์ชันกุญแจ
อัจฉริยะ

E00306001221

กุญแจฉุกเฉิน
E00307201839

กุญแจฉุกเฉิน (A) สามารถใช้ล็อกและปลดล็อกประตู
เมื ่อใช้กุญแจฉุกเฉิน ปลดล็อกปุ ่มล็อก (B)
และถอดออกจากกุญแจอัจฉริยะ (C)

หมายเหตุ
ใช้กุญแจฉุกเฉินเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั ้น
หากแบตเตอรี ่กุญแจอัจฉริยะเสื ่อมสภาพ ให้
เปลี่ยนใหม่โดยเร็วที่สุดเพื่อจะสามารถใช้งาน
กุญแจอัจฉริยะได้
กุญแจฉุกเฉินติดตั้งอยู่ในกุญแจอัจฉริยะ
หลังจากใช้กุญแจฉุกเฉินแล้ว ใส่กลับคืนตำ-
แหน่งเดิมทุกครั้ง

  การล็อกและปลดล็อกประตู

หมุนกุญแจฉุกเฉินไปด้านหน้าเพื ่อล ็อกประตูและ
หมุนไปด้านหลังเพื่อปลดล็อกประตู สำหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม ให้ดูเรื ่อง “ประตู” หน้า 3-15 ในหัวข้อเรื่อง
“การล็อกและปลดล็อก”

การใช้งานการเตือน
E00305902334

เพื่อป้องกันการขโมยรถหรือการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะโดยบังเอิญ จะมีเสียงเตือนและตัวแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูลรวมเพื่อเตือนคนขับ
ถ้าการเตือนทำงาน ให้ตรวจสอบรถและกุญแจอัจฉริยะเสมอ การเตือนจะปรากฏขึ้นด้วยถ้าหากมีความผิดปกติในระบบกุญแจอัจฉริยะ

1- ล็อก
2- ปลดล็อก
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รายการ หน้าจอ เสียงเตือน หมายเหตุ (วิธีแก้ปัญหา)

เสียงเตือนภายในดัง
หนึ่งครั้ง

เสียงเตือนภายในดัง
หนึ่งครั้ง

เสียงเตือนภายในดัง
หนึ่งครั้ง

มีข้อผิดพลาดในระบบกุญแจอัจฉริยะ

แบตเตอรี่เริ่มหมด การเตือนจะทำงาน (การเตือนจะไม่ทำงานถ้าแบตเตอรี่หมดแล้ว)

เมื่อกดสวิตช์เครื่องยนต์เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงานจาก OFF หรือเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ท การเตือนจะ
ทำงานหากเกิดสภาพใดๆ ต่อไปนี้

• ถือกุญแจอัจฉริยะอื่นที่มีรหัสไม่ตรงกัน หรือกุญแจอัจฉริยะอาจอยู่นอกช่วงระยะการทำงาน
• แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะหมด
• การสื่อสารถูกกีดขวางโดยสภาพแวดล้อมที่มีคลื่นไฟฟ้า

ในกรณีนี้ ให้สัมผัสกุญแจอัจฉริยะท่ีสวิตช์เคร่ืองยนต์ เพ่ือเปล่ียนโหมดการทำงานหรือสตาร์ทเคร่ืองยนต์
ให้ดูเร่ือง “หากกุญแจอัจฉริยะทำงานไม่ถูกต้อง” หน้า 6-18

ตรวจพบความ
ผิดพลาด

แรงดันไฟฟ้า
แบตเตอรี่อ่อน

ตรวจไม่พบกุญแจ กดสวิตช์เครื่องยนต์
หนึ่งครั้ง

กดสวิตช์เครื่องยนต์
สองครั้งขึ้นไป
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รายการ หน้าจอ เสียงเตือน หมายเหตุ (วิธีแก้ปัญหา)

เสียงเตือนภายในดัง
หนึ่งครั้ง
เส ียงเต ือนภายนอก
ดังเป็นระยะ

เสียงเตือนภายในดัง
หนึ่งครั้ง
เส ียงเต ือนภายนอก
ดังเป็นระยะประมาณ
3 วินาที

เสียงเตือนภายในดัง
หนึ่งครั้ง
เส ียงเต ือนภายนอก
ดังเป็นระยะประมาณ
3 วินาที

• เมื่อรถจอดโดยที่โหมดการทำงานอยู่ในโหมดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ OFF หากคุณเปิดประตูใดๆ และ
นำกุญแจอัจฉริยะออกจากรถแล้วปิดประตู การเตือนจะทำงานจนกว่าจะตรวจพบว่ากุญแจอยู่ในรถ

• หากคุณนำกุญแจอัจฉริยะออกจากรถผ่านทางหน้าต่างโดยไม่ได้เปิดประตู ระบบตรวจสอบการดึง
กุญแจอัจฉริยะออกจะไม่ทำงาน

• สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อให้ระบบตรวจสอบการดึงกุญแจอัจฉริยะออกทำงานเมื่อคุณนำกุญแจ
อัจฉริยะออกจากรถผ่านทางหน้าต่างโดยไม่ได้เปิดประตู
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

• แม้ว่าคุณจะมีกุญแจอัจฉริยะภายในช่วงระยะการทำงานในการสตาร์ทเครื่องยนต์ แต่หากรหัส ID
ของกุญแจและรถไม่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น เนื่องจากสภาพแวดล้อมหรือสภาวะแม่เหล็กไฟฟ้า การ
เตือนอาจทำงาน

• เมื่อโหมดการทำงานอยู่ที่ OFF หากคุณปิดประตูทั้งหมดและประตูท้ายโดยทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ใน
รถแล้วคุณพยายามล็อกประตูและประตูท้ายโดยกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้าน
ผู้โดยสารด้านหน้า หรือสวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูท้าย การเตือนจะทำงานและคุณจะไม่สามารถ
ล็อกประตูและประตูท้ายได้

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีกุญแจอัจฉริยะก่อนจะล็อกประตู แม้คุณจะทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถ
ประตูก็อาจล็อกได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสภาวะของสัญญาณไร้สาย

เมื่อโหมดการทำงานอยู่ที่ OFF หากคุณพยายามล็อกประตูและประตูท้ายโดยกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อก
ประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า หรือสวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูท้ายโดยที่ประตูหรือ
ประตูท้ายบานใดบานหนึ่งปิดไม่สนิท การเตือนจะทำงานและคุณจะไม่สามารถล็อกประตูและประตู
ท้ายได้

ระบบตรวจสอบการ
ดึงกุญแจอัจฉริยะออก

ระบบป้องกันการลืม
กุญแจไว้ในรถ

ระบบป้องกันประตูปิด
ไม่สนิท
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ระบบกุญแจอัจฉริยะ*
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รายการ หน้าจอ เสียงเตือน หมายเหตุ (วิธีแก้ปัญหา)

เสียงเตือนภายในดัง
หนึ่งครั้ง
เส ียงเต ือนภายนอก
ดังเป็นระยะประมาณ
3 วินาที

เมื่อโหมดการทำงานอยู่ในโหมดอื่นที่ไม่ใช่ OFF ถ้าคุณพยายามล็อกประตูและประตูท้ายโดยกดสวิตช์
ล็อก/ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า หรือสวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูท้าย การ
เตือนจะทำงานและคุณจะไม่สามารถล็อกประตูและประตูท้ายได้

ระบบเตือนโหมดการ
ทำงาน OFF
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ประตู

ก่อนขับรถ ตรวจดูให้แน่ใจว่าประตูทุกบานปิด
สนิท การขับขี่โดยที่ปิดประตูไม่สนิทอาจก่อให้
เกิดอันตราย
อย่าทิ้งเด็กไว้ในรถตามลำพัง
ก่อนล็อกประตูควรตรวจว่าได้นำกุญแจออกจาก
รถแล้ว

ขอควรระวัง

การล็อกหรือปลดล็อกประตูด้วยกุญแจ

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

การล็อกหรือปลดล็อกประตูจากด้านในรถ

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

การล็อกโดยไม่ใช้กุญแจ

เล่ือนปุ่มล็อกด้านใน (1) ไปท่ีตำแหน่งล็อก แล้วปิดประตู
(2)

ประตู
E00300403908

หมายเหตุ
เมื่อล็อกหรือปลดล็อกด้วยกุญแจ ประตูทั้งหมด
และประตูท้ายจะล็อกหรือปลดล็อก
ให้ดูเร่ือง “เซ็นทรัลล็อก” หน้า 3-16
ถ้ารถยนต์ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ ประตูทั้ง
หมดและประตูท้ายสามารถล็อกและปลดล็อก
ด้วยกุญแจฉุกเฉินได้ ให้ดูเรื่อง “กุญแจฉุกเฉิน”
หน้า 3-11

หมายเหตุ
ประตูด้านคนขับสามารถเปิดได้โดยดึงมือจับ
ประตูด้านในและไม่ต้องใช้ปุ่มล็อก

การเตือนกุญแจสตาร์ท
E00300501152

ยกเว้นสำหรับรถที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ

หากประตูฝั ่งคนขับถูกเปิดขณะที ่กุญแจอยู ่ในสวิตช์
กุญแจ เสียงเตือนจะดังขึ้นเพื่อเตือนคุณให้ดึงกุญแจออก



เซ็นทรัลล็อก
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หมายเหตุ
การล็อกหรือปลดล็อกซ้ำๆ หลายๆ ครั้งอาจทำให้
ระบบเซ็นทรัลล็อกตัดวงจรและไม่สามารถใช้งาน
ได้ หากเกิดกรณีนี้ รอประมาณ 1 นาทีก่อน การ
ใช้งานระบบเซ็นทรัลล็อก

ประตูทั้งหมดและประตูท้ายสามารถล็อกและปลดล็อก
ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สวิตช์เซ็นทรัลล็อก

ใช้สวิตช์เซ็นทรัลล็อกบนประตูด้านคนขับเพื่อล็อกหรือ
ปลดล็อกประตูทั้งหมดและประตูท้าย

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

เซ็นทรัลล็อก
E00300803713

ประตูด้านคนขับกับกุญแจ

ใช้กุญแจที่ประตูด้านคนขับเพื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู
ทั้งหมดและประตูท้าย

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

หมายเหตุ
ถ้ารถยนต์ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ ประตูด้าน
คนขับสามารถล็อกและปลดล็อกด้วยกุญแจ
ฉุกเฉินได้
ให้ดูเร่ือง “กุญแจฉุกเฉิน” หน้า 3-11

กรณีที่รถยนต์ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ

หากประตูด้านคนขับเปิดอยู่ในขณะที่เครื่องยนต์หยุด
ทำงานและโหมดการทำงานอยู่ในโหมดอื่นที่ไม่ใช่ OFF
เสียงเตือนจะดังขึ ้นเพื ่อเตือนคุณให้ปรับโหมดการ
ทำงานไปที่ OFF
ให้ดูเรื ่อง “ระบบเตือนโหมดการทำงาน ON” หน้า
6-13

กลไกป้องกันการลืมกุญแจ
E00300601397

หากกุญแจอยู่ในสวิตช์กุญแจ หรือโหมดการทำงานอยู่ใน
โหมดอื่นที่ไม่ใช่ OFF ปุ่มล็อกจะกลับไปอยู่ที่ตำแหน่ง
ปลดล็อกโดยอัตโนมัติถ้าคุณกดปุ่มล็อกไปด้านหน้า หรือ
กดสวิตช์เซ็นทรัลล็อกเพื ่อล็อกประตูเมื ่อประตูด้าน
คนขับเปิดอยู่
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การปลดล็อกโดยใช้สวิตช์กุญแจ สวิตช์
เครื่องยนต์ หรือคันเกียร์
สามารถปลดล็อกประตูทั้งหมดและประตูท้ายได้ด้วยการ
ทำงานต่อไปนี้
คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “P” (PARK) ขณะที่สวิตช์กุญแจ
หรือโหมดการทำงานอยู่ที่ ON
หรือบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือโหมด
การทำงานอยู่ที่ OFF

ฟังก์ชันเหล่านี้ไม่ได้เปิดใช้งานเมื่อรถส่งมาจากโรงงาน
หากคุณต้องการเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชันเหล่านี้
กรุณาติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

“ตัวล็อกป้องกันเด็ก” ที่ประตูหลัง
E00300902270 เมื่อมีเด็กนั่งอยู่ที่เบาะหลัง ควรใช้ตัวล็อกป้องกัน

เด็กเปิดประตูหลังเสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึ้น

ขอควรระวัง

ประตูท้าย
E00301403022

บริเวณที ่เก็บของด้านหลังไม่ได้ออกแบบมา
สำหรับบรรทุกผู้โดยสาร ห้ามให้คนนั่งหรือให้
เด็กเล่นในบริเวณดังกล่าว ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงได้
การขับขี่โดยที่ประตูท้ายเปิดอยู ่เป็นอันตราย
มาก เนื่องจากแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
จะเข้าไปในห้องโดยสาร
คุณไม่สามารถมองเห็นหรือได้กลิ ่นแก๊ส ซึ่ง
อาจทำให้หมดสติหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้
นอกจากนี้การขับขี่โดยที่ประตูท้ายเปิดอยู่ยัง
อาจทำให้สัมภาระร่วงหล่นออกมาทางประตู
ท้าย ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
เมื ่อเปิดหรือปิดประตูท้าย ตรวจดูให้แน่ใจว่า
พื้นที่โดยรอบปลอดภัยและด้านหลังและด้าน
บนของรถมีที่ว่างมากพอ นอกจากนี้ระวังประตู
ท้ายชนศีรษะ หนีบมือหรือคอ ฯลฯ

คำเตือน
1- ล็อก
2- ปลดล็อก

ตัวล็อกป้องกันเด็กช่วยป้องกันประตูหลังเปิดโดยเหตุ
บังเอิญจากด้านในรถ
หากเลื่อนปุ่มตัวล็อกไปที่ตำแหน่งล็อก ประตูหลังจะไม่
สามารถเปิดได้โดยใช้มือจับประตูด้านใน แต่จะเปิดได้
ด้วยมือจับประตูด้านนอกเท่านั้น
ถ้าปุ ่มตัวล็อกอยู ่ที ่ตำแหน่งปลดล็อก (2) กลไกล็อก
ป้องกันเด็กจะไม่ทำงาน



ประตูท้าย
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เมื่อมีหิมะหรือน้ำแข็งก่อตัว ให้ขจัดออกก่อน
จะเปิดประตูท้าย หากเปิดประตูท้ายโดยที่ยังมี
หิมะหรือน้ำแข็งจับ ประตูท้ายอาจปิดลงมา
อย่างกะทันหันเนื่องจากน้ำหนักของหิมะหรือ
น้ำแข็ง
เมื่อเปิดประตูท้าย ตรวจดูให้แน่ใจว่าประตูท้าย
เปิดจนสุดและคงอยู่ในตำแหน่งเปิดสุด หากเปิด
เพียงครึ ่งๆ ประตูท้ายอาจหล่นลงมาและ
กระแทกปิด หากเปิดประตูท้ายขณะที่รถจอดอยู่
บนทางลาดชัน จะเปิดได้ยากกว่าเมื ่อรถจอด
บนพื้นราบ นอกจากนี้ประตูท้ายยังอาจหล่นลง
มาและกระแทกปิด

คำเตือน

ห้ามยืนด้านหลังท่อไอเสียในขณะยกสัมภาระขึ้น
ลงจากรถ เนื่องจากความร้อนจากท่อไอเสียอาจ
ทำให้ผิวหนังพองได้
เพื ่อป้องกันความเสียหาย ตรวจดูให้แน่ใจว่า
บริเวณเหนือประตูท้ายและด้านหลังประตูท้าย
ว่างโล่งก่อนจะเปิดประตูท้าย

ขอควรระวัง

การล็อก/ปลดล็อก
สามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูท้ายได้ด ้วยสวิตช์
เซ็นทรัลล็อก (ด้านคนขับ)

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

หมายเหตุ
การล็อกและปลดล็อกสลับกันไปมาหลายๆ ครั้ง
ติดกันอาจทำให้วงจรป้องกันในตัวเซ็นทรัลล็อก
หยุดการทำงานของระบบ หากเกิดกรณีนี ้ รอ
ประมาณ 1 นาทีก่อนการใช้งานสวิตช์เซ็นทรัล
ล็อก

วิธีเปิด
ปลดล็อกประตูท้าย จากน้ันยกประตูท้ายข้ึนขณะดึงมือจับ



ระบบสัญญาณกันขโมย

การล็อกและปลดล็อก 3-19

3

หมายเหตุ
แก๊สสตรัท (B) ติดตั้งไว้เพื่อค้ำประตูท้าย

เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทำงานผิดปกติ
• อย่าจับแก๊สสตรัทเมื่อปิดประตูท้าย
• นอกจากนี้อย่ากดหรือดึงแก๊สสตรัท
• อย่าติดวัสดุพลาสติก เทป ฯลฯ ที่แก๊สสตรัท
• อย่าผูกเชือก ฯลฯ รอบแก๊สสตรัท
• อย่าแขวนวัตถุใดๆ บนแก๊สสตรัท

ระบบสัญญาณกันขโมย
E00301502550

ระบบสัญญาณกันขโมยจะเตือนบริเวณโดยรอบว่ามี
เหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจเพื่อป้องกันการบุกรุกเข้าไปในรถ
อย่างผิดกฎหมาย โดยสัญญาณจะทำงานหากประตูหรือ
ประตูท้ายเปิดออกโดยที่รถไม่ได้ปลดล็อกด้วยระบบ
กุญแจรีโมทหรือฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ

การปิด
ดึงมือจับประตูท้าย (A) ลงด้านล่างตามในภาพ ปิดประตู
ท้ายเบาๆ จากด้านนอกเพื่อปิดได้สนิท ดูให้แน่ใจว่าประตู
ท้ายปิดอย่างแน่นหนาเสมอ

ขอควรระวัง
เมื ่อปิดประตูท้าย อย่าปิดโดยใช้มือยึดมือจับ
ประตูท้ายโดยตรง ถ้ามือหรือแขนถูกหนีบอาจ
ทำให้บาดเจ็บร้ายแรงได้

อย่าดัดแปลงหรือเพิ่มเติมชิ้นส่วนใดๆ ในระบบ
สัญญาณกันขโมย
มิฉะนั้นอาจทำให้ระบบสัญญาณกันขโมยทำงาน
ผิดปกติได้

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
ระบบสัญญาณกันขโมยจะไม่ทำงานถ้าประตู
และประตูท้ายล็อกโดยใช้กุญแจ, ปุ่มล็อกประตู
ด้านในหรือสวิตช์เซ็นทรัลล็อก (แทนที่จะใช้
ระบบกุญแจรีโมทหรือฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ)

สัญญาณกันขโมยมี 4 โหมด:

โหมดระบบเตรียมพร้อม (ประมาณ 20 วินาที)
(เสียงเตือนดังเป็นระยะและไฟแสดงสัญญาณกันขโมย
บนแผงหน้าปัดกะพริบ)

ไฟแสดง
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หมายเหตุ
เมื่อให้ผู้อื่นยืมรถหรืออนุญาตให้ผู้อื่นขับรถโดย
ที ่ผู ้นั ้นไม่คุ ้นเคยกับระบบสัญญาณกันขโมย
กรุณาอธิบายให้เข้าใจการทำงานเสียก่อน
หากผู ้ที ่ไม่คุ ้นเคยกับระบบสัญญาณกันขโมย
ปลดล็อกรถโดยบังเอิญ สัญญาณจะดังและสร้าง
ความรำคาญให้ผู้คนโดยรอบ

การตั้งค่าระบบ
E00301702637

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าระบบเป็นโหมด
ระบบป้องกัน

1. บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีตำแหน่ง “LOCK” จากน้ันดึง
กุญแจออก (ยกเว้นรถที ่ต ิดตั ้งระบบกุญแจ
อัจฉริยะ) หรือให้โหมดการทำงานอยู่ที่ OFF (รถท่ี
ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ)

2. ออกจากรถและปิดประตูทั้งหมดและประตูท้าย
3. กดสวิตช์ล็อก (A) บนกุญแจของระบบกุญแจ

รีโมทหรือระบบกุญแจอัจฉริยะ สวิตช์ล็อก/ปลด
ล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า
(B) หรือสวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูท้าย (C) เพื่อ
ล็อกประตูทั้งหมดและประตูท้าย

เวลาที่ระบบเตรียมพร้อมจะเริ ่มตั ้งแต่ตอนที่ประตูทั ้ง
หมดและประตูท้ายล็อกโดยกดสวิตช์ล็อกบนกุญแจหรือ
ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะจนถึงเวลาที่โหมดระบบป้องกัน
ทำงาน
ในช่วงเวลาน้ี สามารถเปิดประตูหรือประตูท้ายได้ช่ัวคราว
โดยไม่ใช้ระบบกุญแจรีโมทหรือฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ
และสัญญาณกันขโมยไม่ดัง (ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณลืมของ
ไว้ในรถหรือลืมปิดหน้าต่าง)

โหมดระบบป้องกัน
(เสียงเตือนหยุดและไฟแสดงสัญญาณกันขโมยยังคง
กะพริบแต่ค่อยๆ ช้าลง)
เมื ่อโหมดระบบเตรียมพร้อมสิ ้นสุดลง โหมดระบบ
ป้องกันจะเริ่มขึ้น
หากตรวจจับพบว่ามีการเปิดประตูใดๆ หรือประตู
ท้ายอย่างไม่ถูกต้องในโหมดระบบป้องกัน สัญญาณกัน
ขโมยจะทำงานเพื่อเตือนคนโดยรอบว่ามีเหตุการณ์ผิด
ปกติ
นอกจากนี้หากตรวจจับพบว่ามีการพยายามเคลื่อนย้ายรถ
หรือบุกรุกเข้าไปในรถอย่างไม่ถูกต้อง สัญญาณกันขโมย
จะทำงานเช่นกัน

การเปิดสัญญาณกันขโมย
สัญญาณกันขโมยด้านใน (ประมาณ 10 วินาที):

เสียงเตือนดังเพื่อเตือนคนในรถว่ามีเหตุการณ์
ผิดปกติ

สัญญาณกันขโมยด้านนอก (ประมาณ 30 วินาที):

ไฟเลี ้ยวกะพริบและเสียงแตรดังเพ ื ่อเต ือน
คนโดยรอบว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติ

ให้ดูเร่ือง “การเปิดสัญญาณกันขโมย” หน้า 3-22

หมายเหตุ
สัญญาณจะดังอีกครั ้งหากมีการกระทำที ่ผ ิด
กฎหมายเกิดขึ้นอีกแม้ว่าสัญญาณจะดับไปแล้ว

การยกเลิกระบบ

สามารถยกเลิกการทำงานของระบบได้ในช่วงโหมด
ระบบเตรียมพร้อมหรือโหมดระบบป้องกัน
นอกจากนี้ยังสามารถยกเลิกสัญญาณได้หลังจากที่เปิด
ทำงานแล้ว
ให้ดูเร่ือง “การปิดระบบ” หน้า 3-21 และ “การปิดสัญญาณ
กันขโมย” หน้า 3-22
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สวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูท้าย

สวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสาร
ด้านหน้า

เมื่อล็อกรถโดยใช้ระบบกุญแจรีโมทหรือฟังก์ชัน
กุญแจอัจฉริยะแล้ว โหมดระบบเตรียมพร้อมจะ
ทำงาน
เสียงเตือนจะดังเป็นระยะและไฟแสดงสัญญาณ
กันขโมยบนแผงหน้าปัดกะพริบเพื่อยืนยัน

ไฟแสดง

หมายเหตุ
โหมดระบบเตรียมพร้อมจะไม่เปิดใช้งานเมื ่อ
ประตูหรือประตูท้ายล็อกด้วยวิธีการอื่นๆ ที่ไม่ใช่
ระบบกุญแจรีโมทหรือฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ
(เช่น ใช้กุญแจ ปุ่มล็อกด้านในหรือสวิตช์เซ็นทรัล
ล็อก)
หากไฟแสดงสัญญาณกันขโมยบนแผงหน้าปัด
ไม่กะพริบหลังจากล็อกรถโดยใช้ระบบกุญแจ
รีโมทหรือฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ แสดงว่าระบบ
สัญญาณกันขโมยอาจทำงานผิดปกติ
ให้นำรถไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้
รับอนุญาต

4. หลังจากประมาณ 20 วินาที เสียงเตือนจะหยุดและ
เมื่อไฟแสดงสัญญาณกันขโมยเริ่มกะพริบช้าลง
โหมดระบบป้องกันจะเริ่มทำงาน
ไฟแสดงสัญญาณกันขโมยจะยังคงกะพริบต่อไป
ในโหมดระบบป้องกัน

กุญแจรีโมท กุญแจอัจฉริยะ

หมายเหตุ
ระบบสัญญาณกันขโมยสามารถทำงานได้แม้จะ
มีคนอยู่ในรถหรือเปิดหน้าต่างไว้ เพื่อป้องกัน
สัญญาณกันขโมยทำงานโดยบังเอิญ อย่าตั้งค่า
ระบบเป็นโหมดระบบป้องกันขณะที่ยังมีคนอยู่
ในรถ
หลีกเลี ่ยงการทิ้งของมีค่าไว้ในรถแม้ว่าระบบ
สัญญาณกันขโมยจะต้ังไว้เป็นโหมด “เปิดใช้งาน”

การปิดระบบ
E00301802478

ใช้วิธีการต่อไปนี้ในการปิดระบบเมื่ออยู่ในโหมดระบบ
เตรียมพร้อมหรือโหมดระบบป้องกัน

กดสวิตช์ปลดล็อกบนกุญแจ
บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON”
(ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ)
ให้โหมดการทำงานเป็น ON
(รถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ)



ระบบสัญญาณกันขโมย

3

การล็อกและปลดล็อก3-22

เปิดประตูบานใดบานหนึ่งหรือประตูท้าย หรือสอด
กุญแจเข้าไปในสวิตช์กุญแจ (ยกเว้นรถที่มีระบบ
กุญแจอัจฉริยะ) เมื่ออยู่ในโหมดระบบเตรียมพร้อม
ถือกุญแจอัจฉริยะและกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อก
ประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า หรือ
สวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูและประตูท้าย (รถที่ติด
ตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ)

หมายเหตุ
ถ้าขั ้วแบตเตอรี ่ถ ูกปลดออกขณะที ่รถอยู ่ใน
โหมดระบบเตรียมพร้อม หน่วยความจำจะถูกลบ
สามารถลงทะเบียนได้สูงสุด 4 กุญแจสำหรับ
ระบบกุญแจรีโมทและ 4 กุญแจสำหรับระบบ
กุญแจอัจฉริยะ
กุญแจดอกใดก็ตามที ่ลงทะเบียนไว้แล ้วจะ
สามารถใช้ปิดระบบสัญญาณกันขโมยได้แม้
จะไม่ใช่ดอกที่เปิดใช้ระบบสัญญาณกันขโมย
หากคุณต้องการลงทะเบียนกุญแจเพิ่มเติม กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
ระยะห่างในการทำงานของระบบกุญแจรีโมทอยู่
ที่ประมาณ 4 ม.
หากไม่สามารถล็อกหรือปลดล็อกรถได้ด้วยการ
กดสวิตช์ในระยะที่ถูกต้องหรือไม่สามารถตั้งค่า
หรือปิดระบบ สัญญาณกันขโมยได้ด้วยการใช้
สวิตช์ อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
ให้เปลี ่ยนแบตเตอรี ่ที ่ศ ูนย์บริการมิตซูบิชิที ่
ได้รับอนุญาต

3. สัญญาณจะดังอีกคร้ังหากมีการกระทำท่ีผิดกฎหมาย
เกิดขึ้นอีกแม้ว่าสัญญาณจะดับไปแล้ว

หากกดสวิตช์ปลดล็อกบนกุญแจ, สวิตช์ล็อก/
ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู ้โดยสาร
ด้านหน้า หรือสวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูท้าย
แล้วไม่ได้เปิดประตูใดๆ หรือประตูท้ายภายใน
30 วินาที ประตูและประตูท้ายจะล็อกกลับโดย
อัตโนมัติ ในกรณีนี้โหมดระบบเตรียมพร้อมก็จะ
ทำงานด้วยเช่นกัน
ช่วงเวลาระหว่างการกดสวิตช์ปลดล็อกบน
กุญแจหรือสวิตช ์ล ็อก/ปลดล็อกประตูด ้าน
คนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า หรือสวิตช์
ล็อก/ปลดล็อกประตูท้าย และการล็อกกลับ
อัตโนมัติสามารถปรับได้ กรุณาสอบถามศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

การเปิดสัญญาณกันขโมย
E00301902512

เมื ่อรถอยู ่ในโหมดระบบป้องกัน สัญญาณกันขโมย
จะเปิดทำงานดังนี้ถ้ารถถูกปลดล็อกหรือถ้าประตูบานใด
บานหนึ่งหรือประตูท้ายเปิดด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่ระบบ
กุญแจรีโมทหรือฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ

1. สัญญาณด้านในจะเปิดทำงานประมาณ 10 วินาที
2. สัญญาณจะเปิดทำงานประมาณ 30 วินาที

ไฟเลี้ยวจะกะพริบและแตรดังเป็นระยะ

การปิดสัญญาณกันขโมย
E00302001946

สามารถหยุดการทำงานของสัญญาณกันขโมยได้ด้วยวิธี
การต่อไปนี้:

กดสวิตช์ล็อกหรือปลดล็อกบนกุญแจ
(หลังจากกดสวิตช์ล็อก รถจะล็อกหากประตูทั้ง
หมดและประตูท้ายปิด จากนั้นโหมดระบบเตรียม
พร้อมจะเริ่มขึ้นอีกครั้ง)
บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีตำแหน่ง “ON” (ยกเว้นรถรุ่น
ที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ)

หมายเหตุ
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บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON”
(ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ)
ให้โหมดการทำงานเป็น ON
(รถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ)
ถือกุญแจอัจฉริยะและล็อกหรือปลดล็อกประตู
และประตูท้ายโดยใช้ฟังก์ช ันกุญแจอัจฉริยะ
(รถที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ)

หมายเหตุ
เมื ่อสวิตช์กุญแจบิดไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือ
โหมดการทำงานเปลี ่ยนเป็น ON แล้วมีเสียง
เตือนดัง 4 ครั้ง แสดงว่าสัญญาณกันขโมยได้เปิด
ทำงานขณะที่รถจอดอยู่
กรุณาตรวจดูภายในรถเพ่ือยืนยันว่าไม่มีส่ิงใดหาย
ไป
แม้ว่าขั้วแบตเตอรี่จะถูกปลดออก แต่หน่วยความ
จำการเปิดสัญญาณกันขโมยจะไม่ถูกลบออกไป

การควบคุมหน้าต่างไฟฟ้า
E00302201850

หน้าต่างไฟฟ้าสามารถทำงานได้เฉพาะเมื่อสวิตช์กุญแจ
อยู่ในตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการทำงานอยู่ที ่ ON
เท่านั้น

สวิตช์ควบคุมหน้าต่างไฟฟ้า
E00302303695

หน้าต่างประตูแต่ละบานจะเปิดหรือปิดโดยการทำงาน
ของสวิตช์ที่เกี่ยวข้อง

1- หน้าต่างประตูด้านคนขับ
2- หน้าต่างประตูด้านผู้โดยสารด้านหน้า
3- หน้าต่างประตูด้านหลังซ้าย
4- หน้าต่างประตูด้านหลังขวา
5- สวิตช์ล็อก

ก่อนจะใช้งานสวิตช์ควบคุมหน้าต่างไฟฟ้า ให้
ตรวจสอบดูว่าไม่มีสิ่งใดกีดขวางอยู่ (ศีรษะ มือ
น้ิว ฯลฯ)
ก่อนออกจากรถ ควรตรวจว่าได้นำกุญแจออกมา
แล้ว
อย่าทิ้งเด็ก (หรือบุคคลที่ไม่สามารถควบคุมหน้า
ต่างไฟฟ้าด้วยสวิตช์ควบคุมได้อย่างปลอดภัย)
ไว้ในรถตามลำพัง

คำเตือน

สวิตช์ด้านคนขับ สวิตช์ด้านคนขับ
สวิตช์ด้านคนขับสามารถใช้ควบคุมหน้าต่างประตูได้
ทุกบาน โดยหน้าต่างแต่ละบานเปิดหรือปิดด้วยสวิตช์
ที่เกี่ยวข้อง
กดสวิตช์ลงเพื่อเปิดหน้าต่างและดึงสวิตช์ขึ้นเพื่อปิด
ถ้ากด/ดึงสวิตช์สำหรับหน้าต่างด้านคนขับจนสุดหน้าต่าง
ประตูจะเลื่อนเปิด/ปิดจนสุดโดยอัตโนมัติ
หากต้องการให้หน้าต่างหยุดเลื่อน ให้กด/ดึงสวิตช์เล็ก
น้อยในทิศทางตรงกันข้าม
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กลไกเพื่อความปลอดภัย
(หน้าต่างด้านคนขับเท่านั้น)

E00302502326

ขณะที่หน้าต่างประตูปิดโดยอัตโนมัติเมื่อดึงสวิตช์ขึ้น
จนสุด หากมือหรือศีรษะถูกหนีบ หน้าต่างจะเล่ือนลงโดย
อัตโนมัติ
อย่างไรก็ตามควรตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครยื่นศีรษะ
หรือมือออกนอกหน้าต่างรถขณะที่ปิดหน้าต่างประตูด้าน
คนขับ
หน้าต่างที่เลื่อนลงมาจะกลับมาทำงานตามปกติภายใน
เวลาไม่กี่วินาที

ถ้าขั ้วแบตเตอรี ่ถูกปลดออกหรือฟิวส์สำหรับ
หน้าต่างไฟฟ้าถูกเปล่ียน กลไกเพ่ือความปลอดภัย
จะยกเลิกการทำงาน
หากมือหรือศีรษะถูกหนีบ อาจทำให้เกิดการบาด
เจ็บรุนแรงได้

คำเตือน

สวิตช์ด้านผู้โดยสาร
สวิตช์ด้านผู้โดยสารสามารถควบคุมเฉพาะหน้าต่างประตู
ด้านผู้โดยสารที่สอดคล้องกันเท่านั้น
กดสวิตช์ลงเพื่อเปิดหน้าต่างและดึงสวิตช์ขึ้นเพื่อปิด

หมายเหตุ
การเปิดปิดซ้ำๆ ขณะที ่เครื ่องยนต์ไม่ทำงาน
จะเป็นการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ใช้สวิตช์หน้าต่าง
เฉพาะเมื่อเครื่องยนต์ทำงานอยู่
หน้าต่างประตูหลังจะเปิดเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

เด็กอาจกดสวิตช์เล่น ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูก
หน้าต่างหนีบมือหรือศีรษะ เมื่อขับขี่โดยมีเด็ก
อยู่ในรถ กรุณากดสวิตช์ลอ็กหน้าต่างเพ่ือปิดการ
ทำงานสวิตช์ด้านผู้โดยสาร

คำเตือน

สวิตช์ล็อก
E00303102749

เมื่อกดสวิตช์นี้ สวิตช์ด้านผู้โดยสารจะไม่สามารถใช้เปิด
หรือปิดหน้าต่างประตูได้ นอกจากนี้สวิตช์ด้านคนขับ
จะไม่สามารถใช้เปิดหรือปิดหน้าต่างประตูอ่ืนๆ ได้ยกเว้น
หน้าต่างประตูด้านคนขับ
สำหรับการปลดล็อก ให้กดอีกครั้ง

การทำงานของไทม์เมอร์
E00302402266

หน้าต่างประตูจะยังสามารถเปิดหรือปิดได้ภายใน 30
วินาทีหลังจากดับเครื่องยนต์
อย่างไรก็ตามเม่ือประตูด้านคนขับหรือประตูด้านผู้โดยสาร
ด้านหน้าเปิดอยู่ หน้าต่างจะไม่ทำงาน

กลไกเพื ่อความปลอดภัยจะยกเลิกการทำงาน
ก่อนที่หน้าต่างจะปิดสนิทเพียงเล็กน้อย เพื่อช่วย
ให้หน้าต่างปิดสนิทได้ ฉะน้ันควรเพ่ิมความระมัด
ระวังเป็นพิเศษอย่าให้หน้าต่างหนีบนิ้ว

ขอควรระวัง



การควบคุมหน้าต่างไฟฟ้า

การล็อกและปลดล็อก 3-25

3

หมายเหตุ
ถ้าขั ้วแบตเตอรี ่ถูกปลดออกหรือฟิวส์สำหรับ
หน้าต่างไฟฟ้าถูกเปลี่ยน กลไกเพื่อความปลอด-
ภัยจะยกเลิกการทำงานและหน้าต่างประตูจะไม่
สามารถเปิด/ปิดจนสุดโดยอัตโนมัติได้
หากหน้าต่างเปิดอยู่ ให้ดึงสวิตช์หน้าต่างประตู
ด้านคนขับขึ้นซ้ำๆ จนกระทั่งหน้าต่างปิดสนิท
หลังจากนั้นให้ปล่อยสวิตช์ ดึงสวิตช์ค้างไว้อีก
ครั้งหนึ่งอย่างน้อย 1 วินาทีแล้วปล่อยสวิตช์ คุณ
ก็จะสามารถใช้งานหน้าต่างประตูด้านคนขับได้
ตามปกติ

กลไกเพื่อความปลอดภัยจะไม่ทำงานขณะที่ดึง
สวิตช์ขึ้น ฉะนั้นควรระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ให้
นิ้วมือติดอยู่ที่ช่องหน้าต่าง

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
กลไกเพื่อความปลอดภัยสามารถทำงานได้ใน
สภาพการขับข่ีบางลักษณะหรือในบางสถานการณ์
ที่หน้าต่างประตูด้านคนขับถูกกระทบคล้ายกับที่
เกิดการหนีบมือหรือศีรษะ
หากกลไกเพื่อความปลอดภัยถูกกระตุ้นให้ทำ
งาน 5 ครั้งขึ้นไปในเวลาไล่เลี่ยกัน กลไกนี้จะถูก
ยกเลิกการทำงานและหน้าต่างประตูจะไม่สามารถ
ปิดได้ตามปกติ
ในกรณีเช่นนี้ ควรปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปนี้เพื่อ
แก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว หากหน้าต่างเปิดอยู่
ให้ดึงสวิตช์หน้าต่างประตูด้านคนขับขึ้นซ้ำๆ
จนกระทั ่งหน้าต่างปิดสนิท หลังจากนั ้นให้
ปล่อยสวิตช์ ดึงสวิตช์ค้างไว้อีกครั้งหนึ่งอย่าง
น้อย 1 วินาทีแล้วปล่อยสวิตช์ คุณก็จะสามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ
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การจัดเรียงเบาะน่ัง
E00400202085

เลือกการจัดเรียงเบาะนั่งได้ตามต้องการ โดยการจัดเบาะนั่งหน้า, เบาะนั่งตอนที่สอง และเบาะนั่งตอนที่สาม

การใช้งานปกติ
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การจัดพื้นที่เก็บสัมภาระ

การพับที่พักแขนเบาะนั่ง
ตอนที่สองและเบาะนั่ง
ตอนท่ีสาม → หน้า 4-9

การพับเบาะนั่งตอนที่สอง
และเบาะนั่งตอนที่สาม
→ หน้า 4-9

การพับเบาะนั่งตอนที่สาม
→ หน้า 4-10
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การปรับเบาะนั่ง
E00400302233

ควรปรับเบาะนั่งให้ได้ระยะที่เหมาะสมกับผู้ขับขี่เพื่อให้
สามารถเหยียบคันเร่ง บังคับเลี้ยว และใช้สวิตช์ต่างๆ ได้
อย่างคล่องตัวและมีทัศนวิสัยในการมองชัดเจน

อย่าปรับเบาะน่ังขณะขับรถอยู่ เพราะอาจสูญเสีย
การควบคุมรถและเกิดอุบัติเหตุได้ เมื่อปรับเบาะ
น่ังได้ระยะท่ีเหมาะสมแล้ว ให้ลองขยับเล่ือนเบาะ
นั่งเดินหน้า-ถอยหลังด้วยมือ เพื่อตรวจสอบดูว่า
เบาะนั่งล็อกแน่นหรือไม่
การนั่งในพื้นที่เก็บสัมภาระของรถเป็นอันตราย
อย่างยิ่ง นอกจากนี้ห้ามให้เด็กเล่นในพื้นที่เก็บ
สัมภาระและเบาะนั่งด้านหลัง เมื ่อเกิดการชน
ผู้โดยสารหรือเด็กที่นั่งโดยไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัย
ในพื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสค่อนข้างมากที่จะได้รับ
บาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิต
ห้ามผู้โดยสารหรือเด็กน่ังในพ้ืนท่ีใดๆ ภายในรถท่ี
ไม่มีเบาะนั่งและเข็มขัดนิรภัย และให้แน่ใจว่า
ผู้โดยสารในรถทุกคนนั่งอยู่บนเบาะนั่งและคาด
เข็มขัดนิรภัย และถ้าเป็นเด็กให้รัดอยู่กับเบาะนั่ง
นิรภัยสำหรับเด็ก

คำเตือน

ขอควรระวัง

เบาะน่ังหน้า
E00400401673

1- การปรับเบาะเดินหน้าหรือถอยหลัง
ยกมือจับขึ้น ปรับเบาะนั่งตามตำแหน่งที่ต้องการ
และปล่อยมือจับ

2- การปรับเอนพนักพิงหลัง
ดึงก้านล็อกข้ึน จากน้ันเอนเบาะไปทางด้านหลังเพ่ือ
ให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการ และปล่อยก้านล็อก

3- การปรับความสูงของเบาะนั่ง (เฉพาะเบาะนั่งคนขับ
เท่านั้น)
หมุนปุ ่มและปรับความสูงของเบาะที ่น ั ่งตาม
ตำแหน่งที่ต้องการ 

l ขณะรถเคลื่อนที่ควรปรับพนักพิงหลังให้อยู่ใน
ตำแหน่งตั้งตรงเสมอ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นได้จากอุบัติเหตุหรือรถเบรกกะทันหัน เพราะ
ประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัยจะลดลงอย่าง
มากเมื่อพนักพิงหลังเอนอยู่ ตัวคุณอาจเลื่อนหลุด
ออกจากเข็มขัดนิรภัยและได้รับอันตราย

l ไม่ควรวางสิ่งของไว้ใต้เบาะนั่ง ซึ่งอาจทำให้เบาะ
นั่งไม่ได้ล็อกอย่างแน่นหนา และอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุได้ อาจทำให้เกิดความเสียหายกับเบาะ
นั่งและชิ้นส่วนอื่นได้

ต้องแน่ใจว่าผู้ใหญ่เป็นผู้ปรับเบาะนั่งหรือเป็น
ผู้ควบคุมการปรับให้ถูกต้องและปลอดภัยที่สุด
อย่านำหมอนหนุนหรือสิ่งอื่นรองระหว่างหลัง
กับพนักพิงขณะขับขี่ เพราะจะลดประสิทธิภาพ
ของพนักพิงศีรษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
กลไกในการเอนพนักพิงหลังเบาะนั่งหน้านั ้น
เป็นสปริง ทำให้พนักพิงตีกลับมาตำแหน่งตั้ง
ตรงขณะท่ีก้านล็อกทำงาน ดังน้ันเม่ือดึงก้านล็อก
จึงควรนั่งให้หลังชิดพนักพิงและใช้มือประคอง
เพื่อควบคุมไม่ให้พนักพิงเคลื่อนที่กลับ
เมื่อมีการเลื่อนเบาะนั่ง ควรระมัดระวังศีรษะและ
เท้าของคุณด้วย

l ขณะรถเคลื่อนที่ควรปรับพนักพิงหลังให้อยู่ใน
ตำแหน่งตั้งตรงเสมอ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นได้จากอุบัติเหตุหรือรถเบรกกะทันหัน เพราะ
ประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัยจะลดลงอย่าง
มากเมื่อพนักพิงหลังเอนอยู่ ตัวคุณอาจเลื่อนหลุด
ออกจากเข็มขัดนิรภัยและได้รับอันตราย

l ไม่ควรวางสิ่งของไว้ใต้เบาะนั่ง ซึ่งอาจทำให้เบาะ
นั่งไม่ได้ล็อกอย่างแน่นหนา และอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุได้ อาจทำให้เกิดความเสียหายกับเบาะ
นั่งและชิ้นส่วนอื่นได้

ขณะรถเคลื่อนที่ควรปรับพนักพิงหลังให้อยู่ใน
ตำแหน่งตั้งตรงเสมอ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นได้จากอุบัติเหตุหรือรถเบรกกะทันหัน เพราะ
ประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัยจะลดลงอย่าง
มากเมื่อพนักพิงหลังเอนอยู่ ตัวคุณอาจเลื่อนหลุด
ออกจากเข็มขัดนิรภัยและได้รับอันตราย
ไม่ควรวางสิ ่งของไว้ใต้เบาะนั ่ง ซึ่งอาจทำให้
เบาะนั่งไม่ได้ล็อกอย่างแน่นหนา และอาจทำให้
เกิดอุบัติเหตุได้ อาจทำให้เกิดความเสียหายกับ
เบาะนั่งและชิ้นส่วนอื่นได้

คำเตือน ขอควรระวัง
เมื่อปรับเลื่อนหรือเอนเบาะนั่งไปข้างหลัง ให้
ระวังผู้โดยสารที่เบาะนั่งด้านหลัง
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ขอควรระวัง
ห้ามปีนหรือนั่งบนที่พักแขน
เนื่องจากอาจทำให้ที่พักแขนเสียหายได้

หมายเหตุ
หากเบาะนั่งตอนที่สองอยู่ในตำแหน่งไปด้าน
หน้า คุณจะไม่สามารถพับได้

เบาะน่ังตอนท่ีสอง
E00402001631

1- การปรับเบาะเดินหน้าหรือถอยหลัง
ยกมือจับขึ้น ปรับเบาะนั่งตามตำแหน่งที่ต้องการ
และปล่อยมือจับ

2- การปรับเอนพนักพิงหลัง
ดึงก้านล็อกไปด้านหน้าและปรับพนักพิงหลังด้วย
มือเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการ และปล่อยก้านล็อก

ที่พักแขน
E00402401648

การใช้ที่พักแขน ให้ดึงสายรัดมาด้านหน้าเพื่อปลดล็อก
และดึงที่พักแขนลง
เมื่อต้องการเก็บที่พักแขนกลับที่เดิม ให้ดันไปข้างหลัง
จนกระทั่งราบเรียบเป็นระนาบเดียวกับเบาะนั่ง

การเข้าและออกจากเบาะนั่งตอนที่สาม
E00412601076

การเข้าและออกจากเบาะนั่งตอนที่สาม สามารถทำได้
ง่ายๆ โดยการพับเบาะนั่งตอนที่สอง

การพับ

1. ปรับมุมของพนักพิงหลังเบาะนั่งหน้าในตำแหน่ง
ตั ้งตรง และเลื ่อนเบาะนั ่งหน้าไปด้านหน้า (ให้
ดูเร่ือง “เบาะน่ังหน้า” หน้า 4-4)

2. จัดเก็บหัวเข็มขัดของเข็มขัดนิรภัยในช่องเก็บของ
เบาะนั่งตอนที่สอง

ให้ดูเรื่อง “การเก็บเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งตอนที่
สองและตอนท่ีสาม” หน้า 4-14

3. เลื่อนพนักพิงศีรษะของเบาะนั่งตอนที่สองให้ต่ำลง
ไปยังตำแหน่งต่ำสุด
ให้ดูเร่ือง “พนักพิงศีรษะ” หน้า 4-7

4. หากเบาะนั่งตอนที่สองอยู่ในตำแหน่งไปด้านหน้า
มากเกินไป ให้เลื่อนกลับไปด้านหลัง

5. ดึงคันปรับ (A) ไปด้านหน้า จากน้ันเอนพนักพิงหลัง
ไปด้านหน้า
เมื ่อพนักพิงหลังเอนไปด้านหน้าแล้ว ล็อกที่พื ้น
จะปลดออกและด้านหลังของเบาะนั ่งจะยกขึ ้น
เล็กน้อย

6. ยกเบาะนั่งทั้งตัวไปด้านหน้า
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ขอควรระวัง
ห้ามขับรถในขณะที่เบาะนั่งตอนที่สองพับอยู่
เนื ่องจากเบาะนั่งตอนที่สองที่ถูกพับอยู่ไม่ได้
ล็อก และอาจเลื่อนได้ในการเบรกอย่างรุนแรง,
เกิดการชน หรือในเหตุการณ์คล้ายกันน้ี ทำให้เกิด
การกระแทกผู้โดยสารเบาะนั่งตอนที่สองตัวอื่น
และหนีบเท้าผู้โดยสารที่เบาะนั่งตอนที่สาม เป็น
ผลให้ได้รับบาดเจ็บได้

การกางพนักพิงหลัง

1. ขณะจับเบาะนั่งด้วยมือ ค่อยๆ เลื่อนเบาะนั่งต่ำลง

ขอควรระวัง
เมื ่อเปิดเบาะนั ่งตอนที ่สองกลับ ขณะที ่มี
ผู้โดยสารในเบาะนั่งตอนที่สองอีกหนึ่งที่ หรือ
ผู ้โดยสารในเบาะนั่งตอนที่สาม ควรระวังไม่
กระแทกกับผู้โดยสารเบาะนั่งตอนที่สอง หรือ
เบาะนั่งตอนที่สองหนีบเท้าผู ้โดยสารเบาะนั่ง
ตอนที่สาม

2. กดเบาะน่ังจนกระท่ังได้ยินเสียง “คลิก” และเบาะน่ัง
ล็อกอย่างแน่นหนากับพื้นแล้ว

3. ยกพนักพิงหลังขึ้นจนกระทั่งล็อกเข้าที่
กดเบาๆ ที่พนักพิงหลัง เพื่อยืนยันว่าเบาะนั่งถูกยึด
อย่างถูกต้องแล้ว
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ที่ผู ้โดยสารนั่งอยู ่ในเบาะนั่งตอนที่สาม ควร
จะยกระดับพนักพิงศีรษะของเบาะนั่งตอนที่
สองขึ้นทั้งหมด

คำเตือน

เบาะนั่งตอนที่สาม
E00402701540

การปรับเอนพนักพิงหลัง
ดึงสายรัดขึ ้นและปรับพนักพิงหลังด้วยมือเพื ่อให้ได้
ตำแหน่งที่ต้องการ และปล่อยสายรัด

การขับขี่โดยไม่มีพนักพิงศีรษะอาจทำให้คุณ
และผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิต
ในอุบัติเหตุได้ เพื ่อลดความเสี ่ยงเมื ่อเกิด
อุบัติเหตุ ควรติดตั้งพนักพิงศีรษะตามตำแหน่ง
อย่างถูกต้องเมื่อมีผู้โดยสารนั่งอยู่
ห้ามนำหมอนหนุนหรือสิ่งของอื่นๆ ที่คล้ายกัน
รองระหว่างหลังกับพนักพิงหลัง จะเพิ่มระยะ
ห่างระหว่างศีรษะกับพนักพิงศีรษะ ซึ ่งลด
ประสิทธิภาพของพนักพิงศีรษะในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุขึ้น

คำเตือน

พนักพิงศีรษะ
E00403303013

การปรับความสูงของพนักพิงศีรษะ

เบาะนั่งหน้า

ปรับพนักพิงศีรษะโดยให้กึ่งกลางของพนักพิงอยู่ในแนว
ใกล้เคียงกับระดับหูท่ีสุด ซ่ึงจะช่วยลดการบาดเจ็บได้มาก
ที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีที่ผู้โดยสารสูงเกินกว่าที่
จะปรับให้ใกล้กับระดับหูได้ ให้ปรับพนักพิงขึ้นให้สูงที่
สุดเท่าที่จะทำได้

สำหรับการปรับพนักพิงศีรษะ
ให้กดปุ่มปรับความสูง (A) ตามทิศทางลูกศรพร้อมกับ
เลื ่อนพนักพิงศีรษะขึ้นหรือลงตามต้องการตามลูกศร

เบาะนั่งตอนที่สองหรือตอนที่สาม

เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ดึงพนัก
พิงศีรษะขึ้นเพื่อล็อกเข้าที่

สำหรับการปรับพนักพิงศีรษะ
ให้กดปุ่มปรับความสูง (A) ตามทิศทางลูกศรพร้อมกับ
เลื ่อนพนักพิงศีรษะขึ้นหรือลงตามต้องการตามลูกศร
หลังจากปรับตั้งแล้วให้ดันพนักพิงศีรษะลงจนแน่ใจว่า
ล็อกเข้าที่แล้ว

หลังจากปรับตั้งแล้วให้ดันพนักพิงศีรษะลงจนแน่ใจว่า
ล็อกเข้าที่แล้ว
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ขอควรระวัง
ควรตรวจดูว่าตำแหน่งปุ่มปรับความสูง (A) ถูก
ปรับอย่างถูกต้องตามที่แสดงในภาพ และลอง
ขยับพนักพิงศีรษะขึ ้น พนักพิงศีรษะจะต้อง
ไม่หลุดออกมาจากพนักพิงหลัง

เมื่อกำลังขับรถอยู่ ถ้าเบาะนั่งตอนที่สองอยู่ที่
ตำแหน่งพับลง ห้ามไม่ให้ผู ้ใดนั่งบนเบาะนั่ง
ตอนท่ีสาม  เบาะน่ังตอนท่ีสองอาจหงายไปด้าน
หลังในกรณีที่เกิดการเบรกอย่างรุนแรง, การ
ชนหรือการสตาร์ททันที เป็นผลให้เกิดการบาด
เจ็บสาหัสได้

คำเตือน

หมายเหตุ
พนักพิงศีรษะของเบาะนั่งตอนที่สามไม่สามารถ
ถอดออกได้

การถอด (เบาะนั่งหน้าหรือเบาะนั่ง
ตอนที่สอง)

กดปุ่มปรับความสูง (A) จากนั้นจึงดึงพนักพิงศีรษะขึ้น

การติดตั้ง (เบาะนั่งหน้าหรือเบาะนั่ง
ตอนที่สอง)

หันพนักพิงศีรษะให้ถูกด้าน แล้วจึงเสียบขาทั้งสองของ
พนักพิงศีรษะเข้ารูท่ีพนักพิงหลัง โดยกดปุ่มปรับความสูง
(A) ค้างไว้ตามทิศทางลูกศร
ขาของพนักพิงศีรษะและร่องปรับ (B) ต้องใส่ลงในช่อง
ท่ีมีปุ่มปรับ (A)

รูปทรงและขนาดของพนักพิงศีรษะจะแตกต่าง
กันไปตามตำแหน่งเบาะน่ัง ควรใส่พนักพิงศีรษะ
ให้ถูกต้องตามเบาะนั ่งต่างๆ และห้ามใส่ผิด
ทิศทาง
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การจัดพื้นที่เก็บสัมภาระ
E00403401557

เพื่อจัดทำพื้นที่เก็บสัมภาระ คุณสามารถพับเบาะนั่งตอน
ที่สอง และ/หรือเบาะนั่งตอนที่สามได้

หลังจากเอนพนักพิงหลังของเบาะนั่งตอนที่
สองไปด้านหน้า กดด้านหลังของเบาะนั่งลง
และควรแน่ใจว่าล็อกเข้ากับพ้ืนอย่างแน่นหนาแล้ว
เบาะนั่งสามารถเลื่อนได้ถ้าไม่ได้ถูกยึดไว้ ทำให้
เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

คำเตือน

ขอควรระวัง
อย่าซ้อนสัมภาระไว้จนเลยความสูงของพนักพิง
หลัง หรือสัมภาระท่ีมีน้ำหนักท่ีอาจเป็นอุปสรรค
ในการทำงานของรถ ยึดสัมภาระให้มั่นคง
อาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นได้ เนื่องจากวัตถุที่
ไม่ได้ยึดแน่นไว้ อาจกระเด็นเข้ามาในห้อง
โดยสารในระหว่างการเบรกกะทันหัน
เม่ือพับหรือเก็บเบาะน่ัง ควรแน่ใจว่าไม่ให้หนีบ
มือหรือขาของคุณด้วย

หมายเหตุ
สามารถพับเบาะน ั ่งตอนที ่สามแต ่ละด ้าน
แยกกันได้

การพับที่พักแขนเบาะนั่งตอนที่สองและ
เบาะนั่งตอนที่สาม

E00465100038

สิ่งของที่ยาว สามารถวางไว้ในขณะที่ผู้โดยสารนั่งอยู่ใน
เบาะนั่งด้านนอกแถวที่สองได้

1. พับเบาะนั่งตอนที่สาม
ให้ดูเร่ือง “การพับเบาะน่ังตอนท่ีสาม” หน้า 4-10

2. พับที่พักแขนลง
ให้ดูเร่ือง “ท่ีพักแขน” หน้า 4-5

การพับเบาะนั่งตอนที่สองและเบาะนั่ง
ตอนที่สาม

E00403501747

การพับ

1. พับเบาะนั่งตอนที่สาม

ให้ดูเร่ือง “การพับเบาะน่ังตอนท่ีสาม” หน้า 4-10
2. จัดเก็บหัวเข็มขัดของเข็มขัดนิรภัยในช่องเก็บของ

เบาะนั่งตอนที่สอง
ให้ดูเรื่อง “การเก็บเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งตอนที่
สองและตอนท่ีสาม” หน้า 4-14

3. เลื่อนพนักพิงศีรษะของเบาะนั่งตอนที่สองให้ต่ำลง
ไปยังตำแหน่งต่ำสุด
ให้ดูเร่ือง “พนักพิงศีรษะ” หน้า 4-7

4. เลื ่อนเบาะนั่งตอนที่สองไปตำแหน่งด้านหลังให้
มากที่สุด

5. ดึงคันปรับ (A) ไปด้านหน้า จากน้ันเอนพนักพิงหลัง
ไปด้านหน้า
เมื ่อพนักพิงหลังเอนไปด้านหน้าแล้ว ล็อกที่พื ้น
จะปลดออกและด้านหลังของเบาะนั ่งจะยกขึ ้น
เล็กน้อย

6. กดเบาะน่ังจนกระท่ังได้ยินเสียง “คลิก” และเบาะน่ัง
ล็อกอย่างแน่นหนากับพื้นแล้ว
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การกางพนักพิงหลัง

ยกพนักพิงหลังขึ้นจนกระทั่งล็อกเข้าที่
กดเบาๆ ที่พนักพิงหลัง เพื่อยืนยันว่ายึดเบาะนั่งอย่างถูก
ต้องแล้ว

การพับเบาะนั่งตอนที่สาม
E00403601142

การพับ

1.
เล่ือนพนักพิงศีรษะของเบาะน่ังตอนท่ีสามให้ต่ำลงไปยังตำแหน่งต่ำสุด
(ให้ดูเร่ือง “พนักพิงศีรษะ” หน้า 4-7)

2. ดึงสายรัด (A) ขึ้น จากนั้นพับพนักพิงหลังไปด้าน
หน้า

การกางพนักพิงหลัง

ดึงสายรัด (B) จากนั้นยกพนักพิงหลังขึ้นจนกระทั่งล็อก
เข้าที่
กดเบาๆ ที่พนักพิงหลัง เพื่อยืนยันว่าเบาะนั่งถูกยึดอย่าง
ถูกต้องแล้ว

เข็มขัดนิรภัย
E00404802164

เพื่อป้องกันตัวคุณและผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
จำเป็นต้องคาดเข็มขัดนิรภัยให้ถูกต้องเมื่อขับขี่
เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งหน้าติดตั้งระบบดึงกลับ เข็มขัด
นิรภัยแบบนี้ใช้งานเหมือนกับเข็มขัดนิรภัยทั่วไป
ให้ดูเร่ือง “ระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัย” หน้า 4-15

ผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุก
คนรวมไปถึงเด็กที่โตพอจะใช้เข็มขัดนิรภัยด้วย
เด็กเล็กควรใช้อุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะสมสำหรับ
เด็กเสมอ

คำเตือน



เข็มขัดนิรภัย

เบาะน่ังและเข็มขัดนิรภัย 4-11

4

เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ควรคาดให้พาดผ่านไหล่
ลำตัวบริเวณหน้าอกและสะโพก อย่าคาดเข็มขัด
ไว้ใต้แขน
คาดเข็มขัดนิรภัยหนึ่งเส้นต่อหนึ่งคน หากไม่
ทำเช่นนี้จะทำให้เกิดอันตรายได้
เข็มขัดนิรภัยจะปกป้องผู้ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ
เม่ือพนักพิงหลังอยู่ในตำแหน่งต้ังตรง หากพนัก
พิงเอน ผู้โดยสารอาจเล่ือนหลุดจากเข็มขัดนิรภัย
โดยเฉพาะเม่ือเกิดแรงกระแทกด้านหน้ารถ ผู้โดย
สารอาจได้รับบาดเจ็บเพราะเข็มขัดนิรภัยเอง
หรือกระแทกเข้ากับแผงควบคุมหน้าหรือพนัก
พิงหลังได้
จัดสายเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อย อย่าให้บิด
ห้ามดัดแปลงหรือติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมใดๆ กับ
ชุดเข็มขัดนิรภัยซึ่งอาจจะทำให้เข็มขัดนิรภัย
ไม่ทำงานหรือไม่สามารถปรับระดับได้
ถึงแม้ว่าคุณจะคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ก็ตาม อย่าอุ้ม
เด็กไว้ในอ้อมแขนหรือวางไว้บนตัก เพราะเด็ก
อาจได้รับอันตรายถึงชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือ
เมื่อรถเบรกกะทันหัน
ปรับเข็มขัดนิรภัยให้กระชับพอดีกับผู้คาดเสมอ
คาดเข็มขัดนิรภัยส่วนหน้าตักเหนือสะโพก
เสมอ

คำเตือน เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด (พร้อมตัวดึง
ล็อกอัตโนมัติ)

E00404903234

เข็มขัดนิรภัยชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องปรับความยาว เพราะ
เข็มขัดจะปรับให้กระชับพอดีกับร่างกายของผู้คาด แต่ใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุอย่างกะทันหัน เข็มขัดจะล็อกเองโดย
อัตโนมัติ

หมายเหตุ
คุณสามารถตรวจสอบว่าเข็มขัดล็อกหรือไม่โดย
ดึงเข็มขัดไปด้านหน้าอย่างรวดเร็ว

การคาดเข็มขัดนิรภัย

1. ดึงสายเข็มขัดนิรภัยช้าๆ โดยจับที่หัวเข็มขัดนิรภัย

หมายเหตุ
ถ้าไม่สามารถดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกได้ ให้
กระชากสายเข็มขัดเต็มแรงแล้วปล่อยสายกลับ
จากนั ้นจึงค่อยๆ ดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกมา
อีกครั้ง

2. สอดหัวเข็มขัดนิรภัยเข้ากับตัวล็อกให้พอดี ซึ่งจะมี
เสียงดัง “คลิก”

ไม่ควรคาดเข็มขัดนิรภัยพาดผ่านช่องท้อง
เพราะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ สายเข็มขัดอาจ
กดช่องท้องอย่างแรงและเพิ ่มความเสี ่ยงที ่
จะเกิดการบาดเจ็บได้
อย่าบิดสายเข็มขัดนิรภัยขณะคาด

คำเตือน

3. ปรับเข็มขัดนิรภัยให้กระชับพอดีกับผู้คาด

การปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย

จับที่หัวเข็มขัดนิรภัย แล้วกดปุ่มที่ตัวล็อกเพื่อปลดล็อก
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หมายเหตุ
เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยจะเลื่อนเก็บโดยอัตโนมัติ
หัวเข็มขัดอาจฟาดกับตัวรถเสียหายได้ ให้จับหัว
เข็มขัดนิรภัยไว้เพื่อให้เข็มขัดเลื่อนเก็บอย่างช้าๆ
หากไม่ทำเช่นนี้ อาจทำให้รถยนต์เสียหายได้
หากเข็มขัดนิรภัย (A) หรือห่วงร้อย (B) สกปรก
อาจทำให้เข็มขัดดึงกลับได้อย่างไม่ราบรื่น หาก
เข็มขัดนิรภัยและห่วงร้อยสกปรก ให้ทำความ
สะอาดด้วยสบู ่อ่อน หรือสารลดแรงตึงผิวที ่
ไม่กัดกร่อน

การเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย
E00409802534

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

หากสวิตช์กุญแจบิดไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการ
ทำงานเป็น ON ขณะท่ียังไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย ไฟเตือน
จะสว่างและเสียงเตือนดังข้ึนประมาณ 6 วินาที เพ่ือเตือน
คนขับและผู้โดยสารด้านหน้าให้คาดเข็มขัดนิรภัย หาก
ขับรถโดยไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย ไฟเตือนจะกะพริบและ
เสียงเตือนจะดังเป็นระยะ จนกระทั่งคุณคาดเข็มขัดนิรภัย
ในขณะเดียวกัน “FASTEN SEAT BELT” จะปรากฎข้ึน
บนหน้าจอแสดงข้อมูล ในหน้าจอแสดงข้อมูลรวม (แบบ
ท่ี 1 เท่าน้ัน)

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์เสริมใดๆ หรือสติกเกอร์ที่
จะทำให้มองเห็นไฟเตือนได้ยาก

คำเตือน

หมายเหตุ
หลังจากนี้หากยังไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ไฟเตือน
และเสียงเตือนจะมากขึ้นกว่าเดิมในแต่ละครั้งที่
เคลื่อนรถออกไป
สำหรับเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ฟังก์ชันการ
เตือนจะทำงานเฉพาะเมื่อมีคนนั่งอยู่ที่เบาะนั่ง
เท่านั้น
เมื่อมีสัมภาระวางอยู่ที่เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
เซ็นเซอร์ที่เบาะนั่งอาจตรวจพบโดยขึ้นอยู่กับ
น้ำหนักและตำแหน่งของสัมภาระ เป็นเหตุให้
เสียงเตือนดังขึ้น และไฟเตือนสว่างขึ้นได้
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เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด เบาะน่ังกลาง
ตอนที่สอง

E00405201298

เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด เบาะนั่งกลางตอนที่สองต้อง
คาดให้ถูกต้อง ตามภาพที่แสดง

ต้องแน่ใจว่าได้เชื่อมต่อหัวเข็มขัดทั้งสองด้าน
แน่นดีแล้ว (A และ B) หากไม่ทำเช่นนั ้น
ประสิทธิภาพในการปกป้องจะลดลงอย่างมาก
และทำให้บาดเจ็บสาหัสได้เมื่อเกิดการชนหรือ
การเบรกกะทันหัน

คำเตือน

การคาดเข็มขัดนิรภัย

1. ดึงตัวล็อกหัวเข็มขัด (C) จากเบาะน่ัง
2. ดึงเข็มขัดนิรภัยและสอดหัวเข็มขัดนิรภัยอันเล็ก (A)

เข้าไปในตัวล็อกหัวเข็มขัด (C)

3. สอดหัวเข็มขัดนิรภัย (B) เข้าไปในตัวล็อกหัวเข็มขัด
(D)

4. ปรับเข็มขัดนิรภัยให้กระชับพอดีกับผู้คาด

การปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย

1. จับที่หัวเข็มขัดนิรภัย (B) แล้วกดปุ่มที่ตัวล็อกหัว
เข็มขัด (D) เพ่ือปลดล็อก

2. การปลดตัวล็อกหัวเข็มขัด (C) ให้กดปุ่ม (E) ด้วยวัตถุ
ปลายแคบ (หัวเข็มขัด (B), กุญแจ ฯลฯ)

ขอควรระวัง
เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยจะเลื่อนเก็บโดยอัตโนมัติ
หัวเข็มขัดอาจฟาดกับตัวรถเสียหายได้ ให้จับ
หัวเข็มขัดนิรภัยไว้เพ่ือให้เข็มขัดเล่ือนเก็บอย่างช้าๆ
การไม่ปฏิบัติเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ
หรือเกิดความเสียหายแก่รถยนต์ของคุณได้

3. หลังจากที่เข็มขัดนิรภัยดึงกลับเรียบร้อยแล้ว ให้
สอดหัวเข็มขัดนิรภัย (B) เข้าไปในร่องด้านบน (F)
จากน้ันสอดหัวเข็มขัดเล็ก (A) เข้าไปในร่องด้านล่าง
(G)
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4. จัดเก็บหัวเข็มขัดของเข็มขัดนิรภัยในช่องเก็บ
ให้ดูเรื่อง “การเก็บเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งตอนที่
สองและตอนท่ีสาม” หน้า 4-14

การเก็บเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่ง
ตอนที่สองและตอนที่สาม

E00405301710

การเก็บแผ่นเหล็กเข็มขัดนิรภัย

ตำแหน่งเบาะนั่งด้านนอก

สอดเข็มขัดผ่านร่อง (A)

ตำแหน่งเบาะนั่งกลางตอนที่สอง

ให้ดูเรื่อง “เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด เบาะนั่งกลางตอน
ท่ีสอง” หน้า 4-13

การเก็บตัวล็อกหัวเข็มขัดนิรภัย

จัดเก็บตัวล็อกหัวเข็มขัดของเข็มขัดนิรภัยในช่องเก็บ

เบาะน่ังตอนท่ีสอง

เบาะน่ังตอนท่ีสาม

การคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับสตรีมีครรภ์
E00405601250

เข็มขัดนิรภัยออกแบบให้ใช้ได้กับทุกคน รวมถึง
สตรีมีครรภ์ด้วย สตรีมีครรภ์ควรใช้เข็มขัด
นิรภัยที่มีไว้ให้ การคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับ
สตรีมีครรภ์จะลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับแม่
และทารกในครรภ์นั ้น สำหรับเข็มขัดคาด
หน้าตักให้คาดผ่านต้นขาโดยกระชับเข้ากับ
สะโพก และอย่าคาดผ่านบริเวณเอว หากมีคำถาม
ควรปรึกษาแพทย์

คำเตือน
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ระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัย
E00405701639

เบาะนั่งคนขับและเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าจะมีเข็มขัด
นิรภัยที่ติดตั้งระบบดึงกลับ

ระบบดึงกลับ
E00405802565

เมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ต่อไปนี้ ถ้ามีการชนทางด้านหน้าที่รุนแรงพอที่จะทำให้
คนขับและ/หรือผู้โดยสารด้านหน้าบาดเจ็บได้ ระบบดึง
กล ับจะทำให้ เข ็มข ัดน ิรภ ัยหดกล ับท ันท ี เพ ื ่อเพ ิ ่ม
ประสิทธิภาพสูงสุดให้กับเข็มขัดนิรภัย
[ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
สวิตช์กุญแจอยู่ในตำแหน่ง “ON” หรือ “START”
[รถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
โหมดการทำงานอยู่ท่ี ON

เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของเข็มขัด
นิรภัยแบบดึงกลับ ควรปรับเบาะนั่งของคุณให้
ถูกต้องและคาดเข็มขัดนิรภัยให้เหมาะสม

คำเตือน

หมายเหตุ
เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับจะทำงานถ้ารถได้รับ
แรงกระแทกด้านหน้าแม้ว่าจะไม่ได้คาดเข็มขัด
นิรภัยไว้ก็ตาม
เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับได้รับการออกแบบให้
ใช้งานเพียงครั้งเดียว และหลังจากใช้งานแล้ว
ขอแนะนำให้เปลี ่ยนเข็มขัดนิรภัยใหม่ที ่ศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

การเตือนระบบ SRS
E00405901442

ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนเหมือนกันนี้ใช้ร่วมกันระหว่าง
ถุงลมนิรภัย SRS และเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ
ให้ดูเร ื ่อง “ไฟเตือน/ตัวเแสดงเตือนระบบ SRS”
หน้า 4-27

อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก
E00406404038

เมื่อมีเด็กโดยสารรถไปด้วย จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นิรภัย
สำหรับเด็กให้พอดีกับขนาดตัวเด็ก ซึ่งเป็นไปตามท
ี่กฎหมายกำหนดในประเทศส่วนใหญ่
กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการขับขี่โดยมีเด็กอยู่ที่เบาะนั่งหน้า
อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ กรุณาปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ถ้าเป็นไปได้ พยายามให้เด็กนั่งบนเบาะนั่งหลัง
สถิต ิการเก ิดอ ุบ ัต ิ เหตุแสดงให้เห ็นว ่าเด ็ก
ทุกขนาดและทุกอายุจะปลอดภัยกว่าเมื ่อมี
อ ุปกรณ์น ิรภ ัยที ่ เหมาะสมในเบาะนั ่งหลัง
มากกว่าในเบาะนั่งหน้า
การอุ ้มเด็กไว้ในอ้อมแขนจะไม่สามารถใช้
ทดแทนระบบนิรภัยสำหรับเด็ก หากไม่ใช้ระบบ
นิรภัยสำหรับเด็กที่เหมาะสมอาจทำให้เด็กได้
รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิต
ควรใช้อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก 1 ชุดต่อเด็ก
1 คนเท่านั้น
เมื ่อติดตั ้งระบบนิรภัยสำหรับเด็กที ่เบาะนั ่ง
ตอนที่สอง ระวังพนักพิงหลังเบาะนั่งหน้าโดน
เท้าของเด็กและระบบนิรภัยสำหรับเด็ก
มิฉะนั้นเด็กอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสในกรณีที่
มีการเบรกอย่างแรงหรือการชน

คำเตือน

ขอควรระวัง
การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงใดๆ หรือการซ่อม
แซมบริเวณโดยรอบชุดเข็มขัดนิรภัยแบบดึง
กลับหรือคอนโซลที่พื้น ต้องดำเนินการตามแนว
ทางปฏิบัติของศูนย์บริการมิตซูบิชิ เนื่องจากงาน
ดังกล่าวอาจกระทบต่อระบบการทำงานของ
เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ
ถ้าต้องการแยกชิ ้นส่วนหรือทำลายรถ กรุณา
ปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
เนื ่องจากการทำงานของเข็มขัดนิรภัยแบบดึง
กลับโดยไม่เจตนาอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
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ข้อควรระวังเม่ือติดต้ังอุปกรณ์นิรภัยสำหรับ
เด็กบนรถที่มีถุงลมนิรภัยที่เบาะนั่งหน้า

ป้ายที ่แสดงอยู ่นี ้จะติดไว้ในรถที ่มีถุงลมนิรภัยด้าน
ผู้โดยสารด้านหน้า

อันตรายมาก!
ห้ามใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหน้า
ไปด้านหลังบนเบาะนั่งที่มีถุงลมนิรภัยอยู่ด้าน
หน้า! มิฉะนั้นเด็กอาจบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่
ชีวิตได้

คำเตือน

ห้ามใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหน้า
ไปด้านหลังกับเบาะนั่งหน้า เนื่องจากเด็กจะอยู่
ใกล้ถุงลมนิรภัยของผู้โดยสารมากเกินไป แรง
ปะทะจากถุงลมนิรภัยที่พองตัวอาจทำให้เด็กได้
รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้ เบาะนั่ง
นิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหน้าไปด้านหลัง ต้อง
ใช้เฉพาะที่เบาะนั่งหลังเท่านั้น

คำเตือน

เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหน้าไปด้าน
หน้าควรใช้กับเบาะนั่งหลังถ้าเป็นไปได้ แต่ถ้า
จำเป็นต้องใช้กับเบาะนั่งหน้า ให้ปรับเบาะนั่งไป
ข้างหลังให้มากที่สุด

สำหรับทารกและเด็กเล็ก
E00406602401

เมื่อมีทารกและเด็กเล็กโดยสารไปด้วย ควรปฏิบัติตาม
คำแนะนำดังต่อไปนี้

คำแนะนำ:

ควรใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับทารก ส่วนเด็กเล็กที่
สูงพอจะคาดเข็มขัดนิรภัยแล้ว ให้สายเข็มขัด
สัมผัสใบหน้าหรือลำคอได้และใช้เบาะเสริม
สำหรับเด็กควบคู่ด้วย
เลือกอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กให้เหมาะสมกับ
น้ำหนักและความสูงของเด็ก รวมถึงสามารถติดตั้ง
ได้พอดีกับรถของคุณ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
สูงสุด ควรติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กไว้ที่
เบาะนั่งหลัง
ก่อนจะเลือกซื้ออุปกรณ์นิรภัยหรือเบาะเสริม
สำหรับเด็ก จะต้องทดลองติดตั้งว่าใส่ได้พอดีกับ
ตัวล็อกของเข็มขัดนิรภัยและรูปร่างของเบาะน่ังหลัง
เน่ืองจากอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กของผู้ผลิตบางราย
อาจไม่เหมาะสมกับรถของคุณ
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หากทดลองคาดเข็มขัดนิรภัยแล้ว อุปกรณ์นิรภัยสำหรับ
เด็กนั้นไม่พอดีกับเบาะนั่ง โดยเลื่อนไปทางใดทางหนึ่ง
ได้โดยง่าย ควรเลือกอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กของผู้ผลิต
รายอื่น

ปฏิบัติตามขั ้นตอนการติดตั ้งอุปกรณ์นิรภัย
สำหรับเด็กตามคู่มือจากผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
การติดตั้งไม่ถูกวิธีอาจทำให้เด็กบาดเจ็บสาหัส
หรือถึงแก่ชีวิตได้
เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ทดลองผลักและดึงอุปกรณ์
นิรภัยสำหรับเด็กไปด้านหน้า ด้านหลัง และด้าน
ข้าง ดูว่าม่ันคงดีหรือไม่ หากเล่ือนไปทางใดทาง
หนึ่งได้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตเด็กหรือ
ผู้โดยสารอื่นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรก
กะทันหัน
เมื่อไม่ใช้งาน ควรติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยนั้นไว้กับ
เบาะนั่งให้มั่นคง หรือถอดเก็บให้เรียบร้อยเพื่อ
ป้องกันไม่ให้หลุดกระเด็นออกมาในกรณีเกิด
อุบัติเหตุ

คำเตือน

หมายเหตุ
ข้ึนอยู่กับตำแหน่งเบาะน่ังในรถยนต์ และอุปกรณ์
นิรภัยสำหรับเด็กที่คุณมีอุปกรณ์นิรภัยสำหรับ
เด็ก สามารถยึดได้โดยใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง
จากสองวิธีต่อไปนี้:

หมายเหตุ
ใช้ที่ยึดเบาะด้านล่างในเบาะนั่งตอนที่สองเท่า
นั้น ถ้าอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กมีการยึดแบบ
ISOFIX
ให้ดูเรื่อง “การติดตั้งระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับ
เด็กเข้ากับที ่ยึดเบาะด้านล่าง (อุปกรณ์นิรภัย
สำหรับเด็กที่มีการยึดแบบ ISOFIX) และที่ยึด
ด้านหลังเบาะ” หน้า 4-20
การใช้เข็มขัดนิรภัย
ให้ดูเรื่อง “การติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก
เข้ากับเข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด (พร้อมตัวดึง
ล็อกอัตโนมัติ)” หน้า 4-22

สำหรับเด็กโต
E00406701450

สำหรับเด็กที่โตเกินกว่าจะอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กแล้ว
ควรให้เด็กนั่งบนเบาะนั่งหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยให้
เรียบร้อยโดยให้พาดผ่านส่วนไหล่และหน้าตักของเด็ก
สำหรับบริเวณหน้าตัก ให้สายเข็มขัดพาดผ่านท้องน้อย
ใต้ส่วนบนของกระดูกเชิงกราน ไม่ควรพาดผ่านบริเวณ
ช่องท้องโดยตรง เพราะสายเข็มขัดอาจกดช่องท้องใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
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การเลือกระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กสำหรับแต่ละตำแหน่งเบาะนั่ง
E00406803703

เหมาะสมสำหรับระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กประเภท “universal”

เหมาะสมสำหรับระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก i-Size และ ISOFIX

เหมาะสมสำหรับระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไปด้านหน้า
เท่านั้น

ห้ามติดตั้งระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไปด้านหลัง

ไม่เหมาะสำหรับระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก

เบาะนั่งนี้ติดตั้งที่ยึดหลังเบาะด้านบน

*1: เมื่อทำการติดตั้งระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก ให้ถอดพนักพิงศีรษะออกจาก
เบาะนั่งและเลื่อนเบาะไปตำแหน่งด้านหลังมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ห้ามถอด
พนักพิงศีรษะเม่ือทำการติดต้ังเบาะเสริม (หน้า 4-20, 4-22)

*2: เมื่อติดตั้งระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กที่เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ให้ปรับมุม
พนักพิงหลังไปทางด้านหลัง 5 ขั้นจากตำแหน่งตั้งตรงสุด

*3: เมื่อติดตั้งระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กที่เบาะนั่งตอนที่สองด้านนอก ให้ปรับมุม
พนักพิงหลังไปทางด้านหลัง 2 ขั้นจากตำแหน่งตั้งตรงสุด
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ขอควรระวัง
เมื ่อติดตั ้งระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กที ่เบาะนั ่งตอนที ่สอง ให้เลื ่อนเบาะนั ่งด้านหน้าของอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กไปด้านหน้า
หรือปรับพนักพิงหลังของอุปกรณ์เพื่อให้เท้าของเด็กและระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กไม่สัมผัสกับเบาะนั่ง

ตำแหน่งเบาะน่ัง

ประเภท 1 2 3 4 5 6

ผู้โดยสาร แถวที่สอง แถวที่สอง แถวที่สอง แถวที่สาม แถวที่สาม
ด้านหน้า (ซ้าย) (กลาง) (ขวา) (ซ้าย) (ขวา)

เบาะนั่งที่เหมาะสมกับประเภท “universal” คือระบบอุปกรณ์นิรภัย ใช่ (หันไป ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
สำหรับเด็กซึ่งได้รับการป้องกันโดยใช้เข็มขัดนิรภัยของรถยนต์ ด้านหน้าเท่าน้ัน)
เบาะนั่งที่เหมาะสมกับระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก i-Size และ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
ISOFIX
เบาะนั่งที่เหมาะสมกับระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กที่หันไป ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
ด้านข้าง (L1/L2)
ขนาดที่ยอมรับได้สูงสุดสำหรับระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก ไม่ใช่ R3 ไม่ใช่ R3 ไม่ใช่ ไม่ใช่
แบบหันไปด้านหลัง (R1/R2X/R2/R3)
ขนาดที่ยอมรับได้สูงสุดสำหรับระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก ไม่ใช่ F3 ไม่ใช่ F3 ไม่ใช่ ไม่ใช่
แบบหันไปด้านหน้า (F1/F2X/F2/F3)
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การติดตั้งระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก
เข้ากับที่ยึดเบาะด้านล่าง (อุปกรณ์นิรภัย
สำหรับเด็กที่มีการยึดแบบ ISOFIX) และ
ที่ยึดด้านหลังเบาะ

E00406902358

ตำแหน่งที่ยึดเบาะด้านล่าง

เบาะนั่งตอนที่สองของรถยนต์มีการติดตั้งที่ยึดเบาะด้าน
ล่างสำหรับการยึดระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กที่มีการ
ยึดแบบ ISOFIX

ตำแหน่งที่ยึดด้านหลังเบาะ

มีตัวยึดอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กสองจุดอยู่ที่ด้านหลัง
ของพนักพิงหลังที่นั่งเบาะนั่งตอนที่สอง
สำหรับยึดสายรัดอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กไปยังแต่ละ
ตำแหน่งเบาะนั่งด้านหลังทั้งสองตำแหน่งในรถของคุณ

ที ่ย ึดเบาะอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กถูกออก
แบบมาให้ทนต่อน้ำหนักที ่กำหนดไว้สำหรับ
อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กเท่านั ้น  ไม่ว่าใน
สถานการณ์ใดๆ ห้ามใช้เป็นเข็มขัดนิรภัยสำหรับ
ผู้ใหญ่ สายรัด หรือสำหรับการยึดสิ่งอื่นๆ หรือ
อุปกรณ์เข้ากับรถยนต์

คำเตือน

ระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กที่มีการยึดแบบ
ISOFIX

ระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กถูกออกแบบมาสำหรับ
เบาะนั่งที่มีที่ยึดเบาะด้านล่างเท่านั้น ยึดระบบอุปกรณ์
นิรภัยสำหรับเด็กโดยใช้ที่ยึดเบาะด้านล่าง

ไม่จำเป็นต้องยึดระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กด้วย
เข็มขัดนิรภัยของรถ

A: ตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก

วิธีติดต้ัง

1. นำวัสดุแปลกปลอมด้านในหรือรอบๆ ตัวเชื่อมต่อ
ออก และควรแน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์อยู่ใน
ตำแหน่งจัดเก็บปกติ

2. ถอดพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั่งที่ต้องการติดตั้ง
อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก
ให้ดูเร่ือง “พนักพิงศีรษะ” หน้า 4-7
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ขอควรระวัง
ห้ามถอดพนักพิงศีรษะเมื่อทำการติดตั้ง
เบาะเสริม

3. เมื่อติดตั้งระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก ให้เลื่อน
เบาะนั่งไปที่ตำแหน่งไปด้านหลังสุด

4. เปิดช่องว่างเล็กๆ ไว้ด้วยมือของคุณเพื่อเปิดให้เห็น
ท่ียึดเบาะด้านล่าง (A)

5. กดตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก (B) เข้าไป
ในท่ียึดเบาะด้านล่าง (A) ให้สอดคล้องกับคำแนะนำ
ของผู้ผลิตระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก

A: ที่ยึดเบาะด้านล่าง
B: ตัวเชื่อมต่อ

หากระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กรองรับขา ควรแน่ใจ
ว่ารองรับขาในตำแหน่งที่มั่นคงบนพื้น
หากระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กต้องใช้สายรัด ให้ยึด
สายรัดตามขั้นตอนที่ 6

6. ยึดล็อกขอเกี่ยวสายรัด (C) ของระบบอุปกรณ์นิรภัย
สำหรับเด็กเข้ากับเหล็กที่ยึดด้านหลังเบาะ (D) และ
ย ึดขอเก ี ่ ยวสายร ัดให ้แน ่น เพ ื ่ อย ึดอ ุปกรณ ์
อย่างมั่นคง

7. ผลักและดึงระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กจากทุก
ด้านเพื่อให้แน่ใจว่ามั่นคงแล้ว

วิธีถอด

ถอดตัวเชื ่อมต่ออุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กตามคำแนะ
นำของผู้ผลิตระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก



การตรวจสอบสภาพเข็มขัดนิรภัย

เบาะน่ังและเข็มขัดนิรภัย4-22

4

ขอควรระวัง

การติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กเข้ากับ
เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด (พร้อมตัวดึง
ล็อกอัตโนมัติ)

E00408702015

วิธีติดต้ัง

1. วางอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กบนเบาะนั่งที่จะติดตั้ง
เอาพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั่งนั้น
ให้ดูเร่ือง “พนักพิงศีรษะ” หน้า 4-7

ห้ามถอดพนักพิงศีรษะเมื่อทำการติดตั้ง
เบาะเสริม

2. เมื่อติดตั้งระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก ให้ปรับ
เบาะนั่งเลื่อนไปที่ตำแหน่งไปด้านหลังสุด

3. สอดเข็มขัดนิรภัยผ่านอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กตาม
คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยนั้นๆ และล็อกเข็มขัด
นิรภัยกับตัวล็อก

4. ปรับสายที่หย่อนให้ตึงด้วยการดึงสายผ่านตัวหนุน
ปรับสายเข็มขัด
เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุดไม่จำเป็นต้องปรับความ
ยาว แต่ปรับความตึงได้โดยใช้คลิปล็อก

ควรใช้คลิปล็อกเข็มขัดนิรภัย (A) กับอุปกรณ์
นิรภัยสำหรับเด็กบางรุ่นเพ่ือป้องกันอันตรายจาก
อุบัติเหตุ
คลิปล็อกต้องพอดีและใช้ตามคำแนะนำของผู้
ผลิตอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กนั้น
ควรถอดตัวคลิปล็อกเก ็บเมื ่อถอดอุปกรณ์
นิรภัยสำหรับเด็กออกแล้ว

คำเตือน

หลังจากเกิดการชน แนะนำให้ตรวจสอบส่วน
ประกอบเข็มขัดนิรภัยทั้งหมด รวมถึงตัวดึง
กลับและอุปกรณ์ที่ติดอยู่ด้วย ควรเปลี่ยนชุด
เข็มขัดนิรภัยที่มีการใช้งานในขณะที่เกิดการชน
เว้นแต่จะเป็นการชนเบาและเข็มขัดไม่มีร่อง
รอยความเสียหายและยังสามารถทำงานได้
อย่างถูกต้อง

คำเตือน

5. ก่อนวางเด็กลงในอุปกรณ์นิรภัย ดึงและผลัก
อุปกรณ์นิรภัยนั้นเพื่อตรวจสอบว่าติดตั้งอย่างมั่นคง
ทำเช่นนี้ทุกครั้งก่อนใช้งาน

วิธีถอด

ปลดแผ่นเหล็กออกจากตัวล็อกหัวเข็มขัด จากนั้นให้ถอด
เข็มขัดนิรภัยออกจากอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก

การตรวจสอบสภาพเข็มขัดนิรภัย
E00406302017

ตรวจสภาพของเข็มขัดนิรภัย หากพบรอยฉีกขาด รอยแตก
การเสื่อมสภาพของสายรัด หรือรูปร่างของชิ้นส่วนโลหะ
บิดเบี้ยว ควรเปลี่ยนเข็มขัดเส้นใหม่
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อย่าพยายามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนของ
ชุดเข็มขัดนิรภัยเอง ขอแนะนำให้ศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตดำเนินการงานดังกล่าว
การซ่อมแซมหรือการเปล่ียนอะไหล่ท่ีไม่ถูกต้อง
อาจทำให้ประสิทธิภาพของเข็มขัดลดลงและ
ส่งผลให้บาดเจ็บร้ายแรงในกรณีที่เกิดการชน
เมื่อใช้งานระบบดึงกลับไปแล้วจะไม่สามารถใช้
อีกได้
ต้องเปลี่ยนใหม่พร้อมกับตัวดึงกลับ
ห้ามใส่วัตถุแปลกปลอมใดๆ (ชิ้นส่วนพลาสติก,
คลิปหนีบกระดาษ, กระดุม ฯลฯ) ในตัวล็อก
หัวเข็มขัด หรือกลไกดึงกลับของเข็มขัด นอกจากน้ี
อย่าปรับแต่ง ถอด หรือติดตั ้งเข็มขัดนิรภัย
มิฉะนั้น เข็มขัดนิรภัยอาจไม่สามารถปกป้องได้
อย่างเพียงพอเมื่อเกิดการชนหรือในสถานการณ์
อื่นๆ

คำเตือน

หากเข็มขัดนิรภัยสกปรก ให้ทำความสะอาดใน
น้ำอุ่นผสมสารทำความสะอาดที่เป็นกลาง แล้ว
ตากให้แห้งในที่ร่ม ไม่ควรฟอกขาวหรือย้อมสี
สายเข็มขัดนิรภัย เพราะอาจทำให้เสียหายได้

ระบบถุงลมนิรภัย (SRS) - ถุงลม
นิรภัย

E00407203690

ข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบถุงลมนิรภัย (SRS) นี้ประกอบ
ด้วยข้อสำคัญที่ควรทราบที่เกี่ยวข้องกับถุงลมนิรภัยของ
คนขับและของผู้โดยสารด้านหน้า
ระบบถุงลมนิรภัย SRS ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมความ
ปลอดภัยขั้นต้นของระบบเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับและ
ผู้โดยสารดา้นหน้า โดยป้องกันอันตรายบริเวณศีรษะและ
หน้าอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุการชนทางด้านหน้าในระดับ
ปานกลางถึงรุนแรง

ถุงลมนิรภัยไม่สามารถใช้ทดแทนเข็มขัดนิรภัยได้ เพื่อ
การป ้องก ันส ูงส ุดในท ุกประเภทของการชนและ
อุบัติเหตุ ทุกคนทั้งคนขับและผู้โดยสารในรถต้องคาด
เข็มขัดนิรภัย

ถุงลมนิรภัยทำงานอย่างไร
E00407303721

ถุงลมนิรภัยประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

1- ชุดถุงลมนิรภัย (ด้านคนขับ)
2- ชดุถุงลมนิรภัย (ด้านผู้โดยสาร)

ถุงลมนิรภัยจะทำงานก็ต่อเมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการ
ทำงานอยู่ในเงื่อนไขต่อไปนี้
[ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
สวิตช์กุญแจอยู่ในตำแหน่ง “ON” หรือ “START”
[รถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
โหมดการทำงานอยู่ท่ี ON

ถุงลมนิรภัยจะพองตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กับเกิดเสียง
ดังและมีฝุ่นควันคลุ้งกระจาย ซึ่งไม่เป็นอันตรายแต่อย่าง
ใด และไม่ได้บ่งชี้ว่าเกิดการลุกไหม้ใดๆ ในห้องโดยสาร
ผู้ที่มีปัญหาด้านระบบหายใจอาจระคายเคืองบ้างเนื่องจาก
สารเคมีที่ใช้ในการพองตัวของถุงลมนิรภัย ถ้าเป็นไปได้
ให้ลดกระจกหน้าต่างลงหลังจากที่ถุงลมนิรภัยพองตัว
แล้ว
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ถุงลมนิรภัยจะยุบตัวอย่างรวดเร็วหลังการใช้งาน ดังน้ันจึง
แทบไม่เป็นอันตรายต่อทัศนวิสัยในการมองเห็น

ขอควรระวัง
ถุงลมนิรภัยพองตัวอย่างรวดเร็วมาก ในบางกรณี
อาจก่อให้เกิดรอยถลอก ฟกช้ำ หรือขีดข่วน
เล็กน้อย ฯลฯ

การนั่งในท่าที่ถูกต้องมีความสำคัญมาก
หากคนขับหรือผู้โดยสารด้านหน้านั่งอยู่ชิดพวง
มาลัยหรือแผงหน้าปัดมากเกินไปขณะถุงลม
นิรภัยทำงาน อาจได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึง
แก่ชีวิตได้
ถุงลมนิรภัยนั ้นพองตัวออกมารวดเร็วและ
รุนแรงมาก
หากคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าไม่ได้นั่งในท่า
ที่เหมาะสมและคาดเข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย
อาจไม ่สามารถปกป ้องค ุณได ้อย ่ าง เต ็ม
ประสิทธิภาพ และยังอาจเป็นสาเหตุให้ได้รับ
บาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิตอีกด้วยเมื่อถุง
ลมพองตัว
ห้ามนั ่งบนขอบเบาะนั ่ง หรือเอนศีรษะหรือ
หน้าอกเข้าไปใกล้พวงมาลัยหรือแผงหน้าปัด
ห้ามวางเท้าหรือขาไว้บนแผงหน้าปัด

คำเตือน

ควรให้ทารกและเด็กเล็กอยู่ที่เบาะนั่งหลังและใช้
อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม
เบาะนั ่งหลังเป็นที ่ท ี ่ปลอดภัยที ่ส ุดสำหรับ
ทารกและเด็ก

คำเตือน
สำหรับเด็กโตควรนั่งที ่เบาะนั ่งหลังและคาด
เข็มขัดนิรภัยไว้อย่างเหมาะสม ถ้าจำเป็นให้ใช้
เบาะเสริม

คำเตือน

อันตรายมาก!
ห้ามใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหน้า
ไปด้านหลังบนเบาะนั่งที่มีถุงลมนิรภัยอยู่ด้าน
หน้า! มิฉะนั้นเด็กอาจบาดเจ็บสาหัสหรือถึง
แก่ชีวิตได้

คำเตือน

ไม่ควรปล่อยให้ทารกหรือเด็กเล็กลุกออกจาก
เบาะนั่งนิรภัย ยืนใกล้แผงหน้าปัด หรือกอดไว้
ในอ้อมแขนหรือบนหน้าตักผู ้ใหญ่ เนื ่องจาก
อาจได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิตเม่ือเกิดการ
ชนหรือเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว ควรให้เด็กนั่ง
บนเบาะนิรภัยสำหรับเด็กที่ถูกต้องเหมาะสมที่
เบาะน่ังหลัง ให้ดูในเร่ือง “อุปกรณ์นิรภัยสำหรับ
เด็ก” ในคู่มือการใช้งานนี้

ข้อควรระวังเมื่อติดตั้งอุปกรณ์นิรภัย
สำหรับเด็กบนรถที่มีถุงลมนิรภัยที่เบาะนั่ง
ผู้โดยสารด้านหน้า

E00408802638

ป้ายที ่แสดงอยู ่นี ้จะติดไว้ในรถที ่มีถุงลมนิรภัยด้าน
ผู้โดยสารด้านหน้า
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ระบบถุงลมนิรภัยบริเวณเบาะนั่งคนขับ
และผู้โดยสารด้านหน้า

E00407402161

ถุงลมนิรภัยด้านคนขับจะติดตั้งอยู่ใต้ฝาครอบบริเวณกึ่ง
กลางพวงมาลัย ส่วนถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสารด้านหน้า
จะบรรจุอยู่ในแผงหน้าปัดเหนือกล่องเก็บของ
ถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้าจะพองตัวในเวลาเดียวกับ
ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ แม้ว่าเบาะนั่งผู้โดยสารจะไม่มี
คนอยู่ก็ตาม

การพองตัวของถุงลมนิรภัยด้านหน้า
E00412501453

ถุงลมนิรภัยด้านหน้าถูกออกแบบมาให้ทำงาน
เมื่อ...

ถุงลมนิรภัยด้านหน้า ถูกออกแบบให้พองตัวเมื่อรถยนต์
ได้ร ับแรงกระแทกที ่ด ้านหน้าในระดับปานกลางถึง
รุนแรง ลักษณะดังกล่าวแสดงไว้ดังภาพ

1- การชนเข้ากับกำแพงทึบด้วยความเร็วประมาณ
25 กม./ชม.หรือมากกว่าน้ัน

2- ได้รับแรงกระแทกที่ด้านหน้าในระดับปานกลางถึง
รุนแรงบริเวณที่แรเงาระหว่างลูกศร

ถุงลมนิรภัยด้านหน้าจะทำงานก็ต่อเมื่อแรงกระแทกที่
เกิดขึ้นเกินกว่าระดับที่ได้รับการออกแบบไว้ หรือเท่ากับ
แรงกระแทกท่ีเกิดข้ึนเม่ือรถท่ีว่ิงด้วยความเร็ว 25 กม./ชม.
ชนเข้าโดยตรงกับกำแพงทึบที่แข็งแรง ไม่เคลื่อนที่หรือ

พังลง ถ้าหากความรุนแรงนั้นต่ำกว่าระดับที่ออกแบบไว้
ถุงลมนิรภัยด้านหน้าอาจจะไม่ทำงาน อย่างไรก็ตามหาก
รถชนสิ่งที่สามารถดูดซับแรงกระแทกได้โดยเคลื่อนที่
หรือพังลง (เช่น รถที่จอดอยู่ เสาไฟฟ้า หรือราวเหล็กกั้น
ถนน) ความเร็วขณะชนจะสูงขึ้นมากกว่าระดับที่ออก
แบบไว้
เนื่องจากแรงกระแทกด้านหน้าสามารถทำให้คุณหลุด
ออกจากเบาะนั่งได้ง่าย คุณจึงควรคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ
เข็มขัดนิรภัยจะช่วยรักษาระยะห่างระหว่างตัวคุณกับพวง
มาลัยและแผงหน้าปัดในขณะท่ีถุงลมนิรภัยเร่ิมทำงาน ถุง
ลมนิรภัยจะพองตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งอาจก่อให้
เกิดอันตรายร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ พึงระลึกไว้เสมอว่า
เข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์หลักที่จะปกป้องคุณเมื่อเกิด
การชน ส่วนถุงลมนิรภัยได้รับการออกแบบให้เป็น
อุปกรณ์เสริมเพิ่มความปลอดภัยเท่านั้น ดังนั้นเพื่อความ
ปลอดภัยของคุณและผู้โดยสาร ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให้
เรียบร้อยทุกครั้ง

ถุงลมนิรภัยด้านหน้าอาจจะไม่ทำงานเมื่อ...

เม่ือเกิดการชนด้านหน้าในบางลักษณะ โครงสร้างของรถ
ได้ออกแบบมาให้ช่วยดูดซับแรงกระแทก เพื ่อลด
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้โดยสาร (ส่วนหน้าของรถ
อาจพังยุบเข้าไปอย่างเห็นได้ชัดเพื่อดูดซับแรงกระแทก)
ในสถานการณ์ดังกล่าว ถุงลมนิรภัยด้านหน้าอาจไม่
ทำงานแม้ว่าตัวรถจะพังยุบหรือเสียหาย



ระบบถุงลมนิรภัย (SRS) - ถุงลมนิรภัย

เบาะน่ังและเข็มขัดนิรภัย4-26

4

ตัวอย่างลักษณะการชนดังกล่าวแสดงไว้ดังภาพ

1- การชนเข้ากับเสาไฟฟ้า ต้นไม้ หรือวัตถุที่มีรูปทรง
แคบๆ

2- การชนในลักษณะไถลเข้าไปใต้ด้านหลังรถบรรทุก
3- การชนด้านหน้าแนวเฉียง

ถุงลมนิรภัยด้านหน้าไม่สามารถปกป้องคุณจากการ
ชนด้านหน้าได้ทุกรูปแบบ ดังนั ้นคุณควรคาดเข็มขัด
นิรภัยเสมอ

ถุงลมนิรภัยด้านหน้าไม่ได้ถูกออกแบบมาให้
ทำงานเมื่อ...

ถุงลมนิรภัยด้านหน้า ไม่ได้ออกแบบมาให้ทำงานใน
สภาพที่ไม่สามารถปกป้องผู้โดยสารได้
ลักษณะดังกล่าวแสดงไว้ดังภาพ

1- การชนด้านหลัง
2- การถูกชนจากด้านข้าง
3- รถพลิกคว่ำ

ถุงลมนิรภัยด้านหน้าไม่สามารถปกป้องคุณจากการชนได้
ทุกรูปแบบ ดังนั้นคุณควรคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ

ถุงลมนิรภัยด้านหน้าอาจทำงานเมื่อ...

ถุงลมนิรภัยด้านหน้าอาจทำงานในกรณีที่บริเวณใต้ท้อง
รถได้รับแรงกระแทกระดับปานกลางถึงรุนแรง (เกิด
ความเสียหายใต้กันชน)
ตัวอย่างลักษณะการชนดังกล่าวแสดงไว้ดังภาพ

1- การชนเข้ากับขอบถนน เนิน หรือเกาะที่สูงขึ้นมา
2- รถตกหลุมหรือโพรงลึก
3- รถวิ่งลงทางชันมากๆ แล้วกระแทกเข้ากับพื้น

เนื่องจากถุงลมนิรภัยด้านหน้าอาจทำงานในสถานการณ์
ที่รถได้รับแรงกระแทกอย่างกะทันหันในบางกรณีดังที่
แสดงไว้ในรูป อาจทำให้ตัวคุณหลุดออกจากเบาะนั่งได้
ง่าย ดังนั้นคุณจึงควรคาดเข็มขัดนิรภัยไว้เสมอ เข็มขัด
นิรภัยจะช่วยรักษาระยะห่างระหว่างตัวคุณกับพวงมาลัย
และแผงหน้าปัดในขณะที่ถุงลมนิรภัยเริ่มทำงาน ถุงลม
นิรภัยจะพองตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซ่ึงอาจก่อให้เกิด
อันตรายร้ายแรงได้
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ห้ามติดสิ่งใดๆ ที่บริเวณฝาครอบพวงมาลัย เช่น
วัสดุตกแต่ง เข็มกลัด ฯลฯ เพราะอาจเป็น
อันตรายต่อผู้โดยสารเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว
ห้ามวางหรือติดวัตถุอื่นใดบนแผงหน้าปัดเหนือ
กล่องเก็บของ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อ
ผู้โดยสารเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว

คำเตือน
ห้ามวางหีบห่อ สัตว์เล้ียง หรือวัตถุอ่ืนใดระหว่าง
ถุงลมนิรภัยกับคนขับหรือผู้โดยสารด้านหน้า
เพราะจะลดประสิทธิภาพการทำงานของถุงลม
นิรภัย หรือเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บได้ถ้าถุง
ลมนิรภัยทำงาน
หลังจากท่ีถุงลมนิรภัยพองตัวแล้ว ช้ินส่วนต่างๆ
ของระบบถุงลมนิรภัยจะมีอุณหภูมิสูง ห้าม
สัมผัสชิ้นส่วนเหล่านี้ เพราะอาจไหม้ผิวหนังได้
ถุงลมนิรภัยได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานเพียงครั้ง
เดียว ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก ดังน้ันจึง
ต้องเปลี่ยนใหม่ทันทีและควรตรวจสอบระบบ
ถุงลมนิรภัยทั้งหมดโดยศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาต

คำเตือน ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบ SRS*
E00407803234

ห้ามนำเครื่องประดับต่างๆ มาติดหรือวางไว้
บริเวณกระจกหน้า เพราะอาจขัดขวางการ
ทำงานของถุงลมนิรภัยหรือกระเด็นมาโดน
ผู้โดยสารบาดเจ็บเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

ไฟเตือนระบบ SRS ติดอยู่ที่แผงหน้าปัด ระบบจะสำรวจ
ตนเองทุกครั้งที่สวิตช์กุญแจหมุนไปที่ตำแหน่ง “ON”
หรือโหมดการทำงานอยู่ที่ ON ไฟเตือนนี้จะติดขึ้นหลาย
วินาทีแล้วดับลง ซึ่งแสดงว่าระบบทำงานเป็นปกติ
ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนประกอบ SRS มีปัญหา
ไฟเตือนจะสว่างค้างอยู่
ในขณะเดียวกัน ตัวแสดงเตือนจะปรากฎขึ ้นบนหน้า
จอแสดงข้อมูลรวม (เฉพาะแบบท่ี 1)
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ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบ SRS จะใช้ร่วมกันระหว่าง
ถุงลมนิรภัยกับเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ

หากเกิดสถานการณ์ต่อไปนี้ ถุงลมนิรภัย SRS
และ/หรือระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัยอาจมีปัญหา
และอาจทำงานไม่ถูกต้องเมื่อเกิดการชนหรือ
อาจทำงานอย่างกะทันหันแม้ไม่มีการชน
• เม่ือสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ท่ี ON
แต่ไฟเตือนระบบ SRS ไม่สว่างขึ้นหรือยัง
คงสว่างค้างอยู่

• ไฟเตือนระบบ SRS และ/หรือตัวแสดงเตือน
สว่างขึ้นขณะขับรถ

ระบบถุงลมนิรภัย SRS และระบบดึงกลับ
เข็มขัดนิรภัยถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดความ
เสี่ยงในการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตเมื่อ
เกิดการชนขึ้น
ถ้าเกิดกรณีด้านบนขึ้น ควรนำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
ทันที

คำเตือน
การบำรุงรักษาส่วนประกอบของระบบ SRS
หรือใกล้กับส่วนประกอบของระบบ SRS ต้อง
ดำเนินการโดยศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้ร ับ
อนุญาตเท่านั้น ห้ามไม่ให้ผู้อื่นใดทำการบริการ
ตรวจสอบ บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมส่วนประกอบ
ของระบบ SRS หรือสายไฟ และห้ามไม่ให้ผู้อ่ืน
จัดการหรือทิ้งชิ้นส่วนของระบบ SRS เช่นกัน
ยกเว้นศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้ร ับอนุญาต
เท่านั้น
หากส่วนประกอบ SRS หรือสายไฟทำงาน
อย่างไม่เหมาะสม อาจทำให้ถุงลมนิรภัยพองตัว
ขึ้นโดยไม่ตั้งใจ หรืออาจทำให้ระบบ SRS ไม่
ทำงาน ซึ่งทั้งสองกรณีจะทำให้เกิดการบาดเจ็บ
ร้ายแรงได้
ห้ามดัดแปลงพวงมาลัย ตัวดึงกลับเข็มขัด
นิรภัย หรือส่วนประกอบใดๆ ของระบบ SRS
เช่น การเปลี่ยนพวงมาลัย หรือการดัดแปลง
กันชนหน้าหรือโครงสร้างตัวถัง อาจส่งผลเสีย
ต่อการทำงานของระบบ SRS และนำไปสู่การ
บาดเจ็บได้
ถ้ารถของคุณได้รับความเสียหาย ควรตรวจสอบ
ระบบ SRS โดยศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับ
อนุญาตเพื่อให้แน่ใจว่าจะทำงานได้เป็นปกติ

คำเตือน
ถ้าคุณพบว่าบางส่วนของถุงลมนิรภัยฉีกขาด
ขีดข่วน แตก หรือเสียหาย ควรนำไปให้ศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบระบบ
SRS

คำเตือนการให้บริการ SRS
E00407902951

หมายเหตุ
หากคุณต้องการแยกช้ินส่วนรถ กรุณาปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับท้องถิ ่น และติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที ่ได้รับอนุญาตเพื่อจัดการถอดระบบ
ถุงลมนิรภัยอย่างถูกต้องและปลอดภัย
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แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

2- หน้าจอแสดงข้อมูลรวม  (แบบท่ี 1: จอสี LCD TFT)
→ หน้า 5-3
ตัวแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล (แบบที่ 1) →
หน้า 5-24
หน้าจอแสดงข้อมูลรวม (แบบที ่ 2: จอ LCD
แบบสีเดียว) → หน้า 5-16

3- มาตรวัดความเร็วรถยนต์ (กม./ชม.)
4- ปุ ่มปร ับความสว่างต ัวควบคุมกระแสไฟฟ้า

(แบบท่ี 1) → หน้า 5-2
5- สวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม (แบบที่ 2) →

หน้า 5-17

ขณะขับรถ ควรหมั่นสังเกตดูมาตรวัดรอบเครื่อง
ยนต์ด้วย ไม่ควรเร่งรอบเครื ่องยนต์จนถึงเขต
แถบสีแดงของมาตรวัดรอบ (ความเร็วรอบเคร่ือง
ยนต์/นาที สูงเกินไป)

ขอควรระวัง

ตัวควบคุมความสว่างของมาตรวัด -
แบบท่ี 1

E00531301220

แต่ละครั ้งที ่กดปุ ่มปรับความสว่างตัวควบคุมกระแส
ไฟฟ้า จะมีเสียงและความสว่างของแผงหน้าปัดจะเปล่ียน

1- ระดับความสว่าง
2- ปุ่มปรับความสว่างตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า

1- มาตรวัดรอบเครื่องยนต์
มาตรวัดรอบเครื่องยนต์จะแสดงความเร็วเครื่อง
ยนต์เป็นรอบต่อนาที (r/min) ซึ่งสามารถช่วยให้
คุณขับขี่อย่างประหยัด รวมทั้งเตือนว่าอย่าให้รอบ
เครื่องยนต์สูงเกินไป (แถบสีแดง)

แผงหน้าปัด
E00500103255

หมายเหตุ
คุณสามารถปรับความสว่างได้ 8 ระดับตามลำดับ
เมื่อไฟหรี่สว่างขึ้นและเมื่อไฟไม่สว่าง
ระดับความสว่างของแผงหน้าปัดจะถูกจัดเก็บไว้
เมื่อปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF
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หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบท่ี 1
E00519903608

กรุณาจอดรถในที่ปลอดภัยก่อนเปิดใช้งาน
ข้อมูลต่อไปนี้ปรากฏในหน้าจอแสดงข้อมูลรวม เช่น
คำเตือน มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดการเดินทาง อัตราการ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและชั่วขณะ ความเร็ว
โดยเฉล่ีย ฯลฯ

1- จอแสดงเคร่ืองหมาย  → หน้า 5-6

2- ตัวแสดงเครื ่องหมาย “ ” หรือ “ ” →
หน้า 5-5

3- หน้าจอแสดงข้อมูล → หน้า 5-4
หน้าจอแสดงคำเตือน → หน้า 5-5

4- มาตรวัดระยะทาง → หน้า 5-7

[เมื่อโหมดการทำงานเป็น ON]

  3- ตัวแสดงเครื ่องหมาย “ ” หรือ “ ” →
หน้า 5-5

  4- หน้าจอแสดงข้อมูล → หน้า 5-4
  5- จอแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ →

หน้า 5-6
  6- ตัวแสดง O/D OFF → หน้า 6-22
  7- มาตรวัดระยะทาง → หน้า 5-7
  8- จอแสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื ่องยนต์ →

หน้า 5-6
  9- ตัวแสดงตำแหน่งคันเกียร์ → หน้า 6-20
10- ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วคงที ่* →

หน้า 6-34

หมายเหตุ
หากคุณกดปุ่มค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีหรือเม่ือไฟ
หร่ีสว่างข้ึน ระดับความสว่างจะเปล่ียนเป็นระดับ
สูงสุด การกดปุ่มค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีอีกคร้ัง
จะทำให้ระดับความสว่างกลับสู่ระดับก่อนหน้า

[เมื่อโหมดการทำงานเป็น OFF]

1- จอแสดงเคร่ืองหมาย  → หน้า 5-6
2- ไฟแสดง ECO → หน้า 5-11

หมายเหตุ
สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยน้ำมันเชื้อเพลิง
ภาษาที่ใช้แสดง และการตั้งค่าอื่นๆ ได้
ให้ดูเรื่อง “การเปลี่ยนการตั้งค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-
12

สวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม
E00520002077

ในแต่ละครั้งที่สวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมทำงาน จะมี
เสียงเตือนดังขึ้นและหน้าจอแสดงข้อมูลรวมจะเปลี่ยน
ระหว่างข้อมูล เช่น คำเตือน มาตรวัดการเดินทาง อัตราการ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและชั่วขณะ และช่วง
ระยะทาง ฯลฯ
นอกจากน้ียังสามารถเปล่ียนองค์ประกอบ เช่น ภาษาและ
หน่วยที่ใช้บนหน้าจอแสดงข้อมูลรวมได้โดยการเปิดการ
ทำงานสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม
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*1: เมื่อไม่มีตัวแสดงเตือน
*2: เมื่อมีตัวแสดงเตือน
1- มาตรวัดการเดินทาง  → หน้า 5-7
2- มาตรวัดการเดินทาง  → หน้า 5-7
3- จอแสดงคะแนน ECO → หน้า 5-11
4- สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ → หน้า 5-8
5- การแสดงหน้าจอแสดงเตือนอีกครั้ง → หน้า 5-6

*: เมื่อกำหนดการตรวจมาถึง
1- หน้าจอเมื่อโหมดการทำงานเป็น OFF
2- หน้าจอตรวจสอบระบบ → หน้า 5-9
3- หน้าจอเมื่อโหมดการทำงานเป็น ON
4- สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ → หน้า 5-8

หน้าจอแสดงข้อมูล (เมื่อโหมดการทำงาน
เปล่ียนจาก OFF เป็น ON)

E00520702276

เม่ือโหมดการทำงานอยู่ท่ี ON หน้าจอแสดงจะเปล่ียนตาม
ลำดับดังนี้

หน้าจอแสดงข้อมูล
(เมื่อโหมดการทำงานเป็น ON)

E00521102512

แต่ละครั้งที่คุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ
หน้าจอแสดงจะเปลี่ยนตามลำดับต่อไปนี้

*1

*2

AFA111032

หน้าจอแสดงข้อมูล
(เมื่อโหมดการทำงานเป็น OFF)

E00520202082

แต่ละครั้งที่คุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ
หน้าจอแสดงจะเปลี่ยนตามลำดับต่อไปนี้
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*1: เมื่อไม่มีตัวแสดงเตือน
*2 เมื่อมีตัวแสดงเตือน
1- มาตรวัดการเดินทาง  → หน้า 5-7
2- มาตรวัดการเดินทาง  → หน้า 5-7
3- จอแสดงช่วงการขับรถ → หน้า 5-9

จอแสดงข้อมูลการขับ ECO → หน้า 5-11
4- จอแสดงอัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ีย →

หน้า 5-10
จอแสดงข้อมูลการขับ ECO → หน้า 5-11

5- จอแสดงความเร็วโดยเฉล่ีย → หน้า 5-10
จอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชั่วขณะ →
หน้า 5-10

6- จอแสดงคะแนน ECO → หน้า 5-11
7- สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ → หน้า 5-8
8- หน้าจอการต้ังค่าฟังก์ชัน → หน้า 5-12
9- การแสดงหน้าจอแสดงเตือนอีกครั้ง → หน้า 5-6

*2

*1 หมายเหตุ
ในขณะขับรถ สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ
จะไม่แสดงขึ ้นแม้ว่าคุณจะใช้งานสวิตช์หน้า
จอแสดงข้อมูลรวม กรุณาจอดรถในที่ปลอดภัย
ก่อนเปิดใช้งาน
ในขณะขับรถ หน้าจอการตั้งค่าฟังก์ชันจะไม่
แสดงขึ้นแม้ว่าคุณจะใช้งานสวิตช์แสดงข้อมูล
รวม
กรุณาจอดรถในที่ปลอดภัยก่อนเปิดใช้งาน และ
ใส่เบรกมือให้เรียบร้อย และเลื่อนคันเกียร์ไปที่
ตำแหน่ง “P” (จอด)
ให้ดูเรื่อง “การเปลี่ยนการตั้งค่าฟังก์ชัน” หน้า
5-12
เมื ่อมีข้อมูลจะต้องแจ้ง เช่น ข้อผิดพลาดของ
ระบบ เสียงเตือนและหน้าจอแสดงจะเปลี่ยน
ให้ดูเร่ือง “หน้าจอแสดงคำเตือน” หน้า 5-5

หน้าจอแสดงคำเตือน
E00522002042

ตัวแสดงเตือน

เมื่อมีข้อมูลจะต้องแจ้ง เช่น ข้อผิดพลาดของระบบ เสียง
เตือนจะดังขึ้นและหน้าจอแสดงข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นหน้า
จอแสดงเตือน
ให้ดูรายการคำเตือนและทำการตรวจวัดตามความจำเป็น
ให้ดูเร่ือง “รายการตัวแสดงเตือน” หน้า 5-25
เมื่อกำจัดสาเหตุของตัวแสดงเตือนได้แล้ว ตัวแสดงเตือน
จะดับไปโดยอัตโนมัติ

  กลับสู่หน้าจอที่แสดงก่อนตัวแสดงเตือน

แม้ว่าสาเหตุของตัวแสดงเตือนจะยังไม่ถูกกำจัด คุณ
สามารถย้อนกลับไปยังหน้าจอที่แสดงอยู่ก่อนตัวแสดง
เตือนได้
หากคุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม หน้าจอแสดง
จะเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอที่แสดงอยู่ก่อนตัวแสดงเตือน
และเคร่ืองหมาย  (A) จะปรากฏข้ึน
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ตัวแสดงคำเตือนอื่นๆ

สถานะการทำงานของแต่ละระบบจะแสดงอยู่บนหน้า
จอแสดงข้อมูล
ให้ดูหน้าที่เกี ่ยวข้องในรายการแสดงเตือนสำหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม
ให้ดูเร่ือง “รายการตัวแสดงคำเตือนอ่ืนๆ” หน้า 5-31

หมายเหตุ
เมื่อเครื่องหมาย  ปรากฏขึ้น สามารถแสดง
หน้าจอแสดงเตือนอีกครั้งได้บนหน้าจอแสดง
ข้อมูล
ให้ดูเรื่อง “หน้าจอแสดงข้อมูล (เมื่อโหมดการ
ทำงานเป็น OFF)” ท่ีหน้า 5-4
ให้ดูเรื่อง “หน้าจอแสดงข้อมูล (เมื่อโหมดการ
ทำงานเป็น ON)” ท่ีหน้า 5-4

  หากคุณต้องการเปลี่ยนจอแสดง

สามารถเปลี่ยนหน้าจอแสดงเตือนที่มีตัวแสดงเครื ่อง
หมาย “ ” หรือ “ ” อยู่ด้านขวาบนได้ หากคุณต้องการ
เปลี่ยนหน้าจอแสดง ให้กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม
ดังนี้
“ ”: กดเบาๆ

“ ”: กดอย่างน้อย 2 วินาที

จอแสดงเครื่องหมาย 
E00533901158

เครื ่องหมายนี้จะแสดงเมื ่อคุณกดสวิตช์หน้าจอแสดง
ข้อมูลรวมและกลับคืนจากหน้าจอแสดงเตือนสู ่หน้า
จอก่อนหน้า
เครื่องหมายนี้จะปรากฏเช่นกันหากมีคำเตือนอื่นนอก
เหนือจากคำเตือนที่แสดงอยู่
เมื่อกำจัดสาเหตุของตัวแสดงเตือนได้แล้ว เครื่องหมาย

 จะดับไปโดยอัตโนมัติ

การแสดงหน้าจอแสดงเตือนอีกครั้ง

เมื่อเครื่องหมาย  ปรากฏขึ้น หากคุณกดสวิตช์หน้า
จอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ 2-3 คร้ัง หน้าจอแสดงเตือนท่ีคุณ
เปลี่ยนจะกลับมาแสดงอีกครั้ง

แสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
ถ้าน้ำหล่อเย็นร้อน เครื่องหมาย “ ” จะกะพริบ เมื่อ
คุณขับรถ ควรใส่ใจกับจอแสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
เครื่องยนต์

ถ้าเครื ่องยนต์ร้อนเกินไป เครื ่องหมาย “ ”
จะกะพริบ ในกรณีนี้ แท่งกราฟจะอยู่ในช่วงสี
แดง ให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเพื่อแก้ไขตาม
สมควร
ให้ดูเร่ือง “เคร่ืองยนต์ร้อนจัด” หน้า 8-3

ขอควรระวัง

จอแสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
E00533801203

จอแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่
E00522201962

หน้าจอนี้จะแสดงปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่
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F- น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง
E- น้ำมันเชื้อเพลิงหมด

หมายเหตุ
หลังการเติมน้ำมันเชื ้อเพลิง อาจใช้เวลาหลาย
วินาทีในการปรับการแสดงค่า
หากเติมน้ำมันขณะที่โหมดการทำงานเป็น ON
เกจวัดระดับน้ำมันเช้ือเพลิงอาจวัดระดับน้ำมันได้
ไม่ถูกต้อง
ลูกศร (A) แสดงว่าช่องเติมน้ำมันเช้ือเพลิงอยู่ทาง
ด้านซ้ายของตัวรถ

หน้าจอเตือนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่
E00522402408

เมื ่อน้ำมันเชื ้อเพลิงลดลงเหลือประมาณ 8 ลิตร หน้า
จอแสดงข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นตัวแสดงคำเตือนของตัว
แสดงเตือนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ และเครื่อง
หมาย “ ” (B) บนจอแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่

เหลืออยู่จะกะพริบช้าๆ (ประมาณหน่ึงคร้ังต่อวินาที) หลัง
จากนั้น 2-3 วินาที หน้าจอแสดงข้อมูลจะกลับคืนจากตัว
แสดงเตือนปริมาณน้ำมันเชื ้อเพลิงที ่เหลืออยู ่สู ่หน้า
จอก่อนหน้า หากตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้น ให้เติมน้ำมัน
โดยเร็วที่สุด

มาตรวัดระยะทาง
E00527801178

มาตรวัดระยะทางแสดงระยะทางการเดินทาง

มาตรวัดการเดินทาง
E00527901209

มาตรวัดการเดินทางแสดงระยะทางที่ใช้ระหว่างต้นทาง
กับปลายทาง

ตัวอย่างการใช้งานของมาตรวัดการเดินทาง  และ
มาตรวัดการเดินทาง 

คุณสามารถวัดระยะทางที่ใช้ในปัจจุบันได้สองชุด
จากบ้านโดยใช้มาตรวัดการเดินทาง  และจาก
จุดใดจุดหนึ่งในระหว่างทางโดยใช้มาตรวัดการเดิน
ทาง 

การรีเซ็ตมาตรวัดการเดินทาง

หากต้องการตั้งค่าจอแสดงเป็น 0 กดสวิตช์หน้าจอแสดง
ข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที ค่าที่แสดงอยู่ใน
ปัจจุบันเท่านั้นจะถูกรีเซ็ต

ตัวอย่าง
หากมาตรวัดการเดินทาง  แสดงอยู่ มาตรวัดการเดิน
ทาง  เท่านั้นที่จะถูกรีเซ็ต

อย่าให้น้ำมันหมด มิฉะนั ้นแคทาลิติกคอน
เวอร์เตอร์อาจได้รับผลกระทบรุนแรงได้ หากตัว
แสดงเตือนปรากฏขึ้น ให้เติมน้ำมันโดยเร็วที่สุด
หากน้ำมันเชื ้อเพลิงใกล้หมดถัง เครื ่องหมาย
“ ” (B) บนจอแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่
เหลืออยู่จะกะพริบอย่างรวดเร็ว (ประมาณสอง
ครั้งต่อวินาที) เติมน้ำมันโดยเร็วที่สุด

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
เมื่อแล่นบนที่ลาดเอียงหรือทางโค้ง การแสดงค่า
อาจไม่ถูกต้องเนื่องจากการกระเพื่อมของน้ำมัน
เชื้อเพลิงในถังน้ำมัน



หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบท่ี 1

5

แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม5-8

สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ
E00522502382

แสดงระยะเวลาโดยประมาณก่อนถึงกำหนดการตรวจ
สภาพรอบถัดไปตามที ่ศ ูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้ร ับ
อนุญาตแนะนำ “---” จะปรากฏขึ ้นเมื ่อกำหนดการ
ตรวจมาถึง

1. แสดงระยะเวลาก่อนถึงกำหนดการตรวจรอบ
ถัดไป

หมายเหตุ
ระยะทางแสดงในหน่วย 100 กิโลเมตร (100 ไมล์)
ระยะเวลาแสดงในหน่วยเดือน

3. หลังจากรถของคุณได้เข้าร ับการตรวจที ่ศ ูนย์
บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับอนุญาตแล้ว หน้าจอจะ
แสดงระยะเวลาก่อนถึงกำหนดการตรวจรอบถัด
ไป

วิธีการรีเซ็ต

ตัวแสดง “---” สามารถรีเซ็ตได้ขณะท่ีโหมดการทำงานอยู่
ที่ OFF เมื่อตัวแสดงถูกรีเซ็ต เวลาก่อนถึงกำหนดการ
ตรวจสภาพรอบถัดไปจะแสดงขึ้น และตัวแสดงเตือน
จะไม่ปรากฏอีกต่อไปเมื่อโหมดการทำงานเปลี่ยนจาก
OFF เป็น ON

1. เมื ่อคุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ
สองสามครั ้ง จอแสดงข้อมูลจะเปลี ่ยนเป็น
จอแสดงสัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ

หมายเหตุ
l หากมีการถอดขั้วแบตเตอรี่ หน่วยความจำของ

มาตรวัดการเดินทาง  และ  จะถูกลบออก
และหน้าจอจะกลับมาเป็น “0”

2. หน้าจอนี้เตือนคุณเมื่อกำหนดการตรวจสภาพมาถึง
กรุณาสอบถามศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ในเวลานั้น เมื่อโหมดการทำงานเปลี่ยนจาก OFF
เป็น ON ตัวแสดงเตือนจะปรากฏบนหน้าจอแสดง
ข้อมูลเป็นเวลา 2-3 วินาที

หมายเหตุ
ระยะเวลาที่ปรากฏอาจแตกต่างไปจากกำหนด
การตรวจสภาพรอบถัดไปที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที ่ได้รับอนุญาตแนะนำ ทั้งนี ้ขึ ้นอยู ่กับข้อมูล
จำเพาะของรถ
นอกจากนี้ การตั้งค่าการแสดงระยะเวลาก่อนถึง
กำหนดการตรวจรอบถัดไปก็สามารถปร ับ
เปลี่ยนได้
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าว ควรดำเนิน
การโดยศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตเท่า
นั้น
หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ปรึกษาศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
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2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
ประมาณ 2 วินาที เพ่ือให้เคร่ืองหมาย “ ” ปรากฏ
และกะพริบ (หากไม่มีการทำงานประมาณ
10 วินาทีขณะที่กะพริบ หน้าจอจะกลับสู่หน้า
จอก่อนหน้า)

3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ ขณะที่ไอ
คอนกะพริบ เพ่ือเปล่ียนการแสดงค่าจาก “---” เป็น
“CLEAR” หลังจากนั้น ระยะเวลาก่อนถึงกำหนด
การตรวจรอบถัดไปจะปรากฏขึ้น

ลูกค้ามีหน้าท่ีนำรถไปตรวจสภาพและบำรุงรักษา
ตามกำหนดการ
ควรดำเนินการตรวจสภาพและบำรุงรักษารถเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุและการทำงานที่ผิดปกติ

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
ตัวแสดง “---” ไม่สามารถรีเซ็ตได้ขณะที่โหมด
การทำงานอยู่ท่ี ON
เม่ือ “---” ปรากฏ หลังจากระยะทางและเวลาผ่าน
ไประยะหนึ่ง การแสดงค่าจะถูกรีเซ็ตและระยะ
เวลาก่อนถึงกำหนดการตรวจรอบถัดไปจะปรากฏ
ขึ้น
หากคุณรีเซ็ตโดยไม่ได้ตั้งใจ ขอแนะนำให้คุณ
ปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ
ช่วงการขับรถขึ ้นอยู ่ก ับข้อมูลอัตราการสิ ้น
เปลืองเชื ้อเพลิง ซึ่งอาจแตกต่างกันขึ ้นอยู ่กับ
สภาพการขับขี่และพฤติกรรมในการขับขี่ ระยะ
ทางที่แสดงจึงเป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ เท่านั้น
เมื่อคุณเติมน้ำมัน ช่วงการขับรถที่แสดงจะปรับ
ค่าตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม หากคุณเติมน้ำมันเพียงเล็กน้อย
ค่าที่แสดงอาจไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นไปได้ควรเติม
น้ำมันให้เต็มถัง
ในบางกรณี ค่าแสดงช่วงการขับรถอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหากคุณจอดรถในที่ที ่ชันมาก ซึ่ง
ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงในถังกระเพื่อม แต่ไม่ใช่
อาการผิดปกติแต่อย่างใด

หน้าจอตรวจสอบระบบ
E00531001230

ขณะท่ีโหมดการทำงานอยู่ท่ี ON หน้าจอตรวจสอบระบบ
จะแสดงประมาณ 4 วินาที หากไม่มีข้อผิดพลาด
หน้าจอแสดงข้อมูล (เมื ่อโหมดการทำงานเป็น ON)
จะแสดงขึ้น
หากมีข้อผิดพลาด หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นตัวแสดงเตือน
ให้ดูเร่ือง “รายการตัวแสดงเตือน” หน้า 5-25

หมายเหตุ
หน้าจอตรวจสอบระบบจะแสดงแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับการติดตั้งเครื่องมือของลูกค้า

หน้าจอแสดงช่วงการขับรถ
E00538001170

แสดงช่วงการขับรถโดยประมาณ (จำนวนกิโลเมตรหรือ
ไมล์ที่คุณสามารถขับขี่ต่อไปได้) เมื่อช่วงการขับรถลดลง
ต่ำกว่าประมาณ 50 กิโลเมตร (30 ไมล์) เคร่ืองหมาย “---”
จะปรากฏขึ้น
เติมน้ำมันโดยเร็วที่สุด
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หน้าจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
โดยเฉลี่ย

E00531201362

แสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจากครั้งสุด
ท้ายที่รีเซ็ตจนถึงปัจจุบัน
โหมดการรีเซ็ตหน้าจอแสดงอัตราการสิ้นเปลือง เชื ้อ
เพลิงโดยเฉลี่ยนี้สามารถเปลี่ยนได้ระหว่าง “รีเซ็ตแบบ
อัตโนมัติ” กับ “รีเซ็ตแบบแมนนวล”
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนโหมดรีเซ็ตสำหรับอัตราการส้ินเปลือง
เช้ือเพลิงโดยเฉล่ียและความเร็วโดยเฉล่ีย” ท่ีหน้า 5-12
สำหรับวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอแสดงอัตราการสิ้น
เปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ีย ให้ดูในเร่ือง “การเปล่ียนการต้ัง
ค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-12

หมายเหตุ
หน้าจอแสดงความเร็วโดยเฉลี ่ยสามารถรีเซ็ต
แยกกันได้ในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติกับโหมด
รีเซ็ตแบบแมนนวล
“---” จะปรากฏข้ึนเม่ือไม่สามารถวัดความเร็วโดย
เฉลี่ยได้
การตั้งค่าครั้งแรก (ค่าเริ่มต้น) คือ “โหมดรีเซ็ต
แบบอัตโนมัติ”
การตั้งค่าการแสดงผลสามารถเปลี่ยนหน่วยได้
ตามต้องการ (กม./ชม. หรือ ไมล์/ชม.)
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-12
หน่วยความจำของโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ หรือ
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลของหน้าจอแสดงความ
เร็วโดยเฉล่ียจะถูกลบหากมีการถอดแบตเตอร่ี

จอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ชั่วขณะ

E00533601243

ขณะขับรถ ตัวแสดงนี ้จะแสดงอัตราการสิ ้นเปลือง
เชื้อเพลิงชั่วขณะโดยใช้กราฟแท่ง

หมายเหตุ
การตั้งค่าการแสดงผลสามารถเปลี่ยนหน่วยได้
ตามต้องการ (กิโลเมตรหรือไมล์)
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-12

หมายเหตุ
ค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยสามารถ
รีเซ็ตแยกกันได้ในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติกับ
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล

หมายเหตุ
“---” จะปรากฏขึ้นเมื่อไม่สามารถวัดค่าอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยได้
การตั้งค่าครั้งแรก (ค่าเริ่มต้น) คือ “โหมดรีเซ็ต
แบบอัตโนมัติ”
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะขึ้นอยู่
กับสภาพการขับรถ (สภาพถนน วิธีการขับรถ
ฯลฯ) ค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่แสดงอาจ
แตกต่างจากอัตราการสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิงจริง
ค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่แสดงเป็นเพียง
ข้อมูลคร่าวๆ เท่าน้ัน
หน่วยความจำของโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ หรือ
โหมดรีเซ ็ตแบบแมนนวลของหน้าจอแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะถูกลบ
หากมีการถอดแบตเตอรี่
การตั้งค่าการแสดงผลสามารถเปลี่ยนหน่วยได้
ตามต้องการ {กม./ลิตร, ไมล์ต่อแกลลอน (US),
ไมล์ต่อแกลลอน (UK) หรือ ลิตร/100 กม.}
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-12

สำหรับวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอแสดงความเร็วโดย
เฉล่ีย ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-12

หน้าจอแสดงความเร็วโดยเฉลี่ย
E00533701228

แสดงความเร็วโดยเฉลี่ยจากครั ้งสุดท้ายที่รีเซ็ตจนถึง
ปัจจุบัน
โหมดการรีเซ็ตหน้าจอแสดงความเร็วโดยเฉลี่ยนี้สามารถ
เปลี่ยนได้ระหว่าง “รีเซ็ตแบบอัตโนมัติ” กับ “รีเซ็ตแบบ
แมนนวล”
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนโหมดรีเซ็ตสำหรับอัตราการส้ินเปลือง
เช้ือเพลิงโดยเฉล่ียและความเร็วโดยเฉล่ีย” ท่ีหน้า 5-12
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เครื่องหมาย “ ” (A) ในเกจวัดระดับน้ำมันชั่วขณะ
จะแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย เมื่อค่า
ของอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชั่วขณะเกินกว่าอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื ้อเพลิงโดยเฉลี่ย อัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงชั่วขณะจะถูกแสดงด้วยแท่งกราฟสีเขียว
คอยร ักษาให้ค ่าของอ ัตราการสิ ้นเปล ืองเช ื ้อเพล ิง
ชั ่วขณะอยู่ต่ำกว่าค่าของอัตราการสิ้นเปลืองเชื ้อเพลิง
โดยเฉลี ่ย เพราะจะช่วยให้คุณขับรถโดยมีอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ดีขึ้น

A

หมายเหตุ
เมื่อไม่สามารถวัดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ช่ัวขณะได้ กราฟแท่งจะไม่ปรากฏ
การตั้งค่าการแสดงผลสามารถเปลี่ยนหน่วยได้
ตามต้องการ {กม./ลิตร, ไมล์ต่อแกลลอน (US),
ไมล์ต่อแกลลอน (UK) หรือ ลิตร/100 กม.}
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-12
สามารถยกเลิกกราฟแท่งสีเขียวได้
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-12

ไฟแสดง ECO
E00529301294

ไฟแสดงจะปรากฏเมื ่อขับรถอยู ่ใน
ระดับท่ีใช้เช้ือเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

จอแสดงคะแนน ECO
E00531601265

คะแนน ECO จะแสดงแต้มที่คุณทำได้จากการขับรถโดย
ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดงเป็นจำนวน
ของใบไม้ดังต่อไปนี้:

[เมื่อโหมดการทำงานเป็น ON]
จอแสดงจะแสดงคะแนนที่คุณทำได้ในช่วงหลายนาที
สุดท้าย

[เมื่อโหมดการทำงานเป็น OFF]
จอแสดงจะแสดงคะแนน ECO ทั้งหมดที่ฟังก์ชันนับได้
ตั้งแต่เมื่อโหมดการทำงานถูกตั้งเป็น “ON” จนถึงเมื่อ
โหมดการทำงานถูกตั้งเป็น “OFF”

จอแสดงข้อมูลการขับ ECO
E00531501336

ฟังก์ชันนี้จะแสดงว่าคุณขับรถโดยใช้เชื ้อเพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงใดภายใต้สภาวะการขับรถท่ีแตกต่างกัน
จอแสดงข้อมูลการขับ ECO จะเปล่ียนดังต่อไปน้ี หากคุณ
ขับรถโดยใช้เชื ้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้
คันเร่งอย่างสอดคล้องกับความเร็วของรถ

ระดับการขับ ECO

ต่ำ สูง

หมายเหตุ
จอแสดงข้อมูลการขับ ECO จะปรากฏเฉพาะเม่ือ
ขับรถโดยคันเกียร์อยู่ท่ีตำแหน่ง “D” (ขับเคล่ือน)

ระดับการขับ ECO

ต่ำ สูง
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การเปลี่ยนการตั้งค่าฟังก์ชัน
E00522702485

สามารถปรับการตั้งค่า “ภาษาที่ใช้แสดง”, “หน่วยอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื ้อเพลิง” และ “วิธีการรีเซ็ตอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ย” ได้
ตามต้องการ

1. ให้หยุดรถในที่ปลอดภัย
ใส่เบรกมือให้เรียบร้อยและเลื ่อนคันเกียร์ไปที่
ตำแหน่ง “P” (จอด)

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ 2-3 ครั้ง
เพื ่อเปลี ่ยนจากหน้าจอแสดงข้อมูลเป็นหน้าจอ
การตั้งค่าฟังก์ชัน
ให้ดูเรื ่อง “หน้าจอแสดงข้อมูล (เมื ่อโหมดการ
ทำงานเป็น ON)” ท่ีหน้า 5-4

เพื ่อความปลอดภัย ให้จอดรถก่อนเปิดใช้งาน
ในขณะขับรถ หน้าจอการตั้งค่าฟังก์ชันจะไม่
แสดงขึ้นแม้ว่าคุณจะใช้งานสวิตช์หน้าจอแสดง
ข้อมูลรวม

ขอควรระวัง

3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพื่อเปลี่ยนจากหน้าจอโหมดการตั้งค่า
เป็นหน้าจอเมนู

4. เล ือกรายการที ่จะเปลี ่ยนบนหน้าจอเมนูและ
เปลี่ยนเป็นการตั้งค่าที่ต้องการ ให้ดูรายการต่อไป
นี ้สำหรับรายละเอียดเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับวิธีการ
ทำงาน

หมายเหตุ
หากมีการถอดแบตเตอร่ี การตั้งค่าฟังก์ชันเหล่านี้
จะถูกรีเซ็ตจากหน่วยความจำ และเปลี่ยนเป็น
ค่าเริ่มต้นจากโรงงานโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนโหมดรีเซ็ตสำหรับอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็ว
โดยเฉลี่ย

E00522902517

โหมดรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและ
ความเร็วโดยเฉลี่ยสามารถสับเปลี่ยนระหว่าง “รีเซ็ตแบบ
อัตโนมัติ” กับ “รีเซ็ตแบบแมนนวล” ได้

หมายเหตุ
เพื่อกลับจากหน้าจอเมนูไปยังหน้าจอการตั้งค่า
ฟังก์ชัน ให้กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม
ค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที
หากไม่มีการทำงานภายใน 30 วินาทีท่ีหน้าจอเมนู
ปรากฏ หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอการตั้งค่า
ฟังก์ชัน

ให้ดูเรื ่อง “การเปลี่ยนโหมดรีเซ็ตสำหรับอัตรา
การสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิงโดยเฉลี ่ยและความเร็ว
โดยเฉล่ีย” ท่ีหน้า 5-12
ให้ดูเรื่อง “การเปลี่ยนหน่วยอัตราการสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิง” ท่ีหน้า 5-13
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนภาษาท่ีใช้แสดง” ท่ีหน้า 5-14
ให้ดูเร่ือง “การต้ังค่าเสียงการทำงาน” ที่หน้า 5-14
ให้ดูเรื ่อง “การเปลี่ยนระยะเวลาก่อนที่ “REST
REMINDER” จะปรากฏ” ท่ีหน้า 5-14
ให้ดูเรื่อง “การเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยว” ที่หน้า 5-15
ให้ดูเรื่อง “การเปลี่ยนจอแสดงอัตราการสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิงช่ัวขณะ” ท่ีหน้า 5-15
ให้ดูเรื ่อง “การกลับสู่ค่าเริ ่มต้นจากโรงงาน” ที่
หน้า 5-15
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1. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพื่อเปลี่ยนจากหน้าจอโหมดการตั้งค่า
เป็นหน้าจอเมนู
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-12

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
 “AVG (การตั ้งค่าอัตรา

การสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิงโดยเฉลี ่ยและความเร็ว
โดยเฉลี่ย)”

3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพื่อเปลี่ยนเป็นลำดับจาก A/1 (โหมด
รีเซ็ตแบบอัตโนมัติ) เป็น M/2/P (โหมดรีเซ็ตแบบ
แมนนวล) หรือจาก M/2/P เป็น A/1
การตั้งค่าจะถูกเปลี่ยนตามโหมดที่เลือก

การเปลี่ยนหน่วยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
E00523002023

หน่วยแสดงอัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงสามารถเปล่ียนได้
หน่วยระยะทาง ความเร็ว และปริมาณก็สามารถ
เปลี่ยนได้เช่นกันเพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยแสดงอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่เลือกไว้

1. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพ่ือเปล่ียนจากหน้าจอโหมดการต้ังค่าเป็น
หน้าจอเมนู
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-12

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
 “AVG UNIT (การตั้งค่า

จอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง)”
3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย

ประมาณ 2 วินาที เพ่ือให้ “AVG UNIT” ปรากฏข้ึน
4. กดสวิตช์มาตรวัดข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือกหน่วย

ต่างๆ
5. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย

2 วินาที เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าไปเป็นหน่วยที่เลือก
ไว้

  โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล

ขณะกำลังแสดงอัตราการสิ ้นเปลืองเช ื ้อเพลิง
โดยเฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ย หากคุณกดสวิตช์
หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้ อัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ยที่แสดงอยู่
ขณะนั้นจะถูกรีเซ็ต
เมื ่อโหมดการทำงานจาก ACC หรือ OFF ไป
เป็น ON การตั้งค่าโหมดจะเปลี่ยนจากแมนนวล
ไปเป็นอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ

การเปลี ่ยนเป็นโหมดอัตโนมัต ิจะเป็นไปโดย
อัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากเปลี ่ยนเป็นโหมด
แมนนวลแล้ว ข้อมูลจากการรีเซ็ตครั้งสุดท้ายจะ
ปรากฏขึ้น

  โหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ

ขณะกำลังแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดย
เฉลี ่ยและความเร็วโดยเฉลี ่ย หากคุณกดสวิตช์
หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้ อัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ยที่แสดงอยู่
ขณะนั้นจะถูกรีเซ็ต

เมื่อโหมดการทำงานอยู่ใน ACC หรือ OFF เป็น
เวลานานกว่า 4 ช่ัวโมง จอแสดงอัตราการส้ินเปลือง
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ยจะถูกรีเซ็ต
โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
จอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
และจอแสดงความเร็วโดยเฉลี ่ยสามารถรีเซ็ต
แยกกันได้ในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติกับโหมด
รีเซ็ตแบบแมนนวล
หน่วยความจำของโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ หรือ
โหมดรีเซ ็ตแบบแมนนวลของหน้าจอแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองเชื ้อเพลิงโดยเฉลี่ยและจอ
แสดงความเร็วโดยเฉลี่ยจะถูกลบ หากมีการถอด
แบตเตอรี่
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หน่วยระยะทางและความเร็วจะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน
ตามคู ่ต ่อไปนี ้ เพื ่อให้สอดคล้องกับหน่วยอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่เลือกไว้

การตั้งค่าเสียงการทำงาน
E00523401903

คุณสามารถปิดเสียงการทำงานของสวิตช์หน้าจอแสดง
ข้อมูลรวมและปุ่มปรับความสว่างตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า
ได้

1. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพ่ือเปล่ียนจากหน้าจอโหมดการต้ังค่าเป็น
หน้าจอเมนู

ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-12
2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก

 “LANGUAGE” (การตั ้งค่า
ภาษา)

3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
ประมาณ 2 วินาที เพ่ือให้ “LANGUAGE” ปรากฏ
ขึ้น

4. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
ภาษาที่ต้องการ

5. หากคุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้
อย่างน้อย 2 วินาที การต้ังค่าจะเปล่ียนไปเป็นภาษา
ที่เลือกไว้

หมายเหตุ
ถ้า “---” ถูกเลือกในการต้ังค่าภาษา ข้อความเตือน
จะไม่ปรากฏเมื่อมีตัวแสดงเตือนหรือคำเตือน

ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-12
2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก

“ ”  (การต้ังค่าเสียงการทำงาน)
3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้ อย่างน้อย

2 วินาที เพื่อเปลี่ยนตามลำดับจาก ON (เปิดเสียง
การทำงาน) เป็น OFF (ปิดเสียงการทำงาน) หรือ
จาก OFF เป็น ON
การตั้งค่าจะถูกเปลี่ยนตามค่าที่เลือก

หมายเหตุ
การตั้งค่าเสียงการทำงานจะยกเลิกเฉพาะเสียง
การทำงานของสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมและ
ปุ่มปรับความสว่างตัวควบคุมกระแสไฟฟ้าเท่าน้ัน
ไม่สามารถยกเลิกตัวแสดงเตือนและเสียงอื่นๆ
ได้

การเปลี่ยนระยะเวลาก่อนที่
“REST REMINDER” จะปรากฏ

E00523501975

สามารถเปลี่ยนระยะเวลาก่อนที่การเตือนจะปรากฏได้

1. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพ่ือเปล่ียนจากหน้าจอโหมดการต้ังค่าเป็น
หน้าจอเมนู

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดง
E00523201914

สามารถเปลี่ยนภาษาของหน้าจอแสดงข้อมูลรวมได้

1. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพ่ือเปล่ียนจากหน้าจอโหมดการต้ังค่าเป็น
หน้าจอเมนู

หมายเหตุ
แม้หน่วยแสดงช่วงการขับรถ อัตราการส้ินเปลือง
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย ความเร็วโดยเฉลี่ย และอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชั่วขณะจะถูกเปลี่ยน แต่
หน่วยเข็มบอกความเร็ว (มาตรวัดความเร็วรถยนต์)
มาตรวัดระยะทาง และมาตรวัดการเดินทาง จะ
ไม่เปลี่ยนตาม

ลิตร/100 กม. กม. กม./ชม.
ไมล์ต่อแกลลอน ไมล์ ไมล์ต่อชม.(US)
ไมล์ต่อแกลลอน ไมล์ ไมล์ต่อชม.(UK)

กม./ลิตร กม. กม./ชม.

อัตราการสิ้น
เปลืองเชื้อเพลิง

ระยะทาง
(ช่วงการขับรถ)

ความเร็วรถ
(ความเร็ว
โดยเฉลี่ย)
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ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-12
2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก

“ALARM” (การต้ังค่าเวลาพัก)
3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย

ประมาณ 2 วินาที เพ่ือให้ “ALARM” ปรากฏข้ึน
4. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก

ระยะเวลาก่อนที่การเตือนจะปรากฏ
5. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย

2 วินาที การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปเป็นระยะเวลาที่
เลือกไว้

หมายเหตุ
ระยะเวลาขับจะถูกรีเซ็ตเมื ่อปรับโหมดการ
ทำงานอยู่ที่ OFF

การเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยว
E00529101595

สามารถเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยวได้

1. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพ่ือเปล่ียนจากหน้าจอโหมดการต้ังค่าเป็น
หน้าจอเมนู
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-12

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
  (การเปล่ียนเสียงไฟเล้ียว)

3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้ อย่างน้อย
2 วินาที เพ่ือเปล่ียนจาก 1 (เสียงไฟเล้ียว 1) เป็น 2
(เสียงไฟเล้ียว 2) หรือจาก 2 เป็น 1
การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปตามเสียงไฟเลี้ยวที่เลือก

การเปลี่ยนจอแสดงอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงชั่วขณะ

E00529201525

สามารถเปลี ่ยนการตั ้งค่ากราฟแท่งของหน้าจอแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงชั่วขณะได้

1. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพ่ือเปล่ียนจากหน้าจอโหมดการต้ังค่าเป็น
หน้าจอเมนู
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-12

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
 (การเปลี ่ยนหน้าจอแสดงอัตราการ

สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงชั่วขณะ)
3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย

2 วินาที เพื่อเปลี่ยนจาก ON (มีกราฟแท่งสีเขียว)
เป็น OFF (ไม่มีกราฟแท่งสีเขียว) หรือจาก OFF
เป็น ON

การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปตามการตั้งค่ากราฟแท่งที่เลือก

การกลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
E00523602410

การตั้งค่าฟังก์ชันหลายรายการสามารถเปลี่ยนกลับไป
เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้

1. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพ่ือเปล่ียนจากหน้าจอโหมดการต้ังค่าเป็น
หน้าจอเมนู
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-12

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
“RESET” (การกลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)

3. เมื ่อคุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้
อย่างน้อย 5 วินาที เสียงเตือนจะดังขึ้นและการ
ตั ้งค่าฟังก์ช ันทั ้งหมดจะกลับคืนสู ่ค ่าเร ิ ่มต้น
จากโรงงาน

หมายเหตุ
ค่าเริ่มต้นจากโรงงานมีดังต่อไปนี้
• โหมดรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดย
เฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ย: A (รีเซ็ตแบบ
อัตโนมัติ)

• หน่วยอัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง: ลิตร/100 กม.
• ภาษาที่ใช้แสดง: THAI
• เสียงการทำงาน: ON (เปิดเสียงการทำงาน)
• จอแสดง “REST REMINDER”: OFF
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หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบท่ี 2
E00519903611

กรุณาจอดรถในที่ปลอดภัยก่อนเปิดใช้งาน
ข้อมูลต่อไปนี้ปรากฏในหน้าจอแสดงข้อมูลรวม เช่น
มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดการเดินทาง อัตราการ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย เป็นต้น

1- จอแสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
→ หน้า 5-19

2- ตัวแสดงตำแหน่งคันเกียร์ → หน้า 6-20
3- จอแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่

→ หน้า 5-19
4- จอแสดงข้อมูล → หน้า 5-17

หมายเหตุ
เมื่อสวิตช์กุญแจเป็น OFF จอแสดงข้อมูลและ
สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ
• เสียงไฟเล้ียว: เสียงไฟเล้ียว 1
• อัตราการสิ้นเปลืองเชื ้อเพลิงชั ่วขณะแบบมี
กราฟแท่งสีเขียว: ON

5- สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ → หน้า 5-20
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จอแสดงข้อมูล
E00528201573

แต่ละครั้งที่คุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม (A) เบาๆ หน้าจอจะแสดงข้อมูลตามลำดับต่อไปนี้

1- มาตรวัดระยะทาง → หน้า 5-18
2- มาตรวัดการเดินทาง  → หน้า 5-18
3- มาตรวัดการเดินทาง  → หน้า 5-18
4- ตัวควบคุมความสว่างของมาตรวัด → หน้า 5-18
5- จอแสดงช่วงการขับรถ → หน้า 5-18

6- จอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
→ หน้า 5-19

7- สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ (ระยะทาง) →
หน้า 5-20

8- สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ (เดือน) →
หน้า 5-20

หมายเหตุ
เมื่อสวิตช์กุญแจเป็น OFF จอแสดงข้อมูลและสัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถจะปรากฏขึ้น
ในขณะขับรถ สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถจะไม่แสดงขึ้นแม้ว่าคุณจะใช้งานสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม
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หมายเหตุ
หากมีการถอดขั้วแบตเตอรี่ หน่วยความจำของ
มาตรวัดการเดินทาง  และ  จะถูกลบออก
และหน้าจอจะกลับมาเป็น “0”

ตัวควบคุมความสว่างของมาตรวัด
E00537901198

แต่ละครั ้งที ่คุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม (2)
ประมาณ 2 วินาทีขึ้นไป จะมีเสียงและความสว่างของ
หน้าปัดจะเปลี่ยนไป

1- ระดับความสว่าง
2- สวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม

มาตรวัดระยะทาง
E00527801181

มาตรวัดระยะทางแสดงระยะทางการเดินทาง

มาตรวัดการเดินทาง
E00527901212

มาตรวัดการเดินทางแสดงระยะทางท่ีใช้ระหว่างต้นทางกับปลายทาง

ตัวอย่างการใช้งานของมาตรวัดการเดินทาง  และ
มาตรวัดการเดินทาง 

คุณสามารถวัดระยะทางที่ใช้ในปัจจุบันได้สองชุด
จากบ้านโดยใช้มาตรวัดการเดินทาง  และจาก
จุดใดจุดหนึ่งในระหว่างทางโดยใช้มาตรวัดการ
เดินทาง 

การรีเซ็ตมาตรวัดการเดินทาง

หากต้องการตั้งค่าจอแสดงเป็น 0 กดสวิตช์หน้าจอแสดง
ข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที ค่าที่แสดงอยู่ใน
ปัจจุบันเท่านั้นจะถูกรีเซ็ต

ตัวอย่าง
หากมาตรวัดการเดินทาง  แสดงอยู่ มาตรวัดการเดิน
ทาง  เท่านั้นที่จะถูกรีเซ็ต

หมายเหตุ
คุณสามารถปรับความสว่างได้ 8 ระดับตามลำดับ
เมื่อไฟหรี่สว่างขึ้นและเมื่อไฟไม่สว่าง
ทุกครั้งที่คุณลดระดับความสว่างลงสองระดับ
จอแสดงผลระดับความสว่างจะลดลงครั้งละหนึ่ง
ระดับ
ระดับความสว่างของแผงหน้าปัดจะถูกจัดเก็บไว้
เมื่อปิดสวิตช์กุญแจ

หมายเหตุ
ช่วงการขับรถขึ้นอยู่กับข้อมูลอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง ซึ่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการ
ขับข่ีและพฤติกรรมในการขับข่ี ระยะทางท่ีแสดง
จึงเป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ เท่านั้น
เมื่อคุณเติมน้ำมัน ช่วงการขับรถที่แสดงจะปรับ
ค่าตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม หากคุณเติมน้ำมันเพียงเล็กน้อย
ค่าที่แสดงอาจไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นไปได้ควรเติม
น้ำมันให้เต็มถัง

จอแสดงช่วงการขับรถ
E00538001183

แสดงช่วงการขับรถโดยประมาณ (จำนวนกิโลเมตรหรือ
ไมล์ที่คุณสามารถขับขี่ต่อไปได้) เมื่อช่วงการขับรถลดลง
ต่ำกว่าประมาณ 50 กิโลเมตร (30 ไมล์) เคร่ืองหมาย “---”
จะปรากฏขึ้น
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จอแสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
E00533801216

แสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
ถ้าน้ำหล่อเย็นร้อน เคร่ืองหมาย “ ” จะกะพริบ
เมื่อคุณขับรถ ควรใส่ใจกับจอแสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
เครื่องยนต์

1- น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง

หมายเหตุ
“---” จะปรากฏขึ้นเมื ่อไม่สามารถวัดค่าอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยได้
การตั้งค่าครั้งแรก (ค่าเริ่มต้น) คือ “โหมดรีเซ็ต
แบบอัตโนมัติ”
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะขึ้นอยู่
กับสภาพการขับรถ (สภาพถนน วิธีการขับรถ
ฯลฯ) ค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่แสดงอาจ
แตกต่างจากอัตราการสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิงจริง
ค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่แสดงเป็นเพียง
ข้อมูลคร่าวๆ เท่าน้ัน
หน่วยความจำของโหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลหรือ
โหม ดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติของหน้าจอแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะถูกลบ
หากมีการถอดแบตเตอรี่
การต้ังค่าการแสดงผลสามารถเปล่ียนเป็นหน่วยท่ี
ต้องการได้ {กม./ลิตร, ลิตร/100 กม., หรือไมล์ต่อ
แกลลอน}
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-21

ถ้าเครื่องยนต์ร้อนเกินไป เครื่องหมาย “ ” จะ
กะพริบ ในกรณีนี้ แท่งกราฟจะอยู่ในช่วงสีแดง
ให้จอดรถในที ่ปลอดภัยทันทีเพื ่อแก้ไขตาม
สมควร ให้ดูเร่ือง “เคร่ืองยนต์ร้อนจัด” หน้า 8-3

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
ในบางกรณี ค่าแสดงช่วงการขับรถอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหากคุณจอดรถในที่ที ่ชันมาก ซึ่ง
ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงในถังกระเพื่อม แต่ไม่ใช่
อาการผิดปกติแต่อย่างใด
การตั้งค่าการแสดงผลสามารถเปลี่ยนหน่วยได้
ตามต้องการ (กิโลเมตรหรือไมล์)
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-21

จอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
โดยเฉลี่ย

E00531201245

แสดงอัตราการสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิงโดยเฉลี ่ยจากครั ้ง
สุดท้ายที่รีเซ็ตจนถึงปัจจุบัน
โหมดการรีเซ็ตหน้าจอแสดงอัตราการส้ินเปลือง เช้ือเพลิง
โดยเฉลี ่ยนี ้สามารถเปลี ่ยนได้ระหว่าง “รีเซ็ตแบบ
อัตโนมัติ” กับ “รีเซ็ตแบบแมนนวล”
ให้ดูเรื ่อง “การเปลี่ยนโหมดรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิงโดยเฉล่ีย” หน้า 5-21
สำหรับวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอแสดงอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย ให้ดูในเรื่อง “การเปลี่ยน
การต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-21

หมายเหตุ
ค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยสามารถ
รีเซ็ตแยกกันได้ในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติกับ
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล

จอแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่
E00522201975

จอแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่จะแสดงระดับ
น้ำมันเชื ้อเพลิงในถังน้ำมันเชื ้อเพลิงเมื ่อสวิตช์กุญแจ
อยู่ท่ี ON
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หมายเหตุ
ระยะเวลาที่ปรากฏก่อนถึงกำหนดการตรวจรอบ
ถัดไปอาจแตกต่างไปจากที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที ่ได้รับอนุญาตแนะนำ ทั้งนี ้ขึ ้นอยู ่กับข้อมูล
จำเพาะของรถ
นอกจากนี้ การตั้งค่าการแสดงระยะเวลาก่อนถึง
กำหนดการตรวจรอบถัดไปก็สามารถปร ับ
เปลี่ยนได้
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าว ควรดำเนิน
การโดยศูนย์บริการมิตซูบิชิท่ีได้รับอนุญาตเท่าน้ัน
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดปรึกษาศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ
หลังการเติมน้ำมันเชื ้อเพลิง อาจใช้เวลาหลาย
วินาทีในการปรับการแสดงค่า
หากเติมน้ำมันขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่ที่ ON เกจ
วัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอาจวัดระดับน้ำมันได้
ไม่ถูกต้อง
ลูกศร (A) แสดงว่าช่องเติมน้ำมันเช้ือเพลิงอยู่ทาง
ด้านซ้ายของรถ

หน้าจอเตือนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่
E00522402411

เม่ือน้ำมันเช้ือเพลิงลดลงเหลือประมาณ 8 ลิตรหรือต่ำกว่า
(ส่วนกะพริบหนึ่งส่วนจะแสดงขึ้น) เมื ่อสวิตช์กุญแจ
หมุนไปที่ตำแหน่ง “ON” ส่วนสุดท้ายของเกจวัดระดับ
น้ำมันจะกะพริบ หากตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้น ให้เติม
น้ำมันโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ
เมื่อแล่นบนที่ลาดเอียงหรือทางโค้ง การแสดงค่า
อาจไม่ถูกต้องเนื่องจากการกระเพื่อมของน้ำมัน
เชื้อเพลิงในถังน้ำมัน

สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ
E00522502379

แสดงระยะเวลาโดยประมาณก่อนถึงกำหนดการตรวจ
สภาพรอบถัดไปตามที ่ศ ูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้ร ับ
อนุญาตแนะนำ “---” จะปรากฏขึ้นเมื่อกำหนดการตรวจ
มาถึง
สัญลักษณ์ประแจแสดงว่าควรตรวจสภาพตามระยะเวลา

1. แสดงระยะเวลาก่อนถึงกำหนดการตรวจรอบ
ถัดไป

หมายเหตุ
ระยะทางแสดงในหน่วย 100 กิโลเมตร (100 ไมล์)
ระยะเวลาแสดงในหน่วยเดือน

0- น้ำมันเชื้อเพลิงหมด

อย่าให้น้ำมันหมด มิฉะน้ันแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์
อาจได้รับผลกระทบรุนแรงได้ หากตัวแสดงเตือน
ปรากฏข้ึน ให้เติมน้ำมันโดยเร็วท่ีสุด
หากน้ำมันเชื้อเพลิงใกล้หมดถัง ส่วนสุดท้ายของ
เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงจะดับไป และเครื่อง
หมาย “ ” จะกะพริบ เติมน้ำมันโดยเร็วท่ีสุด

ขอควรระวัง

ระยะทาง

เดือน
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2. หน้าจอนี ้เตือนคุณเมื ่อกำหนดการตรวจสภาพ
มาถึง กรุณาสอบถามศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาต

3. หลังจากรถของคุณได้เข้ารับการตรวจท่ีศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตแล้ว หน้าจอจะแสดงระยะ
เวลาก่อนถึงกำหนดการตรวจรอบถัดไป

วิธีการรีเซ็ต

ตัวแสดง “---” สามารถรีเซ็ตได้ขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่
ที่ OFF

1. เมื ่อคุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ
สองสามครั ้ง จอแสดงข้อมูลจะเปลี ่ยนเป็นจอ
แสดงสัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ
ให้ดูเร่ือง “จอแสดงข้อมูล” หน้า 5-17

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
ประมาณ 2 วินาที เพื ่อให้สัญลักษณ์ประแจ
เร่ิมกะพริบ (หากไม่มีการใช้งานประมาณ 10 วินาที
ขณะกะพริบ หน้าจอจะกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า)

3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ ขณะที ่
ไอคอนกะพริบ เพื่อเปลี่ยนการแสดงค่าจาก “---”
เป็น “cLEAr” หลังจากนั ้น ระยะเวลาก่อนถึง
กำหนดการตรวจรอบถัดไปจะปรากฏขึ้น

ลูกค้ามีหน้าที ่นำรถไปตรวจสภาพและบำรุง
รักษาตามกำหนดการ
ควรดำเนินการตรวจสภาพและบำรุงรักษารถเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุและการทำงานที่ผิดปกติ

ขอควรระวัง

การเปลี่ยนการตั้งค่าฟังก์ชัน
E00522702469

การตั้งค่า “โหมดรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดย
เฉล่ีย” และ “หน่วยอัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง” สามารถ
ปรับได้ตามต้องการเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที่ ON

คนขับไม่ควรใช้งานหน้าจอในขณะท่ีรถกำลังขับเคล่ือน
ขณะใช้งานหน้าจอ ให้จอดรถในที่ปลอดภัย

ขอควรระวัง

การเปลี่ยนโหมดรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย

E00522902399

โหมดรีเซ ็ตอัตราการสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิงโดยเฉลี ่ย
สามารถสับเปลี่ยนระหว่าง “รีเซ็ตแบบอัตโนมัติ” กับ
“รีเซ็ตแบบแมนนวล” ได้

1. เมื ่อคุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ
สองสามครั ้ง จอแสดงข้อมูลจะเปลี ่ยนเป็นจอ
แสดงช่วงการขับรถ
ให้ดูเร่ือง “จอแสดงข้อมูล” หน้า 5-17

2. แต่ละครั้งที่คุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม
เป็นเวลา 2 วินาทีข้ึนไปบนจอแสดงช่วงการขับรถ
คุณสามารถเปลี่ยนโหมดรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยได้

หมายเหตุ
ตัวแสดง “---” ไม่สามารถรีเซ็ตได้ขณะที่สวิตช์
กุญแจอยู่ท่ี ON
เมื ่อ “---” ปรากฏ หลังจากระยะทางและเวลา
ผ่านไประยะหนึ่ง การแสดงค่าจะถูกรีเซ็ตและ
ระยะเวลาก่อนถึงกำหนดการตรวจรอบถัดไป
จะปรากฏขึ้น
หากคุณรีเซ็ตโดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดปรึกษาศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
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(A: โหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ, B: โหมดรีเซ็ต
แบบแมนนวล)

โหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล

  โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล

• ขณะกำลังแสดงอัตราการสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิง
โดยเฉลี่ย หากคุณกดปุ่มสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูล
รวมค้างไว้ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
ที่แสดงอยู่ในขณะนั้นจะถูกรีเซ็ต

• เมื่อสวิตช์กุญแจเปลี่ยนจากตำแหน่ง “ACC” หรือ
“LOCK” ไปเป็น “ON” การตั้งค่าโหมดจะเปลี่ยน
จากแมนนวลไปเป็นอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ

การเปลี ่ยนเป็นโหมดอัตโนมัติจะเป็นไปโดย
อัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม หากเปลี่ยนเป็นโหมด
แมนนวลแล้ว ข้อมูลจากการรีเซ็ตครั ้งสุดท้าย
จะปรากฏขึ้น

  โหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ

• ขณะกำลังแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดย
เฉลี่ย หากคุณกดปุ่มสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม
ค้างไว้ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยที่
แสดงอยู่ขณะนั้นจะถูกรีเซ็ต

• เมื ่อสวิตช์กุญแจอยู ่ที ่ตำแหน่ง “ACC” หรือ
“LOCK” เป็นเวลานานกว่า 4 ช่ัวโมง ตัวแสดงอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะถูกรีเซ็ตโดย
อัตโนมัติ

หมายเหตุ
ค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยสามารถ
รีเซ็ตแยกกันได้ในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติกับ
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล
หน่วยความจำของโหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลหรือ
โหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติของจอแสดงอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะถูกลบหากมีการ
ถอดแบตเตอรี่
การตั้งค่าครั้งแรก (ค่าเริ่มต้น) คือ “โหมดรีเซ็ต
แบบอัตโนมัติ”

การเปลี่ยนหน่วยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
E00523001954

หน่วยแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสามารถเปลี่ยน
ได้ หน่วยระยะทางและปริมาณก็สามารถเปลี่ยนได้เช่น
กันเพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยแสดงอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง

1. เมื ่อคุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ
2-3 ครั้ง จอแสดงข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นจอแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
ให้ดูเร่ือง “จอแสดงข้อมูล” หน้า 5-17

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเป็นเวลาประมาณ
5 วินาทีหรือมากกว่าจนกระทั่งได้ยินเสียงเตือน
สองครั้ง

3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้เพ่ือเปล่ียน
ตามลำดับจาก “กม./ลิตร” → “ลิตร/100 กม.” →
“ไมล์ต่อแกลลอน” → “กม./ลิตร”

หมายเหตุ
แม้หน่วยแสดงช่วงการขับรถหรืออัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยถูกเปลี่ยน แต่หน่วย
เข็มบอกความเร็ว (มาตรวัดความเร็วรถยนต์)
มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดการเดินทาง และ
สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถจะไม่เปลี่ยนตาม
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หน่วยระยะทางจะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันตามคู่ต่อไปนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ที่เลือกไว้

หมายเหตุ
หน่วยความจำของการต้ังค่าหน่วยจะถูกลบหากมี
การถอดแบตเตอรี่และจะกลับไปเป็นการตั้งค่า
จากโรงงานโดยอัตโนมัติ

กม./ลิตร กม.
ลิตร/100 กม. กม.

ไมล์ต่อแกลลอน ไมล์

อัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง

ระยะทาง
(ช่วงการขับรถ)

ไฟแสดงการทำงาน ไฟเตือน และรายการตัวแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล (หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบท่ี 1)
E00523701397

รายการไฟแสดงการทำงานและไฟเตือน
E00523803044

1- ไฟแสดงการทำงานไฟหร่ี → หน้า 5-34 2- ไฟแสดงการทำงานไฟเลี้ยว/ไฟฉุกเฉิน
→ หน้า 5-33

3- ไฟแสดงการทำงานไฟตัดหมอกหน้า
→ หน้า 5-34
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4- ไฟแสดงการทำงานไฟสูง → หน้า 5-34
5- ไฟเตือนระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS)

→ หน้า 6-31
6- ไฟแสดงสัญญาณกันขโมย → หน้า 3-19
7- ไฟเตือนการทำงานเครื่องยนต์บกพร่อง →

หน้า 5-35
8- ไฟเตือนการทำงานไฟชาร์จ → หน้า 5-35
9- ตัวแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล → หน้า 5-24
10- ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย → หน้า 4-12
11- ไฟเตือนระบบถุงลมนิรภัย (SRS) → หน้า 4-27
12- ไฟแสดงการทำงานระบบควบคุมเสถียรภาพ

(ASC) OFF → หน้า 6-33
13- ไฟเตือนระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)

→ หน้า 6-28
14- ไฟแสดงการทำงานระบบควบคุมเสถียรภาพ

(ASC) → หน้า 6-33
15- ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท → หน้า 5-36
16- ไฟเตือนระบบเบรก → หน้า 5-34

ตัวแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล
E00523901575

เมื่อมีข้อมูลจะต้องแจ้ง เช่น สัญลักษณ์เตือนไฟแสดง จะมีเสียงดังขึ้นและหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นตัวแสดงเตือนที่แสดงข้างล่างนี้ ให้ดูข้อมูลหน้าที่เกี่ยวข้องและทำการตรวจวัดตาม
ความจำเป็น
เมื่อกำจัดสาเหตุของตัวแสดงเตือนได้แล้ว ตัวแสดงเตือนจะดับไปโดยอัตโนมัติ
ให้ดูเร่ือง “รายการตัวแสดงเตือน” หน้า 5-25
ให้ดูเร่ือง “รายการตัวแสดงคำเตือนอ่ืนๆ” หน้า 5-31
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หมายเหตุ
คำเตือนอาจปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูล และเสียงเตือนอาจดังขึ้นในบางกรณีต่อไปนี้
ทั้งนี้เกิดจากระบบรับสัญญาณรบกวน เช่น เสียงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงได้ และไม่ถือเป็นการทำงานผิดปกติ
• ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงจากแหล่งกำเนิด เช่น เครื่องรับวิทยุผิดกฎหมาย ประกายไฟจากเส้นลวด หรือสถานีเรดาร์
• การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้ง (รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายย่อย) เกิดแรงดันไฟฟ้าผิดปกติหรือไฟฟ้าสถิต
หากตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นหลายครั้ง โปรดปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

รายการตัวแสดงเตือน
E00524002488

มีข้อผิดพลาดในระบบสวิตช์กุญแจแบบอิโมบิไลเซอร์
(ระบบป้องกันการสตาร์ท)

มีข้อผิดพลาดในระบบไฟฟ้า

ปรับโหมดการทำงานไปท่ี OFF แล้วสตาร์ทเคร่ืองยนต์
อีกคร้ัง
หากการเตือนไม่ถูกยกเลิก ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ท่ีได้รับอนุญาต

จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและปรึกษาศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หน้าจอ สาเหตุ วธิแีก้ปญัหา (อา้งอิง)
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หน้าจอ สาเหตุ วธิแีก้ปญัหา (อา้งอิง)

มีข้อผิดพลาดในระบบกุญแจอัจฉริยะ

แม้ว่าจะกดสวิตช์เครื ่องยนต์ แต่ตรวจไม่พบกุญแจ
อัจฉริยะ

ให้ดูเร่ือง “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” หน้า 3-7

สัมผัสกุญแจอัจฉริยะที่สวิตช์เครื่องยนต์
ให้ดูเรื ่อง “หากกุญแจอัจฉริยะทำงานไม่ถูกต้อง”
หน้า 6-18

กดสวิตช์เคร่ืองยนต์ 1 คร้ัง

กดสวิตช์เครื่องยนต์ 2 ครั้งขึ้นไป
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หน้าจอ สาเหตุ วธิแีก้ปญัหา (อา้งอิง)

ให้โหมดการทำงานเป็น ON โดยที่ไม่ได้คาดเข็มขัด
นิรภัย

ระดับน้ำมันเบรกในกระปุกเก็บน้ำมันเบรกลดลงถึง
ระดับต่ำ
มีข้อผิดพลาดในระบบเบรก

ขับรถโดยที่ยังใส่เบรกมือ

มีข้อผิดพลาดในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

น้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน้อย

มีข้อผิดพลาดในถุงลมนิรภัย SRS หรือระบบดึงกลับ

คาดเข็มขัดนิรภัยให้เหมาะสม
ให้ดูเร่ือง “การเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย” หน้า 4-12

จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและปรึกษาศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
ให้ดูเรื่อง “ตัวแสดงเตือนระบบเบรก” หน้า 5-36

ปลดเบรกมือ
ให้ดูเรื่อง “ตัวแสดงเตือนระบบเบรก” หน้า 5-36

ควรนำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้
รับอนุญาต

เติมน้ำมันโดยเร็วที่สุด
ให้ดูเรื่อง “หน้าจอเตือนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่
เหลืออยู่” หน้า 5-7

ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต เพื่อเข้า
รับการตรวจสอบระบบโดยทันที
ให้ดูเรื ่อง “ไฟเตือน/ตัวเแสดงเตือนระบบ SRS”
หน้า 4-27
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หน้าจอ สาเหตุ วธิแีก้ปญัหา (อา้งอิง)

มีข้อผิดพลาดในระบบการชาร์จ

มีข้อผิดพลาดในล็อกพวงมาลัย

พยายามล็อกประตูท้ังหมดและประตูท้ายเม่ือโหมดการ
ทำงานอยู่ในโหมดอื่นที่ไม่ใช่ OFF

ประตูด้านคนขับเปิดเมื่อโหมดการทำงานอยู่ที่โหมด
อื่นที่ไม่ใช่ OFF

ลืมปิดไฟ

มีข้อผิดพลาดในระบบการไหลเวียนน้ำมันเครื่อง

ให้หยุดรถทันทีในที ่ปลอดภัยและปรึกษาศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด
ให้ดูเร่ือง “ตัวแสดงเตือนการชาร์จ” หน้า 5-37

จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและปรึกษาศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ให้โหมดการทำงานเป็น OFF
ให้ดูในเรื่อง “ระบบเตือนโหมดการทำงาน OFF”
หน้า 6-13

ให้โหมดการทำงานเป็น OFF
ให้ดูในเรื่อง “ระบบเตือนโหมดการทำงาน ON”
หน้า 6-13

ให้ดูเรื ่อง “ฟังก์ชันการตัดไฟอัตโนมัติ (ไฟหน้า ไฟ
ตัดหมอก ฯลฯ)” หน้า 5-38

ให้หยุดรถทันทีในที ่ปลอดภัยและปรึกษาศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด
ให้ดูเรื่อง “ตัวแสดงเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง” หน้า
5-37
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หน้าจอ สาเหตุ วธิแีก้ปญัหา (อา้งอิง)

พวงมาลัยถูกล็อก

มีข้อผิดพลาดในระบบ A/T

อุณหภูมิน้ำมันเกียร์ A/T สูงเกินไป

มีข้อผิดพลาดใน EPS

ประตูด้านคนขับเปิดโดยที่พวงมาลัยถูกปลดล็อก

เครื่องยนต์ดับขณะที่คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่
ตำแหน่ง “P” (จอด)

กดสวิตช์เครื่องยนต์ขณะที่หมุนพวงมาลัย
ให้ดูเร่ือง “การล็อกพวงมาลัย” หน้า 6-13

ควรนำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้
รับอนุญาต
ให้ดูเรื ่อง “เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด: เมื ่อมีความ
ผิดปกติเกิดขึ้นกับเกียร์อัตโนมัติ” หน้า 6-22

ให้ดูเร่ือง “เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด: เม่ือมีความผิดปกติ
เกิดขึ้นกับเกียร์อัตโนมัติ” หน้า 6-22

ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที่ได้รับอนุญาตทันที
ให้ดูเรื่อง “ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS)”
หน้า 6-31

ให้ดูเร่ือง “การล็อกพวงมาลัย” หน้า 6-13

ให้เลื ่อนคันเกียร์ไปที ่ตำแหน่ง “P” (จอด) และ
เปลี่ยนโหมดการทำงานเป็น OFF
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หน้าจอ สาเหตุ วธิแีก้ปญัหา (อา้งอิง)

มีข้อผิดพลาดในระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC)

มีข้อผิดพลาดในระบบช่วยขึ้นเนิน

ควรนำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้
รับอนุญาต
ให้ดูเร่ือง “ไฟเตือน/ตัวเแสดงเตือน ASC” หน้า 6-33

ควรนำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้
รับอนุญาต
ให้ดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวเแสดงเตือน” หน้า 6-27

เครื่องยนต์ร้อนจัด

มีข้อผิดพลาดในระบบเบรก ABS

จอดรถในที่ปลอดภัยและแก้ไขตามสมควร
ให้ดูเร่ือง “เคร่ืองยนต์ร้อนจัด” หน้า 8-3

หลีกเลี ่ยงการเบรกกะทันหันและการขับรถด้วย
ความเร็วสูง ให้หยุดรถในที่ปลอดภัยและแก้ไขตาม
สมควร
ให้ดูเร ื ่อง “ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบเบรก
ABS” ท่ีหน้า 6-29
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หน้าจอ สถานะการทำงานของระบบ อ้างอิง

การสื่อสารสำเร็จเมื่อกุญแจอัจฉริยะสัมผัสกับสวิตช์
เครื่องยนต์

เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ หากคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งอื่น
นอกเหนือจากตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (เกียร์ว่าง)
หรือคุณกดสวิตช์เครื่องยนต์โดยไม่ได้เหยียบเบรก

ให้ดูเรื ่อง “หากกุญแจอัจฉริยะทำงานไม่ถูกต้อง”
หน้า 6-18

เลื ่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด) เหยียบ
แป้นเบรกด้วยเท้าขวา จากนั้น กดสวิตช์เครื่องยนต์
ให้ดูเร่ือง “การสตาร์ทเคร่ืองยนต์” หน้า 6-15

รายการตัวแสดงคำเตือนอื่นๆ
E00524202820

หน้าจอนี้เตือนคุณเมื่อกำหนดการตรวจสภาพมาถึง

หน้าจอ วิธีแก้ปัญหา

แนะนำให้นำรถไปตรวจสอบ
ให้ดูเรื่อง “สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้า 5-8
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สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับช่วงเวลาพักได้

หน้าจอ วิธีแก้ปัญหา

หยุดรถในที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต์ และพักผ่อน
ใช้ตัวแสดงเตือนนี้เป็นแนวทางคร่าวๆ สำหรับพักผ่อนระหว่างการขับรถที่ยาวนาน
สามารถตั้งค่าช่วงเวลาตั้งแต่การเริ่มต้นการเดินทางจนกระทั่งข้อความนี้ปรากฏขึ้นได้
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนระยะเวลาก่อนท่ี “REST REMINDER” จะปรากฏ” หน้า 5-14
เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ตัวแสดงเตือนและเสียงเตือนจะเตือนคนขับ หากคุณขับรถต่อไปโดยไม่หยุดพัก เสียงเตือนจะดัง
ขึ้นทุก 5 นาทีเพื่อกระตุ้นให้หยุดพัก

ในกรณีต่อไปนี้ เวลาที่ใช้ในการขับรถจะถูกรีเซ็ตและหน้าจอจะกลับสู่หน้าจอที่แสดงอยู่ก่อนหน้า หลังจากนี้
เมื่อถึงกำหนดเวลาที่ตั้งไว้อีกครั้ง เสียงเตือนและตัวแสดงเตือนจะกระตุ้นให้คุณหยุดพัก

• เสียงเตือนดังขึ้น 3 ครั้ง
• ให้โหมดการทำงานเป็น OFF
• กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที
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ไฟแสดงการทำงานและไฟเตือน (หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบท่ี 2)
E00501504572

ไฟแสดงการทำงานต่างๆ
E00501601266

ไฟแสดงการทำงานไฟเลี้ยว/ไฟฉุกเฉิน
E00501701762

สัญญาณไฟนี้จะติดกะพริบเปิดและ
ปิดขณะเปิดใช้งานสวิตช์ไฟเลี้ยวซ้าย
หรือขวา

1- ไฟแสดงการทำงานไฟเลี้ยว/ไฟฉุกเฉิน →
หน้า 5-33

2- ไฟแสดงการทำงานไฟสูง → หน้า 5-34
3- ไฟแสดง O/D OFF → หน้า 6-22
4- ไฟแสดงการทำงานไฟหร่ี → หน้า 5-34
5- ไฟเตือนระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS)

→ หน้า 6-31
6- ไฟเตือนระบบเบรก → หน้า 5-34
7- ไฟแสดง ECO → หน้า 5-34
8- ไฟเตือนการทำงานไฟชาร์จ → หน้า 5-35
9- ไฟเตือนการทำงานเครื่องยนต์บกพร่อง →

หน้า 5-35
10- ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง → หน้า 5-36
11- หน้าจอแสดงข้อมูลรวม → หน้า 5-16

12- ไฟแสดงสัญญาณกันขโมย → หน้า 3-19
สำหรับรายละเอียด ให้ดูเร่ือง “การล็อกพวงมาลัย”
หน้า 6-13

13- ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท → หน้า 5-36
14- ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย → หน้า 4-27
15- ไฟเตือนระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)

→ หน้า 6-29
16- ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC)

→ หน้า 6-33
17- ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC) OFF

→ หน้า 6-33
18- ไฟเตือนระบบถุงลมนิรภัย (SRS) → หน้า 4-27
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เมื ่อกดสวิตช์ไฟฉุกเฉิน ไฟสัญญาณเลี ้ยวจะติด
กะพริบขึ้นพร้อมกันทั้งซ้ายและขวา
เมื ่อสวิตช์ไฟฉุกเฉินทำงานอัตโนมัติเนื ่องจาก
การเบรกกะทันหันขณะขับรถ ให้ดูเรื ่อง “ระบบ
สัญญาณหยุดรถฉุกเฉิน” ท่ีหน้า 6-28

ไฟแสดงการทำงานไฟสูง
E00501801372

ไฟแสดงการทำงานนี้จะสว่างขึ้นเมื่อ
ใช้ไฟสูง

ไฟแสดงการทำงานไฟตัดหมอกหน้า*
E00501901748

ไฟแสดงการทำงานไฟต ัดหมอก
หน้าจะสว่างข้ึนเม่ือใช้ไฟตัดหมอกหน้า

ไฟแสดงการทำงานไฟหรี่
E00508901385

สัญญาณไฟนี้จะสว่างขึ้นขณะที่เปิด
ใช้ไฟหรี่

ไฟแสดง ECO (รถรุ่นที่ติดตั้งหน้าจอ
แสดงข้อมูลรวม - แบบท่ี 2)

E00529801198

ไฟแสดงนี้จะสว่างเมื ่อขับรถอยู่ใน
ระดับท่ีใช้เช้ือเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ

ไฟเตือน
E00502401492

ไฟเตือนระบบเบรก
E00502504061

ไฟนี้จะสว่างเมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่
ตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการ
ทำงานอยู่ท่ี ON และจะดับหลังจากน้ัน
สองสามวินาที

หมายเหตุ
ถ้าไฟนี้กะพริบถี่กว่าปกติอาจเกิดจากหลอดไฟ
ขาดหรือขั้วต่อสัญญาณไฟเลี้ยวผิดปกติ

ควรแน่ใจว่าไฟเตือนดับลงแล้วก่อนจะขับรถ
ขณะสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ในตำแหน่ง
ON ไฟเตือนระบบเบรกจะสว่างขึ้นเมื่อเกิดสภาพดังนี้:

เมื่อเข้าเบรกมือไว้
เมื่อระดับน้ำมันเบรกในกระปุกเก็บน้ำมันเบรกลด
ลงถึงขีดระดับต่ำ
เม่ือฟังก์ชันการกระจายกำลังเบรกทำงานไม่ถูกต้อง

ขณะสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ที่ ON เสียง
เตือนจะดังข้ึนเม่ือความเร็วรถเกินความเร็วระดับหน่ึง โดย
ใส่เบรกมือไว้

ในสภาพด้านล่างนี ้ ประสิทธิภาพของเบรก
อาจจะลดลงหรือรถอาจจะไม่เสถียรถ้าเบรก
กะทันหัน ดังนั ้นให้หลีกเลี ่ยงการขับที ่ความ
เร็วสูงหรือการใช้เบรกกะทันหัน ให้คุณรีบจอด
รถในที ่ปลอดภัยทันทีและติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด
• ไฟเตือนระบบเบรกไม่สว่างเมื ่อใช้เบรกมือ
หรือไม่ดับเมื่อปลดเบรกมือ

ขอควรระวัง
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ศูนย์บริการมิตซูบิชิท่ีได้รับอนุญาต แม้ว่ารถของคุณจะยัง
คงขับได้อยู่
สัญญาณไฟนี้ยังจะสว่างขึ้นเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง
“ON” หรือโหมดการทำงานอยู ่ที ่ ON และจะดับลง
หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์แล้ว หากไฟไม่ดับหลังจาก
เครื ่องยนต์สตาร์ท ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที ่
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลนี้จะถูกลบออกเมื่อสายแบตเตอรี่ถูกถอดออกซึ่ง
จะทำให้การวิเคราะห์ปัญหาทำได้ยาก ดังนั้นไม่ควรถอด
สายแบตเตอรี่ออกขณะที่ไฟเตือนการทำงานเครื่องยนต์
บกพร่องติดอยู่

ไฟเตือนการทำงานไฟชาร์จ
E00502702450

สัญญาณไฟนี้จะสว่างขึ้นเมื่อสวิตช์
กุญแจอยู ่ในตำแหน่ง “ON” หรือ
โหมดการทำงานอยู่ที่ ON และจะดับ
หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์แล้ว

สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที่ 1
การเตือนจะปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรวมเช่นกัน

หากไฟสว่างขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน
อยู่ แสดงว่าระบบการชาร์จไฟมีปัญหา ให้จอดรถ
ในท่ีปลอดภัยทันทีและติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที่ได้รับอนุญาต

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องยนต์ซึ่ง
ทำงานร่วมกับระบบวิเคราะห์ปัญหาของเครื่อง
ยนต์จะมีข้อมูลข้อบกพร่องต่างๆ (โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับการปล่อยไอเสีย) เก็บอยู่

การขับรถเป็นระยะเวลานานในขณะที่สัญญาณ
ไฟนี้ติดอยู่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นกับ
ระบบควบคุมการปล่อยไอเสีย และส่งผลถึงการ
ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพการ
ขับขี่จะลดลงด้วย
ถ้าสัญญาณไฟนี้ไม่สว่างเมื่อหมุนสวิตช์กุญแจ
มาที่ตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการทำงานอยู่ที่
ON ให้นำรถไปตรวจเช็คระบบ
ถ้าสัญญาณไฟนี้สว่างขึ้นขณะเครื่องยนต์ทำงาน
อยู่ ให้หลีกเล่ียงการขับท่ีความเร็วสูงและให้นำรถ
เข้าตรวจระบบต่างๆ ท่ีศูนย์บริการมิตซูบิชิท่ีได้รับ
อนุญาตทันที
ในภาวะเช่นนี ้ แป้นคันเร่งและแป้นเบรกอาจ
ตอบสนองได้ไม่ดี

ขอควรระวัง

ไฟเตือนการทำงานเครื่องยนต์บกพร่อง
E00502603355

สัญญาณไฟเตือนนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องยนต์
ซ่ึงคอยควบคุมการปล่อยไอเสีย ระบบ
ควบคุมเคร่ืองยนต์ หรือระบบควบคุม
A/T

ถ้าตรวจพบปัญหาขึ ้นในส่วนใดส่วนหนึ ่งของระบบ
เหล่านี้ สัญญาณไฟเตือนจะสว่างขึ้นหรือกะพริบ
ให้คุณรีบนำรถเข้าตรวจสอบปัญหาที ่เกิดขึ ้นทันทีที ่

• ไฟเตือนระบบเบรกและไฟเตือนระบบเบรก
ABS สว่างขึ้นในเวลาเดียวกัน
สำหรับรายละเอียด ให้ดูเร ื ่อง “ไฟเตือน/
ตัวแสดงเตือนระบบเบรก ABS” หน้า 6-29

• ไฟเตือนระบบเบรกยังคงสว่างอยู่ขณะขับรถ

ควรปฏิบัติดังนี้เพื่อหยุดรถเมื่อประสิทธิภาพของ
ระบบเบรกลดลง
• เหยียบแป้นเบรกให้แรงกว่าปกติ
แม้ว่าจะเหยียบแป้นเบรกลงจนสุดแล้ว แต่ก็ให้
เหยียบค้างไว้ให้แรงที่สุด

• หากเบรกไม่ทำงานแล้ว ให้ใช้เครื่องยนต์ช่วย
เบรก (Engine brake) เพื่อชะลอความเร็วของ
รถและค่อยๆ ดึงเบรกมือขึ้นให้รถหยุด

ควรเหยียบแป้นเบรกไว้ด้วยเพื่อให้ไฟเบรกติด
ค้าง เป็นการเตือนให้รถที่ขับตามมาข้างหลัง
ทราบ

ขอควรระวัง
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ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าไฟเตือนนี ้ด ับก่อนจะ
ออกรถ

ขอควรระวัง

ตัวแสดงเตือนระบบเบรก
E00524701613

หากขับรถออกไปโดยไม่ได้ปลดเบรกมือ เบรก
จะเกิดความร้อนสูง เป็นผลให้การเบรกไม่มี
ประสิทธิภาพและเบรกอาจเสียหายได้

ขอควรระวัง

ตัวแสดงเตือนนี ้จะปรากฏหากคุณขับรถโดยที ่ย ังใส่
เบรกมือ ไฟเตือนที่หน้าปัดจะสว่างขึ้นเช่นกันเมื่อมีการ
ใส่เบรกมือ
หากตัวแสดงเตือนนี้ปรากฏขึ้น ให้ปลดคันเบรกมือลง
จนสุด

หน้าจอแสดงข้อมูล (รถรุ่นที่ติดตั้ง
หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบท่ี 1)

E00524601276

หากขับรถขณะที ่ระดับน้ำมันเครื ่องต่ำ หรือ
ระดับน้ำมันเครื่องเป็นปกติแต่ไฟเตือนสว่างอยู่
เครื่องยนต์อาจไหม้และเสียหายได้
หากไฟเตือนสว่างขึ้นขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่
ให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและตรวจเช็คระดับ
น้ำมันเครื่อง
ให้ดูเร ื ่อง “การบำรุงรักษา: น้ำมันเครื ่อง”
หน้า 10-4
หากไฟเตือนสว่างอยู่ขณะที่ระดับน้ำมันเครื่อง
เป็นปกติ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ

ขอควรระวัง

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง (รถรุ่นที่
ติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที่ 2)

E00502801887

สัญญาณไฟน้ีจะสว่างข้ึนเม่ือบิดสวิตช์
กุญแจไปท่ีตำแหน่ง “ON” และจะดับ
ลงหลังจากสตาร์ทเครื ่องยนต์แล้ว
ถ้าไฟเตือนนี ้ติดขณะที ่เครื ่องยนต์
ทำงานอยู่ แสดงว่าแรงดันน้ำมันเคร่ือง

ต่ำมาก
ดับเครื่องยนต์และนำรถเข้ารับการตรวจสอบ

ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท
E00503302088

สัญญาณไฟนี้จะสว่างขึ้นเมื่อประตู
ใดประตูหนึ่งหรือประตูท้ายเปิดอยู่
หรือปิดไม่สนิท ถ้ารถว่ิงด้วยความเร็ว
ประมาณ 8 กม./ชม. โดยที่ประตูใด
ประตูหนึ่งหรือประตูท้ายปิดไม่สนิท

สัญญาณเสียงเตือนจะดังขึ้น 4 ครั้ง

หมายเหตุ
ไฟเตือนนี้ไม่ได้บ่งชี้ปริมาณของระดับน้ำมันใน
เครื่องยนต์ ถ้าต้องการทราบปริมาณน้ำมันเครื่อง
ให้ดึงก้านวัดน้ำมันเครื ่องออกมาตรวจดูขณะ
เครื่องยนต์ดับ
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เมื่อโหมดการทำงานอยู่ที่ ON หากน้ำมันเบรกมีระดับต่ำ
ตัวแสดงเตือนนี้จะปรากฏขึ้น ไฟเตือนที่หน้าปัดจะสว่าง
ขึ้นเช่นกัน

หากตัวแสดงเตือนนี ้ย ังคงสว่างและไม่ดับลง
ขณะขับรถ อาจมีอันตรายจากการเบรกไม่มี
ประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุการณ์เช่นน้ี ให้จอดรถ
ในที่ปลอดภัยทันที และนำรถไปตรวจสภาพ
หากตัวแสดงเตือนระบบเบรกปรากฏขึ้น และ
ไฟเตือนระบบเบรกและไฟเตือนระบบเบรก
ABS สว่างข้ึนพร้อมกัน ฟังก์ชันการกระจายกำลัง
เบรกจะไม่ทำงาน ดังนั้นรถจะไม่เสถียรเมื่อมี
การเบรกกะทันหัน หลีกเลี่ยงการเบรกกะทันหัน
และการขับรถด้วยความเร็วสูง ให้หยุดรถในที่
ปลอดภัยและนำรถไปตรวจสภาพ
ควรปฏิบัติดังนี้เพื่อหยุดรถเมื่อประสิทธิภาพของ
ระบบเบรกลดลง
• เหยียบแป้นเบรกให้แรงกว่าปกติ แม้ว่าจะ
เหยียบแป้นเบรกลงจนสุดแล้ว แต่ก็ให้เหยียบ
ค้างไว้ให้แรงที่สุด

ขอควรระวัง
หากแรงดันน้ำมันเครื่องตกระหว่างที่เครื่องยนต์ทำงาน
ตัวแสดงเตือนจะปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม

ตัวแสดงเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
E00524901484

หมายเหตุ
ตัวแสดงเตือนนี ้ไม่ได้บ่งชี ้ปริมาณของระดับ
น้ำมันในเครื่องยนต์ ถ้าต้องการทราบปริมาณ
น้ำมันเครื่อง ให้ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมา
ตรวจดูขณะเครื่องยนต์ดับ

• หากเบรกไม่ทำงานแล้ว ให้ใช้เครื่องยนต์ช่วย
เบรก (Engine brake) เพื่อชะลอความเร็วของ
รถและค่อยๆ ดึงเบรกมือขึ้นให้รถหยุด
ควรเหยียบแป้นเบรกไว้ด้วยเพื่อให้ไฟเบรกติด
ค้าง เป็นการเตือนให้รถที่ขับตามมาข้างหลัง
ทราบ

ขอควรระวัง

ตัวแสดงเตือนการชาร์จ
E00524801382

ถ้าคำเตือนนี้ปรากฏขึ้นขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน
อยู่ ให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและนำรถไป
ตรวจสภาพ

ขอควรระวัง

หากมีข้อผิดพลาดในระบบการชาร์จ ตัวแสดงเตือนจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม ไฟเตือนที่หน้าปัด
จะสว่างขึ้นเช่นกัน

หากขับรถขณะท่ีระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำ หรือระดับ
น้ำมันเครื่องเป็นปกติแต่ตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้น
เครื่องยนต์อาจไหม้และเสียหายได้
ถ้าคำเตือนนี้ปรากฏขึ้นขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน
อยู่ ให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและตรวจเช็ค
ระดับน้ำมันเครื่อง
ให้ดูเร ื ่อง “การบำรุงรักษา: น้ำมันเครื ่อง”
หน้า 10-4
หากตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นขณะที่ระดับน้ำมัน
เครื่องเป็นปกติ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสภาพ

ขอควรระวัง



สวิตช์ไฟหน้าและไฟสูง-ต่ำ

5

แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม5-38

ฟังก์ชันการตัดไฟอัตโนมัติ
(ไฟหน้า ไฟตัดหมอก ฯลฯ)

E00532701931

หากมีการทำงานต่อไปนี ้ขณะที ่สวิตช์ไฟอยู ่ท ี ่
ตำแหน่ง “ ” ไฟจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อประตู
ด้านคนขับถูกเปิด
[ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
สวิตช์กุญแจถูกบิดไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือ
“ACC” หรือนำกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจ
[สำหรับรถที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
โหมดการทำงานอยู่ท่ี OFF หรือ ACC
หากมีการทำงานต่อไปนี ้ขณะที ่สวิตช์ไฟอยู ่ท ี ่
ตำแหน่ง “ ” ไฟจะปิดโดยอัตโนมัติ หากประตู
คนขับยังคงปิดอยู่เป็นเวลาประมาณ 3 นาที
[ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]

หมายเหตุ
ฟังก์ชันการตัดไฟอัตโนมัติจะไม่ทำงานเมื ่อ
สวิตช์ไฟอยู่ในตำแหน่ง “ ”
สามารถยกเลิกฟังก์ชันการตัดไฟอัตโนมัติได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

สวิตช์ไฟหน้าและไฟสูง-ต่ำ
E00506005250

ไฟหน้า

หมายเหตุ
อย่าเปิดไฟต่างๆ ทิ้งไว้เป็นเวลานานในขณะที่
เครื ่องยนต์อยู ่นิ ่ง (ไม่วิ ่ง) เพราะอาจทำให้
แบตเตอรี่หมดได้
ขณะฝนตกหรือเมื่อล้างรถใหม่ๆ เลนส์ด้านใน
อาจเป็นฝ้า ซึ่งไม่ใช่ปัญหาความผิดปกติของรถ
แต่อย่างใด
เมื่อเปิดไฟ ความร้อนที่เกิดขึ้นจะช่วยขจัดฝ้าให้
หายไป แต่หากมีน้ำขังอยู่ด้านในหลอดไฟ โปรด
นำรถไปเข้าศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมุนสวิตช์เพื่อเปิดไฟต่างๆ

สวิตช์กุญแจถูกบิดไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือ
“ACC” หรือนำกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจ
[สำหรับรถที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
โหมดการทำงานอยู่ท่ี OFF หรือ ACC

ตำแหน่งเปิดไฟหรี ่ ไฟท้าย ไฟส่องป้าย
ทะเบียน และไฟแผงหน้าปัด

ตำแหน่งเปิดไฟหน้าและไฟอื่นๆ

OFF ปิดไฟทุกดวง

เมื่อต้องการเปิดไฟไว้:

1. ในกรณีต่อไปนี้ ให้บิดสวิตช์ไฟไปที่ตำแหน่ง
“OFF”
[ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ] สวิตช์
กุญแจอยู่ท่ีตำแหน่ง “LOCK” หรือ “ACC”
[สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
โหมดการทำงานอยู่ท่ี OFF หรือ ACC

2. เปิดไฟโดยให้สวิตช์อยู่ในตำแหน่ง “ ” หรือ
“ ” อีกคร้ัง แล้วไฟจะยังคงสว่าง



สวิตช์ไฟหน้าและไฟสูง-ต่ำ

5

แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม 5-39

เสียงสัญญาณเตือนเปิดไฟหน้าไว้
E00506101862

ห า ก ก า ร ท ำ ง า น เ ห ล ่ า น ี ้ เ ก ิ ด ข ึ ้ น
เสียงเตือนจะดังขึ้นเพื่อเตือนคนขับให้ดับไฟ
[ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
หากประตูด ้านคนขับเปิดเมื ่อกุญแจอยู ่ในตำแหน่ง
“LOCK” หรือ “ACC” หรือดึงกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจ
ในขณะที่เปิดไฟหน้าไว้
[สำหรับรถที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ถ้าประตูด้านคนขับเปิดเมื่อโหมดการทำงานอยู่ที่ ACC
หรือ OFF ขณะที่เปิดไฟหน้าไว้

ในทั ้งสองกรณี เสียงเตือนจะหยุดโดยอัตโนมัติถ้า
ฟังก์ชันการตัดไฟอัตโนมัติทำงาน สวิตช์ไฟถูกปิด
หรือประตูปิด

สวิตช์ไฟสูง-ต่ำ
E00506201948

เมื่อสวิตช์ไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “ ”  ลำแสงจะเปลี่ยนจาก
ไฟสูงเป็นไฟต่ำ (หรือไฟต่ำเป็นไฟสูง) ในแต่ละครั้งที่ดึง
คันโยก (1) จนสุด เมื่อเปิดไฟสูง ไฟแสดงการทำงานไฟ
สูงที่หน้าปัดจะสว่างขึ้นเช่นกัน

ไฟหน้ากะพริบ
E00506301486

ไฟสูงจะกะพริบเม่ือดึงคันโยก (2) เบาๆ และจะดับลงเม่ือ
ปล่อยคันโยก
เมื ่อไฟสูงเปิด ไฟแสดงการทำงานไฟสูงที่หน้าปัดจะ
สว่างขึ้น

หมายเหตุ
ไฟสูงจะกะพริบได้เมื่อสวิตช์ไฟเป็น OFF
หากคุณปิดไฟขณะที่ใช้ไฟสูงที่หน้ารถ ไฟหน้า
รถจะกลับเป็นไฟต่ำโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดสวิตช์
ไฟไปท่ีตำแหน่ง  “ ”

ไฟต้อนรับ
E00528902506

ฟังก์ชันนี ้จะเปิดไฟหรี ่และไฟท้ายเป็นเวลาประมาณ
30 วินาที หลังจากกดสวิตช์ UNLOCK บนรีโมตคอนโทรล
เมื่อสวิตช์ไฟหน้าและไฟสูง-ต่ำอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF”

ขณะที่ฟังก์ชันไฟต้อนรับกำลังทำงาน ให้ทำตาม
รายการต่อไปนี้ข้อใดข้อหนึ่งเพื่อยกเลิกฟังก์ชัน
• กดสวิตช์ LOCK บนกุญแจ
• ปรับสวิตช์ไฟหน้าและไฟสูง-ต่ำไปที่ตำแหน่ง

“ ” หรือ “ ”
• บิดสวิตช์กุญแจไฟที่ตำแหน่ง “ON” หรือปรับ
โหมดการทำงานเป็น ON

สามารถปรับฟังก์ชันบางอย่างได้ต่อไปนี้
• สามารถตั้งค่าไฟหน้าให้สว่างขึ้นเป็นไฟต่ำได้
• สามารถยกเลิกการทำงานฟังก์ชันไฟต้อนรับได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ

ไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์
E00529001969

ฟังก์ชันน้ีจะเปิดไฟหน้าเป็นไฟต่ำราว 30 วินาที หลังจาก
สวิตช์กุญแจถูกบิดไปที่ตำแหน่ง “OFF” หรือโหมดการ
ทำงานถูกปรับเป็น OFF
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หมายเหตุ
ขณะที่ฟังก์ชันไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต์กำลัง
ทำงาน ให้ทำตามรายการต่อไปนี้ข้อใดข้อหนึ่ง
เพื่อยกเลิกฟังก์ชัน
• ดึงคันสวิตช์ไฟเลี้ยวเข้าหาตัว
• ปรับสวิตช์ไฟหน้าและไฟสูง-ต่ำไปที่ตำแหน่ง

“ ” หรือ “ ”
• บิดสวิตช์กุญแจไฟที่ตำแหน่ง “ON” หรือปรับ
โหมดการทำงานเป็น ON

สามารถปรับฟังก์ชันบางอย่างได้ต่อไปนี้
• สามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่ให้ไฟหน้าสว่างได้
• สามารถยกเลิกการทำงานฟังก์ชันไฟนำทาง
หลังดับเครื่องยนต์ได้

สำหรับข้อมูลเพิ ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

คันสวิตช์ไฟเลี้ยว
E00506503264

ไฟเล้ียวจะกะพริบเม่ือใช้งาน (โดยสวิตช์กุญแจหรือโหมด
การทำงานอยู่ที่ ON) ในเวลาเดียวกันไฟแสดงการทำงาน
ไฟเลี้ยวจะกะพริบด้วย

1- สัญญาณไฟเลี้ยว
ขณะกำลังเลี้ยวรถปกติ ใช้ตำแหน่ง (1) คันสวิตช์
จะกลับคืนโดยอัตโนมัติหากเลี้ยวเสร็จเรียบร้อย
แล้ว

2- สัญญาณไฟเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
เม่ือปรับคันสวิตช์ไปท่ี (2) เล็กน้อยเพ่ือเปล่ียนเลน
ไฟเลี ้ยวและไฟแสดงการทำงานในหน้าปัดจะ
กะพริบเฉพาะเมื่อคันสวิตช์ทำงานอยู่เท่านั้น
นอกจากน้ี หากคุณปรับคันสวิตช์ไปท่ี (2) เล็กน้อย
แล้วปล่อย ไฟเลี ้ยวและไฟแสดงการทำงานใน
หน้าปัดจะกะพริบ 3 คร้ัง

1. ปรับสวิตช์ไฟหน้าและไฟสูง-ต่ำไปที่ “OFF”
2. บิดสวิตช์กุญแจไฟที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือปรับ

โหมดการทำงานเป็น OFF นอกจากนี้ หากใช้
กุญแจในการสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้ดึงกุญแจออก
จากสวิตช์กุญแจด้วย

3. ดึงคันสวิตช์ไฟเลี้ยวเข้าหาตัวภายใน 60 วินาทีที่
บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือปรับ
โหมดการทำงานเป็น OFF

4. ไฟหน้าจะสว่างข้ึนเป็นไฟต่ำราว 30 วินาที หลังจาก
ไฟหน้าดับลง สามารถเปิดไฟหน้าได้อีกครั้งเป็น
ไฟต่ำราว 30 วินาที โดยการดึงคันสวิตช์ไฟเลี้ยว
เข้าหาตัวภายใน 60 วินาทีที่บิดสวิตช์กุญแจไป
ที ่ตำแหน่ง “OFF” หรือปรับโหมดการทำงาน
เป็น OFF
เพื ่อเปิดไฟหน้าอีกครั ้งหลังจาก 60 วินาทีที ่
บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือปรับ
การทำงานเป็น OFF ให้ทำซ้ำกระบวนการตั้งแต่
ขั้นตอนท่ี 1

หมายเหตุ
หากไฟกะพริบเร็วผิดปกติ หลอดสัญญาณไฟ
เลี้ยวอาจไหม้ได้ ควรนำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
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สวิตช์ไฟฉุกเฉิน
E00506602398

ใช้สวิตช์ไฟฉุกเฉินเมื ่อจำเป็นต้องจอดรถบนถนนใน
กรณีฉุกเฉิน
สวิตช์ไฟฉุกเฉินนี้สามารถใช้ได้โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่ง
ของสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงาน

สวิตช์ไฟตัดหมอกหน้า*
E00506702172

ไฟตัดหมอกหน้าสามารถทำงานได้ในขณะที่เปิดไฟหน้า
หรือไฟท้ายไว้ หมุนปุ่มปรับไปทาง “ON” เพื่อเปิดไฟ
ตัดหมอกหน้า ไฟแสดงการทำงานบนแผงหน้าปัดก็

สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจก
E00507102882

ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจกหน้าสามารถทำงานได้
เมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ในตำแหน่ง ON
หรือ ACC

หมายเหตุ
สามารถใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้ได้:
• สัญญาณไฟเลี้ยวกะพริบเมื่อคันสวิตช์ทำงาน
โดยที่สวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ที่
ตำแหน่ง ACC

• ฟังก์ชันไฟกะพริบ 3 ครั้งสำหรับเปลี่ยนเลน
สามารถปิดได้

• เวลาการทำงานของคันสวิตช์ในฟังก์ชันไฟ
กะพริบ 3 คร้ังสามารถปรับได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
สามารถเปลี ่ยนโทนของเสียงเตือนขณะที ่ไฟ
เลี้ยวกะพริบได้
[รถรุ่นท่ีติดต้ังหน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบท่ี 1]
ให้ดูเรื่อง “การเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยว” ที่หน้า 5-15
[รถรุ่นท่ีติดต้ังหน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบท่ี 2]
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

กดสวิตช์เพื ่อเปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน สัญญาณไฟเลี้ยว
ทั้งหมดจะกะพริบอย่างต่อเนื่อง
หากต้องการปิดไฟฉุกเฉิน ให้กดสวิตช์อีกครั้ง

หมายเหตุ
ขณะที่ไฟฉุกเฉินกะพริบเนื่องจากกดสวิตช์ด้วย
ตนเอง ระบบสัญญาณหยุดรถฉุกเฉินจะไม่ทำงาน
ให้ดูเรื ่อง “ระบบสัญญาณหยุดรถฉุกเฉิน” ที่
หน้า 6-28

จะสว่างขึ ้นด้วย หมุนปุ่มปรับไปทาง “OFF” เพื ่อปิด
ไฟตัดหมอกหน้า ปุ่มปรับจะกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมโดย
อัตโนมัติเมื่อคุณปล่อยมือ

หมายเหตุ
ไฟตัดหมอกหน้าจะดับเองโดยอัตโนมัติ เมื่อปิด
ไฟหน้าและไฟท้าย หากต้องการเปิดไฟตัดหมอก
หน้าอีกครั ้ง ให้หมุนปุ ่มปรับไปทาง “ON”
หลังจากเปิดไฟหน้าหรือไฟท้ายแล้ว
ห้ามใช้ไฟตัดหมอกในกรณีอ่ืนยกเว้นเม่ือมีหมอก
เท่านั้น มิฉะนั้นแสงจ้าจากหลอดไฟอาจทำให้
คนขับรถคันอื่นที่สวนทางมามองไม่เห็นชั่วคราว
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หากใช้น้ำล้างกระจกในช่วงที่อากาศเย็น สเปรย์
น้ำที ่พ ่นมาสัมผัสกระจกอาจจับแข็งซึ ่งอาจ
เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น ให้เพิ ่มอุณหภูมิ
กระจกด้วยฟังก์ชันละลายน้ำแข็งหรือฟังก์ชันไล่
ฝ้าก่อนใช้น้ำล้างกระจก

ขอควรระวัง

ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า
E00516902323

MIST- ฟังก์ชันกำจัดหมอก
ตำแหน่งปัดครั้งเดียว

OFF- ปิด
INT- ปัดเป็นจังหวะ (ตามความเร็วของรถยนต์)
LO- ช่วงการปัดช้า
HI- ช่วงการปัดเร็ว

1- เร็ว
2- ช้า

  ฟังก์ชันกำจัดหมอก

เม่ือเล่ือนคันสวิตช์ไปตามลูกศรและปล่อย ท่ีปัดจะทำงาน
ครั้งเดียว
คุณควรใช้การปัดแบบนี ้ในสถานที ่ที ่เกิดหมอกหรือ
ฝนตกปรอยๆ

หากใบปัดน้ำฝนจับตัวแข็งที่กระจกหน้าหรือกระจกหลัง
ห้ามเปิดที่ปัดน้ำฝนจนกว่าน้ำแข็งจะละลายและใบปัด
น้ำฝนใช้งานได้ มิฉะนั้นมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนอาจเสียหาย

  การปรับระดับความเร็วในการปัด

การปรับระดับความเร็วในการปัดถ้าสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง
“INT” (ตามความเร็วของรถยนต์) ช่วงจังหวะเวลาในการ
ปัดสามารถปรับได้โดยการหมุนปุ่มปรับ (A)

หมายเหตุ
ฟังก์ช ันการทำงานแบบตอบสนองต่อระดับ
ความเร็วของรถ  (speed-sensitive-operation)
ของที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าสามารถยกเลิกได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

เพื่อให้เห็นมุมมองด้านหลังอย่างชัดเจน ที่ปัดน้ำ
ฝนกระจกหลังจะทำงานโดยอัตโนมัติติดต่อกัน
หลายครั้งหากคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “R” (ถอย)
ขณะที่ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าทำงาน ให้ดูเรื่อง
“ท่ีปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจกหลัง” หน้า 5-43

หมายเหตุ
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การฉีดน้ำล้างกระจกหน้า
E00507202968

น้ำล้างกระจกจะถูกฉีดออกมาบนกระจกหน้าด้วยการ
ดึงคันสวิตช์เข้าหาตัวคุณ จากนั้นที่ปัดน้ำฝนจะทำงานเอง
โดยอัตโนมัติหลายครั้งขณะที่น้ำล้างกระจกฉีดออกมา

หมายเหตุ
การทำงานของที ่ป ัดน้ำฝนพร้อมกับการฉีด
น้ำล้างกระจกสามารถยกเลิกได้ หากต้องการข้อมูล
เพิ่มเติม ให้ปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาต

ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจกหลัง
E00507302813

สวิตช์ที ่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจกหลังสามารถ
ทำงานได้เมื ่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ใน
ตำแหน่ง ON หรือ ACC

INT- ที ่ปัดน้ำฝนจะทำงานอย่างต่อเนื ่องกันหลาย
วินาที จากนั้นจะทำงานแบบเป็นจังหวะช่วงละ
ประมาณทุก 8 วินาที

OFF- ปิด

 - น้ำล้างกระจกจะถูกฉีดลงบนกระจกหลังเมื ่อ
หมุนปุ่มปรับไปทางใดก็ตามจนสุด
จากนั้นที่ปัดน้ำฝนจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ
หลายครั้งขณะที่น้ำล้างกระจกฉีดออกมา

หมายเหตุ
ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลังจะทำงานโดยอัตโนมัติ
ติดต่อกันหลายครั้งหากคันเกียร์อยู ่ที ่ตำแหน่ง
“R” (ถอย) ขณะที่ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าหรือที่
ปัดน้ำฝนกระจกหลังทำงานอยู่ (โหมดการทำงาน
อัตโนมัติ)
หลังจากการทำงานอัตโนมัติ ที่ปัดน้ำฝนกระจก
หลังจะหยุดทำงานหากปุ่มอยู่ที่ตำแหน่ง “OFF”
หากปุ่มอยู่ที่ตำแหน่ง “INT” ที่ปัดน้ำฝนกระจก
หลังจะกลับสู่การทำงานเป็นจังหวะ
สามารถตั้งค่าให้ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลังทำงาน
โดยอัตโนมัติต่อเมื่อคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “R”
(ถอย) ขณะที่ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลังกำลังทำงาน
โดยปุ่มอยู่ท่ีตำแหน่ง “INT” เท่าน้ัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
หากปุ่มอยู ่ที ่ตำแหน่ง “OFF” ให้บิดปุ ่มไปที่
ตำแหน่ง “INT” สองคร้ังอย่างรวดเร็วเพ่ือเปิดการ
ทำงานที ่ป ัดน้ำฝนกระจกหลังอย่างต่อเนื ่อง
(โหมดการทำงานต่อเนื่อง)
บิดปุ่มไปที่ตำแหน่ง “OFF” เพื่อหยุดการทำงาน
ต่อเนื่องของที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง
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หมายเหตุ
สวิตช์ไล่ฝ้าจะไม่ทำให้หิมะละลาย แต่จะไล่ฝ้าได้
ให้นำหิมะออกก่อนใช้สวิตช์ไล่ฝ้า
ควรหลีกเลี่ยงการใช้ฟังก์ชันไล่ฝ้ากระจกหลังถ้า
แรงดันไฟแบตเตอรี่มีน้อย และห้ามใช้ขณะกำลัง
สตาร์ทเครื่องยนต์หรือขณะเครื่องยนต์ดับ ปิด
ฟังก์ชันไล่ฝ้าทันทีที่กระจกใสแล้ว
เมื ่อทำความสะอาดด้านในของกระจกหลังที ่
ระบบไล่ฝ้า ควรใช้ผ้าน่ิมๆ เช็ดเบาๆ เพ่ือป้องกัน
เส้นลวดความร้อนเสียหาย
อย่านำของวางไว้ใกล้กระจกหลัง เพราะส่ิงของท่ี
วางไว้อาจจะกระแทก ทำให้เส้นลวดความร้อน
เสียหายได้

สวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง
E00507903092

สวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลังสามารถทำงานได้เมื่อเครื่องยนต์
ทำงาน
กดสวิตช์เพื่อเปิดฟังก์ชันไล่ฝ้ากระจกหลัง การทำงาน
จะตัดเองโดยอัตโนมัติในเวลาประมาณ 20 นาที หากต้อง
การปิดฟังก์ชันไล่ฝ้าภายในช่วง 20 นาทีนี้ ให้กดสวิตช์
อีกครั้ง
ขณะที่ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังทำงานนั้น ไฟแสดงการ
ทำงาน (A) จะติด

หมายเหตุ
สามารถปรับช่วงเวลาของการทำงานเป็นจังหวะ
ได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ข้อควรระวังเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจก

E00507601688

หากที ่ปัดน้ำฝนติดระหว่างที ่กำลังปัดเนื ่องจาก
น้ำแข็งหรือสิ ่งตกค้างอื ่นๆ บนกระจก ที่ปัดน้ำ
ฝนอาจหยุดทำงานชั ่วคราวเพื ่อปกป้องไม่ให้
มอเตอร์ร้อนจัด ในกรณีนี้ ให้จอดรถในที่ปลอดภัย
และบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือ
ปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF แล้วกำจัดน้ำแข็ง
หรือส่ิงตกค้างอ่ืนๆ ออก เน่ืองจากท่ีปัดน้ำฝนจะเร่ิม
ทำงานอีกครั้งหลังจากที่มอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเย็นลง
ให้ตรวจสอบว่าที่ปัดน้ำฝนทำงานก่อนจะใช้งาน
อย่าใช้ที่ปัดน้ำฝนขณะที่ผิวหน้ากระจกแห้ง
เพราะอาจทำให้กระจกเป็นรอยขูดขีด และยางใบ
ปัดน้ำฝนจะเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าปกติ
ก่อนใช้ที ่ปัดน้ำฝนในช่วงที่อากาศเย็น ให้ตรวจ
สอบว่าใบปัดน้ำฝนจับตัวแข็งบนกระจกหรือไม่
เพราะหากใช้ที่ปัดน้ำฝนที่มีน้ำแข็งเกาะติดอยู่นั้น
อาจทำให้มอเตอร์ไหม้ได้

หลีกเลี ่ยงการใช้น้ำฉีดล้างกระจกติดต่อกันนาน
เกินกว่า 20 วินาที และอย่าฉีดน้ำล้างกระจกโดยเด็ด
ขาดถ้าไม่มีน้ำในถังเก็บ มิฉะนั้นอาจทำให้มอเตอร์
ไหม้ได้
ควรหมั่นตรวจดูระดับน้ำฉีดล้างกระจกในถังเก็บ
และเติมเมื่อจำเป็น ในฤดูหนาวควรใช้น้ำยาป้องกัน
การแข็งตัวของน้ำเติมเข้าไปในถังเก็บด้วย เพื่อช่วย
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์หรือ
ระบบได้
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สวิตช์แตร
E00508001852

กดที่วงพวงมาลัยหรือบริเวณเครื่องหมาย “ ”
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การขับขี่อย่างประหยัด
E00600102697

การขับขี่รถให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นจำเป็นต้อง
ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคบางประการ ก่อนอื่นคือ
ต้องปรับตั้งเครื่องยนต์ให้เหมาะสม เพื่อให้อายุการใช้
งานของรถยาวนานข้ึนและประหยัดน้ำมันเช้ือเพลิงสูงสุด
ควรนำรถเข้าตรวจสภาพที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาตตามระยะเวลาที่กำหนด
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและการปล่อยแก๊สไอเสีย
และเสียงดังจะขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยส่วนตัวในการขับขี่
และสภาพการใช้งาน ควรทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อ
ลดการสึกหรอของเบรก ยาง และเคร่ืองยนต์ให้น้อยท่ีสุด
รวมทั้งลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมด้วย

การเร่งความเร็วและการลดความเร็ว

ขับรถตามสภาพการจราจร และหลีกเลี ่ยงการสตาร์ท
กะทันหัน การเร่งเคร่ืองกะทันหัน และการเบรกกะทันหัน
เนื่องจากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

การเปลี่ยนเกียร์

เปลี่ยนเกียร์เมื่อความเร็วรถและความเร็วรอบของเครื่อง
ยนต์เหมาะสมเท่านั้น ควรใช้เกียร์สูงที่สุดเท่าที่จะเป็น
ไปได้

การขับขี่ในเมือง

การหยุดรถและออกรถบ่อยๆ ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลิงมาก ดังนั้นควรเลือกใช้เส้นทางที่มีสภาพการจราจร
คล่องตัว หากขับรถในสภาพการจราจรติดขัด ควรหลีก
เลี่ยงการใช้เกียร์ต่ำขณะรอบเครื่องยนต์สูง

การเดินเบา

รถยังคงใช้น้ำมันเชื ้อเพลิงแม้จะอยู ่ในขณะเดินเบา
ควรหลีกเลี่ยงการติดเครื่องยนต์ที่รอบเดินเบาเป็นระยะ
เวลานาน

ความเร็วรถ

การขับรถที่ความเร็วสูงจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าปกติ
ดังน้ันควรหลีกเล่ียงการขับข่ีด้วยความเร็วสูงสุด การผ่อน
คันเร่งเป็นครั้งคราวก็ช่วยลดปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงได้

แรงดันลมยาง

ควรตรวจแรงดันลมยางอย่างสม่ำเสมอ หากแรงดันลมยาง
ต่ำจะเพิ ่มแรงเสียดทานกับพื ้นถนน ทำให้สิ ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอ
และควบคุมรถได้ยาก

น้ำหนักบรรทุก

อย่าขับรถโดยบรรทุกสิ ่งของที ่ไม่จำเป็นในห้องเก็บ
สัมภาระ โดยเฉพาะการขับขี่ในเมืองที่ต้องมีการออกตัว
และหยุดรถบ่อยๆ น้ำหนักรถที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อการ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นอย่างมาก ควรหลีกเลี่ยง
การบรรทุกสิ ่งของที ่ไม่จำเป็นทั ้งในกระบะท้ายหรือ
บนหลังคา เนื ่องจากแรงต้านทานที ่เพิ ่มขึ ้นจะทำให้
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

การสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะเครื่องเย็น

การสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะเครื่องเย็นจะสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื ้อเพลิงมากกว่าปกติ นอกจากนี้ยังสิ ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงด้วยหากปล่อยให้เครื่องยนต์ร้อนเป็นเวลานาน
ดังนั ้นเมื ่อสตาร์ทเครื ่องยนต์แล้ว ควรเริ ่มขับรถให้
เร็วที่สุด

06 Starting and driving.pmd 14/1/2563, 13:372
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เครื่องปรับอากาศ

การใช้งานเครื่องปรับอากาศจะเพิ่มอัตราการสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิง

การขับขี่ในขณะมึนเมา
E00600201211

การขับขี ่ขณะมึนเมาเป็นหนึ ่งในสาเหตุที ่ทำให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อยที่สุด
ความสามารถในการขับขี่ของคุณอาจลดลงเป็นอย่างมาก
แม้ว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะต่ำกว่าที ่กฎหมาย
กำหนด งดขับข่ีหากคุณด่ืมแอลกอฮอล์มา ให้น่ังรถไปกับ
ผู ้ขับขี ่ที ่ไม่ได้ดื ่ม เรียกแท็กซี ่หรือเพื ่อน หรือใช้รถ
สาธารณะ การด่ืมกาแฟหรืออาบน้ำเย็นจะไม่สามารถช่วย
ให้สร่างเมาได้
เช่นเดียวกันกับยาบางประเภทที่แพทย์สั่งจ่ายหรือซื้อเอง
ซ่ึงอาจส่งผลต่อความต่ืนตัว การรับรู้ และเวลาในการตอบ
สนอง กรุณาปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับฤทธิ์ยา
เหล่านั้นก่อนขับขี่

เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย
E00600301935

เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการขับขี่และ
ป้องกันอันตรายได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามคุณควร
ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

ห้ามดื่มแล้วขับ
การรับรู้ของคุณจะไม่แน่นอน การตอบสนอง
จะช้าลง และความสามารถในการตัดสินใจจะ
ลดลง

คำเตือน

วางพรมให้พ้นจากแป้นเหยียบโดยวางให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับรถ
เพื่อป้องกันพรมเลื่อนหลุดจากตำแหน่ง ควรยึด
ให้แน่นด้วยตะขอ ฯลฯ
โปรดทราบว่าการวางพรมทับแป้นเหยียบหรือ
วางพรมซ้อนพรมอีกผืนอาจเป็นอุปสรรคต่อ
การทำงานของแป้นต่างๆ และนำไปสู่อุบัติเหตุ
ร้ายแรงได้

คำเตือน

เข็มขัดนิรภัย

ก่อนสตาร์ทรถ ตรวจดูให้แน่ใจว่าท้ังตัวคุณและผู้โดยสาร
ในรถคาดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อยแล้ว

พรมปูพื้น

การให้เด็กโดยสารในรถ

l ห้ามออกจากรถโดยทิ้งกุญแจและเด็กไว้ในรถ เด็ก
อาจจะเล ่นก ับระบบควบคุมรถและทำให้ เก ิด
อุบัติเหตุได้

l ตรวจดูให้แน่ใจว่าทารกและเด็กเล็กอยู่ในอุปกรณ์
ป้องกันสำหรับเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
กฎหมาย เพื่อจะได้รับการปกป้องสูงสุดในกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุ

l คอยดูแลเด็กไม่ให้เล่นในห้องเก็บสัมภาระ เน่ืองจาก
อาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ในขณะรถแล่น

การบรรทุกสัมภาระ

เมื่อมีการบรรทุกสิ่งของ ไม่ควรบรรทุกให้สูงเลยเบาะนั่ง
เพราะจะกีดขวางการมองกระจกมองหลัง และส่ิงของอาจ
ยื่นล้ำเข้าไปในห้องโดยสารได้เมื่อเบรกแรงๆ
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คำแนะนำเก่ียวกับระยะรัน-อิน
E00600404764

ในช่วง 1,000 กิโลเมตรแรกนั้นยังถือว่าเป็นรถใหม่ ควร
ใช้ความเร ็วที ่ เหมาะสมเพื ่อย ืดอาย ุการใช้งานของ
เครื่องยนต์และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง รวมไปถึงเพื่อ
ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ด้วย

ไม่ควรเร่งรอบเครื่องยนต์สูงเกินไป
หลีกเล่ียงการออกรถด้วยความเร็ว การเร่งเคร่ืองยนต์
การเบรกและใช้ความเร็วสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน
ควรใช้ความเร็วในระยะรัน-อินตามที่กำหนดใน
ตาราง
โปรดทราบว่าต้องขับขี ่ตามความเร็วที ่กฎหมาย
กำหนดด้วย
ห้ามบรรทุกเกินอัตรา
ไม่ควรลากจูงหรือพ่วงรถคันอื่น

ตำแหน่งคันเกียร์ ความเร็วที่กำหนด
“L” (ต่ำ) 30 กม./ชม.

“2” (SECOND) 60 กม./ชม.
 “D” (ขับเคล่ือน)*1 100 กม./ชม.
“D” (ขับเคล่ือน)*2 105 กม./ชม.

*1: ขณะปิดโอเวอร์ไดรฟ์
*2: ขณะเปิดโอเวอร์ไดรฟ์

เบรกมือ
E00600502976

เมื่อต้องการจอดรถ ขั้นแรกให้รถหยุดสนิทก่อน จากนั้น
ดึงคันเบรกมือจนสุดเพื่อให้รถอยู่กับที่

การใส่เบรกมือ
E00650200059

1- เหยียบแป้นเบรกค้างไว้ จากนั้นดึงคันเบรกมือขึ้น
โดยไม่ต้องกดปุ่มที่ปลายด้ามจับ

ขอควรระวัง
ปกติแล้วเมื่อจะใส่เบรกมือ ให้เหยียบแป้นเบรก
เพื่อให้รถหยุดสนิทก่อนจะดึงคันเบรกมือ
การดึงคันเบรกมือขณะรถกำลังวิ ่งอาจทำให้
ล้อหลังล็อก ส่งผลให้รถเสียการทรงตัวและอาจ
ทำให้เบรกมือชำรุดได้

หมายเหตุ
ออกแรงดึงคันเบรกมือให้มากพอที่จะให้รถอยู่
นิ่งหลังจากที่ปล่อยแป้นเบรกแล้ว
หากเบรกมือยังไม่สามารถหยุดรถให้อยู่นิ ่งได้
หลังจากที่ปล่อยแป้นเบรก ให้ติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
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การปลดเบรกมือ
E00650300063

1- เหยียบแป้นเบรกค้างไว้ จากนั้นดึงคันเบรกมือขึ้น
เล็กน้อย

2- กดปุ่มที่ปลายคันเบรกมือ
3- ดันคันเบรกมือลงจนสุด

ขอควรระวัง
ก่อนออกรถ ตรวจตราให้แน่ใจว่าปลดเบรกมือ
ลงจนสุดและไฟเตือนระบบเบรกดับลงแล้ว
หากขับขี่โดยไม่ปลดเบรกมือจนสุด ตัวแสดง
เตือนจะปรากฎขึ ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลใน
หน้าจอแสดงข้อมูลรวม และเสียงเตือนจะดังเมื่อ
ความเร็วรถสูงเกินความเร็วระดับหนึ่ง
หากขับรถออกไปโดยไม่ได้ปลดเบรกมือ เบรก
จะเกิดความร้อนสูง เป็นผลให้การเบรกไม่มี
ประสิทธิภาพและอาจทำให้เบรกเสียหายและ
เพลาหลังชำรุด

ไฟเตือน

ตัวแสดงเตือน

l หากไฟเตือนระบบเบรกไม่ดับลงเมื่อปลดเบรก
มือจนสุดแล้ว แสดงว่าระบบเบรกอาจผิดปกติ
ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
สำหรับรายละเอียด ให้ดู “ไฟเตือนระบบเบรก”
หน้า 5-34

หมายเหตุ
เพื่อป้องกันการปลดเบรกมือโดยไม่ตั ้งใจ คัน
เบรกมือจึงต้องดึงขึ้นเล็กน้อยก่อนจะสามารถดัน
ลงได้ การกดปุ่มที่คันเบรกมือเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถทำให้ดันคันเบรกมือลงได้

  

การจอดรถ
E00600602951

เมื่อต้องการจอดรถ ใส่เบรกมือให้แน่น จากนั้นเลื่อนคัน
เกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “P” (จอด)

การจอดรถบนเขาและทางลาดชัน

เพื่อป้องกันรถไหล ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

การจอดรถบนทางลงเขา

หมุนล้อหน้าไปทางขอบถนนและเลื่อนรถไปข้างหน้า
จนล้อสัมผัสขอบถนนเบาๆ
ใส่เบรกมือและเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด)
ถ้าจำเป็นให้หาอุปกรณ์หนุนล้อ
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การจอดรถบนทางขึ้นเขา

หมุนล้อหน้าออกห่างจากขอบถนนและเลื่อนรถถอยหลัง
จนล้อสัมผัสขอบถนนเบาๆ
ใส่เบรกมือและเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด)
ถ้าจำเป็นให้หาอุปกรณ์หนุนล้อ

หมายเหตุ
ต้องใส่เบรกมือก่อนจะเลื่อนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง
“P” (จอด) หากคุณเข้าเกียร์ “P” (จอด) ก่อนใส่
เบรกมือ อาจจะทำให้เล่ือนเกียร์ออกจากตำแหน่ง
“P” (จอด) ได้ยากเม่ือจะขับรถในคร้ังต่อไป ทำให้
ต้องออกแรงดันเกียร์มากขึ้นเพื ่อโยกออกจาก
ตำแหน่ง “P” (จอด)

  

การจอดรถและติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เป็น
เวลานาน

อย่าปล่อยให้เครื ่องยนต์ทำงานในขณะที ่คุณจอดพัก
นอน/ผ่อนคลายอิริยาบถ และอย่าปล่อยให้เครื่องยนต์
ทำงานในสถานที่ปิดหรือมีการไหลเวียนของอากาศน้อย

การปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานเสี่ยงต่อการบาด
เจ็บและเสียชีวิตเนื่องจากการเลื่อนคันเกียร์โดย
ไม่ได้ตั้งใจหรือการสะสมของไอควันพิษภายใน
ห้องโดยสาร

คำเตือน

ห้ามจอดรถในบริเวณที่มีวัสดุที่ติดไฟได้ เช่น
หญ้าหรือใบไม้แห้ง เนื ่องจากสิ ่งเหล่านี ้อาจ
สัมผัสความร้อนจากท่อไอเสียส่งผลให้ติดไฟได้

คำเตือน

สถานที ่จอดรถ

อย่าปล่อยให้พวงมาลัยหมุนจนสุดค้างไว้
เป็นเวลานาน

อาจต้องใช้แรงมากขึ้นในการหมุนพวงมาลัย
ให้ดู “ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS)” หน้า 6-31

เมื่อจอดรถทิ้งไว้

การจอดรถทิ้งไว้ทุกครั้งควรนำกุญแจไปด้วยและล็อก
ประตูทุกบานให้เรียบร้อย

ควรจอดรถในสถานที่ที่มีแสงสว่างพอเพียง

การปรับระดับคอพวงมาลัย
E00600701740

1. คลายก้านปรับในขณะที่จับพวงมาลัยยกขึ้น
2. ปรับพวงมาลัยให้ได้ระดับความสูงที่ต้องการ
3. ล็อกพวงมาลัยให้แน่นโดยการยกก้านปรับข้ึนให้สุด

A- ตำแหน่งล็อก
B- ตำแหน่งปลดล็อก

ห้ามพยายามปรับระดับคอพวงมาลัยขณะขับ
ขี่รถอยู่

คำเตือน
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กระจกมองหลัง
E00600802243

ปรับกระจกมองหลังก็ต่อเมื่อมีการปรับเบาะนั่งเรียบร้อย
แล้ว เพื ่อให้คุณสามารถมองไปทางด้านหลังรถได้
อย่างชัดเจน

ห้ามปรับตั ้งกระจกมองหลังขณะที่ขับรถอยู ่
เพราะอาจเกิดอันตรายได้
ควรปรับกระจกก่อนการขับรถ

คำเตือน

ปรับกระจกมองหลังเพื ่อให้มองเห็นด้านหลังรถได้
มากที่สุด

การปรับกระจกมองหลังในแนวตั้ง

กระจกมองหลังสามารถปรับในทิศทางขึ้นและลงได้

การปรับตำแหน่งกระจก

ทำได้โดยการเลื่อนกระจกขึ้น/ลงและซ้าย/ขวาเพื่อปรับ
ตำแหน่ง

การตัดแสงสะท้อน

ก้านปรับ (A) ใต้กระจกมองหลังสามารถใช้ปรับกระจก
เพื่อลดแสงสะท้อนจากไฟหน้าของรถที่ขับตามหลังมา
ขณะขับตอนกลางคืน

1- ปกติ
2- ตำแหน่งลดแสงสะท้อน
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กระจกมองข้าง
E00600901898

การปรับตำแหน่งกระจก
E00601002242

ห้ามปรับตั ้งกระจกมองหลังขณะที่ขับรถอยู ่
เพราะอาจเกิดอันตรายได้
ควรปรับกระจกก่อนการขับรถ
รถของคุณติดตั้งกระจกแบบนูน
กระจกน้ีช่วยให้เห็นพ้ืนท่ีกว้างข้ึน แต่วัตถุท่ีเห็น
ในกระจกจะดูเล็กกว่าและไกลกว่า เมื่อเทียบกับ
กระจกแบบเรียบ
ห้ามใช้กระจกนี้กะระยะห่างของรถคันหลังที่
ตามมาเมื่อจะเปลี่ยนเลน

คำเตือน

ขอควรระวัง
อย่าขับรถโดยพับกระจกมองข้างไว้
การมองไม่เห็นด้านหลังด้วยกระจกดังกล่าวอาจ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

การควบคุมกระจกมองข้างไฟฟ้า

กระจกมองข้างจะปรับได้เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง
“ON” หรือ “ACC” หรือโหมดการทำงานอยู่ที่ ON หรือ
ACC

l. กดสวิตช์ (A) ไปด้านเดียวกับกระจกมองข้างที่ต้อง
การปรับตั้ง

L- ปรับกระจกมองข้างด้านซ้าย
R- ปรับกระจกมองข้างด้านขวา

2. กดสวิตช์ (B) เพ่ือปรับให้กระจกไปทางซ้าย ขวา บน
และล่างตามต้องการ

1- ข้ึน
2- ลง
3- ขวา
4- ซ้าย
5- สวิตช์พับกระจก

3. หลังจากปรับตั้งเสร็จเรียบร้อย ให้เลื่อนสวิตช์ (A)
กลับไปที่ตำแหน่งกลาง

การพับและกางกระจกมองข้าง
E00601102676

กระจกมองข้างสามารถพับเข้ามาทางหน้าต่างด้านข้างได้
เพื่อป้องกันความเสียหายเมื่อจอดรถในที่แคบ

การพับและกางกระจกด้วยสวิตช์พับกระจก

ขณะที่สวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ที่ตำแหน่ง
ON หรือ ACC ให้กดสวิตช์พับกระจกเพ่ือพับกระจกเก็บ
กดสวิตช์อีกครั้งเพื่อกางกระจกคืนออกสู่ตำแหน่งเดิม
เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือโหมด
การทำงานอยู่ที ่ OFF กระจกมองข้างสามารถพับและ
กางออกโดยใช้สวิตช์พับกระจกได้เป็นเวลาประมาณ
30 วินาที

06 Starting and driving.pmd 14/1/2563, 13:378



กระจกมองข้าง

การสตาร์ทและการขับข่ี 6-9

6

ขอควรระวัง
สามารถพับและกางกระจกด้วยมือได้ แต่หากพับ
กระจกโดยใช้สวิตช์พับกระจก ควรกางกระจก
โดยใช้สวิตช์อีกคร้ัง อย่าใช้มือ หากคุณกางกระจก
ด้วยมือหลังจากที่พับเก็บด้วยสวิตช์ อาจทำให้
กระจกไม่ล็อกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ส่งผลให้
กระจกเคลื ่อนเม ื ่อปะทะลมหรือได ้ร ับแรง
สะเทือนขณะขับรถ และอาจทำให้คนขับไม่
สามารถมองเห็นด้านหลังได้อย่างชัดเจน

หมายเหตุ
ระวังอย่าให้นิ้วถูกหนีบขณะกระจกกำลังขยับ

หมายเหตุ
หากคุณขยับกระจกด้วยมือหรือกระจกขยับเพราะ
มีคนหรือสิ่งของมาชน คุณอาจไม่สามารถปรับ
คืนตำแหน่งเดิมได้โดยใช้สวิตช์พับกระจก ใน
กรณีนี้ให้กดสวิตช์พับกระจกเพื่อพับเก็บกระจก
ก่อน จากนั้นจึงกดสวิตช์อีกครั้งเพื่อกางกระจก
คืนสู่ตำแหน่งเดิม
เม่ือเกิดการจับตัวแข็งและกระจกไม่สามารถปรับ
ได้ ห้ามกดสวิตช์พับกระจกซ้ำๆ เพราะจะทำให้
วงจรมอเตอร์ของกระจกไหม้ได้

การพบัและกางกระจกโดยไมใ่ช้สวิตช์พับกระจก

[ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
กระจกจะพับหรือกางโดยอัตโนมัติเมื่อประตูและประตู
ท้ายล็อกหรือปลดล็อกด้วยสวิตช์กุญแจของระบบกุญแจ
รีโมท
ให้ดู “ระบบกุญแจรีโมท” หน้า 3-4
[รถรุ่นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
กระจกจะพับหรือกางโดยอัตโนมัติเมื่อประตูและประตู
ท้ายล็อกหรือปลดล็อกด้วยสวิตช์กุญแจหรือฟังก์ชัน
กุญแจอัจฉริยะของระบบกุญแจอัจฉริยะ
ให้ดู “ระบบกุญแจรีโมท” หน้า 3-4
ให้ดู “ระบบกุญแจอัจฉริยะ: การทำงานโดยใช้ฟังก์ชัน
กุญแจอัจฉริยะ” หน้า 3-9

หมายเหตุ
ฟังก์ชันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามด้านล่าง
กรุณาสอบถามศูนย์บริการมิตซูบิช ิที ่ได้ร ับ
อนุญาต
• กางออกโดยอัตโนมัติเมื ่อประตูด้านคนขับ
ปิดและสวิตช์กุญแจหมุนไปที่ตำแหน่ง “ON”
หรือโหมดการทำงานอยู ่ที ่ ON นอกจากนี้
พับเก็บโดยอัตโนมัติเมื ่อบิดสวิตช์กุญแจ
ไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือ “ACC” หรือ
โหมดการทำงานอยู่ที่ OFF หรือ ACC และ
ประตูด้านคนขับเปิด

• กางออกโดยอัตโนมัติเม ื ่อความเร็วรถถึง
30 กม./ชม. โดยประมาณ

• ยกเลิกฟังก์ชันกางออกอัตโนมัติ
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สวิตช์กุญแจ*
E00601403432

LOCK

เครื่องยนต์จะดับและพวงมาลัยถูกล็อก กุญแจสามารถ
เสียบเข้าและถอดออกได้เฉพาะในตำแหน่งนี้

ACC

เครื่องยนต์จะดับ แต่ระบบเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ สามารถทำงานได้

ON

อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของรถทำงานได้

START

มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ทำงาน หลังจากเครื่องยนต์สตาร์ท
ติดแล้ว ปล่อยกุญแจแล้วกุญแจจะเล่ือนกลับมาท่ีตำแหน่ง
“ON” โดยอัตโนมัติ

การถอดกุญแจ
E00620401727

เมื ่อจะถอดกุญแจ ให้เลื ่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P”
(จอด) เสียก่อน จากนั ้นดันกุญแจเข้าไปในตำแหน่ง
“ACC” และยังคงกดไว้จนกระทั ่งบิดไปที ่ตำแหน่ง
“LOCK” แล้วถอดกุญแจออก

หมายเหตุ
รถของคุณติดตั ้งระบบอิโมบิไลเซอร์ เมื ่อ
จะสตาร์ทเครื ่อง รหัส ID ที ่ส่งมาจาก
ทรานสพอนเดอร์ภายในกุญแจจะต้องตรงกับ
รหัส ID ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
อิโมบิไลเซอร์
ให้ดู “ระบบอิโมบิไลเซอร์ (ระบบป้องกันการ
สตาร์ท)” หน้า 3-3

  
หมายเหตุ

กระจกมองข้างสามารถพับหรือกางได้โดยการ
ทำงานต่อไปนี้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ด้านบน
หลังจากกดสวิตช์ LOCK บนกุญแจเพื ่อล็อก
ประตูและประตูท้าย หากกดสวิตช์ LOCK อีก
สองครั้งติดกันภายใน 30 วินาที กระจกมองข้าง
จะพับ
หลังจากกดสวิตช์ UNLOCK บนกุญแจเพื่อปลด
ล็อกประตูและประตูท้าย หากกดสวิตช์ UNLOCK
อีกสองคร้ังติดกันภายใน 30 วินาที กระจกมองข้าง
จะกางอีกครั้ง
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ขอควรระวัง
ห้ามถอดกุญแจสตาร์ทออกจากสวิตช์กุญแจ
ขณะขับขี่ เพราะพวงมาลัยจะล็อก ทำให้เสียการ
ทรงตัว
หากเครื่องยนต์ดับขณะขับขี่ กลไกควบคุมเบรก
จะหยุดทำงานและประสิทธิภาพในการเบรก
จะลดลง นอกจากนี้ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์จะ
ไม่ทำงาน ทำให้ต้องใช้แรงมากในการบังคับ
พวงมาลัย
อย่าปล่อยให้กุญแจค้างอยู่ในตำแหน่ง “ON” เป็น
เวลานานขณะที่ดับเครื่องยนต์อยู่ เพราะจะทำให้
แบตเตอรี่หมดได้
ห้ามบิดกุญแจไปที ่ตำแหน่ง “START” เมื ่อ
เครื่องยนต์ติดอยู่ มิฉะนั้นมอเตอร์สตาร์ทเตอร์
จะเสียหายได้

สวิตช์เคร่ืองยนต์*
E00631801822

เพ่ือป้องกันการโจรกรรม เคร่ืองยนต์จะไม่สตาร์ทหากไม่
ได้ใช้กุญแจอัจฉริยะที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้ว (ระบบ
ป้องกันการสตาร์ทของเครื่องยนต์)
หากคุณถือกุญแจอัจฉริยะ คุณสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์
ได้

ขอควรระวัง
ไฟแสดง (A) จะกะพริบเป็นสีส้มเมื่อเกิดปัญหา
หรือการทำงานผิดปกติในระบบกุญแจอัจฉริยะ
ห้ามขับรถหากไฟแสดงบนสวิตช์เครื ่องยนต์
กะพริบเป็นสีส้ม ให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาตทันที
หากการทำงานของสวิตช์เครื่องยนต์ไม่ราบรื่น
และรู้สึกติดขัด อย่าใช้งานสวิตช์ ให้ติดต่อศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตทันที

หมายเหตุ
เมื ่อแบตเตอรี ่ในกุญแจอัจฉริยะอ่อนลงหรือ
กุญแจอัจฉริยะอยู ่นอกรถ ตัวแสดงเตือนจะ
ปรากฏขึ้น
ตัวแสดงเตือน (เมื่อกดสวิตช์เครื่องยนต์ 1 ครั้ง)

ตัวแสดงเตือน (เมื่อกดสวิตช์เครื่องยนต์ 2 ครั้ง
ขึ้นไป)

  

หมายเหตุ
เมื่อใช้งานสวิตช์เครื่องยนต์ ให้กดสวิตช์จนสุด
หากกดสวิตช์ลงไม่สุด เครื่องยนต์อาจไม่สตาร์ท
หรือโหมดการทำงานอาจไม่เปลี่ยนแปลง หาก
กดสวิตช์เครื่องยนต์อย่างถูกต้อง ก็ไม่จำเป็นต้อง
กดสวิตช์เครื่องยนต์ค้างไว้

  

โหมดการทำงานของสวิตช์เครื่องยนต์และ
ฟังก์ชันต่างๆ

OFF

ไฟแสดงบนสวิตช์เครื่องยนต์จะดับ
โหมดการทำงานจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็น OFF ได้เมื่อ
คันเกียร์อยู่ในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่ง “P” (จอด)
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หมายเหตุ
รถของคุณติดตั ้งระบบอิโมบิไลเซอร์ เมื ่อ
จะสตาร์ทเครื ่อง รหัส ID ที ่ส่งมาจาก
ทรานสพอนเดอร์ภายในกุญแจจะต้องตรงกับ
รหัส ID ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
อิโมบิไลเซอร์ ให้ดู “ระบบอิโมบิไลเซอร์ (ระบบ
ป้องกันการสตาร์ท)” หน้า 3-3

  
หมายเหตุ

หากไม่สามารถเปล่ียนโหมดการทำงานเป็น OFF
ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

l. เลื ่อนคันเกียร์ไปที ่ตำแหน่ง “P” (จอด) แล้ว
เปลี่ยนโหมดการทำงานเป็น OFF

2. สาเหตุหนึ ่งอาจเป็นเพราะแบตเตอรี ่มีแรงดัน
ไฟฟ้าต่ำ หากเกิดกรณีนี ้ ระบบกุญแจรีโมท
ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ และล็อกพวงมาลัยจะ
ไม่ทำงานเช่นกัน ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาต

  

ขอควรระวัง
โหมดการทำงานไม่สามารถเปลี ่ยนจาก OFF
เป็น ACC หรือ ON ได้หากกุญแจอัจฉริยะไม่อยู่
ภายในรถ ให้ดู “ระบบกุญแจอัจฉริยะ: ช่วงระยะ
การทำงานในการสตาร์ทเครื่องยนต์และเปลี่ยน
โหมดการทำงาน” หน้า 3-9
เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ในรถและโหมดการทำงาน
ไม่เปลี่ยน แสดงว่ากุญแจอัจฉริยะอาจชำรุด

การเปลี่ยนโหมดการทำงาน
E00631901692

หากคุณกดสวิตช์เครื่องยนต์โดยไม่ได้เหยียบแป้นเบรก
คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานได้ตามลำดับดังนี้
OFF, ACC, ON, OFF

ACC

อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เครื่องเสียงและช่องเสียบอุปกรณ์
เสริม สามารถใช้งานได้
ไฟแสดงบนสวิตช์เครื่องยนต์สว่างเป็นสีส้ม

ON

อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดบนรถสามารถใช้งานได้
ไฟแสดงบนสวิตช์เครื่องยนต์สว่างเป็นสีเขียว และดับ
เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน

ขอควรระวัง
เมื ่อเครื ่องยนต์ไม่ทำงาน ให้ปรับโหมดการ
ทำงานไปที่ OFF หากค้างไว้ที่โหมดการทำงาน
ON หรือ ACC เป็นเวลานานเมื ่อเครื ่องยนต์
ไม่ทำงาน อาจทำให้แบตเตอร่ีปล่อยประจุออกมา
มาก ทำให้ไม่สามารถสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ล็อก และ
ปลดล็อกพวงมาลัยได้
เมื่อถอดแบตเตอรี่ออก โหมดการทำงานปัจจุบัน
จะถูกจดจำไว้ หลังจากใส่แบตเตอร่ีใหม่ โหมดท่ี
จดจำไว้จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ดังน้ันก่อนถอด
แบตเตอรี่เพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ควรแน่ใจว่า
ได้ปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF แล้ว
ควรระมัดระวังหากคุณไม่แน่ใจว่ารถอยู่ในโหมด
การทำงานใดเมื่อแบตเตอรี่หมด
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หมายเหตุ
เม่ือไฟสำรอง ACC ตัดอัตโนมัติ พวงมาลัยจะไม่
สามารถล็อกได้และคุณจะไม่สามารถล็อกหรือ
ปลดล็อกประตูได้โดยใช้กุญแจรีโมทและกุญแจ
อัจฉริยะ
สามารถปรับฟังก์ชันบางอย่างได้ต่อไปนี้
• เวลาก่อนจะตัดไฟอัตโนมัติสามารถเปลี่ยน

60 นาทีโดยประมาณ
• สามารถยกเลิกการใช้งานฟังก์ชันตัดไฟ ACC
อัตโนมัติได้
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

  

ฟังก์ชันการตัดไฟ ACC อัตโนมัติ
E00632801294

หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 30 นาทีในโหมดการทำงาน
ACC ฟังก์ชันนี้จะตัดไฟสำหรับระบบเครื่องเสียงและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่สามารถใช้งานได้ในโหมดนี้โดย
อัตโนมัติ {เฉพาะเมื่อประตูด้านคนขับปิดและคันเกียร์อยู่
ท่ีตำแหน่ง “P” (จอด)}
เมื่อคุณเปิดประตูด้านคนขับหรือสวิตช์เครื่องยนต์ทำงาน
อีกครั้ง ไฟจะกลับมาเป็นปกติ

ระบบเตือนโหมดการทำงาน OFF
E00632201692

ตัวแสดงเตือน

เมื่อโหมดการทำงานอยู่ที่โหมดอื่นนอกเหนือจาก OFF
หากคุณพยายามล็อกประตูและประตูท้ายโดยการกด
สวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสาร
ด้านหน้าหรือสวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูท้าย ตัวแสดง
เตือนจะปรากฏข้ึน เสียงเตือนจะดัง และคุณจะไม่สามารถ
ล็อกประตูได้

การล็อก

ถอดกุญแจที่ตำแหน่ง “LOCK”
จากนั้นให้หมุนพวงมาลัยจนกว่าจะล็อก

การปลดล็อก

บิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง “ACC” พร้อมกับหมุนพวงมาลัย
ไปทางซ้ายและขวาเล็กน้อย

การล็อกพวงมาลัย
E00601502508

ระบบเตือนโหมดการทำงาน ON
E00632301185

หากประตูด้านคนขับเปิดขณะเครื่องยนต์หยุดทำงานและ
โหมดการทำงานอยู่ในโหมดอื่นใดที่ไม่ใช่ OFF เสียง
เตือนภายในเตือนโหมดการทำงาน ON จะดังขึ้นเป็น
ระยะๆ เพื่อเตือนคุณให้ปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF

ตัวแสดงเตือน

ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ
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ขอควรระวัง
พกกุญแจไว้กับตัวเมื่อออกจากรถ
หากรถของคุณจำเป็นต้องถูกลาก ให้ปลดล็อก
พวงมาลัย ให้ดูเรื่อง “การลากรถ: การลากรถใน
กรณีฉุกเฉิน” หน้า 8-13

หมายเหตุ
เมื ่อพวงมาลัยไม่ปลดล็อก ตัวแสดงเตือนจะ
ปรากฏขึ ้นและเสียงเตือนภายในจะดัง ให้กด
สวิตช์เครื่องยนต์อีกครั้งขณะขยับพวงมาลัยไป
ทางขวาและซ้ายเล็กน้อย
ตัวแสดงเตือน

หากมีความผิดพลาดในการล็อกพวงมาลัย และ
พวงมาลัยไม่สามารถล็อกได้ ตัวแสดงเตือน
จะปรากฏขึ ้นและเสียงเตือนภายในจะดัง ให้
เปลี่ยนโหมดการทำงานจาก ON เป็น OFF และ
พยายามล็อกพวงมาลัยอีกคร้ัง หากตัวแสดงเตือน
ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ให้นำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
ตัวแสดงเตือน

การปลดล็อก

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อปลดล็อกพวงมาลัย

ปรับโหมดการทำงานไปที่ ACC
สตาร์ทเครื่องยนต์

ดึงกุญแจออกเมื่อออกจากรถ
ในบางประเทศ ห้ามทิ้งกุญแจไว้ในรถที่จอดไว้

การล็อก

หลังจากกดสวิตช์เครื่องยนต์และโหมดการทำงานอยู่ที่
OFF เมื่อเปิดประตูด้านคนขับ พวงมาลัยจะล็อก

สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ

• ล็อกประตูทั้งหมดและประตูท้ายด้วยระบบ
กุญแจรีโมทหรือฟังก์ชันระบบกุญแจอัจฉริยะ

เมื่อเปิดประตูด้านคนขับขณะที่พวงมาลัยไม่ได้
ล็อก ตัวแสดงเตือนจะปรากฏขึ้นและเสียงเตือน
จะดังเพื่อเตือนว่าพวงมาลัยไม่ได้ล็อก

  

เม ื ่อดำเนินการต่อไปนี ้ในขณะที ่โหมดการ
ทำงานอยู่ท่ี OFF และคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P”
(จอด) พวงมาลัยจะล็อก
• เปิดหรือปิดประตูด้านคนขับ
• ปิดประตูทั้งหมดและประตูท้าย
• เปิดประตูบานใดบานหนึ่งหรือประตูท้ายหลัง
จากประตูทั้งหมดและประตูท้ายปิดไปแล้ว

  

หากเครื่องยนต์หยุดทำงานขณะขับขี่ ห้ามเปิด
ประตูหรือกดสวิตช์ LOCK บนกุญแจจนกว่ารถ
จะหยุดในท่ีปลอดภัย
มิฉะน้ันพวงมาลัยจะล็อก ทำให้ไม่สามารถควบคุม
รถได้

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ขอควรระวัง

ขอควรระวัง
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การสตาร์ทและการดับเครื่องยนต์
E00620601628

คำแนะนำในการสตาร์ทเครื่องยนต์

ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ

ห้ามใช้งานมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ต่อเนื่องกันนาน
กว่า 10 วินาที เพราะจะทำให้แบตเตอรี่ลดลง หาก
เครื่องยนต์ไม่สตาร์ท ให้บิดสวิตช์กุญแจกลับไปยัง
ตำแหน่ง “LOCK” แล้วรอสักครู่จึงลองสตาร์ทใหม่
อีกคร้ัง การพยายามซ้ำๆ ขณะท่ีมอเตอร์สตาร์ทเตอร์
ยังหมุนอยู่จะส่งผลให้กลไกสตาร์ทเตอร์เสียหายได้

อย่าปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานในที่อับหรือไม่มี
อากาศถ่ายเทเป็นเวลานานๆ ควรย้ายรถออก
จากบริเวณนั้น เพราะอาจได้รับอันตรายจาก
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งไม่มีกลิ่นและทำให้
ถึงแก่ชีวิตได้

คำเตือน

ขอควรระวัง
ห้ามเร่งเครื่องยนต์ด้วยความเร็วรอบสูงหรือขับขี่
ด้วยความเร็วสูงขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่
ปล่อยกุญแจสตาร์ททันทีที่เครื่องยนต์สตาร์ทติด
เพื ่อหลีกเลี ่ยงความเสียหายที ่จะเกิดขึ ้นกับ
มอเตอร์สตาร์ทเตอร์

ขอควรระวัง
ห้ามพยายามสตาร์ทเครื ่องยนต์โดยการเข็น
หรือลากรถ

สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ

โหมดการทำงานสามารถอยู่ในโหมดใดก็ได้เพื ่อ
สตาร์ทเครื่องยนต์
มอเตอร์สตาร์ทเตอร์จะหมุนถึงประมาณ 15 วินาที
หากปล่อยสวิตช์เครื ่องยนต์ทันที การกดสวิตช์
เครื่องยนต์อีกครั้งขณะที่มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ ยังคง
หมุนอยู่จะหยุดการทำงานของมอเตอร์สตาร์ทเตอร์
มอเตอร์สตาร์ทเตอร์จะหมุนถึงประมาณ 30 วินาที
ขณะที่กดสวิตช์เครื่องยนต์
หากเครื่องยนต์ไม่สตาร์ท ให้รอสักครู่แล้วพยายาม
สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง การพยายามซ้ำๆ ขณะที่
มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ยังหมุนอยู่จะส่งผลให้กลไก
สตาร์ทเตอร์เสียหายได้

หมายเหตุ
หากมีความผ ิดพลาดในการล ็อกพวงมาล ัย
ตัวแสดงเตือนจะปรากฏข้ึนและเสียงเตือนภายใน
จะดัง ให้หยุดรถทันทีในที่ปลอดภัยและติดต่อ
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด
ตัวแสดงเตือน

  

06 Starting and driving.pmd 14/1/2563, 13:3715



การสตาร์ทและการดับเคร่ืองยนต์

การสตาร์ทและการขับข่ี6-16

6

หมายเหตุ
สตาร์ทเตอร์จะไม่ทำงานจนกว่าคันเกียร์จะอยู่ใน
ตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (เกียร์ว่าง)
เพื ่อความปลอดภัย ให้สตาร์ทเครื ่องยนต์ใน
ตำแหน่ง “P” (จอด) เน่ืองจากล้อล็อกอยู่

  

หมายเหตุ
อาจเกิดเสียงเล็กน้อยเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ซึ่ง
เสียงจะหายไปเมื่ออุ่นเครื่องยนต์แล้ว

  

5. เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” แล้ว ตรวจ
ดูให้แน่ใจว่าไฟเตือนทุกดวงทำงานเป็นปกติก่อน
สตาร์ทเครื่องยนต์

6. บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีตำแหน่ง “START” โดยไม่ต้อง
เหยียบคันเร่ง และปล่อยสวิตช์กุญแจเมื่อเครื่องยนต์
สตาร์ทติด

เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก

หลังจากพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์หลายครั้งแล้วแต่ยัง
ไม่ติด

1. ตรวจดูว่าปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าท้ังหมดแล้ว เช่น ไฟต่างๆ
พัดลมเครื ่องปรับอากาศ และระบบไล่ฝ้ากระจก
หลัง

2. ขณะเหยียบเบรก ให้เหยียบคันเร่งครึ่งหนึ่งค้างไว้
จากนั ้นสตาร์ทเครื ่องยนต์ ปล่อยคันเร่งทันทีที ่
เครื่องยนต์สตาร์ทติด

อย่าปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานในที่อับหรือไม่มี
อากาศถ่ายเทเป็นเวลานานๆ ควรย้ายรถออก
จากบริเวณนั้น เพราะอาจได้รับอันตรายจาก
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งไม่มีกลิ่นและทำให้
ถึงแก่ชีวิตได้

คำเตือน

ขอควรระวัง
ห้ามพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์โดยการเข็นหรือ
ลากรถ
ห้ามเร่งเครื่องยนต์ด้วยความเร็วรอบสูงหรือขับขี่
ด้วยความเร็วสูงขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่

ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ

การสตาร์ทเครื่องยนต์
E00620702192

ขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องยนต์มีดังนี้

l. เสียบกุญแจสตาร์ทและคาดเข็มขัดนิรภัย
2. ตรวจให้แน่ใจว่าใส่เบรกมือแล้ว
3. เหยียบเบรกค้างไว้
4. ตรวจให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “P” (จอด)
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หมายเหตุ
เมื่อเครื่องยนต์ยังไม่สตาร์ท อาจจะเหยียบเบรก
ได้ยากและรถอาจไม่สามารถตรวจจับการทำงาน
ของแป้น
ดังนั้นเครื่องยนต์อาจจะสตาร์ทไม่ติด ในกรณีนี้
พยายามเหยียบเบรกให้แรงกว่าปกติ

  
หมายเหตุ

เมื ่อสตาร์ทเครื ่องยนต์ หากคันเกียร์อยู ่ใน
ตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากตำแหน่ง “P” (จอด)
หรือ “N” (เกียร์ว่าง) หรือคุณกดสวิตช์เคร่ืองยนต์
โดยไม่ได้เหยียบแป้นเบรก ตัวแสดงเตือน
จะปรากฏขึ้น

ตัวแสดงเตือน

  

หมายเหตุ
อาจเกิดเสียงเล็กน้อยเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ซึ่ง
เสียงจะหายไปเมื่ออุ่นเครื่องยนต์แล้ว

  

สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ

ขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องยนต์มีดังนี้

1. คาดเข็มขัดนิรภัย
2. ตรวจให้แน่ใจว่าใส่เบรกมือแล้ว
3. เหยียบเบรกค้างไว้ให้มั่นคงด้วยเท้าขวา

4. ตรวจให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “P” (จอด)

5. กดสวิตช์เครื่องยนต์
6. ตรวจดูว่าไฟเตือนทั้งหมดทำงานเป็นปกติ

เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก

หลังจากพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์หลายครั้งแล้วแต่ยัง
ไม่ติด

l. ตรวจดูว่าปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าท้ังหมดแล้ว เช่น ไฟต่างๆ
พัดลมเครื ่องปรับอากาศ และระบบไล่ฝ้ากระจก
หลัง

2. ขณะเหยียบแป้นเบรก ให้เหยียบคันเร่งครึ่งหนึ่งค้าง
ไว้ จากนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์ ปล่อยคันเร่งทันทีที่
เครื่องยนต์สตาร์ทติด

3. หากเครื่องยนต์ยังไม่สตาร์ท อาจเป็นเพราะน้ำมัน
ท่วมเครื่องยนต์ ขณะเหยียบแป้นเบรก ให้เหยียบ
แป้นคันเร่งจนสุดแล้วค้างไว้ จากนั ้นจึงสตาร์ท
เครื่องยนต์ 5 ถึง 6 วินาที บิดสวิตช์กุญแจกลับไปที่
ตำแหน่ง “LOCK” และปล่อยแป้นคันเร่ง รอสอง
สามวินาทีแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งประมาณ
5 ถึง 6 วินาทีโดยเหยียบแป้นเบรกแต่ไม่ต้องเหยียบ
แป้นคันเร่ง ปล่อยสวิตช์กุญแจหากเคร่ืองยนต์สตาร์ท
หากเครื่องยนต์ไม่สตาร์ท ให้ทำตามขั้นตอนเดิมอีก
ครั้ง หากเครื่องยนต์ยังสตาร์ทไม่ได้ ให้ติดต่อศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
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สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ

อย่าใช้งานสวิตช์เครื่องยนต์ขณะขับขี่ ยกเว้นใน
กรณีฉุกเฉิน หากเคร่ืองยนต์ดับขณะขับข่ี กลไก
ควบคุมเบรกจะหยุดทำงานและประสิทธิภาพ
ในการเบรกจะลดลง นอกจากนี้ระบบพวงมาลัย
เพาเวอร์จะไม่ทำงาน ทำให้ต้องใช้แรงมากในการ
บังคับพวงมาลัย ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
ได้

คำเตือน

หมายเหตุ
หากคุณจำเป็นต้องดับเครื ่องยนต์ฉุกเฉินขณะ
ขับขี ่ ให้กดสวิตช์เครื ่องยนต์ค้างไว้ประมาณ
3 วินาทีข้ึนไป หรือกดอย่างรวดเร็ว 3 คร้ังข้ึนไป
เครื่องยนต์จะหยุดทำงานและโหมดการทำงาน
จะเปลี่ยนเป็น ACC
อย่าดับเครื่องยนต์ขณะที่คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง
ใดๆ นอกเหนือจากตำแหน่ง “P” (จอด) หาก
เครื ่องยนต์หยุดทำงานขณะที ่ค ันเกียร ์อย ู ่ท ี ่
ตำแหน่งใดๆ นอกเหนือจากตำแหน่ง “P” (จอด)
โหมดการทำงานจะเปลี ่ยนเป็น ACC แทนที่
จะเป็น OFF
ปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF หลังจากเลื่อน
คันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “P” (จอด)

  

1. หยุดรถ
2. ใส่เบรกมือให้แน่นขณะเหยียบแป้นเบรกไว้
3. เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด) กดสวิตช์

เครื่องยนต์เพื่อดับเครื่องยนต์

หากกุญแจอัจฉริยะทำงานไม่ถูกต้อง
E00632901455

สามารถใช้วิธีการต่อไปนี้ในการสตาร์ทเครื่องยนต์หรือ
เปลี่ยนโหมดการทำงาน

l. เหยียบแป้นเบรกแรงๆ ด้วยเท้าขวา
2. ขณะเหยียบแป้นเบรก ให้แตะกุญแจอัจฉริยะส่วนที่

แสดงในภาพประกอบเข้ากับสวิตช์เครื่องยนต์

3. หากเครื่องยนต์ยังไม่สตาร์ท อาจเป็นเพราะน้ำมัน
ท่วมเครื่องยนต์
ขณะเหยียบแป้นเบรก ให้เหยียบคันเร่งจนสุดค้างไว้
จากนั้นกดสวิตช์เครื่องยนต์เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์
หากเครื่องยนต์ไม่สตาร์ทภายใน 5 ถึง 6 วินาที ให้
กดสวิตช์เครื่องยนต์เพื่อดับเครื่องและปล่อยแป้น
คันเร่ง ปรับโหมดการทำงานไปท่ี OFF รอสองสาม
วินาทีแล้วกดสวิตช์เครื่องยนต์เพื่อสตาร์ทอีกครั้ง
โดยเหยียบเบรกแต่ไม่ต้องเหยียบคันเร่ง หาก
เครื่องยนต์ไม่สตาร์ท ให้ทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง
หากเคร่ืองยนต์ยังสตาร์ทไม่ได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

การดับเครื่องยนต์
E00620801633

ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ

1. ให้รถจอดสนิท
2. ใส่เบรกมือให้แน่นขณะเหยียบแป้นเบรกไว้
3. เลื ่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด) และดับ

เครื่องยนต์
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3. หากระบบจดจำกุญแจอัจฉริยะได้ ไฟแสดงบน
สวิตช์เคร่ืองยนต์จะสว่างเป็นสีเขียว จากน้ันจะสามารถ
สตาร์ทเครื่องยนต์และเปลี่ยนโหมดการทำงานได้
ภายใน 10 วินาทีโดยประมาณ ให้ดู “การสตาร์ท
เครื่องยนต์” หน้า 6-15 และ “การเปลี่ยนโหมดการ
ทำงาน” หน้า 6-12

หมายเหตุ
หากมีวัตถุโลหะหรือกุญแจดอกอื่นอยู่ใกล้กับ
กุญแจอัจฉริยะ ระบบอาจไม่สามารถจดจำกุญแจ
อัจฉริยะได้
นอกจากการเหยียบแป้นเบรก กุญแจอัจฉริยะ
ยังสามารถถูกจดจำได้ในรูปแบบเดียวกันภายใน
30 วินาทีโดยประมาณหลังจากกดสวิตช์เครื่อง
ยนต์
เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงานโดยไม่ต้องสตาร์ท
เคร่ืองยนต์ ให้ปล่อยแป้นเบรกหลังจากท่ีไฟแสดง
บนสวิตช์เครื ่องยนต์สว่างเป็นสีเขียว จากนั้น
กดสวิตช์เครื่องยนต์

  

เกียร์อัตโนมัติ 4 สปีด
E00603202192

หมายเหตุ
การขับรถในระยะรัน-อินหรือทันทีหลังจาก
เชื ่อมต่อสายแบตเตอรี ่ อาจมีบางกรณีที ่การ
เปลี่ยนเกียร์สะดุด ซึ่งไม่ใช่สิ่งผิดปกติของระบบ
เกียร์แต่อย่างใด
การเข้าเกียร์จะเรียบขึ้นหลังจากที่มีการเข้าเกียร์
หลายๆ ครั้งด้วยระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์

  

การทำงานของคันเกียร์
E00603302353

เกียร์ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้า 4 เกียร์และเกียร์ถอยหลัง
1 เกียร์
แต่ละเกียร์จะถูกเปล่ียนโดยอัตโนมัติ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความ
เร็วของรถและตำแหน่งคันเร่ง
คันเกียร์มี 6 ตำแหน่ง และมีปุ่มล็อก (A) เพ่ือป้องกันการ
เข้าเกียร์ผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ ต้องกดปุ่มล็อกในขณะที่เหยียบแป้นเบรก

ด้วยเพื่อเลื่อนคันเกียร์

ต้องกดปุ่มล็อกเพื่อเลื่อนคันเกียร์

ไม่จำเป็นต้องกดปุ่มล็อกเพื่อเลื่อน
คันเกียร์
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เมื่อคันเกียร์ไม่สามารถเลื่อนออกจากตำแหน่ง
“P” (จอด)

E00629100026

หากคันเกียร์ไม่สามารถเล่ือนออกจากตำแหน่ง “P” (จอด)
ไปยังตำแหน่งอื่นขณะที่เหยียบแป้นเบรกค้างไว้โดยที่
สวิตช์กุญแจอยู่ท่ีตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการทำงานอยู่
ที่ ON อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่หมดหรือกลไกชิฟต์ล็อก
ทำงานผิดปกติ ควรนำรถไปตรวจสภาพทันทีที ่ศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
หากคุณต้องการเลื่อนรถ ให้เปลี่ยนเกียร์ดังนี้

l. ตรวจดูว่าใส่เบรกมือจนสุดแล้ว
2. ดับเครื่องยนต์หากเครื่องยนต์ยังทำงานอยู่
3. เหยียบแป้นเบรกด้วยเท้าขวา
4. สอดไขควงแบบตรง (หรือปากแบน) เข้าไปในช่อง

ปลดชิฟต์ล็อก (A)
เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) ขณะที่
กดไขควงแบบตรง (หรือปากแบน) ลง

ตัวแสดงตำแหน่งคันเกียร์
E00603502065

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือปรับโหมด
การทำงานเป็น ON ตำแหน่งของคันเกียร์จะแสดงใน
หน้าจอแสดงข้อมูลรวม

รถรุ่นท่ีมีจอ LCD สีเดียว

หมายเหตุ
เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดพลาด ให้เลื่อนคัน
เกียร์ไปยังแต่ละตำแหน่งให้ลงพอดีและค้างไว้
สักครู่ ตรวจสอบตำแหน่งจากตัวแสดงตำแหน่ง
คันเกียร์หลังจากเปลี่ยนเกียร์เสมอ
หากไม่ได้เหยียบแป้นเบรกค้างไว้ อุปกรณ์ชิฟต์
ล็อกจะทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้คันเกียร์เลื ่อน
ออกจากตำแหน่ง “P” (จอด)

  

หากกดปุ่มล็อกทุกครั ้งที ่ใช้งานคันเกียร์ คัน
เกียร์อาจเลื่อนไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด), “R”
(ถอย), “2” (SECOND) หรือ “L” (ต่ำ) โดยไม่ได้
ตั้งใจ ดังนั้นต้องไม่กดปุ่มล็อกในการใช้งานที่
กำกับด้วย  ในภาพ
เหยียบแป้นเบรกเสมอเมื ่อเลื ่อนคันเกียร์จาก
ตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (เกียร์ว่าง) ไปยัง
ตำแหน่งอื่น
ห้ามเหยียบคันเร่งขณะเลื่อนคันเกียร์ออกจาก
ตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (เกียร์ว่าง)

คำเตือน
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รถรุ่นท่ีมีจอ LCD สี TFT

ตำแหน่งคันเกียร์
E00603801960

“P” จอด

ตำแหน่งนี้จะล็อกเกียร์ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนที่
และสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในตำแหน่งนี้

“R” ถอย

ตำแหน่งนี้เพื่อการถอยหลัง

ขอควรระวัง
ห้ามเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ
“R” (ถอย) ขณะขับรถอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เกียร์
เสียหาย

“N” เกียร์ว่าง

ตำแหน่งเกียร์จะถูกปลดให้ว่าง ซึ่งเหมือนกับเกียร์ว่าง
ของระบบเกียร์ธรรมดานั่นเองและจะใช้ก็ต่อเมื่อรถจอด
หยุดนิ่งเป็นเวลานานระหว่างขับขี่เท่านั้น เช่น ขณะจอด
เนื่องจากการจราจรติดขัด

ตำแหน่งนี้สามารถใช้สำหรับการใช้เครื่องยนต์
ช่วยเบรกสูงสุดได้
ระมัดระวังอย่าเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “L”
(ต่ำ) อย่างฉับพลัน
การใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรกกะทันหันอาจทำให้
ยางลื่นไถลได้
เลือกตำแหน่งนี้ตามสภาพถนนและความเร็วรถ

คำเตือน

ห้ามเล่ือนคันเกียรไ์ปท่ีตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง)
ขณะที่ขับรถอยู่ เพราะอาจทำให้คันเกียร์เลื่อน
ไปท่ีตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “R” (ถอย) โดย
บังเอิญ ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและไม่
สามารถใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรกได้
บนทางลาดชัน ควรสตาร์ทเครื ่องยนต์ใน
ตำแหน่ง “P” (จอด) ห้ามใช้ตำแหน่ง “N”
(เกียร์ว่าง)
ควรวางเท้าไว้บนแป้นเบรกเสมอเมื่อรถอยู่ใน
ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) หรือเม่ือต้องการเล่ือน
เข้าหรือออกจากตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) เพื่อ
ป้องกันไม่ให้รถไหล

คำเตือน

ขอควรระวัง
เพื่อป้องกันเกียร์เสียหาย ห้ามเลื่อนคันเกียร์จาก
ตำแหน่ง “R” (ถอย) ไปที่ตำแหน่ง “D” (ขับ
เคลื่อน) ขณะรถกำลังเคลื่อนที่อยู่โดยเด็ดขาด

“D” ขับเคลื่อน

ตำแหน่งนี ้ใช้สำหรับการขับขี ่ตามปกติ ระบบเกียร์
จะเลือกเกียร์ที่เหมาะสมกับความเร็วและการเร่งความเร็ว
ของคุณโดยอัตโนมัติ

“2” SECOND

ตำแหน่งนี้สำหรับใช้แรงมากเป็นพิเศษเมื่อขึ้นเนินที่มี
ความชันพอประมาณ และสำหรับใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรก
เมื่อขับรถลงทางที่มีความลาดชันพอประมาณ

“L” ต่ำ

ตำแหน่งนี้สำหรับขับขึ้นเขาที่มีความลาดชันมาก และ
สำหรับใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรกที่ความเร็วต่ำเมื่อขับลงเขา
ที่ลาดชัน
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รถรุน่ท่ีมีจอ LCD สีเดียว

ไฟแสดงโอเวอร์ไดรฟ์ OFF/
ตัวแสดงโอเวอร์ไดรฟ์ OFF

E00614601056

เมื ่อสวิตช์ควบคุมโอเวอร์ไดรฟ์อยู ่ในตำแหน่ง OFF
ไฟแสดงโอเวอร์ไดรฟ์ OFF บนหน้าปัดจะสว่างขึ้น

รถรุ่นที่มีจอ LCD TFT

เมื ่อสวิตช์ควบคุมโอเวอร์ไดรฟ์อยู ่ในตำแหน่ง OFF
ตัวแสดงโอเวอร์ไดรฟ์ OFF จะปรากฏบนหน้าจอแสดง
ข้อมูลรวม

หมายเหตุ
เกียร์อัตโนมัติมีฟังก์ชันควบคุมที่ช่วยป้องกันไม่
ให้เคร่ืองยนต์หมุนเร็วเกินไป ด้วยเหตุน้ีจึงอาจไม่
สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เมื ่อเลื ่อนคันเกียร์จาก
ตำแหน่ง “D” (ขับเคลื่อน) ไปที่ตำแหน่ง “2”
(SECOND) หรือจากตำแหน่ง “2” (SECOND) ไป
ท่ีตำแหน่ง “L” (ต่ำ)

  

สวิตช์ควบคุมโอเวอร์ไดรฟ์
E00604001129

สวิตช์ควบคุมโอเวอร์ไดรฟ์สามารถใช้ได้ขณะท่ีคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง
“D” (ขับเคล่ือน)

ระหว่างการขับขี่ปกติ

กดสวิตช์ควบคุมโอเวอร์ไดรฟ์เพ ื ่อเปิดใช้ฟ ังก ์ช ัน
โอเวอร์ไดรฟ์ ระบบเกียร์จะเปลี่ยนเกียร์โดยอัตโนมัติ
ระหว่างเกียร์ 1, 2, 3 และ 4 ทำให้สามารถขับขี่โดยใช้
เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระหว่างการขับขี่บนถนนที่เป็นเนิน

กดสวิตช ์ควบคุมโอเวอร ์ไดรฟ์เพ ื ่อป ิดฟังก ์ช ันโอ
เวอร์ไดรฟ์ ระบบเกียร์จะเปลี ่ยนเกียร์โดยอัตโนมัติ
ระหว่างเกียร์ 1, 2 และ 3 และจะสามารถใช้เคร่ืองยนต์ช่วย
เบรกเล็กน้อยได้ขณะขับรถลงเนิน
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เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเกียร์อัตโนมัติ
E00615101579

รถรุ่นท่ีมีจอ LCD สีเดียว
E00660800061

n เมื่อตัวแสดงตำแหน่งคันเกียร์กะพริบ
E00660900075

เมื ่อตัวแสดงตำแหน่งคันเกียร์กะพริบในขณะขับรถ
แสดงว่าอาจมีการทำงานผิดปกติในระบบเกียร์อัตโนมัติ
หรืออุณหภูมิของน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอาจสูงผิดปกติ

หมายเหตุ
ตัวแสดง “A” จะกะพริบก็ต่อเมื่อสวิตช์ตำแหน่ง
เกียร์อัตโนมัติชำรุด
แต่จะไม่แสดงขึ้นมาในภาวะการขับขี่ปกติ

  หมายเหตุ
เสียงเตือนอาจดังเมื่อตัวแสดงเตือน  ปรากฏ

  

ขอควรระวัง
หากตัวแสดงตำแหน่งคันเกียร์กะพริบขณะขับขี่
เป็นไปได้ว่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยกำลัง
ทำงานเนื ่องจากมีความผิดปกติในระบบเกียร์
อัตโนมัติ ควรนำรถไปตรวจสภาพทันทีที่ศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ขอควรระวัง
หากเกิดการทำงานผิดปกติในเกียร์อัตโนมัติ
ในขณะขับขี ่ ตัวแสดงเตือน  จะปรากฏ
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม
ในกรณีนี ้ให้จอดรถทันทีในที ่ปลอดภัยและ
ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติร ้อนจัด ระบบควบคุม
เครื่องยนต์อาจเปิดใช้งานเพื่อลดอุณหภูมิน้ำมัน
เกียร์อัตโนมัติ ส่งผลให้ความเร็วรอบเครื่องยนต์
และความเร็วรถลดลง หรือจังหวะการเปลี่ยน
เกียร์อาจเปลี ่ยนแปลงโดยการเปิดใช้งานการ
ควบคุมเกียร์อัตโนมัติ ในกรณีนี้ให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
• ชะลอความเร็วรถ
• จอดรถในที ่ปลอดภัย เลื ่อนคันเกียร์ไปที ่
ตำแหน่ง “P” (จอด) และเปิดฝากระโปรงหน้า
ขณะท่ีเคร่ืองยนต์ยังทำงานอยู่เพ่ือให้เคร่ืองยนต์
เย็นลง

รถรุ่นท่ีมีจอ LCD สี TFT
E00661100090

อาจมีการทำงานผิดปกติของระบบหากตัวแสดงเตือน 

หรือตัวแสดงเตือน  ปรากฏข้ึนบนหน้าจอแสดงข้อมูล
รวม

 หรือ 

n เม่ือตัวแสดงเตือน  ปรากฏข้ึนบน
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การทำงานของเกียร์อัตโนมัติ
E00604201831

ขอควรระวัง
ก่อนเข้าเกียร์ขณะที่เครื่องยนต์ติดและรถอยู่กับที่
ให้เหยียบเบรกจนสุดเพื่อป้องกันรถเคลื่อนตัว
รถจะเร่ิมเคล่ือนท่ีทันทีท่ีเข้าเกียร์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อความเร็วรอบเครื่องยนต์สูง ความเร็วรอบ
เดินเบาเพิ่มขึ้น หรือระบบปรับอากาศทำงาน ให้
ถอนแป้นเบรกออกเมื่อพร้อมจะขับรถเท่านั้น
ควรเหยียบเบรกด้วยเท้าขวาทุกครั้ง
การใช้เท้าซ้ายจะทำให้คนขับเคลื่อนไหวได้ช้า
ในกรณีฉุกเฉิน
ไม่ควรเร่งเครื ่องยนต์ให้สูงมากเกินไปขณะที่
เล่ือนเกียร์จากตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (เกียร์
ว่าง) ไปตำแหน่งอื่น
การเหยียบคันเร่งขณะที่เท้าอีกข้างเหยียบเบรก
จะส่งผลให้เบรกเสื ่อมประสิทธิภาพและแผ่น
เบรกสึกเร็วกว่าปกติ

ขอควรระวัง
ใช้คันเกียร์ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามสภาพการ
ขับขี่
ห้ามปล่อยรถแล่นถอยหลังลงเขาด้วยแรงเฉื่อย
ขณะท่ีคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง {“D” (ขับเคล่ือน),
“2” (SECOND) หรือ “L” (ต่ำ)} หรือปล่อยรถแล่น
เดินหน้าด้วยแรงเฉ่ือยขณะท่ีคันเกียร์อยู่ท่ีตำแหน่ง
“R” (ถอย)
เครื่องยนต์อาจหยุดทำงาน และแรงเหยียบแป้น
เบรกและน้ำหนักพวงมาลัยท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างกะทันหัน
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
อย่าเร่งเครื่องในขณะที่เหยียบเบรกเมื่อรถหยุด
น่ิง เพราะสามารถทำให้เกียร์อัตโนมัติเสียหายได้
นอกจากนี้เมื ่อคุณเหยียบคันเร่งขณะที่เหยียบ
เบรกค้างไว้และคันเกียร์อยู ่ในตำแหน่ง “P”
(จอด), “N” (เกียร์ว่าง), “D” (ขับเคลื่อน), “2”
(SECOND) หรือ “L” (ต่ำ) ความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์อาจไม่สูงเท่ากับการทำงานลักษณะ
เดียวกันเม่ือคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง)

การเร่งแซง
E00604501397

เหยียบคันเร่งจนสุดเพื่อเร่งเครื่องยนต์ให้แรงขึ้นขณะอยู่
ในตำแหน่ง “D” (ขับเคล่ือน)
เกียร์อัตโนมัติจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำเอง

ขอควรระวัง
ทิ้งไว้สักครู่แล้วตรวจดูให้แน่ใจว่าตัวแสดงเตือน

 ดับแล้ว สามารถขับรถต่อไปได้อย่างปลอดภัย
หากตัวแสดงไม่ปรากฏขึ้นมาอีก หากตัวแสดง
เตือนยังคงอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่
ได้รับอนุญาตทันที

ขอควรระวัง
หากเกิดการทำงานผิดปกติในเกียร์อัตโนมัติใน
ขณะขับขี่ ตัวแสดงเตือน  จะปรากฏบนหน้า
จอแสดงข้อมูลรวม
ในกรณีนี ้ให้จอดรถทันทีในที ่ปลอดภัยและ
ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:
อาจมีความผิดปกติเกิดข้ึนในเกียร์อัตโนมัติ ทำให้
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเปิดใช้งาน ควรนำรถ
ไปตรวจสภาพทันทีท่ีศูนย์บริการมิตซูบิชิท่ีได้รับ
อนุญาต

เม่ือตัวแสดงเตือน  ปรากฏข้ึนบน

หมายเหตุ
ตัวแสดงตำแหน่งคันเกียร์จะกะพริบเมื่อตัวแสดง
เตือน  ปรากฏ
ตัวแสดง “A” บนจอแสดงตำแหน่งคันเกียร์จะ
กะพริบก็ต่อเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับสวิตช์ตำแหน่ง
เกียร์อัตโนมัติเท่านั้น
จะไม่เห็นในระหว่างการขับขี่ปกติ
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ขอควรระวัง
ห้ามใช้คันเร่งควบคุมให้รถหยุดน่ิงบนทางลาดชัน
(เลี้ยงคันเร่งโดยไม่ใช้เบรก) ให้ใช้เบรกมือและ/
หรือเหยียบเบรกเสมอ

ขอควรระวัง
ควรหลีกเลี ่ยงการขับรถที ่ใช้เบรกอย่างแรง
บ่อยๆ หรือวางเท้าแช่บนแป้นเบรกขณะขับรถ
เพราะจะส่งผลให้เบรกร้อนและเสื่อมสภาพ

หมายเหตุ
เมื ่ออยู่บนทางลาดชัน ต้องใส่เบรกมือก่อนจะ
เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด) หากคุณ
เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด) ก่อนใส่
เบรกมือ อาจจะทำให้เลื ่อนคันเกียร์ออกจาก
ตำแหน่ง “P” (จอด) ได้ยากเม่ือจะขับรถในคร้ังต่อ
ไป ทำให้ต้องออกแรงดันคันเกียร์มากขึ้นเพื่อ
โยกออกจากตำแหน่ง “P” (จอด)

  

หมายเหตุ
เมื ่อตัวแสดงตำแหน่งคันเกียร์ที ่แผงหน้าปัด
กะพริบ หมายความว่าระบบเกียร์มีสภาพผิดปกติ
ให้ดู “เม่ือตัวแสดงตำแหน่งคันเกียร์กะพริบ” หน้า
6-22

  

การหยุดรถ
E00604601415

สำหรับการหยุดรถในช่วงเวลาส้ันๆ เช่น การรอสัญญาณ
ไฟจราจร สามารถเข้าเกียร์ไว้ได้โดยเหยียบเบรกเพื่อให้
รถหยุด
สำหรับการหยุดรอเป็นเวลานานๆ โดยที ่เครื ่องยนต์
ทำงานอยู่ ควรเล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง)
และใส่ เบรกมือพร ้อมทั ้ง เหย ียบเบรกด้วยเพ ื ่อให ้
รถหยุดนิ่ง

การจอดรถ
 E00604701357

ก่อนอื่นหยุดรถให้นิ่งสนิท ใส่เบรกมือให้แน่น จากนั้น
เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด)
หากจะจอดรถไว้โดยไม่มีใครดูแล ควรดับเคร่ืองยนต์และ
นำกุญแจติดตัวไปด้วยเสมอ

เมื่อเกียร์อัตโนมัติไม่เปลี่ยนความเร็ว
E00604802036

หากเกียร์ไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วในขณะขับได้หรือ
ไม่มีแรงในการขึ ้นทางลาดชัน แสดงว่าอาจเกิดความ
เสียหายขึ ้นกับระบบเกียร์ ทำให้อุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยทำงาน ควรนำรถไปตรวจสภาพทันทีที ่ศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

l. หากรถมีปัญหาในการขึ้นเนิน ให้เลื่อนคันเกียร์ไปที่
เกียร์ 2 วิธีนี้อาจไม่ได้ผล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความผิด
ปกติของระบบเกียร์

2. เมื่อรถแล่นบนทางราบแล้ว ให้เลื่อนคันเกียร์กลับ
ไปท่ีตำแหน่ง “D” (ขับเคล่ือน)

การเบรก
E00607003225

ชิ ้นส่วนทั ้งหมดของระบบเบรกมีความสำคัญมากต่อ
ความปลอดภัยในการใช้รถ จึงควรนำรถเข้ารับการตรวจ
เช็คที ่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับอนุญาตตามเวลาที ่
กำหนดไว้ในคู่มือการตรวจซ่อมแซม
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เม่ือเบรกเปียกน้ำ

ควรทดสอบระบบเบรกโดยขับรถด้วยความเร็วต่ำทันที
หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ โดยเฉพาะเมื่อเบรกเปียก เพื่อ
ตรวจดูว่ายังทำงานได้เป็นปกติหรือไม่
ฝ้าบางๆ อาจเกาะที ่ดิสก์เบรกและดรัมเบรก เบรกจึง
ไม่ปกติหลังจากขับรถเวลาฝนตกหนักหรือขับรถลุยน้ำมา
ใหม่ๆ หรือหลังจากล้างรถ ควรขับรถช้าๆ ขณะเหยียบ
เบรกเบาๆ ไปด้วยเพื่อให้เบรกแห้ง

เมื่อขับรถลงเขาหรือทางลาด

เม่ือขับรถลงจากเขาท่ีลาดชันมากๆ ควรใช้เคร่ืองยนต์ช่วย
เบรกโดยเปลี่ยนมาใช้เกียร์ต่ำ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้
เบรกร้อนจัด

ห้ามนำสิ่งของใดๆ มาวางไว้ใกล้แป้นเบรกหรือ
ปล่อยให้พรมเลื่อนเข้าไปใต้แป้นเบรก มิฉะนั้น
อาจจะเหยียบเบรกได้ไม่สุดซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นใน
กรณีฉุกเฉิน ตรวจดูให้แน่ใจว่าแป้นเบรกทำงาน
ได้อย่างอิสระตลอดเวลา และพรมที่พื้นติดยึด
แน่นอยู่กับที่

คำเตือน

การขับขี่ขณะแผ่นเบรกสึกหรอจะทำให้เบรกได้
ยากและอาจเกิดอุบัติเหตุได้

คำเตือน

แผ่นเบรก

หลีกเลี่ยงการเบรกอย่างรุนแรง
เมื่อเปลี่ยนเบรกใหม่ไม่ควรใช้เบรกอย่างรุนแรงใน
ช่วง 200 กม. แรก
ดิสก์เบรกมีอุปกรณ์เตือนกรณีแผ่นเบรกสึกหรอถึง
จุดที่กำหนดโดยจะมีเสียงเหมือนเหล็กครูด หากคุณ
ได้ยินเสียงนี้ ให้เปลี่ยนแผ่นเบรกใหม่ทันที

ระบบช่วยข้ึนเนิน
E00628001527

ระบบช่วยขึ้นเนินทำให้สามารถขับรถขึ้นเนินที่สูงชันได้
ง่ายขึ้นโดยป้องกันรถไหลไปด้านหลัง ระบบนี้จะบังคับ
ให้เบรกทำงานทุก 2 วินาทีเมื่อคุณย้ายเท้าออกจากแป้น
เบรกไปเหยียบคันเร่ง

ไม ่ควรดับเคร ื ่องยนต์เม ื ่อรถเคล ื ่อนที ่อย ู ่
หากดับเครื่องยนต์ขณะขับอยู่ ระบบช่วยผ่อน
แรงของระบบเบรกจะหยุดทำงานและเบรก
จะทำงานไม่ดี
หากระบบช่วยผ่อนแรงไม่ทำงานหรือระบบ
เบรกไฮดรอลิกทำงานผิดปกติ ให้นำรถเข้าตรวจ
สภาพที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับอนุญาต
ทันที

คำเตือน

ระบบเบรก

ระบบเบรกจะแยกเป็น 2 วงจร และรถของคุณติดตั ้ง
เพาเวอร์เบรก เมื่อวงจรหนึ่งเกิดชำรุดเสียหาย อีกวงจร
หนึ่งจะสามารถใช้หยุดรถได้ ถ้าคุณสูญเสียระบบช่วย
ผ่อนแรงไปไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม เบรกจะยังคงใช้งาน
ได้ หากเกิดสถานการณ์นี้ขึ้น แม้ว่าจะเหยียบเบรกจนสุด
แล้วหรือมีแรงต้านเมื่อเหยียบเบรก คุณจะต้องเหยียบ
เบรกแรงขึ้นและใช้ระยะเบรกล่วงหน้ามากกว่าปกติ ให้
หยุดขับขี่ทันทีที่ทำได้และนำรถไปซ่อมระบบเบรก

ตัวแสดงเตือน

ไฟเตือนระบบเบรกจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงว่าระบบเบรก
ทำงานผิดปกติ ตัวแสดงเตือนจะปรากฏบนหน้าจอแสดง
ข้อมูลรวมเช่นกัน ให้ดู “ไฟเตือนระบบเบรก” และ
“ตัวแสดงเตือนระบบเบรก” หน้า 5-34, 5-36
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ขอควรระวัง
อย่าพึ่งพาระบบช่วยขึ้นเนินในการป้องกันรถ
ไหลมากเกินไป
ในบางสถานการณ์ แม้จะเปิดใช้งานระบบช่วย
ขึ้นเนินแล้ว แต่รถก็ยังอาจไหลไปข้างหลังได้
หากไม่ได้เหยียบเบรกอย่างเพียงพอ หากรถ
บรรทุกน้ำหนักมาก หรือหากถนนชันและลื่น
มาก
ระบบช่วยขึ้นเนินไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำให้รถ
หยุดนิ่งกับที่บนเนินนานกว่า 2 วินาที
เมื่อกำลังขึ้นเนิน อย่าใช้ระบบช่วยขึ้นเนินเพื่อ
หยุดรถแทนการเหยียบเบรกปกติ
มิฉะนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได้
อย่าปรับโหมดการทำงานไปที่ ACC หรือ OFF
ขณะที่ระบบช่วยขึ้นเนินกำลังทำงาน
ระบบช่วยข้ึนเนินอาจหยุดทำงาน ซ่ึงอาจจะทำให้
เกิดอุบัติเหตุได้

ขอควรระวัง
หากตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้น ระบบช่วยขึ้นเนิน
จะไม่ทำงาน ให้ออกรถอยา่งระมัดระวัง
จอดรถในที่ปลอดภัยและดับเครื่อง
สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งและตรวจดูว่าตัวแสดง
เตือน/ไฟเตือนดับลงแล้ว ซึ่งในกรณีนี้ระบบช่วย
ขึ้นเนินจะทำงานตามปกติอีกครั้ง
แต่หากตัวแสดงเตือนยังคงปรากฏอยู ่หรือติด
เป็นระยะๆ ไม่จำเป็นต้องหยุดรถทันทีแต่ควร
นำไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาต

หมายเหตุ
เมื ่อถอยหลังลงเนิน ให้เลื ่อนคันเกียร์ไปที ่
ตำแหน่ง “R” (ถอย)

  

หมายเหตุ
ระบบช่วยขึ้นเนินจะทำงานเมื่อเกิดสภาพต่อไป
นี้ทั้งหมด
• เครื่องยนต์ติดอยู่

(ระบบช่วยขึ้นเนินจะไม่ทำงานเมื่อเครื่องยนต์
กำลังสตาร์ทหรือทันทีหลังจากท่ีสตาร์ทเสร็จ)

• คันเกียร์อยู่ในตำแหน่งใดก็ตามที่ไม่ใช่ “P”
(จอด) หรือ “N” (เกียร์ว่าง)

• รถจอดสนิทโดยเหยียบแป้นเบรกไว้
• ปล่อยเบรกมือ
ระบบช่วยขึ้นเนินจะไม่ทำงานหากเหยียบคันเร่ง
ก่อนจะปล่อยแป้นเบรก
ระบบช่วยขึ้นเนินจะทำงานเมื่อถอยหลังลงเนิน
ด้วย

  

วิธีใช้งาน
E00628101603

l. หยุดรถให้สนิทโดยใช้แป้นเบรก
2. เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “D” (ขับเคลื่อน)

ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือน
E00628201646

หากเกิดความผิดปกติขึ ้นในระบบ ไฟเตือน/ตัวแสดง
เตือนต่อไปนี้จะสว่างขึ้น

ไฟเตือน

ตัวแสดงเตือน

3. ปล่อยแป้นเบรกและระบบช่วยขึ้นเนินจะยังคงส่ง
แรงเบรกที่ใช้ขณะหยุดอีกประมาณ 2 วินาที

4. เหยียบคันเร่งและระบบช่วยข้ึนเนินจะค่อยๆ ลดแรง
เบรกเมื่อรถเริ่มเคลื่อนที่
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หมายเหตุ
ขณะที ่กำลังใช้งานระบบช่วยผ่อนแรงเบรก
ขณะขับรถ คุณอาจรู ้สึกราวกับแป้นเบรกที ่
เหยียบมีความนิ่ม แป้นเบรกขยับเล็กน้อยตาม
เสียงการทำงาน หรือตัวรถและพวงมาลัยสั่น สิ่ง
เหล่านี ้ เก ิดขึ ้นเมื ่อระบบช่วยผ่อนแรงเบรก
ทำงานตามปกติและไม่ใช่การทำงานผิดพลาด ให้
เหยียบเบรกต่อไปได้
เมื ่อไฟเตือนระบบเบรกป้องกันล้อล็อกหรือ
เฉพาะไฟเตือนระบบควบคุมเสถียรภาพสว่างขึ้น
ระบบช่วยผ่อนแรงเบรกจะไม่ทำงาน

  

ระบบสัญญาณหยุดรถฉุกเฉิน
E00626001350

เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดโอกาสในการเกิดการชนด้านหลัง
โดยไฟฉุกเฉินท่ีกะพริบถ่ีโดยอัตโนมัติจะเตือนรถท่ีขับมา
ทางด้านหลังระหว่างการเบรกกะทันหัน เมื ่อระบบ
สัญญาณหยุดรถฉุกเฉินทำงาน ไฟแสดงไฟฉุกเฉิน
บนหน้าปัดจะกะพริบอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกัน

ขอควรระวัง
หากตัวแสดงเตือนระบบเบรก ABS หรือ ASC
ปรากฏขึ้น ระบบสัญญาณหยุดรถฉุกเฉินอาจไม่
ทำงาน
ให้ดู “ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบเบรก ABS”
หน้า 6-29
ให้ดู “ตัวแสดงเตือนระบบ ASC” หน้า 6-33

หมายเหตุ
[สภาพเปิดใช้งานของระบบสัญญาณหยุดรถ
ฉุกเฉิน]
ระบบสัญญาณหยุดรถฉุกเฉินจะทำงานเมื่อเกิด
สภาพต่อไปนี้ทั้งหมด
• ความเร็วรถอยู่ท่ีประมาณ 55 กม./ชม. ข้ึนไป
• แป้นเบรกถูกเหยียบ และระบบประเมินว่า
เป็นการเบรกกะทันหันจากการลดความเร็ว
ของรถยนต์และสภาพการทำงานของระบบ
เบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)

[สภาพยกเลิกการทำงานของระบบสัญญาณหยุด
รถฉุกเฉิน]
ระบบสัญญาณหยุดรถฉุกเฉินจะปิดการทำงาน
เมื่อเกิดสภาพต่อไปนี้ทั้งหมด
• ปล่อยแป้นเบรก
• กดสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน
• ระบบประเมินว่าไม่ใช่การเบรกกะทันหันจาก
การลดความเร็วของรถยนต์และสภาพการ
ทำงานของระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)

  ขอควรระวัง
ระบบช่วยผ่อนแรงเบรกไม่ใช่เครื่องมือที่จะทำ
ให้เบรกมีแรงเพ่ิมข้ึนเหนือขีดจำกัดความสามารถ
ค ุ ณ ค ว ร แน ่ ใ จ ว ่ า ม ี ร ะ ย ะห ่ า ง เ พ ี ย ง พ อ
ระหว่างรถของคุณกับรถคันข้างหน้าและไม่พ่ึงพา
ระบบช่วยผ่อนแรงเบรกมากเกินไป

หมายเหตุ
เมื่อระบบช่วยผ่อนแรงเบรกทำงานแล้วจะเพิ่ม
แรงให้เบรกแม้จะมีการปล่อยแป้นเบรกเล็กน้อย
หากต้องการหยุดระบบนี้ ให้ถอนเท้าออกจาก
แป้นเบรก

  

ระบบช่วยผ่อนแรงเบรก
E00627001979

ระบบช่วยผ่อนแรงเบรกเป็นเครื่องมือที่จะช่วยคนขับซึ่ง
ไม่สามารถเหยียบแป้นเบรกได้อย่างมั ่นคง เช่น ใน
กรณีการหยุดรถกะทันหัน และเพิ่มแรงเบรกให้มากขึ้น

ถ้าแป้นเบรกถูกเหยียบอย่างกะทันหัน เบรกจะใช้แรงใน
การหยุดมากกว่าปกติ
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ขอควรระวัง
แม้แต่ระบบเบรก ABS ก็ไม่สามารถป้องกันรถ
จากกฎธรรมชาติแห่งฟิสิกส์ได้ ตัวอย่างเช่น
ระบบไม่สามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
จากความเร็วที่มากเกินไปขณะเข้าโค้ง หรือตาม
หลังรถคันอื ่นในระยะที ่ใกล้เกินไปหรือการ
เหินน้ำ จึงยังคงเป็นหน้าที่ของคนขับที่จะต้อง
ปฏิบัต ิตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
เพื ่อประเมินความเร็วและการใช้งานเบรคให้
เหมาะกับสถานการณ์
ต้องแน่ใจว่าใช้ยางชนิดและขนาดเดียวกันทั้ง
4 ล้อ
หากใช้ยางหลายชนิดและขนาดปนกัน ระบบ
เบรก ABS อาจทำงานไม่ปกติ
ห้ามติดตั้งเฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิปซึ่งไม่ใช่
อะไหล่แท้ของมิตซูบิชิ เนื ่องจากระบบเบรก
ABS อาจทำงานไม่ปกติ
แนะนำให้ปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับ
อนุญาต

ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)
E00607102766

สภาพแวดล้อมสามารถส่งผลต่อการเบรกได้ ในระหว่าง
การเบรกกะทันหันเม่ือมีหิมะ น้ำแข็ง น้ำมัน น้ำ ฯลฯ อยู่
บนพื้นผิวถนน รถอาจเกิดการลื่นไถล ในสถานการณ์นี้
การบังคับเลี้ยวและประสิทธิภาพในการเบรกจะลดลง
และระยะทางที่ใช้ในการหยุดรถจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้รถ
ยังอาจเกิดการหมุนที่ไม่สามารถควบคุมได้
ระบบเบรก ABS ช่วยป้องกันไม่ให้ล้อล็อกในระหว่าง
การเบรก จึงรักษาเสถียรภาพด้านทิศทาง ให้ความมั่นใจ
ในความสามารถในการควบคุมรถและให้แรงเบรกที ่
เหมาะสมที่สุด

ข้อแนะนำในการใช้งาน

รักษาระยะห่างจากรถคันข้างหน้าให้เท่ากับระยะ
ห่างที่คุณจะใช้สำหรับรถที่ไม่ได้ติดตั้งระบบเบรก
ABS เสมอ
เมื ่อเทียบกับรถที ่ไม่ได้ติดตั ้งระบบเบรก ABS
รถของคุณอาจต้องการระยะทางที่ใช้ในการหยุดรถ
ยาวกว่าในกรณีต่อไปนี้:
• ขับขี่บนพื้นถนนที่เป็นกรวดหรือปกคลุมด้วย

หิมะ
• ขับขี่โดยใช้โซ่พันล้อ
• ขับขี่บนพื้นถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือสูงต่ำ

แตกต่างกัน

• ขับขี่บนถนนที่ขรุขระหรือพื้นผิวที่มีสภาพ
ไม่ดี

ระบบเบรก ABS ไม่ได้ทำงานเฉพาะเมื ่อมีการ
เหยียบเบรกกะทันหันเพียงอย่างเดียว
ระบบนี้อาจจะทำงานเช่นกันเพื่อป้องกันล้อล็อก
เมื่อขับรถผ่านฝาท่อระบายน้ำ แผ่นเหล็กบนหน้า
ถนน พื้นถนนที่เป็นขั้นหรือต่างระดับ รอยบนถนน
หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่ล้อยืดเกาะได้ยาก
เม่ือระบบเบรก ABS ทำงาน คุณอาจรู้สึกได้ว่าแป้น
เบรกสะเทือนเป็นจังหวะและตัวรถและพวงมาลัย
สั่นสะเทือน นอกจากนี้คุณยังอาจได้ยินเสียงที่มี
ลักษณะเฉพาะ ในตอนนี้ คุณอาจรู้สึกเหมือนแป้น
เบรกพยายามจะต้านแรงเหยียบ
ซ่ึงเป็นการทำงานปกติของระบบเบรก ABS และไม่
ได้แสดงว่าระบบมีปัญหาแต่อย่างใด
หากเกิดสถานการณ์นี้ ให้เหยียบแป้นเบรกแรงขึ้น
เพื่อใช้งานระบบเบรก ABS อย่ากดเบรกแล้วปล่อย
ซ้ำๆ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการเบรกลดลง
คุณจะได้ยินเสียงการทำงานของมอเตอร์ดังออกมา
จากห้องเครื่องยนต์ทันทีหลังจากที่สตาร์ทเครื่อง-
ยนต์และออกรถ หากเหยียบแป้นเบรกในตอนนี้
จะรู้สึกได้ถึงการสะเทือนเป็นจังหวะของแป้นเบรก
การสะเทือนเป็นจังหวะน้ีเกิดจากการวิเคราะห์ตัวเอง
ของระบบเบรก ABS และไม่ได้แสดงถึงการทำงาน
ผิดปกติ

ระบบเบรก ABS จะพร้อมใช้งานหลังจากเร่ง
ความเร็วรถจนเกิน 10 กม./ชม. โดยประมาณ และ
จะหยุดทำงานเม่ือลดความเร็วลงจนต่ำกว่า 5 กม./
ชม. โดยประมาณ
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ขอควรระวัง
• เม่ือสวิตช์กุญแจอยู่ท่ีตำแหน่ง “ON” หรือปรับ
โหมดการทำงานไปท่ี ON แต่ไฟเตือนไม่สว่าง
ขึ้นหรือสว่างค้างอยู่ไม่ดับลง

• ไฟเตือนสว่างขึ้นระหว่างการขับขี่
• ตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นระหว่างการขับขี่

หากไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนสว่างขึ้น
ระหว่างการขับขี่

E00607302566

หากเฉพาะไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบเบรก
ABS สว่างข้ึน

หลีกเลี่ยงการเบรกแรงๆ หรือขับรถด้วยความเร็วสูง
ให้หยุดรถในที่ปลอดภัย
สตาร์ทเครื่องใหม่อีกครั้งและตรวจดูว่าไฟเตือนดับลง
หลังจากขับไปได้สองสามนาทีหรือไม่ หากไฟเตือนยัง
คงดับในระหว่างการขับขี่ แสดงว่าปกติ
อย่างไรก็ตาม หากไฟเตือนไม่ดับลงหรือหากไฟเตือน
สว่างขึ้นอีกครั้งเมื่อขับรถ ขอแนะนำให้นำรถเข้ารับการ
ตรวจเช็คโดยเร็วที่สุด

หากไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบเบรก ABS
และไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบเบรกสว่างขึ้น
พร้อมกัน

ไฟเตือน

   

ตัวแสดงเตือน

แสดงว่าระบบเบรก ABS และฟังก์ชันกระจายแรงเบรก
อาจไม่ทำงาน ดังนั้นการเบรกอย่างแรงอาจทำให้รถเสีย
การทรงตัวได้
หลีกเลี่ยงการเบรกแรงๆ หรือขับรถด้วยความเร็วสูง
จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที่ได้รับอนุญาต

ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบเบรก ABS
E00607202682

ไฟเตือน

ตัวแสดงเตือน

หากมีการทำงานผิดปกติในระบบ ไฟเตือนระบบเบรก
ABS จะสว่างและตัวแสดงเตือนจะปรากฏบนหน้า
จอแสดงข้อมูลรวม
ในสภาพปกติ ไฟเตือนระบบเบรก ABS จะสว่างเฉพาะ
เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือปรับโหมด
การทำงานไปที่ ON และจะดับลงภายในสองสามวินาที

ขอควรระวัง
ลักษณะไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนต่างๆ ต่อไปนี้
แสดงให้เห็นว่าระบบเบรก ABS ไม่ทำงานและ
มีเพียงระบบเบรกมาตรฐานเท่านั้นที่ทำงานอยู่
(ระบบเบรกมาตรฐานยังคงทำงานตามปกติ)
ในกรณีนี้ ให้นำรถเข้าตรวจสภาพที่ศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
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หมายเหตุ
ไฟเตือนระบบเบรก ABS และไฟเตือนระบบ
เบรกสว่างข ึ ้นพร้อมกันและตัวแสดงเต ือน
ปรากฏขึ้นสลับกันบนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม

  
หมายเหตุ

ในระหว ่างการหม ุนพวงมาล ัยจนส ุดซ ้ำๆ
(ตัวอย่างเช่น ขณะขยับรถเข้าไปในที่จอดรถ)
ฟังก์ชันป้องกันอาจจะทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้
ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ร้อนจัด ฟังก์ชันนี้จะทำ
ให้พวงมาลัยค่อยๆ หมุนได้ยากขึ ้น หากเกิด
สถานการณ์นี้ ให้จำกัดการหมุนพวงมาลัยของ
คุณสักครู่ เมื่อระบบเย็นลงแล้ว แรงในการหมุน
พวงมาลัยจะกลับสู่สภาวะปกติ
หากคุณหมุนพวงมาลัยขณะรถหยุดนิ ่งโดยที ่
ไฟหน้าเปิดอยู่ ไฟหน้าอาจจะหร่ีลง อาการน้ีไม่ใช่
ความผิดปกติ ไฟหน้าจะกลับสู่ความสว่างระดับ
เดิมเมื่อผ่านไปสักครู่หนึ่ง

  

อย่าดับเครื ่องยนต์ขณะที ่รถกำลังเคลื ่อนที ่
การดับเครื่องยนต์จะทำให้พวงมาลัยหมุนได้
ยากมาก ซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้

คำเตือน

หลังการขับขี่บนถนนที่เป็นน้ำแข็ง
E00618801362

หลังการขับขี่บนถนนที่เต็มไปด้วยหิมะหรือน้ำแข็ง ให้
กำจัดหิมะและน้ำแข็งท่ีอาจติดค้างอยู่ท่ีรอบๆ ล้อออก โดย
ระมัดระวังอย่าให้เซ็นเซอร์ความเร็วล้อ (A) หรือสาย
เคเบิลที่ล้อแต่ละข้างชำรุดเสียหาย

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS)
E00629201496

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์จะทำงานขณะที ่เครื ่องยนต์
ทำงาน
ซึ่งจะช่วยลดแรงต้านในการหมุนพวงมาลัย
ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์มีความสามารถในการหมุน
พวงมาลัยเชิงกลในกรณีที ่ระบบช่วยผ่อนแรงหายไป
หากระบบช่วยผ่อนแรงหายไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม
คุณจะยังสามารถบังคับพวงมาลัยได้แต่จะต้องออกแรง
มากกว่าเดิม ในกรณีนี้ ควรนำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ด้านหน้า ด้านหลัง

ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบพวงมาลัย
เพาเวอร์ไฟฟ้า

ไฟเตือน

ตัวแสดงเตือน
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ระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC)
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ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)  หน้า 6-28
ฟังก์ชันควบคุมการออกตัวและการเข้าโค้ง  หน้า 6-32
ฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพ  หน้า 6-32

ขอควรระวัง
อย่าพึ่งพาระบบ ASC มากเกินไป เพราะแม้แต่
ระบบ ASC ก็ไม่สามารถป้องกันรถจากกฎ
ธรรมชาติแห่งฟิสิกส์ได้
ระบบนี้ก็เหมือนกับระบบอื่นๆ ที่มีขีดจำกัดและ
ไม่สามารถช่วยให้คุณควบคุมเสถียรภาพได้ใน
ทุกสถานการณ์ การขับขี่อย่างประมาทอาจทำให้
เกิดอุบัติเหตุได้ เป็นความรับผิดชอบของคนขับ
ในการขับขี่อย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาสภาพ
การจราจร ถนน และสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ

ต้องแน่ใจว่าใช้ยางชนิดและขนาดท่ีกำหนดเหมือนกันท้ัง
4 ล้อ มิฉะน้ันระบบ ASC อาจทำงานไม่ถูกต้อง
อย่าติดตั้งเฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิป (LSD) ที่ไม่
ได้มาจากโรงงานกับรถของคุณ มิฉะนั้นระบบ
ASC อาจทำงานผิดปกติได้

หมายเหตุ
อาจมีเสียงการทำงานดังออกมาจากห้องเคร่ืองยนต์
ในสถานการณ์ต่อไปนี้ เสียงนี้เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบการทำงานของระบบ ASC ในเวลานี้
คุณอาจรู้สึกถึงแรงกระแทกจากแป้นเบรกหาก
คุณเหยียบเบรก ซึ่งไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติ
แต่อย่างใด
• เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือ
ปรับโหมดการทำงานไปที่ ON

• เม่ือขับรถไปสักพักหลังจากสตาร์ทเคร่ืองยนต์
เมื่อระบบ ASC ทำงาน คุณอาจรู้สึกถึงการสั่น
สะเทือนในตัวรถหรือได้ยินเสียงดังมาจากห้อง
เครื่องยนต์
ซึ่งแสดงว่าระบบทำงานเป็นปกติ ไม่ได้แสดงถึง
ความผิดปกติแต่อย่างใด
เมื่อไฟเตือนระบบเบรกป้องกันล้อล็อกสว่างขึ้น
ระบบ ASC จะไม่ทำงาน

  

ฟังก์ชันควบคุมการออกตัวและการเข้าโค้ง
E00619001185

ฟังก์ชันควบคุมการออกตัวและการเข้าโค้งป้องกันไม่ให้
ล้อหมุนมากเกินไปบนถนนลื่นและช่วยให้รถที่หยุดอยู่
ออกตัวได้ นอกจากนี้ยังให้กำลังการขับเคลื่อนที่เพียง
พอและทำให้การหมุนพวงมาลัยมีประสิทธิภาพเมื่อรถ
เลี้ยวขณะเหยียบคันเร่ง

ขอควรระวัง
หากไฟเตือนสว่างและตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้น
ขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน ให้นำรถเข้าตรวจ
สภาพที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตโดย
เร็วที่สุด
การหมุนพวงมาลัยอาจจะทำได้ยากขึ้น

ระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC)
E00616701963

ระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC) จะควบคุมระบบเบรก
ป้องกันล้อล็อก ฟังก์ชันควบคุมการออกตัวและการเข้า
โค้ง และฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพโดยรวม ซึ่งจะช่วย
ควบคุมรถ กรุณาอ่านเรื่องนี้ควบคู่กับเรื่องระบบเบรก
ป้องกันล้อล็อก ฟังก์ชันควบคุมการออกตัวและการเข้า
โค้ง และฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพ

หากมีการทำงานผิดปกติในระบบ ไฟเตือนจะสว่างและ
ตัวแสดงเตือนจะปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม
ในสภาพปกติ ไฟเตือนจะสว่างเมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่
ตำแหน่ง “ON” หรือปรับโหมดการทำงานไปท่ี ON และ
จะดับลงเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติดแล้ว
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ขอควรระวัง
เมื่อขับขี่บนถนนที่มีหิมะหรือน้ำแข็ง ให้ใช้ยาง
สำหรับหิมะและขับที่ความเร็วปานกลาง

ขอควรระวัง
เพื่อความปลอดภัย ควรใช้งานสวิตช์ ASC OFF
เมื่อรถหยุด
ตรวจดูให้มั่นใจว่าระบบ ASC เปิดอยู่ขณะขับขี่
ในสถานการณ์ปกติ

ขอควรระวัง
เมื่อตัวแสดง  กะพริบ แสดงว่าระบบ ASC
กำลังทำงาน ซึ่งหมายความว่าถนนลื่นหรือล้อรถ
ของคุณเริ่มไถล
เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ควรขับรถให้ช้าลง

หมายเหตุ
ฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพทำงานที ่ความเร็ว
ประมาณ 15 กม./ชม. ข้ึนไป

  

หมายเหตุ
เมื ่อจะขับรถออกจากโคลน ทราย หรือหิมะที่
ตกใหม่ๆ การเหยียบคันเร่งอาจไม่สามารถเพิ่ม
ความเร็วรอบเครื่องยนต์ได้ ในสถานการณ์เช่นนี้
การปิดระบบ ASC ช่ัวคราวด้วยสวิตช์ ASC OFF
จะทำให้ขยับรถออกได้ง่ายขึ้น
การใช้สวิตช์ ASC OFF จะปิดท้ังฟังก์ชันควบคุม
เสถียรภาพและฟังก์ชันควบคุมการออกตัวและ
การเข้าโค้ง
หากคุณยังคงกดสวิตช์ ASC OFF ค้างไว้หลังจาก
ที่ระบบ ASC ปิดไปแล้ว “ฟังก์ชันป้องกันการ
ทำงานผิดพลาด” จะทำงานและระบบ ASC
จะกลับมาเปิดอีกครั้ง

  

ฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพ
E00619101144

ฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้
คนขับรักษาการควบคุมรถบนถนนที่ลื่นหรือระหว่างการ
หมุนพวงมาลัยอย่างรวดเร็วได้ ระบบน้ีทำงานโดยควบคุม
กำลังเครื่องยนต์และเบรกที่แต่ละล้อ

สวิตช์ ASC OFF
E00619201930

ระบบ ASC จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อปรับโหมด
การทำงานไปท่ี ON คุณสามารถปิดการทำงานของระบบ
ได้โดยการกดสวิตช์ ASC OFF อย่างน้อย 3 วินาที
เม่ือระบบ ASC ปิดการใช้งานแล้ว ตัวแสดง  จะสว่าง
ขึ ้น หากต้องการเปิดใช้งานระบบ ASC อีกครั ้ง ให้
กดสวิตช์ ASC OFF สักครู่ ตัวแสดง  จะดับลง

ตัวแสดงการทำงานระบบ ASC หรือตัว
แสดง ASC OFF

E00619301872

 - ตัวแสดงการทำงานระบบ ASC
ตัวแสดงนี้จะกะพริบเมื่อระบบ ASC ทำงาน

 - ตัวแสดง ASC OFF
ตัวแสดงนี้จะติดขึ้นเมื่อปิดระบบ ASC ด้วย
สวิตช์ ASC OFF
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ไฟเตือน

 - ตัวแสดงการทำงานระบบ ASC

 - ตัวแสดง ASC OFF

ตัวแสดงเตือน

ขอควรระวัง
หากคุณไม่ต้องการขับรถด้วยความเร็วคงที่ คุณ
สามารถปิดระบบควบคุมความเร็วคงที่ได้เพื่อ
ความปลอดภัย
อย่าใช้ระบบควบคุมความเร็วคงที่ในสภาพการ
ขับขี่ที ่ไม่เอื ้อให้คุณใช้ความเร็วคงที่ เช่น ใน
สภาพการจราจรติดขัด ถนนคดเคี้ยว มีน้ำแข็ง
หรือหิมะปกคลุม ถนนเปียกลื ่น หรือขณะลง
เนินชัน

ระบบควบคุมความเร็วคงที่*
E00609102685

ระบบควบคุมความเร็วคงที่เป็นระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติที่ช่วยให้ความเร็วคงที่ในระดับที่กำหนด ระบบ
นี้จะทำงานได้เมื่อความเร็วรถอยู่ที่ประมาณ 40 กม./ชม.
ขึ้นไป

ขอควรระวัง
หากอุณหภูมิของระบบเบรกเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจาก
การควบคุมเบรกอย่างต ่อเน ื ่องบนถนนลื ่น
ตัวแสดง  จะกะพริบ
เพื่อป้องกันระบบเบรกร้อนจัด การควบคุมเบรก
ของฟังก์ชันควบคุมการออกตัวและการเข้าโค้ง
จะถูกยับยั้งชั่วคราว
การควบคุมเครื่องยนต์โดยฟังก์ชันควบคุมการ
ออกตัวและการเข้าโค้งและการทำงานเบรก
ปกติจะไม่ได้รับผลกระทบ ให้จอดรถในที ่
ปลอดภัย
จากนั ้นเม ื ่ออ ุณหภูม ิของระบบเบรกลดลง
ตัวแสดง  จะดับและฟังก์ชันควบคุมการออก
ตัวและการเข้าโค้งจะเริ่มทำงานอีกครั้ง

หมายเหตุ
ตัวแสดง  อาจสว่างขึ้นเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์
ซึ่งหมายความว่าแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่ำลงชั่ว
ขณะเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ท ซึ่งไม่ใช่การทำงาน
ผิดปกติหากตัวแสดงนั้นดับลงทันที

  

ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบ ASC
E00619402030

หากเกิดความผิดปกติขึ ้นในระบบ ไฟเตือน/ตัวแสดง
เตือนต่อไปนี้จะสว่างขึ้น

ขอควรระวัง
ระบบอาจจะทำงานผิดปกติ
จอดรถในที่ปลอดภัยและดับเครื่อง
รีสตาร์ทเครื่องยนต์และตรวจสอบว่าตัวแสดง
ดับลงหรือไม่ ถ้าดับแล้วก็ไม่มีความผิดปกติใดๆ
หากตัวแสดงไม่ดับหรือปรากฏบ่อยครั ้ง ไม่
จำเป็นต้องหยุดรถทันทีแต่ควรนำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบ

ขอควรระวัง
เมื่อลากรถโดยยกเพียงล้อหน้าหรือล้อหลังขึ้น
จากพ้ืน อย่าให้สวิตช์กุญแจอยู่ในตำแหน่ง “ON”
หรือโหมดการทำงานอยู ่ที ่ ON การให้สวิตช์
กุญแจอยู ่ในตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการ
ทำงานอยู่ท่ี ON อาจทำให้ระบบ ASC ทำงาน ส่ง
ผลให้เกิดอุบัติเหตุ วิธีการลากรถที่ถูกต้องจะขึ้น
อยู ่ก ับประเภทระบบส่งกำลังและระบบขับ
เคล่ือนของรถสำหรับรายละเอียด ให้ดูเร่ือง “การ
ลากรถ” หน้า 8-12
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หมายเหตุ
ระบบควบคุมความเร็วคงที่อาจไม่สามารถทำให้
ความเร็วคงที่ได้ขณะขึ้นเนินหรือลงเนิน
ความเร็วของรถอาจลดลงเมื่อขึ้นเนินชัน
คุณสามารถเหยียบคันเร่งหากต้องการความเร็ว
เท่าที่กำหนดไว้
ความเร็วของรถอาจเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ขณะ
ลงเนินชัน คุณต้องใช้เบรกเพื่อควบคุมความเร็ว
ผลคือระดับความเร็วที่กำหนดไว้จะถูกยกเลิก

  

หมายเหตุ
เมื่อใช้งานสวิตช์ควบคุมความเร็วคงที่ กดสวิตช์
ต่างๆ ให้ถูกต้อง การขับข่ีด้วยความเร็วคงท่ีอาจถูก
ยกเลิกโดยอัตโนมัติหากมีการกดสวิตช์ควบคุม
ความเร็วคงท่ีสองปุ่มหรือมากกว่าน้ันพร้อมๆ กัน

  

สวิตช์ควบคุมความเร็วคงที่

วิธีใช้งาน
E00609302876

l. ให้โหมดการทำงานอยู่ท่ี ON กดสวิตช์เปิด/ปิดระบบ
ควบคุมความเร็วคงที่ (A) เพื่อเปิดระบบควบคุม
ความเร็วคงที ่ ตัวแสดงจะปรากฏขึ ้นบนหน้า
จอแสดงข้อมูลรวม

A- สวิตช์เปิด/ปิดระบบควบคุมความเร็วคงที่

ใช้เปิดหรือปิดระบบควบคุมความเร็วคงที่

ใช้ลดความเร็วคงที่หรือตั้งค่าความเร็วที่ต้องการ

B- สวิตช์ “SET -”

ใช้เพิ่มความเร็วคงที่หรือกลับไปที่ค่าความเร็วคงที่ดั้งเดิม

ใช้ยกเลิกการขับขี่ด้วยความเร็วคงที่

C- สวิตช์ “RES +”

D- สวิตช์ “CANCEL”

2. เพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วตามต้องการ จากนั้น
กดและปล่อยสวิตช์ “SET -” (B) เม่ือตัวแสดงปรากฏ
ข้ึนบนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม รถจะมีความเร็วคงท่ี
ตามที่กำหนดไว้
ตัวแสดง “SET” จะปรากฏขึ ้นบนหน้าจอแสดง
ข้อมูลรวม
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เมื่อถึงระดับความเร็วที่ต้องการแล้วให้ปล่อยสวิตช์ ความ
เร็วคงที่จะกลายเป็นค่าใหม่

หากต้องการเพ่ิมความเร็วทีละน้อย ให้กดสวิตช์ “RES +”
(C) น้อยกว่า 1 วินาทีแล้วปล่อย
แต่ละคร้ังท่ีคุณกดสวิตช์ “RES +” (C) รถจะเพ่ิมความเร็ว
ข้ึนคร้ังละประมาณ 1.6 กม./ชม.

แป้นคันเร่ง

ขณะขับขี่ด้วยความเร็วคงที่ เหยียบคันเร่งให้ถึงระดับ
ความเร็วที่ต้องการ จากนั้นกดสวิตช์ “SET -” (B) แล้ว
ปล่อยสักพักเพื่อกำหนดค่าความเร็วคงที่ใหม่

วิธีลดความเร็วคงที่
E00609501884

มีสองวิธีในการลดความเร็วคงที่

สวิตช์ SET -

กดสวิตช์ “SET -” (B) ค้างไว้ขณะขับขี่ที่ความเร็วคงที่
ความเร็วจะค่อยๆ ลดลง
เมื่อถึงระดับความเร็วที่ต้องการแล้วให้ปล่อยสวิตช์ ความ
เร็วคงที่จะกลายเป็นค่าใหม่

หมายเหตุ
เม่ือคุณปล่อยสวิตช์ “SET -” (B) ความเร็วของรถ
จะถูกกำหนด

  

วิธีเพิ่มความเร็วคงที่
E00609401955

มีสองวิธีในการเพิ่มความเร็วคงที่

สวิตช์ RES +

กดสวิตช์ “RES +” (C) ค้างไว้ขณะขับข่ีด้วยความเร็วคงท่ี
แล้วความเร็วของคุณจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น
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หากต้องการลดความเร็วทีละน้อย ให้กดสวิตช์ “SET -” (B)
น้อยกว่า 1 วินาทีแล้วปล่อย
แต่ละคร้ังท่ีคุณกดสวิตช์ “SET -” (B) รถจะลดความเร็วลง
คร้ังละประมาณ 1.6 กม./ชม.

แป้นเบรก

ขณะขับขี่ด้วยความเร็วคงที่ เหยียบแป้นเบรกซึ่งจะปิด
ระบบควบคุมความเร็วคงท่ี จากน้ันกดสวิตช์ “SET -” (B)
แล้วปล่อยสักพักเพื่อกำหนดค่าความเร็วคงที่ใหม่

วิธีเพิ่มหรือลดความเร็วชั่วคราว
E00609601436

วิธีเพ่ิมความเร็วช่ัวคราว

เหยียบคันเร่งตามปกติ เมื่อปล่อยคันเร่งจะกลับมาที่ความ
เร็วคงที่ที่กำหนดไว

หมายเหตุ
ในบางสภาพการขับข่ี การขับข่ีด้วยความเร็วคงท่ี
อาจถูกยกเลิกไป ในกรณีนี้ ให้ดู “วิธีใช้งาน”
หน้า 6-35 และทำซ้ำขั้นตอนการตั้งค่าความเร็ว
คงที่อีกครั้ง

  

วิธีลดความเร็วช่ัวคราว

เหยียบแป้นเบรกเพื่อลดความเร็วเพื่อกลับไปที่ความเร็ว
คงท่ีเดิมท่ีกำหนดไว้ กดสวิตช์ “RES +” (C)
ให้ดู “วิธีกลับไปท่ีค่าความเร็วคงท่ีเดิม” หน้า 6-38
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การขับขี่ด้วยความเร็วคงที่จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติใน
สถานการณ์ต่อไปนี้

เม ื ่อความเร ็วลดลงเหลือต่ำกว ่าความเร ็วคงที ่
ที่กำหนดไว้ประมาณ 15 กม./ชม. ขึ้นไปเนื่องจาก
ขับรถขึ้นหรือลงเนิน ฯลฯ
เมื่อความเร็วลดลงเหลือประมาณ 40 กม./ชม. หรือ
ต่ำกว่า
เมื่อระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC) เริ่มทำงาน
ให้ดู “ระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC)” หน้า 6-31

แม้ว่าการขับขี่ด้วยความเร็วคงที่จะถูกยกเลิก
เมื ่อคันเกียร์อยู ่ที ่ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง)
แต่ก็ห้ามเลื ่อนคันเกียร์ไปที ่ตำแหน่ง “N”
(เกียร์ว่าง) ขณะกำลังขับรถ
เพราะคุณจะไม่สามารถใช้เครื ่องยนต์ในการ
เบรกได้และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

คำเตือน

ขอควรระวัง
หากการขับขี ่ด้วยความเร็วคงที ่ถูกยกเลิกโดย
อัตโนมัติในสถานการณ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่
กล่าวไว้นี้ แสดงว่าระบบอาจทำงานผิดปกติ
ให้กดสวิตช์เปิด/ปิดระบบควบคุมความเร็วคงที่
เพื่อปิดระบบควบคุมความเร็วคงที่และนำรถของ
คุณไปตรวจสภาพที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาต

วิธีกลับไปที่ค่าความเร็วคงที่เดิม
E00609802305

เมื่อการขับขี่ด้วยความเร็วคงที่ถูกยกเลิกไปตามเงื่อนไข
ท่ีกล่าวไว้ใน “วิธียกเลิกการใช้งาน” หน้า 6-37 คุณสามารถ
กลับไปที ่ค ่าความเร ็วคงที ่ เด ิมที ่กำหนดไว้ได ้โดย
กดสวิตช์ “RES +” (C) ขณะขับขี่ด้วยความเร็วประมาณ
40 กม./ชม. ขึ้นไป ตัวแสดง “SET” จะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรวม

นอกจากน้ี การขับข่ีด้วยความเร็วคงท่ียังอาจยกเลิกได้ดังน้ี

เมื่อความเร็วเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นจนมาตรวัดรอบ
เครื ่องยนต์เข้าใกล้บริเวณสีแดง (ส่วนที ่เป็น
สีแดงของมาตรวัด)

วิธียกเลิกการใช้งาน
E00609703125

การขับขี่ด้วยความเร็วคงที่สามารถยกเลิกได้ดังนี้:

กดสวิตช์เปิด/ปิดระบบควบคุมความเร็วคงที่ (A)
(ระบบควบคุมความเร็วคงที่จะปิด)
กดสวิตช์ “CANCEL” (D)
เหยียบแป้นเบรก
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ขอควรระวัง
กล ้องมองหล ัง เป ็นระบบท ี ่ช ่วยให ้คนข ับ
สามารถตรวจดูสิ่งกีดขวางด้านหลังรถได้ ระยะ
มุมมองมีขีดจำกัด ฉะนั้นจึงไม่ควรพึ่งพาอุปกรณ์
นี้มากเกินไป
โปรดขับรถด้วยความระมัดระวังเสมือนว่าไม่มี
กล้องมองหลังอยู่
ควรตรวจสอบความปลอดภัยรอบๆ ตัวรถด้วย
ตาของคุณเองเสมอ อย่ามองจากกล้องมองหลัง
เพียงอย่างเดียว

กล้องมองหลัง*
E00618402961

กล้องมองหลังเป็นระบบที่แสดงมุมมองด้านหลังของรถ
บนหน้าจอของจอแสดงเครื่องเสียง

อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ต่อไปนี้ การกดสวิตช์จะ
ไม่นำคุณกลับไปที่ค่าความเร็วคงที่เดิม ให้คุณทำตาม
ขั้นตอนการตั้งค่าความเร็วคงที่อีกครั้ง

กดสวิตช์เปิด/ปิดระบบควบคุมความเร็วคงที่
ปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF
ไฟแสดงการทำงานดับลง

ระยะมุมมองของกล้องมองหลัง

ระยะมุมมองของกล้องมองหลังจำกัดตามพื้นที่ที่แสดง
ในภาพ
กล้องไม่สามารถแสดงภาพทั้งสองด้านและด้านใต้ของ
กันชนหลัง ฯลฯ
เมื ่อถอยหลัง ควรมองรอบบริเวณรถเพื ่อให้แน่ใจว่า
ปลอดภัยแล้ว

ตำแหน่งกล้องมองหลัง

กล้องมองหลัง (A) ติดตั้งอยู่ใกล้กับมือจับประตูท้าย

ระยะมุมมองของกล้องมองหลัง

วิธีใช้กล้องมองหลัง

เมื่อเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “R” (ถอย) ขณะที่โหมด
การทำงานอยู่ท่ี ON มุมมองด้านหลังรถจะปรากฏบนหน้า
จอของจอแสดงเครื่องเสียง เมื่อคุณเลื่อนคันเกียร์ไปยัง
ตำแหน่งอื่น หน้าจอจะกลับคืนสู่การแสดงผลตามเดิม
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หมายเหตุ
กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ การละเลย
ไม่ใส่ใจอาจทำให้กล้องทำงานผิดปกติ
• อย่าให้กล้องกระทบกระเทือน
• อย่าใช้สารเคลือบเงาที่กล้อง
• อย่าสาดน้ำร้อนเข้าใส่กล้อง
• อย่าถอดแยกกล้อง

  

เส้นอ้างอิงบนหน้าจอ

เส้นอ้างอิงสำหรับระยะห่างทั้งสามเส้นและด้านบนของ
กันชนหลัง (A) จะปรากฏบนหน้าจอ

หมายเหตุ
เมื่อรถเอียงเนื่องจากจำนวนคนในรถ น้ำหนัก
และตำแหน่งของสัมภาระ และ/หรือสภาพของ
พื้นผิวถนน เส้นที่แสดงจากกล้องมองหลังอาจมี
ตำแหน่งไม่แม่นยำตามสภาพถนนจริง
เส้นอ้างอิงสำหรับระยะห่างและความกว้างของ
รถนั้นอิงจากพื้นถนนที่ราบเรียบ
ในกรณีต่อไปนี ้ วัตถุที ่แสดงบนหน้าจอจะ
ดูเหมือนอยู่ไกลกว่าความเป็นจริง
• เมื่อท้ายรถถ่วงต่ำเพราะน้ำหนักผู้โดยสารและ
สัมภาระบนรถ

  

ตรวจดูสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย
A: วัตถุจริง
B: วัตถุที่แสดงบนหน้าจอ

ขอควรระวัง
กล้องมองหลังมีเลนส์พิเศษที่สามารถทำให้วัตถุ
บนหน้าจอดูใกล้หรือไกลกว่าความเป็นจริงได้

หมายเหตุ
เนื ่องจากกล้องมองหลังใช้เลนส์พิเศษ เส้น
แสดงระยะบนพื้นระหว่างที่จอดรถอาจไม่ตรง
กับบนหน้าจอ
ในสถานการณ์ต่อไปนี ้ การแสดงผลบนหน้า
จอจะมองเห็นได้ยาก นี่ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ
• แสงน้อย (ตอนกลางคืน)
• เมื่อแสงอาทิตย์หรือแสงจากไฟหน้ารถส่อง
เข้าเลนส์โดยตรง

หากกล้องร้อนแล้วถูกทำให้เย็นด้วยฝนหรือการ
ล้างรถ เลนส์จะเป็นฝ้า ปรากฏการณ์เช่นนี้ไม่ใช่
ความผิดปกติแต่อย่างใด
คุณอาจไม่สามารถมองเห็นสิ่งกีดขวางได้เมื ่อ
เลนส์สกปรก หากเลนส์เป้ือนหยดน้ำ หิมะ โคลน
หรือน้ำมัน ให้เช็ดออกและระวังอย่าให้เลนส์เป็น
รอยขูดขีด
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หมายเหตุ
• เมื่อมีเนินสูงอยู่ด้านหลัง

  
หมายเหตุ

เส้นอ้างอิงสำหรับระยะห่างและความกว้างของ
รถน้ันแสดงระยะห่างจากวัตถุเรียบ เช่น พ้ืนถนน
ที่ราบเรียบ
กรณีนี้อาจทำให้ระยะห่างจนถึงวัตถุที่ยื่นออกมา
ที่ปรากฏบนหน้าจอแตกต่างจากระยะห่างจนถึง
วัตถุจริง อย่าใช้เป็นแนวทางสำหรับวัดระยะห่าง
จากวัตถุทึบ
ตัวอย่าง: บนหน้าจอ จุด B ดูเหมือนอยู่ใกล้ท่ีสุด
จากนั้นเป็นจุด C และ A ไกลออกไปตามลำดับ
แต่จริงๆ แล้ว จุด A และ B ห่างจากรถเท่ากันและ
จุด C อยู่ไกลกว่าจุด A และ B

  
น้ำหนักบรรทุก

E00609902902

A: วัตถุจริง
B: วัตถุที่แสดงบนหน้าจอ

ตรวจดูสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย

ข้อควรระวังในการบรรทุกของ

ขอควรระวัง
ไม่บรรทุกของหรือสัมภาระให้สูงกว่าด้านบน
ของพนักพิงหลัง ต้องแน่ใจว่าของหรือสัมภาระ
ของคุณจะไม่ขยับเม่ือรถเคล่ือนท่ี เพราะจะบดบัง
มุมมองด้านหลังและของอาจเหวี่ยงไปมาในห้อง
โดยสารหากคุณเหยียบเบรกกะทันหัน ซึ่งทำให้
เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือบาดเจ็บได้
บรรทุกของหรือสัมภาระท่ีมีน้ำหนักมากไว้ท่ีด้าน
หน้าของรถ หากน้ำหนักบรรทุกที่ด้านหลังรถมี
มากเกินไป การบังคับรถอาจไม่เสถียร
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คำแนะนำที่สำคัญในการใช้งานเครื่อง
ปรับอากาศ

E00708302522

ขอควรระวัง
ความเร็วรอบเครื่องยนต์อาจเพิ่มขึ้นเมื่อเครื่อง
ปรับอากาศทำงาน
ความเร็วรอบเครื ่องยนต์ที ่เพิ ่มขึ ้นจะทำให้รถ
เกียร์อัตโนมัติคลานมากกว่าเมื่อความเร็วรอบ
เครื ่องยนต์ต่ำ เหยียบแป้นเบรกให้สุดเพื ่อ
ป้องกันไม่ให้รถคลาน

จอดรถไว้ในที่ร่ม
การจอดรถไว้กลางแดดจัดจะทำให้อากาศในห้อง
โดยสารร้อนมากและจะต้องใช้เวลานานกว่าจะทำ
ให้ห้องโดยสารเย็น
แต่หากจำเป็นต้องจอดรถกลางแดด ควรเปิด
หน้าต่างในช่วงสองสามนาทีแรกที ่เครื ่องปรับ
อากาศทำงานเพื่อไล่อากาศร้อนออกไปก่อน
เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ ควรปิดหน้าต่างให้สนิท
ทุกบาน เพื่อป้องกันมิให้อากาศจากภายนอกเข้ามา
ข้างใน ซึ่งมีผลทำให้ประสิทธิภาพความเย็นไม่ดีพอ
อากาศที่เย็นมากเกินไปนั้นไม่ดีต่อสุขภาพ อุณหภูมิ
ภายในห้องโดยสารควรต่ำกว่าอากาศภายนอกรถ
เพียงประมาณ 5 ถึง 6 °C

เมื่อระบบปรับอากาศทำงาน ต้องแน่ใจว่าช่องลม
ซึ่งอยู่ที ่ด้านหน้าของหน้ากระจกหน้านั้นไม่มีสิ่ง
กีดขวาง เช่น ใบไม้หรือหิมะ เพราะสิ่งเหล่านี้อาจ
สะสมในช่องอากาศทำให้อากาศไหลเวียนน้อยและ
อุดตันช่องระบายน้ำด้วย

คำแนะนำในการใช้สารทำความเย็นและ
สารหล่อลื่น

ถ้าเครื่องปรับอากาศทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่
ควร อาจเป็นเพราะสารทำความเย็นรั่ว ให้นำรถเข้าตรวจ
สภาพที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
ระบบปรับอากาศในรถของคุณต้องใช้สารทำความเย็น
HFC-134a และสารหล่อลื่น ND-OIL8
การใช้สารอื่นนอกจากนี้จะทำให้ระบบเสียหายได้และ
อาจถึงขั้นต้องเปลี่ยนระบบปรับอากาศของรถใหม่ทั้ง
หมด นอกจากนี้ยังไม่ควรปล่อยสารทำความเย็นออกสู่
ชั้นบรรยากาศด้วย
แนะนำให้เก็บสารทำความเย็นและนำไปรีไซเคิลเพื ่อ
นำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป

การไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน

ควรเปิดใช้งานเครื ่องปรับอากาศอย่างน้อยสัปดาห์ละ
5 นาทีแม้ในช่วงที่มีอากาศหนาว ทั้งนี้เพื่อคงสภาพการ
หล่อลื่นชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
และเพื่อให้ระบบทำงานได้ดี

ช่องลม
E00700102247

ช่องลมด้านหน้า
E00774900064

1- ช่องลมกลาง
2- ช่องลมด้านข้าง
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ช่องลมด้านหลัง
E00775000088

การปรับทิศทางการไหลเวียนของอากาศ
E00700202352

ช่องลมกลางด้านหน้า

เลื่อนปุ่ม (A) เพื่อปรับทิศทางการไหลเวียนของอากาศ

1- ปิด
2- เปิด

ช่องลมข้างด้านหน้า

เลื่อนปุ่ม (A) เพื่อปรับทิศทางการไหลเวียนของอากาศ
หากต้องการปิดช่องลม ให้เลื่อนปุ่ม (A) ไปด้านนอก
ให้สุด

ช่องลมด้านหลัง

เลื่อนปุ่ม (A) เพื่อปรับทิศทางการไหลเวียนของอากาศ

หมายเหตุ
ลมเย็นจากช่องลมอาจปรากฏเป็นไอหมอก
สภาพเช่นนี ้เกิดจากอากาศชื ้นที ่ เย ็นลงอย่าง
รวดเร็วเพราะเครื่องปรับอากาศ สักครู่ไอหมอก
ดังกล่าวจะหายไปเอง
ระมัดระวังอย่าให้เครื่องดื่ม ฯลฯ หกลงไปใน
ช่องลม
เพราะอาจทำให้เครื ่องปรับอากาศทำงานผิด
ปกติได้
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ช่องลม

เพ่ือการขับข่ีท่ีสะดวกสบาย7-4

7

การเปลี่ยนตำแหน่งของลมที่ไหลเวียนจากช่องลมด้านหน้า
E00700302757

หมุนปุ่มปรับโหมดเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งและปริมาณอากาศที่ไหลเวียนจากช่องลมด้านหน้า
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ช่องลม

เพ่ือการขับข่ีท่ีสะดวกสบาย 7-5
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 ตำแหน่งท่ีหน้า  ตำแหน่งที่หน้า/เท้า  ตำแหน่งท่ีเท้า

  ตำแหน่งท่ีเท้า/ไล่ฝ้า  ตำแหน่งไล่ฝ้า

การปรับโหมดและลมที่ไหลเวียนจากช่องลมด้านหน้า
สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ในภาพประกอบหลายภาพถัดไปเพื่อแสดงปริมาณของลมที่ออกจากช่องลมด้านหน้า

: ลมออกจากช่องลมปริมาณเล็กน้อย
: ลมออกจากช่องลมปริมาณปานกลาง
: ลมออกจากช่องลมปริมาณมาก

หมายเหตุ
หากปุ่มปรับโหมดอยู่ระหว่างตำแหน่ง “ ” กับ “ ” อากาศจะไหลเวียนไปยังส่วนบนของห้องโดยสารเป็นหลัก หากปุ่มปรับโหมดอยู่ระหว่างตำแหน่ง “ ” กับ

“ ” อากาศจะไหลเวียนไปยังบริเวณขาเป็นหลัก
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เคร่ืองปรับอากาศแบบปรับเอง

เพ่ือการขับข่ีท่ีสะดวกสบาย7-6
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เครื่องปรับอากาศแบบปรับเอง
E00731101161

เคร ื ่องปร ับอากาศสามารถใช้งานได้ในระหว่างท ี ่
เครื่องยนต์ทำงานอยู่เท่านั้น

1- ปุ่มปรับโหมด → หน้า 7-4
2- ปุ่มปรับความเร็วพัดลม → หน้า 7-6
3- ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ → หน้า 7-7
4- สวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง → หน้า 5-44
5- สวิตช์เลือกการไหลเวียนอากาศ → หน้า 7-7
6- สวิตช์เคร่ืองปรับอากาศ → หน้า 7-7

การใช้งาน
• การเปลี ่ยนตำแหน่งของลมที ่ไหลเว ียนจาก
ช่องลม → หน้า 7-4

• การไล่ฝ้าท่ีกระจกหน้าและหน้าต่างประตู  → หน้า
7-6

• การปรับความเร็วพัดลม → หน้า 7-6
• การหยุดพัดลม → หน้า 7-7

• การปรับการควบคุมอุณหภูมิ → หน้า 7-7
• การทำความเย็น → หน้า 7-8
• การทำความร้อน → หน้า 7-8
• การเปิด/ปิดระบบปรับอากาศ → หน้า 7-7
• การสลับระหว่างอากาศภายนอกกับอากาศหมุน
เวียนภายใน → หน้า 7-7

• การขับข่ีในสภาวะท่ีอากาศภายนอกมีมลพิษ →
หน้า 7-8

การไล่ฝ้าที่กระจกหน้าและหน้าต่างประตู
  E00776400050

การปรับความเร็วพัดลม
E00771500069

เลือกความเร็วพัดลมโดยการหมุนปุ่มปรับความเร็วพัดลม
ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา

ขอควรระวัง
เพื ่อความปลอดภัย หน้าต่างควรใสสะอาดทุก
ด้าน
อย่าตั ้งอุณหภูมิไปที ่ตำแหน่งความเย็นสูงสุด
เพราะลมเย็นจะพัดเข้าหากระจกหน้าต่างและ
ทำให้ไล่ฝ้าไม่ได้

1. กดสวิตช์เครื ่องปรับอากาศเพื ่อเปิดเครื ่องปรับ
อากาศ

2. หมุนปุ่มปรับโหมดไปที่ตำแหน่ง “ ”

3. เลือกความเร็วพัดลมที่ต้องการโดยการหมุนปุ่มปรับ
ความเร็วพัดลมตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา

4. ตั ้งอ ุณหภูม ิให ้ค ่อนข้างสูงโดยใช้ป ุ ่มควบคุม
อุณหภูมิ

หมายเหตุ
ในการไล่ฝ้าอย่างรวดเร็ว ให้ต้ังความเร็วพัดลมไว้
ที่สูงสุดและปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่งสูงสุด
เพ่ือการไล่ฝ้าท่ีหน้าต่างประตูอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ปรับทิศทางลมจากช่องลมด้านข้างไปยัง
หน้าต่างประตู
หากหมุนปุ่มปรับโหมดไปที่ตำแหน่ง “ ”
การเลือกการไหลเวียนอากาศจะถูกปรับเป็น
อากาศภายนอกโดยอัตโนมัติ
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เคร่ืองปรับอากาศแบบปรับเอง
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การหยุดพัดลม
E00772100062

ความเร็วพัดลมจะค่อยๆ เพิ ่มขึ ้นเมื ่อหมุนปุ ่มตาม
เข็มนาฬิกา

หมุนปุ่มปรับความเร็วพัดลมไปที่ตำแหน่ง “OFF”

การเปิด/ปิดระบบปรับอากาศ
E00775900045

กดสวิตช์เพื ่อเปิดเครื ่องปรับอากาศ ไฟแสดง (A)
จะสว่างขึ้น กดสวิตช์อีกครั้งเพื่อปิดระบบ

การปรับการควบคุมอุณหภูมิ
E00771600060

ปุ่มควบคุมอุณหภูมิใช้ในการเลือกอุณหภูมิของอากาศที่
ต้องการ
หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้อากาศ
อุ่นขึ้น หมุนปุ่มทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้อากาศเย็นลง

การสลับระหว่างอากาศภายนอกกับอากาศ
หมุนเวียนภายใน

E00771900063

สามารถเปลี่ยนการไหลเวียนของอากาศได้โดยการกด
สวิตช์เลือกการไหลเวียนอากาศ

อากาศภายนอก: ไฟแสดง (A) ปิด
อากาศจากภายนอกถูกดึงเข้ามาภายในห้องโดยสาร

อากาศหมุนเวียนภายใน: ไฟแสดง (A) เปิด
อากาศถูกกักให้หมุนเวียนภายในห้องโดยสาร
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เคร่ืองปรับอากาศด้านหลัง

เพ่ือการขับข่ีท่ีสะดวกสบาย7-8

7 ขอควรระวัง
โดยปกติ การเลือกใช้ตำแหน่งอากาศภายนอก
จะช่วยไล่ฝ้าที่กระจกหน้าและหน้าต่างด้านข้าง
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว
หากต้องการสมรรถนะการทำความเย็นสูง หรือ
หากอากาศภายนอกมีฝุ่นหรือมลภาวะ สามารถ
เลือกตำแหน่งอากาศหมุนเวียนภายในได้ โดย
เปลี่ยนเป็นตำแหน่งอากาศภายนอกเป็นระยะๆ
เพ่ือเพ่ิมการระบายอากาศและกระจกจะไม่เป็นฝ้า
การใช้ตำแหน่งอากาศหมุนเวียนภายในเป็นเวลา
นานๆ อาจทำให้กระจกมีฝ้าข้ึนได้

ขอควรระวัง
หากต้องการสมรรถนะการทำความเย็นสูง ให้
ต ั ้งค ่าสวิตช์เล ือกการไหลเว ียนอากาศไปที ่
ตำแหน่งอากาศหมุนเวียนภายใน และหมุนปุ่ม
ควบคุมอุณหภูมิไปทางซ้ายจนสุด
โดยเปลี ่ยนเป็นตำแหน่งอากาศภายนอกเป็น
ระยะๆ เพื ่อเพิ ่มการระบายอากาศและกระจก
จะไม่เป็นฝ้า

การขับขี่ในสภาวะที่อากาศภายนอกมี
มลพิษ

E00775200064

หากอากาศภายนอกมีฝุ ่นหรือมลภาวะเมื ่อขับรถผ่าน
อุโมงค์หรืออยู่ในการจราจรที่ติดขัด ให้กดสวิตช์เลือก
การไหลเวียนอากาศเพื่อตั้งค่าการไหลเวียนของอากาศให้
เป็นอากาศหมุนเวียนภายใน
ให้ดู “การสลับระหว่างอากาศภายนอกกับอากาศหมุน
เวียนภายใน” หน้า 7-7

การทำความร้อน
E00775700043

หมุนปุ่มปรับและกดสวิตช์ดังที่แสดงในภาพตามความ
ต้องการการทำความเย็น

E00771800062

หมุนปุ่มปรับและกดสวิตช์ดังที่แสดงในภาพตามความ
ต้องการ

เครื่องปรับอากาศด้านหลังจะสามารถใช้งานได้ในขณะที่
เครื่องปรับอากาศแบบปรับเองเปิดการทำงานอยู่
ให้ดู “การทำความเย็น” หน้า 7-8

1. หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิเพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ
แบบปรับเอง

เครื่องปรับอากาศด้านหลัง
E00707701287
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เคร่ืองฟอกอากาศ

เพ่ือการขับข่ีท่ีสะดวกสบาย 7-9
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2. เลือกความเร็วพัดลมท่ีต้องการโดยการหมุนปุ่มปรับ
ความเร็วพัดลมของเครื่องปรับอากาศด้านหลังตาม
เข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา

A- ปุ่มปรับความเร็วพัดลม

เมื่อดับเครื่องยนต์หรือไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศแบบ
ปรับเอง พัดลมของเครื่องปรับอากาศด้านหลังจะทำงาน
โดยไม่มีการทำความเย็น

เครื่องปรับอากาศนี้มีที่กรองอากาศติดตั้งอยู่ภายในเพื่อ
ขจัดสิ่งสกปรกและฝุ่นออกจากอากาศ
เปลี่ยนที่กรองอากาศเป็นระยะ เน่ืองจากความสามารถใน
การกรองอากาศจะลดลงเม ื ่อสะสมฝุ ่นละอองและ
สิ่งสกปรกเอาไว้ สำหรับระยะเวลาในการบำรุงรักษา
ให้ดู “คู่มือการตรวจซ่อมแซม”

เครื่องฟอกอากาศ
E00708401861

หมายเหตุ
หากมีการใช้โทรศัพท์มือถือภายในรถ อาจทำให้
เกิดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์เครื่องเสียงได้ ซึ่ง
ไม่ใช่อาการผิดปกติของเครื ่องเสียง ในกรณี
ดังกล่าว ให้ใช้โทรศัพท์มือถือห่างจากอุปกรณ์
เครื่องเสียงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
หากมีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำเข้าไปในอุปกรณ์
เครื่องเสียง หรือหากมีควันหรือกลิ่นเหม็นออก
มาจากอุปกรณ์ ให้ปิดระบบเคร่ืองเสียงทันที และ
นำรถไปตรวจสอบ อย่าพยายามซ่อมด้วยตนเอง
หลีกเลี่ยงการใช้งานต่อเนื่องโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ

สิ่งสำคัญสำหรับการใช้งาน
E00735501118

ฟังก์ชันเล่น iPod/iPhone*

ผลิตภัณฑ์นี้รองรับการเล่นเสียงจากอุปกรณ์ iPod/
iPhone อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับประกันการเล่น
ได้เนื่องจากอาจมีรุ่นที่แตกต่าง
โปรดทราบว่าการทำงานอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่
กับรุ่นหรือเวอร์ชันของ iPod/iPhone

วิธีทำความสะอาด
E00735701149

หากเครื่องสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

หมายเหตุ
การทำงานในบางสภาวะ เช่น การขับขี่บนถนน
ท่ีมีฝุ่นมาก และการใช้งานเคร่ืองปรับอากาศบ่อย
ครั ้งสามารถทำให้อายุการใช้งานของที ่กรอง
อากาศลดลงได้ เมื่อคุณรู้สึกว่าอากาศมีการไหล
เวียนต่ำกว่าปกติ หรือเมื ่อกระจกหน้าหรือ
หน้าต่างเริ ่มเกิดฝ้าได้ง่าย ให้เปลี ่ยนที ่กรอง
อากาศ
ขอแนะนำให้นำรถไปตรวจสอบ

หมายเหตุ
สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ หาก
โหมดการทำงานถูกต้ังท้ิงไว้ท่ี ACC ระบบจ่ายไฟ
อุปกรณ์เสริมจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป
ระยะหนึ่ง และคุณจะไม่สามารถใช้ระบบเครื่อง
เสียงได้อีก ระบบจ่ายไฟอุปกรณ์เสริมจะเปิดขึ้น
อ ีกคร ั ้งหากใช้งานสวิตช ์ก ุญแจที ่ตำแหน่ง
“ACC” ให้ดู “ฟังก์ชันการตัดไฟ ACC อัตโนมัติ”
หน้า 6-12

ระบบเครื ่องเสียงจะใช้ได้ก็ต่อเมื ่อสวิตช์กุญแจหรือ
โหมดการทำงานเป็น ON หรือ ACC

วิทยุ AM/FM / เคร่ืองเล่น CD ผ่าน
AUX*

E00708503866
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การใช้งานแผ่นดิสก์

เพ่ือการขับข่ีท่ีสะดวกสบาย7-10

7

  ส่ิงสำคัญสำหรับการใช้งาน

รอยนิ้วมือหรือรอยอื่นใดบนผิวด้านที่ใช้อ่านข้อมูล
ของแผ่นดิสก์อาจทำให้อ่านข้อมูลได้ยากขึ้น เมื่อจับ
แผ่นดิสก์ ให้จับขอบทั้งสองด้าน หรือด้านใดด้าน
หนึ่งกับรูตรงกลาง เพื่อไม่ให้สัมผัสถูกผิวด้านที่ใช้
อ่านข้อมูล
อย่าติดกระดาษหรือสติกเกอร์ มิฉะนั้นจะทำให้
แผ่นดิสก์เสียหาย
อย่าฝืนใส่แผ่นดิสก์หากมีแผ่นอื่นในเครื่องอยู่แล้ว
มิฉะนั ้นอาจทำให้แผ่นดิสก์เสียหายหรือทำงาน
ผิดปกติ

  การทำความสะอาด
ทำความสะอาดผิวด้านที่ใช้อ่านข้อมูลของแผ่นดิสก์
อย่างสม่ำเสมอ ขณะทำความสะอาดอย่าเช็ดวน
เป็นวงกลม ให้เช็ดออกจากศูนย์กลางไปยังขอบ
ด้านนอกของแผ่นดิสก์
แผ่นดิสก์ใหม่อาจมีเศษเสี ้ยนตามขอบด้านนอก
หรือในรูกลางแผ่นดิสก์ ควรตรวจให้แน่ใจเสียก่อน
เศษเสี้ยนอาจทำให้การทำงานขัดข้อง ควรขัดเศษ
เหล่านั้นออกก่อน

  ส่ิงสำคัญสำหรับการจัดเก็บ
ระหว่างที่ไม่ใช้งานแผ่นดิสก์ ให้เก็บในกล่องบรรจุ
และเก็บให้ห่างจากแสงแดด

การใช้งานแผ่นดิสก์
E00735901255

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการดูแลรักษาแผ่นดิสก์

เครื่องหมายการค้า
E00735801456

ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อเฉพาะอื่นๆ เป็นเครื่องหมาย
การค้าหรือเครื ่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
เจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
นอกจากนี้ แม้ว่าจะไม่มีการระบุเครื่องหมายการค้า
หรือเครื ่องหมายการค้าจดทะเบียนโดยตรง ควร
จะสังเกตดูโดยรวมทั้งหมด

“ผลิตสำหรับ iPod” และ “ผลิตสำหรับ iPhone”
หมายความว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ
การออกแบบมาเพื่อเชื ่อมต่อโดยเฉพาะกับ iPod
หรือ iPhone ตามลำดับ และได้รับการรับรองจาก
ผู้พัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ Apple
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano และ iPod
touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่
จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื ่นๆ
Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของอุปกรณ์นี้
หรือรับรองว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและกฎข้อบังคับต่างๆ

หมายเหตุ
ใบอนุญาต iPod และ iTunes ยินยอมให้ผู ้ใช้
รายบุคคลผลิตซ้ำและเล่นสื่อที่ไม่ได้จดลิขสิทธิ์
รวมถึงสื่อที่สามารถทำสำเนาและผลิตซ้ำได้โดย
ถูกกฎหมาย
การละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ เป็นสิ่งต้องห้าม

หากสกปรกมาก ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำผสมน้ำยาทำความ
สะอาดที่เป็นกลาง บิดให้แห้งแล้วเช็ดออก อย่าใช้
น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรือสารเคมีอื่นเช็ด เพราะ
อาจทำให้พื้นผิวเสียหาย

รุ่นที่รองรับ

iPhone5S
iPhone5c
iPhone5
iPhone4S
iPhone4
iPhone3GS
iPhone3G
iPhone
iPod Nano (3rd Generation ~ 7th Generation)
iPod Touch (1st Generation ~ 5th Generation)
iPod Classic
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ชนิดของแผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้
E00736001224

ต่อไปนี้เป็นเครื่องหมายที่อยู่บนฉลากแผ่นดิสก์ บรรจุ
ภัณฑ์ หรอืหน้าปก

  สภาพแวดล้อมในการเล่นแผ่นดิสก์
ในสภาพอากาศหนาวเย็น เช่น กลางฤดูหนาว เม่ืออุณหภูมิ
ภายในรถยนต์เย็นลง การเปิดฮีทเตอร์และพยายามใช้
เครื่องเล่นทันทีอาจทำให้เกิดการควบแน่น (ละอองน้ำ)
บนแผ่นดิสก์และชิ้นส่วนที่เก็บข้อมูลภายในเครื่อง ซึ่ง
อาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ
ในสภาพเช่นนี้ให้นำแผ่นดิสก์ออกและรอสักครู ่ก่อน
ใช้งาน

  ลิขสิทธ์ิ
การกระทำใดๆ เช่น การผลิตซ้ำ การเผยแพร่ การแสดงใน
ท่ีสาธารณะ หรือการให้เช่าแผ่นดิสก์โดยไม่ได้รับอนุญาต
และอยู ่นอกเหนือการใช้งานส่วนบุคคล ถือเป็นสิ ่ง
ต้องห้ามตามกฎหมาย

ชนิด ขนาด เวลาเล่น
สูงสุด คำอธิบาย

CD-DA 12 ซม. 74 นาที —

CD-TEXT 12 ซม. 74 นาที —

CD-R/RW 12 ซม. — • แผ่นดิสก์
ที่มีไฟล์
MP3,
WMA,
AAC

  แผ่นดิสก์ท่ีอาจเล่นไม่ได้

ไม่รับประกันการเล่นแผ่นดิสก์อื่นนอกเหนือจากที่
ระบุไว้ใน “ชนิดของแผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้”
แผ่นดิสก์ขนาด 8 ซม. ไม่สามารถใช้ได้
อย่าใส่แผ่นดิสก์ที่มีรูปทรงไม่ปกติ (เช่น รูปหัวใจ)
เนื่องจากอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ นอกจากนี้
แผ่นดิสก์ที่มีบางส่วนใสอาจไม่สามารถเล่นได้

หากจะไม่ใช้แผ่นดิสก์เป็นเวลานาน ให้นำแผ่นออก
จากตัวเครื่อง

แผ่นดิสก์ที่ยังไม่ผ่านการปิดแผ่น (finalized) จะไม่
สามารถเล่นได้
แม้ว่าจะบันทึกอย่างถูกต้องโดยใช้เครื ่องบันทึก
หรือคอมพิวเตอร์ มีการตั้งค่าและองค์ประกอบของ
โปรแกรมซอฟต์แวร์ถูกต้องแล้ว แต่ความผิดปกติ
ความเสียหาย หรือรอยของแผ่นดิสก์ สิ่งสกปรก
หรือหยดน้ำบนเลนส์ภายในตัวเครื่องอาจทำให้ไม่
สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้
บางฟังก์ชันอาจไม่สามารถใช้งานได้หรือแผ่นดิสก์
อาจไม่สามารถเล่นได้ ข้ึนอยู่กับแผ่นดิสก์แต่ละแผ่น
อย่าใช้แผ่นดิสก์ที่มีรอยร้าวหรือบิดงอ
หากแผ่นดิสก์ติดสติกเกอร์ มีเศษสติกเกอร์ที่ลอก
ออกไม่หมดหรือรอยกาวติดอยู่ อย่านำมาใช้งาน
แผ่นดิสก์ที่มีการติดฉลากตกแต่งหรือสติกเกอร์อาจ
ไม่สามารถใช้ได้

  แผ่น CD ท่ีไม่ได้มาตรฐาน
เคร่ืองเสียงน้ีสามารถเล่นแผ่น CD เพลง อย่างไรก็ตามพึง
ระลึกถึงหัวข้อต่อไปนี้เกี่ยวกับมาตรฐานของแผ่น CD

ต้องแน่ใจว่าใช้แผ่นดิสก์ที่มี  อยู่บนผิวฉลาก
แผ่น CD อื่นนอกเหนือจากแผ่น CD มาตรฐานอาจ
เล่นไม่ได้ และแม้ว่าจะเล่นเพลงได้ แต่ไม่สามารถ
รับประกันคุณภาพเสียงได้
หากเล่นแผ่น CD อื ่นนอกเหนือจากแผ่น CD
มาตรฐาน อาจเกิดกรณีต่อไปนี้ได้
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โครงสร้างโฟลเดอร์
E00736301139

เครื่องเสียงสามารถเห็นระดับโฟลเดอร์ได้สูงสุด 8 ระดับ
คุณสามารถสร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ตามประเภท –
ศิลปิน – อัลบ้ัม – แทร็ค (ไฟล์เสียงรูปแบบ MP3/WMA/
AAC) สำหรับจัดการแทร็คต่างๆ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

โฟลเดอร์
ต้นทาง โฟลเดอร์

ไฟล์เสียง

• อาจมีเสียงรบกวนขณะเล่นแผ่น
• เสียงอาจกระโดด
• เครื่องอาจมองไม่เห็นแผ่นดิสก์
• อาจไม่สามารถเล่นแทร็คแรกได้
• อาจใช้เวลานานกว่าปกติก่อนเริ่มเล่นแทร็ค
• อาจเริ่มเล่นจากกลางแทร็ค
• บางส่วนของแทร็คอาจไม่สามารถเล่นได้
• บางแทร็คอาจหยุดในระหว่างเล่น
• บางแทร็คอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้อง

ไฟล์เสียง (MP3/WMA/AAC)
E00736101238

เครื่องเสียงนี้สามารถเล่นไฟล์เสียงรูปแบบ MP3/WMA/
AAC ท่ีบันทึกในแผ่น CD-ROM, CD-R/RW และอุปกรณ์
USB ได้

ไฟล์และสื่อที่สามารถใช้ได้มีข้อจำกัด ดังนั้นควรอ่าน
ข้อความต่อไปนี ้ก่อนบันทึกไฟล์เสียงรูปแบบ MP3/
WMA/AAC ลงในแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์ USB
นอกจากนี้ คุณควรอ่านคู่มือการใช้งานของไดรฟ์ CD-R/
RW และซอฟต์แวร์สำหรับบันทึกแผ่น และตรวจสอบว่า
ได้ใช้งานอย่างถูกต้อง
หากไฟล์เสียงรูปแบบ MP3/WMA/AAC มีข้อมูลช่ือเพลง
หรือข้อมูลอื่นๆ จะสามารถนำมาแสดงผลได้

ขอควรระวัง
การกระทำใดๆ เช่น การทำสำเนาแผ่น CD หรือ
ไฟล์เสียงแล้วนำไปแจกจ่ายไม่ว่าจะคิดหรือไม่คิด
มูลค่า หรือการอัพโหลดไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ต
หรือวิธีการอื่นใดไปยังเซิร์ฟเวอร์ ถือเป็นการ
ละเมิดสิทธิทางกฎหมาย
อย่านำนามสกุลไฟล์ “.mp3” “.wma” หรือ “.m4a”
ไปต่อท้ายไฟล์รูปแบบอื่นนอกเหนือจากไฟล์
รูปแบบ MP3/WMA/AAC การเล่นแผ่นดิสก์ที่มี
ไฟล์เช่นนี้อาจทำให้การระบุไฟล์สำหรับเล่นไม่
ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดเสียงดัง ส่งผลให้ลำโพง
เสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุ

หมายเหตุ
การเล่นเพลงอาจขัดข้อง ขึ้นอยู ่กับสภาพของ
เครื ่องบันทึกแผ่นดิสก์หรือซอฟต์แวร์บันทึก
ที่ใช้ หากเกิดกรณีดังกล่าว ให้ดูคู่มือการใช้งาน
ของเครื่องหรือซอฟต์แวร์ที่คุณใช้
ไฟล์อาจไม่มีนามสกุลไฟล์ต่อท้าย ขึ ้นอยู ่กับ
ระบบปฏิบัติการ รุ่น ซอฟต์แวร์ หรือการตั้งค่า
ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ให้ต่อท้าย
ด้วยนามสกุลไฟล์ “.mp3” “.wma” หรือ “.m4a”
ขณะทำสำเนาไฟล์
ไม่สามารถเล่นไฟล์ท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 2 GB ได้
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หมายเหตุ
ลำดับการแสดงโฟลเดอร์และไฟล์เสียงที่ปรากฏ
บนเครื่องเสียงนี้อาจแตกต่างจากลำดับที่ปรากฏ
ในคอมพิวเตอร์

MP3 เป็นวิธีบีบอัดไฟล์เสียงวิธีหนึ ่งในมาตรฐาน
สัญญาณเสียง MPEG และลดคุณภาพเสียงท่ีอยู่นอกเหนือ
ความสามารถในการได้ยินของมนุษย์และเสียงที่ถูกกลบ
โดยเสียงที่ดังกว่า จึงทำให้ได้สัญญาณคุณภาพสูงโดยที่มี
ขนาดข้อมูลเล็กลง
เนื ่องจากวิธีนี ้ทำให้เพลงใน CD ถูกบีบอัดลงเหลือ
ประมาณ 1/10 ของขนาดข้อมูลด้ังเดิมโดยไม่สูญเสียส่วน
ที่รับรู้ได้ ทำให้สามารถบันทึกเพลงจาก CD ประมาณ
10 แผ่นลงในแผ่น CD-R/RW แผ่นเดียว

MP3 คืออะไร
E00736401084

MP3 ย่อมาจาก “MPEG-1 Audio Layer 3” MPEG ย่อมา
จาก “Motion Picture Experts Group” และเป็นมาตรฐาน
การบีบอัดสัญญาณวิดีโอที่ใช้ในวิดีโอซีดี ฯลฯ

ขอควรระวัง
ไฟล์ MP3 ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้เล่นได้
ไม่ถูกต้อง หรือชื่อไฟล์/โฟลเดอร์อาจแสดงได้
ไม่ถูกต้อง

มาตรฐานสำหรับไฟล์ MP3 ที่สามารถเล่นได้

ข้อกำหนดสำหรับไฟล์ MP3 ที ่สามารถเล่นได้มี
ดังต่อไปนี้

ชื่อ ข้อกำหนด คำอธิบาย

จำนวนไฟล์
สูงสุด

(จำนวนทั้ง
หมดบนสื่อ)

ข้อจำกัด
ของชื่อไฟล์
และชื่อ
โฟลเดอร์

สูงสุด 64 ไบต์ (สำหรับ Unicode คือ 32
ตัวอักษร) ช่ือไฟล์/โฟลเดอร์ท่ียาวกว่าน้ี
จะไม่แสดงผลหรือเล่น

รายการ รายละเอียด

ข้อกำหนด MPEG-1 AUDIO LAYER3

MPEG-2 AUDIO LAYER3

ชื่อ ข้อกำหนด คำอธิบาย

ข้อกำหนด
รูปแบบ

ISO9660 ระดับ 1 ชื่อไฟล์สูงสุด 8
ตัวอักษร และ
นามสกุลไฟล์ 3
ตัวอักษร (อักษร
ตัวใหญ่, ตัวเลข,
“_” สามารถ
ใช้ได้)

นามสกุล
ISO9660

Joliet สามารถตั้งชื่อ
ไฟล์สูงสุด
64 ตัวอักษร

มัลติเซสชั่น ไม่รองรับ (รองรับเฉพาะเซสชั่นแรก)

จำนวน
ระดับสูงสุด

8 ระดับ (หากถือว่าโฟลเดอร์ต้นทาง
เป็นระดับที่ 1)

จำนวน
โฟลเดอร์
สูงสุด
(รวม

โฟลเดอร์
ต้นทาง)

CD 255 โฟลเดอร์

USB 100 โฟลเดอร์

CD 509 ไฟล์

USB
10,000 ไฟล์ (สามารถ
บันทึกได้สูงสุด 100 ไฟล์
ในหนึ่งโฟลเดอร์)

รูปแบบที่
รองรับของ

USB

ระบบไฟล์ที่แนะนำให้ใช้คือ FAT32
1 พาร์ติชั่นเท่านั้น
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ไฟล์เสียง (MP3/WMA/AAC)

เพ่ือการขับข่ีท่ีสะดวกสบาย7-14

7

หมายเหตุ
Microsoft, Windows Media และ Windows เป็น
เครื ่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft
Corporation (USA) และในประเทศอื่นๆ

ขอควรระวัง
WMA รองรับระบบจัดการลิขสิทธ์ิดิจิทัล (DRM)
เครื่องเสียงนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA ที่มีการ
ป้องกันลิขสิทธิ์ด้วยระบบนี้
ไฟล์ WMA ท่ีไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้เล่นได้
ไม่ถูกต้อง หรือชื่อไฟล์/โฟลเดอร์อาจแสดงได้
ไม่ถูกต้อง
เคร ื ่องเส ียงน ี ้ไม ่รองร ับไฟล ์แบบ  “Pro”
“Lossless” และ “Voice”

มาตรฐานสำหรับไฟล์ WMA ที่สามารถเล่นได้

ข้อกำหนดสำหรับไฟล์ WMA ที ่สามารถเล่นได้มี
ดังต่อไปนี้

AAC คืออะไร
E00736801088

AAC ย่อมาจาก Advanced Audio Coding เป็นมาตรฐาน
การบีบอัดสัญญาณเสียงที ่ใช้ใน “MPEG-2” และ
“MPEG-4” ฟังก์ชันน้ีสามารถบีบอัดข้อมูลได้ 1.4 เท่าของ
MP3 โดยให้คุณภาพเสียงที่เทียบเท่ากัน

ขอควรระวัง
AAC รองรับระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM)
เครื่องเสียงนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ AAC ที่มีการ
ป้องกันลิขสิทธิ์ด้วยระบบนี้

รายการ รายละเอียด

ข้อกำหนด Windows Media Audio Version
7.0/8.0/9.0

ความถี่ในการสุ่ม
[kHz]

32/44.1/48

รายการ รายละเอียด

บิตเรต [kbps] 32 ถึง 192

VBR
(บิตเรตแบบ
ผันแปร)

รองรับ

โหมดช่อง
สัญญาณ

สเตอริโอ/โมนอรอล

นามสกุลไฟล์ wma

ข้อมูล tag ท่ี
รองรับ

WMA tag
ชื่อเพลง ชื่อศิลปิน ชื่ออัลบั้ม

จำนวนตัวอักษร
สูงสุดที่สามารถ

แสดงได้
บนหน้าจอ

64 ตัวอักษร

WMA คืออะไร
E00736601073

WMA ย่อมาจาก Windows Media Audio เป็นรูปแบบการ
บีบอัดสัญญาณเสียงของ Microsoft ซึ่งเป็นวิธีบีบอัดที่มี
อัตราส่วนการบีบอัดสูงกว่า MP3

รายการ รายละเอียด

ความถี่ใน
การสุ่ม
[kHz]

MPEG-1: 32/44.1/48
MPEG-2: 16/22.05/24

บิตเรต
[kbps]

MPEG-1: 32 ถึง 320

MPEG-2: 8 ถึง 180

VBR (บิตเรต
แบบผันแปร)

รองรับ

โหมด
ช่องสัญญาณ

สเตอริโอ/จอยท์ สเตอริโอ/ดูอัล
แชนแนล/โมนอรอล

นามสกุล
ไฟล์

mp3

ข้อมูล tag
ที่รองรับ

ID3 tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, Ver.
2.3, Ver. 2.4 (ISO-8859-1, UTF-16
(Unicode)) ช่ือเพลง ช่ือศิลปิน ช่ืออัลบ้ัม

จำนวน
ตัวอักษร
สูงสุดที่
สามารถ
แสดงได้
บนหน้าจอ

64 ตัวอักษร
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ส่ิงสำคัญเก่ียวกับความปลอดภัยสำหรับลูกค้า

เพ่ือการขับข่ีท่ีสะดวกสบาย 7-15

7สิ่งสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย
สำหรับลูกค้า

E00737001276

เคร่ืองเสียงน้ีมีสัญลักษณ์รูปภาพ รวมถึงจุดสำคัญเก่ียวกับ
การใช้งานเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย รวมถึงป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่อาจ
เกิดต่อตัวคุณ ผู้อื่น หรือทรัพย์สิน

คำเตือน
ผู้ขับขี่ไม่ควรจ้องหน้าจอขณะขับขี่
เพราะอาจทำให้ผู้ขับขี่ไม่ได้มองทางและทำให้
เกิดอุบัติเหตุได้

คำเตือน
ผู้ขับข่ีไม่ควรใช้งานท่ีมีความซับซ้อนขณะขับข่ี
การใช้งานที่ซับซ้อนขณะขับขี่อาจทำให้ผู้ขับขี่
ไม่ได้มองทางและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
ดังนั ้นควรหยุดรถในที ่ปลอดภัยก่อนใช้งาน
ดังกล่าว
อย่าใช้งานเครื่องเสียงเมื่อเกิดความผิดปกติ เช่น
ไม่ได้ยินเสียง
เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม้ หรือไฟดูด
ได้
อย่าให้น้ำหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวเครื่อง
เพราะอาจทำให้เกิดควัน ไฟไหม้ ไฟดูด หรือเหตุ
ขัดข้อง
อย่าใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องใส่แผ่นดิสก์
เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟดูด หรือเหตุ
ขัดข้อง
ในกรณีที่เกิดความผิดปกติเนื่องจากมีสิ่งแปลก
ปลอมหรือน้ำเข้าไปในตัวเครื่อง ส่งผลให้เกิด
ควันหรือกลิ่นเหม็น ให้หยุดใช้งานเครื่องเสียง
ทันทีและปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับ
อนุญาต
หากยังคงใช้งานต่อไป อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ไฟไหม้ หรือไฟดูด
อย่าถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงตัวเครื่อง
เพราะอาจทำให้เกิดเหตุขัดข้อง ไฟไหม้ หรือ
ไฟดูด

รายการ รายละเอียด

ข้อมูล tag
ที่รองรับ

AAC tag หรือ ID3 tag
ชื่อเพลง ชื่อศิลปิน ชื่ออัลบั้ม

จำนวนตัวอักษร
สูงสุดที่สามารถ

แสดงได้
บนหน้าจอ

64 ตัวอักษร

มาตรฐานสำหรับไฟล์ AAC ที่สามารถเล่นได้

ข้อกำหนดสำหรับไฟล์ AAC ที ่สามารถเล่นได้มีดัง
ต่อไปนี้

รายการ รายละเอียด

ข้อกำหนด Advanced Audio Coding
MPEG4/AAC-LC
MPEG2/AAC-LC

ความถ่ี
ใน

การสุ่ม
 [kHz]

8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/
48

MPEG4

8/11.025/12/l6/22.05/24/32/44.1/
48

MPEG2

บิตเรต
[kbps]

16 ถึง 320MPEG4
16 ถึง 320MPEG2

VBR (บิตเรต
แบบผันแปร)

รองรับ

โหมด
ช่องสัญญาณ

สเตอริโอ/โมนอรอล

นามสกุลไฟล์ m4a

ขอควรระวัง
ไฟล์ AAC ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้เล่นได้
ไม่ถูกต้อง หรือชื่อไฟล์/โฟลเดอร์อาจแสดงได้
ไม่ถูกต้อง
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ปุ่มสำหรับการใช้งาน

เพ่ือการขับข่ีท่ีสะดวกสบาย7-16

7 เปิดเครื่องและเล่นต่อจากสถานะก่อนหน้า
2. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL ค้างไว้

ปิดเครื่อง

หมายเหตุ
การกดปุ่ม MODE บนพวงมาลัยค้างไว้ก็เป็นการ
เปิด/ปิดฟังก์ชันเครื่องเสียงเช่นกัน

ปรับระดับเสียง
E00737301152

1. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อปรับระดับเสียง

การใส่/ดันแผ่นดิสก์ออก
E00737401179

1. ใส่แผ่นดิสก์ลงในช่องใส่แผ่นดิสก์โดยให้ผิวด้าน
ฉลากหงายขึ้น

หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL ตามเข็มนาฬิกาเพื่อเพิ่ม
ระดับเสียง และทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับเสียง

หมายเหตุ
ค่าสูงสุดสำหรับระดับเสียงคือ 49 และต่ำสุด
คือ 0
ค่าเริ่มต้นสำหรับระดับเสียงคือ “17”

คำเตือน
ขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง อย่าสัมผัสเสาอากาศหรือ
แผงด้านหน้า
เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดเนื่องจากฟ้าผ่า

ขอควรระวัง
อย่ากีดขวางรูระบายอากาศหรือตัวระบายความ
ร้อนของตัวเครื่อง
การกีดขวางรูระบายอากาศหรือตัวระบายความ
ร้อนอาจทำให้ความร้อนถูกกักไว้ในตัวเครื่อง
ก่อให้เกิดไฟไหม้หรือเหตุขัดข้องได้
อย่าเพิ่มระดับเสียงจนคุณไม่สามารถได้ยินเสียง
ภายนอกรถขณะขับขี่
การขับขี่โดยไม่ได้ยินเสียงภายนอกรถอาจก่อให้
เกิดอุบัติเหตุได้
อย่าสอดมือหรือน้ิวมือเข้าไปในช่องใส่แผ่นดิสก์
เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ

ปุ่มสำหรับการใช้งาน
E00737101277

เปิด/ปิดเครื่อง
E00737201249

1. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL
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ปุ่มสำหรับการใช้งาน

เพ่ือการขับข่ีท่ีสะดวกสบาย 7-17

7ดันแผ่นดิสก์ด้วยแรงพอประมาณ เครื ่องจะดึง
แผ่นดิสก์เข้าไปและเริ่มเล่นแผ่น

2. กดปุ่ม 
เครื่องจะดันแผ่นดิสก์ออกมา ให้หยิบแผ่นดิสก์ออก

ขอควรระวัง
ขณะเปลี่ยนแผ่นดิสก์ ควรหยุดรถในที่ที่สามารถ
จอดได้เสียก่อน
อย่าสอดมือ น้ิว หรือส่ิงแปลกปลอมลงในช่องใส่
แผ่นดิสก์ เพราะอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ควัน
หรือไฟไหม้ได้
เคร่ืองไม่รองรับแผ่น CD ขนาด 8 ซม.

ช่องใส่แผ่นดิสก์

แผ่นดิสก์
*ด้านฉลาก
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ปุ่มสำหรับการใช้งาน

เพ่ือการขับข่ีท่ีสะดวกสบาย7-18

7

คำอธิบายปุ่มต่างๆ
E00737501460

หัวข้อนี้อธิบายชื่อและฟังก์ชันของแต่ละส่วน

1- ปุ่ม 
ใช้ดันแผ่นดิสก์ออก

2- ปุ่ม 1DISP
เปลี่ยนข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ
สำหรับวิทยุ ใช้เป็นปุ่ม preset 1

3- ปุ่ม 2PAGE
แสดงข้อมูลของหน้าถัดไป
สำหรับวิทยุ ใช้เป็นปุ่ม preset 2

4- ปุ่ม 3
สำหรับวิทยุ ใช้เป็นปุ่ม preset 3

5- ปุ่ม MEDIA
เมื ่อกดปุ่มแต่ละครั้ง แหล่งกำเนิดเสียงจะเปลี่ยน
เป็น “CD” “USB/iPod” และ “AUX” ตามลำดับ

6- ปุ่ม RADIO
เปลี่ยนเป็นวิทยุและย่านความถี่

7- ปุ่ม /ปุ่ม 
สำหรับการเล่นเพลง กดปุ่มนี้เพื่อเลือกแทร็ค/ไฟล์
และกดค้างเพื่อถอยหลัง/ไปข้างหน้าโดยเร็ว
สำหรับวิทยุ กดปุ่มนี้เพื่อเลือกสถานีวิทยุ

8- ปุ่ม SEL•PWR•VOL
ปรับระดับเสียง เปิด/ปิดเครื่อง นอกจากนี้ยังใช้
ปรับคุณภาพเสียงและเลือกรายการต่างๆ

9- ปุ่ม 
กลับสู่การทำงานก่อนหน้า

10- ช่องใส่แผ่นดิสก์
11- ปุ่ม AUTO-P

บันทึกสถานีวิทยุล่วงหน้าอัตโนมัติ
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การฟังวิทยุ

เพ่ือการขับข่ีท่ีสะดวกสบาย 7-19

7

สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย
E00737601937

1- สวิตช์ปรับระดับเสียงขึ้น/ลง
ปรับระดับเสียงของฟังก์ชันเครื่องเสียง

2- ปุ่ม , ปุ่ม 
เลือก CD และแหล่งกำเนิดเสียงอ่ืนๆ และสถานีวิทยุ
กดค้างเพื่อไปข้างหน้าและถอยหลังโดยเร็ว

3- ปุ่ม MODE
กดค้างเพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชันเครื่องเสียง นอกจากนี้
แต่ละครั้งที่กดปุ่มจะเปลี่ยนแหล่งกำเนิดเสียง
โดยลำดับของการเปลี่ยนแสดงตามรูปข้างล่างนี้

การฟังวิทยุ
E00737701286

หัวข้อน้ีอธิบายวิธีฟังวิทยุ AM และ FM

สับเปล่ียนระหว่างย่าน AM กับ FM
ย่านความถี่ที่เลือกจะแสดงบนหน้าจอ

หมายเหตุ
แต่ละคร้ังท่ีกดปุ่ม RADIO จะเปล่ียนเป็น “FM1”
“FM2” และ “AM” ตามลำดับ

การเลือกสถานีด้วยตนเอง/การค้นหาสถานี

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  ไปยังความถ่ีท่ีต้องการฟัง

ปุ่ม  เพิ่มความถี่

ปุ่ม ลดความถี่

 ปุ่ม 
(กดค้าง)

ปล่อยปุ่มเพ่ือเร่ิมค้นหาสถานี และเม่ือรับ
สัญญาณสถานีได้การค้นหาจะหยุดลง

 ปุ่ม 
(กดค้าง)

12- ปุ่ม 4RPT
สำหรับการเล่นเพลง กดปุ่มนี้เพื่อเปิด/ปิดโหมด
เล่นซ้ำ สำหรับวิทยุ ใช้เป็นปุ่ม preset 4

13- ปุ่ม 5RDM
สำหรับการเล่นเพลง กดปุ่มนี้เพื่อเปิด/ปิดโหมด
เล่นสุ่ม สำหรับวิทยุ ใช้เป็นปุ่ม preset 5

14- ปุ่ม 6
สำหรับวิทยุ ใช้เป็นปุ่ม preset 6

15- ปุ่ม /MENU
เปลี่ยนเป็นโหมดเมนู

16- ขั้วต่อสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก (แบบมินิ-
แจ๊ค)
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงที่มีจำหน่ายในท้องตลาด

การฟังวิทยุ

กดปุ่ม RADIO เพ่ือเปล่ียนย่านความถ่ี

การบันทึกล่วงหน้า

บันทึกสถานีวิทยุล่วงหน้าเพื่อเลือกฟังในภายหลัง

1. ปรับไปยังความถี่ที่ต้องการบันทึก
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7 ไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็ว

กดปุ่ม   หรือปุ่ม   ค้างไว้

สามารถไปข้างหน้า/ถอยหลังโดยเร็วได้

เปลี่ยนโหมดการเล่น

สามารถเลือกโหมดเล่นซ้ำและเล่นสุ่มได้

เล่นซ้ำ (RPT)

กดปุ่ม 4RPT

เล่นแทร็คที่กำลังเล่นอยู่ซ้ำ

หมายเหตุ
การกดซ้ำจะยกเลิก
การดันแผ่นดิสก์ออกจากเครื่องจะยกเลิกฟังก์ชัน
นี้

2. กดปุ่มใดปุ่มหน่ึงต้ังแต่ปุ่ม 1DISP ถึงปุ่ม 6 ค้างไว้

เสียง “บ๊ีป” จะดังข้ึน ปุ่ม preset บันทึกเรียบร้อย

หมายเหตุ
การบันทึกล่วงหน้าสามารถบันทึกได้สูงสุด
6 สถานีสำหรับแต่ละย่านความถี่
หากคุณเลือกกดปุ่ม preset ที่มีการบันทึกสถานี
ไว้แล้ว ปุ่มจะบันทึกค่าใหม่เข้าไปแทน
การกดปุ่ม preset จะเป็นการเลือกความถ่ีท่ีบันทึก
ไว้ก่อนหน้า

การบันทึกล่วงหน้าอัตโนมัติ

สถานีท่ีรับสัญญาณได้ชัดท่ีสุด 6 สถานีจะถูกบันทึกลงใน
ปุ่ม preset ตามลำดับโดยอัตโนมัติในโหมด AUTO-P

กดปุ่ม AUTO-P ค้างไว้

เปลี่ยนไปยังโหมด AUTO-P และเริ ่มการเลือกสถานี
อัตโนมัติ
หลังการทำงานเสร็จสิ้น เครื่องเสียงจะรับสัญญาณของ
สถานีที่ถูกบันทึกลงในปุ่ม preset [1]

หมายเหตุ
พึงระลึกว่า สถานีที ่บันทึกไว้ก่อนหน้าจะถูก
บันทึกทับด้วยค่าใหม่

การฟังแผ่น CD
E00737801261

หัวข้อนี้อธิบายวิธีฟังเพลงจากแผ่น CD (CD-DA/CD-
TEXT)

เล่น CD

ใส่แผ่นดิสก์

ใส่แผ่นดิสก์เพื่อเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ
→ “การใส่/ดันแผ่นดิสก์ออก” (หน้า 7-16)

เลือกแทร็ค

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพ่ือเลือกแทร็ค

สามารถเลือกแทร็คถัดไปหรือแทร็คก่อนหน้าได้

หมายเหตุ
การกดปุ่ม preset จะเป็นการเลือกความถ่ีท่ีบันทึก
ไว้ก่อนหน้า
แต่ละครั้งที่กดปุ่ม AUTO-P จะเป็นสับเปลี่ยน
ระหว่างการร ับว ิทย ุแบบธรรมดากับโหมด
AUTO-P
ในโหมด AUTO-P สามารถใช้ฟังก์ชันเลือก
สถานีด้วยตนเอง/การค้นหาสถานี รวมถึงการ
สแกนได้
เม่ือความแรงสัญญาณน้อยกว่า 6 สถานี สัญญาณ
ขั้นต่ำจะถูกลงทะเบียนไว้ในปุ่มตั้งค่าล่วงหน้าที่
เหลือ

หากมีแผ่นดิสก์อยู ่ในเครื ่องแล้ว กดปุ ่ม MEDIA
เพื่อเปลี่ยนแหล่งกำเนิดเสียงเป็น CD
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เล่นสุ่ม (RDM)

กดปุ่ม 5RDM

เล่นแทร็คต่างๆ บนแผ่นดิสก์แบบสุ่ม

หมายเหตุ
การกดซ้ำจะยกเลิก
การดันแผ่นดิสก์ออกจากเครื่องจะยกเลิกฟังก์ชัน
นี้

ค้นหาแทร็ค

ค้นหาแทร็คขณะกำลังเล่นเพลงอยู่

1. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL
2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกแทร็ค
3. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

เพื่อเล่นแทร็คที่เลือกไว้

การฟัง MP3/WMA/AAC
E00737901259

หัวข้อนี้อธิบายวิธีฟังไฟล์เพลงที่อยู่ในแผ่นดิสก์

การฟัง MP3/WMA/AAC

ใส่แผ่นดิสก์

ใส่แผ่นดิสก์เพื่อเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ
→ “การใส่/ดันแผ่นดิสก์ออก” (หน้า 7-16)
หากมีแผ่นดิสก์อยู ่ในเครื ่องแล้ว กดปุ ่ม MEDIA
เพื่อเปลี่ยนแหล่งกำเนิดเสียงเป็น CD

หมายเหตุ
เครื ่องอาจใช้เวลาสักครู ่ในการอ่านข้อมูลใน
แผ่นดิสก์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างไฟล์

เลือกแทร็ค (ไฟล์)

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพ่ือเลือกแทร็ค

สามารถเลือกแทร็คถัดไปหรือแทร็คก่อนหน้าได้

ไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็ว

กดปุ่ม   หรือปุ่ม  ค้างไว้

สามารถไปข้างหน้า/ถอยหลังโดยเร็วได้

เปลี่ยนโหมดการเล่น

สามารถเลือกโหมดเล่นซ้ำและเล่นสุ่มได้

เล่นซ้ำ (RPT)

กดปุ่ม 4RPT

เล่นแทร็คที่กำลังเล่นอยู่ซ้ำ

หมายเหตุ
การกดปุ่ม 4RPT สองครั้งจะยกเลิก
การดันแผ่นดิสก์ออกจากเครื่องจะยกเลิกฟังก์ชัน
นี้

เล่นโฟลเดอร์ซ้ำ

กดปุ่ม 4RPT ในขณะที่กำลังเล่นแทร็คซ้ำ

เครื่องจะเล่นแทร็คต่างๆ ในโฟลเดอร์ที่กำลังเล่นอยู่ซ้ำ

หมายเหตุ
การกดซ้ำจะยกเลิก
การดันแผ่นดิสก์ออกจากเครื่องจะยกเลิกฟังก์ชัน
นี้
แม้ว่าจะมีการเลือกไฟล์ การเล่นโฟลเดอร์ซ้ำ
จะไม่ถูกยกเลิก
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การฟัง iPod*
E00738001606

ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ iPod/iPhone ที่มีจำหน่ายใน
ท้องตลาด คุณสามารถเล่นแทร็คต่างๆ ผ่านทางเครื่อง
เสียงได้

ขอควรระวัง
อย่าทิ้งเครื่อง iPod/iPhone ไว้ในรถยนต์
อย่าถืออุปกรณ์ไว้ในมือเพื่อใช้งานขณะขับรถ
เนื่องจากเป็นอันตราย
ไม่มีการชดเชยค่าเสียหายกรณีที่ข้อมูลสูญหาย
ขณะเชื่อมต่อ iPod/iPhone เข้ากับเครื่องเสียง
ข้ึนอยู่กับวิธีใช้งานอุปกรณ์ ไฟล์เสียงอาจเสียหาย
หรือสูญหายได้ ดังนั้นแนะนำให้สำรองข้อมูลไว้
ล่วงหน้า

หมายเหตุ
เครื่องเสียงอาจเล่นเพลงไม่ได้ ขึ้นอยู่กับตระกูล
รุ ่น หรือเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ iPod/iPhone
(→  หน้า 7-10) นอกจากน้ีเคร่ืองอาจไม่สามารถ
เล่นได้ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้
แนะนำให้ใช้เครื่อง iPod/iPhone ที่ลงซอฟต์แวร์
เวอร์ชันล่าสุด
สำหรับวิธีการเช่ือมต่อ iPod/iPhone ให้ดู “วิธีการ
เช่ือมต่อ iPod” หน้า 7-32
ในการเชื่อมต่อ iPod/iPhone ให้ใช้สายเชื่อมต่อ
iPod ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
ติดต้ังอุปกรณ์โดยไม่กระทำส่ิงท่ีไม่ปลอดภัย เช่น
เสียบสายเคเบิลขณะขับรถ

2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกโฟลเดอร์
3. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

ไฟล์ต่างๆ ภายในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้น
4. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกไฟล์
5. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

เครื่องจะเล่นไฟล์ (แทร็ค) ที่เลือกไว้

เล่นสุ่ม (RDM)

กดปุ่ม 5RDM

เล่นแทร็คต่างๆ ในโฟลเดอร์ทั้งหมดแบบสุ่ม

เล่นโฟลเดอร์สุ่ม

กดปุ่ม 5RDM ขณะที่กำลังเล่นแทร็คในโฟลเดอร์แบบ
สุ่ม

เล่นแทร็คทั ้งหมดในโฟลเดอร์ต่างๆ บนแผ่นดิสก์
แบบสุ่ม

หมายเหตุ
การกดซ้ำจะยกเลิก

หมายเหตุ
เม่ือเลือกโฟลเดอร์แล้ว ให้กดปุ่ม  เพ่ือยกเลิก
โหมดค้นหาแทร็ค
หากไม่มีการทำงานเป็นเวลา 10 วินาทีหลังจาก
เลือกโฟลเดอร์ โหมดค้นหาแทร็คจะถูกยกเลิก
เมื่อเลือกไฟล์แล้ว ให้กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่การ
ทำงานก่อนหน้า
เมื ่อเลือกไฟล์แล้ว ให้กดปุ่ม  ค้างไว้เพื ่อ
ยกเลิกโหมดค้นหาแทร็ค
การสั่งงานต่างๆ กับแผ่นดิสก์ เช่น การเลือก
แทร็ค จะยกเลิกโหมดค้นหาแทร็ค

หมายเหตุ
การกดปุ่ม 5RDM สองครั้งจะยกเลิก

การดันแผ่นดิสก์ออกจากเคร่ืองจะยกเลิกฟังก์ชันน้ี

ค้นหาแทร็ค

ค้นหาโฟลเดอร์และไฟล์ แล้วเลือกแทร็ค

1. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL
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หมายเหตุ
เพื่อความปลอดภัย ควรหยุดรถก่อนเมื่อต้องการ
เชื่อมต่อและถอด iPod/iPhone
อาจต้องใช้เวลาสักครู่กว่าเครื่องเสียงจะมองเห็น
อุปกรณ์หรือเริ่มเล่นเพลง ขึ้นอยู่กับสถานะของ
iPod/iPhone
ขึ้นอยู่กับ iPod/iPhone ปุ่มต่างๆ บนเครื่องเสียง
อาจไม่ทำงานขณะกำลังเชื่อมต่อ
คุณสมบัติและการตั้งค่าของ iPod/iPhone อาจมี
ผลให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้หรือทำให้เกิดความ
แตกต่างในการใช้งานหรือการแสดงผลบน
หน้าจอ
ข้อมูลแทร็คอาจแสดงไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับข้อมูล
เสียงใน iPod/iPhone
iPod/iPhone อาจไม่เล่นเพลงหลังจากสตาร์ท
เครื่องยนต์ ขึ้นอยู่กับสถานะของรถและอุปกรณ์
เพลงที่มีข้อมูลลิขสิทธิ์อาจไม่สามารถเล่นได้
แนะนำให้ตั้งค่าอิควอไลเซอร์ใน iPod/iPhone
ให้เป็นแบบแฟลต
ใช้งาน iPod/iPhone ขณะเชื่อมต่อกับเครื่องเสียง
แล้ว
หาก iPod/iPhone ทำงานผิดปกติ ให้ถอด iPod/
iPhone ออกจากเครื่องเสียง รีเซ็ต แล้วเชื่อมต่อ
ใหม่อีกครั้ง

แหล่งที่ถูกเลือกจะแสดงบนหน้าจอ

เลือกแทร็ค (ไฟล์)

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพ่ือเลือกแทร็ค

สามารถเลือกแทร็คถัดไปหรือแทร็คก่อนหน้าได้

ไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็ว

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  ค้างไว้

สามารถไปข้างหน้า/ถอยหลังโดยเร็วได้

เปลี่ยนโหมดการเล่น

สามารถเลือกโหมดเล่นซ้ำและเล่นสุ่มได้

เล่น iPod

กดปุ่ม MEDIA เพื่อตั้งให้แหล่งกำเนิดเสียงเป็น USB
(iPod)

เล่นซ้ำ (RPT)

กดปุ่ม 4RPT

เล่นแทร็คที่กำลังเล่นอยู่ซ้ำ

หมายเหตุ
การกดซ้ำจะยกเลิก

เล่นสุ่ม (RDM)

กดปุ่ม 5RDM

เล่นแทร็คต่างๆ ในกลุ่มที่กำลังเล่นอยู่แบบสุ่ม

เล่นอัลบั้มสุ่ม

กดปุ่ม 5RDM ขณะที่กำลังเล่นแทร็คในอัลบั้มแบบสุ่ม

เล่นอัลบั้มแบบสุ่ม (แทร็คในอัลบั้มจะถูกเล่นแบบสุ่ม)

หมายเหตุ
การกดซ้ำจะยกเลิก

หมายเหตุ
การกดปุ่ม 5RDM สองครั้งจะยกเลิก
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หมายเหตุ
เครื่องเล่นเพลงแบบดิจิทัลที่รองรับข้อกำหนด
ของการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (mass storage
class) สามารถนำมาเชื่อมต่อได้
สำหรับวิธีการเช่ือมต่ออุปกรณ์ USB ให้ดู “วิธีการ
เช่ือมต่ออุปกรณ์ความจำ USB” หน้า 7-31
ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ให้ใช้สายเคเบิล
สำหรับการเชื่อมต่อ การไม่ใช้สายเคเบิลสำหรับ
การเชื่อมต่ออาจทำให้เกิดโหลดมากเกินควรหรือ
เกิดความเสียหายต่อขั้วต่อ USB
ติดต้ังอุปกรณ์โดยไม่กระทำส่ิงท่ีไม่ปลอดภัย เช่น
เสียบสายเคเบิลขณะขับรถ
เพื่อความปลอดภัย ควรหยุดรถก่อนเมื่อต้องการ
เชื่อมต่อและถอดอุปกรณ์ USB
อย่าเสียบอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่อุปกรณ์เสียงเข้ากับ
พอร์ต USB เพราะอาจทำให้อุปกรณ์หรือช้ินส่วน
เกิดความเสียหาย
อาจต้องใช้เวลาสักครู่กว่าเครื่องเสียงจะมองเห็น
อุปกรณ์หรือเริ่มเล่นเพลง ขึ้นอยู่กับสถานะของ
อุปกรณ์ USB
ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ USB ปุ่มต่างๆ บนเครื่องเสียง
อาจไม่ทำงานขณะกำลังเชื่อมต่อ
คุณสมบัติและการตั้งค่าของอุปกรณ์ USB อาจมี
ผลให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้หรือทำให้เกิดความ
แตกต่างในการใช้งานหรือการแสดงผลบน
หน้าจอ
ข้อมูลแทร็คอาจแสดงไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับข้อมูล
เสียงในอุปกรณ์ USB

ค้นหาแทร็ค

ค้นหากลุ่มเพลงและชื่อแทร็ค แล้วเลือกแทร็ค

1. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL
2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกกลุ่ม
3. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL กลุ่มหรือแทร็คต่างๆ ภายใน

กลุ่มที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้น
4. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกกลุ่มหรือแทร็ค
5. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

ทำซ้ำข้ันตอนท่ี 1 ถึง 4 และค้นหาแทร็คท่ีต้องการ
เลือกแทร็ค แล้วกดปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเล่น

การฟังไฟล์เสียงจากอุปกรณ์ USB*
E00736501623

ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
เช่น หน่วยความจำ USB เข้ากับเครื ่องเสียงนี ้ คุณ
จะสามารถเล่นไฟล์เสียงจากอุปกรณ์ผ่านเครื่องเสียงได้

หมายเหตุ
เม่ือเลือกกลุ่ม (ระดับท่ี 1) แล้ว ให้กดปุ่ม  เพ่ือ
ยกเลิกโหมดค้นหาแทร็ค
หากไม่มีการทำงานเป็นเวลา 10 วินาทีหลังจาก
เลือกกลุ่ม โหมดค้นหาแทร็คจะถูกยกเลิก
เมื่อเลือกแทร็คแล้ว ให้กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่
การทำงานก่อนหน้า
เมื่อเลือกแทร็คแล้ว ให้กดปุ่ม  ค้างไว้เพื่อ
ยกเลิกโหมดค้นหาแทร็ค
การใช้งาน iPod เช่น การเลือกแทร็ค จะยกเลิก
โหมดค้นหาแทร็ค

ขอควรระวัง
อย่าทิ้งอุปกรณ์ USB ไว้ในรถยนต์
อย่าถืออุปกรณ์ไว้ในมือเพื่อใช้งานขณะขับรถ
เนื่องจากเป็นอันตราย
อย่าใช้ฮาร์ดดิสก์ เคร่ืองอ่านการ์ด หรือเคร่ืองอ่าน
หน่วยความจำ เนื่องจากอาจเกิดความเสียหายกับ
อุปกรณ์หรือข้อมูลในอุปกรณ์ หากเกิดความ
ผิดปกติในการเชื่อมต่อ ให้บิดสวิตช์กุญแจไปที่
ตำแหน่ง “LOCK” หรือตั้งโหมดการทำงานเป็น
OFF แล้วถอดออก
เนื ่องจากมีความเสี ่ยงที ่ข ้อมูลจะสูญหายได้
แนะนำให้คุณสำรองข้อมูลไว้ล่วงหน้า
ไม่มีการรับประกันต่อความเสียหายที่อาจเกิดกับ
อุปกรณ์ USB รวมถึงความเสียหายหรือสูญหาย
ของข้อมูลภายในอุปกรณ์
ข้ึนอยู่กับวิธีใช้งานอุปกรณ์ ไฟล์เสียงอาจเสียหาย
หรือสูญหายได้ ดังนั้นแนะนำให้สำรองข้อมูล
ไว้ล่วงหน้า
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การฟังไฟล์เสียงจากอุปกรณ์ USB*
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หมายเหตุ
iPod/iPhone อาจไม่เล่นเพลงหลังจากสตาร์ท
เครื่องยนต์ ขึ้นอยู่กับสถานะของรถและอุปกรณ์
เพลงที่มีข้อมูลลิขสิทธิ์อาจไม่สามารถเล่นได้
เครื ่องเสียงนี ้สามารถเล่นไฟล์เสียงรูปแบบ
MP3, WMA และ ACC
บางกรณีอาจไม่สามารถใช้งานได้หรือฟังก์ชัน
บางอย่างอาจถูกจำกัด ข้ึนอยู่กับชนิดของอุปกรณ์
USB
ระบบไฟล์ที่แนะนำให้ใช้สำหรับหน่วยความจำ
USB คือ FAT32
ความจุสูงสุดที่รองรับได้สำหรับหน่วยความจำ
USB คือ 32 GB
ใช้งานอุปกรณ์ USB ที่บันทึกข้อมูลเสียงไว้
ขณะเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงแล้ว

การเล่นไฟล์เสียงบนอุปกรณ์ USB

กดปุ่ม MEDIA เพื่อตั้งให้แหล่งกำเนิดเสียงเป็น USB

แหล่งที่ถูกเลือกจะแสดงบนหน้าจอ

เลือกแทร็ค (ไฟล์)

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพ่ือเลือกแทร็ค

ไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็ว

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  ค้างไว้

สามารถไปข้างหน้า/ถอยหลังโดยเร็วได้

เปลี่ยนโหมดการเล่น

สามารถเลือกโหมดเล่นซ้ำและเล่นสุ่มได้

สามารถเลือกแทร็คถัดไปหรือแทร็คก่อนหน้าได้

เล่นซ้ำ (RPT)

กดปุ่ม 4RPT

เล่นแทร็คที่กำลังเล่นอยู่ซ้ำ

เล่นโฟลเดอร์ซ้ำ

กดปุ่ม 4RPT ในขณะที่กำลังเล่นแทร็คซ้ำ

เล่นโฟลเดอร์สุ่ม (RDM)

กดปุ่ม 5RDM

เล่นแทร็คต่างๆ ในโฟลเดอร์ที่กำลังเล่นอยู่แบบสุ่ม

หมายเหตุ
การกดซ้ำจะยกเลิก
แม้ว่าจะมีการเลือกไฟล์ การเล่นโฟลเดอร์ซ้ำ
จะไม่ถูกยกเลิก

เครื่องจะเล่นแทร็คต่างๆ ในโฟลเดอร์ที่กำลังเล่นอยู่ซ้ำ

เล่นโฟลเดอร์ทั้งหมดแบบสุ่ม

กดปุ่ม 5DRM ขณะที่กำลังเล่นแทร็คในโฟลเดอร์แบบ
สุ่ม

เล่นแทร็คต่างๆ ในโฟลเดอร์ทั้งหมดแบบสุ่ม

หมายเหตุ
การกดซ้ำจะยกเลิก

หมายเหตุ
การกดปุ่ม 4RPT สองครั้งจะยกเลิก

หมายเหตุ
การกดปุ่ม 5DRM สองครั้งจะยกเลิก
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การใช้ AUX*
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หมายเหตุ
เม่ือเลือกโฟลเดอร์แล้ว ให้กดปุ่ม  เพ่ือยกเลิก
โหมดค้นหาแทร็ค
หากไม่มีการทำงานเป็นเวลา 10 วินาทีหลังจาก
เลือกโฟลเดอร์ โหมดค้นหาแทร็คจะถูกยกเลิก
เมื่อเลือกไฟล์แล้ว ให้กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่การ
ทำงานก่อนหน้า
เมื ่อเลือกไฟล์แล้ว ให้กดปุ่ม  ค้างไว้เพื ่อ
ยกเลิกโหมดค้นหาแทร็ค
การสั่งงานต่างๆ เช่นการเลือกแทร็ค จะยกเลิก
โหมดค้นหาแทร็ค

หมายเหตุ
แม้ว่าจะมีการเลือกไฟล์ แต่การเล่นโฟลเดอร์
ทั้งหมดแบบสุ่มจะไม่ถูกยกเลิก

การใช้ AUX*
E00736901210

ด้วยการเชื่อมต่อสายเคเบิลรับสัญญาณขาเข้าและอุปกรณ์
AUX เข้ากับเครื่องเสียง คุณสามารถเล่นแทร็คต่างๆ จาก
อุปกรณ์ผ่านทางเครื่องเสียงได้

กดปุ่ม MEDIA เพ่ือเปล่ียนโหมดเป็น AUX

A- ขั้วต่อสัญญาณเสียงจากอุปกรณ์ภายนอก (แบบมินิ-
แจ๊ค)

ขอควรระวัง
เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงโดยปิดโหมดรับเสียงจาก
แหล่งภายนอกหรือปรับลดระดับเสียงลงก่อน
แม้ว่าจะยังไม่เสียบอุปกรณ์ แต่เครื ่องเสียง
จะเปลี่ยนเป็น AUX ดังนั้นควรระวังไม่ให้ระดับ
เสียงดังเกินไปแม้จะยังไม่เชื่อมต่อ

หมายเหตุ
อาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้น ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสียง
สำหรับการจ่ายไฟ ควรใช้ไฟจากแบตเตอรี่ที่มา
พร้อมกับอุปกรณ์เสียงที ่จะเชื ่อมต่อ การใช้
อุปกรณ์เล่นเสียงโดยชาร์จไฟผ่านที่จุดบุหรี่ใน
รถอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนออกทางลำโพง
หากไม่มีอุปกรณ์เสียงใดๆ เชื่อมต่ออยู่ ไม่ควร
เลือกโหมดรับเสียงจากแหล่งภายนอก หากเลือก
โหมดรับเสียงจากแหล่งภายนอกขณะที ่ไม่มี
อุปกรณ์ใดเชื่อมต่ออยู่ อาจเกิดเสียงรบกวนออก
ทางลำโพง

จอแสดงผล
E00738101232

หัวข้อนี้อธิบายข้อมูลบนจอแสดงผล

ค้นหาแทร็ค

ค้นหาโฟลเดอร์และไฟล์ แล้วเลือกแทร็ค

1. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL
2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกโฟลเดอร์
3. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

ไฟล์ต่างๆ ภายในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้น
4. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกไฟล์
5. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

เครื่องจะเล่นไฟล์ (แทร็ค) ที่เลือกไว้
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การปรับคุณภาพเสียงและสมดุลระดับเสียง
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หมายเหตุ
หากไม่มีข้อมูลชื ่อศิลปิน หน้าจอจะแสดงว่า
“ARTIST”
หากไม่มีข้อมูลชื ่ออัลบั ้ม หน้าจอจะแสดงว่า
“ALBUM”
หากไม่มีข้อมูลชื ่อเพลง หน้าจอจะแสดงว่า
“SONG”

หมายเหตุ
หน้าจอแสดงผลได้สูงสุด 10 ตัวอักษรต่อครั้ง
เม่ือต้องการแสดงตัวอักษรต้ังแต่ 11 ตัวข้ึนไป ให้
กดปุ่ม 2PAGE แล้วตัวอักษรถัดไปจะปรากฏขึ้น

เปลี่ยนโหมดการแสดงผล
E00738501278

คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่ปรากฏบนจอแสดงผล
กดปุ่ม 1DISP เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่ปรากฏบนจอ

การกดปุ่ม 1DISP แต่ละครั้งจะเปลี่ยนข้อมูลที่ปรากฏ
บนจอ

ขอควรระวัง
การกดปุ่มเปลี่ยนข้อมูลที่ปรากฏบนจออาจทำให้
เกิดความไม่ปลอดภัยขณะขับขี่ ดังนั้นโปรดดูให้
แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนใช้งาน

หมายเหตุ
หากไม่มีข้อมูลชื ่อศิลปิน หน้าจอจะแสดงว่า
“ARTIST”
หากไม่มีข้อมูลชื ่ออัลบั ้ม หน้าจอจะแสดงว่า
“ALBUM”
หากไม่มีข้อมูลชื ่อเพลง หน้าจอจะแสดงว่า
“SONG”

ระหว่างการเล่น iPod
E00738901155

นอกเหนือจากการเล่น Podcast ข้อมูลจะเปลี่ยนไปตาม
ลำดับดังนี ้ “หมายเลขแทร็ค + ระยะเวลาที ่เล่น”
“ช่ือศิลปิน” “ช่ืออัลบ้ัม” และ “ช่ือเพลง”

สำหรับการเล่น Podcast ข้อมูลจะเปลี่ยนไปตามลำดับ
ดังนี้ “หมายเลขแทร็ค + ระยะเวลาที่เล่น” “ชื่อ Podcast”
“ช่ือตอน” และ “วันท่ีออกอากาศ”

การปรับคุณภาพเสียงและสมดุล
ระดับเสียง

E00738201419

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพเสียง

การปรับคุณภาพเสียงและสมดุลระดับเสียง

1. กดปุ่ม /MENU
2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกหัวข้อการปรับ

และกดปุ่ม SEL•PWR•VOL
เมื่อหมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL ทวนเข็มนาฬิกาหรือ
ตามเข็มนาฬิกา หัวข้อการปรับจะสับเปลี่ยนตาม
ลำดับดังนี้
BASS↔TREBLE↔FADER↔BALANCE

หมายเหตุ
หากไม่ม ีข ้อมูลชื ่อศ ิลปิน หน้าจอจะแสดง
“หมายเลขแทร็ค + ระยะเวลาท่ีเล่น”
หากไม่มีข้อมูลชื ่ออัลบั ้ม หน้าจอจะแสดง
“ชื่อดิสก์”
หากไม่มีข้อมูลชื ่อเพลง หน้าจอจะแสดง
“ชื่อแทร็ค”

ระหว่างการเล่น CD-DA

ข้อมูลจะเปล่ียนไปตามลำดับ “หมายเลขแทร็ค + ระยะเวลา
ท่ีเล่น” “ช่ือดิสก์” และ “ช่ือแทร็ค”

ระหว่างการเล่น MP3/WMA/AAC

ข้อมูลจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังนี้ “หมายเลขแทร็ค +
ระยะเวลาที่เล่น” “หมายเลขโฟลเดอร์/หมายเลขไฟล์”
“ชื่อโฟลเดอร์” “ชื่อไฟล์” “ชื่อศิลปิน” “ชื่ออัลบั้ม” และ
“ชื่อเพลง”
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3. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อปรับหัวข้อที่เลือกไว้

หัวข้อ
การปรับ

หมุนทวนเข็ม
นาฬิกา

หมุนตามเข็ม
นาฬิกา

BASS -5~0
(ลดระดับเสียง
ความถ่ีต่ำ)

0~+5
(เพิ่มระดับเสียง
ความถ่ีต่ำ)

TREBLE -5~0
(ลดระดับเสียง
ความถี่สูง)

0~+5
(เพิ่มระดับเสียง
ความถี่สูง)

FADER R11~0
(เน้นลำโพงหลัง)

0~F11
(เน้นลำโพงหน้า)

BALANCE L11~0
(เน้นลำโพงซ้าย)

0~R11
(เน้นลำโพงขวา)

การตั้งค่าเวลา
E00770700077

หัวข้อนี้อธิบายวิธีตั้งเวลา

1. กดปุ่ม /MENU ค้างไว้
2. หมุนปุ ่ม SEL•PWR•VOL เพื ่อเลือก “CLOCK

MODE” หรือ “CLOCK ADJUST MODE”

3. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อจบการตั้งค่า
หัวข้อที่เลือกไว้จะปรากฏบนจอแสดงผล

โหมดนาฬิกา (CLOCK MODE)

โหมดนี้ใช้เลือกการแสดงนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงหรือ
นาฬิกาแบบ 24 ช่ัวโมง

1. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกนาฬิกาแบบ
12 ช่ัวโมงหรือนาฬิกาแบบ 24 ช่ัวโมง

2. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อจบการตั้งค่า แล้วการ
แสดงผลนาฬิกาจะเปลี่ยนตามต้องการ

โหมดปรับนาฬิกา (CLOCK ADJUST
MODE)

ตั้งค่าเวลาด้วยตนเอง

1. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อปรับชั่วโมง
2. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL เพ่ือต้ังค่าช่ัวโมง แล้วต่อด้วย

การตั้งค่านาที
3. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อปรับนาที
4. กดปุ่ม /MENU

เสร็จสิ้นการตั้งค่า
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
E00738401349

โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้ หากมีข้อความปรากฏขึ้นที่หน้าจอหรือเมื่อคุณคิดว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

หากข้อความต่อไปนี้ปรากฏ…

ข้อความจะแสดงขึ้นมาในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

โหมด ข้อความ สาเหตุ การแก้ไขปัญหา

CD DISC_ERROR แผ่นชำรุดและ/หรือสกปรก ทำความสะอาดผิวหน้าแผ่นดิสก์ด้านที่อ่านข้อมูล

EJECT_E ไม่สามารถนำแผ่นออกมาได้ รอสักครู่ก่อนที่จะกดปุ่มดันแผ่นออกอีกครั้ง หากอาการยังคงอยู่
ให้ปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

UNSUPPORT ไม่รองรับการเล่นไฟล์เสียงนี้ ตรวจสอบไฟล์เสียงที่สามารถเล่นได้ Õ  “ไฟล์เสียง (MP3/WMA/
AAC)” (หน้า 7-12)

PROTECT ไฟล์เสียงมีการป้องกันไฟล์ด้วยระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM:
Digital Rights Management)

ใช้ไฟล์เสียงที่ไม่ได้ใช้ระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM: Digital
Rights Management)

COM_ERROR การอ่านข้อมูลใน CD ขัดข้องจากสาเหตุบางประการ ปิดเครื่องและรอสักครู่ หากอาการยังคงอยู่ ให้ปรึกษาศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
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โหมด ข้อความ สาเหตุ การแก้ไขปัญหา
USB NO _ FILE ไม่มีไฟล์เสียงที่สามารถเล่นได้ ตรวจสอบไฟล์เสียงท่ีสามารถเล่นได้ → “ไฟล์เสียง (MP3/WMA/

AAC)” (หน้า 7-12)
DEVICE _ ERR มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่เครื่องไม่รองรับ ตรวจสอบอุปกรณ์ USB

BUS_POWER มีกระแสไฟฟ้าแรงสูง

UNSUPPORT ไม่รองรับการเล่นไฟล์เสียงนี้ เลือกไฟล์เสียงท่ีสามารถเล่นได้ → “ไฟล์เสียง (MP3/WMA/AAC)”
(หน้า 7-12)

PROTECT ไฟล์เสียงมีการป้องกันไฟล์ด้วยระบบจัดการลิขสิทธิ ์ด ิจ ิทัล
(DRM: Digital Rights Management)

เลือกไฟล์เสียงท่ีสามารถเล่นได้ → “ไฟล์เสียง (MP3/WMA/AAC)”
(หน้า 7-12)

COM_ERROR การอ่านข้อมูลจาก USB ขัดข้องจากสาเหตุบางประการ ปิดเครื่องและรอสักครู่ หากอาการยังคงอยู่ ให้ปรึกษาศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

iPod NO _ SONG เชื่อมต่อ iPod/iPhone ที่ไม่มีแทร็คเสียง เชื่อมต่อ iPod/iPhone ที่มีแทร็คเสียง

DEVICE _ ERR ไม่สามารถอ่านข้อมูลเสียงใน iPod/iPhone ได้ ตรวจสอบ iPod/iPhone ที่สามารถใช้งานได้ → “เครื่องหมาย
การค้า” (หน้า 7-10)

BUS_POWER มีกระแสไฟฟ้าแรงสูง ตรวจสอบอุปกรณ์ USB

AUT-ERROR ไม่พบ iPod/iPhone ที่เชื่อมต่อ ตรวจสอบ iPod/iPhone

COM_ERROR การอ่านข้อมูลเสียงใน iPod/iPhone ขัดข้องจากสาเหตุบางประการ ปิดเครื่องและรอสักครู่ หากอาการยังคงอยู่ ให้ปรึกษาศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

VER_ERROR ไม่รองรับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ iPod/iPhone กรุณาเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่เครื่องรองรับ

ตรวจสอบอุปกรณ์ USB

หมุนเสา (A) ทวนเข็มนาฬิกา

เสาอากาศ*
E00710502013

วิธีถอด
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ระบบลิงค์*
E00764501934

ระบบลิงค์จะควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อผ่านขั้ว
อินพุต USB ซึ่งทำให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดสามารถ
ใช้งานได้ด้วยสวิตช์ภายในรถ ให้ดู “ขั้วอินพุต USB”
หน้า 7-31

2. เปิดฝาปิดขั้วอินพุต USB (A) ที่คอนโซลกลาง

3. ต่อสายต่อ USB ที่มีจำหน่ายทั ่วไป (C) เข้ากับ
อุปกรณ์ความจำ USB (B)

หมายเหตุ
ควรแน่ใจว่าได้ถอดเสาอากาศออกในสถานการณ์
ต่อไปนี้:
• เมื่อเข้าใช้เครื่องล้างรถอัตโนมัติ
• เม่ือใช้ท่ีคลุมรถ
• เมื่อขับรถเข้าไปในอาคารที่มีเพดานต่ำ

วิธีติดตั้ง

ขันเสา (A) ตามเข็มนาฬิกาเข้าไปในฐาน (B) จนกระทั่ง
ยึดไว้แน่นดี

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ความจำ USB
E00762001805

1. จอดรถในที ่ปลอดภัยและบิดสวิตช์กุญแจไปที ่
ตำแหน่ง “LOCK” หรือปรับโหมดการทำงานไปที่
OFF

ข้ัวอินพุต USB*
E00761901852

คุณสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์ความจำ USB หรือ iPod* เพ่ือ
เล่นไฟล์เพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ความจำ USB หรือ
iPod ได้
ในที่นี ้จะอธิบายวิธีการเชื ่อมต่อและการถอดอุปกรณ์
ความจำ USB หรือ iPod
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเล่นไฟล์เพลงได้ดังต่อไปนี้

ให้ดู “การฟัง iPod” หน้า 7-22
ให้ดู “การฟังไฟล์เสียงจากอุปกรณ์ USB” หน้า 7-24

*: “iPod” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple
Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
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ขอควรระวัง
หลังจากถอดสายต่อ USB ต้องปิดฝาครอบขั้ว
หากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปภายในขั้ว อาจเกิด
การทำงานผิดปกติได้

วิธีการเชื่อมต่อ iPod
E00762101851

1. จอดรถในที ่ปลอดภัยและบิดสวิตช์กุญแจไปที ่
ตำแหน่ง “LOCK” หรือปรับโหมดการทำงานไปที่
OFF

2. เปิดฝาปิดขั้วอินพุต USB (A) ที่คอนโซลกลาง

4. ต่อสายต่อ (B) เข้ากับข้ัวอินพุตของรถ (C)4. ต่อสายต่อ USB ที่มีจำหน่ายทั่วไป (C) เข้ากับขั้ว
อินพุตของรถ (D)

หมายเหตุ
อย่าเชื ่อมต่ออุปกรณ์ความจำ USB เข้ากับขั ้ว
อินพุตของรถโดยตรง
เพราะอุปกรณ์ความจำ USB อาจเสียหายได้

5. เม่ือต้องการถอดสายต่อ USB ให้บิดสวิตช์กุญแจไป
ท่ีตำแหน่ง “LOCK” หรือปรับโหมดการทำงานไปท่ี
OFF เสียก่อน แล้วจึงย้อนกลับขั้นตอนการต่อสาย

3. ต่อสายต่อเข้ากับ iPod

หมายเหตุ
ใช้สายต่อของแท้จาก Apple Inc.

5. เมื ่อต้องการถอดสายต่อ ให้บิดสวิตช์กุญแจไปที่
ตำแหน่ง “LOCK” หรือปรับโหมดการทำงานไปที่
OFF เสียก่อน แล้วจึงย้อนกลับขั้นตอนการต่อสาย

ขอควรระวัง
หลังจากถอดสายต่อ USB ต้องปิดฝาครอบขั้ว
หากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปภายในขั้ว อาจเกิด
การทำงานผิดปกติได้
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ประเภทของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้และ
รายละเอียดของไฟล์ที่รองรับ

E00762201575

ดูประเภทของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้และรายละเอียดของ
ไฟล์ที่รองรับได้จากหน้าต่อไปนี้และคู่มือ

[สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งวิทยุ AM/FM และเครื่องเล่น CD
ผ่าน AUX]
ให้ดู “การฟัง iPod” หน้า 7-22, “การฟังไฟล์เสียงจาก
อุปกรณ์ USB” หน้า 7-24 และ “ไฟล์เสียง (MP3/WMA/
AAC)” หน้า 7-12

[สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงเครื่องเสียง]
ให้ดูคู่มือการใช้งานแยกต่างหาก

ท่ีบังแดด
E00711202831

1- ตำแหน่งป้องกันแสงแดดด้านหน้า
2- ตำแหน่งป้องกันแสงแดดด้านข้าง

กระจกส่องหน้า

กระจกส่องหน้าติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของที่บังแดด

ช่องเก็บบัตร

ช่อง (A) อยู่ด้านหลังของที่บังแดด

ขอควรระวัง
อย่าทิ้งบัตรพลาสติกไว้ในช่องเก็บบัตร
เนื่องจากด้านในรถจะร้อนเมื่อจอดไว้กลางแดด
จ้า บัตรอาจเสียรูปทรงหรือแตกร้าว
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ไฟห้องโดยสาร
E00712003051

หมายเหตุ
หากเปิดไฟห้องโดยสารท้ิงไว้ในขณะท่ีเคร่ืองยนต์
ดับอยู่ แบตเตอรี่อาจจะหมดได้ ก่อนออกจากรถ
ควรปิดไฟในห้องโดยสารให้หมด

หากจะใช้งานอุปกรณ์เสริม ให้ถอดฝาปิดออกและเสียบ
ปลั๊กเข้ากับช่องเสียบ

ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมสามารถใช้ได้ขณะที่สวิตช์กุญแจ
หรือโหมดการทำงานอยู่ท่ีตำแหน่ง ON หรือ ACC

หมายเหตุ
ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมทั้ง 3 ที่สามารถใช้งาน
พร้อมกันได้

คอนโซลกลาง

ด้านหลัง

1- ไฟห้องโดยสาร (ด้านหน้า)
2- ไฟห้องโดยสาร (ด้านหลัง)

ช่องคอนโซลท่ีพ้ืน

ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม
E00711603340

ขอควรระวัง
ตรวจดูให้มั่นใจว่าอุปกรณ์เสริมที่จะใช้ทำงานที่
แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์และใช้กำลังไฟ 120 วัตต์
หรือต่ำกว่า
หากใช้งานช่องเสียบมากกว่าหนึ่งช่องพร้อมกัน
ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์เสริมทำงานที่แรงดันไฟฟ้า
12 โวลต์ และกำลังไฟที่ใช้รวมกันต้องไม่เกิน
120 วัตต์
การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเวลานานโดยที่เครื่อง-
ยนต์ไม่ได้ทำงานอาจทำให้แบตเตอรี่หมดได้
เมื ่อไม่ใช้ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมควรปิดฝาให้
เรียบร้อย เพราะช่องเสียบอาจอุดตันเนื่องจาก
สิ่งแปลกปลอมและทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
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ตำแหน่ง
สวิตช์ไฟ การควบคุมการเปิด/ปิด

2- ประตู
( )

ฟังก์ชันหน่วงเวลาปิด
ไฟจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดประตูหรือประตู
ท้าย และจะดับลงประมาณ 15 วินาที
หลังจากที่ปิดประตูทุกบานและประตู
ท้ายแล้ว
อย่างไรก็ตาม ไฟจะดับลงทันทีเมื่อปิด
ประตูทุกบานและประตูท้ายในกรณี
ต่อไปนี้

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง
“ON” หรือปรับโหมดการทำงาน
ไปท่ี ON

เม่ือใช้ฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกในการล็อกรถ

เม่ือใช้กุญแจรีโมทหรือกุญแจอัจฉริยะในการล็อกรถ

หากรถติดต้ังระบบกุญแจอัจฉริยะไว้
เม่ือใช้ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะในการล็อกรถ

ตำแหน่ง
สวิตช์ไฟ การควบคุมการเปิด/ปิด

ฟังก์ชันตัดการทำงานอัตโนมัติ
หากเปิดไฟทิ้งไว้เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที่
ตำแหน่ง “LOCK” หรือ “ACC” หรือ
โหมดการทำงานอยู่ที่ OFF หรือ ACC
และประตูหรือประตูท้ายเปิดอยู ่ ไฟ
จะดับลงโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป
ประมาณ 30 นาที
ไฟจะสว่างขึ้นอีกครั้งหลังจากดับลงโดย
อัตโนมัติในกรณีต่อไปนี้

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง
“ON” หรือปรับโหมดการทำงาน
ไปท่ี ON
เมื่อใช้งานระบบกุญแจรีโมทหรือ
ระบบกุญแจอัจฉริยะ
เมื ่อประตูทั ้งหมดและประตูท้าย
ปิด

3- OFF
( )

ไฟจะดับลงไม่ว่าประตูหรือประตูท้าย
จะเปิดหรือปิดอยู่ก็ตาม

ด้านหลัง

ด้านหน้า

ตำแหน่ง
สวิตช์ไฟ การควบคุมการเปิด/ปิด

1-
( )

ไฟจะสว่างข้ึนไม่ว่าประตูหรือประตูท้าย
จะเปิดหรือปิดอยู่ก็ตาม
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ช่องเก็บของ
E00713103684

1- กล่องเก็บสัมภาระที่พื้น
2- กล่องคอนโซลที่พื้น
3- ถาดใต้เบาะนั่งผู้โดยสาร
4- กล่องเก็บของ
5- ถาดใต้แผงหน้าปัด
6- กล่องลับใต้แผงหน้าปัด
7- กล่องใต้แผงหน้าปัดด้านคนขับ

กล่องเก็บของ
E00726201395

ดึงคันจับ (A) เพ่ือเปิด

กล่องใต้แผงหน้าปัดด้านคนขับ
E00777400057

ดึงคันจับ (A) เพ่ือเปิด

หมายเหตุ
เมื ่อดึงกุญแจสตาร์ทออกหรือปรับโหมดการ
ทำงานไปที่ OFF ขณะที่ประตูและประตูท้ายปิด
อยู่ ไฟจะสว่างขึ้นและดับลงเมื่อผ่านไปประมาณ
15 วินาที
เวลาจนกว่าไฟจะดับ (หน่วงเวลาปิด) สามารถ
ปรับได้ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
ฟังก์ชันตัดการทำงานอัตโนมัติไม่สามารถใช้งาน
ได้เม่ือสวิตช์ไฟห้องโดยสารอยู่ท่ีตำแหน่ง “ ”
คุณสามารถยกเลิกการทำงานฟังก์ชันนี้ได้ ขอ
รายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่ศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที่ได้รับอนุญาต

ห้ามท้ิงไฟแช็ก น้ำอัดลมกระป๋อง หรือแว่นตาไว้ใน
รถขณะท่ีจอดรถตากแดด ห้องโดยสารจะร้อนมาก
ไฟแช็กและวัตถุไวไฟอ่ืนๆ อาจติดไฟ และน้ำอัดลม
กระป๋องอาจระเบิดได้ นอกจากน้ี แว่นตาท่ีมีเลนส์
หรือวัสดุพลาสติกยังอาจเสียรูปทรงหรือแตกร้าว
ควรปิดฝาช่องเก็บของให้สนิทในขณะขับรถ
มิฉะนั ้นฝาปิดหรือสิ ่งของที ่เก็บไว้อาจทำให้
บาดเจ็บได้

ขอควรระวัง
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ถาดใต้แผงหน้าปัด
E00777500032

ถาดใต้แผงหน้าปัดอยู่ที่บริเวณคอนโซลกลาง

หมายเหตุ
ดึงพาร์ติชั่น (A) ของถาดใต้แผงหน้าปัดไปทาง
ด้านหลังเพ่ือถอดออก เก็บพาร์ติช่ันท่ีถอดออกมา
อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้สูญหาย

กล่องลับใต้แผงหน้าปัด
E00777600033

กล่องลับใต้แผงหน้าปัดคือช่องเก็บของขนาดเล็กพร้อม
ฝาปิดซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของคอนโซลกลาง หากต้องการ
เปิดกล่องลับใต้แผงหน้าปัด ให้วางนิ้วลงบนที่จับ (A)
ของฝาแล้วดัน

หมายเหตุ
สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์ USB สามารถสอด
ผ่านช่องเปิด (B) ใกล้กับท่ีจับบนฝา (A) ได้

ห้ามใช้กล่องลับใต้แผงหน้าปัดเป็นที่เขี ่ยบุหรี่
มิฉะนั ้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือทำให้ถาด
เสียหายได้

กล่องคอนโซลที่พื้น
E00723302608

เพื่อเปิดกล่องคอนโซลที่พื้น ให้วางนิ้วลงบนที่จับ (A)
ของฝาแล้วดันช้าๆ
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กล่องเก็บสัมภาระที่พื้น
E00718702037

กล่องสำหรับเก็บสิ่งของซึ่งอยู่ในห้องเก็บสัมภาระ
หากต้องการใช้กล่อง ให้ยกแผ่นกระดานขึ้น ดึงสายรัด
(A) ขึ้นด้านบนเพื่อยกแผ่นกระดาน

ถาดใต้เบาะนั่งผู้โดยสาร
E00725701058

หากต้องการใช้ถาดนี้ ให้ยกถาดขึ้นเล็กน้อยแล้วดึงมาทาง
ด้านหน้า

การถอดและการติดตั้งถาด

หากต้องการถอดถาดออก ให้ดึงถาดไปทางด้านหน้า
จนสุด จากนั้นดึงถาดออกมาจากรางในขณะท่ีดันขอเกี่ยว
ด้านซ้ายและด้านขวาซึ่งยึดถาดกับรางเอาไว้

ที่ว่างทางด้านซ้ายและขวาของกล่องเก็บสัมภาระที่พื้น
สามารถใช้เก็บสิ่งของขนาดเล็กได้

ในการติดตั้งถาด จัดให้ขอเกี่ยวด้านซ้ายและด้านขวาอยู่
ตรงกับราง จากนั้นเลื่อนถาดเข้าไปบนราง

หมายเหตุ
ถาด (B) สามารถถอดออกได้ ถาดที่ถอดออกมา
สามารถเก็บไว้ในกล่องคอนโซลที่พื้นได้

หมายเหตุ
หากใช้ถาดจากเบาะนั ่งหลัง  ให้ยกถาดขึ ้น
เล็กน้อยแล้วดึงไปทางด้านหลัง
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ท่ีวางแก้ว
E00714502587

หมายเหตุ
ถาดสามารถถอดและติดตั ้งจากด้านหน้าหรือ
ด้านหลังของเบาะนั่งผู้โดยสารก็ได้

ขอควรระวัง
ต้องแน่ใจว่าดันถาดจนกระทั ่งล็อกเข้าที ่เพื ่อ
ไม่ให้ถาดเปิดออกมาในขณะขับขี่
อย่าใส่ส่ิงของท่ีมีน้ำหนักรวม 2 กก. ข้ึนไปลงใน
ถาด เพราะสิ่งของอาจกระเด็นออกมาจากถาด
ในระหว่างการเบรกกะทันหัน ส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุได้
อย่าเปิดหรือปิดถาดขณะขับขี่ มิฉะนั้นอาจเกิด
อุบัติเหตุได้

คำเตือน
ห้ามฉีดน้ำหรือทำเครื่องดื่มหกภายในรถ หาก
สวิตช์ สายไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเปียก อาจเกิด
การทำงานผิดปกติหรือทำให้ไฟไหม้รถได้ หาก
คุณเผลอทำเครื่องดื่มหก ให้เช็ดออกให้มากที่สุด
และปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
ทันที

ขอควรระวัง
อย่าดื่มเครื่องดื่มขณะขับขี่ เพราะจะทำให้เสีย
สมาธิและอาจเกิดอุบัติเหตุ

สำหรับเบาะนั่งหน้า

ที่วางแก้วจะอยู่ระหว่างเบาะนั่งหน้าทั้งสอง

สำหรับเบาะนั่งตอนที่สาม
E00719001173

ที่วางแก้วจะอยู่ทั้งสองด้านของเบาะนั่งตอนที่สาม

ท่ีวางขวด
E00718201716

คำเตือน
ห้ามฉีดน้ำหรือทำเครื่องดื่มหกภายในรถ หาก
สวิตช์ สายไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเปียก อาจเกิด
การทำงานผิดปกติหรือทำให้ไฟไหม้รถได้ หาก
คุณเผลอทำเครื่องดื่มหก ให้เช็ดออกให้มากที่สุด
และปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
ทันที

ขอควรระวัง
อย่าดื่มเครื่องดื่มขณะขับขี่ เพราะจะทำให้เสีย
สมาธิและอาจเกิดอุบัติเหตุ
เครื่องดื่มอาจหกเนื่องจากการสั่นสะเทือนและ
การกระแทกระหว่างขับรถ หากเครื่องดื่มที่หก
นั้นร้อนจัด คุณอาจถูกเครื่องดื่มลวกผิวได้
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มีที่วางขวดทั้งสองด้านของประตูหน้าและประตูหลัง

หมายเหตุ
ห้ามวางแก้วหรือกระป๋องเครื่องดื่มในที่วางขวด
ปิดฝาขวดให้สนิทก่อนจัดเก็บ
ที่วางขวดอาจไม่พอดีกับขนาดและรูปทรงของ
ขวดบางชนิด

ขอเกี่ยวอเนกประสงค์
E00732901397

สามารถใช้แขวนของน้ำหนักเบาได้

มือจับช่วยทรงตัว
E00732801514

มือจับช่วยทรงตัว (อยู่ท่ีหลังคาภายในบริเวณเหนือประตู)
ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักตัว แต่มีไว้สำหรับใช้
ระหว่างที่นั่งในรถเท่านั้น

ขอควรระวัง
อย่าแขวนสัมภาระที่มีน้ำหนักมาก (เกิน 5 กก.
โดยประมาณ) ไว้บนขอเก่ียวน้ี
มิฉะนั้นอาจทำให้ขอเกี่ยวเสียหายได้

ตะขอแขวนเสื้อ
E00725601813

มีตะขอแขวนเสื้ออยู่ที่มือจับช่วยทรงตัวของเบาะนั่งตอน
ที่สองทั้งสองด้าน

ขอควรระวัง
อย่าใช้มือจับช่วยทรงตัวขณะข้ึนหรือลงรถ เพราะ
มือจับอาจหลุดออกมาและทำให้คุณล้มได้
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เมื่อรถเสียกลางทาง
E00800102479

หากรถเสียกลางทาง ให้นำรถไปไว้บนไหล่ทางก่อน แล้ว
เปิดไฟกะพริบฉุกเฉินและ/หรือสามเหลี่ยมฉุกเฉิน ฯลฯ
ให้ดูเร่ือง “สวิตช์ไฟฉุกเฉิน” หน้า 5-41

ถ้าเครื่องยนต์ดับ/สตาร์ทไม่ติด
ถ้าเครื่องยนต์ดับจะมีผลต่อการทำงานและการควบคุมรถ
ก่อนจะเคลื่อนย้ายรถไปยังสถานที่ปลอดภัย ควรปฏิบัติ
ดังนี้:

หม้อลมเบรกจะไม่ทำงานและต้องใช้แรงเหยียบ
เบรกมากขึ้น ให้เหยียบเบรกแรงกว่าปกติ
เน ื ่องจากระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไม ่ทำงาน
พวงมาลัยจะหนักกว่าปกติขณะหมุน

4. ตรวจดูว่าระดับน้ำกลั่นของแบตเตอรี่อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสม

1. เลื่อนรถให้ใกล้กันเพื่อจะต่อพ่วงสายแบตเตอรี่ได้
แต่อย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ ่งของตัวรถทั ้งสอง
สัมผัสกัน

2. ปิดไฟทั้งหมด ฮีทเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
3. ใส่เบรกมือในรถแต่ละคันให้แน่น เข้าเกียร์

อัตโนมัติหรือ CVT ท่ี “P” (จอด) หรือเกียร์ธรรมดา
ท่ี “N” (เกียร์ว่าง) จากน้ันจึงดับเคร่ืองยนต์

การสตาร์ทเครื่องยนต์ฉุกเฉิน
E00800504839

ถ้าเครื ่องยนต์สตาร์ทไม่ติดเนื ่องจากแบตเตอรี ่อ ่อน
หรือหมด คุณสามารถใช้แบตเตอรี่ของรถอีกคันหนึ่งต่อ
สายพ่วงเพื่อช่วยสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติดได้

หากโหมดการทำงานไม่สามารถเปล่ียนเป็น
OFF ได้
(รถรุ่นท่ีติดต้ังระบบกุญแจอัจฉริยะ)

E00804900468

หากโหมดการทำงานไม่สามารถเปลี่ยน OFF ได้ ให้ทำ
ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด) จากนั้น
เปลี่ยนโหมดการทำงานเป็น OFF

2. สาเหตุอื่นอีกอย่างคือ อาจเป็นเพราะแรงดันไฟฟ้า
แบตเตอร่ีต่ำ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ระบบกุญแจ
รีโมท, ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ และล็อกพวงมาลัย
จะไม่ทำงานเช่นกัน ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิท่ีได้
รับอนุญาต

ในการพ่วงแบตเตอรี่กับรถคันอื่นเพื่อสตาร์ท
เครื่องยนต์ ให้ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องด้านล่าง
เพราะถ้าพ่วงแบตเตอรี ่ผิด อาจจะทำให้เกิด
ระเบิดหรือเกิดไฟไหม้ ทำให้รถเสียหายได้
ควรหลีกเลี่ยงให้ห่างจากประกายไฟ บุหรี่ หรือ
เปลวไฟ เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้

คำเตือน

ห้ามเข็นหรือลากรถเพ่ือสตาร์ทเคร่ืองยนต์ เพราะ
อาจทำให้รถคุณเสียหายได้
ตรวจดูแบตเตอรี่ของรถอีกคันที่จะนำมาพ่วง ว่า
เป็นแบบ 12 โวลต์ ถ้าไม่ใช่แบตเตอรี่ 12 โวลต์
อาจเกิดการช็อตและทำให้รถท้ังสองคันเสียหายได้
ควรใช้สายพ่วงแบตเตอรี่ที ่เหมาะสมกับขนาด
ของแบตเตอรี่เพื่อป้องกันสายพ่วงร้อนจัด
ตรวจดูสายพ่วงแบตเตอรี ่ว ่าไม่ชำรุดหรือสึก
กร่อนก่อนการใช้งาน
ควรสวมแว่นตาป้องกันทุกครั ้งที ่ทำงานใกล้
แบตเตอรี่
ควรเก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก

ขอควรระวัง

ให้ดับเครื่องยนต์รถทั้งสองคันก่อนเป็นอันดับ
แรก ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายพ่วงหรือเสื ้อผ้า
ของคุณไม่ติดอยู่ในพัดลมหรือสายพานขับ เพราะ
อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตัวคุณได้

คำเตือน
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เคร่ืองยนต์ร้อนจัด

เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 8-3

ตรวจดูให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อ 4 เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ (ดังภาพ) ถ้าหากต่อเข้ากับขั้วลบ (-)
ของแบตเตอรี ่โดยตรง ก๊าซไวไฟที ่เกิดจาก
แบตเตอรี่อาจติดไฟและเกิดระเบิดได้
เม่ือต่อสายพ่วง อย่าต่อสายพ่วงแบตเตอร่ีข้ัวบวก
(+) เข้ากับแบตเตอรี ่ขั ้ว (-) มิฉะนั ้นอาจเกิด
ประกายไฟและทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้

คำเตือน

ระมัดระวังอย่าให้สายพ่วงแบตเตอรี่ติดอยู ่ใน
พัดลมระบายความร้อนหรือช้ินส่วนต่างๆ ในห้อง
เครื่องยนต์ที่หมุนได้

ขอควรระวัง

6. สตาร์ทเครื่องยนต์ของรถคันที่แบตเตอรี่มีไฟและ
ปล่อยทิ ้งไว้ให้รอบเดินเบาสักครู ่หนึ ่ง แล้วจึง
สตาร์ทเครื่องยนต์ของรถคันที่แบตเตอรี่ไม่มีไฟ

รักษารอบเครื่องยนต์ของรถคันที่แบตเตอรี่มีไฟ
ไว้อย่างสม่ำเสมอ

ขอควรระวัง

7. หลังจากที่เครื่องยนต์สตาร์ทแล้ว ให้ปลดสายพ่วง
โดยย้อนลำดับการต่อและปล่อยให้เครื ่องยนต์
ทำงานนานหลายนาที

5. ต่อปลายด้านหนึ่งของสายพ่วง 1 เข้ากับขั้วบวก
(+) ของแบตเตอรี่ที่ไม่มีไฟ (A) และอีกด้านหนึ่ง
2 เข้ากับขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่ที่มีไฟ (B)
ต่อปลายด้านหนึ่งของสายพ่วงอีกเส้น 3 เข้ากับ
ข้ัวลบ (-) ของแบตเตอร่ีท่ีมีไฟ และอีกด้านหน่ึง 4
เข้ากับตำแหน่งที ่กำหนดไว้ (ดังภาพ) ของ
รถคันที่แบตเตอรี่ไม่มีไฟโดยให้ห่างจากแบตเตอรี่
มากที่สุด

หากน้ำกลั่นของแบตเตอรี่แห้งหรือเป็นน้ำแข็ง
อย่าสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยการพ่วงแบตเตอรี่
เด็ดขาด!
แบตเตอรี่อาจแตกหรือระเบิดได้ถ้าอุณหภูมิอยู่
ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหรือถ้าไม่มีน้ำกลั่นเพียงพอ
อิเล ็กโทรไลต์เป ็นสารละลายกรดกำมะถัน
เจือจาง
หากอิเล็กโทรไลต์ (น้ำกรดของแบตเตอร่ี) สัมผัส
กับผิวหนัง เข้าตา เสื้อผ้า หรือถูกบริเวณพื้นผิว
ตัวรถ ควรรีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที หาก
อิเล็กโทรไลต์กระเด็นเข้าตา ให้ล้างออกด้วย
น้ำสะอาดทันทีและรีบปรึกษาแพทย์

คำเตือน

หมายเหตุ
หากขับขี่โดยที่แบตเตอรี่ไม่ได้ชาร์จจนเต็ม อาจ
ทำให้เครื่องยนต์ทำงานไม่ราบรื่นและไฟเตือน
เบรกป้องกันล้อล็อกสว่าง
ให้ดูเรื่อง “ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)”
หน้า 6-28

เคร่ืองยนต์ร้อนจัด
E00800604524

เมื่อเครื่องยนต์ร้อนจัด ไฟเตือนจะปรากฏขึ้นบนหน้าปัด
ดังนี้
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8

หน้าจอแสดงข ้อม ูลรวมจะถ ูกข ัดจ ังหวะและ
ตัวแสดงเตือนอุณหภูมิน้ำหล่อเย ็นเครื ่องยนต์
จะแสดงข้ึน นอกจากน้ี “ ” จะกะพริบด้วย (จอสี
LCD TFT)
“ ” จะกะพริบ (จอ LCD แบบสีเดียว)

เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ให้หยุดรถในที่ปลอดภัย

2. ตรวจดูไอร้อนที่เกิดขึ้นว่ามาจากห้องเครื่องยนต์
หรือไม่

[ถ้าไอร้อนไม่ได้มาจากห้องเครื่องยนต์]
ปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงาน เปิดฝากระโปรงรถขึ้น
เพื่อระบายความร้อนในห้องเครื่องยนต์

[ถ้าไอร้อนมาจากห้องเครื่องยนต์]
ให้ดับเครื่องยนต์และเมื่อไอร้อนไม่พุ่งออกมาแล้ว
เป ิดฝากระโปรงรถขึ ้นเพ ื ่อระบายความร้อน
สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง

อย่าเปิดฝากระโปรงหน้าขณะที่ยังมีไอร้อนออก
มาจากห้องเครื ่องยนต์ เพราะอาจทำให้ไอน้ำ
หรือน้ำร้อนพุ่งออกมาลวกผิวหนัง น้ำร้อนอาจ
พุ่งออกมาได้แม้จะไม่มีไอน้ำและชิ้นส่วนรถจะมี
ความร้อนสูง ควรระมัดระวังให้ดีเมื ่อจะเปิด
ฝากระโปรง
ระมัดระวังไอร้อนซึ่งอาจพุ่งออกมาจากฝาถัง
พักน้ำสำรอง
อย่าเปิดฝาหม้อน้ำขณะที่เครื่องยนต์ร้อน

คำเตือน

3. ตรวจดูว่าพัดลมระบายความร้อน (A) ยังทำงานอยู่
[ถ้าพัดลมระบายความร้อนทำงาน]
หลังจากที่ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูงดับลง
ให้ดับเครื่องยนต์
[ถ้าพัดลมระบายความร้อนไม่ทำงาน]

*: ด้านหน้ารถ

4. ตรวจดูระดับน้ำหล่อเย็นในถังพักน้ำสำรอง (C)

ให ้ด ับเคร ื ่องยนต ์ท ันท ีแล ้วต ิดต ่อขอความ
ช่วยเหลือจากศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

โปรดระวังอย่าให้มือหรือเสื้อผ้าของคุณเข้าไป
ใกล้พัดลมระบายความร้อน
เนื่องจากตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า (B) อาจจะ
ร้อน แม้ว่าพัดลมระบายความร้อนจะหยุดแล้ว
ห้ามสัมผัสกับตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า อาจเกิด
การไหม้ได้

คำเตือน

08 For emergencies.pmd 14/1/2563, 14:004



8

เคร่ืองมือและแม่แรง
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5. เติมน้ำหล่อเย็นที่หม้อน้ำและ/หรือถังพักน้ำสำรอง
ถ้าจำเป็น (ให้ดูเร่ือง “การบำรุงรักษา”)

6. ตรวจดูท่อหม้อน้ำทั้งหมดว่ารั่วซึมหรือไม่ และ
ตรวจดูสายพานขับว่าหย่อนหรือชำรุดหรือไม่

FULL

LOW

ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื ่องยนต์เย็นลงแล้วก่อน
จะเปิดฝาหม้อน้ำ (D) เนื ่องจากไอร้อนหรือ
น้ำเดือดอาจพุ่งออกมาทางช่องเติมและลวกคุณได้

คำเตือน

อย่าเติมน้ำหล่อเย็นขณะที่เครื่องยนต์กำลังร้อน
การเติมน้ำหล่อเย็นลงไปทันทีจะทำให้เคร่ืองยนต์
เสียหาย รอให้เครื่องเย็นลงก่อนแล้วค่อยๆ เติม
น้ำหล่อเย็นทีละน้อย

ขอควรระวัง

ถ้ามีสิ่งใดผิดปกติกับระบบหล่อเย็นหรือสายพาน
ควรติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับอนุญาต
เพื่อตรวจสอบและแก้ไขทันที

เครื่องมือและแม่แรง
E00800902839

ช่องเก็บเครื่องมือ
เครื่องมือและแม่แรงจะถูกจัดเก็บไว้ด้านขวาของพื้นที่
เก็บสัมภาระ
ควรจดจำตำแหน่งของช่องเก็บเครื่องมือและแม่แรง ใน
กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

A- เครื่องมือ
B- แม่แรง

เครื่องมือ

1- ประแจขันน็อตล้อ
2- แท่งแม่แรง
3- ตะขอเกี่ยวลากรถ

แม่แรง

วิธีถอด

1. ถอดฝาครอบแม่แรง
2. พับแม่แรงและถอดออกจากตัวยึดติดตั้ง (A)
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8

ตรวจดูว ่าวางหมอนหนุนล้อหรือบล็อกยาง
เส้นที ่ถูกต้องเมื ่อยกรถขึ ้นด้วยแม่แรง ถ้ารถ
เลื่อนไหลขณะยกขึ้น แม่แรงอาจหลุดออกจาก
ตำแหน่งทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

คำเตือน

หมายเหตุ
หมอนหนุนล้อที่แสดงในภาพประกอบไม่ได้มา
พร้อมกับรถ ขอแนะนำให้คุณมีเก็บไว้ในรถ
สำหรับกรณีที่จำเป็นต้องใช้งาน
ถ้าไม่มีหมอนหนุนล้อ ให้ใช้หินหรือวัตถุอื่นที่มี
ขนาดใหญ่เพียงพอที่จะกั้นล้อให้อยู่กับที่

6. เตรียมแท่งแม่แรง และประแจขันน็อตล้อให้
พร้อม
ให้ดูเรื่อง “เครื่องมือและแม่แรง” ที่หน้า 8-5

ข้อมูลเกี่ยวกับยางอะไหล่
E00803602114

ยางอะไหล่ถูกจัดเก็บอยู่ใต้พื้นของพื้นที่เก็บสัมภาระ
ควรตรวจสอบแรงดันลมยางของยางอะไหล่อยู่เสมอให้
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาในกรณีฉุกเฉิน

เติมลมยางอะไหล่ให้มีแรงดันลมยางสูงสุดที ่กำหนด
เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพ (ขับขี่
ในเมือง/ความเร็วสูง มีน้ำหนักบรรทุก ฯลฯ)

วิธีเปลีย่นยาง
E00801204383

ก่อนเปลี่ยนยาง ให้หยุดรถในที่ปลอดภัยบนพื้นราบเสีย
ก่อน

1. จอดรถบนพื้นราบที่มั่นคง ไม่มีกรวดหิน ฯลฯ
2. ใส่เบรกมือให้แน่น
3. เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด) และดับ

เครื่องยนต์
4. เปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน ตั ้งสามเหลี ่ยมฉุกเฉิน

ไฟสัญญาณกะพริบ ฯลฯ ในระยะห่างที่เหมาะสม
จากตัวรถ แล้วให้ผู้โดยสารทั้งหมดออกจากรถ

5. เพื่อป้องกันรถไหลเมื่อยกขึ้นด้วยแม่แรง ให้วาง
หมอนหนุนล้อหรือบล็อก (A) ที่ยางเส้นที่อยู่ด้าน
ตรงกันข้ามในแนวทแยงมุมกับยาง (B) เส้นที ่
ต้องการเปลี่ยน

วิธีเก็บ

1. พับแม่แรง จากนั้นเก็บกลับสู่ตำแหน่งเดิม
2. ยืดแม่แรงและยึดให้แน่น จากนั้นติดตั้งฝาครอบ

แม่แรง

การพับ

การพับ
การกาง
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ควรตรวจแรงดันลมยางเป็นระยะๆ และบำรุง
รักษาให้มีแรงดันที่เหมาะสมเมื่อจัดเก็บ
การขับขี่รถที่แรงดันลมยางอ่อนนั้นอาจทำให้
เกิดอุบัติเหตุได้ แต่หากจำเป็น ควรขับรถด้วย
ความเร็วต่ำและรีบเติมลมยางให้เร็วที่สุด (ให้
ดูเร่ือง “แรงดันลมยาง” หน้า 10-10)

ขอควรระวัง

การถอดยางอะไหล่
E00803501927

1. ปิดประตูท้ายและเปิดแผ่นกระดาน (A) ขึ้น

2. ถอดฝาครอบโบลท์ติดตั้งที่แขวนยาง (B)

3. ก่อนอื่น ถือประแจขันน็อตล้อตามที่แสดงในภาพ
(C) และคลายโบลท์ติดต้ังท่ีแขวนยาง จากน้ัน เม่ือ
คลายโบลท์ได้ง่ายแล้ว ให้ถือประแจขันน็อตล้อ
ตามที่แสดงในภาพ (D) และคลายโบลท์ต่อ

ระมัดระวังขณะคลายโบลท์ติดตั ้งที ่แขวนยาง
หากคลายโบลท์มากเกินไป ขอเกี ่ยวอาจหลุด
ออกมาและทำให้ยางอะไหล่หล่น

ขอควรระวัง

4. ยกที่แขวนยางขึ ้น (E) ที่ส่วนที่ลูกศรชี ้ดังภาพ
นำออกจากขอเกี่ยว (F) ดันให้ต่ำลง และนำยาง
ออกจากที่แขวนยาง

เมื ่อจะถอดที ่แขวนยางออกจากขอเกี ่ยว หรือ
แขวนกลับไปบนขอเกี่ยว ให้จับที่แขวนยางอย่าง
ระมัดระวังเพื่อไม่ให้หล่นใส่เท้า

ขอควรระวัง
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3. หมุนแม่แรงด้วยมือจนกระทั่งส่วนหน้าแปลน (B)
เข้ากันพอดีกับร่อง (C) ที่ด้านบนของแม่แรง

4. สอดแท่งแม่แรง (D) เข้าไปในประแจขันน็อตล้อ
(E) จากนั ้นวางปลายของแท่งแม่แรงเข้าไปใน
ส่วนปลายเกลียวดึงแม่แรง ตามที่แสดงในภาพ
หมุนประแจขันน็อตล้อช้าๆ จนกระทั่งยางลอยสูง
ขึ้นพ้นจากพื้นเล็กน้อย

ห้ามขึ้นแม่แรงในตำแหน่งอื่นๆ นอกเหนือจาก
ที ่แสดงไว้ เพราะหากขึ ้นแม่แรงผิดตำแหน่ง
อาจทำให้ตัวถังรถเสียหายได้ หรือแม่แรงอาจ
เลื่อนหลุดออกจากตำแหน่งทำให้เกิดอันตรายได้
ห้ามขึ้นแม่แรงบนพื้นลาดเอียงหรือไม่แข็งพอ
เพราะแม่แรงอาจเลื่อนหลุดทำให้เกิดอันตราย
ต้องขึ้นแม่แรงบนพื้นเรียบแข็ง และก่อนจะขึ้น
แม่แรง สำรวจดูว่าไม่มีทรายหรือกรวดหินใต้ฐาน
แม่แรง

คำเตือน

2. วางแม่แรงไว้ใต้จุดขึ้นแม่แรงจุดใดจุดหนึ่ง (A)
ที่แสดงในภาพ ใช้จุดขึ้นแม่แรงที่อยู่ใกล้กับยาง
เส้นที่ต้องการเปลี่ยนมากที่สุด

การเปลี่ยนยาง
E00803202905

1. คลายน็อตล้อหนึ่งส่วนสี่รอบด้วยประแจขันน็อต
ล้อ อย่าเพิ่งถอดน็อตล้อออกมา

หมายเหตุ
วางยางอะไหล่ไว้ใต้ท้องรถใกล้กับแม่แรง ซึ่ง
ทำให้ปลอดภัยกว่าในกรณีที่แม่แรงเลื่อนไหล
ออกจากตำแหน่ง
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6. เช็ดโคลนและอื ่นๆ ออกจากพื ้นผิวดุมล้อ (F)
โบลท์ดุมล้อ (G) หรือรูใส่น็อต (H) ที่ล้อ แล้วใส่
ยางอะไหล่ควรขึ ้นแม่แรงจนกระทั ่งล้อพ้นจากพื ้นดิน

เล็กน้อย ไม่ควรข้ึนสูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้
เกิดอันตรายได้
ไม่ควรอยู่ใต้ท้องรถขณะขึ้นแม่แรง
ไม่ควรชนรถที่อยู่บนแม่แรงและไม่ควรทิ้งรถไว้
บนแม่แรงเป็นเวลานาน เพราะทำให้เกิดอันตราย
ได้
ไม่ควรใช้แม่แรงอ่ืนยกเว้นท่ีติดมากับรถของคุณ
ไม่ควรใช้แม่แรงเพื่อจุดประสงค์อื ่น นอกจาก
การเปลี่ยนยางรถ
อย่าให้มีใครนั่งอยู่ในรถขณะขึ้นแม่แรง
ไม่ควรสตาร์ทหรือให้เครื่องยนต์ทำงานขณะขึ้น
แม่แรง
ไม่ควรหมุนล้อที่ยกขึ้นด้วยแม่แรง เพราะล้อ
ข้างท่ีอยู่ติดพ้ืนอาจจะหมุน ทำให้รถเล่ือนตกจาก
แม่แรง

คำเตือน

5. ถอดน็อตล้อด้วยประแจขันน็อตล้อ แล้วถอดล้อ
ออกมา

ระมัดระวังกระทะล้อขณะเปล่ียนยาง เพ่ือป้องกัน
ผิวหน้ากระทะล้อเป็นรอยขูดขีด

ขอควรระวัง

7. ใช้นิ้วขันน็อตล้อให้แน่น

ห้ามหยอดน้ำม ันบนน็อตหรือโบลท์ด ุมล ้อ
มิฉะนั้นจะขันแน่นเกินไป

ขอควรระวัง

รถยนต์ที่ใช้น็อตเทเปอร์

• ขันน็อตล้อจนกระทั่งส่วนเรียวของน็อตล้อ
สัมผัสกับบ่ารูล้อเล็กน้อยและล้อไม่หลวม

ขณะใส่ยางอะไหล่ ตรวจดูว่าวาล์วเติมลม (I)
หันออกด้านนอก ถ้าคุณไม่เห็นวาล์วเติมลม (I)
แสดงว่าใส่ยางกลับด้าน
การใส่ยางกลับด้านก่อให้เกิดความเสียหายกับ
รถและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

คำเตือน
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8. ลดระดับรถลง โดยการหมุนประแจขันน็อตล้อ
ทวนเข็มนาฬิกาช้าๆ จนกระทั่งยางสัมผัสกับพื้น

ห้ามใช้เท้าหรือด้ามต่อช่วยเสริมแรงประแจขัน
น็อตล้อ มิฉะนั้นน็อตจะถูกขันแน่นเกินไป

ขอควรระวัง

10.ลดระดับแม่แรงลง จากนั้นเก็บแม่แรง ยางแบน
และหมอนหนุนล้อ ให้นำยางเส้นที่เสียหายไป
ซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด

11.ตรวจเช็คแรงดันลมยางที่ปั๊มน้ำมันถัดไป แรงดัน
ที่เหมาะสมจะแสดงอยู่บนแผ่นป้ายที่ประตูด้าน
คนขับ ดูภาพประกอบ

9. ขันน็อตตามลำดับที่แสดงในภาพจนกระทั่งน็อต
แต่ละตัวขันแน่นตามรายการนี้

ค่าแรงขัน 88 ถึง 108 นิวตัน•เมตร

หลังจากเปลี ่ยนยางและใช้งานได้ระยะทาง
ประมาณ 1,000 กิโลเมตร ให้ขันน็อตล้อทุกตัว
อีกคร้ัง เพราะน็อตอาจจะหลวมได้

ขอควรระวัง

• ขันน็อตล้อให้แน่นจนกระทั่งหน้าแปลนของ
น็อตล้อสัมผัสกับล้อและล้อไม่หลวม

รถยนต์ที่ใช้น็อตหน้าแปลน

หมายเหตุ
ถ้าเปล่ียนล้ออะลูมิเนียมท้ัง 4 ล้อเป็นล้อเหล็ก ให้
ใช้น็อตเทเปอร์

08 For emergencies.pmd 14/1/2563, 14:0010



วิธีเปลี่ยนยาง

เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 8-11

8

การเก็บยางอะไหล่
E00803701802

1. ใส่ยางไว้ตรงกลางของที่แขวนยาง โดยให้ผิวหน้า
กระทะล้อหงายขึ้น

2. ยกท่ีแขวนยาง (A) ข้ึนและแขวนไว้กับขอเก่ียว (B)
4. ใส่ฝาครอบโบลท์ติดตั้งที่แขวนยาง
5. ปิดแผ่นกระดาน

หากพวงมาลัยสั่นขณะขับขี่หลังจากเปลี่ยนยาง
แนะนำให้นำรถไปตรวจสอบความสมดุลของ
ยาง
ห้ามใช้ยางต่างชนิดกันหรือใช้ยางขนาดไม่เท่ากัน
กับท่ีระบุ เพราะจะทำให้เส่ือมสภาพเร็วข้ึน

ขอควรระวัง

การเก็บยางโดยให้ผิวหน้ากระทะล้อหันลงล่าง
อาจทำให้ล้อหรือที ่แขวนยางเสียหายได้ หาก
พบความเสียหายใดๆ บนยางอะไหล่ ห้ามใช้งาน
ยางและให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับ
อนุญาต

ขอควรระวัง

3. เปิดประตูท้าย
ก่อนอื่น ถือประแจขันน็อตล้อตามที่แสดงในภาพ
(C) และขันแน่นโบลท์ติดตั้งที่แขวนยาง จากนั้น
ถือประแจขันน็อตล้อตามที่แสดงในภาพ (D) และ
ขันโบลท์ให้แน่นหนา

อย่าใส่ขอเกี ่ยวเข้ากับส่วนอื่นของที่แขวนยาง
นอกเหนือจากตำแหน่งท่ีถูกต้อง มิฉะน้ันขอเก่ียว
อาจทำให้ตัวรถเสียหาย หรือยางอาจหล่นขณะ
ขับขี่และทำให้เกิดอุบัติเหตุ

ขอควรระวัง
หลังจากจัดเก็บยางอะไหล่ ตรวจสอบว่าที่แขวน
ยางล็อกเข้าที่ดีแล้ว หากล็อกเข้าที่ไม่มั่นคง ที่
แขวนยางอาจคลายตัวและหล่นขณะขับขี ่และ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
เมื ่อจะถอดที ่แขวนยางออกจากขอเกี ่ยว หรือ
แขวนกลับไปบนขอเกี่ยว ให้จับที่แขวนยางอย่าง
ระมัดระวังเพื่อไม่ให้หล่นใส่เท้า

ขอควรระวัง

การเก็บเครื่องมือและแม่แรง
E00803801278

ทำย้อนขั้นตอนการถอดเพื่อเก็บแม่แรง แท่งแม่แรง และ
ประแจขันน็อตล้อ
ให้ดูเรื่อง “เครื่องมือและแม่แรง” ที่หน้า 8-5
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การลากรถด้วยรถลาก

การลากรถโดยยกล้อหน้าขึ้นจากพื้น (แบบ C)

ปลดเบรกมือ
เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง)

การลากรถ
E00801506641

ถ้าหากรถของคุณจำเป็นต้องถูกลาก
หากจำเป็นต้องลากรถ แนะนำให้คุณใช้บริการของ
ศูนย์บริการมิตซูบิชิหรือสถานประกอบการที่ให้บริการ
ลากรถ
ควรเรียกใช้บริการลากรถในกรณีต่อไปนี้

เครื่องยนต์ติดแต่รถไม่สามารถเคลื่อนตัวได้หรือมี
เสียงดังผิดปกติ
เมื่อตรวจสอบใต้ท้องรถแล้วพบว่าน้ำมันหรือสาร
อื่นรั่วซึม

ถ้ารถของคุณติดหล่ม อย่าพยายามลากรถเอง
ให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตหรือสถาน
ประกอบการที่ให้บริการลากรถเพื่อขอความช่วยเหลือ

แต่หากว่าไม่สามารถเรียกใช้บริการลากรถจากศูนย์
บริการมิตซูบิชิหรอืสถานประกอบการได้ คุณควรลากรถ
ด้วยความระมัดระวังตามคำแนะนำในเร่ือง “การลากรถใน
กรณีฉุกเฉิน” ในบทนี้

ข ้อบังคับในการลากรถอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ คุณควรปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติจราจรทาง
บกกำหนดไว้เกี่ยวกับการลากรถ

ห้ามใช้รถลากท่ีติดต้ังสลิงยกรถ (แบบ A) ในการ
ลากรถ ดังแสดงในภาพ เพราะสลิงดังกล่าวจะ
ทำให้กันชนหน้าชำรุดเสียหายได้
ห้ามลากรถโดยที่ล้อขับเคลื่อนอยู่บนพื้นดังภาพ
(แบบ B) อาจเป็นผลให้ระบบขับเคลื่อนเสียหาย
ได้
หากเกียร์ทำงานผิดปกติหรือชำรุด ให้เคลื่อนย้าย
โดยให้ล้อขับเคลื่อนอยู่บนรถลาก (แบบ C, D
หรือ E) ดังภาพ
หากรถถูกลากโดยที่โหมดการทำงานอยู่ที่ ON
และเฉพาะล้อหน้าเท่านั ้นที ่ถูกยกขึ ้นจากพื ้น
(แบบ C) ระบบ ASC อาจทำงาน ทำให้เกิด
อุบัติเหตุได้ หากลากรถโดยยกล้อหน้าขึ้น ให้
โหมดการทำงานอยู่ท่ี ACC หรือ OFF

ขอควรระวัง
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8

การลากรถในกรณีฉุกเฉิน
E008042019194

หากไม่สามารถเรียกใช้บริการลากรถได้ คุณจำเป็นต้อง
ลากรถโดยใช้เชือกมัดกับตะขอเกี ่ยวสำหรับลากรถ
ชั่วคราว ในกรณีที่รถของคุณต้องถูกลากโดยรถคันอื่น
หรือคุณใช้รถของคุณลากรถคันอื ่น พึงระวังในข้อ
ต่อไปนี้

ถ้ารถของคุณต้องถูกรถคันอื่นลาก

1. นำตะขอเกี่ยวลากรถและแท่งแม่แรงออก
ให้ดูเร่ือง “เคร่ืองมือและแม่แรง” หน้า 8-5

2. ปิดปลายของแท่งแม่แรง (A) ด้วยผ้าและใช้ถอด
ฝาปิดออกจากกันชนหน้า

3. ใช้แท่งแม่แรงเพื ่อช ่วยให้ตะขอเกี ่ยวลากรถ
แน่นหนายิ่งขึ้น

3. ใช้แท่งแม่แรงเพื ่อช ่วยให้ตะขอเกี ่ยวลากรถ
แน่นหนายิ่งขึ้น

4. ผูกเชือกกับตะขอเกี่ยวลากรถด้านหน้าให้แน่น

หมายเหตุ
การลากรถโดยใช้ส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากตะขอ
เกี่ยวลากรถ จะทำให้ตัวรถเสียหายได้
หากใช้เชือกลวดหรือโซ่เหล็กจะทำให้ตัวรถเสีย
หายได้ ไม่ควรใช้เชือกที่ทำจากโลหะ ถ้าคุณใช้
เชือกลวดหรือโซ่เหล็ก ควรใช้ผ้าพันรอบๆ เชือก
หรือโซ่ตรงจุดที่สัมผัสกับตัวรถ
พยายามให้เชือกที่ลากนั้นอยู่ในแนวระนาบเท่าที่
จะทำได้ มิฉะนั้นเชือกอาจทำให้ตัวรถเสียหายได้
ให้เชือกลากรถอยู ่ด้านเดียวกันกับตะขอเกี ่ยว
ลากรถ เพื่อทำให้เชือกตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้

5. ติดเครื่องยนต์ไว้
ถ้าเครื่องยนต์ไม่ทำงาน ให้ปฏิบัติดังนี้เพื่อปลด
ล็อกพวงมาลัย
[ยกเว้นรถรุ่นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON”
[สำหรับรถรุ่นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ให้โหมดการทำงานเป็น ON

ถ้าเครื ่องยนต์ไม่ติด หม้อลมเบรกและระบบ
พวงมาลัยเพาเวอร์จะไม่ทำงาน ทำให้ต้องเพิ่ม
แรงในการเหยียบเบรกและควบคุมพวงมาลัย
มากขึ้น ดังนั้นคุณจะบังคับรถได้ยาก

คำเตือน
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ถ้ารถของคุณลากรถคันอื่น

ถอดฝาปิดที่กันชนที่กันชนหลังออก และติดตั้งตะขอ
เกี ่ยวลากรถ (C) และใช้สำหรับลากรถ ปฏิบัติตาม
คำแนะนำเดียวกันกับหัวข้อ “ถ้ารถของคุณต้องถูกรถ
คันอื่นลาก”

9. เมื่อเสร็จสิ้นการลาดแล้ว ให้ถอดตะขอเกี่ยวลาก
รถ และเก็บให้เรียบร้อยในที่ซึ่งระบุไว้
ให้ดูเรื่อง “เครื่องมือและแม่แรง” ที่หน้า 8-5
เมื่อติดตั้งฝาปิดที่กันชน จัดขอเกี่ยวให้เป็นแนว
เดียวกับบริเวณคัทเอาท์ของรถ และสอดเข้าไป
ให้แน่น

หลีกเลี่ยงการเบรก การเร่งเครื่อง หรือการหมุน
พวงมาลัยอย่างกะทันหัน เพราะอาจทำให้ตะขอ
เกี่ยวลากรถและเชือกลากรถเสียหายได้
คนที่อยู่บริเวณนั้นอาจได้รับบาดเจ็บ
เมื่อลงเนินเป็นระยะทางไกล เบรกอาจร้อนจัด
และประสิทธิภาพลดลง ควรเคลื่อนย้ายรถโดย
ใช้รถลาก

คำเตือน

คนบนรถที่ถูกลากต้องคอยสังเกตไฟเบรกของ
รถลากที่อยู่ข้างหน้าและตรวจดูให้แน่ใจว่าเชือก
ไม่หย่อน
เมื่อรถถูกลากโดยรถคันอื่นโดยล้อทั้งหมดอยู่
บนพ้ืน ตรวจดูว่าใช้ความเร็วและระยะทางไม่เกิน
จากที่กำหนดไว้ด้านล่าง มิฉะนั้นจะทำให้เกียร์
เสียหายได้

ความเร็วในการลากรถ: 40 กม./ชม.
ระยะทางในการลากรถ: 40 กม.

สำหรับความเร็วในการลากรถและระยะทางใน
การลากรถ ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
ห้ามใช้ตะขอยึด (D) ในการลากรถ ตะขอน้ีติดต้ัง
มาเพื่อใช้ในการขนส่งรถเท่านั้น
การลากรถโดยใช้ส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากตะขอ
เก่ียว (C) จะทำให้ตัวรถเสียหายได้

อย่าปล่อยให้สวิตช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง “LOCK”
หรือโหมดการทำงานเป็น OFF เพราะพวงมาลัย
จะล็อกทำให้สูญเสียการควบคุม

ขอควรระวัง

6. เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง)
7. เปิดไฟฉุกเฉินหากกฎหมายกำหนด (ปฏิบัติตาม

กฎหมายในการข ับข ี ่และระเบ ียบข ้อบ ังค ับ
ท้องถิ่น)

8. ขณะลากรถ คนขับรถทั ้งสองคันต้องสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้และควรใช้ความเร็วต่ำ

แบบที่ 1

แบบที่ 2
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การใช้งานภายใต้สภาพการขับข่ีท่ีเป็นอันตราย

เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน 8-15

ซึ ่งจะลดแรงเสียดทานของยางบนถนน ทำให้
สูญเสียการควบคุมและความสามารถในการเบรก

ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

(a) ขับรถด้วยความเร็วต่ำ
(b) ห้ามขับโดยใช้ยางที่สึกหรอ
(c) ใช้แรงดันลมยางที่กำหนดเสมอ

ห้ามขับรถบนถนนที่น้ำท่วม แอ่งน้ำที่ลึก และ
อื่นๆ หากคุณต้องขับรถผ่านถนนที่น้ำท่วมและ
น้ำเข้ารถอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรนำรถไปตรวจ
สอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ขอควรระวัง

สำหรับถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะหรือน้ำแข็ง
หลีกเล่ียงการใช้ความเร็วสูง การเร่งเคร่ืองกะทันหัน
การเบรกกะทันหัน หรือการเลี้ยวมุมแคบ

หมายเหตุ
ห้ามลากรถที่หนักกว่ารถของคุณ

การใช้งานภายใต้สภาพการขับขี่ที่เป็น
อันตราย

E00801704287

บนถนนที่มีน้ำท่วม
หากน้ำเข้าไปในดิสก์เบรก เช่นเมื ่อขับรถผ่าน
แอ่งน้ำขนาดเล็ก เบรกอาจไม่สามารถใช้ได้ชั่วขณะ
ในกรณีนี้ให้เหยียบแป้นเบรกเบาๆ เพื่อดูว่าเบรก
ทำงานเป็นปกติหรือไม่ ถ้าไม่ปกติ ให้เหยียบแป้น
เบรกเบาๆ หลายๆ คร้ังขณะขับข่ีเพ่ือให้ผ้าเบรกแห้ง
เม ื ่อข ับข ี ่ขณะฝนตกหร ือบนถนนที ่ม ีแอ ่งน ้ำ
อาจมีชั้นน้ำระหว่างยางกับพื้นผิวถนน

อย่าเหยียบแป้นคันเร่งอย่างรวดเร็ว หากล้อหลุด
จากน้ำแข็ง รถสามารถออกตัวอย่างกะทันหัน
และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ขอควรระวัง

การเหยียบแป้นเบรกขณะขับขี่บนถนนที่ปกคลุม
ด้วยหิมะหรือน้ำแข็งอาจทำให้ยางลื่นและไถลได้
เมื่อแรงยึดเกาะระหว่างยางกับถนนลดลง ล้ออาจ
หมุนฟรี ทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้โดยใช้การเบรก
ปกติ การเบรกจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่า
มีระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) หรือไม่ หาก
รถของคุณติดตั้งระบบ ABS ให้เบรกโดยเหยียบ
แป้นเบรกแรงๆ ค้างไว้
เผื่อระยะห่างระหว่างรถของคุณกับรถคันข้างหน้า
ให้มากขึ้น และหลีกเลี่ยงการเบรกกะทันหัน
น้ำแข็งที่เกาะตัวสะสมอยู่ในระบบเบรกอาจทำให้
ล้อล็อกได้ เมื่อรถจอดนิ่งแล้วจะออกรถอีกครั้ง ให้
ค่อยๆ ออกตัวหลังจากตรวจดูความปลอดภัย
โดยรอบแล้ว

สำหรับถนนที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ
ขับรถช้าๆ เท่าที่จะทำได้ในขณะที่ขับบนถนนที่ขรุขระ
เป็นหลุมเป็นบ่อ
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แรงกระแทกของยางและ/หรือล ้อเม ื ่อข ับขี ่
บนถนนที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อสามารถทำให้
ยางและ/หรือล้อเสียหายได้

ขอควรระวัง
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9

ข้อควรระวังในการดูแลรักษา
E00900102034

การบำรุงรักษารถอันมีค่าของคุณให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
นั้นจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง
เหมาะสม
ควรให้รถของคุณมีสภาพสอดคล้องตามกฎควบคุมมลภาวะ
แวดล้อมด้วย
การเลือกใช้วัสดุล้างรถ ฯลฯ นั้นควรต้องพิถีพิถันเพื่อให้
แน่ใจว่าวัสดุนั้นจะไม่ทำให้รถของคุณเป็นสนิม
หากคุณสงสัยหรือไม่แน่ใจ ควรติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ท่ีได้รับอนุญาตเพ่ือขอคำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุต่างๆ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจเป็นอันตรายได้
ควรปฏิบัติตามขั้นตอนจากผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์
ทำความสะอาดนั้นๆ เสมอ
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหาย อย่าใช้สาร
ใดๆ ต่อไปนี้ในการทำความสะอาดรถของคุณ
• น้ำมันเชื้อเพลิง
• ทินเนอร์
• น้ำมันเบนซิน
• น้ำมันก๊าด
• น้ำมันสน
• น้ำมันปิโตรเลียม
• น้ำยาเคลือบเงา
• คาร์บอนเตตราคลอไรด์
• น้ำยาล้างเล็บ
• อะซิโตน

หมายเหตุ

การดูแลรักษาความสะอาดภายในรถ
E00900201878

หลังจากทำความสะอาดภายในด้วยน้ำและน้ำยาทำความ
สะอาดหรือน้ำยาลักษณะเดียวกันให้เช็ดจนแห้งในที่ร่ม
ซึ่งมีอากาศถ่ายเทสะดวก

2. จุ่มผ้าในน้ำสะอาดและบิดให้แห้ง จากน้ันจึงนำไป
เช็ดสารทำความสะอาดออกจนหมด

หมายเหตุ
ห้ามใช้สารทำความสะอาด สารปรับสภาพ หรือ
สารเคลือบป้องกันใดๆ ที ่ผสมขี ้ผ ึ ้งหรือยาง
ซิลิโคน
สารเหล่านี ้สามารถทำให้สีหลุดลอก และเมื ่อ
ใช้กับแผงคอนโซลหรือชิ้นส่วนอื่นๆ อาจทำให้
กระจกมัวและทำลายทัศนวิสัยได้
นอกจากนี ้ หากสารเหล่านี ้สัมผัสถูกสวิตช์
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ก็อาจทำให้เสียหายได้
อย่าใช้ผ้าใยสังเคราะห์หรือผ้าแห้ง เพราะอาจ
ทำให้สีหลุดลอกหรือทำลายพื้นผิวได้
อย่าวางที่ดับกลิ่นบนแผงหน้าปัดหรือใกล้กับ
ไฟต่างๆ ส่วนประกอบของที่ดับกลิ่นอาจทำให้สี
หลุดลอกหรือเกิดรอยแตกร้าวได

เบาะและชุดหุ้มเบาะ
E00900501233

1. เพื่อเป็นการรักษารถให้อยู่ในสภาพที่ดี ควรดูแล
เบาะนั่งและอุปกรณ์ภายในให้สะอาดอยู่เสมอ

ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก หนังเทียม ผ้า
และชิ้นส่วนที่รวมกันอยู่

E00900301619

1. ควรเช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำผสมสบู่อ่อนๆ

หมายเหตุ
ในการทำความสะอาดด้านในของหน้าต่างประตู
ท้าย ให้ใช้ผ้านุ่มเช็ดกระจกตามแนวเส้นขดลวด
ไล่ฝ้าเสมอเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

ห้ามใช้สารอินทรีย์ (น้ำยาทำละลาย น้ำมันเบนซิน
น้ำมันก๊าด แอลกอฮอล์ น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)
หรือสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นด่างหรือกรด
สารเหล่านี้สามารถทำให้เกิดรอยด่างหรือรอย
ร้าวและทำให้สีหลุดลอกได้
หากคุณใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือสารขัดเงา
ต้องแน่ใจว่าไม่มีส่วนผสมของสารที่กล่าวมานี้

ขอควรระวัง
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ใช้เครื่องดูดฝุ่นและแปรงทำความสะอาดเบาะนั่ง
หากมีรอยเปื ้อนผ้าหุ ้มเบาะที ่ทำจากไวนิลและ
หนังเทียม ควรทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความ
สะอาดที่เหมาะสม แต่หากเป็นเนื ้อผ้าสามารถ
ทำความสะอาดได้โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดเบาะน่ัง
หรือน้ำผสมสบู่อ่อนๆ

2. ทำความสะอาดพรมด้วยเครื ่องดูดฝุ ่นและขจัด
คราบสกปรกด้วยน้ำยาทำความสะอาดพรม  ส่วน
คราบน้ำมันและจาระบีสามารถขจัดออกได้โดย
ใช้ผ้าที่สีไม่ตกชุบน้ำยาขจัดคราบค่อยๆ เช็ดออก
เบาๆ

หนังแท้*
E00900602042

1. ใช้ผ้านุ ่มชุบด้วยน้ำผสมสบู่อ่อนๆ ค่อยๆ เช็ด
ทำความสะอาด

2. จุ่มผ้าในน้ำสะอาดและบิดให้แห้ง จากน้ันจึงนำไป
เช็ดสารทำความสะอาดออกจนหมด

3. ใช้สารเคลือบเงาหนังทาบนพื้นผิวหนังแท้

หมายเหตุ
หากหนังแท้เปียกน้ำหรือถูกล้างด้วยน้ำ ควรรีบ
ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดออกโดยเร็วที่สุด
หากเบาะชื้นอาจขึ้นราได้
ตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด
แอลกอฮอล์ และน้ำมันเช้ือเพลิง และตัวทำละลาย
ท่ีมีฤทธ์ิเป็นกรดหรือด่างอาจทำให้หนังเปล่ียนสีได้
ต้องใช้สารทำความสะอาดท่ีมีคุณสมบัติเป็นกลาง

การดูแลรักษาความสะอาดภายนอก
E00900701293

หากสิ่งเหล่านี้ติดอยู่บนรถของคุณอาจทำให้รถสึกกร่อน
สีหลุดลอก หรือเป็นคราบ คุณควรรีบล้างรถให้เร็วที่สุด

น้ำทะเล สารป้องกันน้ำแข็งเกาะถนน
เขม่าดำและฝุ่น ผงเหล็กจากโรงงาน สารเคมี
ต่างๆ (กรด ด่าง น้ำมันดิน ฯลฯ)
มูลนก ซากแมลง น้ำยางจากต้นไม้ ฯลฯ

การล้างรถ
E00900904502

การขับรถบนถนนนั้นอาจมีฝุ่นและละอองของสารเคมี
ซึ่งมีผลทำให้สีรถและตัวถังรถของคุณเสียหายได้หาก
ทิ้งไว้เป็นเวลานาน

การล้างรถและขัดเงาบ่อยๆ เป็นการป้องกันรถของคุณ
จากความเสียหายนั ้นและยังช่วยปกป้องรถในสภาพ
แวดล้อมต่างๆ เช่น ฝน หิมะ อากาศชายทะเล เป็นต้น
อย่าล้างรถกลางแดด ให้จอดรถในที่ร่มและฉีดน้ำเพื่อ
ขจัดฝุ่น จากนั้นใช้น้ำสะอาดและล้างรถด้วยแปรงหรือ
ฟองน้ำล้างรถ โดยล้างจากบนลงล่าง
ใช้สบู่ล้างรถอ่อนๆ ตามความจำเป็น ล้างออกด้วยน้ำสะอาด
อีกครั้งแล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม หลังจากล้างรถแล้ว
ค่อยๆ ทำความสะอาดข้อต่อ ซอกมุมประตู ฝากระโปรง
หน้าและส่วนอื่นๆ ที่สิ่งสกปรกอาจตกค้างหลงเหลืออยู่
ให้เรียบร้อย

หมายเหตุ
รีบขจัดรอยคราบสกปรกหรือสารประกอบน้ำมัน
ออกโดยเร็ว เนื ่องจากอาจทำให้หนังแท้เป็น
คราบได้
การจอดรถตากแดดเป็นเวลานานๆ อาจทำให้
เบาะหนังหดหรือแข็งกระด้างได้ ดังนั ้นควร
จอดรถในที่ร่มเท่าที่จะทำได้
เมื่ออุณหภูมิภายในรถเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อน
หากวางวัสดุไวนิลไว้บนเบาะนั่งที่เป็นหนังแท้
วัสดุนั้นอาจเสื่อมสภาพและละลายติดเบาะนั่งได้

เมื่อล้างใต้ท้องรถหรือล้อรถ ควรสวมถุงมือยาง
เพื่อปกป้องมือของคุณ
อย่าใช้เครื่องล้างรถบ่อยเกินไป เพราะแปรงที่ใช้
อาจทำให้เก ิดรอยขีดข่วนและทำให้สีไม่เงา
หากเป็นรถสีเข้มจะยิ่งเห็นรอยขีดข่วนได้อย่าง
ชัดเจน

ขอควรระวัง
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9 ในช่วงที่อากาศหนาวเย็น

ในบางพื้นที่ในฤดูหนาวอาจมีเกลือหรือสารเคมีอยู่ตาม
ถนนซึ่งจะทำให้ตัวถังผุกร่อนเสียหายได้ ดังนั้นควรหมั่น
ล้างรถอย่างสม่ำเสมอเท่าท่ีจะทำได้ตามคู่มือการดูแลรักษา
ควรใช้สารป้องกันและตรวจสอบสภาพใต้ท้องรถท้ังก่อน
และหลังฤดูหนาว
หลังจากล้างรถเสร็จแล้วให้เช็ดคราบน้ำที่เกาะอยู่จนหมด
โดยเฉพาะบริเวณยางขอบประตูเพื่อป้องกันการจับตัว
เป็นน้ำแข็ง

ห้ามฉีดหรือสาดน้ำใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้อง
เครื่องยนต์ เพราะอาจส่งผลเสียต่อความสามารถ
ในการสตาร์ทของเครื่องยนต์ได้
นอกจากน้ีควรระมัดระวังเม่ือล้างบริเวณใต้ท้องรถ
เพราะละอองน้ำอาจเข้าไปในห้องเคร่ืองยนต์ได้
เครื่องมือล้างรถด้วยน้ำร้อนบางแบบนั้นฉีดพ่น
น้ำร้อนด้วยแรงดันสูง
ความร้อนอาจทำให้ชิ ้นส่วนที่เป็นเรซินผิดรูป
เสียหายและยังอาจทำให้น้ำเข้าไปภายในรถได้
ดังนั้นควรปฏิบัติดังนี้;
• รักษาระยะการฉีดล้างรถระหว่างหัวฉีดกับตัวรถ
ให้ห่างกันอย่างน้อย 70 ซม.

• เมื่อต้องล้างรถบริเวณกระจกประตู ควรรักษา
ระยะหัวฉีดให้ห่างจากกระจกมากกว่า 70 ซม.
และทำมุมตั้งฉากกับกระจก

หลังจากล้างรถ ให้ขับรถช้าๆ พร้อมเหยียบเบรก
เบาๆ หลายๆ ครั้งเพื่อให้เบรกแห้ง การปล่อยให้
เบรกเปียกอาจทำให้สมรรถนะการเบรกลดลง
และยังอาจทำให้เบรกค้างหรือไม่ทำงาน เนื่องจาก
สนิมเกาะทำให้รถไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

หมายเหตุ
หากล้างรถด้วยเครื่องล้างรถอัตโนมัติ มีสิ่งที่ต้อง
พึงระวังเป็นพิเศษดังนี้ ให้ดูคู่มือการใช้งานหรือ
ปรึกษาผู้ให้บริการล้างรถ หากไม่ปฏิบัติตามข้ันตอน
ต่อไปน้ี อาจเกิดความเสียหายกับรถได้

• พับกระจกมองข้าง
• ถอดเสาอากาศออก สำหรับรายละเอียด ให้ดู

“เสาอากาศ: การถอด” หน้า 7-30
• ใช้เทปติดก้านปัดน้ำฝนให้อยู่กับที่
• หากรถของคุณติดตั ้งรางหลังคา ให้ปรึกษา
ผู้ให้บริการล้างรถก่อนใช้บริการ

ขอควรระวัง หมายเหตุ
เพื ่อป้องกันการจับตัวเป็นน้ำแข็งที ่แถบยาง
ขอบประตู ฝากระโปรงหน้า ฯลฯ ให้พ่นด้วย
สเปรย์ซิลิโคน

การเคลือบเงารถ
E00901002115

การเคลือบเงารถจะช่วยป้องกันมิให้ฝุ่นผงหรือสารเคมีต่างๆ
ติดบนสีรถได้ ควรล้างรถให้สะอาดเสียก่อนแล้วจึงใช้
น้ำยาเคลือบเงารถอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
อย่าเคลือบเงารถกลางแดดจัด และควรเคลือบเงารถ
หลังจากที่พื้นผิวรถเย็นลงแล้ว
ส่วนวิธีการเคลือบเงาให้ดูจากคู่มือการใช้สารเคลือบเงา

ไม่ควรใช้สารเคลือบเงารถที ่มีส่วนประกอบ
ของสารกัดกร่อน

ขอควรระวัง

การขัดสีรถ
E00901101236

การลงยาขัดสีรถนั้นจะทำเมื่อสีรถเปื้อน ด่าง หรือซีดลง
เท่านั้น ห้ามขัดสีชิ้นส่วนต่างๆ ที่พ่นสีด้านและกันชนที่
เป็นพลาสติก เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นเสียหาย
หรือด่างได้
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การทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก
E00901301980

ใช้ฟองน้ำหรือหนังชามัวส์
หากน้ำยาเคลือบเงาเกาะติดบริเวณชิ้นส่วนผิวด้านที่เป็น
สีเทาหรือสีดำของกันชน คิ้ว หรือไฟต่างๆ พื้นผิวนั้นจะ
กลายเป็นสีขาว ในกรณีเช่นน้ี ให้ใช้ผ้านุ่มหรือหนังชามัวส์
ชุบน้ำอุ่นเช็ด

ชิ้นส่วนที่ชุบโครเมียม
E00901401268

เพ่ือป้องกันมิให้ช้ินส่วนท่ีชุบโครเมียมด่างและผุกร่อนเร็ว
ควรล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง จากนั้นให้ใช้
น้ำยาชนิดพิเศษเคลือบผิวหน้าชิ ้นส่วนให้ทั ่ว ควรทำ
บ่อยครั้งขึ้นในช่วงฤดูหนาวหรืออากาศเย็น

ห้ามใช้แปรงขัดหรืออุปกรณ์เน้ือแข็งอ่ืนๆ เน่ืองจาก
อาจทำให้พ้ืนผิวของช้ินส่วนพลาสติกเสียหาย
อย่าให้ชิ้นส่วนพลาสติกสัมผัสถูกน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำมันดิบ น้ำมันเบรก น้ำมันเครื ่อง จาระบี
ทินเนอร์ และกรดกำมะถัน (อิเล็กโทรไลต์
ของแบตเตอรี่) ซึ่งอาจทำให้ชิ ้นส่วนพลาสติก
เกิดรอยแตก รอยเปื้อน หรือสีเปลี่ยนได้
หากสิ่งเหล่านี้สัมผัสถูกชิ้นส่วนพลาสติก ให้รีบ
เช็ดออกด้วยผ้านุ่มหรือหนังชามัวส์ชุบน้ำผสม
สารทำความสะอาดท่ีเป็นกลางแล้วล้างด้วยน้ำทันที

ขอควรระวัง

กระทะล้ออะลูมิเนียม*
E00901501780

1. ใช้ฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดฝุ่นละอองขณะฉีด
น้ำที่ล้อ

2. หากใช้น้ำเปล่าล้างออกได้ยาก ให้ใช้สารทำความ
สะอาดที่เป็นกลาง
หลังจากล้างล้อ ใช้น้ำล้างสารทำความสะอาดที่
เป็นกลางออก

3. ใช้หนังชามัวส์หรือผ้านุ่มเช็ดล้อจนแห้งสนิท

กระจกหน้าต่าง
E00901601390

โดยปกติการล้างกระจกหน้าต่างจะใช้เพียงฟองน้ำและ
น้ำธรรมดา
แต่หากมีคราบน้ำมัน จาระบี ซากแมลง ฯลฯ ติดอยู ่
ให้ใช้น้ำยาล้างกระจกแล้วเช็ดด้วยผ้านุ่มที่แห้งสะอาด

ห้ามใช้แปรงลวดหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถทำ
ให้เกิดรอย
มิฉะนั้นกระทะล้อจะเป็นรอยขีดข่วน
ห้ามใช้สารทำความสะอาดที ่มีฤทธิ ์กัดกร่อน
หรือเป็นกรดหรือด่าง มิฉะนั้นกระทะล้ออาจเป็น
รอยด่างหรือสีหลุดลอกได้
ห้ามใช้น้ำร้อนหรือไอน้ำฉีดล้างท่ีกระทะล้อโดยตรง
น้ำทะเลหรือสารเคมีป้องกันน้ำแข็งจับตัวบนถนน
อาจทำให้รถสึกกร่อนได้ ให้รีบล้างออกโดยเร็ว
ที่สุด

ขอควรระวัง

ห้ามนำผ้าที่เคยใช้ทำความสะอาดพื้นผิวสีมาเช็ดหน้าต่าง
เพราะคราบน้ำยาเคลือบเงาท่ีติดมากับผ้าอาจติดบนกระจก
และทำให้กระจกมัว

หมายเหตุ
ในการทำความสะอาดด้านในของกระจกหลัง
ให้ใช้ผ้านุ่มเช็ดกระจกตามแนวเส้นขดลวดไล่ฝ้า
เสมอเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

ใบปัดน้ำฝน
E00901701229

ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดกระจกเช็ดคราบจาระบี
ซากแมลง ฯลฯ ที่ติดอยู่ออกจากใบปัดน้ำฝน หากใบปัด
น้ำฝนใช้งานไม่ดีแล้ว ให้เปลี่ยนใหม่ (ให้ดูหน้า 10-12)

ห้องเครื่องยนต์
E00902101594

ควรทำความสะอาดห้องเคร่ืองยนต์ก่อนและหลังฤดูหนาว
โดยเฉพาะในบริเวณซอกมุมต่างๆ ที่อาจเป็นแหล่งเก็บ
สะสมฝุ่นผงไว้ เช่น บริเวณหน้าแปลน ตะเข็บ และส่วน
ที่โค้งเว้า เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดสนิมและการ
ผุกร่อนได้
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หากในบริเวณที่คุณอาศัยอยู่มีการใช้เกลือหรือสารเคมี
บนถนน ควรทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์อย่างน้อย
ทุก 3 เดือน
ห้ามฉีดน้ำลงบนอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องเครื่องยนต์
เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหาย
ห้ามให้ชิ้นส่วนใกล้เคียงหรือชิ้นส่วนพลาสติกและอื่นๆ
สัมผัสถูกกรดกำมะถัน (อิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี่)
เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นแตก เป็นคราบ หรือสี
หลุดลอกได้
หากเกิดกรณีนี้ ให้ใช้ผ้านุ่ม ผ้าชามัวส์ หรือวัสดุใกล้เคียง
ชุบน้ำผสมสารทำความสะอาดที ่ เป็นกลางเช็ดทันที
จากนั้นล้างบริเวณที่เลอะด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก
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ข้อควรระวังในการบำรุงรักษา
E01000103097

การบำรุงรักษารถอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
เพื ่อให้รถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาและ
ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วย
การบำรุงรักษาที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้เป็น
สิ่งที่ผู้ใช้รถสามารถดำเนินการได้เอง
ขอแนะนำให้นำรถเข้ารับการตรวจสภาพและบำรุงรักษา
ตามระยะเวลาที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตหรือ
ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ
ในกรณีที่พบการทำงานผิดปกติหรือปัญหา ขอแนะนำ
ให้นำรถเข้ารับการตรวจเช็คและซ่อม ในที่นี้จะอธิบาย
เฉพาะส่วนที่เจ้าของรถควรบำรุงรักษาด้วยตนเอง โปรด
ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างละเอียด

A- พัดลมระบายความร้อน

B- ฉลากข้อควรระวัง
C- ตัวต้านทาน

อย่าเข้าไปใต้ท้องรถหากมีเพียงแม่แรงยกรถไว้
ให้ใช้อุปกรณ์ตั้งแม่แรงยกรถด้วยทุกครั้ง
การจัดการกับส่วนประกอบและวัสดุต่างๆ ที่ใช้
ภายในรถอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอันตราย
ต่อตัวคุณได้ ขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี ่ยวชาญ
สำหรับข้อมูลที่สำคัญ

คำเตือน

ตรวจเช็ครายการส่ิงต่างๆ ในห้องเคร่ืองยนต์ตามตำแหน่ง
ที่แสดงในภาพด้านล่าง

เมื่อต้องการตรวจเช็คหรือบำรุงรักษาภายในห้อง
เครื่องยนต์ คุณต้องแน่ใจว่าเครื่องยนต์ดับแล้ว
และอุณหภูมิลดลงแล้ว
หากจำเป็นต้องทำงานกับห้องเครื่องยนต์ขณะ
ที่เครื่องยังติดอยู่ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษว่า
เสื้อผ้า ผม และอื่นๆ จะไม่เข้าไปติดในพัดลม
ระบายความร้อน สายพานขับ หรือชิ้นส่วนอื่นๆ
ที่เคลื่อนไหว
หลังจากทำการบำรุงรักษาเสร็จแล้ว ตรวจดูให้
แน่ใจว่าไม่ลืมเครื ่องมือหรือผ้าทิ ้งไว้ในห้อง
เครื่องยนต์
หากลืมทิ้งไว้ อาจเกิดไฟไหม้หรือความเสียหาย
ต่อรถได้
พัดลมระบายความร้อนอาจเปิดทำงานขึ้นได้
โดยอัตโนมัติแม้เครื่องยนต์ไม่ได้ทำงาน ให้บิด
สวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือปรับ
โหมดการทำงานไปที่ OFF เพื่อความปลอดภัย
ระหว่างทำงานกับห้องเครื่องยนต์
เน่ืองจากตัวต้านทาน (C) อาจจะร้อนแม้ว่าพัดลม
ระบายความร้อนจะหยุดแล้ว จึงห้ามสัมผัส
ตัวต้านทาน เพราะสามารถลวกผิวหนังได้
ห้ามสูบบุหรี ่ ทำให้เกิดประกายไฟ หรือให้มี
เปลวไฟในบริเวณที ่ม ีน ้ำม ันเช ื ้อเพลิงหรือ
แบตเตอร่ี ควันไฟอาจติดไฟได้
ระมดัระวงัเปน็พิเศษเม่ือทำงานใกลกั้บแบตเตอรี่
เพราะมีกรดกำมะถันท่ีเป็นพิษและมีฤทธ์ิกัดกร่อน

คำเตือน

1. เกจวัดระดับน้ำมันเครื่อง
2. กระปุกน้ำมันเบรก
3. ฝาปิดน้ำมันเครื่อง
4. ถังเก็บน้ำล้างกระจก
5. ถังพักน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
6. แบตเตอรี่
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แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์
E01000202730

อุปกรณ์กำจัดแก๊สไอเสียท่ีใช้กับแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์
นี้มีประสิทธิภาพมากในการลดแก๊สพิษที่เป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ติดต้ังอยู่ในระบบไอเสีย
เมื่อเครื่องยนต์ทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสม แคทาลิติก-
คอนเวอร์เตอร์ ก็จะทำงานได้ดีและป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นได้

หมายเหตุ
ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดที่แนะนำไว้ใน “การเลือก
น้ำมันเช้ือเพลิง” หน้า 2-2

ฝากระโปรงหนา้
E01000304810

วิธีเปิด
1. ดึงท่ีเปิดฝากระโปรงเพ่ือปลดล็อกฝากระโปรงหน้า

2. ยกฝากระโปรงหน้าขึ้นขณะที่กดตัวล็อกนิรภัย

ห้ามจอดหรือขบัรถในบริเวณทีมี่วัสดุติดไฟ เช่น
หญ้าแห้งหรือใบไม้แห้ง ที่อาจเข้ามาสัมผัสกับ
ไอเสียร้อนๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดไฟไหม้ได้
ไม่ควรทาสีที่แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์

คำเตือน

หมายเหตุ
เปิดฝากระโปรงหน้าเฉพาะเมื่อที่ปัดน้ำฝนอยู่
ในตำแหน่งเดิมเท่านั้น หากอยู่ในตำแหน่งอื่น
ที ่ปัดน้ำฝนอาจทำให้สีของฝากระโปรงหน้า
เสียหายได้

3. ดึงเหล็กค้ำฝากระโปรงหน้า สอดเข้ากับร่องค้ำ
ฝากระโปรงหน้าให้พอดี

เหล็กค้ำฝากระโปรงหน้าอาจจะหลุดออกได้
หากมีลมแรงพัดฝากระโปรงหน้าที่เปิดค้างไว้
หลังจากที่สอดเหล็กค้ำฝากระโปรงหน้าเข้าไป
ในช่องแล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่าเหล็กค้ำรองรับ
ฝากระโปรงหน้าไว้อย่างมั่นคงและจะไม่หล่น
ใส่ศีรษะหรือร่างกาย

ขอควรระวัง
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วิธีปิด
1. ปลดเหล็กค้ำฝากระโปรงหน้าออกและเก็บเข้าไป

ในตำแหน่งเดิม
2. ค่อยๆ ลดระดับฝากระโปรงหน้าลงจนอยู่เหนือ

ตำแหน่งปิดประมาณ 20 ซม. แล้วปล่อยฝา
กระโปรงหน้าลง

3. ตรวจดูให้แน่ใจว่าฝากระโปรงหน้าล็อกไว้แน่นแล้ว
โดยการยกที่กึ่งกลางของฝากระโปรงหน้าเบาๆ

เมื่อปิดฝากระโปรงหน้า ระมัดระวังอย่าให้ฝา
กระโปรงหนีบมือหรือนิ้วมือ
ก่อนขับรถต้องแน่ใจว่าฝากระโปรงหน้าล็อกไว้
แน่นแล้ว ฝากระโปรงหน้าที่ปิดไม่สนิทอาจเปิด
ขึ้นมาขณะขับรถ ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
หากฝากระโปรงหน้าไม่สามารถปิดได้ ให้ปล่อย
จากตำแหน่งที่สูงขึ้นเล็กน้อย
อย่ากดลงไปบนฝากระโปรงหน้าโดยแรงเพราะ
อาจทำให้เกิดความเสียหายได้

น้ำมันเคร่ือง
E01000405498

การตรวจเช็คและการเติมน้ำมันเครื่อง

A: ระดับต่ำสุด
B: ระดับสูงสุด

น้ำมันเครื่องที่ใช้มีผลมากต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์
อายุการใช้งาน และความสามารถในการสตาร์ท จึงควร
ใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพตามที่แนะนำและความหนืด
เหมาะสม

เครื่องยนต์ทุกชนิดใช้น้ำมันจำนวนหนึ่งในระหว่างการ
ทำงานปกติ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตรวจเช็ค
ระดับน้ำมันเครื่องเป็นระยะหรือก่อนการเดินทางไกล

1. จอดรถบนพื้นราบ
2. ดับเครื่องยนต์
3. รอสองสามนาที
4. ดึงก้านวัดน้ำมันเคร่ืองออกมาแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาด
5. ใส่ก้านวัดกลับเข้าไปใหม่จนสุด
6. ดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องออกมาและตรวจสอบว่า

ระดับน้ำมันอยู่ระหว่างขีด (A) กับขีด (B)
7. หากน้ำมันเหลือน้อยกว่าระดับที่แสดงด้วยขีด (A)

ให้ถอดฝาปิดและเติมน้ำมันเครื ่องจนมีปริมาณ
ระหว่างขีด (A) กับขีด (B)

8. หลังจากเติมน้ำมันแล้ว ปิดฝาให้แน่น
9. ตรวจสอบระดับน้ำมันโดยการทำซ้ำขั ้นตอนที่

4 ถึง 6

หมายเหตุ
เพื ่อป้องกันไม่ให้เครื ่องยนต์เสียหาย อย่าเติม
น้ำมันเลยขีด (B)
ต้องใช้น้ำมันเครื่องชนิดที่กำหนดไว้และไม่ใช้
น้ำมันหลายชนิดผสมกัน
เมื่อตรวจเช็คระดับน้ำมันในขั้นตอนที่ 6 ข้างต้น
ให้ตรวจเช็คที่ด้านต่ำของก้านวัด เพราะลักษณะ
ของระดับน้ำมันที่ก้านวัดน้ำมันเครื่องทั้งสอง
ด้านมีความแตกต่างกัน

B A
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หมายเหตุ
น้ำมันเครื่องจะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วหากรถ
ต้องพบกับสภาวะที่รุนแรง ทำให้ต้องเปลี่ยนถ่าย
น้ำมันเครื่องเร็วขึ้น
โปรดดูกำหนดการบำรุงรักษา
สำหรับวิธีการจัดการกับน้ำมันเครื่องใช้แล้ว ให้
ดู “คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับน้ำมัน
เคร่ืองใช้แล้ว” หน้า 2-5

ความหนืดของน้ำมันเครื่องที่แนะนำ

เลือกน้ำมันเครื่องที่มีค่าความหนืดมาตรฐาน SAE
ที่เหมาะสมกับอุณหภูมิของสภาพอากาศ
น้ำมันเคร่ือง SAE 0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30
และ 5W-40 จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีคุณสมบัติ
ตรงตาม ACEA A3/B3, A3/B4 หรือ A5/B5 และ API
SG (หรือสูงกว่า)
ใช้น้ำมันเครื ่องที ่สอดคล้องกับการแบ่งประเภท
ดังต่อไปนี้:

• การแบ่งประเภทแบบ API: “สำหรับบริการ SG”
หรือสูงกว่า

• น้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรอง ILSAC
• การแบ่งประเภทแบบ ACEA:

“สำหรับบริการ A1/B1, A3/B3, A3/B4 หรือ
A5/B5”

หมายเหตุ
ไม่แนะนำให้ใช้สารเติมแต่ง เนื่องจากสารนั้น
อาจลดประสิทธิภาพของสารเติมแต่งที ่ผสม
อยู่เดิมในน้ำมันเครื่อง อาจส่งผลให้กลไกการ
ทำงานของเครื่องล้มเหลว
หากไม่สามารถหาน้ำมันตามการแบ่งประเภท
ดังกล่าวได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้
รับอนุญาต

น้ำหล่อเย็นเคร่ืองยนต์
E01000503727

การตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น
ถังพักน้ำหล่อเย็นแบบใส (A) ติดต้ังอยู่ในห้องเคร่ืองยนต์
ระดับน้ำหล่อเย็นในถังพักควรอยู่ระหว่างขีด “L” (LOW)
กับขีด “F” (FULL) เมื่อวัดในขณะที่เครื่องยนต์เย็น

การเติมน้ำหล่อเย็น
ระบบการทำความเย็นเป็นระบบปิดซึ่งโดยปกติควรจะมี
การสูญเสียน้ำหล่อเย็นน้อยมาก หากระดับน้ำหล่อเย็น
ลดลงจนเห็นได้ชัดแสดงว่าอาจเกิดการรั่ว หากเกิดกรณีนี้
ให้นำรถเข้าตรวจสภาพที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับ
อนุญาตโดยเร็วที่สุด
หากน้ำหล่อเย็นเหลือต่ำกว่าระดับ “L” (LOW) บนถังพัก
ให้เปิดฝาและเติมน้ำหล่อเย็น
นอกจากน้ี หากถังพักไม่มีน้ำหล่อเย็นเหลืออยู่เลย ให้ถอด
ฝาหม้อน้ำ (B) และเติมน้ำหล่อเย็นจนถึงคอหม้อน้ำ

FULL

LOW
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ห้ามเปิดฝาหม้อน้ำ (B) ขณะท่ีเคร่ืองยนต์ยังร้อน
อยู่ เพราะระบบน้ำหล่อเย็นมีแรงดัน น้ำหล่อเย็น
ที่ร้อนจัดอาจจะพุ่งออกมาและลวกผิวหนังอย่าง
รุนแรงได้

คำเตือน ของสารป้องกันการแข็งตัวนั้นแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่
กับอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่คาดไว้

สูงกว่า -35๐C: สารป้องกันการแข็งตัวความเข้มข้น 50%
ต่ำกว่า -35๐C: สารป้องกันการแข็งตัวความเข้มข้น 60%

ห้ามใช้สารป้องกันการแข็งตัวชนิดแอลกอฮอล์
หรือเมธานอลหรือน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ที่ผสม
สารป้องกันการแข็งตัวชนิดแอลกอฮอล์หรือ
เมธานอล การใช้สารป้องกันการแข็งตัวที ่ไม่
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องอาจทำให้ชิ้นส่วนที่เป็น
อะลูมิเนียมเป็นสนิมได้
ห้ามใช้น้ำในการปรับความเข้มข้นของน้ำหล่อเย็น
ความเข้มข้นท่ีเกิน 60 % จะทำให้สมรรถนะของ
ทั้งการป้องกันการแข็งตัวและการระบายความ
ร้อนลดลง ซึ่งมีผลต่อการทำงานของเครื่องยนต์
อย่าเติมเฉพาะน้ำเปล่า
น้ำเปล่ามีจุดเดือดต่ำ ลดคุณสมบัติในการป้องกัน
สนิมและการป้องกันการแข็งตัวของน้ำหล่อเย็น
ทั้งยังอาจทำให้ระบบหล่อเย็นเสียหายได้หาก
น้ำเปล่าแข็งตัว นอกจากน้ีห้ามใช้น้ำประปา เพราะ
จะทำให้เกิดการกัดกร่อนและสนิม

ขอควรระวัง

ในช่วงที่อากาศหนาวเย็น

หากอุณหภูมิในพื ้นที ่ลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง จะมี
อันตรายจากการแข็งตัวของน้ำหล่อเย็นในเครื่องยนต์

หรือในหม้อน้ำ ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์และ/หรือหม้อน้ำ
เสียหายเป็นอย่างมาก ให้เติมสารป้องกันการแข็งตัวใน
ปริมาณที่เพียงพอลงในน้ำหล่อเย็นเพื่อป้องกันน้ำแข็งตัว
ควรตรวจสอบความเข้มข้นก่อนเริ ่มฤดูหนาวและเติม
สารป้องกันการแข็งตัวลงในระบบตามความจำเป็น

น้ำล้างกระจก
E01000702517

เปิดฝาถังเก็บน้ำล้างกระจกและตรวจเช็คระดับน้ำล้าง
กระจก
หากมีระดับต่ำ ให้เติมน้ำล้างกระจกลงไปจนเต็ม

หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำล้างกระจกใช้สำหรับกระจกหน้าและ
กระจกหลัง

LOW

สารป้องกันการแข็งตัว
น้ำหล่อเย็นเคร่ืองยนต์มีส่วนผสมของสารเอทิลีนไกลคอล
ซ่ึงเป็นสารป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิม ช้ินส่วน
บางชิ้นของเครื่องยนต์ทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยหล่อ จึง
จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์เป็นระยะ
เพื่อป้องกันการเกิดสนิมในชิ้นส่วนเหล่านี้

ใช้ “MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG
LIFE COOLANT PREMIUM” หรือเทียบเท่า*
*: ใกล้เคียงกับน้ำหล่อเย็นที่มีเบสเป็นเอทิลีนไกลคอล

คุณภาพสูง ชนิดไม่มีซิลิเกต ไม่มีเอมีน ไม่มีไนเตรต
ไม่มีบอเรต  และใช้เทคโนโลยีไฮบริดออร์แกนิคที่มี
อายุการใช้งานยาวนาน

น้ำหล่อเย็นของมิตซูบิชิสามารถป้องกันชิ้นส่วนที่เป็น
โลหะและอะลูมิเนียมผสมจากการกัดกร่อนและสนิมได้ดี
รวมทั้งช่วยป้องกันการอุดตันในหม้อน้ำ ฮีทเตอร์ ฝาสูบ
เสื้อสูบ และอื่นๆ
เนื ่องจากสารป้องกันสนิมเป็นสิ่งที ่จำเป็น จึงห้ามใช้
น้ำเปล่าแทนน้ำหล่อเย็นแม้ในฤดูร้อนก็ตาม ความเข้มข้น
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ระดับน้ำมันเบรกสามารถตรวจสอบได้จากลูกลอย เมื่อ
ระดับน้ำมันเบรกลดลงต่ำกว่าขีด “MIN” ไฟเตือนระบบ
เบรกจะสว่างขึ้น
ระดับน้ำมันเบรกจะลดลงทีละน้อยตามสภาพการสึกของ
แผ่นเบรก แต่ไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติแต่อย่างใด

ควรตรวจเช็คน้ำมันเบรกในแม่ปั๊มเบรกด้วยเมื่อทำงาน
อย่างอ่ืนใต้ฝากระโปรงหน้า และควรตรวจเช็คระบบเบรก
เพื่อดูการรั่วด้วยเช่นกัน
หากระดับน้ำมันเบรกลดลงอย่างชัดเจนภายในระยะเวลา
อันสั้น แสดงว่ามีการรั่วในระบบเบรก
หากเกิดกรณีนี้ แนะนำให้นำรถไปรับการตรวจสภาพที่
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ
หากระดับน้ำล้างกระจกในถังเก็บน้ำล้างกระจก
อยู่ที่ขีด LOW คุณสามารถเติมน้ำล้างกระจกลง
ไปให้เต็มได้ประมาณ 2 ลิตร

ในช่วงที่อากาศหนาวเย็น
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำล้างกระจกจะใช้งานได้ตามปกติใน
อุณหภูมิต่ำ ให้ใช้น้ำยาที่มีสารป้องกันการแข็งตัว

น้ำมันเบรก
E01000802055

การตรวจเช็คระดับน้ำมัน
ระดับน้ำมันจะต้องอยู่ระหว่างขีด “MAX” กับ “MIN”
บนถัง

ประเภทของน้ำมัน
ใช้น้ำมันเบรกท่ีได้มาตรฐาน DOT3 หรือ DOT4 จากภาชนะ
ท่ีปิดผนึกแน่นหนา น้ำมันเบรกเป็นสารท่ีดูดความช้ืน หาก
น้ำมันเบรกมีความช้ืนมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อระบบเบรก
ทำให้สมรรถนะการเบรกลดลง

จัดการกับน้ำมันเบรกด้วยความระมัดระวังเนื่อง
จากเป็นอันตรายต่อดวงตา อาจทำให้ผิวหนัง
ระคายเคือง และจะทำให้พ้ืนผิวสีรถเสียหาย หาก
หกให้เช็ดออกทันที หากน้ำมันเบรกเปื้อนมือ
หรือเข้าตา ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำสะอาด และ
พบแพทย์ตามความจำเป็น

คำเตือน

ใช้น้ำมันเบรกที่กำหนดเท่านั้น
อย่าผสมหรือเติมน้ำมันเบรกต่างชนิดรวมกัน เพ่ือ
ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
อย่าให้น้ำมันปิโตรเลียมสัมผัส ผสม หรือลงไป
ในน้ำมันเบรก
เพราะจะทำให้ซีลชำรุดเสียหาย

หมายเหตุ

อย่าใช้ของเหลวใดๆ นอกเหนือจากน้ำ และน้ำ
ล้างกระจก
นอกจากนี้ อย่าใช้น้ำสบู่ สารป้องกันการแข็งตัว
ของเครื ่องยนต์หรือของเหลวอื ่นๆ แทนน้ำ
ล้างกระจก ของเหลวชนิดอื่นอาจทำให้เกิดรอย
บนพ้ืนผิวสีรถ ป๊ัมท่ีฉีดน้ำล้างกระจกเสียหายหรือ
หัวฉีดอุดตันซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถฉีดพ่นน้ำ
ล้างกระจกได้

ขอควรระวัง
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ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่

แบตเตอร่ี
E01001203981

สภาพของแบตเตอรี ่ม ีส่วนสำคัญมากในการช่วยให้
เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายและระบบไฟฟ้าในรถสามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการตรวจเช็คอย่าง
สม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอากาศเย็น

หมายเหตุ
หลังจากเปล่ียนแบตเตอร่ี ข้อมูลของระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเกียร์อัตโนมัติ ฯลฯ จะถูก
ลบออก จึงอาจเกิดการส่ันสะเทือนจากการเปล่ียน
เกียร์ข้ึนได้
การสั ่นสะเทือนจากการเปลี ่ยนเกียร์จะลดลง
หลังจากเปลี่ยนแปลงความเร็วหลายๆ ครั้ง

ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งาน

เมื่อทำงานกับแบตเตอรี่ ให้ปฏิบัติตามข้อควร
ระวังต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัย
ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามมีเปลวไฟและประกายไฟ

ให้แบตเตอรี่อยู่ห่างจากประกายไฟ บุหรี่ และ
เปลวไฟ เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ อีกทั้ง
อย่าลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่ การกระทำดังกล่าว
อาจจะทำให้เกิดประกายไฟได้

คำเตือน

ปกป้องดวงตา

ควรสวมแว่นตาป้องกันทุกครั ้งที ่ทำงานใกล้
แบตเตอร่ี สารอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอร่ีประกอบ
ด้วยกรดกำมะถันซ่ึงอันตรายมากหากเข้าตา
กรดแบตเตอรี่

สารอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี ่ประกอบด้วย
กรดกำมะถัน ดังนั ้นคุณต้องสวมถุงมือและ
เครื่องป้องกันตาเมื่อทำงานกับแบตเตอรี่
หากสารอิเล็กโทรไลต์เข้าตาหรือถูกผิวหนัง ให้
ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและรีบไปพบแพทย์ทันที
หากคุณกลืนสารอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี่เข้า
ไปโดยไม่ตั้งใจ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที
หากสารอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอร่ีกระเด็นถูกเส้ือ
ผ้าหรือถูกตัวรถ ให้รีบล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก
แก๊สที่ระเบิดได้

แบตเตอรี่ปล่อยแก๊สไฮโดรเจนที่สามารถระเบิด
ได้ง่าย ให้ระบายอากาศเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ใน
พื้นที่ปิด

คำเตือน
ใช้น้ำมันเบรกที่กำหนดเท่านั้น
อย่าผสมหรือเติมน้ำมันเบรกต่างชนิดรวมกัน เพ่ือ
ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
อย่าให้น้ำมันปิโตรเลียมสัมผัส ผสม หรือลงไป
ในน้ำมันเบรก
เพราะจะทำให้ซีลชำรุดเสียหาย
ปิดฝาถังน้ำมันเบรกไว้เสมอเพื่อป้องกันน้ำมัน
เบรกเสื่อมสภาพ ยกเว้นเมื่อทำการบำรุงรักษา
ตรวจดูให้แน่ใจว่าส่วนท่ีย่ืนออกมาบนฝาช่องเติม
ช้ีไปทางด้านหลังตามท่ีแสดงในภาพเม่ือปิดฝา

 *: ด้านหน้ารถ
ทำความสะอาดฝาช่องเต ิมก ่อนเป ิดฝาออก
และปิดฝาให้แน่นหลังการบำรุงรักษา

ขอควรระวัง
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10

ระดับอิเล็กโทรไลต์ต้องอยู่ระหว่างขีดที่กำหนดบริเวณ
ด้านนอกของแบตเตอรี่ เติมน้ำกลั่นตามความจำเป็น

ภายใน ของแบตเตอรี่แบ่งออกเป็นหลายส่วน เปิดฝาของ
แต่ละส่วนออกแล้วเติมให้ถึงขีดด้านบน อย่าเติมจนเลย
ขีดด้านบน เพราะหากหกกระฉอกออกมาขณะขับรถอาจ
ก่อความเสียหายได้

การตรวจเช็คระดับอิเล็กโทรไลต์ของ
แบตเตอรี่

ตรวจเช็คระดับอิเล็กโทรไลต์อย่างน้อยทุกสี ่สัปดาห์
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานรถด้วย
หากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะคายประจุได้เองเมื่อ
เวลาผ่านไป
ควรตรวจสอบทุกสี่สัปดาห์และชาร์จด้วยกระแสไฟต่ำ
ตามความจำเป็น

ในช่วงที่อากาศหนาวเย็น
แบตเตอรี ่จะเก็บประจุได้น้อยลงเมื ่ออยู ่ที ่อุณหภูมิต่ำ
ซึ่งเป็นคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าเหตุใดแบตเตอรี่ที่เย็นจัด
โดยเฉพาะอย่างย่ิงหากไม่ได้ชาร์จไว้จนเต็ม จะจ่ายกระแส
ไฟเพียงส่วนหนึ่งของกระแสที่สามารถจ่ายได้ในสภาวะ
ปกติ
ขอแนะนำให ้นำแบตเตอร ี ่ไปตรวจสภาพก ่อนถ ึง
ฤดูหนาว และชาร์จไฟหรือเปลี่ยนใหม่ตามความจำเป็น
นอกจากจะทำให้ม ั ่นใจได้ว ่ารถจะสตาร ์ทต ิดแล้ว
แบตเตอรี่ที ่ชาร์จไฟเต็มเสมอยังมีอายุการใช้งานที่ยาว
นานขึ้นอีกด้วย

การถอดและต่อสายแบตเตอรี่
หากต้องการถอดสายแบตเตอรี่ ให้ดับเครื่องยนต์แล้ว
ถอดขั้วลบ (-) ก่อน จากนั้นจึงถอดขั้วบวก (+) ส่วน
การต่อสายแบตเตอรี่ ให้ต่อขั้วบวก (+) ก่อน แล้วจึงต่อ
ข้ัวลบ (-)

หมายเหตุ
เปิดฝาครอบขั ้ว (A) ก่อนจะถอดหรือต่อสาย
ข้ัวบวก (+) ของแบตเตอร่ี
คลายน็อต (B) แล้วถอดสายแบตเตอรี่ออกจาก
ข้ัวบวก (+)

ให้แบตเตอรี่อยู่ห่างจากประกายไฟ บุหรี่ และ
เปลวไฟ เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้
อิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี่มีคุณสมบัติในการ
กัดกร่อนที่รุนแรงมาก ระมัดระวังอย่าให้สัมผัส
ถูกดวงตา ผิวหนัง เสื ้อผ้า หรือพื้นผิวที่ทำสี
ของรถ
หากหกให้ใช้น้ำสะอาดปริมาณมากล้างออกทันที
หากมีอาการระคายเคืองเมื ่อเข้าตาหรือถูกผิว
หนัง ควรให้แพทย์ตรวจรักษาทันที
ให้ระบายอากาศเมื่อชาร์จแบตเตอรี่หรือใช้งาน
แบตเตอรี่ในพื้นที่ปิด

คำเตือน

 เก็บให้ห่างจากเด็ก

เก็บให้พ้นจากมือเด็ก

คำเตือน
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10 ยางรถยนต์
E01001301526

การขับขี่รถที่ยางสึก ชำรุด หรือเติมลมยางไม่
เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุให้สูญเสียการควบคุม
หรือทำให้ยางระเบิด ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและ
บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้

คำเตือน

หมายเหตุ
ขั ้วแบตเตอรี ่ควรสะอาดอยู ่เสมอ เมื ่อต่อขั ้ว
แบตเตอรี่แล้วให้ทาจาระบีบางๆ ที่ขั้ว ส่วนการ
ทำความสะอาดให้ใช้น้ำอุ่น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั ้งแบตเตอรี่ไว้อย่าง
มั่นคงและแบตเตอรี่ไม่สามารถขยับได้เมื่อรถวิ่ง
พร้อมทั้งตรวจเช็คความแน่นของแต่ละขั้ว
ในกรณีที่จะไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน ให้ถอด
แบตเตอรี ่ออกแล้วเก็บไว้ในบริเวณที่น้ำกลั ่น
จะไม่แข็งตัว ควรเก็บแบตเตอรี่ในสภาพที่ชาร์จ
ไว้จนเต็มเท่านั้น

เก็บให้พ้นจากมือเด็ก
ห้ามถอดสายแบตเตอรี ่ เม ื ่อสวิตช์ก ุญแจอยู ่
ที่ตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการทำงานเป็น ON
มิฉะนั้นอาจทำให้ส่วนประกอบไฟฟ้าเสียหายได้
ห้ามลัดวงจรแบตเตอรี ่ เพราะสามารถทำให้
แบตเตอรี่ร้อนจัดและเสียหายได้
หากต้องการชาร์จแบตเตอรี่แบบเร็ว ให้ถอดสาย
แบตเตอรี่ออกก่อน
เพื่อป้องกันการลัดวงจร จะต้องถอดขั้วลบ (-)
ก่อน
ควรสวมแว่นตาป้องกันทุกครั ้งที ่ทำงานใกล้
แบตเตอรี่
ห้ามให้ชิ้นส่วนใกล้เคียงหรือชิ้นส่วนพลาสติก
และอื่นๆ สัมผัสถูกกรดกำมะถัน (อิเล็กโทรไลต์
ของแบตเตอรี่) เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนเหล่านั้น
แตก เป็นคราบ หรือสีหลุดลอกได้
หากเกิดกรณีนี้ ให้ใช้ผ้านุ่ม ผ้าชามัวส์ หรือวัสดุ
ใกล้เคียง ชุบน้ำผสมสารทำความสะอาดที่เป็น
กลางเช็ดทันที จากนั้นล้างบริเวณที่เลอะด้วย
น้ำสะอาดปริมาณมาก

ขอควรระวัง
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10

แรงดันลมยาง
E01001404847

ขนาดยาง
1-5 คน + ของบรรทุก 6-7 คน + ของบรรทุก

ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านหน้า ด้านหลัง

185/65R15 88Hz 2.3 บาร์ (33 PSI)
[230 kPa]

2.1 บาร์ (30 PSI)
[210 kPa]

2.1 บาร์ (30 PSI)
[210 kPa]

2.3 บาร์ (33 PSI)
[230 kPa]

2.1 บาร์ (30 PSI)
[210 kPa]

2.1 บาร์ (30 PSI)
[210 kPa]

2.3 บาร์ (33 PSI)
[230 kPa]

2.1 บาร์ (30 PSI)
[210 kPa]

2.1 บาร์ (30 PSI)
[210 kPa]

2.8 บาร์ (41 PSI)
[280 kPa]

2.6 บาร์ (38 PSI)
[260 kPa]

2.6 บาร์ (38 PSI)
[260 kPa]

ตรวจเช็คแรงดันลมของยางทุกเส้นในขณะที่อุณหภูมิปกติ หากแรงดันลมไม่เพียงพอหรือมากเกินไป ให้ปรับให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้
หลังจากปรับแรงดันลมยางแล้ว ตรวจดูว่ายางไม่มีรอยรั่วหรือเสียหาย และปิดจุกที่ลิ้นสูบลมให้เรียบร้อย

หมายเหตุ
ยางที่สามารถติดตั้งบนรถของคุณได้จะแสดงไว้บนแผ่นป้ายที่ประตูด้านคนขับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

205/55R16 91V

205/55R17 91V
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สภาพของยางและล้อ
E01001802140

1- ตำแหน่งของเครื ่องหมายตรวจเช็คการสึกของ
ดอกยาง

2- เครื่องหมายตรวจเช็คการสึกของดอกยาง

ตรวจดูว่ายางมีรอยบาด รอยแตก หรือความเสียหายอื่นๆ
หรือไม่ ให้เปลี ่ยนยางหากพบว่ามีรอยบาดหรือรอย
แตกลึก และควรตรวจหาเศษโลหะหรือก้อนกรวดที่อาจ
ติดอยู่ด้วย
การใช้ยางสึกนั้นเป็นอันตรายมาก เนื่องจากมีโอกาสสูง
ที่จะเกิดการลื่นไถลหรือการเหินน้ำ ความลึกของดอกยาง
ต้องมากกว่า 1.6 มม. จึงจะผ่านข้อกำหนดขั้นต่ำในการ
ใช้งาน
เครื่องหมายตรวจเช็คการสึกของดอกยางจะปรากฏขึ้น
บนพื้นผิวยางเมื ่อยางสึก ซึ่งแสดงว่ายางมีคุณสมบัติ
ไม่ตรงตามข้อกำหนดขั ้นต่ำในการใช้งานอีกต่อไป
เมื่อเครื่องหมายนี้ปรากฏขึ้นจะต้องเปลี่ยนยางใหม่

หลีกเลี ่ยงการใช้ยางขนาดอื ่นที ่ไม่ได้อยู ่ใน
รายการที่แนะนำหรือใช้ยางหลายชนิดผสมกัน
เนื่องจากจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่
ให้ดู “ยางและล้อ” หน้า 11-5
แม้ว่าล้อจะมีขนาดกระทะล้อและระยะออฟเซ็ต
เท่ากับล้อชนิดที่กำหนด แต่รูปทรงของล้ออาจ
ทำให้ไม่สามารถติดต้ังได้อย่างถูกต้อง ขอแนะนำ
ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนจะใช้ยางที่คุณมีอยู่

ขอควรระวัง

การสลับยาง
E01001902763

การสึกหรอของยางรถจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพ
ของรถ พื้นผิวถนน และอุปนิสัยในการขับขี่ของคนขับ
หากพบว่าดอกยางสึกผิดปกติหรือพบว่าการสึกของดอก
ยางระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังแตกต่างกันมาก แนะนำให้
สลับยางทันทีเพื่อให้ดอกยางสึกใกล้เคียงกันและยืดอายุ
การใช้งาน
เมื่อสลับยาง ให้ตรวจดูการสึกและความเสียหายที่ไม่
เท่ากัน การสึกที ่ผิดปกติมักเกิดจากแรงดันลมยางไม่
ถูกต้องตามที่กำหนด มุมล้อผิด ตั้งศูนย์ล้อไม่ตรง หรือ

การเปลี่ยนยางและล้อ
E01007201888

การเบรกกะทันหัน ปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาตเพื่อหาสาเหตุของการผิดปกติของการสึกของ
ดอกยาง

ใช้ยางอะไหล่

ด้านหน้า

ด้านหน้า

ด้านหน้า

ไม่ใช้ยางอะไหล่

ยางท่ีมีลูกศรแสดงทิศทางการหมุน

 *: หากล้อยางอะไหล่แตกต่างจากล้อยางมาตรฐาน อย่า
สลับยางด้วยยางอะไหล่
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การบำรุงรักษา 10-13

4. ใส่ใบปัดน้ำฝนเข้ากับก้านปัดน้ำฝน โดยเริ่มจาก
ด้านตรงข้ามกับสตอปเปอร์ ตรวจดูว่าขอเกี่ยว (B)
สวมลงร่องใบปัดพอดี

5. กดใบปัดน้ำฝนจนขอเกี ่ยว (B) ยึดแน่นกับ
สตอปเปอร์ (A)

หมายเหตุ
หากใบปัดน้ำฝนที่ซื้อมาใหม่ไม่มีแผ่นประกบมา
ให้ สามารถใช้แผ่นประกบอันเก่าได้

ด้านหน้า

หลีกเลี่ยงการใช้ยางคนละชนิดร่วมกัน
การใช้ยางคนละชนิดร่วมกันจะส่งผลกระทบต่อ
สมรรถนะของรถและความปลอดภัยในการขับขี่

ขอควรระวัง

การเปลี่ยนยางใบปัดน้ำฝน
E01002601685

ใบปัดน้ำฝนกระจกหน้า
1. ยกก้านปัดน้ำฝนขึ้นจากกระจกหน้า
2. ดึงใบปัดน้ำฝนจนสตอปเปอร์ (A) ของใบปัดหลุด

ออกจากขอเกี่ยว (B) ดึงใบปัดน้ำฝนต่อไปเพื่อ
ถอดออก

3. ใส่แผ่นประกบ (C) เข้ากับใบปัดน้ำฝนอันใหม่
ด ูตามร ูปเพ ื ่อให้แน่ใจว ่าวางแผ่นประกบใน
ตำแหน่งที่ถูกต้องเมื่อติดเข้าด้วยกัน

หากยางมีลูกศร (A) แสดงทิศทางการหมุนที ่
ถูกต้อง ให้สลับยางหน้า-หลังด้านซ้ายของตัวรถ
และยางหน้า-หลังด้านขวาของตัวรถแยกกัน ให้
ยางแต่ละเส้นอยู่ที่ด้านเดิมของรถ ในการใส่ยาง
ตรวจดูให้แน่ใจว่าลูกศรชี้ไปในทิศทางที่ล้อจะ
หมุนเมื่อรถเคลื่อนไปด้านหน้า ยางเส้นที่ลูกศรชี้
ไปผิดทางจะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ขอควรระวัง

อย่าให้ก้านปัดน้ำฝนดีดกลับลงมากระแทกกับ
กระจกหน้า เพราะอาจทำให้กระจกเสียหาย

ขอควรระวัง
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ใบปัดน้ำฝนกระจกหลัง
1. ยกก้านปัดน้ำฝนขึ้นจากกระจกหน้าต่าง
2. ดึงใบปัดน้ำฝนลงด้านล่างเพ่ือปลดให้หลุดออกจาก

สตอปเปอร์ (A) ที่ปลายของก้านปัดน้ำฝน ดึงใบ
ปัดน้ำฝนต่อไปเพื่อถอดออก

3. สไลด์ใบปัดน้ำฝนอันใหม่ผ่านขอเกี่ยว (B) บน
ก้านปัดน้ำฝน

หมายเหตุ
หากใบปัดน้ำฝนที่ซื้อมาใหม่ไม่มีแผ่นประกบมา
ให้ สามารถใช้แผ่นประกบอันเก่าได้

4. สอดแผ่นประกอบ (C) เข้าไปในร่อง (D) ที่ใบปัด
น้ำฝนให้แน่น
ด ูตามร ูปเพ ื ่อให ้แน ่ใจว ่าแผ ่นประกบอย ู ่ใน
ตำแหน่งที่ถูกต้องขณะใส่เข้าไปในร่อง

ระวังอย่าให้ก้านปัดน้ำฝนดีดกลับลงมากระแทก
กับกระจกหน้าต่าง เพราะอาจทำให้กระจก
เสียหายได้

ขอควรระวัง

การรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำหล่อเย็น
เครื่องยนต์ น้ำมันเครื่อง และแก๊สไอเสีย
ก้มลงมองใต้ท้องรถของคุณว่ามีการรั ่วซึมของน้ำมัน
เชื้อเพลิง น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่อง และแก๊ส
ไอเสียหรือไม่

การบำรุงรักษาทั่วไป
E01002701703

หากคุณตรวจพบการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือ
ได้กลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิง ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์
รีบโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาตเพื่อขอความช่วยเหลือ

คำเตือน

การทำงานของหลอดไฟภายนอกและภาย
ในรถ
ตรวจเช็คโดยเปิดสวิตช์ไฟต่างๆ ว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่
หากไฟไม่ติด อาจมีสาเหตุมาจากฟิวส์ขาดหรือหลอดไฟ
ขาด ให้ตรวจเช็คฟิวส์เป็นอันดับแรก หากไม่มีฟิวส์ขาด
ให้ตรวจเช็คหลอดไฟ
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบและการเปลี่ยนฟิวส์
และหลอดไฟ ให้ดู “ฟิวส์” หน้า 10-14 และ “การเปล่ียน
หลอดไฟ” หน้า 10-18
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ฟิวส์สาย

การบำรุงรักษา 10-15

หากฟิวส์และหลอดไฟเป็นปกติทั้งหมด แนะนำให้นำรถ
เข้ารับการตรวจเช็คและซ่อม

การทำงานของมาตรวัด เกจวัด และ
ไฟแสดง/ไฟเตือนต่างๆ
สตาร์ทเครื ่องยนต์และตรวจเช็คการทำงานของแผง
หน้าปัด เกจวัด และไฟแสดงและไฟเตือนทั้งหมด
หากมีความผิดปกติใดๆ แนะนำให้นำรถของคุณเข้ารับ
การตรวจสอบ

การหล่อลื่นบานพับและสลัก
ตรวจเช็คสลักและบานพับทั ้งหมด และหล่อลื ่นตาม
ความจำเป็น

ฟิวส์สาย
E01002901792

ฟิวส์สายจะละลายเพื่อป้องกันไฟไหม้หากมีกระแสไฟ
ปริมาณมากพยายามจะไหลผ่านระบบไฟฟ้าบางระบบ
หากมีฟิวส์สายละลาย แนะนำให้นำรถของคุณเข้ารับการ
ตรวจสอบ
สำหรับฟิวส์สาย โปรดดู “ตารางแสดงตำแหน่งฟิวส์ใน
ห้องโดยสาร” หน้า 10-15 และ “ตารางแสดงตำแหน่งฟิวส์
ในห้องเครื่องยนต์” หน้า 10-16

ต้องไม่ใช้อุปกรณ์อื ่นแทนฟิวส์สาย การไม่ใช้
ฟิวส์สายที่ถูกต้องอาจทำให้เกิดไฟไหม้ในรถ
ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย และอาจเป็นอันตราย
ร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิตได้ทุกเมื่อ

คำเตือน

ฟิวส์
E01003003677

ตำแหน่งกล่องฟิวส์
ฟิวส์ในกล่องฟิวส์มีหน้าที่ตัดวงจรเพื่อป้องกันอุปกรณ์
ไฟฟ้าเสียหายเมื่อเกิดการลัดวงจรหรือใช้ไฟมากเกินไป
แต่ละวงจรจึงติดตั้งฟิวส์ไว้
กล่องฟิวส์นี้จะอยู่ในห้องโดยสารและในห้องเครื่องยนต์

ห้องโดยสาร

กล่องฟิวส์ในห้องโดยสารอยู่ที่ด้านหลังกล่องเก็บของ
ตามตำแหน่งที่แสดงในภาพ

1. เปิดกล่องเก็บของ
2. ดึงตัวยึดกล่องเก็บของ (A) ตามด้วยตัวยึด (B) ตาม

ทิศทางของลูกศรที่แสดงในภาพเพื่อถอดออก
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3. เลื ่อนกล่องเก็บของในมุมเฉียงเพื่อปลดขอเกี่ยว
(C) ที่แต่ละด้าน จากนั้นดึงกล่องเก็บของออกมา

ห้องเครื่องยนต์

กล่องฟิวส์ในห้องเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งในภาพ

1- กดแถบ

หมายเหตุ
มีฟิวส์สำรองอยู่ในกล่องฟิวส์ของห้องเคร่ืองยนต์
ใช้ฟิวส์ขนาดเดียวกันในการเปลี่ยนเสมอ

ตารางแสดงตำแหน่งฟิวส์ในห้องโดยสาร
E01007902244

2- ถอดฝาครอบ

ขนาดของฟิวส์
E01007702138

ขนาดของฟิวส์และชื่อของระบบไฟฟ้าที่ฟิวส์ทำหน้าที่
ป้องกันอยู่จะแสดงไว้ที่ด้านหลังของกล่องเก็บของและ
ด้านในของฝาครอบกล่องฟิวส์ (ในห้องเครื่องยนต์)

1 ไฟท้าย (ซ้าย) 7.5 A

2 ที่จุดบุหรี่ 15 A

3 คอยล์จุดระเบิด 10 A

4 มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ 7.5 A

5 — — —

6 ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม 15 A

7 ไฟท้าย (ขวา) 7.5 A

8 กระจกมองข้าง 7.5 A

9 ชุดควบคุมเครื่องยนต์ 7.5 A

10 ชุดควบคุม 7.5 A

11 ไฟตัดหมอกหลัง 10 A

12 เซ็นทรัลล็อก 15 A

13 ไฟห้องโดยสาร 15 A

14 ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง 15A

15 เกจวัด 7.5 A

16 รีเลย์ 7.5 A

17 คูลเลอร์ด้านหลัง 10 A

18 อุปกรณ์เสริม 10 A

19 การส่องสว่างของสวิตช์ไล่ฝ้า 7.5 A

ลำดับ สัญลักษณ์ ระบบไฟฟ้า ขนาด
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F2 ไฟกะพริบฉุกเฉิน 10 A

F3 สตาร์ทเตอร์ 7.5 A

F4 เกียร์อัตโนมัติ 15 A

F5 — — —

F6 — — —

F7 — — —

F8 — — —

F9 อัลเทอร์เนเตอร์ 7.5 A

F10 ETV 15 A

F11 เครื่องปรับอากาศ 10 A

F12 ควบคุมเครื่องยนต์ 7.5 A

F13 ไฟหยุด (ไฟเบรก) 10 A

F14 ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง 15 A

F15 ENG/POWER 15 A

F16 — — —

F17 ไฟตัดหมอก 15 A

F18 ไฟช่วงเวลากลางวัน 10 A

ลำดับ สัญลักษณ์ ระบบไฟฟ้า ขนาด

20 ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า 25 A

21 ไฟถอยหลัง 7.5 A

22 ฟังก์ชันไล่ฝ้า 30 A

23 ฮีทเตอร์ 30 A

24 — — —

25 วิทยุ 10 A

26 ชุดควบคุมด้วย 20 A
อิเล็กทรอนิกส์

ฟิวส์บางตัวอาจจะไม่ได้ติดตั ้งมาในรถของคุณ
ขึ้นอยู่กับรุ่นและข้อมูลจำเพาะของรถ
ตารางด้านบนแสดงอุปกรณ์หลักที่ฟิวส์แต่ละตัว
ทำหน้าที่ควบคุม

ลำดับ สัญลักษณ์ ระบบไฟฟ้า ขนาด
ตารางแสดงตำแหน่งฟิวส์ในห้องเครื่องยนต์

E01008002343

SBF1 สวิตช์กุญแจ 40 A*

SBF2 การควบคุมหน้าต่างไฟฟ้า 30 A*

SBF3 ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก 30 A*

SBF4 ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก 40 A*

F1 − − −

ลำดับ สัญลักษณ์ ระบบไฟฟ้า ขนาด
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10 *: ฟิวส์สาย

ฟิวส์บางตัวอาจจะไม่ได้ติดตั้งมาในรถของคุณ ขึ้น
อยู่กับรุ่นและข้อมูลจำเพาะของรถ
ตารางด้านบนแสดงอุปกรณ์หลักที่ฟิวส์แต่ละตัว
ทำหน้าที่ควบคุม

กล่องฟิวส์ไม่มีฟิวส์สำรองขนาด 7.5 A, 10 A, 15 A หรือ
30 A หากฟิวส์เหล่านี้ขาด ให้ใช้ฟิวส์ต่อไปนี้ที่มีขนาด
เดียวกันแทนชั่วคราวก่อน
7.5 A: กระจกมองข้าง

F19 แตร 10 A

F20 ไฟต่ำ (ขวา) 10 A

F21 ไฟต่ำ (ซ้าย) 10 A

F22 — — —

F23 ไฟสูง (ขวา) 10 A

F24 ไฟสูง (ซ้าย) 10 A

#1 — ฟิวส์สำรอง 25 A

#2 — ฟิวส์สำรอง 20 A

ลำดับ สัญลักษณ์ ระบบไฟฟ้า ขนาด
10 A: อุปกรณ์เสริม
15 A: ท่ีจุดบุหร่ี
30 A: ฟังก์ชันไล่ฝ้า
เมื ่อมีการใช้ฟิวส์แทน ให้เปลี ่ยนเป็นฟิวส์ที ่มีขนาด
ถูกต้องโดยเร็วที่สุด

รายละเอียดของฟิวส์
E01008101477

ขนาด สี

7.5 A น้ำตาล
10 A แดง

15 A น้ำเงิน
20 A เหลือง

25 A ธรรมชาติ (ขาว)

30 A เขียว (ฟิวส์) / ชมพู (ฟิวส์สาย)

40 A เขียว (ฟิวส์สาย)

การเปลี่ยนฟิวส์
E01007802054

1. ก่อนเปลี ่ยนฟิวส์ทุกครั ้ง ให้ปิดวงจรไฟฟ้าที ่
เก ี ่ยวข ้องและบิดสวิตช ์ก ุญแจไปที ่ตำแหน่ง
“LOCK” หรือปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF

2. ถอดตัวดึงฟิวส์ (A) ออกจากด้านในของกล่อง
แผงฟิวส์ภายในห้องเครื่องยนต์

3. ตรวจเช็คฟิวส์ที่มีปัญหาโดยดูจากตารางขนาดของ
ฟิวส์ประกอบ

B- ฟิวส์ปกติ
C- ฟิวส์ขาด
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การเปล่ียนหลอดไฟ

การบำรุงรักษา 10-19

การเปลี่ยนหลอดไฟ
E01003102264

ก่อนเปลี่ยนหลอดไฟ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดไฟแล้ว
ห้ามใช้มือเปล่าจับส่วนที ่เป็นแก้วของหลอดไฟใหม่
เพราะคราบน้ำมันจากผิวหนังจะติดท่ีหลอดไฟและระเหย
เป็นไอเมื่อหลอดไฟร้อน ไอดังกล่าวจะควบแน่นบริเวณ
แผ่นสะท้อนแสงและทำให้ไฟพร่ามัว

4. ใส่ฟิวส์ใหม่ที่มีขนาดเท่าของเดิมเข้าไปที่ตำแหน่ง
เดิมในกล่องฟิวส์โดยใช้ตัวดึงฟิวส์

หากฟิวส์ที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ใช้ได้ไม่นานแล้วขาด
อีก แนะนำให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจเช็ค
ระบบไฟฟ้าเพื่อหาสาเหตุและแก้ไข
ห้ามใช้ฟิวส์ที ่มีขนาดใหญ่กว่าที ่แนะนำหรือ
ใช้ส่ิงอ่ืนแทน (เช่น สายเคเบิลหรือฟอยล์) เพราะ
อาจทำให้สายไฟในวงจรมีความร้อนมากเกินไป
และทำให้เกิดไฟไหม้

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
หากระบบใดไม่ทำงานทั้งๆ ที่ฟิวส์ของระบบ
นั้นปกติ แสดงว่าระบบอาจมีความผิดปกติอื่น
แนะนำให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสภาพ

ห้ามติดตั ้งหลอดแบบ LED ที ่มีจำหน่ายใน
ท้องตลาด
หลอดแบบ LED ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดอาจ
ส่งผลกระทบต่อการทำงานของรถ เช่น ทำให้ไฟ
ต่างๆ และอุปกรณ์อื ่นๆ ภายในรถทำงานไม่
ถูกต้อง
ทันทีที่ปิดไฟ หลอดไฟจะยังร้อนมากหลังการ
ใช้งาน
เมื่อจะเปลี่ยนหลอดไฟ ให้ทิ้งระยะสักครู่เพื่อให้
หลอดไฟเย็นลงก่อน มิฉะนั้นผิวอาจพองได้
จับหลอดไฟแฮโลเจนด้วยความระมัดระวัง แก๊ส
ภายในหลอดไฟแฮโลเจนมีแรงดันสูง ฉะนั้น
หากหลอดแฮโลเจนตก กระแทก หรือถูกขีดข่วน
อาจทำให้หลอดแตกได้

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำตามขั้นตอนที่
กำหนดไว้ได้ ขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ระมัดระวังอย่าให้เก ิดรอยขีดข่วนกับตัวรถ
ขณะถอดหลอดไฟหรือเลนส์

ห้ามจับหลอดไฟแฮโลเจนด้วยมือเปล่าหรือด้วย
ถุงมือที่เปื้อนสกปรก ฯลฯ
น้ำมันจากมืออาจทำให้หลอดไฟแตกได้ในครั้ง
ต่อไปที่ใช้งานไฟหน้า
หากส่วนที ่เป็นแก้วของหลอดสกปรก ต้อง
ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ น้ำมันทินเนอร์
ฯลฯ แล้วใส่กลับคืนที ่หลังจากเช็ดให้แห้ง
เรียบร้อยแล้ว

ขอควรระวัง

10 Maintenance.pmd 14/1/2563, 16:0019
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ตำแหน่งและขนาดของหลอดไฟ
E01003201699

ในการเปลี่ยนหลอดไฟ ต้องใช้หลอดใหม่ที ่มี
ชนิด กำลังไฟ และสีเหมือนเดิม
หากติดตั้งหลอดไฟที่ไม่เหมือนเดิม หลอดอาจ
ทำงานผิดปกติหรือไม่สว่างขึ้นและอาจทำให้รถ
เกิดไฟไหม้ได้

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
เม่ือฝนตกหรือหลังล้างรถ อาจเกิดฝ้าข้ึนท่ีด้านใน
ของเลนส์ เหมือนกับเมื่อกระจกหน้าต่างเกิดฝ้า
ในวันที่อากาศชื้น ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
แต่อย่างใด
เมื ่อเปิดไฟ ความร้อนที่เกิดขึ ้นจะช่วยขจัดฝ้า
ให้หายไป แต่หากมีน้ำขังอยู ่ภายในหลอดไฟ
แนะนำให้นำรถเข้ารับการตรวจเช็คหลอดไฟ

ด้านนอกรถ
E01003305919

ด้านหน้า

1- ไฟหร่ี: -
2- ไฟหน้า: 60/55 W (H4)
3- ไฟเล้ียวด้านหน้า: 21 W (PY21W)
4- ไฟตัดหมอกด้านหน้า*: 19 W (H16)
5- ไฟเล้ียวด้านข้าง: -

ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งคิ้วขอบล้อ

1- ไฟหร่ี: -
2- ไฟหน้า: -
3- ไฟเล้ียวด้านหน้า: 21 W (PY21W)
4- ไฟตัดหมอกด้านหน้า: -
5- ไฟเล้ียวด้านข้าง: -

รหัสในวงเล็บแสดงถึงชนิดของหลอดไฟ

หมายเหตุ
ไฟต่อไปนี้ใช้ LED แทนหลอดไฟ
หากคุณจำเป็นต้องซ่อมหรือเปลี ่ยนหลอดไฟ
เหล่านี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาต
• ไฟหรี่
• ไฟหน้า (ประเภท LED)
• ไฟตัดหมอกด้านหน้า (ประเภท LED)
• ไฟเลี้ยวด้านข้าง

ด้านหน้า

รถรุ่นที่ติดตั้งคิ้วขอบล้อ
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1- ไฟเบรกดวงท่ี 3: -
2- ไฟท้าย: -
3- ไฟเบรก: 21 W (W21W)
4- ไฟท้าย: -
5- ไฟเลี้ยวด้านหลัง:

   21 W (WY21W)
6- ไฟถอยหลัง: -
7- ไฟส่องป้ายทะเบียน: 5 W (W5W)

รหัสในวงเล็บแสดงถึงชนิดของหลอดไฟ

หมายเหตุ
ไฟต่อไปนี้ใช้ LED แทนหลอดไฟ

หากคุณจำเป็นต้องซ่อมหรือเปล่ียนหลอดไฟเหล่าน้ี
กรุณาติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
• ไฟเบรกดวงที่ 3
• ไฟท้าย
• ไฟถอยหลัง

ด้านหลัง ด้านในรถ
E01003404001

1- ไฟห้องโดยสาร (ด้านหน้า): 8 W
2- ไฟห้องโดยสาร (ด้านหลัง): 8 W

ไฟหน้า (หลอดไฟฮาโลเจน)
E01009301740

1. ดึงข้ัวต่อ (A) ออกมา

*: ด้านหน้ารถ

2. ถอดฝาครอบซีล (B)
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ไฟเลี้ยวด้านหน้า
E01003802607

1. เพื่อให้มีพื้นที่ในการทำงานเพียงพอ ให้หมุนพวง
มาลัยจนสุดไปในทิศทางตรงข้ามกับด้านที่ต้อง
การจะเปลี่ยน

2. ถอดโบลท์ (A) จากน้ันถอดฝาครอบ (B)

*: ด้านหน้ารถ

3. หมุนเบ้า (C) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก

4. ถอดหลอดไฟออกจากเบ้าโดยการกดเข้าแล้วหมุน
ทวนเข็มนาฬิกา

5. การติดตั้งหลอดไฟให้ทำย้อนขั้นตอนการถอด

หมายเหตุ
เมื ่อติดตั้งฝาครอบ สวมส่วนที่ยื ่นออกมา (D)
เข้ากับช่อง จากนั้นขันโบลท์

3. ปลดสปริง (C) ที ่ย ึดหลอดไฟเอาไว้แล้วถอด
หลอดไฟ (D) ออกมา

4. การติดตั้งหลอดไฟให้ทำย้อนขั้นตอนการถอด

หมายเหตุ
ในการติดตั้งฝาครอบซีล (B) ตรวจดูให้แน่ใจว่า
ด้านที่มีลูกศรของฝาครอบหันขึ้น
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*: ด้านหน้ารถ

3. ถอดสกรูท้ัง 3 ตัว (C) และถอดชุดหลอดไฟออก

4. ขณะยึดแถบ (D) ไว้ ให้ดึงเบ้าหลอดไฟ (E) ออกมา

*: ด้านหน้ารถ

2. สอดมือของคุณเข้าไปที่ด้านล่างของฝาครอบ (B)
ปลดขอเก่ียวท้ัง 7 ตัวท่ีกำกับด้วยลูกศรในภาพ และ
ถอดฝาครอบออก

5. หมุนเบ้าหลอดไฟ (F) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอด
ออก

6. การติดตั้งหลอดไฟให้ทำย้อนขั้นตอนการถอด

ชุดรวมไฟท้าย
E01004203012

1. เปิดประตูท้าย

ไฟตัดหมอกด้านหน้า (หลอดไฟฮาโลเจน)*
E01004003906

1. ถอดโบลท์ (A) ที่ด้านล่างของกันชนหน้า
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E- ไฟเบรก
F- ไฟเลี้ยวด้านหลัง

5. การติดตั้งหลอดไฟให้ทำย้อนขั้นตอนการถอด

หมายเหตุ
ในการติดตั้งชุดหลอดไฟ ให้ใส่คลิป (G) บน
ตัวรถเข้าไปในร่อง (H) ในชุดหลอดไฟ จากนั้น
ดันชุดหลอดไฟทั้งชุดตรงเข้าไปในตัวรถ

ไฟส่องป้ายทะเบียน
E01004602370

1. ถอดออกขณะกดชุดหลอดไฟ (A)
ไปทางด้านซ้ายของรถ

2. สอดไขควงปากแบนที่หุ้มส่วนปลายด้วยผ้าหรือ
วัสดุอื่นเข้าไปเพื่อกดขอเกี่ยว (B) ไปทางด้านข้าง
และถอดเลนส์ออก

3. ถอดหลอดไฟออกจากเบ้า

2. ถอดสกรู (A) แล้วเลื่อนชุดหลอดไฟไปทางด้าน
หลังของรถเพื่อปลดร่อง (B) และสลัก (C) ของ
ชุดหลอดไฟ

3. ในการเปลี่ยนหลอดไฟเบรก ให้ถอดชุดสายไฟ
(D) ออกจากท่ียึด

4. หมุนเบ้าหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก
จากนั้นดึงหลอดไฟออกจากเบ้า
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4. การติดตั้งหลอดไฟให้ทำย้อนขั้นตอนการถอด

หมายเหตุ
ในการติดตั้งชุดหลอดไฟ ให้สอดส่วนปลายของ
แถบ (C) เข้าไปก่อน จากนั้นใส่แถบ (D) ให้
ตรงกัน
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ป้ายรถ
E01100105946

หมายเลขตัวถัง
หมายเลขประจำรถประทับไว้บนพ้ืนใต้เบาะน่ังหน้าด้านขวา
สามารถเห็นได้เมื่อดึงชายพรมกลับดังรูป

รุ่น/หมายเลขเครื่องยนต์
รุ่นและหมายเลขเครื่องยนต์ประทับอยู่บนเสื้อสูบเครื่อง
ยนต์ดังภาพ

*: ด้านหน้ารถ
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ขนาดของรถ
E01100205530

ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งคิ้วขอบล้อ

รถรุ่นที่ติดตั้งเสาอากาศ

รถรุ่นที่ติดตั้งเสาอากาศแบบครีบฉลาม
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*1: รถรุ่นท่ีติดต้ังยางขนาด 15 นิ้ว
*2: รถรุ่นท่ีติดต้ังยางขนาด 16 นิ้ว

1 ความกว้างล้อหน้า 1,520 มม.
2 ความกว้างตัวรถ 1,750 มม.
3 ระยะจากกึ่งกลางล้อหน้าถึงกันชนหน้า 820 มม.
4 ระยะช่วงล้อ 2,775 มม.
5 ระยะจากกึ่งกลางล้อหลังถึงกันชนหลัง 880 มม.
6 ความยาวตลอดทั้งคัน 4,475 มม.
7 ระยะต่ำสุดจากพ้ืน (ไม่บรรทุก) 200 มม.*1, 205 มม.*2

8 ความสูงของรถ (ไม่บรรทุก)
1,695 มม.*1, 1,700 มม.*2

1,725 มม.*1, 1,730 มม.*2

9 ความกว้างล้อหลัง 1,510 มม.

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด
5.5 ม.
5.2 ม.

มีเสาอากาศ
มีเสาอากาศแบบครีบฉลาม

ตัวถัง
ล้อ
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รถรุ่นที่ติดตั้งคิ้วขอบล้อ

1 ความกว้างล้อหน้า 1,520 มม.

2 ความกว้างตัวรถ 1,800 มม.

3 ระยะจากกึ่งกลางล้อหน้าถึงกันชนหน้า 825 มม.

4 ระยะช่วงล้อ 2,775 มม.

5 ระยะจากกึ่งกลางล้อหลังถึงกันชนหลัง 900 มม.

6 ความยาวตลอดทั้งคัน 4,500 มม.

7 ระยะต่ำสุดจากพ้ืน (ไม่บรรทุก) 225 มม.

8 ความสูงของรถ (ไม่บรรทุก) 1,750 มม.

9 ความกว้างล้อหลัง 1,510 มม.

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด
5.5 ม.
5.2 ม.

ตัวถัง
ล้อ
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สมรรถนะของรถ
E01100304622

ความเร็วสูงสุด 160 กม./ชม.

หมายเหตุ
 ความกว้างโดยรวมแตกตา่งกันไปขึน้อยูก่ับวา่รถตดิตัง้คิว้ขอบล้อหรือไม่

ในการตรวจสอบว่ารถของคุณติดต้ังค้ิวขอบล้อหรือไม่ ให้ดู “อุปกรณ์ภายนอก - ด้านหน้า” หน้า 1-5
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ความจุ

รายละเอียดเคร่ืองยนต์
E01100604742

รุ่นเครื่องยนต์ 4A91
จำนวนกระบอกสูบ สูบเรียง 4 สูบ
ปริมาตรกระบอกสูบ 1,499 ซีซี
ขนาดกระบอกสูบ 75.0 มม.
ระยะชัก 84.8 มม.

เพลาลูกเบี้ยว โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์คู่
การเตรียมส่วนผสม หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์
แรงม้าสูงสุด (EEC net) 77 kW/6,000 rpm
แรงบิดสูงสุด (EEC net) 141 N•m/4,000 rpm

ยางและล้อ
E01100905465

ระบบไฟฟ้า
E01100804643

แรงดันไฟฟ้า 12 V

แบตเตอรี่ ชนิด (JIS) 34B19L

ความจุกระแสไฟฟ้าสลับ 95 A

ชนิดหัวเทียน NGK LZFR5BI-11

ยาง 185/65R15 88H 205/55R16 91V 205/55R17 91V

ล้อ
ขนาด 15x5 1/2J 16x6 1/2J 17x6 1/2J

ค่าออฟเซ็ต (อินเซ็ต) 46 มม.
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หมายเหตุ
ยางที่สามารถติดตั้งบนรถของคุณได้จะแสดงไว้บนแผ่นป้ายที่ประตูด้านคนขับ ให้ดูเรื่อง “แรงดันลมยาง” หน้า 10-11 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ความจุ
E01101308164

ลำดับ รายการ  ปริมาณท่ีใช้ สารหล่อลื่น

1 น้ำมันเบรก  เท่าที่จำเป็น น้ำมันเบรก DOT3 หรือ DOT4

2 น้ำมันเครื่อง
อ่างน้ำมันเครื่อง  3.8 ลิตร

ให้ดูหน้า 10-4
กรองน้ำมันเครื่อง  0.2 ลิตร

3 น้ำล้างกระจก  2.5 ลิตร —

4 น้ำหล่อเย็นเคร่ืองยนต์ [รวม 0.65 ลิตรในถังพัก]  5.0 ลิตร MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER
LONG LIFE COOLANT PREMIUM หรือเทียบเท่า*
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ความจุ

*: ใกล้เคียงกับน้ำหล่อเย็นที่มีเบสเป็นเอทิลีนไกลคอลคุณภาพสูง ชนิดไม่มีซิลิเกต ไม่มีเอมีน ไม่มีไนเตรต ไม่มีบอเรต และใช้เทคโนโลยีไฮบริดออร์แกนิคที่มีอายุการใช้งาน
ยาวนาน

ใช้ MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF-MA1 เท่านั้น
การใช้น้ำมันอื่นอาจทำให้เกียร์เสียหายได้

ขอควรระวัง

ลำดับ รายการ  ปริมาณท่ีใช้ สารหล่อลื่น

5 น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ  4.9 ลิตร MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF-MA1

หมายเหตุ
 ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเติมสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ

ลำดับ รายการ  ปริมาณท่ีใช้ สารหล่อลื่น

6 สารทำความเย็น (เครื่องปรับอากาศ) 595 - 635 ก. HFC-134a
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ข้อมูลสำหรับศูนย์บริการตรวจซ่อม

น้ำมันเชื้อเพลิง

ความจุ

น้ำมันเชื้อเพลิงที่แนะนำ

45 ลิตร

ให้ดูเรื่อง “การบำรุงรักษา” สำหรับการเลือกน้ำมันเครื่อง

ให้ดูเรื่อง “การบำรุงรักษา” สำหรับแรงดันลมยาง

น้ำมันเครื่อง

แรงดันลมยาง

น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วค่าออกเทน
  90 RON หรือสูงกว่า
ให้ดูเรื่อง “ข้อมูลทั่วไป” สำหรับการเลือกน้ำมันเชื้อเพลิง




