ข้อ มูล สํา หรับผู้ร บั มือ เหตุฉ ุก เฉิ นสํา หรับ รถยนต์

รุ่น ปี 

เวอร์ชนั : .

บทนํา
คูม่ อื ฉบับนีให้ขอ้ มูลด้านความปลอดภัยทีจ# าํ เป็ นต้องปฏิบตั ติ ามขณะช่วยเหลือผูโ้ ดยสารออกจากรถยนต์หลัง
เกิดอุบตั เิ หตุ พร้อมอธิบายวิธกี ารจัดการกับรถยนต์ทเ#ี สียหาย
หากไม่ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําเหล่านี โดยเฉพาะอย่างยิง# คําเตือนและข้อควรระวังต่างๆ อาจทําให้เกิดการ
บาดเจ็บสาหัส เช่น ไฟดูดเนื#องจากแบตเตอรีแ# รงสูงทีต# ดิ ตัง ใน OUTLANDER PHEV
โปรดอ่านและทําความเข้าใจคูม่ อื ฉบับนีอย่างละเอียดเพือ# ความปลอดภัยของคุณและผูโ้ ดยสาร
คูม่ อื ฉบับนีมคี าํ ว่า คําเตือ น, ข้อ ควรระวัง ปรากฏอยูต่ ลอด
เพื#อคอยเตือนให้ระมัดระวังเป็ นพิเศษ การไม่ปฏิบตั ติ ามคําแนะนํ าอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายแก่รถยนต์ของคุณได้
คําเตือ น
แสดงถึงความเป็ นไปได้สงู ทีจ# ะเกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชวี ติ หากไม่ปฏิบตั ติ ามคําแนะนํ า
ข้อ ควรระวัง
หมายถึงอัน ตรายหรือ การกระทําที'ไม่ปลอดภัย ซึ'งอาจทําให้เกิ ด การบาดเจ็บเล็ก น้ อ ยหรือ เกิ ด ความเสียหายแก่ร ถยนต์ข องคุณ
หมายเหตุ
เป็ นข้อมูลเพิม# เติมทีเ# ป็ นประโยชน์
*: แสดงถึงอุปกรณ์เสริม
อาจแตกต่างกันไปตามการจัดประเภทการจําหน่าย โปรดดูแคตาล็อกการจําหน่าย

บริษทั มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ส ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย# นแปลงรูปแบบและข้อมูลจําเพาะ และ/หรือการเพิม# หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์นีโดยไม่จําเป็ นต้องติดตัง ลงบน
I
ผลิตภัณฑ์ทผ#ี ลิตไปก่อนหน้านี
・ โปรดทราบว่าเนือหาของคูม่ อื ฉบับนีอาจจะแตกต่างรถยนต์จริงบางประการ เนื#องจากอาจมีการเปลีย# นแปลงข้อมูลจําเพาะของรถยนต์
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สารบัญ
. เอกสารช่วยชีวติ

หน้า M

. การระบุ / การรับรู้

หน้า N

O. การหยุดการเคลื#อนที# / การรักษาเสถียรภาพ / การยก

หน้า P

M. การป้ องกันอันตรายโดยตรง / ระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย

หน้า

O

N. การเข้าถึงผูโ้ ดยสาร

หน้า

Q

R. พลังงานทีก# กั เก็บไว้ / ของเหลว / แก๊ส / ของแข็ง

หน้า O

T. กรณีรถยนต์เกิดไฟไหม้

หน้า OO

Q. กรณีรถยนต์จมนํา

หน้า OM

U. การลากพ่วง / การขนย้าย / การจัดเก็บ

หน้า ON

P. ข้อมูลเพิม# เติมทีส# าํ คัญ

หน้า OU

. คําอธิบายแผนภาพทีใ# ช้งาน

หน้า NO
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. เอกสารช่ว ยชี วิ ต
OUTLANDER PHEV

ประเภทตัวถัง: สเตชั #นแวกอน
รุ่นปี : O O

แบตเตอรีข# บั เคลือ# นลิเธียมไอออน
แรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูงสุด: MMT โวลต์

ถุงลมนิรภัย

ชุดประจุแก๊สถุงลม
นิรภัย

ชุดดึงกลับ
เข็มขัดนิรภัย

ชุดควบคุม SRS

ระบบป้ องกัน
การพลิกควํ#า
อัตโนมัต ิ

โช๊คอัพประตูทา้ ย

บริเวณกําลังสูง

บริเวณทีต# ้องดูแล
เป็ นพิเศษ

แรงเคลือ# นไฟฟ้ า
แบตเตอรีต# #ํา

ตัวเก็บประจุชนิดอัลตร้า
, แรงเคลือ# นไฟฟ้ าตํ#า

ถังนํ ามันเชือเพลิง

วาล์วนิรภัย

ชุดแบตเตอรี#
แรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูง

ส่วนประกอบสายไฟ
แรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูง

ตัด การเชื#อมต่อ
แรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูง

ระบบปิ ดการทํางาน
กล่องฟิ วส์
แรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูง

หมายเลข ID
GGW-TNRS-02
 MITSUBISHI MOTORS CORPORATION สงวนลิขสิ ทธิ

หมายเลขเวอร์ชนั
01
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วันทีข# องเวอร์ชนั
09/2020

ระบบคุม้ ครอง
คนเดินถนน
แบบเชิงรุก

ตัวเก็บประจุชนิด
อัลตร้า,
แรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูง

หน้า
1

. การระบุ / การรับ รู้
1. คุณ ลัก ษณะภายนอกรถยนต์
OUTLANDER PHEV ใช้ตวั ถังแบบเดียวกับรุ่นเครื#องยนต์เบนซิน ดังนัน ภายนอกจึงมีลกั ษณะคล้ายกันมาก หากคุณพบคุณลักษณะใดๆ ต่อไปนีทร#ี ะบุได้วา่ เป็ นของ OUTLANDER PHEV
โปรดสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ทุกครัง

คําเตือ น
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที#เป็ นฉนวนไฟฟ้ า (ถุงมือยางฉนวน, รองเท้าพืน ยางฉนวน: ต้านทานไฟฟ้ าได้อย่างน้อย R โวลต์) เมื#อมีโอกาสสัมผัสกับตัวถังรถยนต์ จนกว่าคุณจะ
ระบุได้วา่ รถยนต์เป็ นรุ่น OUTLANDER PHEV หรือไม่
- เสียงการทํางานของเครื#องยนต์ ไม่ได้บ่งชีว ่าเป็ นรถยนต์ชนิดที#ขบั เคลือ# นด้วยเครือ# งยนต์เบนซิน

(1) รายการคุณลักษณะ
สามารถพิจารณาได้จากโลโก้ “PHEV (PLUG-IN HYBRID EV)”, ฝาปิ ดชาร์จแบตเตอรี,# หมายเลขตัวถังรถยนต์ (รหัสรุน่ ) และฝาชุดเพาเวอร์ไดรฟ์ (PDU)
โลโก้ “PHEV (PLUG-IN HYBRID EV)” ติดตังอยู
 ท่ างด้านซ้ายและขวาของบังโคลนด้านหน้าและประตูทา้ ย

(2) คุณลักษณะภายนอก

(1)

(2)

(3)

ฝาปิ ดชาร์จ แบตเตอรี'

( ) เครือ# งหมายโลโก้ “PLUG-IN HYBRID EV” ทางด้านซ้ายและขวาของบังโคลนด้านหน้า
(O) เครือ# งหมายโลโก้ “PHEV” ทีป# ระตูทา้ ย
(3) “ฝาปิ ดชาร์จแบตเตอรี”# ทีบ# งั โคลนหลังด้านขวา

หมายเหตุ
รถรุ่นอื#นจะไม่มฝี าปิ ดชาร์จแบตเตอรี# ยกเว้นรถยนต์รุ่น PHEV บังโคลนด้านหลังซ้ายเป็ น “ฝาเติมนํามันเชือ เพลิง”
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(1)

(2)

หมายเลขตัวถังรถยนต์

MMTXDGG3W0MH******

ฝา PDU

(1) “หมายเลขตัวถังรถยนต์” แสดงอยู่ในห้องเครือ# งยนต์
(O) เครื#องหมายโลโก้ “PLUG-IN HYBRID EV” บน “ฝา PDU” ในห้องเครื#องยนต์
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2. ตําแหน่ งของชุด สายไฟแรงเคลื'อ นไฟฟ้ าสูง
ชุดสายไฟแรงเคลื#อนไฟฟ้ าสูงอยู่ในตําแหน่งทีแ# สดงในภาพด้านล่าง

พอร์ ตชาร์จไฟ

สายไฟมอเตอร์ ดา้ นหลัง

สายชาร์จ EV

สายชาร์จ EV

สายไฟมอเตอร์ดา้ นหน้า
สายต่อแยก
สายไฟเครืองกําเนิดไฟฟ้า

สายไฟคอมเพรสเซอร์
เครื องปรับอากาศ

สายไฟเครื#องชาร์จบนรถ /
DC-DC คอนเวอร์เตอร์
สายด้านหลังแบตเตอรีข# บั เคลื#อน
(สาย N)
สายด้านหลังแบตเตอรีข# บั เคลื#อน
สายไฟด้านหน้าแบตเตอรี ขบั เคลือน

*: อ้างอิง “10. คําอธิบายแผนภาพทีใ# ช้งาน”
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(สาย P)

3. ตําแหน่ งของส่วนประกอบถุงลมนิ ร ภัย (SRS)
ระบบถุงลมนิรภัย SRS (ตําแหน่งของถุงลมและส่วนประกอบทีเ# กีย# วข้อง) อยู่ในตําแหน่งทีแ# สดงในภาพด้านล่าง:

โมดูลถุงลมนิรภัยด้านคนขับ

ลานนาฬิกา
โมดูลถุงลมนิรภัยด้านผูโ้ ดยสาร

ไฟเตือน
ระบบ SRS
โมดูลถุงลมนิรภัยทีเข่า

กล่องควบคุม ระบบถุงลมนิรภัย (SRS-ECU)
โมดูลถุงลมนิรภัยด้านข้าง
ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย
(ด้านคนขับ)
โมดูลม่านถุงลมนิรภัย (ซ้าย/ขวา)

ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย
(ด้านผูโ้ ดยสาร)

เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระแทกด้านข้า ง (ซ้าย/ขวา)
เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระแทกด้านหน้า (ซ้าย/ขวา)

*: อ้างอิง “10. คําอธิบายแผนภาพทีใ# ช้งาน”

7

4. ขนาดของรถ

นํQาหนัก รถ ：1,915 – 1,930 กก.*
* ：นําหนักรถอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่รุ่น
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. การหยุด การเคลื'อ นที' / การรักษาเสถียรภาพ / การยก
1. วิธ ีพิจ ารณาว่ารถอยู่ใ นสถานะ ON / OFF
ช่วงระยะการทํางานอยู่ภายในตัวรถ
OFF
ตรวจสอบว่าไฟของ “ไฟแสดงการทํางาน” และ “มาตรวัดรวม” ดับอยู่
ON
ไฟแสดงบนสวิตช์เพาเวอร์สว่างเป็ นสีนําเงิน
ไฟแสดงการทํางานสว่างเป็ นเวลาไม่กว#ี นิ าที จากนัน จึงดับเมือ# ระบบ EV ปลั jกอินไฮบริดกําลังทํางาน
เมื#อสวิตช์เพาเวอร์ “ON” ไฟของ “มาตรวัดรวม” จะสว่างขึน
หากคุณกดสวิตช์เพาเวอร์โดยไม่ได้เหยียบแป้ นเบรกขณะทีร# ถหยุดนิ#ง จะสามารถเปลีย# นโหมดการทํางานได้ตามลําดับดังนี “OFF”, “ACC”, “ON”, “OFF”

ไฟแสดง READY
ไฟแสดง READY จะกะพริบจนกว่าระบบ EV ปลั jกอินไฮบริดจะเปิ ดใช้งาน
เมื#อระบบ EV ปลั jกอินไฮบริดเปิ ดใช้งานตามปกติและรถพร้อมจะแล่น ไฟจะหยุดกะพริบและสว่างค้างอยู่
คนขับสามารถเริม# ขับรถได้เมื#อไฟแสดง READY สว่างขึน

ไฟแสดง READY

2. ตําแหน่ งรองรับสําหร บั แม่แ รงและเครื'อ งยก
ข้อ ควรระวัง
- ต้องรองรับตรงตําแหน่งที#ระบุเท่านัน มิฉะนัน อาจเกิดความเสียหายกับตัวถังรถยนต์ได้
คานขวางระบบกันสะเทือนด้านหลัง

คานขวางระบบกันสะเทือนด้านหน้า

:ตําแหน่งรองรับสําหรับแม่แรงตะเข้ :ตําแหน่งรองรับสําหรับขาตัง แม่แรงหรือการยกรถขึน ด้วยลิฟท์
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3.

การหยุด การเคลื'อ นไหวและรัก ษาเสถีย รภาพของรถยนต์
คําเตือ น

- เมื#อติดตัง “บล็อก” หรือ “อุปกรณ์ถุงลมยก” อย่าติดตัง ให้อยู่ใกล้กบั ชิน ส่วนทีม# แี รงเคลือ# นไฟฟ้ าสูง ระบบไอเสีย และระบบนํามันเชือ เพลิง ฯลฯ
- หากพบความเสียหายเกิดขึน กับส่วนประกอบแรงเคลื#อนไฟฟ้ าสูงหรือชุดสายไฟแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูง อย่าวางอุปกรณ์รองรับใดๆ ทีจ# ุดนัน
เนื#องจากอาจทําให้เกิดความเสียหายหรืออาจทําให้ไฟไหม้รถยนต์ได้

หมายเหตุ
เมื#อแบตเตอรี#เสริม O โวลต์มกี ําลังอ่อนลงหรือหมด หรือถูกถอดออกจากขัว จะไม่สามารถดึงเบรกมือไฟฟ้ าหรือปลดเบรกมือไฟฟ้ าออกได้

・การหยุด การเคลื'อ นไหวด้ว ยหมอนหนุน ล้อ
จอดรถและกดสวิตช์จอดรถไฟฟ้ า (“P”)
ดึงสวิตช์เบรกมือไฟฟ้ าขึน ขณะที#ใช้เท้าเหยียบแป้ นเบรกอย่างมั #นคง ไฟแสดงการทํางาน (สีแดง) บนมาตรวัดรวมจะต้องสว่างขึน มา
เมื#อล้อถูกล็อกแล้ว ให้ลอ็ กรถยนต์ด้วยหมอนหนุนล้อ

ข้อ ควรระวัง
- ขณะดึงเบรกมือไฟฟ้ า ให้เหยียบแป้ นเบรกให้ม ั #นคง รอให้รถหยุดนิง# สนิท แล้วจึงดึงสวิตช์ขนึ

ตัวแสดงไฟเตือน
ระบบเบรก

สวิตช์เบรกมือไฟฟ้า

・รักษาเสถียรภาพด้ว ยบล็อ ก
รักษาเสถียรภาพให้กบั รถยนต์โดยวางอุปกรณ์รองรับ เช่น วางบล็อกไว้ใต้รถ จากนัน ปล่อยลมยางเพื#อให้รถยนต์มเี สถียรภาพ
ในการกําหนดตําแหน่งให้ม ั #นคงเพื#อทําการยกรถ ให้อา้ งอิงตามตําแหน่งรองรับทีร# ะบุไว้

*: อ้างอิง “10. คําอธิบายแผนภาพทีใ# ช้งาน”
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วิธ ีร กั ษาเสถีย รภาพรถที' พลิ ก ไปด้านข้างหรือ พลิ ก ควํา'
ข้อ ควรระวัง
- ใช้อุปกรณ์รองรับทีแ# ข็งแรงพอ
- ขณะติดตัง เครื#องมือคํายัน หลีกเลี#ยงอย่าให้สมั ผัสกับระบบไอเสีย ระบบนํามันเชือ เพลิง ชิน ส่วนแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูง ชุดสายไฟแรงเคลื#อนไฟฟ้ าสูง ฯลฯ
- หากพบความเสียหายเกิดขึน กับส่วนประกอบแรงเคลื#อนไฟฟ้ าสูงหรือชุดสายไฟแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูง ให้หลีกเลีย# งอย่าติดตัง ใกล้กบั ชิน ส่วนเหล่านี

・วิ ธ ีร กั ษาเสถียรภาพของเครื'อ งมือ คําQ ยัน สําหรับ รถที'พลิ ก ด้านข้าง

โปรดใช้เครื#องมือคํายันบนหลังคารถหรือด้านล่างรถ โดยอาจติดตัง เครือ# งมือคํายัน O, M หรือ N ตําแหน่ง ขึน กับสถานการณ์ เพื#อรักษาเสถียรภาพของรถยนต์

・วิ ธ ีร กั ษาเสถียรภาพของรถที'พลิ ก ด้านข้างด้ว ยอุป กรณ์ เช่น บล็อ ก ฯลฯ
เครื#องถ่าง

หากจําเป็ นต้องยกรถหรือเอียงรถขึน ให้ใช้อุปกรณ์ เช่น เครือ# งถ่างหรือแม่แรง แล้ววางสิง# รองรับ เช่น บล็อกในช่องว่างเพื#อรักษาเสถียรภาพ

・วิ ธ ีร กั ษาเสถียรภาพรถที'พลิ ก ควํา' โดยใช้ห มอนหนุน ล้อ บล็อ ก อุปกรณ์ค าํQ ยัน ฯลฯ

ตัง บล็อกหรือหมอนหนุนล้อในช่องว่างระหว่างฝากระโปรงหน้ากับเสาเพือ# รักษาเสถียรภาพของรถ
เมื#อต้องการเพิม# ความเสถียรภาพ ให้วางเสาทีด# า้ นหลังของรถ (บริเวณทีแ# ข็งแรง) เพื#อรักษาเสถียรภาพ
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3. การป้ อ งกัน อัน ตรายโดยตรง / ระเบีย บข้อ บังค บั ด้า นความปลอดภัย
หมายเหตุ
การถอดแบตเตอรีเ# สริม O โวลต์อาจทําให้ไม่สามารถทํางานใดๆ เกีย# วกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าได้ ทํางานทีจ# ําเป็ นให้เรียบร้อยก่อนถอดขัวแบตเตอรี

#เสริม O โวลต์
OUTLANDER PHEV ติดตัง แบตเตอรีล# เิ ธียมไอออนซึง# มีแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูงสุด MMT โวลต์
อุปกรณ์นีใช้สาํ หรับเปิ ดการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ าและส่วนประกอบบางอย่าง เช่น เครื#องปรับอากาศ
ก่อนเริม# การช่วยชีวติ คุณจําเป็ นต้อง “แยก” และ “ตัดขาด” วงจรแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูง เพือ# ขจัดความเสีย# งทีจ# ะถูกไฟดูดก่อนทํางานกับรถยนต์
ข้อมูลจําเพาะของแบตเตอรีข# บั เคลื#อนคือ “ ลิ เ ธียมไอออน \.] กิ โลวัต ต์ช ั 'วโมง, \ โวลต์” ความจุแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูงสุดของแบตเตอรีข# บั เคลือ# นคือ \\_ โวลต์ เมื#อชาร์จแบตเตอรีข# บั เคลือ# น

ข้อ ควรระวัง
แม้จะไม่มีเสียงการทํางาน ก็ไม่ได้หมายความว่าระบบไฮบริดปิ ดทํางานแล้ว
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ “แยก” หรือ “ตัดขาด” วงจรแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูงแล้ว

( ) การแยกวงจรแรงเคลื'อ นไฟฟ้ า สูง
) วงจรแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูงถูกกัน ออกจากตัวถังรถยนต์ด้วยฉนวนไฟฟ้ า
O) ส่วนประกอบแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูงทัง หมดได้รบั การหุม้ ด้วยเคสหรือฝาปิ ด
โปรดทราบว่าสายไฟแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูงนัน มีฉนวนสีสม้ ซึง# ต่างจากชุดสายไฟทั #วไป
M) เคสและฝาปิ ดได้รบั การกัน จากวงจรแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูงด้านในด้วยฉนวนไฟฟ้ า

() การตัด การเชื'อ มต่อ จากวงจรแรงเคลื'อ นไฟฟ้ า สูง
) รถยนต์รุ่นนีมรี ะบบสําหรับตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้ าแรงเคลือ# นสูงจากแบตเตอรีข# บั เคลือ# นโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่สามารถตัดขาดระบบแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูงได้เนื#องจากต้องซ่อมบํารุง
หรือเกิดอุบตั เิ หตุ
O) วงจรแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูงจะถูกตัดการทํางาน เมื#อดึงขัว ต่อสําหรับชาร์จในระหว่างการชาร์จแบตเตอรี#

<โหมดตัดการเชื'อ มต่ อ >
ระบบ
เคส

โหมดแมนนวล

โหมดอัตโนมัติ

ขัวต่
 อสําหรับชาร์จ

ปลั jกซ่อมบํารุง

สวิตช์มอเตอร์ไฟฟ้ าที#เชือ# มต่อ

การตรวจจับการชน

การใช้งานปกติ

N/A

N/A

ใช้ได้

N/A

ระหว่างการตรวจสอบหรือซ่อมบํารุง

N/A

ใช้ได้

ใช้ได้

N/A

อุบตั เิ หตุการชน

N/A

N/A

N/A

ใช้ได้

ระหว่างชาร์จแบตเตอรี#

ใช้ได้

N/A

N/A

N/A

(\) ข้อ ควรระวังขณะช่ว ยชีวิ ต ผู้โดยสาร

คําเตือ น
หากไม่ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําเหล่านีอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส เช่น ไฟดูด:
( ) รถยนต์รนุ่ นีตดิ ตัง ระบบแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูงซึ#งมีแรงเคลือ# นไฟฟ้ าขณะปฏิบตั งิ านสูงสุด MMT โวลต์
(O) การออกแบบภายในแบตเตอรีข# บั เคลือ# นช่วยป้ องกันไม่ให้อเิ ล็กโทรไลต์ปริมาณมากรั #วไหลออกมาจากแบตเตอรีข# บั เคลื#อนที#เสียหาย
(M) แบตเตอรีข# บั เคลือ# นใช้อเิ ล็กโทรไลต์ทท#ี ําจาก “สารละลายคาร์บอเนตเอสเทอร์ของเกลือลิเธียม” ซึง# ติดไฟได้
เมื#ออิเล็กโทรไลต์นที ําปฏิกริ ยิ ากับความชืน ในอากาศ จะสร้างไอสารอินทรียท์ #มี ฤี ทธิ Iเป็ นกรด ซึง# เป็ นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์
ดังนัน ขณะทํางานกับชิน ส่วนดังกล่าว โปรดใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที#เหมาะสม รวมถึงหน้ากากสําหรับแก๊สอินทรีย์ ถุงมือทนตัวทําละลาย และอุปกรณ์ป้องกันดวงตา พร้อม
ใช้ความระมัดระวังขณะทํางาน
(N) รถยนต์ท#ใี ช้รโี มทคอนโทรลของมิตซูบชิ ิ ในกรณีทแ#ี บตเตอรีเ# สริม O โวลต์ยงั มีแรงเคลื#อนไฟฟ้ าอยู่และมีการใช้งานระบบดังกล่าว ดังนัน แม้วา่ ไฟแสดงสถานะในสวิตช์มอเตอร์ไฟฟ้ าจะดับ
แต่ระบบแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูงก็อาจจะสามารถทํางานได้
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หมายเหตุ
การถอดแบตเตอรีเ# สริม O โวลต์อาจทําให้ไม่สามารถทํางานใดๆ เกีย# วกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าได้ ทํางานทีจ# ําเป็ นให้เรียบร้อยก่อนถอดขัวแบตเตอรี

เ# สริม O โวลต์

1. หน้ าต่างไฟฟ้ า / ล็อ กประตูไฟฟ้ า

หน้ าต่างไฟฟ้ า

: หน้าต่างประตูดา้ นคนขับ
O : หน้าต่างประตูดา้ นผูโ้ ดยสารด้านหน้า
M : หน้าต่างประตูดา้ นหลังซ้าย
N : หน้าต่างประตูดา้ นหลังขวา
R : สวิตช์ลอ็ กหน้าต่าง

ล็อ กประตู

: ล็อก
O : ปลดล็อก

หมายเหตุ
เมื#อคุณใช้สวิตช์ตรงด้านคนขับ ประตูทงั  หมดจะล็อก / ปลดล็อก พร้อมๆ กัน

2. วิธ ีด ึงเบรกมือ ไฟฟ้ าและปลดเบรกมือ ไฟฟ้ า
・วิ ธ ีด ึงเบรกมือ ไฟฟ้ า

1) ดึงสวิตช์เบรกมือไฟฟ้ าขึน ขณะที#เหยียบแป้ นเบรกไว้
2) เมือ# ดึงเบรกมือไฟฟ้ า ไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง) บนหน้าปัดจะสว่างขึน มา
ตัวแสดงไฟเตือน
ระบบเบรก

สวิตช์เบรกมือไฟฟ้า

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง) ในมาตรวัดรวมและไฟแสดงการทํางานในสวิตช์นนั  สว่างขึน

ข้อ ควรระวัง
- ขณะดึงเบรกมือไฟฟ้ า ให้เหยียบแป้ นเบรกให้ม ั #นคง รอให้รถหยุดนิง# สนิท แล้วจึงดึงสวิตช์ขนึ

・วิ ธ ีป ลดเบรกมือ ไฟฟ้ า
การทํางานแบบแมนนวล

1) ตรวจดูให้แน่ใจว่าโหมดการทํางานของสวิตช์เพาเวอร์เป็ น ON
2) กดสวิตช์เบรกมือไฟฟ้ าลงขณะที#เหยียบแป้ นเบรกไว้
3) เมื#อปลดเบรกมือไฟฟ้ า ไฟเตือนระบบเบรก (สีแดง) จะดับลง
ตัวแสดงไฟเตือน
ระบบเบรก

สวิตช์เบรกมือไฟฟ้า

หมายเหตุ ; เมื#อแบตเตอรี#เสริม O โวลต์มกี ําลังอ่อนลงหรือหมด หรือถูกถอดออกจากขัว จะไม่สามารถดึงเบรกมือไฟฟ้ าหรือปลดเบรกมือไฟฟ้ าออกได้
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การทํางานแบบอัตโนมัติ

เมื#อเหยียบแป้ นคันเร่งช้าๆ ตามเงือ# นไขต่อไปนีทงั  หมด เบรกมือไฟฟ้ าจะปลดโดยอัตโนมัต ิ
 ระบบ EV ปลั jกอินไฮบริดทํางานอยู่
 ตําแหน่งเกียร์อยู่ท#ี “D” (ขับเคลื#อน) หรือ “R” (ถอย)
 คาดเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับ

3. วิธ ีเปิ ดฝากระโปรงหน้ า
1) ดึงทีเ# ปิ ดฝากระโปรงเพือ# ปลดล็อกฝากระโปรงหน้า
2) ยกฝากระโปรงหน้าขึน ขณะที#กดตัวล็อกนิรภัย
3) รองรับฝากระโปรงหน้าโดยการเสียบเหล็กคําฝากระโปรงหน้าเข้าไปในช่องเสียบ

4. วิธ ีเปิ ดประตูท้าย
หมายเหตุ
 ประตูท้ายจะไม่สามารถดึงขึน ได้ถา้ คุณไม่เปิ ดประตูทนั ทีทก#ี ดสวิตช์เปิ ดประตูทา้ ย
ในกรณีนีให้กดสวิตช์เปิ ดประตูทา้ ยอีกครังและดึ

งประตูทา้ ยไฟฟ้ าขึน
 เมื#อแบตเตอรี#เสริม O โวลต์มกี ําลังอ่อนลงหรือหมด หรือถูกถอดออกจากขัว จะไม่สามารถทําการเปิ ดประตูทา้ ยได้

・วิ ธ ีเปิ ดจากด้านนอก
หลังจากปลดล็อกประตูทา้ ยแล้ว กดสวิตช์เปิ ดประตูทา้ ย (A) และดึงประตูทา้ ยขึน
ประตูท้ายไฟฟ้ าสามารถเปิ ดแบบอัตโนมัตไิ ด้โดยกดสวิตช์เปิ ด (A)
ประตูท้ายไฟฟ้ าสามารถปิ ดได้โดยใช้สวิตช์ปิด (B) ทีด# า้ นในประตูทา้ ยไฟฟ้ า

ประตูทา้ ยไฟฟ้า

ไม่มีประตูทา้ ยไฟฟ้า

・วิ ธ ีเปิ ดจากด้านใน
ตัวปลดประตูทา้ ยด้านในถูกออกแบบมาเพื#อให้มวี ธิ เี ปิ ดประตูทา้ ยได้ในกรณีทแ#ี บตเตอรีเ# สริม O โวลต์หมด
1) เปิ ดฝาปิ ด (A) ด้านในประตูทา้ ย
2) ดันทีเ# ปิ ด (B) เพือ# ผลักประตูทา้ ยออกไปเพือ# เปิ ด
ไม่มปี ระตูทา้ ยไฟฟ้า

มุมมองด้านใน
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ประตูทา้ ยไฟฟ้ า

5. วิธ ีถอด “ แบตเตอรี'เสริ ม  โวลต์”
ข้อ ควรระวัง
หลังจากปิดโหมดจ่ายไฟของสวิตช์เพาเวอร์ โปรดรอ นาทีแล้วค่อยถอดขัวลบออกจากแบตเตอรี

#เสริม O โวลต์

ใช้ประแจปากตาย ( มม.) เพือ# ถอดขัวลบของแบตเตอรี

เ# สริม O โวลต์ตามขันตอนด้

านล่าง จากนัน ใช้เทปพลาสติกพันรอบขัว ลบทีป# ลดออกมา
ปิ ดวงจรระบบถุงลมนิรภัย SRS โดยถอดขัวลบของแบตเตอรี

เ# สริม O โวลต์
1) ดึงสายเปิ ดกล่องเก็บสัมภาระที#พนื ขึน มา
2) ถอดฝาปิ ดช่องตรวจซ่อมแซมของแบตเตอรี#เสริม O โวลต์
3) ถอดขัว ลบของแบตเตอรี#เสริม O โวลต์

ขัว ลบของแบตเตอรีเ# สริม O โวลต์

กันชนหลัง

6. วิธ ีถอดฟิ วส์ “ ชุด ควบคุม การจ่ายไฟ”
คุณต้องใช้เครือ# งมือถอดฟิ วส์เพื#อถอดฟิ วส์ “ชุดควบคุมการจ่ายไฟ” (10 แอมแปร์ในรูปประกอบด้านล่าง) จากกล่องฟิ วส์ในห้องเครื#องยนต์
หากหาฟิ วส์นไี ม่เจอ ให้ถอดฟิ วส์และรีเลย์ทงั  หมดในกล่องฟิ วส์

กล่องฟิ วส์
ตําแหน่งฟิ วส์ F7

*: อ้างอิง “10. คําอธิบายแผนภาพทีใ# ช้งาน”
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7. วิธ ีต ดั วงจรแรงเคลื'อ นไฟฟ้ าสูง (ดึงปล กซ่
ั d อ มบํา รุงออก)
ข้อ ควรระวัง
หากต้องการถอดปลั jกซ่อมบํารุง ให้รอ R นาทีหลังจากปลดขัว ลบของแบตเตอรีเ# สริม O โวลต์
1) สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และปฏิบตั ติ ามขันตอนด้

านล่างเพื#อถอดปลั jกซ่อมบํารุง
การดึงปลั jกซ่อมบํารุงออกจะตัดวงจรแรงเคลื#อนไฟฟ้ าสูงในแบตเตอรีข# บั เคลือ# น
2) ถอดทีห# มุ้ ฝาปิ ดช่องตรวจซ่อมแซมในแผ่นวางเท้าใต้จุดกึง# กลางของเบาะนั #งตอนทีส# อง (คลิปสีต# วั )
ใช้ประแจปากตาย ( มม.) เพื#อถอดฝาปิ ดช่องตรวจซ่อมแซมออก (นอตสีต# วั )
เบาะนัง# ผูโ้ ดยสาร

ที#หมุ้ ฝาปิ ดช่องตรวจซ่อมแซม

คําเตือ น
สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เสมอเมื#อดึงปลั jกซ่อมบํารุงออก

3) สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) แล้วถอดปลั jกซ่อมบํารุงออก
j อมบํารุงจนสุด
1. ยกคันโยกของปลักซ่
2. ยกปลั jกซ่อมบํารุงขณะทีป# ลดล็อกคันโยกของปลักซ่
j อมบํารุง
3. ดึงปลักซ่
j อมบํารุงขึน ด้านบนเพื#อถอดออก

ปลั jกซ่อมบํารุง

คันโยก

*: อ้างอิง “10. คําอธิบายแผนภาพทีใ# ช้งาน”
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e. การเข้า ถึงผูโ้ ดยสาร
หากไม่ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําเหล่านีขณะช่วยชีวติ อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส เช่น ไฟดูด:
ห้ามสัมผัสสายหรือส่วนประกอบทีม# แี รงเคลือ# นไฟฟ้ าสูง แยกวงจรแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูงตามทีจ# ําเป็ น

หมายเหตุ
การถอดแบตเตอรีเ# สริม O โวลต์อาจทําให้ไม่สามารถทํางานใดๆ เกีย# วกับเบาะนั #งไฟฟ้ าได้ ทํางานทีจ# ําเป็ นให้เรียบร้อยก่อนถอดขัว แบตเตอรีเ# สริม O โวลต์

คําเตือ น
ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที#เป็ นฉนวนไฟฟ้ า (ถุงมือยางฉนวน, รองเท้าพืน ยางฉนวน: ต้านทานไฟฟ้ าได้อย่างน้อย R โวลต์) เมื#อคุณ
มีโอกาสสัมผัสกับตัวถังรถยนต์โดยตรงหรือโดยอ้อม

ข้อ ควรระวัง
・เมื#อแบตเตอรี#เสริม O โวลต์มแี รงเคลื#อนไฟฟ้ าตํ#า หรือถูกปลดและถอดออก ประตูทา้ ย เบาะนั #งปรับด้วยไฟฟ้ า และอุปกรณ์ไฟฟ้ า เช่น เบรกมือไฟฟ้ าจะใช้งานไม่ได้

1. หน้ า ต่า ง

: กระจกลามิเนต

O – 6 : กระจกเทมเปอร์ (*กระจกเทมเปอร์ในตําแหน่งที# 6 เป็ นอุปกรณ์เสริม)

2. การปรับเบาะนัง' และพวงมาลัย
・เบาะนัง'

: การปรับเบาะไปด้านหน้าหรือด้านหลัง
O : การปรับเอนพนักพิงหลัง
M : การปรับความสูงของเบาะนั #ง

*: อ้างอิง “10. คําอธิบายแผนภาพทีใ# ช้งาน”
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・พวงมาล ย
ั

ล็อก

ปลด

*: อ้างอิง “10. คําอธิบายแผนภาพทีใ# ช้งาน”
3. ตําแหน่ งของโครงเหล็กกล้าแบบ High Tensile และโครงเหล็ก กล้าแบบ Ultra High Tensile

:440Mpa

:590Mpa

:980Mpa
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:อะลูมิ เนี ย ม

4. บริ เวณสํา หร บั ตัด ผ่า รถยนต์
หากคุณจําเป็ นต้องตัดผ่าตัวถังรถยนต์ ให้ตดั ผ่าตัวถัง และดําเนินการช่วยชีวติ
- การยืนยันเบือ งต้น
อ่านหน้านีและ “1-2. ตําแหน่งของส่วนประกอบและชุดสายไฟแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูง” ก่อนตัดตัวถังรถยนต์

คําเตือ น
- ใช้เครือ# งตัดไฮดรอลิกหรือเครือ# งมือทีเ# หมาะสมซึง# ไม่ทาํ ให้เกิดประกายไฟเพื#อตัดตัวถังรถยนต์ หากคุณไม่ดําเนินการดังกล่าว คุณหรือผูโ้ ดยสารอาจบาดเจ็บสาหัส
- ห้ามสัมผัสสายไฟแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูงสีสม้ ทีเ# ผยออกมา (ตัดหรือฉีกฉนวนพลาสติกทีห# มุ้ สายไฟ) หรือส่วนทีแ# สดงในรูป
- ห้ามตัดผ่าแบตเตอรีข# บั เคลื#อนเด็ดขาด

ความเสีย# งทีจ# ะถูกช็อตโดยแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูง
ห้ามตัดผ่าบริเวณนีซ#งึ อยู่ใกล้กบั ส่วนประกอบแรงเคลื#อนไฟฟ้ าสูงและสายไฟ เนื#องจากอาจถูกไฟดูด
ความเสีย# งทีถ# ุงลมนิรภัยจะทํางาน
ห้ามตัดผ่าบริเวณนีเพราะอาจมีความเสีย# งทีถ# ุงลมนิรภัยจะทํางานเนื#องจากการลัดวงจรหรือการกระแทกโดยอุบตั เิ หตุ
หากถุงลมนิรภัยทํางานแล้ว ก็สามารถตัดผ่าบริเวณดังกล่าวได้
หลังจากถอดขัวลบของแบตเตอรี

#เสริม O โวลต์หรือปิ ดสวิตช์กุญแจแล้วอย่างน้อยหนึ#งนาที ก็สามารถตัดผ่าบริเวณนีได้เช่นกัน

บริเวณที'ต ดั ผ่า ได้

ด้านหน้ารถ

มุมมองด้านล่าง
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5. เปิ ดประตูโดยใช้เครื'อ งถ่า งหรือ เครื'อ งตัด

คําเตือ น
- ใช้เครือ# งตัดไฮดรอลิกหรือเครือ# งมือทีเ# หมาะสมซึง# ไม่ทาํ ให้เกิดประกายไฟเพื#อตัดตัวถังรถยนต์ หากคุณไม่ดําเนินการดังกล่าว คุณหรือผูโ้ ดยสารอาจบาดเจ็บสาหัส
- ห้ามสัมผัสสายไฟแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูงสีสม้ ทีเ# ผยออกมา (ตัดหรือฉีกพลาสติกทีห# มุ้ สายไฟ)
- ห้ามตัดผ่าแบตเตอรีข# บั เคลื#อนเด็ดขาด
หากคุณเปิ ดประตูจากด้านนอกรถไม่ได้ ให้ใช้เครือ# งถ่าง เครือ# งตัด ฯลฯ เพื#อช่วยคนออกจากประตูตามทีจ# ําเป็ น

1) สอดปลายเครือ# งถ่างเข้าไปในกลไกล็อกประตูแล้วง้างเครื#องถ่างเพือ# ให้เกิดช่องว่าง
2) หากจําเป็ น ให้ใช้เครือ# งถ่างกดอัดกันกระแทกด้านหน้าเพือ# ให้เกิดช่องว่างตรงบานพับประตู
3) สอดเครือ# งตัดเข้าไปในช่องว่างระหว่างบานพับประตูทเ#ี กิดขึน เพือ# ทําลายบานพับและเปิ ดประตู

บังโคลนด้านหน้า

เครื#องถ่าง

เครื#องตัด

6. การสร้า งช่อ งว่า งด้วยเครือ' งกระทุ้ง
หากตัวถังถูกชนจนยุบและคุณไม่สามารถช่วยคนทีอ# ยู่ขา้ งในออกมาได้ ให้ใช้เครื#องกระทุง้ ตรงจุดทีย# ุบเพือ# ถ่างตัวถังออกให้เกิดเป็ นพืน ทีว# า่ งสําหรับเข้าไปช่วยเหลือ ตัดส่วนเสารถและถ่างออก
หากจําเป็ น

เครื#องกระทุง้
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r. พล งั งานที'ก กั เก็บไว้ / ของเหลว / แก๊ส / ของแข็ง
ของเหลว / แก๊ส ที'ใ ช้ใ นรถยนต์
ถังนํามันเชือ เพลิง (เบนซิน)

แบตเตอรีข# บั เคลือ# นลิเธียมไอออน

ขนาด

สี

NR ลิตร

สีสม้ อ่อน

M.U กิโลวัตต์ช ั #วโมง

ใสและไม่มสี ี

แบตเตอรีเ# สริม O โวลต์

MT แอมแปร์ช ั #วโมง

ใสและไม่มสี ี

นํามันเครือ# ง

N.M ลิตร (อ่างนํามัน)

สีนําตาลเข้ม

.M ลิตร (กรองนํามัน)
นําหล่อเย็นเครื#องยนต์

6.5 – 7.5 ลิตร

สีฟ้า-เขียว

T.R ลิตร

สีฟ้า-เขียว

ตามความจําเป็ น

ใสหรือสีเหลืองหรือสีนําตาล

O.O ลิตร

สีฟ้า-เขียว

นํามันเพลาส่งกําลัง

N.M ลิตร (ด้านหน้า : M.NT ลิตร / ด้านหลัง : .UR ลิตร)

สีแดง

นํายาแอร์
(เครือ# งปรับอากาศ)

R134a : 520 – 560 ก.

ไม่มสี ี

นําหล่อเย็นมอเตอร์ดา้ นหลัง
นํามันเบรก
นํามันมอเตอร์ดา้ นหน้า

คําเตือ น
แบตเตอรีข# บั เคลือ# นใช้อเิ ล็กโทรไลต์ทที# ําจาก “สารละลายคาร์บอเนตทีม# เี กลือลิเธียม” ซึง# ติดไฟได้

*: อ้างอิง “10. คําอธิบายแผนภาพทีใ# ช้งาน”
ข้อ มูล ของแบตเตอรี'ข บั เคลื'อ น
แบตเตอรี'ข บั เคลื'อ น
 นี#เป็ นแบตเตอรีส# าํ หรับใช้งานมอเตอร์และเครื#องปรับอากาศ นอกจากแบตเตอรีข# บั เคลื#อนแล้ว OUTLANDER PHEV ยังมีแบตเตอรีเ# สริม O โวลต์เพื#อใช้งานอุปกรณ์อย่างเช่น
ไฟต่างๆ และทีป# ั ดนําฝน ฯลฯ
 แบตเตอรีข# บั เคลื#อนนีเป็ นแบตเตอรีล# เิ ธียมไอออนนําหนักเบาทีม# คี วามหนาแน่นของพลังงานสูง
ข้อ ควรระวังในการช่วยชีวิต
 ระบบ EV ปลั jกอินไฮบริดใช้แรงเคลื#อนไฟฟ้ าสูงถึง DC 336 โวลต์ ระบบจะร้อนระหว่างสตาร์ทและหลังจากสตาร์ท รวมถึงเวลาทีป# ิ ดเครื#องแล้ว โปรดระมัดระวังทัง
แรงเคลื#อนไฟฟ้ าสูงและอุณหภูมสิ งู ปฏิบตั ติ ามป้ ายเตือนทีต# ดิ อยูบ่ นรถ
 โปรดสันนิษฐานไว้เสมอว่าแบตเตอรีแ# รงเคลื#อนไฟฟ้ าสูงและส่วนประกอบทีเ# กีย# วข้องนัน มีไฟและชาร์จเต็ม
 ห้ามทําการซ่อมบํารุงหรือช่วยชีวติ ใดๆ เมื#อไฟแสดง READY สว่างหรือเมื#อไฟแสดงการชาร์จสว่างหรือกะพริบ เนื#องจากระบบแรงเคลื#อนไฟฟ้ าสูงกําลังทํางาน
หากมีการผิ ด รูป / เสียหายจากการชนหรือ อุบ ตั ิ เหตุ
 หากคุณพบของเหลวรัวซึ
# ม ประกายไฟ ควัน เปลวไฟ เสียงนําไหล เสียงปะทุ หรือเสียงฟู่ออกมาจากส่วนประกอบของแบตเตอรีแ# รงเคลื#อนไฟฟ้ าสูง ให้ตดิ ต่อบริการฉุกเฉิน
ทันที เพราะอาจทําให้เกิดไฟไหม้
 ความเสียหายทางกายภาพของรถหรือแบตเตอรีแ# รงเคลื#อนไฟฟ้ าสูงอาจปล่อยแก๊สพิษและ/หรือแก๊สติดไฟได้ออกมาทันทีหรือในภายหลังและทําให้เกิดไฟไหม้
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_. กรณี ร ถยนต์เกิด ไฟไหม้
1. เหตุไฟไหม้ร ถยนต์
หากรถยนต์เกิดไฟไหม้ ให้แจ้งหน่วยงานดับเพลิงทันที และเริม# ดับไฟโดยปฏิบตั ติ ามข้อควรระวังต่อไปนีเท่าทีท# าํ ได้

ข้อ ควรระวัง
หากไม่ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําเหล่านีอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส เช่น ไฟดูด:
1) การออกแบบแบตเตอรีข# บั เคลือ# นช่วยป้ องกันไม่ให้อเิ ล็กโทรไลต์ปริมาณมากรั #วไหลออกมาจากแบตเตอรีข# บั เคลือ# นทีเ# สียหาย
2) แบตเตอรีข# บั เคลือ# นใช้อเิ ล็กโทรไลต์ทท#ี ําจาก “สารละลายคาร์บอเนตเอสเทอร์ของเกลือลิเธียม” ซึง# ติดไฟได้
เมื#ออิเล็กโทรไลต์นที าํ ปฏิกริ ยิ ากับความชืน ในอากาศ จะสร้างไอสารอินทรียท์ ม#ี ฤี ทธิ Iเป็ นกรด ซึง# เป็ นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์
3) ดังนัน ขณะทํางานกับชิน ส่วนดังกล่าว โปรดใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ทีเ# หมาะสม รวมถึงหน้ากากสําหรับแก๊สอินทรีย์ ถุงมือทนตัวทําละลาย และอุปกรณ์ป้องกันดวงตา พร้อม
ใช้ความระมัดระวังขณะทํางาน

*: อ้างอิง “10. คําอธิบายแผนภาพทีใ# ช้งาน”
2. การดับเพลิ ง

ใช้เครื'อ งดับเพลิ งแบบผงประเภท ABC หรือ นํQา ปริ ม าณมากเพื'อ ดับ เพลิ ง

คําเตือ น
･ห้ามใช้นําทะเลหรือนําทีม# สี ่วนผสมของเกลือ

1) หากใช้เครื#องดับเพลิง
ให้ใช้เครื#องดับเพลิงทีเ# หมาะกับของเหลวติดไฟได้และใช้ดบั ไฟจากอุปกรณ์ไฟฟ้ า
2) หากใช้นํา
ให้ใช้นาํ ทีไ# ม่มสี ่วนผสมของเกลือ เช่น นําประปา นําจากบ่อนํา หรือนําจากสระ
อย่าพยายามดับเพลิงด้วยนําปริมาณน้อย เพราะจะทําให้เกิดอันตราย
ให้ใช้นาํ ปริมาณมาก
ต้องใช้นําปริมาณมาก เช่น นําจากหัวจ่ายนําดับเพลิง หากไม่มนี าํ ปริมาณมากทีไ# ม่มสี ่วนผสมของเกลือ ให้ออกห่างจากไฟทีไ# หม้รถและรอให้หน่วยดับเพลิงมาถึง

*: อ้างอิง “10. คําอธิบายแผนภาพทีใ# ช้งาน”

22

v. กรณี ร ถยนต์จมนํQา
1. รถยนต์จมนํQ า
ข้อ ควรระวัง
หากมีนํQ าเข้าไปในแบตเตอรี'ข บั เคลื'อนและระบบแรงเคลื'อ นไฟฟ้ า ให้ถือ ว่ามีผลเหมือ นกับ จมนํQ า

หากรถยนต์จมนําหรือจมนําบางส่วน ให้ดงึ คนทีอ# ยู่ในรถออกมาและช่วยขึน จากนําก่อน
จากนัน ปิ ดแบตเตอรีเ# สริม O โวลต์และระบบแรงเคลื#อนไฟฟ้ าสูง
หากรถยนต์จมนํา นําอาจเข้าไปในแบตเตอรี#ขบั เคลื#อน
หากรถยนต์จมนํา แบตเตอรีข# บั เคลื#อนอาจปล่อยแก๊สไฮโดรเจนทีต# ดิ ไฟได้

คําเตือ น
・หากนําเข้าแบตเตอรีข# บั เคลือ# น อาจมีแก๊สไฮโดรเจนเกิดขึน
・หากนําทะเลเข้าแบตเตอรี# เกลือจะทําให้เกิดปฏิกริ ยิ าอิเล็กโทรไลซิสขึน อย่างรวดเร็ว และทําให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนปริมาณมาก ซึง# อาจทําให้ไฟไหม้
・หากคุณยกรถยนต์ขนึ มาจากนําในภายหลัง โปรดเปิ ดหน้าต่างและประตู เพราะอาจมีแก๊สไฮโดรเจนในรถ

ปฏิ บตั ิ ก ารช่วยชีวิ ต
ตรวจสภาพรถยนต์ว่าเกิดความเสียหายหรือไม่
หากรถยนต์เสียหายอย่างรุนแรง แบตเตอรีข# บั เคลือ# นผิดรูป เสียหาย หรือเผยออกมาให้เห็น (หรือคุณไม่สามารถประเมินได้วา่ แบตเตอรีข# บั เคลือ# นเสียหายอย่างรุนแรง) ให้สวมอุปกรณ์
ป้ องกันส่วนบุคคล (PPE) และดําเนินปฏิบตั กิ ารช่วยชีวติ โดยระวังอย่าให้สมั ผัสกับแบตเตอรีข# บั เคลือ# น
1. เมื#อรถยนต์เสียหายอย่างรุนแรง
2. เมื#อแบตเตอรีข# บั เคลือ# นผิดรูปหรือเสียหาย และชิน ส่วนภายในเผยออกมา
3. เมื#อไม่สามารถพิจารณาสภาพความเสียหายของแบตเตอรีข# บั เคลือ# นได้

ข้อ ควรระวัง
หากไม่สามารถชะล้างแบตเตอรีข# บั เคลือ# นได้เนื#องจากสาเหตุอย่าง เช่น แบตเตอรีข# บั เคลือ# นเสียหาย โปรดปรึกษาศูนย์บริการทีไ# ด้รบั อนุญาตของมิตซูบชิ ทิ อ#ี ยู่ใกล้ทส#ี ดุ เพือ# รับทราบวิธชี ะล้าง
แบตเตอรีข# บั เคลือ# น

การดําเนิ น การที' จ าํ เป็ น หล งั จากช่วยชีวิต
1)
2)
3)
4)

เมื#อเปิ ดประตูทา้ ยจากด้านนอกไม่ได้ (อ้างอิง M-N)
ถอด “ขัว ลบของแบตเตอรีเ# สริม O โวลต์” (อ้างอิง M-R)
ถอดฟิ วส์ “ชุดควบคุมการจ่ายไฟ” (อ้างอิง M-T)
ถอด “ปลั jกซ่อมบํารุง” (อ้างอิง M-Q)

- แบตเตอรี'ข บั เคลื'อ นเสีย หายอย่างรุน แรงหรือ เผยออกมาให้เห็น
นําแบตเตอรีข# บั เคลือ# นใส่ในบ่อนําทันทีตาม “วิธคี ายประจุไฟฟ้ าโดยใส่ในบ่อนํา” (อ้างอิง P-M) แล้วปล่อยไว้ในนําประมาณ UN ชั #วโมง (M วันครึง# )
- แบตเตอรี'ข บั เคลื'อ นไม่เกิ ดความเสีย หาย
เติมนําทีไ# ม่มสี ว่ นผสมของเกลือ เช่น นําประปา นําในบ่อนํา หรือนําในสระนํา เข้าไปในแบตเตอรี#ขบั เคลื#อนเพือ# ให้แบตเตอรีค# ายประจุไฟฟ้ าออกมา “วิธคี ายประจุไฟฟ้ าโดย
การฉีดนําเข้าไป” (อ้างอิง P-M)

*: อ้างอิง “10 คําอธิบายแผนภาพทีใ# ช้งาน”
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]. การลากพ่ว ง / การขนย้า ย / การจัด เก็บ
1. วิธ ีข นย้าย
ให้เคลือ# นย้ายรถบนรถบรรทุกพืน เรียบหรือลากโดยยกล้อทัง หมดขึน จากพืน
- ขนาดของรถ (อ้างอิง -N)

คําเตือ น
ห้ามลากรถโดยให้ลอ้ หน้าและ/หรือล้อหลังอยู่บนพืน เพราะจะทําให้มอเตอร์ไฟฟ้ าและเพลาส่งกําลังเสียหายได้

ข้อ ควรระวัง
หากระดับการชาร์จแบตเตอรีเ# สริม O โวลต์ต#าํ เกินไป หรือมีการปลดขัวลบของแบตเตอรี

#เสริม O โวลต์ คุณจะไม่สามารถเลือ# นคันเกียร์จากช่วง P ได้

- ภาพประกอบใช้สาํ หรับแสดงตัวอย่างเท่านัน
- เมื#อบรรจุรถยนต์บนรถบรรทุก ให้ดําเนินการอย่างระมัดระวังเพื#อป้ องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิม# เติม
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2. วิธ ีล ากพ่ว ง (ในกรณี ฉุก เฉิ นเท่านันQ )
1) เกีย# วเชือกลากรถกับตะขอเกีย# วลากรถของตัวถังรถยนต์
2) เปิ ดระบบ EV ปลั jกอินไฮบริด
หากไม่สามารถเปิ ดระบบ EV ปลั jกอินไฮบริดได้ ให้เปลี#ยนโหมดการทํางานของสวิตช์เพาเวอร์เป็ น “ON”
3) เลือ# นคันเกียร์ไปที#ตาํ แหน่ง “N” (เกียร์วา่ ง)

4) กดสวิตช์เบรกมือไฟฟ้ าลงขณะทีเ# หยียบแป้ นเบรกไว้
ไฟแสดงการทํางานในมาตรวัดรวมจะดับ
5) เปิ ดไฟฉุกเฉินหากกฎหมายกําหนด (ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิน# )
6) ขณะลากรถ คนขับรถทังสองคั

นต้องสามารถติดต่อสือ# สารกันได้และควรใช้ความเร็วตํ#า

คําเตือ น
หากลากรถโดยที#โหมดการทํางานเป็ น “ON” และไม่ได้เปิ ดระบบ EV ปลั jกอินไฮบริด แบตเตอรีเ# สริม O โวลต์อาจหมดได้ในระหว่างลาก ในกรณีนี สมรรถนะของเบรกจะลดลงและพวงมาลัย
จะหมุนได้ยาก

ข้อ ควรระวัง
・สําหรับรถรุน่ ทีต# ดิ ตัง ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC) และระบบป้ องกันการชนด้านหน้า (FCM) ให้ปิดการทํางานของระบบเพื#อป้ องกันอุบตั เิ หตุหรือการทํางานโดยไม่คาดคิดใน
ระหว่างการลากรถ
(อ้างอิง “การปิ ด FCM”) (อ้างอิง “การปิ ด ACC”)

・หากต้องลากรถโดยที#ลอ้ ทัง หมดอยู่บนพืน ต้องแน่ ใจว่าใช้ความเร็วและระยะทางไม่เกินจากทีก# ําหนดไว้ดา้ นล่าง มิฉะนัน จะทําให้เพลาส่งกําลังเสียหายได้

･ความเร็ว ในการลากรถ: \ กม./ชม. ( x ไมล์ต ่อ ชม.) ・ระยะในการลาก: \ กม. ( x ไมล์)

สวิตช์เบรกมือไฟฟ้า
ตะขอเกีย# วลากรถด้านหน้า
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การปิ ด FCM
คุณสามารถปิ ดระบบ FCM จาก ON เป็ น OFF ได้หากกดสวิตช์ “FCM ON/OFF” ค้างไว้เมื#อโหมดการทํางานอยู่ท#ี “ON”

เมื#อคุณปิ ดระบบ ข้อความต่อไปนีจะปรากฏบนหน้าจอและไฟแสดงการทํางาน

จะสว่าง

สวิตช์ FCM ON/OFF

การปิ ด ACC
กดสวิตช์ “ACC ON/OFF” เมื#อ ACC อยู่ใน ‘สถานะ ON’ เพื#อปิ ด ACC
ไฟแสดง ACC

หน้าจอแสดงข้อมูลรวม
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3. วิธ ีปลดเบรกมือ ไฟฟ้ าแบบแมนนวล

ข้อ ควรระวัง
・หลังจากปิ ดโหมดจ่ายไฟของสวิตช์เพาเวอร์ โปรดรอ นาทีแล้วค่อยถอดขัวลบออกจากแบตเตอรี

#เสริม O โวลต์
・การปลดเบรกมือไฟฟ้ าแบบแมนนวลนัน ใช้เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านัน

1) จอดรถ กดสวิตช์จอดรถไฟฟ้ า (“P”) แล้วใช้หมอนหนุนล้อรถ
2) ถอดขัว ลบของแบตเตอรี#เสริม O โวลต์
แบตเตอรี เสริ ม 12 โวลต์
ขั7วลบ

กันชนหลัง

ข้อ ควรระวัง
・หากพบร่องรอยสิง# สกปรกหรือนํารอบขัวต่
 อ ให้ทาํ ความสะอาดให้ทั #ว ตรวจสอบยืนยันว่าไม่มสี งิ# แปลกปลอมหลุดเข้าไปในขัวต่
 อ
3) ปลดขัวต่
 อชุดสายไฟออกจากแอกทูเอเตอร์เบรกมือไฟฟ้ า
4) ถอดโบลท์สองตัวเพือ# ถอดแอกทูเอเตอร์เบรกมือไฟฟ้าออกจากชุดคาลิเปอร์เบรกหลัง
แอกทูเอเตอร์เบรกมือไฟฟ้า

ชุดคาลิเปอร์เบรกหลัง

5) ใส่ประแจหกเหลีย# ม (T มม.) ทีช# ดุ คาลิเปอร์เบรกหลัง จากนัน หมุนประแจตามเข็มนาฬิกา O รอบ

คําเตือ น
・เหยียบแป้ นเบรกก่อนปลดเบรกมือ หากไม่เหยียบเบรก รถจะเริม# แล่นทันทีทค#ี ุณปลดเบรกมือ

ข้อ ควรระวัง
･นํามันเบรกอาจล้นออกมา

ประแจหกเหลียม

ชุดคาลิเปอร์เบรกหลัง
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x. ข้อ มูล เพิ' ม เติ ม ที'ส าํ คัญ
1. ระบบถุงลมนิ ร ภัย (SRS)
ตํา แหน่ งของส่ว นประกอบถุงลมนิ ร ภัย (SRS) (อ้างอิง -M)
ป้ า ยข้อควรระวัง
ป้ ายระบุขอ้ ควรระวังในการใช้งานและบํารุงรักษาถุงลมนิรภัย SRS กับเข็มขัดนิรภัยพร้อมชุดดึงกลับนัน ติดอยู่ตรงตําแหน่งทีแ# สดงในรูป หากป้ ายเสียหายหรือสกปรก ให้เปลีย# นป้ ายใหม่
โมดูลถุงลมนิรภัยด้านผูโ้ ดยสาร (ด้านหน้า)

โมดูลถุงลมนิรภัยด้านคนขับ

ที#บงั แดด
กล่องควบคุม ระบบถุงลมนิรภัย (SRS-ECU)

ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย
(ด้านคนขับและด้านผูโ้ ดยสาร)

โมดูลถุงลมนิรภัยด้านข้าง (ซ้ายและขวา)

โมดูลม่านถุงลมนิรภัย (ซ้ายและขวา)

โมดูลถุงลมนิรภัยทีเข่า
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การทํางานของระบบ
ถุงลมนิ ร ภัย และชุด ดึงกลับ เข็มขัด นิ ร ภัย

เซ็นเซอร์ตรวจจับ
เซ็นเซอร์ตรวจจับ
แรงกระแทกด้านหน้า (ซ้าย) แรงกระแทกด้านหน้า (ขวา)

ถุงลมนิรภัยด้านคนขับ, ถุงลมนิรภัยด้านผูโ้ ดยสาร
(ด้านหน้า) และชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย

การชนด้านหน้ากับรถอีกคัน
แรงกระแทก
รุนแรง
เกินระดับ
ที#กาํ หนด

G เซ็นเซอร์

สัญญาณ
การจุดระเบิด

หรือ
การชนด้านหน้ากับพืน ผิวแข็ง
การตัดสินการจุดระเบิด

ถุงลมนิรภัยที#เข่า

กล่องควบคุมระบบถุงลมนิรภัย, “SRS-ECU”, ใช้ขอ้ มูลของเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระแทกด้านหน้า (ในห้องเครื#องยนต์) และ G เซ็นเซอร์ (ใน SRS-ECU) เพื#อคํานวณความรุนแรงใน
การชนระหว่างการชนด้านหน้า SRS-ECU ตัดสินว่าจําเป็ นต้องสั #งงานถุงลมนิรภัยหรือไม่ โดยพิจารณาจากความรุนแรงในการชนที#คาํ นวณได้ นอกจากนี SRS-ECU ยังตัดสินว่าจะ
สั #งงานถุงลมนิรภัยที#เข่าและชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ โดยพิจารณาจากความรุนแรงในการชนทีค# าํ นวณได้
ถุงลมด้า นข้างและม่านถุงลม
เซ็นเซอร์ตรวจจับ
แรงกระแทกด้านข้าง (ซ้าย)

เซ็นเซอร์ตรวจจับ
แรงกระแทกด้านข้าง (ขวา)

การชนด้านข้างกับรถคันอืน#

โมดูลถุงลมนิรภัยด้านข้า ง

แรงกระแทก
รุนแรง
เกินระดับ
ที#กาํ หนด
การตัดสินการจุดระเบิด
สัญญาณการจุดระเบิด
G เซ็นเซอร์

โมดูลม่า นถุงลมนิรภัย

SRS-ECU

SRS-ECU ใช้ข้อมูลของเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระแทกด้านข้างและ G เซ็นเซอร์ (ใน SRS-ECU) เพื#อคํานวณความรุนแรงในการชนระหว่างการชนด้านข้าง SRS-ECU ตัดสินว่า
จําเป็ นต้องสังงานถุ
#
งลมด้านข้างและม่านถุงลมหรือไม่ โดยพิจารณาจากความรุนแรงในการชนทีค# าํ นวณได้
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โครงสร้างระบบ
โมดูลถุงลมนิรภัยด้านคนขับ

ชุดประจุแก๊สถุงลมนิรภัย

ใช้ถุงลมนิรภัย SRS เพื#อปกป้ องคนขับในกรณีทช#ี นด้านหน้า
โมดูลถุงลมนิรภัยมีชดุ ประจุแก๊สถุงลมนิรภัย ซึง# ไม่มสี ว่ นประกอบของโซเดียม
เอไซด์ ถุงลมนิรภัยทําจากไนลอนและพองตัวด้วยแก๊สจากชุดประจุแก๊สถุงลม
นิรภัย จากนัน เมื#อถุงลมนิรภัยสัมผัสกับผูโ้ ดยสาร ระบบจะระบายแก๊ส ผ่าน
ช่องเปิ ดสองช่องทีด# ้านหลังของถุงลมนิรภัย ทําให้ถุงลมนิรภัยฟี บลง ลดแรง
กระแทกทีเ# กิดขึน กับผูโ้ ดยสาร

ขัว ต่ออุปกรณ์เริม# การทํางาน
ถุงลม (สควิบ)

โมดูลถุงลมนิรภัยที#เข่า
ชุดประจุแก๊สถุงลมนิรภัย
ฝาปิ ด
ถุงลม

โมดูลถุงลมนิรภัยที#เข่า ประกอบด้วยฝาปิ ด ถุงลม ชุดประจุแก๊สถุง ลมนิ รภัย
และอุปกรณ์ยดึ ทีเ# กีย# วข้องกับชิน ส่วนเหล่านัน ซึง# ติดตังไว้
 ใต้คอพวงมาลัย
เช่นเดียวกับถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผูโ้ ดยสารด้านหน้า ถุงลมนิรภัยที#เข่า
พองตัวเมื#อมีการชนด้านหน้า เพื#อการปกป้ องคนขับทีด# ขี นึ
สํา หรับชุดประจุแก๊สถุงลมนิรภัยทีต# ิดตัง ในรถยนต์รุ่นนี เราใช้แก๊สที#ไ ม่เป็ น
อันตรายกับมนุษย์

โมดูลถุงลมนิรภัยที#เข่า

โมดูลถุงลมนิรภัยด้านผูโ้ ดยสาร
(ด้านหน้า)

โมดูลถุงลมนิรภัยด้านผูโ้ ดยสาร (ด้านหน้า)
ขัว ต่ออุปกรณ์เริม# การทํางาน

ชุดประจุแก๊สถุงลมนิรภัย

โมดูลถุงลมนิรภัยด้านข้าง

โมดูลถุง ลมนิรภัยด้านผู้โดยสาร (ด้านหน้ า) ประกอบด้วยถุง ลมนิรภัย และ
อุปกรณ์ยดึ ถุงลมนิรภัยทําจากไนลอนและพองตัวด้วยแก๊สจากชุดประจุแก๊ส
ถุง ลมนิรภัย เมื#อผู้โดยสารถูกกดเข้า กับ ถุง ลมนิ รภัย ถุงลมนิร ภัยจะฟี บ ลง
ปล่ อ ยแก๊ ส ออกจากช่ อ งระบายสองช่ อ งที#ด้ า นข้า งของถุ ง ลมเพื#อ ลดแรง
กระแทกจากการชน
สํา หรับชุดประจุแก๊สถุงลมนิรภัยทีต# ิดตัง ในรถยนต์รุ่นนี เราใช้แก๊สที#ไ ม่เป็ น
อันตรายกับมนุษย์

โมดูลถุงลมนิรภัยด้านข้างประกอบด้วยถุงลม ฝาปิ ดถุงลมนิรภัย ชุดประจุแก๊ส
ถุงลมนิรภัย และอุปกรณ์ยึด โมดูลเหล่านีติดตัง อยู่ตรงส่วนรองรับด้า นนอก
ของพนักพิงหลังฝัง# คนขับและผูโ้ ดยสารด้านหน้า
ถุงลมนิรภัยด้านข้างช่วยปกป้ องผูโ้ ดยสารโดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงตําแหน่ งการนั #ง
และองศาของพนักพิงหลัง
ถุงลมนิรภัยเหล่านีพบั อย่างกะทัดรัดและเก็บอยู่ใต้ฝาปิ ด ทีด# า้ นข้างของถุงลม
นิ ร ภัย จะมีรู สํา หรับ ระบายแก๊ส บางส่ว น เพื#อ ลดแรงกระแทกที#เ กิด ขึน กับ
ผูโ้ ดยสารเมื#อถุงลมนิรภัยทํางาน
สํา หรับชุดประจุแก๊สถุงลมนิรภัยทีต# ิดตัง ในรถยนต์รุ่นนี เราใช้แก๊สที#ไ ม่เป็ น
อันตรายกับมนุษย์

โมดูลถุงลมนิรภัยด้านข้าง

โมดูลม่านถุงลมนิรภัย

โมดูลม่านถุงลมนิรภัยประกอบด้วยถุงลมนิรภัย ชุดประจุแก๊สถุงลมนิรภัยและ
อุปกรณ์ยดึ ชิน ส่วนเหล่านี ซึ#งติดตัง ในด้านข้างของหลังคา (จากเสาด้านหน้า
ของคนขับและผูโ้ ดยสารด้านหน้าจนถึงเสาด้านหลัง)
ทัง นีชุดประจุแก๊สถุงลมนิรภัยที#ตดิ ตัง ในรถยนต์รุ่นนี ไม่มสี ารโซเดียมเอไซด์
เป็ นส่วนประกอบ

โมดูลม่านถุงลมนิรภัย
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เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระแทก
ด้านหน้า

เซ็ นเซอร์ต รวจจับ แรงกระแทกด้า นหน้ า ติด ตัง อยู่ บ นแผงรองรับ ไฟหน้ า
ด้ า นบนในห้อ งเครื#อ งยนต์ และมีเ ซ็น เซอร์ G แบบอนาล็อ กบรรจุ อ ยู่ ใ น
เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระแทกด้านหน้า

คานบนปลายด้านหน้า

เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระแทกด้านหน้ าส่งข้อมูลความเร่งไปที# SRS-ECU
จากข้อมูลดังกล่าว SRS-ECU จะพิจารณาช่วงการทํางานของถุงลมนิรภัย
ด้านหน้า จากนัน จึงจ่ายพลังงานให้สควิบแต่ละตัวตามความเหมาะสม
เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระแทกด้านหน้า

SRS-ECU วินิจฉัยส่วนประกอบภายในของเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระแทก
ด้านหน้า หากเกิดการทํางานผิดพลาด ระบบจะตัง รหัสวิเคราะห์
เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระแทก
ด้านข้าง

เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระแทกด้านข้าง

เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระแทกด้านข้างติดตัง อยู่ท#สี ่วนล่า งของเสากลางทัง
สองฝั ง# และมีเซ็นเซอร์ G แบบอนาล็อกบรรจุอยู่ ใ นเซ็นเซอร์ตรวจจับ แรง
กระแทกด้านข้าง
เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระแทกด้านหน้ าส่งข้อมูลความเร่งไปที# SRS-ECU
จากข้อ มู ล ดัง กล่า ว SRS-ECU จะพิจ ารณาการทํ า งานของถุ ง ลมนิ ร ภัย
ด้า นข้างและม่า นถุงลมนิรภัย จากนัน จึงจ่ ายพลังงานให้สควิบแต่ละตัวตาม
ความเหมาะสม

เข็มขัดนิรภัยเบาะนัง# หน้า

SRS-ECU วินิจฉัยส่วนประกอบภายในของเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระแทก
ด้านข้าง หากเกิดการทํางานผิดพลาด ระบบจะตัง รหัสวิเคราะห์
เข็มขัดนิรภัยพร้อมชุดดึงกลับ

เครื#องกําเนิดแก๊ส

บอล

ท่อ

ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย

เฟื องพิเนียน

พิเนียน
หลอด
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เข็มขัดนิรภัยพร้อมชุดดึงกลับจะม้วนเข็มขัดนิรภัยกลับโดยอัตโนมัตเิ มื#อมีการ
ชนด้านหน้า เพื#อลดการเคลือ# นตัวไปด้านหน้าของผูโ้ ดยสาร
ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัยจะใช้กระแสไฟฟ้ าทีไ# ด้จาก SRS-ECU เพื#อจุดระเบิด
เครื#องกําเนิดแก๊สและปล่อยแก๊สออกมา แรงดันแก๊สเปลีย# นตําแหน่ งบอลใน
ท่อและบอลก็จะเคลื#อ นที#มาสัมผัสกับเฟื องแหวนส่วนที#ย#นื ออกมา ซึ#งจะสอด
เข้าไปในเฟื องแหวนและล็อกเข้ากับพิเนียน แรงหมุนของเฟื องแหวนบังคับ
พิเนียนให้หมุนหลอดไปยังทิศทางการม้วนเข็มขัดนิรภัยเพือ# ม้วนเข็มขัด

2. ตําแหน่ งของส่วนประกอบแรงเคลื'อ นไฟฟ้ าสูง
แผนภาพโครงสร้าง
ชุดจัดการแบตเตอรี# (BMU)

อินเวอร์เตอร์ AC

ชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหลัง
(REMCU)
ชุดเพาเวอร์ไดรฟ์ [ในชุดควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
ด้า นหน้า (FEMCU) และชุดควบคุมเครือ# งกําเนิดไฟฟ้ า
(GCU)]
ถังคอนเดนเซอร์หม้อนํา EV
PHEV-ECU

คูลเลอร์ EV

เครื#องชาร์จบนรถ/
คอนเวอร์เตอร์ DC-DC
มอเตอร์ดา้ นหลัง
แบตเตอรีข# บั เคลื#อน
ปัมj นําไฟฟ้า

มอเตอร์ดา้ นหน้า
หม้อนํา EV

ปัมj นํามันไฟฟ้า

เครื#องกําเนิดไฟฟ้า

การทํางานของระบบ
แบตเตอรี#ขบั เคลื#อนประกอบด้วยแบตเตอรี#ลเิ ธียมไอออนที#มขี นาดเล็กและ
นํ าหนักเบา นอกจากนียงั มีความหนาแน่นพลังงานสูง มอเตอร์ (ชุดมอเตอร์
ไฟฟ้ า) และระบบเครื#อ งปรับ อากาศนัน ทํ า งานโดยแบตเตอรี#ข ับ เคลื#อ น
แบตเตอรี#ข ับ เคลื#อ นติ ด ตัง อยู่ ใ นเคสโลหะที# ม ีคุ ณ สมบั ติ ก ัน นํ า ได้ กัน
แรงสั #นสะเทือ น กันฝุ่น และกันความร้อนได้ในระดับสูง เคสวางอยู่บ นพืน
แบตเตอรีม# โี มดูลแบบ U เซลล์เป็ นจํานวน โมดูล โดยเซลล์แบตเตอรีท# งั  U
ต่อแบบอนุกรม รวมแล้วคิดเป็ น U เซลล์ต่อกันแบบอนุ กรม แบตเตอรี#สร้าง
แรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูง M โวลต์ และอาจมีการสร้างแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูงสุดขณะ
การทํางานที# MMT โวลต์ ขึน กับความจุแบตเตอรี#

แบตเตอรีข# บั เคลือ# น

<คุณ สมบัติ >
・แบตเตอรีข# บั เคลื#อนซึง# เป็ นแบตเตอรี#ลเิ ธียมไอออนสามารถชาร์จได้ก่อนพลังงานไฟฟ้ าหมด
・สมรรถนะของแบตเตอรีข# บั เคลื#อนจะค่อยๆ ลดลง ทัง นีขนึ อยู่กบั ระยะเวลาการใช้งานและสภาวะการใช้งาน
・สมรรถนะของแบตเตอรีข# บั เคลื#อนนัน แตกต่างกันไปขึน กับอุณหภูมโิ ดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิง# ในอุณหภูมติ #าํ ระยะการขับขีอ# าจสัน ลง และอาจต้องใช้เวลาชาร์จนานขึน
・เมื#อเก็บรถยนต์ไว้ในทีท# อ#ี ุณหภูมสิ งู มากหรือตํ#ามาก สมรรถนะแบตเตอรี#อาจลดลง
・แม้วา่ จะไม่ได้ใช้รถ แบตเตอรีข# บั เคลื#อนอาจค่อยๆ คายประจุไฟฟ้ าออกมาและพลังงานทีเ# ก็บไว้ในแบตเตอรีข# บั เคลื#อนก็จะน้อยลง
<ข้อ ควรระวังในการใช้งาน>
・หากไม่ได้ใช้งานรถเป็ นเวลานาน ให้ตรวจสอบตัวแสดงระดับแบตเตอรีข# บั เคลื#อนทุกๆ สามเดือน หากค่าทีอ# ่านได้เป็ นศูนย์ ให้ชาร์จแบตเตอรีจ# นกว่าจะแสดงระดับแบตเตอรีข# นึ มา หรือ
กดสวิตช์มอเตอร์ไฟฟ้ าในตําแหน่ง READY เพื#อสตาร์ทเครื#องยนต์โดยอัตโนมัติ รอจนกว่าเครือ# งยนต์ดบั จากนัน ปิ ดสวิตช์มอเตอร์ไฟฟ้ า
・หากต้องการทําลายรถยนต์ ให้ทาํ การแยกแบตเตอรีข# บั เคลื#อนออกมาก่อน เพื#อความปลอดภัยกรุณาติดต่อศูนย์บริการมิตซูบชิ ทิ ไ#ี ด้รบั อนุญาต
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ปลั jกซ่อมบํารุงนัน ติดตัง อยู่ตรงส่วนล่างตรงกลางของเบาะนั #งผูโ้ ดยสารด้านหลัง ถอดปลั jกซ่อมบํารุงเพือ# ตัด
วงจรแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูงก่อนตรวจสอบและทําการบํารุงรักษากับส่วนประกอบแรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูงเพื#อรับรอง
ความปลอดภัยในการทํางาน
การใส่และดึงสวิตช์ปลั jกซ่อมบํารุงทีต# ดิ ตัง อยู่กบั คันโยกปลั jกซ่อมบํารุง จะเป็ นตัวเปิ ดและปิ ดการตัดวงจรของ
แบตเตอรีข# บั เคลือ# น
สวิตช์ปลั jกซ่อมบํารุงติดตัง รวมอยู่กบั ปลั jกซ่อมบํารุงแล้ว

ปลั jกซ่อมบํารุง
ปลั jกซ่อมบํารุง

ทิศทางการใส่
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3. วิธ ีค ายประจุไฟฟ้ าของแบตเตอรี'ข บั เคลื'อ น
หากแบตเตอรีข# บั เคลื#อนเสียหายหรือรถจมนํา ให้ดําเนินการคายประจุแบตเตอรีโ# ดยทําตามขันตอนดั

งนี

คําเตือ น
・หากไม่ปฏิบตั ติ ามคําแนะนําเหล่านีอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส เช่น ไฟดูด
・หากอิเล็กโทรไลต์ร ั #วออกมาจากแบตเตอรีข# บั เคลือ# น หรือนําเข้าไปในแบตเตอรี#ขบั เคลือ# น ปฏิกริ ยิ าอิเล็กโทรไลซิสที#เกิดขึน อย่างรวดเร็วอาจทําให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนและประกายไฟ
・หากนําเข้าไปในแบตเตอรีข# บั เคลือ# น ให้ฉีดนําอย่างรุนแรง (นําจะต้องไม่มเี กลือเป็ นส่วนผสม เช่น นําประปา นําจากบ่อ นําจากสระ เป็ นต้น) และดําเนินการคายประจุ
・รถยนต์ทไ#ี ด้รบั การฉีดด้วยนําจะต้องจัดเก็บไว้กลางแจ้งในทีท# อ#ี ากาศถ่ายเทสะดวก เปิ ดหน้าต่างหรือประตู เพราะแก๊สไฮโดรเจนอาจสะสมอยู่ในห้องโดยสาร
・กระบวนการคายประจุใช้เวลาประมาณ UN ชั #วโมง (M วันครึง# ) ก่อนที#ประจุไฟฟ้ าจะคายออกมาจนหมด โปรดทราบว่าแก๊สไฮโดรเจนอาจทําให้เกิดควันและเพลิงไหม้
・เนื#องจากนําทีฉ# ีดเข้าไปถูกเปลีย# นให้เป็ นสารละลายในนํ าซึง# มีโลหะ P (ฟอสฟอรัส) และ Li (ลิเธียม) เป็ นส่วนประกอบ โปรดกําจัดอย่างถูกวิธตี ามระเบียบข้อบังคับในท้องถิน# โดยถือเป็ นขยะ
อุตสาหกรรม

วิ ธ ีค ายประจุไฟฟ้ าโดยใส่ในบ่อ นํQา
หากแบตเตอรีข# บั เคลื#อนเสียหายอย่างรุนแรง จําเป็ นต้องคายประจุออกจากแบตเตอรีข# บั เคลือ# นจนหมด เพือ# ป้ องกันเหตุไฟดูดและเพลิงไหม้
ดําเนินการคายประจุตามขันตอนดั

งต่อไปนี
1) เตรียมบ่อนําอย่างง่ายซึง# มีขนาดประมาณ
RR ซม. x 250 ซม. x 100 ซม. (ความยาว x ความกว้าง x ความสูง)
2) หากมีความเสีย# งทีน# ําจะรั #วไหลจากบ่อนํา ให้วางแผ่นพลาสติกหนารองใต้บ่อนํา
3) ใช้รถฟอร์กลิฟต์หรืออุปกรณ์แบบเดียวกันเพื#อยกรถลงไปวางในบ่อนํา

ข้อ ควรระวัง
・วางรถยนต์ในแนวนอนหรือเอนไปข้างหน้าเล็กน้อย หากคุณไม่ทําเช่นนัน รถยนต์อาจไม่จมนําตามระดับทีจ# ําเป็ น
・หลังจากปิ ดโหมดจ่ายไฟของสวิตช์เพาเวอร์ โปรดรอ นาทีแล้วค่อยถอดขัวลบออกจากแบตเตอรี

#เสริม O โวลต์
・หากต้องการถอดปลั jกซ่อมบํารุง ให้รอ R นาทีหลังจากถอดขัวลบของแบตเตอรี

เ# สริม O โวลต์
4) ปิ ดสวิตช์เพาเวอร์โดยการกด ถอดขัวลบของแบตเตอรี

เ# สริม O โวลต์
5) ถอดทีห# มุ้ ฝาปิ ดช่องตรวจซ่อมแซมในแผ่นวางเท้าใต้จุดกึง# กลางของเบาะนั #งตอนทีส# อง (คลิปสีต# วั )
6) ใช้ประแจปากตาย ( มม.) เพื#อถอดฝาปิ ดช่องตรวจซ่อมแซมออก (นอตสีต# วั )
เบาะนัง# ผูโ้ ดยสาร

ทีหุม้ ฝาปิ ดช่องตรวจซ่อมแซม
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คําเตือ น
สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เสมอเมื#อดึงปลั jกซ่อมบํารุงออก
7) สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) แล้วถอดปลั jกซ่อมบํารุงออก
1. ปลดคันล็อกบนปลั jกซ่อมบํารุงออกมา
2. ยกคันโยกปลั jกซ่อมบํารุงขึน
3. ถอดปลั jกซ่อมบํารุงโดยการดึงขึน

ปลักซ่
j อมบํารุง

คันโยก

8) เปิ ดหน้าต่างหรือประตู
9) ยืนยันว่าได้ใช้นําที#ไม่มสี ว่ นผสมของเกลือ เช่น นําประปา นําจากบ่อนํา หรือนําจากสระ เพือ# ป้ องกันปฏิกริ ยิ าที#เป็ นอันตราย
เทนําต่อเนื#องในปริมาณทีม# ากพอ เช่น นําจากหัวจ่ายนําดับเพลิง อย่าพยายามดับเพลิงด้วยนําปริมาณน้อย หากนําปริมาณเล็กน้อยสัมผัสกับด้านในของแบตเตอรีล# เิ ธียมไอออนชุด
ขับเคลือ# นหลัก อาจเกิดการลัดวงจรและมีแก๊สพิษเกิดขึน
ระดับนําทีจ# ําเป็ น: เทนําต่อไปจนพืน ทัง หมดจมอยู่ใต้นํา (ความลึกขันตํ
 #าทีต# อ้ งการคือ R ซม., ดูรูปภาพด้านล่าง)
ระดับนําดังกล่าวถือว่าลึกพอที#แบตเตอรีล# เิ ธียมไอออนชุดขับเคลือ# นหลักจะจมอยู่ในนําทัง หมด
รักษาระดับนําไว้อย่างน้อย UN ชั #วโมง (M วันครึง# ) โดยให้แบตเตอรีข# บั เคลือ# นจมอยู่ในนํา ตรวจสอบระดับนําเป็ นระยะ เมื#อนําลดลงตํ#ากว่าระดับทีก# ําหนด ให้เติมนําสะอาดลงไป
ข้อมูลอ้างอิง) ปริมาณการเติมนําในบ่อนําอย่างง่าย

จนกว่าพืน ทังหมดจะจมอยู

่ในนํา
(จนกว่าปลั jกซ่อมบํารุงจะจมลงในนําทัง หมด)
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วิ ธ ีค ายประจุไฟฟ้ าโดยการฉี ด นํQาเข้าไป
ข้อ ควรระวัง
・หลังจากปิ ดโหมดจ่ายไฟของสวิตช์เพาเวอร์ โปรดรอ นาทีแล้วค่อยถอดขัวลบออกจากแบตเตอรี

#เสริม O โวลต์
・หากต้องการถอดปลั jกซ่อมบํารุง ให้รอ R นาทีหลังจากถอดขัวลบของแบตเตอรี

เ# สริม O โวลต์
1) เคลือ# นย้ายรถออกไปกลางแจ้งในทีท# อ#ี ากาศถ่ายเทสะดวก
2) ปิ ดสวิตช์เพาเวอร์โดยการกด ถอดขัวลบของแบตเตอรี

เ# สริม O โวลต์
3) ถอดทีห# มุ้ ฝาปิ ดช่องตรวจซ่อมแซมในแผ่นวางเท้าใต้จุดกึง# กลางของเบาะนั #งตอนทีส# อง (คลิปสีต# วั )
4) ใช้ประแจปากตาย ( มม.) เพื#อถอดฝาปิ ดช่องตรวจซ่อมแซมออก (นอตสีต# วั )
เบาะนัง# ผูโ้ ดยสาร

ที#หมุ้ ฝาปิ ดช่องตรวจซ่อมแซม

คําเตือ น
สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เสมอเมื#อดึงปลั jกซ่อมบํารุงออก
5) สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) แล้วถอดปลั jกซ่อมบํารุงออก
1. ปลดคันล็อกบนปลั jกซ่อมบํารุงออกมา

2. ยกคันโยกปลั jกซ่อมบํารุงขึน
3. ถอดปลั jกซ่อมบํารุงโดยการดึงขึน

2

1

ปลั jกซ่อมบํารุง

6) วางถาดรองนําทีฉ# ดี เอาไว้ใต้รถยนต์

36

3

7) เติมนําทีไ# ม่มสี ว่ นผสมของเกลือ เช่น นําประปา นําจากบ่อ หรือนําจากสระ โดยเติมเข้าไปทางช่องเปิ ดของฝาปิ ดช่องตรวจซ่อมแซมจนกว่าจะเต็ม
8) เมื#อด้านในแบตเตอรีข# บั เคลือ# นมีนําอยู่เต็ม ให้ปรับปริมาณนําเพื#อรักษาสภาวะนีไว้ และเปิ ดนําไหลผ่านเป็ นเวลา M นาทีเพื#อล้างสิง# สกปรกภายใน
เติมนํา

ใช้ถาดที#เหมาะสมเพือ# รองนําทีฉ# ีดเข้าไปผ่านปลั jกถ่าย โดยรองไว้ทด#ี า้ นล่างของแบตเตอรีข# บั เคลือ# น
(คุณจะมองไม่เห็นปลั jกถ่าย เพราะมีทป#ี ้ องกันแบตเตอรีบ# งั อยู่ตามรูป)
มุมมองด้านล่าง

ปลักถ่
j าย
ที#ป้องกันแบตเตอรี#

ด้านหน้า

ข้อ ควรระวัง
ต้องทิง แบตเตอรีล# เิ ธียมไอออนชุดขับเคลือ# นหลักอย่างถูกวิธตี ามระเบียบในท้องถิน# โดยถือว่าเป็ นขยะอุตสาหกรรม
9) รอประมาณ O นาทีจนกว่านําจะระบายออกมาจนหมด
10) ยกรถขึน แล้วใช้ประแจ O มม. เพือ# ถอดที#ป้องกันแบตเตอรีอ# อกมา
มุมมองด้านล่าง

ที#ป้องกันแบตเตอรี#
ด้า นหน้า

11)

วางปะเก็นปลั jกถ่าย (MB992947) และทีค# รอบปลั jกถ่าย (MB992946) ตามลําดับดังกล่าวที#ดา้ นล่างของปลั jกถ่าย จากนัน ยกให้ชนกับด้านล่างของแบตเตอรีโ# ดยใช้แม่แรง
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ด้า นหน้ารถ
MB992946
ที#ครอบปลั jกถ่าย

MB992947
ปะเก็นปลักถ่
j าย

ปลักถ่
j าย

MB992947
ปะเก็นปลั jกถ่าย
MB992946
ทีค# รอบปลั jกถ่าย

แม่แรง
ข้อมูลอ้างอิง)
・ MB992947: ปะเก็นปลั jกถ่าย
(แผ่นยางซิลโิ คน: ประมาณ Q x 70 x 3 มม.) (O.QR" x 2.75" x 1.25")

・ MB992946: ทีค# รอบปลั jกถ่าย (ฐานสําหรับแผ่นยางซิลโิ คน)
* ปะเก็นปลั jกถ่าย (MB992947) และทีค# รอบปลั jกถ่าย (MB992946) เป็ นเครื#องมือพิเศษของมิตซูบชิ ิ มอเตอร์ส
12)

เติมนําทีไ# ม่มสี ว่ นผสมของเกลือ เช่น นําประปา นําจากบ่อ หรือนําจากสระ โดยเติมเข้าไปทางช่องเปิ ดของฝาปิ ดช่องตรวจซ่อมแซมให้นําเข้าไปในแบตเตอรีล# เิ ธียมไอออนชุด
ขับเคลือ# นจนล้นออกมา

13)

ให้แบตเตอรีข# บั เคลือ# นมีนําอยู่เต็มเป็ นเวลาอย่างน้อย UN ชั #วโมง (M วันครึง# ) ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว ปฏิกริ ยิ าอิเล็กโทรไลซิสของนําทําให้เกิดแก๊สไฮโดรเจนในแบตเตอรี# จัดเก็บ
รถกลางแจ้งในพืน ทีท# อ#ี ากาศถ่า ยเทสะดวก พร้อมเปิ ดหน้าต่าง ประตู และประตูทา้ ย
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วิ ธ ีถา่ ยนํQาออก
ทําตามวิธตี ่อไปนีเพื#อถ่ายนําออก
ถอดเครือ# งมือพิเศษทางด้านล่างของปลั jกถ่าย จากนัน รอให้นําถ่ายออกมาจากปลั jกถ่ายจนหมด
ขณะถ่ายนําออก ให้วางถาดรองไว้ใต้ปลั jกถ่ายเพือ# เก็บนําทีถ# ่ายออกมา
บ่อนํา

รออย่างน้อย UN ชั #วโมง (M วันครึง# ) จากนัน ถ่ายนําออกจากบ่อนํา

การฉีดนํา

ถอดเครือ# งมือพิเศษทางด้านล่างของปลั jกถ่าย จากนัน รอให้นําถ่ายออกมาจนหมด วางถาดรองไว้ใต้ปลั jกถ่ายเพื#อเก็บนําที#ถ่ายออกมา

วิ ธ ีถา่ ยนํQาที' เหลือ ออกมา
1) ใช้ประแจปากตาย ( O มม.) เพื#อถอดฝาปิ ดช่องสําหรับตรวจซ่อมแซมทีด# า้ นล่างของแบตเตอรีล# เิ ธียมไอออนชุดขับเคลือ# นหลักออก แล้วถ่ายนําออกจากแบตเตอรี#

ฝาช่องสําหรับตรวจซ่อมแซม

ฝาช่องสําหรับตรวจซ่อมแซม

(ด้านหลัง)

(ด้านหน้า)

ฝาช่องสําหรับตรวจซ่อมแซม (ด้านหลัง)
*แบบชาร์จเร็วเท่านัน

ด้านหน้า
มุมมองด้านล่าง

2) ถอดขายึดพืน
3) ถอดฝาช่องสําหรับตรวจซ่อมแซม
มุมมองด้านล่าง

กราวด์
กราวด์

กราวด์

ข้อ ควรระวัง
ต้องทิง นําทีถ# ่ายออกจากแบตเตอรีข# บั เคลือ# นอย่างถูกวิธตี ามระเบียบในท้องถิน# โดยถือว่าเป็ นขยะอุตสาหกรรม
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กําลังทํางานกับไฟฟ้ าแรงสู ง!!
อันตราย! ห้ ามแตะต้ อง!
กํา ลังทํา งานกับไฟฟ้ าแรงสูง!!
อัน ตราย! ห้า มแตะต้อ ง!

*ก่อนเริม# งานกับไฟฟ้ าแรงเคลื#อนสูง ให้พบั ป้ ายตามแนวเส้นประแล้ววางป้ ายนีบนหลังคารถ
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แนะนําให้ตดิ ป้ ายคําเตือน (ตามตัวอย่างด้านบน) เข้ากับรถหรือวางบนรถในระหว่างทํางานฉุกเฉินกับรถ ควรใช้ป้ายทีเ# ป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิน#
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. คํา อธิ บ ายแผนภาพที'ใ ช้งาน
แบตเตอรีเ# สริม
O โวลต์

หน่วย SRS

ระยะห่างของกุญแจอัจฉริยะ

สวิตช์เพาเวอร์

ชุดประจุแก๊สถุงลมนิรภัย

คําเตือน
ไฟฟ้ า

กล่องฟิ วส์
แรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูง

ถุงลมนิรภัย

ชุดดึงกลับเข็มขัดนิรภัย

ระบบปิ ดการทํางาน

สายไฟ

ปรับเบาะนั #งไปข้างหน้า

คําเตือน

แรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูง

หรือไปข้างหลัง

อุณหภูมติ #าํ

ส่วนประกอบ
แรงเคลือ# นไฟฟ้ าสูง

การปรับความสูงของเบาะนั #ง

ส่วนประกอบของระบบปรับ
อากาศ

ปลั jกซ่อมบํารุง

การปรับระดับคอพวงมาลัย

ตําแหน่งยกรถ

เปิ ดฝากระโปรงหน้า

เปิ ดประตูทา้ ย

ถังนํามันเชือ เพลิง

ใช้ผงชนิด ABC เพื#อดับเพลิง

ใช้นําเพือ# ดับเพลิง

มีความเสีย# งทีจ# ะบั #นทอน
สุขภาพของมนุษย์

มีความเสีย# ง
จากการติดไฟ

มีความเสีย# ง
จากการระเบิด

มีความเสีย# งจากวัสดุ/สาร
ทีม# ฤี ทธิ Iกัดกร่อน
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