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บทนํา 

คูม่อืฉบบันี�ใหข้อ้มลูดา้นความปลอดภยัที#จาํเป็นตอ้งปฏบิตัติามขณะชว่ยเหลอืผูโ้ดยสารออกจากรถยนตห์ลงั

เกดิอุบตัเิหตุ พรอ้มอธบิายวธิกีารจดัการกบัรถยนตท์ี#เสยีหาย 

หากไม่ปฏิบตัติามคําแนะนําเหล่านี� โดยเฉพาะอย่างยิ#งคําเตอืนและขอ้ควรระวงัต่างๆ อาจทําให้เกิดการ

บาดเจบ็สาหสั เช่น ไฟดดูเนื#องจากแบตเตอรี#แรงสงูที#ตดิตั �งใน OUTLANDER PHEV 

โปรดอ่านและทาํความเขา้ใจคูม่อืฉบบันี�อยา่งละเอยีดเพื#อความปลอดภยัของคุณและผูโ้ดยสาร 
คู่มอืฉบบันี�มคีาํวา่ คาํเตือน , ข้อควรระวงั ปรากฏอยูต่ลอด  
เพื#อคอยเตอืนใหร้ะมดัระวงัเป็นพเิศษ การไมป่ฏบิตัติามคาํแนะนําอาจสง่ผลใหเ้กดิการบาดเจบ็หรอืเกดิความเสยีหายแกร่ถยนต์ของคณุได ้ 
 

 

คาํเตือน 

แสดงถงึความเป็นไปได้สูงที#จะเกดิการบาดเจบ็รา้ยแรงหรอืถงึแก่ชวีติหากไม่ปฏบิตัติามคาํแนะนํา 

 

ข้อควรระวงั 

หมายถึงอนัตรายหรือการกระทาํที'ไมป่ลอดภยัซึ'งอาจทําให้เกิดการบาดเจบ็เลก็น้อยหรอืเกิดความเสียหายแก่รถยนตข์องคณุ 

 

หมายเหต ุ 

เป็นขอ้มูลเพิ#มเตมิที#เป็นประโยชน์ 

 

*: แสดงถงึอุปกรณ์เสรมิ 

อาจแตกต่างกนัไปตามการจดัประเภทการจําหน่าย โปรดดูแคตาลอ็กการจําหน่าย 

บรษิทั มติซบูชิ ิมอเตอรส์ ขอสงวนสทิธิ Iในการเปลี#ยนแปลงรูปแบบและขอ้มูลจําเพาะ และ/หรอืการเพิ#มหรอืปรบัปรุงผลติภณัฑน์ี�โดยไม่จําเป็นต้องตดิตั �งลงบน
ผลติภณัฑท์ี#ผลติไปกอ่นหน้านี� ・ โปรดทราบว่าเนื�อหาของคูม่อืฉบบันี�อาจจะแตกต่างรถยนตจ์รงิบางประการ เนื#องจากอาจมกีารเปลี#ยนแปลงขอ้มูลจําเพาะของรถยนต์ 
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สารบญั 

 

�. เอกสารชว่ยชวีติ หน้า M 
  

. การระบ ุ/ การรบัรู ้ หน้า N 
  
O. การหยดุการเคลื#อนที# / การรกัษาเสถยีรภาพ / การยก หน้า P 
  
M. การป้องกนัอนัตรายโดยตรง / ระเบยีบขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยั หน้า 
O 
  
N. การเขา้ถงึผูโ้ดยสาร หน้า 
Q 
  
R. พลงังานที#กกัเกบ็ไว ้/ ของเหลว / แก๊ส / ของแขง็ หน้า O
 
  
T. กรณีรถยนตเ์กดิไฟไหม ้ หน้า OO 
  
Q. กรณีรถยนตจ์มนํ�า หน้า OM 
  
U. การลากพว่ง / การขนยา้ย / การจดัเกบ็ หน้า ON 
  
P. ขอ้มลูเพิ#มเตมิที#สาํคญั หน้า OU 
  

�. คาํอธบิายแผนภาพที#ใชง้าน หน้า NO 
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�. เอกสารช่วยชีวิต  

 

OUTLANDER PHEV 
ประเภทตวัถงั: สเตชั #นแวกอน 
รุ่นปี: O�O
 

  

   

 

 

ถุงลมนิรภยั 

 

ชุดประจุแก๊สถุงลม
นิรภยั 

 

ชุดดงึกลบั 
เข็มขดันิรภยั 

 
ชุดควบคมุ SRS 

 

ระบบคุม้ครอง 
คนเดนิถนน 
แบบเชงิรุก 

 

ระบบป้องกนั 
การพลกิควํ#า 
อตัโนมตั ิ

 

โช๊คอพัประตูทา้ย 

 

บรเิวณกําลงัสูง 

 

บรเิวณที#ต้องดแูล 
เป็นพเิศษ   

 

แรงเคลื#อนไฟฟ้า 
แบตเตอร ี#ตํ#า 

 

ตวัเกบ็ประจุชนิดอลัตรา้
, แรงเคล ื#อนไฟฟ้าตํ#า 

 

ถงันํ�ามนัเชื�อเพลงิ 

 
วาลว์นิรภยั   

 

ชุดแบตเตอรี# 
แรงเคลื#อนไฟฟ้าสงู 

 

สว่นประกอบสายไฟ 
แรงเคลื#อนไฟฟ้าสงู 

 

ตดัการเชื#อมต่อ 
แรงเคลื#อนไฟฟ้าสงู 

 

ระบบปิดการทํางาน 
กล่องฟิวส ์
แรงเคลื#อนไฟฟ้าสงู  

ตวัเกบ็ประจุชนิด
อลัตรา้, 
แรงเคลื#อนไฟฟ้าสงู 

 หมายเลข ID หมายเลขเวอรช์นั วนัที#ของเวอรช์นั หน้า 
GGW-TNRS-02 01 09/2020 1 

แบตเตอรี#ขบัเคลื#อนลเิธยีมไอออน 
แรงเคลื#อนไฟฟ้าสูงสดุ: MMT โวลต ์

 

� MITSUBISHI MOTORS CORPORATION สงวนลิขสิทธิ� 
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 . การระบ ุ/ การรบัร ู้ 
1. คณุลกัษณะภายนอกรถยนต ์

OUTLANDER PHEV ใชต้วัถงัแบบเดยีวกบัรุ่นเครื#องยนตเ์บนซนิ ดงันั �นภายนอกจงึมลีกัษณะคลา้ยกนัมาก หากคุณพบคุณลกัษณะใดๆ ต่อไปนี�ที#ระบุไดว้า่เป็นของ OUTLANDER PHEV 
โปรดสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล (PPE) ทุกครั �ง 

 คาํเตือน  

- ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล (PPE) ที#เป็นฉนวนไฟฟ้า (ถุงมอืยางฉนวน, รองเทา้พื�นยางฉนวน: ตา้นทานไฟฟ้าไดอ้ย่างน้อย R�� โวลต)์ เมื#อมโีอกาสสมัผสักบัตวัถงัรถยนต์ จนกวา่คุณจะ

ระบุไดว้า่รถยนต์เป็นรุ่น OUTLANDER PHEV หรอืไม ่

- เสยีงการทาํงานของเครื#องยนต ์ไม่ไดบ่้งชี�ว่าเป็นรถยนตช์นิดที#ขบัเคลื#อนดว้ยเครื#องยนตเ์บนซนิ 

(1) รายการคุณลกัษณะ 
สามารถพจิารณาไดจ้ากโลโก ้“PHEV (PLUG-IN HYBRID EV)”, ฝาปิดชารจ์แบตเตอรี#, หมายเลขตวัถงัรถยนต ์(รหสัรุน่) และฝาชุดเพาเวอรไ์ดรฟ์ (PDU) 
โลโก ้“PHEV (PLUG-IN HYBRID EV)” ตดิตั �งอยูท่างดา้นซา้ยและขวาของบงัโคลนดา้นหน้าและประตูทา้ย 

 
(2) คุณลกัษณะภายนอก 

 

 
(
) เครื#องหมายโลโก้ “PLUG-IN HYBRID EV” ทางดา้นซา้ยและขวาของบงัโคลนดา้นหน้า 
(O) เครื#องหมายโลโก้ “PHEV” ที#ประตูทา้ย 
(3) “ฝาปิดชาร์จแบตเตอรี#” ที#บงัโคลนหลงัดา้นขวา 

 หมายเหต ุ 

รถรุ่นอื#นจะไม่มฝีาปิดชารจ์แบตเตอรี# ยกเวน้รถยนตรุ่์น PHEV บงัโคลนดา้นหลงัซา้ยเป็น “ฝาเตมินํ�ามนัเชื�อเพลงิ” 

 

  

ฝาปิดชารจ์แบตเตอรี' 

(1)
 

(2)
 

(3)
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(1) “หมายเลขตวัถงัรถยนต”์ แสดงอยู่ในห้องเครื#องยนต ์
(O) เครื#องหมายโลโก้ “PLUG-IN HYBRID EV” บน “ฝา PDU” ในหอ้งเครื#องยนต์ 

 

  

MMTXDGG3W0MH****** 

หมายเลขตวัถงัรถยนต์
 

ฝา PDU
 

(2)
 

(1)
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2. ตาํแหน่งของชดุสายไฟแรงเคล ื'อนไฟฟ้าสูง 

ชดุสายไฟแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูอยู่ในตาํแหน่งที#แสดงในภาพดา้นล่าง  

 

     *: อา้งองิ “10. คําอธบิายแผนภาพที#ใชง้าน” 

  

สายชารจ์ EV
 

สายไฟคอมเพรสเซอร์

เครื�องปรับอากาศ
 

สายไฟเครื�องกาํเนิดไฟฟ้า
 

สายไฟมอเตอร์ดา้นหนา้
 

สายไฟดา้นหนา้แบตเตอรี�ขบัเคลื�อน
 

สายดา้นหลงัแบตเตอรี#ขบัเคลื#อน 

(สาย N)
 

สายดา้นหลงัแบตเตอรี#ขบัเคลื#อน 

(สาย P)
 

สายไฟเครื#องชาร์จบนรถ / 

DC-DC คอนเวอรเ์ตอร ์
 

สายชารจ์ EV
 

สายไฟมอเตอร์ดา้นหลงั
 

พอร์ตชาร์จไฟ
 

สายตอ่แยก
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3. ตาํแหน่งของส่วนประกอบถงุลมนิรภยั (SRS) 

 ระบบถงุลมนิรภยั SRS (ตาํแหน่งของถุงลมและส่วนประกอบที#เกี#ยวขอ้ง) อยู่ในตําแหน่งที#แสดงในภาพดา้นล่าง: 

 

    *: อา้งองิ “10. คําอธบิายแผนภาพที#ใชง้าน” 

  

ไฟเตอืน 
ระบบ SRS 

กล่องควบคุมระบบถุงลมนิรภยั (SRS-ECU) 

 

โมดลูมา่นถุงลมนิรภยั (ซา้ย/ขวา)
 

เซน็เซอรต์รวจจบัแรงกระแทกดา้นหน้า (ซา้ย/ขวา)
 

เซน็เซอรต์รวจจบัแรงกระแทกดา้นขา้ง (ซา้ย/ขวา)
 

โมดูลถุงลมนิรภยัดา้นขา้ง
 

โมดูลถุงลมนิรภยัที�เขา่
 

โมดูลถุงลมนิรภยัดา้นคนขบั
 

ลานนาฬิกา
 

โมดูลถุงลมนิรภยัดา้นผูโ้ดยสาร
 

ชุดดงึกลบัเขม็ขดันิรภยั 
(ดา้นคนขบั)

 

 

ชุดดงึกลบัเขม็ขดันิรภยั 
(ดา้นผูโ้ดยสาร)
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4. ขนาดของรถ 

 

นํQาหนักรถ ：：：：1,915 – 1,930 กก.* 
* ：นํ�าหนกัรถอาจแตกตา่งกนัไปแลว้แต่รุ่น 
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�. การหยดุการเคลื'อนที' / การรกัษาเสถยีรภาพ / การยก 

1. วิธ ีพิจารณาวา่รถอยู่ในสถานะ ON / OFF 
ชว่งระยะการทํางานอยู่ภายในตวัรถ  
OFF 
ตรวจสอบว่าไฟของ “ไฟแสดงการทํางาน” และ “มาตรวดัรวม” ดบัอยู่ 
 
ON 
ไฟแสดงบนสวติชเ์พาเวอรส์ว่างเป็นสนํี�าเงนิ  
ไฟแสดงการทํางานสว่างเป็นเวลาไม่กี#วนิาท ีจากนั �นจงึดบัเมื#อระบบ EV ปลั jกอนิไฮบรดิกําลงัทาํงาน 
เมื#อสวติช์เพาเวอร ์“ON” ไฟของ “มาตรวดัรวม” จะสวา่งขึ�น 
หากคุณกดสวติช์เพาเวอรโ์ดยไม่ไดเ้หยยีบแป้นเบรกขณะที#รถหยุดนิ#ง จะสามารถเปลี#ยนโหมดการทาํงานไดต้ามลาํดบัดงันี� “OFF”, “ACC”, “ON”, “OFF” 
 
ไฟแสดง READY 
ไฟแสดง READY จะกะพรบิจนกว่าระบบ EV ปลั jกอนิไฮบรดิจะเปิดใชง้าน  
เมื#อระบบ EV ปลั jกอนิไฮบรดิเปิดใชง้านตามปกตแิละรถพรอ้มจะแลน่ ไฟจะหยุดกะพริบและสวา่งคา้งอยู ่
คนขบัสามารถเริ#มขบัรถได้เมื#อไฟแสดง READY สวา่งขึ�น 

 
 

2. ตาํแหน่งรองรบัสาํหรบัแมแ่รงและเครื'องยก 

 ข้อควรระวงั  

- ตอ้งรองรบัตรงตําแหน่งที#ระบุเท่านั �น มฉิะนั �นอาจเกดิความเสยีหายกบัตวัถงัรถยนตไ์ด ้ 

 

:ตําแหน่งรองรบัสาํหรบัแม่แรงตะเข ้ �:ตําแหน่งรองรบัสาํหรบัขาตั �งแม่แรงหรอืการยกรถขึ�นด้วยลฟิท ์

 

คานขวางระบบกนัสะเทือนดา้นหน้า
 

 
ไฟแสดง READY 

คานขวางระบบกนัสะเทือนดา้นหลงั
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3. การหยุดการเคล ื'อนไหวและรกัษาเสถียรภาพของรถยนต  ์

 
คาํเตือน  

- เมื#อตดิตั �ง “บลอ็ก” หรอื “อุปกรณ์ถุงลมยก” อย่าตดิตั �งใหอ้ยู่ใกลก้บัชิ�นส่วนที#มแีรงเคลื#อนไฟฟ้าสงู ระบบไอเสยี และระบบนํ�ามนัเชื�อเพลงิ ฯลฯ 

- หากพบความเสยีหายเกดิขึ�นกบัสว่นประกอบแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูหรอืชดุสายไฟแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงู อย่าวางอุปกรณ์รองรบัใดๆ ที#จุดนั �น  
เนื#องจากอาจทําใหเ้กดิความเสยีหายหรอือาจทําใหไ้ฟไหมร้ถยนตไ์ด้ 

 

 หมายเหต ุ 

เมื#อแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลตม์กํีาลงัอ่อนลงหรอืหมด หรอืถูกถอดออกจากขั �ว จะไม่สามารถดงึเบรกมอืไฟฟ้าหรอืปลดเบรกมอืไฟฟ้าออกได ้

 ・・・・การหยดุการเคลื'อนไหวด้วยหมอนหนุนล้อ  

จอดรถและกดสวติชจ์อดรถไฟฟ้า (“P”) 

ดงึสวติชเ์บรกมอืไฟฟ้าขึ�นขณะที#ใชเ้ทา้เหยยีบแป้นเบรกอย่างมั #นคง ไฟแสดงการทํางาน (สแีดง) บนมาตรวดัรวมจะตอ้งสวา่งขึ�นมา 

เมื#อลอ้ถูกลอ็กแลว้ ใหล้อ็กรถยนตด์้วยหมอนหนุนลอ้ 

 ข้อควรระวงั 

- ขณะดงึเบรกมอืไฟฟ้า ให้เหยยีบแป้นเบรกให้มั #นคง รอใหร้ถหยุดนิ#งสนิท แลว้จงึดงึสวติชข์ ึ�น 

 

 ・・・・รกัษาเสถียรภาพด้วยบลอ็ก 
รกัษาเสถยีรภาพใหก้บัรถยนตโ์ดยวางอุปกรณ์รองรบั เชน่ วางบลอ็กไว้ใตร้ถ จากนั �นปลอ่ยลมยางเพื#อใหร้ถยนตม์เีสถยีรภาพ 
ในการกําหนดตําแหน่งใหม้ั #นคงเพื#อทาํการยกรถ ใหอ้า้งองิตามตําแหน่งรองรบัที#ระบุไว ้ 

     *: อา้งองิ “10. คําอธบิายแผนภาพที#ใชง้าน” 

 

  

ตวัแสดงไฟเตอืน 
ระบบเบรก 

 

สวติช์เบรกมอืไฟฟ้า
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วิธ ีรกัษาเสถียรภาพรถที'พลิกไปด้านข้างหรือพลิกคว ํ'า 

 ข้อควรระวงั 

- ใชอุ้ปกรณ์รองรบัที#แขง็แรงพอ 
- ขณะตดิตั �งเครื#องมอืคํ�ายนั หลกีเลี#ยงอย่าใหส้มัผสักบัระบบไอเสยี ระบบนํ�ามนัเชื�อเพลงิ ชิ�นสว่นแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงู ชดุสายไฟแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงู ฯลฯ 
- หากพบความเสยีหายเกดิขึ�นกบัสว่นประกอบแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูหรอืชดุสายไฟแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงู ใหห้ลกีเลี#ยงอย่าตดิตั �งใกลก้บัชิ�นส่วนเหลา่นี� ・・・・วิธ ีรกัษาเสถียรภาพของเครื'องม ือค ํQายนัสาํหรบัรถที'พลิกด้านข้าง 

 

โปรดใชเ้ครื#องมอืคํ�ายนับนหลงัคารถหรอืดา้นลา่งรถ โดยอาจตดิตั �งเครื#องมอืคํ�ายนั O, M หรอื N ตําแหน่ง ขึ�นกบัสถานการณ์ เพื#อรกัษาเสถยีรภาพของรถยนต์ 

 ・・・・วิธ ีรกัษาเสถียรภาพของรถที'พลิกด้านข้างด้วยอปุกรณ์ เช่น บลอ็ก ฯลฯ 

 

หากจําเป็นตอ้งยกรถหรอืเอยีงรถขึ�น ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ เช่น เครื#องถ่างหรอืแม่แรง แลว้วางสิ#งรองรบั เชน่ บลอ็กในช่องวา่งเพื#อรกัษาเสถยีรภาพ 

 ・・・・วิธ ีรกัษาเสถียรภาพรถที'พลิกคว ํ'าโดยใช้หมอนหนุนล้อ  บลอ็ก อปุกรณ์ค ํQายนั ฯลฯ 

 

ตั �งบลอ็กหรอืหมอนหนุนลอ้ในชอ่งวา่งระหวา่งฝากระโปรงหน้ากบัเสาเพื#อรกัษาเสถยีรภาพของรถ 

เมื#อต้องการเพิ#มความเสถยีรภาพ ใหว้างเสาที#ดา้นหลงัของรถ (บรเิวณที#แขง็แรง) เพื#อรกัษาเสถยีรภาพ 

  

เครื#องถา่ง
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3. การป้องกนัอนัตรายโดยตรง / ระเบยีบข้อบงัคบัด้านความปลอดภยั 

 หมายเหต ุ 
การถอดแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลตอ์าจทําใหไ้ม่สามารถทาํงานใดๆ เกี#ยวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าได ้ทํางานที#จําเป็นใหเ้รยีบรอ้ยก่อนถอดข ั �วแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต ์

OUTLANDER PHEV ตดิตั �งแบตเตอรี#ลเิธยีมไอออนซึ#งมแีรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูสุด MMT โวลต ์

อุปกรณ์นี�ใชส้าํหรบัเปิดการทํางานของมอเตอรไ์ฟฟ้าและส่วนประกอบบางอย่าง เช่น เครื#องปรบัอากาศ 

ก่อนเร ิ#มการชว่ยชวีติ คณุจําเป็นตอ้ง “แยก” และ “ตดัขาด” วงจรแรงเคลื#อนไฟฟ้าสูง เพื#อขจดัความเสี#ยงที#จะถูกไฟดูดก่อนทํางานกบัรถยนต ์

ขอ้มูลจําเพาะของแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนคอื “ ลิเธ ียมไอออน  \.] กิโลวตัต ์ช ั 'วโมง, \�� โวลต”์  ความจุแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูสดุของแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนคอื \\_ โวลต์ เมื#อชารจ์แบตเตอรี#ขบัเคลื#อน 

 ข้อควรระวงั 

แมจ้ะไม่มีเสยีงการทํางาน กไ็ม่ไดห้มายความว่าระบบไฮบรดิปิดทํางานแลว้ 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณได ้“แยก” หรอื “ตดัขาด” วงจรแรงเคลื#อนไฟฟ้าสูงแลว้  

 
( ) การแยกวงจรแรงเคลื'อนไฟฟ้าสูง 


) วงจรแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูถูกกั �นออกจากตวัถงัรถยนตด์้วยฉนวนไฟฟ้า 
O) สว่นประกอบแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูทั �งหมดไดร้บัการหุม้ด้วยเคสหรอืฝาปิด 

โปรดทราบวา่สายไฟแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูนั �นมฉีนวนสสีม้ ซึ#งต่างจากชดุสายไฟทั #วไป 
M) เคสและฝาปิดไดร้บัการกั �นจากวงจรแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูดา้นในดว้ยฉนวนไฟฟ้า 
 

(�) การตดัการเชื'อมต่อจากวงจรแรงเคลื'อนไฟฟ้าสูง 

) รถยนตร์ุ่นนี�มรีะบบสาํหรบัตดัการจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงเคลื#อนสงูจากแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนโดยอตัโนมตั ิหากคุณไม่สามารถตดัขาดระบบแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูไดเ้นื#องจากตอ้งซ่อมบํารุง

หรอืเกดิอุบตัเิหตุ 
O) วงจรแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูจะถูกตดัการทาํงาน เมื#อดงึข ั �วต่อสาํหรบัชารจ์ในระหวา่งการชารจ์แบตเตอรี# 
 

<โหมดตดัการเชื'อมต่อ> 

ระบบ 

 

เคส 

โหมดแมนนวล โหมดอตัโนมตัิ 

ขั �วต่อสาํหรบัชารจ์ ปลั jกซ่อมบํารุง สวติชม์อเตอรไ์ฟฟ้าที#เชื#อมต่อ การตรวจจบัการชน 

การใชง้านปกต ิ N/A N/A ใชไ้ด ้ N/A 

ระหว่างการตรวจสอบหรอืซอ่มบํารุง N/A ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ N/A 

อุบตัเิหตุการชน N/A N/A N/A ใชไ้ด ้

ระหว่างชารจ์แบตเตอรี# ใชไ้ด ้ N/A N/A N/A 
 

(\) ข้อควรระวงัขณะช่วยชีวิตผู้โดยสาร 

 คาํเตือน  

หากไม่ปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นี�อาจทําให้เกดิการบาดเจ็บสาหสั เชน่ ไฟดูด: 
(
) รถยนต์รุน่นี�ตดิตั �งระบบแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูซึ#งมแีรงเคลื#อนไฟฟ้าขณะปฏบิตังิานสงูสุด MMT โวลต ์
(O) การออกแบบภายในแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนชว่ยป้องกนัไม่ใหอ้เิลก็โทรไลต์ปรมิาณมากรั #วไหลออกมาจากแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนที#เสยีหาย 
(M) แบตเตอรี#ขบัเคลื#อนใชอ้เิลก็โทรไลตท์ี#ทําจาก “สารละลายคารบ์อเนตเอสเทอรข์องเกลอืลเิธยีม” ซึ#งตดิไฟได ้
   เมื#ออเิลก็โทรไลต์นี�ทําปฏกิริยิากบัความชื�นในอากาศ จะสรา้งไอสารอนิทรยีท์ี#มฤีทธิ Iเป็นกรด ซึ#งเป็นอนัตรายต่อรา่งกายมนุษย ์
   ดงันั �น ขณะทํางานกบัชิ�นสว่นดงักลา่ว โปรดใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) ที#เหมาะสม รวมถงึหน้ากากสาํหรบัแก๊สอนิทรยี ์ถุงมอืทนตวัทําละลาย และอุปกรณ์ป้องกนัดวงตา พรอ้ม

ใชค้วามระมดัระวงัขณะทํางาน 
(N) รถยนต์ที#ใชร้โีมทคอนโทรลของมติซูบชิ ิในกรณีที#แบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลตย์งัมแีรงเคลื#อนไฟฟ้าอยู่และมกีารใชง้านระบบดงักลา่ว ดงันั �น แม้วา่ไฟแสดงสถานะในสวติชม์อเตอรไ์ฟฟ้าจะดบั 

แต่ระบบแรงเคลื#อนไฟฟ้าสูงกอ็าจจะสามารถทาํงานได ้
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 หมายเหต ุ 
การถอดแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลตอ์าจทําใหไ้ม่สามารถทาํงานใดๆ เกี#ยวกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าได ้ทํางานที#จําเป็นให้เรยีบรอ้ยก่อนถอดขั �วแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต ์

1. หน้าต่างไฟฟ้า / ลอ็กประตไูฟฟ้า 

 

หน้าต่างไฟฟ้า 

 : หน้าต่างประตูดา้นคนขบั 
O : หน้าต่างประตูดา้นผูโ้ดยสารดา้นหน้า 
M : หน้าต่างประตูดา้นหลงัซา้ย 
N : หน้าต่างประตูดา้นหลงัขวา 
R : สวติชล์อ็กหน้าต่าง 

ลอ็กประต ู 

 : ลอ็ก 
O : ปลดลอ็ก 

 หมายเหต ุ 

เมื#อคุณใชส้วติชต์รงดา้นคนขบั ประตูทั �งหมดจะลอ็ก / ปลดลอ็ก พรอ้มๆ กนั 
 

 

2. วิธ ีด ึงเบรกมอืไฟฟ้าและปลดเบรกมอืไฟฟ้า ・・・・วิธีด ึงเบรกมือไฟฟ้า 
1) ดงึสวติชเ์บรกมอืไฟฟ้าขึ�นขณะที#เหยยีบแป้นเบรกไว ้
2) เมื#อดงึเบรกมอืไฟฟ้า ไฟเตอืนระบบเบรก (สแีดง) บนหน้าปัดจะสวา่งขึ�นมา  

 

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไฟเตอืนระบบเบรก (สแีดง) ในมาตรวดัรวมและไฟแสดงการทํางานในสวติชน์ั �นสวา่งขึ�น 

 ข้อควรระวงั 

- ขณะดงึเบรกมอืไฟฟ้า ให้เหยยีบแป้นเบรกให้มั #นคง รอใหร้ถหยุดนิ#งสนิท แลว้จงึดงึสวติชข์ ึ�น 

 ・・・・วิธีปลดเบรกมือไฟฟ้า 
การทาํงานแบบแมนนวล 

1) ตรวจดูให้แน่ใจว่าโหมดการทํางานของสวติชเ์พาเวอรเ์ป็น ON  
2) กดสวติชเ์บรกมอืไฟฟ้าลงขณะที#เหยยีบแป้นเบรกไว ้ 
3) เมื#อปลดเบรกมอืไฟฟ้า ไฟเตอืนระบบเบรก (สแีดง) จะดบัลง 

 
 หมายเหตุ ; เมื#อแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลตม์กีําลงัอ่อนลงหรอืหมด หรอืถูกถอดออกจากขั �ว จะไม่สามารถดงึเบรกมอืไฟฟ้าหรอืปลดเบรกมอืไฟฟ้าออกได ้

 

ตวัแสดงไฟเตอืน 
ระบบเบรก 

 

สวติชเ์บรกมอืไฟฟ้า 

สวติชเ์บรกมอืไฟฟ้า
 

ตวัแสดงไฟเตอืน 
ระบบเบรก 



14 

    การทาํงานแบบอตัโนมตั ิ

เมื#อเหยยีบแป้นคนัเร่งชา้ๆ ตามเงื#อนไขตอ่ไปนี�ทั �งหมด เบรกมอืไฟฟ้าจะปลดโดยอตัโนมตั ิ 
� ระบบ EV ปลั jกอนิไฮบรดิทํางานอยู ่
� ตําแหน่งเกยีรอ์ยู่ที# “D” (ขบัเคลื#อน) หรอื “R” (ถอย) 
� คาดเขม็ขดันริภยัดา้นคนขบั 
 

3. วิธ ีเปิดฝากระโปรงหน้า 
1) ดงึที#เปิดฝากระโปรงเพื#อปลดลอ็กฝากระโปรงหน้า 

2) ยกฝากระโปรงหน้าขึ�นขณะที#กดตวัลอ็กนิรภยั 

3) รองรบัฝากระโปรงหน้าโดยการเสยีบเหลก็คํ�าฝากระโปรงหน้าเขา้ไปในชอ่งเสยีบ 

 

 
4. วิธ ีเปิดประตทู้าย 

 หมายเหต ุ 
� ประตูท้ายจะไม่สามารถดงึขึ�นไดถ้า้คุณไม่เปิดประตูทนัทีที#กดสวติชเ์ปิดประตูทา้ย 

ในกรณนีี�ให้กดสวติชเ์ปิดประตูทา้ยอกีครั �งและดงึประตูทา้ยไฟฟ้าขึ�น  
� เมื#อแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลตม์กีําลงัอ่อนลงหรอืหมด หรอืถูกถอดออกจากขั �ว จะไม่สามารถทําการเปิดประตูทา้ยได ้・・・・วิธีเปิดจากด้านนอก 

หลงัจากปลดลอ็กประตูทา้ยแล้ว กดสวติชเ์ปิดประตูทา้ย (A) และดงึประตูทา้ยขึ�น 

ประตูท้ายไฟฟ้าสามารถเปิดแบบอตัโนมตัไิดโ้ดยกดสวติชเ์ปิด (A)  

ประตูท้ายไฟฟ้าสามารถปิดไดโ้ดยใชส้วติชปิ์ด (B) ที#ดา้นในประตูทา้ยไฟฟ้า 

 

 ・・・・วิธีเปิดจากด้านใน 
ตวัปลดประตูทา้ยดา้นในถูกออกแบบมาเพื#อใหม้วีธิเีปิดประตูทา้ยไดใ้นกรณทีี#แบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลตห์มด 
1) เปิดฝาปิด (A) ดา้นในประตูทา้ย 
2) ดนัที#เปิด (B) เพื#อผลกัประตูทา้ยออกไปเพื#อเปิด 

 

 

 

มมุมองดา้นใน 

ไม่มีประตูทา้ยไฟฟ้า ประตูทา้ยไฟฟ้า 

ไมม่ปีระตทูา้ยไฟฟ้า ประตทูา้ยไฟฟ้า 
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5. วิธ ีถอด “ แบตเตอรี'เสริม  � โวลต”์  

 
ข้อควรระวงั 

 หลงัจากปิดโหมดจ่ายไฟของสวติชเ์พาเวอร ์โปรดรอ 
 นาทแีลว้ค่อยถอดขั �วลบออกจากแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต ์

ใชป้ระแจปากตาย (
� มม.) เพื#อถอดขั �วลบของแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต์ตามข ั �นตอนดา้นล่าง จากนั �นใชเ้ทปพลาสตกิพนัรอบขั �วลบที#ปลดออกมา 
ปิดวงจรระบบถุงลมนิรภยั SRS โดยถอดขั �วลบของแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต ์

1) ดงึสายเปิดกล่องเกบ็สมัภาระที#พื�นขึ�นมา 

2) ถอดฝาปิดชอ่งตรวจซอ่มแซมของแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต์ 
3) ถอดขั �วลบของแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต ์

 

 

6. วิธ ีถอดฟิวส ์ “ ชดุควบคมุการจา่ยไฟ”  
คุณตอ้งใชเ้ครื#องมอืถอดฟิวสเ์พื#อถอดฟิวส ์“ชดุควบคุมการจา่ยไฟ” (10 แอมแปรใ์นรปูประกอบดา้นล่าง) จากกล่องฟิวสใ์นหอ้งเครื#องยนต ์
หากหาฟิวสน์ี�ไมเ่จอ ใหถ้อดฟิวสแ์ละรเีลยท์ั �งหมดในกล่องฟิวส ์

     *: อา้งองิ “10. คําอธบิายแผนภาพที#ใชง้าน” 

  

 

กนัชนหลงั 

กล่องฟิวส์
 

ขั �วลบของแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต ์

ตาํแหน่งฟิวส ์F7 
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7. วิธ ีตดัวงจรแรงเคล ื'อนไฟฟ้าส ูง (ดึงปล ั dกซ่อมบาํรงุออก) 

 ข้อควรระวงั 

 หากตอ้งการถอดปลั jกซ่อมบํารุง ใหร้อ R นาทหีลงัจากปลดขั �วลบของแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต ์

1)   สวมอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล (PPE) และปฏบิตัติามขั �นตอนดา้นลา่งเพื#อถอดปลั jกซ่อมบํารงุ 

การดงึปลั jกซอ่มบํารุงออกจะตดัวงจรแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูในแบตเตอรี#ขบัเคลื#อน 

2) ถอดที#หุม้ฝาปิดชอ่งตรวจซ่อมแซมในแผน่วางเทา้ใตจุ้ดกึ#งกลางของเบาะนั #งตอนที#สอง (คลปิสี#ตวั) 

ใชป้ระแจปากตาย (
� มม.) เพื#อถอดฝาปิดช่องตรวจซอ่มแซมออก (นอตสี#ตวั) 

 

 คาํเตือน  

 
สวมอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล (PPE) เสมอเมื#อดงึปลั jกซอ่มบํารุงออก 

3) สวมอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล (PPE) แลว้ถอดปลั jกซอ่มบาํรงุออก 

1. ยกคนัโยกของปลั jกซอ่มบาํรงุจนสุด 

2. ยกปลั jกซอ่มบาํรงุขณะที#ปลดลอ็กคนัโยกของปลั jกซ่อมบาํรงุ 

3. ดงึปลั jกซ่อมบํารุงขึ�นดา้นบนเพื#อถอดออก  

  *: อา้งองิ “10. คําอธบิายแผนภาพที#ใชง้าน” 

  

 

ที#หุม้ฝาปิดช่องตรวจซ่อมแซม
 

เบาะนั #งผูโ้ดยสาร 

คนัโยก
 

ปลั jกซ่อมบาํรงุ 
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e. การเข้าถึงผ ูโ้ดยสาร 
หากไม่ปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นี�ขณะช่วยชวีติอาจทําใหเ้กดิการบาดเจ็บสาหสั เช่น ไฟดูด: 
หา้มสมัผสัสายหรอืสว่นประกอบที#มแีรงเคลื#อนไฟฟ้าสงู แยกวงจรแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูตามที#จําเป็น 

 หมายเหต ุ 

การถอดแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลตอ์าจทําใหไ้ม่สามารถทาํงานใดๆ เกี#ยวกบัเบาะนั #งไฟฟ้าได ้ทาํงานที#จําเป็นใหเ้รยีบรอ้ยก่อนถอดขั �วแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต ์
 

 คาํเตือน  

ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล (PPE) ที#เป็นฉนวนไฟฟ้า (ถุงมอืยางฉนวน, รองเทา้พื�นยางฉนวน: ตา้นทานไฟฟ้าไดอ้ย่างน้อย R�� โวลต)์ เมื#อคณุ
มโีอกาสสมัผสักบัตวัถงัรถยนตโ์ดยตรงหรอืโดยออ้ม 

  

 ข้อควรระวงั ・เมื#อแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลตม์แีรงเคลื#อนไฟฟ้าตํ#า หรอืถูกปลดและถอดออก ประตูทา้ย เบาะนั #งปรบัดว้ยไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า เชน่ เบรกมอืไฟฟ้าจะใชง้านไม่ได ้

1. หน้าต่าง 

 


 : กระจกลามเินต      O – 6 : กระจกเทมเปอร ์(*กระจกเทมเปอรใ์นตําแหน่งที# 6 เป็นอุปกรณ์เสรมิ)  

2. การปรบัเบาะนั 'งและพวงมาลยั ・・・・เบาะนั 'ง 

 


 : การปรบัเบาะไปดา้นหน้าหรอืดา้นหลงั 
O : การปรบัเอนพนกัพงิหลงั 
M : การปรบัความสงูของเบาะนั #ง 

  *: อา้งองิ “10. คําอธบิายแผนภาพที#ใชง้าน” 
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・・・・พวงมาลยั 

 

 

*: อา้งองิ “10. คําอธบิายแผนภาพที#ใชง้าน” 

 

3. ตาํแหน่งของโครงเหลก็กล ้าแบบ High Tensile และโครงเหลก็กล้าแบบ Ultra High Tensile 

 

:440Mpa :590Mpa :980Mpa :อะล ูมิเนียม 

  

ลอ็ก
 

ปลด
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4. บริเวณสาํหรบัตดัผา่รถยนต ์

หากคณุจาํเป็นตอ้งตดัผ่าตวัถงัรถยนต ์ใหต้ดัผ่าตวัถงัและดาํเนนิการชว่ยชวีติ 

- การยนืยนัเบื�องตน้ 

อ่านหน้านี�และ “1-2. ตาํแหน่งของส่วนประกอบและชดุสายไฟแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงู” ก่อนตดัตวัถงัรถยนต ์

 คาํเตือน  

- ใชเ้ครื#องตดัไฮดรอลกิหรอืเครื#องมอืที#เหมาะสมซึ#งไม่ทาํให้เกดิประกายไฟเพื#อตดัตวัถงัรถยนต ์หากคุณไม่ดําเนินการดงักลา่ว คุณหรอืผูโ้ดยสารอาจบาดเจ็บสาหสั 

- หา้มสมัผสัสายไฟแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูสสีม้ที#เผยออกมา (ตดัหรอืฉีกฉนวนพลาสตกิที#หุม้สายไฟ) หรอืสว่นที#แสดงในรูป 

- หา้มตดัผา่แบตเตอรี#ขบัเคลื#อนเด็ดขาด 

 

 

ความเสี#ยงที#จะถูกชอ็ตโดยแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงู 

หา้มตดัผ่าบรเิวณนี�ซึ#งอยู่ใกลก้บัสว่นประกอบแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูและสายไฟ เนื#องจากอาจถูกไฟดูด 

ความเสี#ยงที#ถุงลมนิรภยัจะทํางาน 

หา้มตดัผ่าบรเิวณนี�เพราะอาจมคีวามเสี#ยงที#ถุงลมนิรภยัจะทาํงานเนื#องจากการลดัวงจรหรอืการกระแทกโดยอุบตัเิหตุ  

หากถุงลมนิรภยัทํางานแลว้ กส็ามารถตดัผา่บรเิวณดงักลา่วได้  

หลงัจากถอดขั �วลบของแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต์หรอืปิดสวติชก์ุญแจแลว้อย่างน้อยหนึ#งนาท ีกส็ามารถตดัผา่บรเิวณนี�ไดเ้ชน่กนั 

 

บริเวณที'ตดัผา่ได้ 

 

มุมมองดา้นลา่ง 

 

 

 

 

 

ดา้นหน้ารถ 
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5. เปิดประต ูโดยใช้เครื'องถา่งหรือเครื'องตดั 

 คาํเตือน  

- ใช้เครื#องตดัไฮดรอลกิหรอืเครื#องมอืที#เหมาะสมซึ#งไม่ทาํให้เกดิประกายไฟเพื#อตดัตวัถงัรถยนต ์หากคุณไม่ดําเนินการดงักลา่ว คุณหรอืผูโ้ดยสารอาจบาดเจ็บสาหสั 

- หา้มสมัผสัสายไฟแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูสสีม้ที#เผยออกมา (ตดัหรอืฉีกพลาสตกิที#หุม้สายไฟ) 

- หา้มตดัผ่าแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนเดด็ขาด 

หากคุณเปิดประตูจากดา้นนอกรถไม่ได ้ใหใ้ชเ้ครื#องถ่าง เครื#องตดั ฯลฯ เพื#อชว่ยคนออกจากประตูตามที#จําเป็น 

1) สอดปลายเครื#องถ่างเขา้ไปในกลไกลอ็กประตูแลว้งา้งเครื#องถ่างเพื#อให้เกดิช่องวา่ง 

2) หากจําเป็น ใหใ้ชเ้ครื#องถา่งกดอดักนักระแทกดา้นหน้าเพื#อให้เกดิชอ่งวา่งตรงบานพบัประตู 

3) สอดเครื#องตดัเขา้ไปในชอ่งวา่งระหวา่งบานพบัประตูที#เกดิขึ�น เพื#อทําลายบานพบัและเปิดประตู 

 
6. การสร้างช่องวา่งด้วยเครื'องกระทุ้ง 

หากตวัถงัถูกชนจนยุบและคุณไม่สามารถชว่ยคนที#อยู่ขา้งในออกมาได ้ให้ใชเ้ครื#องกระทุง้ตรงจุดที#ยุบเพื#อถ่างตวัถงัออกให้เกดิเป็นพื�นที#วา่งสาํหรบัเขา้ไปชว่ยเหลอื ตดัส่วนเสารถและถ่างออก

หากจําเป็น  

 

  

เครื#องถ่าง บงัโคลนดา้นหน้า 
เครื#องตดั

 

เครื#องกระทุง้
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r. พลงังานที'กกัเกบ็ไว้ / ของเหลว / แกส๊ / ของแขง็ 
ของเหลว / แก๊สที'ใช้ในรถยนต ์

 ขนาด ส ี

ถงันํ�ามนัเชื�อเพลงิ (เบนซนิ) 

 

NR ลติร สสีม้อ่อน 

แบตเตอรี#ขบัเคลื#อนลเิธยีมไอออน 

 


M.U กโิลวตัต์ช ั #วโมง ใสและไม่มสี ี

แบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต ์

  

MT แอมแปร์ช ั #วโมง ใสและไม่มสี ี

นํ�ามนัเครื#อง N.M ลติร (อ่างนํ�ามนั) 

�.M ลติร (กรองนํ�ามนั) 

สนํี�าตาลเขม้ 

นํ�าหลอ่เยน็เครื#องยนต ์ 6.5 – 7.5 ลติร สฟ้ีา-เขยีว 

นํ�าหลอ่เยน็มอเตอร์ดา้นหลงั T.R ลติร สฟ้ีา-เขยีว 

นํ�ามนัเบรก ตามความจําเป็น ใสหรอืสเีหลอืงหรอืสนํี�าตาล 

นํ�ามนัมอเตอรด์า้นหน้า O.O ลติร สฟ้ีา-เขยีว 

นํ�ามนัเพลาสง่กําลงั N.M
 ลติร (ดา้นหน้า : M.NT ลติร / ดา้นหลงั : �.UR ลติร) สแีดง 

นํ�ายาแอร ์
(เครื#องปรบัอากาศ) 

 

R134a : 520 – 560 ก. ไม่มสี ี

 

 คาํเตือน  

แบตเตอรี#ขบัเคลื#อนใชอ้เิลก็โทรไลตท์ี#ทําจาก “สารละลายคารบ์อเนตที#มเีกลอืลเิธยีม” ซึ#งตดิไฟได ้

 *: อา้งองิ “10. คําอธบิายแผนภาพที#ใชง้าน” 

 

ข้อมลูของแบตเตอรี'ขบัเคล ื'อน 
แบตเตอรี'ขบัเคล ื'อน 
� นี#เป็นแบตเตอรี#สาํหรบัใชง้านมอเตอร์และเครื#องปรบัอากาศ นอกจากแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนแลว้ OUTLANDER PHEV ยงัมแีบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลตเ์พื#อใชง้านอปุกรณ์อยา่งเช่น

ไฟต่างๆ และที#ปัดนํ�าฝน ฯลฯ 
� แบตเตอรี#ขบัเคลื#อนนี�เป็นแบตเตอรี#ลเิธยีมไอออนนํ�าหนกัเบาที#มคีวามหนาแน่นของพลงังานสงู 

 
ข้อควรระวงัในการช่วยชีวิต 
� ระบบ EV ปลั jกอนิไฮบรดิใชแ้รงเคลื#อนไฟฟ้าสงูถงึ DC 336 โวลต ์ระบบจะร้อนระหวา่งสตารท์และหลงัจากสตาร์ท รวมถงึเวลาที#ปิดเครื#องแลว้ โปรดระมดัระวงัทั �ง

แรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูและอุณหภมูสิงู ปฏบิตัติามป้ายเตอืนที#ตดิอยูบ่นรถ 
� โปรดสนันษิฐานไวเ้สมอวา่แบตเตอรี#แรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูและส่วนประกอบที#เกี#ยวขอ้งนั �นมไีฟและชารจ์เตม็ 
� หา้มทาํการซอ่มบาํรงุหรอืชว่ยชวีติใดๆ เมื#อไฟแสดง READY สวา่งหรอืเมื#อไฟแสดงการชารจ์สวา่งหรอืกะพรบิ เนื#องจากระบบแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูกาํลงัทาํงาน 
 
หากมีการผิดรปู / เสียหายจากการชนหรืออบุตัิ เหต ุ
� หากคณุพบของเหลวรั #วซมึ ประกายไฟ ควนั เปลวไฟ เสยีงนํ�าไหล เสยีงปะทุ หรอืเสยีงฟู่ ออกมาจากส่วนประกอบของแบตเตอรี#แรงเคลื#อนไฟฟ้าสงู ใหต้ดิต่อบรกิารฉุกเฉิน

ทนัท ีเพราะอาจทาํใหเ้กดิไฟไหม ้
� ความเสยีหายทางกายภาพของรถหรอืแบตเตอรี#แรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูอาจปล่อยแกส๊พษิและ/หรอืแกส๊ตดิไฟไดอ้อกมาทนัทหีรอืในภายหลงัและทาํใหเ้กดิไฟไหม ้
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_. กรณีรถยนตเ์กิดไฟไหม ้
1. เหตไุฟไหมร้ถยนต ์

หากรถยนตเ์กดิไฟไหม ้ใหแ้จง้หน่วยงานดบัเพลงิทนัท ีและเริ#มดบัไฟโดยปฏบิตัติามขอ้ควรระวงัต่อไปนี�เท่าที#ทาํได ้

 ข้อควรระวงั 

หากไม่ปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นี�อาจทําให้เกดิการบาดเจ็บสาหสั เชน่ ไฟดูด: 

1) การออกแบบแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนชว่ยป้องกนัไม่ใหอ้เิลก็โทรไลตป์รมิาณมากรั #วไหลออกมาจากแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนที#เสยีหาย 

2) แบตเตอรี#ขบัเคลื#อนใชอ้เิลก็โทรไลต์ที#ทําจาก “สารละลายคารบ์อเนตเอสเทอรข์องเกลอืลเิธยีม” ซึ#งตดิไฟได ้

เมื#ออเิลก็โทรไลตน์ี�ทาํปฏกิริยิากบัความชื�นในอากาศ จะสรา้งไอสารอนิทรยีท์ี#มฤีทธิ Iเป็นกรด ซึ#งเป็นอนัตรายต่อรา่งกายมนุษย ์

3) ดงันั �น ขณะทํางานกบัชิ�นสว่นดงักลา่ว โปรดใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล (PPE) ที#เหมาะสม รวมถงึหน้ากากสาํหรบัแก๊สอนิทรยี ์ถุงมอืทนตวัทําละลาย และอุปกรณ์ป้องกนัดวงตา พรอ้ม

ใชค้วามระมดัระวงัขณะทํางาน 

   *: อา้งองิ “10. คําอธบิายแผนภาพที#ใชง้าน” 

 

2. การดบัเพลิง   

ใช้เครื'องดบัเพลิงแบบผงประเภท ABC หรือ นํQาปริมาณมากเพื'อดบัเพลิง 

 

 คาํเตือน  ･หา้มใชนํ้�าทะเลหรอืนํ�าที#มสี่วนผสมของเกลอื 

1) หากใชเ้ครื#องดบัเพลงิ 

ใหใ้ชเ้ครื#องดบัเพลงิที#เหมาะกบัของเหลวตดิไฟไดแ้ละใชด้บัไฟจากอุปกรณ์ไฟฟ้า 

2) หากใชนํ้�า 

ใหใ้ชน้ํ�าที#ไมม่สี่วนผสมของเกลอื เชน่ นํ�าประปา นํ�าจากบ่อนํ�า หรอืนํ�าจากสระ  

อย่าพยายามดบัเพลงิดว้ยนํ�าปรมิาณน้อย เพราะจะทาํใหเ้กดิอนัตราย 

ใหใ้ชน้ํ�าปรมิาณมาก 

ตอ้งใชนํ้�าปรมิาณมาก เชน่ นํ�าจากหวัจ่ายนํ�าดบัเพลงิ หากไมม่นํี�าปรมิาณมากที#ไม่มสี่วนผสมของเกลอื ใหอ้อกห่างจากไฟที#ไหมร้ถและรอใหห้น่วยดบัเพลงิมาถงึ 

 

  *: อา้งองิ “10. คําอธบิายแผนภาพที#ใชง้าน” 
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v. กรณีรถยนตจ์มนํQา 
1. รถยนต ์จมนํQา 

 ข้อควรระวงั 

หากมีนํQาเข้าไปในแบตเตอรี'ขบัเคลื'อนและระบบแรงเคลื'อนไฟฟ้า ให้ถือวา่ม ีผลเหมือนกบัจมนํQา 

หากรถยนต์จมนํ�าหรอืจมนํ�าบางส่วน ใหด้งึคนที#อยู่ในรถออกมาและชว่ยขึ�นจากนํ�ากอ่น 
จากนั �นปิดแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต์และระบบแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงู 
หากรถยนต์จมนํ�า นํ�าอาจเขา้ไปในแบตเตอรี#ขบัเคลื#อน 
หากรถยนต์จมนํ�า แบตเตอรี#ขบัเคลื#อนอาจปล่อยแก๊สไฮโดรเจนที#ตดิไฟได ้

 คาํเตือน  ・หากนํ�าเขา้แบตเตอรี#ขบัเคลื#อน อาจมแีก๊สไฮโดรเจนเกดิขึ�น ・หากนํ�าทะเลเขา้แบตเตอรี# เกลอืจะทาํให้เกดิปฏกิริยิาอเิลก็โทรไลซสิขึ�นอย่างรวดเรว็ และทําใหเ้กดิแก๊สไฮโดรเจนปรมิาณมาก ซึ#งอาจทําใหไ้ฟไหม ้・หากคุณยกรถยนตข์ึ�นมาจากนํ�าในภายหลงั โปรดเปิดหน้าต่างและประตู เพราะอาจมแีก๊สไฮโดรเจนในรถ      
ปฏิบตัิการช่วยชีวิต 

ตรวจสภาพรถยนตว์่าเกดิความเสยีหายหรอืไม ่
หากรถยนต์เสยีหายอย่างรุนแรง แบตเตอรี#ขบัเคลื#อนผดิรปู เสยีหาย หรอืเผยออกมาให้เห็น (หรอืคุณไม่สามารถประเมนิได้วา่แบตเตอรี#ขบัเคลื#อนเสยีหายอย่างรุนแรง) ใหส้วมอุปกรณ์
ป้องกนัสว่นบุคคล (PPE) และดําเนนิปฏบิตักิารชว่ยชวีติโดยระวงัอย่าใหส้มัผสักบัแบตเตอรี#ขบัเคลื#อน 

1. เมื#อรถยนต์เสยีหายอย่างรุนแรง 

2. เมื#อแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนผดิรูปหรอืเสยีหาย และชิ�นส่วนภายในเผยออกมา 

3. เมื#อไม่สามารถพจิารณาสภาพความเสยีหายของแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนได ้
 

 ข้อควรระวงั 

หากไม่สามารถชะลา้งแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนได้เนื#องจากสาเหตุอย่าง เช่น แบตเตอรี#ขบัเคลื#อนเสยีหาย โปรดปรกึษาศูนย์บรกิารที#ไดร้บัอนุญาตของมติซูบชิทิ ี#อยู่ใกลท้ี#สดุเพื#อรบัทราบวธิชีะลา้ง
แบตเตอรี#ขบัเคลื#อน 

 
การดาํเนินการที'จาํเป็นหลงัจากช่วยชีวิต  

1) เมื#อเปิดประตูทา้ยจากดา้นนอกไม่ได ้(อ้างองิ M-N) 
2) ถอด “ข ั �วลบของแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต”์ (อ้างองิ M-R) 
3) ถอดฟิวส ์“ชุดควบคุมการจ่ายไฟ” (อา้งองิ M-T) 
4) ถอด “ปลั jกซ่อมบํารงุ” (อา้งองิ M-Q) 

 
- แบตเตอรี'ขบัเคลื'อนเสียหายอย่างรนุแรงหรือเผยออกมาให้เหน็ 

นําแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนใส่ในบ่อนํ�าทนัทตีาม “วธิคีายประจุไฟฟ้าโดยใสใ่นบ่อนํ�า” (อา้งองิ P-M) แลว้ปล่อยไวใ้นนํ�าประมาณ UN ชั #วโมง (M วนัครึ#ง) 

- แบตเตอรี'ขบัเคลื'อนไม่เกิดความเสียหาย 

เตมินํ�าที#ไม่มสีว่นผสมของเกลอื เชน่ นํ�าประปา นํ�าในบอ่นํ�า หรอืนํ�าในสระนํ�า เขา้ไปในแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนเพื#อใหแ้บตเตอรี#คายประจุไฟฟ้าออกมา “วธิคีายประจุไฟฟ้าโดย

การฉีดนํ�าเขา้ไป” (อา้งองิ P-M) 

 

       *: อา้งองิ “10 คําอธบิายแผนภาพที#ใชง้าน”  
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]. การลากพ่วง / การขนย้าย / การจดัเกบ็ 
1. วิธ ีขนย้าย 

ใหเ้คลื#อนยา้ยรถบนรถบรรทุกพื�นเรยีบหรอืลากโดยยกลอ้ทั �งหมดขึ�นจากพื�น 

- ขนาดของรถ (อา้งองิ 
-N) 

 คาํเต ือน  

หา้มลากรถโดยใหล้อ้หน้าและ/หรอืลอ้หลงัอยู่บนพื�น เพราะจะทําใหม้อเตอรไ์ฟฟ้าและเพลาสง่กําลงัเสยีหายได ้

 ข้อควรระวงั 

หากระดบัการชารจ์แบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต์ตํ#าเกนิไป หรอืมกีารปลดขั �วลบของแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต ์คุณจะไมส่ามารถเลื#อนคนัเกียรจ์ากชว่ง P ได ้

 

- ภาพประกอบใชส้าํหรบัแสดงตวัอย่างเทา่นั �น 

- เมื#อบรรจุรถยนตบ์นรถบรรทกุ ใหด้ําเนินการอย่างระมดัระวงัเพื#อป้องกนัไม่ให้เกดิความเสยีหายเพิ#มเตมิ  
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2. วิธ ีลากพว่ง (ในกรณีฉุกเฉินเท่านั Qน) 

1) เกี#ยวเชอืกลากรถกบัตะขอเกี#ยวลากรถของตวัถงัรถยนต ์
2) เปิดระบบ EV ปลั jกอนิไฮบรดิ 

หากไม่สามารถเปิดระบบ EV ปลั jกอนิไฮบรดิได ้ให้เปลี#ยนโหมดการทํางานของสวติชเ์พาเวอรเ์ป็น “ON” 
3) เลื#อนคนัเกยีรไ์ปที#ตําแหน่ง “N” (เกยีรว์า่ง) 
4) กดสวติชเ์บรกมอืไฟฟ้าลงขณะที#เหยยีบแป้นเบรกไว ้

ไฟแสดงการทาํงานในมาตรวดัรวมจะดบั 
5) เปิดไฟฉุกเฉินหากกฎหมายกําหนด (ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทอ้งถิ#น) 
6) ขณะลากรถ คนขบัรถทั �งสองคนัต้องสามารถตดิต่อสื#อสารกนัไดแ้ละควรใชค้วามเรว็ตํ#า 

 คาํเตือน  

หากลากรถโดยที#โหมดการทํางานเป็น “ON” และไม่ไดเ้ปิดระบบ EV ปลั jกอนิไฮบรดิ แบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลตอ์าจหมดไดใ้นระหว่างลาก ในกรณนีี� สมรรถนะของเบรกจะลดลงและพวงมาลยั

จะหมุนไดย้าก 

 ข้อควรระวงั ・สําหรบัรถรุ่นที#ตดิตั �งระบบควบคมุความเรว็อตัโนมตั ิ(ACC) และระบบป้องกนัการชนดา้นหน้า (FCM) ใหปิ้ดการทาํงานของระบบเพื#อป้องกนัอุบตัเิหตุหรอืการทํางานโดยไม่คาดคดิใน

ระหว่างการลากรถ 

(อา้งองิ “การปิด FCM”) (อา้งองิ “การปิด ACC”) ・หากตอ้งลากรถโดยที#ลอ้ทั �งหมดอยู่บนพื�น ตอ้งแน่ใจว่าใชค้วามเรว็และระยะทางไม่เกนิจากที#กําหนดไวด้า้นลา่ง มฉิะนั �นจะทาํให้เพลาสง่กําลงัเสยีหายได ้    ････ความเรว็ในการลากรถ: \� กม./ชม. ( x ไมลต์่อชม.)    ・・・・ระยะในการลาก: \� กม. ( x ไมล)์ 

  

 

 

  

สวติชเ์บรกมอืไฟฟ้า
 

ตะขอเกี#ยวลากรถดา้นหน้า 
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การปิด FCM 

คุณสามารถปิดระบบ FCM จาก ON เป็น OFF ได้หากกดสวติช ์“FCM ON/OFF” คา้งไวเ้มื#อโหมดการทาํงานอยู่ที# “ON” 

เมื#อคุณปิดระบบ ขอ้ความตอ่ไปนี�จะปรากฏบนหน้าจอและไฟแสดงการทาํงาน  จะสวา่ง 

 

  

 

 

การปิด ACC 

กดสวติช ์“ACC ON/OFF” เมื#อ ACC อยู่ใน ‘สถานะ ON’ เพื#อปิด ACC 

  

 
 

  

สวติช ์FCM ON/OFF
 

ไฟแสดง ACC 

หน้าจอแสดงขอ้มลูรวม
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3. วิธ ีปลดเบรกมอืไฟฟ้าแบบแมนนวล  

 ข้อควรระวงั  ・หลงัจากปิดโหมดจ่ายไฟของสวติชเ์พาเวอร ์โปรดรอ 
 นาทแีลว้ค่อยถอดขั �วลบออกจากแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต์  ・การปลดเบรกมอืไฟฟ้าแบบแมนนวลนั �นใชเ้ฉพาะในกรณีฉุกเฉินเทา่นั �น  

1) จอดรถ กดสวติชจ์อดรถไฟฟ้า (“P”) แลว้ใชห้มอนหนุนลอ้รถ  

2) ถอดขั �วลบของแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต์  

 

 ข้อควรระวงั ・หากพบร่องรอยสิ#งสกปรกหรอืนํ�ารอบขั �วต่อ ให้ทาํความสะอาดใหท้ั #ว ตรวจสอบยนืยนัว่าไม่มสี ิ#งแปลกปลอมหลุดเขา้ไปในขั �วต่อ 

3) ปลดขั �วต่อชดุสายไฟออกจากแอกทเูอเตอรเ์บรกมอืไฟฟ้า 

4) ถอดโบลทส์องตวัเพื#อถอดแอกทเูอเตอรเ์บรกมอืไฟฟ้าออกจากชดุคาลเิปอรเ์บรกหลงั 

  
5) ใส่ประแจหกเหลี#ยม (T มม.) ที#ชดุคาลเิปอรเ์บรกหลงั จากนั �นหมนุประแจตามเขม็นาฬกิา O รอบ 

 คาํเต ือน  ・เหยยีบแป้นเบรกก่อนปลดเบรกมอื หากไมเ่หยยีบเบรก รถจะเริ#มแลน่ทนัททีี#คุณปลดเบรกมอื 

 ข้อควรระวงั ･นํ�ามนัเบรกอาจลน้ออกมา 

 

 

 

 

 

แบตเตอรี� เสริม 12 โวลต ์

ขั7วลบ 

กนัชนหลงั 

ประแจหกเหลี�ยม 

ชุดคาลิเปอร์เบรกหลงั 

แอกทูเอเตอรเ์บรกมอืไฟฟ้า 

ชุดคาลิเปอร์เบรกหลงั 
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x. ข้อมลูเพิ'มเติมที'สาํคญั 
1. ระบบถงุลมนิรภยั (SRS) 

ตาํแหน่งของสว่นประกอบถงุลมนิรภยั (SRS) (อา้งองิ 
-M) 

 

ป้ายข้อควรระวงั 

ป้ายระบุขอ้ควรระวงัในการใชง้านและบาํรงุรกัษาถุงลมนิรภยั SRS กบัเขม็ขดันริภยัพรอ้มชดุดงึกลบันั �นตดิอยู่ตรงตาํแหน่งที#แสดงในรปู หากป้ายเสยีหายหรอืสกปรก ใหเ้ปลี#ยนป้ายใหม ่

 

 

 

 

 

โมดูลถุงลมนิรภยัที�เขา่ 

โมดลูมา่นถุงลมนิรภยั (ซา้ยและขวา) 

โมดลูถุงลมนิรภยัดา้นคนขบั โมดลูถุงลมนิรภยัดา้นผูโ้ดยสาร (ดา้นหน้า) 

โมดลูถุงลมนิรภยัดา้นขา้ง (ซา้ยและขวา) 

ที#บงัแดด 

กล่องควบคุมระบบถุงลมนิรภยั (SRS-ECU) 

ชุดดงึกลบัเขม็ขดันิรภยั 

(ดา้นคนขบัและดา้นผูโ้ดยสาร) 



29 

การทาํงานของระบบ 

ถงุลมนิรภยัและชุดดึงกลบัเขม็ขดันิรภยั 
 

 
กล่องควบคุมระบบถุงลมนิรภยั, “SRS-ECU”, ใชข้อ้มูลของเซน็เซอร์ตรวจจบัแรงกระแทกด้านหน้า (ในหอ้งเครื#องยนต์) และ G เซน็เซอร ์(ใน SRS-ECU) เพื#อคํานวณความรุนแรงใน

การชนระหว่างการชนด้านหน้า SRS-ECU ตดัสนิว่าจําเป็นตอ้งสั #งงานถุงลมนิรภยัหรอืไม่ โดยพจิารณาจากความรุนแรงในการชนที#คาํนวณได ้นอกจากนี� SRS-ECU ยงัตดัสนิว่าจะ

สั #งงานถุงลมนิรภยัที#เขา่และชุดดงึกลบัเขม็ขดันิรภยัหรอืไม่ โดยพจิารณาจากความรุนแรงในการชนที#คาํนวณได ้
 

ถงุลมด้านข้างและมา่นถงุลม 

 
SRS-ECU ใช้ข้อมูลของเซน็เซอร์ตรวจจบัแรงกระแทกด้านขา้งและ G เซน็เซอร์ (ใน SRS-ECU) เพื#อคํานวณความรุนแรงในการชนระหว่างการชนด้านขา้ง SRS-ECU ตัดสนิว่า

จาํเป็นตอ้งสั #งงานถุงลมดา้นขา้งและม่านถุงลมหรอืไม่ โดยพจิารณาจากความรุนแรงในการชนที#คาํนวณได ้

 

 

 

ถุงลมนิรภยัดา้นคนขบั, ถุงลมนิรภยัดา้นผูโ้ดยสาร 
(ดา้นหน้า) และชุดดงึกลบัเขม็ขดันิรภยั 

ถุงลมนิรภยัที#เขา่ 
การตดัสนิการจุดระเบดิ 

G เซน็เซอร ์

การชนดา้นหน้ากบัรถอกีคนั 

หรอื 
การชนดา้นหน้ากบัพื�นผวิแขง็ 

แรงกระแทก 
รุนแรง 
เกนิระดบั 
ที#กาํหนด 
 

สญัญาณ 
การจุดระเบดิ 
 

เซน็เซอรต์รวจจบั 
แรงกระแทกดา้นหน้า (ซา้ย) 

เซน็เซอรต์รวจจบั 
แรงกระแทกดา้นหน้า (ขวา) 

เซน็เซอรต์รวจจบั 
แรงกระแทกดา้นขา้ง (ขวา) 

เซน็เซอรต์รวจจบั 
แรงกระแทกดา้นขา้ง (ซา้ย) 

โมดลูถุงลมนิรภยัดา้นขา้ง 

สญัญาณการจุดระเบดิ 

การตดัสนิการจุดระเบดิ 

แรงกระแทก 
รุนแรง 
เกนิระดบั 
ที#กาํหนด 

การชนดา้นขา้งกบัรถคนัอื#น 

โมดลูมา่นถุงลมนิรภยั 

SRS-ECU 

G เซน็เซอร ์
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โครงสร้างระบบ 

โมดูลถุงลมนริภยัดา้นคนขบั 

 

ใชถุ้งลมนิรภยั SRS เพื#อปกป้องคนขบัในกรณทีี#ชนดา้นหน้า 
โมดูลถุงลมนริภยัมชีดุประจแุก๊สถุงลมนิรภยั ซึ#งไม่มสีว่นประกอบของโซเดยีม
เอไซด ์ถุงลมนิรภยัทําจากไนลอนและพองตวัด้วยแก๊สจากชุดประจุแก๊สถุงลม
นิรภยั จากนั �น เมื#อถุงลมนิรภยัสมัผสักบัผูโ้ดยสาร ระบบจะระบายแก๊สผ่าน
ช่องเปิดสองช่องที#ด้านหลงัของถุงลมนิรภยั ทําให้ถุงลมนิรภยัฟีบลง ลดแรง
กระแทกที#เกดิขึ�นกบัผูโ้ดยสาร 

โมดูลถุงลมนริภยัที#เขา่ 

 

โมดูลถุงลมนิรภยัที#เข่าประกอบด้วยฝาปิด ถุงลม ชุดประจุแก๊สถุงลมนิรภยั 
และอุปกรณ์ยดึที#เกี#ยวขอ้งกบัชิ�นส่วนเหลา่นั �น ซึ#งตดิตั �งไวใ้ตค้อพวงมาลยั  
เช่นเดยีวกบัถุงลมนิรภยัด้านคนขบัและผูโ้ดยสารด้านหน้า ถุงลมนิรภยัที#เข่า
พองตวัเมื#อมกีารชนดา้นหน้า เพื#อการปกป้องคนขบัที#ดขี ึ�น 
สําหรบัชุดประจุแก๊สถุงลมนิรภยัที#ติดตั �งในรถยนต์รุ่นนี� เราใช้แก๊สที#ไม่เป็น
อนัตรายกบัมนุษย ์

โมดูลถุงลมนริภยัดา้นผูโ้ดยสาร 
(ดา้นหน้า) 

 

โมดูลถุงลมนิรภยัด้านผู้โดยสาร (ด้านหน้า) ประกอบด้วยถุงลมนิรภยัและ
อุปกรณ์ยดึ ถุงลมนิรภยัทําจากไนลอนและพองตวัด้วยแก๊สจากชุดประจุแก๊ส
ถุงลมนิรภยั เมื#อผู้โดยสารถูกกดเข้ากบัถุงลมนิรภยั ถุงลมนิรภยัจะฟีบลง 
ปล่อยแก๊สออกจากช่องระบายสองช่องที#ด้านข้างของถุงลมเพื#อลดแรง
กระแทกจากการชน 
สําหรบัชุดประจุแก๊สถุงลมนิรภยัที#ติดตั �งในรถยนต์รุ่นนี� เราใช้แก๊สที#ไม่เป็น
อนัตรายกบัมนุษย ์

โมดูลถุงลมนริภยัดา้นขา้ง 

 

โมดูลถุงลมนริภยัดา้นขา้งประกอบดว้ยถุงลม ฝาปิดถุงลมนริภยั ชดุประจแุก๊ส
ถุงลมนิรภยั และอุปกรณ์ยึด โมดูลเหล่านี�ติดตั �งอยู่ตรงส่วนรองรบัด้านนอก
ของพนกัพงิหลงัฝั #งคนขบัและผูโ้ดยสารดา้นหน้า  
ถุงลมนิรภยัดา้นขา้งช่วยปกป้องผูโ้ดยสารโดยไม่ตอ้งคํานึงถงึตําแหน่งการนั #ง
และองศาของพนกัพงิหลงั 
ถุงลมนิรภยัเหลา่นี�พบัอย่างกะทดัรดัและเก็บอยู่ใต้ฝาปิด ที#ดา้นขา้งของถุงลม
นิรภัยจะมีรูสําหรบัระบายแก๊สบางส่วน เพื#อลดแรงกระแทกที#เกิดขึ�นกับ
ผูโ้ดยสารเมื#อถุงลมนิรภยัทํางาน 
สําหรบัชุดประจุแก๊สถุงลมนิรภยัที#ติดตั �งในรถยนต์รุ่นนี� เราใช้แก๊สที#ไม่เป็น
อนัตรายกบัมนุษย ์

โมดูลม่านถุงลมนริภยั 

 

โมดูลม่านถุงลมนริภยัประกอบด้วยถุงลมนิรภยั ชดุประจแุก๊สถุงลมนิรภยัและ
อุปกรณ์ยดึชิ�นส่วนเหล่านี� ซึ#งตดิตั �งในด้านขา้งของหลงัคา (จากเสาด้านหน้า
ของคนขบัและผูโ้ดยสารดา้นหน้าจนถงึเสาดา้นหลงั) 
ทั �งนี�ชุดประจุแก๊สถุงลมนิรภยัที#ตดิตั �งในรถยนต์รุ่นนี� ไม่มสีารโซเดยีมเอไซด์
เป็นส่วนประกอบ 

โมดลูถุงลมนิรภยัดา้นขา้ง 

โมดลูถุงลมนิรภยัที#เขา่ 

ชุดประจุแก๊สถุงลมนิรภยั 

ฝาปิด 

ถุงลม 

ชุดประจุแก๊สถุงลมนิรภยั 

ขั �วตอ่อุปกรณ์เริ#มการทาํงาน
ถุงลม (สควบิ) 

โมดลูถุงลมนิรภยัดา้นผูโ้ดยสาร (ดา้นหน้า) 
 ขั �วตอ่อุปกรณ์เริ#มการทาํงาน

ชุดประจุแก๊สถุงลมนิรภยั 

โมดลูมา่นถุงลมนิรภยั 
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เซ็นเซอร์ตรวจจบัแรงกระแทก
ดา้นหน้า 

 

เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระแทกด้านหน้าติดตั �งอยู่บนแผงรองรับไฟหน้า
ด้านบนในห้องเครื#องยนต์ และมีเซ็นเซอร์ G แบบอนาล็อกบรรจุอยู่ใน
เซน็เซอรต์รวจจบัแรงกระแทกดา้นหน้า 
 

เซ็นเซอร์ตรวจจบัแรงกระแทกด้านหน้าส่งข้อมูลความเร่งไปที# SRS-ECU 
จากข้อมูลดงักล่าว SRS-ECU จะพจิารณาช่วงการทํางานของถุงลมนิรภยั
ดา้นหน้า จากนั �นจงึจ่ายพลงังานใหส้ควบิแต่ละตวัตามความเหมาะสม 
 
SRS-ECU วนิิจฉัยส่วนประกอบภายในของเซ็นเซอร์ตรวจจบัแรงกระแทก
ดา้นหน้า หากเกดิการทํางานผดิพลาด ระบบจะตั �งรหสัวเิคราะห ์

เซ็นเซอรต์รวจจบัแรงกระแทก
ดา้นขา้ง 

 

เซ็นเซอร์ตรวจจบัแรงกระแทกด้านข้างติดตั �งอยู่ที#ส่วนล่างของเสากลางทั �ง
สองฝั #ง และมีเซ็นเซอร์ G แบบอนาล็อกบรรจุอยู่ในเซ็นเซอร์ตรวจจับแรง
กระแทกดา้นขา้ง 
 
เซ็นเซอร์ตรวจจบัแรงกระแทกด้านหน้าส่งข้อมูลความเร่งไปที# SRS-ECU 
จากข้อมูลดังกล่าว SRS-ECU จะพิจารณาการทํางานของถุงลมนิรภัย
ด้านข้างและม่านถุงลมนิรภยั จากนั �นจึงจ่ายพลงังานให้สควบิแต่ละตัวตาม
ความเหมาะสม 
 
SRS-ECU วนิิจฉยัส่วนประกอบภายในของเซน็เซอร์ตรวจจบัแรงกระแทก
ดา้นขา้ง หากเกดิการทํางานผดิพลาด ระบบจะตั �งรหสัวเิคราะห ์

เขม็ขดันริภยัพรอ้มชดุดงึกลบั 

 

เขม็ขดันริภยัพรอ้มชดุดงึกลบัจะมว้นเขม็ขดันิรภยักลบัโดยอตัโนมตัเิมื#อมีการ
ชนดา้นหน้า เพื#อลดการเคลื#อนตวัไปดา้นหน้าของผูโ้ดยสาร 
ชุดดงึกลบัเขม็ขดันิรภยัจะใชก้ระแสไฟฟ้าที#ไดจ้าก SRS-ECU เพื#อจุดระเบดิ
เครื#องกําเนิดแก๊สและปล่อยแก๊สออกมา แรงดนัแก๊สเปลี#ยนตําแหน่งบอลใน
ท่อและบอลก็จะเคลื#อนที#มาสมัผสักบัเฟืองแหวนส่วนที#ยื#นออกมา ซึ#งจะสอด
เขา้ไปในเฟืองแหวนและลอ็กเขา้กบัพเินียน แรงหมุนของเฟืองแหวนบงัคบั 
พเินียนใหห้มุนหลอดไปยงัทศิทางการมว้นเขม็ขดันิรภยัเพื#อม้วนเขม็ขดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื#องกําเนิดแก๊ส บอล 

คานบนปลายดา้นหน้า 

เซน็เซอรต์รวจจบัแรงกระแทกดา้นหน้า 

เขม็ขดันิรภยัเบาะนั #งหน้า 

เซน็เซอรต์รวจจบัแรงกระแทกดา้นขา้ง 

เฟืองพเินียน 
หลอด 

พเินียน 

ทอ่ 

ชุดดงึกลบัเข็มขดันิรภยั 
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2. ตาํแหน่งของส่วนประกอบแรงเคล ื'อนไฟฟ้าสูง 

แผนภาพโครงสร้าง 

 

การทาํงานของระบบ 

แบตเตอรี#ขบัเคลื#อน 

 

แบตเตอรี#ขบัเคลื#อนประกอบด้วยแบตเตอรี#ลเิธียมไอออนที#มขีนาดเล็กและ
นํ�าหนักเบา นอกจากนี�ยงัมคีวามหนาแน่นพลงังานสูง มอเตอร ์(ชุดมอเตอร์
ไฟฟ้า) และระบบเครื#องปรับอากาศนั �นทํางานโดยแบตเตอรี#ข ับเคลื#อน 
แบตเตอรี#ข ับเคลื#อนติดตั �งอ ยู่ในเคสโลหะที#มีคุณสมบัติกัน นํ� าได้ กัน
แรงสั #นสะเทือน กนัฝุ่ น และกนัความร้อนได้ในระดับสูง เคสวางอยู่บนพื�น 
แบตเตอรี#มโีมดูลแบบ U เซลลเ์ป็นจํานวน 
� โมดูล โดยเซลลแ์บตเตอรี#ทั �ง U 
ต่อแบบอนุกรม รวมแลว้คดิเป็น U� เซลล์ต่อกนัแบบอนุกรม แบตเตอรี#สรา้ง
แรงเคลื#อนไฟฟ้าสงู M�� โวลต ์และอาจมกีารสรา้งแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูสุดขณะ
การทาํงานที# MMT โวลต์ ขึ�นกบัความจุแบตเตอรี# 

<คณุสมบตัิ> ・แบตเตอรี#ขบัเคลื#อนซึ#งเป็นแบตเตอรี#ลเิธยีมไอออนสามารถชารจ์ไดก้่อนพลงังานไฟฟ้าหมด ・สมรรถนะของแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนจะค่อยๆ ลดลง ทั �งนี�ขึ�นอยู่กบัระยะเวลาการใชง้านและสภาวะการใชง้าน ・สมรรถนะของแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนนั �นแตกต่างกนัไปขึ�นกบัอุณหภมูโิดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ#งในอุณหภมูติํ#า ระยะการขบัขี#อาจสั �นลง และอาจต้องใชเ้วลาชารจ์นานขึ�น ・เมื#อเกบ็รถยนตไ์วใ้นที#ที#อุณหภมูสิงูมากหรอืตํ#ามาก สมรรถนะแบตเตอรี#อาจลดลง ・แมว้า่จะไมไ่ดใ้ชร้ถ แบตเตอรี#ขบัเคลื#อนอาจคอ่ยๆ คายประจุไฟฟ้าออกมาและพลงังานที#เกบ็ไวใ้นแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนกจ็ะน้อยลง 

 

<ข้อควรระวงัในการใช้งาน> ・หากไม่ไดใ้ชง้านรถเป็นเวลานาน ใหต้รวจสอบตวัแสดงระดบัแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนทุกๆ สามเดอืน หากค่าที#อ่านไดเ้ป็นศนูย ์ใหช้ารจ์แบตเตอรี#จนกวา่จะแสดงระดบัแบตเตอรี#ข ึ�นมา หรอื
กดสวติชม์อเตอร์ไฟฟ้าในตาํแหน่ง READY เพื#อสตารท์เครื#องยนตโ์ดยอตัโนมตั ิรอจนกวา่เครื#องยนตด์บั จากนั �นปิดสวติชม์อเตอร์ไฟฟ้า ・หากตอ้งการทาํลายรถยนต ์ใหท้าํการแยกแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนออกมาก่อน เพื#อความปลอดภยักรุณาตดิต่อศนูยบ์รกิารมติซบูชิทิี#ได้รบัอนุญาต  
 

PHEV-ECU 

คลูเลอร ์EV 

ถงัคอนเดนเซอรห์มอ้นํ�า EV 

ชุดควบคมุมอเตอรไ์ฟฟ้าดา้นหลงั 
(REMCU) 

ชุดจดัการแบตเตอรี# (BMU) 

เครื#องชารจ์บนรถ/ 
คอนเวอรเ์ตอร ์DC-DC 

ปั jมนํ�าไฟฟ้า 

หมอ้นํ�า EV 
ปั jมนํ�ามนัไฟฟ้า 

เครื#องกําเนิดไฟฟ้า 

มอเตอรด์า้นหน้า 

แบตเตอรี#ขบัเคลื#อน 

มอเตอรด์า้นหลงั 

ชุดเพาเวอรไ์ดรฟ์ [ในชุดควบคุมมอเตอรไ์ฟฟ้า
ดา้นหน้า (FEMCU) และชุดควบคมุเครื#องกาํเนิดไฟฟ้า 
(GCU)] 

อนิเวอรเ์ตอร ์AC 
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ปลั jกซ่อมบํารงุ 

 

ปลั jกซ่อมบํารุงนั �นตดิตั �งอยู่ตรงสว่นลา่งตรงกลางของเบาะนั #งผูโ้ดยสารดา้นหลงั ถอดปลั jกซ่อมบํารงุเพื#อตดั
วงจรแรงเคลื#อนไฟฟ้าสูงก่อนตรวจสอบและทําการบํารุงรกัษากบัสว่นประกอบแรงเคลื#อนไฟฟ้าสงูเพื#อรบัรอง
ความปลอดภยัในการทํางาน  
การใสแ่ละดงึสวติชป์ลั jกซ่อมบาํรงุที#ตดิตั �งอยู่กบัคนัโยกปลั jกซ่อมบํารงุ จะเป็นตวัเปิดและปิดการตดัวงจรของ
แบตเตอรี#ขบัเคลื#อน 
สวติชป์ลั jกซ่อมบํารงุตดิตั �งรวมอยู่กบัปลั jกซ่อมบํารงุแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลั jกซ่อมบาํรุง 

ทศิทางการใส ่
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3. วิธ ีคายประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี'ขบัเคล ื'อน 

หากแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนเสยีหายหรอืรถจมนํ�า ใหด้ําเนินการคายประจุแบตเตอรี#โดยทาํตามขั �นตอนดงันี� 

 คาํเตือน  ・หากไม่ปฏบิตัติามคาํแนะนําเหลา่นี�อาจทําใหเ้กดิการบาดเจ็บสาหสั เชน่ ไฟดูด ・หากอเิลก็โทรไลตร์ ั #วออกมาจากแบตเตอรี#ขบัเคลื#อน หรอืนํ�าเขา้ไปในแบตเตอรี#ขบัเคลื#อน ปฏกิริยิาอเิลก็โทรไลซสิที#เกดิขึ�นอย่างรวดเรว็อาจทําให้เกดิแกส๊ไฮโดรเจนและประกายไฟ ・หากนํ�าเขา้ไปในแบตเตอรี#ขบัเคลื#อน ให้ฉีดนํ�าอย่างรุนแรง (นํ�าจะตอ้งไมม่เีกลอืเป็นส่วนผสม เช่น นํ�าประปา นํ�าจากบ่อ นํ�าจากสระ เป็นต้น) และดําเนนิการคายประจุ ・รถยนต์ที#ไดร้บัการฉีดดว้ยนํ�าจะต้องจดัเก็บไวก้ลางแจง้ในที#ที#อากาศถ่ายเทสะดวก เปิดหน้าต่างหรอืประตู เพราะแก๊สไฮโดรเจนอาจสะสมอยู่ในหอ้งโดยสาร  ・กระบวนการคายประจุใชเ้วลาประมาณ UN ชั #วโมง (M วนัครึ#ง) กอ่นที#ประจุไฟฟ้าจะคายออกมาจนหมด โปรดทราบว่าแก๊สไฮโดรเจนอาจทาํให้เกดิควนัและเพลงิไหม้ ・เนื#องจากนํ�าที#ฉีดเขา้ไปถูกเปลี#ยนใหเ้ป็นสารละลายในนํ�าซึ#งมโีลหะ P (ฟอสฟอรสั) และ Li (ลเิธยีม) เป็นส่วนประกอบ โปรดกําจดัอย่างถูกวธิตีามระเบยีบขอ้บงัคบัในทอ้งถิ#น โดยถอืเป็นขยะ

อุตสาหกรรม 

 

วิธ ีคายประจไุฟฟ้าโดยใส่ในบอ่นํQา 

หากแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนเสยีหายอย่างรนุแรง จําเป็นตอ้งคายประจุออกจากแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนจนหมด เพื#อป้องกนัเหตุไฟดูดและเพลงิไหม ้ 

ดําเนินการคายประจุตามขั �นตอนดงัต่อไปนี� 

1) เตรยีมบ่อนํ�าอย่างงา่ยซึ#งมขีนาดประมาณ 

RR� ซม. x 250 ซม. x 100 ซม. (ความยาว x ความกวา้ง x ความสงู) 

2) หากมคีวามเสี#ยงที#นํ�าจะร ั #วไหลจากบ่อนํ�า ให้วางแผน่พลาสตกิหนารองใต้บ่อนํ�า 

3) ใชร้ถฟอรก์ลฟิต์หรอือุปกรณ์แบบเดยีวกนัเพื#อยกรถลงไปวางในบอ่นํ�า  

 ข้อควรระวงั ・วางรถยนต์ในแนวนอนหรอืเอนไปขา้งหน้าเล็กน้อย หากคุณไม่ทําเช่นนั �น รถยนต์อาจไม่จมนํ�าตามระดบัที#จําเป็น  ・หลงัจากปิดโหมดจ่ายไฟของสวติชเ์พาเวอร ์โปรดรอ 
 นาทแีลว้ค่อยถอดขั �วลบออกจากแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต์ ・หากตอ้งการถอดปลั jกซ่อมบํารุง ใหร้อ R นาทหีลงัจากถอดขั �วลบของแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต์  

4) ปิดสวติชเ์พาเวอรโ์ดยการกด ถอดขั �วลบของแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต์ 

5) ถอดที#หุม้ฝาปิดชอ่งตรวจซ่อมแซมในแผน่วางเทา้ใต้จุดกึ#งกลางของเบาะนั #งตอนที#สอง (คลปิสี#ตวั) 

6) ใชป้ระแจปากตาย (
� มม.) เพื#อถอดฝาปิดช่องตรวจซอ่มแซมออก (นอตสี#ตวั)  

 

 

  

ที�หุม้ฝาปิดช่องตรวจซ่อมแซม
 

เบาะนั #งผูโ้ดยสาร
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 คาํเตือน  

 
สวมอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล (PPE) เสมอเมื#อดงึปลั jกซอ่มบํารุงออก 

 
7) สวมอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล (PPE) แลว้ถอดปลั jกซ่อมบาํรงุออก 

1. ปลดคนัล็อกบนปลั jกซ่อมบํารุงออกมา 

2. ยกคนัโยกปลั jกซ่อมบํารุงขึ�น 

3. ถอดปลั jกซอ่มบํารุงโดยการดงึขึ�น  

8) เปิดหน้าต่างหรอืประตู 

9) ยนืยนัว่าไดใ้ชนํ้�าที#ไม่มสีว่นผสมของเกลอื เช่น นํ�าประปา นํ�าจากบอ่นํ�า หรอืนํ�าจากสระ เพื#อป้องกนัปฏกิริยิาที#เป็นอนัตราย 

เทนํ�าต่อเนื#องในปรมิาณที#มากพอ เช่น นํ�าจากหวัจ่ายนํ�าดบัเพลงิ อย่าพยายามดบัเพลงิด้วยนํ�าปรมิาณน้อย หากนํ�าปรมิาณเลก็น้อยสมัผสักบัดา้นในของแบตเตอรี#ลเิธียมไอออนชดุ

ขบัเคลื#อนหลกั อาจเกดิการลดัวงจรและมแีก๊สพษิเกดิขึ�น 

ระดบันํ�าที#จําเป็น: เทนํ�าต่อไปจนพื�นทั �งหมดจมอยู่ใตนํ้�า (ความลกึข ั �นตํ#าที#ตอ้งการคอื R� ซม., ดูรูปภาพดา้นลา่ง)  

ระดบันํ�าดงักล่าวถอืวา่ลกึพอที#แบตเตอรี#ลเิธยีมไอออนชดุขบัเคลื#อนหลกัจะจมอยู่ในนํ�าทั �งหมด 

รกัษาระดบันํ�าไวอ้ย่างน้อย UN ชั #วโมง (M วนัครึ#ง) โดยใหแ้บตเตอรี#ขบัเคลื#อนจมอยู่ในนํ�า ตรวจสอบระดบันํ�าเป็นระยะ เมื#อนํ�าลดลงตํ#ากว่าระดบัที#กําหนด ให้เตมินํ�าสะอาดลงไป 

ขอ้มูลอา้งองิ) ปรมิาณการเตมินํ�าในบ่อนํ�าอย่างงา่ย 

 

จนกวา่พื�นทั �งหมดจะจมอยู่ในนํ�า 

(จนกวา่ปลั jกซ่อมบาํรงุจะจมลงในนํ�าทั �งหมด) 

  

 

คนัโยก
 

ปลั jกซ่อมบาํรงุ
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วิธ ีคายประจไุฟฟ้าโดยการฉีดนํQาเข้าไป 

 ข้อควรระวงั 

 

・หลงัจากปิดโหมดจ่ายไฟของสวติชเ์พาเวอร ์โปรดรอ 
 นาทแีลว้ค่อยถอดขั �วลบออกจากแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต ์・หากตอ้งการถอดปลั jกซ่อมบํารุง ใหร้อ R นาทหีลงัจากถอดขั �วลบของแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต์ 

1) เคลื#อนยา้ยรถออกไปกลางแจ้งในที#ที#อากาศถ่ายเทสะดวก 

2) ปิดสวติชเ์พาเวอรโ์ดยการกด ถอดขั �วลบของแบตเตอรี#เสรมิ 
O โวลต ์

3) ถอดที#หุม้ฝาปิดชอ่งตรวจซ่อมแซมในแผน่วางเทา้ใตจุ้ดกึ#งกลางของเบาะนั #งตอนที#สอง (คลปิสี#ตวั) 

4) ใชป้ระแจปากตาย (
� มม.) เพื#อถอดฝาปิดช่องตรวจซอ่มแซมออก (นอตสี#ตวั)  

 

 คาํเตือน  

 
สวมอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล (PPE) เสมอเมื#อดงึปลั jกซอ่มบํารุงออก 

5) สวมอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคล (PPE) แลว้ถอดปลั jกซ่อมบาํรุงออก 

1. ปลดคนัล็อกบนปลั jกซ่อมบํารุงออกมา 

2. ยกคนัโยกปลั jกซ่อมบํารุงขึ�น 

3. ถอดปลั jกซอ่มบํารุงโดยการดงึขึ�น  

6) วางถาดรองนํ�าที#ฉดีเอาไวใ้ตร้ถยนต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปลั jกซ่อมบาํรงุ 

1
 

2
 

3
 

ที#หุม้ฝาปิดช่องตรวจซ่อมแซม
 

เบาะนั #งผูโ้ดยสาร 
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7) เตมินํ�าที#ไม่มสีว่นผสมของเกลอื เช่น นํ�าประปา นํ�าจากบ่อ หรอืนํ�าจากสระ โดยเตมิเขา้ไปทางชอ่งเปิดของฝาปิดชอ่งตรวจซ่อมแซมจนกวา่จะเตม็ 
8) เมื#อดา้นในแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนมนํี�าอยู่เตม็ ให้ปรบัปรมิาณนํ�าเพื#อรกัษาสภาวะนี�ไว ้และเปิดนํ�าไหลผา่นเป็นเวลา M� นาทเีพื#อลา้งสิ#งสกปรกภายใน 

 

 
ใชถ้าดที#เหมาะสมเพื#อรองนํ�าที#ฉีดเขา้ไปผา่นปลั jกถ่าย โดยรองไว้ที#ดา้นลา่งของแบตเตอรี#ขบัเคลื#อน 

(คุณจะมองไม่เหน็ปลั jกถ่าย เพราะมทีี#ป้องกนัแบตเตอรี#บงัอยู่ตามรูป)  

 

 ข้อควรระวงั 

 ตอ้งทิ�งแบตเตอรี#ลเิธยีมไอออนชุดขบัเคลื#อนหลกัอย่างถูกวธิตีามระเบยีบในทอ้งถิ#น โดยถอืวา่เป็นขยะอุตสาหกรรม 

9) รอประมาณ O� นาทจีนกวา่นํ�าจะระบายออกมาจนหมด 

10) ยกรถขึ�นแลว้ใชป้ระแจ 
O มม. เพื#อถอดที#ป้องกนัแบตเตอรี#ออกมา  

 

 

11) วางปะเกน็ปลั jกถ่าย (MB992947) และที#ครอบปลั jกถ่าย (MB992946) ตามลาํดบัดงักลา่วที#ดา้นลา่งของปลั jกถา่ย จากนั �นยกใหช้นกบัด้านลา่งของแบตเตอรี#โดยใชแ้ม่แรง 

ปลั jกถา่ย
 

ที#ป้องกนัแบตเตอรี# 

ดา้นหน้า 

มุมมองดา้นล่าง 

ที#ป้องกนัแบตเตอรี# 

ดา้นหน้า
 

มุมมองดา้นล่าง 

เตมินํ�า 
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ดา้นหน้ารถ 

 

 

ขอ้มูลอา้งองิ) ・ MB992947: ปะเกน็ปลั jกถ่าย 

(แผ่นยางซลิโิคน: ประมาณ Q� x 70 x 3 มม.) (O.QR" x 2.75" x 1.25") 

 ・ MB992946: ที#ครอบปลั jกถา่ย (ฐานสาํหรบัแผ่นยางซลิโิคน) 

* ปะเกน็ปลั jกถ่าย (MB992947) และที#ครอบปลั jกถ่าย (MB992946) เป็นเครื#องมอืพเิศษของมติซูบชิ ิมอเตอร์ส 

12) เตมินํ�าที#ไม่มสีว่นผสมของเกลอื เช่น นํ�าประปา นํ�าจากบ่อ หรอืนํ�าจากสระ โดยเตมิเขา้ไปทางชอ่งเปิดของฝาปิดชอ่งตรวจซ่อมแซมใหนํ้�าเขา้ไปในแบตเตอรี#ลเิธยีมไอออนชดุ

ขบัเคลื#อนจนลน้ออกมา 

13) ใหแ้บตเตอรี#ขบัเคลื#อนมนํี�าอยู่เตม็เป็นเวลาอย่างน้อย UN ชั #วโมง (M วนัครึ#ง) ระหวา่งชว่งเวลาดงักลา่ว ปฏกิริยิาอเิลก็โทรไลซสิของนํ�าทําให้เกิดแกส๊ไฮโดรเจนในแบตเตอรี# จดัเก็บ

รถกลางแจ้งในพื�นที#ที#อากาศถ่ายเทสะดวก พรอ้มเปิดหน้าต่าง ประตู และประตูทา้ย 

 

  

MB992946
 

ที#ครอบปลั jกถา่ย 

MB992947 

ปะเกน็ปลั jกถา่ย
 

ปลั jกถา่ย 

MB992947 

ปะเกน็ปลั jกถ่าย 

แม่แรง 

MB992946 

ที#ครอบปลั jกถา่ย 
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วิธ ีถา่ยนํQาออก 
ทําตามวธิต่ีอไปนี�เพื#อถ่ายนํ�าออก  

ถอดเครื#องมอืพเิศษทางดา้นลา่งของปลั jกถา่ย จากนั �นรอใหนํ้�าถา่ยออกมาจากปลั jกถ่ายจนหมด 

ขณะถ่ายนํ�าออก ให้วางถาดรองไวใ้ต้ปลั jกถ่ายเพื#อเกบ็นํ�าที#ถ่ายออกมา 

บ่อนํ�า รออย่างน้อย UN ชั #วโมง (M วนัครึ#ง) จากนั �นถ่ายนํ�าออกจากบ่อนํ�า 

การฉดีนํ�า ถอดเครื#องมอืพเิศษทางดา้นล่างของปลั jกถา่ย จากนั �นรอใหนํ้�าถา่ยออกมาจนหมด วางถาดรองไวใ้ต้ปลั jกถ่ายเพื#อเกบ็นํ�าที#ถ่ายออกมา 

 

วิธ ีถา่ยนํQาที'เหล ือออกมา 
1) ใชป้ระแจปากตาย (
O มม.) เพื#อถอดฝาปิดช่องสาํหรบัตรวจซ่อมแซมที#ดา้นลา่งของแบตเตอรี#ลเิธยีมไอออนชดุขบัเคลื#อนหลกัออก แลว้ถ่ายนํ�าออกจากแบตเตอรี# 

 

2) ถอดขายดึพื�น  

3) ถอดฝาชอ่งสาํหรบัตรวจซ่อมแซม  

 

 

ข้อควรระวงั 

ตอ้งทิ�งนํ�าที#ถ่ายออกจากแบตเตอรี#ขบัเคลื#อนอย่างถูกวธิตีามระเบยีบในทอ้งถิ#น โดยถอืวา่เป็นขยะอุตสาหกรรม 

 

มุมมองดา้นล่าง 

กราวด์
 

กราวด์
 

กราวด ์

มุมมองดา้นล่าง
 

ดา้นหน้า
 

ฝาช่องสําหรบัตรวจซอ่มแซม 

(ดา้นหน้า)
 

ฝาช่องสําหรบัตรวจซอ่มแซม 

(ดา้นหลงั)
 

ฝาช่องสําหรบัตรวจซอ่มแซม (ดา้นหลงั) 

*แบบชารจ์เรว็เทา่นั �น 
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กาํลงัทาํงานกบัไฟฟ้าแรงสงู!! 

อนัตราย! ห้ามแตะต้อง! 

 

*ก่อนเริ#มงานกบัไฟฟ้าแรงเคลื#อนสงู ใหพ้บัป้ายตามแนวเสน้ประแลว้วางป้ายนี�บนหลงัคารถ 

 

 

กําลังทาํงานกับไฟฟ้าแรงสูง!! 

อันตราย! ห้ามแตะต้อง! 
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แนะนําใหต้ดิป้ายคาํเตอืน (ตามตวัอยา่งดา้นบน) เขา้กบัรถหรอืวางบนรถในระหวา่งทาํงานฉุกเฉินกบัรถ ควรใชป้้ายที#เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัในทอ้งถิ#น  
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 �. คาํอธิบายแผนภาพที'ใช้งาน  

 

แบตเตอรี#เสรมิ  


O โวลต์ 
 

หน่วย SRS 
 

ระยะห่างของกุญแจอจัฉรยิะ 

 

สวติชเ์พาเวอร ์
 

ชดุประจุแก๊สถงุลมนิรภยั 

 

คําเตอืน 

ไฟฟ้า 

 

ระบบปิดการทาํงาน 

กลอ่งฟิวส ์

แรงเคลื#อนไฟฟ้าสงู 
 

ถุงลมนิรภยั 

 

ชุดดงึกลบัเขม็ขดันิรภยั 

 

สายไฟ 

แรงเคลื#อนไฟฟ้าสงู 
 

ปรบัเบาะนั #งไปขา้งหน้า 

หรอืไปขา้งหลงั 
 

คําเตอืน 

อุณหภมูตํิ#า 

 

สว่นประกอบ 

แรงเคลื#อนไฟฟ้าสงู 
 

การปรบัความสงูของเบาะนั #ง 
 

สว่นประกอบของระบบปรบั

อากาศ 

 

ปลั jกซ่อมบํารุง 

 

การปรบัระดบัคอพวงมาลยั 

 

ตําแหน่งยกรถ 

 

เปิดฝากระโปรงหน้า 

 

เปิดประตูทา้ย 
 

ถงันํ�ามนัเชื�อเพลงิ 

 

ใชผ้งชนิด ABC เพื#อดบัเพลงิ 

 

ใชนํ้�าเพื#อดบัเพลงิ 

 

มคีวามเสี#ยงที#จะบั #นทอน 

สขุภาพของมนุษย ์

 

มคีวามเสี#ยง 

จากการตดิไฟ 
 

มคีวามเสี#ยง 

จากการระเบดิ 
 

มคีวามเสี#ยงจากวสัดุ/สาร 

ที#มฤีทธิ Iกดักรอ่น 
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