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ขอขอบคุณที่เลือกซื้อรถยนตของ MITSUBISHI MOTORS
คูมือการใชงานนี้จะเพิ่มความเขาใจและความบันเทิงสูงสุดของคุณสมบัติชั้นเลิศมากมาย
ของรถยนตคันนี้ใหกับคุณ
ภายในคูมือประกอบดวยขอมูลที่จัดเตรียมเพื่อใหคุณคุนเคยกับวิธีการใชงานและบำรุง
รักษารถอยางถูกตอง เพื่อความพึงพอใจในการขับขี่สูงสุด
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
และขอมูลจำเพาะ และ/หรือการเพิ่มหรือปรับปรุงผลิตภัณฑนี้โดยไมจำเปนตองติดตั้งลง
บนผลิตภัณฑที่ผลิตไปกอนหนานี้
กฎหมายบัญญัติใหผูขับรถปฏิบัติตามกฎและขอบังคับเกี่ยวกับยานพาหนะทุกขออยาง
เครงครัด
คูมือการใชงานนี้เขียนขึ้นโดยสอดคลองกับกฎหมายและขอบังคับดังกลาว แตบางสวน
ของเนื้อหาอาจขัดแยงกับกฎและขอบังคับที่มีการแกไขภายหลังได
โปรดเก็บคูมือการใชงานนี้ไวในรถยนตคันนี้เมื่อทำการจำหนายตอ เพื่อที่ผูใชงานคนถัด
ไปจะสามารถเขาถึงขอมูลภายในคูมือการใชงานเลมนี้ได

©2019 Mitsubishi Motors Corporation

คำเตือน

ตลอดคมูอืเลมนีจ้ะปรากฏคำวา คำเตอืน และ ขอควรระวงั เพือ่คอยเตอืนใหระมดัระวงั
เปนพิเศษ การไมปฏิบัติตามคำแนะนำอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความเสีย
หายแกรถยนตของคุณได

แสดงถึงความเปนไปไดสูงที่จะเกิดการบาดเจ็บรายแรงหรือถึงแกชีวิตหากไมปฏิบัติ
ตามคำแนะนำ

หมายถึงอันตรายหรือการกระทำที่ไมปลอดภัยซึ่งอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอย
หรือเกิดความเสียหายแกรถยนตของคุณ
และยังมีเครื่องหมายที่สำคัญอีกแบบหนึ่ง:

เปนขอมูลเพิ่มเติมที่เปนประโยชน
*: แสดงถึงอุปกรณเสริม

อาจแตกตางกันไปตามการจัดประเภทการจำหนาย โปรดดูแคตาล็อกการ
จำหนาย

ตัวยอที่ใชในคูมือการใชงานเลมนี้:
M/T: เกียรธรรมดา
CVT: เกียรแบบอัตราทดตอเนื่อง
สัญลักษณที่ใชในรถยนต:

: ดูคูมือการใชงาน

ขอควรระวัง

หมายเหตุ

18/9/2562, 14:04
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สารบญั
ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย
ขอมูลท่ัวไป
การล็อกและการปลดล็อก
เบาะนั่งและเข็มขัดนิรภัย
แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม
การสตารทและการขับขี่
การใชอุปกรณอำนวยความสะดวก
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การดูแลรักษาสภาพรถ
การบำรงุรกัษา
ขอมูลจำเพาะ
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แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-1

แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม
E08500103033

สวิตชควบคุมความเร็วคงที่* หนา 6-37

สวิตชไฟฉุกเฉิน หนา 5-19

สวิตชเครื่องยนต* หนา 6-12
สวิตชระบบปองกันการชนดานหนา (ชวงความเร็วต่ำ)
(FCM-LS) และระบบปองกันการเรงเครื่องผิดพลาดดวย
เรดาร (RMS) (ดานหนา) OFF* หนา 6-48, 6-53

สวิตชกระจกมองขางแบบควบคุมดวยไฟฟา หนา 6-8

ชองเสียบกุญแจ* หนา 6-18

สวิตชที่ปดน้ำฝนและ
ฉีดน้ำลางกระจก หนา 5-20

สวิตชควบคุมที่พวงมาลัย
[ใหดูคูมือการใชงาน
แยกตางหาก]

ระบบถุงลมนิรภัย (SRS) - ถุงลมนิรภัย (ดานคนขับ) หนา 4-14
สวิตชแตร หนา 5-22

สวิตชระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC) OFF หนา 6-36

สวิตชกุญแจ* หนา 6-10

แผงหนาปด หนา 5-2

สวิตชไฟหนาและไฟสูง-ต่ำ หนา 5-16
คันสวิตชไฟเลี้ยว หนา 5-19
สวิตชไฟตัดหมอกหนา* หนา 5-20



แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-2

สวิตชไลฝากระจกหลัง หนา 5-22

คูลเลอร* หนา 7-3
สวิตชไลฝากระจกหลัง หนา 5-22

เกียรธรรมดา* หนา 6-24
เกียรอัตโนมัติ* หนา 6-24

ขั้วอินพุต USB* หนา 7-13

เครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ* หนา 7-6

ระบบถุงลมนิรภัย (SRS) - ถุงลมนิรภัย
(ดานผูโดยสารดานหนา) หนา 4-14

คันเบรกมือ หนา 6-4

คันปลดล็อกฝา
กระโปรง หนา 10-3

จอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน (SDA)*/นาฬิกาดิจิทัล*
[ใหดูคูมือการใชงานแยกตางหาก]

กลองเก็บของ หนา 7-16
ชองเสียบอุปกรณเสริม หนา 7-14

ชองลมขาง หนา 7-2

สวิตช Auto Stop & Go (AS&G) OFF
 หนา 6-23

ชองลมกลาง หนา 7-2

กานเปดประตู
ชองเติมน้ำมันเชื้อ
เพลิง หนา 2-2

ที่วางแกว (สำหรับเบาะนั่งหนา) หนา 7-16
ที่วางแกว (สำหรับเบาะนั่งหลัง)
หนา 7-17

คันปลดล็อกฝากระโปรงทาย หนา 3-17



อุปกรณภายใน

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-3

อุปกรณภายใน
E08500202444

สวิตชควบคุมหนาตางไฟฟา
หนา 3-18

ที่ยึดดานหลังเบาะสำหรับ
อุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก
หนา 4-11

สวิตชเซ็นทรัลล็อก
หนา 3-16

สวิตชล็อกหนาตางไฟฟา หนา 3-19

ที่พักแขน (สำหรับเบาะนั่งหนา)* หนา 4-3

ที่วางแกว (สำหรับเบาะ
นั่งหลัง) หนา 7-17

ไมโครโฟนแฮนดฟรี*

ที่บังแดด หนา 7-14
กระจกสองหนา หนา 7-14
ชองเก็บบัตร หนา 7-14

ที่วางขวด หนา 7-17

ขอเกี่ยวอเนกประสงค
หนา 7-18

พนักพิงศีรษะ หนา 4-3

การปรับระดับคอ
พวงมาลัย หนา 6-6 เข็มขัดนิรภัย หนา 4-5

จุดยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได หนา 4-7

ไฟหองโดยสาร
หนา 7-15, 10-21

มือจับชวยทรงตัว หนา 7-18

กระจกมองหลัง
หนา 6-7

เบาะนั่งหนา หนา 4-2

แมแรง หนา 8-5

กลองฟวส หนา 10-15

เบาะนั่งหลัง หนา 4-3

ที่พักแขน (สำหรับเบาะนั่งหลัง)
หนา 4-3



บริเวณกระโปรงทาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1บรเิวณกระโปรงทาย
E08501800078

1-4

เครื่องมือ หนา 8-5

ชุดซอมยาง หนา 8-6

ไฟกระโปรงทาย
หนา 10-21



อุปกรณภายนอก

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-5

อุปกรณภายนอก
E08500403544

ไฟเลี้ยวดานหนา
หนา 5-19, 10-20, 10-22

การควบคุมหนาตางไฟฟา หนา 3-18

ชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง หนา 2-2

กระจกมองขาง หนา 6-8

การล็อกและปลดล็อกประตู หนา 3-15
ระบบกุญแจรีโมท หนา 3-4
ระบบกุญแจอัจฉริยะ* หนา 3-7

ไฟหรี่ หนา 5-16, 10-20
ไฟชวงเวลากลางวัน
หนา 5-17, 10-20

ไฟหนา หนา 5-16, 10-20, 10-21

ไฟหนาแบบฮาโลเจน

ที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจกหนา
หนา 5-20

ไฟตัดหมอกหนา*
หนา 5-20, 10-20, 10-22

ไฟหนา หนา 5-16, 10-20

ไฟเลี้ยวดานหนา
หนา 5-19, 10-20, 10-22

ไฟหรี่ หนา 5-16, 10-20,
10-22

ไฟเลี้ยวดานขาง*
หนา 5-19, 10-20

ไฟหนาแบบ LED

หองเครื่องยนต หนา 10-2, 11-6
ฝากระโปรงหนา หนา 10-3



อุปกรณภายนอก

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-6

ยาง หนา 10-10
แรงดันลมยาง หนา 10-10
การเปลี่ยนยาง หนา 8-12
สภาพของยางและลอ หนา 10-11
การสลับยาง หนา 10-11
โซพันลอ หนา 10-12
ขนาดยางและลอ หนา 11-5

เสาอากาศ หนา 7-12

ไฟสองปายทะเบียน
หนา 10-20, 10-24

ไฟเบรก หนา 10-20
ไฟทาย หนา 10-20

ไฟเลี้ยวดานหลัง
หนา 5-19, 10-20, 10-23

สวิตช OPEN ฝากระ
โปรงทาย* หนา 3-10

ไฟเบรกดวงที่ 3 หนา 10-20

กลองมองหลัง* หนา 6-54

ไฟถอยหลัง
หนา 10-20, 10-23

ฝากระโปรงทาย
หนา 3-17



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1 ใหดูเร่ือง “ระบบกุญแจรีโมท” หนา 3-4

เมื่อคุณถือกุญแจอัจฉริยะไวและกดสวิตชล็อก/ปลดล็อก
ประตูดานคนขับ (A) ภายในชวงระยะการทำงาน ประตู
จะล็อก/ปลดล็อก
หากกดสวิตช OPEN ฝากระโปรงทาย (B) คางไวภายใน
ชวงระยะการทำงาน ฝากระโปรงทายจะเปด
ชวงระยะการทำงานอยูที่ประมาณ 70 ซม. จากสวิตชล็อก/
ปลดล็อกประตูดานคนขับและสวิตช OPEN ฝากระ
โปรงทาย

ระบบกญุแจอจัฉรยิะ*การล็อกและปลดล็อกประตูและฝากระ
โปรงทาย

E08500602145

กดสวิตชรีโมทคอนโทรล แลวประตูทุกบานจะล็อกหรือ
ปลดล็อกหรือฝากระโปรงทายจะเปดตามตองการ
สวิตชรีโมทคอนโทรลจะทำงานภายในระยะประมาณ 4
เมตรจากตัวรถ

ระบบกญุแจรโีมท

1- สวิตช LOCK
2- สวิตช UNLOCK
3- ไฟแสดง
4- สวิตชฝากระโปรงทายไฟฟา

คมูอือยางงาย
E08500500010

1-7

รอบเบาะนั่งคนขับ
E08500802251

ใหดูเร่ือง “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” หนา 3-7

กุญแจรีโมท กญุแจอจัฉรยิะ



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-8

1-สวิตชที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจก

MIST- ฟงกชันกำจัดหมอก
        ตำแหนงปดครัง้เดยีว

OFF- ตำแหนงหยุดปด
INT- ปดเปนจังหวะ (ตามความเร็วของรถ)
LO- ตำแหนงปดชา
HI- ตำแหนงปดเร็ว

น้ำลางกระจกจะถูกฉีดออกมาบนกระจกหนาดวยการดึง
คันสวิตชเขาหาตัวคุณ
ใหดูเรื่อง “สวิตชที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจก” หนา
5-20

2-การปรับระดับคอพวงมาลัย

A- ล็อก
B- ปลดล็อก

1. คลายกานปรับในขณะที่จับพวงมาลัยยกขึ้น
2. ปรับพวงมาลัยใหไดระดับความสูงที่ตองการ
3. ล็อกพวงมาลัยใหแนนโดยการยกกานปรับขึ้นให

สุด

ใหดูเร่ือง “การปรับระดับคอพวงมาลัย” หนา 6-6

OFF- ไฟแสดง (A) บนสวิตชเครื่องยนตดับ
ACC- ไฟแสดงบนสวิตชเครื่องยนตสวางเปนสีสม

ON- ไฟแสดงบนสวิตชเครื่องยนตสวางเปนสีเขียว

ใหดูเร่ือง “สวิตชเคร่ืองยนต” หนา 6-12

3-สวิตชเครื่องยนต*

หากคุณถือกุญแจอัจฉริยะ คุณสามารถสตารทเครื่องยนต
ได หากคุณกดสวิตชเครื่องยนตโดยไมไดเหยียบแปน
เบรก (CVT) หรือแปนคลัตช (M/T) คุณสามารถเปลี่ยน
โหมดการทำงานตามลำดับ OFF, ACC, ON, OFF



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-9

4-ชุดไฟหนา

หมุนสวิตชเพื่อเปดไฟตางๆ

■■■■■ แบบที ่1

1-  สัญญาณไฟเลี้ยว
2-  สัญญาณไฟเปลี่ยนชองทางเดินรถ

ใหดูเร่ือง “คันสวิตชไฟเลี้ยว” หนา 5-19

OFF

AUTO

ใหดูเร่ือง “สวิตชไฟหนาและไฟสูง-ต่ำ” หนา 5-16

4-คันสวิตชไฟเลี้ยว

ไฟเลี้ยวกะพริบเมื่อโยกคันสวิตชไฟเลี้ยวไปขางใดขาง
หนึ่ง(แบบที่ 2 เทานั้น)

เมื่อสวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงานอยูที่
ON ไฟหนา ไฟหรี่ ไฟทาย ไฟสองปาย
ทะเบียน และไฟแผงหนาปดจะเปดและปด
โดยอัตโนมัติตามระดับความสวางดานนอก
{ไฟชวงเวลากลางวัน (หากมีติดตั้ง) จะสวาง
ขณะที่ไฟทายดับ} ไฟทั้งหมดจะปดโดย
อัตโนมัติเมื่อสวิตชกุญแจบิดไปที่ “OFF”
หรือโหมดการทำงานเปลี่ยนเปน OFF

ไฟทั้งหมดดับ {ยกเวนไฟชวงเวลากลางวัน
(หากมีติดตั้ง)}

ตำแหนงเปดไฟหรี่ ไฟทาย ไฟสองปาย
ทะเบียน และไฟแผงหนาปด
ตำแหนงเปดไฟหนาและไฟอื่นๆ

■■■■■ แบบที ่2



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

15-กระจกมองขางแบบควบคุมดวยไฟฟา

การปรับตำแหนงกระจก

L- ปรับกระจกมองขางดานซาย
R- ปรับกระจกมองขางดานขวา
1- ขึ้น
2- ลง
3- ขวา
4- ซาย
5- สวิตชพับกระจก

ใหดูเร่ือง “การควบคุมกระจกมองขางไฟฟา” หนา 6-8

1-10

1- หนาตางประตูดานคนขับ
2- หนาตางประตูดานผูโดยสารดานหนา
3- หนาตางประตูดานหลังซาย
4- หนาตางประตูดานหลังขวา
5- สวิตชล็อก

  สวติชลอ็ก
หากคุณกดสวิตช (5) สวิตชดานผูโดยสารจะไมทำงาน ยก
เลิกโดยกดอีกครั้ง

ใหดูเร่ือง “การควบคุมหนาตางไฟฟา” หนา 3-18

6-การควบคุมหนาตางไฟฟา

กดสวิตชลงเพื่อเปดหนาตางและดึงสวิตชขึ้นเพื่อปด
หนาตาง

7-คันปลดล็อกฝากระโปรงทาย

คันปลดล็อกที่อยูขางเบาะนั่งคนขับ

ใหดูเร่ือง “ฝากระโปรงทาย” หนา 3-17



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1 เกยีรอตัโนมตั ิ INVECS-III CVT
(Intelligent & Innovative Vehicle
Electronic Control System III)*

E08501001266

การทำงานของคันเกียร

CVT เลือกอัตราทดเกียรที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ
โดยขึ้นอยูกับความเร็วของรถและตำแหนงแปนคันเรง

1-11

ตำแหนงคันเกียร

  “P” จอด
ตำแหนงนี้จะล็อกเกียรไวเพื่อปองกันรถเคลื่อนที่ สามารถ
สตารทเครื่องยนตไดในตำแหนงนี้

  “R” ถอย
ตำแหนงนี้ใชในการถอยหลัง

  “N” เกยีรวาง
ตำแหนงเกียรจะถูกปลดใหวาง

  “D” ขับเคลื่อน
ตำแหนงนี้เปนตำแหนงที่ใชงานขับขี่ตามปกติ

  “Ds” เปลี่ยนเกียรลงและขับขี่แบบสปอรต
ใชเมื่อจำเปนตองใชเครื่องยนตชวยเบรก หรือสำหรับการ
ขับขี่แบบสปอรตกำลังสูง

  “L” ต่ำ
ตำแหนงนี้สำหรับขับขึ้นเขาที่มีความลาดชันมาก และ
สำหรับใชเครื่องยนตชวยเบรกที่ความเร็วต่ำเมื่อขับลงเขา
ที่ลาดชัน

ขณะเหยียบเบรก เลื่อนคันเกียรไปตามรอง

เลื่อนคันเกียรไปตามรอง

ใหดูเรื่อง “การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง” หนา 2-2

8-คันปลดล็อกประตูชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

เปดประตูชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยูที่ดานหลังซายของตัวรถ



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-12

ใหดูเรื่อง “เกียรอัตโนมัติ INVECS-III CVT
(Intelligent & Innovative Vehicle Electronic
Control System III)” หนา 6-24

แผงหนาปด
E08501101166

หนาจอแสดงขอมูลรวม

ทุกครั้งที่กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ หนา
จอแสดงขอมลูจะสลบัระหวางมาตรวดัระยะทาง, มาตรวดั
การเดินทาง , ตัวควบคุมความสวางของมาตรวัด,
สัญลักษณเตือนตรวจสภาพรถ, ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่
เหลืออยู, ตำแหนงคันเกียร, ชวงการขับรถ, อัตราการสิ้น
เปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย ฯลฯ

1- หนาจอแสดงขอมูล
2- การเตือนถนนเปนน้ำแข็ง* → หนา 5-5
3- ตัวแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู
4- ตัวแสดงตำแหนงคันเกียร*

ใหดูเร่ือง “หนาจอแสดงขอมูลรวม” หนา 5-2

1- มาตรวัดรอบเครื่องยนต
2- หนาจอแสดงขอมูลรวม
3- มาตรวดัความเรว็
4- สวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม

ใหดูเร่ือง “แผงหนาปด” หนา 5-2



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-13

ไฟแสดงการทำงานและไฟเตือน
E08501301298

1- ไฟแสดงการทำงานไฟสูง → หนา 5-12
2- ไฟเตือนระบบพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟา (EPS)

→ หนา 6-34
3- ไฟแสดงไฟเลี้ยว/ไฟแสดงไฟฉุกเฉิน

→ หนา 5-12
4- ไฟแสดงระบบปองกันการชนดานหนา (ชวงความ

เร็วต่ำ) (FCM-LS) และระบบปองกันการเรง
เครื่องผิดพลาดดวยเรดาร (RMS) (ดานหนา)*
→ หนา 6-42, 6-49, 6-51

5- ไฟแสดงการทำงานไฟตัดหมอกหนา*
→ หนา 5-12

6- ไฟแสดง Auto Stop & Go (AS&G) OFF
→ หนา 6-19

7- ไฟเตือนประตูปดไมสนิท → หนา 5-15
8- สำหรับรายละเอียด ใหดูเรื่อง “การใชงานการ

เตือน” หนา 3-11 (หากมีติดตั้ง)
9- ไฟเตือนระบบถุงลมนิรภัย (SRS) → หนา 4-19

10- ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำหลอเย็นสูง (สีแดง)
→ หนา 5-15

11- ไฟแสดงอุณหภูมิน้ำหลอเย็นต่ำ (สีเขียว)
→ หนา 5-13

12- ไฟเตือนตรวจเช็คเครื่องยนต → หนา 5-14
13- ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง → หนา 5-15
14- ไฟเตือนการชารจ → หนา 5-14
15- ไฟเตือนระบบเบรก → หนา 5-13

16- ไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)
→ หนา 6-33

17- หนาจอแสดงขอมูลรวม → หนา 5-2
18- สำหรับรายละเอียด ใหดูเรื่อง “การใชงานการ

เตือน” หนา 3-11 (หากมีติดตั้ง)
19- ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย → หนา 4-6
20- ไฟแสดงระบบปองกันการชนดานหนา (ชวงความ

เร็วต่ำ) (FCM-LS) และระบบปองกันการเรง
เครื่องผิดพลาดดวยเรดาร (RMS) (ดานหนา)
OFF* → หนา 6-48, 6-49

21- ไฟแสดงการควบคุมความเร็วคงที่* → หนา 6-38



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-14

22- ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC)
→ หนา 6-36

23- ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC) OFF
→ หนา 6-36

24- ไฟแสดงไฟหรี่ → หนา 5-12
25- ตัวแสดง Auto Stop & Go (AS&G) → หนา 6-19
26- ไฟแสดง ECO → หนา 5-13
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การเลอืกน้ำมนัเชือ้เพลงิ

ขอมลูทัว่ไป2-2

2
การเลือกน้ำมันเชื้อเพลิง

E00200105777

การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
E00200204247

น้ำมันเบนซินไรสารตะกั่ว
คาออกเทน
      90 RON หรือสูงกวา

น้ำมันเชื้อเพลิง
ที่แนะนำ

● การใชน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของตะกั่วอาจ
ทำใหเกิดความเสียหายรายแรงตอเครื่องยนต
และแคทาลิติกคอนเวอรเตอร ดังนั้นหามใช
น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของสารตะกั่ว

เอทานอล/แกสโซฮอล
สารผสมเอทานอล 20% (แอลกอฮอลจากพืช) และน้ำมัน
ไรสารตะกั่ว 80% สามารถใชกับรถของคุณไดโดยมีคา
ออกเทนอยางนอยสูงเทากับน้ำมันไรสารตะกั่วที่แนะ
นำใหใช

●●●●● ขณะเติมน้ำมันเชื้อเพลิง  ใหปฏิบัติตามขอ
กำหนดดานความปลอดภัยของอูรถหรือปม
น้ำมัน

●●●●● น้ำมันเบนซินมีคุณสมบัติติดไฟและระเบิดได
งาย คุณอาจถูกไฟไหมหรือบาดเจ็บอยางรายแรง
ได ดังนั้นขณะเติมน้ำมันควรดับเครื่องยนตและ
อยใูหหางจากเปลวไฟ ประกายไฟ หรอืวสัดทุีเ่กดิ
ควัน ควรเตมิน้ำมนัในทีท่ีอ่ากาศถายเทไดสะดวก

●●●●● กอนเปดฝาชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง กำจัดไฟฟา
สถิตในตัวคุณดวยการจับสวนที่เปนโลหะของรถ
หรือปมน้ำมัน ไฟฟาสถิตในตัวคุณอาจทำใหเกิด
ประกายไฟซึ่งจุดไอระเหยน้ำมันเชื้อเพลิงได

●●●●● ปฏิบัติตามขั้นตอนการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงทั้ง
หมด (เปดประตูชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ถอด
ฝาชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ) ดวยตัวคุณเอง
อยาใหบุคคลอื่นเขามาใกลชองเติมน้ำมันเชื้อ
เพลิง ถาบุคคลอื่นเขามาชวยโดยยังมีไฟฟาสถิต
อยูในตัว ไอระเหยน้ำมันเชื้อเพลิงอาจติดไฟได

●●●●● หามเดินไปจากชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจนกวา
จะเติมน้ำมันเสร็จเรียบรอย ถาคุณเดินออกไป
ทำอยางอืน่ (เชน นัง่พกั) ระหวางเตมิน้ำมนั อาจ
ทำใหเกิดไฟฟาสถิตระลอกใหม

คำเตือน

ขอควรระวัง

● การขับรถดวยความเร็วต่ำในระยะทางสั้นๆ บอย
ครั้งอาจทำใหเกิดสารตกคางในระบบน้ำมันเชื้อ
เพลิงและเครื่องยนตได สงผลใหสตารทติดยาก
และเรงเครื่องไมขึ้น หากเกิดปญหานี้ เมื่อเติม
น้ำมัน ควรเติมน้ำยาชำระลางผสมลงในน้ำมัน
ดวย น้ำยาจะชวยขจัดสารตกคาง ทำใหเครื่อง
ทำงานเปนปกติ ควรใชน้ำยาทำความสะอาด
ระบบเชื้อเพลิงของแทจากมิตซูบิชิ การใชน้ำยาที่
ไม เหมาะสมอาจทำให เครื่องยนตทำงานผิด
พลาด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตใกลบานคุณ

หมายเหตุ

● น้ำมันคุณภาพต่ำอาจทำใหเกิดปญหา เชน เครื่อง
สตารทติดยาก เครื่องดับ เครื่องยนตมีเสียงผิด
ปกติและกระตุก หากคุณพบปญหาเหลานี้ ควร
ลองเปลี่ยนยี่หอและ/หรือเกรดของน้ำมันเชื้อ
เพลิง หากไฟเตือนตรวจเช็คเครื่องยนตกะพริบ
ควรเขาเช็คระบบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ

● หามใชเอทานอล (แอลกอฮอลจากพืช) ที่มีความ
เขมขนในปริมาตรเกิน 20%
การใชเอทานอลที่เขมขนเกิน 20% อาจทำใหเกิด
ความเสียหายตอระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่อง
ยนต เซ็นเซอรเครื่องยนต และระบบไอเสียของ
รถยนต

● หามใชน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของเมธา
นอลกับรถยนตของคุณ การใชแอลกอฮอลชนิด
นี้อาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทำงาน
ของรถยนตและทำใหชิ้นสวนของระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิงของรถยนตเสียหายอยางรายแรง

ขอควรระวัง



การตดิตัง้อปุกรณเสรมิ

ขอมลูทัว่ไป 2-3

2

การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
1. กอนเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ใหดับเครื่องยนตกอน
2. ชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยูที่ดานหลังซายของ

ตัวรถ
เปดประตูชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใชกานเปด
ที่อยูดานขางของเบาะนั่งคนขับ

1- เปด
2- ปด

3. เปดทอชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงชาๆ  โดยหมุน
ฝาทวนเข็มนาฬิกา

ขอควรระวัง
● เนื่องจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอาจมีแรงดัน ให

ถอดฝาชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงชาๆ เพื่อชวยคลาย
แรงดันหรือสุญญากาศที่อาจสะสมอยูในถัง
น้ำมันเชื้อเพลิง ถาคุณไดยินเสียงฟู รอจนเสียง
เงียบกอนจะถอดฝาออก มิฉะนั้นน้ำมันเชื้อเพลิง
อาจพนออกมาทำใหคุณหรือผูอื่นไดรับบาดเจ็บ

5. ใสหัวจายน้ำมันเชื้อเพลิงลงในชองใหลึกที่สุด

6. เมื่อหัวจายน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดโดยอัตโนมัติ อยา
เติมน้ำมันเพิ่มอีก

7. ปดฝาชองเตมิน้ำมนัเชือ้เพลงิโดยหมนุตามเขม็นาฬกิา
ชาๆ จนไดยินเสียงคลิก จากนั้นปดประตูชองเติม
น้ำมันเชื้อเพลิงเบาๆ

ขอควรระวัง
● หามเอียงหัวจายน้ำมันเชื้อเพลิง

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง
42 ลิตร

คำเตือน
●●●●● หากจำเปนตองเปลี่ยนฝาชองเติมน้ำมันเชื้อ

เพลิงใหม ใชเฉพาะอะไหลของแทจากมิตซูบิชิ

4. ขณะเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ใหหอยฝาชองเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิงกับขอเกี่ยวซึ่งอยูดานในของประตูชอง
เติมน้ำมันเชื้อเพลิง

การติดตั้งอุปกรณเสริม
E00200302938

กอนติดตั้งอุปกรณเสริมใดๆ โปรดขอคำแนะนำจากศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
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●●●●● การติดตั้งอุปกรณเสริม ชิ้นสวนเพิ่มเติม ฯลฯ
ตองอยูภายใตกรอบกฎหมายและเปนไปตาม
คำแนะนำและคำเตือนในเอกสารที่มาพรอมกับ
รถเทานั้น
ควรเลือกติดตั้งเฉพาะอุปกรณที่ไดรับการรับรอง
จากมิตซูบิชิเทานั้น

●●●●● การติดตั้งอุปกรณเกี่ยวกับระบบไฟฟาอยางไมถูก
ตองอาจกอใหเกิดไฟไหม โปรดศึกษาขอมูลการ
ดัดแปลง/แกไขเกี่ยวกับระบบไฟฟาหรือระบบ
น้ำมันเชื้อเพลิงในคูมือนี้ดวย

●●●●● การใชโทรศัพทมือถือหรือวิทยุติดรถยนตที่ไมมี
สายอากาศภายนอกอาจรบกวนระบบไฟฟาของ
รถยนตไดและทำใหการทำงานของรถยนตไม
ปลอดภัย

●●●●● ควรใชลอและยางตามขนาดที่กำหนดไว
ใหดูเรื่อง “ขอมูลจำเพาะ” สำหรับขอมูลเกี่ยวกับ
ขนาดลอและยาง

●●●●● โปรดอานคูมือของอุปกรณเสริมกอนจะติดตั้ง
อุปกรณ ชิ้นสวน หรือการดัดแปลงอื่นๆ กับตัวรถ

จำเพาะทางการผลิต เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในกรณี
เชนนี้ คุณควรดำเนินการดัดแปลงแกไขตามคำแนะ
นำของศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตเทานั้น

การดดัแปลง/แกไขเกีย่วกบัระบบไฟฟา
หรอืระบบน้ำมนัเชือ้เพลงิ

E00200400430

รถยนตของมิตซูบิชิทุกคันที่ออกจากโรงงานนั้นไดผาน
การตรวจสอบแลววามีความปลอดภัยในการใชงานและมี
คุณภาพที่ดีอยูแลว ดังนั้นเพื่อคงความปลอดภัยและ
คุณภาพดังกลาว การดัดแปลง หรือแกไข หรือติดตั้ง
อุปกรณอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบไฟฟาหรือระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิงนั้นควรดำเนินการตามคำแนะนำจากศูนยบริการ
ของมิตซูบิชิ

ขอควรระวัง
●●●●● รถของคุณติดตั้งขั้วตอวิเคราะหไวสำหรับการ

ตรวจสอบและการซอมบำรุงระบบควบคุมอิเล็ก
ทรอนิกส
หามเชื่อมตออุปกรณอื่นใดเขากับขั้วตอนี้ นอก
จากเครื่องมือวิเคราะหสำหรับการตรวจสอบและ
การซอมแซม  มิฉะนั้นแบตเตอรี่อาจหมด
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสของรถยนตอาจทำงานผิด
ปกติ หรืออาจเกิดปญหาที่ไมไดคาดคิดได
นอกจากนี้ การทำงานผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการ
เชื่อมตออุปกรณอื่นที่ไมใชเครื่องมือวิเคราะห
อาจไมครอบคลุมในการรับประกัน

สิ่งสำคัญ!
เนือ่งจากมอีปุกรณเสรมิและอะไหลจำนวนมากจากผผูลติ
รายตางๆ ในทองตลาด ทั้งบริษัทมิตซูบิชิและศูนยบริการ
มติซบูชิทิีไ่ดรบัอนญุาตไมสามารถตรวจสอบไดวาการตดิ
ตั้งอุปกรณเสริมหรือช้ินสวนดังกลาวจะสงผลกระทบตอ
ความปลอดภัยโดยรวมของรถมิตซูบิชิของคุณหรือไม
แมวาชิน้สวนนัน้จะไดรบัการตรวจสอบอยางเปนทางการ
แลว เชน จาก “ใบอนุญาตผูประกอบการทั่วไป” (การ
ประเมินคุณภาพชิ้นสวน) หรือเปนชิ้นสวนสำเร็จรูปที่
ผานการตรวจสอบการผลิตอยางเปนทางการ หรือเมื่อมี
ใบอนุญาตการทำงานของชิ้นสวนที่ติดเสริมหรือติดตั้ง
เขามาสวนใดสวนหนึ่ง ไมควรดวนสรุปวาจะไมสงผลตอ
ความปลอดภัยในการขับขี่รถยนตของคุณ
นอกจากนี้ผูประเมินหรือผูตรวจสอบยังไมตองรับผิด
ชอบใดๆ เฉพาะในกรณีของชิ้นสวน (ชิ้นสวนแทหรือ
อะไหลแทของมิตซูบิชิ รวมถึงอุปกรณเสริมของมิตซูบิชิ)
ซึ่งแนะนำและจำหนายโดยศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนญุาต และตดิหรอืตดิตัง้โดยศนูยบรกิารมติซบูชิทิีไ่ดรบั
อนุญาตเทานั้น ที่คุณจะยอมรับไดวามีความปลอดภัยสูง
สุด เชนเดียวกับการดัดแปลงรถยนตมิตซูบิชิตามขอมูล



อะไหลแท

ขอมลูทัว่ไป 2-5

2

อะไหลแท
E00200502031

ควรหลีกเลี่ยงการใชอะไหลเทียม
เนื่องจากมิตซูบิชิไดศึกษาคนควา ออกแบบ และผลิตมา
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำใหทุกชิ้นสวนมีคุณภาพสูง
เพื่อใหลูกคาของมิตซูบิชิมั่นใจไดวาชิ้นสวนทุกชิ้นนั้นได
มาตรฐาน การใชอะไหลเทยีมจะทำใหคณุภาพดงักลาวลด
ลง
ควรใชแตอะไหลแทของมิตซูบิชิเทานั้น เพื่อใหรถของ
คุณสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ชิ้นสวน
ตางๆ ของรถจะมีประสิทธิภาพลดลงในกรณีที่ใชอะไหล
เทียม
การไมใชอะไหลแทยังอาจทำใหหมดสิทธิ์เรียกรองการ
รับประกันได หากเราพบวาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับรถ
ของคุณนั้นมีสาเหตุมาจากการใชอะไหลเทียมแลว ทาง
เราไมอาจจะรับประกันใหได
คุณสามารถเลือกอุปกรณที่เหมาะสมไดที่ศูนยบริการ

มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตและการประกอบอะไหลแททุก
ชิ้นไดรับการดูแลอยางดีจากผูเชี่ยวชาญ
ดังนั้นควรพิจารณาใชแตอะไหลแทซึ่งมี GENUINE
PARTS ระบุไวจากศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
ทั่วประเทศ

ตัวบันทึกเหตุการณขณะรถชน
E00205900094

รถยนตรุนนี้ติดตั้งตัวบันทึกเหตุการณขณะรถชน (EDR)
จุดประสงคหลักของ EDR คือเพื่อเก็บบันทึกขอมูลที่เกี่ยว
ของกับอุบัติเหตุการชนหรือสถานการณคลายการชน เชน
เมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว หรือเมื่อรถกระแทกกับสิ่งกีด
ขวางบนทองถนน ขอมูลจะบันทึกไวเพื่อเพิ่มความเขาใจ
วาระบบรถยนตทำงานอยางไรในสถานการณเชนนี้
EDR ไดรับการออกแบบมาใหบันทึกขอมูลที่เกี่ยวกับ
ไดนามกิรถยนตและระบบความปลอดภยัในเวลาสัน้ๆ มกั
จะไมเกิน 30 วินาที

คำเตือน
● การสมัผัสน้ำมนัเปนเวลานานๆ และบอยครัง้อาจ

เปนสาเหตุใหเกิดโรคผิวหนังหรือมะเร็งผิวหนัง
ได

● หลีกเลี่ยงอยาใหน้ำมันสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง
และควรรีบลางออกทันทีเมื่อสัมผัสน้ำมัน

● เก็บใหหางจากมือเด็ก

ขอควรระวัง
●●●●● โปรดติดตอหรือปรึกษาศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได

รับอนุญาตในการติดตั้งหรือเพิ่มเติมอุปกรณ
ตางๆ
ถามีสายไฟกีดขวางตัวถังรถหรือใชวิธีการติดตั้ง
ที่ไมเหมาะสม (ไมใสฟวสปองกัน ฯลฯ) อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ อาจไดรับผลกระทบที่เปน
อันตรายจนทำใหเกิดไฟไหมหรืออุบัติเหตุอื่นๆ

คำแนะนำเกีย่วกบัน้ำมนัเครือ่ง
E00200600171

EDR ในรถยนตนี้ไดรับการออกแบบมาใหบันทึกขอมูล
ที่เกี่ยวของดังตอไปนี้:

●●●●● ระบบตางๆ ในรถยนตทำงานอยางไร
●●●●● คนขับเหยียบคันเรงและ/หรือแปนเบรกมาก

นอยเพียงไร (ถาเหยยีบ) และ
●●●●● ความเร็วในการเดินทางของรถยนต

ขอมูลเหลานี้ชวยใหเขาใจไดดีขึ้นถึงสภาวะแวดลอมที่
เกิดรถชนและเกิดการบาดเจ็บ

หมายเหตุ
●●●●● EDR จะบันทึกขอมูลเฉพาะเมื่อเกิดการชนราย

แรงเทานัน้ EDR จะไมบนัทกึขอมลูใดๆ ในสภาพ
การขับขี่ปกติและจะไมบันทึกขอมูลสวนบุคคล
(เชน ชื่อ เพศ อายุ และสถานที่เกิดอุบัติเหตุ) อยาง
ไรก็ตามบุคคลอื่น เชน ตำรวจ อาจใชขอมูล EDR
ที่บันทึกไวรวมกับขอมูลชี้ตัวบุคคลที่เก็บไวตาม
ระเบียบปฏิบัติในระหวางการสืบสวนการชนที่
เกิดขึ้น

การอานขอมูลที่บันทึกโดย EDR จำเปนตองใชอุปกรณ
พิเศษ และจำเปนตองเขาถึงรถยนตหรือ EDR
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นอกจากผูผลิตรถยนตแลว  บุคคลอื่น เชน  ตำรวจ ซึ่งมี
อุปกรณพิเศษจะสามารถอานขอมูลไดหากสามารถเขาถึง
รถยนตหรือ EDR
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การลอ็กและการปลดลอ็ก3-2

กุญแจ
E00300104625

1- กุญแจหลัก (แผนโลหะ)
2- กญุแจรโีมท
3- กุญแจอัจฉริยะ
4- กุญแจสำรอง
5- กุญแจฉุกเฉิน

หมายเหตุ
●●●●● กุญแจรีโมทและกุญแจอัจฉริยะ (ยกเวนกุญแจฉุก

เฉิน) เปนชิ้นสวนทางอิเล็กทรอนิกสที่มีความ
แมนยำสูงในการสงสัญญาณ กรุณาปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปนี้เพื่อปองกันการทำงานผิด
ปกติ
• ไมควรวางไวในที่แดดสองถึงโดยตรง เชน
บนแผงหนาปดรถ

• ไมควรถอดแยกชิ้นสวนหรือดัดแปลง
• ไมควรดัดงอกุญแจหรือกระแทกแรงๆ
• ไมควรใหน้ำเขา
• เก็บแยกจากพวงกุญแจแมเหล็กอื่นๆ
• เก็บแยกจากระบบเครื่องเสียง คอมพิวเตอร
สวนบุคคล โทรทัศน และอุปกรณอื่นๆ ที่มี
สนามแมเหล็ก

หมายเหตุ
• เก็บใหหางจากอุปกรณที่ปลอยคลื่นแมเหล็ก
ไฟฟาแรงสูง เชน โทรศัพทมือถือ อุปกรณไร
สายตางๆ และเครื่องมือที่มีความถี่สูง (รวมถึง
อุปกรณการแพทย)

• อยาลางดวยเครื่องทำความสะอาดระบบอัลทรา
โซนิกหรืออุปกรณที่คลายคลึง

• ไมควรเก็บกุญแจไวในที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือ
ความชื้นสูง

● สำหรับรถที่มีระบบอิโมบิไลเซอร เครื่องยนต
ถูกออกแบบมาใหสตารทไมไดหากรหัส ID ที่
ลงทะเบียนไวในคอมพิวเตอรอิโมบิไลเซอรกับ
รหัส ID ของกุญแจไมตรงกัน ใหดูเรื่อง “ระบบ
อิโมบิไลเซอร” สำหรับรายละเอียดและการใช
กุญแจ

คำเตือน
●●●●● เมื่อนำกุญแจรีโมทติดตัวขึ้นเครื่องบิน  อยา

กดสวิตชใดๆ บนกุญแจขณะอยูบนเครื่อง หาก
กดสวิตชบนเครื่อง กุญแจจะปลอยคลื่นแมเหล็ก
ไฟฟา ซึ่งสงผลกระทบรบกวนการทำงานของ
เครื่องบิน
เมื่อใสกุญแจรีโมทในกระเปา ระวังอยาใหสวิตช
ตางๆ  บนกุญแจถูกกดไดโดยงายดวยความ
พลั้งเผลอ

กุญแจ กุญแจ
รีโมท

กุญแจอัจฉริยะ
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ระบบอิโมบิไลเซอรเปนระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
ปองกันการโจรกรรม เปาหมายของระบบนี้คือเพื่อไมให
เคลื่อนยายรถหากสตารทเครื่องยนตอยางไมถูกตอง
การสตารทที่ถูกตองนั้นจะตองใชกุญแจที่ “ลงทะเบียน”
กับระบบอิโมบิไลเซอรเทานั้น

[รถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]

ระบบอิโมบิไลเซอร (ระบบปองกัน
การสตารท)

E00300204150

หมายเหตุ
●●●●● ในกรณีตอไปนี้ รถยนตอาจไมสามารถรับรหัส

ID ที่ลงทะเบียนจากกุญแจที่ลงทะเบียนไว และ
เครื่องยนตไมสามารถสตารทได (รถที่มีกุญแจ
รีโมท)
• เมื่อลูกกุญแจสัมผัสกับหวงคลองกุญแจหรือ
วัสดุที่เปนเหล็กหรือแมเหล็ก

• เมื่อลูกกุญแจสัมผัสหรืออยูใกลกับลูกกุญแจอื่น

ขอควรระวัง
●●●●● หามทำการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงระบบอิโม

บิไลเซอร การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงระบบอิ
โมบิไลเซอรนั้นอาจทำใหระบบอิโมบิไลเซอร
เสียหายได

แถบปายหมายเลขกุญแจ
หมายเลขกุญแจจะประทับไวบนแถบปายดังรูป
ควรจดบันทึกหมายเลขกุญแจไวและเก็บกุญแจกับปาย
หมายเลขกุญแจแยกจากกัน เพื่อจะสามารถสั่งกุญแจจาก
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตไดในกรณีที่กุญแจ
ดอกจริงสูญหาย
[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
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การล็อก
กดสวติช LOCK (1) ประตทูัง้หมดจะลอ็ก ไฟเลีย้วดานขาง
จะกะพริบหนึ่งครั้ง เมื่อรถล็อกและสวิตชไฟหองโดยสาร
อยูที่ตำแหนงกลาง (●) ไฟหองโดยสารจะกะพริบหนึ่ง
ครั้ง

กดสวิตชรีโมทคอนโทรลเพื่อล็อกและปลดล็อกประตูทั้ง
หมดหรือเปดฝากระโปรงทาย

ระบบกุญแจรีโมท
E00300304470

1- สวิตช LOCK
2- สวิตช UNLOCK
3- ไฟแสดง
4- สวิตชฝากระโปรงทายไฟฟา

หมายเหตุ
● สำหรบัรถรนุทีม่สีวติชพบักระจก กระจกมองขาง

จะพับหรือกางโดยอัตโนมัติเมื่อประตูทั้งหมด
ล็อกหรือปลดล็อกดวยสวิตชรีโมทคอนโทรล
ของระบบกุญแจรีโมท ใหดูเรื่อง “การสตารท
และการขับขี่: กระจกมองขาง” หนา 6-8

● ถากดสวิตช UNLOCK (2) แตประตูไมเปดภาย
ใน 30 วินาที ประตูจะล็อกกลับเองโดยอัตโนมัติ

● สามารถปรับฟงกชันบางอยางไดดังนี้:
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ
• เมื่อลูกกุญแจสัมผัสกับลูกกุญแจอิโมบิไลเซอร
ดอกอื่นๆ (รวมถึงกุญแจของรถคันอื่น)

ในกรณีขางตน ควรถอดลูกกุญแจอื่นๆ ออกจาก
กุญแจหลัก จากนั้นใหสตารทเครื่องยนตใหมอีก
ครั้ง ถาไมสามารถสตารทติดได ใหติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

● หากคุณทำกุญแจอัจฉริยะดอกใดสูญหาย ใหติด
ตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตโดยเร็วที่
สุด
ใหดูเรื่อง “กุญแจ” หนา 3-2
นำรถและกุญแจที่เหลือทั้งหมดไปยังศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตเพื่อทำกุญแจใหม
หากคุณตองการกุญแจสำรองเพิ่ม ใหนำกุญแจ
ทุกดอกและรถของคุณไปที่ศูนยบริการมิตซูบิชิ
ที่ไดรับอนุญาต กุญแจทุกดอกจะตองลงทะเบียน
อีกครั้งในระบบคอมพิวเตอรอิโมบิไลเซอร
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

การปลดล็อก
กดสวิตช UNLOCK (2) ประตูทั้งหมดจะปลดล็อก และถา
หากสวิตชไฟหองโดยสารอยูที่ตำแหนงกลาง (●) แลว
ไฟหองโดยสารจะติดคางไวประมาณ 15 วินาทีและไฟ
เลี้ยวจะกะพริบสองครั้ง

การเปดฝากระโปรงทาย*
กดสวิตชฝากระโปรงทายไฟฟา (4) สองครั้งภายในเวลา
ประมาณ 5 วินาที ฝากระโปรงทายจะเปด ตองปดฝากระ
โปรงทายดวยมือหลังจากเปดแลว

กุญแจรีโมท กุญแจอัจฉริยะ
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ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่สวิตชรีโมท
คอนโทรล

E00309502279

คำเตือน
• ผลิตภัณฑนี้ใชแบตเตอรี่แบบเหรียญ หากกลืน
แบตเตอรี่แบบเหรียญลงไป จะสงผลรายแรง
ตออวัยวะภายในและเสียชีวิตได
มีกรณีที่การกลืนแบตเตอรี่ทำใหอวัยวะภายใน
เสียหายอยางรายแรงภายใน 2 ชั่วโมงเทานั้น

• เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหมและเกาใหพนมือเด็ก
• หากปดตัวเรือนรีโมทคอนโทรลไดไมสนิท ให
หยุดใชงานผลิตภัณฑและเก็บใหพนมือเด็ก

• หากคุณสงสัยวามีการกลืนแบตเตอรี่หรือมี
แบตเตอรี่อยูในสวนใดของรางกายคน ใหไป
พบแพทยทันที

● เพื่อปองกันการระเบิดหรือการรั่วไหลของของ
เหลวหรือแกสที่ติดไฟได:
• อยานำแบตเตอรี่ที่ไมถูกตองมาเปลี่ยน  ใช
แบตเตอรี่แบบเดียวกันหรือเทียบเทาเทานั้น

• อยาทิง้แบตเตอรีล่งในไฟหรอืเตาเผา และอยาบบี
อัดหรือตัดแบตเตอรี่ดวยเครื่องจักร

• อยาใชงาน จัดเก็บ หรือนำแบตเตอรี่ไปในที่ซึ่ง
อ าจสั มผั สอุณหภู มิ สู งม ากหรื อ แร งดั น
อากาศต่ำมาก

หมายเหตุ
• สามารถเปลี่ยนชวงเวลาตั้งแตการกดสวิตช

UNLOCK (2) จนถึงการล็อกอัตโนมัติได
• เปดใชฟงกชันยืนยันการทำงาน (การกะพริบไฟ
เลี้ยว) เฉพาะเมื่อล็อกเทานั้น หรือเฉพาะเมื่อ
ปลดล็อกเทานั้น

• สามารถยกเลิกฟงกชันยืนยัน (ที่แสดงการล็อก
หรือปลดล็อกประตูดวยการกะพริบไฟเลี้ยว)

• เปลี่ยนจำนวนครั้งของการกะพริบไฟเลี้ยวใน
ฟงกชันยืนยัน

• ในรถที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ สามารถเปดเสียง
เตือนเมื่อกุญแจอัจฉริยะทำงาน

● ระบบกุญแจรีโมทจะไมทำงานในสภาวะตอไป
นี้:
• กุญแจเสียบคางอยูในชองเสียบกุญแจ (ยกเวน
รถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ)

• โหมดการทำงานไมไดอยูที่ OFF (รถรุนที่มี
ระบบกุญแจอัจฉริยะ)

• ประตูเปดอยู
● สวิตชรีโมทคอนโทรลจะทำงานภายในระยะ

ประมาณ 4 เมตรจากตวัรถ อยางไรกต็ามชวงระยะ
การทำงานของสวิตชรีโมทคอนโทรลอาจเปลี่ยน
แปลงหากรถอยูใกลสถานีโทรทัศน สถานีไฟฟา
แรงสูง หรือสถานีวิทยุ

หมายเหตุ
● ถาเกิดปญหาตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่ง อาจแสดง

วาแบตเตอรี่หมด ใหนำไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
• กดสวิตชรีโมทคอนโทรลภายในระยะหางที่
กำหนดจากตัวรถแลว  แตประตูไมล็อก/
ปลดล็อกอยางถูกตอง

• ไฟแสดง (3) หร่ีลงหรือไมสวางเลย
● ถาหากสวิตชรีโมทคอนโทรลสูญหายหรือชำรุด

ใหรีบติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
เพื่อเปลี่ยนสวิตชรีโมทคอนโทรลใหม

● ถาหากตองการเพิ่มสวิตชรีโมทคอนโทรล โปรด
ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
รถของคุณจะมีจำนวนสวิตชรีโมทคอนโทรลดัง
ตอไปนี้
• กุญแจรีโมท: สูงสุด 4 ดอก
• กุญแจอัจฉริยะ: สูงสุด 4 ดอก

คำเตือน
● อยากลืนแบตเตอรี่แบบเหรียญ
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ขอควรระวัง
● เมื่อเปดตัวเรือนสวิตชรีโมทคอนโทรลแลว ระวัง

อยาใหน้ำ ฝุน ฯลฯ เขาไปได และอยาแตะตอง
สวนประกอบขางใน

● กำจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามขอกำหนดในการ
กำจัดแบตเตอรี่

หมายเหตุ
● คุณสามารถซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนไดจากราน

เครื่องใชไฟฟา
● ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตสามารถ

เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหคุณไดถาคุณตองการ

กุญแจรีโมท
1. กอนจะเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ ใหขจัดไฟฟาสถิต

จากตัวคุณกอนโดยสัมผัสวัตถุโลหะที่อยูติดกับ
พื้นดิน

หมายเหตุ
●●●●● อยาลืมวาตองทำขั้นตอนนี้โดยหันสัญลักษณ

มิตซูบิชิเขาหาตัวคุณ มิฉะนั้นเมื่อคุณเปดตัวเรือน
สวิตชรีโมทคอนโทรล สวิตชอาจหลุดออกมา

4. ถอดแบตเตอรี่ใชแลวออก
5. ใสแบตเตอรี่ใหมโดยหันดาน + (B) ขึ้น

6. ปดตัวสงสัญญาณรีโมทคอนโทรลใหมิดชิด
7. ใสสกรู (A) ที่ถอดออกมาในขั้นตอนที่ 2
8. ตรวจสอบวากุญแจรีโมทสามารถใชงานได

2. ไขสกรู (A) ออกจากสวิตชรีโมทคอนโทรล

3. หันสัญลักษณมิตซูบิชิเขาหาตัวคุณ คลุมปลาย
ไขควงปากแบนดวยผาแลวสอดเขาไปในรองที่
ตัวเรือนสวิตชรีโมทคอนโทรล ใชไขควงเปด
ตัวเรือน

กุญแจอัจฉริยะ
1. กอนจะเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ ใหขจัดไฟฟาสถิต

จากตัวคุณกอนโดยสัมผัสวัตถุโลหะที่อยูติด
กับพื้นดิน

ดาน +

ดาน -

แบตเตอรีแ่บบ
เหรยีญ CR1620
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2. ถอดกุญแจฉุกเฉินออกจากกุญแจ
ใหดูเรื่อง “กุญแจฉุกเฉิน” หนา 3-11

3. หันสัญลักษณมิตซูบิชิเขาหาตัวคุณ คลุมปลาย
ไขควงปากแบนดวยผาแลวสอดเขาไปในรองที่
ตัวเรือนสวิตชรีโมทคอนโทรล ใชไขควงเปด
ตัวเรือน

หมายเหตุ
●●●●● อยาลืมวาตองทำขั้นตอนนี้โดยหันสัญลักษณ

มิตซูบิชิเขาหาตัวคุณ มิฉะนั้นเมื่อคุณเปดตัวเรือน
สวิตชรีโมทคอนโทรล  ตัวสงสัญญาณอาจ
หลุดออกมา

4. ถอดแบตเตอรี่ใชแลวออก

5. ใสแบตเตอรี่ใหมโดยหันดาน + (A) ขึ้น

6. ปดตัวเรือนใหแนน
7. ติดตั้งกุญแจฉุกเฉินที่ถอดออกมาในขั้นตอนที่ 2
8. ตรวจสอบวาฟงกชันกุญแจอัจฉริยะสามารถใช

งานได

ระบบกุญแจอัจฉริยะชวยใหคุณสามารถล็อกและปลด
ล็อกประตูและเปดฝากระโปรงทาย สตารทเครื่องยนต
และเปลี่ยนโหมดการทำงานไดอยางงายดายดวยการถือ
กุญแจอัจฉริยะไวกับตัวคุณ
กุญแจอัจฉริยะยังสามารถใชเปนสวิตชรีโมทคอนโทรล
ในระบบกุญแจรีโมทได
ใหดูเรื่อง “การสตารท” หนา 6-15
ใหดูเรื่อง “ระบบกุญแจรีโมท” หนา 3-4

ระบบกุญแจอัจฉริยะ*
E00305602689

คนขับควรถือกุญแจอัจฉริยะไวตลอดเวลา กุญแจนี้จำเปน
สำหรับการล็อกและปลดล็อกประตูและเปดฝากระโปรง
ทาย การสตารทเครื่องยนต หรือการใชงานรถ ดังนั้นกอน
จะล็อกและออกจากรถ ควรตรวจดูใหแนใจวาคุณมีกุญแจ
อัจฉริยะอยูกับตัวแลว

หมายเหตุ
●●●●● กุญแจสำรองของกุญแจอัจฉริยะจะไมมีฟงกชัน

กุญแจอัจฉริยะเทียบเทากุญแจอัจฉริยะ
●●●●● ใชกุญแจสำรองเมื่อเปดประตูหรือสตารทเครื่อง

ยนตในกรณีฉุกเฉิน
ใหดูเรื่อง “กุญแจ” หนา 3-2 และ “สวิตชเครื่อง
ยนต” หนา 6-12

คำเตือน
● ผูที่มีเครื่องกระตุนหัวใจชนิดฝงหรือเครื่องช็อก

หัวใจอัตโนมัติชนิดฝงไมควรเขาใกลตัวสง
สญัญาณตวันอก (A) หรอืตวัสงสญัญาณตวัใน (B)
คลื่นวิทยุที่ ใชในระบบการทำงานของกุญแจ
อัจฉริยะอาจสงผลกระทบตอเครื่องกระตุนหัวใจ
ชนิดฝงหรือเครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝงได

ดาน +

ดาน -

แบตเตอรีแ่บบ
เหรยีญ CR2032
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คำเตือน
● เม่ือใชงานอปุกรณไฟฟาทางการแพทยอืน่ๆ นอก

เหนือจากเครื่องกระตุนหัวใจชนิดฝงหรือเครื่อง
ช็อกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝง  ใหติดตอผูผลิต
อุปกรณดังกลาวกอนเพื่อระบุผลกระทบของ
คลื่นวิทยุตออุปกรณ การทำงานของอุปกรณ
ไฟฟ าท า งก า รแพทย เ หล านั้ น อ าจ ได รั บ
ผลกระทบจากคลื่นวิทยุ

คุณสามารถจำกัดการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะได
ดังนี้ (ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถใชเปนระบบกุญแจ
รีโมทได) กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ
● เนื่องจากกุญแจอัจฉริยะรับสัญญาณเพื่อสื่อสาร

กับตัวสงสัญญาณในรถ แบตเตอรี่จะเสื่อมลง
อยางตอเนื่องแมจะไมไดใชงานกุญแจอัจฉริยะ
อายุการใชงานแบตเตอรี่คือ 1 ถึง 2 ปขึ้นอยูกับ
สภาพการใชงาน เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ให
เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามขั้นตอนที่ระบุไวในคูมือนี้
หรือนำไปเปลี่ยนที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาต ใหดูเรื่อง “ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่
สวิตชรีโมทคอนโทรล” หนา 3-5

● เนื่องจากกุญแจอัจฉริยะรับสัญญาณอยางตอ
เนื่อง การรับคลื่นวิทยุแรงสูงอาจสงผลกระทบ
ตอการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ อยาวางกุญแจ
ใกลโทรทัศน คอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือ
อุปกรณไฟฟาตางๆ

ชวงระยะการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะ

E00305701999

หากคุณถือกุญแจอัจฉริยะเขาไปในชวงระยะการทำงาน
ของระบบกุญแจอัจฉริยะแลวกดสวิตชล็อก/ปลดล็อก
ประตูดานคนขับหรือสวิตช OPEN ฝากระโปรงทาย รหัส
ID ของกุญแจของคุณจะถูกตรวจสอบ
คุณจะล็อกและปลดล็อกประตู เปดฝากระโปรงทาย
สตารทเครื่องยนต และเปลี่ยนโหมดการทำงานไดก็ตอ
เมื่อรหัส ID ของกุญแจอัจฉริยะของคุณกับรถตรงกัน

หมายเหตุ
● กุญแจอัจฉริยะใชคลื่นแมเหล็กไฟฟาชนิดออน

มาก ในกรณีตอไปนี้ระบบกุญแจอัจฉริยะอาจ
ทำงานไมถูกตองหรือไมเสถียร
• เมื่อบริเวณใกลเคียงสงคลื่นวิทยุแรงสูง เชน
โรงไฟฟา สถานีกระจายเสียงวิทยุ/โทรทัศน
หรือสนามบิน

• ถือกุญแจอัจฉริยะไวพรอมกับอุปกรณสื่อสาร
เชน โทรศัพทมือถือ หรือชุดวิทยุ หรือกับ
อุปกรณไฟฟา เชน คอมพิวเตอรสวนบุคคล

• กุญแจอัจฉริยะสัมผัสหรือถูกบดบังดวยวัตถุ
โลหะ

• มีการใชระบบกุญแจรีโมทในบริเวณใกลเคียง
• เมื่อแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะเสื่อมสภาพ
• เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยูในบริเวณที่มีคลื่นวิทยุ
แรงสูงหรือสัญญาณรบกวน
ในกรณีนี้ใหใชกุญแจฉุกเฉิน
ใหดูเรื่อง “การทำงานโดยไมใชฟงกชันกุญแจ
อัจฉริยะ” หนา 3-11

● สามารถจำกัดใหทำงานเฉพาะการล็อกและปลด
ล็อกประตูและฝากระโปรงทาย

● สามารถจำกัดใหทำงานเฉพาะการสตารทเครื่อง
ยนต

● สามารถปดการใชงานระบบกุญแจอัจฉริยะได
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หมายเหตุ
● หากแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะเสื่อมสภาพหรือมี

คลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูงหรือสัญญาณรบกวน
เกิดขึ้น ชวงระยะการทำงานอาจแคบลงและการ
ทำงานอาจไมเสถียร

ชวงระยะการทำงานสำหรับการล็อกและปลด
ล็อกประตูและการเปดฝากระโปรงทาย

E00306201920

ชวงระยะการทำงานอยูที่ประมาณ 70 ซม. จากสวิตชล็อก/
ปลดล็อกประตูดานคนขับและสวิตช OPEN ฝากระโปรง
ทาย

ชวงระยะการทำงานในการสตารทเคร่ืองยนต
และเปลี่ยนโหมดการทำงาน

E00306301657

ชวงระยะการทำงานอยูภายในตัวรถ

  * : ทิศทางดานหนา
: ชวงระยะการทำงาน

  * : ทิศทางดานหนา
: ชวงระยะการทำงาน

หมายเหตุ
● สามารถล็อกและปลดล็อกไดก็ตอเมื่อกำลังใช

งานประตูขณะที่ตรวจพบกุญแจอัจฉริยะเทานั้น
● คุณอาจล็อกหรือปลดล็อกไมไดหากอยูใกล

ประตหูนา หนาตาง หรอืฝากระโปรงทายมากเกนิ
ไป

● ถึงแมวากุญแจอัจฉริยะจะอยูในรัศมี 70 ซม. จาก
สวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูดานคนขับหรือสวิตช
OPEN ฝากระโปรงทาย แตถากุญแจอยูใกลพื้น
ดินหรือสูงเกินไป ระบบอาจไมทำงาน

● หากกุญแจอัจฉริยะอยูในชวงระยะการทำงาน แม
แตคนที่ไมไดถือกุญแจก็สามารถล็อกและปลด
ล็อกประตูหรือเปดฝากระโปรงทายไดโดย
กดสวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูดานคนขับหรือ
สวิตช OPEN ฝากระโปรงทาย

หมายเหตุ
●●●●● แมจะอยูในชวงระยะการทำงาน แตถาหากกุญแจ

อัจฉริยะอยูในที่เก็บของขนาดเล็ก เชน กลองเก็บ
ของที่แผงหนาปด ชองใสของที่ประตู หรือ
กระโปรงทาย อาจไมสามารถสตารทเครื่องยนต
หรือเปลี่ยนโหมดการทำงานได

●●●●● หากกุญแจอัจฉริยะอยูใกลประตูหรือหนาตาง
มากเกินไป อาจสามารถสตารทเครื่องยนตหรือ
เปลี่ยนโหมดการทำงานไดแมวากุญแจอัจฉริยะ
จะอยูนอกตัวรถก็ตาม
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หมายเหตุ
●●●●● สำหรบัรถรนุทีม่สีวติชพบักระจก กระจกมองขาง

จะพับ/กางโดยอัตโนมัติเมื่อประตูทั้งหมดล็อก/
ปลดล็อกดวยฟงกชันกุญแจอัจฉริยะ ใหดูเรื่อง
“การสตารทและการขับขี่: กระจกมองขาง” หนา
6-8

●●●●● ฟงกชันกุญแจอัจฉริยะจะไมทำงานภายใตสภาวะ
ตอไปนี้:
• กุญแจอัจฉริยะอยูภายในรถ
• ประตูเปดหรือแงมอยู
• โหมดการทำงานไมไดอยูที่ OFF

●●●●● เวลาระหวางการปลดล็อกกับการล็อกอัตโนมัติ
สามารถปรับได กรุณาสอบถามศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

การทำงานโดยใชฟงกชันกุญแจอัจฉริยะ
E00305803200

การปลดล็อกประตูและการเปดฝากระโปรง
ทาย
เมื่อคุณถือกุญแจอัจฉริยะไวและกดสวิตชล็อก/ปลดล็อก
ประตดูานคนขบั (A) ภายในชวงระยะการทำงาน ประตทูัง้
หมดจะปลดล็อก
หากสวิตชไฟหองโดยสารอยูที่ตำแหนงกลาง (●) ใน
ขณะนั้น ไฟหองโดยสารจะสวางประมาณ 15 วินาที
ไฟเลี้ยวจะกะพริบสองครั้งและเสียงเตือนภายนอกจะดัง
ขึ้นสองครั้ง
เมื่อคุณถือกุญแจอัจฉริยะไว  หากกดสวิตช  OPEN
ฝากระโปรงทาย (B) คางไวภายในชวงระยะการทำงาน
ฝากระโปรงทายจะเปด
ใหดูเรื่อง “ฝากระโปรงทาย” หนา 3-17 ดวย
หากกดสวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูดานคนขับ แลวประตู
บานใดบานหนึ่งไมไดเปดภายในเวลาประมาณ 30 วินาที
ระบบจะล็อกกลับอีกครั้งโดยอัตโนมัติ
ใหดูเรื่อง “การล็อกและปลดล็อก: ประตู, เซ็นทรัลล็อก”
หนา 3-15, 3-16 จะล็อกกลับอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

  การยืนยันการทำงานเมื่อล็อกและปลดล็อก
การการทำงานสามารถยืนยันไดดังที่แสดงไวดานลาง
อยางไรก็ตามไฟหองโดยสารจะสวางก็ตอเมื่อสวิตชไฟ
หองโดยสารอยูที่ตำแหนงกลาง (●) เทานั้น
เมื่อล็อก: ไฟ เลี้ ย วจะกะพริบหนึ่ งครั้ ง และ

เสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นหนึ่งครั้ง
เมื่อปลดล็อก: ไฟหองโดยสารจะสวางประมาณ

15 วินาที ไฟเลี้ยวจะกะพริบสองครั้ง
และเสียง เตือนภายนอกจะดั งขึ้น
สองครั้ง

การล็อกประตู
เมื่อคุณถือกุญแจอัจฉริยะไวและกดสวิตชล็อก/ปลดล็อก
ประตูดานคนขับ (A) ภายในชวงระยะการทำงาน ประตู
จะล็อก
ไฟเลี้ยวจะกะพริบหนึ่งครั้งและเสียงเตือนภายนอกจะดัง
ขึ้นหนึ่งครั้ง

ใหดูเรื่อง “การล็อกและปลดล็อก: ประตู, เซ็นทรัลล็อก”
หนา 3-15, 3-16

สวิตช OPEN ฝากระโปรงทาย

สวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูดานคนขับ
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การล็อก/ปลดล็อกโดยไมใชฟงกชันกุญแจ
อัจฉริยะ

E00306000165

กญุแจฉกุเฉิน
E00307200438

กญุแจฉกุเฉนิ (A) สามารถใชลอ็กและปลดลอ็กประตดูาน
ผูโดยสารดานหนาเทานั้น เมื่อใชกุญแจฉุกเฉิน ปลดล็อก
ปุมล็อก (B) และถอดออกจากกุญแจอัจฉริยะ (C)

  การล็อกและปลดล็อกประตูดานผูโดยสารดานหนา
หมุนกุญแจฉุกเฉินไปดานหนาเพื่อล็อกประตูและหมุน
ไปดานหลังเพื่อปลดล็อกประตู ใหดูเรื่อง “การล็อกและ
ปลดล็อก: ประตู” หนา 3-15

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

หมายเหตุ
●●●●● ฟงกชันนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดตามดานลาง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
• เปดใชฟงกชันยืนยันการทำงาน (การกะพริบไฟ
เลี้ยว) เฉพาะเมื่อล็อกเทานั้น หรือเฉพาะเมื่อ
ปลดล็อกเทานั้น

• ปดฟงกชนัยนืยนัการทำงาน (การกะพรบิไฟเลีย้ว)
และเสียงเตือนภายนอก

• เปลี่ยนจำนวนการกะพริบสำหรับฟงกชันยืนยัน
การทำงาน (การกะพริบไฟเลี้ยว)

หมายเหตุ
●●●●● ใชกุญแจฉุกเฉินเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเทานั้น

หากแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะเสื่อมสภาพ ให
เปลี่ยนใหมโดยเร็วที่สุดเพื่อจะสามารถใชงาน
กุญแจอัจฉริยะได

●●●●● กุญแจฉุกเฉินติดตั้งอยูในกุญแจอัจฉริยะและ
กุญแจสำรอง

●●●●● หลังจากใชกุญแจฉุกเฉินแลว  ใสกลับคืน
ตำแหนงเดิมทุกครั้ง

การใชงานการเตือน
E00305902536

เพื่อปองกันการขโมยรถหรือระบบกุญแจอัจฉริยะทำงานโดยบังเอิญ จะมีไฟและเสียงเตือนเพื่อเตือนคนขับ
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เสียงเตือน รายการ สาเหตุ หมายเหตุ (วิธีแกปญหา)
ไฟ

เสียงเตือนภายนอกดัง
4 ครั้ง
เสียงเตือนภายในดัง

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีกุญแจอัจฉริยะกอนจะล็อกประตู
แมคณุจะทิง้กญุแจอจัฉรยิะไวในรถ ประตกูอ็าจลอ็กได ขึน้อยู
กับสภาพแวดลอมและสภาวะของสัญญาณไรสาย

เสียงเตือนภายนอกดัง
ประมาณ 3 วินาที

กะพริบ ระบบตรวจสอบการดึ ง
กุญแจอัจฉริยะออก

เมื่อรถจอดโดยที่โหมดการทำงานอยูใน
โหมดอื่นๆ ที่ไมใช OFF หากคุณเปดประตู
ใดๆ แลวปดประตูพรอมนำกุญแจอัจฉริยะ
ออกจากรถ
ตอนนี้เสียงเตือนภายนอกจะดัง 4 ครั้ง
และเมื่อรถสตารท เสียงเตือนภายในจะดัง
หนึ่งครั้ง

●●●●● หากคุณนำกุญแจอัจฉริยะออกจากรถผานทาง
หนาตางโดยไมไดเปดประตู ระบบนี้จะไมทำงาน

●●●●● สามารถเปลี่ยนการตั้งคาเพื่อใหระบบทำงานเมื่อคุณ
นำกุญแจอัจฉริยะออกจากรถผานทางหนาตางโดยไม
ไดเปดประตู สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

●●●●● แมวาคุณจะมีกุญแจอัจฉริยะภายในชวงระยะการ
ทำงานในการสตารทเครื่องยนต แตหากรหัส ID ของ
กุญแจและรถไมตรงกัน ตัวอยางเชน เนื่องจากสภาพ
แวดลอมหรือสภาวะแมเหล็กไฟฟา  การเตือน
อาจทำงาน

ระบบปองกันการลืมกุญแจ
ไวในรถ

กะพริบ เมื่อโหมดการทำงานอยูที่ OFF หากคุณปด
ประตูทั้งหมดโดยทิ้งกุญแจอัจฉริยะไวใน
รถ แลวคุณพยายามล็อกประตูโดย
กดสวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูดานคนขับ
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เสียงเตือน รายการ สาเหตุ หมายเหตุ (วิธีแกปญหา)
ไฟ

เสียงเตือนภายนอกดัง
ประมาณ 3 วินาที

นำกุญแจอัจฉริยะออกจากชองเสียบกุญแจ
ใหดูเรื่อง “การสตารท” หนา 6-15

เสียงเตือนภายนอกดัง
ประมาณ 3 วินาที
เสียงเตือนภายในดัง
ประมาณ 1 นาที

กะพริบ ระบบปองกันประตูปดไม
สนิท

เมื่อโหมดการทำงานอยูที่ OFF หากคุณ
พยายามล็อกประตูโดยกดสวิตชล็อก/ปลด
ล็อกประตูดานคนขับโดยที่ประตูบานใด
บานหนึ่งปดไมสนิท

เปลี่ ยนแบตเตอรี่ ใหมทันทีที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ ได
รับอนุญาต

ก า ร เ ตื อน ร ะบบกุญแจ
อจัฉรยิะ

กะพริบ เมื่อโหมดการทำงานอยูที่ OFF โดยที่
กุญแจอัจฉริยะอยูในชองเสียบกุญแจ หาก
คุณพยายามเปดประตูดานคนขับ

ไมมีเสียงกะพริบ ระบบกุญแจอัจฉริยะ แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะเสื่อมสภาพ

ถาไฟเตือนสวาง  กรุณาติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาต

จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาต

มีขอผิดพลาดในระบบกุญแจอัจฉริยะ

มีขอผิดพลาดในระบบไฟฟา

เ สี ย ง เ ตื อ น ภ า ย ใ น
(ดังเปนระยะ)

เ สี ย ง เ ตื อ น ภ า ย ใ น
(ดังตอเนื่อง)

สวาง

กะพริบ

การล็อกพวงมาลัย มีขอผิดพลาดในระบบล็อกพวงมาลัยสวาง ใหดูเรื่อง “การล็อกพวงมาลัย” หนา 6-14เสียงเตือนภายในดัง

—
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เสียงเตือน รายการ สาเหตุ หมายเหตุ (วิธีแกปญหา)
ไฟ

เสียงเตือน รายการ สาเหตุ หมายเหตุ (วิธีแกปญหา)
ไฟ

เสียงเตือนภายนอกดัง
ประมาณ 3 วินาที

กะพริบ ร ะบบ เ ตื อน โหมดก า ร
ทำงาน OFF

เมื่อโหมดการทำงานอยูที่โหมดอื่นใดที่ไม
ใช OFF หากคุณพยายามล็อกดวยสวิตช
ล็อก/ปลดล็อกประตูดานคนขับ

ใหดูเรื่อง “ระบบเตือนโหมดการทำงาน OFF” หนา 6-14

ไมมีเสียง

ปลดล็อกพวงมาลัยตามขั้นตอนในคูมือนี้
ใหดูเรื่อง “การล็อกพวงมาลัย” หนา 6-14

เสียงเตือนภายในดัง

สวาง ระบบอิโมบิไลเซอร มีขอผิดพลาดในระบบอิโมบิไลเซอร
(ระบบปองกันการสตารท)

ปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF แลวสตารทเครื่องยนตอีก
ครัง้ หากการเตอืนไมถกูยกเลกิ ใหตดิตอศนูยบรกิารมติซบูชิทิี่
ไดรับอนุญาต

การล็อกพวงมาลัยกะพริบ พวงมาลัยไมปลดล็อก

ไมมีเสียงสวาง การล็อคพวงมาลัยผิดปกติ ใหดูเรื่อง “การล็อกพวงมาลัย” หนา 6-14
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ประตู
E00300402262

การล็อกหรือปลดล็อกประตูจากดานในรถ

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

เลื่อนปุมล็อกดานใน (1) ไปที่ตำแหนงล็อก แลวปดประตู
(2)

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

หมายเหตุ
●●●●● ประตูดานคนขับสามารถเปดไดโดยดึงมือจับ

ประตูดานในและไมตองใชปุมล็อก

ขอควรระวัง
●●●●● กอนขับรถ ตรวจดูใหแนใจวาประตูทุกบานปด

สนิท การขับขี่โดยที่ปดประตูไมสนิทอาจกอให
เกิดอันตราย

●●●●● อยาทิ้งเด็กไวในรถตามลำพัง
●●●●● กอนล็อกประตูควรตรวจวาไดนำกุญแจออกจาก

รถแลว

การล็อกหรือปลดล็อกประตูดวยกุญแจ

การล็อกโดยไมใชกุญแจ

กลไก “ปองกันการลืมกุญแจ”*
E00300600329

ถาเสียบกุญแจคางไวที่สวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงาน
ไมไดอยูที่ OFF เมื่อคุณดันปุมล็อกไปขางหนาขณะที่
ประตูดานคนขับเปดอยู  ปุมล็อกจะยอนกลับมายัง
ตำแหนงปลดล็อกโดยอัตโนมัติ



เซน็ทรลัล็อก

3

การลอ็กและการปลดลอ็ก3-16

เซ็นทรัลล็อก
E00300803582

หมายเหตุ
●●●●● เมื่อล็อกหรือปลดล็อกดวยกุญแจบนประตูดาน

คนขับ เฉพาะประตูดานคนขับจะล็อกหรือปลด
ล็อก

●●●●● การล็อกและปลดล็อกสลับกันไปมาหลายๆ ครั้ง
ติดกันอาจทำใหวงจรปองกันในตัวเซ็นทรัลล็อก
หยุดการทำงานของระบบ หากเกิดกรณีนี้ รอ
ประมาณ 1 นาทีกอนจะใชงานสวิตชเซ็นทรัล
ล็อก

1- ล็อก

การปลดล็อกประตู
E00311801432

สามารถเลือกฟงกชันปลดล็อกประตูโดยใชตำแหนง
เกียร (CVT) ฟงกชันนี้ไมไดเปดใชงานเมื่อรถสงมาจาก
โรงงาน หากตองการเปดหรือปดการใชงานฟงกชันเหลา
นี้ กรุณาติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

สามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูทั้งหมดไดโดยกดสวิตช
เซ็นทรัลล็อกที่ประตูดานคนขับ

การใชสวิตชเซ็นทรัลล็อก

การล็อกและปลดล็อกประตู
E00312001082

2- ปลดล็อก “ตัวล็อกปองกันเด็ก” ที่ประตูหลัง
E00300902078

การใชตำแหนงเกยีร (CVT)
ประตูทั้งหมดจะปลดล็อกเมื่อคันเกียรเลื่อนไปที่ตำแหนง
“P” (จอด) โดยสวติชกญุแจหรอืโหมดการทำงานอยทูี ่ON

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

ตัวล็อกปองกันเด็กชวยปองกันประตูเปดโดยอุบัติเหตุ
โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็กนั่งอยูที่เบาะนั่งหลัง
ปุมล็อกจะอยูที่ประตูหลังแตละดาน
เมื่อเลื่อนปุมล็อกไปที่ตำแหนงล็อกแลว ประตูหลังจะไม
สามารถเปดไดจากภายใน
ถาตองการเปดประตูหลังขณะที่กลไกนี้ทำงานอยู ใหเปด
จากดานนอก
ถาปุมล็อกอยูที่ตำแหนง “ปลดล็อก” กลไกนี้จะไมทำงาน
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ขอควรระวัง
● เมื่อมีเด็กนั่งอยูที่เบาะหลัง ควรใชตัวล็อกปองกัน

เด็กเปดประตูหลังเสมอ เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึ้น

● ไมสามารถเปดกระโปรงทายจากดานในได ระวัง
อยาใหเด็กเขาไปเลนในกระโปรงทาย หากเด็กติด
อยูในกระโปรงทาย อาจเกิดอุบัติเหตุรายแรงได

● การขับขี่ โดยที่ฝากระโปรงทายเปดอยู เปน
อันตรายมาก เนื่องจากแกสคารบอนมอนอกไซด
(CO) จะเขาไปในหองโดยสาร
คุณไมสามารถมองเห็นหรือไดกลิ่นแกสได ซึ่ง
อาจทำใหหมดสติหรือถึงขั้นเสียชีวิตได

คำเตือน

ฝากระโปรงทาย
E00301201736

การเปด

การทำงานจากดานนอกรถ

ใชกุญแจ (รถรุนที่มีชองเสียบกุญแจ)

สอดกุญแจแลวบิด

หมายเหตุ
●●●●● สำหรับการเปดฝากระโปรงทายในรถที่ติดตั้ง

ระบบกุญแจอัจฉริยะ ใหดูเรื่อง “การทำงานโดย
ใชฟงกชันกุญแจอัจฉริยะ” หนา 3-10

การทำงานจากดานในรถ
ดึงคันปลดล็อกที่อยูขางเบาะนั่งคนขับ

ใชสวิตชรีโมทคอนโทรล (รถรุนที่มีระบบกุญแจ
อัจฉริยะ)
กดสวิตชฝากระโปรงทายไฟฟาหรือสวิตช  OPEN
บนฝากระโปรงทาย
(ใหดูเรื่อง “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” หนา 3-7)
ฝากระโปรงทายจะกระเดงเปดเล็กนอย ยกขึ้นเพื่อเปด
กระโปรงทาย
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การปด
ดึงฝากระโปรงทายลงดานลางตามภาพ ปดฝากระโปรง
ทายเบาๆ จากดานนอกเพื่อปดไดสนิท ตรวจดูใหแนใจวา
ฝากระโปรงทายปดอยางแนนหนาเสมอ

การควบคุมหนาตางไฟฟา
E00302201645

หนาตางไฟฟาจะทำงานไดก็ตอเมื่อโหมดการทำงานอยู
ในตำแหนง ON เทานั้น

คำเตือน
●●●●● กอนจะใชงานสวิตชควบคุมหนาตางไฟฟา ให

ตรวจสอบดวูาไมมสีิง่ใดกดีขวางอย ู(ศรีษะ มอื นิว้
ฯลฯ)

●●●●● กอนออกจากรถ ควรตรวจวาไดนำกุญแจออกมา
แลว

●●●●● อยาทิ้งเด็ก (หรือบุคคลที่ไมสามารถควบคุม
หน าต างไฟฟ าด วยสวิตชควบคุมไดอย าง
ปลอดภัย) ไวในรถตามลำพัง

สวิตชดานคนขับ
สวิตชดานคนขับสามารถใชควบคุมหนาตางประตูไดทุก
บาน โดยหนาตางแตละบานเปดหรือปดดวยสวิตชควบ
คุมแยกตางหากกัน
กดสวิตชลงเพื่อเปดหนาตางและดึงสวิตชขึ้นเพื่อปด
ถากด/ดึงสวิตชจนสุดที่หนาตางดานคนขับ หนาตาง
ประตูจะเลื่อนเปด/ปดจนสุดโดยอัตโนมัติ
หากตองการใหหนาตางหยุดเลื่อน ใหกด/ดึงสวิตชเล็ก
นอยในทิศทางตรงกันขาม

ขอควรระวัง
●●●●● เมื่อปดฝากระโปรงทาย ระวังอยาใหนิ้วมือคุณ

หรือผูอื่นถูกฝากระโปรงทายหนีบ

หมายเหตุ
●●●●● ไฟกระโปรงทายจะสวางเมื่อฝากระโปรงเปด

และดับเมื่อฝากระโปรงปด

สวิตชควบคุมหนาตางไฟฟา
E00302303523

หนาตางประตูแตละบานจะเปดหรือปดโดยการทำงาน
ของสวิตชที่เกี่ยวของ

1- หนาตางประตูดานคนขับ
2- หนาตางประตูดานผูโดยสารดานหนา
3- หนาตางประตูดานหลังซาย
4- หนาตางประตูดานหลังขวา
5- สวิตชล็อก



การควบคมุหนาตางไฟฟา

3

การลอ็กและการปลดลอ็ก 3-19

สวิตชดานผูโดยสาร
สวิตชดานผูโดยสารสามารถควบคุมเฉพาะหนาตางประตู
ดานผูโดยสารที่สอดคลองกันเทานั้น
กดสวิตชลงเพื่อเปดหนาตางและดึงสวิตชขึ้นเพื่อปด

กลไกเพื่อความปลอดภัย (หนาตางดาน
คนขับเทานั้น)

E00302502081

ขณะที่หนาตางประตูปดโดยอัตโนมัติเมื่อดึงสวิตชขึ้น
จนสุด หากมือหรือศีรษะถูกหนีบ หนาตางจะเลื่อนลงโดย
อัตโนมัติ
อยางไรก็ตามควรตรวจดูใหแนใจวาไมมีใครยื่นศีรษะ
หรือมือออกนอกหนาตางขณะที่ปดหนาตางดานคนขับ
หนาตางที่เลื่อนลงมาจะกลับมาทำงานตามปกติภายใน
เวลาไมกี่วินาที

● การเปดปดซ้ำๆ  ขณะที่ เครื่องยนตไมทำงาน
จะเปนการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ใชสวิตชหนาตาง
เฉพาะเมื่อเครื่องยนตทำงานอยู

● หนาตางประตูหลังจะเปดเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้น

หมายเหตุ

สวิตชล็อก
E00303102619

เมื่อกดสวิตชนี้ สวิตชดานผูโดยสารจะไมสามารถใชเปด
หรือปดหนาตางประตูได นอกจากนี้สวิตชดานคนขับ
จะไมสามารถใชเปดหรือปดหนาตางประตูบานอื่นๆ ได
ยกเวนหนาตางประตูดานคนขับ
ปลดล็อกโดยกดลงอีกครั้ง

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

คำเตือน
●●●●● เด็กอาจกดสวิตชเลน ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูก

หนาตางหนีบมือหรือศีรษะ เมื่อขับขี่โดยที่มีเด็ก
อยูในรถ กรุณากดสวิตชล็อกหนาตางเพื่อปดการ
ใชงานสวิตชดานผูโดยสาร

ฟงกชันตั้งเวลา
E00302402048

หนาตางประตูยังสามารถเปดหรือปดไดภายใน 30 วินาที
หลังจากดับเครื่องยนต
อยางไรก็ตามเมื่อประตูดานคนขับหรือประตูดานผู
โดยสารดานหนาเปดอยู หนาตางจะไมทำงาน

คำเตือน
●●●●● ถาขั้วแบตเตอรี่ถูกปลดออกหรือฟวสสำหรับ

หนาตางไฟฟาถูกเปล่ียน  กลไกเพื่อความ
ปลอดภัยจะยกเลิกการทำงาน
หากมือหรือศีรษะถูกหนีบ อาจทำใหเกิดการบาด
เจ็บรุนแรงได

ขอควรระวัง
●●●●● กลไกเพื่อความปลอดภัยจะยกเลิกการทำงาน

กอนที่หนาตางจะปดสนิทเพียงเล็กนอย เพื่อชวย
ใหหนาตางปดสนทิได ฉะนัน้ควรเพิม่ความระมดั
ระวังเปนพิเศษอยาใหหนาตางหนีบนิ้ว
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หมายเหตุ
● ถาขั้วแบตเตอรี่ถูกปลดออกหรือฟวสสำหรับ

หนาตางไฟฟาถูกเปลี่ยน  กลไกเพื่อความ
ปลอดภัยจะยกเลิกการทำงานและหนาตางประตู
จะไมเปด/ปดจนสุดโดยอัตโนมัติ
หากหนาตางเปดคางอยู ใหดึงสวิตชหนาตาง
ประตูดานคนขับขึ้นซ้ำๆ จนหนาตางปดสนิท
หลังจากนั้นใหปลอยสวิตช ดึงสวิตชคางไวอีก
ครั้งหนึ่งอยางนอย 1 วินาทีแลวปลอยสวิตช จึง
จะสามารถใชงานหนาตางประตูดานคนขับได
ตามปกติ

ขอควรระวัง
●●●●● กลไกเพื่อความปลอดภัยจะไมทำงานขณะที่ดึง

สวิตชขึ้น ฉะนั้นควรระมัดระวังเปนพิเศษไมให
นิ้วมือติดอยูที่ชองหนาตาง

● กลไกเพื่อความปลอดภัยทำงานไดในบางสภาพ
การขับขี่บางลักษณะหรือในบางสถานการณที่
หนาตางประตูดานคนขับถูกกระทบ คลายกับมือ
หรือศีรษะถูกหนีบ

● หากกลไกเพื่อความปลอดภัยถูกกระตุนให
ทำงาน 5 ครั้งขึ้นไปในเวลาไลเลี่ยกัน กลไกนี้
จะยกเลิกการทำงานและหนาตางประตูจะไม
สามารถปดไดตามปกติ
ในกรณีเชนนี้ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อ
แกไขสถานการณดังกลาว
หากหนาตางเปดคางอยู ใหดึงสวิตชหนาตาง
ประตูดานคนขับขึ้นซ้ำๆ จนหนาตางปดสนิท
หลังจากนั้นใหปลอยสวิตช ดึงสวิตชคางไวอีก
ครั้งหนึ่งอยางนอย 1 วินาทีแลวปลอยสวิตช จึง
จะสามารถใชงานไดตามปกติ

หมายเหตุ
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●●●●● อยาปรบัเบาะนัง่ขณะขบัรถอย ูเพราะอาจสญูเสยี
การควบคุมรถและเกิดอุบัติเหตุได เมื่อปรับเบาะ
นั่งไดระยะที่เหมาะสมแลว ใหลองขยับเบาะนั่ง
ไปดานหนาและดานหลังดวยมือเพื่อตรวจสอบ
ดูวาเบาะนั่งล็อกแนนหรือไม

●●●●● หามผโูดยสารหรอืเดก็นัง่ในพืน้ทีใ่ดๆ ภายในรถที่
ไมมีเบาะนั่งและเข็มขัดนิรภัย และใหแนใจวาผู
โดยสารในรถทุกคนนั่งอยูบนเบาะนั่งและคาด
เข็มขัดนิรภัย และถาเปนเด็กใหรัดอยูกับเบาะนั่ง
นิรภัยสำหรับเด็ก

●●●●● ขณะรถเคลื่อนที่ควรปรับพนักพิงหลังใหอยูใน
ตำแหนงตั้งตรงเสมอ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นไดจากอุบัติเหตุหรือรถเบรกกะทันหัน เพราะ
ประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัยจะลดลงอยาง
มากเมื่อพนักพิงหลังเอนอยู ตัวคุณอาจเลื่อน
หลุดออกจากเข็มขัดนิรภัยและไดรับอันตราย

คำเตือน

●●●●● ไมควรวางสิ่งของไวใตเบาะนั่ง ซึ่งอาจทำใหเบาะ
นั่งไมไดล็อกอยางแนนหนา และอาจทำใหเกิด
อุบัติเหตุได นอกจากนี้เบาะนั่งและชิ้นสวนอื่น
อาจเสียหายได

คำเตือน

● ตองแนใจวาผูใหญเปนผูปรับเบาะนั่งหรือเปนผู
ควบคุมการปรับใหถูกตองและปลอดภัยที่สุด

● อยานำหมอนหนุนหรือสิ่งอื่นรองระหวางหลัง
กับพนักพิงขณะขับขี่ เพราะจะลดประสิทธิภาพ
ของพนักพิงศีรษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

● เมื่อมีการเลื่อนเบาะนั่ง ควรระมัดระวังศีรษะและ
เทาของคุณดวย

ขอควรระวัง

เบาะนัง่หนา
E00400400201

1- การปรับเบาะไปดานหนาหรือดานหลัง
ยกมือจับขึ้น ปรับเบาะนั่งตามตำแหนงที่ตองการ
และปลอยมือจับ

2- การปรับเอนพนักพิงหลัง
ดึงกานล็อกขึ้น จากนั้นเอนเบาะไปทางดานหลัง
เพื่อใหไดตำแหนงที่ตองการ และปลอยกานล็อก

3- การปรับเบาะนั่งใหสูงขึ้น (เฉพาะดานคนขับ)
หมุนปุมและปรับความสูงของเบาะที่นั่งตาม
ตำแหนงที่ตองการ

การปรับเบาะนั่ง
E00400302145

ควรปรับเบาะนั่งใหไดระยะที่เหมาะสมกับผูขับขี่เพื่อให
สามารถเหยียบคันเรง บังคับเลี้ยว และใชสวิตชตางๆ ได
อยางคลองตัวและมีทัศนวิสัยในการมองชัดเจน
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หมายเหตุ
● หามยืนหรือนั่งบนที่พักแขน เพราะอาจหักได

เบาะนั่งหลัง
E00401300018

● กลไกในการเอนพนักพิงหลังนั้นเปนสปริง
ทำใหพนักพิงตีกลับมาตำแหนงตั้งตรงขณะที่
กานล็อกทำงาน ดังนั้นเมื่อดึงกานล็อกจึงควรนั่ง
ใหหลังชิดพนักพิงและใชมือประคองเพื่อควบ
คุมไมใหพนักพิงเคลื่อนที่กลับ

ขอควรระวัง

ที่พักแขน (เฉพาะเบาะนั่งคนขับ)*
E00400901551

ปรับมุมของที่พักแขนโดยเอนที่พักแขนไปดานหนา จาก
นั้นจึงยกขึ้นใหอยูในตำแหนงที่ตองการ
ปลดมุมที่พักแขนโดยยกขึ้นไปดานหลังจนสุดดังภาพ

ที่พักแขน
E00401701820

เมื่อตองการใชที่พักแขน ใหพับที่พักแขนลงมา
เมื่อตองการเก็บที่พักแขนกลับที่เดิม ใหดันไปขางหลัง
จนกระทั่งราบเรียบเปนระนาบเดียวกับเบาะนั่ง

หมายเหตุ
● ด านบนที่พั กแขนจะมีที่ ว างแก วสำหรับผู

โดยสารดานหลัง
ใหดูเรื่อง “ที่วางแกว” หนา 7-17

พนกัพงิศรีษะ
E00403302667

คำเตือน
●●●●● การขับขี่โดยไมมีพนักพิงศีรษะอาจทำใหคุณและ

ผูโดยสารไดรับบาดเจ็บรายแรงหรือเสียชีวิตใน
อุบัติเหตุได เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ควรติดตั้งพนักพิงศีรษะตามตำแหนงอยางถูก
ตองเมื่อมีผูโดยสารนั่งอยู

●●●●● หามนำหมอนหนุนหรือสิ่งของอื่นๆ ที่คลายกัน
รองระหวางหลังกับพนักพิงหลัง การเพิ่มระยะ
หางระหวางศีรษะกับพนักพิงศีรษะจะลดประ
สิทธิภาพของพนักพิ งศี รษะในกรณีที่ เ กิด
อุบัติเหตุขึ้น

●●●●● เมื่อมีผูโดยสารนั่งอยูในเบาะนั่งหลัง ใหดึงพนัก
พงิศรีษะใหไดความสงูทีล่อ็กได การปรบัใดๆ ควร
ทำกอนการขับขี่ มิฉะนั้นอาจทำใหไดรับบาดเจ็บ
สาหัสเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
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การปรับความสูง
ปรับพนักพิงศีรษะโดยใหกึ่งกลางของพนักพิงอยูในแนว
ใกลเคียงกับระดับหูที่สุด ซึ่งจะชวยลดการบาดเจ็บไดมาก
ที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีที่ผูโดยสารสูงเกินกวา
จะปรับใหใกลกับระดับหูได ใหปรับพนักพิงขึ้นใหสูงที่
สุดเทาที่จะทำได
สำหรับการปรับพนักพิงศีรษะใหสูงขึ้น ใหเลื่อนขึ้นดาน
บน
การปรับใหต่ำลง ใหเลื่อนพนักพิงศีรษะลงขณะที่กดปุม
ปรับความสูง (A) ตามทิศทางลูกศร หลังจากปรับตั้งแลว
ใหดันพนักพิงศีรษะลงจนแนใจวาล็อกเขาที่แลว

วิธีถอด
กดปุมปรับความสูง (A) จากนั้นจึงดึงพนักพิงศีรษะขึ้น

วิธีติดตั้ง
หันพนักพิงศีรษะใหถูกดาน แลวจึงเสียบขาทั้งสองของ
พนักพิงศีรษะเขารูที่พนักพิงหลัง โดยกดปุมปรับความสูง
(A) คางไวตามทิศทางลูกศร
ขาของพนักพิงศีรษะและรองปรับ (B) ตองใสลงในชอง
ทีม่ปีมุปรบั (A)

● ควรตรวจดูวาตำแหนงปุมปรับความสูง (A) ถูก
ปรับอยางถูกตองตามที่แสดงในภาพ และลอง
ขยับพนักพิงศีรษะขึ้น พนักพิงศีรษะจะตองไม
หลุดออกมาจากพนักพิงหลัง

ขอควรระวัง

● รูปทรงและขนาดของพนักพิงศีรษะจะแตกตาง
กันไปตามตำแหนงเบาะนั่ง ควรใสพนักพิงศีรษะ
ใหถูกตองตามเบาะนั่งตางๆ  และหามใส
ผิดทิศทาง

ขอควรระวัง
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คำเตือน
●●●●● ผูโดยสารที่เปนผูใหญตองคาดเข็มขัดนิรภัยทุก

คนรวมถึงเด็กท่ีโตพอจะใชเข็มขัดนิรภัยดวย
เด็กเล็กควรใชอุปกรณนิรภัยที่เหมาะสมสำหรับ
เด็กเสมอ

●●●●● เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ควรคาดใหพาดผานไหล
ลำตัวบริเวณหนาอกและสะโพก อยาคาดเข็มขัด
ไวใตแขน

●●●●● คาดเข็มขัดนิรภัยหนึ่งเสนตอหนึ่งคน หากไม
ทำเชนนี้จะทำใหเกิดอันตรายได

คำเตือน
●●●●● เข็มขัดนิรภัยจะปกปองผูใชไดเต็มประสิทธิภาพ

เมื่อพนักพิงหลังอยูในตำแหนงตั้งตรง หากพนัก
พงิเอน ผโูดยสารอาจเลือ่นหลดุจากเขม็ขัดนริภัย
โดยเฉพาะเมื่อเกิดแรงกระแทกดานหนารถ ผู
โดยสารอาจไดรับบาดเจ็บเพราะเข็มขัดนิรภัย
เองหรือกระแทกเขากับแผงหนาปดหรือพนักพิง
หลังได

●●●●● จัดสายเข็มขัดนิรภัยใหเรียบรอย อยาใหบิด
●●●●● หามดัดแปลงหรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมใดๆ กับ

ชุดเข็มขัดนิรภัยซึ่งอาจจะทำใหเข็มขัดนิรภัยไม
ทำงานหรือไมสามารถปรับความตึงหยอนได

●●●●● ถึงแมวาคุณจะคาดเข็มขัดนิรภัยไวก็ตาม อยาอุม
เด็กไวในออมแขนหรือวางไวบนตัก เพราะเด็ก
อาจไดรับอันตรายถึงชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือ
เม่ือรถเบรกกะทันหัน

●●●●● ปรับเข็มขัดนิรภัยใหกระชับพอดีกับผูคาด
●●●●● คาดเข็มขัดนิรภัยสวนหนาตักเหนือสะโพกเสมอ

เข็มขัดนริภัยแบบยดึ 3 จดุ (พรอมตวัดงึ
ล็อกอัตโนมัติ)

E00404903276

เข็มขัดนิรภัยชนิดนี้ไมจำเปนตองปรับความยาว เพราะ
เข็มขัดจะปรับใหกระชับพอดีกับรางกายของผูคาด แตใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุอยางกะทันหัน เข็มขัดจะล็อกเองโดย
อัตโนมัติ

หมายเหตุ
● คุณสามารถตรวจสอบวาเข็มขัดล็อกหรือไมโดย

ดึงเข็มขัดไปดานหนาอยางรวดเร็ว

การคาดเขม็ขัดนริภัย
1. ดึงสายเข็มขัดนิรภัยชาๆ โดยจับที่แผนล็อก

หมายเหตุ
● ถาไมสามารถดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกได ให

กระชากสายเข็มขัดเต็มแรงแลวปลอยสายกลับ
จากนัน้จงึคอยๆ ดงึสายเขม็ขดันริภยัออกมาอกีครัง้

2. สอดแผนล็อกเขากับหัวเข็มขัดนิรภัยจนมีเสียงดัง
“คลกิ”

เข็มขัดนิรภัย
E00404800896

เพื่อปองกันตัวคุณและผูโดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
จำเปนตองคาดเข็มขัดนิรภัยใหถูกตองเมื่อขับขี่
เข็มขัดนิรภัยของคนขับและผูโดยสารดานหนาติดตั้ง
ระบบดึงกลับ
เข็มขัดนิรภัยแบบนี้ใชงานเหมือนกับเข็มขัดนิรภัยทั่วไป
ใหดูเรื่อง “ระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและระบบผอนแรง
ตึง” หนา 4-8
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คำเตือน
●●●●● ไมควรคาดเข็มขัดนิรภัยใหพาดผานชองทอง

เพราะในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุ สายเข็มขัดอาจ
กดชองทองอยางแรงและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิด
การบาดเจ็บได

●●●●● อยาบิดสายเข็มขัดนิรภัยขณะคาด

หมายเหตุ
● เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยจะเลื่อนเก็บโดยอัตโนมัติ

แผนล็อกอาจฟาดกับตัวรถเสียหายได ใหจับแผน
ล็อกไวเพื่อใหเข็มขัดเลื่อนเก็บอยางชาๆ มิฉะนั้น
อาจทำใหรถยนตเสียหายได

● หากเข็มขัดนิรภัย (A) หรือหวงรอย (B) สกปรก
อาจทำใหเขม็ขดัดงึกลบัไดไมด ีหากเขม็ขดันริภัย
และหวงรอยสกปรก ใหทำความสะอาดดวยสบู
ออนๆ หรือสารทำความสะอาดผสมน้ำ

3.ปรับเข็มขัดนิรภัยใหกระชับพอดีกับผูคาด

การปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย
จับที่แผนล็อก แลวกดปุมบนหัวเข็มขัด

การปรับจุดยึดเข็มขัดนิรภัย (เบาะนั่งหนา)
E00409802257

หากสวิตชกุญแจบิดไปที่ตำแหนง “ON” หรือโหมดการ
ทำงานเปน ON ขณะที่ยังไมไดคาดเข็มขัดนิรภัยดาน
คนขับ ไฟเตือนจะสวางและเสียงเตือนดังขึ้นประมาณ 6
วินาที เพื่อเตือนคนขับใหคาดเข็มขัดนิรภัย
หากขับรถโดยไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย ไฟเตือนจะกะพริบ
และเสียงเตือนจะดังเปนระยะจนกวาจะคาดเข็มขัดนิรภัย

หมายเหตุ
● หากยังไมคาดเข็มขัดนิรภัยอีก ไฟเตือนและเสียง

เตือนจะดังทุกครั้งที่รถออกตัว



เข็มขัดนิรภัย

4-7เบาะนัง่และเขม็ขดันริภยั

4

จุดยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได
E00405001791

ระดับความสูงของจุดยึดเข็มขัดนิรภัยสามารถปรับเลื่อน
ได ดึงปุมล็อก (A) และเลื่อนจุดยึดเข็มขัดนิรภัยไปยัง
ตำแหนงที่ตองการ ปลอยปุมล็อกเพื่อล็อกจุดยึดเข็มขัด
นิรภัยเขาที่

คำเตือน
●●●●● เมื่อปรับจุดยึดเข็มขัดนิรภัยนั้น ตองใหจุดยึดอยู

สูงเพียงพอเพื่อใหสายเข็มขัดนิรภัยสามารถพาด
ผานลำตัวบริเวณหัวไหลไดโดยไมโดนลำคอ

สายนำเข็มขัดนิรภัย (เบาะนั่งหลัง)
E00411201046

สายนำเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งหลังตัวนอกชวยเพิ่ม
ความสะดวกสำหรับเข็มขัดนิรภัย
เมือ่ดงึเขม็ขดันริภยัผานสายนำเขม็ขดันริภยั สายนำจะชวย
จัดตำแหนงเข็มขัดนิรภัยใหหางจากคอและศีรษะของ
ผูโดยสาร

การติดตั้ง
1. ปลดปมุ (A) ของสายนำเขม็ขดันริภัย ดงึสายเขม็ขดั

นิรภัยผานสายนำแลวยึดปุมไว

จุดยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได
E00405001791

ระดับความสูงของจุดยึดเข็มขัดนิรภัยสามารถปรับเลื่อน
ได ดึงปุมล็อก (A) และเลื่อนจุดยึดเข็มขัดนิรภัยไปยัง
ตำแหนงที่ตองการ ปลอยปุมล็อกเพื่อล็อกจุดยึดเข็มขัด
นิรภัยเขาที่

● ตรวจดูใหแนใจวาสายเข็มขัดนิรภัยสวนที่สอด
ผานสายนำนั้นไมบิด
สายที่ บิ ดตั วอาจส งผลกระทบร ายแรงตอ
ประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัย

ขอควรระวัง
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การคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับสตรีมี
ครรภ

E00405600064

คำเตือน
●●●●● เข็มขัดนิรภัยออกแบบใหใชไดกับทุกคน รวมถึง

สตรมีคีรรภดวย สตรมีคีรรภควรใชเขม็ขดันริภยั
ที่มีไวให การคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับสตรีมี
ครรภจะลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับแมและ
ทารกในครรภ สำหรับเข็มขัดคาดหนาตักใหคาด
ผานตนขาโดยกระชับเขากับสะโพก และอยาคาด
ผานบริเวณเอว หากมีคำถามควรปรึกษาแพทย

ระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและระบบ
ผอนแรงตงึ

E00405701424

เข็มขัดนิรภัยของคนขับและผูโดยสารดานหนาติดตั้ง
ระบบดึงกลับและระบบผอนแรงตึง

ระบบดึงกลับ
E00405802291

เมื่อสวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงานอยูภายใตเงื่อนไข
ตอไปนี้ ถามีการชนทางดานหนาที่รุนแรงพอจะทำให
คนขับและ/หรือผูโดยสารดานหนาบาดเจ็บได ระบบดึง
กลับจะทำให เข็ มขั ดนิ รภั ยหดกลับทันที เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพสูงสุดใหกับเข็มขัดนิรภัย
[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
สวิตชกุญแจอยูในตำแหนง “ON” หรือ “START”
[รถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
โหมดการทำงานอยูที่ ON

คำเตือน
●●●●● เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของเข็มขัด

นิรภัยแบบดึงกลับ ควรปรับเบาะนั่งของคุณให
ถูกตองและคาดเข็มขัดนิรภัยใหเหมาะสม

● การติดตั้งอุปกรณเครื่องเสียงใดๆ หรือการซอม
แซมบริเวณโดยรอบชุดเข็มขัดนิรภัยแบบดึง
กลับหรือคอนโซลที่พื้น ตองดำเนินการโดยศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต เนื่องจากงานดัง
กลาวอาจกระทบตอระบบการทำงานของเข็มขัด
นิรภัยแบบดึงกลับ

● ถาตองการแยกชิ้นสวนหรือทำลายรถ กรุณา
ปรึกษาศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต เนื่อง
จากการทำงานของเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับโดย
ไมคาดคิดอาจทำใหไดรับบาดเจ็บ

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
● เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับจะทำงานถารถไดรับ

แรงกระแทกดานหนาอยางแรงแมวาจะไมไดคาด
เข็มขัดนิรภัยไวก็ตาม

● เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับออกแบบมาใหใชงาน
เพียงครั้งเดียว และหลังจากใชงานแลว ตอง
เปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยใหมที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต

ไฟเตือนระบบ SRS
E00405900083

ไฟเตือนนี้ใชรวมกันระหวางถุงลมนิรภัย SRS กับเข็มขัด
นิรภัยแบบดึงกลับ
ใหดูเรื่อง “ไฟเตือนระบบ SRS” หนา 4-19

2. คาดเข็มขัดนิรภัยและตรวจดูวาพาดผานไหล
ของคุณพอดี
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ระบบผอนแรงตึง
E00406000153

ในกรณีที่เกิดการชน ระบบผอนแรงตึงจะดูดซับแรงดึง
จากเข็มขัดนิรภัย เพื่อลดแรงปะทะที่สงไปยังผูโดยสาร

อุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก
E00406401835

เมื่อมีเด็กโดยสารรถไปดวย จำเปนตองใชอุปกรณนิรภัย
สำหรับเด็กใหพอดีกับขนาดตัวเด็ก ซึ่งเปนไปตามที่
กฎหมายกำหนดในประเทศสวนใหญ
กฎขอบังคับเกี่ยวกับการขับขี่โดยมีเด็กอยูที่เบาะนั่งหนา
อาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ กรุณาปฏิบัติตาม
กฎขอบังคับที่เกี่ยวของ

คำเตือน
●●●●● ถาเปนไปได พยายามใหเด็กนั่งบนเบาะนั่งหลัง

สถติกิารเกดิอบุตัเิหตแุสดงใหเหน็วาเดก็ทกุขนาด
และทุกอายุจะปลอดภัยกวาเมื่อมีอุปกรณนิรภัย
ที่เหมาะสมในเบาะนั่งหลังมากกวาในเบาะนั่ง
หนา

●●●●● การอุม เด็กไว ในออมแขนจะไมสามารถใช
ทดแทนระบบนิรภัยสำหรับเด็ก หากไมใชระบบ
นิรภัยสำหรับเด็กที่เหมาะสมอาจทำใหเด็กไดรับ
บาดเจ็บรายแรงหรือถึงแกชีวิต

●●●●● ควรใชอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก 1 ชุดตอเด็ก 1
คนเทานั้น

คำเตือน
●●●●● เมื่อติดตั้งระบบนิรภัยสำหรับเด็กที่เบาะนั่งหลัง

ระวังพนักพิงหลังเบาะนั่งหนาโดนระบบนิรภัย
สำหรับเด็ก มิฉะนั้นเด็กอาจไดรับบาดเจ็บสาหัส
ในกรณีที่มีการเบรกอยางแรงหรือการชน

ขอควรระวังเมื่อติดตั้งอุปกรณนิรภัย
สำหรับเด็กบนรถที่มีถุงลมนิรภัยที่เบาะนั่ง
ผูโดยสารดานหนา

E00406501751

ปายที่แสดงอยูนี้จะติดไวในรถที่มีถุงลมนิรภัยดานผูโดย
สารดานหนา

คำเตือน
●●●●● อันตรายมาก!

หามใชอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไปขาง
หลังบนเบาะนั่งที่มีถุงลมนิรภัยอยูดานหนา! มิ
ฉะนั้นเด็กอาจบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได

●●●●● หามใชอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไปขาง
หลังบนเบาะนั่งผูโดยสารดานหนา เนื่องจากเด็ก
จะอยูใกลถุงลมนิรภัยของผูโดยสารมากเกินไป
แรงปะทะจากถุงลมนิรภัยที่พองตัวอาจทำให
เด็กไดรับบาดเจ็บรายแรงหรือถึงแกชีวิตได ตอง
ใชอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไปขางหลัง
ที่เบาะนั่งหลังเทานั้น
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สำหรับเด็กโต
E00406700134

สำหรับเด็กที่โตเกินกวาจะอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กแลว
ควรใหเด็กนั่งบนเบาะนั่งหลังและคาดเข็มขัดนิรภัยให
เรียบรอยโดยใหพาดผานสวนไหลและหนาตักของเด็ก
สำหรับบริเวณหนาตัก ใหสายเข็มขัดพาดผานทองนอย
ใตสวนบนของกระดูกเชิงกราน ไมควรพาดผานบริเวณ
ชองทองโดยตรง เพราะสายเข็มขัดอาจกดชองทองใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

คำเตือน
●●●●● ควรใชอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไปขาง

หนาที่เบาะนั่งหลังถาเปนไปได แตถาจำเปนตอง
ใชกับเบาะนั่งผูโดยสารดานหนา ใหปรับเบาะนั่ง
ไปขางหลังใหมากที่สุด มิฉะนั้นเด็กอาจไดรับ
บาดเจ็บรายแรงหรือถึงแกชีวิตได

สำหรับทารกและเด็กเล็ก
E00406602081

เมื่อมีทารกและเด็กเล็กโดยสารไปดวย ควรปฏิบัติตาม
คำแนะนำดังตอไปนี้

คำแนะนำ:
● ควรใชเบาะนั่งนิรภัยสำหรับทารก สวนเด็กเล็กที่

สูงพอจะคาดเข็มขัดนิรภัยแลว ใหสายเข็มขัด
สัมผัสใบหนาหรือลำคอไดและใช เบาะเสริม
สำหรับเด็กควบคูดวย

● เลือกอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กใหเหมาะสมกับ
น้ำหนักและความสูงของเด็ก รวมถึงสามารถติด
ตั้งไดพอดีกับรถของคุณ  เพื่อให เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุด ควรติดตั้งอุปกรณนิรภัยสำหรับ
เด็กไวที่เบาะนั่งหลัง

● กอนจะเลือกซื้ออุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก ให
ทดลองติดตั้งวาใสไดพอดีกับเบาะนั่งหลัง เนื่อง
จากอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กของผูผลิตบางราย
อาจไมเหมาะสมกับรถของคุณ
หากทดลองคาดเข็มขัดนิรภัยแลว อุปกรณนิรภัย
สำหรับเด็กนั้นไมพอดีกับเบาะนั่ง โดยเลื่อนไป
ทางใดทางหนึ่งไดโดยงาย ควรเลือกอุปกรณ
นิรภัยสำหรับเด็กของผูผลิตรายอื่น

คำเตือน
●●●●● เมื่อติดตั้งเสร็จแลว ทดลองผลักและดึงอุปกรณ

นิรภัยสำหรับเด็กไปดานหนา ดานหลัง และดาน
ขาง ดูวามั่นคงดีหรือไม หากเลื่อนไปทางใดทาง
หนึ่งไดอาจกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตเด็กหรือผู
โดยสารอื่นในกรณีที่ เ กิดอุบัติ เหตุหรือเบรก
กะทันหัน

●●●●● เม่ือไมใชงาน ควรติดตั้งอุปกรณนิรภัยนั้นไวกับ
เบาะนั่งใหมั่นคงหรือถอดเก็บใหเรียบรอยเพื่อ
ปองกันไมใหหลุดกระเด็นออกมาในกรณีเกิด
อุบัติเหตุ

คำเตือน
●●●●● ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณนิรภัย

สำหรับเด็กตามคูมือจากผูผลิตอยางเครงครัด
การติดตั้งไมถูกวิธีอาจทำใหเด็กบาดเจ็บสาหัส
หรือถึงแกชีวิตได
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การตดิตัง้อปุกรณนริภยัสำหรบัเดก็เขากบัที่
ยดึเบาะดานลาง (อปุกรณนริภยัสำหรบัเดก็
ทีม่กีารยดึแบบ ISOFIX) และทีย่ดึดานหลงั
เบาะ

E00408902600

ตำแหนงที่ยึดเบาะดานลาง
เบาะนั่งหลังของรถยนตติดตั้งที่ยึดเบาะดานลางสำหรับ
การยึดอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กที่มีการยึดแบบ ISOFIX

อุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กที่มีการยึดแบบ
ISOFIX
อุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กถูกออกแบบมาสำหรับเบาะนั่ง
ที่มีที่ยึดเบาะดานลางเทานั้น ยึดอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก
โดยใชที่ยึดเบาะดานลาง
ไมจำเปนตองยึดอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กดวยเข็มขัด
นิรภัยของรถ

A: ตัวเชื่อมตออุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก

ตำแหนงที่ยึดดานหลังเบาะ
มีตัวยึด 2 จุดที่ชั้นดานหลังของเบาะนั่งหลังสวนบน
สำหรับยึดสายยึดดานหลังเบาะของอุปกรณนิรภัยสำหรับ
เด็กเขากับแตละตำแหนงของเบาะนั่งในรถของคุณ

คำเตือน
●●●●● ที่ยึดอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กถูกออกแบบมาให

ทนตอน้ำหนักที่กำหนดไวสำหรับอุปกรณนิรภัย
สำหรับเด็กที่ติดตั้งอยางถูกตองเทานั้น ไมวาใน
สถานการณใดๆ หามใชกับเข็มขัดนิรภัยสำหรับ
ผใูหญ สายรดั หรอืสำหรบัยดึสิง่ของหรอือปุกรณ
อืน่ๆ เขากบัตวัรถ

การตดิตัง้:

1. นำวัสดุแปลกปลอมดานในหรือรอบๆ ตัวเชื่อมตอ
ออก และควรแนใจวาเข็มขัดนิรภัยของรถยนตอยู
ในตำแหนงจัดเก็บปกติ

2. ถอดพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั่งที่ตองการติด
ตั้งอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก
ใหดูเรื่อง “พนักพิงศีรษะ” หนา 4-3
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● ห ามถอดพนั กพิ ง ศี รษะ เมื่ อทำก า รติ ดตั้ ง
เบาะเสริม

ขอควรระวัง

3. เปดชองเล็กนอยระหวางเบาะนั่ง (A) กับพนักพิง
(B) ดวยมือเพื่อหาที่ยึดเบาะดานลาง (C)

4. กดตวัเชือ่มตออุปกรณนริภัยสำหรบัเดก็ (D) เขาไป
ในที่ยึดเบาะดานลาง (C) ตามคำแนะนำของผูผลิต
ระบบอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก

A: เบาะนั่งของรถยนต
B: พนักพิงหลัง
C: ที่ยึดเบาะดานลาง
D: ตัวเชื่อมตอ

หากอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กตองใชสายยึดดานหลัง
เบาะ ใหยึดสายตามขั้นตอนที่ 5 ถึง 6

5. เปดฝาครอบจุดติดตั้งที่ยึดดานหลังเบาะโดยเปด
ออกดวยมือตามที่แสดงในภาพ

6. เกี่ยวขอสายยึดดานหลังเบาะตัวบน  (E) ของ
อุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กเขากับขายึดดานหลัง
เบาะ (F) และยึดสายตัวบนใหแนนหนา

7. ผลักและดึงอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กทุกดานเพื่อ
ใหแนใจวามั่นคงแลว
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4การติดตั้ง:
1. วางอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กบนเบาะนั่งที่จะติด

ตั้ง เอาพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั่งนั้น
ใหดูเรื่อง “พนักพิงศีรษะ” หนา 4-3

การตรวจสอบสภาพเข็มขัดนิรภัย
E00406301948

ตรวจสภาพของเขม็ขดันริภยั หากพบรอยฉกีขาด รอยแตก
การเสื่อมสภาพของสายรัด หรือรูปรางของชิ้นสวนโลหะ
บิดเบี้ยว ควรเปลี่ยนเข็มขัดเสนใหม

คำเตือน
●●●●● ควรใชคลิปล็อกเข็มขัดนิรภัย (A) กับอุปกรณ

นิรภัยสำหรับเด็กบางรุนเพื่อปองกันการบาดเจ็บ
เนื่องจากการชนดานหนาหรือการบังคับรถอยาง
กะทันหัน
คลิปล็อกตองพอดีและใชตามคำแนะนำของผู
ผลิตอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กนั้น
ควรถอดตัวคลิปล็อกเก็บเมื่อถอดอุปกรณนิรภัย
สำหรับเด็กออกแลว

คำเตือน
●●●●● หลังจากเกิดการชน ชุดเข็มขัดนิรภัยท้ังหมด

รวมทัง้ตวัดงึกลบัและอปุกรณทีต่ดิอยดูวยควรได
รับการตรวจสอบโดยศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาต ควรเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยที่มีการใช
งานในขณะที่ เกิดการชน  เวนแตจะเปนการ
ชนเบาและเข็มขัดไมมีรองรอยความเสียหาย
และยังสามารถทำงานไดอยางถูกตอง

●●●●● อยาพยายามซอมแซมหรือเปล่ียนชิ้นสวนของ
ชุดเข็มขัดนิรภัยเอง งานดังกลาวควรดำเนินการ
โดยศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต มิฉะนั้น
อาจทำใหประสิทธิภาพของเข็มขัดลดลงและสง
ผลใหบาดเจ็บรายแรงในกรณีที่เกิดการชน

●●●●● เม่ือใชงานระบบดึงกลับไปแลวจะไมสามารถใช
อีกได
ตองเปลี่ยนใหมพรอมกับตัวดึงกลับ

การติดตั้งอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กเขากับ
เข็มขัดนริภัยแบบยดึ 3 จดุ (พรอมตวัดงึ
ล็อกอัตโนมัติ)

E00407102067

● ห ามถอดพนั กพิ ง ศี รษะ เมื่ อทำก า รติ ดตั้ ง
เบาะเสริม

ขอควรระวัง

2. สอดเข็มขัดนิรภัยผานอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก
ตามคูมือการติดตั้งอุปกรณนิรภัยนั้นๆ และเสียบ
แผนล็อกเขากับหัวเข็มขัด

3. ปรับสายที่หยอนใหตึงดวยการดึงสายผานตัวหนุน
ปรับสายเข็มขัด
เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุดไมจำเปนตองปรับความ
ยาว แตปรับความตึงไดโดยใชคลิปล็อก

4. กอนวางเด็กลงในอุปกรณนิรภัย  ดึงและผลัก
อุปกรณนิรภัยนั้นเพื่อตรวจสอบวาติดตั้งอยางมั่น
คง ทำเชนนี้ทุกครั้งกอนใชงาน
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● ถุงลมนิรภัยพองตัวรวดเร็วมาก ในบางกรณีอาจ
กอใหเกิดรอยถลอก ฟกช้ำ หรือขีดขวนเล็กนอย
ฯลฯ

ขอควรระวัง

ถุงลมนิรภัยทำงานอยางไร
E00407303200

ถุงลมนิรภัยประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้

1- ชดุถงุลมนริภัย (ดานผโูดยสาร)
2- ชุดถุงลมนิรภัย (ดานคนขับ)

ถุงลมนิรภัยจะทำงานก็ตอเมื่อสวิตชกุญแจหรือโหมดการ
ทำงานอยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
สวิตชกุญแจอยูในตำแหนง “ON” หรือ “START”
[รถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
โหมดการทำงานอยูที่ ON
ถุงลมนิรภัยจะพองตัวอยางรวดเร็ว พรอมๆ กับเกิดเสียง
ดังและมีฝุนควันคลุงกระจาย ซึ่งไมเปนอันตรายแตอยาง
ใด และไมไดบงชี้วาเกิดการลุกไหมใดๆ ในหองโดยสาร
ผูที่มีปญหาดานระบบหายใจอาจระคายเคืองบางเนื่องจาก
สารเคมีที่ใชในการพองตัวของถุงลมนิรภัย ถาเปนไปได
ใหลดกระจกหนาตางลงหลังจากที่ถุงลมนิรภัยพองตัว
แลว
ถงุลมนริภยัจะยบุตวัอยางรวดเรว็หลังการใชงาน ดงันัน้จงึ
แทบไมเปนอันตรายตอทัศนวิสัยในการมองเห็น

คำเตือน
●●●●● หามใสวัตถุแปลกปลอมใดๆ (ชิ้นสวนพลาสติก,

คลิปหนีบกระดาษ, กระดุม ฯลฯ) ในหัวเข็มขัด
หรือกลไกดึงกลับของเข็มขัด นอกจากนี้ อยา
ปรับแตง ถอด หรือติดตั้งเข็มขัดนิรภัย มิฉะนั้น
เข็มขัดนิรภัยอาจไมสามารถปกปองไดอยาง
เพียงพอเมื่อเกิดการชนหรือในสถานการณอื่นๆ

●●●●● หากเข็มขัดนิรภัยสกปรก ใหทำความสะอาดดวย
น้ำอุนผสมสารทำความสะอาดที่เปนกลาง แลว
ตากใหแหงในที่รม ไมควรฟอกขาวหรือยอมสี
สายเข็มขัดนิรภัย เพราะอาจทำใหเสียหายได

ระบบถงุลมนริภยั (SRS)
E00407203531

ขอมูลที่ปรากฏในหัวขอระบบถุงลมนิรภัย (SRS) นี้
ประกอบดวยขอสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับถุงลมนิรภัย
ของคนขับและของผูโดยสารดานหนา

ระบบถุงลมนิรภัยดานคนขับและดานผูโดยสารดานหนา
ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมความปลอดภัยหลักของระบบ
เข็มขัดนิรภัย โดยปองกันอันตรายบริเวณศีรษะและหนา
อกเมื่อ เกิดอุบัติ เหตุการชนทางดานหนาในระดับ
ปานกลางถึงรุนแรง
ถุงลมนิรภัยไมสามารถใชทดแทนเข็มขัดนิรภัยได เพื่อ
การปองกันสูงสุดในการชนและอุบัติเหตุทุกประเภท ทุก
คนทั้ งคนขับและผู โดยสารในรถตองคาดเข็มขัด
นิรภัยเสมอ
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คำเตือน
●●●●● การนั่งในทาที่ถูกตองมีความสำคัญมาก

หากคนขับหรือผูโดยสารดานหนานั่งอยูชิดพวง
มาลัยหรือแผงหนาปดมากเกินไปขณะถุงลม
นิรภัยทำงาน อาจไดรับบาดเจ็บรายแรงหรือถึง
แกชวีติได
ถุงลมนิรภัยนั้นพองตัวออกมารวดเร็วและ
รุนแรงมาก
หากคนขับและผูโดยสารไมไดนั่งในทาที่เหมาะ
สมและคาดเข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัยอาจไม
สามารถปกปองคุณไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
และยังอาจเปนสาเหตุใหไดรับบาดเจ็บรายแรง
หรือถึงแกชีวิตเมื่อถุงลมพองตัวดวย

●●●●● หามนั่งบนขอบเบาะนั่ง หรือเอนศีรษะหรือหนา
อกเขาไปใกลพวงมาลัยหรือแผงหนาปด หามวาง
เทาหรือขาไวบนแผงหนาปด

●●●●● ควรใหทารกและเด็กเล็กอยูที่เบาะนั่งหลังและใช
อุปกรณนิ รภั ยสำหรับ เด็ กอย า ง เหมาะสม
เบาะนั่ งหลัง เปนที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับ
ทารกและเด็ก

คำเตือน
●●●●● ไมควรปลอยใหทารกหรือเด็กเล็กลุกออกจาก

อปุกรณนริภัย ยนืใกลแผงหนาปด หรอืกอดไวใน
ออมแขนหรือบนหนาตักผูใหญ เนื่องจากอาจได
รับบาดเจ็บรายแรงหรือถึงแกชีวิตเมื่อเกิดการ
ชนหรือเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว ควรใหเด็กนั่งใน
อุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กท่ีถูกตองเหมาะสมที่
เบาะนั่งหลัง ใหดูในเรื่อง “อุปกรณนิรภัยสำหรับ
เด็ก” ในคูมือการใชงานนี้

คำเตือน
●●●●● สำหรับเด็กโตควรนั่งที่ เบาะนั่งหลังและคาด

เข็มขัดนิรภัยไวอยางเหมาะสม ถาจำเปนใหใช
เบาะเสริม
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คำเตือน
●●●●● อันตรายมาก!

หามใชอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไปขาง
หลังบนเบาะนั่งที่มีถุงลมนิรภัยอยูดานหนา! มิ
ฉะนั้นเด็กอาจบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได

ระบบถุงลมนิรภัยที่เบาะนั่งคนขับและผู
โดยสารดานหนา

E00407400851

ถุงลมนิรภัยดานคนขับจะติดตั้งอยูใตฝาครอบบริเวณกึ่ง
กลางพวงมาลัย สวนถุงลมนิรภัยดานผูโดยสารดานหนา
จะบรรจุอยูในแผงหนาปดเหนือกลองเก็บของ
ถุงลมนิรภัยผูโดยสารดานหนาจะพองตัวในเวลาเดียวกับ
ถุงลมนิรภัยดานคนขับ แมวาเบาะนั่งผูโดยสารจะไมมี
คนอยูก็ตาม

การพองตัวของถุงลมนิรภัยดานหนา
E00412501323

ถุงลมนิรภัยดานหนาถูกออกแบบมาใหทำงาน
เมื่อ...
ถุงลมนิรภัยดานหนาถูกออกแบบใหพองตัวเมื่อรถยนต
ไดรับแรงกระแทกที่ดานหนาในระดับปานกลางถึง
รุนแรง
ลักษณะดังกลาวแสดงไวดังภาพ

1- การชนเขากับกำแพงทึบดวยความเร็วประมาณ 25
กม./ชม. หรือมากกวา

2- ไดรับแรงกระแทกที่ดานหนาในระดับปานกลางถึง
รุนแรงบริเวณที่แรเงาระหวางลูกศร

ถุงลมนิรภัยดานหนาจะทำงานก็ตอเมื่อแรงกระแทกที่เกิด
ขึ้นเกินกวาระดับที่ไดรับการออกแบบไว หรือเทากับ
แรงกระแทกที่เกิดขึ้นเมื่อรถที่วิ่งดวยความเร็ว 25 กม./ชม.
ชนเขาโดยตรงกับกำแพงทึบที่แข็งแรง  ไมเคลื่อนที่
หรือพังลง

ขอควรระวังเมื่อติดตั้งอุปกรณนิรภัย
สำหรับเด็กบนรถที่มีถุงลมนิรภัยที่เบาะนั่ง
ผูโดยสารดานหนา

E00408802234

ปายที่แสดงอยูนี้จะติดไวในรถที่มีถุงลมนิรภัยดานผูโดย
สารดานหนา
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ถาหากความรุนแรงนั้นต่ำกวาระดับที่ออกแบบไว ถุงลม
นิรภัยดานหนาอาจจะไมทำงาน อยางไรก็ตามหากรถ
ชนสิ่งที่สามารถดูดซับแรงกระแทกไดโดยเคลื่อนที่หรือ
พังลง (เชน รถที่จอดอยู เสาไฟฟา หรือราวเหล็กกั้นถนน)
ความเร็วขณะชนจะสูงขึ้นมากกวาระดับที่ออกแบบไว
เนื่องจากแรงกระแทกดานหนาสามารถทำใหคุณหลุด
ออกจากเบาะนั่งไดงาย คุณจึงควรคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ
เข็มขัดนิรภัยจะชวยรักษาระยะหางระหวางตัวคุณกับพวง
มาลัยและแผงหนาปดในขณะที่ถุงลมนิรภัยเริ่มทำงาน ถุง
ลมนิรภัยจะพองตัวอยางรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งอาจกอให
เกิดอันตรายรายแรงจนถึงแกชีวิตได พึงระลึกไวเสมอวา
เข็มขัดนิรภัยเปนอุปกรณหลักที่จะปกปองคุณเมื่อเกิด
การชน  สวนถุงลมนิรภัยไดรับการออกแบบใหเปน
อุปกรณเสริมเพิ่มความปลอดภัยเทานั้น ดังนั้นเพื่อความ
ปลอดภัยของคุณและผูโดยสาร ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให
เรียบรอยทุกครั้ง

ถุงลมนิรภัยดานหนาอาจไมทำงานเมื่อ...
เมื่อเกิดการชนดานหนาในบางลักษณะ โครงสรางของรถ
ไดออกแบบมาใหชวยดูดซับแรงกระแทก  เพื่อลด
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูโดยสาร (สวนหนาของรถ
อาจพังยุบเขาไปอยางเห็นไดชัดเพื่อดูดซับแรงกระแทก)
ในสถานการณดังกลาว ถุงลมนิรภัยดานหนาอาจไม
ทำงานแมวาตัวรถจะพังยุบหรือเสียหาย
ตัวอยางลักษณะการชนดังกลาวแสดงไวดังภาพ

1- การชนเขากับเสาไฟฟา ตนไม หรือวัตถุที่มีรูปทรง
แคบๆ

2- การชนในลักษณะไถลเขาไปใตตัวถังรถบรรทุก
3- การชนดานหนาแนวเฉียง

ถุงลมนิรภัยดานหนาไมสามารถปกปองคุณจากการ
ชนดานหนาไดทุกรูปแบบ ดังนั้นคุณควรคาดเข็มขัด
นิรภัยเสมอ

ถุงลมนิรภัยดานหนาไมไดออกแบบมาให
ทำงานเมื่อ...
ถุงลมนิรภัยดานหนาไมไดออกแบบมาใหทำงานใน
สภาพที่ไมสามารถปกปองผูโดยสารได
ลักษณะดังกลาวแสดงไวดังภาพ

1- การชนดานหลัง
2- การชนดานขาง
3- รถพลิกคว่ำ

ถงุลมนริภัยดานหนาไมสามารถปกปองคณุจากการชนได
ทุกรูปแบบ ดังนั้นคุณควรคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ
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ถุงลมนิรภัยดานหนาอาจทำงานเมื่อ...
ถุงลมนิรภัยดานหนาอาจทำงานในกรณีที่บริเวณใตทอง
รถไดรับแรงกระแทกระดับปานกลางถึงรุนแรง (เกิด
ความเสียหายชวงลาง)
ตัวอยางลักษณะการชนดังกลาวแสดงไวดังภาพ

1- การชนเนิน/เกาะหรือขอบถนนที่สูงขึ้นมา
2- รถตกหลุม/โพรงลึก
3- รถวิ่งลงทางชันมากๆ แลวกระแทกเขากับพื้น

เนื่องจากถุงลมนิรภัยดานหนาอาจทำงานในสถานการณ
ที่รถไดรับแรงกระแทกอยางกะทันหันในบางกรณีดังที่
แสดงไวในรูป อาจทำใหตัวคุณหลุดออกจากเบาะนั่งได
งาย ดังนั้นคุณจึงควรคาดเข็มขัดนิรภัยไวเสมอ เข็มขัด
นิรภัยจะชวยรักษาระยะหางระหวางตัวคุณกับพวงมาลัย
และแผงหนาปดในขณะที่ถุงลมนิรภัยเริ่มทำงาน ถุงลม
นิรภัยจะพองตัวอยางรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งอาจกอใหเกิด
อันตรายรายแรงได

คำเตือน
●●●●● หามติดสิ่งใดๆ ที่บริเวณฝาครอบพวงมาลัย เชน

วัสดุตกแตง  เข็มกลัด  ฯลฯ  เพราะอาจเปน
อันตรายตอผูโดยสารเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว

●●●●● หามวางหรือติดวัตถุอื่นใดบนแผงหนาปดเหนือ
กลองเก็บของ  เพราะอาจเปนอันตรายตอผู
โดยสารเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว

คำเตือน
●●●●● หามนำเครื่องประดับตางๆ มาติดหรือวางไว

บรเิวณกระจกหนา เพราะอาจขดัขวางการทำงาน
ของถุงลมนิรภัยหรือกระเด็นมาโดนผูโดยสาร
บาดเจ็บเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว

●●●●● หามวางหบีหอ สตัวเลีย้ง หรอืวตัถอุืน่ใดระหวาง
ถุงลมนิรภัยกับคนขับหรือผูโดยสารดานหนา
เพราะจะลดประสิทธิภาพการทำงานของถุงลม
นิรภัย หรือเปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บไดถาถุง
ลมนิรภัยทำงาน

●●●●● หลังจากที่ถุงลมนิรภัยพองตัวแลว ชิ้นสวนตางๆ
ของระบบถุงลมนิรภัยจะมีอุณหภูมิสูง หาม
สัมผัสชิ้นสวนเหลานี้ เพราะอาจไหมผิวหนังได

●●●●● ถุงลมนิรภัยออกแบบมาเพื่อใชงานเพียงครั้ง
เดยีว ไมสามารถนำกลบัมาใชงานไดอกี ดงันัน้จงึ
ตองเปลี่ยนใหมทันทีและควรตรวจสอบระบบ
ถุงลมนิรภัยท้ังหมดโดยศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต
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คำเตือน
●●●●● หากเกิดสถานการณตอไปนี้ ถุงลมนิรภัยและ/

หรือระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัยอาจมีปญหาและ
อาจทำงานไมถูกตองเมื่อเกิดการชนหรืออาจ
ทำงานอยางกะทันหันแมไมมีการชน
• เมื่อสวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงานอยูที่ ON
แตไฟเตือนระบบ SRS ไมสวางขึ้นหรือยัง
คงสวางคางอยู

• เมื่อไฟเตือนระบบ SRS สวางขึ้นขณะขับรถ
ระบบถงุลมนริภยั SRS และระบบดงึกลบัเขม็ขดั
นิรภัยถูกออกแบบมาเพื่อชวยลดความเสี่ยงใน
การบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตเมื่อเกิดการ
ชนขึ้น
ถาเกดิกรณดีานบนขึน้ ควรนำรถเขารบัการตรวจ
สอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตทันที

คำเตือน
●●●●● การบำรุงรักษาสวนประกอบของระบบ SRS

หรือใกลกับสวนประกอบของระบบ SRS ตอง
ดำเนินการโดยศูนยบริการมิตซูบิชิที่ ไดรับ
อนุญาตเทานั้น ไมอนุญาตใหผูใดทำการบริการ
ตรวจสอบ  บำรุงรักษา  หรือซอมแซมสวน
ประกอบของระบบ SRS หรือระบบไฟ และหาม
ผใูดจดัการหรอืท้ิงชิน้สวนใดๆ ของระบบ SRS ยก
เวนศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
หากสวนประกอบ SRS หรือสายไฟทำงานอยาง
ไมเหมาะสม อาจทำใหถุงลมนิรภัยพองตัวขึ้น
โดยไมตั้งใจ หรืออาจทำใหระบบ SRS ไมทำงาน
ซึ่งทั้งสองกรณีจะทำใหเกิดการบาดเจ็บรายแรง
ได

●●●●● หามดัดแปลงพวงมาลัย ตัวดึงกลับเข็มขัดนิรภัย
หรือสวนประกอบใดๆ ของระบบ SRS
เชน การเปลี่ยนพวงมาลัย หรือการดัดแปลง
กนัชนหนาหรอืโครงสรางตวัถงั อาจสงผลเสยีตอ
การทำงานของระบบ SRS และนำไปสูการบาด
เจ็บได

●●●●● ถารถของคุณไดรับความเสียหาย ควรใหศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตตรวจสอบระบบ
SRS เพื่อใหแนใจวาจะทำงานไดเปนปกติ

ไฟเตือนระบบ SRS
E00407802918

ไฟเตือนระบบถุงลมนิรภัย (SRS) อยูบนแผงหนาปด
ระบบจะสำรวจตนเองทุกครั้งที่สวิตชกุญแจบิดไปที่
ตำแหนง “ON” หรือโหมดการทำงานอยูที่ ON ไฟเตือน
SRS นี้จะติดขึ้นสักครูแลวดับไป ซึ่งแสดงวาระบบ
ทำงานเปนปกติ
ถาสวนหนึ่งสวนใดของสวนประกอบ SRS มีปญหา ไฟ
เตือนจะสวางคางอยู
ไฟเตือนระบบ SRS จะใชรวมกันระหวางถุงลมนิรภัยกับ
ระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัย

การใหบรกิาร SRS
E00407901592
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หมายเหตุ
● หากคุณตองการแยกชิ้นสวนรถ กรุณาปฏิบัติตาม

กฎขอบังคับทองถิ่น  และติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตเพื่อจัดการถอดระบบถุง
ลมนิรภัยอยางถูกตองและปลอดภัย

คำเตือน
●●●●● ถาคุณพบวาสวนใดของถุงลมนิรภัยฉีกขาด ขีด

ขวน แตก หรือเสียหาย ควรนำไปใหศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตตรวจสอบ
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แผงหนาปด
E00500102753

1- หนาจอแสดงขอมูล → หนา 5-3
2- การเตือนถนนเปนน้ำแข็ง → หนา 5-5
3- ตัวแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู

→ หนา 5-6
4- ตัวแสดงตำแหนงคันเกียร* → หนา 6-26

1- มาตรวัดรอบเครื่องยนต
มาตรวดัรอบเครือ่งยนตจะแสดงความเรว็เครือ่งยนต
เปนรอบตอนาที (r/min) ซึ่งสามารถชวยใหคุณ
ขับขี่อยางประหยัด รวมทั้งเตือนวาอยาใหรอบ
เครื่องยนตสูงเกินไป (แถบสีแดง)

2- หนาจอแสดงขอมูลรวม → หนา 5-2
3- มาตรวดัความเรว็

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วของรถยนต
ในรูปแบบกิโลเมตรตอช่ัวโมง (กม./ชม.)

4- สวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม

หมายเหตุ
● เมื่อสวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงานอยูที่ OFF

จะไมมีการแสดงตัวแสดงตำแหนงคันเกียร
ตัวแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู และ
การเตือนถนนเปนน้ำแข็ง

ขอควรระวัง
● ขณะขับรถ  ควรหมั่นสังเกตดูมาตรวัดรอบ

เครื่องยนตดวย ไมควรเรงรอบเครื่องยนตจนถึง
เขตแถบสีแดงของมาตรวัดรอบ (ความเร็วรอบ
เครื่องยนตตอนาทีสูงเกินไป)

หนาจอแสดงขอมูลรวม
E00519903578

กรุณาจอดรถในที่ปลอดภัยกอนเปดใชงาน
หนาจอแสดงขอมูลจะแสดงขอมูลตอไปนี้: มาตรวัด
ระยะทาง, มาตรวดัการเดนิทาง, ตวัควบคมุความสวางของ
มาตรวัด, สัญลักษณเตือนตรวจสภาพรถ, ปริมาณน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่เหลืออยู, ตำแหนงคันเกียร, ชวงการขับรถ,
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย ฯลฯ
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หนาจอแสดงขอมูล
E00528201560

แตละครั้งที่คุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม (A) เบาๆ หนาจอจะเปลี่ยนตามลำดับตอไปนี้

1- มาตรวดัระยะทาง
2- มาตรวัดการเดินทาง 
3- มาตรวัดการเดินทาง 
4- ตัวควบคุมความสวางของมาตรวัด → หนา 5-4
5- หนาจอแสดงชวงการขับรถ

6- หนาจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
7- จอภาพ Auto Stop & Go (AS&G) → หนา 5-5
8- ตัวแสดงอุณหภูมิภายนอก → หนา 5-5
9- สัญลักษณเตือนตรวจสภาพรถ (ระยะทาง) → หนา 5-6

10- สัญลักษณเตือนตรวจสภาพรถ (เดือน) → หนา 5-6

หมายเหตุ
● เมื่อสวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงานเปน OFF หนาจอแสดงชวงการขับรถ หนาจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย และตัวแสดงอุณหภูมิภายนอกจะไมปรากฏ
● ขณะขับรถ สัญลักษณเตือนตรวจสภาพรถจะไมปรากฏขึ้นแมวาคุณจะใชงานสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม
● เมื่อไฟหรี่ไมสวาง ตัวควบคุมความสวางของมาตรวัดจะไมปรากฏขึ้นแมวาคุณจะใชงานสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม
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มาตรวัดระยะทาง
E00527800067

มาตรวัดระยะทางแสดงระยะทางการเดินทาง

มาตรวัดการเดินทาง
E00527900042

มาตรวัดการเดินทางแสดงระยะทางที่ใชระหวางตนทาง
กับปลายทาง

ตัวอยางการใชงานของมาตรวัดการเดินทาง  และ
มาตรวัดการเดินทาง 

คุณสามารถวัดระยะทางที่ใชในปจจุบันไดสองชุด
จากบานโดยใชมาตรวัดการเดินทาง   และ
จากจุดใดจุดหนึ่งในระหวางทางโดยใชมาตรวัด
การเดินทาง 

การรเีซต็มาตรวดัการเดนิทาง
หากตองการตั้งคาจอแสดงเปน  0 กดสวิตชหนาจอ
แสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย 1 วินาที คาที่แสดงอยูใน
ปจจุบันเทานั้นจะถูกรีเซ็ต
ตัวอยาง
หากมาตรวัดการเดินทาง  แสดงอยู มาตรวัดการ
เดินทาง  เทานั้นที่จะถูกรีเซ็ต

หมายเหตุ
● ทั้งมาตรวัดการเดินทาง  และ  สามารถ

นับไดถึง 9,999.9 กม.
เมื่อเลย 9,999.9 กม. มาตรวัดการเดินทางจะ
กลบัมาเริม่ที ่0.0 กม.

● หากมีการถอดขั้วแบตเตอรี่ หนวยความจำของ
มาตรวดัการเดนิทาง  และ  จะถกูลบออก
และหนาจอจะกลับมาเปน 0.0 กม.

หมายเหตุ
● เมื่อไฟหรี่สวาง สามารถปรับได 8 ระดับ
● ทุกครั้ งที่ลดระดับความสวางลงสองระดับ

จอแสดงผลระดับความสวางจะลดลงครั้งละ
หนึ่งระดับ

● ระดับความสวางของแผงหนาปดจะถูกจัดเก็บไว
เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “LOCK” หรือ
โหมดการทำงานเปน OFF

● หากคุณกดสวิตชคางไวนานกวา 1 วินาที ความ
สวางจะเลื่อนผานระดับตางๆ โดยอัตโนมัติและ
หยุดเมื่อคุณปลอยสวิตช
เลือกระดับความสวางที่ตองการ

ตัวควบคุมความสวางของมาตรวัด
E00537901114

เปดไฟหรี่และกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม (2) จะมี
เสียงและระดับความสวางเปลี่ยนไป หนาจอแสดงชวงการขับรถ

E00538000014

แสดงชวงการขับรถโดยประมาณ (จำนวนกิโลเมตรหรือ
ไมลที่คุณสามารถขับขี่ตอไปได) เมื่อชวงการขับรถลดลง
ต่ำกวาประมาณ 50 กม. (30 ไมล) เครื่องหมาย “---”
จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ
● ชวงการขับรถขึ้นอยูกับขอมูลอัตราการสิ้นเปลือง

เชื้อเพลิง ซึ่งอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพ
การขับขี่และพฤติกรรมในการขับขี่ ระยะทาง
ที่แสดงจึงเปนเพียงขอมูลคราวๆ เทานั้น

สวาง หรี่

1- ระดับความสวาง
2- สวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม
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หมายเหตุ
● เมื่อคุณเติมน้ำมัน  ชวงการขับรถที่แสดงจะ

ปรับคาตามไปดวย
อยางไรก็ตาม หากคุณเติมน้ำมันเพียงเล็กนอย
คาที่แสดงอาจไมถูกตอง ถาเปนไปไดควรเติม
น้ำมันใหเต็มถัง

● ในบางกรณี คาแสดงชวงการขับรถอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหากคุณจอดรถในที่ที่ชันมาก ซึ่ง
ทำใหน้ำมันเชื้อเพลิงในถังกระเพื่อม แตไมใช
อาการผิดปกติแตอยางใด

● การตั้งคาการแสดงผลสามารถเปลี่ยนหนวยได
ตามตองการ (กิโลเมตรหรือไมล)
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-8

หมายเหตุ
● คาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยสามารถ

รีเซ็ตแยกกันไดทั้งในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ
กับโหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล

● “---” จะปรากฏขึ้นเมื่อไมสามารถวัดคาอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยได

● การตั้งคาครั้งแรก (คาเริ่มตน) คือ “โหมดรีเซ็ต
แบบอัตโนมัติ”

● อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะขึ้นอยู
กับสภาพการขับรถ (สภาพถนน วิธีการขับรถ
ฯลฯ) คาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่แสดง
อาจแตกตางจากอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจริง
คาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่แสดงเปนเพียง
ขอมูลคราวๆ เทานั้น

● หนวยความจำของโหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล
หรือโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติของหนาจอแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะถูกลบ
หากมีการถอดแบตเตอรี่

● การตั้งคาการแสดงผลสามารถเปลี่ยนเปนหนวย
ที่ตองการได {กม./ลิตร, ลิตร/100 กม., หรือ
ไมลตอแกลลอน}
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-8

หนาจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
โดยเฉลี่ย

E00531200017

แสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจากครั้ง
สุดทายที่รีเซ็ตจนถึงปจจุบัน
โหมดการรเีซต็หนาจอแสดงอตัราการสิน้เปลอืง เชือ้เพลงิ
โดยเฉลี่ยนี้สามารถเปลี่ยนไดระหวาง  “รี เซ็ตแบบ
อัตโนมัติ” กับ “รีเซ็ตแบบแมนนวล”
สำหรับวิธีการเปลี่ยนการตั้งคาหนาจอแสดงอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนการ
ตั้งคาฟงกชัน” หนา 5-8

จอภาพ Auto Stop & Go (AS&G)
E00531101169

แสดงเวลาสะสมที่เครื่องยนตถูกหยุดดวยระบบ Auto
Stop & Go (AS&G)
ใหดูเรื่อง “ระบบ Auto Stop & Go” หนา 6-19

ตัวแสดงอุณหภูมิภายนอก
E00533501109

แสดงอุณหภูมิภายนอกรถ

หมายเหตุ
● เมื่อสวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงานเปน ON

อีกครั้ง เวลาสะสมจะถูกรีเซ็ต

หมายเหตุ
● การตั้งคาหนาจอสามารถเปลี่ยนหนวยไดตาม

ตองการ (°C หรือ °F)
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-8

● อุณหภูมิที่แสดงอาจแตกตางจากอุณหภูมิจริง
ภายนอกขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน ภาวะ
การขับขี่

การเตือนถนนเปนน้ำแข็ง
E00533401108

ถาอุณหภูมิอากาศภายนอกลดลงต่ำกวาประมาณ 3°C
(37 °F) เสียงเตือนและสัญลักษณเตือนอุณหภูมิอากาศ
ภายนอก (A) จะกะพริบประมาณ 10 วินาที
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ขอควรระวัง
● แมวาสัญลักษณนี้ไมกะพริบ  แตถนนก็อาจ

เปนน้ำแข็งได ดังนั้นกรุณาระมัดระวังเมื่อขับขี่

ตัวแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู
E00522200503

ตัวแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยูจะแสดงระดับ
น้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อสวิตชกุญแจ
หรือโหมดการทำงานอยูที่ ON

1- น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง
0- น้ำมันเชื้อเพลิงหมด

หมายเหตุ
● หลังการเติมน้ำมันเชื่อเพลิง อาจใชเวลาหลาย

วินาทีในการปรับการแสดงคา
● หากเติมน้ำมันขณะที่สวิตชกุญแจหรือโหมด

การทำงานเปน ON เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
อาจวัดระดับน้ำมันไดไมถูกตอง

● เครื่องหมายฝาปดถังน้ำมันเชื้อเพลิง (A) แสดงวา
ประตูชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอยูดานซายของ
ตัวรถ

ตัวแสดงเตือนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู
E00522402192

ถาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงเหลือ 6.5 ลิตรหรือต่ำกวา (ปรากฏ
หนึ่งขีด) เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือ
โหมดการทำงานเปลี่ยนเปน ON ขีดสุดทายของเกจวัด
ระดับน้ำมันจะกะพริบ ถาระดับน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง

ไปอีก ขีดสุดทายของเกจวัดระดับน้ำมันจะดับไปและ
“ ” กับแถบกราฟกะพริบ

หมายเหตุ
● เมื่อแลนบนที่ลาดเอียงหรือทางโคง การแสดงคา

อาจไมถูกตองเนื่องจากการกระเพื่อมของน้ำมัน
เชื้อเพลิงในถังน้ำมัน

ขอควรระวัง
● หามขับรถโดยที่เหลือน้ำมันเชื้อเพลิงในระดับต่ำ

มาก หากน้ำมันเชื้อเพลิงหมดจะทำใหแคทาลิติก
คอนเวอรเตอรเสียหาย

สัญลักษณเตือนตรวจสภาพรถ
E00522501040

แสดงระยะเวลาโดยประมาณกอนถึงกำหนดการตรวจ
สภาพรอบถัดไปตามที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
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อนุญาตแนะนำ จอจะแสดง “---” เมื่อกำหนดการตรวจ
มาถึง
สัญลักษณประแจหมายถึงการตรวจสภาพตามระยะ

หมายเหตุ
● ระยะเวลาที่ปรากฏกอนถึงกำหนดการตรวจ

รอบถัดไปอาจแตกตางไปจากที่ศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตแนะนำ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ขอมูลจำเพาะของรถ  นอกจากนี้การตั้งคา
กาแสดงระยะเวลากอนถึงกำหนดการตรวจ
รอบถัดไปก็สามารถปรับเปลี่ยนได
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว  ควร
ดำเนินการโดยศูนยบริการมิตซูบิชิที่ ไดรับ
อนุญาตเทานั้น  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดปรึกษาศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ระยะทาง

เดือน

1. แสดงระยะเวลากอนถึงกำหนดการตรวจรอบ
ถัดไป

หมายเหตุ
● ระยะทางแสดงดวยหนวย 100 กิโลเมตร สวน

ระยะเวลาแสดงดวยหนวยเดือน

2. เตือนคุณเมื่อกำหนดการตรวจสภาพมาถึง กรุณา
สอบถามศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

3. หลังจากรถของคุณได เขารับการตรวจที่ศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตแลว หนาจอจะ
แสดงระยะเวลากอนถึงกำหนดการตรวจรอบ
ถัดไป

วิธีการรีเซ็ต
ตัวแสดง “—” สามารถรีเซ็ตไดขณะที่สวิตชกุญแจหรือ
โหมดการทำงานอยูที่ OFF

1. เมื่อคุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ
สองสามครั้ง จอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนเปนจอ
แสดงสัญลักษณเตือนตรวจสภาพรถ

2. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย
ประมาณ 1 วินาทีเพื่อใหสัญลักษณประแจเริ่ม
กะพริบ (หากไมมีการใชงานประมาณ 10 วินาที
ขณะกะพริบ หนาจอจะกลับสูหนาจอกอนหนา)

3. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ ขณะที่
ไอคอนกะพริบเพื่อเปลี่ยนการแสดงคาจาก “---”
เปน “cLEAr”
หลังจากนั้นระยะเวลากอนถึงกำหนดการตรวจ
รอบถัดไปจะปรากฏขึ้น

ขอควรระวัง
● ลูกคามีหนาที่นำรถไปตรวจสภาพและบำรุง

รักษาตามกำหนดการ
ควรดำเนินการตรวจสภาพและบำรุงรักษารถ
เพื่อปองกันอุบัติเหตุและการทำงานที่ผิดปกติ
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หมายเหตุ
● เครื่องหมาย  “---” จะไมสามารถรีเซ็ตได

ขณะที่สวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงานอยู
ที่ ON

● เมื่อ “---” ปรากฏ หลังจากระยะทางและเวลา
ผานไประยะหนึ่ง การแสดงคาจะถูกรีเซ็ตและ
ระยะเวลากอนถึงกำหนดการตรวจรอบถัดไป
จะปรากฏขึ้น

● หากคุณรี เซ็ตโดยไมไดตั้งใจ  โปรดปรึกษา
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

การเปลี่ยนการตั้งคาฟงกชัน
E00522702007

การตั้งคา “โหมดรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
โดยเฉลี่ย”, “หนวยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง” และ
“หนวยอุณหภูมิ” สามารถปรับไดตามตองการเมื่อสวิตช
กุญแจหรือโหมดการทำงานเปน ON

ขอควรระวัง
● คนขับไมควรใชงานหนาจอขณะที่รถกำลัง

เคลื่อนที่
● ขณะใชงานหนาจอ ใหจอดรถในที่ปลอดภัย

การเปลี่ยนโหมดรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย

E00522902067

โหมดรี เซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อ เพลิงโดยเฉลี่ย
สามารถสับเปลี่ยนระหวาง “รีเซ็ตแบบอัตโนมัติ” กับ
“รีเซ็ตแบบแมนนวล” ได

1. เมื่อคุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ
2-3 ครั้ง หนาจอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนไปแสดง
ชวงการขับรถ
ใหดูเรื่อง “หนาจอแสดงขอมูล” หนา 5-3

2. แตละครั้งที่คุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม
เปนเวลา 1 วินาทีขึ้นไปในหนาจอชวงการขับรถ
จะสามารถเปลี่ยนโหมดรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยได
(A: โหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ, B: โหมดรีเซ็ต
แบบแมนนวล)

โหมดรเีซต็แบบอตัโนมตัิ โหมดรเีซต็แบบแมนนวล

โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล
• ขณะกำลังแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดย
เฉลี่ย หากคุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคาง
ไว อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยที่แสดงอยู
ขณะนั้นจะถูกรีเซ็ต

• เมื่อดำเนินการตอไปนี้ โหมดการตั้งคาจะเปลี่ยนเอง
จากแมนนวลเปนอัตโนมัติ
[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
บิดสวิตชกุญแจจากตำแหนง “ACC” หรือ “LOCK”
ไปที่ตำแหนง “ON”
[สำหรับรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
เปลีย่นโหมดการทำงานจาก ACC หรอื OFF เปน ON
การเปลี่ ยนเปนโหมดอัตโนมัติจะเปนไปโดย
อัตโนมัติ
อยางไรก็ตามหากเปลี่ยนเปนโหมดแมนนวลแลว
ขอมูลจากการรีเซ็ตครั้งสุดทายจะปรากฏขึ้น

โหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ
• ขณะกำลังแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดย
เฉลี่ย หากคุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคาง
ไว อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยที่แสดงอยู
ขณะนั้นจะถูกรีเซ็ต
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• เมื่อสวิตชเครื่องยนตหรือโหมดการทำงานอยูภายใต
เงื่อนไขตอไปนี้ หนาจอแสดงอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ
[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
สวิตชกุญแจอยูในตำแหนง “ACC” หรือ “LOCK”
เปนเวลา 4 ชั่วโมงขึ้นไป
[สำหรับรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
โหมดการทำงานอยูที่ ACC หรือ OFF เปนเวลา
4 ชั่วโมงขึ้นไป

หมายเหตุ
● คาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยสามารถ

รีเซ็ตแยกกันไดในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ
กับโหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล

● หนวยความจำของโหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลหรือ
โหมดรี เซ็ตแบบอัตโนมัติของหนาจอแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะถูกลบ
หากมีการถอดแบตเตอรี่

● การตั้งคาครั้งแรก (คาเริ่มตน) คือ “โหมดรีเซ็ต
แบบอัตโนมัติ”

การเปลี่ยนหนวยอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง

E00523001781

หนวยแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อ เพลิงสามารถ
เปลีย่นได หนวยระยะทางและปรมิาณกส็ามารถเปลีย่นได

เชนกันเพื่อใหสอดคลองกับหนวยแสดงอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่เลือกไว

1. เมื่อคุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ
2-3 ครั้ง หนาจอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนไปแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
ใหดูเรื่อง “หนาจอแสดงขอมูล” หนา 5-3

2. กดสวิตชหน าจอแสดงขอมูลรวมเปน เวลา
ประมาณ 5 วินาทีขึ้นไปจนไดยินเสียงเตือนดัง
สองครั้ง

3. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไว เพื่อ
เปลี่ยนตามลำดับจาก “km/L” → “L/100 km”
→ “mpg” → “km/L”

หมายเหตุ
● แมหนวยแสดงชวงการขับรถหรืออัตราการ

สิ้น เปลือง เชื้ อ เพลิงโดยเฉลี่ ยจะถูก เปลี่ ยน
แตหนวยเข็มบอกความเร็ว (มาตรวัดความเร็ว)
มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดการเดินทาง และ
สัญลักษณเตือนตรวจสภาพรถจะไมเปลี่ยนตาม

● หนวยความจำของการตั้งคาหนวยจะถูกลบหาก
มีการถอดแบตเตอรี่และจะกลับไปเปนการตั้งคา
จากโรงงานโดยอัตโนมัติ

หนวยระยะทางจะเปลี่ยนไปดวยเชนกันตามคูตอไปนี้
เพื่อใหสอดคลองกับหนวยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ที่เลือกไว

อัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

กม.
กม.
ไมล

ระยะทาง
(ชวงการขับรถ)

กม./ลิตร
ลิตร/100 กม.

mpg

การเปลี่ยนหนวยอุณหภูมิ
E00523102271

หนวยอุณหภูมิสามารถเปลี่ยนได
1. เมื่อคุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ

2-3 ครั้ง หนาจอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนไปแสดง
อุณหภูมิภายนอก
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ใหดูเรื่อง “หนาจอแสดงขอมูล” หนา 5-3
2. แตละครั้งที่คุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม

ประมาณ  5 วินาทีขึ้นไปขณะแสดงอุณหภูมิ
ภายนอก สามารถเปลี่ยนหนวยอุณหภูมิภายนอก
จาก °C เปน °F หรือจาก °F เปน °C ได

หมายเหตุ
● คาแสดงอุณหภูมิที่แผงเครื่องปรับอากาศจะ

เปลี่ยนไปตามหนวยของหนาจอแสดงอุณหภูมิ
ภายนอกในหนาจอแสดงขอมูลรวม
อยางไรก็ตาม “°C” หรือ “°F” จะไมปรากฏที่
ตัวแสดงอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ
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ไฟแสดงการทำงานและไฟเตือน
E00501504530

1- ไฟแสดงการทำงานไฟสูง → หนา 5-12
2- ไฟเตือนระบบพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟา (EPS)

→ หนา 6-34
3- ไฟแสดงไฟเลี้ยว/ไฟแสดงไฟฉุกเฉิน

→ หนา 5-12
4- ไฟแสดงระบบปองกันการชนดานหนา (ชวง

ความเร็วต่ำ) (FCM-LS) และระบบปองกันการ
เรงเครื่องผิดพลาดดวยเรดาร (RMS) (ดานหนา)*
→ หนา 6-42, 6-49, 6-51

5- ไฟแสดงการทำงานไฟตัดหมอกหนา*
→ หนา 5-12

6- ไฟแสดง Auto Stop & Go (AS&G) OFF
→ หนา 6-19

7- ไฟเตือนประตูปดไมสนิท → หนา 5-15
8- สำหรับรายละเอียด  ใหดู เรื่อง  “การใชงาน

การเตือน” หนา 3-11 (หากมีติดตั้ง)
9- ไฟเตือนระบบถุงลมนิรภัย (SRS) → หนา 4-19

10- ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำหลอเย็นสูง (สีแดง)
→ หนา 5-15

11- ไฟแสดงอุณหภูมิน้ำหลอเย็นต่ำ (สีเขียว)
→หนา 5-13

12- ไฟเตือนตรวจเช็คเครื่องยนต → หนา 5-14
13- ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง → หนา 5-15
14- ไฟเตือนการชารจ → หนา 5-14
15- ไฟเตือนระบบเบรก → หนา 5-13

16- ไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)
→ หนา 6-33

17- หนาจอแสดงขอมูลรวม → หนา 5-2
18- สำหรับรายละเอียด  ใหดู เรื่อง  “การใชงาน

การเตือน” หนา 3-11 (หากมีติดตั้ง)
19- ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย →หนา 4-6
20- ไฟแสดงระบบปองกันการชนดานหนา (ชวง

ความเร็วต่ำ) (FCM-LS) และระบบปองกันการ
เรงเครื่องผิดพลาดดวยเรดาร (RMS) (ดานหนา)
OFF* → หนา 6-48, 6-49

21- ไฟแสดงการควบคุมความเร็วคงที่* → หนา 6-38
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22- ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC)
→ หนา 6-36

23- ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC) OFF
→ หนา 6-36

24- ไฟแสดงไฟหรี่ → หนา 5-12
25- ตัวแสดง Auto Stop & Go (AS&G) → หนา 6-19
26- ไฟแสดง ECO → หนา 5-13

ไฟแสดงการทำงานตางๆ
E00501600139

ไฟแสดงไฟเลี้ยว/ไฟแสดงไฟฉุกเฉิน
E00501700420

ไฟแสดงการทำงานเหลานี้จะกะพริบ
ในสถานการณตอไปนี้
• เมื่อโยกคันสวิตชไฟเลี้ยวเพื่อเปด
ไฟเลี้ยว
ใหดู เรื่อง  “คันสวิตชไฟเลี้ยว”
หนา 5-19

• เมื่อกดสวิตชไฟฉุกเฉินเพื่อเปดไฟ
ฉุกเฉิน
ใหดูเรื่อง “สวิตชไฟฉุกเฉิน” หนา
5-19

• เมือ่สวติชไฟฉกุเฉนิทำงานอตัโนมตัิ
เนื่องจากการเบรกกะทันหันขณะ
ขับรถ
ใหดู เรื่อง  “ระบบสัญญาณหยุด
ฉุกเฉิน” หนา 6-32

ไฟแสดงการทำงานไฟสูง
E00501800186

ไฟแสดงนี้จะสวางขึ้นก็ตอเมื่อใช
ไฟสูง

ไฟแสดงไฟหรี่
E00508901284

ไฟแสดงนี้จะสวางขึ้นขณะที่ เปด
ใชไฟหรี่

ไฟแสดงการทำงานไฟตัดหมอกหนา*
E00501900480

ไฟแสดงนี้จะสวางขึ้นเมื่อใชไฟตัด
หมอกหนา
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ไฟเตอืน
E00502400176

ไฟเตือนระบบเบรก
E00502503686

ไฟนี้จะสวางเมื่อสวิตชกุญแจอยูที่
ตำแหนง “ON” หรือเปลี่ยนโหมดการ
ทำงานเปน ON และดับลงภายในสอง
สามวินาที ควรแนใจวาไฟเตือนดับลง
แลวกอนจะขับรถ

ขณะที่สวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงานอยูที่ ON ไฟ
เตือนระบบเบรกจะสวางขึ้นเมื่อเกิดสภาพดังนี้:

● เมื่อใสเบรกมือไว
● เมื่อระดับน้ำมันเบรกในกระปุกน้ำมันเบรกลดลงถึง

ขีดระดับต่ำ
● เมื่อฟงกชันกระจายแรงเบรกทำงานไมถูกตอง
● ความเรว็รถยนตเกนิ 8 กม./ชม. โดยใสเบรกมอืไว

ไฟแสดงอุณหภูมิน้ำหลอเย็นต่ำ
E00502200044

ไฟแสดงนี้จะสวางเปนสีเขียวเมื่อ
อุณหภูมิน้ำหลอเย็นต่ำ

ไฟแสดง ECO
E00529801114

ไฟแสดงจะสวางเมื่อขับรถอยู ใน
ร ะ ดั บ ที่ ใ ช เ ชื้ อ เ พ ลิ ง อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ
● เมื่อไฟแสดงดับ แสดงวาระบบทำความรอน

เริ่มทำงาน

ขอควรระวัง
● ในสภาพดานลางนี้ ประสิทธิภาพของเบรกอาจ

จะลดลงหรือรถอาจจะไม เสถี ยรถ า เบรก
กะทันหัน ดังนั้นใหหลีกเลี่ยงการขับที่ความเร็ว
สูงหรือการใชเบรกกะทันหัน ใหคุณรีบจอดรถ
ในที่ปลอดภัยทันทีและติดตอศูนยบริการมิตซูบิ
ชิที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด
• ไฟเตือนระบบเบรกไมสวางเมื่อใสเบรกมือ

หรือไมดับเมื่อปลดเบรกมือ
• ไฟเตือนระบบเบรก ABS และไฟเตือนระบบ

เบรกสวางขึ้นพรอมกัน
สำหรับรายละเอียด ใหดูเรื่อง “ไฟเตือนระบบ
เบรก ABS” หนา 6-33

• ไฟเตือนระบบเบรกยังคงสวางอยูขณะขับรถ
● ควรปฏิบัติดังนี้ เพื่อหยุดรถเมื่อประสิทธิภาพ

ของระบบเบรกลดลง
• เหยียบแปนเบรกใหแรงกวาปกติ

แมวาจะเหยียบแปนเบรกลงจนสุดแลว แตก็
ใหเหยียบคางไวใหแรงที่สุด

• หากเบรกไมทำงานแลว ใหใชเครื่องยนต
ชวยเบรก (Engine brake) เพื่อชะลอความเร็ว
และคอยๆ ดึงเบรกมือขึ้นใหรถหยุด
ควรเหยียบแปนเบรกไวดวยเพื่อใหไฟเบรก
ติดคาง  เปนการเตือนใหรถที่ขับตามมา
ขางหลังทราบ
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ไฟเตือนตรวจเช็คเครื่องยนต
E00502603397

ไฟเตือนนี้ เปนสวนหนึ่งของระบบ
วิเคราะหปญหาของเครื่องยนตซึ่ง
คอยควบคุมการปลอยไอเสีย ระบบ
ควบคุมเครื่องยนต หรือระบบควบคุม
CVT
ถาตรวจพบปญหาขึ้นในสวนใดสวน
หนึ่งของระบบเหลานี้ ไฟจะสวางขึ้น
หรือกะพริบ
ใหคุณรีบนำรถเขาตรวจสอบระบบที่
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
ทันที แมวารถจะยังคงขับไดและไม
ตองลากจูง
ไฟนี้ ยั งสว างขึ้น เมื่อสวิตชกุญแจ
เปลี่ยนเปน “ON” หรือโหมดการ
ทำงานอยูที่ ON และจะดับลงหลังจาก
สตารทเครื่องยนตแลว หากไฟไมดับ
หลังจากเครื่องยนตสตารท ใหนำรถ
ไปยั ง ศู น ย บ ริ ก า ร มิ ต ซู บิ ชิ ที่ ไ ด
รับอนุญาต

หมายเหตุ
● ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกสของเครื่องยนตซึ่ง

ทำงานรวมกับระบบวิเคราะหปญหาจะเก็บขอมูล
ขอบกพรองตางๆ ไว (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
ปลอยไอเสีย)
ขอมูลนี้จะถูกลบออกเมื่อถอดสายแบตเตอรี่ออก
ซึ่งจะทำใหการวิเคราะหปญหาทำไดยาก ดังนั้น
ไมควรถอดสายแบตเตอรี่ออกขณะที่ไฟเตือน
ตรวจเช็คเครื่องยนตติดอยู

ไฟเตือนการชารจ
E00502701235

ไฟนี้จะสวางเมื่อสวิตชกุญแจอยูที่
ตำแหนง “ON” หรือเปลี่ยนโหมดการ
ทำงานเปน ON และดับหลังจาก
สตารทเครื่องยนตแลว

ขอควรระวัง
● หากไฟสวางขึ้นในขณะที่ เครื่องยนตกำลัง

ทำงานอยูแสดงวาระบบการชารจไฟมีปญหา ให
จอดรถทันทีในที่ปลอดภัยและติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ใกลที่สุด

ขอควรระวัง
● การขับรถเปนระยะเวลานานในขณะที่ไฟนี้ติดอยู

อาจจะทำใหเกิดความเสียหายขึ้นกับระบบควบ
คุมไอเสีย และสงผลถึงการประหยัดน้ำมันเชื้อ
เพลิงและประสิทธิภาพการขับขี่จะลดลงดวย

● ถาไฟนี้ไมสวางเมื่อสวิตชกุญแจเปลี่ยนไปยัง
ตำแหนง “ON” หรอืโหมดการทำงานอยทูี ่ON ให
นำรถไปตรวจสอบระบบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต

● ถาไฟนี้สวางขึ้นขณะเครื่องยนตทำงานอยู ให
หลีกเลี่ยงการขับที่ความเร็วสูงและใหนำรถเขา
ตรวจสอบระบบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาต
ในภาวะเชนนี้ แปนคันเรงและแปนเบรกอาจ
ตอบสนองไดไมดี
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ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
E00502800691

ไฟนี้จะสวางเมื่อสวิตชกุญแจอยูที่
ตำแหนง “ON” หรือเปลี่ยนโหมดการ
ทำงานเปน ON และดับหลังจาก
สตารทเครื่องยนตแลว ถาไฟเตือนนี้
ติดขณะที่เครื่องยนตทำงานอยู แสดง
วาแรงดันน้ำมันเครื่องต่ำมาก
ถาไฟเตือนนี้สวางขึ้นขณะที่เครื่อง
ยนตทำงานอยู ใหดับเครื่องยนตและ
รีบติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อตรวจสอบ

ขอควรระวัง
● ถาไฟสวางขึ้นเมื่อน้ำมันเครื่องไมไดอยูในระดับ

ต่ำ ใหตดิตอศนูยบรกิารมติซบูชิทิีไ่ดรบัอนญุาตที่
ใกลที่สุดเพื่อตรวจสอบ

● ไฟเตือนนี้ไมไดบงชี้ปริมาณน้ำมันในหองขอ
เหวี่ยง ถาตองการทราบปริมาณน้ำมันเครื่อง ให
ดึงกานวัดน้ำมันเครื่องออกมาตรวจดูขณะดับ
เครื่องยนต

● ถาคุณยังฝนขับรถตอไปในขณะที่ระดับน้ำมัน
เครื่องต่ำหรือไฟเตือนนี้ติดคางอยูอาจทำให
เครื่องยนตติดเพราะรอนจัดได

ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำหลอเย็นสูง
E00503000049

ไฟนี้จะสวางเปนสีแดงหากอุณหภูมิ
น้ำหลอเย็นสูงเกินไป

หมายเหตุ
● ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องนี้ไมไดบอกระดับ

น้ำมันเครื่อง ใหตรวจดูปริมาณน้ำมันเครื่องจาก
กานวัดน้ำมันเครื่อง

หมายเหตุ
● ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำหลอเย็นสูงอาจสวางขึ้นเมื่อ

ขับขี่รถดวยความเร็วสูงหรือบนถนนที่เปนเนิน
สูง แตไมไดเปนปญหาเสมอไป ไฟควรดับลง
หากคุณปลอยใหเครื่องยนตทำงานสักครูหรือ
ขับขี่รถตอไป

ไฟเตือนประตูปดไมสนิท
E00503301892

ไฟนี้จะสวางขึ้นเมื่อประตูเปดอยูหรือ
ปดไมสนิท
ถารถวิ่งดวยความเร็วประมาณ 8 กม./
ชม. โดยที่ประตูเปดหรือปดไมสนิท
เสียงเตือนจะดัง 4 ครั้ง

ขอควรระวัง
● ควรตรวจดูใหแนใจวาไฟเตือน OFF กอนจะ

ออกรถ

ขอควรระวัง
● ถาไฟสวางขึ้นขณะที่กำลังใชงานรถ แสดงวา

เครื่องยนตอาจรอนจัด การขับขี่ตอไปอาจทำให
เครื่องยนตเสียหาย จอดรถในที่ปลอดภัยทันที
และดำเนินการตามความเหมาะสม (ใหดูเรื่อง
“เครื่องยนตรอนจัด” หนา 8-4)
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สวิตชไฟหนาและไฟสูง-ต่ำ
E00506005120

ไฟหนา

แบบที ่ 1

แบบที ่ 2

หมุนสวิตชเพื่อเปดไฟตางๆ

OFF ไฟทัง้หมดดบั {ยกเวนไฟชวงเวลากลางวนั
(หากมีติดตั้ง)}

AUTO

(แบบที่ 2 เทานั้น)
เมื่อสวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงานอยู
ที่ ON ไฟหนา ไฟหรี่ ไฟทาย ไฟสองปาย
ทะเบียน และไฟแผงหนาปดจะเปดและ
ปดโดยอัตโนมัติตามระดับความสวางดาน
นอก {ไฟชวงเวลากลางวัน (หากมีติดตั้ง)
จะสวางขณะที่ไฟทายดับ} ไฟทั้งหมด
จะปดโดยอัตโนมัติเมื่อสวิตชกุญแจบิดไป
ที ่“OFF” หรอืโหมดการทำงานเปลีย่นเปน
OFF

ตำแหนงเปดไฟหรี่ ไฟทาย ไฟสองปาย
ทะเบียน และไฟแผงหนาปด
ตำแหนงเปดไฟหนาและไฟอื่นๆ

หมายเหตุ
● สามารถปรับความไวของระบบควบคุมการเปด/

ปดอัตโนมัติได
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

● หากไฟตัดหมอกหนา (หากมีติดตั้ง) เปดเมื่อ
สวิตชอยูที่ตำแหนง “AUTO” ไฟจะปดโดย
อั ต โนมั ติ เ มื่ อป ดสวิ ตช กุญแจหรื อ โหมด
การทำงาน

หมายเหตุ
● อยาเปดไฟตางๆ ทิ้งไวเปนเวลานานในขณะที่

เครื่องยนตอยูนิ่ง  (ไมวิ่ง) เพราะอาจทำให
แบตเตอรี่หมดได

● ขณะฝนตกหรือเมื่อลางรถใหมๆ เลนสดานใน
อาจเปนฝา ซึ่งไมใชปญหาความผิดปกติของรถ
แตอยางใด เมื่อเปดไฟ ความรอนที่เกิดขึ้นจะ
ชวยขจัดฝาใหหายไป แตหากมีน้ำขังในหลอดไฟ
ใหนำรถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต
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[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ถ าประตูด านคนขับ เปด เมื่ อกุญแจอยู ในตำแหนง
“LOCK” หรอื “ACC” หรือดงึกญุแจออกจากสวติชกญุแจ
ในขณะที่ไฟเปด
[สำหรับรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ถาประตูดานคนขับเปดเมื่อโหมดการทำงานอยูที่ ACC
หรือ OFF ขณะที่ไฟเปด
ในทั้งสองกรณี  เสียงเตือนจะหยุดโดยอัตโนมัติถา
ฟงกชันการตัดไฟอัตโนมัติทำงาน ปดสวิตชไฟ หรือ
ปดประตู

หมายเหตุ
● ไฟสูงยังสามารถกะพริบไดเมื่อสวิตชไฟ OFF

หมายเหตุ
● เมื่อปดไฟหนาโดยระบบควบคุมการเปด/ปด

อัตโนมัติเมื่อสวิตชกุญแจบิดไปที่ตำแหนง “ON”
หรือโหมดการทำงานอยูที่ ON ไฟตัดหมอกหนา
(หากมีติดตั้ง) จะดับไปดวย เมื่อไฟหนาเปด
อีกครั้งโดยระบบควบคุมการเปด/ปดอัตโนมัติ
ไฟตัดหมอกหนาจะสวางขึ้นดวย

● หามวางสิ่งของลงบนเซ็นเซอรไฟอัตโนมัติ (A)
และหามทำความสะอาดดวยน้ำยาเช็ดกระจก

● หากไฟไมเปดหรือปดเมื่อสวิตชอยูที่ตำแหนง
“AUTO” ใหปรับสวิตชดวยตัวเองและนำรถไป
ตรวจสอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

เสียงสัญญาณเตือนเปดไฟหนาไว
E00506101644

หากดำเนินการตอไปนี้ เสียงเตือนจะดังขึ้นเพื่อเตือน
คนขับใหปดไฟ

สวิตชไฟสูง-ต่ำ
E00506200521

เมื่อสวิตชไฟอยูในตำแหนง “ ” ลำแสงจะเปลี่ยน
จากไฟสูงเปนไฟต่ำ (หรือไฟต่ำเปนไฟสูง) ในแตละครั้ง
ที่ดึงคันโยก (1) จนสุด เมื่อเปดไฟสูง ไฟแสดงการทำงาน
ไฟสูงที่หนาปดจะสวางขึ้น

ไฟชวงเวลากลางวัน
E00530601659

ไฟชวงเวลากลางวันจะสวางขึ้นเมื่อเครื่องยนตทำงาน
และสวิตชไฟอยูในตำแหนง “OFF” หรือ “AUTO” และ
ไฟทายปด

ไฟหนากะพริบ
E00506300362

ไฟสูงจะกะพริบเมื่อดึงคันโยก (2) เบาๆ และจะดับลง
เมื่อปลอยคันโยก
เมื่อไฟสูงเปด ไฟแสดงการทำงานไฟสูงที่หนาปดจะ
สวางขึ้น
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หมายเหตุ
● หากคุณปดไฟขณะที่ใชไฟสูงที่หนารถ ไฟหนา

จะเปลี่ยนเปนไฟต่ำโดยอัตโนมัติเมื่อสวิตชไฟอยู
ที่ตำแหนง “ ” ครั้งถัดไป

ไฟตอนรับ
E00528902317

ฟงกชันนี้จะเปดไฟหรี่และไฟทายเปนเวลาประมาณ
30 วินาทีหลังจากกดสวิตช UNLOCK บนตัวสงสัญญาณ
รีโมทคอนโทรลเมื่อสวิตชไฟหนาและไฟสูง-ต่ำอยู
ที่ตำแหนง “OFF” หรือ “AUTO” (สำหรับรถรุนที่มีตัว
ควบคุมไฟอัตโนมัติ) ในรถรุนที่มีตัวควบคุมไฟอัตโนมัติ
ฟงกชันไฟตอนรับจะทำงานก็ตอเมื่อภายนอกรถมืด
เทานั้น

หมายเหตุ
● ขณะที่ฟงกชันไฟตอนรับกำลังทำงาน  การ

ทำงานอยางใดอยางหนึ่ งตอไปนี้ จะยกเลิก
ฟงกชันดังกลาว
• กดสวิตช LOCK บนตัวสงสัญญาณรีโมต

คอนโทรล
• ปรั บสวิ ตช ไฟหน า และไฟสู ง -ต่ำ ไปที่

ตำแหนง “ ” หรือ “ ”
• บิดสวิตชกุญแจมาที่ตำแหนง “ON” หรือให

โหมดการทำงานเปน ON
● สามารถปรับฟงกชันบางอยางไดดังนี้:

หมายเหตุ
• สามารถตั้งคาไฟหนาใหเปดเปนไฟต่ำได
• สามารถยกเลิกการทำงานฟงกชันไฟตอนรับ

ได
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

4. ไฟหนาจะสวางขึน้เปนไฟต่ำราว 30 วนิาท ีหลงัจาก
ไฟหนาดับลง สามารถเปดไฟหนาไดอีกครั้งเปน
ไฟต่ำราว 30 วินาที โดยการดึงคันสวิตชไฟเลี้ยว
เขาหาตัวภายใน 60 วินาทีที่บิดสวิตชกุญแจไปที่
ตำแหนง “LOCK” หรือโหมดการทำงานเปน OFF
หากตองการเปดไฟหนาอีกครั้งหลังจาก 60 วินาที
ที่บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “LOCK” หรือ
โหมดการทำงานเปน OFF ใหทำซ้ำตั้งแตขั้น
ตอนที่ 1

ไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต
E00529002009

ฟงกชันนี้จะเปดไฟหนาเปนไฟต่ำราว 30 วินาทีหลังจาก
บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง  “LOCK” หรือโหมด
การทำงานเปน OFF

1. ปรับสวิตชไฟหนาและไฟสูง-ต่ำไปที่ตำแหนง
“OFF” หรอื “AUTO” (สำหรบัรถรนุทีม่ตีวัควบคมุ
ไฟอัตโนมัติ)

2. บิดสวิตชกุญแจมาที่ตำแหนง  “LOCK” หรือ
ใหโหมดการทำงานเปน OFF นอกจากนี้ หาก
ใชกุญแจในการสตารทเครื่องยนต ใหดึงกุญแจ
ออกจากสวิตชกุญแจดวย

3. ดึงคันสวิตชไฟเลี้ยวเขาหาตัวภายใน 60 วินาทีที่
บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “LOCK” หรือโหมด
การทำงานเปน OFF

หมายเหตุ
● ขณะที่ฟงกชันไฟนำทางหลังดับเครื่องยนตกำลัง

ทำงาน การทำงานอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้จะ
ยกเลิกฟงกชันดังกลาว
• ดึงคันสวิตชไฟเลี้ยวเขาหาตัว
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หมายเหตุ
• ปรับสวิตชไฟหนาและไฟสูง-ต่ำไปที่ตำแหนง

“ ” หรอื “ ”
• บิดสวิตชกุญแจมาที่ตำแหนง “ON” หรือให

โหมดการทำงานเปน ON
● สามารถปรับฟงกชันบางอยางไดดังนี้:

• สามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่ใหไฟหนาสวางได
• สามารถยกเลิกการทำงานฟงกชันไฟนำทาง

หลังดับเครื่องยนตได
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

คันสวิตชไฟเลี้ยว
E00506502674

ไฟเลีย้วจะกะพรบิเมือ่ใชงาน (โดยสวติชกญุแจหรอืโหมด
การทำงานอยูที่ ON) ในเวลาเดียวกันไฟแสดงการทำงาน
ไฟเลี้ยวจะกะพริบดวย

1- สัญญาณไฟเลี้ยว
ขณะกำลังเลี้ยวรถปกติ ใชตำแหนง (1) คันสวิตช
จะกลับคืนโดยอัตโนมัติหากเลี้ยวเสร็จเรียบรอย
แลว

2- สัญญาณไฟเปลี่ยนชองทางเดินรถ
เมื่อปรับคันสวิตชไปที่ (2) เล็กนอยเพื่อเปลี่ยน
เลน ไฟเลี้ยวและไฟแสดงการทำงานในหนาปด
จะกะพริบเฉพาะเมื่อคันสวิตชทำงานอยูเทานั้น
นอกจากนี้ หากคุณปรับคันสวิตชไปที่ (2) เล็กนอย
แลวปลอย ไฟเลี้ยวและไฟแสดงการทำงานใน
หนาปดจะกะพริบ 3 ครั้ง

หมายเหตุ
● หากไฟกะพริบเร็วผิดปกติ หลอดสัญญาณ

ไฟเลีย้วอาจไหมได ใหนำรถเขารบัการตรวจสอบ
ที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ
● สามารถใชงานฟงกชันตอไปนี้ได  สำหรับ

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
• กะพริบไฟเลี้ยวเมื่อใชงานคันสวิตชโดยสวิตช

กุญแจหรือโหมดการทำงานอยูที่ ACC
• ฟงกชันไฟกะพริบ 3 ครั้งสำหรับเปลี่ยนเลน

สามารถปดได
• เวลาการทำงานของคันสวิตชในฟงกชัน

ไฟกะพริบ 3 ครั้งสามารถปรับได
• การเปลี่ยนโทนเสียงเตือนขณะที่ไฟเลี้ยว

กะพริบ

สวิตชไฟฉุกเฉิน
E00506601027

ใชสวิตชไฟฉุกเฉินเมื่อจำเปนตองจอดรถบนถนนใน
กรณีฉุกเฉิน
สวิตชไฟฉุกเฉินนี้สามารถใชไดโดยไมคำนึงถึงตำแหนง
ของสวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงาน
กดสวิตชเพื่อเปดไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟเลี้ยวทั้งหมด
จะกะพริบอยางตอเนื่อง
หากตองการปดไฟฉุกเฉิน ใหกดสวิตชซ้ำอีกครั้ง
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หมายเหตุ
● ขณะที่ไฟฉุกเฉินกะพริบเนื่องจากกดสวิตชแบบ

แมนนวล ระบบสญัญาณหยดุฉกุเฉนิจะไมทำงาน
ใหดูเรื่อง “ระบบสัญญาณหยุดฉุกเฉิน” หนา 6-32

สวิตชไฟตัดหมอกหนา*
E00506701363

ไฟตัดหมอกหนาสามารถทำงานไดในขณะที่เปดไฟหนา
หรอืไฟทายไว หมนุปมุไปทาง “ON” เพือ่เปดไฟตดัหมอก
หนา ไฟแสดงบนหนาปดจะสวางขึ้นดวย หมุนปุมไปทาง
“OFF” เพื่อปดไฟตัดหมอกหนา ปุมจะกลับคืนสูตำแหนง
เดิมโดยอัตโนมัติเมื่อปลอยมือ

หมายเหตุ
● ไฟตัดหมอกหนาจะดับเองโดยอัตโนมัติเมื่อปด

ไฟหนาและไฟทาย หากตองการเปดไฟตัดหมอก
หนาอีกครั้ง ใหหมุนปุมไปทาง “ON” หลังจาก
เปดไฟหนาหรือไฟทายแลว

● หามใชไฟตัดหมอกในกรณีอื่นยกเวนเมื่อมี
หมอกเทานั้น มิฉะนั้นแสงจาจากหลอดไฟอาจ
เขาตาคนขับรถคันอื่นที่สวนมา

สวิตชที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจก
E00507102736

ที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจกหนาสามารถทำงานได
เมื่อสวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงานอยูที่ ON หรือ ACC
หากใบปดน้ำฝนจับตัวแข็งที่กระจกหนา หามเปดที่ปด
น้ำฝนจนกวาน้ำแข็งจะละลายและใบปดน้ำฝนใชงานได
มิฉะนั้นมอเตอรที่ปดน้ำฝนอาจเสียหาย

ขอควรระวัง
● หากใชน้ำลางกระจกในชวงที่อากาศเย็น สเปรย

น้ำที่พนมาสัมผัสกระจกอาจจับแข็งซึ่ งอาจ
เปนอุปสรรคตอการมองเห็น ใหเพิ่มอุณหภูมิ
กระจกดวยฟงกชันละลายน้ำแข็งกอนใชน้ำ
ลางกระจก

การเตือนถนนเปนน้ำแข็ง
E00516901717

MIST- ฟงกชันกำจัดหมอก
ตำแหนงปดครั้งเดียว

OFF- ตำแหนงหยุดปด
INT- ปดเปนจังหวะ (ตามความเร็วของรถ)
LO- ตำแหนงปดชา
HI- ตำแหนงปดเร็ว
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ฟงกชันกำจัดหมอก
เมื่อเลื่อนคันสวิตชไปตามลูกศรและปลอย ที่ปดจะทำงาน
ครั้งเดียว
คุณควรใชการปดแบบนี้ในสถานที่ที่ เกิดหมอกหรือ
ฝนตกปรอยๆ

การชวงเวลาการปดเปนจังหวะ
ถาคันสวิตชอยูในตำแหนง “INT” (ทำงานเปนจังหวะ
ตามความเร็วของรถ) สามารถปรับชวงเวลาในการปด
เปนจังหวะไดโดยหมุนปุม (A)

1- ตำแหนงปดเร็ว
2- ตำแหนงปดชา

A

หมายเหตุ
● ฟงกชันการทำงานแบบตอบสนองตอความเร็ว

รถของที่ปดน้ำฝนกระจกหนาสามารถปดได
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

การฉีดน้ำลางกระจกหนา
E00507201189

น้ำลางกระจกจะถูกฉีดออกมาบนกระจกหนาดวยการ
ดึงคันสวิตชเขาหาตัวคุณ จากนั้นที่ปดน้ำฝนจะทำงานเอง
โดยอัตโนมัติหลายครั้งขณะที่ฉีดน้ำลางกระจกออกมา

ขอควรระวัง
● หากใชน้ำลางกระจกในที่ซึ่งอากาศหนาวเย็น

สเปรยน้ำที่พนมาสัมผัสกระจกอาจจับแข็ง
ซึ่งเปนอุปสรรคตอการมองเห็น ใหเพิ่มอุณหภูมิ
กระจกดวยฟงกชันละลายน้ำแข็งหรือฟงกชัน
ไลฝากอนใชน้ำลางกระจก

ขอควรระวังเบื้องตนเกี่ยวกับการใช
ที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจก

E00507601428

● หากที่ปดน้ำฝนที่กำลังทำงานถูกกีดขวางโดยน้ำแข็ง
หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นบนกระจก ที่ปดน้ำฝนอาจ
หยุดทำงานชั่วคราวเพื่อปองกันไมใหมอเตอรรอน
เกินไป ในกรณีนี้ ใหจอดรถในที่ปลอดภัยและบิด
สวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “LOCK” หรือปรับโหมด
การทำงานไปที่ OFF และขจัดน้ำแข็งหรือสิ่งที่ติดอยู
ออกไป
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สวิตชไลฝากระจกหลัง
E00507902561

สวิตชไลฝากระจกหลังสามารถทำงานไดเมื่อเครื่องยนต
ทำงาน

เนื่องจากที่ปดน้ำฝนจะเริ่มทำงานอีกครั้งหลังจาก
มอเตอรที่ปดน้ำฝนเย็นลง  ควรตรวจสอบกอน
ใชงานที่ปดน้ำฝนวาใชงานไดแลว

● อยาใชที่ปดน้ำฝนขณะที่กระจกแหง
เพราะอาจทำใหกระจกเปนรอยขูดขีดและยางใบ
ปดน้ำฝนจะเสื่อมคุณภาพเร็วกวาปกติ

● กอนใชที่ปดน้ำฝนในฤดูหนาว ใหตรวจสอบดูดวย
วาใบปดน้ำฝนจับตัวแข็งหรือไม เพราะถาใชปด
น้ำฝนทั้งๆ  ที่มีน้ำแข็งเกาะติดอยูนั้นอาจทำให
มอเตอรไหมได

● หลีกเลี่ยงการใชน้ำฉีดลางกระจกติดตอกันนานเกิน
20 วินาที และอยาฉีดน้ำลางกระจกโดยเด็ดขาดถา
ไมมีน้ำในถังเก็บ มิฉะนั้นอาจทำใหมอเตอรไหมได

● ควรหมั่นตรวจดูระดับน้ำฉีดลางกระจกในถังเก็บ
และเติมเมื่อจำเปน ในฤดูหนาวควรใชน้ำยาปองกัน
การแข็งตัวของน้ำเติมเขาไปในถังเก็บดวย เพื่อชวย
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณหรือ
ระบบได

กดสวิตชเพื่อเปดระบบไลฝากระจกหลัง การทำงาน
จะตัดเองโดยอัตโนมัติในเวลาประมาณ 20 นาที แตถา
กดสวิตชซ้ำอีกครั้งในชวง 20 นาทีนี้จะหยุดการทำงาน
ทันที
ขณะที่ระบบไลฝากระจกหลังทำงาน ไฟแสดงการทำงาน
(A) จะสวาง

แบบที่ 2

แบบที่ 1

หมายเหตุ
● สวิตชไลฝาจะไมทำใหหิมะละลาย แตจะไลฝาได

ใหนำหิมะออกกอนใชสวิตชไลฝา
● ควรหลีกเลี่ยงการใชระบบไลฝากระจกหลัง

ถาแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่มีนอย และหามใช
ขณ ะ กำ ลั ง ส ต า ร ท เ ค รื่ อ ง ย น ต ห รื อ ขณ ะ
เครื่องยนตดับ ปดระบบไลฝาทันทีที่กระจกใส
แลว

● เมื่อทำความสะอาดดานในของกระจกหลัง ควร
ใชผานุมเช็ดเบาๆ  ดวยความระมัดระวัง
เพื่อปองกันเสนลวดความรอนเสียหาย

● อยาใหมีสิ่งใดสัมผัสดานในของกระจกหลัง
เพราะอาจจะทำใหเสนลวดความรอนเสียหาย
หรือฉีกขาดได

สวติชแตร
E00508000640

กดที่พวงมาลัยหรือบริเวณเครื่องหมาย “ ”
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การขับขี่อยางประหยัด
E00600102754

การเรงความเร็วและการลดความเร็ว

การขับขี่รถใหประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นจำเปนตอง
ปฏิบัติตามขอกำหนดทางเทคนิคบางประการ กอนอื่น
คือตองปรับตั้งเครื่องยนตใหเหมาะสม เพื่อใหอายุการ
ใชงานของรถยาวนานขึ้นและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
สูงสุด ควรนำรถเขาตรวจสภาพที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาตตามระยะเวลาที่กำหนด
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและการปลอยแกสไอเสีย
และเสียงดังจะขึ้นอยูกับลักษณะนิสัยสวนตัวในการขับขี่
และสภาพการใชงาน ควรทำตามคำแนะนำตอไปนี้เพื่อ
ลดการสึกหรอของเบรก ยาง และเครื่องยนตใหนอยที่สุด
รวมทั้งลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอมดวย

ขับรถตามสภาพการจราจร และหลีกเลี่ยงการสตารท
กะทันหัน  การเรงเครื่องกะทันหัน  และการเบรก
กะทันหัน เนื่องจากจะทำใหสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
มากขึ้น

การเปลี่ยนเกียร
เปลี่ยนเกียรเมื่อความเร็วรถและความเร็วรอบของเครื่อง
ยนตเหมาะสมเทานั้น ควรใชเกียรสูงสุดเทาที่จะเปนไป
ได

การขับขี่ในเมือง
การหยุดรถและออกตัวบอยๆ ทำใหสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลิงมาก ดังนั้นควรเลือกใชเสนทางที่มีสภาพการจราจร
คลองตัว หากขับรถในสภาพการจราจรติดขัด ควรหลีก
เลี่ยงการใชเกียรต่ำขณะรอบเครื่องยนตสูง

การเดนิเบา
รถยังคงใชน้ำมันเชื้อเพลิงแมจะอยูในขณะเดินเบา ควร
ห ลีก เ ลี่ ย ง ก า รติ ด เ ค รื่ อ ง ยนต ที่ ร อบ เดิ น เบ า เป น
ระยะเวลานาน

ความเร็วรถ
การขับรถดวยความเร็วสูงจะใชน้ำมันเชื้อเพลิงมากกวา
ปกติ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ดวยความเร็วสูงสุด
ก า รผ อนคั น เ ร ง เ ป นครั้ ง ค ร า วก็ ช ว ยลดปริ ม าณ
การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได

การบรรทุกสัมภาระ
อยาขับรถโดยบรรทุกสิ่งของที่ไมจำเปนในหองเก็บ
สัมภาระ โดยเฉพาะการขับขี่ในเมืองที่ตองมีการออกตัว
และหยุดรถบอยๆ น้ำหนักรถที่เพิ่มขึ้นจะสงผลตอการ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเปนอยางมาก ควรหลีกเลี่ยงการ
บรรทุกสิ่งของที่ไมจำเปนบนหลังคา  เนื่องจากแรง
ตานทานลมที่เพิ่มขึ้นจะทำใหสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
มากขึ้น

การสตารทเครื่องยนตขณะเครื่องเย็น
การสตารทเครื่องยนตขณะเครื่องเย็นจะสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงมากกวาปกติ นอกจากนี้ยังสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลิงดวยหากปลอยใหเครื่องยนตรอนเปนเวลานาน ดัง
นั้นเมื่อสตารทเครื่องยนตแลว ควรเริ่มขับรถใหเร็วที่สุด

แรงดันลมยาง
ควรตรวจเชค็แรงดนัลมยางอยางสม่ำเสมอ หากแรงดนัลม
ยางต่ำจะเพิ่มแรงเสียดทานกับพื้นถนน ทำใหสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำใหยางสึกหรอ
และควบคุมรถไดยาก
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การขับขี่ในขณะมึนเมา
E00600201178

การขับขี่ขณะมึนเมาเปนหนึ่งในสาเหตุที่ทำให เกิด
อุบัติเหตุบอยที่สุด
ความสามารถในการขับขี่ของคุณอาจลดลงเปนอยางมาก
แมวาระดับแอลกอฮอลในเลือดจะต่ำกวาที่กฎหมาย
กำหนด ถาคณุดืม่ อยาขบัรถ ใหนัง่รถไปกบัผอูืน่ทีไ่มไดดืม่
เรียกแท็กซี่หรือเพื่อน หรือนั่งรถสาธารณะ การดื่มกาแฟ
หรืออาบน้ำเย็นจะไมสามารถชวยใหสรางเมาได
เชนเดียวกันกับยาบางประเภทที่แพทยสั่งจายหรือซื้อเอง
ซึ่งอาจสงผลตอความตื่นตัว การรับรู และเวลาในการตอบ
สนอง กรุณาปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรเกี่ยวกับฤทธิ์ยา
เหลานั้นกอนขับขี่

เทคนิคการขับขี่อยางปลอดภัย
E00600300619

เราไมสามารถรับประกันความปลอดภัยในการขับขี่และ
ปองกันอันตรายไดตลอดเวลา อยางไรก็ตามคุณควร
ปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้

เข็มขัดนิรภัย

กอนสตารทรถ ตรวจดูใหแนใจวาทั้งตัวคุณและผูโดยสาร
ในรถคาดเข็มขัดนิรภัยเรียบรอยแลว

พรมปูพื้น

คำเตือน
●●●●● วางพรมใหพนจากแปนเหยียบโดยวางใหถูกตอง

เหมาะสมกับรถ
เพื่อปองกันพรมเลื่อนหลุดจากตำแหนง ควรยึด
ใหแนนดวยตะขอ ฯลฯ
โปรดทราบวาการวางพรมทับแปนเหยียบหรือ
วางพรมซอนพรมอีกผืนอาจเปนอุปสรรคตอ
การทำงานของแปนตางๆ และนำไปสูอุบัติเหตุ
รายแรงได

การใหเด็กโดยสารในรถ
● หามออกจากรถโดยทิ้งกุญแจและเด็กไวในรถ เด็ก

อาจจะเลนกับระบบควบคุมรถและทำใหเกิด
อุบัติเหตุได

● ตรวจดูใหแนใจว าทารกและเด็ก เล็กอยู ใน
อุปกรณปองกันสำหรับเด็กอยางถูกตองเหมาะ
สมตามกฎหมาย เพื่อจะไดรับการปกปองสูงสุด
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

● คอยดูแลเด็กไมใหเลนในหองเก็บสัมภาระ เนื่อง
จากอาจเปนอันตรายตอเด็กไดในขณะรถแลน

การบรรทุกสัมภาระ
เมื่อมีการบรรทุกสิ่งของ ไมควรบรรทุกใหสูงเลยเบาะนั่ง
เพราะจะกีดขวางการมองกระจกมองหลัง และสิ่งของอาจ
ยื่นล้ำเขาไปในหองโดยสารไดเมื่อเบรกแรงๆ

เครื่องปรับอากาศ
การใชงานคูลเลอรหรือเครื่องปรับอากาศจะเพิ่มอัตราการ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

คำเตือน
●●●●● หามดื่มแลวขับ

การรับรูของคุณจะไมแนนอน การตอบสนอง
จะชาลง และความสามารถในการตัดสินใจ
จะลดลง
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คำแนะนำเกีย่วกบัระยะรนั-อนิ
E00600404559

ในชวง 1,000 กิโลเมตรแรกนั้นยังถือวาเปนรถใหม
ควรใชความเร็วที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการใชงานของ
เครื่องยนตและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง รวมไปถึงเพื่อ
ประสิทธิภาพของเครื่องยนตดวย

● ไมควรเรงรอบเครื่องยนตสูงเกินไป
● หลีกเลี่ยงการออกรถดวยความเร็ว การเรง

เครื่องยนต การเบรกและใชความเร็วสูงติดตอ
กันเปนเวลานาน

● ควรใชความเร็วในระยะรัน-อินตามที่กำหนดใน
ตาราง
โปรดทราบวาตองขับขี่ตามความเร็วที่กฎหมาย
กำหนดดวย

● หามบรรทุกเกินอัตรา
● ไมควรลากหรือพวงรถคันอื่น

รถรุนที่มีเกียรธรรมดา

ตำแหนงคันเกียร
เกยีร 1 35 กม./ชม.

ความเร็วที่กำหนด

เกยีร 2 65 กม./ชม.

รถรุนที่มี CVT

ตำแหนงคันเกียร
เกยีร 3
เกยีร 4
เกยีร 5 110 กม./ชม.

95 กม./ชม.
110 กม./ชม.

ความเร็วที่กำหนด

ตำแหนงคันเกียร
“D” (ขับเคลื่อน) 100 กม./ชม.

ความเร็วที่กำหนด

เบรกมือ
E00600501719

เมื่อตองการจอดรถ ขั้นแรกใหหยุดรถใหสนิท จากนั้นดึง
คันเบรกมือจนสุดเพื่อใหรถอยูกับที่

การใสเบรกมือ

1- เหยียบแปนเบรกคางไว จากนั้นดึงคันเบรกมือขึ้น
โดยไมตองกดปุมที่ปลายคันเบรกมือ

ขอควรระวัง
● เมื่อจะใสเบรกมือ ใหเหยียบแปนเบรกเพื่อใหรถ

หยุดสนิทกอนจะดึงคันเบรกมือ การดึงคันเบรก
มือขณะรถกำลังวิ่งอาจทำใหลอหลังล็อก สง
ผลใหรถเสียการทรงตัว และอาจทำใหเบรก
มือชำรุดได

●●●●● ออกแรงดึงคันเบรกมือใหมากพอที่จะใหรถอยู
นิ่งหลังจากที่ปลอยแปนเบรกแลว

หมายเหตุ



การจอดรถ

6-5

6

การสตารทและการขบัขี่

●●●●● หากเบรกมือยังไมสามารถหยุดรถใหอยูนิ่งได
หลังจากที่ปลอยแปนเบรก ใหติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ

การปลดเบรกมือ

1- เหยียบแปนเบรกคางไว จากนั้นดึงคันเบรกมือ
ขึ้นเล็กนอย

2- กดปุมที่ปลายคันเบรกมือ
3- ดันคันเบรกมือลงจนสุด

ขอควรระวัง
● กอนออกรถ ตรวจตราใหแนใจวาปลดเบรกมือ

ลงจนสุดและไฟเตือนระบบเบรกดับลงแลว
หากขับขี่โดยปลดเบรกมือไมสุด  ไฟเตือน
จะสวางและเสียงเตือนดังเมื่อความเร็วรถเกิน 8
กม./ชม.
หากขับรถออกไปโดยไมไดปลดเบรกมือ เบรก
จะเกิดความรอนสูง เปนผลใหการเบรกไมมีประ
สิทธิภาพและเบรกอาจเสียหายได

● หากไฟเตือนระบบเบรกไมดับลงเมื่อปลดเบรก
มือจนสุดแลว แสดงวาระบบเบรกอาจผิดปกติ
ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ใหดูเรื่อง “ไฟเตือน
ระบบเบรก” หนา 5-13

การจอดรถ
E00600602658

เมื่อตองการจอดรถ ใสเบรกมือจนสุดและเลื่อนเกียรไปที่
ตำแหนงเกียร 1 หรือ “R” (ถอย) สำหรับรถรุนที่มีเกียร
ธรรมดา หรือเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด)
สำหรับรถรุนที่มี CVT

การจอดรถบนเขาและทางลาดชัน
เพื่อปองกันรถไหลไปตามถนน ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

การจอดรถบนทางลงเขา
หันลอหนาไปทางขอบถนนและเลื่อนรถไปขางหนา
จนลอสัมผัสขอบถนนเบาๆ
ใสเบรกมือและเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “R” (ถอย)
(M/T) หรือเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) (CVT)
หาอุปกรณหนุนลอตามความจำเปน

การจอดรถบนทางขึ้นเขา
หมุนลอหนาออกหางจากขอบถนนและเลื่อนรถถอยหลัง
จนลอสัมผัสขอบถนนเบาๆ
ใสเบรกมือและเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนงเกียร 1 (M/T)
หรือเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) (CVT)
หาอุปกรณหนุนลอตามความจำเปน
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การจอดรถและติดเครื่องยนตทิ้งไวเปน
เวลานาน
หามปลอยใหเครื่องยนตทำงานในขณะที่คุณจอดพัก
นอน/ผอนคลายอิริยาบถ และหามปลอยใหเครื่องยนต
ทำงานในสถานที่ปดหรือมีการไหลเวียนของอากาศนอย

หมายเหตุ
● หากรถของคุณติดตั้ง CVT อยาลืมใสเบรกมือ

กอนจะเลื่อนเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) หาก
คุณเขาเกียร “P” (จอด) กอนดึงเบรกมือ อาจทำให
โยกเกียรออกจากตำแหนง “P” (จอด) ไดยากใน
การขับครั้งตอไป ทำใหตองออกแรงมากเพื่อโยก
เกียรออกจากตำแหนง “P” (จอด)

คำเตือน
●●●●● การปลอยใหเครื่องยนตทำงานเสี่ยงตอการบาด

เจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากการเขาเกียร (M/T)
หรอืการเลือ่นเกยีร (CVT) โดยไมไดตัง้ใจ หรอืการ
สะสมของไอควันพิษภายในหองโดยสาร

สถานที่จอดรถ

คำเตือน
●●●●● หามจอดรถในบรเิวณทีม่วีสัดทุีต่ดิไฟได เชน หญา

หรือใบไมแหง เนื่องจากสิ่งเหลานี้อาจสัมผัส
ความรอนจากทอไอเสีย สงผลใหติดไฟได

อยาหมุนพวงมาลัยจนสุดคางไวเปนเวลา
นาน
อาจตองใชแรงมากขึ้นในการหมุนพวงมาลัย
ใหดู เรื่อง “ระบบพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟา (EPS)”
หนา 6-34

เมื่อจอดรถทิ้งไว
การจอดรถทิ้งไวทุกครั้งควรนำกุญแจไปดวยและล็อก
ประตูทุกบานใหเรียบรอย
ควรจอดรถในบริเวณที่มีแสงสวางเพียงพอ

การปรับระดับคอพวงมาลัย
E00600700554

1. คลายกานปรับในขณะที่จับพวงมาลัยยกขึ้น

2. ปรับพวงมาลัยใหไดระดับความสูงที่ตองการ
3. ล็อกพวงมาลัยใหแนนโดยการยกกานปรับขึ้น

A- ล็อก
B- ปลด

คำเตือน
●●●●● อยาพยายามปรับระดับคอพวงมาลัยขณะขับ

ขี่รถอยู

ขอควรระวัง
● เมื่อปลอยกานปรับ ใหยึดพวงมาลัยไวดวยมือเพื่อ

ปองกันพวงมาลัยหลนลงไปยังตำแหนงต่ำสุด
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กระจกมองหลัง
E00600802285

ปรับกระจกมองหลังเมื่อมีการปรับเบาะนั่งเรียบรอยแลว
เทานั้น เพื่อใหคุณสามารถมองไปทางดานหลังรถได
อยางชัดเจน

การปรับกระจกมองหลังในแนวตั้ง
กระจกมองหลังสามารถปรับในทิศทางขึ้นและลงได

แบบที่ 1

แบบที่ 2

คำเตือน
●●●●● อยาพยายามปรับกระจกขณะที่ขับรถอยูเพราะ

อาจเกิดอันตรายได
ควรปรับกระจกกอนการขับรถ

ปรับกระจกมองหลังเพื่อใหมองเห็นดานหลังรถได
มากที่สุด

ทำไดโดยปรับเลื่อนกระจกขึ้น/ลงและซาย/ขวาเพื่อ
ปรับตำแหนง

การปรับตำแหนงกระจก
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การตัดแสงสะทอน

แบบที ่ 1
กานปรบั (A) ใตกระจกสามารถใชปรบักระจกเพือ่ลดแสง
สะทอนจากไฟหนาของรถที่ขับตามหลังมาขณะขับ
ตอนกลางคืน

การปรับตำแหนงกระจก
กระจกมองขางจะสามารถปรับไดเมื่อสวิตชกุญแจหรือ
โหมดการทำงานอยูที่ ON หรือ ACC

1. ดนัสวติช (A) ไปดานเดยีวกบักระจกทีต่องการปรบั

เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือเปลี่ยน
โหมดการทำงานเปน ON กระจกจะปรับการสะทอนโดย
อัตโนมัติ

1- ปกติ
2- ลดแสงสะทอน

กระจกมองขาง
E00600900761

คำเตือน
●●●●● อยาพยายามปรับกระจกขณะที่ขับรถอยูเพราะ

อาจเกิดอันตรายได
ควรปรับกระจกกอนการขับรถ

●●●●● รถของคุณติดตั้งกระจกแบบนูน พึงระวังในเรื่อง
นี ้กระจกนีช้วยใหเหน็พืน้ทีก่วางขึน้ แตวตัถทุีเ่หน็
ในกระจกจะดูเล็กกวาและไกลกวาเมื่อเทียบกับ
กระจกแบบเรียบ
หามใชกระจกนี้กะระยะหางของรถคันที่ตามหลัง
มาเมื่อจะเปลี่ยนเลน

แบบที ่ 2
เมื่อไฟหนาของรถที่ขับตามหลังมาสวางมาก กระจก
มองหลังจะปรับการสะทอนโดยอัตโนมัติเพื่อลดความจา

●●●●● อยาแขวนวัตถุใดๆ หรือฉีดน้ำยาทำความสะอาด
กระจกที่ เซ็นเซอร (1) เพราะอาจสงผลตอ
การตรวจจบั

หมายเหตุ
การควบคุมกระจกมองขางไฟฟา

E00618701071
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การสตารทและการขบัขี่

L- ปรับกระจกมองขางดานซาย
R- ปรับกระจกมองขางดานขวา
2. กดสวิตช (B) เพื่อปรับใหกระจกไปทางซาย ขวา

บน และลางตามตองการ
1-ขึ้น
2-ลง
3-ขวา
4-ซาย
3. ดันสวิตช (A) กลับสูตำแหนงกลาง (•)

กระจกมองขางสามารถพับเขามาทางหนาตางดานขางได
เพื่อปองกันความเสียหายเมื่อจอดรถในที่แคบ

การพับและการกางกระจกโดยใชสวิตชพับ
กระจก
ขณะที่สวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงานอยูที่ตำแหนง
ON หรือ ACC ใหกดสวิตชพับกระจกเพื่อพับกระจกเก็บ
กดสวิตชอีกครั้งเพื่อกางกระจกคืนสูตำแหนงเดิม
เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “LOCK” หรือโหมด
การทำงานอยูที่ OFF จะสามารถพับและกางกระจกมอง
ขางโดยใชสวติชพบักระจกไดเปนเวลาประมาณ 30 วนิาที

การพับและการกางกระจกมองขาง
E00618201715

ขอควรระวัง
● อยาขับรถโดยพับกระจกมองขางไว

หากไมสามารถมองเห็นดานหลังดวยกระจกดัง
กลาวอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได

ขอควรระวัง
● สามารถพับและกางกระจกดวยมือได แตหากพับ

กระจกโดยใชสวิตชพับกระจก ควรกางกระจก
โดยใชสวติชอกีครัง้ อยาใชมอื หากคณุกางกระจก
ดวยมือหลังจากที่พับเก็บดวยสวิตช กระจกอาจ
ไมล็อกอยู ในตำแหนงที่ถูกตอง  สงผลให
กระจกเคลื่อนเมื่อปะทะลมหรือไดรับแรง
สะเทือนขณะขับรถ และอาจทำใหคนขับไม
สามารถมองเห็นดานหลังไดอยางชัดเจน

●●●●● ระวังอยาใหนิ้วถูกหนีบขณะกระจกกำลังขยับ
หมายเหตุ
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●●●●● หากคณุขยบักระจกดวยมอืหรือกระจกขยบัเพราะ
มีคนหรือสิ่งของมาชน คุณอาจไมสามารถปรับ
คืนตำแหนง เดิมไดโดยใชสวิตชพับกระจก
ในกรณีนี้ใหกดสวิตชพับกระจกเพื่อพับเก็บ
กระจกกอน  จากนั้นจึงกดสวิตชอีกครั้งเพื่อ
กางกระจกคืนสูตำแหนงเดิม

●●●●● เมื่อเกิดการจับตัวแข็งและกระจกไมสามารถปรับ
ได หามกดสวิตชพับกระจกซ้ำๆ เพราะอาจทำให
วงจรมอเตอรของกระจกไหมได

หมายเหตุ

การพับและการกางกระจกโดยไมใชสวิตช
พับกระจก
[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
กระจกจะพับเขาหรือกางออกโดยอัตโนมัติเมื่อล็อกหรือ
ปลดล็อกประตูดวยสวิตชรีโมทคอนโทรลของระบบ
กุญแจรีโมท
ใหดูเรื่อง “ระบบกุญแจรีโมท” หนา 3-4
[รถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
กระจกจะพับเขาหรือกางออกโดยอัตโนมัติเมื่อล็อกหรือ
ปลดล็อกประตูดวยสวิตชรีโมทคอนโทรลหรือฟงกชัน
กุญแจอัจฉริยะของระบบกุญแจอัจฉริยะ

สวิตชกุญแจ*
E00601403214

●●●●● ฟงกชันนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดตามดานลาง
กรุณาสอบถามศูนยบริการมิตซูบิชิที่ ไดรับ
อนุญาต
• กางออกโดยอัตโนมัติเมื่อปดประตูดานคนขับ

และมีการทำงานดังตอไปนี้
[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือ
“ACC”
[รถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ปรับโหมดการทำงานไปที่ ON หรือ ACC

• พับเขาโดยอัตโนมัติเมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่
ตำแหนง “LOCK” หรือโหมดการทำงานอยูที่
OFF และประตูดานคนขับเปด

• กางออกโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วรถถึง 30
กม./ชม.

• ยกเลิกฟงกชันกางออกอัตโนมัติ

หมายเหตุ

ใหดูเรื่อง “ระบบกุญแจรีโมท” หนา 3-4
ใหดูเรื่อง “ระบบกุญแจอัจฉริยะ: การทำงานโดยใช
ฟงกชันกุญแจอัจฉริยะ” หนา 3-10 ●●●●● กระจกมองขางสามารถพับเขาหรือกางออกได

โดยการทำงานตอไปนี้ แมวาจะมีการเปลี่ยน
แปลงใดๆ ดานบน
หลังจากกดสวิตช “LOCK” บนกุญแจเพื่อล็อก
ประตู ถากดสวิตช “LOCK” อีกสองครั้งติดกัน
ภายใน 30 วินาที กระจกมองขางจะพับ
หลังจากกดสวิตช “UNLOCK” บนกุญแจเพื่อ
ปลดล็อกประตู ถากดสวิตช “UNLOCK” อีกสอง
ครั้งติดกันภายใน 30 วินาที กระจกมองขางจะกาง
อีกครั้ง

หมายเหตุ
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LOCK
เครื่องยนตจะดับและพวงมาลัยถูกล็อก สามารถเสียบ
กุญแจและถอดกุญแจออกไดในตำแหนงนี้

ACC
เครื่องยนตจะดับ แตระบบเครื่องเสียงและอุปกรณไฟฟา
ตางๆ สามารถทำงานได

ON
อุปกรณไฟฟาทั้งหมดบนรถสามารถใชงานได

START
มอเตอรสตารทเตอรทำงาน หลังจากเครื่องยนตสตารท
ติดแลว ปลอยกุญแจแลวกุญแจจะเลื่อนกลับมาที่ตำแหนง
“ON” โดยอตัโนมตัิ

การถอดกุญแจ
E00620400498

สำหรับรถรุนที่มีเกียรธรรมดา เมื่อจะถอดกุญแจ ใหดัน
กุญแจเขาไปที่ตำแหนง “ACC” และยังคงกดไวจนกระทั่ง
บิดไปที่ตำแหนง “LOCK” แลวถอดกุญแจออก

ขอควรระวัง
● หามถอดกุญแจออกจากสวิตชกุญแจขณะขับขี่

เพราะพวงมาลัยจะล็อก ทำใหสูญเสียการควบคุม
● หากเครื่องยนตดับขณะขับขี่ กลไกควบคุมเบรก

จะหยุดทำงานและประสิทธิภาพในการเบรก
จะลดลง นอกจากนีร้ะบบพวงมาลยัเพาเวอรจะไม
ทำงาน ทำใหตองใชแรงมากในการบังคับพวง
มาลยั

● อยาปลอยใหกุญแจคางอยูในตำแหนง “ON” เปน
เวลานานขณะที่ดับเครื่องยนตอยู เพราะจะทำให
แบตเตอรี่หมดได

สำหรับรถรุนที่มี CVT เมื่อจะถอดกุญแจ ใหเลื่อนเกียรไป
ที่ตำแหนง “P” (จอด) เสียกอน จากนั้นดันกุญแจเขาไปที่
ตำแหนง “ACC” และยังคงกดไวจนกระทั่งบิดไปที่
ตำแหนง “LOCK” แลวถอดกุญแจออก

ขอควรระวัง
● อยาบิดกุญแจไปที่ตำแหนง “START” ขณะที่

เครื่องยนตทำงานอยู เพราะจะทำใหมอเตอร
สตารทเตอรเสียหายได

การเตือนกุญแจสตารท*
E00654100030

หากปดสวิตชกุญแจและประตูดานคนขับเปดขณะที่
กุญแจอยูในสวิตชกุญแจ เสียงเตือนกุญแจจะดังขึ้นเปน
ระยะเพื่อเตือนคุณใหดึงกุญแจออก
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สวติชเครือ่งยนต*
E00631801561

เพื่อปองกันการโจรกรรม เครื่องยนตจะไมสตารทหากไม
ไดใชกุญแจอัจฉริยะที่ลงทะเบียนไวลวงหนาแลว (ระบบ
ปองกันการสตารทของเครื่องยนต)
หากคุณถือกุญแจอัจฉริยะ คุณสามารถสตารทเครื่องยนต
ได
หากคุณจำเปนตองสตารทเครื่องยนตในกรณีฉุกเฉินดวย
กุญแจสำรอง ใหสอดกุญแจสำรองเขาไปในชองเสียบ
กุญแจ
ใหดูเรื่อง “หากกุญแจอัจฉริยะทำงานไมถูกตองหรือหาก
สตารทเครื่องยนตดวยกุญแจสำรอง” หนา 6-18
และใหดูเรื่อง “การสตารท” หนา 6-15 ดวย

ขอควรระวัง
●●●●● ไฟแสดง (A) จะกะพริบเปนสีสมเมื่อเกิดปญหา

หรือการทำงานผิดปกติในระบบกุญแจอัจฉริยะ
หามขับรถหากไฟแสดงบนสวิตชเครื่องยนต
กะพริบเปนสีสม ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาตทันที

●●●●● หากสวิตชเครื่องยนตทำงานไดไมดีและรูสึก
ติดขัด อยาใชงานสวิตช ใหติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตทันที

●●●●● เมื่อจะใชงานสวิตชเครื่องยนต  ใหกดสวิตช
จนสุด หากกดสวิตชลงไมสุด เครื่องยนตอาจไม
สตารทหรือโหมดการทำงานอาจไมเปลี่ยนแปลง
หากกดสวิตชเครื่องยนตอยางถูกตอง ก็ไมจำเปน
ตองกดสวิตชเครื่องยนตคางไว

●●●●● เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะเสื่อมสภาพหรือ
กุญแจอัจฉริยะไมไดอยูในรถ ไฟเตือนจะกะพริบ
เปนเวลา 5 วินาที

หมายเหตุ

โหมดการทำงานของสวิตชเคร่ืองยนตและ
ฟงกชันตางๆ

OFF
ไฟแสดงบนสวิตชเครื่องยนตจะดับ
โหมดการทำงานจะไมสามารถเปลี่ยนเปน OFF ไดเมื่อ
คันเกียรอยูในตำแหนงอื่นที่ไมใชตำแหนง “P” (จอด)

ACC
อุปกรณไฟฟา เชน เครื่องเสียงและชองเสียบอุปกรณ
เสริม สามารถใชงานได
ไฟแสดงบนสวิตชเครื่องยนตสวางเปนสีสม

ON
อุปกรณไฟฟาทั้งหมดบนรถสามารถใชงานได
ไฟแสดงบนสวิตชเครื่องยนตสวางเปนสีเขียวและดับ
เมื่อเครื่องยนตทำงาน
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●●●●● รถของคุณติดตั้งระบบอิโมบิไลเซอร
เมื่อจะสตารทเครื่องยนต รหัส ID ที่สงมาจาก
กุญแจจะตองตรงกับรหัส ID ที่ลงทะเบียนไวใน
ระบบคอมพิวเตอรอิโมบิไลเซอร  ใหดู เรื่อง
“ระบบอิโมบิไลเซอร (ระบบปองกันการ
สตารท)” หนา 3-3

หมายเหตุ

การเปลี่ยนโหมดการทำงาน
E00631901490

หากคุณกดสวิตชเครื่องยนตโดยไมไดเหยียบแปนเบรก
จะสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานไดตามลำดับดังนี้
OFF, ACC, ON, OFF

ขอควรระวัง
●●●●● เมื่อเครื่องยนตไมทำงาน  ใหปรับโหมดการ

ทำงานไปที่ OFF หากปลอยใหโหมดการ
ทำงานอยูที่ ON หรือ ACC เปนเวลานานเมื่อ
เครื่องยนตไมทำงาน อาจทำใหแบตเตอรี่ปลอย
ประจุออกมามาก ทำใหไมสามารถสตารทเครื่อง
ยนต ล็อกและปลดล็อกพวงมาลัยได

●●●●● เมื่อถอดแบตเตอรี่ออก โหมดการทำงานปจจุบัน
จะถูกจดจำไว หลังจากใสแบตเตอรี่ใหม โหมดที่
จดจำไวจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ดังนั้นกอนถอด
แบตเตอรี่เพื่อซอมแซมหรือเปลี่ยน ตองแนใจวา
ไดปรับใหโหมดการทำงานอยูที่ OFF แลว
ควรระมดัระวงัหากคณุไมแนใจวารถอยใูนโหมด
การทำงานใดเมื่อแบตเตอรี่หมด

●●●●● โหมดการทำงานไมสามารถเปลี่ยนจาก OFF เปน
ACC หรอื ON ไดหากกญุแจอจัฉรยิะไมอยภูายใน
รถ ใหดเูรือ่ง “ระบบกญุแจอจัฉรยิะ: ชวงระยะการ
ทำงานในการสตารทเครื่องยนตและเปลี่ยน
โหมดการทำงาน” หนา 3-9

●●●●● เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยูในรถแตโหมดการทำงาน
ไมเปลี่ยน แสดงวากุญแจอัจฉริยะอาจชำรุด

●●●●● หากไมสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานเปน OFF
ได ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้

หมายเหตุ

ฟงกชันการตัดไฟ ACC อัตโนมัติ
E00632801773

หลงัจากเวลาผานไปประมาณ 30 นาทใีนโหมดการทำงาน
ACC ฟงกชันนี้จะตัดไฟสำหรับระบบเครื่องเสียงและ
อุปกรณไฟฟาอื่นๆ ที่สามารถใชงานไดในโหมดนี้โดย
อัตโนมัติ
เมื่อคุณเปดประตูดานคนขับหรือสวิตชเครื่องยนตทำงาน
อีกครั้ง ไฟจะกลับมาเปนปกติ

1. เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) จากนั้น
เปลี่ยนโหมดการทำงานเปน OFF (สำหรับรถรุน
ที่มี CVT)

2. หนึ่งในสาเหตุอื่นๆ อาจเปนเพราะแรงเคลื่อน
ไฟฟาของแบตเตอรี่ต่ำ หากเกิดกรณีนี้ ระบบ
กุญแจรีโมท ฟงกชันกุญแจอัจฉริยะ และล็อก
พวงมาลัยก็จะไมทำงานดวยเชนกัน ใหติดตอ
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุหมายเหตุ

●●●●● เมื่อแหลงจายไฟ ACC ตัดอัตโนมัติ พวงมาลัย
จะไมสามารถล็อกไดและคุณจะไมสามารถล็อก
หรือปลดล็อกประตูไดโดยใชระบบกุญแจรีโมท

●●●●● สามารถปรับฟงกชันบางอยางไดดังนี้:
• เวลากอนจะตัดไฟอัตโนมัติสามารถเปลี่ยน

เปนประมาณ 60 นาที

หมายเหตุหมายเหตุ
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• สามารถยกเลิกการใชงานฟงกชันตัดไฟ ACC
อตัโนมตัไิด

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ

ระบบเตือนโหมดการทำงาน OFF
E00632201517

เมื่อโหมดการทำงานอยูที่โหมดอื่นนอกเหนือจาก OFF
หากคุณพยายามล็อกประตูโดยกดสวิตชล็อก/ปลดล็อก
ประตูดานคนขับ ไฟเตือนจะกะพริบและเสียงเตือนภาย
นอกดังเปนเวลาประมาณ 3 วินาทีและคุณจะไมสามารถ
ล็อกประตูได

ระบบเตือนโหมดการทำงาน ON
E00632300016

หากเปดประตูดานคนขับขณะเครื่องยนตหยุดทำงานและ
โหมดการทำงานอยูในโหมดอื่นใดที่ไมใช OFF เสียง
เตอืนภายในเตอืนโหมดการทำงาน ON จะดงัขึน้เปนระยะ
เพื่อเตือนคุณใหปรับโหมดการทำงานเปน OFF

การล็อกพวงมาลัย
E00601502524

[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]

การล็อก
ถอดกุญแจที่ตำแหนง “LOCK” จากนั้นใหหมุนพวงมาลัย
จนกวาจะล็อก

การปลดล็อก
บิดกุญแจไปที่ตำแหนง “ACC” พรอมกับหมุนพวงมาลัย
ไปทางซายและทางขวาเล็กนอย

ขอควรระวัง
●●●●● ถอดกุญแจออกเมื่อออกจากรถ

ในบางประเทศ หามทิ้งกุญแจไวในรถที่จอดไว

[สำหรับรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]

การล็อก
หลังจากกดสวิตชเครื่องยนตและเปลี่ยนโหมดการทำงาน
เปน OFF เมื่อเปดประตูดานคนขับ พวงมาลัยจะถูกล็อก
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●●●●● เมื่อดำเนินการตอไปนี้ ในขณะที่ โหมดการ
ทำงานอยูที่ OFF และคันเกียรอยูในตำแหนง “P”
(จอด) (CVT) พวงมาลัยจะถูกล็อก
• เปดหรือปดประตูดานคนขับ
• ปดประตูทั้งหมด
• เปดประตูบานใดบานหนึ่งเมื่อประตูทั้งหมด

ปดอยู
• กดสวิตช LOCK บนกุญแจอัจฉริยะหรือสวิตช

ประตูดานคนขับ
●●●●● เมื่อประตูเปดขณะที่พวงมาลัยไมไดล็อก เสียง

เตือนจะดังขึ้นเพื่อเตือนวาพวงมาลัยยังไมไดล็อก

หมายเหตุ
●●●●● หากมีขอผิดพลาดในล็อกพวงมาลัย ไฟเตือน

จะสวางและเสียงเตือนภายในดัง ใหหยุดรถทันที
ในที่ปลอดภัยและติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาตที่ใกลที่สุด

หมายเหตุ

การปลดล็อก
ใชวิธีการตอไปนี้เพื่อปลดล็อกพวงมาลัย

●●●●● ปรับโหมดการทำงานไปที่ ACC
●●●●● สตารทเครื่องยนต

ขอควรระวัง
●●●●● หากเครื่องยนตหยุดทำงานขณะขับขี่ หามเปด

ประตูหรือกดสวิตช LOCK บนสวิตชรีโมท
คอนโทรลจนกวารถจะหยุดในที่ปลอดภัย
มิฉะนั้นพวงมาลัยจะล็อก  ทำใหไมสามารถ
ควบคุมรถได

ขอควรระวัง
●●●●● พกกุญแจไวกับตัวเมื่อออกจากรถ

หากรถของคุณจำเปนตองถูกลาก ใหปลดล็อก
พวงมาลัย
ใหดูเรื่อง “การลากรถ: การลากรถในกรณี
ฉุกเฉิน” หนา 8-17

●●●●● เมื่อพวงมาลัยไมปลดล็อก ไฟเตือนจะกะพริบ
และเสียงเตือนภายในดังขึ้น กดสวิตชเครื่องยนต
อีกครั้งขณะขยับพวงมาลัยไปทางขวาและทาง
ซายเล็กนอย

●●●●● เมื่อล็อกพวงมาลัยผิดปกติ ไฟเตือนจะสวาง ปรับ
โหมดการทำงานไปที่ OFF แลวกดสวิตชล็อก
บนกุญแจอัจฉริยะ จากนั้นกดสวิตชเครื่องยนต
หากไฟเตือนสวางขึ้นอีกครั้ง  ใหติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ

คำแนะนำในการสตารทเคร่ืองยนต
E00632400020

[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ไมควรใชงานมอเตอรสตารทเตอรตอเนื่องกันนานกวา
10 วินาที เพราะจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ หากเครื่องยนตไม
สตารท ใหบิดสวิตชกุญแจกลับไปยังตำแหนง “LOCK”
รอสักครูแลวลองสตารทอีกครั้ง
การพยายามซ้ำๆ ขณะทีม่อเตอรสตารทเตอรกำลงัหมนุอยู
จะทำใหกลไกสตารทเตอรเสียหาย

การสตารท
E00601601052
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คำเตือน
●●●●● อยาปลอยใหเคร่ืองยนตทำงานในที่อับหรือไมมี

อากาศถายเทเปนเวลานานๆ ควรยายรถออก
จากบริเวณนั้นเพราะอาจไดรับอันตรายจากแกส
คารบอนมอนอกไซดซึ่งไมมีกลิ่นและทำใหถึง
แกชวีติได

ขอควรระวัง
●●●●● อยาพยายามสตารทเครื่องยนตโดยการเข็นหรือ

ลากรถ
●●●●● อยาเรงเครื่องยนตดวยความเร็วรอบสูงหรือขับขี่

ดวยความเร็วสูงขณะที่เครื่องยนตยังเย็นอยู
●●●●● ปลอยสวิตชกุญแจทันทีที่เครื่องยนตสตารทติด

ทั้งนี้เพื่อปองกันมอเตอรสตารทเตอรเสียหาย

[สำหรับรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
●●●●● โหมดการทำงานสามารถอยูในโหมดใดก็ไดเพื่อ

สตารทเครื่องยนต
●●●●● มอเตอรสตารทเตอรจะหมุนถึงประมาณ  15

วินาทีหากปลอยสวิตชเครื่องยนตทันที  การ
กดสวิตช เครื่องยนตอีกครั้ งขณะที่มอเตอร
สตารทเตอรยังคงหมุนอยูจะหยุดการทำงานของ
มอเตอรสตารทเตอร มอเตอรสตารทเตอร
จะหมุนถึงประมาณ 30 วินาทีขณะที่กดสวิตช
เครื่องยนต

หากเครื่องยนตไมสตารท  ใหรอสักครูแลว
พยายามสตารทเครื่องยนตอีกครั้ง การพยายาม
ซ้ำๆ ขณะที่มอเตอรสตารทเตอรกำลังหมุนอยู
จะทำใหกลไกสตารทเตอรเสียหาย

คำเตือน
●●●●● อยาปลอยใหเคร่ืองยนตทำงานในที่อับหรือไมมี

อากาศถายเทเปนเวลานานๆ ควรยายรถออก
จากบริเวณนั้นเพราะอาจไดรับอันตรายจากแกส
คารบอนมอนอกไซดซึ่งไมมีกลิ่นและทำใหถึง
แกชวีติได

ขอควรระวัง
●●●●● อยาพยายามสตารทเครื่องยนตโดยการเข็นหรือ

ลากรถ
●●●●● อยาเรงเครื่องยนตดวยความเร็วรอบสูงหรือขับขี่

ดวยความเร็วสูงขณะที่เครื่องยนตยังเย็นอยู

การสตารทเครื่องยนต
E00601703839

[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ขั้นตอนการสตารทเครื่องยนตควรปฏิบัติดังนี้:

1. เสียบกุญแจสตารทและคาดเข็มขัดนิรภัย
2. ตรวจใหแนใจวาใสเบรกมือแลว

3. เหยียบแปนเบรกคางไว
4. เหยียบแปนคลัตชจนสุด (M/T)

●●●●● ในรถรุนที่มีเกียรธรรมดา สตารทเตอรจะไม
ทำงานจนกว าจะ เหยี ยบแปนคลัตช จนสุด
(อินเตอรล็อกคลัตช)

หมายเหตุ

5. สำหรับรถรุนที่มีเกียรธรรมดา ใหเลื่อนคันเกียรไป
ที่ตำแหนง “N” (เกียรวาง) สำหรับรถรุนที่มี CVT
ดูใหแนใจวาคันเกียรอยูที่ตำแหนง “P” (จอด)

รถรุนที่มีเกียรธรรมดา รถรุนที่มี CVT

6. เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” แลว
ตรวจดูดวยวาไฟเตือนทุกดวงทำงานเปนปกติ
กอนสตารทเครื่องยนต

7. บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “START” และ
ปลอยสวิตชกุญแจเมื่อเครื่องยนตสตารทติด
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●●●●● อาจเกิดเสียงเล็กนอยเมื่อสตารทเครื่องยนต
ซึ่งเสียงจะหายไปเมื่ออุนเครื่องยนตแลว

หมายเหตุ

เมื่อเครื่องยนตสตารทติดยาก
หลังจากพยายามสตารทเครื่องยนตหลายครั้งแลวแตยังไม
ติด

1. ตรวจดูวาปดอุปกรณไฟฟาทั้งหมดแลว เชน ไฟ
ตางๆ พัดลมเครื่องปรับอากาศ และระบบไลฝา
กระจกหลัง

2. เมื่อเหยียบแปนเบรกในรถรุนที่มี  CVT หรือ
เหยียบแปนคลัตชในรถรุนที่มีเกียรธรรมดา ให
เหยียบแปนคันเรงครึ่งหนึ่งคางไว  จากนั้นจึง
สตารทเครื่องยนต  ปลอยแปนคันเรงทันทีที่
เครื่องยนตสตารทติด

3. หากเครื่องยนตยังไมสตารท อาจเปนเพราะน้ำมัน
ทวมเครื่องยนต เมื่อเหยียบแปนเบรกในรถรุนที่มี
CVT หรือเหยียบแปนคลัตชในรถรุนที่มีเกียร
ธรรมดา ใหเหยียบแปนคันเรงจนสุดคางไว จาก
นั้นจึงสตารทเครื่องยนต 5 ถึง 6 วินาที บิดสวิตช
กุญแจกลับไปที่ตำแหนง “LOCK” และปลอยแปน
คันเรง รอสองสามวินาทีแลวสตารทเครื่องยนตอีก
ครั้งประมาณ 5 ถึง 6 วินาทีโดยเหยียบแปนเบรก
หรือแปนคลัตชแตไมตองเหยียบแปนคันเรง
ปลอยสวิตชกุญแจถาเครื่องยนตสตารท ถาหาก
เครื่องยนตไมสตารทใหทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง
ถาเครื่องยนตยังสตารทไมได ใหติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

[สำหรับรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ขั้นตอนการสตารทเครื่องยนตควรปฏิบัติดังนี้:

1. คาดเข็มขัดนิรภัย
2. ตรวจใหแนใจวาใสเบรกมือแลว
3. เหยียบแปนเบรกคางไวใหมั่นคงดวยเทาขวา

●●●●● หลังจากที่ไมไดสตารทเครื่องยนตมาระยะหนึ่ง
อาจจำเปนตองใชแรงเหยียบแปนเบรกมากขึ้น
เพื่อสตารทเครื่องยนต
ในกรณีนี้ ใหเหยียบเบรกแรงกวาปกติ

หมายเหตุ

4. ตรวจใหแนใจวาคันเกียรอยูที่ตำแหนง “P” (จอด)

5. กดสวิตชเครื่องยนต
6. ตรวจดูวาไฟเตือนทั้งหมดทำงานเปนปกติ

●●●●● อาจเกิดเสียงเล็กนอยเมื่อสตารทเครื่องยนต
ซึ่งเสียงจะหายไปเมื่ออุนเครื่องยนตแลว

หมายเหตุ
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หลังจากพยายามสตารทเครื่องยนตหลายครั้งแลวแตยังไม
ติด

1. ตรวจดูวาปดอุปกรณไฟฟาทั้งหมดแลว เชน ไฟ
ตางๆ พัดลมเครื่องปรับอากาศ และระบบไลฝา
กระจกหลัง

2. ขณะเหยียบเบรก ใหเหยียบแปนคันเรงครึ่งหนึ่ง
คางไว จากนั้นสตารทเครื่องยนต ปลอยแปนคัน
เรงทันทีที่เครื่องยนตสตารทติด

3. หากเครื่องยนตยังไมสตารท อาจเปนเพราะน้ำมัน
ทวมเครื่องยนต ขณะเหยียบเบรก ใหเหยียบแปน
คันเรงจนสุดแลวคางไว จากนั้นกดสวิตชเครื่อง
ยนตเพื่อสตารทเครื่องยนต หากเครื่องยนตไม
สตารทภายใน 5 ถึง 6 วินาที กดสวิตชเครื่องยนต
เพื่อดับเครื่องและปลอยแปนคันเรง ตั้งโหมดการ
ทำงานเปน OFF รอสองสามวินาทีแลวกดสวิตช
เครื่องยนตเพื่อสตารทอีกครั้งโดยเหยียบแปน
เบรกแตไมตองเหยียบแปนคันเรง ถาหากเครื่อง
ยนตไมสตารทใหทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง ถา
เครื่องยนตยังสตารทไมได ใหติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

เมื่อเครื่องยนตสตารทติดยาก การดับเครื่องยนต
E00632701088

[สำหรับรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]

●●●●● หากคุณจำเปนตองดับเครื่องยนตฉุกเฉินขณะขับ
ขี่ ใหกดสวิตชเครื่องยนตคางไวประมาณ 3 วินาที
ขึ้นไป หรือกดอยางรวดเร็ว 3 ครั้งขึ้นไป เครื่อง
ยนต จะหยุ ดทำง านและโหมดการทำง าน
จะเปลี่ยนเปน ACC

●●●●● อยาดับเครื่องยนตขณะที่คันเกียรอยูที่ตำแหนง
ใดๆ นอกเหนอืจากตำแหนง “P” (จอด) หากเครือ่ง
ยนตหยุดทำงานขณะที่คันเกียรอยูที่ตำแหนงใดๆ
นอกเหนือจากตำแหนง “P” (จอด) โหมดการ
ทำงานจะเปลีย่นเปน ACC แทนทีจ่ะเปน OFF
ปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF หลังจากเลื่อน
คันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด)

หมายเหตุ

คำเตือน
● อยาใชงานสวิตชเครื่องยนตขณะขับขี่ ยกเวนใน

กรณีฉุกเฉิน หากเครื่องยนตดับขณะขับขี่ กลไก
ควบคุมเบรกจะหยุดทำงานและประสิทธิภาพใน
การเบรกจะลดลง นอกจากนี้ระบบพวงมาลัย
เพาเวอรจะไมทำงาน  ทำใหตองใชแรงมาก
ในการบั งคั บพวงมาลั ยอ าจส งผล ให เ กิ ด
อุบัติเหตุรายแรงได

●●●●● สำหรับรถรุนที่มี CVT ขณะที่เครื่องยนตดับโดย
อัตโนมัติดวยระบบ Auto Stop & Go (AS&G)
แลวเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) อยาง
รวดเร็วพรอมเหยียบแปนเบรกอยางมั่นคง เครื่อง
ยนตจะไมรีสตารทโดยอัตโนมัติแมว าคุณ
จะปลอยแปนเบรก หากเกิดกรณีนี้ ไฟแสดง 
จะกะพริบเพื่อแจงคนขับ
หากคุณตองการปรับโหมดการทำงานเปน OFF
ใหกดสวิตช เครื่ องยนตโดยไมตอง เหยียบ
แปนเบรก

หมายเหตุ

หากกุญแจอัจฉริยะทำงานไมถูกตองหรือ
หากสตารทเครื่องยนตดวยกุญแจสำรอง

E00632501103

1. หยุดรถ
2. ใสเบรกมือจนสุดขณะเหยียบแปนเบรก
3. เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) กดสวิตช

เครื่องยนตเพื่อดับเครื่องยนต

เสียบกุญแจอัจฉริยะหรือกุญแจสำรองลงในชองเสียบ
กญุแจ ตอนนีส้ามารถสตารทเครือ่งยนตและเปลีย่นโหมด
การทำงานได
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ดึงกุญแจอัจฉริยะหรือกุญแจสำรองออกจากชองเสียบ
กุญแจหลังจากสตารทเครื่องยนตหรือเปลี่ยนโหมดการ
ทำงานแลว

●●●●● อยาเสียบสิ่งอื่นใดที่ไมใชกุญแจอัจฉริยะหรือ
กุญแจสำรองลงในชองเสียบกุญแจเพราะอาจ
ทำให เกิดความเสียหายหรือการทำงานผิด
ปกติได

●●●●● นำวัตถุหรือกุญแจอื่นๆ ออกจากกุญแจอัจฉริยะ
หรือกุญแจสำรองกอนจะเสียบลงในชองเสียบ
กุญแจ มิฉะนั้นรถอาจไมสามารถรับรหัส ID
ที่ลงทะเบียนจากกุญแจที่ลงทะเบียนไวได
แลวเครื่องยนตอาจไมสตารทและโหมดการ
ทำงานอาจเปลี่ยนไมได

●●●●● กุญแจอัจฉริยะจะเขาที่ในชองเสียบกุญแจเมื่อ
สอดเขาไปตามทิศทางในภาพ เพียงแคดึงกุญแจ
ออกมากส็ามารถถอดออกจากชองเสยีบกญุแจได

หมายเหตุ

การเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ*
E00632600022

หากโหมดการทำงานอยูที่ OFF และเปดประตูดานคนขับ
ขณะที่กุญแจอัจฉริยะอยูในชองเสียบกุญแจ ไฟเตือน
จะกะพริบและเสียงเตือนภายนอกดังประมาณ 3 วินาที
และเสียงเตือนภายในดังประมาณ 1 นาที เพื่อเตือนใหคุณ
ดึงกุญแจออก

ระบบ Auto Stop & Go (AS&G)
E00627401276

ระบบ Auto Stop & Go (AS&G) จะหยุดและรีสตารท
เครื่องยนตโดยอัตโนมัติโดยไมใชงานสวิตชกุญแจหรือ
สวิตชเครื่องยนตเมื่อรถหยุด เชน ที่สัญญาณไฟจราจร
หรือเมื่อรถติด เพื่อลดการปลอยแกสไอเสีย และเพิ่ม
ประสิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

●●●●● เวลาสะสมที่เครื่องยนตถูกหยุดดวยระบบ Auto
Stop & Go (AS&G) จะแสดงในหนาจอแสดง
ขอมูลรวม
ใหดูเรื่อง “จอภาพ Auto Stop & Go (AS&G)”
หนา 5-5

●●●●● หากระบบ Auto Stop & Go (AS&G) ไมทำงาน
หรือทำงานนอยลง แสดงวาความจุของแบตเตอรี่
อาจลดลง ควรนำรถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
●●●●● หากจะหยดุรถเปนเวลานานหรอืจะจอดรถไวโดย

ไมมีคนดูแล ใหดับเครื่องยนต

การดับเครื่องยนตโดยอัตโนมัติ
E00627501567

ระบบ Auto Stop & Go (AS&G) จะเปดใชงานโดย
อัตโนมัติเมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือ
ปรับโหมดการทำงานไปที่ ON
คุณสามารถยกเลิกระบบไดโดยการกดสวิตช “Auto
Stop & Go (AS&G) OFF”
ใหดูเรื่อง “วิธีปดใชงาน” หนา 6-23
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เมื่อระบบ Auto Stop & Go (AS&G) จะทำงาน ไฟแสดง
 จะสวางขึ้นเพื่อแจงคนขับ

[สำหรับรถรุนที่มีเกียรธรรมดา]
1. หยุดรถ
2. ขณะเหยียบแปนเบรก ใหเหยียบแปนคลัตชจนสุด

และเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “N” (เกียรวาง)

3. ปลอยแปนคลัตช เครื่องยนตจะดับโดยอัตโนมัติ

[สำหรับรถรุนที่มี CVT]
1. หยุดรถ
2. เหยียบแปนเบรก เครื่องยนตจะดับโดยอัตโนมัติ

●●●●● เมื่อเครื่องยนตดับโดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลง
จะเกิดขึ้นในการทำงานการขับขี่ ระมัดระวังดังนี้
• หมอลมเบรกจะไมทำงานและตองใชแรง

เหยียบเบรกมากขึ้น
หากรถเคลื่อนที่ ใหเหยียบเบรกแรงกวาปกติ

• ระบบพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟา (EPS) ไม
ทำงานและหมุนพวงมาลัยไดยากกวาปกติ

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
●●●●● เมื่อเครื่องยนตดับโดยอัตโนมัติ อยาพยายามออก

จากรถ
เพราะเครื่องยนตจะรีสตารทโดยอัตโนมัติเมื่อ
ปลดเข็มขัดนิรภัยของคนขับหรือเปดประตูดาน
คนขับ เมื่อรถเริ่มเคลื่อนอาจเกิดอุบัติเหตุได

●●●●● ปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปนี้เมื่อเครื่องยนตดับ
โดยอัตโนมัติ มิฉะนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม
คาดคิดเมื่อเครื่องยนตรีสตารทโดยอัตโนมัติ
• อยาเหยียบคันเรงเพื่อเรงเครื่องยนตในขณะที่

รถหยุด (ไมวาเครื่องยนตจะทำงานหรือดับ
อยกู็ตาม)
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ขอควรระวัง
• สำหรับรถรุนที่มีเกียรธรรมดา อยาเลื่อนคัน

เกียรไปที่ตำแหนงอื่นนอกเหนือจากตำแหนง
“N” (เกยีรวาง)
หากเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนงอื่นนอกเหนือ
จากตำแหนง “N” (เกียรวาง) ไฟแสดง
จะกะพริบและเสียงเตือนดัง
หากเลื่อนคันเกียรกลับไปที่ตำแหนง “N”
(เกียรวาง) ไฟแสดง  จะหยุดกะพริบและ
เสียงเตือนหยุดดวย เครื่องยนตจะไมรีสตารท
หากคันเกียรอยูในตำแหนงอื่นนอกเหนือจาก
ตำแหนง “N” (เกยีรวาง)

●●●●● ในกรณีตอไปนี้ ไฟแสดง  จะกะพริบเพื่อแจง
คนขับและเครื่องยนตจะไมดับโดยอัตโนมัติ
• ไมไดคาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับ
• ประตูดานคนขับเปดอยู
• ฝากระโปรงหนาเปดอยู

●●●●● ในกรณีตอไปนี้ ไฟแสดง  จะดับและเครื่อง
ยนตจะไมดับโดยอัตโนมัติแมจะหยุดรถ
• หลังจากเครื่องยนตสตารทแลวความเร็วรถไม

เกนิ 5 กม./ชม. โดยประมาณ
• หลังจากเครื่องยนตสตารทไมถึง 30 วินาที
• หลังจากเครื่องยนตรีสตารทโดยอัตโนมัติแลว

รถหยุดอีกครั้งภายใน 10 วินาที

หมายเหตุ

• อุณหภูมิน้ำหลอเย็นเครื่องยนตต่ำ
• อุณหภูมิสภาพแวดลอมต่ำ
• คูลเลอรหรือเครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน

และหองโดยสารยังไมเย็นพอ
• เมื่อใชเครื่องปรับอากาศในตำแหนงไลฝา
• เมื่อใชงานเครื่องปรับอากาศในโหมด AUTO

โดยที่ตั้งคาการควบคุมอุณหภูมิไวที่รอนสุด
หรือเย็นสุด (สำหรับรถรุนที่มี เครื่องปรับ
อากาศอตัโนมตั)ิ

• มีการใชพลังงานไฟฟาสูง เชน เมื่อระบบไลฝา
กระจกหลังหรืออุปกรณไฟฟาอื่นๆ ทำงาน
หรือตั้งคาความเร็วพัดลมไวที่ความเร็วสูง

• แ ร ง เ ค ลื่ อ น ไฟฟ า ข อ ง แบต เ ต อ รี่ ห รื อ
สมรรถนะของแบตเตอรี่ต่ำ

• ไฟเตือนตรวจเช็คเครื่องยนตสวางหรือไฟ
แสดง  กะพรบิ

• คันเกียรอยูในตำแหนงอื่นนอกเหนือจาก “D”
(ขับเคลื่อน) (CVT)

• ไฟแสดง ASC และไฟแสดง ASC OFF สวาง
(สำหรับรถรุนที่มี CVT และ ASC)

• ไฟเตือนระบบเบรก ABS สวาง
• ตัวแสดงตำแหนงคันเกียรกะพริบ (CVT)

●●●●● ในกรณีตอไปนี้  เครื่องยนตจะไมดับโดย
อัตโนมัติแมวาไฟแสดง  สวาง
• เหยียบแปนคันเรง
• แรงดันสุญญากาศหมอลมเบรกต่ำ

หมายเหตุ
• ใชงานพวงมาลัย
• เหยียบแปนเบรกไมมากพอ (CVT)
• จอดรถบนเนินชัน (CVT)
• เบรกมือทำงาน (CVT)

●●●●● สำหรับรถรุนที่มี เกียรธรรมดา  อยาพักเทา
บนแปนคลัตชขณะขับรถ เพราะจะทำใหการ
ตรวจจับของสวิตชแปนคลัตชทำงานผิดปกติ
และการกะพริบของไฟแสดง  และระบบ
Auto Stop & Go (AS&G) จะไมทำงาน

●●●●● หากระบบ Auto Stop & Go (AS&G) ทำงาน
ขณะที่คูลเลอรหรือเครื่องปรับอากาศกำลัง
ทำงาน ทั้งเครื่องยนตและคอมเพรสเซอรเครื่อง
ปรับอากาศจะหยุดทำงาน ดังนั้นจึงมีแตพัดลม
เทานั้นที่ทำงาน  และหนาตางอาจเริ่มเกิดฝา
ในกรณีนี้ ใหตั้งเครื่องปรับอากาศไปที่ตำแหนง
ไลฝาเพื่อรีสตารทเครื่องยนต
ใหดูเรื่อง “การไลฝาที่กระจกหนาและหนาตาง
ประตู: การไลฝาอยางรวดเร็ว” หนา 7-11

●●●●● หากหนาตางเกิดฝาทุกครั้ งที่ดับเครื่องยนต
แนะนำใหคุณปดการทำงานของระบบ  Auto
Stop & Go (AS&G) โดยกดสวิตช “Auto Stop &
Go (AS&G) OFF” ใหดูเรื่อง “วิธีปดใชงาน”
หนา 6-23

●●●●● หากคูลเลอรหรือเครื่องปรับอากาศทำงาน ใหตั้ง
คาการควบคุมอุณหภูมิใหสูงขึ้นเพื่อยืดเวลาที่
เครื่องยนตจะดับโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ หมายเหตุ
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การรีสตารทเครื่องยนตโดยอัตโนมัติ
E00627601382

สำหรับรถรุนที่มีเกียรธรรมดา ใหเหยียบแปนคลัตช
ขณะทีค่นัเกยีรอยใูนตำแหนง “N” (เกยีรวาง) ไฟแสดง 
จะดับและเครื่องยนตรีสตารทโดยอัตโนมัติ
สำหรับรถรุนที่มี CVT ใหปลอยแปนเบรก ไฟแสดง 
จะดับและเครื่องยนตรีสตารทโดยอัตโนมัติ

●●●●● สำหรับรถรุนที่มีเกียรธรรมดา อยาเลื่อนคันเกียร
ไปที่ตำแหนงอื่นนอกเหนือจากตำแหนง “N”
(เกียรวาง) และอยาปลอยแปนคลัตชขณะที่เครื่อง
ยนตกำลังรีสตารทโดยอัตโนมัติ  มอเตอร
สตารทเตอรจะหยุดทำงานและเครื่องยนตจะไม
รีสตารทโดยอัตโนมัติ

●●●●● หากเครื่องยนตไมรีสตารทโดยอัตโนมัติหรือ
หากเครื่องยนตดับกลางคัน ไฟเตือนการชารจ
และไฟเตือนตรวจเช็คเครื่องยนตจะสวาง
หากเกิดกรณีนี้

[สำหรับรถรุนที่มีเกียรธรรมดา]
เครื่องยนตจะไมรีสตารทแมวาจะเหยียบแปน
คลัตชอีกครั้ง  ขณะเหยียบแปนเบรก  ให
เหยียบแปนคลัตชจนสุดและบิดสวิตชกุญแจ
ไปที่ตำแหนง “START” หรือกดสวิตชเครื่อง
ยนตเพื่อสตารทเครื่องยนต

หมายเหตุ

[สำหรับรถรุนที่มี CVT]
เครื่องยนตจะไมรีสตารทแมวาจะปลอยแปน
เบรกอีกครั้ง นอกจากนี้ไฟแสดง  จะ
กะพริบและเสียงเตือนดัง
ขณะเหยียบแปนเบรก ใหเลื่อนคันเกียรไปที่
ตำแหนง “P” (จอด) หรือ “N” (เกยีรวาง) และ
บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “START” หรือ
กดสวิตชเครื่องยนตเพื่อสตารทเครื่องยนต
หลังจากที่ เครื่องยนตสตารทติดแลว เสียง
เตือนจะหยุด
แตไฟแสดง  จะกะพริบจนกวาจะบิด
สวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “LOCK” หรือปรับ
โหมดการทำงานไปที่ OFF

สำหรับรายละเอียด ใหดูเรื่อง “การสตารท” หนา
6-15

●●●●● รถรนุทีม่ ีCVT จะมฟีงกชนัปองกนัรถออกตวัโดย
ไมคาดคิดเนื่องจากอาการคลาน ฯลฯ โดยรักษา
แรงเบรกไวชั่วคราวเมื่อเครื่องยนตรีสตารทโดย
อัตโนมัติ
ฟงกชันนี้จะถูกปดการใชงานหากเลื่อนคันเกียร
ไปทีต่ำแหนง “N” (เกยีรวาง)
ขณะที่ฟงกชันนี้เปดใชงาน คุณอาจไดยินเสียง
การทำงานจากใตทองรถหรือรู สึ กถึ งแรง
สะเทือนจากแปนเบรก
ซึ่งแสดงวาฟงกชันนี้ทำงานเปนปกติ ไมไดแสดง
ถึงการทำงานผิดปกติแตอยางใด

หมายเหตุ ขอควรระวัง
●●●●● ในกรณีตอไปนี้  เครื่องยนตจะรีสตารทโดย

อัตโนมัติแมวาจะดับเครื่องยนตดวยระบบ Auto
Stop & Go (AS&G) ใหระมัดระวัง มิฉะนั้น
อาจเกิดอุบัติเหตุโดยไมคาดคิดเมื่อเครื่องยนต
รีสตารท
• ความเร็วรถอยูที่ 3 กม./ชม. ขึ้นไปขณะแลนลง

เนินดวยแรงเฉื่อย
• แรงดันสุญญากาศหมอลมเบรกต่ำเนื่องจาก

เหยียบแปนเบรกซ้ำๆ หรือเหยียบแรงกวา
ปกติ

• อุณหภูมิน้ำหลอเย็นเครื่องยนตต่ำ
• เมื่ อใช งานคูล เลอรโดยหมุนปุมควบคุม

อุณหภูมิ
• เมื่อใชงานเครื่องปรับอากาศโดยกดสวิตช

เครื่องปรับอากาศ
• เมื่ออุณหภูมิที่ตั้งไวลวงหนาของคูลเลอรหรือ

เครื่องปรับอากาศเปลี่ยนแปลงอยางมาก
• เมื่อใชงานเครื่องปรับอากาศในโหมด AUTO

โดยที่ตั้งคาการควบคุมอุณหภูมิไวที่รอนสุด
หรือเย็นสุด  (สำหรับรถรุนที่มี เครื่องปรับ
อากาศอัตโนมัติ)

• เมื่อคูลเลอรหรือเครื่องปรับอากาศอยูที่ ON
อุณหภูมิหองโดยสารเพิ่มขึ้นและคอมเพรส
เซอรเครื่องปรับอากาศทำงานเพื่อลดอุณหภูมิ

• เ มื่ อ เ ครื่ อ งปรับอากาศ เปลี่ ยนไปอยู ใน
ตำแหนงไลฝา

• มีการใชพลังงานไฟฟาสูง เชน เมื่อระบบไลฝา
กระจกหลังหรืออุปกรณไฟฟาอื่นๆ ทำงาน
หรือตั้งคาความเร็วพัดลมไวที่ความเร็วสูง
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ขอควรระวัง
• เหยียบแปนคันเรง (CVT)
• แ ร ง เ ค ลื่ อ น ไฟฟ า ข อ ง แบต เ ต อ รี่ ห รื อ

สมรรถนะของแบตเตอรี่ต่ำ
• ใชงานพวงมาลัย
• หลังจากที่เครื่องยนตดับแลว 3 นาที (CVT)
• เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “R” (ถอย) (CVT)
• เลื่อนคันเกียรจากตำแหนง “N” (เกียรวาง) ไป

ที่ “D” (ขับเคลื่อน) (CVT)
• ไมไดคาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับ
• ประตูดานคนขับเปดอยู

●●●●● ในกรณีตอไปนี้ เครื่องยนตจะไมรีสตารทโดย
อัตโนมัติ
• ฝากระโปรงหนาเปดอยู
• สำหรับรถรุนที่มี เกียรธรรมดา  ขณะที่

เครื่องยนตดับโดยอัตโนมัติแลวกดสวิตช
“Auto Stop & Go (AS&G) OFF” เพื่อปดการ
ใชงานระบบ “Auto Stop & Go (AS&G)”

●●●●● เมื่อเครื่องยนตรีสตารทโดยอัตโนมัติ ระดับเสียง
ของเครื่องเสียงอาจลดลงชั่วคราว ซึ่งไมใชการ
ทำงานผิดปกติ

●●●●● เมื่อเครื่องยนตดับโดยอัตโนมัติ ปริมาณลมของ
เครื่องปรับอากาศอาจเปลี่ยนแปลงชั่วคราว
ซึ่งไมใชการทำงานผิดปกติ

หมายเหตุ

●●●●● สำหรับรถรุนที่มี CVT ขณะที่เครื่องยนตดับโดย
อัตโนมัติแลวเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P”
(จอด) อยางรวดเร็วพรอมเหยียบแปนเบรกอยาง
มั่นคง เครื่องยนตจะไมรีสตารทโดยอัตโนมัติแม
วาคุณจะปลอยแปนเบรก หากเกิดกรณีนี้ ไฟ
แสดง  จะกะพริบเพื่อแจงคนขับ
หากคุณตองการรีสตารทเครื่องยนต ใหเหยียบ
แปนเบรกอีกครั้ง
หากคุณตองการปรับโหมดการทำงานเปน OFF
ใหกดสวิตชเครื่องยนตโดยไมตองเหยียบแปน
เบรก (รถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ)

หมายเหตุ

วิธีปดใชงาน
E00627701279

ระบบ Auto Stop & Go (AS&G) จะเปดใชงานโดย
อัตโนมัติเมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือ
ปรับโหมดการทำงานไปที่ ON คุณสามารถยกเลิกระบบ
ไดโดยการกดสวิตช “Auto Stop & Go (AS&G) OFF”
เมื่อระบบ Auto Stop & Go (AS&G) ถูกยกเลิก ไฟแสดง

 จะสวาง
เปดใชงานระบบ Auto Stop & Go (AS&G) อีกครั้งโดย
กดสวติช “Auto Stop & Go (AS&G) OFF” ไฟแสดงจะดบั

●●●●● ไฟแสดงนี้ยังสวางขึ้นสองสามวินาทีดวยเมื่อบิด
สวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือปรับโหมด
การทำงานไปที่ ON

หมายเหตุ
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หากไฟแสดง  กะพริบขณะขับขี่
E00627801140

หากไฟแสดง  กะพริบ แสดงวาระบบ Auto Stop &
Go (AS&G) มีความผิดปกติและจะไมทำงาน
แนะนำใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

เกียรธรรมดา*
E00602002513

รูปแบบการเปลี่ยนเกียรแสดงอยูบนหัวเกียร เหยียบแปน
คลัตชใหสุดขณะเปลี่ยนเกียร กอนอื่นใหเหยียบแปน
คลัตชใหสุดและเขาเกียร 1 หรือ “R” (ถอย) โดยเลื่อนคัน
เกียรชาๆ
จากนั้นคอยๆ ปลอยแปนคลัตชขณะที่เหยียบแปนคันเรง

ขอควรระวัง
●●●●● อยาเขาเกียรถอยหลังขณะที่รถกำลังเคลื่อนไป

ขางหนา มิฉะนั้นเกียรอาจชำรุดได
●●●●● อยาพักเทาบนแปนคลัตชขณะขับขี่ เพราะอาจ

ทำใหคลัตชสึกหรออยางรวดเร็ว
●●●●● อยาวิง่ดวยแรงเฉือ่ยทีต่ำแหนง “N” (เกยีรวาง)

ขอควรระวัง
●●●●● อยาใชคันเกียรเปนที่วางพักแขน เพราะจะทำให

กามปูเกียรสึกหรอกอนเวลาอันควร

●●●●● ในชวงอากาศหนาว อาจเลื่อนเกียรไดยากจนกวา
น้ำมันหลอลื่นเกียรจะอุนขึ้น  ซึ่ง เปนอาการ
ปกติและไมเปนอันตรายตอเกียร

●●●●● หากเขาเกียร 1 ไดยาก ใหเหยียบแปนคลัตช
อีกครั้ง จะชวยใหเปลี่ยนเกียรไดงายขึ้น

●●●●● เมือ่ตองการเลือ่นเกยีรจากเกยีร 5 ไปทีต่ำแหนง “R”
(ถอย) ใหเลือ่นคนัเกยีรไปทีต่ำแหนง “N” (เกยีรวาง)
จากนัน้จงึเลือ่นไปทีต่ำแหนง “R” (ถอย)

●●●●● เพื่อปองกันเสียงขัดสีเมื่อเขาเกียรถอยหลัง ให
รอประมาณ 3 วินาทีโดยเหยียบแปนคลัตชไว
ขณะที่รถหยุดนิ่ง

หมายเหตุ

การเปลี่ยนเกียร
E00610600312

คอยเปลี่ยนเกียรใหความเร็วรถเหมาะสมกับความเร็ว
เครื่องยนตเสมอ การเปลี่ยนเกียรใหเหมาะสมจะชวยให
การใชน้ำมันเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช
งานของเครื่องยนต
หลีกเลี่ยงการลดเกียรในขณะที่รถมีความเร็วสูง เพราะ
อาจทำใหความเร็วของเครื่องยนตสูงเกินไปและทำให
เครื่องยนตเสียหาย

ความเร็วท่ีสามารถขับขี่ได
E00610803184

หลีกเลี่ยงการลดเกียรในขณะที่รถมีความเร็วสูง เพราะ
อาจทำใหความเร็วของเครื่องยนตสูงเกินไป (เข็มมาตรวัด
รอบเครื่องยนตอยูในบริเวณสีแดง) และทำใหเครื่อง
ยนตเสียหาย

ตำแหนงคันเกียร
เกยีร 1
เกยีร 2
เกยีร 3 140 กม./ชม.

50 กม./ชม.
95 กม./ชม.

ความเร็วที่กำหนด

เกยีร 4 168 กม./ชม.

เพื่อประหยัดน้ำมันสูงสุด ใหใชเกียร 5 เมื่อความเร็วของ
รถถึงระดับ

เกยีรอตัโนมตั ิINVECS-III CVT
(Intelligent & Innovative Vehicle
Electronic Control System III)*

E00602100275

CVT จะเปลี่ยนอัตราทดเกียรอยางตอเนื่องโดยอัตโนมัติ
ตามสภาพถนนและการขับขี่ ซึ่งชวยใหการขับขี่ราบรื่น
และใชน้ำมันเชื้อเพลิงไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การทำงานของคันเกียร
E00602201417

CVT เลือกอัตราทดเกียรที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ
โดยขึ้นอยูกับความเร็วของรถและตำแหนงแปนคันเรง

ขณะเหยียบเบรก เลื่อนคันเกียรไปตามรอง

เลื่อนคันเกียรไปตามรอง

คำเตือน
●●●●● เหยียบแปนเบรกทุกคร้ังที่ เ ล่ือนคันเกียรจาก

ตำแหนง “P” (จอด) หรอื “N” (เกยีรวาง) ไปยงั
ตำแหนงอื่น
หามวางเทาไวบนแปนคันเรงขณะเลื่อนคันเกียร
ออกจากตำแหนง “P” (จอด) หรอื “N” (เกยีรวาง)

เมื่อไมสามารถเลื่อนคันเกียรออกจากตำแหนง
“P” (จอด)

E00629000266

หากไมสามารถเลื่อนคันเกียรออกจากตำแหนง “P” (จอด)
ไปยังตำแหนงอื่นขณะที่เหยียบเบรกคางไวและสวิตช
กุญแจหรือโหมดการทำงานอยูที่ ON แสดงวาแบตเตอรี่
อาจจะหมดหรือกลไกชิฟตล็อกอาจทำงานผิดปกติ

ควรนำรถไปตรวจสภาพทันทีที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาต
หากคุณตองการเลื่อนรถ ใหเปลี่ยนเกียรดังนี้

1. ตรวจใหแนใจวาใสเบรกมือจนสุดแลว
2. ดับเครื่องยนตหากเครื่องยนตยังทำงานอยู
3. เหยียบเบรกดวยเทาขวา
4. สอดไขควงแบบตรง (หรือปากแบน) ลงในชอง

ปลดชิฟตล็อก (A) เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง
“N” (เกียรวาง) ขณะที่กดไขควงแบบตรง (หรือ
ปากแบน) ลงไป

●●●●● เพื่อปองกันการทำงานผิดพลาด เปลี่ยนเกียรไป
ยังแตละตำแหนงใหลงพอดีและคางไวสักครู
ตรวจสอบตำแหนงจากตัวแสดงตำแหนงคัน
เกียรหลังจากเปลี่ยนเกียรเสมอ

●●●●● หากไมไดเหยียบเบรกคางไว อุปกรณชิฟตล็อก
จะทำงานเพื่อปองกันไมใหคันเกียรเลื่อนออก
จากตำแหนง “P” (จอด)

หมายเหตุ
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ตัวแสดงตำแหนงคันเกียร
E00602300411

เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือปรับโหมด
การทำงานไปที่ ON ตำแหนงของคันเกียรจะแสดงใน
หนาจอแสดงขอมูลรวม

ตำแหนงคันเกียร
E00602401510

“P” จอด
ตำแหนงนี้จะล็อกเกียรไวเพื่อปองกันรถเคลื่อนที่ สามารถ
สตารทเครื่องยนตไดในตำแหนงนี้

“R” ถอย
ตำแหนงนี้ใชในการถอยหลัง

ขอควรระวัง
●●●●● หามเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) หรือ

“R” (ถอย) ขณะขับรถอยูเพื่อปองกันเกียรเสียหาย

“N” เกียรวาง
ตำแหนงเกียรจะถูกปลดใหวาง ซึ่งเหมือนกับเกียรวาง
ของระบบเกียรธรรมดานั่นเอง และควรใชก็ตอเมื่อรถ
จอดหยุดนิ่งเปนเวลานานระหวางขับขี่ เทานั้น  เชน
ขณะจอดเนื่องจากการจราจรติดขัด

คำเตือน
●●●●● หามเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “N” (เกียรวาง)

ขณะที่ขับรถอยู เพราะอาจทำใหคันเกียรเลื่อนไป
ทีต่ำแหนง “P” (จอด) หรอื “R” (ถอย) โดยบงัเอญิ
ทำใหเกิดอุบัติ เหตุรายแรงและไมสามารถใช
เครื่องยนตชวยเบรกได

●●●●● บนทางลาดชัน ควรสตารทเครื่องยนตใน
ตำแหนง  “P” (จอด) หามใชตำแหนง  “N”
(เกียรวาง)

คำเตือน
●●●●● ควรวางเทาไวบนแปนเบรกเสมอเมื่อรถอยูใน

ตำแหนง “N” (เกียรวาง) หรือเมื่อตองการเลื่อน
เขาหรอืออกจากตำแหนง “N” (เกียรวาง) เพือ่ไม
ใหเสียการควบคุมรถ

“D” ขับเคลื่อน
ตำแหนงนี้ใชสำหรับขับรถตามปกติทั้งในเมืองและ
บนทางดวน ซึ่งจะเปลี่ยนอัตราทดเกียรอยางตอเนื่องโดย
อัตโนมัติตามสภาพถนนและการขับขี่

ขอควรระวัง
●●●●● เพื่อปองกันเกียรเสียหาย หามเลื่อนคันเกียรจาก

ตำแหนง “R” (ถอย) ไปที่ตำแหนง “D” (ขับ
เคลื่อน) ขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่

“Ds” เปล่ียนเกียรลงและขับขี่แบบสปอรต
ใชเมื่อจำเปนตองใชเครื่องยนตชวยเบรก หรือสำหรับการ
ขับขี่แบบสปอรตกำลังสูง
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“L” ต่ำ
ตำแหนงนี้สำหรับขับขึ้นเขาที่มีความลาดชันมาก และ
สำหรับใชเครื่องยนตชวยเบรกที่ความเร็วต่ำเมื่อขับลงเขา
ที่ลาดชัน

คำเตือน
●●●●● สามารถใชตำแหนงนี้เพื่อใหการใชเคร่ืองยนต

ชวยเบรกมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระวงัอยาเขาเกยีร “L” (ต่ำ) อยางกะทนัหนั
การใชเครื่องยนตชวยเบรกอยางกะทันหันอาจ
ทำใหยางลื่นไถล
เลือกตำแหนงนี้ตามสภาพถนนและความเร็วรถ

เม่ือเกิดการทำงานผิดปกติในเกียรอัตโนมัติ
E00632000013

เม่ือไฟแสดงตำแหนงคันเกียรกะพริบ
E00632101314

เมื่อไฟแสดงตำแหนงคันเกียรกะพริบในขณะขับรถ
ระบบเกียรอัตโนมัติอาจทำงานผิดปกติหรืออุณหภูมิ
น้ำมันเกียร CVT สูงผิดปกติ

●●●●● ตัวแสดง  “A” บนตัวแสดงตำแหนงคันเกียร
จะกะพริบก็ตอ เมื่อ เกิดปญหาขึ้นกับสวิตช
ตำแหนง CVT เทานั้น
จะไมเห็นในระหวางการขับขี่ปกติ

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
●●●●● หากเกิดการทำงานผิดปกติใน CVT ขณะขับรถ

ไฟแสดงจะกะพริบ
ในกรณีนี้ใหจอดรถทันทีในที่ปลอดภัยและ
ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:
[หากไฟแสดงกะพริบอยางรวดเร็ว (หนึ่งครั้งตอ
วินาที) แสดงวาน้ำมันเกียร CVT รอนเกินไป]
จอดรถในที่ปลอดภัยแตอยาดับเครื่องยนต เลื่อน
คันเกยีรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) และเปดฝากระ
โปรงหนา ติดเครื่องยนตไวใหเดินเบา
รอสักครู ตรวจดูใหแนใจวาไฟแสดงหยุดกะพริบ
สามารถขับรถตอไปไดอยางปลอดภัยหากไฟ
แสดงไมกะพริบอีก
แตหากไฟแสดงยังกะพริบอยางตอเนื่องหรือ
กะพริบเปนระยะๆ กรุณานำรถเขารับการตรวจ
สอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตทันที
[หากไฟแสดงกะพริบชาๆ (หนึ่งครั้งตอ 2 วินาที)
แสดงวาอุปกรณนิรภัย CVT อาจทำงานเนื่องจาก
การทำงานผิดปกติ]
ใหนำรถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตทันที
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การใชงาน CVT
E00602601554

ขอควรระวัง
●●●●● กอนเลือกตำแหนงขณะที่เครื่องยนตทำงานและ

รถอยูกับที่  ให เหยียบแปนเบรกจนสุดเพื่อ
ปองกันรถเคลื่อนที่
รถจะเริ่มเคลื่อนที่ทันทีที่ เขาเกียร CVT โดย
เฉพาะอยางยิ่งเมื่อความเร็วรอบเครื่องยนตสูง
ความเร็วรอบเดินเบาเพิ่มขึ้น หรือเครื่องปรับ
อากาศทำงาน ควรปลอยแปนเบรกเฉพาะเมื่อ
พรอมจะขับรถแลวเทานั้น

●●●●● เหยียบแปนเบรกดวยเทาขวาทุกครั้ง
การใชเทาซายอาจทำใหคนขับเคลื่อนไหวไดชา
ในกรณีฉุกเฉิน

●●●●● หามเรงเครื่องยนตใหสูงมากเกินไปเมื่อจะเลื่อน
เกยีรจากตำแหนง “P” (จอด) หรือ “N” (เกยีรวาง)
ไปยังตำแหนงอื่น

●●●●● การเหยียบแปนคันเรงขณะที่ เท าอีกขางอยู
บนแปนเบรกจะสงผลใหเบรกเสื่อมประสิทธิ
ภาพและแผนเบรกสึกเร็วกวาปกติ

ขอควรระวัง
●●●●● ใชคันเกียรในตำแหนงที่ถูกตองตามสภาพการ

ขับขี่
หามปลอยใหรถแลนถอยหลังลงเขาดวยแรง
เฉือ่ยขณะทีค่นัเกยีรอยใูนตำแหนง “D” (ขบัเคลือ่น),
Ds” (เปลี่ยนเกียรลงและขับขี่แบบสปอรต), “L”
(ต่ำ) หรือปลอยใหรถแลนเดินหนาดวยแรงเฉื่อย
ขณะที่คันเกียรอยูในตำแหนง “R” (ถอย)
เครื่องยนตอาจหยุดทำงานและตองเพิ่มแรง
เหยียบแปนเบรกและควบคุมพวงมาลัยอยาง
กะทันหัน ซึ่งอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได

●●●●● อยา เรง เครื่องในขณะที่ เหยียบเบรกเมื่อรถ
หยุดนิ่ง
เพราะอาจทำให CVT เสียหาย
นอกจากนี้เมื่อคุณเหยียบคันเรงขณะที่เหยียบ
เบรกคางไวและคันเกียรอยูในตำแหนง “D” (ขับ
เคลื่อน) ความเร็วรอบของเครื่องยนตอาจไมสูง
เทากับการทำงานลักษณะเดียวกันเมื่อคันเกียรอยู
ในตำแหนง “N” (เกยีรวาง)

การเรงแซง
E00602700112

เหยียบคันเรงจนสุดเพื่อเรงเครื่องยนตใหแรงขึ้นขณะอยู
ในตำแหนง  “D” (ขับเคลื่อน) CVT จะเปลี่ยนเปน
เกียรต่ำเอง

การขับขี่ขึ้น/ลงเนิน
E00603000125

การขับขี่ขึ้นเนิน
ระบบสงกำลังจะปองกันการเปลี่ยนเกียรขึ้นโดยไม
จำเปนแมจะปลอยแปนคันเรง เพื่อใหแนใจวาการขับขี่
จะราบรื่น
การขับขี่ลงเนิน

ในสภาพนี้ ระบบสงกำลังจะเปลี่ยนอัตราทดเกียรใหต่ำ
ลงโดยอัตโนมัติเพื่อใหการใชเครื่องยนตชวยเบรกมีกำลัง
มากขึ้น ชวยลดการใชงานแปนเบรกลง

การหยุดรถ
E00602801181

สำหรับการหยุดรถในชวงเวลาสั้นๆ เชน การรอสัญญาณ
ไฟจราจร สามารถเขาเกียรไวไดโดยเหยียบเบรกเพื่อให
รถหยุด
สำหรับการหยุดรอเปนเวลานานๆ โดยที่ เครื่องยนต
ทำงานอยู ควรเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “N” (เกียรวาง)
และใสเบรกมือพรอมทั้งเหยียบเบรกดวยเพื่อใหรถ
หยุดนิ่ง
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ขอควรระวัง
●●●●● ขณะเขาเกียร CVT หามใชแปนคันเรงควบคุมให

รถหยุดนิ่งบนทางลาดชัน ใสเบรกมือและ/หรือ
เหยียบเบรกเสมอ

การจอดรถ
E00602900039

กอนอื่นหยุดรถใหนิ่ง ดึงเบรกมือจนสุด จากนั้นเลื่อนคัน
เกยีรไปทีต่ำแหนง “P” (จอด)
หากจะจอดรถไวโดยไมมีใครดูแล ใหดับเครื่องยนตและ
นำกุญแจติดตัวไปดวยเสมอ

●●●●● เมื่ออยูบนทางลาดชัน  ควรใสเบรกมือกอน
จะเลื่อนเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) หากคุณ
เขาเกียร “P” (จอด) กอนดึงเบรกมือ อาจทำให
โยกเกียรออกจากตำแหนง “P” (จอด) ไดยาก
ในการขับครั้งตอไป ทำใหตองออกแรงมาก
เพื่อโยกเกียรออกจากตำแหนง “P” (จอด)

หมายเหตุ

การเบรก
E00607001856

ชิ้นสวนทั้งหมดของระบบเบรกมีความสำคัญมากตอ
ความปลอดภัยในการใชรถ ดังนั้นคุณควรนำรถเขารับ
การตรวจเช็คที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตตาม
เวลาที่กำหนดไวในสมุดการตรวจซอมแซม

เมือ่ CVT ไมเปลีย่นความเรว็
E00603101325

หากเกียรไมสามารถเปลี่ยนความเร็วในขณะขับรถได
หรือไมมีแรงในการขึ้นทางลาดชัน แสดงวาอาจเกิดความ
เสียหายขึ้นกับระบบเกียร ทำใหอุปกรณรักษาความ
ปลอดภัยทำงาน  ใหนำรถเขารับการตรวจสภาพที่
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตทันที

ขอควรระวัง
●●●●● หลีกเลี่ยงการขับรถที่ตองใช เบรกอยางแรง

บอยๆ และหามวางเทา “แช” บนแปนเบรก
ขณะขับรถ
เพราะจะทำใหเบรกรอนและเสื่อมสภาพ

ระบบเบรก
ระบบเบรกจะแยกเปนสองวงจร และรถของคุณติดตั้ง
เพาเวอรเบรก เมื่อวงจรหนึ่งเกิดชำรุดเสียหาย อีกวงจร
หนึ่งจะสามารถใชหยุดรถได หากรถของคุณสูญเสีย
ระบบชวยผอนแรงไปไมวาจะดวยเหตใุดกต็าม เบรกจะยงั
คงใชงานได หากเกิดสถานการณนี้ขึ้น แมวาจะเหยียบ
แปนเบรกจนสุดแลวหรือมีแรงตานเมื่อเหยียบแปนเบรก
คุณจะตองเหยียบเบรกแรงขึ้นและลึกกวาปกติ ใหหยุด
ขับขี่ทันทีที่ทำไดและนำรถไปซอมระบบเบรกที่ศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

คำเตือน
●●●●● อยาดับเครื่องยนตขณะรถเคลื่อนที่อยู หากดับ

เครื่องยนตขณะขับรถอยู ระบบชวยผอนแรง
ของระบบเบรกจะหยุดทำงานและเบรกจะทำ
งานไดไมดี

●●●●● หากระบบชวยผอนแรงไมทำงานหรือระบบ
เบรกไฮดรอลิกทำงานผิดปกติ ใหนำรถเขารับ
การตรวจสภาพที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตทันที
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ไฟเตือน
ไฟเตือนระบบเบรกจะสวางเพื่อแสดงวามีความผิด
ปกติในระบบเบรก ใหดูเรื่อง “ไฟเตือนระบบเบรก”
หนา 5-13

เม่ือเบรกเปยกน้ำ
ควรทดสอบระบบเบรกโดยการขับรถดวยความเร็วต่ำ
ทันทีหลังจากสตารทเครื่องยนต โดยเฉพาะเมื่อเบรก
เปยก เพื่อตรวจดูวายังทำงานไดเปนปกติหรือไม
ฝาบางๆ อาจเกาะที่ดิสกเบรกหรือดรัมเบรก เบรกจึงไม
ปกติหลังจากขับรถเวลาฝนตกหนักหรือขับรถลุยน้ำมา
ใหมๆ หรือหลังจากลางรถ ควรขับรถชาๆ พรอมกับ
เหยียบเบรกเบาๆ ไปดวยเพื่อใหเบรกแหง

เม่ือขับขี่ลงเนิน
เมื่อขับรถลงจากเขาที่ลาดชันมากๆ ควรใชเครื่องยนตชวย
เบรกโดยเปลี่ยนมาใชเกียรต่ำ ซึ่งจะชวยปองกันไมให
เบรกรอนจัด

คำเตือน
●●●●● หามนำสิ่งของใดๆ มาวางไวใกลแปนเบรกหรือ

ปลอยใหพรมเลื่อนเขาไปใตแปนเบรก มิฉะนั้น
อาจจะเหยียบเบรกไดไมสุดซึ่งเปนสิ่งจำเปนใน
กรณีฉุกเฉิน ตรวจดูใหแนใจวาแปนเบรกทำงาน
ไดอยางอิสระตลอดเวลา  และพรมที่พื้นติด
แนนอยูกับที่

แผนเบรก
● เมื่อเปลี่ยนเบรกใหมไมควรใชเบรกอยางรุนแรง

ในชวง 200 กม. แรก
หลีกเลี่ยงการเบรกอยางรุนแรง

● ที่ดิสก เบรกมีอุปกรณ เตือนกรณีแผนเบรก
สึกหรอถึงจุดที่กำหนด โดยจะมีเสียงเหมือน
เหล็กครูดขณะเบรก
ดังนั้นถาคุณไดยินเสียงนี้ ใหนำรถเขาศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตทันทีเพื่อเปลี่ยนแผน
เบรกใหม

คำเตือน
●●●●● การขับขี่ขณะแผนเบรกสึกหรอจะทำใหเบรกได

ยากและอาจเกิดอุบัติเหตุได

ระบบชวยขึน้เนนิ
E00628001341

ระบบชวยขึ้นเนินทำใหสามารถขับรถขึ้นเนินที่สูงชันได
งายขึ้นโดยปองกันรถไหลไปดานหลัง ระบบจะรักษา
แรงเบรกไวประมาณ 2 วินาทีเมื่อคุณยกเทาออกจาก
แปนเบรกไปเหยียบคันเรง

ขอควรระวัง
●●●●● อยาพึ่งพาระบบชวยขึ้นเนินในการปองกันรถ

ไหลมากเกินไป ในบางสถานการณ แมจะเปด
ใชงานระบบชวยขึ้นเนินแลว แตรถก็ยังอาจ
ไหลไปขางหลังไดหากไมไดเหยียบเบรกอยาง
เพียงพอ หากรถบรรทุกน้ำหนักมาก หรือหาก
ถนนชันและลื่นมาก

●●●●● ระบบชวยขึ้นเนินไมไดออกแบบมาเพื่อทำใหรถ
หยุดนิ่งกับที่บนเนินนานกวา 2 วินาที

●●●●● เมื่อกำลังขึ้นเนิน อยาใชระบบชวยขึ้นเนินเพื่อ
หยุดรถแทนการเหยียบเบรกปกติ
มิฉะนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได

●●●●● อยาดำเนินการใดๆ ตอไปนี้ขณะที่ระบบชวยขึ้น
เนินกำลังทำงาน
[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
บดิสวติชกญุแจไปทีต่ำแหนง “LOCK” หรอื “ACC”
[รถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF หรือ ACC
ระบบชวยขึน้เนนิอาจหยดุทำงาน ซึง่อาจจะทำให
เกิดอุบัติเหตุได
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วิธีใชงาน
E00628101515

1. หยุดรถใหสนิทโดยใชแปนเบรก
2. สำหรับรถรุนที่มีเกียรธรรมดา ใหเลื่อนคันเกียรไป

ที่ตำแหนงเกียร 1
สำหรับรถรุนที่มี CVT ใหเลื่อนคันเกียรไปที่
ตำแหนง “D” (ขับเคลื่อน)

●●●●● ขณะถอยหลังลงเนิน  ให เลื่อนคันเกียรไปที่
ตำแหนง “R” (ถอย)

หมายเหตุ

3. ปลอยแปนเบรกและระบบชวยขึ้นเนินจะยังคงสง
แรงเบรกโดยหยุดประมาณ 2 วินาที

4. เหยียบแปนคันเรงและระบบชวยขึ้นเนินจะคอยๆ
ลดแรงเบรกเมื่อรถเริ่มเคลื่อนที่

●●●●● ระบบชวยขึ้นเนินจะทำงานเมื่อตรงตามเงื่อนไข
ตอไปนี้ทั้งหมด
• เครื่องยนตติดอยู

(ระบบชวยขึ้นเนินจะไมทำงานเมื่อเครื่องยนต
กำลังสตารทหรือทันทีหลังจากที่สตารท
เสร็จ)

หมายเหตุ

• สำหรับรถรุนที่มีเกียรธรรมดา คันเกียรตองอยู
ในตำแหนงตอไปนี้
[เมื่อจะหันหนาขึ้นเนิน]
คันเกียรอยูในตำแหนงใดก็ไดที่ไมใช “R”
(ถอย)
(ระบบชวยขึ้นเนินจะทำงานแมวาคันเกียร
จะอยใูนตำแหนง “N” (เกยีรวาง))
[เมื่อจะถอยหลังลงเนิน]
เมื่อคันเกียรอยูในตำแหนง “R” (ถอย)
(ระบบชวยขึ้นเนินจะไมทำงานเมื่อคันเกียรอยู
ในตำแหนง “N” (เกยีรวาง))

• สำหรับรถรุนที่มี CVT คันเกียรอยูในตำแหนง
ใดกไ็ดทีไ่มใช “P” (จอด) หรือ “N” (เกยีรวาง)

• รถจอดสนิทโดยเหยียบแปนเบรกไว
• ปลอยเบรกมือ

●●●●● ระบบชวยขึ้นเนินจะไมทำงานหากเหยียบแปน
คันเรงกอนปลอยแปนเบรก

●●●●● ระบบชวยขึ้นเนินจะทำงานเมื่อถอยหลังลงเนิน
ดวย

●●●●● เมื่อระบบชวยขึ้นเนินเปดใชงาน คุณอาจไดยิน
เสียงการทำงานหรือรูสึกถึงแรงสั่นจากใตทอง
รถ
ซึ่งเปนอาการปกติของระบบชวยขึ้นเนิน ไมได
แสดงถึงปญหาแตอยางใด

หมายเหตุ ไฟเตือน
E00628201486

ถาหากเกิดความผิดปกติขึ้นในระบบ ไฟแสดงจะสวางขึ้น

 - ไฟแสดง ASC

ขอควรระวัง
●●●●● หากไฟเตือนสวาง ระบบชวยขึ้นเนินจะไมทำงาน

ใหออกรถอยางระมัดระวัง
●●●●● จอดรถในที่ปลอดภัยและดับเครื่อง

สตารทเครื่องยนตอีกครั้งและตรวจดูวาไฟเตือน
ดับลงแลว ซึ่งในกรณีนี้ระบบชวยขึ้นเนินจะเริ่ม
ทำงานตามปกติ หากไฟเตือนยังคงสวางหรือ
ติดเปนระยะๆ ไมจำเปนตองหยุดรถทันทีแต
ควรนำรถไปตรวจสอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิ
ที่ไดรับอนุญาต

ระบบชวยผอนแรงเบรก
E00627001748

ระบบชวยผอนแรงเบรกเปนเครื่องมือที่จะชวยคนขับซึ่ง
ไมสามารถเหยียบแปนเบรกไดอยางมั่นคง เชน ในกรณีที่
หยุดรถกะทันหัน และชวยเพิ่มแรงเบรกใหมากขึ้น
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หากเหยียบแปนเบรกอยางกะทันหัน เบรกจะใชแรงใน
การหยุดมากกวาปกติ

ขอควรระวัง
●●●●● ระบบชวยผอนแรงเบรกไมใชเครื่องมือที่จะทำ

ให เบรกมีแรง เพิ่ มขึ้น เหนือขีดจำกัดความ
สามารถ  คุณควรแนใจวามีระยะหางเพียง
พอระหวางรถของคุณกับรถคันขางหนาและไม
พึ่งพาระบบชวยผอนแรงเบรกมากเกินไป

●●●●● เมื่อระบบชวยผอนแรงเบรกทำงานแลว ระบบ
จะเพิ่มแรงใหเบรกแมจะมีการปลอยแปนเบรก
เล็กนอย
หากตองการหยุดระบบนี้ ใหยกเทาออกจาก
แปนเบรก

●●●●● ขณะที่กำลังใชงานระบบชวยผอนแรงเบรก
ขณะขับรถ คุณอาจจะรูสึกวาแปนเบรกที่เหยียบ
นิ่ม แปนเบรกขยับเล็กนอยตามเสียงการทำงาน
หรือตัวรถและพวงมาลัยสั่น สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้น
เมื่อระบบชวยผอนแรงเบรกทำงานตามปกติและ
ไมไดแสดงถึงการทำงานผิดพลาด ใหเหยียบ
เบรกตอไปได

●●●●● เมื่อไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อกสวางขึ้น
ระบบชวยผอนแรงเบรกจะไมทำงาน

หมายเหตุ

ระบบสัญญาณหยุดฉุกเฉิน
E00626001103

ระบบนี้เปนเครื่องมือที่ชวยลดโอกาสในการเกิดการ
ชนดานหลัง โดยไฟฉุกเฉินที่กะพริบถี่โดยอัตโนมัติ
จะเตือนรถที่ขับมาทางดานหลังระหวางการเบรก
กะทันหัน เมื่อระบบสัญญาณหยุดฉุกเฉินทำงาน ไฟแสดง
ไฟฉุกเฉินบนหนาปดจะกะพริบอยางรวดเร็วในเวลา
เดียวกัน

ขอควรระวัง
●●●●● หากไฟเตือนระบบเบรก  ABS สวาง ระบบ

สัญญาณหยุดรถฉุกเฉินอาจไมทำงาน  ใหดู
เรื่อง “ไฟเตือนระบบเบรก ABS” หนา 6-33

●●●●● [เงื่อนไขในการเปดใชงานระบบสัญญาณหยุด
ฉุกเฉิน]
ระบบจะทำงานเมื่อตรงตามเงื่อนไขตอไปนี้ทั้ง
หมด
• ความเร็วรถอยูที่ประมาณ 55 กม./ชม. ขึ้นไป
• แปนเบรกถูกเหยียบ และระบบประเมินวา

เปนการเบรกกะทันหันจากการลดความเร็ว
ของรถยนตและสภาพการทำงานของระบบ
เบรกปองกันลอล็อก (ABS)

หมายเหตุ

[เงื่อนไขในการปดใชงานระบบสัญญาณหยุด
ฉุกเฉิน]
ระบบจะปดการทำงานเมื่อตรงตามเงื่อนไขขอใด
ขอหนึ่งตอไปนี้
• ปลอยแปนเบรก
• กดสวิตชไฟฉุกเฉิน
• ระบบประเมินวาไมใชการเบรกกะทันหันจาก

การลดความเร็วของรถยนตและสภาพการ
ทำงานของระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)

หมายเหตุ

ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)
E00607102492

ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) ชวยปองกันไมใหลอ
ลอ็กตวัในระหวางการเบรก ซึง่จะชวยรักษาความสามารถ
ในการขับขี่รถและประสิทธิภาพในการควบคุมพวงมาลัย

ขอแนะนำในการขับขี่
●●●●● ควรรักษาระยะหางจากรถคันหนาไวเสมอ แมวา

รถของคุณจะมีระบบ ABS ก็ตาม ควรรักษาระยะ
เบรกใหหางยิ่งขึ้นเมื่อ
• ขับขี่บนพื้นถนนที่เปนกรวดหรือปกคลุมดวย

หมิะ
• ขับขี่โดยใชโซพันลอ
• ขับขี่บนพื้นถนนที่ไมเรียบ
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●●●●● ระบบ ABS ไมไดจำกัดอยูเฉพาะในสถานการณ
ที่มีการเหยียบเบรกอยางกะทันหันเทานั้น ระบบ
นี้ยังอาจชวยปองกันไมใหลอรถล็อกขณะที่คุณ
ขับผานฝาทอ แผนเหล็กบนหนาถนน  รอย
บนถนน หรือพ้ืนผิวถนนที่ไมเรียบอื่นๆ

●●●●● เมื่อมีการใชงานระบบ ABS คุณอาจรูสึกไดวา
แปนเบรกสะเทือน เปนจังหวะและตัวรถและ
พวงมาลัยสั่นสะเทือนและยังอาจรูสึกไดวาแปน
เบรกเกิดแรงตานขณะเหยียบเบรก
ในสถานการณเชนนี้ ใหเหยียบแปนเบรกอยาง
หนักแนน อยากดเบรกแลวปลอยซ้ำๆ เพราะ
จะทำใหสมรรถนะการเบรกลดลง

●●●●● จะมีเสียงการทำงานดังมาจากหองเครื่องยนต
หรือการกระตุกจากแปนเบรกเมื่อเริ่มขับรถทันที
หลังจากสตารทเครื่องยนต ซึ่งเปนเสียงการ
ทำงานปกติที่เกิดจากการตรวจสอบตนเองของ
ระบบ ABS ไมไดแสดงถึงการทำงานผิดปกติแต
อยางใด

●●●●● ระบบ ABS สามารถทำงานไดหลังจากที่รถ
ทำความเร็วถึงประมาณ 10 กม./ชม. ขึ้นไป และ
จะหยุดทำงานเมื่อความเร็วรถต่ำกวาประมาณ
5 กม./ชม.

ขอควรระวัง
●●●●● ระบบ ABS ไมสามารถปองกันอุบัติเหตุได เปน

หน าที่ ของตั วคุณ เองที่ จ ะต องระวั งรั กษา
ความปลอดภัยและขับขี่อยางระมัดระวัง

ขอควรระวัง
●●●●● เพื่อปองกันความผิดปกติของระบบ ABS ควร

แนใจวาลอและยางทั้ง 4 มีขนาดเดียวกันและเปน
ประเภทเดียวกัน

●●●●● อยาติดตั้งเฟองทายแบบลิมิเต็ดสลิป (LSD) ที่ไม
ไดมาจากโรงงานกับรถของคุณ มิฉะนั้นระบบ
ABS อาจทำงานผิดปกติได

ไฟเตือนระบบเบรก ABS
E00607201252

หากมีการทำงานผิดปกติในระบบ ไฟเตือนระบบเบรก
ABS จะสวาง
ในสภาวะปกติ ไฟเตือนระบบเบรก ABS จะสวางเมื่อบิด
สวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือปรับโหมดการ
ทำงานไปที่ ON และจะดับลงภายในสองสามวินาที

ขอควรระวัง
●●●●● สัญญาณตางๆ ตอไปนี้แสดงใหเห็นวาระบบ

ABS ไมทำงานและมีเพียงระบบเบรกมาตรฐาน
เทานั้นที่ทำงานอยู (ระบบเบรกมาตรฐานยัง
คงทำงานตามปกติ) ในกรณีเชนนี้ กรุณาติดตอ
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด
เพื่อนำรถเขารับการตรวจสอบ
• เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือ

ปรับโหมดการทำงานไปที่ ON แตไฟเตือนไม
สวางขึ้นหรือสวางคางอยูและไมดับ

• เมื่อไฟเตือนสวางขึ้นระหวางการขับขี่

หากไฟเตือนสวางขึ้นระหวางการขับขี่
E00607302511

หากสวางเฉพาะไฟเตือนระบบเบรก ABS
หลีกเลี่ยงการเบรกแรงๆ และการขับรถดวยความเร็วสูง
หยุดรถในที่ปลอดภัย
สตารทเครื่องใหมอีกครั้งและตรวจดูวาไฟเตือนดับหลัง
จากขับไปไดสองสามนาทีหรือไม หากไฟเตือนยังคงดับ
ขณะขับรถ แสดงวาไมมีปญหา
อยางไรก็ตาม ถาไฟเตือนไมดับหรือติดขึ้นมาอีกครั้ง
ขณะรถวิ่ง  ใหนำรถเขาศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตเพื่อตรวจหาสาเหตุโดยเร็วที่สุด
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หากไฟเตือนระบบเบรก ABS และไฟเตือน
ระบบเบรกสวางขึ้นพรอมกัน
แสดงวาระบบ ABS และฟงกชันกระจายแรงเบรกอาจ
ไมทำงาน ดังนั้นการเบรกอยางแรงอาจทำใหรถเสียการ
ทรงตัวได
หลีกเลี่ยงการเบรกแรงๆ และการขับรถดวยความเร็วสูง
จอดรถในที่ปลอดภัยและติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาต

หลังการขับขี่บนถนนที่เปนน้ำแข็ง
E00618800206

หลังการขับขี่บนถนนที่เต็มไปดวยหิมะหรือน้ำแข็ง ให
กำจัดหิมะและน้ำแข็งที่อาจติดอยูบริเวณลอออก สำหรับ
รถที่มีระบบ ABS ระมัดระวังอยาใหเซ็นเซอรความเร็วลอ
(A) หรือสายที่ลอแตละขางชำรุดเสียหาย

ดานหนา ดานหลัง

ระบบพวงมาลยัเพาเวอรไฟฟา (EPS)
E00629201395

ระบบพวงมาลัยเพาเวอรจะทำงานขณะที่ เครื่องยนต
ทำงาน ซึ่งจะชวยลดแรงตานในการหมุนพวงมาลัย
ระบบพวงมาลัยเพาเวอรมีความสามารถในการหมุนพวง
มาลัยเชิงกลในกรณีที่ระบบชวยผอนแรงหายไป หาก
ระบบชวยผอนแรงหายไปไมวาดวยเหตใุดกต็าม คณุจะยงั
สามารถบังคับพวงมาลัยไดแตจะตองออกแรงมากกวา
เดิม ในกรณีนี้ ควรนำรถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

คำเตือน
●●●●● อยาดับเครื่องยนตขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ การ

ดับเครื่องยนตจะทำใหพวงมาลัยหมุนไดยาก
มาก ซึ่งอาจนำไปสูอุบัติเหตุได

●●●●● ระหวางที่หมุนพวงมาลัยจนสุดหลายๆ ครั้ง (เชน
ขณะบังคับรถเขาที่จอดรถ) ฟงกชันปองกันอาจ
ทำงานเพื่อปองกันระบบพวงมาลัยเพาเวอรรอน
เกินไป ฟงกชันนี้จะทำใหพวงมาลัยคอยๆ หมุน
ไดยากขึ้น ในกรณีนี้ ใหลดการหมุนพวงมาลัยลง
สกัคร ู เมือ่ระบบเยน็ลง แรงในการหมนุพวงมาลยั
จะกลบัมาเปนปกติ

●●●●● หากคุณหมุนพวงมาลัยขณะที่รถหยุดนิ่งโดยเปด
ไฟหนาไว ไฟหนาอาจหรี่ลง ถือเปนเรื่องปกติ ไม
นานไฟหนาจะกลับมาสวางตามเดิม

หมายเหตุ
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ไฟเตือนระบบพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟา

หากมีการทำงานผิดปกติในระบบ ไฟเตือนจะสวาง
ในสภาวะปกติ ไฟเตือนจะสวางเมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่
ตำแหนง “ON” หรือปรับโหมดการทำงานไปที่ ON และ
จะดับลงหลังจากที่เครื่องยนตสตารท

ขอควรระวัง
●●●●● หากไฟเตือนสวางขณะที่เครื่องยนตทำงาน ให

นำรถเขาศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
เพื่อตรวจหาสาเหตุโดยเร็วที่สุด โดยการบังคับ
พวงมาลัยจะทำไดยากขึ้น

ระบบควบคมุเสถยีรภาพ (ASC)
E00616700445

ระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC) จะควบคุมระบบเบรก
ปองกันลอล็อก ฟงกชันควบคุมการออกตัวและการเขา
โคง และฟงกชันควบคุมเสถียรภาพโดยรวม ซึ่งจะชวย
ควบคุมรถ กรุณาอานตอนนี้ควบคูกับเรื่องระบบเบรก
ปองกันลอล็อก ฟงกชันควบคุมการออกตัวและการเขา
โคง และฟงกชันควบคุมเสถียรภาพ
ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) → หนา 6-32
ฟงกชนัควบคมุการออกตวัและการเขาโคง  → หนา 6-35
ฟงกชันควบคุมเสถียรภาพ  → หนา 6-36

ขอควรระวัง
●●●●● อยาพึ่งพาระบบ ASC มากเกินไป เพราะแมแต

ระบบ  ASC ก็ไมสามารถปองกันรถจากกฎ
ธรรมชาติแหงฟสิกสได
ระบบนี้ก็เหมือนกับระบบอื่นๆ ที่มีขีดจำกัดและ
ไมสามารถชวยใหคุณควบคุมเสถียรภาพไดใน
ทุกสถานการณ การขับขี่อยางประมาทอาจทำให
เกิดอุบัติเหตุได เปนหนาที่ของคนขับในการขับ
รถอยางระมัดระวัง โดยพิจารณาสภาพการจราจร
ถนน และสภาพแวดลอมอื่นๆ

●●●●● ตรวจดูวาคุณใชยางประเภทและขนาดเดียวกัน
ทัง้สีล่อ มฉิะนัน้ระบบ ASC อาจทำงานไมถกูตอง

ขอควรระวัง
●●●●● อยาติดตั้งเฟองทายแบบลิมิเต็ดสลิป (LSD) ที่ไม

ไดมาจากโรงงานกับรถของคุณ มิฉะนั้นระบบ
ASC อาจทำงานผิดปกติได

●●●●● อาจมีเสียงการทำงานดังมาจากหองเครื่องยนต
ในสถานการณตอไปนี้ เสียงจะเกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบการทำงานของระบบ ASC ในเวลานี้
คุณอาจรูสึกถึงแรงกระแทกจากแปนเบรกหาก
คุณเหยียบเบรก  ซึ่งไมไดแสดงถึงความผิด
ปกติแตอยางใด
• เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือ

ปรับโหมดการทำงานไปที่ ON
• เมื่อขับรถไปสักพักหลังจากสตารทเครื่อง

ยนต
●●●●● เมื่อระบบ ASC ทำงาน คุณอาจรูสึกถึงการสั่น

สะเทือนในตัวรถหรือไดยินเสียงดังมาจากหอง
เครื่องยนต
ซึ่งแสดงวาระบบทำงานเปนปกติ ไมไดแสดงถึง
การทำงานผิดปกติแตอยางใด

●●●●● เมื่อไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อกสวางขึ้น
ระบบ ASC จะไมทำงาน

หมายเหตุ

ฟงกชันควบคุมการออกตัวและการเขาโคง
E00619000133

ฟงกชันควบคุมการออกตัวและการเขาโคงปองกันไมให
ลอหมุนมากเกินไปบนถนนลื่นและชวยใหรถที่หยุดอยู
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ออกตัวได นอกจากนี้ยังใหกำลังการขับเคลื่อนที่เพียง
พอและทำใหการหมุนพวงมาลัยมีประสิทธิภาพเมื่อรถ
เลี้ยวขณะเหยียบคันเรง

ขอควรระวัง
●●●●● เมื่อขับรถบนถนนที่มีหิมะหรือน้ำแข็ง ใหใชยาง

สำหรับหิมะและขับรถดวยความเร็วปานกลาง

ฟงกชันควบคุมเสถียรภาพ
E00619100017

ฟงกชันควบคุมเสถียรภาพถูกออกแบบมาเพื่อชวยให
คนขับรักษาการควบคุมรถบนถนนลื่นหรือระหวางการ
หมนุพวงมาลยัอยางรวดเรว็ได ระบบนีท้ำงานโดยควบคมุ
กำลังเครื่องยนตและเบรกที่แตละลอ

●●●●● ฟงกชันควบคุมเสถียรภาพทำงานที่ระดับความ
เร็วประมาณ 15 กม./ชม. หรือมากกวา

หมายเหตุ

สวิตช “ASC OFF”
E00619201637

ระบบ ASC จะเปดใชงานโดยอัตโนมัติเมื่อบิดสวิตช
กุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือปรับโหมดการทำงานไป
ที่ ON คุณสามารถปดการทำงานของระบบไดโดยการ
กดสวิตช “ASC OFF” อยางนอย 3 วินาที

เมื่อระบบ ASC ปดการใชงาน ไฟแสดง  จะสวาง หาก
ตองการเปดระบบ ASC อีกครั้ง ใหกดสวิตช “ASC OFF”
สักครู ไฟแสดง  จะดับ

ขอควรระวัง
●●●●● เพื่อความปลอดภัย ควรใชงานสวิตช “ASC OFF”

เมื่อรถหยุดเทานั้น
●●●●● ตรวจดูใหมั่นใจวาระบบ ASC เปดอยูขณะขับขี่

ในสภาพปกติ

●●●●● เมื่อจะขับรถออกจากโคลน ทราย หรือหิมะที่
ตกใหมๆ การเหยียบคันเรงอาจไมสามารถเพิ่ม
ความเร็วของเครื่องยนตได ในสถานการณเชนนี้
การปดระบบ ASC ดวยสวิตช “ASC OFF”
ชั่วคราวจะทำใหรถเคลื่อนตัวไดงายขึ้น

หมายเหตุ

●●●●● สวิตช “ASC OFF” จะปดทั้งฟงกชันควบคุม
เสถียรภาพและฟงกชันควบคุมการออกตัวและ
การเขาโคง

●●●●● ถาคุณยังคงกดสวิตช “ASC OFF” คางไวหลังจาก
ที่ระบบ ASC ปดไปแลว “ฟงกชันปองกันการ
ทำงานผิดพลาด” จะทำงานและระบบ  ASC
จะกลับมาเปดอีกครั้ง

●●●●● หากรถของคุณมีระบบปองกันการชนดานหนา
(ชวงความเร็วต่ำ) (FCM-LS) เมื่อระบบ ASC ปด
การใชงาน ไฟแสดง  จะสวางและระบบตอไป
นี้จะไมทำงาน
• ระบบปองกันการชนดานหนา (ชวงความเร็ว

ต่ำ) (FCM-LS)
• ระบบปองกันการเรงเครื่องผิดพลาดดวย

เรดาร (RMS) (ดานหนา)

หมายเหตุ

ไฟแสดง ASC หรือ ASC OFF
E00619301986
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 - ไฟแสดง ASC
ไฟแสดงจะกะพริบเมื่อ ASC ทำงาน

     - ไฟแสดง ASC OFF
ไฟแสดงจะสวางเมื่อระบบ ASC ถูกปดดวย
 สวิตช “ASC OFF”

ขอควรระวัง
●●●●● เมื่อไฟแสดง  กะพริบ ASC กำลังทำงาน

หมายความวาถนนลื่นหรือลอรถเริ่มไถล เมื่อเกิด
เหตุการณเชนนี้ควรขับรถใหชาลง

●●●●● ไฟแสดง  อาจสวางขึ้นเมื่อสตารทเครื่องยนต
แสดงวาแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ต่ำลงชั่วขณะเมื่อ
เครื่องยนตสตารท  ซึ่งไมใชการทำงานผิด
ปกติหากไฟแสดงนั้นดับลงทันที

หมายเหตุ

ไฟเตือน ASC
E00619400629

ถาหากเกิดความผิดปกติขึ้นในระบบ ไฟแสดงจะสวางขึ้น

- ไฟแสดง ASC

   - ไฟแสดง ASC OFF

ขอควรระวัง
●●●●● ระบบอาจทำงานผิดปกติ

จอดรถในที่ปลอดภัยและดับเครื่อง
รีสตารทเครื่องยนตและตรวจสอบวาไฟแสดง
ดับหรือไม หากดับแลวก็ไมมีความผิดปกติใดๆ
หากไมดับหรือยังคงปรากฏบอยครั้ง ไมจำเปน
ตองหยุดรถทันทีแตควรนำรถเขารับการตรวจ
สอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

การลากรถ
E00624400076

ขอควรระวัง
●●●●● เมื่อลากรถโดยมีเพียงลอหนาหรือลอหลังเทานั้น

ที่ถูกยกขึ้นจากพื้น อยาใหสวิตชกุญแจอยูใน
ตำแหนง “ON” หรือโหมดการทำงานอยูที่ ON
การใหสวิตชกุญแจอยูในตำแหนง “ON” หรือ
โหมดการทำงานอยูที่ ON อาจทำใหระบบ ASC
ทำงาน สงผลใหเกิดอุบัติเหตุ
วธิกีารลากรถทีถ่กูตองจะขึน้อยกูบัประเภทระบบ
สงกำลังและระบบขับเคลื่อนของรถ
สำหรบัรายละเอยีด ใหดเูรือ่ง “การลากรถ” หนา 8-17

ระบบควบคุมความเร็วคงที่*
E00609102409

ระบบควบคุมความเร็วคงที่เปนระบบควบคุมความเร็ว
อตัโนมตัทิีช่วยใหความเรว็คงทีใ่นระดบัทีก่ำหนด ระบบนี้
จะทำงานไดเมือ่รถมคีวามเรว็ประมาณ 40 กม./ชม. ขึน้ไป

ขอควรระวัง
●●●●● หากคุณไมตองการขับรถดวยความเร็วคงที่ คุณ

สามารถปดระบบควบคุมความเร็วคงที่ไดเพื่อ
ความปลอดภัย

●●●●● อยาใชระบบควบคมุความเรว็คงทีใ่นสภาพการขบัขี่
ทีไ่มเอือ้ใหคณุใชความเรว็คงที ่ เชน ในสภาพการ
จราจรตดิขดั ถนนคดเคีย้ว มนี้ำแขง็หรอืหมิะปกคลมุ
ถนนเปยกลืน่ หรอืขณะลงเนนิชนั
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●●●●● ระบบควบคุมความเร็วคงที่อาจไมสามารถรักษา
ความเร็วใหคงที่ไดขณะขึ้นเนินหรือลงเนิน

●●●●● ความเร็วของรถอาจลดลงเมื่อขึ้นเนินชัน คุณ
สามารถเหยียบคันเรงหากตองการความเร็วเทาที่
กำหนดไว

●●●●● ความเร็วของรถอาจเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว
ขณะลงเนินชัน คุณตองใชเบรกเพื่อควบคุมความ
เร็ว ผลคือระดับความเร็วที่กำหนดไวจะถูกยกเลิก

หมายเหตุ

สวิตชควบคุมความเร็วคงที่

A- สวิตช ON/OFF ระบบควบคุมความเร็วคงที่
ใชเปดหรือปดระบบควบคุมความเร็วคงที่

B- สวิตช SET -
ใชลดความเร็วคงที่หรือตั้งคาความเร็วที่ตองการ

C- สวิตช RES +
ใชเพิ่มความเร็วคงที่หรือกลับไปที่คาความเร็วคงที่ดั้งเดิม

D- สวิตช CANCEL
ใชยกเลิกการขับขี่ดวยความเร็วคงที่

●●●●● เมื่อใชงานสวิตชควบคุมความเร็วคงที่ กดสวิตช
ตางๆ ใหถกูตอง การขบัขีด่วยความเรว็คงทีอ่าจถกู
ยกเลิกโดยอัตโนมัติหากมีการกดสวิตชควบคุม
ความเร็วคงที่สองปุมขึ้นไปพรอมๆ กัน

หมายเหตุ

วิธีเปดใชงาน
E00609302557

1. ใหโหมดการทำงานอยูที่ ON กดสวิตช ON/OFF
ระบบควบคุมความเร็วคงที่ (A) เพื่อเปดระบบ
ควบคุมความเร็วคงที่ ไฟแสดงในหนาปดจะสวาง

ไฟแสดง
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2. เพิม่ความเรว็หรอืลดความเรว็ตามตองการ จากนัน้
กดสวิตช SET - (B) แลวปลอยเมื่อไฟแสดงสวาง
รถจะมีความเร็วคงที่ตามที่กำหนดไว

●●●●● เมื่อคุณปลอยสวิตช SET - (B) ความเร็วของรถ
จะถูกกำหนด

หมายเหตุ

วิธีเพิ่มความเร็วคงที่
E00609401900

มีสองวิธีในการเพิ่มความเร็วคงที่

สวติช RES +
ดันสวิตช RES + (C) ขึ้นคางไวขณะขับรถดวยความเร็ว
คงที่ แลวความเร็วของคุณจะคอยๆ เพิ่มขึ้น
เมื่อถึงระดับความเร็วที่ตองการแลวใหปลอยสวิตช ความ
เร็วคงที่จะกลายเปนคาใหม

หากตองการเพิ่มความเร็วทีละนอย ใหกดสวิตช RES +
(C) ไมเกิน 1 วินาทีแลวปลอย
แตละครัง้ทีค่ณุกดสวติช RES + (C) รถจะเพิม่ความเรว็ขึน้
ครัง้ละประมาณ 1.6 กม./ชม.

แปนคันเรง
ขณะขับรถดวยความเร็วคงที่ เหยียบแปนคันเรงใหถึง
ระดับความเร็วที่ตองการ จากนั้นดันสวิตช SET - (B)
ลงแลวปลอยสักพักเพื่อกำหนดคาความเร็วคงที่ใหม

วิธีลดความเร็วคงที่
E00609501839

มีสองวิธีในการลดความเร็วคงที่
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สวติช SET -
ดนัสวติช SET - (B) ลงคางไวขณะขบัรถดวยความเรว็คงที่
ความเร็วจะคอยๆ ลดลง
เมื่อถึงระดับความเร็วที่ตองการแลวใหปลอยสวิตช ความ
เร็วคงที่จะกลายเปนคาใหม

หากตองการลดความเร็วทีละนอย ใหดันสวิตช SET - (B)
ลงไมเกิน 1 วินาทีแลวปลอย
แตละครั้งที่คุณดันสวิตช SET - (B) ลง ความเร็วรถจะ
ลดลงประมาณ 1.6 กม./ชม.

แปนเบรก
ขณะขับรถดวยความเร็วคงที่ ใหเหยียบแปนเบรกซึ่ง
จะปดระบบควบคุมความเร็วคงที่ จากนั้นดันสวิตช SET -
(B) ลงแลวปลอยสักพักเพื่อกำหนดคาความเร็วคงที่ใหม

วิธีเพิ่มหรือลดความเร็วชั่วคราว
E00609600194

วธิเีพิม่ความเรว็ชัว่คราว
เหยียบคันเรงตามปกติ เมื่อปลอยคันเรงจะกลับมาที่ความ
เร็วคงที่ที่กำหนดไว

●●●●● ในสภาพการขับขี่บางลักษณะ การขับขี่ดวยความ
เร็วคงที่อาจถูกยกเลิก ในกรณีเชนนี้ ใหดูเรื่อง
“วิธี เปดใชงาน” หนา  6-38 และปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการตั้งคาความเร็วคงที่อีกครั้ง

หมายเหตุ

วิธีลดความเร็วช่ัวคราว
เหยียบแปนเบรกเพื่อลดความเร็ว เมื่อตองการกลับไปที่
ความเร็วคงที่ที่กำหนดไว ใหดันสวิตช RES + (C) ขึ้น
ใหดูเรื่อง “วิธีกลับไปที่คาความเร็วคงที่เดิม” หนา 6-41
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วิธีปดใชงาน
E00609702812

การขับขี่ดวยความเร็วคงที่สามารถยกเลิกไดดังนี้
●●●●● กดสวิตช ON/OFF ระบบควบคุมความเร็วคงที่

(A) (ปดระบบควบคุมความเร็วคงที่)
●●●●● กดสวิตช CANCEL (D)
●●●●● เหยียบแปนเบรก

การขับขี่ดวยความเร็วคงที่จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติใน
สถานการณตอไปนี้

●●●●● เมือ่รถมคีวามเรว็ต่ำกวาความเรว็คงทีท่ีก่ำหนดไว
ประมาณ 15 กม./ชม. ขึ้นไปเนื่องจากขับรถขึ้น
หรือลงเขา ฯลฯ

●●●●● เมือ่ความเรว็ลดลงถงึประมาณ 40 กม./ชม. หรือต่ำ
กวา

●●●●● เมื่อระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC) เริ่มทำงาน
ใหดูเรื่อง “ระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC)” หนา
6-35

คำเตือน
●●●●● แมวาการขับขี่ดวยความเร็วคงที่จะถูกยกเลิกเม่ือ

คันเกียรอยูที่ตำแหนง “N” (เกียรวาง) แตไมควร
เลื่อนคันเกียรมาที่ตำแหนง “N” (เกียรวาง)
ขณะกำลังขับรถ
คุณจะไมสามารถใชเคร่ืองยนตในการเบรกได
และอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุรายแรง

นอกจากนี้การขับขี่ดวยความเร็วคงที่ยังอาจยกเลิกไดดังนี้
● เมื่อความเร็วเครื่องยนตเพิ่มขึ้นจนมาตรวัดรอบ

เครื่องยนตเขาใกลบริเวณสีแดง (สวนที่เปนสี
แดงของมาตรวัด)

ขอควรระวัง
●●●●● หากการขับขี่ดวยความเร็วคงที่ถูกยกเลิกโดย

อัตโนมัติในสถานการณอื่นๆ นอกเหนือจากที่
กลาวไวนี้ แสดงวาระบบอาจทำงานผิดปกติ
ใหกดสวิตช ON/OFF ระบบควบคุมความเร็ว
คงที่ เพื่อปดระบบควบคุมความเร็วคงที่และ
นำรถของคณุไปตรวจสภาพทีศ่นูยบรกิารมติซบูชิิ
ที่ไดรับอนุญาต

วิธีกลับไปที่คาความเร็วคงที่เดิม
E00609802015

เมื่อการขับขี่ดวยความเร็วคงที่ถูกยกเลิกไปตามเงื่อนไขที่
กลาวไวใน “วิธีปดใชงาน” หนา 6-41 คุณสามารถกลับไป
ทีค่าความเรว็คงทีเ่ดมิทีก่ำหนดไวโดยกดสวติช RES + (C)
ขณะขับขี่ดวยความเร็วประมาณ 40 กม./ชม. ขึ้นไป

อยางไรก็ตามในสถานการณตอไปนี้ การกดสวิตชจะไม
นำคุณกลับไปที่คาความเร็วคงที่เดิม ใหคุณทำตามขั้น
ตอนการตั้งคาความเร็วคงที่อีกครั้ง
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●●●●● เมื่อกดสวิตช ON/OFF ระบบควบคุมความเร็ว
คงที่

●●●●● โหมดการทำงานอยูที่ OFF
●●●●● ไฟแสดงดับ

ระบบปองกนัการชนดานหนา (ชวง
ความเรว็ต่ำ) (FCM-LS)*

E00635101197

ระบบ FCM-LS ออกแบบมาเพื่อชวยลดความเสี่ยงในการ
ชนเขากับรถที่อยูขางหนารถของคุณเมื่อขับขี่ดวยความ
เรว็ต่ำ (ตัง้แตประมาณ 5 กม./ชม. ถงึ 30 กม./ชม.) ระบบ
FCM-LS ใชเรดารเลเซอร (A) เพื่อประเมินระยะหางจาก
รถคันหนาและความเร็วที่สัมพันธกับรถคันดังกลาว
ระบบ FCM-LS ไมไดออกแบบมาใหเปนระบบขับ
เคลื่อนอัตโนมัติหรือระบบหลบเลี่ยงการชน

เมื่อรถของคุณเขาใกลรถคันหนาในเสนทางของคุณและ
ระบบ FCM-LS ประเมินวามีความเสี่ยงที่จะชน ระบบ
จะสงสัญญาณเตือนทั้งภาพและเสียง แลวระบบจะใชงาน
การเบรกฉุกเฉินเพื่อลดความรุนแรงของการชน
นอกจากนี้ระบบจะหยุดรถของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ชนโดยขึ้นอยูกับสถานการณ เมื่อความเร็วที่สัมพันธกับ
รถคันหนาต่ำกวาประมาณ 15 กม./ชม.

คำเตือน
●●●●● คนขับมีหนาที่ขับขี่อยางปลอดภัย

ระบบ FCM-LS เปนระบบเพื่อบรรเทาความ
เสียหายจากการชนดานหนาหรือเพื่อหลีกเลี่ยง
การชนใหไดมากที่สุด
คนขับยังคงตองใสใจดานหนารถในระหวางการ
ขับขี่ เนื่องจากระบบไมสามารถใชชดเชยการเสีย
สมาธิ ความประมาท หรือทัศนวิสัยไมดีเพราะ
ฝนหรือหมอกได
ร ะบบไม ส าม ารถทดแทนการขั บขี่ อ ย า ง
ปลอดภัยและระมัดระวังได ควรเตรียมพรอม
เสมอที่จะเบรกดวยตนเอง

●●●●● ระบบ FCM-LS จะทำงานเพื่อหลีกเล่ียงการ
ชนดานหนาใหไดมากที่สุด อยางไรก็ตามผล
ของการทำงานนัน้แตกตางกนัไปตามสถานการณ
และสภาพอื่นๆ เชน สภาพการขับขี่ สภาพถนน
และการทำงานในการเบรก การเรงเครื่อง และ
การบังคับพวงมาลัย ดังนั้นสมรรถนะของ
ฟงกชันจึงอาจไมเหมือนกันเสมอไป
หากรถของคุณมีความเสี่ยงที่จะชน ใหพยายาม
หลบหลีกอยางสุดความสามารถ เชน เหยียบ
เบรกแรงๆ ไมวาระบบจะเปดใชงานหรือไมก็ตาม

●●●●● ในบางสถานการณ ระบบ FCM-LS อาจไม
ทำงานหรืออาจตรวจจับรถคันหนาไดไมถูกตอง
หามพึ่งพาระบบ FCM-LS เพื่อปองกันการชน
มิฉะนั้นอาจทำใหบาดเจ็บสาหัสเมื่อเกิดการชน
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คำเตือน
●●●●● เมือ่ระบบ FCM-LS ทำงาน อาจใชเบรกอตัโนมตัิ

โดยแรง เพื่อลดความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิตในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุหรือเบรก
กะทันหัน คนขับและผูโดยสารทุกคนตองคาด
เข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองเสมอขณะที่รถเคลื่อน
ที่

●●●●● อยาพยายามพิสูจนการทำงานของ FCM-LS ใน
บางสถานการณอาจทำให เ กิดอุบัติ เหตุซึ่ ง
สงผลใหบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได

ขอควรระวัง
●●●●● อยาใชระบบ FCM-LS เปนการเบรกทั่วไป
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1

ระบบ FCM-LS ตรวจจับรถคันหนา
สถานการณ

ระบบ FCM-LS จะทำงานดังนี้

2

3

4

เบรกอัตโนมัติ ไฟแสดง เสียงเตือน

หากระบบประเมินวารถของคุณมีความเสี่ยงที่จะชนกับรถคันหนา ไฟแสดงจะกะพริบและเสียงเตือนดังเพื่อ
เตือนคุณถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

หากระบบประเมินวามีแนวโนมสูงที่ไมอาจหลีกเลี่ยงการชนได จะใชงานเบรกฉุกเฉินเพื่อลดความรุนแรง
ของการชนและหลีกเลี่ยงการชนถาเปนไปได
หลังจากที่รถของคุณหยุดโดยระบบ FCM-LS เบรกอัตโนมัติจะทำงานอยางตอเนื่องเปนเวลาประมาณ
2 วินาทีโดยไฟแสดงจะกะพริบและเสียงบี๊ปดังเปนระยะๆ

หลังจากที่รถของคุณหยุดโดยระบบ FCM-LS เบรกอัตโนมัติจะปลดออกเมื่อผานไปประมาณ 2 วินาที

ไมทำงาน

ไมทำงาน

ทำงาน

ปลด

ปด

กะพริบ

กะพริบ

ปด

ไมมีเสียง

เสียงเตือนดัง
เปนระยะ

เสียงเตือนดัง
เปนระยะ

ไมมีเสียง
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●●●●● ในบางสถานการณ การกะพริบของไฟแสดง, เสียงเตือน (2) และเบรกอัตโนมัติ (3) จะเริ่มทำงานพรอมๆ กัน
●●●●● ไฟเบรกจะสวางในระหวางการเบรกอัตโนมัติ

หมายเหตุ
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ขอควรระวัง
●●●●● หากไมไดเหยียบแปนเบรกภายใน 2 วินาทีหลัง

จากที่รถของคุณหยุดโดยระบบ FCM-LS เบรกที่
เปดใชงานโดยระบบ FCM-LS จะปลดออกโดย
อัตโนมัติ
ดังนั้นจึงจำเปนตองใชเบรกเพื่อใหรถของคุณ
หยุดนิ่ง

●●●●● FCM-LS อาจไมทำงานในสถานการณตอไปนี้
• เมื่อโหมดการทำงานอยูในโหมดอื่นที่ไมใช

ON
• FCM-LS และระบบปองกันการเรงเครื่องผิด

พลาดดวยเรดาร (RMS) (ดานหนา) เปน OFF
• ระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC) เปน OFF
• เมื่อไฟแสดง  และ  สวางในเวลาเดียว

กัน
• เมื่อไฟแสดง  กะพรบิ
• เมื่อคันเกียรอยูที่ตำแหนง “P” (จอด) หรือ “R”

(ถอย)
●●●●● ระบบ FCM-LS จะทำงานเพื่อลดการชนกับรถ

คันหนา ในบางสถานการณ ระบบ FCM-LS อาจ
ทำงานเพราะรถจักรยานยนต จักรยาน คนเดิน
ถนน หรือกำแพง ฯลฯ แตสิ่งเหลานี้ไมใชสิ่งที่
กระตุนให FCM-LS เปดใชงาน

●●●●● ระบบ FCM-LS อาจไมทำงานในบาง
สถานการณ ตัวอยางเชน:
• อยภูายใตสภาพอากาศเลวราย (ฝน ลมแรง หมิะ

พายทุราย ฯลฯ)
• เมื่อรถคันอื่นขวางทางรถของคุณในระยะใกล

ขอควรระวัง
• เมื่อรถคันอื่นตัดหนารถคุณอยางกะทันหัน
• เมื่อมีเพียงบางสวนของรถคันหนาอยูในระยะ

ตรวจจับของเรดารเลเซอร
• เมื่อรถคันหนาอยูเฉียงไปทางซายหรือขวา
• เมื่อรถของคุณเปลี่ยนเลนและเขาไปใกลรถ

คันหนาอยางกะทันหัน
• เมื่อรถคันหนาหรือรถที่วิ่งสวนมาทำใหน้ำ

หิมะ หรือดินกระเด็นเปอน
• เมื่อกระจกหนาสกปรก
• เมื่อใชที่ฉีดน้ำลางกระจกหนา
• เมื่อเรดารเลเซอรรอนมาก
• ทันทีหลังจากที่สตารทเครื่องยนต
• เมื่อขับขี่บนทางโคง
• ระหวางการขับขี่ที่เรงความเร็ว/ลดความเร็ว

อยางรวดเร็ว
• เมื่อขับขี่บนถนนที่มีเนินชันขึ้นลงสลับกัน
• เมื่อขับขี่บนถนนที่เปนหลุมบอหรือขรุขระ
• เมื่อระบบประเมินวาคนขับบังคับพวงมาลัย

เรงความเร็ว เบรก หรือเขาเกียรในลักษณะที่
เปนการหลีกเลี่ยงการชน

• เมื่ อตั ว ถังรถต่ำลงมากเนื่ องจากบรรทุก
สัมภาระหนักหรือปรับแรงดันลมยางอยางไม
เหมาะสม

• เมื่อการขับขี่ไมสม่ำเสมอเนื่องจากมีอุบัติเหตุ
หรือปญหา

• เมื่อแบตเตอรี่ออนหรือหมด

ขอควรระวัง
●●●●● ระบบ FCM-LS อาจถูกยกเลิกเมื่อระบบประเมิน

วาคนขับบังคับพวงมาลัยหรือเรงความเร็วเพื่อ
หลบหลีกอันตรายหรืออุปสรรคเคลื่อนออกไป
จากระยะตรวจจับของเรดารเลเซอร

●●●●● ระบบ FCM-LS อาจไมทำงานเพราะเรดาร
เลเซอรไมสามารถตรวจจับรถคันหนาไดอยางถูก
ตองในกรณีตอไปนี้
• รถลากจูงรถพวง ฯลฯ
• รถพวงขนสงที่ไมมีตูบรรทุก
• รถมีสิ่งของยื่นออกมาจากกระบะทาย
• รถเตี้ย
• รถมีระยะต่ำสุดจากพื้นสูงมาก
• รถสกปรกมาก
• รถมีสีเขม
• รถถูกปกคลุมดวยหิมะ
• รถมีพื้นผิวกระจกขนาดใหญ
• รถไมมีแผนสะทอนแสง (แผนสะทอนแสง

หลอดไฟ) หรือตำแหนงของแผนสะทอน
แสงอยูต่ำ

• รถมีรูปทรงเฉพาะตัว เชน รถบรรทุกรถยนต
●●●●● ในบางสถานการณ แมวาจะมีความเสี่ยงนอยหรือ

ไมมีความเสี่ยงที่จะชนเลย ระบบ FCM-LS ก็อาจ
ทำงาน
ตัวอยางเชน:
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ขอควรระวัง
• เมื่อมีวัตถุขางทาง (B) ซึ่งสะทอนสัญญาณ

เซ็นเซอรเรดาร เชน ปายบอกทาง

• เมื่อวิ่งเขาหารถคันหนาอยางรวดเร็วเพื่อแซง
• เมื่อรถคันอื่นขวางทางรถของคุณในระยะใกล
• เมื่อรถของคุณเปลี่ยนเลนและเขาไปใกลรถ

คันหนาอยางกะทันหัน
• เมื่อขามสะพานเหล็กแคบๆ
• เมื่อผานประตูที่เตี้ยหรือแคบ
• เมื่อมีสิ่งที่ยื่นออกมา ขั้นบันได หรือวัตถุโลหะ

อื่นๆ บนพื้นผิวถนน
• เมื่อผานประตูเก็บคาผานทางอิเล็กทรอนิกส
• เมื่อวิ่งใตสะพานหรือสะพานลอยคนขาม
• เมื่อว่ิงในอุโมงคแคบ
• เมื่อว่ิงในอาคารจอดรถ
• เมื่ อ เข าใกล เนินที่ความลาดเอียง เปลี่ ยน

แปลงอยางมาก
• เมื่อคุณพยายามจะหยุดรถใกลกับรถคันอื่น

หรือวัตถุดานหนามากๆ

ขอควรระวัง
• เมื่อเฉียดผานรถคันอื่นหรือวัตถุในระยะใกล

• เมื่อรถในเลนติดกันเขามาอยูในตำแหนงตรง
หนารถคุณพอดีเนื่องจากความคดเคี้ยวของ
ถนน

• เมื่อมีรถตัดเขามาในเสนทางของคุณภายใน
ระยะตรวจจับของเรดารเลเซอร

• เมื่อรถที่วิ่งสวนมาผานเขาโคง
• เมื่อผานมานพลาสติก ฯลฯ
• เมื่อมีวัตถุขนาดยาว เชน สกี บนที่บรรทุกของ

บนหลังคาในระยะตรวจจับของเรดารเลเซอร
• เมื่อผานกลุมไอน้ำ หมอก หรือควัน

●●●●● ระบบ FCM-LS ควรจะปดในสถานการณตอไปนี:้
• เมื่อใชเครื่องลางรถอัตโนมัติ

ขอควรระวัง
• เมื่อลอของรถคุณถูกขับเคลื่อนโดยเครื่อง

ยนตที่ยกขึ้น
• เมื่อรถของคุณถูกลากจูง
• เมื่อเคลื่อนยายรถโดยใชรถบรรทุก
• เมื่อขับขี่แบบสปอรตในสนามแขงรถ
• เมื่อรถของคุณใชแชสซีไดนาโมมิเตอรหรือ

ฟรีโรลเลอร
• เมื่อแรงดันลมยางไมเหมาะสม
• เมื่อติดตั้งโซพันลอ

●●●●● เมื่อเหยียบแปนเบรกขณะที่การเบรกอัตโนมัติ
ทำงานอยู จะรูสึกวาแปนเบรกแข็ง ถือเปนเรื่อง
ปกติ เหยียบแปนเบรกใหแรงกวาปกติเพื่อสง
แรงเบรกเพิ่มขึ้น

●●●●● ระหวางการเบรกอัตโนมัติอาจไดยินเสียงการ
ทำงาน ถือเปนเรื่องปกติ

หมายเหตุ
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สวิตชระบบปองกันการชนดานหนา (ชวง
ความเร็วต่ำ) (FCM-LS) และระบบปองกัน
การเรงเครื่องผิดพลาดดวยเรดาร (RMS)
(ดานหนา) OFF

E00651400029

สวิตชนี้ใช เปดหรือปดระบบ  FCM-LS และ  RMS
(ดานหนา)

การเปด/ปดระบบ
ทุกครั้งที่โหมดการทำงานเปลี่ยนเปน “ON” ระบบ
FCM-LS และ RMS (ดานหนา) จะเปดโดยอัตโนมัติ
ปดระบบไดโดยกดสวิตชคางไวประมาณ 3 วินาทีขึ้นไป
ไฟแสดง  จะสวางเพื่อบอกวาระบบหยุดทำงานแลว
เปดระบบอกีครัง้โดยกดสวติชอกีครัง้ ไฟแสดง  จะดบั

ขอควรระวัง
●●●●● เพื่อความปลอดภัย  ใหใชงานสวิตชขณะที่

รถหยุดนิ่ง

เรดารเลเซอร
E00651500033

เรดารเลเซอร (A) ติดตั้งอยูในกระจกหนาดังที่แสดงใน
ภาพ
ทั้งระบบ FCM-LS และระบบปองกันการเรงเครื่องผิด
พลาดดวยเรดาร (RMS) (ดานหนา) จะใชเรดารเลเซอรนี้

ขอควรระวัง
●●●●● การจัดการกับชิ้นสวนระบบอยางไมถูกตองอาจ

ทำใหเกิดปญหา  เชน  สมรรถนะของเรดาร
เลเซอรลดลง ซึ่งสงผลใหเกิดอุบัติเหตุไดใน
ที่สุด
ควรแนใจวาปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้เพื่อให
ระบบอยูในสภาพที่ใชงานไดดี
• หลีกเลี่ยงการกระแทกเรดาร เลเซอรหรือ

บริเวณโดยรอบ
• อย าดัดแปลง เรดาร เล เซอรหรือบริ เ วณ

โดยรอบ
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ขอควรระวัง
• ทำความสะอาดสวนที่ติดตั้งเรดารเลเซอร

ของกระจกหนาเสมอ
• อยาติดสติกเกอรหรือฟลมตัดรังสีอินฟราเรด

บนสวนที่ติดตั้งเรดารเลเซอรของกระจกหนา
หรือบริเวณโดยรอบ

• เมื่ อ เปลี่ ยนที่ ป ดน้ำฝนหรือใบปดน้ำฝน
กระจกหนา ควรใชอะไหลแทของมิตซูบิชิ

• ใชยางที่มีขนาด ชนิด และยี่หอเดียวกัน และมี
ความสึกหรอเทาๆ กันเสมอ

• อยาดัดแปลงระบบกันสะเทือนของรถ
●●●●● หากกระจกหนาตรงสวนที่ติดตั้งเรดารเลเซอรมี

รอยราวหรือรอยขีดขวน เรดารเลเซอรจะไม
สามารถตรวจจับรถคันหนาหรือวัตถุไดอยางถูก
ตองและอาจสงผลให เกิดอุบัติ เหตุร ายแรง
ในกรณีเชนนี้ ใหปดระบบ FCM-LS และ RMS
(ดานหนา) และนำรถของคุณเขารับการตรวจ
สอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตโดย
เร็วที่สุด

●●●●● เรดารเลเซอรจะปลอยรังสีอินฟราเรดขณะที่
โหมดการทำงานอยูที่ ON
หามมองสวนที่ปลอยรังสีอินฟราเรดโดยใช
อุปกรณชวยในการมอง เชน แวนขยาย เพราะรังสี
อินฟราเรดจะเปนอันตรายตอดวงตาของคุณ

ขอมูลจำเพาะของเรดารเลเซอร
ประเภทของเลเซอร

กำลังเฉลี่ยสูงสุด 45mW
ระยะเวลาชวงคลื่น
ความยาวคลืน่
มุมเบนออก
(แนวนอน x แนวตั้ง)

ระยะเวลาชวงคลื่น
ความยาวคลืน่
ระยะเวลาชวงคลื่น

28° x 12°

905 nm
33 ns

ปายแสดงประเภทของเลเซอร

ปายคำอธิบายของเลเซอร

ไฟแสดงระบบปองกันการชนดานหนา
(ชวงความเร็วต่ำ) (FCM-LS) และระบบ
ปองกันการเรงเครื่องผิดพลาดดวยเรดาร
(RMS) (ดานหนา)

E00651600021

ระบบ FCM-LS และ RMS (ดานหนา) ใชไฟแสดงเหลานี้
ปกติแลวไฟแสดงจะสวางขึ้นเมื่อโหมดการทำงานอยูที่
ON และจะดับลงหลังจากสตารทเครื่องยนตแลว

- ไฟแสดงการทำงานของ FCM-LS และ RMS
(ดานหนา)
ไฟแสดงนี้จะกะพริบเมื่อระบบ FCM-LS หรือ
RMS (ดานหนา) ทำงาน
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ขอควรระวัง
●●●●● ในกรณีตอไปนี้ระบบ FCM-LS และ RMS (ดาน

หนา) อาจทำงานผิดพลาด
ใหนำรถไปตรวจเช็คระบบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิ
ที่ไดรับอนุญาต
• แมโหมดการทำงานจะอยูที่ ON แตไฟแสดง

ไมสวาง
• หลังจากที่เครื่องยนตสตารทติดแลว ไฟแสดง

ยังสวางคางอยู
●●●●● หากไฟแสดง  และ  สวางพรอมๆ กนั ระบบ

FCM-LS และ RMS (ดานหนา) จะไมทำงานตาม
ปกติ
จอดรถในที่ปลอดภัยและดับเครื่อง
รีสตารทเครื่องยนตและตรวจสอบวาไฟแสดง
ดับหรือไม
หากไฟแสดงไมดับหรือสวางขึ้นอีกครั้ง ให
นำรถเขาตรวจเช็คระบบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาตโดยเร็วที่สุด

   - ไฟแสดง FCM-LS และ RMS (ดานหนา) OFF
ไฟแสดงนี้จะสวางขึ้นเมื่อปดระบบ FCM-LS
และ RMS (ดานหนา) ดวยสวิตช FCM-LS และ
RMS (ดานหนา) OFF

●●●●● หากระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC) ปด ระบบ
FCM-LS และ RMS (ดานหนา) จะไมทำงานและ
ไฟแสดง  OFF จะสวาง

หมายเหตุ

หากไฟแสดง FCM-LS และ RMS (ดานหนา)
OFF กะพรบิ
เรดารเลเซอรจะไมสามารถตรวจจับรถคันหนาหรือวัตถุ
ไดหากสวนที่ติดตั้งเรดารเลเซอรบนกระจกหนาสกปรก
หรือจับแข็งและมีวัตถุแปลกปลอม
ในสภาพดังกลาว ระบบ FCM-LS และ RMS (ดานหนา)
จะทำงานไดไมถูกตอง
ขจัดสิ่งสกปรก  น้ำแข็ง  หรือวัตถุแปลกปลอมออก
จากกระจกหนา
หากไฟแสดงไมดับหลังจากทำความสะอาดกระจกหนา
แลว ใหนำรถเขาตรวจเช็คที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตโดยเร็วที่สุด

●●●●● ในกรณีตอไปนี้ ไฟแสดง  อาจกะพริบ ซึ่งเปน
เรื่องปกติ
• เมื่อสตารทเครื่องยนตโดยที่ฝากระโปรงหนา

เปด
• เมื่อดานหนาเรดาร เลเซอรถูกปดกั้นดวย

กำแพงหรือโครงสรางใดๆ ใกลกับกระจก
หนา

หมายเหตุ

• เมื่อดานหนาเรดาร เลเซอรถูกปดกั้นดวย
สัมภาระใดๆ บนหลังคา

หมายเหตุ
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ระบบปองกนัการเรงเครือ่งผดิพลาดดวยเรดาร (RMS) (ดานหนา)*
E00651700022

ระบบ RMS (ดานหนา) ทำงานเพื่อปองกันการสตารทอยางกะทันหันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากการชนดานหนาโดยยับยั้งกำลังเครื่องยนตถึงประมาณ 5 วินาทีเมื่อระบบตรวจ
พบวามีรถหรืออุปสรรคอื่นในระยะ 4 เมตรดานหนารถของคุณ และระบบประเมินวาคันเรงถูกเหยียบอยางรวดเร็วและรุนแรงเกินไป เชน ในการใชงานผิดพลาด ระบบนี้จะทำงาน
เมื่อรถหยุดหรือเคลื่อนไปดานหนาดวยความเร็วนอยกวา 10 กม./ชม. โดยประมาณ

เมื่อระบบ RMS (ดานหนา) ทำงาน ไฟแสดง  จะกะพริบในหนาปดและเสียงเตือนดังเปนระยะ

ชิ้นสวนตอไปนี้จะใชรวมกับระบบปองกันการชนดานหนา (ชวงความเร็วต่ำ) (FCM-LS) และ RMS (ดานหนา)
สำหรับรายละเอียด ใหดูเรื่องตอไปนี้ในคูมือนี้:

●●●●● เรดารเลเซอร → หนา 6-48
●●●●● ไฟแสดงการทำงานของ FCM-LS และ RMS (ดานหนา) → หนา 6-49
●●●●● ไฟแสดง FCM-LS และ RMS (ดานหนา) OFF → หนา 6-49

สถานการณ ไฟแสดง
เมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางดานหนารถขณะที่คันเกียรอยูในตำแหนง “D” (ขับเคลื่อน),
“Ds” (เปลี่ยนเกียรลงและขับขี่แบบสปอรต) หรือ “L” (ต่ำ) หรือในโหมดสปอรต
หากเหยียบแปนคันเรงอยางรวดเร็วและรุนแรงเกินไป กำลังเครื่องยนตจะถูกยับยั้ง
ไวถึง 5 วินาทโีดยประมาณ

กะพริบ

เสียงเตือน
เสียงเตือนดังเปนระยะ
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คำเตือน
●●●●● อยาพึ่งพาระบบ RMS (ดานหนา) มากเกินไป

ระบบไม ส าม ารถทดแทนการขั บขี่ อ ย า ง
ปลอดภัยและระมัดระวังได ใชงานแปนคันเรง
ดวยความระมัดระวังเสมอโดยสังเกตสภาพ
แวดลอมใหดี การใชงานผิดพลาดสามารถทำให
เกิดอุบัติเหตุรายแรงได

●●●●● ระบบ RMS (ดานหนา) ไมมีฟงกชันเบรก แม
ระบบจะทำงาน  แตรถจะเริ่มคลานถาคุณไม
เหยียบแปนเบรก
เหยียบแปนเบรกตามสภาวะแวดลอม

●●●●● ในบางสถานการณ ระบบอาจไมทำงานแมจะมี
รถหรือสิ่งกีดขวางดานหนารถ และอาจทำใหรถ
ออกตัวอยางกะทันหันและนำไปสูอุบัติเหตุราย
แรงได

●●●●● เมื่อรถติดอยูที่ทางขามทางรถไฟเนื่องจากระบบ
เปดใชงานและเขาใจผิดวาเครื่องกั้นทางเปนสิ่ง
กีดขวาง ใหขามทางรถไฟดวยวธิใีดวธิหีนึง่ตอไป
นี้โดยไมตองตกใจ
• ปลอยแปนคัน เร งและ เหยียบแปน เบาๆ

อีกคร้ัง
• ปดระบบเปน OFF (กดสวิตช FCM-LS และ

RMS (ดานหนา) OFF อยางตอเนื่องนานกวา
3 วนิาท)ี

• เหยียบแปนคันเรงอยางตอเนื่องนานกวา 5
วินาที

• เหยียบแปนคันเรงจนสุดโดยซ้ำมากกวา 3
ครั้งอยางรวดเร็ว

ขอควรระวัง
●●●●● ระบบ RMS (ดานหนา) จะไมทำงานในสภาวะ

ตอไปนี้:
• โหมดการทำงานไมไดอยูที่ ON
• ระบบ  RMS (ดานหนา) ปดดวยสวิตช

FCM-LS และ RMS (ดานหนา) OFF
• ระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC) ปดดวยสวิตช

ASC OFF
• ไฟแสดง  และ  สวางในเวลาเดียวกัน
• ไฟแสดง  กะพรบิ
• คันเกียรอยูที่ตำแหนง “P” (จอด), “R” (ถอย)

หรือ “N” (เกยีรวาง)
●●●●● ระบบ RMS (ดานหนา) จะทำงานเมื่อมีสิ่งกีด

ขวาง เชน รถคันหนาหรือกำแพง บางครั้งอาจมี
การตรวจจับรถจักรยานยนต รถจักรยาน หรือ
คนเดินถนนวาเปนสิ่งกีดขวาง แตทั้งหมดนี้ไมใช
เปาหมายของการทำงานของ RMS (ดานหนา)

●●●●● ระบบ RMS (ดานหนา) อาจไมทำงานในสภาวะ
ตอไปนี้
• อยภูายใตสภาพอากาศเลวราย (ฝน ลมแรง หมิะ

พายทุราย ฯลฯ)

คำเตือน
●●●●● อยาตรวจสอบระบบดวยตัวเอง เพราะอาจทำให

ระบบทำงานไมถูกตองและกอใหเกิดอุบัติเหตุ
รายแรงได ทัง้นีข้ึน้อยกูบัสถานการณ

ขอควรระวัง
• เมื่อรถคันอื่นขวางทางรถของคุณในระยะใกล
• เมื่อมีเพียงบางสวนของสิ่งกีดขวางอยูในระยะ

ตรวจจับของเรดารเลเซอร
• เมื่อรถคันหนาหรือรถที่วิ่งสวนมาทำใหน้ำ

หิมะ หรือดินกระเด็นเปอน
• เมื่อกระจกหนาสกปรก
• เมื่อใชที่ฉีดน้ำลางกระจกหนา
• เมื่อเรดารเลเซอรรอนมาก
• ทันทีหลังจากที่สตารทเครื่องยนต
• เมื่อขับขี่บนทางโคง
• เมื่อขับขี่บนถนนที่มีเนินชันขึ้นลงสลับกัน
• เมื่อขับขี่บนถนนที่เปนหลุมบอหรือขรุขระ
• เมื่อระบบประเมินวาคนขับบังคับพวงมาลัย

หรือเขาเกียรในลักษณะที่เปนการหลีกเลี่ยง
การชน

• ระยะเวลาสัน้ๆ หลงัจากทีร่ะบบประเมนิวาการ
เหยียบแปนคันเรงซ้ำภายในชวงหางกันสอง
สามวินาทีนั้นเปนการปลอยคันเรง

• เมื่ อตั ว ถังรถต่ำลงมากเนื่ องจากบรรทุก
สัมภาระหนักหรือปรับแรงดันลมยางอยางไม
เหมาะสม

• เมื่อการขับขี่ไมสม่ำเสมอเนื่องจากมีอุบัติเหตุ
หรือปญหา

• เมื่อแบตเตอรี่ออนหรือหมด
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ขอควรระวัง
●●●●● ระบบ RMS (ดานหนา) อาจถูกยกเลิกเมื่อระบบ

ประเมินวาคนขับบังคับพวงมาลัยเพื่อหลบหลีก
อันตรายหรืออุปสรรคเคลื่อนออกไปจากระยะ
ตรวจจับของเรดารเลเซอร

●●●●● ระบบ RMS (ดานหนา) อาจไมทำงานเพราะเรดาร
เลเซอรไมสามารถตรวจจับรถคันหนาหรือสิ่งกีด
ขวางในกรณีตอไปนี้
• สิ่งกีดขวางที่รังสีอินฟราเรดผานได เชน รั้ว

ตาขายขนาดใหญ กระจก ฯลฯ
• สิ่งกีดขวางมีรูปทรงคลายเสา เชน กรวยยาง

หรือไฟถนน
• สิ่งกีดขวางไมไดตั้งตรงกับพื้น
• สิ่งกีดขวางไมไดทำมุมฉากกับทิศทางการ

เคลื่อนที่ของรถ
• พื้นผิวกำแพงที่ไมเรียบ
• รถหรือสิ่งกีดขวางเตี้ย
• รถหรือสิ่งกีดขวางสกปรกมาก
• รถหรือสิ่งกีดขวางมีสีเขม
• รถหรือสิ่งกีดขวางถูกปกคลุมดวยหิมะ
• รถลากจูงรถพวง ฯลฯ
• รถพวงขนสงที่ไมมีตูบรรทุก
• รถมีสิ่งของยื่นออกมาจากกระบะทาย
• รถมีระยะต่ำสุดจากพื้นสูงมาก
• รถมีพื้นผิวกระจกขนาดใหญ

ขอควรระวัง
• รถไมมีแผนสะทอนแสง (แผนสะทอนแสง

หลอดไฟ) หรือตำแหนงของแผนสะทอน
แสงอยูต่ำ

• รถมีรูปทรงเฉพาะตัว เชน รถบรรทุกรถยนต
●●●●● ระบบ RMS (ดานหนา) อาจถูกกระตุนใหทำงาน

ในสถานการณตอไปนี้
• เมื่อมีสิ่งกีดขวางขางทางที่ขอบทางเดินหรือ

สี่แยก
• เมื่อรถของคุณเขาไปตอแถวรถคันอื่นๆ
• เมื่อมีสิ่งที่ยื่นออกมา ขั้นบันได หรือวัตถุโลหะ

อื่นๆ บนพื้นผิวถนน
• เมื่อประตู เก็บคาผานทางอิ เล็กทรอนิกส ,

เครื่องกั้นที่จอดรถ หรือเครื่องกั้นทางรถไฟยก
ขึ้นไมเต็มที่

• เมื่อสตารทรถบนทางขึ้นเขา
• เ มื่ อ ว่ิ ง บนถนนที่ ค ว ามล าดชั น เ ปลี่ ย น

แปลงอยางกะทันหัน
• เมื่อผานกลุมไอน้ำ หมอก หรือควัน
• เมื่อขับขี่ใกลกับรถคันหนา
• เมื่อผานไปใกลรถหรืออุปสรรค
• เมื่อผานมานพลาสติก ฯลฯ
• เมื่อมีวัตถุขนาดยาว เชน สกี บนที่บรรทุกของ

บนหลังคาในระยะตรวจจับของเรดารเลเซอร
●●●●● ปดระบบ  RMS (ดานหนา) ดวยสวิตช

FCM-LS และ RMS (ดานหนา) OFF ลวงหนา
เมื่อรถอยูในสถานการณตอไปนี้ เนื่องจาก
ระบบอาจทำงานโดยไมคาดคิด

ขอควรระวัง
• เมื่อใชเครื่องลางรถอัตโนมัติ
• เมื่อลอของรถคุณถูกขับเคลื่อนโดยเครื่อง

ยนตที่ยกขึ้น
• เมื่อรถของคุณถูกลากจูง
• เมื่อเคลื่อนยายรถโดยใชรถบรรทุก
• เมื่อขับขี่แบบสปอรตในสนามแขงรถ
• เมื่อรถของคุณใชแชสซีไดนาโมมิเตอรหรือ

ฟรีโรลเลอร
• เมื่อแรงดันลมยางไมเหมาะสม
• เมื่อติดตั้งโซพันลอ

การเปด/ปดระบบปองกันการเรงเครื่อง
ผิดพลาดดวยเรดาร (RMS) (ดานหนา)

E00651800023

ระบบ RMS (ดานหนา) จะเปด โดยอัตโนมัติเมื่อโหมด
การทำงานเปลี่ยนเปน ON
หากตองการปดระบบ ใหดูเรื่อง “สวิตชระบบปองกันการ
ชนดานหนา (ชวงความเร็วต่ำ) (FCM-LS) และระบบ
ปองกันการเรงเครื่องผิดพลาดดวยเรดาร (RMS) (ดาน
หนา) OFF” หนา 6-48

●●●●● การสลบั ON/OFF ของระบบ RMS (ดานหนา) ยงั
สอดคลองกับสถานะ ON/OFF ของ FCM-LS
ดวย

หมายเหตุ
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กลองมองหลัง*
E00618402886

กลองมองหลังเปนระบบที่แสดงมุมมองดานหลังรถ
บนหนาจอของจอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารท
โฟน (SDA)

ขอควรระวัง
●●●●● กลองมองหลังเปนระบบชวยที่ทำใหคนขับ

สามารถตรวจดูสิ่งกีดขวางดานหลังรถได ระยะ
ของมุมมองมีขีดจำกัด  ฉะนั้นจึงไมควรพึ่ง
พาอุปกรณนี้มากเกินไป โปรดขับรถดวยความ
ระมัดระวังเสมือนวาไมมีกลองมองหลัง

●●●●● ควรตรวจสอบความปลอดภัยรอบๆ ตัวรถดวย
ตาของคุณเองเสมอ อยามองจากกลองมองหลัง
เพียงอยางเดียว

ระยะมุมมองของกลองมองหลัง
ระยะมุมมองของกลองมองหลังจำกัดตามพื้นที่ที่แสดง
ในภาพ
กลองไมสามารถแสดงภาพทั้งสองดานและดานใตของ
กันชนหลัง ฯลฯ
เมื่อถอยหลัง ควรมองรอบบริเวณรถเพื่อใหแนใจวา
ปลอดภัยแลว

ตำแหนงกลองมองหลัง
กลองมองหลัง (A) อยูที่ฝากระโปรงทาย

ระยะมุมมองของกลองมองหลัง

วิธีใชกลองมองหลัง
เมื่อคุณเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “R” (ถอย) ขณะที่
โหมดการทำงานอยูที่ ON มุมมองดานหลังรถจะปรากฏ
บนหนาจอของจอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารท
โฟน (SDA) โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเลื่อนคันเกียรไปยัง
ตำแหนงอื่น หนาจอจะกลับคืนสูการแสดงผลตามเดิม

ขอควรระวัง
●●●●● กลองมองหลังมีเลนสพิเศษที่สามารถแสดงให

เห็นวาวัตถุบนหนาจออยูใกลหรือไกลกวาความ
เปนจริงได
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●●●●● เนื่องจากกลองมองหลังใช เลนสพิ เศษ  เสน
แสดงระยะบนพื้นระหวางที่จอดรถจึงอาจดูไม
ขนานบนหนาจอ

●●●●● ในสถานการณตอไปนี้ การแสดงผลบนหนา
จออาจมองเห็นไดยาก ซึ่งไมใชความผิดปกติ
• แสงนอย (ตอนกลางคืน)
• เมื่อแสงอาทิตยหรือแสงจากไฟหนารถสอง

เขาเลนสโดยตรง
●●●●● หากกลองรอนแลวเย็นลงเพราะฝนหรือการลาง

รถ เลนสอาจเปนฝา ปรากฏการณนี้ไมไดแสดง
ถึงความผิดปกติแตอยางใด

●●●●● คุณอาจมองเห็นสิ่งกีดขวางไดไมชัดเจนเมื่อ
เลนสสกปรก หากเลนสเปอนหยดน้ำ หิมะ โคลน
หรือน้ำมัน ใหเช็ดออกและระวังอยาใหเลนสเปน
รอยขีดขวน

●●●●● กรุณาปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปนี้ การละเลย
ไมใสใจอาจทำใหกลองทำงานผิดปกติได
• อยาใหกลองกระทบกระเทือนโดยแรง
• อยาลงสารเคลือบเงาบนกลอง
• อยาสาดน้ำรอนเขาใสกลอง
• อยาถอดแยกชิ้นสวนกลอง

หมายเหตุ เสนอางอิงบนหนาจอ
เสนอางอิงและพื้นผิวดานบนของกันชนหลัง  (A)
จะปรากฏบนหนาจอ

●●●●● เสนสีแดง (B) แสดงระยะประมาณ 50 ซม. ดาน
หลังกันชนหลัง

●●●●● เสนสีเขียว (C) แสดงระยะประมาณ 20 ซม. ดาน
นอกตัวรถ

●●●●● เสนสั้นตามขวาง (1 ถึง 3) แสดงระยะหางจาก
กันชนหลัง

1: ขอบดานหลังของกันชนหลังโดยประมาณ
2: ประมาณ 100 ซม.
3: ประมาณ 200 ซม.

●●●●● เสนที่แสดงจากกลองมองหลังอาจมีตำแหนงไม
แมนยำตามสภาพถนนจริง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจำนวน
คนในรถ  น้ำหนักและตำแหนงของสัมภาระ
และ/หรือสภาพของพื้นผิวถนนซึ่งอาจทำใหรถ
เอียง
เสนอางอิงสำหรับระยะหางและความกวางของ
รถนั้นอิงจากพื้นถนนที่ราบเรียบ ในกรณีตอไปนี้
วัตถุที่แสดงบนหนาจอจะดูเหมือนอยูไกลกวา
ความเปนจริง
• เมื่อทายรถถวงต่ำเพราะน้ำหนักของผูโดยสาร

และสัมภาระในรถ

A: วตัถจุรงิ
B: วัตถุที่แสดงบนหนาจอ

หมายเหตุ
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• เมื่อเนินสูงอยูดานหลัง

A: วตัถจุรงิ
B: วัตถุที่แสดงบนหนาจอ

หมายเหตุ
●●●●● เสนอางอิงสำหรับระยะหางและความกวางของ

รถนั้นแสดงระยะหางจากวัตถุเรียบ เชน พื้น
ถนนที่ราบเรียบ กรณีนี้อาจทำใหระยะหางจนถึง
วัตถุที่ยื่นออกมาที่ปรากฏบนหนาจอแตกตาง
จากระยะหางจนถึงวัตถุจริง อยาใชเปนแนวทาง
สำหรับวัดระยะหางจากวัตถุทึบ
ตัวอยาง: บนหนาจอ จุด (B) ดูเหมือนอยูใกลที่สุด
จากนัน้เปนจดุ (C) และ (A) ไกลออกไปตามลำดบั
แตจริงๆ แลว จุด (A) และ (B) หางจากรถเทากัน
และจุด (C) อยูไกลกวาจุด (A) และ (B)

หมายเหตุ น้ำหนักบรรทุก
E00609902540

ขอควรระวังในการบรรทุกของ

ขอควรระวัง
●●●●● อยาบรรทุกสิ่งของหรือสัมภาระสูงกวาสวน

บนสุดของพนักพิง  ตรวจดูใหดีวาสิ่งของ
หรือสัมภาระจะไมสามารถเคลื่อนที่ไดเมื่อรถ
เคลื่อนที่
หากทัศนวิสัยถูกบดบังและสิ่งของเหวี่ยงไปมา
ในหองโดยสารเมื่อคุณเหยียบเบรกกะทันหัน
อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงหรือทำใหบาดเจ็บ
ได

●●●●● บรรทุกสิ่งของหรือสัมภาระน้ำหนักมากไวดาน
หนารถ หากการบรรทุกดานหลังรถหนักเกินไป
การบังคับรถอาจไมมีเสถียรภาพ
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ชองลม
E00700100979

1- ชองลมกลาง
2- ชองลมขาง

หมายเหตุ
● อยาวางเครื่องดื่มไวบนแผงหนาปด หากเครื่อง

ดื่มกระฉอกเขาไปในชองลมของเครื่องปรับ
อากาศ อาจทำใหระบบเสียหายได

การปรับทิศทางและการไหลเวียนของ
อากาศ

E00700202147

ชองลมกลาง
เลื่อนปุม (A) เพื่อปรับตำแหนง

ชองลมขาง
เมื่อกดรอง (A) ชองลมจะเปด
ปดชองลมโดยกดรองในทิศทางตรงขาม
เปลี่ ยนทิศทางการไหลเวี ยนของอากาศโดยปรับ
ตัวชองลม

1- เปด
2- ปด

หมายเหตุ
● ลมเย็นจากชองลมอาจปรากฏเปนไอหมอก

สภาพเชนนี้เกิดจากอากาศชื้นที่เย็นลงอยางรวด
เร็วเพราะเครื่องปรับอากาศ  สักครูไอหมอก
ดังกลาวจะหายไปเอง

การเลือกโหมด
E00726501923

หมุนปุมปรับโหมดเพื่อเปลี่ยนตำแหนงและปริมาณลมที่
ไหลผานชองลม
สำหรับรถรุนที่มีเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ใหกดสวิตช
MODE หรือสวิตชไลฝา (ใหดูเรื่อง “สวิตช MODE” หนา
7-10, “สวิตชไลฝา” หนา 7-10)
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ตำแหนงที่หนา
กระแสลมจะไหลเวียนเฉพาะสวนบนของหองโดยสาร
เทานั้น

ตำแหนงที่เทา/หนา
กระแสลมจะไหลเวียนที่สวนบนของหองโดยสาร
และบริเวณขา

ตำแหนงที่เทา
กระแสลมจะไหลเวียนบริเวณขาเปนหลัก

ตำแหนงที่เทา/ไลฝา*
กระแสลมจะไหลเวยีนบรเิวณขา กระจกหนา และหนาตาง
ประตู

ตำแหนงไลฝา*
กระแสลมจะไหลเวียนที่กระจกหนาและหนาตางประตู
เปนหลัก

หมายเหตุ
● หนาตางอาจเริม่มฝีาขณะทีร่ะบบ Auto Stop & Go

(AS&G) ทำงาน
หากเกิดกรณีนี้ ใหกดสวิตชไลฝาเพื่อไลฝาจาก
หนาตาง

● หากปรับเลือกโหมดระหวางตำแหนง “ ” กบั
“ ” กระแสลมจะไหลเวียนที่สวนบนของหอง
โดยสารเปนหลัก หากปรับเลือกโหมดระหวาง
ตำแหนง “ ” กบั “ ” กระแสลมจะไหลเวยีน
บริเวณขาเปนหลัก

● หากปรับเลือกโหมดในตำแหนง “ ” กระแส
ลมจะไหลเวียนเพียงเล็กนอยที่กระจกหนาและ
หนาตางประตู

คูลเลอร*
E00700501736

เครื่องปรับอากาศสามารถใชงานไดในระหวางที่
เครื่องยนตทำงานอยูเทานั้น

ขอควรระวัง
● ความเร็วรอบเครื่องยนตอาจเพิ่มขึ้นขณะที่ระบบ

ปรับอากาศกำลังทำงาน
เมื่อความเร็วรอบเครื่องยนตเพิ่มขึ้น รถรุนที่มี
CVT จะมีอาการคลานมากกวาเมื่อความเร็วรอบ
เครื่องยนตต่ำ ใหเหยียบแปนเบรกจนสุดเพื่อ
ปองกันรถเคลื่อนที่

แผงควบคุม
E00700601782

1- สวิตชคูลเลอร
ปุมควบคุมอุณหภูมิ

2- ปุมปรับความเร็วพัดลม
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3- สวิตชไลฝากระจกหลัง → หนา 5-22
4- ปุมปรับโหมด
5- กานปรับเลือกการไหลเวียนอากาศ

ปุมปรับความเร็วพัดลม
E00700701334

เลอืกความเรว็พดัลมโดยหมนุปมุปรบัความเรว็พดัลมตาม
เข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา
แรงลมจะคอยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อหมุนไปทางขวา

ปุมควบคุมอุณหภูมิ/สวิตชคูลเลอร
E00700901697

ใชปุมควบคุมอุณหภูมิเลือกอุณหภูมิอากาศที่ตองการ
เมือ่หมนุปมุตามเขม็นาฬกิาจากตำแหนง “●” ทีด่าน “ ”
คูลเลอรจะทำงานโดยอัตโนมัติ

กานปรับเลือกการไหลเวียนอากาศ
E00701301832

หากตองการเปลี่ยนการไหลเวียนของอากาศ ใหใชกาน
ปรับเลือกการไหลเวียนอากาศ

● “ ” อากาศภายนอก
อากาศจากภายนอกถูกดึงเขามาภายในหองโดยสาร

● “ ” อากาศหมุนเวียน
อากาศถูกกักใหหมุนเวียนภายในหองโดยสาร

ขอควรระวัง
● การใชตำแหนงอากาศหมุนเวียนเปนเวลานานๆ

อาจทำใหหนาตางเปนฝาได
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ขอควรระวัง
● หากอากาศภายนอกมีฝุนหรือมลภาวะ หรือหาก

คุณตองการการทำความเย็นประสิทธิภาพสูง ให
เลื่อนกานปรับเลือกการไหลเวียนอากาศไปที่
ตำแหนงอากาศหมุนเวียนและหมุนปุมควบคุม
อุณหภูมิไปทางซายจนสุด
โดยเปลี่ยนเปนตำแหนงอากาศภายนอกเปน
ระยะเพื่อเพิ่มการระบายอากาศ  ซึ่งจะทำให
กระจกไมเปนฝา

หมายเหตุ
● โดยปกติการเลือกใชตำแหนงอากาศภายนอก

จะชวยไลฝาทีก่ระจกหนาและหนาตางดานขางได
อยางรวดเร็ว
หากตองการประสิทธิภาพความเย็นมากขึ้น หรือ
หากอากาศภายนอกมีฝุนหรือมลภาวะ สามารถ
เลือกตำแหนงอากาศหมุนเวียนได โดยเปลี่ยน
เปนตำแหนงอากาศภายนอกเปนระยะเพื่อเพิ่ม
การระบายอากาศ ซึ่งจะทำใหกระจกไมเปนฝา

การใชงานระบบคูลเลอร
E00701801589

การทำความเย็น
E00701902112
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เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ*
E00702401696

เครื่องปรับอากาศสามารถใชงานไดในระหวางที่เครื่องยนตทำงานอยูเทานั้น

ขอควรระวัง
● ความเร็วรอบเครื่องยนตอาจเพิ่มขึ้นขณะที่ระบบปรับอากาศกำลังทำงาน

เมื่อความเร็วรอบเครื่องยนตเพิ่มขึ้น รถรุนที่มี CVT จะมีอาการคลานมากกวาเมื่อความเร็วรอบเครื่องยนตต่ำ ใหเหยียบแปนเบรกจนสุดเพื่อปองกันรถเคลื่อนที่

แผงควบคุม
E00702502809

1- สวิตชควบคุมอุณหภูมิ
2- สวิตชเครื่องปรับอากาศ
3- สวิตช MODE

4- สวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศ
5- สวิตชเลือกความเร็วพัดลม
6- สวิตชไลฝา

7- สวิตช AUTO
8- สวิตชไลฝากระจกหลัง → หนา 5-22
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  9- สวิตช OFF
10- ตัวแสดงอุณหภูมิ
11- ตัวแสดงการเลือกโหมด
12- ตัวแสดงการเลือกการไหลเวียนอากาศ
13- ตัวแสดงเครื่องปรับอากาศ
14- ไฟแสดง AUTO
15- ตัวแสดงความเร็วพัดลม

หมายเหตุ
● มีเซ็นเซอรตรวจวัดอุณหภูมิภายในรถ (A) ตาม

ตำแหนงที่แสดงในภาพ
หามวางสิ่งของใดๆ ไวบนเซ็นเซอร เนื่องจาก
จะเปนอุปสรรคตอการทำงาน

● จะมีเสียงดังทุกครั้งที่กดสวิตชทั้งหมด

สวิตชเลือกความเร็วพัดลม
E00702800358

กด  ของสวิตชเลือกความเร็วพัดลมเพื่อเพิ่มความเร็ว
พัดลม
กด  ของสวิตชเลือกความเร็วพัดลมเพื่อลดความ
เร็วพัดลม

ความเร็วพัดลมที่เลือกจะแสดงบนหนาจอ (A)

1- เพิ่มขึ้น
2- ลดลง

สวติชควบคมุอุณหภมูิ
E00703001820

กด  หรือ  ของสวิตชควบคุมอุณหภูมิเพื่อปรับ
อุณหภูมิตามตองการ
อุณหภูมิที่เลือกจะแสดงบนหนาจอ (A)

หมายเหตุ
● คาอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศจะเปลี่ยนไป

ตามหนวยของหนาจอแสดงอุณหภูมิภายนอกใน
หนาจอแสดงขอมูลรวม
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนหนวยอุณหภูมิ” หนา 5-9

● ขณะที่อุณหภูมิของน้ำหลอเย็นเครื่องยนตต่ำ
อุณหภูมิของอากาศจากฮีทเตอรจะเย็นจนกวา
จะอุนเครื่องยนต แมวาจะเลือกอากาศแบบอบอุน
ไว
เพื่อปองกันกระจกหนาและหนาตางเปนฝา
โหมดชองลมจะเปลีย่นเปน “ ” และความเรว็
พัดลมลดลง

● เมื่อตั้งอุณหภูมิไวที่สูงสุดหรือต่ำสุด การเลือก
การไหลเวียนอากาศและเครื่องปรับอากาศ
จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติดังนี้
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หมายเหตุ
• การทำความรอนเร็ว (เมื่ออุณหภูมิถูกปรับให

สูงสุด)
อากาศภายนอกจะถูกดึงเขามาและเครื่องปรับ
อากาศจะหยุดทำงาน

• การทำความเย็นเร็ว (เมื่ออุณหภูมิถูกปรับให
ต่ำสุด)
อากาศภายในจะหมุนเวียนและเครื่องปรับ
อากาศจะทำงาน

การตั้งคาดังกลาวขางตนเปนคาเริ่มตนจากโรงงาน
สวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศและสวิตชเครื่องปรับ
อากาศสามารถปรับแตงได (เปลี่ยนการตั้งคาฟงกชัน)
และการเปลี่ยนการเลือกใชอากาศภายนอกโดยอัตโนมัติ
กบัการปรบัอากาศตามสภาวะการทำงานกส็ามารถเปลีย่น
ไดตามตองการเชนกัน
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต
ใหดู เรื่อง  “การปรับแตงสวิตช เครื่องปรับอากาศ”
หนา 7-9
ใหดูเรื่อง “การปรับแตงการเลือกการไหลเวียนอากาศ”
หนา 7-8

สวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศ
E00703401811

สามารถเปลี่ยนการไหลเวียนของอากาศไดโดยการ
กดสวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศ
ตำแหนงที่เลือกจะแสดงบนหนาจอ (A)

● อากาศภายนอก: ไฟแสดง “ ” ON
อากาศจากภายนอกถูกดึงเขามาภายในหอง
โดยสาร

● อากาศหมุนเวียน: ไฟแสดง “ ” ON
อากาศถูกกักใหหมุนเวียนภายในหองโดยสาร

ขอควรระวัง
● การใชตำแหนงอากาศหมุนเวียนเปนเวลานานๆ

อาจทำใหหนาตางเปนฝาได

หมายเหตุ
● โดยปกติการเลือกใชตำแหนงอากาศภายนอก

จะชวยไลฝาทีก่ระจกหนาและหนาตางดานขางได
อยางรวดเร็ว
หากตองการประสิทธิภาพความเย็นมากขึ้น หรือ
หากอากาศภายนอกมีฝุนหรือมลภาวะ สามารถ
เลือกตำแหนงอากาศหมุนเวียนได
โดยเปลี่ยนเปนตำแหนงอากาศภายนอกเปน
ระยะเพื่อเพิ่มการระบายอากาศ  ซึ่งจะทำให
กระจกไมเปนฝา

● หากคุณกดสวิตช AUTO เพื่อเลือกการควบคุม
แบบอัตโนมัติหลังจากที่สลับระหวางอากาศภาย
นอกกับอากาศหมุนเวียนดวยตนเอง การเลือก
การไหลเวียนอากาศจะสามารถควบคุมแบบ
อัตโนมัติได

■ การปรับแตงการเลือกการไหลเวียนอากาศ
ฟงกชันตางๆ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามตองการดังนี้

● เปดการควบคุมอากาศแบบอัตโนมัติ
เมื่อกดสวิตช AUTO สวิตชเลือกการไหลเวียน
อากาศจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติดวยเชนกัน

● ปดการควบคุมอากาศแบบอัตโนมัติ
แมจะกดสวิตช AUTO แตสวิตชเลือกการไหล
เวียนอากาศจะไมถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

● วิธีเปลี่ยนการตั้งคา
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กดสวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศคางไวอยาง
นอยประมาณ 10 วินาที
• เมื่อการตั้งคาเปลี่ยนจากเปดใชงานเปนปดใช

งาน จะมีเสียงดัง 3 ครั้งและไฟแสดง “ ”
กะพริบ 3 ครั้ง

• เมื่อการตั้งคาเปลี่ยนจากปดใชงานเปนเปดใช
งาน จะมีเสียงดัง 2 ครั้งและไฟแสดง “ ”
กะพริบ 3 ครั้ง

หมายเหตุ
● คาเริ่มตนจากโรงงานคือ “เปดการควบคุมอากาศ

แบบอัตโนมัติ”
● เมือ่กดสวติชไลฝา การหมนุเวยีนอากาศจะเปลีย่น

เปนรับอากาศภายนอกโดยอัตโนมัติเพื่อปองกัน
การเกิดฝาที่หนาตาง แมวาจะตั้งคา “ปดการควบ
คุมอากาศแบบอัตโนมัติ” ไวก็ตาม

สวติช AUTO
E00702600040

เมื่อกดสวิตช AUTO การเลือกโหมด การปรับความเร็ว
พดัลม การเลอืกอากาศไหลเวยีน/อากาศภายนอก การปรบั
อุณหภูมิ และสถานะ ON/OFF ของเครื่องปรับอากาศ
จะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติทั้งหมด
ไฟแสดง “AUTO” จะแสดงบนหนาจอ (A)

สวิตชเครื่องปรับอากาศ
E00703502819

กดสวิตชเพื่อเปดเครื่องปรับอากาศ ไฟแสดง “ ”
จะแสดงขึ้นในหนาจอ (A)

กดสวิตชอีกครั้งเพื่อปด

■ การปรับแตงสวิตชเครื่องปรับอากาศ
ฟงกชันตางๆ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามตองการดังนี้

● เปดการควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ:
เมื่อกดสวิตช AUTO หรือตั้งคาสวิตชควบคุม
อุณหภูมิไวที่อุณหภูมิต่ำสุด สวิตชเครื่องปรับ
อากาศจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

● ปดการควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ:
สวิตชเครื่องปรับอากาศจะไมถูกควบคุมโดย
อัตโนมัติตราบใดที่ไมไดใชงานสวิตชเครื่อง
ปรับอากาศ

● วิธีเปลี่ยนการตั้งคา
กดสวิตช เครื่องปรับอากาศคางไวอยางนอย
ประมาณ 10 วินาที
• เมื่อการตั้งคาเปลี่ยนจากเปดใชงานเปนปดใช

งาน
จะมีเสียงดัง 3 ครั้งและไฟแสดง “ ” กะพรบิ
3 ครั้ง

• เมื่อการตั้งคาเปลี่ยนจากปดใชงานเปนเปดใช
งาน
จะมีเสียงดัง 2 ครั้งและไฟแสดง “ ” กะพรบิ
3 ครั้ง

หมายเหตุ
● คาเริ่มตนจากโรงงานคือ “เปดการควบคุมเครื่อง

ปรับอากาศแบบอัตโนมัติ”
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หมายเหตุ
● เมื่อกดสวิตชไลฝา เครื่องปรับอากาศจะทำงาน

โดยอัตโนมัติเพื่อปองกันการเกิดฝาที่หนาตาง แม
วาจะตั้งคา “ปดการควบคุมอากาศแบบอัตโนมัติ”
ไวกต็าม

สวติช OFF
E00702700041

กดสวิตชเพื่อปดระบบเครื่องปรับอากาศ

สวติช MODE
E00703300044

แตละครั้งที่กดสวิตช MODE โหมดจะเปลี่ยนตามลำดับ
ดงันี:้ “ ” → “ ” → “ ” → “ ” → “ ”
โหมดทีเ่ลอืกจะแสดงในหนาจอ (A) (ใหดเูรือ่ง “การเลอืก
โหมด” หนา 7-2)

สวิตชไลฝา
E00703900066

เมื่อกดสวิตชนี้ โหมดจะเปลี่ยนเปนโหมด “ ” ไฟ
แสดง (A) จะสวางขึน้ โหมดทีเ่ลอืกจะแสดงในหนาจอ (B)
(ใหดูเรื่อง “การเลือกโหมด” หนา 7-2)

หมายเหตุ
● เมื่อกดสวิตชไลฝา ระบบเครื่องปรับอากาศจะ

ทำงานโดยอัตโนมัติและเลือกอากาศภายนอก
(ซึ่งตรงขามกับอากาศหมุนเวียนภายใน)
(ใหดูเรื่อง “การไลฝาที่กระจกหนาและหนาตาง
ประตู” หนา 7-11)

การทำงานของระบบในโหมดอัตโนมัติ
E00704102564

ในสภาวะปกติ ใหใชระบบในโหมด AUTO และทำตาม
ขั้นตอนตอไปนี้

1. กดสวิตช AUTO
2. ตั้งสวิตชควบคุมอุณหภูมิไปยังอุณหภูมิที่ตองการ
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การเลอืกโหมด การปรบัความเรว็พดัลม การเลอืก
อากาศไหลเวียน/อากาศภายนอก  การปรับ
อุณหภูมิ และสถานะ ON/OFF ของเครื่องปรับ
อากาศจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติทั้งหมด

หมายเหตุ
● หากใชงานสวิตชเลือกความเร็วพัดลม สวิตช

เครื่องปรับอากาศ สวิตชโหมด หรือสวิตชเลือก
การไหลเวียนอากาศขณะที่ระบบกำลังทำงานอยู
ในโหมด AUTO ฟงกชันที่เปดใชงานจะทำงาน
แทนคาควบคุมโดยอัตโนมัติ สวนฟงกชันอื่นๆ ที่
เหลือจะยังคงถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

การทำงานของระบบในโหมดแมนนวล
E00704200239

สามารถควบคุมความเร็วพัดลมและโหมดชองลมไดดวย
ตัวเองโดยการตั้งคาสวิตชเลือกความเร็วพัดลมและสวิตช
MODE ไปยังตำแหนงที่ตองการ
เมื่อตองการกลับมาทำงานแบบอัตโนมัติ ใหกดสวิตช
AUTO

การไลฝาที่กระจกหนาและหนาตางประตู
E00704300894

ขอควรระวัง
● เพื่อความปลอดภัย หนาตางควรใสสะอาด

ทุกดาน

การไลฝาปกติ

1. ตั้งสวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศไปที่อากาศภาย
นอก

2. ตั้งสวิตช MODE ไปที่ตำแหนง “ ”
3. เลือกความเร็วพัดลมตามตองการโดยการกดสวิตช

เลือกความเร็วพัดลม
4. เลือกปรับอุณหภูมิตามตองการโดยกดสวิตชควบ

คุมอุณหภูมิ
5. กดสวิตชเครื่องปรับอากาศ

การไลฝาอยางรวดเร็ว

1. กดสวิตชไลฝาเพื่อเปลี่ยนไปที่ตำแหนง “ ”
2. ปรับความเร็วพัดลมไปที่ความเร็วสูงสุด
3. ปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหนงสูงสุด

หมายเหตุ
● เพื่อใหการไลฝามีประสิทธิภาพดี ควรปรับทิศ

ทางลมจากชองลมดานขางไปทางหนาตางประตู
● อยาปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหนงความเย็นสูงสุด

ลมเย็นจะพัดเขาหากระจกหนาตางและทำใหไล
ฝาไมได

คำแนะนำสำหรับการใชงานเครื่องปรับ
อากาศ

E00708301059

● จอดรถในที่รม
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การจอดรถไวกลางแดดจัดจะทำใหอากาศใน
หองโดยสารรอนมากและจะตองใชเวลานานกวา
จะทำใหหองโดยสารเย็น
หากจำเปนตองจอดรถกลางแดด ใหเปดหนาตาง
ในชวงสองสามนาทีแรกที่ เครื่องปรับอากาศ
ทำงานเพื่อไลอากาศรอนออกไปกอน

● ขณะที่เครื่องปรับอากาศทำงาน ใหปดหนาตาง
ใหสนิททุกบาน ถาอากาศจากภายนอกเขามาขาง
ใน ประสิทธิภาพการทำความเย็นจะลดลง

● อากาศเย็นเกินไปนั้นไมดีตอสุขภาพ อุณหภูมิภาย
ในหองโดยสารควรต่ำกวาอากาศภายนอกรถ
เพยีงประมาณ 5 ถงึ 6 °C

● เมื่อจะใชงานระบบปรับอากาศ ดูใหแนใจวาชอง
ลมที่หนากระจกหนาไมมีสิ่งกีดขวาง เชน ใบไม
และหิมะ ใบไมที่สะสมในชองลมอาจทำให
อากาศไหลเวียนนอยลงและอุดตันชองระบายน้ำ
ดวย

คำแนะนำในการใชสารทำความเย็นและ
สารหลอลื่น
หากเครื่องปรับอากาศทำงานไดไมมีประสิทธิภาพเทาที่
ควร อาจเปนเพราะสารทำความเย็นรั่ว ใหนำรถไปตรวจ
สอบระบบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
ระบบเครื่องปรับอากาศในรถของคุณใชสารทำความเย็น
HFC-134a และสารหลอลื่น ZXL 200PG

การใชสารทำความเย็นหรือสารหลอลื่นอื่นนอกจากนี้
จะทำใหระบบเสียหายเปนอยางมาก ซึ่งจะสงผลใหตอง
เปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศของรถใหมทั้งหมด และ
ไมควรปลอยสารทำความเย็นออกสูชั้นบรรยากาศ
แนะนำใหเก็บสารทำความเย็นและนำไปรีไซเคิลเพื่อ
นำกลับมาใชใหมตอไป

การไมไดใชงานเปนระยะเวลานาน
ควรเปดใชงานเครื่องปรับอากาศอยางนอยสัปดาหละ
หานาทีแมในชวงที่มีอากาศเย็น  ทั้งนี้ เพื่อปองกัน
คอมเพรสเซอรคางและรักษาสภาพเครื่องปรับอากาศให
ระบบทำงานไดดี

เคร่ืองฟอกอากาศ
E00708401731

เครื่องปรับอากาศนี้ติดตั้งที่กรองอากาศอยูภายในเพื่อ
กรองสิ่งสกปรกและฝุนออกจากอากาศ
เปลี่ยนที่กรองอากาศเปนระยะ เนื่องจากความสามารถใน
การกรองอากาศจะลดลงเมื่อมีฝุนละอองและสิ่งสกปรก
สะสม สำหรับระยะเวลาการบำรุงรักษา ใหดูที่ “สมุดการ
ตรวจซอมแซม”

หมายเหตุ
● การใชงานในบางสภาวะ เชน การขับขี่บนถนนที่

มีฝุนมากและการใชงานเครื่องปรับอากาศเปน
ประจำ อาจสงผลใหที่กรองอากาศมีอายุการใช
งานสั้นลง เมื่อคุณรูสึกวากระแสลมนอยกวาปกติ
หรือเมื่อกระจกหนาหรือหนาตางเริ่มมีฝาขึ้นได
งาย ใหเปลี่ยนที่กรองอากาศใหม
โปรดติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
เพื่อขอความชวยเหลือ

เสาอากาศ
E00710501700

วิธีถอด
หมุนเสา (A) ทวนเข็มนาฬิกา
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วิธีติดตั้ง
ขันเสา (A) ตามเข็มนาฬิกาเขาไปในฐาน (B) จนแนนหนา

หมายเหตุ
● ควรแนใจวาไดถอดเสาอากาศบนหลังคาออกใน

สถานการณตอไปนี้:
• เมื่อใชเครื่องลางรถอัตโนมัติ
• เมื่อใชที่คลุมรถ
• เมื่อขับรถเขาไปในอาคารที่มีเพดานต่ำ

ระบบลิงก*
E00764501833

ระบบลิงกจะควบคุมอุปกรณทั้งหมดที่เชื่อมตอผานขั้ว
อินพุต USB ซึ่งทำใหอุปกรณที่เชื่อมตอทั้งหมดสามารถ
ใชงานไดดวยสวิตชภายในรถ
สำหรับการเลนผานอุปกรณ USB ใหดูเรื่อง “ขั้วอินพุต
USB” หนา 7-13 และคูมือการใชงานแยกตางหากสำหรับ
เครื่องเสียง

ขัว้อนิพตุ USB
E00761902123

คณุสามารถเชือ่มตออปุกรณความจำ USB หรอื iPod* เพือ่
เลนไฟลเพลงที่จัดเก็บไวในอุปกรณความจำ USB หรือ
iPod ได
*: “iPod” เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Apple
Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
หัวขอตอไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมตอและการถอดอุปกรณ
ความจำ USB หรือ iPod
ใหดูคูมือการใชงานแยกตางหากสำหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับประเภทของอุปกรณที่เชื่อมตอได ไฟลที่รองรับ
และวิธีการเลนไฟลเพลง

คำเตือน
●●●●● อยาเชื่อมตอ/ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณความ

จำ USB หรือ iPod ขณะขับขี่ เพราะอาจเกิด
อันตรายได
ใหทำกอนจะขับขี่

หมายเหตุ
● เชื่อมตออุปกรณ USB หลังจากสตารทเครื่องยนต

อปุกรณความจำ USB อาจเสยีหายหากเชือ่มตออยู
ขณะที่เครื่องยนตสตารท

วิธีการเชื่อมตออุปกรณความจำ USB
E00762002033

1. ตอสายตอ USB ที่มีจำหนายทั่วไป (A) เขากับ
อุปกรณความจำ USB (B)

2. เปดฝาครอบ (C) และเชื่อมตอปลายอีกดานของ
สายตอ USB
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หมายเหตุ
● อยาเชื่อมตออุปกรณความจำ USB เขากับขั้วตอ

ของรถโดยตรง
เพราะอุปกรณความจำ USB อาจเสียหายได

วิธีการเชื่อมตอ iPod
E00762102092

1. ตอสายตอเขากับ iPod

หมายเหตุ
● ใชสายตอของแทจาก Apple Inc.

2. เปดฝาครอบ (A) และเชื่อมตอปลายอีกดานของ
สายตอ

ทีบ่งัแดด
E00711202743

1- ตำแหนงปองกันแสงแดดดานหนา
2- ตำแหนงปองกันแสงแดดดานขาง

กระจกสองหนา
กระจกสองหนาอยูดานหลังของที่บังแดด

ชองเก็บบัตร
ชอง (A) อยูดานหลังของที่บังแดด

ขอควรระวัง
● อยาทิ้งบัตรพลาสติกไวในชองเก็บบัตร เนื่องจาก

ดานในรถจะรอนเมือ่จอดไวกลางแดดจา บตัรอาจ
ผิดรูปหรือแตกได

ชองเสียบอุปกรณเสริม
E00711602721

ชองเสียบอุปกรณเสริมสามารถใชไดขณะที่สวิตชกุญแจ
หรือโหมดการทำงานอยูที่ตำแหนง ON หรือ ACC
หากจะใชอุปกรณเสริม ใหเปดฝาปดและเสียบปลั๊กเขา
กับชองเสียบอุปกรณเสริม
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ขอควรระวัง
● ตรวจดูใหแนใจวาอุปกรณเสริมที่จะใชงาน

มีแรงดันไฟฟา 12 V และกำลังไฟไมเกิน 120 W
● การใชเครื่องใชไฟฟาเปนเวลานานโดยที่เครื่อง

ยนตไมไดทำงานอาจทำใหแบตเตอรี่หมดได
● เมื่อไมใชชองเสียบอุปกรณเสริมควรปดฝาให

เรียบรอย เพราะชองเสียบอาจมีวัตถุแปลกปลอม
อุดตันและทำใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได

ไฟภายในหองโดยสาร
E00712002331

หมายเหตุ
● หากคุณเปดไฟในหองโดยสารทิ้งไวในขณะที่

เครื่องยนตดับอยู จะทำใหแบตเตอรี่หมดได กอน
ออกจากรถ  ตรวจดูใหแนใจวาปดไฟเรียบ
รอยแลว

ไฟหองโดยสาร
E00712601590

1- ( )
ไฟจะสวางไมวาประตูจะเปดหรือปดอยูก็ตาม
2- (•)
ฟงกชันหนวงเวลาปด
ไฟจะสวางขึ้นเมื่อเปดประตู และจะดับประมาณ 15
วินาทีหลังจากปดประตู
อยางไรก็ตาม ไฟจะดับลงทันทีเมื่อปดประตูทั้งหมด
ในกรณีตอไปนี้:
• เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือปรับ
โหมดการทำงานไปที่ ON

• เมื่อใชฟงกชันเซ็นทรัลล็อกในการล็อกรถ

• เมือ่ใชกญุแจรโีมทหรอืกญุแจอจัฉรยิะในการลอ็กรถ
• เมื่อใชฟงกชันกุญแจอัจฉริยะในการล็อกรถ หากรถ
ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะไว
ฟงกชันตัดการทำงานอัตโนมัติ
หากเปดไฟทิ้ งไว เมื่อสวิตชกุญแจอยูที่ตำแหนง
“LOCK” หรือ “ACC” หรอืโหมดการทำงานอยทูี ่OFF
หรือ ACC และประตูเปด ไฟจะดับลงโดยอัตโนมัติ
หลังจากผานไปประมาณ 30 นาที
ไฟจะสวางขึ้นอีกครั้งหลังจากดับลงโดยอัตโนมัติใน
กรณีตอไปนี้:
• เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือปรับ
โหมดการทำงานไปที่ ON

• เมื่อใชงานระบบกุญแจรีโมทหรือระบบกุญแจ
อจัฉรยิะ

• เมื่อประตูทั้งหมดปด

หมายเหตุ
● หากดึงกุญแจออกหรือปรับโหมดการทำงานไป

ที่ OFF ขณะที่ประตูปดอยู ไฟจะสวางขึ้นและดับ
ลงเมื่อผานไปประมาณ 15 วินาที

● เวลาจนกวาไฟจะดับ (หนวงเวลาปด) สามารถ
ปรับได กรุณาสอบถามศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาต
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หมายเหตุ
● ฟงกชันตัดการทำงานอัตโนมัติไมสามารถใชงาน

ไดเมื่อสวิตชไฟหองโดยสารอยูในตำแหนง “ ”
คุณสามารถยกเลิกการทำงานฟงกชันนี้ได ขอ
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ศูนยบริการมิตซูบิชิ
ที่ไดรับอนุญาต

3- ( )
ไฟจะดับลงไมวาประตูจะเปดหรือปดอยูก็ตาม

พื้นที่เก็บของ
E00713101895

ขอควรระวัง
● หามทิ้งไฟแช็ก น้ำอัดลมกระปอง หรือแวนตาไว

ในรถขณะที่จอดรถตากแดด หองโดยสารจะรอน
มากจนอาจทำใหไฟแช็กหรือวัตถุไวไฟอื่นๆ ติด
ไฟและน้ำอัดลมกระปองระเบิดได นอกจากนี้
แวนตาที่มีเลนสหรือช้ินสวนที่เปนพลาสติกอาจ
เสียรูปทรงหรือแตกราวได

● ควรปดพื้นที่เก็บของใหเรียบรอยในขณะขับรถ
มิฉะนั้นฝาปดหรือสิ่งของที่เก็บไวอาจทำใหบาด
เจ็บได

กลองเก็บของ
E00717603023

ดึงกานล็อก (A) เพื่อเปด

ทีว่างแกว
E00714502428

คำเตือน
●●●●● อยาฉีดน้ำหรือทำเครื่องดื่มหกภายในรถ หาก

สวิตช สายไฟ หรือชิ้นสวนไฟฟาเปยก อาจเกิด
การทำงานผิดปกติหรือทำใหไฟไหมรถได
หากคุณทำเครื่องดื่มหกโดยไมตั้งใจ ใหเช็ดออก
ใหมากที่สุดและติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาตทันที

ขอควรระวัง
● อยาดื่มเครื่องดื่มขณะขับรถ เพราะจะทำใหเสีย

สมาธิและอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได

หมายเหตุ
● บางครั้งขวดพลาสติกอาจใสไมพอดี ขึ้นอยูกับ

รูปทรงของขวด ขวดพลาสติกอาจหลนไดหาก
ขับขี่ในขณะที่วางขวดพลาสติกไวไมมั่นคง ดัง
นั้นควรตรวจเช็คว าวางขวดพลาสติกเข าที่
ดีแลวหรือใชที่วางขวด

สำหรับเบาะนั่งหนา
ที่วางแกวจะอยูในคอนโซลที่พื้น
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สำหรับเบาะนั่งหลัง
E00718901263

แบบที ่ 1
ที่วางแกวจะอยูหลังคันเบรกมือ

แบบที ่ 2
ดึงที่พักแขน (A) ลงมาเพื่อใชที่วางแกว

ที่วางขวด
E00718201761

คำเตือน
●●●●● อยาฉีดน้ำหรือทำเครื่องดื่มหกภายในรถ หาก

สวิตช สายไฟ หรือชิ้นสวนไฟฟาเปยก อาจเกิด
การทำงานผิดปกติหรือทำใหไฟไหมรถได
หากคุณทำเครื่องดื่มหกโดยไมตั้งใจ ใหเช็ดออก
ใหมากที่สุดและติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาตทันที

ขอควรระวัง
● อยาดื่มเครื่องดื่มขณะขับรถ เพราะจะทำใหเสีย

สมาธิและอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได
● เครื่องดื่มอาจหกเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนและ

การกระแทกระหวางขับรถ หากเครื่องดื่มที่หก
นั้นรอนจัด คุณอาจถูกเครื่องดื่มลวกผิวได

มีที่วางขวดอยูที่ประตูหนา

หมายเหตุ
● หามวางแกวน้ำหรือกระปองเครื่องดื่มในที่วาง

ขวด
● ปดฝาขวดใหสนิทกอนจัดเก็บ
● ที่วางขวดนั้นอาจไมพอดีกับขนาดและรูปทรง

ของขวดบางชนิด
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ขอเกี่ยวอเนกประสงค
E00732901238

สามารถใชแขวนของน้ำหนักเบาได

หมายเหตุ
● อยาแขวนสมัภาระทีม่นี้ำหนกัมาก (เกนิ 4 กก. โดย

ประมาณ) ไวบนขอเกี่ยวนี้
มิฉะนั้นอาจทำใหขอเกี่ยวเสียหายได

มอืจบัชวยทรงตวั
E00732801367

มือจับจะชวยประคองรางกายโดยใชมือยึดไวระหวางที่
นั่งในรถ

ขอควรระวัง
● อยาใชมอืจบัชวยทรงตวัขณะขึน้หรอืลงรถ เพราะ

มือจับอาจหลุดออกมาและทำใหคุณลมได
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เม่ือรถเสียกลางทาง
E00800101137

ถาหากรถเสียกลางทาง ใหนำรถไปไวบนไหลทางกอน
แลวใชไฟกะพริบฉุกเฉินและ/หรือปายเตือนฉุกเฉินรูป
สามเหลี่ยม ฯลฯ
ใหดูเรื่อง “สวิตชไฟฉุกเฉิน” หนา 5-19

ถาเครื่องยนตดับ/เสีย

หากเครื่องยนตดับจะมีผลตอการทำงานและการควบคุม
รถ กอนจะเคลื่อนยายรถไปยังสถานที่ปลอดภัย ควร
ปฏิบัติดังนี้:
● หมอลมเบรกจะไมทำงานและตองใชแรงเหยียบเบรก

มากขึ้น ใหเหยียบเบรกแรงกวาปกติ
● เนื่องจากระบบพวงมาลัยเพาเวอรไมทำงาน พวงมาลัย

จะหนักกวาปกติขณะหมุน

การสตารทเครื่องยนตฉุกเฉิน
E00800504770

หากเครื่องยนตสตารทไมติดเนื่องจากแบตเตอรี่ออนหรือ
หมด คุณสามารถใชแบตเตอรี่ของรถอีกคันหนึ่งตอสาย
พวงเพื่อชวยสตารทเครื่องยนตใหติดได

หากไมสามารถเปลี่ยนโหมดการ
ทำงานเปน OFF ได (รถรนุทีต่ดิตัง้
ระบบกุญแจอัจฉริยะ)

E00804900208

หากไมสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานเปน OFF ได ให
ทำตามขั้นตอนตอไปนี้

ขอควรระวัง
● อยาพยายามสตารทเครือ่งยนตโดยการเขน็หรอืลากรถ

เพราะอาจทำใหรถคุณเสียหายได
● ตรวจดรูถอกีคนัทีจ่ะนำมาพวง ตองเปนแบตเตอรี่

ขนาด 12 โวลต
หากไมใชแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต อาจเกิดการ
ลัดวงจรและทำใหรถทั้งสองคันเสียหายได

● ใชสายพวงแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับขนาดของ
แบตเตอรี่เพื่อปองกันสายพวงรอนจัด

● ตรวจดูสายพวงแบตเตอรี่วาไมชำรุดหรือสึก
กรอนกอนการใชงาน

● สวมแวนตาปองกนัทกุครัง้ทีท่ำงานใกลแบตเตอรี่
● เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก

1. เลื่อนรถใหใกลกันเพื่อใหสามารถตอสายพวง
แบตเตอรี่ได แตอยาใหสวนใดสวนหนึ่งของตัวรถ
ทั้งสองสัมผัสกัน

2. ปดไฟทั้งหมด ฮีทเตอร และอุปกรณไฟฟาอื่นๆ
3. ใส เบรกมือในรถแตละคันใหแนน  เขาเกียร

อตัโนมตัหิรือ CVT ที ่“P” (จอด) หรือเกยีรธรรมดา
ที ่“N” (เกยีรวาง) จากนัน้จงึดบัเครือ่งยนต

1. เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) จากนั้น
เปลี่ยนโหมดการทำงานเปน OFF (สำหรับรถรุนที่
มี CVT)

2. หนึ่งในสาเหตุอื่นๆ อาจเปนเพราะแรงเคลื่อน
ไฟฟาของแบตเตอรีต่่ำ หากเกดิกรณนีี ้ระบบกญุแจ
รีโมท ฟงกชันกุญแจอัจฉริยะ และล็อกพวงมาลัย
ก็จะไมทำงานดวยเชนกัน ใหติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

●●●●● ในการพวงแบตเตอรี่กับรถคันอื่นเพื่อสตารท
เครื่องยนต ใหทำตามขั้นตอนที่ถูกตองดานลาง
เพราะหากพวงแบตเตอรี่ไมถูกตอง อาจจะทำให
เกิดไฟไหมหรือระเบิด หรือทำใหรถเสียหายได

●●●●● ควรหลีกเล่ียงใหหางจากประกายไฟ บุหรี่ หรือ
เปลวไฟ เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได

คำเตือน

คำเตือน
●●●●● ใหดับเครื่องยนตรถทั้งสองคันกอน ตรวจดูให

แนใจวาสายพวงหรือเสื้อผาของคุณไมติดอยู
ในพัดลมหรือสายพานขับ เพราะอาจทำใหเกิด
การบาดเจ็บได
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คำเตือน
●●●●● หากน้ำกลั่นของแบตเตอรี่แหงหรือเปนน้ำแข็ง

อยาสตารทเครื่องยนตดวยการพวงแบตเตอรี่
เด็ดขาด
แบตเตอรี่อาจแตกหรือระเบิดไดหากอุณหภูมิอยู
ต่ำกวาจุดเยือกแข็งหรือหากมีน้ำกลั่นไมเพียงพอ

●●●●● อิเล็กโทรไลตเปนสารละลายกรดกำมะถันเจือ
จางซึ่งมีฤทธิ์กัดกรอน
หากอิเล็กโทรไลต  (น้ำกรดของแบตเตอรี่)
กระเด็นเขาตาหรือถูกบริเวณผิวหนังหรือตัวรถ
ควรรีบลางออกดวยน้ำสะอาดทันที  และรีบ
ปรึกษาแพทย

5. ตอปลายดานหนึ่งของสายพวง 1 เขากับขั้วบวก
(+) ของแบตเตอรี่ที่ไมมีไฟ (A) และอีกดานหนึ่ง
2 เขากับขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่ที่มีไฟ (B)
ตอปลายดานหนึ่งของสายพวงอีกเสน 3 เขากับ
ขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่ที่มีไฟ  และอีกดานหนึ่ง
4 เขากบัตำแหนงกราวดทีก่ำหนดไวของรถคนัที่
แบตเตอรี่ไมมีไฟโดยใหหางจากแบตเตอรี่มาก
ที่สุด

คำเตือน
●●●●● ตรวจดูใหแนใจวาการเชื่อมตอ 44444 เปนไปตามที่

กำหนดไว (ดังภาพ) หากตอเขากับขั้วลบของ
แบตเตอรี่โดยตรง อาจทำใหแบตเตอรี่รอนจัด
และเกิดการระเบิดได

●●●●● ในการตอสายพวง อยาตอสายพวงแบตเตอรี่ขั้ว
บวก (+) เขากับแบตเตอรี่ขั้วลบ (-) มิฉะนั้นอาจ
เกิดประกายไฟและทำใหแบตเตอรี่ระเบิดได

ขอควรระวัง
● ระมัดระวังอยาใหสายพวงแบตเตอรี่ติดอยูใน

พดัลมระบายความรอนหรอืชิน้สวนตางๆ ในหอง
เครื่องยนตที่หมุนได

6. สตารทเครื่องยนตของรถคันที่แบตเตอรี่มีไฟ
และปลอยทิ้งไวใหเดินเบาสักครูหนึ่ง แลวจึง
สตารทเครื่องยนตของรถคันที่แบตเตอรี่ไมมีไฟ

ขอควรระวัง
● ปลอยให เครื่องยนตของรถคันที่แบตเตอรี่

มีไฟทำงาน

หมายเหตุ
● หากขับขี่โดยที่แบตเตอรี่ไมไดชารจจนเต็ม อาจ

ทำใหเครื่องยนตทำงานไมราบรื่นและไฟเตือน
ระบบเบรกปองกันลอล็อกสวาง
ใหดูเรื่อง “ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)”
หนา 6-32

7. หลังจากที่เครื่องยนตสตารทแลว ใหปลดสายพวง
โดยยอนลำดับการตอและปลอยใหเครื่องยนต
ทำงานสักครู

4. ตรวจดูวาอิเล็กโทรไลตของแบตเตอรี่อยูในระดับ
ที่เหมาะสม
ใหดูเรื่อง “แบตเตอรี่” หนา 10-8

หมายเหตุ
● กดสวิตช “Auto Stop & Go (AS&G) OFF” เพื่อ

ปดการใชงานระบบ Auto Stop & Go (AS&G)
และปองกันเครื่องยนตหยุดโดยอัตโนมัติกอน
แบตเตอรี่จะชารจไฟไดเพียงพอ
ใหดูเรื่อง “วิธีปดใชงาน” หนา 6-23
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เคร่ืองยนตรอนจดั
E00800604478

หากไฟเตือนอุณหภูมิน้ำหลอเย็นสูงสวางขณะที่เครื่อง
ยนตทำงาน แสดงวาเครื่องยนตรอนจัด
เมื่อเกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้น ใหปฏิบัติดังนี้:

1. หยุดรถในที่ปลอดภัย
2. ตรวจดูวามีไอรอนออกมาจากหองเครื่องยนตหรือ

ไม

[หากไมมีไอรอนออกมาจากหองเครื่องยนต]
ปลอยใหเครื่องยนตทำงาน ยกฝากระโปรงหนา
ขึ้นเพื่อระบายความรอนในหองเครื่องยนต

หมายเหตุ
● กดสวิตช “Auto Stop & Go (AS&G) OFF” เพื่อ

ปดการใชงานระบบ Auto Stop & Go (AS&G)
กอนหยุดรถ
ใหดูเรื่อง “วิธีปดใชงาน” หนา 6-23

[หากมีไอรอนออกมาจากหองเครื่องยนต]
ดับเครื่องยนต และเมื่อไอรอนไมพุงออกมาแลว
ใหยกฝากระโปรงหนาขึ้นเพื่อระบายความรอน
ในหองเครื่องยนต สตารทเครื่องยนตอีกครั้ง

คำเตือน
●●●●● อยาเปดฝากระโปรงหนาขณะที่ยังมีไอรอนออก

มาจากหองเครือ่งยนต เพราะอาจทำใหไอน้ำหรอื
น้ำรอนพุงออกมาลวกผิวหนัง น้ำรอนอาจพุง
ออกมาไดแมจะไมมีไอน้ำ และชิ้นสวนรถจะมี
ความรอนสูง ใชความระมัดระวังเมื่อจะเปด
ฝากระโปรงหนา

●●●●● ระมัดระวังไอรอนซึ่งอาจพุงออกมาจากฝาถังพัก
●●●●● อยาเปดฝาหมอน้ำขณะที่เครื่องยนตรอน

3. ตรวจดูวาพัดลมระบายความรอน (A) ยังทำงานอยู
[หากพัดลมระบายความรอนทำงาน]
หลังจากที่ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำหลอเย็นสูงดับลง
ใหดับเครื่องยนต
[หากพัดลมระบายความรอนไมทำงาน]
ใหดับเครื่องยนตทันทีแลวติดตอขอความชวย
เหลือจากศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

*: ดานหนารถ

คำเตือน
●●●●● โปรดระวังอยาใหมือหรือเสื้อผาของคุณเขาไปติด

ในพัดลมระบายความรอน
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4. ตรวจดูระดับน้ำหลอเย็นในถังพัก (B)
เติมน้ำหลอเย็นที่หมอน้ำและ/หรือถังพักตามความ
จำเปน (ใหดเูรือ่ง “การบำรงุรกัษา”)

เต็ม

ต่ำ

คำเตือน
●●●●● หากไมมีน้ำหลอเย็น ตรวจดูใหแนใจวาเครื่อง

ยนตเย็นลงแลวกอนจะเปดฝาหมอน้ำ (C) เนื่อง
จากไอรอนหรือน้ำเดือดอาจพุงออกมาทางชอง
เติมและลวกคุณได

ขอควรระวัง
● อยาเติมน้ำหลอเย็นขณะที่เครื่องยนตกำลังรอน

การเติมน้ำหลอเย็นลงไปทันทีจะทำใหเครื่อง
ยนตเสียหาย รอใหเครื่องเย็นลงกอนแลวคอยๆ
เติมน้ำหลอเย็นทีละนอย

5. ตรวจดูทอหมอน้ำทั้งหมดวารั่วซึมหรือไม และ
ตรวจดูสายพานขับวาหยอนหรือชำรุดหรือไม
หากมีความผิดปกติใดๆ ที่ระบบน้ำหลอเย็นหรือ
สายพานขับ ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตเพื่อแกไขทันที

เครื่องมือและแมแรง
E00800903012

ชองเก็บเครื่องมือ
เครื่องมือจะจัดเก็บไวใตแผนกระดานของหองเก็บ
สมัภาระ
แมแรงจัดเก็บไวใตเบาะนั่งผูโดยสารดานหนา
ควรจดจำตำแหนง เครื่องมือและแมแรงไวสำหรับ
กรณีฉุกเฉิน

1- เครื่องมือ 2- แมแรง

เครื่องมือ
E00801902256

1- ประแจขันน็อตลอ
2- แทงแมแรง
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3- ตะขอเกี่ยวลากรถ

แมแรง
E00802001589

กอนถอดหรือเก็บแมแรง ใหเลื่อนเบาะนั่งผูโดยสารดาน
หนาไปขางหนาจนสุดเพื่อหยิบแมแรงจากบริเวณเบาะ
นั่งหลัง
(ใหดูเรื่อง “เบาะนั่งหนา” หนา 4-2)

ขอควรระวัง
● หามหยิบ ถอด หรือเก็บแมแรงจากดานหนาของ

เบาะนั่ง  เพราะอาจทำใหสายไฟใตเบาะนั่ง
เสียหาย

วิธีถอด
หมุนปลายเพลาของแมแรงในทิศทาง (1) จนกระทั่ง
แมแรงหดตัวจนสุด แลวถอดแมแรงออกจากตัวยึด (A)

วิธีเก็บ
ใสแมแรงเขาไปในตัวยึด (A) และหมุนปลายเพลาของ
แมแรงในทิศทาง (2) ดวยมือจนกระทั่งแมแรงถูกยึด
ไวแนน

คำเตือน
●●●●● หลังจากเก็บแมแรงเขาที่แลว ตรวจใหแนใจวาแม

แรงยึดติดในตัวยึดอยางแนนหนา หากแมแรงไม
แนน อาจเลื่อนหลุดและกระแทกผูโดยสารโดย
อบุตัเิหต ุสงผลใหบาดเจบ็สาหสัหรอืถงึแกชวีติได

ชดุซอมยาง
E00804501230

ชุดเครื่องมือนี้ชวยใหสามารถซอมรูรั่วเล็กนอยในดอก
ยางไดในกรณีฉุกเฉิน เชน แลนทับตะปู สกรู หรือวัตถุที่
คลายกัน

ชองเก็บเครื่องมือ
ชุดซอมยางจะจัดเก็บไวใตแผนกระดานของหองเก็บ
สมัภาระ

1- ชุดซอมยาง
2- คอมเพรสเซอรยาง
3- ขวดซีลแลนทยาง
4- ทอเติม
5- ที่สอดวาลว (สำรอง)
6- ที่ถอดวาลว
7- สติกเกอรจำกัดความเร็ว

ควรจดจำตำแหนงของชุดซอมยางไวเพื่อใชในกรณี
ฉุกเฉิน
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วิธีใชชุดซอมยาง
E00804601244

คำเตือน
●●●●● การใชชุดซอมยางอาจทำใหลอเสียหาย

หลังจากใชชุดซอมยาง ตองนำรถไปตรวจสอบ
และซอมแซมที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ ไดรับ
อนุญาตทันที

ขอควรระวัง
● หากกลืนซีลแลนทยางจะสงผลเสียรายแรงตอ

สุขภาพ หากกลืนลงไปโดยบังเอิญ ใหดื่มน้ำตาม
ใหมากที่สุดและรีบไปพบแพทยทันที

● หากซีลแลนทยางเขาตาหรือสัมผัสผิวหนัง ให
ลางออกดวยน้ำปริมาณมาก หากยังรูสึกผิดปกติ
ใหรีบไปพบแพทย

● ปรึกษาแพทยทันทีหากมีอาการแพ
● ระวังอยาใหเด็กแตะตองซีลแลนทยาง
● อยาสูดดมไอระเหยจากซีลแลนทยาง
● ควรใชซีลแลนทยางของแทจากมิตซูบิชิ

หมายเหตุ
● ไมสามารถใชซีลแลนทยางในสถานการณที่ระบุ

ไวดานลาง หากเกิดสถานการณตอไปนี้ โปรด
ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ ได รับอนุญาต
หรือผูเชี่ยวชาญ
• ซลีแลนทยางเลยวนัหมดอายแุลว (วนัหมดอายุ

แสดงไวบนฉลากขวด)

• มียางรั่วมากกวาหนึ่งเสน
• รูรั่วมีขนาดยาวหรือกวาง 4 มม. ขึ้นไป
• ยางรัว่ตรงสวนแกมยาง (A) ไมใชดอกยาง (B)

• ขับรถโดยที่ยางเกือบแบนแลว

หมายเหตุ
• ยางหลุดออกมานอกขอบลอและหลุดออก

จากลอ
• ลอชำรุด

● ใชซีลแลนทยางที่อุณหภูมิสภาพแวดลอม -30 °C
ถึง + 60 °C เทานั้น

● ใชในการซอมแซมฉุกเฉินโดยไมตองดึงวัตถุ
(ตะปู สกรู ฯลฯ) ที่ติดอยูในยางออก

● อยาใชซีลแลนทยางหากยางชำรุดเนื่องจากขับขี่
โดยมีแรงดันลมยางไมเพียงพอ (เชน ยางมีรอย
ขรุขระ รอยฉีกขาด รอยแตก ฯลฯ)

● เช็ดซีลแลนทยางออกจากพื้นผิวสีของรถทันที
ดวยผาหมาดๆ

● ซักผาที่เปอนซีลแลนทยางทันที
● ตรวจเช็ควันหมดอายุของซีลแลนทยางเปน

ประจำ และซื้อใหมจากศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาตกอนจะถึงวันหมดอายุ

กอนจะซอมยาง ใหหยุดรถในที่ปลอดภัยบนพื้นราบ
เสียกอน

1. จอดรถบนพื้นราบและมั่นคง
2. ใสเบรกมือใหแนน
3. เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) และดับ

เครื่องยนต
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4. เปดไฟฉุกเฉิน ตั้งปายเตือนฉุกเฉินรูปสามเหลี่ยม
ไฟสัญญาณกะพริบ ฯลฯ ในระยะหางที่เหมาะสม
จากตัวรถ แลวใหผูโดยสารทั้งหมดออกจากรถ

5. นำชุดซอมยางออกมา
6. นำจุกวาลว (C) ออกจากวาลวลมยาง (D) จากนั้น

กดที่ถอดวาลว (E) ลงบนวาลวดังภาพ ปลอยลมใน
ยางออกทั้งหมด

7. ถอดที่สอดวาลว (F) โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาดวย
ที่ถอดวาลว (E) เก็บที่สอดวาลวที่ถอดออกมาในที่
สะอาด เพื่อจะไดไมสกปรก

ขอควรระวัง
● หากยังมีลมเหลืออยูในยางเมื่อถอดที่สอดวาลว

ที่สอดวาลวอาจกระเด็นออกมาและทำใหคุณ
บาดเจ็บได  ตรวจดูใหดีวายางไมมีลมเหลือ
อยูแลวกอนจะถอดที่สอดวาลว

8. เขยาขวดซีลแลนทยางใหทั่วถึง

หมายเหตุ
● หากอากาศเยน็ (อณุหภมูสิภาพแวดลอม 0 °C หรือ

ต่ำกวา) ซีลแลนทยางจะขนขึ้นและบีบออกจาก
ขวดไดยาก ใหอุนขวดภายในรถ
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9. ถอดฝา (G) ของขวดซลีแลนทยาง (H) ออก อยาถอด
ซีล (I) ขันทอเติม (J) ลงบนขวด (H) เมื่อขัน
ทอเติมลงบนขวด ซีลจะขาด ทำใหสามารถใช
ซีลแลนทได

ขอควรระวัง
● หากเขยาขวดหลังจากขันทอแลว  ซีลแลนท

อาจกระเด็นออกมาทางปากทอ

10.กดทอลงบนวาลว (D) จับขวดซีลแลนทใหพลิก
คว่ำลง บีบหลายๆ ครั้งเพื่อฉีดซีลแลนททั้งหมดเขา
ไปในยาง

หมายเหตุ
● เมื่อฉีดซีลแลนท จัดใหวาลวอยูหางจากดานลาง

คอืหางจากจดุทีย่างสมัผสัพืน้ หากวาลวอยใูกลจดุ
ที่ยางสัมผัสพื้น ซีลแลนทจะเขาไปในยางไดยาก

11.หลังจากฉีดซีลแลนท ใหดึงทอออกจากวาลว ขจัด
ซีลแลนทที่หลงเหลืออยูบนวาลว ขอบลอ และ/
หรือยาง
สวมที่สอดวาลว (F) เขาไปในวาลว (D) และขันที่
สอดวาลวเขาที่ใหแนนดวยที่ถอดวาลว (E)

หมายเหตุ
● เมื่อถอดและขันที่สอดวาลวดวยที่ถอดวาลว ให

หมนุทีถ่อดวาลวดวยมอื การใชเครือ่งมอืหมนุอาจ
ทำใหที่ถอดวาลวเสียหายได



ชุดซอมยาง

8-10 เมือ่เกดิเหตฉุกุเฉนิ

8

12.หลังจากฉีดซีลแลนท ใหสวมที่ถอดวาลว (E) เขา
กับปลายทอเติม (J) ใหแนนเพื่อปองกันซีลแลนท
ไหลออกมาจากขวดเปลา

13.ดึงทอคอมเพรสเซอร (K) จากดานขาง
คอมเพรสเซอรยาง จากนั้นติดทอเขากับวาลวลม
ยาง (D) ใหแนน

14.วางคอมเพรสเซอร (L) โดยใหเกจวัดแรงดันลม
(M) อยดูานบน
ดึงสายไฟ (N) ของคอมเพรสเซอรออกมา เสียบ
ปลั๊กบนสายไฟเขากับชองเสียบอุปกรณเสริม (O)
จากนั้นบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง  “ACC”
หรือเปลี่ยนโหมดการทำงานเปน ACC (ใหดูเรื่อง
“ชองเสียบอุปกรณเสริม” หนา 7-14)
เปดสวิตชคอมเพรสเซอร (P) เปน ON และเพิ่มลม
ในยางจนมีแรงดันลมตามที่กำหนด (ใหดูเรื่อง
“แรงดันลมยาง” หนา 10-10)

ขอควรระวัง
● คอมเพรสเซอรที่ใหมานี้ออกแบบมาสำหรับเติม

ลมยางรถของคุณเทานั้น

ขอควรระวัง
● คอมเพรสเซอรนี้ออกแบบมาใหใชงานกับ

แหลงจายไฟ 12 V ของรถ อยาเชื่อมตอเขากับ
แหลงจายไฟอื่น

● คอมเพรสเซอรไมสามารถกันน้ำได หากใช
งานกลางฝน ตองแนใจวาน้ำจะไมเขาไป

● หากทรายหรือฝุนถูกดูดเขาไปในคอมเพรสเซอร
อาจทำใหคอมเพรสเซอรเสียได  อยาวาง
คอมเพรสเซอรบนพื้นที่มีทรายหรือฝุนโดยตรง
เมื่อใชงาน

● อ ย า ถ อ ด แ ย ก ชิ้ น ส ว น ห รื อ ดั ด แ ป ล ง
คอมเพรสเซอร นอกจากนี้อยาใหเกจวัดแรงดัน
ลมถูกกระแทก เพราะอาจทำงานผิดปกติได

15.ตรวจเช็คและปรับแรงดันลมยางโดยอางอิงจากเกจ
วัดแรงดันลมบนคอมเพรสเซอร หากมีลมยางมาก
เกินไป ใหปลอยออกโดยคลายขอตอที่ปลายทอ
หากมชีองวางระหวางยางกบัลอเพราะยางเลือ่นเขา
ไปขางในจากขอบลอ ใหกดขอบยางเขาหาลอเพื่อ
ปดชองวางดังกลาวกอนจะใชงานคอมเพรสเซอร
(เมื่อไมมีชองวาง แรงดันลมยางจะเพิ่มขึ้น)

ขอควรระวัง
● ระมัดระวังอยาใหนิ้วติดอยูระหวางยางกับลอ

ขณะที่ยางพองตัว
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ขอควรระวัง
● พืน้ผวิเครือ่งคอมเพรสเซอรจะรอนขึน้ระหวางการ

ทำงาน อยาใชคอมเพรสเซอรตอเนื่องนานเกิน
10 นาที หลังจากใชงานคอมเพรสเซอร ใหรอ
จนคอมเพรสเซอรเย็นลงกอนจะใชงานอีกครั้ง

● หากคอมเพรสเซอรทำงานช าลงหรือรอน
ขณะทำงาน แสดงวาคอมเพรสเซอรรอนเกินไป
ใหปดสวิตชไปที่ตำแหนง OFF ทันทีและปลอย
ใหคอมเพรสเซอรเย็นลงอยางนอย 30 นาที

หมายเหตุ
● หากแรงดันลมยางไม เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่

กำหนดภายใน 10 นาที ยางอาจเสียหายมากจนไม
สามารถใชซีลแลนทยางในการซอมแซมฉุกเฉิน
ได  โปรดติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตหรือผูเชี่ยวชาญหากเกิดกรณีนี้ขึ้น

16.ปดสวิตชคอมเพรสเซอร OFF จากนั้นถอดปลั๊ก
ออกจากชองเสียบ

หมายเหตุ
● การใสซีลแลนทและเติมลมในยางดวยชุดซอม

ยางไมไดซีลรูรั่วของยางแตอยางใด ลมจะรั่วออก
มาตามรูรั่วจนกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการซอม
แซมฉุกเฉิน (ขั้นตอนที่ 19 หรือ 20 ของคำ
แนะนำนี้)

17.ติดสติกเกอรจำกัดความเร็ว (Q) ที่ตรามิตซูบิชิ
บนพวงมาลัย

ขอควรระวัง
● อยาติดสติกเกอรที่อื่นนอกเหนือจากตำแหนงที่

ระบุบนแผนรองพวงมาลัย การติดสติกเกอรใน
ตำแหนงที่ไมถูกตองอาจขัดขวางการทำงานของ
ถุงลมนิรภัย SRS ได

18.เมื่อคุณเติมลมยางจนไดแรงดันที่กำหนดแลว ให
เก็บคอมเพรสเซอร ขวด และอุปกรณอื่นๆ ในรถ
และเริ่มขับรถทันทีเพื่อใหซีลแลนทยางกระจาย
ตัวอยางทั่วถึงในยาง ขับขี่อยางระมัดระวัง อยาใช
ความเรว็เกนิ 80 กม./ชม. ปฏบิตัติามการจำกดัความ
เร็วในทองถิ่น

ขอควรระวัง
● หากคุณรูสึกผิดปกติในระหวางการขับรถ ให

หยุดรถและติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตหรือผูเชี่ยวชาญ มิฉะนั้นแรงดันลมยาง
อาจลดลงกอนที่ขั้นตอนการซอมแซมฉุกเฉิน
จะเสร็จสิ้น ทำใหการขับรถนั้นไมปลอดภัย

หมายเหตุ
● การขับรถเร็วกวา 80 กม./ชม. อาจทำใหรถสั่น

19.หลังจากขบัรถประมาณ 10 นาทหีรือ 5 กม. ใหตรวจ
เช็คแรงดันลมยางโดยใช เกจวัดแรงดันลม
บนคอมเพรสเซอร หากแรงดันลมยางไมลดลง
แสดงว าขั้นตอนการซอมแซมฉุก เฉิน เสร็จ
สมบูรณ ใหดำเนินการตอไปในขั้นตอนที่ 21
หากแรงดันลมยางไมเพียงพอ ใหเติมลมจนถึงแรง
ดันที่กำหนดอีกครั้งและขับรถดวยความระมัด
ระวังโดยความเร็วไมเกิน 80 กม./ชม.

ขอควรระวัง
● หากแรงดันลมยางต่ำกวาคาแรงดันต่ำสุดที่

อนุญาต (1.3 bar {130 kPa}) แสดงวาการ
ซอมแซมยางดวยซีลแลนทยางไมสำเร็จ อยาขับ
รถตอไป  โปรดติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาตหรือผูเชี่ยวชาญ
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20.หลังจากขบัรถประมาณ 10 นาทหีรือ 5 กม. ใหตรวจ
เช็คแรงดันลมยางโดยใช เกจวัดแรงดันลม
บนคอมเพรสเซอร หากแรงดันลมยางไมลดลง
แสดงว าขั้นตอนการซอมแซมฉุก เฉิน เสร็จ
สมบูรณ คุณยังคงตองรักษาความเร็วไมใหเกิน 80
กม./ชม. ปฏิบัติตามการจำกัดความเร็วในทองถิ่น

หมายเหตุ
● หากแรงดันลมยางลดลงจนต่ำกว าระดับที่

กำหนดเมื่อคุณตรวจเช็คหลังจากการซอมแซม
เสร็จสิ้นแลว อยาขับรถตอไป โปรดติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตหรือผูเชี่ยวชาญ

● ในสภาพอากาศเยน็ (อณุหภมูสิภาพแวดลอม 0 °C
หรือต่ำกวา) อาจตองใชเวลาและระยะทางในการ
ขับขี่หลังจากการซอมแซมเสร็จสิ้นนานกวาใน
สภาพอากาศอบอุน หมายความวาแรงดันลมยาง
อาจลดลงต่ำกวาระดับที่กำหนดเมื่อคุณเติมลม
ครั้งที่สองและขับรถตอไป ในกรณีนี้ ใหเติมลม
ยางจนถึงแรงดันที่กำหนดอีกครั้ง ขับเปนเวลา
ประมาณ 10 นาทหีรอื 5 กม. จากนัน้ตรวจเชค็แรง
ดันลมยางอีกครั้ง หากแรงดันลมยางลดลงต่ำกวา
ระดับที่กำหนดอีกครั้ง  ใหหยุดขับรถและ
ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ ได รับอนุญาต
หรือผูเชี่ยวชาญ

21.ขับรถทันทีดวยความระมัดระวังไปยังศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตเพื่อใหดำเนินการซอม
แซม/เปลี่ยนยาง

ขอควรระวัง
● ตองตรวจเช็คแรงดันลมยางเพื่อยืนยันวาขั้นตอน

การซอมแซมฉุกเฉินเสร็จสมบูรณแลว

หมายเหตุ
● โปรดนำขวดซีลแลนทเปลาไปยังศูนยบริการ

มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตดวยเมื่อคุณซื้อซีลแลนท
ใหมหรือกำจัดขวดซีลแลนทตามขอกำหนดใน
ประเทศสำหรับการกำจัดขยะปนเปอนทางเคมี

● ควรเปลี่ยนยางที่ไดใชซีลแลนทเปนเสนใหม
หากคุณตองการซอมแซมยางอยางเหมาะสมเพื่อ
นำมาใชอีก โปรดติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รบัอนญุาตหรอืผเูชีย่วชาญ โปรดรบัทราบวาจะไม
สามารถซอมแซมยางที่ผานการซอมแซมฉุกเฉิน
อยางเหมาะสมไดหากหารูรั่วไมพบ

● ผูผลิตไมสามารถรับประกันไดวายางที่รั่วทุกเสน
จะสามารถซอมแซมไดดวยชุดซอมยาง โดย
เฉพาะอยางยิ่งเมื่อรอยฉีกขาดหรือรูเจาะมีเสน
ผานศูนยกลางมากกวา 4 มม. หรืออยูหางจาก
ดอกยาง ผูผลิตจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย
ที่เกิดจากการใชชุดซอมยางอยางไมเหมาะสม

หมายเหตุ
● ผูผลิตจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจาก

การนำยางที่ใชซีลแลนทแลวมาใชงานอีก

วิธีเปล่ียนยาง
E00801203937

กอนเปลี่ยนยาง ใหหยุดรถในที่ปลอดภัยบนพื้นราบ
เสียกอน

1. จอดรถบนพื้นราบที่มั่นคง ไมมีกรวดหิน ฯลฯ
2. ใสเบรกมือใหแนน
3. สำหรับรถรุนที่มีเกียรธรรมดา ใหดับเครื่องยนต

และเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “R” (ถอย)
สำหรับรถรุนที่มี CVT ใหเลื่อนคันเกียรไปที่
ตำแหนง “P” (จอด) และดับเครื่องยนต

4. เปดไฟฉุกเฉิน ตั้งปายเตือนฉุกเฉินรูปสามเหลี่ยม
ไฟสัญญาณกะพริบ ฯลฯ ในระยะหางที่เหมาะสม
จากตัวรถ แลวใหผูโดยสารทั้งหมดออกจากรถ

5. เพื่อปองกันรถไหลเมื่อยกรถขึ้นดวยแมแรง ใหวาง
หมอนหนุนลอหรือบล็อก (A) ที่ยางเสนที่อยูดาน
ตรงกันขามในแนวทแยงมุมกับยาง (B) เสนที่
ตองการเปลี่ยน
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คำเตือน

●●●●● ตรวจดูวาวางหมอนหนุนลอหรือบล็อกที่ยาง
เสนที่ถูกตองเมื่อจะยกรถขึ้นดวยแมแรง หากรถ
ไหลขณะยกขึ้น แมแรงอาจหลุดออกจาก
ตำแหนง ทำใหเกิดอุบัติเหตุได

หมายเหตุ
● หมอนหนุนลอที่แสดงในภาพประกอบไมไดมา

พรอมกับรถ ขอแนะนำใหคุณมีเก็บไวในรถ
สำหรับกรณีที่จำเปนตองใชงาน

● หากไมมีหมอนหนุนลอ ใหใชหินหรือวัตถุอื่น
ที่มีขนาดใหญเพียงพอที่จะกั้นลอใหอยูกับที่

6. เตรียมแมแรง แทง และประแจขันน็อตลอให
พรอม
ใหดูเรื่อง “เครื่องมือและแมแรง” หนา 8-5

การเปลี่ยนยาง
E00803202875

1. สำหรับรุนที่ติดตั้งฝาครอบลอ ใหถอดฝาครอบ
ออกกอน (ใหดูเรื่อง “ฝาครอบลอ”  หนา 8-16)
คลายน็อตลอหนึ่งสวนสี่รอบดวยประแจขัน
น็อตลอ อยาเพิ่งถอดน็อตลอออกมา

2. วางแมแรงไวใตจุดขึ้นแมแรง (A) จุดใดจุดหนึ่ง
ตามที่แสดงในภาพ ใชจุดขึ้นแมแรงที่อยูใกลกับ
ยางเสนที่ตองการเปลี่ยนมากที่สุด

คำเตือน
●●●●● หามขึ้นแมแรงในตำแหนงอื่นๆ นอกเหนือจากที่

แสดงไว เพราะหากขึ้นแมแรงผิดตำแหนงอาจ
ทำใหตัวถังรถเสียหายได หรือแมแรงอาจเลื่อน
หลุดออกจากตำแหนงทำใหเกิดอันตรายได

●●●●● หามขึ้นแมแรงบนพื้นลาดเอียงหรือไมแข็งพอ
เพราะแมแรงอาจเลื่อนหลุดทำใหเกิดอันตราย
ตองขึ้นแมแรงบนพื้นเรียบแข็ง และกอนจะขึ้น
แมแรง สำรวจดวูาไมมทีรายหรอืกรวดหนิใตฐาน
แมแรง
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หมายเหตุ
● หากคณุยกรถดวยแมแรงตะเข ใหดเูรือ่ง “หากคณุ

ยกรถดวยแมแรงตะเข” หนา 10-3

3. หมุนแมแรงดวยมือจนกระทั่งปก (B) สวมเขากับ
รอง (C) ที่สวนบนสุดของแมแรง

4. สอดแทง (D) เขาไปในประแจขันน็อตลอ (E) จาก
นั้นใสปลายแทงเขาไปในปลายเพลาของแมแรง
ตามที่แสดงในภาพ
คอยๆ หมุนประแจขันน็อตลอจนกวาลอจะยกสูง
ขึ้นจากพื้นเล็กนอย

คำเตือน
●●●●● ควรข้ึนแมแรงจนกระทั่งลอพนจากพื้นดินเล็ก

นอย ไมควรขึน้สงูจนเกนิไป เพราะอาจทำใหเกิด
อันตรายได

●●●●● อยาอยูใตทองรถขณะขึ้นแมแรง
●●●●● อยาชนรถที่อยูบนแมแรงและอยาทิ้งรถไวบน

แมแรงเปนเวลานาน เพราะทำใหเกิดอันตรายได
●●●●● อยาใชแมแรงอื่นยกเวนที่ติดมากับรถของคุณ
●●●●● ไมควรใชแมแรงเพื่อจุดประสงคอื่นนอกจากการ

เปล่ียนยางรถ

คำเตือน
●●●●● ไมควรมีคนอยูในรถขณะขึ้นแมแรง
●●●●● ไมควรสตารทเครื่องยนตขณะขึ้นแมแรง
●●●●● อยาหมุนลอท่ียกขึ้นดวยแมแรง เพราะลอขางที่

อยูติดพื้นอาจจะหมุน  ทำใหรถเลื่อนตกจาก
แมแรงได

5. ถอดน็อตลอดวยประแจขันน็อตลอ  จากนั้น
ถอดลอออกมา

ขอควรระวัง
● ระมดัระวงัลอขณะเปลีย่นยาง เพือ่ปองกนัผวิหนา

ลอเปนรอยขีดขวน

6. เช็ดโคลน ฯลฯ ออกจากพื้นผิวดุมลอ (F) โบลทดุม
ลอ (G) หรือรูใสน็อต (H) ที่ลอ แลวใสยางอะไหล
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คำเตือน
●●●●● ขณะใสยางอะไหล ตรวจดูวาวาลวเติมลม (I)

หันออกดานนอก ถาคุณไมเห็นวาลวเติมลม (I)
แสดงวาใสยางกลับดาน
การใสยางกลับดานอาจกอใหเกิดความเสียหาย
กับรถและสงผลใหเกิดอุบัติเหตุ

7. ขันน็อตลอไวชั่วคราวดวยมือจนกระทั่งสวนเรียว
ของน็อตลอสัมผัสกับบ ารู ล อ เล็ กนอยและ
ลอไมหลวม

ขอควรระวัง
● หามหยอดน้ำมันบนน็อตหรือโบลทดุมลอ มิ

ฉะนั้นจะขันแนนเกินไป

ลอเหลก็

ลออะลมูเินยีม

8. ลดระดับรถลงชาๆ โดยหมุนประแจขันน็อตลอ
ทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งลอสัมผัสพื้น

9. ขันน็อตตามลำดับที่แสดงในภาพจนแนนดวยคา
แรงขันที่กำหนด

คาแรงขัน
88 ถึง 108 N•m
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ขอควรระวัง
● หามใชเทาหรือดามตอชวยเสริมแรงประแจขัน

น็อตลอ มิฉะนั้นน็อตจะถูกขันแนนเกินไป

10.ลดระดับแมแรงจนสุดและถอดออก
11.ตรวจเช็คแรงดันลมยางที่ปมน้ำมันที่ใกลที่สุด แรง

ดันที่ เหมาะสมแสดงอยูบนแผนปายที่ประตู
ดูภาพประกอบ

ขอควรระวัง
● หลังจากเปลี่ยนยางและใชงานไดระยะทาง

ประมาณ 1,000 กม. ใหขันน็อตลอทุกตัวอีกครั้ง
เพื่อใหแนใจวาน็อตจะไมหลวม

● หากพวงมาลัยสั่นขณะขับขี่หลังจากเปลี่ยนยาง
ใหนำรถไปตรวจสอบความสมดุลของยางที่ศูนย
บริการของมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด

ขอควรระวัง
● หามใชยางตางชนิดกันหรือใชยางขนาดไมเทา

กันกับที่ระบุ เพราะจะทำใหยางเสื่อมสภาพ
เร็วขึ้นและใชงานไดไมดี

การเก็บเครื่องมือและแมแรง
E00803800053

ทำยอนขั้นตอนการถอดเพื่อเก็บแมแรง แทง และประแจ
ขันน็อตลอ
ใหดูเรื่อง “เครื่องมือและแมแรง” หนา 8-5

ฝาครอบลอ*
E00801301804

วิธีถอด
1. พันปลายแทงแมแรงดวยผา สอดเขาไปในรอง

ที่ใหไวบนฝาครอบลอ แลวแงะฝาครอบออก
เล็กนอย

2. เมื่อฝาครอบแงมออกมาแลว ใหงัดฝาครอบทั้งชิ้น
ออกมาโดยใชแทงแมแรง สอดแทงแมแรงเขาไป
ใตฝาครอบ แลวเลื่อนแทงแมแรงไปตามเสน
รอบวงเพื่องัดฝาครอบออกจากลอทีละนอยขณะที่
ขยับแทงแมแรงไปรอบๆ

ขอควรระวัง
● หากใชมือ ขอบฝาครอบลออาจทำใหบาดเจ็บได

หมายเหตุ
● ฝาครอบลอทำจากพลาสติก ใหงัดออกดวยความ

ระมดัระวงั

วธิตีดิตัง้
1. ตรวจดูวาแท็บ (A) ที่ดานหลังของฝาครอบไมแตก

หักและสวมเขากับวงแหวน (B) พอดี หากสงสัยวา
มีความเสียหาย อยาติดตั้งฝาครอบลอ ใหปรึกษา
ศูนยบริการมิตซูบิชิ
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2. จัดวาลวลม (C) ของยางอยูตรงกับรอง (D) ของ
ฝาครอบลอ

หมายเหตุ
● ฝาครอบลอจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ (E) อยูที่

ดานหลังเพื่อบอกตำแหนงวาลวลม
กอนจะติดตั้งฝาครอบลอเขากับลอ ตรวจดูให
แนใจวาชองที่มีเครื่องหมายสัญลักษณอยูตรง
กับวาลวลมอยางถูกตอง

3. กดสวนลาง (F) ของฝาครอบลอเขาไปในลอ
4. กดทั้งสองดาน (G) ของฝาครอบลอเบาๆ และยึด

ใหอยูกับที่ดวยหัวเขา
5. เคาะรอบเสนรอบวงฝาครอบลอเบาๆ ที่ดานบน

(H) จากนั้นกดฝาครอบลอเขาที่

การลากรถ
E00801506579

หากรถของคุณจำเปนตองถูกลาก
หากจำเปนตองลากรถ  แนะนำใหคุณใชบริการของ
ศูนยบริการมิตซูบิชิหรือสถานประกอบการที่ใหบริการ
ลากรถ

ควรเรียกใชบริการลากรถในกรณีตอไปนี้
● เครื่องยนตติดแตรถไมสามารถเคลื่อนตัวไดหรือ

มีเสียงดังผิดปกติ
● เมื่อตรวจสอบใตทองรถแลวพบวามีน้ำมันหรือ

ของเหลวอื่นรั่วซึม
หากรถของคุณติดหลม อยาพยายามลากรถเอง กรุณา
ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตหรือสถาน
ประกอบการที่ใหบริการลากรถเพื่อขอความชวยเหลือ
แตหากวาไมสามารถเรียกใชบริการลากรถจากศูนย
บริการมิตซูบิชิหรือสถานประกอบการได คุณควรลากรถ
ดวยความระมดัระวงัตามคำแนะนำในเรือ่ง “การลากรถใน
กรณีฉุกเฉิน” ในบทนี้
ขอบังคับเกี่ยวกับการลากรถอาจแตกตางกันไปในแตละ
ประเทศ คุณควรปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติจราจร
ทางบกกำหนดไวเกี่ยวกับการลากรถ
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การลากรถโดยยกลอหลังขึ้นจากพื้น
หามลากรถรุนที่มี CVT ในลักษณะนี้

การลากรถโดยยกลอหนาขึ้นจากพื้น

การลากรถดวยรถลาก

ขอควรระวัง
● หามใชรถลากที่ติดตั้งสลิงยกรถ (แบบ A) ในการ

ลากรถ เพราะสลิงดังกลาวจะทำใหกันชนและ
สวนหนาของรถไดรับความเสียหาย

ขอควรระวัง
● อยาลากรถรุนที่มี CVT โดยใหลอขับเคลื่อนอยู

บนพื้น (แบบ B) ดังภาพ หากลากรถในลักษณะ
นี้ น้ำมันเกียรอัตโนมัติ (CVT) อาจเขาไปไมถึง
ชิ้นสวนทั้งหมดในระบบเกียร ทำใหระบบเกียร
เสียหาย
หากคุณลากรถรุนที่มี CVT ใหใชเครื่องมือแบบ
C, D หรือ E

● หากเกียรทำงานผิดปกติหรือชำรุด ใหเคลื่อนยาย
รถโดยใหลอขับเคลื่อนอยูบนรถลาก (แบบ C, D
หรือ E) ดังภาพ

การลากรถโดยยกลอหลังขึ้นจากพื้น (แบบ B -
รถรุนที่มีเกียรธรรมดาเทานั้น)
เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “เกียรวาง”
บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ACC” หรือปรับโหมดการ
ทำงานไปที่ ACC แลวใชเชือกหรือผาเทปพันยึดวง
พวงมาลัยใหลอหนาอยูในตำแหนงตรง หามบิดสวิตช
กุญแจไปที่ตำแหนง “LOCK” หรือปรับโหมดการทำงาน
ไปที่ OFF ขณะลากรถโดยเด็ดขาด

การลากรถโดยยกลอหนาขึ้นจากพื้น
(แบบ C)
ปลดเบรกมือ
เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “เกียรวาง” (M/T) หรือเลื่อน
เกยีรไปทีต่ำแหนง “N” (เกยีรวาง) (CVT)

การลากรถในกรณีฉุกเฉิน
หากไมสามารถเรียกใชบริการลากรถได คุณอาจจำเปน
ตองลากรถโดยใชเชือกมัดกับตะขอเกี่ยวสำหรับลากรถ
ชัว่คราว
หากรถของคุณตองถูกรถคันอื่นลาก พึงระวังในประเด็น
ตอไปนี้

หากรถของคุณตองถูกรถคันอื่นลากจาก
ดานหนา

1. นำตะขอเกี่ยวลากรถ ประแจขันน็อตลอ และแทง
แมแรงออกมา (ใหดูเรื่อง “เครื่องมือและแมแรง”
หนา 8-5)
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2. คลุมปลายแทงแมแรงดวยผา  จากนั้นใชแทง
แมแรงถอดฝาครอบ (A) ซึ่งอยูบนกันชนหนา

3. ใชประแจขันน็อตลอ (B) ติดตั้งตะขอเกี่ยวลากรถ
(C) ใหแนนหนา

4. ผูกเชือกกับตะขอเกี่ยวลากรถดานหนาใหแนน

ขอควรระวัง
● อยาลากรถดวยเชือกในมุมทแยงมากเกินไป

หมายเหตุ
● เพื่อปองกันตัวถังรถผิดรูปหรือเสียหายเมื่อเกี่ยว

เชือกกับตะขอเกี่ยวลากรถ  ใหปฏิบัติตามคำ
แนะนำตอไปนี้:
• ติดตั้งตะขอเกี่ยวลากรถใหแนนหนา
• อยาผูกเชือกกับสวนอื่นๆ  ของรถที่ไมใช

ตะขอเกี่ยวลากรถ
• ตรวจดูใหแนใจวาเชือกตึงเมื่อรถที่กำลังลาก

เคลื่อนที่

5. ติดเครื่องยนตไว
หากเครื่องยนตไมทำงาน ใหปฏิบัติดังนี้เพื่อปลด
ล็อกพวงมาลัย
[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
สำหรับรถรุนที่มีเกียรธรรมดา ใหบิดสวิตชกุญแจ
ไปที่ตำแหนง “ACC” หรือ “ON”
สำหรับรถรุนที่มี CVT ใหบิดสวิตชกุญแจไปที่
ตำแหนง “ON”
[สำหรับรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ใหโหมดการทำงานเปน ON

หมายเหตุ
● กดสวิตช “Auto Stop & Go (AS&G) OFF” เพื่อ

ปดการใชงานระบบ Auto Stop & Go (AS&G)
กอนหยุดรถ
ใหดูเรื่อง “วิธีปดใชงาน” หนา 6-23

คำเตือน
●●●●● หากเครื่องยนตไมทำงาน  หมอลมเบรกและ

ระบบพวงมาลัยเพาเวอรจะไมทำงาน  ทำให
ตองเพิ่มแรงในการเหยียบเบรกและควบคุม
พวงมาลัยมากขึ้น การบังคับรถจึงยากกวาปกติ

ขอควรระวัง
● หามบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “LOCK” หรือ

ปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF เพราะพวงมาลัย
จะล็อก ทำใหสูญเสียการควบคุม

● สำหรับรถรุนที่มีระบบปองกันการชนดานหนา
(ชวงความเร็วต่ำ) (FCM-LS) ใหปดการใชงาน
ระบบเพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือการทำงานโดย
ไมคาดคิดในระหวางการลากรถ
ใหดูเรื่อง “ระบบปองกันการชนดานหนา (ชวง
ความเร็วต่ำ) (FCM-LS)” หนา 6-42

6. เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “เกียรวาง” (M/T) หรือ
เลื่อนเกียรไปที่ตำแหนง “N” (เกียรวาง) (CVT)

7. เปดไฟฉุกเฉินหากกฎหมายกำหนด (ปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบขอบังคับทองถิ่น)

8. ขณะลากรถ คนขับรถทั้งสองคันตองสามารถ
ติดตอสื่อสารกันไดและควรใชความเร็วต่ำ



การใชงานภายใตสภาพการขับขี่ที่เปนอันตราย

8-20 เมือ่เกดิเหตฉุกุเฉนิ

8

คำเตือน
●●●●● หลีกเลี่ยงการเบรกกะทันหัน  การเรงเครื่อง

กะทันหัน หรือการเลี้ยวมุมแคบ  เพราะอาจ
ทำให เชือกท่ีใชลากหรือตะขอเกี่ยวเสียหาย
และอาจสงผลใหผคูนทีอ่ยบูรเิวณนัน้ไดรบับาดเจบ็

●●●●● เมื่ อลากรถหรือถูกลากไปตามทางลาดชัน
เปนระยะทางไกล เบรกจะรอนเกินไป ทำให
ประสิทธิภาพของเบรกลดลง  ในกรณีนี้ควร
เคลื่อนยายรถโดยใชรถลาก

ขอควรระวัง
● คนบนรถที่ถูกลากตองคอยสังเกตไฟเบรกของ

รถลากที่อยูขางหนาและตรวจดูใหแนใจวาเชือก
ไมหยอน

● หากตองลากรถรุนที่มี CVT โดยลอทั้งหมดอยู
บนพืน้ ตรวจดวูาใชความเรว็และระยะทางไมเกนิ
จากที่กำหนดไวดานลาง มิฉะนั้นจะทำใหระบบ
เกียรเสียหายได
ความเร็วในการลากรถ: 40 กม./ชม.
ระยะทางในการลากรถ: 40 กม.
สำหรับความเร็วในการลากรถและระยะทางใน
การลากรถ ใหปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดดวย

9. เมื่อลากรถเสร็จแลว ใหถอดตะขอเกี่ยวลากรถและ
จัดเก็บในตำแหนงที่กำหนด
ใหดูเรื่อง “เครื่องมือและแมแรง” หนา 8-5

เมื่อติดตั้งฝาครอบ จัดใหตะขอเกี่ยวตรงกับชอง
บนรถและสอดใหแนนหนา

หากรถของคุณตองถูกรถคันอื่นลากจาก
ดานหลัง
หากรถของคุณติดอยูในทราย โคลน หิมะ ฯลฯ ใหใช
ตะขอเกี่ยวลากรถ (A) ตามที่แสดงในภาพ
ผูกเชือกกับตะขอเกี่ยวดานหลังใหแนน

คำเตือน
●●●●● เมื่อลากรถออกจากบริเวณที่ตกหลม ตองแนใจ

วารอบๆ นั้นไมมีคนหรือสิ่งของใดขวางอยู

หมายเหตุ
● การลากรถโดยใชสวนอื่นๆ นอกเหนือจากตะขอ

เกี่ยว (A) จะทำใหตัวถังรถเสียหายได

การลากรถคันอื่น
รถคันนี้ไมสามารถใชลากรถคันอื่นได

การใชงานภายใตสภาพการขับขี่ที่เปน
อนัตราย

E00801704304

สำหรับถนนที่มีน้ำทวม
● หลีกเลี่ยงถนนที่มีน้ำทวม หากขับขี่บนถนนที่มีน้ำ

ทวม อาจทำใหเครื่องยนตเสียหายอยางรุนแรงได
ดังนี้
• เครื่องยนตดับ
• อุปกรณไฟฟาลัดวงจร
• เครื่องยนตเสียหายเนื่องจากน้ำเขา
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● เมื่อขับขี่กลางฝน บนถนนที่น้ำเจิ่งนอง หรือผาน
เครื่องลางรถ น้ำอาจเขาไปในดิสกเบรก ทำใหไม
สามารถเบรกไดชั่วขณะ ในกรณีนี้ใหเหยียบ
แปนเบรกเบาๆ  เพื่อดูวาเบรกทำงานเปน
ปกติหรือไม ถาไมปกติ ใหเหยียบแปนเบรกเบาๆ
หลายๆ ครั้งขณะขับขี่เพื่อใหแผนเบรกแหง

● เมื่อขับขี่ขณะฝนตกหรือบนถนนที่มีแองน้ำ อาจ
มีชั้นน้ำระหวางยางกับพื้นผิวถนน
ซึ่งจะลดแรงเสียดทานของยางบนถนน ทำให
สูญเสียการควบคุมและความสามารถในการ
เบรก
ใหทำตามคำแนะนำตอไปนี้ เพื่อแกปญหาดัง
กลาว:
(a) ขับรถดวยความเร็วต่ำ
(b) หามขับโดยใชยางที่สึกหรอ
(c) รั กษ าแร งดั นลมย า ง ให อ ยู ใ น ระดั บที่

กำหนดเสมอ

สำหรับถนนที่ปกคลุมดวยหิมะหรือ
น้ำแข็ง

● เมื่อขับขี่บนถนนที่ปกคลุมดวยหิมะหรือน้ำแข็ง
ควรใชยางสำหรับขับบนหิมะหรือโซพันลอ

ใหดูเรื่อง “ยางสำหรับขับบนหิมะ” และ “โซพัน
ลอ”

● หลีกเลี่ยงการใชความเร็วสูง  การเรงเครื่อง
กะทันหัน การเบรกกะทันหัน และการเลี้ยว
มุมแคบ

● การ เหยี ยบแปน เบรกขณะขับขี่ บนถนนที่
ปกคลุมดวยหิมะหรือน้ำแข็งอาจทำใหยางลื่น
และไถลได เมื่อแรงยึดเกาะระหวางยางกับ
ถนนลดลง ลออาจหมุนฟรี ทำใหไมสามารถหยุด
รถไดโดยใชการเบรกปกติ การเบรกจะแตกตาง
กันออกไป ขึ้นอยูกับวามีระบบเบรกปองกันลอ
ล็อก (ABS) หรือไม หากรถของคุณติดตั้งระบบ
เบรก ABS ใหเบรกโดยเหยียบแปนเบรกแรงๆ
คางไว

● เผื่อระยะหางระหวางรถของคุณกับรถคันขาง
หนาใหมากขึ้น และหลีกเลี่ยงการเบรกกะทันหัน

● น้ำแข็งที่ เกาะตัวสะสมอยูในระบบเบรกอาจ
ทำใหลอล็อกได เมื่อรถจอดนิ่งแลวจะออกรถ
อีกครั้ง ใหคอยๆ ออกตัวหลังจากตรวจดูความ
ปลอดภัยโดยรอบแลว

ขอควรระวัง
● อยาเหยียบคันเรงอยางรวดเร็ว หากลอหลุดจาก

น้ำแข็ง รถสามารถออกตัวอยางกะทันหันและ
อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได

สำหรับถนนที่ขรุขระเปนหลุมเปนบอ
● ขับรถชาๆ เทาที่จะทำไดในขณะที่ขับบนถนนที่

ขรุขระเปนหลุมเปนบอ

ขอควรระวัง
● แรงกระแทกของยางและ /หรือลอเมื่อขับขี่

บนถนนที่ขรุขระเปนหลุมเปนบอสามารถทำให
ยางและ/หรือลอเสียหายได

● ตัวถัง กันชน หมอพัก และชิ้นสวนอื่นๆ ของรถ
อาจเสียหายหากขับรถในลักษณะตอไปนี้:
• ขับขามพื้นตางระดับ (ตัวอยางเชน ที่ทางเขา

หรือทางออกจากลานจอดรถ)
• จอดชิดขอบถนนหรือแนวกั้นมากเกินไป
• ขับบนเนินชัน
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ขอควรระวังในการดูแลรักษา
E00900100971

การบำรุงรักษารถใหอยูในสภาพดีอยูเสมอนั้นจำเปนตอง
ปฏบิตัติามขัน้ตอนการบำรงุรกัษาทีถ่กูตองเหมาะสม ดแูล
รถของคุณใหสอดคลองกับกฎควบคุมมลภาวะแวดลอม
อยเูสมอ การเลอืกใชวสัดลุางรถ ฯลฯ นัน้ควรตองพถิพีถินั
เพื่อใหแนใจวาวัสดุนั้นจะไมทำใหรถของคุณเปนสนิม
หากไมแนใจ ควรติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตเพื่อขอคำแนะนำในการเลือกใชวัสดุตางๆ

ขอควรระวัง
● ผลิตภัณฑทำความสะอาดอาจเปนอันตรายได

ควรปฏิบัติตามขั้นตอนจากผูผลิตของผลิตภัณฑ
ทำความสะอาดนั้นๆ เสมอ

● เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหาย อยาใชสารใดๆ ตอไป
นี้ทำความสะอาดรถ
• น้ำมันเชื้อเพลิง
• ทินเนอร
• น้ำมันเบนซิน
• น้ำมันกาด
• น้ำมันสน
• น้ำมนัปโตรเลยีม
• น้ำยาเคลือบเงา
• คารบอนเตตราคลอไรด
• น้ำยาลางเล็บ
• อะซิโตน

การดูแลรักษาความสะอาดภายในรถ
E00900201634

หลังจากทำความสะอาดภายในรถดวยน้ำและน้ำยา
ทำความสะอาดหรือน้ำยาลักษณะเดียวกัน ใหเช็ดจนแหง
ในที่รมซึ่งมีอากาศถายเทสะดวก

หมายเหตุ
● เมื่อจะทำความสะอาดดานในของกระจกหลัง ให

ใชผานุมเช็ดกระจกตามแนวเสนขดลวดไลฝา
เสมอเพื่อไมใหเกิดความเสียหาย

ขอควรระวัง
● หามใชสารอนิทรยี (น้ำยาทำละลาย น้ำมนัเบนซนิ

น้ำมันกาด แอลกอฮอล น้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ)
หรือสารละลายที่มีฤทธิ์เปนดางหรือกรด
สารเหลานี้สามารถทำใหเกิดรอยดางหรือรอย
ราวและทำใหพื้นผิวหลุดลอกได
หากคุณใชน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาขัดเงา
ตองแนใจวาไมมีสวนผสมของสารที่กลาวมานี้

ชิ้นสวนที่เปนพลาสติก หนังเทียม ผา และ
ชิ้นสวนที่รวมกันอยู

E00900301475

1. เช็ดเบาๆ ดวยผานุมชุบน้ำผสมสบูออนๆ

2. จุมผาในน้ำสะอาดและบิดใหแหง จากนั้นจึงนำไป
เช็ดน้ำยาทำความสะอาดออกจนหมด

หมายเหตุ
● หามใชน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาปรับสภาพ

และสารเคลือบปองกันใดๆ ที่มีสวนผสมของ
ซิลิโคนหรือขี้ผึ้ง
สารเหลานี้สามารถทำใหสีหลุดลอก และเมื่อใช
กับแผงคอนโซลหรือชิ้นสวนอื่นๆ อาจทำให
กระจกมัวและทำลายทัศนวิสัยได
นอกจากนี้ หากสารเหลานี้สัมผัสถูกสวิตชของ
อุปกรณไฟฟาตางๆ ก็อาจทำใหเสียหายได

● พื้นผิวแผงกลางที่เคลือบเงาอาจเปนรอยถาขัด
แรงๆ ดวยแปรง ผาใยสังเคราะห หรือผาเนื้อแข็ง

● อยาใชผาใยสังเคราะหหรือผาแหง เพราะอาจ
ทำใหสีหลุดลอกหรือทำลายพื้นผิวได

● อยาวางที่ดับกลิ่นบนแผงหนาปด สวนประกอบ
ของที่ดับกลิ่นอาจทำใหสีหลุดลอกหรือเกิดรอย
แตกราวได

เบาะและชุดหุมเบาะ
E00900500193

1. เพื่อรักษารถใหอยูในสภาพดี ควรดูแลเบาะนั่งและ
อุปกรณภายในใหสะอาดอยูเสมอ
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ใชเครื่องดูดฝุนและแปรงทำความสะอาดเบาะ
นั่ง หากมีรอยเปอนผาหุมเบาะที่ทำจากไวนิลและ
หนังเทียม ควรทำความสะอาดดวยน้ำยาทำความ
สะอาดที่เหมาะสม แตหากเปนเนื้อผา สามารถ
ทำความสะอาดไดโดยใชน้ำยาทำความสะอาด
เบาะนั่งหรือน้ำผสมสบูออนๆ

2. ทำความสะอาดพรมดวยเครื่องดูดฝุนและขจัด
คราบสกปรกดวยน้ำยาทำความสะอาดพรม สวน
คราบน้ำมันหรือจาระบีสามารถขจัดออกไดโดยใช
ผาที่สีไมตกชุบน้ำยาขจัดคราบคอยๆ เช็ดออกเบาๆ

หนังแท*
E00900600947

1. ใชผานุมชุบดวยน้ำผสมสบูออนๆ คอยๆ เช็ด
ทำความสะอาด

2. จุมผาในน้ำสะอาดและบิดใหแหง จากนั้นจึงนำไป
เช็ดน้ำยาทำความสะอาดออกจนหมด

3. ใชสารเคลือบเงาหนังทาบนพื้นผิวหนังแท

หมายเหตุ
● หากหนังแทเปยกน้ำหรือลางดวยน้ำ ควรรีบ

ใชผาแหงเนื้อนุมเช็ดออกใหเร็วที่สุด
หากปลอยใหเบาะชื้น เบาะอาจขึ้นราได

● หามใชตัวทำละลายอินทรีย เชน เบนซิน น้ำมัน
กาด  แอลกอฮอล  และน้ำมันเชื้อเพลิง  ตัว
ทำละลายกรดหรือดางอาจทำใหสีหนังซีด
ตองใชสารทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติเปน
กลางเทานั้น

หมายเหตุ
● รีบขจัดคราบสกปรกหรือสารประกอบน้ำมัน

ออกโดยเร็ว เนื่องจากอาจทำใหหนังแทเปน
คราบได

● การจอดรถตากแดดเปนเวลานานๆ อาจทำให
เบาะหนังหดหรือแข็งกระดางได ดังนั้นควรจอด
รถในที่รมเทาที่จะทำได

● เมื่ออุณหภูมิภายในรถเพิ่มสูงขึ้นในชวงฤดูรอน
หากวางวัสดุไวนิลไวบนเบาะนั่งที่เปนหนังแท
วัสดุนั้นอาจ เสื่ อมสภาพและละลายติดกับ
เบาะนั่งได

การดูแลรักษาความสะอาดภายนอก
E00900700137

หากสิ่งตอไปนี้ติดอยูบนรถของคุณอาจทำใหรถสึก
กรอน สีหลุดลอก หรือเปนคราบ คุณควรรีบลางรถใหเร็ว
ที่สุด

● น้ำทะเล สารปองกันน้ำแข็งเกาะถนน
● เขมาดำและฝุน ผงเหล็กจากโรงงาน สารเคมี

ตางๆ (กรด ดาง น้ำมนัดนิ ฯลฯ)
● มูลนก ซากแมลง น้ำยางจากตนไม ฯลฯ

ขอควรระวัง
● เมื่อจะลางใตทองรถหรือลอรถ ควรสวมถุงมือ

ยางเพื่อปกปองมือของคุณ
● อยาใชเครื่องลางรถบอยเกินไป เพราะแปรงที่ใช

อาจทำใหเกิดรอยขีดขวนและทำใหสีไมเงา
หากเปนรถสีเขมจะยิ่งมองเห็นรอยขีดขวนได
ชัดเจน

● หามฉีดน้ำหรือสาดน้ำใสอุปกรณไฟฟาในหอง
เครื่องยนตเพราะสงผลเสียตอการสตารทเครื่อง
ยนตได
นอกจากนี้ควรระมัดระวังเมื่อจะลางบริเวณ
ใตทองรถ เพราะละอองน้ำอาจเขาไปในหอง
เครื่องยนตไดการลางรถ

E00900903752

การขับรถบนถนนนั้นอาจมีฝุนและละอองของสารเคมี
ซึ่งมีผลทำใหสีรถและตัวถังรถของคุณเสียหายไดหากทิ้ง
ไวเปนเวลานาน

การลางรถและขัดเงาเปนประจำจะชวยปกปองรถของคุณ
จากความเสียหายนี้ และยังชวยปกปองรถจากสภาพ
แวดลอมตางๆ เชน ฝน หิมะ อากาศชายทะเล เปนตน
อยาลางรถกลางแดดจัด จอดรถในที่รมและฉีดดวยน้ำเพื่อ
ขจัดสิ่งสกปรก  จากนั้นใชน้ำสะอาดและแปรงหรือ
ฟองน้ำลางรถ โดยลางจากบนลงลาง
ใชสบูลางรถออนๆ ตามความจำเปน ลางออกดวยน้ำ
สะอาดอีกครั้งแลวเช็ดใหแหงดวยผานุม หลังจากลางรถ
แลวคอยๆ ทำความสะอาดขอตอ ซอกมุมประตู ฝา
กระโปรงหนา ฯลฯ ซึ่งสิ่งสกปรกอาจตกคางหลงเหลือ
อยูใหเรียบรอย



การดูแลรักษาความสะอาดภายนอก

9-4

9

การดแูลรกัษาสภาพรถ

ขอควรระวัง
● เครื่องมือลางรถดวยน้ำรอนบางแบบนั้นฉีดพน

น้ำรอนดวยแรงดันสูง ความรอนอาจทำใหชิ้น
สวนที่เปนเรซินผิดรูปเสียหายได และอาจสง
ผลใหน้ำเขาไปภายในรถ ดังนั้นควรปฏิบัติดังนี้
• รักษาระยะการฉีดลางรถระหวางหัวฉีดกับตัว

รถใหหางกันอยางนอย 70 ซม.
• เมื่อตองลางรถบริเวณกระจกประตู ควรรักษา

ระยะหัวฉีดใหหางจากกระจกมากกวา 70 ซม.
และทำมุมตั้งฉากกับกระจก

● หลังจากลางรถ ใหขับรถชาๆ พรอมเหยียบเบรก
เบาๆ หลายๆ ครั้งเพื่อใหเบรกแหง
การปลอยใหเบรกเปยกอาจทำใหสมรรถนะการ
เบรกลดลง และยังอาจทำใหเบรกคางหรือไม
ทำงานเนื่องจากสนิมเกาะ ทำใหรถไมสามารถ
เคลื่อนที่ได

● หากลางรถดวยเครื่องลางรถอัตโนมัติ มีสิ่งที่
ตองพึงระวังเปนพิเศษดังนี้ โปรดศึกษาคูมือ
การใชงานหรอืปรกึษาผใูหบรกิารลางรถ หากไม
ปฏบิตัติามขั้นตอนตอไปนี้ อาจเกิดความเสียหาย
กับรถได
• พับกระจกมองขาง
• ถอดเสาอากาศออก

ขอควรระวัง
• หากรถของคุณติดตั้งระบบปองกันการเรง

เครื่องผิดพลาดดวยเรดาร (RMS) (ดานหนา)
ใหปดระบบโดยใช “สวิตชระบบปองกันการ
ชนดานหนา (ชวงความเรว็ต่ำ) (FCM-LS) และ
ระบบปองกันการเรงเครื่องผิดพลาดดวย
เรดาร (RMS) (ดานหนา) OFF” หนา 6-48

การขัดสีรถ
E00901100082

การลงยาขัดสีรถนั้นควรทำเมื่อสีรถเปนรอยดางหรือสูญ
เสียความเงาเทานั้น ไมตองขัดสีชิ้นสวนที่เคลือบดานและ
กันชนพลาสติก เพราะจะทำใหชิ้นสวนเหลานี้เปนรอย
ดางหรือผิวเคลือบเสียหายได

ในชวงที่อากาศหนาวเย็น
ในบางพื้นที่ในฤดูหนาวอาจมีเกลือหรือสารเคมีอยูตาม
ถนนซึ่งจะทำใหตัวถังผุกรอนเสียหายได ดังนั้นควรหมั่น
ลางรถอยางสม่ำเสมอเทาที่จะทำไดตามคูมือการดูแล
รักษา ควรใชสารปองกันและใหศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาตตรวจสอบสภาพใตทองรถทั้งกอนและหลัง
ฤดูหนาว
หลังจากลางรถเสร็จแลวใหเช็ดคราบน้ำที่เกาะอยูจนหมด
โดยเฉพาะบริเวณยางขอบประตูเพื่อปองกันการจับแข็ง

หมายเหตุ
● เพื่อปองกันแถบยางประตู ฝากระโปรงหนา ฯลฯ

จับแข็ง ควรปองกันดวยสเปรยซิลิโคน

การเคลือบเงารถ
E00901002043

การเคลือบเงารถจะชวยปองกันมิใหฝุนผงหรือสารเคมี
ตางๆ ติดบนสีรถได ควรลางรถใหสะอาดเสียกอนแลวจึง
ใชน้ำยาเคลือบเงารถอยางนอยหนึ่งครั้งทุก 3 เดือน
อยาเคลือบเงารถกลางแดดจัด และควรเคลือบเงารถหลัง
จากที่พื้นผิวรถเย็นลงแลว
สวนวิธีการเคลือบเงาใหดูจากคูมือการใชสารเคลือบเงา

ขอควรระวัง
● ไมควรใชสารเคลือบเงารถที่มีสวนประกอบของ

สารกัดกรอน

การทำความสะอาดชิ้นสวนที่เปนพลาสติก
E00901300794

ใชฟองน้ำหรือหนังชามัวส
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หากน้ำยาเคลือบเงาเกาะติดบริเวณชิ้นสวนผิวหยาบที่
เปนสีเทาหรือสีดำของกันชน คิ้ว หรือไฟตางๆ พื้นผิวนั้น
จะกลายเปนสีขาวได ในกรณีเชนนี้ใหใชผานุมหรือหนัง
ชามัวสชุบน้ำอุนเช็ด

ขอควรระวัง
● หามใชแปรงลวดหรืออุปกรณอื่นๆ ที่สามารถ

ทำใหเกิดรอย เพราะชิ้นสวนที่ เปนพลาสติก
จะเสียหายได

● อยาใหชิ้นสวนที่เปนพลาสติกสัมผัสน้ำมันเชื้อ
เพลิง น้ำมันเบรก น้ำมันเครื่อง จาระบี ทินเนอร
และน้ำกรด (อิเล็กโทรไลตของแบตเตอรี่) เพราะ
อาจทำใหเปนรอยดาง แตกราว หรือสีหลุดลอก
ได
หากสิ่งเหลานี้สัมผัสถูกชิ้นสวนพลาสติก ใหรีบ
เช็ดออกดวยผานุมหรือหนังชามัวสชุบน้ำผสม
น้ำยาทำความสะอาดที่ เปนกลางแลวลางดวย
น้ำทันที

ชิ้นสวนที่ชุบโครเมียม
E00901400128

เพื่อปองกันชิ้นสวนที่ชุบโครเมียมเปนรอยดางและ
ผุกรอนเร็ว ควรลางดวยน้ำสะอาดแลวเช็ดใหแหง จากนั้น
ใหใชน้ำยาชนิดพิเศษเคลือบผิวหนาชิ้นสวนใหทั่ว ควร
ทำบอยครั้งในชวงฤดูหนาวหรืออากาศเย็น

ลออะลูมิเนียม*
E00901501722

1. ใชฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดฝุนละอองขณะฉีด
น้ำที่ลอ

2. หากใชน้ำเปลาลางไมออก ใหใชน้ำยาทำความ
สะอาดที่เปนกลาง
เมื่อลางลอเสร็จแลวใหลางน้ำยาออก

3. ใชผานุมหรือหนังชามัวสเช็ดจนแหงสนิท

ขอควรระวัง
● หามใชแปรงลวดหรืออุปกรณอื่นๆ ที่สามารถ

ทำใหเกิดรอย
มิฉะนั้นลอจะเปนรอยขีดขวน

● อยาใชน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอน
เปนกรด หรือเปนดาง มฉิะนัน้ลออาจเปนรอยดาง
หรือสีหลุดลอกได

● หามใชน้ำรอนหรือไอน้ำฉีดลางที่ลอโดยตรง
● น้ำทะเลหรือสาร เคมีปองกันน้ำแข็ งจับตัว

บนถนนอาจทำใหลอสึกกรอนได ใหรีบลางออก
โดยเร็วที่สุด

ใบปดน้ำฝน
E00901700088

ใชผานุมชุบน้ำยาทำความสะอาดกระจกเช็ดคราบจาระบี
ซากแมลง ฯลฯ ที่ติดอยูออกจากใบปดน้ำฝน หากใบปด
น้ำฝนใช งานไมดีแลวให เปลี่ ยนใบปดน้ำฝนใหม
(ใหดูหนา 10-13)

หองเครื่องยนต
E00902101510

ควรทำความสะอาดหองเครื่องยนตกอนและหลังฤดู
หนาว โดยเฉพาะในบริเวณซอกมุมตางๆ ที่อาจเปนแหลง
เก็บสะสมฝุนผงไว เชน บริเวณหนาแปลน ตะเข็บ และ
สวนที่โคงเวา เปนตน ซึ่งเปนสาเหตุทำใหเกิดสนิมและ
การผุกรอนได

หมายเหตุ
● เมื่อจะทำความสะอาดดานในของกระจกหลัง ให

ใชผานุมเช็ดกระจกตามแนวเสนขดลวดไลฝา
เสมอเพื่อไมใหเกิดความเสียหาย

กระจกหนาตาง
E00901601260

โดยปกติแลวกระจกหนาตางสามารถทำความสะอาดได
โดยใชเพียงฟองน้ำและน้ำธรรมดา

แตหากมคีราบน้ำมนั จาระบ ีซากแมลง ฯลฯ ตดิอย ูสามารถ
ใชน้ำยาทำความสะอาดกระจกแลวเช็ดดวยผานุมที่แหง
สะอาด หามนำผาที่ใชเช็ดงานทำสีมาเช็ดกระจกหนาตาง
เพราะสารเคลือบเงาจากพื้นผิวสีจะติดกับกระจก ทำให
กระจกมัวและมองเห็นไดไมชัดเจน
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หากในบริเวณที่คุณอาศัยอยูมีการใชเกลือหรือสารเคมี
บนถนน ควรทำความสะอาดหองเครื่องยนตอยางนอยทุก
3 เดือน
หามฉีดน้ำหรือสาดน้ำใสอุปกรณไฟฟาในหองเครื่อง
ยนตเพราะอาจทำใหเกิดความเสียหาย
อยาใหชิ้นสวนใกลเคียงหรือช้ินสวนที่เปนพลาสติกและ
อื่นๆ สัมผัสถูกกรดกำมะถัน (อิเล็กโทรไลตของ
แบตเตอรี่) เพราะอาจทำใหชิ้นสวนเหลานั้นแตก เลอะ
เปนคราบ หรือสีตกได
แตหากเกิดกรณีนี้ ใหใชผานุม ผาชามัวส หรือวัสดุใกล
เคียง ชุบน้ำผสมสารทำความสะอาดที่เปนกลางเช็ดทันที
แลวลางบริเวณที่เลอะดวยน้ำสะอาดปริมาณมาก
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ขอควรระวังในการบำรุงรักษา
E01000102494

การบำรุงรักษารถอยางสม่ำเสมอเปนสิ่งจำเปนอยางยิ่ง
เพื่อใหรถทำงานอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลาและชวย
ยืดอายุการใชงานของเครื่องยนตดวย
การบำรุงรักษาบางรายการ เจาของรถสามารถทำไดดวย
ตนเอง สวนรายการอื่นๆ ควรใหศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาตเปนผูจัดการ (การตรวจสภาพและการบำรุง
รักษาตามระยะ) หากมีปญหาหรือการทำงานผิดปกติควร
ใหศูนยบริการมิตซูบิชิแกไข ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะสวน
ที่เจาของรถควรบำรุงรักษาดวยตนเอง โปรดปฏิบัติตาม
คำแนะนำอยางละเอียด

คำเตือน
●●●●● เม่ือตองการตรวจหรือบำรุงรักษาภายในหอง

เครื่องยนต คุณตองแนใจวาเครื่องยนตดับแลว
และอุณหภูมิลดลงแลว

●●●●● ถาจำเปนตองตรวจเช็คหองเครื่องยนตขณะที่
เครื่องยังติดอยู ควรระมัดระวังเปนพิเศษวาเสื้อ
ผา ผม และอืน่ๆ จะไมถกูสายพาน พดัลมระบาย
ความรอน หรือช้ินสวนที่เคล่ือนไหว

●●●●● หลงัจากทำการบำรงุรกัษาแลว ตรวจดใูหแนใจวา
ไมลืมเครื่องมือหรือผาทิ้งไวในหองเครื่องยนต
มิฉะนั้นอาจทำใหเกิดไฟไหมหรือเกิดความเสีย
หายแกรถได

●●●●● พัดลมระบายความรอนอาจหมุนโดยอัตโนมัติแม
เครื่องยนตไมไดทำงาน ใหบิดสวิตชกุญแจไปที่
ตำแหนง “LOCK” หรือปรับโหมดการทำงานไป
ที่ OFF เพื่อความปลอดภัยในระหวางทำงานกับ
หองเครื่องยนต

●●●●● หามสูบบุหรี่หรือจุดประกายไฟในบริเวณที่มี
น้ำมันเชื้อเพลิงหรือแบตเตอรี่ ควันไฟอาจติดไฟ
ได

●●●●● ระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อทำงานใกลกับแบตเตอรี่
เนื่องจากแบตเตอรี่มีกรดกำมะถันที่เปนพิษและ
มีฤทธิ์กัดกรอน

●●●●● อยาเขาไปใตทองรถหากมเีพยีงแมแรงยกรถไว ให
ใชอุปกรณตั้งแมแรงยกรถดวยทุกครั้ง

A- พัดลมระบายความรอน
B- ปายขอควรระวัง
*: ดานหนารถ

คำเตือน
●●●●● การใชเครือ่งมอืหรอือุปกรณตางๆ ภายในรถอยาง

ไมถกูตองอาจทำใหเกิดอนัตรายตอตวัคุณได หาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ตรวจเช็ครายการสิ่งตางๆ ในหองเครื่องยนตตามตำแหนง
ที่แสดงในภาพดานลาง

1. แบตเตอรี่
2. กระปุกน้ำมันเบรก
3. เกจวัดระดับน้ำมันเครื่อง
4. ถังพักน้ำหลอเย็นเครื่องยนต
5. ถังเก็บน้ำลางกระจก
6. ฝาปดน้ำมันเครื่อง
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แคทาลิติกคอนเวอรเตอร
E01000202440

อุปกรณกำจั ดแกสไอ เสี ยที่ ใช กับแคทาลิติ กคอน
เวอรเตอรนี้มีประสิทธิภาพมากในการลดแกสพิษที่เปน
อันตรายตอรางกาย แคทาลิติกคอนเวอรเตอรติดตั้งอยู
บริเวณทอไอเสีย
เมื่อเครื่องยนตทำงานอยางถูกตองเหมาะสม แคทาลิติก
คอนเวอรเตอรก็จะทำงานไดดีและปองกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นได

คำเตือน
●●●●● หามจอดหรือขับรถในบริเวณที่มีวัสดุที่เผาไหม

ได เชน หญาแหงหรือใบไมแหง ซึ่งอาจเขามา
สัมผัสกับไอเสียรอนๆ และกอใหเกิดไฟไหมได

●●●●● หามทาสีบนแคทาลิติกคอนเวอรเตอร

หมายเหตุ
● ใชน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดที่แนะนำใน “การเลือก

น้ำมันเชื้อเพลิง” หนา 2-2

หากคุณยกรถดวยแมแรงตะเข
E01011501127

ใชตำแหนงที่กำหนดตามที่แสดงในภาพเทานั้น

หามใชระบบกัน
สะเทือนเปนจุด
ขึ้นแมแรงเด็ดขาด

*- ดานหนารถ

คำเตือน
●●●●● หามขึ้นแมแรงในตำแหนงอื่นๆ นอกเหนือจากที่

แสดงไว เพราะหากขึ้นแมแรงผิดตำแหนงอาจ
ทำใหตัวถังรถเสียหายได หรือแมแรงอาจเลื่อน
หลุดออกจากตำแหนงทำใหเกิดอันตรายได

คำเตือน
●●●●● หามขึ้นแมแรงบนพื้นลาดเอียงหรือไมแข็งพอ

เพราะแมแรงอาจเลื่อนหลุดทำใหเกิดอันตราย
ตองขึ้นแมแรงบนพื้นเรียบแข็ง และกอนจะขึ้น
แมแรง สำรวจดวูาไมมทีรายหรอืกรวดหนิใตฐาน
แมแรง ฝากระโปรงหนา

E01000304807

การเปด
1. ดึงคันปลดล็อกเขาหาตัวคุณเพื่อปลดล็อกฝา

กระโปรงหนา
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2. ยกฝากระโปรงหนาขึ้นขณะที่กดตัวล็อกนิรภัย

หมายเหตุ
● กอนเปดฝากระโปรงหนา ใหตรวจดูวาที่ปดน้ำ

ฝนพับเก็บแลว มิฉะนั้นอาจทำใหฝากระโปรง
หนา กานปดน้ำฝน หรือกระจกหนาเสียหาย

ขอควรระวัง
● เหล็กค้ำฝากระโปรงหนาอาจจะหลุดออกไดหาก

มีลมแรงพัดฝากระโปรงหนาที่เปดคางไว
● เมื่อเสียบเหล็กค้ำฝากระโปรงหนาเขาไปในชอง

เสียบแลว ตรวจดูใหแนใจวาเหล็กค้ำรองรับ
ฝากระโปรงหนาไดมั่นคงดีและจะไมทำให
ฝากระโปรงหลนใสศีรษะหรือรางกายของคุณ

การปด
1. ปลดเหล็กค้ำฝากระโปรงหนาออก เก็บเขาไปใน

ตำแหนงเดิม
2. คอยๆ ลดระดับฝากระโปรงหนาลงจนอยูเหนือ

ตำแหนงปดประมาณ 20 ซม. แลวจึงปลอยฝา
กระโปรงหนาลง

3. ตรวจดูใหแนใจวาฝากระโปรงหนาล็อกแนน
ดีแลวโดยการยกที่กึ่งกลางของฝากระโปรงหนา
ขึ้นเบาๆ

ขอควรระวัง
● เมื่อปดฝากระโปรงหนา ระมัดระวังอยาใหฝา

กระโปรงหนีบมือหรือนิ้วมือ
● กอนขับรถตองแนใจวาฝากระโปรงหนาล็อกปด

สนิท ฝากระโปรงหนาที่ปดไมสนิทอาจเปดขึ้น
มาในขณะขับรถ ทำใหเกิดอุบัติเหตุได

หมายเหตุ
● หากฝากระโปรงหนาไมสามารถปดได ใหปลอย

จากตำแหนงที่สูงขึ้นเล็กนอย
● หามปดฝากระโปรงหนาโดยใชมือกด เพราะ

ฝากระโปรงหนาอาจเสียหายได

น้ำมนัเครือ่ง
E01000405209

การตรวจเช็คและการเติมน้ำมันเครื่อง
3. รองรับฝากระโปรงหนาโดยการเสียบเหล็กค้ำ

ฝากระโปรงหนาเขาไปในชองเสียบ

MAX. MIN.
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น้ำมันเครื่องที่ใชมีผลตอสมรรถนะ อายุการใชงาน และ
ความสามารถในการสตารทของเครื่องยนตเปนอยางมาก
จึงควรใชน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพตามที่แนะนำและความ
หนืดเหมาะสม
เครื่องยนตทุกชนิดตองใชน้ำมันเครื่องจำนวนหนึ่งใน
การทำงานตามปกติ ดังนั้นจึงจำเปนตองตรวจสอบระดับ
น้ำมันเครื่องเปนระยะอยางสม่ำเสมอหรือกอนเริ่ม
เดินทางไกล

1. จอดรถบนพื้นราบ
2. ดับเครื่องยนต
3. รอสองสามนาที
4. ดึงกานวัดระดับน้ำมันเครื่องออกมา เช็ดดวยผา

สะอาด
5. ใสกานวัดกลับเขาไปใหมจนสุด
6. ดึงกานวัดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อตรวจดูระดับน้ำมัน

ซึ่งควรอยูระหวางขีดที่กำหนด
7. หากระดับน้ำมันอยูต่ำกวาที่กำหนด ใหเปดฝาบน

ที่ครอบฝาสูบออกและเติมน้ำมันเครื่องใหเพียง
พอจนถึงชวงที่กำหนด  อยาเติมน้ำมันจนลน
เพราะอาจทำใหเครื่องยนตเสียหาย ตองใชน้ำมัน
เครื่องเฉพาะชนิดที่กำหนดไวเทานั้นและอยาใช
น้ำมันหลายประเภทผสมกัน

8. หลังจากเติมน้ำมันแลว ปดฝาใหแนน
9. ตรวจสอบระดับน้ำมันโดยการทำซ้ำขั้นตอนที่ 4

ถึง 6

หมายเหตุ
● น้ำมันเครื่องจะเสื่อมสภาพอยางรวดเร็วหากรถ

ใชงานหนัก ทำใหตองเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง
เร็วขึ้น
กรุณาดูกำหนดการบำรุงรักษา

● สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องที่ใชแลว
ใหดูหนา 2-5

การเลือกใชน้ำมันเครื่อง

หมายเหตุ
● ไมแนะนำใหใชสารเตมิแตง เนือ่งจากสารนัน้อาจ

ลดประสิทธิภาพของสารเติมแตงที่ผสมอยูเดิม
ในน้ำมันเครื่อง ซึ่งอาจสงผลใหกลไกการทำงาน
ของเครื่องลมเหลว

● เลือกน้ำมันเครื่องที่มีคาความหนืดมาตรฐานของ
SAE ตามอุณหภูมิของสภาพอากาศ
สามารถใชน้ำมันเครื่อง SAE 0W-20, 0W-30,
5W-20, 5W-30 และ 5W-40 ไดเฉพาะเมือ่ตรงตาม
มาตรฐาน ACEA A3/B3, A3/B4 หรอื A5/B5 และ
มาตรฐาน API SG (หรือสูงกวา)

● ใชน้ำมันเครื่องตามการแบงประเภทดังนี้:

• มาตรฐาน API: “สำหรบับรกิาร SG” หรือสงูกวา
• น้ำมันเครื่องที่ผานมาตรฐาน ILSAC
• มาตรฐาน ACEA:

“สำหรับบริการ A1/B1, A3/B3, A3/B4 หรือ
A5/B5”
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น้ำหลอเยน็เครือ่งยนต
E01000503349

คำเตือน
●●●●● หามเปดฝาหมอน้ำขณะทีเ่ครือ่งยงัรอนอย ูเพราะ

ระบบน้ำหลอเย็นมีแรงดัน น้ำรอนในหมอน้ำ
อาจจะพุงออกมาและลวกผิวหนังอยางรุนแรงได

สารปองกันการแข็งตัว
น้ำหลอเย็นของเครื่องยนตมีสวนผสมของสารเอทิลีน
ไกลคอลซึ่งเปนสารปองกันการกัดกรอนและการเกิด
สนิม  เนื่องจากชิ้นสวนบางชิ้นของเครื่องยนต เปน
อะลูมิเนียมผสมหลอ จึงจำเปนตองเปลี่ยนน้ำหลอเย็น
เปนระยะเพื่อปองกันสนิมในชิ้นสวนเหลานี้

ขอควรระวัง
● หามใชสารปองกันการแข็งตัวชนิดแอลกอฮอล

หรือเมธานอลหรือน้ำหลอเย็นเครื่องยนตที่ผสม
สารปองกันการแข็งตัวชนิดแอลกอฮอลหรือ
เมธานอล การใชสารปองกันการแข็งตัวที่ไม
เหมาะสมหรือไมถูกตองอาจทำใหชิ้นสวนที่เปน
อะลูมิเนียมเกิดสนิมได

● หามใชน้ำเปนตวัปรบัความเขมขนของน้ำหลอเยน็

การตรวจเช็คระดับน้ำหลอเย็น
ถังพักน้ำหลอเย็นแบบโปรงแสง (A) ติดตั้งอยูในหอง
เครื่องยนต
ระดับน้ำหลอเย็นในถังนี้ควรอยูระหวางขีด “L” (ต่ำ) กับ
ขดี “F” (เตม็) เมือ่วดัในขณะทีเ่ครือ่งยนตเยน็

การเติมน้ำหลอเย็น
ระบบน้ำหลอเย็นเปนระบบปด โดยปกติการสูญเสียน้ำ
หลอเย็นจะนอยมาก หากระดับน้ำหลอเย็นลดลงจนเห็น
ไดชัด แสดงวาอาจเกิดการรั่วซึม หากเกิดเหตุการณนี้ขึ้น
ใหนำรถเขารับการตรวจสอบระบบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิ
ที่ไดรับอนุญาตโดยเร็วที่สุด
หากน้ำหลอเย็นลดลงจนต่ำกวาระดับ “L” (ต่ำ) บนถังพัก
ใหเปดฝาและเติมน้ำหลอเย็น
นอกจากนี้ หากถังพักน้ำไมมีน้ำเหลืออยู เลย ใหถอด
ฝาหมอน้ำ (B) และเติมน้ำหลอเย็นจนถึงคอหมอน้ำ

เต็ม

ต่ำ

ใช “MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG
LIFE COOLANT PREMIUM” หรือเทียบเทา*
*: น้ำหลอเย็นที่มีเบสเปนเอทิลีนไกลคอล ชนิดไมมี
บอเรต ไมมีไนเตรท ไมมีเอมีน ไมมีซิลิเกต และใช
เทคโนโลยีไฮบริดออรแกนิกที่มีอายุการใชงานยาวนาน
ซึ่งมีคุณภาพสูงใกลเคียงกัน
น้ำหลอเย็นของมิตซูบิชิสามารถปกปองชิ้นสวนที่เปน
โลหะทกุชนดิรวมถงึอะลมูเินยีมจากการกดักรอนและการ
เกิดสนิมไดดี ทั้งยังชวยปองกันการอุดตันในหมอน้ำ
ฮีทเตอร ฝาสูบ เสื้อสูบ และอื่นๆ
เนื่องจากสารปองกันสนิมเปนสิ่งที่จำเปน จึงหามใชน้ำ
เปลาแทนน้ำหลอเย็นแมในฤดูรอนก็ตาม ความเขมขน
ของสารปองกันการแข็งตัวนั้นแตกตางกันออกไป ขึ้นอยู
กับอุณหภูมิสภาพแวดลอมที่คาดไว
สูงกวา -35 °C: สารปองกันการแข็งตัวเขมขน 50 %
ต่ำกวา -35 °C: สารปองกันการแข็งตัวเขมขน 60 %
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E01000702302

เปดฝาถัง เก็บน้ำลางกระจกและตรวจเช็คระดับน้ำ
ลางกระจก
หากน้ำอยูในระดับต่ำ ใหเติมน้ำลางกระจกจนเต็มถัง
ระดับเต็มคือ ต่ำกวาพื้นผิวดานบนของถังประมาณ 5 ซม.

หมายเหตุ
● ถังเก็บน้ำลางกระจกใชสำหรับกระจกหนา

ในชวงที่อากาศหนาวเย็น
เพื่อใหมั่นใจไดวาน้ำลางกระจกจะใชงานไดตามปกติใน
อุณหภูมิต่ำ ใหใชน้ำยาที่มีสารปองกันการแข็งตัว

ตรวจสอบระดบัไดจากลกูลอย เมือ่ระดบัต่ำกวาขดี “MIN”
ไฟเตือนน้ำมันเบรกจะสวางขึ้น
ระดับน้ำมันเบรกจะลดลงทีละนอยตามสภาพความสึก
ของผาเบรก ซึ่งไมไดแสดงถึงความผิดปกติแตอยางใด
แตหากระดับน้ำมันเบรกลดลงอยางชัดเจนในชวงเวลา
สั้นๆ แสดงวามีการรั่วในระบบเบรก
หากเกิดกรณีนี้ ใหนำรถไปรับการตรวจสภาพที่ศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ขอควรระวัง
● หากความเขมขนเกิน 60 % จะสงผลใหคุณสมบัติ

ทั้งในการปองกันการแข็งตัวและการหลอเย็น
ลดลง ซึ่งจะสงผลเสียรายแรงตอการทำงานของ
เครื่องยนต

● อยาเติมเฉพาะน้ำเปลาลงในหมอน้ำ

ในชวงที่อากาศหนาวเย็น
ควรตรวจสอบความเขมขนกอนเริ่มฤดูหนาวและเติมสาร
ปองกันการแข็งตัวลงในระบบตามความจำเปนเพื่อ
ปองกันเครื่องยนตและหมอน้ำเสียหายเนื่องจากจับแข็ง

พื้นผิวดานบน

เต็ม

น้ำมันเบรก
E01000902290

การตรวจเช็คระดับน้ำมัน
ระดับน้ำมันเบรกตองอยูระหวางขีด “MAX” กับ “MIN”
บนกระปุกน้ำมัน

ประเภทของน้ำมัน
ใชน้ำมนัเบรกทีไ่ดมาตรฐาน DOT3 หรือ DOT4 ในภาชนะ
ที่ปดผนึกแนนหนา น้ำมันเบรกเปนสารที่ดูดความชื้น
หากน้ำมันเบรกมีความชื้นมากเกินไปจะสงผลเสียตอ
ระบบเบรก ทำใหสมรรถนะการเบรกลดลง
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คำเตือน
●●●●● ใชน้ำมันเบรกดวยความระมัดระวังเนื่องจากเปน

อันตรายหากเขาตา อาจทำใหผิวหนังระคายเคือง
และจะทำใหพื้นผิวสีรถเสียหาย หากหกใหเช็ด
ออกทันที
หากน้ำมันเบรกเปอนมือหรือเขาตา ใหลางดวย
น้ำสะอาดทันที
และพบแพทยตามความจำเปน

ขอควรระวัง
● ใชน้ำมันเบรกที่กำหนดเทานั้น

อยาผสมหรอืเตมิน้ำมนัเบรกตางชนดิรวมกนั เพือ่
ปองกันการเกิดปฏิกิริยาเคมี
อยาใหน้ำมันปโตรเลียมสัมผัส ผสม หรือลงไป
ในน้ำมันเบรก
เพราะอาจทำใหซีลชำรุดเสียหาย

● ปดฝากระปุกน้ำมันเบรกไวเสมอเพื่อปองกัน
น้ำมันเบรกเสื่อมสภาพ ยกเวนเมื่อซอมบำรุง

● ทำความสะอาดฝาปดกอนเปดฝาออก และปด
ฝาใหแนนสนิทหลังการซอมบำรุง

คำเตือน
●●●●● ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใชงาน

เมื่อทำงานกับแบตเตอรี่ ใหปฏิบัติตามขอควร
ระวังตอไปนี้เพื่อความปลอดภัย

●●●●● หามมีประกายไฟ บุหรี่ และเปลวไฟ

ใหแบตเตอรี่อยูหางจากประกายไฟ บุหรี่ และ
เปลวไฟ เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได อีกทั้ง
อยาลดัวงจรขัว้แบตเตอรี ่การกระทำดงักลาวอาจ
จะทำใหเกิดประกายไฟได

●●●●● เครื่องปองกันตา

สวมแวนตาปองกนัทกุครัง้ทีท่ำงานใกลแบตเตอรี่
สารอิเล็กโทรไลตของแบตเตอรี่ประกอบดวย
กรดกำมะถัน ซึ่งเปนอันตรายมากหากเขาตา

แบตเตอรี่
E01001202199

สภาพของแบตเตอรี่มีสวนสำคัญมากในการชวยให
เครื่องยนตสตารทติดงายและอุปกรณไฟฟาในรถ
สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการตรวจ
เช็คอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงอากาศเย็น

ขอควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่ คำเตือน
●●●●● กรดแบตเตอรี่

สารอิเล็กโทรไลตของแบตเตอรี่ประกอบดวย
กรดกำมะถัน  ดังนั้นคุณตองสวมถุงมือและ
เครื่องปองกันตาเมื่อทำงานกับแบตเตอรี่
หากสารอิเล็กโทรไลตเขาตาหรือถูกผิวหนัง ให
ลางออกดวยน้ำสะอาดและรีบพบแพทยทันที
หากคุณกลืนสารอิเล็กโทรไลตของแบตเตอรี่เขา
ไปโดยไมตั้งใจ ใหรีบพบแพทยทันที
หากสารอิเล็กโทรไลตของแบตเตอรี่กระเด็น
ถูกเสื้อผาหรือถูกตัวรถ ใหรีบลางออกดวยน้ำ
ปริมาณมาก

●●●●● แกสที่ระเบิดได

แบตเตอรี่ปลอยแกสไฮโดรเจนที่สามารถระเบิด
ไดงาย ใหระบายอากาศเมื่อชารจแบตเตอรี่ใน
พื้นที่ปด

●●●●● เก็บใหหางจากเด็ก

เก็บใหพนจากมือเด็ก
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การตรวจเช็คระดับอิเล็กโทรไลตของ
แบตเตอรี่

ในชวงที่อากาศหนาวเย็น
E01010900071

แบตเตอรี่จะมีไฟลดลงเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ำ  ซึ่งเปน
คุณสมบัติทางเคมีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได แบตเตอรี่ที่มี
อุณหภูมิต่ำมาก โดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่ไมไดชารจจนเต็ม
จะจายกระแสไฟนอยกวาปกติมาก
ขอแนะนำใหคุณตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ที่ศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตกอนถึงฤดูหนาว และชารจไฟ
ตามความจำเปน
นอกจากจะทำใหมั่นใจไดว ารถจะสตารทติดแลว
แบตเตอรี่ที่ชารจไฟเต็มเสมอจะมีอายุการใชงานที่
ยาวนานขึ้น

การถอดและการตอสายแบตเตอรี่
E01011001207

ดับเครื่องยนตกอนถอดสายแบตเตอรี่ โดยถอดสายขั้วลบ
(-) กอน จากนั้นจึงถอดสายขั้วบวก (+) ในการตอสาย
แบตเตอรี่ ใหตอขั้วบวก (+) กอน แลวจึงตอขั้วลบ (-)

ระดับอิเล็กโทรไลตตองอยูระหวางขีดที่กำหนดบริเวณ
ดานนอกของแบตเตอรี่ เติมน้ำกลั่นตามความจำเปน
ภายในแบตเตอรี่แบงเปนหลายสวน เปดฝาของแตละ
สวนออกแลวเติมใหถึงขีดดานบน อยาเติมจนเลยขีดดาน
บน เพราะหากหกกระฉอกออกมาขณะขบัรถอาจกอความ
เสียหายได
ตรวจเช็คระดับอิเล็กโทรไลตอยางนอยทุกสี่สัปดาห ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพการใชงานรถ
หากไมไดใชแบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะคายประจุไดเองเมื่อ
เวลาผานไป ควรตรวจสอบทุกสี่สัปดาหและชารจดวย
กระแสไฟต่ำตามความจำเปน

หมายเหตุ
● เปดฝาครอบขั้ว (A) กอนจะถอดหรือตอสายขั้ว

บวก (+) ของแบตเตอรี่

หมายเหตุ
● คลายน็อต (B) แลวถอดสายแบตเตอรี่ออกจาก

ขั้วบวก (+)

ขอควรระวัง
● หามถอดขั้วแบตเตอรี่ขณะที่สวิตชกุญแจหรือ

โหมดการทำงานอยูที่  ON เพราะอาจทำให
อุปกรณไฟฟาในรถเสียหายได

● หามลัดวงจรแบตเตอรี่ เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่
รอนจัดและเสียหายได

● หากตองการชารจแบตเตอรี่แบบเร็ว ใหถอดสาย
แบตเตอรี่ออกกอน

● เมื่อตองการถอดขั้วแบตเตอรี่ ใหถอดขั้วลบ (-)
ออกกอนเพื่อปองกันการลัดวงจร

● อยาใหชิ้นสวนใกล เคียงหรือชิ้นสวนที่ เปน
พลาสติกและอื่นๆ สัมผัสถูกกรดกำมะถัน
(อเิลก็โทรไลตของแบตเตอรี)่ เพราะอาจทำใหชิน้
สวนเหลานัน้แตก เลอะเปนคราบ หรอืสตีกได
แตหากเกิดกรณีนี้ ใหใชผานุม ผาชามัวส หรือ
วัสดุใกลเคียง ชุบน้ำผสมสารทำความสะอาดที่
เปนกลางเช็ดทันที แลวลางบริเวณที่เลอะดวยน้ำ
สะอาดปริมาณมาก
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หมายเหตุ
● ขั้วแบตเตอรี่ควรสะอาดอยู เสมอ  เมื่อตอขั้ว

แบตเตอรี่แลวใหทาจาระบีบางๆ ที่ขั้ว สวนการ
ทำความสะอาดใหใชน้ำอุน

● ตรวจสอบใหแนใจวาติดตั้งแบตเตอรี่อยางมั่น
คงแลวและแบตเตอรี่จะไมเคลื่อนที่ขณะขับรถ
และตรวจเช็คดวยวาตอขั้วแบตเตอรี่แนนดี

● ในกรณีที่จะไมไดใชรถเปนเวลานาน ใหถอด
แบตเตอรี่เก็บไวในที่ปลอดภัยเพื่อปองกันน้ำ
กลั่นแข็งตัว แลวหมั่นชารจไฟใหเต็มอยูเสมอ

ยางรถยนต
E01001300301

คำเตือน
●●●●● การขับรถที่ยางสึกหรอ ชำรุด หรือเติมลมยาง

ไมเหมาะสมอาจเปนสาเหตุใหควบคุมรถไมได
หรือทำใหยางระเบิด ซึ่งอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ
และบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได

แรงดันลมยาง
E01001404791

ขนาดของยาง ดานหนา ดานหลัง

165/65R14 79S

175/65R14 82S

185/55R15 82V

2.7 bar (39 psi) [270 kPa]

2.4 bar (35 psi) [240 kPa]

2.4 bar (35 psi) [240 kPa]

ตรวจเช็คแรงดันลมยางของทุกลอในขณะที่อุณหภูมิปกติ หากแรงดันลมนอยหรือมากเกินไป ใหปรับใหอยูในระดับที่กำหนด
หลังจากปรับแรงดันลมยางแลว ตรวจดูวายางไมมีรอยรั่วหรือเสียหาย และปดจุกที่วาลวลมยางใหเรียบรอย
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สภาพของยางและลอ
E01001800957

1- ตำแหนงของตัวแสดงความสึกของดอกยาง
2- ตัวแสดงความสึกของดอกยาง

ตรวจดวูายางมรีอยแตก รอยฉกีขาด หรอืรองรอยความเสยี
หายอื่นๆ หรือไม ใหเปลี่ยนยางหากพบวามีรอยแตกหรือ
ฉีกขาดมาก และควรตรวจหาเศษโลหะหรือกอนกรวดที่
อาจติดอยูดวย
การใชยางที่สึกหรออาจทำใหเกิดอันตรายได เพราะมี
โอกาสมากที่จะลื่นไถล ความหนาของดอกยางควร
มากกวา 1.6 มม. จึงจะผานขอกำหนดขั้นต่ำในการใชงาน
ตัวแสดงความสึกของดอกยางจะปรากฏขึ้นบนผิวยางเมื่อ
ยางสึก ซึ่งแสดงวายางไมอยูในสภาพที่ใชงานไดดีแลว
เมื่อตัวแสดงความสึกของดอกยางปรากฏ ตองเปลี่ยน
ยางใหม

การเปลี่ยนยางและลอ
E01007200487

ขอควรระวัง
● หลีกเลี่ยงการใชยางขนาดอื่นที่ไมไดระบุใน

รายการที่แนะนำหรือใชยางหลายชนิดปนกัน
เนื่องจากจะสงผลตอความปลอดภัยในการขับขี่
ใหดูเรื่อง “ยางและลอ” หนา 11-5

● แมวาลอจะมีขนาดกระทะลอและระยะออฟเซ็ต
เทากับลอชนิดที่กำหนด แตรูปทรงของลออาจ
ทำใหไมสามารถติดตั้งไดอยางถูกตอง ใหปรึกษา
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตกอนใชลอที่
คุณมีอยู

การสลับยาง
E01001902806

ความสึกของยางรถจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสภาพของ
รถ พื้นผิวถนน และอุปนิสัยการขับขี่ของคนขับแตละคน
หากพบวาดอกยางสึกผิดปกติหรือพบวาความสึกของ
ดอกยางลอหนาและลอหลังแตกตางกันมาก แนะนำ
ใหสลับยางทันทีเพื่อใหดอกยางสึกใกลเคียงกันและยืด
อายุการใชงาน

ในการสลับยาง ใหตรวจดูความสึกและความเสียหายที่ไม
เทากัน ความสึกที่ผิดปกติมักเกิดจากแรงดันลมยางที่ไม
ถูกตอง ศูนยลอที่ไมตรง การถวงลอไมดี หรือการเบรก
อยางรุนแรง ปรึกษาศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
เพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติของความสึกของดอกยาง

ยางที่ไมมีลูกศรแสดงทิศทางการหมุน

ดานหนา

ยางที่มีลูกศรแสดงทิศทางการหมุน

ดานหนา
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ขอควรระวัง
● หากยางมีลูกศร (A) แสดงทิศทางการหมุนของ

ยาง ใหสลับยางหนา-หลังดานซายของตัวรถ และ
สลบัยางหนา-หลงัดานขวาของตวัรถ โดยแยกกนั
ระหวางดานซายกับดานขวา ใหยางแตละเสนอยู
ที่ดานเดิมของรถ ในการใสยางใหตรวจสอบให
แนใจอีกครั้งวาลูกศรทิศทางการหมุนของยางชี้
ไปขางหนาเมื่อรถเคลื่อนที่ ยางเสนที่ลูกศรทิศ
ทางการหมุนผิดจะทำงานไมเต็มประสิทธิภาพ

ดานหนา

ขอควรระวัง
● หลีกเลี่ยงการใชยางหลายชนิดปนกัน การใชยาง

หลายชนิดปนกันจะสงผลตอสมรรถนะของรถ
และความปลอดภัยในการขับขี่

ยางสำหรับขับบนหิมะ
E01002002110

แนะนำใหใชยางสำหรบัขบับนหมิะเมือ่ตองขบัรถบนหมิะ
หรอืน้ำแขง็ เพือ่รกัษาสมดลุในการขบัขี ่ใชยางสำหรบัขบั
บนหมิะทีม่ขีนาดและลายดอกยางชนดิเดยีวกนัทัง้สีล่อ
ยางสำหรบัขบับนหมิะทีส่กึเกนิ 50 % ไมเหมาะจะนำมาใช
เปนยางสำหรับขับบนหิมะอีกตอไป
หามใชยางสำหรับขับบนหิมะที่คุณสมบัติไมตรงตาม
ขอกำหนด

ขอควรระวัง
● ขับดวยความเร็วสูงสุดไมเกินขีดจำกัดของยาง

สำหรับขับบนหิมะและตามที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ
● กฎหมายและขอกำหนดเกี่ยวกับยางสำหรับขับ

บนหมิะ (ความเรว็ในการขบัขี ่ขอบงัคบัในการใช
ประเภท ฯลฯ) จะแตกตางกันออกไป ศึกษาและ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดในพื้นที่ที่
คุณขับขี่

โซพันลอ
E01002103668

ขอควรระวัง
● ฝกติดตั้งโซไวลวงหนากอนถึงเวลาที่จะตองใช

เพราะอาจเกิดกรณีฉุกเฉินที่ไมสามารถขอความ
ชวยเหลือได

● เลือกถนนที่กวางและตรงซึ่งคุณจอดขางๆ และ
มองออกไปไดขณะกำลังติดตั้งโซพันลอ

● หามพันโซไวลวงหนากอนถึงเวลาที่จะตองใช
เนื่องจากจะทำใหโซและพื้นผิวถนนสึกหรอ

● หลงัจากขบัไปประมาณ 100-300 เมตร ใหหยดุรถ
และปรับโซใหตึง

● ขับรถดวยความระมัดระวังและใชความเร็วไม
เกิน 30 กม./ชม. พึงระลึกอยูเสมอวาการพันโซไม
สามารถหยุดการเกิดอุบัติเหตุได

● เมื่อติดตั้งโซพันลอ ระมัดระวังอยาใหโซทำให
กระทะลอหรือตัวถังเสียหาย

● ลออะลูมิเนียมอาจเสียหายเมื่อขับขี่ดวยโซพันลอ
เมื่อพันโซบนลออะลูมิเนียม ระวังไมใหสวน
หนึ่งสวนใดของโซและอุปกรณยึดสัมผัสถูกตัว
ลอ

● ถอดฝาครอบลอออกกอนจะติดตั้งโซพันลอ มิ
ฉะนั้นฝาครอบอาจเสียหายเพราะโซพันลอ (ให
ดูเรื่อง “ฝาครอบลอ” หนา 8-16)

แนะนำใหพกโซพันลอในพื้นที่ที่มีหิมะและนำมาใชกับ
ลอหนาเมื่อจำเปน

ยางที่ติดมากับรถเปนอุปกรณมาตรฐานซึ่งสามารถติดตั้ง
โซพันลอได เมื่อจะเปลี่ยนยาง ใหตรวจสอบกับผูผลิต
หรือผูจัดจำหนายยางวาการใชโซพันลอจะทำใหยางเสีย
หายหรือไม
ใหปฏิบัติตามคำแนะนำของผูผลิตโซพันลอทุกครั้งเมื่อ
จะใสโซพันลอ
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การเปลี่ยนยางใบปดน้ำฝน
E01008201465

ใบปดน้ำฝนกระจกหนา
1. ยกกานปดน้ำฝนขึ้นจากกระจกหนา

หมายเหตุ
● ระวังอยาใหกานปดน้ำฝนดีดกลับลงมากระแทก

กบักระจกหนา เพราะอาจทำใหกระจกเสยีหายได

3. ใสแผนประกบ (C) เขากับใบปดน้ำฝนอันใหม
ดูตามรูปเพื่อใหแนใจว าวางแผนประกบใน
ตำแหนงถูกตองเมื่อติดเขาดวยกัน

4. ใสใบปดน้ำฝนเขากับกานปดน้ำฝน โดยเริ่มจาก
ฝงตรงขามกับสตอปเปอร ตรวจดูวาขอเกี่ยว (B)
สวมลงรองใบปดพอดี

หมายเหตุ
● หากใบปดน้ำฝนที่ซื้อมาใหมไมมีแผนประกบมา

ให สามารถใชแผนประกบอันเกาได

ขอควรระวัง
● ในการพันหรือถอดโซพันลอ ระวังไมใหมือหรือ

สวนใดของรางกายไดรับบาดเจ็บจากขอบคม
ของตัวถังรถ

● ติดตั้งโซเฉพาะที่ลอหนาและปรับใหตึงเทาที่
จะทำไดโดยรัดปลายโซใหแนน

หมายเหตุ
● กฎหมายและขอกำหนดเกี่ยวกับการใชโซพันลอ

จะแตกตางกันไป ใหปฏิบัติตามกฎหมายและขอ
กำหนดทองถิ่น
ในประเทศสวนใหญ มีกฎหมายหามใชโซพันลอ
บนถนนที่ไมมีหิมะ

2. ดึงใบปดน้ำฝนจนสตอปเปอร (A) ของใบปด
หลุดออกจากขอเกี่ยว (B) จากนั้นจึงดึงใบปดน้ำ
ฝนเพื่อถอดออก
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การตรวจเช็ครอยรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำหลอเย็น น้ำมันเครื่อง และแกสไอเสีย

คำเตือน
●●●●● หากคุณตรวจพบการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือ

ไดกล่ินน้ำมันเชื้อเพลิง หามสตารทเครื่องยนต
รีบโทรศัพทติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตเพื่อขอความชวยเหลือ

การทำงานของหลอดไฟภายนอก
และภายในรถ
ตรวจเช็คโดยการเปดสวิตชไฟตางๆ  วาทำงานเปน
ปกติหรือไม หากไฟไมติด อาจมีสาเหตุมาจากฟวสขาด
หรือหลอดไฟขาด ใหตรวจเช็คฟวสเปนอันดับแรก หาก
ไมมีฟวสขาด ใหตรวจเช็คหลอดไฟ
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส
และหลอดไฟ ใหดูเรื่อง “ฟวส” หนา 10-15 และ “การ
เปลี่ยนหลอดไฟ” หนา 10-19
หากตรวจดูแลวพบวาฟวสและหลอดไฟเปนปกติแตไฟ
ไมติด โปรดนำรถของคุณเขารับการตรวจเช็คและซอมที่
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

5. กดใบปดน้ำฝนจนขอเกี่ยว (B) ยึดแนนกับสตอป
เปอร (A)

การบำรุงรักษาทั่วไป
E01002700546

กมลงมองใตทองรถของคุณวามีการรั่วซึมของน้ำมัน
เชื้อเพลิง น้ำหลอเย็นเครื่องยนต น้ำมันเครื่อง และแกส
ไอเสียหรือไม

การทำงานของมาตรวัด เกจวัด และไฟ
แสดง/ไฟเตือนตางๆ
ตดิเครือ่งยนตเพือ่ตรวจเชค็การทำงานของมาตรวดั เกจวดั
และไฟแสดง/ไฟเตือนตางๆ วาเปนปกติหรือไม หากมี
ความผิดปกติ โปรดนำรถเขาตรวจเช็คที่ศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

การหลอลื่นบานพับและสลักกลอนประตู
ตรวจเช็คบานพับและสลักกลอนประตูทั้งหมด และ
หลอลื่นตามความจำเปน

สำหรับสภาพอากาศหนาวและหิมะ
E01002800433

ชองระบายอากาศ
คอยเก็บใบไมและปดหิมะออกจากชองระบายอากาศดาน
หนากระจกหนาเสมอ เพื่อปองกันไมใหประสิทธิภาพ
ของระบบทำความรอนและการระบายอากาศลดลง

แถบยาง
เพื่อปองกันแถบยางประตู ฝากระโปรงหนา ฯลฯ จับแข็ง
ควรปองกันดวยจาระบีซิลิโคน

เครื่องมืออื่นๆ
ควรพกพลั่วหรือเสียมดามสั้นๆ ไวในรถในชวงฤดูหนาว
เพื่อใชขุดหากรถติดอยูในหิมะ แปรงดามสั้นสำหรับปด
หิมะออกจากรถหรือเครื่องขูดพลาสติกสำหรับกระจก
หนาและกระจกหลังก็เปนเครื่องมือที่มีประโยชนเชนกัน
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ฟวสสาย
E01002901659

ฟวสสายจะละลายเพื่อปองกันไฟไหมหากเกิดการลัด
วงจรหรือใชไฟมากเกินไปในวงจร
ในกรณีที่ฟวสสายละลาย ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนฟวสสายใหม
สำหรับฟวสสาย ใหดูเรื่อง “ตารางแสดงตำแหนงฟวสใน
หองเครื่องยนต” หนา 10-17

คำเตือน
●●●●● หามใชอุปกรณอื่นแทนฟวสสาย หากไมใชฟวส

สายที่ถูกตองอาจทำใหเกิดไฟไหมในรถ ทำให
ทรัพยสินเสียหาย และอาจเปนอันตรายรายแรง
หรือถึงแกชีวิตไดทุกเม่ือ

ฟวส
E01003002289

ตำแหนงกลองฟวส
ฟวสในกลองฟวสมีหนาที่ตัดวงจรเพื่อปองกันอุปกรณ
ไฟฟาเสียหายเมื่อเกิดการลัดวงจรหรือใชไฟมากเกินไป
แตละวงจรจึงติดตั้งฟวสไว
กลองฟวสนี้จะอยูในหองโดยสารและในหองเครื่องยนต

หองโดยสาร
กลองฟวสในหองโดยสารอยูที่ดานหลังกลองเก็บของ
ตามตำแหนงที่แสดงในภาพ

3. ถอดตัวยึดกลองเก็บของ (B) จากนั้นถอดกลอง
เก็บของออก

1. เปดกลองเก็บของ
2. ขณะกดดานขางของกลองเก็บของ ถอดขอเกี่ยว

ดานซายและดานขวา (A) และเลื่อนกลองเก็บของ
ลงดานลาง

หองเครื่องยนต
กลองฟวสในหองเครื่องยนตติดตั้งอยูที่ตำแหนงในภาพ
ขณะที่กดแท็บ (A) ใหดึงฝาครอบ (B) ขึ้น
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ขนาดของฟวส
E01007700671

ขนาดของฟวสและชื่อระบบไฟฟาที่ฟวสทำหนาที่
ปกปองอยูแสดงไวที่ดานหลังของกลองเก็บของและ
ดานในของฝาครอบกลองฟวส (ในหองเครื่องยนต)

หมายเหตุ
● มีฟวสสำรองอยูในกลองฟวสของหองเครื่อง

ยนต ใหใชฟวสขนาดเดิมในการเปลี่ยนทุกครั้ง

ตารางแสดงตำแหนงฟวสในหองโดยสาร
E01007902417

ลำดับ สัญลักษณ ระบบไฟฟา ขนาด

1
2
3

5

9

14

4

6
7
8

ไฟทาย (ซาย) 7.5 A
ที่จุดบุหรี่ 15 A
คอยลจุดระเบิด 10 A
มอเตอรสตารทเตอร 7.5 A

— —
— —

กระจกมองขาง
7.5 A

ชุดควบคุมเครื่องยนต
7.5 A

ชุดควบคุม
7.5 A

ไฟตัดหมอกดานหลัง
7.5 A

เซ็นทรัลล็อก
10 A

ไฟหองโดยสาร
15 A

ที่ปดน้ำฝนกระจกหลัง
15 A

เกจวัด
15 A

รีเลย
7.5 A

เบาะนัง่แบบทำความรอน
7.5 A
20 A

10

17

11
12
13

15
16

อุปกรณเสริม 10 A18

ไฟทาย (ขวา)

—
—

ลำดับ สัญลักษณ ระบบไฟฟา ขนาด

19

20
21

23
22

24
25

26

กระจกมองขางแบบ
ทำความรอน 7.5 A

ที่ปดน้ำฝนกระจกหนา 20 A
ไฟถอยหลัง 7.5 A
ชุดไลฝา 30 A

30 A

ชุดควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส

10 A

15 A

วิทยุ
— ——

ฮีทเตอร

● ฟวสบางตัวอาจจะไมไดติดตั้งมาในรถของคุณ
ขึ้นอยูกับรุนและขอมูลจำเพาะของรถ

● ตารางดานบนแสดงอุปกรณหลักที่ฟวสแตละตัว
ทำหนาที่ควบคุม
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ตารางแสดงตำแหนงฟวสในหอง
เคร่ืองยนต

E01008002620

ลำดับ สัญลักษณ ระบบไฟฟา ขนาด

SBF1
SBF2
SBF3

BF1
SBF4

มอเตอรพัดลมหมอน้ำ 40 A*
ระบบเบรกปองกนัลอลอ็ก 30 A*

สวิตชกุญแจ 40 A*
การควบคมุหนาตางไฟฟา 40 A*

30 ADC-DC (P/T)

ลำดับ สัญลักษณ ระบบไฟฟา ขนาด

BF2
F1
F2

F4

F8

F13

F3

F5
F6
F7

DC-DC (เครื่องเสียง) 30 A
ไฟต่ำ (ซาย) 10 A
ไฟต่ำ (ขวา) 10 A
ไฟสูง (ซาย) 10 A
ไฟสูง (ขวา) 10 A

แตร 10 A

ไฟชวงเวลากลางวัน
15 A
10 A

เซ็นเซอรกระแสไฟ
ของแบตเตอรี่ 7.5 A

ไฟเบรก
คอยลจุดระเบิด

15 A

ชุดควบคุมเครื่องยนต
7.5 A

อัลเทอรเนเตอร
7.5 A
7.5 A

F9

F10

F11
F12

F14
F15

ไฟตัดหมอกหนา

— —
— —

—
—

— ——

ลำดับ สัญลักษณ ระบบไฟฟา ขนาด

F16
F17
F18

F20

F24

F19

F21
F22
F23

ไฟกะพริบฉุกเฉิน 10 A
เกียรอัตโนมัติ 15 A

เครื่องปรับอากาศ 10 A
ETV 15 A

สตารทเตอร 7.5 A
ปมน้ำมัน CVT 15 A

เครื่องยนต
15 A
20 A

ฟวสสำรอง 30 A
#1
#2

ปมน้ำมันเชื้อเพลิง

เกียรอัตโนมัติ 7.5 A
ฟวสสำรอง 20 A—

—
*: ฟวสสาย

● ฟวสบางตัวอาจจะไมไดติดตั้งมาในรถของคุณ
ขึ้นอยูกับรุนและขอมูลจำเพาะของรถ

● ตารางดานบนแสดงอุปกรณหลักที่ฟวสแตละตัว
ทำหนาที่ควบคุม

กลองฟวสจะไมมฟีวสสำรองขนาด 7.5 A, 10 A หรอื 15 A
หากฟวส 7.5 A, 10 A หรือ 15 A ขาด ใหใชฟวสตอไปนีซ้ึง่
มีขนาดเดียวกันแทนชั่วคราวกอน
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รายละเอียดของฟวส
E01008101493

ขนาด สี
7.5 A น้ำตาล
10 A แดง
15 A น้ำเงิน
20 A เหลือง
30 A             เขยีว (ฟวส) / ชมพ ู(ฟวสสาย)
40 A             เขยีว (ฟวสสาย)

7.5 A: กระจกมองขาง
10 A: อุปกรณเสริม
15 A: ที่จุดบุหรี่
เมื่อมีการใชฟวสแทน ใหเปลี่ยนเปนฟวสที่มีขนาดถูก
ตองโดยเร็วที่สุด

การเปลี่ยนฟวส
E01007800832

1. กอนเปลี่ยนฟวสทุกครั้ง ใหปดวงจรไฟฟาที่เกี่ยว
ของและบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “LOCK”
หรือปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF

2. ถอดตัวดึงฟวส (A) ออกจากดานในของกลองฟวส
ภายในหองเครื่องยนต

3. ตรวจเช็คฟวสที่มีปญหาโดยดูตารางขนาดของ
ฟวสประกอบ

B- ฟวสปกติ
C- ฟวสขาด
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การเปลี่ยนหลอดไฟ
E01003102176

กอนเปลี่ยนหลอดไฟควรปดไฟกอนเพื่อความปลอดภัย
อยาใชมือเปลาจับสวนที่ เปนแกวของหลอดไฟใหม
เพราะคราบน้ำมนัจากผวิหนงัจะตดิทีห่ลอดไฟและระเหย
เปนไอเมื่อหลอดไฟรอน ไอดังกลาวจะควบแนนบริเวณ
แผนสะทอนแสงและทำใหไฟพรามัว

หมายเหตุ
● หากระบบใดไมทำงานทั้งๆ ที่ฟวสของระบบนั้น

ปกติ แสดงวาระบบอาจมีความผิดปกติอื่น ควร
นำรถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาต

4. ใสฟวสตัวใหมที่มีขนาดเทาของเดิมเขาที่ชองเดิม
ในกลองฟวสโดยใชตัวดึงฟวส

ขอควรระวัง
● หากฟวสใหมที่เปลี่ยนไปใชไดไมนานแลวขาด

อีก ควรรีบนำรถของคุณเขาศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาตเพื่อตรวจหาสาเหตุและแกไข

● หามใชฟวสที่มีขนาดใหญกวาที่กำหนดหรือใช
วัสดุทดแทน เชน ลวด ฟอยล ฯลฯ เพราะจะทำให
วงจรรอนจัดและเกิดไฟไหมได

ขอควรระวัง
● ทันทีที่ปดไฟ หลอดไฟจะยังรอนมาก

เมื่อคุณจะเปลี่ยนหลอดไฟ ควรทิ้งระยะเวลาสัก
ครเูพือ่ใหหลอดไฟเยน็ลงกอน มฉิะนัน้ความรอน
อาจไหมผิวหนังได

● จับหลอดไฟฮาโลเจนดวยความระมัดระวัง แกส
ภายในหลอดไฟฮาโลเจนมีแรงดันสูง ฉะนั้นหาก
หลอดไฟฮาโลเจนตก กระแทก หรือถูกขีดขวน
อาจทำใหหลอดแตกได

ขอควรระวัง
● หามจบัหลอดไฟฮาโลเจนดวยมอืเปลาหรอืดวยถงุ

มือที่เปอนสกปรก ฯลฯ น้ำมันจากมืออาจทำให
หลอดไฟแตกไดในครัง้ตอไปทีใ่ชงานไฟหนา
หากสวนที่เปนแกวของหลอดไฟสกปรก ให
ทำความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร ฯลฯ
แลวใสกลบัคนืทีห่ลังจากเชด็ใหแหงเรยีบรอยแลว

● อยาติดตั้งหลอดไฟแบบ LED ที่มีจำหนายทั่วไป
หลอดไฟแบบ LED ที่มีจำหนายทั่วไปอาจสง
ผลกระทบตอการทำงานของรถไดเปนอยางมาก เชน
ทำใหไฟและอปุกรณอืน่  ๆของรถทำงานไมถกูตอง

หมายเหตุ
● หากคุณไมแนใจวาจะสามารถทำตามขั้นตอนที่

กำหนดไวได ควรใหศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตเปนผูดำเนินการแทน

● ระมัดระวังอยาให เกิดรอยขีดขวนกับตัวรถ
ขณะถอดหลอดไฟหรือเลนส
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หมายเหตุ
● ไมสามารถซอมหรือเปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟของ

ไฟเลี้ยวดานขาง (บนโปงซุมลอ) แตละหลอดได
หากตองการซอมหรือเปลี่ยน ใหติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

● ไฟตอไปนี้ใช LED แทนหลอดไฟ
หากจำเปนตองซอมหรือเปลี่ยนไฟนี้ ใหติดตอ
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
• ไฟหนา (แบบ B)
• ไฟหรี่/ไฟชวงเวลากลางวัน (แบบ B)
• ไฟเลี้ยวดานขาง (บนกระจกมองขาง)

หมายเหตุ
● เมื่อฝนตกหรือหลังลางรถ อาจเกิดฝาขึ้นที่ดานใน

ของเลนส ซึ่งเปนอาการเชนเดียวกับเมื่อกระจก
หนาตางเกิดฝาในวันที่อากาศชื้น และไมใชการ
ทำงานผิดปกติแตอยางใด เมื่อเปดไฟ ความรอน
ที่เกิดขึ้นจะชวยขจัดฝาใหหายไป แตหากมีน้ำขัง
ในหลอดไฟ ใหนำรถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ขอควรระวัง
● ในการเปลี่ยนหลอดไฟ ตองใชหลอดใหมชนิด

เดิมที่มีกำลังไฟและสีเหมือนเดิม
หากคุณติดตั้งหลอดไฟแบบอื่น  หลอดอาจ
ทำงานผิดปกติหรือเปดไมติด และอาจทำใหไฟ
ไหมรถได

ดานนอกรถ
E01003305821

ตำแหนงและขนาดของหลอดไฟ
E01003201734

ดานหนา

แบบ A

แบบ B

แบบ A: ไฟหนาแบบฮาโลเจน
แบบ B: ไฟหนาแบบ LED

1- ไฟเลี้ยวดานหนา: 21 W (PY21W)
2- ไฟหรี ่(แบบ A): 5 W (W5W)

ไฟหรี่/ไฟชวงเวลากลางวัน (แบบ B): -

3- ไฟหนา
แบบ A: 60/55 W (H4)
แบบ B: -

4- ไฟตัดหมอกหนา*: 19 W (H16)
5- ไฟเลี้ยวดานขาง (บนโปงซุมลอ)*: 5 W
6- ไฟเลี้ยวดานขาง (บนกระจกมองขาง)*

รหัสในวงเล็บแสดงชนิดของหลอดไฟ
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หมายเหตุ
● ไฟตอไปนี้ใช LED แทนหลอดไฟ

หากจำเปนตองซอมหรือเปลี่ยนไฟนี้ ใหติดตอ
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
• ไฟเบรกดวงที่ 3
• ไฟเบรก
• ไฟทาย

1- ไฟเบรกดวงที่ 3
2- ไฟสองปายทะเบียน: 5 W (W5W)
3- ไฟถอยหลัง: 16 W (W16W)
4- ไฟเลี้ยวดานหลัง: 21W (PY21W)
5- ไฟทาย: -
6- ไฟเบรก: -

รหัสในวงเล็บแสดงชนิดของหลอดไฟ

ดานหลัง ดานในรถ
E01003403495

1- ไฟหองโดยสาร: 8 W
2- ไฟกระโปรงทาย: 5 W

ไฟหนา (ไฟหนาแบบฮาโลเจน)
E01009301737

1. ดึงขั้วตอ (A) ออก จากนั้นถอดฝาครอบซีล (B)

*- ดานหนารถ

2. ปลดสปริง (C) ที่ยึดหลอดไฟออก แลวจึงถอด
หลอดไฟ (D)
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ไฟหรี่ (แบบฮาโลเจน)
E01003702752

1. หมุนซ็อกเก็ต (A) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก

3. การติดตั้งหลอดไฟใหทำยอนขั้นตอนการถอด

*- ดานหนารถ

2. ดึงหลอดไฟออกจากซ็อกเก็ต

ไฟเลี้ยวดานหนา
E01003802711

1. หมุนซ็อกเก็ต (A) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก

3. การติดตั้งหลอดไฟใหทำยอนขั้นตอนการถอด

แบบฮาโลเจน

แบบ LED

*- ดานหนารถ

2. ถอดหลอดไฟออกจากซ็อกเก็ตโดยกดเขาไปแลว
หมุนทวนเข็มนาฬิกา

3. การติดตั้งหลอดไฟใหทำยอนขั้นตอนการถอด

ไฟตัดหมอกหนา*
E01004003863

1. เพื่อใหมีพื้นที่ในการทำงานเพียงพอ  ใหหมุน
พวงมาลัยจนสุดไปในทิศทางตรงขามกับดาน
ที่คุณตองการเปลี่ยน
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3. ขณะที่กดแท็บ (C) ใหดึงขั้วตอ (D) ออกมา

2. ถอดคลิป (A) เพื่อเปดฝาครอบ (B) 4. หมุนหลอดไฟ (E) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก

หมายเหตุ
● เมื่อจะใสคลิปแตละตัวกลับเขาไป ใหใสสวน (F)

ของคลิปลงในรูกอน แลวจึงกดสวน (G) ลงไป

5. การติดตั้งหลอดไฟใหทำยอนขั้นตอนการถอด

ชุดรวมไฟทาย
E01004203230

1. เปดฝากระโปรงทาย
2. ถอดสกรู (A) ที่ยึดชุดไฟออก

3. เลื่อนชุดไฟไปทางดานหลังของรถแลวปลดรอง
(B) กับสลัก (C) ออก
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4. หมุนซ็อกเก็ตทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก

D- ไฟถอยหลัง
E- ไฟเลี้ยวดานหลัง
F- ไฟเบรกและไฟทาย - ไมสามารถเปลี่ยนได

หมายเหตุ
● ไฟเบรกและไฟทายใช LED แทนหลอดไฟ

หากจำเปนตองซอมหรือเปลี่ยนไฟนี้ ใหติดตอ
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

5. ในกรณีของหลอดไฟถอยหลัง ใหถอดหลอดไฟ
ออกจากซ็อกเก็ตโดยดึงออกมา
ในกรณีของหลอดไฟเลี้ยว ใหถอดหลอดไฟออก
จากซ็อกเก็ตโดยกดเขาไปพรอมหมุนทวน
เข็มนาฬิกา

ไฟถอยหลัง ไฟเลี้ยวดานหลัง

6. การติดตั้งหลอดไฟใหทำยอนขั้นตอนการถอด

หมายเหตุ
● เมื่อติดตั้งชุดไฟกลับเขาที่ ใหรอง (G) และสลัก

(H) บนชดุไฟตรงกบัคลปิ (I) และร ู(J) บนตวัถงั

ไฟสองปายทะเบียน
E01004602064

1. หมุนซ็อกเก็ตทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก จาก
นั้นดึงหลอดไฟออกจากซ็อกเก็ต

2. การติดตั้งหลอดไฟใหทำยอนขั้นตอนการถอด
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ป้ายแสดงข้อมูลรถ
E01100105669

หมายเลขประจำรถ

หมายเลขประจำรถประทับไว้บนแผ่นกั้นดังภาพ

รุ่น/หมายเลขเครื่องยนต์

รุ่นและหมายเลขเคร่ืองยนต์ประทับอยู่บนเส้ือสูบเคร่ืองยนต์
ดังภาพ

*: ด้านหน้ารถ
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ขนาดของรถ
E01100205439

1
2
3
4
5
6

7

8

9

ความกว้างล้อหน้า
ความกว้างตัวรถ
ระยะจากกึ่งกลางล้อหน้าถึงกันชนหน้า
ระยะช่วงล้อ
ระยะจากกึ่งกลางล้อหลังถึงกันชนหลัง
ความยาวตลอดทั้งคัน

ระยะต่ำสุดจากพ้ืน (ไม่บรรทุก)

ความสงูของรถ (ไม่บรรทุก)

ความกว้างล้อหลัง

M/T
CVT
M/T
CVT

1,445 มม.
1,670 มม.
795 มม.

2,550 มม.
960 มม.

4,305 มม.
160 มม.

1,505 มม.

1,430 มม.

170 มม.

1,515 มม.
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ตัวถัง 5.1 ม.

ล้อ 4.8 ม.

รัศมีวงเล้ียวแคบสุด

น้ำหนักรถโดยประมาณ

เกียร์ธรรมดา GLX 913 กก.

GLX 943 กก.

เกียร์อัตโนมัติ (CVT) GLS 958 กก.

GLS LTD. 958 กก.

สมรรถนะของรถ
E01100302367

เกียร์ธรรมดา 5 เกียร์ โดยมีอัตราทดเกียร์

เกียร์ 1 3.545

เกียร์ 2 1.913

เกียร์ 3 1.310

เกียร์ 4 0.973

เกียร์ 5 0.804

เกียร์ถอยหลัง 3.214

อัตราทดเฟืองท้าย 3.550

เกียร์อัตโนมัติ CVT โดยมีอัตราทดเกียร์

อัตราทดเกียร์สูงสุด 4.007

อัตราทดเกียร์ต่ำสุด 0.550

เกียร์ถอยหลัง 3.771

อัตราทดเฟืองท้าย 3.757
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รายละเอียดเคร่ืองยนต์
E01100605114

รุ่นเครื่องยนต์
จำนวนกระบอกสูบ
ปริมาตรกระบอกสูบ
ขนาดกระบอกสูบ
ระยะชัก

เพลาลูกเบี้ยว
การเตรียมส่วนผสม

3A92
สูบเรียง 3 สูบ

1,193 ซีซี
75.0 มม.
90.0 มม.

โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์คู่
หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์

ระบบไฟฟ้า
E01100805086

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 V

ชนิดแบตเตอรี่ Q-85 (D23) (606CCA/118RC)

ความจุกระแสไฟฟ้าสลับ 95V

ชนิดหัวเทียน NGK DILFR6L11

หมายเหตุ
 ระบบ Auto Stop & Go (AS&G) มีแบตเตอรี่สําหรับ AS&G โดยเฉพาะ
การใช้แบตเตอรี่ชนิดอื่นอาจทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วหรือทำให้ระบบ AS&G ทำงานผิดปกติ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตเมื่อต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่

แรงม้าสูงสุด (EEC net)    57 kW/6,000 รอบ/นาที

แรงบิดสูงสุด (EEC net) 100 N•m/4,000 รอบ/นาที
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แป้นคลัตช์
E01102001068

ระยะฟรี              11 ถึง 16 มม.

ยางและล้อ
E01100905452

หมายเหตุ
ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตสำหรับรายละเอียดการใช้งานร่วมกันในรถของคุณ

ยาง

ล้อ
ขนาด

ออฟเซ็ต (อินเซ็ต) 38 มม.
14x5 J

165/65R14 79S 175/65R14 82S 185/55R15 82V

15x5 1/2J
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ขนาด
E01101308106

หมายเหตุ
ให้นำแป้นคลัตช์ไปปรับตั้งที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

สารหล่อลื่นลำดับ รายการ ปริมาณที่ใช้
1 น้ำมันเบรก ตามความจำเป็น น้ำมันเบรก DOT3 หรือ DOT4



ขอควรระวัง
l สำหรับน้ำมัน CVT ให้ใช้เฉพาะ MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF เท่าน้ัน

หากใช้น้ำมันอื่นอาจทำให้ CVT เสียหายได้

6 น้ำมันเกียร์ธรรมดา 1.6 ลิตร MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL
ECO API GL-4, SAE 75W-80

7 น้ำยาแอร์ (คูลเลอร์/เครื่องปรับอากาศ) 250-290 กรัม HFC-134a

สารหล่อลื่นลำดับ รายการ ปริมาณที่ใช้

*1: รวม 0.5 ลิตรในถังพัก
*2: น้ำหล่อเย็นที่มีเบสเป็นเอทิลีนไกลคอล ชนิดไม่มีบอเรต ไม่มีไนเตรท ไม่มีเอมีน ไม่มีซิลิเกต และใช้เทคโนโลยีไฮบริดออร์แกนิกที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

ซึ่งมีคุณภาพสูงใกล้เคียงกัน

สารหล่อลื่นลำดับ รายการ ปริมาณที่ใช้

2 น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
M/T 3.6 ลิตร*1

MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE
CVT 4.3 ลิตร*1 COOLANT PREMIUM หรือเทียบเท่า*2

3 น้ำล้างกระจก 2.5 ลิตร —

4 น้ำมันเครื่อง
อ่างน้ำมันเครื่อง 2.8 ลิตร

ให้ดูหน้า 10-4
กรองน้ำมันเครื่อง 0.2 ลิตร

5 น้ำมันเกียร์ CVT 7.0 ลิตร MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF-J4

11-8 ข้อมูลจำเพาะ
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รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นท่ี 2
รถยนต์ MITSUBISHI ATTRAGE มีคุณสมบัติเป็นรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตร-
ฐานสากล (Eco car) รุ่นท่ี 2 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง รถยนต์
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco car) รุ่นท่ี 2 ลงวันท่ี 23 มถุินายน 2557
ที่กำหนดให้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิค ดังนี้
1) ด้านการประหยัดพลังงาน

สำหรับรถยนต์ทีม่ีใช้หรือสามารถใช้น้ำมันเช้ือเพลิง ต้องมีอัตราใช้น้ำมัน
เช้ือเพลิงไม่เกิน 4.3 ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร ตาม Combine Mode ที่ระบุไว้ในข้อ
กำหนดทางเทคนิค UN Reg.101, Rev.2 หรือระดับท่ีสูงกว่า

2) ด้านส่ิงแวดล้อม
2.1 เป็นไปตามมาตรฐานมลพิษระดับ Euro 5  ตามข้อกำหนดทางเทคนิค

UN Reg.83, Rev.4 หรือระดับท่ีสูงกว่า
2.2 มีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีปล่อยออกจากท่อไอเสียไม่เกิน 100

กรัมต่อ 1 กิโลเมตร ที่วัดตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิค UN
Reg.101, Rev.2 หรือระดับท่ีสูงกว่า

3) ด้านความปลอดภัย
3.1 มีคุณสมบัติในการป้องกันผู้โดยสาร กรณีท่ีเกิดจากอุบัติเหตุการชนด้าน

หน้าของตัวรถ ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.94, Rev.1 หรือระดับท่ีสูงกว่า
3.2 มีคุณสมบัติในการป้องกันผู้โดยสาร กรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุการชน

ด้านข้างของตัวรถ ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.95, Rev.1 หรือระดับท่ี
สูงกว่า

3.3 มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety)
โดยอย่างน้อยต้องมีระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก (Antilock Braking Sys-
tem-ABS) ซึ่งได้ติดตั้งระบบควบคุมเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Stability Control System-ESC System) และระบบห้ามล้อดังกล่าวน้ีต้องเป็นไป
ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.13H Rev.2 หรือระดับที่สูงกว่า
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การทดสอบตามข้อกำหนดทางเทคนิค  UN Reg.101, Rev.3
รถยนต์ MITSUBISHI ATTRAGE ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ท่ีมีสาระสำคัญในด้าน
การใช้พลังงาน เช่น ระบบ Auto Stop & Go, Front Air Dam, Floor Under Cover
และยังมีการพัฒนาเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเครื่องยนต์
โดยอาศัยหลัก Air Flow System and Anti-Friction จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของเร่ืองยนต์ดียิ่งข้ึน และได้รับการรับรองตามข้อกำหนด UN Reg.101
Rev.3 โดยมีรายละเอียดผลการทดสอบดังน้ี

อัตราการใช้น้ำมันเช้ือเพลิง เกียร์ธรรมดา เกียร์อัตโนมัติ (CVT)

สภาวะในเมือง 5.4 5.1
(Urban Conditions)

สภาวะนอกเมือง 3.9 4.0
(Extra-urban Conditions)

รวม 4.3 4.3
(Combined)

หมายเหตุ
- หน่วยเป็นลิตรต่อ 100 กิโลเมตร
- อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในตารางด้านบน เป็นตัวเลขปัดเศษ
- น้ำหนักรถให้ดูในหน้า 11-4

การปล่อยก๊าซ
เกียร์ธรรมดา เกียร์อัตโนมัติ (CVT)

คาร์บอนไดออกไซด์

สภาวะในเมือง 123 116
(Urban Conditions)

สภาวะนอกเมือง 91 94
(Extra-urban Conditions)

รวม 100 100
(Combined)

หมายเหตุ
- หน่วยเป็นกรัมต่อกิโลเมตร
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วัฏจักรการขับเคล่ือนสำหรับการทดสอบลักษณะท่ี 1 ตามข้อกำหนด
ทางเทคนิค UN Reg.83 Rev.4

การทดสอบตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.83, Rev.4
รถยนต์ MITSUBISHI ATTRAGE ได้รับการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ Euro 5
ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN R83 Rev.4 โดยมีรายละเอียดวิธีการทดสอบ ดังน้ี
วิธีการทดสอบตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.83, Rev.4
การทดสอบปริมาณสารมลพิษตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.83 Rev.4 น้ัน
ประกอบด้วยการทดสอบท้ังหมด 7 ลักษณะ ได้แก่
1) การทดสอบลักษณะท่ี 1  ปริมาณสารมลพิษไอเสียภายหลังติดเคร่ืองขณะเย็น
โดยที่สารมลพิษไอเสียจากรถยนต์ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
ต้องไม่ เกิน 1 กรัมต่อกิโลเมตร, ไฮโดรคาร์บอน (HC) ต้องไม่เกิน 0.1 กรัมต่อ
กิโลเมตร, ก๊าซนอน-มีเทน ไฮโดรคาร์บอน (NMHC) ต้องไม่เกิน 0.068 กรัมต่อ
กิโลเมตร และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) ต้องไม่เกิน 0.06 กรัมต่อกิโลเมตร

วิธีการทดสอบตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.101, Rev.3
ผลการทดสอบอัตราการใช้น้ำมันเช้ือเพลิง และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.101 Rev.3 น้ัน ได้จากการทดสอบลักษณะท่ี
1 การทดสอบปริมาณสารมลพิษไอเสียภายหลังติดเคร่ืองขณะเย็น ตามข้อกำหนด
ทางเทคนิค UN Reg.83 Rev.4 ประกอบกับวิธีการคำนวณท่ีระบุภายใต้ข้อกำหนด
ทางเทคนิค UN Reg.101Rev.3  โดยในระหว่างการทดสอบจะขับเคล่ือนรถยนต์
ตัวอย่างบนแชสซิส์ไดนาโมมิเตอร์ ตามวัฏจักรการขับเคล่ือนท่ีระบุภายใต้ข้อกำ-
หนดทางเทคนิค UN Reg.83 Rev.4 ดังภาพด้านขวา โดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
เบนซินออกเทนอย่างต่ำ 90  และใช้น้ำมันหล่อล่ืนชนิด SAE 0W20 ในการทดสอบ
การคำนวณอัตราการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงของรถยนต์ ท่ีใช้เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิด
ด้วยประกายไฟ แสดงในหน่วยลิตรต่อ 100 กิโลเมตร สามารถคำนวณได้ดัง
สมการต่อไปน้ี
FC = (0.118/D) x [(0.848 x HC)+(0.429 x CO)+(0.273 x CO2)] โดย
FC คือ อัตราการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงในหน่วยลิตรต่อ 100 กิโลเมตร
HC คือ ปริมาณสารมลพิษไฮโดรคาร์บอนในหน่วยกรัมต่อกิโลเมตร
CO คือ ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนมอนอกไซด์ในหน่วยกรัมต่อกิโลเมตร
CO2 คือ ปริมาณสารมลพิษคาร์บอนไดออกไซด์ในหน่วยกรัมต่อกิโลเมตร
D คือ ค่าความหนาแน่นของเชื้อเพลิงทดสอบ
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การทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากการชนด้านหน้าของตัวรถ
ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.94, Rev.2
รถยนต์ MITSUBISHI ATTRAGE  ได้ติดต้ังถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสาร
ตอนหน้าเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐาน ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันผู้โดยสาร กรณีที่เกิด
อุบัติเหตุการชนด้านหน้าของตัวรถ และได้รับการรับรองตามข้อกำหนดทางเทคนิค
UN Reg.94 Rev.2 โดยมีรายละเอียดวิธีการทดสอบดังน้ี

วิธีการทดสอบตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.94, Rev.2
การทดสอบการชนด้านหน้าตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.94 นั้น จะ
ดำเนินการทดสอบการชน  โดยรถยนต์ตัวอย่างจะเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วประมาณ
56 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เข้าหาเคร่ืองกีดขวางจำลองท่ีมีโครงสร้างแบบยุบตัวได้และ
หยุดนิ่งอยู่กับที่ซึ่งเป็นการชนในลักษณะที่เยื้องจากจุดศูนย์กลางในแนวระนาบ
ของรถยนต์ทดสอบประมาณ 40%  ท้ังน้ีจะประเมินผลการทดสอบตามเกณฑ์ท่ีระบุ
ภายใต้ข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.94 ซ่ึงได้แก่ เกณฑ์การวัดอาการบาดเจ็บท่ี
เกิดข้ึนกับหุ่นจำลองทดสอบ (Dummy) เช่น การบาดเจ็บท่ีศีรษะ การบาดเจ็บท่ีคอ
แรงกดกระทำท่ีทรวงอก  แรงกดกระทำท่ีหน้าแข้ง  รวมท้ังเกณฑ์ท่ีระบุถึงระยะการ
เคล่ือนท่ีของพวงมาลัย อัตราการร่ัวของน้ำมันเช้ือเพลิง การเปิดของประตู การล็อก
ของประตู  และการเคลื่อนย้ายหุ่นจำลองทดสอบ (Dummy) ออกจากรถยนต์
ตัวอย่าง

2) การทดสอบลักษณะท่ี 2  ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซดใ์นขณะเคร่ืองยนต์เดิน
เบา โดยที่ความเข้มข้นของ CO ที่ออกมาจากเครื่องยนต์ขณะเดินเบารอบปกติ
ต้องไม่เกิน 0.3% โดยปริมาตร และขณะเดินเบารอบสูงต้องไม่เกิน 0.2% โดยปริมาตร
3) การทดสอบลักษณะท่ี 3  ปริมาณสารมลพิษจากห้องข้อเหว่ียง โดยท่ีต้องไม่
มีก๊าซออกจากห้องข้อเหว่ียง
4) การทดสอบลักษณะท่ี 4  ปริมาณสารมลพิษไอระเหย โดยท่ีปริมาณสารมลพิษ
ไอระเหย ต้องไม่เกิน 2.0 กรัม ต่อการทดสอบ
5) การทดสอบลักษณะท่ี 5  ความทนทานของอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ โดยใช้ค่า
ตัวประกอบการเส่ือมสภาพ 1.2 จากการทดสอบลักษณะท่ี 1 แทน
6) การทดสอบลักษณะท่ี 6  การทดสอบปริมาณสารมลพิษจากรถยนต์ท่ีอุณหภูมิ
ต่ำ (ประมาณ -7 องศาเซลเซียส) โดยท่ีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ต้องไม่เกิน
15 กรัม และไฮโดรคาร์บอน (HC) ต้องไม่เกิน 1.8 กรัม
7) การทดสอบลักษณะท่ี 7  การทดสอบระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ
(OBD) ได้แก่ ระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ ต้องบ่งช้ีความเสียหายของ
ส่วนประกอบหรือระบบท่ีเก่ียวข้องกับปริมาณสารมลพิษ เม่ือความเสียหายน้ันมี
ผลต่อปริมาณสารมลพิษต่างๆ

ท้ังน้ีจะดำเนินการทดสอบโดยขับเคล่ือนรถยนต์ตัวอย่างบนแชสซิส์ไดนาโม-
มเิตอร์ตามวัฏจักรการขับเคล่ือนท่ีระบุภายใต้ข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.83
รวมท้ังดำเนินการทดสอบในห้องวัดไอระเหยท่ีอุณหภูมิปกติและท่ีอุณหภูมิต่ำ ซ่ึง
ปริมาณสารมลพิษที่ได้จากการทดสอบจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุภายใต้
ข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.83 สำหรับมาตรฐานมลพิษ ระดับ Euro 5
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การทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากการชนด้านข้างของตัวรถ
ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.95, Rev.2
รถยนต์ MITSUBISHI ATTRAGE มีคุณสมบัติในการป้องกันผู้โดยสาร กรณีท่ีเกิด
อุบัติเหตุการชนด้านข้างของตัวรถ และได้รับการรับรองตามข้อกำหนดทางเทคนิค
UN Reg.95 Rev.2 โดยมีรายละเอียดวิธีการทดสอบดังน้ี

วิธีการทดสอบตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.95, Rev.2
การทดสอบการชนด้านข้างตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.95  น้ันจะดำเนิน
การทดสอบการชนโดยเคล่ือนท่ีเคร่ืองกีดขวางจำลองท่ีมโีครงสร้างแบบยุบตัวได้
ด้วยความเร็วประมาณ 50 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เข้าหารถยนต์ตัวอย่างซ่ึงหยุดน่ิงอยู่
กับที่ และชนเข้ากับด้านข้างส่วนที่เป็นประตูห้องโดยสารของคนขับ ทั้งนี้ จะ
ประเมินผลการทดสอบตามเกณฑ์ท่ีระบุภายใต้ข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.95
ซ่ึงได้แก่ เกณฑ์การวัดอาการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนกับหุ่นจำลองทดสอบ (Dummy) เช่น
การบาดเจ็บที่ศีรษะ การบาดเจ็บที่ทรวงอก การบาดเจ็บที่กระดูกเชิงกราน การ
บาดเจ็บท่ีช่องท้อง รวมท้ังเกณฑ์ท่ีระบุถึงอัตราการร่ัวของน้ำมันเช้ือเพลิง การเปิด
ของประตูและการเคลื่อนย้ายหุ่นจำลองทดสอบ (Dummy)  ออกจากรถยนต์
ตัวอย่าง

การทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยของระบบห้ามล้อ ตามข้อกำหนด
ทางเทคนิค UN Reg.13H Rev.3
รถยนต์ MITSUBISHI ATTRAGE ได้ติดต้ังระบบห้ามล้อท่ีเป็นไปตามข้อกำหนด
ทางเทคนิค UN Reg.13H เป็นอุปกรณ์พื้นฐานและได้ผ่านมาตรฐานที่มีสาระ
สำคัญในด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) โดยมีระบบ
ห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก (Antilock Braking System-ABS) และได้ติดต้ังระบบ
ควบคุมเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stability Control System-ESC
System) ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการทดสอบดังน้ี
วิธีการทดสอบระบบห้ามล้อตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.13H, Rev.3
ประกอบด้วย การทดสอบ 7 ลักษณะ ได้แก่

1) การทดสอบสมรรถนะห้ามล้อ ขณะชุดห้ามล้อเย็น (Type 0 Test)

เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบห้ามล้อในขณะท่ีรถยนต์ว่ิงด้วยความเร็ว
100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง จนกระท่ังหยุดน่ิง เพ่ือวัดค่าความหน่วงเฉล่ียสูงสุด
และระยะทางท่ีใช้ในการหยุดรถกับความเร็วของรถในขณะท่ีเร่ิมทำการห้ามล้อ
จนกระท่ังรถหยุดน่ิงในแต่ละสภาวะ ดังน้ี

(1) สภาวะปกติท่ีระบบเบรกทำงานอย่างสมบูรณ์โดยการทดสอบรถยนต์
ท่ี 2 ระดับความเร็ว ได้แก่  ระดับความเร็วปกติ คือท่ีความเร็ว 100  กิโลเมตรต่อ
ช่ัวโมง และท่ีระดับความเร็วสูง (ร้อยละ 80 ของความเร็วสูงสุด แต่ไม่เกิน 160
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง)

(2) สภาวะระบบห้ามล้อวงจรซ้ายหรือขวา ไม่ทำงาน
(3) สภาวะหม้อลมช่วยห้ามล้อไม่ทำงาน
(4) สภาวะระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก (Antilock Braking Sys-

tem-ABS) ไม่ทำงาน
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รวมท้ังมีความสามารถในการหยุดรถ ท่ีระดับความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง
โดยใช้ระบบห้ามล้อขณะจอดน้ี

4) การทดสอบการทำงานของระบบเสริมแรงเบรก (Brake Assist
System-BAS)
เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบเสริมแรงเบรก (ระบบควบคุมแรงเบรก)
ในกรณีท่ีมีการเหยียบเบรกกะทันหัน

5) การทดสอบสมรรถนะของระบบห้ามล้อท่ีมีระบบป้องกันการล็อก
(Antilock Braking System-ABS)
เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบ ABS ซ่ึงโดยหลักการแล้ว ประสิทธิภาพ
ในการห้ามล้อเมื่อระบบ ABS ทำงานจะต้องไม่ส่งผลให้ความสามารถใน
การห้ามล้อลดต่ำกว่าค่าท่ีกำหนด (ร้อยละ 75 โดยประมาณ) ท้ังน้ี จะมีการ
ทดสอบสมรรถนะของระบบ ABS ในการหยุดรถโดยใช้ความเร็วในการทดสอบ
40-120 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง บนพ้ืนผิวท่ีแตกต่างกัน 5 ลักษณะดังน้ี

(1) การหยุดรถบนพ้ืนผิวท่ีมีแรงเสียดทานสูง (Hi-μ)
(2) การหยุดรถบนพ้ืนผิวท่ีมีแรงเสียดทานต่ำ (Low-μ)
(3) การหยุดรถบนพ้ืนผิวท่ีมีแรงเสียดทานสูงไปยังพ้ืนผิวท่ีมีแรงเสียดทาน

ต่ำ
(4) การหยุดรถบนพ้ืนผิวท่ีมีแรงเสียดทานต่ำ ไปยังพ้ืนผิวท่ีมีแรงเสียดทาน

สูง
(5) การหยุดรถในกรณีล้อของรถด้านหน่ึงอยู่บนพ้ืนผิวท่ีมีแรงเสียดทาน

สูงและล้อของรถอีกด้านหน่ึงอยู่บนพ้ืนผิวท่ีมีแรงเสียดทานต่ำ

(5) สภาวะระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก (Antilock Barking System-
ABS) / ระบบกระจายแรงเบรก (Electronic Brake Force Distribution-EBD)
ไม่ทำงาน

ท้ังน้ี การทดสอบข้างต้นจะกระทำท้ังในกรณีมวลบรรทุกสูงสุด (Laden)
และมวลรถเปล่า (Unladen) รวมท้ังการทดสอบในกรณีเคร่ืองยนต์ดับ

2) การทดสอบสมรรถนะห้ามล้อขณะชุดห้ามล้อร้อน (Type I Test)
เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบห้ามล้อในสภาวะที่มีความร้อนสะสม
ทั้งในกรณีความร้อนสะสมสูงและความร้อนสะสมไม่สูง  โดยการจำลอง
สถานการณ์การห้ามล้อจำนวนหลายคร้ังอย่างต่อเน่ือง เพ่ือทำให้เบรกร้อนข้ึน
หลังจากน้ัน จึงทดสอบการทำงานของระบบห้ามล้อในขณะท่ีรถยนต์ว่ิงด้วย
ความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง จนกระท่ังหยุดน่ิง เพ่ือวัดค่าความหน่วงแล้ว
นำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน

3) การทดสอบสมรรถนะของระบบห้ามล้อขณะจอด (Parking Brake
System)
เป็นการทดสอบความสามารถที่จะทำให้รถจอดอยู่กับที่บนทางลาดเอียง
แม้ไม่มีผู้ขับ ระบบห้ามล้อขณะจอดจะทำงานโดยใช้กลไกเชิงกลเป็นตัวล็อก
(Mechanical Device) โดยทางลาดเอียงท่ีนำมาใช้ในการทดสอบต้องมีระดับ
ความชันร้อยละ 20 (กรณีมวลบรรทุกสูงสุด) และระดับความชันร้อยละ 12
(กรณีมวลบรรทุกสูงสุด + Trailer) เพ่ือวัดค่าแรงท่ีใช้ในการห้ามล้อขณะจอด
ท้ังในกรณีท่ีใช้มือควบคุม และกรณีท่ีใช้เท้าควบคุมการทำงานของระบบน้ี
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นอกจากน้ีแล้ว ยังมีการทดสอบการทำงานของระบบไฟเตือน และ
สภาพการว่ิงของรถยนต์ในขณะห้ามล้อในขณะท่ีระบบ ABS รวมท้ังการทด
สอบการทำงานของระบบ ABS ภายใต้การรบกวนของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า
(Electromagnetic Compatibility) อีกด้วย

6) การทดสอบการทำงานของสัญญาณเตือนฉุกเฉิน (Emergency
Stop Signal)

เป็นการทดสอบการทำงานของสัญญาณไฟฉุกเฉิน ขณะท่ีมีการห้ามล้อ
อย่างกะทันหัน (ในกรณีฉุกเฉิน)

7) การทดสอบการทำงานของระบบห้ามล้อท่ีมีระบบควบคุมเสถียร
ภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stability Control System-ESC
System)

เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบ ESC โดยการจำลองสถานการณ์
เพ่ือทดสอบการห้ามล้อโดยการหลบหลีกกะทันหันในขณะท่ีรถยนต์ว่ิงด้วย
ความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมการ
หักเล้ียวของรถยนต์ไปกลับอย่างกะทันหัน (องศาการเล้ียวสูงสุดท่ี 270 องศา)
ท้ังน้ี รถยนต์ท่ีผ่านมาตรฐานจะต้องไม่เสียการทรงตัวและรักษาทิศทางการ
เคล่ือนท่ีได้โดยไม่เกินค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีกำหนด
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