
คำนำ
E09200108319

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

ตลอดคูมือเลมนี้จะปรากฏคำวา คำเตอืน และ ขอควรระวงั เพือ่คอยเตอืนใหระมดัระวงั
เปนพิเศษ การไมปฏิบัติตามคำแนะนำอาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความ
เสียหายแกรถยนตของคุณได

แสดงถึงความเปนไปไดสูงที่จะเกิดการบาดเจ็บรายแรงหรือถึงแกชีวิตหากไม
ปฏิบัติตามคำแนะนำ

หมายถึงอันตรายหรือการกระทำที่ไมปลอดภัยซึ่งอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บเล็ก
นอยหรือเกิดความเสียหายแกรถยนตของคุณ
และยังมีเครื่องหมายที่สำคัญอีกแบบหนึ่ง:

เปนขอมูลเพิ่มเติมที่เปนประโยชน
*: แสดงถึงอุปกรณเสริม

อาจแตกตางกันไปตามการจัดประเภทการจำหนาย โปรดดูแคตาล็อกการจำหนาย
ตัวยอที่ใชในคูมือการใชงานเลมนี้:
M/T: เกียรธรรมดา
A/T: เกียรอัตโนมัติ
CVT: เกียรแบบอัตราทดตอเนื่อง
สัญลักษณที่ใชในรถยนต:

: ดูคูมือการใชงาน

©2019 Mitsubishi Motors Corporation

คำเตือน
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สารบญั
ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย
ขอมูลท่ัวไป
การล็อกและการปลดล็อก
เบาะนั่งและเข็มขัดนิรภัย
แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม
การสตารทและการขับขี่
การใชอุปกรณอำนวยความสะดวก
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การดูแลรักษาสภาพรถ
การบำรงุรกัษา
ขอมูลจำเพาะ
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แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-1

แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม
E08500103105

สวิตชควบคุมความเร็วคงที่* หนา 6-38

สวิตชไฟฉุกเฉิน หนา 5-20

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

สวิตชกระจกมองขางแบบควบคุมดวยไฟฟา หนา 6-8

ชองเสียบกุญแจ* หนา 6-19

สวิตชที่ปดน้ำฝนและ
ฉีดน้ำลางกระจกหนา หนา 5-21
สวิตชที่ปดน้ำฝนและ
ฉีดน้ำลางกระจกหลัง หนา 5-22

สวิตชควบคุมที่พวงมาลัย
[ใหดูคูมือการใชงานแยกตางหาก]

ระบบถุงลมนิรภัย (SRS) - ถุงลมนิรภัย (ดานคนขับ) หนา 4-13
สวิตชแตร หนา 5-24

สวิตชระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC) OFF หนา 6-36

สวิตชกุญแจ* หนา 6-11

แผงหนาปด หนา 5-2

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



แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-2

สวิตชไลฝากระจกหลัง หนา 5-23

คูลเลอร* หนา 7-3
สวิตชไลฝากระจกหลัง หนา 5-23

เกียรธรรมดา* หนา 6-24
เกียรอัตโนมัติ* หนา 6-25

ขั้วอินพุต USB หนา 7-13

เครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ* หนา 7-6

ระบบถงุลมนริภัย (SRS) - ถงุลมนริภัย
(ดานผูโดยสารดานหนา) หนา 4-13

คันเบรกมือ หนา 6-4

คันปลดล็อก
ฝากระโปรง หนา 10-3

จอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน (SDA)/นาฬิกาดิจิทัล*
[ใหดูคูมือการใชงานแยกตางหาก]

กลองเก็บของ หนา 7-17
ชองเสียบอุปกรณเสริม หนา 7-14

ชองลมขาง* หนา 7-2

สวิตช Auto Stop & Go (AS&G) OFF
หนา 6-20

ชองลมกลาง หนา 7-2

คันปลดล็อคประตูชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง หนา 2-2

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



อุปกรณภายใน

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-3

อุปกรณภายใน
E08500202503

สวิตชควบคุมหนาตางไฟฟา
หนา 3-19

กลองเก็บสัมภาระที่พื้น
หนา 7-17

สวิตชเซ็นทรัลล็อก
หนา 3-16

สวิตชล็อกหนาตางไฟฟา หนา 3-20

ที่พักแขน (เฉพาะเบาะนั่งคนขับ)*
หนา 4-3

แผงชั้นดานหลัง
หนา 7-18

เบาะนั่งหลัง หนา 4-3

ไมโครโฟนแฮนดฟรี

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

ที่วางขวด หนา 7-18

ขอเกี่ยวอเนกประสงค หนา 7-19

พนักพิงศีรษะ หนา 4-3

การปรับระดับคอพวงมาลัย
หนา 6-6

เข็มขัดนิรภัย หนา 4-5
จุดยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได หนา 4-7

ไฟหองเก็บสัมภาระ
หนา 7-16, 10-22

ไฟหองโดยสาร
หนา 7-15, 10-22

มือจับชวยทรงตัว หนา 7-19

กระจกมองหลัง
หนา 6-7

เบาะนั่งหนา หนา 4-2

แมแรง หนา 8-5



พืน้ทีเ่กบ็สมัภาระ

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1พื้นที่เก็บสัมภาระ
E08500301637

1-4

ที่ยึดดานหลังเบาะสำหรับ
อุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก หนา 4-10

เครื่องมือ หนา 8-5
ชุดซอมยาง หนา 8-6



อปุกรณภายนอก

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-5

อุปกรณภายนอก
E08500403632

ไฟเลี้ยวดานหนา
หนา 5-19, 10-21, 10-23

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, 10-21
ไฟชวงเวลากลางวัน
หนา 5-18, 10-21

ไฟหนา หนา 5-16, 10-21, 10-22

ไฟหนาแบบฮาโลเจน

เสาอากาศ หนา 7-12
เรดารเลเซอร* หนา 6-48

หองเครื่องยนต หนา 10-2, 11-7
ฝากระโปรงหนา หนา 10-3

ไฟตัดหมอกหนา*
หนา 5-20, 10-21, 10-23

ไฟหนา หนา 5-16, 10-21

ไฟเลี้ยวดานหนา
หนา 5-19, 10-21, 10-23

ไฟหรี่
หนา 5-16, 10-21, 10-22

ไฟเลี้ยวดานขาง หนา 5-19, 10-21

ไฟหนาแบบ LED

ที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจกหนา
หนา 5-21



อปุกรณภายนอก

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-6

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

สปอยเลอรดานหลัง*

กลองมองหลัง*
หนา 6-54

ไฟทาย หนา 10-21

ไฟเบรก หนา 10-21

ไฟเลี้ยวดานหลัง
หนา 5-19, 10-21, 10-24

ไฟสองปายทะเบียน
หนา 10-21, 10-26

ไฟเบรกดวงที่ 3
หนา 10-21, 10-25

ที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจกหลัง
หนา 5-22

ไฟถอยหลัง
หนา 10-21, 10-24

ประตูทาย หนา 3-17



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1 ใหดูเร่ือง “ระบบกุญแจรีโมท” หนา 3-4

ระบบกญุแจอจัฉรยิะ*
เมื่อคุณถือกุญแจอัจฉริยะไวและกดสวิตชล็อก/ปลดล็อก
ประตูดานคนขับ (A) หรือสวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูทาย
(B) ภายในชวงระยะการทำงาน ประตูและประตูทาย
จะล็อก/ปลดล็อก
ชวงระยะการทำงานอยูที่ประมาณ 70 ซม. จากสวิตชล็อก/
ปลดล็อกประตูดานคนขับและสวิตชล็อก/ปลดล็อก
ประตูทาย

1- สวิตช LOCK
2- สวิตช UNLOCK
3- ไฟแสดง

คมูอือยางงาย
E08500500010

การล็อกและปลดล็อกประตูและประตูทาย
E08500602204

ระบบกญุแจรโีมท
กดสวิตชรีโมทคอนโทรล แลวประตูทุกบานและประตู
ทายจะล็อกหรือปลดล็อกตามตองการ
สวิตชรีโมทคอนโทรลจะทำงานภายในระยะประมาณ
4 เมตรจากตัวรถ

1-7

รอบเบาะนั่งคนขับ
E08500802310

ใหดูเร่ือง “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” หนา 3-7

กญุแจรโีมท กุญแจอัจฉริยะ



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-8

1-สวิตชที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจก

MIST- ฟงกชันกำจัดหมอก
ตำแหนงปดครั้งเดียว

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

น้ำลางกระจกจะถูกฉีดออกมาบนกระจกหนาดวยการดึง
คันสวิตชเขาหาตัวคุณ
ใหดูเรื่อง “สวิตชที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจก” หนา
5-21

2-การปรับระดับคอพวงมาลัย

1. คลายกานปรับในขณะที่จับพวงมาลัยยกขึ้น
2. ปรับพวงมาลัยใหไดระดับความสูงที่ตองการ
3. ล็อกพวงมาลัยใหแนนโดยการยกกานปรับขึ้นใหสุด

ใหดูเร่ือง “การปรับระดับคอพวงมาลัย” หนา 6-6
OFF- ไฟแสดง (A) บนสวิตชเครื่องยนตจะดับ
ACC- ไฟแสดงบนสวิตชเครื่องยนตสวางเปนสีสม

ON- ไฟแสดงบนสวิตชเครื่องยนตสวางเปนสีเขียว

ใหดูเร่ือง “สวิตชเคร่ืองยนต” หนา 6-12

3-สวิตชเครื่องยนต*
หากคุณถือกุญแจอัจฉริยะ คุณสามารถสตารทเครื่องยนต
ได หากคุณกดสวิตชเครื่องยนตโดยไมไดเหยียบแปน
เบรก จะสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานไดตามลำดับดัง
นี้ OFF, ACC, ON, OFF



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-9

4-ชุดไฟหนา
หมุนสวิตชเพื่อเปดไฟตางๆ

n n n n n  แบบที ่1

1-  สัญญาณไฟเลี้ยว
2-  สัญญาณไฟเปลี่ยนชองทางเดินรถ

ใหดูเร่ือง “คันสวิตชไฟเลี้ยว” หนา 5-19

OFF

AUTO

ใหดูเร่ือง “สวิตชไฟหนาและไฟสูง-ต่ำ” หนา 5-16

4-คันสวิตชไฟเลี้ยว
ไฟเลีย้วจะกะพรบิเมือ่ใชงาน (โดยสวติชกญุแจหรอืโหมด
การทำงานอยูที่ ON)(แบบที่ 2 เทานั้น)

เมื่อสวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงานอยูที่
ON ไฟหนา ไฟหรี่ ไฟทาย ไฟสองปาย
ทะเบียน และไฟแผงหนาปดจะเปดและ
ปดโดยอัตโนมัติตามระดับความสวางดาน
นอก {ไฟชวงเวลากลางวัน (หากมีติดตั้ง)
จะสวางขณะที่ไฟทายดับ} ไฟทั้งหมด
จะปดโดยอัตโนมัติเมื่อสวิตชกุญแจบิดไป
ที่ “OFF” หรือโหมดการทำงานเปลี่ยนเปน
OFF

ไฟทั้งหมดดับ {ยกเวนไฟชวงเวลากลางวัน
(หากมีติดตั้ง)}

ตำแหนงเปดไฟหรี่ ไฟทาย ไฟสองปาย
ทะเบียน และไฟแผงหนาปด

ตำแหนงเปดไฟหนาและไฟอื่นๆ
n n n n n แบบที่ 2



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

15-กระจกมองขางแบบควบคุมดวยไฟฟา
การปรับตำแหนงกระจก

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

ใหดูเรื่อง “กระจกมองขางแบบควบคุมดวยไฟฟา” 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
กดสวิตชลงเพื่อเปดหนาตางและดึงสวิตชขึ้นเพื่อปดหนา
ตาง

7-คันปลดล็อกประตูชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
เปดประตูชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยูที่ดานหลังซายของตัวรถ

ใหดูเรื่อง “การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง” หนา 2-2



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

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

E08501001253

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 “เกียรอัตโนมัติ INVECS-III CVT
(Intelligent & Innovative Vehicle Electronic
Control System III)” หนา 6-25

แผงหนาปด
E08501101267

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

ใหดูเร่ือง “แผงหนาปด” หนา 5-2



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-12

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

1- หนาจอแสดงขอมูล
2- การเตือนถนนเปนน้ำแข็ง → หนา 5-6
3- ตัวแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู
4- ตัวแสดงตำแหนงคันเกียร*

ใหดูเร่ือง “หนาจอแสดงขอมูลรวม” หนา 5-2



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-13

ไฟแสดงการทำงานและไฟเตือน
E08501301298

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

→ หนา 6-35
3- ไฟแสดงไฟเลี้ยว/ไฟแสดงไฟฉุกเฉิน → หนา 5-12
4- ไฟแสดงระบบปองกันการชนดานหนา (ชวงความ

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

5- ไฟแสดงการทำงานไฟตัดหมอกหนา*
→ หนา 5-12

6- ไฟแสดง Auto Stop & Go (AS&G) OFF
→ หนา 6-20

7- ไฟเตือนประตูปดไมสนิท → หนา 5-15
8- สำหรบัรายละเอยีด ใหดเูรือ่ง “การใชงานการเตอืน”

หนา 3-11 (หากมีติดตั้ง)
9- ไฟเตือนระบบถุงลมนิรภัย (SRS) → หนา 4-18

10- ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำหลอเย็นสูง (สีแดง)
→ หนา 5-15

11- ไฟแสดงอุณหภูมิน้ำหลอเย็นต่ำ (สีเขียว)
→ หนา 5-12

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

16- ไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)
→ หนา 6-34

17- หนาจอแสดงขอมูลรวม → หนา 5-2
18- สำหรบัรายละเอยีด ใหดเูรือ่ง “การใชงานการเตอืน”

หนา 3-11 (หากมีติดตั้ง)
19- ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย → หนา 4-7
20- ไฟแสดงระบบปองกันการชนดานหนา (ชวงความ

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

21- ไฟแสดงการควบคุมความเร็วคงที่* → หนา 6-39



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-14

22- ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC)
→ หนา 6-37

23- ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC) OFF
→ หนา 6-37

24- ไฟแสดงไฟหรี่ → หนา 5-12
25- ตัวแสดง Auto Stop & Go (AS&G) → หนา 6-20
26- ไฟแสดง ECO → หนา 5-13
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การเลอืกน้ำมนัเชือ้เพลงิ

ขอมลูทัว่ไป2-2

2
การเลือกน้ำมันเชื้อเพลิง

E00200105780

การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
E00200203846

น้ำมันเบนซินไรสารตะกั่ว
คาออกเทน

90 RON หรือสูงกวา
น้ำมันเชื้อเพลิง

ที่แนะนำ

l การใชน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของตะกั่วอาจ
ทำใหเกิดความเสียหายรายแรงตอเครื่องยนตและ
แคทาลิติกคอนเวอรเตอร ดังนั้นหามใชน้ำมันเชื้อ
เพลิงที่มีสวนผสมของสารตะกั่ว

เอทานอล/แกสโซฮอล
สารผสมเอทานอล 20% (แอลกอฮอลจากพืช) และน้ำมัน
ไรสารตะกั่ว 80% สามารถใชกับรถของคุณไดโดยมีคา
ออกเทนอยางนอยสูงเทากับน้ำมันไรสารตะกั่วที่แนะนำ
ใหใช

lllll ขณะเติมน้ำมันเชื้อเพลิง  ใหปฏิบัติตามขอ
กำหนดดานความปลอดภัยของอูรถหรือปม
น้ำมัน

lllll น้ำมันเบนซินมีคุณสมบัติติดไฟและระเบิดได
งาย คุณอาจถูกไฟไหมหรือบาดเจ็บอยางรายแรง
ได ดังนั้นขณะเติมน้ำมันควรดับเครื่องยนตและ
อยใูหหางจากเปลวไฟ ประกายไฟ หรอืวสัดทุีเ่กดิ
ควัน ควรเตมิน้ำมนัในทีท่ีอ่ากาศถายเทไดสะดวก

lllll กอนเปดฝาชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง กำจัดไฟฟา
สถิตในตัวคุณดวยการจับสวนที่เปนโลหะของรถ
หรือปมน้ำมัน ไฟฟาสถิตในตัวคุณอาจทำใหเกิด
ประกายไฟซึ่งจุดไอระเหยน้ำมันเชื้อเพลิงได

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

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

คำเตือน

ขอควรระวัง

l การขับรถดวยความเร็วต่ำในระยะทางสั้นๆ บอย
ครั้งอาจทำใหเกิดสารตกคางในระบบน้ำมันเชื้อ
เพลิงและเครื่องยนตได สงผลใหสตารทติดยาก
และเรงเครื่องไมขึ้น หากเกิดปญหานี้ เมื่อเติม
น้ำมนั ควรเตมิน้ำยาชำระลางผสมลงในน้ำมนัดวย
น้ำยาจะชวยขจัดสารตกคาง ทำใหเครื่องทำงาน
เปนปกติ ควรใชน้ำยาทำความสะอาดระบบเชื้อ
เพลิงของแทจากมิตซูบิชิ การใชน้ำยาที่ไมเหมาะ
สมอาจทำใหเครื่องยนตทำงานผิดพลาด สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาตใกลบานคุณ

หมายเหตุ

l น้ำมันคุณภาพต่ำอาจทำใหเกิดปญหา เชน เครื่อง
สตารทติดยาก เครื่องดับ เครื่องยนตมีเสียงผิด
ปกติและกระตุก หากคุณพบปญหาเหลานี้ ควร
ลอง เปลี่ ยนยี่ ห อและ /หรือ เกรดของน้ำมัน
เชื้อเพลิง
หากไฟเตือนตรวจเช็คเครื่องยนตกะพริบ ควรเขา
เช็คระบบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
โดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ

l หามใชเอทานอล (แอลกอฮอลจากพืช) ที่มีความ
เขมขนในปริมาตรเกิน 20%
การใชเอทานอลที่เขมขนเกิน 20% อาจทำใหเกิด
ความเสียหายตอระบบน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องยนต
เซ็นเซอรเครื่องยนต และระบบไอเสียของ
รถยนต

l หามใชน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของเมธา
นอลกับรถยนตของคุณ การใชแอลกอฮอลชนิดนี้
อาจสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทำงาน
ของรถยนตและทำใหชิ้นสวนของระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิงของรถยนตเสียหายอยางรายแรง

ขอควรระวัง



การตดิตัง้อปุกรณเสรมิ

ขอมลูทัว่ไป 2-3

2

1- เปด
2- ปด

3. เปดทอชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงชาๆ โดยหมุนฝา
ทวนเข็มนาฬิกา

ขอควรระวัง
l เนื่องจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอาจมีแรงดัน ให

ถอดฝาชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงชาๆ เพื่อชวยคลาย
แรงดันหรือสุญญากาศที่อาจสะสมอยูในถัง
น้ำมันเชื้อเพลิง ถาคุณไดยินเสียงฟู รอจนเสียง
เงียบกอนจะถอดฝาออก มิฉะนั้นน้ำมันเชื้อเพลิง
อาจพนออกมาทำใหคุณหรือผูอื่นไดรับบาดเจ็บ

5. ใสหัวจายน้ำมันเชื้อเพลิงลงในชองใหลึกที่สุด

6. เมื่อหัวจายน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดโดยอัตโนมัติ อยาเติม
น้ำมันเพิ่มอีก

7. ปดฝาชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยหมุนตามเข็ม
นาฬิกาชาๆ จนไดยินเสียงคลิก จากนั้นปดประตูชอง
เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเบาๆ

การติดตั้งอุปกรณเสริม
E00200302811

กอนติดตั้งอุปกรณเสริมใดๆ โปรดขอคำแนะนำจากศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ขอควรระวัง
l หามเอียงหัวจายน้ำมันเชื้อเพลิง

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง
35 ลิตร

การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
1. กอนเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ใหดับเครื่องยนตกอน
2. ชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยูที่ดานหลังซายของตัว

รถ
เปดประตูชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใชกานเปดที่
อยูดานขางของเบาะนั่งคนขับ

คำเตือน
lllll หากจำเปนตองเปลี่ยนฝาชองเติมน้ำมันเชื้อ

เพลิงใหม ใชเฉพาะอะไหลของแทจากมิตซูบิชิ

4. ขณะเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ใหหอยฝาชองเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิงกับขอเกี่ยวซึ่งอยูดานในของประตูชองเติม
น้ำมันเชื้อเพลิง
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lllll การติดตั้งอุปกรณเสริม ชิ้นสวนเพิ่มเติม ฯลฯ
ตองอยูภายใตกรอบกฎหมายและเปนไปตาม
คำแนะนำและคำเตือนในเอกสารที่มาพรอมกับ
รถเทานั้น
ควรเลือกติดตั้งเฉพาะอุปกรณที่ไดรับการรับรอง
จากมิตซูบิชิเทานั้น

lllll การติดตั้งอุปกรณเกี่ยวกับระบบไฟฟาอยางไมถูก
ตองอาจกอใหเกิดไฟไหม โปรดศึกษาขอมูลการ
ดัดแปลง/แกไขเกี่ยวกับระบบไฟฟาหรือระบบ
น้ำมันเชื้อเพลิงในคูมือนี้ดวย

lllll การใชโทรศัพทมือถือหรือวิทยุติดรถยนตที่ไมมี
สายอากาศภายนอกอาจรบกวนระบบไฟฟาของ
รถยนตไดและทำใหการทำงานของรถยนตไม
ปลอดภัย

lllll ควรใชลอและยางตามขนาดที่กำหนดไว
ใหดูเรื่อง “ขอมูลจำเพาะ” สำหรับขอมูลเกี่ยวกับ
ขนาดลอและยาง

lllll โปรดอานคูมือของอุปกรณเสริมกอนจะติดตั้ง
อุปกรณ ชิ้นสวน หรือการดัดแปลงอื่นๆ กับตัวรถ

สิ่งสำคัญ!
เนือ่งจากมอีปุกรณเสรมิและอะไหลจำนวนมากจากผผูลติ
รายตางๆ ในทองตลาด ทั้งบริษัทมิตซูบิชิและศูนยบริการ
มติซบูชิทิีไ่ดรบัอนญุาตไมสามารถตรวจสอบไดวาการตดิ
ตั้งอุปกรณเสริมหรือช้ินสวนดังกลาวจะสงผลกระทบตอ
ความปลอดภัยโดยรวมของรถมิตซูบิชิของคุณหรือไม

แมวาชิน้สวนนัน้จะไดรบัการตรวจสอบอยางเปนทางการ
แลว เชน จาก “ใบอนุญาตผูประกอบการทั่วไป” (การ
ประเมินคุณภาพชิ้นสวน) หรือเปนชิ้นสวนสำเร็จรูปที่
ผานการตรวจสอบการผลิตอยางเปนทางการ หรือเมื่อมี
ใบอนุญาตการทำงานของชิ้นสวนที่ติดเสริมหรือติดตั้ง
เขามาสวนใดสวนหนึ่ง ไมควรดวนสรุปวาจะไมสงผลตอ
ความปลอดภัยในการขับขี่รถยนตของคุณ

ขอควรระวัง
lllll รถของคุณติดตั้งขั้วตอวิเคราะหไวสำหรับการ

ตรวจสอบและการซอมบำรุงระบบควบคุมอิเล็ก
ทรอนิกส
หามเชื่อมตออุปกรณอื่นใดเขากับขั้วตอนี้ นอก
จากเครื่องมือวิเคราะหสำหรับการตรวจสอบและ
การซอมแซม มิฉะนั้นแบตเตอรี่อาจหมด อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสของรถยนตอาจทำงานผิดปกติ
หรืออาจเกิดปญหาที่ไมไดคาดคิดได
นอกจากนี้ การทำงานผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการ
เชื่อมตออุปกรณอื่นที่ไมใชเครื่องมือวิเคราะห
อาจไมครอบคลุมในการรับประกัน

นอกจากนี้ผูประเมินหรือผูตรวจสอบยังไมตองรับผิด
ชอบใดๆ เฉพาะในกรณีของชิ้นสวน (ชิ้นสวนแทหรือ
อะไหลแทของมิตซูบิชิ รวมถึงอุปกรณเสริมของมิตซูบิชิ)
ซึ่งแนะนำและจำหนายโดยศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนญุาต และตดิหรอืตดิตัง้โดยศนูยบรกิารมติซบูชิทิีไ่ดรบั
อนุญาตเทานั้น ที่คุณจะยอมรับไดวามีความปลอดภัยสูง
สุด เชนเดียวกับการดัดแปลงรถยนตมิตซูบิชิตามขอมูล
จำเพาะทางการผลิต เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในกรณี
เชนนี้ คุณควรดำเนินการดัดแปลงแกไขตามคำแนะ
นำของศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตเทานั้น

การดดัแปลง/แกไขเกีย่วกบัระบบไฟฟา
หรอืระบบน้ำมนัเชือ้เพลงิ

E00200400430

รถยนตของมิตซูบิชิทุกคันที่ออกจากโรงงานนั้นไดผาน
การตรวจสอบแลววามีความปลอดภัยในการใชงานและมี
คุณภาพที่ดีอยูแลว ดังนั้นเพื่อคงความปลอดภัยและ
คุณภาพดังกลาว การดัดแปลง หรือแกไข หรือติดตั้ง
อุปกรณอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบไฟฟาหรือระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิงนั้นควรดำเนินการตามคำแนะนำจากศูนยบริการ
ของมิตซูบิชิ
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อะไหลแท
E00200502044

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

ตัวบันทึกเหตุการณขณะรถชน
E00205900094

รถยนตรุนนี้ติดตั้งตัวบันทึกเหตุการณขณะรถชน (EDR)
จุดประสงคหลักของ EDR คือเพื่อเก็บบันทึกขอมูลที่เกี่ยว
ของกับอุบัติเหตุการชนหรือสถานการณคลายการชน เชน
เมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว หรือเมื่อรถกระแทกกับสิ่งกีด
ขวางบนทองถนน ขอมูลจะบันทึกไวเพื่อเพิ่มความเขาใจ
วาระบบรถยนตทำงานอยางไรในสถานการณเชนนี้

คำเตือน
l การสมัผัสน้ำมนัเปนเวลานานๆ และบอยครัง้อาจ

เปนสาเหตุใหเกิดโรคผิวหนังหรือมะเร็งผิวหนัง
ได

l หลีกเลี่ยงอยาใหน้ำมันสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง
และควรรีบลางออกทันทีเมื่อสัมผัสน้ำมัน

l เก็บใหหางจากมือเด็ก

ขอควรระวัง
lllll โปรดติดตอหรือปรึกษาศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได

รับอนุญาตในการติดตั้งหรือเพิ่มเติมอุปกรณ
ตางๆ
ถามสีายไฟกดีขวางตวัถังรถหรอืใชวธิกีารตดิตัง้ที่
ไมเหมาะสม (ไมใสฟวสปองกัน ฯลฯ) อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ อาจไดรับผลกระทบที่เปน
อันตรายจนทำใหเกิดไฟไหมหรืออุบัติเหตุอื่นๆ

EDR ไดรับการออกแบบมาใหบันทึกขอมูลที่เกี่ยวกับ
ไดนามกิรถยนตและระบบความปลอดภยัในเวลาสัน้ๆ มกั
จะไมเกิน 30 วินาที

EDR ในรถยนตนี้ไดรับการออกแบบมาใหบันทึกขอมูล
ที่เกี่ยวของดังตอไปนี้:

lllll ระบบตางๆ ในรถยนตทำงานอยางไร
lllll คนขับเหยียบคันเรงและ/หรือแปนเบรกมากนอย

เพียงไร (ถาเหยียบ) และ
lllll ความเร็วในการเดินทางของรถยนต

ขอมูลเหลานี้ชวยใหเขาใจไดดีขึ้นถึงสภาวะแวดลอมที่
เกิดรถชนและเกิดการบาดเจ็บ

หมายเหตุ
lllll EDR จะบันทึกขอมูลเฉพาะเมื่อเกิดการชนราย

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

การอานขอมูลที่บันทึกโดย EDR จำเปนตองใชอุปกรณ
พิเศษ และจำเปนตองเขาถึงรถยนตหรือ EDR

คุณสามารถเลือกอุปกรณที่เหมาะสมไดที่ศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตและการประกอบอะไหลแท
ทุกชิ้นไดรับการดูแลอยางดีจากผูเชี่ยวชาญ
ดังนั้นควรพิจารณาใชแตอะไหลแทซึ่งมี GENUINE
PARTS ระบไุวจากศนูยบรกิารมติซบูชิทิีไ่ดรบัอนญุาตทัว่
ประเทศ

คำแนะนำเกีย่วกบัน้ำมนัเครือ่ง
E00200600171
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นอกจากผูผลิตรถยนตแลว  บุคคลอื่น เชน  ตำรวจ ซึ่งมี
อุปกรณพิเศษจะสามารถอานขอมูลไดหากสามารถเขาถึง
รถยนตหรือ EDR
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3

การลอ็กและการปลดลอ็ก3-2

กุญแจ
E00300104423

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

หมายเหตุ
lllll สำหรับรถที่มีระบบอิโมบิไลเซอร กุญแจ (ยกเวน

กุญแจฉุกเฉิน) เปนชิ้นสวนทางอิเล็กทรอนิกสที่
มีความแมนยำสูงในการสงสัญญาณ  กรุณา
ปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปนี้เพื่อปองกันการ
ทำงานผิดปกติ
• 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

l สำหรับรถที่มีระบบอิโมบิไลเซอร เครื่องยนต
ถูกออกแบบมาใหสตารทไมไดหากรหัส ID ที่ลง
ทะเบียนไวในคอมพิวเตอรอิโมบิไลเซอรกับ
รหัส ID ของกุญแจไมตรงกัน ใหดูเรื่อง “ระบบ
อิโมบิไลเซอร” สำหรับรายละเอียดและการใช
กุญแจ

คำเตือน
lllll เมื่อนำกุญแจรีโมทติดตัวขึ้นเครื่องบิน  อยา

กดสวิตชใดๆ บนกุญแจขณะอยูบนเครื่อง หาก
กดสวิตชบนเครื่อง กุญแจจะปลอยคลื่นแมเหล็ก
ไฟฟา ซึ่งสงผลกระทบรบกวนการทำงานของ
เครื่องบิน
เมื่อใสกุญแจรีโมทในกระเปา ระวังอยาใหสวิตช
ตางๆ  บนกุญแจถูกกดไดโดยงายดวยความ
พลั้งเผลอ
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การลอ็กและการปลดลอ็ก 3-3

[รถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]

ระบบอิโมบิไลเซอร (ระบบปองกัน
การสตารท)*

E00300204147

ระบบอิโมบิไลเซอรเปนระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
ปองกันการโจรกรรม เปาหมายของระบบนี้คือเพื่อไมให
เคลื่อนยายรถหากสตารทเครื่องยนตอยางไมถูกตอง
การสตารทที่ถูกตองนั้นจะตองใชกุญแจที่ “ลงทะเบียน”
กับระบบอิโมบิไลเซอรเทานั้น

หมายเหตุ
lllll ในกรณตีอไปนี ้รถยนตอาจไมสามารถรบัรหสั ID

ที่ลงทะเบียนจากกุญแจที่ลงทะเบียนไว และ
เครื่องยนตไมสามารถสตารทได (รถที่มีกุญแจ
รีโมท)
• เมื่อลูกกุญแจสัมผัสกับหวงคลองกุญแจหรือ
วัสดุที่เปนเหล็กหรือแมเหล็ก

ขอควรระวัง
lllll หามทำการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงระบบอิโม

บิไลเซอร การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงระบบ
อิโมบิไลเซอรนั้นอาจทำใหระบบอิโมบิไลเซอร
เสียหายได

แถบปายหมายเลขกุญแจ
หมายเลขกุญแจจะประทับไวบนแถบปายดังรูป
ควรจดบันทึกหมายเลขกุญแจไวและเก็บกุญแจกับปาย
หมายเลขกุญแจแยกจากกัน เพื่อจะสามารถสั่งกุญแจจาก
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตไดในกรณีที่กุญแจ
ดอกจริงสูญหาย
[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]

• เมื่อลูกกุญแจสัมผัสหรืออยูใกลกับลูกกุญแจ
อื่น
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การล็อก
กดสวิตช LOCK (1) ประตูทั้งหมดและประตูทายจะล็อก
ไฟเลีย้วดานขางจะกะพรบิหนึง่ครัง้ เมือ่รถล็อกและสวติช
ไฟหองโดยสารอยูที่ตำแหนงกลาง (l) ไฟหองโดยสาร
จะกะพริบหนึ่งครั้ง

ระบบกุญแจรีโมท
E00300304526

กดสวิตชรีโมทคอนโทรล แลวประตูทุกบานและประตู
ทายจะล็อกหรือปลดล็อกตามตองการ

1- สวิตช LOCK
2- สวิตช UNLOCK
3- ไฟแสดง

หมายเหตุ
l สำหรับรถรุนที่มีสวิตชพับกระจก กระจกมองขาง

จะพับหรือกางโดยอัตโนมัติเมื่อประตูทั้งหมด
และประตูทายล็อกหรือปลดล็อกดวยสวิตชรีโมท
คอนโทรลของระบบกุญแจรีโมท ใหดูเรื่อง “การ
สตารทและการขับขี่: กระจกมองขาง” หนา 6-8

l ถากดสวติช UNLOCK (2) แตประตหูรอืประตทูาย
ไมเปดภายใน 30 วินาที ประตูจะล็อกกลับเองโดย
อัตโนมัติ

l สามารถปรับฟงกชันบางอยางไดดังนี้:
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
• สามารถเปลี่ยนชวงเวลาตั้งแตการกดสวิตช

UNLOCK (2) จนถึงการล็อกอัตโนมัติได
• เปดใชฟงกชนัยนืยนัการทำงาน (การกะพรบิไฟ
เลี้ยว) เฉพาะเมื่อล็อกเทานั้น หรือเฉพาะเมื่อ
ปลดล็อกเทานั้น

การปลดล็อก
กดสวิตช UNLOCK (2) ประตูทั้งหมดและประตูทาย
จะปลดล็อก  และถาหากสวิตชไฟหองโดยสารอยูที่
ตำแหนงกลาง (l) แลว ไฟหองโดยสารจะติดคางไว
ประมาณ 15 วินาทีและไฟเลี้ยวจะกะพริบสองครั้ง

หมายเหตุ
• เมื่อลูกกุญแจสัมผัสกับลูกกุญแจอิโมบิไลเซอร
ดอกอื่นๆ (รวมถึงกุญแจของรถคันอื่น)

ในกรณีขางตน ควรถอดลูกกุญแจอื่นๆ ออกจาก
กุญแจหลัก จากนั้นใหสตารทเครื่องยนตใหม
อีกครั้ง ถาไมสามารถสตารทติดได ใหติดตอ
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

l หากคุณทำกุญแจอัจฉริยะดอกใดสูญหาย ใหติด
ตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตโดยเร็วที่
สุด
ใหดูเรื่อง “กุญแจ” หนา 3-2
นำรถและกุญแจที่เหลือทั้งหมดไปยังศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตเพื่อทำกุญแจใหม
หากคุณตองการกุญแจสำรองเพิ่ม ใหนำกุญแจ
ทุกดอกและรถของคุณไปที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต กุญแจทุกดอกจะตองลงทะเบียน
อีกครั้งในระบบคอมพิวเตอรอิโมบิไลเซอร
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

กญุแจรโีมท กุญแจอัจฉริยะ
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คำเตือน
lllll อยากลืนแบตเตอรี่แบบเหรียญ

คำเตือน
• ผลิตภัณฑนี้ใชแบตเตอรี่แบบเหรียญ หากกลืน
แบตเตอรีแ่บบเหรยีญลงไป จะสงผลรายแรงตอ
อวัยวะภายในและเสียชีวิตได
มีกรณีที่การกลืนแบตเตอรี่ทำใหอวัยวะภายใน
เสียหายอยางรายแรงภายใน 2 ชั่วโมงเทานั้น

• เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหมและเกาใหพนมือเด็ก
• หากปดตัวเรือนรีโมทคอนโทรลไดไมสนิท ให
หยุดใชงานผลิตภัณฑและเก็บใหพนมือเด็ก

• หากคุณสงสัยวามีการกลืนแบตเตอรี่หรือมี
แบตเตอรี่อยูในสวนใดของรางกายคน ใหไป
พบแพทยทันที

lllll เพื่อปองกันการระเบิดหรือการรั่วไหลของของ
เหลวหรือแกสที่ติดไฟได:
• อยานำแบตเตอรี่ที่ ไมถูกตองมาเปลี่ยน  ใช
แบตเตอรี่แบบเดียวกันหรือเทียบเทาเทานั้น

• อยาทิ้งแบตเตอรี่ลงในไฟหรือเตาเผา และอยา
บีบอัดหรือตัดแบตเตอรี่ดวยเครื่องจักร

• อยาใชงาน จัดเก็บ หรือนำแบตเตอรี่ไปในที่ซึ่ง
อาจสัมผัสอุณหภูมิสูงมากหรือแรงดันอากาศ
ต่ำมาก

หมายเหตุ
• สามารถยกเลิกฟงกชันยืนยัน (ที่แสดงการล็อก
หรือปลดล็อกประตูและประตูทายดวยการ
กะพริบไฟเลี้ยว)

• เปลี่ยนจำนวนครั้งของการกะพริบไฟเลี้ยวใน
ฟงกชันยืนยัน

• ในรถที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ สามารถเปด
เสียงเตือนเมื่อกุญแจอัจฉริยะทำงาน

l ระบบกุญแจรีโมทจะไมทำงานในสภาวะตอไป
นี้:
• กุญแจเสียบคางอยูในชองเสียบกุญแจ (ยกเวน
รถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ)

• โหมดการทำงานไมไดอยูที่ OFF (รถรุนที่มี
ระบบกุญแจอัจฉริยะ)

• ประตูหรือประตูทายเปดอยู
l สวิตชรีโมทคอนโทรลจะทำงานภายในระยะ

ประมาณ 4 เมตรจากตวัรถ อยางไรกต็ามชวงระยะ
การทำงานของสวิตชรีโมทคอนโทรลอาจเปลี่ยน
แปลงหากรถอยูใกลสถานีโทรทัศน สถานีไฟฟา
แรงสูง หรือสถานีวิทยุ

l ถาเกิดปญหาตอไปนี้อยางใดอยางหนึ่ง อาจแสดง
วาแบตเตอรี่หมด
• กดสวิตชรีโมทคอนโทรลภายในระยะหางที่
กำหนดจากตัวรถแลว แตประตูและประตูทาย
ไมล็อก/ปลดล็อกอยางถูกตอง

หมายเหตุ
• ไฟแสดง (3) หรี่ลงหรือไมสวางเลย
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต  หากคุณเปลี่ยน
แบตเตอรี่เอง ใหดูเรื่อง “ขั้นตอนการเปลี่ยน
แบตเตอรี่สวิตชรีโมทคอนโทรล” หนา 3-5

l ถาหากสวิตชรีโมทคอนโทรลสูญหายหรือชำรุด
ใหรีบติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
เพื่อเปลี่ยนสวิตชรีโมทคอนโทรลใหม

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

ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่
สวิตชรีโมทคอนโทรล

E00309502367
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ขอควรระวัง
l เมื่อเปดตัวเรือนสวิตชรีโมทคอนโทรลแลว ระวัง

อยาใหน้ำ ฝนุ ฯลฯ เขาไปได และอยาแตะตองสวน
ประกอบขางใน

l กำจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลวตามขอกำหนดในการ
กำจัดแบตเตอรี่

หมายเหตุ
l คุณสามารถซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนไดจากราน

เครื่องใชไฟฟา
l ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตสามารถ

เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหคุณไดถาคุณตองการ

  กุญแจรีโมท
1. กอนจะเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ ใหขจัดไฟฟาสถิต

จากตัวคุณกอนโดยสัมผัสวัตถุ โลหะที่ อยู ติ ด
กับพื้นดิน

หมายเหตุ
lllll อยาลืมวาตองทำขั้นตอนนี้โดยหันสัญลักษณ

มิตซูบิชิเขาหาตัวคุณ มิฉะนั้นเมื่อคุณเปดตัวเรือน
สวิตชรีโมทคอนโทรล สวิตชอาจหลุดออกมา

4. ถอดแบตเตอรี่ใชแลวออก
5. ใสแบตเตอรี่ใหมโดยหันดาน + (B) ขึ้น

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

  กุญแจอัจฉริยะ
1. กอนจะเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ ใหขจัดไฟฟาสถิต

จากตัวคุณกอนโดยสัมผัสวัตถุ โลหะที่ อยู ติ ด
กับพื้นดิน

2. ไขสกรู (A) ออกจากสวิตชรีโมทคอนโทรล

3. หนัสญัลกัษณมติซบูชิเิขาหาตวัคณุ คลมุปลายไขควง
ปากแบนดวยผาแลวสอดเขาไปในรองที่ตัวเรือน
สวิตชรีโมทคอนโทรล ใชไขควงเปดตัวเรือน

ดาน +

ดาน -

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

3. หันสัญลักษณมิตซูบิชิเขาหาตัวคุณ คลุมปลายไขควง
ปากแบนดวยผาแลวสอดเขาไปในรองที่ตัวเรือน
สวิตชรีโมทคอนโทรล ใชไขควงเปดตัวเรือน

หมายเหตุ
lllll อยาลืมวาตองทำขั้นตอนนี้โดยหันสัญลักษณ

มิตซูบิชิเขาหาตัวคุณ มิฉะนั้นเมื่อคุณเปดตัวเรือน
สวิตชรีโมทคอนโทรล  ตัวสงสัญญาณอาจ
หลุดออกมา

4. ถอดแบตเตอรี่ใชแลวออก

5. ใสแบตเตอรี่ใหมโดยหันดาน + (A) ขึ้น

คำเตือน
lllll ผูที่มีเครื่องกระตุนหัวใจชนิดฝงหรือเครื่องช็อก

หัวใจอัตโนมัติชนิดฝงไมควรเขาใกลตัวสง
สญัญาณตวันอก (A) หรอืตวัสงสญัญาณตวัใน (B)
คลื่นวิทยุที่ ใช ในระบบการทำงานของกุญแจ
อัจฉริยะอาจสงผลกระทบตอเครื่องกระตุนหัวใจ
ชนิดฝงหรือเครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝงได

หมายเหตุ
l กุญแจสำรองของกุญแจอัจฉริยะจะไมมีฟงกชัน

กุญแจอัจฉริยะเทียบเทากุญแจอัจฉริยะ
l ใชกุญแจสำรองเมื่อสตารทเครื่องยนตในกรณีฉุก

เฉิน
ใหดูเรื่อง “สวิตชเครื่องยนต” หนา 6-12

l ใชกุญแจฉุกเฉินเมื่อเปดประตูในกรณีฉุกเฉิน
ใหดูเรื่อง “กุญแจ” หนา 3-2

คนขับควรถือกุญแจอัจฉริยะไวตลอดเวลา กุญแจนี้จำเปน
สำหรับการล็อกและปลดล็อกประตูและประตูทาย
การสตารทเครื่องยนต หรือการใชงานรถ ดังนั้นกอน
จะล็อกและออกจากรถ ควรตรวจดูใหแนใจวาคุณมีกุญแจ
อัจฉริยะอยูกับตัวแลว

6. ปดตัวเรือนใหแนน
7. ติดตั้งกุญแจฉุกเฉินที่ถอดออกมาในขั้นตอนที่ 2
8. ตรวจสอบวาฟงกชันกุญแจอัจฉริยะสามารถใชงาน

ได

ระบบกุญแจอัจฉริยะ*
E00305602748

ระบบกุญแจอัจฉริยะชวยใหคุณสามารถล็อกและปลด
ล็อกประตูและประตูทาย สตารทเครื่องยนต และเปลี่ยน
โหมดการทำงานไดอยางงายดายดวยการถือกุญแจ
อัจฉริยะไวกับตัวคุณ
กุญแจอัจฉริยะยังสามารถใชเปนสวิตชรีโมทคอนโทรล
ในระบบกุญแจรีโมทได
ใหดูเรื่อง “การสตารท” หนา 6-16
ใหดูเรื่อง “ระบบกุญแจรีโมท” หนา 3-4

ดาน +

ดาน -

แบตเตอรีแ่บบ
เหรยีญ CR2032
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คำเตือน
lllll เมื่อใชงานอุปกรณไฟฟาทางการแพทยอื่นๆ นอก

เหนือจากเครื่องกระตุนหัวใจชนิดฝงหรือเคร่ือง
ช็อกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝง  ใหติดตอผูผลิต
อุปกรณดังกลาวกอนเพื่อระบุผลกระทบของ
คล่ืนวิทยุตออุปกรณ การทำงานของอุปกรณ
ไฟฟาทางการแพทยเหลานั้นอาจไดรับผลกระทบ
จากคลื่นวิทยุ

คุณสามารถจำกัดการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะได
ดังนี้ (ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถใชเปนระบบกุญแจ
รีโมทได) กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ
l เนื่องจากกุญแจอัจฉริยะรับสัญญาณเพื่อสื่อสาร

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

l เนื่องจากกุญแจอัจฉริยะรับสัญญาณอยางตอเนื่อง
การรับคลื่นวิทยุแรงสูงอาจสงผลกระทบตอการ
เสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ อยาวางกุญแจใกล
โทรทัศน คอมพิวเตอรสวนบุคคล หรืออุปกรณ
ไฟฟาตางๆ

ชวงระยะการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะ

E00305701957

หากคุณถือกุญแจอัจฉริยะเขาไปในชวงระยะการทำงาน
ของระบบกุญแจอัจฉริยะแลวกดสวิตชล็อก/ปลดล็อก
ประตดูานคนขบัหรอืสวติชลอ็ก/ปลดลอ็กประตทูาย รหสั
ID ของกุญแจของคุณจะถูกตรวจสอบ
คุณจะล็อกและปลดล็อกประตูและประตูทาย สตารท
เครื่องยนต และเปลี่ยนโหมดการทำงานไดก็ตอเมื่อรหัส
ID ของกุญแจอัจฉริยะของคุณกับรถตรงกัน

หมายเหตุ
l 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 “การล็อก/ปลดล็อกโดยไมใชฟงกชัน
กุญแจอัจฉริยะ” หนา 3-11

• สามารถจำกัดใหทำงานเฉพาะการล็อกและ
ปลดล็อกประตูและประตูทาย

• สามารถจำกัดใหทำงานเฉพาะการสตารท
เครื่องยนต

• สามารถปดการใชงานระบบกุญแจอัจฉริยะได
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หมายเหตุ
l หากแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะเสื่อมสภาพหรือมี

คลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูงหรือสัญญาณรบกวน
เกิดขึ้น ชวงระยะการทำงานอาจแคบลงและการ
ทำงานอาจไมเสถียร

ชวงระยะการทำงานสำหรับการล็อกและปลด
ล็อกประตูและประตูทาย

E00306201829

ชวงระยะการทำงานอยูที่ประมาณ 70 ซม. จากสวิตชล็อก/
ปลดล็อกประตูดานคนขับและสวิตชล็อก/ปลดล็อก
ประตูทาย

หมายเหตุ
lllll แมจะอยูในชวงระยะการทำงาน  แตถาหาก

กุญแจอัจฉริยะอยูในที่เก็บของขนาดเล็ก เชน
กลองเก็บของที่แผงหนาปด ชองใสของที่ประตู
หรือในหองเก็บสัมภาระ อาจไมสามารถสตารท
เครื่องยนตหรือเปลี่ยนโหมดการทำงานได

ชวงระยะการทำงานในการสตารทเคร่ืองยนต
และเปลี่ยนโหมดการทำงาน

E00306301602

ชวงระยะการทำงานอยูภายในตัวรถ

*: ทิศทางดานหนา
: ชวงระยะการทำงาน

หมายเหตุ
l สามารถล็อกและปลดล็อกไดก็ตอเมื่อกำลังใช

งานประตูหรือประตูทายขณะที่ตรวจพบกุญแจ
อัจฉริยะเทานั้น

l คุณอาจล็อกหรือปลดล็อกไมไดหากอยูใกลประตู
หนา หนาตาง หรือประตูทายมากเกินไป

l ถึงแมวากุญแจอัจฉริยะจะอยูในรัศมี 70 ซม. จาก
สวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูดานคนขับหรือสวิตช
ล็อก/ปลดล็อกประตูทาย แตถากุญแจอยูใกลพื้น
ดินหรือสูงเกินไป ระบบอาจไมทำงาน

l หากกุญแจอัจฉริยะอยูในชวงระยะการทำงาน แม
แตคนที่ไมไดถือกุญแจก็สามารถล็อกและปลด
ล็อกประตูและประตูทายไดโดยกดสวิตชล็อก/
ปลดล็อกประตูดานคนขับหรือสวิตชล็อก/ปลด
ล็อกประตูทาย *: ทิศทางดานหนา

: ชวงระยะการทำงาน
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หมายเหตุ
l สำหรับรถรุนที่มีสวิตชพับกระจก กระจกมองขาง

จะพับ/กางโดยอัตโนมัติเมื่อประตูทั้งหมดและ
ประตูทายล็อก /ปลดล็อกดวยฟงกชันกุญแจ
อัจฉริยะ ใหดูเรื่อง “การสตารทและการขับขี่:
กระจกมองขาง” หนา 6-8

l ฟงกชันกุญแจอัจฉริยะจะไมทำงานภายใตสภาวะ
ตอไปนี้:
• กุญแจอัจฉริยะอยูภายในรถ
• ประตูหรือประตูทายเปดหรือแงมอยู
• โหมดการทำงานไมไดอยูที่ OFF

l เวลาระหวางการปลดล็อกกับการล็อกอัตโนมัติ
สามารถปรับได กรุณาสอบถามศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

การล็อกประตูและประตูทาย
เมื่อคุณถือกุญแจอัจฉริยะไวและกดสวิตชล็อก/ปลดล็อก
ประตูดานคนขับ (A) หรือสวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูทาย
(B) ภายในชวงระยะการทำงาน ประตูและประตูทาย
จะล็อก
ไฟเลี้ยวจะกะพริบหนึ่งครั้งและเสียงเตือนภายนอกจะดัง
ขึ้นหนึ่งครั้ง
ใหดูเรื่อง “การล็อกและปลดล็อก: ประตู, เซ็นทรัลล็อก,
ประตูทาย”  หนา 3-15, 3-16 และ 3-17

การปลดล็อกประตูและประตูทาย
เมื่อคุณถือกุญแจอัจฉริยะไวและกดสวิตชล็อก/ปลดล็อก
ประตูดานคนขับ (A) หรือสวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูทาย
(B) ภายในชวงระยะการทำงาน ประตูทั้งหมดและประตู
ทายจะปลดล็อก
หากสวิตชไฟหองโดยสารอยูที่ตำแหนงกลาง (l) ใน
ขณะนั้น ไฟหองโดยสารจะสวางประมาณ 15 วินาที ไฟ
เลี้ยวจะกะพริบสองครั้งและเสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้น
สองครั้ง
หากกดสวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูดานคนขับ แลวประตู
หรือประตูทายบานใดบานหนึ่งไมไดเปดภายในเวลา
ประมาณ 30 วนิาท ีระบบจะลอ็กกลบัอกีครัง้โดยอตัโนมตัิ
ใหดูเรื่อง “การล็อกและปลดล็อก: ประตู, เซ็นทรัลล็อก,
ประตูทาย”  หนา 3-15, 3-16 และ 3-17

หมายเหตุ
l หากกุญแจอัจฉริยะอยูใกลประตูหรือหนาตางมาก

เกินไป  อาจสามารถสตารทเครื่องยนตหรือ
เปลี่ยนโหมดการทำงานไดแมวากุญแจอัจฉริยะ
จะอยูนอกตัวรถก็ตาม

  การยืนยันการทำงานเมื่อล็อกและปลดล็อก
การทำงานสามารถยืนยันไดดังที่แสดงไวดานลาง อยาง
ไรก็ตามไฟหองโดยสารจะสวางก็ตอเมื่อสวิตชไฟหอง
โดยสารอยูที่ตำแหนงกลาง (l) เทานั้น

เมื่อล็อก: ไฟเลี้ยวจะกะพริบหนึ่งครั้งและเสียง
เตือนภายนอกจะดังขึ้นหนึ่งครั้ง

การทำงานโดยใชฟงกชันกุญแจอัจฉริยะ
E00305803271

สวติชลอ็ก/ปลดลอ็กประตทูาย

สวติชลอ็ก/ปลดลอ็กประตดูานคนขบั
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การล็อก/ปลดล็อกโดยไมใชฟงกชันกุญแจ
อัจฉริยะ

E00306000165

กญุแจฉกุเฉิน
E00307200438

กญุแจฉกุเฉนิ (A) สามารถใชลอ็กและปลดลอ็กประตดูาน
ผูโดยสารดานหนาเทานั้น

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

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

หมายเหตุ
lllll ฟงกชันนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดตามดานลาง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
• เปดใชฟงกชันยืนยันการทำงาน (การกะพริบ
ไฟเลี้ยว) เฉพาะเมื่อล็อกเทานั้น หรือเฉพาะเมื่อ
ปลดล็อกเทานั้น

• ปดฟงกชันยืนยันการทำงาน (การกะพริบไฟ
เลี้ยว) และเสียงเตือนภายนอก

• เปลี่ยนจำนวนการกะพริบสำหรับฟงกชันยืน
ยันการทำงาน (การกะพริบไฟเลี้ยว)

หมายเหตุ
l ใชกุญแจฉุกเฉินเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเทานั้น

หากแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะเสื่อมสภาพ ให
เปลี่ยนใหมโดยเร็วที่สุดเพื่อจะสามารถใชงาน
กุญแจอัจฉริยะได

l กุญแจฉุกเฉินติดตั้งอยูในกุญแจอัจฉริยะและ
กุญแจสำรอง

l หลังจากใชกุญแจฉุกเฉินแลว  ใสกลับคืน
ตำแหนงเดิมทุกครั้ง

การใชงานการเตือน
E00305902422

เพื่อปองกันการขโมยรถหรือระบบกุญแจอัจฉริยะทำงานโดยบังเอิญ จะมีไฟและเสียงเตือนเพื่อเตือนคนขับ

เมื่อใชกุญแจฉุกเฉิน ปลดล็อกปุมล็อก (B) และถอดออก
จากกุญแจอัจฉริยะ (C)

เมื่อปลดล็อก: ไฟหองโดยสารจะสวางประมาณ 15 วนิาที
ไฟเลี้ยวจะกะพริบสองครั้งและเสียงเตือน
ภายนอกจะดังขึ้นสองครั้ง



ระบบกญุแจอจัฉรยิะ*
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การลอ็กและการปลดลอ็ก3-12

เสียงเตือน รายการ สาเหตุ หมายเหตุ (วิธีแกปญหา)
ไฟ

เสียงเตือนภายนอก
ดัง 4 ครั้ง
เสียงเตือนภายในดัง

กะพริบ ระบบตรวจสอบการดึง
กุญแจอัจฉริยะออก

เมื่อรถจอดโดยที่โหมดการทำงานอยูใน
โหมดอื่นๆ ที่ไมใช OFF หากคุณเปด
ประตูใดๆ แลวปดประตูพรอมนำกุญแจ
อัจฉริยะออกจากรถ
ตอนนี้เสียงเตือนภายนอกจะดัง 4 ครั้ง
และเมื่อรถสตารท เสียงเตือนภายใน
จะดังหนึ่งครั้ง

lllll หากคุณนำกุญแจอัจฉริยะออกจากรถผานทางหนาตาง
โดยไมไดเปดประตู ระบบนี้จะไมทำงาน

lllll สามารถเปลี่ยนการตั้งคาเพื่อใหระบบทำงานเมื่อคุณ
นำกุญแจอัจฉริยะออกจากรถผานทางหนาตางโดยไมได
เปดประตู สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

lllll แมวาคุณจะมีกุญแจอัจฉริยะภายในชวงระยะการทำงาน
ในการสตารทเครื่องยนต แตหากรหัส ID ของกุญแจ
และรถไมตรงกัน ตัวอยางเชน เนื่องจากสภาพแวดลอม
หรือสภาวะแมเหล็กไฟฟา การเตือนอาจทำงาน

ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีกุญแจอัจฉริยะกอนจะล็อกประตู
แมคุณจะทิ้งกุญแจอัจฉริยะไวในรถ ประตูก็อาจล็อกได ขึ้น
อยูกับสภาพแวดลอมและสภาวะของสัญญาณไรสาย

เสียงเตือนภายนอก
ดังประมาณ 3 วินาที

ระบบปองกันการลืม
กุญแจไวในรถ

กะพริบ เมื่อโหมดการทำงานอยูที่ OFF หากคุณ
ปดประตูทั้งหมดและประตูทายโดยทิ้ง
กุญแจอัจฉริยะไวในรถ แลวคุณพยายาม
ล็อกประตูและประตูทายโดยกดสวิตช
ล็อก/ปลดล็อกประตูดานคนขับหรือ
สวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูทาย
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การลอ็กและการปลดลอ็ก 3-13

เสียงเตือน รายการ สาเหตุ หมายเหตุ (วิธีแกปญหา)
ไฟ

เสียงเตือนภายนอก
ดังประมาณ 3 วินาที

กะพริบ ระบบปองกันประตู
ปดไมสนิท

เมื่อโหมดการทำงานอยูที่ OFF หากคุณ
พยายามล็อกประตูและประตูทายโดย
กดสวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูดานคนขับ
หรือสวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูทายโดยที่
ประตูหรือประตูทายบานใดบานหนึ่งปด
ไมสนิท

สวาง

เสียงเตือนภายใน
(ดังเปนระยะ)

เสียงเตือนภายใน
(ดังตอเนื่อง)

มีขอผิดพลาดในระบบไฟฟา

จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต

ถาไฟเตือนสวาง กรุณาติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาต

มีขอผิดพลาดในระบบกุญแจอัจฉริยะ

เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมทันทีที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาต หากคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่เอง ใหดูเรื่อง “ขั้นตอน
การเปลี่ยนแบตเตอรี่สวิตชรีโมทคอนโทรล” หนา 3-5

ไมมีเสียงกะพริบ ระบบกุญแจอัจฉริยะ แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะเสื่อมสภาพ

—

การเตือนระบบกุญแจ
อจัฉรยิะ

นำกุญแจอัจฉริยะออกจากชองเสียบกุญแจ
ใหดูเรื่อง “การสตารท” หนา 6-16

เสียงเตือนภายนอก
ดังประมาณ 3 วินาที
เสียงเตือนภายในดัง
ประมาณ 1 นาที

กะพริบ เมื่อโหมดการทำงานอยูที่ OFF โดยที่
กุญแจอัจฉริยะอยูในชองเสียบกุญแจ
หากคุณพยายามเปดประตูดานคนขับ
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การลอ็กและการปลดลอ็ก3-14

เสียงเตือน รายการ สาเหตุ หมายเหตุ (วิธีแกปญหา)
ไฟ

เสียงเตือน รายการ สาเหตุ หมายเหตุ (วิธีแกปญหา)
ไฟ

เสียงเตือนภายในดังสวาง การล็อกพวงมาลัย มีขอผิดพลาดในระบบล็อกพวงมาลัย ใหดูเรื่อง “การล็อกพวงมาลัย” หนา 6-14

ไมมีเสียงสวาง ระบบอิโมบิไลเซอร มีขอผิดพลาดในระบบอิโมบิไลเซอร
(ระบบปองกันการสตารท)

ปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF แลวสตารทเครื่องยนต
อีกครั้ง หากการเตือนไมถูกยกเลิก ใหติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ไมมีเสียงสวาง การล็อกพวงมาลัยผิดปกติ ใหดูเรื่อง “การล็อกพวงมาลัย” หนา 6-14

ใหดูเรื่อง “ระบบเตือนโหมดการทำงาน OFF” หนา 6-14เสียงเตือนภายนอก
ดังประมาณ 3 วินาที

ระบบเตือนโหมดการ
ทำงาน OFF

กะพริบ เมื่อโหมดการทำงานอยูที่โหมดอื่นนอก
เหนือจาก OFF โดยที่ประตูทั้งหมดและ
ประตูทายปด หากคุณพยายามล็อกโดยใช
สวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูดานคนขับ
หรือสวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูทาย

ปลดล็อกพวงมาลัยตามขั้นตอนในคูมือนี้
ใหดูเรื่อง “การล็อกพวงมาลัย” หนา 6-14

เสียงเตือนภายในดัง การล็อกพวงมาลัยกะพริบ พวงมาลัยไมปลดล็อก
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ประตู

การลอ็กและการปลดลอ็ก 3-15

ประตู
E00300402262

การล็อกหรือปลดล็อกประตูจากดานในรถ

1- ล็อก
2- ปลดล็อก เลื่อนปุมล็อกดานใน (1) ไปที่ตำแหนงล็อก แลวปดประตู

(2)

กลไก “ปองกันการลืมกุญแจ”*
E00300600329

ถาเสียบกุญแจคางไวที่สวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงาน
ไมไดอยูที่ OFF เมื่อคุณดันปุมล็อกไปขางหนาขณะที่
ประตูดานคนขับเปดอยู  ปุมล็อกจะยอนกลับมายัง
ตำแหนงปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

หมายเหตุ
l ประตูดานคนขับสามารถเปดไดโดยดึงมือจับ

ประตูดานในและไมตองใชปุมล็อก

ขอควรระวัง
l กอนขับรถ ตรวจดูใหแนใจวาประตูทุกบานปด

สนิท การขับขี่โดยที่ปดประตูไมสนิทอาจกอให
เกิดอันตราย

l อยาทิ้งเด็กไวในรถตามลำพัง
l กอนล็อกประตูควรตรวจวาไดนำกุญแจออก

จากรถแลว

การล็อกหรือปลดล็อกประตูดวยกุญแจ

การล็อกโดยไมใชกุญแจ
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เซน็ทรลัล็อก
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การลอ็กและการปลดลอ็ก

เซ็นทรัลล็อก
E00300803582

หมายเหตุ
l เมื่อล็อกหรือปลดล็อกดวยกุญแจบนประตูดาน

คนขับ เฉพาะประตูดานคนขับจะล็อกหรือปลด
ล็อก

l การล็อกและปลดล็อกสลับกันไปมาหลายๆ ครั้ง
ติดกันอาจทำใหวงจรปองกันในตัวเซ็นทรัลล็อก
หยุดการทำงานของระบบ หากเกิดกรณีนี้ รอ
ประมาณ 1 นาทีกอนจะใชงานสวิตชเซ็นทรัล
ล็อก

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

สามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูทั้งหมดและประตูทาย
ไดโดยกดสวิตชเซ็นทรัลล็อกที่ประตูดานคนขับ

การปลดล็อกประตูและประตูทาย
E00311801429

สามารถเลือกฟงกชันเพื่อปลดล็อกประตูและประตูทาย
ไดวาจะใชสวิตชกุญแจหรือสวิตชเครื่องยนต หรือใช
ตำแหนงคันเกียร (CVT)

การล็อกและปลดล็อกประตูและประตูทาย
E00312001079

การใชสวิตชเซ็นทรัลล็อก

ฟงกชันเหลานี้ไมไดเปดใชงานเมื่อรถสงมาจากโรงงาน
หากตองการเปดหรือปดการใชงานฟงกชันเหลานี้ กรุณา
ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

การใชตำแหนงเกยีร (CVT)
ประตูทั้งหมดและประตูทายจะปลดล็อกเมื่อคันเกียร
เลือ่นไปทีต่ำแหนง “P” (จอด) โดยสวติชกญุแจหรอืโหมด
การทำงานอยูที่ ON
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“ตวัล็อกปองกนัเดก็” ทีป่ระตหูลัง

การลอ็กและการปลดลอ็ก 3-17

ขอควรระวัง
l เมื่อมีเด็กนั่งอยูที่เบาะหลัง ควรใชตัวล็อกปองกัน

เด็กเปดประตูหลังเสมอ เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึ้น

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

ตัวล็อกปองกันเด็กชวยปองกันประตูเปดโดยอุบัติเหตุ
โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็กนั่งอยูที่เบาะนั่งหลัง
ปุมล็อกจะอยูที่ประตูหลังแตละดาน
เมื่อเลื่อนปุมล็อกไปที่ตำแหนงล็อกแลว ประตูหลังจะไม
สามารถเปดไดจากภายใน
ถาตองการเปดประตูหลังขณะที่กลไกนี้ทำงานอยู ใหเปด
จากดานนอก
ถาปุมล็อกอยูที่ตำแหนง “ปลดล็อก” กลไกนี้จะไมทำงาน

“ตัวล็อกปองกันเด็ก” ที่ประตูหลัง
E00300901039

lllll บริ เวณหอง เก็บสัมภาระไม ไดออกแบบมา
สำหรับบรรทุกผูโดยสาร
หามใหคนนั่งหรือใหเด็กเลนในบริเวณดังกลาว
อาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงได

lllll การขับขี่โดยที่ประตูทายเปดอยูเปนอันตรายมาก
เนื่องจากแกสคารบอนมอนอกไซด (CO) จะเขา
ไปในหองโดยสาร
คุณไมสามารถมองเห็นหรือไดกลิ่นแกสได ซึ่ง
อาจทำใหหมดสติหรือถึงขั้นเสียชีวิตได
นอกจากนี้การขับขี่โดยที่ประตูทายเปดอยูยังอาจ
ทำใหสัมภาระรวงหลนออกมาทางประตูทาย
อาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงได

lllll เมือ่เปดหรอืปดประตทูาย ตรวจดใูหแนใจวาพืน้ที่
โดยรอบปลอดภัยและดานหลังและดานบนของ
รถมีที่วางมากพอ นอกจากนี้ระวังประตูทาย
ชนศีรษะ หนีบมือหรือคอ ฯลฯ

คำเตือน

lllll เมื่อมีหิมะหรือน้ำแข็งกอตัว ใหขจัดออกกอน
จะเปดประตูทาย หากเปดประตูทายโดยที่ยังมี
หิมะหรือน้ำแข็งจับ ประตูทายอาจปดลงมาอยาง
กะทันหันเนื่องจากน้ำหนักของหิมะหรือน้ำแข็ง

lllll เม่ือเปดประตูทาย ตรวจดูใหแนใจวาประตูทาย
เปดจนสุดและคงอยูในตำแหนงเปดสุด หากเปด
เพียงครึ่งๆ ประตูทายอาจหลนลงมาและกระแทก
ปด หากเปดประตูทายขณะที่รถจอดอยูบนทาง
ลาดชัน จะเปดไดยากกวาเมื่อรถจอดบนพื้นราบ
นอกจากนี้ประตูท ายยังอาจหลนลงมาและ
กระแทกปด

คำเตือน

ขอควรระวัง
l หามยืนดานหลังทอไอเสียในขณะยกสัมภาระขึ้น

ลงจากรถ เนื่องจากความรอนจากทอไอเสียอาจ
ไหมผิวหนัง

l เพื่อปองกันความเสียหาย ตรวจดูใหแนใจวา
บริเวณเหนือประตูทายและดานหลังประตูทาย
วางโลงกอนจะเปดประตูทาย

ประตทูาย
E00301403006

หมายเหตุ
l เมื่อล็อก/ปลดล็อกดวยปุมล็อกดานในประตูดาน

คนขับ ระบบกุญแจรีโมทหรือฟงกชันกุญแจ
อัจฉริยะยังสามารถล็อก/ปลดล็อกประตูทายได
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หมายเหตุ
l แกสสตรัท (B) ติดตั้งไวเพื่อรองรับประตูทาย

เพื่อปองกันความเสียหายหรือการทำงานผิดปกติ
• อยาจับแกสสตรัทเมื่อปดประตูทาย
• นอกจากนี้อยากดหรือดึงแกสสตรัท
• อยาติดวัสดุพลาสติก เทป ฯลฯ ที่แกสสตรัท
• อยาผูกเชือก ฯลฯ รอบแกสสตรัท
• อยาแขวนวัตถุใดๆ บนแกสสตรัท

การเปด
[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
หลังจากปลดล็อกประตูทายแลว ใหดึงมือจับประตูทาย
ขึ้นเพื่อเปด

[รถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
หลังจากกดสวิตชล็อก/ปลดล็อกประตูทาย (A) แลว ใหดึง
มือจับประตูทายขึ้นเพื่อเปด

การปด
ปดประตูทายโดยดึงมือจับประตูทาย (A) ลงดานลางและ
ปลอยกอนที่ประตูทายจะปดสนิท จากนั้นใหกดเบาๆ เพื่อ
ปดประตูทายจากดานนอกรถ

ขอควรระวัง
l เมือ่ปดประตทูาย อยาปดโดยใชมอืยดึมอืจบัประตู

ทายโดยตรง ถามือหรือแขนถูกหนีบอาจทำให
บาดเจ็บรายแรงได

l กอนขับรถตองแนใจวาประตูทายปดสนิทแลว
หากประตูทายเปดขณะรถแลน สิ่งของในหอง
เก็บสัมภาระอาจหลนลงบนถนน

การควบคุมหนาตางไฟฟา
E00302201762

หนาตางไฟฟาจะทำงานไดก็ตอเมื่อสวิตชกุญแจหรือ
โหมดการทำงานอยูในตำแหนง ON เทานั้น

A
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สวิตชควบคุมหนาตางไฟฟา
E00302303477

หนาตางประตูแตละบานจะเปดหรือปดโดยการทำงาน
ของสวิตชที่เกี่ยวของ

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

คำเตือน
lllll กอนจะใชงานสวิตชควบคุมหนาตางไฟฟา ให

ตรวจสอบดวูาไมมสีิง่ใดกดีขวางอย ู(ศรีษะ มอื นิว้
ฯลฯ)

lllll กอนออกจากรถ ควรตรวจวาไดนำกุญแจออกมา
แลว

lllll อยาทิ้งเด็ก (หรือบุคคลที่ไมสามารถควบคุม
หน าต า งไฟฟ าด วยสวิตชควบคุมได อย า ง
ปลอดภัย) ไวในรถตามลำพัง

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

สวิตชดานผูโดยสาร
สวิตชดานผูโดยสารสามารถควบคุมเฉพาะหนาตางประตู
ดานผูโดยสารที่สอดคลองกันเทานั้น
กดสวิตชลงเพื่อเปดหนาตางและดึงสวิตชขึ้นเพื่อปด

l การเปดปดซ้ำๆ  ขณะที่ เครื่องยนตไมทำงาน
จะเปนการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ใชสวิตชหนาตาง
เฉพาะเมื่อเครื่องยนตทำงานอยู

l หนาตางประตูหลังจะเปดเพียงครึ่งหนึ่งเทานั้น

หมายเหตุ
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สวิตชล็อก
E00303102606

เมื่อกดสวิตชนี้ สวิตชดานผูโดยสารจะไมสามารถใชเปด
หรือปดหนาตางประตูได นอกจากนี้สวิตชดานคนขับ
จะไมสามารถใชเปดหรือปดหนาตางประตูบานอื่นๆ ได
ยกเวนหนาตางประตูดานคนขับ
ปลดล็อกโดยกดลงอีกครั้ง

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

คำเตือน
lllll เด็กอาจกดสวิตชเลน ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูก

หนาตางหนีบมือหรือศีรษะ เมื่อขับขี่โดยที่มีเด็ก
อยูในรถ กรุณากดสวิตชล็อกหนาตางเพื่อปดการ
ใชงานสวิตชดานผูโดยสาร

ฟงกชันตั้งเวลา
E00302402237

หนาตางประตูยังสามารถเปดหรือปดไดภายใน 30 วินาที
หลังจากดับเครื่องยนต
อยางไรก็ตามเมื่อประตูดานคนขับหรือประตูดานผู
โดยสารดานหนาเปดอยู หนาตางจะไมทำงาน

กลไกเพื่อความปลอดภัย (หนาตางดาน
คนขับเทานั้น)

E00302502270

ขณะที่หนาตางประตูปดโดยอัตโนมัติเมื่อดึงสวิตชขึ้น
จนสุด หากมือหรือศีรษะถูกหนีบ หนาตางจะเลื่อนลงโดย
อัตโนมัติ
อยางไรก็ตามควรตรวจดูใหแนใจวาไมมีใครยื่นศีรษะ
หรือมือออกนอกหนาตางขณะที่ปดหนาตางดานคนขับ
หนาตางที่เลื่อนลงมาจะกลับมาทำงานตามปกติภายใน
เวลาไมกี่วินาที

คำเตือน
lllll ถาขั้วแบตเตอรี่ถูกปลดออกหรือฟวสสำหรับ

หนาตางไฟฟาถูกเปลี่ยน กลไกเพื่อควาปลอดภัย
จะยกเลิกการทำงาน
หากมือหรือศีรษะถูกหนีบ อาจทำใหเกิดการบาด
เจ็บรุนแรงได

ขอควรระวัง
l กลไกเพื่อความปลอดภัยจะยกเลิกการทำงานกอน

ที่หนาตางจะปดสนิทเพียงเล็กนอย เพื่อชวยให
หนาตางปดสนิทได ฉะนั้นควรเพิ่มความระมัด
ระวังเปนพิเศษอยาใหหนาตางหนีบนิ้ว

l กลไกเพื่อความปลอดภัยจะไมทำงานขณะที่ดึง
สวิตชขึ้น ฉะนั้นควรระมัดระวังเปนพิเศษไมให
นิ้วมือติดอยูที่ชองหนาตาง

l กลไกเพื่อความปลอดภัยทำงานไดในบางสภาพ
การขับขี่หรือในบางสถานการณที่หนาตางประตู
ดานคนขับถูกกระทบ คลายกับมือหรือศีรษะถูก
หนีบ

l หากกลไกเพื่อความปลอดภัยถูกกระตุนใหทำงาน
5 ครั้งขึ้นไปในเวลาไลเลี่ยกัน กลไกนี้จะยกเลิก
การทำงานและหนาตางประตูจะไมสามารถปดได
ตามปกติ
ในกรณีเชนนี้ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อ
แกไขสถานการณดังกลาว  หากหนาตางเปด
คางอยู ใหดึงสวิตชหนาตางประตูดานคนขับขึ้น
ซ้ำๆ จนหนาตางปดสนิท หลังจากนั้นใหปลอย
สวิตช ดึงสวิตชคางไวอีกครั้งหนึ่งอยางนอย
1 วินาทีแลวปลอยสวิตช จึงจะสามารถใชงานได
ตามปกติ

หมายเหตุ
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หมายเหตุ
l ถาขั้วแบตเตอรี่ถูกปลดออกหรือฟวสสำหรับ

หนาตางไฟฟาถูกเปลี่ยน กลไกเพื่อความปลอดภัย
จะยกเลิกการทำงานและหนาตางประตูจะไมเปด/
ปดจนสุดโดยอัตโนมัติ
หากหนาตางเปดคางอยู ใหดึงสวิตชหนาตาง
ประตูดานคนขับขึ้นซ้ำๆ จนหนาตางปดสนิท
หลังจากนั้นใหปลอยสวิตช ดึงสวิตชคางไวอีก
ครั้งหนึ่งอยางนอย 1 วินาทีแลวปลอยสวิตช จึง
จะสามารถใชงานหนาตางประตูดานคนขับได
ตามปกติ
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lllll อยาปรบัเบาะนัง่ขณะขบัรถอย ูเพราะอาจสญูเสยี
การควบคุมรถและเกิดอุบัติเหตุได เมื่อปรับเบาะ
นั่งไดระยะที่เหมาะสมแลว ใหลองขยับเบาะนั่ง
ไปดานหนาและดานหลังดวยมือเพื่อตรวจสอบ
ดูวาเบาะนั่งล็อกแนนหรือไม

lllll หามผโูดยสารหรอืเดก็นัง่ในพืน้ทีใ่ดๆ ภายในรถที่
ไมมีเบาะนั่งและเข็มขัดนิรภัย และใหแนใจวาผู
โดยสารในรถทุกคนนั่งอยูบนเบาะนั่งและคาด
เข็มขัดนิรภัย และถาเปนเด็กใหรัดอยูกับเบาะนั่ง
นิรภัยสำหรับเด็ก

lllll ขณะรถเคลื่อนที่ควรปรับพนักพิงหลังใหอยูใน
ตำแหนงตั้งตรงเสมอ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นไดจากอุบัติเหตุหรือรถเบรกกะทันหัน เพราะ
ประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัยจะลดลงอยาง
มากเมื่อพนักพิงหลังเอนอยู ตัวคุณอาจเลื่อน
หลุดออกจากเข็มขัดนิรภัยและไดรับอันตราย

คำเตือน

lllll ไมควรวางสิ่งของไวใตเบาะนั่ง ซึ่งอาจทำใหเบาะ
นั่งไมไดล็อกอยางแนนหนา และอาจทำใหเกิด
อุบัติเหตุได นอกจากนี้เบาะนั่งและชิ้นสวนอื่น
อาจเสียหายได

คำเตือน

l ตองแนใจวาผูใหญเปนผูปรับเบาะนั่งหรือเปน
ผูควบคุมการปรับใหถูกตองและปลอดภัยที่สุด

l อยานำหมอนหนุนหรือสิ่งอื่นรองระหวางหลัง
กับพนักพิงขณะขับขี่ เพราะจะลดประสิทธิภาพ
ของพนักพิงศีรษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

l เมื่อมีการเลื่อนเบาะนั่ง ควรระมัดระวังศีรษะและ
เทาของคุณดวย

ขอควรระวัง

เบาะนัง่หนา
E00400400201

1- การปรับเบาะไปดานหนาหรือดานหลัง
ยกมือจับขึ้น ปรับเบาะนั่งตามตำแหนงที่ตองการ
และปลอยมือจับ

2- การปรับเอนพนักพิงหลัง
ดึงกานล็อกขึ้น จากนั้นเอนเบาะไปทางดานหลังเพื่อ
ใหไดตำแหนงที่ตองการ และปลอยกานล็อก

3- การปรับเบาะนั่งใหสูงขึ้น (เฉพาะดานคนขับ)
หมุนปุมและปรับความสูงของเบาะที่นั่ งตาม
ตำแหนงที่ตองการ

การปรับเบาะนั่ง
E00400302174

ควรปรับเบาะนั่งใหไดระยะที่เหมาะสมกับผูขับขี่เพื่อให
สามารถเหยียบคันเรง บังคับเลี้ยว และใชสวิตชตางๆ ได
อยางคลองตัวและมีทัศนวิสัยในการมองชัดเจน
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เบาะนั่งหลัง
E00401300018

การพับพนักพิงหลังไปดานหนา
E00401601483

สามารถรวมพื้นที่หองโดยสารและหองเก็บสัมภาระเขา
ดวยกันไดโดยพับพนักพิงเบาะนั่งหลังไปดานหนา ซึ่ง
เปนประโยชนในการบรรทุกวัตถุขนาดยาว

การพับ
1. เลื่อนพนักพิงศีรษะลงใหอยูในตำแหนงต่ำสุด (ให

ดูเรื่อง “พนักพิงศีรษะ” หนา 4-3)
2. ดึงสายปลดล็อก (A) ไปทางซายและ/หรือขวา แลว

พับพนักพิงเบาะนั่งหลังไปดานหนา

l กลไกในการเอนพนักพิงหลังนั้นเปนสปริง
ทำใหพนักพิงตีกลับมาตำแหนงตั้งตรงขณะที่
กานล็อกทำงาน ดังนั้นเมื่อดึงกานล็อกจึงควรนั่ง
ใหหลังชิดพนักพิงและใชมือประคองเพื่อควบ
คุมไมใหพนักพิงเคลื่อนที่กลับ

ขอควรระวัง การกางออก
1. ตรวจดูวาไดจัดเก็บแผนล็อกเข็มขัดนิรภัยของเบาะ

นั่งตัวนอกแลว
2. ยกพนักพิงหลังขึ้นจนกระทั่งล็อกเขาที่

กดเบาๆ ที่พนักพิงหลังเพื่อตรวจดูวายึดแนนดีแลว

พนกัพงิศรีษะ
E00403302973

คำเตือน
lllll การขับขี่โดยไมมีพนักพิงศีรษะอาจทำใหคุณและ

ผูโดยสารไดรับบาดเจ็บรายแรงหรือเสียชีวิตใน
อุบัติเหตุได เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ควรติดตั้งพนักพิงศีรษะตามตำแหนงอยางถูก
ตองเมื่อมีผูโดยสารนั่งอยู

lllll หามนำหมอนหนุนหรือสิ่งของอื่นๆ ที่คลายกัน
รองระหวางหลังกับพนักพิงหลัง การเพิ่มระยะ
หางระหว างศีรษะกับพนักพิงศีรษะจะลด
ประสิทธิภาพของพนักพิงศีรษะในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุขึ้น

lllll เมื่อมีผูโดยสารนั่งอยูในเบาะนั่งหลัง ใหดึงพนัก
พงิศรีษะใหไดความสงูทีล่อ็กได การปรบัใดๆ ควร
ทำกอนการขับขี่ มิฉะนั้นอาจทำใหไดรับบาดเจ็บ
สาหัสเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมายเหตุ

l หามยืนหรือนั่งบนที่พักแขน เพราะอาจหักได

3. เก็บแผนล็อกเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งตัวนอก (ให
ดูเรื่อง “การเก็บเข็มขัดนิรภัย” หนา 4-7)

ที่พักแขน (เฉพาะเบาะนั่งคนขับ)*
E00400901548

ปรับมุมของที่พักแขนโดยเอนที่พักแขนไปดานหนา จาก
นั้นจึงยกขึ้นใหอยูในตำแหนงที่ตองการ
ปลดมุมที่พักแขนโดยยกขึ้นไปดานหลังจนสุดดังภาพ
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การปรับความสูง
ปรับพนักพิงศีรษะโดยใหกึ่งกลางของพนักพิงอยูในแนว
ใกลเคียงกับระดับสายตาที่สุด ซึ่งจะชวยลดการบาดเจ็บ
ไดมากที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีที่ผูโดยสารสูงเกิน
กวาจะปรับใหใกลกับระดับสายตาได ใหปรับพนักพิงขึ้น
ใหสูงที่สุดเทาที่จะทำได
สำหรับการปรับพนักพิงศีรษะใหสูงขึ้น ใหเลื่อนขึ้นดาน
บน การปรับใหต่ำลง ใหเลื่อนพนักพิงศีรษะลงขณะที่
กดปมุปรบัความสงู (A) ตามทศิทางลกูศร หลังจากปรบัตัง้
แลวใหดันพนักพิงศีรษะลงจนแนใจวาล็อกเขาที่แลว

วิธีถอด
กดปุมปรับความสูง (A) จากนั้นจึงดึงพนักพิงศีรษะขึ้น

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

l ควรตรวจดูวาตำแหนงปุมปรับความสูง (A) ถูก
ปรับอยางถูกตองตามที่แสดงในภาพ และลอง
ขยับพนักพิงศีรษะขึ้น พนักพิงศีรษะจะตองไม
หลุดออกมาจากพนักพิงหลัง

ขอควรระวัง
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l รูปทรงและขนาดของพนักพิงศีรษะจะแตกตาง
กันไปตามตำแหนงเบาะนั่ง ควรใสพนักพิงศีรษะ
ใหถูกตองตามเบาะนั่งตางๆ  และหามใส
ผิดทิศทาง

ขอควรระวัง คำเตือน
lllll ผูโดยสารที่เปนผูใหญตองคาดเข็มขัดนิรภัยทุก

คนรวมถึงเด็กท่ีโตพอจะใชเข็มขัดนิรภัยดวย
เด็กเล็กควรใชอุปกรณนิรภัยที่เหมาะสมสำหรับ
เด็กเสมอ

lllll เม่ือคาดเขม็ขัดนริภยั ควรคาดใหพาดผานไหล ลำ
ตัวบริเวณหนาอกและสะโพก อยาคาดเข็มขัดไว
ใตแขน

lllll คาดเข็มขัดนิรภัยหนึ่งเสนตอหนึ่งคน หากไม
ทำเชนนี้จะทำใหเกิดอันตรายได

เข็มขัดนิรภัย
E00404800883

เพื่อปองกันตัวคุณและผูโดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
จำเปนตองคาดเข็มขัดนิรภัยใหถูกตองเมื่อขับขี่
เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งหนาติดตั้งระบบดึงกลับ
เข็มขัดนิรภัยแบบนี้ใชงานเหมือนกับเข็มขัดนิรภัยทั่วไป
ใหดูเรื่อง “ระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและระบบผอนแรง
ตึง” หนา 4-8

คำเตือน
lllll เข็มขัดนิรภัยจะปกปองผูใชไดเต็มประสิทธิภาพ

เมื่อพนักพิงหลังอยูในตำแหนงตั้งตรง หากพนัก
พงิเอน ผโูดยสารอาจเลือ่นหลดุจากเขม็ขัดนริภัย
โดยเฉพาะเมื่อเกิดแรงกระแทกดานหนารถ
ผูโดยสารอาจไดรับบาดเจ็บเพราะเข็มขัดนิรภัย
เองหรือกระแทกเขากับแผงหนาปดหรือพนักพิง
หลังได

lllll จัดสายเข็มขัดนิรภัยใหเรียบรอย อยาใหบิด
lllll หามดัดแปลงหรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมใดๆ กับ

ชุดเข็มขัดนิรภัยซึ่งอาจจะทำใหเข็มขัดนิรภัยไม
ทำงานหรือไมสามารถปรับความตึงหยอนได

lllll ถึงแมวาคุณจะคาดเข็มขัดนิรภัยไวก็ตาม อยาอุม
เด็กไวในออมแขนหรือวางไวบนตัก เพราะเด็ก
อาจไดรับอันตรายถึงชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือ
เม่ือรถเบรกกะทันหัน

lllll ปรับเข็มขัดนิรภัยใหกระชับพอดีกับผูคาด
lllll คาดเข็มขัดนิรภัยสวนหนาตักเหนือสะโพกเสมอ

เข็มขัดนริภัยแบบยดึ 3 จดุ (พรอมตวัดงึ
ล็อกอัตโนมัติ)

E00404903250

เข็มขัดนิรภัยชนิดนี้ไมจำเปนตองปรับความยาว เพราะ
เข็มขัดจะปรับใหกระชับพอดีกับรางกายของผูคาด แตใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุอยางกะทันหัน เข็มขัดจะล็อกเองโดย
อัตโนมัติ
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คำเตือน
lllll ไมควรคาดเข็มขัดนิรภัยใหพาดผานชองทอง

เพราะในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุ สายเข็มขัดอาจ
กดชองทองอยางแรงและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิด
การบาดเจ็บได

lllll อยาบิดสายเข็มขัดนิรภัยขณะคาด

หมายเหตุ
l คุณสามารถตรวจสอบวาเข็มขัดล็อกหรือไมโดย

ดึงเข็มขัดไปดานหนาอยางรวดเร็ว

การคาดเขม็ขัดนริภัย
1. ดึงสายเข็มขัดนิรภัยชาๆ โดยจับที่แผนล็อก

หมายเหตุ
l ถาไมสามารถดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกได ให

กระชากสายเข็มขัดเต็มแรงแลวปลอยสายกลับ
จากนั้นจึงคอยๆ  ดึงสายเข็มขัดนิรภัยออก
มาอีกครั้ง

2. สอดแผนล็อกเขากับหัวเข็มขัดนิรภัยจนมีเสียงดัง
“คลกิ”

3. ปรับเข็มขัดนิรภัยใหกระชับพอดีกับผูคาด

การปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย
จับที่แผนล็อก แลวกดปุมบนหัวเข็มขัด

หมายเหตุ
l เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยจะเลื่อนเก็บโดยอัตโนมัติ

แผนล็อกอาจฟาดกับตัวรถเสียหายได ใหจับแผน
ล็อกไวเพื่อใหเข็มขัดเลื่อนเก็บอยางชาๆ มิฉะนั้น
อาจทำใหรถยนตเสียหายได

l หากเข็มขัดนิรภัย (A) หรือหวงรอย (B) สกปรก
อาจทำใหเข็มขัดดึงกลับไดไมดี หากเข็มขัดนิรภัย
และหวงรอยสกปรก ใหทำความสะอาดดวยสบู
ออนๆ หรือสารทำความสะอาดผสมน้ำ



การคาดเขม็ขดันริภยัสำหรบัสตรมีคีรรภ

4-7เบาะนัง่และเขม็ขดันริภยั

4

การปรับจุดยึดเข็มขัดนิรภัย (เบาะนั่งหนา)
E00405001791

ระดับความสูงของจุดยึดเข็มขัดนิรภัยสามารถปรับเลื่อน
ได ดึงปุมล็อก (A) และเลื่อนจุดยึดเข็มขัดนิรภัยไปยัง
ตำแหนงที่ตองการ ปลอยปุมล็อกเพื่อล็อกจุดยึดเข็มขัด
นิรภัยเขาที่

คำเตือน
lllll เมื่อปรับจุดยึดเข็มขัดนิรภัยนั้น ตองใหจุดยึดอยู

สูงเพียงพอเพื่อใหสายเข็มขัดนิรภัยสามารถพาด
ผานลำตัวบริเวณหัวไหลไดโดยไมโดนลำคอ

การเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย
E00409802257

การเก็บเข็มขัดนิรภัยดานหลัง
E00405400059

เมื่อพับพนักพิงเบาะนั่งหลังไปดานหนา ใหเก็บเข็มขัด
นิรภัยตามที่แสดงในภาพ

การคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับสตรีมี
ครรภ

E00405600064

คำเตือน
lllll เข็มขัดนิรภัยออกแบบใหใชไดกับทุกคน รวมถึง

สตรมีคีรรภดวย สตรมีคีรรภควรใชเขม็ขดันริภยั
ที่มีไวให การคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับสตรีมี
ครรภจะลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับแมและ
ทารกในครรภ สำหรับเข็มขัดคาดหนาตักใหคาด
ผานตนขาโดยกระชับเขากับสะโพก และอยาคาด
ผานบริเวณเอว หากมีคำถามควรปรึกษาแพทย

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

หมายเหตุ
l หากยังไมคาดเข็มขัดนิรภัยอีก ไฟเตือนและเสียง

เตือนจะดังทุกครั้งที่รถออกตัว
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ระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและระบบ
ผอนแรงตงึ

E00405701378

เบาะนั่งคนขับและเบาะนั่งผูโดยสารดานหนาจะมีเข็มขัด
นิรภัยที่ติดตั้งระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและระบบ
ผอนแรงตึง

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
lllll เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของเข็มขัด

นิรภัยแบบดึงกลับ ควรปรับเบาะนั่งของคุณให
ถูกตองและคาดเข็มขัดนิรภัยใหเหมาะสม

l การติดตั้งอุปกรณเครื่องเสียงใดๆ หรือการซอม
แซมบริเวณโดยรอบชุดเข็มขัดนิรภัยแบบดึง
กลับหรือคอนโซลที่พื้น ตองดำเนินการโดยศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต เนื่องจากงานดัง
กลาวอาจกระทบตอระบบการทำงานของเข็มขัด
นิรภัยแบบดึงกลับ

l ถาตองการแยกชิ้นสวนหรือทำลายรถ กรุณา
ปรึกษาศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต เนื่อง
จากการทำงานของเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับโดย
ไมคาดคิดอาจทำใหไดรับบาดเจ็บ

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
l เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับจะทำงานถารถไดรับ

แรงกระแทกดานหนาอยางแรงแมวาจะไมไดคาด
เข็มขัดนิรภัยไวก็ตาม

l เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับออกแบบมาใหใชงาน
เพียงครั้งเดียว และหลังจากใชงานแลว ตอง
เปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยใหมที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต

ไฟเตือนระบบ SRS
E00405900083

ไฟเตือนนี้ใชรวมกันระหวางถุงลมนิรภัย SRS กับเข็มขัด
นิรภัยแบบดึงกลับ
ใหดูเรื่อง “ไฟเตือนระบบ SRS” หนา 4-18

ระบบผอนแรงตึง
E00406000153

ในกรณีที่เกิดการชน ระบบผอนแรงตึงจะดูดซับแรงดึง
จากเข็มขัดนิรภัย เพื่อลดแรงปะทะที่สงไปยังผูโดยสาร

อุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก
E00406401835

เมื่อมีเด็กโดยสารรถไปดวย จำเปนตองใชอุปกรณนิรภัย
สำหรับเด็กใหพอดีกับขนาดตัวเด็ก ซึ่งเปนไปตามที่
กฎหมายกำหนดในประเทศสวนใหญ
กฎขอบังคับเกี่ยวกับการขับขี่โดยมีเด็กอยูที่เบาะนั่งหนา
อาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ กรุณาปฏิบัติตาม
กฎขอบังคับที่เกี่ยวของ

คำเตือน
lllll ถาเปนไปได พยายามใหเด็กนั่งบนเบาะนั่งหลัง

สถติกิารเกดิอบุตัเิหตแุสดงใหเหน็วาเดก็ทกุขนาด
และทุกอายุจะปลอดภัยกวาเมื่อมีอุปกรณนิรภัย
ที่เหมาะสมในเบาะนั่งหลังมากกวาในเบาะนั่ง
หนา

lllll การอุม เด็กไว ในออมแขนจะไมสามารถใช
ทดแทนระบบนิรภัยสำหรับเด็ก หากไมใชระบบ
นิรภัยสำหรับเด็กที่เหมาะสมอาจทำใหเด็กไดรับ
บาดเจ็บรายแรงหรือถึงแกชีวิต

lllll ควรใชอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก 1 ชุดตอเด็ก
1 คนเทานั้น
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คำเตือน
lllll เมื่อติดตั้งระบบนิรภัยสำหรับเด็กท่ีเบาะนั่งหลัง

ระวังพนักพิงหลังเบาะนั่งหนาโดนระบบนิรภัย
สำหรับเด็ก
มิฉะนั้นเด็กอาจไดรับบาดเจ็บสาหัสในกรณีที่มี
การเบรกอยางแรงหรือการชน

ขอควรระวังเมื่อติดตั้งอุปกรณนิรภัย
สำหรับเด็กบนรถที่มีถุงลมนิรภัยที่เบาะนั่ง
ผูโดยสารดานหนา

E00406501748

ปายที่แสดงอยูนี้จะติดไวในรถที่มีถุงลมนิรภัยดาน
ผูโดยสารดานหนา

คำเตือน
lllll อันตรายมาก!

หามใชอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไปขาง
หลังบนเบาะนั่งที่มีถุงลมนิรภัยอยูดานหนา!
มิฉะนั้นเด็กอาจบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได

lllll หามใชอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไปขาง
หลังบนเบาะนั่งผูโดยสารดานหนา เนื่องจากเด็ก
จะอยูใกลถุงลมนิรภัยของผูโดยสารมากเกินไป
แรงปะทะจากถุงลมนิรภัยที่พองตัวอาจทำให
เด็กไดรับบาดเจ็บรายแรงหรือถึงแกชีวิตได ตอง
ใชอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไปขางหลัง
ที่เบาะนั่งหลังเทานั้น

คำเตือน
lllll ควรใชอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไปขาง

หนาที่เบาะนั่งหลังถาเปนไปได แตถาจำเปนตอง
ใชกับเบาะนั่งผูโดยสารดานหนา ใหปรับเบาะนั่ง
ไปขางหลังใหมากที่สุด มิฉะนั้นเด็กอาจไดรับ
บาดเจ็บรายแรงหรือถึงแกชีวิตได

สำหรับทารกและเด็กเล็ก
E00406600553

เมื่อมีทารกและเด็กเล็กโดยสารไปดวย ควรปฏิบัติตาม
คำแนะนำดังตอไปนี้
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คำแนะนำ:
l ควรใชเบาะนั่งนิรภัยสำหรับทารก สวนเด็กเล็กที่สูง

พอจะคาดเข็มขัดนิรภัยแลว ใหสายเข็มขัดสัมผัสใบ
หนาหรือลำคอไดและใชเบาะเสริมสำหรับเด็กควบ
คูดวย

l เลือกอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กใหเหมาะสมกับ
น้ำหนักและความสูงของเด็ก รวมถึงสามารถติดตั้ง
ไดพอดีกับรถของคุณ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสูง
สุด ควรติดตั้งอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กไวที่เบาะนั่ง
หลัง

l กอนจะเลือกซื้ออุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก  ให
ทดลองติดตั้งวาใสไดพอดีกับเบาะนั่งหลัง เนื่องจาก
อุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กของผูผลิตบางรายอาจไม
เหมาะสมกับรถของคุณ
หากทดลองคาดเข็มขัดนิรภัยแลว อุปกรณนิรภัย
สำหรับเด็กนั้นไมพอดีกับเบาะนั่ง โดยเลื่อนไปทาง
ใดทางหนึ่งไดโดยงาย  ควรเลือกอุปกรณนิรภัย
สำหรับเด็กของผูผลิตรายอื่น

คำเตือน
lllll เม่ือติดตั้งเสร็จแลว ทดลองผลักและดึงอุปกรณ

นิรภัยสำหรับเด็กไปดานหนา ดานหลัง และดาน
ขาง ดูวามั่นคงดีหรือไม หากเลื่อนไปทางใดทาง
หนึ่งไดอาจกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตเด็กหรือ
ผูโดยสารอื่นในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุหรือเบรก
กะทันหัน

lllll เมื่อไมใชงาน ควรติดตั้งอุปกรณนิรภัยนั้นไวกับ
เบาะนั่งใหมั่นคงหรือถอดเก็บใหเรียบรอยเพื่อ
ปองกันไมใหหลุดกระเด็นออกมาในกรณีเกิด
อุบัติเหตุ

การติดตั้งอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กเขากับ
ที่ยึดเบาะดานลาง (อุปกรณนิรภัยสำหรับ
เด็กที่มีการยึดแบบ ISOFIX) และที่ยึดดาน
หลังเบาะ

E00408902684

ตำแหนงที่ยึดเบาะดานลาง
เบาะนั่งหลังของรถยนตติดตั้งที่ยึดเบาะดานลางสำหรับ
การยึดอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กที่มีการยึดแบบ ISOFIX

คำเตือน
lllll ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณนิรภัย

สำหรับเด็กตามคูมือจากผูผลิตอยางเครงครัด
การติดตั้งไมถูกวิธีอาจทำใหเด็กบาดเจ็บสาหัส
หรือถึงแกชีวิตได

สำหรับเด็กโต
E00406700134

สำหรับเด็กที่โตเกินกวาจะอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กแลว
ควรใหเด็กนั่งบนเบาะนั่งหลังและคาดเข็มขัดนิรภัยให
เรียบรอยโดยใหพาดผานสวนไหลและหนาตักของเด็ก
สำหรับบริเวณหนาตัก ใหสายเข็มขัดพาดผานทองนอย
ใตสวนบนของกระดูกเชิงกราน ไมควรพาดผานบริเวณ
ชองทองโดยตรง เพราะสายเข็มขัดอาจกดชองทองใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
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อุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กที่มีการยึดแบบ
ISOFIX
อุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กถูกออกแบบมาสำหรับเบาะนั่ง
ที่มีที่ยึดเบาะดานลางเทานั้น ยึดอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก
โดยใชที่ยึดเบาะดานลาง
ไมจำเปนตองยึดอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กดวยเข็มขัด
นิรภัยของรถ

A: ตัวเชื่อมตออุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก

   การตดิตัง้:
1. นำวัสดุแปลกปลอมดานในหรือรอบๆ ตัวเชื่อมตอ

ออก และควรแนใจวาเข็มขัดนิรภัยของรถยนตอยูใน
ตำแหนงจัดเก็บปกติ

คำเตือน
lllll ที่ยึดอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กถูกออกแบบมาให

ทนตอน้ำหนักที่กำหนดไวสำหรับอุปกรณนิรภัย
สำหรับเด็กที่ติดตั้งอยางถูกตองเทานั้น ไมวาใน
สถานการณใดๆ หามใชกับเข็มขัดนิรภัยสำหรับ
ผใูหญ สายรดั หรอืสำหรบัยดึสิง่ของหรอือปุกรณ
อืน่ๆ เขากบัตวัรถ

l ห า มถอดพนั กพิ ง ศี รษะ เ มื่ อทำก า รติ ดตั้ ง
เบาะเสริม

ขอควรระวัง

2. ถอดพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั่งที่ตองการติดตั้ง
อุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก
ใหดูเรื่อง “พนักพิงศีรษะ” หนา 4-3

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

ตำแหนงที่ยึดดานหลังเบาะ
มีตัวยึด 2 จุดที่ดานหลังของพนักพิงเบาะนั่งหลัง สำหรับ
ยึดสายยึดดานหลังเบาะของอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กเขา
กับแตละตำแหนงของเบาะนั่งในรถของคุณ
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การติดตั้งอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กเขากับ
เข็มขัดนริภัยแบบยดึ 3 จดุ (พรอมตวัดงึ
ล็อกอัตโนมัติ)

E00407102197

การติดตั้ง:
1. วางอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กบนเบาะนั่งที่จะติดตั้ง

เอาพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั่งนั้น
ใหดูเรื่อง “พนักพิงศีรษะ” หนา 4-3

2. สอดเข็มขัดนิรภัยผานอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กตาม
คูมือการติดตั้งอุปกรณนิรภัยนั้นๆ และเสียบแผน
ล็อกเขากับหัวเข็มขัด

3. ปรับสายไมใหหยอนดวยคลิปล็อก

l ห า มถอดพนั กพิ ง ศี รษะ เ มื่ อทำก า รติ ดตั้ ง
เบาะเสริม

ขอควรระวัง

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

5. เกี่ยวขอสายยึดดานหลังเบาะตัวบน (E) ของอุปกรณ
นิรภัยสำหรับเด็กเขากับขายึดดานหลังเบาะ (F) และ
ยึดสายตัวบนใหแนนหนา

6. ผลักและดึงอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กทุกดานเพื่อให
แนใจวามั่นคงแลว

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

หากอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กตองใชสายยึดดานหลัง
เบาะ ใหยึดสายตามขั้นตอนที่ 5
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4. กอนวางเด็กลงในอุปกรณนิรภัย ดึงและผลักอุปกรณ
นริภัยนัน้เพือ่ตรวจสอบวาตดิตัง้อยางมัน่คง ทำเชนนี้
ทุกครั้งกอนใชงาน

คำเตือน
lllll ควรใชคลิปล็อกเข็มขัดนิรภัย (A) กับอุปกรณ

นิรภัยสำหรับเด็กบางรุนเพื่อปองกันการบาดเจ็บ
เนื่องจากการชนดานหนาหรือการบังคับรถอยาง
กะทันหัน
คลิปล็อกตองพอดีและใชตามคำแนะนำของ
ผูผลิตอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กนั้น
ควรถอดตัวคลิปล็อกเก็บเมื่อถอดอุปกรณนิรภัย
สำหรับเด็กออกแลว

การตรวจสอบสภาพเข็มขัดนิรภัย
E00406301977

ตรวจสภาพของเขม็ขดันริภัย หากพบรอยฉกีขาด รอยแตก
การเสื่อมสภาพของสายรัด หรือรูปรางของชิ้นสวนโลหะ
บิดเบี้ยว ควรเปลี่ยนเข็มขัดเสนใหม

คำเตือน
lllll หลังจากเกิดการชน ชุดเข็มขัดนิรภัยทั้งหมด

รวมทั้งตัวดึงกลับและอุปกรณที่ติดอยูดวยควรได
รับการตรวจสอบโดยศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาต ควรเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยที่มีการใช
งานในขณะที่ เกิดการชน  เวนแตจะเปนการ
ชนเบาและเข็มขัดไมมีรองรอยความเสียหาย
และยังสามารถทำงานไดอยางถูกตอง

lllll อยาพยายามซอมแซมหรือเปล่ียนชิ้นสวนของ
ชุดเข็มขัดนิรภัยเอง งานดังกลาวควรดำเนินการ
โดยศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต มิฉะนั้น
อาจทำใหประสิทธิภาพของเข็มขัดลดลงและสง
ผลใหบาดเจ็บรายแรงในกรณีที่เกิดการชน

lllll เมื่อใชงานระบบดึงกลับไปแลวจะไมสามารถใช
อีกได
ตองเปลี่ยนใหมพรอมกับตัวดึงกลับ

คำเตือน
lllll หามใสวัตถุแปลกปลอมใดๆ (ชิ้นสวนพลาสติก,

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

ระบบถงุลมนริภยั (SRS)
E00407203528

ขอมูลที่ปรากฏในหัวขอระบบถุงลมนิรภัย (SRS) นี้
ประกอบดวยขอสำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับถุงลมนิรภัย
ของคนขับและของผูโดยสารดานหนา
ระบบถุงลมนิรภัยดานคนขับและผูโดยสารดานหนา
ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมความปลอดภัยหลักของระบบ

lllll หากเข็มขัดนิรภัยสกปรก ใหทำความสะอาดดวย
น้ำอุนผสมสารทำความสะอาดที่เปนกลาง แลว
ตากใหแหงในที่รม ไมควรฟอกขาวหรือยอมสี
สายเข็มขัดนิรภัย เพราะอาจทำใหเสียหายได
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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

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

l ถุงลมนิรภัยพองตัวอยางรวดเร็วมาก ในบางกรณี
อาจกอใหเกิดรอยถลอก ฟกช้ำ หรือขีดขวน
เล็กนอย ฯลฯ

ขอควรระวัง

คำเตือน
lllll การนั่งในทาที่ถูกตองมีความสำคัญมาก

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

lllll หามนั่งบนขอบเบาะนั่ง หรือเอนศีรษะหรือหนา
อกเขาไปใกลพวงมาลัยหรือแผงหนาปด หามวาง
เทาหรือขาไวบนแผงหนาปด

lllll ควรใหทารกและเด็กเล็กอยูที่เบาะนั่งหลังและใช
อุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กอยางเหมาะสม
เบาะนั่ งหลัง เปนที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับ
ทารกและเด็ก

เข็มขัดนิรภัย โดยปองกันอันตรายบริเวณศีรษะและหนา
อกเมื่อ เกิดอุบัติ เหตุการชนทางด านหนาในระดับ
ปานกลางถึงรุนแรง
ถุงลมนิรภัยไมสามารถใชทดแทนเข็มขัดนิรภัยได เพื่อ
การปองกันสูงสุดในการชนและอุบัติเหตุทุกประเภท ทุก
คนทั้งคนขับและผูโดยสารในรถตองคาดเข็มขัดนิรภัย
เสมอ

ถุงลมนิรภัยทำงานอยางไร
E00407301671

ถุงลมนิรภัยประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้
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คำเตือน
lllll ไมควรปลอยใหทารกหรือเด็กเล็กลุกออกจาก

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

คำเตือน
lllll สำหรับเด็กโตควรนั่งที่ เบาะนั่งหลังและคาด

เข็มขัดนิรภัยไวอยางเหมาะสม ถาจำเปนใหใช
เบาะเสริม

คำเตือน
lllll อันตรายมาก!

หามใชอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไปขาง
หลังบนเบาะนั่งที่มีถุงลมนิรภัยอยูดานหนา!
มิฉะนั้นเด็กอาจบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได

ระบบถุงลมนิรภัยที่เบาะนั่งคนขับและ
ผูโดยสารดานหนา

E00407400851

ถุงลมนิรภัยดานคนขับจะติดตั้งอยูใตฝาครอบบริเวณกึ่ง
กลางพวงมาลัย สวนถุงลมนิรภัยดานผูโดยสารดานหนา
จะบรรจุอยูในแผงหนาปดเหนือกลองเก็บของ
ถุงลมนิรภัยผูโดยสารดานหนาจะพองตัวในเวลาเดียวกับ
ถุงลมนิรภัยดานคนขับ แมวาเบาะนั่งผูโดยสารจะไมมี
คนอยูก็ตาม

ขอควรระวังเมื่อติดตั้งอุปกรณนิรภัย
สำหรับเด็กบนรถที่มีถุงลมนิรภัยที่เบาะนั่ง
ผูโดยสารดานหนา

E00408802061

ปายที่แสดงอยูนี้จะติดไวในรถที่มีถุงลมนิรภัยดานผู
โดยสารดานหนา
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การพองตัวของถุงลมนิรภัยดานหนา
E00412500300

ถุงลมนิรภัยดานหนาถูกออกแบบมาใหทำงาน
เมื่อ...
ถุงลมนิรภัยดานหนาถูกออกแบบใหพองตัวเมื่อรถยนต
ไดรับแรงกระแทกที่ดานหนาในระดับปานกลางถึง
รุนแรง ลักษณะดังกลาวแสดงไวดังภาพ

1- การชนเขากับกำแพงทึบดวยความเร็วประมาณ
25 กม./ชม. หรือมากกวา

2- ไดรับแรงกระแทกที่ดานหนาในระดับปานกลางถึง
รุนแรงบริเวณที่แรเงาระหวางลูกศร

ถุงลมนิรภัยดานหนาจะทำงานก็ตอเมื่อแรงกระแทกที่เกิด
ขึ้นเกินกวาระดับที่ไดรับการออกแบบไว หรือเทากับ
แรงกระแทกที่เกิดขึ้นเมื่อรถที่วิ่งดวยความเร็ว 25 กม./ชม.
ชนเขาโดยตรงกับกำแพงทึบที่แข็งแรง ไมเคลื่อนที่หรือ
พังลง ถาหากความรุนแรงนั้นต่ำกวาระดับที่ออกแบบไว
ถุงลมนิรภัยดานหนาอาจจะไมทำงาน อยางไรก็ตามหาก
รถชนสิ่งที่สามารถดูดซับแรงกระแทกไดโดยเคลื่อนที่
หรือพังลง (เชน รถที่จอดอยู เสาไฟฟา หรือราวเหล็กกั้น
ถนน) ความเร็วขณะชนจะสูงขึ้นมากกวาระดับที่ออก
แบบไว

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
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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

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
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4 คำเตือน
lllll หากเกิดสถานการณตอไปนี้ ถุงลมนิรภัยและ/

หรือระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัยอาจมีปญหาและ
อาจทำงานไมถูกตองเมื่อเกิดการชนหรืออาจ
ทำงานอยางกะทันหันแมไมมีการชน
• เมื่อสวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงานอยูที่ ON
แตไฟเตือนระบบ SRS ไมสวางขึ้นหรือยัง
คงสวางคางอยู

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

ไฟเตือนระบบถุงลมนิรภัย (SRS) อยูบนแผงหนาปด
ระบบจะสำรวจตนเองทุกครั้งที่สวิตชกุญแจบิดไปที่
ตำแหนง “ON” หรือโหมดการทำงานอยูที่ ON ไฟเตือน
SRS นี้จะติดขึ้นสักครูแลวดับไป ซึ่งแสดงวาระบบ
ทำงานเปนปกติ

คำเตือน
lllll หามติดสิ่งใดๆ ที่บริเวณฝาครอบพวงมาลัย เชน

วัสดุตกแตง  เข็มกลัด  ฯลฯ  เพราะอาจเปน
อันตรายตอผูโดยสารเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว

lllll หามวางหรือติดวัตถุอื่นใดบนแผงหนาปดเหนือ
กลองเก็บของ  เพราะอาจเปนอันตรายตอผู
โดยสารเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว

คำเตือน
lllll หลังจากที่ถุงลมนิรภัยพองตัวแลว ชิ้นสวนตางๆ

ของระบบถุงลมนิรภัยจะมีอุณหภูมิสูง หาม
สัมผัสชิ้นสวนเหลานี้ เพราะอาจไหมผิวหนังได

lllll ถุงลมนิรภัยออกแบบมาเพื่อใชงานเพียงครั้ง
เดยีว ไมสามารถนำกลบัมาใชงานไดอกี ดงันัน้จงึ
ตองเปลี่ยนใหมทันทีและควรตรวจสอบระบบ
ถุงลมนิรภัยท้ังหมดโดยศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต

ไฟเตือนระบบ SRS
E00407802918

คำเตือน
lllll หามนำเครื่องประดับตางๆ มาติดหรือวางไว

บรเิวณกระจกหนา เพราะอาจขดัขวางการทำงาน
ของถุงลมนิรภัยหรือกระเด็นมาโดนผูโดยสาร
บาดเจ็บเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว

lllll หามวางหบีหอ สตัวเลีย้ง หรอืวตัถอุืน่ใดระหวาง
ถุงลมนิรภัยกับคนขับหรือผูโดยสารดานหนา
เพราะจะลดประสิทธิภาพการทำงานของถุงลม
นิรภัย หรือเปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บไดถาถุง
ลมนิรภัยทำงาน

ถาสวนหนึ่งสวนใดของสวนประกอบ SRS มีปญหา ไฟ
เตือนจะสวางคางอยู
ไฟเตือนระบบ SRS จะใชรวมกันระหวางถุงลมนิรภัยกับ
ระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัย
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หมายเหตุ
l หากคุณตองการแยกชิ้นสวนรถ กรุณาปฏิบัติตาม

กฎขอบังคับทองถิ่น  และติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตเพื่อจัดการถอดระบบถุง
ลมนิรภัยอยางถูกตองและปลอดภัย

คำเตือน
lllll การบำรุงรักษาสวนประกอบของระบบ SRS

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

lllll หามดัดแปลงพวงมาลัย ตัวดึงกลับเข็มขัดนิรภัย
หรือสวนประกอบใดๆ ของระบบ SRS เชน การ
เปลี่ยนพวงมาลัย หรือการดัดแปลงกันชนหนา
หรือโครงสรางตัวถัง อาจสงผลเสียตอการทำงาน
ของระบบ SRS และนำไปสูการบาดเจ็บได

lllll ถารถของคุณไดรับความเสียหาย ควรใหศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตตรวจสอบระบบ
SRS เพื่อใหแนใจวาจะทำงานไดเปนปกติ

คำเตือน
lllll ถาคุณพบวาสวนใดของถุงลมนิรภัยฉีกขาด ขีด

ขวน แตก หรือเสียหาย ควรนำไปใหศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตตรวจสอบ

การใหบรกิาร SRS
E00407901592
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แผงหนาปด
E00500102753

1- มาตรวัดรอบเครื่องยนต
มาตรวัดรอบเครื่องยนตจะแสดงความเร็วเครื่องยนต
เปนรอบตอนาที (r/min)
ซึ่งสามารถชวยใหคุณขับขี่อยางประหยัด รวมทั้ง
เตือนวาอยาใหรอบเครื่องยนตสูงเกินไป (แถบสี
แดง)

2- หนาจอแสดงขอมูลรวม → หนา 5-2
3- มาตรวดัความเรว็

มาตรวดัความเรว็จะแสดงความเรว็ของรถยนตในรปู
แบบกิโลเมตรตอช่ัวโมง (กม./ชม.)

4- สวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม

ขอควรระวัง
l ขณะขับรถ ควรหมั่นสังเกตดูมาตรวัดรอบเครื่อง

ยนตดวย ไมควรเรงรอบเครื่องยนตจนถึงเขต
แถบสีแดงของมาตรวัดรอบ (ความเร็วรอบเครื่อง
ยนต/นาที สูงเกินไป)

1- หนาจอแสดงขอมูล → หนา 5-3
2- การเตือนถนนเปนน้ำแข็ง → หนา 5-6
3- ตัวแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู

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

หนาจอแสดงขอมูลรวม
E00519903581

กรุณาจอดรถในที่ปลอดภัยกอนเปดใชงาน
หนาจอแสดงขอมูลจะแสดงขอมูลตอไปนี้: มาตรวัดระยะ
ทาง, มาตรวดัการเดนิทาง, ตวัควบคมุความสวางของมาตร
วัด, สัญลักษณเตือนตรวจสภาพรถ, ปริมาณน้ำมันเชื้อ
เพลิงที่เหลืออยู, ตำแหนงคันเกียร, ชวงการขับรถ, อัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย ฯลฯ

หมายเหตุ
l หากรถติดตั้งตัวควบคุมไฟอัตโนมัติ เมื่อสวิตชไฟ

อยูในตำแหนงอื่นที่ไมใชตำแหนง “OFF” ความ
สวางของมาตรวัดจะติดโดยอัตโนมัติเพื่อปรับ
ความสวาง ขึ้นอยูกับความสวางภายนอกของรถ
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1- มาตรวดัระยะทาง
2- มาตรวัดการเดินทาง 
3- มาตรวัดการเดินทาง 
4- ตัวควบคุมความสวางของมาตรวัด → หนา 5-4
5- หนาจอแสดงชวงการขับรถ

หนาจอแสดงขอมูล
E00528201599

แตละครั้งที่คุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม (A) เบาๆ หนาจอจะเปลี่ยนตามลำดับตอไปนี้

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

หมายเหตุ
l เมื่อสวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงานเปน OFF หนาจอแสดงชวงการขับรถ หนาจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย และตัวแสดงอุณหภูมิภายนอกจะไมปรากฏ
l ขณะขับรถ สัญลักษณเตือนตรวจสภาพรถจะไมปรากฏขึ้นแมวาคุณจะใชงานสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม
l เมื่อไฟหรี่ไมสวาง ตัวควบคุมความสวางของมาตรวัดจะไมปรากฏขึ้นแมวาคุณจะใชงานสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม
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หนาจอแสดงชวงการขับรถ
E00538000014

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

1- ระดับความสวาง
2- สวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม

มาตรวัดระยะทาง
E00527800067

มาตรวัดระยะทางแสดงระยะทางการเดินทาง

มาตรวัดการเดินทาง
E00527900042

มาตรวัดการเดินทางแสดงระยะทางที่ใชระหวางตนทาง
กับปลายทาง

ตัวอยางการใชงานของมาตรวัดการเดินทาง  และ
มาตรวัดการเดินทาง 

คุณสามารถวัดระยะทางที่ใชในปจจุบันไดสองชุด
จากบานโดยใชมาตรวดัการเดนิทาง  และจาก
จุดใดจุดหนึ่งในระหวางทางโดยใชมาตรวัดการ
เดินทาง 

การรเีซต็มาตรวดัการเดนิทาง
หากตองการตั้งคาจอแสดงเปน 0 กดสวิตชหนาจอแสดง
ขอมูลรวมคางไวอยางนอย 1 วินาที คาที่แสดงอยูใน
ปจจุบันเทานั้นจะถูกรีเซ็ต

ตัวอยาง
หากมาตรวัดการเดินทาง  แสดงอยู มาตรวัดการเดิน
ทาง  เทานั้นที่จะถูกรีเซ็ต

หมายเหตุ
l ชวงการขับรถขึ้นอยูกับขอมูลอัตราการสิ้นเปลือง

เชื้อเพลิง ซึ่งอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับสภาพการ
ขับขี่และพฤติกรรมในการขับขี่ ระยะทางที่แสดง
จึงเปนเพียงขอมูลคราวๆ เทานั้น

ตัวควบคุมความสวางของมาตรวัด
E00537901114

เปดไฟหรี่และกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม (2) จะมี
เสียงและระดับความสวางเปลี่ยนไป

หมายเหตุ
l เมื่อไฟหรี่สวาง สามารถปรับได 8 ระดับ
l ทุกครั้ งที่ลดระดับความสวางลงสองระดับ

จอแสดงผลระดับความสวางจะลดลงครั้งละหนึ่ง
ระดับ

l ระดับความสวางของแผงหนาปดจะถูกจัดเก็บไว
เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “LOCK” หรือ
โหมดการทำงานเปน OFF

l หากคุณกดสวิตชคางไวนานกวา 1 วินาที ความ
สวางจะเลื่อนผานระดับตางๆ โดยอัตโนมัติและ
หยุดเมื่อคุณปลอยสวิตช เลือกระดับความสวางที่
ตองการ

หมายเหตุ
l ทั้งมาตรวัดการเดินทาง  และ  สามารถ

นับไดถึง 9,999.9 กม.
เมือ่เลย 9,999.9 กม. มาตรวดัการเดนิทางจะกลบัมา
เริม่ที ่0.0 กม.

l หากมีการถอดขั้วแบตเตอรี่ หนวยความจำของ
มาตรวัดการเดินทาง  และ  จะถูกลบออก
และหนาจอจะกลับมาเปน 0.0 กม.

สวาง หรี่
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หนาจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
โดยเฉลี่ย

E00531200017

แสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจากครั้งสุด
ทายที่รีเซ็ตจนถึงปจจุบัน
โหมดการรีเซ็ตหนาจอแสดงอัตราการสิ้นเปลือง เชื้อ
เพลิงโดยเฉลี่ยนี้สามารถเปลี่ยนไดระหวาง “รีเซ็ตแบบ
อัตโนมัติ” กับ “รีเซ็ตแบบแมนนวล”
สำหรับวิธีการเปลี่ยนการตั้งคาหนาจอแสดงอัตราการสิ้น
เปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนการตั้งคา
ฟงกชัน” หนา 5-8

จอภาพ Auto Stop & Go (AS&G)
E00531101172

แสดงเวลาสะสมที่เครื่องยนตถูกหยุดดวยระบบ Auto
Stop & Go (AS&G)
ใหดูเรื่อง “ระบบ Auto Stop & Go (AS&G)” หนา 6-20

หมายเหตุ
l คาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยสามารถ

รีเซ็ตแยกกันไดทั้งในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ
กับโหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล

l “---” จะปรากฏขึ้นเมื่อไมสามารถวัดคาอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยได

l การตั้งคาครั้งแรก (คาเริ่มตน) คือ “โหมดรีเซ็ต
แบบอัตโนมัติ”

l อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะขึ้นอยู
กับสภาพการขับรถ (สภาพถนน วิธีการขับรถ
ฯลฯ) คาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่แสดงอาจ
แตกตางจากอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจริง คา
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่แสดงเปนเพียง
ขอมูลคราวๆ เทานั้น

l หนวยความจำของโหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลหรือ
โหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติของหนาจอแสดงอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะถูกลบหากมี
การถอดแบตเตอรี่

l การตั้งคาการแสดงผลสามารถเปลี่ยนเปนหนวย
ที่ตองการได {กม./ลิตร, ลิตร/100 กม., หรือไมล
ตอแกลลอน}
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนการตั้งคาฟงกชัน” หนา
5-8

หมายเหตุ
l เมือ่คณุเตมิน้ำมนั ชวงการขบัรถทีแ่สดงจะปรบัคา

ตามไปดวย
อยางไรก็ตาม หากคุณเติมน้ำมันเพียงเล็กนอย คา
ที่แสดงอาจไมถูกตอง ถาเปนไปไดควรเติมน้ำมัน
ใหเต็มถัง

l ในบางกรณี คาแสดงชวงการขับรถอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหากคุณจอดรถในที่ที่ชันมาก ซึ่ง
ทำใหน้ำมันเชื้อเพลิงในถังกระเพื่อม แตไมใช
อาการผิดปกติแตอยางใด

l การตั้งคาการแสดงผลสามารถเปลี่ยนหนวยได
ตามตองการ (กิโลเมตรหรือไมล)
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนการตั้งคาฟงกชัน” หนา
5-8

ตัวแสดงอุณหภูมิภายนอก
E00533501125

แสดงอุณหภูมิภายนอกรถ

หมายเหตุ
l การตั้งคาหนาจอสามารถเปลี่ยนหนวยไดตาม

ตองการ (°C หรือ °F)
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนการตั้งคาฟงกชัน” หนา
5-8

l อุณหภูมิที่แสดงอาจแตกตางจากอุณหภูมิจริงภาย
นอกขึน้อยกูบัปจจยัหลายอยาง เชน ภาวะการขบัขี่

หมายเหตุ
l เมื่อสวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงานเปน ON

อีกครั้ง เวลาสะสมจะถูกรีเซ็ต
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หมายเหตุ
l เมื่อแลนบนที่ลาดเอียงหรือทางโคง การแสดงคา

อาจไมถูกตองเนื่องจากการกระเพื่อมของน้ำมัน
เชื้อเพลิงในถังน้ำมัน

หมายเหตุ
l หลังการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง อาจใชเวลาหลาย

วินาทีในการปรับการแสดงคา
l หากเติมน้ำมันขณะที่สวิตชกุญแจหรือโหมดการ

ทำงานเปน ON เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอาจ
วัดระดับน้ำมันไดไมถูกตอง

l เครื่องหมายฝาปดถังน้ำมันเชื้อเพลิง (A) แสดงวา
ประตูช อง เติ มน้ำมัน เชื้ อ เพลิ งอยู ด านซ าย
ของตัวรถ

ตัวแสดงเตือนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู
E00522402004

ถาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงเหลือ 6 ลิตรหรือต่ำกวา (ปรากฏ
หนึ่งขีด) เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือ

ขอควรระวัง
l สำหรับรถรุนที่มีแคทาลิติกคอนเวอรเตอร หาม

ขับรถโดยที่เหลือน้ำมันเชื้อเพลิงในระดับต่ำมาก
หากน้ำมันเชื้อเพลิงหมดจะทำใหแคทาลิติกคอน
เวอรเตอรเสียหาย

1- น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง
0- น้ำมันเชื้อเพลิงหมด

ตัวแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู
E00522201571

ตัวแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยูจะแสดงระดับ
น้ำมันเชื้อเพลิงในถังน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อสวิตชกุญแจหรือ
โหมดการทำงานอยูที่ ON

ขอควรระวัง
l แมวาสัญลักษณนี้ไมกะพริบ แตถนนก็อาจเปน

น้ำแข็งได ดังนั้นกรุณาระมัดระวังเมื่อขับขี่

การเตือนถนนเปนน้ำแข็ง
E00533401111

ถาอุณหภูมิอากาศภายนอกลดลงต่ำกวาประมาณ 3°C
(37 °F) เสียงเตือนและสัญลักษณเตือนอุณหภูมิอากาศ
ภายนอก (A) จะกะพริบประมาณ 10 วินาที

โหมดการทำงานเปลี่ยนเปน ON ขีดสุดทายของเกจวัด
ระดับน้ำมันจะกะพริบ ถาระดับน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงไป
อีก ขีดสุดทายของเกจวัดระดับน้ำมันจะดับไปและ “ ”
กับแถบกราฟกะพริบ
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หมายเหตุ

l ระยะเวลาที่ปรากฏกอนถึงกำหนดการตรวจรอบ
ถัดไปอาจแตกตางไปจากที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาตแนะนำ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลจำเพาะ
ของรถ นอกจากนี้การตั้งคาการแสดงระยะเวลา
กอนถึงกำหนดการตรวจรอบถัดไปก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนได
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว ควรดำเนิน
การโดยศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตเทา
นั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดปรึกษาศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

สัญลักษณเตือนตรวจสภาพรถ
E00522501040

แสดงระยะเวลาโดยประมาณกอนถึงกำหนดการตรวจ
สภาพรอบถัดไปตามที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตแนะนำ จอจะแสดง “—” เมื่อกำหนดการตรวจมา
ถึง
สัญลักษณประแจหมายถึงการตรวจสภาพตามระยะ

1. แสดงระยะเวลากอนถึงกำหนดการตรวจรอบถัดไป

l ระยะทางแสดงดวยหนวย 100 กิโลเมตร สวน
ระยะเวลาแสดงดวยหนวยเดือน

หมายเหตุ

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

3. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ  ขณะที่
ไอคอนกะพรบิเพือ่เปลีย่นการแสดงคาจาก “---” เปน
“cLEAr”
หลังจากนั้นระยะเวลากอนถึงกำหนดการตรวจรอบ
ถัดไปจะปรากฏขึ้น

2. เตือนคุณเมื่อกำหนดการตรวจสภาพมาถึง กรุณา
สอบถามศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

3. หลังจากรถของคุณไดเขารับการตรวจที่ศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตแลว หนาจอจะแสดงระยะ
เวลากอนถึงกำหนดการตรวจรอบถัดไป

วิธีการรีเซ็ต
ตัวแสดง “---” สามารถรีเซ็ตไดขณะที่สวิตชกุญแจหรือ
โหมดการทำงานอยูที่ OFF

1. เมื่อคุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ สอง
สามครั้ง จอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนเปนจอแสดง
สัญลักษณเตือนตรวจสภาพรถ

ระยะทาง

เดอืน
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ขอควรระวัง
l ลูกคามีหนาที่นำรถไปตรวจสภาพและบำรุงรักษา

ตามกำหนดการ
ควรดำเนินการตรวจสภาพและบำรุงรักษารถเพื่อ
ปองกันอุบัติเหตุและการทำงานที่ผิดปกติ

การเปลี่ยนการตั้งคาฟงกชัน
E00522702007

การตั้งคา “โหมดรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดย
เฉลี่ย”, “หนวยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง” และ “หนวย
อุณหภูมิ” สามารถปรับไดตามตองการเมื่อสวิตชกุญแจ
หรือโหมดการทำงานเปน ON

การเปลี่ยนโหมดรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อ
เพลิงโดยเฉลี่ย

E00522902067

โหมดรี เซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อ เพลิงโดยเฉลี่ย
สามารถสับเปลี่ยนระหวาง “รีเซ็ตแบบอัตโนมัติ” กับ “รี
เซ็ตแบบแมนนวล” ได

1. เมื่อคุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ 2-3
ครั้ง หนาจอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนไปแสดงชวงการ
ขับรถ
ใหดูเรื่อง “หนาจอแสดงขอมูล” หนา 5-3

2. แตละครั้งที่คุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม
เปนเวลา 1 วินาทีขึ้นไปในหนาจอชวงการขับรถ
จะสามารถเปลี่ยนโหมดรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยได

  โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล
• ขณะกำลังแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดย
เฉลี่ย หากคุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคาง
ไว อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยที่แสดงอยู
ขณะนั้นจะถูกรีเซ็ต

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

ขอควรระวัง
l คนขับไมควรใชงานหนาจอขณะที่รถกำลัง

เคลื่อนที่
l ขณะใชงานหนาจอ ใหจอดรถในที่ปลอดภัย

หมายเหตุ

(A: โหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ, B: โหมดรีเซ็ต
แบบแมนนวล)

โหมดรเีซต็แบบอตัโนมตัิ โหมดรเีซต็แบบแมนนวล

l เครื่องหมาย “---” จะไมสามารถรี เซ็ตได
ขณะที่สวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงานอยูที ่ON

l เมื่อ “---” ปรากฏ หลังจากระยะทางและเวลาผาน
ไประยะหนึ่ง การแสดงคาจะถูกรีเซ็ตและระยะ
เวลากอนถึงกำหนดการตรวจรอบถัดไปจะ
ปรากฏขึ้น

l หากคุณรีเซ็ตโดยไมไดตั้งใจ โปรดปรึกษาศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
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หมายเหตุ
l หนวยความจำของโหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลหรือ

โหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติของหนาจอแสดงอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะถูกลบหากมี
การถอดแบตเตอรี่

l การตั้งคาครั้งแรก (คาเริ่มตน) คือ “โหมดรีเซ็ต
แบบอัตโนมัติ”

หมายเหตุ
l คาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยสามารถ

รีเซ็ตแยกกันไดในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติกับ
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล

การเปลี่ยนหนวยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
E00523001781

หนวยแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสามารถเปลี่ยน
ได หนวยระยะทางและปริมาณก็สามารถเปลี่ยนไดเชน
กันเพื่อใหสอดคลองกับหนวยแสดงอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงที่เลือกไว

1. เมื่อคุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ 2-3
ครั้ง หนาจอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนไปแสดงอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
ใหดูเรื่อง “หนาจอแสดงขอมูล” หนา 5-3

2. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเปนเวลาประมาณ
5 วินาทีขึ้นไปจนไดยินเสียงเตือนดังสองครั้ง

3. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวเพื่อเปลี่ยน
ตามลำดับจาก “km/L” → “L/100 km” → “mpg”
→ “km/L”

หมายเหตุ
l แมหนวยแสดงชวงการขับรถหรืออัตราการสิ้น

เปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะถูกเปลี่ยน แตหนวย
เขม็บอกความเรว็ (มาตรวดัความเรว็) มาตรวดัระยะ
ทาง มาตรวัดการเดินทาง และสัญลักษณเตือน
ตรวจสภาพรถจะไมเปลี่ยนตาม

l หนวยความจำของการตั้งคาหนวยจะถูกลบหากมี
การถอดแบตเตอรี่และจะกลับไปเปนการตั้งคา
จากโรงงานโดยอัตโนมัติ

อัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

ระยะทาง
(ชวงการขับรถ)

กม./ลิตร
ลิตร/100 กม.

ไมลตอแกลลอน

การเปลี่ ยนเปนโหมดอัตโนมัติจะเปนไปโดย
อัตโนมัติ
อยางไรก็ตามหากเปลี่ยนเปนโหมดแมนนวลแลว
ขอมูลจากการรีเซ็ตครั้งสุดทายจะปรากฏขึ้น

  โหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ
• ขณะกำลังแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดย
เฉลี่ย หากคุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคาง
ไว อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยที่แสดงอยู
ขณะนั้นจะถูกรีเซ็ต

• เมื่อสวิตชเครื่องยนตหรือโหมดการทำงานอยูภายใต
เงื่อนไขตอไปนี้ หนาจอแสดงอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ
[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
สวิตชกุญแจอยูในตำแหนง “ACC” หรือ “LOCK”
เปนเวลา 4 ชั่วโมงขึ้นไป
[สำหรับรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
โหมดการทำงานอยูที่ ACC หรือ OFF เปนเวลา
4 ชั่วโมงขึ้นไป

หนวยระยะทางจะเปลี่ยนไปดวยเชนกันตามคูตอไปนี้เพื่อ
ใหสอดคลองกับหนวยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่
เลือกไว

กม.
กม.
ไมล



หนาจอแสดงขอมลูรวม

5-10 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ
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หมายเหตุ
l หนวยอุณหภูมิที่แผงเครื่องปรับอากาศจะเปลี่ยน

ไปตามหนวยแสดงอุณหภูมิภายนอกในหนา
จอแสดงขอมูลรวม
อยางไรก็ตาม “°C” หรือ “°F” จะไมปรากฏที่ตัว
แสดงอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ

การเปลี่ยนหนวยอุณหภูมิ
E00523102327

หนวยอุณหภูมิสามารถเปลี่ยนได
1. เมื่อคุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ 2-3

ครั้ง หนาจอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนไปแสดงอุณหภูมิ
ภายนอก
ใหดูเรื่อง “หนาจอแสดงขอมูล” หนา 5-3

2. แตละครั้งที่คุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม
ประมาณ 5 วินาทีขึ้นไปขณะแสดงอุณหภูมิภายนอก
สามารถเปลี่ยนหนวยอุณหภูมิภายนอกจาก °C เปน
°F หรือจาก °F เปน °C ได



 ไฟแสดงการทำงานและไฟเตอืน

5-11แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ
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ไฟแสดงการทำงานและไฟเตือน
E00501504530

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

→ หนา 6-35
3- ไฟแสดงไฟเลี้ยว/ไฟแสดงไฟฉุกเฉิน → หนา 5-12
4- ไฟแสดงระบบปองกันการชนดานหนา (ชวงความ

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

5- ไฟแสดงการทำงานไฟตัดหมอกหนา*
→ หนา 5-12

6- ไฟแสดง Auto Stop & Go (AS&G) OFF
→ หนา 6-20

16- ไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)
→ หนา 6-34

17- หนาจอแสดงขอมูลรวม → หนา 5-2
18- สำหรบัรายละเอยีด ใหดเูรือ่ง “การใชงานการเตอืน”

หนา 3-11 (หากมีติดตั้ง)
19- ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย → หนา 4-7
20- ไฟแสดงระบบปองกันการชนดานหนา (ชวงความ

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

21- ไฟแสดงการควบคุมความเร็วคงที่* → หนา 6-39

7- ไฟเตือนประตูปดไมสนิท → หนา 5-15
8- สำหรบัรายละเอยีด ใหดเูรือ่ง “การใชงานการเตอืน”

หนา 3-11 (หากมีติดตั้ง)
9- ไฟเตือนระบบถุงลมนิรภัย (SRS) → หนา 4-18

10- ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำหลอเย็นสูง (สีแดง)
→ หนา 5-15

11- ไฟแสดงอุณหภูมิน้ำหลอเย็นต่ำ (สีเขียว)
→ หนา 5-12

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



ไฟแสดงการทำงานตางๆ

5-12 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ
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หมายเหตุ
l เมื่อไฟแสดงดับ แสดงวาระบบทำความรอนเริ่ม

ทำงาน

22- ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC)
→ หนา 6-37

23- ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC) OFF
→ หนา 6-37

24- ไฟแสดงไฟหรี่ → หนา 5-12
25- ตัวแสดง Auto Stop & Go (AS&G) → หนา 6-20
26- ไฟแสดง ECO → หนา 5-13

ไฟแสดงการทำงานตางๆ
E00501600139

ไฟแสดงไฟเลี้ยว/ไฟแสดงไฟฉุกเฉิน
E00501701573

ไฟแสดงการทำงานเหลานี้จะกะพริบ
ในสถานการณตอไปนี้

l เมื่อโยกคันสวิตชไฟเลี้ยวเพื่อเปด
ไฟเลี้ยว

ใหดูเรื่อง “คันสวิตชไฟเลี้ยว” หนา 5-19
l เมื่อกดสวิตชไฟฉุกเฉินเพื่อเปดไฟฉุกเฉิน

ใหดูเรื่อง “สวิตชไฟฉุกเฉิน” หนา 5-20

l เมื่อสวิตชไฟฉุกเฉินทำงานอัตโนมัติเนื่องจากการ
เบรกกะทันหันขณะขับรถ
ใหดูเรื่อง “ระบบสัญญาณหยุดฉุกเฉิน” หนา 6-33

ไฟแสดงการทำงานไฟสูง
E00501800186

ไฟแสดงนี้จะสวางขึ้นก็ตอเมื่อใชไฟ
สูง

ไฟแสดงการทำงานไฟตัดหมอกหนา
E00501900480

ไฟแสดงนี้จะสวางขึ้นเมื่อใชไฟตัด
หมอกหนา

ไฟแสดงไฟหรี่
E00508901284

ไฟแสดงนี้จะสวางขึ้นขณะที่เปดใช
ไฟหรี่

ไฟแสดงอุณหภูมิน้ำหลอเย็นต่ำ
E00502200044

ไฟแสดงนี้จะสวางเปนสีเขียวเมื่อ
อุณหภูมิน้ำหลอเย็นต่ำ



ไฟเตอืน
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ไฟแสดง ECO
E00529801143

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

ขอควรระวัง
• หากเบรกไมทำงานแลว ใหใชเครื่องยนตชวย
เบรก (Engine brake) เพื่อชะลอความเร็วและ
คอยๆ ดึงเบรกมือขึ้นใหรถหยุด
ควรเหยียบแปนเบรกไวดวยเพื่อใหไฟเบรกติด
คาง เปนการเตือนใหรถที่ขับตามมาขางหลัง
ทราบ

ไฟเตอืน
E00502400176

ไฟเตือนระบบเบรก
E00502503820

ไฟนี้จะสวางเมื่อสวิตชกุญแจอยูที่
ตำแหนง “ON” หรอืเปลีย่นโหมดการ
ทำงานเปน ON และดับลงภายใน
สองสามวินาที
ควรแนใจวาไฟเตือนดับลงแลวกอน

จะขับรถ
ขณะที่สวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงานอยูที่ ON ไฟ
เตือนระบบเบรกจะสวางขึ้นเมื่อเกิดสภาพดังนี้:

l เมื่อใสเบรกมือไว
l เมื่อระดับน้ำมันเบรกในกระปุกน้ำมันเบรกลดลงถึง

ขีดระดับต่ำ
l เมื่อฟงกชันกระจายแรงเบรกทำงานไมถูกตอง

ขอควรระวัง
l ในสภาพดานลางนี้ ประสิทธิภาพของเบรกอาจ

จะลดลงหรื อรถอาจจะไม เสถี ยรถ า เบรก
กะทันหัน ดังนั้นใหหลีกเลี่ยงการขับที่ความเร็ว
สูงหรือการใชเบรกกะทันหัน ใหคุณรีบจอดรถ
ในที่ปลอดภัยทันทีและติดตอศูนยบริการมิตซูบิ
ชิที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด
• ไฟเตือนระบบเบรกไมสวางเมื่อใสเบรกมือ
หรือไมดับเมื่อปลดเบรกมือ

• ไฟเตือนระบบเบรก ABS และไฟเตือนระบบ
เบรกสวางขึ้นพรอมกัน
สำหรับรายละเอียด ใหดูเรื่อง “ไฟเตือนระบบ
เบรก ABS” หนา 6-34

• ไฟเตือนระบบเบรกยังคงสวางอยูขณะขับรถ
l ควรปฏิบัติดังนี้เพื่อหยุดรถเมื่อประสิทธิภาพของ

ระบบเบรกลดลง
• เหยียบแปนเบรกใหแรงกวาปกติ
แมวาจะเหยียบแปนเบรกลงจนสุดแลว แตก็ให
เหยียบคางไวใหแรงที่สุด

ขณะที่สวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงานอยูที่ ON เสียง
เตือนจะดังขึ้นภายใตเงื่อนไขตอไปนี้:
l ความเรว็รถยนตเกนิ 8 กม./ชม. โดยใสเบรกมอืไว



ไฟเตอืน
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ไฟเตือนตรวจเช็คเครื่องยนต
E00502603300

ไฟเตือนนี้เปนสวนหนึ่งของระบบ
วิเคราะหปญหาของเครื่องยนตซึ่ง
คอยควบคุมการปลอยไอเสีย ระบบ
ควบคุมเครื่องยนต หรือระบบควบคุม
CVT
ถาตรวจพบปญหาขึ้นในสวนใดสวน
หนึ่งของระบบเหลานี้ ไฟจะสวางขึ้น
หรือกะพริบ
ใหคุณรีบนำรถเขาตรวจสอบระบบที่
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
ทันที แมวารถจะยังคงขับไดและไม
ตองลากจูง
ไฟนี้ยั งสวางขึ้น เมื่อสวิตชกุญแจ
เปลี่ยนเปน “ON” หรือโหมดการ
ทำงานอยูที่ ON และจะดับลงหลังจาก
สตารทเครื่องยนตแลว หากไฟไมดับ
หลังจากเครื่องยนตสตารท ใหนำรถ
ไปยั ง ศู น ย บ ริ ก า รมิ ตซู บิ ชิ ที่ ไ ด
รับอนุญาต

ขอควรระวัง
l การขับรถเปนระยะเวลานานในขณะที่ไฟนี้ติดอยู

อาจจะทำใหเกิดความเสียหายขึ้นกับระบบควบ
คุมไอเสีย และสงผลถึงการประหยัดน้ำมันเชื้อ
เพลิงและประสิทธิภาพการขับขี่จะลดลงดวย

l ถาไฟนี้ไมสวางเมื่อสวิตชกุญแจเปลี่ยนไปยัง
ตำแหนง “ON” หรือโหมดการทำงานอยทูี ่ON ให
นำรถไปตรวจสอบระบบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต

l ถาไฟนี้สวางขึ้นขณะเครื่องยนตทำงานอยู ให
หลีกเลี่ยงการขับที่ความเร็วสูงและใหนำรถเขา
ตรวจสอบระบบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตทันที
ในภาวะเชนนี้ แปนคันเรงและแปนเบรกอาจ
ตอบสนองไดไมดี

ไฟเตือนการชารจ
E00502701235

ไฟนี้จะสวางเมื่อสวิตชกุญแจอยูที่
ตำแหนง “ON” หรือเปลี่ยนโหมด
การทำงานเปน ON และดับหลังจาก
สตารทเครื่องยนตแลว

ขอควรระวัง
l หากไฟสว างขึ้นในขณะที่ เครื่ องยนตกำลัง

ทำงานอยูแสดงวาระบบการชารจไฟมีปญหา
ใหจอดรถทันทีในที่ปลอดภัยและติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ใกลที่สุด

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

หมายเหตุ
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หมายเหตุ
l ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องนี้ไมไดบอกระดับ

น้ำมันเครื่อง ใหตรวจดูปริมาณน้ำมันเครื่องจาก
กานวัดน้ำมันเครื่อง

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
E00502800691

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

ขอควรระวัง
l ถาไฟสวางขึ้นเมื่อน้ำมันเครื่องไมไดอยูในระดับ

ต่ำ ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตที่
ใกลที่สุดเพื่อตรวจสอบ

l ไฟเตือนนี้ไมไดบงชี้ปริมาณน้ำมันในหองขอ
เหวี่ยง ถาตองการทราบปริมาณน้ำมันเครื่อง ให
ดึงกานวัดน้ำมันเครื่องออกมาตรวจดูขณะดับ
เครื่องยนต

l ถาคุณยังฝนขับรถตอไปในขณะที่ระดับน้ำมัน
เครื่องต่ำหรือไฟเตือนนี้ติดคางอยูอาจทำให
เครื่องยนตติดเพราะรอนจัดได

ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำหลอเย็นสูง
E00503000049

ไฟนี้จะสวางเปนสีแดงหากอุณหภูมิ
น้ำหลอเย็นสูงเกินไป

ขอควรระวัง
l ถาไฟสวางขึ้นขณะที่กำลังใชงานรถ แสดงวา

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

หมายเหตุ
l ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำหลอเย็นสูงอาจสวางขึ้นเมื่อ

ขับขี่รถดวยความเร็วสูงหรือบนถนนที่เปนเนิน
สูง แตไมไดเปนปญหาเสมอไป ไฟควรดับลง
หากคุณปลอยใหเครื่องยนตทำงานสักครูหรือขับ
ขี่รถตอไป

ขอควรระวัง

ไฟเตือนประตูปดไมสนิท
E00503300853

ไฟนี้จะสวางขึ้นเมื่อประตูหรือประตู
ทายเปดอยูหรือปดไมสนิท
ถารถวิ่งดวยความเร็วประมาณ 8 กม./
ชม. โดยที่ประตูหรือประตูทายปดไม
สนิท เสียงเตือนจะดัง 4 ครั้ง

l ควรตรวจดูใหแนใจวาไฟเตือน OFF กอน
จะออกรถ
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สวิตชไฟหนาและไฟสูง-ต่ำ
E00506005205

ไฟหนา

หมายเหตุ
l อยาเปดไฟตางๆ ทิ้งไวเปนเวลานานในขณะที่

เครื่องยนตอยูนิ่ง  (ไมวิ่ง) เพราะอาจทำให
แบตเตอรี่หมดได

l ขณะฝนตกหรือเมื่อลางรถใหมๆ เลนสดานใน
อาจเปนฝา ซึ่งไมใชปญหาความผิดปกติของรถ
แตอยางใด
เมื่อเปดไฟ ความรอนที่เกิดขึ้นจะชวยขจัดฝาให
หายไป แตหากมีน้ำขังในหลอดไฟ ใหนำรถเขา
ตรวจสอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมุนสวิตชเพื่อเปดไฟตางๆ

AUTO

(แบบที่ 2 เทานั้น)
เมื่อสวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงานอยูที่
ON ไฟหนา  ไฟหรี่  ไฟทาย  ไฟสองปาย
ทะเบียน และไฟแผงหนาปดจะเปดและปด
โดยอัตโนมัติตามระดับความสวางดานนอก
{ไฟชวงเวลากลางวัน (หากมีติดตั้ง) จะสวาง
ขณะที่ไฟทายดับ} ไฟทั้งหมดจะปดโดย
อัตโนมัติเมื่อสวิตชกุญแจบิดไปที่ “OFF”
หรือโหมดการทำงานเปลี่ยนเปน OFF
ตำแหนงเปดไฟหรี่  ไฟทาย  ไฟสองปาย
ทะเบียน และไฟแผงหนาปด

ตำแหนงเปดไฟหนาและไฟอื่นๆ

แบบที ่ 1

แบบที ่ 2

l สามารถปรับความไวของระบบควบคุมการเปด/
ปดอัตโนมัติได
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

l หากไฟตดัหมอกหนา (หากมตีดิตัง้) เปดเมือ่สวติช
อยทูีต่ำแหนง “AUTO” ไฟจะปดโดยอตัโนมตัเิมือ่
ปดสวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงาน

หมายเหตุ

OFF ไฟทั้งหมดดับ {ยกเวนไฟชวงเวลากลางวัน
(หากมีติดตั้ง)}
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หมายเหตุ
l เมื่อปดไฟหนาโดยระบบควบคุมการเปด/ปด

อัตโนมัติเมื่อสวิตชกุญแจบิดไปที่ตำแหนง “ON”
หรือโหมดการทำงานอยูที่ ON ไฟตัดหมอกหนา
(หากมีติดตั้ง) จะดับไปดวย เมื่อไฟหนาเปดอีก
ครั้งโดยระบบควบคุมการเปด/ปดอัตโนมัติ ไฟ
ตัดหมอกหนาจะสวางขึ้นดวย

l หามวางสิ่งของลงบนเซ็นเซอรไฟอัตโนมัติ (A)
และหามทำความสะอาดดวยน้ำยาเช็ดกระจก

ฟงกชันการตัดไฟอัตโนมัติ (ไฟหนา ไฟตัด
หมอก ฯลฯ)
l หากดำเนินการตอไปนี้ขณะที่สวิตชไฟอยูในตำแหนง

“ ” ไฟจะดบัโดยอตัโนมตัเิมือ่ประตดูานคนขบัเปด
[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “LOCK” หรือ “ACC”
หรือนำกุญแจออกจากสวิตชกุญแจ
[สำหรับรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
โหมดการทำงานอยูที่ OFF หรือ ACC

l หากดำเนินการตอไปนี้ขณะที่สวิตชไฟอยูในตำแหนง
“ ” ไฟจะยังคงสวางเปนเวลาประมาณ 3 นาที
ขณะทีป่ระตดูานคนขบัปด จากนัน้จะดบัโดยอตัโนมตัิ
[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “LOCK” หรือ “ACC”
หรือนำกุญแจออกจากสวิตชกุญแจ
[สำหรับรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
โหมดการทำงานอยูที่ OFF หรือ ACC

เม่ือตองการเปดไฟไว:
1. ในกรณีตอไปนี้  ใหปดสวิตชไฟไปที่ตำแหนง

“OFF”
[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
สวิตชกุญแจอยูในตำแหนง “LOCK” หรือ “ACC”
[สำหรับรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
โหมดการทำงานอยูที่ OFF หรือ ACC

2. เปดไฟโดยใหสวิตชอยูในตำแหนง “ ” หรือ
“ ” อีกครั้ง แลวจะไฟจะยังคงสวาง

เสียงสัญญาณเตือนเปดไฟหนาไว
E00506101644

หากดำเนินการตอไปนี้ เสียงเตือนจะดังขึ้นเพื่อเตือน
คนขับใหปดไฟ

l การตัดไฟอัตโนมัติจะไมทำงานเมื่อสวิตชไฟอยู
ในตำแหนง “ ”

l สามารถยกเลิกฟงกชันการตัดไฟอัตโนมัติได
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ

l หากไฟไมเปดหรือปดเมื่อสวิตชอยูที่ตำแหนง
“AUTO” ใหปรับสวิตชดวยตัวเองและนำรถไป
ตรวจสอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
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ไฟหนากะพริบ
E00506300362

ไฟสูงจะกะพริบเมื่อดึงคันโยก (2) เบาๆ และจะดับลงเมื่อ
ปลอยคันโยก
เมื่อไฟสูงเปด  ไฟแสดงการทำงานไฟสูงที่หนาปด
จะสวางขึ้น

หมายเหตุ
l ขณะที่ฟงกชันไฟตอนรับกำลังทำงาน  การ

ทำงานอย างใดอย างหนึ่ งตอไปนี้ จะยกเลิก
ฟงกชันดังกลาว
• กดสวิตช  LOCK บนตัวสงสัญญาณรีโมต
คอนโทรล

• ปรับสวิตชไฟหนาและไฟสูง-ต่ำไปที่ตำแหนง
“ ” หรอื “ ”

• บิดสวิตชกุญแจมาที่ตำแหนง “ON” หรือให
โหมดการทำงานเปน ON

l สามารถปรับฟงกชันบางอยางไดดังนี้:

หมายเหตุ
l ไฟสูงยังสามารถกะพริบไดเมื่อสวิตชไฟ OFF

ไฟตอนรับ
E00528902317

ฟงกชันนี้จะเปดไฟหรี่และไฟทายเปนเวลาประมาณ 30
วินาทีหลังจากกดสวิตช UNLOCK บนตัวสงสัญญาณ
รีโมทคอนโทรลเมื่อสวิตชไฟหนาและไฟสูง-ต่ำอยูที่
ตำแหนง “OFF” หรือ “AUTO” (สำหรับรถรุนที่มีตัวควบ
คุมไฟอัตโนมัติ) ในรถรุนที่มีตัวควบคุมไฟอัตโนมัติ
ฟ งกชันไฟตอนรับจะทำงานก็ตอ เมื่ อภายนอกรถ
มืดเทานั้น

[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ถ าประตูด านคนขับ เปด เมื่ อกุญแจอยู ในตำแหนง
“LOCK” หรือ “ACC” หรือดึงกุญแจออกจากสวิตชกุญแจ
ในขณะที่ไฟเปด
[สำหรับรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ถาประตูดานคนขับเปดเมื่อโหมดการทำงานอยูที่ ACC
หรือ OFF ขณะที่ไฟเปด
ในทั้งสองกรณี  เสียงเตือนจะหยุดโดยอัตโนมัติถา
ฟงกชันการตัดไฟอัตโนมัติทำงาน ปดสวิตชไฟ หรือปด
ประตู

ไฟชวงเวลากลางวัน*
E00530601718

ไฟชวงเวลากลางวันจะสวางขึ้นเมื่อเครื่องยนตทำงาน
และสวิตชไฟอยูในตำแหนง “OFF” หรือ “AUTO” และ
ไฟทายปด

สวิตชไฟสูง-ต่ำ
E00506200521

เมื่อสวิตชไฟอยูในตำแหนง “ ” ลำแสงจะเปลี่ยนจาก
ไฟสูงเปนไฟต่ำ (หรือไฟต่ำเปนไฟสูง) ในแตละครั้งที่ดึง

หมายเหตุ
l หากคุณปดไฟขณะที่ใชไฟสูงที่หนารถ ไฟหนา

จะเปลี่ยนเปนไฟต่ำโดยอัตโนมัติเมื่อสวิตชไฟอยู
ที่ตำแหนง “ ” ครั้งถัดไป

คันโยก (1) จนสุด เมื่อเปดไฟสูง ไฟแสดงการทำงานไฟ
สูงที่หนาปดจะสวางขึ้น
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ไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต
E00529002009

ฟงกชันนี้จะเปดไฟหนาเปนไฟต่ำราว 30 วินาทีหลังจาก
บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “LOCK” หรือโหมดการ
ทำงานเปน OFF

1. ปรับสวิตชไฟหนาและไฟสูง-ต่ำไปที่ตำแหนง
“OFF” หรอื “AUTO” (สำหรบัรถรนุทีม่ตีวัควบคมุไฟ
อัตโนมัติ)

2. บดิสวติชกญุแจมาทีต่ำแหนง “LOCK” หรือใหโหมด
การทำงานเปน OFF นอกจากนี้ หากใชกุญแจใน
การสตารทเครื่องยนต ใหดึงกุญแจออกจากสวิตช
กุญแจดวย

3. ดึงคันสวิตชไฟเลี้ยวเขาหาตัวภายใน 60 วินาทีที่บิด
สวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “LOCK” หรือโหมดการ
ทำงานเปน OFF

4. ไฟหนาจะสวางขึ้นเปนไฟต่ำราว 30 วินาที หลังจาก
ไฟหนาดับลง สามารถเปดไฟหนาไดอีกครั้งเปนไฟ
ต่ำราว 30 วนิาท ีโดยการดงึคนัสวติชไฟเลีย้วเขาหาตวั
ภายใน 60 วินาทีที่บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง
“LOCK” หรือโหมดการทำงานเปน OFF
หากตองการเปดไฟหนาอีกครั้งหลังจาก 60 วินาทีที่
บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “LOCK” หรือโหมด
การทำงานเปน OFF ใหทำซ้ำตั้งแตขั้นตอนที่ 1

หมายเหตุ
l ขณะที่ฟงกชันไฟนำทางหลังดับเครื่องยนตกำลัง

ทำงาน การทำงานอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้จะยก
เลิกฟงกชันดังกลาว
• ดึงคันสวิตชไฟเลี้ยวเขาหาตัว

หมายเหตุ
• ปรับสวิตชไฟหนาและไฟสูง-ต่ำไปที่ตำแหนง

“ ” หรอื “ ”
• บิดสวิตชกุญแจมาที่ตำแหนง “ON” หรือให
โหมดการทำงานเปน ON

l สามารถปรับฟงกชันบางอยางไดดังนี้:
• สามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่ใหไฟหนาสวางได
• สามารถยกเลกิการทำงานฟงกชนัไฟนำทางหลงั
ดับเครื่องยนตได

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ
• สามารถตั้งคาไฟหนาใหเปดเปนไฟต่ำได
• สามารถยกเลิกการทำงานฟงกชันไฟตอนรับ
ได

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

คันสวิตชไฟเลี้ยว
E00506502674

ไฟเลี้ยวจะกะพริบเมื่อใชงาน (โดยโหมดการทำงานอยูที่
ON) ในเวลาเดียวกันไฟแสดงการทำงานไฟเลี้ยว
จะกะพริบดวย
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1- สัญญาณไฟเลี้ยว
ขณะกำลังเลี้ยวรถปกติ ใชตำแหนง (1) คันสวิตช
จะกลับคืนโดยอัตโนมัติหากเลี้ยวเสร็จเรียบรอยแลว

2- สัญญาณไฟเปลี่ยนชองทางเดินรถ
เมื่อปรับคันสวิตชไปที่ (2) เล็กนอยเพื่อเปลี่ยนเลน
ไฟ เลี้ ย วและไฟแสดงการทำงานในหน าป ด
จะกะพริบเฉพาะเมื่อคันสวิตชทำงานอยูเทานั้น
นอกจากนี้ หากคุณปรับคันสวิตชไปที่ (2) เล็กนอย
แลวปลอย ไฟเลี้ยวและไฟแสดงการทำงานใน
หนาปดจะกะพริบ 3 ครั้ง

หมายเหตุ
l หากไฟกะพริบเร็วผิดปกติ หลอดสัญญาณไฟ

เลี้ยวอาจไหมได ใหนำรถเขารับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ
l สามารถใชงานฟงกชันตอไปนี้ได สำหรับราย

ละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต
• กะพริบไฟเลี้ยวเมื่อใชงานคันสวิตชโดยสวิตช
กุญแจหรือโหมดการทำงานอยูที่ ACC

• ฟงกชันไฟกะพริบ 3 ครั้งสำหรับเปลี่ยนเลน
สามารถปดได

• เวลาการทำงานของคันสวิตชในฟงกชันไฟ
กะพริบ 3 ครั้งสามารถปรับได

• การเปลี่ยนโทนเสียงเตือนขณะที่ไฟเลี้ ยว
กะพริบ

สวิตชไฟฉุกเฉิน
E00506602268

ใชสวิตชไฟฉุกเฉินเมื่อจำเปนตองจอดรถบนถนนใน
กรณีฉุกเฉิน
สวิตชไฟฉุกเฉินนี้สามารถใชไดโดยไมคำนึงถึงตำแหนง
ของสวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงาน
กดสวิตชเพื่อเปดไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟเลี้ยวทั้งหมด
จะกะพริบอยางตอเนื่อง
หากตองการปดไฟฉุกเฉิน ใหกดสวิตชซ้ำอีกครั้ง

หมายเหตุ
l ขณะที่ไฟฉุกเฉินกะพริบเนื่องจากกดสวิตชแบบ

แมนนวล ระบบสัญญาณหยุดฉุกเฉินจะไมทำงาน
ใหดูเรื่อง “ระบบสัญญาณหยุดฉุกเฉิน” หนา 6-33

สวิตชไฟตัดหมอกหนา*
E00506701350

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

ไฟหนาและไฟทาย หากตองการเปดไฟตัดหมอก
หนาอกีครัง้ ใหหมนุปมุไปทาง “ON” หลังจากเปด
ไฟหนาหรือไฟทายแลว

l หามใชไฟตัดหมอกในกรณีอื่นยกเวนเมื่อมีหมอก
เทานั้น มิฉะนั้นแสงจาจากหลอดไฟอาจเขาตาคน
ขับรถคันอื่นที่สวนมา

สวิตชที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจก
E00507101696

ที่ปดน้ำฝนกระจกหนา ที่ปดน้ำฝนกระจกหลัง และที่ฉีด
น้ำลางกระจกสามารถทำงานไดเมื่อสวิตชกุญแจหรือ
โหมดการทำงานอยูที่ ON หรือ ACC หากใบปดน้ำฝนจับ
ตัวแข็งที่กระจกหนาหรือกระจกหลัง หามเปดที่ปดน้ำ
ฝนจนกวาน้ำแข็งจะละลายและใบปดน้ำฝนใชงานได มิ
ฉะนั้นมอเตอรที่ปดน้ำฝนอาจเสียหาย

ขอควรระวัง
l หากใชน้ำลางกระจกในชวงที่อากาศเย็น สเปรย

น้ำที่พนมาสัมผัสกระจกอาจจับแข็งซึ่งอาจเปน
อุปสรรคตอการมองเห็น ใหเพิ่มอุณหภูมิกระ
จกดวยฟงกชันละลายน้ำแข็งหรือฟงกชันไลฝา
กระจกหลังกอนจะฉีดน้ำลางกระจก

ที่ปดน้ำฝนกระจกหนา
E00516902062

หมายเหตุ
l ฟงกชันการทำงานแบบตอบสนองตอความเร็ว

รถของที่ปดน้ำฝนกระจกหนาสามารถปดได
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

MIST- ฟงกชันกำจัดหมอก
ตำแหนงปดครั้งเดียว

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

การชวงเวลาการปดเปนจังหวะ
ถาคันสวิตชอยูในตำแหนง “INT” (ทำงานเปนจังหวะตาม
ความเร็วของรถ) สามารถปรับชวงเวลาในการปดเปน
จังหวะไดโดยหมุนปุม (A)

1- ตำแหนงปดเร็ว
2- ตำแหนงปดชา
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การฉีดน้ำลางกระจกหนา
E00507201189

น้ำลางกระจกจะถูกฉีดออกมาบนกระจกหนาดวยการดึง
คันสวิตชเขาหาตัวคุณ จากนั้นที่ปดน้ำฝนจะทำงานเอง
โดยอัตโนมัติหลายครั้งขณะที่ฉีดน้ำลางกระจกออกมา

ขอควรระวัง
l หากใชน้ำลางกระจกในที่ซึ่งอากาศหนาวเย็น

สเปรยน้ำที่พนมาสัมผัสกระจกอาจจับแข็งซึ่ง
เปนอุปสรรคตอการมองเห็น ใหเพิ่มอุณหภูมิ
กระจกดวยฟงกชันละลายน้ำแข็งหรือฟงกชันไล
ฝากอนใชน้ำลางกระจก

ที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจกหลัง
E00507302578

INT - ที่ปดน้ำฝนจะทำงานอยางตอเนื่องชวงหนึ่ง จาก
นั้นจะหยุดเปนระยะๆ ทุก 8 วินาทีโดยประมาณ

OFF - ตำแหนงหยุดปด
- ที่ฉีดน้ำลางกระจกจะฉีดน้ำออกมาบนกระ
จกหลังเมื่อบิดปุมไปดานใดดานหนึ่งจนสุด
จากนั้นที่ปดน้ำฝนจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ
หลายครั้งขณะที่ฉีดน้ำลางกระจกออกมา

ฟงกชันกำจัดหมอก
เมื่อเลื่อนคันสวิตชไปตามลูกศรและปลอย ที่ปดจะทำงาน
ครั้งเดียว
คุณควรใชการปดแบบนี้ในสถานที่ที่ เกิดหมอกหรือ
ฝนตกปรอยๆ
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ขอควรระวังเบื้องตนเกี่ยวกับการใชที่ปดน้ำ
ฝนและฉีดน้ำลางกระจก

E00507601428

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

หมายเหตุ
l ในรถรนุทีม่ ีCVT เพือ่ใหแนใจวามมุมองดานหลงั

มีความชัดเจน  ที่ปดน้ำฝนจะทำงานตอเนื่อง
หลายๆ ครั้งเมื่อเขาเกียรถอยหลังและสวิตชอยูใน
ตำแหนง “INT”
หลังจากทำงานตอเนื่อง ที่ปดน้ำฝนจะเปลี่ยนเปน
การทำงานเปนจังหวะโดยอัตโนมัติ

l สามารถใชงานฟงกชันตอไปนี้ได สำหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต
• การปรับชวงเวลาของการทำงานเปนจังหวะ
• การเปลี่ยนการทำงานเปนจังหวะของที่ปดน้ำ

ฝนเปนการทำงานตอเนื่อง

เนื่องจากที่ปดน้ำฝนจะเริ่มทำงานอีกครั้งหลังจาก
มอเตอรที่ปดน้ำฝนเย็นลง ควรตรวจสอบกอนใชงาน
ที่ปดน้ำฝนวาใชงานไดแลว

l อยาใชที่ปดน้ำฝนขณะที่กระจกแหง
เพราะอาจทำใหกระจกเปนรอยขูดขีดและยางใบปด
น้ำฝนจะเสื่อมคุณภาพเร็วกวาปกติ

l กอนใชที่ปดน้ำฝนในฤดูหนาว ใหตรวจสอบดูดวยวา
ใบปดน้ำฝนจับตัวแข็งหรือไม เพราะถาใชปดน้ำ
ฝนทั้งๆ ที่มีน้ำแข็งเกาะติดอยูนั้นอาจทำใหมอเตอร
ไหมได

l หลีกเลี่ยงการใชน้ำฉีดลางกระจกติดตอกันนานเกิน
20 วินาที และอยาฉีดน้ำลางกระจกโดยเด็ดขาดถาไมมี
น้ำในถังเก็บ มิฉะนั้นอาจทำใหมอเตอรไหมได

l ควรหมั่นตรวจดูระดับน้ำฉีดลางกระจกในถังเก็บและ
เติมเมื่อจำเปน ในฤดูหนาวควรใชน้ำยาปองกันการ
แข็งตัวของน้ำเติมเขาไปในถังเก็บดวย  เพื่อชวย
ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณหรือ
ระบบได

สวิตชไลฝากระจกหลัง
E00507902561

สวิตชไลฝากระจกหลังสามารถทำงานไดเมื่อเครื่องยนต
ทำงาน

กดสวิตชเพื่อเปดระบบไลฝากระจกหลัง การทำงานจะตัด
เองโดยอัตโนมัติในเวลาประมาณ 20 นาที แตถากดสวิตช
ซ้ำอีกครั้งในชวง 20 นาทีนี้จะหยุดการทำงานทันที
ขณะที่ระบบไลฝากระจกหลังทำงาน ไฟแสดงการทำงาน
(A) จะสวาง

แบบที ่1

แบบที ่2
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หมายเหตุ
l สวิตชไลฝาจะไมทำใหหิมะละลาย แตจะไลฝาได

ใหนำหิมะออกกอนใชสวิตชไลฝา
l ควรหลีกเลี่ยงการใชระบบไลฝากระจกหลังถา

แรงดันไฟฟาแบตเตอรี่มีนอย และหามใชขณะ
กำลังสตารทเครื่องยนตหรือขณะเครื่องยนตดับ
ปดระบบไลฝาทันทีที่กระจกใสแลว

l เมื่อทำความสะอาดดานในของกระจกหลัง ควร
ใชผานุมเช็ดเบาๆ  ดวยความระมัดระวังเพื่อ
ปองกันเสนลวดความรอนเสียหาย

l อยาใหมีสิ่งใดสัมผัสดานในของกระจกหลัง
เพราะอาจจะทำใหเสนลวดความรอนเสียหาย
หรือฉีกขาดได

สวติชแตร
E00508000640

กดที่พวงมาลัยหรือบริเวณเครื่องหมาย “ ”
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การขับขี่อยางประหยัด
E00600102754

การขับขี่รถใหประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นจำเปนตอง
ปฏิบัติตามขอกำหนดทางเทคนิคบางประการ กอนอื่นคือ
ตองปรับตั้งเครื่องยนตใหเหมาะสม เพื่อใหอายุการใช
งานของรถยาวนานขึ้นและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสูง
สดุ ควรนำรถเขาตรวจสภาพทีศ่นูยบรกิารมติซบูชิทิีไ่ดรบั
อนุญาตตามระยะเวลาที่กำหนด
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและการปลอยแกสไอเสีย
และเสียงดังจะขึ้นอยูกับลักษณะนิสัยสวนตัวในการขับขี่
และสภาพการใชงาน ควรทำตามคำแนะนำตอไปนี้เพื่อ
ลดการสึกหรอของเบรก ยาง และเครื่องยนตใหนอยที่สุด
รวมทั้งลดมลภาวะทางสิ่งแวดลอมดวย

การเรงความเร็วและการลดความเร็ว
ขับรถตามสภาพการจราจร และหลีกเลี่ยงการสตารท
กะทันหัน  การเรงเครื่องกะทันหัน  และการเบรก
กะทันหัน เนื่องจากจะทำใหสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
มากขึ้น

การเปลี่ยนเกียร
เปลี่ยนเกียรเมื่อความเร็วรถและความเร็วรอบของเครื่อง
ยนตเหมาะสมเทานั้น ควรใชเกียรสูงสุดเทาที่จะเปนไป
ได

การขับขี่ในเมือง
การหยุดรถและออกตัวบอยๆ ทำใหสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงมาก ดังนั้นควรเลือกใชเสนทางที่มีสภาพการ
จราจรคลองตัว หากขับรถในสภาพการจราจรติดขัด
ควรหลีกเลี่ยงการใชเกียรต่ำขณะรอบเครื่องยนตสูง

การเดนิเบา
รถยังคงใชน้ำมันเชื้อเพลิงแมจะอยูในขณะเดินเบา ควร
หลีกเลี่ยงการติดเครื่องยนตที่รอบเดินเบาเปนระยะเวลา
นาน

ความเร็วรถ
การขับรถดวยความเร็วสูงจะใชน้ำมันเชื้อเพลิงมากกวา
ปกติ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ดวยความเร็วสูงสุด
การผอนคันเรง เปนครั้ งคราวก็ชวยลดปริมาณการ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได

แรงดันลมยาง
ควรตรวจเชค็แรงดนัลมยางอยางสม่ำเสมอ หากแรงดนัลม
ยางต่ำจะเพิ่มแรงเสียดทานกับพื้นถนน ทำใหสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำใหยางสึกหรอ
และควบคุมรถไดยาก

การบรรทุกสัมภาระ
อยาขับรถโดยบรรทุกสิ่งของที่ไมจำเปนในหองเก็บ
สัมภาระ โดยเฉพาะการขับขี่ในเมืองที่ตองมีการออกตัว
และหยุดรถบอยๆ น้ำหนักรถที่เพิ่มขึ้นจะสงผลตอการ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเปนอยางมาก ควรหลีกเลี่ยงการ
บรรทุกสิ่งของที่ไมจำเปนบนหลังคา เนื่องจากแรงตาน
ทานลมที่เพิ่มขึ้นจะทำใหสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมาก
ขึ้น

การสตารทเครื่องยนตขณะเครื่องเย็น
การสตารทเครื่องยนตขณะเครื่องเย็นจะสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงมากกวาปกติ นอกจากนี้ยังสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงดวยหากปลอยใหเครื่องยนตรอนเปนเวลานาน
ดังนั้นเมื่อสตารทเครื่องยนตแลว ควรเริ่มขับรถใหเร็ว
ที่สุด
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เทคนิคการขับขี่อยางปลอดภัย
E00600300619

เราไมสามารถรับประกันความปลอดภัยในการขับขี่และ
ปองกันอันตรายไดตลอดเวลา อยางไรก็ตามคุณควร
ปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้

เข็มขัดนิรภัย
กอนสตารทรถ ตรวจดูใหแนใจวาทั้งตัวคุณและผูโดยสาร
ในรถคาดเข็มขัดนิรภัยเรียบรอยแลว

พรมปูพื้น

คำเตือน
lllll วางพรมใหพนจากแปนเหยียบโดยวางใหถูกตอง

เหมาะสมกับรถ
เพื่อปองกันพรมเลื่อนหลุดจากตำแหนง ควรยึด
ใหแนนดวยตะขอ ฯลฯ
โปรดทราบวาการวางพรมทับแปนเหยียบหรือ
วางพรมซอนพรมอีกผืนอาจเปนอุปสรรคตอการ
ทำงานของแปนตางๆ  และนำไปสูอุบัติ เหตุ
รายแรงได

การใหเด็กโดยสารในรถ
l หามออกจากรถโดยทิ้งกุญแจและเด็กไวในรถ เด็กอาจ

จะเลนกับระบบควบคุมรถและทำใหเกิดอุบัติเหตุได
l ตรวจดูใหแนใจวาทารกและเด็กเล็กอยูในอุปกรณ

ปองกันสำหรับ เด็กอย างถูกตอง เหมาะสมตาม
กฎหมาย เพื่อจะไดรับการปกปองสูงสุดในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุ

l คอยดูแลเด็กไมใหเลนในหองเก็บสัมภาระ เนื่องจาก
อาจเปนอันตรายตอเด็กไดในขณะรถแลน

การบรรทุกสัมภาระ
เมื่อมีการบรรทุกสิ่งของ ไมควรบรรทุกใหสูงเลยเบาะนั่ง
เพราะจะกีดขวางการมองกระจกมองหลัง และสิ่งของอาจ
ยื่นล้ำเขาไปในหองโดยสารไดเมื่อเบรกแรงๆ

เครื่องปรับอากาศ
การใชงานคูลเลอรหรือเครื่องปรับอากาศจะเพิ่มอัตรา
การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

การขับขี่ในขณะมึนเมา
E00600200096

การขับขี่ขณะมึนเมาเปนหนึ่งในสาเหตุที่ทำให เกิด
อุบัติเหตุบอยที่สุด
ความสามารถในการขับขี่ของคุณอาจลดลงเปนอยางมาก
แมวาระดับแอลกอฮอลในเลือดจะต่ำกวาที่กฎหมาย
กำหนด ถาคุณดื่ม อยาขับรถ ใหนั่งรถไปกับผูอื่นที่ไมได
ดื่ม เรียกแท็กซี่หรือเพื่อน หรือนั่งรถสาธารณะ การดื่ม
กาแฟหรืออาบน้ำเย็นจะไมสามารถชวยใหสรางเมาได
เชนเดียวกันกับยาบางประเภทที่แพทยสั่งจายหรือซื้อเอง
ซึ่งอาจสงผลตอความตื่นตัว การรับรู และเวลาในการตอบ
สนอง กรุณาปรึกษาแพทยหรือเภสัชกรเกี่ยวกับฤทธิ์ยา
เหลานั้นกอนขับขี่

คำเตือน
lllll หามดื่มแลวขับ

การรับรูของคุณจะไมแนนอน การตอบสนอง
จะชาลง และความสามารถในการตัดสินใจจะ
ลดลง



คำแนะนำเกี่ยวกับระยะรัน-อิน

6-4

6

การสตารทและการขบัขี่

1- เหยียบแปนเบรกคางไว จากนั้นดึงคันเบรกมือขึ้น
โดยไมตองกดปุมที่ปลายคันเบรกมือ

เบรกมือ
E00600501719

เมื่อตองการจอดรถ ขั้นแรกใหหยุดรถใหสนิท จากนั้นดึง
คันเบรกมือจนสุดเพื่อใหรถอยูกับที่

ขอควรระวัง
l เมื่อจะใสเบรกมือ ใหเหยียบแปนเบรกเพื่อใหรถ

หยุดสนิทกอนจะดึงคันเบรกมือ การดึงคันเบรก
มือขณะรถกำลังวิ่งอาจทำใหลอหลังล็อก สง
ผลใหรถเสียการทรงตัว และอาจทำใหเบรกมือ
ชำรุดได

คำแนะนำเกีย่วกบัระยะรนั-อนิ
E00600404735

ในชวง 1,000 กิโลเมตรแรกนั้นยังถือวาเปนรถใหม ควร
ใชความเร็วที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการใชงานของเครื่อง
ยนตและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง รวมไปถึงเพื่อประสิทธิ
ภาพของเครื่องยนตดวย
l ไมควรเรงรอบเครื่องยนตสูงเกินไป
l หลีกเลี่ยงการออกรถดวยความเร็ว การเรงเครื่องยนต

การเบรกและใชความเร็วสูงติดตอกันเปนเวลานาน
l ควรใชความเรว็ในระยะรนั-อนิตามทีก่ำหนดในตาราง

โปรดทราบวาตองขับขี่ตามความเร็วที่กฎหมาย
กำหนดดวย

l หามบรรทุกเกินอัตรา
l ไมควรลากหรือพวงรถคันอื่น

รถรุนที่มีเกียรธรรมดา

ตำแหนงคันเกียร
เกยีร 1
เกยีร 2

ความเร็วที่กำหนด
30 กม./ชม.
55 กม./ชม.

ตำแหนงคันเกียร
เกยีร 3
เกยีร 4
เกยีร 5

ความเร็วที่กำหนด
80 กม./ชม.

110 กม./ชม.
110 กม./ชม.

รถรุนที่มี CVT

l ออกแรงดึงคันเบรกมือใหมากพอที่จะใหรถอยู
นิ่งหลังจากที่ปลอยแปนเบรกแลว

หมายเหตุ

ตำแหนงคันเกียร
“D” (ขับเคลื่อน)

ความเร็วที่กำหนด
100 กม./ชม.

การใสเบรกมือ
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l หากเบรกมือยังไมสามารถหยุดรถใหอยูนิ่งได
หลังจากที่ปลอยแปนเบรก ใหติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ

การจอดรถ
E00600601589

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

การปลดเบรกมือ

1- เหยียบแปนเบรกคางไว จากนั้นดึงคันเบรกมือขึ้น
เล็กนอย

2- กดปุมที่ปลายคันเบรกมือ
3- ดันคันเบรกมือลงจนสุด

ขอควรระวัง
l กอนออกรถ ตรวจตราใหแนใจวาปลดเบรกมือลง

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

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

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

หมายเหตุ

คำเตือน
lllll การปลอยใหเครื่องยนตทำงานเสี่ยงตอการบาด

เจบ็หรอืเสยีชีวติเนือ่งจากการเขาเกยีร (M/T) หรอื
การเลื่อนเกียร (CVT) โดยไมไดตั้งใจ หรือการ
สะสมของไอควันพิษภายในหองโดยสาร

สถานที่จอดรถ

คำเตือน
lllll หามจอดรถในบรเิวณทีม่วีสัดทุีต่ดิไฟได เชน หญา

หรอืใบไมแหง เนือ่งจากสิง่เหลานีอ้าจสมัผสัความ
รอนจากทอไอเสีย สงผลใหติดไฟได

การจอดรถและติดเครื่องยนตทิ้งไวเปน
เวลานาน
หามปลอยใหเครื่องยนตทำงานในขณะที่คุณจอดพัก
นอน/ผอนคลายอิริยาบถ และหามปลอยใหเครื่องยนต
ทำงานในสถานที่ปดหรือมีการไหลเวียนของอากาศนอย

คำเตือน
lllll อยาพยายามปรับระดับคอพวงมาลัยขณะขับขี่

รถอยู

A- ล็อก
B- ปลดล็อก

อยาหมุนพวงมาลัยจนสุดคางไวเปนเวลา
นาน
อาจตองใชแรงมากขึ้นในการหมุนพวงมาลัย
ใหดูเรื่อง “ระบบพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟา (EPS)” หนา
6-35

เมื่อจอดรถทิ้งไว
ทุกครั้งที่จอดรถทิ้งไวควรนำกุญแจไปดวยและล็อกประตู
ทั้งหมดและประตูทายใหเรียบรอย
ควรจอดรถในบริเวณที่มีแสงสวางเพียงพอ

การปรับระดับคอพวงมาลัย
E00600700554

1. คลายกานปรับในขณะที่จับพวงมาลัยยกขึ้น
2. ปรับพวงมาลัยใหไดระดับความสูงที่ตองการ
3. ล็อกพวงมาลัยใหแนนโดยการยกกานปรับขึ้นใหสุด



กระจกมองหลงั
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คำเตือน
lllll อยาพยายามปรับกระจกขณะที่ขับรถอยู เพราะ

อาจเกิดอันตรายได
ควรปรับกระจกกอนการขับรถ

กระจกมองหลัง
E00600802285

ปรับกระจกมองหลังเมื่อมีการปรับเบาะนั่งเรียบรอยแลว
เทานั้น เพื่อใหคุณสามารถมองไปทางดานหลังรถได
อยางชัดเจน

ปรับกระจกมองหลังเพื่อใหมองเห็นดานหลังรถไดมาก
ที่สุด

การปรับกระจกมองหลังในแนวตั้ง
กระจกมองหลังสามารถปรับในทิศทางขึ้นและลงได

การปรับตำแหนงกระจก
ทำไดโดยปรับเลื่อนกระจกขึ้น/ลงและซาย/ขวาเพื่อปรับ
ตำแหนง

ขอควรระวัง
l เมื่อปลอยกานปรับ ใหยึดพวงมาลัยไวดวยมือเพื่อ

ปองกันพวงมาลัยหลนลงไปยังตำแหนงต่ำสุด

แบบที ่1

แบบที ่2
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การตัดแสงสะทอน

แบบที ่ 1
กานปรบั (A) ใตกระจกสามารถใชปรบักระจกเพือ่ลดแสง
สะทอนจากไฟหนาของรถที่ขับตามหลังมาขณะขับ
ตอนกลางคืน

l อยาแขวนวัตถุใดๆ หรือฉีดน้ำยาทำความสะอาด
กระจกที่เซ็นเซอร (1) เพราะอาจสงผลตอการ
ตรวจจบั

หมายเหตุ
1- ปกติ
2- ลดแสงสะทอน

กระจกมองขาง
E00600901885

การปรับตำแหนงกระจก
กระจกมองขางจะสามารถปรับไดเมื่อสวิตชกุญแจหรือ
โหมดการทำงานอยูที่ ON หรือ ACC

คำเตือน
lllll อยาพยายามปรับกระจกขณะที่ขับรถอยู เพราะ

อาจเกิดอันตรายได
ควรปรับกระจกกอนการขับรถ

lllll รถของคณุตดิตัง้กระจกแบบนนู พงึระวงัในเรือ่งนี้
กระจกนีช้วยใหเหน็พืน้ทีก่วางขึน้ แตวตัถทุีเ่หน็ใน
กระจกจะดูเล็กกวาและไกลกวาเมื่อเทียบกับ
กระจกแบบเรียบ
หามใชกระจกนี้กะระยะหางของรถคันที่ตามหลัง
มาเมื่อจะเปลี่ยนเลน

แบบที ่ 2
เมื่อไฟหนาของรถที่ขับตามหลังมาสวางมาก กระจกมอง
หลังจะปรับการสะทอนโดยอัตโนมัติเพื่อลดความจา

เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือเปลี่ยน
โหมดการทำงานเปน ON กระจกจะปรับการสะทอนโดย
อัตโนมัติ
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ขอควรระวัง
l อยาขับรถโดยพับกระจกมองขางไว

หากไมสามารถมองเห็นดานหลังดวยกระจก
ดังกลาวอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได

1. ดันสวิตช (A) ไปดานเดียวกับกระจกที่ตองการปรับ

L- ปรับกระจกมองขางดานซาย
R- ปรับกระจกมองขางดานขวา

2. กดสวิตช (B) เพื่อปรับใหกระจกไปทางซาย ขวา บน
และลางตามตองการ

1- ขึ้น
2- ลง
3- ขวา
4- ซาย

3. ดันสวิตช (A) กลับสูตำแหนงกลาง (•)

การพับและการกางกระจกมองขาง
E00618201803

กระจกมองขางสามารถพับเขามาทางหนาตางดานขางได
เพื่อปองกันความเสียหายเมื่อจอดรถในที่แคบ

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

กระจกโดยใชสวติชพบักระจก ควรกางกระจกโดย
ใชสวติชอกีครัง้ อยาใชมอื หากคณุกางกระจกดวย
มอืหลงัจากทีพ่บัเกบ็ดวยสวติช กระจกอาจไมลอ็ก
อยูในตำแหนงที่ถูกตอง สงผลใหกระจกเคลื่อน
เมื่อปะทะลมหรือไดรับแรงสะเทือนขณะขับรถ
และอาจทำใหคนขับไมสามารถมองเห็นดานหลัง
ไดอยางชัดเจน

l ระวังอยาใหนิ้วถูกหนีบขณะกระจกกำลังขยับ
l หากคุณขยับกระจกดวยมือหรือกระจกขยับเพราะ

มีคนหรือสิ่งของมาชน คุณอาจไมสามารถปรับ
คืนตำแหนงเดิมไดโดยใชสวิตชพับกระจก ใน
กรณีนี้ใหกดสวิตชพับกระจกเพื่อพับเก็บกระจก
กอน จากนั้นจึงกดสวิตชอีกครั้งเพื่อกางกระจก
คืนสูตำแหนงเดิม

l เมื่อเกิดการจับตัวแข็งและกระจกไมสามารถปรับ
ได หามกดสวิตชพับกระจกซ้ำๆ เพราะอาจทำให
วงจรมอเตอรของกระจกไหมได

หมายเหตุ

lllll ฟงกชันนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดตามดานลาง
กรุณาสอบถามศูนยบริการมิตซูบิชิที่ ไดรับ
อนุญาต

หมายเหตุ

การพับและการกางกระจกโดยไมใชสวิตชพับ
กระจก
[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
กระจกจะพับเขาหรือกางออกโดยอัตโนมัติเมื่อล็อกหรือ
ปลดล็อกประตูดวยสวิตชรีโมทคอนโทรลของระบบ
กุญแจรีโมท
ใหดูเรื่อง “ระบบกุญแจรีโมท” หนา 3-4
[รถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
กระจกจะพับเขาหรือกางออกโดยอัตโนมัติเมื่อล็อกหรือ
ปลดล็อกประตูดวยสวิตชรีโมทคอนโทรลหรือฟงกชัน
กุญแจอัจฉริยะของระบบกุญแจอัจฉริยะ
ใหดูเรื่อง “ระบบกุญแจรีโมท” หนา 3-4
ใหดูเรื่อง “ระบบกุญแจอัจฉริยะ: การทำงานโดยใช
ฟงกชันกุญแจอัจฉริยะ” หนา 3-10

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

• พับเขาโดยอัตโนมัติเมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่
ตำแหนง “LOCK” หรือโหมดการทำงานอยูที่
OFF และประตูดานคนขับเปด

• กางออกโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วรถถึง 30 กม./
ชม.

• ยกเลิกฟงกชันกางออกอัตโนมัติ
l กระจกมองขางสามารถพับเขาหรือกางออกได

โดยการทำงานตอไปนี้ แมวาจะมีการเปลี่ยน
แปลงใดๆ ดานบน
หลังจากกดสวิตช “LOCK” บนกุญแจเพื่อล็อก
ประตแูละประตทูาย ถากดสวติช “LOCK” อกีสอง
ครั้งติดกันภายใน 30 วินาที กระจกมองขางจะพับ
หลังจากกดสวิตช “UNLOCK” บนกุญแจเพื่อ
ปลดล็อกประตูและประตูทาย  ถากดสวิตช
“UNLOCK” อีกสองครั้งติดกันภายใน 30 วินาที
กระจกมองขางจะกางอีกครั้ง

หมายเหตุ
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สวิตชกุญแจ*
E00601403360

ขอควรระวัง
l หามถอดกุญแจออกจากสวิตชกุญแจขณะขับขี่

เพราะพวงมาลัยจะล็อก ทำใหสูญเสียการควบคุม
l หากเครื่องยนตดับขณะขับขี่ กลไกควบคุมเบรก

จะหยุดทำงานและประสิทธิภาพในการเบรก
จะลดลง นอกจากนี้ระบบพวงมาลัยเพาเวอรจะไม
ทำงาน ทำใหตองใชแรงมากในการบังคับพวง
มาลยั

l อยาปลอยใหกุญแจคางอยูในตำแหนง “ON” เปน
เวลานานขณะที่ดับเครื่องยนตอยู เพราะจะทำให
แบตเตอรี่หมดได

l อยาบิดกุญแจไปที่ตำแหนง “START” ขณะที่
เครื่องยนตทำงานอยู เพราะจะทำใหมอเตอร
สตารทเตอรเสียหายได

LOCK
เครื่องยนตจะดับและพวงมาลัยถูกล็อก สามารถเสียบ
กุญแจและถอดกุญแจออกไดในตำแหนงนี้

ACC
เครื่องยนตจะดับ แตระบบเครื่องเสียงและอุปกรณไฟฟา
ตางๆ สามารถทำงานได

ON
อุปกรณไฟฟาทั้งหมดบนรถสามารถใชงานได

lllll หากรถของคุณติดตั้งระบบอิโมบิไลเซอร เมื่อจะ
สตารทเครื่องยนต รหัส ID ที่สงมาจากกุญแจ
จะตองตรงกับรหัส ID ที่ลงทะเบียนไวในระบบ
คอมพิวเตอรอิโมบิไลเซอร
(ใหดูเรื่อง “ระบบอิโมบิไลเซอร (ระบบปองกัน
การสตารท)” หนา 3-3)

หมายเหตุ

การถอดกุญแจ
E00620400472

สำหรับรถรุนที่มีเกียรธรรมดา เมื่อจะถอดกุญแจ ใหดัน
กุญแจเขาไปที่ตำแหนง “ACC” และยังคงกดไวจนกระทั่ง
บิดไปที่ตำแหนง “LOCK” แลวถอดกุญแจออก
สำหรับรถรุนที่มี CVT เมื่อจะถอดกุญแจ ใหเลื่อนเกียรไป
ที่ตำแหนง “P” (จอด) เสียกอน จากนั้นดันกุญแจเขาไปที่
ตำแหนง “ACC” และยังคงกดไวจนกระทั่งบิดไปที่
ตำแหนง “LOCK” แลวถอดกุญแจออก

START
มอเตอรสตารทเตอรทำงาน หลังจากเครื่องยนตสตารท
ติดแลว ปลอยกุญแจแลวกุญแจจะเลื่อนกลับมาที่ตำแหนง
“ON” โดยอตัโนมตัิ



สวติชเครือ่งยนต*
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การเตือนกุญแจสตารท*
E00654100027

หากปดสวิตชกุญแจและประตูดานคนขับเปดขณะที่
กุญแจอยูในสวิตชกุญแจ เสียงเตือนกุญแจจะดังขึ้นเปน
ระยะเพื่อเตือนคุณใหดึงกุญแจออก

l เมื่อจะใชงานสวิตชเครื่องยนต ใหกดสวิตชจนสุด
หากกดสวิตชลงไมสุด เครื่องยนตอาจไมสตารท
หรือโหมดการทำงานอาจไมเปลี่ยนแปลง หาก
กดสวิตชเครื่องยนตอยางถูกตอง ก็ไมจำเปนตอง
กดสวิตชเครื่องยนตคางไว

l เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะเสื่อมสภาพหรือ
กุญแจอัจฉริยะไมไดอยูในรถ ไฟเตือนจะกะพริบ
เปนเวลา 5 วินาที

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
l ไฟแสดง (A) จะกะพริบเปนสีสมเมื่อเกิดปญหา

หรือการทำงานผิดปกติในระบบกุญแจอัจฉริยะ
หามขับรถหากไฟแสดงบนสวิตชเครื่องยนต
กะพริบเปนสีสม ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาตทันที

l หากสวิตชเครื่องยนตทำงานไดไมดีและรูสึก
ติดขัด อยาใชงานสวิตช ใหติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตทันที

สวติชเครือ่งยนต*
E00631801561

เพื่อปองกันการโจรกรรม เครื่องยนตจะไมสตารทหากไม
ไดใชกุญแจอัจฉริยะที่ลงทะเบียนไวลวงหนาแลว (ระบบ
ปองกันการสตารทของเครื่องยนต) หากคุณถือกุญแจ
อัจฉริยะ คุณสามารถสตารทเครื่องยนตได
หากคุณจำเปนตองสตารทเครื่องยนตในกรณีฉุกเฉินดวย
กุญแจสำรอง ใหสอดกุญแจสำรองเขาไปในชองเสียบ
กุญแจ
ใหดูเรื่อง “หากกุญแจอัจฉริยะทำงานไมถูกตองหรือหาก
สตารทเครื่องยนตดวยกุญแจสำรอง” หนา 6-19
และใหดูเรื่อง “การสตารท” หนา 6-16 ดวย
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ขอควรระวัง
l เมื่อเครื่องยนตไมทำงาน  ใหปรับโหมดการ

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

l เมื่อถอดแบตเตอรี่ออก โหมดการทำงานปจจุบัน
จะถูกจดจำไว หลังจากใสแบตเตอรี่ใหม โหมดที่
จดจำไวจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ดังนั้นกอนถอด
แบตเตอรี่เพื่อซอมแซมหรือเปลี่ยน ตองแนใจวา
ไดปรับใหโหมดการทำงานอยูที่ OFF แลว ควร
ระมัดระวังหากคุณไมแนใจวารถอยูในโหมดการ
ทำงานใดเมื่อแบตเตอรี่หมด

l โหมดการทำงานไมสามารถเปลี่ยนจาก OFF เปน
ACC หรือ ON ไดหากกญุแจอจัฉรยิะไมอยภูายใน
รถ ใหดูเรื่อง “ระบบกุญแจอัจฉริยะ: ชวงระยะการ
ทำงานในการสตารทเครื่องยนตและเปลี่ยน
โหมดการทำงาน” หนา 3-9

l เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยูในรถแตโหมดการทำงาน
ไมเปลี่ยน แสดงวากุญแจอัจฉริยะอาจชำรุด

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

  ACC
อุปกรณไฟฟา เชน เครื่องเสียงและชองเสียบอุปกรณ
เสริม สามารถใชงานได
ไฟแสดงบนสวิตชเครื่องยนตสวางเปนสีสม

  ON
อุปกรณไฟฟาทั้งหมดบนรถสามารถใชงานได
ไฟแสดงบนสวิตชเครื่องยนตสวางเปนสีเขียว และดับ
เมื่อเครื่องยนตทำงาน

lllll 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

l หากไมสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานเปน OFF
ได ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้

หมายเหตุ
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1. เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) จากนั้น
เปลี่ยนโหมดการทำงานเปน OFF (สำหรับรถ
รุนทีม่ ีCVT)

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

หมายเหตุ

ฟงกชันการตัดไฟ ACC อัตโนมัติ
E00632801760

หลงัจากเวลาผานไปประมาณ 30 นาทใีนโหมดการทำงาน
ACC ฟงกชันนี้จะตัดไฟสำหรับระบบเครื่องเสียงและ
อุปกรณไฟฟาอื่นๆ ที่สามารถใชงานไดในโหมดนี้โดย
อัตโนมัติ (เฉพาะเมื่อประตูดานคนขับปดและคันเกียรอยู
ทีต่ำแหนง “P” (จอด))
เมื่อคุณเปดประตูดานคนขับหรือสวิตชเครื่องยนตทำงาน
อีกครั้ง ไฟจะกลับมาเปนปกติ

l เมื่อแหลงจายไฟ ACC ตัดอัตโนมัติ พวงมาลัย
จะไมสามารถล็อกไดและคุณจะไมสามารถล็อก
หรือปลดล็อกประตูไดโดยใชระบบกุญแจรีโมท

l สามารถปรับฟงกชันบางอยางไดดังนี้:

หมายเหตุ

ระบบเตือนโหมดการทำงาน OFF
E00632201403

เมื่อโหมดการทำงานอยูที่โหมดอื่นนอกเหนือจาก OFF
หากคุณพยายามล็อกประตูและประตูทายโดยกดสวิตช
ล็อก/ปลดล็อกประตูดานคนขับหรือสวิตชล็อก/ปลดล็อก
ประตูทาย ไฟเตือนจะกะพริบและเสียงเตือนภายนอกดัง
เปนเวลาประมาณ 3 วินาทีและคุณจะไมสามารถล็อก
ประตูและประตูทายได

• เวลากอนจะตัดไฟอัตโนมัติสามารถเปลี่ยน
เปนประมาณ 60 นาที

• สามารถยกเลิกการใชงานฟงกชันตัดไฟ ACC
อัตโนมัติได

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ศูนยบริการมิตซูบิชิ
ที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ ระบบเตือนโหมดการทำงาน ON
E00632300016

หากเปดประตูดานคนขับขณะเครื่องยนตหยุดทำงานและ
โหมดการทำงานอยูในโหมดอื่นใดที่ไมใช OFF เสียง
เตอืนภายในเตอืนโหมดการทำงาน ON จะดงัขึน้เปนระยะ
เพื่อเตือนคุณใหปรับโหมดการทำงานเปน OFF

การล็อกพวงมาลัย
E00601502289

[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]

การล็อก
ถอดกุญแจที่ตำแหนง “LOCK”
จากนั้นใหหมุนพวงมาลัยจนกวาจะล็อก
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ขอควรระวัง
lllll ถอดกุญแจออกเมื่อออกจากรถ

ในบางประเทศ หามทิ้งกุญแจไวในรถที่จอดไว

การปลดล็อก
บิดกุญแจไปที่ตำแหนง “ACC” พรอมกับหมุนพวงมาลัย
ไปทางซายและทางขวาเล็กนอย

[สำหรับรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]

การล็อก
หลังจากกดสวิตชเครื่องยนตและเปลี่ยนโหมดการทำงาน
เปน OFF เมื่อเปดประตูดานคนขับ พวงมาลัยจะถูกล็อก

l เมื่ อดำ เนินการตอไปนี้ ในขณะที่ โหมดการ
ทำงานอยูที่ OFF และคันเกียรอยูในตำแหนง “P”
(จอด) พวงมาลัยจะถูกล็อก
• เปดหรือปดประตูดานคนขับ
• ปดประตูทั้งหมดและประตูทาย
• เปดประตูบานใดบานหนึ่งหรือประตูทายหลัง
จากประตูทั้งหมดและประตูทายปดไปแลว

• ล็อกประตูทั้งหมดและประตูทายดวยระบบ
กุญแจรีโมทหรือฟงกชันกุญแจอัจฉริยะ

l เมื่อเปดประตูดานคนขับขณะที่พวงมาลัยไมได
ล็อก ไฟเตือนจะปรากฏขึ้นและเสียงเตือนดังเพื่อ
เตือนวาพวงมาลัยไมไดล็อก

หมายเหตุ

การปลดล็อก
ใชวิธีการตอไปนี้เพื่อปลดล็อกพวงมาลัย
l ปรับโหมดการทำงานไปที่ ACC

ขอควรระวัง
l หากเครื่องยนตหยุดทำงานขณะขับขี่ หามเปด

ประตูหรือกดสวิตช  LOCK บนสวิตชรีโมท
คอนโทรลจนกว ารถจะหยุดในที่ปลอดภัย
มิฉะนั้นพวงมาลัยจะล็อก  ทำใหไมสามารถ
ควบคุมรถได

l พกกุญแจไวกับตัวเมื่อออกจากรถ
หากจำเปนตองลากจูงรถ  ใหปรับโหมดการ
ทำงานไปที่ ON เพื่อปลดล็อกพวงมาลัย

l เมือ่พวงมาลยัไมปลดลอ็ก ไฟเตอืนจะกะพรบิและ
เสียงเตือนภายในดังขึ้น กดสวิตชเครื่องยนตอีก
ครั้งขณะขยับพวงมาลัยไปทางขวาและทางซาย
เล็กนอย

หมายเหตุ

l สตารทเครื่องยนต

ไฟเตือน
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l เมื่อล็อกพวงมาลัยผิดปกติ ไฟเตือนจะสวาง ปรับ
โหมดการทำงานไปที่ OFF แลวกดสวิตชล็อก
บนกุญแจอัจฉริยะ จากนั้นกดสวิตชเครื่องยนต
หากไฟเตือนสวางขึ้นอีกครั้ง  ใหติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ การสตารท
E00601601052

คำแนะนำในการสตารทเคร่ืองยนต
E00632400020

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

[สำหรับรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
l โหมดการทำงานสามารถอยูในโหมดใดก็ไดเพื่อ

สตารทเครื่องยนต
l มอเตอรสตารทเตอรจะหมนุถงึประมาณ 15 วนิาทหีาก

ปลอยสวิตชเครื่องยนตทันที การกดสวิตชเครื่องยนต
อีกครั้งขณะที่มอเตอรสตารทเตอรยังคงหมุนอยู
จะหยุดการทำงานของมอเตอรสตารทเตอร มอเตอร
สตารทเตอรจะหมุนถึงประมาณ 30 วินาทีขณะที่
กดสวิตชเครื่องยนต
หากเครื่องยนตไมสตารท ใหรอสักครูแลวพยายาม
สตารทเครื่องยนตอีกครั้ง การพยายามซ้ำๆ ขณะที่
มอเตอรสตารทเตอรกำลังหมุนอยูจะทำใหกลไก
สตารทเตอรเสียหาย

ขอควรระวัง
l อยาพยายามสตารทเครื่องยนตโดยการเข็นหรือ

ลากรถ
l อยาเรงเครื่องยนตดวยความเร็วรอบสูงหรือขับขี่

ดวยความเร็วสูงขณะที่เครื่องยนตยังเย็นอยู

คำเตือน
lllll อยาปลอยใหเคร่ืองยนตทำงานในที่อับหรือไมมี

อากาศถายเทเปนเวลานานๆ  ควรยายรถออก
จากบริเวณนั้น เพราะอาจไดรับอันตรายจากแกส
คารบอนมอนอกไซดซึ่งไมมีกลิ่นและทำใหถึง
แกชวีติได

ขอควรระวัง
l ปลอยสวิตชกุญแจทันทีที่เครื่องยนตสตารทติด

ทั้งนี้เพื่อปองกันมอเตอรสตารทเตอรเสียหาย

คำเตือน
lllll อยาปลอยใหเคร่ืองยนตทำงานในที่อับหรือไมมี

อากาศถายเทเปนเวลานานๆ  ควรยายรถออก
จากบริเวณนั้น เพราะอาจไดรับอันตรายจากแกส
คารบอนมอนอกไซดซึ่งไมมีกลิ่นและทำใหถึง
แกชวีติได

l หากมีขอผิดพลาดในล็อกพวงมาลัย ไฟเตือน
จะสวางและเสียงเตือนภายในดัง ใหหยุดรถทันที
ในที่ปลอดภัยและติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาตที่ใกลที่สุด
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ขอควรระวัง
l อยาพยายามสตารทเครื่องยนตโดยการเข็นหรือ

ลากรถ
l อยาเรงเครื่องยนตดวยความเร็วรอบสูงหรือขับขี่

ดวยความเร็วสูงขณะที่เครื่องยนตยังเย็นอยู

5. สำหรับรถรุนที่มีเกียรธรรมดา ใหเลื่อนคันเกียรไปที่
ตำแหนง “N” (เกียรวาง) สำหรบัรถรนุที่ม ีCVT ดูให
แนใจวาคันเกียรอยูที่ตำแหนง “P” (จอด)

การสตารทเครื่องยนต
E00601703709

[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ขั้นตอนการสตารทเครื่องยนตควรปฏิบัติดังนี้:

1. เสียบกุญแจสตารทและคาดเข็มขัดนิรภัย
2. ตรวจใหแนใจวาใสเบรกมือแลว
3. เหยียบแปนเบรกคางไว
4. เหยียบแปนคลัตชจนสุด (M/T)

l อาจเกิดเสียงเล็กนอยเมื่อสตารทเครื่องยนต
ซึ่งเสียงจะหายไปเมื่ออุนเครื่องยนตแลว

หมายเหตุl ในรถรุนที่มี เกียรธรรมดา สตารทเตอรจะไม
ทำงานจนกว าจะ เหยี ยบแปนคลัตช จนสุด
(อินเตอรล็อกคลัตช)

หมายเหตุ

เมื่อเครื่องยนตสตารทติดยาก
หลังจากพยายามสตารทเครื่องยนตหลายครั้งแลวแตยังไม
ติด

1. ตรวจดวูาปดอปุกรณไฟฟาทัง้หมดแลว เชน ไฟตางๆ
พัดลมเครื่องปรับอากาศ และระบบไลฝากระจกหลัง

2. เมื่อเหยียบแปนเบรกในรถรุนที่มี CVT หรือเหยียบ
แปนคลัตชในรถรุนที่มีเกียรธรรมดา ใหเหยียบแปน
คันเรงครึ่งหนึ่งคางไว จากนั้นจึงสตารทเครื่องยนต
ปลอยแปนคันเรงทันทีที่เครื่องยนตสตารทติด

6. เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” แลว ตรวจ
ดูดวยวาไฟเตือนทุกดวงทำงานเปนปกติกอนสตารท
เครื่องยนต

7. บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “START” และปลอย
สวิตชกุญแจเมื่อเครื่องยนตสตารทติด

รถรนุทีม่เีกยีรธรรมดา รถรนุทีม่ ีCVT
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l หลังจากที่ไมไดสตารทเครื่องยนตมาระยะหนึ่ง
อาจจำเปนตองใชแรงเหยียบแปนเบรกมากขึ้น
เพื่อสตารทเครื่องยนต
ในกรณีนี้ ใหเหยียบเบรกแรงกวาปกติ

หมายเหตุ3. หากเครื่องยนตยังไมสตารท อาจเปนเพราะน้ำมัน
ทวมเครื่องยนต เมื่อเหยียบแปนเบรกในรถรุนที่มี
CVT หรือเหยียบแปนคลัตชในรถรุนที่มี เกียร
ธรรมดา ใหเหยียบแปนคันเรงจนสุดคางไว จากนั้น
จึงสตารทเครื่องยนต 5 ถึง 6 วินาที บิดสวิตชกุญแจ
กลับไปที่ตำแหนง “LOCK” และปลอยแปนคันเรง
รอสองสามวินาทีแลวสตารทเครื่องยนตอีกครั้ง
ประมาณ 5 ถึง 6 วินาทีโดยเหยียบแปนเบรกหรือ
แปนคลัตชแตไมตองเหยียบแปนคันเรง  ปลอย
สวิตชกุญแจถาเครื่องยนตสตารท ถาหากเครื่องยนต
ไมสตารทใหทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง ถาเครื่อง
ยนตยังสตารทไมได ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต

[สำหรับรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ขั้นตอนการสตารทเครื่องยนตควรปฏิบัติดังนี้:

1. คาดเข็มขัดนิรภัย
2. ตรวจใหแนใจวาใสเบรกมือแลว
3. เหยียบแปนเบรกคางไวใหมั่นคงดวยเทาขวา

4. ตรวจใหแนใจวาคันเกียรอยูที่ตำแหนง “P” (จอด)

เมื่อเครื่องยนตสตารทติดยาก
หลังจากพยายามสตารทเครื่องยนตหลายครั้งแลวแตยังไม
ติด

1. ตรวจดวูาปดอปุกรณไฟฟาทัง้หมดแลว เชน ไฟตางๆ
พัดลมเครื่องปรับอากาศ และระบบไลฝากระจกหลัง

2. ขณะเหยียบเบรก ใหเหยียบแปนคันเรงครึ่งหนึ่งคาง
ไว จากนั้นสตารทเครื่องยนต ปลอยแปนคันเรงทันที
ที่เครื่องยนตสตารทติด

3. หากเครื่องยนตยังไมสตารท อาจเปนเพราะน้ำมัน
ทวมเครื่องยนต ขณะเหยียบเบรก ใหเหยียบแปน
คันเรงจนสุดแลวคางไว จากนั้นกดสวิตชเครื่องยนต
เพื่อสตารทเครื่องยนต หากเครื่องยนตไมสตารทภาย
ใน 5 ถึง 6 วินาที กดสวิตชเครื่องยนตเพื่อดับเครื่อง
และปลอยแปนคันเรง ตั้งโหมดการทำงานเปน OFF
รอสองสามวินาทีแลวกดสวิตช เครื่องยนต เพื่อ
สตารทอีกครั้งโดยเหยียบแปนเบรกแตไมตอง
เหยียบแปนคันเรง ถาหากเครื่องยนตไมสตารทให
ทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง ถาเครื่องยนตยังสตารท
ไมได ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

l อาจเกิดเสียงเล็กนอยเมื่อสตารทเครื่องยนต ซึ่ง
เสียงจะหายไปเมื่ออุนเครื่องยนตแลว

หมายเหตุ

5. กดสวิตชเครื่องยนต
6. ตรวจดูวาไฟเตือนทั้งหมดทำงานเปนปกติ
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1. หยุดรถ
2. ใสเบรกมือจนสุดขณะเหยียบแปนเบรก
3. เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) กดสวิตช

เครื่องยนตเพื่อดับเครื่องยนต

หากกุญแจอัจฉริยะทำงานไมถูกตองหรือ
หากสตารทเครื่องยนตดวยกุญแจสำรอง

E00632501103

เสียบกุญแจอัจฉริยะหรือกุญแจสำรองลงในชองเสียบ
กญุแจ ตอนนีส้ามารถสตารทเครือ่งยนตและเปลีย่นโหมด
การทำงานได

l หากคุณจำเปนตองดับเครื่องยนตฉุกเฉินขณะขับ
ขี่ ใหกดสวิตชเครื่องยนตคางไวประมาณ 3 วินาที
ขึ้นไป หรือกดอยางรวดเร็ว 3 ครั้งขึ้นไป เครื่อง
ยนต จ ะหยุ ดทำ ง านและโหมดการทำง าน
จะเปลี่ยนเปน ACC

l อยาดับเครื่องยนตขณะที่คันเกียรอยูที่ตำแหนง
ใดๆ นอกเหนอืจากตำแหนง “P” (จอด) หากเครือ่ง
ยนตหยุดทำงานขณะที่คันเกียรอยูที่ตำแหนงใดๆ
นอกเหนือจากตำแหนง “P” (จอด) โหมดการ
ทำงานจะเปลี่ยนเปน ACC แทนที่จะเปน OFF
ปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF หลังจากเลื่อนคัน
เกยีรไปทีต่ำแหนง “P” (จอด)

หมายเหตุ

l สำหรับรถรุนที่มี CVT ขณะที่เครื่องยนตดับโดย
อตัโนมตัดิวยระบบ Auto Stop & Go (AS&G) แลว
เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) อยางรวด
เร็วพรอมเหยียบแปนเบรกอยางมั่นคง เครื่องยนต
จะไมรีสตารทโดยอัตโนมัติแมวาคุณจะปลอย
แปนเบรก หากเกดิกรณนีี ้ไฟแสดง  จะกะพรบิ
เพื่อแจงคนขับ
หากคุณตองการปรับโหมดการทำงานเปน OFF
ใหกดสวิตช เครื่ องยนตโดยไมตอง เหยี ยบ
แปนเบรก

หมายเหตุ ดึงกุญแจอัจฉริยะหรือกุญแจสำรองออกจากชองเสียบ
กุญแจหลังจากสตารทเครื่องยนตหรือเปลี่ยนโหมดการ
ทำงานแลว

l อยาเสียบสิ่งอื่นใดที่ไมใชกุญแจอัจฉริยะหรือ
กุญแจสำรองลงในชองเสียบกุญแจ เพราะอาจ
ทำใหเกิดความเสียหายหรือการทำงานผิดปกติได

l นำวัตถุหรือกุญแจอื่นๆ ออกจากกุญแจอัจฉริยะ
หรือกุญแจสำรองกอนจะเสียบลงในชองเสียบ
กุญแจ มิฉะนั้นรถอาจไมสามารถรับรหัส ID ที่ลง
ทะเบียนจากกุญแจที่ลงทะเบียนไวได แลวเครื่อง
ยนตอาจไมสตารทและโหมดการทำงานอาจ
เปลี่ยนไมได

l กุญแจอัจฉริยะจะเขาที่ในชองเสียบกุญแจเมื่อ
สอดเขาไปตามทิศทางในภาพ เพียงแคดึงกุญแจ
ออกมาก็สามารถถอดออกจากชองเสียบกุญแจได

หมายเหตุ

การดับเครื่องยนต
E00632701091

[สำหรับรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]

คำเตือน
lllll อยาใชงานสวิตชเครื่องยนตขณะขับขี่ ยกเวนใน

กรณีฉุกเฉิน หากเครื่องยนตดับขณะขับขี่ กลไก
ควบคุมเบรกจะหยุดทำงานและประสิทธิภาพใน
การเบรกจะลดลง นอกจากนี้ระบบพวงมาลัย
เพาเวอรจะไมทำงาน ทำใหตองใชแรงมากในการ
บังคับพวงมาลัย  อาจสงผลใหเกิดอุบัติ เหตุ
รายแรงได
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ระบบ Auto Stop & Go (AS&G)

การดับเครื่องยนตโดยอัตโนมัติ
E00627501596

ระบบ Auto Stop & Go (AS&G) จะเปดใชงานโดย
อัตโนมัติเมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือ
ปรับโหมดการทำงานไปที่ ON
คุณสามารถยกเลิกระบบไดโดยการกดสวิตช “Auto Stop
& Go (AS&G) OFF”
ใหดูเรื่อง “วิธีปดใชงาน” หนา 6-24

การเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ*
E00632600022

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

ระบบ Auto Stop & Go (AS&G)
E00627401289

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

[สำหรับรถรุนที่มีเกียรธรรมดา]
1. หยุดรถ
2. ขณะเหยียบแปนเบรก ใหเหยียบแปนคลัตชจนสุด

และเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “N” (เกียรวาง)

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

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

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
l หากจะหยุดรถเปนเวลานานหรือจะจอดรถไวโดย

ไมมีคนดูแล ใหดับเครื่องยนต

เมื่อระบบ Auto Stop & Go (AS&G) จะทำงาน ไฟแสดง
 จะสวางขึ้นเพื่อแจงคนขับ
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หมายเหตุ
l เมื่อเครื่องยนตดับโดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลง

จะเกิดขึ้นในการทำงานการขับขี่ ระมัดระวังดังนี้
• หมอลมเบรกจะไมทำงานและตองใชแรง
เหยียบเบรกมากขึ้น
หากรถเคลื่อนที่ ใหเหยียบเบรกแรงกวาปกติ

• ระบบพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟา (EPS) ไมทำงาน
และหมุนพวงมาลัยไดยากกวาปกติ

l ในกรณีตอไปนี้ ไฟแสดง  จะกะพริบเพื่อแจง
คนขับและเครื่องยนตจะไมดับโดยอัตโนมัติ
• ไมไดคาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับ
• ประตูดานคนขับเปดอยู
• ฝากระโปรงหนาเปดอยู

l ในกรณีตอไปนี้ ไฟแสดง  จะดับและเครื่อง
ยนตจะไมดับโดยอัตโนมัติแมจะหยุดรถ
• หลังจากเครื่องยนตสตารทแลวความเร็วรถไม
เกนิ 5 กม./ชม. โดยประมาณ

• หลังจากเครื่องยนตสตารทไมถึง 30 วินาที
• หลังจากเครื่องยนตรีสตารทโดยอัตโนมัติแลว
รถหยุดอีกครั้งภายใน 10 วินาที

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
l เมื่อเครื่องยนตดับโดยอัตโนมัติ อยาพยายามออก

จากรถ
เพราะเครื่องยนตจะรีสตารทโดยอัตโนมัติเมื่อ
ปลดเข็มขัดนิรภัยของคนขับหรือเปดประตูดาน
คนขับ เมื่อรถเริ่มเคลื่อนอาจเกิดอุบัติเหตุได

l ปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปนี้เมื่อเครื่องยนตดับ
โดยอตัโนมตั ิมฉิะนัน้อาจเกดิอบุตัเิหตโุดยไมคาด
คิดเมื่อเครื่องยนตรีสตารทโดยอัตโนมัติ
• อยาเหยียบคันเรงเพื่อเรงเครื่องยนตในขณะที่
รถหยุด (ไมวาเครื่องยนตจะทำงานหรือดับ
อยกูต็าม)

ขอควรระวัง
• สำหรับรถรุนที่มีเกียรธรรมดา อยาเลื่อนคันเกียร
ไปที่ตำแหนงอื่นนอกเหนือจากตำแหนง “N”
(เกียรวาง)
หากเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนงอื่นนอกเหนือ
จากตำแหนง “N” (เกียรวาง) ไฟแสดง
จะกะพริบและเสียงเตือนดัง
หากเลื่อนคันเกียรกลับไปที่ตำแหนง “N” (เกียร
วาง) ไฟแสดง  จะหยดุกะพรบิและเสยีงเตอืน
หยุดดวย เครื่องยนตจะไมรีสตารทหากคันเกียร
อยูในตำแหนงอื่นนอกเหนือจากตำแหนง “N”
(เกียรวาง)

3. ปลอยแปนคลัตช เครื่องยนตจะดับโดยอัตโนมัติ

[สำหรับรถรุนที่มี CVT]
1. หยุดรถ
2. เหยียบแปนเบรก เครื่องยนตจะดับโดยอัตโนมัติ
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ระบบ Auto Stop & Go (AS&G)

การรีสตารทเครื่องยนตโดยอัตโนมัติ
E00627601379

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

• อุณหภูมิน้ำหลอเย็นเครื่องยนตต่ำ
• อุณหภูมิสภาพแวดลอมต่ำ
• คูลเลอรหรือเครื่องปรับอากาศกำลังทำงานและ
หองโดยสารยังไมเย็นพอ

• เมื่อใชเครื่องปรับอากาศในตำแหนงไลฝา
• เมื่อใชงานเครื่องปรับอากาศในโหมด AUTO
โดยทีต่ัง้คาการควบคมุอณุหภมูไิวทีร่อนสดุหรอื
เย็นสุด (สำหรับรถรุนที่มีเครื่องปรับอากาศ
อัตโนมัติ)

• มีการใชพลังงานไฟฟาสูง เชน เมื่อระบบไลฝา
กระจกหลังหรืออุปกรณไฟฟาอื่นๆ ทำงาน หรือ
ตั้งคาความเร็วพัดลมไวที่ความเร็วสูง

• แรงเคลื่อนไฟฟาของแบตเตอรี่หรือสมรรถนะ
ของแบตเตอรี่ต่ำ

• ไฟเตือนตรวจเช็คเครื่องยนตสวางหรือไฟ
แสดง กะพริบ

• คันเกียรอยูในตำแหนงอื่นนอกเหนือจาก “D”
(ขับเคลื่อน) (CVT)

• ไฟแสดง ASC และไฟแสดง ASC OFF สวาง
(CVT)

• ไฟเตือนระบบเบรก ABS สวาง
• ตัวแสดงตำแหนงคันเกียรกะพริบ (CVT)

l ในกรณตีอไปนี ้เครือ่งยนตจะไมดบัโดยอตัโนมตัิ
แมวาไฟแสดง  สวาง
• เหยียบแปนคันเรง
• แรงดันสุญญากาศหมอลมเบรกต่ำ

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

l สำหรับรถรุนที่มีเกียรธรรมดา อยาพักเทาบน
แปนคลตัชขณะขบัรถ เพราะจะทำใหการตรวจจบั
ของสวิตชแปนคลัตชทำงานผิดปกติ และการ
กะพริบของไฟแสดง และระบบ Auto Stop &
Go (AS&G) จะไมทำงาน

l หากระบบ Auto Stop & Go (AS&G) ทำงานขณะที่
คูลเลอรหรือเครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน ทั้ง
เครื่องยนตและคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศ
จะหยุดทำงาน  ดังนั้นจึงมีแตพัดลมเทานั้นที่
ทำงาน และหนาตางอาจเริ่มเกิดฝา ในกรณีนี้ ให
ตั้ง เครื่องปรับอากาศไปที่ตำแหนงไลฝาเพื่อ
รีสตารทเครื่องยนต
ใหดูเรื่อง “การไลฝาที่กระจกหนาและหนาตาง
ประตู: การไลฝาอยางรวดเร็ว” หนา 7-11

l หากหนาตางเกิดฝาทุกครั้งที่ดับเครื่องยนต แนะ
นำใหคุณปดการทำงานของระบบ Auto Stop &
Go (AS&G) โดยกดสวิตช “Auto Stop & Go
(AS&G) OFF” ใหดูเรื่อง “วิธีปดใชงาน” หนา
6-24

l หากคูลเลอรหรือเครื่องปรับอากาศทำงาน ให
ตั้งคาการควบคุมอุณหภูมิใหสูงขึ้นเพื่อยืดเวลาที่
เครื่องยนตจะดับโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

l สำหรับรถรุนที่มีเกียรธรรมดา อยาเลื่อนคันเกียร
ไปที่ตำแหนงอื่นนอกเหนือจากตำแหนง “N”
( เกียรวาง) และอยาปลอยแปนคลัตชขณะที่
เครื่องยนตกำลังรีสตารทโดยอัตโนมัติ มอเตอร
สตารทเตอรจะหยุดทำงานและเครื่องยนตจะไม
รีสตารทโดยอัตโนมัติ

l หากเครื่องยนตไมรีสตารทโดยอัตโนมัติหรือหาก
เครื่องยนตดับกลางคัน ไฟเตือนการชารจและไฟ
เตือนตรวจเช็คเครื่องยนตจะสวาง
หากเกิดกรณีนี้

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

หมายเหตุ
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[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 จะกะพริบจนกวาจะบิดสวิตช
กุญแจไปที่ตำแหนง “LOCK” หรือปรับโหมด
การทำงานไปที่ OFF

สำหรับรายละเอียด ใหดูเรื่อง “การสตารท” หนา
6-16

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

หมายเหตุ

lllll ในกรณีตอไปนี้ เครื่องยนตจะไมรีสตารทโดย
อัตโนมัติ
• ฝากระโปรงหนาเปดอยู
• สำหรับรถรุนที่มีเกียรธรรมดา ขณะที่เครื่อง
ยนตดับโดยอัตโนมัติแลวกดสวิตช “Auto Stop
& Go (AS&G) OFF” เพื่อปดการใชงานระบบ
“Auto Stop & Go (AS&G)”

lllll เมื่อเครื่องยนตรีสตารทโดยอัตโนมัติ ระดับเสียง
ของเครื่องเสียงอาจลดลงชั่วคราว ซึ่งไมใชการ
ทำงานผิดปกติ

lllll เมื่อเครื่องยนตดับโดยอัตโนมัติ ปริมาณลมของ
เครื่องปรับอากาศอาจเปลี่ยนแปลงชั่วคราว ซึ่งไม
ใชการทำงานผิดปกติ

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
lllll ในกรณีตอไปนี้  เครื่องยนตจะรีสตารทโดย

อัตโนมัติแมวาจะดับเครื่องยนตดวยระบบ Auto
Stop & Go (AS&G) ใหระมัดระวัง มิฉะนั้นอาจ
เกิดอุบัติ เหตุโดยไมคาดคิด เมื่อ เครื่องยนต
รีสตารท
• ความเร็วรถอยูที่ 3 กม./ชม. ขึ้นไปขณะแลนลง
เนินดวยแรงเฉื่อย

• แรงดันสุญญากาศหมอลมเบรกต่ำเนื่องจาก
เหยียบแปนเบรกซ้ำๆ หรือเหยียบแรงกวาปกติ

• อุณหภูมิน้ำหลอเย็นเครื่องยนตต่ำ
• เมื่ อ ใช ง านคูล เลอร โดยหมุนปุ มควบคุม
อุณหภูมิ

• เมื่อใชงานเครื่องปรับอากาศโดยกดสวิตช
เครื่องปรับอากาศ

• เมื่ออุณหภูมิที่ตั้งไวลวงหนาของคูลเลอรหรือ
เครื่องปรับอากาศเปลี่ยนแปลงอยางมาก

• เมื่อใชงานเครื่องปรับอากาศในโหมด AUTO
โดยที่ตั้งคาการควบคุมอุณหภูมิไวที่รอนสุด
หรือเย็นสุด (สำหรับรถรุนที่มีเครื่องปรับอากาศ
อัตโนมัติ)

• เมื่อคูลเลอรหรือเครื่องปรับอากาศอยูที่ ON
อุณหภูมิหองโดยสารเพิ่มขึ้นและคอมเพรส
เซอรเครื่องปรับอากาศทำงานเพื่อลดอุณหภูมิ

• เมื่อเครื่องปรับอากาศเปลี่ยนไปอยูในตำแหนง
ไลฝา

• มีการใชพลังงานไฟฟาสูง เชน เมื่อระบบไลฝา
กระจกหลงัหรอือุปกรณไฟฟาอืน่ๆ ทำงาน หรือ
ตั้งคาความเร็วพัดลมไวที่ความเร็วสูง

ขอควรระวัง
• เหยียบแปนคันเรง (CVT)
• แรงเคลื่อนไฟฟาของแบตเตอรี่หรือสมรรถนะ
ของแบตเตอรี่ต่ำ

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

“D” (ขับเคลื่อน) (CVT)
• ไมไดคาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับ
• ประตูดานคนขับเปดอยู
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หมายเหตุ
l สำหรับรถรุนที่มี CVT ขณะที่เครื่องยนตดับโดย

อัตโนมัติแลวเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P”
(จอด) อยางรวดเร็วพรอมเหยียบแปนเบรกอยาง
มั่นคง เครื่องยนตจะไมรีสตารทโดยอัตโนมัติ
แมวาคุณจะปลอยแปนเบรก
หากเกิดกรณีนี้ ไฟแสดง  จะกะพริบเพื่อแจง
คนขับ
หากคุณตองการรีสตารทเครื่องยนต ใหเหยียบ
แปนเบรกอีกครั้ง
หากคุณตองการปรับโหมดการทำงานเปน OFF
ใหกดสวิตชเครื่องยนตโดยไมตองเหยียบแปน
เบรก (รถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ)

ขอควรระวัง
l อยาเขาเกียรถอยหลังขณะที่รถกำลังเคลื่อนไป

ขางหนา มิฉะนั้นเกียรอาจชำรุดได
l อยาพักเทาบนแปนคลัตชขณะขับขี่ เพราะอาจ

ทำใหคลัตชสึกหรออยางรวดเร็ว
l อยาวิง่ดวยแรงเฉือ่ยทีต่ำแหนง “N” (เกยีรวาง)

หากไฟแสดง กะพริบขณะขับขี่
E00627801212

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

เกียรธรรมดา*
E00602002702

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

วิธีปดใชงาน
E00627701295

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
กดสวิตช “Auto Stop & Go (AS&G) OFF” ไฟแสดง
จะดับ

l ไฟแสดงนี้ยังสวางขึ้นสองสามวินาทีดวยเมื่อบิด
สวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือปรับโหมด
การทำงานไปที่ ON

หมายเหตุ
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l ในชวงอากาศหนาว อาจเลื่อนเกียรไดยากจนกวา
น้ำมันหลอล่ืนเกียรจะอุนขึ้น  ซึ่ง เปนอาการ
ปกติและไมเปนอันตรายตอเกียร

l หากเขาเกยีร 1 ไดยาก ใหเหยยีบแปนคลตัชอกีครัง้
จะชวยใหเปลี่ยนเกียรไดงายขึ้น

l เมื่อตองการเลื่อนเกียรจากเกียร 5 ไปที่ตำแหนง
“R” (ถอย) ใหเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “N”
(เกยีรวาง) จากนัน้จงึเลือ่นไปทีต่ำแหนง “R” (ถอย)

l เพื่อปองกันเสียงขัดสีเมื่อเขาเกียรถอยหลัง ใหรอ
ประมาณ 3 วินาทีโดยเหยียบแปนคลัตชไวขณะที่
รถหยุดนิ่ง

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
l อยาใชคันเกียรเปนที่วางพักแขน เพราะจะทำให

กามปูเกียรสึกหรอกอนเวลาอันควร

การเปลี่ยนเกียร
E00610601322

คอยเปลี่ยนเกียรใหความเร็วรถเหมาะสมกับความเร็ว
เครื่องยนตเสมอ การเปลี่ยนเกียรใหเหมาะสมจะชวยให
การใชน้ำมันเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพและยืดอายุการใช
งานของเครื่องยนต
หลีกเลี่ยงการลดเกียรในขณะที่รถมีความเร็วสูง เพราะ
อาจทำใหความเร็วของเครื่องยนตสูงเกินไปและทำให
เครื่องยนตเสียหาย

ตำแหนงคันเกียร
เกยีร 1
เกยีร 2
เกยีร 3
เกยีร 4

ความเร็วที่กำหนด
45 กม./ชม.
85 กม./ชม.

125 กม./ชม.
170 กม./ชม.

เพื่อประหยัดน้ำมันสูงสุด ใหใชเกียร 5 เมื่อความเร็วของ
รถถึงระดับ

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

E00602100275

CVT จะเปลี่ยนอัตราทดเกียรอยางตอเนื่องโดยอัตโนมัติ
ตามสภาพถนนและการขับขี่ ซึ่งชวยใหการขับขี่ราบรื่น
และใชน้ำมันเชื้อเพลิงไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขณะเหยียบเบรก เลื่อนคันเกียรไปตามรอง

ความเร็วท่ีสามารถขับขี่ได
E00610801483

หลีกเลี่ยงการลดเกียรในขณะที่รถมีความเร็วสูง เพราะ
อาจทำใหความเร็วของเครื่องยนตสูงเกินไปและทำให
เครื่องยนตเสียหาย

การทำงานของคันเกียร
E000602201417

CVT เลือกอัตราทดเกียรที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ
โดยขึ้นอยูกับความเร็วของรถและตำแหนงแปนคันเรง
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l เพื่อปองกันการทำงานผิดพลาด เปลี่ยนเกียรไปยัง
แตละตำแหนงใหลงพอดีและคางไวสักครู ตรวจ
สอบตำแหนงจากตัวแสดงตำแหนงคันเกียรหลัง
จากเปลี่ยนเกียรเสมอ

l หากไมไดเหยียบเบรกคางไว อุปกรณชิฟตล็อก
จะทำงานเพื่อปองกันไมใหคันเกียรเลื่อนออกจาก
ตำแหนง “P” (จอด)

หมายเหตุ

คำเตือน
lllll เหยียบแปนเบรกทุกครั้งที่ เลื่อนคันเกียรจาก

ตำแหนง “P” (จอด) หรือ “N” (เกียรวาง) ไปยัง
ตำแหนงอื่น
หามวางเทาไวบนแปนคันเรงขณะเลื่อนคันเกียร
ออกจากตำแหนง “P” (จอด) หรอื “N” (เกยีรวาง)

เมื่อไมสามารถเลื่อนคันเกียรออกจากตำแหนง
“P” (จอด)

E00629000266

หากไมสามารถเลื่อนคันเกียรออกจากตำแหนง “P” (จอด)
ไปยังตำแหนงอื่นขณะที่เหยียบเบรกคางไวและสวิตช

ตัวแสดงตำแหนงคันเกียร
E00602300411

เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือปรับโหมด
การทำงานไปที่ ON ตำแหนงของคันเกียรจะแสดงใน
หนาจอแสดงขอมูลรวม

กุญแจหรือโหมดการทำงานอยูที่ ON แสดงวาแบตเตอรี่
อาจจะหมดหรือกลไกชิฟตล็อกอาจทำงานผิดปกติ
ควรนำรถไปตรวจสภาพทันทีที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาต
หากคุณตองการเลื่อนรถ ใหเปลี่ยนเกียรดังนี้

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

ปลดชิฟตล็อก (A) เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “N”
(เกียรวาง) ขณะที่กดไขควงแบบตรง (หรือปากแบน)
ลงไป

ตำแหนงคันเกียร
E00602401510

“P” จอด
ตำแหนงนี้จะล็อกเกียรไวเพื่อปองกันรถเคลื่อนที่ สามารถ
สตารทเครื่องยนตไดในตำแหนงนี้

เลื่อนคันเกียรไปตามรอง
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“R” ถอย
ตำแหนงนี้ใชในการถอยหลัง

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

คำเตือน
lllll หามเลื่อนคันเกียรไปท่ีตำแหนง “N” (เกียรวาง)

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

lllll บนทางลาดชัน ควรสตารทเคร่ืองยนตใน
ตำแหนง “P” (จอด) หามใชตำแหนง “N” (เกียร
วาง)

ขอควรระวัง
lllll หามเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) หรือ

“R” (ถอย) ขณะขับรถอยูเพื่อปองกันเกียรเสียหาย

คำเตือน
lllll ควรวางเทาไวบนแปนเบรกเสมอเมื่อรถอยูใน

ตำแหนง “N” (เกียรวาง) หรือเมื่อตองการเลื่อน
เขาหรือออกจากตำแหนง “N” (เกียรวาง) เพื่อไม
ใหเสียการควบคุมรถ

“D” ขับเคลื่อน
ตำแหนงนี้ใชสำหรับขับรถตามปกติทั้งในเมืองและ
บนทางดวน ซึ่งจะเปลี่ยนอัตราทดเกียรอยางตอเนื่องโดย
อัตโนมัติตามสภาพถนนและการขับขี่

“Ds” เปล่ียนเกียรลงและขับขี่แบบสปอรต
ใชเมื่อจำเปนตองใชเครื่องยนตชวยเบรก หรือสำหรับการ
ขับขี่แบบสปอรตกำลังสูง

คำเตือน
lllll สามารถใชตำแหนงนี้เพื่อใหการใชเคร่ืองยนต

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

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

เม่ือเกิดการทำงานผิดปกติในเกียรอัตโนมัติ
E00632000013

“L” ต่ำ
ตำแหนงนี้สำหรับขับขึ้นเขาที่มีความลาดชันมาก และ
สำหรับใชเครื่องยนตชวยเบรกที่ความเร็วต่ำเมื่อขับลงเขา
ที่ลาดชัน
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เม่ือไฟแสดงตำแหนงคันเกียรกะพริบ
E00632101301

เมื่อไฟแสดงตำแหนงคันเกียรกะพริบในขณะขับรถ
ระบบเกียรอัตโนมัติอาจทำงานผิดปกติหรืออุณหภูมิ
น้ำมันเกียร CVT สูงผิดปกติ

ขอควรระวัง
l หากเกิดการทำงานผิดปกติใน CVT ขณะขับรถ

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

ขอควรระวัง
l กอนเลือกตำแหนงขณะที่เครื่องยนตทำงานและ

รถอยูกับที่  ให เหยียบแปนเบรกจนสุดเพื่อ
ปองกันรถเคลื่อนที่
รถจะเริ่มเคลื่อนที่ทันทีที่เขาเกียร CVT โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อความเร็วรอบเครื่องยนตสูง ความเร็ว
รอบเดินเบาเพิ่มขึ้น หรือเครื่องปรับอากาศทำงาน
ควรปลอยแปนเบรกเฉพาะเมื่อพรอมจะขับรถ
แลวเทานั้น

l เหยียบแปนเบรกดวยเทาขวาทุกครั้ง
การใชเทาซายอาจทำใหคนขับเคลื่อนไหวไดชา
ในกรณีฉุกเฉิน

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

l การเหยียบแปนคันเรงขณะที่เทาอีกขางอยูบน
แปนเบรกจะสงผลใหเบรกเสื่อมประสิทธิภาพ
และแผนเบรกสึกเร็วกวาปกติ

การใชงาน CVT
E00602601554

l ตัวแสดง  “A” บนตัวแสดงตำแหนงคันเกียร
จะกะพริบก็ตอ เมื่ อ เกิดปญหาขึ้นกับสวิตช
ตำแหนง CVT เทานั้น
จะไมเห็นในระหวางการขับขี่ปกติ

หมายเหตุ
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ขอควรระวัง
l ใชคันเกียรในตำแหนงที่ถูกตองตามสภาพการ

ขับขี่
ห ามปล อยให รถแลนถอยหลั งลง เข าด ว ย
แรงเฉื่อยขณะที่คันเกียรอยูในตำแหนง  “D”
(ขับเคลื่อน), “Ds” (เปลี่ยนเกียรลงและขับขี่แบบ
สปอรต), “L” (ต่ำ) หรือปลอยใหรถแลนเดินหนา
ดวยแรงเฉื่อยขณะที่คันเกียรอยูในตำแหนง “R”
(ถอย)
เครื่องยนตอาจหยุดทำงานและตองเพิ่มแรง
เหยียบแปนเบรกและควบคุมพวงมาลัยอยาง
กะทันหัน ซึ่งอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได

l อยาเรงเครื่องในขณะที่เหยียบเบรกเมื่อรถหยุด
นิ่ง
เพราะอาจทำให CVT เสียหาย
นอกจากนี้ เมื่อคุณเหยียบคันเรงขณะที่ เหยียบ
เบรกคางไวและคันเกียรอยูในตำแหนง “D” (ขับ
เคลื่อน) ความเร็วรอบของเครื่องยนตอาจไมสูง
เทากับการทำงานลักษณะเดียวกันเมื่อคันเกียรอยู
ในตำแหนง “N” (เกียรวาง)

การเรงแซง
E00602700112

เหยียบคันเรงจนสุดเพื่อเรงเครื่องยนตใหแรงขึ้นขณะอยู
ในตำแหนง “D” (ขับเคลื่อน) CVT จะเปลี่ยนเปนเกียรต่ำ
เอง

การจอดรถ
E00602900039

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

ขอควรระวัง
l ขณะเขาเกียร CVT หามใชแปนคันเรงควบคุมให

รถหยุดนิ่งบนทางลาดชัน ใสเบรกมือและ/หรือ
เหยียบเบรกเสมอ

l เมื่ออยูบนทางลาดชัน  ควรใสเบรกมือกอน
จะเลื่อนเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) หากคุณเขา
เกียร “P” (จอด) กอนดึงเบรกมือ อาจทำใหโยก
เกยีรออกจากตำแหนง “P” (จอด) ไดยากในการขบั
ครั้งตอไป ทำใหตองออกแรงมากเพื่อโยกเกียร
ออกจากตำแหนง “P” (จอด)

หมายเหตุ

การขับขี่ขึ้น/ลงเนิน
E00603000125

  การขบัขีข่ึน้เนนิ
ระบบสงกำลังจะปองกันการเปลี่ยนเกียรขึ้นโดยไม
จำเปนแมจะปลอยแปนคันเรง เพื่อใหแนใจวาการขับขี่
จะราบรื่น

  การขบัขีล่งเนนิ
ในสภาพนี้ ระบบสงกำลังจะเปลี่ยนอัตราทดเกียรใหต่ำ
ลงโดยอัตโนมัติเพื่อใหการใชเครื่องยนตชวยเบรกมีกำลัง
มากขึ้น ชวยลดการใชงานแปนเบรกลง

การหยุดรถ
E00602801181

สำหรับการหยุดรถในชวงเวลาสั้นๆ เชน การรอสัญญาณ
ไฟจราจร สามารถเขาเกียรไวไดโดยเหยียบเบรกเพื่อให
รถหยุด
สำหรับการหยุดรอเปนเวลานานๆ โดยที่ เครื่องยนต
ทำงานอยู ควรเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “N” (เกียรวาง)
และใส เบรกมือพรอมทั้ ง เหยียบเบรกดวย เพื่ อให
รถหยุดนิ่ง
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เมือ่ CVT ไมเปลีย่นความเรว็
E00603101312

หากเกียรไมสามารถเปลี่ยนความเร็วในขณะขับรถได
หรือไมมีแรงในการขึ้นทางลาดชัน แสดงวาอาจเกิดความ
เสียหายขึ้นกับระบบเกียร ทำใหอุปกรณรักษาความ
ปลอดภัยทำงาน ใหนำรถเขารับการตรวจสภาพที่ศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตทันที

การเบรก
E00607001856

ชิ้นสวนทั้งหมดของระบบเบรกมีความสำคัญมากตอ
ความปลอดภยัในการใชรถ ดงันัน้คณุควรนำรถเขารบัการ
ตรวจเช็คที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตตามเวลาที่
กำหนดไวในสมุดการตรวจซอมแซม

ขอควรระวัง
l หลีกเลี่ยงการขับรถที่ตองใชเบรกอยางแรงบอยๆ

และหามวางเทา “แช” บนแปนเบรกขณะขับรถ
เพราะจะทำใหเบรกรอนและเสื่อมสภาพ

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

คำเตือน
lllll อยาดับเครื่องยนตขณะรถเคลื่อนที่อยู หากดับ

เครื่องยนตขณะขับรถอยู ระบบชวยผอนแรงของ
ระบบเบรกจะหยุดทำงานและเบรกจะทำงานได
ไมดี

lllll หากระบบชวยผอนแรงไมทำงานหรือระบบเบรก
ไฮดรอลกิทำงานผดิปกต ิใหนำรถเขารบัการตรวจ
สภาพที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตทันที

ไฟเตือน
ไฟเตือนระบบเบรกจะสวางเพื่อแสดงวามีความผิด
ปกติในระบบเบรก ใหดูเรื่อง “ไฟเตือนระบบเบรก” หนา
5-13

เม่ือเบรกเปยกน้ำ
ควรทดสอบระบบเบรกโดยการขับรถดวยความเร็วต่ำ
ทันทีหลังจากสตารทเครื่องยนต โดยเฉพาะเมื่อเบรก
เปยก เพื่อตรวจดูวายังทำงานไดเปนปกติหรือไม
ฝาบางๆ อาจเกาะที่ดิสกเบรกหรือดรัมเบรก เบรกจึงไม
ปกติหลังจากขับรถเวลาฝนตกหนักหรือขับรถลุยน้ำมา
ใหมๆ  หรอืหลงัจากลางรถ ควรขบัรถชาๆ พรอมกบัเหยยีบ
เบรกเบาๆ ไปดวยเพื่อใหเบรกแหง

เม่ือขับขี่ลงเนิน
เมื่อขับรถลงจากเขาที่ลาดชันมากๆ ควรใชเครื่องยนตชวย
เบรกโดยเปลี่ยนมาใชเกียรต่ำ ซึ่งจะชวยปองกันไมให
เบรกรอนจัด
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คำเตือน
lllll หามนำสิ่งของใดๆ มาวางไวใกลแปนเบรกหรือ

ปลอยใหพรมเลื่อนเขาไปใตแปนเบรก มิฉะนั้น
อาจจะเหยียบเบรกไดไมสุดซึ่งเปนสิ่งจำเปนใน
กรณฉีกุเฉิน ตรวจดใูหแนใจวาแปนเบรกทำงานได
อยางอิสระตลอดเวลา และพรมที่พื้นติดแนนอยู
กับที่

แผนเบรก
l เมื่อเปลี่ยนเบรกใหมไมควรใชเบรกอยางรุนแรงใน

ชวง 200 กม. แรก
หลีกเลี่ยงการเบรกอยางรุนแรง

l ที่ดิสกเบรกมีอุปกรณเตือนกรณีแผนเบรกสึกหรอถึง
จุดที่กำหนด โดยจะมีเสียงเหมือนเหล็กครูดขณะเบรก
ดังนั้นถาคุณไดยินเสียงนี้ ใหนำรถเขาศูนยบริการ
มิตซูบิ ชิที่ ได รั บอนุญาตทันที เพื่ อ เปลี่ ยนแผน
เบรกใหม

ระบบชวยขึน้เนนิ
E00628001341

ขอควรระวัง
l อยาพึ่งพาระบบชวยขึ้นเนินในการปองกันรถ

ไหลมากเกินไป ในบางสถานการณ แมจะเปดใช
งานระบบชวยขึ้นเนินแลว แตรถก็ยังอาจไหลไป
ขางหลังไดหากไมไดเหยียบเบรกอยางเพียงพอ
หากรถบรรทุกน้ำหนักมาก หรือหากถนนชันและ
ลื่นมาก

l ระบบชวยขึ้นเนินไมไดออกแบบมาเพื่อทำใหรถ
หยุดนิ่งกับที่บนเนินนานกวา 2 วินาที

l เมื่อกำลังขึ้นเนิน อยาใชระบบชวยขึ้นเนินเพื่อ
หยุดรถแทนการเหยียบเบรกปกติ
มิฉะนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได

l อยาดำเนินการใดๆ ตอไปนี้ขณะที่ระบบชวยขึ้น
เนินกำลังทำงาน
[ยกเวนรถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
บิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “LOCK” หรือ
“ACC”
[รถรุนที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF หรือ ACC
ระบบชวยขึ้นเนินอาจหยุดทำงาน ซึ่งอาจจะทำให
เกิดอุบัติเหตุได

วิธีใชงาน
E00628101515

1. หยุดรถใหสนิทโดยใชแปนเบรก
2. สำหรับรถรุนที่มีเกียรธรรมดา ใหเลื่อนคันเกียรไปที่

ตำแหนงเกียร 1
สำหรับรถรุนที่มี  CVT ให เลื่อนคันเกียรไปที่
ตำแหนง “D” (ขับเคลื่อน)

lllll ขณะถอยหลังลงเนิน  ให เลื่อนคันเกียรไปที่
ตำแหนง “R” (ถอย)

หมายเหตุ

3. ปลอยแปนเบรกและระบบชวยขึ้นเนินจะยังคงสง
แรงเบรกโดยหยุดประมาณ 2 วินาที

4. เหยียบแปนคันเรงและระบบชวยขึ้นเนินจะคอยๆ
ลดแรงเบรกเมื่อรถเริ่มเคลื่อนที่

l ระบบชวยขึ้นเนินจะทำงานเมื่อตรงตามเงื่อนไข
ตอไปนี้ทั้งหมด
• เครื่องยนตติดอยู

(ระบบชวยขึ้นเนินจะไมทำงานเมื่อเครื่องยนต
กำลังสตารทหรือทันทีหลังจากที่สตารทเสร็จ)

หมายเหตุ
คำเตือน

lllll การขับขี่ขณะแผนเบรกสึกหรอจะทำใหเบรกได
ยากและอาจเกิดอุบัติเหตุได

ระบบชวยขึ้นเนินทำใหสามารถขับรถขึ้นเนินที่สูงชันได
งายขึ้นโดยปองกันรถไหลไปดานหลัง ระบบจะรักษาแรง
เบรกไวประมาณ 2 วนิาทเีมือ่คณุยกเทาออกจากแปนเบรก
ไปเหยียบคันเรง
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• สำหรับรถรุนที่มีเกียรธรรมดา คันเกียรตองอยู
ในตำแหนงตอไปนี้
[เมื่อจะหันหนาขึ้นเนิน]
คนัเกยีรอยใูนตำแหนงใดกไ็ดทีไ่มใช “R” (ถอย)
(ระบบชวยขึ้นเนินจะทำงานแมวาคันเกียรจะอยู
ในตำแหนง “N” (เกยีรวาง))
[เมื่อจะถอยหลังลงเนิน]
เมื่อคันเกียรอยูในตำแหนง “R” (ถอย)
(ระบบชวยขึ้นเนินจะไมทำงานเมื่อคันเกียรอยู
ในตำแหนง “N” (เกยีรวาง))

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

• รถจอดสนิทโดยเหยียบแปนเบรกไว
• ปลอยเบรกมือ

l ระบบชวยขึ้นเนินจะไมทำงานหากเหยียบแปน
คันเรงกอนปลอยแปนเบรก

l ระบบชวยขึ้นเนินจะทำงานเมื่อถอยหลังลงเนิน
ดวย

l เมื่อระบบชวยขึ้นเนินเปดใชงาน คุณอาจไดยิน
เสียงการทำงานหรือรูสึกถึงแรงสั่นจากใตทองรถ
ซึ่งเปนอาการปกติของระบบชวยขึ้นเนิน ไมได
แสดงถึงปญหาแตอยางใด

หมายเหตุ ไฟเตือน
E00628201486

ถาหากเกิดความผิดปกติขึ้นในระบบ ไฟแสดงจะสวางขึ้น

 - ไฟแสดง ASC

ขอควรระวัง
l หากไฟเตือนสวาง ระบบชวยขึ้นเนินจะไมทำงาน

ใหออกรถอยางระมัดระวัง
l จอดรถในที่ปลอดภัยและดับเครื่อง

สตารทเครื่องยนตอีกครั้งและตรวจดูวาไฟเตือน
ดับลงแลว ซึ่งในกรณีนี้ระบบชวยขึ้นเนินจะเริ่ม
ทำงานตามปกติ หากไฟเตือนยังคงสวางหรือติด
เปนระยะๆ ไมจำเปนตองหยุดรถทันทีแตควร
นำรถไปตรวจสอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาต

ระบบชวยผอนแรงเบรก
E00627001748

ระบบชวยผอนแรงเบรกเปนเครื่องมือที่จะชวยคนขับซึ่ง
ไมสามารถเหยียบแปนเบรกไดอยางมั่นคง เชน ในกรณีที่
หยุดรถกะทันหัน และชวยเพิ่มแรงเบรกใหมากขึ้น

ขอควรระวัง
l ระบบชวยผอนแรงเบรกไมใชเครื่องมือที่จะทำ

ใหเบรกมีแรงเพิ่มขึ้นเหนือขีดจำกัดความสามารถ
คุณควรแนใจวามีระยะหางเพียงพอระหวางรถ
ของคุณกับรถคันขางหนาและไมพึ่งพาระบบชวย
ผอนแรงเบรกมากเกินไป

l เมื่อระบบชวยผอนแรงเบรกทำงานแลว ระบบ
จะเพิ่มแรงใหเบรกแมจะมีการปลอยแปนเบรก
เล็กนอย
หากตองการหยุดระบบนี้ ใหยกเทาออกจากแปน
เบรก

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

l เมื่อไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อกสวางขึ้น
ระบบชวยผอนแรงเบรกจะไมทำงาน

หมายเหตุ

หากเหยียบแปนเบรกอยางกะทันหัน เบรกจะใชแรงใน
การหยุดมากกวาปกติ



ระบบสญัญาณหยดุฉกุเฉนิ

6-33

6

การสตารทและการขบัขี่

ระบบสัญญาณหยุดฉุกเฉิน
E00626001174

ระบบนี้เปนเครื่องมือที่ชวยลดโอกาสในการเกิดการ
ชนดานหลัง โดยไฟฉุกเฉินที่กะพริบถี่โดยอัตโนมัติ
จะเตือนรถที่ขับมาทางดานหลังระหวางการเบรก
กะทันหัน เมื่อระบบสัญญาณหยุดฉุกเฉินทำงาน ไฟแสดง
ไฟฉุกเฉินบนหนาปดจะกะพริบอยางรวดเร็วในเวลา
เดียวกัน

ขอควรระวัง
l หากไฟเตือนระบบเบรก ABS หรือไฟเตือน ASC

สวาง แสดงวาระบบสัญญาณหยุดฉุกเฉินอาจไม
ทำงาน
ใหดูเรื่อง “ไฟเตือนระบบเบรก ABS” หนา 6-34
ใหดูเรื่อง “ไฟเตือน ASC” หนา 6-37

l [เงื่อนไขในการเปดใชงานระบบสัญญาณหยุด
ฉุกเฉิน]
ระบบจะทำงานเมื่อตรงตามเงื่อนไขตอไปนี้ทั้ง
หมด
• ความเร็วรถอยูที่ประมาณ 55 กม./ชม. ขึ้นไป

หมายเหตุ

• แปนเบรกถูกเหยียบ และระบบประเมินวาเปน
การเบรกกะทันหันจากการลดความเร็วของรถ
ยนตและสภาพการทำงานของระบบเบรก
ปองกันลอล็อก (ABS)

[เงื่อนไขในการปดใชงานระบบสัญญาณหยุด
ฉุกเฉิน]
ระบบจะปดการทำงานเมื่อตรงตามเงื่อนไขขอใด
ขอหนึ่งตอไปนี้
• ปลอยแปนเบรก
• กดสวิตชไฟฉุกเฉิน
• ระบบประเมินวาไมใชการเบรกกะทันหันจาก
การลดความเร็วของรถยนตและสภาพการ
ทำงานของระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)

หมายเหตุ

ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)
E00607102623

ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) ชวยปองกันไมใหลอ
ลอ็กตวัในระหวางการเบรก ซึง่จะชวยรักษาความสามารถ
ในการขับขี่รถและประสิทธิภาพในการควบคุมพวงมาลัย

ขอแนะนำในการขับขี่
l ควรรักษาระยะหางจากรถคันหนาไวเสมอ แมวารถ

ของคุณจะมีระบบ ABS ก็ตาม ควรรักษาระยะเบรกให
หางยิ่งขึ้นเมื่อ
• ขับขี่บนพื้นถนนที่เปนกรวดหรือปกคลุมดวยหิมะ
• ขับขี่โดยใชโซพันลอ
• ขับขี่บนพื้นถนนที่ไมเรียบ

l ระบบ ABS ไมไดจำกัดอยูเฉพาะในสถานการณที่มี
การเหยียบเบรกอยางกะทันหันเทานั้น ระบบนี้ยังอาจ
ชวยปองกันไมใหลอรถล็อกขณะที่คุณขับผานฝาทอ
แผนเหล็กบนหนาถนน รอยบนถนน หรือพื้นผิว
ถนนที่ไมเรียบอื่นๆ

l เมื่อมีการใชงานระบบ ABS คุณอาจรูสึกไดวาแปน
เบรกสะเทือนเปนจังหวะและตัวรถและพวงมาลัยสั่น
สะเทือน และยังอาจรูสึกไดวาแปนเบรกเกิดแรงตาน
ขณะเหยียบเบรก
ในสถานการณเชนนี้ ใหเหยียบแปนเบรกอยางหนัก
แนน อยากดเบรกแลวปลอยซ้ำๆ เพราะจะทำให
สมรรถนะการเบรกลดลง

l จะมีเสียงการทำงานดังมาจากหองเครื่องยนตหรือการ
กระตุกจากแปนเบรกเมื่อเริ่มขับรถทันทีหลังจาก
สตารทเครื่องยนต ซึ่งเปนเสียงการทำงานปกติที่เกิด
จากการตรวจสอบตนเองของระบบ ABS ไมไดแสดง
ถึงการทำงานผิดปกติแตอยางใด
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ขอควรระวัง
l ระบบ ABS ไมสามารถปองกันอุบัติเหตุได เปน

หนาที่ของตัวคุณเองที่จะตองระวังรักษาความ
ปลอดภัยและขับขี่อยางระมัดระวัง

l เพื่อปองกันความผิดปกติของระบบ ABS ควร
แนใจวาลอและยางทั้ง 4 มีขนาดเดียวกันและเปน
ประเภทเดียวกัน

l อยาติดตั้งเฟองทายแบบลิมิเต็ดสลิป (LSD) ที่ไม
ไดมาจากโรงงานกับรถของคุณ มิฉะนั้นระบบ
ABS อาจทำงานผิดปกติได

ขอควรระวัง
l สัญญาณตางๆ ตอไปนี้แสดงใหเห็นวาระบบ

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

• เมื่อไฟเตือนสวางขึ้นระหวางการขับขี่ไฟเตือนระบบเบรก ABS
E00607201252

หากไฟเตือนสวางขึ้นระหวางการขับขี่
E00607302511

หากสวางเฉพาะไฟเตือนระบบเบรก ABS
หลีกเลี่ยงการเบรกแรงๆ และการขับรถดวยความเร็วสูง
หยุดรถในที่ปลอดภัย

สตารทเครื่องใหมอีกครั้งและตรวจดูวาไฟเตือนดับหลัง
จากขับไปไดสองสามนาทีหรือไม หากไฟเตือนยังคงดับ
ขณะขับรถ แสดงวาไมมีปญหา
อยางไรก็ตาม ถาไฟเตือนไมดับหรือติดขึ้นมาอีกครั้ง
ขณะรถวิ่ง  ใหนำรถเขาศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตเพื่อตรวจหาสาเหตุโดยเร็วที่สุด

หากไฟเตือนระบบเบรก ABS และไฟเตือน
ระบบเบรกสวางขึ้นพรอมกัน
แสดงวาระบบ ABS และฟงกชันกระจายแรงเบรกอาจไม
ทำงาน ดังนั้นการเบรกอยางแรงอาจทำใหรถเสียการทรง
ตัวได
หลีกเลี่ยงการเบรกแรงๆ และการขับรถดวยความเร็วสูง
จอดรถในที่ปลอดภัยและติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาต

หลังการขับขี่บนถนนที่เปนน้ำแข็ง
E00618800206

หลังการขับขี่บนถนนที่เต็มไปดวยหิมะหรือน้ำแข็ง ให
กำจัดหิมะและน้ำแข็งที่อาจติดอยูบริเวณลอออก สำหรับ
รถทีม่รีะบบ ABS ระมดัระวงัอยาใหเซน็เซอรความเรว็ลอ
(A) หรือสายที่ลอแตละขางชำรุดเสียหาย

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

l ระบบ ABS สามารถทำงานไดหลังจากที่รถทำความ
เร็วถึงประมาณ 10 กม./ชม. ขึ้นไป และจะหยุดทำงาน
เมื่อความเร็วรถต่ำกวาประมาณ 5 กม./ชม.
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ระบบพวงมาลยัเพาเวอรไฟฟา (EPS)
E00629201395

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

คำเตือน
lllll อยาดบัเครือ่งยนตขณะทีร่ถกำลงัเคลือ่นที ่การดบั

เคร่ืองยนตจะทำใหพวงมาลัยหมุนไดยากมาก ซึ่ง
อาจนำไปสูอุบัติเหตุได

หมายเหตุ

ไฟเตือนระบบพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟา

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

ขอควรระวัง
l หากไฟเตือนสวางขณะที่ เครื่องยนตทำงาน

ใหนำรถเขาศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
เพื่อตรวจหาสาเหตุโดยเร็วที่สุด โดยการบังคับ
พวงมาลัยจะทำไดยากขึ้น

l ระหวางที่หมุนพวงมาลัยจนสุดหลายๆ ครั้ง (เชน
ขณะบังคับรถเขาที่จอดรถ) ฟงกชันปองกันอาจ
ทำงานเพื่อปองกันระบบพวงมาลัยเพาเวอรรอน
เกินไป ฟงกชันนี้จะทำใหพวงมาลัยคอยๆ หมุน
ไดยากขึ้น ในกรณนีี้ ใหลดการหมุนพวงมาลัยลง
สกัครู เมือ่ระบบเยน็ลง แรงในการหมนุพวงมาลยั
จะกลับมาเปนปกติ

l หากคุณหมุนพวงมาลัยขณะที่รถหยุดนิ่งโดยเปด
ไฟหนาไว ไฟหนาอาจหรี่ลง ถือเปนเรื่องปกติ
ไมนานไฟหนาจะกลับมาสวางตามเดิม

ดานหนา ดานหลงั
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ระบบควบคมุเสถยีรภาพ (ASC)
E00616700445

ระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC) จะควบคุมระบบเบรก
ปองกันลอล็อก ฟงกชันควบคุมการออกตัวและการเขา
โคง และฟงกชันควบคุมเสถียรภาพโดยรวม ซึ่งจะชวย
ควบคุมรถ กรุณาอานตอนนี้ควบคูกับเรื่องระบบเบรก
ปองกันลอล็อก ฟงกชันควบคุมการออกตัวและการเขา
โคง และฟงกชันควบคุมเสถียรภาพ

ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) → หนา 6-33
ฟงกชันควบคุมการออกตัวและการเขาโคง → หนา 6-36
ฟงกชันควบคุมเสถียรภาพ → หนา 6-36

l อาจมีเสียงการทำงานดังมาจากหองเครื่องยนตใน
สถานการณตอไปนี ้เสยีงจะเกีย่วของกบัการตรวจ
สอบการทำงานของระบบ ASC ในเวลานี้ คุณอาจ
รูสึกถึงแรงกระแทกจากแปนเบรกหากคุณ
เหยียบเบรก ซึ่งไมไดแสดงถึงความผิดปกติแต
อยางใด
• เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือ
ปรับโหมดการทำงานไปที่ ON

• เมื่อขับรถไปสักพักหลังจากสตารทเครื่องยนต
l เมื่อระบบ ASC ทำงาน คุณอาจรูสึกถึงการสั่น

สะเทือนในตัวรถหรือไดยินเสียงดังมาจากหอง
เครื่องยนต
ซึ่งแสดงวาระบบทำงานเปนปกติ ไมไดแสดงถึง
การทำงานผิดปกติแตอยางใด

l เมื่อไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อกสวางขึ้น
ระบบ ASC จะไมทำงาน

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
l อยาติดตั้งเฟองทายแบบลิมิเต็ดสลิป (LSD) ที่ไม

ไดมาจากโรงงานกับรถของคุณ มิฉะนั้นระบบ
ASC อาจทำงานผิดปกติได

ฟงกชันควบคุมการออกตัวและการเขาโคง
E00619000133

ฟงกชันควบคุมการออกตัวและการเขาโคงปองกันไมให

สวิตช “ASC OFF”
E00619201637

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

l ฟงกชันควบคุมเสถียรภาพทำงานที่ระดับความ
เร็วประมาณ 15 กม./ชม. หรือมากกวา

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
l เมื่อขับรถบนถนนที่มีหิมะหรือน้ำแข็ง ใหใชยาง

สำหรับหิมะและขับรถดวยความเร็วปานกลาง

ฟงกชันควบคุมเสถียรภาพ
E00619100017

ฟงกชันควบคุมเสถียรภาพถูกออกแบบมาเพื่อชวยให
คนขับรักษาการควบคุมรถบนถนนลื่นหรือระหวางการ
หมนุพวงมาลยัอยางรวดเรว็ได ระบบนีท้ำงานโดยควบคมุ
กำลังเครื่องยนตและเบรกที่แตละลอ

ขอควรระวัง

ลอหมุนมากเกินไปบนถนนลื่นและชวยใหรถที่หยุดอยู
ออกตัวได นอกจากนี้ยังใหกำลังการขับเคลื่อนที่เพียงพอ
และทำใหการหมุนพวงมาลัยมีประสิทธิภาพเมื่อรถเลี้ยว
ขณะเหยียบคันเรง

l อยาพึ่งพาระบบ ASC มากเกินไป เพราะแมแต
ระบบ ASC ก็ไมสามารถปองกันรถจากกฎ
ธรรมชาติแหงฟสิกสได
ระบบนี้ก็เหมือนกับระบบอื่นๆ ที่มีขีดจำกัดและ
ไมสามารถชวยใหคุณควบคุมเสถียรภาพไดใน
ทุกสถานการณ การขับขี่อยางประมาทอาจทำให
เกิดอุบัติเหตุได เปนหนาที่ของคนขับในการขับ
รถอยางระมัดระวัง โดยพิจารณาสภาพการจราจร
ถนน และสภาพแวดลอมอื่นๆ

l ตรวจดูวาคุณใชยางประเภทและขนาดเดียวกันทั้ง
สี่ลอ มิฉะนั้นระบบ ASC อาจทำงานไมถูกตอง
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l ไฟแสดง  อาจสวางขึ้นเมื่อสตารทเครื่องยนต
แสดงวาแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ต่ำลงชั่วขณะเมื่อ
เครื่องยนตสตารท ซึ่งไมใชการทำงานผิดปกติ
หากไฟแสดงนั้นดับลงทันที

ไฟเตือน ASC
E00619400629

ถาหากเกิดความผิดปกติขึ้นในระบบ ไฟแสดงจะสวางขึ้น

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
l เมื่อไฟแสดง   กะพริบ ASC กำลังทำงาน

หมายความวาถนนลื่นหรือลอรถเริ่มไถล เมื่อเกิด
เหตุการณเชนนี้ควรขับรถใหชาลง

ไฟแสดง ASC หรือ ASC OFF
E00619301999

l สวิตช “ASC OFF” จะปดทั้งฟงกชันควบคุม
เสถียรภาพและฟงกชันควบคุมการออกตัวและ
การเขาโคง

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

l หากรถของคุณมีระบบปองกันการชนดานหนา
(ชวงความเร็วต่ำ) (FCM-LS) เมื่อระบบ ASC ปด
การใชงาน ไฟแสดง  จะสวางและระบบ
ตอไปนี้จะไมทำงาน
• ระบบปองกันการชนดานหนา (ชวงความเร็วต่ำ)

(FCM-LS)
• ระบบปองกันการเรงเครื่องผิดพลาดดวยเรดาร

(RMS) (ดานหนา)

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
l เพื่อความปลอดภัย ควรใชงานสวิตช “ASC OFF”

เมื่อรถหยุดเทานั้น
l ตรวจดูใหมั่นใจวาระบบ ASC เปดอยูขณะขับขี่

ในสภาพปกติ

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

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

หมายเหตุ

- ไฟแสดง ASC
ไฟแสดงจะกะพริบเมื่อ ASC ทำงาน

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

- ไฟแสดง ASC OFF

ขอควรระวัง
l ระบบอาจทำงานผิดปกติ

จอดรถในที่ปลอดภัยและดับเครื่อง
รีสตารทเครื่องยนตและตรวจสอบวาไฟแสดงดับ
หรือไม หากดับแลวก็ไมมีความผิดปกติใดๆ หาก
ไมดับหรือยังคงปรากฏบอยครั้ง ไมจำเปนตอง
หยุดรถทันทีแตควรนำรถเขารับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

การลากรถ
E00624400076

ระบบควบคุมความเร็วคงที่*
E00609102409

ระบบควบคุมความเร็วคงที่เปนระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติที่ชวยใหความเร็วคงที่ในระดับที่กำหนด ระบบ
นี้จะทำงานไดเมื่อรถมีความเร็วประมาณ 40 กม./ชม.
ขึ้นไป

ขอควรระวัง
l หากคุณไมตองการขับรถดวยความเร็วคงที่ คุณ

สามารถปดระบบควบคุมความเร็วคงที่ไดเพื่อ
ความปลอดภัย

l อยาใชระบบควบคุมความเร็วคงที่ในสภาพการ
ขับขี่ที่ไมเอื้อใหคุณใชความเร็วคงที่ เชน ใน
สภาพการจราจรตดิขดั ถนนคดเคีย้ว มนี้ำแขง็หรอื
หิมะปกคลุม ถนนเปยกลื่น หรือขณะลงเนิน
ชัน

l ระบบควบคุมความเร็วคงที่อาจไมสามารถรักษา
ความเร็วใหคงที่ไดขณะขึ้นเนินหรือลงเนิน

l ความเร็วของรถอาจลดลงเมื่อขึ้นเนินชัน คุณ
สามารถเหยียบคันเรงหากตองการความเร็วเทาที่
กำหนดไว

l ความเร็วของรถอาจเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว
ขณะลงเนินชัน คุณตองใชเบรกเพื่อควบคุมความ
เร็ว ผลคือระดับความเร็วที่กำหนดไวจะถูกยกเลิก

หมายเหตุ

สวิตชควบคุมความเร็วคงที่

  A- สวิตช ON/OFF ระบบควบคุมความเร็วคงที่
ใชเปดหรือปดระบบควบคุมความเร็วคงที่

ขอควรระวัง
l เมื่อลากรถโดยมีเพียงลอหนาหรือลอหลังเทานั้น

ที่ถูกยกขึ้นจากพื้น อยาใหสวิตชกุญแจอยูใน
ตำแหนง “ON” หรอืโหมดการทำงานอยทูี ่ON การ
ใหสวิตชกุญแจอยูในตำแหนง “ON” หรือโหมด
การทำงานอยูที่ ON อาจทำใหระบบ ASC ทำงาน
สงผลใหเกิดอุบัติเหตุ
วิธีการลากรถที่ถูกตองจะขึ้นอยูกับประเภทระบบ
สงกำลังและระบบขับเคลื่อนของรถ
สำหรับรายละเอียด ใหดูเรื่อง “การลากรถ” หนา
8-17
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  B- สวติช SET -
ใชลดความเร็วคงที่หรือตั้งคาความเร็วที่ตองการ

  C- สวิตช RES +
ใชเพิ่มความเร็วคงที่หรือกลับไปที่คาความเร็วคงที่ดั้งเดิม

  D- สวิตช CANCEL
ใชยกเลิกการขับขี่ดวยความเร็วคงที่

lllll เมื่อใชงานสวิตชควบคุมความเร็วคงที่ กดสวิตช
ตางๆ ใหถกูตอง การขบัขีด่วยความเรว็คงทีอ่าจถกู
ยกเลิกโดยอัตโนมัติหากมีการกดสวิตชควบคุม
ความเร็วคงที่สองปุมขึ้นไปพรอมๆ กัน

หมายเหตุ

วิธีเปดใชงาน
E00609302557

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

l เมื่อคุณปลอยสวิตช SET - (B) ความเร็วของรถ
จะถูกกำหนด

หมายเหตุ

วิธีเพิ่มความเร็วคงที่
E00609401900

มีสองวิธีในการเพิ่มความเร็วคงที่

ไฟแสดง

2. เพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วตามตองการ จากนั้น
กดสวิตช SET - (B) แลวปลอยเมื่อไฟแสดงสวาง รถ
จะมีความเร็วคงที่ตามที่กำหนดไว
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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) ลง
แลวปลอยสักพักเพื่อกำหนดคาความเร็วคงที่ใหม

วิธีลดความเร็วคงที่
E00609501839

มีสองวิธีในการลดความเร็วคงที่

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.
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แปนเบรก
ขณะขับรถดวยความเร็วคงที่ ใหเหยียบแปนเบรกซึ่ง
จะปดระบบควบคุมความเร็วคงที่ จากนั้นดันสวิตช SET -
(B) ลงแลวปลอยสักพักเพื่อกำหนดคาความเร็วคงที่ใหม

วิธีเพิ่มหรือลดความเร็วชั่วคราว
E00609600194

วธิเีพิม่ความเรว็ชัว่คราว
เหยียบคันเรงตามปกติ เมื่อปลอยคันเรงจะกลับมาที่ความ
เร็วคงที่ที่กำหนดไว

วิธีลดความเร็วช่ัวคราว
เหยียบแปนเบรกเพื่อลดความเร็ว เมื่อตองการกลับไปที่
ความเร็วคงที่ที่กำหนดไว ใหดันสวิตช RES + (C) ขึ้น
ใหดูเรื่อง “วิธีกลับไปที่คาความเร็วคงที่เดิม” หนา 6-42

วิธีปดใชงาน
E00609702812

การขับขี่ดวยความเร็วคงที่สามารถยกเลิกไดดังนี้
lllll กดสวติช ON/OFF ระบบควบคมุความเรว็คงที ่(A) (ปด

ระบบควบคุมความเร็วคงที่)
lllll กดสวิตช CANCEL (D)
lllll เหยียบแปนเบรก

l ในสภาพการขับขี่บางลักษณะ การขับขี่ดวยความ
เร็วคงที่อาจถูกยกเลิก ในกรณีเชนนี้ ใหดูเรื่อง “วิธี
เปดใชงาน” หนา 6-39 และปฏบิตัติามขัน้ตอนการ
ตั้งคาความเร็วคงที่อีกครั้ง

หมายเหตุ
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การขับขี่ดวยความเร็วคงที่จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
ในสถานการณตอไปนี้
l เมื่อรถมีความเร็วต่ำกวาความเร็วคงที่ที่กำหนดไว

ประมาณ 15 กม./ชม. ขึ้นไปเนื่องจากขับรถขึ้นหรือลง
เขา ฯลฯ

l เมื่อความเร็วลดลงถึงประมาณ 40 กม./ชม. หรือต่ำกวา
l เมื่อระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC) เริ่มทำงาน

ใหดเูรือ่ง “ระบบควบคมุเสถยีรภาพ (ASC)” หนา 6-36

นอกจากนี้การขับขี่ดวยความเร็วคงที่ยังอาจยกเลิกไดดังนี้
l เมื่อความเร็วเครื่องยนต เพิ่มขึ้นจนมาตรวัดรอบ

เครื่องยนตเขาใกลบริเวณสีแดง (สวนที่เปนสีแดง
ของมาตรวัด)

ขอควรระวัง
l หากการขับขี่ดวยความเร็วคงที่ถูกยกเลิกโดย

อัตโนมัติในสถานการณอื่นๆ นอกเหนือจากที่
กลาวไวนี้ แสดงวาระบบอาจทำงานผิดปกติ
ใหกดสวิตช ON/OFF ระบบควบคุมความเร็วคงที่
เพื่อปดระบบควบคุมความเร็วคงที่และนำรถของ
คุณไปตรวจสภาพที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาต

คำเตือน
lllll แมวาการขับขี่ดวยความเร็วคงที่จะถูกยกเลิกเม่ือ

คันเกียรอยูที่ตำแหนง “N” (เกียรวาง) แตไมควร
เลื่อนคันเกียรมาที่ตำแหนง  “N” ( เกียรวาง)
ขณะกำลังขับรถ
คุณจะไมสามารถใชเครือ่งยนตในการเบรกไดและ
อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุรายแรง

วิธีกลับไปที่คาความเร็วคงที่เดิม
E00609802015

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

อยางไรก็ตามในสถานการณตอไปนี้ การกดสวิตชจะไม
นำคุณกลับไปที่คาความเร็วคงที่ เดิม  ใหคุณทำตาม
ขั้นตอนการตั้งคาความเร็วคงที่อีกครั้ง
l เมื่อกดสวิตช ON/OFF ระบบควบคุมความเร็วคงที่
l โหมดการทำงานอยูที่ OFF
l ไฟแสดงดับ

ระบบปองกนัการชนดานหนา (ชวง
ความเรว็ต่ำ) (FCM-LS)*

E00635101201

ระบบ FCM-LS ออกแบบมาเพื่อชวยลดความเสี่ยงในการ
ชนเขากับรถที่อยูขางหนารถของคุณเมื่อขับขี่ดวยความ
เรว็ต่ำ (ตัง้แตประมาณ 5 กม./ชม. ถงึ 30 กม./ชม.) ระบบ
FCM-LS ใชเรดารเลเซอร (A) เพื่อประเมินระยะหางจาก
รถคันหนาและความเร็วที่สัมพันธกับรถคันดังกลาว
ระบบ FCM-LS ไมไดออกแบบมาใหเปนระบบ
ขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือระบบหลบเลี่ยงการชน
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เมื่อรถของคุณเขาใกลรถคันหนาในเสนทางของคุณและ
ระบบ FCM-LS ประเมินวามีความเสี่ยงที่จะชน ระบบ
จะสงสัญญาณเตือนทั้งภาพและเสียง แลวระบบจะใชงาน
การเบรกฉุกเฉินเพื่อลดความรุนแรงของการชน
นอกจากนี้ระบบจะหยุดรถของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ชนโดยขึ้นอยูกับสถานการณ เมื่อความเร็วที่สัมพันธกับ
รถคันหนาต่ำกวาประมาณ 15 กม./ชม.

คำเตือน
lllll คนขับมีหนาที่ขับขี่อยางปลอดภัย

ระบบ FCM-LS เปนระบบเพื่อบรรเทาความเสีย
หายจากการชนดานหนาหรือเพื่อหลีกเล่ียงการ
ชนใหไดมากที่สุด
คนขับยังคงตองใสใจดานหนารถในระหวางการ
ขับขี่ เนื่องจากระบบไมสามารถใชชดเชยการเสีย
สมาธิ ความประมาท หรือทัศนวิสัยไมดีเพราะ
ฝนหรือหมอกได
ระบบไมสามารถทดแทนการขับขี่อยางปลอดภัย
และระมัดระวังได  ควรเตรียมพรอมเสมอที่
จะเบรกดวยตนเอง

lllll ระบบ FCM-LS จะทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ชนดานหนาใหไดมากที่สุด อยางไรก็ตามผลของ
การทำงานนั้นแตกตางกันไปตามสถานการณและ
สภาพอื่นๆ เชน สภาพการขับขี่ สภาพถนน และ
การทำงานในการเบรก การเรงเครื่อง และการ
บังคับพวงมาลัย ดังนั้นสมรรถนะของฟงกชันจึง
อาจไมเหมือนกันเสมอไป
หากรถของคุณมีความเสี่ยงที่จะชน ใหพยายาม
หลบหลกีอยางสดุความสามารถ เชน เหยยีบเบรก
แรงๆ ไมวาระบบจะเปดใชงานหรือไมก็ตาม

lllll ในบางสถานการณ ระบบ FCM-LS อาจไมทำงาน
หรืออาจตรวจจับรถคันหนาไดไมถูกตอง
หามพึ่งพาระบบ FCM-LS เพื่อปองกันการชน
มิฉะนั้นอาจทำใหบาดเจ็บสาหัสเมื่อเกิดการชน

คำเตือน
lllll เมือ่ระบบ FCM-LS ทำงาน อาจใชเบรกอตัโนมตัิ

โดยแรง เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะบาดเจบ็สาหสัหรอื
เสี ย ชี วิ ต ในกรณีที่ เ กิ ดอุ บั ติ เ หตุหรื อ เบรก
กะทันหัน คนขับและผูโดยสารทุกคนตองคาด
เข็มขัดนิ รภั ยอย า งถู กต อง เสมอขณะที่ รถ
เคล่ือนที่

lllll อยาพยายามพิสูจนการทำงานของ FCM-LS
ในบางสถานการณอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุซึ่งสงผล
ใหบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได

ขอควรระวัง
l อยาใชระบบ FCM-LS เปนการเบรกทั่วไป
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ระบบ FCM-LS จะทำงานดังนี้

สถานการณ

ระบบ FCM-LS ตรวจจับรถคันหนา

1

ไฟแสดง เสียงเตือน

หากระบบประเมินวารถของคุณมีความเสี่ยงที่จะชนกับรถคันหนา ไฟแสดงจะกะพริบและเสียงเตือนดังเพื่อ
เตือนคุณถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

หากระบบประเมินวามีแนวโนมสูงที่ไมอาจหลีกเลี่ยงการชนได จะใชงานเบรกฉุกเฉินเพื่อลดความรุนแรง
ของการชนและหลีกเลี่ยงการชนถาเปนไปได
หลังจากทีร่ถของคณุหยดุโดยระบบ FCM-LS เบรกอตัโนมตัจิะทำงานอยางตอเนือ่งเปนเวลาประมาณ 2 วนิาที
โดยไฟแสดงจะกะพริบและเสียงบี๊ปดังเปนระยะๆ

หลังจากที่รถของคุณหยุดโดยระบบ FCM-LS เบรกอัตโนมัติจะปลดออกเมื่อผานไปประมาณ 2 วินาที

ปด ไมมีเสียง

ไมทำงาน

กะพริบ

เสียงเตือน
ดังเปนระยะ

ทำงาน

กะพริบ

เสียงเตือน
ดังเปนระยะ

ปลด ปด ไมมีเสียง

2

3

4

เบรกอัตโนมัติ

ไมทำงาน
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l ในบางสถานการณ การกะพริบของไฟแสดง, เสียงเตือน (2) และเบรกอัตโนมัติ (3) จะเริ่มทำงานพรอมๆ กัน
l ไฟเบรกจะสวางในระหวางการเบรกอัตโนมัติ

หมายเหตุ
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ขอควรระวัง
• เมื่อรถคันอื่นตัดหนารถคุณอยางกะทันหัน
• เมื่อมีเพียงบางสวนของรถคันหนาอยูในระยะ
ตรวจจับของเรดารเลเซอร

• เมื่อรถคันหนาอยูเฉียงไปทางซายหรือขวา
• เมื่อรถของคุณเปลี่ยนเลนและเขาไปใกลรถคัน
หนาอยางกะทันหัน

• เมื่อรถคันหนาหรือรถที่วิ่งสวนมาทำใหน้ำ หิมะ
หรือดินกระเด็นเปอน

• เมื่อกระจกหนาสกปรก
• เมื่อใชที่ฉีดน้ำลางกระจกหนา
• เมื่อเรดารเลเซอรรอนมาก
• ทันทีหลังจากที่สตารทเครื่องยนต
• เมื่อขับขี่บนทางโคง
• ระหวางการขบัขีท่ีเ่รงความเรว็/ลดความเรว็อยาง
รวดเร็ว

• เมื่อขับขี่บนถนนที่มีเนินชันขึ้นลงสลับกัน
• เมื่อขับขี่บนถนนที่เปนหลุมบอหรือขรุขระ
• เมื่อระบบประเมินวาคนขับบังคับพวงมาลัย เรง
ความเร็ว เบรก หรือเขาเกียรในลักษณะที่เปน
การหลีกเลี่ยงการชน

• เมื่อตัวถังรถต่ำลงมากเนื่องจากบรรทุกสัมภาระ
หนักหรือปรับแรงดันลมยางอยางไมเหมาะสม

• เมื่อการขับขี่ไมสม่ำเสมอเนื่องจากมีอุบัติเหตุ
หรือปญหา

• เมื่อแบตเตอรี่ออนหรือหมด

ขอควรระวัง
l หากไมไดเหยียบแปนเบรกภายใน 2 วินาทีหลัง

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

l FCM-LS อาจไมทำงานในสถานการณตอไปนี้
• เมื่อโหมดการทำงานอยูในโหมดอื่นที่ไมใช ON
• FCM-LS และระบบปองกันการเรงเครื่อง
ผิดพลาดดวยเรดาร (RMS) (ดานหนา) เปน OFF

• ระบบควบคุมเสถียรภาพ (ASC) เปน OFF
• เมื่อไฟแสดง  และ  สวางในเวลาเดียวกัน
• เมื่อไฟแสดง  กะพรบิ
• เมื่อคันเกียรอยูที่ตำแหนง “P” (จอด) หรือ “R”

(ถอย)
l ระบบ FCM-LS จะทำงานเพื่อลดการชนกับรถ

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

l ระบบ FCM-LS อาจไมทำงานในบางสถานการณ
ตัวอยางเชน:
• อยูภายใตสภาพอากาศเลวราย (ฝน ลมแรง หิมะ
พายทุราย ฯลฯ)

• เมื่อรถคันอื่นขวางทางรถของคุณในระยะใกล

ขอควรระวัง
l ระบบ FCM-LS อาจถูกยกเลิกเมื่อระบบประเมิน

วาคนขับบังคับพวงมาลัยหรือเรงความเร็วเพื่อ
หลบหลีกอันตรายหรืออุปสรรคเคลื่อนออกไป
จากระยะตรวจจับของเรดารเลเซอร

l ระบบ FCM-LS อาจไมทำงานเพราะเรดาร
เลเซอรไมสามารถตรวจจับรถคันหนาไดอยาง
ถูกตองในกรณีตอไปนี้
• รถลากจูงรถพวง ฯลฯ
• รถพวงขนสงที่ไมมีตูบรรทุก
• รถมีสิ่งของยื่นออกมาจากกระบะทาย
• รถเตี้ย
• รถมีระยะต่ำสุดจากพื้นสูงมาก
• รถสกปรกมาก
• รถมีสีเขม
• รถถูกปกคลุมดวยหิมะ
• รถมีพื้นผิวกระจกขนาดใหญ
• รถไมมีแผนสะทอนแสง (แผนสะทอนแสง
หลอดไฟ) หรือตำแหนงของแผนสะทอน
แสงอยูต่ำ

• รถมีรูปทรงเฉพาะตัว เชน รถบรรทุกรถยนต
l ในบางสถานการณ แมวาจะมีความเสี่ยงนอยหรือ

ไมมีความเสี่ยงที่จะชนเลย ระบบ FCM-LS ก็อาจ
ทำงาน
ตัวอยางเชน:
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• เมื่อมีวัตถุขางทาง  (B) ซึ่งสะทอนสัญญาณ
เซ็นเซอรเรดาร เชน ปายบอกทาง

ขอควรระวัง
• เมื่อเฉียดผานรถคันอื่นหรือวัตถุในระยะใกล
ขอควรระวัง

• เมื่อลอของรถคุณถูกขับเคลื่อนโดยเครื่องยนตที่
ยกขึ้น

• เมื่อรถของคุณถูกลากจูง
• เมื่อเคลื่อนยายรถโดยใชรถบรรทุก
• เมื่อขับขี่แบบสปอรตในสนามแขงรถ
• เมื่อรถของคุณใชแชสซีไดนาโมมิเตอรหรือฟรี
โรลเลอร

• เมื่อแรงดันลมยางไมเหมาะสม
• เมื่อติดตั้งโซพันลอ

ขอควรระวัง

lllll เมื่อเหยียบแปนเบรกขณะที่การเบรกอัตโนมัติ
ทำงานอยู จะรูสึกวาแปนเบรกแข็ง ถือเปนเรื่อง
ปกติ เหยียบแปนเบรกใหแรงกวาปกติเพื่อสง
แรงเบรกเพิ่มขึ้น

lllll ระหวางการเบรกอัตโนมัติอาจไดยินเสียงการ
ทำงาน ถือเปนเรื่องปกติ

หมายเหตุ
• เมื่อวิ่งเขาหารถคันหนาอยางรวดเร็วเพื่อแซง
• เมื่อรถคันอื่นขวางทางรถของคุณในระยะใกล
• เมื่อรถของคุณเปลี่ยนเลนและเขาไปใกลรถคัน
หนาอยางกะทันหัน

• เมื่อขามสะพานเหล็กแคบๆ
• เมื่อผานประตูที่เตี้ยหรือแคบ
• เมื่อมีสิ่งที่ยื่นออกมา ขั้นบันได หรือวัตถุโลหะ
อื่นๆ บนพื้นผิวถนน

• เมื่อผานประตูเก็บคาผานทางอิเล็กทรอนิกส
• เมื่อวิ่งใตสะพานหรือสะพานลอยคนขาม
• เมื่อว่ิงในอุโมงคแคบ
• เมื่อว่ิงในอาคารจอดรถ
• เมื่ อ เข า ใกล เนินที่ คว ามลาด เอี ย ง เปลี่ ยน
แปลงอยางมาก

• เมื่อคุณพยายามจะหยุดรถใกลกับรถคันอื่นหรือ
วัตถุดานหนามากๆ

• เมื่อรถในเลนติดกันเขามาอยูในตำแหนงตรง
หนารถคุณพอดีเนื่องจากความคดเคี้ยวของถนน

• เมื่อมีรถตัดเขามาในเสนทางของคุณภายใน
ระยะตรวจจับของเรดารเลเซอร

• เมื่อรถที่วิ่งสวนมาผานเขาโคง
• เมื่อผานมานพลาสติก ฯลฯ
• เมื่อมีวัตถุขนาดยาว เชน สกี บนที่บรรทุกของ
บนหลังคาในระยะตรวจจับของเรดารเลเซอร

• เมื่อผานกลุมไอน้ำ หมอก หรือควัน
l ระบบ FCM-LS ควรจะปดในสถานการณ

ตอไปนี้:
• เมื่อใชเครื่องลางรถอัตโนมัติ
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ขอควรระวัง
l เพื่อความปลอดภัย  ใหใชงานสวิตชขณะที่

รถหยุดนิ่ง

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

เรดารเลเซอร
E00651500033

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

ขอควรระวัง
l การจัดการกับชิ้นสวนระบบอยางไมถูกตองอาจ

ทำใหเกิดปญหา  เชน  สมรรถนะของเรดาร
เลเซอรลดลง ซึ่งสงผลใหเกิดอุบัติ เหตุไดใน
ที่สุด
ควรแนใจวาปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้เพื่อให
ระบบอยูในสภาพที่ใชงานไดดี
• หลีกเลี่ยงการกระแทกเรดารเลเซอรหรือบริเวณ
โดยรอบ

• อยาดัดแปลงเรดารเลเซอรหรือบริเวณโดยรอบ

ไฟแสดง  จะสวางเพื่อบอกวาระบบหยุดทำงานแลว
เปดระบบอกีครัง้โดยกดสวติชอกีครัง้ ไฟแสดง  จะดบั
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ขอควรระวัง
• ทำความสะอาดสวนที่ติดตั้ ง เรดาร เลเซอร
ของกระจกหนาเสมอ

• อยาติดสติกเกอรหรือฟลมตัดรังสีอินฟราเรด
บนสวนที่ติดตั้งเรดารเลเซอรของกระจกหนา
หรือบริเวณโดยรอบ

• เมื่อเปลี่ยนที่ปดน้ำฝนหรือใบปดน้ำฝนกระจก
หนา ควรใชอะไหลแทของมิตซูบิชิ

• ใชยางที่มีขนาด ชนิด และยี่หอเดียวกัน และมี
ความสึกหรอเทาๆ กันเสมอ

• อยาดัดแปลงระบบกันสะเทือนของรถ
l หากกระจกหนาตรงสวนที่ติดตั้งเรดารเลเซอรมี

รอยราวหรือรอยขีดขวน เรดารเลเซอรจะไม
สามารถตรวจจับรถคันหนาหรือวัตถุไดอยางถูก
ตองและอาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุรายแรง ใน
กรณีเชนนี้ ใหปดระบบ FCM-LS และ RMS (ดาน
หนา) และนำรถของคุณเขารับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตโดยเร็วที่สุด

l เรดารเลเซอรจะปลอยรังสีอินฟราเรดขณะที่
โหมดการทำงานอยูที่ ON
หามมองสวนที่ปลอยรังสีอินฟราเรดโดยใช
อุปกรณชวยในการมอง เชน แวนขยาย เพราะรังสี
อินฟราเรดจะเปนอันตรายตอดวงตาของคุณ

ขอมูลจำเพาะของเรดารเลเซอร

  ประเภทของเลเซอร

  ปายแสดงประเภทของเลเซอร

  ปายคำอธิบายของเลเซอร

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

E00651600021

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

- ไฟแสดงการทำงานของ FCM-LS และ RMS
(ดานหนา)
ไฟแสดงนี้จะกะพริบเมื่อระบบ FCM-LS หรือ
RMS (ดานหนา) ทำงาน

กำลังเฉลี่ยสูงสุด
ระยะเวลาชวงคลื่น
ความยาวคลืน่
มุมเบนออก
(แนวนอน x แนวตั้ง)

28° x 12°

45 mW

33 ns

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

หมายเหตุ
• เมื่ อด านหน า เรดาร เล เซอรถูกปดกั้นดวย
สัมภาระใดๆ บนหลังคา

หมายเหตุ

l ในกรณีตอไปนี้ ไฟแสดง  อาจกะพริบ ซึ่งเปน
เรื่องปกติ
• เมื่อสตารทเครื่องยนตโดยที่ฝากระโปรงหนา
เปด

• เมื่อดานหนาเรดารเลเซอรถูกปดกั้นดวยกำแพง
หรือโครงสรางใดๆ ใกลกับกระจกหนา

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

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

ขอควรระวัง
l ในกรณีตอไปนี้ระบบ FCM-LS และ RMS (ดาน

หนา) อาจทำงานผิดพลาด
ใหนำรถไปตรวจเช็คระบบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิ
ที่ไดรับอนุญาต
• แมโหมดการทำงานจะอยูที่ ON แตไฟแสดงไม
สวาง

• หลังจากที่เครื่องยนตสตารทติดแลว ไฟแสดง
ยังสวางคางอยู

l หากไฟแสดง  และ  สวางพรอมๆ กนั ระบบ
FCM-LS และ RMS (ดานหนา) จะไมทำงานตาม
ปกติ
จอดรถในที่ปลอดภัยและดับเครื่อง
รีสตารทเครื่องยนตและตรวจสอบวาไฟแสดงดับ
หรือไม
หากไฟแสดงไมดับหรือสวางขึ้นอีกครั้ง ใหนำรถ
เขาตรวจเช็คระบบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตโดยเร็วที่สุด
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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:

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

สถานการณ ไฟแสดง
เมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางดานหนารถขณะที่คันเกียรอยูในตำแหนง “D” (ขับเคลื่อน), “Ds”
(เปลี่ยนเกียรลงและขับขี่แบบสปอรต) หรือ “L” (ต่ำ) หรือในโหมดสปอรต หากเหยียบ
แปนคันเรงอยางรวดเร็วและรุนแรงเกินไป กำลังเครื่องยนตจะถูกยับยั้งไวถึง 5 วินาที
โดยประมาณ

เสียงเตือน

กะพริบ

เสียงเตือนดังเปนระยะ
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คำเตือน
lllll อยาพึ่งพาระบบ RMS (ดานหนา) มากเกินไป

ระบบไมสามารถทดแทนการขับขี่อยางปลอดภัย
และระมัดระวังได ใชงานแปนคันเรงดวยความ
ระมัดระวังเสมอโดยสังเกตสภาพแวดลอมใหดี
การใชงานผดิพลาดสามารถทำใหเกดิอบุตัเิหตรุาย
แรงได

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

lllll ในบางสถานการณ ระบบอาจไมทำงานแมจะมีรถ
หรือสิ่งกีดขวางดานหนารถ และอาจทำใหรถ
ออกตัวอยางกะทันหันและนำไปสูอุบัติ เหตุ
รายแรงได

lllll เมื่อรถติดอยูที่ทางขามทางรถไฟเนื่องจากระบบ
เปดใชงานและเขาใจผิดวาเครื่องกั้นทางเปนสิ่งกีด
ขวาง ใหขามทางรถไฟดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้
โดยไมตองตกใจ
• ปลอยแปนคันเรงและเหยียบแปนเบาๆ อีกครั้ง
• ปดระบบเปน OFF (กดสวิตช FCM-LS และ

RMS (ดานหนา) OFF อยางตอเนื่องนานกวา
3 วนิาท)ี

• เหยียบแปนคันเร งอย างตอ เนื่ องนานกว า
5 วนิาที

• เหยียบแปนคันเรงจนสุดโดยซ้ำมากกวา 3 ครั้ง
อยางรวดเร็ว

คำเตือน
lllll อยาตรวจสอบระบบดวยตัวเอง เพราะอาจทำให

ระบบทำงานไมถูกตองและกอใหเกิดอุบัติเหตุราย
แรงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณ

ขอควรระวัง
l 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
• คนัเกยีรอยทูีต่ำแหนง “P” (จอด), “R” (ถอย) หรือ

“N” (เกยีรวาง)
l ระบบ RMS (ดานหนา) จะทำงานเมือ่มสีิง่กดีขวาง

เชน รถคันหนาหรือกำแพง บางครั้งอาจมีการ
ตรวจจับรถจักรยานยนต รถจักรยาน หรือคนเดิน
ถนนวาเปนสิ่งกีดขวาง  แตทั้งหมดนี้ไมใช
เปาหมายของการทำงานของ RMS (ดานหนา)

l ระบบ RMS (ดานหนา) อาจไมทำงานในสภาวะ
ตอไปนี้
• อยูภายใตสภาพอากาศเลวราย (ฝน ลมแรง หิมะ
พายทุราย ฯลฯ)

ขอควรระวัง
• เมื่อรถคันอื่นขวางทางรถของคุณในระยะใกล
• เมื่อมีเพียงบางสวนของสิ่งกีดขวางอยูในระยะ
ตรวจจับของเรดารเลเซอร

• เมื่อรถคันหนาหรือรถที่วิ่งสวนมาทำใหน้ำ หิมะ
หรือดินกระเด็นเปอน

• เมื่อกระจกหนาสกปรก
• เมื่อใชที่ฉีดน้ำลางกระจกหนา
• เมื่อเรดารเลเซอรรอนมาก
• ทันทีหลังจากที่สตารทเครื่องยนต
• เมื่อขับขี่บนทางโคง
• เมื่อขับขี่บนถนนที่มีเนินชันขึ้นลงสลับกัน
• เมื่อขับขี่บนถนนที่เปนหลุมบอหรือขรุขระ
• เมื่อระบบประเมินวาคนขับบังคับพวงมาลัย
หรือเขาเกียรในลักษณะที่เปนการหลีกเลี่ยงการ
ชน

• ระยะเวลาสั้นๆ หลังจากที่ระบบประเมินวาการ
เหยียบแปนคันเรงซ้ำภายในชวงหางกันสอง
สามวินาทีนั้นเปนการปลอยคันเรง

• เมื่อตัวถังรถต่ำลงมากเนื่องจากบรรทุกสัมภาระ
หนักหรือปรับแรงดันลมยางอยางไมเหมาะสม

• เมื่อการขับขี่ไมสม่ำเสมอเนื่องจากมีอุบัติเหตุ
หรือปญหา

• เมื่อแบตเตอรี่ออนหรือหมด
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ขอควรระวัง
l ระบบ RMS (ดานหนา) อาจถูกยกเลิกเมื่อระบบ

ประเมินวาคนขับบังคับพวงมาลัยเพื่อหลบหลีก
อันตรายหรืออุปสรรคเคลื่อนออกไปจากระยะ
ตรวจจับของเรดารเลเซอร

l ระบบ RMS (ดานหนา) อาจไมทำงานเพราะเรดาร
เลเซอรไมสามารถตรวจจับรถคันหนาหรือสิ่งกีด
ขวางในกรณีตอไปนี้
• สิ่งกีดขวางที่รังสีอินฟราเรดผานได เชน รั้ว
ตาขายขนาดใหญ กระจก ฯลฯ

• สิ่งกีดขวางมีรูปทรงคลายเสา เชน กรวยยางหรือ
ไฟถนน

• สิ่งกีดขวางไมไดตั้งตรงกับพื้น
• สิ่งกีดขวางไมไดทำมุมฉากกับทิศทางการ
เคลื่อนที่ของรถ

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

ขอควรระวัง
• รถไมมีแผนสะทอนแสง (แผนสะทอนแสง
หลอดไฟ) หรือตำแหนงของแผนสะทอน
แสงอยูต่ำ

• รถมีรูปทรงเฉพาะตัว เชน รถบรรทุกรถยนต
l ระบบ RMS (ดานหนา) อาจถูกกระตุนใหทำงาน

ในสถานการณตอไปนี้
• เมื่อมีสิ่งกีดขวางขางทางที่ขอบทางเดินหรือ
สี่แยก

• เมื่อรถของคุณเขาไปตอแถวรถคันอื่นๆ
• เมื่อมีสิ่งที่ยื่นออกมา ขั้นบันได หรือวัตถุโลหะ
อื่นๆ บนพื้นผิวถนน

• เมื่อประตูเก็บคาผานทางอิเล็กทรอนิกส, เครื่อง
กั้นที่จอดรถ หรือเครื่องกั้นทางรถไฟยกขึ้นไม
เต็มที่

• เมื่อสตารทรถบนทางขึ้นเขา
• เมื่อวิ่งบนถนนที่ความลาดชันเปลี่ยนแปลง
อยางกะทันหัน

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

l ปดระบบ RMS (ดานหนา) ดวยสวิตช FCM-LS
และ RMS (ดานหนา) OFF ลวงหนาเมื่อรถอยูใน
สถานการณตอไปนี้ เนื่องจากระบบอาจทำงาน
โดยไมคาดคิด

ขอควรระวัง
• เมื่อใชเครื่องลางรถอัตโนมัติ
• เมื่อลอของรถคุณถูกขับเคลื่อนโดยเครื่องยนตที่
ยกขึ้น

• เมื่อรถของคุณถูกลากจูง
• เมื่อเคลื่อนยายรถโดยใชรถบรรทุก
• เมื่อขับขี่แบบสปอรตในสนามแขงรถ
• เมื่อรถของคุณใชแชสซีไดนาโมมิเตอรหรือฟรี
โรลเลอร

• เมื่อแรงดันลมยางไมเหมาะสม
• เมื่อติดตั้งโซพันลอ

การเปด/ปดระบบปองกันการเรงเครื่องผิด
พลาดดวยเรดาร (RMS) (ดานหนา)

E00651800023

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

l การสลับ ON/OFF ของระบบ RMS (ดานหนา) ยัง
สอดคลองกับสถานะ ON/OFF ของ FCM-LS
ดวย

หมายเหตุ
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หากไฟแสดงสวางหรือกะพริบ
E00651900024

หากเกิดความผิดปกติขึ้นในระบบ ไฟแสดงการทำงาน
FCM และระบบควบคุมการเรงเครื่องกอนจะเกิดการ
ชนและ/หรือไฟแสดง FCM และระบบควบคุมการเรง
เครื่องกอนจะเกิดการชน OFF จะสวางหรือกะพริบ
ใหนำรถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาตโดยเร็วที่สุด
ใหดูเรื่อง “ไฟแสดงการทำงาน FCM และระบบควบคุม
การเรงเครื่องกอนจะเกิดการชน/ไฟแสดง FCM และ
ระบบควบคุมการเรงเครื่องกอนจะเกิดการชน OFF” หนา
6-49

กลองมองหลัง*
E00618402945

กลองมองหลังเปนระบบที่แสดงมุมมองดานหลังรถ
บนหนาจอของจอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารท
โฟน (SDA)

ขอควรระวัง
l กลองมองหลังเปนระบบชวยที่ทำใหคนขับ

สามารถตรวจดูสิ่งกีดขวางดานหลังรถได ระยะ
ของมุมมองมีขีดจำกัด ฉะนั้นจึงไมควรพึ่งพา
อุปกรณนี้มากเกินไป โปรดขับรถดวยความระมัด
ระวังเสมือนวาไมมีกลองมองหลัง

l ควรตรวจสอบความปลอดภัยรอบๆ ตัวรถดวย
ตาของคุณเองเสมอ อยามองจากกลองมองหลัง
เพียงอยางเดียว

ระยะมุมมองของกลองมองหลัง
ระยะมุมมองของกลองมองหลังจำกัดตามพื้นที่ที่แสดง
ในภาพ กลองไมสามารถแสดงภาพทั้งสองดานและดาน
ใตของกันชนหลัง ฯลฯ
เมื่อถอยหลัง ควรมองรอบบริเวณรถเพื่อใหแนใจวา
ปลอดภัยแลว

ตำแหนงกลองมองหลัง
กลองมองหลัง (A) อยูที่ประตูทาย

ระยะมุมมองของกลองมองหลัง
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ขอควรระวัง
l กลองมองหลังมีเลนสพิเศษที่สามารถแสดงให

เห็นวาวัตถุบนหนาจออยูใกลหรือไกลกวาความ
เปนจริงได

l เนื่องจากกลองมองหลังใช เลนสพิ เศษ  เสน
แสดงระยะบนพื้นระหวางที่จอดรถจึงอาจดูไม
ขนานบนหนาจอ

l ในสถานการณตอไปนี้ การแสดงผลบนหนาจอ
อาจมองเห็นไดยาก ซึ่งไมใชความผิดปกติ
• แสงนอย (ตอนกลางคืน)
• เมื่อแสงอาทิตยหรือแสงจากไฟหนารถสองเขา
เลนสโดยตรง

l หากกลองรอนแลวเย็นลงเพราะฝนหรือการลาง
รถ เลนสอาจเปนฝา ปรากฏการณนี้ไมไดแสดงถึง
ความผิดปกติแตอยางใด

l คุณอาจมองเห็นสิ่งกีดขวางไดไมชัดเจนเมื่อเลนส
สกปรก หากเลนสเปอนหยดน้ำ หิมะ โคลน หรือ
น้ำมัน ใหเช็ดออกและระวังอยาใหเลนสเปนรอย
ขีดขวน

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

หมายเหตุ

วิธีใชกลองมองหลัง
เมื่อคุณเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง  “R” (ถอย)
ขณะที่สวิตชกุญแจอยูในตำแหนง “ON” หรือโหมดการ
ทำงานอยูที่ ON มุมมองดานหลังรถจะปรากฏบนหนาจอ
ของจอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน (SDA)
โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนงอื่น
หนาจอจะกลับคืนสูการแสดงผลตามเดิม

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

เสนอางอิงบนหนาจอ
เสนอางอิงและพื้นผิวดานบนของกันชนหลัง  (A)
จะปรากฏบนหนาจอ
lllll เสนสีแดง (B) แสดงระยะประมาณ 50 ซม. ดานหลัง

กันชนหลัง
lllll เสนสีเขียวสองเสน (C) แสดงระยะประมาณ 20 ซม.

ดานนอกตัวรถ
lllll เสนสั้นตามขวาง  (1 ถึง 3) แสดงระยะหางจาก

กันชนหลัง
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l เสนที่แสดงจากกลองมองหลังอาจมีตำแหนงไม
แมนยำตามสภาพถนนจริง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจำนวน
คนในรถ น้ำหนักและตำแหนงของสัมภาระ และ/
หรือสภาพของพื้นผิวถนนซึ่งอาจทำใหรถเอียง
เสนอางอิงสำหรับระยะหางและความกวางของ
รถนั้นอิงจากพื้นถนนที่ราบเรียบ
ในกรณีตอไปนี้  วัตถุที่แสดงบนหนาจอจะ
ดูเหมือนอยูไกลกวาความเปนจริง
• เมื่อทายรถถวงต่ำเพราะน้ำหนักของผูโดยสาร
และสัมภาระในรถ

หมายเหตุ
• เมื่อเนินสูงอยูดานหลัง
หมายเหตุ

l เสนอางอิงสำหรับระยะหางและความกวางของ
รถนั้นแสดงระยะหางจากวัตถุเรียบ เชน พื้น
ถนนที่ราบเรียบ
กรณีนี้อาจทำใหระยะหางจนถึงวัตถุที่ยื่นออกมา
ที่ปรากฏบนหนาจอแตกตางจากระยะหางจนถึง
วัตถุจริง อยาใชเปนแนวทางสำหรับวัดระยะหาง
จากวัตถุทึบ
ตัวอยาง: บนหนาจอ จุด B ดูเหมือนอยูใกลที่สุด
จากนัน้เปนจดุ C และ A ไกลออกไปตามลำดบั แต
จริงๆ แลว จุด A และ B หางจากรถเทากันและจุด
C อยูไกลกวาจุด A และ B

หมายเหตุ

A: วัตถุจริง
B: วัตถุที่แสดงบนหนาจอ

A: วัตถุจริง
B: วัตถุที่แสดงบนหนาจอ
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ขอควรระวัง
l ใชที่บรรทุกของบนหลังคาที่มีขนาดพอดีกับรถ

ของคุณ
อยาวางสัมภาระบนหลังคาโดยตรง
สำหรับการติดตั้ ง  ใหดูคูมือที่มาพรอมกับ
ที่บรรทุกของบนหลังคา

l เพื่อปองกันเสียงลมและประหยัดน้ำมัน ใหถอด
ที่บรรทุกของบนหลังคาออกเมื่อไมไดใช

l เมื่อจะใชเครื่องลางรถอัตโนมัติ ใหถอดที่บรรทุก
ของบนหลังคาออก

l เมื่อจะติดตั้งที่บรรทุกของบนหลังคา ดูใหแนใจ
วามีที่วางเหลือพอสำหรับเปดประตูทาย

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นบนหลังคาอาจทำใหจุดศูนยถวง
ของรถสูงขึ้นซึ่งสงผลตอลักษณะการบังคับรถ
ผลก็คือการขับขี่ที่ผิดพลาดหรือการบังคับรถ
อยางเรงดวนอาจทำใหสูญเสียการควบคุมและ
ทำใหเกิดอุบัติเหตุได

l กอนจะขับขี่และหลังจากขับขี่ในระยะทางสั้นๆ
ใหตรวจดูสั มภาระ เสมอว า ยึ ดแนนอยู กั บ
ที่บรรทุกของบนหลังคา
ตรวจดูเปนระยะๆ ในระหวางการเดินทางวา
สัมภาระยังยึดอยูอยางมั่นคง

ขอควรระวัง
l อยาบรรทุกสิ่งของหรือสัมภาระสูงกวาสวน

บนสุดของพนักพิง ตรวจดูใหดีวาสิ่งของหรือ
สัมภาระจะไมสามารถเคลื่อนที่ไดเมื่อรถเคลื่อนที่
หากทัศนวิสัยถูกบดบังและสิ่งของเหวี่ยงไปมา
ในหองโดยสารเมื่อคุณเหยียบเบรกกะทันหัน
อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงหรือทำใหบาดเจ็บ
ได

l บรรทุกสิ่งของหรือสัมภาระน้ำหนักมากไวดาน
หนารถ หากการบรรทุกดานหลังรถหนักเกินไป
การบังคับรถอาจไมมีเสถียรภาพ

ขอควรระวัง
l เมื่อติดตั้ง /ถอดที่บรรทุกของบนหลังคาและ

นำสมัภาระขึน้/ลง อยาใหจดุใดจดุหนึง่รบัน้ำหนกั
มากเกินไปเพียงจุดเดียว
เพราะอาจทำใหหลังคารถบุบได ขึ้นอยูกับวิธีการ
และตำแหนงที่รับน้ำหนัก

ขอควรระวังในการบรรทุกของบนหลังคา

ขอควรระวัง
l ตรวจดใูหดวีาน้ำหนกัของสมัภาระไมเกนิน้ำหนกั

บรรทุกบนหลังคาที่อนุญาต
หากเกินน้ำหนักบรรทุกที่อนุญาตอาจทำใหรถ
เสียหายได
น้ำหนักบรรทุกบนหลังคาคือน้ำหนักทั้งหมดที่
อนุญาตบนหลังคา (น้ำหนักของที่บรรทุกของ
บนหลังคาบวกน้ำหนักสัมภาระที่วางอยูบน
ที่บรรทุก)

l เมื่อบรรทุกสัมภาระบนรถ พยายามขับชาๆ และ
ใหรถเสถียรที่สุด  เชน  หลีกเลี่ยงการเบรก
กะทันหันหรือการเลี้ยวอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้ใหวางสัมภาระในที่เก็บของโดยให
น้ำหนักกระจายทั่วๆ กันและใหของหนักที่สุดอยู
ดานลางสุด อยาบรรทุกของที่กวางกวาที่บรรทุก
ของบนหลังคา

การบรรทุกของบนหลังคา

น้ำหนักบรรทุก
E00609901484

ขอควรระวังในการบรรทุกของ
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ชองลม
E00700100979

1- ชองลมกลาง
2- ชองลมขาง

การปรับทิศทางและการไหลเวียนของ
อากาศ

E00700202147

ชองลมกลาง
เลื่อนปุม (A) เพื่อปรับตำแหนง

1- เปด
2- ปดชองลมขาง

เมื่อกดรอง (A) ชองลมจะเปด
ปดชองลมโดยกดรองในทิศทางตรงขาม
เปลี่ ยนทิศทางการไหลเวี ยนของอากาศโดยปรับ
ตัวชองลม

หมายเหตุ
l ลมเย็นจากชองลมอาจปรากฏเปนไอหมอก

สภาพเชนนี้ เกิดจากอากาศชื้นที่ เย็นลงอยาง
รวดเร็วเพราะเครื่องปรับอากาศ สักครูไอหมอก
ดังกลาวจะหายไปเอง

หมายเหตุ
l อยาวางเครื่องดื่มไวบนแผงหนาปด หากเครื่อง

ดื่มกระฉอกเขาไปในชองลมของเครื่องปรับ
อากาศ อาจทำใหระบบเสียหายได การเลือกโหมด

E00726501949

หมุนปุมปรับโหมดเพื่อเปลี่ยนตำแหนงและปริมาณลมที่
ไหลผานชองลม
สำหรับรถรุนที่มีเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ใหกดสวิตช
MODE หรือสวิตชไลฝา (ใหดูเรื่อง “สวิตช MODE” หนา
7-10, “สวิตชไลฝา” หนา 7-10)
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คูลเลอร*
E00700501752

เครื่องปรับอากาศสามารถใชงานไดในระหวางที่เครื่อง
ยนตทำงานอยูเทานั้น

ขอควรระวัง
l ความเร็วรอบเครื่องยนตอาจเพิ่มขึ้นขณะที่ระบบ

ปรับอากาศกำลังทำงาน
เมื่อความเร็วรอบเครื่องยนตเพิ่มขึ้น รถรุนที่มี
CVT จะมีอาการคลานมากกวาเมื่อความเร็วรอบ
เครื่องยนตต่ำ ใหเหยียบแปนเบรกจนสุดเพื่อ
ปองกันรถเคลื่อนที่

หมายเหตุ
l หนาตางอาจเริม่มฝีาขณะทีร่ะบบ Auto Stop & Go

(AS&G) ทำงาน
หากเกิดกรณีนี้ ใหกดสวิตชไลฝาเพื่อไลฝาจาก
หนาตาง

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

l หากปรับเลือกโหมดในตำแหนง “ ” กระแส
ลมจะไหลเวียนเพียงเล็กนอยที่กระจกหนาและ
หนาตางประตู

แผงควบคุม
E00700601782

1- สวิตชคูลเลอร
ปุมควบคุมอุณหภูมิ

2- ปุมปรับความเร็วพัดลม

 ตำแหนงทีห่นา

กระแสลมจะไหลเวียนเฉพาะสวนบนของหองโดยสาร
เทานั้น

  ตำแหนงทีเ่ทา/หนา

กระแสลมจะไหลเวียนที่สวนบนของหองโดยสารและ
บริเวณขา

  ตำแหนงทีเ่ทา

กระแสลมจะไหลเวียนบริเวณขาเปนหลัก

  ตำแหนงทีเ่ทา/ไลฝา*

กระแสลมจะไหลเวยีนบรเิวณขา กระจกหนา และหนาตาง
ประตู

  ตำแหนงไลฝา*

กระแสลมจะไหลเวียนที่กระจกหนาและหนาตางประตู
เปนหลัก
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7-4 การใชอปุกรณอำนวยความสะดวก

3- สวิตชไลฝากระจกหลัง → หนา 5-23
4- ปุมปรับโหมด
5- กานปรับเลือกการไหลเวียนอากาศ

ปุมปรับความเร็วพัดลม
E00700701334

เลอืกความเรว็พดัลมโดยหมนุปมุปรบัความเรว็พดัลมตาม
เข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา
แรงลมจะคอยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อหมุนไปทางขวา

กานปรับเลือกการไหลเวียนอากาศ
E00701301832

หากตองการเปลี่ยนการไหลเวียนของอากาศ ใหใชกาน
ปรับเลือกการไหลเวียนอากาศ

l “ ” อากาศภายนอก
อากาศจากภายนอกถูกดึงเขามาภายในหองโดยสาร

l “ ” อากาศหมุนเวียน
อากาศถูกกักใหหมุนเวียนภายในหองโดยสาร

ขอควรระวัง
l การใชตำแหนงอากาศหมุนเวียนเปนเวลานานๆ

อาจทำใหหนาตางเปนฝาได

ปุมควบคุมอุณหภูมิ/สวิตชคูลเลอร
E00700901714

ใชปุมควบคุมอุณหภูมิเลือกอุณหภูมิอากาศที่ตองการ
เมือ่หมนุปมุตามเขม็นาฬกิาจากตำแหนง “l” ทีด่าน “ ”
คูลเลอรจะทำงานโดยอัตโนมัติ
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ขอควรระวัง
l หากอากาศภายนอกมีฝุนหรือมลภาวะ หรือหาก

คุณตองการการทำความเย็นประสิทธิภาพสูง ให
เลื่อนกานปรับเลือกการไหลเวียนอากาศไปที่
ตำแหนงอากาศหมุนเวียนและหมุนปุมควบคุม
อุณหภูมิไปทางซายจนสุด
โดยเปลี่ยนเปนตำแหนงอากาศภายนอกเปน
ระยะเพื่อเพิ่มการระบายอากาศ  ซึ่งจะทำให
กระจกไมเปนฝา

หมายเหตุ
l โดยปกติการเลือกใชตำแหนงอากาศภายนอก

จะชวยไลฝาทีก่ระจกหนาและหนาตางดานขางได
อยางรวดเร็ว
หากตองการประสิทธิภาพความเย็นมากขึ้น หรือ
หากอากาศภายนอกมีฝุนหรือมลภาวะ สามารถ
เลือกตำแหนงอากาศหมุนเวียนได โดยเปลี่ยน
เปนตำแหนงอากาศภายนอกเปนระยะเพื่อเพิ่ม
การระบายอากาศ ซึ่งจะทำใหกระจกไมเปนฝา

การใชงานระบบคูลเลอร
E00701801589

การทำความเย็น
E00701902112
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เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ*
E00702401739

เครื่องปรับอากาศสามารถใชงานไดในระหวางที่เครื่องยนตทำงานอยูเทานั้น

1- สวิตชควบคุมอุณหภูมิ
2- สวิตชเครื่องปรับอากาศ
3- สวิตช MODE

ขอควรระวัง
l ความเร็วรอบเครื่องยนตอาจเพิ่มขึ้นขณะที่ระบบปรับอากาศกำลังทำงาน

เมื่อความเร็วรอบเครื่องยนตเพิ่มขึ้น รถรุนที่มี CVT จะมีอาการคลานมากกวาเมื่อความเร็วรอบเครื่องยนตต่ำ ใหเหยียบแปนเบรกจนสุดเพื่อปองกันรถเคลื่อนที่

แผงควบคุม
E00702502809

4- สวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศ
5- สวิตชเลือกความเร็วพัดลม
6- สวิตชไลฝา

7- สวิตช AUTO
8- สวิตชไลฝากระจกหลัง → หนา 5-23
9- สวิตช OFF
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10- ตัวแสดงอุณหภูมิ
11- ตัวแสดงการเลือกโหมด
12- ตัวแสดงการเลือกการไหลเวียนอากาศ
13- ตัวแสดงเครื่องปรับอากาศ
14- ไฟแสดง AUTO
15- ตัวแสดงความเร็วพัดลม

หมายเหตุ
l คาอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศจะเปลี่ยนไป

ตามหนวยของหนาจอแสดงอุณหภูมิภายนอกใน
หนาจอแสดงขอมูลรวม
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนหนวยอุณหภูมิ” หนา 5-10

l ขณะที่อุณหภูมิของน้ำหลอเย็นเครื่องยนตต่ำ
อุณหภูมิของอากาศจากฮีทเตอรจะเย็นจนกวา
จะอุนเครื่องยนต แมวาจะเลือกอากาศแบบอบอุน
ไว
เพื่อปองกันกระจกหนาและหนาตางเปนฝา
โหมดชองลมจะเปลี่ยนเปน “ ” และความเร็ว
พัดลมลดลง

l เมื่อตั้งอุณหภูมิไวที่สูงสุดหรือต่ำสุด การเลือก
การไหลเวียนอากาศและเครื่องปรับอากาศ
จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติดังนี้

หมายเหตุ
l มีเซ็นเซอรตรวจวัดอุณหภูมิภายในรถ (A) ตาม

ตำแหนงที่แสดงในภาพ
หามวางสิ่งของใดๆ ไวบนเซ็นเซอร เนื่องจาก
จะเปนอุปสรรคตอการทำงาน

สวิตชเลือกความเร็วพัดลม
E00702800358

กด ของสวิตชเลือกความเร็วพัดลมเพื่อเพิ่มความเร็ว
พัดลม
กด ของสวิตชเลือกความเร็วพัดลมเพื่อลดความเร็ว
พัดลม

1- เพิ่มขึ้น
2- ลดลง

สวติชควบคมุอุณหภมูิ
E00703001820

กด หรือ ของสวิตชควบคุมอุณหภูมิเพื่อปรับ
อุณหภูมิตามตองการ
อุณหภูมิที่เลือกจะแสดงบนหนาจอ (A)

l จะมีเสียงดังทุกครั้งที่กดสวิตชทั้งหมด

ความเร็วพัดลมที่เลือกจะแสดงบนหนาจอ (A)
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หมายเหตุ
• การทำความรอนเรว็ (เมือ่อุณหภมูถิกูปรบัใหสงู
สุด)
อากาศภายนอกจะถูกดึงเขามาและเครื่องปรับ
อากาศจะหยุดทำงาน

• การทำความเย็นเร็ว (เมื่ออุณหภูมิถูกปรับใหต่ำ
สุด)
อากาศภายในจะหมุนเวียนและเครื่องปรับ
อากาศจะทำงาน

หมายเหตุ
l โดยปกติการเลือกใชตำแหนงอากาศภายนอก

จะชวยไลฝาทีก่ระจกหนาและหนาตางดานขางได
อยางรวดเร็ว
หากตองการประสิทธิภาพความเย็นมากขึ้น หรือ
หากอากาศภายนอกมีฝุนหรือมลภาวะ สามารถ
เลือกตำแหนงอากาศหมุนเวียนได
โดยเปลี่ยนเปนตำแหนงอากาศภายนอกเปน
ระยะเพื่อเพิ่มการระบายอากาศ  ซึ่งจะทำให
กระจกไมเปนฝา

l หากคุณกดสวิตช AUTO เพื่อเลือกการควบคุม
แบบอัตโนมัติหลังจากที่สลับระหวางอากาศภาย
นอกกับอากาศหมุนเวียนดวยตนเอง การเลือก
การไหลเวียนอากาศจะสามารถควบคุมแบบ
อัตโนมัติได

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

สวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศ
E00703401811

สามารถเปลี่ยนการไหลเวียนของอากาศไดโดยการ
กดสวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศ

nnnnn การปรับแตงการเลือกการไหลเวียนอากาศ
ฟงกชันตางๆ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามตองการดังนี้
l เปดการควบคุมอากาศแบบอัตโนมัติ

เมื่อกดสวิตช AUTO สวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศ
จะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติดวยเชนกัน

l ปดการควบคุมอากาศแบบอัตโนมัติ
แมจะกดสวิตช AUTO แตสวิตชเลือกการไหลเวียน
อากาศจะไมถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

l วิธีเปลี่ยนการตั้งคา

ตำแหนงที่เลือกจะแสดงบนหนาจอ (A)
l อากาศภายนอก: ไฟแสดง “ ” ON

อากาศจากภายนอกถูกดึงเขามาภายในหองโดยสาร
l อากาศหมุนเวียน: ไฟแสดง “ ” ON

อากาศถูกกักใหหมุนเวียนภายในหองโดยสาร

ขอควรระวัง
l การใชตำแหนงอากาศหมุนเวียนเปนเวลานานๆ

อาจทำใหหนาตางเปนฝาได
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หมายเหตุ
l คาเริ่มตนจากโรงงานคือ “เปดการควบคุมอากาศ

แบบอัตโนมัติ”
l เมือ่กดสวติชไลฝา การหมนุเวยีนอากาศจะเปลีย่น

เปนรับอากาศภายนอกโดยอัตโนมัติเพื่อปองกัน
การเกิดฝาที่หนาตาง แมวาจะตั้งคา “ปดการ
ควบคุมอากาศแบบอัตโนมัติ” ไวก็ตาม

สวติช AUTO
E00702600040

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

หมายเหตุ
l คาเริ่มตนจากโรงงานคือ “เปดการควบคุมเครื่อง

ปรับอากาศแบบอัตโนมัติ”

สวิตชเครื่องปรับอากาศ
E00703502659

กดสวิตชเพื่อเปดเครื่องปรับอากาศ ไฟแสดง “ ”
จะแสดงขึ้นในหนาจอ (A)

กดสวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศคางไวอยางนอย
ประมาณ 10 วินาที
• เมื่อการตั้งคาเปลี่ยนจากเปดใชงานเปนปดใชงาน
จะมีเสียงดัง 3 ครั้งและไฟแสดง “ ” กะพริบ
3 ครั้ง

• เมื่อการตั้งคาเปลี่ยนจากปดใชงานเปนเปดใชงาน
จะมีเสียงดัง 2 ครั้งและไฟแสดง “ ” กะพริบ
3 ครั้ง

กดสวิตชอีกครั้งเพื่อปด

nnnnn การปรับแตงสวิตชเครื่องปรับอากาศ

ฟงกชันตางๆ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามตองการดังนี้
l เปดการควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ:

เมื่อกดสวิตช AUTO หรือตั้งคาสวิตชควบคุมอุณหภูมิ
ไวที่อุณหภูมิต่ำสุด สวิตชเครื่องปรับอากาศจะถูกควบ
คุมโดยอัตโนมัติ

l ปดการควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ:
สวิตชเครื่องปรับอากาศจะไมถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ
ตราบใดที่ไมไดใชงานสวิตชเครื่องปรับอากาศ

l วิธีเปลี่ยนการตั้งคา
กดสวิตชเครื่องปรับอากาศคางไวอยางนอยประมาณ
10 วินาที
• เมื่อการตั้งคาเปลี่ยนจากเปดใชงานเปนปดใชงาน
จะมีเสียงดัง 3 ครั้งและไฟแสดง “ ” กะพริบ
3 ครั้ง

• เมื่อการตั้งคาเปลี่ยนจากปดใชงานเปนเปดใชงาน
จะมีเสียงดัง 2 ครั้งและไฟแสดง “ ” กะพริบ
3 ครั้ง
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หมายเหตุ
l เมื่อกดสวิตชไลฝา เครื่องปรับอากาศจะทำงาน

โดยอัตโนมัติเพื่อปองกันการเกิดฝาที่หนาตาง แม
วาจะตั้งคา “ปดการควบคุมอากาศแบบอัตโนมัติ”
ไวกต็าม

สวิตชไลฝา
E00703900066

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

หมายเหตุ
l เมื่อกดสวิตชไลฝา ระบบเครื่องปรับอากาศจะ

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

สวติช OFF
E00702700041

กดสวิตชเพื่อปดระบบเครื่องปรับอากาศ

สวติช MODE
E00703300044

แตละครั้งที่กดสวิตช MODE โหมดจะเปลี่ยนตามลำดับ
ดังนี้: “ ” → “ ” → “ ” → “ ” →
“ ” โหมดที่เลือกจะแสดงในหนาจอ (A) (ใหดูเรื่อง
“การเลือกโหมด” หนา 7-2)

การทำงานของระบบในโหมดอัตโนมัติ
E00704102607

ในสภาวะปกติ ใหใชระบบในโหมด AUTO และทำตาม
ขั้นตอนตอไปนี้

1. กดสวิตช AUTO
2. ตั้งสวิตชควบคุมอุณหภูมิไปยังอุณหภูมิที่ตองการ
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หมายเหตุ
l หากใชงานสวิตชเลือกความเร็วพัดลม สวิตช

เครื่องปรับอากาศ สวิตชโหมด หรือสวิตชเลือก
การไหลเวียนอากาศขณะที่ระบบกำลังทำงานอยู
ในโหมด AUTO ฟงกชันที่เปดใชงานจะทำงาน
แทนคาควบคุมโดยอัตโนมัติ สวนฟงกชันอื่นๆ ที่
เหลือจะยังคงถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
l เพื่อใหการไลฝามีประสิทธิภาพดี ควรปรับทิศ

ทางลมจากชองลมดานขางไปทางหนาตางประตู
l อยาปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหนงความเย็นสูงสุด

ลมเย็นจะพัดเขาหากระจกหนาตางและทำใหไล
ฝาไมได

คำแนะนำสำหรับการใชงานเครื่องปรับ
อากาศ

E00708301059

l จอดรถในที่รม

การทำงานของระบบในโหมดแมนนวล
E00704200239

สามารถควบคุมความเร็วพัดลมและโหมดชองลมไดดวย
ตัวเองโดยการตั้งคาสวิตชเลือกความเร็วพัดลมและสวิตช
MODE ไปยังตำแหนงที่ตองการ
เมื่อตองการกลับมาทำงานแบบอัตโนมัติ ใหกดสวิตช
AUTO

การเลือกโหมด การปรับความเร็วพัดลม การเลือก
อากาศไหลเวียน/อากาศภายนอก การปรับอุณหภูมิ
และสถานะ ON/OFF ของเครื่องปรับอากาศจะถูก
ควบคุมโดยอัตโนมัติทั้งหมด

การไลฝาที่กระจกหนาและหนาตางประตู
E00704300894

การไลฝาปกติ

1. ตั้งสวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศไปที่อากาศ
ภายนอก

2. ตั้งสวิตช MODE ไปที่ตำแหนง “ ”
3. เลือกความเร็วพัดลมตามตองการโดยการกดสวิตช

เลือกความเร็วพัดลม
4. เลือกปรับอุณหภูมิตามตองการโดยกดสวิตช

ควบคุมอุณหภูมิ
5. กดสวิตชเครื่องปรับอากาศ

การไลฝาอยางรวดเร็ว

1. กดสวิตชไลฝาเพื่อเปลี่ยนไปที่ตำแหนง “ ”
2. ปรับความเร็วพัดลมไปที่ความเร็วสูงสุด
3. ปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหนงสูงสุด

ขอควรระวัง
l เพื่อความปลอดภัย หนาตางควรใสสะอาด

ทุกดาน
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การจอดรถไวกลางแดดจัดจะทำใหอากาศในหอง
โดยสารรอนมากและจะตองใชเวลานานกวาจะทำให
หองโดยสารเย็น
หากจำเปนตองจอดรถกลางแดด ใหเปดหนาตางใน
ชวงสองสามนาทีแรกที่เครื่องปรับอากาศทำงานเพื่อ
ไลอากาศรอนออกไปกอน

l ขณะที่เครื่องปรับอากาศทำงาน ใหปดหนาตางให
สนิททุกบาน ถาอากาศจากภายนอกเขามาขางใน
ประสิทธิภาพการทำความเย็นจะลดลง

l อากาศเย็นเกินไปนั้นไมดีตอสุขภาพ อุณหภูมิภายใน
หองโดยสารควรต่ำกวาอากาศภายนอกรถเพียง
ประมาณ 5 ถึง 6 °C

l เมื่อจะใชงานระบบปรับอากาศ ดูใหแนใจวาชองลมที่
หนากระจกหนาไมมีสิ่งกีดขวาง เชน ใบไมและหิมะ
ใบไมที่สะสมในชองลมอาจทำใหอากาศไหลเวียน
นอยลงและอุดตันชองระบายน้ำดวย

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

หมายเหตุ
l การใชงานในบางสภาวะ เชน การขับขี่บนถนนที่

มีฝุนมากและการใชงานเครื่องปรับอากาศเปน
ประจำ อาจสงผลใหที่กรองอากาศมีอายุการใช
งานสั้นลง เมื่อคุณรูสึกวากระแสลมนอยกวาปกติ
หรือเมื่อกระจกหนาหรือหนาตางเริ่มมีฝาขึ้นได
งาย ใหเปลี่ยนที่กรองอากาศใหม
โปรดติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
เพื่อขอความชวยเหลือ

การใชสารทำความเย็นหรือสารหลอลื่นอื่นนอกจากนี้
จะทำใหระบบเสียหายเปนอยางมาก ซึ่งจะสงผลใหตอง
เปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศของรถใหมทั้งหมด และ
ไมควรปลอยสารทำความเย็นออกสูชั้นบรรยากาศ
แนะนำใหเก็บสารทำความเย็นและนำไปรีไซเคิลเพื่อ
นำกลับมาใชใหมตอไป

การไมไดใชงานเปนระยะเวลานาน
ควรเปดใชงานเครื่องปรับอากาศอยางนอยสัปดาห
ละหานาทีแมในชวงที่มีอากาศเย็น ทั้งนี้ เพื่อปองกัน
คอมเพรสเซอรคางและรักษาสภาพเครื่องปรับอากาศให
ระบบทำงานไดดี

เคร่ืองฟอกอากาศ
E00708401731

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

เสาอากาศ
E00710501726

วิธีถอด
หมุนเสา (A) ทวนเข็มนาฬิกา
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หมายเหตุ
l เชื่อมตออุปกรณ USB หลังจากสตารทเครื่องยนต

อปุกรณความจำ USB อาจเสยีหายหากเชือ่มตออยู
ขณะที่เครื่องยนตสตารท

หมายเหตุ
l ควรแนใจวาไดถอดเสาอากาศบนหลังคาออก

ในสถานการณตอไปนี้:
• เมื่อใชเครื่องลางรถอัตโนมัติ
• เมื่อใชที่คลุมรถ
• เมื่อขับรถเขาไปในอาคารที่มีเพดานต่ำ

วิธีติดตั้ง
ขันเสา (A) ตามเข็มนาฬิกาเขาไปในฐาน (B) จนแนนหนา

ระบบลิงก*
E00764501888

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

วิธีการเชื่อมตออุปกรณความจำ USB
E00762002062

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

คำเตือน
lllll อยาเชื่อมตอ/ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณความ

จำ USB หรือ iPod ขณะขับขี่ เพราะอาจเกิด
อันตรายได
ใหทำกอนจะขับขี่

ขัว้อนิพตุ USB
E00761902080

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

2. เปดฝาครอบ (C) และเชื่อมตอปลายอีกดานของ
สายตอ USB



ทีบ่งัแดด
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วิธีการเชื่อมตอ iPod
E00762102122

1. ตอสายตอเขากับ iPod

หมายเหตุ
l ใชสายตอของแทจาก Apple Inc.

ทีบ่งัแดด
E00711202815

ชองเก็บบัตร
ชอง (A) อยูดานหลังของที่บังแดด

ชองเสียบอุปกรณเสริม
E00711602721

ชองเสียบอุปกรณเสริมสามารถใชไดขณะที่สวิตชกุญแจ
หรือโหมดการทำงานอยูที่ตำแหนง ON หรือ ACC
หากจะใชอุปกรณเสริม ใหเปดฝาปดและเสียบปลั๊ก
เขากับชองเสียบอุปกรณเสริม

ขอควรระวัง
l อยาทิ้งบัตรพลาสติกไวในชองเก็บบัตร เนื่องจาก

ดานในรถจะรอนเมือ่จอดไวกลางแดดจา บตัรอาจ
ผิดรูปหรือแตกได

หมายเหตุ
l อยาเชื่อมตออุปกรณความจำ USB เขากับขั้วตอ

ของรถโดยตรง
เพราะอุปกรณความจำ USB อาจเสียหายได

2. เปดฝาครอบ (A) และเชื่อมตอปลายอีกดานของ
สายตอ

1- ตำแหนงปองกันแสงแดดดานหนา
2- ตำแหนงปองกันแสงแดดดานขาง

กระจกสองหนา
กระจกสองหนาอยูดานหลังของที่บังแดด
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ขอควรระวัง
l ตรวจดูใหแนใจวาอุปกรณเสริมที่จะใชงานมี

แรงดันไฟฟา 12 V และกำลังไฟไมเกิน 120 W
l การใชเครื่องใชไฟฟาเปนเวลานานโดยที่เครื่อง

ยนตไมไดทำงานอาจทำใหแบตเตอรี่หมดได
l เมื่อไมใชชองเสียบอุปกรณเสริมควรปดฝาให

เรียบรอย เพราะชองเสียบอาจมีวัตถุแปลกปลอม
อุดตันและทำใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได

หมายเหตุ
l หากคุณเปดไฟในหองโดยสารทิ้งไวในขณะที่

เครื่องยนตดับอยู จะทำใหแบตเตอรี่หมดได กอน
ออกจากรถ ตรวจดูใหแนใจวาปดไฟเรียบรอย
แลว

ไฟภายในหองโดยสาร
E00712002621

ไฟหองโดยสาร
E00712601558

1- ไฟหองเก็บสัมภาระ
2- ไฟหองโดยสาร 1- ( )

ไฟจะสวางไมวาประตหูรือประตทูายจะเปดหรอืปดอยู
กต็าม
2-  (•)
ฟงกชันหนวงเวลาปด
ไฟจะสวางขึ้นเมื่อเปดประตูหรือประตูทาย และจะดับ
ประมาณ 15 วินาทีหลังจากที่ประตูหรือประตูทายปด
อยางไรก็ตาม ไฟจะดับลงทันทีเมื่อปดประตูทุกบาน
และประตูทายในกรณีตอไปนี้:
• เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือปรับ
โหมดการทำงานไปที่ ON

• เมื่อใชฟงกชันเซ็นทรัลล็อกในการล็อกรถ
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หมายเหตุ
l เมื่อใชกุญแจสตารทเครื่องยนต หากดึงกุญแจ

ออกขณะที่ประตูและประตูทายปด ไฟจะสวาง
ขึ้นและดับลงหลังจากนั้นสองสามวินาที

ขอควรระวัง
l หามทิ้งไฟแช็ก น้ำอัดลมกระปอง หรือแวนตาไว

ในรถขณะที่จอดรถตากแดด หองโดยสารจะรอน
มากจนอาจทำใหไฟแช็กหรือวัตถุไวไฟอื่นๆ ติด
ไฟและน้ำอัดลมกระปองระเบิดได นอกจากนี้
แวนตาที่มีเลนสหรือช้ินสวนที่เปนพลาสติกอาจ
เสียรูปทรงหรือแตกราวได

l ควรปดพื้นที่เก็บของใหเรียบรอยในขณะขับรถ
มิฉะนั้นฝาปดหรือสิ่งของที่ เก็บไวอาจทำให
บาดเจ็บได

หมายเหตุ
l เมื่อใชงานฟงกชันกุญแจอัจฉริยะในการสตารท

เครื่องยนต  หากโหมดการทำงานอยูที่  OFF
ขณะที่ประตูและประตูทายปด ไฟจะสวางขึ้น
และดับลงหลังจากนั้นประมาณ 15 วินาที (หากมี
ติดตั้ง)

l เวลาจนกวาไฟจะดับ (หนวงเวลาปด) สามารถ
ปรับได กรุณาสอบถามศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต

l ฟงกชันตัดการทำงานอัตโนมัติไมสามารถใชงาน
ได เมื่อสวิตชไฟหองโดยสารอยูในตำแหนง
“ ”
คุณสามารถยกเลิกการทำงานฟงกชันนี้ได ขอราย
ละเอียดเพิ่ม เติมไดที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต

• เมื่อใชกุญแจรีโมทหรือกุญแจอัจฉริยะในการล็อก
รถ

• เมื่อใชฟงกชันกุญแจอัจฉริยะในการล็อกรถ หากรถ
ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะไว

ฟงกชันตัดการทำงานอัตโนมัติ
หากเปดไฟทิ้ งไว เมื่อสวิตชกุญแจอยูที่ตำแหนง
“LOCK” หรือ “ACC” หรอืโหมดการทำงานอยทูี ่OFF
หรือ ACC และประตูหรือประตูทายเปด ไฟจะดับลง
โดยอัตโนมัติหลังจากผานไปประมาณ 30 นาที
ไฟจะสวางขึ้นอีกครั้งหลังจากดับลงโดยอัตโนมัติ
ในกรณีตอไปนี้:
• เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ON” หรือปรับ
โหมดการทำงานไปที่ ON

• เมื่อใชงานระบบกุญแจรีโมทหรือระบบกุญแจ
อจัฉรยิะ

• เมื่อประตูทั้งหมดและประตูทายปด

3- ( )
ไฟจะดับลงไมวาประตูหรือประตูทายจะเปดหรือปด
อยูก็ตาม

ไฟหองเก็บสัมภาระ
E00712701849

ไฟจะสวางเมื่อประตูทายเปดและดับเมื่อประตูทายปด

พื้นที่เก็บของ
E00713101895



ที่วางแกว
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กลองเก็บของ
E00717603036

ดึงกานล็อก (A) เพื่อเปด

หมายเหตุ
l บางครั้งขวดพลาสติกอาจใสไมพอดี ขึ้นอยูกับรูป

ทรงของขวด ขวดพลาสติกอาจหลนไดหากขับขี่
ในขณะที่วางขวดพลาสติกไวไมมั่นคง ดังนั้น
ควรตรวจเช็ควาวางขวดพลาสติกเขาที่ดีแลวหรือ
ใชที่วางขวด

คำเตือน
lllll อยาฉีดน้ำหรือทำเครื่องดื่มหกภายในรถ หาก

สวติช สายไฟ หรอืชิน้สวนไฟฟาเปยก อาจเกดิการ
ทำงานผิดปกติหรือทำใหไฟไหมรถได
หากคุณทำเครื่องดื่มหกโดยไมตั้งใจ ใหเช็ดออก
ใหมากที่สุดและติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาตทันที

ทีว่างแกว
E00714502428

สำหรับเบาะนั่งหนา
ที่วางแกวจะอยูในคอนโซลที่พื้น

ขอควรระวัง
l อยาดื่มเครื่องดื่มขณะขับรถ เพราะจะทำใหเสีย

สมาธิและอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได

กลองเก็บสัมภาระที่พื้น
E00718701896

กลอง (A) สำหรับเก็บของอยูภายในหองเก็บสัมภาระ
เมื่อใชกลอง ใหยกแผนกระดานขึ้น (B)

สำหรับเบาะนั่งหลัง
E00718900152

ที่วางแกวจะอยูหลังคันเบรกมือ



ที่วางขวด
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หมายเหตุ
l หามวางแกวน้ำหรือกระปองเครื่องดื่มในที่วาง

ขวด
l ปดฝาขวดใหสนิทกอนจัดเก็บ
l ที่วางขวดนั้นอาจไมพอดีกับขนาดและรูปทรง

ของขวดบางชนิด

ขอควรระวัง
l อยาดื่มเครื่องดื่มขณะขับรถ เพราะจะทำใหเสีย

สมาธิและอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได
l เครื่องดื่มอาจหกเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนและ

การกระแทกระหวางขับรถ หากเครื่องดื่มที่หก
นั้นรอนจัด คุณอาจถูกเครื่องดื่มลวกผิวได

คำเตือน
lllll อยาฉีดน้ำหรือทำเครื่องดื่มหกภายในรถ หาก

สวติช สายไฟ หรอืชิน้สวนไฟฟาเปยก อาจเกดิการ
ทำงานผิดปกติหรือทำใหไฟไหมรถได
หากคุณทำเครื่องดื่มหกโดยไมตั้งใจ ใหเช็ดออก
ใหมากที่สุดและติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาตทันที

ที่วางขวด
E00718201758

แผงชัน้ดานหลงั
E00715401254

มีที่วางขวดอยูที่ประตูหนา วิธีติดตั้ง
1. สอดสวนเวา (A) ใตแผงชั้นดานหลังเขาไปในปุม

(B) ของเสาดานหลัง

ขอควรระวัง
l อยาวางสัมภาระหรือสิ่งของบนแผงชั้นดานหลัง

สิ่งของใดๆ บนแผงชั้นดานหลังอาจบดบังมุม
มองดานหลังของคุณ และสิ่งของยังอาจกระเด็น
ไปมา สงผลใหเกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุ
อื่นๆ ในกรณีที่รถเบรกอยางแรง

ขอควรระวัง
l ดันแผงชั้นดานหลังเบาๆ เพื่อใหแนใจวาสวนเวา

(A) เขาที่ในปุม (B) ของประตูทายอยางแนนหนา
หากแผงชั้นดานหลังล็อกเขาที่ไมแนน จะหลุด
ออกมาไดระหวางการขับขี่และทำใหเกิดการ
บาดเจ็บ
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มอืจบัชวยทรงตวั
E00732801527

มือจับจะชวยประคองรางกายโดยใชมือยึดไวระหวาง
ที่นั่งในรถ

หมายเหตุ
l อยาแขวนสมัภาระทีม่นี้ำหนกัมาก (เกนิ 4 กก. โดย

ประมาณ) ไวบนขอเกี่ยวนี้
มิฉะนั้นอาจทำใหขอเกี่ยวเสียหายได

ขอควรระวัง
l อยาใชมอืจบัชวยทรงตวัขณะขึน้หรอืลงรถ เพราะ

มือจับอาจหลุดออกมาและทำใหคุณลมได

2. เกี่ยวสาย (C) ของแผงชั้นดานหลังบนขอเกี่ยว (D)

วิธีถอด
ยอนกลับขั้นตอนนี้เพื่อถอดออก

ขอเกี่ยวอเนกประสงค
E00732901443

สามารถใชแขวนของน้ำหนักเบาได
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เม่ือรถเสียกลางทาง
E00800101137

ถาหากรถเสียกลางทาง ใหนำรถไปไวบนไหลทางกอน
แลวใชไฟกะพริบฉุกเฉินและ/หรือปายเตือนฉุกเฉิน
รูปสามเหลี่ยม ฯลฯ
ใหดูเรื่อง “สวิตชไฟฉุกเฉิน” หนา 5-20

ถาเครื่องยนตดับ/เสีย
หากเครื่องยนตดับจะมีผลตอการทำงานและการควบคุม
รถ กอนจะเคลื่อนยายรถไปยังสถานที่ปลอดภัย ควร
ปฏิบัติดังนี้:
l หมอลมเบรกจะไมทำงานและตองใชแรงเหยียบเบรก

มากขึ้น ใหเหยียบเบรกแรงกวาปกติ
l เนื่องจากระบบพวงมาลัยเพาเวอรไมทำงาน พวงมาลัย

จะหนักกวาปกติขณะหมุน

หากไมสามารถเปลี่ยนโหมดการ
ทำงานเปน OFF ได (รถรนุทีต่ดิตัง้
ระบบกุญแจอัจฉริยะ)

E00804900208

หากไมสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานเปน OFF ได ให
ทำตามขั้นตอนตอไปนี้

คำเตือน
lllll ในการพวงแบตเตอรี่กับรถคันอื่นเพื่อสตารท

เครื่องยนต ใหทำตามขั้นตอนที่ถูกตองดานลาง
เพราะหากพวงแบตเตอรี่ไมถูกตอง อาจจะทำให
เกิดไฟไหมหรือระเบิด หรือทำใหรถเสียหายได

lllll ควรหลีกเล่ียงใหหางจากประกายไฟ บุหรี่ หรือ
เปลวไฟ เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได

คำเตือน
lllll ใหดบัเครือ่งยนตรถทัง้สองคนักอน ตรวจดใูหแน

ใจวาสายพวงหรือเสื้อผาของคุณไมติดอยูใน
พัดลมหรือสายพานขับ เพราะอาจทำใหเกิดการ
บาดเจ็บได

ขอควรระวัง
l อยาพยายามสตารทเครื่องยนตโดยการเข็นหรือ

ลากรถ
เพราะอาจทำใหรถคุณเสียหายได

l ตรวจดูรถอีกคันที่จะนำมาพวง ตองเปนแบตเตอรี่
ขนาด 12 โวลต
หากไมใชแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต อาจเกิดการ
ลัดวงจรและทำใหรถทั้งสองคันเสียหายได

l ใชสายพวงแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับขนาดของ
แบตเตอรี่เพื่อปองกันสายพวงรอนจัด

l ตรวจดูสายพ วงแบตเตอรี่ ว า ไมชำรุ ดหรือ
สึกกรอนกอนการใชงาน

l สวมแว นต าป อ งกั นทุ กครั้ ง ที่ ทำ ง านใกล
แบตเตอรี่

l เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก
1. เลื่อนรถใหใกลกันเพื่อใหสามารถตอสายพวง

แบตเตอรี่ได แตอยาใหสวนใดสวนหนึ่งของตัวรถ
ทั้งสองสัมผัสกัน

2. ปดไฟทั้งหมด ฮีทเตอร และอุปกรณไฟฟาอื่นๆ
3. ใสเบรกมือในรถแตละคันใหแนน เขาเกียรอัตโนมัติ

หรอื CVT ที ่“P” (จอด) หรอืเกยีรธรรมดาที ่“N” (เกยีร
วาง) จากนั้นจึงดับเครื่องยนต

1. เลือ่นคนัเกยีรไปทีต่ำแหนง “P” (จอด) จากนัน้เปลีย่น
โหมดการทำงานเปน OFF (สำหรับรถรุนที่มี CVT)

2. หนึ่งในสาเหตุอื่นๆ อาจเปนเพราะแรงเคลื่อนไฟฟา
ของแบตเตอรี่ต่ำ หากเกิดกรณีนี้ ระบบกุญแจรีโมท
ฟงกชันกุญแจอัจฉริยะ และล็อกพวงมาลัยก็จะไม
ทำงานดวยเชนกัน ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาต

การสตารทเครื่องยนตฉุกเฉิน
E00800504813

หากเครื่องยนตสตารทไมติดเนื่องจากแบตเตอรี่ออนหรือ
หมด คุณสามารถใชแบตเตอรี่ของรถอีกคันหนึ่งตอสาย
พวงเพื่อชวยสตารทเครื่องยนตใหติดได
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4. ตรวจดูวาอิเล็กโทรไลตของแบตเตอรี่อยูในระดับที่
เหมาะสม
ใหดูเรื่อง “แบตเตอรี่” หนา 10-8

คำเตือน
lllll หากน้ำกลั่นของแบตเตอรี่แหงหรือเปนน้ำแข็ง

อยาสตารทเครื่องยนตดวยการพวงแบตเตอรี่
เด็ดขาด
แบตเตอรี่อาจแตกหรือระเบิดไดหากอุณหภูมิอยู
ต่ำกวาจุดเยือกแข็งหรือหากมีน้ำกลั่นไมเพียงพอ

lllll อิเล็กโทรไลตเปนสารละลายกรดกำมะถันเจือ
จางซึ่งมีฤทธิ์กัดกรอน
หากอิเล็กโทรไลต  (น้ำกรดของแบตเตอรี่)
กระเด็นเขาตาหรือถูกบริเวณผิวหนังหรือตัวรถ
ควรรีบลางออกดวยน้ำสะอาดทันที  และรีบ
ปรึกษาแพทย

5. ตอปลายดานหนึ่งของสายพวง 1 เขากับขั้วบวก (+)
ของแบตเตอรี่ที่ไมมีไฟ (A) และอีกดานหนึ่ง 2 เขา
กับขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่ที่มีไฟ (B)
ตอปลายดานหนึ่งของสายพวงอีกเสน 3  เขากับ
ขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่ที่มีไฟ และอีกดานหนึ่ง 4
เขากับตำแหนงกราวดที่กำหนดไวของรถคันที่
แบตเตอรี่ไมมีไฟโดยใหหางจากแบตเตอรี่มากที่สุด

คำเตือน
lllll ตรวจดูใหแนใจวาการเชื่อมตอ 44444 เปนไปตามที่

กำหนดไว (ดังภาพ) หากตอเขากับขั้วลบของ
แบตเตอรีโ่ดยตรง อาจทำใหแบตเตอรีร่อนจดัและ
เกิดการระเบิดได

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

ขอควรระวัง
l ระมัดระวังอยาใหสายพวงแบตเตอรี่ติดอยูใน

พดัลมระบายความรอนหรอืชิน้สวนตางๆ ในหอง
เครื่องยนตที่หมุนได

6. สตารทเครื่องยนตของรถคันที่แบตเตอรี่มีไฟและ
ปลอยทิ้งไวใหเดินเบาสักครูหนึ่ง แลวจึงสตารท
เครื่องยนตของรถคันที่แบตเตอรี่ไมมีไฟ

ขอควรระวัง
l ปลอยใหเครื่องยนตของรถคันที่แบตเตอรี่มีไฟ

ทำงาน

หมายเหตุ
l กดสวติช “Auto Stop & Go (AS&G) OFF” เพื่อ

ปดการใชงานระบบ Auto Stop & Go (AS&G)
และปองกันเครื่องยนตหยุดโดยอัตโนมัติกอน
แบตเตอรี่จะชารจไฟไดเพียงพอ
ใหดูเรื่อง “วิธีปดใชงาน” หนา 6-24

7. หลังจากที่เครื่องยนตสตารทแลว ใหปลดสายพวง
โดยยอนลำดับการตอและปลอยให เครื่องยนต
ทำงานสักครู

หมายเหตุ
l หากขับขี่โดยที่แบตเตอรี่ไมไดชารจจนเต็ม อาจ

ทำใหเครื่องยนตทำงานไมราบรื่นและไฟเตือน
ระบบเบรกปองกันลอล็อกสวาง
ใหดูเรื่อง “ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)”
หนา 6-33
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คำเตือน
lllll อยาเปดฝากระโปรงหนาขณะที่ยังมีไอรอนออก

มาจากหองเครือ่งยนต เพราะอาจทำใหไอน้ำหรอื
น้ำรอนพุงออกมาลวกผิวหนัง น้ำรอนอาจพุง
ออกมาไดแมจะไมมีไอน้ำ และชิ้นสวนรถจะมี
ความรอนสูง ใชความระมัดระวังเมื่อจะเปด
ฝากระโปรงหนา

lllll ระมัดระวังไอรอนซึ่งอาจพุงออกมาจากฝาถังพัก
lllll อยาเปดฝาหมอน้ำขณะที่เครื่องยนตรอน

3. ตรวจดูวาพัดลมระบายความรอน (A) ยังทำงานอยู
[หากพัดลมระบายความรอนทำงาน]
หลังจากที่ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำหลอเย็นสูงดับลง ให
ดับเครื่องยนต
[หากพัดลมระบายความรอนไมทำงาน]

คำเตือน
lllll โปรดระวังอยาใหมือหรือเสื้อผาของคุณเขาไป

ติดในพัดลมระบายความรอน

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

เคร่ืองยนตรอนจดั
E00800604511

หากไฟเตือนอุณหภูมิน้ำหลอเย็นสูงสวางขณะที่เครื่อง
ยนตทำงาน แสดงวาเครื่องยนตรอนจัด
เมื่อเกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้น ใหปฏิบัติดังนี้:

1. หยุดรถในที่ปลอดภัย
2. ตรวจดวูามไีอรอนออกมาจากหองเครือ่งยนตหรอืไม

[หากไมมีไอรอนออกมาจากหองเครื่องยนต]
ปลอยใหเครื่องยนตทำงาน ยกฝากระโปรงหนาขึ้น
เพื่อระบายความรอนในหองเครื่องยนต

lllll กดสวิตช “Auto Stop & Go (AS&G) OFF” เพื่อ
ปดการใชงานระบบ Auto Stop & Go (AS&G)
กอนหยุดรถ ใหดูเรื่อง “วิธีปดใชงาน” หนา 6-24

หมายเหตุ

[หากมีไอรอนออกมาจากหองเครื่องยนต]
ดับเครื่องยนต และเมื่อไอรอนไมพุงออกมาแลวให
ยกฝากระโปรงหนาขึ้นเพื่อระบายความรอนในหอง
เครื่องยนต สตารทเครื่องยนตอีกครั้ง

ใหดับเครื่องยนตทันทีแลวติดตอขอความชวยเหลือ
จากศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

*: ดานหนารถ
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5. ตรวจดูทอหมอน้ำทั้งหมดวารั่วซึมหรือไม และตรวจ
ดูสายพานขับวาหยอนหรือชำรุดหรือไม
หากมีความผิดปกติใดๆ ที่ระบบน้ำหลอเย็นหรือ
สายพานขับ ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตเพื่อแกไขทันที

คำเตือน
lllll หากไมมีน้ำหลอเย็น ตรวจดูใหแนใจวาเครื่อง

ยนตเย็นลงแลวกอนจะเปดฝาหมอน้ำ (C) เนื่อง
จากไอรอนหรือน้ำเดือดอาจพุงออกมาทางชอง
เติมและลวกคุณได

ขอควรระวัง
l อยาเติมน้ำหลอเย็นขณะที่เครื่องยนตกำลังรอน

การเติมน้ำหลอเย็นลงไปทันทีจะทำใหเครื่อง
ยนตเสียหาย รอใหเครื่องเย็นลงกอนแลวคอยๆ
เติมน้ำหลอเย็นทีละนอย

ขอควรระวัง
l หามหยิบ ถอด หรือเก็บแมแรงจากดานหนาของ

เบาะนั่ง  เพราะอาจทำใหสายไฟใตเบาะนั่ง
เสียหาย

เครื่องมือและแมแรง
E00800903025

ชองเก็บเครื่องมือ
เครื่องมือจะจัดเก็บไวใตกลองเก็บสัมภาระที่พื้นของหอง
เก็บสัมภาระ
แมแรงจัดเก็บไวใตเบาะนั่งผูโดยสารดานหนา
ควรจดจำตำแหนงเครือ่งมอืและแมแรงไวสำหรบักรณฉีกุ
เฉิน

1- เครื่องมือ 2- แมแรง

เครื่องมือ
E00801902269

1- ประแจขันน็อตลอ
2- แทงแมแรง
3- ตะขอเกี่ยวลากรถ

แมแรง
E00802001840

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

เตม็

ต่ำ
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วิธีถอด
หมุนปลายเพลาของแมแรงในทิศทาง (1) จนกระทั่ง
แมแรงหดตัวจนสุด แลวถอดแมแรงออกจากตัวยึด (A)

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

ชดุซอมยาง
E00804501243

ชุดเครื่องมือนี้ชวยใหสามารถซอมรูรั่วเล็กนอยในดอก
ยางไดในกรณีฉุกเฉิน เชน แลนทับตะปู สกรู หรือวัตถุที่
คลายกัน

ชองเก็บเครื่องมือ
ชุดซอมยางจะจัดเก็บไวใตแผนกระดานของหองเก็บ
สัมภาระ ควรจดจำตำแหนงของชุดซอมยางไวเพื่อใชใน
กรณีฉุกเฉิน

คำเตือน
lllll การใชชุดซอมยางอาจทำใหลอเสียหาย

หลังจากใชชุดซอมยาง ตองนำรถไปตรวจสอบ
และซอมแซมที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ ไดรับ
อนุญาตทันที

ขอควรระวัง
l หากกลืนซีลแลนทยางจะสงผลเสียรายแรงตอ

สุขภาพ หากกลืนลงไปโดยบังเอิญ ใหดื่มน้ำตาม
ใหมากที่สุดและรีบไปพบแพทยทันที

l หากซีลแลนทยางเขาตาหรือสัมผัสผิวหนัง ให
ลางออกดวยน้ำปริมาณมาก หากยังรูสึกผิดปกติ
ใหรีบไปพบแพทย

l ปรึกษาแพทยทันทีหากมีอาการแพ
l ระวังอยาใหเด็กแตะตองซีลแลนทยาง
l อยาสูดดมไอระเหยจากซีลแลนทยาง

คำเตือน
lllll หลังจากเก็บแมแรงเขาที่แลว ตรวจใหแนใจวา

แมแรงยึดติดในตัวยึดอยางแนนหนา หากแมแรง
ไมแนน อาจเลือ่นหลดุและกระแทกผโูดยสารโดย
อบุตัเิหต ุสงผลใหบาดเจบ็สาหสัหรอืถงึแกชวีติได 1- ชุดซอมยาง

2- คอมเพรสเซอรยาง

3- ขวดซีลแลนทยาง
4- ทอเติม
5- ที่สอดวาลว (สำรอง)
6- ที่ถอดวาลว
7- สติกเกอรจำกัดความเร็ว

วิธีใชชุดซอมยาง
E00804601257
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หมายเหตุ
l ไมสามารถใชซีลแลนทยางในสถานการณที่ระบุ

ไวดานลาง หากเกิดสถานการณตอไปนี้ โปรด
ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตหรือ
ผูเชี่ยวชาญ
• ซีลแลนทยางเลยวันหมดอายุแลว (วันหมดอายุ
แสดงไวบนฉลากขวด)

หมายเหตุขอควรระวัง
l ควรใชซีลแลนทยางของแทจากมิตซูบิชิ • ยางรัว่ตรงสวนแกมยาง (A) ไมใชดอกยาง (B)

กอนจะซอมยาง ใหหยุดรถในที่ปลอดภัยบนพื้นราบเสีย
กอน

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

ยนต
4. เปดไฟฉุกเฉิน ตั้งปายเตือนฉุกเฉินรูปสามเหลี่ยม ไฟ

สญัญาณกะพรบิ ฯลฯ ในระยะหางทีเ่หมาะสมจากตวั
รถ แลวใหผูโดยสารทั้งหมดออกจากรถ

5. นำชุดซอมยางออกมา
6. นำจกุวาลว (C) ออกจากวาลวลมยาง (D) จากนัน้กดที่

ถอดวาลว (E) ลงบนวาลวดังภาพ ปลอยลมใน
ยางออกทั้งหมด

• มียางรั่วมากกวาหนึ่งเสน
• รูรั่วมีขนาดยาวหรือกวาง 4 มม. ขึ้นไป

• ขับรถโดยที่ยางเกือบแบนแลว
• ยางหลุดออกมานอกขอบลอและหลุดออกจาก
ลอ

• ลอชำรุด
l ใชซีลแลนทยางที่อุณหภูมิสภาพแวดลอม -30 °C

ถึง + 60 °C เทานั้น
l ใชในการซอมแซมฉุกเฉินโดยไมตองดึงวัตถุ

(ตะปู สกรู ฯลฯ) ที่ติดอยูในยางออก
l อยาใชซีลแลนทยางหากยางชำรุดเนื่องจากขับขี่

โดยมีแรงดันลมยางไมเพียงพอ (เชน ยางมีรอย
ขรุขระ รอยฉีกขาด รอยแตก ฯลฯ)

l เช็ดซีลแลนทยางออกจากพื้นผิวสีของรถทันที
ดวยผาหมาดๆ

l ซักผาที่เปอนซีลแลนทยางทันที
l ตรวจเช็ควันหมดอายุของซีลแลนทยางเปน

ประจำ และซื้อใหมจากศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาตกอนจะถึงวันหมดอายุ
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7. ถอดที่สอดวาลว (F) โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาดวยที่
ถอดวาลว (E) เก็บที่สอดวาลวที่ถอดออกมาในที่
สะอาด เพื่อจะไดไมสกปรก

ขอควรระวัง
l หากยังมีลมเหลืออยูในยางเมื่อถอดที่สอดวาลว ที่

สอดวาลวอาจกระเด็นออกมาและทำใหคุณบาด
เจบ็ได ตรวจดใูหดวีายางไมมลีมเหลอือยแูลวกอน
จะถอดที่สอดวาลว

8. เขยาขวดซีลแลนทยางใหทั่วถึง

หมายเหตุ
l หากอากาศเยน็ (อณุหภมูสิภาพแวดลอม 0 °C หรอื

ต่ำกวา) ซีลแลนทยางจะขนขึ้นและบีบออกจาก
ขวดไดยาก ใหอุนขวดภายในรถ

9. ถอดฝา (G) ของขวดซีลแลนทยาง (H) ออก อยาถอด
ซีล (I) ขันทอเติม (J) ลงบนขวด (H) เมื่อขันทอเติม
ลงบนขวด ซีลจะขาด ทำใหสามารถใชซีลแลนทได

ขอควรระวัง
l หากเขยาขวดหลังจากขันทอแลว  ซีลแลนท

อาจกระเด็นออกมาทางปากทอ
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10. กดทอลงบนวาลว (D) จับขวดซีลแลนทใหพลิกคว่ำ
ลง  บีบหลายๆ  ครั้งเพื่อฉีดซีลแลนททั้งหมด
เขาไปในยาง

หมายเหตุ
l เมื่อฉีดซีลแลนท จัดใหวาลวอยูหางจากดานลาง

คอืหางจากจดุทีย่างสมัผสัพืน้ หากวาลวอยใูกลจดุ
ที่ยางสัมผัสพื้น ซีลแลนทจะเขาไปในยางไดยาก

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

หมายเหตุ
l เมื่อถอดและขันที่สอดวาลวดวยที่ถอดวาลว ให

หมนุทีถ่อดวาลวดวยมอื การใชเครือ่งมอืหมนุอาจ
ทำใหที่ถอดวาลวเสียหายได

12. หลงัจากฉดีซลีแลนท ใหสวมทีถ่อดวาลว (E) เขากบั
ปลายทอเติม (J) ใหแนนเพื่อปองกันซีลแลนทไหล
ออกมาจากขวดเปลา

13. ดึงทอคอมเพรสเซอร (K) จากดานขาง
คอมเพรสเซอรยาง จากนัน้ตดิทอเขากบัวาลวลมยาง
(D) ใหแนน
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14. วางคอมเพรสเซอร (L) โดยใหเกจวัดแรงดันลม (M)
อยูดานบน
ดึงสายไฟ (N) ของคอมเพรสเซอรออกมา เสียบ
ปลั๊กบนสายไฟเขากับชองเสียบอุปกรณเสริม (O)
จากนั้นบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “ACC” หรือ
เปลี่ยนโหมดการทำงานเปน ACC (ใหดูเรื่อง “ชอง
เสียบอุปกรณเสริม” หนา 7-14)
เปดสวิตชคอมเพรสเซอร (P) เปน ON และเพิ่มลม
ในยางจนมแีรงดนัลมตามทีก่ำหนด (ใหดเูรือ่ง “แรง
ดันลมยาง” หนา 10-10)

ขอควรระวัง
l คอมเพรสเซอรนี้ออกแบบมาใหใชงานกับแหลง

จายไฟ 12 V ของรถ อยาเชื่อมตอเขากับแหลงจาย
ไฟอื่น

l คอมเพรสเซอรไมสามารถกันน้ำได  หากใช
งานกลางฝน ตองแนใจวาน้ำจะไมเขาไป

l หากทรายหรือฝุนถูกดูดเขาไปในคอมเพรสเซอร
อาจทำใหคอมเพรสเซอรเสียได  อยาวาง
คอมเพรสเซอรบนพื้นที่มีทรายหรือฝุนโดยตรง
เมื่อใชงาน

l 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
หากมีชองวางระหวางยางกับลอเพราะยางเลื่อนเขา
ไปขางในจากขอบลอ ใหกดขอบยางเขาหาลอเพื่อ
ปดชองวางดังกลาวกอนจะใชงานคอมเพรสเซอร
(เมื่อไมมีชองวาง แรงดันลมยางจะเพิ่มขึ้น)

ขอควรระวัง
l ระมัดระวังอยาใหนิ้วติดอยูระหวางยางกับลอ

ขณะที่ยางพองตัว

ขอควรระวัง
l พื้นผิวเครื่องคอมเพรสเซอรจะรอนขึ้นระหวาง

การทำงาน อยาใชคอมเพรสเซอรตอเนื่องนาน
เกิน 10 นาที หลังจากใชงานคอมเพรสเซอร ให
รอจนคอมเพรสเซอรเย็นลงกอนจะใชงานอีก
ครั้ง

l หากคอมเพรสเซอรทำงานชาลงหรือรอนขณะ
ทำงาน แสดงวาคอมเพรสเซอรรอนเกินไป ให
ปดสวิตชไปที่ตำแหนง OFF ทันทีและปลอย
ใหคอมเพรสเซอรเย็นลงอยางนอย 30 นาที

หมายเหตุ
l หากแรงดันลมยางไม เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่

กำหนดภายใน 10 นาที ยางอาจเสียหายมากจนไม
สามารถใชซีลแลนทยางในการซอมแซมฉุกเฉิน
ได  โปรดติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตหรือผูเชี่ยวชาญหากเกิดกรณีนี้ขึ้น

16. ปดสวิตชคอมเพรสเซอร OFF จากนั้นถอดปลั๊ก
ออกจากชองเสียบ

หมายเหตุ
l การใสซีลแลนทและเติมลมในยางดวยชุดซอม

ยางไมไดซีลรูรั่วของยางแตอยางใด ลมจะรั่วออก
มาตามรูรั่ วจนกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการ
ซอมแซมฉุกเฉิน (ขั้นตอนที่ 19 หรือ 20 ของ
คำแนะนำนี้)

ขอควรระวัง
l คอมเพรสเซอรที่ใหมานี้ออกแบบมาสำหรับเติม

ลมยางรถของคุณเทานั้น
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17. ติดสติกเกอรจำกัดความเร็ว (Q) ที่ตรามิตซูบิชิ
บนพวงมาลัย

ขอควรระวัง
l อยาติดสติกเกอรที่อื่นนอกเหนือจากตำแหนงที่

ระบุบนแผนรองพวงมาลัย การติดสติกเกอรใน
ตำแหนงที่ไมถูกตองอาจขัดขวางการทำงานของ
ถุงลมนิรภัย SRS ได

18. เมื่อคุณเติมลมยางจนไดแรงดันที่กำหนดแลว ให
เก็บคอมเพรสเซอร ขวด และอุปกรณอื่นๆ ในรถ
และเริ่มขับรถทันทีเพื่อใหซีลแลนทยางกระจายตัว
อยางทัว่ถึงในยาง ขบัขีอ่ยางระมดัระวงั อยาใชความ
เร็วเกิน 80 กม./ชม. ปฏิบัติตามการจำกัดความเร็ว
ในทองถิ่น

ขอควรระวัง
l หากคุณรูสึกผิดปกติในระหวางการขับรถ ให

หยุดรถและติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตหรือผูเชี่ยวชาญ มิฉะนั้นแรงดันลมยาง
อาจลดลงกอนที่ขั้นตอนการซอมแซมฉุกเฉิน
จะเสร็จสิ้น ทำใหการขับรถนั้นไมปลอดภัย

หมายเหตุ
l การขับรถเร็วกวา 80 กม./ชม. อาจทำใหรถสั่น

19. หลังจากขับรถประมาณ 10 นาทีหรือ 5 กม. ใหตรวจ
เช็ คแรงดันลมยางโดยใช เ กจวั ดแรงดันลม
บนคอมเพรสเซอร หากแรงดันลมยางไมลดลง
แสดงวาขั้นตอนการซอมแซมฉุกเฉินเสร็จสมบูรณ
ใหดำเนินการตอไปในขั้นตอนที่ 21
หากแรงดันลมยางไมเพียงพอ ใหเติมลมจนถึงแรง
ดันที่กำหนดอีกครั้งและขับรถดวยความระมัดระวัง
โดยความเร็วไมเกิน 80 กม./ชม.

ขอควรระวัง
l หากแรงดันลมยางต่ำกวาค าแรงดันต่ำสุดที่

อนุญาต (1.3 bar {130 kPa}) แสดงวาการซอม
แซมยางดวยซีลแลนทยางไมสำเร็จ อยาขับรถตอ
ไป  โปรดติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตหรือผูเชี่ยวชาญ

20. หลังจากขับรถประมาณ 10 นาทีหรือ 5 กม. ใหตรวจ
เช็ คแรงดันลมยางโดยใช เ กจวั ดแรงดันลม
บนคอมเพรสเซอร หากแรงดันลมยางไมลดลง
แสดงวาขั้นตอนการซอมแซมฉุกเฉินเสร็จสมบูรณ
คุณยังคงตองรักษาความเร็วไมใหเกิน 80 กม./ชม.
ปฏิบัติตามการจำกัดความเร็วในทองถิ่น

หมายเหตุ
l หากแรงดันลมยางลดลงจนต่ำกวาระดับที่กำหนด

เมื่อคุณตรวจเช็คหลังจากการซอมแซมเสร็จสิ้น
แลว อยาขับรถตอไป โปรดติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตหรือผูเชี่ยวชาญ

l ในสภาพอากาศเยน็ (อณุหภมูสิภาพแวดลอม 0 °C
หรือต่ำกวา) อาจตองใชเวลาและระยะทางในการ
ขับขี่หลังจากการซอมแซมเสร็จสิ้นนานกวาใน
สภาพอากาศอบอุน หมายความวาแรงดันลมยาง
อาจลดลงต่ำกวาระดับที่กำหนดเมื่อคุณเติมลม
ครั้งที่สองและขับรถตอไป ในกรณีนี้ ใหเติมลม
ยางจนถึงแรงดันที่กำหนดอีกครั้ง ขับเปนเวลา
ประมาณ 10 นาทีหรือ 5 กม. จากนั้นตรวจเช็ค
แรงดันลมยางอีกครั้ง หากแรงดันลมยางลดลงต่ำ
กวาระดับที่กำหนดอีกครั้ง ใหหยุดขับรถและ
ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตหรือ
ผูเชี่ยวชาญ
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21. ขับรถทันทีดวยความระมัดระวังไปยังศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตเพื่อใหดำเนินการซอมแซม
/เปลี่ยนยาง

ขอควรระวัง
l ตองตรวจเช็คแรงดันลมยางเพื่อยืนยันวาขั้นตอน

การซอมแซมฉุกเฉินเสร็จสมบูรณแลว

หมายเหตุ
l โปรดนำขวดซีลแลนทเปลาไปยังศูนยบริการ

มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตดวยเมื่อคุณซื้อซีลแลนท
ใหมหรือกำจัดขวดซีลแลนทตามขอกำหนดใน
ประเทศสำหรับการกำจัดขยะปนเปอนทางเคมี

l ควรเปลี่ยนยางที่ไดใชซีลแลนทเปนเสนใหม
หากคุณตองการซอมแซมยางอยางเหมาะสมเพื่อ
นำมาใชอีก โปรดติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รบัอนญุาตหรอืผเูชีย่วชาญ โปรดรบัทราบวาจะไม
สามารถซอมแซมยางที่ผานการซอมแซมฉุกเฉิน
อยางเหมาะสมไดหากหารูรั่วไมพบ

l ผูผลิตไมสามารถรับประกันไดวายางที่รั่วทุกเสน
จะสามารถซอมแซมไดดวยชุดซอมยาง โดย
เฉพาะอยางยิ่งเมื่อรอยฉีกขาดหรือรูเจาะมีเสน
ผานศูนยกลางมากกวา 4 มม. หรืออยูหางจากดอก
ยาง ผูผลิตจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิด
จากการใชชุดซอมยางอยางไมเหมาะสม

หมายเหตุ
l ผูผลิตจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจาก

การนำยางที่ใชซีลแลนทแลวมาใชงานอีก

วิธีเปล่ียนยาง
E00801202839

กอนเปลี่ยนยาง ใหหยุดรถในที่ปลอดภัยบนพื้นราบเสีย
กอน

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

เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “R” (ถอย)
สำหรับรถรุนที่มี  CVT ให เลื่อนคันเกียรไปที่
ตำแหนง “P” (จอด) และดับเครื่องยนต

4. เปดไฟฉุกเฉิน ตั้งปายเตือนฉุกเฉินรูปสามเหลี่ยม ไฟ
สญัญาณกะพรบิ ฯลฯ ในระยะหางทีเ่หมาะสมจากตวั
รถ แลวใหผูโดยสารทั้งหมดออกจากรถ

5. เพื่อปองกันรถไหลเมื่อยกรถขึ้นดวยแมแรง ใหวาง
หมอนหนุนลอหรือบล็อก (A) ที่ยางเสนที่อยูดาน
ตรงกันขามในแนวทแยงมุมกับยาง (B) เสนที่ตอง
การเปลี่ยน

คำเตือน
lllll ตรวจดูวาวางหมอนหนุนลอหรือบล็อกที่ยาง

เสนที่ถูกตองเมื่อจะยกรถขึ้นดวยแมแรง หากรถ
ไหลขณะยกขึ้น แมแรงอาจหลุดออกจาก
ตำแหนง ทำใหเกิดอุบัติเหตุได

หมายเหตุ
l หมอนหนุนลอที่แสดงในภาพประกอบไมไดมา

พรอมกับรถ  ขอแนะนำใหคุณมีเก็บไวในรถ
สำหรับกรณีที่จำเปนตองใชงาน

l หากไมมีหมอนหนุนลอ ใหใชหินหรือวัตถุอื่นที่มี
ขนาดใหญเพียงพอที่จะกั้นลอใหอยูกับที่

6. เตรียมแมแรง แทง และประแจขันน็อตลอใหพรอม
ใหดูเรื่อง “เครื่องมือและแมแรง” หนา 8-5
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การเปลี่ยนยาง
E00803202888

1. สำหรับรุนที่ติดตั้งฝาครอบลอ ใหถอดฝาครอบออก
กอน (ใหดูเรื่อง “ฝาครอบลอ” หนา 8-16) คลายน็อต
ลอหนึ่งสวนสี่รอบดวยประแจขันน็อตลอ อยาเพิ่ง
ถอดน็อตลอออกมา

คำเตือน
lllll หามขึ้นแมแรงในตำแหนงอื่นๆ นอกเหนือจากที่

แสดงไว เพราะหากขึ้นแมแรงผิดตำแหนงอาจ
ทำใหตัวถังรถเสียหายได หรือแมแรงอาจเลื่อน
หลุดออกจากตำแหนงทำใหเกิดอันตรายได

lllll หามขึ้นแมแรงบนพื้นลาดเอียงหรือไมแข็งพอ
เพราะแมแรงอาจเลื่อนหลุดทำใหเกิดอันตราย
ตองขึ้นแมแรงบนพื้นเรียบแข็ง และกอนจะขึ้น
แมแรง สำรวจดูวาไมมีทรายหรือกรวดหินใต
ฐานแมแรง

lllll หากคุณยกรถดวยแมแรงตะเข ใหดูเรื่อง “หากคุณ
ยกรถดวยแมแรงตะเข” หนา 10-3

หมายเหตุ

3. หมนุแมแรงดวยมอืจนกระทัง่ปก (B) สวมเขากบัรอง
(C) ที่สวนบนสุดของแมแรง

2. วางแมแรงไวใตจุดขึ้นแมแรง (A) จุดใดจุดหนึ่งตาม
ที่แสดงในภาพ ใชจุดขึ้นแมแรงที่อยูใกลกับยางเสน
ที่ตองการเปลี่ยนมากที่สุด
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4. สอดแทง (D) เขาไปในประแจขนันอ็ตลอ (E) จากนัน้
ใสปลายแทงเขาไปในปลายเพลาของแมแรงตามที่
แสดงในภาพ
คอยๆ หมุนประแจขันน็อตลอจนกวาลอจะยกสูงขึ้น
จากพื้นเล็กนอย

5. ถอดน็อตลอดวยประแจขันน็อตลอ จากนั้นถอดลอ
ออกมา

คำเตือน
lllll ควรข้ึนแมแรงจนกระทั่งลอพนจากพื้นดินเล็ก

นอย ไมควรขึน้สงูจนเกนิไป เพราะอาจทำใหเกิด
อันตรายได

lllll อยาอยูใตทองรถขณะขึ้นแมแรง
lllll อยาชนรถที่อยูบนแมแรงและอยาทิ้งรถไวบน

แมแรงเปนเวลานาน เพราะทำใหเกิดอันตรายได
lllll อยาใชแมแรงอื่นยกเวนที่ติดมากับรถของคุณ
lllll ไมควรใชแมแรงเพื่อจุดประสงคอื่นนอกจากการ

เปลี่ยนยางรถ

คำเตือน
lllll ไมควรมีคนอยูในรถขณะขึ้นแมแรง
lllll ไมควรสตารทเครื่องยนตขณะขึ้นแมแรง
lllll อยาหมุนลอท่ียกขึ้นดวยแมแรง เพราะลอขางที่

อยูติดพื้นอาจจะหมุน  ทำใหรถเลื่อนตกจาก
แมแรงได

6. เชด็โคลน ฯลฯ ออกจากพืน้ผวิดมุลอ (F) โบลทดมุลอ
(G) หรือรูใสน็อต (H) ที่ลอ แลวใสยางอะไหล

ขอควรระวัง
l ระมัดระวังลอขณะเปลี่ยนยาง เพื่อปองกันผิวหนา

ลอเปนรอยขีดขวน

คำเตือน
lllll ขณะใสยางอะไหล ตรวจดวูาวาลวเตมิลม (I) หนั

ออกดานนอก ถาคณุไมเหน็วาลวเตมิลม (I) แสดง
วาใสยางกลับดาน
การใสยางกลับดานอาจกอใหเกิดความเสียหาย
กับรถและสงผลใหเกิดอุบัติเหตุ
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7. ขันน็อตลอไวชั่วคราวดวยมือจนกระทั่งสวนเรียว
ของน็อตลอสัมผัสกับบารูลอเล็กนอยและลอไม
หลวม

8. ลดระดับรถลงชาๆ โดยหมุนประแจขันน็อตลอ
ทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งลอสัมผัสพื้น

ขอควรระวัง
l หามหยอดน้ำมันบนน็อตหรือโบลทดุมลอ

มิฉะนั้นจะขันแนนเกินไป

10. ลดระดับแมแรงจนสุดและถอดออก
11. ตรวจเช็คแรงดันลมยางที่ปมน้ำมันที่ใกลที่สุด แรง

ดันที่ เหมาะสมแสดงอยูบนแผนป ายที่ประตู
ดูภาพประกอบ

ขอควรระวัง
l หามใชเทาหรือดามตอชวยเสริมแรงประแจขัน

น็อตลอ มิฉะนั้นน็อตจะถูกขันแนนเกินไป

ขอควรระวัง
l หลังจากเปลี่ยนยางและใชงานไดระยะทาง

ประมาณ 1,000 กม. ใหขันน็อตลอทุกตัวอีกครั้ง
เพื่อใหแนใจวาน็อตจะไมหลวม

l หากพวงมาลัยสั่นขณะขับขี่หลังจากเปลี่ยนยาง
ใหนำรถไปตรวจสอบความสมดุลของยางที่ศูนย
บริการของมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด

9. ขันน็อตตามลำดับที่แสดงในภาพจนแนนดวย
คาแรงขันที่กำหนด
คาแรงขัน
88 ถึง 108 N•m

ลอเหลก็

ลออะลมูเินยีม
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ขอควรระวัง
l หามใชยางตางชนิดกันหรือใชยางขนาดไมเทากัน

กับที่ระบุ เพราะจะทำใหยางเสื่อมสภาพเร็วขึ้น
และใชงานไดไมดี

หมายเหตุ
l ฝาครอบลอทำจากพลาสติก ใหงัดออกดวยความ

ระมดัระวงั

ขอควรระวัง
l หากใชมือ ขอบฝาครอบลออาจทำใหบาดเจ็บได

หมายเหตุ
l ฝาครอบลอจะมีเครื่องหมายสัญลักษณ (E) อยูที่

ดานหลังเพื่อบอกตำแหนงวาลวลม
กอนจะติดตั้งฝาครอบลอเขากับลอ ตรวจดูใหแน
ใจวาชองที่มีเครื่องหมายสัญลักษณอยูตรงกับ
วาลวลมอยางถูกตอง

การเก็บเครื่องมือและแมแรง
E00803800053

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

ฝาครอบลอ*
E00801301790

วิธีถอด
1. พันปลายแทงแมแรงดวยผา สอดเขาไปในรองที่ให

ไวบนฝาครอบลอ แลวแงะฝาครอบออกเล็กนอย

2. เมื่อฝาครอบแงมออกมาแลว ใหงัดฝาครอบทั้งชิ้น
ออกมาโดยใชแทงแมแรง สอดแทงแมแรงเขาไปใต
ฝาครอบ แลวเลื่อนแทงแมแรงไปตามเสนรอบวง
เพื่องัดฝาครอบออกจากลอทีละนอยขณะที่ขยับแทง
แมแรงไปรอบๆ

วธิตีดิตัง้
1. ตรวจดูวาแท็บ (A) ที่ดานหลังของฝาครอบไมแตก

หักและสวมเขากับวงแหวน (B) พอดี หากสงสัยวามี
ความเสียหาย อยาติดตั้งฝาครอบลอ ใหปรึกษาศูนย
บริการมิตซูบิชิ

2. จัดวาลวลม (C) ของยางอยูตรงกับรอง (D) ของ
ฝาครอบลอ
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ขอควรระวัง
l หามใชรถลากที่ติดตั้งสลิงยกรถ (แบบ A) ในการ

ลากรถ เพราะสลิงดังกลาวจะทำใหกันชนและ
สวนหนาของรถไดรับความเสียหาย

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

อยูกับที่ดวยหัวเขา
5. เคาะรอบเสนรอบวงฝาครอบลอเบาๆ ที่ดานบน (H)

จากนั้นกดฝาครอบลอเขาที่

การลากรถ
E00801506612

หากรถของคุณจำเปนตองถูกลาก
หากจำเปนตองลากรถ  แนะนำใหคุณใชบริการของ
ศูนยบริการมิตซูบิชิหรือสถานประกอบการที่ใหบริการ
ลากรถ

ควรเรียกใชบริการลากรถในกรณีตอไปนี้
lllll เครื่องยนตติดแตรถไมสามารถเคลื่อนตัวไดหรือมี

เสียงดังผิดปกติ
lllll เมื่อตรวจสอบใตทองรถแลวพบวามีน้ำมันหรือของ

เหลวอื่นรั่วซึม
หากรถของคุณติดหลม อยาพยายามลากรถเอง กรุณา
ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตหรือสถาน
ประกอบการที่ใหบริการลากรถเพื่อขอความชวยเหลือ
แตหากวาไมสามารถเรียกใชบริการลากรถจากศูนย
บริการมิตซูบิชิหรือสถานประกอบการได คุณควรลากรถ
ดวยความระมดัระวงัตามคำแนะนำในเรือ่ง “การลากรถใน
กรณีฉุกเฉิน” ในบทนี้
ขอบังคับเกี่ยวกับการลากรถอาจแตกตางกันไปในแตละ
ประเทศ คุณควรปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติจราจรทาง
บกกำหนดไวเกี่ยวกับการลากรถ

หามลากรถรุนที่มี CVT ในลักษณะนี้

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

ขอควรระวัง
l อยาลากรถดวยเชือกในมุมทแยงมากเกินไป

ขอควรระวัง
l อยาลากรถรุนที่มี CVT โดยใหลอขับเคลื่อนอยู

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

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

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

การลากรถในกรณีฉุกเฉิน
หากไมสามารถเรียกใชบริการลากรถได คุณอาจจำเปน
ตองลากรถโดยใชเชือกมัดกับตะขอเกี่ยวสำหรับลากรถ
ชัว่คราว
หากรถของคุณตองถูกรถคันอื่นลาก พึงระวังในประเด็น
ตอไปนี้

หากรถของคุณตองถูกรถคันอื่นลากจากดาน
หนา

1. นำตะขอเกี่ยวลากรถ ประแจขันน็อตลอ และแทง
แมแรงออกมา (ใหดูเรื่อง “เครื่องมือและแมแรง”
หนา 8-5)

2. คลุมปลายแทงแมแรงดวยผา จากนั้นใชแทงแมแรง
ถอดฝาครอบ (A) ซึ่งอยูบนกันชนหนา

3. ใชประแจขนันอ็ตลอ (B) ตดิตัง้ตะขอเกีย่วลากรถ (C)
ใหแนนหนา

4. ผูกเชือกกับตะขอเกี่ยวลากรถดานหนาใหแนน
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หมายเหตุ
l เพื่อปองกันตัวถังรถผิดรูปหรือเสียหายเมื่อเกี่ยว

เชือกกับตะขอเกี่ยวลากรถ  ใหปฏิบัติตาม
คำแนะนำตอไปนี้:
• ติดตั้งตะขอเกี่ยวลากรถใหแนนหนา
• อยาผูกเชือกกับสวนอื่นๆ ของรถที่ไมใชตะขอ
เกี่ยวลากรถ

• ตรวจดูใหแนใจวาเชือกตึงเมื่อรถที่กำลังลาก
เคลื่อนที่

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

คำเตือน
lllll หากเครื่องยนตไมทำงาน  หมอลมเบรกและ

ระบบพวงมาลัยเพาเวอรจะไมทำงาน ทำใหตอง
เพิ่ ม แรง ในการ เหยี ยบ เบรกและควบคุ ม
พวงมาลัยมากขึ้น การบังคับรถจึงยากกวาปกติ

ขอควรระวัง
l หามบิดสวิตชกุญแจไปที่ตำแหนง “LOCK” หรือ

ปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF เพราะพวงมาลัย
จะล็อก ทำใหสูญเสียการควบคุม

l 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 คนขับรถทั้งสองคันตองสามารถติดตอ
สื่อสารกันไดและควรใชความเร็วต่ำ

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

คำเตือน
lllll หลีกเลี่ยงการเบรกกะทันหัน  การเรงเครื่อง

กะทันหัน หรือการเลี้ยวมุมแคบ เพราะอาจทำให
เชือกที่ใชลากหรือตะขอเกี่ยวเสียหาย
และอาจสงผลใหผูคนที่อยูบริเวณนั้นไดรับบาด
เจ็บ

lllll เม่ือลากรถหรือถูกลากไปตามทางลาดชันเปน
ระยะทางไกล เบรกจะรอนเกินไป ทำให
ประสิทธิภาพของเบรกลดลง  ในกรณีนี้ควร
เคล่ือนยายรถโดยใชรถลาก

ขอควรระวัง
l คนบนรถที่ถูกลากตองคอยสังเกตไฟเบรกของ

รถลากที่อยูขางหนาและตรวจดูใหแนใจวาเชือก
ไมหยอน

l หากตองลากรถรุนที่มี CVT โดยลอทั้งหมดอยู
บนพื้น ตรวจดูวาใชความเร็วและระยะทางไมเกิน
จากที่กำหนดไวดานลาง มิฉะนั้นจะทำใหระบบ
เกียรเสียหายได
ความเร็วในการลากรถ: 40 กม./ชม.
ระยะทางในการลากรถ: 40 กม.
สำหรับความเร็วในการลากรถและระยะทางใน
การลากรถ ใหปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดดวย

หมายเหตุ
l ระบบ Auto Stop & Go (AS&G) ใหก้ดสวติช์

“Auto Stop & Go (AS&G) OFF” เพ่ือปิดการ 
ใชง้านระบบ Auto Stop & Go (AS&G) กอน 
หยุดรถ
ใหดูเรื่อง “วิธีปดใชงาน” หนา 6-24
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เมื่อติดตั้งฝาครอบ จัดใหตะขอเกี่ยวตรงกับชอง
บนรถและสอดใหแนนหนา

หากรถของคุณตองถูกรถคันอื่นลากจากดาน
หลัง
หากรถของคุณติดอยูในทราย โคลน หิมะ ฯลฯ ใหใช
ตะขอเกี่ยวลากรถ (A) ตามที่แสดงในภาพ
ผูกเชือกกับตะขอเกี่ยวดานหลังใหแนน

คำเตือน
lllll เมื่อลากรถออกจากบริเวณที่ตกหลม ตองแนใจ

วารอบๆ นั้นไมมีคนหรือสิ่งของใดขวางอยู

l การลากรถโดยใชสวนอื่นๆ นอกเหนือจากตะขอ
เกี่ยว (A) จะทำใหตัวถังรถเสียหายได

หมายเหตุ

การลากรถคันอื่น
รถคันนี้ไมสามารถใชลากรถคันอื่นได

การใชงานภายใตสภาพการขับขี่ที่เปน
อนัตราย

E00801702733

สำหรับถนนที่มีน้ำทวม
l หลีกเลี่ยงถนนที่มีน้ำทวม เนื่องจากน้ำอาจเขาไปใน

ดิสกเบรก ทำใหไมสามารถเบรกไดชั่วขณะ ในกรณีนี้
ใหเหยียบแปนเบรกเบาๆ เพื่อดูวาเบรกทำงานเปน
ปกติหรือไม ถาไมปกติ ใหเหยียบแปนเบรกเบาๆ
หลายๆ ครั้งขณะขับขี่เพื่อใหแผนเบรกแหง

l เมื่อขับขี่ขณะฝนตกหรือบนถนนที่มีแองน้ำ อาจมีชั้น
น้ำระหวางยางกับพื้นผิวถนน
ซึ่งจะลดแรงเสียดทานของยางบนถนน ทำใหสูญเสีย
การควบคุมและความสามารถในการเบรก

ใหทำตามคำแนะนำตอไปนี้เพื่อแกปญหาดังกลาว:
(a)ขับรถดวยความเร็วต่ำ
(b)หามขับโดยใชยางที่สึกหรอ
(c)รักษาแรงดันลมยางใหอยูในระดับที่กำหนดเสมอ

สำหรับถนนที่ปกคลุมดวยหิมะ
หรือน้ำแข็ง
l  เมื่อขับขี่บนถนนที่ปกคลุมดวยหิมะหรือน้ำแข็ง ควร

ใชยางสำหรับขับบนหิมะหรือโซพันลอ
ใหดูเรื่อง “ยางสำหรับขับบนหิมะ” และ “โซพันลอ”

l หลีกเลี่ยงการใชความเร็วสูง การเรงเครื่องกะทันหัน
การเบรกกะทันหัน และการเลี้ยวมุมแคบ
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l การเหยียบแปนเบรกขณะขับขี่บนถนนที่ปกคลุมดวย
หิมะหรือน้ำแข็งอาจทำใหยางลื่นและไถลได เมื่อแรง
ยึดเกาะระหวางยางกับถนนลดลง ลออาจหมุนฟรี
ทำใหไมสามารถหยุดรถไดโดยใชการเบรกปกติ การ
เบรกจะแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับวามีระบบเบรก
ปองกันลอล็อก (ABS) หรือไม หากมี ABS ใหเบรก
โดยการเหยียบแปนเบรกแรงๆ คางไว หากไมมี ABS
ใหย้ำแปนเบรกแลวปลอยเร็วๆ เปนระยะ โดยในแต
ละครั้งใหเหยียบจนสุดและปลอยจนสุดเพื่อใหมีแรง
เบรกมากที่สุด

l เผื่อระยะหางระหวางรถของคุณกับรถคันขางหนาให
มากขึ้น และหลีกเลี่ยงการเบรกกะทันหัน

l น้ำแข็งที่เกาะตัวสะสมอยูในระบบเบรกอาจทำใหลอ
ล็อกได เมื่อรถจอดนิ่งแลวจะออกรถอีกครั้ง ใหคอยๆ
ออกตัวหลังจากตรวจดูความปลอดภัยโดยรอบแลว

ขอควรระวัง
l อยาเหยียบคันเรงอยางรวดเร็ว หากลอหลุดจากน้ำ

แข็ง รถสามารถออกตัวอยางกะทันหันและอาจ
ทำใหเกิดอุบัติเหตุได

สำหรับถนนที่ขรุขระเปนหลุมเปนบอ
l ขับรถชาๆ  เทาที่จะทำไดในขณะที่ขับบนถนนที่

ขรุขระเปนหลุมเปนบอ

ขอควรระวัง
l แรงกระแทกของยางและ /หรือลอเมื่อขับขี่

บนถนนที่ขรุขระเปนหลุมเปนบอสามารถทำให
ยางและ/หรือลอเสียหายได

l ตัวถัง กันชน หมอพัก และชิ้นสวนอื่นๆ ของรถ
อาจเสียหายหากขับรถในลักษณะตอไปนี้:
• ขับขามพื้นตางระดับ (ตัวอยางเชน ที่ทางเขา
หรือทางออกจากลานจอดรถ)

• จอดชิดขอบถนนหรือแนวกั้นมากเกินไป
• ขับบนเนินชัน
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ขอควรระวงัในการดแูลรกัษา

ขอควรระวังในการดูแลรักษา
E00900100971

การบำรุงรักษารถใหอยูในสภาพดีอยูเสมอนั้นจำเปนตอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาที่ถูกตองเหมาะสม
ดูแลรถของคุณใหสอดคลองกับกฎควบคุมมลภาวะแวด
ลอมอยูเสมอ การเลือกใชวัสดุลางรถ ฯลฯ นั้นควรตอง
พิถีพิถันเพื่อใหแนใจวาวัสดุนั้นจะไมทำใหรถของคุณ
เปนสนิม หากไมแนใจ ควรติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิ
ที่ ได รั บอนุญาต เพื่ อขอคำแนะนำในการ เลื อกใช
วัสดุตางๆ

ขอควรระวัง
l ผลิตภัณฑทำความสะอาดอาจเปนอันตรายได ควร

ปฏิบัติตามขั้นตอนจากผูผลิตของผลิตภัณฑ
ทำความสะอาดนั้นๆ เสมอ

l เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย  อยาใชสารใดๆ
ตอไปนี้ทำความสะอาดรถ
• น้ำมันเชื้อเพลิง
• ทินเนอร
• น้ำมันเบนซิน
• น้ำมันกาด
• น้ำมันสน
• น้ำมันปโตรเลียม
• น้ำยาเคลือบเงา
• คารบอนเตตราคลอไรด
• น้ำยาลางเล็บ
• อะซิโตน

การดูแลรักษาความสะอาดภายในรถ
E00900200611

หลังจากทำความสะอาดภายในรถดวยน้ำและน้ำยา
ทำความสะอาดหรือน้ำยาลักษณะเดียวกัน ใหเช็ดจนแหง
ในที่รมซึ่งมีอากาศถายเทสะดวก

หมายเหตุ
l เมื่อจะทำความสะอาดดานในของหนาตางประตู

ทาย ใหใชผานุมเช็ดกระจกตามแนวเสนขดลวด
ไลฝาเพื่อไมใหเกิดความเสียหาย

ขอควรระวัง
l หามใชสารอินทรีย (น้ำยาทำละลาย น้ำมันเบนซิน

น้ำมันกาด แอลกอฮอล น้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ)
หรือสารละลายที่มีฤทธิ์เปนดางหรือกรด
สารเหลานี้สามารถทำใหเกิดรอยดางหรือรอยราว
และทำใหพื้นผิวหลุดลอกได
หากคุณใชน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาขัดเงา
ตองแนใจวาไมมีสวนผสมของสารที่กลาวมานี้

ชิ้นสวนที่เปนพลาสติก หนังเทียม ผา และ
ชิ้นสวนที่รวมกันอยู

E00900301475

1. เช็ดเบาๆ ดวยผานุมชุบน้ำผสมสบูออนๆ

หมายเหตุ
l หามใชน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาปรับสภาพ และ

สารเคลือบปองกันใดๆ ที่มีสวนผสมของซิลิโคน
หรือขี้ผึ้ง
สารเหลานี้สามารถทำใหสีหลุดลอก และเมื่อใช
กับแผงคอนโซลหรือช้ินสวนอื่นๆ อาจทำให
กระจกมัวและทำลายทัศนวิสัยได
นอกจากนี้ หากสารเหลานี้สัมผัสถูกสวิตชของ
อุปกรณไฟฟาตางๆ ก็อาจทำใหเสียหายได

l พื้นผิวแผงกลางที่เคลือบเงาอาจเปนรอยถาขัด
แรงๆ ดวยแปรง ผาใยสังเคราะห หรือผาเนื้อแข็ง

l อยาใชผาใยสังเคราะหหรือผาแหง เพราะอาจ
ทำใหสีหลุดลอกหรือทำลายพื้นผิวได

l อยาวางที่ดับกลิ่นบนแผงหนาปด สวนประกอบ
ของที่ดับกลิ่นอาจทำใหสีหลุดลอกหรือเกิดรอย
แตกราวได

เบาะและชุดหุมเบาะ
E00900500193

1. เพื่อรักษารถใหอยูในสภาพดี ควรดูแลเบาะนั่งและ
อุปกรณภายในใหสะอาดอยูเสมอ

2. จุมผาในน้ำสะอาดและบิดใหแหง จากนั้นจึงนำไป
เช็ดน้ำยาทำความสะอาดออกจนหมด
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ใชเครื่องดูดฝุนและแปรงทำความสะอาดเบาะนั่ง
หากมีรอยเปอนผาหุมเบาะที่ทำจากไวนิลและหนัง
เทียม ควรทำความสะอาดดวยน้ำยาทำความสะอาดที่
เหมาะสม แตหากเปนเนือ้ผา สามารถทำความสะอาด
ไดโดยใชน้ำยาทำความสะอาดเบาะนั่งหรือน้ำผสม
สบูออนๆ

2. ทำความสะอาดพรมดวยเครื่องดูดฝุนและขจัดคราบ
สกปรกดวยน้ำยาทำความสะอาดพรม สวนคราบ
น้ำมันหรือจาระบีสามารถขจัดออกไดโดยใชผาที่สี
ไมตกชุบน้ำยาขจัดคราบคอยๆ เช็ดออกเบาๆ

หนังแท*
E00900600947

1. ใชผานมุชบุดวยน้ำผสมสบอูอนๆ คอยๆ เชด็ทำความ
สะอาด

2. จุมผาในน้ำสะอาดและบิดใหแหง จากนั้นจึงนำไป
เช็ดน้ำยาทำความสะอาดออกจนหมด

3. ใชสารเคลือบเงาหนังทาบนพื้นผิวหนังแท

หมายเหตุ
l หากหนังแทเปยกน้ำหรือลางดวยน้ำ ควรรีบใชผา

แหงเนื้อนุมเช็ดออกใหเร็วที่สุด
หากปลอยใหเบาะชื้น เบาะอาจขึ้นราได

l หามใชตวัทำละลายอนิทรยี เชน เบนซนิ น้ำมนักาด
แอลกอฮอล และน้ำมันเชื้อเพลิง ตัวทำละลายกรด
หรือดางอาจทำใหสีหนังซีด
ตองใชสารทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติ เปน
กลางเทานั้น

หมายเหตุ
l รีบขจัดคราบสกปรกหรือสารประกอบน้ำมันออก

โดยเร็ว เนื่องจากอาจทำใหหนังแทเปนคราบได
l การจอดรถตากแดดเปนเวลานานๆ อาจทำใหเบาะ

หนังหดหรือแข็งกระดางได ดังนั้นควรจอดรถใน
ที่รมเทาที่จะทำได

l เมื่ออุณหภูมิภายในรถเพิ่มสูงขึ้นในชวงฤดูรอน
หากวางวัสดุไวนิลไวบนเบาะนั่งที่เปนหนังแท
วัสดุนั้ นอาจ เสื่ อมสภาพและละลายติดกับ
เบาะนั่งได

การดูแลรักษาความสะอาดภายนอก
E00900700137

ห ากสิ่ ง ต อ ไ ปนี้ ติ ด อ ยู บ น ร ถขอ ง คุ ณ อ า จทำ ให
รถสึกกรอน สีหลุดลอก หรือเปนคราบ คุณควรรีบลางรถ
ใหเร็วที่สุด
l น้ำทะเล สารปองกันน้ำแข็งเกาะถนน
l เขมาดำและฝุน ผงเหล็กจากโรงงาน สารเคมีตางๆ

(กรด ดาง น้ำมนัดนิ ฯลฯ)
l มูลนก ซากแมลง น้ำยางจากตนไม ฯลฯ

การลางรถ
E00900903749

การขับรถบนถนนนั้นอาจมีฝุนและละอองของสารเคมี
ซึ่งมีผลทำใหสีรถและตัวถังรถของคุณเสียหายไดหากทิ้ง
ไวเปนเวลานาน

ขอควรระวัง

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

l เมื่อจะลางใตทองรถหรือลอรถ ควรสวมถุงมือยาง
เพื่อปกปองมือของคุณ

l อยาใชเครื่องลางรถบอยเกินไป เพราะแปรงที่ใช
อาจทำใหเกิดรอยขีดขวนและทำใหสีไมเงา
หากเปนรถสีเขมจะยิ่งมองเห็นรอยขีดขวนได
ชัดเจน

l หามฉีดน้ำหรือสาดน้ำใสอุปกรณไฟฟาในหอง
เครื่องยนตเพราะสงผลเสียตอการสตารทเครื่อง
ยนตได
นอกจากนีค้วรระมดัระวงัเมือ่จะลางบรเิวณใตทอง
รถ เพราะละอองน้ำอาจเขาไปในหองเครื่องยนต
ได
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ขอควรระวัง
l เครื่องมือลางรถดวยน้ำรอนบางแบบนั้นฉีดพนน้ำ

รอนดวยแรงดันสูง ความรอนอาจทำใหชิ้นสวนที่
เปนเรซินผิดรูปเสียหายได และอาจสงผลใหน้ำ
เขาไปภายในรถ ดังนั้นควรปฏิบัติดังนี้
• รกัษาระยะการฉดีลางรถระหวางหวัฉดีกบัตวัรถ
ใหหางกันอยางนอย 70 ซม.

• เมื่อตองลางรถบริเวณกระจกประตู ควรรักษา
ระยะหัวฉีดใหหางจากกระจกมากกวา 70 ซม.
และทำมุมตั้งฉากกับกระจก

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

l หากลางรถดวยเครื่องลางรถอัตโนมัติ มีสิ่งที่ตอง
พึงระวังเปนพิเศษดังนี้ โปรดศึกษาคูมือการใช
งานหรือปรึกษาผูใหบริการลางรถ หากไมปฏิบัติ
ตามขั้นตอนตอไปนี้ อาจเกิดความเสียหายกับรถ
ได
• พับกระจกมองขาง
• ถอดเสาอากาศออก
• ติดเทปกานปดน้ำฝน
• หากรถของคุณติดตั้งสปอยเลอรดานหลัง ให
ปรึกษาผูใหบริการลางรถกอนใชบริการ

ขอควรระวัง
• หากรถของคุณติดตั้งระบบปองกันการเรงเครื่อง
ผิดพลาดดวยเรดาร (RMS) (ดานหนา) ใหปด
ระบบโดยใช “สวิตชระบบปองกันการชนดาน
หนา (ชวงความเร็วต่ำ) (FCM-LS) และระบบ
ปองกันการเรงเครื่องผิดพลาดดวยเรดาร (RMS)
(ดานหนา) OFF” หนา 6-48

การเคลือบเงารถ
E00901002072

การเคลือบเงารถจะชวยปองกันมิใหฝุนผงหรือสารเคมี
ตางๆ ติดบนสีรถได ควรลางรถใหสะอาดเสียกอนแลวจึง
ใชน้ำยาเคลือบเงารถอยางนอยหนึ่งครั้งทุก 3 เดือน
อยาเคลือบเงารถกลางแดดจัด และควรเคลือบเงารถหลัง
จากที่พื้นผิวรถเย็นลงแลว
สวนวิธีการเคลือบเงาใหดูจากคูมือการใชสารเคลือบเงา

ขอควรระวัง
l ไมควรใชสารเคลือบเงารถที่มีสวนประกอบของ

สารกัดกรอน

การขัดสีรถ
E00901100082

การลงยาขัดสีรถนั้นควรทำเมื่อสีรถเปนรอยดางหรือ
สูญเสียความเงาเทานั้น ไมตองขัดสีชิ้นสวนที่เคลือบดาน
และกันชนพลาสติก เพราะจะทำใหชิ้นสวนเหลานี้เปน
รอยดางหรือผิวเคลือบเสียหายได

การทำความสะอาดชิ้นสวนที่เปน
พลาสติก

E00901300794

ใชฟองน้ำหรือหนังชามัวส

ในชวงที่อากาศหนาวเย็น
ในบางพื้นที่ในฤดูหนาวอาจมีเกลือหรือสารเคมีอยูตาม
ถนนซึ่งจะทำใหตัวถังผุกรอนเสียหายได ดังนั้นควรหมั่น
ลางรถอยางสม่ำเสมอเทาที่จะทำไดตามคูมือการดูแล
รักษา ควรใชสารปองกันและใหศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาตตรวจสอบสภาพใตทองรถทั้งกอนและหลัง
ฤดูหนาว
หลังจากลางรถเสร็จแลวใหเช็ดคราบน้ำที่เกาะอยูจนหมด
โดยเฉพาะบริเวณยางขอบประตูเพื่อปองกันการจับแข็ง

หมายเหตุ
l เพื่อปองกันแถบยางประตู ฝากระโปรงหนา ฯลฯ

จับแข็ง ควรปองกันดวยสเปรยซิลิโคน
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ขอควรระวัง
l หามใชแปรงลวดหรืออุปกรณอื่นๆ ที่สามารถ

ทำใหเกิดรอย เพราะชิ้นสวนที่เปนพลาสติกจะ
เสียหายได

l อย าใหชิ้นสวนที่ เปนพลาสติกสัมผัสน้ำมัน
เชื้อเพลิง น้ำมันเบา น้ำมันเบรก น้ำมันเครื่อง
จาระบี ทินเนอร และน้ำกรด (อิเล็กโทรไลตของ
แบตเตอรี่) เพราะอาจทำใหเปนรอยดาง แตกราว
หรือสีหลุดลอกได
หากสิ่งเหลานี้สัมผัสถูกชิ้นสวนพลาสติก ใหรีบ
เช็ดออกดวยผานุมหรือหนังชามัวสชุบน้ำผสม
น้ำยาทำความสะอาดที่ เปนกลางแลวลางดวย
น้ำทันที

ชิ้นสวนที่ชุบโครเมียม
E00901400128

เพื่อปองกันชิ้นสวนที่ชุบโครเมียมเปนรอยดางและ
ผุกรอนเร็ว ควรลางดวยน้ำสะอาดแลวเช็ดใหแหง จากนั้น
ใหใชน้ำยาชนิดพิเศษเคลือบผิวหนาชิ้นสวนใหทั่ว ควร
ทำบอยครั้งในชวงฤดูหนาวหรืออากาศเย็น

ขอควรระวัง
l หามใชแปรงลวดหรืออุปกรณอื่นๆ ที่สามารถ

ทำใหเกิดรอย
มิฉะนั้นลอจะเปนรอยขีดขวน

l อยาใชน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอน
เปนกรด หรือเปนดาง มิฉะนั้นลออาจเปนรอย
ดางหรือสีหลุดลอกได

l หามใชน้ำรอนหรือไอน้ำฉีดลางที่ลอโดยตรง
l น้ำทะเลหรือสารเคมีปองกันน้ำแข็งจับตัว

บนถนนอาจทำใหลอสึกกรอนได  ใหรีบ
ลางออกโดยเร็วที่สุด

กระจกหนาตาง
E00901600120

โดยปกติแลวกระจกหนาตางสามารถทำความสะอาดได
โดยใชเพียงฟองน้ำและน้ำธรรมดา

หากน้ำยาเคลือบเงาเกาะติดบริเวณชิ้นสวนผิวหยาบที่
เปนสีเทาหรือสีดำของกันชน คิ้ว หรือไฟตางๆ พื้นผิวนั้น
จะกลายเปนสีขาวได ในกรณีเชนนี้ใหใชผานุมหรือหนัง
ชามัวสชุบน้ำอุนเช็ด

ลออะลูมิเนียม*
E00901501748

1. ใชฟองน้ำเชด็ทำความสะอาดฝนุละอองขณะฉดีน้ำที่
ลอ

2. หากใชน้ำเปลาลางไมออก  ใหใชน้ำยาทำความ
สะอาดที่เปนกลาง
เมื่อลางลอเสร็จแลวใหลางน้ำยาออก

3. ใชผานุมหรือหนังชามัวสเช็ดจนแหงสนิท
หมายเหตุ

l เมื่ อจะทำความสะอาดด านในของหนาต าง
ประตูทาย ใหใชผานุมเช็ดกระจกตามแนวเสน
ขดลวดไลฝา เพื่อไมใหเกิดความเสียหาย

ใบปดน้ำฝน
E00901700088

ใชผานุมชุบน้ำยาทำความสะอาดกระจกเช็ดคราบจาระบี
ซากแมลง ฯลฯ ที่ติดอยูออกจากใบปดน้ำฝน หากใบปด
น้ำฝนใชงานไมดีแลวใหเปลี่ยนใบปดน้ำฝนใหม (ให
ดูหนา 10-12)

หองเครื่องยนต
E00902101549

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

แตหากมคีราบน้ำมนั จาระบ ีซากแมลง ฯลฯ ตดิอย ูสามารถ
ใชน้ำยาทำความสะอาดกระจกแลวเช็ดดวยผานุมที่แหง
สะอาด หามนำผาที่ใชเช็ดงานทำสีมาเช็ดกระจกหนาตาง
เพราะสารเคลือบเงาจากพื้นผิวสีจะติดกับกระจก ทำให
กระจกมัวและมองเห็นไดไมชัดเจน
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การดแูลรกัษาสภาพรถ

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
E01000102481

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

คำเตือน
lllll เมื่อตองการตรวจหรือบำรุงรักษาภายในหอง

เครื่องยนต คุณตองแนใจวาเครื่องยนตดับแลว
และอุณหภูมิลดลงแลว

lllll ถาจำเปนตองตรวจเช็คหองเครื่องยนตขณะที่
เครือ่งยงัตดิอย ูควรระมดัระวงัเปนพเิศษวาเสือ้ผา
ผม และอืน่ๆ จะไมถกูสายพาน พดัลมระบายความ
รอน หรือช้ินสวนที่เคล่ือนไหว

lllll หลังจากทำการบำรุงรักษาแลว ตรวจดูใหแนใจวา
ไมลืมเครื่องมือหรือผาทิ้งไวในหองเครื่องยนต
มิฉะนั้นอาจทำใหเกิดไฟไหมหรือเกิดความเสีย
หายแกรถได

lllll พัดลมระบายความรอนอาจหมุนโดยอัตโนมัติ
แมเครือ่งยนตไมไดทำงาน ใหบดิสวติชกญุแจไปที่
ตำแหนง “LOCK” หรือปรับโหมดการทำงานไป
ที่ OFF เพื่อความปลอดภัยในระหวางทำงานกับ
หองเครื่องยนต

lllll หามสูบบุหรี่หรือจุดประกายไฟในบริเวณที่มี
น้ำมันเชื้อเพลิงหรือแบตเตอรี่ ควันไฟอาจติดไฟ
ได

lllll ระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อทำงานใกลกับแบตเตอรี่
เนื่องจากแบตเตอรี่มีกรดกำมะถันที่เปนพิษและ
มีฤทธิ์กัดกรอน

lllll อยาเขาไปใตทองรถหากมีเพียงแมแรงยกรถไว ให
ใชอุปกรณตั้งแมแรงยกรถดวยทุกครั้ง

คำเตือน
lllll การใชเครื่องมือหรืออุปกรณตางๆ ภายในรถอยาง

ไมถกูตองอาจทำใหเกิดอนัตรายตอตวัคุณได หาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ตรวจเช็ครายการสิ่งตางๆ ในหองเครื่องยนตตามตำแหนง
ที่แสดงในภาพดานลาง

1. แบตเตอรี่
2. กระปุกน้ำมันเบรก
3. กานวัดระดับน้ำมันเครื่อง
4. ถังพักน้ำหลอเย็นเครื่องยนต
5. ถังเก็บน้ำลางกระจก
6. ฝาปดน้ำมันเครื่อง

A- พัดลมระบายความรอน
B- ปายขอควรระวัง
*: ดานหนารถ
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แคทาลิติกคอนเวอรเตอร
E01000202440

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

คำเตือน
lllll หามจอดหรือขับรถในบริเวณที่มีวัสดุที่เผาไหม

ได เชน หญาแหงหรือใบไมแหง ซึ่งอาจเขามา
สัมผัสกับไอเสียรอนๆ และกอใหเกิดไฟไหมได

lllll หามทาสีบนแคทาลิติกคอนเวอรเตอร

หมายเหตุ
l ใชน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดที่แนะนำใน “การเลือก

น้ำมันเชื้อเพลิง” หนา 2-2

หากคุณยกรถดวยแมแรงตะเข
E01011501143

ใชตำแหนงที่กำหนดตามที่แสดงในภาพเทานั้น

*- ดานหนารถ

คำเตือน
lllll หามขึ้นแมแรงในตำแหนงอื่นๆ นอกเหนือจากที่

แสดงไว เพราะหากขึ้นแมแรงผิดตำแหนงอาจ
ทำใหตัวถังรถเสียหายได หรือแมแรงอาจเลื่อน
หลุดออกจากตำแหนงทำใหเกิดอันตรายได

คำเตือน
lllll หามขึ้นแมแรงบนพื้นลาดเอียงหรือไมแข็งพอ

เพราะแมแรงอาจเลื่อนหลุดทำใหเกิดอันตราย
ตองขึ้นแมแรงบนพื้นเรียบแข็ง และกอนจะขึ้น
แมแรง สำรวจดูวาไมมีทรายหรือกรวดหินใต
ฐานแมแรง ฝากระโปรงหนา

E01000304852

การเปด
1. ดึ งคันปลดล็อก เข าหาตัวคุณเพื่ อปลดล็อกฝา

กระโปรงหนา

หามใชระบบ
กันสะเทือนเปนจุด
ขึ้นแมแรงเด็ดขาด
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2. ยกฝากระโปรงหนาขึ้นขณะที่กดตัวล็อกนิรภัย

หมายเหตุ
l กอนเปดฝากระโปรงหนา ใหตรวจดูวาที่ปดน้ำ

ฝนพับเก็บแลว มิฉะนั้นอาจทำใหฝากระโปรง
หนา กานปดน้ำฝน หรือกระจกหนาเสียหาย

ขอควรระวัง
l เหล็กค้ำฝากระโปรงหนาอาจจะหลุดออกไดหาก

มีลมแรงพัดฝากระโปรงหนาที่เปดคางไว
l เมื่อเสียบเหล็กค้ำฝากระโปรงหนาเขาไปในชอง

เสียบแลว ตรวจดูใหแนใจวาเหล็กค้ำรองรับ
ฝากระโปรงหนาไดมั่นคงดีและจะไมทำให
ฝากระโปรงหลนใสศีรษะหรือรางกายของคุณ

การปด
1. ปลดเหล็กค้ำฝากระโปรงหนาออก เก็บเขาไปใน

ตำแหนงเดิม
2. คอยๆ ลดระดับฝากระโปรงหนาลงจนอยู เหนือ

ตำแหนงปดประมาณ  20 ซม . แลวจึงปลอยฝา
กระโปรงหนาลง

3. ตรวจดูใหแนใจวาฝากระโปรงหนาล็อกแนนดีแลว
โดยการยกที่กึ่งกลางของฝากระโปรงหนาขึ้นเบาๆ

ขอควรระวัง
l เมื่อปดฝากระโปรงหนา ระมัดระวังอยาใหฝา

กระโปรงหนีบมือหรือนิ้วมือ
l กอนขับรถตองแนใจวาฝากระโปรงหนาล็อกปด

สนิท ฝากระโปรงหนาที่ปดไมสนิทอาจเปดขึ้น
มาในขณะขับรถ ทำใหเกิดอุบัติเหตุได

หมายเหตุ
l หากฝากระโปรงหนาไมสามารถปดได ใหปลอย

จากตำแหนงที่สูงขึ้นเล็กนอย
l หามปดฝากระโปรงหนาโดยใชมือกด เพราะ

ฝากระโปรงหนาอาจเสียหายได

น้ำมนัเครือ่ง
E01000404996

การตรวจเช็คและการเติมน้ำมันเครื่อง
3. รองรับฝากระโปรงหนาโดยการเสียบเหล็กค้ำ

ฝากระโปรงหนาเขาไปในชองเสียบ

MAX. MIN.
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น้ำมันเครื่องที่ใชมีผลตอสมรรถนะ อายุการใชงาน และ
ความสามารถในการสตารทของเครื่องยนตเปนอยางมาก
จึงควรใชน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพตามที่แนะนำและความ
หนืดเหมาะสม
เครื่องยนตทุกชนิดตองใชน้ำมันเครื่องจำนวนหนึ่งใน
การทำงานตามปกติ ดังนั้นจึงจำเปนตองตรวจสอบระดับ
น้ำมันเครื่องเปนระยะอยางสมำ่เสมอหรือกอนเริ่มเดิน
ทางไกล

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

สะอาด
5. ใสกานวัดกลับเขาไปใหมจนสุด
6. ดึงกานวัดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อตรวจดูระดับน้ำมัน ซึ่ง

ควรอยูระหวางขีดที่กำหนด
7. หากระดับน้ำมันอยูต่ำกวาที่กำหนด ใหเปดฝาบนที่

ครอบฝาสูบออกและเติมน้ำมันเครื่องใหเพียงพอจน
ถงึชวงทีก่ำหนด อยาเตมิน้ำมนัจนลนเพราะอาจทำให
เครื่องยนตเสียหาย ตองใชน้ำมันเครื่องเฉพาะชนิดที่
กำหนดไวเทานั้นและอยาใชน้ำมันหลายประเภท
ผสมกัน

8. หลังจากเติมน้ำมันแลว ปดฝาใหแนน
9. ตรวจสอบระดับน้ำมันโดยการทำซ้ำขั้นตอนที่ 4

ถึง 6

หมายเหตุ
l น้ำมันเครื่องจะเสื่อมสภาพอยางรวดเร็วหากรถใช

งานหนัก ทำใหตองเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องเร็ว
ขึ้น
กรุณาดูกำหนดการบำรุงรักษา

l สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องที่ใชแลว
ใหดูหนา 2-5

การเลือกใชน้ำมันเครื่อง

หมายเหตุ
l ไมแนะนำใหใชสารเติมแตง เนื่องจากสารนั้นอาจ

ลดประสิทธิภาพของสารเติมแตงที่ผสมอยูเดิม
ในน้ำมันเครื่อง ซึ่งอาจสงผลใหกลไกการทำงาน
ของเครื่องลมเหลว

l เลือกน้ำมันเครื่องที่มีคาความหนืดมาตรฐานของ
SAE ตามอุณหภูมิของสภาพอากาศ
สามารถใชน้ำมนัเครือ่ง SAE 0W-20, 0W-30, 5W-20,
5W-30 และ 5W-40 ไดเฉพาะเมื่อตรงตามมาตรฐาน
ACEA A3/B3, A3/B4 หรือ A5/B5 และมาตรฐาน
API SG (หรือสูงกวา)

l ใชน้ำมันเครื่องตามการแบงประเภทดังนี้:
• มาตรฐาน API: “สำหรับบริการ SG” หรือสูงกวา
• น้ำมันเครื่องที่ผานมาตรฐาน ILSAC
• มาตรฐาน ACEA:

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

น้ำหลอเยน็เครือ่งยนต
E01000503307

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

ระบบน้ำหลอเย็นมีแรงดัน น้ำรอนในหมอน้ำอาจ
จะพุงออกมาและลวกผิวหนังอยางรุนแรงได

สารปองกันการแข็งตัว
น้ำหลอเย็นของเครื่องยนตมีสวนผสมของสารเอทิลีน
ไกลคอลซึ่งเปนสารปองกันการกัดกรอนและการเกิด
สนิม  เนื่องจากชิ้นสวนบางชิ้นของเครื่องยนต เปน
อะลูมิเนียมผสมหลอ จึงจำเปนตองเปลี่ยนน้ำหลอเย็น
เปนระยะเพื่อปองกันสนิมในชิ้นสวนเหลานี้
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

ขอควรระวัง
l หามใชสารปองกันการแข็งตัวชนิดแอลกอฮอล

หรือเมธานอลหรือน้ำหลอเย็นเครื่องยนตที่ผสม
สารปองกันการแข็งตัวชนิดแอลกอฮอลหรือ
เมธานอล การใชสารปองกันการแข็งตัวที่ไม
เหมาะสมหรือไมถูกตองอาจทำใหชิ้นสวนที่เปน
อะลูมิเนียมเกิดสนิมได

l หามใชน้ำเปนตัวปรับความเขมขนของน้ำหลอ
เย็น

l หากความเขมขนเกิน 60 % จะสงผลใหคุณสมบัติ
ทั้งในการปองกันการแข็งตัวและการหลอเย็นลด
ลง ซึ่งจะสงผลเสียรายแรงตอการทำงานของ
เครื่องยนต

l อยาเติมเฉพาะน้ำเปลาลงในหมอน้ำ

การเติมน้ำหลอเย็น
ระบบน้ำหลอเย็นเปนระบบปด โดยปกติการสูญเสียน้ำ
หลอเย็นจะนอยมาก หากระดับน้ำหลอเย็นลดลงจนเห็น
ไดชัด แสดงวาอาจเกิดการรั่วซึม หากเกิดเหตุการณนี้ขึ้น
ใหนำรถเขารับการตรวจสอบระบบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิ
ที่ไดรับอนุญาตโดยเร็วที่สุด
หากน้ำหลอเย็นลดลงจนต่ำกวาระดับ “L” (ต่ำ) บนถังพัก
ใหเปดฝาและเติมน้ำหลอเย็น ในชวงที่อากาศหนาวเย็น

ควรตรวจสอบความเขมขนกอนเริ่มฤดูหนาวและเติมสาร
ปองกันการแข็งตัวลงในระบบตามความจำเปนเพื่อปอง
กันเครื่องยนตและหมอน้ำเสียหายเนื่องจากจับแข็ง

นอกจากนี้ หากถังพักน้ำไมมีน้ำเหลืออยู เลย ใหถอด
ฝาหมอน้ำ (B) และเติมน้ำหลอเย็นจนถึงคอหมอน้ำ

เนื่องจากสารปองกันสนิมเปนสิ่งที่จำเปน จึงหามใชน้ำ
เปลาแทนน้ำหลอเย็นแมในฤดูรอนก็ตาม ความเขมขน
ของสารปองกันการแข็งตัวนั้นแตกตางกันออกไป ขึ้นอยู
กับอุณหภูมิสภาพแวดลอมที่คาดไว
สูงกวา -35 °C: สารปองกันการแข็งตัวเขมขน 50 %
ต่ำกวา -35 °C: สารปองกันการแข็งตัวเขมขน 60 %

เต็ม

ต่ำ
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น้ำลางกระจก
E01000702298

เปดฝาถัง เก็บน้ำลางกระจกและตรวจเช็คระดับน้ำ
ลางกระจก
หากน้ำอยูในระดับต่ำ ใหเติมน้ำลางกระจกจนเต็มถัง
ระดับเต็มคือ ต่ำกวาพื้นผิวดานบนของถังประมาณ 5 ซม.

หมายเหตุ
l ถังเก็บน้ำลางกระจกใชสำหรับกระจกหนาและ

กระจกหลงั (หากมตีดิตัง้)

ในชวงที่อากาศหนาวเย็น
เพื่อใหมั่นใจไดวาน้ำลางกระจกจะใชงานไดตามปกติใน
อุณหภูมิต่ำ ใหใชน้ำยาที่มีสารปองกันการแข็งตัว

น้ำมันเบรก
E01000902261

การตรวจเช็คระดับน้ำมัน
ระดับน้ำมันเบรกตองอยูระหวางขีด “MAX” กับ “MIN”
บนกระปุกน้ำมัน

ตรวจสอบระดบัไดจากลกูลอย เมือ่ระดบัต่ำกวาขดี “MIN”
ไฟเตือนน้ำมันเบรกจะสวางขึ้น
ระดับน้ำมันเบรกจะลดลงทีละนอยตามสภาพความสึก
ของผาเบรก ซึ่งไมไดแสดงถึงความผิดปกติแตอยางใด

แตหากระดับน้ำมันเบรกลดลงอยางชัดเจนในชวงเวลา
สั้นๆ แสดงวามีการรั่วในระบบเบรก
หากเกิดกรณีนี้ ใหนำรถไปรับการตรวจสภาพที่ศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ประเภทของน้ำมัน
ใชน้ำมนัเบรกทีไ่ดมาตรฐาน DOT3 หรอื DOT4 ในภาชนะ
ที่ปดผนึกแนนหนา น้ำมันเบรกเปนสารที่ดูดความชื้น
หากน้ำมันเบรกมีความชื้นมากเกินไปจะสงผลเสียตอ
ระบบเบรก ทำใหสมรรถนะการเบรกลดลง

คำเตือน
lllll ใชน้ำมันเบรกดวยความระมัดระวังเนื่องจากเปน

อันตรายหากเขาตา อาจทำใหผิวหนังระคายเคือง
และจะทำใหพื้นผิวสีรถเสียหาย หากหกใหเช็ด
ออกทันที
หากน้ำมันเบรกเปอนมือหรือเขาตา ใหลางดวย
น้ำสะอาดทันที และพบแพทยตามความจำเปน

ขอควรระวัง
l ใชน้ำมันเบรกที่กำหนดเทานั้น

อยาผสมหรือเติมน้ำมันเบรกตางชนิดรวมกัน เพื่อ
ปองกันการเกิดปฏิกิริยาเคมี
อยาใหน้ำมันปโตรเลียมสัมผัส ผสม หรือลงไป
ในน้ำมันเบรก
เพราะอาจทำใหซีลชำรุดเสียหาย

l ปดฝากระปุกน้ำมันเบรกไวเสมอเพื่อปองกัน
น้ำมันเบรกเสื่อมสภาพ ยกเวนเมื่อซอมบำรุง

l ทำความสะอาดฝาปดกอนเปดฝาออก และปด
ฝาใหแนนสนิทหลังการซอมบำรุง

พื้นผิวดานบน

เต็ม
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การตรวจเช็คระดับอิเล็กโทรไลตของ
แบตเตอรี่

แบตเตอรี่
E01001202199

สภาพของแบตเตอรี่มีสวนสำคัญมากในการชวยให
เครื่องยนตสตารทติดงายและอุปกรณไฟฟาในรถ
สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการตรวจ
เช็คอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงอากาศเย็น

ขอควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่

คำเตือน
lllll เครื่องปองกันตา

สวมแวนตาปองกันทุกครั้งที่ทำงานใกลแบตเตอรี่
สารอิเล็กโทรไลตของแบตเตอรี่ประกอบดวย
กรดกำมะถัน ซึ่งเปนอันตรายมากหากเขาตา

lllll กรดแบตเตอรี่

สารอิเล็กโทรไลตของแบตเตอรี่ประกอบดวย
กรดกำมะถนั ดงันัน้คณุตองสวมถงุมอืและเครือ่ง
ปองกันตาเมื่อทำงานกับแบตเตอรี่
หากสารอิเล็กโทรไลตเขาตาหรือถูกผิวหนัง ให
ลางออกดวยน้ำสะอาดและรีบพบแพทยทันที
หากคุณกลืนสารอิเล็กโทรไลตของแบตเตอรี่เขา
ไปโดยไมตั้งใจ ใหรีบพบแพทยทันที
หากสารอิเล็กโทรไลตของแบตเตอรี่กระเด็นถูก
เสือ้ผาหรอืถกูตวัรถ ใหรบีลางออกดวยน้ำปรมิาณ
มาก

lllll แกสที่ระเบิดได

แบตเตอรี่ปลอยแกสไฮโดรเจนที่สามารถระเบิด
ไดงาย ใหระบายอากาศเมื่อชารจแบตเตอรี่ใน
พื้นที่ปด

คำเตือน
lllll เก็บใหหางจากเด็ก

เก็บใหพนจากมือเด็ก

คำเตือน
lllll ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใชงาน

เมื่อทำงานกับแบตเตอรี่ ใหปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปนี้เพื่อความปลอดภัย

lllll หามมีประกายไฟ บุหรี่ และเปลวไฟ

ใหแบตเตอรี่อยูหางจากประกายไฟ บุหรี่ และ
เปลวไฟ เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได อีกทั้ง
อยาลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่ การกระทำดังกลาวอาจ
จะทำใหเกิดประกายไฟได

ระดับอิเล็กโทรไลตตองอยูระหวางขีดที่กำหนดบริเวณ
ดานนอกของแบตเตอรี่
เติมน้ำกลั่นตามความจำเปน
ภายในแบตเตอรี่แบงเปนหลายสวน เปดฝาของแตละ
สวนออกแลวเติมใหถึงขีดดานบน อยาเติมจนเลยขีดดาน
บน เพราะหากหกกระฉอกออกมาขณะขบัรถอาจกอความ
เสียหายได
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หมายเหตุ
l เปดฝาครอบขั้ว (A) กอนจะถอดหรือตอสายขั้ว

บวก (+) ของแบตเตอรี่
l คลายน็อต (B) แลวถอดสายแบตเตอรี่ออกจากขั้ว

บวก (+)

ขอควรระวัง
l หามถอดขั้วแบตเตอรี่ขณะที่สวิตชกุญแจหรือ

โหมดการทำงานอยูที่  ON เพราะอาจทำให
อุปกรณไฟฟาในรถเสียหายได

l หามลัดวงจรแบตเตอรี่ เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่
รอนจัดและเสียหายได

l หากตองการชารจแบตเตอรี่แบบเร็ว ใหถอดสาย
แบตเตอรี่ออกกอน

l เมื่อตองการถอดขั้วแบตเตอรี่ ใหถอดขั้วลบ (-)
ออกกอนเพื่อปองกันการลัดวงจร

ตรวจเช็คระดับอิเล็กโทรไลตอยางนอยทุกสี่สัปดาห ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพการใชงานรถ
หากไมไดใชแบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะคายประจุไดเองเมื่อ
เวลาผานไป ควรตรวจสอบทุกสี่สัปดาหและชารจดวย
กระแสไฟต่ำตามความจำเปน

ในชวงที่อากาศหนาวเย็น
E01010900071

แบตเตอรี่จะมีไฟลดลงเมื่ออยูที่อุณหภูมิต่ำ  ซึ่งเปน
คุณสมบัติทางเคมีที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได แบตเตอรี่ที่มี
อุณหภูมิต่ำมาก โดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่ไมไดชารจจนเต็ม
จะจายกระแสไฟนอยกวาปกติมาก
ขอแนะนำใหคุณตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ที่ศูนยบริการ
มติซบูชิทิีไ่ดรบัอนญุาตกอนถงึฤดหูนาว และชารจไฟตาม
ความจำเปน
นอกจากจะทำใหมั่นใจไดว ารถจะสตารทติดแลว
แบตเตอรี่ที่ชารจไฟเต็มเสมอจะมีอายุการใชงานที่
ยาวนานขึ้น

การถอดและการตอสายแบตเตอรี่
E01011001308

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

ขอควรระวัง
l อยาใหชิ้นสวนใกล เคียงหรือ ช้ินสวนที่ เปน

พลาสติกและอื่นๆ สัมผัสถูกกรดกำมะถัน (อิเล็ก
โทรไลตของแบตเตอรี่) เพราะอาจทำใหชิ้นสวน
เหลานั้นแตก เลอะเปนคราบ หรือสีตกได
แตหากเกดิกรณนีี ้ใหใชผานมุ ผาชามวัส หรือวัสดุ
ใกลเคียง ชุบน้ำผสมสารทำความสะอาดที่เปน
กลางเช็ดทันที แลวลางบริเวณที่ เลอะดวยน้ำ
สะอาดปริมาณมาก

หมายเหตุ
l ขั้วแบตเตอรี่ควรสะอาดอยู เสมอ  เมื่อตอขั้ว

แบตเตอรี่แลวใหทาจาระบีบางๆ ที่ขั้ว สวนการ
ทำความสะอาดใหใชน้ำอุน

l ตรวจสอบใหแนใจวาติดตั้งแบตเตอรี่อยางมั่น
คงแลวและแบตเตอรี่จะไมเคลื่อนที่ขณะขับรถ
และตรวจเช็คดวยวาตอขั้วแบตเตอรี่แนนดี

l ในกรณีที่จะไมไดใชรถเปนเวลานาน ใหถอด
แบตเตอรี่ เก็บไวในที่ปลอดภัยเพื่อปองกันน้ำ
กลั่นแข็งตัว แลวหมั่นชารจไฟใหเต็มอยูเสมอ
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ยางรถยนต
E01001300301

คำเตือน
lllll การขับรถที่ยางสึกหรอ ชำรุด หรือเติมลมยางไม

เหมาะสมอาจเปนสาเหตุใหควบคุมรถไมไดหรือ
ทำใหยางระเบิด ซึ่งอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุและ
บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได

แรงดันลมยาง
E01001404821

สภาพของยางและลอ
E01001802049

ตรวจเช็คแรงดันลมยางของทุกลอในขณะที่อุณหภูมิปกติ หากแรงดันลมนอยหรือมากเกินไป ใหปรับใหอยูในระดับที่กำหนด
หลังจากปรับแรงดันลมยางแลว ตรวจดูวายางไมมีรอยรั่วหรือเสียหาย และปดจุกที่วาลวลมยางใหเรียบรอย

1- ตำแหนงของตัวแสดงความสึกของดอกยาง
2- ตัวแสดงความสึกของดอกยาง

ตรวจดวูายางมรีอยแตก รอยฉกีขาด หรอืรองรอยความเสยี
หายอื่นๆ หรือไม ใหเปลี่ยนยางหากพบวามีรอยแตกหรือ
ฉีกขาดมาก และควรตรวจหาเศษโลหะหรือกอนกรวดที่
อาจติดอยูดวย
การใชยางที่สึกหรออาจทำใหเกิดอันตรายได เพราะมี
โอกาสมากที่จะลื่นไถล ความหนาของดอกยางควร
มากกวา 1.6 มม. จึงจะผานขอกำหนดขั้นต่ำในการใชงาน

ขนาดของยาง
165/65R14 79S
175/55R15 77V

ดานหนา ดานหลัง
2.4 bar (35 psi) [240 kPa]
2.2 bar (32 psi) [220 kPa]
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ตัวแสดงความสึกของดอกยางจะปรากฏขึ้นบนผิวยางเมื่อ
ยางสึก ซึ่งแสดงวายางไมอยูในสภาพที่ใชงานไดดีแลว
เมื่อตัวแสดงความสึกของดอกยางปรากฏ ตองเปลี่ยนยาง
ใหม

การเปลี่ยนยางและลอ
E01007200487

ขอควรระวัง
l หลีกเลี่ยงการใชยางขนาดอื่นที่ไมไดระบุใน

รายการที่แนะนำหรือใชยางหลายชนิดปนกัน
เนื่องจากจะสงผลตอความปลอดภัยในการขับขี่
ใหดูเรื่อง “ยางและลอ” หนา 11-5

l แมวาลอจะมีขนาดกระทะลอและระยะออฟเซ็ต
เทากับลอชนิดที่กำหนด แตรูปทรงของลออาจ
ทำใหไมสามารถติดตั้งไดอยางถูกตอง ใหปรึกษา
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตกอนใชลอที่
คุณมีอยู

การสลับยาง
E01001902819

ความสึกของยางรถจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับสภาพของ
รถ พื้นผิวถนน และอุปนิสัยการขับขี่ของคนขับแตละคน
หากพบวาดอกยางสึกผิดปกติหรือพบวาความสึก
ของดอกยางลอหนาและลอหลังแตกตางกันมาก แนะ
นำใหสลับยางทันทีเพื่อใหดอกยางสึกใกลเคียงกันและ
ยืดอายุการใชงาน

ยางที่ไมมีลูกศรแสดงทิศทางการหมุน

ดานหนา

ยางที่มีลูกศรแสดงทิศทางการหมุน

ดานหนา

ในการสลับยาง ใหตรวจดูความสึกและความเสียหายที่ไม
เทากัน ความสึกที่ผิดปกติมักเกิดจากแรงดันลมยางที่ไม
ถูกตอง ศูนยลอที่ไมตรง การถวงลอไมดี หรือการเบรก
อยางรุนแรง ปรึกษาศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
เพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติของความสึกของดอกยาง

ขอควรระวัง
l หากยางมีลูกศร (A) แสดงทิศทางการหมุนของ

ยาง ใหสลับยางหนา-หลังดานซายของตัวรถ และ
สลับยางหนา-หลังดานขวาของตัวรถ โดยแยกกัน
ระหวางดานซายกับดานขวา ใหยางแตละเสนอยู
ที่ดานเดิมของรถ ในการใสยางใหตรวจสอบให
แนใจอีกครั้งวาลูกศรทิศทางการหมุนของยางชี้
ไปขางหนาเมื่อรถเคลื่อนที่ ยางเสนที่ลูกศรทิศ
ทางการหมุนผิดจะทำงานไมเต็มประสิทธิภาพ

ขอควรระวัง
l หลีกเลี่ยงการใชยางหลายชนิดปนกัน การใชยาง

หลายชนิดปนกันจะสงผลตอสมรรถนะของรถ
และความปลอดภัยในการขับขี่

ดานหนา
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การเปลี่ยนยางใบปดน้ำฝน
E01008201481

ใบปดน้ำฝนกระจกหนา
1. ยกกานปดน้ำฝนขึ้นจากกระจกหนา

ยางสำหรับขับบนหิมะ
E01002002110

แนะนำใหใชยางสำหรับขับบนหิมะเมื่อตองขับรถ
บนหิมะหรือน้ำแข็ง เพื่อรักษาสมดุลในการขับขี่ ใชยาง
สำหรับขับบนหิมะที่มีขนาดและลายดอกยางชนิดเดียว
กันทั้งสี่ลอ
ยางสำหรบัขบับนหมิะทีส่กึเกนิ 50 % ไมเหมาะจะนำมาใช
เปนยางสำหรับขับบนหิมะอีกตอไป
หามใชยางสำหรับขับบนหิมะที่คุณสมบัติไมตรง
ตามขอกำหนด

ขอควรระวัง
l ขับดวยความเร็วสูงสุดไมเกินขีดจำกัดของยาง

สำหรับขับบนหิมะและตามที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ
l กฎหมายและขอกำหนดเกี่ยวกับยางสำหรับขับ

บนหิมะ (ความเร็วในการขับขี่ ขอบังคับในการใช
ประเภท ฯลฯ) จะแตกตางกันออกไป ศึกษาและ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดในพื้นที่ที่
คุณขับขี่

โซพันลอ
E01002103671

แนะนำใหพกโซพันลอในพื้นที่ที่มีหิมะและนำมาใชกับ
ลอหนาเมื่อจำเปน

ขอควรระวัง
l ฝกติดตั้งโซไวลวงหนากอนถึงเวลาที่จะตองใช

เพราะอาจเกิดกรณีฉุกเฉินที่ไมสามารถขอความ
ชวยเหลือได

l เลือกถนนที่กวางและตรงซึ่งคุณจอดขางๆ และ
มองออกไปไดขณะกำลังติดตั้งโซพันลอ

l หามพันโซไวลวงหนากอนถึงเวลาที่จะตองใช
เนื่องจากจะทำใหโซและพื้นผิวถนนสึกหรอ

l หลังจากขับไปประมาณ 100-300 เมตร ใหหยุดรถ
และปรับโซใหตึง

l ขบัรถดวยความระมดัระวงัและใชความเรว็ไมเกนิ
30 กม./ชม. พึงระลึกอยูเสมอวาการพันโซไม
สามารถหยุดการเกิดอุบัติเหตุได

l เมื่อติดตั้งโซพันลอ ระมัดระวังอยาใหโซทำให
กระทะลอหรือตัวถังเสียหาย

l ลออะลูมิเนียมอาจเสียหายเมื่อขับขี่ดวยโซพันลอ
เมื่อพันโซบนลออะลูมิเนียม ระวังไมใหสวนหนึ่ง
สวนใดของโซและอุปกรณยึดสัมผัสถูกตัวลอ

l ถอดฝาครอบลอออกกอนจะติดตั้งโซพันลอ
มิฉะนั้นฝาครอบอาจเสียหายเพราะโซพันลอ
(ใหดูเรื่อง “ฝาครอบลอ” หนา 8-16)

ขอควรระวัง
l ในการพันหรือถอดโซพันลอ ระวังไมใหมือหรือ

สวนใดของรางกายไดรับบาดเจ็บจากขอบ
คมของตัวถังรถ

l ติดตั้งโซเฉพาะที่ลอหนาและปรับใหตึงเทาที่
จะทำไดโดยรัดปลายโซใหแนน

หมายเหตุ
l กฎหมายและขอกำหนดเกี่ยวกับการใชโซพันลอ

จะแตกตางกันไป ใหปฏิบัติตามกฎหมายและขอ
กำหนดทองถิ่น
ในประเทศสวนใหญ มีกฎหมายหามใชโซพันลอ
บนถนนที่ไมมีหิมะ

ยางที่ติดมากับรถเปนอุปกรณมาตรฐานซึ่งสามารถติดตั้ง
โซพันลอได เมื่อจะเปลี่ยนยาง ใหตรวจสอบกับผูผลิต
หรือผูจัดจำหนายยางวาการใชโซพันลอจะทำใหยางเสีย
หายหรือไม
ใหปฏิบัติตามคำแนะนำของผูผลิตโซพันลอทุกครั้งเมื่อ
จะใสโซพันลอ
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l ระวังอยาใหกานปดน้ำฝนดีดกลับลงมากระแทก

กับกระจกหนา เพราะอาจทำใหกระจกเสียหายได

3. ใสแผนประกบ (C) เขากับใบปดน้ำฝนอันใหม
ดูตามรูปเพื่อใหแนใจวาวางแผนประกบในตำแหนง
ถูกตองเมื่อติดเขาดวยกัน

หมายเหตุ
l หากใบปดน้ำฝนที่ซื้อมาใหมไมมีแผนประกบมา

ให สามารถใชแผนประกบอันเกาได

2. ดึงใบปดน้ำฝนจนสตอปเปอร (A) ของใบปดหลุด
ออกจากขอเกี่ยว (B) จากนั้นจึงดึงใบปดน้ำฝนเพื่อ
ถอดออก

4. ใสใบปดน้ำฝนเขากับกานปดน้ำฝน โดยเริ่มจากฝง
ตรงขามกบัสตอปเปอร ตรวจดวูาขอเกีย่ว (B) สวมลง
รองใบปดพอดี

5. กดใบปดน้ำฝนจนขอเกี่ยว (B) ยึดแนนกับสตอป
เปอร (A)

ใบปดน้ำฝนกระจกหลัง
1. ยกกานปดน้ำฝนขึ้นจากกระจก
2. ดึงใบปดน้ำฝนลงเพื่อปลดออกจากสตอปเปอร (A)

ที่ปลายกานปดน้ำฝน  และดึงใบปดน้ำฝนเพื่อ
ถอดออก



การบำรงุรกัษาทัว่ไป

10-14 การบำรงุรกัษา

10

คำเตือน
lllll หากคุณตรวจพบการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือ

ไดกล่ินน้ำมันเชื้อเพลิง หามสตารทเครื่องยนต
รีบโทรศัพทติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตเพื่อขอความชวยเหลือ

การทำงานของหลอดไฟภายนอกและ
ภายในรถ
ตรวจเช็คโดยการเปดสวิตชไฟตางๆ  วาทำงานเปน
ปกติหรือไม หากไฟไมติด อาจมีสาเหตุมาจากฟวสขาด
หรือหลอดไฟขาด ใหตรวจเช็คฟวสเปนอันดับแรก หาก
ไมมีฟวสขาด ใหตรวจเช็คหลอดไฟ
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส
และหลอดไฟ ใหดูเรื่อง “ฟวส” หนา 10-15 และ “การ
เปลี่ยนหลอดไฟ” หนา 10-20

การบำรุงรักษาทั่วไป
E01002700546

การตรวจเช็ครอยรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำหลอเย็น น้ำมันเครื่อง และแกสไอเสีย
กมลงมองใตทองรถของคุณวามีการรั่วซึมของน้ำมันเชื้อ
เพลิง น้ำหลอเย็นเครื่องยนต น้ำมันเครื่อง และแกส
ไอเสียหรือไม

หมายเหตุ
l ระวังอยาใหกานปดน้ำฝนดีดกลับลงมากระแทก

กับกระจก เพราะอาจทำใหกระจกเสียหายได

หมายเหตุ
l หากใบปดน้ำฝนที่ซื้อมาใหมไมมีแผนประกบมา

ให สามารถใชแผนประกบอันเกาได

3. เลื่อนใบปดน้ำฝนใหมผานขอเกี่ยว (B) บนกาน
ปดน้ำฝน

4. สอดแผนประกบ (C) เขาไปในรอง (D) ของใบปด
น้ำฝนใหแนน
ดูตามรูป เพื่ อใหแน ใจว าวางแผนประกบใน
ตำแหนงถูกตองเมื่อสอดเขาไปในรอง
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คำเตือน
lllll หามใชอุปกรณอื่นแทนฟวสสาย หากไมใชฟวส

สายที่ถูกตองอาจทำใหเกิดไฟไหมในรถ ทำให
ทรัพยสินเสียหาย และอาจเปนอันตรายรายแรง
หรือถึงแกชีวิตไดทุกเม่ือ

ฟวส
E01003002289

ตำแหนงกลองฟวส
ฟวสในกลองฟวสมีหนาที่ตัดวงจรเพื่อปองกันอุปกรณ
ไฟฟาเสียหายเมื่อเกิดการลัดวงจรหรือใชไฟมากเกินไป
แตละวงจรจึงติดตั้งฟวสไว
กลองฟวสนี้จะอยูในหองโดยสารและในหองเครื่องยนต

หองโดยสาร
กลองฟวสในหองโดยสารอยูที่ดานหลังกลองเก็บของ
ตามตำแหนงที่แสดงในภาพ

แถบยาง
เพื่อปองกันแถบยางประตู ฝากระโปรงหนา ฯลฯ จับแข็ง
ควรปองกันดวยจาระบีซิลิโคน

เครื่องมืออื่นๆ
ควรพกพลั่วหรือเสียมดามสั้นๆ ไวในรถในชวงฤดูหนาว
เพื่อใชขุดหากรถติดอยูในหิมะ แปรงดามสั้นสำหรับปด
หิมะออกจากรถหรือเครื่องขูดพลาสติกสำหรับกระจก
หนาและกระจกหลังก็เปนเครื่องมือที่มีประโยชนเชนกัน

ฟวสสาย
E01002901688

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

หากตรวจดูแลวพบวาฟวสและหลอดไฟเปนปกติแตไฟ
ไมติด โปรดนำรถของคุณเขารับการตรวจเช็คและซอมที่
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

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

การหลอลื่นบานพับและสลักกลอนประตู
ตรวจเช็คบานพับและสลักกลอนประตูทั้งหมด และหลอ
ลื่นตามความจำเปน

สำหรับสภาพอากาศหนาวและหิมะ
E01002801472

ชองระบายอากาศ
คอยเก็บใบไมและปดหิมะออกจากชองระบายอากาศดาน
หนากระจกหนาเสมอ เพื่อปองกันไมใหประสิทธิภาพ
ของระบบทำความรอนและการระบายอากาศลดลง
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หมายเหตุ
l มีฟวสสำรองอยูในกลองฟวสของหองเครื่อง

ยนต ใหใชฟวสขนาดเดิมในการเปลี่ยนทุกครั้ง

ตารางแสดงตำแหนงฟวสในหองโดยสาร
E01007902420

1. เปดกลองเก็บของ
2. ขณะกดดานขางของกลองเก็บของ ถอดขอเกี่ยว

ดานซายและดานขวา (A) และเลื่อนกลองเก็บของ
ลงดานลาง

3. ถอดตัวยึดกลองเก็บของ (B) จากนั้นถอดกลองเก็บ
ของออก

หองเครื่องยนต


กลองฟวสในหองเครื่องยนตติดตั้งอยูที่ตำแหนงในภาพ
ขณะที่กดแท็บ (A) ใหดึงฝาครอบ (B) ขึ้น

ขนาดของฟวส
E01007700671

ขนาดของฟวสและชื่อระบบไฟฟาที่ฟวสทำหนาที่
ปกปองอยูแสดงไวที่ดานหลังของกลองเก็บของและ
ดานในของฝาครอบกลองฟวส (ในหองเครื่องยนต)
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l ฟวสบางตวัอาจจะไมไดตดิตัง้มาในรถของคณุ ขึน้

อยูกับรุนและขอมูลจำเพาะของรถ
l ตารางดานบนแสดงอุปกรณหลักที่ฟวสแตละตัว

ทำหนาที่ควบคุม

ตารางแสดงตำแหนงฟวสในหองเครื่องยนต
E01008002646

ไฟทาย (ซาย)
ที่จุดบุหรี่
คอยลจุดระเบิด
มอเตอรสตารทเตอร

—
—

ไฟทาย (ขวา)
กระจกมองขาง
ชุดควบคุมเครื่องยนต
ชุดควบคุม
ไฟตัดหมอกดานหลัง
เซ็นทรัลล็อก
ไฟหองโดยสาร
ที่ปดน้ำฝนกระจกหลัง
เกจวัด
รีเลย
เบาะนั่งแบบทำความรอน
อุปกรณเสริม

7.5 A
15 A
10 A
7.5 A

—
—

7.5 A
7.5 A
7.5 A
7.5 A
10 A
15 A
15 A
15 A
7.5 A
7.5 A
20 A
10 A

ลำดับ สัญลักษณ ระบบไฟฟา ขนาด

—
—

ลำดับ สัญลักษณ ระบบไฟฟา ขนาด

19
กระจกมองขางแบบ
ทำความรอน 7.5 A

15 A

20 A
7.5 A
30 A
30 A
—

10 A
—

ที่ปดน้ำฝนกระจกหนา
ไฟถอยหลัง
ชุดไลฝา
ฮีทเตอร
—
วิทยุ
ชุดควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส

20
21
22
23
24
25

26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

ลำดับ สัญลักษณ

SBF1

SBF2

SBF3
SBF4
BF1

ระบบไฟฟา ขนาด

มอเตอรพัดลมหมอน้ำ 40 A*
ระบบเบรกปองกัน

ลอล็อก
สวิตชกุญแจ

การควบคุมหนาตางไฟฟา
DC-DC (P/T)

30 A*

40 A*
40 A*
30 A
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*: ฟวสสาย

l ฟวสบางตัวอาจจะไมไดติดตั้งมาในรถของคุณ ขึ้นอยู
กับรุนและขอมูลจำเพาะของรถ

l ตารางดานบนแสดงอุปกรณหลักที่ฟวสแตละตัว
ทำหนาที่ควบคุม

กลองฟวสจะไมมฟีวสสำรองขนาด 7.5 A, 10 A หรอื 15 A
หากฟวส 7.5 A, 10 A หรอื 15 A ขาด ใหใชฟวสตอไปนีซ้ึง่
มีขนาดเดียวกันแทนชั่วคราวกอน

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

BF2
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

สัญลักษณ ระบบไฟฟา ขนาด

DC-DC (เครื่องเสียง)
ไฟต่ำ (ซาย)
ไฟต่ำ (ขวา)
ไฟสูง (ซาย)
ไฟสูง (ขวา)

แตร
ไฟตัดหมอกหนา

ไฟชวงเวลากลางวัน
—
—

30 A
10 A
10 A
10 A
10 A
10 A
15 A
10 A
—
—

—
—

—

ลำดับ

F10

F11
F12
F13
F14
F15

เซ็นเซอรกระแสไฟ
ของแบตเตอรี่

—
ไฟเบรก

คอยลจุดระเบิด
ชุดควบคุมเครื่องยนต

อัลเทอรเนเตอร

F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
#1
#2

ไฟกะพริบฉุกเฉิน
เกียรอัตโนมัติ

เครื่องปรับอากาศ
ETV

สตารทเตอร
ปมน้ำมัน CVT

ปมน้ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องยนต

เกียรอัตโนมัติ
ฟวสสำรอง
ฟวสสำรอง

10 A
15 A
10 A
15 A
7.5 A
15 A
15 A
20 A
7.5 A
20 A
30 A

—
—

ลำดับ สัญลักษณ ระบบไฟฟา ขนาด

7.5 A

—
15 A
7.5 A
7.5 A
7.5 A



ฟวส

10-19การบำรงุรกัษา

10

รายละเอียดของฟวส
E01008101480

ขนาด
7.5 A
10 A
15 A
20 A
30 A
40 A

การเปลี่ยนฟวส
E01007800832

1. กอนเปลี่ยนฟวสทุกครั้ง ใหปดวงจรไฟฟาที่เกี่ยว
ของและบดิสวติชกญุแจไปทีต่ำแหนง “LOCK” หรอื
ปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF

2. ถอดตัวดึงฟวส (A) ออกจากดานในของกลองฟวส
ภายในหองเครื่องยนต

หมายเหตุ
l หากระบบใดไมทำงานทั้งๆ ที่ฟวสของระบบนั้น

ปกติ แสดงวาระบบอาจมีความผิดปกติอื่น ควร
นำรถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาต

4. ใสฟวสตัวใหมที่มีขนาดเทาของเดิมเขาที่ชองเดิม
ในกลองฟวสโดยใชตัวดึงฟวส

ขอควรระวัง
l หากฟวสใหมที่เปลี่ยนไปใชไดไมนานแลวขาด

อีก ควรรีบนำรถของคุณเขาศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาตเพื่อตรวจหาสาเหตุและแกไข

l หามใชฟวสที่มีขนาดใหญกวาที่กำหนดหรือใช
วัสดุทดแทน เชน ลวด ฟอยล ฯลฯ เพราะจะทำให
วงจรรอนจัดและเกิดไฟไหมได

สี
น้ำตาล
แดง
น้ำเงิน
เหลือง

เขยีว (ฟวส) / ชมพ ู(ฟวสสาย)
เขียว (ฟวสสาย)

3. ตรวจเช็คฟวสที่มีปญหาโดยดูตารางขนาดของฟวส
ประกอบ

B- ฟวสปกติ
C- ฟวสขาด
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หมายเหตุ
l ระมัดระวังอยาให เกิดรอยขีดขวนกับตัวรถ

ขณะถอดหลอดไฟหรือเลนส
l เมื่อฝนตกหรือหลังลางรถ อาจเกิดฝาขึ้นที่ดานใน

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

ขอควรระวัง
l ในการเปลี่ยนหลอดไฟ ตองใชหลอดใหมชนิด

เดิมที่มีกำลังไฟและสีเหมือนเดิม
หากคุณติดตั้งหลอดไฟแบบอื่น หลอดอาจทำงาน
ผิดปกติหรือเปดไมติด และอาจทำใหไฟไหมรถ
ได

ตำแหนงและขนาดของหลอดไฟ
E01003201734

การเปลี่ยนหลอดไฟ
E01003102176

กอนเปลี่ยนหลอดไฟควรปดไฟกอนเพื่อความปลอดภัย
อยาใชมือเปลาจับสวนที่ เปนแกวของหลอดไฟใหม
เพราะคราบน้ำมนัจากผวิหนงัจะตดิทีห่ลอดไฟและระเหย
เปนไอเมื่อหลอดไฟรอน ไอดังกลาวจะควบแนนบริเวณ
แผนสะทอนแสงและทำใหไฟพรามัว

ขอควรระวัง
l ทันทีที่ปดไฟ หลอดไฟจะยังรอนมาก

เมื่อคุณจะเปลี่ยนหลอดไฟ ควรทิ้งระยะเวลาสัก
ครูเพื่อใหหลอดไฟเย็นลงกอน มิฉะนั้นความรอน
อาจไหมผิวหนังได

l จับหลอดไฟฮาโลเจนดวยความระมัดระวัง แกส
ภายในหลอดไฟฮาโลเจนมีแรงดันสูง ฉะนั้นหาก
หลอดไฟฮาโลเจนตก กระแทก หรือถูกขีดขวน
อาจทำใหหลอดแตกได

ขอควรระวัง
l หามจับหลอดไฟฮาโลเจนดวยมือเปลาหรือดวย

ถุงมือที่ เปอนสกปรก ฯลฯ น้ำมันจากมืออาจ
ทำใหหลอดไฟแตกไดในครั้งตอไปที่ใชงานไฟ
หนา
หากสวนที่ เปนแกวของหลอดไฟสกปรก  ให
ทำความสะอาดดวยแอลกอฮอล ทินเนอร ฯลฯ
แลวใสกลับคืนที่หลังจากเช็ดใหแหงเรียบรอย
แลว

หมายเหตุ
l หากคุณไมแนใจวาจะสามารถทำตามขั้นตอนที่

กำหนดไวได ควรใหศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตเปนผูดำเนินการแทน

l อยาติดตั้งหลอดไฟแบบ LED ที่มีจำหนายทั่วไป
หลอดไฟแบบ LED ที่มีจำหนายทั่วไปอาจสง
ผลกระทบตอการทำงานของรถไดเปนอยางมาก
เชน ทำใหไฟและอุปกรณอื่นๆ ของรถทำงาน
ไมถูกตอง
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หมายเหตุ
l ไฟตอไปนี้ใช LED แทนหลอดไฟ

หากจำเปนตองซอมหรือเปลี่ยนไฟนี้ ใหติดตอ
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
• ไฟหนา (แบบ B)
• ไฟหรี่/ไฟชวงเวลากลางวัน (แบบ B)
• ไฟเลี้ยวดานขาง

หมายเหตุ
l ไฟตอไปนี้ใช LED แทนหลอดไฟ

หากจำเปนตองซอมหรือเปลี่ยนไฟนี้ ใหติดตอ
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
• ไฟเบรกดวงที่ 3 (บนสปอยเลอรดานหลัง)
• ไฟเบรก
• ไฟทาย

ดานนอกรถ
E01003305876

แบบ A: ไฟหนาแบบฮาโลเจน
แบบ B: ไฟหนาแบบ LED
1- ไฟเลี้ยวดานหนา: 21 W (PY21W)
2- ไฟหรี ่(แบบ A): 5 W (W5W)

ไฟหรี่/ไฟชวงเวลากลางวัน (แบบ B): - 1- ไฟเบรกดวงที่ 3 (แบบหลอดไฟ)*: 5 W (W5W)
2- ไฟสองปายทะเบียน: 5 W (W5W)

3- ไฟหนา
แบบ A: 60/55 W (H4)
แบบ B: -

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

รหัสในวงเล็บแสดงชนิดของหลอดไฟ

3- ไฟถอยหลัง: 16 W (W16W)
4- ไฟเลี้ยวดานหลัง: 21 W (PY21W)
5- ไฟทาย: -
6- ไฟเบรก: -

รหัสในวงเล็บแสดงชนิดของหลอดไฟ

ดานหลัง

ดานหนา

แบบ A

แบบ B
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ดานในรถ
E01003404043

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

ไฟหนา (ไฟหนาแบบฮาโลเจน)
E01009301766

1. ดึงขั้วตอ (A) ออกจากนั้นถอดฝาครอบซีล (B)

*- ดานหนารถ

2. ปลดสปริง (C) ที่ยึดหลอดไฟออก แลวจึงถอดหลอด
ไฟ (D)

3. การติดตั้งหลอดไฟใหทำยอนขั้นตอนการถอด

ไฟหรี่ (แบบฮาโลเจน)
E01003702781

1. หมุนซ็อกเก็ต (A) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก

*- ดานหนารถ

2. ดึงหลอดไฟออกจากซ็อกเก็ต
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3. การติดตั้งหลอดไฟใหทำยอนขั้นตอนการถอด

ไฟเลี้ยวดานหนา
E01003802737

1. หมุนซ็อกเก็ต (A) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก

*- ดานหนารถ

2. ถอดหลอดไฟออกจากซ็อกเก็ตโดยกดเขาไปแลว
หมุนทวนเข็มนาฬิกา

3. การติดตั้งหลอดไฟใหทำยอนขั้นตอนการถอด

ไฟตัดหมอกหนา*
E01004003892

1. เพื่อใหมีพื้นที่ในการทำงานเพียงพอ ใหหมุนพวง
มาลัยจนสุดไปในทิศทางตรงขามกับดานที่คุณตอง
การเปลี่ยน

2. ถอดคลิป (A) เพื่อเปดฝาครอบ (B)

3. ขณะที่กดแท็บ (C) ใหดึงขั้วตอ (D) ออกมา

แบบฮาโลเจน

แบบ LED
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l ไฟเบรกและไฟทายใช LED แทนหลอดไฟ

หากจำเปนตองซอมหรือเปลี่ยนไฟนี้ ใหติดตอ
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

4. หมุนหลอดไฟ (E) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก

หมายเหตุ
l เมื่อจะใสคลิปแตละตัวกลับเขาไป ใหใสสวน (F)

ของคลิปลงในรูกอน แลวจึงกดสวน (G) ลงไป

ชุดรวมไฟทาย
E01004203272

1. เปดประตูทาย
(ใหดูเรื่อง “ประตูทาย” หนา 3-17)

2. ถอดสกรู (A) ที่ยึดชุดไฟออก

5. การติดตั้งหลอดไฟใหทำยอนขั้นตอนการถอด

3. เลื่อนชุดไฟไปทางดานหลังของรถแลวปลดรอง (B)
กับสลัก (C) ออก

4. หมุนซ็อกเก็ตทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก

D- ไฟถอยหลัง
E- ไฟเลี้ยวดานหลัง
F- ไฟเบรกและไฟทาย - ไมสามารถเปลี่ยนได
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5. ในกรณีของหลอดไฟถอยหลัง ใหถอดหลอดไฟ
ออกจากซ็อกเก็ตโดยดึงออกมา
ในกรณีของหลอดไฟเลี้ยวดานหลัง  ใหถอด
หลอดไฟออกจากซ็อกเก็ตโดยกดเขาไปพรอมหมุน
ทวนเข็มนาฬิกา

6. การติดตั้งหลอดไฟใหทำยอนขั้นตอนการถอด

หมายเหตุ
l เมื่อติดตั้งชุดไฟกลับเขาที่ ใหรอง (G) และสลัก

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

ไฟเบรกดวงที่ 3 (แบบหลอดไฟ)*
E01004501705

1. เปดประตูทาย
(ใหดูเรื่อง “ประตูทาย” หนา 3-17)

2. สอดไขควงแบบตรง (หรือปากแบน) ที่มีผาคลุม
ปลายไวเขาไปในขอบฝาครอบแลวงัดออกเบาๆ
เพื่อถอดฝาครอบ (A)

3. ดันขอเกี่ยว (B) 4 ตัวและถอดชุดไฟ (ปดประตูทาย
เพื่อใหชุดไฟหลุดออกมา)

4. ปดประตูทายเบาๆ ถอดชุดไฟ และหมุนซ็อกเก็ต
ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก

ไฟถอยหลัง ไฟเลี้ยวดานหลัง
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5. ดึงหลอดไฟออกจากซ็อกเก็ต

6. การติดตั้งหลอดไฟใหทำยอนขั้นตอนการถอด

ไฟสองปายทะเบียน
E01004602253

1. ดันชุดไฟ (A) ไปทางซายของตัวรถเพื่อถอดออก

2. หมุนซ็อกเก็ต (B) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก จาก
นั้นดึงหลอดไฟออกจากซ็อกเก็ต

3. การติดตั้งหลอดไฟใหทำยอนขั้นตอนการถอด
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ป้ายแสดงข้อมูลรถ
E01100105311

หมายเลขประจำรถ

หมายเลขประจำรถประทับไว้บนแผ่นกั้นดังภาพ

รุ่น/หมายเลขเครื่องยนต์

รุ่นและหมายเลขเครื่องยนต์ประทับอยู่บนเสื้อสูบเครื่อง
ยนต์ดังภาพ

*: ด้านหน้ารถ
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ขนาดของรถ
E01100205497

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ความกว้างล้อหน้า

ความกว้างตัวรถ

ระยะจากกึ่งกลางล้อหน้าถึงกันชนหน้า

ระยะช่วงล้อ

ระยะจากกึ่งกลางล้อหลังถึงกันชนหลัง

ความยาวตลอดทั้งคัน

ระยะต่ำสุดจากพ้ืน (ไม่บรรทุก)

ความสงูของรถ (ไม่บรรทุก)

ความกว้างล้อหลัง

1,430 มม.

1,665 มม.

795 มม.

2,450 มม.

600 มม.

3,845 มม.

150 มม.

1,505 มม.

1,415 มม.
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ตัวถัง ยาง 14 น้ิว 4.8 ม.

ยาง 15 น้ิว 4.9 ม.

ล้อ ยาง 14 น้ิว 4.4 ม.

ยาง 15 น้ิว 4.6 ม.

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด

น้ำหนักรถโดยประมาณ

เกียร์ธรรมดา GLX 858 กก.

GLX 888 กก.

เกียร์อัตโนมัติ (CVT) GLS 911 กก.

GLS LTD. 911 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
E01100604188

รุ่นเครื่องยนต์
จำนวนกระบอกสูบ
ปริมาตรกระบอกสูบ
ขนาดกระบอกสูบ
ระยะชัก

เพลาลูกเบี้ยว
การเตรียมส่วนผสม
แรงม้าสูงสุด (EEC net)
แรงบิดสูงสุด (EEC net)

3A92
สูบเรียง 3 สูบ

1,193 ซีซี
75.0 มม.
90.0 มม.

โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์คู่
หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์

57 kW/6,000 รอบ/นาที
100 N•m/4,000 รอบ/นาที

ระบบไฟฟ้า
E01100805132

ยางและล้อ
E01100905003

หมายเหตุ
 ระบบ Auto Stop & Go (AS&G) มีแบตเตอรี�
สําหรับ AS&G โดยเฉพาะ
การใช้แบตเตอรี ่ชนิดอื ่นอาจทำให้แบตเตอรี ่ 
หมดเร็วหรือทำให้ระบบ AS&G ทำงานผิดปกติ 
กรุณาติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต 
เมื่อจะเปลี่ยนแบตเตอรี่

หมายเหตุ
ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตสำหรับ
รายละเอียดการใช้งานร่วมกันในรถของคุณ

12 V

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

95 A

DILFR6L11

แรงเคลื่อนไฟฟ้า

ชนิดแบตเตอรี่

ความจุกระแสไฟฟ้าสลับ

ชนิดหัวเทียน NGK

ยาง
165/65R
14 79S

14x4 1/2J

175/55R
15 77V

15x5 J

46 มม.
ล้อ

ขนาด

ออฟเซ็ต
(อินเซ็ต)
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แป้นคลัตช์
E01102001055

หมายเหตุ
ให้นำแป้นคลัตช์ไปปรับตั้งที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที่ได้รับอนุญาต

ระยะฟรี 11 ถึง 16 มม.



ขนาด

11-7

11

ข้อมูลจำเพาะ

ขนาด
E01101308119

ให้ดูหน้า 10-4

MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE
COOLANT PREMIUM หรือเทียบเท่า*2

น้ำมันเบรก DOT3 หรือ DOT4

—

ลำดับ รายการ ปริมาณที่ใช้

ตามความจำเป็น

3.7 ลิตร*1

4.3 ลิตร*1

2.5 ลิตร

2.8 ลิตร

0.2 ลิตร

1

2

3

4

น้ำมันเบรก

น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
M/T

CVT

น้ำล้างกระจก

น้ำมันเครื่อง
อ่างน้ำมันเครื่อง

กรองน้ำมันเครื่อง

สารหล่อลื่น
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ขอควรระวัง
สำหรับน้ำมัน CVT ให้ใช้เฉพาะ MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF เท่าน้ัน
หากใช้น้ำมันอื่นอาจทำให้ CVT เสียหายได้

สารหล่อลื่นลำดับ รายการ ปริมาณที่ใช้

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

ใกล้เคียงกัน

ปริมาณที่ใช้

7.0 ลิตร

1.6 ลิตร

250-290 กรัม

MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR OIL
ECO API GL-4 SAE 75W-80

HFC-134a

น้ำมันเกียร์ธรรมดา

MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF-J4

สารหล่อลื่นลำดับ รายการ

5 น้ำมันเกียร์ CVT

6

7 น้ำยาแอร์ (คูลเลอร์/เครื่องปรับอากาศ)



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2

ข้อมูลทางเทคนิค 11-9

รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นท่ี 2
รถยนต์ MITSUBISHI MIRAGE มีคุณสมบัติเป็นรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตร-
ฐานสากล (Eco car) รุ่นท่ี 2 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง รถยนต์
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco car) รุ่นท่ี 2 ลงวันท่ี 23 มถุินายน 2557
ที่กำหนดให้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิค ดังนี้

1) ด้านการประหยัดพลังงาน
สำหรับรถยนต์ที่มีใช้หรือสามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  ต้องมีอัตราใช้น้ำมัน

เช้ือเพลิง ไม่เกิน 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 หรือระดับ ท่ีสูงกว่า
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 หรอืระดับที่สูงกว่า



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2

ข้อมูลทางเทคนิค11-10

การปล่อยก๊าซ เกียร์ธรรมดา เกียร์อัตโนมัติ (CVT)

คาร์บอนไดออกไซด์

สภาวะในเมือง 121 116
(Urban Conditions)

สภาวะนอกเมือง 87 94
(Extra-urban Conditions)

รวม 100 100
(Combined)

หมายเหตุ
- หน่วยเป็นกรัมต่อกิโลเมตร

การทดสอบตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.101, Rev.3
รถยนต์ MITSUBISHI MIRAGE ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ที่มีสาระสำคัญในด้าน
การใช้พลังงาน เช่น ระบบ Auto Stop & GO, Front Air Dam, Floor Under
Cover, Rear Spoiler (เฉพาะรุ่นเกียร์อัตโนมัติ CVT) และยังมีการพัฒนา
เคร่ืองยนต์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์โดยอาศัยหลัก Air Flow
System and Anti-Friction จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
เคร่ืองยนต์ดียิ่งข้ึน และได้รับการรับรองตามข้อกำหนด UN Reg.101 Rev.3

โดยมีรายละเอียดผลการทดสอบดังน้ี

อัตราการใช้น้ำมันเช้ือเพลิง เกียร์ธรรมดา เกียร์อัตโนมัติ (CVT)

สภาวะในเมือง 5.3 5.1
(Urban Conditions)

สภาวะนอกเมือง 3.7 4.0
(Extra-urban Conditions)

รวม 4.3 4.3
(Combined)

หมายเหตุ
- หน่วยเป็นลิตรต่อ 100 กิโลเมตร
- อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในตารางด้านบน เป็นตัวเลขปัดเศษ
- น้ำหนักรถให้ดูในหน้า 11-4
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วิธีการทดสอบตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.101, Rev.3
ผลการทดสอบอัตราการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.101 Rev.3 น้ัน ได้จากการทดสอบลักษณะท่ี
1 การทดสอบปริมาณสารมลพิษไอเสียภายหลังติดเคร่ืองขณะเย็นตามข้อกำหนด
ทางเทคนิค UN Reg.83 Rev.4 ประกอบกับวิธีการคำนวณท่ีระบุภายใต้ข้อกำหนด
ทางเทคนิค UN Reg.101 Rev.3 โดยในระหว่างการทดสอบ จะขับเคล่ือนรถยนต์
ตัวอย่างบนแชสซิส์ไดนาโมมิเตอร์ตามวัฏจักรการขับเคลื่อนที่ระบุภายใต้ข้อกำ-
หนดทางเทคนิค UN Reg.83 Rev.4 ดังภาพด้านขวา โดยใช้น้ำมันเช้ือเพลิงเบนซิน
ออกเทนอย่างต่ำ 90 และใช้น้ำมันหล่อลื่นชนิด SAE 0W20 ในการทดสอบ
การคำนวณอัตราการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงของรถยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์แบบจุดระเบิด
ด้วยประกายไฟ แสดงในหน่วยลิตรต่อ 100 กิโลเมตร สามารถคำนวณได้ดังสมการ
ต่อไปน้ี
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

วัฏจักรการขับเคล่ือนสำหรับการทดสอบลักษณะท่ี 1 ตามข้อกำหนด
ทางเทคนิค UN Reg.83 Rev.4

การทดสอบตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.83, Rev.4
รถยนต์ MITSUBISHI MIRAGE ได้รับการรับรองมาตรฐานมลพิษระดับ Euro 5
ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN R83 Rev.4 โดยมีราย ละเอียดวิธีการทดสอบดังน้ี
วิธีการทดสอบตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.83, Rev.4
การทดสอบปริมาณสารมลพิษตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.83 Rev. 4
นั้น ประกอบด้วยการทดสอบท้ังหมด 7 ลักษณะ ได้แก่
1) การทดสอบลักษณะท่ี 1 ปริมาณสารมลพิษไอเสียภายหลังติดเคร่ืองขณะเย็น
โดยท่ีสารมลพิษไอเสียจากรถยนต์ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ต้องไม่
เกิน 1 กรัมต่อกิโลเมตร, ไฮโดรคาร์บอน (HC) ต้องไม่เกิน 0.1 กรัมต่อกิโลเมตร, ก๊าซนอน-
มีเทน ไฮโดรคาร์บอน (NMHC) ต้องไม่เกิด 0.068 กรัมต่อกิโลเมตรและก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจน (NOX) ต้องไม่เกิน 0.06 กรัมต่อกิโลเมตร
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การทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากการชนด้านหน้าของตัวรถ
ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.94, Rev.2
รถยนต์ MITSUBISHI MIRAGE  ได้ติดตั้งถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสาร
ตอนหน้าเป็นอุปกรณ์พ้ืนฐาน ซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันผู้โดยสาร กรณีที่เกิด
อุบัติเหตุการชนด้านหน้าของตัวรถ และได้รับการรับรองตามข้อกำหนดทางเทค-
นิค UN Reg.94 Rev.2 โดยมีรายละเอียดวิธีการทดสอบดังน้ี

วิธีการทดสอบตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.94, Rev.2
การทดสอบการชนด้านหน้าตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.94 นั้น จะ
ดำเนินการทดสอบการชน  โดยรถยนต์ตัวอย่างจะเคล่ือนท่ีด้วยความเร็ว ประมาณ
56 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เข้าหาเคร่ืองกีดขวางจำลองท่ีมีโครงสร้างแบบยุบตัวได้และ
หยุดนิ่งอยู่กับที่ซึ่งเป็นการชนในลักษณะที่เยื้องจากจุดศูนย์กลางในแนวระนาบ
ของรถยนต์ทดสอบประมาณ 40% ท้ังน้ีจะประเมินผลการทดสอบตามเกณฑ์ ท่ีระบุ
ภายใต้ข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.94 ซ่ึงได้แก่ เกณฑ์การวัดอาการบาดเจ็บท่ี
เกิดข้ึนกับหุ่นจำลองทดสอบ (Dummy) เช่น การบาดเจ็บ ท่ีศีรษะ การบาดเจ็บท่ีคอ
แรงกดกระทำท่ีทรวงอก  แรงกดกระทำท่ีหน้าแข้ง รวมท้ัง เกณฑ์ท่ีระบุถึงระยะการ
เคล่ือนท่ีของพวงมาลัย อัตราการร่ัวของน้ำมัน เช้ือเพลิง การเปิดของประตู การล็อก
ของประตู  และการเคลื่อนย้ายหุ่นจำลองทดสอบ (Dummy) ออกจากรถยนต์
ตัวอย่าง

2) การทดสอบลักษณะท่ี 2  ปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในขณะเคร่ืองยนต์เดิน
เบา โดยที่ความเข้มข้นของ CO ที่ออกมาจากเครื่องยนต์ขณะเดินเบารอบปกติ
ต้องไม่เกิน 0.3% โดยปริมาตร และขณะเดินเบารอบสูงต้องไม่เกิน 0.2% โดย
ปริมาตร
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) ตอ้งไม่เกิน 1.8 กรัม
7) การทดสอบลักษณะท่ี 7  การทดสอบระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ
(OBD) ได้แก่ ระบบวินิจฉัยอุปกรณ์ควบคุมสารมลพิษ ต้องบ่งช้ีความเสียหายของ
ส่วนประกอบหรือระบบท่ีเก่ียวข้องกับปริมาณสารมลพิษ เม่ือความเสียหายน้ันมี
ผลต่อปริมาณสารมลพิษต่างๆ
ท้ังน้ีจะดำเนินการทดสอบโดยขับเคล่ือนรถยนต์ตัวอย่างบนแชสซิส์ไดนาโมมิเตอร์
ตามวัฏจักรการขับเคลื่อนที่ระบุภายใต้ข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.83
รวมทั้งดำเนินการทดสอบ ในห้องวัดไอระเหยที่อุณหภูมิปกติและที่อุณหภูมิต่ำ
ซ่ึงปริมาณสารมลพิษท่ีได้จากการทดสอบจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุภายใต้
ข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.83 สำหรับมาตรฐานมลพิษระดับ Euro 5
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การทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากการชนด้านข้างของตัวรถ
ตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.95, Rev.2
รถยนต์ MITSUBISHI MIRAGE มีคุณสมบัติในการป้องกันผู้โดยสาร กรณีที่เกิด
อุบัติเหตุการชนด้านข้างของตัวรถ และได้รับการรับรองตามข้อกำหนดทางเทคนิค
UN Reg.95 Rev.2 โดยมีรายละเอียดวิธีการทดสอบดังน้ี

วิธีการทดสอบตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.95, Rev.2
การทดสอบการชนด้านข้างตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.95  น้ัน จะดำเนิน
การทดสอบการชนโดยเคลื่อนที่เครื่องกีดขวางจำลองที่มีโครงสร้างแบบยุบตัวได้
ด้วยความเร็วประมาณ 50 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง เข้าหารถยนต์ตัวอย่างซ่ึงหยุดน่ิงอยู่
กับที่ และชนเข้ากับด้านข้างส่วนที่เป็นประตูห้องโดยสารของคนขับ ทั้งนี้  จะ
ประเมินผลการทดสอบตามเกณฑ์ท่ีระบุภายใต้ข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.95
ซ่ึงได้แก่ เกณฑ์การวัดอาการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนกับหุ่นจำลองทดสอบ (Dummy) เช่น
การบาดเจ็บที่ศีรษะ การบาดเจ็บที่ทรวงอก การบาดเจ็บที่กระดูกเชิงกราน การ
บาดเจ็บท่ีช่องท้อง รวมท้ังเกณฑ์ที่ระบุถึงอัตราการร่ัวของน้ำมันเช้ือเพลิง การเปิด
ของประตูและการเคล่ือนย้ายหุ่นจำลองทดสอบ (Dummy) ออกจากรถยนต์ ตัวอย่าง

การทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยของระบบห้ามล้อ ตามข้อกำหนด
ทางเทคนิค UN Reg.13H Rev.3
รถยนต์ MITSUBISHI MIRAGE ได้ติดต้ังระบบห้ามล้อท่ีเป็นไปตามข้อกำหนดทาง
เทคนิค UN Reg.13H เป็นอุปกรณ์พ้ืนฐานและได้ผ่านมาตรฐานท่ีมีสาระสำคัญใน
ด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Active Safety) โดยมีระบบห้ามล้อ
แบบป้องกันการล็อก (Antilock Braking System-ABS) และได้ติดต้ังระบบควบคุม
เสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stability Control System-ESC Sys-
tem) ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการทดสอบดังน้ี
วิธีการทดสอบระบบห้ามล้อตามข้อกำหนดทางเทคนิค UN Reg.13H Rev.3
ประกอบด้วยการทดสอบ 7 ลักษณะ ได้แก่

1) การทดสอบสมรรถนะห้ามล้อขณะชุดห้ามล้อเย็น (Type 0 Test)
เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบห้ามล้อในขณะที่รถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว
100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จนกระทั่งหยุดนิ่ง เพื่อวัดค่าความหน่วงเฉลี่ยสูงสุด
และระยะทางที่ใช้ในการหยุดรถกับความเร็วของรถในขณะที่เริ่มทำการห้ามล้อ
จนกระท่ังรถหยุดน่ิงในแต่ละสภาวะ ดังน้ี

(1) สภาวะปกติที่ระบบเบรกทำงานอย่างสมบูรณ์ โดยการทดสอบรถยนต์
ท่ี 2 ระดับความเร็ว ได้แก่ ระดับความเร็วปกติ คือท่ีความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง และที่ระดับความเร็วสูง (ร้อยละ 80 ของความเร็วสูงสุด แต่ไม่เกิน 160
กิโลเมตรต่อชั่วโมง)

(2) สภาวะระบบห้ามล้อวงจรซ้ายหรือขวาไม่ทำงาน
(3) สภาวะหม้อลมช่วยห้ามล้อไม่ทำงาน
(4) สภาวะระบบห้ามล้อแบบป้องกันการล็อก (Antilock Braking

System-ABS) ไม่ทำงาน
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4) การทดสอบการทำงานของระบบเสริมแรงเบรก (Brake Assist Sys-
tem-BAS)
เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบเสริมแรงเบรก (ระบบควบคุมแรงเบรก)
ในกรณีท่ีมีการเหยียบเบรกกะทันหัน

5) การทดสอบสมรรถนะของระบบห้ามล้อที่มีระบบป้องกันการล็อก
(Antilock Braking System-ABS)
เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบ ABS ซ่ึงโดยหลักการแล้ว ประสิทธิภาพในการ
ห้ามล้อเม่ือระบบ ABS ทำงาน จะต้องไม่ส่งผลให้ความสามารถในการห้ามล้อ
ลดต่ำกว่าค่าท่ีกำหนด (ร้อยละ 75 โดยประมาณ) ทั้งน้ีจะมีการทดสอบสมรรถนะ
ของระบบ ABS ในการหยุดรถ โดยใช้ความเร็วในทดสอบ 40-120 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง บนพ้ืนผิวท่ีแตกต่างกัน 5 ลักษณะดังน้ี

(1) การหยุดรถบนพ้ืนผิวท่ีมีแรงเสียดทานสูง (Hi-μ)
(2) การหยุดรถบนพื้นผิวที่มีแรงเสียดทานต่ำ (Low-μ)
(3) การหยุดรถบนพ้ืนผิวท่ีมีแรงเสียดทานสูงไปยังพ้ืนผิวท่ีมีแรงเสียดทานต่ำ
(4) การหยุดรถบนพ้ืนผิวท่ีมีแรงเสียดทานต่ำ ไปยังพ้ืนผิวท่ีมีแรงเสียดทานสูง
(5) การหยุดรถในกรณี ล้อของรถด้านหน่ึงอยู่บนพ้ืนผิวท่ีมีแรงเสียดทานสูง

และล้อของรถอีกด้านหน่ึงอยู่บนพ้ืนผิวท่ีมีแรงเสียดทานต่ำ
นอกจากน้ีแล้ว ยังมีการทดสอบการทำงานของระบบไฟเตือน และสภาพ การ

วิ่งของรถยนต์ในขณะห้ามล้อในขณะที่ระบบ ABS ไม่ทำงานรวมทั้งการทดสอบ
การทำงานของระบบ ABS ภายใต้การรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electro-
magnetic Compatibility) อีกด้วย

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

ทั้งนี้ การทดสอบข้างต้นจะกระทำทั้งในกรณีมวลบรรทุกสูงสุด (Laden)
และมวลรถเปล่า (Unladen) รวมท้ังการทดสอบในกรณีเคร่ืองยนต์ดับ

2) การทดสอบสมรรถนะห้ามล้อขณะชุดห้ามล้อร้อน (Type I Test)
เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบห้ามล้อในสภาวะที่มีความร้อนสะสม ทั้งใน
กรณีความร้อนสะสมสูงและความร้อนสะสมไม่สูง โดยการจำลองสถานการณ์การ
ห้ามล้อจำนวนหลายคร้ังอย่างต่อเน่ือง เพ่ือทำให้เบรกร้อนข้ึน  หลังจากน้ันจึงทดสอบ
การทำงานของระบบห้ามล้อในขณะที่รถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง จนกระทั่งหยุดนิ่ง เพื่อวัดค่าความหน่วงแล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน

3) การทดสอบสมรรถนะของระบบห้ามล้อขณะจอด (Parking Brake Sys-
tem)
เป็นการทดสอบความสามารถที่จะทำให้รถจอดอยู่กับที่บนทางลาดเอียง
แม้ไม่มี ผู้ขับระบบห้ามล้อขณะจอดจะทำงานโดยใช้กลไกเชิงกลเป็นตัวล็อก
(Mechanical Device) โดยทางลาดเอียงที่นำมาใช้ในการทดสอบต้องมีระดับ
ความชันร้อยละ 20 (กรณีมวลบรรทุกสูงสุด) และระดับความชันร้อยละ 12
(กรณีมวลบรรทุกสูงสุด+Trailer) เพื่อวัดค่าแรงที่ใช้ในการห้ามล้อขณะจอด
ทั้งในกรณีที่ใช้มือควบคุม และกรณีที่ใช้เท้าควบคุมการทำงานของระบบนี้
รวมทั้งมีความสามารถในการหยุดรถที่ระดับความเร็ว 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยใช้ระบบห้ามล้อขณะจอดนี้
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6) การทดสอบการทำงานของสัญญาณเตือนฉุกเฉิน (Emergency Stop
Signal)

เป็นการทดสอบการทำงานของสัญญาณไฟฉุกเฉิน  ขณะที่มีการห้ามล้ออย่าง
กะทันหัน (ในกรณีฉุกเฉิน)

7) การทดสอบการทำงานของระบบห้ามล้อที่มีระบบควบคุมเสถียรภาพ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Stability Control System-ESC System)

เป็นการทดสอบสมรรถนะของระบบ ESC โดยการจำลองสถานการณ์  เพ่ือ
ทดสอบการห้ามล้อโดยการหลบหลีกกะทันหันในขณะที่รถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว
80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมการหักเลี้ยวของ
รถยนต์ไปกลับอย่างกะทันหัน (องศาการเล้ียวสูงสุดท่ี 270 องศา) ทั้งน้ี รถยนต์ที่
ผ่านมาตรฐานจะต้องไม่เสียการทรงตัวและรักษาทิศทางการเคล่ือนท่ีได้โดยไม่เกิน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด
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