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ขอขอบคณุทีเ่ลอืกซือ้รถยนตของ MITSUBISHI MOTORS
คมูอืการใชงานนีจ้ะเพิม่ความเขาใจและความบนัเทงิสงูสดุของคณุสมบตัชิัน้เลศิมาก
มายของรถยนตคนันีใ้หกบัคณุ
ภายในคูมือประกอบดวยขอมูลที่จัดเตรียมเพื่อใหคุณคุนเคยกับวิธีการใชงานและ
บำรงุรกัษารถอยางถกูตอง เพือ่ความพงึพอใจในการขบัขีส่งูสดุ

บรษิทั มติซบูชิ ิมอเตอรส (ประเทศไทย) จำกดั ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง
รปูแบบและขอมลูจำเพาะ และ/หรอืการเพิม่หรอืปรบัปรงุผลติภณัฑนีโ้ดยไมจำเปน
ตองตดิตัง้ลงบนผลติภณัฑทีผ่ลติไปกอนหนานี้
กฎหมายบัญญัติใหผูขับรถปฏิบัติตามกฎและขอบังคับเกี่ยวกับยานพาหนะทุกขอ
อยางเครงครดั

คมูอืการใชงานนีเ้ขยีนขึน้โดยสอดคลองกบักฎหมายและขอบงัคบัดงักลาว แตบาง
สวนของเนือ้หาอาจขดัแยงกบักฎและขอบงัคบัทีม่กีารแกไขภายหลงัได
หากรถของคณุตดิตัง้ชิน้สวนทีผ่ลิตในทองถิน่ ขัน้ตอนการทำงาน ขอมลูจำเพาะ การ
ตรวจสภาพตามระยะ และเนือ้หาอืน่ๆ ในคมูอืนีอ้าจไมสามารถนำมาใชกบัรถของ
คุณได

โปรดเก็บคูมือการใชงานนี้ไวในรถยนตคันนี้เมื่อทำการจำหนายตอ เพื่อที่ผูใชงาน
คนถดัไปจะสามารถเขาถงึขอมลูภายในคมูอืการใชงานเลมนีไ้ด

©2019 Mitsubishi Motors Corporation

คำเตือน

ตลอดคมูอืเลมนีจ้ะปรากฏคำวา คำเตอืน และ ขอควรระวงั เพือ่คอยเตอืนใหระมดั
ระวงัเปนพเิศษ การไมปฏบิตัติามคำแนะนำอาจสงผลใหเกดิการบาดเจบ็หรอืเกดิ
ความเสียหายแกรถยนตของคุณได

แสดงถึงความเปนไปไดสูงที่จะเกิดการบาดเจ็บรายแรงหรือถึงแกชีวิตหากไม
ปฏิบัติตามคำแนะนำ

หมายถึงอันตรายหรือการกระทำที่ไมปลอดภัยซึ่งอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บ
เล็กนอยหรือเกิดความเสียหายแกรถยนตของคุณ
และยงัมเีครือ่งหมายทีส่ำคญัอกีแบบหนึง่:

หมายเหตุ : เปนขอมูลเพิ่มเติมที่เปนประโยชน
*: แสดงถึงอุปกรณเสริม

อาจแตกตางกนัไปตามการจดัประเภทการจำหนาย โปรดดแูคตาลอ็กการ
จำหนาย

คำยอที่ใชในคูมือการใชรถเลมนี้:
M/T: เกียรธรรมดา
A/T: เกียรอัตโนมัติ
สัญลักษณที่ใชในรถยนต:

: ดคูมูอืการใชงาน

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
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สารบญั
ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย
ขอมูลท่ัวไป
การล็อกและการปลดล็อก
เบาะนั่งและเข็มขัดนิรภัย
แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม
การสตารทและการขับขี่
การใชอุปกรณอำนวยความสะดวก
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การดูแลรักษาสภาพรถ
การบำรงุรกัษา
ขอมูลจำเพาะ
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แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม (ดานคนขับ)

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-1

แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ (ดานคนขบั)
E08500102964

สวติชโซนาร* หนา 6-103, 6-107

ตัวควบคุมการเปลี่ยนเกียรบนพวงมาลัย หนา 6-23
สวติชเครือ่งยนต หนา 6-14

กระจกมองขางแบบควบคมุดวยไฟฟา หนา 6-12
สวิตช ON/OFF ระบบปองกันการชนดานหนา
(FCM) และระบบตดักำลงัเครือ่งยนตชัว่ขณะ (UMS)*
หนา 6-88

สวิตชเซ็นทรัลล็อก หนา 3-15

สวติชควบคมุหนาตางไฟฟา หนา 3-32

สวิตชที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจก หนา 5-84
สวิตชที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจกหลัง หนา 5-86

ชองเสียบกุญแจ หนา 6-19

สวติชระบบควบคมุเสถยีรภาพ (ASC) OFF หนา 6-61

สวติชลอ็ก หนา 3-33

ทีเ่ปดฝากระโปรง หนา 10-3

แผงหนาปด - แบบ A* หนา 5-2
แผงหนาปด - แบบ B* หนา 5-17

สวติชไฟหนาและไฟสงู-ต่ำ หนา 5-79
คนัสวติชไฟเลีย้ว หนา 5-81
ไฟสองสวางดานขางอตัโนมตัขิณะเลีย้ว (ACL) หนา 5-82
สวติชไฟตดัหมอกหนา หนา 5-83
สวติชทีฉ่ดีน้ำลางไฟหนา* หนา 5-87

คันปลดล็อกฝาชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง หนา 2-2



แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-2

แผงหนาปดและอุปกรณควบคุม
E08500102977

จอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน (SDA)*,
จอแสดงเครือ่งเสยีงแบบลงิกกบัสมารทโฟน (SDA) และระบบนำทาง*
ใหดูคูมือการใชงานแยกตางหาก

สวติชควบคมุความเรว็คงที*่ หนา 6-63, 6-73
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC)*
หนา 6-69
สวติชใชงานมอนเิตอรรอบทศิทาง* หนา 6-113
ระบบถงุลมนริภยั (SRS) - ถงุลมนริภยั
(ดานคนขบั) หนา 4-28, 4-32
สวติชแตร หนา 5-89

สวติชไลฝากระจกหลงั หนา 5-88

คนัเกยีร หนา 6-21

ปมุเลอืกโหมดออฟโรด* หนา 6-34

Super Select 4WD II* หนา 6-27

สวิตชควบคุม
การลงเนิน*
หนา 6-55

ชองเสียบอุปกรณเสริม หนา 7-16

ขัว้อนิพตุ USB* หนา 7-14

สวติชไฟกะพรบิฉกุเฉนิ หนา 5-83

กานปรับระดับคอพวง
มาลยั หนา 6-10

พอรต USB (สำหรบัชารจ) หนา 7-18

ทีว่างแกว หนา 7-24

สวติชเบรกมอืไฟฟา หนา 6-4

สวติชประตทูายไฟฟาดานใน* หนา 3-21

ระบบถงุลมนริภยั (SRS) - ถงุลมนริภยั
(ดานผโูดยสารดานหนา) หนา 4-28, 4-32

เครือ่งปรบัอากาศ หนา 7-2

ชองลมดานขาง หนา 7-3
ฟวส หนา 10-16

กลองเก็บของ หนา 7-22

ชองลมกลาง หนา 7-3

ขัว้ HDMI* หนา 7-15

สวิตชล็อกเฟองทายหลัง* หนา 6-36

ไฟแสดงถุงลมนิรภัยผูโดยสารดานหนา หนา 4-31 สวติชมาตรวดั LCD ส ี8 นิว้* หนา 5-21
สวิตชใชงานมอนิเตอรรอบทิศทาง* หนา 6-113
สวิตชควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย
ใหดูคูมือการใชงานแยกตางหาก

สวติชหนาจอแสดงขอมลูรวม* หนา 5-4
ระบบควบคมุความเรว็อตัโนมตั ิ (ACC)* หนา 6-69

กลองคอนโซลที่พื้น หนา 7-22

ชองจายไฟ AC 220 V หนา 7-17

สวิตชคางเบรกอัตโนมัติ
หนา 6-50

สวติชพดัลมดานหลงั หนา 7-11



อุปกรณภายใน

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-3

ไฟสวนตวัดานหลงั หนา 7-19, 7-21, 10-22
คลูเลอรดานหลงั หนา 7-10

ทีพ่กัแขน หนา 4-5
ทีว่างแกว หนา 7-24

ไฟหองโดยสารดานหนาและไฟแผนที ่หนา 7-19, 7-20, 10-22
ทีเ่กบ็แวนกนัแดด หนา 7-22, 7-23
ไมโครโฟนแฮนดฟรี* [สำหรับจอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับ
สมารทโฟน (SDA), ใหดูคูมือการใชงานแยกตางหาก]

ระบบถงุลมนริภยั (SRS) - มานถงุ
ลมนริภัย* หนา 4-28, 4-35

ระบบความบันเทิงดานหลัง*
ใหดูคูมือการใชงานแยกตางหาก

ชองเสียบอุปกรณเสริม หนา 7-16

ทีว่างแกว หนา 7-25

เบาะนัง่ตอนทีส่าม หนา 4-6

เบาะนั่งตอนที่สอง หนา 4-5
อุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กที่มีการยึด
แบบ ISOFIX หนา 4-26
ตำแหนงที่ยึดเบาะดานลาง หนา 4-26

ระบบถงุลมนริภยั (SRS) - ถงุลมนริภยั
ดานขาง (สำหรับเบาะนั่งหนา)*
หนา 4-28, 4-35

พนกัพงิศรีษะ หนา 4-7

ทีบ่งัแดด หนา 7-15
ทีเ่กบ็นามบตัร หนา 7-15
กระจกสองหนา หนา 7-16

กระจกมองหลงั หนา 6-11

ขอเกี่ยวอเนกประสงค หนา 7-25

กระเปาพนกัพงิหลงั หนา 7-22, 7-23

ระบบถงุลมนริภยั (SRS) -
ถุงลมนิรภัยที่หัวเขาคนขับ*
หนา 4-28, 4-33

ตำแหนงที่ยึดดานหลังเบาะ หนา 4-26

ไฟประต ูหนา 7-19, 7-21

เบาะนัง่หนา หนา 4-4

ไฟหองเกบ็สมัภาระ หนา 7-19,
7-21, 10-22

อุปกรณภายใน
E08500202398

เขม็ขดันริภัย หนา 4-14
จุดยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได หนา 4-16



พื้นที่เก็บสัมภาระ

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1พื้นที่เก็บสัมภาระ
E08500301611

ขอเกีย่วสมัภาระ หนา 7-26

แมแรง หนา 8-6เครือ่งมอื หนา 8-6

ชดุซอมยาง หนา 8-7
กลองเกบ็สมัภาระทีพ่ืน้ หนา 7-22, 7-23

1-4



อปุกรณภายนอก – ดานหนา

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-5

ไฟเลี้ยวดานหนา
หนา 5-81, 10-21, 10-22

ฝาชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง หนา 2-2

ไฟเลีย้วดานขาง หนา 5-81, 10-21

กระจกมองขาง หนา 6-12
กลองมองขาง* หนา 6-113

การลอ็กและปลดลอ็ก หนา 3-14, 3-15
ระบบกญุแจรโีมท หนา 3-3
ระบบกญุแจอจัฉรยิะ หนา 3-6
ระบบสญัญาณกนัขโมย หนา 3-29

ไฟสองสวางดานขาง
อตัโนมตัขิณะเลีย้ว (ACL)
หนา 5-82, 10-21

ไฟหนา, ไฟสงู/ต่ำ หนา 5-79, 10-21

กลองมองหนา* หนา 6-113

ทีป่ดน้ำฝนและฉดีน้ำลางกระจก หนา 5-84, 10-14
ฝากระโปรงหนา หนา 10-3
หองเครือ่งยนต หนา 10-2, 11-6

อปุกรณภายนอก – ดานหนา
E08500403456

เซ็นเซอรระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
(ACC)* หนา 6-69
เซ็นเซอรระบบปองกันการชนดานหนา
(FCM)* หนา 6-83

ทีฉ่ดีน้ำลางไฟหนา* หนา 5-87
เซ็นเซอรระบบตัดกำลังเครื่องยนต
ชัว่ขณะ* หนา 6-94
เซ็นเซอรระบบเซ็นเซอร* หนา 6-105

ไฟตดัหมอกหนา หนา 5-83, 10-21

ไฟหรี ่หนา 5-79, 10-21
ไฟชวงเวลากลางวัน
หนา 5-80, 10-21



อปุกรณภายนอก – ดานหลงั

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

แรงดนัลมยาง หนา 10-11
ชดุซอมยาง หนา 8-7
การเปลีย่นยาง หนา 8-14
การสลบัยาง หนา 10-12
ยางสำหรบัขบับนหมิะ หนา 10-13
โซพนัลอ หนา 10-13

ไฟเลีย้วดานหลงั หนา 5-81, 10-21, 10-23

ไฟเตือนจุดอับสายตา*
หนา 6-95

ไฟทาย หนา 5-79, 10-21

ไฟเบรก หนา 10-21

ไฟถอยหลงั หนา 10-21

เซ็นเซอรระบบเตือนจุดอับสายตา* หนา 6-95

เซ็นเซอรระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ* หนา 6-94
เซ็นเซอรระบบเซ็นเซอรถอยหลัง* หนา 6-102
เซ็นเซอรระบบเซ็นเซอร* หนา 6-105

ไฟสองปายทะเบียน
หนา 5-79, 10-21, 10-24

ที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำ
ลางกระจกหลงั หนา 5-86

สายอากาศทีก่ระจก* หนา 7-13

ไฟเบรกดวงที ่3 หนา 10-21

กลองมองหลัง*
หนา 6-110, 6-113
มอนิเตอรรอบทิศทาง*
หนา 6-113

1-6

อุปกรณภายนอก-ดานหลัง
E08500403469

ประตทูาย หนา 3-17



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1 ใหดเูร่ือง “ระบบกญุแจรโีมท” หนา 3-3
กระจกมองขางสามารถพับหรือกางโดยอัตโนมัติ เมื่อ
กดสวติชลอ็ก (1) หรือสวติชปลดลอ็ก (2)

ใหดูเรื่อง “การทำงานของกระจกมองขาง” หนา 3-4
บนรถรุนที่มีประตูทายไฟฟา จะสามารถเปดประตูทาย
โดยอัตโนมัติเมื่อกดสวิตชประตูทายไฟฟา (3) หลังจาก
ปลดล็อกประตูทาย

ใหดูเรือ่ง “การใชงานประตูทายไฟฟาดวยกุญแจ
อจัฉรยิะ” หนา 3-20

เมื่อคุณถือกุญแจอัจฉริยะและอยูในชวงระยะการทำงาน
หากกดสวิตชประตูดานคนขับหรือดานผูโดยสารดาน
หนา (A), สวติช LOCK ประตทูาย (B) (เมือ่ล็อก) หรือดงึ
มือจับประตูทาย (C), สวิตชเปดประตูทาย (D) (เมื่อปลด
ล็อก) ประตูและประตูทายจะล็อก/ปลดล็อก
ชวงระยะการทำงานอยทูีป่ระมาณ 70 ซม. จากสวติชลอ็ก/
ปลดล็อกประตูดานคนขับหรือดานผูโดยสารดานหนา
และประมาณ 150 ซม. จากมอืจบัประตทูาย

ระบบกญุแจอจัฉรยิะ

การล็อกและปลดล็อกประตู
E08500602116

กดสวิตชกุญแจแลวประตูทุกบานและประตูทายจะล็อก
หรือปลดล็อกตามตองการ
นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการทำงานของกระจกมอง
ขางไดดวย
สวิตชกุญแจจะทำงานภายในระยะประมาณ 4 เมตรจาก
ตัวรถ

ระบบกญุแจรโีมท

1- สวติชลอ็ก
2- สวิตชปลดล็อก
3- สวติชประตทูายไฟฟา
4- ไฟแสดง

คมูอือยางงาย
E08500500010

1-7

แบบที ่1 แบบที ่2

สวติชลอ็ก/ปลดลอ็กประตดูานคนขบัหรอืดานผโูดยสาร
ดานหนา

สวติชประตทูาย (รถรนุทีไ่มมปีระตทูายไฟฟา)



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-8

รอบเบาะนั่งคนขับ
E08500802222

1-สวิตชที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจก

MIST- ฟงกชันกำจัดหมอก
ตำแหนงปดครั้งเดียว

OFF- ปด
AUTO- ฟงกชันควบคุมที่ปดน้ำฝนอัตโนมัติ

เซ็นเซอรตรวจวัดน้ำฝน
ที่ปดน้ำฝนจะทำงานโดยอัตโนมัติขึ้น
อยูกับระดับความเปยกบนกระจกหนา

LO- ชวงการปดชา
HI- ชวงการปดเร็ว

ใหดเูรือ่ง “ระบบกญุแจอจัฉรยิะ” หนา 3-6

สวติชประตทูาย (รถรนุทีม่ปีระตทูายไฟฟา)

น้ำลางกระจกจะถูกฉีดออกมาบนกระจกหนาดวยการดึง
คันสวิตชเขาหาตัวคุณ

ใหดูเรื่อง “สวิตชที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจก” หนา
5-84



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-9

3-ชุดไฟหนา

หมุนสวิตชเพื่อเปดไฟตางๆ

1- สัญญาณไฟเลี้ยว
2- สัญญาณไฟเปลี่ยนชองทางเดินรถ

ใหดเูรือ่ง “คนัสวติชไฟเลีย้ว” หนา 5-81

OFF

AUTO

ใหดเูร่ือง “สวติชไฟหนาและไฟสงู-ต่ำ” หนา 5-79

3-สวิตชไฟเลี้ยว

ไฟเลี้ยวกะพริบเมื่อโยกคันสวิตชไฟเลี้ยวไปขางใด
ขางหนึ่ง

2-การปรับระดับคอพวงมาลัย

1. คลายกานปรับในขณะที่จับพวงมาลัยยกขึ้น
2. ปรับพวงมาลัยใหไดระดับความสูงที่ตองการ
3. ล็อกพวงมาลัยใหแนนโดยการยกกานปรับ

ขึ้นใหสุด

A- ตำแหนงล็อก
B- ตำแหนงปลดล็อก

ใหดเูร่ือง “การปรบัระดบัคอพวงมาลยั” หนา 6-10

เมือ่โหมดการทำงานอยทูี ่ON ไฟหนา ไฟ
หรี ่ไฟทาย ไฟสองปายทะเบยีน และไฟ
แผงหนาปดจะเปดและปดโดยอัตโนมัติ
ตามระดับความสวางดานนอก ไฟทั้งหมด
จะดับโดยอัตโนมัติเมื่อโหมดการทำงาน
เปลี่ยนเปน OFF

ปดไฟทุกดวง

ตำแหนงเปดไฟหรี่ ไฟทาย ไฟสองปาย
ทะเบียน และไฟแผงหนาปด
ตำแหนงเปดไฟหนาและไฟอื่นๆ



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

 OFF- ไฟแสดง (A) บนสวิตชเครื่องยนตจะดับ
ACC- ไฟแสดงบนสวิตชเครื่องยนตสวางเปนสีสม
    ON- ไฟแสดงบนสวิตชเครื่องยนตสวางเปนสีเขียว

ใหดเูรือ่ง “สวติชเคร่ืองยนต” หนา 6-14

5-กระจกมองขางแบบควบคุมดวยไฟฟา

การปรับตำแหนงกระจก

L- ปรับกระจกมองขางดานซาย
R- ปรับกระจกมองขางดานขวา
1- ขึน้
2- ลง
3- ขวา
4- ซาย
5- สวติชพบักระจก

ใหดใูนเรือ่ง “กระจกมองขาง” หนา 6-12

6-คันปลดล็อกฝาชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

เปดฝาชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยูที่ดานหลังซายของตัวรถ

1-10

4-สวิตชเครื่องยนต

หากคุณถือกุญแจอัจฉริยะ คุณสามารถสตารทเครื่องยนต
ได หากคุณกดสวิตชเครื่องยนตโดยไมไดเหยียบแปน
เบรก จะสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานไดตามลำดับ
ดงันี ้OFF, ACC, ON, OFF

ใหดูเรื่อง “การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง” หนา 2-2



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1- หนาตางประตูดานคนขับ
2- หนาตางประตูดานผูโดยสารดานหนา
3- หนาตางประตูดานหลังซาย
4- หนาตางประตดูานหลงัขวา
5- สวติชลอ็ก

  สวติชลอ็ก
หากคุณกดสวิตช (5) สวิตชดานผูโดยสารจะไมทำงาน
ยกเลิกโดยกดอีกครั้ง

ใหดเูรือ่ง “การควบคมุหนาตางไฟฟา” หนา 3-32

7-การควบคุมหนาตางไฟฟา

กดสวิตชลงเพื่อเปดหนาตางและดึงสวิตชขึ้นเพื่อปด
หนาตาง

AHA108832

เกียรอัตโนมัติ 8-สปด พรอมโหมดสปอรต
E08501001514

การทำงานของคันเกียร

เลือกเกียรที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยูกับ
ความเร็วของรถและตำแหนงแปนคันเรง

1-11

ตำแหนงคันเกียร

 “P” จอด
ตำแหนงนีจ้ะลอ็กเกยีรไวเพือ่ปองกนัรถเคลือ่นที ่สามารถ
สตารทเครื่องยนตไดในตำแหนงนี้

  “R” ถอย
ตำแหนงนี้ใชในการถอยหลัง

  “N” เกยีรวาง
ตำแหนงเกียรจะถูกปลดใหวาง

  “D” ขบัเคลือ่น
ตำแหนงนี้เปนตำแหนงที่ใชงานขับขี่ตามปกติ

คำเตือน
●●●●● หากกดปุมล็อกทุกคร้ังที่ใชงานคันเกียร เกียรอาจ

เล่ือนไปที่ตำแหนง “P” (จอด) หรือ “R” (ถอย)
โดยไมตั้งใจ ดังนั้นไมควรกดปุมล็อกในการใช
งานตามที ่  ระบใุนภาพ

ตองกดปุมล็อกในขณะที่เหยียบแปนเบรก
ดวยเพื่อเลื่อนคันเกียร
ตองกดปุมล็อกเพื่อเลื่อนคันเกียร

ไมจำเปนตองกดปุมล็อกเพื่อเลื่อนคันเกียร



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-12

โหมดการขับเคลื่อน
สภาพถนน

ถนนลาดยางแหง
และทางดวน ถนนที่หิมะอัดแนน ถนนกรวด ถนนที่หิมะหนา

หรือเปนโคลน ถนนเปนทราย ถนนที่มีหินมาก

Super Select 4WD II
(→ หนา 6-27)

ปุมเลือกโหมดออฟโรด
(→ หนา 6-34)

ล็อกเฟองทายหลัง
(→ หนา 6-36)

2H หรอื 4H 4H 4HLc หรือ 4LLc 4HLc หรอื 4LLc 4HLc หรือ 4LLc 4HLc หรอื 4LLc

_ GRAVEL MUD/SNOW SAND ROCK

ใชงาน* ใชงาน* ใชงาน*

_

_ _ _

*: โหมดออฟโรดและล็อกเฟองทายหลังไมสามารถใชพรอมกันได เมื่อตั้งคาล็อกเฟองทายหลังไวที่ ON โหมดออฟโรดจะปด นอกจากนี้เมื่อล็อกเฟองทายหลังอยูที่ ON โหมด
ออฟโรดจะถูกปดการใชงานแมวาจะใชงานปุมเลือกโหมดออฟโรดก็ตาม

ใหดูเรื่อง “เกียรอัตโนมัติ 8-สปด พรอมโหมดสปอรต”
หนา 6-20

ขอควรระวัง
●●●●● เมื่อขับขี่บนทางวิบาก ใหตรวจดูสภาพพื้นผิวถนนและสภาพแวดลอมใหดี และขับขี่เมื่อแนใจแลววาชิ้นสวนของระบบกันสะเทือนและสวนลางของกันชนหนาและหลัง

ไมสมัผสักบัพืน้ผวิถนน (ใหดเูรือ่ง “ขนาดของรถ” หนา 11-3)

การใชงานระบบขับเคลื่อน 4 ลอ*
E08502000110



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1- ตัวแสดงโหมดออฟโรด*
→ หนา 6-35

2- ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน*
→ หนา 6-27

3- จอแสดงเครือ่งหมาย  → หนา 5-6

หนาจอแสดงขอมูลรวม (แบบ A) มาตรวัด
LCD ส ี8 นิว้ (แบบ B)

E08501201587

กรุณาจอดรถในที่ปลอดภัยกอนเปดใชงาน
ขอมูลตอไปนี้ปรากฏในหนาจอแสดงขอมูลรวม เชน
มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดการเดินทาง อัตราการสิ้น
เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย ฯลฯ

1-13

  4- ตัวแสดงปดระบบปองกันการชนดานหนา
(FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ
(UMS)* → หนา 6-83, 6-90

  5- ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วคงที่*
→ หนา 6-63

  6- ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
(ACC)* → หนา 6-69

  7- ตวัแสดงเครือ่งหมาย “ ” หรอื “ ”
→ หนา 5-6

  8- หนาจอแสดงขอมลู → หนา 5-5
  9- ตัวแสดงตำแหนงคันเกียร (รถเกียรอัตโนมัติ)

→ หนา 6-22
10- ตัวแสดงอุณหภูมิน้ำหลอเย็นเครื่องยนต

→ หนา 5-7
11- มาตรวดัระยะทาง → หนา 5-8
12- ตัวแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู

→ หนา 5-7
13- ตวัแสดงอณุหภมูภิายนอก → หนา 5-8

ใหดเูร่ือง “หนาจอแสดงขอมูลรวม” หนา 5-3

แบบ A



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-14

แบบที ่ 1

โหมดมาตรฐาน

แบบ B

1- ตัวแสดงนาฬิกาดิจิทัล (รถรุนที่มีจอแสดงเครื่อง
เสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน (SDA) หรือ
จอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน
(SDA) และระบบนำทาง ใหดูคูมือการใชงานแยก
ตางหาก)

2- ไฟแสดงการทำงานไฟสงู → หนา 5-74
3- ตัวแสดงปดระบบปองกันการชนดานหนา (FCM)

และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS)*
→ หนา 6-83, 6-90

4- มาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก
5- มาตรวัดความเร็วแบบดิจิทัล

   6- มาตรวดัความเรว็หนวยรอง → หนา 5-39
   7- เครือ่งหมาย  → หนา 5-43
   8- ไฟแสดงการควบคมุการลงเนนิ* → หนา 6-55
   9- ไฟแสดงล็อกเฟองทายหลัง* → หนา 6-36
10- ตวัแสดงโหมดการขบัเคลือ่น* → หนา 6-27
11- ตวัแสดงโหมดออฟโรด* → หนา 6-35
12- ไฟแสดงเตรียมพรอมการคางเบรกอัตโนมัติ

(สขีาว) → หนา 6-51
ไฟแสดงการคางเบรกอัตโนมัติ (สีเขียว)

→ หนา 6-52

13- ไฟแสดงระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)*
→ หนา 6-98

14- หนาจอแสดงขอมลูเลก็ → หนา 5-34
หนาจอแสดงคำเตอืน → หนา 5-42



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-15

15- หนาจอชวยเหลือการขับขี่
- ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วคงที่*

→ หนา 6-63
- ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

(ACC)* → หนา 6-69
- ตัวแสดงระบบเตือนจุดอับสายตา* หนา 6-95

16- ตวัแสดงตำแหนงคนัเกยีร → หนา 6-22
17- มาตรวดัระยะทาง → หนา 5-44
18- ตวัแสดงอณุหภมูภิายนอก → หนา 5-43
19- มาตรวัดรอบเครื่องยนตแบบอนาล็อก

มาตรวัดรอบเครื่องยนตจะแสดงความเร็วเครื่อง
ยนตเปนรอบตอนาที (r/min) ซึ่งสามารถชวยให
คุณขับขี่อยางประหยัด รวมทั้งเตือนวาอยาให
รอบเครื่องยนตสูงเกินไป (แถบสีแดง)



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-16

มัลติโหมด

  1- ตัวแสดงนาฬิกาดิจิทัล (รถรุนที่มีจอแสดงเครื่อง
เสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน (SDA) หรือ
จอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน
(SDA) และระบบนำทาง ใหดคูมูอืการใชงานแยก
ตางหาก)

  2- ไฟแสดงการทำงานไฟสงู → หนา 5-74
  3- ตัวแสดงปดระบบปองกันการชนดานหนา

(FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ
(UMS)* → หนา 6-83, 6-90

  4- มาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก
  5- มาตรวัดความเร็วแบบดิจิทัล
  6- เครือ่งหมาย  → หนา 5-43

  7- ไฟแสดงการควบคมุการลงเนนิ* → หนา 6-55
  8- ไฟแสดงล็อกเฟองทายหลัง* → หนา 6-36
  9- ตวัแสดงโหมดการขบัเคลือ่น* → หนา 6-27
10- ตวัแสดงโหมดออฟโรด* → หนา 6-35
11- มาตรวดัความเรว็หนวยรอง → หนา 5-39
12-ไฟแสดงเตรียมพรอมการคางเบรกอัตโนมัติ

(สขีาว) → หนา 6-51
ไฟแสดงการคางเบรกอัตโนมัติ (สีเขียว)
→ หนา 6-52

13- ไฟแสดงระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)*
→ หนา 6-98

14- หนาจอแสดงขอมลูรวม → หนา 5-35
หนาจอแสดงคำเตอืน → หนา 5-42

15- ตวัแสดงตำแหนงคนัเกยีร → หนา 6-22
16- มาตรวดัระยะทาง → หนา 5-44
17- หนาจอชวยเหลือการขับขี่

- ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วคงที่*
→ หนา 6-63

- ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
(ACC)* → หนา 6-69

- ตัวแสดงระบบเตือนจุดอับสายตา*
→ หนา 6-95

18- ตวัแสดงอณุหภมูภิายนอก → หนา 5-43



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-17

แบบที ่ 2

โหมดมาตรฐาน

  1- ตัวแสดงนาฬิกาดิจิทัล (รถรุนที่มีจอแสดงเครื่อง
เสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน (SDA) หรือ
จอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน
(SDA) และระบบนำทาง ใหดคูมูอืการใชงานแยก
ตางหาก)

  2- ไฟแสดงการทำงานไฟสงู → หนา 5-74
  3- ตัวแสดงปดระบบปองกันการชนดานหนา

(FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ
(UMS)* → หนา 6-83, 6-90

  4- มาตรวัดรอบเครื่องยนตแบบอนาล็อก
มาตรวัดรอบเครื่องยนตจะแสดงความเร็วเครื่อง
ยนตเปนรอบตอนาที (r/min) ซึ่งสามารถชวยให
คุณขับขี่อยางประหยัด รวมทั้งเตือนวาอยาให
รอบเครื่องยนตสูงเกินไป (แถบสีแดง)

  5- มาตรวัดความเร็วแบบดิจิทัล
  6- มาตรวดัความเรว็หนวยรอง → หนา 5-39
  7- เครือ่งหมาย  → หนา 5-43
  8- ไฟแสดงการควบคมุการลงเนนิ* → หนา 6-55
  9- ไฟแสดงล็อกเฟองทายหลัง* → หนา 6-36

10- ตวัแสดงโหมดการขบัเคลือ่น* → หนา 6-27
11- ตวัแสดงโหมดออฟโรด* → หนา 6-35
12- ไฟแสดงเตรียมพรอมการคางเบรกอัตโนมัติ

(สขีาว) → หนา 6-51
ไฟแสดงการคางเบรกอัตโนมัติ (สีเขียว)
→ หนา 6-52

13- ไฟแสดงระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)*
→ หนา 6-98

14- หนาจอแสดงขอมลูเลก็ → หนา 5-34
หนาจอแสดงคำเตอืน → หนา 5-42



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-18

15- หนาจอชวยเหลือการขับขี่
- ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วคงที่*

→ หนา 6-63
- ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

(ACC)* → หนา 6-69
- ตัวแสดงระบบเตือนจุดอับสายตา*

→ หนา 6-95
16- ตวัแสดงตำแหนงคนัเกยีร → หนา 6-22
17- มาตรวดัระยะทาง → หนา 5-44
18- ตวัแสดงอณุหภมูภิายนอก → หนา 5-43
19- ตัวแสดงการใชน้ำมันขณะนี้



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-19

มัลติโหมด

 1- ตัวแสดงนาฬิกาดิจิทัล (รถรุนที่มีจอแสดงเครื่อง
เสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน (SDA) หรือ
จอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน
(SDA) และระบบนำทาง ใหดคูมูอืการใชงานแยก
ตางหาก)

  2- ไฟแสดงการทำงานไฟสงู → หนา 5-74
  3- ตัวแสดงปดระบบปองกันการชนดานหนา

(FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ
(UMS)* → หนา 6-83, 6-90

  4- มาตรวัดรอบเครื่องยนตแบบอนาล็อก
มาตรวัดรอบเครื่องยนตจะแสดงความเร็วเครื่อง
ยนตเปนรอบตอนาที (r/min) ซึ่งสามารถชวยให
คุณขับขี่อยางประหยัด รวมทั้งเตือนวาอยาให
รอบเครื่องยนตสูงเกินไป (แถบสีแดง)

  5- มาตรวัดความเร็วแบบดิจิทัล
  6- เครือ่งหมาย  → หนา 5-43
  7- ไฟแสดงการควบคมุการลงเนนิ* → หนา 6-55
  8- ไฟแสดงล็อกเฟองทายหลัง* → หนา 6-36
  9- ตวัแสดงโหมดการขบัเคลือ่น* → หนา 6-27

10- ตวัแสดงโหมดออฟโรด* → หนา 6-35
11- มาตรวดัความเรว็หนวยรอง → หนา 5-39
12- ไฟแสดงเตรียมพรอมการคางเบรกอัตโนมัติ

(สขีาว) → หนา 6-51
ไฟแสดงการคางเบรกอัตโนมัติ (สีเขียว)
→ หนา 6-52

13- ไฟแสดงระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)*
→ หนา 6-98

14- หนาจอแสดงขอมลูรวม → หนา 5-35
หนาจอแสดงคำเตอืน → หนา 5-42

15- ตวัแสดงตำแหนงคนัเกยีร → หนา 6-22



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-20

16- หนาจอชวยเหลือการขับขี่
- ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วคงที่*

→ หนา 6-63
- ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

(ACC)* → หนา 6-69
- ตัวแสดงระบบเตือนจุดอับสายตา*

→ หนา 6-95
17- มาตรวดัระยะทาง → หนา 5-44
18- ตวัแสดงอณุหภมูภิายนอก → หนา 5-43



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-21

แบบที ่ 3

โหมดมาตรฐาน

  1- ตัวแสดงนาฬิกาดิจิทัล (รถรุนที่มีจอแสดงเครื่อง
เสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน (SDA) หรือ
จอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน
(SDA) และระบบนำทาง ใหดคูมูอืการใชงานแยก
ตางหาก)

  2- ไฟแสดงการทำงานไฟสงู →  หนา 5-74
  3- ตัวแสดงปดระบบปองกันการชนดานหนา

(FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ
(UMS)* →  หนา 6-83, 6-90

  4- หนาจอแสดงขอมลูเลก็ →  หนา 5-34
หนาจอแสดงคำเตอืน →  หนา 5-42

  5- มาตรวัดความเร็วแบบดิจิทัล

  6- มาตรวดัความเรว็หนวยรอง →  หนา 5-39
  7- เครือ่งหมาย  → หนา 5-43
  8- ไฟแสดงการควบคมุการลงเนนิ* → หนา 6-55
  9- ไฟแสดงล็อกเฟองทายหลัง* → หนา 6-36
10- ตวัแสดงโหมดการขบัเคลือ่น* → หนา 6-27
11- ตวัแสดงโหมดออฟโรด* → หนา 6-35
12- มาตรวัดรอบเครื่องยนตแบบอนาล็อก

มาตรวัดรอบเครื่องยนตจะแสดงความเร็วเครื่อง
ยนตเปนรอบตอนาที (r/min) ซึ่งสามารถชวยให
คุณขับขี่อยางประหยัด รวมทั้งเตือนวาอยาให
รอบเครื่องยนตสูงเกินไป (แถบสีแดง)

13- ไฟแสดงเตรียมพรอมการคางเบรกอัตโนมัติ
(สขีาว) → หนา 6-51
ไฟแสดงการคางเบรกอัตโนมัติ (สีเขียว)
→ หนา 6-52

14- ไฟแสดงระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)*
→ หนา 6-98



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-22

15- หนาจอชวยเหลือการขับขี่
- ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วคงที่*

→ หนา 6-63
- ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

(ACC)* → หนา 6-69
- ตัวแสดงระบบเตือนจุดอับสายตา*

→ หนา 6-95
16- ตวัแสดงตำแหนงคนัเกยีร → หนา 6-22
17- มาตรวดัระยะทาง → หนา 5-44
18- ตวัแสดงอณุหภมูภิายนอก → หนา 5-43
19- มาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-23

มัลติโหมด

  1- ตัวแสดงนาฬิกาดิจิทัล (รถรุนที่มีจอแสดงเครื่อง
เสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน (SDA) หรือ
จอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน
(SDA) และระบบนำทาง ใหดคูมูอืการใชงานแยก
ตางหาก)

  2- ไฟแสดงการทำงานไฟสงู → หนา 5-74
  3- ตัวแสดงปดระบบปองกันการชนดานหนา

(FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ
(UMS)* → หนา 6-83, 6-90

  4- มาตรวัดความเร็วแบบดิจิทัล
  5- มาตรวดัความเรว็หนวยรอง → หนา 5-39

  6- เครือ่งหมาย  → หนา 5-43
  7- ไฟแสดงการควบคมุการลงเนนิ* → หนา 6-55
  8- ไฟแสดงล็อกเฟองทายหลัง* → หนา 6-36
  9- ตวัแสดงโหมดการขบัเคลือ่น* → หนา 6-27
10- ตวัแสดงโหมดออฟโรด* → หนา 6-35
11- มาตรวัดรอบเครื่องยนตแบบอนาล็อก

มาตรวัดรอบเครื่องยนตจะแสดงความเร็วเครื่อง
ยนตเปนรอบตอนาที (r/min) ซึ่งสามารถชวยให
คุณขับขี่อยางประหยัด รวมทั้งเตือนวาอยาให
รอบเครื่องยนตสูงเกินไป (แถบสีแดง)

12- ไฟแสดงเตรียมพรอมการคางเบรกอัตโนมัติ
(สขีาว) → หนา 6-51
ไฟแสดงการคางเบรกอัตโนมัติ (สีเขียว)
→ หนา 6-52

13- ไฟแสดงระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)*
→ หนา 6-98

14- หนาจอแสดงขอมลูรวม → หนา 5-35
หนาจอแสดงคำเตอืน → หนา 5-42

15- ตวัแสดงตำแหนงคนัเกยีร → หนา 6-22



คูมืออยางงาย

ภาพโดยรวม/คูมืออยางงาย

1

1-24

16- หนาจอชวยเหลือการขับขี่
- ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วคงที่*

→ หนา 6-63
- ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

(ACC)* → หนา 6-69
- ตัวแสดงระบบเตือนจุดอับสายตา*

→ หนา 6-95
17- มาตรวดัระยะทาง → หนา 5-44
18- ตวัแสดงอณุหภมูภิายนอก → หนา 5-43
19- มาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก

ใหดเูรือ่ง “มาตรวดั LCD ส ี8 นิว้” หนา 5-19
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การเลือกน้ำมันเช้ือเพลิง

ข้อมูลท่ัวไป

2

2-2

การเลือกน้ำมันเชื้อเพลิง
E00200105227

การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
E00200204540

ค่าซีเทน (EN590)
51 หรือสูงกว่า

น้ำมันเชื้อเพลิง
ที่แนะนำ

รถของคุณได้ร ับการออกแบบมาเพื ่อใช้ก ับ
น้ำมันดีเซลที่ผ่านมาตรฐาน EN 590
การใช้น้ำมันดีเซลประเภทอื่นอาจส่งผลเสียต่อ
ประสิทธิภาพและความทนทานของเครื่องยนต์

น้ำมันดีเซลคุณภาพต่ำอาจทำให้เกิดคราบอุดตัน
ในหัวฉีด ส่งผลให้เกิดควันดำและเครื่องสั่น
ถ้าปัญหาเหล่านี ้เกิดขึ ้น แนะนำให้เติมน้ำยา
ทำความสะอาดร่วมด้วยเมื่อเติมน้ำมัน น้ำยาจะ
สลายและกำจัดคราบอุดตัน ทำให้เครื ่องยนต์
กลับสู่สภาพปกติ ควรใช้น้ำยาทำความสะอาด
ระบบเชื้อเพลิงดีเซลของแท้จากมิตซูบิชิ การใช้
น้ำยาที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เครื่องยนต์ทำงาน
ผิดพลาด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ

หมายเหตุ

คำเตือน
ขณะเติมน้ำมันเช้ือเพลิง ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ด้านความปลอดภัยของอู่รถหรือปั๊มน้ำมัน
น้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณสมบัติติดไฟและระเบิดได้
ง่าย คุณอาจถูกไฟไหม้หรือบาดเจ็บอย่างร้ายแรง
ได้ ดังนั้นขณะเติมน้ำมันควรดับเครื่องยนต์และ
อยู่ให้ห่างจากเปลวไฟ ประกายไฟ หรือวัสดุท่ีเกิด
ควัน ควรเติมน้ำมันในท่ีทีอ่ากาศถ่ายเทได้สะดวก ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง

68 ลิตร

ก่อนเปิดฝาถังน้ำมัน กำจัดไฟฟ้าสถิตในตัวคุณ
ด้วยการจับส่วนที่เป็นโลหะของรถหรือปั๊มน้ำมัน
ไฟฟ้าสถิตในตัวคุณอาจทำให้เกิดประกายไฟ
ซึ่งจุดไอระเหยน้ำมันเชื้อเพลิงได้
ปฏิบัต ิตามขั ้นตอนการเติมน้ำมันเชื ้อเพลิง
ทั้งหมด (เปิดฝาช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ถอดฝา
ถังน้ำมัน ฯลฯ) ด้วยตัวคุณเอง อย่าให้บุคคลอื่น
เข้ามาใกล้ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ถ้าบุคคลอื่น
เข้ามาช่วยโดยยังมีไฟฟ้าสถิตอยู่ในตัว ไอระเหย
น้ำมันเชื้อเพลิงอาจติดไฟได้
ห้ามเดินไปจากช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจนกว่า
จะเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อย ถ้าคุณเดินออกไป
ทำอย่างอื่น (เช่นนั่งพัก) ระหว่างเติมน้ำมัน อาจ
ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตระลอกใหม่
ระมัดระวังไม่สูดดมไอระเหยน้ำมันเชื ้อเพลิง
น้ำมันเชื้อเพลิงมีส่วนประกอบมีพิษ
ปิดประตูและหน้าต่างขณะเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ถ้าเปิดทิ้งไว้ไอระเหยน้ำมันเชื้อเพลิงอาจเข้าไป
ในห้องโดยสาร
หากจำเป็นต้องเปลี่ยนฝาถังน้ำมันใหม่ ใช้เฉพาะ
อะไหล่ของแท้จากมิตซูบิชิ

คำเตือน

ขอควรระวัง

เมื่อใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ภายใต้สภาวะที่
อุณหภูมิต่ำกว่า 16๐C  โปรดปรึกษาศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ
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การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

1. ก่อนเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ดับเครื่องยนต์ก่อน
2. ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่ที่ด้านหลังซ้ายของ

ตัวรถ
เปิดฝาช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยใช้คันปลดล็อก
ที่อยู่ใต้แผงหน้าปัด

1- เปิดฝา
2- ปิด

3. เปิดท่อช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงช้าๆ โดยหมุนฝา
ทวนเข็มนาฬิกา

ขอควรระวัง
เนื ่องจากระบบน้ำมันเชื ้อเพลิงอาจมีแรงดัน
ให้ถอดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงช้าๆ เพื่อช่วยคลาย
แรงดันหรือสุญญากาศที ่อาจสะสมอยู ่ในถัง
น้ำมันเชื้อเพลิง ถ้าคุณได้ยินเสียงฟู่ รอจนเสียง
เงียบก่อนจะถอดฝาออก มิฉะนั้นน้ำมันเชื้อเพลิง
อาจพ่นออกมาทำให้คุณหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

ขณะเติมน้ำมันเชื ้อเพลิง ให้ห้อยฝาถังน้ำมัน
เช้ือเพลิงกับขอเก่ียว (A) ซึ่งอยู่ด้านในของฝาช่อง
เติมน้ำมันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ

4. ใส่หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงลงในช่องให้ลึกที่สุด

5. เมื่อหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหยุดโดยอัตโนมัติ อย่า
เติมน้ำมันเพิ่มอีก

6. ปิดฝาถังน้ำมันโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาช้าๆ
จนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก จากนั้นปิดฝาช่องเติม
น้ำมันเชื้อเพลิงเบาๆ

ขอควรระวัง
ห้ามเอียงหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
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การติดตั้งอุปกรณ์เสริม
E00200302752

ก่อนติดตั ้งอุปกรณ์เสริมใดๆ โปรดขอคำแนะนำจาก
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วนเพิ่มเติม ฯลฯ
ต้องอยู ่ภายใต้กรอบกฎหมายและเป็นไปตาม
คำแนะนำและคำเตือนในเอกสารที่มาพร้อมกับ
รถเท่านั้น ควรเลือกติดตั้งเฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับ
การรับรองจากมิตซูบิชิเท่านั้น

การติดตั ้งอุปกรณ์เกี ่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่าง
ไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ โปรดศึกษา
ข้อมูลการดัดแปลง/แก้ไขเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
หรือระบบน้ำมันเชื้อเพลิงในคู่มือนี้ด้วย
การใช้โทรศัพท์มือถือหรือวิทยุติดรถยนต์ที่ไม่มี
สายอากาศภายนอกอาจรบกวนระบบไฟฟ้าของ
รถยนต์ได้และทำให้การทำงานของรถยนต์
ไม่ปลอดภัย
ควรใช้ล้อและยางตามขนาดที่กำหนดไว้
ให้ดูเรื่อง “ข้อมูลจำเพาะ” สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
ขนาดล้อและยาง
โปรดอ่านคู่มือของอุปกรณ์เสริมก่อนจะติดตั้ง
อุปกรณ์ ชิ้นส่วน หรือการดัดแปลงอ่ืนๆ กับตัวรถ

แม้ว่าช้ินส่วนน้ันจะได้รบัการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
แล้ว เช่นจาก “ใบอนุญาตผู้ประกอบการทั่วไป” (การ
ประเมินคุณภาพชิ้นส่วน) หรือเป็นชิ ้นส่วนสำเร็จรูป
ที่ผ่านการตรวจสอบการผลิตอย่างเป็นทางการ หรือเมื่อมี
ใบอนุญาตการทำงานของชิ้นส่วนที่ติดเสริมหรือติดตั้ง
เข้ามาส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ควรด่วนสรุปว่าจะไม่ส่งผลต่อ
ความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ของคุณ

นอกจากน้ีผู้ประเมินหรือผู้ตรวจสอบยังไม่ต้องรับผิดชอบ
ใดๆ คุณจะมีความปลอดภัยสูงสุดก็ต่อเมื่อชิ้นส่วนต่างๆ
ได้รับคำแนะนำ จำหน่าย หรือติดตั ้งโดยศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที ่ได้ร ับอนุญาต (อะไหล่และอุปกรณ์เสริม
ของแท้จากมิตซูบิชิ) เช่นเดียวกับการดัดแปลงรถยนต์
มิตซูบิชิตามข้อมูลจำเพาะทางการผลิต เพ่ือความปลอดภัย
ของคุณเอง ไม่ควรดัดแปลงรถยนต์นอกเหนือจากที ่
แนะนำโดยศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

การดัดแปลง/แก้ไขเก่ียวกับระบบไฟฟ้า
หรือระบบน้ำมันเช้ือเพลิง

E00200401495

รถยนต์ของมิตซูบิชิทุกคันที่ออกจากโรงงานนั้นได้ผ่าน
การตรวจสอบแล้วว่ามีความปลอดภัยในการใช้งานและ
มีคุณภาพที่ดีอยู ่แล้ว ดังนั้นเพื่อคงความปลอดภัยและ
คุณภาพดังกล่าว การดัดแปลง หรือแก้ไข หรือติดตั้ง
อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าหรือระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิงนั้นควรดำเนินการตามคำแนะนำจากศูนย์บริการ
ของมิตซูบิชิ

ขอควรระวัง
รถของคุณติดตั ้งข ั ้วต ่อว ิ เคราะห์ไว ้สำหรับ
การตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์
ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นใดเข้ากับขั้วต่อนี้ นอก
จากเครื ่องมือวิเคราะห์สำหรับการตรวจสอบ
และการซ่อมแซม มิฉะนั้นแบตเตอรี่อาจหมด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของรถยนต์อาจทำงาน
ผิดปกติ หรืออาจเกิดปัญหาที่ไม่ได้คาดคิดได้
นอกจากนี้ การทำงานผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการ
เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่เครื่องมือวิเคราะห์
อาจไม่ครอบคลุมในการรับประกัน

สิ่งสำคัญ!

เนื ่องจากมีอุปกรณ์เสริมและอะไหล่จำนวนมากจาก
ผู ้ผลิตรายต่างๆ ในท้องตลาด ทั้งบริษัทมิตซูบิชิและ
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตไม่สามารถตรวจสอบ
ได้ว่าการติดตั ้งอุปกรณ์เสริมหรือชิ ้นส่วนดังกล่าวจะ
ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยโดยรวมของรถของคุณ
หรือไม่
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อะไหล่แท้
E00200501861

การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายนั้นควรหลีกเลี่ยงการ
ใช้อะไหล่เทียม
เนื่องจากมิตซูบิชิได้ศึกษาค้นคว้า ออกแบบ และผลิตมา
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ทุกชิ้นส่วนมีคุณภาพสูง
เพื่อให้ลูกค้าของมิตซูบิชิมั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นนั้น
ได้มาตรฐาน การใช้อะไหล่เทียมจะทำให้คุณภาพดังกล่าว
ลดลง
ควรใช้แต่อะไหล่แท้ของมิตซูบิชิเท่านั้น เพื่อให้รถของ
คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ชิ้นส่วน
ต่างๆ ของรถจะมีประสิทธิภาพลดลงในกรณีที่ใช้อะไหล่
เทียม
การไม่ใช้อะไหล่แท้ยังอาจทำให้หมดสิทธิ ์เรียกร้อง
การรับประกันได้ หากเราพบว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
กับรถของคุณนั้นมีสาเหตุมาจากการใช้อะไหล่เทียมแล้ว
ทางเราไม่อาจจะรับประกันให้ได้

คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมได้ที ่ศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที ่ได้รับอนุญาตและการประกอบอะไหล่แท้
ทุกชิ้นได้รับการดูแลอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ
ดังน้ันควรพิจารณาใช้แต่อะไหล่แท้ท่ีมีเคร่ืองหมายการค้า
ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้จากศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาตทั่วประเทศ ตัวบันทึกเหตุการณ์ขณะรถชน

E00205900195

รถยนต์รุ่นนี้ติดตั้งตัวบันทึกเหตุการณ์ขณะรถชน (EDR)
จุดประสงค์หลักของ EDR คือเพื ่อเก็บบันทึกข้อมูล
ที ่เกี ่ยวข้องกับอุบัติเหตุการชนหรือสถานการณ์คล้าย
การชน เช่น เมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว หรือเมื่อรถกระแทก
กับสิ่งกีดขวางบนท้องถนน ข้อมูลจะบันทึกไว้เพื่อเพิ่ม
ความเข้าใจว่าระบบรถยนต์ทำงานอย่างไรในสถานการณ์
เช่นนี้
EDR ได้รับการออกแบบมาให้บันทึกข้อมูลที่เกี ่ยวกับ
ไดนามิกรถยนต์และระบบความปลอดภัยในเวลาสั้นๆ
มักจะไม่เกิน 30 วินาที

EDR ในรถยนต์นี้ได้รับการออกแบบมาให้บันทึกข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้:

ระบบต่างๆ ในรถยนต์ทำงานอย่างไร
คนขับเหยียบคันเร่งและ/หรือแป้นเบรกมากน้อย
เพียงไร (ถ้าเหยียบ) และ
รถยนต์กำลังเดินทางด้วยความเร็วเท่าไร

ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงสภาวะแวดล้อมที่
เกิดรถชนและเกิดการบาดเจ็บ

คำเตือน
ควรเก็บน้ำมันไว้ในที่ที่มิดชิดให้พ้นจากมือเด็ก

คำเตือน
การสัมผัสน้ำมันเป็นเวลานานๆ และบ่อยครั้ง
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคผิวหนังหรือมะเร็ง
ผิวหนังได้
หลีกเลี่ยงอย่าให้น้ำมันสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง
และควรรีบล้างออกทันทีเมื่อสัมผัสน้ำมัน

ขอควรระวัง
โปรดติดต่อหรือปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่
ได้รับอนุญาตในการติดตั้งหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์
ต่างๆ
ถ้ามีสายไฟกีดขวางตัวถังรถหรือใช้วิธีการติดตั้ง
ที่ไม่เหมาะสม (ไม่ใส่ฟิวส์ป้องกัน ฯลฯ) อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาจได้รับผลกระทบที่เป็น
อันตรายจนทำให้เกิดไฟไหม้หรืออุบัติเหตุอื่นๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและ
การกำจัดน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว

E00200601468
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หมายเหตุ
EDR จะบันทึกข้อมูลเฉพาะเมื ่อเกิดการชน
ร้ายแรงเท่านั ้น EDR จะไม่บันทึกข้อมูลใดๆ
ในสภาพการขับขี่ปกติและจะไม่บันทึกข้อมูล
ส่วนบุคคล (เช่น ชื่อ เพศ อายุ และสถานที่เกิด
อุบัติเหตุ) อย่างไรก็ตามบุคคลอื่น เช่น ตำรวจ
อาจใช้ข้อมูล EDR ที่บันทึกไว้ร่วมกับข้อมูลชี้ตัว
บุคคลที่เก็บไว้ตามระเบียบปฏิบัติในระหว่าง
การสืบสวนการชนที่เกิดขึ้น

การอ่านข้อมูลที่บันทึกโดย EDR จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์
พิเศษ และจำเป็นต้องเข้าถึงรถยนต์หรือ EDR นอกจาก
ผู้ผลิตรถยนต์แล้ว บุคคลอื่น เช่น ตำรวจ ซึ่งมีอุปกรณ์
พิเศษจะสามารถอ่านข้อมูลได้หากสามารถเข้าถึงรถยนต์
หรือ EDR

รีโมทคอนโทรล MITSUBISHI*
E00206300037

รีโมทคอนโทรล MITSUBISHI ช่วยให้คุณสามารถ
ใช้งานรถยนต์ภายในระยะการสื ่อสารของอุปกรณ์
Bluetooth® (ใช้ Bluetooth® 4.2 ขึ้นไปและรองรับ iOS,
Android™ หรือ watchOS®) สามารถใช้ทำงานต่อไปน้ีได้

• Bluetooth® เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ
BLUETOOTH SIG, INC

• Android เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ Google LLC
• IOS เป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้า
จดทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ
และใช้โดยได้รับอนุญาต

• watchOS® เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ Apple Inc. ท่ี
จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนๆ

๛0watchOS เป็นเคร่ืองหมายการค้า
ของ Apple Inc. ท่ีจดทะเบียนในสหรัฐ
อเมริกาและประเทศอื่นๆ

1- อุปกรณ์ Bluetooth®

คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้ด้วยรีโมทคอนโทรล
MITSUBISHI

การใช้งานประตูท้ายไฟฟ้า
สามารถใช้งานประตูท้ายไฟฟ้าด้วย “OPEN/
CLOSE RESERVATION” หรือ “OPEN/CLOSE
OPERATION” บนอุปกรณ์ Bluetooth®

การแจ้งเตือน
หากคุณลืมการทำงานใดๆ เมื ่อออกจากรถ จะ
แจ้งเตือนบนอุปกรณ์ Bluetooth®

การช่วยเหลือการใช้งาน
หากเสียงเตือนดังหรือรถไม่ตอบสนองเมื ่อคุณ
ใช้งานบางอย่างจากด้านนอกรถ อุปกรณ์ Bluetooth®

จะแสดงวิธีแก้ไข

หมายเหตุ
ระยะห่างในการสื่อสารอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
อุปกรณ์ Bluetooth® ดังนั้นการสื่อสารอาจขาด
หายได้
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การค้นหารถ
สามารถเปิดไฟหน้าได้ด้วยอุปกรณ์ Bluetooth®

การแสดงประวัติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
สามารถแสดงข้อมูลการใช้น้ำมันเชื ้อเพลิงบน
อุปกรณ์ Bluetooth®

อุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth® จำเป็นต้องสื่อสารกับรถ
ด้วยรีโมทคอนโทรล MITSUBISHI นอกจากนี้ยังจำเป็น
ต้องลงทะเบียน (จับคู่) เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth®

เข้ากับรถ

สำหรับวิธีการใช้งานรีโมทคอนโทรล MITSUBISHI
โปรดดูท่ีเว็บไซต์ของมิตซูบิชิ (ภาษาอังกฤษเท่าน้ัน):

https://www.mitsubishi-motors.com/en/products/
pajero_sport/app/remote/

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

คำเตือน
ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายวิทยุกระจายเสียง
ใช้เฉพาะในประเทศของคุณเท่านั้น

ขอควรระวัง
ระมัดระวังอย่าให้อุปกรณ์ Bluetooth® ติดไวรัส
คอมพิวเตอร์หรือมัลแวร์
มิฉะนั้นอาจส่งผลให้รถทำงานผิดปกติได้
มิตซูบิชิจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียของ
ผู้ใช้งานอันเกิดจากการที่ผู้อื่นเข้าถึงรถโดยไม่ได้
รับอนุญาต
ใช้งานรีโมทคอนโทรล MITSUBISH ตาม
ขั้นตอนการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth® และ
ซอฟต์แวร์ของแอปพลิเคชันรีโมทคอนโทรล
MITSUBISHI

คำเตือน
บุคคลที ่ม ี เคร ื ่องกระตุ ้นหัวใจชนิดฝังหร ือ
เคร่ืองช็อกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝัง ควรอยู่ห่างจาก
อุปกรณ์
การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์เหล่านี้
อาจได้รับผลกระทบ
เมื่อคุณไม่ได้ใช้รีโมทคอนโทรล MITSUBISHI
ให้ปิดการใช้งานระบบกุญแจอัจฉริยะ
→ ให้ดูเร่ือง “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” หน้า 3-6
ห้ามทิ้งเด็ก บุคคลที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล
หรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถเมื่อคุณใช้รีโมทคอนโทรล
MITSUBISHI
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ขอควรระวัง
รีโมทคอนโทรล MITSUBISHI ออกแบบมา
เพื่อเป็นส่วนเสริมของกุญแจอัจฉริยะ
เมื่อออกจากรถ ตรวจดูด้วนตนเองให้แน่ใจว่า
ประตูและประตูท้ายทั้งหมดล็อก หน้าต่างปิด
และไฟดับแล้ว
ระวังอย่าให้คนอื ่นเห็นรหัสผ่านบนหน้าจอ
แสดงข้อมูลรวมหรืออุปกรณ์ Bluetooth® ใน
ระหว่างที่ลงทะเบียนอุปกรณ์
จัดการรหัสผ่านและอุปกรณ์ Bluetooth® อย่าง
เหมาะสมเพื่อป้องกันผู้อื่นเข้าถึงรถโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
อย่าใช้ผ้าคลุมรถเมื ่อใช้งานรีโมทคอนโทรล
MITSUBISHI
เมื่อเปิดหรือปิดประตูท้ายไฟฟ้า ตรวจดูให้แน่ใจ
ว่าพื้นที่โดยรอบปลอดภัยและด้านหลังและด้าน
บนของรถมีที่ว่างมากพอ นอกจากนี้ระวังประตู
ท้ายชนศีรษะ หนีบมือหรือคอ ฯลฯ

หมายเหตุ
คำน ึงถ ึงประเด ็นต ่อไปน ี ้ เม ื ่ อใช ้อ ุปกรณ ์
Bluetooth®:
• ความเร็วและระยะในการสื่อสารอาจแตกต่าง
กัน ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ Bluetooth® และสภาพ
โดยรอบ (สภาพแวดล้อมคลื่นวิทยุ อุปสรรค
สภาพแวดล้อมของที่จอดรถ ฯลฯ)

หมายเหตุ
• เนื่องจากลักษณะของคลื่นวิทยุ ความเร็วในการ
สื่อสารมีแนวโน้มจะลดลงเมื่อระยะห่างในการ
สื่อสารเพ่ิมข้ึน ใช้อุปกรณ์ Bluetooth® ในระยะ
ใกล้รถเพื่อให้ตอบสนองได้ดี

• เมื่อมีการใช้งานเตาไมโครเวฟหรือเครื่องมือ
ISM (เครื่องมือไฟฟ้าทางอุตสาหกรรม วิทยา
ศาสตร์ และการแพทย์) ความเร็วและระยะใน
การสื่อสารของอุปกรณ์ Bluetooth® อาจลดลง
ใช้อุปกรณ์ Bluetooth® โดยอยู่ห่างจากอุปกรณ์
และเครื่องมือไฟฟ้าเหล่านี้

• หากใช้อุปกรณ์ Bluetooth® และอุปกรณ์ LAN
ไร้สายในเวลาเดียวกัน ความเร็วและระยะใน
การสื่อสารของอุปกรณ์แต่ละตัวอาจลดลง ใช้
อุปกรณ์ Bluetooth® โดยอยู่ห่างจากอุปกรณ์
LAN ไร้สาย

อุปกรณ์ Bluetooth® อาจไม่สามารถสื่อสารกับรถ
ได้ หรืออาจทำงานผิดปกติหรือไม่เสถียรใน
สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่อไปนี้ ตรวจ
สอบว่าอุปกรณ์สามารถสื่อสารกับรถของคุณได้
ก่อนใช้งาน
• มีสิ่งกีดขวาง เช่น ผนังคอนกรีตหรือโลหะ
• รถถูกแวดล้อมด้วยรถสูงๆ ในลานจอดรถ
• เมื่อสถานที่ในบริเวณใกล้เคียงส่งคลื่นวิทยุแรง
สูง เช่น สถานีโทรทัศน์ สถานีไฟฟ้าย่อย สถานี
กระจายเสียงและแพร่ภาพ หรือสนามบิน

• มีอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือหรือวิทยุ
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

หมายเหตุ
• อุปกรณ์ Bluetooth® สัมผัสกับวัตถุโลหะหรือ
ถูกบดบังโดยวัตถุโลหะ

• แบตเตอรี่ของอุปกรณ์ Bluetooth® หรือกุญแจ
อัจฉริยะใกล้จะหมด

ไม่สามารถใช้รีโมทคอนโทรล MITSUBISHI
ได้ในสภาวะต่อไปนี้:
• อุปกรณ์ Bluetooth® ปิด
• ไม่ได้ติดตั ้งซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันรีโมท
คอนโทรล MITSUBISHI

• ซอฟต์แวร ์แอปพลิ เคช ันร ีโมทคอนโทรล
MITSUBISHI ไม่ทำงาน

• อุปกรณ์ Bluetooth® ไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับรถ
หรือไม่ได้เชื่อมต่อกับรถ

• อุปกรณ์ Bluetooth® อยู่นอกระยะการสื่อสาร
• อุปกรณ์ Bluetooth® หรือกุญแจอัจฉริยะ
ล้มเหลวหรือแบตเตอรี่หมด

• เมื่อคุณไม่ได้ถือกุญแจอัจฉริยะ
• เม ื ่อป ิดการใช ้งานระบบก ุญแจอ ัจฉร ิยะ

→→→→→ให้ดูเร่ือง “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” หน้า 3-6
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2. ใชส้วิตชม์าตรวดั LCD สี 8 นิ้วเลือก              
“                             ”  (REMOTE) จากนัน้กด
สวติช์ตกลง 

3. เลือก “การเตรียมใช้งานอุปกรณ์” และกดสวิตช์
ตกลงค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที

4. เมื่อการเตรียมใช้งานเสร็จสิ้น “สำเร็จ” จะปรากฏ
ขึ้นในช่อง “สถานะ” บนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม
เป็นเวลา 5 วินาที จากน้ัน “-” จะปรากฏ
หาก “ล้มเหลว” ปรากฏขึ ้นในช่อง “สถานะ”
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม ให้เปลี่ยนโหมดการ
ทำงานเป็น OFF แล้วเปิด ON อีกคร้ังทันที จากน้ัน
ย้อนกลับไปที่ขั้นตอนที่ 1 และลองอีกครั้ง

การเปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์รีโมท
E00206400038

เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์รีโมทโดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ด้านล่าง

การลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth®®®®®

1. ตั ้ง Bluetooth® เป็น ON แล้วเปิดซอฟต์แวร์
แอปพลิเคชันรีโมทคอนโทรล MITSUBISHI

2. ใช้สวิตช์มาตรวัด LCD สี 8 นิ้วสลับหน้าจอแสดง
ข้อมูลรวมไปยังหน้าจอการตั้งค่าฟังก์ชัน
ให้ดูเร ื ่อง “สวิตช์มาตรวัด LCD สี 8 นิ ้ว”
หน้า 5-19
ให้ดูเรื่อง “หน้าจอการตั้งค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-38

3. ใช้สวิตช์มาตรวัด LCD สี 8 นิ ้วเลือก
“ ” (REMOTE)
จากนั้นกดสวิตช์ตกลง

4. เลือก “การลงทะเบียนอุปกรณ์” และกดสวิตช์
ตกลงค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาทีเพื ่อแสดงรหัส
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม

5. ใส่รหัสบนหน้าจอแสดงข้อมูลรวมที ่อ ุปกรณ์
Bluetooth® ของคุณ

เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสิ้น “สำเร็จ” จะปรากฏขึ้น
ในช่อง “สถานะ” บนหน้าจอแสดงข้อมูลรวมเป็น
เวลา 5 วินาที จากน้ัน “-” จะปรากฏ
หาก “ล้มเหลว” ปรากฏขึ ้นในช่อง “สถานะ”
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม ให้เปลี ่ยนโหมด
การทำงานเป็น OFF แล้วเปิด ON อีกครั้งทันที
จากนั้นย้อนกลับไปที่ขั้นตอนที่ 1 และลองอีกครั้ง

หมายเหตุ
คุณสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth® เพื่อ
ใช้งานได้ 2 ตัว อย่างไรก็ตามคุณจะใช้งานได้
เฉพาะอ ุปกรณ์ท ี ่ เล ือกไว ้บนมาตรว ัดหร ือ
ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน
เมื ่อลงทะเบียนอุปกรณ์ตัวที ่สอง ให้ปิด
Bluetooth® ของอุปกรณ์ตัวแรกก่อน

การเตรียมใช้งานการลงทะเบียนอุปกรณ์
Bluetooth®®®®®

1. ใช้สวิตช์มาตรวัด LCD สี 8 นิ้วสลับหน้าจอแสดง
ข้อมูลรวมไปยังหน้าจอการตั้งค่าฟังก์ชัน
ให้ดูเรื่อง “สวิตช์มาตรวัด LCD สี 8 นิ้ว” หน้า 5-19
ให้ดูเรื่อง “หน้าจอการตั้งค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-38

การเปล่ียนอุปกรณ์ Bluetooth®®®®® ท่ีลงทะเบียนไว้

1. ใช้สวิตช์มาตรวัด LCD สี 8 นิ้วสลับหน้าจอแสดง
ข้อมูลรวมไปยังหน้าจอการตั้งค่าฟังก์ชัน
ให้ดูเร่ือง “สวิตช์มาตรวัด LCD สี 8 นิ้ว” หน้า 5-19
ให้ดูเรื่อง “หน้าจอการตั้งค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-38

หมายเหตุ
เตรียมใช้งานการลงทะเบียนเมื่อมีการถ่ายโอน
กรรมสิทธิ์รถจากผู้อื่นหรือให้ผู้อื่น
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2. ใช้สวิตช์มาตรวัด LCD สี 8 นิ ้วเลือก
“ ” (REMOTE)
จากนั้นกดสวิตช์ตกลง

3. ใช้สวิตช์มาตรวัด LCD สี 8 นิ้วเลือก “เลือก” และ
กดสวิตช์ตกลง

4. ใช้สวิตช์มาตรวัด LCD สี 8 นิ้วเลือก “อุปกรณ์ 1”
หรือ “อุปกรณ์ 2” แล้วกดสวิตช์ตกลงเพื่อยืนยัน
การตั้งค่า
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การล็อกและการปลดล็อก3-2

กุญแจ
E00300104700

1- กุญแจอัจฉริยะ
2- กุญแจอัจฉริยะ (มีสวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้า)
3- กุญแจฉุกเฉิน

หมายเหตุ
กุญแจ (ยกเว้นกุญแจฉุกเฉิน) เป็นชิ ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที ่มีความแม่นยำสูงในการส่ง
สัญญาณ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้
เพื่อป้องกันการทำงานผิดปกติ
• ไม่ควรวางไว้ในที ่แดดส่องถึงโดยตรง เช่น
บนแผงหน้าปัดรถ

• ไม่ควรถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลง
• ไม่ควรดัดงอกุญแจหรือกระแทกแรงๆ
• ไม่ควรให้น้ำเข้า
• เก็บแยกจากพวงกุญแจแม่เหล็กอื่นๆ
• เก็บแยกจากระบบเคร่ืองเสียง คอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล โทรทัศน์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีสนามแม่
เหล็ก

• เก็บให้ห่างจากอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็ก
ไฟฟ้าแรงสูง เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ี อุปกรณ์ไร้
สายต่างๆ และเครื่องมือที่มีความถี่สูง (รวมถึง
อุปกรณ์การแพทย์)

• อย่าล้างด้วยเครื่องทำความสะอาดระบบอัลทรา
โซนิกหรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึง

• ไม่ควรเก็บกุญแจไว้ในที่ที ่มีอุณหภูมิสูงหรือ
ความชื้นสูง

เคร ื ่องยนต์ถ ูกออกแบบมาให้สตาร ์ทไม่ได ้
หากรหัส ID ที่ลงทะเบียนไว้ในคอมพิวเตอร์
อิโมบิไลเซอร์กับรหัส ID ของกุญแจไม่ตรงกัน
ให้ดูเรื ่อง “ระบบอิโมบิไลเซอร์” สำหรับราย
ละเอียดและการใช้กุญแจ

แถบป้ายหมายเลขกุญแจ
E00312701050

หมายเลขกุญแจจะประทับไว้บนแถบป้ายดังรูป
ควรจดบันทึกหมายเลขกุญแจไว้และเก็บกุญแจกับป้าย
หมายเลขกุญแจแยกจากกัน เพื่อจะสามารถสั่งกุญแจจาก
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตได้ในกรณีที่กุญแจ
ดอกจริงสูญหาย

หมายเหตุ
 [สำหรับรถที่ติดตั้งระบบสัญญาณกันขโมย]
กรุณาทำความเข้าใจดังต่อไปนี้หากสัญญาณกัน
ขโมยตั้งไว้ที่ “เปิดใช้งาน”
ให้ดูเร่ือง “ระบบสัญญาณกันขโมย” หน้า 3-29
• หากสัญญาณกันขโมยอยู่ในโหมดระบบป้องกัน
สัญญาณจะดังหากประตูเปิดหลังจากล็อกด้วย
กุญแจ ปุ่มล็อกด้านใน หรือสวิตช์เซ็นทรัลล็อก

• แม้ว่าสัญญาณกันขโมยจะตั้งไว้ที่ “เปิดใช้งาน”
แต่จะไม่เข้าสู่โหมดระบบเตรียมพร้อมหากไม่
ได้ใช้ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะหรือระบบกุญแจ
รีโมทในการล็อกรถ

 หากคุณทำลูกกุญแจดอกใดสูญหาย ให้ติดต่อ
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตโดยเร็วที่สุด
เพื่อป้องกันขโมยคำเตือน

เม่ือนำกุญแจติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน อย่ากดสวิตช์ใดๆ
บนกุญแจขณะที ่อยู ่บนเครื ่อง หากกดสวิตช์
บนเครื่อง กุญแจจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่ง
ส่งผลกระทบรบกวนการทำงานของเครื่องบิน
เม่ือใส่กุญแจในกระเป๋า ระวังอย่าให้สวิตช์ท่ีกุญแจ
ถูกกดด้วยความพลั้งเผลอได้โดยง่าย
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ระบบอิโมบิไลเซอร์เป็นระบบที ่ถูกออกแบบมาเพื ่อ
ป้องกันการโจรกรรม เป้าหมายของระบบนี้คือเพื่อไม่ให้
เคลื ่อนย้ายรถหากสตาร์ทเครื ่องยนต์อย่างไม่ถูกต้อง
การสตาร์ทที่ถูกต้องนั้นจะต้องใช้กุญแจที่ “ลงทะเบียน”
กับระบบอิโมบิไลเซอร์เท่านั้น

ระบบอิโมบิไลเซอร์ (ระบบป้องกัน
การสตาร์ท)

E00300203892

หมายเหตุ
หากคุณทำลูกกุญแจดอกใดสูญหาย ให้ติดต่อ
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตโดยเร็วที่สุด
นำรถและกุญแจที่เหลือไปยังศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที่ได้รับอนุญาตเพื่อทำกุญแจใหม่หรือทำกุญแจ
สำรองเพิ่มเติม กุญแจทุกดอกจะต้องลงทะเบียน
อีกครั ้งในระบบคอมพิวเตอร์อิโมบิไลเซอร์
ระบบอิโมบิไลเซอร์สามารถลงทะเบียนกุญแจ
เพื่อใช้งานได้สูงสุด 4 ดอก
เมื่อระบบอิโมบิไลเซอร์ผิดปกติ ตัวแสดงเตือน
จะปรากฏขึ้น
ปรับโหมดการทำงานไปที ่ OFF แล้วสตาร์ท
เครื่องยนต์อีกครั้ง หากการเตือนไม่ถูกยกเลิก ให้
ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ
ถ้าไม่สามารถสตาร์ทติดได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ขอควรระวัง
ห้ามทำการเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงระบบอิโม
บิไลเซอร์ การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงระบบ
อิโมบิไลเซอร์นั้นอาจทำให้ระบบอิโมบิไลเซอร์
เสียหายได้

การล็อก
กดสวิตช์ LOCK (1) ประตูทั้งหมดและประตูท้ายจะล็อก
ไฟเล้ียวจะกะพริบหน่ึงคร้ัง เมื่อรถล็อกและสวิตช์ไฟห้อง
โดยสารอยู่ท่ีตำแหน่ง “l” หรือ “DOOR” ไฟห้องโดยสาร
จะกะพริบ 1 คร้ัง

กดสวิตช์กุญแจแล้วประตูทุกบานและประตูท้ายจะล็อก
หรือปลดล็อกตามต้องการ
นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการทำงานของกระจกมอง
ข้างได้ด้วย

ระบบกุญแจรีโมท
E00300305145

1- สวิตช์ LOCK
2- สวิตช์ UNLOCK
3- สวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้า
4- ไฟแสดง

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2
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หมายเหตุ
สำหรับการใช้งานสวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้า (3) ให้
ดูเรื ่อง “การใช้งานประตูท้ายไฟฟ้าด้วยกุญแจ
อัจฉริยะ” หน้า 3-20
กระจกมองข้างจะพับหรือกางโดยอัตโนมัติเมื่อ
ประตูทั้งหมดและประตูท้ายล็อกหรือปลดล็อก
ด้วยสวิตช์กุญแจของระบบกุญแจรีโมท ให้
ดูเร่ือง “การสตาร์ทและการขับข่ี: กระจกมองข้าง”
หน้า 6-12
ถ้ากดสวิตช์ UNLOCK (2) แต่ประตูหรือประตู
ท้ายไม่เปิดภายใน 30 วินาที ประตูจะล็อกกลับเอง
โดยอัตโนมัติ
สามารถปรับฟังก์ชันบางอย่างได้ดังนี้:
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
• เวลาสำหรับการล็อกกลับอัตโนมัติสามารถปรับ
ได้

• เปิดใช้ฟังก์ชันยืนยันการทำงาน (การกะพริบไฟ
เลี้ยว) เฉพาะเมื่อล็อกเท่านั้น หรือเฉพาะเมื่อ
ปลดล็อกเท่านั้น

การปลดล็อก
กดสวิตช์ UNLOCK (2) ประตูทั้งหมดและประตูท้าย
จะปลดล็อก และถ้าหากสวิตช์ไฟห้องโดยสารอยู ่ที ่
ตำแหน่ง “ ” หรือ “DOOR” แล้ว ไฟห้องโดยสารจะติด
ค้างประมาณ 15 วินาทีและไฟเลี้ยวจะกะพริบ 2 ครั้ง

หมายเหตุ
• สามารถยกเลิกฟังก์ชันยืนยัน (ที่แสดงการล็อก
หรือปลดล็อกประตูและประตูท้ายด้วยการ
กะพริบไฟเลี้ยว)

• สามารถเปลี่ยนจำนวนครั้งของการกะพริบไฟ
เลี้ยวในฟังก์ชันยืนยันได้

• สามารถเปิดเสียงเตือนเม่ือกุญแจอัจฉริยะทำงาน
ระบบกุญแจรีโมทจะไม่ทำงานในสภาวะต่อไป
นี้:
• โหมดการทำงานไม่ได้อยู่ที่ OFF
• ประตูหรือประตูท้ายเปิดอยู่ (ไม่สามารถล็อกได้
เท่านั้น)

สวิตช์ก ุญแจจะทำงานภายในระยะประมาณ
4 เมตร จากตัวรถ แต่ถ้าหากรถจอดอยู่ในบริเวณ
สถานีไฟฟ้าแรงสูงหรือสถานีวิทยุ/โทรทัศน์
ระยะห่างที ่สามารถใช้สว ิตช ์ก ุญแจได้อาจ
เปลี่ยนแปลงไป
ถ ้ า เก ิดป ัญหาต ่อไปน ี ้ อย ่ างใดอย ่ างหน ึ ่ ง
อาจแสดงว่าแบตเตอรี่หมด
• กดสวิตช์กุญแจเพื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู
ห่างจากรถตามระยะทางท่ีกำหนดแล้ว แต่ประตู
และประตูท้ายไม่ล็อก/ปลดล็อกตามที่กด

• ไฟแสดง (4) หรี่ลงหรือไม่สว่างเลย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
หากคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตนเอง ให้ดูเรื่อง
“ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ” หน้า 3-5

หมายเหตุ
หากกุญแจของคุณหายหรือชำรุด ให้รีบติดต่อ
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตเพื่อเปลี่ยน
กุญแจใหม่
หากต้องการเพิ่มกุญแจ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
รถของคุณสามารถใช้กุญแจได้สูงสุด 4 ดอก

การทำงานของกระจกมองข้าง
E00310802038

การพับเก็บ

เมื่อล็อกประตูและประตูท้ายโดยกดสวิตช์ LOCK (1)
กระจกมองข้างจะพับเก็บโดยอัตโนมัติ

การกางออก

เม ื ่อปลดล ็อกประต ูและประต ูท ้ ายโดยกดสว ิตช ์
UNLOCK (2) กระจกมองข้างจะกางออกโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
ฟังก์ชันนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามด้านล่าง
กรุณาสอบถามศูนย์บริการมิตซูบิช ิท ี ่ได้ร ับ
อนุญาต
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หมายเหตุ
• กางออกโดยอัตโนมัติเมื่อปิดประตูด้านคนขับ
และโหมดการทำงานอยู่ที่ ON

• พับเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อโหมดการทำงานอยู่ที่
OFF หรือ ACC และประตูด้านคนขับเปิดอยู่

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

• ยกเลิกฟังก์ชันกางออกอัตโนมัติ

กระจกมองข้างสามารถพับเข้าหรือกางออกได้
โดยการทำงานต่อไปนี้ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยน
แปลงใดๆ ด้านบน
หลังจากกดสวิตช์ “LOCK” เพื่อล็อกประตูและ
ประตูท้าย ถ้ากดสวิตช์ “LOCK” อีกสองคร้ังติด
กันภายใน 30 วินาที กระจกมองข้างจะพับ
หลังจากกดสวิตช์ “UNLOCK” เพื่อปลดล็อก
ประตูและประตูท้าย ถ้ากดสวิตช์ “UNLOCK”
อกีสองคร้ังติดกันภายใน 30 วินาที กระจกมอง
ข้างจะกางอีกครั้ง

ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ
E00309502136

ก่อนจะเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ ให้ขจัดไฟฟ้าสถิตจากตัว
คุณก่อนโดยสัมผัสวัตถุโลหะที่อยู่ติดกับพื้นดิน

คำเตือน
• อย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในไฟหรือเตาเผา และอย่า
บีบอัดหรือตัดแบตเตอรี่ด้วยเครื่องจักร

• อย่าใช้งาน จัดเก็บ หรือให้แบตเตอรี ่สัมผัส
อุณหภูมิสูงมากหรือแรงดันอากาศต่ำมาก

ขอควรระวัง
เมื่อเปิดตัวเรือนกุญแจแล้ว ระวังอย่าให้น้ำ ฝุ่น
ฯลฯ เข้าไปได้ และอย่าแตะต้องส่วนประกอบ
ข้างใน
กำจัดแบตเตอรี่ที ่ใช้แล้วตามข้อกำหนดในการ
กำจัดแบตเตอรี่

หมายเหตุ
คุณสามารถซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนได้จากร้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับอนุญาตสามารถ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้คุณได้ถ้าคุณต้องการ

1. ถอดกุญแจฉุกเฉินออกจากกุญแจ
ให้ดูเร่ือง “กุญแจฉุกเฉิน” หน้า 3-10

2. หันสัญลักษณ์มิตซูบิชิเข้าหาตัวคุณ คลุมปลาย
ไขควงปากแบนด้วยผ้าแล้วสอดเข้าไปในร่องที่
ตัวเรือนกุญแจ ใช้ไขควงเปิดตัวเรือนกุญแจ

คำเตือน
อย่ากลืนแบตเตอรี่แบบเหรียญ
• ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แบตเตอรี่แบบเหรียญ หากกลืน
แบตเตอร่ีแบบเหรียญลงไป จะส่งผลร้ายแรงต่อ
อวัยวะภายในและเสียชีวิตได้
มีกรณีที่การกลืนแบตเตอรี่ทำให้อวัยวะภายใน
เสียหายอย่างร้ายแรงภายใน 2 ชั่วโมงเท่านั้น

• เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหม่และเก่าให้พ้นมือเด็ก
• หากปิดตัวเรือนรีโมทคอนโทรลได้ไม่สนิท ให้
หยุดใช้งานผลิตภัณฑ์และเก็บให้พ้นมือเด็ก

• หากคุณสงสัยว่ามีการกลืนแบตเตอรี ่หรือมี
แบตเตอรี่อยู ่ในส่วนใดของร่างกายคน ให้ไป
พบแพทย์ทันที

เพื่อป้องกันการระเบิดหรือการรั่วไหลของของ
เหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้
• อย่าเปลี ่ยนไปใช้แบตเตอรี ่ท ี ่ไม่ถูกต้อง ใช้
แบตเตอรี่แบบเดียวกันหรือเทียบเท่าเท่านั้น
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การล็อกและการปลดล็อก3-6

ระบบกุญแจอัจฉริยะช่วยให้คุณสามารถล็อกและปลด
ล็อกประตูและประตูท้าย สตาร์ทเครื่องยนต์ และเปลี่ยน
โหมดการทำงานได้อย่างง ่ายดายด้วยการถือกุญแจ
อัจฉริยะไว้กับตัวคุณ
สวิตช์บนกุญแจอัจฉริยะยังสามารถใช้เป็นสวิตช์กุญแจ
ในระบบกุญแจรีโมท
ให้ดูเรื่อง “การสตาร์ทและการดับเครื่องยนต์” หน้า 6-18
ให้ดูเร่ือง “ระบบกุญแจรีโมท” หน้า 3-3

คนขับควรถือกุญแจอัจฉริยะไว้ตลอดเวลา กุญแจนี้จำเป็น
สำหรับการล็อกและปลดล็อกประตูและประตูท ้าย
การสตาร์ทเครื่องยนต์ หรือการใช้งานรถ ดังนั้นก่อน
จะล็อกและออกจากรถ ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมีกุญแจ
อัจฉริยะอยู่กับตัวแล้ว

หมายเหตุ
อย่าลืมว่าต้องทำขั ้นตอนนี้โดยหันสัญลักษณ์
มิตซูบิชิเข้าหาตัวคุณ มิฉะน้ันเม่ือคุณเปิดตัวเรือน
กุญแจ สวิตช์อาจหลุดออกมา

3. ถอดแบตเตอรี่ใช้แล้วออก
4. ใส่แบตเตอร่ีใหม่โดยหันด้าน + (A) ข้ึน

ด้าน +

ด้าน -

แบตเตอร่ีแบบ
เหรียญ CR2032

5. ปิดตัวเรือนกุญแจให้แน่น
6. ติดตั้งกุญแจฉุกเฉินที่ถอดออกมาในขั้นตอนที่ 1
7. ตรวจสอบว่ากุญแจรีโมทสามารถใช้งานได้

ระบบกุญแจอัจฉริยะ
E00305602650

คำเตือน
ผู้ที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดฝังหรือเครื่องช็อก
หัวใจอัตโนมัติชนิดฝังไม่ควรเข้าใกล้ตัวส่ง
สัญญาณตัวนอก (A) หรือตัวส่งสัญญาณตัวใน (B)
คลื ่นวิทยุที ่ใช้ในระบบการทำงานของกุญแจ
อัจฉริยะอาจส่งผลกระทบต่อเครื่องกระตุ้นหัวใจ
ชนิดฝังหรือเครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝังได้
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การล็อกและการปลดล็อก 3-7

คำเตือน
เม่ือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์อืน่ๆ นอก
เหนือจากเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดฝังหรือเครื่อง
ช็อกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝัง ให้ติดต่อผู ้ผลิต
อุปกรณ์ดังกล่าวก่อนเพื ่อระบุผลกระทบของ
คลื ่นวิทยุต่ออุปกรณ์ การทำงานของอุปกรณ์
ไฟฟ้าทางการแพทย์เหล ่าน ั ้นอาจได้ร ับผล
กระทบจากคลื่นวิทยุ

คุณสามารถจำกัดการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะได้
ดังนี้ (ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถใช้เป็นระบบกุญแจ
รีโมทได้) กรุณาสอบถามศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับ
อนุญาต

• สามารถจำกัดให้ทำงานเฉพาะการล็อกและ
ปลดล็อกประตูและประตูท้าย

• สามารถจำกัดให้ทำงานเฉพาะการสตาร์ท
เครื่องยนต์

• สามารถปิดการใช้งานระบบกุญแจอัจฉริยะได้

หมายเหตุ
• ถือกุญแจอัจฉริยะไว้พร้อมกับอุปกรณ์สื่อสาร
เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือชุดวิทยุ หรือกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

• กุญแจอัจฉริยะสัมผัสหรือถูกบดบังด้วยวัตถุ
โลหะ

• มีการใช้ระบบกุญแจรีโมทในบริเวณใกล้เคียง
• เมื่อแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะเสื่อมสภาพ
• เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ในบริเวณที่มีคลื่นวิทยุ
แรงสูงหรือสัญญาณรบกวน

ในกรณีนี้ให้ใช้กุญแจฉุกเฉิน
ให้ดูเร่ือง “การล็อก/ปลดล็อกโดยไม่ใช้ฟังก์ชัน
กุญแจอัจฉริยะ” หน้า 3-10

เนื่องจากกุญแจอัจฉริยะรับสัญญาณเพื่อสื่อสาร
กับตัวส่งสัญญาณในรถ แบตเตอรี่จะเสื ่อมลง
อย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ได้ใช้งานกุญแจอัจฉริยะ
อายุการใช้งานแบตเตอรี่คือ 1 ถึง 2 ปีขึ้นอยู่กับ
สภาพการใช้งาน เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ให้
เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือนี้
หรือนำไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาต
ให้ดูเรื่อง “ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ”
หน้า 3-5

หมายเหตุ
เนื ่องจากกุญแจอัจฉริยะรับสัญญาณอย่างต่อ
เนื่อง การรับคลื่นวิทยุแรงสูงอาจส่งผลกระทบ
ต่อการเสื่อมสภาพของแบตเตอรี่ อย่าวางกุญแจ
ใกล้โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ

ช่วงระยะการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะ

E00305701696

หากคุณถือกุญแจอัจฉริยะเข้าไปในช่วงระยะการทำงาน
ของระบบกุญแจอัจฉริยะแล้วกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อก
ประตูด้านคนขับหรือด้านผู ้โดยสารด้านหน้า สวิตช์
LOCK ประตูท้าย (เม่ือล็อก) หรือดึงมือจับประตูท้าย (เม่ือ
ปลดล็อก) รหัส ID ของกุญแจของคุณจะถูกตรวจสอบ
คุณจะล็อกและปลดล็อกประตูและประตูท้าย สตาร์ท
เครื่องยนต์ และเปลี่ยนโหมดการทำงานได้ก็ต่อเมื่อรหัส
ID ของกุญแจอัจฉริยะของคุณกับรถตรงกัน

หมายเหตุ
หากแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะเสื่อมสภาพหรือมี
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงหรือสัญญาณรบกวน
เกิดขึ้น ช่วงระยะการทำงานอาจแคบลงและการ
ทำงานอาจไม่เสถียร

หมายเหตุ
กุญแจอัจฉริยะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดอ่อน
มาก ในกรณีต่อไปนี้ระบบกุญแจอัจฉริยะอาจ
ทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่เสถียร
• เมื่อบริเวณใกล้เคียงส่งคลื่นวิทยุแรงสูง เช่น
โรงไฟฟ้า สถานีกระจายเสียงวิทยุ/โทรทัศน์
หรือสนามบิน
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หมายเหตุ
ถึงแม้ว่ากุญแจอัจฉริยะจะอยู่ในช่วงระยะการ
ทำงาน แต่ถ้ากุญแจอยู่ใกล้พื้นดินหรือสูงเกินไป
ระบบอาจไม่ทำงาน
หากกุญแจอัจฉริยะอยู่ในช่วงระยะการทำงาน แม้
ผู้ที่ไม่ได้ถือกุญแจก็สามารถล็อกหรือปลดล็อก
ประตูและประตูท้ายได้โดยใช้ฟังก์ชันกุญแจ
อัจฉริยะ

การทำงานโดยใช้ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ
E00305803170

ช่วงระยะการทำงานสำหรับการล็อกและปลด
ล็อกประตูและประตูท้าย

E00306202060

ช่วงระยะการทำงานอยู่ที่ประมาณ 70 ซม. จากสวิตช์ล็อก/
ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า
และประมาณ 150 ซม. จากมือจับประตูท้าย

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

ช่วงระยะการทำงานในการสตาร์ทเครื่องยนต์
และเปลี่ยนโหมดการทำงาน

E00306301716

ช่วงระยะการทำงานอยู่ภายในตัวรถ

สวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสาร
ด้านหน้า

  * : ทิศทางด้านหน้า
: ช่วงระยะการทำงาน

  * : ทิศทางด้านหน้า
: ช่วงระยะการทำงาน

หมายเหตุ
การล็อกหรือปลดล็อกจะทำงานเมื่อคุณกดสวิตช์
ประตูหรือประตูท้ายที่ตรวจจับกุญแจอัจฉริยะ
เท่าน้ัน
คุณอาจล็อกหรือปลดล็อกไม่ได้หากอยู ่ใกล้
ประตูหน้า หน้าต่าง หรือประตูท้ายมากเกินไป
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หมายเหตุ
กระจกมองข้างจะพับ/กางโดยอัตโนมัติเม่ือประตู
ทั ้งหมดและประตูท้ายล็อก/ปลดล็อกโดยใช้
ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ ให้ดูเร่ือง “การสตาร์ทและ
การขับข่ี: กระจกมองข้าง” หน้า 6-12
ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะจะไม่ทำงานภายใต้สภาวะ
ต่อไปนี้:
• กุญแจอัจฉริยะอยู่ภายในรถ
• ประตูหรือประตูท้ายเปิดหรือแง้มอยู่
• โหมดการทำงานไม่ได้อยู่ที่ OFF
เวลาระหว่างการปลดล็อกกับการล็อกอัตโนมัติ
สามารถปรับได้ กรุณาสอบถามศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
สามารถใช้มือจับประตูท้าย (C) หรือสวิตช์เปิด
ประตูท้าย (D) ตรวจสอบว่ารถล็อกเรียบร้อยดีแล้ว
หรือไม่ ดึงมือจับประตูท้ายหรือกดสวิตช์เปิด
ประตูท้ายภายในเวลาประมาณ 3 วินาทีหลังจาก
ล็อกรถ หากรอนานเกิน 3 วินาทีแล้วดึงมือจับ
ประตูท้ายหรือกดสวิตช์เปิดประตูท้าย ประตูและ
ประตูท้ายจะปลดล็อก
เวลาสำหรับการตรวจสอบว่ารถล็อกหรือไม่นั้น
สามารถปรับได้ สำหรับรายละเอียดเพิ ่มเติม
กรุณาติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

สวิตช์ประตูท้าย (ยกเว้นรถรุ่นท่ีมีประตูท้ายไฟฟ้า) ไฟเลี้ยวจะกะพริบหนึ่งครั้งและเสียงเตือนภายนอกจะดัง
ขึ้นหนึ่งครั้ง
ให้ดูเรื่อง “การล็อกและปลดล็อก: ประตู, เซ็นทรัลล็อก,
ประตูท้าย” หน้า 3-14, 3-15 และ 3-17

การปลดล็อกประตูและประตูท้าย

เมื่อคุณถือกุญแจอัจฉริยะไว้และกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อก
ประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า (A), ดึงมือ
จับประตูท้าย (C), หรือกดสวิตช์เปิดประตูท้าย (D) ภายใน
ช่วงระยะการทำงาน ประตูทั้งหมดและประตูท้ายจะปลด
ล็อก
หากสวิตช์ไฟห้องโดยสารอยู ่ที ่ตำแหน่ง “ ” หรือ
“DOOR” ในขณะนั้น ไฟห้องโดยสารจะสว่างประมาณ
15 วินาที ไฟเลี้ยวจะกะพริบสองครั้งและเสียงเตือนภาย
นอกจะดังขึ้นสองครั้ง
หากกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู้
โดยสารด้านหน้า แล้วประตูหรือประตูท้ายบานใดบาน
หนึ่งไม่ได้เปิดภายในเวลาประมาณ 30 วินาที ระบบจะ
ล็อกกลับอีกครั้งโดยอัตโนมัติ
ให้ดูเรื่อง “การล็อกและปลดล็อก: ประตู, เซ็นทรัลล็อก,
ประตูท้าย” หน้า 3-14, 3-15 และ 3-17

สวิตช์ประตูท้าย (รถรุ่นท่ีมีประตูท้ายไฟฟ้า)

การล็อกประตูและประตูท้าย

เมื่อคุณถือกุญแจอัจฉริยะไว้และกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อก
ประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า (A) หรือ
สวิตช์ LOCK ประตูท้าย (B) ภายในช่วงระยะการทำงาน
ประตูและประตูท้ายจะล็อก
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การล็อก/ปลดล็อกโดยไม่ใช้ฟังก์ชันกุญแจ
อัจฉริยะ

E00306000165

กุญแจฉุกเฉิน
E00307201637

กุญแจฉุกเฉิน (A) สามารถใช้ล็อกและปลดล็อกประตู เม่ือ
ใช้กุญแจฉุกเฉิน ปลดล็อกปุ่มล็อก (B) และถอดออกจาก
กุญแจอัจฉริยะ (C)

  การล็อกและปลดล็อกประตู

หมุนกุญแจฉุกเฉินไปด้านหน้าเพื่อล็อกประตูและหมุน
ไปด้านหลังเพื่อปลดล็อกประตู ให้ดูเรื่อง “การล็อกและ
ปลดล็อก: ประตู” หน้า 3-14

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

  การยืนยันการทำงานเมื่อล็อกและปลดล็อก

การทำงานสามารถยืนยันได้ดังที่แสดงไว้ด้านล่าง อย่าง
ไรก็ตามไฟห้องโดยสารจะสว่างก็ต่อเมื่อสวิตช์ไฟห้อง
โดยสารอยู่ที่ตำแหน่ง “ ” หรือ “DOOR” เท่าน้ัน

เมื่อล็อก: ไฟเลี้ยวจะกะพริบหนึ่งครั้งและเสียงเตือน
ภายนอกจะดังขึ้นหนึ่งครั้ง

เมื่อปลดล็อก: ไฟห้องโดยสารจะสว่างประมาณ 15 วินาที
ไฟเลี้ยวจะกะพริบสองครั้งและเสียงเตือน
ภายนอกจะดังขึ้นสองครั้ง

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

• ปิดฟังก์ชันยืนยันการทำงาน (การกะพริบไฟ
เลี้ยว) และเสียงเตือนภายนอก

• เปลี่ยนจำนวนการกะพริบสำหรับฟังก์ชันยืน
ยันการทำงาน (การกะพริบไฟเล้ียว)

หมายเหตุ
ใช้กุญแจฉุกเฉินเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั ้น
หากแบตเตอรี ่กุญแจอัจฉริยะเสื ่อมสภาพ ให้
เปลี่ยนใหม่โดยเร็วที่สุดเพื่อจะสามารถใช้งาน
กุญแจอัจฉริยะได้
กุญแจฉุกเฉินติดตั้งอยู่ในกุญแจอัจฉริยะ
หลังจากใช้กุญแจฉุกเฉินแล้ว ใส่กลับคืนตำแหน่ง
เดิมทุกครั้ง
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การใช้งานการเตือน
E00305902608

เพื่อป้องกันการขโมยรถหรือระบบกุญแจอัจฉริยะทำงานโดยบังเอิญ จะมีเสียงเตือนและตัวแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูลในหน้าปัดเพื่อเตือนคนขับ
ถ้าการเตือนทำงาน ให้ตรวจสอบรถและกุญแจอัจฉริยะเสมอ การเตือนจะปรากฏขึ้นด้วยถ้าหากมีความผิดปกติในระบบกุญแจอัจฉริยะ

ตรวจพบความ
ผิดพลาด

หากโหมดการทำงานอยู่ที่ OFF และเปิดประตูด้านคนขับไว้ขณะที่กุญแจอัจฉริยะอยู่ในช่องเสียบกุญแจ การเตือน
จะทำงานและเสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นประมาณ 3 วินาทีและเสียงเตือนภายในจะดังขึ้นประมาณ 1 นาที เพื่อ
เตือนให้คุณดึงกุญแจออก ถ้ากุญแจถูกดึงออกจากช่องเสียบกุญแจแล้ว เสียงเตือนจะหยุด

รายการ หน้าจอ เสียงเตือน หมายเหตุ (วิธีแก้ปัญหา)

แรงดันไฟฟ้า
แบตเตอรี่อ่อน

ตรวจไม่พบกุญแจ

เสียงเตือนภาย
ในดังหนึ่งครั้ง

มีข้อผิดพลาดในระบบกุญแจอัจฉริยะ

เม่ือสวิตช์เคร่ืองยนต์บิดจาก OFF ไปท่ี ACC หรือ ON หรือเม่ือเคร่ืองยนต์สตาร์ท การเตือนจะทำงานหากเกิดสภาพ
ใดๆ ต่อไปน้ี
• ถือกุญแจอัจฉริยะอื่นที่มีรหัสไม่ตรงกัน หรือกุญแจอัจฉริยะอาจอยู่นอกช่วงระยะการทำงาน
• แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะหมด
• การสื่อสารถูกกีดขวางโดยสภาพแวดล้อมที่มีคลื่นไฟฟ้า

เสียงเตือนภาย
ในดังหนึ่งครั้ง

เสียงเตือนภาย
ในดังหนึ่งครั้ง

การเตือนระบบ
กุญแจอัจฉริยะ

เสียงเตือนภาย
ในดังขึ้น
ประมาณ
1 นาที
เสียงเตือนภาย
นอกดังเป็น
ระยะประมาณ
3 วินาที

แบตเตอรี่เริ่มหมด การเตือนจะทำงาน (การเตือนจะไม่ทำงานถ้าแบตเตอรี่หมดแล้ว)
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ระบบตรวจสอบการดึง
กุญแจอัจฉริยะออก

รายการ หน้าจอ เสียงเตือน หมายเหตุ (วิธีแก้ปัญหา)

ระบบป้องก ันการ
ลืมกุญแจไว้ในรถ

ระบบป้องกันประตู
ปิดไม่สนิท

เสียงเตือนภาย
ในดังหนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภาย
นอกดังเป็น
ระยะ

• เมื่อรถจอดโดยที่โหมดการทำงานอยู่ในโหมดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ OFF หากคุณเปิดประตูใดๆ และนำกุญแจ
อัจฉริยะออกจากรถแล้วปิดประตู การเตือนจะทำงานจนกว่าจะตรวจพบว่ากุญแจอยู่ในรถ

• หากคุณนำกุญแจอัจฉริยะออกจากรถผ่านทางหน้าต่างโดยไม่ได้เปิดประตู ระบบตรวจสอบการดึงกุญแจ
อัจฉริยะออกจะไม่ทำงาน

• สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อให้ระบบตรวจสอบการดึงกุญแจอัจฉริยะออกทำงานเมื่อคุณนำกุญแจอัจฉริยะ
ออกจากรถผ่านทางหน้าต่างโดยไม่ได้เปิดประตู สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้
รับอนุญาต

• แม้ว่าคุณจะมีกุญแจอัจฉริยะภายในช่วงระยะการทำงานในการสตาร์ทเครื่องยนต์ แต่หากรหัส ID ของกุญแจ
และรถไม่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น เนื่องจากสภาพแวดล้อมหรือสภาวะแม่เหล็กไฟฟ้า การเตือนอาจทำงาน

เมื่อโหมดการทำงานอยู่ที่ OFF หากคุณพยายามล็อกประตูและประตูท้ายโดยกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูด้าน
คนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้าหรือสวิตช์ LOCK ประตูท้ายโดยที่ประตูหรือประตูท้ายบานใดบานหนึ่งปิดไม่
สนิท การเตือนจะทำงานและคุณจะไม่สามารถล็อกประตูและประตูท้ายได้

เสียงเตือนภาย
ในดังหนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภาย
นอกด ั ง เ ป ็ น
ระยะประมาณ
3 วินาที

เสียงเตือนภาย
ในดังหนึ่งครั้ง
เสียงเตือน
ภายนอกดัง
เป็นระยะ
ประมาณ
3 วินาที

• เมื่อโหมดการทำงานอยู่ที่ OFF หากคุณปิดประตูทั้งหมดและประตูท้ายโดยทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถแล้ว
คุณพยายามล็อกประตูและประตูท้ายโดยกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้าน
หน้า, สวิตช์ LOCK ประตูท้าย หรือใช้ฟังก์ชันปิดและล็อก การเตือนจะทำงานและคุณจะไม่สามารถล็อก
ประตูและประตูท้ายได้

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีกุญแจอัจฉริยะก่อนจะล็อกประตู แม้คุณจะทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถ ประตูก็อาจ
ล็อกได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและสภาวะของสัญญาณไร้สาย
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ระบบเตือนโหมด
การทำงาน OFF

รายการ หน้าจอ เสียงเตือน หมายเหตุ (วิธีแก้ปัญหา)

เสียงเตือนภาย
ในดังหนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภาย
นอกดังเป็น
ระยะประมาณ
3 วินาที

เมื่อโหมดการทำงานอยู่ในโหมดอื่นที่ไม่ใช่ OFF ถ้าคุณพยายามล็อกประตูและประตูท้ายโดยกดสวิตช์ล็อก/ปลด
ล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้าหรือสวิตช์ LOCK ประตูท้าย การเตือนจะทำงานและคุณจะไม่
สามารถล็อกประตูและประตูท้ายได้
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ประตู
E00300403706 หมายเหตุ

เมื่อล็อกหรือปลดล็อกด้วยกุญแจ ประตูทั้งหมด
และประตูท้ายจะล็อกหรือปลดล็อก
ให้ดูเร่ือง “เซ็นทรัลล็อก” หน้า 3-15
เน่ืองจากรถติดต้ังระบบกุญแจอัจฉริยะ ประตูด้าน
คนขับสามารถล็อกและปลดล็อกด้วยกุญแจ
ฉุกเฉินได้ ให้ดูเร่ือง “กุญแจฉุกเฉิน” หน้า 3-10

การล็อกหรือปลดล็อกประตูจากด้านในรถ

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

เล่ือนปุ่มล็อกด้านใน (1) ไปท่ีตำแหน่งล็อก แล้วปิดประตู
(2)

หมายเหตุ
ประตูด้านคนขับไม่สามารถล็อกโดยใช้ปุ่มล็อก
ด้านในได้ขณะที่ยังเปิดอยู่

1- ล็อก

2- ปลดล็อก

หมายเหตุ
เพื่อป้องกันกุญแจถูกล็อกไว้ในรถ ทั้งปุ่มล็อกที่
ประตูด้านคนขับและกุญแจจะไม่สามารถใช้ล็อก
ประตูด้านคนขับได้เมื่อประตูเปิดอยู่

ขอควรระวัง
ก่อนขับรถ ตรวจดูให้แน่ใจว่าประตูทุกบานปิด
สนิท การขับขี่โดยที่ปิดประตูไม่สนิทอาจก่อให้
เกิดอันตราย
อย่าทิ้งเด็กไว้ในรถตามลำพัง
ก่อนล็อกประตูควรตรวจว่าได้นำกุญแจออก
จากรถแล้ว

การล็อกหรือปลดล็อกประตูด้วยกุญแจ

หมายเหตุ
ประตูด้านคนขับสามารถเปิดได้โดยดึงมือจับ
ประตูด้านในและไม่ต้องใช้ปุ่มล็อก

การล็อกโดยไม่ใช้กุญแจ
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เซ็นทรัลล็อก
E00300803683

หมายเหตุ
การล็อกและปลดล็อกสลับกันไปมาหลายๆ ครั้ง
ติดกันอาจทำให้วงจรป้องกันในตัวเซ็นทรัลล็อก
หยุดการทำงานของระบบ หากเกิดกรณีนี้ รอ
ประมาณ 1 นาทีก่อนการใช้งานระบบเซ็นทรัล
ล็อก
เมื่อประตูด้านคนขับเปิดอยู่ จะไม่สามารถใช้
สวิตช์เซ็นทรัลล็อกล็อกประตูได้

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

หมายเหตุ
เน่ืองจากรถติดต้ังระบบกุญแจอัจฉริยะ ประตูด้าน
คนขับสามารถล็อกและปลดล็อกด้วยกุญแจฉุก
เฉินได้ ให้ดูเร่ือง “กุญแจฉุกเฉิน” หน้า 3-10

สวิตช์เซ็นทรัลล็อก

ใช้สวิตช์เซ็นทรัลล็อกบนประตูด้านคนขับล็อกหรือปลด
ล็อกประตูทั้งหมดและประตูท้าย

ประตูทั้งหมดและประตูท้ายสามารถล็อกและปลดล็อก
ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประตูด้านคนขับกับกุญแจ

ใช้กุญแจล็อกหรือปลดล็อกประตูด้านคนขับ

การล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็ว
รถยนต์ (พร้อมกับกลไกปลดล็อกตาม
แรงกระแทก)

ประตูทุกบานและประตูท้ายจะล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อรถมี
ความเร็วเกิน 15 กม./ชม. นอกจากนี้ ประตูทุกบานและ
ประตูท้ายจะปลดล็อกเมื่อเกิดแรงกระแทกอย่างรุนแรง
จากการชน ซ่ึงอาจเป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร การปลดล็อก
จะทำให้สามารถช่วยชีวิตผู ้โดยสารได้ทันทีเมื ่อเกิด
อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด
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1- ล็อก
2- ปลดล็อก

“ตัวล็อกป้องกันเด็ก” ที่ประตูหลัง
E00300902153

ตัวล็อกป้องกันเด็กช่วยป้องกันประตูหลังเปิดโดยเหตุ
บังเอิญจากด้านในรถ
หากเลื่อนปุ่มตัวล็อกไปที่ตำแหน่งล็อก ประตูหลังจะไม่
สามารถเปิดได้โดยใช้มือจับประตูด้านใน แต่จะเปิดได้
ด้วยมือจับประตูด้านนอกเท่านั้น
ถ้าปุ ่มตัวล็อกอยู ่ที ่ตำแหน่ง “ปลดล็อก” กลไกนี ้จะ
ไม่ทำงาน

การปลดล็อกโดยใช้สวิตช์เครื่องยนต์หรือ
คันเกียร์

สามารถปลดล็อกประตูทั ้งหมดและประตูท้ายเมื ่อคัน
เกียร์อยู ่ในตำแหน่ง “P” (PARK) ขณะที ่โหมดการ
ทำงานอยู่ที่ ON
หรือโหมดการทำงานเปลี่ยนเป็น OFF

คำเตือน
หากการล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถ
ยนต์/กลไกการปลดล็อกตามแรงกระแทกไม่
ทำงานในสภาวะต่อไปนี้ กรุณานำรถไปตรวจ
สอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตทันที
• ประตูไม่ล็อกโดยอัตโนมัติเมื ่อรถมีความเร็ว
เกินประมาณ 15 กม./ชม.

• ประตูปลดล็อกโดยอัตโนมัติขณะขับรถ
• แม้โหมดการทำงานจะอยู่ที ่ ON แต่ไฟเตือน
ระบบ SRS ไม่สว่างขึ้นหรือยังคงสว่างค้างอยู่

• ไฟเตือนและ/หรือตัวแสดงเตือนระบบ SRS
เตือนสว่างขึ้นขณะขับรถ

• ระบบเซ็นทรัลล็อกเสีย

หมายเหตุ
แม้ว่าตัวถังรถจะเสียหายอย่างเห็นได้ชัดจากการ
ชน ฯลฯ แต่ประตูและประตูท้ายอาจไม่ปลดล็อก
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและมุมของการชน รวม
ทั้งรูปทรงและสภาพของวัตถุอื่นที่ชน ปริมาณ
ความเสียหายหรือการบุบยุบของตัวถังรถไม่
จำเป็นต้องสัมพันธ์กับการปลดล็อกประตูและ
ประตูท้าย

หมายเหตุ
ฟังก์ชันเหล่านี้เปิดใช้งานเมื่อรถส่งมาจากโรง
งาน หากคุณต้องการเปิดหรือปิดการใช้งานการ
ล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถยนต์ กรุณาติด
ต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ
การปลดล็อกโดยใช้คันเกียร์นี้เปิดใช้งานเมื่อรถ
ส่งมาจากโรงงาน หากคุณต้องการเปิดหรือปิด
การใช้งานฟังก์ชันเหล่าน้ี กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
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ขอควรระวัง
เมื่อมีเด็กนั่งอยู่ที่เบาะหลัง ควรใช้ตัวล็อกป้องกัน
เด็กเปิดประตูหลังเสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึ้น

ก่อนจะขับขี่ ตรวจดูว่าประตูท้ายปิดอย่างแน่น
หนาแล้ว
การขับขี ่โดยที่ประตูท้ายเปิดอยู ่เป็นอันตราย
มาก เนื่องจากแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
จะเข้าไปในห้องโดยสาร คุณไม่สามารถมองเห็น
หรือได้กลิ่นแก๊สได้ ซึ่งอาจทำให้หมดสติหรือถึง
ขั้นเสียชีวิตได้
นอกจากนี ้ หากประตูท้ายเปิดขณะขับรถ
สัมภาระอาจหล่นออกจากรถ ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงได้
ห้องเก็บสัมภาระไม่ได้ออกแบบมาให้คนนั ่ง
โดยสาร ห้ามให้คนนั่งหรือให้เด็กเล่นในบริเวณ
ดังกล่าว เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้
เม่ือเปิดหรือปิดประตูท้าย ตรวจดูให้แน่ใจว่าพ้ืนท่ี
โดยรอบปลอดภัยและด้านหลังและด้านบนของ
รถมีที ่ว่างมากพอ นอกจากนี้ระวังประตูท้าย
ชนศีรษะ หนีบมือหรือคอ ฯลฯ

คำเตือน

เมื ่อมีหิมะหรือน้ำแข็งก่อตัว ให้ขจัดออกก่อน
จะเปิดประตูท้าย หากเปิดประตูท้ายโดยที่ยังมี
หิมะหรือน้ำแข็งจับ ประตูท้ายอาจปิดลงมาอย่าง
กะทันหันเนื่องจากน้ำหนักของหิมะหรือน้ำแข็ง
เมื่อเปิดประตูท้าย ตรวจดูให้แน่ใจว่าประตูท้าย
เปิดจนสุดและคงอยู่ในตำแหน่งเปิดสุด หากเปิด
เพียงคร่ึงๆ ประตูท้ายอาจหล่นลงมาและกระแทก
ปิด หากเปิดประตูท้ายขณะที่รถจอดอยู่บนทาง
ลาดชัน จะเปิดได้ยากกว่าเมื่อรถจอดบนพื้นราบ
นอกจากนี้ประตูท้ายยังอาจเปิดอย่างกะทันหัน
หรือหล่นลงมาและกระแทกปิด เมื่อใช้การจดจำ
ความสูงของประตูท้ายไฟฟ้า ประตูท้ายจะเปิด
ถึงตำแหน่งที่ตั้งไว้เท่านั้น

คำเตือน

ขอควรระวัง
ห้ามยืนด้านหลังท่อไอเสียในขณะยกสัมภาระขึ้น
ลงจากรถ
ความร้อนจากท่อไอเสียอาจเผาไหม้ได้
เพื ่อป้องกันความเสียหาย ตรวจดูให้แน่ใจว่า
บริเวณเหนือประตูท้ายและด้านหลังประตูท้าย
ว่างโล่งก่อนจะเปิดประตูท้าย

หมายเหตุ
แก๊สสตรัท (A) ติดตั้งไว้เพื่อรองรับประตูท้าย

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

การล็อกและปลดล็อกประตูท้าย
E00314500039

ประตูท ้ายสามารถล็อกและปลดล็อกได้ด ้วยสวิตช์
เซ็นทรัลล็อก (ด้านคนขับ), ระบบกุญแจรีโมท หรือระบบ
กุญแจอัจฉริยะ
ให้ดูเร่ือง “ระบบกุญแจรีโมท” หน้า 3-3

ประตูท้าย
E00301402979
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การใช้งานประตูท้าย (ยกเว้นประตูท้าย
ไฟฟ้า)

E00314600030

การเปิดจากด้านนอกรถ

หลังจากปลดล็อกประตูท้ายแล้ว ดึงมือจับประตูท้าย (A)
และดึงประตูท้ายขึ้น

ขอควรระวัง
เมื่อใช้งานมือจับประตูท้าย (A) ให้นิ้วมืออยู่ใน
ตำแหน่งที่แสดงในภาพและระวังอย่าให้มือจับ
หนีบได้

*: ด้านหน้ารถ

หมายเหตุ
ประตูท้ายจะไม่สามารถดึงขึ้นได้ถ้าคุณไม่เปิด
ประตูทันทีที่ดึงมือจับประตูท้าย ในกรณีนี้ให้ดึง
มือจับประตูท้ายอีกครั้งและดึงประตูท้ายขึ้น
ประตูท้ายจะไม่สามารถเปิดได้เมื ่อแบตเตอรี ่
หมดหรือถูกปลดออก

การเปิดจากด้านในรถ

ประตูท้ายยังสามารถเปิดได้จากด้านในรถ

ประตูท้ายถูกออกแบบมาเพื่อให้มีวิธีเปิดได้ในกรณีที่
แบตเตอรี่หมด

1. สอดไขควงปากแบนที่มีผ้าคลุมปลายไว้เข้าไปใน
ร่องของฝาปิด (A) ที่ด้านในของประตูท้ายและงัด
เบาๆ เพื่อเปิดฝา

2. เลื่อนก้าน (B) เพื่อเปิดประตูท้าย

3. ดันประตูท้ายออกไปเพื่อเปิด

ให้ดูเร่ือง “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” หน้า 3-6
ให้ดูเร่ือง “เซ็นทรัลล็อก” หน้า 3-15

ภาพตัดขวาง

*
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คำเตือน
ติดตั้งฝาปิดก้านปลดล็อกประตูท้ายไว้เสมอเมื่อ
ขับรถ เพื่อไม่ให้สัมภาระชนก้านปลดล็อกและ
เปิดประตูท้ายโดยไม่คาดคิด

การปิด

ปิดประตูท้ายโดยดึงมือจับประตูท้าย (A) ลงด้านล่างและ
ปล่อยก่อนท่ีประตูท้ายจะปิดสนิท จากน้ันให้กดเบาๆ เพ่ือ
ปิดประตูท้ายจากด้านนอกรถ

ขอควรระวัง
เมื ่อปิดประตูท้าย อย่าปิดโดยใช้มือยึดมือจับ
ประตูท้ายโดยตรง ถ้ามือหรือแขนถูกหนีบอาจ
ทำให้บาดเจ็บร้ายแรงได้

การใช้งานประตูท้าย (ประตูท้ายไฟฟ้า)
E00314700031

การเปิดหรือปิดประตูท้ายไฟฟ้า

คำเตือน
เพื่อความปลอดภัย ประตูท้ายไฟฟ้าควรใช้งาน
โดยผู้ใหญ่เท่านั้น ไม่ใช่เด็ก
ตรวจดูว่าประตูท้ายไฟฟ้าเปิดจนสุดแล้วก่อน
จะยกสัมภาระขึ้นลงจากรถ

ขอควรระวัง
เมื ่อปิดประตูท้ายไฟฟ้า ตรวจดูว ่าไม่มีว ัตถุ
แปลกปลอมรอบสลัก (A)
หากวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในสลัก อาจทำให้
ประตูท้ายไฟฟ้าปิดไม่ได้ตามปกติ

ขอควรระวัง
อย่าติดตั้งอุปกรณ์เสริมใดๆ นอกจากอะไหล่แท้
ของมิตซูบิชิบนประตูท้ายไฟฟ้า ของประดับ
บางอย่างอาจหนักเกินไป ทำให้กลไกป้องกัน
ประตูปิดเองทำงานได้
ให้ดูเรื่อง “กลไกป้องกันประตูปิดเอง” หน้า 3-26

การทำงานอัตโนมัติ
E00314800032

การทำงานอัตโนมัติ 6 แบบต่อไปนี้สามารถใช้ได้กับ
ประตูท้ายไฟฟ้า
ให้ดูเร่ือง “การใช้งานประตูท้ายไฟฟ้าด้วยกุญแจอัจฉริยะ”
หน้า 3-20
ให้ดูเร่ือง “การใช้งานประตูท้ายไฟฟ้าด้วยสวิตช์ประตูท้าย
ไฟฟ้าด้านใน” หน้า 3-21
ให้ดูเรื่อง “การใช้งานประตูท้ายไฟฟ้าด้วยสวิตช์ภายใน
ประตูท้าย” หน้า 3-21
ให้ดูเรื ่อง “การเปิดประตูท้ายไฟฟ้าด้วยสวิตช์เปิด”
หน้า 3-22
ให้ดูเรื่อง “การใช้งานประตูท้ายไฟฟ้าด้วยการเข้าถึงแบบ
แฮนด์ฟรี” หน้า 3-22
สำหรับรถที่ติดตั้งแผงหน้าปัด - แบบ B สามารถใช้งาน
ประตูท้ายไฟฟ้าด้วย “OPEN/CLOSE RESERVATION”
หรือ “OPEN/CLOSE OPERATION” บนอุปกรณ์
Bluetooth® ที่เชื่อมต่อกับรถ
ให้ดูเร่ือง “รีโมทคอนโทรล MITSUBISHI” หน้า 2-6
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ขอควรระวัง
อย่าออกแรงมากเกินไปกับประตูท้ายไฟฟ้าเมื่อ
เปิดหรือปิด เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้
อย่าสตาร์ทเครื ่องยนต์ขณะที ่ประตูท้ายกำลัง
ทำงาน กลไกป้องกันการทำงานอย่างกะทันหัน
อาจทำงานได้ ทำให้ประตูท้ายไฟฟ้าหยุดเป็น
ระยะๆ ขณะเคล่ือนท่ี

การทำงานอัตโนมัตินี้สามารถสลับ ON/OFF ได้
ให้ดู “การสลับการทำงานอัตโนมัติของประตูท้าย
ไฟฟ้า ON/OFF” หน้า 3-26
ประตูท้ายไฟฟ้าจะไม่ทำงานตามปกติในกรณีต่อ
ไปนี้:
• เมื่อจอดรถในที่ชันมาก
• มีลมแรง
• เมื่อประตูท้ายไฟฟ้าถูกปกคลุมด้วยหิมะ
เมื่อมีโหลดกระทำต่อประตูท้ายไฟฟ้า หรือเมื่อ
ใช้งานโดยมีโหลดในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ทิศทางการใช้งาน วงจรป้องกันอาจทำงานเพื่อ
เปลี่ยนการทำงานอัตโนมัติเป็นการทำงานแบบ
แมนนวล

หมายเหตุ

หมายเหตุ
หากกดสวิตช์ใช้งานประตูท้ายหรือใช้การเข้าถึง
แบบแฮนด์ฟรีขณะท่ีประตูท้ายไฟฟ้ากำลังทำงาน
ประตูท้ายไฟฟ้าจะหยุดเคลื่อนที่
หากกดสวิตช์หรือใช้การเข้าถึงแบบแฮนด์ฟรี
อีกครั้ง ประตูท้ายไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ในทิศทาง
ตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ก่อนหน้านี้
เมื่อประตูท้ายไฟฟ้าเปิดจนสุดโดยอัตโนมัติหรือ
เมื่อคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งอื่นนอกเหนือจาก “P”
(PARK) ขณะท่ีประตูท้ายไฟฟ้ากำลังทำงาน เสียง
เตือนจะดังขึ้นประมาณ 10 วินาทีเพื่อแจ้งคนขับ
ว่าประตูท้ายไฟฟ้าเปิดอยู่
เมื่อปิดประตูท้ายไฟฟ้า ตรวจดูว่าคน สัมภาระ
ฯลฯ ไม่ได้แตะต้องเซ็นเซอร์ (A) ในกรณีนี้เสียง
เตือนจะดังข้ึนและไม่สามารถปิดประตูท้ายไฟฟ้า
ได้

หากเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือฟิวส์ขณะที่ประตูท้าย
ไฟฟ้าเปิดอยู ่ ประตูจะไม่สามารถปิดแบบ
อัตโนมัติได้
ในกรณีนี้ให้ปิดประตูท้ายไฟฟ้าด้วยมือ

หมายเหตุ

การใช้งานประตูท้ายไฟฟ้าด้วยกุญแจอัจฉริยะ
E00314900033

ประตูท้ายไฟฟ้าจะสามารถเปิดหรือปิดโดยอัตโนมัติโดย
กดสวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้า (A) เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข
ต่อไปนี้

<เงื่อนไขในการเปิด>

 โหมดการทำงานอยู่ที่ OFF
 ประตูท้ายไฟฟ้าปิดสนิท
 ประตูท้ายไฟฟ้าปลดล็อกอยู่
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<เงื่อนไขการปิด>

 โหมดการทำงานอยู่ที่ OFF
 ประตูท้ายไฟฟ้าเปิดสุด
 ไม่มีคน สัมภาระ ฯลฯ แตะต้องเซ็นเซอร์

หากกดสวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้าโดยเร็วสองครั้ง เสียงเตือน
จะดังขึ้น ไฟฉุกเฉินกะพริบ และประตูท้ายไฟฟ้าทำงาน
ดังนี้:

• เม่ือปิด: ประตูท้ายเปิดสุด
• เมื่อเปิด: ประตูท้ายปิดสนิท

หากกดสวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้าหนึ่งครั้งขณะที่ประตูท้าย
ไฟฟ้ากำลังทำงาน ประตูท้ายไฟฟ้าจะหยุดเคลื่อนที่หลัง
จากเสียงเตือนดังขึ้น
หากกดสวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้าโดยเร็วสองครั้งอีกรอบ
หนึ่ง ประตูท้ายไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้าม
กับการเคลื่อนที่ก่อนหน้านี้

หากกดสวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้าโดยเร็ว 3 ครั ้ง
ขึ้นไป ประตูอาจไม่ทำงานตามปกติ
หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้รอสักครู่ก่อนจะกด
สวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้าใหม่โดยเร็วสองครั้ง

หมายเหตุ

การใช้งานประตูท้ายไฟฟ้าด้วยสวิตช์ประตู
ท้ายไฟฟ้าด้านใน

E00315000031

ประตูท้ายไฟฟ้าจะสามารถทำงานโดยอัตโนมัติโดย
กดสวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้าด้านใน (A) เม่ือประตูท้ายไฟฟ้า
ปลดล็อกอยู่

เมื ่อโหมดการทำงานเป็น ON จะไม่สามารถ
เปิดประตูท้ายท้ายโดยกดสวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้า
ด้านในได้ ยกเว้นเมื่อคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P”
(PARK)
หากมีคน สัมภาระ ฯลฯ แตะต้องเซ็นเซอร์ จะ
ไม่สามารถปิดประตูท้ายไฟฟ้าได้

หมายเหตุ

หากกดสวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้าด้านในเป็นเวลาประมาณ
1 วินาทีขึ้นไป เสียงเตือนจะดังข้ึน ไฟฉุกเฉินกะพริบ และ

ประตูท้ายไฟฟ้าทำงานดังนี้:

• เม่ือปิด: ประตูท้ายเปิดสุด
• เมื่อเปิด: ประตูท้ายปิดสนิท

หากกดสวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้าด้านในหนึ่งครั ้งขณะที่
ประตูท้ายไฟฟ้ากำลังทำงาน ประตูท้ายไฟฟ้าจะหยุด
เคลื่อนที่หลังจากเสียงเตือนดังขึ้น
หากกดสวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้าด้านในเป็นเวลาประมาณ
1 วินาทีขึ้นไปอีกรอบหนึ่ง ประตูท้ายไฟฟ้าจะเคลื่อนที่
ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ก่อนหน้านี้

การใช้งานประตูท้ายไฟฟ้าด้วยสวิตช์ภายใน
ประตูท้าย

E00315100032

ประตูท้ายไฟฟ้าจะสามารถทำงานโดยอัตโนมัติโดย
กดสวิตช์ภายในประตูท้าย (A) เมื ่อประตูท้ายไฟฟ้า
ปลดล็อกอยู่
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เมื่อโหมดการทำงานเป็น ON จะไม่สามารถเปิด
ประตูท้ายท้ายโดยกดสวิตช์ประตูท้ายไฟฟ้าด้านในได้
ยกเว้นเมื่อคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P” (PARK)
หากมีคน สัมภาระ ฯลฯ แตะต้องเซ็นเซอร์ จะไม่
สามารถปิดประตูท้ายไฟฟ้าได้

หมายเหตุ

หากกดสวิตช์ภายในประตูท้ายไฟฟ้า เสียงเตือนจะดังขึ้น
ไฟฉุกเฉินกะพริบ และประตูท้ายไฟฟ้าปิด
หากกดสวิตช์ภายในประตูท้ายหนึ่งครั้งขณะที่ประตูท้าย
ไฟฟ้ากำลังปิด ประตูท้ายไฟฟ้าจะหยุดเคลื่อนที่หลังจาก
เสียงเตือนดังขึ้น
หากกดสวิตช์ภายในประตูท้ายอีกครั ้ง ประตูท้าย
ไฟฟ้าจะเปิด

การเปิดประตูท้ายไฟฟ้าด้วยสวิตช์เปิด
E00315200033

ประตูท้ายไฟฟ้าจะสามารถเปิดโดยอัตโนมัติแม้ว่าจะ
ถูกล็อกไว้ โดยการกดสวิตช์เปิด (A) เมื่อกุญแจอัจฉริยะ
อยู่ภายในช่วงระยะการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะ
เมื่อประตูท้ายไฟฟ้าปลดล็อกอยู่ ประตูท้ายไฟฟ้าจะเปิด
โดยอัตโนมัติโดยการกดสวิตช์เปิด

เมื่อโหมดการทำงานเป็น ON จะไม่สามารถเปิด
ประตูท้ายท้ายโดยกดสวิตช์เปิดได้ ยกเว้นเมื่อ
คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P” (PARK)

หมายเหตุ

หากกดสวิตช์เปิด เสียงเตือนจะดังขึ้น ไฟฉุกเฉินกะพริบ
และประตูท้ายไฟฟ้าเปิด

หากกดสวิตช์เปิดหนึ่งครั้งขณะที่ประตูท้ายไฟฟ้า
กำลังเปิด ประตูท้ายไฟฟ้าจะหยุดเคลื่อนที่หลัง
จากเสียงเตือนดังขึ้น หากกดสวิตช์เปิดอีกครั้ง
ประตูท้ายไฟฟ้าจะปิด

หมายเหตุ

การใช้งานประตูท้ายไฟฟ้าด้วยการเข้าถึง
แบบแฮนด์ฟรี

E00315300034

ประตูท้ายไฟฟ้าจะสามารถทำงานโดยอัตโนมัติโดยให้
เซ็นเซอร์ตรวจจับการเตะ (A) ที่ส่วนล่างของกันชนหลัง
ด้านขวาและด้านซ้ายตรวจจับเท้า
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*: ทิศทางด้านหลัง

หากคุณทำท่าเตะโดยเลื่อนเท้าไปใต้กันชนหลังด้านขวา
หรือด้านซ้าย (ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์) และถอนเท้าออกขณะที่
ถือกุญแจอัจฉริยะอยู่ในช่วงระยะการทำงานของระบบ
กุญแจอัจฉริยะ เสียงเตือนจะดังข้ึน ไฟฉุกเฉินกะพริบ และ
ประตูท้ายไฟฟ้าจะทำงานดังนี้:

• เม่ือปิด: ประตูท้ายเปิดสุด
• เมื่อเปิด: ประตูท้ายปิดสนิท

หากมีคน สัมภาระ ฯลฯ แตะต้องเซ็นเซอร์ จะ
ไม่สามารถปิดประตูท้ายไฟฟ้าได้

หมายเหตุ

หากคุณทำท่าเตะโดยเลื่อนเท้าไปใต้กันชนหลังด้านขวา
หรือด้านซ้าย (ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์) และถอนเท้าออกขณะที่
ประตูท้ายไฟฟ้ากำลังทำงาน ประตูท้ายไฟฟ้าจะหยุด
เคลื่อนที่
หากคุณเลื ่อนเท้ากลับไปใต้กันชนหลังด้านขวาหรือ
ด้านซ้าย (ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์) อีกครั้ง ประตูท้ายไฟฟ้า
จะเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ก่อน
หน้านี้

ขอควรระวัง
เมื่อคุณทำท่าเตะบนทางลาด ถนนลูกรัง ถนนที่
เป็นน้ำแข็ง ฯลฯ ระมัดระวังอย่าให้ตนเองลื่นล้ม

ขอควรระวัง
หากการเข้าถึงแบบแฮนด์ฟรียังเปิดอยู่ คุณอาจ
บาดเจ็บเนื่องจาก การทำงานอย่างกะทันหันของ
ประตูท้ายไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการตอบสนองต่อ
เซ็นเซอร์ตรวจจับ การเตะ ให้ดู “การสลับการ
ทำงานอัตโนมัติของ ประตูท้ายไฟฟ้า ON/OFF”
หน้า 3-26
อย่าทำท่าเตะใกล้ท่อไอเสีย มิฉะนั้นอาจถูกท่อ
ไอเสียร้อนๆ ซึ่งทำให้เป็นแผลไหม้ได้
ระวังอย่าให้เท้าสัมผัสกับกันชนหลังระหว่างที่
ทำท่าเตะ
มิฉะนั้นกันชนหลังและเซ็นเซอร์ตรวจจับการ
เตะอาจเสียหายได้

หากใช้การเข้าถึงแบบแฮนด์ฟรีขณะที่ประตูล็อก
ประตูทั้งหมดจะปลดล็อก
เซ็นเซอร์ตรวจจับการเตะอาจไม่ตอบสนองและ
ประตูท้ายไฟฟ้าอาจไม่ทำงานตามปกติในสภาพ
แวดล้อมต่อไปนี้:
• เมื่อบริเวณใกล้เคียงส่งคลื่นวิทยุแรงสูง เช่น
โรงไฟฟ้า สถานีกระจายเสียงวิทยุ/โทรทัศน์

• เมื่อรถจอดในที่จอดรถแบบมีมิเตอร์ (เนื่องจาก
คลื่นวิทยุที่ตรวจจับรถอาจส่งผลกระทบ)

• เม่ือสวมวัสดุที่ยากต่อการนำไฟฟ้า เช่น บู๊ตยาง
• เมื่อน้ำเกาะที่กันชนด้านหลัง ด้วยการล้างรถ,
ฝน, ฯลฯ

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
ปิดการทำงานอัตโนมัติเป็น OFF ก่อนจะล้าง
หรือขัดเงาบริเวณรอบเซ็นเซอร์ตรวจจับการเตะ
หรือติดตั้ง/ถอดผ้าคลุมรถ หรือเมื่อมีน้ำจำนวน
มากกระแทกกันชนหลัง เช่น ฝนตกหนัก ฯลฯ
หรือไม่ต้องพกกุญแจอัจฉริยะในช่วงเวลาการ
ทำงานนี้
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อย่าติดหรือติดต้ังช้ินส่วนโลหะหรือโลหะชุบ ฯลฯ
ใกล้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเตะ มิฉะนั้นเซ็นเซอร์
ตรวจจับการเตะอาจไม่ตอบสนองและประตูท้าย
ไฟฟ้าอาจไม่ทำงานตามปกติ

หมายเหตุ

2. เม่ือการทำงานเสร็จส้ินตามปกติ เสียงเตือนภายนอก
จะดัง ไฟฉุกเฉินกะพริบ และกระจกมองข้าง
พับเก็บ

ตรวจดูให้แน่ใจว่าประตูทั้งหมดและประตูท้าย
ล็อกเรียบร้อยเมื่อจอดรถ
หากคุณใช้งานประตูท้ายไฟฟ้าขณะที่ฟังก์ชันปิด
และล็อกกำลังทำงาน ประตูท้ายไฟฟ้าจะหยุด
เคลื ่อนที ่ และประตูทั ้งหมดและประตูท้าย
จะปลดล็อก
ให้ดูเร่ือง “การทำงานอัตโนมัติ” หน้า 3-19
ให้ดูเร่ือง “การทำงานแบบแมนนวล” หน้า 3-27

หมายเหตุ

หากคุณดำเนินการปลดล็อกขณะที่ฟังก์ชันปิด
และล็อกกำลังทำงาน ประตูทั้งหมดและประตู
ท้ายจะปลดล็อก และประตูท้ายไฟฟ้าปิดจนถึง
ตำแหน่งปิดสนิท
ให้ดูเร ื ่อง “การทำงานโดยใช้ฟังก์ชันกุญแจ
อัจฉริยะ” หน้า 3-8
ให้ดูเรื่อง “การล็อก/ปลดล็อกโดยไม่ใช้ฟังก์ชัน
กุญแจอัจฉริยะ” หน้า 3-10
ให้ดูเรื ่อง “การล็อกและปลดล็อกประตูท้าย”
หน้า 3-17
หากฟังก์ชันปิดและล็อกเปิดใช้งานโดยที่กุญแจ
อัจฉริยะถูกทิ้งไว้ในรถ เสียงเตือนจะดังและตัว
แสดงเตือนปรากฏขึ้น ในกรณีนี้จะไม่สามารถ
ปลดล็อกประตูทั้งหมดและประตูท้ายได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีกุญแจอัจฉริยะก่อน
จะล็อกประตูและประตูท้าย
เมื่อการทำงานของฟังก์ชันปิดและล็อกเสร็จสิ้น
โดยที่สัญญาณกันขโมยถูกกำหนดเป็น “เปิดใช้
งาน” สัญญาณกันขโมยจะถูกตั้งไว้ด้วย
สำหรับรายละเอียด ให้ดูเร่ือง “ระบบสัญญาณกัน
ขโมย” หน้า 3-29

หมายเหตุ

ฟังก์ชันปิดและล็อก
E00315400035

นี่เป็นฟังก์ชันที่กำหนดไว้ให้ต้องล็อกประตูทั้งหมดก่อน
ที่ประตูท้ายไฟฟ้าจะปิดโดยอัตโนมัติ

เงื่อนไขการทำงาน

ฟังก์ชันปิดและล็อกจะทำงานเม่ือตรงตามเง่ือนไขต่อไปน้ีท้ังหมด
 ประตูทั้งหมดยกเว้นประตูท้ายไฟฟ้าปิดสนิท
 กุญแจอัจฉริยะอยู่ในช่วงระยะการทำงานของระบบ
กุญแจอัจฉริยะ

การใช้งานฟังก์ชันปิดและล็อก

1. กดสวิตช์ปิดและล็อก (A)
ด้านในประตูท้ายไฟฟ้าหนึ่งครั้ง
เสียงเตือนจะดังขึ้นเป็นระยะๆ ประตูทั้งหมดและ
ประตูท้ายจะล็อก และประตูท้ายไฟฟ้าจะปิดจน
ถึงตำแหน่งปิดสนิท
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การจดจำความสูง
E00315500036

ประตูท้ายไฟฟ้าสามารถกำหนดให้หยุดครึ่งทางขณะที่
เปิดอัตโนมัติได้

[วิธีการตั้งค่า]

1. ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้เพื่อหยุดประตูท้ายไฟฟ้า
ในมุมที่คุณต้องการ
• กดสวิตช์ใช้งานประตูท้ายไฟฟ้าหรือใช้การ
เข้าถึงแบบแฮนด์ฟรีขณะที ่ประตูท้ายไฟฟ้า
กำลังเปิดหรือปิด

• การทำงานแบบแมนนวล
2. กดสวิตช์ภายในประตูท้าย (A) ค้างไว้ประมาณ

3 วินาที

3. การตั้งค่าเสร็จสิ้นเมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

ไม่สามารถตั ้งค่าตำแหน่งหยุดของประตูท้าย
ไฟฟ้าที่ความสูงต่ำกว่า 1/5 จากด้านล่างได้

หมายเหตุ

[วิธีการรีเซ็ต]

1. เปิดประตูท้ายไฟฟ้าแบบแมนนวลจนถึงตำแหน่ง
เปิดสุด

2. กดสวิตช์ภายในประตูท้ายค้างไว้ประมาณ 3 วินาที
3. การรีเซ็ตเสร็จสิ้นเมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

กลไกรักษาความปลอดภัย
E00315600037

กลไกเพ่ือความปลอดภัยจะเปิดใช้งานหากประตูท้ายไฟฟ้า
จะหนีบคนหรือวัตถุระหว่างการทำงานแบบอัตโนมัติ
หรือถ้าคนหรือสัมภาระชนเข้ากับเซ็นเซอร์ (A) ที่ด้านใด
ด้านหนึ ่งของประตูท้ายไฟฟ้า เสียงเตือนจะดังขึ ้น
หนึ ่งครั ้งเพื ่อความปลอดภัยและประตูท้ายไฟฟ้าจะ
เคลื่อนไปในทิศทางตรงข้ามกับที่กำลังทำงานอยู่โดย
อัตโนมัติ

ขอควรระวัง
บางครั้งกลไกเพื่อความปลอดภัยอาจไม่ทำงาน
ขึ้นอยู่กับสภาพของสิ่งที่ถูกหนีบหรือลักษณะ
การหนีบ
ดังน้ันให้ระมัดระวังมือ ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่าง
กาย หรือวัตถุใดๆ จะถูกหนีบในเวลานี้
กลไกเพื ่อความปลอดภัยจะไม่ทำงานในกรณี
ต่อไปนี้ ดังนั้นให้ระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าให้มือ
หรือนิ้วถูกหนีบ
• ช่วงก่อนที่ประตูท้ายไฟฟ้าจะปิดสนิทเล็กน้อย

(เพื่อให้แน่ใจว่าประตูท้ายไฟฟ้าปิดสนิทอย่าง
สมบูรณ์)

• เมื่อปิดประตูท้ายไฟฟ้าแบบแมนนวล
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ขอควรระวัง
หากกลไกเพื่อความปลอดภัยทำงานหลายครั้ง
ติดๆ กัน ประตูท้ายอาจเปลี่ยนไปเป็นการทำงาน
แบบแมนนวล ให้ระมัดระวังในเวลานี้ เพราะ
ประตูท้ายไฟฟ้าอาจเปิดหรือปิดอย่างกะทันหัน
ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของประตูท้าย
เมื่อประตูท้ายไฟฟ้าเปิดสุดหรือปิดสนิทแล้ว จึง
จะสามารถกลับมาใช้การทำงานอัตโนมัติได้ตาม
ปกติ

ถ้าสภาพแวดล้อมหรือลักษณะการใช้งานทำให้
เซ็นเซอร์ถูกกระทบในลักษณะเดียวกันกับการ
หนีบคนหรือสิ่งของ กลไกเพื่อความปลอดภัย
อาจเปิดใช้งานได้
อย่าทำให้เซ็นเซอร์เสียหายเมื่อยกสัมภาระขึ้นลง
จากรถหรือเมื ่อทำความสะอาดหน้าต่างหลัง
มิฉะนั้นประตูท้ายอาจปิดแบบอัตโนมัติไม่ได้

หมายเหตุ

กลไกป้องกันประตูปิดเอง
E00315700038

หลังจากที่ประตูท้ายไฟฟ้าเปิดโดยอัตโนมัติ หากระบบ
ตรวจจ ับว ่าประตูท ้ายกำล ังป ิดลงเน ื ่องจากสาเหตุ
บางอย่างเช่นหิมะสะสมกัน ประตูท้ายไฟฟ้าจะปิดโดย
อัตโนมัติ
เสียงเตือนจะดังอย่างต่อเนื่องขณะที่กลไกป้องกันประตู
ปิดเองทำงาน

ถ้ามีหิมะสะสมอยู่บนประตูท้ายไฟฟ้า ให้เอาออก
ก่อนจะใช้งาน
กลไกป้องกันประตูปิดเองอาจทำงานถ้าพยายาม
ใช้งานด้วยมือทันทีหลังจากที่ประตูท้ายไฟฟ้า
เปิดจนสุดแบบอัตโนมัติแล้ว

หมายเหตุ

กลไกป้องกันการทำงานอย่างกะทันหัน
E00315800039

ถ้าสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะที่ประตูท้ายไฟฟ้ากำลังทำงาน
แบบอัตโนมัติ ประตูอาจเปลี่ยนไปเป็นการทำงานแบบ
แมนนวลแทนเน่ืองจากแรงดันไฟฟ้าแบตเตอร่ีไม่เพียงพอ
ทำให้ประตูท้ายไฟฟ้าหยุดเป็นระยะๆ ขณะเคลื ่อนที่
ซึ่งจะหยุดประตูท้ายไฟฟ้าจากการทำงานอย่างกะทันหัน
หลังจากที ่ประตูท้ายไฟฟ้าเปิดสุดหรือปิดสนิทแล้ว
ประมาณ 10 วินาที จึงจะสามารถกลับมาใช้การทำงาน
อัตโนมัติได้ตามปกติ

ขอควรระวัง
กลไกเพื่อความปลอดภัยจะถูกยกเลิกเมื่อกลไก
ป้องกันการทำงานอย่างกะทันหันกำลังทำงาน
ดังนั้นให้ระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าให้มือหรือนิ้ว
ถูกหนีบในเวลานี้

การสลับการทำงานอัตโนมัติของประตูท้าย
ไฟฟ้า ON/OFF

E00315900030

เมื่อโหมดการทำงานเป็น ON สามารถสลับการทำงาน
อัตโนมัติ ON/OFF ได้ด้วยฟังก์ชันการตั้งค่าบนมาตรวัด

[สำหรับรถรุ่นท่ีมีแผงหน้าปัด - แบบ A]

1. ใช้สวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเปลี ่ยนจาก
หน้าจอแสดงข้อมูลเป็นหน้าจอเมนู
ให้ดูเร่ือง “สวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม” หน้า 5-4
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-12

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
“ ” (สวิตช์ ON/OFF ประตู
ท้ายไฟฟ้า)

3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพื่อเปลี่ยนจาก ON เป็น OFF หรือจาก
OFF เป็น ON
การตั้งค่าจะถูกเปลี่ยนตามค่าที่เลือก

[สำหรับรถรุ่นท่ีมีแผงหน้าปัด - แบบ B]

1. ใช้สวติช์มาตรวัด LCD สี 8 นิ้วสลับหน้าจอแสดง
ข้อมูลรวมไปยังหน้าจอการตั้งค่าฟังก์ชัน
ให้ดูเร่ือง “สวิตช์มาตรวัด LCD สี 8 นิ้ว” หน้า 5-21
ให้ดูเรื่อง “หน้าจอการตั้งค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-38
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2. ใช้สวิตช์มาตรวัด LCD สี 8 นิ ้วเลือก
“ ” (สวิตช์ ON/OFF ประตูท้าย
ไฟฟ้า) จากนั้นกดสวิตช์ตกลง

3. ใช้สวิตช์มาตรวัด LCD สี 8 นิ้วเลือก ON หรือ OFF
แล้วกดสวิตช์ตกลงเพื่อยืนยันการตั้งค่า

คำเตือน
หากปิดการทำงานอัตโนมัติขณะที ่ประตูท้าย
ไฟฟ้ากำลังทำงาน ประตูท้ายไฟฟ้าจะหยุดน่ิงและ
เปลี ่ยนเป็นการทำงานแบบแมนนวล ในเวลา
นี้ประตูท้ายไฟฟ้าอาจเปิดหรือปิดอย่างกะทันหัน
ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของประตูท้าย

หากใช้งานประตูท้ายไฟฟ้าด้วยสวิตช์แต่ละตัว
ในขณะที่การทำงานอัตโนมัติเป็น OFF เสียง
เตือนจะดังขึ้น 4 ครั้งเพื่อแจ้งคนขับว่าไม่สามารถ
ใช้งานประตูท้ายไฟฟ้าได้

หมายเหตุ

การทำงานแบบแมนนวล
E00316200030

<การเปิดจากด้านนอกรถ>
หลังจากปลดล็อกประตูท้ายไฟฟ้าแล้ว กดสวิตช์เปิด
ประตูท้าย (A) และดึงประตูท้ายข้ึน

ประตูท้ายไฟฟ้าจะไม่สามารถดึงขึ ้นได้ถ้าคุณ
ไม่เปิดประตูทันทีที่กดสวิตช์เปิดประตูท้าย
ในกรณีนี้ให้กดสวิตช์เปิดประตูท้ายอีกครั้งและ
ดึงประตูท้ายไฟฟ้าขึ้น
ประต ูท ้ายไฟฟ้าจะไม ่สามารถเป ิดได ้ เม ื ่อ
แบตเตอรี่หมดหรือถูกปลดออก

หมายเหตุ

<การเปิดจากด้านในรถ>
ประตูท้ายไฟฟ้ายังสามารถเปิดได้จากด้านในรถ
ประตูท้ายถูกออกแบบมาเพื่อให้มีวิธีเปิดได้ในกรณีที่
แบตเตอรี่หมด

1. สอดไขควงปากแบนที่มีผ้าคลุมปลายไว้เข้าไปใน
ร่องของฝาปิด (A) ที่ด้านในของประตูท้ายและ
งัดเบาๆ เพื่อเปิดฝา

2. เลื่อนก้าน (B) เพื่อเปิดประตูท้าย

3. ดันประตูท้ายไฟฟ้าออกไปเพื่อเปิด
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ติดต้ังฝาปิดก้านปลดล็อกประตูท้ายไฟฟ้าไว้เสมอ
เมื ่อขับรถ เพื ่อสัมภาระจะไม่ชนก้านและเปิด
ประตูท้ายไฟฟ้าโดยไม่คาดคิด

คำเตือน

<การปิด>
ปิดประตูท้ายไฟฟ้าโดยดึงมือจับประตูท้ายไฟฟ้า (A) ลง
ด้านล่างและปล่อยก่อนท่ีประตูท้ายไฟฟ้าจะปิดสนิท จากน้ัน
ให้กดเบาๆ เพื่อปิดประตูท้ายไฟฟ้าจากด้านนอกรถ

ขอควรระวัง
เมื ่อปิดประตูท้ายไฟฟ้า อย่าปิดโดยใช้มือยึด
มือจับประตูท้ายไฟฟ้าโดยตรง ถ้ามือหรือแขน
ถูกหนีบอาจทำให้บาดเจ็บร้ายแรงได้

ขอควรระวัง
กลไกเพื ่อความปลอดภัยจะถูกยกเลิกเมื ่อปิด
ประตูท้ายไฟฟ้าด้วยมือ ดังนั ้นให้ระมัดระวัง
เป็นพิเศษอย่าให้มือหรือนิ้วถูกหนีบในเวลานี้

ตัวปิดประตูท้ายแบบง่าย
E00316100039

ตัวปิดประตูท้ายแบบง่ายเป็นกลไกช่วยเหลือในการ
ปิดประตูท้ายไฟฟ้า
ถ้าหากประตูท้ายไฟฟ้าปิดในตำแหน่งที่ระบบตรวจจับว่า
ปิดไม่สนิท ประตูจะปิดโดยอัตโนมัติ

ระวังมือหรือนิ้วถูกหนีบระหว่างใช้งานตัวปิด
ประตูท้ายแบบง่าย หากคิดว่าจะถูกหนีบได้ ให้
กดสวิตช์ใช้งานประตูท้ายไฟฟ้าหรือใช้การเข้าถึง
แบบแฮนด์ฟรี
ประตูท้ายไฟฟ้าจะกลับไปสู่ตำแหน่งที ่ปิดไม่
สนิท

คำเตือน

ขอควรระวัง
อย่าแตะต้องสลัก (A) ด้านในประตูท้ายไฟฟ้า
มิฉะนั้นนิ้วอาจถูกหนีบในสลักเมื่อตัวปิดประตู
ท้ายแบบง่ายทำงาน

ตัวปิดประตูท้ายแบบง่ายจะทำงานเมื่อการทำงาน
อัตโนมัติของประตูท้ายไฟฟ้าถูกต้ังเป็น OFF ด้วย
ฟังก์ชันการต้ังค่าบนมาตรวัด ดังน้ันให้ระมัดระวัง
เป็นพิเศษอย่าให้มือหรือนิ้วถูกหนีบในเวลานี้

การใช้งานสวิตช์เปิดหลายๆ ครั้งติดกันอาจทำให้
วงจรป้องกันทำงานและทำให้ตัวปิดประตูท้าย
แบบง่ายหยุดทำงานชั่วคราว
ในกรณีนี ้ให้กดสวิตช์เปิดอีกครั ้งหลังจากรอ
ประมาณ 1 นาที
จากนั้นประตูท้ายไฟฟ้าจะเปิด

หมายเหตุ
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ระบบสัญญาณกันขโมย
E00301502491

ระบบสัญญาณกันขโมยจะเตือนบริเวณโดยรอบว่ามี
เหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจเพื่อป้องกันการบุกรุกเข้าไปในรถ
อย่างผิดกฎหมาย โดยสัญญาณจะทำงานหากประตูหรือ
ประตูท้ายเปิดออกโดยที่รถไม่ได้ปลดล็อกด้วยระบบ
กุญแจรีโมทหรือฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ

ขอควรระวัง
อย่าดัดแปลงหรือเพิ่มเติมชิ้นส่วนใดๆ ในระบบ
สัญญาณกันขโมย
มิฉะนั้นอาจทำให้ระบบสัญญาณกันขโมยทำงาน
ผิดปกติได้

ระบบสัญญาณกันขโมยจะไม่ทำงานถ้าประตู
และประตูท้ายล็อกโดยใช้กุญแจ ปุ่มล็อกประตู
ด้านใน หรือสวิตช์เซ็นทรัลล็อก (แทนที่จะใช้
ระบบกุญแจรีโมท ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ
หรือฟังก์ชันปิดและล็อก)

หมายเหตุ

สัญญาณกันขโมยมี 4 โหมด:

โหมดระบบเตรียมพร้อม
(ประมาณ 20 วินาที)

(เสียงเตือนดังเป็นระยะและไฟแสดงสัญญาณกันขโมย
บนแผงหน้าปัดกะพริบ)

ไฟแสดง

เวลาการเตรียมพร้อมระบบจะเริ ่มตั ้งแต่ตอนที่ประตู
ทั ้งหมดและประตูท้ายล็อกโดยกดสวิตช์ LOCK บน
กุญแจ ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ หรือฟังก์ชันปิดและล็อก
จนถึงเวลาที่โหมดระบบป้องกันทำงาน
ในช่วงเวลาน้ี สามารถเปิดประตูหรือประตูท้ายได้ช่ัวคราว
โดยไม่ใช้ระบบกุญแจรีโมทหรือฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ
และสัญญาณกันขโมยไม่ดัง (เช่นเมื่อคุณลืมของไว้ในรถ
หรือลืมปิดหน้าต่าง)

โหมดระบบป้องกัน

(เสียงเตือนหยุดและไฟแสดงสัญญาณกันขโมยยังคง
กะพริบแต่ค่อยๆ ช้าลง)
เมื ่อโหมดระบบเตรียมพร้อมสิ ้นสุดลง โหมดระบบ
ป้องกันจะเริ่มขึ้น
หากตรวจจับพบว่ามีการเปิดประตูใดๆ หรือประตูท้าย
อย่างไม่ถูกต้องในโหมดระบบป้องกัน สัญญาณกันขโมย
จะทำงานเพื่อเตือนคนโดยรอบว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติ
นอกจากนี้หากตรวจจับพบว่ามีการพยายามเคลื่อนย้ายรถ
หรือบุกรุกเข้าไปในรถอย่างไม่ถูกต้อง สัญญาณกันขโมย
จะทำงานเช่นกัน

การเปิดสัญญาณกันขโมย

สัญญาณกันขโมยด้านใน (ประมาณ 10 วินาที):

เสียงเตือนดังเพื่อเตือนคนในรถว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติ

สัญญาณกันขโมยด้านนอก (ประมาณ 30 วินาที):

ไฟเลี้ยวกะพริบและเสียงแตรดังเพื่อเตือนคนโดยรอบ
ว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติ

ให้ดูเร่ือง “การเปิดสัญญาณกันขโมย” หน้า 3-32
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สัญญาณจะดังอีกครั ้งหากมีการกระทำที ่ผ ิด
กฎหมายเกิดขึ้นอีกแม้ว่าสัญญาณจะดับไปแล้ว

หมายเหตุ

การยกเลิกระบบ

สามารถยกเลิกการทำงานของระบบได้ในช่วงโหมด
ระบบเตรียมพร้อมหรือโหมดระบบป้องกัน
นอกจากนี้ยังสามารถยกเลิกสัญญาณได้หลังจากที่เปิด
ทำงานแล้ว
ให้ดูเร่ือง “การปิดระบบ” หน้า 3-31 และ “การปิดสัญญาณ
กันขโมย” หน้า 3-32

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

หมายเหตุ

การตั้งค่าระบบ
E00301702578

ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าระบบเป็นโหมด
ระบบป้องกัน

1. ตั้งโหมดการทำงานเป็น OFF
2. ออกจากรถและปิดประตูทั้งหมดและประตูท้าย
3. กดสวิตช์ LOCK (A) บนกุญแจ, สวิตช์ล็อก/

ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู ้โดยสาร
ด้านหน้า (B), สวิตช์ LOCK ประตูท้าย (C) หรือใช้
ฟังก์ชันปิดและล็อกเพื่อล็อกประตูทั ้งหมดและ
ประตูท้าย

สวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูด้านคนขับและด้านผู้โดยสาร
ด้านหน้า

สวิตช์ LOCK ประตูท้าย (ยกเว้นรถรุ่นท่ีมีประตูท้ายไฟฟ้า)

สวิตช์ LOCK ประตูท้าย (รถรุ่นท่ีมีประตูท้ายไฟฟ้า)

เมื ่อล็อกรถโดยใช้ระบบกุญแจรีโมท ฟังก์ชันกุญแจ
อัจฉริยะ หรือฟังก์ชันปิดและล็อก โหมดระบบเตรียม
พร้อมจะทำงาน
เสียงเตือนจะดังเป็นระยะและไฟแสดงสัญญาณกันขโมย
บนแผงหน้าปัดกะพริบเพื่อยืนยัน
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ไฟแสดง

โหมดระบบเตรียมพร้อมจะไม่เปิดใช้งานเมื ่อ
ประตูหรือประตูท้ายล็อกด้วยวิธีการอื่นๆ ที่ไม่ใช่
ระบบกุญแจรีโมท ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ หรือ
ฟังก์ชันปิดและล็อก (เช่น ใช้กุญแจ ปุ่มล็อกด้าน
ใน หรือสวิตช์เซ็นทรัลล็อก)
หากไฟแสดงสัญญาณกันขโมยบนแผงหน้าปัด
ไม่กะพริบหลังจากล็อกรถโดยใช้ระบบกุญแจ
รีโมทหรือฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ แสดงว่าระบบ
สัญญาณกันขโมยอาจทำงานผิดปกติ
ให้นำรถไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้
รับอนุญาต

หมายเหตุ

4. หลังจากประมาณ 20 วินาที เสียงเตือนจะหยุด
และเมื ่อไฟแสดงสัญญาณกันขโมยเริ ่มกะพริบ
ช้าลง โหมดระบบป้องกันจะเริ่มทำงาน
ไฟแสดงสัญญาณกันขโมยจะยังคงกะพริบต่อไป
ในโหมดระบบป้องกัน

ระบบสัญญาณกันขโมยสามารถทำงานได้แม้
จะมีคนอยู่ในรถหรือเปิดหน้าต่างไว้ เพื่อป้องกัน
สัญญาณกันขโมยทำงานโดยบังเอิญ อย่าตั้งค่า
ระบบเป็นโหมดระบบป้องกันขณะที่ยังมีคนอยู่
ในรถ
หลีกเลี ่ยงการทิ้งของมีค่าไว้ในรถแม้ว่าระบบ
สัญญาณกันขโมยจะต้ังไว้เป็นโหมด “เปิดใช้งาน”

หมายเหตุ

การปิดระบบ
E00301802348

ใช้วิธีการต่อไปนี้ในการปิดระบบเมื่ออยู่ในโหมดระบบ
เตรียมพร้อมหรือโหมดระบบป้องกัน

กดสวิตช์ UNLOCK บนกุญแจ
ให้โหมดการทำงานเป็น ON
เปิดประตูบานใดบานหนึ่งหรือประตูท้ายเมื่อระบบ
อยู่ในโหมดระบบเตรียมพร้อม
ถือกุญแจอัจฉริยะและกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตู
ด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้าหรือดึงมือจับ
ประตูท้ายเพื่อปลดล็อกประตูและประตูท้าย

ถ้าขั ้วแบตเตอรี ่ถ ูกปลดออกขณะที ่รถอยู ่ใน
โหมดระบบเตรียมพร้อม หน่วยความจำจะถูกลบ
สามารถลงทะเบียนกุญแจได้สูงสุด 4 ดอก
กุญแจดอกใดก็ตามที ่ลงทะเบียนไว้แล ้วจะ
สามารถใช้ปิดระบบสัญญาณกันขโมยได้แม้
จะไม่ใช่ดอกที่เปิดใช้ระบบสัญญาณกันขโมย
หากคุณต้องการลงทะเบียนกุญแจเพิ่มเติม กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
ระยะห่างในการทำงานของระบบกุญแจรีโมทอยู่
ที่ประมาณ 4 ม.
หากไม่สามารถล็อกหรือปลดล็อกรถได้ด้วยการ
กดสวิตช์ในระยะที่ถูกต้องหรือไม่สามารถตั้งค่า
หรือปิดระบบสัญญาณกันขโมยได้ด้วยการใช้
สวิตช์ อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้
รับอนุญาต
หากคุณเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตนเอง ให้ดูเรื ่อง
“ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ” หน้า 3-5
หากกดสวิตช์ UNLOCK บนกุญแจหรือสวิตช์
ล ็อก /ปลดล ็อกประต ูด ้ านคนข ับหร ือด ้าน
ผู้โดยสารด้านหน้าแล้วไม่ได้เปิดประตูใดๆ หรือ
ประตูท้ายภายใน 30 วินาที ประตูและประตูท้าย
จะล็อกกลับโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้โหมดระบบ
เตรียมพร้อมก็จะทำงานด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ
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การล็อกและการปลดล็อก

ช่วงเวลาระหว่างการกดสวิตช์ UNLOCK บน
กุญแจหรือสวิตช ์ล ็อก/ปลดล็อกประตูด ้าน
คนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้ากับการล็อก
กลับอัตโนมัติสามารถปรับได้ กรุณาสอบถาม
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ

การเปิดสัญญาณกันขโมย
E00301902495

เมื ่อรถอยู ่ในโหมดระบบป้องกัน สัญญาณกันขโมย
จะเปิดทำงานดังนี้ถ้ารถถูกปลดล็อกหรือถ้าประตูบานใด
บานหนึ่งหรือประตูท้ายเปิดด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ใช่ระบบ
กุญแจรีโมทหรือฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ

1. สัญญาณด้านในจะเปิดทำงานประมาณ 10 วินาที
2. สัญญาณจะเปิดทำงานประมาณ 30 วินาที

ไฟเลี้ยวจะกะพริบและแตรดังเป็นระยะ

3. สัญญาณจะดังอีกคร้ังหากมีการกระทำท่ีผิดกฎหมาย
เกิดขึ้นอีกแม้ว่าสัญญาณจะดับไปแล้ว

การปิดสัญญาณกันขโมย
E00302001786

สามารถหยุดการทำงานของสัญญาณกันขโมยได้ด้วย
วิธีการต่อไปนี้:

กดสวิตช์ LOCK หรือ UNLOCK บนกุญแจ
(หลังจากกดสวิตช์ LOCK รถจะล็อกหากประตูท้ังหมด
และประตูท้ายปิด จากนั้นโหมดระบบเตรียมพร้อม
จะเริ่มขึ้นอีกครั้ง)
ให้โหมดการทำงานเป็น ON
ถือกุญแจอัจฉริยะและล็อกหรือปลดล็อกประตูและ
ประตูท้ายโดยใช้ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ

เม่ือโหมดการทำงานเป็น ON เสียงเตือนจะดังข้ึน
4 ครั้ง แสดงว่าสัญญาณกันขโมยได้เปิดทำงาน
ขณะที่รถจอดอยู่
กรุณาตรวจดูภายในรถเพื่อยืนยันว่าไม่มีสิ ่งใด
หายไป
แม้ว่าขั ้วแบตเตอรี ่จะถูกปลดออก แต่หน่วย
ความจำการเปิดสัญญาณกันขโมยจะไม่ถูกลบ
ออกไป

หมายเหตุ

การควบคุมหน้าต่างไฟฟ้า
E00302201717

หน้าต่างไฟฟ้าจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อโหมดการทำงานอยู่
ในตำแหน่ง ON เท่าน้ัน

สวิตช์ควบคุมหน้าต่างไฟฟ้า
E00302303611

หน้าต่างประตูแต่ละบานจะเปิดหรือปิดโดยการทำงาน
ของสวิตช์ที่เกี่ยวข้อง
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สวิตช์ด้านคนขับ

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

คำเตือน
ก่อนจะใช้งานสวิตช์ควบคุมหน้าต่างไฟฟ้า
ให้ตรวจสอบดูว่าไม่มีส่ิงใดกีดขวางอยู่ (ศีรษะ มือ
น้ิว ฯลฯ)
ก่อนออกจากรถ ควรตรวจว่าได้นำกุญแจออกมา
แล้ว
อย่าทิ ้งเด็ก (หรือบุคคลที ่ไม่สามารถควบคุม
หน้าต่างไฟฟ้าด้วยสวิตช์ควบคุมได้อย่างปลอดภัย)
ไว้ในรถตามลำพัง

สวิตช์ด้านคนขับ

สวิตช์ด้านคนขับสามารถใช้ควบคุมหน้าต่างประตูได้
ทุกบาน โดยหน้าต่างแต่ละบานเปิดหรือปิดด้วยสวิตช์
ควบคุมแยกต่างหากกัน
กดสวิตช์ลงเพื่อเปิดหน้าต่างและดึงสวิตช์ขึ้นเพื่อปิด
ถ้ากด/ดึงสวิตช์ขึ้นจนสุด หน้าต่างประตูจะเลื่อนเปิด/ปิด
จนสุดโดยอัตโนมัติ
หากต้องการให้หน้าต่างหยุดเลื่อน ให้กด/ดึงสวิตช์เล็ก
น้อยในทิศทางตรงกันข้าม

เมื่อหน้าต่างประตูไม่ปิดโดยอัตโนมัติแม้จะดึง
สวิตช์ขึ้นจนสุดแล้ว ให้ดึงสวิตช์หน้าต่างประตู
ขึ้นจนกว่าหน้าต่างจะปิดสนิท
คุณจะสามารถใช้งานหน้าต่างประตูได้ตามปกติ

หมายเหตุ

สวิตช์ด้านผู้โดยสาร

สวิตช์ด้านผู้โดยสารสามารถควบคุมเฉพาะหน้าต่างประตู
ด้านผู้โดยสารที่สอดคล้องกันเท่านั้น
กดสวิตช์ลงเพื่อเปิดหน้าต่างและดึงสวิตช์ขึ้นเพื่อปิด

การเปิดปิดซ้ำๆ ขณะที ่เครื ่องยนต์ไม่ทำงาน
จะเป็นการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ใช้สวิตช์หน้าต่าง
เฉพาะเมื่อเครื่องยนต์ทำงานอยู่
หน้าต่างประตูหลังจะเปิดเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น

หมายเหตุ

สวิตช์ล็อก
E00303102680

เมื่อกดสวิตช์นี้ สวิตช์ด้านผู้โดยสารจะไม่สามารถใช้เปิด
หรือปิดหน้าต่างประตูได้ นอกจากนี้สวิตช์ด้านคนขับ
จะไม่สามารถใช้เปิดหรือปิดหน้าต่างประตูบานอื่นๆ ได้
ยกเว้นหน้าต่างประตูด้านคนขับ
สำหรับการปลดล็อก ให้กดอีกครั้ง
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1- ล็อก
2- ปลดล็อก

คำเตือน
เด็กอาจกดสวิตช์เล่น ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูก
หน้าต่างหนีบมือหรือศีรษะ เมื ่อขับขี ่โดยที่มี
เด็กอยู่ในรถ กรุณากดสวิตช์ล็อกหน้าต่างเพื่อ
ปิดการใช้งานสวิตช์ด้านผู้โดยสาร

ฟังก์ชันตั้งเวลา
E00302402165

หน้าต่างประตูยังสามารถเปิดหรือปิดได้ภายใน 30 วินาที
หลังจากดับเครื่องยนต์
อย ่างไรก็ตามเมื ่อประตูด ้านคนขับหรือประตูด ้าน
ผู้โดยสารด้านหน้าเปิดอยู่ หน้าต่างจะไม่ทำงาน

กลไกรักษาความปลอดภัย
E00302502456

ขณะที่หน้าต่างประตูปิดโดยอัตโนมัติเมื่อดึงสวิตช์ขึ้น
จนสุด หากมือหรือศีรษะถูกหนีบ หน้าต่างจะเลื่อนลง
โดยอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตามควรตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครยื่นศีรษะ
หรือมือออกนอกหน้าต่างขณะที่ปิดหน้าต่าง
หน้าต่างที่เลื่อนลงมาจะกลับมาทำงานตามปกติภายใน
เวลาไม่กี่วินาที

คำเตือน
ถ้าขั ้วแบตเตอรี ่ถูกปลดออกหรือฟิวส์สำหรับ
หน้าต่างไฟฟ้าถูกเปลี ่ยน กลไกเพื ่อความ
ปลอดภัยจะยกเลิกการทำงาน
หากมือหรือศีรษะถูกหนีบ อาจทำให้เกิดการ
บาดเจ็บรุนแรงได้

ขอควรระวัง
กลไกเพื ่อความปลอดภัยจะยกเลิกการทำงาน
ก่อนที่หน้าต่างจะปิดสนิทเพียงเล็กน้อย เพื ่อ
ช่วยให้หน้าต่างปิดสนิทได้ ฉะนั้นควรเพิ่มความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าให้หน้าต่างหนีบนิ้ว
กลไกเพื ่อความปลอดภัยจะไม่ทำงานขณะที ่
ดึงสวิตช์ขึ ้น ฉะนั้นควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
ไม่ให้นิ้วมือติดอยู่ที่ช่องหน้าต่าง

กลไกเพื ่อความปลอดภัยสามารถทำงานได้
ในสภาพการข ับข ี ่บางล ักษณะหร ือในบาง
สถานการณ์ที่หน้าต่างประตูถูกกระทบคล้ายกับ
ที่เกิดการหนีบมือหรือศีรษะ
เมื่อมีการทำงานต่อไปนี้ กลไกเพื่อความปลอดภัย
จะยกเลิกการทำงานและหน้าต่างประตูจะไม่
สามารถเปิด/ปิดจนสุดโดยอัตโนมัติได้
• เมื่อปลดขั้วแบตเตอรี่
• เมื่อเปลี่ยนฟิวส์สำหรับหน้าต่างไฟฟ้า
• เม่ือกลไกเพ่ือความปลอดภัยทำงานห้าคร้ังข้ึนไป
ติดต่อกัน

ในกรณีเช่นน้ี ควรปฏิบัติตามข้ันตอนต่อไปน้ีเพ่ือ
แก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว
หากหน้าต่างเปิดค้างอยู ่ ให้ดึงสวิตช์หน้าต่าง
บานนั ้นขึ ้นซ้ำๆ จนกระทั ่งหน้าต่างปิดสนิท
หลังจากนั้นให้ปล่อยสวิตช์ ดึงสวิตช์ค้างไว้อีก
ครั ้งหนึ ่งอย่างน้อย 1 วินาทีแล้วปล่อยสวิตช์
คุณจะสามารถใช้งานหน้าต่างประตูได้ตามปกติ

หมายเหตุ
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การจัดเรียงเบาะนั่ง

4-2 เบาะนัง่และเขม็ขดันริภยั

4

การจดัเรยีงเบาะนัง่
E00400202043

เลือกการจัดเรียงเบาะนั่งไดตามตองการ โดยการจัด
เบาะนั่งหนา, เบาะนั่งตอนที่สอง และเบาะนั่งตอนที่สาม



การจัดเรียงเบาะนั่ง

4-3เบาะนัง่และเขม็ขดันริภยั

4

การใชงานปกติ

เบาะราบ → หนา 4-13

การจัดพื้นที่เก็บสัมภาระ
การพับพนักพิงหลังเบาะนั่งตอนที่สาม
ไปดานหนา
→  หนา 4-11

การพับเบาะนั่งตอนที่สอง
→ หนา 4-9

การพับเบาะนั่งตอนที่สาม
→ หนา 4-12
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lllll อยาปรบัเบาะนัง่ขณะขบัรถอย ู เพราะอาจสญูเสยี
การควบคุมรถและเกิดอุบัติเหตุได

lllll หลงัจากปรบัเบาะนัง่แลว ตรวจดใูหแนใจวากลไก
ปรับตั้ง (กานล็อก มือจับ ฯลฯ) ยอนกลับไปยัง
ตำแหนงเดิมและเบาะนั่งล็อกเขาที่ โดยลองเลื่อน
เบาะนั่งไปดานหนาและดานหลังโดยไมใชกลไก
ปรับตั้ง

lllll การนั่งในพื้นที่เก็บสัมภาระของรถเปนอันตราย
อยางยิ่ง นอกจากนี้หามใหเด็กเลนในพื้นที่เก็บ
สัมภาระและเบาะนั่งดานหลัง เมื่อเกิดการชน
ผูโดยสารหรือเด็กที่นั่งโดยไมไดคาดเข็มขัด
นิรภัยในพื้นที่ดังกลาวมีโอกาสคอนขางมากที่
จะไดรับบาดเจ็บรายแรงหรือถึงแกชีวิต

lllll หามผโูดยสารหรอืเดก็นัง่ในพืน้ทีใ่ดๆ ภายในรถที่
ไมมีเบาะนั่งและเข็มขัดนิรภัย และใหแนใจวา
ผูโดยสารในรถทุกคนนั่งอยูบนเบาะนั่งและคาด
เข็มขัดนิรภัย และถาเปนเด็กใหรัดอยูกับเบาะนั่ง
นิรภัยสำหรับเด็ก

คำเตือน

lllll ขณะรถเคลื่อนที่ควรปรับพนักพิงหลังใหอยูใน
ตำแหนงตั้งตรงเสมอ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นไดจากอุบัติเหตุหรือรถเบรกกะทันหัน เพราะ
ประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัยจะลดลงอยาง
มากเมื่อพนักพิงหลังเอนอยู ตัวคุณอาจเลื่อน
หลุดออกจากเข็มขัดนิรภัยและไดรับอันตราย

lllll ไมควรวางสิ่งของไวใตเบาะนั่ง ซึ่งอาจทำให
เบาะนั่งไมไดล็อกอยางแนนหนา และอาจทำให
เกิดอุบัติเหตุได
นอกจากนี้เบาะนั่งและชิ้นสวนอื่นอาจเสียหายได

คำเตือน

l ตองแนใจวาผูใหญเปนผูปรับเบาะนั่งหรือเปน
ผูควบคุมการปรับใหถูกตองและปลอดภัยที่สุด

l อยานำหมอนหนุนหรือสิ่งอื่นรองระหวางหลัง
กับพนักพิงขณะขับขี่ เพราะจะลดประสิทธิภาพ
ของพนักพิงศีรษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

l กลไกในการเอนพนักพิงหลังนั้นเปนสปริง
ทำใหพนักพิงตีกลับมาดานหนาขณะที่กานล็อก
ทำงาน ดังนั้นเมื่อดึงกานล็อกจึงควรนั่งใหหลัง
ชิดพนักพิงและใชมือประคองเพื่อควบคุมไมให
พนักพิงเคลื่อนที่กลับ

l เมื่อมีการเลื่อนเบาะนั่ง ควรระมัดระวังศีรษะและ
เทาของคุณดวย

ขอควรระวัง

l เมื่อปรับเลื่อนหรือเอนเบาะนั่งไปขางหลัง ให
ระวังผูโดยสารที่เบาะนั่งดานหลัง

ขอควรระวัง

เบาะนัง่หนา
E00400401628

แบบแมนนวล*

1- การปรับเบาะไปดานหนาหรือดานหลัง
ยกมือจับขึ้น ปรับเบาะนั่งตามตำแหนงที่ตองการ
และปลอยมือจับ

2- การปรับเอนพนักพิงหลัง
ดึงกานล็อกขึ้น จากนั้นเอนเบาะไปทางดานหลัง
เพื่อใหไดตำแหนงที่ตองการ และปลอยกานล็อก

การปรับเบาะนั่ง
E00400302044

ควรปรับเบาะนั่งใหไดระยะที่เหมาะสมกับผูขับขี่เพื่อให
สามารถเหยียบคันเรง บังคับเลี้ยว และใชสวิตชตางๆ ได
อยางคลองตัวและมีทัศนวิสัยในการมองชัดเจน
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3- การปรับเบาะนั่งใหสูงขึ้น (เฉพาะดานคนขับ)
หมุนปุมและปรับความสูงของเบาะที่นั่งตาม
ตำแหนงที่ตองการ

แบบไฟฟา*

1- การปรับเบาะไปดานหนาหรือดานหลัง
ขยับสวิตชตามที่ลูกศรชี้และปรับเบาะใหอยูใน
ตำแหนงที่ตองการ

2- การปรับเอนพนักพิงหลัง
ขยับสวิตชตามที่ลูกศรชี้และปรับองศาพนักพิง
หลังใหอยูในตำแหนงที่ตองการ

3- การปรับความสูงของเบาะนั่ง
ขยับสวิตชตามที่ลูกศรชี้และปรับความสูงของ
เบาะนั่งใหอยูในตำแหนงที่ตองการ
ถาสวิตชทั้งอันทำงาน เบาะนั่งทั้งตัวจะขยับ

4- การปรับองศาของเบาะนั่ง
ขยับสวิตชตามที่ลูกศรชี้และปรับองศาเบาะนั่งให
อยูในตำแหนงที่ตองการ

หมายเหตุ
l เพื่อปองกันการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ควรใชงาน

สวิตชขณะที่เครื่องยนตทำงานอยู

เบาะนัง่ตอนทีส่อง
E00402001530

การปรับเอนพนักพิงหลัง
เมื่อปรับเอนพนักพิงหลัง ใหเอนตัวไปดานหนาเล็กนอย
และดึงกานล็อกพนักพิงหลังขึ้น  จากนั้นเอนตัวไป
ดานหลังจนไดตำแหนงที่ตองการแลวปลอยกานล็อก
พนักพิงหลังจะล็อกในตำแหนงนั้น

l กลไกในการเอนพนักพิงหลังนั้นเปนสปริง
ทำใหพนักพิงตีกลับมาตำแหนงตั้งตรงขณะที่
กานล็อกทำงาน ดังนั้นเมื่อดึงกานล็อกจึงควร
นั่งใหหลังชิดพนักพิงและใชมือประคองเพื่อ
ควบคุมไมใหพนักพิงเคลื่อนที่กลับ

l หากเอนพนักพิงหลังขณะที่ใชงานที่วางแกว
ดวย เครื่องดื่มอาจหกได หากเครื่องดื่มที่หกนั้น
รอนจัด คุณอาจถูกเครื่องดื่มลวกผิวได

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
l สามารถปรับองศาของพนักพิงหลังแตละดาน

แยกกันได

ที่พักแขน
E00402401736

เมื่อตองการใชที่พักแขน ใหพับที่พักแขนลงมา
เมื่อตองการเก็บที่พักแขนกลับที่เดิม ใหดันไปขางหลัง
จนกระทั่งราบเรียบเปนระนาบเดียวกับเบาะนั่ง
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หมายเหตุ
l หามปนหรือนั่งบนที่พักแขน เพราะที่พักแขน

อาจเสียหายได
l ที่พักแขนจะมีที่วางแกวสำหรับเบาะนั่งตอนที่

สอง
ใหดเูรือ่ง “ทีว่างแกว” หนา 7-24

l เมื่อใชที่พักแขน ที่วางแกวจะออกมาดวยโดย
อัตโนมัติ
ซึ่งไมใชการทำงานผิดปกติแตอยางใด
กลไกล็อกจะปลดออกเนื่องจากแรงกระแทกใน
การพับที่วางแขนเขาออก

l เมื่อพับที่วางแขนกลับเขาตำแหนงเดิม ตรวจดูวา
ไดเก็บที่วางแกวเรียบรอยแลว

การเขาและออกจากเบาะนั่งตอนที่สาม
E00402500280

การเขาและออกจากเบาะนั่งตอนที่สาม สามารถทำได
งายๆ โดยการพับเบาะนั่งตอนที่สอง
ใหดูเรื่อง “การพับเบาะนั่งตอนที่สอง” หนา 4-9

เบาะนั่งตอนที่สาม
E00402701625

คำเตือน
lllll เพื่อความปลอดภัย เมื่อใดก็ตามที่ผูโดยสารนั่ง

อยใูนเบาะนัง่ตอนทีส่าม ควรจะยกระดบัพนกัพงิ
ศีรษะของเบาะนั่งตอนที่สองขึ้นทั้งหมด

l เพื่อความปลอดภัย อยานั่งในเบาะนั่งตอนที่สาม
โดยใชสายยึดดานหลังเบาะ
ใหดูเรื่อง “การติดตั้งอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก
เขากับที่ยึดเบาะดานลาง (อุปกรณนิรภัยสำหรับ
เด็กที่มีการยึดแบบ ISOFIX) และที่ยึดดานหลัง
เบาะ” หนา 4-26

ขอควรระวัง

การปรับเอนพนักพิงหลัง
ดึงสายปลดล็อกพนักพิงหลังและปรับพนักพิงหลัง
ดวยมือเพื่อใหไดตำแหนงที่ตองการ แลวปลอยสาย
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พนกัพงิศรีษะ
E00403302928

คำเตือน
lllll การขับขี่โดยไมมีพนักพิงศีรษะอาจทำใหคุณและ

ผูโดยสารไดรับบาดเจ็บรายแรงหรือเสียชีวิตใน
อุบัติเหตุได เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ควรติดตั้งพนักพิงศีรษะตามตำแหนงอยาง
ถูกตองเมื่อมีผูโดยสารนั่งอยู

lllll หามนำหมอนหนุนหรือสิ่งของอื่นๆ ที่คลายกัน
รองระหวางหลังกับพนักพิงหลัง การเพิ่มระยะ
หางระหว างศีรษะกับพนักพิงศีรษะจะลด
ประสิทธิภาพของพนักพิงศีรษะในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุขึ้น

การปรับความสูง
 เบาะนัง่หนา
ปรับพนักพิงศีรษะโดยใหกึ่งกลางของพนักพิงอยูในแนว
ใกลเคยีงกบัระดบัหทูีส่ดุ ซึง่จะชวยลดการบาดเจบ็ไดมาก
ที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีที่ผูโดยสารสูงเกินกวา
จะปรับใหใกลกับระดับหูได ใหปรับพนักพิงขึ้นใหสูง
ที่สุดเทาที่จะทำได
สำหรับการปรับพนักพิงศีรษะใหสูงขึ้น ใหเลื่อนขึ้น
ดานบน ในการปรับใหต่ำลง ใหเลื่อนพนักพิงศีรษะลง
ขณะทีก่ดปมุปรบัความสงู (A) ตามทศิทางลกูศร หลงัจาก
ปรับตั้งแลวใหดันพนักพิงศีรษะลงจนแนใจวาล็อก
เขาที่แลว

 เบาะนั่งตอนที่สองหรือตอนที่สาม
เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ดึง
พนักพิงศีรษะขึ้นเพื่อล็อกเขาที่
สำหรบัการปรบัพนกัพงิศรีษะใหสงูขึน้ ใหเลือ่นขึน้ดานบน
การปรับใหต่ำลง ใหเลื่อนพนักพิงศีรษะลงขณะที่กดปุม
ปรับความสูง (A) ตามทิศทางลูกศร หลังจากปรับตั้งแลว
ใหดันพนักพิงศีรษะลงจนแนใจวาล็อกเขาที่แลว

เบาะนัง่ตอนทีส่อง
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เบาะนัง่ตอนทีส่าม คำเตือน
lllll เมื่อมีผู โดยสารนั่งอยู ในเบาะนั่งตอนที่สอง

หรือเบาะนั่งตอนที่สาม ใหดึงพนักพิงศีรษะให
ไดความสูงที่ล็อกได การปรับใดๆ ควรทำกอน
การขับขี่ มิฉะนั้นอาจทำใหไดรับบาดเจ็บสาหัส
เม่ือเกิดอุบัติเหตุ

เบาะนัง่ตอนทีส่อง

เบาะนัง่ตอนทีส่าม

วิธีถอด
กดปุมปรับความสูง (A) จากนั้นจึงดึงพนักพิงศีรษะขึ้น

วิธีติดตั้ง
หันพนักพิงศีรษะใหถูกดาน แลวจึงเสียบขาทั้งสองของ
พนกัพงิศรีษะเขารทูีพ่นกัพงิหลงั โดยกดปมุปรบัความสงู
(A) คางไวตามทศิทางลกูศร
ขาของพนักพิงศีรษะและรองปรับ (B) ตองใสลงในชอง
ทีม่ปีมุปรบั (A)

l ควรตรวจดูวาตำแหนงปุมปรับความสูง (A)
ถูกปรับอยางถูกตองตามที่แสดงในภาพ และ
ลองขยับพนักพิงศีรษะขึ้น พนักพิงศีรษะจะตอง
ไมหลุดออกมาจากพนักพิงหลัง

ขอควรระวัง
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l รูปทรงและขนาดของพนักพิงศีรษะจะแตกตาง
กนัไปตามตำแหนงเบาะนัง่ ควรใสพนกัพงิศรีษะ
ใหถูกตองตามเบาะนั่งตางๆ  และหามใสผิด
ทิศทาง

ขอควรระวัง การจัดพื้นที่เก็บสัมภาระ
E00403401485

คุณสามารถพับเบาะนั่งตอนที่สองและ/หรือเบาะนั่ง
ตอนที่สามเพื่อจัดเปนพื้นที่เก็บสัมภาระได

l เมื่อพับหรือเก็บเบาะนั่ง ดูใหดีวาจะไมหนีบมือ
หรือขาของคุณดวย

ขอควรระวัง

คำเตือน
lllll ระหวางการขับขี่  อยาใหมีผู โดยสารนั่งบน

เบาะนั่งตอนที่สามหากพับเบาะนั่งตอนที่สองไว
เบาะนั่งตอนที่สองอาจกระดกไปดานหลังใน
กรณีที่ เบรกอยางแรง  เกิดการชน  หรือออก
ตัวอยางกะทันหัน สงผลใหบาดเจ็บสาหัสได

l อยาซอนสัมภาระจนสูงเลยพนักพิงหลัง  ยึด
สัมภาระใหมั่นคง
อาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรงขึ้นได เนื่องจากวัตถุที่ไม
ไดยึดใหแนนอาจกระเด็นเขามาในหองโดยสาร
ในระหวางการเบรกกะทันหัน

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
l สามารถพับเบาะนั่งแตละดานแยกกันได

การพับเบาะนั่งตอนที่สอง
E00403801287

การพับ
1. ปรับมุมของพนักพิงหลังเบาะนั่งหนาในตำแหนง

ตั้งตรง และเลื่อนเบาะนั่งหนาไปดานหนา (ให
ดเูรือ่ง “เบาะนัง่หนา” หนา 4-4)

2. จัดเก็บหัวเข็มขัดนิรภัยในชองของเบาะนั่งตอนที่
สอง
ใหดูเรื่อง “การเก็บเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งตอนที่
สองและตอนทีส่าม” หนา 4-18

3. เลื่อนพนักพิงศีรษะของเบาะนั่งตอนที่สองลงไป
ยังตำแหนงต่ำสุด
ใหดเูรือ่ง “พนกัพงิศรีษะ” หนา 4-7

4. ดึงคันปรับ (A) ขึ้น จากนั้นเอนพนักพิงหลังไป
ดานหนา
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5. ยกเบาะนั่งทั้งตัวไปดานหนา

6. ถอดสายยึด (B) ในตำแหนงเดิมออกจากเบาะนั่ง
ตอนที่สอง

7. ยึดเบาะนั่งตอนที่สองใหแนนหนาโดยเกี่ยวสาย
ยึดเขากับพนักพิงศีรษะของเบาะนั่งหนาและปรับ
ความยาวของสายยึด

คำเตือน
lllll ตรวจดูใหแนใจวาไดยึดเบาะนั่งที่พับไวดวย

สายยึดอยางแนนหนา  มิฉะนั้นเบาะนั่งอาจ
กระดก สงผลใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงได

การกางออก
1. ถอดสายยึดออกขณะประคองเบาะนั่งไวดวยมือ

จัดเก็บสายยึดกลับเขาตำแหนงเดิม จากนั้นคอยๆ
ลดระดับเบาะนั่งลงมา

l เมื่อกางเบาะนั่งตอนที่สองออกขณะที่มีผูโดยสาร
ในเบาะนั่งตอนที่สาม ควรระวังอยาใหเบาะนั่ง
ตอนที่สองหนีบเทาผูโดยสารเบาะนั่งตอนที่สาม

ขอควรระวัง

l อยาปลอยใหผูโดยสารนั่งบนเบาะนั่งที่พับไว
และอยาวางสัมภาระทับ ขอตอยึดเบาะนั่งอาจ
งอจากการรับน้ำหนัก ทำใหเบาะนั่งไมสามารถ
ยึดติดกับรถได

ขอควรระวัง
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2. กดเบาะนั่งจนไดยินเสียง “คลิก” และเบาะนั่งล็อก
อยางแนนหนา

3. ยกพนักพิงหลังขึ้นจนกระทั่งล็อกเขาที่
กดเบาๆ ทีพ่นกัพงิหลงัเพือ่ตรวจดวูายดึแนนดแีลว

การพับพนักพิงหลังเบาะนั่งตอนที่สาม
ไปดานหนา

E00403601113

การพับ
1. เลื่อนพนักพิงศีรษะของเบาะนั่งตอนที่สามลงไป

ยังตำแหนงต่ำสุด (ใหดูเรื่อง “พนักพิงศีรษะ”
หนา 4-7)

2. จัดเก็บหัวเข็มขัดนิรภัยในชองของเบาะนั่งตอนที่
สาม
ใหดูเรื่อง “การเก็บเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งตอนที่
สองและตอนทีส่าม” หนา 4-18

3. ดงึสายปลดลอ็ก (A) จากนัน้ยกเบาะนัง่ไปดานหนา

4. ดึงสายปลดล็อกพนักพิงหลัง (B) จากนั้นเอน
พนักพิงหลังไปดานหนาจนไดยินเสียง “คลิก”

การกางออก
1. ดึงสายปลดล็อกพนักพิงหลัง (B) จากนั้นยก

พนักพิงหลังขึ้นจนกระทั่งล็อกเขาที่
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กดเบาๆ ทีพ่นกัพงิหลงัเพือ่ตรวจดวูายดึแนนดแีลว

2. คอยๆ ลดระดับเบาะนั่งลง จากนั้นดันเบาะนั่งจน
ไดยนิเสยีง “คลกิ” และเบาะนัง่ลอ็กอยางแนนหนา

การพับเบาะนั่งตอนที่สาม
E00403901129

การพับ
1. พับเบาะนั่งตอนที่สอง (ใหดูเรื่อง “การพับเบาะนั่ง

ตอนทีส่อง” หนา 4-9)
2. เลื่อนพนักพิงศีรษะของเบาะนั่งตอนที่สามลงไป

ยังตำแหนงต่ำสุด (ใหดูเรื่อง “พนักพิงศีรษะ”
หนา 4-7)

3. จัดเก็บหัวเข็มขัดนิรภัยในชองของเบาะนั่งตอนที่
สาม
ใหดูเรื่อง “การเก็บเข็มขัดนิรภัยของเบาะนั่งตอนที่
สองและตอนทีส่าม” หนา 4-18

4. ดงึสายปลดลอ็ก (A) จากนัน้ยกเบาะนัง่ไปดานหนา

5. ยกขาตัง้ (C) แลวคอยๆ ลดระดบัเบาะนัง่ลง

6. ดึงสายปลดล็อกพนักพิงหลัง (B) จากนั้นเอนพนัก
พิงหลังไปดานหนาจนไดยินเสียง “คลิก”

7. ดงึฝาครอบ (D) จากดานหลงั
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การกางออก
1. ยึดฝาครอบเขากับพนักพิงหลังดวยสายรัด (E)

2. ดึงสายปลดล็อกพนักพิงหลัง (B) จากนั้นยกพนัก
พิงหลังขึ้นจนกระทั่งล็อกเขาที่
กดเบาๆ ที่พนักพิงหลังเพื่อตรวจดูวายึดแนนดีแลว

3. ยกเบาะนัง่ไปดานหลงั พบัขาตัง้ (C) แลวคอยๆ ลด
ระดับเบาะนั่งลง

4. กดเบาะนั่งจนไดยินเสียง “คลิก” และเบาะนั่ง
ล็อกอยางแนนหนา

การปรับเบาะราบ
E00404302130

เมื่อถอดพนักพิงศีรษะออกและเอนพนักพิงหลังจนสุด
จะสามารถทำเปนเบาะราบขนาดใหญได

คำเตือน
lllll หามขับรถโดยมีผูโดยสารบนเบาะราบ เพราะ

อันตรายมาก

l ควรจอดรถในที่ปลอดภัยกอนจะปรับเบาะราบ
l ตองแนใจวาผูใหญเปนผูปรับเบาะนั่งหรือเปน

ผูควบคุมการปรับใหถูกตองและปลอดภัยที่สุด
l อยาขึ้นไปเหยียบเบาะนั่งหลังจากที่ปรับราบแลว

ขอควรระวัง
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l เพื่อใหแนใจวาเบาะนั่งล็อกอยางแนนหนา ให
ลองขยับเบาะนั่งไปมา

l อยากระโดดบนพนักพิงหลังหรือกระแทก
พนักพิงหลังแรงๆ

l เมื่อยกพนักพิงหลัง ใหวางมือบนพนักพิงหลัง
แลวคอยๆ ยกขึน้ หามใหเดก็ทำงานนี ้มฉิะนัน้อาจ
เกิดอุบัติเหตุที่ไมคาดคิดได

ขอควรระวัง

1. ถอดพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั่งหนาและยก
ที่พักแขนขึ้น
ใหดูเรื่อง “พนักพิงศีรษะ” หนา 4-7 และเรื่อง
“ทีพ่กัแขน” หนา 4-5

2. เลื่อนเบาะนั่งหนาไปดานหนาจนสุด  จากนั้น
ดันพนักพิงหลังของเบาะนั่งหนาไปดานหลัง
ใหดเูรือ่ง “เบาะนัง่หนา” หนา 4-4

3. เอนพนกัพงิหลงัของเบาะนัง่ตอนทีส่องไปดานหลงั
ใหดูเรื่อง “เบาะนั่งตอนที่สอง” หนา 4-5

4. เก็บพนักพิงศีรษะของเบาะนั่งหนาไวระหวาง
เบาะนั่ง
การจัดทำเบาะราบเสร็จสมบูรณแลว
ยอนกลับขั้นตอนดานบนเพื่อนำเบาะนั่งกลับสู
ตำแหนงปกติ

l เนื่องจากมีชองวางระหวางพนักพิงหลังกับ
เบาะนั่ง อยาเอนพนักพิงหลังของเบาะนั่งหนาไป
ดานหลังมากเกินจำเปน
มิฉะนั้นอาจทำใหเบาะนั่งหนาและเบาะนั่งตอน
ที่สองยนและเสียหายได

ขอควรระวัง

เข็มขัดนิรภัย
E00404802018

เพื่อปองกันตัวคุณและผูโดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
จำเปนตองคาดเข็มขัดนิรภัยใหถูกตองเมื่อขับขี่
เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งหนาติดตั้งระบบดึงกลับ เข็มขัด
นิรภัยแบบนี้ใชงานเหมือนกับเข็มขัดนิรภัยทั่วไป
ใหดูเรื่อง “ระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและระบบผอน
แรงตงึ” หนา 4-19
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คำเตือน
lllll ผูโดยสารที่ เปนผูใหญตองคาดเข็มขัดนิรภัย

ทุกคนรวมถึงเด็กท่ีโตพอจะใชเข็มขัดนิรภัยดวย
เด็กเล็กควรใชอุปกรณนิรภัยที่เหมาะสมสำหรับ
เด็กเสมอ

lllll เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ควรคาดใหพาดผานไหล
ลำตัวบริเวณหนาอกและสะโพก อยาคาดเข็มขัด
ไวใตแขน

lllll คาดเข็มขัดนิรภัยหนึ่งเสนตอหนึ่งคน หากไม
ทำเชนนี้จะทำใหเกิดอันตรายได

lllll เข็มขัดนิรภัยจะปกปองผูใชไดเต็มประสิทธิภาพ
เมื่อพนักพิงหลังอยู ในตำแหนงตั้งตรง  หาก
พนักพิงเอน ผูโดยสารอาจเลื่อนหลุดจากเข็มขัด
นิรภัย โดยเฉพาะเมื่อเกิดแรงกระแทกดานหนา
รถ ผูโดยสารอาจไดรับบาดเจ็บเพราะเข็มขัด
นิรภัยเองหรือกระแทกเขากับแผงหนาปดหรือ
พนักพิงหลังได

lllll จัดสายเข็มขัดนิรภัยใหเรียบรอย อยาใหบิด
lllll หามดัดแปลงหรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมใดๆ กับ

ชุดเข็มขัดนิรภัยซึ่งอาจจะทำใหเข็มขัดนิรภัย
ไมทำงานหรือไมสามารถปรับความตึงหยอนได

lllll ถึงแมวาคุณจะคาดเข็มขัดนิรภัยไวก็ตาม อยา
อมุเดก็ไวในออมแขนหรอืวางไวบนตกั เพราะเดก็
อาจไดรับอันตรายถึงชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือ
เม่ือรถเบรกกะทันหัน

คำเตือน
lllll ปรับเข็มขัดนิรภัยใหกระชับพอดีกับผูคาด
lllll คาดเข็มขัดนิรภัยสวนหนาตักเหนือสะโพกเสมอ

เข็มขัดนริภัยแบบยดึ 3 จดุ
(พรอมตัวดึงล็อกอัตโนมัติ)

E00404902905

เข็มขัดนิรภัยชนิดนี้ไมจำเปนตองปรับความยาว เพราะ
เข็มขัดจะปรับใหกระชับพอดีกับรางกายของผูคาด แต
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอยางกะทันหัน เข็มขัดจะล็อกเอง
โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
l คุณสามารถตรวจสอบวาเข็มขัดล็อกหรือไมโดย

ดึงเข็มขัดไปดานหนาอยางรวดเร็ว

การคาดเขม็ขัดนริภัย
1. ดึงสายเข็มขัดนิรภัยชาๆ โดยจับที่แผนล็อก

หมายเหตุ
l ถาไมสามารถดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกได ให

กระชากสายเข็มขัดเต็มแรงแลวปลอยสายกลับ
จากนั้นจึงคอยๆ  ดึงสายเข็มขัดนิรภัยออก
มาอีกครั้ง

2. สอดแผนล็อกเขากับหัวเข็มขัดนิรภัยจนมีเสียงดัง
“คลกิ”

คำเตือน
lllll ไมควรคาดเข็มขัดนิรภัยใหพาดผานชองทอง

เพราะในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุ สายเข็มขัดอาจ
กดชองทองอยางแรงและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิด
การบาดเจ็บได

lllll อยาบิดสายเข็มขัดนิรภัยขณะคาด

3. ปรับเข็มขัดนิรภัยใหกระชับพอดีกับผูคาด

การปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย
จับที่แผนล็อก แลวกดปุมบนหัวเข็มขัด
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หมายเหตุ
l เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยจะเลื่อนเก็บโดยอัตโนมัติ

แผนล็อกอาจฟาดกับตัวรถเสียหายได ใหจับแผน
ล็อกไวเพื่อใหเข็มขัดเลื่อนเก็บอยางชาๆ มิฉะนั้น
อาจทำใหรถยนตเสียหายได

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

การเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย
E00409802749

ไฟเตือน

ตัวแสดงเตือน

หากโหมดการทำงานเปน ON ขณะที่ยังไมไดคาดเข็มขัด
นิรภัย ไฟเตือนจะสวางและเสียงเตือนดังขึ้นประมาณ
6 วินาที เพื่อเตือนคนขับและ/หรือผูโดยสารดานหนาให
คาดเข็มขัดนิรภัย
หากขับรถโดยไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย ไฟเตือนจะกะพริบ
และเสียงเตือนจะดังเปนระยะจนกวาจะคาดเข็มขัดนิรภัย
ในขณะเดยีวกนั “FASTEN SEAT BELT” จะปรากฏขึน้
บนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปด

คำเตือน
lllll หามติดตั้งอุปกรณเสริมใดๆ หรือสติกเกอรที่

จะทำใหมองเห็นไฟเตือนไดยาก

หมายเหตุ
l หากยังไมคาดเข็มขัดนิรภัยอีก ไฟเตือนและเสียง

เตือนจะดังทุกครั้งที่รถออกตัว
l สำหรับเบาะนั่งผูโดยสารดานหนา ฟงกชันการ

เตือนจะทำงานเฉพาะเมื่อมีคนนั่งอยูที่เบาะนั่ง
เทานั้น

l เมื่อมีสัมภาระวางอยูที่เบาะนั่งผูโดยสารดานหนา
เซ็นเซอรที่เบาะนั่งอาจตรวจพบโดยขึ้นอยูกับ
น้ำหนักและตำแหนงของสัมภาระ เปนเหตุให
เสียงเตือนดังและไฟเตือนสวางขึ้นได

การปรับจุดยึดเข็มขัดนิรภัย (เบาะนั่งหนา)
E00405001674

ระดบัความสงูของจดุยดึเขม็ขดันริภยัสามารถปรบัเลือ่นได
ดงึปมุลอ็ก (A) และเลือ่นจดุยดึเขม็ขดันริภยัไปยงัตำแหนง
ที่ตองการ ปลอยปุมล็อกเพื่อล็อกจุดยึดเข็มขัดนิรภัยเขาที่
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หมายเหตุ
l การดึงแผนล็อกออกมาแรงเกินไปอาจทำให

หลังคาภายในเสียหาย

คำเตือน
lllll เม่ือปรับจุดยึดเข็มขัดนิรภัยนั้น ตองใหจุดยึด

อยูสูงเพียงพอเพื่อใหสายเข็มขัดนิรภัยสามารถ
พาดผานลำตัวบริเวณหัวไหลไดโดยไมโดนลำคอ

เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุดของเบาะนั่งกลาง
ตอนที่สอง

E00412701080

เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุดของเบาะนั่งกลางตอนที่สอง
ตองคาดใหถูกตองตามภาพที่แสดง

การคาดเขม็ขัดนริภัย
1. ดงึแผนลอ็ก (B) ออกมา จากนัน้ดงึแผนลอ็กเลก็ (A)

โดยเอียงตามที่แสดงในภาพ

คำเตือน
lllll ตองแนใจวาไดเชื่อมตอแผนล็อกทั้งสองดาน

แนนดีแลว (A และ B) มิฉะนั้นประสิทธิภาพใน
การปกปองจะลดลงอยางมากและทำใหบาดเจ็บ
สาหัสไดเมื่อเกิดการชนหรือการเบรกกะทันหัน 2. ดงึหวัเขม็ขดั (C) จากเบาะนัง่

3. ดึงเข็มขัดนิรภัยและสอดแผนล็อกเล็ก (A) เขาไป
ในหัวเข็มขัด (C)

4. สอดแผนลอ็ก (B) เขาไปในหวัเขม็ขดั (D)
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5. ปรับเข็มขัดนิรภัยใหกระชับพอดีกับผูคาด

การปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย
1. จับที่แผนล็อก แลวกดปุมบนหัวเข็มขัด

หมายเหตุ
l เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยจะเลื่อนเก็บโดยอัตโนมัติ

แผนลอ็กอาจฟาดกบัตวัรถเสยีหายได ใหจบัแผน
ล็อกไวเพื่อใหเข็มขัดเลื่อนเก็บอยางชาๆ มิฉะนั้น
อาจทำใหรถยนตเสียหายและกระแทกผูโดยสาร
ได

l การปลดหัวเข็มขัด (C) ใหกดปุม (E) ดวยวัตถุ
ปลายแหลม (แผนล็อกหรือกุญแจ ฯลฯ)

2. หลังจากที่เข็มขัดนิรภัยดึงกลับเรียบรอยแลว ให
สอดแผนล็อกเล็ก (A) เขาไปในชอง (F) จากนั้น
สอดแผนลอ็ก (B) เขาไปในชอง (G)

3. จัดเก็บหัวเข็มขัดนิรภัยในชองเก็บ
(ใหดูคอลัมนถัดไป)

 ตำแหนงเบาะนัง่กลาง (เขม็ขดันริภยัแบบยดึ 3 จดุ)
ใหดูเรื่อง “เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุดของเบาะนั่งกลาง
ตอนทีส่อง” หนา 4-17

การเกบ็หวัเขม็ขัดนริภัย
จัดเก็บหัวเข็มขัดนิรภัยในชองเก็บ

การเกบ็เขม็ขัดนริภัยของเบาะนัง่ตอนทีส่อง
และตอนที่สาม

E00405401115

การเก็บแผนล็อกเข็มขัดนิรภัย

 ตำแหนงเบาะนั่งดานนอก
หลังจากรอยสายเข็มขัดผานรองดานหลัง (A) ใหสอด
แผนล็อกเขาไปในรองดานหนา (B)



การคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับสตรีมีครรภ

4-19เบาะนัง่และเขม็ขดันริภยั

4

เบาะนัง่ตอนทีส่อง

เบาะนัง่ตอนทีส่าม

การคาดเขม็ขัดนริภัยสำหรบัสตรมีคีรรภ
E00405600064

คำเตือน
lllll เข็มขัดนิรภัยออกแบบใหใชไดกับทุกคน รวมถึง

สตรมีคีรรภดวย สตรมีคีรรภควรใชเขม็ขดันริภยั
ที่มีไวให  การคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับสตรี
มีครรภจะลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับแมและ
ทารกในครรภ สำหรับเข็มขัดคาดหนาตักใหคาด
ผานตนขาโดยกระชับเขากับสะโพก และอยาคาด
ผานบริเวณเอว หากมีคำถามควรปรึกษาแพทย

ระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและระบบ
ผอนแรงตงึ

E00405701509

เบาะนั่งคนขับและเบาะนั่งผูโดยสารดานหนาจะมีเข็มขัด
นิรภัยที่ติดตั้งระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและระบบ
ผอนแรงตึง

ระบบดึงกลับ
E00405802477

เมื่อโหมดการทำงานอยูที่ ON ถามีการชนทางดานหนา
หรือดานขาง (รถยนตที่ติดตั้งระบบ SRS ถุงลมนิรภัย
ดานขางและ SRS มานถงุลมนริภัย) รนุแรงพอทีจ่ะทำให
คนขับและ/หรือผูโดยสารดานหนาบาดเจ็บได ระบบ
ดึงกลับจะทำให เข็มขัดนิรภัยหดกลับทันที เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสูงสุดใหกับเข็มขัดนิรภัย

คำเตือน
lllll เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของเข็มขัด

นิรภัยแบบดึงกลับ ควรปรับเบาะนั่งของคุณ
ใหถูกตองและคาดเข็มขัดนิรภัยใหเหมาะสม

l การติดตั้งอุปกรณเครื่องเสียงใดๆ  หรือการ
ซอมแซมบริเวณโดยรอบชุดเข็มขัดนิรภัยแบบ
ดึงกลับหรือคอนโซลที่พื้น ตองดำเนินการโดย
ศนูยบรกิารมติซบูชิทิีไ่ดรบัอนญุาต เนือ่งจากงาน
ดังกลาวอาจกระทบตอระบบการทำงานของ
เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ

l ถาตองการแยกชิ้นสวนหรือทำลายรถ กรุณา
ปรึกษาศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
เนื่องจากการทำงานของเข็มขัดนิรภัยแบบ
ดึงกลับโดยไมคาดคิดอาจทำใหไดรับบาดเจ็บ

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
l เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับจะทำงานถารถไดรับ

แรงกระแทกดานหนาแมวาจะไมไดคาดเข็มขัด
นริภยัไวกต็าม

l เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับไดรับการออกแบบให
ใชงานเพียงครั้งเดียว และหลังจากใชงานแลว
ตองเปลีย่นเขม็ขดันริภยัใหมทีศ่นูยบรกิารมติซบูชิิ
ที่ไดรับอนุญาต

การเตือนระบบ SRS
E00405900360

ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนนี้ใชรวมกันระหวางถุงลมนิรภัย
SRS กับเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ
ใหดเูรือ่ง “ไฟเตอืน/ตวัเแสดงเตอืนระบบ SRS” หนา 4-38
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ระบบผอนแรงตึง
E00406001248

ในกรณีที่เกิดการชน ระบบผอนแรงตึงจะดูดซับแรงดึง
จากเข็มขัดนิรภัย เพื่อลดแรงปะทะที่สงไปยังผูโดยสาร

อุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก
E00406403770

เมื่อมีเด็กโดยสารรถไปดวย จำเปนตองใชอุปกรณนิรภัย
สำหรับเด็กใหพอดีกับขนาดตัวเด็ก ซึ่งเปนไปตามที่
กฎหมายกำหนดในประเทศสวนใหญ
กฎขอบังคับเกี่ยวกับการขับขี่โดยมีเด็กอยูที่เบาะนั่งหนา
อาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ กรุณาปฏิบัติตาม
กฎขอบังคับที่เกี่ยวของ

คำเตือน
lllll ถาเปนไปได พยายามใหเด็กนั่งบนเบาะนั่งหลัง

สถติกิารเกดิอบุตัเิหตแุสดงใหเหน็วาเดก็ทกุขนาด
และทุกอายุจะปลอดภัยกวาเมื่อมีอุปกรณนิรภัย
ทีเ่หมาะสมในเบาะนัง่หลงัมากกวาในเบาะนัง่หนา

lllll การอุม เด็กไว ในออมแขนจะไมสามารถใช
ทดแทนระบบนิรภัยสำหรับเด็ก หากไมใชระบบ
นิรภัยสำหรับเด็กที่เหมาะสมอาจทำใหเด็กไดรับ
บาดเจ็บรายแรงหรือถึงแกชีวิต

lllll ควรใชอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก 1 ชุดตอเด็ก
1 คนเทานั้น

คำเตือน
lllll เมื่อติดตั้งระบบนิรภัยสำหรับเด็กที่เบาะนั่งหลัง

ระวังพนักพิงหลังเบาะนั่งหนาโดนระบบนิรภัย
สำหรับเด็ก
มิฉะนั้นเด็กอาจไดรับบาดเจ็บสาหัสในกรณีที่มี
การเบรกอยางแรงหรือการชน

ขอควรระวังเมื่อติดตั้งอุปกรณนิรภัย
สำหรับเด็กบนรถที่มีถุงลมนิรภัยท่ี
เบาะนั่งหนา
ปายที่แสดงอยูนี้จะติดไวในรถที่มีถุงลมนิรภัยดาน
ผูโดยสารดานหนา

คำเตือน
lllll อันตรายมาก!

หามใชอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไป
ขางหลังบนเบาะนั่งที่มีถุงลมนิรภัยอยูดานหนา!
มิฉะนั้นเด็กอาจบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได

ใชอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไปขางหลังที่
เบาะนัง่หลงัหรอืปด สวติช ON-OFF ถงุลมนริภยัสำหรบั
ผูโดยสารดานหนา (ใหดูเรื่อง “การปดถุงลมนิรภัย”
หนา 4-32)

ถงุลมนริภัย
ผโูดยสารดานหนา ON
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คำเตือน
lllll หามใชอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไป

ขางหลังที่เบาะนั่งผูโดยสารดานหนาหากไมได
ปดการใชงานถุงลมนิรภัยของผูโดยสารดานหนา
แรงปะทะจากถุงลมนิรภัยที่พองตัวอาจทำให
เด็กไดรับบาดเจ็บรายแรงหรือถึงแกชีวิตได ควร
ใชอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไปขางหลัง
ที่เบาะนั่งหลังเทานั้น

lllll ควรใชอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไป
ขางหนาที่เบาะนั่งหลังถาเปนไปได แตถาจำเปน
ตองใชกบัเบาะนัง่ผโูดยสารดานหนา ใหปดสวติช
ON-OFF ถุงลมนิรภัยผูโดยสารดานหนา
มิฉะนั้นเด็กอาจไดรับบาดเจ็บรายแรงหรือถึง
แกชวีติได

สำหรับทารกและเด็กเล็ก
E00406602283

เมื่อมีทารกและเด็กเล็กโดยสารไปดวย ควรปฏิบัติตาม
คำแนะนำดังตอไปนี้

คำแนะนำ:
l ควรใชเบาะนั่งนิรภัยสำหรับทารก สวนเด็กเล็กที่

สูงพอจะคาดเข็มขัดนิรภัยแลว ใหสายเข็มขัด
สัมผัสใบหนาหรือลำคอไดและใช เบาะเสริม
สำหรับเด็กควบคูดวย

l เลือกอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กใหเหมาะสมกับ
น้ำหนกัและความสงูของเดก็ รวมถงึสามารถตดิตัง้
ไดพอดีกับรถของคุณ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
สูงสุด ควรติดตั้งอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กไวที่
เบาะนั่งหลัง

l กอนจะเลือกซื้ออุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก ให
ทดลองติดตั้งวาใสไดพอดีกับเบาะนั่งหลัง เนื่อง
จากอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กของผูผลิตบางราย
อาจไมเหมาะสมกับรถของคุณ

หากทดลองคาดเข็มขัดนิรภัยแลว อุปกรณนิรภัย
สำหรับเด็กนั้นไมพอดีกับเบาะนั่ง โดยเลื่อนไป
ทางใดทางหนึง่ไดโดยงาย ควรเลอืกอปุกรณนริภัย
สำหรับเด็กของผูผลิตรายอื่น

คำเตือน
lllll ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณนิรภัย

สำหรับเด็กตามคูมือจากผูผลิตอยางเครงครัด
การติดตั้งไมถูกวิธีอาจทำใหเด็กบาดเจ็บสาหัส
หรือถึงแกชีวิตได

lllll เมื่อติดตั้งเสร็จแลว ทดลองผลักและดึงอุปกรณ
นิรภัยสำหรับเด็กไปดานหนา ดานหลัง และ
ดานขาง ดูวามั่นคงดีหรือไม หากเลื่อนไปทางใด
ทางหนึ่งไดอาจกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตเด็ก
หรือผูโดยสารอื่นในกรณีที่ เกิดอุบัติเหตุหรือ
เบรกกะทันหัน

lllll เม่ือไมใชงาน ควรติดตั้งอุปกรณนิรภัยนั้นไวกับ
เบาะนั่ งใหมั่นคงหรือถอดเก็บให เ รียบรอย
เพื่อปองกันไมใหหลุดกระเด็นออกมาในกรณี
เกิดอุบัติเหตุ

หมายเหตุ
l ขึ้นอยู กับตำแหน ง เบาะนั่ ง ในรถยนตและ

อุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กที่คุณมี สามารถยึด
อุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กไดโดยใชหนึ่งในสอง
วิธีการตอไปนี้:
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หมายเหตุ
• ใชที่ยึดเบาะดานลางในเบาะนั่งตอนที่สองเทา
นั้น ถาอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กมีการยึดแบบ
ISOFIX (ดหูนา 4-26)

• ใชเขม็ขดันริภัย (ดหูนา 4-27)

สำหรับเด็กโต
E00406701405

สำหรับเด็กที่โตเกินกวาจะอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กแลว
ควรใหเด็กนั่งบนเบาะนั่งหลังและคาดเข็มขัดนิรภัยให
เรียบรอยโดยใหพาดผานสวนไหลและหนาตักของเด็ก
สำหรับบริเวณหนาตัก ใหสายเข็มขัดพาดผานทองนอย
ใตสวนบนของกระดูกเชิงกราน ไมควรพาดผานบริเวณ
ชองทองโดยตรง เพราะสายเข็มขัดอาจกดชองทองใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
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ความเหมาะสมของตำแหนง ISOFIX ตางๆ
E00411402612

กลุมน้ำหนัก คลาสขนาด ที่ยึด ตำแหนง ISOFIX บนรถ
เบาะนั่งตอนที่สองดานนอก

เบาะรองนอนสำหรับทารก F ISO/L1 X
G ISO/L2 X

0 -ถงึ 10 กก. E ISO/R1 X
0+ -ถงึ 13 กก. E ISO/R1 X

D ISO/R2 X
C ISO/R3 X

I -9 ถงึ 18 กก. D ISO/R2 X
C ISO/R3 X
B ISO/F2 IUF

B1 ISO/F2X IUF
A ISO/F3 IUF

II & III -15 ถงึ 36 กก. - - X

l เมื่อติดตั้งอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก ใหถอดพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั่ง
l อยานั่งในตำแหนงเบาะนั่งกลางของเบาะนั่งตอนที่สองเมื่อติดตั้งอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กที่ตำแหนงเบาะนั่งดานนอกฝงซายของเบาะนั่งตอนที่สอง เนื่องจากอุปกรณนิรภัย

สำหรับเด็กอาจกีดขวางเข็มขัดนิรภัย คุณจะไมสามารถคาดเข็มขัดนิรภัยไดอยางถูกตอง

ขอควรระวัง
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ลักษณะสำคัญที่ควรแทรกเขาไปในตารางดานบน:
l IUF- เหมาะกับอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก ISOFIX แบบหันไปขางหนาประเภทยูนิเวอรแซลสามารถใชไดในกลุมน้ำหนักนี้
l X- ตำแหนง ISOFIX ไมเหมาะกับอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก ISOFIX ในกลุมน้ำหนักนี้

ความเหมาะสมของตำแหนงเบาะนั่งตางๆ
E00406803615

*1: ถุงลมนิรภัยผูโดยสารดานหนาปดการใชงานโดยใชสวิตช ON/OFF ถุงลมนิรภัยผูโดยสารดานหนา
*2: หามถอดพนักพิงศีรษะเมื่อทำการติดตั้งเบาะเสริม

l เมื่อติดตั้งอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก ใหถอดพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั่ง
อยางไรก็ตาม หามถอดพนักพิงศีรษะเมื่อทำการติดตั้งเบาะเสริม (หนา 4-27)

l เมื่อติดตั้งอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กที่เบาะนั่งผูโดยสารดานหนาแบบปรับดวยไฟฟา ใหปรับความสูงของเบาะนั่งใหอยูในตำแหนงสูงสุด
l เมื่อติดตั้งอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กประเภท “ยูนิเวอรแซล” บนตำแหนงเบาะนั่งตอนที่สองดานนอก ใหปรับมุมพนักพิงหลังของตอนที่สองไปขางหลัง 1 ขั้นจากตำแหนง

ตั้งตรงสุด
l อยานั่งในตำแหนงเบาะนั่งกลางของเบาะนั่งตอนที่สองเมื่อติดตั้งอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กที่ตำแหนงเบาะนั่งดานนอกฝงซายของเบาะนั่งตอนที่สอง

เนื่องจากอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กอาจกีดขวางเข็มขัดนิรภัย คุณจะไมสามารถคาดเข็มขัดนิรภัยไดอยางถูกตอง

ขอควรระวัง

ตำแหนงเบาะนั่ง

กลุมน้ำหนัก ผูโดยสารดานหนา เบาะนั่งตอนที่สอง เบาะนั่งตอนที่สอง เบาะนั่งตอนที่สามถุงลมนิรภัย ถุงลมนิรภัย ดานนอก ตรงกลางเปดใชงาน ปดใชงาน*1

0 -ถงึ 10 กก. X U U X U
0+ -ถงึ 13 กก. X U U X U
I -9 ถงึ 18 กก. X U U X U
II & III -15 ถงึ 36 กก. X U*2 U*2 X U*2
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ลักษณะสำคัญที่ควรแทรกเขาไปในตารางดานบน:
l U- เหมาะกับอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กประเภท “ยูนิเวอรแซล” สามารถใชไดในกลุมน้ำหนักนี้
l X- ตำแหนงเบาะนั่งไมเหมาะกับเด็กในกลุมน้ำหนักนี้
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การติดตั้งอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กเขากับ
ที่ยึดเบาะดานลาง (อุปกรณนิรภัยสำหรับ
เด็กท่ีมีการยึดแบบ ISOFIX) และที่ยึด
ดานหลังเบาะ

E00408902192

ตำแหนงที่ยึดเบาะดานลาง
เบาะนั่งหลังของรถยนตติดตั้งที่ยึดเบาะดานลางสำหรับ
การยึดอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กที่มีการยึดแบบ ISOFIX

ตำแหนงที่ยึดดานหลังเบาะ
มีที่ยึดอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก 2 จุดอยูที่หลังคาภายใน
หลังเบาะนั่งตอนที่สอง

l ที่ยึดจะติดตั้งไดเพียงอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก
ในเบาะนั่งตอนที่สองโดยถอดพนักพิงศีรษะ
ออกเทานั้น

ขอควรระวัง

อุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กที่มีการยึดแบบ
ISOFIX
อุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กถูกออกแบบมาสำหรับเบาะนั่ง
ที่มีที่ยึดเบาะดานลางเทานั้น ยึดอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก
โดยใชที่ยึดเบาะดานลาง
ไมจำเปนตองยึดอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กดวยเข็มขัด
นิรภัยของรถ

A: ตัวเชื่อมตออุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก

วธิตีดิตัง้
1. นำวัสดุแปลกปลอมดานในหรือรอบๆ ตัวเชื่อมตอ

ออก และควรแนใจวาเข็มขัดนิรภัยของรถยนต
อยูในตำแหนงจัดเก็บปกติ

2. ถอดพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั่งที่ตองการ
ติดตั้งอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก
ใหดเูรือ่ง “พนกัพงิศรีษะ” หนา 4-7

3. กดตวัเชือ่มตออปุกรณนริภยัสำหรบัเดก็ (A) เขาไป
ในที่ยึดเบาะดานลาง (B) ตามคำแนะนำของผูผลิต
ระบบอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก
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สำหรับอุปกรณนิร ภัยสำหรับ เด็กที่ ใชสายยึดด าน
หลงัเบาะ ใหปฏบิตัติามขัน้ตอนที ่ 4 ถงึ 6
หากอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กของคุณไมมีสายยึดดาน
หลังเบาะ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 6

4. เปดฝาครอบจุดติดตั้งที่ยึดดานหลังเบาะดวยมือ
ตามที่แสดงในภาพ

5. เกี่ยวขอสายยึดดานหลังเบาะ (C) ของอุปกรณ
นิรภัยสำหรับเด็กเขากับที่ยึดดานหลังเบาะ (D)
และยึดขอเกี่ยวสายยึดใหแนนหนา

หมายเหตุ
l หากยึดล็อกขอเกี่ยวสายยึดไดยาก  ใหหมุน

ขอเกี่ยวไปดานขาง

6. ผลักและดึงอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กทุกดาน
เพื่อใหแนใจวามั่นคงแลว

วิธีถอด
ถอดอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กตามคำแนะนำของผูผลิต
อุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก

การติดตั้งอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กเขากับ
เขม็ขดันริภยัแบบยดึ 3 จดุ (พรอมตวั
ดึงล็อกอัตโนมัติ)

E00407102168

การติดตั้ง:
1. วางอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กบนเบาะนั่งที่จะ

ติดตั้ง เอาพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั่งนั้น
ใหดเูรือ่ง “พนกัพงิศรีษะ” หนา 4-7

2. สอดเข็มขัดนิรภัยผานอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก
ตามคูมือการติดตั้งอุปกรณนิรภัยนั้นๆ และเสียบ
แผนล็อกเขากับหัวเข็มขัด

3. ปรับสายไมใหหยอนดวยคลิปล็อก

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

ขอควรระวัง
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4. กอนวางเด็กลงในอุปกรณนิรภัย ดึงและผลัก
อุปกรณนิรภัยนั้นเพื่อตรวจสอบวาติดตั้งอยาง
มั่นคง ทำเชนนี้ทุกครั้งกอนใชงาน

วิธีถอด
ปลดแผนล็อกออกจากหัวเข็มขัด จากนั้นใหถอดเข็มขัด
นิรภัยออกจากอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็ก

คำเตือน
lllll ควรใชคลิปล็อกเข็มขัดนิรภัย (A) กับอุปกรณ

นิรภัยสำหรับเด็กบางรุนเพื่อปองกันการบาดเจ็บ
เนื่องจากการชนดานหนาหรือการบังคับรถอยาง
กะทันหัน
คลิปล็อกตองพอดีและใชตามคำแนะนำของ
ผูผลิตอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กนั้น
ควรถอดตัวคลิปล็อกเก็บเมื่อถอดอุปกรณนิรภัย
สำหรับเด็กออกแลว

การตรวจสอบสภาพเข็มขัดนิรภัย
E00406301847

ตรวจสภาพของเขม็ขดันริภยั หากพบรอยฉกีขาด รอยแตก
การเสื่อมสภาพของสายรัด หรือรูปรางของชิ้นสวนโลหะ
บิดเบี้ยว ควรเปลี่ยนเข็มขัดเสนใหม

คำเตือน
lllll หลังจากเกิดการชน ชุดเข็มขัดนิรภัยท้ังหมด

รวมทั้งตัวดึงกลับและอุปกรณที่ติดอยูดวยควร
ไดรับการตรวจสอบโดยศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต ควรเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยที่มี
การใชงานในขณะทีเ่กิดการชน เวนแตจะเปนการ
ชนเบาและเข็มขัดไมมีรองรอยความเสียหาย
และยังสามารถทำงานไดอยางถูกตอง

lllll อยาพยายามซอมแซมหรือเปล่ียนชิ้นสวนของ
ชุดเข็มขัดนิรภัยเอง งานดังกลาวควรดำเนินการ
โดยศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต มิฉะนั้น
อาจทำใหประสิทธิภาพของเข็มขัดลดลงและ
สงผลใหบาดเจ็บรายแรงในกรณีที่เกิดการชน

lllll เม่ือใชงานระบบดึงกลับไปแลวจะไมสามารถใช
อีกได
ตองเปลี่ยนใหมพรอมกับตัวดึงกลับ

คำเตือน
lllll หามใสวัตถุแปลกปลอมใดๆ (ชิ้นสวนพลาสติก,

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

lllll หากเข็มขัดนิรภัยสกปรก ใหทำความสะอาดดวย
น้ำอุนผสมสารทำความสะอาดที่เปนกลาง แลว
ตากใหแหงในที่รม ไมควรฟอกขาวหรือยอมสี
สายเข็มขัดนิรภัย เพราะอาจทำใหเสียหายได

ระบบถงุลมนริภยั (SRS)
E00407203805

คำแนะนำดังตอไปนี้ เปนเรื่องสำคัญที่ควรรู เกี่ยวกับ
ระบบถุงลมนิรภัย (SRS) ดานคนขับและผูโดยสาร
ดานหนา ถุงลมที่หัวเขาคนขับ ถุงลมดานขาง และมาน
ถุงลมนิรภัย
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ระบบถุงลมนิรภัยดานคนขับและผูโดยสารดานหนา
ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมความปลอดภัยหลักของระบบ
เข็มขัดนิรภัย โดยปองกันอันตรายบริเวณศีรษะและ
หนาอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุการชนทางดานหนาในระดับ
ปานกลางถึงรุนแรง
ถุงลมที่หัวเขาคนขับ (ถาติดตั้งมา) ถูกออกแบบมาเพื่อ
เสริมความปลอดภัยหลักของระบบเข็มขัดนิรภัย ถุงลมนี้
สามารถยับยั้งขาสวนลางของคนขับไมใหเคลื่อนที่ไป
ขางหนาและชวยปกปองรางกายโดยรวมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
การชนทางดานหนาในระดับปานกลางถึงรุนแรง
ถุงลมดานขาง (ถาติดตั้งมา) ถูกออกแบบมาเพื่อเสริม
ความปลอดภัยขณะสวมเข็มขัดนิรภัยอยางเหมาะสม
โดยปองกันอันตรายบริเวณหนาอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
การชนทางดานขางในระดับปานกลางถึงรุนแรง
มานถุงลมนิรภัย (ถาติดตั้งมา) ถูกออกแบบมาเพื่อเสริม
ความปลอดภัยขณะสวมเข็มขัดนิรภัยอยางเหมาะสม โดย
ปองกันอันตรายบริเวณศีรษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุการชนทาง
ดานขางในระดับปานกลางถึงรุนแรง
ถุงลมนิรภัยไมสามารถใชทดแทนเข็มขัดนิรภัยได เพื่อ
ใหเกิดความปลอดภัยสูงสุดหากเกิดการชนและอุบัติเหตุ
ในทุกกรณี ทั้งคนขับและผูโดยสารทุกคนตองคาดเข็มขัด
นิรภัย

ถุงลมนิรภัยทำงานอยางไร
E00407303301

ถุงลมนิรภัยประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้

1- ชดุถงุลมนริภัย (ดานผโูดยสาร)
2- ตัวแสดงถุงลมนิรภัยผูโดยสารดานหนา
3- ชุดถุงลมนิรภัย (ดานคนขับ)
4- สวิตช ON-OFF ถุงลมนิรภัยผูโดยสารดานหนา
5- ชุดถุงลมนิรภัยที่หัวเขาคนขับ*

6- ชุดถุงลมนิรภัยดานขาง*
7- ชุดมานถุงลมนิรภัย*

ถงุลมนริภัยจะทำงานเมือ่โหมดการทำงานอยทูี ่ON เทานัน้
ถุงลมนิรภัยจะพองตัวอยางรวดเร็ว พรอมๆ กับเกิด
เสียงดังและมีฝุนควันคลุงกระจาย ซึ่งไมเปนอันตราย
แตอยางใด และไมไดบงชี้วาเกิดการลุกไหมใดๆ ใน
หองโดยสาร ผทูีม่ปีญหาดานระบบหายใจอาจระคายเคอืง
บางเนื่องจากสารเคมีที่ใชในการพองตัวของถุงลมนิรภัย
ถาเปนไปได ใหลดกระจกหนาตางลงหลังจากที่ถุงลม
นิรภัยพองตัวแลว
ถุงลมนิรภัยจะยุบตัวอยางรวดเร็วหลังการใชงาน ดังนั้น
จึงแทบไมเปนอันตรายตอทัศนวิสัยในการมองเห็น
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l ถุงลมนิรภัยพองตัวอยางรวดเร็วมาก ในบางกรณี
อาจกอใหเกิดรอยถลอก ฟกช้ำ หรือขีดขวน
เล็กนอย ฯลฯ

ขอควรระวัง

คำเตือน
lllll การนั่งในทาที่ถูกตองมีความสำคัญมาก

หากคนขับหรือผู โดยสารดานหนานั่งอยูชิด
พวงมาลัยหรือแผงหนาปดมากเกินไปขณะ
ถุงลมนิรภัยทำงาน อาจไดรับบาดเจ็บรายแรง
หรือถึงแกชีวิตได
ถุงลมนิรภัยนั้นพองตัวออกมารวดเร็วและ
รุนแรงมาก
หากคนขบัและผโูดยสารดานหนาไมไดนัง่ในทาที่
เหมาะสมและคาดเข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัยอาจ
ไมสามารถปกปองคุณไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
และยังอาจเปนสาเหตุใหไดรับบาดเจ็บรายแรง
หรือถึงแกชีวิตอีกดวย

lllll หามนั่งบนขอบเบาะนั่งหรือนั่งโดยใหขาสวน
ลางอยูใกลแผงหนาปดมากเกินไป หามเอนศีรษะ
หรือหนาอกเข าไปใกลพวงมาลัยหรือแผง
หนาปด หามวางเทาหรือขาไวบนแผงหนาปด

lllll ควรใหทารกและเด็กเล็กอยูที่เบาะนั่งหลังและ
ใชอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กอยางเหมาะสม
เบาะนั่งหลังเปนที่ที่ปลอดภัยท่ีสุดสำหรับทารก
และเด็ก

คำเตือน
lllll ไมควรปลอยใหทารกหรือเด็กเล็กลุกออกจาก

อุปกรณนิรภัย ยืนใกลแผงหนาปด หรือกอดไว
ในออมแขนหรือบนหนาตักผูใหญ เนื่องจากอาจ
ไดรับบาดเจ็บรายแรงหรือถึงแกชีวิตเมื่อเกิด
การชนหรือเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว ควรใหเด็ก
นั่งในอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กที่ถูกตองเหมาะ
สมที่เบาะนั่งหลัง ใหดูในเรื่อง “อุปกรณนิรภัย
สำหรับเด็ก” ในคูมือการใชงานนี้

คำเตือน
lllll สำหรับเด็กโตควรนั่งที่ เบาะนั่งหลังและคาด

เข็มขัดนิรภัยไวอยางเหมาะสม ถาจำเปนใหใช
เบาะเสริม

ขอควรระวังเมื่อติดตั้งอุปกรณนิรภัย
สำหรับเด็กบนรถที่มีถุงลมนิรภัยท่ี
เบาะนั่งผูโดยสารดานหนา

E00408802146

ปายที่แสดงอยูนี้จะติดไวในรถที่มีถุงลมนิรภัยดาน
ผูโดยสารดานหนา
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คำเตือน
lllll อันตรายมาก!

หามใชอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันไป
ขางหลังบนเบาะนั่งที่มีถุงลมนิรภัยอยูดานหนา!
มิฉะนั้นเด็กอาจบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได

สวิตช ON-OFF ถุงลมนิรภัยผูโดยสาร
ดานหนา

E00410101501

สวิตช ON/OFF ถุงลมนิรภัยผูโดยสารดานหนาสามารถ
ใชปดการทำงานของถุงลมนิรภัยผูโดยสารดานหนาได
หากคุณมีอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กที่ไมสามารถติดตั้ง
ในเบาะนั่งอื่นๆ ไดนอกจากเบาะนั่งผูโดยสารดานหนา
ตองปด OFF ดวยสวิตช ON-OFF ถุงลมนิรภัยผูโดยสาร
ดานหนากอนจะใชงาน

(ใหดเูรือ่ง “การปดถงุลมนริภัย” หนา 4-32)
สวิตช ON-OFF ถุงลมนิรภัยผูโดยสารดานหนาอยูใน
ตำแหนงที่แสดงในภาพ

ตัวแสดงถุงลมนิรภัยผูโดยสารดานหนา
E00410201645

ตัวแสดงถุงลมนิรภัยผู โดยสารดานหนาอยู ในแผง
หนาปด

ปกติแลวไฟเตือนจะสวางเมื่อโหมดการทำงานเปลี่ยน
เปน ON และดับภายในสองสามวินาทีหลังจากนั้น
เมื่อปด OFF สวิตช ON-OFF ถุงลมนิรภัยผูโดยสาร
ดานหนา ไฟแสดง OFF จะติดสวางเพื่อแสดงวาถุงลม
นริภัยผโูดยสารดานหนาไมสามารถใชงานได เมือ่เปด ON
สวติช ON-OFF ถงุลมนริภัยผโูดยสารดานหนา ไฟแสดง
OFF จะดับและไฟแสดง ON สวางประมาณ 1 นาที
เพื่อแสดงวาถุงลมนิรภัยผูโดยสารดานหนาสามารถ
ใชงานได

คำเตือน
lllll อยาติดอุปกรณเสริมใดๆ  ที่บดบังตัวแสดง

ดังกลาว  และอยาปดตัวแสดงดวยการติด
สติกเกอร คุณจะไมสามารถตรวจสอบสถานะ
ระบบถุงลมนิรภัยผูโดยสารดานหนาได
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การปดถุงลมนิรภัย
E00412301220

คำเตือน
lllll เพื่อลดความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก

ชวีติ:
• ใหโหมดการทำงานเปน OFF กอนจะใชงาน
สวิตช ON-OFF ถุงลมนิรภัยผูโดยสาร
ดานหนา มิฉะนั้นอาจสงผลเสียรายแรงตอ
ประสิทธิภาพการทำงานของถุงลมนิรภัย

• รออยางนอย 60 วินาทีกอนจะใชงานสวิตช
ON-OFF ถุงลมนิรภัยผูโดยสารดานหนาหลัง
จากที่โหมดการทำงานเปน OFF แลว
ระบบถงุลมนริภัย SRS ออกแบบมาใหเก็บแรง
เคล่ือนไฟฟาไวมากพอจะทำใหถุงลมพองตัว
ได

• นำกญุแจออกจากสวติช ON-OFF ถงุลมนริภัย
ผูโดยสารดานหนาเสมอหลังจากใชงานสวิตช
มฉิะนัน้อาจทำใหสวติช ON-OFF ถงุลมนริภยั
ผูโดยสารดานหนาอยูในตำแหนงที่ไมถูกตอง
อยาปด OFF สวิตช ON-OFF ถุงลมนิรภัย
ผูโดยสารดานหนายกเวนเมื่อติดตั้งอุปกรณ
นิรภัยสำหรับเด็กที่เบาะนั่งผูโดยสารดานหนา

• หากไฟแสดง OFF ไมสวางเมือ่ปด OFF สวติช
ON-OFF ถุงลมนิรภัยผูโดยสารดานหนา
อยาติดตั้งอุปกรณนิรภัยสำหรับเด็กที่เบาะนั่ง
ผูโดยสารดานหนา แนะนำใหนำไปตรวจสอบ
ระบบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

คำเตือน
• หากไฟแสดง OFF ยงัตดิสวางหลงัจากเปด ON
สวิตช ON-OFF ถุงลมนิรภัยผูโดยสาร
ดานหนา อยาใหใครนั่งที่เบาะนั่งผูโดยสาร
ดานหนา แนะนำใหนำไปตรวจสอบระบบที่
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ในเวลานี้ถุงลมนิรภัยผูโดยสารดานหนาถูกปดการใชงาน
และจะไมทำงานจนกวาจะเปดสวิตชอีกครั้ง

ปดถุงลมนิรภัยโดยปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
1. สอดกุญแจเขาไปในสวิตช ON-OFF ถุงลมนิรภัย

ผูโดยสารดานหนาและบิดไปที่ตำแหนง “OFF”
2. ถอดนำกญุแจออกจากสวติช ON-OFF ถงุลมนริภัย

ผูโดยสารดานหนา
3. ใหโหมดการทำงานเปน ON ไฟแสดง OFF ถงุลม

นิรภัยผูโดยสารดานหนาจะติดสวาง

ระบบถุงลมนิรภัยบริเวณเบาะนั่งคนขับ
และผูโดยสารดานหนา

E00407401920

ถุงลมนิรภัยดานคนขับจะติดตั้งอยูใตฝาครอบบริเวณ
กึ่งกลางพวงมาลัย สวนถุงลมนิรภัยดานผูโดยสาร
ดานหนาจะบรรจุอยูในแผงหนาปดเหนือกลองเก็บของ
ถุงลมนิรภัยดานคนขับและผูโดยสารดานหนาไดรับการ
ออกแบบใหพองตัวพรอมกันแมวาจะไมมีผูโดยสาร
ที่เบาะนั่ง
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ระบบถุงลมนิรภัยที่หัวเขาคนขับ*
E00412401188

ถุงลมนิรภัยที่หัวเขาจะอยูใตพวงมาลัย และถูกออกแบบ
มาใหพองตัวพรอมกับถุงลมนิรภัยดานหนาคนขับ

การพองตัวของถุงลมนิรภัยดานหนาและ
ถุงลมนิรภัยที่หัวเขาคนขับ*

E00407502872

ถุงลมนิรภัยดานหนาและถุงลมนิรภัยท่ี
หัวเขาคนขับถูกออกแบบใหทำงานเมื่อ...
ถุงลมนิรภัยดานหนาและถุงลมนิรภัยที่หัวเขาคนขับ
ถูกออกแบบใหพองตัวเมื่อรถยนตไดรับแรงกระแทกที่
ดานหนาในระดับปานกลางถึงรุนแรง ลักษณะดังกลาว
แสดงไวดังภาพ

1- การชนเขากับกำแพงทึบดวยความเร็วประมาณ
25 กม./ชม.หรอืมากกวานัน้

2- ไดรับแรงกระแทกที่ดานหนาในระดับปานกลาง
ถึงรุนแรงบริเวณที่แรเงาระหวางลูกศร

ถุงลมนิรภัยดานหนาและถุงลมนิรภัยที่หัวเขาคนขับ
จะทำงานก็ตอเมื่อแรงกระแทกที่เกิดขึ้นเกินกวาระดับที่
ไดรับการออกแบบไว หรือเทากับแรงกระแทกที่เกิดขึ้น
เมื่อรถที่วิ่งดวยความเร็ว 25 กม./ชม. ชนเขาโดยตรงกับ
กำแพงทึบที่แข็งแรง ไมเคลื่อนที่หรือพังลง ถาหากความ
รุนแรงนั้นต่ำกวาระดับที่ออกแบบไว ถุงลมนิรภัยอาจ
จะไมทำงาน อยางไรก็ตามหากรถชนสิ่งที่สามารถดูดซับ
แรงกระแทกไดโดยเคลื่อนที่หรือพังลง (เชน รถที่จอดอยู
เสาไฟฟา หรือราวเหล็กกั้นถนน) ความเร็วขณะชนจะ
สูงขึ้นมากกวาระดับที่ออกแบบไว

เนื่องจากแรงกระแทกดานหนาสามารถทำใหคุณหลุด
ออกจากเบาะนั่งไดงาย คุณจึงควรคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ
เข็มขัดนิรภัยจะชวยรักษาระยะหางระหวางตัวคุณกับ
พวงมาลัยและแผงหนาปดในขณะที่ถุงลมนิรภัยเริ่ม
ทำงาน ถุงลมนิรภัยจะพองตัวอยางรวดเร็วและรุนแรง
ซึ่ งอาจกอให เกิดอันตรายรายแรงจนถึงแกชีวิตได
พึงระลึกไวเสมอวาเข็มขัดนิรภัยเปนอุปกรณหลักที่จะ
ปกปองคุณเมื่อเกิดการชน สวนถุงลมนิรภัยไดรับการ
ออกแบบใหเปนอุปกรณเสริมเพิ่มความปลอดภัยเทานั้น
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของคุณและผูโดยสาร ควร
คาดเข็มขัดนิรภัยใหเรียบรอยทุกครั้ง

ถุงลมนิรภัยดานหนาและถุงลมนิรภัยท่ี
หวัเขาคนขบัอาจจะไมทำงานเมือ่...
เมือ่เกดิการชนดานหนาในบางลกัษณะ โครงสรางของรถ
ไดออกแบบมาใหชวยดูดซับแรงกระแทก  เพื่อลด
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผูโดยสาร (สวนหนาของรถ
อาจพังยุบเขาไปอยางเห็นไดชัดเพื่อดูดซับแรงกระแทก)
ในสถานการณดังกลาว ถุงลมนิรภัยอาจไมทำงานแมวา
ตัวรถจะพังยุบหรือเสียหาย
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ตัวอยางลักษณะการชนดังกลาวแสดงไวดังภาพ

1- การชนเขากบัเสาไฟฟา ตนไม หรอืวตัถทุีม่รีปูทรง
คลายๆ กนั

2- การชนในลกัษณะไถลเขาไปใตดานหลงัรถบรรทกุ
3- การชนดานหนาแนวเฉียง

ถุงลมนิรภัยดานหนาและถุงลมนิรภัยที่หัวเขาคนขับ
ไมสามารถปกปองคุณจากการชนดานหนาไดทุกรูปแบบ
ดังนั้นคุณควรคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ

ถุงลมนิรภัยดานหนาและถุงลมนิรภัยท่ี
หัวเขาคนขับไมไดออกแบบมาใหทำงานเมื่อ...
ถงุลมนริภยัดานหนาและถงุลมนริภยัทีห่วัเขาคนขบัไมได
ออกแบบมาใหทำงานในสภาพที่ไมสามารถปกปอง
ผูโดยสารได

ลักษณะดังกลาวแสดงไวดังภาพ

1- การชนดานหลัง
2- การถูกชนจากดานขาง
3- รถพลิกคว่ำ

ถุงลมนิรภัยดานหนาและถุงลมนิรภัยที่หัวเขาคนขับ
ไมสามารถปกปองคุณจากการชนไดทุกลักษณะ ดังนั้น
คุณควรคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ

ถุงลมนิรภัยดานหนาและถุงลมนิรภัยท่ี
หัวเขาคนขับอาจทำงานเมื่อ...
ถุงลมนิรภัยดานหนาและถุงลมนิรภัยที่หัวเขาคนขับอาจ
ทำงานในกรณีที่บริเวณใตทองรถไดรับแรงกระแทก
ระดับปานกลางถึงรุนแรง (เกิดความเสียหายใตกันชน)

ตัวอยางลักษณะการชนดังกลาวแสดงไวดังภาพ

1- การชนเขากับขอบถนน เนิน หรือเกาะที่สูงขึ้นมา
2- รถตกหลุมหรือโพรงลึก
3- รถวิ่งลงทางชันมากๆ แลวกระแทกเขากับพื้น

เนื่องจากถุงลมนิรภัยดานหนาและถุงลมนิรภัยที่หัวเขา
คนขับอาจทำงานในสถานการณที่รถไดรับแรงกระแทก
อยางกะทันหันในบางกรณีดังที่แสดงไวในรูป อาจทำให
ตัวคุณหลุดออกจากเบาะนั่งไดงาย ดังนั้นคุณจึงควร
คาดเข็มขัดนิรภัยไวเสมอ เข็มขัดนิรภัยจะชวยรักษาระยะ
หางระหวางตัวคุณกับพวงมาลัยและแผงหนาปดใน
ขณะที่ถุงลมนิรภัยเริ่มทำงาน ถุงลมนิรภัยจะพองตัวอยาง
รวดเร็วและรุนแรง ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรงได
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คำเตือน
lllll หามนำเครื่องประดับ  เข็มกลัด  ฯลฯ  มาติด

บรเิวณฝาครอบพวงมาลยั เพราะอาจเปนอนัตราย
ตอผูโดยสารเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว

lllll หามวางหรือติดวัตถุอื่นใดบนแผงหนาปด
เหนือกลองเก็บของ เพราะอาจเปนอันตรายตอ
ผูโดยสารเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว

คำเตือน
lllll หามนำเครื่องประดับตางๆ มาติดหรือวางไว

บรเิวณกระจกหนา เพราะอาจขดัขวางการทำงาน
ของถุงลมนิรภัยหรือกระเด็นมาโดนผูโดยสาร
บาดเจ็บเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว

คำเตือน
lllll หามติดอุปกรณเสริมเขากับสวนลางของแผง

หนาปดดานคนขับ  เพราะวัตถุเหลานั้นอาจ
สงผลใหถุงลมนิรภัยท่ีหัวเขาคนขับทำงาน
ผิดปกติหรืออาจทำใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงถา
ถุงลมนิรภัยพองตัวข้ึน

lllll หามวางหบีหอ สตัวเลีย้ง หรอืวตัถอุืน่ใดระหวาง
ถุงลมนิรภัยกับคนขับหรือผูโดยสารดานหนา
เพราะจะลดประสิทธิภาพการทำงานของถุงลม
นิรภัย หรือเปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บไดถา
ถุงลมนิรภัยทำงาน

lllll หลังจากที่ถุงลมนิรภัยพองตัวแลว ชิ้นสวนตางๆ
ของระบบถุงลมนิรภัยจะมีอุณหภูมิสูง  หาก
สัมผัสชิ้นสวนเหลานี้ เพราะอาจไหมผิวหนังได

lllll ถุงลมนิรภัยไดออกแบบมาเพื่อใชงานเพียงครั้ง
เดยีว ไมสามารถนำกลบัมาใชงานไดอกี ดงันัน้จงึ
ตองเปลี่ยนใหมทันทีและควรตรวจสอบระบบ
ถุงลมนิรภัยท้ังหมดโดยศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต

ระบบถุงลมนิรภัยดานขาง*
E00407601805

ถุงลมนิรภัยดานขาง (A) บรรจุอยูในพนักพิงหลังของ
เบาะนั่งคนขับและผูโดยสารดานหนา
ถุงลมนิรภัยดานขางถูกออกแบบมาใหพองตัวเฉพาะเมื่อ
มแีรงกระแทกทางดานขางของตวัรถ แมจะไมมผีโูดยสาร
อยูที่เบาะนั่งหนา

ปายแสดงจะติดอยูที่พนักพิงหลังที่มีถุงลมนิรภัยดานขาง

ระบบมานถุงลมนิรภัย*
E00409101992

มานถุงลมนิรภัยบรรจุอยูในเสาหนาและรางดานขาง
หลังคา มานถุงลมนิรภัยถูกออกแบบมาใหพองตัวเฉพาะ
เมื่อมีแรงกระแทกทางดานขางของตัวรถ แมจะไมมี
ผูโดยสารอยูที่เบาะนั่งหนาหรือเบาะนั่งหลังก็ตาม
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เข็มขัดนิรภัยเปนอุปกรณหลักเพื่อความปลอดภัยเมื่อ
เกิดการชน สวนถุงลมนิรภัยดานขางและมานถุงลมนิรภัย
ไดรับการออกแบบให เปนอุปกรณ เสริมเพิ่มความ
ปลอดภัยเทานั้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของคุณและ
ผูโดยสาร ควรคาดเข็มขัดนิรภัยใหเรียบรอยทุกครั้ง

ถุงลมนิรภัยดานขางและมานถุงลมนิรภัย
อาจจะไมทำงานเมือ่...
เมื่อเกิดการชนดานขางในบางลักษณะ โครงสรางของรถ
ไดออกแบบมาใหชวยดูดซับแรงกระแทก  เพื่อลด
อนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัผโูดยสาร (สวนขางของรถอาจ
พังยุบเขาไปอยางเห็นไดชัดเพื่อดูดซับแรงกระแทก) ใน
สถานการณดังกลาว ถุงลมนิรภัยดานขางและมานถุงลม
นิรภัยอาจไมทำงานแมวาตัวรถจะพังยุบหรือเสียหาย
ตัวอยางลักษณะการชนดังกลาวแสดงไวดังภาพ

การพองตัวของถุงลมนิรภัยดานขางและ
มานถุงลมนิรภัย

E00407702672

ถุงลมนิรภัยดานขางและมานถุงลมนิรภัย
ถูกออกแบบใหทำงานเมื่อ...
ถุงลมนิรภัยดานขางและมานถุงลมนิรภัยถูกออกแบบให
พองตัวเมื่อรถยนตไดรับแรงกระแทกระดับปานกลางถึง
รุนแรงที่หองโดยสาร
ลักษณะดังกลาวแสดงไวดังภาพ

1- การชนดานขางในบริเวณที่หางจากหองโดยสาร
2- รถจักรยานยนตหรือรถเล็กชนเขากับดานขางของ

ตัวรถ
3- การชนเขากบัเสาไฟฟา ตนไม หรอืวตัถทุีม่รีปูทรง

แคบๆ

4- การชนดานขางแนวเฉียง
5- รถพลิกคว่ำ
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ถุงลมนิรภัยดานขางและมานถุงลมนิรภัยไมสามารถ
ปกปองผูโดยสารจากการชนดานขางไดทุกรูปแบบ
ดังนั้นคุณจึงควรคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ

ถุงลมนิรภัยดานขางและมานถุงลมนิรภัย
ไมไดออกแบบมาใหทำงานเมื่อ...
ถุงลมนิรภัยดานขางและมานถุงลมนิรภัยไมไดออกแบบ
มาใหทำงานในสภาพที่ไมสามารถปกปองผูโดยสารได
ลักษณะดังกลาวแสดงไวดังภาพ

1- การชนดานหนา
2- การชนดานหลัง

ถุงลมนิรภัยดานขางและมานถุงลมนิรภัยไมสามารถ
ปกปองคุณจากการชนไดทุกลักษณะ ดังนั้นคุณควรคาด
เข็มขัดนิรภัยเสมอ

คำเตือน
lllll ถุงลมนิรภัยด านข างและม านถุงลมนิรภัย

ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมความปลอดภัยของ
ระบบเข็มขัดนิรภัยจากการชนในบางดาน
เทานั้น คุณควรคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตอง
เสมอ และควรนัง่พงิพนกั หลงัตรง ไมพงิหนาตาง
หรือประตู

lllll ถุงลมนิรภัยดานขางและมานถุงลมนิรภัยจะ
พองตัวอยางแรง ทั้งคนขับและผูโดยสารไมควร
เอาแขนออกไปนอกหนาตางหรือพิงประตู ทั้งนี้
เพื่ อลดความ เสี่ ย งต ออาการบาด เจ็บจาก
การทำงานของถุงลมนิรภัยซึ่งอาจถึงแกชีวิตได

คำเตือน
lllll อยาใหผูโดยสารดานหลังยึดเบาะนั่งหนา เพื่อลด

ความเสี่ยงตออาการบาดเจ็บจากการทำงานของ
ถุงลมนิรภัยดานขาง เด็กควรจะไดรับการดูแล
เปนพิเศษ

lllll อยาวางวัตถุใดดานหนาหรือใกลๆ เบาะนั่งหนา
เพราะอาจกีดขวางการพองตัวของถุงลมนิรภัย
ดานขางและยังอาจทำใหบาดเจ็บไดเมื่อถุงลม
ทำงานและดันวัตถุนั้นกระเดงออกมา

lllll อยาติดสติกเกอร ปาย หรือขอบเสริมบนเบาะ
นั่งหนา เนื่องจากสิ่งเหลานี้สามารถกีดขวางการ
พองตัวของถุงลมนิรภัยดานขาง

lllll อยาใสชุดคลุมเบาะนั่งบนเบาะนั่งที่มีถุงลม
นิรภัยดานขาง
อยาเปลี่ยนชุดคลุมของเบาะนั่งที่มีถุงลมนิรภัย
ดานขาง เพราะอาจกดีขวางการพองตวัของถงุลม
นิรภัยได

lllll อยาตดิไมโครโฟน (A) หรอือปุกรณอืน่ๆ หรอืวตัถุ
อื่นใดรอบชิ้นสวนบริเวณที่มานถุงลมนิรภัย (B)
ทำงาน เชน กระจกบังลมหนา กระจกประตูขาง
เสาหนาและหลังและขางหลังคา หรือมือจับ
ชวยทรงตัว เม่ือมานถุงลมนิรภัยพองตัว วัตถุ
เหลานั้นอาจกระเดงออกจากที่อยางแรงหรือ
มานถุงลมนิรภัยอาจทำงานผิดพลาด สงผลให
บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได
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คำเตือน
lllll อยาแขวนไมแขวนเสื้อหรือวัตถุใดๆ ที่หนักหรือ

มีมุมแหลมบนตะขอแขวนเสื้อ หากมานถุงลม
นิรภัยทำงาน สิ่งเหลานี้อาจถูกดันหลุดจากตะขอ
และอาจกีดขวางการพองตัวของถุงลมนิรภัย
ใหแขวนเสื้อผาบนตะขอโดยตรง (ไมใชไมแขวน
เสื้อ) สำรวจวาไมมีวัตถุหนักหรือแหลมคม
ในกระเปาของเสื้อผาที่คุณแขวนบนตะขอ

lllll อยาปลอยใหเด็กพิงหรืออยูใกลประตูหนาแมวา
เด็กจะนั่งอยูในเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแลว
ศีรษะเด็กไมควรพิงหรืออยูใกลบริเวณที่ติดตั้ง
ถุงลมนิรภัยดานขางและมานถุงลมนิรภัย เพราะ
จะอันตรายมากหากถุงลมนิรภัยพองตัว
การไมปฏิบัติตามคำแนะนำเหลานี้อาจทำใหเด็ก
ไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได

คำเตือน
lllll หากตองการจัดการหรือปรับเปลี่ยนระบบถุงลม

นริภยัดานขางและมานถงุลมนริภยั ใหดำเนนิการ
โดยศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบ SRS
E00407803393

ไฟเตือน

ตัวแสดงเตือน

ไฟเตือนระบบ SRS ติดอยูที่แผงหนาปด ระบบจะตรวจ
สอบตนเองทุกครั้งที่โหมดการทำงานเปลี่ยนเปน ON
ไฟเตือน SRS นี้จะติดขึ้นสักครูแลวดับไป ซึ่งแสดงวา
ระบบทำงานเปนปกติ
ถาสวนหนึ่งสวนใดของสวนประกอบ SRS มีปญหา
ไฟเตือนจะสวางคางอยู ในขณะเดียวกัน ตัวแสดงเตือน
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปด

ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบ SRS จะใชรวมกันระหวาง
ถุงลมนิรภัยกับเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ

คำเตือน
lllll หากเกิดสถานการณตอไปนี้ ถุงลมนิรภัยและ/

หรือระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัยอาจมีปญหาและ
อาจทำงานไมถูกตองเมื่อเกิดการชนหรืออาจ
ทำงานอยางกะทันหันแมไมมีการชน
• แมโหมดการทำงานจะอยูที่ ON แตไฟเตือน
ระบบ SRS ไมสวางขึ้นหรือยังคงสวางคางอยู

• ไฟเตือนและ/หรือหนาจอเตือนระบบ SRS
เตือนสวางขึ้นขณะขับรถ

ระบบถงุลมนริภยั SRS และระบบดงึกลบัเขม็ขดั
นิรภัยถูกออกแบบมาเพื่อชวยลดความเสี่ยง
ในการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตเมื่อเกิดการ
ชนขึ้น ถาเกิดกรณีดานบนขึ้น ควรนำรถเขารับ
การตรวจสอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิ ท่ีไดรับ
อนุญาตทันที
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การใหบรกิาร SRS
E00407902847

หมายเหตุ
l หากคณุตองการแยกชิน้สวนรถ กรณุาปฏบิตัติาม

กฎขอบังคับทองถิ่น  และติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตเพื่อจัดการถอดระบบ
ถุงลมนิรภัยอยางถูกตองและปลอดภัย

คำเตือน
lllll การบำรุงรักษาสวนประกอบของระบบ SRS

หรือใกลกับสวนประกอบของระบบ SRS ควร
ดำเนินการโดยศูนยบริการมิตซูบิชิที่ ไดรับ
อนุญาต
หากสวนประกอบ SRS หรือสายไฟทำงานอยาง
ไมเหมาะสม อาจทำใหถุงลมนิรภัยพองตัวขึ้น
โดยไมตัง้ใจ หรอือาจทำใหระบบ SRS ไมทำงาน
ซึ่งทั้งสองกรณีจะทำใหเกิดการบาดเจ็บรายแรง
ได

lllll หามดัดแปลงพวงมาลัย ตัวดึงกลับเข็มขัดนิรภัย
หรือสวนประกอบใดๆ ของระบบ SRS เชน การ
เปล่ียนพวงมาลัย หรือการดัดแปลงกันชนหนา
หรอืโครงสรางตวัถงั อาจสงผลเสยีตอการทำงาน
ของระบบ SRS และนำไปสูการบาดเจ็บได

lllll ถารถของคุณไดรับความเสียหาย ควรตรวจสอบ
ระบบ SRS ทันทีเพื่อใหแนใจวาจะทำงานไดเปน
ปกติ

lllll รถที่มีถุงลมนิรภัยดานขาง หามดัดแปลงเบาะนั่ง
หนา เสากลาง และคอนโซลกลาง
การกระทำดังกลาวจะสงผลเสียตอประสิทธิภาพ
การทำงานของ SRS และนำไปสูการบาดเจ็บได

lllll ถาคุณพบวาที่เก็บถุงลมนิรภัยฉีกขาด ขีดขวน
แตก  หรือเสียหาย  ควรนำไปใหศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตตรวจสอบ
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แบบ A (ดหูนา 5-2)

แบบ B (ดหูนา 5-17)

รูปแบบแผงหนาปด
E00569700033

แผงหนาปด - แบบ A
E00500103141

1- มาตรวัดรอบเครื่องยนต
มาตรวัดรอบเครื่องยนตจะแสดงความเร็วเครื่อง
ยนตเปนรอบตอนาที (r/min) ซึ่งสามารถชวยให
คุณขับขี่อยางประหยัด รวมทั้งเตือนวาอยาใหรอบ
เครื่องยนตสูงเกินไป (แถบสีแดง)

2- หนาจอแสดงขอมลูรวม → หนา 5-3
รายการตัวแสดงบนหนาจอแสดงขอมูล →
หนา 5-51

3- มาตรวดัความเรว็รถยนต (km/h)
4- ปุมปรับความสวางตัวควบคุมกระแสไฟฟา →

หนา 5-2

ขอควรระวัง
● ขณะขับรถ ควรหมั่นสังเกตดูมาตรวัดรอบเครื่อง

ยนตดวย ไมควรเรงรอบเครื่องยนตจนถึงเขต
แถบสแีดงของมาตรวดัรอบ (ความเรว็รอบเครือ่ง
ยนต/นาที สูงเกินไป)

ตัวควบคุมความสวางของมาตรวัด
E00531301161

แตละครั้งที่กดปุมปรับความสวางตัวควบคุมกระแส
ไฟฟา จะมีเสียงและความสวางของแผงหนาปดจะเปลี่ยน

1- ระดบัความสวาง
2- ปุมปรับความสวางตัวควบคุมกระแสไฟฟา
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[เมื่อโหมดการทำงานเปน OFF]

1-จอแสดงเครือ่งหมาย  → หนา 5-6
2-หนาจอแสดงขอมลู → หนา 5-4
หนาจอแสดงเตอืน → หนา 5-6

3-ตัวแสดงเตือนประตูปดไมสนิท → หนา 5-7
4-มาตรวดัระยะทาง → หนา 5-8
5-ตวัแสดงเครือ่งหมาย “ ” หรอื “ ” → หนา 5-6

[เมื่อโหมดการทำงานเปน ON]

1-ตวัแสดงโหมดออฟโรด* → หนา 6-35
2-ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน* → หนา 6-27
3-จอแสดงเครือ่งหมาย  → หนา 5-6
4-ตัวแสดงปดระบบปองกันการชนดานหนา (FCM)

และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS)*
→ หนา 6-83, 6-90

5-ตวัแสดงระบบควบคมุความเรว็คงที*่ → หนา 6-63
6-ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC)*

→ หนา 6-69
7-ตวัแสดงเครือ่งหมาย “ ” หรอื “ ” → หนา 5-6
8-หนาจอแสดงขอมลู → หนา 5-5

หมายเหตุ
● คณุสามารถปรบัความสวางได 8 ระดบัตามลำดบั

เมื่อไฟหรี่สวางและไมสวาง
● เมือ่รถตดิตัง้ตวัควบคมุไฟอตัโนมตั ิ เมือ่สวติชไฟ

อยูในตำแหนงอื่นที่ไมใชตำแหนง “OFF” ความ
สวางของมาตรวดัจะปรบัโดยอตัโนมตัิ ขึน้อยกูบั
ความสวางภายนอกของรถ

● ระดับความสวางของแผงหนาปดจะถูกจัดเก็บไว
เมื่อปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF

● หากคณุกดปมุคางไวประมาณ 2 วนิาทหีรือเมือ่ไฟ
หร่ีสวาง ระดับความสวางจะเปลี่ยนเปนระดับสูง
สุด การกดปุมคางไวประมาณ 2 วินาทีขึ้นไปอีก
ครั้ ง จะทำใหระดับความสวางกลับสูระดับ
กอนหนา

หนาจอแสดงขอมูลรวม
E00569900051

กรุณาจอดรถในที่ปลอดภัยกอนเปดใชงาน
ขอมูลตอไปนี้ปรากฏในหนาจอแสดงขอมูลรวม เชน
คำเตอืน มาตรวดัระยะทาง มาตรวดัการเดนิทาง อตัราการ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและชั่วขณะ ความเร็ว
โดยเฉลีย่ ฯลฯ
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  9-ตวัแสดงตำแหนงคนัเกยีร → หนา 6-22
10-ตัวแสดงอุณหภูมิน้ำหลอเย็นเครื่องยนต → หนา

5-7
11-มาตรวดัระยะทาง → หนา 5-8
12-ตัวแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู →

หนา 5-7
13-ตวัแสดงอณุหภมูภิายนอก → หนา 5-8

หมายเหตุ
● สามารถเปลี่ยนการตั้งคาหนวยเชื้อเพลิง หนวย

อุณหภูมิภายนอก ภาษาที่ใชแสดง และการตั้งคา
อืน่ๆ ได
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนการตั้งคาฟงกชัน” หนา
5-12

สวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม
E00571700043

แตละครั้งใชที่สวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม จะมีเสียง
เตือนดังขึ้นและหนาจอแสดงขอมูลรวมจะสับเปลี่ยน
ระหวางขอมูลตางๆ เชน คำเตือน มาตรวัดการเดินทาง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและชั่วขณะ
และชวงระยะทาง ฯลฯ
นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนองคประกอบ เชน ภาษาและ
หนวยที่ใชบนหนาจอแสดงขอมูลรวมไดโดยใชสวิตช
หนาจอแสดงขอมูลรวม

หมายเหตุ
● แตละครั้งที่ใชสวิตชยอนกลับหนาจอแสดง

ขอมูลรวม  จะมีเสียงเตือนดังขึ้นและหนา
จอแสดงขอมูลรวมจะกลับไปสูตำแหนงกอน
หนาที่จะกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม

หนาจอแสดงขอมูล (เมื่อโหมดการทำงานเปน
OFF)

E00571800031

แตละครั้งที่คุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ
หนาจอแสดงจะเปลี่ยนตามลำดับตอไปนี้

*1: เมื่อไมมีตัวแสดงเตือน
*2: เมื่อมีตัวแสดงเตือน

1- มาตรวดัการเดนิทาง  → หนา 5-8
2- มาตรวดัการเดนิทาง  → หนา 5-8
3- จอแสดงคะแนน ECO → หนา 5-12
4- สญัลกัษณเตอืนตรวจสภาพรถ → หนา 5-8
5- การแสดงหนาจอแสดงเตอืนอกีครัง้ → หนา 5-6

*1

*2
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หนาจอแสดงขอมูล (เม่ือโหมดการทำงาน
เปลีย่นจาก OFF เปน ON)

E00571900032

เมือ่โหมดการทำงานอยทูี ่ON หนาจอแสดงจะเปลีย่นตาม
ลำดับดังนี้

*: เมื่อกำหนดการตรวจมาถึง
1- หนาจอเมื่อโหมดการทำงานเปน OFF
2- หนาจอตรวจสอบระบบ → หนา 5-10
3- หนาจอเมือ่โหมดการทำงานเปน ON
4- สญัลกัษณเตอืนตรวจสภาพรถ → หนา 5-8

หนาจอแสดงขอมูล (เมื่อโหมดการทำงานเปน
ON)

E00572000030

แตละครั้งที่คุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ
หนาจอแสดงจะเปลี่ยนตามลำดับตอไปนี้

AH4100196

*1: เมื่อไมมีตัวแสดงเตือน
*2: เมื่อมีตัวแสดงเตือน
1- มาตรวดัการเดนิทาง  → หนา 5-8
2- มาตรวดัการเดนิทาง  → หนา 5-8

3- หนาจอแสดงชวงการขบัรถ → หนา 5-10
จอแสดงขอมลูการขบั ECO → หนา 5-12

4- หนาจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดย
เฉลีย่ → หนา 5-10
จอแสดงขอมลูการขบั ECO → หนา 5-12

5- หนาจอแสดงความเรว็โดยเฉลีย่ → หนา 5-11
จอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชั่วขณะ
→ หนา 5-11

6- จอแสดงคะแนน ECO → หนา 5-12
7- ตวัแสดงการทำงาน 2WD/4WD*→ หนา 6-30
8- สญัลกัษณเตอืนตรวจสภาพรถ → หนา 5-8
9- หนาจอการตัง้คาฟงกชนั → หนา 5-12

10- การแสดงหนาจอแสดงเตอืนอกีครัง้ → หนา 5-6

หมายเหตุ
● ในขณะขับรถ สัญลักษณเตือนตรวจสภาพรถ

จะไมแสดงขึ้นแมวาคุณจะใชงานสวิตชหนา
จอแสดงขอมูลรวม กรุณาจอดรถในที่ปลอดภัย
กอนเปดใชงาน

● ในขณะขับรถ หนาจอการตั้งคาฟงกชันจะไม
แสดงขึ้นแมวาคุณจะใชงานสวิตชหนาจอแสดง
ขอมูลรวม
กรุณาจอดรถในที่ปลอดภัยกอนเปดใชงาน ใส
เบรกมือใหเรียบรอยและเลื่อนคันเกียรไปที่
ตำแหนง “P” (จอด) (A/T)
ใหดู เรื่อง  “การเปลี่ยนการตั้งคาฟงกชัน”
หนา 5-12

*1

*2
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หมายเหตุ
● เมื่อมีขอมูลจะตองแจง เชน ขอผิดพลาดของ

ระบบ เสียงเตือนและหนาจอแสดงจะเปลี่ยน
ใหดเูรือ่ง “หนาจอแสดงเตอืน” หนา 5-6

หนาจอแสดงเตือน
E00572100044

หากคุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม หนาจอแสดง
จะเปลี่ยนไปเปนหนาจอที่แสดงอยูกอนตัวแสดงเตือน
และเครื่องหมาย  (A) จะปรากฏขึ้น

หากคุณตองการเปลี่ยนจอแสดง

สามารถเปลี่ยนหนาจอแสดงเตือนที่มีเครื่องหมาย “ ”
หรือ “ ” แสดงอยูดานขวาบนของหนาจอได หากคุณ
ตองการเปลี่ยนหนาจอแสดง ใหกดสวิตชหนาจอแสดง
ขอมูลรวมดังนี้
“ ”: กดเบาๆ
“ ”: กดอยางนอย 2 วนิาที

■■■■■ ตัวแสดงเตือน
เมื่อมีขอมูลจะตองแจง เชน ขอผิดพลาดของระบบ เสียง
เตือนจะดังขึ้นและหนาจอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนเปนหนา
จอแสดงเตือน
ใหดูรายการคำเตือนและดำเนินการตามความจำเปน
ใหดเูรือ่ง “รายการตวัแสดงเตอืน” หนา 5-51
เมื่อกำจัดสาเหตุของตัวแสดงเตือนไดแลว ตัวแสดงเตือน
จะดับไปโดยอัตโนมัติ

กลับสูหนาจอที่แสดงกอนตัวแสดงเตือน

แมวาสาเหตุของตัวแสดงเตือนจะยังไมถูกกำจัด คุณ
สามารถยอนกลับไปยังหนาจอที่แสดงอยูกอนตัวแส
ดงเตือนได

■■■■■ การแสดงหนาจอแสดงเตอืนอกีครัง้
เมื่อเครื่องหมาย  ปรากฏขึ้น หากคุณกดสวิตชหนา
จอแสดงขอมลูรวมเบาๆ 2-3 ครัง้ หนาจอแสดงเตอืนทีค่ณุ
เปลี่ยนจะกลับมาแสดงอีกครั้ง
■■■■■ ตัวแสดงเตือนอื่นๆ
สถานะการทำงานของแตละระบบจะแสดงอยูบนหนา
จอแสดงขอมูล
ใหดูหนาที่เกี่ยวของในรายการแสดงเตือนสำหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม
ใหดเูรือ่ง “ตวัแสดงเตอืนอืน่ๆ” หนา 5-70

จอแสดงเครือ่งหมาย 
E00572200045

เครื่องหมายนี้จะแสดงเมื่อคุณกดสวิตชหนาจอแสดง
ขอมูลรวมและยอนกลับจากหนาจอแสดงเตือนไปยังหนา
จอกอนหนา
เครื่องหมายนี้จะปรากฏเชนกันหากมีคำเตือนอื่นนอก
เหนือจากคำเตือนที่แสดงอยู
เมื่อกำจัดสาเหตุของตัวแสดงเตือนไดแลว เครื่องหมาย

  จะดบัไปโดยอตัโนมตัิ
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หมายเหตุ
● เมื่อเครื่องหมาย  ปรากฏขึ้น สามารถแสดง

หนาจอแสดงเตือนอีกครั้งไดบนหนาจอแสดง
ขอมูล
ใหดูเรื่อง “หนาจอแสดงขอมูล (เมื่อโหมดการ
ทำงานเปน OFF)” หนา 5-4
ใหดูเรื่อง “หนาจอแสดงขอมูล (เมื่อโหมดการ
ทำงานเปน ON)” หนา 5-5

ตัวแสดงเตือนประตูปดไมสนิท
E00572300046

หากประตูใดๆ หรือประตูทายปดไมสนิท หนาจอนี้
จะแสดงเตือนประตูหรือประตูทายเปด
เมือ่โหมดการทำงานเปน ON หากความเรว็รถเกนิ 8 กม./
ชม. โดยประมาณขณะทีป่ระตเูปดแงมอย ูเสยีงเตอืนจะดงั
ขึ้น 4 ครั้ง เพื่อแจงคนขับวามีประตูเปดแงมอยู

หมายเหตุ
● หลังการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง อาจใชเวลาหลาย

วินาทีในการปรับการแสดงคา
● หากเติมน้ำมันขณะที่โหมดการทำงานเปน ON

เกจวดัระดบัน้ำมนัเชือ้เพลงิอาจวดัระดบัน้ำมนัได
ไมถูกตอง

● ลกูศร (A) แสดงวาชองเตมิน้ำมนัเชือ้เพลงิอยทูาง
ดานซายของตัวรถ

ขอควรระวัง
● ควรตรวจดูใหแนใจวาไฟเตือนนี้ดับกอนจะ

ออกรถ

แสดงอุณหภูมิน้ำหลอเย็นเครื่องยนต
ถาน้ำหลอเยน็รอน เครือ่งหมาย “ ” จะกะพรบิ
เมื่อคุณขับรถ ควรใสใจกับจอแสดงอุณหภูมิน้ำหลอเย็น
เครื่องยนต

ขอควรระวัง
● หากเครื่องยนตรอนเกินไป เครื่องหมาย “ ”

จะกะพริบ ในกรณีนี้แทงกราฟจะอยูในชวงสี
แดง ใหจอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเพื่อแกไขตาม
สมควร ใหดเูรือ่ง “เครือ่งยนตรอนจดั” หนา 8-3

ตัวแสดงอุณหภูมิน้ำหลอเย็นเครื่องยนต
E00570900048

ตัวแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู
E00571000046

F (1) - น้ำมนัเชือ้เพลงิเตม็ถงั
E (0) - น้ำมนัเชือ้เพลงิหมด

■■■■■ ตัวแสดงเตือนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู
E00571100047

แสดงปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู
เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงเหลือประมาณ 9 ลิตร หนา
จอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนเปนตัวแสดงเตือนปริมาณ
น้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู และเครื่องหมาย “ ” (B)
บนจอแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยูจะกะพริบ
ชาๆ (ประมาณหนึง่ครัง้ตอวนิาท)ี หลงัจากนัน้ 2-3 วนิาที
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ขอควรระวัง
● หามขับรถโดยที่เหลือน้ำมันเชื้อเพลิงในระดับต่ำ

มาก หากน้ำมันเชื้อเพลิงหมดจะทำใหระบบ
น้ำมันเชื้อเพลิงเสียหาย

หมายเหตุ
● เมื่อแลนบนที่ลาดเอียงหรือทางโคง การแสดงคา

อาจไมถูกตองเนื่องจากการกระเพื่อมของน้ำมัน
เชื้อเพลิงในถังน้ำมัน

ตัวแสดงอุณหภูมิภายนอก
E00570700075

แสดงอุณหภูมิภายนอกรถ

หมายเหตุ
● การตั้งคาหนาจอสามารถเปลี่ยนหนวยไดตาม

ตองการ (°C หรือ °F)
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-12

● อุณหภูมิที่แสดงอาจแตกตางจากอุณหภูมิจริง
ภายนอกขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางเชน ภาวะ
การขับขี่

มาตรวัดระยะทาง
E00570200054

มาตรวัดระยะทางแสดงระยะทางการเดินทาง

มาตรวดัการเดนิทาง
E00570300055

มาตรวัดการเดินทางแสดงระยะทางที่ใชระหวางตนทาง
กับปลายทาง

ตัวอยางการใชงานของมาตรวัดการเดินทาง   และ
มาตรวดัการเดนิทาง 

■■■■■ การรีเซ็ตมาตรวัดการเดินทาง
หากตองการตั้งคาจอแสดงเปน 0 กดสวิตชหนาจอแสดง
ขอมูลรวมคางไวอยางนอย 2 วินาที คาที่แสดงอยูใน
ปจจุบันเทานั้นจะถูกรีเซ็ต

ตัวอยาง
หากมาตรวดัการเดนิทาง  แสดงอย ูมาตรวดัการเดนิ
ทาง  เทานั้นที่จะถูกรีเซ็ต

หมายเหตุ
● หากมีการถอดขั้วแบตเตอรี่ หนวยความจำของ

มาตรวดัการเดนิทาง  และ   จะถกูลบออก
และหนาจอจะกลบัมาเปน “0”

สัญลักษณเตือนตรวจสภาพรถ
E00571200051

แสดงระยะเวลาโดยประมาณกอนถึงกำหนดการตรวจ
สภาพรอบถัดไปตามที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตแนะนำ  “---” จะปรากฏขึ้นเมื่อกำหนดการ
ตรวจมาถึง

หนาจอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนจากหนาจอเตือนปริมาณ
น้ำมันเชื้อเพลิงที่ เหลืออยูไปเปนหนาจอที่แสดงกอน
หนา
หากระดับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ เหลืออยูลดลงอีก  หนา
จอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนเปนตัวแสดงเตือนปริมาณ
น้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู และเครื่องหมาย “ ”  (B)
บนจอแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยูจะกะพริบ
อยางรวดเร็ว (ประมาณสองครั้งตอวินาที)

คุณสามารถวัดระยะทางที่ใชในปจจุบันไดสองชุด
จากบานโดยใชมาตรวัดการเดินทาง  และจากจุด
ใดจุดหนึ่งในระหวางทางโดยใชมาตรวัดการเดินทาง
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หมายเหตุ
● ระยะเวลาทีป่รากฏอาจแตกตางไปจากกำหนดการ

ตรวจสภาพรอบถัดไปที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รบัอนญุาตแนะนำ ทัง้นีข้ึน้อยกูบัขอมลูจำเพาะของ
รถ
นอกจากนี้การตั้งคาการแสดงระยะเวลากอนถึง
กำหนดการตรวจรอบถดัไปกส็ามารถปรบัเปลีย่น
ได
หากตองการเปลีย่นการตัง้คาดงักลาว ควรดำเนนิ
การโดยศนูยบรกิารมติซบูชิทิีไ่ดรบัอนญุาตเทานัน้
หากตองการขอมลูเพิม่เตมิ ใหปรกึษาศนูยบรกิาร
มติซบูชิทิีไ่ดรบัอนญุาต

1. แสดงระยะเวลากอนถงึกำหนดการตรวจรอบถดัไป

หมายเหตุ
● ระยะทางแสดงในหนวย 100 กโิลเมตร (100 ไมล)

ระยะเวลาแสดงในหนวยเดือน

2. เตือนคุณเมื่อกำหนดการตรวจสภาพมาถึง กรุณา
สอบถามศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
ในเวลานั้น เมื่อโหมดการทำงานเปลี่ยนจาก OFF
เปน ON  ตัวแสดงเตือนจะปรากฏบนหนาจอ
แสดงขอมูลเปนเวลา 2-3 วินาที

3. หลังจากรถของคุณได เขารับการตรวจที่ศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตแลว หนาจอจะ
แสดงระยะเวลากอนถึงกำหนดการตรวจรอบถัด
ไป

■■■■■ วิธีการรีเซ็ต
ตวัแสดง “---”  สามารถรเีซต็ไดขณะทีโ่หมดการทำงานอยู
ที่ OFF เมื่อตัวแสดงถูกรีเซ็ต เวลากอนถึงกำหนดการ
ตรวจสภาพรอบถัดไปจะแสดงขึ้น และตัวแสดงเตือน
จะไมปรากฏอีกตอไปเมื่อโหมดการทำงานเปลี่ยนจาก
OFF เปน ON

2. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย
ประมาณ 2 วนิาทเีพือ่ใหเครือ่งหมาย “ ”  ปรากฏ
และกะพริบ (หากไมมีการทำงานประมาณ 10
วินาทีขณะที่กะพริบ หนาจอจะกลับสูหนาจอกอน
หนา)

3. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ ขณะที่
ไอคอนกะพริบเพื่อเปลี่ยนการแสดงคาจาก “---”
เปน “CLEAR” หลังจากนั้นระยะเวลากอนถึง
กำหนดการตรวจรอบถัดไปจะปรากฏขึ้น

1. เมื่อคุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ
สองสามครั้ง จอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนเปน
จอแสดงสัญลักษณเตือนตรวจสภาพรถ
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ขอควรระวัง
● ลูกคามีหนาที่นำรถไปตรวจสภาพและบำรุง

รักษาตามกำหนดการ
ควรดำเนินการตรวจสภาพและบำรุงรักษารถเพื่อ
ปองกันอุบัติเหตุและการทำงานที่ผิดปกติ

หมายเหตุ
● ตัวแสดง “---” ไมสามารถรีเซ็ตไดขณะที่โหมด

การทำงานอยทูี ่ON
● เมือ่ “---”  ปรากฏ หลังจากระยะทางและเวลาผาน

ไประยะหนึ่ง การแสดงคาจะถูกรีเซ็ตและระยะ
เวลาก อนถึ งกำหนดการตรวจรอบถัดไป
จะปรากฏขึ้น

● หากคุณรีเซ็ตโดยไมไดตั้งใจ ขอแนะนำใหคุณ
ปรึกษาศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หนาจอตรวจสอบระบบ
E00572500035

ขณะทีโ่หมดการทำงานอยทูี ่ON หนาจอตรวจสอบระบบ
จะแสดงประมาณ 4 วินาที หากไมมีขอผิดพลาด หนา
จอแสดงขอมูล (เมื่อโหมดการทำงานเปน ON) จะแสดง
ขึ้น
หากมีขอผิดพลาด หนาจอจะเปลี่ยนเปนตัวแสดงเตือน
ใหดเูรือ่ง “รายการตวัแสดงเตอืน” หนา 5-51

หมายเหตุ
● หนาจอตรวจสอบระบบจะแสดงแตกตางกันไป

ขึ้นอยูกับการติดตั้งเครื่องมือของลูกคา

หนาจอแสดงชวงการขับรถ
E00570500057

แสดงชวงการขับรถโดยประมาณ (จำนวนกิโลเมตรหรือ
ไมลที่คุณสามารถขับขี่ตอไปได) เมื่อชวงการขับรถลดลง
ต่ำกวาประมาณ 50 กโิลเมตร (30 ไมล) เครือ่งหมาย “---”
จะปรากฏขึ้น
เติมน้ำมันโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ
● ชวงการขับรถขึ้นอยูกับขอมูลอัตราการสิ้น

เปลืองเชื้อเพลิง ซึ่งอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับ
สภาพการขับขี่และพฤติกรรมในการขับขี่ ระยะ
ทางที่แสดงจึงเปนเพียงขอมูลคราวๆ เทานั้น

● เมื่อคุณเติมน้ำมัน ชวงการขับรถที่แสดงจะปรับ
คาตามไปดวย
อยางไรกต็าม หากคณุเตมิน้ำมนัเพยีงเลก็นอย คา
ทีแ่สดงอาจไมถกูตอง ถาเปนไปไดควรเตมิน้ำมนั
ใหเต็มถัง

● ในบางกรณี คาแสดงชวงการขับรถอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหากคุณจอดรถในที่ที่ชันมาก ซึ่ง
ทำใหน้ำมันเชื้อเพลิงในถังกระเพื่อม แตไมใช
อาการผิดปกติแตอยางใด

● การตั้งคาการแสดงผลสามารถเปลี่ยนหนวยได
ตามตองการ (กโิลเมตรหรอืไมล)
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-12

หนาจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดย
เฉล่ีย

E00570600058

แสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจากครั้งสุด
ทายที่รีเซ็ตจนถึงปจจุบัน
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โหมดการรีเซ็ตหนาจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
โดยเฉลีย่นีส้ามารถเปลีย่นไดระหวาง “รเีซต็แบบอตัโนมตั”ิ
กบั “รเีซต็แบบแมนนวล”
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนโหมดรีเซ็ตสำหรับอัตราการสิ้น
เปลืองเชื้อ เพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ย”
หนา 5-13
สำหรับวิธีการเปลี่ยนการตั้งคาหนาจอแสดงอัตราการสิ้น
เปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนการตั้งคา
ฟงกชนั” หนา 5-12

หมายเหตุ
● คาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยสามารถ

รีเซ็ตแยกกันไดในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติกับ
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล

● “---” จะปรากฏขึ้นเมื่อไมสามารถวัดคาอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยได

● การตั้งคาครั้งแรก (คาเริ่มตน) คือ “โหมดรีเซ็ต
แบบอัตโนมัติ”

● อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะขึ้นอยู
กับสภาพการขับรถ (สภาพถนน วิธีการขับรถ
ฯลฯ) คาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่แสดงอาจ
แตกตางจากอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจริง คา
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่แสดงเปนเพียง
ขอมลูคราวๆ เทานัน้

หมายเหตุ
● หนวยความจำของโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติหรือ

โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลของหนาจอแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะถูกลบ
หากมีการถอดแบตเตอรี่

● การตั้งคาการแสดงผลสามารถเปลี่ยนหนวยได
ตามตองการ {กม./ลติร, ไมลตอแกลลอน (US), ไมล
ตอแกลลอน (UK) หรอื ลติร/100 กม.}
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-12

หนาจอแสดงความเร็วโดยเฉลี่ย
E00572600049

แสดงความเร็วโดยเฉลี่ยจากครั้งสุดทายที่รีเซ็ตจนถึง
ปจจุบัน
โหมดการรีเซ็ตหนาจอแสดงความเร็วโดยเฉลี่ยนี้สามารถ
เปลี่ยนไดระหวาง “รีเซ็ตแบบอัตโนมัติ” กับ “รีเซ็ตแบบ
แมนนวล”
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนโหมดรีเซ็ตสำหรับอัตราการสิ้น
เปลืองเชื้อ เพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ย”
หนา 5-13
สำหรับวิธีการเปลี่ยนการตั้งคาหนาจอแสดงความเร็วโดย
เฉลีย่ ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-12

หมายเหตุ
● หนาจอแสดงความเร็วโดยเฉลี่ยสามารถรีเซ็ต

แยกกันไดในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติกับโหมด
รีเซ็ตแบบแมนนวล

● “---” จะปรากฏขึน้เมือ่ไมสามารถวดัความเรว็โดยเฉลีย่ได
● การตั้งคาครั้งแรก (คาเริ่มตน) คือ “โหมดรีเซ็ต

แบบอัตโนมัติ”
● การตั้งคาการแสดงผลสามารถเปลี่ยนหนวยได

ตามตองการ (กม./ชม. หรือ ไมล/ชม.)
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-12

● หนวยความจำของโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติหรือ
โหมดรเีซต็แบบแมนนวลของหนาจอแสดงความ
เรว็โดยเฉลีย่จะถกูลบหากมกีารถอดแบตเตอรี่

จอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชั่วขณะ
E00572700040

ขณะขับรถ ตัวแสดงนี้จะแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อ
เพลิงชั่วขณะโดยใชกราฟแทง

A

เครื่องหมาย “ ” (A) ในเกจวัดระดับน้ำมันชั่วขณะจะ
แสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
เมื่ออัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชั่วขณะเกินกวาอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อ
เพลิงชั่วขณะจะแสดงดวยแทงกราฟสีเขียว
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คอยรักษาใหอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชั่วขณะอยูสูง
กวาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย จะสามารถขับ
รถโดยสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีขึ้น

หมายเหตุ
● เมื่อไมสามารถวัดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

ชัว่ขณะได กราฟแทงจะไมปรากฏ
● การตั้งคาการแสดงผลสามารถเปลี่ยนหนวยได

ตามตองการ {กม./ลิตร, ไมลตอแกลลอน (US),
ไมลตอแกลลอน (UK) หรอื ลติร/100 กม.}
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-12

● สามารถยกเลิกกราฟแทงสีเขียวได
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-12

จอแสดงขอมูลการขับ ECO
E00572800041

ฟงกชันนี้จะแสดงวาคุณขับรถโดยใชเชื้อเพลิงอยางมี
ประสิทธิภาพเพียงใดภายใตสภาวะการขับรถที่แตกตาง
กัน
จอแสดงขอมลูการขบั ECO จะเปลีย่นดงัตอไปนี ้หากคณุ
ขับรถโดยใชเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพโดยการใชคัน
เรงอยางสอดคลองกับความเร็วของรถ

ระดบัการขบั ECO

ต่ำ สูง

หมายเหตุ
● ขอมูลการขับ ECO จะปรากฏเฉพาะเมื่อขับรถ

โดยคันเกียรอยูที่ตำแหนง “D” (ขับเคลื่อน) หรือ
เมื่อขับรถในโหมดสปอรตเทานั้น

จอแสดงคะแนน ECO
E00572900042

คะแนน ECO จะแสดงแตมที่คุณทำไดจากการขับรถโดย
ใชเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ โดยแสดงเปนจำนวน
ของใบไมดังตอไปนี้
[เมื่อโหมดการทำงานเปน ON]
จอแสดงจะแสดงคะแนนที่คุณทำไดในชวงหลายนาทีสุด
ทาย
[เมื่อโหมดการทำงานเปน OFF]
จอแสดงจะแสดงคะแนน ECO ทั้งหมดที่ฟงกชันนับได
ตั้งแตเมื่อโหมดการทำงานถูกตั้งเปน “ON” จนถึงเมื่อ
โหมดการทำงานถูกตั้งเปน “OFF”

ระดบัการขบั ECO

ต่ำ สูง

การเปลี่ยนการตั้งคาฟงกชัน
E00571300049

สามารถปรับการตั้งคา “ภาษาที่ใชแสดง”, “หนวย
อณุหภมู”ิ, “หนวยอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ” และ “วธิี
การรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความ
เรว็โดยเฉลีย่” ไดตามตองการ

1. หยุดรถในที่ปลอดภัย
ใสเบรกมือใหเรียบรอยและเลื่อนคันเกียรไปที่
ตำแหนง “P” (จอด)

2. กดสวติชหนาจอแสดงขอมลูรวมเบาๆ 2-3 ครัง้เพือ่
เปลี่ยนจากหนาจอแสดงขอมูลเปนหนาจอการตั้ง
คาฟงกชัน
ใหดูเรื่อง “หนาจอแสดงขอมูล (เมื่อโหมดการ
ทำงานเปน ON)” หนา 5-5
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● เพื่อความปลอดภัย ใหจอดรถกอนเปดใชงาน
ในขณะขับรถ หนาจอการตั้งคาฟงกชันจะไม
แสดงขึ้นแมวาคุณจะใชงานสวิตชหนาจอแสดง
ขอมูลรวม

3. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย
2 วินาทีเพื่อเปลี่ยนจากหนาจอโหมดการตั้งคาเปน
หนาจอเมนู

หมายเหตุ
● เพื่อกลับจากหนาจอเมนูไปยังหนาจอการตั้งคา

ฟงกชัน ใหกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคาง
ไวอยางนอย 2 วนิาที

หมายเหตุ
● หากไมมกีารทำงานภายใน 30 วนิาททีีห่นาจอเมนู

ปรากฏ หนาจอจะกลับไปเปนหนาจอการตั้ง
คาฟงกชัน

4. เลือกรายการที่จะเปลี่ยนบนหนาจอเมนูและ
เปลี่ยนเปนการตั้งคาที่ตองการ ใหดูรายการตอไป
นี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ
ทำงาน
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นโหมดรเีซต็สำหรบัอตัราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็วโดย
เฉลีย่” หนา 5-13
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนหนวยอัตราการสิ้นเปลือง
เชือ้เพลงิ” หนา 5-14
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นหนวยอุณหภมู”ิ หนา 5-15
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนภาษาที่ใชแสดง” หนา 5-15
ใหดเูรือ่ง “การตัง้คาเสยีงการทำงาน” หนา 5-15
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นระยะเวลากอนที ่“สญัลกัษณ
เตอืนการพกั” จะปรากฏ” หนา 5-16
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยว” หนา 5-16
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนจอแสดงหนวยอัตราการสิ้น
เปลืองเชื้อเพลิงชั่วขณะ” หนา 5-16
ใหดูเรื่อง “การสลับการทำงานอัตโนมัติของประตู
ทายไฟฟา ON/OFF” หนา 3-26
ใหดู เรื่อง  “การกลับสูคาเริ่มตนจากโรงงาน”
หนา 5-16

หมายเหตุ
● หากมีการถอดแบตเตอรี่ การตั้งคาฟงกชันเหลานี้

จะถูกรีเซ็ตจากหนวยความจำและเปลี่ยนเปนคา
เริ่มตนจากโรงงานโดยอัตโนมัติ

■■■■■ การเปลี่ยนโหมดรีเซ็ตสำหรับอัตราการสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ย

E00571400040

โหมดรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและ
ความเร็วโดยเฉลี่ยสามารถสับเปลี่ยนระหวาง “รีเซ็ตแบบ
อตัโนมตั”ิ กบั “รเีซต็แบบแมนนวล” ได

1. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย
2 วินาทีเพื่อเปลี่ยนจากหนาจอโหมดการตั้งคาเปน
หนาจอเมนู
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-12

2. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
 “AVG (การตัง้คาอตัราการ

สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็วโดย
เฉลีย่)”
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3. กดสวติชหนาจอแสดงขอมลูรวมคางไวอยางนอย 2
วินาทีเพื่อเปลี่ยนเปนลำดับจาก A/1 (โหมดรีเซ็ต
แบบอัตโนมัติ) เปน M/2/P (โหมดรีเซ็ตแบบแมน
นวล) หรอืจาก M/2/P เปน A/1
การตั้งคาจะถูกเปลี่ยนตามโหมดที่เลือก

โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล
● ขณะกำลังแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

โดยเฉลีย่และความเรว็โดยเฉลีย่ หากคณุกดสวติช
หนาจอแสดงขอมูลรวมคางไว อัตราการสิ้น
เปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ย
ที่แสดงอยูขณะนั้นจะถูกรีเซ็ต

● เมื่อโหมดการทำงานเปลี่ยนจาก ACC หรือ OFF
เปน ON การตั้งคาโหมดจะเปลี่ยนจากแมนนวล
ไปเปนอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ
การเปลี่ยนเปนโหมดอัตโนมัติจะเปนไปโดย
อัตโนมัติ อยางไรก็ตามหากเปลี่ยนเปนโหมด
แมนนวลแลว ขอมูลจากการรีเซ็ตครั้งสุดทาย
จะปรากฏขึ้น

● ขณะกำลังแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
โดยเฉลีย่และความเรว็โดยเฉลีย่ หากคณุกดสวติช
หนาจอแสดงขอมูลรวมคางไว อัตราการสิ้น
เปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ย
ที่แสดงอยูขณะนั้นจะถูกรีเซ็ต

● เมื่อโหมดการทำงานอยูใน ACC หรือ OFF เปน
เวลานานกวา 4 ชั่วโมง จอแสดงอัตราการสิ้น
เปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ย
จะถูกรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ

โหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ

หมายเหตุ
● หนาจออัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย

และความเร็วโดยเฉลี่ยสามารถรีเซ็ตแยกกันได
ในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติกับโหมดรีเซ็ตแบบ
แมนนวล

● หนวยความจำของโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติหรือ
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลของหนาจอแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความ
เร็วโดยเฉลี่ยจะถูกลบหากมีการถอดแบตเตอรี่

■■■■■ การเปลีย่นหนวยอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ
E00571500041

หนวยแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสามารถเปลี่ยน
ได หนวยระยะทาง ความเรว็ และปรมิาณกส็ามารถเปลีย่น
ไดเชนกันเพื่อใหสอดคลองกับหนวยแสดงอัตราการสิ้น
เปลืองเชื้อเพลิงที่เลือกไว

1. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย
2 วินาทีเพื่อเปลี่ยนจากหนาจอโหมดการตั้งคาเปน
หนาจอเมนู
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-12

2. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
 “AVG UNIT (การตัง้คาหนา

จอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง)”
3. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย

ประมาณ 2 วนิาทเีพือ่แสดง “AVG UNIT”
4. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก

หนวย
5. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย

2 วินาที เพื่อเปลี่ยนการตั้งคาไปเปนหนวยที่
เลือกไว

หมายเหตุ
● แมหนวยแสดงชวงการขับรถ อัตราการสิ้น

เปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย ความเร็วโดยเฉลี่ย และ
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อ เพลิงชั่วขณะจะถูก
เปลีย่น แตหนวยเขม็บอกความเรว็ (มาตรวดัความ
เร็ว) มาตรวัดระยะทาง และมาตรวัดการเดินทาง
จะไมเปลี่ยนตาม

หนวยระยะทางและความเร็วจะเปลี่ยนไปดวยเชนกันตาม
คูตอไปนี้เพื่อใหสอดคลองกับหนวยอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงที่เลือกไว
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ความเร็วรถ
(ความเร็ว
โดยเฉลี่ย)

อัตราการ
สิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง

ระยะทาง
(ชวงการขับรถ)

ลติร/100 กม. กม. กม./ชม.
ไมลตอแกลลอน (US) ไมล ไมลตอช่ัวโมง
ไมลตอแกลลอน (UK) ไมล ไมลตอช่ัวโมง

กม./ลิตร กม. กม./ชม.

■■■■■ การเปลีย่นหนวยอุณหภมูิ
E00571600042

หนวยอุณหภูมิสามารถเปลี่ยนได
1. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย

2 วินาทีเพื่อเปลี่ยนจากหนาจอโหมดการตั้งคาเปน
หนาจอเมนู
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-12

2. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
“ ” (การตัง้คาหนวยอุณหภมู)ิ

3. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย
2 วนิาทเีพือ่เปลีย่นจาก °C เปน °F หรอืจาก °F เปน
°C
การตั้งคาจะเปลี่ยนตามหนวยอุณหภูมิที่เลือก

หมายเหตุ
● ค าแสดงอุณหภูมิที่ แผง เครื่ องปรับอากาศ

จะ เปลี่ ยนไปตามหนวยของหน าจอแสดง
อุณหภูมิภายนอกในหนาจอแสดงขอมูลรวม
อยางไรกต็าม “°C” หรอื “°F” จะไมปรากฏทีต่วั
แสดงอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ

■■■■■ การเปลี่ยนภาษาที่ใชแสดง
E00573000037

สามารถเปลี่ยนภาษาของหนาจอแสดงขอมูลรวมได
1. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย

2 วินาทีเพื่อเปลี่ยนจากหนาจอโหมดการตั้งคาเปน
หนาจอเมนู
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-12

2. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
 “LANGUAGE” (การตั้งคา

ภาษา)
3. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย

ประมาณ 2 วนิาทเีพือ่แสดง “LANGUAGE”
4. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก

ภาษาที่ตองการ
5. ถากดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยาง

นอย 2 วินาที การตั้งคาจะถูกเปลี่ยนเปนภาษา
ที่เลือก

หมายเหตุ
● ถา “---” ถกูเลอืกในการตัง้คาภาษา ขอความเตอืน

จะไมปรากฏเมื่อมีตัวแสดงเตือนหรือคำเตือน

■■■■■ การตั้งคาเสียงการทำงาน
E00573100038

คุณสามารถปดเสียงการทำงานของสวิตชหนาจอแสดง
ขอมลูรวมและปมุปรบัความสวางตวัควบคมุกระแสไฟฟา
ได

1. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย
2 วินาทีเพื่อเปลี่ยนจากหนาจอโหมดการตั้งคาเปน
หนาจอเมนู
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-12

2. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
“ ” (การตัง้คาเสยีงการทำงาน)

3. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย
2 วินาทีเพื่อเปลี่ยนจาก ON (เปดเสียงการทำงาน)
เปน OFF (ปดเสยีงการทำงาน) หรอืจาก OFF เปน
ON
การตั้งคาจะถูกเปลี่ยนตามคาที่เลือก
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หมายเหตุ
● การตั้งคาเสียงการทำงานจะยกเลิกเฉพาะเสียง

การทำงานของสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวม
และปุมปรับความสวางตัวควบคุมกระแสไฟฟา
เทานัน้ ไมสามารถยกเลกิตวัแสดงเตอืนและเสียง
อืน่ๆ ได

■■■■■ การเปลี่ยนระยะเวลากอนที่ “สัญลักษณเตือนการ
พกั” จะปรากฏ

E00573200039

สามารถเปลี่ยนระยะเวลากอนที่การเตือนจะปรากฏได
1. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย

2 วินาทีเพื่อเปลี่ยนจากหนาจอโหมดการตั้งคาเปน
หนาจอเมนู
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-12

2. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
“ALARM” (การตัง้คาเวลาพกั)

3. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย
ประมาณ 2 วนิาทเีพือ่แสดง “ALARM”

4. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
ระยะเวลากอนที่การเตือนจะปรากฏ

5. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย
2 วินาที การตั้งคาจะถูกเปลี่ยนเปนเวลาที่เลือก

หมายเหตุ
● เวลาการขับขี่จะถูกรีเซ็ตเมื่อโหมดการทำงาน

เปน OFF

■■■■■ การเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยว
E00573300030

สามารถเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยวได
1. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย

2 วินาทีเพื่อเปลี่ยนจากหนาจอโหมดการตั้งคาเปน
หนาจอเมนู
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-12

2. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
 (การเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยว)

3. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย
2 วนิาทเีพือ่เปลีย่นจาก 1 (เสยีงสญัญาณไฟเลีย้ว 1)
เปน 2 (เสยีงสญัญาณไฟเลีย้ว 2) หรือจาก 2 เปน 1
การตั้งคาจะเปลี่ยนไปตามเสียงไฟเลี้ยวที่เลือก

■■■■■ การเปลีย่นจอแสดงหนวยอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้
เพลิงชั่วขณะ

E00573400031

สามารถเปลี่ยนการตั้งคากราฟแทงของหนาจอแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงชั่วขณะได

1. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย
2 วินาทีเพื่อเปลี่ยนจากหนาจอโหมดการตั้งคาเปน
หนาจอเมนู
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-12

2. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
 (การเปลี่ยนหนาจอแสดงอัตราการสิ้น

เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงชั่วขณะ)
3. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย

2 วินาทีเพื่อเปลี่ยนจาก ON (มีกราฟแทงสีเขียว)
เปน OFF (ไมมีกราฟแทงสีเขียว) หรือจาก OFF
เปน ON
การตั้งคาจะเปลี่ยนไปตามการตั้งคากราฟแทง
ที่เลือก

■■■■■ การกลับสูคาเริ่มตนจากโรงงาน
E00573500032

การตั้งคาฟงกชันสวนมากสามารถเปลี่ยนกลับไปเปนคา
เริ่มตนจากโรงงานได

1. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไวอยางนอย
2 วินาทีเพื่อเปลี่ยนจากหนาจอโหมดการตั้งคาเปน
หนาจอเมนู
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-12

2. กดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
“RESET” (กลับสูคาเริ่มตนจากโรงงาน)



แผงหนาปด - แบบ B

5-17แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

3. เมื่อคุณกดสวิตชหนาจอแสดงขอมูลรวมคางไว
อยางนอย 5 วนิาท ีเสยีงเตอืนและการตัง้คาฟงกชนั
ทั้งหมดจะกลับคืนสูคาเริ่มตนจากโรงงาน

หมายเหตุ
● คาเริ่มตนจากโรงงานมีดังตอไปนี้

• โหมดรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดย
เฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ย: A (รีเซ็ตแบบ
อัตโนมัติ)

• หนวยอัตราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ: ลติร/100 กม.
• หนวยอุณหภูมิ: °C (เซลเซียส)
• ภาษาที่ใชแสดง: THAI
• เสียงการทำงาน: ON (เปดเสียงการทำงาน)
• การแสดง “สัญลักษณเตือนการพัก”: OFF
• เสียงไฟเลี้ยว: เสียงไฟเลี้ยว 1
• อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชั่วขณะแบบมี
กราฟแทงสีเขียว: ON

แผงหนาปด - แบบ B
E00500103154

1- ตวัแสดงอณุหภมูนิ้ำหลอเยน็เครือ่งยนต → หนา 5-18
2- มาตรวดั LCD ส ี8 นิว้ → หนา 5-19
3- ตัวแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู →

หนา 5-18
4- ปุมปรับความสวางตัวควบคุมกระแสไฟฟา →

หนา 5-17

ตัวควบคุมความสวางของมาตรวัด
E00531301389

แตละครั้งที่กดปุมปรับความสวางตัวควบคุมกระแส
ไฟฟา จะมีเสียงและความสวางของแผงหนาปดจะเปลี่ยน

1- ระดบัความสวาง
2- ปุมปรับความสวางตัวควบคุมกระแสไฟฟา

หมายเหตุ
● คณุสามารถปรบัความสวางได 8 ระดบัตามลำดบั

เมื่อไฟหรี่สวางและไมสวาง
● เมือ่รถตดิตัง้ตวัควบคมุไฟอตัโนมตั ิ เมือ่สวติชไฟ

อยูในตำแหนงอื่นที่ไมใชตำแหนง “OFF” ความ
สวางของมาตรวดัจะปรบัโดยอตัโนมตั ิขึน้อยกูบั
ความสวางภายนอกของรถ

● ระดับความสวางของแผงหนาปดจะถูกจัดเก็บไว
เมื่อปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF



แผงหนาปด - แบบ B

5-18 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

หมายเหตุ
● หากคณุกดปมุคางไวประมาณ 2 วนิาทขีึน้ไปหรอื

เมื่อไฟหรี่สวาง ระดับความสวางจะเปลี่ยนเปน
ระดับสูงสุด การกดปุมคางไวประมาณ 2 วินาที
ขึ้นไปอีกครั้ง จะทำใหระดับความสวางกลับสู
ระดับกอนหนา
บนรถที่ติดตั้งจอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับ
สมารทโฟน (SDA) และระบบนำทาง สีหนา
จอแผนที่อาจไมสามารถสลับไปเปนการตั้งคา
เวลากลางคืนไดเมื่อมาตรวัดมีระดับความสวาง
สูงสุด

● มาตรวัด LCD สี 8 นิ้วอาจจะมืดในชวงที่อากาศ
รอน แตนี่ไมใชความผิดปกติ

ตัวแสดงอุณหภูมิน้ำหลอเย็นเครื่องยนต
E00573600033

แสดงอุณหภูมิน้ำหลอเย็นเครื่องยนต

ถาน้ำหลอเยน็รอน เครือ่งหมาย “ ” จะกะพรบิ
เมื่อคุณขับรถ ควรใสใจกับจอแสดงอุณหภูมิน้ำหลอเย็น
เครื่องยนต

ขอควรระวัง
● หากเครื่องยนตรอนเกินไป เครื่องหมาย “ ”

จะกะพริบ ในกรณีนี้แทงกราฟจะอยูในชวงสี
แดง ใหจอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเพื่อแกไขตาม
สมควร ใหดเูรือ่ง “เครือ่งยนตรอนจดั” หนา 8-3

ตัวแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู
E00573700034

แสดงปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู

1- น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง
0- น้ำมันเชื้อเพลิงหมด

หมายเหตุ
● หลังการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง อาจใชเวลาหลาย

วินาทีในการปรับการแสดงคา
● หากเติมน้ำมันขณะที่โหมดการทำงานเปน ON

เกจวดัระดบัน้ำมนัเชือ้เพลงิอาจวดัระดบัน้ำมนัได
ไมถูกตอง

● ลูกศร (A) แสดงวาฝาชองเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอยู
ทางดานซายของตัวรถ

ตัวแสดงเตือนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู
E00573800035

เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงเหลือประมาณ 9 ลิตร หนา
จอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนเปนตัวแสดงคำเตือนของตัว
แสดงเตือนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู และเครื่อง
หมาย “ ” (B) บนจอแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่
เหลอือยจูะกะพรบิชาๆ (ประมาณหนึง่ครัง้ตอวนิาท)ี หลงั
จากนัน้ 2-3 วนิาท ีหนาจอแสดงขอมลูจะเปลีย่นจากหนา
จอเตือนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยูไปเปนหนา
จอที่แสดงกอนหนา
หากระดับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยูยิ่งลดลงอีก หนา
จอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนเปนตัวแสดงเตือนปริมาณ
น้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู และเครื่องหมาย “ ” (B)
บนจอแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยูจะกะพริบ
อยางรวดเร็ว (ประมาณสองครั้งตอวินาที)
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ขอควรระวัง
● หามขับรถโดยที่เหลือน้ำมันเชื้อเพลิงในระดับต่ำ

มาก หากน้ำมันเชื้อเพลิงหมดจะทำใหระบบ
น้ำมันเชื้อเพลิงเสียหาย

หมายเหตุ
● เมื่อแลนบนที่ลาดเอียงหรือทางโคง การแสดงคา

อาจไมถูกตองเนื่องจากการกระเพื่อมของน้ำมัน
เชื้อเพลิงในถังน้ำมัน

มาตรวดั LCD ส ี8 นิว้
E00569900064

กรุณาจอดรถในที่ปลอดภัยกอนเปดใชงาน
ขอมลูตอไปนีป้รากฏบนมาตรวดั LCD ส ี8 นิว้ไดแก มาตร
วัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต คำเตือน มาตรวัด
ระยะทาง มาตรวัดการเดินทาง อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน

เชือ้เพลงิโดยเฉลีย่และชัว่ขณะ ความเรว็โดยเฉลีย่ การชวย
เหลือในการขับขี่ ฯลฯ
[เมื่อโหมดการทำงานเปน OFF]

1-ไฟแสดงการทำงานไฟสงู → หนา 5-74
2-จอแสดงเครือ่งหมาย  → หนา 5-43
3-หนาจอแสดงขอมลูเลก็ → หนา 5-34
หนาจอแสดงเตอืน → หนา 5-42

4-ตัวแสดงเตือนประตูปดไมสนิท → หนา 5-43
5-มาตรวดัระยะทาง → หนา 5-44

[เมื่อโหมดการทำงานเปน ON]

สามารถแสดงผลหนาจอได 3 แบบบนมาตรวัด LCD สี
8 นิ้วตามที่แสดงดานลาง นอกจากนี้การแสดงผล
หนาจอแตละแบบยังแบงออกเปนโหมดมาตรฐานกับ
มัลติโหมด
สำหรับรายละเอียดการแสดงผลหนาจอ ใหดู “ตัวแสดง
ในการแสดงผล” หนา 5-24
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แบบที ่ 1
โหมดมาตรฐาน

แบบที ่ 2
โหมดมาตรฐาน

แบบที ่ 3
โหมดมาตรฐาน

มัลติโหมด มัลติโหมด มัลติโหมด
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สวติชมาตรวดั LCD ส ี8 นิว้
E00571700056

สวิตชมาตรวัด LCD สี 8 นิ้วสามารถเปลี่ยนรูปแบบการ
แสดงผล เปลี่ยนขอมูลรถและการตั้งคาตางๆ ฯลฯ

1- สวติชตกลง
2- สวิตชยอนกลับ
3- สวติชดานซาย
4- สวิตชขึ้น/ลง
5- สวติชดานขวา
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วิธีการเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล
E00573900036

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3
โหมดมาตรฐาน โหมดมาตรฐาน โหมดมาตรฐาน

มัลติโหมด มัลติโหมด มัลติโหมด

: สวิตชตกลง/ยอนกลับ
: สวติชดานซาย/ขวา
: การเปลี่ยนโดยใชหนาจอการตั้งคาฟงกชัน ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนการตั้งคารูปแบบการแสดงผล” หนา 5-39
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■■■■■ การเปลีย่นโดยใชสวติชมาตรวดั LCD ส ี 8 นิว้
E00574000034

“โหมดมาตรฐาน” และ “มัลติโหมด” สามารถเปลี่ยนได
โดยใชสวิตชตกลงและสวิตชยอนกลับ
เมือ่แสดงผล “โหมดมาตรฐาน” ของแบบที ่1 หรอืแบบที่
2 ทั้งแบบที่ 1 และแบบที่ 2 สามารถเปลี่ยนไดโดยใช
สวิตชดานซายและสวิตชดานขวา

หมายเหตุ
● เมือ่แสดงผล “มลัตโิหมด” ของแบบที ่1 หรอืแบบ

ที่ 2 หากคุณตองการเปลี่ยนระหวางแบบที่ 1 กับ
แบบที่ 2 สามารถเปลี่ยนเปน “โหมดมาตรฐาน”
กอนจะเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล

● การเปลี่ยนจากแบบที่ 1 หรือแบบที่ 2 เปนแบบ
ที่ 3 และการเปลี่ยนจากแบบที่ 3 เปนแบบอื่นๆ
สามารถเปลี่ยนโดย “หนาจอการตั้งคาฟงกชัน:
รูปแบบการแสดงผล” ของหนาจอแสดงขอมูล
รวม ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนการตั้งคารูปแบบการ
แสดงผล” หนา 5-39

■■■■■ การเปลี่ยนโดยใชหนาจอการตั้งคาฟงกชัน
E00574100035

สามารถเปลี่ยนโดย “หนาจอการตั้งคาฟงกชัน” ของหนา
จอแสดงขอมูลรวม
หากแสดงผล “โหมดมาตรฐาน” คุณสามารถเปลี่ยนเปน
“มลัตโิหมด” ไดโดยกดสวติชตกลง ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่น
การตั้งคารูปแบบการแสดงผล” หนา 5-39

หมายเหตุ
● หนาจอจะเปลีย่นเปน “โหมดมาตรฐาน” เมือ่เปด

โหมดการทำงาน ON อีกครั้งหลังจากปดโหมด
การทำงาน OFF

● เมื่อถอดขั้วแบตเตอรี่  หนาจอจะเปลี่ยนเปน
“โหมดมาตรฐาน” ของแบบที ่ 1
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ตัวแสดงในการแสดงผล
E00574200036

■■■■■ แบบที ่1
โหมดมาตรฐาน

1- ตัวแสดงนาฬิกาดิจิทัล (รถรุนที่มีจอแสดงเครื่อง
เสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน (SDA) หรือ
จอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน
(SDA) และระบบนำทาง ใหดูคูมือการใชงานแยก
ตางหาก)

2- ไฟแสดงการทำงานไฟสงู → หนา 5-74
3- ตัวแสดงปดระบบปองกันการชนดานหนา (FCM)

และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS)*
→ หนา 6-83, 6-90

4- มาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก
5- มาตรวัดความเร็วแบบดิจิทัล
6- มาตรวดัความเรว็หนวยรอง → หนา 5-39
7- จอแสดงเครือ่งหมาย  → หนา 5-43
8- ไฟแสดงการควบคุมการลงเนิน* → หนา 6-55
9- ไฟแสดงล็อกเฟองทายหลัง* → หนา 6-36

10- ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน* → หนา 6-27
11- ตวัแสดงโหมดออฟโรด* → หนา 6-35
12- ไฟแสดงเตรยีมพรอมการคางเบรกอตัโนมตั ิ (สขีาว)

→ หนา 6-51
ไฟแสดงการคางเบรกอัตโนมัติ (สีเขียว)
→ หนา 6-52

13- ไฟแสดงระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)*
→ หนา 6-98
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14-หนาจอแสดงขอมลูเลก็ → หนา 5-34
หนาจอแสดงเตอืน → หนา 5-42

15-หนาจอชวยเหลือการขับขี่
- ตวัแสดงระบบควบคมุความเรว็คงที*่ → หนา 6-63
- ตวัแสดงระบบควบคมุความเรว็อตัโนมตั ิ(ACC)*
→ หนา 6-69
- ตวัแสดงระบบเตอืนจดุอบัสายตา* หนา 6-95

16-ตัวแสดงตำแหนงคันเกียร → หนา 6-22
17-มาตรวดัระยะทาง → หนา 5-44
18-ตวัแสดงอณุหภมูภิายนอก → หนา 5-43
19-มาตรวัดรอบเครื่องยนตแบบอนาล็อก

มาตรวัดรอบเครื่องยนตจะแสดงความเร็วเครื่อง
ยนตเปนรอบตอนาที (r/min) ซึ่งสามารถชวยให
คุณขับขี่อยางประหยัด รวมทั้งเตือนวาอยาใหรอบ
เครื่องยนตสูงเกินไป (แถบสีแดง)

ขอควรระวัง
● ขณะขับรถ ควรหมั่นสังเกตดูมาตรวัดรอบเครื่อง

ยนตดวย ไมควรเรงรอบเครื่องยนตจนถึงเขต
แถบสแีดงของมาตรวดัรอบ (ความเรว็รอบเครือ่ง
ยนต/นาที สูงเกินไป)



แผงหนาปด - แบบ B

5-26 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

มัลติโหมด

1- ตัวแสดงนาฬิกาดิจิทัล (รถรุนที่มีจอแสดงเครื่อง
เสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน (SDA) หรือ
จอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน
(SDA) และระบบนำทาง ใหดูคูมือการใชงานแยก
ตางหาก)

2- ไฟแสดงการทำงานไฟสงู → หนา 5-74
3- ตัวแสดงปดระบบปองกันการชนดานหนา (FCM)

และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS)*
→ หนา 6-83, 6-90

4- มาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก
5- มาตรวัดความเร็วแบบดิจิทัล
6- จอแสดงเครือ่งหมาย  → หนา 5-43
7- ไฟแสดงการควบคุมการลงเนิน* → หนา 6-55

8- ไฟแสดงล็อกเฟองทายหลัง* → หนา 6-36
9- ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน* → หนา 6-27

10- ตวัแสดงโหมดออฟโรด* → หนา 6-35
11- มาตรวดัความเรว็หนวยรอง → หนา 5-39
12- ไฟแสดงเตรียมพรอมการคางเบรกอัตโนมัติ

(สขีาว) → หนา 6-51
ไฟแสดงการคางเบรกอตัโนมตั ิ(สเีขยีว) → หนา
6-52

13- ไฟแสดงระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)*
→ หนา 6-98

14- หนาจอแสดงขอมลูรวม → หนา 5-35
หนาจอแสดงเตอืน → หนา 5-42

15- ตัวแสดงตำแหนงคันเกียร → หนา 6-22

16- มาตรวดัระยะทาง → หนา 5-44
17- หนาจอชวยเหลือการขับขี่

- ตวัแสดงระบบควบคมุความเรว็คงที*่ → หนา 6-63
- ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

(ACC)* → หนา 6-69
- ตวัแสดงระบบเตอืนจดุอบัสายตา* → หนา 6-95

18- ตวัแสดงอณุหภมูภิายนอก → หนา 5-43



แผงหนาปด - แบบ B

5-27แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

■■■■■ แบบที่ 2
โหมดมาตรฐาน

1- ตัวแสดงนาฬิกาดิจิทัล (รถรุนที่มีจอแสดงเครื่อง
เสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน (SDA) หรือ
จอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน
(SDA) และระบบนำทาง ใหดูคูมือการใชงานแยก
ตางหาก)

2- ไฟแสดงการทำงานไฟสงู → หนา 5-74
3- ตัวแสดงปดระบบปองกันการชนดานหนา (FCM)

และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS)*
→ หนา 6-83, 6-90

4- มาตรวัดรอบเครื่องยนตแบบอนาล็อก
มาตรวัดรอบเครื่องยนตจะแสดงความเร็วเครื่อง
ยนตเปนรอบตอนาที (r/min) ซึ่งสามารถชวยให
คุณขับขี่อยางประหยัด รวมทั้งเตือนวาอยาใหรอบ
เครื่องยนตสูงเกินไป (แถบสีแดง)

5- มาตรวัดความเร็วแบบดิจิทัล
6- มาตรวดัความเรว็หนวยรอง → หนา 5-39
7- จอแสดงเครือ่งหมาย  → หนา 5-43
8- ไฟแสดงการควบคุมการลงเนิน* → หนา 6-55
9- ไฟแสดงล็อกเฟองทายหลัง* → หนา 6-36

10-ตวัแสดงโหมดการขบัเคลือ่น* → หนา 6-27
11-ตวัแสดงโหมดออฟโรด* → หนา 6-35
12-ไฟแสดงเตรียมพรอมการคางเบรกอัตโนมัติ

(สขีาว) → หนา 6-51
ไฟแสดงการคางเบรกอตัโนมตั ิ (สเีขยีว) → หนา
6-52

13- ไฟแสดงระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)*
→ หนา 6-98

14-หนาจอแสดงขอมลูเลก็ → หนา 5-34
หนาจอแสดงเตอืน → หนา 5-42



แผงหนาปด - แบบ B

5-28 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

15- หนาจอชวยเหลือการขับขี่
- ตวัแสดงระบบควบคมุความเรว็คงที*่ → หนา 6-63
- ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC)*
→ หนา 6-69
- ตวัแสดงระบบเตอืนจดุอบัสายตา* → หนา 6-95

16- ตัวแสดงตำแหนงคันเกียร → หนา 6-22
17- มาตรวดัระยะทาง → หนา 5-44
18- ตวัแสดงอณุหภมูภิายนอก → หนา 5-43
19- ตัวแสดงการใชน้ำมันขณะนี้

ขอควรระวัง
● ขณะขับรถ ควรหมั่นสังเกตดูมาตรวัดรอบเครื่อง

ยนตดวย ไมควรเรงรอบเครื่องยนตจนถึงเขต
แถบสแีดงของมาตรวดัรอบ (ความเรว็รอบเครือ่ง
ยนต/นาที สูงเกินไป)



แผงหนาปด - แบบ B

5-29แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

มัลติโหมด

1- ตัวแสดงนาฬิกาดิจิทัล (รถรุนที่มีจอแสดงเครื่อง
เสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน (SDA) หรือ
จอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน
(SDA) และระบบนำทาง ใหดูคูมือการใชงานแยก
ตางหาก)

2- ไฟแสดงการทำงานไฟสงู → หนา 5-74
3- ตัวแสดงปดระบบปองกันการชนดานหนา (FCM)

และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS)*
→ หนา 6-83, 6-90

4- มาตรวัดรอบเครื่องยนตแบบอนาล็อก
มาตรวัดรอบเครื่องยนตจะแสดงความเร็วเครื่อง
ยนตเปนรอบตอนาที (r/min) ซึ่งสามารถชวยให
คุณขับขี่อยางประหยัด รวมทั้งเตือนวาอยาใหรอบ
เครื่องยนตสูงเกินไป (แถบสีแดง)

5- มาตรวัดความเร็วแบบดิจิทัล
6- จอแสดงเครือ่งหมาย  → หนา 5-43
7- ไฟแสดงการควบคุมการลงเนิน* → หนา 6-55
8- ไฟแสดงล็อกเฟองทายหลัง* → หนา 6-36
9- ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน* → หนา 6-27

10- ตวัแสดงโหมดออฟโรด* → หนา 6-35
11- มาตรวดัความเรว็หนวยรอง → หนา 5-39
12- ไฟแสดงเตรียมพรอมการคางเบรกอัตโนมัติ

(สขีาว) → หนา 6-51
ไฟแสดงการคางเบรกอัตโนมัติ (สีเขียว)
→ หนา 6-52

13- ไฟแสดงระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)*
→ หนา 6-98

14- หนาจอแสดงขอมลูรวม → หนา 5-35
หนาจอแสดงเตอืน → หนา 5-42

15- ตัวแสดงตำแหนงคันเกียร → หนา 6-22



แผงหนาปด - แบบ B

5-30 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

16-หนาจอชวยเหลือการขับขี่
- ตวัแสดงระบบควบคมุความเรว็คงที*่ → หนา 6-63
- ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC)*
→ หนา 6-69
- ตวัแสดงระบบเตอืนจดุอบัสายตา* → หนา 6-95

17-มาตรวดัระยะทาง → หนา 5-44
18-ตวัแสดงอณุหภมูภิายนอก → หนา 5-43

ขอควรระวัง
● ขณะขับรถ ควรหมั่นสังเกตดูมาตรวัดรอบเครื่อง

ยนตดวย ไมควรเรงรอบเครื่องยนตจนถึงเขต
แถบสแีดงของมาตรวดัรอบ (ความเรว็รอบเครือ่ง
ยนต/นาที สูงเกินไป)



แผงหนาปด - แบบ B

5-31แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

■■■■■ แบบที ่3
โหมดมาตรฐาน

1- ตัวแสดงนาฬิกาดิจิทัล (รถรุนที่มีจอแสดงเครื่อง
เสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน (SDA) หรือ
จอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน
(SDA) และระบบนำทาง ใหดูคูมือการใชงานแยก
ตางหาก)

2- ไฟแสดงการทำงานไฟสงู → หนา 5-74
3- ตัวแสดงปดระบบปองกันการชนดานหนา (FCM)

และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS)*
→ หนา 6-83, 6-90

4- หนาจอแสดงขอมลูเลก็ → หนา 5-34
หนาจอแสดงเตอืน → หนา 5-42

5- มาตรวัดความเร็วแบบดิจิทัล

6-มาตรวดัความเรว็หนวยรอง → หนา 5-39
7-จอแสดงเครือ่งหมาย  → หนา 5-43
8-ไฟแสดงการควบคุมการลงเนิน* → หนา 6-55
9-ไฟแสดงล็อกเฟองทายหลัง* → หนา 6-36

10-ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน* → หนา 6-27
11-ตวัแสดงโหมดออฟโรด* → หนา 6-35

12-มาตรวัดรอบเครื่องยนตแบบอนาล็อก
มาตรวัดรอบเครื่องยนตจะแสดงความเร็วเครื่อง
ยนตเปนรอบตอนาที (r/min) ซึ่งสามารถชวยให
คณุขบัขีอ่ยางประหยดั รวมทัง้เตอืนวาอยาใหรอบ
เครื่องยนตสูงเกินไป (แถบสีแดง)

13-ไฟแสดงเตรียมพรอมการคางเบรกอัตโนมัติ
(สขีาว) → หนา 6-51
ไฟแสดงการคางเบรกอตัโนมตั ิ(สเีขยีว) → หนา
6-52

14-ไฟแสดงระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)*
→ หนา 6-98



แผงหนาปด - แบบ B

5-32 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

15-หนาจอชวยเหลือการขับขี่
- ตวัแสดงระบบควบคมุความเรว็คงที*่ → หนา 6-63
- ตวัแสดงระบบควบคมุความเรว็อตัโนมตัิ (ACC)*
→ หนา 6-69
- ตวัแสดงระบบเตอืนจดุอบัสายตา* → หนา 6-95

16-ตัวแสดงตำแหนงคันเกียร → หนา 6-22
17-มาตรวดัระยะทาง → หนา 5-44
18-ตวัแสดงอณุหภมูภิายนอก → หนา 5-43
19-มาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก

ขอควรระวัง
● ขณะขับรถ ควรหมั่นสังเกตดูมาตรวัดรอบเครื่อง

ยนตดวย ไมควรเรงรอบเครื่องยนตจนถึงเขต
แถบสแีดงของมาตรวดัรอบ (ความเรว็รอบเครือ่ง
ยนต/นาที สูงเกินไป)



แผงหนาปด - แบบ B

5-33แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

มัลติโหมด

1-ตัวแสดงนาฬิกาดิจิทัล (รถรุนที่มีจอแสดงเครื่อง
เสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน (SDA) หรือ
จอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน
(SDA) และระบบนำทาง ใหดูคูมือการใชงานแยก
ตางหาก)

2-ไฟแสดงการทำงานไฟสงู → หนา 5-74
3-ตัวแสดงปดระบบปองกันการชนดานหนา (FCM)
และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS)*
→ หนา 6-83, 6-90

4-มาตรวัดความเร็วแบบดิจิทัล
5-มาตรวดัความเรว็หนวยรอง → หนา 5-39
6-จอแสดงเครือ่งหมาย  → หนา 5-43
7-ไฟแสดงการควบคุมการลงเนิน* → หนา 6-55

8-ไฟแสดงล็อกเฟองทายหลัง* → หนา 6-36
9-ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน* → หนา 6-27

10-ตวัแสดงโหมดออฟโรด* → หนา 6-35
11-มาตรวัดรอบเครื่องยนตแบบอนาล็อก

มาตรวัดรอบเครื่องยนตจะแสดงความเร็วเครื่อง
ยนตเปนรอบตอนาที (r/min) ซึ่งสามารถชวยให
คุณขับขี่อยางประหยัด รวมทั้งเตือนวาอยาใหรอบ
เครื่องยนตสูงเกินไป (แถบสีแดง)

12-ไฟแสดงเตรียมพรอมการคางเบรกอัตโนมัติ
(สขีาว) → หนา 6-51
ไฟแสดงการคางเบรกอตัโนมตั ิ(สเีขยีว) → หนา
6-52

13-ไฟแสดงระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW)*
→ หนา 6-98

14- หนาจอแสดงขอมลูรวม → หนา 5-35
หนาจอแสดงเตอืน → หนา 5-42

15- ตัวแสดงตำแหนงคันเกียร → หนา 6-22



แผงหนาปด - แบบ B

5-34 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

16-หนาจอชวยเหลือการขับขี่
- ตวัแสดงระบบควบคมุความเรว็คงที*่ → หนา 6-63
- ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC)*
→ หนา 6-69
- ตวัแสดงระบบเตอืนจดุอบัสายตา* → หนา 6-95

17-มาตรวดัระยะทาง → หนา 5-44
18-ตวัแสดงอณุหภมูภิายนอก → หนา 5-43
19-มาตรวัดความเร็วแบบอนาล็อก

ขอควรระวัง
● ขณะขับรถ ควรหมั่นสังเกตดูมาตรวัดรอบเครื่อง

ยนตดวย ไมควรเรงรอบเครื่องยนตจนถึงเขต
แถบสแีดงของมาตรวดัรอบ (ความเรว็รอบเครือ่ง
ยนต/นาที สูงเกินไป)

หนาจอแสดงขอมูลเล็ก (เม่ือโหมดการทำงาน
เปน OFF)

E00574300040

หนาจอแสดงขอมูลเล็กจะสลับดังนี้ตามการทำงานของ
สวติชขึน้/ลงของสวติชมาตรวดั LCD ส ี 8 นิว้

: สวิตชขึ้น/ลง
*1: เมื่อไมมีตัวแสดงเตือน
*2: เมื่อมีตัวแสดงเตือน

1-มาตรวดัการเดนิทาง  → หนา 5-44
2-มาตรวดัการเดนิทาง  → หนา 5-44
3-จอแสดงคะแนน ECO → หนา 5-47
4-สญัลกัษณเตอืนตรวจสภาพรถ → หนา 5-44
5-การแสดงหนาจอแสดงเตือนอีกครั้ง → หนา 5-43

หนาจอแสดงขอมูลเล็ก (เม่ือโหมดการทำงาน
เปน ON)

E00574300053

หนาจอแสดงขอมูลเล็กจะสลับดังนี้ตามการทำงานของ
สวติชขึน้/ลงของสวติชมาตรวดั LCD ส ี 8 นิว้

: สวิตชขึ้น/ลง
*1: เมื่อไมมีตัวแสดงเตือน
*2: เมื่อมีตัวแสดงเตือน

1-มาตรวดัการเดนิทาง  → หนา 5-44
2-มาตรวดัการเดนิทาง  → หนา 5-44
3-หนาจอแสดงชวงการขบัรถ → หนา 5-45
จอแสดงขอมลูการขบั ECO → หนา 5-47

*1

*2

*2
*1
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4-หนาจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
→ หนา 5-46
จอแสดงขอมลูการขบั ECO → หนา 5-47

5-หนาจอแสดงความเรว็โดยเฉลีย่ → หนา 5-46
จอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชั่วขณะ
→ หนา 5-47

6-จอแสดงคะแนน ECO → หนา 5-47
7-ตวัแสดงการทำงาน 2WD/4WD* → หนา 6-30
8-สญัลกัษณเตอืนตรวจสภาพรถ → หนา 5-44
9-การแสดงหนาจอแสดงเตือนอีกครั้ง → หนา 5-43

หมายเหตุ
● ในขณะขับรถ สัญลักษณเตือนตรวจสภาพรถ

จะไมแสดงขึ้นแมวาคุณจะใชงานสวิตชมาตรวัด
LCD ส ี8 นิว้ กรณุาจอดรถในทีป่ลอดภยักอนเปด
ใชงาน

● เมื่อมีขอมูลจะตองแจง เชน ขอผิดพลาดของ
ระบบ เสียงเตือนและหนาจอแสดงจะเปลี่ยน ให
ดเูรือ่ง “หนาจอแสดงเตอืน” หนา 5-42

หนาจอแสดงขอมูลรวม
E00574400038

 : สวติชดานซาย/สวติชดานขวา

1-หนาจอแสดงขอมลู ECO → หนา 5-35
2-หนาจอแสดงขอมลูการขบัขี ่→ หนา 5-36
3-หนาจอแสดงขอมลูการนำทาง* → หนา 5-36
4-หนาจอแสดงขอมูลเครื่องเสียง* → หนา 5-37
5-หนาจอแสดงขอมลูคำเตอืน → หนา 5-37

6- หนาจอการตัง้คาฟงกชนั→ หนา 5-38

*: จะไมปรากฏหากไมมีอุปกรณสำหรับหนา
จอแสดงขอมูลการนำทางหรือหนาจอแสดงขอ
มูลเครื่องเสียง

■■■■■ หนาจอแสดงขอมลู ECO
E00577600031

 : สวติชขึน้/ลง
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1- หนาจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดย
เฉลีย่ (โหมดรเีซต็แบบอตัโนมตั)ิ → หนา 5-46
หนาจอแสดงความเรว็โดยเฉลีย่ → หนา 5-46

2- หนาจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดย
เฉลีย่ (โหมดรเีซต็แบบแมนนวล) → หนา 5-46
หนาจอแสดงความเรว็โดยเฉลีย่ → หนา 5-46

3- จอแสดงขอมลูการขบั ECO → หนา 5-47
4- จอแสดงคะแนน ECO → หนา 5-47

เมือ่ 1 หรอื 2 ปรากฏขึน้ กดสวติชตกลงอยางนอย 2 วนิาที
เพื่อรีเซ็ตคา

■■■■■ หนาจอแสดงขอมูลการขับขี่
E00577700032

 : สวติชขึน้/ลง

1- มาตรวดัการเดนิทาง  → หนา 5-44
2- มาตรวดัการเดนิทาง  → หนา 5-44
3- หนาจอแสดงชวงการขบัรถ → หนา 5-45
4- ตัวแสดงการทำงาน 2WD/4WD* → หนา 6-27,

6-30
ตัวแสดงล็อกเฟองทายหลัง* → หนา 6-36

เมือ่ 1 หรือ 2 ปรากฏขึน้ กดสวติชตกลงอยางนอย 2 วนิาที
เพื่อรีเซ็ตคา

■■■■■ หนาจอแสดงขอมูลการนำทาง*
E00577800033

 : สวติชขึน้/ลง

1- แสดงระยะทางการนำทางแบบเลีย้วตอเลีย้ว, ระยะ
ทางไปถึงจุดหมายและเวลา, ชื่อทางแยกถัดไป

2- แสดงทิศทางการนำทาง (เข็มทิศ)

เมื่อรถติดตั้งจอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารท
โฟน (SDA) และระบบนำทาง ขอมูลเกี่ยวกับการนำทาง
ตอไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อใกลจะถึงสถานที่แนะนำ เชน
ทางแยกและจดุหมาย หลงัจากทีค่ณุตัง้จดุหมายและเริม่ใช
คำแนะนำเสนทาง
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1- การแสดงคำแนะนำ
แสดงทิศทางการเดินทางของรถและสถาน
ที่แนะนำ

2- การแสดงระยะทางคงเหลือ
แสดงระยะทางไปถึงสถานที่ที่ปรากฏคำแนะนำ

ทศิทางการเดนิทางของรถ (ตวัอยาง)

จดุหมาย ทาเรอื
จุดพัก
(ตวัอยาง)

หมายเหตุ
● คุณสามารถสลับไดวาจะแสดงคำเตือนในหนา

จอแสดงขอมูลการนำทางหรือไม
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนการตั้งคาแสดงปอปอัพ”
หนา 5-39

● หากไมไดเปดใชงานการนำทาง หนาจอแบบ
เลี้ยวตอเลี้ยวจะวาง

● กรุณาอานหัวขอนี้และคูมือการใชงานแยกตาง
หากสำหรับจอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับ
สมารทโฟน (SDA) และระบบนำทาง

■■■■■ หนาจอแสดงขอมลูเครือ่งเสยีง*
E00577900034

แสดงขอมูลแหลงเสียง, ชื่อชองสัญญาณ/สถานีวิทยุ, ชื่อ
เพลง/ชื่อศิลปน ฯลฯ

หมายเหตุ
● การแสดงผลของหนาจอขึ้นอยูกับการใชงาน

เครื่องเสียง
● หากเปลี่ยนขอมูลแหลงเสียง คำเตือนจะปรากฏ

ขึ้น คุณสามารถสลับ ON/OFF การแสดงเตือน
โดยเปลี่ยน “หนาจอการตั้งคาฟงกชัน”
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนการตั้งคาแสดงปอปอัพ”
หนา 5-39

■■■■■ หนาจอแสดงขอมูลคำเตอืน
E00578000032
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 : สวติชขึน้/ลง

1-เมื่อไมมีคำเตือน
2-เมื่อมีคำเตือน
3-เมื่อมีคำเตือน

หมายเหตุ
● เมื่อมีคำเตือนจำนวนมากพรอมๆ กัน สามารถ

แสดงคำเตือนทั้งหมดไดโดยใชสวิตชขึ้น/ลง

■■■■■ หนาจอการตัง้คาฟงกชนั
E00578100033

สามารถเปลี่ยนการตั้งคา “รูปแบบการแสดงผล”, “มาตร
วัดความเร็วหนวยรอง”, “การชวยเหลือคนขับ”, “การ
แสดงปอปอัพ”, “สัญลักษณเตือนการพัก”, “เสียงไฟ
เลีย้ว”, “เสยีงการทำงาน”, “ภาษา”, “หนวย”, “โหมดรเีซต็”,
“โหมดโรงงาน” ฯลฯ ไดตามตองการ

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง
1. หยุดรถในที่ปลอดภัย ใสเบรกมือใหเรียบรอยและ

เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด)
2. เปลี่ยนไปเปนหนาจอมัลติโหมด กดสวิตชดาน

ซายหรือสวิตชดานขวา เลือกหนาจอการตั้งคา
ฟงกชันจากหนาจอแสดงขอมูลรวมและกดสวิตช
ตกลง ใหดูเรื่อง “หนาจอแสดงขอมูลรวม” หนา
5-35

ขอควรระวัง
● เพือ่ความปลอดภยั ใหจอดรถกอนเปดใชงาน ไม

สามารถเปลี่ยนการตั้งคาขณะขับขี่ได

3. กดสวิตชขึ้น/ลงเพื่อเลือกรายการตั้งคาที่ตองการ
จากนั้นกดสวิตชตกลงเพื่อเปลี่ยนเปนหนาจอการ
ตั้งคาแตละตัว
กรุณาอานแตละรายการเกี่ยวกับวิธีการตั้งคาโดย
ละเอียด
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนการตั้งคารูปแบบการแสดง
ผล” หนา 5-39
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนการแสดงหนวยรองของ
มาตรวดัความเรว็” หนา 5-39
ใหดเูรือ่ง “ระบบเตอืนจดุอบัสายตา (BSW) (พรอม
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเลน): วิธีใชงาน” หนา
6-98
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนการตั้งคาอุปกรณรีโมท”
หนา 2-9
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนการตั้งคาแสดงปอปอัพ”
หนา 5-39

ใหดูเรื่อง “การสลับการทำงานอัตโนมัติของประตู
ทายไฟฟา ON/OFF” หนา 3-26
ใหดูเรื่อง “การใชงาน nanoe™” หนา 7-13
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นระยะเวลากอนที ่“สญัลกัษณ
เตอืนการพกั” จะปรากฏ” หนา 5-39
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยว” หนา 5-40
ใหดเูรือ่ง “การตัง้คาเสยีงการทำงาน” หนา 5-40
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนภาษาที่ใชแสดง” หนา 5-40
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนหนวยอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงและหนวยอุณหภูมิ” หนา 5-40
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นโหมดรเีซต็สำหรบัอตัราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็วโดย
เฉลีย่” หนา 5-41
ใหดูเรื่อง “การกลับสูคาเริ่มตนจากโรงงาน” หนา
5-42

หมายเหตุ
● เมื่อตองการใหหนาจอเมนูยอนกลับไปยังหนา

จอการตั้งคาฟงกชัน ใหกดสวิตชยอนกลับ
● หากแบตเตอรีถ่กูปลด การตัง้คาฟงกชนัจะถกูรเีซต็

จากหนวยความจำและกลับไปเปนคาเริ่มตนจาก
โรงงานโดยอตัโนมตั ิ (ยกเวนการตัง้คา “การชวย
เหลอืคนขบั”, “รโีมท”, “ประตทูาย”, “nanoe™”,
“เสยีงไฟเลีย้ว”)
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♦♦♦♦♦ การเปลี่ยนการตั้งคารูปแบบการแสดงผล
E00578200034

คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของหนาจอได
ตามตองการ

1. เปลี่ยนเปนหนาจอการตั้งคาฟงกชัน
ใหดเูรือ่ง “หนาจอการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-38

2. หลังจากเลอืก  “รปูแบบการ
แสดงผล” (การตั้งคารูปแบบการแสดงผล) ให
กดสวิตชตกลง

3. ใชสวิตชขึ้น/ลงเลือก “รูปแบบการแสดงผล” ที่
ตองการ จากนั้นกดสวิตชตกลงเพื่อยืนยัน การตั้ง
คาจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอแบบที่เลือกไว

หมายเหตุ
● หนาจอหลังจากเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลที่

เลอืกไวแลวจะเปลีย่นเปนโหมดมาตรฐานของรปู
แบบหนาจอทีเ่ลอืกไวตามลำดบั

● การเปลีย่นระหวางแบบที ่ 1 กบัแบบที ่ 2 สามารถ
เปลี่ยนไดโดยใชสวิตชดานซายและดานขวาของ
สวติชมาตรวดั LCD ส ี 8 นิว้นอกเหนอืจากการตัง้
คาบนหนาจอการตั้งคาฟงกชัน ใหดูเรื่อง “การ
เปลีย่นโดยใชสวติชมาตรวดั LCD ส ี 8 นิว้” หนา
5-23

● การเปลีย่นจากแบบที ่1 หรอืแบบที ่2 เปนแบบที ่3
และการเปลี่ยนจากแบบที่ 3 เปนแบบอื่นๆ
สามารถเปลีย่นโดย “หนาจอการตัง้คาฟงกชนั: รปู
แบบการแสดงผล” ของหนาจอแสดงขอมลูรวม

● หนาจอหลังจากเปลี่ยนจะกลายเปน “โหมด
มาตรฐาน”

หมายเหตุ
● เมื่อถอดขั้วแบตเตอรี่  หนาจอจะเปลี่ยนเปน

“โหมดมาตรฐาน” ของแบบที ่ 1

♦♦♦♦♦ การเปลี่ยนการแสดงหนวยรองของมาตรวัด
ความเร็ว

E00578300035

สามารถตั้ง ON/OFF ตัวแสดงความเร็วไมลตอชั่วโมงได

แสดง mph  หรอืไมแสดง

1. เปลี่ยนเปนหนาจอการตั้งคาฟงกชัน
ใหดเูรือ่ง “หนาจอการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-38

2. หลังจากเลือก  “หนวย
ความเร็วรอง” (การตั้งคาหนวยรองของมาตรวัด
ความเร็ว) ใหกดสวิตชตกลง

3. หลังจากเลือก ON หรือ OFF แลว กดสวิตช
ตกลงเพื่อยืนยัน
การตั้งคาจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอแบบที่เลือกไว

♦♦♦♦♦ การเปลี่ยนการตั้งคาแสดงปอปอัพ
E00578400036

คุณสามารถตั้งคาไมใหหนาจอแสดงเตือนปรากฏขึ้นใน
หนาจอการนำทาง เครื่องเสียง หรือโทรศัพท ใหดูเรื่อง
“หนาจอแสดงเตอืน” หนา 5-42

1. เปลี่ยนเปนหนาจอการตั้งคาฟงกชัน
ใหดเูรือ่ง “หนาจอการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-38

2. หลังจากเลือก  “การ
แสดงปอปอัพ” (การตั้งคาการแสดงปอปอัพ) ให
กดสวิตชตกลง

3. หลังจาก เลื อกการแสดงผลที่ ต อ งการและ
กดสวติชตกลงแลว การตัง้คา ON จะปรากฏและถกู
เลือกไว
หากคุณกดสวิตชตกลงอีกครั้งสำหรับรายการที่ตั้ง
เปน ON การตัง้คา OFF จะปรากฏและการเลอืกถกู
ยกเลิกไป หากคุณไมตองการใหแสดงคำเตือน
สามารถปดรายการทั้งหมดได

รายการแสดงผลอาจแตกตางกันไปตามขอมูลจำเพาะ
ของอุปกรณ

♦♦♦♦♦ การเปลี่ยนระยะเวลากอนที่ “สัญลักษณเตือน
การพัก” จะปรากฏ

E00578500037

สามารถเปลี่ยนระยะเวลากอนที่การเตือนจะปรากฏได
1. เปลี่ยนเปนหนาจอการตั้งคาฟงกชัน
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ใหดเูรือ่ง “หนาจอการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-38
2. หลงัจากเลอืก  “สญัลกัษณ

เตือนการพัก” (การตั้งคาสัญลักษณเตือนการพัก)
ใหกดสวิตชตกลง

3. ปดหรือเลือกเวลาจนกวาจะตองการพัก แลว
กดสวิตชตกลง
จะเปลี่ยนเปน OFF หรือเวลาที่ตองการ

หมายเหตุ
● เวลาการขับขี่จะถูกรีเซ็ตเมื่อโหมดการทำงาน

เปน OFF

♦♦♦♦♦ การเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยว
E00578600038

สามารถเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยวได
1. เปลี่ยนเปนหนาจอการตั้งคาฟงกชัน

ใหดเูรือ่ง “หนาจอการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-38
2. หลงัจากเลอืก  “เสยีง

ไฟเลี้ยว” (การตั้งคาเสียงไฟเลี้ยว) ใหกดสวิตช
ตกลง

3. เลือกเสียงและกดสวิตชตกลง
การตั้งคาจะเปลี่ยนไปตามเสียงไฟเลี้ยวที่เลือก

♦♦♦♦♦ การตั้งคาเสียงการทำงาน
E00578700039

สามารถตั้งคาเปดหรือปดเสียงการทำงานได
1. เปลี่ยนเปนหนาจอการตั้งคาฟงกชัน

ใหดเูรือ่ง “หนาจอการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-38
2. หลังจากเลือก  “เสียง

การทำงาน” (การตั้งคาเสียงการทำงาน) ให
กดสวิตชตกลง

3. หลังจากเลอืก ON หรอื OFF แลว กดสวติชตกลง
การตั้ งค าจะ เปลี่ ยนไปเปน เสียงการทำงาน
ที่เลือกไว

หมายเหตุ
● การตั้งคาเสียงการทำงานจะปดไดเฉพาะเสียง

การทำงานของสวติชมาตรวดั LCD ส ี8 นิว้เทานัน้
ไมสามารถยกเลิกตัวแสดงเตือนและเสียงอื่นๆ
ได

♦♦♦♦♦ การเปลี่ยนภาษาที่ใชแสดง
E00578800030

สามารถเปลีย่นภาษาของมาตรวดั LCD ส ี8 นิว้ได
1. เปลี่ยนเปนหนาจอการตั้งคาฟงกชัน

ใหดเูรือ่ง “หนาจอการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-38

2. หลงัจากเลอืก  “ภาษา” (การตัง้คา
ภาษา) ใหกดสวิตชตกลง

3. หลังจากเลือกภาษาที่ตองการตั้งแลว กดสวิตช
ตกลง
การตั้งคาจะเปลี่ยนเปนภาษาที่ตั้งไว

หมายเหตุ
● ถา “---” ถกูเลอืกในการตัง้คาภาษา ขอความเตอืน

จะไมปรากฏเมื่อมีตัวแสดงเตือนหรือคำเตือน

♦♦♦♦♦ การเปลี่ยนหนวยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
และหนวยอุณหภูมิ

E00578900031

หนวยสำหรับอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและอุณหภูมิ
ภายนอกสามารถเปลี่ยนได

1. เปลี่ยนเปนหนาจอการตั้งคาฟงกชัน
ใหดเูรือ่ง “หนาจอการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-38

2. หลังจากเลอืก  “หนวย” (การตัง้คาหนวย
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและหนวยอุณหภูมิ)
กดสวิตชตกลง

3. ห ลั ง จ า ก เ ลื อ ก ร า ย ก า รที่ ต อ ง ก า ร ตั้ ง แ ล ว
กดสวิตชตกลง
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[เมื่อเลือกอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง]
E00579300032

หมายเหตุ
● แมหนวยแสดงชวงการขับรถ อัตราการสิ้น

เปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย ความเร็วโดยเฉลี่ย และ
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อ เพลิงชั่วขณะจะถูก
เปลีย่น แตหนวยเขม็บอกความเรว็ (มาตรวดัความ
เร็ว) มาตรวัดระยะทาง และมาตรวัดการเดินทาง
จะไมเปลี่ยนตาม

หนวยระยะทางและความเร็วจะเปลี่ยนไปดวยเชนกันตาม
คูตอไปนี้เพื่อใหสอดคลองกับหนวยอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงที่เลือกไว

ความเร็วรถ
(ความเร็ว
โดยเฉลี่ย)

อัตราการ
สิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง

ระยะทาง
(ชวงการขับรถ)

กม./ลิตร กม. กม./ชม.
ลิตร/100กม. กม. กม./ชม.

ไมลตอแกลลอน (US) ไมล ไมลตอช่ัวโมง
ไมลตอแกลลอน (UK) ไมล ไมลตอช่ัวโมง

หมายเหตุ
● ค าแสดงอุณหภูมิที่ แผง เครื่ องปรับอากาศ

จะ เปลี่ ยนไปตามหนวยของหน าจอแสดง
อณุหภมูภิายนอกในมาตรวดั LCD ส ี8 นิว้
อยางไรกต็าม “°C” หรือ “°F” จะไมปรากฏทีต่วั
แสดงอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ

[เมื่อเลือกอุณหภูมิ]
E00579400033

♦♦♦♦♦ การเปลี่ยนโหมดรีเซ็ตสำหรับอัตราการสิ้น
เปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ย

E00579100030

โหมดรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและ
ความเร็วโดยเฉลี่ยสามารถสับเปลี่ยนระหวาง “รีเซ็ตแบบ
อตัโนมตั”ิ กบั “รเีซต็แบบแมนนวล” ได

1. เปลี่ยนเปนหนาจอการตั้งคาฟงกชัน
ใหดเูรือ่ง “หนาจอการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-38

2. หลังจากเลือก  “โหมดรีเซ็ต”
(อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความ
เร็วโดยเฉลี่ย) กดสวิตชตกลง

3. หลังจากเลือกรายการแลว กดสวิตชตกลง
การตั้งคาจะเปลี่ยนเปนโหมดรีเซ็ต

[โหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ]
● ขณะกำลังแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

โดยเฉลีย่และความเรว็โดยเฉลีย่ หากคณุกดสวติช
ตกลง อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและ
ความเร็วโดยเฉลี่ยที่แสดงอยูขณะนั้นจะถูกรีเซ็ต

● เมื่อโหมดการทำงานอยูใน ACC หรือ OFF เปน
เวลานานกวา 4 ชั่วโมง จอแสดงอัตราการสิ้น
เปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ย
จะถูกรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ

[โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล]
● ขณะกำลังแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

โดยเฉลีย่และความเรว็โดยเฉลีย่ หากคณุกดสวติช
ตกลง อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและ
ความเร็วโดยเฉลี่ยที่แสดงอยูขณะนั้นจะถูกรีเซ็ต

● เมื่อโหมดการทำงานเปลี่ยนจาก ACC หรือ OFF
เปน ON การตั้งคาโหมดจะเปลี่ยนจากแมนนวล
ไปเปนอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนเปนโหมดอัตโนมัติจะเปนไปโดยอัตโนมัติ
อยางไรก็ตามหากเปลี่ยนเปนโหมดแมนนวลแลว ขอมูล
จากการรีเซ็ตครั้งสุดทายจะปรากฏขึ้น
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หมายเหตุ
● หนาจออัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย

และความเร็วโดยเฉลี่ยสามารถรีเซ็ตแยกกันได
ในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติกับโหมดรีเซ็ตแบบ
แมนนวล

● หนวยความจำของโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติหรือ
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลของหนาจอแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความ
เร็วโดยเฉลี่ยจะถูกลบหากมีการถอดแบตเตอรี่

♦♦♦♦♦ การกลับสูคาเริ่มตนจากโรงงาน
E00579200031

การตั้งคาฟงกชันสวนมากสามารถเปลี่ยนกลับไปเปนคา
เริ่มตนจากโรงงานได

1. เปลี่ยนเปนหนาจอการตั้งคาฟงกชัน
ใหดเูรือ่ง “หนาจอการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-38

2. หลังจากเลือก  “รีเซ็ตเปน
คาเริม่ตน” (การตัง้คากลบัไปเปนคาเริม่ตนจากโรง
งาน) ใหกดสวิตชตกลง

3. กดสวิตชตกลงอยางนอย 5 วินาทีบนหนาจอรีเซ็ต
เสียงเตือนจะดังขึ้นและการตั้งคากลับไปเปนคา
เริ่มตนจากโรงงาน

หมายเหตุ
● คาเริ่มตนจากโรงงานมีดังตอไปนี้

• “การตัง้คาการแสดงผล”: แบบที ่ 1
• “หนวยความเรว็รอง”: OFF
• “การแสดงปอปอพั”: ON

หมายเหตุ
•“สัญลักษณเตือนการพัก”: OFF
•“การตั้งคาเสียงไฟเลี้ยว”: เสียง 1
•“การตั้งคาเสียงการทำงาน”: ON
•“ภาษาที่ใชแสดง”: THAI
• “หน ว ยอั ต ร าก า รสิ้ น เปลื อ ง เ ชื้ อ เ พลิ ง ” :
   ลติร/100 กม.
• “หนวยอุณหภมู”ิ: °C
•“โหมดรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดย
  เฉลีย่และความเรว็โดยเฉลีย่”: AUTO

● การตัง้คา “การชวยเหลอืคนขบั”, “รโีมท”, “ประตู
ทาย”, “nanoe™”, “เสียงไฟเลี้ยว” จะไมสามารถ
กลับไปเปนคาเริ่มตนจากโรงงานได

หนาจอแสดงเตือน
E00572100057

■■■■■ ตัวแสดงเตือน
E00576200030

เมื่อมีขอมูลจะตองแจง เชน ขอผิดพลาดของระบบ เสียง
เตือนจะดังขึ้นและหนาจอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนเปนหนา
จอแสดงเตือน
ใหดูรายการคำเตือนและดำเนินการตามความจำเปน
ใหดเูรือ่ง “รายการตวัแสดงเตอืน” หนา 5-51
เมื่อกำจัดสาเหตุของตัวแสดงเตือนไดแลว ตัวแสดงเตือน
จะดับไปโดยอัตโนมัติ

♦♦♦♦♦ กลบัสหูนาจอทีแ่สดงกอนตวัแสดงเตอืน
E00576300031

แมวาสาเหตุของตัวแสดงเตือนจะยังไมถูกกำจัด คุณ
สามารถยอนกลับไปยังหนาจอที่แสดงอยูกอนตัวแสดง
เตือนได
หากคุณกด “สวิตชยอนกลับ” ของสวิตชขอมูลรวม หนา
จอแสดงจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอที่แสดงอยูกอนตัว
แสดงเตอืน และเครือ่งหมาย  (A) จะปรากฏขึน้

♦♦♦♦♦ หากคุณตองการเปลี่ยนจอแสดง
E00576400032

สามารถเปลี่ยนหนาจอแสดงเตือนที่มีเครื่องหมาย “ ”
แสดงอยูดานขวาบนของหนาจอได หากคุณตองการ
เปลีย่นหนาจอแสดง ใหกดสวติชมาตรวดั LCD ส ี 8 นิว้
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■■■■■ การแสดงหนาจอแสดงเตอืนอกีครัง้
E00576500033

เมื่อเครื่องหมายปรากฏขึ้น หากคุณกดสวิตชขึ้น/ลงของ
สวติชมาตรวดั LCD ส ี 8 นิว้เบาๆ 2-3 ครัง้ หนาจอแสดง
เตือนที่คุณเปลี่ยนจะกลับมาแสดงอีกครั้ง

■■■■■ ตัวแสดงเตือนอื่นๆ
E00576600034

สถานะการทำงานของแตละระบบจะแสดงอยูบนหนา
จอแสดงขอมูล
ใหดูหนาที่เกี่ยวของในรายการแสดงเตือนสำหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม
ใหดเูรือ่ง “ตวัแสดงเตอืนอืน่ๆ” หนา 5-70

จอแสดงเครือ่งหมาย 
E00572200058

เครื่องหมายนี้จะแสดงเมื่อคุณกดสวิตชขึ้น/ลงของสวิตช
มาตรวัด LCD สี 8 นิ้วและยอนกลับจากหนาจอแสดง
เตือนไปยังหนาจอกอนหนา
เครื่องหมายนี้จะปรากฏเชนกันหากมีคำเตือนอื่นนอก
เหนือจากคำเตือนที่แสดงอยู
เมื่อกำจัดสาเหตุของตัวแสดงเตือนไดแลว เครื่องหมาย

 จะดบัไปโดยอตัโนมตัิ

หมายเหตุ
● เมื่อเครื่องหมาย  ปรากฏขึ้น สามารถแสดง

หนาจอแสดงเตือนอีกครั้งไดบนหนาจอแสดง
ขอมูล
ใหดเูรือ่ง “หนาจอแสดงขอมลูเลก็ (เมือ่โหมดการ
ทำงานเปน OFF)” หนา 5-34
ใหดเูรือ่ง “หนาจอแสดงขอมลูเลก็ (เมือ่โหมดการ
ทำงานเปน ON)” หนา 5-34
ใหดูเรื่อง “หนาจอแสดงขอมูลรวม: หนาจอ
แสดงขอมูลคำเตือน” หนา 5-37

ตัวแสดงเตือนประตูปดไมสนิท
E00572300059

หากประตูใดๆ หรือประตูทายปดไมสนิท หนาจอนี้
จะแสดงเตือนประตูหรือประตูทายเปด
เมือ่โหมดการทำงานเปน ON หากความเรว็รถเกนิ 8 กม./
ชม. โดยประมาณขณะที่ประตูหรือประตูทายเปดแงมอยู
เสียงเตือนจะดังขึ้น 4 ครั้ง เพื่อแจงคนขับวามีประตูเปด
แงมอยู

ขอควรระวัง
● ควรตรวจดูใหแนใจวาตัวแสดงเตือนเปน OFF

กอนจะออกรถ

หมายเหตุ
● เมื่อโหมดการทำงานเปน OFF ถาประตูทั้งหมด

และประตูทายปด ตัวแสดงจะเปลี่ยนเปนสถานะ
ที่ประตูหรือประตูทายปดแลวจะหายไป

● เมื่อโหมดการทำงานเปน ON ถาประตูทั้งหมด
และประตูทายปด ตัวแสดงจะเปลี่ยนเปนสถานะ
ที่ประตูหรือประตูทายปดแลวจะหายไปภายใน
2-3 วนิาที

ตัวแสดงอุณหภูมิภายนอก
E00570700062

แสดงอุณหภูมิภายนอกรถ

หมายเหตุ
● การตั้งคาหนาจอสามารถเปลี่ยนหนวยไดตาม

ตองการ (°C หรือ °F)
ใหดเูรือ่ง “หนาจอการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-38

● อุณหภูมิที่แสดงอาจแตกตางจากอุณหภูมิจริงภาย
นอกขึน้อยกูบัปจจยัหลายอยางเชน ภาวะการขบัขี่
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มาตรวัดระยะทาง
E00570200067

มาตรวัดระยะทางแสดงระยะทางการเดินทาง

มาตรวดัการเดนิทาง
E00570300068

มาตรวัดการเดินทางแสดงระยะทางที่ใชระหวางตนทาง
กับปลายทาง

ตัวอยางการใชงานของมาตรวัดการเดินทาง  และ
มาตรวดัการเดนิทาง 
คุณสามารถวัดระยะทางที่ใชในปจจุบันไดสองชุด จาก
บานโดยใชมาตรวัดการเดินทาง  และจากจุดใดจุด
หนึ่งในระหวางทางโดยใชมาตรวัดการเดินทาง 

■■■■■ การรีเซ็ตมาตรวัดการเดินทาง
หากตองการตัง้คาจอแสดงเปน “0” กดสวติชตกลงคางไว
อยางนอย 2 วินาที คาที่แสดงอยูในปจจุบันเทานั้นจะถูก
รีเซ็ต

ตัวอยาง
หากมาตรวดัการเดนิทาง  แสดงอย ูมาตรวดัการเดนิ
ทาง  เทานั้นที่จะถูกรีเซ็ต

หมายเหตุ
● หากมีการถอดขั้วแบตเตอรี่ หนวยความจำของ

มาตรวัดการเดินทาง  แสดงอยู มาตรวัดการ
เดินทาง  เทานั้นที่จะถูกรีเซ็ต

สัญลักษณเตือนตรวจสภาพรถ
E00571200064

แสดงระยะเวลาโดยประมาณกอนถึงกำหนดการตรวจ
สภาพรอบถัดไปตามที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตแนะนำ “—” จะปรากฏขึ้นเมื่อกำหนดการตรวจ
มาถึง

หมายเหตุ
● ระยะเวลาทีป่รากฏอาจแตกตางไปจากกำหนดการ

ตรวจสภาพรอบถัดไปที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาตแนะนำ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอมูลจำเพาะ
ของรถ

นอกจากนี้การตั้งคาการแสดงระยะเวลากอนถึงกำหนด
การตรวจรอบถัดไปก็สามารถปรับเปลี่ยนได
หากตองการเปลี่ยนการตั้งคาดังกลาว ควรดำเนินการโดย
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตเทานั้น

1. แสดงระยะเวลากอนถงึกำหนดการตรวจรอบถดัไป

หมายเหตุ
● ระยะทางแสดงในหนวย 100 กโิลเมตร (100 ไมล)

ระยะเวลาแสดงในหนวยเดือน

2. เตือนคุณเมื่อกำหนดการตรวจสภาพมาถึง กรุณา
สอบถามศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
ในเวลานั้น เมื่อโหมดการทำงานเปลี่ยนจาก OFF
เปน ON ตวัแสดงเตอืนจะปรากฏบนหนาจอแสดง
ขอมลูเปนเวลา 2-3 วนิาที
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3. หลังจากรถของคุณได เขารับการตรวจที่ศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตแลว หนาจอจะ
แสดงระยะ เ วลาก อนถึ งกำหนดการตรวจ
รอบถัดไป

■■■■■ วิธีการรีเซ็ต
E00576800036

ตวัแสดง “---” สามารถรเีซต็ไดขณะทีโ่หมดการทำงานอยู
ที่ OFF เมื่อตัวแสดงถูกรีเซ็ต เวลากอนถึงกำหนดการ
ตรวจสภาพรอบถัดไปจะแสดงขึ้น และตัวแสดงเตือน
จะไมปรากฏอีกตอไปเมื่อโหมดการทำงานเปลี่ยนจาก
OFF เปน ON

1. เมื่อคุณกดสวิตชขึ้น/ลงเบาๆ  สองสามครั้ง
จอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนเปนจอแสดงสัญลักษณ
เตือนตรวจสภาพรถ

2. กดสวิตชตกลงอยางนอยประมาณ 2 วินาทีเพื่อให
เครื่องหมาย “ ” ปรากฏและกะพริบ (หากไมมี
การทำงานประมาณ 10 วินาทีขณะที่กะพริบ หนา
จอจะกลับสูหนาจอกอนหนา)

3. กดสวิตชตกลงเบาๆ ขณะที่ไอคอนกะพริบเพื่อ
เปลีย่นการแสดงคาจาก “---” เปน “CLEAR” หลงั
จากนั้นระยะเวลากอนถึงกำหนดการตรวจรอบถัด
ไปจะปรากฏขึ้น

ขอควรระวัง
● ลูกคามีหนาที่นำรถไปตรวจสภาพและบำรุง

รักษาตามกำหนดการ
ควรดำเนินการตรวจสภาพและบำรุงรักษารถเพื่อ
ปองกันอุบัติเหตุและการทำงานที่ผิดปกติ

หมายเหตุ
● ตวัแสดง “---” ไมสามารถรเีซต็ไดขณะทีโ่หมดการ

ทำงานอยทูี ่ON
● เมือ่ “---” ปรากฏ หลงัจากระยะทางและเวลาผาน

ไประยะหนึ่ง การแสดงคาจะถูกรีเซ็ตและระยะ
เ วล าก อนถึ งกำหนดการตรวจรอบถั ดไป
จะปรากฏขึ้น

● หากคุณรีเซ็ตโดยไมไดตั้งใจ ขอแนะนำใหคุณ
ปรึกษาศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หนาจอแสดงชวงการขับรถ
E00570500060

แสดงชวงการขับรถโดยประมาณ (จำนวนกิโลเมตรหรือ
ไมลที่คุณสามารถขับขี่ตอไปได) เมื่อชวงการขับรถลดลง
ต่ำกวาประมาณ 50 กโิลเมตร (30 ไมล) เครือ่งหมาย “---”
จะปรากฏขึ้น
เติมน้ำมันโดยเร็วที่สุด
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หมายเหตุ
● ชวงการขับรถขึ้นอยูกับขอมูลอัตราการสิ้น

เปลืองเชื้อเพลิง ซึ่งอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับ
สภาพการขับขี่และพฤติกรรมในการขับขี่ ระยะ
ทางที่แสดงจึงเปนเพียงขอมูลคราวๆ เทานั้น

● เมื่อคุณเติมน้ำมัน ชวงการขับรถที่แสดงจะปรับ
คาตามไปดวย อยางไรก็ตาม หากคุณเติมน้ำมัน
เพยีงเลก็นอย คาทีแ่สดงอาจไมถกูตอง ถาเปนไป
ไดควรเติมน้ำมันใหเต็มถัง

● ในบางกรณี คาแสดงชวงการขับรถอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหากคุณจอดรถในที่ที่ชันมาก ซึ่ง
ทำใหน้ำมันเชื้อเพลิงในถังกระเพื่อม แตไมใช
อาการผิดปกติแตอยางใด

● การตั้งคาการแสดงผลสามารถเปลี่ยนหนวยได
ตามตองการ (กโิลเมตรหรอืไมล)
ใหดเูรือ่ง “หนาจอการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-38

หนาจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดย
เฉล่ีย

E00570600061

แสดงอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่จากครัง้สดุทาย
ทีร่เีซต็จนถงึปจจบุนั
การตัง้คาโหมดม ี 2 แบบคอื [1] การรเีซต็แบบอตัโนมตักิบั
[2] การรเีซต็แบบแมนนวล
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนโหมดรีเซ็ตสำหรับอัตราการสิ้น
เปลอืงเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่และความเรว็โดยเฉลีย่” หนา 5-41
สำหรับวิธีการเปลี่ยนการตั้งคาหนาจอแสดงอัตราการสิ้น
เปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย ใหดูเรื่อง “หนาจอการตั้งคา
ฟงกชนั” หนา 5-38

หมายเหตุ
● คาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยสามารถ

รีเซ็ตแยกกันไดในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติกับ
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล

● “---” จะปรากฏขึ้นเมื่อไมสามารถวัดคาอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยได

● การตั้งคาครั้งแรก (คาเริ่มตน) คือ “โหมดรีเซ็ต
แบบอัตโนมัติ”

● อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะขึ้นอยู
กับสภาพการขับรถ (สภาพถนน วิธีการขับรถ
ฯลฯ) คาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่แสดงอาจ
แตกตางจากอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจริง คา
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่แสดงเปนเพียง
ขอมลูคราวๆ เทานัน้

● หนวยความจำของโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติหรือ
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลของหนาจอแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะถูกลบ
หากมีการถอดแบตเตอรี่

● การตั้งคาการแสดงผลสามารถเปลี่ยนหนวยได
ตามตองการ {กม./ลิตร, ไมลตอแกลลอน (US),
ไมลตอแกลลอน (UK) หรอื ลติร/100 กม.}
ใหดเูรือ่ง “หนาจอการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-38

หนาจอแสดงความเร็วโดยเฉลี่ย
E00572600052

แสดงความเร็วโดยเฉลี่ยจากครั้งสุดทายที่รีเซ็ตจนถึง
ปจจุบัน
การตัง้คาโหมดม ี2 แบบคอื [1] การรเีซต็แบบอตัโนมตักิบั
[2] การรีเซ็ตแบบแมนนวล
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนโหมดรีเซ็ตสำหรับอัตราการสิ้น
เปลอืงเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่และความเรว็โดยเฉลีย่” หนา 5-41
สำหรับวิธีการเปลี่ยนการตั้งคาหนาจอแสดงความเร็วโดย
เฉลีย่ ใหดเูรือ่ง “หนาจอการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-38

หมายเหตุ
● หนาจอแสดงความเร็วโดยเฉลี่ยสามารถรีเซ็ต

แยกกันไดในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติกับโหมด
รีเซ็ตแบบแมนนวล

● “---”  จะปรากฏขึน้เมือ่ไมสามารถวดัความเรว็โดย
เฉลี่ยได

● การตั้งคาครั้งแรก (คาเริ่มตน) คือ “โหมดรีเซ็ต
แบบอัตโนมัติ”

● การตั้งคาการแสดงผลสามารถเปลี่ยนหนวยได
ตามตองการ (กม./ชม. หรือ ไมล/ชม.)
ใหดเูรือ่ง “หนาจอการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-38
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หมายเหตุ
● หนวยความจำของโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติหรือ

โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลของหนาจอแสดง
ความเร็วโดยเฉลี่ ยจะถูกลบหากมีการถอด
แบตเตอรี่

จอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชั่วขณะ
E00572700053

เครื่องหมาย “ ” (A) ในเกจวัดระดับน้ำมันชั่วขณะจะ
แสดงอตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิโดยเฉลีย่ เมือ่อตัราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชั่วขณะเกินกวาอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย  อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชั่ว
ขณะจะแสดงดวยแทงกราฟสีเขียว
คอยรักษาใหอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชั่วขณะอยูสูง
กวาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย จะสามารถขับ
รถโดยสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีขึ้น

หมายเหตุ
● เมื่อไมสามารถวัดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

ชัว่ขณะได กราฟแทงจะไมปรากฏ

หมายเหตุ
● การตั้งคาการแสดงผลสามารถเปลี่ยนหนวยได

ตามตองการ {กม./ลิตร, ไมลตอแกลลอน (US),
ไมลตอแกลลอน (UK) หรอื ลติร/100 กม.}
ใหดเูรือ่ง “หนาจอการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-38

จอแสดงขอมูลการขับ ECO
E00572800054

ฟงกชันนี้จะแสดงวาคุณขับรถโดยใชเชื้อเพลิงอยางมี
ประสิทธิภาพเพียงใดภายใตสภาวะการขับรถที่แตกตาง
กัน
จอแสดงขอมลูการขบั ECO จะเปลีย่นดงัตอไปนี ้หากคณุ
ขับรถโดยใชเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพโดยการใชคัน
เรงอยางสอดคลองกับความเร็วของรถ

ระดบัการขบั ECO

สงูต่ำ

หมายเหตุ
● ขอมูลการขับ ECO จะปรากฏเฉพาะเมื่อขับรถ

โดยคันเกียรอยูที่ตำแหนง “D” (ขับเคลื่อน) หรือ
เมื่อขับรถในโหมดสปอรตเทานั้น

จอแสดงคะแนน ECO
E00572900055

คะแนน ECO จะแสดงแตมที่คุณทำไดจากการขับรถโดย
ใชเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ โดยแสดงเปนจำนวน
ของใบไมดังตอไปนี้
[เมื่อสวิตชกุญแจหรือโหมดการทำงานเปน ON]
จอแสดงจะแสดงคะแนนที่คุณทำไดในชวงหลายนาที
สุดทาย
[เมื่อปดสวิตชกุญแจหรือปรับโหมดการทำงานเปน OFF]
จอแสดงจะแสดงคะแนน ECO ทั้งหมดที่ฟงกชันนับได
ตั้งแตเมื่อโหมดการทำงานถูกตั้งเปน “ON” จนถึงเมื่อ
โหมดการทำงานถูกตั้งเปน “OFF”



ไฟแสดงการทำงานและไฟเตอืน

5-48 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

ระดบัการขบั ECO

ต่ำ สงู

ไฟแสดงการทำงานและไฟเตือน
E00523701456

แผงหนาปด - แบบ A
E00576900037



ไฟแสดงการทำงานและไฟเตอืน

5-49แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

1- ไฟแสดงไฟหรี ่→ หนา 5-75
2- ไฟแสดงการทำงานไฟเลีย้ว/ไฟฉกุเฉนิ → หนา 5-74
3- ไฟแสดงการทำงานไฟตดัหมอกหนา → หนา 5-75
4- ไฟแสดงการทำงานไฟสงู → หนา 5-74
5- ไฟแสดงล็อกเฟองทายหลัง* → หนา 6-36
6- ไฟแสดงเตรียมพรอมการคางเบรกอัตโนมัติ

(สขีาว) → หนา 6-51
7- ไฟแสดงสญัญาณกนัขโมย → หนา 3-29
8- ไฟแสดงการคางเบรกอัตโนมัติ (สีเขียว)

→ หนา 6-52
9- ไฟเตอืนตรวจเชค็เครือ่งยนต → หนา 5-76

10- ไฟแสดงการทำงานเบรกมอื → หนา 5-75
11- ไฟแสดงหัวเผาเครื่องยนตดีเซล → หนา 5-75
12- ไฟเตอืนการชารจ → หนา 5-77
13- ไฟเตอืนการทำงานไฟหนา LED → หนา 5-77
14- รายการตั วแสดงบนหน าจอแสดงข อมู ล

→ หนา 5-51
15- ไฟเตอืนเขม็ขดันริภยั → หนา 4-16
16- ไฟเตอืนระบบถงุลมนริภยั (SRS) → หนา 4-38
17- ไฟแสดงการปดระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการ

ออกตวัและการเขาโคง (ASTC) → หนา 6-62

18- ไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)
→ หนา 6-58

19- ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการออกตัว
และการเขาโคง (ASTC) → หนา 6-62

20- ไฟเตอืนเบรกมอืไฟฟา (เหลอืง) → หนา 5-76
21- ไฟเตอืนระบบเบรก (แดง) → หนา 5-75



ไฟแสดงการทำงานและไฟเตอืน

5-50 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

แผงหนาปด - แบบ B
E00577000035

1- ไฟแสดงการทำงานไฟตดัหมอกหนา → หนา 5-75
2- ไฟเตอืนการทำงานไฟหนา LED → หนา 5-77
3- ไฟแสดงไฟหรี ่→ หนา 5-75
4- ไฟแสดงการทำงานเบรกมอื → หนา 5-75
5- ไฟแสดงการทำงานไฟเลีย้ว/ไฟฉกุเฉนิ → หนา 5-74
6- ไฟแสดงสญัญาณกนัขโมย → หนา 3-29
7- ไฟเตอืนเขม็ขดันริภยั → หนา 4-16

8- ไฟเตอืนระบบถงุลมนริภยั (SRS) → หนา 4-38
9- ไฟเตอืนระบบเบรก (แดง) → หนา 5-75

10- ไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)
→ หนา 6-58

11- ไฟเตอืนเบรกมอืไฟฟา (เหลอืง) → หนา 5-76
12- ตวัแสดงอณุหภมูนิ้ำหลอเยน็เครือ่งยนต → หนา 5-18
13- ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการออก

ตวัและการเขาโคง (ASTC) → หนา 6-62

14- ไฟแสดงการปดระบบควบคุมเสถียรภาพทั้ง
การออกตวัและการเขาโคง (ASTC) → หนา 6-62

15- มาตรวดั LCD ส ี8 นิว้ → หนา 5-19
16- ไฟแสดงหัวเผาเครื่องยนตดีเซล → หนา 5-75
17- ตัวแสดงปริมาณน้ำมัน เชื้ อ เพลิ งที่ เหลืออยู

→ หนา 5-18
18- ไฟเตอืนตรวจเชค็เครือ่งยนต → หนา 5-76
19- ไฟเตอืนการชารจ → หนา 5-77
20- ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง → หนา 5-77



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-51แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5หมายเหตุ
● คำเตือนอาจปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลและเสียงเตือนอาจดังขึ้นในบางกรณีตอไปนี้

ทั้งนี้เกิดจากระบบไดรับสัญญาณรบกวน เชน เสียงหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูง และไมถือเปนการทำงานผิดปกติ
• ไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูงจากแหลงกำเนิด เชน เครื่องรับวิทยุผิดกฎหมาย ประกายไฟจากเสนลวด หรือสถานีเรดาร
• การทำงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ติดตั้ง (รวมถึงชิ้นสวนอะไหลที่ผลิตโดยผูผลิตรายยอย) กอใหเกิดแรงดันไฟฟาผิดปกติหรือไฟฟาสถิต
หากตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นหลายครั้ง ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

รายการตัวแสดงบนหนาจอแสดงขอมูล
E00523701469

เมื่อมีขอมูลจะตองแจง เชน สัญลักษณเตือนไฟแสดง เสียงเตือนดังขึ้น และหนาจอจะเปลี่ยนเปนที่แสดงขางลาง ใหดูขอมูลหนาที่เกี่ยวของและดำเนินการตามความจำเปน
เมื่อกำจัดสาเหตุของตัวแสดงเตือนไดแลว ตัวแสดงเตือนจะดับไปโดยอัตโนมัติ
ใหดเูรือ่ง “รายการตวัแสดงเตอืน” หนา 5-51
ใหดเูรือ่ง “ตวัแสดงเตอืนอืน่ๆ” หนา 5-70

รายการตัวแสดงเตือน
E00577200037

วธิแีกปญหา (อางองิ)หนาจอ สาเหตุ
ใหดูเรื่อง “ระบบอิโมบิไลเซอร (ระบบปองกันการ
สตารท)” หนา 3-3

● มีขอผิดพลาดในระบบอิโมบิไลเซอร (ระบบปองกัน
การสตารท)

● จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

● มีขอผิดพลาดในระบบไฟฟา



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-52 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

วธิแีกปญหา (อางองิ)หนาจอ สาเหตุ
ใหดเูรือ่ง “ระบบกญุแจอจัฉรยิะ” หนา 3-6● มีขอผิดพลาดในระบบกุญแจอัจฉริยะ

● คาดเข็มขัดนิรภัยใหเหมาะสม ใหดูเรื่อง “การเตือน
คาดเขม็ขดันริภัย” หนา 4-16

● โหมดการทำงานเปน ON โดยไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย

● ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตเพื่อตรวจ
สอบระบบทันที
ใหดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวเแสดงเตือนระบบ SRS”
หนา 4-38

● มีขอผิดพลาดในถุงลมนิรภัย SRS หรือระบบดึงกลับ

● ปดประตูหรือประตูทาย
ใหดูเรื่อง “ตัวแสดงเตือนประตูปดไมสนิท”
หนา 5-7 (แผงหนาปด - แบบ A), 5-43
(แผงหนาปด - แบบ B)

● ประตูบานหนึ่งหรือประตูทายปดไมสนิท
รูปประตูบานที่เปดอยูจะปรากฏขึ้น



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-53แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

วธิแีกปญหา (อางองิ)หนาจอ สาเหตุ
● ระมัดระวังน้ำแข็งบนพื้นถนน
● ถนนอาจเปนน้ำแข็งแมวาตัวแสดงเตือนนี้จะไม

ปรากฏ ดังนั้นใหขับอยางระมัดระวัง

● อณุหภมูภิายนอกอยทูี ่3 °C (37 °F) หรือต่ำกวา

● เติมน้ำมันโดยเร็วที่สุด ใหดูเรื่อง “ตัวแสดงปริมาณ
น้ำมนัเชือ้เพลงิทีเ่หลอือย”ู หนา 5-7 (แผงหนาปด -
แบบ A), 5-18 (แผงหนาปด - แบบ B)

● น้ำมันเชื้อเพลิงเหลือนอย

● ควรนำรถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาต

● มีขอผิดพลาดในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

● ปลดเบรกมือ
ใหดูเรื่อง “ตัวแสดงเตือนระบบเบรก” หนา 5-77

● ขับรถโดยที่ยังใสเบรกมือ

● จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
ใหดูเรื่อง “ตัวแสดงเตือนระบบเบรก” หนา 5-77

● ระดับน้ำมันเบรกในกระปุกเก็บน้ำมันเบรกลดลงถึง
ระดับต่ำ

● มีขอผิดพลาดในระบบเบรก

● ใหนำรถของคุณเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตทันที
ใหดเูรือ่ง “เบรกมอืไฟฟา” หนา 6-4

● มีขอผิดพลาดในเบรกมือไฟฟา



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-54 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

วธิแีกปญหา (อางองิ)หนาจอ สาเหตุ
ใหดเูรือ่ง “เบรกมอืไฟฟา” หนา 6-4● ไมสามารถใชเบรกมือไดชั่วคราวเนื่องจากใชงาน

สวิตชเบรกมือไฟฟาซ้ำๆ ในระยะเวลาสั้นๆ

ใหดเูรือ่ง “เบรกมอืไฟฟา” หนา 6-4● เหยียบแปนคันเรงโดยที่ยังใสเบรกมือไฟฟาและไม
ไดปลดออก

ใหดเูรือ่ง “เบรกมอืไฟฟา” หนา 6-4● พยายามปลดสวิตชเบรกมือไฟฟาโดยไมไดเหยียบ
แปนเบรก

ใหดเูรือ่ง “การคางเบรกอตัโนมตั”ิ หนา 6-50● เบรกมือไฟฟาทำงานโดยอัตโนมัติ

ใหดเูรือ่ง “การคางเบรกอตัโนมตั”ิ หนา 6-50● การคางเบรกอัตโนมัติถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ใหดเูรือ่ง “การคางเบรกอตัโนมตั”ิ หนา 6-50● ไมสามารถใชงานการคางเบรกอัตโนมัติ



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-55แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

วธิแีกปญหา (อางองิ)หนาจอ สาเหตุ
● เมื่อโหมดการทำงานเปน OFF ใหคันเกียรอยูใน

ตำแหนง “P” (จอด) และเหยียบแปนเบรกใหมั่น
คงยิ่งขึ้นดวยเทาขวา
จากนั้นกดสวิตชเครื่องยนต

● แนะนำใหนำไปตรวจสอบระบบการคางเบรก
อัตโนมัติที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
ใหดเูรือ่ง “การคางเบรกอตัโนมตั”ิ หนา 6-50

● เบรกมือไฟฟาไมทำงานโดยอัตโนมัติเนื่องจากมีขอ
ผิดพลาดในระบบเบรกมือไฟฟา

● กดสวิตชคางเบรกอัตโนมัติหลังจากคาดเข็มขัด
นิรภัยที่นั่งคนขับ
ใหดเูรือ่ง “การคางเบรกอตัโนมตั”ิ หนา 6-50

● ระบบการคางเบรกอัตโนมัติไมเปดเนื่องจากไมได
คาดเข็มขัดนิรภัยที่นั่งคนขับ

● เหยียบเบรกใหมั่นคงยิ่งขึ้นดวยเทาขวา จากนั้นจึง
กดสวิตชคางเบรกอัตโนมัติ
ใหดเูรือ่ง “การคางเบรกอตัโนมตั”ิ หนา 6-50

● ระบบการคางเบรกอัตโนมัติไมปดเนื่องจากไมได
เหยียบแปนเบรก

● ใหหยุดรถทันทีในที่ปลอดภัยและปรึกษาศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด
ใหดเูรือ่ง “ตวัแสดงเตอืนการชารจ” หนา 5-78

● มีขอผิดพลาดในระบบการชารจไฟ

● ใหหยุดรถทันทีในที่ปลอดภัยและปรึกษาศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด
ใหดูเรื่อง “ตัวแสดงเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง”
หนา 5-78

● มีขอผิดพลาดในระบบการไหลเวียนน้ำมันเครื่อง



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-56 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

วธิแีกปญหา (อางองิ)หนาจอ สาเหตุ
● เติมน้ำลางกระจกในถังพัก

ใหดเูรือ่ง “น้ำลางกระจก” หนา 10-7
ใหดเูรือ่ง “ความจ”ุ หนา 11-6

● น้ำลางกระจกอยูในระดับต่ำ

ใหดเูรือ่ง “ฟงกชนัการตดัไฟอตัโนมตั ิ (ไฟหนา
ไฟตดัหมอก ฯลฯ)” หนา 5-80

● ลืมปดไฟ

● กรุณาสอบถามศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
ใหดูเรื่อง “ไฟเตือนการทำงานไฟหนา LED”
หนา 5-77

● มีขอผิดพลาดในไฟหนา LED

● ตั้งโหมดการทำงานเปน OFF
ใหดเูรือ่ง “ระบบเตอืนโหมดการทำงาน ON” หนา
6-16

● ประตดูานคนขบัเปดเมือ่โหมดการทำงานอยโูหมดอืน่
ที่ไมใช OFF

● จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
ใหดเูรือ่ง “การลอ็กพวงมาลยั” หนา 6-16

● มีขอผิดพลาดในล็อกพวงมาลัย

● พยายามล็อกประตูทั้งหมดและประตูทายเมื่อโหมด
การทำงานอยูในโหมดอื่นที่ไมใช OFF

● ตั้งโหมดการทำงานเปน OFF
ใหดูเรื่อง “ระบบเตือนโหมดการทำงาน OFF” หนา
6-16



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-57แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

วธิแีกปญหา (อางองิ)หนาจอ สาเหตุ
● กดสวิตชเครื่องยนตขณะที่หมุนพวงมาลัย

ใหดเูรือ่ง “การลอ็กพวงมาลยั” หนา 6-16
● พวงมาลัยล็อก

● เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) เพื่อเปลี่ยน
โหมดการทำงานเปน OFF

● เครื่องยนตดับเมื่อคันเกียรอยูในตำแหนงอื่นที่ไมใช
ตำแหนง “P” (จอด)

ใหดเูรือ่ง “การลอ็กพวงมาลยั” หนา 6-16● ประตูดานคนขับเปดโดยที่พวงมาลัยปลดล็อก

● เสียบกุญแจอัจฉริยะลงในชองเสียบกุญแจ
ใหดูเรื่อง “หากกุญแจอัจฉริยะทำงานไมถูกตอง”
หนา 6-19

● ตรวจไมพบกุญแจอัจฉริยะ

● นำกุญแจอัจฉริยะออกจากชองเสียบกุญแจ
ใหดูเรื่อง “การเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ”
หนา 6-20

● คุณลืมนำกุญแจอัจฉริยะออกจากชองเสียบกุญแจ

ใหดู เรื่อง  “ เมื่อเกิดการทำงานผิดปกติในเกียร
อตัโนมตั”ิ หนา 6-25

● อุณหภูมิน้ำมัน A/T สูงเกินไป



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-58 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

วธิแีกปญหา (อางองิ)หนาจอ สาเหตุ
● ใหนำรถของคุณเขารับการตรวจสอบที่ศูนย

บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตทันที
ใหดูเรื่อง “เมื่อเกิดการทำงานผิดปกติในเกียร
อตัโนมตั”ิ หนา 6-25

● มีขอผิดพลาดในเกียรอัตโนมัติ

ใหดูเรื่อง “ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อนและ
ตวัแสดงการทำงาน 2WD/4WD” หนา 6-30

● เลื่อนคันเกียรจากตำแหนง “N” (เกียรวาง) ไปยัง
ตำแหนงอื่น  หรือปลอยแปนเบรกขณะที่ เปลี่ยน
ระหวาง “4HLc” ↔ “4LLc”

● ใหนำรถเขาตรวจสภาพที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาตโดยเร็วที่สุด
ใหดูเรื่อง “ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อนและ
ตวัแสดงการทำงาน 2WD/4WD” หนา 6-30

● มีขอผิดพลาดในเกียรอัตโนมัติ

● ใหนำรถเขาตรวจสภาพที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาตโดยเร็วที่สุด
ใหดูเรื่อง “ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อนและตัว
แสดงการทำงาน 2WD/4WD” หนา 6-30

● มขีอผิดพลาดใน Super Select 4WD II

ใหดูเรื่อง “การทำงานของปุมเลือกโหมดออฟโรด”
หนา 6-35

● ไมสามารถใชโหมดออฟโรดไดแมจะกดปุมเลือก
โหมดออฟโรดแลว เนื่องจากปุมเลือกโหมดการขับ
เคลือ่นอยใูน “2H” หรือ “4H”



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-59แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

วธิแีกปญหา (อางองิ)หนาจอ สาเหตุ
ใหดเูรือ่ง “ตวัแสดงโหมดออฟโรด” หนา 6-35● ไมสามารถใชโหมดออฟโรดไดแมจะกดปุมเลือก

โหมดออฟโรดแลว เนื่องจากระบบเบรกเกิดความ
รอนจัดผิดปกติ

ใหดเูรือ่ง “ตวัแสดงโหมดออฟโรด” หนา 6-35● ไมสามารถใชโหมดออฟโรดไดแมจะกดปุมเลือก
โหมดออฟโรดแลว เนื่องจากล็อกเฟองทายหลัง ON

● ใหนำรถเขาตรวจสภาพที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาตโดยเร็วที่สุด
ใหดูเรื่อง “ไฟแสดง/ตัวแสดงล็อกเฟองทายหลัง”
หนา 6-36

● มีขอผิดพลาดในระบบล็อกเฟองทายหลัง

ใหดูเรื่อง “ล็อกเฟองทายหลัง” หนา 6-36● คุณพยาย าม เป ดสวิ ตช ล็ อก เฟ อ งท า ยหลั ง ใน
ขณะขับรถ

ใหดเูรือ่ง “วธิใีชงาน” หนา 6-55● การควบคุมเบรกของระบบควบคุมการลงเนิน (HDC)
ไมสามารถใชไดเนื่องจากระบบเบรกรอนจัดผิดปกติ

● ไมสามารถตั้งระบบควบคุมการลงเนิน (HDC) เปน
ON (เตรยีมพรอม) ไดเนือ่งจากความเรว็รถมากกวา 20
กม./ชม.

ใหดเูรือ่ง “วธิใีชงาน” หนา 6-55



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-60 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

วธิแีกปญหา (อางองิ)หนาจอ สาเหตุ
ใหดเูรือ่ง “วธิใีชงาน” หนา 6-55● ไมสามารถตั้งระบบควบคุมการลงเนิน (HDC) เปน

ON (เตรียมพรอม) ไดเนื่องจากล็อกเฟองทายหลัง
กำลังทำงาน

● ควรนำรถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาต
ใหดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวเแสดงเตือน” หนา 6-54

● มีขอผิดพลาดในระบบชวยขึ้นเนิน

● ควรนำรถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาต
ใหดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวเแสดงเตือน ASTC” หนา
6-63

● มีขอผิดพลาดในระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการออก
ตัวและการเขาโคง (ASTC)

● หลีกเลี่ยงการเบรกกะทันหันและการขับรถดวย
ความเร็วสูง ใหหยุดรถในที่ปลอดภัยและดำเนิน
การแกไข ใหดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือน
ระบบ ABS” หนา 6-58

● มีขอผิดพลาดในระบบเบรก ABS

● หยุดรถในที่ปลอดภัยทันที
ใหดูเรื่อง “ไฟแสดงการทำงาน ASTC หรือ ASTC
OFF” หนา 6-62

● อุณหภูมิระบบเบรกสูงเกินไป



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-61แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

วธิแีกปญหา (อางองิ)หนาจอ สาเหตุ
● เพิ่มระยะหางจากรถดานหนาโดยเหยียบแปน

เบรกหรือดำเนินการอื่นๆ เพื่อลดความเร็วลง
ใหดูเรื่อง “สัญญาณเตือนเขาใกลเกินไป”
หนา 6-71

● ระบบควบคมุความเรว็อตัโนมตั ิ (ACC) ตรวจพบวา
รถดานหนาเขามาใกล

● ดำเนินการอยางเหมาะสม เชน เหยียบเบรก
เพื่อหลีกเลี่ยงการชน
ใหดูเรื่อง “ฟงกชันเตือนการชนดานหนา”
หนา 6-84

● ระบบปองกันการชนดานหนา (FCM) ตรวจพบความ
เสี่ยงที่จะชน

● เหยียบแปนเบรกทันทีที่รถหยุด
ใหดูเรื่อง “เมื่อ ACC ตรวจพบรถดานหนาใน
ระยะทีก่ำหนด” หนา 6-70

● ระบบควบคมุความเรว็อตัโนมตั ิ(ACC) ตรวจพบวารถ
ดานหนาหยุดและหยุดรถของคุณ แตเบรกจะถูก
ปลดในไมชา

● เหยียบแปนเบรกโดยเร็วที่สุด
ใหดเูรือ่ง “การคางเบรกอตัโนมตั”ิ หนา 6-50

● การคางเบรกอัตโนมัติถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-62 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

วธิแีกปญหา (อางองิ)หนาจอ สาเหตุ
● การควบคุมของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

(ACC) ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

● ไมตรงกับเงื่อนไขในการเริ่มควบคุม ระบบควบคุม
ความเรว็อัตโนมตั ิ(ACC) จงึไมสามารถเริม่ควบคมุได

● ระบบควบคมุความเรว็อัตโนมตั ิ(ACC) ไมสามารถเริม่
ควบคุมไดเนื่องจากอยูนอกชวงความเร็วที่กำหนด

● ระบบควบคมุความเรว็อตัโนมตั ิ (ACC) ไมสามารถ
เริ่มควบคุมไดเนื่องจากตรวจไมพบวารถดานหนาเขา
มาใกล

● ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC) ใชไมได
ชัว่คราว

ใหดเูรือ่ง “วธิใีช ACC” หนา 6-75



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-63แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

วธิแีกปญหา (อางองิ)หนาจอ สาเหตุ
ใหดเูรือ่ง “วธิใีช ACC” หนา 6-75● ระบบควบคมุความเรว็อัตโนมตั ิ(ACC) ไมสามารถเริม่

ควบคุมไดเนื่องจากระบบควบคุมการลงเนิน (HDC)
กำลังทำงาน

● ระบบควบคมุความเรว็อัตโนมตั ิ(ACC) ไมสามารถเริม่
ควบคุมไดเนื่องจากล็อกเฟองทายหลัง ON

● ระบบควบคมุความเรว็อัตโนมตั ิ(ACC) ไมสามารถเริม่
ควบคุมไดเนื่องจากปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนของ
Super Select 4WD II อยทูี ่“4HLc” หรือ “4LLc”

● ขอแนะนำใหคุณนำรถไปตรวจสอบ
ใหดเูรือ่ง “การยกเลกิการควบคมุ ACC” หนา 6-79

● มีขอผิดพลาดในระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
(ACC)

ใหดเูรือ่ง “ฟงกชนัการเบรก FCM” หนา 6-85● ฟงกชันการเบรก FCM ของระบบปองกันการชนดาน
หนา (FCM) ถูกเปดใชงาน

● ควรนำรถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต
ใหดเูรือ่ง “ฟงกชนัการเบรก FCM” หนา 6-85

● มีขอผิดพลาดในระบบปองกันการชนดานหนา
(FCM)



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-64 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

วธิแีกปญหา (อางองิ)หนาจอ สาเหตุ
ใหดเูรือ่ง “ฟงกชนัการเบรก FCM” หนา 6-85● ระบบปองกันการชนดานหนา (FCM) ไมสามารถใช

ไดชัว่คราว

ใหดเูรือ่ง “การยกเลกิการควบคมุ ACC” หนา 6-79
ใหดเูรือ่ง “ฟงกชนัการเบรก FCM” หนา 6-85

● มีสิ่งแปลกปลอม เชน สิ่งสกปรก ติดอยูที่เซ็นเซอร
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC)

● มีสิ่งแปลกปลอม เชน สิ่งสกปรก ติดอยูที่เซ็นเซอร
ระบบปองกันการชนดานหนา (FCM)

ใหดเูรือ่ง “ฟงกชนัการเบรก FCM” หนา 6-85● มีสิ่งแปลกปลอม เชน สิ่งสกปรก ติดอยูที่เซ็นเซอร
ระบบปองกันการชนดานหนา (FCM)

ใหดูเรื่อง “สวิตช ON/OFF ระบบปองกันการชน
ดานหนา (FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่ว
ขณะ (UMS)” หนา 6-88

● เมื่อระบบปองกันการชนดานหนา (FCM) เปน ON
หากปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนของ Super Select
4WD II ตัง้คาเปน “4LLc” FCM จะเปลีย่นเปน OFF
โดยอัตโนมัติ

● เมือ่ FCM เปน OFF, FCM จะไมเปลีย่นเปน ON แม
วาจะกดสวิตช ON/OFF ระบบปองกันการชนดาน
หนา (FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ
(UMS) เนื่องจากปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนของ
Super Select 4WD II อยทูี ่ “4LLc”



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-65แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

วธิแีกปญหา (อางองิ)หนาจอ สาเหตุ
ใหดูเรื่อง “สวิตช ON/OFF ระบบปองกันการชน
ดานหนา (FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่ว
ขณะ (UMS)” หนา 6-88

● เมื่อระบบปองกันการชนดานหนา (FCM) เปน ON
หากสวิตชล็อกเฟองทายหลังตั้งคาเปน ON, FCM
จะเปลี่ยนเปน OFF โดยอัตโนมัติ

● เมือ่ FCM เปน OFF แมวาจะกดสวติช ON/OFF
ระบบปองกันการชนดานหนา (FCM) และระบบตัด
กำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS) FCM จะไมเปลี่ยน
เปน ON เนื่องจากสวิตชล็อกเฟองทายหลังเปน ON

ใหดูเรื่อง “สวิตช ON/OFF ระบบปองกันการชน
ดานหนา (FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่ว
ขณะ (UMS)” หนา 6-88

● เมื่อระบบปองกันการชนดานหนา (FCM) เปน ON
หากระบบควบคมุการลงเนนิ (HDC) ตัง้คาเปน ON,
FCM จะเปลี่ยนเปน OFF โดยอัตโนมัติ

● เมือ่ FCM เปน OFF แมวาจะกดสวติช ON/OFF
ระบบปองกันการชนดานหนา (FCM) และระบบตัด
กำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS) FCM จะไมเปลี่ยน
เปน ON เนื่องจากระบบควบคุมการลงเนิน (HDC)
ทำงาน



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-66 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

วธิแีกปญหา (อางองิ)หนาจอ สาเหตุ
● หากตัวแสดงเตือนไมหายไปหลังจากรอสักพักแลว

ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
ใหดูเรื่อง “เมื่อเซ็นเซอรทำงานไมไดชั่วคราว” หนา
6-95

● เซ็นเซอรระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS)
ทำงานไมไดชั่วคราวดวยสาเหตุบางประการ เชน
สภาพแวดลอมหรืออุณหภูมิของเซ็นเซอรสูงขึ้น

● ใหนำรถของคุณเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตทันที
ใหดูเรื่อง “เมื่อมีการทำงานผิดปกติในระบบหรือ
ในเซ็นเซอร” หนา 6-95

● ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS) ไมสามารถ
ทำงานตามปกติไดเนื่องจากมีการทำงานผิดปกติบาง
อยางในเซ็นเซอรหรือในระบบ



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-67แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

วธิแีกปญหา (อางองิ)หนาจอ สาเหตุ
ใหดูเรื่อง “ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ
(UMS)” หนา 6-90

● ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS) เปดใชงาน

ใหดูเรื่อง “เมื่อระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะทำ
งานไมได” หนา 6-95

● เมื่อระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS) เปน
ON หากปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนของ Super
Select 4WD II ตัง้คาเปน “4LLc” ระบบตดักำลงั
เครือ่งยนตชัว่ขณะ (UMS) จะเปลีย่นเปน OFF โดย
อัตโนมัติ

● เมื่อระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS) เปน
OFF แมวาจะกดสวิตช ON/OFF ระบบปองกันการ
ชนดานหนา (FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนต
ชั่วขณะ (UMS) ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ
(UMS) จะไมเปลี่ยนเปน ON เนื่องจากปุมเลือก
โหมดการขบัเคลือ่นของ Super Select 4WD II อยทูี่
“4LLc”



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-68 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

วธิแีกปญหา (อางองิ)หนาจอ สาเหตุ
ใหดูเรื่อง “เมื่อระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ
ทำงานไมได” หนา 6-95

● เมื่อระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS) เปน
ON หากสวิตชล็อกเฟองทายหลังถูกตั้งเปน ON
ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS) จะเปลี่ยน
เปน OFF โดยอตัโนมตัิ

● เมื่อระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS) เปน
OFF แมวาจะกดสวิตช ON/OFF ระบบปองกันการ
ชนดานหนา (FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนต
ชั่วขณะ (UMS) ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ
(UMS) จะไมเปลี่ยนเปน ON เนื่องจากสวิตชล็อก
เฟองทายหลัง ON

ใหดูเรื่อง “เมื่อระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ
ทำงานไมได” หนา 6-95

● เมื่อระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS) เปน
ON หากระบบควบคมุการลงเนนิ (HDC) ตัง้คาเปน
ON ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS)
จะเปลี่ยนเปน OFF โดยอัตโนมัติ

● เมื่อระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS) เปน
OFF แมวาจะกดสวิตช ON/OFF ระบบปองกันการ
ชนดานหนา (FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนต
ชั่วขณะ (UMS) ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ
(UMS) จะไมเปลีย่นเปน ON เนือ่งจากระบบควบคมุ
การลงเนนิ (HDC) ทำงาน



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-69แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

วธิแีกปญหา (อางองิ)หนาจอ สาเหตุ
● หากตัวแสดงเตือนไมหายไปหลังจากรอสักพักแลว

ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
ใหดูเรื่อง “เมื่อเซ็นเซอรทำงานไมไดชั่วคราว” หนา
6-99

● เซ็นเซอรระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW) ทำงานไม
ไดชั่วคราวดวยสาเหตุบางประการ เชน สภาพแวด
ลอมหรืออุณหภูมิของเซ็นเซอรสูงขึ้น

● ใหนำรถเขาตรวจสภาพที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาตโดยเร็วที่สุด
ใหดูเรื่อง “เมื่อมีการทำงานผิดปกติในระบบหรือ
ในเซ็นเซอร” หนา 6-99

● ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW) ไมสามารถทำงาน
ตามปกติเนื่องจากมีการทำงานผิดปกติบางอยางใน
เซ็นเซอรหรือในระบบ

● ขจัดสิ่งแปลกปลอมบนพื้นผิวกันชนรอบ
เซ็นเซอรออก
หากตัวแสดงเตือนไมหายไปหลังจากทำความ
สะอาดพื้นผิวกันชนรอบเซ็นเซอรแลว ใหติดตอ
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
ใหดูเรื่อง “ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW): เมื่อมี
สิ่งแปลกปลอมอยูบนเซ็นเซอร” หนา 6-100

● มสีิง่แปลกปลอม เชน สิง่สกปรก หมิะ หรอืน้ำแขง็ตดิ
อยูที่พื้นผิวกันชนรอบเซ็นเซอร

● ระมัดระวังดานหลังรถเปนพิเศษ
ใหดูเรื่อง “ระบบชวยเตือนขณะถอยรถ (RCTA)”
หนา 6-100

● ระบบชวยเตอืนขณะถอยรถ (RCTA) ตรวจพบวามี
รถว่ิงเขามาใกลรถของคุณ



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-70 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

วธิแีกปญหา (อางองิ)หนาจอ สาเหตุ
● จอดรถในที่ปลอดภัยและดำเนินการแกไข

ใหดเูรือ่ง “เครือ่งยนตรอนจดั” หนา 8-3
● เครื่องยนตรอนจัด

● ใหดูเรื่อง “การถายน้ำออกจากกรองน้ำมัน
เชือ้เพลงิ” หนา 8-5

● มีน้ำสะสมอยู ในกรองน้ำมัน เชื้ อ เพลิ งมากกว า
ที่กำหนด

อางอิงหนาจอ สถานะการทำงานของระบบ
● เลือ่นคนัเกยีรมาทีต่ำแหนง “P” (จอด) แลว เหยยีบ

แปนเบรกดวยเทาขวา จากนั้นกดสวิตชเครื่องยนต
ใหดเูรือ่ง “การสตารทเครือ่งยนต” หนา 6-18

● เมื่อสตารทเครื่องยนต หากคันเกียรอยูในตำแหนงอื่น
นอกเหนอืจากตำแหนง “P” (จอด) หรอื “N” (เกยีรวาง)
หรือคุณกดสวิตชเครื่องยนตโดยไมไดเหยียบเบรก

ตัวแสดงเตือนอื่นๆ
E00577300038



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-71แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

อางอิงหนาจอ สถานะการทำงานของระบบ
ใหดเูรือ่ง “Super Select 4WD II” หนา 6-27● เมื่อเปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อนโดยใชปุมเลือกโหมด

การขับเคลื่อน

ใหดเูรือ่ง “โหมดควบคมุ” หนา 6-34● เมื่อเลือกโหมด “GRAVEL” ของโหมดออฟโรด

ใหดเูรือ่ง “โหมดควบคมุ” หนา 6-34● เมื่อเลือกโหมด “MUD/SNOW” ของโหมดออฟโรด

ใหดเูรือ่ง “โหมดควบคมุ” หนา 6-34● เมื่อเลือกโหมด “SAND” ของโหมดออฟโรด

สถานะการทำงานของแตละระบบจะแสดงอยูบนหนาจอแสดงขอมูล ใหดูขอมูลหนาที่เกี่ยวของสำหรับแตละระบบสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-72 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

อางอิงหนาจอ สถานะการทำงานของระบบ
ใหดเูรือ่ง “โหมดควบคมุ” หนา 6-34● เมื่อเลือกโหมด “ROCK” ของโหมดออฟโรด

ใหดเูรือ่ง “ฟงกชนัเบรกมอือัตโนมตั”ิ หนา 6-7● เมื่อเปดใชงานฟงกชันเบรกมือ

ใหดเูรือ่ง “ฟงกชนัเบรกมอือัตโนมตั”ิ หนา 6-7● เมื่อปดใชงานฟงกชันเบรกมือ

ใหดเูรือ่ง “สวติช ON/OFF ระบบปองกนัการชนดาน
หนา (FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ
(UMS)” หนา 6-88

● เมื่อปดใชงานระบบปองกันการชนดานหนา (FCM)

ใหดเูรือ่ง “สวติช ON/OFF ระบบปองกนัการชนดาน
หนา (FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ
(UMS)” หนา 6-88

● เมื่อเปดใชงานระบบปองกันการชนดานหนา (FCM)
หรือชวงเวลาของเสียงเตือนถูกเปลี่ยน

● เมื่อปดใชงานระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ
(UMS)



รายการตวัแสดงบนหนาจอแสดงขอมลู

5-73แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

อางอิงหนาจอ สถานะการทำงานของระบบ
ใหดูเรื่อง “หนาจอแสดงขอมูลการนำทาง” หนา 5-36● เมื่อเขาใกลสถานที่แนะนำ ฯลฯ

ใหดูเรื่อง “ระบบเซ็นเซอรถอยหลัง: วิธีใชงาน”
หนา 6-103

● เมื่อระบบเซ็นเซอรถอยหลังตรวจพบสิ่งกีดขวาง

เตือนคุณเมื่อกำหนดการตรวจสภาพมาถึง

หนาจอ วิธีแกปญหา
ขอแนะนำใหคณุนำรถไปตรวจสอบ ใหดเูรือ่ง “สญัลกัษณเตอืนตรวจสภาพรถ” เพิม่เตมิในหนา 5-8 (แผงหนาปด
- แบบ A), 5-44 (แผงหนาปด - แบบ B)

ใหดูเรื่อง “ระบบเซ็นเซอร: วิธีใชงาน” หนา 6-107● เมื่อระบบเซ็นเซอรตรวจพบสิ่งกีดขวาง



ไฟแสดงการทำงานตางๆ

5-74 แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

สามารถเปลี่ยนการตั้งคาสำหรับชวงเวลาพักได

หนาจอ วิธีแกปญหา
หยุดรถในที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต และพักผอน
ใชตัวแสดงเตือนนี้เปนแนวทางคราวๆ สำหรับพักผอนระหวางการขับรถที่ยาวนาน
สามารถตั้งคาชวงเวลาตั้งแตการเริ่มตนการเดินทางจนกระทั่งขอความนี้ปรากฏขึ้นได
ใหดเูรือ่ง “การเปลีย่นระยะเวลากอนที ่“สญัลกัษณเตอืนการพกั” จะปรากฏ” หนา 5-16 (แผงหนาปด - แบบ A), 5-39
(แผงหนาปด - แบบ B)
เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว ตัวแสดงเตือนและเสียงเตือนจะเตือนคนขับ หากคุณขับรถตอไปโดยไมหยุดพัก เสียงเตือนจะดัง
ขึ้นทุก 5 นาทีเพื่อกระตุนใหคุณพักผอน
● ในกรณีตอไปนี้ เวลาที่ใชในการขับรถจะถูกรีเซ็ตและหนาจอจะกลับสูหนาจอกอนหนา หลังจากนี้ เมื่อถึง

กำหนดเวลาที่ตั้งไวอีกครั้ง เสียงเตือนและตัวแสดงเตือนจะกระตุนใหคุณหยุดพัก
• เสยีงเตอืนดงัขึน้ 3 ครัง้
• ตั้งโหมดการทำงานเปน OFF
• กดสวติชหนาจอแสดงขอมลูรวม (แผงหนาปด - แบบ A) หรอืสวติชมาตรวดั LCD ส ี8 นิว้ (แผงหนาปด -
แบบ B) คางไวอยางนอย 2 วนิาที

ไฟแสดงการทำงานตางๆ
E00501600100

ไฟแสดงการทำงานไฟเลี้ยว/ไฟฉุกเฉิน
E00501701704

ไฟแสดงการทำงานเหลานี้จะกะพริบ
ในสถานการณตอไปนี้

● เมื่อโยกคันสวิตชไฟเลี้ยวเพื่อเปดไฟเลี้ยว
ใหดเูรือ่ง “คนัสวติชไฟเลีย้ว” หนา 5-81

● เมื่อกดสวิตชไฟฉุกเฉินเพื่อเปดไฟฉุกเฉิน
ใหดเูรือ่ง “สวติชไฟฉกุเฉนิ” หนา 5-83

● เมื่อสวิตชไฟฉุกเฉินทำงานอัตโนมัติเนื่องจากการ
เบรกกะทันหันขณะขับรถ
ใหดเูรือ่ง “ระบบสญัญาณหยดุฉกุเฉนิ” หนา 6-57

ไฟแสดงการทำงานไฟสูง
E00501801343

ไฟแสดงนี้ จ ะสว า ง ขึ้ น ก็ ต อ เ มื่ อ
ใชไฟสูง



ไฟเตอืน

5-75แผงหนาปดและอปุกรณควบคมุ

5

ไฟแสดงการทำงานไฟตัดหมอกหนา
E00501901689

ไฟนี้จะสวางขึ้นเมื่อใชไฟตัดหมอก
หนา

ไฟแสดงไฟหรี่
E00508901356

ไฟแสดงนี้จะสวางขึ้นขณะที่ เปด
ใชไฟหรี่

ไฟแสดงหัวเผาเครื่องยนตดีเซล
E00502301491

ไฟแสดงนี้จะแสดงสภาวะหัวเผา
เครื่องยนตดีเซล
เมื่อโหมดการทำงานเปน ON ไฟ
จะสวางและการอุนหัวเผาจะเริ่มโดย

อัตโนมัติ เมื่อหัวเผารอน ไฟนี้จะดับและสตารทเครื่อง
ยนตได

หมายเหตุ
● หากเครื่องยนตเย็น ไฟแสดงหัวเผาเครื่องยนต

ดีเซลจะสวางเปนเวลานาน
● ในกรณทีีเ่ครือ่งยนตอนุแลว ไฟหวัเผาเครือ่งยนต

ดี เซลจะไมสวางขึ้นแมสวิตชกุญแจจะอยูที่
ตำแหนง “ON”

ไฟแสดงการทำงานเบรกมือ
E00577400039

ไฟนี้ จะสว า งขึ้ น เมื่ อ ใส เบรกมือ
ขณะที่โหมดการทำงานอยูที่ ON
เนื่องจากรถของคุณติดตั้งเบรกมือ
ไฟฟา ไฟนี้จะสวางและดับลงภายใน

สองสามวินาทีแมจะใสเบรกมือไฟฟาขณะที่โหมดการ
ทำงานเปน OFF
เมือ่โหมดการทำงานเปน ON เสยีงเตอืนจะดงัขึน้หากคณุ
เริ่มขับรถโดยที่ยังใสเบรกมืออยู

ขอควรระวัง
● เนื่องจากรถของคุณติดตั้งเบรกมือไฟฟา หากไฟ

กะพริบ จะไมสามารถใสเบรกมือไฟฟาได
เมื่อไฟยังคงกะพริบหลังจากรอสักพักแลว ใหติด
ตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
นอกจากนี้ถาไฟเตือนเบรกมือไฟฟา (เหลือง)
สวางขณะที่ไฟแสดงการทำงานเบรกมือกำลัง
กะพริบ แสดงวาระบบเบรกมือไฟฟาทำงานผิด
ปกติ
ใหนำรถของคุณเขารับการตรวจสอบที่ศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตทันที

ไฟเตอืน
E00502400147

ไฟเตือนระบบเบรก (แดง)
E00502504250

ไฟนี้ จะสว าง เมื่ อปรับโหมดการ
ทำงานไปที่ ON และดับลงภายใน
สองสามวินาที
ควรแนใจวาไฟเตือนดับลงแลวกอน
จะขับรถ

ขณะที่โหมดการทำงานอยูในตำแหนง ON ไฟเตือน
ระบบเบรกจะสวางขึ้นเมื่อเกิดสภาพดังนี้:
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● เมื่อระดับน้ำมันเบรกในกระปุกน้ำมันเบรกลดลงถึง
ขีดระดับต่ำ

● เมื่อฟงกชันกระจายแรงเบรกทำงานไมถูกตอง

ขอควรระวัง
● ในสภาพดานลางนี้ ประสิทธิภาพของเบรกอาจ

จะลดลงหรอืรถอาจจะไมเสถยีรถาเบรกกะทนัหนั
ดังนั้นใหหลีกเลี่ยงการขับที่ความเร็วสูงหรือการ
ใชเบรกกะทนัหนั ใหคณุรบีจอดรถในทีป่ลอดภยั
ทันทีและติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตที่ใกลที่สุด
• ไฟเตือนระบบเบรกและไฟเตือนระบบเบรก

ABS สวางขึ้นในเวลาเดียวกัน
สำหรับรายละเอียด ใหดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัว
แสดงเตอืนระบบ ABS” หนา 6-58

• ไฟเตอืนระบบเบรกยงัคงสวางอยขูณะขบัรถ
● ควรปฏิบัติดังนี้เพื่อหยุดรถเมื่อประสิทธิภาพของ

ระบบเบรกลดลง
• เหยยีบแปนเบรกใหแรงกวาปกติ
แมวาจะเหยียบแปนเบรกลงจนสุดแลว แตก็ให
เหยยีบคางไวใหแรงทีส่ดุ

• หากเบรกไมทำงานแลว ใหใชเครื่องยนตชวย
เบรก (Engine brake) เพื่อชะลอความเร็วและ
ดึงสวิตชเบรกมือไฟฟา (ใหดูเรื่อง “เบรกมือ
ไฟฟา” หนา 6-4)
ควรเหยียบแปนเบรกไวดวยเพื่อใหไฟเบรกติด
คาง เปนการเตือนใหรถที่ขับตามมาขาง
หลังทราบ

ไฟเตือนเบรกมือไฟฟา (เหลือง)
E00568900096

ไฟเตือนนี้จะสวางเมื่อมีขอผิดพลาด
ในระบบเบรกมือไฟฟา
ปกติแลวไฟเตือนนี้จะสวางเมื่อปรับ
โหมดการทำงานไปที่ ON และดับลง
ภายในสองสามวินาที

ขอควรระวัง
● เมื่อไฟเตือนติดคางหรือไมติดเลย เปนไปไดวา

เบรกมืออาจไมสามารถใชงานไดหรือปลดออก
ไมได  ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตที่ใกลที่สุดทันที เมื่อไฟเตือนติดขึ้น
มาระหวางขับรถ ใหจอดรถทันทีในที่ปลอดภัย
และตดิตอศนูยบรกิารมติซบูชิทิีไ่ดรบัอนญุาต ถา
หากจำเปนตองจอดรถ ใหจอดบนพื้นราบและ
มัน่คง เลือ่นคนัเกยีรไปทีต่ำแหนง “P” (จอด) และ
ใชหมอนหนุนลอหรือวัสดุอื่นๆ กั้นลอ

ไฟเตือนตรวจเช็คเครื่องยนต
E00502603209

ไฟเตือนนี้ เปนสวนหนึ่งของระบบ
วิเคราะหปญหาของเครื่องยนตซึ่ง
คอยควบคุมการปลอยไอเสีย ระบบ
ควบคุมเครื่องยนต หรือระบบควบคุม
A/T

ถาตรวจพบปญหาขึ้นในสวนใดสวนหนึ่งของระบบ
เหลานี้ ไฟจะสวางขึ้นหรือกะพริบ
ใหคุณรีบนำรถเขาตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้นทันทีที่ศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต แมวารถของคุณจะยัง
คงขับไดอยู
ไฟนี้ยังสวางขึ้นเมื่อโหมดการทำงานอยูที่ ON และจะดับ
ลงหลังจากสตารทเครื่องยนตแลว หากไฟไมดับหลังจาก
เครื่องยนตสตารท ใหนำรถเขารับการตรวจสอบที่ศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ขอควรระวัง
● การขับรถเปนระยะเวลานานในขณะที่ไฟนี้ติด

อยูอาจจะทำใหเกิดความเสียหายขึ้นกับระบบ
ควบคุมไอเสีย และสงผลถึงการประหยัดน้ำมัน
เชื้อเพลิงและประสิทธิภาพการขับขี่จะลดลงดวย

● ถาไฟนีไ้มสวางเมือ่โหมดการทำงานอยทูี ่ON ให
นำรถไปตรวจที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาต
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ขอควรระวัง
● ถาไฟนี้สวางขึ้นขณะเครื่องยนตทำงานอยู ให

หลีกเลี่ยงการขับที่ความเร็วสูงและใหนำรถเขา
ตรวจระบบตางๆ ที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตทันที
ในภาวะเชนนี้ แปนคันเรงและแปนเบรกอาจ
ตอบสนองไดไมดี

หมายเหตุ
● ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกสของเครื่องยนตซึ่ง

ทำงานรวมกับระบบวิเคราะหปญหาจะเก็บขอมูล
ขอบกพรองตางๆ ไว (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
ปลอยไอเสีย)

ขอมูลนี้จะถูกลบออกเมื่อถอดสายแบตเตอรี่ออกซึ่งจะทำ
ใหการวิเคราะหปญหาทำไดยาก ดังนั้นไมควรถอดสาย
แบตเตอรี่ออกขณะที่ไฟเตือนตรวจเช็คเครื่องยนตติดอยู

ไฟเตือนการชารจ
E00502702535

ไฟนี้สวางขึ้นเมื่อโหมดการทำงานอยู
ที่ ON และจะดับลงหลังจากสตารท
เครื่องยนตแลว
ตัวแสดงเตือนจะปรากฏบนหนาปด
ดวย

ขอควรระวัง
● หากไฟสวางขึ้นในขณะที่ เครื่องยนตกำลัง

ทำงานอยูแสดงวาระบบการชารจไฟมีปญหา ให
จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ไฟเตอืนแรงดนัน้ำมนัเครือ่ง (แผงหนาปด -
แบบ B)

E00502801959

ไฟนี้สวางขึ้นเมื่อโหมดการทำงานอยู
ที่ ON และจะดับลงหลังจากสตารท
เครือ่งยนตแลว ถาไฟเตอืนนีต้ดิขณะที่
เครื่องยนตทำงานอยู แสดงวาแรงดัน
น้ำมันเครื่องต่ำมาก

ใหดับเครื่องยนตและนำไปตรวจสอบ

ขอควรระวัง
● ไฟเตือนนี้ไมไดบงชี้ปริมาณน้ำมันในเครื่องยนต

ถาตองการทราบปรมิาณน้ำมนัเครือ่ง ใหดงึกานวดั
น้ำมนัเครือ่งออกมาตรวจดขูณะดบัเครือ่งยนต
ใหดเูรือ่ง “การบำรงุรกัษา: น้ำมนัเครือ่ง” หนา 10-5

● หากไฟนี้สวางเมื่อระดับน้ำมันเครื่องปกติ ให
นำไปตรวจสอบ

● ถาคุณยังฝนขับรถตอไปในขณะที่ระดับน้ำมัน
เครื่องต่ำหรือไฟเตือนนี้ติดคางอยูอาจทำให
เครื่องยนตติดเพราะรอนจัดได

ไฟเตือนการทำงานไฟหนา LED
E00569000081

ไฟเตือนนี้ในหนาปดจะสวางเมื่อมีขอ
ผิดพลาดในไฟหนา LED

ขอควรระวัง
● หากไฟเตือนสวาง อาจมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น ให

นำรถไปตรวจเช็คที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาต

หนาจอแสดงขอมูล
E00524601205

ตัวแสดงเตือนระบบเบรก
E00524701730

ตัวแสดงเตือนนี้จะปรากฏหากคุณขับรถโดยที่ยังใสเบรก
มอื ไฟเตอืนทีห่นาปดจะสวางขึน้ดวยเมือ่มกีารใสเบรกมอื
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ถาไฟเตือนนี้ปรากฏขึ้น ใหกดสวิตชเบรกมือไฟฟาเพื่อ
ปลดเบรกมือพรอมๆ กับเหยียบแปนเบรก

ขอควรระวัง
● หากขับรถออกไปโดยไมไดปลดเบรกมือ เบรก

จะเกิดความรอนสูง เปนผลใหการเบรกไมมี
ประสิทธิภาพและเบรกอาจเสียหายได

หากระดับน้ำมันเบรกต่ำ ตัวแสดงเตือนนี้จะปรากฏขึ้น
เมื่อโหมดการทำงานอยูที่ ON
ไฟเตือนที่หนาปดจะสวางขึ้นเชนกัน

ขอควรระวัง
● หากตัวแสดงเตือนนี้ยังคงสวางและไมดับลง

ขณะขับรถ อาจมีอันตรายเนื่องจากการเบรกไมมี
ประสทิธภิาพ หากเกดิเหตกุารณเชนนี ้ใหจอดรถ
ในทีป่ลอดภยัทนัทแีละตดิตอศนูยบรกิารมติซบูชิิ
ทีไ่ดรบัอนญุาตเพือ่ตรวจเชค็

ขอควรระวัง
● หากตัวแสดงเตือนระบบเบรกปรากฏขึ้น และไฟ

เตือนระบบเบรกและไฟเตือนระบบเบรก ABS
สวางขึน้พรอมกนั ฟงกชนัการกระจายกำลงัเบรก
จะไมทำงาน ดงันัน้รถจะไมเสถยีรเมือ่มกีารเบรก
กะทันหัน หลีกเลี่ยงการเบรกกะทันหันและการ
ขับรถดวยความเร็วสูง ใหหยุดรถในที่ปลอดภัย
และแนะนำใหตรวจเช็คระบบ

● ควรปฏิบัติดังนี้เพื่อหยุดรถเมื่อประสิทธิภาพของ
ระบบเบรกลดลง
• เหยียบแปนเบรกใหแรงกวาปกติ
แมวาจะเหยียบแปนเบรกลงจนสุดแลว แตก็ให
เหยียบคางไวใหแรงที่สุด

• หากเบรกไมทำงานแลว ใหใชเครื่องยนตชวย
เบรก (Engine brake) เพื่อชะลอความเร็วและ
ดึงสวิตชเบรกมือไฟฟา (ใหดูเรื่อง “เบรกมือ
ไฟฟา” หนา 6-4)
ควรเหยียบแปนเบรกไวดวยเพื่อใหไฟเบรกติด
คาง เปนการเตือนใหรถที่ขับตามมาขางหลัง
ทราบ

ตัวแสดงเตือนการชารจ
E00524801425

หากมีความผิดปกติในระบบการชารจ ตัวแสดงเตือน
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปด ไฟเตือน
ที่หนาปดจะสวางขึ้นเชนกัน

ขอควรระวัง
● หากตัวแสดงเตือนนี้ปรากฏขึ้นขณะที่เครื่องยนต

ทำงานอยู ใหจอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและ
นำรถไปตรวจสอบ

ตัวแสดงเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
E00524901527

หากแรงดันน้ำมันเครื่องตกระหวางที่เครื่องยนตทำงาน
ตัวแสดงเตือนจะปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลในหนา
ปด

ขอควรระวัง
● หากขบัรถขณะทีร่ะดบัน้ำมนัเครือ่งต่ำ หรอืระดบั

น้ำมันเครื่องเปนปกติแตตัวแสดงเตือนปรากฏ
ขึ้น เครื่องยนตอาจไหมและเสียหายได
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ขอควรระวัง
● ถาตัวแสดงเตือนนี้ปรากฏขึ้นขณะที่เครื่องยนต

ทำงานอย ูใหจอดรถในทีป่ลอดภยัทนัทแีละตรวจ
เชค็ระดบัน้ำมนัเครือ่ง
ใหดเูรือ่ง “การบำรงุรกัษา: น้ำมนัเครือ่ง” หนา 10-5

● หากตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นขณะที่ระดับน้ำมัน
เครื่องเปนปกติ ใหทำการตรวจสอบ

สวิตชไฟหนาและไฟสูง-ต่ำ
E00506004181

ไฟหนา

หมายเหตุ
● อยาเปดไฟตางๆ ทิ้งไวเปนเวลานานในขณะที่

เครื่องยนตอยูนิ่ง  (ไมวิ่ง) เพราะอาจทำให
แบตเตอรี่หมดได

● ขณะฝนตกหรือเมื่อลางรถใหมๆ เลนสดานใน
อาจเปนฝา ซึ่งไมใชปญหาความผิดปกติของรถ
แตอยางใด
เมื่อเปดไฟ ความรอนที่เกิดขึ้นจะชวยขจัดฝาให
หายไป แตหากมนี้ำขงัอยดูานในหลอดไฟ โปรด
นำรถไปเขาศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมุนสวิตชเพื่อเปดไฟตางๆ

OFF

AUTO

ปดไฟทุกดวง
เมื่อโหมดการทำงานอยูที่ ON ไฟหนา
ไฟหรี ่ไฟทาย ไฟสองปายทะเบยีน และ
ไฟแผงหน าปดจะ เปดและปดโดย
อัตโนมัติตามระดับความสวางดานนอก
ไฟทัง้หมดจะดบัโดยอตัโนมตัเิมือ่โหมด
การทำงานเปลี่ยนเปน OFF
ตำแหนงเปดไฟหรี่ ไฟทาย ไฟสองปาย
ทะเบียน และไฟแผงหนาปด
ตำแหนงเปดไฟหนาและไฟอื่นๆ

หมายเหตุ
● สามารถปรับความไวของระบบควบคุมการเปด/

ปดอัตโนมัติได สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติด
ตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

● หากไฟตัดหมอกหนาเปดเมื่อสวิตชอยูที่ตำแหนง
“AUTO” ไฟจะปดโดยอตัโนมตัเิมือ่ปดโหมดการ
ทำงาน

● เมื่อปดไฟหนาโดยระบบควบคุมการเปด/ปด
อัตโนมัติเมื่อโหมดการทำงานอยูที่ ON ไฟตัด
หมอกหนาจะดับไปดวย เมื่อไฟหนากลับมาเปด
โดยระบบควบคุมการเปด/ปดอัตโนมัติ ไฟตัด
หมอกหนาจะสวางขึ้นดวย

● หามปดเซ็นเซอร (A) สำหรับระบบควบคุมการ
เปด/ปดอัตโนมัติโดยการติดสติกเกอรหรือฉลาก
ที่กระจกหนา

● หากไฟไมเปดหรือปดเมื่อสวิตชอยูที่ตำแหนง
“AUTO” ใหปรับสวิตชดวยตัวเองและนำรถเขา
รับการตรวจเช็ค

A
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ฟงกชันการตัดไฟอัตโนมัติ (ไฟหนา
ไฟตัดหมอก ฯลฯ)

E00532701683

● หากโหมดการทำงานอยูที่ OFF หรือ ACC
ขณะที่สวิตชไฟอยูที่ตำแหนง “ ” ไฟจะดับโดย
อัตโนมัติเมื่อประตูคนขับเปด

● โหมดการทำงานอยทูี ่OFF หรอื ACC ขณะทีส่วติชไฟ
อยูที่ตำแหนง  “ ” ไฟจะยังคงสวางเปนเวลา
ประมาณ 3 นาทีขณะที่ประตูคนขับปด จากนั้นจะดับ
โดยอัตโนมัติ

ไฟหนากะพริบ
E00506301402

ไฟสงูจะกะพรบิเมือ่ดงึคนัโยก (2) เบาๆ และจะดบัลงเมือ่
ปลอยคันโยก
เมื่อไฟสูงเปด ไฟแสดงการทำงานไฟสูงที่หนาปดจะ
สวางขึ้น

ไฟชวงเวลากลางวัน
E00530601385

ไฟชวงเวลากลางวันจะสวางขึ้นเมื่อเครื่องยนตทำงาน
และสวิตชไฟอยูในตำแหนง “OFF” หรือ “AUTO” และ
ไฟทายปด

หมายเหตุ
● การตดัไฟอตัโนมตัจิะไมทำงานเมือ่สวติชไฟอยทูี่

ตำแหนง “ ”
● สามารถยกเลิกฟงกชันการตัดไฟอัตโนมัติได

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

เสียงสัญญาณเตือนเปดไฟหนาไว
E00506101787

หากประตคูนขบัเปดเมือ่โหมดการทำงานอยทูี ่ACC หรือ
OFF ขณะที่ไฟสวาง เสียงเตือนจะดังขึ้นเพื่อเตือนคนขับ
ใหปดไฟ
เสียงเตือนจะหยุดโดยอัตโนมัติถาฟงกชันการตัดไฟ
อัตโนมัติทำงาน ปดสวิตชไฟ หรือปดประตู

สวิตชไฟสูง-ต่ำ
E00506201788

เมือ่สวติชไฟอยทูีต่ำแหนง “ ” ลำแสงจะเปลีย่นจากไฟ
สงูเปนไฟต่ำ (หรือไฟต่ำเปนไฟสงู) ในแตละครัง้ทีด่งึคนั
โยก (1) จนสุด เมื่อเปดไฟสูง ไฟแสดงการทำงานไฟสูง
ที่หนาปดจะสวางขึ้น

หมายเหตุ
● ไฟสูงยังสามารถกะพริบไดเมื่อสวิตชไฟ OFF
● หากคุณปดไฟขณะที่ใชไฟสูงที่หนารถ ไฟหนา

จะเปลี่ยนเปนไฟต่ำโดยอัตโนมัติเมื่อสวิตชไฟอยู
ทีต่ำแหนง “ ” ครัง้ถดัไป

ไฟตอนรับ
E00528902287

ฟงกชันนี้จะเปดไฟหรี่และไฟทายเปนเวลาประมาณ 30
วินาทีหลังจากกดสวิตช UNLOCK บนกุญแจเมื่อสวิตช
ไฟหนาและไฟสงู-ต่ำอยทูีต่ำแหนง “OFF” หรอื “AUTO”
ฟงกชันไฟตอนรับจะทำงานเมื่อบริเวณดานนอกรถยนต
มืดเทานั้น
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หมายเหตุ
● ขณะที่ฟงกชันไฟตอนรับกำลังทำงาน  การ

ทำงานอยางใดอยางหนึ่ งตอไปนี้จะยกเลิก
ฟงกชันดังกลาว
• กดสวติช LOCK บนกญุแจ
• ปรับสวิตชไฟหนาและไฟสูง-ต่ำไปที่ตำแหนง

“ ” หรอื “ ”
• ใหโหมดการทำงานเปน ON

● สามารถปรับฟงกชันบางอยางไดดังนี้:
• สามารถตั้งคาไฟหนาใหเปดเปนไฟต่ำได
• สามารถยกเลกิการทำงานฟงกชนัไฟตอนรบัได
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ไฟนำทางหลังดับเครื่องยนต
E00529001796

ฟงกชนันีจ้ะเปดไฟหนาเปนไฟต่ำราว 30 วนิาทหีลังจากที่
โหมดการทำงานเปน OFF

1. ปรับสวิตชไฟหนาและไฟสูง-ต่ำไปที่ตำแหนง
“OFF” หรือ “AUTO”

2. ตั้งโหมดการทำงานเปน OFF
3. ดึงคันสวิตชไฟเลี้ยวเขาหาตัวภายใน 60 วินาทีที่

โหมดการทำงานเปน OFF

4. ไฟหนาจะสวางขึน้เปนไฟต่ำราว 30 วนิาท ีหลงัจาก
ไฟหนาดับลง สามารถเปดไฟหนาไดอีกครั้งเปน
ไฟต่ำราว 30 วนิาท ีโดยการดงึคนัสวติชไฟเลีย้วเขา
หาตวัภายใน 60 วนิาททีีโ่หมดการทำงานเปน OFF
หากตองการเปดไฟหนาอีกครั้งหลังจาก 60 วินาที
ที่โหมดการทำงานเปน OFF ใหทำซ้ำตั้งแตขั้น
ตอนที ่ 1

หมายเหตุ
● ขณะที่ฟงกชันไฟนำทางหลังดับเครื่องยนตกำลัง

ทำงาน การทำงานอยางใดอยางหนึง่ตอไปนีจ้ะยก
เลิกฟงกชันดังกลาว
• ดึงคันสวิตชไฟเลี้ยวเขาหาตัว
• ปรับสวิตชไฟหนาและไฟสูง-ต่ำไปที่ตำแหนง

“ ” หรอื “ ”
• ใหโหมดการทำงานเปน ON

● สามารถปรับฟงกชันบางอยางไดดังนี้:

หมายเหตุ
• สามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่ใหไฟหนาสวางได
• สามารถยกเลิกการทำงานฟงกชันไฟนำทาง
หลังดับเครื่องยนตได

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ระบบปรับระดับไฟหนาอัตโนมัติ
E00516801354

กลไกนีจ้ะปรบัทศิทางของไฟหนา (ตำแหนงลำแสง) โดย
อัตโนมัติโดยขึ้นอยูกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะของ
รถ เชน จำนวนผโูดยสารหรอืน้ำหนกัสมัภาระ เมือ่ไฟหนา
สวางโดยโหมดการทำงานอยูที่ ON ตำแหนงลำแสงของ
ไฟหนาจะถูกปรับโดยอัตโนมัติเมื่อรถหยุด

คันสวิตชไฟเลี้ยว
E00506503219

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

2- สัญญาณไฟเปลี่ยนชองทางเดินรถ
เมือ่ปรบัคนัสวติชไปที ่ (2) เลก็นอยเพือ่เปลีย่นเลน
ไฟเลี้ ยวและไฟแสดงการทำงานในหนาปด
จะกะพริบเฉพาะเมื่อคันสวิตชทำงานอยูเทานั้น
นอกจากนี ้หากคณุปรบัคนัสวติชไปที ่(2) เลก็นอย
แลวปลอย ไฟเลี้ยวและไฟแสดงการทำงานใน
หนาปดจะกะพรบิ 3 ครัง้

หมายเหตุ
● หากไฟกะพริบเร็วผิดปกติ หลอดสัญญาณไฟ

เลี้ยวอาจไหมได ใหนำรถเขารับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ
● สามารถใชงานฟงกชันตอไปนี้ได:

• สัญญาณไฟเลี้ยวกะพริบเมื่อคันสวิตชทำงาน
โดยโหมดการทำงานอยูที่ ACC

• ฟงกชันไฟกะพริบ 3 ครั้งสำหรับเปลี่ยนเลน
สามารถปดได

• เวลาการทำงานของคันสวิตซในฟงกชันไฟ
กะพรบิ 3 ครัง้สามารถปรบัได

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

● การเปลี่ยนโทนของเสียงเตือนขณะที่ไฟเลี้ยว
กะพริบ
[รถรนุทีม่แีผงหนาปด - แบบ A]
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยว” หนา 5-16
[รถรนุทีม่แีผงหนาปด - แบบ B]
ใหดูเรื่อง “การเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยว” หนา 5-40

ไฟสองสวางดานขางอัตโนมัติขณะ
เลีย้ว (ACL)

E00577500030

ไฟสองสวางดานขางอตัโนมตัขิณะเลีย้ว (ACL) เปนไฟที่
สองถนนทางฝงดานในของการเลี้ยว โดยขึ้นอยูกับการ
ทำงานของคันสวิตชไฟเลี้ยวและพวงมาลัย
ไฟสองสวางดานขางอัตโนมัติขณะเลี้ยว (ACL) จะสวาง
เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยบริเวณสี่แยกเวลากลางคืน เมื่ออยูใน
สภาวะตอไปนี้

● โหมดการทำงานอยทูี ่ON
● ความเรว็รถอยทูีป่ระมาณไมเกนิ 40 กม./ชม.
● สวติชไฟอยทูีต่ำแหนง  หรือไฟหนาเปด

เมือ่สวติชไฟอยทูีต่ำแหนง “AUTO”
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ขอควรระวัง
● หาก ACL ถูกทิ้งใหสวางอยางนอย 15 นาที ไฟ

จะดับลงโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันไฟเปดทิ้งไว
เปดไฟอีกครั้งโดยคืนคันสวิตชไฟเลี้ยวกลับเขาที่
และเปดใชงานอีกครั้ง

หมายเหตุ
● ACL จะไมสวางในกรณีตอไปนี้

• สวติชไฟอยทูีต่ำแหนง  หรอืตำแหนง “OFF”
• พวงมาลัยทำงานเมื่อรถหยุดหลังจากการขับขี่
• ความเรว็รถอยทูี ่40 กม./ชม. ขึน้ไป

● หากไฟไมสวาง ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด

● หากคนัเกยีรถกูปรบัไปทีต่ำแหนง “R” (ถอย) เมือ่
สอดคลองกบัเงือ่นไขทีจ่ะเปดไฟได ไฟ ACL ทัง้
ดานซายและดานขวาจะสวาง

สวิตชไฟฉุกเฉิน
E00506602558

ใชสวิตชไฟฉุกเฉินเมื่อจำเปนตองจอดรถบนถนนใน
กรณีฉุกเฉิน
สวติชไฟฉกุเฉนินีส้ามารถใชไดโดยไมคำนงึถงึโหมดการ
ทำงาน

หมายเหตุ
● ขณะที่ไฟฉุกเฉินกะพริบเนื่องจากกดสวิตชแบบ

แมนนวล ระบบสญัญาณหยดุฉกุเฉนิจะไมทำงาน
ใหดเูรือ่ง “ระบบสญัญาณหยดุฉกุเฉนิ” หนา 6-57

สวิตชไฟตัดหมอกหนา
E00506802068

ไฟตัดหมอกหนาสามารถทำงานไดในขณะที่เปดไฟหนา
หรอืไฟทายไว หมนุปมุไปทาง “ON” เพือ่เปดไฟตดัหมอก
หนา ไฟแสดงบนหนาปดจะสวางขึน้ดวย หมนุปมุไปทาง
“OFF” เพือ่ปดไฟตดัหมอกหนา ปมุจะกลบัคนืสตูำแหนง
เดิมโดยอัตโนมัติเมื่อปลอยมือ

หมายเหตุ
● ไฟตัดหมอกหนาจะดับเองโดยอัตโนมัติเมื่อปด

ไฟหนาและไฟทาย หากตองการเปดไฟตดัหมอก
หนาอีกครั้ง ใหหมุนปุมไปทาง “ON” หลังจาก
เปดไฟหนาหรือไฟทายแลว

● หามใชไฟตัดหมอกในกรณีอื่นยกเวนเมื่อมี
หมอกเทานั้น มิฉะนั้นแสงจาจากหลอดไฟอาจ
เขาตาคนขับรถคันอื่นที่สวนมา

กดสวิตชเพื่อเปดไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟเลี้ยวทั้งหมด
จะกะพริบอยางตอเนื่อง
หากตองการปดไฟฉุกเฉิน ใหกดสวิตชซ้ำอีกครั้ง
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สวิตชที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจก
E00507102837

ที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจกหนาสามารถทำงานได
เมือ่โหมดการทำงานอยทูี ่ON หรอื ACC
หากใบปดน้ำฝนจับตัวแข็งที่กระจกหนาหรือกระจกหลัง
หามเปดที่ปดน้ำฝนจนกวาน้ำแข็งจะละลายและใบปดน้ำ
ฝนใชงานได มิฉะนั้นมอเตอรที่ปดน้ำฝนอาจเสียหาย

ขอควรระวัง
● หากใชน้ำลางกระจกในชวงที่อากาศเย็น สเปรย

น้ำที่พนมาสัมผัสกระจกอาจจับแข็งซึ่งอาจเปน
อุปสรรคตอการมองเห็น  ใหเพิ่มอุณหภูมิ
กระจกดวยฟงกชันละลายน้ำแข็งหรือฟงกชัน
ไลฝากระจกหลังกอนจะฉีดน้ำลางกระจก

ที่ปดน้ำฝนกระจกหนา
E00516901977

หมายเหตุ
● เพื่อใหเห็นมุมมองดานหลังอยางชัดเจน ที่ปดน้ำ

ฝนกระจกหลังจะทำงานโดยอัตโนมัติติดตอกัน
หลายครั้งหากคันเกียรอยูที่ตำแหนง “R” ขณะที่
ที่ปดน้ำฝนกระจกหนาทำงาน
ใหดเูรือ่ง “ทีป่ดน้ำฝนและฉดีน้ำลางกระจกหลงั”
หนา 5-86

MIST- ฟงกชันกำจัดหมอก
ตำแหนงปดครั้งเดียว

OFF- ปด
AUTO- ฟงกชันควบคุมที่ปดน้ำฝนอัตโนมัติ

เซ็นเซอรตรวจวัดน้ำฝน
ที่ปดน้ำฝนจะทำงานโดยอัตโนมัติขึ้นอยูกับ
ระดับความเปยกบนกระจกหนา

LO- ชวงการปดชา
HI- ชวงการปดเร็ว

เซ็นเซอรตรวจวัดน้ำฝน
สามารถใชไดเมื่อโหมดการทำงานอยูที่ ON เทานั้น
หากคันสวิตชอยูในตำแหนง “AUTO” เซ็นเซอรตรวจวัด
น้ำฝน (A) จะตรวจจบัปรมิาณน้ำฝน (หรือหิมะ ความชืน้
อื่นๆ ฝุน ฯลฯ) และที่ปดน้ำฝนจะทำงานโดยอัตโนมัติ
ใหคันสวิตชอยูในตำแหนง “OFF” หากกระจกหนา
สกปรก และอากาศแหง
หากทีป่ดน้ำฝนทำงานในสภาวะเหลานี ้จะขดีขวนกระจก
หนาและทำใหที่ปดน้ำฝนเสียหายได

ขอควรระวัง
● เมื่อโหมดการทำงานอยูที่ ON และคันสวิตชอยู

ในตำแหนง “AUTO” ทีป่ดน้ำฝนอาจทำงานโดย
อัตโนมัติในสถานการณที่อธิบายดานลาง
หากมือถูกหนีบ คุณอาจไดรับบาดเจ็บหรือที่ปด
น้ำฝนอาจทำงานผิดปกติได ควรแนใจวาโหมด
การทำงานอยูที่ OFF แลวหรือเลื่อนคันสวิตชไป
ที่ตำแหนง  “OFF” เพื่อปดการทำงานของ
เซ็นเซอรตรวจวัดน้ำฝน
• เมือ่ทำความสะอาดพืน้ผวิดานนอกของกระจกหนา
หากคุณสัมผัสดานบนของเซ็นเซอรตรวจวัด
น้ำฝน

• เมือ่ทำความสะอาดพืน้ผวิดานนอกของกระจกหนา
หากคณุเชด็ดวยผาทีด่านบนของเซน็เซอรตรวจวดั
น้ำฝน

• เมือ่ใชเครือ่งลางรถอตัโนมตัิ

A
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ขอควรระวัง
• กระจกหนาไดรับแรงกระทบกระเทือน
• เซ็นเซอรตรวจวัดน้ำฝนไดรับแรงกระทบ
กระเทือน

หมายเหตุ
● เพื่อปกปองชิ้นสวนที่เปนยางของที่ปดน้ำฝน ที่

ปดน้ำฝนจะไมทำงานแมวาคันสวิตชจะอยูใน
ตำแหนง “AUTO” เมื่อรถอยูนิ่งและอุณหภูมิ
สภาพแวดลอมต่ำกวา 0 °C

● หามปดเซ็นเซอรโดยการติดสติกเกอรหรือฉลาก
ที่กระจกหนา  และหามเคลือบสารกันน้ำ
บนกระจกหนา เซ็นเซอรตรวจวัดน้ำฝนจะไม
สามารถตรวจปริมาณน้ำฝนไดและที่ปดน้ำ
ฝนอาจหยุดการทำงาน

● ในกรณีตอไปนี้ เซ็นเซอรตรวจวัดน้ำฝนอาจ
ทำงานผิดปกติได
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
• เมื่อที่ปดน้ำฝนทำงานเปนระยะๆ อยางสม่ำ
เสมอแมวาปริมาณน้ำฝนจะเปลี่ยนไป

• เมื่อที่ปดน้ำฝนไมทำงานแมวาฝนกำลังตก

หมายเหตุ
● ที่ปดน้ำฝนอาจทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีบางสิ่ง

เชน แมลงหรือวัตถุแปลกปลอมติดอยูที่กระจก
หนาบนของเซ็นเซอรตรวจวัดน้ำฝน หรือเมื่อ
กระจกหนาเปนน้ำแข็ง วัตถุที่ติดบนกระจกหนา
จะหยุดที่ปดน้ำฝนเมื่อที่ปดน้ำฝนไมสามารถขจัด
สิ่งเหลานี้ออกได ใชงานที่ปดน้ำฝนอีกครั้งโดย
เลือ่นคนัสวติชไปทีต่ำแหนง “LO” หรอื “HI”
ที่ปดน้ำฝนอาจทำงานโดยอัตโนมัติเนื่องจาก
แสงแดดจาตกกระทบหรือคลื่นแมเหล็กไฟฟา
หยุดที่ปดน้ำฝนโดยเลื่อนคันสวิตชไปที่ตำแหนง
“OFF”

● ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตเมื่อ
จะเปลี่ยนกระจกหนาหรือจะเสริมความแข็ง
แกรงกระจกบริเวณรอบเซ็นเซอร

การปรับความไวของเซ็นเซอรตรวจวัดน้ำฝน

เมือ่คนัสวติชอยใูนตำแหนง “AUTO” (เซน็เซอรตรวจวดั
น้ำฝน) สามารถปรับความไวของเซ็นเซอรตรวจวัดน้ำ
ฝนดวยการหมนุปมุ (B)

“+”- ความไวในการปดน้ำฝนสูงขึ้น
“-”- ความไวในการปดน้ำฝนลดลง

หมายเหตุ
● สามารถใชงานฟงกชันตอไปนี้ได:

• การทำงานอัตโนมัติ (ตามปริมาณน้ำฝน)
สามารถเปลีย่นเปนการทำงานเปนจงัหวะ (ตาม
ความเรว็ของรถ) ได

• การทำงานอัตโนมัติ (ตามปริมาณน้ำฝน)
สามารถเปลี่ยนเปนการทำงานเปนจังหวะ (ยก
เวนตามความเรว็ของรถ) ได

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ฟงกชันกำจัดหมอก

เมือ่เลือ่นคนัสวติชไปตามลกูศรและปลอย ทีป่ดจะทำงาน
ครั้งเดียว
คุณควรใชการปดแบบนี้ในสถานที่ที่ เกิดหมอกหรือ
ฝนตกปรอยๆ
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ที่ปดน้ำฝนจะทำงานครั้งเดียวหากเลื่อนคันสวิตชขึ้นไปที่
ตำแหนง “MIST” และปลอยเมื่อโหมดการทำงานอยูที่
ON หรือ ACC ที่ปดน้ำฝนจะยังคงทำงานอยูขณะที่คัน
สวิตชยังคงอยูในตำแหนง “MIST”

ที่ปดน้ำฝนจะทำงานครั้งเดียวหากเลื่อนคันสวิตชไปที่
ตำแหนง “AUTO” และหมนุปมุ (C) ไปทางดาน “+” เมือ่
โหมดการทำงานอยทูี ่ON

การฉีดน้ำลางกระจกหนา
E00507202463

น้ำลางกระจกจะถูกฉีดออกมาบนกระจกหนาดวยการดึง
คันสวิตชเขาหาตัวคุณ
จากนั้นที่ปดน้ำฝนจะทำงานเองโดยอัตโนมัติหลายครั้ง
ขณะที่น้ำฉีดกระจกฉีดออกมา
บนรถรุนที่มีที่ฉีดน้ำลางไฟหนา ขณะที่ไฟหนาเปด ที่ฉีด
น้ำลางไฟหนาจะทำงานหนึ่งครั้ งพรอมกับที่ฉีดน้ำ
ลางกระจกหนา

ขอควรระวัง
● หากใชน้ำลางกระจกในที่ซึ่งอากาศหนาวเย็น

สเปรยน้ำที่พนมาสัมผัสกระจกอาจจับแข็งซึ่ง
เปนอุปสรรคตอการมองเห็น ใหเพิ่มอุณหภูมิ
กระจกดวยฟงกชันละลายน้ำแข็งหรือฟงกชันไล
ฝากอนใชน้ำลางกระจก

หมายเหตุ
● ก า ร ใช ง านที่ ป ดน้ำ ฝนร ว มกั บ ก า รฉี ดน้ำ

ลางกระจกนั้นสามารถปดได หากตองการขอมูล
เพิ่มเติม ใหปรึกษาศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาต

ที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจกหลัง
E00507302510

สวิตชที่ปดน้ำฝนและฉีดน้ำลางกระจกหลังสามารถ
ทำงานไดเมือ่โหมดการทำงานอยทูี ่ON หรอื ACC

INT - ที่ปดน้ำฝนจะทำงานอยางตอเนื่องชวงหนึ่ง จาก
นัน้จะหยดุเปนระยะๆ ทกุ 8 วนิาทโีดยประมาณ

OFF - ปด
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 - ที่ฉีดน้ำล างกระจกจะฉีดน้ำออกมาบนกระ
จกหลังเมื่อบิดปุมไปดานใดดานหนึ่งจนสุด
จากนั้นที่ปดน้ำฝนจะทำงานเองโดยอัตโนมัติ
หลายครั้งขณะที่ฉีดน้ำลางกระจกออกมา

หมายเหตุ
● ที่ปดน้ำฝนกระจกหลังจะทำงานโดยอัตโนมัติ

ติดตอกันหลายครั้งหากคันเกียรอยูที่ตำแหนง
“R” ขณะที่ที่ปดน้ำฝนกระจกหนาหรือที่ปดน้ำ
ฝนกระจกหลังทำงานอยู (โหมดการทำงาน
อัตโนมัติ)
หลังจากการทำงานอัตโนมัติ ที่ปดน้ำฝนกระจก
หลังจะหยุดทำงานหากปุมอยูที่ตำแหนง “OFF”
หากปุมอยูที่ตำแหนง “INT” ที่ปดน้ำฝนกระจก
หลังจะกลับสูการทำงานเปนจังหวะ
สามารถตั้งคาใหที่ปดน้ำฝนกระจกหลังทำงาน
โดยอัตโนมัติตอเมื่อคันเกียรอยูที่ตำแหนง “R”
ขณะที่ที่ปดน้ำฝนกระจกหลังกำลังทำงานโดย
ปมุอยทูีต่ำแหนง “INT” เทานัน้
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

● หากปุมอยูที่ตำแหนง “OFF” ใหบิดปุมไปที่
ตำแหนง “INT” สองครัง้อยางรวดเรว็เพือ่เปดการ
ทำงานที่ปดน้ำฝนกระจกหลังอยางตอเนื่อง
(โหมดการทำงานตอเนื่อง)
บิดปุมไปที่ตำแหนง “OFF” เพื่อหยุดการทำงาน
ตอเนื่องของที่ปดน้ำฝนกระจกหลัง

หมายเหตุ
● ระยะหางสำหรับการทำงานเปนจังหวะสามารถ

ปรับได
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

สวิตชที่ฉีดน้ำลางไฟหนา*
E00510101645

ที่ฉีดน้ำลางไฟหนาสามารถใชงานไดเมื่อโหมดการ
ทำงานอยูที่ ON หรือ ACC และสวิตชไฟอยูที่ตำแหนง
“ ”
กดปุมหนึ่งครั้งและน้ำจะถูกฉีดไปลางไฟหนา

หมายเหตุ
● หากโหมดการทำงานอยทูี ่ON หรอื ACC และไฟ

หนาเปด ที่ฉีดน้ำลางไฟหนาจะทำงานพรอมกับ
ที่ฉีดน้ำลางกระจกหนาเมื่อดึงคันสวิตชที่ฉีดน้ำ
ลางกระจกหนาเปนครั้งแรก

ขอควรระวังเบื้องตนเกี่ยวกับการใชที่ปดน้ำ
ฝนและฉีดน้ำลางกระจก

E00507601590

● หากที่ปดน้ำฝนที่กำลังทำงานถูกกีดขวางโดยน้ำ
แข็งหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นบนกระจก ที่ปดน้ำ
ฝนอาจหยุดทำงานชั่วคราวเพื่อปองกันไมให
มอเตอรรอนเกินไป ในกรณีนี้ ใหจอดรถในที่
ปลอดภัยและปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF
แลวขจัดน้ำแข็งหรือสิ่งที่ติดอยูออกไป เนื่องจาก
ที่ปดน้ำฝนจะเริ่มทำงานอีกครั้งหลังจากมอเตอร
ที่ปดน้ำฝนเย็นลง ควรตรวจสอบกอนใชงานที่
ปดน้ำฝนวาใชงานไดแลว

● อยาใชที่ปดน้ำฝนขณะที่กระจกแหง
เพราะอาจทำใหกระจกเปนรอยขูดขีดและยางใบ
ปดน้ำฝนจะเสื่อมคุณภาพเร็วกวาปกติ

● กอนใชที่ปดน้ำฝนในฤดูหนาว  ใหตรวจสอบ
ดูดวยวาใบปดน้ำฝนจับตัวแข็งหรือไม เพราะถา
ใชที่ปดน้ำฝนทั้งๆ ที่มีน้ำแข็งเกาะติดอยูนั้นอาจ
ทำใหมอเตอรไหมได
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● หลีกเลี่ยงการใชน้ำฉีดลางกระจกติดตอกันนานเกิน
กวา 20 วนิาท ีและอยาฉดีน้ำลางกระจกโดยเดด็ขาดถา
ไมมีน้ำในถังเก็บ
มิฉะนั้นอาจทำใหมอเตอรไหมได

● ควรหมั่นตรวจดูระดับน้ำฉีดลางกระจกในถังเก็บและ
เติมเมื่อจำเปน
ในฤดูหนาวควรใชน้ำยาปองกันการแข็งตัวของน้ำเติม
เขาไปในถังเก็บดวย เพื่อชวยปองกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณหรือระบบได

สวิตชไลฝากระจกหลัง
E00507903018

สวิตชไลฝากระจกหลังสามารถทำงานไดเมื่อเครื่องยนต
ทำงาน
กดสวติชเพือ่เปดระบบไลฝากระจกหลงั การทำงานจะตดั
เองโดยอตัโนมตัใินเวลาประมาณ 20 นาท ีแตถากดสวติช
ซ้ำอีกครั้งในชวง 20 นาทีนี้จะหยุดการทำงานทันที
ขณะทีร่ะบบไลฝากระจกหลงัทำงาน ไฟแสดงการทำงาน
(A) จะสวาง

หมายเหตุ
● สวติชไลฝาจะไมทำใหหมิะละลาย แตจะไลฝาได

ใหนำหิมะออกกอนใชสวิตชไลฝา
● ควรหลีกเลี่ยงการใชระบบไลฝากระจกหลังถา

แรงดันไฟฟาแบตเตอรี่มีนอย และหามใชขณะ
กำลังสตารทเครื่องยนตหรือขณะเครื่องยนตดับ
ปดระบบไลฝาทันทีที่กระจกใสแลว

● เมื่อทำความสะอาดดานในของกระจกหลัง ควร
ใชผานุมเช็ดเบาๆ  ดวยความระมัดระวังเพื่อ
ปองกันเสนลวดความรอนเสียหาย

● อยาใหมีสิ่งใดสัมผัสดานในของกระจกหลัง
เพราะอาจจะทำใหเสนลวดความรอนเสียหาย
หรือฉีกขาดได

การปรับระบบไลฝากระจกหลังอัตโนมัติ
ฟงกชันไลฝาสามารถปรับไดตามตองการดังรายละเอียด
ตอไปนี้

● เปดใชงานระบบไลฝากระจกหลังอัตโนมัติ:
เมื่ออุณภูมิอากาศภายนอกต่ำกวาประมาณ 3 °C
(37 °F) ระบบไลฝากระจกหลังจะทำงานโดย
อัตโนมัติหนึ่งครั้งหลังจากเครื่องยนตสตารท

●ปดระบบไลฝากระจกหลังอัตโนมัติ:
ระบบไลฝากระจกหลังจะไมทำงานโดยอัตโนมัติ

● วิธีเปลี่ยนการตั้งคา:
กดสวิตช ไลฝ ากระจกหลั งค า งไวอย า งนอย
ประมาณ 10 วนิาที
• เมื่อการตั้งคาเปลี่ยนจากเปดใชงานเปนปดใช
งาน
จะมีเสียงดังขึ้น 3 ครั้งและไฟแสดงจะกะพริบ
3 ครัง้

• เมื่อการตั้งคาเปลี่ยนจากปดใชงานเปนเปดใช
งาน
จะมีเสียงดังขึ้น 2 ครั้งและไฟแสดงจะกะพริบ
3 ครัง้
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หมายเหตุ
● การตั้งคาจากโรงงานจะเปน “ปดการใชงาน

ระบบไลฝากระจกหลังอัตโนมัติ”

สวติชแตร
E00508001722

กดที่พวงมาลัยหรือบริเวณเครื่องหมาย “ ”
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การขับขี่อยางประหยัด
E00600102738

การเรงความเร็วและการลดความเร็ว

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

ขับรถตามสภาพการจราจร และหลีกเลี่ยงการสตารท
กะทันหัน การเรงเครื่องกะทันหัน และการเบรก
กะทันหัน เนื่องจากจะทำใหสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
มากขึ้น

การเปลี่ยนเกียร
เปลี่ยนเกียรเมื่อความเร็วรถและความเร็วรอบของเครื่อง
ยนตเหมาะสมเทานั้น ควรใชเกียรสูงสุดเทาที่จะเปนไป
ได
ปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนควรตั้งไวที่ “2H” เมื่อขับขี่
รถ 4WD บนถนนปกติและทางดวนเพื่อใหประหยัด
น้ำมันเชื้อเพลิงมากที่สุด

การขับขี่ในเมือง
การหยุดรถและออกตัวบอยๆ ทำใหสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลิงมาก ดังนั้นควรเลือกใชเสนทางที่มีสภาพการจราจร
คลองตัว หากขับรถในสภาพการจราจรติดขัด ควรหลีก
เลี่ยงการใชเกียรต่ำขณะรอบเครื่องยนตสูง

การเดนิเบา
รถยังคงใชน้ำมันเชื้อเพลิงแมจะอยูในขณะเดินเบา ควร
หลีกเลี่ยงการติดเครื่องยนตที่รอบเดินเบาเปนระยะเวลา
นาน

ความเร็วรถ
การขับรถดวยความเร็วสูงจะใชน้ำมันเชื้อเพลิงมากกวา
ปกต ิดงันัน้ควรหลกีเลีย่งการขบัขีด่วยความเรว็สงูสดุ การ
ผอนคันเรงเปนครั้งคราวก็ชวยลดปริมาณการสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิงได

น้ำหนักบรรทุก
อยาขับรถโดยบรรทุกสิ่งของที่ไมจำเปนในหองเก็บ
สัมภาระ โดยเฉพาะการขับขี่ในเมืองที่ตองมีการออกตัว
และหยุดรถบอยๆ น้ำหนักรถที่เพิ่มขึ้นจะสงผลตอการ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเปนอยางมาก ควรหลีกเลี่ยงการ
บรรทุกสิ่ งของที่ ไม จำ เปนทั้ ง ในกระบะท ายหรือ
บนหลังคา เนื่องจากแรงตานทานที่เพิ่มขึ้นจะทำใหสิ้น
เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

การสตารทเครื่องยนตขณะเครื่องเย็น
การสตารทเครื่องยนตขณะเครื่องเย็นจะสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงมากกวาปกติ นอกจากนี้ยังสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลิงดวยหากปลอยใหเครื่องยนตรอนเปนเวลานาน ดัง
นั้นเมื่อสตารทเครื่องยนตแลว ควรเริ่มขับรถใหเร็วที่สุด

แรงดันลมยาง
ควรตรวจเชค็แรงดนัลมยางอยางสม่ำเสมอ หากแรงดนัลม
ยางต่ำจะเพิ่มแรงเสียดทานกับพื้นถนน ทำใหสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำใหยางสึกหรอ
และควบคุมรถไดยาก
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การขับขี่ในขณะมึนเมา
E00600200070

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

เทคนิคการขับขี่อยางปลอดภัย
E00600300446

เราไมสามารถรับประกันความปลอดภัยในการขับขี่และ
ปองกันอันตรายไดตลอดเวลา อยางไรก็ตามคุณควร
ปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้

เข็มขัดนิรภัย

กอนสตารทรถ ตรวจดใูหแนใจวาทัง้ตวัคณุและผโูดยสาร
ในรถคาดเข็มขัดนิรภัยเรียบรอยแลว

พรมปูพื้น

คำเตือน
lllll วางพรมใหพนจากแปนเหยียบโดยวางใหถูกตอง

เหมาะสมกับรถ
เพื่อปองกันพรมเลื่อนหลุดจากตำแหนง ควรยึด
ใหแนนดวยตะขอ ฯลฯ
โปรดทราบวาการวางพรมทับแปนเหยียบหรือ
วางพรมซอนพรมอีกผืนอาจเปนอุปสรรคตอ
การทำงานของแปนตางๆ และนำไปสูอุบัติเหตุ
รายแรงได

การใหเด็กโดยสารในรถ
l หามออกจากรถโดยทิ้งกุญแจและเด็กไวในรถ เด็ก

อาจจะเลนกับระบบควบคุมรถและทำใหเกิด
อุบัติเหตุได

l ตรวจดูใหแนใจวาทารกและเด็กเล็กอยูในอุปกรณ
ปองกันสำหรับเด็กอยางถูกตองเหมาะสมตาม
กฎหมาย เพื่อจะไดรับการปกปองสูงสุดในกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุ

l คอยดูแลเด็กไมใหเลนในหองเก็บสัมภาระ เนื่อง
จากอาจเปนอันตรายตอเด็กไดในขณะรถแลน

การบรรทุกสัมภาระ
เมื่อมีการบรรทุกสิ่งของ ไมควรบรรทุกใหสูงเลยเบาะนั่ง
เพราะจะกดีขวางการมองกระจกมองหลงั และสิง่ของอาจ
ยื่นล้ำเขาไปในหองโดยสารไดเมื่อเบรกแรงๆ

เครื่องปรับอากาศ
การใชงานเครื่องปรับอากาศจะเพิ่มอัตราการสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิง

คำเตือน
lllll หามดื่มแลวขับ

การรับรูของคุณจะไมแนนอน การตอบสนอง
จะชาลง และความสามารถในการตัดสินใจจะ
ลดลง
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เบรกมือไฟฟา
E00600502989

เมือ่ตองการจอดรถ ขัน้แรกใหหยุดรถใหสนทิ จากนัน้ดงึ
คันเบรกมือจนสุดเพื่อใหรถอยูกับที่
เบรกมือไฟฟาเปนระบบที่ชวยใสเบรกมือโดยมอเตอร
ไฟฟา

ขอควรระวัง
l ในรถ 4WD ระยะ “4LLc” ทำใหเกดิแรงบดิสงูสดุ

สำหรับการขับขี่ที่ใชความเร็วต่ำบนทางลาดชัน
รวมถงึพืน้ทราย พืน้โคลน และพืน้ผวิทีข่บัไดยาก
แบบอื่นๆ อยาใชความเร็วเกิน 70 กม./ชม.
โดยประมาณในระยะ “4LLc”

คำแนะนำเกีย่วกบัระยะรนั-อนิ
E00600404403

ในชวง 1,000 กิโลเมตรแรกนั้นยังถือวาเปนรถใหม ควร
ใชความเร็วที่ เหมาะสมเพื่อ ยืดอายุการใชงานของ
เครื่องยนตและประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง รวมไปถึงเพื่อ
ประสิทธิภาพของเครื่องยนตดวย

l ไมควรเรงรอบเครื่องยนตสูงเกินไป
l หลีกเลี่ยงการออกรถดวยความเร็ว การเรงเครื่อง

ยนต การเบรกและใชความเร็วสูงติดตอกันเปน
เวลานาน

l ควรใชความเร็วในระยะรัน-อินตามที่กำหนดใน
ตาราง
โปรดทราบวาตองขับขี่ตามความเร็วที่กฎหมาย
กำหนดดวย

l หามบรรทุกเกินอัตรา
l ไมควรลากหรือพวงรถคันอื่น

รนุ 2WD

ตำแหนงคันเกียร
เกยีร 1 15 กม./ชม.

ความเร็วที่กำหนด

ตำแหนง
คันเกียร
เกยีร 1

2H, 4H, 4HLc 4LLc

เกยีร 2
เกยีร 3 50 กม./ชม.

15 กม./ชม.

20 กม./ชม.

5 กม./ชม.
30 กม./ชม. 10 กม./ชม.

เกยีร 4 65 กม./ชม. 25 กม./ชม.

ความเร็วที่กำหนด

ตำแหนงคันเกียร
เกยีร 3
เกยีร 4
เกยีร 5 75 กม./ชม.

50 กม./ชม.
65 กม./ชม.

เกยีร 6 95 กม./ชม.

ความเร็วที่กำหนด

เกยีร 2 30 กม./ชม.

เกยีร 7 115 กม./ชม.
เกยีร 8 120 กม./ชม.

รนุ 4WD

เกยีร 5
เกยีร 6
เกยีร 7 115 กม./ชม.

75 กม./ชม. 30 กม./ชม.
95 กม./ชม. 35 กม./ชม.

เกยีร 8 120 กม./ชม.
45 กม./ชม.

lllll คุณอาจไดยินเสียงการทำงานจากตัวถังรถเมื่อใช
งานเบรกมือไฟฟา ซึ่งไมใชการทำงานผิดปกติ
และเบรกมือไฟฟากำลังทำงานตามปกติ

lllll เมื่อแบตเตอรี่ออนหรือหมด จะไมสามารถใส
เบรกมือหรือปลดเบรกมือได ใหดูเรื่อง “การ
สตารทเครือ่งยนตฉกุเฉนิ” หนา 8-2

หมายเหตุ
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การใสเบรกมือ
E00650200091

1. จอดรถใหสนิท
2. ดึงสวิตชเบรกมือไฟฟาขึ้นขณะที่ เหยียบแปน

เบรกไว

เมื่อใสเบรกมือแลว ไฟแสดงการทำงานเบรกมือและไฟ
แสดง (A) บนสวิตชเบรกมือไฟฟาจะสวาง

ไฟแสดง

ขอควรระวัง
l หากเกิดเหตุจำเปนที่จะตองใสเบรกมือเปนเบรก

ฉุกเฉินเนื่องจากแปนเบรกที่เทาไมทำงาน ฯลฯ
ระหวางขับขี่ ใหดึงสวิตชเบรกมือไฟฟาคางไว
ขณะที่ดึงสวิตช ระบบจะใสเบรก ในเวลานี้ตัว
แสดงเตือนตอไปนี้จะปรากฏขึ้นพรอมเสียง
เตือน แตคุณยังคงตองดึงสวิตชเบรกมือไฟฟา
คางไว

ใชเบรกมือเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเทานั้น หากใช
มากเกินไป ชิ้นสวนเบรกอาจสึกหรอเร็วกวาที่
ควรและเบรกอาจไมทำงานเนื่องจากรอนจัด

l หากคุณใชงานสวิตชเบรกมือไฟฟาซ้ำๆ ภายใน
ชวงเวลาสั้นๆ ตัวแสดงเตือนอาจปรากฏขึ้นและ
เบรกมือจะใชไมไดชั่วคราว ในกรณีเชนนี้ ใหรอ
ประมาณหนึ่งนาทีและใชงานสวิตชเบรกมือ
ไฟฟาอีกครั้งหลังจากตัวแสดงเตือนดับแลว

หมายเหตุ
l ในสภาวะตอไปนี้ ไฟแสดงการทำงานเบรกมือ

จะสวางประมาณ 15 วนิาทแีลวดบัไป
• ขณะที่ใสเบรกมือไฟฟา โหมดการทำงานเปน

OFF
• ดึงสวิตชเบรกมือไฟฟาขึ้นขณะที่โหมดการ

ทำงานเปน OFF
l เมื่อจอดรถบนทางที่ลาดชันมาก ใหดึงสวิตช

เบรกมือไฟฟาสองครั้ง (อีกครั้งหลังจากที่การ
ทำงานเสร็จสิ้นครั้งหนึ่งแลว)  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพสูงสุดใหกับเบรกมือ

l หากเบรกมือยังไมสามารถหยุดรถใหอยูนิ่งได
หลังจากที่ปลอยแปนเบรก ใหติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

l เมื่อโหมดการทำงานอยูที่อื่นนอกเหนือจาก ON
หากใสเบรกมือไฟแสดงการทำงานเบรกมือ
จะสวางขึ้นครูหนึ่ง

lไฟแสดงการทำงาน เบรกมือและไฟแสดง
บนสวิตชเบรกมือไฟฟาอาจกะพริบ ทั้งนี้ไมได
แสดงถึงการทำงานผิดปกติหากไฟนั้นดับเมื่อ
ปลดเบรกมือไฟฟา

ขอควรระวัง
l หากไฟแสดงการทำงานเบรกมือไฟฟากะพริบ

จะไมสามารถใสเบรกมือไฟฟาได
เมื่อไฟยังคงกะพริบหลังจากรอสักพักแลว ให
ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
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หมายเหตุ
l ขึ้นอยูกับสถานการณ ระบบอาจใสเบรกมือ

ไฟฟาใหโดยอัตโนมัติ
ใหดเูรือ่ง “การคางเบรกอตัโนมตั”ิ หนา 6-50

l หากเหยียบแปนคันเรงโดยที่ยังใสเบรกมือไฟฟา
และไมไดปลดออก ตัวแสดงเตือนจะปรากฏขึ้น

การปลดเบรกมือ
E00650300106

1. ตรวจดวูาโหมดการทำงานอยทูี ่ON
2. กดสวิ ต ช เ บ รกมื อ ไฟฟ า ล ง ขณะที่ เ ห ยี ย บ

แปนเบรกไว

เมื่อปลดเบรกมือแลว ไฟแสดงการทำงานเบรกมือและ
ไฟแสดงบนสวิตชเบรกมือไฟฟาจะดับ

ขอควรระวัง
lllll หลังจากใชงานสวิตชเบรกมือไฟฟาเพื่อใสเบรก

มือไฟฟาหรือปลดออก หากไฟแสดงการทำงาน
เบรกมือและไฟแสดงบนสวิตชเบรกมือไฟฟายัง
คงกะพริบ หรือไฟเตือนเบรกมือไฟฟา (เหลือง)
ยังคงสวาง แสดงวาระบบเบรกมือไฟฟาทำงาน
ผิดปกติและอาจใสเบรกมือไฟฟาหรือปลดออก
ไมได ใหจอดรถทันทีในที่ปลอดภัยและติดตอ
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ใกลที่สุด

lllll กอนขับขี่ ตรวจดูใหดีวาไดปลดเบรกมือแลวและ
ไฟแสดงการทำงานเบรกมือและไฟเตือนเบรก
มอืไฟฟา (เหลอืง) ดบัแลว
หากขับรถออกไปโดยไมไดปลดเบรกมือ เบรก
จะเกิดความรอนสูง เปนผลใหการเบรกไมมี
ประสิทธิภาพและเบรกอาจเสียหายได

ขอควรระวัง
l หากใชงานรถในสภาพอากาศหนาวเย็นและ

ความเร็วรถไมเพิ่มขึ้นมากกวาปกติหลังจากปลด
เบรกมอืไฟฟา แสดงวาอาจจะปลดเบรกมอืไฟฟา
ไมสดุ ในกรณนีีใ้หจอดรถ ใสเบรกมอืไฟฟาและ
ปลดออกอีกครั้ง เมื่อความเร็วรถไมเพิ่มขึ้นแม
จะทำตามนี้แลว ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต

l เมื่อโหมดการทำงานไมไดอยูที่ ON จะปลด
เบรกมือไมได

l เมื่อมีการทำงานผิดพลาดในเบรกมือไฟฟา ให
ปลดเบรกมือไฟฟาแบบแมนนวล
ใหดูเรื่อง “เมื่อปลดเบรกมือไฟฟาไมได” หนา
6-8 สำหรบัการปลดเบรกมอืไฟฟาแบบแมนนวล

l เมือ่ไมไดอยทูีต่ำแหนง “P” (จอด) ถาคณุพยายาม
ปลดสวิตชเบรกมือไฟฟาโดยไมไดเหยียบแปน
เบรก ตัวแสดงเตือนจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ
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ฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติ

สามารถใสเบรกมือไฟฟาหรือปลดออกไดโดยอัตโนมัติ
ตามการทำงานของคันเกียร

l ถาคุณเริ่มขับขี่โดยไมไดปลดเบรกมือไฟฟา ตัว
แสดงเตือนจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

ตัวแสดงเตือน
E00650400051

ไฟเตือน (เหลือง)

ตัวแสดงเตือน

หากมีการทำงานผิดปกติในระบบ ไฟเตือนเบรกมือไฟฟา
(เหลือง) จะสวาง นอกจากนี้ตัวแสดงเตือนจะปรากฏขึ้น
บนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปดดวย
ภายใตสภาพปกติ ไฟเตือนจะสวางเฉพาะตอนที่โหมด
การทำงานเปลี่ยนเปน ON และดับภายในสองสามวินาที
หลังจากนั้น

ขอควรระวัง
l เมื่อไฟเตือนเบรกมือไฟฟา (เหลือง) สวางใน

ระหวางการขับขี่ อาจไมสามารถใสเบรกมือ
ไฟฟาหรือปลดออกได ใหติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ใกลที่สุดทันที สำหรับรายละเอียดเพิ่ม
เตมิ ใหดเูรือ่ง “ไฟเตอืนเบรกมอืไฟฟา (เหลือง)”
หนา 5-76
เมื่อจอดรถในขณะที่ไฟเตือนเบรกมือไฟฟา
(เหลือง) สวาง ใหจอดรถบนพื้นราบและมั่นคง
เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) และวาง
หมอนหนุนลอ กอนหิน หรือวัสดุอื่นๆ ไวดาน
หนายางเพื่อปองกันรถเคลื่อนที่

E00696800020

lllll การตั้งคาของฟงกชันเบรกมืออัตโนมัตินี้จะยัง
คงอยูแมวาโหมดการทำงานจะเปลี่ยนเปน OFF

หมายเหตุ
lllll ไมสามารถเปดใชงานฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติ

ไดเมื่อไฟเตือนเบรกมือยังสวางอยู
lllll แมจะเปดใชงานฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติแลว

คุณยังสามารถใชงานเบรกมือไฟฟาดวยสวิตช
เบรกมือไฟฟาได

หมายเหตุ

n การเปดใชงานฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติ

1. ใหโหมดการทำงานเปน ON

2. ดึงสวิตชเบรกมือไฟฟาเปนเวลาอยางนอย 4 วินาที
ฟงกชนัเบรกมอือตัโนมตัจิะเปด ON และตวัแสดง
ตอไปนี้จะปรากฏบนหนาปด

ขอควรระวัง
l ตั้งฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติหลังจากหยุดรถแลว

หากคุณใชงานสวิตชเบรกมือไฟฟาขณะที่รถ
กำลังเคลื่อนที่ อาจเปนการใสเบรกมือไฟฟาซึ่ง
ทำใหเกิดอุบัติเหตุที่ไมคาดคิดได
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เมื่อปลดเบรกมือไฟฟาไมได
E00650500049

l หากสวิตชเบรกมือไฟฟาลมเหลวขณะที่ใสเบรก
มอืไฟฟาไว ฟงกชนัเบรกมอือัตโนมตัจิะเปด ON
และตวัแสดง “ON” ปรากฏแมวาฟงกชนัเบรกมอื
อัตโนมัติจะเปน OFF จากนั้นจะสามารถปลด
เบรกมือไฟฟาตามการทำงานของคันเกียรได
หลังจากปลดเบรกมือไฟฟาแลว ฟงกชันเบรกมือ
อัตโนมัติจะปด OFF และตัวแสดง “OFF”
ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

nnnnn วิธีใชงานเบรกมือไฟฟาโดยใชฟงกชัน
เบรกมอือัตโนมตัิ

เมื่อคันเกียรอยูในตำแหนง “P” (จอด) โดยที่เปดใชงาน
ฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติไว ระบบจะใสเบรกมือไฟฟา
โดยอัตโนมัติและไฟแสดงการทำงานเบรกมือในหนาปด
จะสวาง
เมือ่คนัเกยีรอยใูนตำแหนงอืน่ๆ นอกจาก “P” (จอด) เบรก
มือไฟฟาจะถูกปลดโดยอัตโนมัติและไฟแสดงการทำงาน
เบรกมือในหนาปดจะดับ

ไฟแสดง

lllll ในสถานการณตอไปนี้จะไมมีการใสเบรกมือ
ไฟฟาหรือปลดออกโดยอัตโนมัติแมวาฟงกชัน
เบรกมืออัตโนมัติจะเปดใชงาน
• เครื่องยนตดับ
• ไมไดเหยียบแปนเบรก
• รถไมหยุดนิ่ง

lllll ใชงานคันเกียรพรอมกับเหยียบแปนเบรกใหสุด
หากคุณยกเทาออกจากแปนเบรกขณะที่ใชงาน
คันเกียร เบรกมือไฟฟาอาจไมทำงาน

หมายเหตุ

nnnnn การปดใชงานฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติ

กดสวิตชเบรกมือไฟฟาเปนเวลาอยางนอย 4 วินาที
ฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติจะปด OFF และตัวแสดงตอไป
นี้จะปรากฏบนหนาปด

เมื่อปลดเบรกมือไมไดแมจะใชงานสวิตชเบรกมือไฟฟา
แลว สามารถปลดออกแบบแมนนวลไดตามขั้นตอนตอ
ไปนี้ การปลดเบรกมือไฟฟาแบบแมนนวลควรทำเฉพาะ
เมื่อจำเปนตองปลดเบรกมือไฟฟาในกรณีฉุกเฉินเทานั้น

คำเตือน
lllll กอนจะปลดเบรกมือไฟฟาแบบแมนนวล ให

ตรวจเช็คบริเวณรอบรถวาปลอดภัย
lllll หลังจากปลดเบรกมือไฟฟาแบบแมนนวลแลว

ใหนำรถไปตรวจสอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาตทันที

ขอควรระวัง
l นอกจากนี้เมื่อระบบตรวจพบความผิดปกติเมื่อ

ฟงกชันเบรกมืออัตโนมัติ ON ไฟเตือนเบรกมือ
ไฟฟาจะสวางในหนาปดและฟงกชันเบรกมือ
อัตโนมัติจะปด OFF
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5. ถอดโบลท (A) (3 ตำแหนง) ทีย่ดึฝา (B) ดวยประแจ
หกเหลีย่ม (C)

คำเตือน
lllll เมื่อจะปลดเบรกมือไฟฟาแบบแมนนวล ตอง

เล่ือนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) เสียกอน
มิ ฉ ะนั้ น เ มื่ อ ร ถ เ ริ่ ม เ ค ลื่ อ นอ า จทำ ให เ กิ ด
อุบัติเหตุได

ขอควรระวัง
l อยาขับขี่โดยที่ยังใสเบรกมือไฟฟาอยู ชิ้นสวน

เบรกอาจสึกหรอเร็วกวาที่ควรและเบรกอาจไม
ทำงานเนื่องจากรอนจัด

l อยาใชประแจหกเหลี่ยมเพื่อจุดประสงคอื่นนอก
จากปลดเบรกมือไฟฟาในกรณีฉุกเฉิน

1. ใชหมอนหนุนลอกั้นลอไว
2. เลือ่นคนัเกยีรไปทีต่ำแหนง “P” (จอด)

คำเตือน
lllll ตรวจดูใหแนใจวาไฟแสดงการทำงานบนสวิตช

เบรกมือไฟฟาดับแลวกอนจะปลดเบรกมือไฟฟา
แบบแมนนวล มิฉะนั้นเบรกมือไฟฟาอาจทำงาน
และประแจหกเหลี่ยมอาจเคลื่อนอยางกะทันหัน
ทำใหบาดเจ็บได

3. ดับเครื่องยนตหากเครื่องยนตยังทำงานอยู
4. ตรวจดูวาไฟแสดงการทำงานบนสวิตชเบรกมือ

ไฟฟาดับแลว

8. สอดประแจหกเหลี่ยมเขาไปในรูที่ติดตั้งปลั๊ก
และหมุนทวนเข็มนาฬิกาพรอมกับกดประแจ
เขาไปดวย

6. ถอดฝาออกโดยเกี่ยวดามแมแรง (D) เขากับฝา

7. ดงึปลัก๊ (E) ออก

ขอควรระวัง
lllll เมื่อทำการปลดเบรกมือ ใหใชประแจหกเหลี่ยม

ซึ่งเปนเครื่องมือที่มาพรอมกับรถ และอยาใช
เครื่องมือไฟฟา มิฉะนั้นอาจทำใหเบรกมือไฟฟา
เสียหายได
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lllll ตองใสเบรกมือกอนจะเลื่อนเกียรไปที่ตำแหนง
“P” (จอด) หากคุณเขาเกียร “P” (จอด) กอนใส
เบรกมอื อาจจะทำใหเลือ่นเกยีรออกจากตำแหนง
“P” (จอด) ไดยากเมือ่จะขบัรถในครัง้ตอไป ทำให
ตองออกแรงดันเกียรมากขึ้นเพื่อโยกออกจาก
ตำแหนง “P” (จอด)

หมายเหตุ

9. หลังจากหมุนเครื่องมือประมาณ 50 ถึง 100 รอบ
ขณะทีก่ดไว จะเริม่หมนุไดยาก
เมื่อเครื่องมือหมุนยอนกลับในทิศทางตรงกันขาม
โดยผอนแรงลงในการหมุนขณะที่กดไว เบรกมือ
จะปลดออกจนสุด

10. ติดตั้ งปลั๊ กและฝากลับ เข าที่ โดยทำยอนขั้น
ตอนการถอด

การจอดรถ
E00600602805

เมื่อตองการจอดรถ ใสเบรกมือใหแนน จากนั้นเลื่อนคัน
เกยีรไปทีต่ำแหนง “P” (จอด)

การจอดรถบนเขาและทางลาดชัน
เพื่อปองกันรถไหล ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

การจอดรถบนทางลงเขา
หมุนลอหนาไปทางขอบถนนและเลื่อนรถไปขางหนา
จนลอสัมผัสขอบถนนเบาๆ
ใสเบรกมือและเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด)
หาอุปกรณหนุนลอตามความจำเปน

การจอดรถบนทางขึ้นเขา
หมุนลอหนาออกหางจากขอบถนนและเลื่อนรถถอย
หลังจนลอสัมผัสขอบถนนเบาๆ
ใสเบรกมือและเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด)
หาอุปกรณหนุนลอตามความจำเปน

คำเตือน
lllll การปลอยใหเครื่องยนตทำงานเสี่ยงตอการบาด

เจ็บและเสียชีวิตเนื่องจากการเลื่อนคันเกียรโดย
ไมไดตั้งใจหรือการสะสมของไอควันพิษภายใน
หองโดยสาร

สถานที่จอดรถ

คำเตือน
lllll หามจอดรถในบรเิวณทีม่วีสัดทุีต่ดิไฟได เชน หญา

หรือใบไมแหง เนื่องจากสิ่งเหลานี้อาจสัมผัส
ความรอนจากทอไอเสีย สงผลใหติดไฟได

การจอดรถทิ้งไวทุกครั้งควรนำกุญแจไปดวยและล็อก
ประตูทุกบานใหเรียบรอย
ควรจอดรถในบริเวณที่มีแสงสวางเพียงพอ

การจอดรถและติดเครื่องยนตทิ้งไวเปน
เวลานาน
หามปลอยใหเครื่องยนตทำงานในขณะที่คุณจอดพัก
นอน/ผอนคลายอิริยาบถ และหามปลอยใหเครื่องยนต
ทำงานในสถานที่ปดหรือมีการไหลเวียนของอากาศนอย

การปรับระดับคอพวงมาลัย
E00600701610

1. คลายกานปรับในขณะที่จับพวงมาลัยยกขึ้น

เมื่อจอดรถทิ้งไว



กระจกมองหลัง

6-11

6

การสตารทและการขบัขี่

ทำไดโดยปรับเลื่อนกระจกขึ้น/ลงและซาย/ขวาเพื่อ
ปรับตำแหนง

คำเตือน
lllll อยาพยายามปรับระดับคอพวงมาลัยขณะขับขี่

รถอยู

คำเตือน
lllll อยาพยายามปรับกระจกขณะที่ขับรถอยู เพราะ

อาจเกิดอันตรายได
ควรปรับกระจกกอนการขับรถ

2. ปรับพวงมาลัยใหไดระดับความสูงที่ตองการ
3. ล็อกพวงมาลัยใหแนนโดยการยกก านปรับ

ขึ้นใหสุด

A- ตำแหนงล็อก
B- ตำแหนงปลดล็อก

กระจกมองหลัง
E00600802139

ปรับกระจกมองหลังเมื่อมีการปรับเบาะนั่งเรียบรอยแลว
เทานั้น เพื่อใหคุณสามารถมองไปทางดานหลังรถได
อยางชัดเจน

แบบที่ 1

แบบที่ 2

ปรับกระจกมองหลังเพื่อใหมองเห็นดานหลังรถได
มากที่สุด

การปรับกระจกมองหลังในแนวตั้ง
กระจกมองหลังสามารถปรับในทิศทางขึ้นและลงได

การปรับตำแหนงกระจก
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การตัดแสงสะทอน

แบบที ่ 1
กานปรบั (A) ใตกระจกสามารถใชปรบักระจกเพือ่ลดแสง
สะทอนจากไฟหนาของรถที่ขับตามหลังมาขณะขับ
ตอนกลางคืน

lllll อยาแขวนวัตถุใดๆ หรือฉีดน้ำยาทำความสะอาด
กระจกที่ เซ็นเซอร (1) เพราะอาจสงผลตอ
การตรวจจบั

หมายเหตุ

การควบคุมกระจกมองขางไฟฟา
กระจกมองขางจะปรับไดเมื่อโหมดการทำงานอยูที่ ON
หรือ ACC

1. ดันสวิตช (A) ไปดานเดียวกับกระจกที่
ตองการปรับ

เมื่อเปลี่ยนโหมดการทำงานเปน ON กระจกจะปรับการ
สะทอนโดยอัตโนมัติ

1- ปกติ
2- ลดแสงสะทอน

แบบที ่ 2
เมื่อไฟหนาของรถที่ขับตามหลังมาสวางมาก กระจกมอง
หลังจะปรับการสะทอนโดยอัตโนมัติเพื่อลดความจา

กระจกมองขาง
E00600900628

คำเตือน
lllll อยาพยายามปรับกระจกขณะที่ขับรถอยู เพราะ

อาจเกิดอันตรายได
ควรปรับกระจกกอนการขับรถ

การปรับตำแหนงกระจก
E00601002008

คำเตือน
lllll รถของคุณติดตั้งกระจกแบบนูน

กระจกนี้ชวยใหเห็นพื้นที่กวางขึ้น แตวัตถุที่เห็น
ในกระจกจะดูเล็กกวาและไกลกวาเมื่อเทียบกับ
กระจกแบบเรียบ
หามใชกระจกนี้กะระยะหางของรถคันที่ตามหลัง
มาเมื่อจะเปลี่ยนเลน

L- ปรับกระจกมองขางดานซาย
R- ปรับกระจกมองขางดานขวา
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2. กดสวติช (B) เพือ่ปรบัใหกระจกไปทางซาย ขวา บน
และลางตามตองการ

1- ขึน้
2- ลง
3- ขวา
4- ซาย

3. ดนัสวติช (A) กลบัสตูำแหนงกลาง (•)

กระจกมองขางสามารถพับเขามาทางหนาตางดานขางได
เพื่อปองกันความเสียหายเมื่อจอดรถในที่แคบ

ขอควรระวัง
l สามารถพับและกางกระจกดวยมือได แตหากพับ

กระจกโดยใชสวิตชพับกระจก ควรกางกระจก
โดยใชสวติชอกีครัง้ อยาใชมอื หากคณุกางกระจก
ดวยมือหลังจากที่พับเก็บดวยสวิตช กระจกอาจ
ไมล็อกอยูในตำแหนงที่ถูกตอง สงผลใหกระ
จกเคลื่อนเมื่อปะทะลมหรือไดรับแรงสะเทือน
ขณะขับรถ และอาจทำใหคนขับไมสามารถมอง
เห็นดานหลังไดอยางชัดเจน

ขอควรระวัง
l อยาขับรถโดยพับกระจกมองขางไว

หากไมสามารถมองเห็นดานหลังดวยกระจกดัง
กลาวอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได

การพับและการกางกระจกมองขาง
E00601102575

การพับและการกางกระจกโดยใชสวิตชพับ
กระจก
ขณะทีโ่หมดการทำงานอยทูี ่ON หรอื ACC ใหกดสวติช
พับกระจกเพื่อพับกระจกเก็บ
กดสวิตชอีกครั้งเพื่อกางกระจกคืนออกสูตำแหนงเดิม
เมื่อโหมดการทำงานอยูที่ OFF จะสามารถพับและ
กางกระจกมองขางโดยใชสวิตชพับกระจกไดเปนเวลา
ประมาณ 30 วนิาที

lllll ระวังอยาใหนิ้วถูกหนีบขณะกระจกกำลังขยับ
lllll หากคณุขยบักระจกดวยมอืหรือกระจกขยบัเพราะ

มีคนหรือสิ่งของมาชน คุณอาจไมสามารถปรับ
คืนตำแหนงเดิมไดโดยใชสวิตชพับกระจก ใน
กรณีนี้ใหกดสวิตชพับกระจกเพื่อพับเก็บกระจก
กอน จากนั้นจึงกดสวิตชอีกครั้งเพื่อกางกระจก
คืนสูตำแหนงเดิม

lllll เมื่อเกิดการจับตัวแข็งและกระจกไมสามารถปรับ
ได หามกดสวติชพบักระจกซ้ำๆ เพราะอาจทำให
วงจรมอเตอรของกระจกไหมได

หมายเหตุ
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lllll ฟงกชันนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดตามดานลาง
กรุณาสอบถามศูนยบริการมิตซูบิชิที่ ไดรับ
อนุญาต
• กางออกโดยอัตโนมัติเมื่อปดประตูดานคนขับ

และโหมดการทำงานอยูที่ ON
• พับเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อโหมดการทำงานอยู

ที ่OFF หรอื ACC และประตดูานคนขบัเปดอยู
• กางออกโดยอัตโนมัติ เมื่อความเร็วรถถึง

30 กม./ชม.
• ยกเลิกฟงกชันกางออกอัตโนมัติ

หมายเหตุ

การพับและการกางกระจกโดยไมใชสวิตชพับ
กระจก
กระจกจะพับหรือกางโดยอัตโนมัติเมื่อประตูและประตู
ทายล็อกหรือปลดล็อกดวยระบบกุญแจรีโมทหรือ
ฟงกชันกุญแจอัจฉริยะ
ใหดเูรือ่ง “ระบบกญุแจรโีมท” หนา 3-3
ใหดูเรื่อง “ระบบกุญแจอัจฉริยะ: การทำงานโดยใช
ฟงกชนักญุแจอจัฉรยิะ” หนา 3-8

• กระจกมองขางสามารถพับเขาหรือกางออกได
โดยการทำงานตอไปนี้ แมวาจะมีการเปลี่ยน
แปลงใดๆ ดานบน หลังจากกดสวติช “LOCK”
เพื่อล็อกประตูและประตูทาย ถากดสวิตช
“LOCK” อีกสองครั้งติดกันภายใน 30 วินาที
กระจกมองขางจะพับ หลังจากกดสวิตช
“UNLOCK” เพื่อปลดล็อกประตูและประตู
ทาย ถากดสวิตช “UNLOCK” อีกสองครั้งติด
กันภายใน 30 วินาที กระจกมองขางจะกาง
อีกครั้ง

หมายเหตุ

สวติชเครือ่งยนต
E00631801516

เพือ่ปองกนัการโจรกรรม เครือ่งยนตจะไมสตารทหากไม
ไดใชกุญแจอัจฉริยะที่ลงทะเบียนไวลวงหนาแลว (ระบบ
ปองกันการสตารทของเครื่องยนต)
หากคุณถือกุญแจอัจฉริยะ คุณสามารถสตารทเครื่องยนต
ได

ขอควรระวัง
l ไฟแสดง (A) จะกะพริบเปนสีสมเมื่อเกิดปญหา

หรือการทำงานผิดปกติในระบบกุญแจอัจฉริยะ
หามขับรถหากไฟแสดงบนสวิตชเครื่องยนต
กะพริบเปนสีสม ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาตทันที

l หากสวิตชเครื่องยนตทำงานไดไมดีและรูสึกติด
ขัด  อยาใชงานสวิตช  ใหติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตทันที

lllll เมื่อจะใชงานสวิตชเครื่องยนต  ใหกดสวิตช
จนสุด หากกดสวิตชลงไมสุด เครื่องยนตอาจไม
สตารทหรือโหมดการทำงานอาจไมเปลี่ยนแปลง
หากกดสวิตชเครื่องยนตอยางถูกตอง ก็ไมจำเปน
ตองกดสวิตชเครื่องยนตคางไว

หมายเหตุ
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lllll รถของคุณติดตั้งระบบอิโมบิไลเซอร

เมื่อจะสตารทเครื่องยนต รหัส ID ที่สงมาจาก
กุญแจจะตองตรงกับรหัส ID ที่ลงทะเบียนไว
ในระบบคอมพิวเตอรอิโมบิไลเซอร ใหดูเรื่อง
“ระบบอิโมบิไลเซอร (ระบบปองกันการ
สตารท)” หนา 3-3

l เมื่อแบตเตอรี่ในกุญแจอัจฉริยะออนลงหรือ
กุญแจอัจฉริยะอยูนอกรถ  ตัวแสดงเตือน
จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
lllll เมื่อเครื่องยนตไมทำงาน  ใหปรับโหมดการ

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

lllll เมื่อถอดแบตเตอรี่ออก โหมดการทำงานปจจุบัน
จะถกูจดจำไว หลงัจากใสแบตเตอรีใ่หม โหมดที่
จดจำไวจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ดังนั้นกอนถอด
แบตเตอรี่เพื่อซอมแซมหรือเปลี่ยน ตองแนใจวา
ไดปรับใหโหมดการทำงานอยูที่ OFF แลว
ควรระมดัระวงัหากคณุไมแนใจวารถอยใูนโหมด
การทำงานใดเมื่อแบตเตอรี่หมด

โหมดการทำงานของสวิตชเคร่ืองยนตและ
ฟงกชันตางๆ

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

ACC
อุปกรณไฟฟา เชน เครื่องเสียงและชองเสียบอุปกรณ
เสริม สามารถใชงานได
ไฟแสดงบนสวิตชเครื่องยนตสวางเปนสีสม

ON
อุปกรณไฟฟาทั้งหมดบนรถสามารถใชงานได
ไฟแสดงบนสวิตชเครื่องยนตสวางเปนสีเขียว และดับ
เมื่อเครื่องยนตทำงาน

การเปลี่ยนโหมดการทำงาน
E00631901474

หากคุณกดสวิตชเครื่องยนตโดยไมไดเหยียบแปนเบรก
จะสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานไดตามลำดับดังนี้
OFF, ACC, ON, OFF
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ขอควรระวัง
l โหมดการทำงานไมสามารถเปลีย่นจาก OFF เปน

ACC หรอื ON ไดหากกญุแจอจัฉรยิะไมอยภูายใน
รถ ใหดเูรือ่ง “ระบบกญุแจอจัฉรยิะ: ชวงระยะการ
ทำงานในการสตารทเครื่องยนตและเปลี่ยน
โหมดการทำงาน” หนา 3-8

l เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยูในรถแตโหมดการทำงาน
ไมเปลี่ยน แสดงวากุญแจอัจฉริยะอาจชำรุด

l หากไมสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานเปน
OFF ได ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้
1. เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) จาก

นั้นเปลี่ยนโหมดการทำงานเปน OFF
2. หนึ่งในสาเหตุอื่นๆ อาจเปนเพราะแรงดัน

ไฟฟาของแบตเตอรีต่่ำ หากเกดิกรณนีี ้ระบบ
กญุแจรโีมท ฟงกชนักญุแจอจัฉรยิะ และลอ็ก
พวงมาลัยก็จะไมทำงานดวยเชนกัน ติดตอ
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ

ฟงกชันการตัดไฟ ACC อัตโนมัติ
E00632801643

หลงัจากเวลาผานไปประมาณ 30 นาทใีนโหมดการทำงาน
ACC ฟงกชันนี้จะตัดไฟสำหรับระบบเครื่องเสียงและ
อุปกรณไฟฟาอื่นๆ ที่สามารถใชงานไดในโหมดนี้โดย

อัตโนมัติ (เฉพาะเมื่อประตูดานคนขับปดและคันเกียรอยู
ทีต่ำแหนง “P” (จอด))
เมื่อคุณเปดประตูดานคนขับหรือสวิตชเครื่องยนตทำงาน
อีกครั้ง ไฟจะกลับมาเปนปกติ

l เมื่อแหลงจายไฟ ACC ตัดอัตโนมัติ พวงมาลัย
จะไมสามารถลอ็กไดและคณุจะไมสามารถลอ็ก
หรือปลดล็อกประตูไดโดยใชระบบกุญแจ
รีโมท

l สามารถปรับฟงกชันบางอยางไดดังนี้:
• เวลากอนจะตัดไฟอัตโนมัติสามารถเปลี่ยน

เปนประมาณ 60 นาที
• สามารถยกเลิกการใชงานฟงกชันตัดไฟ

ACC อัตโนมัติได
หากตองการขอมลูเพิม่เตมิ กรณุาปรกึษาศนูย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ

ระบบเตือนโหมดการทำงาน OFF
E00632201663

หลังจากกดสวิตชเครื่องยนตและโหมดการทำงานอยูที่
OFF เมื่อเปดประตูดานคนขับ พวงมาลัยจะถูกล็อก

เมื่อโหมดการทำงานอยูที่โหมดอื่นนอกเหนือจาก OFF
หากคุณพยายามล็อกประตูและประตูทายโดยกดสวิตช
ล็อก/ปลดล็อกประตูดานคนขับหรือดานผูโดยสารดาน

หนาหรือสวิตช LOCK ประตูทาย ตัวแสดงเตือน
จะปรากฏขึน้ เสยีงเตอืนจะดงั และคณุจะไมสามารถลอ็ก
ประตูได

ระบบเตือนโหมดการทำงาน ON
E00632301097

หากเปดประตูดานคนขับขณะเครื่องยนตหยุดทำงานและ
โหมดการทำงานอยูในโหมดอื่นใดที่ไมใช OFF เสียง
เตือนภายในเตือนโหมดการทำงาน ON จะดังขึ้นเปน
ระยะเพื่อเตือนคุณใหปรับโหมดการทำงานเปน OFF

การล็อกพวงมาลัย
E00601502641

การล็อก
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ขอควรระวัง
lllll หากเครื่องยนตหยุดทำงานขณะขับขี่ หามเปด

ประตูหรือกดสวิตช LOCK บนกุญแจจนกวารถ
จะหยุดในที่ปลอดภัย มิฉะนั้นพวงมาลัยจะล็อก
ทำใหไมสามารถควบคุมรถได

lllll พกกุญแจไวกับตัวเมื่อออกจากรถ
lllll หากรถของคุณจำเปนตองถูกลาก ใหปลดล็อก

พวงมาลัย ใหดูเรื่อง “การลากรถ: การลากรถใน
กรณฉีกุเฉนิ” หนา 8-18

lllll เมื่อดำเนินการตอไปนี้ ในขณะที่ โหมดการ
ทำงานอยทูี ่OFF และคนัเกยีรอยใูนตำแหนง “P”
(จอด) พวงมาลยัจะถกูลอ็ก
• เปดหรือปดประตูดานคนขับ
• ปดประตูทั้งหมดและประตูทาย
• เปดประตูบานใดบานหนึ่งหรือประตูทายหลัง

จากประตูทั้งหมดและประตูทายปดไปแลว
• ล็อกประตูทั้งหมดและประตูทายดวยระบบ

กุญแจรีโมทหรือฟงกชันกุญแจอัจฉริยะ
lllll เมื่อเปดประตูดานคนขับขณะที่พวงมาลัยไมได

ล็อก หนาจอเตือนจะปรากฏขึ้นและเสียงเตือน
จะดังเพื่อเตือนวาพวงมาลัยไมไดล็อก

หมายเหตุ
lllll เมื่อการล็อกพวงมาลัยผิดปกติ ตัวแสดงเตือน

จะปรากฏขึ้นและเสียงเตือนภายในดัง ปรับ
โหมดการทำงานไปที่ OFF แลวกดสวิตชล็อก
บนกุญแจอัจฉริยะ จากนั้นกดสวิตชเครื่องยนต
ถาไฟเตือนสวางอีก กรุณาติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ

ใชวิธีการตอไปนี้เพื่อปลดล็อกพวงมาลัย

lllll ปรับโหมดการทำงานไปที่ ACC
lllll สตารทเครื่องยนต

การปลดล็อก

lllll เมื่อพวงมาลัยไมปลดล็อก ตัวแสดงเตือน
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปด
กดสวิตชเครื่องยนตอีกครั้งขณะขยับพวงมาลัย
ไปทางขวาและทางซายเล็กนอย

หมายเหตุ
lllll หากมีความผิดพลาดในการล็อกพวงมาลัย ตัว

แสดงเตือนจะปรากฏขึ้น ใหหยุดรถทันทีในที่
ปลอดภัยและติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตที่ใกลที่สุด
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lllll หากเครื่องยนตเย็น ไฟแสดงหัวเผาเครื่องยนต
ดีเซลจะสวางเปนเวลานาน

lllll การเปลี่ยนโหมดการทำงานไปที่ตำแหนง ON
จะเริ่มอุนเครื่องยนตเชนกัน เมื่อไฟแสดงหัวเผา
เครื่องยนตดีเซลดับแลวแตไมไดสตารทเครื่อง
ยนตภายใน 5 วินาที ใหเปลี่ยนโหมดการทำงาน
ไปที่ OFF จากนั้นทำตามขั้นตอนการสตารท
เครื่องยนตอีกครั้งเพื่ออุนเครื่องยนตใหม

lllll อาจเกิดเสียงเล็กนอยเมื่อสตารทเครื่องยนต ซึ่ง
เสียงจะหายไปเมื่ออุนเครื่องยนตแลว

หมายเหตุ

การสตารทและการดับเครื่องยนต
E00620601497

คำแนะนำในการสตารทเคร่ืองยนต
l โหมดการทำงานสามารถอยูในโหมดใดก็ไดเพื่อ

สตารทเครื่องยนต
l มอเตอรสตารทเตอรจะหมนุถงึประมาณ 15 วนิาที

หากปลอยสวิตชเครื่องยนตทันที การกดสวิตช
เครื่องยนตอีกครั้งขณะที่มอเตอรสตารทเตอรยัง
คงหมุนอยู จ ะหยุ ดการทำงานของมอ เตอร
สตารทเตอร มอเตอรสตารทเตอรจะหมุนถึง
ประมาณ 30 วินาทีขณะที่กดสวิตชเครื่องยนต
หากเครือ่งยนตไมสตารท ใหรอสกัครแูลวพยายาม
สตารทเครื่องยนตอีกครั้ง การพยายามซ้ำๆ ขณะที่
มอเตอรสตารทเตอรกำลังหมุนอยูจะทำใหกลไก
สตารทเตอรเสียหาย

ขอควรระวัง
lllll อยาพยายามสตารทเครื่องยนตโดยการเข็นหรือ

ลากรถ
lllll อยาเรงเครื่องยนตดวยความเร็วรอบสูงหรือขับขี่

ดวยความเร็วสูงขณะที่เครื่องยนตยังเย็นอยู
lllll หากรถของคุณติดตั้งเทอรโบชารจ อยาดับเครื่อง

ยนตทันทีหลังจากที่รถวิ่งมาดวยความเร็วสูงหรือ
ขับขึ้นเนิน ควรรอใหเครื่องยนตลดความเร็วรอบ
ใหอยูในรอบเดินเบาเพื่อระบายความรอนกอน 5. กดสวิตชเครื่องยนต

ไฟแสดงหัวเผาเครื่องยนตดีเซลจะสวางขึ้นและ
จากนั้นสักพักจะดับ แสดงวาการเผาหัวเสร็จสิ้น
แลว เครื่องยนตจะสตารท

การสตารทเครื่องยนต
E00625501576

1. คาดเข็มขัดนิรภัย
2. ตรวจใหแนใจวาใสเบรกมือแลว
3. เหยียบเบรกคางไวใหมั่นคงดวยเทาขวา

lllll เมื่อเครื่องยนตยังไมสตารท อาจจะเหยียบเบรก
ไดยากและรถอาจไมสามารถตรวจจับการทำงาน
ของแปน
ดังนั้นเครื่องยนตอาจจะสตารทไมติด ในกรณีนี้
พยายามเหยียบเบรกใหแรงกวาปกติ

หมายเหตุคำเตือน
lllll อยาปลอยใหเครื่องยนตทำงานในที่อับหรือไมมี

อากาศถายเทเปนเวลานานๆ ควรยายรถออก
จากบริเวณนั้น เพราะอาจไดรับอันตรายจากแกส
คารบอนมอนอกไซดซึ่งไมมีกล่ินและทำใหถึงแก
ชวีติได

4. ตรวจใหแนใจวาคันเกียรอยูที่ตำแหนง “P” (จอด)
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lllll เมื่อสตารทเครื่องยนต  หากคันเกียรอยูใน
ตำแหนงอื่นนอกเหนือจากตำแหนง “P” (จอด)
หรือ “N” (เกยีรวาง) หรือคณุกดสวติชเครือ่งยนต
โดยไมไดเหยียบเบรก ตัวแสดงเตือนจะปรากฏ
ขึ้น

ตัวแสดงเตือน

หมายเหตุ

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

เครื่องยนตเพื่อดับเครื่องยนต

lllll หากคุณจำเปนตองดับเครื่องยนตฉุกเฉินขณะขับ
ขี ่ใหกดสวติชเครือ่งยนตคางไวประมาณ 3 วนิาที
ขึ้นไป หรือกดอยางรวดเร็ว 3 ครั้งขึ้นไป เครื่อง
ยนต จะหยุ ดทำง านและโหมดการทำง าน
จะเปลี่ยนเปน ACC

lllll อยาดับเครื่องยนตขณะที่คันเกียรอยูที่ตำแหนง
ใดๆ นอกเหนือจากตำแหนง “P” (จอด) หาก
เครื่ องยนตหยุดทำงานขณะที่คัน เกียรอยูที่
ตำแหนงใดๆ นอกเหนือจากตำแหนง “P” (จอด)
โหมดการทำงานจะเปลี่ยนเปน ACC แทนที่
จะเปน OFF
ปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF หลังจากเลื่อน
คนัเกยีรไปทีต่ำแหนง “P” (จอด)

หมายเหตุ

การดับเครื่องยนต
E00620801444

คำเตือน
lllll อยาใชงานสวิตชเครื่องยนตขณะขับขี่ ยกเวนใน

กรณีฉุกเฉิน หากเครื่องยนตดับขณะขับขี่ กลไก
ควบคุมเบรกจะหยุดทำงานและประสิทธิภาพใน
การเบรกจะลดลง นอกจากนี้ระบบพวงมาลัย
เพาเวอรจะไมทำงาน ทำใหตองใชแรงมากในการ
บังคับพวงมาลัย  อาจสงผลใหเกิดอุบัติ เหตุ
รายแรงได

กระบวนการเรียนรูปริมาณการฉีดน้ำมัน
เชื้อเพลิง

E00627901138

เครื่องยนตจะมีการปรับปริมาณการฉีดน้ำมันใหเหมาะ
สมเปนครั้งคราว เพื่อรักษาสภาพไอเสียและเสียงดังของ
เครื่องยนตใหออกมานอยที่สุด

เสียงของเครื่องยนตจะแตกตางจากปกติเล็กนอยขณะที่
ดำเนินการเรียนรูปริมาณการฉีดน้ำมันของหัวฉีด ไมใช
ความผิดปกติของเครื่องยนตแตอยางใด

หากกุญแจอัจฉริยะทำงานไมถูกตอง
E00632901224

เสียบกุญแจอัจฉริยะลงในชองเสียบกุญแจ  ตอนนี้
สามารถสตารทเครื่องยนตและเปลี่ยนโหมดการทำงาน
ได
ดึงกุญแจอัจฉริยะออกจากชองเสียบกุญแจหลังจาก
สตารทเครื่องยนตหรือเปลี่ยนโหมดการทำงานแลว

lllll อยาเสียบสิ่งอื่นใดที่ไมใชกุญแจอัจฉริยะลงใน
ชองเสียบกุญแจ เพราะอาจทำใหเกิดความ
เสียหายหรือการทำงานผิดปกติได

หมายเหตุ
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lllll นำวัตถุหรือกุญแจอื่นๆ ออกจากกุญแจอัจฉริยะ
กอนจะเสียบลงในชองเสียบกุญแจ มิฉะนั้นรถ
อาจไมสามารถรับรหัส ID ที่ลงทะเบียนจาก
กุญแจที่ลงทะเบียนไวได แลวเครื่องยนตอาจไม
สตารทและโหมดการทำงานอาจเปลี่ยนไมได

lllll หากเสียบกุญแจอัจฉริยะเขาไปในชองเสียบ
กุญแจดังที่แสดงในภาพ กุญแจจะถูกยึดไว
เมื่อจะถอดกุญแจ  ใหดึงกุญแจออกจากชอง
เสียบกุญแจ

หมายเหตุ

เทอรโบชารจ

การทำงานของเทอรโบชารจ
E00611201211

การเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ*
E00633001277

หากโหมดการทำงานอยทูี ่OFF และเปดประตดูานคนขบั
ไวขณะที่กุญแจอัจฉริยะอยูในชองเสียบกุญแจ เสียงเตือน
ภายนอกจะดงัขึน้ประมาณ 3 วนิาท ีเสยีงเตอืนภายในจะดงั
ขึ้นประมาณ 1 นาที และ ตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นเปน
เวลาประมาณ 1 นาทีเพื่อเตือนใหคุณดึงกุญแจออก

ขอควรระวัง
lllll อยาใหเครื่องยนตทำงานดวยความเร็วสูง (เชน

โดยการเรงเครื่องอยางรวดเร็ว) ทันทีหลังจากที่
สตารท

lllll อยาดับเครื่องยนตทันทีหลังจากที่รถว่ิงมาดวย
ความเร็วสูงหรือขับขึ้นเนิน ควรรอใหเครื่องยนต
ลดความเร็วรอบใหอยูในรอบเดินเบาเพื่อระบาย
ความรอนกอน

เทอรโบชารจเพิ่มกำลังเครื่องยนตโดยการอัดอากาศ
ปริมาณมากเขาสูกระบอกสูบของเครื่องยนต สวนที่เปน
ครีบในเทอรโบชารจจะหมุนดวยความเร็วสูงและทำใหมี
อุณหภูมิสูงมากดวย น้ำมันเครื่องจะเปนตัวหลอลื่นและ
ทำใหเย็นลง หากไมมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามเวลาที่
กำหนด แบริ่งอาจยึดและทำใหเกิดเสียงผิดปกติ

1- คอมเพรสเซอรแอร
2- อากาศถกูอดั
3- กระบอกสูบ
4- ครีบเทอรโบ
5- เทอรไบน
6- ไอเสยี

เกยีรอตัโนมตั ิ8-สปด พรอมโหมด
สปอรต

E00603202033

หมายเหตุ
lllll การขับรถในระยะรัน-อินหรือทันทีหลังจาก

เชื่อมตอสายแบตเตอรี่  อาจมีบางกรณีที่การ
เปลี่ยนเกียรสะดุด  ซึ่งไมไดแสดงถึงความ
ผิดปกติของระบบเกียรแตอยางใด
การ เปลี่ ยน เกี ยร จะราบรื่นขึ้นหลั งจากที่ มี
การเปลี่ยนเกียรหลายๆ ครั้งดวยระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส
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การทำงานของคันเกียร

เกยีรประกอบดวยเกยีรเดนิหนา 8 เกยีรและเกยีรถอยหลงั
1 เกยีร
แตละเกยีรจะถกูเปลีย่นโดยอตัโนมตั ิทั้งนีข้ึน้อยกูบัความ
เร็วของรถและตำแหนงคันเรง
คนัเกยีร (A) ม ี 2 รอง คอืรองหลกั (B) และรองแมนนวล
(C)

E00603302441

ในรองหลกั คนัเกยีรม ี 4 ตำแหนงและมปีมุลอ็ก (D) เพือ่
หลีกเลี่ยงการเขาเกียรผิดโดยไมไดตั้งใจ

ตองกดปุมล็อกในขณะที่เหยียบแปนเบรก
ดวยเพื่อเลื่อนคันเกียร

ตองกดปุมล็อกเพื่อเลื่อนคันเกียร

ไมจำเปนตองกดปุมล็อกเพื่อเลื่อนคันเกียร

คำเตือน
l หากกดปุมล็อกทุกครั้งที่ใชงานคันเกียร เกียรอาจ

เล่ือนไปที่ตำแหนง “P” (จอด) หรือ “R” (ถอย)
โดยไมตั้งใจ ดังนั้นไมควรกดปุมล็อกในการใช
งานตามที ่  ระบใุนภาพ

l เหยียบแปนเบรกทุกครั้งที่ เลื่อนคันเกียรจาก
ตำแหนง “P” (จอด) หรอื “N” (เกียรวาง) ไปยงั
ตำแหนงอื่น
หามวางเทาไวบนคันเรงขณะเลื่อนคันเกียรออก
จากตำแหนง “P” (จอด) หรอื “N” (เกยีรวาง)

lllll เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดพลาด เปลี่ยนเกียรไป
ยังแตละตำแหนงใหลงพอดีและคางไวสักครู
ตรวจสอบตำแหนงจากตัวแสดงตำแหนงคัน
เกียรหลังจากเปลี่ยนเกียรเสมอ

lllll หากไมไดเหยียบเบรกคางไว อุปกรณชิฟตล็อก
จะทำงานเพื่อปองกันไมใหคันเกียรเลื่อนออก
จากตำแหนง “P” (จอด)

หมายเหตุ
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เมื่อคันเกียรไมสามารถเลื่อนจากตำแหนง “P” (จอด) ไป
ยังตำแหนงอื่นไดขณะเหยียบเบรกคางไวโดยที่โหมดการ
ทำงานอยูที่ ON กลไกชิฟตล็อกอาจทำงานผิดพลาด ควร
นำรถไปตรวจสภาพทันทีที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาต
หากคุณตองการเลื่อนรถ ใหเปลี่ยนเกียรดังนี้

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

ปลดชฟิตลอ็ก (A) เลือ่นคนัเกยีรไปทีต่ำแหนง “N”
(เกียรวาง) ขณะที่กดไขควงแบบตรง (หรือปาก
แบน) ลงไป

ตำแหนงคันเกียร
E00603801869

“P” จอด
ตำแหนงนีจ้ะลอ็กเกยีรไวเพือ่ปองกนัรถเคลือ่นที ่สามารถ
สตารทเครื่องยนตไดในตำแหนงนี้

เม่ือไมสามารถเลื่อนคันเกียรออกจาก
ตำแหนง “P” (จอด)

E00629101437

lllll หากคุณตองการเลื่อนรถเมื่อคันเกียรไมสามารถ
เลือ่นออกจากตำแหนง “P” (จอด) และไมสามารถ
ปลดเบรกมือไฟฟาได ใหปลดเบรกมือไฟฟา
แบบแมนนวลกอนจะเลื่อนคันเกียร หลังจาก
ปลดเบรกมือไฟฟาแบบแมนนวลแลว ใหเลื่อน
คันเกียรตามขั้นตอนที่ 3 เปนตนไป
ใหดูเรื่อง “เมื่อปลดเบรกมือไฟฟาไมได” หนา
6-8 สำหรบัการปลดเบรกมอืไฟฟาแบบแมนนวล

หมายเหตุ

จอแสดงตำแหนงคันเกียร
E00603502140

เมือ่โหมดการทำงานอยทูี ่ON ตำแหนงคนัเกยีรจะปรากฏ
บนหนาปด

แผงหนาปด - แบบ A

แผงหนาปด - แบบ B
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“R” ถอย
ตำแหนงนี้ใชในการถอยหลัง

lllll ขณะขับขี่ขึ้นลงเนิน เมื่อเหยียบหรือปลอยคัน
เรงอยางกะทันหันหรือเมื่อเหยียบแปนเบรก
อยางแรง เกียรจะเปลี่ยนขึ้นหรือลงตามสภาพ
ถนนและการขับขี่ ดังนั้นจังหวะการเปลี่ยนเกียร
อาจเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับสภาพถนนและการ
ขับขี่ ซึ่งไมใชการทำงานผิดปกติ

หมายเหตุ

lllll ตัวควบคุมการเปลี่ยนเกียรบนพวงมาลัยเมื่อคัน
เกยีรอยใูนรองหลกั นอกจากนีย้งัสามารถกลบัไป
ทำงานที่ “D” ไดดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตอไปนี้
เมื่อกลับไปทำงานที่ “D” ตัวแสดงตำแหนงคัน
เกียรจะเปลี่ยนเปนตำแหนง “D” (ขับเคลื่อน)
• ดึงตัวควบคุมการเปลี่ยนเกียรบนพวงมาลัย

ดาน + (เลือ่นขึน้) ไปดานหนา (เขาหาคนขบั)
เปนเวลา 2 วนิาทขีึน้ไป

• หยุดรถ

หมายเหตุขอควรระวัง
lllll เพื่อปองกันเกียรเสียหาย หามเลื่อนคันเกียรจาก

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

ขอควรระวัง
lllll หามเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “P” (จอด) หรือ

“R” (ถอย) ขณะขบัรถอยเูพือ่ปองกนัเกยีรเสยีหาย

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

คำเตือน
l หามเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “N” (เกียรวาง)

ขณะที่ขับรถอยู เพราะอาจทำใหคันเกียรเลื่อนไป
ทีต่ำแหนง “P” (จอด) หรอื “R” (ถอย) โดยบงัเอญิ
ทำใหเกิดอบุตัเิหตรุายแรงและไมสามารถใชเครือ่ง
ยนตชวยเบรกได

l บนทางลาดชนั ควรสตารทเคร่ืองยนตในตำแหนง
“P” (จอด) หามใชตำแหนง “N” (เกยีรวาง)

คำเตือน
l ควรวางเทาไวบนแปนเบรกเสมอเมื่อรถอยูใน

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

“D” ขับเคลื่อน
ตำแหนงนี้ใชสำหรับขับรถตามปกติทั้งในเมืองและ
บนทางดวน ซึ่งเกียรจะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามสภาพ
ถนนและการขับขี่

โหมดสปอรต
E00603902724

ไมวารถจะหยุดนิ่งหรือกำลังเคลื่อนที่ คุณก็สามารถเลือก
โหมดสปอรตไดโดยการดันคันเกียรเบาๆ จากตำแหนง
“D” (ขบัเคลือ่น) ไปทีร่องแมนนวล (A)
หากจะกลับมาทำงานที่ “D” (ขับเคลื่อน) ใหดันคันเกียร
เบาๆ กลบัมายงัรองหลกั (B)

ในโหมดสปอรตจะสามารถเปลี่ยนเกียรไดอยางรวดเร็ว
โดยเลื่อนคันเกียรไปขางหนาและขางหลังหรือเปลี่ยน
เกยีรดวยตวัควบคมุการเปลีย่นเกยีรบนพวงมาลยั แตโหมด
สปอรตตางจากระบบเกียรธรรมดาตรงที่ยอมใหเปลี่ยน
เกียรไดขณะเหยียบคันเรง
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ขอควรระวัง
lllll ในโหมดสปอรต คนขับจะตองเลื่อนเกียรขึ้นให

สอดคลองกับสภาพถนนในขณะนั้นและคอย
ระวังใหความเร็วรอบเครื่องยนตอยูต่ำกวา
บริเวณสีแดง

lllll สามารถเลอืกเกยีรเดนิหนาได 8 เกยีรเทานัน้ เมือ่
จะถอยหลังหรือจอดรถ ใหเลื่อนคันเกียรไปที่
ตำแหนง “R” (ถอย) หรอื “P” (จอด) ตามทีก่ำหนด
ไว

lllll เพื่อใหรถแลนไดดี เกียรอาจจะไมยอมเปลี่ยน
เกียรขึ้นเมื่อคันเกียร “+ (เลื่อนขึ้น)” ณ ความเร็ว
ระดับหนึ่ง นอกจากนี้เพื่อปองกันไมใหเครื่อง
ยนตหมุนเร็วเกินไป เกียรอาจจะไมยอมเปลี่ยน
เกียรลงเมื่อคันเกียร “— (เลื่อนลง)” ณ ความเร็ว
ระดับหนึ่ง เมื่อเกิดเหตุการณเชนนี้ เสียงเตือน
จะดังเพื่อบอกวาจะไมเปลี่ยนเกียรลง

lllll เกียรจะเปลี่ยนลงโดยอัตโนมัติเมื่อรถแลนชาลง
และเมื่อรถหยุดจะเลือกเกียร 1 โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

lllll เมื่อขับขี่บนถนนลื่น  ใหดันคันเกียรไปที่
ตำแหนง “+ (เลื่อนขึ้น)” ซึ่งจะทำใหเกียรเปลี่ยน
เปนเกยีร 2 ซึง่เหมาะสำหรบัการขบัขีบ่นถนนลืน่
ดันคันเกียรไปทาง “— (เลื่อนลง)” เพื่อเปลี่ยน
กลับเปนเกียร 1

หมายเหตุหมายเหตุ
• ดันคันเกียรจากตำแหนง “D” (ขับเคลื่อน) ไป

ยงัรองแมนนวล (A) แลวดนัคนัเกยีรกลบัมายงั
รองหลกั (B)

เลื่อนขึ้น

เลื่อนลง

เลื่อนขึ้นเลื่อนลง

+ (เลื่อนขึ้น)
เกียรเพิ่มขึ้นหนึ่งเกียรในการเลื่อนแตละครั้ง

- (เลือ่นลง)
เกียรลดลงหนึ่งเกียรในการเลื่อนแตละครั้ง

ขอควรระวัง
lllll การใชคันเกียรหรือตัวควบคุมการเปลี่ยนเกียร

บนพวงมาลัยอยางตอเนื่องซ้ำๆ จะสับเปลี่ยน
ตำแหนงเกียรอยางตอเนื่อง

lllll สำหรับรถรุนที่ติดตั้งตัวควบคุมการเปลี่ยนเกียร
บนพวงมาลัย อยาใชงานตัวควบคุมดานซายและ
ดานขวาพรอมกัน มิฉะนั้นอาจทำใหเกียรเปลี่ยน
ไปยังตำแหนงที่ไมคาดคิดได จอแสดงโหมดสปอรต

E00612301743

ในโหมดสปอรต ตำแหนงที่เลือกอยูในปจจุบันจะแสดง
ดวยตัวแสดง (A) บนแผงหนาปด

แผงหนาปด - แบบ A
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เม่ือเกิดการทำงานผิดปกติในเกียรอัตโนมัติ
E00615101654

ระบบอาจทำงานผิดปกติหากตัวแสดงเตือน  หรือตัว
แสดงเตือน  ปรากฏขึ้นบนหนาปด

lllll ตัวแสดง  “A” บนจอแสดงตำแหนงคันเกียร
จะกะพริบก็ตอ เมื่อ เกิดปญหาขึ้นกับสวิตช
ตำแหนงเกียร A/T เทานั้น
จะไมเห็นในระหวางการขับขี่ปกติ

หมายเหตุ ขอควรระวัง
ทิ้งไวสักครูแลวตรวจดูใหแนใจวาตัวแสดงเตือน

 ดับแลว สามารถขับรถตอไปไดอยาง
ปลอดภัยหากตัวแสดงไมปรากฏขึ้นมาอีก หาก
ตัวแสดงเตือนยังคงอยูหรือปรากฏขึ้นเปนระยะ
ใหนำรถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
เมือ่ตวัแสดงเตอืน  ปรากฏ
อาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นในเกียร A/T ทำให
อุปกรณรักษาความปลอดภัยเปดใชงาน ใหนำรถ
ของคุณเข ารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตทันที

แผงหนาปด - แบบ B

หรือ

lllll เสียงเตือนอาจดังเมื่อตัวแสดงเตือน  ปรากฏ
lllll ตัวแสดงตำแหนงคันเกียรจะกะพริบเมื่อตัว

แสดงเตอืน  ปรากฏ

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
lllll หากเกิดการทำงานผิดปกติในเกียร A/T ใน

ขณะขับขี่ ตัวแสดงเตือน  หรือตัวแสดงเตือน
 จะปรากฏบนหนาปด

ในกรณีนี้ใหจอดรถทันทีในที่ปลอดภัยและ
ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

เมือ่ตวัแสดงเตอืน  ปรากฏ
น้ำมนัเกยีร A/T รอนจดั ระบบควบคมุเครือ่งยนต
อาจเปดใชงานเพื่อลดอุณหภูมิน้ำมันเกียร A/T
สงผลใหความเร็วรอบเครื่องยนตและความเร็ว
รถลดลง หรือจังหวะการเปลี่ยนเกียรอาจเปลี่ยน
แปลงโดยการเปดใชงานการควบคมุเกยีร A/T ใน
กรณีนี้ใหปฏิบัติตามขั้นตอนอยางใดอยางหนึ่ง
ตอไปนี้
• ชะลอความเร็วรถ
• จอดรถในที่ปลอดภัย  เลื่อนคันเกียรไป

ที่ตำแหนง “P” (จอด) และเปดฝากระโปรง
หนาขณะที่ เครื่องยนตยังทำงานอยู เพื่อให
เครื่องยนตเย็นลง

การทำงานของเกยีร A/T
E00604201886

ขอควรระวัง
lllll กอนเลือกเกียรขณะที่เครื่องยนตทำงานและรถ

อยูกับที่ ใหเหยียบแปนเบรกจนสุดเพื่อปองกัน
รถเคลื่อนที่
รถจะเริม่เคลือ่นทีท่นัททีีเ่ขาเกยีร โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเมื่อความเร็วรอบเครื่องยนตสูง ความเร็วรอบ
เดนิเบาเพิม่ขึน้ หรือเครือ่งปรบัอากาศทำงาน ควร
ปลอยแปนเบรกเฉพาะเมื่อพรอมจะขับรถแลว
เทานั้น

lllll เหยียบแปนเบรกดวยเทาขวาทุกครั้ง
การใชเทาซายอาจทำใหคนขับเคลื่อนไหวไดชา
ในกรณีฉุกเฉิน
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ขอควรระวัง
lllll หามเรงเครื่องยนตใหสูงมากเกินไปเมื่อจะเลื่อน

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

lllll การ เหยี ยบแปนคั น เ ร ง ขณะที่ เ ท า อี กข า ง
อ ยู บนแป น เบ รกจะส ง ผล ให เ บ รก เสื่ อ ม
ประสิทธิภาพและแผนเบรกสึกเร็วกวาปกติ

lllll ใชคันเกียรในตำแหนงที่ถูกตองตามสภาพการ
ขับขี่
หามปลอยรถแลนถอยหลังลงเขาดวยแรงเฉื่อย
ขณะที่คันเกียรอยูในตำแหนง {“D” (ขับเคลื่อน)
หรือโหมดสปอรต} หรือปลอยรถแลนเดินหนา
ดวยแรงเฉื่อยขณะที่คันเกียรอยูที่ตำแหนง “R”
(ถอย)
เครื่องยนตอาจหยุดทำงานและตองเพิ่มแรง
เหยียบแปนเบรกและควบคุมพวงมาลัยอยาง
กะทันหัน ซึ่งอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได

lllll อยาเรงเครื่องในขณะที่เหยียบเบรกเมื่อรถหยุด
นิ่ง
เพราะอาจทำใหเกียร A/T ชำรุดเสียหายได
นอกจากนี้เมื่อคุณเหยียบคันเรงขณะที่เหยียบ
เบรกคางไวและคันเกียรอยูในตำแหนง  “P”
(จอด), “N” (เกียรวาง), หรือ “D” (ขับเคลื่อน)
ความเร็วรอบของเครื่องยนตอาจไมสูงเทากับ
การทำงานลักษณะเดียวกันเมื่อคันเกียรอยูใน
ตำแหนง “N” (เกยีรวาง)

lllll เมื่อเหยียบแปนคันเรง แรงของแปนจะเปลี่ยน
ไป เมื่อเหยียบแปนคันเรงจนสุด เกียรจะเลื่อนลง
โดยอัตโนมัติ เกียรจะสามารถควบคุมเพื่อเลื่อน
ลงสำหรับการเรงเครื่องอยางรวดเร็วไดเมื่อคัน
เกียรอยูที่ตำแหนง “D” (ขับเคลื่อน) โดยการ
เปลี่ยนแรงที่แปน

หมายเหตุ

การหยุดรถ
E00604601372

ขอควรระวัง
lllll หากเครื่องยนตดับ อาการคลานจะไมเกิดขึ้น

หลังจากสตารทเครื่องยนตอีกครั้ง สงผลใหการ
ควบคุม A/T เปดใชงาน ในกรณีนี้ หลังจากขับขี่
ไปสักครู การควบคุม A/T จะถูกปลดออกและ
อาการคลานกลับมาอีกครั้ง
เมื่อตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นมา แสดงวา A/T
ทำงานผิดพลาด  ใหนำรถของคุณเขารับการ
ตรวจสอบที่ ศู น ย บ ริ ก า รมิ ตซู บิ ชิ ที่ ไ ด รั บ
อนุญาตทันที

การเรงแซง
E00604501355

เหยยีบคนัเรงจนสดุเพือ่เรงเครือ่งยนตใหแรงขึน้ขณะอยใูน
ตำแหนง “D” (ขบัเคลือ่น) เกยีร A/T จะเปลีย่นเปนเกยีรต่ำเอง

lllll ในโหมดสปอรต เกียรจะไมเปลี่ยนเปนเกียรต่ำ
เมื่อเหยียบคันเรงจนสุด

หมายเหตุ

สำหรับการหยุดรถในชวงเวลาสั้นๆ เชน การรอสัญญาณ
ไฟจราจร สามารถเขาเกียรไวไดโดยเหยียบเบรกเพื่อให
รถหยุด
สำหรับการหยุดรอเปนเวลานานๆ โดยที่ เครื่องยนต
ทำงานอย ูควรเลือ่นคนัเกยีรไปทีต่ำแหนง “N” (เกยีรวาง)
และใส เบรกมือพรอมทั้ ง เหยียบเบรกดวย เพื่ อให
รถหยุดนิ่ง

ขอควรระวัง
lllll หามใชแปนคันเรงควบคุมใหรถหยุดนิ่งบน

ทางลาดชัน (เลี้ยงคันเรงโดยไมใชเบรก) ใหใช
เบรกมือและ/หรือเหยียบเบรกเสมอ

การจอดรถ
E00604700187

กอนอื่นหยุดรถใหนิ่ง ดึงเบรกมือใหสุด จากนั้นเลื่อน
คนัเกยีรไปทีต่ำแหนง “P” (จอด)
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lllll เมื่ออยูบนทางลาดชัน  ควรใชเบรกมือกอน
จะเลือ่นเกยีรไปทีต่ำแหนง “P” (จอด) หากคณุเขา
เกียร “P” (จอด) กอนดึงเบรกมือ อาจทำใหโยก
เกียรออกจากตำแหนง “P” (จอด) ไดยากในการ
ขับครั้งตอไป ทำใหตองออกแรงมากเพื่อโยก
เกยีรออกจากตำแหนง “P” (จอด)

หมายเหตุ

Super Select 4WD II*
E00605701527

การเปลี่ยนเปนการขับเคลื่อนลอหลังหรือการขับเคลื่อน
4 ลอสามารถทำไดโดยใชปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อน
(A) หมุนปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนไปยังตำแหนงที่
เหมาะสมตามสภาพของถนน นอกจากนี้ ตัวแสดงโหมด

หากจะจอดรถไวโดยไมมีใครดูแล ใหดับเครื่องยนตและ
นำกุญแจติดตัวไปดวยเสมอ

เมือ่เกยีร A/T ไมเปลีย่นความเรว็
E00604801909

หากเกียรไมสามารถเปลี่ยนความเร็วในขณะขับรถได
หรอืไมมแีรงในการขึน้ทางลาดชนั แสดงวาอาจเกดิความ
เสียหายขึ้นกับระบบเกียร ทำใหอุปกรณรักษาความ
ปลอดภัยทำงาน ใหนำรถของคุณเขารับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตทันที

การขับเคลื่อนและตัวแสดงการทำงาน  2WD/4WD
จะแสดงสถานะการตั้งคาปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อน
ใหดูเรื่อง “ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อนและการทำงาน
2WD/4WD” หนา 6-30

ตำแหนงปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อน, ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อนและการทำงาน 2WD/4WD
E00605801629

ตำแหนงปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อน
ตวัแสดงการทำงาน 2WD/4WD

สภาพการขับขี่ยกเวนสำหรับหนาจอ
แสดงขอมูลรวม หนาจอแสดงขอมูลรวม

2H ขับเคลื่อนลอหลัง เมื่อขับขี่บนถนนลาดยางแหง

ตัวแสดงโหมด
การขับเคลื่อน
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ตำแหนงปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อน
ตวัแสดงการทำงาน 2WD/4WD

สภาพการขับขี่ยกเวนสำหรับหนาจอ
แสดงขอมูลรวม หนาจอแสดงขอมูลรวม

4H ขับเคลื่อน 4 ลอตลอดเวลา
ตำแหนงพืน้ฐานสำหรบั Super Select 4WD II
เมื่อขับขี่บนถนนลาดยางแหงหรือ
ถนนลื่น

ตัวแสดงโหมด
การขับเคลื่อน

ขอควรระวัง
lllll ระยะ “4LLc” จะใหแรงบิดสูงสุดสำหรับการขับ

ขี่ดวยความเร็วต่ำบนทางลาดชัน รวมถึงพื้นทราย
พื้นโคลน และพื้นผิวที่ขับไดยากแบบอื่นๆ อยา
ใชความเรว็เกนิ 70 กม./ชม. โดยประมาณในระยะ
“4LLc”

การทำงานของปมุเลอืกโหมดการขบัเคลือ่น
EE00605901604

โหมดการขับเคลื่อนแสดงอยูบนปุมเลือกโหมดการขับ
เคลื่อน

: ดบั
: สวาง ขอควรระวัง

lllll อยาขับรถในตำแหนง “4HLc” หรือ “4LLc”
บนถนนลาดยางแหงและทางดวน มฉิะนัน้จะทำให
ยางสกึหรอมาก สิน้เปลอืงน้ำมนัเชือ้เพลงิ และอาจมี
เสยีงดงัเกดิขึน้ นอกจากนีย้งัอาจทำใหอณุหภมูนิ้ำมนั
เฟองทายสงูขึน้มากกวาปกต ิซึง่จะสงผลใหระบบ
ขับเคลื่อนเสียหาย ยิ่งไปกวานั้นระบบสงกำลัง
จะตองรบัภาระในการขบัเคลือ่นมากเกนิไป มผีล
ทำใหน้ำมันรั่วซึม เกิดความรอนจัด และอาจเกิด
ปญหาอืน่ๆ ภายหลงัได ดงันัน้บนถนนลาดยางแหง
และทางดวนควรขบัขีท่ี ่“2H” หรือ “4H” เทานัน้

4HLc ล็อกเฟองทายกลาง
ขบัเคลือ่น 4 ลอ

4LLc ล็อกเฟองทายกลาง
ขบัเคลือ่น 4 ลอทีค่วามเรว็ต่ำ

เมื่อขับขี่บนถนนขรุขระ มีทราย
หรือมหีมิะ

เมื่อขับขึ้นหรือลงเนินชัน บนถนนที่
เปนโคลนหรือขรุขระ (โดยเฉพาะ
เมื่อตองใชแรงบิดสูง)
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เปลี่ยนจาก

4H

2H หรอื
4HLc

2H

4H

ไปเปน ขั้นตอน

ปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนสามารถทำงานไดไมวารถกำลังแลนหรือจอดอยูกับที่
เมื่อรถจอดอยูกับที่ ใหเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “N” (เกียรวาง) กอนจะใชงานปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อน
เมื่อรถกำลังแลนและขับในทางตรง ใหเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “D” (ขับเคลื่อน) แลวปลอยแปนคันเรงกอนใชงานปุมเลือกโหมดการ
ขับเคลื่อน

: กดปุ ม เ ลื อกโหมดการขั บ เ คลื่ อนค า ง
ไวแลวหมุน

: หมุนปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อน

ปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนควรอยูในตำแหนงที่สอด
คลองกับสภาพการทำงานตอไปนี้

4H4HLc
4LLc4HLc หยุดรถ เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “N” (เกียรวาง) เหยียบแปนเบรกคางไวและใชงานปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อน

หากใชงานโดยทีค่นัเกยีรอยใูนตำแหนงอืน่นอกเหนอืจาก “N” (เกยีรวาง) หรอืปลอยแปนเบรก อาจมเีสยีงเกยีรดงัและอาจไมสามารถเขาเกยีร
ไดอยางถูกตอง4HLc4LLc

lllll ควรตัง้ปมุเลอืกโหมดการขบัเคลือ่นระหวาง “2H”, “4H” และ “4HLc” เฉพาะเมือ่ความเรว็รถต่ำกวา 100 กม./ชม. เทานัน้
lllll ในระหวางขบัขี ่อยาพยายามเปลีย่นจาก “4HLc” เปน “4LLc”

หมายเหตุ
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lllll เมื่อเปลี่ยนระหวาง “2H”, “4H” และ “4HLc” ในชวงที่มีอากาศเย็นขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ เกียรทรานสเฟอรอาจสงเสียงเล็กนอย ในชวงที่อากาศเย็น พยายามเปลี่ยนเกียร
ขณะที่รถหยุดแลว

lllll เมื่อเปลี่ยนระหวาง “4LLc” กับ “4HLc” เกียรทรานสเฟอรอาจสงเสียงเล็กนอย
lllll เมือ่ตัง้คาปมุเลอืกโหมดการขบัเคลือ่นระหวาง “2H”, “4H” และ “4HLc” ขณะทีร่ถหยดุ ตวัแสดงการทำงาน 2WD/4WD จะกะพรบิขณะทีก่ารเลอืกกำลงัดำเนนิการ ใหขบัรถ

ชาๆ ตามปกติหลังจากตรวจดูแลววาตัวแสดงสวางขึ้น (ใหดูเรื่อง “ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อนและการทำงาน 2WD/4WD” หนา 6-30)
lllll เมื่อตั้งคาปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนระหวาง “2H”, “4H” และ “4HLc” ขณะระบบควบคุมความเร็วคงที่หรือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC) กำลังทำงาน เกียร

ทรานสเฟอรอาจสงเสียงเล็กนอย
lllll เมื่อตั้งคาปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนระหวาง “4HLc” ↔ “4LLc” ในชวงที่มีอากาศเย็น การเลือกอาจไมสมบูรณ ใหหมุนปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนกลับไปที่ตำแหนง

เดิม หลังจากเครื่องยนตอุนแลวจึงเลือกใหมอีกครั้ง

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
lllll หามใชงานปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนขณะที่ลอหลังอยูบนพื้นถนนที่ลื่นชื้นแฉะ มีน้ำแข็งหรือหิมะ

ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อนและตัวแสดง
การทำงาน 2WD/4WD

E00606001644

A: ตัวแสดงลอหนา
B: ตัวแสดงล็อกเฟองทายกลาง
C: ตัวแสดงลอหลัง
D: ตัวแสดงความเร็วต่ำ

ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน
(ตวัอยาง: เมือ่เลอืก “4LLc”)

ตัวแสดงการทำงาน 2WD/4WD

ยกเวนสำหรับหนาจอแสดงขอมูลรวม หนาจอแสดงขอมูลรวม
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: ดบั
: สวาง

เมื่อโหมดการทำงานอยูที่ ON ตัวแสดงโหมดการขับ
เคลื่อนและการทำงาน 2WD/4WD จะแสดงสถานะการ
เปลี่ยนเกียร ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อนและการทำงาน
2WD/4WD จะสวางตามตำแหนงปุมเลือกโหมดการขับ
เคลื่อนดังนี้:

“2H” ↔↔↔↔↔ “4H”

ตำแหนงปุม
เลือก

โหมดการ
ขับเคลื่อน

2H

ตวัแสดง

กำลังเปลี่ยน
โหมดการ
ขับเคลื่อน

4H

ยกเวนสำหรับ
หนาจอแสดง
ขอมูลรวม

หนาจอแสดง
ขอมูลรวม

“4H” ↔↔↔↔↔ “4HLc”

ตำแหนงปุม
เลือก

โหมดการ
ขับเคลื่อน

4H

ตวัแสดง

กำลังเปลี่ยน
โหมดการ
ขับเคลื่อน

4HLc

ยกเวนสำหรับ
หนาจอแสดง
ขอมูลรวม

หนาจอแสดง
ขอมูลรวม

: กะพริบ (ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน
กะพริบดวย)

: ดบั
: สวาง

“4HLc” ↔↔↔↔↔ “4LLc”

ตำแหนงปุม
เลือก

โหมดการ
ขับเคลื่อน

4HLc

ตวัแสดง

กำลังเปลี่ยน
โหมดการ
ขับเคลื่อน

4LLc

ยกเวนสำหรับหนาจอแสดงขอมูลรวม

: กะพริบ (ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน
กะพริบดวย)

: กะพริบ (ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน
กะพริบดวย)



Super Select 4WD II*

6-32

6

การสตารทและการขบัขี่

: ดบั
: สวาง

: ดบั
: สวาง

: กะพริบ (ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน
กะพริบดวย)

ตำแหนงปุม
เลือก

โหมดการ
ขับเคลื่อน

4HLc

ตวัแสดง

กำลังเปลี่ยน
โหมดการ
ขับเคลื่อน

4LLc

หนาจอแสดงขอมูลรวม
lllll เมื่อตั้งคาปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนระหวาง

“2H”, “4H” และ “4HLc” ตัวแสดงลอหนาและ/
หรือตัวแสดงล็อกเฟองทายกลางจะกะพริบ
ขณะที่การเลือกกำลังดำเนินการ ควรปฏิบัติตาม
ขอควรระวังตอไปนี้เมื่อตัวแสดงกะพริบ
• จับพวงมาลัยใหตรงขณะเลือกระยะ หากคุณ

พยายามขับรถไปขางหนาโดยหมุนพวงมาลัย
เกียรอาจมีเสียงกรอกแกรกหรือสั่น และการ
เลี้ยวอาจไมราบรื่นและไมสามารถเลือกระยะ
ขับเคลื่อนที่ตองการได

• เมื่อตั้งคาปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนระหวาง
“2H”, “4H” และ “4HLc” ขณะที่รถหยุด ตัว
แสดงลอหนาและ/หรือตัวแสดงล็อกเฟอง
ทายกลางจะกะพริบขณะที่การเลือกกำลัง
ดำเนินการ ใหขับรถชาๆ ตามปกติหลังจาก
ตรวจดูแลววาตัวแสดงเปลี่ยนไป

• หากตัวแสดงลอหนาและ/หรือตัวแสดงล็อก
เฟองทายกลางกะพริบหลังจากเลือก “2H” ↔
“4H” ↔ “4HLc” ขณะทีร่ถเคลือ่นที ่ใหจบัพวง
มาลัยใหตรงแลวเหยียบคันเรงชาๆ หลายๆ
ครั้ง

lllll ตั ว แสด งล อหน า แ ล ะล อห ลั ง จ ะกะพริ บ
ขณะเปลี่ยนจาก “4HLc” ไป “4LLc” และใน
ทางกลับกันดวยขณะที่เกียรทรานสเฟอรผาน
ตำแหนงเกียรวาง ใหใชงานปุมเลือกโหมดการ
ขับเคลื่อนจนกวาตัวแสดงลอหนาและลอหลัง
จะสวางอีกครั้ง

หมายเหตุ
lllll เมื่อจอดรถ ใหใสเบรกมือกอนจะดับเครื่องยนต

และดูใหแนใจวาตัวแสดงลอหนาและลอหลังไม
กะพริบขณะที่ดำเนินการเปลี่ยนระหวาง “4HLc”
↔ “4LLc” มฉิะนัน้รถอาจเคลือ่นทีโ่ดยไมคาดคดิ
แมวาเกยีรอตัโนมตัจิะอยทูีต่ำแหนง “P” (จอด)

lllll หลงัจากทีเ่ลอืก “4HLc” ↔ “4LLc” แลว หากตวั
แสดงลอหนาและลอหลังยังคงกะพริบและไม
เปลี่ยนไปยังระยะที่ตองการ ใหหมุนปุมเลือก
โหมดการขับเคลื่อนกลับไปยังตำแหนงเดิม ตั้ง
พวงมาลัยใหตรง ขับตรงไปขางหนา แลวปลอย
แปนคันเรง จากนั้นเลื่อนคันเกียรไปยังตำแหนง
“N” (เกยีรวาง) เหยยีบเบรกคางไวและเลอืกระยะ
ใหมอีกครั้ง

lllll หากตัวแสดงลอหนาและลอหลังกะพริบเมื่อคุณ
พยายามเลือก “4HLc” ↔ “4LLc” แสดงวาการ
เลือก “4HLc” ↔ “4LLc” ไมสามารถทำได ให
หยุดรถและปลอยคนัเรง จากนัน้เลือ่นคนัเกยีรไป
ยังตำแหนง “N” (เกียรวาง) เหยียบเบรกคางไว
และเลือกระยะใหมอีกครั้ง

หมายเหตุ
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lllll หากคนัเกยีรเลือ่นจากตำแหนง “N” (เกยีรวาง) ไป
ยังตำแหนงอื่นๆ หรือปลอยเบรกขณะดำเนินการ
เปลีย่นระหวาง “4HLc ↔ 4LLc” ตวัแสดงเตอืน
จะปรากฏขึ้นและการเปลี่ยนถูกยับยั้ง

lllll ฟงกชันควบคุมเสถียรภาพจะถูกยกเลิกชั่วคราว
เมื่อเลือก “4LLc” ไฟแสดง  จะสวางขึ้น
ขณะที่ฟงกชันนี้ถูกยกเลิก แตไมไดแสดงถึง
ปญหาแตอยางใด เมือ่เลอืก “2H” หรือ “4H” หรือ
“4HLc” ไฟนีจ้ะดบัและฟงกชนัทำงานอกีครัง้ ให
ดูเรื่อง “ไฟแสดงการทำงาน ASTC หรือ ASTC
OFF” หนา 6-62

หมายเหตุ ขอควรระวัง
lllll หากตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดง

ขอมูลในหนาปด แสดงวามีปญหาเกิดขึ้นกับ
Super Select 4WD II และอุปกรณรักษาความ
ปลอดภัยเปดใชงาน ในกรณีเชนนี้ กรุณาติดตอ
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด
เพื่อนำรถเขารับการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

lllll หากตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดง
ขอมลูในหนาปด แสดงวามปีญหาเกดิขึน้กบัเกยีร
A/T ในกรณีเชนนี้  กรุณาติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อนำรถเขา
รับการตรวจสอบ
เมื่อตัวแสดงเตือนนี้ปรากฏขึ้น  การเปลี่ยน
ระหวาง “2H” ↔ “4H” ↔ “4HLc” จะไมสามารถ
ทำได นอกจากนีเ้มือ่ปมุเลอืกโหมดการขบัเคลือ่น
อยูที่ “4LLc” โหมดทรานสเฟอรจะไมสามารถ
เปลี่ยนได



โหมดออฟโรด*

6-34

6

การสตารทและการขบัขี่

โหมดออฟโรด*
E00642500095

โหมดออฟโรดเปนฟงกชันที่ชวยใหการขับขี่ทางวิบากเปนไปอยางราบรื่นโดยเลือกการควบคุมเครื่องยนต เกียร และเบรกอยางเหมาะสมที่สุดตามสภาพพื้นผิวถนนขณะที่ตำแหนง
การขบัเคลือ่น Super Select 4WD II อยทูี ่“4HLc” หรอื “4LLc” ใหดเูรือ่ง “Super Select 4WD II” หนา 6-27 ดวย

lllll หากคนขับไมไดเลือกโหมดที่เหมาะสมในโหมดออฟโรด การขับขี่อาจทำไดยาก
lllll คุณอาจไดยินเสียงการทำงานหรือรูสึกถึงการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกที่ตัวถังรถ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับโหมดที่เลือก

หมายเหตุ

โหมดควบคุม
E00642600070

สามารถเลือกโหมดควบคุมดังตอไปนี้ตามสภาพพื้นผิวถนน

โหมดควบคุม ฟงกชัน ตำแหนงปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อน

lllll หากไมสามารถขยบัรถได ใหใชลอ็กเฟองทายหลงั (ถามตีดิตัง้) (ดหูนา 6-36)
หมายเหตุ

เหมาะสำหรับขับขี่บนถนนลูกรังที่มีกรวดและดินGRAVEL
MUD/SNOW

เหมาะสำหรับขับขี่ในบริเวณที่เปนทรายละเอียดSAND
ROCK

เหมาะสำหรับขับขี่ในบริเวณที่เปนโคลนหรือมีหิมะหนา

เหมาะสำหรับขับขี่บนถนนที่พื้นผิวขรุขระ เชน มีหินมากหรือกระแทกจนลอลอยจากพื้น

4HLc หรือ 4LLc
4HLc หรือ 4LLc
4HLc หรือ 4LLc

4LLc
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การทำงานของปุมเลือกโหมดออฟโรด
E00642700202

1. ใหรถจอดสนิท
2. ตั้งโหมดการขับเคลื่อนจาก “2H” หรือ “4H” ไป

“4HLc” หรือ “4LLc” ขณะนี้โหมดออฟโรด
จะเปลีย่นเปน “GRAVEL” โดยอตัโนมตัิ

3. โหมดควบคุมจะเปลี่ยนตามลำดับดังนี้ GRAVEL
→ MUD/SNOW → SAND → ROCK* →
GRAVEL โดยการกดปุมเลือกโหมดออฟโรด

*: เฉพาะใน 4LLc

ตัวแสดงโหมดออฟโรด
E00642800199

โหมดควบคุมที่ เลือกไวจะปรากฏบนตัวแสดงโหมด
ออฟโรด
นอกจากนี้ เมื่อเปลี่ยนโหมดควบคุม โหมดที่เลือกยัง
ปรากฏเปนตัวแสดงเตือนบนหนาจอแสดงขอมูลของ
หนาปดดวย แลวจะกลับสูจอแสดงกอนหนาภายในสอง
สามวินาที

lllll เมื่อเปดสวิตชล็อกเฟองทายหลังขณะที่โหมด
ออฟโรดทำงาน โหมดออฟโรดจะกลับไปเปน
“GRAVEL” โดยอัตโนมัติหากปดสวิตชล็อก
เฟองทายหลัง

lllll เมื่อเปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อนเปน “4HLc”
ขณะที่โหมดออฟโรดอยูในโหมด “ROCK”
โหมดออฟโรดจะเปลี่ยนเปน “GRAVEL” โดย
อัตโนมัติ

หมายเหตุ

lllll โหมดออฟโรดจะไมเปดใชงานเมื่อโหมดการขับ
เคลือ่นอยทูี ่“2H” หรือ “4H” ถากดปมุเลอืกโหมด
ออฟโรดขณะที่ปุมการขับเคลื่อนตั้งไวที่ “2H”
หรือ “4H” ตัวแสดงเตือนจะปรากฏขึ้นและการ
ทำงานถูกยกเลิก

หมายเหตุ

ตวัอยาง: เมือ่เลอืกโหมด “GRAVEL”

ตัวแสดง

ตัวแสดงเตือน

lllll โหมดออฟโรดจะไมทำงานแมจะกดปุมเลือก
โหมดออฟโรดในกรณีตอไปนี้
• ระบบเบรก: อุณหภูมิเบรกสูง
• ล็อกเฟองทายหลัง (ถามีติดตั้ง): เปดใชงาน
• ไฟเตือน ASTC: สวางหรือกะพริบ

ใหดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวเแสดงเตือน ASTC”
หนา 6-63

หมายเหตุ
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lllll หากเปดสวิตชล็อกเฟองทายหลังขณะขับขี่ ตัว
แสดงเตือนจะปรากฏขึ้น เสียงเตือนดัง และล็อก
เฟองทายหลังยังคงไมสามารถเปดใชงานได

ไฟแสดง/ตัวแสดงล็อกเฟองทายหลัง
E00606301780

เมื่อโหมดการทำงานอยูที่ ON ไฟแสดง/ตัวแสดงล็อก
เฟองทายหลังบนหนาปดจะสวางเปนเวลาสองสามวินาที
จากนั้นจะแสดงสถานะการทำงานของล็อกเฟองทายหลัง
(เปดใชงานหรือปดใชงาน)

ไฟแสดง

ตัวแสดง

หมายเหตุล็อกเฟองทายหลัง*
E00606201486

หากลอหนึ่งเริ่มหมุนฟรีและรถขยับไมไดแมจะใชการขับ
เคลือ่น 4 ลอ สามารถใชสวติชลอ็กเฟองทายหลงั (A) เพือ่
เปดใชงานล็อกเฟองทายหลังใหมีแรงยึดเกาะมากกวา
ปกติได

ขอควรระวัง
lllll ใชงานสวิตชล็อกเฟองทายหลังหลังจากที่ลอ

หยุดสนทิแลว การใชงานสวติชขณะทีล่อหมนุอยู
อาจทำใหรถพุงไปในทิศทางที่ไมคาดคิด

การใชงานล็อกเฟองทายหลัง
1. ใหรถจอดสนิท
2. หมุนปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนไปที่ตำแหนง

“4LLc” หรอื “4HLc”
3. หากตองการ เปดใช ง านล็อก เฟองท ายหลั ง

กดสวิตชล็อกเฟองทายหลัง (1)
4. หากต องการปดใช ง านล็ อก เฟ องท า ยหลั ง

กดสวิตชล็อกเฟองทายหลัง (2)

lllll ล็อกเฟองทายหลังจะไมทำงานเมื่อปุมเลือก
โหมดการขับเคลื่อนอยูที่ตำแหนง “2H” หรือ
“4H”

lllll เมื่อเฟองทายหลังล็อกไวขณะที่ปุมเลือกโหมด
การขบัเคลือ่นอยทูีต่ำแหนง “4LLc” หรอื “4HLc”
การเปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อนไปยังตำแหนง
“2H” หรอื “4H” จะทำใหเฟองทายหลงัปลดลอ็ก
โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
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ยกเวนสำหรับหนาจอแสดงขอมูลรวม

หนาจอแสดงขอมูลรวม

lllll สถานะล็อกเฟองทายหลัง (ผลจากการกดสวิตช
ล็อกเฟองทายหลัง) จะแสดงโดยไฟแสดง/
ตั วแสดงล็ อก เฟ อ งท า ยหลั งกะพริ บหรื อ
สวางคาง

หมายเหตุ
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: กะพริบ (ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อนกะพริบดวย)
: สวาง  (คาง)
: ดบั

สถานะการทำงานของ
ล็อกเฟองทายหลัง

ไฟแสดง/ตัวแสดงล็อกเฟองทายหลัง

ยกเวนสำหรับหนาจอแสดงขอมูลรวม หนาจอแสดงขอมูลรวม
ตวัแสดง

ไฟแสดง

ล็อกเฟองทายหลังปดใชงาน

ล็อกเฟองทายหลังเปดใชงาน

กำลังดำเนินการเปลี่ยน
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lllll ไฟแสดง/ตัวแสดงและตัวแสดงโหมดการขับ
เคลื่อนจะกะพริบขณะที่ล็อกเฟองทายหลังกำลัง
เปลี่ยนสถานะระหวางการเปดใชงานกับการปด
ใชงาน เมื่อการเปลี่ยนเสร็จสมบูรณแลว ไฟ
แสดง /ตัวแสดงจะสวางคางหรือดับอยางใด
อยางหนึ่ง

lllll ฟงกชัน ASTC และ ABS จะถูกยกเลิกชั่วคราว
ขณะที่ล็อกเฟองทายหลังเปดใชงาน
ไฟแสดง ASTC, ไฟแสดง ASTC OFF และไฟ
เตือน/ตัวแสดงเตือนระบบเบรก ABS จะสวาง
ขณะที่ฟงกชันเหลานี้ถูกยกเลิกชั่วคราว
แตไมไดแสดงถึงปญหาแตอยางใด เมื่อปดการ
ใชงานล็อกเฟองทายหลังแลว ไฟเหลานี้จะดับ
และฟงกชันจะทำงานอีกครั้ง
ใหดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบเบรก
ABS” หนา 6-58, “ไฟแสดงการทำงาน ASTC
หรอื ASTC OFF” หนา 6-62

lllll หากไฟแสดง/ตัวแสดงยังคงกะพริบหลังจากที่
กดสวิตชเพื่อปดการทำงานของล็อกเฟองทาย
หลังแลว ใหจับพวงมาลัยใหตรงแลวเหยียบและ
ปลอยคนัเรงชาๆ หลายๆ ครัง้

lllll หากไฟแสดง/ตัวแสดงยังคงกะพริบหลังจากที่
กดสวิตชเพื่อเปดใชงานล็อกเฟองทายหลังแลว
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

หมายเหตุ ขอควรระวัง
lllll หากตรวจพบปญหาในระบบล็อกเฟองทายหลัง

อุปกรณรักษาความปลอดภัยจะทำงาน ไฟแสดง
ล็อกเฟองทายหลังจะกะพริบอยางรวดเร็ว (สอง
ครั้งตอวินาที) ตัวแสดงเตือนจะปรากฏขึ้น และ
ล็อกเฟองทายหลังจะปดใชงาน ใหจอดรถในที่
ปลอดภยั ดบัเครือ่งยนตสกัพกั สตารทเครือ่งยนต
อีกครั้ง ถาไฟแสดง/ตัวแสดงเตือนกลับมาทำงาน
ตามปกติแสดงวาสามารถขับรถตอไปไดอยาง
ปลอดภัย ถาไฟแสดงล็อกเฟองทายหลังกะพริบ
และตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นเมื่อล็อกเฟองทาย
หลังกลับมาใชงานอีกครั้ง ใหนำรถไปตรวจสอบ
ที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตโดยเร็วที่
สุด

• หากรถมีความเร็ว 12 กม./ชม. ขึ้นไป ใหลด
ความเรว็ลงมาอยทูี ่2.5 กม./ชม. หรือต่ำกวา ไฟ
แสดง/ตัวแสดงจะสวางคางและล็อกเฟองทาย
หลังจะเปดใชงาน

• หากรถมคีวามเรว็ 12 กม./ชม. หรือต่ำกวา ให
หมุนพวงมาลัยไปจากดานหนึ่งไปอีกดาน
หนึ่งจนกวาไฟแสดง/ตัวแสดงจะสวางคาง
หากรถติดอยูในพื้นที่ออนนุม ตรวจดูใหแนใจ
วาบริเวณโดยรอบรถวางโลง จากนั้นจึง
พยายามขับเดินหนาและถอยหลังซ้ำๆ ไฟ
แสดง/ตัวแสดงจะสวางคางและล็อกเฟองทาย
หลังจะเปดใชงาน

หมายเหตุ
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ตัวอยางการใชงานล็อกเฟองทายหลังอยาง
มีประสิทธิภาพ

E00606401130

คำเตือน
lllll หากเลอืกตำแหนง “4LLc” หรอื “4HLc” พรอม

กับล็อกเฟองทายหลัง เหตุการณตอไปนี้จะเกิด
ขึ้นและเปนอันตรายมาก
กรุณาดูใหแนใจวาปลดล็อกเฟองทายหลังออก
เมื่อขับขี่บนถนนปกติ
• หากใชล็อกเฟองทายหลังดวยความผิดพลาด

เมื่อขับขี่บนถนนลาดยาง: เมื่อเปดใชงานล็อก
เฟองทายหลัง กำลังในการขับเคลื่อนรถใหตรง
ไปขางหนาจะสูงมาก ซึ่งทำใหหมุนพวงมาลัย
ไดยาก

ขอควรระวัง
lllll ใชล็อกเฟองทายหลังเฉพาะในกรณีฉุกเฉินที่รถ

ขยับไมไดเพราะติดอุปสรรคในขณะที่ปุมเลือก
โหมดการขับเคลื่อนอยูที่ตำแหนง “4LLc” หรือ
“4HLc” เทานัน้ ปดการใชงานลอ็กเฟองทายหลงั
ทันทีหลังจากใชงานเสร็จแลว

เม่ือลอใดลอหนึ่งตกรองลึก

เม่ือขับขี่บนถนนที่มีหินมาก
เมื่อรถไมสามารถขยับได เพราะลอใดลอหนึ่งหมุน
ฟรีในอากาศ

เมือ่จะออกจากหมิะ
เมื่อรถไมสามารถขยับไดเพราะลอใดลอหนึ่งอยูบนหิมะ
และลออ่ืนๆ อยูบนถนนลาดยาง

ตัวอยางการใชงานล็อกเฟองทายหลังที่
ไมถูกตอง

E00606501131
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การใชงานระบบขับเคลื่อน 4 ลอ*
E00606602546

เมื่อเลือกระบบขับเคลื่อน 4 ลอ เพลาหนาและเพลาหลังจะทำงานสัมพันธกันอยางตายตัวเพื่อใหสามารถขับเคลื่อนไดทั้ง 4 ลอ ซึ่งทำใหการสงถายกำลังลงสูลอดีขึ้น อยางไรก็ตาม
เมื่อเลี้ยวโคงหักศอกหรือเดินหนาถอยหลังซ้ำๆ ชุดเพลาขับจะฝดและสงผลตอการเบรก รถที่ขับเคลื่อน 4 ลอมีอัตราเรงดีกวาและคลองตัวกวา

คำเตือน
lllll หากใชล็อกเฟองทายหลังดวยความผิดพลาดเมื่อ

เขาโคงหรือเล้ียวซายหรือเล้ียวขวาที่ทางแยกหรือ
อื่นๆ: รถจะไมสามารถเลี้ยวไดและอาจจะตรงไป
ขางหนา

คำเตือน
lllll หากใชล็อกเฟองทายหลังดวยความผิดพลาด ยก

เวนเมื่อตองการออกจากหิมะหรือถนนที่เปนน้ำ
แข็งในกรณีฉุกเฉิน: จะเลี้ยวโคงอยางมั่นคงได
ยาก

lllll ในกรณีที่สภาพถนนแตกตางกันในการขับขี่
สำหรับลอขวาและลอซาย  (เชนลอหนึ่ งอยู
บนถนนลาดยางและอีกลออยูบนน้ำแข็ง) รถอาจ
เปลี่ยนทิศทางอยางกะทันหันเมื่อใชเครื่องยนต
ชวยเบรกหรือเรงความเร็ว
อยาใชล็อกเฟองทายหลังยกเวนเมื่อตองการออก
จากหมิะหรอืถนนทีเ่ปนน้ำแขง็ แตใหขบัขีด่วย 4WD
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อยางไรก็ตามโปรดจำไววาระยะในการเบรกไมไดสั้นกวารถที่ขับเคลื่อนลอหลัง
เมื่อคุณเลือกใชระบบขับเคลื่อน 4 ลอในการขับขี่บนถนนขรุขระ (บนหิมะ โคลน หรือทราย เปนตน) สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การใชงานรถอยางถูกตองเหมาะสม

คำเตือน
lllll ควบคุมการใชคันเรง เบรก พวงมาลัย ฯลฯ ตามสภาพพื้นที่และลักษณะของพื้นดิน คนขับควรสำรวจสภาพแวดลอมใหดีและขับขี่อยางระมัดระวังใหสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมเหลานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทางวิบากอาจทำใหสูญเสียการควบคุมรถและทำใหพลิกคว่ำได ซึ่งอุบัติเหตุจะสงผลใหบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิต

l คุณควรปรับเบาะนั่งใหอยูในตำแหนงที่ตั้งตรงและอยูใกลพวงมาลัยมากขึ้นเพื่อความคลองตัวในการบังคับพวงมาลัยและการใชงานแปนเหยียบตางๆ อยาลืมคาดเข็มขัดนิรภัย
ดวย

l หลังจากขบัขีบ่นถนนขรขุระ ใหตรวจสอบชิน้สวนตางๆ ของรถและลางรถใหสะอาดดวยน้ำ ใหดเูรือ่ง “การดแูลรกัษาสภาพรถ” และ “การตรวจสอบและการบำรงุรกัษาหลงั
การใชงานในสภาพถนนขรุขระ” หนา 6-47

หมายเหตุ
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แมรถที่ไมมีอุปกรณสำหรับโหมดออฟโรดและล็อกเฟองทายหลัง (ถามีติดตั้ง) ก็สามารถขับขี่บนสภาพถนนเหลานี้ได
สำหรับรถที่มีอุปกรณแตละชุด โหมดที่แนะนำอยูในตารางดานลางสำหรับแตละสภาพถนน ซึ่งจะชวยคุณขับขี่ไดอยางราบรื่น

*: โหมดออฟโรดและล็อกเฟองทายหลังไมสามารถใชพรอมกันได เมื่อตั้งคาล็อกเฟองทายหลังไวที่ ON โหมดออฟโรดจะปด นอกจากนี้เมื่อล็อกเฟองทายหลังอยูที่ ON โหมด
ออฟโรดจะถูกปดการใชงานแมวาจะใชงานปุมเลือกโหมดออฟโรดก็ตาม

ขอควรระวัง
lllll เมื่อขับขี่บนทางวิบาก ใหตรวจดูสภาพพื้นผิวถนนและสภาพแวดลอมใหดี และขับขี่เมื่อแนใจแลววาชิ้นสวนของระบบกันสะเทือนและสวนลางของกันชนหนาและหลังไม

สมัผสักบัพืน้ผวิถนน (ใหดเูรือ่ง “ขนาดของรถ” หนา 11-3)

โหมดการขับเคลื่อน
สภาพถนน

ถนนลาดยางแหง
และทางดวน ถนนที่หิมะอัดแนน ถนนกรวด ถนนที่หิมะหนาหรือ

เปนโคลน ถนนเปนทราย ถนนที่มีหินมาก

Super Select 4WD II
 (→ หนา 6-27) 2H หรอื 4H 4H 4HLc หรือ 4LLc 4HLc หรอื 4LLc 4HLc หรือ 4LLc 4HLc หรอื 4LLc

ปุมเลือกโหมดออฟโรด
(→ หนา 6-35) − − GRAVEL MUD/SNOW SAND ROCK

ล็อกเฟองทายหลัง
(→ หนา 6-36) − − − ใชงาน* ใชงาน* ใชงาน*
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ขอควรระวัง
lllll การเลอืกตำแหนง “4HLc” หรือ “4LLc” เพือ่ขบั

ขี่บนถนนลาดยางแหงจะสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลงิ อาจมเีสยีงผดิปกต ิและทำใหยางสกึหรอเรว็
นอกจากนี้ยังอาจทำใหอุณหภูมิของน้ำมันเฟอง
ทายสูงกวาปกติ ซึ่งจะทำใหระบบขับเคลื่อนเสีย
หาย
ยิ่งไปกวานั้นระบบสงกำลังตองรับภาระในการ
ขบัเคลือ่นมากเกนิไป มผีลทำใหน้ำมนัรัว่ซมึ เกดิ
ความรอนจดั หรือเกดิปญหารายแรงอืน่ๆ ได

การขับขี่บนถนนลาดยางแหงและทางดวน
E00646400021

ตั้งปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนไปที่ตำแหนง “2H” หรือ
“4H” เพื่อขับขี่บนถนนลาดยางแหง โดยเฉพาะบนทาง
ดวนทีแ่หง หามเลอืกตำแหนง “4HLc” หรอื “4LLc”

การขับขี่บนถนนที่หิมะอัดแนน
E00646500022

ตั้งปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนไปที่ตำแหนง “4H” เพื่อ
ใหสอดคลองกับสภาพถนน จากนั้นคอยๆ เหยียบคันเรง
เพื่อออกตัวอยางนุมนวล

lllll แนะนำใหใชยางสำหรับหิมะและ/หรือใชโซพัน
ลอ

lllll รกัษาระยะหางจากรถคนัหนา หลกีเลีย่งการเบรก
กะทันหัน และใชแรงเบรกจากเครื่องยนต (ใช
เกียรต่ำ)

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
lllll หลีกเลี่ยงการเบรกกะทันหัน การเรงเครื่อง

กะทันหัน และการเลี้ยวมุมแคบเพราะอาจทำให
ลอล่ืนไถลและหมุนฟรี

การขับขี่บนถนนลูกรัง
E00646600023

การขับขี่บนถนนที่หิมะหนาหรือเปนโคลน
E00647300072

ตรวจสอบสภาพพื้นผิวถนนและตั้งปุมเลือกโหมดการขับ
เคลื่อนไปที่ “4HLc” หรือ “4LLc” การตั้งปุมเลือกโหมด
ออฟโรด (ถามตีดิตัง้) ไปที ่“GRAVEL” จะชวยใหขบัขีไ่ด
ราบรื่นขึ้น

ตั้งปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนไปที่ตำแหนง “4HLc”
หรือ “4LLc” จากนัน้คอยๆ เหยยีบคนัเรงเพือ่ออกตวัอยาง
นุมนวล พยายามรักษาน้ำหนักบนคันเรงใหคงที่เทาที่
จะทำไดและขับขี่ดวยความเร็วต่ำ
ตั้งปุมเลือกโหมดออฟโรด (ถามีติดตั้ง) ไปที่ “MUD/
SNOW” หรอืตัง้ลอ็กเฟองทายหลงัเปน ON ถามแีนวโนม
วารถจะติดหลม จะชวยใหคุณขับขี่ไดราบรื่นขึ้น
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การขับขี่บนถนนที่มีหินมาก
E00646800025

คำเตือน
lllll เมื่อคุณจะขับรถออกจากบริเวณที่ตกหลม ตอง

แนใจวารอบๆ นั้นไมมีคนหรือสิ่งของใดขวางอยู
เพราะรถอาจจะพุงไปขางหนาหรือถอยหลังอยาง
กะทันหันซึ่งอาจทำอันตรายตอคนหรือสิ่งของที่
อยูใกลเคียง

ขอควรระวัง
lllll หากเกดิสภาวะตอไปนีข้ณะกำลงัขบัขี ่ใหจอดรถ

ในที่ปลอดภัยทันทีและปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
• แถบบนจอแสดงน้ำหลอเย็นเครื่องยนตเขา

ใกลชวงรอนจัด
ใหดเูรือ่ง “เครือ่งยนตรอนจดั” หนา 8-3

• ตัวแสดงเตือนอุณหภูมิน้ำมันเกียร A/T สวาง
ใหดูเรื่อง “เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเกียร
อตัโนมตั”ิ หนา 6-25

lllll หากคุณติดหลมบนถนนที่หิมะหนาหรือเปน
โคลน สามารถนำรถออกจากหลมไดดวยการเดนิ
หนาและถอยหลัง เลื่อนคันเกียร เปนจังหวะ
ระหวางตำแหนง “D” (ขบัเคลือ่น) และ “R” (ถอย
หลัง) ขณะที่เหยียบคันเรงเล็กนอย

lllll หากจำเปนตองขับรถบนถนนที่เปนโคลนมาก
เปนพิเศษ ควรใชโซพันลอ เนื่องจากกะปริมาณ
โคลนไดยากและรถอาจติดหลมลึก จึงควรขับขี่
ดวยความเรว็ต่ำ หากเปนไปไดใหออกจากรถและ
ตรวจสอบสภาพถนนกอนจะขับตอไป

lllll ในกรณีที่ขับรถบริเวณชายทะเลหรือถนนที่ใช
สารปองกันการลื่นไถล ควรรีบลางรถดวยน้ำ
สะอาดทันที เพราะหากปลอยทิ้งไวอาจทำให
เปนสนิมได

หมายเหตุ

lllll หลกีเลีย่งการหยดุรถ การออกตวั และการหกัเลีย้ว
อยางกะทันหัน เพราะอาจทำใหรถติดหลมได

หมายเหตุ
การขับขี่บนถนนที่เปนทราย

E00646700024

ตรวจสอบสภาพถนนทรายและตั้งปุมเลือกโหมด
การขับเคลื่อนไปที่ “4HLc” หรือ “4LLc” คอยๆ
เหยียบคันเรงเพื่อออกรถและขับขี่ดวยความเร็วต่ำ
ใหคงที่เทาที่จะทำได ตั้งคาปุมเลือกโหมดออฟโรด
(ถามตีดิตัง้) ไปที ่“SAND” หรอืตัง้คาลอ็กเฟองทาย
หลงั (ถามตีดิตัง้) ไปที ่ON หากรถมแีนวโนมจะตดิ
หลม จะชวยใหคุณขับขี่ไดราบรื่นขึ้น

ขอควรระวัง
lllll อยาบังคับรถหรือขับรถโดยไมระมัดระวัง

บนถนนที่เปนพื้นทราย เพราะเครื่องยนตและ
สวนประกอบอื่นๆ ในระบบขับเคลื่อนตองออก
แรงมากกวาในสภาพถนนเชนนี้เมื่อเทียบกับการ
ขับขี่บนพื้นถนนปกติ ดังนั้นจึงอาจทำใหเกิด
อุบัติเหตุได
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ตั้งปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนไปที่ “4HLc” หรือ
“4LLc” และขับขี่ดวยความเร็วต่ำ ตั้งคาปุมเลือกโหมด
ออฟโรด (ถามตีดิตัง้) ไปที ่“ROCK” หรอืตัง้คาลอ็กเฟอง
ทายหลัง (ถามีติดตั้ง) ไปที่ ON หากรถมีแนวโนมจะ
ติดหลม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพถนน จะชวยใหคุณขับขี่ได
ราบรื่นขึ้น

คำเตือน
lllll ควรหลีกเล่ียงทางลงเขาที่คดเคี้ยวไปมา พยายาม

ขับใหตรงที่สุดเทาที่จะทำได

ขอควรระวัง
lllll หลีก เลี่ ยงการขับขี่ ตามลำพังบนนถนนที่มี

หินมาก  เมื่อขับขี่ในสภาพเชนนี้  ใหทำตาม
คำ แ น ะ นำ ข อ ง ค น ขั บ ที่ เ ชี่ ย ว ช า ญ เ พื่ อ
ความปลอดภัย

lllll ขณะขับรถลงทางชัน หากเหยียบเบรกอยาง
กะทันหันเนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง  อาจทำให
สูญเสียการควบคุมได ควรเดินสำรวจดูเสนทาง
กอนจะขับลงมา

lllll กอนจะขบัลงทางชนั ควรเลอืกใชเกยีรทีเ่หมาะสม
หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเกียรขณะขับรถลงทางชัน

lllll ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือประสบอุบัติเหตุ
อันเนื่องมาจากการใชรถอยางไมถูกตองหรือ
ประมาทเลินเลอ  ศูนยบริการมิตซูบิชิจะไม
รับผิดชอบ วิธีการใชรถที่แนะนำไวในคูมือเลมนี้
ขึ้นอยูกับความสามารถและประสบการณของผู
ขับขี่รวมถึงบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และหากไม
ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุไวจะถือวาเปนความ
รับผิดชอบของคุณเอง

หมายเหตุ

การขับขี่ลงทางชัน
E00646900084

ตั้งปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนไปที่ตำแหนง “4LLc”
เพื่อใหแรงบิดเครื่องยนตสูงสุด

lllll พยายามขับขี่บนพื้นผิวถนนที่ดอกยางจะสัมผัส
หินมากที่สุดเทาที่จะทำได

หมายเหตุ

ตั้งปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนไปที่ตำแหนง “4HLc”
หรือ “4LLc” ใชเครือ่งยนตชวยเบรก (เกยีรต่ำ) และขบัลง
ชาๆ
หากไมสามารถขับลงชาๆ ไดแมจะใชเครื่องยนตชวย
เบรกแลว ระบบควบคุมการลงเนินอาจชวยใหขับขี่ได
ราบรื่นขึ้น
สำหรับรายละเอียด ใหดูเรื่อง “ระบบควบคุมการลงเนิน
(HDC)” หนา 6-55

การขับขี่ขึ้นทางชัน
E00647000079

คำเตือน
lllll ควรขบัขึน้ตรงๆ ไมควรขบัตดัผานทางทีช่นัมากๆ
lllll หากเริ่มสูญเสียกำลังขับ ใหผอนคันเรงและคอยๆ

หักเลี้ยวซายขวาสลับไปมาเพื่อชวยใหรถมีกำลัง
ขับขึ้นทางลาดชันได

lllll ควรเลือกใชทางชันที่เรียบ ใหมีกอนหินหรือสิ่ง
กีดขวางนอยที่สุด

lllll กอนขับรถขึ้นทางชัน ควรเดินสำรวจดูวารถ
สามารถขับขึ้นไดหรือไม

หมายเหตุ
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ขอควรระวัง
lllll หามขับรถขามน้ำลึก

อยาเปลี่ยนเกียรในขณะขับรถขามลำธาร
การขับรถขามลำธารบอยๆ อาจทำใหอายุการใช
งานของรถสั้นลง ดังนั้นควรปรึกษาศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตเพื่อเตรียมความพรอมที่
จำเปน ตรวจสอบสภาพ และซอมแซมรถของคณุ

lllll หลังจากที่ขับรถขามลำธาร ใหลองเหยียบเบรก
เพื่อตรวจดูเบรกวายังสามารถใชงานไดดีหรือไม
หากเบรกเปยกและทำงานผิดปกติ ใหขับรถชาๆ
พรอมกับเหยียบเบรกเบาๆ จนกระทั่งเบรกแหง

การขับรถขามลำธาร
00647200026

การเลี้ยวโคงหักศอก
E00647100025

เมือ่เลีย้วโคงหกัศอกในตำแหนง “4HLc” หรือ “4LLc” ที่
ความเร็วต่ำ การเปลี่ยนทิศทางพวงมาลัยเพียงเล็กนอย
กท็ำใหรสูกึเหมอืนเหยยีบเบรกได อาการนีเ้รยีกวา การฝน
ทางโคง ซึ่งเกิดจากการที่ลอทั้งสี่เลี้ยวดวยระยะที่แตกตาง
กัน
สภาพเชนนีส้วนใหญจะเกดิกบัรถทีข่บัเคลือ่น 4 ลอ หาก
เกิดอาการดังกลาว ใหจับพวงมาลัยใหตรงหรือเปลี่ยนมา
ใชตำแหนง “2H” หรือ “4H” อยางใดอยางหนึง่

รถที่ขับเคลื่อน 4 ลอนั้นไมสามารถปองกันน้ำเขาได
เสมอไป หากวงจรสายไฟหรืออุปกรณไฟฟาในรถเปยก
น้ำ อาจทำใหไมสามารถขับขี่ตอไปได ดังนั้นจึงควรหลีก
เลี่ยงการขับรถขามลำธาร แตหากจำเปนตองขาม ควร
ปฏิบัติดังตอไปนี้

1. ตรวจสอบความลึกของน้ำและพื้นที่บริเวณรอบๆ
กอนจะขบัรถขาม ควรขามบรเิวณทีต่ืน้ที่สดุ

2. ตั้งปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนไปที่ตำแหนง
“4LLc”

3. ขบัรถชาๆ ดวยความเรว็ประมาณ 5 กม./ชม. เพือ่ไม
ใหน้ำกระเซ็นมากเกินไป

การตรวจสอบและการบำรุงรักษาหลัง
การใชงานในสภาพถนนขรุขระ

E00606701595

หลังจากใชรถในสภาพถนนขรุขระ ตองตรวจสอบและ
บำรงุรกัษาตามขัน้ตอนตอไปนี้

lllll ตรวจสอบความเสียหายของตัวรถอันเนื่องมาจาก
หนิ กรวด เปนตน

lllll ลางรถดวยน้ำสะอาดอยางระมัดระวัง
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ขอควรระวัง
lllll ยางทกุเสนควรมขีนาด ชนดิ และยีห่อเดยีวกนัซึง่

สึกหรอใกลเคียงกัน การใชยางตางขนาด ชนิด
หรือย่ีหอ หรือสึกหรอไมเทากัน หรือแรงดันลม
ยางไมเหมาะสม จะทำใหอุณหภูมิของน้ำมัน
เฟองทายสูงกวาปกติและอาจเปลี่ยนเกียรไมได
ซึ่งจะทำใหระบบขับเคลื่อนเสียหาย ยิ่งไปกวา
นั้นระบบสงกำลังตองรับภาระในการขับเคลื่อน
มากเกนิไป มผีลทำใหน้ำมนัรัว่ซมึ เกดิความรอน
จดั หรอืเกดิปญหารายแรงอืน่ๆ ได

ยางและลอ
E00647100054

รถที่ใชระบบขับเคลื่อน 4 ลอนั้นจะมีกำลังขับเคลื่อนสูง
มาก ดังนั้นจึงมีผลอยางยิ่งตอสภาพของยาง

ใหความสำคัญกับยางที่คุณใช

lllll ใหทุกลอใชยางชนิดที่กำหนดไว ใหดูเรื่อง “ยาง
และลอ” หนา 11-5

lllll ดูใหแนใจวาใชแรงดันลมยางที่ เหมาะสมตาม
การโหลดหรือการลากจูง ใหดูเรื่อง “แรงดันลม
ยาง” หนา 10-11

lllll ลอและยางทั้ง 4 เสนควรมีขนาดและชนิดเดียวกัน
ในกรณีที่เปลี่ยนยางหรือลอ ควรเปลี่ยนพรอมกัน
ทั้งหมด

lllll เมื่อยางลอหนาและลอหลังสึกหรอไมเทากันอยาง
ชัดเจน ควรสลับยาง

ประสิทธิภาพของการขับเคลื่อนอาจไมดี หากความ
สกึหรอของยางแตกตางกนั ใหดเูรือ่ง “การสลบัยาง” หนา
10-12

lllll ตรวจเช็คแรงดันลมยางทุกลออยางสม่ำเสมอ

lllll ขับรถชาๆ พรอมกับเหยียบเบรกเบาๆ เพื่อให
เบรกแหง หากพบวาเบรกยังทำงานไดไมดี ควร
ติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตโดยเร็ว
ที่สุดเพื่อตรวจดูเบรก

lllll ขจัดสิ่งสกปรก เชน แมลง หญาแหง ฯลฯ ที่อุด
ตันบริเวณแกนหมอน้ำและคูลเลอรน้ำมันเกียร
A/T

lllll หลังจากขับรถขามลำธาร ตองนำรถเขารับการ
ตรวจสภาพที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
เพื่อตรวจสอบสิ่งตางๆ ตอไปนี้
• เช็คระบบเบรกและซอมแซมตามความจำเปน
• เช็คน้ำมันเครื่อง  น้ำมันเกียร  น้ำมันเกียร

ทรานสเฟอร และน้ำมันเฟองทายหรือระดับ
จาระบแีละความขนุ หากน้ำมนัหรอืจาระบขีนุ
แสดงวามีน้ำผสมอยู ใหเปลี่ยนน้ำมันหรือ
จาระบีใหม

• เช็คจาระบีเพลากลาง
• เช็คภายในรถ หากมีน้ำเขาใหเปาพรมใหแหง
• เช็คไฟหนา หากมีน้ำเขาไปในหลอดไฟ ให

ถายน้ำออก

ขอควรระวังในการใชรถขับเคลื่อน
4 ลอ*

E00606802157

หากจำเปนตองลากรถ แนะนำใหคุณใชบริการของศูนย
บริการมิตซูบิชิหรือสถานประกอบการที่ใหบริการ
ลากรถ
ควรเรียกใชบริการลากรถในกรณีตอไปนี้

lllll เครื่องยนตติดแตรถไมสามารถเคลื่อนตัวไดหรือ
มีเสียงดังผิดปกติ

lllll เมื่อตรวจสอบใตทองรถแลวพบวามีน้ำมันหรือ
ของเหลวอื่นรั่วซึม

การลากรถ



การเบรก
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หากไมสามารถเรียกใชบริการลากรถจากศูนยบริการ
มิตซูบิชิหรือสถานประกอบการที่ใหบริการได คุณควร
ลากรถโดยปฏิบัติตามคำแนะนำในเรื่อง “การลากรถ”
หนา 8-18

ขอควรระวัง
l เคลื่อนยายรถโดยใหลอขับเคลื่อนอยูบนรถลาก

ดงัภาพ (แบบ C หรือ D)
อยาพยายามลากรถโดยใหลอหนาหรือลอหลังอยู
บนพืน้ดงัภาพ (แบบ A หรอื B) เพราะอาจทำให
ระบบสงกำลังเสียหายหรือลากรถไดไมมั่นคง

การใชแมแรงยกรถที่ขับเคลื่อน 4 ลอ

คำเตือน
lllll อยาสตารทเครื่องยนตขณะที่ใชแมแรงยกรถอยู

เพราะอาจทำใหลอหมุนและรถพลิกตกจาก
แมแรงได

การเบรก
E00607003355

ชิ้นสวนทั้งหมดของระบบเบรกมีความสำคัญมากตอ
ความปลอดภยัในการใชรถ ดงันัน้คณุควรนำรถเขารบัการ
ตรวจเช็คที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตตามเวลาที่
กำหนดไวในสมุดการตรวจซอมแซม

ขอควรระวัง
l หลีกเลี่ยงการขับรถที่ตองใช เบรกอยางแรง

บอยๆ และหามวางเทา “แช” บนแปนเบรก
ขณะขับรถ
เพราะจะทำใหเบรกรอนและเสื่อมสภาพ

ระบบเบรก
ระบบเบรกจะแยกเปนสองวงจร และรถของคุณติดตั้ง
เพาเวอรเบรก เมื่อวงจรหนึ่งเกิดชำรุดเสียหาย อีกวงจร
หนึ่งจะสามารถใชหยุดรถได หากรถของคุณสูญเสีย
ระบบชวยผอนแรงไปไมวาจะดวยเหตใุดกต็าม เบรกจะยงั
คงใชงานได หากเกิดสถานการณนี้ขึ้น แมวาจะเหยียบ
เบรกจนสุดแลวหรือมีแรงตานเมื่อเหยียบเบรก  คุณ
จะตองเหยียบเบรกแรงขึ้นและใชระยะเบรกลวงหนา
มากกวาปกติ ใหหยุดขับขี่ทันทีที่ทำไดและนำรถไปซอม
ระบบเบรก

คำเตือน
lllll อยาดับเครื่องยนตขณะรถเคลื่อนที่อยู

หากดับเครื่องยนตขณะขับรถอยู ระบบชวยผอน
แรงของระบบเบรกจะหยุดทำงานและเบรก
จะทำงานไดไมดี
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ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือน
ไฟเตือนระบบเบรกจะสวางเพื่อแสดงวามีความผิด
ปกติในระบบเบรก ตัวแสดงเตือนจะปรากฏบนหนาปด
ดวย ใหดูเรื่อง “ไฟเตือนระบบเบรก (แดง)” และ “ตัว
แสดงเตอืนระบบเบรก” หนา 5-75, 5-77

คำเตือน
lllll หากระบบชวยผอนแรงไมทำงานหรือระบบเบรก

ไฮดรอลกิทำงานผดิปกต ิใหนำรถเขารบัการตรวจ
สภาพที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตทันที

เม่ือเบรกเปยกน้ำ
ควรทดสอบระบบเบรกโดยการขับรถดวยความเร็วต่ำ
ทันทีหลังจากสตารทเครื่องยนต โดยเฉพาะเมื่อเบรก
เปยก เพื่อตรวจดูวายังทำงานไดเปนปกติหรือไม
ฝาบางๆ อาจเกาะทีด่สิกเบรก เบรกจงึไมปกตหิลังจากขบั
รถเวลาฝนตกหนกัหรอืขบัรถลยุน้ำมาใหมๆ  หรอืหลังจาก
ลางรถ ควรขบัรถชาๆ พรอมกบัเหยยีบเบรกเบาๆ ไปดวย
เพื่อใหเบรกแหง

แผนเบรก
l หลีกเลี่ยงการเบรกอยางรุนแรง

เมื่อเปลี่ยนเบรกใหมไมควรใชเบรกอยางรุนแรง
ในชวง 200 กม. แรก

l ที่ ดิ สก เบรกมีอุปกรณ เตื อนกรณีแผน เบรก
สึกหรอถึงจุดที่กำหนด โดยจะมีเสียงเหมือนเหล็ก
ครูดขณะเบรก ดังนั้นถาคุณไดยินเสียงนี้ ใหนำรถ
เขาศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตทันทีเพื่อ
เปลี่ยนแผนเบรกใหม

เมื่อขับรถลงเขาหรือทางลาด
เมือ่ขบัรถลงจากเขาทีล่าดชนัมากๆ ควรใชเครือ่งยนตชวย
เบรกโดยเปลี่ยนมาใชเกียรต่ำ ซึ่งจะชวยปองกันไมให
เบรกรอนจัด

คำเตือน
lllll หามนำสิ่งของใดๆ มาวางไวใกลแปนเบรกหรือ

ปลอยใหพรมเลื่อนเขาไปใตแปนเบรก มิฉะนั้น
อาจจะเหยียบเบรกไดไมสุดซึ่งเปนสิ่งจำเปนใน
กรณฉีกุเฉนิ ตรวจดใูหแนใจวาแปนเบรกทำงานได
อยางอิสระตลอดเวลา และพรมที่พื้นติดแนนอยู
กับที่ คำเตือน

lllll อยาพึ่งพาระบบการคางเบรกอัตโนมัติมากเกิน
ไป บนทางลาดชัด ใหเหยียบแปนเบรกใหมั่นคง
เพราะระบบอาจจะไมสามารถทำใหรถหยุดนิ่งได

lllll หามออกจากรถโดยหยุดรถไวดวยระบบการคาง
เบรกอัตโนมัติ เมื่อออกจากรถ ใหใสเบรกมือและ
เลื่อนคันเกียรไปท่ีตำแหนง “P” (จอด)

lllll อยาใชระบบการคางเบรกอัตโนมัติ เ ม่ือขับขี่
บนถนนลื่นหรือในการลากรถ ระบบอาจไม
สามารถทำใหรถหยุดนิ่งไดและสงผลใหเกิด
อุบัติเหตุ

คำเตือน
lllll การขับขี่ขณะแผนเบรกสึกหรอจะทำใหเบรกได

ยากและอาจเกิดอุบัติเหตุได

การคางเบรกอัตโนมัติ
E00652000237

เมื่อรถหยุดที่สัญญาณไฟจราจร ฯลฯ รถจะสามารถหยุด
นิ่งไดดวยระบบการคางเบรกอัตโนมัติแมวาจะปลอยเทา
จากแปนเบรก
เมื่อเหยียบแปนคันเรง เบรกจะถูกปลด
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วิธีใชการคางเบรกอัตโนมัติ
E00696300038

การเปดระบบการคางเบรกอัตโนมัติ
E00696400039

หากกดสวิตชคางเบรกอัตโนมัติขณะที่ เปนไปตาม
เงื่อนไขตอไปนี้ทั้งหมด ระบบจะเปลี่ยนเปนสถานะ
เตรียมพรอมและไฟแสดง (ขาว) ในหนาปดจะสวาง

l โหมดการทำงานอยทูี ่ON
l คาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับ
l ประตูดานคนขับปด
l ล็อกเฟองทายหลังอยูที่ OFF
l ปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนของ Super Select

4WD II อยทูี ่“2H”, “4H” หรือ “4HLc”

ไฟแสดง (ขาว)

lllll ขณะที่ใชงานระบบการคางเบรกอัตโนมัติ คุณ
อาจไดยินเสียงการทำงานเพื่อเพิ่มแรงเบรกเมื่อ
ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวของรถ ซึ่งไมใช
การทำงานผิดปกติ

หมายเหตุ

lllll เมื่ อไมสามารถใชงานระบบการค าง เบรก
อัตโนมัติได เสียงเตือนจะดังและตัวแสดงเตือน
ตอไปนี้จะปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลใน
หนาปด
• ถาตัวแสดงเตือนนี้ปรากฏขึ้น ใหตรวจสอบวา

เปนไปตามเงื่อนไขในการทำงานทั้งหมดของ
ระบบและไมมีการทำงานผิดพลาดในระบบ

• ถาตัวแสดงเตือนนี้ปรากฏขึ้น ใหคาดเข็มขัด
นิรภัยดานคนขับ

หมายเหตุ
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lllll หากขอใดตอไปนี้ เกิดขึ้นขณะที่ระบบอยูใน
สถานะเตรยีมพรอม ระบบการคางเบรกอตัโนมตัิ
จะปดโดยอัตโนมัติและไฟแสดง (ขาว) ใน
หนาปดจะดับ
เสียงเตือนจะดังและขอความปรากฎขึ้นบนหนา
จอแสดงขอมูลในหนาปด
• ไมไดคาดขัดนิรภัยดานคนขับ
• ประตูดานคนขับเปด
• ล็อกเฟองทายหลังอยูที่ ON
• เมื่อมีการทำงานผิดปกติในระบบ
• ปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนของ  Super

Select 4WD II อยทูี ่“4LLc”

lllll หากกดสวติชคางเบรกอตัโนมตัซิ้ำ หลังจากทีก่าร
คางเบรกอตัโนมตัเิปน ON (เตรยีมพรอม) การคาง
เบรกอัตโนมัติจะกลับเปน OFF ซึ่งเปนการ
ทำงานของฟงกชันปองกัน
หลังจากปด OFF การคางเบรกอัตโนมัติจะไม
เปลีย่นเปน ON (เตรยีมพรอม) แมจะกดสวติชคาง
เบรกอัตโนมัติ หากตองการตั้งการคางเบรก
อัตโนมัติเปน ON ใหสตารทเครื่องยนตใหมแลว
กดสวิตชคางเบรกอัตโนมัติอีกครั้ง

หมายเหตุ
lllll เมื่อเปนไปตามเงื่อนไขในการทำงานของการ

ค าง เบรกอัตโนมัติและกดสวิตชค าง เบรก
อัตโนมัติ ไฟแสดง (เขียว) จะสวางและการคาง
เบรกอัตโนมัติเปดใชงาน ใหดูเรื่อง “การเปดใช
งานการคางเบรกอตัโนมตั”ิ หนา 6-52

หมายเหตุ

การเปดใชงานการคางเบรกอัตโนมัติ
E00696500030

เมื่อรถหยุดดวยการเหยียบแปนเบรกและคันเกียรอยูใน
ตำแหนงอื่นที่ไมใช “P” (จอด) หรือ “R” (ถอย) การคาง
เบรกอัตโนมัติจะเปดใชงานและทำใหรถหยุดนิ่ง
ไฟแสดง (เขียว) บนหนาปดจะสวางขณะที่ระบบเปดใช
งาน

ไฟแสดง (เขียว)

ขอควรระวัง
lllll ปลอยแปนเบรกหลังจากที่ไฟแสดง (เขียว) สวาง

lllll หากรถหยุดบนทางลาดชัน ตัวแสดงเตือนอาจ
ปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปด
และการคางเบรกอัตโนมัติอาจไมเปดใชงาน

lllll ในสถานการณตอไปนี้ ระบบการคางเบรก
อัตโนมัติอาจไมทำงานชั่วคราว
• รถหยุดบนถนนลื่น
• รถหยุดขณะที่พวงมาลัยหมุนไปทางซายหรือ

ทางขวาจนสุด
• รถหมุนบนแทนหมุนกลับรถในโรงจอดรถ
ในกรณีเชนนี้ ระบบการคางเบรกอัตโนมัติ
จะกลับสูการทำงานปกติหากคุณเหยียบแปนคัน
เรงและรถเริ่มเคลื่อนที่อีกครั้ง

lllll หากมีการทำงานตอไปนี้ การคางเบรกอัตโนมัติ
จะปดการใช ง านและไฟแสดงในหน าปด
จะเปลี่ยนจากสีเขียวเปนขาว
• เมือ่เลือ่นคนัเกยีรไปทีต่ำแหนง “P” (จอด) หรอื

“R” (ถอย) พรอมกับเหยียบแปนเบรก
• เมื่อใสเบรกมือไฟฟาโดยใชสวิตชเบรกมือ

ไฟฟา

หมายเหตุ
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l หากปดระบบการคางเบรกอัตโนมัติโดยไมได
เหยียบแปนเบรก เสียงเตือนจะดังและขอความ
จะปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปด

หมายเหตุ

lllll ขณะที่ รถหยุดนิ่ งด วยระบบการค า ง เบรก
อตัโนมตั ิระบบจะใสเบรกมอืไฟฟาโดยอตัโนมตัิ
ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้ โดยเสียงเตือนจะดังและ
ขอความปรากฎขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลใน
หนาปด
• เมื่อผานไปประมาณ 10 นาทีหลังจากใชงาน

ระบบการคางเบรกอัตโนมัติ
• เมื่อไมไดคาดขัดนิรภัยดานคนขับ
• เมื่อประตูดานคนขับเปดอยู
• เมื่อโหมดการทำงานเปลี่ยนเปน OFF
• เมื่อระบบตรวจพบวารถกำลังไหลลงจากเนิน
• เมื่อมีการทำงานผิดปกติในระบบ

lllll หากมีการทำงานตอไปนี้ สถานะการคางเบรก
จะถูกปลดโดยอัตโนมัติและขอความปรากฏขึ้น
บนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปด เหยียบแปน
เบรก
• ไมไดคาดขัดนิรภัยดานคนขับ
• ประตูดานคนขับเปด
• ล็อกเฟองทายหลังถูกตั้งเปน ON

หมายเหตุ
• ปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนของ  Super

Select 4WD II ถกูตัง้เปน “4LLc”

lllll หากโหมดการทำงานถูกเปลี่ยนเปน OFF โดยที่
คันเกียรอยูในตำแหนงอื่นที่ไมใช “P” (จอด) ขอ
ความอาจปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลใน
หนาปด
หากขอความปรากฏขึ้น ใหเลื่อนคันเกียรไปที่
ตำแหนง “P” (จอด) ขณะที่เหยียบแปนเบรก

หมายเหตุ

การออกรถ
E00696600031

เหยียบแปนคันเรงโดยที่คันเกียรอยูในตำแหนงใดก็ตาม
ทีไ่มใช “P” (จอด) หรอื “N” (เกยีรวาง)
เบรกจะถูกปลดและไฟแสดงในหนาปดจะเปลี่ยนจากสี
เขียวเปนขาว

การปดระบบการคางเบรกอัตโนมัติ
E00696700032

กดสวิตชค าง เบรกอัตโนมัติ เพื่ อปดการค าง เบรก
อตัโนมตั ิไฟแสดง (ขาว) ในหนาปดจะดบั
หากคุณตองการปดระบบในขณะที่ไฟแสดง (เขียว) ใน
หนาปดสวาง ใหกดสวิตชขณะเหยียบแปนเบรก

ระบบชวยขึน้เนนิ
E00628001400

ระบบชวยขึ้นเนินทำใหสามารถขับรถขึ้นเนินที่สูงชันได
งายขึน้โดยปองกนัรถไหลไปดานหลงั ระบบจะรกัษาแรง
เบรกไวประมาณ 2 วินาทีเมื่อคุณยายเทาออกจากแปน
เบรกไปเหยียบคันเรง
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lllll เมื่อถอยหลังลงเนิน  ให เลื่อนคันเกียรไปที่
ตำแหนง “R”

หมายเหตุ

lllll ระบบชวยขึ้นเนินจะทำงานเมื่อตรงตามเงื่อนไข
ตอไปนี้ทั้งหมด
• เครื่องยนตติดอยู

(ระบบชวยขึ้นเนินจะไมทำงานเมื่อเครื่องยนต
กำลังสตารทหรือทันทีหลังจากที่สตารท
เสร็จ)

• คันเกียรอยูในตำแหนงใดก็ตามที่ไมใช “P”
(จอด) หรอื “N” (เกยีรวาง)

• รถจอดสนิทโดยเหยียบแปนเบรกไว
• ปลอยเบรกมือ

lllll ระบบชวยขึ้นเนินจะไมทำงานหากเหยียบแปน
คันเรงกอนปลอยแปนเบรก

lllll ระบบชวยขึ้นเนินจะทำงานเมื่อถอยหลังลงเนิน
ดวย

lllll เมื่อระบบชวยขึ้นเนินเริ่มทำงาน คุณอาจไดยิน
เสียงการทำงาน
ซึ่งเปนอาการปกติของระบบชวยขึ้นเนิน ไมได
แสดงถึงปญหาแตอยางใด

หมายเหตุ

วิธีใชงาน
E00628101397

1. หยุดรถใหสนิทโดยใชแปนเบรก
2. เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “D” (ขับเคลื่อน)

ขอควรระวัง
lllll อยาพึ่งพาระบบชวยขึ้นเนินในการปองกันรถ

ไหลมากเกินไป ในบางสถานการณ แมจะเปดใช
งานระบบชวยขึ้นเนินแลว แตรถก็ยังอาจไหลไป
ขางหลังไดหากไมไดเหยียบเบรกอยางเพียงพอ
หากรถบรรทกุน้ำหนกัมาก หรือหากถนนชนัและ
ลื่นมาก

lllll ระบบชวยขึ้นเนินไมไดออกแบบมาเพื่อทำใหรถ
หยุดนิ่งกับที่บนเนินนานกวา 2 วินาที

lllll เมื่อกำลังขึ้นเนิน อยาใชระบบชวยขึ้นเนินเพื่อ
หยุดรถแทนการเหยียบเบรกปกติ
มิฉะนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได

lllll อยาใหโหมดการทำงานอยูที่ ACC หรือ OFF
ขณะที่ระบบชวยขึ้นเนินกำลังทำงาน ระบบชวย
ขึ้นเนินอาจหยุดทำงาน  ซึ่งอาจจะทำใหเกิด
อุบัติเหตุได

3. ปลอยแปนเบรกและระบบชวยขึ้นเนินจะยังคงสง
แรงเบรกโดยหยดุประมาณ 2 วนิาที

4. เหยยีบคนัเรงและระบบชวยขึน้เนนิจะคอยๆ ลดแรง
เบรกเมื่อรถเริ่มเคลื่อนที่

ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือน
E00628201763

ถาหากเกิดความผิดปกติขึ้นในระบบ ไฟเตือน/ตัวแสดง
เตือนจะสวางขึ้น

ไฟเตือน

ตัวแสดงเตือน

ขอควรระวัง
lllll หากตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้น ระบบชวยขึ้นเนิน

จะไมทำงาน ใหออกรถอยางระมัดระวัง
lllll จอดรถในที่ปลอดภัยและดับเครื่อง

สตารทเครื่องยนตอีกครั้งและตรวจดูวาสัญญาณ
เตือนดับลงแลว ซึ่งในกรณีนี้ระบบชวยขึ้นเนิน
จะทำงานตามปกติอีกครั้ง  แตถาสัญญาณยัง
คงสวางอยูหรือติดเปนระยะๆ ไมจำเปนตองหยุด
รถทันทีแตควรนำไปตรวจสอบที่ศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
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ระบบควบคมุการลงเนนิ (HDC)*
E00642900116

ระบบควบคุมการลงเนินเปนระบบที่ชวยใหขับขี่ไดอยาง
มั่นคงที่ความเร็วสม่ำเสมอเมื่อลงจากเขาที่ลาดชันมากๆ
ซึ่งอาจชะลอรถไดไมเพียงพอโดยใชเฉพาะเครื่องยนต
ชวยเบรกหรือถนนขรุขระ

ขอควรระวัง
lllll เมื่อมีการทำงานผิดปกติในระบบควบคุมการลง

เนนิ ไฟเตอืน ASTC จะสวาง เมือ่ไฟเตอืน ASTC
สวาง  ใหนำรถไปตรวจสอบที่ศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต (ใหดูเรื่อง “ไฟเตือน/
ตวัเแสดงเตอืน ASTC” หนา 6-63)
เมื่อไฟเตือนสวาง ตัวแสดงเตือนอาจปรากฏ
ขึ้นดวย

lllll ไฟแสดงควรสวางเมื่อปรับโหมดการทำงานไป
ที่ ON และควรดับลงภายในสองสามวินาที

lllll หากกดสวิตชควบคุมการลงเนินซ้ำๆ หลังจากที่
ตั้งคาระบบควบคุมการลงเนินเปน ON (เตรียม
พรอม) แลว ระบบควบคมุการลงเนนิจะกลบัเปน
OFF ซึ่งเปนการทำงานของฟงกชันปองกัน หลัง
จากปด OFF ระบบควบคุมการลงเนินจะไม
สามารถเปดเปน ON (เตรียมพรอม) ไดแมจะกด
สวิตชควบคุมการลงเนิน หากตองการเปดระบบ
ควบคมุการลงเนนิ ON ใหสตารทเครือ่งยนตใหม
แลวกดสวิตชควบคุมการลงเนินอีกครั้ง

lllll ไมสามารถตั้งระบบควบคุมการลงเนินเปน ON
(เตรียมพรอม) ไดในสภาวะตอไปนี้
• ความเรว็รถ: ประมาณ 20 กม./ชม. ขึน้ไป
• ล็อกเฟองทายหลัง (ถามีติดตั้ง) : เปดใชงาน
• ระบบเบรก: อุณหภูมิเบรกสูง
• ไฟเตือน ASTC: สวางหรือกะพริบ

ใหดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวเแสดงเตือน ASTC”
หนา 6-63

หมายเหตุ

คำเตือน
lllll คนขับมีหนาที่ที่จะตองขับขี่อยางปลอดภัย ตอง

แนใจวาขับขี่อยางระมัดระวังตามสภาพถนนโดย
ไมพึ่งพาระบบควบคุมการลงเนินมากเกินไป

lllll เมือ่ขบัขีบ่นถนนลืน่ เชน มโีคลน เปนน้ำแขง็ หรอื
เปนทางลูกรัง รถจะไมยอมใหคุณคงอยูที่ความ
เร็วต่ำระดับหนึ่ง ซึ่งอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุราย
แรงได

วิธีใชงาน
E00643000172

1. ใหรถจอดสนิท
2. กดสวิตชควบคุมการลงเนิน

3. ตรวจดูใหแนใจวาไฟแสดงการควบคุมการลงเนิน
สวางแลว
เมื่อไฟแสดงการควบคุมการลงเนินสวาง ระบบ
ควบคมุการลงเนนิจะเปด ON (เตรยีมพรอม)

ไฟแสดง
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การควบคุมเบรกของระบบควบคุมการลงเนินจะทำงาน
ในกรณีตอไปนี้

lllll ความเรว็รถ: ไมเกนิ 20 กม./ชม.
lllll ไมมีการใชงานแปนคันเรงหรือแปนเบรก

เมื่อการควบคุมทำงาน ไฟแสดงการควบคุมการลงเนิน
จะกะพริบ และไฟเบรกและไฟเบรกดวงที่ 3 จะสวาง
สามารถเปลี่ยนความเร็วรถที่ควบคุมอยูดวยการใชงาน
แปนคันเรงหรือแปนเบรก
เมื่อคุณยกเทาออกจากแปน ระบบควบคุมการลงเนิน
จะดำ เนินการควบคุม เบรกเพื่ อคงความเร็ วรถใน
ขณะนั้นไว

วิธีปดการใชงาน
E00643200028

1. กดสวิตชควบคุมการลงเนิน ระบบควบคุมการลง
เนินจะคอยๆ ผอนลง

2. ตรวจดูใหแนใจว าไฟแสดงการควบคุมการ
ลงเนินดับ

lllll ระบบควบคุมการลงเนินจะไมทำงานแมวาระบบ
ควบคมุการลงเนนิจะอยทูี ่ON (เตรยีมพรอม) และ
การควบคุมจะหยุดชั่วคราวในระหวางการทำงาน
เมื่ออยูในสภาพตอไปนี้
• ความเรว็รถ: ประมาณ 20 กม./ชม. ขึน้ไป

lllll เมื่อเปดใชงานระบบควบคุมการลงเนิน คุณอาจ
รสูกึวาตวัถงัรถ พวงมาลยั และแปนเบรกสัน่และ
ไดยินเสียงการทำงาน นอกจากนี้คุณอาจรูสึกวา
เหยียบแปนเบรกแลวแข็งหรือหลวม ซึ่งไมได
แสดงถึงการทำงานผิดปกติและระบบควบคุม
การลงเนินกำลังทำงานเปนปกติ

หมายเหตุ

lllll ไฟแสดงการควบคุมการลงเนินจะกะพริบเมื่ออยู
บนทางราบ แตไมไดแสดงถึงการทำงานผิดปกติ

หมายเหตุ

lllll ระบบควบคุมการลงเนินจะปดโดยอัตโนมัติและ
ไฟแสดงการควบคุมการลงเนินในมาตรวัดจะดับ
โดยไมตองกดสวิตชควบคุมการลงเนินใน
สภาวะตอไปนี้
• ความเรว็รถ: ประมาณ 80 กม./ชม. ขึน้ไป
• ล็อกเฟองทายหลัง (ถามีติดตั้ง): เปดใชงาน
• ไฟเตอืน ASTC: ON
• ระบบเบรก: อุณหภูมิเบรกสูง

หมายเหตุ lllll เมื่อระบบชวยผอนแรงเบรกทำงานแลว ระบบ
จะเพิ่มแรงใหเบรกแมจะมีการปลอยแปนเบรก
เล็กนอย
หากตองการหยุดระบบนี้ ใหถอนเทาออกจาก
แปนเบรก

lllll ขณะที่กำลังใชงานระบบชวยผอนแรงเบรก
ขณะขับรถ คุณอาจจะรูสึกวาเบรกสงแรงตาน
แปนเบรกขยับเล็กนอยและสงเสียงการทำงาน
หรือตัวรถและพวงมาลัยสั่น สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้น
เมื่อระบบชวยผอนแรงเบรกทำงานตามปกติและ
ไมไดแสดงถึงการทำงานผิดพลาด ใหเหยียบ
เบรกตอไปได

หมายเหตุ

ระบบชวยผอนแรงเบรก
E00627001865

ระบบชวยผอนแรงเบรกเปนเครื่องมือที่จะชวยคนขับซึ่ง
ไมสามารถเหยยีบแปนเบรกไดอยางมัน่คง เชน ในกรณทีี่
หยุดรถกะทันหัน และชวยเพิ่มแรงเบรกใหมากขึ้น

หากเหยียบแปนเบรกอยางกะทันหัน เบรกจะใชแรงใน
การหยุดมากกวาปกติ

ขอควรระวัง
lllll ระบบชวยผอนแรงเบรกไมใชเครื่องมือที่จะทำ

ให เบรกมีแรง เพิ่ มขึ้น เหนือขีดจำกัดความ
สามารถ  คุณควรแนใจวามีระยะหางเพียง
พอระหวางรถคันขางหนาและไมพึ่งพาระบบ
ชวยผอนแรงเบรกมากเกินไป
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ขอแนะนำในการขับขี่
lllll ควรรกัษาระยะหางจากรถคนัหนาไวเสมอ แมวารถ

ของคุณจะมีระบบ ABS ก็ตาม ควรรักษาระยะ
เบรกใหหางยิ่งขึ้นเมื่อ
• ขับขี่บนพื้นถนนที่เปนกรวดหรือปกคลุมดวย

หมิะ
• ขับขี่โดยใชโซพันลอ
• ขับขี่บนพื้นถนนที่เปนหลุมเปนบอหรือสูงต่ำ

แตกตางกัน
• ขับขี่บนพื้นถนนที่ไมเรียบ

lllll ระบบ ABS ไมไดจำกัดอยูเฉพาะในสถานการณที่
มีการเหยียบเบรกอยางกะทันหันเทานั้น ระบบนี้
ยังอาจชวยปองกันไมใหลอรถล็อกขณะที่คุณขับ
ผานฝาทอ แผนเหล็กบนหนาถนน รอยบนถนน
หรือพื้นผิวถนนที่ไมเรียบอื่นๆ

lllll เมือ่มกีารใชงานระบบ ABS คณุอาจรสูกึไดวาแปน
เบรกสะเทือนเปนจังหวะและตัวรถและพวงมาลัย
สั่นสะเทือน และยังอาจรูสึกไดวาแปนเบรกเกิด
แรงตานขณะเหยียบเบรก
ในสถานการณเชนนี้ ใหเหยียบแปนเบรกอยาง
หนักแนน อยากดเบรกแลวปลอยซ้ำๆ เพราะจะทำ
ใหสมรรถนะการเบรกลดลง

lllll เมื่อไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อกหรือ
เฉพาะไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการ
ออกตวัและการเขาโคง (ASTC) สวาง ระบบชวย
ผอนแรงเบรกอาจไมทำงาน

หมายเหตุ

ระบบสัญญาณหยุดฉุกเฉิน
E00626001132

ระบบนี้เปนเครื่องมือที่ชวยลดโอกาสในการเกิดการ
ชนดานหลัง โดยไฟฉุกเฉินที่กะพริบถี่โดยอัตโนมัติ
จะเตือนรถที่ขับมาทางดานหลังระหวางการเบรก
กะทนัหนั เมือ่ระบบสญัญาณหยดุฉกุเฉนิทำงาน ไฟแสดง
ไฟฉุกเฉินบนหนาปดจะกะพริบอยางรวดเร็วในเวลา
เดียวกัน

lllll [เงื่อนไขในการเปดใชงานของระบบสัญญาณ
หยุดฉุกเฉิน]
ระบบจะทำงานเมื่อตรงตามเงื่อนไขตอไปนี้ทั้ง
หมด
• ความเรว็รถอยทูีป่ระมาณ 55 กม./ชม. ขึน้ไป
• แปนเบรกถูกเหยียบ และระบบประเมินวา

เปนการเบรกกะทันหันจากการลดความเร็ว
ของรถยนตและสภาพการทำงานของระบบ
เบรกปองกันลอล็อก (ABS)

[เงื่อนไขในการยกเลิกการทำงานของระบบ
สัญญาณหยุดฉุกเฉิน]
ระบบจะปดการทำงานเมื่อตรงตามเงื่อนไขขอใด
ขอหนึ่งตอไปนี้
• ปลอยแปนเบรก
• กดสวิตชไฟฉุกเฉิน
• ระบบประเมินวาไมใชการเบรกกะทันหันจาก

การลดความเร็วของรถยนตและสภาพการ
ทำงานของระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
lllll หากไฟเตือนระบบเบรก ABS หรือไฟเตือน

ASTC แสดงขึ้น ระบบสัญญาณหยุดรถฉุกเฉิน
อาจไมทำงาน ใหดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวแสดง
ระบบเบรก ABS” หนา 6-58
ใหดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวเแสดงเตือน ASTC”
หนา 6-63

ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)
E00607102580

ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) ชวยปองกันไมใหลอ
ลอ็กตวัในระหวางการเบรก ซึง่จะชวยรกัษาความสามารถ
ในการขับขี่รถและประสิทธิภาพในการควบคุมพวงมาลัย
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ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)

การสตารทและการขบัขี่

ตัวแสดงเตือน

หากมีการทำงานผิดปกติในระบบ ไฟเตือนระบบเบรก
ABS จะสวางและตัวแสดงเตือนจะปรากฏบนหนา
จอแสดงขอมูลในหนาปด
ภายใตสภาพปกติ ไฟเตือนระบบเบรก ABS จะสวาง
เฉพาะตอนทีโ่หมดการทำงานเปลีย่นเปน ON และดบัภาย
ในสองสามวินาทีหลังจากนั้น

lllll ในรถที่มีล็อกเฟองทายหลังและระบบควบคุม
เสถียรภาพทั้ งการออกตัวและการเข าโค ง
(ASTC) ฟงกชัน ASTC และ ABS จะถูกยกเลิก
ชั่วคราวเมื่อล็อกเฟองทายหลังเปดใชงาน
ไฟแสดง ASTC, ไฟแสดง ASTC OFF และไฟ
เตือนระบบเบรก ABS จะสวางขณะที่ฟงกชัน
เหลานี้ถูกยกเลิกชั่วคราว
แตไมไดแสดงถึงปญหาแตอยางใด เมื่อปดการ
ใชงานล็อกเฟองทายหลังแลว ไฟจะดับและ
ฟงกชันทำงานอีกครั้ง
ใหดูเรื่อง “ไฟแสดงการทำงาน  ASTC หรือ
ASTC OFF” หนา 6-62

หมายเหตุlllll จะมีเสียงการทำงานดังมาจากหองเครื่องยนตหรือ
การกระตุกจากแปนเบรกเมื่อเริ่มขับรถทันทีหลัง
จากสตารทเครื่องยนต ซึ่งเปนเสียงการทำงาน
ปกติที่ เกิดจากการตรวจสอบตนเองของระบบ
ABS ไมไดแสดงถึงการทำงานผิดปกติแตอยางใด

lllll ระบบ ABS สามารถทำงานไดหลังจากที่รถ
ทำความเร็วถึงประมาณ 10 กม./ชม. ขึ้นไป และ
จะหยดุทำงานเมือ่ความเรว็รถต่ำกวา 7 กม./ชม.

ขอควรระวัง
lllll ระบบ ABS ไมสามารถปองกันอุบัติเหตุได เปน

หนาที่ของตัวคุณเองที่จะตองระวังรักษาความ
ปลอดภัยและขับขี่อยางระมัดระวัง

lllll เพื่อปองกันความผิดปกติของระบบ ABS ควร
แนใจวาลอและยางทัง้ 4 มขีนาดเดยีวกนัและเปน
ประเภทเดียวกัน

lllll อยาติดตั้งเฟองทายแบบลิมิเต็ดสลิป (LSD) ที่ไม
ไดมาจากโรงงานกับรถของคุณ มิฉะนั้นระบบ
ABS อาจทำงานผิดปกติได

ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบ ABS
E00607202826

ไฟเตือน

ขอควรระวัง
lllll ลักษณะไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนตางๆ ตอไปนี้

แสดงใหเห็นวาระบบเบรก ABS ไมทำงานและ
มีเพียงระบบเบรกมาตรฐานเทานั้นที่ทำงานอยู
(ระบบเบรกมาตรฐานยังคงทำงานตามปกติ)
ในกรณีเชนนี้ กรุณาติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุดเพื่อนำรถเขารับการ
ตรวจสอบ
• เมื่อโหมดการทำงานอยูที่ ON แตไฟเตือนไม

สวางขึ้นหรือสวางคางอยูและไมดับลง
• เมื่อไฟเตือนสวางขึ้นระหวางการขับขี่
• ตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นระหวางการขับขี่

หากไฟเตอืน / ตวัแสดงเตอืนสวางขึน้ระหวาง
การขับขี่

nnnnn หากเฉพาะไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบ
เบรก ABS สวางขึน้

หลีกเลี่ยงการเบรกแรงๆ และการขับรถดวยความเร็วสูง
หยุดรถในที่ปลอดภัย
สตารทเครื่องใหมอีกครั้งและตรวจดูวาไฟเตือนดับหลัง
จากขับไปไดสองสามนาทีหรือไม หากไฟเตือนยังคงดับ
ขณะขับรถ แสดงวาไมมีปญหา
อยางไรก็ตาม หากไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนไมดับหรือติด
ขึ้นมาอีกครั้งขณะรถวิ่ง ใหนำรถเขารับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตโดยเร็วที่สุด
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ระบบพวงมาลัยเพาเวอร

การสตารทและการขบัขี่

lllll ไฟเตือนระบบเบรก ABS และไฟเตือนระบบ
เบรกสวางขึ้นพรอมกันและตัวแสดงเตือน
ปรากฏขึ้นสลับกันบนหนาจอแสดงขอมูล
ในหนาปด

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
l หามหมุนพวงมาลัยไปจนสุดดานใดดานหนึ่ง

เพราะอาจทำใหระบบพวงมาลัยเพาเวอรเสียหาย

nnnnn หากไฟเตอืน / ตวัแสดงเตอืนระบบ ABS
และไฟเตือน / ตัวแสดงเตือนระบบเบรก
สวางขึ้นพรอมกัน

ไฟเตือน

ตัวแสดงเตือน

แสดงวาระบบ ABS และฟงกชนักระจายแรงเบรกอาจไม
ทำงาน ดังนั้นการเบรกอยางแรงอาจทำใหรถเสียการทรง
ตัวได
หลีกเลี่ยงการเบรกแรงๆ และการขับรถดวยความเร็วสูง
จอดรถในที่ปลอดภัยและติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาต

หลังการขับขี่บนถนนที่เปนน้ำแข็ง
E00618801261

หลังการขับขี่บนถนนที่เต็มไปดวยหิมะหรือน้ำแข็ง ให
กำจัดหิมะและน้ำแข็งที่อาจติดอยูบริเวณลอออก โดย
ระมัดระวังอยาใหเซ็นเซอรความเร็วลอ (A) และสาย
เคเบิลที่ลอแตละขางชำรุดเสียหาย

ดานหนา ดานหลัง

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร
E00607401472

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

คำเตือน
lllll อยาดับเครื่องยนตขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ การ

ดับเครื่องยนตจะทำใหพวงมาลัยหมุนไดยาก
มาก ซึ่งอาจนำไปสูอุบัติเหตุได
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ระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการออกตัวและการเขาโคง (ASTC)

การสตารทและการขบัขี่

lllll อาจมีเสียงการทำงานดังมาจากหองเครื่องยนต
ในสถานการณตอไปนี้ เสียงจะเกี่ยวของกับการ
ตรวจสอบการทำงานของระบบ ASTC ในเวลานี้
คุณอาจรูสึกถึงแรงกระแทกจากแปนเบรกหาก
คุณเหยียบเบรก  ซึ่งไมไดแสดงถึงความผิด
ปกติแตอยางใด
• เมื่อโหมดการทำงานเปลี่ยนเปน ON
• เมื่อขับรถไปสักพักหลังจากสตารทเครื่อง

ยนต
lllll เมื่อระบบ ASTC ทำงาน คุณอาจรูสึกถึงการสั่น

สะเทือนในตัวรถหรือไดยินเสียงดังมาจากหอง
เครื่องยนต
ซึ่งแสดงวาระบบทำงานเปนปกติ ไมไดแสดงถึง
การทำงานผิดปกติแตอยางใด

lllll เมื่อไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อกสวางขึ้น
ระบบ ASTC จะไมทำงาน

หมายเหตุ

ฟงกชันควบคุมเสถียรภาพ
E00616901369

ฟงกชันควบคุมเสถียรภาพถูกออกแบบมาเพื่อชวยให
คนขับรักษาการควบคุมรถบนถนนลื่นหรือระหวางการ
หมนุพวงมาลยัอยางรวดเรว็ได ระบบนีท้ำงานโดยควบคมุ
กำลังเครื่องยนตและเบรกที่แตละลอ

ขอควรระวัง
lllll อยาพึ่งพาระบบ ASTC มากเกินไป เพราะแมแต

ระบบ ASTC ก็ไมสามารถปองกันรถจาก
กฎธรรมชาติแหงฟสิกสได
ระบบนี้ก็เหมือนกับระบบอื่นๆ ที่มีขีดจำกัดและ
ไมสามารถชวยใหคุณควบคุมเสถียรภาพไดใน
ทุกสถานการณ การขับขี่อยางประมาทอาจทำให
เกิดอุบัติเหตุได เปนหนาที่ของคนขับในการขับ
รถอยางระมดัระวงั โดยพจิารณาสภาพการจราจร
ถนน และสภาพแวดลอมอื่นๆ

lllll ตรวจดวูาคณุใชยางประเภทและขนาดเดยีวกนัทัง้สี่
ลอ มฉิะนัน้ระบบ ASTC อาจทำงานไมถกูตอง

ระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการออก
ตวัและการเขาโคง (ASTC)

E00616701859

ระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการออกตัวและการเขาโคง
(ASTC) จะควบคุมระบบเบรกปองกันลอล็อก ฟงกชัน
ควบคุมเสถียรภาพ และฟงกชันควบคุมการออกตัวและ
การเขาโคงโดยรวมเพื่อชวยรักษาการควบคุมและแรงฉุด
ลากของรถเอาไว กรุณาอานเนื้อหาตอนนี้ควบคูกับเรื่อง
ระบบเบรกปองกันลอล็อก ฟงกชันควบคุมเสถียรภาพ
และฟงกชันควบคุมการออกตัวและการเขาโคง

ระบบเบรกปองกนัลอลอ็ก (ABS) → หนา 6-57
ฟงกชนัควบคมุเสถยีรภาพ → หนา 6-60
ฟงกชนัควบคมุการออกตวัและการเขาโคง → หนา 6-61

ขอควรระวัง
lllll อยาติดตั้งเฟองทายแบบลิมิเต็ดสลิป (LSD) ที่ไม

ไดมาจากโรงงานกับรถของคุณ มิฉะนั้นฟงกชัน
ควบคุมเสถียรภาพอาจทำงานผิดพลาด

lllll ในรถที่มีล็อกเฟองทายหลัง ฟงกชัน ASTC และ
ABS จะถูกยกเลิกชั่วคราวเมื่อล็อกเฟองทายหลัง
เปดใชงาน ไฟแสดง ASTC, ไฟแสดง ASTC
OFF และไฟเตือนระบบเบรก ABS จะสวาง
ขณะที่ฟงกชันเหลานี้ถูกยกเลิกชั่วคราว แตไมได
แสดงถึงปญหาแตอยางใด เมื่อปดการใชงาน
ล็อกเฟองทายหลังแลว ไฟจะดับและฟงกชัน
ทำงานอกีครัง้ ใหดเูรือ่ง “ไฟเตอืน/ตวัแสดงเตอืน
ระบบเบรก ABS” หนา 6-58, “ไฟแสดงการ
ทำงาน ASTC หรือ ASTC OFF” หนา 6-62

หมายเหตุ
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ระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการออกตัวและการเขาโคง (ASTC)

การสตารทและการขบัขี่

lllll หากคุณยังคงกดสวิตช “ASC OFF” คางไวหลัง
จากที่ฟงกชันควบคุมเสถียรภาพปดไปแลว
“ฟงกชันปองกันการทำงานผิดพลาด” จะทำงาน
และเปดฟงกชันควบคุมเสถียรภาพอีกครั้ง

lllll แมจะปดฟงกชันควบคุมเสถียรภาพไปแลว แต
ฟงกชันนี้อาจกลับมาทำงานไดโดยขึ้นอยูกับการ
เคลื่อนที่ของรถ

ขอแนะนำในการขับขี่
E00616801094

เมือ่จะนำรถออกจากโคลน ทราย หรือหิมะทีต่กใหมๆ  โดย
ทีป่มุเลอืกโหมดการขบัเคลือ่นทีต่ำแหนง “2H”, “4H” หรือ
“4HLc” ระบบ ASTC อาจทำใหเครื่องยนตไมมีแรงเพิ่ม
ขึ้นเทากับที่เหยียบคันเรง หากเกิดกรณีเชนนี้และรถยัง
คงตดิอย ูไมสามารถนำออกมาได ใหหมนุปมุเลอืกโหมด
การขับเคลื่อนไปที่ตำแหนง “4LLc” หรือกดสวิตชปด
ระบบควบคุมเสถียรภาพเสีย จะนำรถออกมาไดงายขึ้น
(การควบคุมเบรกของฟงกชันควบคุมเสถียรภาพจะยัง
คงทำงานเพื่อปองกันลอหมุนฟรีขณะที่สวิตช ASC OFF
เปน “OFF” หรอือยทูีต่ำแหนง “4LLc”)

lllll เพือ่ความปลอดภยั ควรใชงานสวติช “ASC OFF”
ก็ตอเมื่อรถหยุดเทานั้น

lllll ควรเปดฟงกชันควบคุมเสถียรภาพขณะขับขี่
ในสภาพปกติ

lllll สำหรบัรถทีม่ ีSuper Select 4WD II ฟงกชนัควบ
คุมเสถียรภาพจะไมทำงานเมื่อปุมเลือกโหมดการ
ขบัเคลือ่นอยทูีต่ำแหนง “4LLc” เมือ่ฟงกชนัควบ
คุมเสถียรภาพกำลังทำงานขณะที่ปุมเลือกโหมด
การขับเคลื่อนอยูที่ตำแหนง “2H”, “4H” หรือ
“4HLc” การตัง้ปมุเลอืกโหมดการขบัเคลือ่นไปที่
ตำแหนง  “4LLc” จะทำใหฟงกชันควบคุม
เสถียรภาพปดการใชงานโดยอัตโนมัติ

lllll ฟงกชันควบคุมเสถียรภาพทำงานที่ระดับความ
เรว็ประมาณ 15 กม./ชม. หรอืมากกวา

สวติช “ASC OFF”
E00639800052

ฟงกชันควบคุมเสถียรภาพจะเปดใชงานโดยอัตโนมัติ
เมื่อโหมดการทำงานเปลี่ยนเปน ON คุณสามารถปดการ
ทำงานของระบบไดโดยการกดสวิตช “ASC OFF” อยาง
นอย 3 วนิาที
เมื่อฟงกชันควบคุมเสถียรภาพปดการใชงานแลว ไฟ
แสดง  จะสวาง หากตองการเปดฟงกชนั ASC อกีครัง้
ใหกดสวติช “ASC OFF” สกัคร ูไฟแสดง  จะดบั

ฟงกชันควบคุมการออกตัวและการเขาโคง
E00617001048

ฟงกชันควบคุมการออกตัวและการเขาโคงปองกันไมให
ลอหมุนมากเกินไปบนถนนลื่นและชวยใหรถที่หยุดอยู
ออกตัวได นอกจากนี้ยังใหกำลังการขับเคลื่อนที่เพียง
พอและทำใหการหมุนพวงมาลัยมีประสิทธิภาพเมื่อรถ
เลี้ยวขณะเหยียบคันเรง

lllll เมื่อขับรถบนถนนที่มีหิมะหรือน้ำแข็ง ใหใชยาง
สำหรับหิมะและขับรถดวยความเร็วปานกลาง

หมายเหตุ

ขอควรระวัง

ขอควรระวัง

หมายเหตุ
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ระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการออกตัวและการเขาโคง (ASTC)

การสตารทและการขบัขี่

ไฟแสดงการทำงาน ASTC หรือ ASTC
OFF

E00619301898

lllll เมื่อไฟแสดง  กะพริบ ASTC กำลังทำงาน
หมายความวาถนนลื่นหรือลอรถคุณเริ่มไถล เมื่อ
เกิดเหตุการณเชนนี้ควรขับรถใหชาลง

ไฟแสดงการทำงานควรสวางเมื่อโหมดการทำงานเปลี่ยน
เปน ON และดับภายในสองสามวินาที หากไฟแสดงการ
ทำงานสวางคางหรือไมสวางเมื่อโหมดการทำงานเปลี่ยน
เปน ON ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตที่
ใกลที่สุดเพื่อนำรถไปตรวจสอบ

lllll กดสวิตช ASC OFF เพื่อปดการทำงานของระบบ
lllll ปมุเลอืกโหมดการขบัเคลือ่นอยทูีต่ำแหนง “4LLc”

ขอควรระวัง
lllll ถาอุณหภูมิในระบบเบรกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่อง

จากการควบคุมเบรกบนพื้นผิวถนนลื่นอยางตอ
เนื่อง ตัวแสดงเตือนจะปรากฏและเสียงเตือนดัง
เปนระยะเพื่อเตือนคนขับ ถายังคงขับขี่ตอไป
หลังจากที่เสียงเตือนดังและอุณหภูมิสูงขึ้นอีก
ตัวแสดงเตือนจะปรากฏอีกครั้งและเสียงเตือน
ดังอยางตอเนื่องหลายวินาที เพื่อปองกันระบบ
เบรกรอนจัด การควบคุมเบรกของฟงกชันควบ
คุมเสถียรภาพจะถูกยับยั้งชั่วคราว ขณะนี้ไฟ
แสดง  จะกะพรบิชาๆ
การควบคุมเครื่องยนตโดยฟงกชันควบคุมการ
ออกตัวและการเขาโคงและการทำงานเบรก
ปกติจะไมไดรับผลกระทบ  ใหจอดรถในที่
ปลอดภัย จากนั้นเมื่ออุณหภูมิเบรกลดลง ไฟ
แสดง  จะดับและฟงกชันควบคุมเสถียรภาพ
เริ่มทำงานอีกครั้ง

lllll ไฟแสดง  อาจสวางขึ้นเมื่อสตารทเครื่องยนต
แสดงวาแรงดันไฟฟาแบตเตอรี่ต่ำลงชั่วขณะเมื่อ
เครื่องยนตสตารท  ซึ่งไมใชการทำงานผิด
ปกติหากไฟแสดงนั้นดับลงทันที

หมายเหตุ

ขอควรระวัง

ไฟแสดง ASTC
ไฟแสดงจะกะพริบเมื่อ ASTC ทำงาน
ไฟแสดง ASTC OFF
ไฟแสดงจะสวางเมื่อฟงกชันควบคุมเสถียรภาพ
ถูกปดใชงานโดยการทำงานอยางใดอยางหนึ่ง
ตอไปนี้:

-

-

จอแสดงฟงกชนั ASTC
E00647400161

เมื่อ ASTC ทำงาน จอแสดงของลอที่ถูกควบคุมโดย
ASTC จะกะพรบิ
ตัวแสดงสำหรับลอที่ถูกควบคุมเพื่อปองกันการหมุน
จะกะพริบ

ยกเวนสำหรับหนาจอแสดงขอมูลรวมของแผง
หนาปด - แบบ B
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ระบบควบคุมความเร็วคงที่*

การสตารทและการขบัขี่

ไฟแสดง ASTC-

-

หนาจอแสดงขอมูลรวมของแผงหนาปด - แบบ B

ตัวอยางจอแสดง: ฟงกชัน ASTC กำลังควบคุม
ลอหนาขวา

lllll จอแสดงฟงกชัน ASTC จะสวางเฉพาะเมื่อเลือก
จอแสดงการทำงาน 2WD/4WD เทานั้น

หมายเหตุ

ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือน ASTC
E00619401974

หากเกิดความผิดปกติขึ้นในระบบ ไฟเตือน/ตัวแสดง
เตือนตอไปนี้จะสวางขึ้น

ไฟเตือน

ไฟแสดง ASTC OFF

ตัวแสดงเตือน

lllll ระบบอาจจะทำงานผิดปกติ
จอดรถในที่ปลอดภัยและดับเครื่อง
สตารทเครื่องยนตอีกครั้งและตรวจสอบวา
สัญญาณเตือนดับไปหรือไม หากดับแลวก็ไมมี
ความผิดปกติใดๆ หากไมดับหรือยังคงปรากฏ
บอยครั้ง ไมจำเปนตองหยุดรถทันทีแตควรนำรถ
เขารับการตรวจสอบ

ขอควรระวัง

การลากรถ
E00624401129

ขอควรระวัง
lllll หากรถถูกลากโดยที่โหมดการทำงานอยูที่ ON

และเฉพาะลอหนาเทานั้นหรือเฉพาะลอหลัง
เทานัน้ถกูยกขึน้จากพืน้ ระบบ ASTC อาจทำงาน
ทำใหเกิดอุบัติเหตุได
ใหดเูรือ่ง “การลากรถ” หนา 8-18

ระบบควบคุมความเร็วคงที่*
E00609102656

ระบบควบคุมความเร็วคงที่เปนระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติที่ชวยใหความเร็วคงที่ในระดับที่กำหนด ระบบ
นี้จะทำงานไดเมื่อรถมีความเร็วประมาณ 40 กม./ชม.
ขึ้นไป

ขอควรระวัง
lllll หากคุณไมตองการขับรถดวยความเร็วคงที่ คุณ

สามารถปดระบบควบคุมความเร็วคงที่ไดเพื่อ
ความปลอดภัย

lllll อยาใชระบบควบคุมความเร็วคงที่ในสภาพ
การขับขี่ที่ไมเอื้อใหคุณใชความเร็วคงที่ เชน
ในสภาพการจราจรติดขัด ถนนคดเคี้ยว มีน้ำแข็ง
หรือหิมะปกคลุม ถนนเปยกลื่น หรือขณะ
ลงเนินชัน

lllll ระบบควบคุมความเร็วคงที่อาจไมสามารถรักษา
ความเร็วใหคงที่ไดขณะขึ้นเนินหรือลงเนิน

lllll ความเร็วของรถอาจลดลงเมื่อขึ้นเนินชัน คุณ
สามารถเหยียบคันเรงหากตองการความเร็วเทาที่
กำหนดไว

lllll ความเร็วของรถอาจเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว
ขณะลงเนินชัน คุณตองใชเบรกเพื่อควบคุมความ
เรว็ ผลคอืระดบัความเรว็ทีก่ำหนดไวจะถกูยกเลกิ

หมายเหตุ
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ระบบควบคุมความเร็วคงที่*

การสตารทและการขบัขี่

สวิตชควบคุมความเร็วคงที่

แบบที่ 1

แบบที่ 2

B- สวติช “SET -”
ใชลดความเร็วคงที่หรือตั้งคาความเร็วที่ตองการ

C- สวติช “RES +”
ใชเพิ่มความเร็วคงที่หรือกลับไปที่คาความเร็วคงที่ดั้งเดิม

D- สวติช “CANCEL”
ใชยกเลิกการขับขี่ดวยความเร็วคงที่

A- สวติช ON/OFF ระบบควบคมุความเรว็คงที่
ใชเปดหรือปดระบบควบคุมความเร็วคงที่

lllll เมื่อใชงานสวิตชควบคุมความเร็วคงที่ กดสวิตช
ตางๆ ใหถกูตอง การขบัขีด่วยความเรว็คงทีอ่าจถกู
ยกเลิกโดยอัตโนมัติหากมีการกดสวิตชควบคุม
ความเร็วคงที่สองปุมขึ้นไปพรอมๆ กัน

หมายเหตุ

วิธีใชงาน
E00609302818

ตัวแสดง
แผงหนาปด - แบบ A

แผงหนาปด - แบบ B

1. ใหโหมดการทำงานอยูที่ ON กดสวิตช ON/OFF
ระบบควบคมุความเรว็คงที ่(A) เพือ่เปดระบบควบ
คุมความเร็วคงที่ ตัวแสดงในหนาปดจะสวาง

แบบที่ 1

แบบที่ 2
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ระบบควบคุมความเร็วคงที่*

การสตารทและการขบัขี่

หากตองการเพิม่ความเรว็ทลีะนอย ใหกดสวติช “RES +”
(C) ไมเกนิ 1 วนิาทแีลวปลอย
แตละครั้งที่คุณดันสวิตช “RES +” (C) ขึ้น ความเร็วรถ
จะเพิม่ขึน้ประมาณ 1.6 กม./ชม.

แปนคันเรง
ขณะขับรถดวยความเร็วคงที่ เหยียบแปนคันเรงใหถึง
ระดับความเร็วที่ตองการ จากนั้นดันสวิตช “SET -” (B)
ลงแลวปลอยสักพักเพื่อกำหนดคาความเร็วคงที่ใหม

2. เพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วตามตองการ จากนั้น
กดสวิตช SET - (B) แลวปลอยเมื่อตัวแสดงสวาง
รถจะมีความเร็วคงที่ตามที่กำหนดไว ตัวแสดง
“SET” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงขอมูลในหนาปด

แบบที่ 1

แบบที่ 2

lllll เมือ่คณุปลอยสวติช “SET -” (B) ความเรว็ของรถ
จะถูกกำหนด

หมายเหตุ

วิธีเพิ่มความเร็วคงที่
E00609402082

ม ี 2 วธิใีนการเพิม่ความเรว็คงที่

สวติช RES +
ดนัสวติช “RES +” (C) ขึน้คางไวขณะขบัรถดวยความเรว็
คงที่ แลวความเร็วของคุณจะคอยๆ เพิ่มขึ้น
เมื่อถึงระดับความเร็วที่ตองการแลวใหปลอยสวิตช ความ
เร็วคงที่จะกลายเปนคาใหม

แบบที่ 1

แบบที่ 2
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ระบบควบคุมความเร็วคงที่*

การสตารทและการขบัขี่

แบบที่ 1

แบบที่ 2

วิธีลดความเร็วคงที่
E00609502012

หากตองการลดความเร็วทีละนอย ใหดันสวิตช “SET -”
(B) ลงไมเกนิ 1 วนิาทแีลวปลอย
แตละครัง้ทีค่ณุดนัสวติช “SET -” (B) ลง ความเรว็รถจะลด
ลงประมาณ 1.6 กม./ชม.

แปนเบรก
ขณะขับรถดวยความเร็วคงที่ ใหเหยียบแปนเบรกซึ่ง
จะปดระบบควบคุมความเร็วคงที่ จากนั้นดันสวิตช
“SET -” (B) ลงแลวปลอยสักพักเพื่อกำหนดคาความเร็ว
คงที่ใหม

ม ี 2 วธิใีนการลดความเรว็คงที่

สวติช SET -
ดนัสวติช “SET -” (B) ลงคางไวขณะขบัรถดวยความเรว็
คงที ่ความเรว็จะคอยๆ ลดลง
เมื่อถึงระดับความเร็วที่ตองการแลวใหปลอยสวิตช ความ
เร็วคงที่จะกลายเปนคาใหม

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 1
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ระบบควบคุมความเร็วคงที่*

การสตารทและการขบัขี่

แบบที่ 2 แบบที่ 2

วิธีลดความเร็วช่ัวคราว
เหยียบแปนเบรกเพื่อลดความเร็ว เมื่อตองการกลับไปที่
ความเรว็คงทีท่ีก่ำหนดไว ใหดนัสวติช “RES +” (C) ขึน้
ใหดูเรื่อง “วิธีกลับไปที่คาความเร็วคงที่เดิม” หนา 6-68

วธิเีพิม่ความเรว็ชัว่คราว
เหยียบคันเรงตามปกติ เมื่อปลอยคันเรงจะกลับมาที่ความ
เร็วคงที่ที่กำหนดไว

วิธีเพิ่มหรือลดความเร็วชั่วคราว
E00609601566

วิธีปดการใชงาน
E00609703079

การขับขี่ดวยความเร็วคงที่สามารถยกเลิกไดดังนี้
lllll กดสวติช ON/OFF ระบบควบคมุความเรว็คงที ่(A)

(ปดระบบควบคุมความเร็วคงที่)
lllll กดสวติช “CANCEL” (D)
lllll เหยียบแปนเบรก

แบบที่ 1

แบบที่ 1
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ระบบควบคุมความเร็วคงที่*

การสตารทและการขบัขี่

อยางไรก็ตามในสถานการณตอไปนี้ การกดสวิตชจะไม
นำคุณกลับไปที่คาความเร็วคงที่เดิม ใหคุณทำตามขั้น
ตอนการตั้งคาความเร็วคงที่อีกครั้ง

lllll เมือ่กดสวติช ON/OFF ระบบควบคมุความเรว็คงที่
lllll โหมดการทำงานอยูที่ OFF
lllll ไฟแสดงการทำงานดับ

การขับขี่ดวยความเร็วคงที่จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติใน
สถานการณตอไปนี้

lllll เมื่อรถมีความเร็วต่ำกวาความเร็วคงที่ที่กำหนดไว
ประมาณ 15 กม./ชม. ขึน้ไปเนือ่งจากขบัรถขึน้หรอื
ลงเขา ฯลฯ

lllll เมือ่ความเรว็ลดลงถงึประมาณ 40 กม./ชม. หรือต่ำ
กวา

lllll เมื่อระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการออกตัวและ
การเขาโคง (ASTC) เริม่ทำงาน
ใหดูเรื่อง “ระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการออกตัว
และการเขาโคง (ASTC)” หนา 6-60

คำเตือน
l แมวาการขับขี่ดวยความเร็วคงที่จะถูกยกเลิกเม่ือ

คันเกียรอยูที่ตำแหนง “N” (เกียรวาง) แตไมควร
เล่ือนคันเกียรมาที่ตำแหนง  “N” (เกียรวาง)
ขณะกำลังขับรถ
คณุจะไมสามารถใชเครือ่งยนตในการเบรกไดและ
อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุรายแรง

นอกจากนี้การขับขี่ดวยความเร็วคงที่ยังอาจยกเลิกไดดังนี้

lllll เมื่อความเร็วเครื่องยนตเพิ่มขึ้นจนมาตรวัดรอบ
เครื่องยนตเขาใกลบริเวณสีแดง (สวนที่เปนสีแดง
ของมาตรวัด)

ขอควรระวัง
lllll หากการขับขี่ดวยความเร็วคงที่ถูกยกเลิกโดย

อัตโนมัติในสถานการณอื่นๆ นอกเหนือจากที่
กลาวไวนี้ แสดงวาระบบอาจทำงานผิดปกติ
ใหกดสวิตช ON/OFF ระบบควบคุมความเร็ว
คงที่ เพื่อปดระบบควบคุมความเร็วคงที่และ
นำรถของคุณไปตรวจสภาพที่ ศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

วิธีกลับไปที่คาความเร็วคงที่เดิม
E00609802262

เมื่อการขับขี่ดวยความเร็วคงที่ถูกยกเลิกไปตามเงื่อนไขที่
กลาวไวใน “วธิยีกเลกิการใชงาน” หนา 6-67 คณุสามารถ
กลับไปที่คาความเร็วคงที่เดิมที่กำหนดไวโดยกดสวิตช
“RES +” (C) ขณะขบัขีด่วยความเรว็ประมาณ 40 กม./ชม.
ขึ้นไป ตัวแสดง “SET” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงขอมูล
ในหนาปด

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 2
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ระบบควบคมุความเรว็อตัโนมตัิ
(ACC)*

E00634601472

ACC จะคงความเรว็ทีต่ัง้ไวโดยทีค่ณุไมจำเปนตองเหยยีบ
แปนคันเรง  ระบบนี้จะวัดความเร็วและระยะหางที่
สัมพันธกันระหว างรถของคุณกับรถคันหนาดวย
เซ็นเซอร (A) และรักษาระยะตามที่ตั้งไวระหวางรถของ
คุณกับรถคันหนาโดยลดความเร็วรถของคุณโดย
อัตโนมัติเมื่อเขาใกลรถคันหนามากเกินไป
ACC เปนระบบชวยคนขับเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายใน
การขับขี่บนทางดวน ไฟเบรกจะสวางในระหวางการ
เบรกอัตโนมัติ
ถาตองการ คุณสามารถเลือกไมใหการควบคุมระยะตาม
ขัดจังหวะการควบคุมความเร็วคงที่

คำเตือน
l คนขับมีหนาที่ขับขี่อยางปลอดภัย

แมจะใชงาน ACC แตใหสังเกตสถานการณโดย
รอบเสมอเพื่อการขับขี่อยางปลอดภัย

l อยาพึง่พาระบบ ACC เพยีงอยางเดยีว ACC เปน
ระบบที่ชวยลดภาระของคนขับ
ACC ไมใชระบบหลบเลี่ยงการชนหรือระบบขับ
ขี่อัตโนมัติ คนขับยังคงตองใสใจดานหนารถใน
ระหวางการขับขี่ เนื่องจากระบบไมสามารถใช
ชดเชยการเสียสมาธิ ความประมาท หรือ
ทัศนวิสัยไมดีเพราะฝนหรือหมอกได
ระบบไมสามารถทดแทนการขับขี่อยางปลอดภัย
และระมัดระวังได ควรเตรียมพรอมเสมอที่
จะเบรกดวยตนเอง

l ระบบอาจตรวจจับไดไมถูกตองในสถานการณ
จริง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทและสภาพรถคันหนา
สภาพอากาศ และสภาพถนน
นอกจากนี้ระบบอาจลดความเร็วไดไม เพียง
พอหากรถคันหนาเบรกอยางกะทันหันหรือรถ
คันอื่นตัดหนารถของคุณ ทำใหรถของคุณเขาใกล
รถคันหนา
การใชงานระบบอยางไมเหมาะสมหรือขาดความ
ใสใจดานหนารถเพราะพึ่งพา ACC มากเกินไป
อาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงได

แบบที่ 2

lllll ในสถานการณตอไปนี้ ระบบอาจไมสามารถ
ตรวจจับรถคันหนาไดชั่วคราวหรือตรวจจับสิ่ง
อื่นแทนที่จะเปนรถคันหนาซึ่ง เปนการกระ
ตุนฟงกชันควบคุมและฟงกชันเตือน
• เมื่อขับขี่ตามสวนโคงของถนน รวมถึงการ

เขา/ออกจากโคง หรือแลนขนานกับเลนที่ปด
ซอม หรือบริเวณที่มีลักษณะคลายกัน

ขอควรระวัง

• เมื่อตำแหนงรถของคุณในเลนไมแนนอน มี
การเลี้ยวไปทางขวาและซายบอยครั้ง หรือ
แลนอยางไมสม่ำเสมอเนื่องจากอุบัติ เหตุ
บนทองถนน มีปญหากับรถคันอื่น ฯลฯ

• เมื่อขับขี่บนถนนที่รถคันหนาวิ่งในตำแหนง
เฉียงออกจากรถของคุณ
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lllll หามใช ACC ในสถานการณตอไปนี้ การไม
ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจสงผลใหเกิดอุบัติเหตุ
ได
• บนถนนที่มีการจราจรติดขัดหรือถนนที่

คดเคี้ยวมากหรือมีโคงหักศอก
• บนถนนที่พื้นผิวล่ืน เชน จับแข็ง ปกคลุมดวย

หิมะ หรือเปนถนนลูกรัง
• อยูภายใตสภาพอากาศเลวราย (ฝน หิมะ พายุ

ทราย ฯลฯ)
• ทางลงเนินที่ชันมาก
• ถนนขึ้นหรือลงเนินชันหรือความลาดเอียงมี

การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
• ในสภาพการจราจรที่ตองเรงความเร็วและ

ชะลอความเร็วบอยครั้ง
• เมื่อเสียงเตือนเขาใกลเกินไปดังบอยครั้ง
• เมื่อรถของคุณถูกลากหรือรถของคุณลากรถ

คันอื่น
• เมื่อรถของคุณใชแชสซีไดนาโมมิเตอรหรือ

ฟรีโรลเลอร
• เมื่อแรงดันลมยางไมถูกตอง
• เมื่อติดตั้งยางอะไหลในกรณีฉุกเฉิน
• เมื่อติดตั้งอุปกรณยึดเกาะหิมะ (โซพันลอ)

lllll ควรแนใจวาปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้เพื่อให
ระบบอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางเหมาะสม
การจัดการสวนประกอบระบบอยางไมเหมาะสม
อาจสงผลใหสมรรถนะของเซ็นเซอรต่ำลง

ขอควรระวัง
• หลีกเลี่ยงการกระแทกเซ็นเซอรอยางรุนแรง

และหามยุงเกี่ยวหรือถอดสกรูติดตั้งเซ็นเซอร
• รักษาความสะอาดของตราและเซ็นเซอร
• อยาปดบริเวณที่ติดตั้งเซ็นเซอรบนรถหรือ

ตราบนกันชนหนาดวยสติกเกอรหรืออื่นๆ
เชน เสริมกันชนหนา ฯลฯ

• ไมควรปรับแตงหรือทาสีตรา
• หลีกเลี่ ยงการใชยางที่มีขนาดต างจากที่

กำหนดและใหยางสึกหรอพอๆ กัน
• อยาดัดแปลงระบบกันสะเทือนของรถ

lllll เมื่อตราหรือเซ็นเซอรผิดรูปเนื่องจากอุบัติเหตุ
กรุณาอยาใชงาน ACC และติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ขอควรระวัง

เม่ือ ACC ตรวจไมพบรถดานหนาในระยะ
ที่กำหนด

E00638100061

แผงหนาปด - แบบ A

แผงหนาปด - แบบ B

หากรถคันหนาหยุด ACC จะตอบสนองโดยหยุดรถ
ของคุณดวย

รถของคุณจะแลนดวยความเร็วที่ตั้งไว
สามารถตั้งคาความเร็วไดระหวาง 40 ถึง 150 กม./ชม.
โดยประมาณ

lllll หากความเร็วรถเกินคาความเร็วที่ตั้งไวเนื่องจาก
ลงเนิน ระบบจะใสเบรกโดยอัตโนมัติเพื่อรักษา
ความเร็วรถ

หมายเหตุ

lllll เมื่อ เหยียบแปนเบรกขณะที่ เบรกอัตโนมัติ
ทำงานอยู จะรูสึกวาแปนเบรกแข็ง แตนี่เปนเรื่อง
ปกติ คุณสามารถเหยียบแปนเพิ่มขึ้นเพื่อใหมี
แรงเบรกมากขึ้น

lllll จะไดยินเสียงขณะที่เบรกอัตโนมัติ แตเปนเสียง
การทำงานเพื่อควบคุมเบรกและไมใชสิ่งผิดปกติ

หมายเหตุ

เมื่อ ACC ตรวจพบรถดานหนาในระยะ
ที่กำหนด

E00638000305

ACC ทำการควบคุมเพื่อรักษาระยะตาม (ระยะหางของ
เวลา) ที่เขากับความเร็วรถระหวางรถของคุณกับรถคัน
หนา ในขณะเดียวกันก็ใชงานเบรกตามความจำเปน
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l รถของคุณอาจเรงความเร็วขึ้นถึงความเร็วที่ตั้งไว
ในสถานการณตอไปนี ้ใหใชเบรกถาจำเปน เพือ่ลด
ความเร็วลง
• เม่ือรถของคุณไมไดตามรถคันหนาอีกตอไป

เชน เม่ือออกจากทางดวน หรือเม่ือรถของคุณ
หรือรถคันหนาเปลี่ยนเลน

คำเตือน

เหยียบแปนเบรกทันทีที่รถหยุด

lllll หากคุณไมเหยียบแปนเบรกภายใน 1.5 วินาที
หลังจากที่หยุดอัตโนมัติ จะมีเสียงเตือนจากการ
ยกเลิก ACC โดยอัตโนมัติและขอความปรากฏ
ขึ้น แลว ACC จะเปลี่ยนเปน ‘สถานะเตรียม
พรอม’
จากนั้นรถจะเริ่มไหลเพราะเบรกถูกปลด

lllll หากใชงานคนัสวติชไฟเลีย้วขณะที ่ACC ทำงาน
ระบบอาจเรงความเร็วรถเพื่อชวยคุณแซงรถคัน
หนา ซึ่งจะลดระยะหางระหวางรถของคุณกับรถ
คันหนา (ฟงกชันนี้จะเปดใชงานแมวาระบบ
เตือนจุดอับสายตาจะเตือนคุณวามีรถคันอื่น
แลนอยูใกลรถของคุณ)

หมายเหตุ

lllll หามออกจากรถที่หยุดโดยเบรกอัตโนมัติ
ขอควรระวัง

เมือ่ ACC ตรวจพบวาไมมรีถคนัหนาแลว เสยีงเตอืนจะดงั
ขึ้นและสัญลักษณรถที่แลนอยูขางหนาหายไปจากหนา
จอ รถจะคอยๆ เรงความเรว็เพือ่กลบัไปทีค่าความเรว็คงที่
เดิมและคงอยูที่ความเร็วนั้น

แผงหนาปด - แบบ A

แผงหนาปด - แบบ B

• เมื่อขับขี่บนทางโคง
คำเตือน

l หากรถคันหนาเลี้ยวออกไปหรือเปลี่ยนเลนและ
มีรถคันอื่นหยุดนิ่งอยูขางหนาเปนคันถัดไป
ACC จะไมควบคมุเพือ่ลดความเรว็ตามรถทีห่ยดุ
นิ่ง

สัญญาณเตือนเขาใกลเกินไป
E00634701255

เมื่อ ACC ทำงาน หากรถของคุณเขาใกลรถคันหนามาก
เกินไปเนื่องจาก ACC ไมสามารถลดความเร็วไดอยาง
เหมาะสมในกรณี เชน รถคันหนาลดความเร็วอยาง
กะทันหัน  หรือมีรถคันอื่นตัดหนารถของคุณ  ACC
จะเตือนดวยเสียงและแสดงขอความ
หากเกดิกรณนีี ้ใหเพิม่ระยะหางจากรถคนัหนาโดยเหยยีบ
แปนเบรกหรือดำเนินการอื่นๆ เพื่อลดความเร็วลง
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ขอควรระวัง
lllll ACC อาจไมสามารถรกัษาความเรว็หรือระยะหาง

ที่ตั้งไวและอาจจะไมเตือนคนขับ หากระบบ
ตรวจจับรถคันหนาไดไมชัดเจนในสถานการณ
ตอไปนี้แมวาระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบ
เซ็นเซอรจะเตือนคุณ
ในกรณีเชนนี้ ระบบอาจเรงความเร็วหรือลด
ความเรว็รถโดยไมตัง้ใจ ควรตรวจสอบเพือ่ความ
ปลอดภัย เชน เหยียบแปนเบรกถาจำเปน
• เมื่อรถคันอื่นเขามาอยูหนารถคุณอยางกระชั้น

ชิด
• เมื่อรถคันหนาอยูเฉียงไปทางซายหรือขวา
• เมื่อรถคันหนาลากรถพวง
• เมื่อรถคันหนาเคลื่อนที่ดวยความเร็วที่ต่ำกวา

รถของคุณมาก
• จักรยานยนตหรือจักรยาน
• รถพวงขนสงที่ไมมีตูบรรทุก
• รถที่มีสิ่งของยื่นออกมาจากกระบะทาย
• รถเตี้ย
• รถที่มีระยะต่ำสุดจากพื้นสูงมาก
• เมื่อขับขี่ขึ้นหรือลงเนินชันซ้ำๆ
• เมื่อขับขี่บนถนนที่พื้นผิวไมสม่ำเสมอหรือไม

เรียบ
• เมื่อรถของคุณบรรทุกของหนักมากที่เบาะ

หลังหรือในพื้นที่เก็บสัมภาระ*
• หลังจากที่เครื่องยนตสตารทไดสักครู

ขอควรระวัง

lllll เมื่อไมไดใชงาน ACC ใหปดระบบเพื่อปองกัน
ระบบทำงานโดยบังเอิญและทำใหเกิดอุบัติเหตุ
ที่ไมคาดคิด

lllll หามใชงาน ACC จากนอกตวัรถ
lllll จะไมมีการควบคุมหรือการเตือนเกิดขึ้นใน

สถานการณตอไปนี้
• มีสิ่งอื่นนอกจากรถ เชน คนเดินถนน
• รถที่หยุดนิ่งหรือเคลื่อนที่ดวยควมเร็วต่ำมาก
• เมื่อเกิดความผิดปกติในระบบ (เมื่อการตรวจ

จับของ ACC ผิดปกติ จะเตือนวา “ACC
SERVICE REQUIRED”)

• เมื่อระบบไมสามารถใชงานไดชั่วคราว “ACC
TEMPORARILY NOT AVAILABLE”
จะปรากฏขึ้น

• เมื่อเซ็นเซอรไมสะอาด “ACC/FCM RADAR
BLOCKED” จะปรากฏขึน้

ขอควรระวัง

• เมื่อขับขี่ตามสวนโคงของถนน รวมถึงการ
เขา/ออกจากโคง หรือแลนขนานกับเลนที่ปด
ซอม หรือบริเวณที่มีลักษณะคลายกัน

• เมื่อตราหรือเซ็นเซอรสกปรกหรือมีหิมะหรือ
น้ำแข็งจับ*

• เมือ่น้ำ หมิะ หรอืทรายกระเซน็ขึน้มาจากรถคนั
หนาหรือรถที่วิ่งสวนมา*

• เมื่อขับขี่บนถนนที่ลอมดวยกำแพงสูงหรือ
อื่นๆ*

• เมื่อขับขี่ในอุโมงค*
• อยูภายใตสภาพอากาศเลวราย (ฝน หิมะ พายุ

ทราย ฯลฯ)*
• ไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูงจากแหลง

กำเนดิ เชน เครือ่งรบัวทิยผุดิกฎหมาย ประกาย
ไฟจากสายไฟ หรือสถานีเรดาร*

*: หลังจากที่การควบคุม ACC ถูกยกเลิกโดย
อัตโนมัติเนื่องจากตรวจพบวาสมรรถนะการ
ทำงานลดลง ACC จะไมทำงานชั่วคราวและ
เตือนคนขับดวยเสียงและตัวแสดง เมื่อ ACC
อยูในสถานะที่สามารถทำงานได ตัวแสดง
จะถูกยกเลิก
หากตวัแสดงไมถกูยกเลกิ แสดงวาอาจมสีิง่ผดิ
ปกติในระบบ
โปรดติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ ไดรับ
อนุญาต
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ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC)*

การสตารทและการขบัขี่

สวิตชควบคุมความเร็วคงที่
E00634801142

แบบที่ 1

แบบที่ 2

1- สวติช “ACC ON/OFF”
ใชเปดหรือปด ACC หรือระบบควบคุมความเร็ว
คงที่

2- สวติช “SET -”
ใชตั้งคาความเร็วที่ตองการหรือลดความเร็วคงที่

3- สวติช “RES +”
ใชเพื่อให ACC ทำงานที่คาความเร็วคงที่ดั้งเดิม
และเพิ่มความเร็วคงที่ดวย

4- สวติช “CANCEL”
ใชยกเลิกฟงกชันควบคุมของ ACC หรือการควบ
คุมความเร็วคงที่

5- สวติชระยะหาง ACC
ใชเปลี่ยนการตั้งคาสำหรับระยะตามระหวางรถ
ของคุณกับรถคันหนา

lllll ใชงานสวิตชแตละตัวใหถูกตองและใชงานทีละ
ตวั
ACC อาจปดและยกเลิกฟงกชันการควบคุมหาก
กดสวิตชสองตัวขึ้นไปควบคูกัน

หมายเหตุ

หนาจอชวยเหลือการขับขี่
E00634901130

แผงหนาปด - แบบ A

1- ตวัแสดง ACC:
แสดงวา ACC อยทูี ่ON

2- ตัวแสดงสถานะการควบคุม:
แสดงวา ACC ทำงานอยู

3- ความเร็วที่ตั้งไว:
แสดงความเร็วเปาหมาย

แผงหนาปด - แบบ B

lllll สำหรับรถรุนที่มีแผงหนาปด - แบบ B เมื่อตั้ง
ความเร็วเปาหมายแลว เครื่องหมายจะปรากฏ
บนมาตรวัดความเร็ว

หมายเหตุ
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ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC)*

การสตารทและการขบัขี่

4- สัญลักษณรถคันหนา:
ปรากฏขึ้นเมื่อเรดารตรวจพบรถอยูขางหนา ตัวแสดงมีสองแบบคือ “เตรียมพรอม” กับ “ใชงาน”

จอภาพ

ตรวจพบรถคนัหนา

สถานะ
เตรียมพรอม ใชงาน

แผงหนาปด - แบบ Bแผงหนาปด - แบบ Aแผงหนาปด - แบบ Bแผงหนาปด - แบบ A

5- สัญลักษณการตั้งคาระยะตาม:
แสดงระยะตามที่ตั้งไว ตัวแสดงมีสองแบบคือ “เตรียมพรอม” กับ “ใชงาน”

สัญลักษณการตั้งคาระยะตาม

ยาว

สถานะ
เตรียมพรอม ใชงาน

แผงหนาปด - แบบ Bแผงหนาปด - แบบ Aแผงหนาปด - แบบ Bแผงหนาปด - แบบ A

กลาง

สั้น
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ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC)*

การสตารทและการขบัขี่

ความเร็วที่ตั้งไวจะปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลของ
หนาปด
ACC จะสามารถเลือกไดระหวาง  40 กม . /ชม .  ถึง
150 กม./ชม. โดยประมาณ
คณุสามารถตัง้คาความเรว็และเริม่ควบคมุความเรว็เมือ่ขบั
ขีท่ีป่ระมาณ 10 ถงึ 40 กม./ชม. ขณะกำลงัตรวจจบัรถคนั
หนา ในกรณนีี ้ความเรว็เปาหมายจะตัง้ไวที ่40 กม./ชม.

วธิใีช ACC
E00635001561

การเปดระบบ (ใหอยูในสถานะ ‘เตรียมพรอม’)
เมื่อโหมดการทำงานอยูที่ “ON” กดสวิตช “ACC ON/
OFF” สั้นๆ เพื่อเปดใชงาน ACC

แบบที่ 1

แบบที่ 2

การแสดงผลบนหน าจอแสดงขอมูลของหน าปด
จะเปลี่ยนไปแสดงขอมูล ACC
เมื่อ ACC เปดใชงานแลว จะเขาสูสถานะ ‘เตรียมพรอม’
ซึ่งฟงกชันการควบคุมยังไมเริ่มทำงาน

แผงหนาปด - แบบ A

แผงหนาปด - แบบ B

lllll แมวา ACC จะอยใูนสถานะเปดใชงานเมือ่โหมด
การทำงานเปลีย่นเปน “OFF” ระบบจะไมกลบัมา
เปดใชงานอีกโดยอัตโนมัติเมื่อโหมดการทำงาน
เปลี่ยนเปน “ON” ครั้งถัดไป

หมายเหตุ

การเปดใชงานการควบคมุ ACC
เมื่อ ACC เปดแลว (อยูในสถานะ ‘เตรียมพรอม’) ให
กดสวติช “SET -” ระหวางการขบัขี่
เมือ่ถงึความเรว็ทีต่องการ ใหปลอยสวติช “SET -” จากนัน้
ความเรว็จะถกูตัง้คาและ ACC เริม่ควบคมุความเรว็ใหเปน
ความเร็วที่ตั้งไว

แบบที่ 1

แบบที่ 2
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ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC)*

การสตารทและการขบัขี่

ไมสามารถตัง้คา ACC ทีค่วามเรว็นอกเหนอืจากชวงนีไ้ด
เมือ่ ACC เตรยีมทำงาน ไฟแสดง “SET” จะสวางบนหนา
จอ ในขณะเดียวกัน การแสดงผลซึ่งแสดงการตั้งคาระยะ
ตามและสญัลกัษณรถคนัหนา (เฉพาะเมือ่ ACC ตรวจจบั
รถคันหนาไดเทานั้น) จะเปลี่ยนเปนการแสดงผลโหมด
ควบคุม

แผงหนาปด - แบบ A

แผงหนาปด - แบบ B

lllll ACC จะไมสามารถตั้งคาไดเมื่อเกิดเหตุอยางใด
อยางหนึ่งตอไปนี้ โดยจะมีเสียงเตือนดังขึ้นใน
สถานะนี้ดวย
• เมือ่ความเรว็รถต่ำกวา 10 กม./ชม. หรือสงูกวา

150 กม./ชม. โดยประมาณ

หมายเหตุ

• เมื่อรถแลนที่ความเร็วระหวาง 10 ถึง 40 กม./
ชม. โดยประมาณ และ ACC ตรวจไมพบรถคนั
หนา

• เมือ่ ASTC อยใูนสถานะ OFF
• เมือ่ ABS, ASTC, TCL หรอื FCM ทำงานอยู
• เมือ่คนัเกยีรอยทูีต่ำแหนง “P” (จอด), “R” (ถอย)

หรอื “N” (เกยีรวาง)
• ขณะที่กำลังเหยียบแปนเบรก
• เมื่อใสเบรกมือไว
• เมื่อระบบประเมินวาสมรรถนะลดลงเนื่อง

จากมีสิ่ งปนเปอนติดอยูที่ เซ็น เซอรหรือ
ถูกรบกวนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูงจาก
แหลงกำเนิด เชน เครื่องรับวิทยุผิดกฎหมาย
ประกายไฟจากสายไฟ หรือสถานีเรดาร

• เมื่อมีความผิดปกติใดๆ ในระบบ
• เครื่องยนตดับ
• หลังจากสตารทเครื่องยนตไมถึง 2 วินาที
• ปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนของ  Super

Select 4WD II อยทูี ่“4HLc” หรอื “4LLc” (ถา
มีติดตั้ง)

• ล็อกเฟองทายหลังอยูที่ ON

หมายเหตุ
• ระบบควบคุมการลงเนินกำลังทำงาน (หากมี

ติดตั้ง)
ตัวอยาง: เมื่อปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อน
ของ Super Select 4WD II อยทูี ่“4HLc” หรือ
“4LLc”

lllll ACC จะไมสามารถตั้งคาไดเมื่อหมุนปุมเลือก
โหมดการขับเคลื่อนของ Super Select 4WD II
โดยจะมีเสียงเตือนดังขึ้นในสถานะนี้ดวย

หมายเหตุ

วธิเีพิม่ความเรว็คงที่
มีสองวิธีในการเพิ่มความเร็วคงที่
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ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC)*

การสตารทและการขบัขี่

โดยการใชสวติช “RES +”:
ความเรว็คงทีจ่ะเพิม่ขึน้เมือ่ดนัสวติช “RES +” ขึน้ครัง้ละ
1 กม./ชม. ขณะทีก่ารควบคมุ ACC ทำงานอย ูหากดนัสวติช
ขึน้คางไว ความเรว็คงทีจ่ะเพิม่ขึน้ครัง้ละ 5 กม./ชม.

แบบที่ 1

แบบที่ 2

lllll อาจมีชวงหนวงเวลาเล็กนอยระหวางการตั้งคา
ความเร็วใหมกับการเพิ่มความเร็วจริง

lllll สามารถตั้งคาความเร็วไดแมจะมีรถอยูขางหนา
อยางไรก็ตามในกรณีนี้ ความเร็วคงที่จะเพิ่มขึ้น
เพียงอยางเดียวโดยไมมีการเพิ่มความเร็วจริง

หมายเหตุ

lllll การตั้ งคาความเร็วควรตั้ งให เหมาะสมตาม
สถานการณ

ขอควรระวัง

โดยการใชแปนคันเรง:
เมื่อเหยียบแปนคันเรงขณะขับขี่โดยที่การควบคุม ACC
ทำงานอยู สามารถเพิ่มความเร็วรถใหมากกวาความเร็ว
คงที่ในขณะนั้นไดชั่วคราว
เมื่อถึงจุดที่ความเร็วรถเพิ่มขึ้นถึงความเร็วที่ตองการ ให
ดันสวิตช “SET -” ลงแลวปลอย ความเร็วใหมจะถูกตั้ง
ขึ้นในระบบ

แบบที่ 1

แบบที่ 2

lllll ตัวแสดงความเร็วคงที่บนหนาจอจะเปลี่ยนเปน
“---” เมื่อเหยียบแปนคันเรง

หมายเหตุ

lllll ฟงกชันการควบคุมการเบรก ACC และสัญญาณ
เตือนเขาใกลเกินไปจะไมทำงานขณะที่เหยียบ
แปนคันเรง

ขอควรระวัง
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ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC)*

การสตารทและการขบัขี่

lllll การควบคุม ACC จะกลับไปที่คาความเร็วคงที่
เดิมทันทีที่คุณปลอยแปนคันเรง อยางไรก็ตาม
ภายใตเงื่อนไขบางอยาง ฟงกชันการควบคุมการ
เบรกและสัญญาณเตือนเขาใกลเกินไปของ ACC
อาจไมทำงานเปนระยะเวลาสั้นๆ หลังจากที่
ปลอยแปนคันเรง

lllll ไมสามารถปรับความเร็วคงที่ไดขณะที่เหยียบ
แปนคันเรง

หมายเหตุ

วิธีลดความเร็วคงที่
มีสองวิธีในการลดความเร็วคงที่

โดยการใชสวติช “SET -”:
ความเร็วคงที่จะลดลงเมื่อดันสวิตช “SET -” ลงครั้งละ
1 กม./ชม. ขณะทีก่ารควบคมุ ACC ทำงานอย ูหากดนัสวติช
ลงคางไว ความเรว็คงทีจ่ะลดลงครัง้ละ 5 กม./ชม.

แบบที่ 1

แบบที่ 2

lllll อาจมีชวงหนวงเวลาเล็กนอยระหวางการตั้งคา
ความเร็วใหมกับการลดความเร็วจริง

lllll หากมีรถคันหนาและรถของคุณตามรถคันดัง
กลาวดวยความเร็วต่ำกวาความเร็วคงที่ ความเร็ว
คงที่จะลดลงเพียงอยางเดียวโดยไมมีการลดความ
เร็วจริง

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
lllll การตั้ งคาความเร็วควรตั้ งให เหมาะสมตาม

สถานการณ
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ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC)*

การสตารทและการขบัขี่

โดยการใชแปนเบรก:
หากคุณเหยียบแปนเบรกขณะที่การควบคุม ACC
ทำงานอยู การควบคุมจะถูกยกเลิก เพื่อใหคุณสามารถลด
ความเร็วรถได
เมื่อถึงจุดที่ความเร็วรถลดลงถึงความเร็วที่ตองการ ใหดัน
สวติช “SET -” ลง ความเรว็ใหมจะถกูตัง้ขึน้ในระบบ

แบบที่ 1

แบบที่ 2

lllll การควบคุม ACC จะถูกยกเลิกถาคุณเหยียบแปน
เบรกและการควบคุม ACC จะไมกลับคืนมาเมื่อ
ปลอยแปนเหยียบ

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
lllll ฟงกชันการควบคุมการเบรก ACC และสัญญาณ

เตือนเขาใกลเกินไปจะไมทำงานขณะที่เหยียบ
แปนคันเรง

lllll การตั้ งคาความเร็วควรตั้ งให เหมาะสมตาม
สถานการณ

การเพิ่มความเร็วรถชั่วคราว
เพียงเหยียบแปนคันเรงเพื่อเพิ่มความเร็วรถช่ัวคราว

lllll ตัวแสดงความเร็วคงที่บนหนาจอจะเปลี่ยนเปน
“---” เมื่อเหยียบแปนคันเรง

lllll ภายใตเงื่อนไขบางอยาง ฟงกชันการควบคุมการ
เบรกและสัญญาณเตือนเขาใกลเกินไปของ ACC
อาจไมทำงานเปนระยะเวลาสั้นๆ หลังจากที่
ปลอยแปนคันเรง

lllll ไมสามารถปรับความเร็วคงที่ไดขณะที่เหยียบ
แปนคันเรง

หมายเหตุ

การยกเลิกการควบคุม ACC
E00638200349

การยกเลิกการควบคุม ACC
สามารถยกเลิกการควบคุม ACC ไดโดยใชวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดานลาง

เมื่อการควบคุมถูกยกเลิก ระบบจะเขาสู ‘สถานะเตรียม
พรอม’ คณุสามารถทำใหระบบรสีตารทการควบคมุไดอกี
โดยใชสวิตช “SET -” หรือ “RES +” หากเปนไปตาม
เงื่อนไขตางๆ ที่จะเปดใชงานการควบคุม

lllll กดสวิตช “CANCEL”
lllll เหยียบแปนเบรก
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ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC)*

การสตารทและการขบัขี่

แผงหนาปด - แบบ A

แผงหนาปด - แบบ B

การควบคมุ ACC จะถกูยกเลกิโดยอตัโนมตัแิละ ACC เขา
สูสถานะ ‘เตรียมพรอม’ ในสถานการณที่แสดงไวดาน
ลาง คุณจะไดยินเสียงเตือนและมีขอความเตือนบนหนา
จอเพือ่เตอืนถงึสถานะนี ้คณุสามารถทำใหระบบรสีตารท
การควบคุมไดอีกโดยใชสวิตช “SET -” หรือ “RES +”
หากเปนไปตามเงื่อนไขตางๆ ที่จะกลับไปทำการควบคุม
อีกครั้ง

lllll เมื่อรถของคุณหยุดตามที่รถคันหนาหยุด
lllll เมือ่ ASTC ปด
lllll เมือ่ ABS, ASTC หรอื TCL กำลงัทำงาน
lllll เมื่อใสเบรกมือไว
lllll เมือ่คนัเกยีรอยทูีต่ำแหนง “P” (จอด), “R” (ถอย)

หรอื “N” (เกยีรวาง)

แบบที่ 1

แบบที่ 2

lllll คุณยังสามารถยกเลิกการควบคุม ACC ไดโดย
กดสวติช “ACC ON/OFF” หากกดสวติชนี ้ACC
จะปด

หมายเหตุ

เมื่อระบบเปลี่ยนไปอยูใน ‘สถานะเตรียมพรอม’ ซึ่งเปน
ผลจากการยกเลกิการควบคมุ ACC ไฟแสดง “SET” จะดบั
ในขณะเดียวกัน การแสดงผลการตั้งคาระยะตามและ
สัญลักษณรถคันหนา (เฉพาะเมื่อ ACC ตรวจจับรถได)
จะเปลี่ยนเปนการแสดงผลของสถานะเตรียมพรอม

lllll เครื่องยนตดับขณะขับขี่
lllll ปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนของ Super Select

4WD II อยทูี ่“4HLc” หรือ “4LLc” (ถามตีดิตัง้)
lllll ล็อกเฟองทายหลังอยูที่ ON
lllll ระบบควบคุมการลงเนินกำลังทำงาน (หากมีติด

ตั้ง)
lllll ความเรว็รถเพิม่ขึน้ถงึประมาณ 160 กม./ชม. ขึน้ไป
lllll ACC จะไมตรวจจับรถคันหนาอีกตอไปเมื่อรถ

ของคุณเขาใกลรถคันหนา
lllll ระบบจะถูกรบกวนโดยคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรง

สงูจากแหลงกำเนดิ เชน เครือ่งรบัวทิยผุดิกฎหมาย
ประกายไฟจากสายไฟ หรือสถานีเรดาร

lllll FCM เปดใชงาน (ในกรณีนี้ “ACC
CANCELLED” จะไมปรากฏ)

l แมวาการขับขี่ดวยความเร็วคงที่จะถูกยกเลิกเม่ือ
คันเกียรอยูที่ตำแหนง “N” (เกียรวาง) แตไมควร
เล่ือนคันเกียรมาที่ตำแหนง  “N” (เกียรวาง)
ขณะใชเครื่องยนตชวยเบรก มิฉะนั้นอาจเกิด
อุบัติเหตุรายแรงได

คำเตือน
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ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC)*

การสตารทและการขบัขี่

lllll การควบคุม ACC ยังถูกยกเลิกเมื่อหมุนปุมเลือก
โหมดการขับเคลื่อนของ Super Select 4WD II

หมายเหตุ

lllll การกดสวติชจะปด ACC แมวาจะกำลงัทำงานอยู
lllll ความเร็วคงที่จะถูกยกเลิกเมื่อ ACC ปดหรือ

โหมดการทำงานเปลี่ยนเปน “OFF”

หมายเหตุ

เมื่อระบบ ACC ประเมินวาสมรรถนะลดลง เสียงเตือน
จะดังขึ้นและมีขอความปรากฏบนหนาปด

ตัวอยางเชน: ระบบเบรกรอนจัดเนื่องจากการควบคุม
เบรกอยางตอเนื่องขณะลงเนินเปนเวลานาน

หากหนาจอยังคงแสดงขอความดังกลาว เปนไปไดวา
ACC ทำงานผดิปกต ิใหตดิตอศนูยบรกิารมติซบูชิทิีไ่ดรบั
อนุญาต

lllll อยภูายใตสภาพอากาศเลวราย เชน ฝน, หมิะ, พายุ
ทราย ฯลฯ

lllll มสีิง่แปลกปลอม เชน สิง่สกปรก หมิะ หรอืน้ำแขง็
ติดอยูที่พื้นผิวเซ็นเซอร

lllll รถคันหนาหรือรถที่วิ่งสวนมาทำใหน้ำ หิมะ หรือ
ดินกระเด็นเปอน

lllll การขับขี่บนถนนที่มีรถนอยและมีอุปสรรคดาน
หนาเพียงเล็กนอย

เมื่อระบบ ACC ตรวจพบความผิดปกติในระบบ ระบบ
ACC จะปด เสียงเตือนจะดังขึ้นและมีขอความปรากฏ
บนหนาปด หากโหมดการทำงานเปลี่ยนไปที่ตำแหนง
“OFF” และกลบัมาทีต่ำแหนง “ON” อกีครัง้แลวขอความ
ดังกลาวยังคงอยู ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาต

การปด ACC
กดสวติช “ACC ON/OFF” เมือ่ ACC อยใูน ‘สถานะ ON’
เพื่อปด ACC

แบบที่ 1

แบบที่ 2
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ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (ACC)*

การสตารทและการขบัขี่

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 2

การกลับไปทำการควบคุมอีกคร้ัง
E00638300180

หลังจากยกเลิกการควบคุม ACC (เชน ทำใหระบบอยูใน
‘สถานะเตรียมพรอม’) โดยกดสวิตช “CANCEL” หรือ
เหยียบแปนเบรกแลว คุณสามารถใหการควบคุม ACC
กลับไปที่คาความเร็วคงที่ เดิมไดดวยการดันสวิตช
“RES +” ขึน้

แบบที่ 1

lllll หาก ACC อยูใน ‘สถานะ ON’ เมื่อโหมดการ
ทำงานเปลี่ยนเปน “OFF” ระบบจะจะถูกตั้งคา
เปน ‘สถานะ OFF’ เมื่อโหมดการทำงานเปลี่ยน
เปน “ON” ครัง้ถดัไป

หมายเหตุ

lllll จำเปนตองเปนไปตามเงื่อนไขสำหรับการเริ่ม
ควบคมุ ACC ดวย การควบคมุ ACC จงึจะกลบัมา

หมายเหตุ

การเปลี่ยนการตั้งคาระยะตาม
E00638400149

ทุกครั้งที่กดสวิตชการตั้งคาระยะตาม การตั้งคาจะเปลี่ยน
เปนสามตวัเลอืกนีต้ามลำดบัคอื “ยาว”, “กลาง” และ “สัน้”
แลวจะเวยีนไปที ่“ยาว” หลงัจาก “สัน้” หลงัจากปดระบบ
ACC หรือตั้งโหมดการทำงานเปน “OFF” แลว ระบบ
จะยังคงเก็บการตั้งคาระยะหางที่คุณเลือกครั้งสุดทายไว
ในหนวยความจำ

lllll ระยะตามจะแตกตางกันไปตามฟงกชันความเร็ว
ยิ่งความเร็วคงที่สูงเทาไร  ระยะตามก็ยิ่งยาว
ขึ้นดวย

หมายเหตุ
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ระบบปองกันการชนดานหนา (FCM)*

การสตารทและการขบัขี่

ระบบ FCM ใชเซ็นเซอร (A) เพื่อประเมินระยะหางจาก
รถคันหนาในเลนเดียวกันและความเร็วของรถคันดัง
กลาวที่สัมพันธกับความเร็วรถของคุณ ถาระบบประเมิน
วารถของคุณมีความเสี่ยงที่จะชนกับรถคันหนาในแนว
ตรง จะมีสัญญาณทั้งภาพและเสียงเพื่อเตือนคุณ (ฟงกชัน
เตือนการชนดานหนา) เพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก (ฟงกชัน
เบรกลวงหนา FCM) ใหสญัญาณเตอืนดวยการเบรกสัน้ๆ
โดยอัตโนมัติ (การเบรกเตือน FCM) และยังชวยเพิ่มแรง
เบรกเมื่อคุณเหยียบเบรก (ฟงกชันชวยผอนแรงเบรก
FCM) เพื่อหลีกเลี่ยงการชนดานหนา
เมื่อความเสี่ยงในการชนเพิ่มสูงขึ้น ระบบจะทำใหเบรก
ทำงานพอประมาณเพื่อเอื้อใหคุณเหยียบเบรก หากระบบ
ประเมินวามีโอกาสชนสูงมาก ระบบจะเบรกฉุกเฉินโดย
อัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเสียหายจากการชนดานหนา
หรือหลีกเลี่ยงการชนดังกลาว (ฟงกชันการเบรก FCM)
ไฟเบรกจะสวางในระหวางการเบรกอัตโนมัติ

แผงหนาปด -
แบบ A

การตั้งคา
ระยะตาม

จอภาพ
แผงหนาปด -

แบบ B

สั้น

ยาว

กลาง

การเปดใชงานการควบคุมความเร็วคงที่ (การ
ควบคมุความเรว็อตัโนมตั)ิ

E00638500241

หากคุณกดสวิตช “ACC ON/OFF” คางไวขณะที่โหมด
การทำงานอยทุี ่“ON” และ ACC อยใูน ‘สถานะ OFF’ การ
ควบคุมความเร็วคงที่จะเปดใชงาน หนาจอแสดงขอมูล
ของหนาปดจะเปลี่ยนเปนหนาจอการควบคุมความเร็ว
คงที่และเสียงเตือนดังขึ้นในเวลาเดียวกัน
การควบคุมความเร็วคงที่จะปดหากโหมดการทำงาน
เปลี่ยนเปน “OFF”
→ ระบบควบคุมความเร็วคงที่ (ระบบควบคุมความเร็ว
อตัโนมตั)ิ หนา 6-63

แผงหนาปด - แบบ A

แผงหนาปด - แบบ B

lllll ระบบควบคุมความเร็วคงที่ (ระบบควบคุมความ
เร็วอัตโนมัติ) จะไมเตือนดวยสัญญาณเตือนเขา
ใกลเกินไปและจะควบคุมระยะหางระหวางรถ
กับรถคันหนา

ขอควรระวัง

• เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้มีความสอด
คลองตามขอกำหนดของ กทช.

• เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้มีระดับการแผ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาสอดคลองตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่อง
วิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาตกิำหนด ทีร่ะยะประมาณ 20 ซม.

ระบบปองกนัการชนดานหนา (FCM)*
E00635101474
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ระบบปองกันการชนดานหนา (FCM)*

การสตารทและการขบัขี่

l คนขับมีหนาที่ขับขี่อยางปลอดภัย
ระบบ FCM เปนระบบเพือ่บรรเทาความเสยีหาย
จากการชนดานหนาหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการชนให
ไดมากที่สุด
คนขับยังคงตองใสใจดานหนารถในระหวางการ
ขับขี่ เนื่องจากระบบไมสามารถใชชดเชยการเสีย
สมาธิ ความประมาท หรือทัศนวิสัยไมดีเพราะ
ฝนหรือหมอกได
ร ะบบไม ส ามารถทดแทนการขั บขี่ อ ย า ง
ปลอดภัยและระมัดระวังได ควรเตรียมพรอม
เสมอที่จะเบรกดวยตนเอง

คำเตือน

l ระบบ FCM จะทำงานเพื่อหลีกเล่ียงการชนดาน
หนาใหไดมากที่สุด อยางไรก็ตามผลของการ
ทำงานนั้นแตกตางกันไปตามสถานการณและ
สภาพอื่นๆ เชน สภาพการขับขี่ สภาพถนน และ
การทำงานในการเบรก การเรงเครื่อง และการ
บังคับพวงมาลัย ดังนั้นสมรรถนะของฟงกชัน
จึงอาจไมเหมือนกันเสมอไป
หากรถของคุณมีความเสี่ยงที่จะชน ใหพยายาม
หลบหลีกอยางสุดความสามารถ เชน เหยียบ
เบรกแรงๆ ไมวาจะเปดใชงานระบบหรือไมก็ตาม

คำเตือน

หากระบบประเมินวารถของคุณมีความเสี่ยงที่จะชนกับ
รถขางหนา ฟงกชนันีจ้ะเตอืนคณุถงึอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้
ดวยสัญญาณเตือนทั้งภาพและเสียง
เมื่อฟงกชันนี้ถูกกระตุน เสียงเตือนจะดังและขอความ
“BRAKE!” จะปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูล
ของหนาปด

ขอควรระวัง
lllll ฟงกชันนี้จะไมทำงานถารถคันหนาเคลื่อนที่ดวย

ความเร็วที่ต่ำกวารถของคุณมาก
lllll ในบางสถานการณ เสียงเตือนอาจไมทำงานเลย

หรอือาจไมคอยไดยนิ อยาพึง่พาระบบมากเกนิไป
หากรถของคุณมีความเสี่ยงที่จะชน ใหพยายาม
หลบหลกีอยางสดุความสามารถ เชน เหยยีบเบรก
แรงๆ ไมวาจะเปดใชงานระบบหรือไมก็ตาม

ฟงกชันเบรกลวงหนา FCM
E00635200016

หากระบบประเมินวารถของคุณมีความเสี่ยงที่จะชนกับ
รถขางหนา ฟงกชันนี้จะเติมน้ำมันเบรกเพิ่มลงในสาย
เบรกลวงหนาเพื่อใหเบรกตอบสนองไดรวดเร็วขึ้นเมื่อ
คุณใชงานเบรก

ฟงกชันเบรกเตือน FCM
E00643300074

หากระบบประเมินวารถของคุณมีความเสี่ยงที่จะชนกับ
รถขางหนา ระบบการเบรกอัตโนมัติจะเริ่มทำงานพอ
ประมาณเปนชวงสั้นๆ เพื่อเตือนคนขับ

ฟงกชันเตือนการชนดานหนา
E00635401275
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ฟงกชันชวยผอนแรงเบรก FCM
E00635301030

หากระบบประเมินวารถของคุณมีความเสี่ยงที่จะชนกับ
รถขางหนาและคุณเหยียบเบรกไมมากพอ ฟงกชันนี้
จะชวยเพิ่มแรงเบรกใหมากขึ้นโดยอัตโนมัติ

ฟงกชันการเบรก FCM
E00635501843

หากระบบประเมินวารถของคุณมีความเสี่ยงสูงมากที่
จะชนกับรถขางหนา ระบบจะใสเบรกอัตโนมัติ
พอประมาณเพื่อเอื้อใหคุณเหยียบเบรก
หากระบบประเมินวาไมสามารถหลีกเลี่ยงการชนได
ระบบจะเริ่มควบคุมการเบรกฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความ
เสียหายจากการชนดานหนาหรือหลีกเลี่ยงการชนถายัง
เปนไปได
เมื่อการควบคุมเบรกฉุกเฉินถูกกระตุนแลว จะมีสัญญาณ
เตือนทั้งภาพและเสียงเชนเดียวกับฟงกชันเตือนการ
ชนหนา
เมื่อการเบรกฉุกเฉินทำงานแลว ขอความเตือนตอไปนี้
จะปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลของหนาปด

ขอควรระวัง
lllll ฟงกชันชวยผอนแรงเบรกอาจไมทำงานเมื่อ

เหยียบเบรกในบางลักษณะ
อยาพึ่งพาระบบมากเกินไป หากรถของคุณมี
ความเสี่ยงที่จะชน ใหพยายามหลบหลีกอยางสุด
ความสามารถ เชน เหยยีบเบรกแรงๆ ไมวาจะเปด
ใชงานระบบหรือไมก็ตาม

ขอควรระวัง
lllll อยาใชระบบ FCM เปนการเบรกทั่วไป
lllll หลังจากที่รถเปดใชงาน FCM และรถจอดแลว

การเบรกอัตโนมัติจะถูกปลด ดังนั้นรถจึงจะเริ่ม
เคลื่อนที่อีกครั้ง ตองแนใจวาคุณเหยียบเบรกคาง
ไวเพื่อใหรถหยุดนิ่งกับที่

ขอควรระวัง
lllll เมื่อเหยียบเบรกระหวางที่มีการเบรกอัตโนมัติ

จะรูสึกวาแปนเบรกแข็ง ซึ่งไมใชความผิดปกติ
คุณสามารถเพิ่มแรงกดแปนเพื่อชวยในการเบรก

lllll ในสถานการณตอไปนี้ ระบบจะไมเปดการควบ
คุมหรือสัญญาณเตือนใดๆ
• เมื่อรถคันหนาเคลื่อนที่ดวยความเร็วที่ต่ำกวา

รถของคุณมาก
• เมื่อรถคันอื่นตัดหนารถคุณอยางกะทันหัน
• เมื่อระยะหางจากรถคันหนามีนอยมาก
• รถคันอื่นวิ่งสวนมา
• เมื่อความเร็วรถของคุณต่ำกวามาก
• เมือ่คนัเกยีรอยทูีต่ำแหนง “P” (จอด) หรือ “R”

(ถอย)
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ขอควรระวัง
• เมือ่ระบบผดิพลาด (ถาระบบตรวจพบความผดิ

พลาดในตัวเอง) ขอความ “FCM SERVICE
REQUIRED” จะปรากฏและไฟแสดง
สวางขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลของหนาปด
หากโหมดการทำงานเปลี่ยนไปที่ตำแหนง
“OFF” และกลับมาที่ตำแหนง “ON” อีกครั้ง
แลวขอความดังกลาวยังคงอยู ใหติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

• เมื่อระบบใชไมไดชั่วคราว  “FCM
TEMPORARILY NOT AVAILABLE”
จะปรากฏและไฟแสดงสวางขึ้นบนหนา
จอแสดงขอมูลของหนาปด

ขอควรระวัง
• เมื่อเซ็นเซอรไมสะอาด “FCM RADAR

BLOCKED” หรือ “ACC/FCM RADAR
BLOCKED” จะปรากฏและไฟแสดงสวางขึ้น
บนหนาจอแสดงขอมูลของหนาปด
แบบที่ 1

แบบที่ 2

• ฟงกชันการเบรกจะไมทำงานเมื่อรถของคุณ
ขบัขีท่ีป่ระมาณ 30 กม./ชม. ขึน้ไปขณะทีร่ถคนั
หนาจอดนิ่งหรือเคลื่อนที่ดวยควมเร็วต่ำมาก

lllll ฟงกชันเตือนการชนดานหนาและ/หรือฟงกชัน
การเบรก FCM อาจไมทำงานในสถานการณ
ตอไปนี้
• เมือ่มจีกัรยานยนต จกัรยาน คนเดนิถนน สตัว

วตัถรุวงหลน หรือสิง่อืน่ใดกต็ามทีไ่มใชรถอยู
ขางหนารถของคุณ

• เมื่อรถคันอื่นปรากฏขึ้นหนารถคุณอยาง
กะทันหัน

• เมื่อรถคันอื่นตัดหนารถคุณอยางกระชั้นชิด

ขอควรระวัง
• เมื่อรถคันหนาอยูเฉียงไปทางซายหรือขวา
• เมื่อรถคันหนาลากรถพวง
• รถพวงขนสงที่ไมมีตูบรรทุก
• รถที่มีสิ่งของยื่นออกมาจากกระบะทาย
• รถเตี้ย
• รถที่มีระยะต่ำสุดจากพื้นสูงมาก
• เมื่อมีวัตถุอื่นอยูใกลรถ
• เมือ่ขบัขีบ่นถนนทีม่โีคงมากและตอเนือ่ง รวม

ทั้งการขับเขาและออกจากโคง
• เมื่อเรงเครื่องและชะลอรถอยางรวดเร็ว
• เมื่อระบบตรวจพบวาคนขับบังคับพวงมาลัย

เรงความเร็ว เบรก หรือเขาเกียรในลักษณะที่
เปนการหลีกเลี่ยงการชน

• เมื่อขับขี่บนถนนชันและเปนเนินขึ้นลงสลับ
กัน

• เมื่อพื้นผิวถนนเปนคลื่นและไมเรียบ
• เมื่อขับขี่บนถนนที่ลอมดวยกำแพงสูงหรือ

อื่นๆ*
• เมื่อขับขี่ในอุโมงค*
• เมื่อรถของคุณเปลี่ยนเลนและเขาไปใกลรถ

คันหนาอยางกะทันหัน
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ขอควรระวัง
• ในชวงหนึ่งหลังจากที่รถของคุณเลี้ยวซาย

หรือขวา
• เมื่อรถของคุณบรรทุกของหนักมากที่เบาะ

หลังหรือในพื้นที่เก็บสัมภาระ*
• หลังจากที่เครื่องยนตทำงานมานานระยะหนึ่ง

แลว
• อยูภายใตสภาพอากาศเลวราย (ฝน หิมะ พายุ

ทราย ฯลฯ)*
• เมื่อตราที่กันชนหนาหรือเซ็นเซอรสกปรก

หรือมีหิมะหรือน้ำแข็งจับ*
• เมือ่น้ำ หมิะ หรอืทรายกระเซน็ขึน้มาจากรถคนั

หนาหรือรถที่วิ่งสวนมา*
• ไดรับคลื่นแมเหล็กไฟฟาแรงสูงจากแหลง

กำเนดิ เชน เครือ่งรบัวทิยผุดิกฎหมาย ประกาย
ไฟจากสายไฟ หรือสถานีเรดาร

*: เมื่อประเมินสถานะวาประสิทธิภาพการตรวจ
จับจะเสื่อมลงโดยอัตโนมัติเนื่องจากสถาน
การณดังกลาว ขอความ “FCM RADAR
BLOCKED” หรือ “ACC/FCM RADAR
BLOCKED” จะปรากฏขึน้และไฟแสดง 
สวาง นอกจากนี้ยังอาจเปนเพราะคุณขับขี่ใน
บรเิวณทีก่ารจราจรไมตดิขดั มรีถและอปุสรรค
ดานหนาเพียงเล็กนอย

lllll เมื่อประเมินสถานะวา FCM จะทำงานไมได
ชั่วคราวโดยอัตโนมัติ ขอความ  “FCM
TEMPORARILY NOT AVAILABLE”
จะปรากฏขึน้และไฟแสดง  สวาง

lllll เมื่อ FCM กลับมาอยูในสถานะที่สามารถทำงาน
ได สัญญาณตางๆ  จะดับโดยอัตโนมัติ หาก
สัญญาณสวางคางอยู แสดงวาระบบอาจมีความ
ผิดปกติ โปรดติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาต

lllll ปจจัยตางๆ เชน ความสัมพันธเชิงตำแหนงดาน
ขางระหวางรถของคุณกับรถคันหนา วิธีการ
บังคับพวงมาลัยของคนขับเอง และการจราจรที่
ติดขัดเพราะอุบัติเหตุหรือรถเสีย อาจยับยั้งการ
ทำงานของการเตือนและการควบคุม FCM

lllll เมื่อระบบตรวจพบวาคนขับบังคับพวงมาลัยหรือ
เรงเครื่องในลักษณะที่เปนการหลีกเลี่ยงการชน
ฟงกชันการเตือนและการควบคุม FCM อาจถูก
ยกเลิก

lllll ระมัดระวังเมื่อทำความสะอาดตราและเซ็นเซอร
เพื่อจะไดไมเกิดควมเสียหาย

lllll ฟงกชันการเตือนและการควบคุม FCM อาจ
ถูกกระตุนไดในสถานการณตอไปนี้
• เมื่อมีสิ่งกอสราง (B) ขางทางเขาโคงและทาง

แยก

• เมื่อว่ิงบนสะพานเหล็กแคบๆ

• เมื่อผานประตูที่มีชองวางดานบนและดานขาง
นอย

• เมือ่มสีิง่ทีย่ืน่ออกมา ขัน้บนัได หรอืวตัถโุลหะ
อื่นๆ บนพื้นผิวถนน

• เมื่อวิ่งเขาหารถคันหนาอยางรวดเร็วเพื่อแซง
• เมื่อผานประตูเก็บคาผานทางอิเล็กทรอนิกส
• เมื่อว่ิงใตสะพาน สะพานลอยคนขาม หรือ

อุโมงค
• เมื่อวิ่งเขาที่จอดรถที่มีหลายชั้น
• เมื่อว่ิงบนถนนที่ความลาดชันเปลี่ยนแปลง

อยางกะทันหัน
• เมื่อจอดใกลกำแพงหรือรถคันหนามากๆ
• เมื่อผานไปใกลรถหรือวัตถุ

ขอควรระวัง ขอควรระวัง

B
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• เมื่อขับขี่บนถนนที่รถคันหนาวิ่งในตำแหนง
เฉียงออกจากรถของคุณ

• หลีกเลี่ยงการกระแทกเซ็นเซอรอยางรุนแรง
และหามยุงเกี่ยวหรือแกะตราและสกรูติดตั้ง
เซ็นเซอร

• รักษาความสะอาดของตราและเซ็นเซอร
• อยาปดบริเวณที่ติดตั้งเซ็นเซอรบนรถหรือ

ตราบนกันชนหนาดวยสติกเกอรหรืออื่นๆ
เชน เสริมกันชนหนา ฯลฯ

• ไมควรปรับแตงหรือทาสีตราและเซ็นเซอร
• หลีกเลี่ ยงการใชยางที่มีขนาดต างจากที่

กำหนดและใหยางสึกหรอพอๆ กัน
• อยาดัดแปลงระบบกันสะเทือนของรถ
• หามฉีดสเปรยหรือสาดน้ำไปที่ตราบนกันชน

ดานหนาและเซ็นเซอร
lllll หากบริเวณที่ติดตั้งเซ็นเซอรบนรถผิดรูปหรือ

ถูกกระแทกอยางแรงเนื่องจากอุบัติ เหตุหรือ
สาเหตุอื่นๆ ใหปดระบบและติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ขอควรระวัง ขอควรระวัง

• เมื่อเสนทางรถมีวัชพืชขึ้นรก
lllll ปดระบบลวงหนาเมื่อรถอยู ในสถานการณ

ตอไปนี้ เพื่อที่ระบบจะไมทำงานโดยไมคาดคิด
• เมื่อลอของรถคุณถูกขับเคลื่อนโดยเครื่อง

ยนตที่ยกขึ้น
• เมื่อรถของคุณถูกลากหรือรถของคุณลากรถ

คันอื่น
• เมื่อเคลื่อนยายรถโดยใชรถบรรทุก
• เมื่อขับขี่แบบสปอรตในลูแขงรถ
• เมื่อรถของคุณใชแชสซีไดนาโมมิเตอรหรือ

ฟรีโรลเลอร
• เมื่อแรงดันลมยางไมเหมาะสม
• เมื่อติดตั้งโซพันลอ

lllll การจัดการกับชิ้นสวนระบบอยางไมถูกตองอาจ
ทำใหเกิดปญหา เชน สมรรถนะของเซ็นเซอรลด
ลง ซึ่งสงผลใหเกิดอุบัติเหตุไดในที่สุด ควรแน
ใจวาปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้เพื่อใหระบบ
อยูในสภาพที่ใชงานไดดี

lllll จะมีเสียงระหวางที่การเบรกอัตโนมัติเปดใชงาน
ซึ่งเปนฟงกชันของการควบคุมเบรกและไมใช
ความผิดปกติ

หมายเหตุ

สวิตช ON/OFF ระบบปองกันการชนดาน
หนา (FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนต
ชั่วขณะ (UMS)

E00635601583

สวิตชนี้ใชเปดและปดระบบ FCM และยังใชกำหนดเวลา
เตือนการชนที่คุณตองการดวย
เมือ่กดสวติชคางไว สถานะระบบ FCM จะเปลีย่นจาก ON
เปน OFF และในทางกลับกันดวย หากคุณกดสวิตชสั้นๆ
ขณะที่ระบบ FCM อยูในสถานะ ON คุณสามารถตรวจ
สอบเวลาเตือนปจจุบันและเปลี่ยนเวลาเตือนการชนได
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ระบบปองกันการชนดานหนา (FCM)*

การสตารทและการขบัขี่

lllll เมื่อกดสวิตช ON/OFF ระบบปองกันการชน
ดานหนา (FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนต
ชั่วขณะ  (UMS) คางไวเพื่อเปลี่ยนสถานะ
ON/OFF ของระบบ FCM สถานะ ON/OFF ของ
ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะจะเปลี่ยนไป
พรอมๆ กนัดวย

หมายเหตุ

lllll ตัวแสดง OFF ของระบบ FCM และตัวแสดง
OFF ของระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะเปน
ตัวเดียวกัน

หมายเหตุ

การเปลี่ยนเวลาเตือน
กดสวติช ON/OFF ระบบปองกนัการชนดานหนา (FCM)
และ ระบบตดักำลงัเครือ่งยนตชัว่ขณะ (UMS) สัน้ๆ เพือ่
เปลี่ยนเวลากระตุนเตือนการชนดานหนา ทุกครั้งที่คุณ
กดสวติช เวลาการเตอืนจะสลบัตามลำดบัระหวาง “FAR”
(เตอืนเรว็), “MIDDLE” (เตอืนปกต)ิ และ “NEAR” (เตอืน
ชา)
เมื่อเลือกเสร็จแลว เวลาเตือนที่เลือกไวจะปรากฏบนหนา
จอแสดงขอมลูของหนาปด หลังจากปดระบบ FCM หรอื
ตั้งโหมดการทำงานเปน “OFF” แลว ระบบจะยังคงเก็บ
เวลาเตือนที่คุณเลือกครั้งสุดทายไวในหนวยความจำ

การเปด/ปดระบบ
ถาคุณกดสวิตช ON/OFF ระบบปองกันการชนดานหนา
(FCM) และระบบตดักำลงัเครือ่งยนตชัว่ขณะ (UMS) คาง
ไว คณุจะสามารถเปลีย่นระบบจาก OFF เปน ON หรือ ON
เปน OFF
เมื่อระบบเปด หนาจอแสดงขอมูลของหนาปดจะแสดง
เวลาเตือนการชนปจจุบันที่เลือกไวและตัวแสดง “ระบบ
ปองกนัการชนดานหนา (FCM) และระบบตดักำลงัเครือ่ง
ยนตชัว่ขณะ (UMS) OFF” บนหนาจอดบั

เมือ่คณุปดระบบ ขอความ “ระบบปองกนัการชนดานหนา
(FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ OFF”
จะปรากฏบนหนาจอและตัวแสดง “ระบบปองกันการ
ชนดานหนา (FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่ว
ขณะ OFF” สวาง

แมวาคณุจะปดระบบ FCM จาก ON เปน OFF แลว แตเมือ่
โหมดการทำงานเปลีย่นเปน ON ระบบ FCM จะเปด ON
อีก

lllll ในสภาวะตอไปนี ้แมระบบ FCM จะเปน ON แต
ระบบ FCM จะปด OFF โดยอตัโนมตั ิในกรณนีี้
ตัวแสดงเตือนจะปรากฏถาคุณกดสวิตช ON/
OFF ระบบปองกันการชนดานหนา (FCM) และ
ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS)
• เมื่อปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนของ Super

Select 4WD II อยทูี ่“4LLc” (ถามตีดิตัง้)
• ล็อกเฟองทายหลังอยูที่ ON (ถามีติดตั้ง)

ขอควรระวัง

• ระบบควบคมุการลงเนนิอยทูี ่ON (ถามตีดิตัง้)
• ระบบ ASTC อยทูี ่OFF

ตัวอยาง: เมื่อปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนของ Super
Select 4WD II อยทูี ่“4LLc”

ขอควรระวัง
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ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS)*

การสตารทและการขบัขี่

เมื่อเลือก “NEAR”

เมื่อเลือก “MIDDLE”

เมื่อเลือก “FAR”

• เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้มีความสอด
คลองตามขอกำหนดของ กทช.

• เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้มีระดับการแผ
คลื่นแมเหล็กไฟฟาสอดคลองตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่อง
วิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาตกิำหนด ทีร่ะยะประมาณ 20 ซม.

lllll เมือ่กดสวติช ON/OFF ระบบปองกนัการชนดาน
หนา (FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่ว
ขณะ (UMS) หนาจอแสดงขอมูลของหนาปด
จะแสดงเวลาเตือนการชนปจจุบันที่เลือกไวกอน

หมายเหตุ

ระบบตดักำลงัเครือ่งยนตชัว่ขณะ (UMS)*
E00643400538

ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะทำงานเพื่อปองกันการสตารทอยางกะทันหันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากการชนดานหนาโดยยับยั้งกำลังเครื่องยนตถึงประมาณ 5 วินาทีเมื่อ
ระบบตรวจพบวามีรถหรืออุปสรรคอื่นในระยะ 4 เมตรที่ดานหนาและดานหลังรถของคุณ และระบบประเมินวาคันเรงถูกเหยียบอยางรวดเร็วและรุนแรงเกินไป เชน ในการใชงาน
ผิดพลาด ระบบนี้จะทำงานเมื่อรถหยุดหรือเคลื่อนไปดานหนาหรือดานหลังดวยความเร็วนอยกวา 10 กม./ชม. โดยประมาณ
เมื่อระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะทำงาน ตัวแสดงเตือนจะปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลของหนาปดและเสียงเตือนดังเปนระยะ
การสลับ ON/OFF ของระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะจะเปนไปตามสถานะการ ON/OFF ของระบบปองกันการชนดานหนา (รถรุนที่มีระบบปองกันการชนดานหนา (FCM))
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ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS)*

การสตารทและการขบัขี่

สถานการณ ตัวแสดงการทำงาน เสียงเตือน

เมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางดานหนารถขณะที่คันเกียรอยูในตำแหนง “D” (ขับ
เคลือ่น) หรือในโหมดสปอรต หากเหยยีบคนัเรงอยางรวดเรว็และรนุแรงเกนิ
ไป กำลงัเครือ่งยนตจะถกูยบัยัง้ไวถงึ 5 วนิาทโีดยประมาณ

เมือ่ตรวจพบสิง่กดีขวางดานหลงัรถขณะทีค่นัเกยีรอยใูนตำแหนง “R” (ถอย)
หากเหยียบคันเรงอยางรวดเร็วและรุนแรงเกินไป กำลังเครื่องยนตจะถูก
ยบัยัง้ไวถงึ 5 วนิาทโีดยประมาณ

เสียงเตือน
ดังเปนระยะ

l อยาพึ่งพาระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะมาก
เกินไป ระบบไมสามารถทดแทนการขับขี่อยาง
ปลอดภัยและระมัดระวังได ใชงานแปนคันเรง
ดวยความระมัดระวังเสมอโดยสังเกตสภาพแวด
ลอมใหดี การใชงานผิดพลาดสามารถทำใหเกิด
อุบัติเหตุรายแรงได

คำเตือน
l ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะไมใชฟงกชันที่

จะชวยใหรถหยุดนิ่ง ตองเหยียบเบรกตาม
สถานการณโดยรอบ

คำเตือน
l ในบางสถานการณ ระบบอาจไมทำงานแมจะมรีถ

หรือสิ่งกีดขวางที่ดานหนาและดานหลังรถ และ
อาจทำใหรถออกตัวอยางกะทันหันและนำไปสู
อุบัติเหตุรายแรงได

คำเตือน



6-92

6

ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS)*

การสตารทและการขบัขี่

l เม่ือรถติดอยูที่ทางขามทางรถไฟเนื่องจากระบบ
เปดใชงานและเขาใจผิดวาเครื่องกั้นทางเปน
สิ่งกีดขวาง ใหขามทางรถไฟดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตอ
ไปนี้โดยไมตองตกใจ
• ปลอยแปนคันเรงและเหยียบแปนเบาๆ อีกครั้ง
• ปดระบบเปน OFF (กดสวติช ON/OFF ระบบ

ปองกันการชนดานหนา (FCM) และระบบตัด
กำลังเครื่องยนตชั่วขณะ  (UMS) ซ้ำๆ  ให
นานกวา 3 วนิาท)ี

• เหยียบแปนคันเรงอยางตอเนื่องนานกวา
5 วนิาที

• เหยียบแปนคันเรงจนสุดโดยซ้ำมากกวา
3 ครัง้อยางรวดเรว็

l อยาตรวจสอบระบบดวยตัวเอง เพราะอาจทำให
ระบบทำงานไมถูกตองและกอใหเกิดอุบัติเหตุราย
แรงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณ

คำเตือน
• ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะถูกปดโดย

ใชสวิตช ON/OFF ระบบปองกันการชนดาน
หนา (FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่ว
ขณะ (UMS)

• ตัวแสดงระบบปองกันการชนด านหน า
(FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ
(UMS) OFF สวาง

• คันเกียรอยูในตำแหนง “P” (จอด) หรือ “N”
(เกียรวาง)

lllll บางครั้งอาจมีจักรยานยนต จักรยาน หรือคนเดิน
ถนนเปนอุปสรรค แตทั้งหมดนี้ไมใชเปาหมาย
ของการทำงานของระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่ว
ขณะ

lllll ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะอาจไมทำงาน
ในสภาวะตอไปนี้:
• มีการเช็ดเซ็นเซอรหรือบริเวณโดยรอบดวย

มือ
• มีการติดสติกเกอรหรืออุปกรณเสริมที่เซ็น

เซอรหรือบริเวณโดยรอบ
• เมื่ ออุณหภูมิภายนอกเปลี่ ยนแปลงอย าง

รุนแรง
• อยภูายใตสภาพอากาศเลวราย (ฝน ลมแรง หมิะ

พายทุราย ฯลฯ)
• เมื่อเขาใกลสิ่งกีดขวางมากเกินไป
• เมื่อรถคันอื่นตัดหนาหรือเบียดทายรถคุณ

อยางกระชั้นชิด
• เมื่อสิ่งกีดขวางเพียงบางสวนอยูในบริเวณ

ตรวจจับของเซ็นเซอร

ขอควรระวัง

ขอควรระวัง
lllll ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะจะไมทำงานใน

สภาวะตอไปนี้:
• โหมดการทำงานไมไดอยทูี ่ON

• เมื่อฝน หิมะ น้ำ หรือฝุนเกาะเซ็นเซอร
• เมื่อเซ็นเซอรรอนจัดหรือเย็นจัด (ขณะที่รถ

จอดอยูกลางแสงแดดจาหรืออากาศเย็นเปน
เวลานานๆ)

• ทันทีหลังจากที่สตารทเครื่องยนต
• เมือ่ขบัขีบ่นถนนทีม่โีคงมากและตอเนือ่ง รวม

ทั้งการขับเขาและออกจากโคง
• เมื่อขับขี่บนถนนชันและเปนเนินขึ้นลงสลับ

กัน
• เมื่อพื้นผิวถนนเปนคลื่นและไมเรียบ
• เมื่อระบบประเมินวาคนขับบังคับพวงมาลัย

หรือเขาเกียรในลักษณะที่เปนการหลีกเลี่ยง
การชน

• ระยะเวลาสัน้ๆ หลงัจากทีร่ะบบประเมนิวาการ
เหยียบแปนคันเรงซ้ำภายในชวงหางกันสอง
สามวินาทีนั้นเปนการปลอยคันเรง

• เมื่ อตั ว ถังรถต่ำลงมากเนื่ องจากบรรทุก
สัมภาระหนักหรือปรับแรงดันลมยางอยางไม
เหมาะสม

• เมื่อการขับขี่ไมสม่ำเสมอเนื่องจากมีอุบัติเหตุ
หรือปญหา

• ระบบไดรับเสียงความถี่สูงจากแหลงอื่นๆ
(แตรรถคันอื่น เครื่องยนตรถจักรยานยนต
เบรก วทิย ุฝนตกหนกั น้ำกระเซน็ อปุกรณยดึ
เกาะหมิะ (โซพนัลอ) ฯลฯ)

ขอควรระวัง
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ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS)*

การสตารทและการขบัขี่

• เมื่อสิ่งกีดขวางไมไดอยูในแนวราบกับพื้น
หรือไมไดตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของ
รถ

lllll การทำงานของระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่ว
ขณะสามารถยกเลิกไดเมื่อระบบประเมินวาเปน
การกระทำเพื่อหลบหลีกอันตรายหรืออุปสรรค
เคลื่อนออกไปจากบริเวณตรวจจับของเซ็นเซอร

lllll ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะอาจถูกกระตุน
ใหทำงานในสภาวะตอไปนี้
• เมื่อรถโดยรอบหรือรถที่วิ่งสวนมาทำใหน้ำ

หิมะ หรือทรายบนถนนกระเซ็นขึ้นมา
• เมื่อฝน หิมะ น้ำ หรือฝุนเกาะเซ็นเซอร
• เมื่อมีวัตถุ  ขั้นบันได  หรือสิ่งที่ยื่นออกมา

บนพื้นผิวถนน
• เมื่อเครื่องกั้นที่จอดรถหรือเครื่องกั้นทาง

รถไฟยกขึ้นไมเต็มที่
• เ มื่ อ วิ่ ง บนถนนที่ ค ว ามล าดชั น เ ปลี่ ย น

แปลงอยางกะทันหัน
• เมื่อผานกลุมไอน้ำหรือหมอก
• เมื่อขับเขาไปใกลกับรถคันหนา และเมื่อหยุด

รถใกลกับรถคันหนา/หลังหรือกำแพง
• เมื่อมีสิ่งกีดขวางที่ขอบทางเดินหรือสี่แยก
• เมื่อผานมานไวนิล ฯลฯ
• เมื่อบริเวณโดยรอบมีวัชพืชขึ้นรก

ขอควรระวัง
• เมื่อออกจากการจอดรถแบบขนาน
• เมื่อมีคลื่นเสียงความถี่สูงใกลรถของคุณ เชน

แตรรถคันอื่น, เสียงเครื่องยนตของรถ
จักรยานยนต, เสียงเบรกลมของรถคันใหญ,
อุปกรณตรวจจับรถยนตและโซนารของรถ
ฯลฯ

• เมือ่ตดิตัง้อปุกรณไฟฟาทีม่จีำหนายทัว่ไป (เสา
อากาศวิทยุ ฯลฯ) ไวใกลเซ็นเซอร

• เมื่อขับขี่บนถนนกรวด
lllll ปดระบบโดยกดสวิตช ON/OFF ระบบปองกัน

การชนดานหนา (FCM) และระบบตัดกำลัง
เครื่องยนตชั่วขณะ (UMS) ลวงหนาเมื่อรถอยูใน
สถานการณตอไปนี ้ เพือ่ทีร่ะบบจะไมทำงานโดย
ไมคาดคิด
• เมื่อใชเครื่องลางรถอัตโนมัติ
• เมื่อจะนำลอออกจากรองลึกหรือโคลน
• เมื่อใชเครื่องยกรถหรือที่จอดรถที่มีหลายชั้น
• อยาดัดแปลงระบบกันสะเทือนของรถ
• เมื่อลอของรถคุณถูกขับเคลื่อนโดยเครื่อง

ยนตที่ยกขึ้น
• เมื่อรถของคุณถูกลากหรือรถของคุณลากรถ

คันอื่น
• เมื่อเคลื่อนยายรถโดยใชรถบรรทุก
• เมื่อขับขี่แบบสปอรตในสนามแขงรถ
• เมื่อรถของคุณใชแชสซีไดนาโมมิเตอรหรือ

ฟรีโรลเลอร

ขอควรระวัง
• เมื่อแรงดันลมยางไมเหมาะสม
• เมื่อติดตั้งโซพันลอ

lllll การจัดการกับชิ้นสวนระบบอยางไมถูกตองอาจ
ทำใหเกิดปญหา เชน สมรรถนะของเซ็นเซอรลด
ลง ซึ่งสงผลใหเกิดอุบัติเหตุไดในที่สุด
ควรแนใจวาปฏิบัติตามคำแนะนำตอไปนี้เพื่อให
ระบบอยูในสภาพที่ใชงานไดดี
• หลีกเลี่ยงการใชแรงกระแทกและน้ำหนักกับ

เซ็นเซอร
• รักษาความสะอาดของเซ็นเซอร
• อยาปดเซ็นเซอรดวยสติกเกอรหรือวัตถุใดๆ
• อยาดัดแปลงระบบกันสะเทือนของรถ

lllll หากกันชนถูกกระแทก เซ็นเซอรอาจเสียหาย
และระบบจะไมสามารถทำงานตามปกติได ให
นำรถไปตรวจเช็คที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาต

ขอควรระวัง

บริเวณตรวจจับสิ่งกีดขวาง
E00643500021

บริเวณตรวจจับสิ่งกีดขวางของเซ็นเซอรดานหนาและ
ดานหลังมีความจำกัด นอกจากนี้เซ็นเซอรยังไมสามารถ
ตรวจจับวัตถุเตี้ยหรือบางหรือวัตถุที่อยูใกลกันชนหลัง
ตรวจดูสภาพแวดลอมใหดีเมื่อคุณใชงานรถเพื่อการขับขี่
ที่ปลอดภัย
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ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS)*

การสตารทและการขบัขี่

ตำแหนงเซ็นเซอร
E00643600282

มเีซน็เซอร (A) ทีก่นัชนหนาและกนัชนหลงัดานละ 4 จดุ

ขอควรระวัง
lllll ระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะอาจไมทำงาน

เนื่องจากเซ็นเซอรไมสามารถตรวจจับรถหรือ
อุปสรรคตอไปนี้
• รถลากจูงรถพวง ฯลฯ
• รถพวงขนสงที่ไมมีตูบรรทุก
• รถที่มีสิ่งของยื่นออกมาจากกระบะทาย
• สิ่งกีดขวางที่อยูต่ำ
• รถที่สกปรกมาก
• รถหรือสิ่งกีดขวางถูกปกคลุมดวยหิมะ
• รั้วตาขายขนาดใหญ
• วัตถุที่เคลื่อนที่

ขอควรระวัง
• เมื่อมีเสียงดังหรือคลื่นเสียงความถี่สูงใกลรถ

ของคุณ เชน แตรรถคันอื่น, เสียงเครื่องยนต
ของรถจักรยานยนต, เสียงเบรกลมของรถคัน
ใหญ, อปุกรณตรวจจบัรถยนตและโซนารของ
รถ ฯลฯ

• เมือ่ตดิตัง้อปุกรณไฟฟาทีม่จีำหนายทัว่ไป (เสา
อากาศวิทยุ ฯลฯ) ไวใกลเซ็นเซอร

• รถทีม่รีปูทรงเฉพาะตวั เชน รถบรรทกุรถยนต
• สิ่งกีดขวางที่มีพื้นผิวขรุขระ
• สิ่งกีดขวางที่มีรูปทรงคลายเสา เชน กรวยยาง

หรือไฟถนน
• สิ่งกีดขวางที่อยูสูงจากพื้น
• สิ่งกีดขวางที่นิ่มและดูดซับคลื่นความถี่สูงได

งาย เชน วัสดุแบบฟองน้ำหรือหิมะ
• สิ่งกีดขวางที่มีมุมแหลม
• พื้นผิวกำแพงที่ไมเรียบ
• เมื่อมีสิ่งกีดขวางที่ไมสามารถตรวจพบไดอยู

ระหวางรถของคุณกับสิ่งกีดขวางที่สามารถ
ตรวจพบได

lllll เซ็นเซอรจะไมตรวจจับวัตถุที่อยูใตกันชนโดย
ตรงหรือใกลกันชน หากความสูงของวัตถุต่ำกวา
ตำแหนงติดตั้งเซ็นเซอร สัญญาณดังกลาวก็อาจ
ห า ย ไ ป ไ ด แ ม เ ซ็ น เ ซ อ ร จ ะ ต ร ว จ จั บ
พบในตอนแรก

หมายเหตุ

การเปด/ปดระบบตัดกำลังเครื่องยนต
ชั่วขณะ

E00643800024

ระบบตดักำลงัเครือ่งยนตชัว่ขณะจะเปด ON โดยอตัโนมตัิ
เมื่อโหมดการทำงานเปลี่ยนเปน ON นอกจากนี้การสลับ
ON/OFF ของระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะยังทำงาน
รวมกับสถานะ ON/OFF ของระบบ FCM
ใหดเูรือ่ง “สวติช ON/OFF ระบบปองกนัการชนดานหนา
(FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ (UMS)”
หนา 6-88
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ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW) (พรอมระบบควบคุมการเปลี่ยนเลน)*

การสตารทและการขบัขี่

ตัวแสดงเตือน
E00643900067

เมือ่เซน็เซอรทำงานไมไดชัว่คราว
E00647600020

ตัวอยาง: เมื่อเซ็นเซอรดานหนาและ/หรือดานหลังทำงาน
ไมไดชัว่คราว

เมื่อตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นมา เซ็นเซอรจะทำงานไมได
ชั่วคราวดวยสาเหตุบางประการ เชน สภาพแวดลอมหรือ
อุณหภูมิของเซ็นเซอรสูงขึ้น หากตัวแสดงเตือนไมหาย
ไปหลังจากรอสักพักแลว ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต

เมื่อมีการทำงานผิดปกติในระบบหรือใน
เซ็นเซอร

E00644000137

ตัวอยาง: เมื่อมีการทำงานผิดปกติในเซ็นเซอร
ทั้งสองดาน

เมื่อตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นแสดงวาระบบตัดกำลัง
เครื่องยนตชั่วขณะทำงานไมไดตามปกติเนื่องจากมีการ
ทำงานผดิพลาดในระบบหรอืเซน็เซอร ใหนำรถเขาตรวจ
สภาพที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตโดยเร็วที่สุด

เมื่อระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะทำงานไม
ได

E00644200126

ตัวอยาง: เมื่อพยายามเปดระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่ว
ขณะโดยกดสวิตช ON/OFF ระบบปองกันการชนดาน
หนา (FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่วขณะ
(UMS) ขณะล็อกเฟองทายหลังอยูที่ ON

ในสภาพตอไปนี้แมจะเปดระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่ว
ขณะเปน ON แลว ระบบตดักำลงัเครือ่งยนตชัว่ขณะจะปด
OFF โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้เมื่อระบบตัดกำลังเครื่อง
ยนตชัว่ขณะปด OFF ระบบตดักำลงัเครือ่งยนตชัว่ขณะจะ
ไมเปด ON แมจะกดสวิตช ON/OFF ระบบปองกันการ
ชนดานหนา (FCM) และระบบตัดกำลังเครื่องยนตชั่ว
ขณะ (UMS)
• ปุมเลือกโหมดการขับเคลื่อนของ Super Select 4WD

II อยทูี ่“4LLc” (ถามตีดิตัง้)
• สวิตชล็อกเฟองทายหลังตั้งไวที่ ON (ถามีติดตั้ง)
• ระบบควบคุมการลงเนินกำลังทำงาน (หากมีติดตั้ง)
• ระบบ ASTC ถกูตัง้เปน OFF โดยใชสวติช ASC OFF

ระบบเตอืนจดุอบัสายตา (BSW)
(พรอมระบบควบคุมการเปลี่ยนเลน)*

E00644300361

ระบบเตอืนจดุอบัสายตา (BSW) คอืระบบสำหรบัชวยใน
การขับรถที่จะเตือนคนขับเมื่อมีรถคันอื่นวิ่งอยูในเลนถัด
ไปดานหลังรถของคุณ ซึ่งอาจมองผานกระจกมองขางไม
เห็น
เมื่อรถในเลนถัดไปวิ่งดวยความเร็วเทากันหรือเร็วกวาใน
บริเวณตรวจจับ ไฟเตือนจุดอับสายตาในกระจกมองขาง
ดานนั้นๆ จะสวาง หากใชงานคันสวิตชไฟเลี้ยวดานที่ไฟ
เตือนจุดอับสายตาสวางและตัวแสดงระบบเตือนจุดอับ
สายตาในหนาปดปรากฏขึ้น ไฟเตือนจุดอับสายตาจะ
กะพริบและระบบจะสงเสียงเตือนสามครั้งเพื่อเตือน
คนขับ
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ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW) (พรอมระบบควบคุมการเปลี่ยนเลน)*

การสตารทและการขบัขี่

ระบบ BSW จะตรวจจบัไดถงึประมาณ 70 ม. จากรถของ
คุณ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความไวสัมพัทธระหวางรถของคุณกับ
รถในเลนถัดไป (ระบบควบคุมการเปลี่ยนเลน)

กระจกมองขาง

แผงหนาปด - แบบ B

l กอนใช BSW กรุณาอานเนื้อหาในสวนนี้ทั้งหมด
เพื่อทำความเขาใจขอจำกัดของระบบอยาง
ละเอียด การไมปฏิบัติตามคำแนะนำอาจสงผลให
เกิดอุบัติเหตุได

l หามพึ่งพาระบบ  BSW เพียงอยางเดียวเมื่อ
จะเปลี่ยนเลน BSW เปนเพียงระบบชวยเหลือ
เทานั้น ซึ่งไมสามารถทดแทนการขับขี่อยาง
ปลอดภัยและระมัดระวังได ตรวจเช็คดานหลัง
และรอบรถของคุณดวยสายตาทุกครั้งเพื่อดูวามี
รถคันอื่นหรือไม
สมรรถนะของ BSW อาจเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้น
อยูกับสภาพการขับขี่ การจราจร และ/หรือถนน

คำเตือน

บริเวณตรวจจับ
E00644400492

BSW ใชเซ็นเซอรสองตัว (A) ซึ่งติดตั้งอยูในกันชนหลัง
บริเวณตรวจจับแสดงไวดังภาพ
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ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW) (พรอมระบบควบคุมการเปลี่ยนเลน)*

การสตารทและการขบัขี่

l ในบางสถานการณ BSW อาจไมตรวจจับรถใน
บริ เวณตรวจจับหรือการตรวจจับอาจลาชา
ตัวอยางเชน;
• เมื่อรถจักรยานยนตขนาดเล็กหรือรถจักรยาน

อยูดานหลังรถของคุณ
• เมื่อรถวิ่งอยูขางรถของคุณดวยความเร็วพอๆ

กันเปนเวลานาน

คำเตือน

• เมื่อความสูงของเลนถัดไปกับเลนของคุณแตก
ตางกัน

• ทันทีหลังจากเปดระบบ BSW
• ทันทีหลังจากเปดสวิตชเครื่องยนต
• อยูภายใตสภาพอากาศเลวราย เชน ฝน, หิมะ,

ลมแรง หรือพายุทราย
• เม่ือรถของคุณอยูใกลรถคันอื่นมากเกินไป
• ขณะที่รถหลายคันกำลังแซงรถของคุณ
• เมื่อขับขี่ใกลหลุมบอหรือเสนทางรถราง
• เมื่อรถโดยรอบหรือรถที่วิ่งสวนมาทำใหน้ำ

หิมะ หรือดินกระเด็นเปอน
• เม่ือขับขี่บนทางโคง รวมถึงจุดเริ่มตนและจุด

สิ้นสุดของโคง
• เม่ือขับขี่บนถนนที่มีเนินชันขึ้นลงสลับกัน
• เมื่อขับขี่บนถนนที่เปนหลุมบอหรือขรุขระ
• เมื่อทายรถของคุณถวงต่ำหรือรถของคุณเอน

ไปทางขวาหรือทางซาย เนื่องจากน้ำหนักของ
ผูโดยสารและสัมภาระหรือปรับแรงดันลมยาง
ไมเหมาะสม

• เมื่อพื้นผิวของกันชนบริเวณรอบเซ็นเซอรถูก
ปกคลมุดวยดนิ, หมิะ, น้ำแขง็ ฯลฯ

คำเตือน
• เม่ือเซ็นเซอรรอนจัดหรือเย็นจัด (ขณะที่รถ

จอดอยูกลางแสงแดดจาหรืออากาศเย็นเปน
เวลานานๆ)

• เม่ือติดตั้งชั้นวางจักรยานหรืออุปกรณเสริมท่ี
ทายรถ

คำเตือน

lllll เพื่อรักษาสมรรถนะของ BSW ใหเหมาะสม
ปฏิบัติตามคำแนะนำดานลางนี้
• ดูแลพื้นผิวกันชนบริเวณรอบเซ็นเซอรให

สะอาดอยูเสมอ
• หลีกเลี่ยงการกระแทกเซ็นเซอรหรือบริเวณ

รอบเซ็นเซอร
• อยาติดสติกเกอรบนเซ็นเซอรหรือพื้นผิว

กันชนบริเวณรอบเซ็นเซอร
• อย าทาสีบนเซ็น เซอรหรือพื้นผิวกันชน

บริเวณรอบเซ็นเซอร
• อย าดัดแปลง เซ็น เซอรหรือบริ เ วณรอบ

เซ็นเซอร
lllll หากกันชนถูกกระแทก เซ็นเซอรอาจไดรับความ

เสยีหายและ BSW อาจทำงานไมถกูตอง ใหนำรถ
ไปต ร ว จ เ ช็ ค ที่ ศู น ย บ ริ ก า ร มิ ต ซู บิ ชิ ที่ ไ ด
รับอนุญาต

ขอควรระวัง



6-98

6

ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW) (พรอมระบบควบคุมการเปลี่ยนเลน)*

การสตารทและการขบัขี่

วิธีใชงาน
E00652300432

เมือ่โหมดการทำงานเปลีย่นเปน ON และเลอืก “ON” ไว
ในหนาจอการตั้งคา  ไฟแสดง BSW ใน
หนาปดจะสวางและ BSW เขาสูสถานะเตรียมพรอม
เมื่อเลือก “OFF” ไวในหนาจอการตั้งคา 
ไฟแสดง BSW ในหนาปดจะดับและ BSW ปด
สลับ BSW ON/OFF ไดโดยใชขั้นตอนดานลาง

1. ใชสวติชมาตรวดั LCD ส ี 8 นิว้สลบัหนาจอแสดง
ขอมูลไปยังหนาจอเมนู
ใหดเูรือ่ง “สวติชมาตรวดั LCD ส ี8 นิว้” หนา 5-21
ใหดเูรือ่ง “หนาจอการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-38

2. ใชสวติชมาตรวดั LCD ส ี8 นิว้เลอืก

จากนั้นกดสวิตชตกลง
3. ใชสวติชมาตรวดั LCD ส ี8 นิว้เลอืก 

จากนั้นกดสวิตชตกลง
4. ใชสวิตชมาตรวัด LCD สี 8 นิ้วเลือก “ON” หรือ

“OFF” แลวกดสวิตชตกลงเพื่อยืนยันการตั้งคา

ไฟแสดง

เมือ่คณุสลบั BSW ON/OFF ระบบชวยเตอืนขณะถอยรถ
(RCTA) กจ็ะสลบั ON/OFF ไปพรอมกนัดวย

lllll เมื่อโหมดการทำงานอยูที่ OFF สถานะที่เลือกไว
กอนจะเปลีย่นไปที ่OFF จะถกูจดจำไว

lllll BSW จะทำงานเมื่อตรงตามเงื่อนไขตอไปนี้
ทั้งหมด
• โหมดการทำงานอยทูี ่ON
• คนัเกยีรอยใูนตำแหนงทีไ่มใช “P” (จอด) และ

“R” (ถอย)
• ความเร็วรถของคุณอยูที่ประมาณ 10 กม./ชม.

ขึ้นไป

หมายเหตุ

เมือ่เซน็เซอรตรวจจบัรถทีว่ิง่เขามา
เมื่อไฟแสดง BSW บนหนาปดสวาง หากมีรถว่ิงเขามา
ใกลรถของคุณในบริเวณตรวจจับ ไฟเตือนจุดอับสาย
ตาในกระจกมองขางจะสวาง
หากใชงานคันสวิตชไฟเลี้ยวดานที่ไฟเตือนจุดอับสาย
ตาสวางและตัวแสดงระบบเตือนจุดอับสายตาปรากฏขึ้น
ไฟเตือนจุดอับสายตาจะกะพริบและระบบจะสงเสียง
เตือนสามครั้งเพื่อเตือนคนขับ

กระจกมองขาง

แผงหนาปด - แบบ B

lllll ไฟเตือนจุดอับสายตาในกระจกมองขางและ
ตัวแสดงระบบเตือนจุดอับสายตาในหนาปดอาจ
สวางหรือกะพริบในสภาวะตอไปนี้

หมายเหตุ
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ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW) (พรอมระบบควบคุมการเปลี่ยนเลน)*

การสตารทและการขบัขี่

• เมื่อขับขี่ใกลราวกั้นถนนหรือกำแพงคอนกรีต
มากๆ

• เมื่อขับขี่ตรงทางเขาและทางออกของอุโมงค
หรือใกลกำแพงมากหรือใกลทางออกฉุกเฉิน
ในอุโมงค

• เมื่อเลี้ยวที่สี่แยกในยานชุมชน
• อยูภายใตสภาพอากาศเลวราย (ฝน หิมะ พายุ

ทราย ฯลฯ)
• เมือ่ขบัขีโ่ดยมนี้ำ หมิะ หรอืทราย ฯลฯ กระเซน็

ขึ้นมาจากถนน
• เมื่อขับขี่ใกลขอบทางเดิน หลุมบอ หรือเสน

ทางรถราง
lllll ตัง้คา BSW เปน OFF เมือ่จะลากรถ
lllll ไฟเตือนจุดอับสายตาในกระจกมองขางอาจมอง

ไมเห็นเนื่องจากแสงแดดจาตกกระทบโดยตรง
หรือไฟหนาของรถคันขางหลังสะทอนในเวลา
กลางคืน

หมายเหตุ

การเตือนปญหาระบบ
E00692500029

หากเกิดปญหาขึ้นกับระบบ สัญลักษณเตือนเฉพาะตาม
ชนิดของปญหาจะปรากฏขึ้นพรอมกับเสียงเตือน
การเตือนนี้ทำงานรวมกับระบบชวยเตือนขณะถอยรถ
(RCTA)

เมื่อมีการทำงานผิดปกติในระบบหรือใน
เซ็นเซอร

E00692600091

เมื่อตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นมา BSW จะไมสามารถ
ทำงานตามปกติไดเนื่องจากมีการทำงานผิดปกติบางอยาง
ในระบบหรือในเซ็นเซอร ใหนำรถเขาตรวจสภาพที่ศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตโดยเร็วที่สุด

lllll เมื่อตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นมา BSW จะถูกปด
การใชงาน

หมายเหตุ

เมือ่เซน็เซอรทำงานไมไดชัว่คราว
E00692700092

เมื่อตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นมา เซ็นเซอรจะทำงานไมได
ชั่วคราวดวยสาเหตุบางประการ เชน สภาพแวดลอมหรือ
อุณหภูมิของเซ็นเซอรสูงขึ้น หากตัวแสดงเตือนไมหาย
ไปหลังจากรอสักพักแลว ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต
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ระบบชวยเตือนขณะถอยรถ (RCTA)*

การสตารทและการขบัขี่

เม่ือมีสิ่งแปลกปลอมอยูบนเซ็นเซอร
E00692800152

เมื่อตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นมา เซ็นเซอรจะไมสามารถ
ตรวจจับรถที่วิ่งอยูขางๆ หรือรถที่วิ่งเขามาได เนื่องจากมี
สิ่งแปลกปลอม เชน ดิน หิมะ หรือน้ำแข็งติดอยูที่พื้นผิว
ของกันชนบริเวณที่ติดตั้งเซ็นเซอร
ขจัดคราบดิน น้ำแข็ง หรือสิ่งแปลกปลอมบนพื้นผิวของ
กันชนบริเวณที่ติดตั้งเซ็นเซอรออก
หากตัวแสดงเตือนไมหายไปหลังจากทำความสะอาด
เซ็นเซอรแลว  ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาต

ระบบชวยเตือนขณะถอยรถ
(RCTA)*

E00652400358

ระบบชวยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) คือระบบชวยเหลือ
สำหรับการถอยรถ เมื่อระบบ RCTA ตรวจจับรถที่วิ่งเขา
มาจากดานขางขณะทีร่ถของคณุกำลงัถอย ไฟเตอืนจดุอบั
สายตาในกระจกมองขางทั้งสองดานจะกะพริบและตัว
แสดงระบบเตือนจุดอับสายตาในหนาปดจะปรากฏขึ้น
และเสียงเตือนดังเพื่อเตือนคนขับ นอกจากนี้ขอความ
เตือนจะปรากฏขึ้นมาบนหนาจอแสดงขอมูลของ
หนาปดดวย

l กอนใช RCTA กรณุาอานเนือ้หาในสวนนีท้ัง้หมด
เพื่อทำความเขาใจขอจำกัดของระบบอยาง
ละเอียด การไมปฏิบัติตามคำแนะนำอาจสงผลให
เกิดอุบัติเหตุได

คำเตือน

l หามพึ่งพาระบบ RCTA เพียงอยางเดียวเมื่อ
จะถอยรถ RCTA คือระบบชวยเหลือ ซึ่งไม
สามารถทดแทนการขับขี่อยางปลอดภัยและ
ระมัดระวังได ตรวจเช็คดานหลังและรอบรถของ
คุณดวยสายตาทุกครั้งเพื่อดูวามีรถคันอื่น บุคคล
สตัว หรอืสิง่กดีขวางหรอืไม
สมรรถนะของ RCTA อาจเปลีย่นแปลง ทัง้นีข้ึน้
อยกูบัสภาพการขบัขี ่การจราจร และ/หรอืบรเิวณ
โดยรอบ

คำเตือน

lllll ไฟเตือนจุดอับสายตาในกระจกมองขางทั้งสอง
ดานจะกะพริบและตัวแสดงระบบเตือนจุดอับ
สายตาในหนาปดปรากฏขึน้ แมวาจะมรีถวิง่เขามา
เพียงคันเดียวจากดานใดดานหนึ่ง

หมายเหตุ
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ระบบชวยเตือนขณะถอยรถ (RCTA)*

การสตารทและการขบัขี่

บริเวณตรวจจับ
บริเวณตรวจจับแสดงดังภาพ

lllll ในบางสถานการณ RCTA อาจไมตรวจจับรถใน
บริเวณตรวจจับ สถานการณเหลานี้รวมถึง;
• เมื่อความเร็วในการถอยรถของคุณอยูที่

ประมาณ 18 กม./ชม. ขึน้ไป

ขอควรระวัง

• เมื่อความเร็วของรถที่วิ่งเขามาอยูที่ประมาณ
7 กม./ชม. หรอืนอยกวา

• หากบริเวณตรวจจับของเซ็นเซอรถูกบังดวย
วัตถุใกลเคียง เชน กำแพงหรือรถที่จอดอยู

• เมื่อมีรถว่ิงเขามาทางดานหลังรถของคุณตรงๆ
• เมื่อรถของคุณกำลังออกจากที่จอดรถมุมเฉียง

• ทันทีหลังจากเปดระบบ RCTA
• ทันทีหลังจากปรับโหมดการทำงานเปน ON
• เมื่อพื้นผิวของกันชนบริเวณรอบเซ็นเซอรถูก

ปกคลมุดวยดนิ, หมิะ, น้ำแขง็ ฯลฯ
• เมื่อเซ็นเซอรรอนจัดหรือเย็นจัด เชน หลังจาก

จอดรถเปนเวลานานกลางแสงแดดจาหรือ
อากาศเย็น

lllll หากกันชนถูกกระแทก เซ็นเซอรอาจไดรับความ
เสียหายและ RCTA อาจทำงานไมถูกตอง ให
นำรถไปตรวจ เช็คที่ ศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต

ขอควรระวัง วิธีใชงาน
1. กดสวติช BSW ขณะทีโ่หมดการทำงานเปน ON

(ใหดเูรือ่ง “ระบบเตอืนจดุอบัสายตา (BSW): วธิใีช
งาน” หนา 6-98)

2. เมือ่เลือ่นคนัเกยีรไปทีต่ำแหนง “R” (ถอย) RCTA
จะทำงาน

lllll ตัง้คา RCTA เปน OFF เมือ่จะลากรถ
lllll ไฟเตือนจุดอับสายตาในกระจกมองขางอาจมอง

ไมเห็นเนื่องจากแสงแดดจาตกกระทบโดยตรง
หรือไฟหนาของรถคันขางหลังสะทอนใน
เวลากลางคืน

หมายเหตุ

เม่ือตรวจพบปญหาในระบบ
หากระบบตรวจพบปญหา ตัวแสดงเตือนจะปรากฏ
บนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปด
ใหดูเรื่อง “ระบบเตือนจุดอับสายตา (BSW): การเตือน
ปญหาระบบ” หนา 6-99
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ระบบเซ็นเซอรถอยหลัง*

การสตารทและการขบัขี่

ระบบเซ็นเซอรถอยหลัง*
E00615501599

ระบบนี้จะทำงานเมื่อคุณถอยรถ โดยใชเซ็นเซอรมุม
กันชนและเซ็นเซอรหลังเพื่อตรวจจับสิ่งกีดขวางและ
แจงระยะหางโดยประมาณของสิ่งกีดขวางนั้นทางหนา
จอแสดงขอมูลในหนาปดและเสียงเตือน

ขอควรระวัง
lllll ระบบเซ็นเซอรถอยหลังชวยคุณประเมินระยะ

หางโดยประมาณระหวางตัวรถกับสิ่งกีดขวางที่
อยูดานหลังรถ แตก็มีขอจำกัดในดานบริเวณ
ตรวจจบัและวตัถทุีต่รวจจบั และอาจตรวจจบัวตัถุ
บางประเภทไดไมดนีกั ดงันัน้อยาวางใจในระบบ
เซ็นเซอรถอยหลังมากเกินไป และควรใชงานรถ
ดวยความระมัดระวังเหมือนการขับรถที่ไมมี
ระบบนี้

lllll ตรวจดูสภาพแวดลอมใหแนใจดวยสายตาของ
คุณเองวามีความปลอดภัย อยาใชงานรถโดยพึ่ง
พาระบบเซ็นเซอรถอยหลังเพียงอยางเดียว

บริเวณตรวจจับสิ่งกีดขวาง
E00615602034

บริเวณตรวจจับของเซ็นเซอรมุมกันชนและเซ็นเซอร
หลังจำกัดอยูในพื้นที่ที่แสดงในภาพ นอกจากนี้เซ็นเซอร
ยังไมสามารถตรวจจับวัตถุเตี้ยหรือบางหรือวัตถุที่อยูใกล
กันชนหลัง ดังนั้นควรตรวจดูสภาพแวดลอมใหดีเมื่อคุณ
ใชงานรถเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

ตำแหนงเซ็นเซอรมุมกันชนและเซ็นเซอรหลัง
มีเซ็นเซอร (A) สี่ตำแหนงที่กันชนหลัง

บริเวณตรวจจับของระบบเซ็นเซอรถอยหลัง
คุณสามารถเปลี่ยนระบบเซ็นเซอรถอยหลังไดระหวาง
โหมดมาตรฐานกับโหมดคานลาก ขึ้นอยูกับวารถติดตั้ง
คานลากหรือไม โหมดคานลากจะเปลี่ยนระบบใหตัด
บริเวณที่ติดตั้งคานลากออกจากบริเวณตรวจจับ

รถที่ไมมีคานลาก
บรเิวณตรวจจบัอยทูีป่ระมาณ 60 ซม. (A) จากเซน็เซอรมมุ
กนัชนและ 125 ซม. (B) จากเซน็เซอรหลงั

รถที่มีคานลาก
บรเิวณตรวจจบัอยทูีป่ระมาณ 60 ซม. (A) จากเซน็เซอรมมุ
กันชนและ 125 ซม. (B) จากเซ็นเซอรหลัง บริเวณที่ไม
ตรวจจบั (C) อยทูีป่ระมาณ 20 ซม. (D) จากกนัชน
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lllll เซ็นเซอรจะไมตรวจจับวัตถุที่อยูใตกันชนโดย
ตรงหรือใกลกันชน หากความสูงของวัตถุต่ำกวา
ตำแหนงติดตั้งเซ็นเซอรมุมกันชนหรือเซ็นเซอร
หลัง สัญญาณดังกลาวก็อาจหายไปไดแม
เซ็นเซอรจะตรวจจับพบในตอนแรก

หมายเหตุ

lllll เสียงเตือนอาจเบากวาเสียงเตือนปกติเมื่อระบบ
เซ็นเซอรถอยหลังไดรับเสียงความถี่สูงจาก
แหลงอื่นๆ แตไมใชการทำงานผิดปกติ เสียง
เตือนจะหยุดและระบบจะกลับสูการทำงาน
ปกติหลั ง จ ากที่ ไ ม มี เ สี ย งคว ามถี่ สู ง อื่ นๆ
รบกวนแลว

หมายเหตุ

สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริเวณตรวจจับ
กรณุาดเูรือ่ง “การเปลีย่นบรเิวณตรวจจบั” หนา 6-104

• เมื่ ออุณหภูมิภายนอกเปลี่ ยนแปลงอย าง
รุนแรง

• เซ็นเซอรจับแข็ง
• ระบบไดรับเสียงความถี่สูงจากแหลงอื่นๆ

(แตรรถคันอื่น เครื่องยนตรถจักรยานยนต
เบรก วทิย ุฝนตกหนกั น้ำกระเซน็ อปุกรณยดึ
เกาะหมิะ (โซพนัลอ) ฯลฯ)

• เมื่อเซ็นเซอรรอนจัดหรือเย็นจัด (ขณะที่รถ
จอดอยูกลางแสงแดดจาหรืออากาศเย็นเปน
เวลานานๆ)

• รถเอียงมาก
• เมื่อขับขี่รถบนถนนขรุขระ (พื้นผิวเปนหลุม

เปนบอ เปนกรวด เปนเนินสูง หรือมีหญา
ปกคลุม)

• รถอยูใกลสิ่งกีดขวางมากเกินไป
• ทันทีหลังจากที่สตารทเครื่องยนต

lllll ระบบเซ็นเซอรถอยหลังอาจตรวจจับวัตถุ
ตอไปนี้ไดไมดี:
• วตัถบุาง เชน ตาขายลวดหรอืเชอืก
• วัตถุที่ดูดซับคลื่นเสียง เชน หิมะ
• วัตถุที่มีมุมแหลม
• วตัถพุืน้ผวิเรยีบ เชน กระจก
• วัตถุเตี้ย เชน หินกรวดโรยทางเทา

lllll หากกันชนหลังถูกกระแทก เซ็นเซอรมุมกันชน
หรือเซ็นเซอรหลังอาจเสียหายและระบบจะไม
สามารถทำงานตามปกติได ใหนำรถไปตรวจเช็ค
ที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ขอควรระวัง

lllll ระบบเซ็นเซอรถอยหลังอาจทำงานไดไมดีใน
สภาวะตอไปนี้:
• มีการเช็ดเซ็นเซอรหรือบริเวณโดยรอบดวย

มือ
• มีการติดสติกเกอรหรืออุปกรณเสริมที่เซ็น

เซอรหรือบริเวณโดยรอบ
• เซ็นเซอรหรือบริเวณโดยรอบถูกปกคลุมดวย

น้ำแขง็ หมิะ หรอืโคลน

ขอควรระวัง

วิธีใชงาน
E00615702279

เปดใชงานระบบโดยเปลี่ยนโหมดการทำงานเปน ON
เมื่อระบบเซ็นเซอรถอยหลังทำงาน ไฟแสดงการทำงาน
ระบบเซ็นเซอรถอยหลัง (A) จะสวาง เมื่อจะปดการใช
งาน ใหกดสวิตช “SONAR” ไฟแสดงการทำงานระบบ
เซ็นเซอรถอยหลัง (A) จะดับ
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การเตือนสิ่งกีดขวาง
หากมีสิ่งกีดขวางอยูดานหลังรถ ตัวแสดงเตือนจะปรากฏ
บนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปดและเสียงเตือนดัง

แผงหนาปด - แบบ A

แผงหนาปด - แบบ B

ระยะหางจากรถ
ถึงสิ่งกีดขวาง

ประมาณ 60 ถงึ 40 ซม. เปนระยะ

รอบตัวแสดงเตือน/
เสียงเตือน

เซ็นเซอรมุมกันชน

ประมาณ 40 ถงึ 30 ซม. เปนระยะถี่
ประมาณไมเกนิ 30 ซม. ตอเนื่อง

ระยะหางจากรถ
ถึงสิ่งกีดขวาง

ประมาณ 125 ถงึ 80 ซม. เปนระยะ

รอบตัวแสดงเตือน/
เสียงเตือน

เซ็นเซอรหลัง (รถที่ไมมีคานลาก)

ประมาณ 80 ถงึ 40 ซม. เปนระยะถี่
ประมาณไมเกนิ 40 ซม. ตอเนื่อง

1- เซ็นเซอรมุมกันชน (ซาย)
2- เซ็นเซอรหลัง
3- เซ็นเซอรมุมกันชน (ขวา)

ระยะหางจากรถ
ถึงสิ่งกีดขวาง

ประมาณ 125 ถงึ 100 ซม. เปนระยะ

รอบตัวแสดงเตือน/
เสียงเตือน

เซ็นเซอรหลัง (รถที่มีคานลาก)

ประมาณ 100 ถงึ 60 ซม. เปนระยะถี่
ประมาณไมเกนิ 60 ซม. ตอเนื่อง

ขอควรระวัง
lllll ระยะที่ใหไวนี้ใชสำหรับอางอิงเทานั้น อาจมี

ความผิดพลาดที่เกิดจากปจจัยอื่นๆ เชน อุณหภูมิ
ความชื้น หรือรูปทรงของสิ่งกีดขวาง

lllll เมื่อเซ็นเซอรตรวจพบสิ่งกีดขวางหลายอยางใน
เวลาเดียวกัน หนาจอแสดงขอมูลในหนาปด
จะระบุทิศทางของสิ่งกีดขวางตามที่เซ็นเซอรแต
ละตัวตรวจจับได อยางไรก็ตามจะถือวาสิ่งกีด
ขวางที่ใกลกวามีความสำคัญมากกวาสิ่งกีดขวาง
อื่นๆ ที่ตรวจพบ และเสียงเตือนจะดังเพื่อแจง
ตำแหนงสิ่งกีดขวางที่ใกลกวา

lllll สามารถปรับระดับเสียงเตือนได
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ

การเปลี่ยนบริเวณตรวจจับ
E00615801299

บริเวณตรวจจับสามารถเปลี่ยนแปลงไดดังนี้:
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รถที่มีคานลาก
ขณะที่ระบบปดการใชงานดวยสวิตช “SONAR” ให
กดสวิตช “SONAR” ประมาณ 3 วินาทีขึ้นไปแลวปลอย
สวิตช เสียงเตือนจะดังสองครั้งเพื่อบอกวาเปลี่ยนบริเวณ
ตรวจจับแลว

รถที่ไมมีคานลาก
ขณะที่ระบบปดการใชงานดวยสวิตช “SONAR” ให
กดสวิตช “SONAR” ประมาณ 3 วินาทีขึ้นไปแลวปลอย
สวิตช เสียงเตือนจะดังหนึ่งครั้งเพื่อบอกวาเปลี่ยนบริเวณ
ตรวจจับแลว

lllll โหมดบริเวณตรวจจับสามารถสลับไดเฉพาะเมื่อ
คนัเกยีรอยทูีต่ำแหนง “R” (ถอย) เทานัน้

lllll บริ เวณตรวจจับจะไม เปลี่ยนแปลงหากคุณ
กดสวติช “SONAR” นาน 10 วนิาทขีึน้ไป

lllll หลังจากกดสวิตช “SONAR” การทำงานของ
ระบบเซ็นเซอรถอยหลังจะเปลี่ยนไปตามการ
ตั้งคาบริเวณตรวจจับ
• การตั้งคาเมื่อไมไดติดตั้งคานลาก

เมื่อเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “R” (ถอย)
ระบบเซ็นเซอรถอยหลังจะทำงานแมวาการ
ทำงานของเซ็นเซอรมุมกันชนจะถูกปดโดย
การกดสวติช “SONAR”

หมายเหตุ

• การตั้งคาเมื่อติดตั้งคานลาก
เมื่อระบบเซ็นเซอรถอยหลังถูกปดการใชงาน
โดยการกดสวิตช “SONAR” ระบบเซ็นเซอร
ถอยหลังจะไมทำงานอีกแมวาจะเลื่อนคันเกียร
ไปที่ตำแหนง “R” (ถอย) จนกวาจะดับ
เครื่องยนต
หากตองการใหระบบเซ็นเซอรถอยหลังกลับ
มาทำงานตามเดิม ใหกดสวิตช “SONAR”
หรือดับเครื่องยนตแลวสตารทใหมอีกครั้ง
จากนัน้เลือ่นคนัเกยีรไปทีต่ำแหนง “R” (ถอย)

หมายเหตุ

ตัวแสดงเตือนระบบเซ็นเซอรถอยหลัง
E00615901681

ในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติในระบบเซ็นเซอรถอย
หลัง ตัวแสดงการทำงานผิดปกติของเซ็นเซอรจะกะพริบ
และเสียงเตือนจะดังประมาณ 5 วินาที

AHA116899

ตวัอยาง: เซน็เซอรมมุกนัชนดานหลงั (ซาย) ทำงานผดิปกติ
(แผงหนาปด - แบบ A)

แมวาเสียงเตือนและตัวแสดงจะดับไปแลว แตไฟแสดง
(A) บนสวิตช “SONAR” จะกะพริบตอไปจนกวาระบบ
จะกลบัสสูถานะปกตติามเดมิ ใหนำรถไปตรวจเชค็ทีศ่นูย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ระบบเซน็เซอร*
E00647700164

เมื่อจอดรถในโรงรถหรือจอดรถแบบขนาน เซ็นเซอร
เหลานี้จะเตือนคนขับหากมีวัตถุอยูใกลรถและบอกระยะ
หางของวัตถุนั้นโดยใชเสียงเตือนและตัวแสดงเซ็นเซอร
บนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปด นอกจากนี้หากรถของ
คุณติดตั้งมอนิเตอรรอบทิศทาง การเตือนยังปรากฏผาน
จอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน (SDA)
หรือจอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน (SDA)
และระบบนำทาง
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ขอควรระวัง
lllll ระบบเซ็นเซอรชวยคุณประเมินระยะหางโดย

ประมาณระหวางรถกับวัตถุใดๆ แตก็มีขอจำกัด
ในดานบริเวณตรวจจับและวัตถุที่ตรวจจับ และ
อาจตรวจจับวัตถุบางประเภทไดไมดีนัก ดังนั้น
อยาวางใจในระบบเซ็นเซอรมากเกินไป และควร
ใชงานรถดวยความระมัดระวังเหมือนการขับรถ
ที่ไมมีระบบนี้

lllll ตรวจดูสภาพแวดลอมใหแนใจดวยสายตาของ
คุณเองวามีความปลอดภัย อยาใชงานรถโดยพึ่ง
พาระบบเซ็นเซอรเพียงอยางเดียว

บริเวณตรวจจับสิ่งกีดขวาง
E00647800514

บริเวณตรวจจับของเซ็นเซอรมุมกันชนและเซ็นเซอร
หลังจำกัดอยูในพื้นที่ที่แสดงในภาพ นอกจากนี้เซ็นเซอร
ยังไมสามารถตรวจจับวัตถุเตี้ยหรือบางหรือวัตถุที่อยูใกล
กันชนหนาหรือกันชนหลัง ดังนั้นควรตรวจดูสภาพแวด
ลอมใหดีเมื่อคุณใชงานรถเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

ตำแหนงเซน็เซอรหนา เซน็เซอรมมุกนัชน และ
เซ็นเซอรหลัง
มีเซ็นเซอร (A) 8 ตำแหนงที่กันชนหนาและกันชนหลัง

รถที่มีคานลาก
บริเวณตรวจจับอยูที่ประมาณ 60 ซม. (A) จากเซ็นเซอร
หนาและเซ็นเซอรมุมกันชนและ 125 ซม. (B) จาก
เซ็นเซอรหลัง บริเวณที่ไมตรวจจับ (C) อยูที่ประมาณ
20 ซม. (D) จากกนัชน

บรเิวณตรวจจบั
คุณสามารถเปลี่ยนระบบเซ็นเซอรไดระหวางโหมด
มาตรฐานกบัโหมดคานลาก ขึน้อยกูบัวารถตดิตัง้คานลาก
หรือไม โหมดคานลากจะเปลี่ยนระบบใหตัดบริเวณที่ติด
ตั้งคานลากออกจากบริเวณตรวจจับ

รถที่ไมมีคานลาก
บริเวณตรวจจับอยูที่ประมาณ 60 ซม. (A) จากเซ็นเซอร
หนาและเซ็นเซอรมุมกันชนและ 125 ซม. (B) จาก
เซ็นเซอรหลัง
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lllll เซ็นเซอรจะไมตรวจจับวัตถุที่อยูใตกันชนโดย
ตรงหรือใกลกันชน หากความสูงของวัตถุต่ำกวา
ตำแหนงติดตั้งเซ็นเซอร สัญญาณดังกลาวก็อาจ
หายไปได แม เซ็น เซอร จะตรวจจับพบใน
ตอนแรก

หมายเหตุ

สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริเวณตรวจจับ
กรณุาดเูรือ่ง “การเปลีย่นบรเิวณตรวจจบั” หนา 6-109

lllll ระบบเซ็นเซอรอาจทำงานไดไมดีในสภาวะตอ
ไปนี้:
• มีการเช็ดเซ็นเซอรหรือบริเวณโดยรอบดวย

มือ
• มีการติดสติก เกอรหรื ออุปกรณ เสริมที่

เซ็นเซอรหรือบริเวณโดยรอบ
• เซ็นเซอรหรือบริเวณโดยรอบถูกปกคลุมดวย

น้ำแขง็ หมิะ หรอืโคลน
• เมื่ ออุณหภูมิภายนอกเปลี่ ยนแปลงอย าง

รุนแรง
• เซ็นเซอรจับแข็ง
• ระบบไดรับเสียงความถี่สูงจากแหลงอื่นๆ

(แตรรถคันอื่น เครื่องยนตรถจักรยานยนต
เบรก วทิย ุฝนตกหนกั น้ำกระเซน็ อปุกรณยดึ
เกาะหมิะ (โซพนัลอ) ฯลฯ)

• เมื่อเซ็นเซอรรอนจัดหรือเย็นจัด (ขณะที่รถ
จอดอยูกลางแสงแดดจาหรืออากาศเย็นเปน
เวลานานๆ)

ขอควรระวัง

• รถเอียงมาก
• เมื่อขับขี่รถบนถนนขรุขระ (พื้นผิวเปนหลุม

เปนบอ เปนกรวด เปนเนินสูง หรือมีหญา
ปกคลุม)

• รถอยูใกลสิ่งกีดขวางมากเกินไป
• ทันทีหลังจากที่สตารทเครื่องยนต

lllll ระบบเซ็นเซอรอาจตรวจจับวัตถุตอไปนี้ไดไมดี:
• วตัถบุาง เชน ตาขายลวดหรอืเชอืก
• วัตถุที่ดูดซับคลื่นเสียง เชน หิมะ
• วัตถุที่มีมุมแหลม
• วตัถพุืน้ผวิเรยีบ เชน กระจก
• วัตถุเตี้ย เชน หินกรวดโรยทางเทา

lllll หากกันชนถูกกระแทก เซ็นเซอรอาจเสียหาย
และระบบจะไมสามารถทำงานตามปกติได ให
นำรถไปตรวจเช็คที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาต

ขอควรระวัง

lllll เสียงเตือนอาจเบากวาเสียงเตือนปกติเมื่อระบบ
เซ็นเซอรไดรับเสียงความถี่สูงจากแหลงอื่นๆ แต
ไมใชการทำงานผิดปกติ เสียงเตือนจะหยุดและ
ระบบจะกลับสูการทำงานปกติหลังจากที่ไมมี
เสียงความถี่สูงอื่นๆ รบกวนแลว

หมายเหตุ

วิธีใชงาน
E00648100282

การเตือนสิ่งกีดขวาง
หากมีสิ่งกีดขวางอยูใกลรถ ตัวแสดงเตือนจะปรากฏ
บนหนาจอแสดงขอมูลในหนาปดและเสียงเตือนจะดัง
นอกจากนีห้ากรถของคณุตดิตัง้มอนเิตอรรอบทศิทาง การ
เตือนยังปรากฏผานหนาจอของ SDA หรือ SDA และ
ระบบนำทาง

เปดใชงานระบบโดยเปลี่ยนโหมดการทำงานเปน ON
เมื่อระบบเซ็นเซอรทำงาน ไฟแสดงการทำงานระบบ
เซ็นเซอร (A) จะสวาง เมื่อจะปดการใชงาน ใหกดสวิตช
“SONAR” ไฟแสดงการทำงานระบบเซน็เซอร (A) จะดบั



6-108

6

ระบบเซ็นเซอร*

การสตารทและการขบัขี่

ระยะหางจากรถ
ถึงสิ่งกีดขวาง

ประมาณ 60 ถงึ 40 ซม. เปนระยะ

รอบตัวแสดงเตือน/
เสียงเตือน

เซ็นเซอรหนาและเซ็นเซอรมุมกันชน

ประมาณ 40 ถงึ 30 ซม. เปนระยะถี่
ประมาณไมเกนิ 30 ซม. ตอเนื่อง

ระยะหางจากรถ
ถึงสิ่งกีดขวาง

ประมาณ 125 ถงึ 80 ซม. เปนระยะ

รอบตัวแสดงเตือน/
เสียงเตือน

เซ็นเซอรหลัง (รถที่ไมมีคานลาก)

ประมาณ 80 ถงึ 40 ซม. เปนระยะถี่
ประมาณไมเกนิ 40 ซม. ตอเนื่อง

ระยะหางจากรถ
ถึงสิ่งกีดขวาง

ประมาณ 125 ถงึ 100 ซม. เปนระยะ

รอบตัวแสดงเตือน/
เสียงเตือน

เซ็นเซอรหลัง (รถที่มีคานลาก)

ประมาณ 100 ถงึ 60 ซม. เปนระยะถี่
ประมาณไมเกนิ 60 ซม. ตอเนื่อง

แผงหนาปด - แบบ A

แผงหนาปด - แบบ B

SDA และ SDA และระบบนำทาง

มุมสูง

มุมดานขาง

1- เซ็นเซอรมุมกันชน
2- เซ็นเซอรหนา
3- เซ็นเซอรหลัง
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ขอควรระวัง
lllll ระยะที่ใหไวนี้ใชสำหรับอางอิงเทานั้น อาจมี

ความผิดพลาดที่เกิดจากปจจัยอื่นๆ เชน อุณหภูมิ
ความชื้น หรือรูปทรงของสิ่งกีดขวาง

lllll เมื่อเซ็นเซอรตรวจพบสิ่งกีดขวางหลายอยางใน
เวลาเดียวกัน หนาจอแสดงขอมูลในหนาปด
จะระบุทิศทางของสิ่งกีดขวางตามที่เซ็นเซอรแต
ละตัวตรวจจับได อยางไรก็ตามจะถือวาสิ่งกีด
ขวางที่ใกลกวามีความสำคัญมากกวาสิ่งกีดขวาง
อื่นๆ ที่ตรวจพบ และเสียงเตือนจะดังเพื่อแจง
ตำแหนงสิ่งกีดขวางที่ใกลกวา

lllll สามารถปรับระดับเสียงเตือนได
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

lllll สำหรับรถรุนที่มีมอนิเตอรรอบทิศทาง สามารถ
เปลี่ยนการตั้งคาเพื่อซอนตัวแสดงเตือนบนหนา
จอมุมดานขางและมุมสูงได
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ

การเปลี่ยนบริเวณตรวจจับ
E00648200023

ตัวแสดงเตือน
00648300297

บริเวณตรวจจับสามารถเปลี่ยนแปลงไดดังนี้:

รถที่มีคานลาก
ขณะที่ระบบปดการใชงานดวยสวิตช “SONAR” ให
กดสวิตช “SONAR” ประมาณ 3 วินาทีขึ้นไปแลวปลอย
สวิตช เสียงเตือนจะดังสองครั้งเพื่อบอกวาเปลี่ยนบริเวณ
ตรวจจับแลว

รถที่ไมมีคานลาก
ขณะที่ระบบปดการใชงานดวยสวิตช “SONAR” ให
กดสวิตช “SONAR” ประมาณ 3 วินาทีขึ้นไปแลวปลอย
สวิตช เสียงเตือนจะดังหนึ่งครั้งเพื่อบอกวาเปลี่ยนบริเวณ
ตรวจจับแลว

lllll โหมดบริเวณตรวจจับสามารถสลับไดเฉพาะเมื่อ
คนัเกยีรอยทูีต่ำแหนง “R” (ถอย) เทานัน้

lllll บริ เวณตรวจจับจะไม เปลี่ยนแปลงหากคุณ
กดสวติช “SONAR” นาน 10 วนิาทขีึน้ไป

lllll หลังจากกดสวิตช “SONAR” การทำงานของ
ระบบเซ็นเซอรจะเปลี่ ยนไปตามการตั้ งค า
บริเวณตรวจจับ

หมายเหตุ

• การตั้งคาเมื่อไมไดติดตั้งคานลาก
เมื่อเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “R” (ถอย)
ระบบเซ็นเซอรจะทำงานแมวาการทำงานของ
เซ็น เซอรมุมจะถูกปดโดยการกดสวิตช
“SONAR”

• การตั้งคาเมื่อติดตั้งคานลาก
เมื่อระบบเซ็นเซอรถูกปดการใชงานโดยการ
กดสวิตช “SONAR” ระบบเซ็นเซอรจะไม
ทำงานอีกแมวาจะเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง
“R” (ถอย) จนกวาจะดบัเครือ่งยนต
หากตองการใหระบบเซ็นเซอรกลับมาทำงาน
ตามเดมิ ใหกดสวติช “SONAR” หรอืดบัเครือ่ง
ยนตแลวสตารทใหมอีกครั้ง จากนั้นเลื่อนคัน
เกยีรไปทีต่ำแหนง “R” (ถอย)

หมายเหตุ

ในกรณีที่ มีการทำงานผิดปกติ ในระบบเซ็น เซอร
ตัวแสดงการทำงานผิดปกติของเซ็นเซอรจะกะพริบและ
เสยีงเตอืนจะดงัประมาณ 5 วนิาที
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AHA116899

ตวัอยาง: เซน็เซอรมมุกนัชนดานหลงั (ซาย) ทำงานผดิปกติ
(แผงหนาปด - แบบ A)

แมวาเสียงเตือนและตัวแสดงจะดับไปแลว แตไฟแสดง
(A) บนสวิตช “SONAR” จะกะพริบตอไปจนกวาระบบ
จะกลบัสสูถานะปกตติามเดมิ ใหนำรถไปตรวจเชค็ทีศ่นูย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

กลองมองหลัง*
E00618402831

กลองมองหลังเปนระบบที่แสดงมุมมองดานหลังรถ
บนหนาจอของจอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารท
โฟน (SDA) หรอืจอแสดงเครือ่งเสยีงแบบลงิกกบัสมารท
โฟน (SDA) และระบบนำทาง

l กลองมองหลังเปนระบบชวยที่ทำใหคนขับ
สามารถตรวจดูสิ่งกีดขวางดานหลังรถได ระยะ
ของมุมมองมีขีดจำกัด  ฉะนั้นจึงไมควรพึ่ง
พาอุปกรณนี้มากเกินไป โปรดขับรถดวยความ
ระมัดระวังเสมือนวาไมมีกลองมองหลัง

l ควรตรวจสอบความปลอดภัยรอบๆ ตัวรถดวย
ตาของคุณเองเสมอ อยามองจากกลองมองหลัง
เพียงอยางเดียว

คำเตือน

ระยะมุมมองของกลองมองหลัง
ระยะมุมมองของกลองมองหลังจำกัดตามพื้นที่ที่แสดง
ในภาพ กลองไมสามารถแสดงภาพทั้งสองดานและดาน
ใตของกันชนหลัง ฯลฯ
เมื่อถอยหลัง ควรมองรอบบริเวณรถเพื่อใหแนใจวา
ปลอดภัยแลว

ตำแหนงกลองมองหลัง
กลองมองหลัง (A) ติดตั้งอยูใกลกับมือจับทายกระบะ

ระยะมุมมองของกลองมองหลัง
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วิธีใชกลองมองหลัง

เมื่อเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “R” (ถอย) ขณะที่โหมด
การทำงานอยทูี ่ON มมุมองดานหลงัรถจะปรากฏบนหนา
จอของ SDA หรือ SDA และระบบนำทาง เมื่อคุณเลื่อน
คันเกียรไปยังตำแหนงอื่น หนาจอจะกลับคืนสูการแสดง
ผลตามเดิม

เสนอางอิงบนหนาจอ

เสนอางอิงและพื้นผิวดานบนของกันชนหลัง (A)
จะปรากฏบนหนาจอ

lllll เสนสีแดง (B) แสดงระยะประมาณ 50 ซม. ดาน
หลังกันชนหลัง

lllll เสนสีเขียวสองเสน (C) แสดงระยะประมาณ
20 ซม. ดานนอกตวัรถ

lllll เสนสัน้ตามขวาง (1 ถงึ 3) แสดงระยะหางจากกนัชน
หลัง

lllll กลองมองหลังมีเลนสพิเศษที่สามารถแสดงให
เห็นวาวัตถุบนหนาจออยูใกลหรือไกลกวาความ
เปนจริงได

ขอควรระวัง

lllll เนื่องจากกลองมองหลังใชเลนสพิเศษ  เสน
แสดงระยะบนพื้นระหวางที่จอดรถจึงอาจดูไม
ขนานบนหนาจอ

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

เขาเลนสโดยตรง
• หากแสงจากหลอดไฟสองตรงมาที่เลนส การ

แสดงผลบนหนาจออาจกะพริบ
ซึ่งไมใชความผิดปกติ

lllll หากกลองรอนแลวเย็นลงเพราะฝนหรือการลาง
รถ เลนสอาจเปนฝา ปรากฏการณนี้ไมไดแสดง
ถึงความผิดปกติแตอยางใด

lllll หากอุณหภูมิภายนอกสูงมากหรือต่ำมาก ภาพใน
กลองมองหลังอาจไมชัดเจน
ซึ่งไมใชความผิดปกติ

lllll หากติดตั้งชุดวิทยุใกลกลองมองหลัง ภาพจากลอ
งมองหลังอาจสงสัญญาณรบกวนระบบไฟฟาได
และระบบอาจทำงานผิดปกติ

lllll คุณอาจมองเห็นสิ่งกีดขวางไดไมชัดเจนเมื่อ
เลนสสกปรก หากเลนสเปอนหยดน้ำ หมิะ โคลน
หรือน้ำมนั ใหเชด็ออกและระวงัอยาใหเลนสเปน
รอยขีดขวน

lllll กรุณาปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปนี้ การละเลย
ไมใสใจอาจทำใหกลองทำงานผิดปกติได

หมายเหตุ
• อยาใหกลองกระทบกระเทือน เชน โดยการ

ชนอยางแรงหรือถูกสิ่งของใดๆ
• อยาใชสารจำพวกขีผ้ึง้ สารกำจดัคราบมนั และ

น้ำยาลางกระจกที่กลอง
หากใชสารเหลานี้ใหรีบเช็ดออกทันที

• อยาสาดน้ำรอนเขาใสกลอง
• อยาฉีดน้ำหรือทำใหน้ำกระเซ็นใสกลองหรือ

รอบๆ กลอง
• อยาปลด ถอดแยก หรือดัดแปลงกลอง
• อยาใหกลองเปนรอย เพราะอาจทำใหภาพ

จากกลองมองหลังเสียหายได

หมายเหตุ



กลองมองหลัง*

6-112

6

การสตารทและการขบัขี่

ตรวจสอบบริเวณโดยรอบเพื่อความปลอดภัย

1: ขอบดานหลังของกันชนหลังโดยประมาณ (หากมี
ติดตั้ง)

2: ประมาณ 100 ซม.
3: ประมาณ 200 ซม.

ขอควรระวัง
lllll เสนที่แสดงจากกลองมองหลังอาจมีตำแหนงไม

แมนยำตามสภาพถนนจริง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจำนวน
คนในรถ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำหนักและ
ตำแหนงของสัมภาระ และ/หรือสภาพของพื้นผิว
ถนน
ใชเสนอางอิงเหลานี้เปนแนวทางเทานั้น และ
สำรวจความปลอดภัยดานหลังและบริเวณโดย
รอบดวยตนเองเสมอขณะขับรถ

ความแตกตางระหวางภาพบนหนาจอกับสภาพ
ถนนจริง
เสนอางอิงสำหรับระยะหางและความกวางของรถนั้นอิง
จากพื้นถนนที่ราบเรียบ
ในกรณีตอไปนี้ ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นเพราะความแตก
ตางระหวางเสนอางอิงที่แสดงบนหนาจอกับระยะหาง
บนสภาพถนนจริง

nnnnn เม่ือทายรถถวงต่ำเพราะน้ำหนกัของผโูดยสารและ
สัมภาระในรถ

เสนอางอิงที่แสดงบนหนาจอจะใกลกวาระยะหางจริง
ดังนั้นเมื่อมีสิ่งกีดขวางบนเนินสูง สิ่งนั้นจะดูเหมือนอยู
ไกลกวาความเปนจริง

A: วัตถุจริง
B: วัตถุที่แสดงบนหนาจอ

nnnnn เมือ่เนนิสงูอยดูานหลงัรถ

เสนอางอิงที่แสดงบนหนาจอจะใกลกวาระยะหางจริง
ดังนั้นเมื่อมีสิ่งกีดขวางบนเนินสูง สิ่งนั้นจะดูเหมือนอยู
ไกลกวาความเปนจริง

A: วัตถุจริง
B: วัตถุที่แสดงบนหนาจอ

nnnnn เมื่อเนินลาดลงอยูดานหลังรถ

เสนอางอิงบนหนาจอจะไกลกวาระยะหางจริง
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ดังนั้นเมื่อมีสิ่งกีดขวางบนเนินลาดลง สิ่งนั้นจะดูเหมือน
อยูใกลกวาความเปนจริง

A: วัตถุจริง
B: วัตถุที่แสดงบนหนาจอ

nnnnn เมือ่มีวัตถุทึบอยูใกลรถ

เมื่อวัตถุทึบอยูใกลรถ ระยะหางที่แสดงบนหนาจออาจ
แตกตางจากความเปนจริง
เนื่องจากเสนอางอิงไมไดสัมผัสกับตัวรถบรรทุก ดังนั้น
จึงดูเหมือนจะไมชนรถดังภาพตอไปนี้
อยางไรก็ตามรถอาจจะชนรถบรรทุกไดเพราะตัวรถ
บรรทุกหันเหออกจากทิศทางที่แทจริง

ตรวจสอบบริเวณโดยรอบเพื่อความปลอดภัย

nnnnn เมื่อเขาใกลวัตถุทึบ

เสนอางอิงสำหรับระยะหางและความกวางของรถนั้น
แสดงระยะหางจากวัตถุเรียบ เชน พื้นถนนที่ราบเรียบ
กรณีนี้อาจทำใหระยะหางจนถึงวัตถุที่ยื่นออกมาที่ปรากฏ
บนหนาจอแตกตางจากระยะหางจนถึงวัตถุจริง อยาใช
เปนแนวทางสำหรับวัดระยะหางจากวัตถุทึบ

ตัวอยาง: บนหนาจอ จุด B ดูเหมือนอยูใกลที่สุด จากนั้น
เปนจดุ C และ A ไกลออกไปตามลำดบั แตจรงิๆ แลว จดุ
A และ B หางจากรถเทากนัและจดุ C อยไูกลกวาจดุ A และ
B

ตรวจสอบบรเิวณโดยรอบเพือ่ความปลอดภยั

มอนิเตอรรอบทิศทาง*
E00645000466

มอนิ เตอร รอบทิศทาง เปนระบบที่ แสดงมุมมอง
ของกลองสีต่วัคอื “กลองมองหนา”, “กลองมองขาง (ขวา
และซาย)” และ “กลองมองหลงั” บนหนาจอของจอแสดง
เครือ่งเสยีงแบบลงิกกบัสมารทโฟน (SDA) หรอืจอแสดง
เครื่องเสียงแบบลิงกกับสมารทโฟน (SDA) และระบบ
นำทาง ระบบนี้ชวยคนขับในการจอดรถในที่จอดรถและ
การจอดแบบขนาน



มอนิเตอรรอบทิศทาง*

6-114

6

การสตารทและการขบัขี่

l อยาติดตั้งสิ่งใดที่จะรบกวนการทำงานของกลอง
รอบๆ ตำแหนงติดตั้งของกลองเหลานี้

คำเตือน

ขอควรระวัง
lllll มอนิเตอรรอบทิศทางเปนระบบชวยที่ทำให

คนขับสามารถตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัว
รถได

lllll ควรตรวจสอบความปลอดภัยรอบๆ ตัวรถดวย
ตาของคณุเองเสมอ โดยเฉพาะอยางยิง่ในมมุทัง้สี่
ของตัวรถซึ่งเปนจุดอับสายตาที่วัตถุไมปรากฏ
บนมอนิเตอรรอบทิศทาง อยาพึ่งพามอนิเตอร
รอบทิศทางเพียงอยางเดียว

lllll อยาใชมอนิเตอรรอบทิศทางขณะที่กระจกมอง
ขางพับอยูและ/หรือขณะที่ประตูและ/หรือประตู
ทายเปด เพราะจะทำใหมอนิเตอรรอบทิศทางไม
สามารถแสดงระยะที่ถูกตองได

lllll รถรุนที่มีระบบเซ็นเซอรจะมีฟงกชันแสดง
ตำแหนงและระยะหางโดยประมาณของสิ่งกีด
ขวางที่เขามาใกลบนหนาจอมุมดานขางและมุม
สูงพรอมกับมีเสียงเตือนดัง สำหรับรายละเอียด
ใหดูเรื่อง “ระบบเซ็นเซอร” หนา 6-105

lllll สำหรับรถรุนที่มีระบบเซ็นเซอร สามารถเปลี่ยน
การตั้งคาเพื่อซอนตัวแสดงเตือนบนหนาจอมุม
ดานขางและมุมสูงได
หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ

ตำแหนงของกลองแตละตัว

กลองติดตั้งอยูในตำแหนงที่แสดง

A- กลองมองหลัง
B- กลองมองหนา
C- กลองมองขาง

ระยะมุมมองของมอนิเตอรรอบทิศทาง
E00645100425

ระยะมุมมองของมอนิเตอรรอบทิศทางจำกัดตามพื้นที่ที่แสดงในภาพ โดยไมสามารถแสดงภาพทั้งสองดานและดานใตของกันชนหนาและกันชนหลัง ฯลฯ ขณะขับขี่ควรมองรอบ
บริเวณรถเพื่อใหแนใจวาปลอดภัยแลว
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ระยะมุมมองของกลองมอนิเตอรรอบทิศทาง

A: กลองมองหนา
B: กลองมองขาง (ขวา)
C: กลองมองขาง (ซาย)
D: กลองมองหลัง
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ประเภทมุมมองของมอนิเตอรรอบทิศทาง
ระบบจะแสดงมุมมองตางกันสองแบบบนหนาจอดาน
ซายและดานขวาตามลำดับ

โหมดมมุสงู/มมุดานหลงั
แสดงมุมมองรอบตัวรถและมุมมองดานหลังรถ

โหมดมมุดานขาง/มมุดานหลงั
แสดงมุมมองดานผูโดยสารและมุมมองดานหลังรถ

โหมดมมุสงู/มมุดานหนา
แสดงมุมมองรอบตัวรถและมุมมองดานหนารถ

โหมดมมุดานขาง/มมุดานหนา
แสดงมุมมองดานผูโดยสารและมุมมองดานหนารถ

ตรวจสอบบรเิวณโดยรอบเพือ่ความปลอดภยั

ตรวจสอบบรเิวณโดยรอบเพือ่ความปลอดภยั

lllll กลองเหลานี้มีเลนสพิเศษที่สามารถแสดงให
เห็นวาวัตถุบนหนาจออยูใกลหรือไกลกวาความ
เปนจริงได

ขอควรระวัง

lllll เนื่องจากกลองเหลานี้ใชเลนสพิเศษ เสนแสดง
ระยะบนพื้นระหวางที่จอดรถจึงอาจดูไมขนาน
บนหนาจอ

lllll ในสถานการณตอไปนี้ การแสดงผลบนหนา
จออาจมองเห็นไดยาก ซึ่งไมใชความผิดปกติ
• แสงนอย (ตอนกลางคืน)

หมายเหตุ

ตรวจสอบบรเิวณโดยรอบเพือ่ความปลอดภยั

ตรวจสอบบรเิวณโดยรอบเพือ่ความปลอดภยั
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• เมื่อแสงอาทิตยหรือแสงจากไฟหนารถสอง
เขาเลนสโดยตรง

• หากแสงจากหลอดไฟสองตรงมาที่เลนส การ
แสดงผลบนหนาจออาจกะพริบ
ซึ่งไมใชความผิดปกติ

lllll หากกลองรอนแลวเย็นลงเพราะฝนหรือการลาง
รถ เลนสอาจเปนฝา ปรากฏการณนี้ไมไดแสดง
ถึงความผิดปกติแตอยางใด

lllll หากอุณหภูมิภายนอกสูงมากหรือต่ำมาก ภาพใน
กลองอาจไมชัดเจน
ซึ่งไมใชความผิดปกติ

lllll หากติดตั้งชุดวิทยุใกลกลอง ภาพจากลองอาจสง
สัญญาณรบกวนระบบไฟฟาไดและระบบอาจ
ทำงานผิดปกติ

lllll คุณอาจมองเห็นสิ่งกีดขวางไดไมชัดเจนเมื่อ
เลนสสกปรก หากเลนสเปอนหยดน้ำ หมิะ โคลน
หรือน้ำมนั ใหเชด็ออกและระวงัอยาใหเลนสเปน
รอยขีดขวน

lllll กรุณาปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปนี้ การละเลย
ไมใสใจอาจทำใหกลองทำงานผิดปกติได
• อยาใหกลองกระทบกระเทือน เชน โดยการ

ชนอยางแรงหรือถูกสิ่งของใดๆ
• อยาใชสารจำพวกขีผ้ึง้ สารกำจดัคราบมนั และ

น้ำยาลางกระจกที่กลอง
หากใชสารเหลานี้ใหรีบเช็ดออกทันที

หมายเหตุ

แบบที่ 2

แบบที่ 1
• อยาสาดน้ำรอนเขาใสกลอง
• อยาฉีดน้ำหรือทำใหน้ำกระเซ็นใสกลองหรือ

รอบๆ กลอง
• อยาปลด ถอดแยก หรือดัดแปลงกลอง
• อยาใหกลองเปนรอย เพราะอาจทำใหภาพ

จากกลองเสียหายได

หมายเหตุ

วิธีใชมอนิเตอรรอบทิศทาง
มอนิเตอรรอบทิศทางจะสามารถใชไดก็ตอเมื่อโหมดการ
ทำงานอยทูี ่ON เทานัน้

การทำงานดวยคันเกียร
เมือ่เลือ่นคนัเกยีรไปทีต่ำแหนง “R” (ถอย) ระบบจะแสดง
ภาพมุมสูง/มุมดานหลังบนหนาจอของ SDA หรือ SDA
และระบบนำทาง เมื่อเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนงอื่นๆ
ภาพจะหายไป

lllll หนาจอดานผูโดยสารสามารถเปลี่ยนเปนมุมมอง
ดานขางไดโดยการกดสวิตช

หมายเหตุ

การทำงานดวยสวิตช
เมื่อกดสวิตช (A) ระบบจะแสดงภาพมุมสูง/มุมดานหนา
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lllll หากไมมีการทำงานใดๆ นาน 3 นาทีหลังจากที่
หนาจอมอนิเตอรรอบทิศทางปรากฏขึ้นโดย
กดสวิตชขณะที่คันเกียรอยูในตำแหนงอื่นๆ ที่ไม
ใช “R” (ถอย) ภาพจะหายไป

หมายเหตุ
lllll การแสดงภาพอาจลาชาขณะสลับหนาจอ
หมายเหตุ

การสลับหนาจอ
แตละครั้งที่กดสวิตช โหมดของมอนิเตอรรอบทิศทาง
จะสลับตามลำดับดังนี้
โหมดมุมสูง/มุมดานหนา → โหมดมุมดานขาง/มุมดาน
หนา → ปดมอนิเตอรรอบทิศทาง

lllll เมือ่เลือ่นคนัเกยีรไปทีต่ำแหนง “R” (ถอย) ขณะที่
มุมดานหนาแสดงอยูบนหนาจอดานคนขับ หนา
จอดานคนขับจะสลับไปเปนโหมดมุมดานหลัง
เมื่อเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนงอื่นๆ หนาจอดาน
คนขับจะสลับมาเปนโหมดมุมดานหนา

lllll เมื่อกดสวิตชขณะที่รถมีความเร็วประมาณ
10 กม./ชม. ขึน้ไป จะมเีพยีงมมุดานขางแสดงขึน้
บนหนาจอดานผูโดยสาร

lllll มุมดานหนาจะไมแสดงเมื่อรถมีความเร็วเกิน
10 กม./ชม. โดยประมาณ

หมายเหตุ
lllll เมื่อเสนคาดการณแนวทางรถปรากฏขึ้นในมุม

ดานหนา เสนคาดการณแนวทางรถจะปรากฏใน
มุมสูงดวย  (ดานหนา: เสนทึบ ,  ดานหลัง:
เสนประ)

หมายเหตุ

วิธีดูหนาจอ
E00645400200

ขอควรระวัง
lllll หากคุณชนกลองหรือบริ เวณรอบกลองโดย

บังเอิญ การแสดงมุมมองและเสนบนหนาจออาจ
ผิดพลาดได ใหนำไปตรวจสอบที่ศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ในโหมดอื่นๆ ที่ไมใชโหมดมุมสูง เสนบนหนาจอจะให
ขอมูลดังนี้ ใหใชเปนแนวทาง

lllll เสนสีสม (D) แสดงแนวทางที่คาดการณวารถ
จะเคลื่อนไปเมื่อหมุนพวงมาลัย เสนจะหายไปเมื่อ
พวงมาลัยอยูในตำแหนงกลาง

lllll ระยะหางโดยประมาณจากตัวถังรถเปนดังนี้:

โหมดมมุดานหนา
เสนอางอิงสำหรับระยะหางและความกวางของรถและ
พืน้ผวิดานบนกนัชนหนา (A) จะปรากฏบนหนาจอ

lllll เสนสแีดง (B) แสดงระยะประมาณ 50 ซม. จากขอบ
หนากันชนหนา

lllll เสนสีเขียวสองเสน (C) แสดงความกวางของ
รถโดยประมาณ

ตรวจสอบบรเิวณโดยรอบเพือ่ความปลอดภยั

1- ประมาณ 100 ซม. จากขอบหนากนัชนหนา
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ตรวจสอบบรเิวณโดยรอบเพือ่ความปลอดภยั

หมายเหตุ

โหมดมมุดานหลงั
E00645600215

เสนอางอิงสำหรับระยะหางและความกวางของรถและ
พื้นผิวดานบนกันชนหลัง (A) จะปรากฏบนหนาจอ

lllll เสนสีแดง (B) แสดงระยะประมาณ 50 ซม. หลัง
ขอบหลังกันชนหลัง

lllll เสนสีเขียวสองเสน (C) แสดงความกวางของรถ
โดยประมาณ

lllll เสนสีสม (D) แสดงแนวทางที่คาดการณวารถ
จะถอยหลังไปเมื่อหมุนพวงมาลัย เสนจะหายไป
เมื่อพวงมาลัยอยูในตำแหนงกลาง

lllll ระยะหางโดยประมาณจากตัวถังรถเปนดังนี้:

1- ประมาณ 100 ซม. จากขอบหลงักนัชนหลงั
2- ประมาณ 200 ซม. จากขอบหลงักนัชนหลงั

lllll เสนที่แสดงจากกลองมองหลังอาจมีตำแหนงไม
แมนยำตามสภาพถนนจริง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจำนวน
คนในรถ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำหนักและ
ตำแหนงของสัมภาระ และ/หรือสภาพของพื้นผิว
ถนน
ใชเสนอางอิงเหลานี้เปนแนวทางเทานั้น และ
สำรวจความปลอดภัยดานหลังและบริเวณโดย
รอบดวยตนเองเสมอขณะขับรถ

ขอควรระวัง

lllll เมื่อเสนคาดการณแนวทางรถปรากฏขึ้นในมุม
ดานหลัง เสนคาดการณแนวทางรถจะปรากฏใน
มุมสูงดวย (ดานหนา: เสนประ , ดานหลัง:
เสนทึบ)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

ความแตกตางระหวางภาพบนหนาจอกับสภาพ
ถนนจริง

E00645900029

เสนอางอิงสำหรับระยะหางและความกวางของรถนั้นอิง
จากพื้นถนนที่ราบเรียบ
ในกรณีตอไปนี้ ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นเพราะความแตก
ตางระหวางเสนอางอิงที่แสดงบนหนาจอกับระยะหาง
บนสภาพถนนจริง

nnnnn เม่ือทายรถถวงต่ำเพราะน้ำหนกัของผโูดยสารและ
สัมภาระในรถ

E00648600027

เสนอางอิงที่แสดงบนหนาจอจะใกลกวาระยะหางจริง
ดังนั้นเมื่อมีสิ่งกีดขวางบนเนินสูง สิ่งนั้นจะดูเหมือนอยู
ไกลกวาความเปนจริง
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A: วตัถจุรงิ
B: วัตถุที่แสดงบนหนาจอ

A: วตัถจุรงิ
B: วัตถุที่แสดงบนหนาจอ

A: วตัถจุรงิ
B: วัตถุที่แสดงบนหนาจอ

nnnnn เมือ่เนนิสงูอยดูานหลงัรถ
E00648700028

เสนอางอิงที่แสดงบนหนาจอจะใกลกวาระยะหางจริง
ดังนั้นเมื่อมีสิ่งกีดขวางบนเนินสูง สิ่งนั้นจะดูเหมือนอยู
ไกลกวาความเปนจริง

nnnnn เมื่อเนินลาดลงอยูดานหลังรถ
E00648800029

เสนอางอิงบนหนาจอจะไกลกวาระยะหางจริง
ดังนั้นเมื่อมีสิ่งกีดขวางบนเนินลาดลง สิ่งนั้นจะดูเหมือน
อยูใกลกวาความเปนจริง

nnnnn เมือ่มีวัตถุทึบอยูใกลรถ
E00648900020

เมื่อวัตถุทึบอยูใกลรถ ระยะหางที่แสดงบนหนาจออาจ
แตกตางจากความเปนจริง
เนื่องจากเสนอางอิงไมไดสัมผัสกับตัวรถบรรทุก ดังนั้น
จึงดูเหมือนจะไมชนรถดังภาพตอไปนี้
อยางไรก็ตามรถอาจจะชนรถบรรทุกไดเพราะตัวรถ
บรรทุกหันเหออกจากทิศทางที่แทจริง
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nnnnn เมื่อเขาใกลวัตถุทึบ
E00649000028

เสนอางอิงสำหรับระยะหางและความกวางของรถนั้น
แสดงระยะหางจากวัตถุเรียบ เชน พื้นถนนที่ราบเรียบ
กรณีนี้อาจทำใหระยะหางจนถึงวัตถุที่ยื่นออกมาที่ปรากฏ
บนหนาจอแตกตางจากระยะหางจนถึงวัตถุจริง อยาใช
เปนแนวทางสำหรับวัดระยะหางจากวัตถุทึบ

โหมดมมุดานขาง
E00646100028

เสนอางอิงสำหรับความกวางของรถและขอบหนาของ
รถจะปรากฏบนหนาจอ

1- ความกวางของรถรวมทั้งกระจกมองขางโดย
ประมาณ

2- ตำแหนงโดยประมาณของจุดกึ่งกลางแกนเพลา
ลอหนา

3- ประมาณ 50 ซม. จากขอบหนากนัชนหนา

ตวัอยาง: บนหนาจอ จดุ B ดูเหมอืนอยใูกลทีส่ดุ จากนัน้
เปนจดุ C และ A ไกลออกไปตามลำดบั แตจรงิๆ แลว จดุ
A และ B หางจากรถเทากนัและจดุ C อยไูกลกวาจดุ A และ
B

โหมดมมุสงู
E00646200146

แสดงมุมมองจากดานบนลงมายังรถเพื่อใหคุณสามารถ
ระบุตำแหนงรถและแนวทางเดินรถเพื่อ เขาที่จอด
ไดงายขึ้น
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ขอควรระวัง
lllll มุมสูงเปนมุมมองที่จำลองขึ้นโดยรวมผลการ

ประมวลมุมมองที่จับไดจาก “กลองมองหนา”,
“กลองมองขาง (ขวาและซาย)” และ “กลองมอง
หลงั” ดงันัน้ในโหมดมมุสงูนี ้วตัถจุะดเูหมอืนอยู
ไกลกวาความเปนจริง นอกจากนี้ยังมีจุดอับสาย
ตาในบริเวณรถจริงซึ่งไมไดแสดงบนหนาจอ
รถอาจชนไดแมจะดเูหมอืนวามรีะยะหางเลก็นอย
ระหวางรถกับวัตถุ และยังอาจจะมีวัตถุในบริเวณ
ที่ดูเหมือนไมมีอะไรเลย ควรตรวจสอบความ
ปลอดภัยรอบๆ ตัวรถดวยตาของคุณเองเสมอ

lllll มุมสูงเปนมุมมองที่จำลองขึ้นโดยรวมผลการ
ไอคอนรถที่แสดงในโหมดมุมสูงอาจมีสีและ
ขนาดแตกตางจากรถจริง ดวยเหตุนี้วัตถุที่อยูใกล
รถจึงอาจดูเหมือนสัมผัสกับรถ และความ
สัมพันธเชิงตำแหนงระหวางรถกับวัตถุอาจแตก
ตางจากความเปนจริง

lllll มุมสูงเปนมุมมองที่จำลองขึ้นโดยรวมผลการ
บรเิวณทีป่ระมวลองคประกอบมมุมองตางๆ อยทูี่
มุมทั้งสี่ของภาพมุมสูง โดยเฉพาะที่สวนขอบ
ของมุมมองจากแตละกลอง ดวยเหตุนี้ในบริเวณ
สวนขอบดังกลาว ภาพจึงอาจมีความคมชัดลดลง
และวั ตถุ อ า จหายไปแล วปร ากฏขึ้ น ใหม
บนหนาจอ

lllll ในโหมดมุมสูง เนื่องจากภาพมาจากกลองสี่ตัว
คือ “กลองมองหนา”, “กลองมองขาง (ขวาและ
ซาย)” และ “กลองมองหลงั” ประมวลเขาดวยกนั
โดยองิจากพืน้ถนนทีร่าบเรยีบ ภาพจงึอาจปรากฏ
ในลักษณะดังนี้:
• วัตถุอาจดูเหมือนลมลงและดูยาวและใหญกวา

ความเปนจริง
• วัตถุที่สูงขึ้นมาจากพื้นผิวถนนอาจปรากฏตรง

รอยตอของบริเวณที่ประมวลองคประกอบมุม
มองตางๆ

lllll ความสวางของมุมมองจากแตละกลองอาจแตก
ตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพการสองสวาง

lllll วัตถุที่อยูเหนือกลองจะไมปรากฏ
lllll วัตถุที่ปรากฏในโหมดมุมดานหนาหรือโหมดมุม

ดานหลังอาจไมปรากฏในโหมดมุมสูง
lllll ภาพในโหมดมุมสูงอาจไมตรงกับตำแหนงที่แท

จริงเมื่อตำแหนงการติดตั้งและมุมของกลองแต
ละตัวเปลี่ยนไป

lllll เสนบนถนนอาจปรากฏไมตรงกับความเปนจริง
หรือคดงอที่รอยตอของมุมมองตางๆ

หมายเหตุ 1. หยุดรถในที่ปลอดภัย

การเปลี่ยนสีไอคอนรถในมุมสูง
E00693000151

สามารถเปลี่ยนสีไอคอนรถในมุมสูงได

ขอควรระวัง
lllll เพื่อความปลอดภัย อยาใชงานสวิตชขณะขับรถ

2. กดสวิตช (A) เพื่อแสดงมุมสูง/มุมดานหนา

แบบที่ 1

แบบที่ 2
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3. กดสวิตช (A) คางไวจนกวาไอคอนรถจะกะพริบ
เพื่อเขาสูโหมดการเลือกสีไอคอนรถในมุมสูง

4. กดสวิตชจนกวาสีที่ตองการจะปรากฏบนหนาจอ
แตละครั้งที่คุณกดสวิตช สีไอคอนรถในมุมสูง
จะเปลี่ยนเปนสีถัดไป

5. เมื่อเปลี่ยนเปนสีที่คุณตองการแลว ใหกดสวิตช
(A) คางไวสองสามวนิาท ีการตัง้คาจะเสรจ็สมบรูณ

lllll เมื่อโหมดการเลือกอยูในสถานการณตอไปนี้ สี
ไอคอนรถจะไมเปลี่ยน
• เมื่อเลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “R” (ถอย)
• เมื่อไมใชงานใดๆ เลยเปนเวลา 30 วินาที
• โหมดการทำงานอยูที่ OFF

lllll สำหรับรถรุนที่มีระบบเซ็นเซอร  การแสดง
ผลของเซ็นเซอรจะไมแสดงตำแหนงและระยะ
หางโดยประมาณของสิ่งกีดขวางที่เขามาใกล
บนหนาจอมุมสูงและมุมดานขางขณะเปลี่ยนสี
ไอคอนรถ

หมายเหตุ

น้ำหนักบรรทุก
E00609902957

ขอควรระวังในการบรรทุกของ

lllll เมื่อบรรทุกสิ่งของ ใหระมัดระวังดังนี้
• พยายามเก็บสิ่งของและสัมภาระเฉพาะใน

หองเก็บสัมภาระเทาที่จะทำได
• กระจายสิ่งของหรือสัมภาระใหเทาๆ กันเพื่อ

ปองกันความไมสมดุล
• อยาวางสิ่งของหรือสัมภาระบนแผงหนาปด

นอกจากนี้อยาวางสิ่งของหรือสัมภาระซอน
ขึ้นมาบนเบาะผูโดยสารดานหนาหรือเบาะนั่ง
หลัง
เพราะจะบดบังทัศนวิสัยของคนขับ และของ
อาจเหวี่ยงไปมาในหองโดยสารหากคุณ
เหยียบเบรกกะทันหัน  ซึ่งอาจทำใหเกิด
อุบัติเหตุรายแรงหรือทำใหบาดเจ็บได

ขอควรระวัง

lllll ใชที่บรรทุกของบนหลังคาที่มีขนาดพอดีกับรถ
ของคุณ อยาวางสัมภาระบนหลังคาโดยตรง
สำหรับการติดตั้ง  ใหดูคูมือที่มาพรอมกับที่
บรรทุกของบนหลังคา

ขอควรระวัง
การบรรทุกของบนหลังคา

lllll ใหใชที่บรรทุกของบนหลังคาของแทของ
มิตซูบิชิ เนื่องจากที่ยึดที่ตองใชมีรูปทรงพิเศษ
สำหรับรายละเอียด  ใหปรึกษาศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ

lllll ตรวจดูใหดีว าน้ำหนักของสัมภาระไม เกิน
น้ำหนักบรรทุกบนหลังคาที่อนุญาต
หากเกินน้ำหนักบรรทุกที่อนุญาตอาจทำใหรถ
เสียหายได
น้ำหนักบรรทุกบนหลังคาคือน้ำหนักทั้งหมดที่
อนุญาตบนหลังคา (น้ำหนักของที่บรรทุกของ
บนหลังคาบวกน้ำหนักสัมภาระที่วางอยูบนที่
บรรทุก)
สำหรับคานำ้หนัก  ใหดู  “น้ำหนักบรรทุก
บนหลังคาสูงสุด” หนา 11-4

ขอควรระวัง
ขอควรระวังในการบรรทุกของบนหลังคา
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การสตารทและการขบัขี่

ขอควรระวัง
lllll เมื่อบรรทุกสัมภาระบนรถ พยายามขับชาๆ และ

ใหรถเสถียรที่สุดเชน  หลีกเลี่ยงการเบรก
กะทันหันหรือการเลี้ยวอยางรวดเร็ว
นอกจากนี้ใหวางสัมภาระในที่เก็บของโดยให
น้ำหนกักระจายทัว่ๆ กนัและใหของหนกัทีส่ดุอยู
ดานลางสุด อยาบรรทุกของที่กวางกวาที่บรรทุก
ของบนหลังคา
น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นบนหลังคาอาจทำใหจุดศูนยถวง
ของรถสูงขึ้นซึ่งสงผลตอลักษณะการบังคับรถ
ผลก็คือการขับขี่ที่ผิดพลาดหรือการบังคับรถฉุก
เฉินอาจทำใหสูญเสียการควบคุมและทำใหเกิด
อุบัติเหตุได

lllll กอนจะขับขี่และหลังจากขับขี่ในระยะทางสั้นๆ
ใหตรวจดูสัมภาระเสมอวายึดแนนอยูกับที่
บรรทุกของบนหลังคา
ตรวจดูเปนระยะๆ ในระหวางการเดินทางวา
สัมภาระยังยึดอยูอยางมั่นคง

lllll เพื่อปองกันเสียงลมและประหยัดน้ำมัน ใหถอด
ที่บรรทุกของบนหลังคาออกเมื่อไมไดใช

lllll ถอดที่บรรทุกของบนหลังคาออกกอนจะใช
เครื่องลางรถอัตโนมัติ

lllll เมื่อจะติดตั้งที่บรรทุกของบนหลังคา ดูใหแนใจ
วามีที่วางเหลือพอสำหรับเปดประตูทาย

หมายเหตุ
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คำแนะนำที่สำคัญในการใชงานเครื่อง
ปรับอากาศ

E00708302551

ขอควรระวัง
● ความเร็วรอบเครื่องยนตอาจเพิ่มขึ้นขณะที่ระบบ

ปรับอากาศกำลังทำงาน
เมื่อความเร็วรอบเครื่องยนตเพิ่มขึ้น รถเกียร
อัตโนมัติจะมีอาการคลานมากกวาเมื่อความเร็ว
รอบเครื่องยนตต่ำ ใหเหยียบแปนเบรกจนสุด
เพื่อปองกันรถเคลื่อนที่

● จอดรถไวในที่รม
การจอดรถไวกลางแดดจัดจะทำใหอากาศใน
หองโดยสารรอนมากและจะตองใชเวลานานกวา
จะทำใหหองโดยสารเย็น
หากจำเปนตองจอดรถกลางแดด ใหเปดหนาตางใน
ชวงสองสามนาทีแรกที่ เครื่องปรับอากาศทำงาน
เพื่อไลอากาศรอนออกไปกอน

● ขณะที่เครื่องปรับอากาศทำงาน ใหปดหนาตางให
สนิททุกบาน ถาอากาศจากภายนอกเขามาขางใน
ประสิทธิภาพการทำความเย็นจะลดลง

● อากาศเย็นมากเกินไปนั้นไมดีตอสุขภาพ อุณหภูมิภาย
ในหองโดยสารควรต่ำกวาอากาศภายนอกรถเพียง
ประมาณ 5 ถงึ 6 °C

● เมื่อจะใชงานระบบปรับอากาศ ดูใหแนใจวาชองลมที่
หนากระจกหนาไมมีสิ่งกีดขวาง เชน ใบไมและหิมะ
ใ บ ไ ม ที่ ส ะ ส ม ใ น ช อ ง ล ม อ า จ ทำ ใ ห อ า ก า ศ
ไหลเวียนนอยลงและอุดตันชองระบายน้ำดวย

คำแนะนำในการใชสารทำความเย็นและ
สารหลอลื่น
หากเครื่องปรับอากาศทำงานไดไมมีประสิทธิภาพเทา
ที่ควร อาจเปนเพราะสารทำความเย็นรั่ว ขอแนะนำให
นำรถเขาตรวจสภาพที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาต
ระบบเครื่องปรับอากาศในรถของคุณใชสารทำความเย็น
HFC-134a และสารหลอล่ืน ND-OIL8
การใชสารทำความเย็นหรือสารหลอลื่นอื่นนอกจากนี้
จะทำใหระบบเสียหายเปนอยางมาก ซึ่งจะสงผลใหตอง
เปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศของรถใหมทั้งหมด
นอกจากนี้ไมควรปลอยสารทำความเย็นออกสูชั้น
บรรยากาศดวย
แนะนำใหเก็บสารทำความเย็นและนำไปรีไซเคิลเพื่อ
นำกลับมาใชใหมตอไป

การไมไดใชงานเปนระยะเวลานาน
ควรเปดใชงานเครื่องปรับอากาศอยางนอยสัปดาหละ
5 นาทีแมในชวงที่มีอากาศเย็น ทั้งนี้เพื่อคงสภาพการ
หลอลื่นชิ้นสวนภายในคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศ
และเพื่อใหระบบทำงานไดดี

ชองลม
E00700102117

ชองลมดานหนา
E00774900022

1- ชองลมกลาง
2- ชองลมดานขาง
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ชองลมดานหลัง
E00775000020

การปรับทิศทางการไหลเวียนของอากาศ
E00700202626

ชองลมกลางดานหนา

เลื่อนปุม (A) เพื่อปรับทิศทางการไหลเวียนของอากาศ
หากตองการปดชองลม ใหเลือ่นปมุ (A) ไปดานในใหสดุ

1- ปด
2- เปด

1- ปด
2- เปด

ชองลมขางดานหนา

เลื่อนปุม (A) เพื่อปรับทิศทางการไหลเวียนของอากาศ
หากตองการปดชองลม  ใหเลื่อนปุม (A) ไปดาน
นอกใหสุด

ชองลมดานหลัง

เลื่อนปุม (A) เพื่อปรับทิศทางการไหลเวียนของอากาศ

ซาย ขวา
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หมายเหตุ
● ลมเย็นจากชองลมอาจปรากฏเปนไอหมอก

สภาพเชนนี้ เกิดจากอากาศชื้นที่ เย็นลงอยาง
รวดเร็วเพราะเครื่องปรับอากาศ สักครูไอหมอก
ดังกลาวจะหายไปเอง

หมายเหตุ
● ระมัดระวังอยาใหเครื่องดื่ม ฯลฯ หกลงไปใน

ชองลม
เพราะอาจทำให เครื่ อ งปรับอากาศทำงาน
ผิดปกติได

การเปลี่ยนตำแหนงลมที่ไหลเวียนจากชองลมดานหนา
E00700302786

แตละครัง้ทีก่ดสวติช MODE โหมดจะเปลีย่นตามลำดบัดงันี ้“ ” → “ ” → “ ” → “ ” → “ ”
เมื่อตองการเปลี่ยนเปนตำแหนง “ ” ใหกดสวิตชไลฝา
สัญลักษณเหลานี้ใชในภาพประกอบตางๆ ตอไปนี้เพื่อแสดงปริมาณลมที่ออกจากชองลมดานหนา

: ลมออกจากชองลมเล็กนอย
: ลมออกจากชองลมปานกลาง
: ลมออกจากชองลมมาก
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การเลือกโหมดและการไหลของลมจากชองลมดานหนา

 ตำแหนงทีห่นา  ตำแหนงที่เทา/หนา  ตำแหนงทีเ่ทา

 ตำแหนงที่เทา/ไลฝา  ตำแหนงไลฝา

หมายเหตุ
● เมื่อใชตำแหนง “ ” หรือ “ ” ใหตั้งตำแหนงดานนอกเพื่อปองกันหนาตางเปนฝา
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เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ Dual-zone
E00773000260

เครื่องปรับอากาศสามารถใชงานไดในระหวางที่เครื่องยนตทำงานอยูเทานั้น

1- สวติชเครือ่งปรบัอากาศ → หนา 7-9
2- ปมุควบคมุอณุหภมูดิานผโูดยสาร → หนา 7-9
3- สวติช AUTO → หนา 7-7
4- ปมุควบคมุอณุหภมูดิานคนขบั → หนา 7-8, 7-9
5- สวติชพดัลมดานหลงั → หนา 7-11
6- สวติช MODE → หนา 7-4
7- สวติชไลฝา → หนา 7-7
8- สวติชเลอืกความเรว็พดัลม → หนา 7-8
9- สวติช SYNC → หนา 7-9

10- สวติชไลฝากระจกหลงั → หนา 5-88
11- สวติชเลอืกการไหลเวยีนอากาศ → หนา 7-10
12- สวติช OFF → หนา 7-7
13- ตวัแสดงอณุหภมูดิานผโูดยสาร → หนา 7-8, 7-9
14- ตวัแสดง nanoeTM → หนา 7-12
15- ตวัแสดงตวัเลอืกโหมด → หนา 7-4
16- ตวัแสดงความเรว็พดัลม → หนา 7-8
17- ตวัแสดง SYNC → หนา 7-9
18- ตวัแสดงอณุหภมูดิานคนขบั → หนา 7-8, 7-9

● การใชงาน
• การเปลี่ยนตำแหนงลมที่ไหลเวียนจากชองลม →

หนา 7-4
• การไลฝาที่กระจกหนาและหนาตางประตู →

หนา 7-7
• การทำงานของระบบในโหมดอัตโนมัติ →

หนา 7-7
• การทำงานของระบบในโหมดแมนนวล  →

หนา 7-8
• การปรบัความเรว็พดัลม → หนา 7-8
• การปรบัการควบคมุอณุหภมู ิ→ หนา 7-8
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• การควบคุมอุณหภูมิดานคนขับและดานผูโดยสาร
แยกจากกนั → หนา 7-9

• การสลบัระบบเครือ่งปรบัอากาศ ON/OFF → หนา
7-9

• การสลับอากาศภายนอกกับอากาศหมุนเวียน →
หนา 7-10

• การขับขี่ในสภาวะที่อากาศภายนอกมีมลพิษ →
หนา 7-10

หมายเหตุ
● หากอากาศเย็นจัด หนาจอแผงควบคุมเครื่องปรับ

อากาศอาจทำงานชาลง ซึง่ไมใชปญหาแตอยางใด
อาการจะหายไปเมื่ออุณหภูมิในรถเพิ่มสูงขึ้นถึง
ระดับปกติ

การไลฝาที่กระจกหนาและหนาตางประตู
E00773200145

1. กดสวิตชไลฝาเพื่อเปลี่ยนไปที่ตำแหนง “ ”
เมือ่กดสวติชไลฝา ไฟแสดง (A) จะสวาง

2. ตั้งอุณหภูมิคอนขางสูงโดยใชปุมควบคุมอุณหภูมิ
3. เลือกความเร็วพัดลมตามตองการโดยการกดสวิตช

เลือกความเร็วพัดลม

กดสวติชไลฝาหรอืสวติช AUTO หรือสวติช MODE หรือ
สวิตช OFF เพื่อปดโหมดไลฝา

ขอควรระวัง
● เพื่อความปลอดภัย หนาตางควรใสสะอาดทุก

ดาน
● เมือ่ตัง้สวติช MODE ไปทีต่ำแหนง “ ” จะชวย

ปองกันหนาตางเปนฝาได แตระบบเครื่องปรับ
อากาศจะไมทำงานโดยอัตโนมัติและไมไดเลือก
อากาศภายนอก (ซึง่ตรงขามกบัอากาศหมนุเวยีน)
หากใชงานระบบเครื่องปรับอากาศและสลับไป
ยังอากาศภายนอก ใหกดสวิตชเครื่องปรับอากาศ
และสวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศ

● อยาปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหนงความเย็นสูงสุด
ลมเย็นจะพัดเขาหากระจกหนาตางและทำให
ไลฝาไมได

หมายเหตุ
● เมื่อตองการไลฝาอยางรวดเร็ว ใหปรับความเร็ว

พัดลมไปที่ความเร็วสูงสุดและอุณหภูมิสูงสุด
● เพื่อใหการไลฝาหนาตางประตูมีประสิทธิภาพ

ควรปรับลมที่ไหลเวียนจากชองลมดานขางไป
ทางหนาตางประตู

● เมื่อกดสวิตชไลฝา ระบบเครื่องปรับอากาศจะ
ทำงานโดยอัตโนมัติและเลือกอากาศภายนอก
(ซึ่งตรงขามกับอากาศหมุนเวียนภายใน) การ
ควบคุมการสลับโดยอัตโนมัติเชนนี้เกิดขึ้นเพื่อ
ปองกันกระจกเปนฝาแมวาจะตั้งคา “ปดการ
ควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ” หรือ
“ปดการควบคุมอากาศแบบอัตโนมัติ” ไวก็ตาม
(ใหดู เรื่อง  “การปรับแตงสวิตช เครื่องปรับ
อากาศ” หนา 7-11, “การปรับแตงการเลือก
การไหลเวยีนอากาศ” หนา 7-12)

การทำงานของระบบในโหมดอัตโนมัติ
E00773100258
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ในสภาวะปกติ ใหใชระบบในโหมด AUTO และทำตาม
ขั้นตอนตอไปนี้

1. กดสวติช AUTO
2. ตั้งปุมควบคุมอุณหภูมิไปยังอุณหภูมิที่ตองการ

กดสวิตช OFF เพื่อปดระบบเครื่องปรับอากาศ

การเลือกโหมด การปรับความเร็วพัดลม การเลือกอากาศ
ไหลเวียน/อากาศภายนอก การปรับอุณหภูมิ และสถานะ
ON/OFF ของเครื่องปรับอากาศจะถูกควบคุมโดย
อัตโนมัติทั้งหมด เมื่อกดสวิตช AUTO ไฟแสดง (A)
จะสวาง

หมายเหตุ
● หากใชงานสวิตชเลือกความเร็วพัดลม สวิตช

เครือ่งปรบัอากาศ สวติช MODE หรอืสวติชเลอืก
การไหลเวียนอากาศขณะที่ระบบกำลังทำงานอยู
ในโหมด AUTO ฟงกชันที่เปดใชงานจะทำงาน
แทนคาควบคมุโดยอตัโนมตั ิสวนฟงกชนัอืน่ๆ ที่
เหลือจะยังคงถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
● หามวางสิ่งของใดๆ ไวบนเซ็นเซอรตรวจวัด

อุณหภูมิภายในรถ (B) เนื่องจากจะเปนอุปสรรค
ตอการทำงาน

การทำงานของระบบในโหมดแมนนวล
E00773300029

สามารถควบคุมความเร็วพัดลมและโหมดชองลมไดดวย
ตัวเองโดยการตั้งคาสวิตชเลือกความเร็วพัดลมและสวิตช
MODE ไปยังตำแหนงที่ตองการ
เมื่อตองการกลับมาทำงานแบบอัตโนมัติ ใหกดสวิตช
AUTO

การปรับความเร็วพัดลม
E00773400121

กด  เพือ่เพิม่ความเรว็พัดลม
กด  เพือ่ลดความเรว็พดัลม
ความเร็วพัดลมที่เลือกจะแสดงบนหนาจอ (A)

การปรับการควบคุมอุณหภูมิ
E00773500236

หมุนปุมควบคุมอุณหภูมิตามเข็มนาฬิกาเพื่อทำใหอากาศ
อุนขึ้น
หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อใหอากาศเย็นลง
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หมายเหตุ
● คาอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศจะสอดคลอง

กับหนวยแสดงอุณหภูมิภายนอกในหนาปด
สำหรับรถรุนที่ติดตั้งแผงหนาปด - แบบ A ให
ดเูรือ่ง “การเปลีย่นหนวยอณุหภมู”ิ หนา 5-15
สำหรับรถรุนที่ติดตั้งแผงหนาปด - แบบ B ให
ดูเรื่อง “การเปลี่ยนหนวยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อ
เพลงิและหนวยอณุหภมู”ิ หนา 5-40

● ขณะที่อุณหภูมิของน้ำหลอเย็นเครื่องยนตต่ำ
อุณหภูมิของลมที่ไหลเวียนจะไมเปลี่ยนแปลง
แมวาจะเลือกอากาศแบบอบอุนไว
เพื่อปองกันกระจกหนาและหนาตางเปนฝา การ
เลือกโหมดจะเปลี่ยนเปน “ ” และความเร็ว
พัดลมจะลดลงขณะที่ระบบทำงานอยูในโหมด
AUTO

● เมี่อตั้งอุณหภูมิไวที่สูงสุดหรือต่ำสุด การเลือก
การไหลเวียนอากาศและเครื่องปรับอากาศ
จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติดังนี้
นอกจากนี้ถาหากคุณเลือกการไหลเวียนอากาศ
ดวยตนเองหลังจากที่มีการปรับอัตโนมัติแลว
ตัวเลือกจะเปนไปตามที่คุณปรับเอง
• เมื่ออุณหภูมิถูกปรับใหสูงสุด (32.0°C)

อากาศภายนอกจะถูกดึงเขามาและเครื่องปรับ
อากาศจะหยุดทำงาน

หมายเหตุ
• เมื่ออุณหภูมิถูกปรับใหต่ำสุด (18.0°C)

อากาศภายในจะหมุนเวียนและเครื่องปรับ
อากาศจะทำงาน

● การตั้งคาดังกลาวขางตนเปนคา เริ่มตนจาก
โรงงาน
สวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศและสวิตชเครื่อง
ปรบัอากาศสามารถปรบัแตงได (เปลีย่นการตัง้คา
ฟงกชัน) และการเปลี่ยนการเลือกใชอากาศ
ภายนอกโดยอัตโนมัติกับการปรับอากาศตาม
สภาวะการทำงานก็สามารถเปลี่ ยนไดตาม
ตองการเชนกัน
สำหรับขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
ใหดูเรื่อง “การปรับแตงสวิตชเครื่องปรับอากาศ”
หนา 7-11
ใหดูเรื่อง “การปรับแตงการเลือกการไหลเวียน
อากาศ” หนา 7-12

หมายเหตุ
● เมื่อไฟแสดง (A) สวางโดยกดสวิตช SYNC

อุณหภูมิดานผูโดยสารจะถูกควบคุมใหเปนไป
ตามอุณหภูมิที่ตั้งไวในดานคนขับ
เมือ่ไฟแสดง (A) ปรากฏในจอแสดงผล หากหมนุ
ปุมควบคุมอุณหภูมิดานคนขับตามเข็มนาฬิกา
หรือทวนเข็มนาฬิกา อุณหภูมิที่ตั้งไวในดาน
ผูโดยสารจะถูกปรับใหสอดคลองกับดานคนขับ

การควบคุมอุณหภูมิดานคนขับและดาน
ผูโดยสารแยกจากกัน

E00773600136

เมือ่ไฟแสดง SYNC (A) ดบัโดยหมนุปมุควบคมุอณุหภมูิ
ดานผูโดยสาร (B) ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา
หรือกดสวิตช SYNC อุณหภูมิดานคนขับและดาน
ผูโดยสารจะสามารถควบคุมแยกกันได

การสลับระบบเครื่องปรับอากาศ ON/OFF
E00774100239

กดสวิตชเพื่อเปดเครื่องปรับอากาศและไฟแสดง (A)
จะสวาง
เมื่อกดสวิตชอีกครั้ง เครื่องปรับอากาศจะหยุดทำงาน
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การสลับอากาศภายนอกกับอากาศ
หมุนเวียน

E00773900113

สามารถเปลี่ยนการไหลเวียนของอากาศไดโดยการ
กดสวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศ

● อากาศภายนอก: ไฟแสดง (A) ปด
อากาศจากภายนอกถูกดึงเขามาภายในหอง
โดยสาร

● อากาศหมนุเวยีน: ไฟแสดง (A) เปด
อากาศถูกกักใหหมุนเวียนภายในหองโดยสาร

ขอควรระวัง
● ปกติแลวใหใชตำแหนงดานนอกเพื่อปองกัน

หนาตางเปนฝา
การใชตำแหนงอากาศหมุนเวียนเปนเวลานานๆ
อาจทำใหหนาตางเปนฝาได
เปลี่ยนเปนตำแหนงอากาศภายนอกเปนระยะๆ
เพื่อเพิ่มการหมุนเวียน

หมายเหตุ
● เมื่ออุณหภูมิน้ำหลอเย็นเครื่องยนตสูงขึ้นถึง

ระดบัหนึง่ การไหลเวยีนอากาศจะถกูเปลีย่นไปที่
ตำแหนงอากาศหมุนเวียนโดยอัตโนมัติและ
ไฟแสดง (A) จะสวาง ในเวลานี้ระบบจะไม
เปลี่ยนไปที่ตำแหนงอากาศภายนอกแมจะกด
สวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศก็ตาม

หมายเหตุ
● หากตองการใหทำความเย็นอยางมีประสิทธิภาพ

ใหใชตำแหนงอากาศหมุนเวียน
● เมื่อกดสวิตช AUTO หลังจากใชงานแบบ

แมนนวล สวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศจะถูก
ควบคุมโดยอัตโนมัติ

การขับขี่ในสภาวะที่อากาศภายนอก
มีมลพิษ

E00775400024

หากอากาศภายนอกมีฝุนหรือปนเปอนมากเมื่อขับขี่ผาน
อุโมงคหรือในการจราจรติดขัด ใหเลือกตำแหนงอากาศ
หมุนเวียนโดยใชสวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศ
ใหดูเรื่อง “การสลับอากาศภายนอกกับอากาศหมุนเวียน”
หนา 7-10

คูลเลอรดานหลัง
E00707701160

สามารถใชคูลเลอรดานหลังไดก็ตอเมื่อเครื่องยนตทำงาน
และเปดเครื่องปรับอากาศไว
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A- สวิตช ON/OFF
B- สวิตชปรับความเร็วพัดลม

หมายเหตุ
● เมือ่ไมไดเปดเครือ่งปรบัอากาศดานหนา สามารถ

ใชงานเฉพาะพัดลมโดยไมตองทำความเย็นได

การใชงานคูลเลอรดานหลังในเบาะนั่งหนา
E00774400085

เมื่อกดสวิตช พัดลมจะเริ่มทำงานและไฟแสดง  (A)
จะสวาง เมื่อกดสวิตชอีกครั้ง พัดลมจะหยุดและไฟแสดง
จะดับลง

การใชงานคูลเลอรดานหลังในเบาะนั่งหลัง
E00774500028

1. กดสวิตช “ON/OFF” เพื่อเปดใชงานคูลเลอรดาน
หลัง

2. กดปุม “UP” เพื่อเพิ่มความเร็วพัดลม และกดปุม
“DOWN” เพือ่ลดความเรว็พดัลม ความเรว็พดัลมที่
เลือกจะแสดงดวยไฟแสดง (A)

3. กดสวิตช “ON/OFF” อีกครั้งเพื่อหยุดการทำงาน

การปรับแตงสวิตชเครื่องปรับอากาศ
E00774700118

ฟงกชันตางๆ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามตองการดังนี้

หมายเหตุ
● หากเปดใชงานคูลเลอรดานหลังอีกครั้งหลังจาก

ปดโดยการกดสวิตช “ON/OFF” หรือหลังจาก
ที่เครื่องยนตดับ ความเร็วพัดลมจะกลับไปที่การ
ตั้งคากอนหนา

การปรับแตงเครื่องปรับอากาศ
E00774600087

สามารถใชฟงกชันการปรับแตงตอไปนี้ได
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● เปดการควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
เมือ่กดสวติช AUTO หรอืตัง้คาสวติชควบคมุอณุหภมูิ
ไวที่อุณหภูมิต่ำสุด สวิตชเครื่องปรับอากาศจะถูก
ควบคุมโดยอัตโนมัติ

● ปดการควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
สวิตชเครื่องปรับอากาศจะไมถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ
ตราบใดที่ไมไดใชงานสวิตชเครื่องปรับอากาศ

● วิธีเปลี่ยนการตั้งคา
กดสวิตชเครื่องปรับอากาศคางไวอยางนอยประมาณ
10 วนิาที
• เมื่อการตั้งคาเปลี่ยนจากเปดใชงานเปนปดใชงาน

จะมีเสียงดังขึ้น  3 ครั้งและตัวแสดง  “ ”
จะกะพรบิ 3 ครัง้

• เมื่อการตั้งคาเปลี่ยนจากปดใชงานเปนเปดใชงาน
จะมีเสียงดังขึ้น  2 ครั้งและตัวแสดง  “ ”
จะกะพรบิ 3 ครัง้

การปรับแตงการเลือกการไหลเวียนอากาศ
E00774800021

ฟงกชันตางๆ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามตองการดังนี้

● เปดการควบคุมอากาศแบบอัตโนมัติ
เมื่อกดสวิตช AUTO สวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศ
จะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติดวยเชนกัน

● ปดการควบคุมอากาศแบบอัตโนมัติ
แมจะกดสวิตช AUTO แตสวิตชเลือกการไหลเวียน
อากาศจะไมถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

● วิธีเปลี่ยนการตั้งคา
กดสวิตชเลือกการไหลเวียนอากาศคางไวอยางนอย
ประมาณ 10 วนิาที
• เมื่อการตั้งคาเปลี่ยนจากเปดใชงานเปนปดใชงาน

จะมีเสียงดังขึ้น 3 ครั้งและไฟแสดงจะกะพริบ
3 ครัง้

• เมื่อการตั้งคาเปลี่ยนจากปดใชงานเปนเปดใชงาน
จะมีเสียงดังขึ้น 2 ครั้งและไฟแสดงจะกะพริบ
3 ครัง้

หมายเหตุ
● คาเริ่มตนจากโรงงานคือ “เปดการควบคุมอากาศ

แบบอัตโนมัติ”

หมายเหตุ
● เมือ่กดสวติชไลฝา การหมนุเวยีนอากาศจะเปลีย่น

เปนรับอากาศภายนอกโดยอัตโนมัติเพื่อปองกัน
การเกิดฝาที่หนาตาง แมวาจะตั้งคา “ปดการ
ควบคุมอากาศแบบอัตโนมัติ” ไวก็ตาม

เคร่ืองฟอกอากาศ
E00708401887

เครื่องปรับอากาศนี้ติดตั้งที่กรองอากาศอยูภายในเพื่อ
กรองสิ่งสกปรกและฝุนออกจากอากาศ
เปลี่ยนที่กรองอากาศเปนระยะ เนื่องจากความสามารถใน
การกรองอากาศจะลดลงเมื่อมีฝุนละอองและสิ่งสกปรก
สะสม สำหรบัระยะเวลาการบำรงุรกัษา ใหดทูี ่ “สมดุการ
ตรวจซอมแซม”

หมายเหตุ
● การใชงานในบางสภาวะ เชน การขบัขีบ่นถนนที่

มีฝุนมากและการใชงานเครื่องปรับอากาศเปน
ประจำ อาจสงผลใหที่กรองอากาศมีอายุการใช
งานสัน้ลง เมือ่คณุรสูกึวากระแสลมนอยกวาปกติ
หรือเมื่อกระจกหนาหรือหนาตางเริ่มมีฝาขึ้นได
งาย ใหเปลี่ยนที่กรองอากาศใหม
ขอแนะนำใหคุณนำรถไปตรวจสอบ

nanoeTM*
E00778400100

รถคันนี้มีผลิตภัณฑฆาเชื้อโรครวมอยูดวย

หมายเหตุ
● คาเริ่มตนจากโรงงานคือ “เปดการควบคุมเครื่อง

ปรับอากาศแบบอัตโนมัติ”
● เมื่อกดสวิตชไลฝา เครื่องปรับอากาศจะทำงาน

โดยอตัโนมตัเิพือ่ปองกนัการเกดิฝาทีห่นาตาง แม
วาจะตั้งคา “ปดการควบคุมเครื่องปรับอากาศ
แบบอตัโนมตั”ิ ไวกต็าม
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ลมที่ เปลี่ยนเปนไอออนดวยอุปกรณซึ่งรวมอยูในรถ
จะชวยฟอกอากาศในหองโดยสารโดยยับยั้งแบคทีเรีย
สารที่ใช: อนุมูลอิสระจากแหลงกำเนิดในอากาศโดยรอบ
และน้ำ

nanoeTM* เปนอนุภาคน้ำที่ถูกเปลี่ยนเปนไอออนขนาด
เล็กมากโดยผลิตจากความชื้นในอากาศ
nanoeTM มีความเปนกรดเล็กนอยซึ่งออนโยนและเปน
ประโยชนตอผิว

*: nanoeTM และเครื่องหมาย nanoeTM เปนเครื่อง
หมายการคาของ Panasonic Corporation

ระบบจะปลอย nanoeTM ออกมาทางชองลมขางดานหนา
ของคนขับเมื่อพัดลมทำงานเทานั้น

คำเตือน
●●●●● อยาถอดแยกหรือซอมแซมเครื่องกำเนิดเพราะ

ระบบ nanoeTM ประกอบดวยช้ินสวนที่มีแรง
เคลื่อนไฟฟาสูง
ตรวจเช็คกับศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
หากจำเปนตองซอมแซม

หมายเหตุ
● ประสิทธิภาพของ nanoeTM อาจลดลง ทั้งนี้ขึ้น

อยูกับสภาพอุณหภูมิและความชื้น ความเร็ว
พัดลม และทิศทางการไหลเวียนของอากาศ

● เมือ่ผลติ nanoeTM จะมกีารปลอยโอโซนเลก็นอย
ออกมาดวยและอาจมกีลิน่จางๆ ในบางสถานการณ
อยางไรก็ตามนี่เปนปริมาณพอๆ กับที่มีอยูตาม
ธรรมชาต ิเชน ในปา และไมมผีลกระทบใดๆ ตอ
รางกาย

การใชงาน nanoeTM*
E00779300034

nanoeTM* จะทำงานตามขั้นตอนตอไปนี้

1. ใชสวติชมาตรวดั LCD ส ี 8 นิว้สลบัหนาจอแสดง
ขอมูลรวมไปยังหนาจอการตั้งคาฟงกชัน

ใหดเูรือ่ง “สวติชมาตรวดั LCD ส ี8 นิว้” หนา 5-21
ใหดเูรือ่ง “หนาจอการตัง้คาฟงกชนั” หนา 5-38

2. ใชสวติชมาตรวดั LCD ส ี8 นิว้เลอืก
“ ” (nanoe)
จากนั้นกดสวิตชตกลง

3. ใชสวิตชมาตรวัด LCD สี 8 นิ้วเลือก “ON” หรือ
“OFF” แลวกดสวิตชตกลงเพื่อยืนยันการตั้งคา

สายอากาศที่กระจก*
E00710501973

ตะกั่วสายอากาศนั้นทาไวบนกระจกหลัง

หมายเหตุ
● เมือ่ทำความสะอาดกระจกหลงั ใหเชด็กระจกดวย

ผานุมโดยเลื่อนผาไปตามสายอากาศเพื่อไมให
สายอากาศเสียหาย

● การตดิฟลมสะทอนหรอืวตัถโุลหะ (สายอากาศที่
ผลิตจากโรงงานหรือช้ินสวนประเภทเดียวกัน)
ลงบนกระจกหลังจะลดความไวในการรับวิทยุ
ความไวในการรับวิทยุยังอาจลดลงไดจากการที่
สายอากาศเสียหายเพราะคัตเตอรหรือเครื่องมือ
ประเภทเดียวกันเมื่อติดฟลม
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ระบบลิงก
E00764501790

ระบบลิงกจะควบคุมอุปกรณทั้งหมดที่เชื่อมตอผานขั้ว
อินพุต USB ซึ่งทำใหอุปกรณที่เชื่อมตอทั้งหมดสามารถ
ใชงานไดดวยสวิตชภายในรถ
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใชงานไดจากหัวขอตอไปนี้
ใหดเูรือ่ง “ขัว้อนิพตุ USB” หนา 7-14

ขัว้อินพตุ USB*
E00761902022

คณุสามารถเชือ่มตออปุกรณความจำ USB หรือ iPod* เพือ่
เลนไฟลเพลงที่จัดเก็บไวในอุปกรณความจำ USB หรือ
iPod ได

*: “iPod” เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ
Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

ขัว้อินพตุ USB (A) อยใูนตำแหนงดงัภาพ

วิธีการเชื่อมตออุปกรณความจำ USB
E00762002004

1. จอดรถในที่ปลอดภัยและเปลี่ยนโหมดการทำงาน
เปน OFF

2. ตอสายตอ USB ที่มีจำหนายทั่วไป (C) เขากับ
อปุกรณความจำ USB (B)

หัวขอตอไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมตอและการถอดอุปกรณ
ความจำ USB หรอื iPod

3. ตอสายตอ USB เขากบัขัว้อินพตุ USB ของรถ

หมายเหตุ
● อยาเชื่อมตออุปกรณความจำ USB เขากับขั้ว

อินพุตของรถโดยตรง
เพราะอปุกรณความจำ USB อาจเสยีหายได

4. เมื่อตองการถอดสายตอ USB ใหปรับโหมดการ
ทำงานไปที่ OFF เสียกอน แลวจึงยอนกลับขั้น
ตอนการตอสาย
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วิธีการเชื่อมตอ iPod
E00762102063

1. จอดรถในที่ปลอดภัยและเปลี่ยนโหมดการทำงาน
เปน OFF

2. ตอสายตอเขากับ iPod

หมายเหตุ
● ใชสายตอของแทจาก Apple Inc.

3. ตอสายตอเขากับขั้วอินพุต USB ของรถ
4. เมื่อตองการถอดสายตอ ใหปรับโหมดการทำงาน

ไปที่ OFF เสียกอน แลวจึงยอนกลับขั้นตอน
การตอสาย

ประเภทของอุปกรณที่เช่ือมตอไดและ
รายละเอียดของไฟลที่รองรับ

E00762201386

ดูประเภทของอุปกรณที่เชื่อมตอไดและรายละเอียดของ
ไฟลที่รองรับไดในคูมือการใชงานแยกตางหาก

ขัว้ HDMI*
E00771400215

คุณสามารถเชื่อมตออุปกรณ HDMI ที่มีจำหนายในทอง
ตลาด เชน กลองวดิโีอและสมารทโฟน เขากบัขัว้ HDMI
(A) ได

ทีบ่งัแดด
E00711202512

หมายเหตุ
● สำหรับรายละเอียด ใหดูคูมือการใชงานแยกตาง

หากสำหรับจอแสดงเครื่องเสียงแบบลิงกกับ
สมารทโฟน (SDA) หรือจอแสดงเครื่องเสียง
แบบลิงกกับสมารทโฟน (SDA) และระบบ
นำทาง

การเชื่อมตอ

1. จอดรถในที่ปลอดภัยและเปลี่ยนโหมดการทำงาน
เปน OFF

2. ตอสาย HDMI ที่มีจำหนายในทองตลาดเขากับ
อปุกรณ HDMI

3. ตอสาย HDMI เขากบัขัว้ HDMI ของรถ
4. หากตองการถอดสาย HDMI ใหทำยอนขั้นตอน

การตอสาย

1- ตำแหนงปองกันแสงแดดดานหนา
2- ตำแหนงปองกันแสงแดดดานขาง

ที่เก็บนามบัตร
สามารถสอดนามบัตรเขาไปในที่ เก็บ (A) หลังที่
บังแดดได
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กระจกสองหนา
E00711301864

กระจกสองหนาอยูดานหลังของที่บังแดด
เมื่อใชงานฝาปดกระจกสองหนา จะเปดไฟสองกระจก
(A) โดยอตัโนมตัิ

ชองเสียบอุปกรณเสริม
E00711603294

ชองเสียบอุปกรณเสริมสามารถใชไดขณะที่โหมดการ
ทำงานอยทูี ่ON หรอื ACC
หากจะใชอุปกรณเสริม ใหถอดที่ครอบหรือเปดฝาออก
และเสียบปลั๊กเขากับชองเสียบอุปกรณเสริม

ขอควรระวัง
● หากเปดฝาปดกระจกสองหนาและไฟไวเปน

เวลานาน อาจทำใหแบตเตอรี่รถหมดได

ขอควรระวัง
● ตรวจดูใหแนใจวาอุปกรณเสริมที่จะใชทำงาน

ดวยแรงดันไฟฟา 12 V และมีกำลังไฟไมเกิน
120 W
หากจะใชชองเสียบมากกวาหนึ่งชองพรอมกัน
ตองแนใจวาอุปกรณไฟฟาเปนอุปกรณขนาด
12 V และใชพลงังานรวมกนัไมเกนิ 120 W

● การใช เครื่ องใชไฟฟา เปน เวลานานโดยที่
เครื่องยนตไมไดทำงานอาจทำใหแบตเตอรี่
หมดได

● เมื่อไมใชชองเสียบอุปกรณเสริมควรปดฝาให
เรียบรอย เพราะชองเสียบอาจอุดตันจากวัสดุ
แปลกปลอมและทำใหเกิดไฟฟาลัดวงจรได

หมายเหตุ
● ชองเสียบอุปกรณเสริมทั้ง 2 ตำแหนงสามารถใช

งานพรอมกันได

คอนโซลกลาง

สำหรับเบาะนั่งตอนที่สาม
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คำเตือน
●●●●● หามใชชองจายไฟ AC 220 V ชารจรถยนตไฟฟา

หรือเชื่อมตอกับรถยนตไฮบริด นอกจากนี้หาม
เชือ่มตอชองจายไฟ AC 220 V เขากบัสายไฟฟา
ในครัวเรือนหรือแผงควบคุมไฟฟา เพราะอาจ
ทำใหเกิดไฟดูดหรือการทำงานผิดปกติได

●●●●● อย า เชื่ อมตอหรือถอดปลั๊ กขณะที่มือ เปยก
มิฉะนั้นอาจทำใหเกิดไฟดูดได

●●●●● หามดึงสายไฟเพื่อถอดปลั๊ก ดึงออกตรงๆ โดย
จับตัวปล๊ักของเครื่องใชไฟฟา

●●●●● อยาถอดแยกชิ้นสวนหรือดัดแปลงชองจายไฟ
AC 220 V

●●●●● เมือ่ใชงานเครือ่งใชไฟฟาขณะขบัขี ่ตรวจดใูหดวีา
ไดยึดไวอยางแนนหนา วัตถุอาจปลิวในหอง
โดยสารเนื่องจากการเบรกอยางกะทันหันหรือ
เล้ียวมุมแคบ สงผลใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงและ/
หรือการบาดเจ็บ

●●●●● อยาใชงานเครื่องใชไฟฟาที่ปลอยไอน้ำออกมา
ขณะที่หนาตางปด หากทัศนวิสัยถูกบดบังจาก
ไอน้ำอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได

●●●●● หามใชอะแดปเตอรแบบหลายปลั๊ก เพราะอาจ
ทำใหเกิดความรอนสูง สงผลใหไฟไหมได

●●●●● หากคณุใชเครือ่งใชไฟฟาทีส่องแสงออกมา อาจมี
ผลตอทัศนวิสัยตอนกลางคืน ซึ่งอาจสงผลให
การขับขี่ไมปลอดภัย

คำเตือน
●●●●● อยาทำเครื่องดื่มหกบนชองจายไฟ AC 220 V

และอยาสอดวัตถุใดๆ เขาไปในชองปลั๊ก เพราะ
อาจทำใหเกิดความรอนสูง สงผลใหเกิดไฟไหม
และ/หรือไฟดูด

●●●●● อยาใหเดก็แตะตองชองจายไฟ AC 220 V
●●●●● หามใชงานชองจายไฟ AC 220 V เมือ่สงัเกตเหน็

หรือสงสัยวาจะมีฟารองหรือฟาผา
●●●●● หามใชงานชองจายไฟ AC 220 V สำหรบัอปุกรณ

ไฟฟาทางการแพทย

ขอควรระวัง
● เมือ่ไมไดใชงานชองจายไฟ AC 220 V ควรถอด

ปลั๊กและปดฝาใหเรียบรอย ทั้งนี้เพื่อปองกันชอง
จายไฟ AC 220 V อดุตนัและลดัวงจร

● ตรวจดูใหแนใจวาเสียบปลั๊กเขาไปในชองจายไฟ
AC 220 V จนสุดกอนจะใชงานเครื่องใชไฟฟา

● อยาใชเครื่องใชไฟฟาที่ปลอยความรอน เชน
ฮีทเตอร ในรถ ความรอนอาจทำใหชิ้นสวน
ภายในเสียหายได

● อยาเชื่อมตอเครื่องใชไฟฟาที่ทำงานผิดปกติ
เขากบัชองจายไฟ AC 220 V มฉิะนัน้จะทำใหชอง
จายไฟ AC 220 V เสยีหาย

ขอควรระวัง
● ตรวจดูใหแนใจวาอุปกรณเสริมที่จะใชทำงาน

ดวยแรงดันไฟฟา 220 V และมีกำลังไฟไมเกิน
150 W

การใชงาน
1. เปดฝา

ชองจายไฟ AC 220 V
E00749300165

ชองจายไฟ AC 220 V อยูที่ดานหลังของกลองคอนโซล
ที่พื้น
สามารถใชชองจายไฟ AC 220 V เปนแหลงจายไฟสำหรบั
เครื่องใชในบานทั่วไปไดเมื่อโหมดการทำงานอยูที่ ON

2. เสียบปลั๊กเขาไปในชองจายไฟใหแนน ตรวจดูวา
ปลั๊กเชื่อมตออยางถูกตอง

3. ถอดปลั๊กออกและปดฝาหลังจากใชงานเครื่อง
ใชไฟฟา
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หมายเหตุ
● สามารถใชชองเสียบอุปกรณเสริมและชองจาย

ไฟ AC 220 V พรอมกนัได ใหดเูรือ่ง “ชองเสยีบ
อปุกรณเสรมิ” หนา 7-16

● หากปลั๊กของเครื่องใชไฟฟาหลวมหรือโยกไป
มาเมื่อสอดเขาไปในชองจายไฟ ใหศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตเปลี่ยนชองจายไฟ AC
220 V

● หามออกจากรถ เติมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือลางรถ
ขณะทีใ่ชงานชองจายไฟ AC 220 V

● หามใชงานเครื่องใชไฟฟาที่ไมสามารถทนแรง
สั่นสะเทือนหรือความรอนในหองโดยสารได
เมื่อแสงแดดจาตกกระทบโดยตรง หองโดยสาร
จะรอนมาก อาจทำใหผลิตภัณฑเสียหาย

● เครื่องใชไฟฟาอาจไมทำงานตามปกติและการ
จายไฟหยุดเมื่อวงจรปองกันในตัวถูกเปดใชงาน
ในสภาพตอไปนี้
ในกรณีนี้ การจ ายไฟจะเริ่มตนอีกครั้ งโดย
อัตโนมัติ แตถาไมเริ่มโดยอัตโนมัติ ใหเปลี่ยน
โหมดการทำงานเปน OFF จากนั้นจึงเปดโหมด
การทำงานเปน ON อกีครัง้
• เมื่อเครื่องใชไฟฟาใชไฟเกิน 150 W
• เมื่อแบตเตอรี่ไมไดชารจจนเต็ม

หมายเหตุ
● เมือ่ใชงานชองจายไฟ AC 220 V ขณะทีอ่ณุหภมูิ

ภายในรถรอนมาก การจายไฟอาจหยุดเนื่องจาก
วงจรปองกันในตัวถูกเปดใชงาน
ในกรณีนี้ใหเปลี่ยนโหมดการทำงานเปน OFF
หลังจากที่อุณหภูมิภายในรถเย็นลงแลวดวย
เครื่องปรับอากาศหรืออ่ืนๆ ใหเปดโหมดการ
ทำงานเปน ON อกีครัง้

● สามารถใชชองจายไฟ AC 220 V ขณะทีโ่หมดการ
ทำงานอยูที่ ON แตก็ควรใชในระหวางที่เครื่อง
ยนตทำงานอยูใหมากที่สุดเทาที่จะทำได
หากใชงานเปนเวลานานขณะที่เครื่องยนตดับ
แบตเตอรี่อาจหมดได

● เครื่องใชไฟฟาตอไปนี้อาจไมทำงานตามปกติแม
วาจะใชไฟนอยกวา 150 W
• เครื่องใชไฟฟาที่กระแสไฟปริมาณมากไหล

ผานชั่วขณะ
• เครื่องใชไฟฟาที่ตรวจวัดขอมูลอยางละเอียด
• เครื่องใชไฟฟาที่ไมทำงานตามปกติหากวาง

ในแนวนอน
• เครื่องใชไฟฟาที่จำเปนมีเสถียรภาพในการ

ทำงานสูง
• เครื่องใชไฟฟาที่มีฟงกชันตั้งเวลา ซึ่งตองเอาต

พุตอยางตอเนื่อง
● การใชเครื่องใชไฟฟาอาจทำใหเกิดเสียงรบกวน

วิทยุหรือโทรทัศน

หมายเหตุ
● ไมสามารถวัดแรงเคลื่อนไฟฟาของชองจายไฟ

AC 220 V ไดอยางถกูตองดวยอุปกรณทดสอบที่
มีจำหนายทั่วไป ใหปรึกษาศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาตเมื่อจำเปนตองวัดแรงเคลื่อนไฟฟา

● นอกจากนี้ใหดูคูมือการใชงานและฉลากของ
เครื่องใชไฟฟาดวย

พอรต USB (สำหรบัชารจ)
E00778300196

สามารถใชพอรต USB (สำหรับชารจ) เปนแหลงจายไฟ
ใหกบัอปุกรณ USB ไดเมือ่โหมดการทำงานอยทูี ่ON หรอื
ACC
พอรต USB (สำหรับชารจ) มีทั้งหมดสองชองอยูที่ดาน
หลังของกลองคอนโซลที่พื้น
เมื่อจะใชพอรต USB (สำหรับชารจ) ใหเปดฝาและตอ
สายตอ USB
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ขอควรระวัง
● เมือ่ไมใชงานพอรต USB (สำหรบัชารจ) ตองปด

ฝาใหเรียบรอย เนื่องจากพอรต USB (สำหรับ
ชารจ) อาจเกิดการลัดวงจรจากสิ่งแปลกปลอมที่
อุดตัน และอุปกรณที่เชื่อมตอและพอรต USB
(สำหรบัชารจ) อาจไดรบัความเสยีหาย

● เสียบสายตอ USB เขากับพอรต USB (สำหรับ
ชารจ) ใหแนน
หากเสยีบสายตอ USB ไมแนน พอรตอาจรอนจดั
และฟวสอาจจะขาดได

● ตองแนใจวาใชไฟไมเกิน 10.5 W {กระแสไฟ
ออกสูงสุดหรือแรงเคลื่อนไฟฟาของพอรต USB
(สำหรบัชารจ) คอื DC 5 V-2.1 A}
อปุกรณทีเ่ชือ่มตอหรอืพอรต USB (สำหรบัชารจ)
อาจไดรับความเสียหาย

● อยาใชสายตอ USB แบบเสียบกลับดานไดซึ่งมี
แผงขั้วตอ USB อยูตรงกลาง
พอรต USB (สำหรับชารจ) อาจไดรับความ
เสียหาย

● การใช เครื่ องใชไฟฟา เปน เวลานานโดยที่
เครื่องยนตไมไดทำงานอาจทำใหแบตเตอรี่
หมดได

หมายเหตุ
● พอรต USB (สำหรบัชารจ) สามารถใชเปนแหลง

จายไฟไดเทานั้น แตไมไดเชื่อมตอกับอุปกรณ
เสียงของรถ

หมายเหตุ
● อยาชารจอุปกรณเคลื่อนที่หลายเครื่องพรอมกัน

โดยใชอะแดปเตอรแบบหลายปลั๊กของพอรต
USB (สำหรบัชารจ)

● หากน้ำหรือเครื่องดื่มหกใสพอรต USB (สำหรับ
ชารจ) ใหหยุดใชงานและนำรถเขารับการตรวจ
สอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

หมายเหตุ
● หากคุณเปดไฟในหองโดยสารทิ้งไวในขณะที่

เครือ่งยนตดบัอย ูจะทำใหแบตเตอรีห่มดได กอน
ออกจากรถ ตรวจดูใหแนใจวาปดไฟในหอง
โดยสารหมดแลว

ไฟภายในหองโดยสาร
E00712002979

1- ไฟหองโดยสารดานหนาและไฟแผนที่
2- ไฟสวนตัวดานหลัง
3- ไฟหองเก็บสัมภาระ
4- ไฟประตู
5- ไฟ LED สองสวางภายใน (กลองคอนโซล)

ไฟหองโดยสารดานหนาและไฟแผนที่/
ไฟสวนตัวดานหลัง

E00717301808

ไฟหองโดยสารดานหนาและไฟแผนที่

ไฟสวนตัวดานหลัง
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1- ไฟจะสวางไมวาประตูหรือประตูทาย
( ) จะเปดหรือปดอยูก็ตาม

2- ประตู ฟงกชันหนวงเวลาปด
(●) ไฟจะสวางขึ้นเมื่อเปดประตูหรือประตู

ทาย และจะดับประมาณ  15 วินาที
หลังจากที่ประตูทุกบานและประตู
ทายปด
อยางไรก็ตาม ไฟจะดับลงทันทีเมื่อปด
ประตูทุกบานและประตูทายในกรณี
ตอไปนี:้
● เมื่อโหมดการทำงานเปลี่ยนเปน ON
● เมื่อใชฟงกชันเซ็นทรัลล็อกในการ

ล็อกรถ
● เมื่อใชกุญแจอัจฉริยะในการล็อกรถ
● เมื่อใชฟงกชันกุญแจอัจฉริยะในการ

ล็อกรถ

ฟงกชันตัดการทำงานอัตโนมัติ
หากเปดไฟทิ้งไวเมื่อโหมดการทำงาน
อยูที่ OFF หรือ ACC และประตูหรือ
ประตูทายเปดอยู ไฟจะดับลงโดย
อัตโนมัติหลังจากผ านไปประมาณ
30 นาที
ไฟจะสวางขึ้นอีกครั้งหลังจากดับลง
โดยอัตโนมัติในกรณีตอไปนี้
● เมื่อโหมดการทำงานเปลี่ยนเปน ON
● เมื่อใชงานระบบกุญแจอัจฉริยะ
● เมื่อประตูทุกบานและประตูทายปด

3- OFF ไฟจะดับลงไมวาประตูหรือประตูทาย
( ) จะเปดหรือปดอยูก็ตาม

หมายเหตุ
● เมื่อใชกุญแจสตารทเครื่องยนต หากดึงกุญแจ

ออกขณะที่ประตูและประตูทายปด ไฟจะสวาง
ขึ้นและดับลงหลังจากนั้นสองสามวินาที

หมายเหตุ
● เมื่อใชงานฟงกชันกุญแจอัจฉริยะในการสตารท

เครื่องยนต หากโหมดการทำงานอยูที่ OFF
ขณะที่ประตูและประตูทายปด ไฟจะสวางขึ้น
และดบัลงหลงัจากนัน้ประมาณ 15 วนิาท ี (หากมี
ติดตั้ง)

● เวลาจนกวาไฟจะดับ (หนวงเวลาปด) สามารถ
ปรับได ขอรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

● ฟงกชันตัดการทำงานอัตโนมัติไมสามารถใชงาน
ได เมื่อสวิตชไฟหองโดยสารดานหนาอยูที่
ตำแหนง “ ”
คุณสามารถยกเลิกการทำงานฟงกชันนี้ได ขอ
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาต

ไฟแผนที่
E00712401181

กดเลนส (A) เพื่อเปดไฟ กดซ้ำอีกครั้งเพื่อปด

การควบคุมการเปด/ปดตำแหนง
สวติชไฟ การควบคุมการเปด/ปด ตำแหนง

สวติชไฟ
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ไฟสวนตัวดานหลัง
E00712601457

การกดเลนส (A) จะทำใหไฟสวางและการกดเลนสอีก
ครั้งทำใหดับ

ไฟหองเก็บสัมภาระ
E00712701807

ไฟ LED สองสวางภายใน (กลองคอนโซล)
E00776100158

เมือ่ไฟสวางโดยทีส่วติชไฟอยใูนตำแหนง “ ”, “ ”
หรอื “AUTO” ไฟ LED สองสวางภายใน (กลองคอนโซล)
จะสวางขึ้น

ไฟประตู
E00717501233

ไฟประตูแตละดวงจะสวางเมื่อประตูนั้นๆ เปดและดับ
เมื่อประตูปด

1- ( )
ไฟจะสวางไมวาประตูทายจะเปดหรือปดอยูก็ตาม
2- (•)
ไฟจะสวางเมื่อประตูทายเปดและดับเมื่อประตูทายปด
3- ( )
ไฟจะดับลงไมวาประตูทายจะเปดหรือปดอยูก็ตาม
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พื้นที่เก็บของ
E00713103655

หมายเหตุ
● เมื่อไฟสวางโดยที่สวิตชไฟอยู ในตำแหนง

“ ”, “ ” หรือ “AUTO” (รถรุนที่มีตัว
ควบคุมไฟอัตโนมัติ) ไฟกลองเก็บของจะสวาง
ขึ้น
ใหดูเรื่อง “สวิตชไฟหนาและไฟสูง-ต่ำ” หนา
5-79

ขอควรระวัง
● หามทิง้ไฟแชก็ น้ำอดัลมกระปอง หรอืแวนตาไว

ในรถขณะทีจ่อดรถตากแดด หองโดยสารจะรอน
มากจนอาจทำใหไฟแช็กหรือวัตถุไวไฟอื่นๆ ติด
ไฟและน้ำอัดลมกระปองระเบิดได นอกจากนี้
แวนตาที่มีเลนสหรือช้ินสวนที่เปนพลาสติกอาจ
เสียรูปทรงหรือแตกราวได

● ควรปดพื้นที่เก็บของใหเรียบรอยในขณะขับรถ
มิฉะนั้นฝาปดหรือสิ่งของที่ เก็บไวอาจทำให
บาดเจ็บได

คำเตือน
●●●●● อยาใสวัตถุที่กลิ้งไปมาไดงายหรือยื่นออกมาจาก

ถาดใตคอนโซล
สิ่งที่เก็บไวในถาดอาจกระเด็นออกมาและกลิ้งไป
ใตแปนเหยียบตางๆ ระหวางการเบรกอยาง
กะทันหัน จะทำใหเหยียบแปนเบรกหรือแปนคัน
เรงไดยาก
สงผลให เกิดอุบัติ เหตุร ายแรงหรือบาดเจ็บ
สาหสัได

ชองเก็บของ
E00717602794

หากตองการเปด ใหกดปมุ (A)

ถาดใตคอนโซล
E00779400035

ถาดใตคอนโซลอยูในตำแหนงดังภาพ

กลองคอนโซลที่พื้น
E00723302549

เปดกลองคอนโซลที่พื้นดวยการยกฝาขึ้น
กลองคอนโซลที่พื้นสามารถใชเปนที่พักแขนได

1- กลองเก็บของ
2- ที่เก็บแวนกันแดด
3- กลองคอนโซลที่พื้น
4- ถาดใตคอนโซล
5- กระเปาพนักพิงหลัง
6- กลองเก็บสัมภาระที่พื้น



พื้นที่เก็บของ
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7-23การใชอปุกรณอำนวยความสะดวก

หมายเหตุ
● สามารถเก็บถาดในฝากลองคอนโซลที่พื้นได

โดยพลกิกลบัดานและตดิตัง้ เมือ่เกบ็ถาด ใหเกีย่ว
ตะขอของถาด (B) เขากบัร ู (C) ดานขางฝา

หมายเหตุ
● เมื่อเก็บผา เชน ผาขนหนู ไวในกระเปาพนักพิง

หลัง  ระวังอยาใหดายรุยออกมาเกี่ยวพันกับ
ตัวยึดแบบหวง

ขอควรระวัง
● เมือ่ชารจโทรศพัทมอืถอืดวยพอรต USB (สำหรบั

ชารจ) และจัดเก็บไวในกระเปาพนักพิงหลัง อยา
ปรับเบาะนั่งหนาและอยาพับเบาะนั่งตอนที่สอง
กระเปาพนกัพงิหลงั โทรศพัทมอืถอื หรอืสายตอ
USB อาจเสียหายเพราะสายตอติดอยูในเบาะนั่ง
ใหดเูร่ือง “พอรต USB (สำหรบัชารจ)” หนา 7-18

กระเปาพนักพิงหลัง
E00778200052

มีกระเปาเก็บของที่ดานหลังของเบาะนั่งหนา

กลองเก็บสัมภาระที่พื้น
E00718701942

เมื่อใชกลอง ใหยกแผนกระดานขึ้น

ที่เก็บแวนกันแดด
E00718601420

กดฝาเพื่อเปดที่เก็บแวนกันแดด

A- ถาด

กระเปานี้ยังสามารถเก็บวัตถุเล็กๆ ไดโดยแบงสวนดวย
ตวัยดึแบบหวง (A)



ที่วางแกว
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7-24 การใชอปุกรณอำนวยความสะดวก

ขอควรระวัง
● ไมควรใชชองนี้เก็บของที่มีน้ำหนักมากกวาแวน

กันแดด เพราะของเหลานั้นอาจหลนลงมาได

ขอควรระวัง
● เช็ดหยดน้ำทันทีเมื่อหยดน้ำสะสมอยูในถาด (A)

ของที่วางแกว เมื่อใชงานที่วางแกวขณะที่มีหยด
น้ำสะสมอย ูอาจหกออกมาได นอกจากนีก้ารเกบ็
ทีว่างแกวทัง้ๆ  ทีม่หียดน้ำสะสมอยอูาจทำใหการทำงาน
ผิดปกติ

หมายเหตุ
● ที่เก็บแวนกันแดดอาจไมสามารถเก็บแวนกัน

แดดไดทุกขนาดและทุกรูปทรง  ตรวจดูใหดี
กอนใช

หมายเหตุ
● ขวดบางอยางอาจไมสามารถยดึใหแนนได ขึน้อยู

กับรูปทรง
กอนจะใชงานทีว่างแกว ตรวจดใูหดวีาสามารถยดึ
ขวดในที่วางแกวไดอยางแนนหนาหรือไม
หากขวดไมมัน่คงในระหวางขบัรถ อาจหลนออก
มาจากที่วางแกว

คำเตือน
●●●●● อยาฉีดน้ำหรือทำเครื่องดื่มหกภายในรถ หาก

สวติช สายไฟ หรอืชิน้สวนไฟฟาเปยก อาจเกดิการ
ทำงานผิดปกติหรือทำใหไฟไหมรถได
หากคุณทำเครื่องดื่มหกโดยไมตั้งใจ ใหเช็ดออก
ใหมากที่สุดและติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาตทันที

ทีว่างแกว
E00714502620

สำหรับเบาะนั่งหนา
ที่วางแกวจะอยูระหวางเบาะนั่งหนาทั้งสอง

สำหรับเบาะนั่งตอนที่สอง
E00718901234

ดึงที่พักแขนลงมาเพื่อใชที่วางแกว

ขอควรระวัง
● อยาดื่มเครื่องดื่มขณะขับรถ เพราะจะทำใหเสีย

สมาธิและอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได
● เครื่องดื่มอาจหกเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนและ

การกระแทกระหวางขับรถ หากเครื่องดื่มที่หก
นั้นรอนจัด คุณอาจถูกเครื่องดื่มลวกผิวได

ที่วางแกวจะเลื่อนออกมาโดยอัตโนมัติเมื่อดันตรงกลาง
เมื่อเก็บที่วางแกว  ใหดันตรงกลางเขาไปจนไดยิน
เสียงคลิก



ที่วางขวด
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หมายเหตุ
● เมื่อไมใชที่วางแกว ใหดันที่วางแกวเพื่อจัดเก็บ

หมายเหตุ
● หามวางแกวน้ำหรือกระปองเครื่องดื่มในที่วาง

ขวด
● ปดฝาขวดใหสนิทกอนจัดเก็บ
● ที่วางขวดนั้นอาจไมพอดีกับขนาดและรูปทรง

ของขวดบางชนิด

ขอควรระวัง
● อยาใชแรงกับที่วางแกวมากเกินไป มิฉะนั้นอาจ

เสียหายได

ขอควรระวัง
● อยาดื่มเครื่องดื่มขณะขับรถ เพราะจะทำใหเสีย

สมาธิและอาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได
● เครื่องดื่มอาจหกเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนและ

การกระแทกระหวางขับรถ หากเครื่องดื่มที่หก
นั้นรอนจัด คุณอาจถูกเครื่องดื่มลวกผิวได

คำเตือน
●●●●● อยาฉีดน้ำหรือทำเครื่องดื่มหกภายในรถ หาก

สวติช สายไฟ หรอืชิน้สวนไฟฟาเปยก อาจเกดิการ
ทำงานผิดปกติหรือทำใหไฟไหมรถได
หากคุณทำเครื่องดื่มหกโดยไมตั้งใจ ใหเช็ดออก
ใหมากที่สุดและติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาตทันที

ที่วางขวด
E00718201527

สำหรับเบาะนั่งตอนที่สาม
E00719001131

ที่วางแกวอยูที่ดานขวาของเบาะนั่งตอนที่สาม
ที่วางแกวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อใหยึดแกวน้ำและกระปอง
เครื่องดื่มอยางแนนหนาในชอง

ขอเกี่ยวอเนกประสงค
E00732901254

สามารถใชแขวนของน้ำหนักเบาได
ที่วางขวดน้ำอยูที่ประตูทั้ งสองฝ งทั้ งดานหนาและ
ดานหลัง



มือจับชวยทรงตัว
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หมายเหตุ
● อยาแขวนสมัภาระทีม่นี้ำหนกัมาก (เกนิ 4 กก. โดย

ประมาณ) ไวบนขอเกีย่วนี้
มิฉะนั้นอาจทำใหขอเกี่ยวเสียหายได

ขอควรระวัง
● อยาใชมอืจบัชวยทรงตวัขณะขึน้หรอืลงรถ เพราะ

มือจับอาจหลุดออกมาและทำใหคุณลมได

คำเตือน
●●●●● อยาแขวนไมแขวนเสือ้หรอืวัตถใุดๆ ทีห่นกัหรอืมี

มุมแหลมบนตะขอแขวนเสื้อ หากมานถุงลม
นิรภัยทำงาน สิ่งเหลานี้อาจถูกดันหลุดจากตะขอ
และอาจกีดขวางการพองตัวของถุงลมนิรภัย ให
แขวนเสื้อผาบนตะขอโดยตรง (ไมใชไมแขวน
เสื้อ) สำรวจวาไมมีวัตถุหนักหรือแหลมคมใน
กระเปาของเสื้อผาที่คุณแขวนบนตะขอ

มอืจบัชวยทรงตวั
E00732801413

มอืจบัชวยทรงตวั (อยเูหนอืประตบูนหลงัคาภายใน) ไมได
ออกแบบมาใหรองรับน้ำหนักกาย แตมีไวใหใชงาน
ขณะที่นั่งอยูในรถเทานั้น

ตะขอแขวนเสื้อ
E00725601709

มีตะขอแขวนเสื้ออยูที่มือจับชวยทรงตัวของเบาะนั่งหลัง

ขอเกี่ยวสัมภาระ
E00715701664

มีขอเกี่ยว 6 ตัวบนพื้น พนักพิงหลังเบาะนั่งตอนที่สาม
และดานในหองเก็บสัมภาระ



ขอเกี่ยวสัมภาระ
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หมายเหตุ
● อยาแขวนสมัภาระทีม่นี้ำหนกัมาก (เกนิ 4 กก. โดย

ประมาณ) ไวบนขอเกีย่วนี ้ (ดานขาง)
มิฉะนั้นอาจทำใหขอเกี่ยวเสียหายได

ขอควรระวัง
● อยาซอนสัมภาระจนสูงเลยพนักพิงหลัง และยึด

สัมภาระใหแนน
มิฉะนั้นอาจเกิดอุบัติ เหตุร ายแรงเนื่องจาก
สัมภาระนั้นบังมุมมองดานหลังหรือวัตถุกระเด็น
เมื่อเบรกอยางกะทันหัน

พนักพิงหลังเบาะนั่งตอนที่สาม

พบัพนกัพงิหลงัเบาะนัง่ตอนทีส่ามและดงึผาคลมุ (A) ขึน้

พื้นและดานขาง

ใชขอเกี่ยวบนพื้นเพื่อยึดสัมภาระ
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เม่ือรถเสียกลางทาง
E00800101137

ถาหากรถเสียกลางทาง ใหนำรถไปไวบนไหลทางกอน
แลวเปดไฟฉุกเฉินไว
ใหดเูรือ่ง “สวติชไฟฉกุเฉนิ” หนา 5-83

ถาเครื่องยนตดับหรือเสีย

หากเครื่องยนตดับจะมีผลตอการทำงานและการควบคุม
รถ กอนจะเคลื่อนยายรถไปยังสถานที่ปลอดภัย ควร
ปฏิบัติดังนี้:

● หมอลมเบรกจะไมทำงานและตองใชแรงเหยียบเบรก
มากขึ้น ใหเหยียบเบรกแรงกวาปกติ

● เนือ่งจากระบบพวงมาลยัเพาเวอรไมทำงาน พวงมาลยั
จะหนักกวาปกติขณะหมุน

การสตารทเครื่องยนตฉุกเฉิน
E00800504493

หากเครื่องยนตสตารทไมติดเนื่องจากแบตเตอรี่ออนหรือ
หมด คุณสามารถใชแบตเตอรี่ของรถอีกคันหนึ่งตอสาย
พวงเพื่อชวยสตารทเครื่องยนตใหติดได

หากไมสามารถเปลี่ยนโหมดการ
ทำงานเปน OFF ได

E00804900181

หากไมสามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานเปน OFF ได ให
ทำตามขั้นตอนตอไปนี้

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

2. หนึ่งในสาเหตุอื่นๆ อาจเปนเพราะแรงเคลื่อน
ไฟฟาของแบตเตอรีต่่ำ หากเกดิกรณนีี ้ระบบกญุแจ
รีโมท ฟงกชันกุญแจอัจฉริยะ และล็อกพวงมาลัย
กจ็ะไมทำงานดวยเชนกนั ตดิตอศนูยบรกิารมติซบูชิิ
ที่ไดรับอนุญาต

คำเตือน
●●●●● ในการพวงแบตเตอรี่กับรถคันอื่นเพื่อสตารท

เครื่องยนต ใหทำตามขั้นตอนที่ถูกตองดานลาง
เพราะหากพวงแบตเตอรี่ไมถูกตอง อาจจะทำให
เกิดไฟไหมหรือระเบิด หรือทำใหรถเสียหายได

●●●●● ควรหลีกเล่ียงใหหางจากประกายไฟ บุหรี่ หรือ
เปลวไฟ เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได คำเตือน

●●●●● ใหดบัเครือ่งยนตรถทัง้สองคนักอน ตรวจดใูหแน
ใจวาสายพวงหรือเสื้อผาของคุณไมติดอยูใน
พัดลมหรือสายพานขับ เพราะอาจทำใหเกิดการ
บาดเจ็บได

ขอควรระวัง
● อยาพยายามสตารทเครื่องยนตโดยการเข็นหรือ

ลากรถ
เพราะอาจทำใหรถคุณเสียหายได

ขอควรระวัง
● ตรวจดูแบตเตอรี่ของรถอีกคันที่จะนำมาพวง

ตองเปนแบตเตอรี่ 12 โวลต
หากไมใชแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต อาจเกิดการ
ลัดวงจรและทำใหรถทั้งสองคันเสียหายได

● ใชสายพวงแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับขนาดของ
แบตเตอรี่เพื่อปองกันสายพวงรอนจัด

● ตรวจดูสายพวงแบตเตอรี่วาไมชำรุดหรือสึก
กรอนกอนการใชงาน

● สวมแวนตาป อ งกั นทุ กครั้ งที่ ทำ ง านใกล
แบตเตอรี่

● เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก

1. เลื่อนรถใหใกลกันเพื่อใหสามารถตอสายพวง
แบตเตอรี่ได แตอยาใหสวนใดสวนหนึ่งของตัวรถ
ทั้งสองสัมผัสกัน

2. ปดไฟทั้งหมด ฮีทเตอร และอุปกรณไฟฟาอื่นๆ
3. ใสเบรกมอืในรถแตละคนัใหแนน เขาเกยีร A/T ที่

“P” (จอด) หรือเกยีร M/T ที ่“N” (เกยีรวาง) จากนัน้
จึงดับเครื่องยนต

4. ตรวจดูวาอิเล็กโทรไลตของแบตเตอรี่อยูในระดับ
ที่เหมาะสม
ใหดเูรือ่ง “แบตเตอรี”่ หนา 10-8
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คำเตือน
●●●●● หากน้ำกลั่นของแบตเตอรี่แหงหรือเปนน้ำแข็ง

อยาสตารทเคร่ืองยนตดวยการพวงแบตเตอรี่เด็ด
ขาด
แบตเตอรี่อาจแตกหรือระเบิดไดหากอุณหภูมิอยู
ต่ำกวาจุดเยือกแข็งหรือหากมีน้ำกลั่นไมเพียงพอ

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

5. ตอปลายดานหนึง่ของสายพวง 1 เขากบัขัว้บวก (+)
ของแบตเตอรีท่ีไ่มมไีฟ (A) และอกีดานหนึง่ 2 เขา
กบัขัว้บวก (+) ของแบตเตอรีท่ีม่ไีฟ (B)
ตอปลายดานหนึง่ของสายพวงอกีเสน 3 เขากบัขัว้
ลบ (-) ของแบตเตอรีท่ีม่ไีฟ (B) และอกีดานหนึง่ 4
เขากับตำแหนงกราวดของรถคันที่แบตเตอรี่ไมมี
ไฟโดยใหหางจากแบตเตอรี่มากที่สุด

คำเตือน
●●●●● ตรวจดูใหแนใจวาการเชื่อมตอ 4 เปนไปตามที่

กำหนดไว (ดงัภาพ) หากตอเขากบัขัว้ลบ (-) ของ
แบตเตอรีโ่ดยตรง อาจทำใหแบตเตอรีร่อนจดัและ
เกิดการระเบิดได

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

ขอควรระวัง
● ระมัดระวังอยาใหสายพวงแบตเตอรี่ติดอยูใน

พดัลมระบายความรอนหรอืชิน้สวนตางๆ ในหอง
เครื่องยนตที่หมุนได

6. สตารทเครื่องยนตของรถคันที่แบตเตอรี่มีไฟ
และปลอยทิ้งไวใหเดินเบาสักครูหนึ่ง แลวจึง
สตารทเครื่องยนตของรถคันที่แบตเตอรี่
ไมมไีฟ

ขอควรระวัง
● ปลอยใหเครื่องยนตของรถคันที่แบตเตอรี่มีไฟ

ทำงาน

หมายเหตุ
● หากขับขี่โดยที่แบตเตอรี่ไมไดชารจจนเต็ม อาจ

ทำใหเครื่องยนตทำงานไมราบรื่นและไฟเตือน
ระบบเบรกปองกันลอล็อกสวาง
ใหดูเรื่อง “ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)”
หนา 6-57

7. หลังจากที่เครื่องยนตสตารทแลว ใหปลดสาย
พวงโดยยอนลำดับการตอและปลอยให
เครื่องยนตทำงานสักครู

เคร่ืองยนตรอนจดั
E00800604159

เมื่อเครื่องยนตรอนจัด  หนาจอแสดงขอมูลในหนา
จอแสดงขอมูลรวมจะถูกขัดจังหวะและตัวแสดงเตือน
อณุหภมูนิ้ำหลอเยน็เครือ่งยนตจะปรากฏขึน้มา นอกจากนี้
“ ” จะกะพรบิดวย

เมื่อเกิดเหตุการณเชนนี้ขึ้น ใหปฏิบัติดังนี้:
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1. หยุดรถในที่ปลอดภัย
2. ตรวจดูวามีไอรอนออกมาจากหองเครื่องยนตหรือ

ไม

[หากไมมีไอรอนออกมาจากหองเครื่องยนต]
ปลอยใหเครื่องยนตทำงาน ยกฝากระโปรงหนาขึ้น
เพื่อระบายความรอนในหองเครื่องยนต

[หากมีไอรอนออกมาจากหองเครื่องยนต]
ดับเครื่องยนต และเมื่อไอรอนไมพุงออกมาแลวให
ยกฝากระโปรงหนาขึ้นเพื่อระบายความรอนใน
หองเครื่องยนต สตารทเครื่องยนตอีกครั้ง

คำเตือน
●●●●● อยาเปดฝากระโปรงหนาขณะที่ยังมีไอรอนออก

มาจากหองเครือ่งยนต เพราะอาจทำใหไอน้ำหรอื
น้ำรอนพุงออกมาลวกผิวหนัง น้ำรอนอาจพุง
ออกมาไดแมจะไมมีไอน้ำ และชิ้นสวนรถจะมี
ความรอนสูง ใชความระมัดระวังเมื่อจะเปด
ฝากระโปรงหนา

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

3. ตรวจดวูาพดัลมระบายความรอน (A) ยงัทำงานอยู
[ถาพัดลมระบายความรอนหมุน]

หลังจากที่ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำหลอเย็นสูงดับลง
ใหดับเครื่องยนต
[ถาพัดลมระบายความรอนไมหมุน]
ใหดับเครื่องยนตทันทีแลวติดตอขอความชวย
เหลือจากศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

A- พดัลมระบายความรอน
B- ถงัพกั
C- ฝาหมอน้ำ
*: ถาตดิตัง้มา

คำเตือน
●●●●● โปรดระวังอยาใหมือหรือเสื้อผาของคุณเขาไปติด

ในพัดลมระบายความรอน

4. ตรวจดูระดับน้ำหลอเย็นในถังพัก (B)

เตม็

ต่ำ

5. เติมน้ำหลอเย็นที่หมอน้ำและ/หรือถังพักตามความ
จำเปน (ใหดเูรือ่ง “การบำรงุรกัษา”)

คำเตือน
●●●●● ตรวจดูใหแนใจวาเครื่องยนตเย็นลงแลวกอน

จะเปดฝาหมอน้ำ (C) เนื่องจากไอรอนหรือน้ำ
เดือดอาจพุงออกมาทางชองเติมและลวกคุณได

ขอควรระวัง
● อยาเติมน้ำหลอเย็นขณะที่เครื่องยนตกำลังรอน

การเติมน้ำหลอเย็นลงไปทันทีจะทำใหเครื่อง
ยนตเสียหาย รอใหเครื่องเย็นลงกอนแลวคอยๆ
เติมน้ำหลอเย็นทีละนอย

6. ตรวจดูทอหมอน้ำทั้งหมดวารั่วซึมหรือไม และ
ตรวจดูสายพานขับวาหยอนหรือชำรุดหรือไม
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หากมีความผิดปกติใดๆ ที่ระบบน้ำหลอเย็นหรือ
สายพานขับ ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตเพื่อแกไขทันที

การไลลมในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
E00800701537

หากน้ำมันเชื้อเพลิงขาดตอนในระหวางการจายน้ำมัน
ควรไลลมในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงตามขั้นตอนดานลาง
กดปมมือ (A) บนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงจนกระทั่งปมมือ
แข็งฝด
จากนั้นใหสตารทเครื่องยนตใหมอีกครั้ง
หากเครื่องยนตไมสตารท ใหทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง

ขอควรระวัง
● หามสูบบุหรี่หรือจุดเปลวไฟใดๆ ใกลรถที่กำลัง

ไลลมในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ขอควรระวัง
● เช็ดน้ำมันเชื้อเพลิงที่กระเด็นออกมาใหสะอาด

เรียบรอย  มิฉะนั้นอาจติดไฟและทำใหเกิด
ไฟไหมได

การถายน้ำออกจากกรองน้ำมันเชื้อ
เพลิง

E00800801639

หากตัวแสดงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงบนหนาจอแสดง
ขอมูลในหนาจอแสดงขอมูลรวมปรากฏขึ้นระหวางขับ
รถ แสดงวามนี้ำสะสมอยใูนกรองน้ำมนัเชือ้เพลงิ เมือ่เกดิ
กรณีเชนนี้ ใหถายน้ำออกตามขั้นตอนดานลาง
ตัวแสดง

1. คลายปลัก๊ถาย (A) ทีก่รองน้ำมนัเชือ้เพลงิ

2. กดปมมอื (B) ชาๆ 6 หรือ 7 ครัง้เพือ่ไลน้ำออกทาง
ปลัก๊ถาย (A)

3. ขันปลั๊กถาย (A) กลับเขาที่เมื่อไมมีน้ำไหลออกมา
อีก

4. ไลลมในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
(ใหดูเรื่อง “การไลลมในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง”
หนา 8-5)
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5. ตรวจสอบใหแนใจวาตัวแสดงกรองน้ำมันเชื้อ
เพลิงไมปรากฏขึ้นมาเมื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน
ไปที่ ON ถามีขอสงสัย ใหปรึกษาศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด

ขอควรระวัง
● หามสูบบุหรี่หรือจุดเปลวไฟใดๆ ใกลรถที่กำลัง

ไลลมในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
● เช็ดน้ำที่ถายออกมาใหเรียบรอย เนื่องจากน้ำมัน

เชื้อเพลิงที่ผสมน้ำอาจติดไฟและทำใหเกิดไฟ
ไหมได

เคร่ืองมอื แมแรง และดามแมแรง
E00800902725

ชองเก็บเครื่องมือ
เครื่องมือ แมแรง และดามแมแรงเก็บไวในหองเก็บ
สมัภาระ
ควรจดจำตำแหนงของชองเกบ็เครือ่งมอื แมแรง และดาม
แมแรงไวเพื่อใชในกรณีฉุกเฉิน

A- เครื่องมือและดามแมแรง
B- แมแรง

เครื่องมือและดามแมแรง
E00801902155

1- ถุงเครื่องมือ
2- ประแจขันน็อตลอ
3- ดามแมแรง

4- ประแจหกเหลี่ยม*
(ใหดูเรื่อง “เมื่อปลดเบรกมือไฟฟาไมได” หนา
6-8)

การถอดและการเก็บเครื่องมือ แมแรง และ
ดามแมแรง

E00802301537

1. ขณะทีก่ดปมุ (A) ใหเปดฝา (B)

2. ถอดสายรัด (C) แลวนำเครื่องมือและดามแมแรง
(D) ออกมา
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3. ถอดสายรัด (E) และน็อตยึด (F) จากนั้นนำแมแรง
(G) ออกมา

4. เมื่อตองการเก็บเครื่องมือ แมแรง และดามแมแรง
ใหยอนกลับลำดับการถอด

การใชดามแมแรง
E00802401206

1. ตรวจดูวาคุณมีชิ้นสวนดามแมแรงครบทุกชิ้น

A- ทอนบาง (มรีอง)
B- ทอนหนา
C- ทอนบาง

2. กดตวัลอ็ก (D) ไวแลวสอดทอน (A) เขาไปในทอน
(B) จนลอ็กเขาที ่สอดทอน (C) เขาไปในทอน (B)
ในลักษณะเดียวกัน

ชดุซอมยาง
E00804501227

ชุดเครื่องมือนี้ชวยใหสามารถซอมรูรั่วเล็กนอยในดอก
ยางไดในกรณีฉุกเฉิน เชน แลนทับตะปู สกรู หรือวัตถุที่
คลายกัน

ชองเก็บเครื่องมือ

ชุดซอมยางจะจัดเก็บไวใตแผนกระดานของหองเก็บ
สมัภาระ
ควรจดจำตำแหนงของชุดซอมยางไวเพื่อใชในกรณี
ฉุกเฉิน
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1- ชดุซอมยาง
2- คอมเพรสเซอรยาง
3- ขวดซีลแลนทยาง
4- ทอเตมิ
5- ทีถ่อดวาลว
6- ทีส่อดวาลว (สำรอง)
7- สติกเกอรจำกัดความเร็ว

วิธีใชชุดซอมยาง
E00804601231

คำเตือน
●●●●● การ ใชชุ ดซ อมยางอาจทำ ให ล อและ /หรือ

เซ็นเซอรแรงดันลมยางสำหรับยางเสียหายได
หลังจากใชชุดซอมยาง ตองนำรถไปตรวจสอบ
และซอมแซมที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ ไดรับ
อนุญาตทันที

ขอควรระวัง
● หากกลืนซีลแลนทยางจะสงผลเสียรายแรงตอ

สขุภาพ หากกลนืลงไปโดยบงัเอญิ ใหดืม่น้ำตาม
ใหมากที่สุดและรีบไปพบแพทยทันที

● หากซีลแลนทยางเขาตาหรือสัมผัสผิวหนัง ให
ลางออกดวยน้ำปริมาณมาก หากยังรูสึกผิดปกติ
ใหรีบไปพบแพทย

● ปรึกษาแพทยทันทีหากมีอาการแพ
● ระวังอยาใหเด็กแตะตองซีลแลนทยาง
● อยาสูดดมไอระเหยจากซีลแลนทยาง
● ควรใชซีลแลนทยางของแทจากมิตซูบิชิ

หมายเหตุ
● ไมสามารถใชซีลแลนทยางในสถานการณที่ระบุ

ไวดานลาง หากเกดิสถานการณตอไปนี ้โปรดตดิ
ตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตหรือผู
เชี่ยวชาญ
• ซลีแลนทยางเลยวนัหมดอายแุลว (วนัหมดอายุ

แสดงใหบนฉลากขวด)

• มียางรั่วมากกวาหนึ่งเสน
• รรูัว่มขีนาดยาวหรอืกวาง 4 มม. ขึน้ไป
• ยางรัว่ตรงสวนแกมยาง (A) ไมใชดอกยาง (B)

• ขับรถโดยที่ยางเกือบแบนแลว
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หมายเหตุ
• ยางหลุดออกมานอกขอบลอและหลุดออก

จากลอ
• ลอชำรุด

● ใชซลีแลนทยางทีอ่ณุหภมูสิภาพแวดลอม -30 °C
ถงึ + 60 °C เทานัน้

● ใชในการซอมแซมฉุกเฉินโดยไมตองดึงวัตถุ
(ตะป ูสกร ูฯลฯ) ทีต่ดิอยใูนยางออก

● อยาใชซีลแลนทยางหากยางชำรุดเนื่องจากขับขี่
โดยมีแรงดันลมยางไมเพียงพอ (เชน ยางมีรอย
ขรขุระ รอยฉกีขาด รอยแตก ฯลฯ)

● เช็ดซีลแลนทยางออกจากพื้นผิวสีของรถทันที
ดวยผาหมาดๆ

● ซักผาที่เปอนซีลแลนทยางทันที
● ตรวจเช็ควันหมดอายุของซีลแลนทยางเปน

ประจำ และซื้อใหมจากศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รับอนุญาตกอนจะถึงวันหมดอายุ

กอนจะซอมยาง ใหหยุดรถในที่ปลอดภัยบนพื้นราบ
เสียกอน

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

เครื่องยนต

4. เปดไฟฉุกเฉิน ตั้งปายเตือนฉุกเฉินรูปสามเหลี่ยม
ไฟสัญญาณกะพริบ ฯลฯ ในระยะหางที่เหมาะสม
จากตัวรถ แลวใหผูโดยสารทั้งหมดออกจากรถ

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

กดทีถ่อดวาลว (E) ลงบนวาลวดงัภาพ ปลอยลมใน
ยางออกทั้งหมด

7. ถอดทีส่อดวาลว (F) โดยหมนุทวนเขม็นาฬกิาดวย
ทีถ่อดวาลว (E) เกบ็ทีส่อดวาลวทีถ่อดออกมาในที่
สะอาด เพื่อจะไดไมสกปรก

ขอควรระวัง
● หากยงัมลีมเหลอือยใูนยางเมือ่ถอดทีส่อดวาลว ที่

สอดวาลวอาจกระเด็นออกมาและทำใหคุณบาด
เจ็บได ตรวจดูใหดีวายางไมมีลมเหลืออยูแลว
กอนจะถอดที่สอดวาลว
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8. เขยาขวดซีลแลนทยางใหทั่วถึง

หมายเหตุ
● หากอากาศเยน็ (อณุหภมูสิภาพแวดลอม 0 °C หรือ

ต่ำกวา) ซีลแลนทยางจะขนขึ้นและบีบออกจาก
ขวดไดยาก ใหอุนขวดภายในรถ

9. ถอดฝา (G) ของขวดซีลแลนทยาง (H) ออก อยา
ถอดซีล (I) ขันทอเติม (J) ลงบนขวด (H) เมื่อขัน
ทอเติมลงบนขวด ซีลจะขาด ทำใหสามารถใช
ซีลแลนทได

ขอควรระวัง
● หากเขยาขวดหลังจากขันทอแลว ซีลแลนท

อาจกระเด็นออกมาทางปากทอ

10. กดทอลงบนวาลว (D) จับขวดซีลแลนทใหพลิก
คว่ำลง บีบหลายๆ ครั้งเพื่อฉีดซีลแลนททั้งหมด
เขาไปในยาง

หมายเหตุ
● เมื่อฉีดซีลแลนท จัดใหวาลวอยูหางจากดานลาง

คอืหางจากจดุทีย่างสมัผสัพืน้ หากวาลวอยใูกลจดุ
ที่ยางสัมผัสพื้น ซีลแลนทจะเขาไปในยางไดยาก
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11. หลังจากฉดีซลีแลนท ใหดงึทอออกจากวาลว ขจดั
ซีลแลนทที่หลงเหลืออยูบนวาลว ขอบลอ และ/
หรอืยาง สวมทีส่อดวาลว (F) เขาไปในวาลว (D)
และขันที่สอดวาลวเขาที่ใหแนนดวยที่ถอดวาลว
(E)

หมายเหตุ
● เมื่อถอดและขันที่สอดวาลวดวยที่ถอดวาลว ให

หมนุทีถ่อดวาลวดวยมอื การใชเครือ่งมอืหมนุอาจ
ทำใหที่ถอดวาลวเสียหายได

12. หลังจากฉีดซีลแลนท ใหสวมที่ถอดวาลว (E)
เขากับปลายทอเติม  (J) ใหแนนเพื่อปองกัน
ซีลแลนทไหลออกมาจากขวดเปลา

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

14. วางคอมเพรสเซอร (L) โดยใหเกจวัดแรงดันลม
(M) อยดูานบน

ดึงสายไฟ (N) ของคอมเพรสเซอรออกมา เสียบ
ปลั๊กบนสายไฟเขากับชองเสียบอุปกรณเสริม (O)
จากนั้นเปลี่ยนโหมดการทำงานของสวิตชเพา
เวอรเปน ACC (ใหดูเรื่อง “ชองเสียบอุปกรณ
เสรมิ” หนา 7-16)
เปดสวติชคอมเพรสเซอร (P) เปน ON และเพิม่ลม
ในยางจนมีแรงดันลมตามที่กำหนด (ใหดูเรื่อง
“แรงดนัลมยาง” หนา 10-11)
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ขอควรระวัง
● คอมเพรสเซอรที่ใหมานี้ออกแบบมาสำหรับเติม

ลมยางรถของคุณเทานั้น
● คอมเพรสเซอรนี้ออกแบบมาใหใชงานกับ

แหลงจายไฟ 12 V ของรถ อยาเชื่อมตอเขากับ
แหลงจายไฟอื่น

● คอมเพรสเซอรไมสามารถกันน้ำได หากใช
งานกลางฝน ตองแนใจวาน้ำจะไมเขาไป

● หากทรายหรือฝุนถูกดูดเขาไปในคอมเพรสเซอร
อาจทำใหคอมเพรสเซอรเสียได อยาวาง
คอมเพรสเซอรบนพื้นที่มีทรายหรือฝุนโดยตรง
เมื่อใชงาน

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

15. ตรวจเช็คและปรับแรงดันลมยางโดยอางอิงจาก
เกจวัดแรงดันลมบนคอมเพรสเซอร หากมีลมยาง
มากเกนิไป ใหปลอยออกโดยคลายขอตอทีป่ลายทอ
หากมีชองวางระหวางยางกับลอเพราะยางเลื่อน
เขาไปขางในจากขอบลอ ใหกดขอบยางเขาหา
ลอ เพื่ อปดชองว า งดั งกล าวกอนจะใช ง าน
คอมเพรสเซอร (เมื่อไมมีชองวาง แรงดันลมยาง
จะเพิ่มขึ้น)

ขอควรระวัง
● ระมัดระวังอยาใหนิ้วติดอยูระหวางยางกับลอ

ขณะที่ยางพองตัว

ขอควรระวัง
● พื้นผิวเครื่องคอมเพรสเซอรจะรอนขึ้นระหวาง

การทำงาน อยาใชคอมเพรสเซอรตอเนื่องนาน
เกิน 15 นาที หลังจากใชงานคอมเพรสเซอร ให
รอจนคอมเพรสเซอรเย็นลงกอนจะใชงานอีก
ครั้ง

● หากคอมเพรสเซอรทำงานช าลงหรือรอน
ขณะทำงาน แสดงวาคอมเพรสเซอรรอนเกินไป
ใหปดสวิตชไปที่ตำแหนง OFF ทันทีและปลอย
ใหคอมเพรสเซอรเย็นลงอยางนอย 30 นาที

หมายเหตุ
● หากแรงดันลมยางไม เพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่

กำหนดภายใน 15 นาท ียางอาจเสยีหายมากจนไม
สามารถใชซีลแลนทยางในการซอมแซมฉุกเฉิน
ได ในกรณีนี้ โปรดติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิ
ที่ไดรับอนุญาตหรือผูเชี่ยวชาญอื่นๆ

16. ปดสวิตชคอมเพรสเซอร OFF จากนั้นถอดปลั๊ก
ออกจากชองเสียบ

หมายเหตุ
● การใสซีลแลนทและเติมลมในยางดวยชุดซอม

ยางไมไดซลีรูรัว่ของยางแตอยางใด ลมจะรัว่ออก
มาตามรูรั่วจนกวาจะเสร็จสิ้นกระบวนการซอม
แซมฉุกเฉิน (ขั้นตอนที่ 19 หรือ 20 ของ
คำแนะนำนี้)

17. ตดิสตกิเกอรจำกดัความเรว็ (Q) ทีต่รามติซบูชิบิน
พวงมาลัย

ขอควรระวัง
● อยาติดสติกเกอรที่อื่นนอกเหนือจากตำแหนงที่

ระบุบนแผนรองพวงมาลัย การติดสติกเกอรใน
ตำแหนงที่ไมถูกตองอาจขัดขวางการทำงานของ
ถงุลมนริภยั SRS ได

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

หยุดรถและติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตหรือผูเชี่ยวชาญอื่นๆ มิฉะนั้นแรงดัน
ลมยางอาจลดลงกอนที่ขั้นตอนการซอมแซมฉุก
เฉินจะเสร็จสิ้น ทำใหการขับรถนั้นไมปลอดภัย

หมายเหตุ
● การขบัรถเรว็กวา 80 กม./ชม. อาจทำใหรถสัน่

19. หลังจากขับรถประมาณ 10 นาทีหรือ 5 กม. ให
ตรวจเช็คแรงดันลมยางโดยใชเกจวัดแรงดันลม
บนคอมเพรสเซอร หากแรงดันลมยางไมลดลง
แสดงวาขั้นตอนการซอมแซมฉุกเฉินเสร็จ
สมบูรณ ใหดำเนินการตอไปในขั้นตอนที่ 21
หากแรงดันลมยางไมเพียงพอ ใหเติมลมจนถึง
แรงดันที่กำหนดอีกครั้งและขับรถดวยความ
ระมดัระวงัโดยความเรว็ไมเกนิ 80 กม./ชม.

ขอควรระวัง
● หากแรงดันลมยางต่ำกวาคาแรงดันต่ำสุดที่

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

20. หลังจากขับรถประมาณ 10 นาทีหรือ 5 กม. ให
ตรวจเช็คแรงดันลมยางโดยใชเกจวัดแรงดันลม
บนคอมเพรสเซอร หากแรงดันลมยางไมลดลง
แสดงวาขั้นตอนการซอมแซมฉุกเฉินเสร็จ
สมบูรณ คุณยังคงตองรักษาความเร็วไมใหเกิน
80 กม./ชม. ปฏบิตัติามการจำกดัความเรว็ในทองถิน่

หมายเหตุ
● หากแรงดันลมยางลดลงจนต่ำกว าระดับที่

กำหนดเมื่อคุณตรวจเช็คหลังจากการซอมแซม
เสร็จสิ้นแลว อยาขับรถตอไป โปรดติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตหรือผูเชี่ยวชาญ
อื่นๆ

● ในสภาพอากาศเยน็ (อณุหภมูสิภาพแวดลอม 0 °C
หรอืต่ำกวา) อาจตองในเวลาและระยะทางในการ
ขับขี่หลังจากการซอมแซมเสร็จสิ้นนานกวาใน
สภาพอากาศอบอุน หมายความวาแรงดันลมยาง
อาจลดลงต่ำกวาระดับที่กำหนดเมื่อคุณเติมลม
ครั้งที่สองและขับรถตอไป ในกรณีนี้ ใหเติมลม
ยางจนถึงแรงดันที่กำหนดอีกครั้ง ขับเปนเวลา
ประมาณ 10 นาทหีรอื 5 กม. จากนัน้ตรวจเชค็แรง
ดันลมยางอีกครั้ง หากแรงดันลมยางลดลงต่ำกวา
ระดับที่กำหนดอีกครั้ง ใหหยุดขับรถและติดตอ
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตหรือผูเชี่ยว
ชาญอื่นๆ

21. ขับรถทันทีดวยความระมัดระวังไปยังศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตเพื่อใหดำเนินการซอม
แซม/เปลี่ยนยาง

ขอควรระวัง
● ตองตรวจเช็คแรงดันลมยางเพื่อยืนยันวาขั้นตอน

การซอมแซมฉุกเฉินเสร็จสมบูรณแลว

หมายเหตุ
● โปรดนำขวดซีลแลนทเปลาไปยังศูนยบริการ

มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตดวยเมื่อคุณซื้อซีลแลนท
ใหมหรือกำจัดขวดซีลแลนทตามขอกำหนดใน
ประเทศสำหรับการกำจัดขยะปนเปอนทางเคมี

● ควรเปลี่ยนยางที่ไดใชซีลแลนทเปนเสนใหม
หากคุณตองการซอมแซมยางอยางเหมาะสมเพื่อ
นำมาใชอีก โปรดติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ได
รบัอนญุาตหรอืผเูชีย่วชาญอืน่ๆ โปรดรบัทราบวา
จะไมสามารถซอมแซมยางที่ผานการซอมแซม
ฉุกเฉินอยางเหมาะสมไดหากหารูรั่วไมพบ

● ผูผลิตไมสามารถรับประกันไดวายางที่รั่วทุกเสน
จะสามารถซอมแซมไดดวยชุดซอมยาง โดย
เฉพาะอยางยิ่งเมื่อรอยฉีกขาดหรือรูเจาะมีเสน
ผานศนูยกลางมากกวา 4 มม. หรอือยหูางจากดอก
ยาง ผผูลติจะไมรบัผดิชอบตอความเสยีหายทีเ่กดิ
จากการใชชุดซอมยางอยางไมเหมาะสม
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หมายเหตุ
● ผูผลิตจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจาก

การนำยางที่ใชซีลแลนทแลวมาใชงานอีก

วิธีเปล่ียนยาง
E00801204181

กอนเปลี่ยนยาง ใหหยุดรถในที่ปลอดภัยบนพื้นราบเสีย
กอน

1. จอดรถบนพื้นราบที่มั่นคง ไมมีกรวดหิน ฯลฯ
2. ใสเบรกมือใหแนน
3. เลือ่นคนัเกยีรไปทีต่ำแหนง “P” (จอด) เพือ่เปลีย่น

โหมดการทำงานเปน OFF
4. เปดไฟฉุกเฉิน ตั้งปายเตือนฉุกเฉินรูปสามเหลี่ยม

ไฟสัญญาณกะพริบ ฯลฯ ในระยะหางที่เหมาะสม
จากตัวรถ แลวใหผูโดยสารทั้งหมดออกจากรถ

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

คำเตือน
●●●●● ตรวจดูวาวางหมอนหนุนลอหรือบล็อกที่ยาง

เสนที่ถูกตองเมื่อจะยกรถขึ้นดวยแมแรง หากรถ
ไหลขณะยกขึ้น แมแรงอาจหลุดออกจาก
ตำแหนง ทำใหเกิดอุบัติเหตุได

หมายเหตุ
● หมอนหนุนลอที่แสดงในภาพประกอบไมไดมา

พรอมกับรถ ขอแนะนำใหคุณมีเก็บไวในรถ
สำหรับกรณีที่จำเปนตองใชงาน

● หากไมมีหมอนหนุนลอ ใหใชหินหรือวัตถุอื่นที่
มีขนาดใหญเพียงพอที่จะกั้นลอใหอยูกับที่

6. เตรียมแมแรง ดามแมแรง และประแจขันน็อตลอ
ใหพรอม
ใหดเูรือ่ง “เครือ่งมอื แมแรง และดามแมแรง” หนา
8-6

การเปลี่ยนยาง
E00803202530

1. คลายน็อตลอหนึ่งสวนสี่รอบดวยประแจขันน็อต
ลอ อยาเพิ่งถอดน็อตลอออกมา

2. วางแมแรงไวใตจุดขึ้นแมแรงจุดใดจุดหนึ่งที่
แสดงในภาพ ใชจุดขึ้นแมแรงที่อยูใกลกับยางเสน
ที่ตองการเปลี่ยนมากที่สุด

A- จุดขึ้นแมแรงดานหนา
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B- จุดขึ้นแมแรงดานหลัง

คำเตือน
●●●●● หามขึ้นแมแรงในตำแหนงอื่นๆ นอกเหนือจากที่

แสดงไว เพราะหากขึ้นแมแรงผิดตำแหนงอาจ
ทำใหตัวถังรถเสียหายได หรือแมแรงอาจเลื่อน
หลุดออกจากตำแหนงทำใหเกิดอันตรายได

●●●●● หามขึ้นแมแรงบนพื้นลาดเอียงหรือไมแข็งพอ
เพราะแมแรงอาจเลื่อนหลุดทำใหเกิดอันตราย
ตองขึ้นแมแรงบนพื้นเรียบแข็ง และกอนจะขึ้น
แมแรง สำรวจดวูาไมมทีรายหรอืกรวดหนิใตฐาน
แมแรง

หมายเหตุ
● เมื่อขึ้นแมแรงที่ดานหลังของรถ หมุนแมแรงให

รอง (C) รองรับพอดีกับจุดที่กำหนด

3. ใชดามแมแรงหมนุวาลว (D) ตามเขม็นาฬกิาจนสดุ

4. สอดดามแมแรงลงในรูยึดของแมแรง แลวเกี่ยว
รอง (E) บนปลายดามแมแรงเขากับขอเกี่ยว (F)
ของรูยึด

5. ยกดามแมแรงขึ้นลงเพื่อยกแทนขึ้นจนแมแรง
สัมผัสจุดขึ้นแมแรงของรถ  ตรวจดูวาแมแรง
สัมผัสกับจุดขึ้นแมแรงของรถอยางถูกตอง
ยกดามแมแรงขึ้นลงเพื่อยกรถขึ้น

หมายเหตุ
● แมแรงนี้เปนแบบยืด 2 ชั้น

คำเตือน
●●●●● ควรข้ึนแมแรงจนกระทั่งลอพนจากพื้นดินเล็ก

นอย ไมควรขึน้สงูจนเกนิไป เพราะอาจทำใหเกิด
อันตรายได

●●●●● อยาอยูใตทองรถขณะขึ้นแมแรง
●●●●● อยาชนรถที่อยูบนแมแรงและอยาทิ้งรถไวบนแม

แรงเปนเวลานาน เพราะทำใหเกิดอันตรายได
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คำเตือน
●●●●● อยาใชแมแรงอื่นยกเวนที่ติดมากับรถของคุณ
●●●●● ไมควรใชแมแรงเพื่อจุดประสงคอื่นนอกจากการ

เปลี่ยนยางรถ
●●●●● ไมควรมีคนอยูในรถขณะขึ้นแมแรง
●●●●● ไมควรสตารทเครื่องยนตขณะขึ้นแมแรง
●●●●● อยาหมุนลอท่ียกขึ้นดวยแมแรง เพราะลอขางที่

อยูติดพื้นอาจจะหมุน  ทำใหรถเลื่อนตกจาก
แมแรงได

6. ถอดน็อตลอดวยประแจขันน็อตลอ จากนั้นถอด
ลอออกมา

ขอควรระวัง
● ระมดัระวงัลอขณะเปลีย่นยาง เพือ่ปองกนัผวิหนา

ลอเปนรอยขีดขวน

7. เชด็โคลน ฯลฯ ออกจากพืน้ผวิดมุลอ (G) โบลทดมุ
ลอ (H) หรือรูใสนอ็ต (I) ทีล่อ แลวใสยางอะไหล

คำเตือน
●●●●● ขณะใสยางอะไหล ตรวจดวูาวาลวเตมิลม (J) หนั

ออกดานนอก ถาคณุไมเหน็วาลวเตมิลม (J) แสดง
วาใสยางกลับดาน
การใสยางกลับดานอาจกอใหเกิดความเสียหาย
กับรถและสงผลใหเกิดอุบัติเหตุ

8. หมุนน็อตลอตามเข็มนาฬิกาดวยมือเพื่อเริ่มตนขัน
น็อต
ขันน็อตลอใหแนนจนกระทั่งหนาแปลนของน็อต
ลอสัมผัสกับลอและลอไมหลวม

ขอควรระวัง
● หามหยอดน้ำมันบนน็อตหรือโบลทดุมลอ มิ

ฉะนั้นจะขันแนนเกินไป

หมายเหตุ
● ถาเปลี่ยนลออะลูมิเนียมทั้ง 4 ลอเปนลอเหล็ก

เชน เมื่อใชยางสำหรับขับบนหิมะ ใหใชน็อต
เทเปอร

9. เสียบดามแมแรงเขากับวาลว (L) ของแมแรง โดย
ใหรอง (K) ที่ปลายดามแมแรงสวมเขากับวาลว
พอดี
หมุนดามแมแรงทวนเข็มนาฬิกาชาๆ เพื่อคลาย
วาลวลดระดับรถจนกระทั่งยางสัมผัสพื้น
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คำเตือน
●●●●● คอยๆ หมุนคลายวาลวชาๆ หากหมุนเร็วเกินไป

จะทำใหรถหลนจากแมแรงอยางรวดเร็วและอาจ
ทำใหแมแรงหลุดออกจากที่  ซึ่งจะทำใหเกิด
อันตรายได

10. ขันน็อตในแนวกากบาทสลับไปมา 2 ถึง 3
ขั้นตอนจนกระทั่งน็อตแตละตัวขันแนน
คาแรงขัน

118 ถงึ 137 N•m
(ออกแรงขนั 440 ถงึ 500 N ทีป่ลายประแจขนั
น็อตลอซึ่งติดมากับรถ)

ขอควรระวัง
● หามใชเทาหรือดามตอชวยเสริมแรงประแจขัน

น็อตลอ มิฉะนั้นน็อตจะถูกขันแนนเกินไป

11. ลดระดับแมแรงจนสุดและถอดออก

ขอควรระวัง
● หากหมุนคลายวาลวทวนเข็มนาฬิกามากเกินไป

(2 รอบหรือมากกวานั้น) น้ำมันในแมแรงจะรั่ว
ออกมาและจะไมสามารถใชแมแรงได

● ปดวาลวชาๆ เมือ่ลดระดบัรถลง มฉิะนัน้วาลวอาจ
เสียหายได

หมายเหตุ
● บางครั้งเมื่อยกรถขึ้นดวยแมแรง สวนที่เปนรอง

ของจุดที่กำหนดจะไมหลุดออก หากเปนเชนนั้น
ใหโยกรถเพื่อลดระดับแทนลง

● ถาถอดแมแรงออกดวยมือไดยาก ใหสอดดาม
แมแรง (M) ลงในรูยึด (N) แลวใชดามถอด
แมแรงออก

AHZ101131

12. ดันลูกสูบลงจนสุดและหมุนวาลวตามเข็มนาฬิกา
จนแนน

13. ตรวจเช็คแรงดันลมยาง แรงดันที่ เหมาะสม
แสดงอยูบนแผนปายที่ประตู ดูภาพประกอบ
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ขอควรระวัง
● หลังจากเปลี่ยนยางและใชงานไดระยะทาง

ประมาณ 1,000 กม. ใหขันน็อตลอทุกตัวอีกครั้ง
เพื่อใหแนใจวาน็อตจะไมหลวม

● หากพวงมาลัยสั่นขณะขับขี่หลังจากเปลี่ยนยาง
ใหนำรถไปตรวจสอบความสมดุลของยางที่ศูนย
บริการของมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตที่ใกลที่สุด

● หามใชยางตางชนิดกันหรือใชยางขนาดไมเทา
กันกับที่ระบุ เพราะจะทำใหยางเสื่อมสภาพเร็ว
ขึ้นและใชงานไดไมดี

การเก็บเครื่องมือ แมแรง และดามแมแรง
E00803801193

ทำยอนขั้นตอนการถอดเพื่อเก็บแมแรง ดามแมแรง และ
ประแจขันน็อตลอ
ใหดเูรือ่ง “เครือ่งมอื แมแรง และดามแมแรง” หนา 8-6

การลากรถ
E00801506537

หากรถของคุณจำเปนตองถูกลาก
หากจำเปนตองลากรถ แนะนำใหคุณใชบริการของศูนย
บริการมิตซูบิชิหรือสถานประกอบการที่ใหบริการลาก
รถ
ควรเรียกใชบริการลากรถในกรณีตอไปนี้

● เครื่องยนตทำงานแตรถไมสามารถเคลื่อนตัว
ไดหรือมีเสียงดังผิดปกติ

● เมื่อตรวจสอบใตทองรถแลวพบวามีน้ำมันหรือ
ของเหลวอื่นรั่วซึม

หากรถของคุณติดหลม อยาพยายามลากรถเอง กรุณาติด
ตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ ไดรับอนุญาตหรือสถาน
ประกอบการที่ใหบริการลากรถเพื่อขอความชวยเหลือ
แตหากวาไมสามารถเรียกใชบริการลากรถจากศูนย
บริการมิตซูบิชิหรือสถานประกอบการได คุณควรลากรถ
ดวยความระมดัระวงัตามคำแนะนำในเรือ่ง “การลากรถใน
กรณีฉุกเฉิน” ในบทนี้

ขอบังคับเกี่ยวกับการลากรถอาจแตกตางกันไปในแตละ
ประเทศ คุณควรปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติจราจรทาง
บกกำหนดไวเกี่ยวกับการลากรถ
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การลากรถดวยรถลาก

ขอควรระวัง
● หามใชรถลากทีต่ดิตัง้สลงิยกรถ (แบบ A) ในการ

ลากรถ เพราะสลิงดังกลาวจะทำใหกันชนและ
สวนหนาของรถไดรับความเสียหาย

● สำหรับรถ 4WD ใหเคลื่อนยายรถโดยยกลอขับ
เคลือ่นขึน้ดงัภาพ (แบบ D หรือ E) หามพยายาม
ลากรถโดยใหลอหนาหรือลอหลังอยูบนพื้นดัง
ภาพ (แบบ B หรือ C) เพราะอาจทำใหกลไกของ
ระบบขับเคลื่อนไดรับความเสียหาย หรือรถอาจ
จะหลุดออกจากที่ยึดได

● เ นื่ อ ง จ ากรถของคุณติ ดตั้ ง ร ะบบควบคุ ม
เสถียรภาพทั้ งการออกตัวและการเข าโค ง
(ASTC) ถารถถูกลากขณะที่โหมดการทำงานอยู
ที ่ON และมเีพยีงลอหนาหรอืลอหลังเทานัน้ทีถ่กู
ยกขึ้นจากพื้น ระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการ
ออกตัวและการเขาโคงอาจทำงานและทำใหเกิด
อุบัติเหตุได

● สำหรับรถ 2WD หากเกียรทำงานผิดปกติหรือ
ชำรุด ใหเคลื่อนยายรถโดยใหลอขับเคลื่อนอยู
บนรถลาก (แบบ C, D หรือ E) ดงัภาพ

ขอควรระวัง
● หากคุณลากรถโดยที่ลอขับเคลื่อนอยูบนพื้น

(แบบ B) ดังภาพ ตองแนใจวาใชความเร็วและ
ระยะทางไมเกนิจากทีก่ำหนดไวดานลาง มฉิะนัน้
จะทำใหเกียรไดรับความเสียหาย
ความเรว็ในการลากรถ: 30 กม./ชม.
ระยะทางในการลากรถ: 80 กม.
สำหรับความเร็วในการลากรถและระยะทางใน
การลากรถ ใหปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดดวย

การลากรถโดยยกลอหนาขึ้นจากพื้น (แบบ B)
เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “N” (เกียรวาง)
ปลดเบรกมือ

ขอควรระวัง
● หามลากรถโดยยกลอหนาขึ้น (และลอหลังอยู

บนพืน้) (แบบ B) เมือ่น้ำมนัเกยีร A/T อยใูนระดบั
ต่ำ เพราะอาจทำใหเกิดความเสียหายรายแรงกับ
เกียรได

การลากรถโดยยกลอหลังขึ้นจากพื้น (แบบ C)
เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “N” (เกียรวาง) เปลี่ยนโหมด
การทำงานไปที่ ACC แลวใชเชือกหรือผาเทปพันยึดวง
พวงมาลยัใหลอหนาอยใูนตำแหนงตรง หามตัง้โหมดการ
ทำงานเปน OFF เมื่อลากรถ

การลากรถในกรณีฉุกเฉิน
หากไมสามารถเรียกใชบริการลากรถได คุณอาจจำเปน
ตองลากรถโดยใชเชือกมัดกับตะขอเกี่ยวสำหรับลากรถ
ชัว่คราว
หากรถของคุณตองถูกลากโดยรถคันอื่นหรือคุณใชรถ
ของคุณลากรถคันอื่น พึงระวังในประเด็นตอไปนี้

หากรถของคุณตองถูกรถคันอื่นลาก
1. ตะขอเกี่ยวลากรถดานหนา (A) อยูในตำแหนงดัง

ภาพ ผูกเชือกกับตะขอเกี่ยวลากรถดานหนา
ใหแนน
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ขอควรระวัง

● หามใชตะขอยดึ (B) ในการลากรถ ตะขอนีต้ดิตัง้
มาเพื่อใชในการขนสงรถเทานั้น
การลากรถโดยใชชิ้นสวนอื่นนอกเหนือจาก
ตะขอเกี่ยว (A) อาจทำใหตัวรถไดรับความ
เสียหาย

หมายเหตุ
● การใชเชือกลวดหรือโซเหล็กอาจทำใหตัวรถเสีย

หายได ไมควรใชเชอืกทีท่ำจากโลหะ หากคณุใช
เชอืกลวดหรอืโซเหลก็ ควรใชผาพนัรอบๆ เชอืก
หรือโซตรงจุดที่สัมผัสกับตัวรถ

● พยายามใหเชือกที่ลากนั้นอยูในแนวระนาบเทาที่
จะทำได มฉิะนัน้เชอืกอาจทำใหตวัรถไดรบัความ
เสียหาย

● ใหเชือกลากรถอยูดานเดียวกันกับตะขอเกี่ยวลาก
รถ เพื่อทำใหเชือกตรงที่สุดเทาที่จะทำได

2. ติดเครื่องยนตไว
หากเครือ่งยนตไมทำงาน ใหโหมดการทำงานอยทูี่
ON เพื่อปลดล็อกพวงมาลัย

คำเตือน
●●●●● หากเครื่องยนตไมทำงาน หมอลมเบรกและปม

พวงมาลัยเพาเวอรจะไมทำงาน ทำใหตองเพิ่ม
แรงในการเหยียบเบรกและควบคุมพวงมาลัย
มากขึ้น ดังนั้นคุณจะบังคับรถไดยาก

ขอควรระวัง
● อยาปลอยใหโหมดการทำงานอยูที่ OFF เพราะ

พวงมาลัยจะล็อก ทำใหสูญเสียการควบคุม
● สำหรับรถรุนที่ติดตั้งระบบควบคุมความเร็ว

อัตโนมัติ (ACC) และระบบปองกันการชน
ดานหนา (FCM) ใหปดการทำงานของระบบเพือ่
ปองกันอุบัติเหตุหรือการทำงานโดยไมคาดคิด
ในระหวางการลากรถ
ใหดู เรื่อง  “ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
(ACC)” หนา 6-69 และ “ระบบปองกันการ
ชนดานหนา (FCM)” หนา 6-83

3. เลื่อนคันเกียรไปที่ตำแหนง “N” (เกียรวาง)
4. สำหรับรถ 4WD ใหตั้งปุมเลือกโหมดการขับ

เคลื่อนไปที่ตำแหนง “2H”

5. เปดไฟฉุกเฉินหากกฎหมายกำหนด (ปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบขอบังคับทองถิ่น)

6. ขณะลากรถ คนขับรถทั้งสองคันตองสามารถ
ติดตอสื่อสารกันไดและควรใชความเร็วต่ำ

คำเตือน
●●●●● หลีกเล่ียงการเบรก การเรงเครื่อง และการหมุน

พวงมาลัยอยางกะทันหัน เพราะอาจทำใหตะขอ
เกี่ยวลากรถหรือเชือกไดรับความเสียหาย
และอาจสงผลใหผูคนที่อยูบริเวณนั้นไดรับบาด
เจ็บ

●●●●● เม่ือลงเนินเปนระยะทางไกล เบรกอาจรอนจัด
และประสิทธิภาพลดลง  ควรเคลื่อนยายรถ
โดยใชรถลาก

ขอควรระวัง
● คนบนรถที่ถูกลากตองคอยสังเกตไฟเบรกของ

รถลากที่อยูขางหนาและตรวจดูใหแนใจวาเชือก
ไมหยอน
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ขอควรระวัง
● หากตองลากรถโดยที่ลอทั้งหมดอยูบนพื้น ตอง

แนใจวาใชความเร็วและระยะทางไมเกินจากที่
กำหนดไวดานลาง มิฉะนั้นจะทำใหเกียรเสียหาย
ได
ความเรว็ในการลากรถ: 30 กม./ชม.
ระยะทางในการลากรถ: 80 กม.
สำหรับความเร็วในการลากรถและระยะทางใน
การลากรถ ใหปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดดวย

ถารถของคุณลากรถคันอื่น
ใหใชตะขอเกี่ยวลากรถดานหลัง (A) ที่แสดงในภาพเทา
นั้น ผูกเชือกกับขอเกี่ยวดานหลังใหแนน
ปฏิบัติตามคำแนะนำเดียวกันกับหัวขอ “เมื่อถูกรถคันอื่น
ลาก”

ขอควรระวัง
● หามใชตะขอยดึ (B) ในการลากรถ ตะขอนีต้ดิตัง้

มาเพื่อใชในการขนสงรถเทานั้น
การลากรถโดยใชชิ้นสวนอื่นนอกเหนือจาก
ตะขอเกี่ยว (A) อาจทำใหตัวรถไดรับความเสีย
หาย

● สำหรับรถ 4WD เมื่อคุณลากรถคันอื่น ใหตั้งปุม
เลือกโหมดการขับเคลื่อนที่ตำแหนง “4H”
การขบั “2H” จะเพิม่อณุหภมูนิ้ำมนัเฟองทาย ซึง่
จะทำใหระบบขับเคลื่อนเสียหายได
ยิ่งไปกวานั้นระบบสงกำลังตองรับภาระในการ
ขบัเคลือ่นมากเกนิไป มผีลทำใหน้ำมนัรัว่ซมึ เกดิ
ความรอนจดั หรือเกดิปญหารายแรงอืน่ๆ ได

หมายเหตุ
● หามลากรถที่หนักกวารถของคุณ

การใชงานภายใตสภาพการขับขี่ที่เปน
อนัตราย

E00801703987

สำหรับถนนที่มีน้ำทวม
● หลีกเลี่ยงถนนที่มีน้ำทวม หากขับขี่บนถนนที่มีน้ำ

ทวม อาจทำใหเครื่องยนตเสียหายอยางรุนแรงได
ดังนี้
• เครื่องยนตดับ
• อปุกรณไฟฟาลดัวงจร
• เครื่องยนตเสียหายเนื่องจากน้ำเขา

หลังจากขับขี่บนถนนที่มีน้ำทวม ใหนำรถไปตรวจ
สภาพที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตและซอม
แซมตามจำเปน
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สำหรับถนนเปยก
● เมื่อขับขี่ขณะฝนตกหรือบนถนนที่มีแองน้ำ อาจ

มีชั้นน้ำระหวางยางกับพื้นผิวถนน
ซึ่งจะลดแรงเสียดทานของยางบนถนน ทำให
สูญเสียการควบคุมและความสามารถในการ
เบรก
ใหทำตามคำแนะนำตอไปนี้ เพื่อแกปญหาดัง
กลาว:
(a) ขับรถดวยความเร็วต่ำ
(b) หามขับโดยใชยางที่สึกหรอ
(c) รั กษาแรงดันลมยางให อยู ในระดับที่

กำหนดเสมอ

สำหรับถนนที่ปกคลุมดวยหิมะหรือน้ำแข็ง
● เมื่อขับขี่บนถนนที่ปกคลุมดวยหิมะหรือน้ำแข็ง

ควรใชยางสำหรับหิมะหรืออุปกรณยึดเกาะหิมะ
(โซพันลอ)
ใหดเูรือ่ง “ยางสำหรบัขบับนหมิะ” และ “อปุกรณ
ยดึเกาะหมิะ (โซพนัลอ)”

● หลีกเลี่ยงการใชความเร็วสูง  การเรงเครื่อง
กะทันหัน การเบรกกะทันหัน และการเลี้ยว
มุมแคบ

● การ เหยี ยบแปน เบรกขณะขับขี่ บนถนนที่
ปกคลุมดวยหิมะหรือน้ำแข็งอาจทำใหยางลื่น
และไถลได เมื่อแรงยึดเกาะระหวางยางกับ
ถนนลดลง ลออาจหมนุฟร ีทำใหไมสามารถหยดุ
รถไดโดยใชการเบรกปกติ การเบรกจะแตกตาง
กันออกไป ขึ้นอยูกับวามีระบบเบรกปองกันลอ
ล็อก (ABS) หรือไม หากรถของคุณติดตั้งระบบ
เบรกปองกันลอล็อก (ABS) ใหเบรกโดยเหยียบ
แปนเบรกแรงๆ คางไว

● เผื่อระยะหางระหวางรถของคุณกับรถคันขาง
หนาใหมากขึ้น และหลีกเลี่ยงการเบรกกะทันหัน

● น้ำแข็งที่ เกาะตัวสะสมอยูในระบบเบรกอาจ
ทำใหลอล็อกได เมื่อรถจอดนิ่งแลวจะออกรถอีก
ครั้ง ใหคอยๆ ออกตัวหลังจากตรวจดูความ
ปลอดภัยโดยรอบแลว

ขอควรระวัง
● อยาเหยียบคันเรงอยางรวดเร็ว หากลอหลุดจาก

น้ำแข็ง รถสามารถออกตัวอยางกะทันหันและ
อาจทำใหเกิดอุบัติเหตุได

สำหรับถนนที่ขรุขระเปนหลุมเปนบอ
ขับรถชาๆ เทาที่จะทำไดในขณะที่ขับบนถนนที่ขรุขระ
เปนหลุมเปนบอ

ขอควรระวัง
● แรงกระแทกของยางและลอเมื่อขับขี่บนถนนที่

ขรุขระเปนหลุมเปนบอสามารถทำใหยางและลอ
เสียหายได
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ขอควรระวังในการดูแลรักษา
E00900102005

การบำรุงรักษารถใหอยูในสภาพดีอยูเสมอนั้นจำเปนตอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาที่ถูกตองเหมาะสม
ดูแลรถของคุณใหสอดคลองกับกฎควบคุมมลภาวะแวด
ลอมอยูเสมอ
การเลือกใชวัสดุลางรถ ฯลฯ นั้นควรตองพิถีพิถันเพื่อให
แนใจวาวัสดุนั้นจะไมทำใหรถของคุณเปนสนิม หากคุณ
สงสยัหรอืไมแนใจ ควรตดิตอศนูยบรกิารมติซบูชิทิีไ่ดรบั
อนุญาตเพื่อขอคำแนะนำในการเลือกใชวัสดุตางๆ

ขอควรระวัง
● ผลิตภัณฑทำความสะอาดอาจเปนอันตรายได

ควรปฏิบัติตามขั้นตอนจากผูผลิตของผลิตภัณฑ
ทำความสะอาดนั้นๆ เสมอ

● เพือ่หลีกเลีย่งความเสยีหาย อยาใชสารใดๆ ตอไป
นี้ทำความสะอาดรถ
• น้ำมันเชื้อเพลิง
• ทนิเนอร
• น้ำมันเบนซิน
• น้ำมนักาด
• น้ำมนัสน
• น้ำมนัปโตรเลยีม
• น้ำยาเคลือบเงา
• คารบอนเตตราคลอไรด
• น้ำยาลางเลบ็
• อะซโิตน

การดูแลรักษาความสะอาดภายในรถ
E00900201865

หลังจากทำความสะอาดภายในรถดวยน้ำและน้ำยา
ทำความสะอาดหรือน้ำยาลักษณะเดียวกัน ใหเช็ดจนแหง
ในที่รมซึ่งมีอากาศถายเทสะดวก

หมายเหตุ
● เมือ่จะทำความสะอาดดานในของกระจกหลงั ให

ใชผานุมเช็ดกระจกตามแนวเสนขดลวดไลฝา
และสายอากาศที่กระจก (หากติดตั้ง) เพื่อไมให
เกิดความเสียหาย

ขอควรระวัง
● หามใชสารอนิทรยี (น้ำยาทำละลาย น้ำมนัเบนซนิ

น้ำมนักาด แอลกอฮอล น้ำมนัเชือ้เพลงิ และอืน่ๆ)
หรือสารละลายที่มีฤทธิ์เปนดางหรือกรด
สารเหลานี้สามารถทำใหเกิดรอยดางหรือรอย
ราวและทำใหสีหลุดลอกได
หากคุณใชน้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาขัดเงา
ตองแนใจวาไมมีสวนผสมของสารที่กลาวมานี้

ชิ้นสวนที่เปนพลาสติก หนังเทียม ผา และ
ชิ้นสวนที่รวมกันอยู

E00900301589

1. เช็ดเบาๆ ดวยผานุมชุบน้ำผสมสบูออนๆ

2. จมุผาในน้ำสะอาดและบดิใหแหง จากนัน้จงึนำไป
เช็ดน้ำยาทำความสะอาดออกจนหมด

หมายเหตุ
● หามใชน้ำยาทำความสะอาด น้ำยาปรบัสภาพ และ

สารเคลือบปองกันใดๆ ที่มีสวนผสมของซิลิ
โคนหรือขี้ผึ้ง
สารเหลานี้สามารถทำใหสีหลุดลอก และเมื่อใช
กับแผงคอนโซลหรือชิ้นสวนอื่นๆ อาจทำให
กระจกมัวและทำลายทัศนวิสัยได
นอกจากนี้ หากสารเหลานี้สัมผัสถูกสวิตชของ
อุปกรณไฟฟาตางๆ ก็อาจทำใหเสียหายได

● อยาใชผาใยสังเคราะหหรือผาแหง เพราะอาจ
ทำใหสีหลุดลอกหรือทำลายพื้นผิวได

● อยาวางที่ดับกลิ่นบนแผงหนาปด สวนประกอบ
ของที่ดับกลิ่นอาจทำใหสีหลุดลอกหรือเกิดรอย
แตกราวได

เบาะและชุดหุมเบาะ
E00900500207

1. เพือ่รกัษารถใหอยใูนสภาพด ีควรดแูลเบาะนัง่และ
อุปกรณภายในใหสะอาดอยูเสมอ
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ใชเครื่องดูดฝุนและแปรงทำความสะอาดเบาะ
นัง่ หากมรีอยเปอนผาหมุเบาะทีท่ำจากไวนลิและ
หนังเทียม ควรทำความสะอาดดวยน้ำยาทำความ
สะอาดที่เหมาะสม แตหากเปนเนื้อผา สามารถ
ทำความสะอาดไดโดยใชน้ำยาทำความสะอาด
เบาะนั่งหรือน้ำผสมสบูออนๆ

2. ทำความสะอาดพรมดวยเครื่องดูดฝุนและขจัด
คราบสกปรกดวยน้ำยาทำความสะอาดพรม สวน
คราบน้ำมันหรือจาระบีสามารถขจัดออกไดโดย
ใช ผ า ที่ สี ไ ม ต กชุ บน้ำ ย าขจั ดคร าบค อ ยๆ
เช็ดออกเบาๆ

หนังแท
E00900602000

1. ใชผานุมชุบดวยน้ำผสมสบูออนๆ คอยๆ เช็ด
ทำความสะอาด

2. จมุผาในน้ำสะอาดและบดิใหแหง จากนัน้จงึนำไป
เช็ดน้ำยาทำความสะอาดออกจนหมด

3. ใชสารเคลือบเงาหนังทาบนพื้นผิวหนังแท

หมายเหตุ
● หากหนงัแทเปยกน้ำหรอืลางดวยน้ำ ควรรบีใชผา

แหงเนื้อนุมเช็ดออกใหเร็วที่สุด
หากปลอยใหเบาะชื้น เบาะอาจขึ้นราได

● หามใชตัวทำละลายอินทรีย เชน เบนซิน น้ำมัน
กาด  แอลกอฮอล  และน้ำมันเชื้อเพลิง  ตัว
ทำละลายกรดหรือดางอาจทำใหสีหนังซีด ตอง
ใชสารทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติเปนกลาง
เทานั้น

หมายเหตุ
● รีบขจัดรอยคราบสกปรกหรือสารประกอบ

น้ำมันออกโดยเร็ว เนื่องจากอาจทำใหหนังแท
เปนคราบได

● การจอดรถตากแดดเปนเวลานานๆ อาจทำให
เบาะหนังหดหรือแข็งกระดางได ดังนั้นควรจอด
รถในที่รมเทาที่จะทำได

● เมื่ออุณหภูมิภายในรถเพิ่มสูงขึ้นในชวงฤดูรอน
หากวางวัสดุไวนิลไวบนเบาะนั่งที่เปนหนังแท
วัสดุนั้นอาจ เสื่ อมสภาพและละลายติดกับ
เบาะนั่งได

การดูแลรักษาความสะอาดภายนอก
E00900701310

หากสิ่งตอไปนี้ติดอยูบนรถของคุณอาจทำใหรถสึก
กรอน สหีลดุลอก หรอืเปนคราบ คณุควรรบีลางรถใหเรว็
ที่สุด

● น้ำทะเล สารปองกันน้ำแข็งเกาะถนน
● เขมาดำและฝุน ผงเหล็กจากโรงงาน สารเคมี

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

ขอควรระวัง
● หากรถของคุณติดตั้งประตูทายไฟฟา ใหปดการ

ทำงานอัตโนมัติเปน OFF กอนจะลางหรือขัดเงา
บริเวณโดยรอบเซ็นเซอรตรวจจับการเตะหรือ
ติดตั้ง/ถอดผาคลุมรถ ฯลฯ
หากการเขาถึงแบบแฮนดฟรียังเปดอยู คุณอาจ
บาดเจ็บเพราะประตูทายไฟฟาทำงานอยาง
กะทันหันเพราะการตอบสนองของเซ็นเซอร
ตรวจจับการเตะ
ใหด ู“การสลบัการทำงานอตัโนมตัขิองประตทูาย
ไฟฟา ON/OFF” หนา 3-26

การลางรถ
E00900904427

การขับรถบนถนนนั้นอาจมีฝุนและละอองของสารเคมี
ซึ่งมีผลทำใหสีรถและตัวถังรถของคุณเสียหายไดหากทิ้ง
ไวเปนเวลานาน
การลางรถและขัดเงาเปนประจำจะชวยปกปองรถของคุณ
จากความเสียหายนี้ และยังชวยปกปองรถจากสภาพแวด
ลอมตางๆ เชน ฝน หมิะ อากาศชายทะเล เปนตน
ใชน้ำสะอาดและแปรงหรือฟองน้ำลางรถ โดยลางจาก
บนลงลาง
ใชสบูลางรถออนๆ ตามความจำเปน ลางออกดวยน้ำ
สะอาดอีกครั้งแลวเช็ดใหแหงดวยผานุม หลังจากลางรถ
แลวคอยๆ ทำความสะอาดขอตอ ซอกมุมประตู ฝากระ
โปรงหนา และสวนอื่นๆ ที่สิ่งสกปรกอาจตกคางหลง
เหลืออยูใหเรียบรอย
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ขอควรระวัง
● เมื่อจะลางใตทองรถหรือลอรถ ควรสวมถุงมือ

ยางเพื่อปกปองมือของคุณ
● เนือ่งจากรถของคณุมเีซน็เซอรตรวจวดัน้ำฝน ให

ปรับคันสวิตชที่ปดน้ำฝนไปที่ตำแหนง “OFF”
เพื่อปดการทำงานของเซ็นเซอรตรวจวัดน้ำ
ฝนกอนลางรถ มิฉะนั้นที่ปดน้ำฝนจะทำงานเมื่อ
มีละอองน้ำบนกระจกหนาและอาจสงผลใหเกิด
ความเสียหาย

● อยาใชเครื่องลางรถบอยเกินไป เพราะแปรงที่ใช
อาจทำใหเกิดรอยขีดขวนและทำใหสีไมเงา
หากเปนรถสีเขมจะยิ่งมองเห็นรอยขีดขวนได
ชัดเจน

● หามฉีดน้ำหรือสาดน้ำใสอุปกรณไฟฟาในหอง
เครื่องยนต เพราะอาจทำใหเกิดปญหารายแรง
เกี่ยวกับเสถียรภาพของเครื่องยนต
นอกจากนี้ควรระมัดระวังเมื่อจะลางบริเวณใต
ทองรถ เพราะละอองน้ำอาจเขาไปในหองเครื่อง
ยนตได

● เครื่องมือลางรถดวยน้ำรอนบางแบบนั้นฉีดพน
น้ำรอนดวยแรงดันสูง ความรอนอาจทำใหชิ้น
สวนที่เปนเรซินผิดรูปเสียหายได และอาจสง
ผลใหน้ำเขาไปภายในรถ ดังนั้นควรปฏิบัติดังนี้
• รกัษาระยะการฉดีลางรถระหวางหวัฉดีกบัตวัรถ
ใหหางกนัอยางนอย 70 ซม.

ขอควรระวัง
• เมื่อตองลางรถบริเวณกระจกประตู ควรรักษา
ระยะหัวฉีดใหหางจากกระจกมากกวา 70 ซม.
และทำมุมตั้งฉากกับกระจก

● หลังจากลางรถ ใหขับรถชาๆ พรอมเหยียบ
เบรกเบาๆ หลายๆ ครั้งเพื่อใหเบรกแหง
การปลอยใหเบรกเปยกอาจทำใหสมรรถนะ
การเบรกลดลง และยังอาจทำใหเบรกคางหรือ
ไมทำงานเนื่องจากสนิมเกาะ  ทำใหรถไม
สามารถเคลื่อนที่ได

● หากลางรถดวยเครื่องลางรถอัตโนมัติ มีสิ่งที่ตอง
พึงระวังเปนพิเศษดังนี้ โปรดศึกษาคูมือการใช
งานหรอืปรกึษาผใูหบรกิารลางรถ หากไมปฏบิตัิ
ตามขั้นตอนตอไปนี้ อาจเกิดความเสียหายกับรถ
ได
• พบักระจกมองขาง
• เนือ่งจากรถของคณุตดิตัง้รางหลงัคา ใหปรกึษา
ผูใหบริการลางรถกอนใชบริการ

• ใชเทปติดกานปดน้ำฝนใหอยูกับที่
• หากรถของคุณติดตั้งสปอยเลอรบนหลังคา ให
ปรึกษาผูใหบริการลางรถกอนใชบริการ

• เนื่องจากรถของคุณมีเซ็นเซอรตรวจวัดน้ำฝน
ใหปรับคันสวิตชที่ปดน้ำฝนไปที่ตำแหนง
“OFF” เพื่อปดการทำงานของเซ็นเซอรตรวจ
วัดน้ำฝน

ขอควรระวัง
• เนื่องจากรถของคุณติดตั้ งระบบตัดกำลัง
เครื่องยนตชั่วขณะ (UMS) ใหปดระบบ
ใหดูเรื่อง “สวิตช ON/OFF FCM และ UMS”
หนา 6-88

ในชวงที่อากาศหนาวเย็น
ในบางพื้นที่ในฤดูหนาวอาจมีเกลือหรือสารเคมีอยูตาม
ถนนซึ่งจะทำใหตัวถังผุกรอนเสียหายได ดังนั้นควรหมั่น
ลางรถอยางสม่ำเสมอเทาที่จะทำไดตามคูมือการดูแล
รักษา ควรใชสารปองกันและตรวจสอบสภาพใตทองรถ
ทั้งกอนและหลังฤดูหนาว
หลังจากลางรถเสร็จแลวใหเช็ดคราบน้ำที่เกาะอยูจนหมด
โดยเฉพาะบริเวณยางขอบประตูเพื่อปองกันการจับแข็ง

การเคลือบเงารถ
E00901001945

การเคลือบเงารถจะชวยปองกันมิใหฝุนผงหรือสารเคมี
ตางๆ ตดิบนสรีถได ควรลางรถใหสะอาดเสยีกอนแลวจงึ
ใชน้ำยาเคลือบเงารถอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
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อยาเคลือบเงารถกลางแดดจัด และควรเคลือบเงารถหลัง
จากที่พื้นผิวรถเย็นลงแลว
สวนวิธีการเคลือบเงาใหดูจากคูมือการใชสารเคลือบเงา

ขอควรระวัง
● ไมควรใชสารเคลือบเงารถที่มีสวนประกอบของ

สารกัดกรอน

การขัดสีรถ
E00901101207

การลงยาขัดสีรถนั้นควรทำเมื่อสีรถเปนรอยดางหรือสูญ
เสียความเงาเทานั้น หามขัดสีชิ้นสวนตางๆ ที่พนสีดาน
และกันชนที่เปนพลาสติก เพราะอาจทำใหชิ้นสวนเหลา
นั้นเสียหายหรือเปนรอยดางได

การทำความสะอาดชิ้นสวนที่เปนพลาสติก
E00901301951

ใชฟองน้ำหรือหนังชามัวส
หากน้ำยาเคลือบเงาเกาะติดบริเวณชิ้นสวนผิวหยาบที่
เปนสเีทาหรอืสดีำของกนัชน คิว้ หรือไฟตางๆ พืน้ผวินัน้
จะกลายเปนสีขาวได ในกรณีเชนนี้ใหใชผานุมหรือหนัง
ชามัวสชุบน้ำอุนเช็ด

ขอควรระวัง
● หามใชแปรงลวดหรืออุปกรณอื่นๆ ที่สามารถ

ทำใหเกิดรอย เพราะชิ้นสวนที่ เปนพลาสติก
จะเสียหายได

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

ชิ้นสวนที่ชุบโครเมียม
E00901401239

เพื่อปองกันชิ้นสวนที่ชุบโครเมียมเปนรอยดางและ
ผกุรอนเรว็ ควรลางดวยน้ำสะอาดแลวเชด็ใหแหง จากนัน้
ใหใชน้ำยาชนิดพิเศษเคลือบผิวหนาชิ้นสวนใหทั่ว ควร
ทำบอยครั้งในชวงฤดูหนาวหรืออากาศเย็น

กระทะลออะลูมิเนียม
E00901501689

1. ใชฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดฝุนละอองขณะฉีด
น้ำที่รถ

2. หากใชน้ำเปลาลางไมออก ใหใชน้ำยาทำความ
สะอาดที่เปนกลาง
เมื่อลางรถเสร็จแลวใหลางน้ำยาออก

3. ใชผานุมหรือหนังชามัวสเช็ดจนแหงสนิท

ขอควรระวัง
● หามใชแปรงลวดหรืออุปกรณอื่นๆ ที่สามารถ

ทำใหเกิดรอย
มิฉะนั้นกระทะลอจะเปนรอยขีดขวน

● อยาใชน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกรอน
เปนกรด หรอืเปนดาง มฉิะนัน้กระทะลออาจเปน
รอยดางหรือสีหลุดลอกได

● หามใชน้ำรอนหรือไอน้ำฉีดลางที่กระทะลอโดย
ตรง

● น้ำทะเลหรือสารเคมีปองกันน้ำแข็ งจับตัว
บนถนนอาจทำใหรถสึกกรอนได ใหรีบลางออก
โดยเร็วที่สุด

กระจกหนาตาง
E00901601387

โดยปกติแลวกระจกหนาตางสามารถทำความสะอาดได
โดยใชเพียงฟองน้ำและน้ำธรรมดา
แตหากมคีราบน้ำมนั จาระบ ีซากแมลง ฯลฯ ตดิอย ูสามารถ
ใชน้ำยาทำความสะอาดกระจกแลวเช็ดดวยผานุมที่แหง
สะอาด หามนำผาที่ใชทำความสะอาดพื้นผิวสีมาเช็ด
กระจก เพราะคราบน้ำยาเคลือบเงาที่ติดมากับผาอาจติด
บนกระจกได สงผลใหกระจกมัว
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หมายเหตุ
● เมือ่จะทำความสะอาดดานในของกระจกหลงั ให

ใชผานุมเช็ดกระจกตามแนวเสนขดลวดไลฝา
และสายอากาศที่กระจก (หากติดตั้ง) เพื่อไมให
เกิดความเสียหาย

ใบปดน้ำฝน
E00901701173

ใชผานุมชุบน้ำยาทำความสะอาดกระจกเช็ดคราบจาระบี
ซากแมลง ฯลฯ ที่ติดอยูออกจากใบปดน้ำฝน หากใบปด
น้ำฝนใชงานไมดีแลวใหเปลี่ยนใบปดน้ำฝนใหม (ดูหนา
10-14)

หองเครื่องยนต
E00902100324

ควรทำความสะอาดหองเครื่องยนตกอนและหลังฤดู
หนาว โดยเฉพาะในบรเิวณซอกมมุตางๆ ทีอ่าจเปนแหลง
เก็บสะสมฝุนผงไว เชน บริเวณหนาแปลน ตะเข็บ และ
สวนที่โคงเวา เปนตน ซึ่งเปนสาเหตุทำใหเกิดสนิมและ
การผุกรอนได
หากในบริเวณที่คุณอาศัยอยูมีการใชเกลือหรือสารเคมี
บนถนน ควรทำความสะอาดหองเครือ่งยนตอยางนอยทกุ
3 เดอืน
หามฉีดน้ำหรือสาดน้ำใสอุปกรณไฟฟาในหองเครื่อง
ยนตเพราะอาจทำใหเกิดความเสียหาย

อยาใหชิ้นสวนใกลเคียงหรือช้ินสวนที่เปนพลาสติกและ
อื่นๆ  สัมผัสถูกกรดกำมะถัน  (อิเล็กโทรไลตของ
แบตเตอรี่) เพราะอาจทำใหชิ้นสวนเหลานั้นแตก เลอะ
เปนคราบ หรือสีตกได
แตหากเกิดกรณีนี้ ใหใชผานุม ผาชามัวส หรือวัสดุใกล
เคียง ชุบน้ำผสมสารทำความสะอาดที่เปนกลางเช็ดทันที
แลวลางบริเวณที่เลอะดวยน้ำสะอาดปริมาณมาก
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ขอควรระวังในการบำรุงรักษา
E01000102931

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

คำเตือน
●●●●● เม่ือตองการตรวจหรือบำรุงรักษาภายในหอง

เครื่องยนต คุณตองแนใจวาเครื่องยนตดับแลว
และอุณหภูมิลดลงแลว

●●●●● ถาจำเปนตองตรวจเช็คหองเครื่องยนตขณะที่
เครื่องยังติดอยู ควรระมัดระวังเปนพิเศษวาเสื้อ
ผา ผม และอืน่ๆ จะไมถกูสายพาน พดัลม หรอืช้ิน
สวนที่เคล่ือนไหว

คำเตือน
●●●●● หลังจากทำการบำรุงรักษาแลว ตรวจดูใหแนใจวา

ไมลืมเครื่องมือหรือผาทิ้งไวในหองเครื่องยนต
มิฉะนั้นอาจทำใหเกิดไฟไหมหรือเกิดความเสีย
หายแกรถได

●●●●● พัดลมอาจเปดทำงานขึ้นไดโดยอัตโนมัติแม
เครื่องยนตไมไดทำงาน ปรับโหมดการทำงานไป
ที่ OFF เพื่อความปลอดภัยในระหวางทำงานกับ
หองเครื่องยนต

●●●●● หามสูบบุหรี่หรือจุดประกายไฟในบริเวณที่มี
น้ำมันเชื้อเพลิงหรือแบตเตอรี่ ควันไฟอาจติดไฟ
ได

●●●●● ระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อทำงานใกลกับแบตเตอรี่
เนื่องจากแบตเตอรี่มีกรดกำมะถันที่เปนพิษและ
มีฤทธิ์กัดกรอน

●●●●● อยาเขาไปใตทองรถหากมเีพยีงแมแรงยกรถไว ให
ใชอุปกรณตั้งแมแรงยกรถดวยทุกครั้ง

●●●●● การใชเครือ่งมอืหรอือุปกรณตางๆ ภายในรถอยาง
ไมถกูตองอาจทำใหเกิดอนัตรายตอตวัคุณได หาก
ตองการขอมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาศูนยบริการ
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
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ตรวจเช็ครายการสิ่งตางๆ ในหองเครื่องยนตตามตำแหนงที่แสดงในภาพดานลาง

1. ถังพักน้ำหลอเย็นเครื่องยนต
2. กระปุกน้ำมันเบรก
3. ฝาปดน้ำมันเครื่อง
4. เกจวัดระดับน้ำมันเครื่อง
5. กระปุกน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร
6. ถังเก็บน้ำลางกระจก
7. แบตเตอรี่

แคทาลิติกคอนเวอรเตอร
E01000202538

อุปกรณกำจั ดแกสไอ เสี ยที่ ใช กับแคทาลิติ กคอน
เวอรเตอรนี้มีประสิทธิภาพมากในการลดแกสพิษที่เปน
อันตรายตอรางกาย แคทาลิติกคอนเวอรเตอรติดตั้งอยู
บริเวณทอไอเสีย

เมื่อเครื่องยนตทำงานอยางถูกตองเหมาะสม แคทาลิติก
คอนเวอรเตอรก็จะทำงานไดดีและปองกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นได

คำเตือน
●●●●● หามจอดหรือขับรถในบริเวณที่มีวัสดุที่เผาไหม

ได เชน หญาแหงหรือใบไมแหง ซึ่งอาจเขามา
สัมผัสกับไอเสียรอนๆ และกอใหเกิดไฟไหมได

หมายเหตุ
● ใชน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดที่แนะนำใน “การเลือก

น้ำมนัเชือ้เพลงิ” หนา 2-2

ฝากระโปรงหนา
E01000304780

การเปด
1. ดึงที่เปดฝากระโปรงเพื่อปลดล็อกฝากระโปรง

หนา
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2. ยกฝากระโปรงหนาขึ้นขณะที่กดตัวล็อกนิรภัย

หมายเหตุ
● กอนเปดฝากระโปรงหนา ใหตรวจดูวาที่ปดน้ำ

ฝนพับเก็บแลว มิฉะนั้นอาจทำใหฝากระโปรง
หนา กานปดน้ำฝน หรือกระจกหนาเสียหาย

3. รองรับฝากระโปรงหนาโดยการเสียบเหล็กค้ำ
ฝากระโปรงหนาเขาไปในชองเสียบ

ขอควรระวัง
● เหล็กค้ำฝากระโปรงหนาอาจจะหลุดออกไดหาก

มีลมแรงพัดฝากระโปรงหนาที่เปดคางไว
● เมื่อเสียบเหล็กค้ำฝากระโปรงหนาเขาไปในชอง

เสียบแลว ตรวจดูใหแนใจวาเหล็กค้ำรองรับ
ฝากระโปรงหนาไดมั่นคงดีและจะไมทำให
ฝากระโปรงหลนใสศีรษะหรือรางกายของคุณ

การปด
1. ปลดเหล็กค้ำฝากระโปรงหนาออก เก็บเขาไป

ในตำแหนงเดิม

2. คอยๆ ลดระดับฝากระโปรงหนาลงจนอยูเหนือ
ตำแหนงปดประมาณ 20 ซม. แลวจึงปลอยฝากระ
โปรงหนาลง

3. ตรวจดูใหแนใจวาฝากระโปรงหนาล็อกแนน
ดีแลวโดยการยกที่กึ่งกลางของฝากระโปรงหนา
ขึ้นเบาๆ

ขอควรระวัง
● เมื่อปดฝากระโปรงหนา ระมัดระวังอยาใหฝา

กระโปรงหนีบมือหรือนิ้วมือ
● กอนขับรถตองแนใจวาฝากระโปรงหนาล็อกปด

สนิท ฝากระโปรงหนาที่ปดไมสนิทอาจเปดขึ้น
มาในขณะขับรถ ทำใหเกิดอุบัติเหตุได

หมายเหตุ
● หากฝากระโปรงหนาไมสามารถปดได ใหปลอย

จากตำแหนงที่สูงขึ้นเล็กนอย
● หามปดฝากระโปรงหนาโดยใชมือกด เพราะ

ฝากระโปรงหนาอาจเสียหายได
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น้ำมนัเครือ่ง
E01000404925

การตรวจเช็คและการเติมน้ำมันเครื่อง
A: ระดับต่ำสุด
B: ระดับสูงสุด

น้ำมันเครื่องที่ใชมีผลตอสมรรถนะ อายุการใชงาน และ
ความสามารถในการสตารทของเครื่องยนตเปนอยางมาก
จึงควรใชน้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพตามที่แนะนำและความ
หนืดเหมาะสม
เครื่องยนตทุกชนิดตองใชน้ำมันเครื่องจำนวนหนึ่งใน
การทำงานตามปกติ ดังนั้นจึงจำเปนตองตรวจสอบระดับ
น้ำมันเครื่องเปนระยะอยางสม่ำเสมอหรือกอนเริ่ม
เดินทางไกล

1. จอดรถบนพืน้ราบ
2. ดับเครื่องยนต

3. รอสองสามนาที
4. ดึงกานวัดระดับน้ำมันเครื่องออกมา เช็ดดวยผา

สะอาด
5. ใสกานวัดกลับเขาไปใหมจนสุด
6. ดึงกานวัดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อตรวจดูระดับน้ำมัน

ซึ่งควรอยูระหวางขีดที่กำหนด
7. หากระดับน้ำมันอยูต่ำกวาที่กำหนด ใหเปดฝาบน

ที่ครอบฝาสูบออกและเติมน้ำมันเครื่องใหเพียง
พอจนถึงชวงที่กำหนด อยาเติมน้ำมันจนลน
เพราะอาจทำใหเครื่องยนตเสียหาย ตองใชน้ำมัน
เครื่องเฉพาะชนิดที่กำหนดไวเทานั้นและอยาใช
น้ำมันหลายประเภทผสมกัน

8. หลังจากเติมน้ำมันแลว ปดฝาใหแนน
9. ตรวจสอบระดับน้ำมันโดยการทำซ้ำขั้นตอนที่ 4

ถงึ 6

หมายเหตุ
● น้ำมันเครื่องจะเสื่อมสภาพอยางรวดเร็วหากรถ

ใชงานหนัก ทำใหตองเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง
เร็วขึ้น
กรุณาดูกำหนดการบำรุงรักษา

● สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องที่ใชแลว
ใหดหูนา 2-5

การเลือกใชน้ำมันเครื่อง

● เลือกน้ำมันเครื่องที่มีคาความหนืดมาตรฐาน
ของ SAE ตามอุณหภูมิของสภาพอากาศ

● ใชน้ำมันเครื่องตามการแบงประเภทดังนี้:
• แบงประเภทแบบ ACEA:

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

• แบงประเภทแบบ API:
“สำหรบับรกิาร CD” หรือสงูกวา

หมายเหตุ
● ไมแนะนำใหใชสารเตมิแตง เนือ่งจากสารนัน้อาจ

ลดประสิทธิภาพของสารเติมแตงที่ผสมอยูเดิม
ในน้ำมันเครื่อง ซึ่งอาจสงผลใหกลไกการทำงาน
ของเครื่องลมเหลว
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น้ำหลอเยน็เครือ่งยนต
E01000503684

หากน้ำหลอเยน็ลดลงจนต่ำกวาระดบั “L” (ต่ำ) บนถงัพกั
ใหเปดฝาและเติมน้ำหลอเย็น
นอกจากนี้ หากถังพักน้ำหลอเย็นไมมีน้ำเหลืออยูเลย ให
ถอดฝาหมอน้ำ (B) และเติมน้ำหลอเย็นจนถึงคอหมอน้ำ

คำเตือน
●●●●● หามเปดฝาหมอน้ำ (B) ขณะที่เครื่องยังรอนอยู

เพราะระบบน้ำหลอเย็นมีแรงดัน น้ำรอนใน
หมอน้ำอาจจะพุงออกมาและลวกผิวหนังอยาง
รนุแรงได

สารปองกันการแข็งตัว
น้ำหลอเย็นของเครื่องยนตมีสวนผสมของสารเอทิลีน
ไกลคอลซึ่งเปนสารปองกันการกัดกรอนและการเกิด
สนิม  เนื่องจากชิ้นสวนบางชิ้นของเครื่องยนตเปน
อะลูมิเนียมผสมหลอ จึงจำเปนตองเปลี่ยนน้ำหลอเย็น
เปนระยะเพื่อปองกันสนิมในชิ้นสวนเหลานี้

ใช “MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG
LIFE COOLANT PREMIUM” หรือเทียบเทา*

*: น้ำหลอเย็นที่มีเบสเปนเอทิลีนไกลคอล ชนิดไมมี
บอเรต ไมมไีนเตรท ไมมเีอมนี ไมมซีลิเิกต และ
ใชเทคโนโลยีไฮบริดออรแกนิกที่มีอายุการใช
งานยาวนานซึ่งมีคุณภาพสูงใกลเคียงกัน

น้ำหลอเยน็ของมติซบูชิสิามารถปกปองชิน้สวนทีเ่ปนโลหะ
ทกุชนดิรวมถงึอะลมูเินยีมจากการกดักรอนและการเกดิสนมิ
ไดด ีทัง้ยงัชวยปองกนัการอดุตนัในหมอน้ำ ฮทีเตอร ฝาสบู เสือ้
สบู และอืน่ๆ
เนือ่งจากสารปองกนัสนมิเปนสิง่ทีจ่ำเปน จงึหามใชน้ำเปลา
แทนน้ำหลอเยน็แมในฤดรูอนกต็าม ความเขมขนของสาร
ปองกนัการแขง็ตวันัน้แตกตางกนัออกไป ขึน้อยกูบัอณุหภมูิ
สภาพแวดลอมทีค่าดไว

อุณหภูมิสภาพ
แวดลอม
(ต่ำสุด)

°C

-15 -20 -25 -30 -35 -50

                          50 60

ความเขมขนของ
สารปองกัน
การแข็งตัว 

%

ขอควรระวัง
● หามใชสารปองกนัการแขง็ตวัชนดิแอลกอฮอลหรอื

เมธานอลหรือน้ำหลอเย็นเครื่องยนตที่ผสมสาร
ปองกนัการแขง็ตวัชนดิแอลกอฮอลหรอืเมธานอล
การใชสารปองกนัการแขง็ตวัทีไ่มเหมาะสมหรอืไมถกู
ตองอาจทำใหชิน้สวนทีเ่ปนอะลมูเินยีมเกดิสนมิได

● หามใชน้ำเปนตวัปรบัความเขมขนของน้ำหลอเยน็
● หากความเขมขนเกนิ 60 % จะสงผลใหคณุสมบตัทิัง้ใน

การปองกนัการแขง็ตวัและการหลอเยน็ลดลง ซึง่จะสง
ผลกระทบตอการทำงานของเครือ่งยนตเปนอยางมาก

การตรวจเช็คระดับน้ำหลอเย็น
ถังพักน้ำหลอ เย็นแบบโปร งแสงติดตั้ งอยู ในหอง
เครื่องยนต
ระดับน้ำหลอเย็นในถังนี้ควรอยูระหวางขีด “L” (ต่ำ) กับ
ขดี “F” (เตม็) เมือ่วัดในขณะทีเ่ครือ่งยนตเยน็

การเติมน้ำหลอเย็น
ระบบน้ำหลอเย็นเปนระบบปด โดยปกติการสูญเสียน้ำ
หลอเย็นจะนอยมาก หากระดับน้ำหลอเย็นลดลงจนเห็น
ไดชัด แสดงวาอาจเกิดการรั่วซึม หากเกิดเหตุการณนี้ขึ้น
ใหนำรถเขารับการตรวจสอบระบบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิ
ที่ไดรับอนุญาตโดยเร็วที่สุด
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■■■■■ ในชวงทีอ่ากาศหนาวเยน็
หากอุณหภูมิในพื้นที่ลดลงต่ำกวาจุดเยือกแข็ง จะเกิด
อันตรายจากการแข็งตัวของน้ำหลอเย็นในเครื่องยนต
หรือหมอน้ำ ซึ่งจะทำใหเครื่องยนตและ/หรือหมอน้ำเสีย
หายเปนอยางมาก ใหเติมสารปองกันการแข็งตัวใน
ปริมาณที่เพียงพอลงในน้ำหลอเย็นเพื่อปองกันน้ำแข็งตัว
ควรตรวจสอบความเขมขนกอนเริ่มฤดูหนาวและเติมสาร
ปองกันการแข็งตัวลงในระบบตามความจำเปน

น้ำลางกระจก
E01000702197

เปดฝาถัง เก็บน้ำลางกระจกและตรวจเช็คระดับน้ำ
ลางกระจก
หากน้ำอยูในระดับต่ำ ใหเติมน้ำลางกระจกจนเต็มถัง

หมายเหตุ
● ถังเก็บน้ำลางกระจกใชสำหรับกระจกหนา

กระจกหลงั และไฟหนา (หากตดิตัง้)

ในชวงที่อากาศหนาวเย็น
เพื่อใหมั่นใจไดวาน้ำลางกระจกจะใชงานไดตามปกติใน
อุณหภูมิต่ำ ใหใชน้ำยาที่มีสารปองกันการแข็งตัว

น้ำมันเบรก
E01000902317

การตรวจเช็คระดับน้ำมัน

ระดับน้ำมันเบรกตองอยูระหวางขีด “MAX” กับ “MIN”
บนกระปุกน้ำมัน
ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกไดจากลูกลอย เมื่อระดับ
น้ำมันเบรกลดลงต่ำกวาขีด “MIN” ไฟเตือนน้ำมันเบรก
จะสวางขึ้น
ระดับน้ำมันเบรกจะลดลงทีละนอยตามสภาพความสึก
ของผาเบรก ซึ่งไมไดแสดงถึงความผิดปกติแตอยางใด
แตหากระดับน้ำมันเบรกลดลงอยางชัดเจนในชวงเวลา
สั้นๆ แสดงวามีการรั่วในระบบเบรก
หากเกิดกรณีนี้ ใหนำรถไปรับการตรวจสภาพที่ศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ขอควรระวัง
● อยาเติมเฉพาะน้ำเปลาลงในหมอน้ำ

น้ำเปลามีจุดเดือดต่ำ และจะลดคุณสมบัติในการ
ปองกันสนิมและการปองกันการแข็งตัวของน้ำ
หลอเย็น ทั้งยังอาจทำใหระบบหลอเย็นเสียหาย
ไดหากน้ำเปลาแข็งตัว นอกจากนี้หามใชน้ำ
ประปา เพราะจะทำใหเกดิการกดักรอนและสนมิ
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ประเภทของน้ำมัน
ใชน้ำมนัเบรกทีไ่ดมาตรฐาน DOT3 หรือ DOT4 ในภาชนะ
ที่ปดผนึกแนนหนา น้ำมันเบรกเปนสารที่ดูดความชื้น
หากน้ำมันเบรกมีความชื้นมากเกินไปจะสงผลเสียตอ
ระบบเบรก ทำใหสมรรถนะการเบรกลดลง

คำเตือน
●●●●● ใชน้ำมันเบรกดวยความระมัดระวังเนื่องจากเปน

อันตรายหากเขาตา อาจทำใหผิวหนังระคายเคือง
และจะทำใหพื้นผิวสีรถเสียหาย หากหกใหเช็ด
ออกทนัท ีหากน้ำมนัเบรกเปอนมอืหรอืเขาตา ให
ลางดวยน้ำสะอาดทันที และพบแพทยตาม
ความจำเปน

ขอควรระวัง
● ใชน้ำมันเบรกที่กำหนดเทานั้น

อยาผสมหรอืเตมิน้ำมนัเบรกตางชนดิรวมกนั เพือ่
ปองกันการเกิดปฏิกิริยาเคมี
อยาใหน้ำมันปโตรเลียมสัมผัส ผสม หรือลงไป
ในน้ำมันเบรก
เพราะอาจทำใหซีลชำรุดเสียหาย

● ปดฝากระปุกน้ำมันเบรกไวเสมอเพื่อปองกัน
น้ำมันเบรกเสื่อมสภาพ ยกเวนเมื่อซอมบำรุง

● ทำความสะอาดฝาปดกอนเปดฝาออก และปด
ฝาใหแนนสนิทหลังการซอมบำรุง

น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร
E01001102433

การตรวจเช็คระดับน้ำมัน
ตรวจเช็คระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอรในกระปุกน้ำมัน
ขณะที่เครื่องยนตทำงานอยูในรอบเดินเบา
โดยระดบัน้ำมนัจะตองอยรูะหวางขดี “MAX” กบั “MIN”
ขางกระปุกน้ำมัน เติมน้ำมันเมื่อจำเปน

ประเภทของน้ำมัน
ใชน้ำมัน “MITSUBISHI MOTORS GENUINE PSF
(Power Steering Fluid)”

แบตเตอรี่
E01001203688

สภาพของแบตเตอรี่มีสวนสำคัญมากในการชวยให
เครื่องยนตสตารทติดงายและอุปกรณไฟฟาในรถ
สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการตรวจ
เช็คอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงอากาศเย็น

ขอควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่

คำเตือน
●●●●● ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใชงาน

เมื่อทำงานกับแบตเตอรี่ ใหปฏิบัติตามขอควร
ระวังตอไปนี้เพื่อความปลอดภัย

●●●●● หามมปีระกายไฟ บหุรี ่และเปลวไฟ

ใหแบตเตอรี่อยูหางจากประกายไฟ บุหรี่ และ
เปลวไฟ เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได อีกทั้ง
อยาลดัวงจรขัว้แบตเตอรี ่การกระทำดงักลาวอาจ
จะทำใหเกิดประกายไฟได
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คำเตือน
●●●●● เคร่ืองปองกันตา

สวมแวนตาปองกนัทกุครัง้ทีท่ำงานใกลแบตเตอรี่
สารอเิล็กโทรไลตของแบตเตอรีป่ระกอบดวยกรด
กำมะถนั ซึง่เปนอนัตรายมากหากเขาตา

●●●●● กรดแบตเตอรี่

สารอเิล็กโทรไลตของแบตเตอรีป่ระกอบดวยกรด
กำมะถัน ดังนั้นคุณตองสวมถุงมือและเครื่อง
ปองกันตาเมื่อทำงานกับแบตเตอรี่
หากสารอิเล็กโทรไลตเขาตาหรือถูกผิวหนัง ให
ลางออกดวยน้ำสะอาดและรบีพบแพทยทนัที
หากคณุกลนืสารอเิลก็โทรไลตของแบตเตอรีเ่ขาไป
โดยไมตัง้ใจ ใหรบีพบแพทยทนัที
หากสารอเิลก็โทรไลตของแบตเตอรีก่ระเดน็ถกูเสือ้
ผาหรอืถกูตวัรถ ใหรบีลางออกดวยน้ำปรมิาณมาก

●●●●● แกสทีส่ามารถระเบดิได

แบตเตอรีป่ลอยแกสไฮโดรเจนทีส่ามารถระเบดิได
งาย ใหระบายอากาศเมือ่ชารจแบตเตอรีใ่นพืน้ทีป่ด

คำเตือน
●●●●● เก็บใหหางจากเด็ก

เก็บใหพนจากมือเด็ก

การตรวจเช็คระดับอิเล็กโทรไลตของ
แบตเตอรี่

ระดับอิเล็กโทรไลตตองอยูระหวางขีดที่กำหนดบริเวณ
ดานนอกของแบตเตอรี่ เติมน้ำกลั่นตามความจำเปน
ภายในแบตเตอรี่แบงเปนหลายสวน เปดฝาของแตละ
สวนออกแลวเติมใหถึงขีดดานบน อยาเติมจนเลยขีดดาน
บน เพราะหากหกกระฉอกออกมาขณะขบัรถอาจกอความ
เสียหายได

ตรวจเช็คระดับอิเล็กโทรไลตอยางนอยทุกสี่สัปดาห ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพการใชงานรถ
หากไมไดใชแบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะคายประจุไดเองเมื่อ
เวลาผานไป ควรตรวจสอบทุกสี่สัปดาหและชารจดวย
กระแสไฟต่ำตามความจำเปน

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

การถอดและการตอสายแบตเตอรี่
ดับเครื่องยนตกอนถอดสายแบตเตอรี่ โดยถอดสายขั้วลบ
(-) กอน จากนั้นจึงถอดสายขั้วบวก (+) ในการตอสาย
แบตเตอรี ่ใหตอขัว้บวก (+) กอน แลวจงึตอขัว้ลบ (-)
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หมายเหตุ
● เปดฝาครอบขั้ว (A) กอนจะถอดหรือตอสายขั้ว

บวก (+) ของแบตเตอรี่
● คลายน็อต (B) แลวถอดสายแบตเตอรี่ออกจาก

ขัว้บวก (+)

คำเตือน
●●●●● ใหแบตเตอรี่อยูหางจากประกายไฟ บุหรี่ และ

เปลวไฟ เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได
●●●●● อิเล็กโทรไลตของแบตเตอรี่มีฤทธิ์กัดกรอนที่

รนุแรง ระวงัอยาใหสมัผสัถกูดวงตา ผวิหนงั เสือ้
ผา หรือพื้นผิวสีของรถ หากหกใหใชน้ำสะอาด
ปริมาณมากลางออกทันที
หากมีอาการระคายเคืองเมื่อเขาตาหรือสัมผัสผิว
หนัง ควรใหแพทยตรวจรักษาทันที

คำเตือน
●●●●● ใหระบายอากาศเมื่อชารจแบตเตอรี่หรือใชงาน

แบตเตอรี่ในพื้นที่ปด

ขอควรระวัง
● เก็บใหพนจากมือเด็ก
● หามถอดขั้วแบตเตอรี่ขณะที่โหมดการทำงานอยู

ที่ “ON” เพราะอาจทำใหอุปกรณไฟฟาในรถเสีย
หายได

● หามลดัวงจรแบตเตอรี ่ เพราะอาจทำใหแบตเตอรี่
รอนจัดและเสียหายได

● หากตองการชารจแบตเตอรี่แบบเร็ว ใหถอดสาย
แบตเตอรี่ออกกอน

● เมื่อตองการถอดขั้วแบตเตอรี่ ใหถอดขั้วลบ (-)
ออกกอนเพื่อปองกันการลัดวงจร

● สวมแวนตาป อ งกั นทุ กครั้ งที่ ทำ ง านใกล
แบตเตอรี่

● อยาใหชิ้นสวนใกล เคียงหรือชิ้นสวนที่ เปน
พลาสตกิและอืน่ๆ สมัผสัถกูกรดกำมะถนั (อเิลก็
โทรไลตของแบตเตอรี่) เพราะอาจทำใหชิ้นสวน
เหลานั้นแตก เลอะเปนคราบ หรือสีตกได
แตหากเกิดกรณีนี้ ใหใชผานุม ผาชามัวส หรือ
วัสดุใกลเคียง ชุบน้ำผสมสารทำความสะอาดที่
เปนกลางเช็ดทันที แลวลางบริเวณที่เลอะดวยน้ำ
สะอาดปริมาณมาก

หมายเหตุ
● ขั้วแบตเตอรี่ควรสะอาดอยู เสมอ  เมื่อตอขั้ว

แบตเตอรี่แลวใหทาจาระบีบางๆ ที่ขั้ว สวนการ
ทำความสะอาดใหใชน้ำอุน

● ตรวจสอบใหแนใจวาติดตั้งแบตเตอรี่อยางมั่นคง
แลวและแบตเตอรีจ่ะไมเคลือ่นทีข่ณะขบัรถ และ
ตรวจเช็คดวยวาตอขั้วแบตเตอรี่แนนดี

● ในกรณีที่จะไมไดใชรถเปนเวลานาน ใหถอด
แบตเตอรี่เก็บไวในที่ปลอดภัยเพื่อปองกันน้ำ
กลั่นแข็งตัว แลวหมั่นชารจไฟใหเต็มอยูเสมอ

ยางรถยนต
E01001300242

คำเตือน
●●●●● การขับรถที่ยางสึกหรอ ชำรุด หรือเติมลมยางไม

เหมาะสมอาจเปนสาเหตุใหควบคุมรถไมไดหรือ
ทำใหยางระเบิด ซึ่งอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุและ
บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิตได
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        ยางรถยนต

ขนาดของยาง ผโูดยสารสงูสดุ 5 คน การโหลดสูงสุดหรือการลากจูง
ดานหนา ดานหลัง ดานหนา ดานหลัง

                  265/60R18 110H 2.0 bar
(200 kPa)
{29 psi}

2.2 bar
(220 kPa)
{32 psi}

2.0 bar
(200 kPa)
{29 psi}

2.5 bar
250 kPa
{36 psi}

แรงดันลมยาง
E01001404762

ตรวจเช็คแรงดันลมยางของทุกลอในขณะที่อุณหภูมิปกติ
หากแรงดันลมนอยหรือมากเกินไป ใหปรับใหอยูใน
ระดับที่กำหนด
หลังจากปรับแรงดันลมยางแลว ตรวจดูวายางไมมีรอยรั่ว
หรือเสียหาย และปดจุกที่วาลวลมยางใหเรียบรอย

หมายเหตุ
● ยางที่สามารถติดตั้งบนรถของคุณไดจะแสดงไว

บนแผนปายที่ประตูดานคนขับ หากตองการ
ขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาต

สภาพของยางและลอ
E01001802007

1- ตำแหนงของตัวแสดงความสึกของดอกยาง
2- ตัวแสดงความสึกของดอกยาง

ตรวจดวูายางมรีอยแตก รอยฉกีขาด หรอืรองรอยความเสยี
หายอื่นๆ หรือไม ใหเปลี่ยนยางหากพบวามีรอยแตกหรือ
ฉีกขาดมาก และควรตรวจหาเศษโลหะหรือกอนกรวดที่
อาจติดอยูดวย

การใชยางที่สึกหรออาจทำใหเกิดอันตรายได เพราะมี
โอกาสมากที่จะลื่นไถล ความหนาของดอกยางควร
มากกวา 1.6 มม. จงึจะผานขอกำหนดขัน้ต่ำในการใชงาน
ตัวแสดงความสึกของดอกยางจะปรากฏขึ้นบนผิวยางเมื่อ
ยางสึก ซึ่งแสดงวายางไมอยูในสภาพที่ใชงานไดดีแลว
เมื่อตัวแสดงความสึกของดอกยางปรากฏ ตองเปลี่ยนยาง
ใหม
หากเปนรถขบัเคลือ่น 4 ลอ เมือ่ตองเปลีย่นยาง ใหเปลีย่น
ทุกเสน
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ขอควรระวัง
● ใชยางที่มีขนาด ชนิด และยี่หอเดียวกัน และมี

ความสึกเทากัน การใชยางที่มีขนาด ชนิด ยี่หอ
หรือระดับความสึกตางกันจะทำใหน้ำมันเฟอง
ทายมีอุณหภูมิสูงขึ้น สงผลใหระบบขับเคลื่อน
เสียหายได ยิ่งไปกวานั้นระบบสงกำลังตองรับ
ภาระในการขับเคลื่อนมากเกินไป มีผลทำให
น้ำมนัรัว่ซมึ เกดิความรอนจดั หรอืเกดิปญหาราย
แรงอืน่ๆ ได

การเปลี่ยนยางและลอ
E01007201556

ขอควรระวัง
● หลีกเลี่ยงการใชยางขนาดอื่นที่ไมไดระบุใน

รายการที่แนะนำหรือใชยางหลายชนิดปนกัน
เนื่องจากจะสงผลตอความปลอดภัยในการขับขี่
ใหดเูรือ่ง “ยางและลอ” หนา 11-5

● แมวาลอจะมีขนาดกระทะลอและระยะออฟเซ็ต
เทากับลอชนิดที่กำหนด แตรูปทรงของลออาจ
ทำใหไมสามารถตดิตัง้ไดอยางถกูตอง ใหปรกึษา
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาตกอนใชลอที่
คุณมีอยู

การสลับยาง
E01001902675

ความสกึของยางรถจะแตกตางกนัไป ขึน้อยกูบัสภาพของ
รถ พื้นผิวถนน และอุปนิสัยการขับขี่ของคนขับแตละคน
หากพบวาดอกยางสึกผิดปกติหรือพบวาความสึก
ของดอกยางลอหนาและลอหลังแตกตางกันมาก แนะ
นำใหสลับยางทันทีเพื่อใหดอกยางสึกใกลเคียงกันและ
ยืดอายุการใชงาน
ในการสลบัยาง ใหตรวจดคูวามสกึและความเสยีหายทีไ่ม
เทากัน ความสึกที่ผิดปกติมักเกิดจากแรงดันลมยางที่ไม
ถูกตอง ศูนยลอที่ไมตรง การถวงลอไมดี หรือการเบรก
อยางรุนแรง ปรึกษาศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
เพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติของความสึกของดอกยาง

ใชยางอะไหล

ดานหนา

ไมใชยางอะไหล

ดานหนา

สลับยางตามทิศทางลูกศร

ดานหนา
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ขอควรระวัง
● หากยางมีลูกศร (A) แสดงทิศทางการหมุนของ

ยาง ใหสลบัยางหนา-หลงัดานซายของตวัรถ และ
สลบัยางหนา-หลงัดานขวาของตวัรถ โดยแยกกนั
ระหวางดานซายกับดานขวา ใหยางแตละเสนอยู
ที่ดานเดิมของรถ ในการใสยางใหตรวจสอบให
แนใจอีกครั้งวาลูกศรทิศทางการหมุนของยางชี้
ไปขางหนาเมื่อรถเคลื่อนที่ ยางเสนที่ลูกศรทิศ
ทางการหมุนผิดจะทำงานไมเต็มประสิทธิภาพ

ดานหนา

ขอควรระวัง
● หลีกเลี่ยงการใชยางหลายชนิดปนกัน

การ ใช ย า งหลายชนิ ดปนกันจะส งผลต อ
สมรรถนะของรถและความปลอดภัยในการขับขี่

ยางสำหรับขับบนหิมะ
E01002000549

แนะนำใหใชยางสำหรบัขบับนหมิะเมือ่ตองขบัรถบนหมิะ
หรอืน้ำแขง็ เพือ่รกัษาสมดลุในการขบัขี ่ใชยางสำหรบัขบั
บนหมิะทีม่ขีนาดและลายดอกยางชนดิเดยีวกนัทัง้สีล่อ
ยางสำหรบัขบับนหมิะทีส่กึเกนิ 50% ไมเหมาะจะนำมาใชเปน
ยางสำหรบัขบับนหมิะอกีตอไป
หามใชยางสำหรับขับบนหิมะที่คุณสมบัติไมตรงตามขอ
กำหนด

ขอควรระวัง
● ขับดวยความเร็วสูงสุดไมเกินขีดจำกัดของยาง

สำหรับขับบนหิมะและตามที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ
● กฎหมายและขอกำหนดเกี่ยวกับยางสำหรับขับ

บนหมิะ (ความเรว็ในการขบัขี ่ขอบงัคบัในการใช
ประเภท ฯลฯ) จะแตกตางกันออกไป ศึกษาและ
ปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดในพื้นที่ที่คุณ
ขับขี่

● หากรถของคุณใชน็อตหนาแปลน ใหเปลี่ยนเปน
น็อตเทเปอรเมื่อเปลี่ยนมาใชลอเหล็ก

โซพันลอ
E01002103118

แนะนำใหพกโซพันลอในพื้นที่ที่มีหิมะและนำมาใชกับ
ลอหลังเมื่อจำเปน
สำหรับรถ 4WD ที่มีการกระจายกำลังไปยังลอหลังเปน
หลัก ตองแนใจวาใชโซพันลอกับลอหลัง
ยางที่ติดมากับรถเปนอุปกรณมาตรฐานซึ่งสามารถติดตั้ง
โซพันลอได เมื่อจะเปลี่ยนยาง ใหตรวจสอบกับผูผลิต
หรือผูจัดจำหนายยางวาการใชโซพันลอจะทำใหยางเสีย
หายหรือไม
ใหปฏิบัติตามคำแนะนำของผูผลิตโซพันลอทุกครั้งเมื่อ
จะใสโซพันลอ

ขอควรระวัง
● เลือกถนนที่กวางและตรงซึ่งคุณจอดขางๆ และ

มองออกไปไดขณะกำลังติดตั้งโซพันลอ
● หามพันโซไวลวงหนากอนจำเปนตองใช เนื่อง

จากจะทำใหยางและพื้นผิวถนนสึกหรอ
● หลงัจากขบัไปประมาณ 100-300 เมตร ใหหยดุรถ

และปรับโซใหตึง
● ควรระมัดระวังโดยการล็อกพวงมาลัยใหดี เพื่อ

ปองกันไมใหโซพันลอสัมผัสกับตัวรถ
● ขับรถดวยความระมัดระวังและใชความเร็วไม

เกนิ 30 กม./ชม. พงึระลกึอยเูสมอวาการพนัโซไม
สามารถหยุดการเกิดอุบัติเหตุได

● เมื่อติดตั้งโซพันลอ ระมัดระวังอยาใหโซทำให
กระทะลอหรือตัวถังเสียหาย
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ขอควรระวัง
● ลออะลูมิเนียมอาจเสียหายเมื่อขับขี่ดวยโซพันลอ

เมื่อพันโซบนลออะลูมิเนียม ระวังไมใหสวน
หนึ่งสวนใดของโซและอุปกรณยึดสัมผัสถูกตัว
ลอ

● ในการพันหรอืถอดโซพันลอ ระวงัไมใหมือหรือ
สวนใดของรางกายไดรับบาดเจ็บจากขอบ
คมของตัวถังรถ

● ติดตั้งโซเฉพาะที่ลอหลังและปรับใหตึงเทาที่
จะทำไดโดยรัดปลายโซใหแนน

การเปลี่ยนยางใบปดน้ำฝน
E01008201410

ใบปดน้ำฝนกระจกหนา
1. ยกกานปดน้ำฝนขึ้นจากกระจกหนา
2. ดึงใบปดน้ำฝนจนสตอปเปอร (A) ของใบปดหลุด

ออกจากขอเกี่ยว (B) และดึงใบปดน้ำฝนเพื่อ
ถอดออก

หมายเหตุ
● ระวังอยาใหกานปดน้ำฝนดีดกลับลงมากระแทก

กับกระจกหนา เพราะอาจทำใหกระจกเสียหาย

3. ใสแผนประกบ (C) เขากับใบปดน้ำฝนอันใหม
ดูตามรูปเพื่อใหแนใจว าวางแผนประกบใน
ตำแหนงถูกตองเมื่อติดเขาดวยกัน

4. ใสใบปดน้ำฝนเขากับกานปดน้ำฝน โดยเริ่มจาก
ฝงตรงขามกับสตอปเปอร ตรวจดูวาขอเกี่ยว (B)
สวมลงรองใบปดพอดี

หมายเหตุ
● หากใบปดน้ำฝนที่ซื้อมาใหมไมมีแผนประกบมา

ให สามารถใชแผนประกบอันเกาได

5. กดใบปดน้ำฝนจนขอเกี่ยว (B) ยึดแนนกับสตอป
เปอร (A)
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ใบปดน้ำฝนกระจกหลัง
1. ยกกานปดน้ำฝนขึ้นจากกระจกหนาตาง
2. ดึงใบปดน้ำฝนลงเพื่อปลดออกจากสตอปเปอร

(A) ที่ปลายกานปดน้ำฝน และดึงใบปดน้ำฝนเพื่อ
ถอดออก

3. เลื่อนใบปดน้ำฝนใหมผานขอเกี่ยว (B) บนกาน
ปดน้ำฝน

หมายเหตุ
● ระวังอยาใหกานปดน้ำฝนดีดกลับลงมากระแทก

กับกระจกหนาตาง เพราะอาจทำใหกระจกเสีย
หายได

4. สอดแผนประกบ (C) เขาไปในรอง (D) ของใบปด
น้ำฝนใหแนน
ดูตามรูปเพื่อใหแนใจว าวางแผนประกบใน
ตำแหนงถูกตองเมื่อสอดเขาไปในรอง

หมายเหตุ
● หากใบปดน้ำฝนที่ซื้อมาใหมไมมีแผนประกบมา

ให สามารถใชแผนประกบอันเกาได

การบำรุงรักษาทั่วไป
E01002701602

การตรวจเช็ครอยรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง
น้ำหลอเย็น น้ำมันเครื่อง และแกสไอเสีย
กมลงมองใตทองรถของคุณวามีการรั่วซึมของน้ำมันเชื้อ
เพลิง น้ำหลอเย็นเครื่องยนต น้ำมันเครื่อง และแกสไอ
เสียหรือไม

คำเตือน
●●●●● หากคุณตรวจพบการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือ

ไดกล่ินน้ำมันเชื้อเพลิง หามสตารทเครื่องยนต
รีบโทรศัพทติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตเพื่อขอความชวยเหลือ

การทำงานของหลอดไฟภายนอก
และภายในรถ
ตรวจเช็คโดยการเปดสวิตชไฟตางๆ วาทำงานเปน
ปกติหรือไม
หากไฟไมติด อาจมีสาเหตุมาจากฟวสขาดหรือหลอดไฟ
ขาด ใหตรวจเช็คฟวสเปนอันดับแรก หากไมมีฟวสขาด
ใหตรวจเช็คหลอดไฟ
สำหรับขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส
และหลอดไฟ ใหดูเรื่อง “ฟวส” หนา 10-16 และ “การ
เปลีย่นหลอดไฟ” หนา 10-20
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หากตรวจดูแลวพบวาฟวสและหลอดไฟเปนปกติแตไฟ
ไมติด โปรดนำรถของคุณเขารับการตรวจเช็คและซอมที่
ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

การทำงานของมาตรวัด เกจวัด และไฟ
แสดง/ไฟเตือนตางๆ
ตดิเครือ่งยนตเพือ่ตรวจเชค็การทำงานของมาตรวดั เกจวดั
และไฟแสดง/ไฟเตือนตางๆ วาเปนปกติหรือไม
หากมคีวามผดิปกต ิโปรดนำรถเขาตรวจเชค็ทีศ่นูยบรกิาร
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

การหลอลื่นบานพับและสลักกลอนประตู
ตรวจเช็คบานพับและสลักกลอนประตูทั้งหมด และหลอ
ลื่นตามความจำเปน

ฟวสสาย
E01002901675

ฟวสสายจะละลายเพื่อปองกันไฟไหมหากเกิดการลัด
วงจรหรือใชไฟมากเกินไปในวงจร
ในกรณีที่ฟวสสายละลาย ใหติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่
ไดรับอนุญาตเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนฟวสสายใหม
สำหรบัฟวสสาย โปรดดเูรือ่ง “ตารางแสดงตำแหนงฟวส
ในหองโดยสาร” หนา 10-17 และ “ตารางแสดงตำแหนง
ฟวสในหองเครื่องยนต” หนา 10-18

คำเตือน
●●●●● หามใชอุปกรณอื่นแทนฟวสสาย หากไมใชฟวส

สายที่ถูกตองอาจทำใหเกิดไฟไหมในรถ ทำให
ทรัพยสินเสียหาย และอาจเปนอันตรายรายแรง
หรือถึงแกชีวิตไดทุกเม่ือ

ฟวส
E01003001211

ตำแหนงกลองฟวส
E01007601710

ฟวสในกลองฟวสมีหนาที่ตัดวงจรเพื่อปองกันอุปกรณ
ไฟฟาเสียหายเมื่อเกิดการลัดวงจรหรือใชไฟมากเกินไป
แตละวงจรจึงติดตั้งฟวสไว
กลองฟวสนี้จะอยูในหองผูโดยสารและในหองเครื่อง
ยนต

กลองฟวสในหองผูโดยสาร
กลองฟวสของหองผูโดยสารอยูที่ดานหลังกลองเก็บของ
ตามตำแหนงที่แสดงในภาพ

1. เปดกลองเก็บของ
2. เลื่อนกาน (A) ที่อยูดานขวาของกลองเก็บของไป

ทางดานขวาของกลอง

3. ขณะกดดานขางของกลองเก็บของ ถอดขอเกี่ยว
ดานซายและดานขวา (B) และเลื่อนกลองเก็บของ
ลงดานลาง
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4. ถอดตัวยึดกลองเก็บของ (C) จากนั้นถอดกลอง
เก็บของออก

หองเครื่องยนต
กลองฟวสในหองเครื่องยนตติดตั้งอยูที่ตำแหนงในภาพ

1- กดแทบ็
2- ดึงฝาครอบขึ้น

ขนาดของฟวส
E01007701809

ขนาดของฟวสและชื่อระบบไฟฟาที่ฟวสทำหนาที่
ปกปองอยูแสดงไวที่ดานหลังของกลองเก็บของและ
ดานในของฝาครอบกลองฟวสซึ่งอยูในหองเครื่องยนต

หมายเหตุ
● มีฟวสสำรองอยูในกลองฟวสของหองเครื่อง

ยนต ใหใชฟวสขนาดเดิมในการเปลี่ยนทุกครั้ง

ตารางแสดงตำแหนงฟวสในหองโดยสาร
E01007902404

1 ไฟทาย (ซาย) 7.5 A

2 ที่จุดบุหร่ี/ชองเสียบ 15 A
อุปกรณเสริม

3 คอยลจุดระเบิด 10 A
4 มอเตอรสตารทเตอร 7.5 A
5 ซันรูฟ 20 A
6 ชองเสียบอุปกรณเสริม 15 A
7 ไฟทาย (ขวา) 7.5 A
8 กระจกมองขาง 7.5 A
9 ชุดควบคุมเครื่องยนต 7.5 A

ลำดับ สญัลกัษณ ระบบไฟฟา ขนาด
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10 ชุดควบคุม 7.5 A
11 ไฟตัดหมอกดานหลัง 10 A
12 เซ็นทรัลล็อก 15 A
13 ไฟหองโดยสาร 15 A
14 ที่ปดน้ำฝนกระจกหลัง 15 A
15 เกจวัด 10 A
16 รีเลย 7.5 A
17 เบาะนัง่แบบทำความรอน 20 A
18 อุปกรณเสริม 10 A

19 กระจกประตูแบบทำ 7.5 Aความรอน
20 ที่ปดน้ำฝนกระจกหนา 20 A
21 ไฟถอยหลัง 7.5 A
22 ชุดไลฝา 30 A
23 ฮีทเตอร 30 A
24 เบาะนั่งปรับดวยไฟฟา 40 A*
25 วิทยุ 10 A

26 ชุดควบคุมดวย 20Aอิเล็กทรอนิกส

ลำดับ สญัลกัษณ ระบบไฟฟา ขนาด

*: ฟวสสาย

● ฟวสบางตัวอาจจะไมไดติดตั้งมาในรถของคุณ
ขึ้นอยูกับรุนและขอมูลจำเพาะของรถ

● ตารางดานบนแสดงอุปกรณหลักที่ฟวสแตละ
ตัวทำหนาที่ควบคุม

ตารางแสดงตำแหนงฟวสในหอง
เครื่องยนต

E01008002604

SBF1  สวติชกญุแจ 40 A*
SBF2 การควบคมุหนาตางไฟฟา 30 A*
SBF3 เบาะนั่งปรับดวยไฟฟา 40 A*
SBF4 ระบบเบรกปองกนัลอลอ็ก 30 A*
SBF5 เบรกมือไฟฟา 30 A*
SBF6 ประตูทายไฟฟา 30 A
BF1 แอมประบบเครื่องเสียง 30 A

BF2 30 A

BF3 − − −

ลำดับ สญัลกัษณ ระบบไฟฟา ขนาด

เครือ่งปรบัอากาศดานหลงั/
ระบบไหลเวยีนอากาศ

ดานหลงั

/

ตำแหนงฟวสในหองเครื่องยนต

ดานหลังของฝาครอบกลองฟวส
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BF4 30 A
BF5 UREA SCR 30 A
F1 เซ็นเซอร NOX 10 A
F2 เครื่องยนต 20 A

F3 15 A

F4 IBS 7.5 A
F5 สตารทเตอร 7.5 A

F6
ฮทีเตอรทอน้ำมนัเชือ้เพลงิ 20 A

ETV 15 A
F7 เครื่องปรับอากาศ 20 A
F8 เกียรอัตโนมัติ 20 A
F9 ไฟชวงเวลากลางวัน 10 A

F10 —   อัลเทอรเนเตอร 7.5 A

F11 ชุดควบคุมเครื่องยนต 7.5A

F12  คอยลจดุระเบดิ 10 A
F13 ไฟตัดหมอกหนา 15 A
F14 ไฟสงู (ซาย) 10 A

ลำดับ สญัลกัษณ ระบบไฟฟา ขนาด
DC-DC

(เครื่องเสียง)

ปมน้ำมันเชื้อเพลิง/
เซ็นเซอร PM-NOX

/

F15  ไฟสงู (ขวา) 10 A
F16 ไฟต่ำ (ซาย) 15 A
F17 ไฟต่ำ (ขวา) 15 A
F18 ฮีทเตอรพวงมาลัย 15 A
F19 ไฟกะพริบฉุกเฉิน 15 A
F20 — — —
F21 มอเตอรพัดลมหมอน้ำ 20 A
F22 ไฟเบรก 15 A
F23 T/F 20 A

F24 20 A

F25 ที่ฉีดน้ำลางไฟหนา 20 A
F26 —   แตรสญัญาณกนัขโมย 20 A

F27 แตร 10 A
F28 —  — —
F29 อินเวอรเตอร AC 20 A
#1 — ฟวสสำรอง 20 A

ลำดับ สญัลกัษณ ระบบไฟฟา ขนาด

เบาะนั่งแบบ
ทำความรอนดานหลัง

#2 — ฟวสสำรอง 30 A

ลำดับ สญัลกัษณ ระบบไฟฟา ขนาด

*: ฟวสสาย
● ฟวสบางตัวอาจจะไมไดติดตั้งมาในรถของคุณ

ขึ้นอยูกับรุนและขอมูลจำเพาะของรถ
● ตารางดานบนแสดงอุปกรณหลักที่ฟวสแตละ

ตัวทำหนาที่ควบคุม
กลองฟวสจะไมมฟีวสสำรองขนาด 7.5 A, 10 A หรือ 15 A
หากฟวสเหลานี้ขาด ใหใชฟวสตอไปนี้ซึ่งมีขนาดเดียว
กันแทนชั่วคราวกอน
7.5 A: กระจกมองขาง
10 A: อปุกรณเสรมิ
15 A: ทีจ่ดุบหุรี่
เมื่อมีการใชฟวสแทน ใหเปลี่ยนเปนฟวสที่มีขนาดถูก
ตองโดยเร็วที่สุด
รายละเอียดของฟวส

E01008100366

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

การเปลี่ยนฟวส
E01007801998

1. กอนเปลี่ยนฟวสทุกครั้ง  ใหปดวงจรไฟฟาที่
เกี่ยวของและปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF

2. ถอดตัวดึงฟวส (A) ออกจากดานในของ
ฝาครอบกลองฟวสภายในหองเครื่องยนต

3. ตรวจเช็คฟวสที่มีปญหาโดยดูตารางขนาดของ
ฟวสประกอบ

B- ฟวสปกติ
C- ฟวสขาด

หมายเหตุ
● หากระบบใดไมทำงานทัง้ๆ ทีฟ่วสของระบบนัน้

ปกติ แสดงวาระบบอาจมีความผิดปกติอื่น ควร
นำรถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาต

4. ใสฟวสตัวใหมที่มีขนาดเทาของเดิมเขาที่ชอง
เดิมในกลองฟวสโดยใชตัวดึงฟวส

ขอควรระวัง
● หากฟวสใหมที่เปลี่ยนไปใชไดไมนานแลวขาด

อกี ควรรบีนำรถของคณุเขาศนูยบรกิารมติซบูชิทิี่
ไดรับอนุญาตเพื่อตรวจหาสาเหตุและแกไข

● หามใชฟวสที่มีขนาดใหญกวาที่กำหนดหรือใช
วสัดทุดแทน เชน ลวด ฟอยล ฯลฯ เพราะจะทำให
วงจรรอนจัดและเกิดไฟไหมได

การเปลี่ยนหลอดไฟ
E01003102134

กอนเปลี่ยนหลอดไฟควรปดไฟกอนเพื่อความปลอดภัย
อยาใชมือเปลาจับสวนที่ เปนแกวของหลอดไฟใหม
เพราะคราบน้ำมนัจากผวิหนงัจะตดิทีห่ลอดไฟและระเหย
เปนไอเมื่อหลอดไฟรอน ไอดังกลาวจะควบแนนบริเวณ
แผนสะทอนแสงและทำใหไฟพรามัว
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ขอควรระวัง
● ทันทีที่ปดไฟ หลอดไฟจะยังรอนมาก

เมื่อคุณจะเปลี่ยนหลอดไฟ ควรทิ้งระยะเวลาสัก
ครเูพือ่ใหหลอดไฟเยน็ลงกอน มฉิะนัน้ความรอน
อาจไหมผิวหนังได

● อยาติดตั้งหลอดไฟแบบ LED ที่มีจำหนายทั่วไป
หลอดไฟแบบ LED ที่มีจำหนายทั่วไปอาจสง
ผลกระทบตอการทำงานของรถไดเปนอยางมาก
เชน ทำใหไฟและอปุกรณอืน่ๆ ของรถทำงานไม
ถูกตอง

หมายเหตุ
● หากคุณไมแนใจวาจะสามารถทำตามขั้นตอนที่

กำหนดไวได ควรใหศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับ
อนุญาตเปนผูดำเนินการแทน

● ระมัดระวังอยาให เกิดรอยขีดขวนกับตัวรถ
ขณะถอดหลอดไฟหรือเลนส

● เมือ่ฝนตกหรอืหลังลางรถ อาจเกดิฝาขึน้ทีด่านใน
ของเลนส ซึ่งเปนอาการเชนเดียวกับเมื่อกระจก
หนาตางเกิดฝาในวันที่อากาศชื้น และไมใชการ
ทำงานผิดปกติแตอยางใด เมื่อเปดไฟ ความรอน
ที่เกิดขึ้นจะชวยขจัดฝาใหหายไป แตหากมีน้ำขัง
ในหลอดไฟ ใหนำรถเขาตรวจสอบทีศ่นูยบรกิาร
มิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ตำแหนงและขนาดของหลอดไฟ
E01003201691

ขอควรระวัง
● ในการเปลี่ยนหลอดไฟ ตองใชหลอดใหมชนิด

เดิมที่มีกำลังไฟและสีเหมือนเดิม
หากคุณติดตั้งหลอดไฟแบบอื่น หลอดอาจ
ทำงานผิดปกติหรือเปดไมติด และอาจทำใหไฟ
ไหมรถได

ดานนอกรถ
E01003305805

ดานหนา

1- ไฟหนา ไฟสงู/ต่ำ: -
2- ไฟหรี/่ไฟชวงเวลากลางวนั: -
3- ไฟเลีย้วดานหนา: 21 W (PY21W)
4- ไฟสองสวางดานขางอตัโนมตัขิณะเลีย้ว (ACL): -
5- ไฟตดัหมอกดานหนา: -
6- ไฟเลีย้วดานขาง: -

หมายเหตุ
● ไฟตอไปนี้อาจใช LED แทนที่จะเปนหลอดไฟ

หากตองการซอมหรือเปลี่ยน ใหติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
• ไฟหนา
• ไฟเลีย้วดานขาง
• ไฟหรี่
• ไฟชวงเวลากลางวนั
• ไฟสองสวางดานขางอตัโนมตัขิณะเลีย้ว (ACL)
• ไฟตดัหมอกหนา

ดานหลัง

1- ไฟเลีย้วดานหลงั: 21 W (WY21W)
2- ไฟทาย: -
3- ไฟเบรก: -
4- ไฟถอยหลงั: -
5- ไฟสองปายทะเบยีน: 5 W (W5W)
6- ไฟเบรกดวงที ่3: -

รหัสในวงเล็บแสดงชนิดของหลอดไฟ
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หมายเหตุ
● ไฟตอไปนี้อาจใช LED แทนที่จะเปนหลอดไฟ

หากตองการซอมหรือเปลี่ยน ใหติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
• ไฟทาย
• ไฟเบรก
• ไฟเบรกดวงที ่3
• ไฟถอยหลงั

ดานในรถ
E01003403932

1- ไฟกลองเกบ็ของ: 1.4 W
2- ไฟกระจกสองหนา: 1.8 W
3- ไฟหองโดยสารดานหนาและไฟแผนที:่ 5 W
4- ไฟสวนตวัดานหลงั: 5 W
5- ไฟประต:ู 3.4 W
6- ไฟหองเกบ็สมัภาระ: 8 W
7- ไฟ LED สองสวางภายใน (กลองคอนโซล): -

หมายเหตุ
● ไฟตอไปนี้อาจใช LED แทนที่จะเปนหลอดไฟ

หากตองการซอมหรือเปลี่ยน ใหติดตอศูนย
บริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต
• ไฟ LED สองสวางภายใน (กลองคอนโซล)

ไฟเลี้ยวดานหนา
E01003802681

1. เพื่อใหมีพื้นที่ในการทำงานเพียงพอ ใหหมุนพวง
มาลัยจนสุดไปในทิศทางตรงขามกับดานที่คุณ
ตองการเปลี่ยน

2. ถอดโบลททัง้ 3 ตวั (A) และคลปิ 1 ตวั (B) แลวดงึ
แผนกันกระเด็นไปทางดานหลัง (C)

*: ดานหนารถ

3. ตรวจสอบตำแหนงของหลอดไฟที่จะเปลี่ยน

D- ไฟเลีย้วดานหนา

4. หมุนเบาหลอดไฟ (D) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอด
ออก และขณะทีก่ดแทบ็ (E) คางไว ใหดงึหลอดไฟ
(F) ออกจากเบาหลอดไฟ

5. การติดตั้งหลอดไฟใหทำยอนขั้นตอนการถอด
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หมายเหตุ
● เมื่อจะใสคลิป (B) กลับเขาไป ใหใสสวน (G)

ของคลิปลงในรูกอน แลวจึงกดสวน (H) ลงไป

ชุดรวมไฟทาย
E01004203214

1. เปดประตูทาย
2. สอดไขควงแบบตรง (หรือปากแบน) ที่มีผาคลุม

ปลายไวเขาไปในรอง (B) ของฝาปดชองบริการ
(A) แลวแงะเบาๆ เพือ่ถอดฝาออกมาดานนอกตาม
ที่แสดงในภาพ

3. ดึงฝาปดชองบริการ (A) ตามทิศทางลูกศรและ
ถอดสวน (C)

4. ถอดสกรู (B) จากนั้นเลื่อนชุดไฟไปทางดานหลัง
รถเพือ่ปลดรอง (C) และสลกั (D) ของชดุไฟ

5. ถอดเบาและชุดหลอดไฟออกโดยการหมุนทวน
เข็มนาฬิกา

AHA118734

E- ไฟเลีย้วดานหลงั
ถอดหลอดไฟโดยการดึงออกมา

6. การติดตั้งหลอดไฟใหทำยอนขั้นตอนการถอด
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หมายเหตุ
● เมื่อติดตั้งชุดไฟกลับเขาที่ ใหรอง (F) และสลัก

(G) บนชดุไฟตรงกบัคลปิ (H) และร ู(I) บนตวัถงั

7. เกีย่วสวน (C) ของฝาปดชองบรกิาร (A) เขากบั
ดานตัวถัง

8. ดันสวนบนของฝาปดชองบริการ (A) เขาไปให
แนนดังภาพ

ไฟสองปายทะเบียน
E01004602468

1. สอดไขควงแบบตรง (หรือปากแบน) ที่มีผาคลุม
ปลายไวเขาไปในชุดไฟแลวงัดออกเบาๆ

2. ถอดเบาและชุดหลอดไฟออกมาพรอมกันโดย
การหมุนทวนเข็มนาฬิกา

ขางซาย ขางขวา

3. ถอดหลอดไฟโดยการดึงออกมา

4. การติดตั้งหลอดไฟใหทำยอนขั้นตอนการถอด

หมายเหตุ
● เมือ่ตดิตัง้หลอดไฟ สอดแทบ็ (A) กอน จากนัน้จดั

ใหตรงและสอดแท็บ (B)
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ขางซาย ขางขวา
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ปายแสดงขอมูลรถ
E01100105470

หมายเลขตัวถัง: (VIN)
หมายเลขตัวถังประทับไวดังภาพ

รุน/หมายเลขเครื่องยนต
รุนและหมายเลขเครื่องยนตประทับอยูบนเสื้อสูบเครื่อง
ยนตดังภาพ
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มีรางหลังคา
มีเสาอากาศแบบครีบฉลาม

ความกวางลอหนา
ความกวางตัวรถ
ระยะจากกึ่งกลางลอหนาถึงกันชนหนา
ระยะชวงลอ
ระยะจากกึ่งกลางลอหลังถึงกันชนหลัง
ความยาวตลอดทั้งคัน
ระยะต่ำสดุจากพืน้ (ไมบรรทกุ)
ความสูงของรถ
(ไมบรรทุก)
ความกวางลอหลัง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1,520 มม.
1,815 มม.
900 มม.

2,800 มม.
1,125 มม.
4,825 มม.
218 มม.

1,805 มม.
1,835 มม.
1,515 มม.

ขนาดของรถ
E01100205383
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รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด

ตัวถัง 6.0 ม.
ลอ 5.6 ม.

สมรรถนะของรถ
E01100304286

ความเร็วสูงสุด 180 กม./ชม.
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รายละเอยีดเครือ่งยนต
E01100604768

รุนเครื่องยนต
จำนวนกระบอกสูบ

ปริมาตรกระบอกสูบ
ขนาดกระบอกสูบ
ระยะชกั

แคมชาฟท
การเตรียมสวนผสม
แรงมาสูงสุด (EEC net)
แรงบิดสูงสุด (EEC net)

4N15
สบูเรยีง 4 สบู

2,442 ซซีี
86.0 มม.

105.1 มม.
โอเวอรเฮดแคมชาฟทคู

ไดเรกตอินเจกชันแบบอิเล็กทรอนิกส
133 kW/3,500 รอบ/นาที
430 N•m/2,500 รอบ/นาที

ระบบไฟฟา
E01100804669

แรงเคลื่อนไฟฟา 12 V
แบตเตอรี่ ชนดิ (JIS) 95D31L (622CCA/159RC)
ความจุกระแสไฟฟาสลับ 130V

ยางและลอ
E01100905410

ยาง

ลอ
ขนาด
ออฟเซ็ต (อินเซ็ต) 38 มม.

18x7 1/2J
265/60R18 110H
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หมายเหตุ
● ยางที่สามารถติดตั้งบนรถของคุณไดจะแสดงไวบนแผนปายที่ประตูดานคนขับ ใหดูเรื่อง “แรงดันลมยาง” หนา 10-11

หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนยบริการมิตซูบิชิที่ไดรับอนุญาต

ความจุ
E01101307356

สารหลอลื่นลำดับ รายการ ปริมาณที่ใช
1 น้ำหลอเย็นเครื่องยนต 7.7 ลติร MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG

[รวมในถงัพกัสำรอง 0.65 ลติร]  LIFE COOLANT PREMIUM หรอืเทยีบเทา*
2 น้ำมันเบรก ตามความจำเปน น้ำมนัเบรก DOT3 หรอื DOT4

อางน้ำมันเครื่อง 7.0 ลติร
3 น้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง 0.3 ลติร ใหดหูนา 10-5

ออยลคูลเลอร 0.1 ลติร
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ขอควรระวัง
● สำหรับน้ำมันเกียร A/T ใหใช MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF เทานั้น หากใชน้ำมันอื่นอาจทำใหเกียรเสียหายได

สารหลอลื่นลำดับ รายการ ปริมาณที่ใช
4 น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร ตามความจำเปน MITSUBISHI MOTORS GENUINE PSF (Power Steering Fluid)
5 น้ำลางกระจก 3.5 ลติร —
6 น้ำมนัเกยีร A/T 12.8 ลติร MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF-MA1

7 น้ำมันเกียรทรานสเฟอร 1.34 ลติร MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR
OIL ECO API GL-4, SAE 75W-80

2WD 2.1 ลติร MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear
Oil ECOLOGY API GL-5 SAE 80

8 น้ำมันเฟองทาย ดานหนา 1.2 ลติร MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear

4WD Oil ECOLOGY API GL-5 SAE 80

ดานหลัง 2.1 ลติร MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear
Oil ECOLOGY API GL-5 SAE 80

9 น้ำยาแอร (เครื่องปรับอากาศ) 770-810 กรมั HFC-134a

สารหลอลื่นลำดับ รายการ ปริมาณที่ใช

*: น้ำหลอเย็นที่มีเบสเปนเอทิลีนไกลคอล ชนิดไมมีบอเรต ไมมีไนเตรท ไมมีเอมีน ไมมีซิลิเกต และใชเทคโนโลยีไฮบริดออรแกนิกที่มีอายุการใชงานยาวนานซึ่งมีคุณภาพสูง
ใกลเคียงกัน





ขอมูลสำหรับศูนยบริการตรวจซอม

น้ำมนัเชือ้เพลงิ

E09300104761

น้ำมนัเครือ่ง
แรงดนัลมยาง

ใหดเูรือ่ง “การบำรงุรกัษา” สำหรบัการเลอืกน้ำมนัเครือ่ง
ใหดเูรือ่ง “การบำรงุรกัษา” สำหรบัแรงดนัลมยาง

น้ำมนัเชือ้เพลงิทีแ่นะนำ

ความจุ 68 ลติร
คาซเีทน (EN590)
  51 หรอืสงูกวา
ใหดเูรือ่ง “ขอมลูทัว่ไป” สำหรบัการเลอืกน้ำมนัเชือ้เพลงิ




