
คำนำ
E09200108221

ขอขอบคุณท่ีเลือกซ้ือรถยนต์ของ MITSUBISHI MOTORS
คู่มือการใช้งานน้ีจะเพ่ิมความเข้าใจและความบันเทิงสูงสุดของคุณสมบัติช้ันเลิศมาก
มายของรถยนต์คันน้ีให้กับคุณ
ภายในคู่มือประกอบด้วยข้อมูลที่จัดเตรียมเพื่อให้คุณคุ้นเคยกับวิธีการใช้งานและ
บำรุงรักษารถอย่างถูกต้อง เพ่ือความพึงพอใจในการขับข่ีสูงสุด

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบและข้อมูลจำเพาะ และ/หรือการเพ่ิมหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์น้ีโดยไม่จำเป็น
ต้องติดต้ังลงบนผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตไปก่อนหน้าน้ี
กฎหมายบัญญัติให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับยานพาหนะทุกข้อ
อย่างเคร่งครัด

คู่มือการใช้งานนี้เขียนขึ้นโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว แต่บาง
ส่วนของเน้ือหาอาจขัดแย้งกับกฎและข้อบังคับท่ีมีการแก้ไขภายหลังได้
หากรถของคุณติดต้ังช้ินส่วนท่ีผลิตในท้องถ่ิน ข้ันตอนการทำงาน ข้อมูลจำเพาะ การ
ตรวจสภาพตามระยะ และเน้ือหาอ่ืนๆ ในคู่มือน้ีอาจไม่สามารถนำมาใช้กับรถของ
คุณได้

โปรดเก็บคู่มือการใช้งานน้ีไว้ในรถยนต์คันน้ีเม่ือทำการจำหน่ายต่อ เพ่ือท่ีผู้ใช้งาน
คนถัดไปจะสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในคู่มือการใช้งานเล่มน้ีได้

คำเตือน

ตลอดคู่มือเล่มน้ีจะปรากฏคำว่า คำเตือน และ ข้อควรระวัง เพ่ือคอยเตือนให้ระมัด
ระวังเป็นพิเศษ การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิด
ความเสียหายแก่รถยนต์ของคุณได้

ขอควรระวัง

แสดงถึงความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิตหากไม่
ปฏิบัติตามคำแนะนำ

หมายถึงอันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
เล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายแก่รถยนต์ของคุณ
และยังมีเคร่ืองหมายท่ีสำคัญอีกแบบหน่ึง:

หมายเหตุ : เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
*: แสดงถึงอุปกรณ์เสริม

อาจแตกต่างกันไปตามการจัดประเภทการจำหน่าย โปรดดูแคตาล็อกการ
จำหน่าย

คำย่อที่ใช้ในคู่มือการใช้รถเล่มนี้:
M/T: เกียร์ธรรมดา
A/T: เกียร์อัตโนมัต
สัญลักษณ์ที่ใช้ในรถยนต์:

หมายเหตุ

: ดูคู่มือการใช้งาน

โปรดทำความเข้าใจว่าข้อมูลในคู่มือเล่มนี้อาจไม่สอดคล้องกับรถของคุณ
ทั้งหมด เนื่องจากความแตกต่างในข้อกำหนดของอุปกรณ์ ฯลฯ
หากมีคำถาม โปรดติดต่อพนักงานขายที่รับผิดชอบ

©2019 บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
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สารบัญ
ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย
ข้อมูลทั่วไป
การล็อกและการปลดล็อก
เบาะนั่งและเข็มขัดนิรภัย
แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม
การสตาร์ทเครื่องยนต์และการขับขี่
การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การดูแลรักษาสภาพรถ
การบำรุงรักษารถด้วยตนเอง
ข้อมูลทางเทคนิค
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แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม(ด้านคนขับ)

ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย

1

1-1

แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม (ด้านคนขับ)
E08500103017

ก้านเปิดฝาช่องเติมน้ำมันเช้ือเพลิง* หน้า 2-2

สวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม หน้า 5-4

ตัวควบคุมการเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัย* หน้า 6-31

สวิตช์ควบคุมความเร็วคงที่* หน้า 6-76

สวิตช์ไฟหน้าและไฟสูง-ต่ำ หน้า 5-53
สวิตช์ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB)* หน้า 5-56
คันสวิตช์ไฟเลี้ยว หน้า 5-60
สวิตช์ไฟตัดหมอกหน้า* หน้า 5-61

สวิตช์กุญแจ* หน้า 6-13
สวิตช์เครื่องยนต์* หน้า 6-14

รีโมทไฟฟ้า - ควบคุมกระจกมองข้าง*
หน้า 6-9
สวิตช์ระบบควบคุมเสถียรภาพ
(ASC) OFF* หน้า 6-73

สวิตช์ปรับระดับลำแสง
ไฟหน้า* หน้า 5-59

สวิตช์ล็อก หน้า 3-23

ที่เปิดฝากระโปรง หน้า 10-3

สวิตช์ก้านปัดน้ำฝนและ
ฉีดน้ำล้างกระจก หน้า 5-61

สวิตช์ใช้งานกล้องมองภาพรอบทิศทาง* หน้า 6-113
สวิตช์ควบคุมเคร่ืองเสียงบนพวงมาลัย* หน้า 7-26, 7-49

สวิตช์แฮนด์ฟรี*
ให้ดูคู่มือการใช้งานแยกต่างหาก

ระบบถุงลมนิรภัย (SRS) - ถุงลมนิรภัย
(ด้านคนขับ)* หน้า 4-16, 4-19
สวิตช์แตร หน้า 5-66

สวิตช ์ เป ิด/ปิดระบบป้องก ันการชน
ด้านหน้าตรง (FCM) และระบบป้องกัน
การเร่งเคร่ืองผิดพลาดด้วยคล่ืนความถ่ีสูง
(UMS)* หน้า 6-85

สวิตช์ควบคุมหน้าต่างไฟฟ้า หน้า 3-21

แผงหน้าปัด หน้า 5-2



แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม

ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย

1

1-2

แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม
E08500102469

สวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง* หน้า 5-65
คูลเลอร์* หน้า 7-4
เครื่องปรับอากาศ* หน้า 7-7 ก้านปรับระดับคอพวงมาลัย* หน้า 6-7

สวิตช์ไฟฉุกเฉิน หน้า 5-60

ที่จุดบุหร่ี* หน้า 7-68
ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม* หน้า 7-69

ขั้วอินพุต USB* หน้า 7-64
ขั้ว HDMI* หน้า 7-66

ที่เขี่ยบุหรี่* หน้า 7-67

คันเกียร์* หน้า 6-27
คันเกียร์* หน้า 6-29

กล่องคอนโซลที่พื้น* หน้า 7-73, 7-75
ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม* หน้า 7-69

Easy Select 4WD*  หน้า 6-35
ถาดใต้คอนโซลกลาง* หน้า 7-73, 7-74

ช่องเสียบกุญแจ* หน้า 6-21
สวิตช์ล็อกเฟืองท้ายหลัง* หน้า 6-51

ฟิวส์ หนา้ 10-17

ช่องเก็บของ หน้า 7-73

ช่องลมด้านข้าง หน้า 7-2

ระบบถุงลมนิรภัย (SRS)
(ด้านผู้โดยสารด้านหน้า)*
หน้า 4-16, 4-19

ช่องลมตำแหน่งกลาง หน้า 7-2

เครื่องเสียง* หน้า 7-17, 7-18
DVD ออดิโอ*
ให้ดูคู่มือการใช้งานแยกต่างหาก

คันเบรกมือ หน้า 6-5ที่วางแก้ว* หน้า 7-76

แบบที่ 1



แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม

ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย

1

1-3

ถาดใต้คอนโซลกลาง* หน้า 7-73, 7-74

ปุ่มเลือกโหมดออฟโรด* หน้า 6-50
สวิตช์ควบคุมการลงเนิน* หน้า 6-67

เครื่องเสียง* หน้า 7-17, 7-38
DVD ออดิโอ*, คู่มือการใช้ระบบเครื่องเสียง
และระบบนำทาง (MMES)*
ให้ดูคู่มือการใช้งานแยกต่างหาก

ก้านปรับระดับคอพวงมาลัย หน้า 6-7

สวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง หน้า 5-65
เครื่องปรับอากาศ หน้า 7-7

กลอ่งคอนโซลที่พื้น หน้า 7-73, 7-75
ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม หน้า 7-69

พอร์ต USB (สำหรับชาร์จ)*
หน้า 7-70

Easy Select 4WD*  หน้า 6-35
Super Select 4WD II* หน้า 6-42

ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม
หน้า 7-69

สวิตช์ Sonar* หน้า 6-108, 6-107
สวิตช์เตือนจุดบอด*
หน้า 6-97

ฟิวส์ หน้า 10-17

ระบบถุงลมนิรภัย (SRS) - ถุงลมนิรภัย
(ด้านผู้โดยสารด้านหน้า) หน้า 4-16, 4-19

ช่องลมตำแหน่งกลาง หน้า 7-2

สวิตช์ล็อกเฟืองท้ายหลัง*
หน้า 6-51

ข้ัวอินพุต USB* หน้า 7-64
ขั้ว HDMI* หน้า 7-66

สวิตช์ Auto Stop
& Go (AS&G)
OFF*  หน้า 6-27

ช่องลมด้านข้าง หน้า 7-2

สวิตช์ไฟฉุกเฉิน หน้า 5-60 คันเกียร์* หน้า 6-27
คันเกียร์* หน้า 6-29

ที่วางแก้ว* หน้า 7-76

แบบที่ 2

ช่องเสียบ
กุญแจ*
หน้า 6-21

ช่องเก็บของ หน้า 7-73

คันเบรกมือ หน้า 6-5



อุปกรณ์ภายใน

ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย

1อุปกรณ์ภายใน
E08500202431

กระจกมองหลัง หน้า 6-8

ที่บังแดด หน้า 7-67

เบาะน่ังหน้า หน้า 4-2

พนักพิงศีรษะ หน้า 4-4

ไฟห้องโดยสาร หน้า 7-71, 10-24, 10-33

เข็มขัดนิรภัย หน้า 4-6

ด้ามแม่แรง หน้า 8-6

เครื่องมือ หน้า 8-6

 แม่แรง หน้า 8-6

ซิงเกิลแค็บ

1-4



อุปกรณ์ภายใน

ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย

1

1-5

พนักพิงศีรษะ หน้า 4-4

ไฟห้องโดยสาร (ด้านหน้า)* หน้า 7-71, 10-24, 10-32
ไฟแผนที่* หน้า 7-71, 7-73, 10-24, 10-32
ที่เก็บแว่นกันแดด* หน้า 7-73, 7-76

ที่บังแดด หน้า 7-67
ที่เก็บนามบัตร* หน้า 7-67
กระจกส่องหน้า* หน้า 7-67

กระจกมองหลัง หน้า 6-8

เบาะน่ังหน้า หน้า 4-2

แม่แรง หน้า 8-6

ด้ามแม่แรง หน้า 8-6

เครื่องมือ หน้า 8-6

ไฟห้องโดยสาร (ด้านหลัง) หน้า 7-71, 10-24, 10-33

ไมโครโฟนแฮนด์ฟรี*
ให้ดูคู่มือการใช้งานแยกต่างหาก

เมกะแค็บ

เข็มขัดนิรภัย หน้า 4-6
จุดยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได้ หน้า 4-8



อุปกรณ์ภายใน

ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย

1

ระบบถุงลมนิรภัย (SRS) ถุงลม
นิรภัยที่หัวเข่าคนขับ*
หน้า 4-16, 4-19

พนักพิงศีรษะ หน้า 4-4

ไฟห้องโดยสาร (ด้านหน้า) หน้า 7-71, 10-24, 10-32
ไฟแผนที่ หน้า 7-71, 7-73, 10-24, 10-32
ที่เก็บแว่นกันแดด หน้า 7-73, 7-76
สวิตช์การไหลเวียนอากาศด้านหลัง* หน้า 7-15

ที่บังแดด หน้า 7-67
ที่เก็บนามบัตร หน้า 7-67
กระจกส่องหน้า หน้า 7-67

กระจกมองหลัง หน้า 6-8

เบาะน่ังหน้า หน้า 4-2

ระบบถุงลมนิรภัย (SRS) ถุงลม
นิรภัยด้านข้าง (เบาะนั่งหน้า)*
หน้า 4-16, 4-22

เบาะนั่งหลัง หน้า 4-3แม่แรง หน้า 8-6
ด้ามแม่แรง หน้า 8-6

เครื่องมือ หน้า 8-6

เข็มขัดนิรภัย หน้า 4-6
จุดยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได้ หน้า 4-8

ระบบถุงลมนิรภัย (SRS)
- ม่านถุงลมนิรภัย* หน้า 4-16, 4-22

การไหลเวียนอากาศด้านหลัง* หน้า 7-14

ไมโครโฟนแฮนด์ฟรี*
ให้ดูคู่มือการใช้งานแยกต่างหากดับเบิลแค็บ

ไฟห้องโดยสาร (ด้านหลัง) หน้า 7-71, 10-24, 10-33
ไฟส่วนตัวด้านหลัง* หน้า 7-71, 7-73, 10-24, 10-33
สวิตช์การไหลเวียนอากาศด้านหลัง* หน้า 7-14

ที่พักแขน หน้า 4-4
ที่วางแก้ว หน้า 7-76

1-6



อุปกรณ์ภายนอก – ด้านหน้า

ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย

1

เสาอากาศ หน้า 7-62

การล็อกและปลดล็อก หน้า 3-16
ระบบกุญแจรีโมท* หน้า 3-4

ฝาช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง หน้า 2-2

กระจกมองข้าง หน้า 6-9

ไฟเลี้ยวด้านข้าง หน้า 5-60, 10-22

ฝากระโปรงหน้า หน้า 10-3
ห้องเครื่องยนต์ หน้า 10-2, 11-13

ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจก หน้า 5-61, 10-15

ไฟหน้า, ไฟสูง หน้า 5-53, 10-22, 10-24

ไฟหรี่ หน้า 5-53, 10-22, 10-26

ไฟหน้า, ไฟต่ำ
หน้า 5-53, 10-22, 10-24

ไฟเลี้ยวด้านหน้า
หน้า 5-60, 10-22, 10-28

ซิงเกิลแค็บ

อุปกรณ์ภายนอก – ด้านหน้า
E08500403485

1-7



อุปกรณ์ภายนอก – ด้านหน้า

ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย

1

1-8

เสาอากาศ หน้า 7-63

การล็อกและปลดล็อก หน้า 3-17
ระบบกุญแจรีโมท* หน้า 3-4
ระบบกุญแจอัจฉริยะ* หน้า 3-8

ฝาช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง หน้า 2-2

กระจกมองข้าง หน้า 6-9
ไฟเลี้ยวด้านข้าง หน้า 5-60, 10-22
กล้องมองข้าง* หน้า 6-11กล้องมองหน้า* หน้า 6-112

ฝากระโปรงหน้า หน้า 10-3
ห้องเคร่ืองยนต์ หน้า 10-2, 11-13

ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจก หน้า 5-61, 10-15

ไฟหน้า, ไฟต่ำ
หน้า 5-53, 10-22, 10-24ไฟหน้า, ไฟสูง

หน้า 5-53, 10-22, 10-24
ไฟ หรี่ 5-53, 10-22
ไฟช่วงเวลากลางวัน
หน้า 5-55, 10-22

ไฟตัดหมอกด้านหน้า*
หน้า 5-61, 10-22, 10-28

เมกะแค็บ

ไฟหน้า, ไฟสูง/ต่ำ หน้า 5-53, 10-22

ไฟตัดหมอกด้านหน้า*
หน้า 5-61, 10-22, 10-28

ไฟหน้าแบบแฮโลเจน

ไฟเลี้ยวด้านหน้า
หน้า 5-60, 10-22, 10-28

ไฟหรี่
หน้า 5-53,
10-22, 10-26

ไฟช่วงเวลากลางวัน*
หน้า 10-55, 10-22, 10-28

ไฟเลี้ยวด้านหน้า
หน้า 5-60, 10-22, 10-28

 ไฟหน้าแบบ LED

ไฟเลี้ยวด้านข้าง (บนโป่งซุ้มล้อ)* หน้า 5-60, 10-22



อุปกรณ์ภายนอก – ด้านหน้า

ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย

1

1-9

เสาอากาศ หน้า 7-63

การล็อกและปลดล็อก หน้า 3-16
ระบบกุญแจรีโมท หน้า 3-4
ระบบกุญแจอัจฉริยะ* หน้า 3-8

ฝาช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง หน้า 2-2

เซ็นเซอร์ระบบป้องกันการเร่งเครื ่องผิดพลาด
ด้วยคลื่นความถี่สูง* หน้า 6-93
เซ็นเซอร์ระบบเซ็นเซอร์* หน้า 6-105

กล้องมองหน้า* หน้า 6-112

ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจก
หน้า 5-61, 10-15

เซ็นเซอร์* [สำหรับระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ
(AHB) และระบบป้องกันการชนด้านหน้า (FCM)]
หน้า 5-56, 6-80, 6-88
เซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำฝน* หน้า 5-62

ไฟ หรี่ 5-53, 10-22
ไฟช่วงเวลากลางวัน
หน้า 5-55, 10-22

ไฟหน้า, ไฟสูง
หน้า 5-53, 10-22, 10-24

ไฟตัดหมอกหน้า*
หน้า 5-61, 10-22, 10-28

ดับเบิลแค็บ

ไฟหน้า, ไฟสูง/ต่ำ หน้า 5-53, 10-24

ไฟช่วงเวลากลางวัน
หน้า 5-55, 10-22, 10-28

ไฟหน้าแบบ LED
ไฟหน้า, ไฟต่ำ หน้า 5-53, 10-22, 10-24

ไฟหรี่
หน้า 5-53, 10-22, 10-26

ไฟเลี้ยวด้านหน้า
หน้า 5-60, 10-22, 10-28 ไฟเลี้ยวด้านหน้า

 หน้า 5-60, 10-22, 10-28

ไฟหน้าแบบแฮโลเจน

กระจกมองข้าง หน้า 6-9
ไฟเลี้ยวด้านข้าง หน้า 5-60, 10-22
กล้องมองข้าง* หน้า 6-112

ฝากระโปรงหน้า หน้า 10-3
ห้องเครื่องยนต์ หน้า 10-2, 11-13

ไฟตัดหมอกด้านหน้า*
หน้า 5-61, 10-22, 10-28



1

อุปกรณ์ภายนอก – หลัง

ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย

อุปกรณ์ภายนอก – หลัง
E08500403498

ฝาปิดท้ายกระบะ หน้า 3-19

แรงดันลมยาง หน้า 10-12
การเปล่ียนยาง หน้า 8-10
การสลับยาง หน้า 10-13
ยางสำหรับขับบนหิมะ หน้า 10-14
โซ่พันล้อ หน้า 10-14

ไฟท้าย หน้า 5-53, 10-22, 10-30
ไฟเบรก หน้า 10-22, 10-30ไฟส่องป้ายทะเบียน หน้า 5-53, 10-22, 10-31

ยางอะไหล่ หน้า 8-11 ไฟเลี้ยวด้านหลัง หน้า 5-60, 10-22, 10-30
ไฟถอยหลัง หน้า 10-22, 10-30

ซิงเกิลแค็บ

1-10



อุปกรณ์ภายนอก – หลัง

ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย

1

1-11

กล้องมองหลัง* หน้า 6-109
มอนิเตอร์รอบทิศทาง* หน้า 6-112

ไฟเบรกดวงที่ 3* หน้า 10-22

ไฟเลี้ยวด้านหลัง หน้า 5-60, 10-22, 10-30ไฟส่องป้ายทะเบียน
หน้า 5-53, 10-22, 10-31

เมกะแค็บ

ยางอะไหล่ หน้า 8-11

ไฟท้าย หน้า 5-53, 10-22
ไฟเบรก หน้า 10-22

ฝาปิดท้ายกระบะ หน้า 3-19

แรงดันลมยาง หน้า 10-12
การเปล่ียนยาง หน้า 8-10
การสลับยาง หน้า 10-13
ยางสำหรับขับบนหิมะ หน้า 10-14
โซ่พันล้อ หน้า 10-14

ไฟถอยหลัง หน้า 10-22, 10-30



อุปกรณ์ภายนอก – หลัง

ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย

1

1-12

กล้องมองหลัง* หน้า 6-109
มอนิเตอร์รอบทิศทาง* หน้า 6-112

ไฟเบรกดวงท่ี 3 หน้า 10-22

เซ็นเซอร์ระบบป้องกันการเร่งเครื่องผิดพลาดด้วยคลื่นความถี่สูง* หน้า 6-93
เซ็นเซอร์ระบบเซ็นเซอร์ถอยหลัง* หน้า 6-101
เซ็นเซอร์ระบบเซ็นเซอร์* หน้า 6-105

เซ็นเซอร์ระบบป้องกันการเร่งเครื่อง
ผิดพลาดด้วยคลื่นความถี่สูง* หน้า 6-93
เซ็นเซอร์ระบบเซ็นเซอร์ถอยหลัง* หน้า 6-101
เซ็นเซอร์ระบบเซ็นเซอร์* หน้า 6-105

ดับเบิลแค็บ

ยางอะไหล่ หน้า 8-11 ไฟถอยหลัง หน้า 10-22, 10-30

ฝาปิดท้ายกระบะ หน้า 3-19

แรงดันลมยาง หน้า 10-12
การเปล่ียนยาง หน้า 8-10
การสลับยาง หน้า 10-13
ยางสำหรับขับบนหิมะ หน้า 10-14
โซ่พันล้อ หน้า 10-14

ไฟส่องป้ายทะเบียน*
หน้า 5-53, 10-22, 10-31

ไฟเลี้ยวด้านหลัง หน้า 5-60, 10-22, 10-30

ไฟท้าย หน้า 5-53, 10-22
ไฟเบรก หน้า 10-22

ไฟเตือนจุดบอด* หน้า 6-95



อุปกรณ์ภายนอก – หลัง

ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย

1

1-13

ให้ดูเร่ือง “ระบบกุญแจรีโมท” หน้า 3-4
สำหรับรถที ่ต ิดตั ้งสวิตช์พับกระจก กระจกมองข้าง
สามารถพับเก็บหรือกางออกโดยอัตโนมัติ เมื่อกดสวิตช์
ล็อก (1) หรือสวิตช์ปลดล็อก (2)

ให้ดูเรื่อง “การทำงานของกระจกมองข้าง” หน้า 3-5

ให้ดูเร่ือง “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” หน้า 3-8

เมื ่อคุณพกพากุญแจอัจฉริยะและอยู ่ในช่วงระยะการ
ทำงาน หากคุณกดสวิตช์ประตูด้านคนขับหรือด้าน
ผู้โดยสารด้านหน้า (A) ประตูจะล็อกหรือปลดล็อก
ช่วงระยะการทำงานอยู่ที ่ประมาณ 70 เซนติเมตรจาก
สวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสาร
ด้านหน้า

ระบบกุญแจอัจฉริยะ*

การล็อกและปลดล็อกประตู
E08500602132

กดสวิตช์กุญแจแล้วประตูทุกบานจะล็อกหรือปลดล็อก
ตามต้องการ
นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการทำงานของกระจกมอง
ข้างได้ด้วย (รถที่ติดตั้งสวิตช์พับกระจก)
สวิตช์กุญแจจะทำงานภายในระยะประมาณ 4 เมตร
จากตัวรถ

ระบบกุญแจรีโมท*

1- สวิตช์ล็อก
2- สวิตช์ปลดล็อก
3- ไฟแสดง

  กุญแจรีโมท    กุญแจอัจฉริยะ

คู่มืออย่างง่าย
E08500500010 รอบเบาะนั่งคนขับ

E08500802235



1

คู่มืออย่างง่าย

ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย 1-14

1-สวิตช์ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจก

MIST- ฟังก์ชันกำจัดหมอก
ตำแหน่งปัดครั้งเดียว

OFF- ปิด
INT- ปัดเป็นจังหวะ (ตามความเร็วของรถยนต์)
LO- ตำแหน่งปัดช้า
HI- ตำแหน่งปัดเร็ว

n ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำฝน

n รถรุ่นที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำฝน

MIST- ฟังก์ชันกำจัดหมอก
ตำแหน่งปัดครั้งเดียว

OFF- ปิด
AUTO- ฟังก์ชันควบคุมที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำฝน
ที่ปัดน้ำฝนจะทำงานโดยอัตโนมัติขึ้น
อยู่กับระดับความเปียกบนกระจกหน้า

LO- ตำแหน่งปัดช้า
HI- ตำแหน่งปัดเร็ว

2-การปรับระดับคอพวงมาลัย

1. คลายก้านปรับในขณะที่จับพวงมาลัยยกขึ้น
2. ปรับพวงมาลัยให้ได้ระดับความสูงที่ต้องการ
3. ล็อกพวงมาลัยให้แน่นโดยการยกก้านปรับขึ้น

ให้สุด

น้ำล้างกระจกจะถูกฉีดออกมาบนกระจกหน้าด้วยการ
ดึงคันสวิตช์เข้าหาตัวคุณ

ให้ดูเรื่อง “สวิตช์ทีป่ัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจก” หน้า
5-62

แบบที่ 1

แบบที่ 2

A- ตำแหน่งล็อก



คู่มืออย่างง่าย

ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย

1

1-15

ปิดไฟทุกดวง

ตำแหน่งเปิดไฟหรี่ ไฟท้าย ไฟส่องป้าย
ทะเบียน และไฟแผงหน้าปัด

ตำแหน่งเปิดไฟหน้าและไฟอื่นๆ

1- สัญญาณไฟเลี้ยว
2- สัญญาณไฟเปลี่ยนช่องทางเดินรถ

ให้ดูเร่ือง “คันสวิตช์ไฟเล้ียว” หน้า 5-61

4-สวิตช์เครื่องยนต์*

หากคุณถือกุญแจอัจฉริยะ คุณสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์
ได้ หากคุณกดสวิตช์เครื่องยนต์โดยไม่ได้เหยียบแป้น
เบรก (A/T) หรือแป้นคลัตช์ (M/T) คุณสามารถเปลี่ยน
โหมดการทำงานตามลำดับ OFF, ACC, ON, OFF

B- ตำแหน่งปลดล็อก
*: รถรุ่นที่มีการปรับระดับคอพวงมาลัย

ให้ดูเร่ือง “การปรับระดับคอพวงมาลัย” หน้า 6-7

3-ชุดไฟหน้า

หมุนสวิตช์เพื่อเปิดไฟต่างๆ

ปิดไฟทุกดวง

เมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ที่
ON ไฟหน้า ไฟหร่ี ไฟท้าย ไฟส่องป้าย
ทะเบียน และไฟแผงหน้าปัดจะเปิดและปิด
โดยอัตโนมัติตามระดับความสว่างด้านนอก
ไฟทั้งหมดจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อสวิตช์
กุญแจบิดไปที่ “OFF” หรือโหมดการทำงาน
เปลี่ยนเป็น OFF

ตำแหน่งเปิด ไฟหรี่ ไฟท้าย ไฟส่องป้าย
ทะเบียน และไฟแผงหน้าปัด

ตำแหน่งเปิดไฟหน้าและไฟอื่นๆ

OFF

AUTO

OFF

ให้ดูเร่ือง “สวิตช์ไฟหน้าและไฟสูง-ต่ำ” หน้า 5-54

3-สวิตช์ไฟเลี้ยว

ไฟเลี ้ยวกะพริบเมื ่อโยกคันสวิตช์ไฟเลี ้ยวไปข้างใด
ข้างหนึ่ง

แบบที่ 1

แบบที่ 2



คู่มืออย่างง่าย

ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย

1

1-16

 OFF- ไฟแสดงการทำงานบนสวิตช์เครื่องยนต์
จะดับ

ACC- ไฟแสดงบนสวิตช์เครื่องยนต์สว่างเป็นสีส้ม
    ON- ไฟแสดงบนสวิตช์เครื่องยนต์สว่างเป็นสีเขียว

ให้ดูเร่ือง “สวิตช์เคร่ืองยนต์” หน้า 6-13

5-กระจกมองข้างแบบควบคุมด้วยไฟฟ้า*

การปรับตำแหน่งกระจก

L- ปรับกระจกมองข้างด้านซ้าย
R- ปรับกระจกมองข้างด้านขวา
1- ขึ้น
2- ลง
3- ขวา
4- ซ้าย
5- สวิตช์พับเก็บกระจก*

ให้ดูในเร่ือง “กระจกมองข้าง” หน้า 6-9

6-คันปลดล็อกฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง*

เปิดฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่ที่ด้านหลังซ้ายของตัวรถ

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

ให้ดูเรื่อง “การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง” หน้า 2-2



คู่มืออย่างง่าย

ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย

1

1- หน้าต่างด้านคนขับ
2- หน้าต่างด้านผู้โดยสารด้านหน้า
3- หน้าต่างด้านหลังซ้าย (ดับเบิลแค็บ)
4- หน้าต่างด้านหลังขวา (ดับเบิลแค็บ)
5- สวิตช์ล็อก

  สวิตช์ล็อก
หากคุณกดสวิตช์ (5) สวิตช์ด้านผู้โดยสารจะไม่ทำงาน
หากต้องการยกเลิก ให้กดสวิตช์อีกครั้ง

ให้ดูเร่ือง “การควบคุมหน้าต่างไฟฟ้า” หน้า 3-22

7-การควบคุมหน้าต่างไฟฟ้า

กดสวิตช์ลงเพื ่อเปิดหน้าต่างและดึงสวิตช์ขึ ้นเพื ่อปิด
หน้าต่าง

สวิตช์ด้านคนขับ

เกียร์อัตโนมัติ Sports Mode 6A/T
E08501001543

การทำงานของคันเกียร์

เลือกเกียร์ที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับ
ความเร็วของรถและตำแหน่งของคันเร่ง

ขณะเหยียบเบรก เลื่อนคันเกียร์ไปตามร่อง

เลื่อนคันเกียร์ไปตามร่อง

1-17

ตำแหน่งคันเกียร์

 “P” จอด

ตำแหน่งนี้จะล็อกเกียร์ไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนที่
และสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในตำแหน่งนี้

  “R” ถอย

ตำแหน่งนี้เพื่อการถอยหลัง

  “N” เกียร์ว่าง

ตำแหน่งเกียร์จะถูกปลดให้ว่าง

  “D” ขับเคลื่อน

ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ใช้งานขับขี่ตามปกติ

ให้ดูในเรื ่อง “เกียร์อัตโนมัติ Sports Mode 6A/T”
หน้า 6-29



คู่มืออย่างง่าย

ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย

1

1-18

การใช้งานระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ*
E08502000123

โหมดการขับเคลื่อน

สภาพถนน

ถนนลาดยางแห้ง
และทางด่วน ถนนที่หิมะอัดแน่น ถนนกรวด ถนนที่หิมะหนา

หรือเป็นโคลน ถนนเป็นทราย ถนนที่มีหินมาก

Easy Select 4WD
(→ หน้า 6-39)

Super Select 4WD II
(→ หน้า 6-47)

ปุ่มเลือกโหมดออฟโรด
(→ หน้า 6-55)

ล็อกเฟืองท้ายหลัง
(→ หน้า 6-56)

2H 4H 4H หรือ 4L 4H หรือ 4L 4H หรือ 4L 4H หรือ 4L

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

_ GRAVEL MUD/SNOW SAND ROCK

ใช้งาน* ใช้งาน* ใช้งาน*

_

_ _ _

*:โหมดออฟโรดและล็อกเฟืองท้ายหลังไม่สามารถใช้พร้อมกันได้ เมื่อล็อกเฟืองท้ายหลังตั้งไว้ที่ ON โหมดออฟโรดจะปิด นอกจากนี้เมื่อล็อกเฟืองท้ายหลังอยู่ที่ ON โหมด
  ออฟโรดจะถูกปิดการใช้งานแม้ว่าจะใช้งานปุ่มเลือกโหมดออฟโรด

ขอควรระวัง
เมื่อขับขี่บนทางวิบาก ให้ตรวจดูสภาพพื้นผิวถนนและสภาพแวดล้อมให้ดี และขับขี่เมื่อแน่ใจแล้วว่าชิ้นส่วนของระบบกันสะเทือนและส่วนล่างของกันชนด้านหน้าและ
ด้านหลังไม่สัมผัสกับพ้ืนผิวถนน (ให้ดูเร่ือง “ขนาดของรถ” หน้า 11-3)



คู่มืออย่างง่าย

ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย

1

1- ตัวแสดงโหมดออฟโรด*
→ หน้า 6-55

2- ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน*
(รถรุ่นท่ีมี Easy Select 4WD)
→ หน้า 6-40
(รถรุ่นท่ีมี Super Select 4WD II)
→ หน้า 6-48

3- จอแสดงเคร่ืองหมาย   → หน้า 5-6

หน้าจอแสดงข้อมูลรวม
E08501201604

กรุณาจอดรถในที่ปลอดภัยก่อนเปิดใช้งาน
ข้อมูลต่อไปนี้ปรากฏในหน้าจอแสดงข้อมูลรวม เช่น
มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดการเดินทาง อัตราการสิ้น
เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย ฯลฯ

1-19

แบบท่ี 1

4- ตัวแสดงระบบป้องกันการชนด้านหน้า (FCM)
OFF* หน้า → 6-85
ตัวแสดงระบบป้องกันการเร่งเครื่องผิดพลาด
ด้วยคลื่นความถี่สูง (UMS) OFF*  → หน้า 6-95

5- ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วคงที่*
→ หน้า 6-81

6- ตัวแสดงเคร่ืองหมาย “ ” หรือ “ ”
→ หน้า 5-6

7- หน้าจอแสดงข้อมูล → หน้า 5-5
8- ตัวแสดงตำแหน่งคันเกียร์ * → หน้า 6-35
9- จอแสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

→ หน้า 5-7
10- มาตรวัดระยะทาง → หน้า 5-8
11- จอแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ →

หน้า 5-7
12- จอแสดงอุณหภูมิภายนอก → หน้า 5-8
13- ตัวแสดง Auto Stop & Go (AS&G)

→ หน้า 6-22
ตัวแสดง Auto Stop & Go (AS&G) OFF →
หน้า 6-26

ให้ดูเร่ือง “หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบท่ี 1” หน้า 5-3

1- จอแสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
→ หน้า 5-22

2- จอแสดงตำแหน่งคันเกียร์*
→ หน้า 6-30

3- จอแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่
→ หน้า 5-22

4- การเตือนถนนเป็นน้ำแข็ง* → หน้า 5-21
5- หน้าจอแสดงข้อมูล → หน้า 5-19
6- สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ → หน้า 5-23

ให้ดูเร่ือง “หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบ 2” หน้า 5-18

แบบท่ี 2



ข้อมูลทั่วไป
2

การเลือกน้ำมันเชื้อเพลิง ............................................................................................. 2-2
การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ............................................................................................... 2-2
การเข้าหรือออกจากรถยนต์* ...................................................................................... 2-4
การติดตั้งอุปกรณ์เสริม ............................................................................................... 2-4
การดัดแปลง/แก้ไขเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าหรือระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ......................... 2-5
อะไหล่แท้ ................................................................................................................... 2-5
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการกำจัดน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว ............................. 2-6
ตัวบันทึกเหตุการณ์ขณะรถชน ................................................................................... 2-6



การเลือกน้ำมันเช้ือเพลิง

ข้อมูลท่ัวไป

2

2-2

ขอควรระวัง
รถของคุณได้ร ับการออกแบบมาเพื ่อใช้ก ับ
น้ำมันดีเซลท่ีผ่านมาตรฐาน EN 590 การใช้น้ำมัน
ดีเซลประเภทอื่นอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพ
และความทนทานของเครื่องยนต์

น้ำมันดีเซลคุณภาพต่ำอาจทำให้เกิดคราบอุดตัน
ในหัวฉีด ส่งผลให้เกิดควันดำและเครื่องสั่น ถ้า
ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้น แนะนำให้เติมน้ำยาทำความ
สะอาดร่วมด้วยเมื่อเติมน้ำมัน น้ำยาจะสลายและ
กำจัดคราบอุดตัน ทำให้เครื่องยนต์กลับสู่สภาพ
ปกติ ควรใช้น้ำยาทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิง
ดีเซลของแท้จากมิตซูบิชิ การใช้น้ำยาที่ไม่เหมาะ
สม อาจทำให้เคร่ืองยนต์ทำงานผิดพลาด สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้
รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ

การเลือกน้ำมันเชื้อเพลิง
E00200105139

ค่าซีเทน (EN590) 51
หรือสูงกว่า

น้ำมันเชื้อเพลิง
ที่แนะนำ

การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
E00200204755

คำเตือน
ขณะเติมน้ำมันเช้ือเพลิง ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ด้านความปลอดภัยของอู่รถหรือปั๊มน้ำมัน
น้ำมันเชื้อเพลิงมีคุณสมบัติติดไฟและระเบิดได้
ง่าย คุณอาจถูกไฟไหม้หรือบาดเจ็บอย่างร้ายแรง
ได้ ดังนั้นขณะเติมน้ำมันควรดับเครื่องยนต์และ
อยู่ให้ห่างจากเปลวไฟ ประกายไฟ หรือวัสดุที่เกิด
ควัน ควรเติมน้ำมันในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก

คำเตือน
ก่อนเปิดฝาถังน้ำมัน กำจัดไฟฟ้าสถิตในตัวคุณ
ด้วยการจับส่วนที่เป็นโลหะของรถหรือปั๊มน้ำมัน
ไฟฟ้าสถิตในตัวคุณอาจทำให้เกิดประกายไฟซึ่ง
จุดไอระเหยน้ำมันเชื้อเพลิงได้
ปฏิบัติตามขั้นตอนการเติมน้ำมันเชื ้อเพลิงทั้ง
หมด (เปิดฝาช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ถอดฝาถัง
น้ำมัน ฯลฯ) ด้วยตัวคุณเอง อย่าให้บุคคลอื่นเข้า
มาใกล้ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ถ้าบุคคลอื่นเข้ามา
ช่วยโดยยังมีไฟฟ้าสถิตอยู่ในตัว ไอระเหยน้ำมัน
เชื้อเพลิงอาจติดไฟได้
ห้ามเดินไปจากช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจนกว่า
จะเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อย ถ้าคุณเดินออกไป
ทำอย่างอื่น (เช่นนั่งพัก) ระหว่างเติมน้ำมัน อาจ
ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตระลอกใหม่
ระมัดระวังไม่สูดดมไอระเหยน้ำมันเชื ้อเพลิง
น้ำมันเชื้อเพลิงมีส่วนประกอบมีพิษ
ปิดประตูและหน้าต่างขณะเติมน้ำมันเช้ือเพลิง ถ้า
เปิดทิ้งไว้ไอระเหยน้ำมันเชื้อเพลิงอาจเข้าไปใน
ห้องโดยสาร
หากจำเป็นต้องเปลี่ยนฝาถังน้ำมันใหม่ ใช้เฉพาะ
อะไหล่ของแท้จากมิตซูบิชิ

ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง

รถท่ีมีฐานล้อส้ัน: 68 ลิตร
ยกเว้นรถที่มีฐานล้อสั้น: 75 ลิตร

หมายเหตุ

เมื่อใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20  ภายใต้สภาวะที่
อุณหภูมิต่ำกว่า 16๐C โปรดปรึกษาศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ



การเติมน้ำมันเช้ือเพลิง

ข้อมูลท่ัวไป

2

2-3

การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

1. ก่อนเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ให้ดับเครื่องยนต์ก่อน
2. ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงจะอยู่ที่ด้านหลังซ้ายของ

ตัวรถ (เฉพาะรถแบบท่ี 1, 2) เปิดฝาช่องเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิงโดยใช้ก้านเปิดที่อยู่ใต้แผงหน้าปัด

แบบที่ 1

แบบที่ 2

3. [รถแบบท่ี 1, 2]
เปิดท่อช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงช้าๆ โดยหมุนฝา
ทวนเข็มนาฬิกา

แบบที่ 2

แบบที่ 1

ขอควรระวัง
เนื่องจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอาจมีแรงดัน ให้
ถอดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงช้าๆ เพื่อช่วยคลายแรง
ดันหรือสุญญากาศที่อาจสะสมอยู่ในถังน้ำมัน
เชื้อเพลิง ถ้าคุณได้ยินเสียงฟู่ รอจนเสียงเงียบ
ก่อนจะถอดฝาออก มิฉะนั้นน้ำมันเชื้อเพลิงอาจ
พ่นออกมาทำให้คุณหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

แบบที่ 3



การเติมน้ำมันเช้ือเพลิง

ข้อมูลท่ัวไป

2

2-4

การเข้าหรือออกจากรถยนต์*
E00205800048

การติดตั้งอุปกรณ์เสริม
E00200302648

ก่อนติดตั ้งอุปกรณ์เสริมใดๆ โปรดขอคำแนะนำจาก
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ
[รถแบบที่ 1]
ขณะเติมน้ำมันเชื ้อเพลิง ให้ห้อยฝาถังน้ำมัน
เช้ือเพลิงกับขอเก่ียว (A) ซึ่งอยู่ด้านในของฝาช่อง
เติมน้ำมันเชื้อเพลิง

[รถแบบที่ 2]
ขณะเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เก็บฝาถังน้ำมันไว้ใน
ตัวยึดฝา ซึ ่งอยู ่ด้านในของฝาช่องเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิง

4. ใส่หัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงลงในช่องให้ลึกที่สุด

ขอควรระวัง
ห้ามเอียงหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

5. เมื ่อหัวจ่ายน้ำมันเชื ้อเพลิงหยุดโดยอัตโนมัติ
อย่าเติมน้ำมันเพิ่มอีก

6. [รถแบบท่ี 1, 2]
ปิดฝาถังน้ำมันโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาช้าๆ
จนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก จากนั้นปิดฝาช่องเติม
น้ำมันเชื้อเพลิงเบาๆ

ขอควรระวัง
เพื่อไม่ให้เกิดการลื่นและเกิดความเสียหายที่พื้น
ผิวสี ห้ามเหยียบบนตัวครอบของบันไดข้าง (A)

ขอควรระวัง
รถยนต์ของท่านติดตั้งขั้วต่อวิเคราะห์ไว้สำหรับ
การตรวจสอบและการซ่อมบำรุงระบบควบคุม
อิเล็กทรอนิกส์ ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นใดเข้า
กับขั้วต่อนี้ นอกจากเครื่องมือวิเคราะห์สำหรับ
การตรวจสอบและการซ ่อมแซม  ม ิฉะน ั ้น
แบตเตอรี่อาจหมด, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ
รถยนต์อาจทำงานผิดปกติ หรืออาจเกิดปัญหาที่
ไม่ได้คาดคิดได้ นอกจากนี้ การทำงานผิดปกติที่
เกิดขึ้นโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่เครื่อง
มือวิเคราะห์ อาจไม่ครอบคลุมในการรับประกันได้

การติดต้ังอุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วนเพ่ิมเติม ฯลฯ ต้อง
อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและเป็นไปตามคำแนะ
นำและคำเตือนในเอกสารที่มาพร้อมกับรถเท่านั้น
ควรเลือกติดตั้งเฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรอง
จากมิตซูบิชิเท่านั้น

แบบที่ 1

แบบท่ี 2

[รถแบบที่ 3]
ปิดฝาถังน้ำมันโดยหมุนตามเข็มนาฬิกาช้าๆ จนกระท่ังได้
ยินเสียงคลิก จากนั้นหมุนกุญแจตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อก
ปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิง
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สิ่งสำคัญ!

เน่ืองจากมีอุปกรณ์เสริมและอะไหล่จำนวนมากจากผู้ผลิต
รายต่างๆ ในท้องตลาด ทั้งบริษัทมิตซูบิชิและศูนย์บริการ
มิตซูบิชิท่ีได้รับอนุญาตไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการติด
ตั้งอุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนดังกล่าวจะส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภัยโดยรวมของรถของคุณหรือไม่

ขอควรระวัง
โปรดติดต่อหรือปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้
รับอนุญาตในการติดตั ้งหรือเพิ ่มเติมอุปกรณ์
ต่างๆ ถ้ามีสายไฟเป็นอุปสรรคต่อตัวถังรถหรือใช้
วิธีการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม (ไม่ใส่ฟิวส์ป้องกัน
ฯลฯ) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาจได้รับ
ผลกระทบที่เป็นอันตรายจนทำให้เกิดไฟไหม้
หรืออุบัติเหตุอื่นๆ

แม้ว่าช้ินส่วนน้ันจะได้รบัการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ
แล้ว เช่นจาก “ใบอนุญาตผู้ประกอบการทั่วไป” (การ
ประเมินคุณภาพชิ้นส่วน) หรือเป็นชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่
ผ่านการตรวจสอบการผลิตอย่างเป็นทางการ หรือเมื่อมี
ใบอนุญาตการทำงานของชิ้นส่วนที่ติดเสริมหรือติดตั้ง
เข้ามาส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่ควรด่วนสรุปว่าจะไม่ส่งผลต่อ
ความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ของคุณ

นอกจากนี้ผู ้ประเมินหรือผู้ตรวจสอบยังไม่ต้องรับผิด
ชอบใดๆ คุณจะมีความปลอดภัยสูงสุดก็ต่อเมื่อชิ้นส่วน
ต่างๆ ได้รับคำแนะนำ จำหน่าย หรือติดต้ังโดยศูนย์บริการ
มิตซูบิชิท่ีได้รับอนุญาต (อะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้
จากมิตซูบิชิ) เช่นเดียวกับการดัดแปลงรถยนต์มิตซูบิชิ
ตามข้อมูลจำเพาะทางการผลิต เพื่อความปลอดภัยของ
คุณเอง ไม่ควรดัดแปลงรถยนต์นอกเหนือจากที่แนะนำ
โดยศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

การดัดแปลงแก้ไขเกี่ยวกับระบบ
ไฟฟ้าหรือระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

E00200401495

รถยนต์ของมิตซูบิชิทุกคันที่ออกจากโรงงานนั้นได้ผ่าน
การตรวจสอบ แล้วว่ามีความปลอดภัยในการใช้งานและมี
คุณภาพที ่ดีอยู ่แล้ว ดังนั ้นเพื ่อคงความปลอดภัยและ

อะไหล่แท้
E00200501803

การเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายนั้นควรหลีกเลี่ยงการ
ใช้อะไหล่เทียม
เนื่องจากมิตซูบิชิได้ศึกษาค้นคว้า ออกแบบ และผลิตมา
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ทุกชิ้นส่วนมีคุณภาพสูง
เพื่อให้ลูกค้าของมิตซูบิชิมั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นนั้น
ได้มาตรฐาน การใช้อะไหล่เทียมจะทำให้คุณภาพดังกล่าว
ลดลง

การติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูก
ต้องอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ โปรดศึกษาข้อมูลการ
ดัดแปลง/แก้ไขเกี ่ยวกับระบบไฟฟ้าหรือระบบ
น้ำมันเชื้อเพลิงในคู่มือนี้ด้วย
การใช้โทรศัพท์มือถือหรือวิทยุติดรถยนต์ที่ไม่มี
สายอากาศภายนอกอาจรบกวนระบบไฟฟ้าของ
รถยนต์ได้และทำให้การทำงานของรถยนต์ไม่
ปลอดภัย
ควรใช้กระทะล้อและยางตามขนาดที่กำหนดไว้
ให้ดูเรื่อง “ข้อมูลทางเทคนิค” สำหรับข้อมูลเกี่ยว
กับขนาดล้อและยาง
โปรดอ่านคู่มือของอุปกรณ์เสริมนั้นก่อนจะติดตั้ง
อุปกรณ์ ชิ้นส่วน หรือการดัดแปลงอ่ืนๆ กับตัวรถ

คุณภาพดังกล่าว การดัดแปลง หรือแก้ไข หรือติดตั้ง
อุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าหรือระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิงนั้นควรดำเนินการตามคำแนะนำจากศูนย์บริการ
ของมิตซูบิชิ



การดัดแปลง/แก้ไขเก่ียวกับระบบไฟฟ้าหรือระบบน้ำมันเช้ือเพลิง
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ตัวบันทึกเหตุการณ์ขณะรถชน
E00205900212

ควรใช้แต่อะไหล่แท้ของมิตซูบิชิเท่านั้น เพื่อให้รถของ
คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ชิ้นส่วน
ต่างๆ ของรถจะมีประสิทธิภาพลดลงในกรณีที่ใช้อะไหล่
เทียม การไม่ใช้อะไหล่แท้ยังอาจทำให้หมดสิทธ์ิเรียกร้อง
การรับประกันได้ หากเราพบว่าความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนกับ
รถของคุณน้ันมีสาเหตุมาจากการใช้อะไหล่เทียมแล้ว ทาง
เราไม่อาจจะรับประกันให้ได้
คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมได้ที ่ศูนย์บริการ
มิตซูบิชิท่ีได้รับอนุญาตและการประกอบอะไหล่แท้ทุกช้ิน
ได้รับการดูแลอย่างดีจากผู้เชี่ยวชาญ
ดังน้ันควรพิจารณาใช้แต่อะไหล่แท้ท่ีมีเคร่ืองหมายการค้า
ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้จากศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาตทั่วประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการ
กำจัดน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว

E00200601442

คำเตือน
การสัมผัสน้ำมันเป็นเวลานานๆ และบ่อยครั้งอาจ
เป็นสาเหตุให้เกิดโรคผิวหนังหรือมะเร็งผิวหนัง
ได้
หลีกเลี่ยงอย่าให้น้ำมันสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง
และควรรีบล้างออกทันทีเมื่อสัมผัสน้ำมัน
ควรเก็บน้ำมันไว้ในที่ที่มิดชิดให้พ้นจากมือเด็ก

หมายเหตุ
EDR จะบันทึกข้อมูลเฉพาะเมื่อเกิดการชนร้าย
แรง EDR จะไม่บันทึกข้อมูลใดๆ ในสภาพการ
ขับขี่ปกติและจะไม่บันทึกข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น
ชื่อ เพศ อายุ และสถานท่ีเกิดอุบัติเหตุ) อย่างไรก็
ตามกลุ่มบุคคลอื่น เช่น ตำรวจอาจใช้ข้อมูล EDR
ที่บันทึกไว้ร่วมกับข้อมูลที่ชี้ตัวบุคคลได้ ที่เก็บไว้
ในระหว่างการสืบสวนการชนที่เกิดขึ้น

รถยนต์รุ่นนี้ติดตั้งตัวบันทึกเหตุการณ์ขณะรถชน (EDR)
จุดประสงค์หลักของ EDR คือ เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุการชน หรือสถานการณ์คล้ายการ
ชน เช่น เมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว หรือเมื่อรถกระแทกกับ
สิ่งกีดขวางบนท้องถนน ข้อมูลจะบันทึกไว้เพื่อเพิ่มความ
เข้าใจว่าระบบรถยนต์ทำงานอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้
EDR ได้รับการออกแบบมาให้บันทึกข้อมูลที่เกี ่ยวกับ
ไดนามิกรถยนต์ และระบบความปลอดภัยในเวลาสั้นๆ
โดยปกติ 30 วินาทีหรือน้อยกว่าน้ัน

EDR ในรถยนต์นี้ได้รับการออกแบบมาให้บันทึกข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้:

ระบบต่างๆ ในรถยนต์ทำงานอย่างไร
คนขับเหยียบคันเร่ง และ/หรือแป้นเบรกมากแค่
ไหน (ถ้าเหยียบ) และ
ความเร็วในการเดินทางของรถยนต์

ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจได้ดีขึ้นถึงสภาวะแวดล้อมที่
เกิดรถชนและเกิดการบาดเจ็บ

การอ่านข้อมูลที่บันทึกโดย EDR จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์
พิเศษและการเข้าถึงรถยนต์หรือ EDR นอกจากนี้ ผู้ผลิต
รถยนต์กลุ่มบุคคล อื่น เช่น ตำรวจ ซึ่งมีอุปกรณ์พิเศษ
จะสามารถอ่านข้อมูลได้ หากพวกเข้าเข้าถึงรถยนต์หรือ
EDR
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กุญแจ
E00300104713

กุญแจอัจฉริยะ

กุญแจ

1- กุญแจหลัก (แผ่นโลหะ)
2- กุญแจรีโมท
3- กุญแจอัจฉริยะ
4- กุญแจฉุกเฉิน

หมายเหตุ
สำหรับรถที่มีระบบกุญแจแบบอิโมบิไลเซอร์
กุญแจ (ยกเว้นกุญแจฉุกเฉิน) เป็นชิ้นส่วนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที ่มีความแม่นยำสูงในการส่ง
สัญญาณ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้
เพื่อป้องกันการทำงานผิดปกติ
• ไม่ควรวางไว้ในที่ตากแดดโดยตรง เช่นบนแผง
หน้าปัดรถ

• ไม่ควรถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลง
• ไม่ควรดัดงอกุญแจหรือกระแทกแรงๆ
• ไม่ควรให้น้ำเข้า
• เก็บแยกจากพวงกุญแจแม่เหล็กอื่นๆ
• เก็บแยกจากระบบวิทยุ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีสนามแม่เหล็ก

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

• อย่าล้างด้วยเครื่องทำความสะอาดระบบอัลทรา
โซนิกหรืออุปกรณ์ที่คล้ายคลึง

• ไม่ควรเก็บกุญแจไว้ในที่ที ่มีอุณหภูมิสูงหรือ
ความชื้นสูง

สำหรับรถที่มีระบบกุญแจแบบอิโมบิไลเซอร์
เครื ่องยนต์ถูกออกแบบให้มีระบบป้องกันการ
สตาร์ท คือมีการบันทึกรหัส ID ที่ลูกกุญแจและ
ที่สวิตช์กุญแจ ถ้ารหัส ID ไม่ตรงกัน การทำงาน
ของกล่องควบคุมฯ จะไม่ส่งให้เคร่ืองยนต์สตาร์ท
ติดได้  ให้ดูเรื่อง “ระบบอิโมบิไลเซอร์” สำหรับ
รายละเอียดและการใช้กุญแจ

แถบป้ายหมายเลขกุญแจ
E00312701135

หมายเลขกุญแจจะประทับไว้บนแถบป้ายดังรูป ควร
จดบันทึกหมายเลขกุญแจไว้และเก็บกุญแจกับป้ายหมาย
เลขกุญแจแยกจากกัน เพื ่อจะสามารถสั ่งกุญแจจาก
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตได้ในกรณีที่กุญแจ
ดอกจริงสูญหาย

คำเตือน
เม่ือนำกุญแจติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน อย่ากดสวิตช์ใดๆ
บนกุญแจขณะที่อยู่บนเครื่อง หากกดสวิตช์บน
เครื่อง กุญแจจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งส่ง
ผลกระทบรบกวนการทำงานของเคร ื ่องบิน
เมื ่อใส่กุญแจในกระเป๋า ระวังอย่าให้สวิตช์ที ่
กุญแจถูกกดด้วยความพลั้งเผลอได้โดยง่าย

หมายเหตุ
หากคุณทำลูกกุญแจดอกใดสูญหาย ให้ติดต่อ
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตโดยเร็วที่สุด
เพื่อป้องกันขโมย

กุญแจรีโมท
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การล็อกและการปลดล็อก 3-3

ระบบอิโมบิไลเซอร์เป็นระบบที ่ถูกออกแบบมาเพื ่อ
ป้องกันการโจรกรรม เป้าหมายของระบบนี้คือเพื่อไม่ให้
เคลื ่อนย้ายรถหากสตาร์ทเครื ่องยนต์อย่างไม่ถูกต้อง
การสตาร์ทที่ถูกต้องนั้นจะต้องใช้กุญแจที่ “ลงทะเบียน”
กับระบบอิโมบิไลเซอร์เท่านั้น

หมายเหตุ
[รถรุ่นท่ีไม่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ] ในกรณีต่อไป
น้ี รถยนต์อาจไม่สามารถรับรหัส ID ท่ีลงทะเบียน
ไว้จากกุญแจที่ลงทะเบียนไว้ และเครื่องยนต์ไม่
สามารถสตาร์ทได้

ระบบอิโมบิไลเซอร์
(ระบบป้องกันการสตาร์ท)*

E00300203935

ขอควรระวัง
ห้ามทำการเปลี ่ยนแปลงหรือดัดแปลงระบบ
อิโมบิไลเซอร์ การเปลี ่ยนแปลงหรือดัดแปลง
ระบบอ ิ โมบ ิ ไล เซอร ์น ั ้ นอาจทำให ้ ระบบ
อิโมบิไลเซอร์เสียหายได้

หมายเหตุ
• เมื ่อลูกกุญแจสัมผัสกับห่วงคล้องกุญแจหรือ
วัสดุที่เป็นเหล็กหรือแม่เหล็ก

• เมื่อลูกกุญแจเกาะติดสัมผัสกับลูกกุญแจอื่น

หมายเหตุ
• เมื่อลูกกุญแจสัมผัสกับลูกกุญแจอิโมบิไลเซอร์
ดอกอื ่นๆ (รวมถึงกุญแจอื ่นๆ ของตัวรถ)

  ในกรณีข้างต้น ควรถอดลูกกุญแจอ่ืนๆ ออกจาก
กุญแจหลัก จากนั้นให้สตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่
อีกครั้ง ถ้าไม่สามารถสตาร์ทติดได้ ให้นำเข้า
ตรวจเช็คที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

[รถที ่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ] ถ้าไม่สามารถ
สตาร์ทติดได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้
รับอนุญาต
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หมายเหตุ
ถ้าคุณทำกุญแจหลัก กุญแจรีโมท หรือกุญแจ
อัจฉริยะหายไปหนึ่งดอก ให้ติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตโดยเร็วท่ีสุด ให้ดูในเร่ือง
“กุญแจ” หน้า 3-2 การรับกุญแจ ให้นำกุญแจ
ทุกดอกและรถของคุณไปที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที่ได้รับอนุญาต
หากคุณต้องการกุญแจสำรองเพิ่ม ให้นำกุญแจ
ทุกดอกและรถของคุณไปที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที ่ได้ร ับอนุญาต กุญแจทุกดอกจะต้องได้รับ
การลงทะเบียนอีกครั ้งในระบบคอมพิวเตอร์
อิโมบิไลเซอร์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
[รถท่ีมีระบบกุญแจอัจฉริยะ] เม่ือระบบอิโมบิไลเซอร์
ผิดปกติ ไฟเตือนจะสว่างหรือหน้าจอเตือน
จะปรากฏขึ้น ปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF
แล้ว สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง หากการเตือนไม่
ถูกยกเลิก ให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาต

ไฟเตือน (หน้าจอ LCD สีเดียว)

หมายเหตุ
สำหรับรถที่ติดตั้งสวิตช์พับกระจก กระจกมอง
ข้างจะพับเก็บหรือกางออกโดยอัตโนมัติเมื ่อ
ประตูทุกด้านถูกล็อกหรือปลดล็อก โดยใช้สวิตช์
กุญแจของระบบกุญแจรีโมทให้ดูเรื ่อง “การ
สตาร์ทเคร่ืองยนต์และการขับข่ี: กระจกมองข้าง”
หน้า 6-9
ถ้ากดสวิตช์ปลดล็อก (2) แต่ประตูไม่เปิดภายใน
30 วินาที ประตูจะล็อกกลับเองโดยอัตโนมัติ
สามารถปรับฟังก ์ช ันบางอย่างได้ต ่อไปนี ้ :
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ
หน้าจอเตือน (หน้าจอ LCD สี)

ระบบกุญแจรีโมท*
E00300305161

กดสวิตช์กุญแจแล้วประตูทุกบานจะล็อกหรือปลดล็อก
ตามต้องการ
นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการทำงานของกระจกมอง
ข้างได้ด้วย (รถที่ติดตั้งสวิตช์พับกระจก)

   กุญแจรีโมท กุญแจอัจฉริยะ

การล็อก
กดสวิตช์ล็อก (1) ประตูทุกด้านจะถูกล็อก ไฟเล้ียวด้านข้าง
จะกะพริบหน่ึงคร้ัง เม่ือรถล็อกและสวิตช์ไฟห้องโดยสาร
อยู ่ที ่ตำแหน่ง “ ” หรือ “DOOR” ไฟห้องโดยสาร
จะกะพริบ 1 คร้ัง

การปลดล็อก
กดสวิตช์ปลดล็อก (2) ประตูทุกบานจะถูกปลดล็อก หาก
สวิตช์ไฟห้องโดยสารอยู่ที่ตำแหน่ง “ ” หรือ “DOOR”
แล้ว ไฟห้องโดยสารจะติดค้างประมาณ 15 วินาทีและไฟ
เล้ียวจะกะพริบ 2 คร้ัง

1- สวิตช์ล็อก
2- สวิตช์ปลดล็อก
3- ไฟแสดง
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• คุณสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาตั้งแต่การกดสวิตช์
ปลดล็อก (2) จนถึงการล็อกอัตโนมัติได้

• เปิดใช้ฟังก์ชันยืนยันการทำงาน (การกะพริบไฟ
เลี้ยว) เฉพาะเมื่อล็อกเท่านั้น หรือเฉพาะเมื่อ
ปลดล็อกเท่านั้น

• ยกเลิกการยืนยัน (ที่แสดงการล็อกหรือปลดล็อก
ประตูด้วยการกะพริบไฟเลี้ยว)

• เปลี่ยนจำนวนครั้งของการกะพริบไฟเลี้ยวใน
ฟังก์ชันยืนยัน

• ในรถท่ีมีระบบกุญแจอัจฉริยะ สามารถเปิดเสียง
เตือนเมื่อกุญแจอัจฉริยะทำงาน

ระบบกุญแจรีโมทจะไม่ทำงานในสภาวะต่อไป
นี้:
• กุญแจเสียบค้างอยู่ในช่องเสียบกุญแจ (ยกเว้นรถ
ที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ)

• โหมดการทำงานไม่ได้อยู่ที่ OFF (รถที่มีระบบ
กุญแจอัจฉริยะ)

• ประตูเปิดค้างอยู่
สวิตช์ก ุญแจจะทำงานภายในระยะประมาณ
4 เมตรจากตัวรถ แต่ถ้าหากรถจอดอยู่ในบริเวณ
สถานีโทรทัศน์ สถานีไฟฟ้าแรงสูง หรือสถานี
วิทยุ ระยะห่างที่สามารถใช้งานได้ตามปกติอาจ
เปลี่ยนแปลงไป
ถ้าเกิดปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง อาจแสดง
ว่าแบตเตอรี่หมด

หมายเหตุ
• กดสวิตช์กุญแจเพื่อล็อกหรือปลดล็อกประตูห่าง
จากรถตามระยะทางที่กำหนดแล้ว แต่ประตูไม่
ล็อกหรือปลดล็อกตามที่กด

• ไฟแสดง (3) หรี่ลงหรือไม่สว่างเลย

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบ ิช ิท ี ่ได ้ร ับอนุญาต หากคุณเปลี ่ยน
แบตเตอรี่เอง ให้ดูเรื่อง “ขั้นตอนการเปลี่ยน
แบตเตอรี่กุญแจ” หน้า 3-6

ถ้าหากกุญแจของคุณหายหรือชำรุด ให้รีบติดต่อ
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตเพื่อเปลี่ยน
กุญแจใหม่
ถ้าหากต้องการเพ่ิมกุญแจ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
รถของคุณจะมีจำนวนกุญแจดังต่อไปนี้
• กุญแจรีโมท: มากท่ีสุด 4 ดอก
• กุญแจอัจฉริยะ: มากท่ีสุด 4 ดอก

หมายเหตุ การทำงานของกระจกมองข้าง (รถที่ติดตั้ง
สวิตช์พับกระจก)

E00310801826

การพับเก็บ

เม่ือล็อกประตูโดยกดสวิตช์ล็อก (1) กระจกมองข้างจะพับ
เก็บโดยอัตโนมัติ

การกางออก

เม่ือปลดล็อกประตูโดยกดสวิตช์ปลดล็อก (2) กระจกมอง
ข้างจะกางออกโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ
ฟังก์ชันสามารถปรับเปลี ่ยนได้ตามด้านล่าง
กรุณาสอบถามศูนย์บริการมิตซูบิช ิที ่ได้ร ับ
อนุญาต
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คำเตือน

คำเตือน

หมายเหตุ
• ยกเลิกฟังก์ชันกางออกอัตโนมัติ กระจกมอง
ข้างสามารถพับเก็บหรือกางออกได้โดยการ
ทำงานต่อไปนี้แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ด้านบน
หลังจากกดสวิตช์ “LOCK” เพื่อล็อกประตู ถ้า
กดสวิตช์ “LOCK” อีกสองครั้งติดกันภายใน
เวลาประมาณ 30 วินาที กระจกมองข้างจะ
พับเข้า
หลังจากกดสวิตช์ “UNLOCK” เพื่อปลดล็อก
ประตู หากกดสวิตช์ “UNLOCK” อีกสองครั้ง
ติดกันภายใน 30 วินาที กระจกมองข้าง
จะกางออกอีกครั้ง

• กางออกโดยอัตโนมัติเมื่อประตูด้านคนขับปิด
และมีการทำงานดังต่อไปนี้
[ยกเว้นรถรุ่นท่ีติดต้ังระบบกุญแจอัจฉริยะ]
บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีตำแหน่ง “ON”
[รถรุ่นท่ีติดต้ังระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ให้โหมดการทำงานเป็น ON

• พับโดยอัตโนมัติเมื ่อสวิตช์ก ุญแจบิดไปที ่
ตำแหน่ง “LOCK” หรือ “ACC” หรือโหมดการ
ทำงานอยู่ที ่ OFF หรือ ACC และประตูด้าน
คนขับเปิด

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

หมายเหตุ

ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ
E00309502194

ก่อนจะเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ ให้ขจัดไฟฟ้าสถิตจาก
ตัวคุณก่อนโดยสัมผัสวัตถุโลหะที่อยู่ติดกับพื้นดิน

อย่ากลืนแบตเตอรี่แบบเหรียญ

• ผลิตภัณฑ์นี้ใช้แบตเตอรี่แบบเหรียญ หากกลืน
แบตเตอรี่แบบเหรียญลงไป จะส่งผลร้ายแรง
ต่ออวัยวะภายในและเสียชีวิตได้
มีกรณีที่การกลืนแบตเตอรี่ทำให้อวัยวะภายใน
เสียหายอย่างร้ายแรงภายใน 2 ชั่วโมงเท่านั้น

• เก็บแบตเตอรี่ทั้งใหม่และเก่าให้พ้นมือเด็ก
• หากปิดตัวเรือนรีโมทคอนโทรลได้ไม่สนิท ให้
หยุดใช้งานผลิตภัณฑ์และเก็บให้พ้นมือเด็ก

• หากคุณสงสัยว่ามีการกลืนแบตเตอรี ่หรือมี
แบตเตอรี่อยู่ในส่วนใดของร่างกายคน ให้ไป
พบแพทย์ทันที

เพื่อป้องกันการระเบิดหรือการรั่วไหลของของ
เหลวหรือแก๊สที่ติดไฟได้
• อย่าเปลี ่ยนไปใช้แบตเตอรี ่ที ่ไม่ถูกต้อง ใช้
แบตเตอรี่แบบเดียวกันหรือเทียบเท่า

• อย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในไฟหรือเตาเผา และอย่า
บีบอัดหรือตัดแบตเตอรี่ด้วยเครื่องจักร

• อย่าใช้งาน จัดเก็บ หรือให้แบตเตอรี ่สัมผัส
อุณหภูมิสูงมากหรือแรงดันอากาศต่ำมาก
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ขอควรระวัง
เมื่อเปิดตัวเรือนกุญแจแล้ว ระวังอย่าให้น้ำ ฝุ่น
ฯลฯ เข้าไปได้ และอย่าแตะต้องส่วนประกอบ
ข้างใน
กำจัดแบตเตอรี่ที ่ใช้แล้วตามข้อกำหนดในการ
กำจัดแบตเตอรี่

หมายเหตุ
คุณสามารถซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนได้จากร้าน
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับอนุญาตสามารถ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้คุณได้ถ้าคุณต้องการ

1. ไขสกรู (A) ออกจากกุญแจ (กุญแจรีโมทเท่าน้ัน)

2. ถอดกุญแจฉุกเฉินออกจากกุญแจ (กุญแจอัจฉริยะ
เท่านั้น)
ให้ดูเร่ือง “กุญแจฉุกเฉิน” หน้า 3-11

3. หันสัญลักษณ์มิตซูบิชิเข้าหาตัวคุณ คลุมปลายไข
ควงปากแบนด้วยผ้าแล้วสอดเข้าไปในร่องที ่
กรอบกุญแจ ใช้ไขควงเปิดกรอบกุญแจ

กุญแจรีโมท

กุญแจฉุกเฉิน

4. ถอดแบตเตอรี่เก่าออก
5. ใส่แบตเตอรี่ใหม่โดยหันด้าน + (B) ขึ้น

หมายเหตุ
อย่าลืมว่าให้ทำขั ้นตอนนี ้โดยหันสัญลักษณ์
มิตซูบิชิเข้าหาตัวคุณ มิฉะนั้นเมื่อคุณเปิดกรอบ
กุญแจ สวิตช์อาจหลุดออกมา

ด้าน +

ด้าน –

แบตเตอร่ี
แบบเหรียญ
CR1620

ด้าน +

ด้าน –

แบตเตอร่ี
แบบเหรียญ
CR2032

กุญแจรีโมท

กุญแจรีโมท

กุญแจฉุกเฉิน
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ระบบกุญแจอัจฉริยะ*
E00305602676

ระบบกุญแจอัจฉริยะช่วยให้คุณสามารถล็อกและปลด
ล็อกประตู สตาร์ทเครื ่องยนต์ และเปลี ่ยนโหมดการ
ทำงานได้อย่างง่ายดายด้วยการถือกุญแจอัจฉริยะไว้กับ
ตัวคุณ
สวิตช์บนกุญแจอัจฉริยะยังสามารถใช้เป็นสวิตช์กุญแจ
ในระบบกุญแจรีโมท
ให้ดูเรื่อง “การสตารท์และการดับเครื่องยนต์” หน้า 6-18
ให้ดูเร่ือง “ระบบกุญแจรีโมท” หน้า 3-4

คนขับควรถือกุญแจอัจฉริยะไว้ตลอดเวลา กุญแจนี้จำเป็น
สำหรับการล็อกและการปลดล็อกประตู สตาร์ทเคร่ืองยนต์
หรือใช้งานรถยนต์ ดังนั้นก่อนจะล็อกและออกจากรถ
ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมีกุญแจอัจฉริยะอยู่กับตัวแล้ว

6. ปิดกรอบกุญแจให้แน่น
7. ใส่สกรู (A) ที่ถอดออกมาในขั้นตอนที่ 1

(กุญแจรีโมทเท่านั้น)
8. ติดตั้งกุญแจฉุกเฉินที่ถอดออกมาในขั้นตอนที 1

(กุญแจอัจฉริยะเท่านั้น)
9. ตรวจสอบว่ากุญแจรีโมทสามารถใช้งานได้

คำเตือน
ผู้ที่มีเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดฝังหรือเครื่องช็อก
หัวใจอัตโนมัติชนิดฝัง ไม่ควรเข้าใกล้ตัวส่งสัญญาณ
ตัวนอก (A) หรือตัวส่งสัญญาณตัวใน (B) คล่ืนวิทยุ
ที่ใช้ในระบบการทำงานของกุญแจอัจฉริยะ อาจ
ส่งผลกระทบต่อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดฝังหรือ
เคร่ืองช็อกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝังได้

คำเตือน
เม่ือใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์อ่ืนๆ นอก
เหนือจากเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดฝังหรือเครื่อง
ช็อกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝัง ให้ติดต่อผู ้ผลิต
อุปกรณ์ดังกล่าวก่อนเพื ่อระบุผลกระทบของ
คลื ่นวิทยุต่ออุปกรณ์ การทำงานของอุปกรณ์
ไฟฟ้าทางการแพทย์เหล่าน้ันอาจได้รับผลกระทบ
จากคลื่นวิทยุ

คุณสามารถจำกัดการทำงานของระบบกุญแจ
อัจฉริยะได้ดังน้ี (ระบบกุญแจอัจฉริยะสามารถใช้
เป็นระบบกุญแจรีโมทได้) กรุณาสอบถามศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
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หมายเหตุ
กุญแจอัจฉริยะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดอ่อน
มาก ในกรณีต่อไปนี้ระบบกุญแจอัจฉริยะอาจ
ทำงานไม่ถูกต้องหรือไม่เสถียร
• เเมื่อบริเวณใกล้เคียงส่งคลื่นวิทยุแรงสูง เช่น
โรงไฟฟ้า สถานีกระจายเสียงวิทยุ/โทรทัศน์
หรือสนามบิน

• ถือกุญแจอัจฉริยะไว้พร้อมกับอุปกรณ์สื่อสาร
เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือชุดวิทยุ หรือกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

• กุญแจอัจฉริยะสัมผัสหรือปกคลุมด้วยวัตถุ
โลหะ

• มีการใช้ระบบกุญแจรีโมทในบริเวณใกล้เคียง
• เมื่อแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะเสื่อมสภาพ
• เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ในบริเวณที่มีคลื่นวิทยุ
แรงสูงหรือสัญญาณรบกวน
ในกรณีนี้ให้ใช้กุญแจฉุกเฉิน
ให้ดูเร่ือง “การล็อก/ปลดล็อกโดยไม่ใช้ฟังก์ชัน
กุญแจอัจฉริยะ” หน้า 3-12

• สามารถจำกัดให้ทำงานเฉพาะการล็อกและปลด
ล็อกประตูได้

• สามารถจำกัดให้ทำงานเฉพาะการสตาร์ทเครื่อง
ยนต์

• สามารถปิดการใช้งานระบบกุญแจอัจฉริยะได้

หมายเหตุ
เนื่องจากกุญแจอัจฉริยะรับสัญญาณเพื่อสื่อสาร
กับตัวส่งสัญญาณในรถ แบตเตอรี่จะเสื ่อมลง
อย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ได้ใช้งานกุญแจอัจฉริยะ
อายุการใช้งานแบตเตอรี่คือ 1 ถึง 2 ปีขึ้นอยู่กับ
สภาพการใช้งาน เมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ ให้
เปลี่ยนแบตเตอรี่ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในคู่มือนี้
หรือนำไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาต
ให้ดูเรื่อง “ขั้นตอนการเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจ”
หน้า  3-6
เน่ืองจากกุญแจอัจฉริยะรับสัญญาณอย่างต่อเน่ือง
การรับคลื่นวิทยุแรงสูงอาจส่งผลกระทบต่อการ
เสื ่อมสภาพของแบตเตอรี ่ อย่าวางกุญแจใกล้
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรืออุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ

ช่วงระยะการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะ
E00305701609

หากคุณถือกุญแจอัจฉริยะเข้าไปในช่วงระยะการทำงาน
ของระบบกุญแจอัจฉริยะและกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อก
ประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า รหัส ID ของ
กุญแจของคุณจะถูกตรวจสอบ
คุณจะล็อกหรือปลดล็อกประตู สตาร์ทเครื่องยนต์ และ
เปลี่ยนโหมดการทำงานได้ก็ต่อเมื่อรหัส ID ของกุญแจ
อัจฉริยะของคุณกับรถตรงกัน

หมายเหตุ
หากแบตเตอรี่กุญแจอัจฉริยะเสื่อมสภาพหรือมี
คลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้าแรงสูงหรือสัญญาณรบกวน
เกิดขึ้น ช่วงระยะการทำงานอาจแคบลงและการ
ทำงานอาจไม่เสถียร

  * : ทิศทางด้านหน้า
: ช่วงระยะการทำงาน

ช่วงระยะการทำงานสำหรับการล็อกและปลด
ล็อกประตู

E00306201832

ช่วงระยะการทำงานอยู่ที่ประมาณ 70 เซนติเมตร จาก
สวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสาร
ด้านหน้า
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การล็อกประตู

เมื่อคุณถือกุญแจอัจฉริยะไว้และกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อก
ประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า (A) ภายใน
ช่วงระยะการทำงาน ประตูจะล็อก
ไฟเลี้ยวจะกะพริบหนึ่งครั้งและเสียงเตือนภายนอกจะดัง
ขึ้นหนึ่งครั้ง
ให้ดูเรื่อง “การล็อกและปลดล็อก: ประตู, ระบบเซ็นทรัล
ล็อก” หน้ า3-17 และ 3-18

การปลดล็อกประตู

เมื่อคุณถือกุญแจอัจฉริยะไว้และกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อก

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

การทำงานโดยใช้ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ
E00305802841

หมายเหตุ
การล็อกหรือปลดล็อกจะทำงานเมื่อคุณกดสวิตช์
ประตูที่ตรวจจับกุญแจอัจฉริยะเท่านั้น
คุณอาจล็อกหรือปลดล็อกไม่ได้หากอยู ่ใกล้
ประตูหน้าหรือหน้าต่างมากเกินไป
แม้จะอยู่ในรัศมี 70 เซนติเมตรจากสวิตช์ล็อก/
ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู ้โดยสาร
ด้านหน้า แต่ถ้ากุญแจอยู่ใกล้พื้นดินหรือสูงเกิน
ไป ระบบอาจไม่ทำงาน
หากกุญแจอัจฉริยะอยู่ในช่วงระยะการทำงาน แม้
ผู้ที่ไม่ได้ถือกุญแจก็สามารถล็อกหรือปลดล็อก
ประตูได้โดยกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูด้าน
คนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า

ช่วงระยะการทำงานในการสตาร์ทเครื่องยนต์
และเปลี่ยนโหมดการทำงาน

E00306301615

ช่วงระยะการทำงานอยู่ภายในตัวรถ

  * : ทิศทางด้านหน้า
: ช่วงระยะการทำงาน
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ประตูด้านคนขับหรือด้านผู ้โดยสารด้านหน้า (A)
ภายในช่วงระยะการทำงาน ประตูทั้งหมดจะปลดล็อก
หากสวิตช์ไฟห้องโดยสารอยู ่ที ่ตำแหน่ง “ ” หรือ
“DOOR” ในขณะนั้น ไฟห้องโดยสารจะสว่างประมาณ
15 วินาที ไฟเลี ้ยวจะกะพริบสองครั ้งและเสียงเตือน
ภายนอกจะดังขึ้นสองครั้ง
หากกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้าน
ผู้โดยสารด้านหน้าและประตูบานใดบานหนึ่งไม่ได้เปิด
ภายในเวลาประมาณ 30 วินาที ระบบจะล็อกใหม่อีกครั้ง
โดยอัตโนมัติ
ให้ดูเรื่อง “การล็อกและปลดล็อก: ประตู, ระบบเซ็นทรัล
ล็อก” หน้า 3-17 และ 3-18

หมายเหตุ
สำหรับรถที่ติดตั้งสวิตช์พับกระจก กระจกมอง
ข้างจะพับเก็บ/กางออกโดยอัตโนมัติเมื่อประตู
ทุกด้านถูกล็อก/ปลดล็อกโดยใช้ฟังก์ชันกุญแจ
อัจฉริยะ ให้ดูเรื ่อง “การสตาร์ทและการขับขี่:
กระจกมองข้าง” หน้า 6-9
ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะจะไม่ทำงานภายในสภาวะ
ต่อไปนี้
• กุญแจอัจฉริยะอยู่ภายในรถ
• ประตูเปิดหรือแง้มอยู่
• โหมดการทำงานไม่ได้อยู่ที่ OFF
เวลาระหว่างการปลดล็อกกับการล็อกอัตโนมัติ
สามารถปรับได้ กรุณาสอบถามศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที่ได้รับอนุญาต

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

• ปิดฟังก์ชันยืนยันการทำงาน (การกะพริบไฟ
เลี้ยว) และเสียงเตือนภายนอก

• เปลี่ยนจำนวนการกะพริบสำหรับฟังก์ชันยืน
ยันการทำงาน (การกะพริบไฟเล้ียว)

การล็อก/
ปลดล็อกโดยไม่ใช้ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ

E00306000165

กุญแจฉุกเฉิน
E00307201611

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

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

  การยืนยันการทำงานเมื่อล็อกและปลดล็อก

การทำงานสามารถยืนยันได้ดังที่แสดงไว้ด้านล่าง
อย่างไรก็ตามไฟห้องโดยสารจะสว่างก็ต่อเมื่อสวิตช์ไฟ
ห้องโดยสารอยู่ที่ตำแหน่ง “ ” หรือ “DOOR” เท่าน้ัน

เมื่อล็อก: ไฟเลี้ยวจะกะพริบหนึ่งครั้งและเสียงเตือน
ภายนอกจะดังข้ึนหน่ึงคร้ัง

เมื่อปลดล็อก: ไฟห้องโดยสารจะสว่างประมาณ 15 วินาที
ไฟเลี้ยวจะกะพริบสองครั้งและเสียงเตือน
ภายนอกจะดังขึ้นสองครั้ง
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  การล็อกและปลดล็อกประตู

หมุนกุญแจฉุกเฉินไปด้านหน้าเพื่อล็อกประตูและหมุน
ไปด้านหลังเพื่อปลดล็อกประตู ให้ดูเรื่อง “การล็อกและ
ปลดล็อก: ประตู” หน้า 3-17

1- ล็อก

2- ปลดล็อก

ตรวจพบความผิด
พลาด

รายการ
หน้าจอ เสียงเตือน

แบบท่ี 2
หมายเหตุ (วิธีแก้ปัญหา)ไฟแสดง

การทำงาน เสียงเตือน

แบบท่ี 1

เสียงเตือนภาย
ในดังหนึ่งครั้ง

ไม่มีเสียง

สว่าง

มีข้อผิดพลาดในระบบกุญแจอัจฉริยะ

การใช้งานการเตือน
E00305902448

เพื่อป้องกันการขโมยรถหรือการทำงานของระบบกุญแจอัจฉริยะโดยบังเอิญ จะมีเสียงเตือนและตัวแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูลรวมเพื่อเตือนคนขับ
ถ้าการเตือนทำงาน ให้ตรวจสอบรถและกุญแจอัจฉริยะเสมอ การเตือนจะปรากฏขึ้นด้วยถ้าหากมีความผิดปกติในระบบกุญแจอัจฉริยะ

แบบท่ี 1: แบบ LCD สี แบบท่ี 2: แบบ LCD สีเดียว



ระบบกุญแจอัจฉริยะ*

3

การล็อกและการปลดล็อก 3-13

เมื่อสวิตช์เครื่องยนต์บิดจาก OFF ไปที่ ACC หรือ ON หรือเมื่อเครื่องยนต์
สตาร์ท การเตือนจะทำงานหากเกิดสภาพใดๆ ต่อไปนี้
• ถือกุญแจอัจฉริยะอ่ืนท่ีมีรหัสไม่ตรงกัน หรือกุญแจอัจฉริยะอาจอยู่นอก

ช่วงระยะการทำงาน
• แบตเตอรี่ของกุญแจอัจฉริยะหมด
• การสื่อสารถูกกีดขวางโดยสภาพแวดล้อมที่มีคลื่นไฟฟ้า

รายการ
หน้าจอ เสียงเตือน

แบบท่ี 2
หมายเหตุ (วิธีแก้ปัญหา)ไฟแสดง

การทำงาน เสียงเตือน

แบบท่ี 1

แรงดันไฟฟ้า
แบตเตอรี่อ่อน

ตรวจไม่พบกุญแจ

ไม่มีเสียง

ไม่มีเสียง

กะพริบ

กะพริบ

แบตเตอร่ีเร่ิมหมด การเตือนจะทำงาน (การเตือนจะไม่ทำงานถ้าแบตเตอร่ี
หมดแล้ว)

เสียงเตือนภาย
ในดังหนึ่งครั้ง

เสียงเตือนภาย
ในดังหนึ่งครั้ง

การเตือนระบบ
กุญแจอัจฉริยะ

หากโหมดการทำงานอยู่ที่ OFF และเปิดประตูด้านคนขับไว้ขณะที่กุญแจ
อัจฉริยะอยู่ในช่องเสียบกุญแจ การเตือนจะทำงานและเสียงเตือนภายนอก
จะดังขึ้นประมาณ 3 วินาทีและเสียงเตือนภายในจะดังขึ้นประมาณ 1 นาที
เพื่อเตือนให้คุณดึงกุญแจออก ถ้ากุญแจถูกดึงออกจากช่องเสียบกุญแจแล้ว
เสียงเตือนจะหยุด

เสียงเตือน
ภายในดังขึ้น
ประมาณ
1 นาที เสียง
เตือนภายนอก
ดังเป็นระยะ
ประมาณ
3 วินาที

เสียงเตือนภาย
ในดังข้ึนประมาณ
1 นาที เสียง
เตือนภายนอก
ดังประมาณ
3 วินาที

กะพริบ
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ระบบตรวจสอบ
การดึงกุญแจ
อัจฉริยะออก

• เมื่อรถจอดโดยที่โหมดการทำงานอยู่ในโหมดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ OFF หาก
คุณเปิดประตูใดๆ และนำกุญแจอัจฉริยะออกจากรถแล้วปิดประตู การ
เตือนจะทำงานจนกว่าจะตรวจพบว่ากุญแจอยู่ในรถ

• หากคุณนำกุญแจอัจฉริยะออกจากรถผ่านทางหน้าต่างโดยไม่ได้เปิด
ประตู ระบบตรวจสอบการดึงกุญแจอัจฉริยะออกจะไม่ทำงาน

• สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อให้ระบบตรวจสอบการดึงกุญแจอัจฉริยะ
ออกทำงานเมื ่อคุณนำกุญแจอัจฉริยะออกจากรถผ่านทางหน้าต่าง
โดยไม่ได้เปิดประตู สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

• แม้ว่าคุณจะมีกุญแจอัจฉริยะภายในช่วงระยะการทำงานในการสตาร์ท
เครื่องยนต์ แต่หากรหัส ID ของกุญแจและรถไม่ตรงกัน ตัวอย่างเช่น
เนื ่องจากสภาพแวดล้อมหรือสภาวะแม่เหล็กไฟฟ้า การเตือนอาจ
ทำงาน

รายการ
หน้าจอ เสียงเตือน

แบบท่ี 2
หมายเหตุ (วิธีแก้ปัญหา)ไฟแสดงการทำงาน เสียงเตือน

แบบท่ี 1

เสียงเตือนภาย
ในดังหนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภาย
นอกดังเป็น
ระยะ

เสียงเตือนภาย
ในดังหนึ่งครั้ง
เสียงเตือน
ภายนอก
ดังเป็นระยะ

กะพริบ
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ระบบป้องกันการ
ลืมกุญแจไว้ในรถ

เมื่อโหมดการทำงานอยู่ในโหมดอื่นที่ไม่ใช่ OFF
หากคุณพยายามล็อกประตูโดยกดสวิตช์ล็อก/
ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า
การเตือนจะทำงานและคุณจะไม่สามารถล็อกประตูได้

รายการ
หน้าจอ เสียงเตือน

แบบท่ี 2
หมายเหตุ (วิธีแก้ปัญหา)ไฟแสดงการทำงาน เสียงเตือน

แบบท่ี 1

ระบบป้องกันประตู
ปิดไม่สนิท

ระบบเตือนโหมด
การทำงาน OFF

เสียงเตือนภาย
ในดังหนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภาย
นอกดังเป็น
ระยะประมาณ
3 วินาที

เสียงเตือน
ภายนอกดัง
เป็นระยะ
ประมาณ
3 วินาที

เสียงเตือน
ภายนอกดัง
เป็นระยะ
ประมาณ
3 วินาที

เสียงเตือน
ภายนอกดัง
เป็นระยะ
ประมาณ
3 วินาที

กะพริบ

กะพริบ

กะพริบ

• เมื ่อโหมดการทำงานอยู ่ท ี ่ OFF
หากคุณปิดประตูทุกบานโดยท้ิงกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถและคุณพยายามล็อกประตูด้วยการกดสวิตช์ล็อก/
ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า การเตือนจะทำ
งานและคุณจะไม่สามารถล็อกประตูได้

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีกุญแจอัจฉริยะก่อนจะล็อกประตู แม้คุณ
จะทิ้งกุญแจอัจฉริยะไว้ในรถ ประตูก็อาจล็อกได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวด
ล้อมและสภาวะของสัญญาณไร้สาย

เมื่อโหมดการทำงานอยู่ที่ OFF หากคุณพยายามล็อกประตูโดยกดสวิตช์
ล็อก/ปลดล็อกประตูด้านคนขับหรือด้านผู้โดยสารด้านหน้า โดยที่ประตู
บานใดบานหนึ่งปิดไม่สนิท การเตือนจะทำงานและคุณจะไม่สามารถ
ล็อกประตูได้

เสียงเตือนภาย
ในดังหนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภาย
นอกดังเป็น
ระยะประมาณ
3 วินาที

เสียงเตือนภาย
ในดังหนึ่งครั้ง
เสียงเตือนภาย
นอกดังเป็น
ระยะประมาณ
3 วินาที
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ประตู
E00300403722 หมายเหตุ

รถที่มีระบบเซ็นทรัลล็อก เมื่อล็อกหรือปลดล็อก
ประตูด้วยกุญแจ ประตูทั้งหมดจะถูกล็อกหรือ
ปลดล็อก
ให้ดูเรื่อง “ระบบเซ็นทรัลล็อก” หน้า 3-18
ถ้ารถยนต์ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ ประตูด้าน
คนขับสามารถล็อกและปลดล็อกด้วยกุญแจ
ฉุกเฉินได้
ให้ดูในเร่ือง “กุญแจฉุกเฉิน” หน้า 3-12

ขอควรระวัง
ก่อนขับรถ ตรวจดูให้แน่ใจว่าประตูทุกบานปิด
สนิท การขับขี่โดยที่ปิดประตูไม่สนิทอาจก่อให้
เกิดอันตราย
อย่าทิ้งเด็กไว้ในรถตามลำพัง
ก่อนล็อกประตูควรตรวจว่าได้นำกุญแจออกจาก
รถแล้ว

การล็อกหรือปลดล็อกประตูจากด้านในรถ

การล็อกหรือปลดล็อกประตูด้วยกุญแจ

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

หมายเหตุ
ประตูด้านคนขับสามารถเปิดได้โดยดึงมือจับ
ประตูด้านในและไม่ต้องใช้ปุ่มล็อก
รถที่มีระบบเซ็นทรัลล็อก ประตูบานอื่นทุกบาน
จะปลดล็อกพร้อมกันหมด

วิธีการล็อกโดยไม่ใช้กุญแจ

เล่ือนปุ่มล็อกด้านใน (1) ไปท่ีตำแหน่งล็อก แล้วปิดประตู
(2)

หมายเหตุ
ประตูด้านคนขับไม่สามารถล็อกโดยใช้ปุ่มล็อก
ด้านในได้ขณะที่ยังเปิดอยู่

1- ล็อก

2- ปลดล็อก

หมายเหตุ
เพื่อป้องกันกุญแจถูกล็อกไว้ในรถ ทั้งปุ่มล็อกที่
ประตู ด้านคนขับและกุญแจจะไม่สามารถใช้ล็อก
ประตูด้านคนขับได้เมื่อประตูเปิดอยู่
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ระบบเซ็นทรัลล็อก*
E00300803322

หมายเหตุ
การล็อกหรือปลดล็อกซ้ำๆ หลายๆ ครั้งอาจทำให้
ระบบเซ็นทรัลล็อกตัดวงจรและไม่สามารถใช้
งานได้ หากเกิดกรณีนี้ รอประมาณ 1 นาทีก่อน
การใช้งานระบบเซ็นทรัลล็อก

ประตูทุกบานสามารถล็อกและปลดล็อกได้ตามคำอธิบาย
ต่อไปนี้

ประตูด้านคนขับกับกุญแจ

ใช้กุญแจล็อกหรือปลดล็อกประตูด้านคนขับ

การเปิดหรือปิดประตูหลัง (เมกะแค็บ)
E00313800022

คุณสามารถเปิดหรือปิดประตูหลังได้ ขณะที่ประตูหน้า
เปิดอยู่

ขอควรระวัง
เมื่อจะเปิดหรือปิดประตูหลัง กรุณาสังเกตสิ่งต่อ
ไปนี้ มิฉะนั้นอาจทำให้รถของคุณเสียหายได้
• ห้ามเปิดหรือปิดประตูหลัง ขณะที่ประตูหน้า
เปิดไม่สุด

• ห้ามเปิดหรือปิดประตูหลังและประตูหน้าพร้อม
กัน

• ห้ามปิดประตูหลัง หลังจากปิดประตูหน้า

คำเตือน
เมื่อเปิดประตูหลัง ตรวจดูให้แน่ใจว่าผู้โดยสาร
เบาะนั่งหน้าได้ปลดเข็มขัดนิรภัยออกแล้วก่อน
จะเปิดประตูหลัง หากคุณเปิดประตูหลังโดยที่ยัง
คาดเข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งหน้าอยู่ ผู้โดยสารที่
เบาะนั่งหน้าอาจถูกเข็มขัดนิรภัยล็อกแน่น ทำให้
เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้
เมื่อปิดประตูหลัง ควรดูแน่ใจว่าไม่หนีบมือหรือ
นิ้วของคุณ
ก่อนขับรถ ตรวจดูให้แน่ใจว่าประตูหลังปิดสนิท
แล้ว
หากประตูเปิดแง้มอยู่ ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท
จะสว่าง หากประตูปิดไม่สนิท ประตูหลังอาจเปิด
ออกขณะขับขี่ ซึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่น ผู้
โดยสารกระเด็นออกจากรถ

3. เปิดประตูหลัง
4. เมื่อปิดประตู ให้ปิดประตูหน้าหลังจากปิดประตู

หลัง

1. เปิดประตูหน้ากว้าง
2. ดึงมือจับประตู (A) ของประตูหลัง
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หมายเหตุ
แม้ว่าตัวถังรถจะเสียหายอย่างเห็นได้ชัดจากการ
ชน ฯลฯ แต่ประตูอาจไม่ปลดล็อก ทั้งน้ีขึน้อยู่กบั
ตำแหน่งและมุมของการชน รวมทั้งรูปทรงและ
สภาพของวัตถุอื ่นที่ชน ปริมาณความเสียหาย
หรือการบุบยุบของตัวถังรถไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์
กับการปลดล็อกประตู

ประตูด้านคนขับพร้อมปุ่มล็อกด้านใน

ใช้ปุ ่มล็อกที ่ประตูด้านคนขับเพื ่อล็อกและปลดล็อก
ประตูทุกบาน

หมายเหตุ
เมื่อออกจากรถ ระมัดระวังอย่าล็อกประตูขณะที่
กุญแจยังอยู่ในรถ

การล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถยนต์
(พร้อมกับกลไกปลดล็อกตามแรงกระแทก)*

ประตูทุกบานจะล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อรถมีความเร็วเกิน
15 กม./ชม. นอกจากนี้ ประตูทุกบานจะปลดล็อกเมื่อเกิด
แรงกระแทกอย่างรุนแรงจากการชน ซึ่งอาจเป็นอันตราย
ต่อผู ้โดยสาร การปลดล็อกจะทำให้สามารถช่วยชีวิต
ผู้โดยสารได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

หมายเหตุ
ถ้ารถยนต์ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ ประตูด้าน
คนขับสามารถล็อกและปลดล็อกด้วยกุญแจฉุกเฉิน
ได้ให้ดูในเร่ือง “กุญแจฉุกเฉิน” หน้า 3-12

คำเตือน
หากการล็อกประตูอัตโนมัติตามความเร็วรถยนต์/
กลไกการปลดล็อกตามแรงกระแทกไม่ทำงาน
ในสภาวะต่อไปนี ้ กรุณานำรถไปตรวจสอบที่
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตทันที
• ประตูไม่ล็อกโดยอัตโนมัติเมื ่อรถมีความเร็ว
เกินประมาณ 15 กม./ชม.

• ประตูปลดล็อกโดยอัตโนมัติขณะขับรถ
• เมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ที่ ON
แต่ไฟเตือนระบบ SRS ไม่สว่างขึ ้นหรือยัง
คงสว่างค้างอยู่

• เมื่อไฟเตือนระบบ SRS สว่างขึ้นขณะขับรถ
• ระบบเซ็นทรัลล็อกเสีย
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ฝาปิดท้ายกระบะ
E00303001174

การเปิด
ยกมือจับขึ้น แล้วดึงฝาปิดท้ายกระบะลงมา

หมายเหตุ
ฟังก์ช ันเหล่านี ้ เป ิดใช้งานเมื ่อรถส่งมาจาก
โรงงาน หากคุณต้องการเปิดหรือปิดการใช้งาน
ฟังก์ชันเหล่านี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที่ได้รับอนุญาต

การปลดล็อกโดยใช้สวิตช์กุญแจ สวิตช์เคร่ืองยนต์
หรือคันเกียร์

สามารถปลดล็อกประตูทั้งหมดได้ด้วยการทำงานต่อไปนี้
[รถเกียร์ธรรมดา]
บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือโหมดการ
ทำงานอยู่ที่ OFF
[รถเกียร์อัตโนมัติ]
คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “P” (PARK) ขณะที่สวิตช์กุญแจ
หรือโหมดการทำงานอยู่ที่ ON
หรือบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือโหมด
การทำงานอยู่ที่ OFF

ฟังก์ชันเหล่านี้ไม่ได้เปิดใช้งานเมื่อรถส่งมาจากโรงงาน
หากคุณต้องการเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชันเหล่านี้
กรุณาติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ขอควรระวัง
ห้ามยืนด้านหลังท่อไอเสียในขณะยกสัมภาระ
เนื ่องจากความร้อนจากท่อไอเสียอาจทำให้
ผิวหนังพองได้
ระมัดระวังไม่ให้ฝาปิดท้ายกระบะหนีบนิ้ว
ห้ามวางของหนักบนฝาปิดท้ายกระบะ
ก่อนออกรถ ตรวจดูให้แน่ใจว่าปิดฝาท้ายแน่น
แล้ว ถ้าฝาปิดท้ายกระบะเปิดออกขณะรถแล่นอยู่
สัมภาระบนกระบะท้ายอาจหล่นลงบนถนน

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

“ตัวล็อกป้องกันเด็ก” ที่ประตูหลัง
(ดับเบิลแค็บ)

E00300902140

ขอควรระวัง
เมื่อมีเด็กนั่งอยู่ที่เบาะหลัง ควรใช้ตัวล็อกป้องกัน
เด็กเปิดประตูหลังเสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึ้น

ตัวล็อกป้องกันเด็กเปิดประตูทำหน้าที ่ป้องกันไม่ให้
ประตูเปิดโดยอุบัติเหตุ โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็กนั่งอยู่ที่
เบาะนั่งหลัง
ปุ่มล็อกจะอยู่ที่ประตูหลังแต่ละด้าน
เมื่อเลื่อนปุ่มตัวล็อกไปที่ตำแหน่งล็อกแล้ว ประตูหลัง
จะไม่สามารถเปิดได้จากภายใน
ถ้าต้องการเปิดประตูหลังขณะที่กลไกนี้ทำงานอยู่ ให้เปิด
จากด้านนอก
ถ้าปุ่มตัวล็อกอยู่ที่ตำแหน่ง “ปลดล็อก” กลไกนี้จะไม่
ทำงาน
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การห้อยลง

ฝาปิดท้ายกระบะสามารถเปิดห้อยลงได้สองระดับ ยกเว้น
บางรุ่น การลดลงสู่ขั้นที่สอง ดำเนินการดังนี้

ขอควรระวัง
รถรุ ่นที่มีกันชนหลัง จะไม่สามารถเปิดฝาปิด
ท้ายกระบะห้อยลงได้ เพราะจะทำให้ฝาปิด
ท้ายกระบะเสียหายได้

การปิด

ยกฝาปิดท้ายกระบะขึ้นแล้วใช้แรงดันจนกระทั่งตัวล็อก
ยึดเข้าในตำแหน่ง

ขอควรระวัง
ห้ามปิดฝาปิดท้ายกระบะโดยที่สายโลหะยังไม่
ได้ปลดออก

1. เปิดฝาปิดท้ายกระบะไปที่ตำแหน่งแรก จากนั้นยก
ขึ้นไปยังตำแหน่งที ่แสดงในภาพขณะที่ยึดสาย
โลหะ (A) ไว้

3. ถอดสายโลหะอีกด้านหนึ่งในแบบเดียวกัน และ
ค่อยๆ ให้ฝาปิดท้ายกระบะห้อยลง

2. ถอดสายโลหะ (A) ด้านหนึ่ง ขณะที่ช่องในสาย
โลหะอยู่ในแนวเดียวกันกับขอเกี่ยว (B)
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สวิตช์ด้านคนขับ
สวิตช์ด้านคนขับสามารถใช้ควบคุมหน้าต่างประตูได้ทุกบาน
โดยหน้าต่างแต่ละบานเปิดหรือปิดด้วยสวิตช์ควบคุม
แยกต่างหากกัน
กดสวิตช์ลงเพื่อเปิดหน้าต่างและดึงสวิตช์ขึ้นเพื่อปิด

[แบบท่ี 1]
ถ้ากดสวิตช์สำหรับหน้าต่างด้านคนขับจนสุด หน้าต่าง
จะเลื่อนเปิดจนสุดโดยอัตโนมัติ1-หน้าต่างด้านคนขับ

2-หน้าต่างด้านผู้โดยสารด้านหน้า
3-หน้าต่างด้านหลังซ้าย (ดับเบิลแค็บ)
4-หน้าต่างด้านหลังขวา (ดับเบิลแค็บ)
5-สวิตช์ล็อก

การควบคุมหน้าต่างไฟฟ้า
E00302201658

สวิตช์ควบคุมหน้าต่างไฟฟ้า
E00302303275

หน้าต่างประตูแต่ละบานจะเปิดหรือปิดโดยการทำงาน
ของสวิตช์ที่เกี่ยวข้อง

สวิตช์ด้านคนขับ

หน้าต่างไฟฟ้าสามารถทำงานได้เฉพาะเมื่อสวิตช์กุญแจ
หรือโหมดการทำงานอยู่ในตำแหน่ง ON เท่านั้น

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

[แบบท่ี 2]
ถ้ากด/ดึงสวิตช์สำหรับหน้าต่างด้านคนขับจนสุดหน้าต่าง
จะเลื่อนเปิด/ปิดจนสุดโดยอัตโนมัติ
หากต้องการให้หน้าต่างหยุดเลื่อน ให้กด/ดึงสวิตช์เล็ก
น้อยในทิศทางตรงกันข้าม

สวิตช์ด้านผู้โดยสาร
สวิตช์ด้านผู้โดยสารสามารถควบคุมเฉพาะหน้าต่างประตู
ด้านผู้โดยสารที่สอดคล้องกันเท่านั้น
กดสวิตช์ลงเพื่อเปิดหน้าต่างและดึงสวิตช์ขึ้นเพื่อปิด
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สวิตช์ล็อก
E00303102316

เมื่อกดสวิตช์นี้ สวิตช์ด้านผู้โดยสารจะไม่สามารถใช้เปิด
หรือปิดหน้าต่างประตูได้ นอกจากนี้สวิตช์ด้านคนขับ
จะไม่สามารถใช้เปิดหรือปิดหน้าต่างประตูอ่ืนๆ ได้ยกเว้น
หน้าต่างด้านคนขับ
สำหรับการปลดล็อก ให้กดลงอีกครั้ง

ขอควรระวัง
กลไกรักษาความปลอดภัยจะยกเลิกการทำงาน
ก่อนที่หน้าต่างจะปิดสนิทเพียงเล็กน้อยเพื่อช่วย
ให้หน้าต่างปิดสนิทได้ ฉะน้ันควรเพ่ิมความระมัด
ระวังเป็นพิเศษอย่าให้หน้าต่างหนีบนิ้ว
กลไกรักษาความปลอดภัยจะไม่ทำงานขณะที่
ดึงสวิตช์ขึ้น ฉะนั้นควรระมัดระวังเป็นพิเศษไม่
ให้นิ้วมือติดอยู่ที่ช่องหน้าต่าง

1- ล็อก
2- ปลดล็อก

หมายเหตุ
การเปิดปิดซ้ำๆ ขณะที ่เครื ่องยนต์ไม่ทำงาน
จะเป็นการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ใช้สวิตช์หน้าต่าง
เฉพาะเมื่อเครื่องยนต์ทำงานอยู่
หน้าต่างประตูหลังจะเปิดเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น

คำเตือน
ถ้าขั ้วแบตเตอรี ่ถูกปลดออกหรือฟิวส์สำหรับ
หน้าต่างไฟฟ้าถูกเปลี่ยน กลไกรักษาความปลอด-
ภัยจะยกเลิกการทำงาน
หากมือหรือศีรษะถูกหนีบ อาจทำให้เกิดการบาด-
เจ็บรุนแรงได้

หมายเหตุ
กลไกรักษาความปลอดภัยสามารถทำงานได้ใน
สภาพการขับข่ีบางลักษณะหรือในบางสถานการณ์
ที่หน้าต่างประตูด้านคนขับถูกกระทบ คล้ายกับที่
เกิดการหนีบมือหรือศีรษะ

คำเตือน
เด็กอาจกดสวิตช์เล่น ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูก
หน้าต่างหนีบมือหรือศีรษะ เมื่อขับขี่โดยมีเด็กอยู่
ในรถ กรุณากดสวิตช์ล็อกหน้าต่างเพื่อปิดการ
ทำงานสวิตช์ด้านผู้โดยสาร

กลไกรักษาความปลอดภัย
(หน้าต่างด้านคนขับเท่านั้น
ของรถรุ่นที่มีสวิตช์ด้านคนขับ แบบที่ 2)

E00302502179

ขณะที่หน้าต่างประตูปิดโดยอัตโนมัติเมื่อดึงสวิตช์ขึ้น
จนสุด หากมือหรือศีรษะถูกหนีบ หน้าต่างจะเลื่อนลงโดย
อัตโนมัติ
อย่างไรก็ตามควรตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครยื่นศีรษะ
หรือมือออกนอกหน้าต่างรถขณะที่ปิดหน้าต่างประตูด้าน
คนขับ
หน้าต่างที่เลื่อนลงมาจะกลับมาทำงานตามปกติภายใน
เวลาไม่กี่วินาที

ฟังก์ชันตั้งเวลา
E00302402149

หน้าต่างจะยังสามารถเปิดหรือปิดได้ภายใน 30 วินาทีหลัง
จากดับเครื่องยนต์
อย่างไรก็ตามเม่ือประตูด้านคนขับหรือประตูด้านผู้โดยสาร
ด้านหน้าเปิดอยู่ หน้าต่างจะไม่ทำงาน



การควบคุมหน้าต่างไฟฟ้า

3

การล็อกและการปลดล็อก 3-23

หมายเหตุ
หากกลไกรักษาความปลอดภัยถูกกระตุ ้นให้
ทำงานห้าครั ้งขึ ้นไปในเวลาไล่เลี ่ยกัน ระบบ
จะยกเลิกการทำงานและกระจกหน้าต่างจะไม่
สามารถปิดได้ตามปกติ ในกรณีเช่นน้ี ควรปฏิบัติ
ตามข้ันตอนต่อไปน้ีเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว
หากหน้าต่างเปิดอยู่ ให้ดึงสวิตช์หน้าต่างประตู
ด้านคนขับขึ้นซ้ำๆ จนกระทั่งหน้าต่างปิดสนิท
หลังจากนั้นให้ปล่อยสวิตช์ ดึงสวิตช์ค้างไว้อีก
คร้ังหน่ึงอย่างน้อย 1 วินาทีแล้วปล่อยสวิตช์ คุณก็
จะสามารถใช้งานได้ตามปกติ
หากขั้วแบตเตอรี่ถูกปลดออกหรือฟิวส์สำหรับ
หน้าต่างไฟฟ้าถูกเปลี ่ยน กลไกรักษาความ
ปลอดภัย จะยกเลิกการทำงานและหน้าต่างจะไม่
สามารถเปิด/ปิดจนสุดโดยอัตโนมัติได้
หากหน้าต่างเปิดอยู่ ให้ดึงสวิตช์หน้าต่างประตู
ด้านคนขับขึ้นซ้ำๆ จนกระทั่งหน้าต่างปิดสนิท
หลังจากนั้นให้ปล่อยสวิตช์ ดึงสวิตช์ค้างไว้อีก
คร้ังหน่ึงอย่างน้อย 1 วินาทีแล้วปล่อยสวิตช์ คุณก็
จะสามารถใช้งานหน้าต่างด้านคนขับได้ตามปกติ
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การปรับเบาะนั่ง
E00400302060

ควรปรับเบาะนั่งให้ได้ระยะที่เหมาะสมกับผู้ขับขี่เพื่อให้
สามารถเหยียบคันเร่ง บังคับเลี้ยว และใช้สวิตช์ต่างๆ ได้
อย่างคล่องตัวและมีทัศนวิสัยในการมองชัดเจน

คำเตือน
อย่าปรับเบาะน่ังขณะขับรถอยู่ เพราะอาจสูญเสีย
การควบคุมรถและเกิดอุบัติเหตุได้ เมื่อปรับเบาะ
น่ังได้ระยะท่ีเหมาะสมแล้ว ให้ลองขยับเล่ือนเบาะ
นั่งเดินหน้า-ถอยหลังด้วยมือ เพื่อตรวจสอบดูว่า
เบาะนั่งล็อกแน่นหรือไม่
การนั่งในพื้นที่เก็บสัมภาระ (ด้านในหรือด้าน
นอก) ของรถเป็นอันตรายอย่างยิ่ง นอกจากนี้
ห้ามให้เด็กเล่นบนกระบะท้ายและเบาะนั่งด้าน
หลัง เมื่อเกิดการชน ผู้โดยสารหรือเด็กที่นั่งโดย
ไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัยในพื้นที่ดังกล่าวมีโอกาส
ค่อนข้างมากที่จะได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึง
แก่ชีวิต
ห้ามผู้โดยสารหรือเด็กน่ังในพ้ืนท่ีใดๆ ภายในรถท่ี
ไม่มีเบาะนั่งและเข็มขัดนิรภัย และให้แน่ใจว่าผู้
โดยสารในรถทุกคนนั่งอยู่บนเบาะนั่งและคาด
เข็มขัดนิรภัย และถ้าเป็นเด็กให้รัดอยู่กับเบาะนั่ง
นิรภัยสำหรับเด็ก

คำเตือน
ขณะรถเคลื่อนที่ควรปรับพนักพิงหลังให้อยู่ใน
ตำแหน่งตั้งตรงเสมอ เพื่อลดอันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นได้จากอุบัติเหตุหรือรถเบรกกะทันหัน เพราะ
ประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัยจะลดลงอย่าง
มากเมื ่อพนักพิงหลังเอนอยู่ ตัวคุณอาจเลื ่อน
หลุดออกจากเข็มขัดนิรภัยและได้รับอันตราย
ไม่ควรวางส่ิงของไว้ใต้เบาะน่ัง ซึ่งอาจทำให้เบาะ
นั่งไม่ได้ล็อกอย่างแน่นหนา และอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุได้ อาจทำให้เกิดความเสียหายกับเบาะ
นั่งและชิ้นส่วนอื่นได้

ขอควรระวัง
ต้องแน่ใจว่าผู้ใหญ่เป็นผู้ปรับเบาะที่นั่งหรือเป็น
ผู้ควบคุม การปรับให้ถูกต้องและปลอดภัยที่สุด
อย่านำหมอนหนุนหรือสิ่งอื่นรองระหว่างหลัง
กับพนักพิง เพราะจะลดประสิทธิภาพของพนัก
พิงศีรษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
กลไกในการเอนพนักพิงหลังนั ้นเป็นสปริง
ทำให้พนักพิงตีกลับมาด้านหน้าขณะที่ก้านล็อก
ทำงาน ดังนั้นเมื่อดึงก้านล็อกจึงควรนั่งให้หลัง
ชิดพนักพิงและใช้มือประคองเพื่อควบคุมไม่ให้
พนักพิงเคลื่อนที่กลับ
เมื่อมีการเลื่อนเบาะนั่งควรระมัดระวังศีรษะและ
เท้าของคุณด้วย

เบาะน่ังหน้า
E00400401325

แบบปรับเอง*

1- การปรับเบาะเดินหน้าหรือถอยหลัง
ยกมือจับขึ้น ปรับเบาะนั่งตามตำแหน่งที่ต้องการ
และปล่อยมือจับ

2- การปรับเอนพนักพิงหลัง
ดึงก้านล็อกขึ้น จากนั้นเอนเบาะไปทางด้านหลัง
เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการ และปล่อยก้านล็อก

เมื่อปรับเลื่อนหรือเอนเบาะนั่งไปข้างหลัง ให้
ระวังผู้โดยสารที่เบาะนั่งด้านหลัง (ดับเบิลแค็บ)

ขอควรระวัง
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แบบปรับด้วยไฟฟ้า*

1- การปรับเบาะเดินหน้าหรือถอยหลัง
ขยับสวิตช์ตามที ่ล ูกศรชี ้และปรับเบาะให้อยู ่
ในตำแหน่งที่ต้องการ

2- การปรับเอนพนักพิงหลังขยับ
สวิตช์ตามที่ลูกศรชี้และปรับองศาพนักพิงหลัง
ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ

3- การปรับความสูงของเบาะนั่ง
ขยับสวิตช์ตามที่ลูกศรชี ้และปรับความสูงของ
เบาะนั่งให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ ถ้าสวิตช์ทั้ง
อันทำงาน เบาะนั่งทั้งตัวจะขยับ

หมายเหตุ
เพื ่อป้องกันการสูญเสียกำลังไฟในแบตเตอรี ่
ควรปรับเบาะนั่งด้วยไฟฟ้าขณะที่เครื ่องยนต์
ติดอยู่

เบาะนั่งหลัง*
E00401301493

ในรถที่ติดตั้งพนักพิงศีรษะตรงตำแหน่งที่นั่งตอนกลาง
เมื ่อมีผู ้โดยสารนั่งในที่นั ่งตอนกลางของเบาะนั่งหลัง
ปรับพนักพิงศีรษะให้ได้ความสูงที ่ล็อกได้ ให้ดูเรื ่อง
“พนักพิงศีรษะ” หน้า 4-4

เบาะนั่งผู้โดยสาร (ซิงเกิลแค็บ)
E00415700026

[การใช้งานชุดเครื่องมือประจำรถ]
พับพนักพิงหลังของเบาะนั่งผู้โดยสารมาด้านหน้า
ให้ดูเร่ือง “เคร่ืองมือ แม่แรง และด้ามแม่แรง” หน้า 8-6
ดึงแถบและพับพนักพิงหลังไปด้านหน้า

[การปรับเอนพนักพิงหลัง]
ดึงแถบ จากน้ันเอนพนักพิงไปด้านหลังเพ่ือให้ได้ตำแหน่ง
ที่ต้องการ และปล่อยแถบ

การพับพนักพิงหลังไปด้านหน้า
E00401601438

ดึงแถบที่ด้านบนของพนักพิงหลังขึ้นและพับไปข้างหน้า

3- การปรับเบาะนั่งให้สูงขึ้น (เฉพาะด้านคนขับ)*
หมุนปุ ่มและปรับความสูงของเบาะที ่น ั ่งตาม
ตำแหน่งที่ต้องการ

4- การปรับองศาของเบาะนั่ง
ขยับสวิตช์ตามที่ลูกศรชี้และปรับองศาเบาะนั่งให้
อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ
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พนักพิงศีรษะ
E00403302931

คำเตือน
การขับขี่โดยไม่มีพนักพิงศีรษะอาจทำให้คุณและ
ผู้โดยสาร ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตใน
อุบัติเหตุได้ เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ควรติดตั้งพนักพิงศีรษะตามตำแหน่งอย่างถูก
ต้องเมื่อมีผู้โดยสารนั่งอยู่
การนำหมอนหนุนหรือสิ่งของอื่นๆ รองระหว่าง
ศีรษะกับพนักพิงศีรษะ จะเพ่ิมระยะห่างระหว่าง
ศีรษะกับพนักพิงศีรษะ ซึ่งลดประสิทธิภาพของ
พนักพิงศีรษะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น

การปรับความสูงของพนักพิงศีรษะ

 เบาะน่ังหน้า

ปรับพนักพิงศีรษะโดยให้กึ่งกลางของพนักพิงอยู่ในแนว
ใกล้เคียงกับระดับหูท่ีสุด ซ่ึงจะช่วยลดการบาดเจ็บได้มาก
ที่สุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีที่ผู้โดยสารสูงเกินกว่าที่
จะปรับให้ใกล้กับระดับหูได้ ให้ปรับพนักพิงขึ้นให้สูงที่
สุดเท่าที่จะทำได้
สำหรับการปรับพนักพิงศีรษะให้สูงขึ ้น ให้เลื ่อนขึ ้น
ด้านบน
การปรับให้ต่ำลง ให้เลื่อนพนักพิงศีรษะลงขณะที่กดปุ่ม
ปรับความสูง (A) ตามทิศทางลูกศร

การกางพนักพิงหลัง
E00415600038

ยกพนักพิงหลังขึ้นจนกระทั่งล็อกเข้าที่
ดันและดึงพนักพิงหลังเบาๆ เพื่อให้แน่ใจว่ายึดเข้าที่แล้ว

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

ที่พักแขน
E00401701774

เมื่อต้องการใช้ที่พักแขน ให้พับที่พักแขนลงมา
เมื่อต้องการเก็บที่พักแขนกลับที่เดิม ให้ดันไปข้างหลัง
จนกระทั่งราบเรียบเป็นระนาบเดียวกับเบาะนั่ง

หมายเหตุ
ห้ามปีนหรือนั่งบนที่พักแขน เนื่องจากอาจทำให้
ที่พักแขนเสียหายได้
ผิวหน้าด้านบนของที ่พักแขนจะมีที ่วางแก้ว
สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
ให้ดูเร่ือง “ท่ีวางแก้ว” หน้า 7-75
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วิธีถอด

กดปุ่มปรับความสูง (A) จากนั้นจึงดึงพนักพิงศีรษะขึ้น

วิธีติดตั้ง

หันพนักพิงศีรษะให้ถูกด้าน แล้วจึงเสียบขาทั้งสองของ
พนักพิงศีรษะเข้ารูท่ีพนักพิงหลัง โดยกดปุ่มปรับความสูง
(A) ค้างไว้ตามทิศทางลูกศร
ขาของพนักพิงศีรษะและร่องปรับ (B) ต้องใส่ลงในช่อง
ท่ีมีปุ่มปรับ (A) (ยกเว้นพนักพิงศีรษะของเบาะน่ังตัวนอก)

หลังจากปรับตั ้งแล้วให้ดันพนักพิงศีรษะลงจนแน่ใจ
ว่าล็อกเข้าที่แล้ว

เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ดึงพนัก
พิงศีรษะขึ้นเพื่อล็อกเข้าที่

สำหรับการปรับพนักพิงศีรษะให้สูงขึ ้น ให้เลื ่อนขึ ้น
ด้านบน
การปรับให้ต่ำลง ให้เลื่อนพนักพิงศีรษะลงขณะที่กดปุ่ม
ปรับความสูง (A) ตามทิศทางลูกศร หลังจากปรับตั้งแล้ว
ให้ดันพนักพิงศีรษะลงจนแน่ใจว่าล็อกเข้าที่แล้ว

คำเตือน
เมื่อมีผู้โดยสารนั่งในที่นั่งตอนกลางของเบาะนั่ง
หลัง ดึงพนักพิงศีรษะให้ได้ความสูงที่ล็อกได้
การปรับใดๆ ควรทำก่อนการขับขี่ มิฉะนั้นอาจ
ทำให้ได้ร ับบาดเจ็บสาหัสเมื ่อเก ิดอุบัต ิเหตุ
(ดับเบิลแค็บ)

หมายเหตุ
ความสูงพนักพิงศีรษะของเบาะนั่งด้านนอกของ
เบาะนั่งหลังไม่สามารถปรับได้

เบาะนั่งกลางด้านหลัง
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คำเตือน
ผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุก
คนรวมไปถึงเด็กที่โตพอจะใช้เข็มขัดนิรภัยด้วย
เด็กเล็กควรใช้อุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะสมสำหรับ
เด็กเสมอ
เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัย ควรคาดให้พาดผ่านลำตัว
บริเวณหน้าอกและสะโพก อย่าคาดเข็มขัดไว้ใต้
แขน
คาดเข็มขัดนิรภัย 1 เส้นต่อหน่ึงคน หากไม่ทำเช่น
นี้จะทำให้เกิดอันตรายได้
เข็มขัดนิรภัยจะปกป้องผู้ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ
เมื่อพนักพิงหลังอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง หากพนัก
พิงเอน ผู้โดยสารอาจเล่ือนหลุดจากเข็มขัดนิรภัย
โดยเฉพาะเมื่อเกิดแรงกระแทกด้านหน้ารถ ผู้
โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บเพราะเข็มขัดนิรภัย
เองหรือกระแทกเข้ากับแผงควบคุมหน้าหรือ
พนักพิงหลังได้
จัดสายเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อย อย่าให้บิด
ห้ามดัดแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆ กับ
ชุดเข็มขัดนิรภัยซึ่งอาจจะทำให้เข็มขัดนิรภัยไม่
ทำงานหรือไม่สามารถปรับระดับได้
ถึงแม้ว่าคุณจะคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ก็ตาม อย่าอุ้ม
เด็กไว้ในอ้อมแขนหรือวางไว้บนตัก เพราะเด็ก
อาจได้รับอันตรายถึงชีวิตเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือ
เมื่อรถเบรกกะทันหัน

ขอควรระวัง
ควรตรวจดูว่าตำแหน่งปุ่มปรับความสูง (A) ถูก
ปรับอย่างถูกต้องตามที่แสดงในภาพ และลอง
ขยับพนักพิงศีรษะขึ้น พนักพิงศีรษะจะต้องไม่
หลุดออกมาจากพนักพิงหลัง

ขอควรระวัง
ถ้ารถของคุณติดตั้งพนักพิงศีรษะที่เบาะนั่งหลัง
รูปร่างและขนาดของพนักพิงศีรษะเบาะหน้า
และหลังมีความแตกต่างกัน ควรใส่พนักพิง
ศีรษะให้ถูกต้องตามเบาะนั่งต่างๆ และห้ามใส่
ผิดทิศทาง

เข็มขัดนิรภัย
E00404801936

เพื่อป้องกันตัวคุณและผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
จำเป็นต้องคาดเข็มขัดนิรภัยให้ถูกต้องเมื่อขับขี่
เข็มขัดนิรภัยสำหรับเบาะนั่งที ่ติดตั ้งถุงลมนิรภัยจะมี
ระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยแบบนี้ใช้งาน
เหมือนกับเข็มขัดนิรภัยทั่วไป
ให้ดูเรื่อง “ระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและระบบผ่อนแรง
ตึง” หน้า 4-9
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คำเตือน
ปรับเข็มขัดนิรภัยให้กระชับพอดีกับผู้คาด
คาดเข็มขัดนิรภัยส่วนหน้าตักเหนือสะโพกเสมอ

เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด (พร้อมตัวดึง
ล็อกอัตโนมัติ)

E00404902921

เข็มขัดนิรภัยชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องปรับความยาวเพราะ
เข็มขัดจะปรับให้กระชับพอดีกับร่างกายของผู้คาด แต่ใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุอย่างกะทันหัน เข็มขัดจะล็อกเองโดย
อัตโนมัติ

หมายเหตุ
คุณสามารถตรวจสอบว่าเข็มขัดล็อกหรือไม่โดย
ดึงเข็มขัดไปด้านหน้าอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ
ถ้าไม่สามารถดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกได้ ให้
กระชากสายเข็มขัดเต็มแรงแล้วปล่อยสายกลับ
จากนั ้นจึงค่อยๆ ดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกมา
อีกครั้ง

การคาดเข็มขัดนิรภัย

1. ดึงสายเข็มขัดนิรภัยช้าๆ โดยจับที่หัวเข็มขัดนิรภัย

2. สอดหัวเข็มขัดนิรภัยเข้ากับตัวล็อกให้พอดี ซึ่งจะมี
เสียงดัง “คลิก”

คำเตือน
ไม่ควรคาดเข็มขัดนิรภัยพาดผ่านช่องท้อง เพราะ
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ สายเข็มขัดอาจกดช่อง
ท้องอย่างแรงและเพิ่มความเสี ่ยงที่จะเกิดการ
บาดเจ็บได้
อย่าบิดสายเข็มขัดนิรภัยขณะคาด

3. ปรับเข็มขัดนิรภัยให้กระชับพอดีกับผู้คาด

การปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย

จับที่หัวเข็มขัดนิรภัย แล้วกดปุ่มที่ตัวล็อกเพื่อปลดล็อก

หมายเหตุ
เนื่องจากเข็มขัดนิรภัยจะเลื่อนเก็บโดยอัตโนมัติ
หัวเข็มขัดอาจฟาดกับตัวรถเสียหายได้ ให้จับหัว
เข็มขัดนิรภัยไว้เพื่อให้เข็มขัดเลื่อนเก็บอย่างช้าๆ
หากไม่ทำเช่นนี้ อาจทำให้รถยนต์เสียหายได้
หากเข็มขัดนิรภัย (A) หรือห่วงร้อย (B) สกปรก
อาจทำให้เข็มขัดดึงกลับได้ไม่ดี หากเข็มขัดนิรภัย
และห่วงร้อยสกปรก ให้ทำความสะอาดด้วยสบู่
อ่อน หรือสารลดแรงตึงผิวที่ไม่กัดกร่อน
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การเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย*
E00409802781

เข็มขัดคาดหน้าตัก*
E00405101226

ควรปรับสายเข็มขัดคาดหน้าตักโดยจับสายเข็มขัดและหัว
เข็มขัดให้ต้ังฉากกัน แล้วดึงสายเข็มขัดดังภาพจนแนบกับ
ลำตัวผู้โดยสารพอดี

จุดยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได้ (เบาะนั่ง
หน้าของเมกะแค็บและดับเบิลแค็บ)

E00405001645

ระดับความสูงของจุดยึดเข็มขัดนิรภัยสามารถปรับเลื่อน
ได้ ดึงปุ่มล็อก (A) และเลื่อนจุดยึดเข็มขัดนิรภัยไปยัง
ตำแหน่งที่ต้องการ
ปล่อยปุ่มล็อกเพื่อล็อกจุดยึดเข็มขัดนิรภัยเข้าที่

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

หากสวิตช์กุญแจบิดไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการ
ทำงานเป็น ON ขณะท่ียังไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย ไฟเตือน
จะสว่างและเสียงเตือนดังข้ึนประมาณ 6 วินาที เพ่ือเตือน
คนขับและ/หรือผู้โดยสารด้านหน้าให้คาดเข็มขัดนิรภัย
หากขับรถโดยไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย ไฟเตือนจะกะพริบ
และเสียงเตือนจะดังเป็นระยะ จนกระทั่งคุณคาดเข็มขัด
นิรภัย ในขณะเดียวกัน “FASTEN SEAT BELT” จะ
ปรากฎขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม

คำเตือน
ห้ามติดตั ้งอุปกรณ์เสริมใดๆ หรือสติกเกอร์ที ่
จะทำให้มองเห็นไฟเตือนได้ยาก

หมายเหตุ
หากยังไม่คาดเข็มขัดนิรภัยอีก ไฟเตือนและเสียง
เตือนจะมากขึ้นกว่าเดิมในแต่ละครั้งที่เคลื่อนรถ
ออกไป
สำหรับเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า ฟังก์ชันการ
เตือนจะทำงานเฉพาะเมื่อมีคนนั่งอยู่ที่เบาะนั่ง
เท่านั้น
เมื่อมีสัมภาระวางอยู่ที่เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า
เซ็นเซอร์ที่เบาะนั่งอาจตรวจพบ โดยขึ้นอยู่กับ
น้ำหนักและตำแหน่งของสัมภาระ เป็นเหตุให้
เสียงเตือนดังขึ้น และไฟเตือนสว่างขึ้นได้

คำเตือน
เมื่อปรับจุดยึดเข็มขัดนิรภัยนั้น ต้องให้จุดยึดอยู่
สูงเพียงพอเพ่ือให้สายเข็มขัดนิรภัย สามารถพาด
ผ่านลำตัวบริเวณหัวไหล่ได้โดยไม่โดนลำคอ
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1- ดึงสายเข็มขัดให้แน่น
2- ผ่อนสายเข็มขัด

จับหัวเข็มขัดสอดเข้าไปในตัวล็อกเข็มขัดจนกระทั่งได้
ยินเสียง “คลิก”

การคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับสตรีมีครรภ์
E00405600064

คำเตือน
เข็มขัดนิรภัยออกแบบให้ใช้ได้กับทุกคน รวมถึง
สตรีมีครรภ์ด้วย สตรีมีครรภ์ควรใช้เข็มขัดนิรภัย
ที่มีไว้ให้ การคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับสตรีมี
ครรภ์ จะลดอันตรายที่อาจเกิดขึ ้นกับแม่และ
ทารกในครรภ์นั้น สำหรับเข็มขัดคาดหน้าตักให้
คาดผ่านต้นขาโดยกระชับเข้ากับสะโพก และอย่า
คาดผ่านบริเวณเอว หากมีคำถามควรปรึกษา
แพทย์

ระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัยและระบบ
ผ่อนแรงตึง*

E00405701411

เบาะนั่งคนขับที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยหรือเบาะนั่งคนขับ
และผู้โดยสารด้านหน้าที่ติดตั้งถุงลมนิรภัยจะมีเข็มขัด
นิรภัยแบบดึงกลับและระบบผ่อนแรงตึง

ระบบดึงกลับ
E00405802288

เมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ต่อไปนี้ ถ้ามีการชนทางด้านหน้าหรือด้านข้าง (รถยนต์ที่
ติดตั้งระบบ SRS ถุงลมด้านข้างและ SRS ม่านถุงลม)
รุนแรงพอที่จะทำให้คนขับและ/หรือผู้โดยสารด้านหน้า
บาดเจ็บได้ ระบบดึงกลับจะทำให้เข็มขัดนิรภัยหดกลับ
ทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้กับเข็มขัดนิรภัย

[ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
สวิตช์กุญแจอยู่ในตำแหน่ง “ON” หรือ “START”

[รถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
โหมดการทำงานอยู่ท่ี ON

คำเตือน
เพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดของเข็มขัด
นิรภัยแบบดึงกลับ ควรปรับเบาะนั่งของคุณให้
ถูกต้องและคาดเข็มขัดนิรภัยให้เหมาะสม

ขอควรระวัง
การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงใดๆ หรือการซ่อม
แซมบริเวณโดยรอบชุดเข็มขัดนิรภัยแบบดึง
กลับหรือคอนโซลที่พื้น ต้องดำเนินการโดยศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต เนื่องจากงานดัง
กล่าวอาจกระทบต่อระบบการทำงานของเข็มขัด
นิรภัยแบบดึงกลับ
ถ้าต้องการแยกชิ ้นส่วนหรือทำลายรถ กรุณา
ปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต เนื่อง
จากการทำงานของเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับโดย
ไม่เจตนาอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

หมายเหตุ
เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับจะทำงานถ้ารถได้รับ
แรงกระแทกด้านหน้าแม้ว่าจะไม่ได้คาดเข็มขัด
นิรภัยไว้ก็ตาม
เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับได้รับการออกแบบให้
ใช้งานเพียงครั้งเดียว และหลังจากใช้งานแล้ว
ต้องเปล่ียนเข็มขัดนิรภัยใหม่ท่ีศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที่ได้รับอนุญาต
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ไฟเตือนระบบ SRS
E00405900360

ไฟเตือนน้ีใช้ร่วมกันระหว่างถุงลมนิรภัย SRS และเข็มขัด
นิรภัยแบบดึงกลับ
ให้ดูเร่ือง “ไฟเตือนระบบ SRS” หน้า 4-25

ระบบผ่อนแรงตึง
E00406001248

ในกรณีที่เกิดการชน ระบบผ่อนแรงตึงจะดูดซับแรงดึง
จากเข็มขัดนิรภัย เพื่อลดแรงปะทะที่ส่งไปยังผู้โดยสาร

อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก
E00406403868

เมื่อมีเด็กโดยสารรถไปด้วย จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นิรภัย
สำหรับเด็กให้พอดีกับขนาดตัวเด็ก ซึ่งเป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนดในประเทศส่วนใหญ่
กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการขับขี่โดยมีเด็กอยู่ที่เบาะนั่งหน้า
อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ กรุณาปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คำเตือน
ถ้าเป็นไปได้ พยายามให้เด็กนั่งบนเบาะนั่งหลัง
สถิติการเกิดอุบัติเหตุแสดงให้เห็นว่าเด็กทุกขนาด
และทุกอายุจะปลอดภัยกว่าเมื่อมีอุปกรณ์นิรภัย
ที่เหมาะสมในเบาะนั่งหลังมากกว่าในเบาะนั่ง
หน้า (ดับเบิลแค็บ)
การอุ ้มเด ็กไว ้ในอ้อมแขนจะไม่สามารถใช ้
ทดแทนระบบนิรภัยสำหรับเด็ก หากไม่ใช้ระบบ
นิรภัยสำหรับเด็กที่เหมาะสมอาจทำให้เด็กได้รับ
บาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิต
ควรใช้อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก 1 ชุดต่อเด็ก
1 คนเท่านั้น
เมื่อติดตั้งระบบนิรภัยสำหรับเด็กที่เบาะนั่งหลัง
ระวังพนักพิงหลังเบาะนั่งหน้าโดนระบบนิรภัย
สำหรับเด็ก มิฉะนั้นเด็กอาจได้รับบาดเจ็บสาหัส
ในกรณีที่มีการเบรกอย่างแรงหรือการชน (ดับ
เบิลแค็บ)

คำเตือน
อันตรายมาก!
ห้ามใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหน้าไป
ด้านหลังบนเบาะนั ่งที ่มีถุงลมนิรภัยอยู ่ด ้าน
หน้า! มิฉะนั้นเด็กอาจบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่
ชีวิตได้

ข้อควรระวังเมื่อติดตั้งอุปกรณ์นิรภัย
สำหรับเด็กบนรถที่มีถุงลมนิรภัยที่เบาะ
นั่งหน้า*

ป้ายที ่แสดงอยู ่นี ้จะติดไว้ในรถที่มีถุงลมนิรภัยด้านผู ้
โดยสารด้านหน้า

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2
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คำเตือน
สำหรับรถที่มีถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสารด้านหน้า
ห้ามใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหน้าไป
ด้านหลังกับเบาะนั่งหน้า เนื่องจากเด็กจะอยู่ใกล้
ถุงลมนิรภัยมากเกินไป แรงปะทะจากถุงลม
นิรภัยที่พองตัวอาจทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บร้าย
แรงหรือถึงแก่ชีวิตได้

คำเตือน
ไม่ควรใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหน้า
ไปด้านหน้ากับเบาะน่ังหน้า แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ให้
ปรับเบาะนั่งไปข้างหลังให้มากที่สุด

สำหรับทารกและเด็กเล็ก
E00406602241

เมื่อมีทารกและเด็กเล็กโดยสารไปด้วย ควรปฏิบัติตาม
คำแนะนำดังต่อไปนี้

คำแนะนำ:

ควรใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับทารก ส่วนเด็กเล็กที่สูง
พอจะคาดเข็มขัดนิรภัยแล้ว ให้สายเข็มขัดสัมผัสใบ
หน้าหรือลำคอได้และใช้เบาะเสริมสำหรับเด็กควบคู่
ด้วย

เล ือกอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กให้เหมาะสมกับ
น้ำหนักและความสูงของเด็ก รวมถึงสามารถติดตั้งได้
พอดีกับรถของคุณเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด
ควรติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กไว้ที่เบาะนั่งหลัง
(ดับเบิลแค็บ)

ก่อนจะเลือกซื้ออุปกรณ์นิรภัยหรือเบาะเสริมสำหรับ
เด็ก จะต้องทดลองติดตั้งว่าใส่ได้พอดีกับตัวล็อกของ
เข็มขัดนิรภัยและรูปร่างของเบาะน่ัง เน่ืองจากอุปกรณ์
นิรภัยสำหรับเด็กของผู้ผลิตบางรายอาจไม่เหมาะสม
กับรถของคุณ
หากทดลองคาดเข็มขัดนิรภัยแล้ว อุปกรณ์นิรภัย
สำหรับเด็กน้ันไม่พอดีกับเบาะน่ัง โดยเล่ือนไปทางใด
ทางหนึ่งได้โดยง่าย ควรเลือกอุปกรณ์นิรภัยสำหรับ
เด็กของผู้ผลิตรายอื่น
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จุดยึดอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก
(ดับเบิลแค็บ)*

E00406902198

เมื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก ต้องทำตาม
คำแนะนำของผู้ผลิตเสมอ โดยใช้จุดยึดท่ีแสดง และติดต้ัง
อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก

การติดตั้งสายยึดที่หลังเบาะคำเตือน
ปฏิบัติตามขั ้นตอนการติดตั ้งอุปกรณ์นิรภัย
สำหรับเด็กตามคู่มือจากผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
การติดตั้งไม่ถูกวิธีอาจทำให้เด็กบาดเจ็บสาหัส
หรือถึงแก่ชีวิตได้
เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ทดลองผลักและดึงอุปกรณ์
นิรภัยสำหรับเด็กไปด้านหน้า ด้านหลัง และด้าน
ข้าง ดูว่ามั่นคงดีหรือไม่ หากเลื่อนไปทางใดทาง
หนึ่งได้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตเด็กหรือผู้
โดยสารอื ่นใน กรณีที ่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรก
กะทันหัน
เมื่อไม่ใช้งาน ควรติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยนั้นไว้กับ
เบาะนั่งให้มั่นคง หรือถอดเก็บให้เรียบร้อยเพื่อ
ป้องกันไม่ให้หลุดกระเด็นออกมาในกรณีเกิด
อุบัติเหตุ

สำหรับเด็กโต
E00406701333

สำหรับเด็กที่โตเกินกว่าจะใช้อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก
แล้ว ควรให้เด็กนั่งบนเบาะนั่งและคาดเข็มขัดนิรภัยให้
เรียบร้อย โดยให้พาดผ่านส่วนไหล่และหน้าตักของเด็ก
สำหรับบริเวณหน้าตัก ให้สายเข็มขัดพาดผ่านท้องน้อย
ใต้ส่วนบนของกระดูกเชิงกราน ไม่ควรพาดผ่านบริเวณ
ช่องท้องโดยตรง เพราะสายเข็มขัดอาจกดช่องท้องใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

จุดยึด

จุดยึดอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กอยู่ในรถยนต์และติดตั้งอยู่
ตรงแผงที่ตั้งฉากด้านหลังพนักพิงด้านเบาะนั่งหลัง

*: ด้านหน้ารถ

ขอควรระวัง
ที่ยึดจะติดตั้งได้เพียงอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก
ในเบาะนั่งเท่านั้น

คำเตือน
ที่ยึดเบาะอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กถูกออกแบบ
มาให้ทนต่อน้ำหนักที่กำหนดไว้สำหรับอุปกรณ์
นิรภัยสำหรับเด็กเท่าน้ัน ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ
ห้ามใช้เป็นเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ใหญ่ สายรัด
หรือสำหรับการยึดสิ่งอื่นๆ หรืออุปกรณ์เข้ากับ
รถยนต์

1. ถอดพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั่งที่ต้องการติด
ตั้งอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก

2. ปล่อยสายยึดอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก (A) ลง
จากระยะห่างระหว่างพนักพิงเบาะหลังและแผง
ด้านหลัง

3. เอนที่พักแขนไปด้านหน้า เปิดเครื่องยึด (B) ที่อยู่
ในพื้นที่ที่เก็บที่พักแขน
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4. เปิดฝาครอบด้านใน

5. วางมือของคุณเข้าไปในส่วนเปิดของเครื ่องยึด
และเก่ียวตะขอของสายรัด (C) เข้ากับท่ียึด (D) และ
ยึดสายรัดให้แน่น

การติดตั้งระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก
เข้ากับที่ยึดเบาะด้านล่าง (อุปกรณ์นิรภัย
สำหรับเด็กที่มีการยึดแบบ ISOFIX ของ
ดับเบิลแค็บ)*

E00408902219

เบาะนั่งหลังของรถยนต์มีการติดตั้งที่ยึดเบาะด้านล่าง
สำหรับการยึดระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กที่มีการยึด
แบบ ISOFIX

ระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กที่มีการยึด
แบบ ISOFIX (ดับเบิลแค็บ)*

E00409001656

ระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กถูกออกแบบมาสำหรับ
เบาะนั่งที่มีที่ยึดเบาะด้านล่างเท่านั้น ยึดระบบอุปกรณ์
นิรภัยสำหรับเด็กโดยใช้ที่ยึดเบาะด้านล่าง
ไม่จำเป็นต้องยึดระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กด้วย
เข็มขัดนิรภัยของรถ
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ขอควรระวัง
l ห ้ามถอดพน ักพ ิงศ ีรษะเม ื ่อทำการต ิดต ั ้ ง

เบาะเสริม

A: ตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก

  วิธีติดต้ัง
1. นำวัสดุแปลกปลอมด้านในหรือรอบๆ ตัวเชื่อมต่อ

ออก และควรแน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์อยู่
ในตำแหน่งจัดเก็บปกติ

2. ถอดพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั ่งที ่ต ้องการ
ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก
ให้ดูเร่ือง “พนักพิงศีรษะ” หน้า 4-4

3. เปิดช่องเล็กน้อยระหว่างเบาะนั่ง (A) และพนักพิง
หลัง (B) ด้วยมือเพ่ือจัดท่ียึดเบาะด้านล่าง (C)

4. กดข้ัวต่ออุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก (D) เข้าไปในท่ี
ยึดเบาะด้านล่าง (C) ให้สอดคล้องกับคำแนะ
นำของผู้ผลิตระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก

A: เบาะนั่งของรถยนต์
B: พนักพิงหลัง
C: ที่ยึดเบาะด้านล่าง
D: ตัวเชื่อมต่อ

หากระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กต้องใช้สายรัด
ให้ยึดสายรัดตามขั้นตอนที่ 5

5. ยึดล็อกขอเกี ่ยวสายรัดบนสุด (E) ของระบบ
อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กเข้ากับตัวยึดหลังเบาะ
(F) และยึดสายรัดให้แน่นเพื่อยึดอุปกรณ์อย่าง
มั่นคง
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ขอควรระวัง
ห้ามถอดพนักพิงศีรษะเม่ือทำการติดต้ังเบาะเสริม

หมายเหตุ
หากยึดล็อกขอเก่ียวสายรัดได้ยาก ให้หมุนขอเก่ียว
ไปทางด้านข้าง

  วิธีถอด

ถอดตัวเช ื ่อมต ่ออ ุปกรณ์น ิรภ ัยสำหร ับเด ็กตามคำ
แนะนำของผู้ผลิตระบบอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก

การติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กเข้ากับ
เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด (พร้อมตัวดึง
ล็อกอัตโนมัติ) หรือเข็มขัดนิรภัยที่หน้าตัก

E00407102012

การติดตั้ง:

1. วางอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กบนเบาะนั ่งที ่จะ
ติดตั ้ง เอาพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั ่งนั ้น
ให้ดูเร่ือง “พนักพิงศีรษะ” หน้า 4-4

คำเตือน
ควรใช้คลิปล็อกเข็มขัดนิรภัย (A) กับอุปกรณ์
นิรภัยสำหรับเด็กบางรุ ่นเพื่อป้องกันอันตราย
จากอุบัติเหตุ
คลิปล็อกต้องพอดีและใช้ตามคำแนะนำของ
ผู้ผลิตอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กนั้น
ควรถอดตัวคลิปล็อกเก็บเมื่อถอดอุปกรณ์นิรภัย
สำหรับเด็กออกแล้ว

6. ผลักและดึงระบบอุปกรณ์น ิรภ ัยสำหรับเด ็ก
จากทุกด้านเพื่อให้แน่ใจว่ายึดไว้มั่นคงแล้ว

2. สอดเข็มขัดนิรภัยผ่านอุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก
ตามคู่มือการติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยนั้นๆ และล็อก
เข็มขัดนิรภัยกับตัวล็อก

3. ปรับสายที่หย่อนให้ตึงด้วยการดึงสายผ่านตัวหนุน
ปรับสายเข็มขัด
เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุดไม่จำเป็นต้องปรับความ
ยาว แต่ปรับความตึงได้โดยใช้คลิปล็อก (A)

4. ก่อนวางเด็กลงในอุปกรณ์นิรภัย ดึงและผลัก
อุปกรณ์นิรภัยนั้นเพื่อตรวจสอบว่าติดตั้งอย่างมั่น
คง ทำเช่นนี้ทุกครั้งก่อนใช้งาน
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ระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผู ้โดยสารด้านหน้า
(ถ้าติดตั้งมา) ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมความปลอดภัยขั้น
ต้นของระบบเข็มขัดนิรภัย โดยป้องกันอันตรายบริเวณ
ศีรษะและหน้าอกเมื่อเกิดอุบัติเหตุการชนทางด้านหน้า
ในระดับปานกลางถึงรุนแรง

ถุงลมที่หัวเข่าคนขับ (ถ้าติดตั้งมา) ถูกออกแบบมาเพื่อ
เสริมความปลอดภัยขั้นต้นของระบบเข็มขัดนิรภัย ถุงลม
นี้สามารถยับยั้งขาส่วนล่างของคนขับไม่ให้เคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าและช่วยปกป้องร่างกายโดยรวมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
การชนทางด้านหน้าในระดับปานกลางถึงรุนแรง

ถุงลมด้านข้าง (ถ้าติดต้ังมา) ถูกออกแบบมาเพ่ือเสริมความ
ปลอดภัยขณะสวมเข็มขัดนิรภัยอย่างเหมาะสม โดย
ป้องกันอันตรายบริเวณหน้าอกเมื ่อเกิดอุบัติเหตุการ
ชนทางด้านข้างในระดับปานกลางถึงรุนแรง

ม่านถุงลมนิรภัย (ถ้าติดตั้งมา) ถูกออกแบบมาเพื่อเสริม
ความปลอดภัยขณะสวมเข็มขัดนิรภัยอย่างเหมาะสม โดย
ป้องกันอันตรายบริเวณศีรษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุการชนทาง
ด้านข้างในระดับปานกลางถึงรุนแรง

ถุงลมนิรภัยไม่สามารถใช้ทดแทนเข็มขัดนิรภัยได้ เพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยสูงสุดหากเกิดการชนและอุบัติเหตุใน
ทุกกรณี ทั้งคนขับและผู้โดยสารทุกคนต้องคาดเข็มขัด
นิรภัย

การตรวจสอบสภาพเข็มขัดนิรภัย
 E00406301863

ตรวจสภาพของเข็มขัดนิรภัย หากพบรอยฉีกขาด รอยแตก
การเสื่อมสภาพของสายรัด หรือรูปร่างของชิ้นส่วนโลหะ
บิดเบี้ยว ควรเปลี่ยนเข็มขัดเส้นใหม่

คำเตือน
ห้ามใส่วัตถุแปลกปลอมใดๆ (ชิ้นส่วนพลาสติก,
คลิปหนีบกระดาษ, กระดุม ฯลฯ) ในตัวล็อกหัว
เข็มขัด หรือกลไกดึงกลับของเข็มขัด นอกจากนี้
อย่าปรับแต่ง ถอด หรือติดตั ้งเข็มขัดนิรภัย
มิฉะนั้น เข็มขัดนิรภัยอาจไม่สามารถปกป้องได้
อย่างเพียงพอเมื่อเกิดการชนหรือในสถานการณ์
อื่นๆ

หากเข็มขัดนิรภัยสกปรก ให้ทำความสะอาดใน
น้ำอุ่นผสมสารทำความสะอาดที่เป็นกลาง แล้ว
ตากให้แห้งในที่ร่ม ไม่ควรฟอกขาวหรือย้อมสี
สายเข็มขัดนิรภัย เพราะอาจทำให้เสียหายได้

คำเตือน
หลังจากเกิดการชน ชุดเข็มขัดนิรภัยทั ้งหมด
รวมท้ังตัวดึงกลับและอุปกรณ์ท่ีติดอยู่ด้วยควรได้
รับการตรวจสอบโดยศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาต ควรเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยที่มีการใช้
งานในขณะที่เกิดการชน เว้นแต่จะเป็นการชน
เบาและเข็มขัดไม่มีร่องรอยความเสียหายและยัง
สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
อย่าพยายามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนของ
ชุดเข็มขัดนิรภัยเอง งานดังกล่าวควรดำเนินการ
โดยศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต มิฉะนั้น
อาจทำให้ประสิทธิภาพของเข็มขัดลดลงและส่ง
ผลให้บาดเจ็บร้ายแรงในกรณีที่เกิดการชน
เมื่อใช้งานระบบดึงกลับไปแล้วจะไม่สามารถใช้
อีกได้ ต้องเปลี่ยนใหม่พร้อมกับตัวดึงกลับ ระบบถุงลมนิรภัย (SRS)*

 E00407203414

คำแนะนำดังต่อไปนี ้เป็นเรื ่องสำคัญที ่ควรรู ้เกี ่ยวกับ
ระบบถุงลมนิรภัย (SRS) ด้านคนขับและผู้โดยสารด้าน
หน้า ถุงลมที ่หัวเข่าคนขับ ถุงลมด้านข้าง และม่าน
ถุงลมนิรภัย
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ถุงลมนิรภัยทำงานอย่างไร
E00407303343

ถุงลมนิรภัยประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

1- ชุดถุงลมนิรภัย (ด้านคนขับ)*
2- ชุดถุงลมนิรภัย (ด้านผู้โดยสาร)*
3- ชุดถุงลมนิรภัยที่หัวเข่าคนขับ*

4- ชุดถุงลมนิรภัยด้านข้าง*
5- ชุดม่านถุงลมนิรภัย*

ถุงลมนิรภัยจะทำงานก็ต่อเมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมด
การทำงานอยู่ในเงื่อนไขต่อไปนี้
[ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
สวิตช์กุญแจอยู่ในตำแหน่ง “ON” หรือ “START”
[รถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
โหมดการทำงานอยู่ท่ี ON
ถุงลมนิรภัยจะพองตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กับเกิดเสียง
ดังและมีฝุ่นควันคลุ้งกระจาย ซึ่งไม่เป็นอันตรายแต่อย่าง
ใด และไม่ได้บ่งชี้ว่าเกิดการลุกไหม้ใดๆ ในห้องโดยสาร
ผู้ที่มีปัญหาด้านระบบหายใจอาจระคายเคืองบ้างเนื่องจาก
สารเคมีที่ใช้ในการพองตัวของถุงลมนิรภัย ถ้าเป็นไปได้
ให้ลดกระจกหน้าต่างลงหลังจากที ่ถ ุงลมนิรภัยพอง
ตัวแล้ว

ถุงลมนิรภัยจะยุบตัวอย่างรวดเร็วหลังการใช้งาน ดังนั้น
จึงแทบไม่เป็นอันตรายต่อทัศนวิสัยในการมองเห็น

คำเตือน
การนั่งในท่าที่ถูกต้องมีความสำคัญมาก
หากคนขับหรือผู ้โดยสารด้านหน้านั ่งอยู ่ช ิด
พวงมาลัยหรือแผงหน้าปัดมากเกินไปขณะ
ถุงลมนิรภัยทำงาน อาจได้รับบาดเจ็บร้ายแรง
หรือถึงแก่ชีวิตได้
ถ ุงลมนิรภัยนั ้นพองตัวออกมารวดเร ็วและ
รุนแรงมาก
หากคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าไม่ได้น่ังในท่าท่ี
เหมาะสมและคาดเข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัยอาจ
ไม่สามารถปกป้องคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และยังอาจเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง
หรือถึงแก่ชีวิตอีกด้วย
ห้ามนั่งบนขอบเบาะนั่งหรือนั่งโดยให้ขาส่วน
ล่างอยู่ใกล้แผงหน้าปัดมากเกินไป ห้ามเอนศีรษะ
หรือหน้าอกเข้าไปใกล้พวงมาลัยหรือแผงหน้าปัด
ห้ามวางเท้าหรือขาไว้บนแผงหน้าปัด

ขอควรระวัง
ถุงลมนิรภัยพองตัวอย่างรวดเร็วมาก ในบางกรณี
อาจก่อให้เกิดรอยถลอก ฟกช้ำ หรือขีดข่วนเล็ก
น้อย ฯลฯ
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ข้อควรระวังเมื่อติดตั้งอุปกรณ์นิรภัย
สำหรับเด็กบนรถที่มีถุงลมนิรภัยที่เบาะนั่ง
ผู้โดยสารด้านหน้า*

E00408802494

ป้ายที ่แสดงอยู ่นี ้จะติดไว้ในรถที ่มีถุงลมนิรภัยด้าน
ผู้โดยสารด้านหน้า

คำเตือน
ควรให้ทารกและเด็กอยู ่ที ่เบาะนั ่งหลังและใช้
อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กอย่างเหมาะสม
เบาะนั่งหลังเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทารก
และเด็ก (ดับเบิลแค็บ)

คำเตือน
ไม่ควรปล่อยให้ทารกหรือเด็กเล็กลุกออกจาก
เบาะน่ังนิรภัย ยืนใกล้แผงหน้าปัด หรือกอดไว้ใน
อ้อมแขนหรือบนหน้าตักผู้ใหญ่ เนื่องจากอาจได้
รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิตเมื่อเกิดการ
ชนหรือเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว ควรให้เด็กนั่งใน
อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็กที่ถูกต้องเหมาะสม ให้
ดูเรื่อง “อุปกรณ์นิรภัยสำหรับเด็ก” ในคู่มือการ
ใช้งานนี้

คำเตือน
สำหรับเด็กโตควรนั่งและคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ให้
ถูกต้อง ถ้าจำเป็นให้ใช้เบาะเสริม

คำเตือน
อันตรายมาก!
ห้ามใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแบบหันหน้าไป
ด้านหลังบนเบาะนั ่งที ่มีถุงลมนิรภัยอยู ่ด ้าน
หน้า! มิฉะนั ้นเด็กอาจบาดเจ็บสาหัสหรือถึง
แก่ชีวิตได้

แบบที่ 1

แบบที่ 2
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ระบบถุงลมนิรภัยบริเวณเบาะนั่งคนขับ
และผู้โดยสารด้านหน้า*

E00407401874

ถุงลมนิรภัยด้านคนขับจะติดตั้งอยู่ใต้ฝาครอบบริเวณกึ่ง
กลางพวงมาลัย ส่วนถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสารด้านหน้า
จะบรรจุอยู ่ในแผงหน้าปัดเหนือกล่องเก็บของถุงลม
นิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าได้รับการออก
แบบให้พองตัวพร้อมกันแม้ว่าจะไม่มีผู้โดยสารที่เบาะนั่ง

การพองตัวของถุงลมนิรภัยด้านหน้าและ
ถุงลมนิรภัยที่หัวเข่าคนขับ*

E00407502801

ถุงลมนิรภัยด้านหน้าและถุงลมนิรภัยที่หัวเข่า
คนขับถูกออกแบบให้ทำงานเมื่อ…

ถุงลมนิรภัยด้านหน้าและถุงลมนิรภัยที ่หัวเข่าคนขับ
ถูกออกแบบให้พองตัวเมื่อรถยนต์ได้รับแรงกระแทกที่
ด้านหน้าในระดับปานกลางถึงรุนแรง ลักษณะดังกล่าว
แสดงไว้ดังภาพ

ระบบถุงลมนิรภัยที่หัวเข่าคนขับ*
E00412401117

ถุงลมนิรภัยที่หัวเข่าจะอยู่ใต้พวงมาลัย และถูกออกแบบ
มาให้พองตัวพร้อมกับถุงลมนิรภัยด้านหน้าคนขับ

1- การชนเข้ากับกำแพงทึบด้วยความเร็วประมาณ 25
กม./ชม.หรือมากกว่าน้ัน

2- ได้รับแรงกระแทกที่ด้านหน้าในระดับปานกลาง
ถึงรุนแรงบริเวณที่แรเงาระหว่างลูกศร

ถุงลมนิรภัยด้านหน้าและถุงลมนิรภัยที่หัวเข่าคนขับจะทำ
งานก็ต่อเมื่อแรงกระแทกที่เกิดขึ้นเกินกว่าระดับที่ได้รับ
การออกแบบไว้ หรือเท่ากับแรงกระแทกที่เกิดขึ้นเมื่อรถ
ท่ีว่ิงด้วยความเร็ว 25 กม./ชม. ชนเข้าโดยตรงกับกำแพงทึบ
ที่แข็งแรง ไม่เคลื่อนที่หรือพังลง ถ้าหากความรุนแรงนั้น
ต่ำกว่าระดับที่ออกแบบไว้ ถุงลมนิรภัยอาจจะไม่ทำงาน
อย่างไรก็ตามหากรถชนสิ่งที่สามารถดูดซับแรงกระแทก
ได้โดยเคลื่อนที่หรือพังลง (เช่น รถที่จอดอยู่ เสาไฟฟ้า
หรือราวเหล็กก้ันถนน) ความเร็วขณะชนจะสูงข้ึนมากกว่า
ระดับที่ออกแบบไว้
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ถุงลมนิรภัยด้านหน้าและถุงลมนิรภัยที่หัวเข่า
คนขับไม่ได้ออกแบบมาให้ทำงานเมื่อ…

ถุงลมนิรภัยด้านหน้าและถุงลมนิรภัยท่ีหัวเข่าคนขับไม่ได้
ออกแบบมาให้ทำงานในสภาพที ่ไม่สามารถปกป้อง
ผู้โดยสารได้ลักษณะดังกล่าวแสดงไว้ดังภาพ

เนื่องจากแรงกระแทกด้านหน้าสามารถทำให้คุณหลุด
ออกจากเบาะนั่งได้ง่าย คุณจึงควรคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ
เข็มขัดนิรภัยจะช่วยรักษาระยะห่างระหว่างตัวคุณกับพวง
มาลัยและแผงหน้าปัดในขณะที่ถุงลมนิรภัยเริ่มทำงาน
ถุงลมนิรภัยจะพองตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งอาจก่อ
ให้เกิดอันตรายร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ พึงระลึกไว้เสมอ
ว่าเข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์หลักที่จะปกป้องคุณเมื่อเกิด
การชน ส่วนถุงลมนิรภัยได้รับการออกแบบให้เป็น
อุปกรณ์เสริมเพิ่มความปลอดภัยเท่านั้น ดังนั้นเพื่อความ
ปลอดภัยของคุณและผู้โดยสาร ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให้
เรียบร้อยทุกครั้ง

ถุงลมนิรภัยด้านหน้าและถุงลมนิรภัยที่หัวเข่า
คนขับอาจจะไม่ทำงานเม่ือ…

เม่ือเกิดการชนด้านหน้าในบางลักษณะ โครงสร้างของรถ
ได้ออกแบบมาให้ช่วยดูดซับแรงกระแทก เพื ่อลด
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้โดยสาร (ส่วนหน้าของรถ
อาจพังยุบเข้าไปอย่างเห็นได้ชัดเพื่อดูดซับแรงกระแทก)
ในสถานการณ์ดังกล่าว ถุงลมนิรภัยอาจไม่ทำงานแม้ว่าตัว
รถจะพังยุบหรือเสียหาย
ตัวอย่างลักษณะการชนดังกล่าวแสดงไว้ดังภาพ

1- การชนเข้ากับเสาไฟฟ้า ต้นไม้ หรือวัตถุท่ีมีรูปทรง
คล้ายๆ กัน

2- การชนในลักษณะไถลเข้าไปใต้รถบรรทุก
3- การชนด้านหน้าแนวเฉียง

ถุงลมนิรภัยด้านหน้าและถุงลมนิรภัยที่หัวเข่าคนขับไม่
สามารถปกป้องคุณจากการชนด้านหน้าได้ทุกรูปแบบ
ดังนั้นคุณควรคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ

1- การชนด้านหลัง
2- การถูกชนจากด้านข้าง
3- รถพลิกคว่ำ

ถุงลมนิรภัยด้านหน้าและถุงลมนิรภัยที่หัวเข่าคนขับไม่
สามารถปกป้องคุณจากการชนได้ทุกลักษณะ ดังนั้นคุณ
ควรคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ

ถุงลมนิรภัยด้านหน้าและถุงลมนิรภัยที่หัวเข่า
คนขับอาจทำงานเมื่อ…

ถุงลมนิรภัยด้านหน้าและถุงลมนิรภัยที่หัวเข่าคนขับอาจ
ทำงานในกรณีที ่บริเวณใต้ท้องรถได้รับแรงกระแทก
ระดับปานกลางถึงรุนแรง (เกิดความเสียหายใต้กันชน)
ตัวอย่างลักษณะการชนดังกล่าวแสดงไว้ดังภาพ
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คำเตือน
ห้ามนำเคร่ืองประดับ เข็มกลัด ฯลฯ มาติดบริเวณ
ฝาครอบพวงมาลัย เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้
โดยสารเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว
ห้ามวางหรือติดวัตถุอื่นใดบนแผงหน้าปัดเหนือ
กล่องเก็บของ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้โดยสาร
เมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว

คำเตือน
ห้ามติดกุญแจเสริมหรืออุปกรณ์เสริม (ท่ีเป็นวัตถุ
แข็ง แหลม หรือหนัก) เข้ากับสวิตช์กุญแจ เพราะ
วัตถุเหล่านั้นอาจส่งผลให้ถุงลมนิรภัยที่หัวเข่า
คนขับทำงานผิดปกติหรืออาจทำให้เกิดการบาด
เจ็บรุนแรงถ้าถุงลมนิรภัยพองตัวขึ้น
ห้ามติดอุปกรณ์เสริมเข้ากับส่วนล่างของแผง
หน้าปัดด้านคนขับ เพราะวัตถุเหล่านั้นอาจส่ง
ผลให้ถุงลมนิรภัยที่หัวเข่าคนขับทำงานผิดปกติ
หรืออาจทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงถ้าถุงลม
นิรภัยพองตัวขึ้น

คำเตือน
ห้ามวางหีบห่อ สัตว์เล้ียง หรือวัตถุอ่ืนใดระหว่าง
ถุงลมนิรภัยกับคนขับหรือผู้โดยสารด้านหน้า
เพราะจะลดประสิทธิภาพการทำงานของถุงลม
นิรภัย หรือเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บได้ถ้าถุง
ลมนิรภัยทำงาน

คำเตือน
ห้ามนำเคร่ืองประดับต่างๆ มาติดหรือวางไว้บริเวณ
กระจกบังลมหน้า เพราะอาจขัดขวางการทำงาน
ของถุงลมนิรภัยหรือกระเด็นมาโดนผู้โดยสาร
บาดเจ็บเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว

1- การชนเข้ากับขอบถนน เนิน หรือเกาะที่สูงขึ้นมา
2- รถตกหลุมหรือโพรงลึก
3- รถวิ่งลงทางชันมากๆ แล้วกระแทกเข้ากับพื้น

เนื่องจากถุงลมนิรภัยด้านหน้าและถุงลมนิรภัยที่หัวเข่า
คนขับอาจทำงานในสถานการณ์ที่รถได้รับแรงกระแทก
อย่างกะทันหันในบางกรณีดังที่แสดงไว้ในรูป อาจทำให้
ตัวคุณหลุดออกจากเบาะนั่งได้ง่าย ดังนั้นคุณจึงควรคาด
เข็มขัดนิรภัยไว้เสมอ เข็มขัดนิรภัยจะช่วยรักษาระยะห่าง
ระหว่างตัวคุณกับพวงมาลัยและแผงหน้าปัดในขณะที่
ถุงลมนิรภัยเร่ิมทำงาน ถุงลมนิรภัยจะพองตัวอย่างรวดเร็ว
และรุนแรง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้
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ถุงลมนิรภัยด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัย
ถูกออกแบบให้ทำงานเมื่อ...

ถุงลมนิรภัยด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัยถูกออกแบบให้
พองตัวเมื่อรถยนต์ได้รับแรงกระแทกระดับปานกลางถึง
รุนแรงที่ห้องโดยสาร
ลักษณะดังกล่าวแสดงไว้ดังภาพ

การพองตัวของถุงลมนิรภัยด้านข้างและ
ม่านถุงลมนิรภัย

E00407702571

ระบบม่านถุงลมนิรภัย*
E00409101758

ม่านถุงลมนิรภัยบรรจุอยู ่ในเสาหน้าและรางด้านข้าง
หลังคา ม่านถุงลมนิรภัยถูกออกแบบมาให้พองตัวเฉพาะ
เมื ่อมีแรงกระแทกทางด้านข้างของตัวรถ แม้จะไม่มี
ผู้โดยสารอยู่ที่เบาะนั่งหน้าหรือเบาะนั่งหลังก็ตาม

ระบบถุงลมนิรภัยด้านข้าง*
E00407601733

ถุงลมนิรภัยด้านข้าง (A) บรรจุอยู่ในพนักพิงหลังของเบาะ
นั่งคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า
ถุงลมนิรภัยด้านข้างถูกออกแบบมาให้พองตัวเฉพาะเมื่อ
มีแรงกระแทกทางด้านข้างของตัวรถ แม้จะไม่มีผู้โดยสาร
อยู่ที่เบาะนั่งหน้า

คำเตือน
หลังจากที่ถุงลมนิรภัยพองตัวแล้ว ชิ้นส่วนต่างๆ
ของระบบถุงลมนิรภัยจะมีอุณหภูมิสูง หาก
สัมผัสโดนผิวหนังอาจไหม้ได้ เพราะอาจไหม้
ผิวหนังได้
ถุงลมนิรภัยได้ออกแบบมาเพื่อใช้งานเพียงครั้ง
เดียว ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก ดังน้ันจึง
ต้องเปลี่ยนใหม่ทันทีและควรตรวจสอบระบบ
ถุงลมนิรภัยทั้งหมดโดยศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาต

ป้ายแสดงจะติดอยู่ที่พนักพิงหลังที่มีถุงลมนิรภัยด้านข้าง
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ถุงลมนิรภัยด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัยไม่ได้
ออกแบบมาให้ทำงานเมื่อ...

ถุงลมนิรภัยด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัยไม่ได้ออกแบบ
มาให้ทำงานในสภาพที่ไม่สามารถปกป้องผู้โดยสารได้
ลักษณะดังกล่าวแสดงไว้ดังภาพ

ถุงลมนิรภัยด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัยอาจ
จะไม่ทำงานเม่ือ...

เมื่อเกิดการชนด้านข้างในบางลักษณะ โครงสร้างของรถ
ได้ออกแบบมาให้ช่วยดูดซับแรงกระแทก เพ่ือลดอันตราย
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้โดยสาร (ส่วนข้างของรถอาจพังยุบ
เข้าไปอย่างเห็นได้ชัดเพื่อดูดซับแรงกระแทก) ในสถาน
การณ์ดังกล่าว ถุงลมนิรภัยด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัย
อาจไม่ทำงานแม้ว่าตัวรถจะพังยุบหรือเสียหาย ตัวอย่าง
ลักษณะการชนดังกล่าวแสดงไว้ดังภาพ

เข็มขัดนิรภัยเป็นอุปกรณ์หลักเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิด
การชน ส่วนถุงลมนิรภัยด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัยได้
รับการออกแบบให้เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มความปลอดภัย
เท่านั้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของคุณและผู้โดยสาร
ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยทุกครั้ง

1- การชนด้านข้างในบริเวณที่ห่างจากห้องโดยสาร
2- รถจักรยานยนต์หรือรถเล็กชนเข้ากับด้านข้างของ

ตัวรถ
3- การชนเข้ากับเสาไฟฟ้า ต้นไม้ หรือวัตถุที ่ม ี

รูปทรงแคบๆ

4- การชนด้านข้างแนวเฉียง

5- รถพลิกคว่ำ

ถุงลมนิรภัยด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัยไม่สามารถ
ปกป้องผู ้โดยสารจากการชนด้านข้างได้ทุกรูปแบบ
ดังนั้นคุณจึงควรคาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ

1- การชนด้านหน้า
2- การชนด้านหลัง
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คำเตือน
อย่าแขวนไม้แขวนเสื้อหรือวัตถุใดที่หนักหรือมี
มุมแหลมบนตะขอแขวนเสื ้อ หากม่านถุงลม
นิรภัยทำงาน สิ่งเหล่านี้อาจถูกดันหลุดจากตะขอ
และอาจกีดขวางการพองตัวของถุงลมนิรภัย ให้
แขวนเสื้อผ้าบนตะขอโดยตรง (ไม่ใช้ไม้แขวน
เสื้อ) สำรวจว่าไม่มีวัตถุหนักหรือแหลมคมใน
กระเป๋าของเสื้อผ้าที่คุณแขวนบนตะขอ
อย่าปล่อยให้เด็กพิงหรืออยู่ใกล้ประตูหน้าแม้ว่า
เด็กจะนั่งอยู ่ในเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กแล้ว
ศีรษะเด็กไม่ควรพิงหรืออยู่ใกล้บริเวณที่ติดตั้ง
ถุงลมนิรภัยด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัย เพราะ
จะอันตรายมากหากถุงลมนิรภัยพองตัว
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจทำให้เด็ก
ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้

คำเตือน
อย่าให้ผู้โดยสารด้านหลังยึดเบาะนั่งหน้า เพื่อลด
ความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บจากการทำงานของ
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง เด็กควรจะได้รับการดูแล
เป็นพิเศษ
อย่าวางวัตถุใดด้านหน้าหรือใกล้ๆ เบาะนั่งหน้า
เพราะอาจกีดขวางการพองตัวของถุงลมนิรภัย
ด้านข้างและยังอาจทำให้บาดเจ็บได้เมื ่อถุงลม
ทำงานและดันวัตถุนั้นกระเด้งออกมา
อย่าติดสติกเกอร์ ป้าย หรือขอบเสริมบนเบาะ
นั่งหน้า เนื่องจากสิ่งเหล่านี้สามารถกีดขวางการ
พองตัวของถุงลมนิรภัยด้านข้าง
อย่าใส่ชุดคลุมเบาะนั ่งบนเบาะนั ่งที ่ม ีถ ุงลม
นิรภัยด้านข้าง
อย่าเปลี่ยนชุดคลุมของเบาะนั่งที่มีถุงลมนิรภัย
ด้านข้าง เพราะอาจกีดขวางการพองตัวของถุงลม
นิรภัยได้
อย่าติดไมโครโฟน (A) หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ หรือวัตถุ
อื่นใดรอบชิ้นส่วนบริเวณที่ม่านถุงลมนิรภัย (B)
ทำงาน เช่น กระจกบังลมหน้า กระจกประตูข้าง
เสาหน้าและหลังและข้างหลังคา หรือมือจับช่วย
ทรงตัว เมื่อม่านถุงลมนิรภัยพองตัว วัตถุเหล่า
นั ้นอาจกระเด้งออกจากที ่อย่างแรงหรือม่าน
ถุงลมนิรภัยอาจทำงานผิดพลาด ส่งผลให้บาดเจ็บ
สาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้

คำเตือน
ถุงลมนิรภัยด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัย ถูก
ออกแบบมาเพื่อเสริมความปลอดภัยของระบบ
เข็มขัดนิรภัยจากการชนในบางด้านเท่านั้น คุณ
ควรคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องเสมอ และควร
น่ังพิงพนัก หลังตรง ไม่พิงหน้าต่างหรือประตู
ถุงลมนิรภัยด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัยจะ
พองตัวอย่างแรง ทั้งคนขับและผู้โดยสารไม่ควร
เอาแขนออกไปนอกหน้าต่างหรือพิงประตู ทั้งนี้
เพ่ือลดความเส่ียงต่ออาการบาดเจ็บจากการทำงาน
ของถุงลมนิรภัยซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้

ถุงลมนิรภัยด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัยไม่สามารถ
ปกป้องคุณจากการชนได้ทุกลักษณะ ดังนั้นคุณควรคาด
เข็มขัดนิรภัยเสมอ
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คำเตือน
การบำรุงรักษาส่วนประกอบของระบบ SRS หรือ
ใกล้กับส่วนประกอบของระบบ SRS ควรดำเนิน
การโดยศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
หากส่วนประกอบ SRS หรือสายไฟทำงานอย่าง
ไม่เหมาะสม อาจทำให้ถุงลมนิรภัยพองตัวขึ้น
โดยไม่ต้ังใจ หรืออาจทำให้ระบบ SRS ไม่ทำงาน
ซึ่งทั้งสองกรณีจะทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง
ได้
ห้ามดัดแปลงพวงมาลัย ตัวดึงกลับเข็มขัดนิรภัย
หรือส่วนประกอบใดๆ ของระบบ SRS เช่น การ
เปลี่ยนพวงมาลัย หรือการดัดแปลงกันชนหน้า
หรือโครงสร้างตัวถัง อาจส่งผลเสียต่อการทำงาน
ของระบบ SRS และนำไปสู่การบาดเจ็บได้
ถ้ารถของคุณได้รับความเสียหาย ควรตรวจสอบ
ระบบ SRS ทันทีเพื ่อให้แน่ใจว่าจะทำงานได้
เป็นปกติ
รถที่มีถุงลมนิรภัยด้านข้าง ห้ามดัดแปลงเบาะนั่ง
หน้า เสากลาง และคอนโซลกลาง
การกระทำดังกล่าวจะส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพ
การทำงานของ SRS และนำไปสู่การบาดเจ็บได้
ถ้าคุณพบว่าที่เก็บถุงลมนิรภัยฉีกขาด ขีดข่วน
แตก หรือเสียหาย ควรนำไปให้ศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบ

คำเตือน
หากเกิดสถานการณ์ต่อไปนี้ ถุงลมนิรภัย SRS
และ/หรือระบบดึงกลับเข ็มขัดนิรภัยอาจมี
ปัญหาและอาจทำงานไม่ถูกต้องเมื ่อเกิดการ
ชนหรืออาจทำงานขึ้นทันทีแม้ไม่มีการชน
• เมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ที่ ON
แต่ไฟเตือนระบบ SRS ไม่สว่างขึ ้นหรือยัง
คงสว่างค้างอยู่

• ไฟเตือนระบบ SRS และ/หรือตัวแสดงเตือน
สว่างขึ้นขณะขับรถ

ระบบถุงลมนิรภัย SRS และระบบดึงกลับ
เข็มขัดนิรภัยถูกออกแบบมา เพื่อช่วยลดความ
เสี่ยงในการบาดเจ็บสาหัส หรือถึงแก่ชีวิตเมื่อ
เกิดการชนข้ึน ถ้าเกิดกรณีด้านบนข้ึน ควรนำรถ
เข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่
ได้รับอนุญาตทันที

คำเตือน
หากต้องการจัดการหรือปรับเปลี่ยนระบบถุงลม
นิรภัยด้านข้างและม่านถุงลมนิรภัย ให้ดำเนิน
การโดยศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบ SRS
E00407803276

การให้บริการ SRS
E00407902821

แบบที่ 1

แบบที่ 2

ไฟเตือนระบบ SRS ติดอยู่ที่แผงหน้าปัด ระบบจะสำรวจ
ตนเองทุกครั้งที่สวิตช์กุญแจหมุนไปที่ตำแหน่ง “ON”
หรือโหมดการทำงานอยู่ที่ ON ไฟเตือนนี้จะติดขึ้นหลาย
วินาทีแล้วดับลง ซึ่งแสดงว่าระบบทำงานเป็นปกติ

ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนประกอบ SRS มีปัญหา ไฟ
เตือนจะสว่างค้างอยู่
ในขณะเดียวกัน ตัวแสดงเตือนจะปรากฎขึ้นบนหน้า
จอแสดงข้อมูลในหน้าจอแสดงข้อมูลรวม (เฉพาะแบบ
ท่ี 1)
ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบ SRS จะใช้ร่วมกันระหว่าง
ถุงลมนิรภัยกับเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ
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หมายเหตุ
หากคุณต้องการแยกช้ินส่วนรถ กรุณาปฏิบัติตาม
กฎข้อบังคับและติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้
รับอนุญาตเพื่อจัดการ ถอดระบบถุงลมนิรภัย
อย่างถูกต้องและปลอดภัย
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แผงหน้าปัด
E00500103053

1- มาตรวัดรอบเครื่องยนต์
มาตรวัดรอบเคร่ืองยนต์จะแสดงความเร็ว เคร่ืองยนต์
เป็นรอบต่อนาที (r/min) ซึ่งสามารถช่วยให้คุณ
ขับขี่อย่างประหยัด รวมทั้งเตือนว่าอย่าให้รอบ
เครื่องยนต์สูงเกินไป (แถบสีแดง)

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

2- หน้าจอแสดงข้อมูลรวม (แบบที่ 1: แบบ LCD สี)
→ หน้า 5-3
รายการตัวแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล (แบบที่ 1)
→ หน้า 5-27
หน้าจอแสดงข้อมูลรวม (แบบที่ 2: แบบ LCD
สีเดียว) → หน้า 5-18

3- มาตรวัดความเร็วรถยนต์ (km/h)
4- ปุ่มปรับความสว่างตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า (แบบ

ท่ี 1)  หน้า 5-2
5- สวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม (แบบท่ี 2)  หน้า 5-19

ขอควรระวัง
ขณะขับรถ ควรหมั ่นสังเกตดูมาตรวัดรอบ
เครื ่องยนต์ด้วย ไม่ควรเร่งรอบเครื ่องยนต์จน
ถึงเขตแถบสีแดงของมาตรวัดรอบ (ความเร็ว
รอบเครื่องยนต์/นาที สูงเกินไป)

ตัวควบคุมความสว่างของมาตรวัด -
แบบท่ี 1

E00531301116

แต่ละคร้ังท่ีกดปุ่มปรับความสว่างตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า
จะมีเสียงและความสว่างของแผงหน้าปัดจะเปลี่ยน

1- ระดับความสว่าง
2- ปุ่มปรับความสว่างตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า

หมายเหตุ
คุณสามารถปรับความสว่างได้ 8 ระดับตามลำดับ
เมื่อไฟหรี่สว่างขึ้นและเมื่อไฟไม่สว่าง
หากรถติดต้ังตัวควบคุมไฟอัตโนมัติ เม่ือสวิตช์ไฟ
อยู ่ในตำแหน่งอื ่นที ่ไม่ใช่ตำแหน่ง “OFF”
ความสว่างของมาตรวัดจะติดโดยอัตโนมัติเพ่ือปรับ
ความสว่าง ขึ้นอยู่กับความสว่างภายนอกของรถ
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หมายเหตุ
ระดับความสว่างของแผงหน้าปัดจะถูกจัดเก็บไว้
เมื่อปิดสวิตช์กุญแจหรือปรับโหมดการทำงาน
ไปที่ OFF
หากคุณกดปุ่มค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีข้ึนไป หรือ
เมื่อไฟหรี่สว่าง ระดับความสว่างจะเปลี่ยนเป็น
ระดับสูงสุด การกดปุ่มค้างไว้ประมาณ 2 วินาที
ขึ้นไปอีกครั้ง จะทำให้ระดับความสว่างกลับสู่
ระดับก่อนหน้า

หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบท่ี 1
E00519903480

กรุณาจอดรถในที่ปลอดภัยก่อนเปิดใช้งาน
ข้อมูลต่อไปนี้ปรากฏในหน้าจอแสดงข้อมูลรวม เช่น
คำเตือน มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดการเดินทาง อัตราการ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและชั่วขณะ ความเร็ว
โดยเฉล่ีย ฯลฯ

[เมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานเป็น OFF]

1-ตัวแสดงเคร่ืองหมาย   → หน้า 5-6
2-หน้าจอแสดงข้อมูล → หน้า 5-4
หน้าจอแสดงคำเตือน → หน้า 5-6

3-มาตรวัดระยะทาง → หน้า 5-8
4-ตัวแสดงเคร่ืองหมาย “ ” หรือ “ ” → หน้า 5-6

[เมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานเป็น ON]

1-จอแสดงโหมดออฟโรด* → หน้า 6-55
2-ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน*

(รถรุ่นท่ีมี Easy Select 4WD) → หน้า 6-40
(รถรุ่นท่ีมี Super Select 4WD II) → หน้า 6-48

3-ตัวแสดงเคร่ืองหมาย  หน้า → 5-6
4-ตัวแสดงระบบป้องกันการชนด้านหน้า (FCM)

OFF* → หน้า 6-85
ตัวแสดงระบบป้องกันการเร่งเครื่องผิดพลาดด้วย
คล่ืนความถ่ีสูง (UMS) OFF* → หน้า 6-95

5-ตัวแสดงระบบควบคุมความเร็วคงที่* → หน้า 6-81
6-ตัวแสดงเคร่ืองหมาย “ ” หรือ “ ” → หน้า 5-6
7-หน้าจอแสดงข้อมูล → หน้า 5-5
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8- ตัวแสดงตำแหน่งคันเกียร์ * → หน้า 6-30
9- หน้าจอแสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ →

หน้า 5-7
10-มาตรวัดระยะทาง → หน้า 5-8
11-จอแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ →

 หน้า 5-7
12-ตัวแสดงอุณหภูมิภายนอก → หน้า 5-8
13-ตัวแสดง Auto Stop & Go (AS&G) → หน้า 6-23

ตัวแสดง Auto Stop & Go (AS&G) OFF →
หน้า 6-27

หมายเหตุ
สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยเชื้อเพลิง หน่วย
อุณหภูมิภายนอก ภาษาที่ใช้แสดง และการตั้งค่า
อื่นๆ ได้
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-13

สวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม
E00520001881

ในแต่ละครั้งที่สวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมทำงาน จะมี
เสียงเตือนดังขึ้นและหน้าจอแสดงข้อมูลรวมจะเปลี่ยน
ระหว่างข้อมูล เช่น คำเตือน มาตรวัดการเดินทาง อัตรา
การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและชั่วขณะ และ
ช่วงระยะทาง ฯลฯ
นอกจากน้ียังสามารถเปล่ียนองค์ประกอบ เช่น ภาษาและ
หน่วยที่ใช้บนหน้าจอแสดงข้อมูลรวมได้โดยการเปิดการ
ทำงานสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม

หมายเหตุ
ในแต่ละครั้งที ่แบ็กสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูล
รวมทำงาน จะมีเสียงเตือนดังขึ ้นและหน้าจอ
แสดงข้อมูลรวมจะกลับไปสู่ตำแหน่งก่อนหน้าที่
จะกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม

หน้าจอแสดงข้อมูล (เมื่อสวิตช์กุญแจหรือ
โหมดการทำงานเป็น OFF)

E00520202125

แต่ละครั้งที่คุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ
หน้าจอแสดงจะเปลี่ยนตามลำดับต่อไปนี้

*1: เมื่อไม่มีตัวแสดงเตือน
*2: เมื่อมีตัวแสดงเตือน
1- มาตรวัดการเดินทาง  → หน้า 5-8
2- มาตรวัดการเดินทาง  → หน้า 5-8
3- จอภาพ Auto Stop & Go (AS&G) → หน้า 5-12

จอแสดงคะแนน ECO → หน้า 5-12
4- สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ → หน้า 5-8
5- การแสดงหน้าจอแสดงเตือนอีกครั้ง → หน้า 5-6

*1

*2
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หน้าจอแสดงข้อมูล (เมื่อบิดสวิตช์กุญแจ
จากตำแหน่ง “LOCK” ไปเป็นตำแหน่ง
“ON” หรือโหมดการทำงานถูกเปลี่ยนจาก
OFF เป็น ON)

E00520702348

เมื่อสวิตช์กุญแจบิดไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการ
ทำงานอยู่ที่ ON หน้าจอแสดงจะสลับไปตามลำดับต่อไป
นี้

*: เมื่อกำหนดการตรวจมาถึง
1- หน้าจอเมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานเป็น

OFF
2- หน้าจอตรวจสอบระบบ →  หน้า 5-10
3- หน้าจอเมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานเป็น

ON
4- สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ → หน้า 5-8

หน้าจอแสดงข้อมูล (เมื่อสวิตช์กุญแจหรือ
โหมดการทำงานเป็น ON)

E00521102163

แต่ละครั้งที่คุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ
หน้าจอแสดงจะเปลี่ยนตามลำดับต่อไปนี้

*1: เมื่อไม่มีตัวแสดงเตือน
*2: เมื่อมีตัวแสดงเตือน

1- มาตรวัดการเดินทาง   →  หน้า 5-8
2- มาตรวัดการเดินทาง  →  หน้า 5-8
3- แสดงช่วงการขับรถ →  หน้า 5-10

จอแสดงข้อมูลการขับ ECO →  หน้า 5-12
4- หน้าจอแสดงอัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ีย

→ หน้า 5-10
จอแสดงข้อมูลการขับ ECO →  หน้า 5-12

5- หน้าจอแสดงความเร็วโดยเฉล่ีย →  หน้า 5-11
จอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชั่วขณะ
→  หน้า 5-11

6- จอภาพ Auto Stop & Go (AS&G) → หน้า 5-12
จอแสดงคะแนน ECO → หน้า 5-12

7- ตัวแสดงการทำงาน 2WD/4WD*
(รถรุ่นท่ีมี Easy Select 4WD) → หน้า 6-46
(รถรุ่นท่ีมี Super Select 4WD II) → หน้า 6-51

8- สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ → หน้า 5-8
9- หน้าจอการต้ังค่าฟังก์ชัน → หน้า 5-13
10- การแสดงหน้าจอแสดงเตือนอีกครั้ง → หน้า 5-6

หมายเหตุ
ในขณะขับรถ สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ
จะไม่แสดงขึ ้นแม้ว่าคุณจะใช้งานสวิตช์หน้า
จอแสดงข้อมูลรวม กรุณาจอดรถในที่ปลอดภัย
ก่อนเปิดใช้งาน

*1

*2
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หมายเหตุ
ในขณะขับรถ หน้าจอการตั้งค่าฟังก์ชันจะไม่
แสดงขึ้นแม้ว่าคุณจะใช้งานสวิตช์หน้าจอแสดง
ข้อมูลรวม
กรุณาจอดรถในที่ปลอดภัยก่อนเปิดใช้งาน และ
ใส่เบรกมือให้เรียบร้อย และเลื่อนคันเกียร์ไปที่
ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) (M/T) หรือเลื่อนไปที่
ตำแหน่ง “P” (จอด) (A/T)
ให้ดูเรื่อง “การเปลี่ยนการตั้งค่าฟังก์ชัน” หน้า
5-13

l เมื ่อมีข้อมูลจะต้องแจ้ง เช่น ข้อผิดพลาดของ
ระบบ เสียงเตือนและหน้าจอแสดงจะเปลี่ยน
ให้ดูเรื่อง “หน้าจอแสดงคำเตือน” หน้า 5-6

หน้าจอแสดงคำเตือน
E00522001944

ตัวแสดงเตือน

เมื่อมีข้อมูลจะต้องแจ้ง เช่น ข้อผิดพลาดของระบบ เสียง
เตือนจะดังขึ ้นและหน้าจอแสดงข้อมูลจะเปลี ่ยนเป็น
หน้าจอแสดงเตือน
ให้ดูรายการคำเตือนและทำการตรวจวัดตามความจำเป็น
ให้ดูเร่ือง “รายการแสดงเตือน” หน้า 5-29
เมื่อกำจัดสาเหตุของตัวแสดงเตือนได้แล้ว ตัวแสดงเตือน
จะดับไปโดยอัตโนมัติ

กลับสู่หน้าจอที่แสดงก่อนตัวแสดงเตือน

แม้ว่าสาเหตุของตัวแสดงเตือนจะยังไม่ถูกกำจัด คุณ
สามารถย้อนกลับไปยังหน้าจอที่แสดงอยู่ก่อนตัวแสดง
เตือนได้

หากคุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม หน้าจอแสดง
จะเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอที่แสดงอยู่ก่อนตัวแสดงเตือน
และเครื่องหมาย  (A) จะปรากฏขึ้น

หากคุณต้องการเปลี่ยนจอแสดง

สามารถเปลี่ยนหน้าจอแสดงเตือนที่มีตัวแสดงเครื ่อง
หมาย “ ” หรือ “ ” อยู่ด้านขวาบนของหน้าจอได้
หากคุณต้องการเปลี่ยนหน้าจอแสดง ให้กดสวิตช์หน้า
จอแสดงข้อมูลรวมดังนี้
“ ”: กดเบาๆ

“ ”: กดอย่างน้อย 2 วินาที

การแสดงหน้าจอแสดงเตือนอีกครั้ง

เม่ือเคร่ืองหมาย  ปรากฏขึ้น หากคุณกดสวิตช์หน้าจอ
แสดงข้อมูลรวมเบาๆ 2-3 ครั้ง หน้าจอแสดงเตือนที่คุณ
เปลี่ยนจะกลับมาแสดงอีกครั้ง

ตัวแสดงคำเตือนอื่นๆ

สถานะการทำงานของแต่ละระบบจะแสดงอยู่บนหน้าจอ
แสดงข้อมูล
ให้ด ูหน้าที ่ เก ี ่ยวข้องในรายการแสดงเตือนสำหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ให้ดูเรื่อง “ตัวแสดงคำเตือนอื่นๆ” หน้า 5-45

จอแสดงเครื่องหมาย 
E00533901060

เครื ่องหมายนี้จะแสดงเมื ่อคุณกดสวิตช์หน้าจอแสดง
ข้อมูลรวมและกลับคืนจากหน้าจอแสดงเตือนสู่หน้าจอ
ก่อนหน้า
เครื่องหมายนี้จะปรากฏเช่นกันหากมีคำเตือนอื่นนอก
เหนือจากคำเตือนที่แสดงอยู่
เมื่อกำจัดสาเหตุของตัวแสดงเตือนได้แล้ว เครื่องหมาย

 จะดับไปโดยอัตโนมัติ
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หมายเหตุ
เมื่อเครื่องหมาย  ปรากฏขึ้น สามารถแสดง
หน้าจอแสดงเตือนอีกครั้งได้บนหน้าจอแสดง
ข้อมูล
ให้ดู “หน้าจอแสดงข้อมูล (เมื ่อสวิตช์กุญแจ
หรือโหมดการทำงานเป็น OFF)” หน้า 5-4
ให้ดู “หน้าจอแสดงข้อมูล (เมื ่อสวิตช์กุญแจ
หรือโหมดการทำงานเป็น ON)” หน้า 5-5

จอแสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
E00533801085

แสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
หากน้ำหล่อเย็นร้อน เคร่ืองหมาย “ ” จะกะพริบ
เมื่อคุณขับรถ ควรใส่ใจกับจอแสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
เครื่องยนต์

ขอควรระวัง
หากเครื่องยนต์ร้อนเกินไป เครื่องหมาย “ ”
จะกะพริบ
ในกรณีน้ี แท่งกราฟจะอยู่ในช่วงสีแดง ให้จอดรถ
ในที่ปลอดภัยทันทีเพื่อแก้ไขตามสมควร ให้ดู
เร่ือง “เคร่ืองยนต์ร้อนจัด” หน้า 8-4

จอแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่
E00522202060

หน้าจอนี้จะแสดงปริมาณของน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่

F (1) - น้ำมันเช้ือเพลิงเต็มถัง
E (0) - น้ำมันเช้ือเพลิงหมด

หมายเหตุ
หลังการเติมน้ำมันเชื่อเพลิง อาจใช้เวลาหลาย
วินาทีในการปรับการแสดงค่า
หากเติมน้ำมันขณะที่สวิตช์กุญแจหรือโหมด
การทำงานยู่ที่ตำแหน่ง ON เกจวัดระดับน้ำมัน
เชื้อเพลิงอาจวัดระดับน้ำมันได้ไม่ถูกต้อง
ลูกศร (A) แสดงว่าฝาช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่
ทางด้านซ้ายของตัวรถ

ตัวแสดงเตือนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่
E00522402482

เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงเหลือประมาณ 10 ลิตร หน้าจอ
แสดงข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นตัวแสดงคำเตือนของตัวแสดง
เตือนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ และเครื่องหมาย
“ ” (B) บนจอแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่
จะกะพริบช้าๆ (ประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที) หลังจากนั้น
2-3 วินาที หน้าจอแสดงข้อมูลจะเปลี่ยนจากหน้าจอเตือน
ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ไปเป็นหน้าจอที่แสดง
ก่อนหน้า
หากระดับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ยิ่งลดลงอีก หน้าจอ
แสดงข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นตัวแสดงเตือนปริมาณน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ และเครื่องหมาย “ ” (B) บนจอ
แสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่จะกะพริบอย่าง
รวดเร็ว (ประมาณสองครั้งต่อวินาที)
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ขอควรระวัง
ห้ามขับรถโดยที่เหลือน้ำมันเชื้อเพลิงในระดับต่ำ
มาก หากน้ำมันเชื ้อเพลิงหมดจะทำให้ระบบ
น้ำมันเชื้อเพลิงเสียหาย

หมายเหตุ
เมื่อแล่นบนที่ลาดเอียงหรือทางโค้ง การแสดงค่า
อาจไม่ถูกต้องเนื่องจากการกระเพื่อมของน้ำมัน
เชื้อเพลิงในถังน้ำมัน

หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอก
E00522101554

แสดงอุณหภูมิภายนอกรถ

หมายเหตุ
การตั้งค่าหน้าจอสามารถเปลี่ยนหน่วยได้ตาม
ต้องการ (°C หรือ °F)
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-13
อุณหภูมิที ่แสดงอาจแตกต่างจากอุณหภูมิจริง
ภายนอก ขึ ้นอยู ่ก ับปัจจัยหลายอย่าง เช่น
ภาวะการขับข่ี

มาตรวัดระยะทาง
E00527800083

มาตรวัดระยะทางแสดงระยะทางการเดินทาง

มาตรวัดการเดินทาง
E00527901124

มาตรวัดการเดินทางแสดงระยะทางที่ใช้ระหว่างต้นทาง
กับปลายทาง

ตัวอย่างการใช้งานของมาตรวัดการเดินทาง  และ
มาตรวัดการเดินทาง 

คุณสามารถวัดระยะทางที่ใช้ในปัจจุบันได้สองชุด
จากบ้านโดยใช้มาตรวัดการเดินทาง  และจาก
จุดใดจุดหนึ ่งในระหว่างทางโดยใช้มาตรวัดการ
เดินทาง 

การรีเซ็ตมาตรวัดการเดินทาง

หากต้องการตั้งค่าจอแสดงเป็น 0 กดสวิตช์หน้าจอแสดง
ข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที ค่าที่แสดงอยู่ใน
ปัจจุบันเท่านั้นจะถูกรีเซ็ต

ตัวอย่าง
หากมาตรวัดการเดินทาง  แสดงอยู่ เฉพาะมาตรวัด
การเดินทาง  เท่านั้นที่จะถูกรีเซ็ต

หมายเหตุ
หากมีการถอดขั้วแบตเตอรี่ หน่วยความจำของ
มาตรวัดการเดินทาง  และ   จะถูกลบออก
และหน้าจอจะกลับมาเป็น “0”

สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ
E00522502177

แสดงระยะเวลาโดยประมาณก่อนถึงกำหนดการตรวจ
สภาพรอบถัดไปตามที ่ศ ูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้ร ับ
อนุญาตแนะนำ “---” จะปรากฏข้ึนเม่ือกำหนดการตรวจมา
ถึง
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หมายเหตุ
ระยะเวลาที่ปรากฏอาจแตกต่างไปจากกำหนด
การตรวจสภาพรอบถัดไปที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที ่ได้รับอนุญาตแนะนำ ทั้งนี ้ขึ ้นอยู ่กับข้อมูล
จำเพาะของรถ
นอกจากนี้ การตั้งค่าการแสดงระยะเวลาก่อนถึง
กำหนดการตรวจรอบถัดไปก็สามารถปรับเปล่ียน
ได้
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าว ควรดำเนิน
การโดยศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับอนุญาต
เท่านั้น
หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม ให้ปรึกษาศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

1. แสดงระยะเวลาก่อนถึงกำหนดการตรวจรอบถัดไป

หมายเหตุ
ระยะทางแสดงในหน่วย 100 กิโลเมตร (100 ไมล์)
ระยะเวลาแสดงในหน่วยเดือน

2. หน้าจอนี ้เตือนคุณเมื ่อกำหนดการตรวจสภาพ
มาถึง กรุณาสอบถามศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาต

ในเวลานั ้น เมื ่อบิดสวิตช์กุญแจจากตำแหน่ง
“LOCK” ไปเป็นตำแหน่ง “ON” หรือเมื่อโหมด
การทำงานเปลี่ยนจาก OFF เป็น ON ตัวแสดง
เตือนจะปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลเป็นเวลา
2-3 วินาที

3. หลังจากรถของคุณได้เข้าร ับการตรวจที ่ศ ูนย์
บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับอนุญาตแล้ว หน้าจอจะ
แสดงระยะเวลาก่อนถึงกำหนดการตรวจรอบ
ถัดไป

วิธีการรีเซ็ต

ตัวแสดง “---” สามารถรีเซ็ตได้ขณะที่สวิตช์กุญแจหรือ
โหมดการทำงานอยู่ในตำแหน่ง OFF
เมื่อตัวแสดงถูกรีเซ็ต เวลาก่อนถึงกำหนดการตรวจสภาพ
รอบถัดไปจะแสดงขึ้น และตัวแสดงเตือนจะไม่ปรากฏ
อีกต่อไปเมื่อบิดสวิตช์กุญแจจากตำแหน่ง “LOCK” ไป
เป็นตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการทำงานเปล่ียนจาก OFF
เป็น ON

1. เมื ่อคุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ
สองสามครั ้ง จอแสดงข้อมูลจะเปลี ่ยนเป็น
จอแสดงสัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
ประมาณ 2 วินาที เพ่ือให้เคร่ืองหมาย “ ” ปรากฏ
และกะพริบ (หากไม่มีการทำงานประมาณ
10 วินาทีขณะที่กะพริบ หน้าจอจะกลับสู่หน้าจอ
ก่อนหน้า)

3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ ขณะที ่
ไอคอนกะพริบ เพื่อเปลี่ยนการแสดงค่าจาก “---”
เป็น “CLEAR” หลังจากนั้น ระยะเวลาก่อนถึง
กำหนดการตรวจรอบถัดไปจะปรากฏขึ้น
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ขอควรระวัง
ลูกค้ามีหน้าที ่นำรถไปตรวจสภาพและบำรุง
รักษาตามกำหนดการ
ควรดำเนินการตรวจสภาพและบำรุงรักษารถ
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการทำงานที่ผิดปกติ

หมายเหตุ
เครื ่องหมาย “---” จะไม่สามารถรีเซ็ตได้
ขณะสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ในตำแหน่ง
ON
เมื่อ “---”  ปรากฏ หลังจากระยะทางและเวลา
ผ่านไประยะหนึ่ง การแสดงค่าจะถูกรีเซ็ตและ
ระยะเวลาก่อนถึงกำหนดการตรวจรอบถัดไป
จะปรากฏขึ้น
หากคุณรีเซ็ตโดยไม่ได้ตั้งใจ ขอแนะนำให้คุณ
ปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หน้าจอตรวจสอบระบบ
E00531001126

เมื ่อบิดสวิตช์กุญแจไปที ่ตำแหน่ง “ON” หรือโหมด
การทำงานอยู่ที่ ON หน้าจอตรวจสอบระบบจะแสดงขึ้น
ประมาณ 4 วินาที หากไม่มีข้อผิดพลาด หน้าจอแสดง
ข้อมูล (เมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานเป็น ON)
จะแสดงขึ้น
หากมีข้อผิดพลาด หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นตัวแสดงเตือน
ให้ดูเร่ือง “รายการแสดงเตือน” หน้า 5-29

หมายเหตุ
หน้าจอตรวจสอบระบบจะแสดงแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับการติดตั้งเครื่องมือของลูกค้า

หน้าจอแสดงช่วงการขับรถ
E00538001095

แสดงช่วงการขับรถโดยประมาณ (จำนวนกิโลเมตรหรือ
ไมล์ที่คุณสามารถขับขี่ต่อไปได้) เมื่อช่วงการขับรถลดลง
ต่ำกว่าประมาณ 50 กิโลเมตร (30 ไมล์) เคร่ืองหมาย “---”
จะปรากฏขึ้น
เติมน้ำมันโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ
ช่วงการขับรถข้ึนอยู่กับข้อมูลอัตราการส้ินเปลือง
เชื้อเพลิง ซึ่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการ
ขับขี่และพฤติกรรมในการขับขี่ ระยะทางท่ีแสดง
จึงเป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ เท่านั้น
เมื่อคุณเติมน้ำมัน ช่วงการขับรถที่แสดงจะปรับ
ค่าตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม หากคุณเติมน้ำมันเพียงเล็กน้อย ค่า
ที่แสดงอาจไม่ถูกต้อง
ถ้าเป็นไปได้ควรเติมน้ำมันให้เต็มถัง
ในบางกรณี ค่าแสดงช่วงการขับรถอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหากคุณจอดรถในที่ที่ชันมาก ซึ่ง
ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงในถังกระเพื่อม แต่ไม่ใช่
อาการผิดปกติแต่อย่างใด
การตั้งค่าการแสดงผลสามารถเปลี่ยนหน่วยได้
ตามต้องการ (กิโลเมตรหรือไมล์)
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-13

หน้าจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
โดยเฉลี่ย

E00531201157

แสดงอัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียจากคร้ังสุดท้าย
ที่รีเซ็ตจนถึงปัจจุบัน
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โหมดการรีเซ็ตหน้าจอแสดงอัตราการส้ินเปลือง เช้ือเพลิง
โดยเฉลี ่ยนี ้สามารถเปลี ่ยนได้ระหว่าง “รีเซ็ตแบบ
อัตโนมัติ” กับ “รีเซ็ตแบบแมนนวล”
ให้ดูเร ื ่อง “การเปลี ่ยนโหมดรีเซ็ตสำหรับอัตราการ
สิ้นเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียและความเร็วโดยเฉล่ีย” หน้า
5-14
สำหรับวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอแสดงอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย ให้ดูในเรื่อง “การเปลี่ยน
การตั้งค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-13

หมายเหตุ
ค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยสามารถ
รีเซ็ตแยกกันได้ในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติกับ
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล
“---” จะปรากฏข้ึนเม่ือไม่สามารถวัดค่าอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยได้
การตั้งค่าครั้งแรก (ค่าเริ่มต้น) คือ “โหมดรีเซ็ต
แบบอัตโนมัติ”
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะขึ้นอยู่
กับสภาพการขับรถ (สภาพถนน วิธีการขับรถ
ฯลฯ) ค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่แสดงอาจ
แตกต่างจากอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจริง ค่า
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่แสดงเป็นเพียง
ข้อมูลคร่าวๆ เท่านั้น

หมายเหตุ
หน่วยความจำของโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ หรือ
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลของหน้าจอแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะถูกลบ
หากมีการถอดแบตเตอรี่
การตั้งค่าการแสดงผลสามารถเปลี่ยนหน่วยได้
ตามต้องการ {กม./ลิตร, ไมล์ต่อแกลลอน (US),
ไมล์ต่อแกลลอน (UK) หรือ ลิตร/100 กม.}
ให้ดูเรื่อง “การเปลี่ยนการตั้งค่าฟังก์ชัน” หน้า
5-13

หน้าจอแสดงความเร็วโดยเฉลี่ย
E00533701084

แสดงความเร็วโดยเฉลี่ยจากครั ้งสุดท้ายที่รีเซ็ตจนถึง
ปัจจุบัน
โหมดการรีเซ็ตหน้าจอแสดงความเร็วโดยเฉลี่ยนี้สามารถ
เปลี่ยนได้ระหว่าง “รีเซ็ตแบบอัตโนมัติ” กับ “รีเซ็ตแบบ
แมนนวล”
ให้ดูเรื่อง “การเปลี่ยนโหมดรีเซ็ตสำหรับอัตราการสิ้น
เปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ย” หน้า
5-14
สำหรับวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอแสดงความเร็วโดย
เฉล่ีย ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-13

หมายเหตุ
หน้าจอแสดงความเร็วโดยเฉลี่ยสามารถรีเซ็ต
แยกกันได้ในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติกับโหมด
รีเซ็ตแบบแมนนวล
“---” จะปรากฏข้ึนเม่ือไม่สามารถวัดความเร็วโดย
เฉลี่ยได้
การตั้งค่าครั้งแรก (ค่าเริ่มต้น) คือ “โหมดรีเซ็ต
แบบอัตโนมัติ”
การตั้งค่าการแสดงผลสามารถเปลี่ยนหน่วยได้
ตามต้องการ (กม./ชม. หรือ ไมล์/ชม.)
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-13
หน่วยความจำของโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ หรือ
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลของหน้าจอแสดงความ
เร็วโดยเฉล่ียจะถูกลบหากมีการถอดแบตเตอร่ี

จอแสดงอัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงช่ัวขณะ
E00533601113

ขณะขับรถ ตัวแสดงน้ีจะแสดงอัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง
ชั่วขณะโดยใช้กราฟแท่ง

A

เครื่องหมาย “ ” (A) ในเกจวัดระดับน้ำมันชั่วขณะ
จะแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
เมื่ออัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชั่วขณะเกินกว่าอัตราการ
ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ีย อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง
ชั่วขณะจะแสดงด้วยแท่งกราฟสีเขียว
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คอยรักษาให้อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชั่วขณะอยู่สูง
กว่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย จะสามารถ
ขับรถโดยสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีขึ้น

จอภาพ Auto Stop & Go (AS&G)
E00531101097

เวลาสะสมที่เครื่องยนต์ถูกหยุดด้วยระบบ  Auto Stop &
Go (AS&G) จะแสดงข้ึน
ให้ดูเร่ือง “ระบบ Auto Stop & Go” หน้า 6-22

หมายเหตุ
เมื่อไม่สามารถวัดอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ชั่วขณะได้ กราฟแท่งจะไม่ปรากฏ
การตั้งค่าการแสดงผลสามารถเปลี่ยนหน่วยได้
ตามต้องการ {กม./ลิตร, ไมล์ต่อแกลลอน (US),
ไมล์ต่อแกลลอน (UK) หรือ ลิตร/100 กม.}
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-13
สามารถยกเลิกกราฟแท่งสีเขียวได้
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-13

หมายเหตุ
เมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานเป็น ON
อีกครั้ง เวลาสะสมจะถูกรีเซ็ต

จอแสดงข้อมูลการขับ ECO
E00531501248

ฟังก์ชันนี้จะแสดงว่าคุณขับรถโดยใช้เชื ้อเพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงใดภายใต้สภาวะการขับรถที่แตกต่าง
กัน
จอแสดงข้อมูลการขับ ECO จะเปลี่ยนดังต่อไปนี้ หากคุณ
ขับรถโดยใช้เชื ้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้
คันเร่งอย่างสอดคล้องกับความเร็วของรถ

หมายเหตุ
ในรถเกียร์อัตโนมัติ ข้อมูลการขับ ECO จะปรากฏ
เฉพาะเมื่อขับรถโดยคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “D”
(ขับเคลื่อน) หรือเมื่อขับรถในโหมดสปอร์ตเท่า
นั้น

จอแสดงคะแนน ECO
E00531601311

คะแนน ECO จะแสดงแต้มที่คุณทำได้จากการขับรถโดย
ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดงเป็นจำนวน
ของใบไม้ดังต่อไปนี้

[เมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานเป็น ON]
จอแสดงจะแสดงคะแนนที่คุณทำได้ในช่วงหลายนาที
สุดท้าย

[เม่ือปิดสวิตช์กุญแจหรือปรับโหมดการทำงานเป็น OFF]

ระดับการขับ ECO

ต่ำ สูง
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จอแสดงจะแสดงคะแนน ECO ทั้งหมดที่ฟังก์ชันนับได้
ตั้งแต่เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ “ON” จนถึงเมื่อบิดไปที่
“LOCK” หรือ “ACC” หรือจากเวลาเม่ือโหมดการทำงาน
ถูกตั้งเป็น “ON” จนถึงเวลาที่ถูกตั้งเป็น “OFF”

การเปลี่ยนการตั้งค่าฟังก์ชัน
E00522702241

สามารถปรับการตั ้งค่า “ภาษาที ่ใช้แสดง”, “หน่วย
อุณหภูมิ”, “หน่วยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง” และ
“วิธีการรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและ
ความเร็วโดยเฉล่ีย” ได้ตามต้องการ

1. ให้หยุดรถในที่ปลอดภัย
ใส่เบรกมือให้เรียบร้อย และเลื่อนคันเกียร์ไปที่
ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) (M/T) หรือเล่ือนคันเกียร์
ไปท่ีตำแหน่ง “P” (จอด) (A/T)

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ 2-3 ครั้ง
เพ ื ่อเปลี ่ยนจากหน้าจอแสดงข้อมูลเป็นหน้า
จอการตั้งค่าฟังก์ชัน
ให้ดู “หน้าจอแสดงข้อมูล (เมื่อสวิตช์กุญแจหรือ
โหมดการทำงานเป็น ON)” หน้า 5-5

ขอควรระวัง
เพื่อความปลอดภัย ให้จอดรถก่อนเปิดใช้งาน
ในขณะขับรถ หน้าจอการตั้งค่าฟังก์ชันจะไม่
แสดงขึ้นแม้ว่าคุณจะใช้งานสวิตช์หน้าจอแสดง
ข้อมูลรวม

ระดับการขับ ECO

ต่ำ สูง

4. เล ือกรายการที ่จะเปลี ่ยนบนหน้าจอเมนูและ
เปลี่ยนเป็นการตั้งค่าที่ต้องการ
ให้ดูรายการต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับวิธีการทำงาน

ให้ดูเรื่อง “การเปลี่ยนโหมดรีเซ็ตสำหรับอัตราการ
สิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิงโดยเฉลี ่ยและความเร็วโดย
เฉล่ีย” หน้า 5-14
ให้ดูเรื่อง “การเปลี่ยนหน่วยอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง” หน้า 5-15

3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพื่อเปลี่ยนจากหน้าจอโหมดการตั้งค่าเป็น
หน้าจอเมนู

หมายเหตุ
เพื่อกลับจากหน้าจอเมนูไปยังหน้าจอการตั้งค่า
ฟังก์ชัน ให้กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม
ค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที
หากไม่มีการทำงานภายใน 30 วินาทีท่ีหน้าจอเมนู
ปรากฏ หน้าจอจะกลับไปเป็นหน้าจอการตั้งค่า
ฟังก์ชัน
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ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนหน่วยอุณหภูมิ” หน้า 5-15
ให้ดูเรื่อง “การเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดง” หน้า 5-16
ให้ดูเร่ือง “การต้ังค่าเสียงการทำงาน” หน้า 5-16
ให้ดูเรื ่อง “การเปลี่ยนระยะเวลาก่อนที่ “REST
REMINDER” จะปรากฏ” หน้า 5-16
ให้ดูเรื่อง “การเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยว” หน้า 5-17
ให้ดูเรื ่อง “การเปลี่ยนจอแสดงหน่วยอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงชั่วขณะ” หน้า 5-17
ให้ดูเรื่อง “การกลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน” หน้า
5-17

หมายเหตุ
หากมีการถอดแบตเตอร่ี การตั้งค่าฟังก์ชันเหล่านี้
จะถูกรีเซ็ตจากหน่วยความจำ และเปลี่ยนเป็น
ค่าเริ่มต้นจากโรงงานโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนโหมดรีเซ็ตสำหรับอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความเร็ว
โดยเฉลี่ย

E00522902357

โหมดรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและ
ความเร็วโดยเฉลี่ยสามารถสับเปลี่ยนระหว่าง “รีเซ็ตแบบ
อตัโนมัติ” กับ “รเีซ็ตแบบแมนนวล” ได้

1. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพื่อเปลี่ยนจากหน้าจอโหมดการตั้งค่าเป็น
หน้าจอเมนู
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-13

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
 “AVG (การตั ้งค่าอัตรา

การสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิงโดยเฉลี ่ยและความเร็ว
โดยเฉลี่ย)”

3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพื่อเปลี่ยนเป็นลำดับจาก A/1 (โหมดรีเซ็ต
แบบอัตโนมัติ) เป็น M/2/P (โหมดรีเซ็ตแบบ
แมนนวล) หรือจาก M/2/P เป็น A/1
การตั้งค่าจะถูกเปลี่ยนตามโหมดที่เลือก

โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล

ขณะกำลังแสดงอัตราการสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิงโดย
เฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ย หากคุณกดสวิตช์หน้าจอ
แสดงข้อมูลรวมค้างไว้ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเ  พลิ
งโดยเฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ยที่แสดงอยู่ขณะนั้น
จะถูกรีเซ็ต
เมื ่อปฏิบัติการทำงานต่อไปนี ้ โหมดการตั ้งค่าจะ
เปลี่ยนเองจากแมนนวลเป็นอัตโนมัติ

[ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]

หมุนสวิตช์กุญแจจากตำแหน่ง “ACC” หรือ “LOCK”
ไปที่ “ON”

[สำหรับรถที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
เปลี่ยนโหมดการทำงานจาก ACC หรือ OFF เป็น ON

การเปลี่ยนเป็นโหมดอัตโนมัติจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม หากเปลี่ยนเป็นโหมดแมนนวลแล้ว
ข้อมูลจากการรีเซ็ตครั้งสุดท้ายจะปรากฏขึ้น

โหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ

ขณะกำลังแสดงอัตราการสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิงโดย
เฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ย หากคุณกดสวิตช์หน้าจอ
แสดงข้อมูลรวมค้างไว้ อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
โดยเฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ยที่แสดงอยู่ขณะนั้น
จะถูกรีเซ็ต
เมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ในเงื่อนไข
ต่อไปนี้ หน้าจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
โดยเฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ยจะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ

[ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
สวิตช์กุญแจอยู่ในตำแหน่ง “ACC” หรือ “LOCK” เป็น
เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงข้ึนไป
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[สำหรับรถที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
โหมดการทำงานอยู ่ที ่ ACC หรือ OFF เป็นเวลา
ประมาณ 4 ชั่วโมงข้ึนไป

หมายเหตุ
หน้าจออัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
และความเร็วโดยเฉลี่ย สามารถรีเซ็ตแยกกันได้
ในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติกับโหมดรีเซ็ตแบบ
แมนนวล
หน่วยความจำของโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ หรือ
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลของหน้าจอแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยและความ
เร็วโดยเฉลี่ย จะถูกลบหากมีการถอดแบตเตอรี่

การเปลี่ยนหน่วยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
E00523001879

หน่วยแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสามารถเปลี่ยน
ได้ หน่วยระยะทาง ความเร็ว และปริมาณก็สามารถเปล่ียน
ได้เช่นกันเพื ่อให้สอดคล้องกับหน่วยแสดงอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่เลือกไว้

1. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพื่อเปลี่ยนจากหน้าจอโหมดการตั้งค่า
เป็นหน้าจอเมนู
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-13

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
“ ” (การตั้งค่าหน้าจอแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง)

3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
ประมาณ 2 วินาที เพ่ือแสดง “AVG UNIT”

4. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
หน่วย

5. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพื ่อเปลี ่ยนการตั ้งค่าไปเป็นหน่วย
ที่เลือกไว้

หมายเหตุ
แม้หน่วยแสดงช่วงการขับรถ อัตราการส้ินเปลือง
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย ความเร็วโดยเฉลี่ย และอัตรา
การสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิงชั ่วขณะจะถูกเปลี ่ยน
แต่หน่วยเข็มบอกความเร็ว (มาตรวัดความเร็ว)
มาตรวัดระยะทาง และมาตรวัดการเดินทาง จะไม่
เปลี่ยนตาม

หน่วยระยะทางและความเร็วจะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน
ตามคู่ต่อไปนี้เพื ่อให้สอดคล้องกับหน่วยอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่เลือกไว้

ความเร็วรถ
(ความเร็ว
โดยเฉลี่ย)

อัตราการ
สิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง

ระยะทาง
(ช่วงการขับรถ)

ไมล์ต่อ
แกลลอน (UK) ไมล์ mph

กม./ลิตร กม. กม./ชม.

ความเร็วรถ
(ความเร็วโดย

เฉลี่ย)

อัตราการ
สิ้นเปลือง
เชื้อเพลิง

ระยะทาง
(ช่วงการขับรถ)

ลิตร/100 กม. กม. กม./ชม.
ไมล์ต่อ

แกลลอน (US) ไมล์ mph

การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ
E00523102053

หน่วยอุณหภูมิสามารถเปลี่ยนได้
1. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย

2 วินาที เพื่อเปลี่ยนจากหน้าจอโหมดการตั้งค่าเป็น
หน้าจอเมนู
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-13

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
“ ” (การต้ังค่าหน่วยอุณหภูมิ)

3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพื่อเปลี่ยนจาก °C เป็น °F หรือจาก °F
เป็น °C
การตั้งค่าจะถูกเปลี่ยนตามหน่วยอุณหภูมิที่เลือก
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หมายเหตุ
ค่าแสดงอุณหภูมิท่ีแผงเคร่ืองปรับอากาศจะเปล่ียน
ไปตามหน่วยของหน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอก
ในหน้าจอแสดงข้อมูลรวม
อย่างไรก็ตาม “°C” หรือ “°F” จะไม่ปรากฏท่ีตัว
แสดงอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดง
E00523201800

สามารถเปลี่ยนภาษาของหน้าจอแสดงข้อมูลรวมได้
1. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย

2 วินาที เพื่อเปลี่ยนจากหน้าจอโหมดการตั้งค่าเป็น
หน้าจอเมนู
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-13

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
 “LANGUAGE” (การตั ้งค่า

ภาษา)
3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย

ประมาณ 2 วินาที เพ่ือแสดง “LANGUAGE”
4. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก

ภาษาที่ต้องการ
5. ถ้ากดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่าง

น้อย 2 วินาที การตั้งค่าจะถูกเปลี่ยนเป็นภาษา
ที่เลือก

หมายเหตุ
การตั้งค่าเสียงการทำงานจะยกเลิกเฉพาะเสียง
การทำงานของ สวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม
และปุ่มปรับความสว่างตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า
เท่านั ้น ไม่สามารถยกเลิกตัวแสดงเตือน
และเสียงอื่นๆ ได

หมายเหตุ
ถ้า “---” ถูกเลือกในการต้ังค่าภาษา ข้อความเตือน
จะไม่ปรากฏเมื่อมีตัวแสดงเตือนหรือคำเตือน

การตั้งค่าเสียงการทำงาน
E00523401798

คุณสามารถปิดเสียงการทำงานของสวิตช์หน้าจอแสดง
ข้อมูลรวมและปุ่มปรับความสว่างตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า
ได้

1. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพื่อเปลี่ยนจากหน้าจอโหมดการตั้งค่าเป็น
หน้าจอเมนู
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-13

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
“ ” (การต้ังค่าเสียงการทำงาน)

3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพ่ือเปล่ียนจาก ON (เปิดเสียงการทำงาน)
เป็น OFF (ปิดเสียงการทำงาน) หรือจาก OFF
เป็น ON
การตั้งค่าจะถูกเปลี่ยนตามค่าที่เลือก

การเปลี่ยนระยะเวลาก่อนที่ “REST
REMINDER” จะปรากฏ

E00523501816

สามารถเปลี่ยนระยะเวลาก่อนที่การเตือนจะปรากฏได้
1. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย

2 วินาที เพื่อเปลี่ยนจากหน้าจอโหมดการตั้งค่าเป็น
หน้าจอเมนู
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-13

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
“ALARM” (การตั้งค่าเวลาพัก)

3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
ประมาณ 2 วินาที เพ่ือแสดง “ALARM”

4. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
ระยะเวลาก่อนที่การเตือนจะปรากฏ
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5. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที การตั้งค่าจะถูกเปลี่ยนเป็นเวลาที่เลือก

หมายเหตุ
เวลาขับขี ่จะถูกรีเซ็ตเมื ่อปิดสวิตช์กุญแจหรือ
ปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF

การเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยว
E00529101481

สามารถเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยวได้
1. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย

2 วินาที เพื่อเปลี่ยนจากหน้าจอโหมดการตั้งค่าเป็น
หน้าจอเมนู
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-13

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
 (การเปลี่ยนเสียงไฟเลี้ยว)

3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพ่ือเปล่ียนจาก 1 (เสียงสัญญาณไฟเล้ียว 1)
เป็น 2 (เสียงสัญญาณไฟเล้ียว 2) หรือจาก 2 เป็น 1
การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปตามเสียงไฟเลี้ยวที่เลือก

การเปลี่ยนจอแสดงหน่วยอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงชั่วขณะ

E00529201408

สามารถเปลี ่ยนการตั ้งค่ากราฟแท่งของหน้าจอแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงชั่วขณะได้

1. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพื่อเปลี่ยนจากหน้าจอโหมดการตั้งค่าเป็น
หน้าจอเมนู
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-13

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
 (การเปลี ่ยนหน้าจอแสดงอัตราการ

สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงชั่วขณะ)
3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย

2 วินาที เพื่อเปลี่ยนจาก ON (มีกราฟแท่งสีเขียว)
เป็น OFF (ไม่มีกราฟแท่งสีเขียว) หรือจาก OFF
เป็น ON
การตั ้งค่าจะเปลี ่ยนไปตามการตั ้งค่ากราฟแท่ง
ที่เลือก

การกลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
E00523602191

การตั้งค่าฟังก์ชันส่วนมากสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นค่า
เริ่มต้นจากโรงงานได้

1. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
2 วินาที เพื่อเปลี่ยนจากหน้าจอโหมดการตั้งค่าเป็น
หน้าจอเมนู
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-13

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพื่อเลือก
“RESET” (กลับสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน)

3. เมื ่อคุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้
อย่างน้อย 5 วินาที เสียงเตือนและการต้ังค่าฟังก์ชัน
ทั้งหมดจะกลับคืนสู่ค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

หมายเหตุ
ค่าเริ่มต้นจากโรงงานมีดังต่อไปนี้
• โหมดรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดย
เฉลี่ยและความเร็วโดยเฉลี่ย: A (รีเซ็ตแบบ
อัตโนมัติ)

• หน่วยอัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง: ลิตร/100 กม.
• หน่วยอุณหภูมิ: °C (เซลเซียส)
• ภาษาท่ีใช้แสดง: THAI
• เสียงการทำงาน: ON (เปิดเสียงการทำงาน)
• การแสดง “สัญลักษณ์เตือนการพัก”: OFF
• เสียงไฟเล้ียว: เสียงไฟเล้ียว 1
• อัตราการสิ้นเปลืองเชื ้อเพลิงชั ่วขณะแบบมี
กราฟแท่งสีเขียว: ON
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หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบท่ี 2
E00519903129

กรุณาจอดรถในที่ปลอดภัยก่อนเปิดใช้งาน
ข้อมูลต่อไปนี้ปรากฏในหน้าจอแสดงข้อมูลรวม เช่น
มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดการเดินทาง อัตราการส้ินเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย ฯลฯ

1- หน้าจอแสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
→ หน้า 5-22

2- จอแสดงตำแหน่งคันเกียร์* → หน้า 6-30
3- จอแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่

→ หน้า 5-22
4- การเตือนถนนเป็นน้ำแข็ง* → หน้า 5-21
5- หน้าจอแสดงข้อมูล → หน้า 5-19
6- สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ → หน้า 5-23

หมายเหตุ
เมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ที่ OFF
จอแสดงตำแหน่งคันเกียร์ ปริมาณน้ำมัน เช้ือเพลิง
ที่เหลืออยู่ อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ และ
การเตือนถนนเป็นน้ำแข็งจะไม่แสดงขึ้น
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หน้าจอแสดงข้อมูล
E00528201371

แต่ละครั้งที่คุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม (A) เบาๆ หน้าจอจะแสดงข้อมูลตามลำดับต่อไปนี้

1- มาตรวัดระยะทาง → หน้า 5-20
2- มาตรวัดการเดินทาง  → หน้า  5-20
3- มาตรวัดการเดินทาง  → หน้า 5-20
4- ตัวควบคุมความสว่างของมาตรวัด → หน้า 5-20

5- แสดงช่วงการขับรถ → หน้า 5-20
6- หน้าจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

โดยเฉล่ีย → หน้า  5-21
7- ตัวแสดงอุณหภูมิภายนอก* → หน้า  5-21

8- สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ (ระยะทาง)
→ หน้า 5-23

9- สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ (เดือน)
→ หน้า 5-23

หมายเหตุ
เมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานเป็น OFF หน้าจอแสดงช่วงการขับรถ ตัวแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย และตัวแสดงอุณหภูมิภายนอกจะไม่แสดงขึ้น
ในขณะขับรถ สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถจะไม่แสดงขึ้นแม้ว่าคุณจะใช้งานสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม
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มาตรวัดระยะทาง
E00527801123

มาตรวัดระยะทางแสดงระยะทางการเดินทาง

มาตรวัดการเดินทาง
E00527901094

มาตรวัดการเดินทางแสดงระยะทางที่ใช้ระหว่างต้นทาง
กับปลายทาง

ตัวอย่างการใช้งานของมาตรวัดการเดินทาง  และ
มาตรวัดการเดินทาง 

คุณสามารถวัดระยะทางที่ใช้ในปัจจุบันได้สองชุด
จากบ้านโดยใช้มาตรวัดการเดินทาง  และจาก
จุดใดจุดหนึ ่งในระหว่างทางโดยใช้มาตรวัดการ
เดินทาง 

การรีเซ็ตมาตรวัดการเดินทาง

หากต้องการตั้งค่าจอแสดงเป็น 0 กดสวิตช์หน้าจอแสดง
ข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย 2 วินาที ค่าที่แสดงอยู่ใน
ปัจจุบันเท่านั้นจะถูกรีเซ็ต

ตัวอย่าง
หากมาตรวัดการเดินทาง  แสดงอยู่ เฉพาะมาตรวัด
การเดินทาง  เท่านั้นที่จะถูกรีเซ็ต

หมายเหตุ
หากมีการถอดขั้วแบตเตอรี่ หน่วยความจำของ
มาตรวัดการเดินทาง  และ  จะถูก
ลบออก และหน้าจอจะกลับมาเป็น “0”

ตัวควบคุมความสว่างของมาตรวัด
E00537901068

แต่ละครั ้งที ่คุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม (2)
ประมาณ 2 วินาทีขึ้นไป จะมีเสียงและความสว่างของ
หน้าปัดจะเปลี่ยนไป

1- ระดับความสว่าง
2- สวิตซ์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม

หมายเหตุ
คุณสามารถปรับความสว่างได้ 8 ระดับตามลำดับ
เมื่อไฟหรี่สว่างขึ้นและเมื่อไฟไม่สว่าง
ทุกครั้งที่คุณลดระดับความสว่างลงสองระดับ
จอแสดงผลระดับความสว่างจะลดลงครั้งละหนึ่ง
ระดับ
หากรถติดต้ังตัวควบคุมไฟอัตโนมัติ เม่ือสวิตช์ไฟ
อยู่ในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่ง “OFF” ความ
สว่างของมาตรวัดจะติดโดยอัตโนมัติเพื่อปรับ
ความสว่าง ขึ้นอยู่กับความสว่างภายนอกของรถ
ระดับความสว่างของแผงหน้าปัดจะถูกจัดเก็บไว้
เมื่อปิดสวิตช์กุญแจหรือปรับโหมดการทำงาน
ไปที่ OFF

หน้าจอแสดงช่วงการขับรถ
E00538000014

แสดงช่วงการขับรถโดยประมาณ (จำนวนกิโลเมตรหรือ
ไมล์ที่คุณสามารถขับขี่ต่อไปได้) เมื่อช่วงการขับรถลดลง
ต่ำกว่าประมาณ 50 กิโลเมตร (30 ไมล์) เคร่ืองหมาย “---”
จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ
ช่วงการขับรถข้ึนอยู่กับข้อมูลอัตราการส้ินเปลือง
เชื้อเพลิง ซึ่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการ
ขับขี่และพฤติกรรมในการขับขี่ ระยะทางท่ีแสดง
จึงเป็นเพียงข้อมูลคร่าวๆ เท่านั้น
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หมายเหตุ
เมื่อคุณเติมน้ำมัน ช่วงการขับรถที่แสดงจะปรับ
ค่าตามไปด้วย
อย่างไรก็ตาม หากคุณเติมน้ำมันเพียงเล็กน้อย
ค่าที่แสดงอาจไม่ถูกต้อง ถ้าเป็นไปได้ควรเติม
น้ำมันให้เต็มถัง
ในบางกรณี ค่าแสดงช่วงการขับรถอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงหากคุณจอดรถในที่ที่ชันมาก ซึ่ง
ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงในถังกระเพื่อม แต่ไม่ใช่
อาการผิดปกติแต่อย่างใด
การตั้งค่าการแสดงผลสามารถเปลี่ยนหน่วยได้
ตามต้องการ (กิโลเมตรหรือไมล์)
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า  5-24

หน้าจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
โดยเฉลี่ย

E00531200033

แสดงอัตราการสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิงโดยเฉลี ่ยจากครั ้ง
สุดท้ายที่รีเซ็ตจนถึงปัจจุบัน
โหมดการรีเซ็ตหน้าจอแสดงอัตราการส้ินเปลือง เช้ือเพลิง
โดยเฉล่ียน้ีสามารถเปล่ียนได้ระหว่าง “รีเซ็ตแบบอัตโนมัติ”
กับ “รีเซ็ตแบบแมนนวล”
สำหรับวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าหน้าจอแสดงอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย ให้ดูในเรื่อง “การเปลี่ยน
การตั้งค่าฟังก์ชัน” หน้า 5-24

หมายเหตุ
ค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยสามารถ
รีเซ็ตแยกกันได้ในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติกับ
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล
“---” จะปรากฏข้ึนเมื่อไม่สามารถวัดค่าอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยได้
การตั้งค่าครั้งแรก (ค่าเริ่มต้น) คือ “โหมดรีเซ็ต
แบบอัตโนมัติ”
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะขึ้นอยู่
กับสภาพการขับรถ (สภาพถนน วิธีการขับรถ
ฯลฯ) ค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื ้อเพลิงที่แสดง
อาจแตกต่างจากอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจริง
ค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่แสดงเป็นเพียง
ข้อมูลคร่าวๆ เท่านั้น
หน่วยความจำของโหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลหรือ
โหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติของหน้าจอแสดง
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะถูกลบ
หากมีการถอดแบตเตอรี่
การตั้งค่าการแสดงผลสามารถเปลี่ยนเป็นหน่วย
ที่ต้องการได้ {กม./ลิตร, ลิตร/100 กม., หรือไมล์
ต่อแกลลอน} ให้ดูเรื่อง “การเปลี่ยนการตั้งค่า
ฟังก์ชัน” หน้า  5-24

ตัวแสดงอุณหภูมิภายนอก*
E00533501079

แสดงอุณหภูมิภายนอกรถ

หมายเหตุ
การตั้งค่าหน้าจอสามารถเปลี่ยนหน่วยได้ตาม
ต้องการ (°C หรือ °F)
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการต้ังค่าฟังก์ชัน” หน้า  5-24
อุณหภูมิที ่แสดงอาจแตกต่างจากอุณหภูมิจริง
ภายนอก ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น ภาวะ
การขับขี่

การเตือนถนนเป็นน้ำแข็ง*
E00533401065

ถ้าอุณหภูมิอากาศภายนอกลดลงต่ำกว่าประมาณ 3°C
(37 °F) เสียงเตือนและสัญลักษณ์เตือนอุณหภูมิอากาศ
ภายนอก (A) จะกะพริบประมาณ 10 วินาที
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ขอควรระวัง
แม้ว่าสัญลักษณ์นี้ไม่กะพริบ แต่ถนนก็อาจเป็น
น้ำแข็งได้ ดังนั้นกรุณาระมัดระวังเมื่อขับขี่

จอแสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
E00533801115

แสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
ถ้าน้ำหล่อเย็นร้อน เคร่ืองหมาย “ ” จะกะพริบ
เมื่อคุณขับรถ ควรใส่ใจกับจอแสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
เครื่องยนต์

ขอควรระวัง
หากเครื่องยนต์ร้อนเกินไป เครื่องหมาย “ ”
จะกะพริบ
ในกรณีนี้ แท่งกราฟจะอยู่ในช่วงสีแดง ให้จอด
รถในที่ปลอดภัยทันทีเพื่อแก้ไขตามสมควร ให้
ดูเร่ือง “เคร่ืองยนต์ร้อนจัด” หน้า 8-4

จอแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่
E00522201816

หน้าจอแสดงปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่จะแสดง
ระดับน้ำมันเชื ้อเพลิงในถังน้ำมันเชื ้อเพลิงเมื ่อสวิตช์
กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ที่ ON

1- น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง
0- น้ำมันเชื้อเพลิงหมด

หมายเหตุ
หลังการเติมน้ำมันเชื่อเพลิง อาจใช้เวลาหลาย
วินาทีในการปรับการแสดงค่า
หากเติมน้ำมันขณะที่สวิตช์กุญแจหรือโหมด
การทำงานอยู่ที่ตำแหน่ง ON เกจวัดระดับน้ำมัน
เชื้อเพลิงอาจวัดระดับน้ำมันได้ไม่ถูกต้อง
เคร่ืองหมายฝาปิดถังน้ำมันเช้ือเพลิง (A) แสดงว่า
ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ด้านซ้ายของตัวรถ

ตัวแสดงเตือนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่
E00522402381

เมื่อน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงเหลือ 10 ลิตรหรือต่ำกว่า (ส่วน
กะพริบหนึ่งส่วนจะแสดงขึ้น) เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไป
ที่ตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการทำงานเปลี่ยนเป็น ON
ส่วนสุดท้ายของเกจวัดระดับน้ำมันจะกะพริบ หากระดับ
น้ำมันเชื้อเพลิงยิ่งลดลงอีก ส่วนสุดท้ายของเกจวัดระดับ
น้ำมันจะดับ และ “ ” จะกะพริบ

ขอควรระวัง
ห้ามขับรถโดยที่เหลือน้ำมันเชื้อเพลิงในระดับต่ำ
มาก หากน้ำมันเช้ือเพลิงหมดจะทำให้ระบบน้ำมัน
เชื้อเพลิงเสียหาย
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หมายเหตุ
เมื่อแล่นบนที่ลาดเอียงหรือทางโค้ง การแสดงค่า
อาจไม่ถูกต้องเนื่องจากการกระเพื่อมของน้ำมัน
เชื้อเพลิงในถังน้ำมัน

สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ
E00522502089

แสดงระยะเวลาโดยประมาณก่อนถึงกำหนดการตรวจ
สภาพรอบถัดไปตามที ่ศ ูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้ร ับ
อนุญาตแนะนำ จอจะแสดง “---” เมื่อกำหนดการตรวจ
มาถึง
สัญลักษณ์ประแจแสดงว่าควรตรวจสภาพตามระยะเวลา

หมายเหตุ
ระยะเวลาที่ปรากฏก่อนถึงกำหนดการตรวจรอบ
ถัดไปอาจแตกต่างไปจากที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาตแนะนำ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับข้อมูลจำเพาะ
ของรถ
นอกจากนี้ การตั้งค่าการแสดงระยะเวลาก่อนถึง
กำหนดการตรวจรอบถัดไปก็สามารถปรับเปล่ียน
ได้
หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าดังกล่าว ควรดำเนิน
การโดยศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตเท่า
นั้น
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดปรึกษาศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

1. แสดงระยะเวลาก่อนถึงกำหนดการตรวจรอบ
ถัดไป

หมายเหตุ
ระยะทางแสดงในหน่วย 100 กิโลเมตร (100 ไมล์)
ระยะเวลาแสดงในหน่วยเดือน

2. หน้าจอนี ้เตือนคุณเมื ่อกำหนดการตรวจสภาพ
มาถึง กรุณาสอบถามศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาต

3. หลังจากรถของคุณได้เข้าร ับการตรวจที ่ศ ูนย์
บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับอนุญาตแล้ว หน้าจอจะ
แสดงระยะเวลาก่อนถึงกำหนดการตรวจรอบ
ถัดไป

วิธีการรีเซ็ต
ตัวแสดง “---” สามารถรีเซ็ตได้ขณะที่สวิตช์กุญแจหรือ
โหมดการทำงานอยู่ในตำแหน่ง OFF

1. เมื ่อคุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ
สองสามครั ้ง จอแสดงข้อมูลจะเปลี ่ยนเป็น
จอแสดงสัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้อย่างน้อย
ประมาณ 2 วินาที เพื่อให้สัญลักษณ์ประแจเริ่ม
กะพริบ (หากไม่มีการใช้งานประมาณ 10 วินาที
ขณะกะพริบ หน้าจอจะกลับสู่หน้าจอก่อนหน้า)

3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ ขณะที ่
ไอคอนกะพริบ เพื่อเปลี่ยนการแสดงค่าจาก “---”
เป็น “cLEAr”
หลังจากนั้น ระยะเวลาก่อนถึงกำหนดการตรวจ
รอบถัดไปจะปรากฏขึ้น

ระยะทาง

เดือน
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ขอควรระวัง
ลูกค้ามีหน้าท่ีนำรถไปตรวจสภาพและบำรุงรักษา
ตามกำหนดการ
ควรดำเนินการตรวจสภาพและบำรุงรักษารถเพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุและการทำงานที่ผิดปกติ

หมายเหตุ
เครื่องหมาย “---” จะไม่สามารถรีเซ็ตได้ขณะ
สวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ในตำแหน่ง
“ON”
เมื่อ “---”  ปรากฏ หลังจากระยะทางและเวลา
ผ่านไประยะหนึ่ง การแสดงค่าจะถูกรีเซ็ตและ
ระยะเวลาก่อนถึงกำหนดการตรวจรอบถัดไป
จะปรากฏขึ้น
หากคุณรีเซ็ตโดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดปรึกษาศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนการตั้งค่าฟังก์ชัน
E00522700595

การตั ้งค่า “โหมดรีเซ็ทอัตราการสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิง
โดยเฉลี่ย”, “หน่วยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง” และ
“หน่วยอุณหภูมิ” สามารถปรับได้ตามต้องการเมื่อสวิตช์
กุญแจหรือโหมดการทำงานเป็น ON

ขอควรระวัง
คนขับไม่ควรใช้งานหน้าจอในขณะที่รถกำลัง
ขับเคลื่อน
ขณะใช้งานหน้าจอ ให้จอดรถในที่ปลอดภัย

การเปลี่ยนโหมดรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย

E00522902432

โหมดรีเซ ็ตอัตราการสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิงโดยเฉลี ่ย
สามารถสับเปลี่ยนระหว่าง “รีเซ็ตแบบอัตโนมัติ” กับ
“รีเซ็ตแบบแมนนวล” ได้

1. เมื ่อคุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ
2-3 ครั้ง หน้าจอแสดงข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นแสดง
ช่วงการขับรถ
ให้ดูเรื่อง “หน้าจอแสดงข้อมูล” หน้า 5-19

2. แต่ละครั้งที่คุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม
เป็นเวลา 2 วินาทีขึ้นไปบนหน้าจอช่วงการขับรถ
คุณสามารถเปลี่ยนโหมดรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลือง
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยได้
(A: โหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ, B: โหมดรีเซ็ต
แบบแมนนวล)

โหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล

โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล

• ขณะกำลังแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดย
เฉลี่ย หากคุณกดปุ่มสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม
ค้างไว้ อัตราการสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิงโดยเฉลี ่ยที ่
แสดงอยู่ในขณะนั้นจะถูกรีเซ็ต

• เมื ่อปฏิบัติการทำงานต่อไปนี ้ โหมดการตั ้งค่า
จะเปลี่ยนเองจากแมนนวลเป็นอัตโนมัติ
[ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
หมุนสวิตช์กุญแจจากตำแหน่ง “ACC” หรือ “LOCK”
ไปที่ “ON”
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หมายเหตุ
ค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยสามารถ
รีเซ็ตแยกกันได้ในโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติกับ
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล
หน่วยความจำของโหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลหรือ
โหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติของหน้าจอแสดงอัตรา
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะถูกลบหากมี
การถอดแบตเตอรี่
การตั้งค่าครั้งแรก (ค่าเริ่มต้น) คือ “โหมดรีเซ็ต
แบบอัตโนมัติ”

[สำหรับรถที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
เปล่ียนโหมดการทำงานจาก ACC หรือ OFF เป็น ON

การเปล่ียนเป็นโหมดอัตโนมัติจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม หากเปลี่ยนเป็นโหมดแมนนวลแล้ว
ข้อมูลจากการรีเซ็ตครั้งสุดท้ายจะปรากฏขึ้น

โหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ

• ขณะกำลังแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดย
เฉลี่ย หากคุณกดปุ่มสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม
ค้างไว้ อัตราการสิ ้นเปลืองเชื ้อเพลิงโดยเฉลี ่ยที ่
แสดงอยู่ขณะนั้นจะถูกรีเซ็ต

• เมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ในเงื่อนไข
ต่อไปนี้ หน้าจอแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
โดยเฉลี่ยจะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติ
[ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
สวิตช์กุญแจอยู่ในตำแหน่ง “ACC” หรือ “LOCK”
เป็นเวลา 4 ชั่วโมงขึ้นไป
[สำหรับรถที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
โหมดการทำงานอยู่ที่ ACC หรือ OFF เป็นเวลา 4
ชั่วโมงขึ้นไป

การเปลี่ยนหน่วยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
E00523001808

หน่วยแสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสามารถเปลี่ยน
ได้ หน่วยระยะทางและปริมาณก็สามารถเปล่ียนได้เช่นกัน
เพื ่อให้สอดคล้องกับหน่วยแสดงอัตราการสิ ้นเปลือง
เชื้อเพลิง

1. เมื ่อคุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ
2-3 ครั้ง หน้าจอแสดงข้อมูลจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอ
แสดงอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
ให้ดูเรื่อง “หน้าจอแสดงข้อมูล” หน้า 5-19

2. กดสว ิตช ์หน ้าจอแสดงข ้อม ูลรวมเป ็นเวลา
ประมาณ 5 วินาทีหรือมากกว่าจนกระท่ังได้ยินเสียง
เตือนสองครั้ง

3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมค้างไว้เพ ื ่อ
เปล่ียนตามลำดับจาก “km/L” → “L/100 km” →
“mpg” → “km/L”

หมายเหตุ
แม้หน่วยแสดงช่วงการขับรถหรืออัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยถูกเปลี่ยน แต่หน่วย
เข็มบอกความเร็ว (มาตรวัดความเร็วรถยนต์)
มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดการเดินทาง และ
สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถจะไม่เปลี่ยนตาม
หน่วยความจำของการต้ังค่าหน่วยจะถูกลบหากมี
การถอดแบตเตอรี่และจะกลับไปเป็นการตั้งค่า
จากโรงงานโดยอัตโนมัติ

หน่วยระยะทางจะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันตามคู่ต่อไปนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับหน่วยอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ที่เลือกไว้
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ระยะทาง
(ช่วงการขับรถ)

อัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง

กม./ลิตร กม.
ลิตร/100 กม. กม.

mpg ไมล์

การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ
E00523102082

หน่วยอุณหภูมิสามารถเปลี่ยนได้

1. เมื ่อคุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ
สองสามครั้ง หน้าจอแสดงข้อมูลจะเปลี่ยนมาเป็น
หน้าจอแสดงอุณหภูมิภายนอก
ให้ดูเรื่อง “หน้าจอแสดงข้อมูล” หน้า 5-19

2. แต่ละครั้งที่คุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม
ประมาณ 2 วินาทีหรือมากกว่าขณะแสดงอุณหภูมิ
ภายนอก คุณสามารถเปล่ียนหน่วยอุณหภูมิภายนอก
จาก °C เป็น °F หรือจาก °F เป็น °C ได้

หมายเหตุ
ค่าแสดงอุณหภูมิที ่แผงเครื ่องปรับอากาศจะ
เปลี่ยนไปตามหน่วยของหน้าจอแสดงอุณหภูมิ
ภายนอกในหน้าจอแสดงข้อมูลรวม
อย่างไรก็ตาม “°C” หรือ “°F” จะไม่ปรากฏท่ีตัว
แสดงอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ



ไฟแสดงการทำงาน ไฟเตือน และรายการตัวแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล (หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที่ 1)

5-27แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม
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ไฟแสดงการทำงาน ไฟเตือน และรายการตัวแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล (หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบท่ี 1)
E00523701254

รายการไฟแสดงการทำงานและไฟเตือน
E00523802731

1- ไฟแสดงการทำงานไฟหร่ี → หน้า 5-49
2- ไฟแสดงการทำงานไฟเลี้ยว/ไฟฉุกเฉิน

→ หน้า 5-49
3- ไฟแสดงการทำงานไฟตัดหมอกหน้า → หน้า 5-50
4- ไฟแสดงการทำงานไฟสูง → หน้า 5-50
5- ไฟแสดงระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB)*

→ หน้า 5-57

6- ไฟแสดงล็อกเฟืองท้ายด้านหลัง* → หน้า 6-57
7- ไฟเตือนตรวจเช็คเครื่องยนต์ → หน้า 5-52
8- ไฟแสดงระบบเตือนจุดบอด (BSW)*

→ หน้า 6-102
9- ไฟแสดงหัวเผาเครื่องยนต์ดีเซล → หน้า 5-50
10-ไฟเตือนการทำงานไฟชาร์จ → หน้า 5-52

11-ไฟเตือนการทำงานไฟหน้า LED → หน้า 5-53
12-รายการตัวแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล หน้า

→ 5-28
13-ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย * → หน้า 4-8
14-ไฟเตือนระบบถุงลมนิรภัย (SRS) → หน้า 4-25
15-ไฟแสดงการปิดระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการ

ออกตัวและการเข้าโค้ง (ASTC) → หน้า 6-79



ไฟแสดงการทำงาน ไฟเตือน และรายการตัวแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล (หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที่ 1)
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16-ไฟเตือนระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)
→ หน้า 6-75

17-ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการออกตัว
และการเข้าโค้ง (ASTC) → หน้า 6-79

18-ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท → หน้า 5-53
19-ไฟแสดงการควบคุมการลงเนิน* → หน้า 6-72
20-ไฟเตือนระบบเบรก → หน้า 5-51

รายการตัวแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล
E00523901445

เมื่อมีข้อมูลจะต้องแจ้ง เช่น สัญลักษณ์เตือนไฟแสดง เสียงเตือนดังขึ้น และหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นที่แสดงข้างล่าง ให้ดูข้อมูลหน้าที่เกี่ยวข้องและทำการตรวจวัดตามความจำเป็น
เมื่อกำจัดสาเหตุของตัวแสดงเตือนได้แล้ว ตัวแสดงเตือนจะดับไปโดยอัตโนมัติ
ให้ดูเร่ือง “รายการหน้าจอเตือน” หน้า  5-29
ให้ดูเรื่อง “ตัวแสดงคำเตือนอื่นๆ” หน้า  5-45

หมายเหตุ
คำเตือนอาจปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูล และเสียงเตือนอาจดังขึ้นในบางกรณีต่อไปนี้
ทั้งนี้เกิดจากระบบรับสัญญาณรบกวน เช่น เสียงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงได้ และไม่ถือเป็นการทำงานผิดปกติ
• ได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงจากแหล่งกำเนิด เช่น เครื่องรับวิทยุผิดกฎหมาย ประกายไฟจากเส้นลวด หรือสถานีเรดาร์
• การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้ง (รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายย่อย) เกิดแรงดันไฟฟ้าผิดปกติหรือไฟฟ้าสถิต
หากหน้าจอเตือนปรากฏขึ้นหลายครั้ง ให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต



ไฟแสดงการทำงาน ไฟเตือน และรายการตัวแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล (หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที่ 1)
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รายการหน้าจอเตือน
E00524003085

วิธีแก้ปัญหา (อ้างอิง)หน้าจอ สาเหตุ
ให้ดูเรื่อง “ระบบอิโมบิไลเซอร์ (ระบบป้องกันการ
สตาร์ท)” หน้า 3-3

มีข้อผิดพลาดในระบบสวิตช์กุญแจแบบอิโมบิไลเซอร์
(ระบบป้องกันการสตาร์ท)

จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

มีข้อผิดพลาดในระบบไฟฟ้า

ให้ดูเร่ือง “ระบบกุญแจอัจฉริยะ” หน้า 3-8มีข้อผิดพลาดในระบบกุญแจอัจฉริยะ



ไฟแสดงการทำงาน ไฟเตือน และรายการตัวแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล (หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที่ 1)
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วิธีแก้ปัญหา (อ้างอิง)หน้าจอ สาเหตุ

คาดเข็มขัดนิรภัยให้เหมาะสม
ให้ดูเร่ือง “การเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย” หน้า 4-8

บิดสวิตช์กุญแจมาที่ตำแหน่ง “ON” หรือให้โหมด
การทำงานเป็น ON โดยไม่ได้รัดเข็มขัดนิรภัย

ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตเพื่อเข้า
รับการตรวจสอบระบบโดยทันที
ให้ดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวเแสดงเตือนระบบ SRS”
หน้า 4-25

มีข้อผิดพลาดในถุงลมนิรภัย SRS หรือระบบดึงกลับ

ระมัดระวังน้ำแข็งบนพื้นถนน
ถนนอาจเป็นน้ำแข็งแม้ว่าตัวแสดงเตือนนี้จะไม่
ปรากฏ ดังนั้นให้ขับอย่างระมัดระวัง

อุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ 3 °C (37 °F) หรือต่ำกว่า

เติมน้ำมันโดยเร็วที่สุด ให้ดูเรื่อง
“ตัวแสดงเตือนปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่”
หน้า  5-7

น้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน้อย

ควรนำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้
รับอนุญาต

มีข้อผิดพลาดในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ปลดเบรกมือ ให้ดูเร่ือง “ตัวแสดงเตือนระบบเบรก”
หน้า 5-53

ขับรถโดยที่ยังใส่เบรกมือ



ไฟแสดงการทำงาน ไฟเตือน และรายการตัวแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล (หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที่ 1)
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วิธีแก้ปัญหา (อ้างอิง)หน้าจอ สาเหตุ

จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
ให้ดูเรื่อง “ตัวแสดงเตือนระบบเบรก” หน้า 5-53

ระดับน้ำมันเบรกในกระปุกเก็บน้ำมันเบรกลดลงถึง
ระดับต่ำ
ข้อผิดพลาดในระบบเบรก

ให้หยุดรถทันทีในที่ปลอดภัยและปรึกษาศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด
ให้ดูเร่ือง “ตัวแสดงเตือนการชาร์จ” หน้า 5-54

มีข้อผิดพลาดในระบบการชาร์จไฟ

ให้หยุดรถทันทีในที่ปลอดภัยและปรึกษาศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด
ให้ดูเรื่อง “ตัวแสดงเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง”
หน้า  5-54

มีข้อผิดพลาดในระบบการไหลเวียนน้ำมันเครื่อง

ให้ดูเรื่อง “ฟังก์ชันการตัดไฟอัตโนมัติ (ไฟหน้า
ไฟตัดหมอก ฯลฯ)” หน้า  5-56

ลืมปิดไฟ

กรุณาสอบถามศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
ให้ดูเรื่อง “ไฟเตือนการทำงานไฟหน้า LED”
หน้า  5-53

มีข้อผิดพลาดในไฟหน้า LED
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ตั้งโหมดการทำงานเป็น OFF
ให้ดูเรื่อง “ระบบเตือนโหมดการทำงาน ON”
หน้า 6-16

ประตูด้านคนขับเปิดเม่ือโหมดการทำงานอยู่โหมดอ่ืน
ที่ไม่ใช่ OFF

ให้โหมดการทำงานเป็น OFF
ให้ดูเรื่อง “ระบบเตือนโหมดการทำงาน OFF”
หน้า 6-15

พยายามล็อกประตูทั้งหมดเมื่อโหมดการทำงานอยู่ใน
โหมดอื่นที่ไม่ใช่ OFF

จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
ให้ดูเร่ือง “การล็อกพวงมาลัย” หน้า 6-16

มีข้อผิดพลาดในล็อกพวงมาลัย

กดสวิตช์เครื่องยนต์ขณะที่หมุนพวงมาลัย
ให้ดูเร่ือง “การล็อกพวงมาลัย” หน้า 6-16

พวงมาลัยล็อก

เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด)
เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงานเป็น OFF

เครื่องยนต์จะดับเมื่อคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งอื่นที่
ไม่ใช่ตำแหน่ง “P” (จอด)

ให้ดูเร่ือง “การล็อกพวงมาลัย” หน้า 6-16ประตูด้านคนขับเปิดโดยที่พวงมาลัยถูกปลดล็อก
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เสียบกุญแจอัจฉริยะลงในช่องเสียบกุญแจ
ให้ดูเรื่อง “หากกุญแจอัจฉริยะทำงานไม่ถูกต้อง”
หน้า 6-21

ตรวจไม่พบกุญแจอัจฉริยะ

นำกุญแจอัจฉริยะออกจากช่องเสียบกุญแจ
ให้ดูเรื่อง “การเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ”
หน้า 6-21

คุณลืมนำกุญแจอัจฉริยะออกจากช่องเสียบกุญแจ

ให้ดูเร่ือง “เม่ือมีความผิดปกติเกิดข้ึนกับเกียร์อัตโนมัติ”
หน้า 6-38

อุณหภูมิน้ำมัน A/T สูงเกินไป

ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตทันที
ให้ดูเรื่อง “เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเกียร์
อัตโนมัติ” หน้า 6-38

มีข้อผิดพลาดในเกียร์อัตโนมัติ

ให้ดูเรื่อง “จอแสดงโหมดการขับเคลื่อนและการ
ทำงาน 2WD/4WD” หน้า 6-46

[รถรุ่นท่ีมี Easy Select 4WD]
ไม่ได้เหยียบแป้นคลัตช์ ในขณะเปลี่ยนระหว่าง
“4H” ↔ “4L”

ให้ดูเรื่อง “จอแสดงโหมดการขับเคลื่อนและการ
ทำงาน 2WD/4WD” หน้า 6-51

[รถรุ่นท่ีมี Super Select 4WD II]
ไม่ได้เหยียบแป้นคลัตช์ ในขณะเปลี่ยนระหว่าง
“4HLc”↔“4LLc”
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ให้ดูเรื่อง “จอแสดงโหมดการขับเคลื่อนและการ
ทำงาน 2WD/4WD” หน้า 6-51

[รถรุ่นท่ีมี Super Select 4WD II]
เล่ือนคันเกียร์จากตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) ไปยัง
ตำแหน่งอื่น หรือปล่อยแป้นเบรกในขณะการ
เปลี่ยนระหว่าง “4HLc”↔“4LLc”

ให้นำรถเข้าตรวจสภาพที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาตโดยเร็วที่สุด
ให้ดูเรื่อง “จอแสดงโหมดการขับเคลื่อนและการ
ทำงาน 2WD/4WD” หน้า 6-46

มีข้อผิดพลาดใน Easy Select 4WD

ให้นำรถเข้าตรวจสภาพที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาตโดยเร็วที่สุด
ให้ดูเรื่อง “จอแสดงโหมดการขับเคลื่อนและการ
ทำงาน 2WD/4WD” หน้า 6-51

 มีข้อผิดพลาดใน Super Select 4WD II

ให้ดูเรื่อง “การทำงานของปุ่มเลือกโหมดออฟโรด”
หน้า 6-55

ไม่สามารถใช้โหมดออฟโรดได้
แม้ว่ากดปุ่มเลือกโหมดออฟโรดแล้ว
เนื่องจากปุ่มเลือกโหมดการ
ขับเคล่ือนของ Easy Select 4WD อยู่ใน “2H”

ให้ดูเรื่อง “การทำงานของปุ่มเลือกโหมดออฟโรด”
หน้า 6-55

ไม่สามารถใช้โหมดออฟโรดได้ แม้ว่ากดปุ่มเลือก
โหมดออฟโรดแล้ว เนื ่องจากปุ ่มเลือกโหมดการ
ขับเคล่ือนของ Super Select 4WD II อยู่ใน “2H” หรือ
“4H”
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ให้ดูเร่ือง “ตัวแสดงโหมดออฟโรด” หน้า 6-55ไม่สามารถใช้โหมดออฟโรดได้ แม้ว่ากดปุ่มเลือก
โหมดออฟโรดแล้ว เนื ่องจากระบบเบรกเกิดความ
ร้อนจัดผิดปกติ

ให้ดูเร่ือง “ตัวแสดงโหมดออฟโรด” หน้า 6-55ไม่สามารถใช้โหมดออฟโรดได้ แม้ว่ากดปุ่มเลือก
โหมดออฟโรดแล้ว เนื ่องจากล็อกเฟืองท้ายหลัง
กำลังทำงาน

ให้นำรถเข้าตรวจสภาพที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาตโดยเร็วที่สุด
ให้ดูเรื่อง “ไฟแสดง/ตัวแสดงล็อกเฟืองท้ายหลัง”
หน้า 6-57

มีข้อผิดพลาดในระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง

ให้ดูเร่ือง “ล็อกเฟืองท้ายหลัง” หน้า 6-56
คุณพยายามเปิดสวิตช์ล็อกเฟืองท้ายหลังในขณะขับรถ

ให้ดูเร่ือง “วิธีใช้งาน” ที่หน้า 6-72การควบคุมเบรกของระบบควบคุมการลงเนิน (HDC)
ไม่สามารถใช้ได้เนื่องจากระบบเบรกร้อนจัดผิดปกติ

ให้ดูเร่ือง “วิธีใช้งาน” ที่หน้า 6-72ไม่สามารถตั้งระบบควบคุมการลงเนิน (HDC) เป็น
ON (เตรียมพร้อม) ได้ เนื่องจากความเร็วรถมากกว่า
20 กม./ชม.
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ให้ดูเร่ือง “วิธีใช้งาน” ที่หน้า 6-72ไม่สามารถตั้งระบบควบคุมการลงเนิน (HDC) เป็น
ON (เตรียมพร้อม) ได้ เนื่องจากล็อกเฟืองท้ายหลัง
กำลังทำงาน

หยุดรถในที่ปลอดภัยทันที
ให้ดูเรื่อง “ไฟแสดงการทำงาน ASTC หรือ ASTC
OFF” หน้า 6-79

อุณหภูมิระบบเบรกสูงเกินไป

ให้ดูเร่ือง “วิธีใช้งาน” ที่หน้า 6-72ไม่สามารถใช้งานระบบควบคุมการลงเนิน (HDC) ได้
เนื่องจากคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งเกียร์เดินหน้า ยกเว้น
เกียร์ 1

ควรนำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาต
ให้ดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวเแสดงเตือน” หน้า 6-71

มีข้อผิดพลาดในระบบช่วยขึ้นเนิน

ควรนำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาต
ให้ดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวเแสดงเตือน ASTC”
หน้า 6-80

มีข้อผิดพลาดในระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการออก
ตัวและการเข้าโค้ง (ASTC)

หลีกเลี่ยงการเบรกกะทันหันและการขับรถด้วย
ความเร็วสูง ให้หยุดรถในที่ปลอดภัยและแก้ไข
ตามสมควร ให้ดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือน
ระบบ ABS” ที่หน้า 6-75

มีข้อผิดพลาดในระบบเบรค ABS
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ปฏิบัติการที่เหมาะสม เช่น การเหยียบเบรกเพื่อ
หลีกเลี่ยงการชน
ให้ดูเรื่อง “ฟังก์ชันเตือนการชนด้านหน้า”
หน้า 6-86

ระบบป้องกันการชนด้านหน้า (FCM)
ตรวจพบเสี่ยงที่จะชน

ให้ดูเร่ือง “ฟังก์ชันการเบรก FCM” หน้า 6-87ฟังก์ชันการเบรก FCM ของระบบป้องกันการชนด้าน
หน้า (FCM) ถูกเปิดใช้งาน

ควรนำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาต
ให้ดูเรื่อง “เมื่อตรวจพบปัญหา” หน้า 6-91

มีข้อผิดพลาดในระบบป้องกันการชนด้านหน้า
(FCM)

ให้ดูเรื่อง “เมื่อตรวจพบปัญหา” หน้า 6-91ระบบป้องกันการชนด้านหน้า (FCM) ไม่สามารถใช้
ได้ช่ัวคราว

ให้ดูเร่ือง “สวิตช์เปิด/ปิด FCM และ UMS” หน้า 6-90เมื่อระบบป้องกันการชนด้านหน้า (FCM) เป็น ON
หากปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนของ Easy Select
4WD ตั้งค่าเป็น “4L”, FCM จะเปล่ียนเป็น OFF
โดยอัตโนมัติ
เม่ือ FCM เป็น OFF, FCM จะไม่เปล่ียนเป็น ON
แม้ว่าจะกดสวิตช์ FCM และ UMS ON/OFF แล้ว
เนื่องจากปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนของ Easy
Select 4WD อยู่ที่ “4L”
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ให้ดูเร่ือง “สวิตช์เปิด/ปิด FCM และ UMS” หน้า 6-90เมื่อระบบป้องกันการชนด้านหน้า (FCM) เป็น ON
หากปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนของ Super Select
4WD II ตั้งค่าเป็น “4LLc”, FCM จะเปล่ียนเป็น OFF
โดยอัตโนมัติ
เม่ือ FCM เป็น OFF, FCM จะไม่เปล่ียนเป็น ON
แม้ว่าจะกดสวิตช์ FCM และ UMS ON/OFF แล้ว
เนื่องจากปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนของ Super
Select 4WD II อยู่ท่ี “4LLc”

ให้ดูเร่ือง “สวิตช์เปิด/ปิด FCM และ UMS” หน้า 6-90เมื่อเมื่อระบบป้องกันการชนด้านหน้า (FCM) เป็น
ON หากสวิตช์ล็อกเฟืองท้ายหลังตั้งค่าเป็น ON,
FCM จะเปลี่ยนเป็น OFF โดยอัตโนมัติ
เมื่อ FCM เป็น OFF แม้ว่าจะกดสวติช์เปิด/ปิด
FCM และ UMS แล้ว, FCM จะไม่เปล่ียนเป็น ON
เนื่องจากสวิตช์ล็อกเฟืองท้ายหลังเป็น ON

ให้ดูเร่ือง “สวิตช์เปิด/ปิด FCM และ UMS” หน้า 6-90เมื่อระบบป้องกันการชนด้านหน้า (FCM) เป็น ON
หากระบบควบคุมการลงเนิน (HDC) ตั้งค่าเป็น ON,
FCM จะเปลี่ยนเป็น OFF โดยอัตโนมัติ
เม่ือ FCM เป็น OFF แม้ว่าจะกดสวิตช์ เปิด/ปิด
FCM และ UMS แล้ว, FCM จะไม่เปล่ียนเป็น ON
เนื่องจากระบบควบคุมการลงเนิน (HDC) ทำงาน
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เมื่อตัวแสดงเตือนไม่ดับหลังจากรอสักพักแล้ว
ให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
ให้ดูเรื่อง “เมื่อเซ็นเซอร์ทำงานไม่ได้ชั่วคราว”
หน้า 6-99

เซ็นเซอร์ระบบป้องกันการเร่งเครื่องผิดพลาดด้วย
คลื่นความถี่สูง (UMS) จะทำงานไม่ได้ชั่วคราวด้วย
สาเหตุบางประการ เช่น สภาพแวดล้อมหรืออุณหภูมิ
ของเซ็นเซอร์สูงขึ้น

ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตทันที
ให้ดูเรื่อง “เมื่อมีการทำงานผิดปกติในระบบหรือ
ในเซ็นเซอร์” หน้า 6-99

ระบบป้องกันการเร่งเครื่องผิดพลาดด้วยคลื่นความถี่
สูง (UMS) จะไม่สามารถทำงานตามปกติได้เนื่องจาก
มีการทำงานผิดปกติบางอย่างในเซ็นเซอร์หรือในระบบ
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ให้ดูเรื่อง “ระบบป้องกันการเร่งเครื่องผิดพลาดด้วย
คลื่นความถี่สูง (UMS)” หน้า 6-95

ระบบป้องกันการเร่งเครื่องผิดพลาดด้วยคลื่นความถี่
สูง (UMS) ถูกใช้งาน

ให้ดูเร่ือง “เม่ือ UMS ทำงานไม่ได้” หน้า 6-100เมื่อระบบป้องกันการเร่งเครื่องผิดพลาดด้วยคลื่น
ความถ่ีสูง (UMS) เป็น ON หากปุ่มเลือกโหมดการ
ขับเคลื่อนของ Super Select 4WD II ตั้งค่าเป็น
“4LLc”, ระบบป้องกันการเร่งเครื่องผิดพลาดด้วย
คล่ืนความถ่ีสูง (UMS) จะเปล่ียนเป็น OFF โดย
อัตโนมัติ
เมื่อระบบป้องกันการเร่งเครื่องผิดพลาดด้วยคลื่น
ความถ่ีสูง (UMS) เป็น OFF, แม้ว่าจะกดสวิตช์
เปิด/ปิด FCM และ UMS แล้ว, ระบบป้องกัน
การเร่งเครื่องผิดพลาดด้วยคลื่นความถี่สูง (UMS)
จะไม่เปลี่ยนเป็น ON เนื่องจากปุ่มเลือกโหมดการ
ขับเคล่ือนของ Super Select 4WD II อยู่ที ่ “4LLc”
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ให้ดูเร่ือง “เม่ือ UMS ทำงานไม่ได้” หน้า 6-100เมื่อระบบป้องกันการเร่งเครื่องผิดพลาดด้วยคลื่น
ความถ่ีสูง (UMS) เป็น ON หากสวิตช์ล็อกเฟือง
ท้ายหลังถูกตั้งเป็น ON, ระบบป้องกันการเร่งเครื่อง
ผิดพลาดด้วยคลื่นความถี่สูง (UMS) จะเปลี่ยนเป็น
OFF โดยอัตโนมัติ
เมื่อระบบป้องกันการเร่งเครื่องผิดพลาดด้วยคลื่น
ความถ่ีสูง (UMS) เป็น OFF, แม้ว่าจะกดสวิตช์
เปิด/ปิด FCM และ UMS แล้ว, ระบบป้องกัน
การเร่งเครื่องผิดพลาดด้วยคลื่นความถี่สูง (UMS)
จะไม่เปลี่ยนเป็น ON เนื่องจากสวิตช์ล็อกเฟือง
ท้ายหลังเป็น ON

ให้ดูเร่ือง “เม่ือ UMS ทำงานไม่ได้” หน้า 6-100เมื ่อระบบป้องกันการเร่งเครื ่องผิดพลาดด้วยคลื ่น
ความถี่สูง (UMS) เป็น ON หากระบบควบคุมการลง
เนิน (HDC) ต้ังค่าเป็น ON, ระบบป้องกันการเร่งเคร่ือง
ผิดพลาดด้วยคลื่นความถี่สูง (UMS) จะเปลี่ยนเป็น
OFF โดยอัตโนมัติ
เมื ่อระบบป้องกันการเร่งเครื ่องผิดพลาดด้วยคลื ่น
ความถ่ีสูง (UMS) เป็น OFF แม้ว่าจะกดสวิตช์ เปิด/ปิด
FCM และ UMS แล้ว, ระบบป้องกันการเร่งเครื่อง
ผิดพลาดด้วยคลื่นความถี่สูง (UMS) จะไม่เปลี่ยนเป็น
ON เน่ืองจากระบบควบคุมการลงเนิน (HDC) ทำงาน
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เมื่อตัวแสดงเตือนไม่ดับหลังจากรอสักพักแล้ว
ให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
ให้ดูเรื่อง “เมื่อเซ็นเซอร์ทำงานไม่ได้ชั่วคราว”
หน้า 6-104

เซ็นเซอร์ระบบเตือนจุดบอด (BSW) จะทำงานไม่ได้
ชั่วคราวด้วยสาเหตุบางประการ เช่น สภาพแวดล้อม
หรืออุณหภูมิของเซ็นเซอร์สูงขึ้น

ให้นำรถเข้าตรวจสภาพที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาตโดยเร็วที่สุด
ให้ดูเรื่อง “เมื่อมีการทำงานผิดปกติในระบบหรือ
ในเซ็นเซอร์” หน้า 6-103

ระบบเตือนจุดบอด (BSW) ไม่สามารถทำงานตามปกติ
เนื่องจากมีการทำงานผิดปกติบางอย่างในเซ็นเซอร์
หรือในระบบ

ขจัดสิ่งแปลกปลอมบนพื้นผิวของกันชนบริเวณที่
ติดตั้งเซ็นเซอร์ออก
หากตัวแสดงเตือนไม่หายไปหลังจากทำความ
สะอาดพื้นผิวของกันชนบริเวณที่ติดตั้งเซ็นเซอร์
แล้ว ให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
ให้ดูเรื่อง “ระบบเตือนจุดบอด (BSW):
เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอยู่บนเซ็นเซอร์” หน้า 6-104

มีสิ่งแปลกปลอม เช่น ดิน หิมะหรือน้ำแข็งติดอยู่ที่
พื้นผิวของกันชนบริเวณเซ็นเซอร์

ระมัดระวังเป็นพิเศษที่ด้านหลังรถของคุณ
ให้ดูเรื่อง “ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA)”
หน้า 6-104

ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) จะตรวจจับ
รถที่วิ่งเข้ามาใกล้รถของคุณ



ไฟแสดงการทำงาน ไฟเตือน และรายการตัวแสดงบนหน้าจอแสดงข้อมูล (หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที่ 1)

5-43แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม

5

วิธีแก้ปัญหา (อ้างอิง)หน้าจอ สาเหตุ

จอดรถในที่ปลอดภัยและแก้ไขตามสมควร
ให้ดูเร่ือง “เคร่ืองยนต์ร้อนจัด” หน้า 8-4

เครื่องยนต์ร้อนจัด

ขอแนะนำให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาต
ให้ดูที่ “ระบบป้องกันการชนด้านหน้า (FCM):
เมื่อตรวจพบปัญหา” หน้า 6-91
ให้ดูที่ “ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB): การ
เตือนปัญหาระบบ” หน้า 5-59

มีข้อผิดพลาดในเซ็นเซอร์

เมื่อเซ็นเซอร์มีอุณหภูมิปกติแล้ว ระบบจะกลับสู่
การทำงานโดยอัตโนมัติ
ให้ดูที่ “ระบบป้องกันการชนด้านหน้า (FCM):
เมื่อตรวจพบปัญหา” หน้า 6-91
ให้ดูที่ “ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB): การ
เตือนปัญหาระบบ” หน้า 5-59

ระบบป้องกันการชนด้านหน้า (FCM)
และระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB)
ไม่สามารถใช้งานได้
ชั่วคราวเนื่องจากเซ็นเซอร์มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ

ให้ดูที่ “ระบบป้องกันการชนด้านหน้า (FCM): เมื่อ
ตรวจพบปัญหา” หน้า 6-91
ให้ดูที่ “ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB): การเตือน
ปัญหาระบบ” หน้า 5-59

เซ็นเซอร์ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขบางอย่างเช่น การติดแน่นของสิ่งปนเปื้อน
ที่เซ็นเซอร์หรือกระจกหน้า
ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

ขอแนะนำให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาต
ให้ดูที่ “ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB): การ
เตือนปัญหาระบบ” หน้า 5-59

มีข้อผิดพลาดในระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB)
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ให้ดูเร่ือง “การถ่ายน้ำออกจากกรองน้ำมันเช้ือเพลิง”
หน้า 8-5

มีน้ำสะสมอยู่ในกรองน้ำมันเชื้อเพลิงมากเกินกว่า
ที่กำหนด

ตัวแสดงคำเตือนอื่นๆ
E00524202530

อ้างอิงหน้าจอ สถานะการทำงานของระบบ

เล่ือนคันเกียร์มาท่ีตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) แล้ว
เหยียบแป้นคลัตช์จนสุด เหยียบแป้นเบรกด้วย
เท้าขวา จากนั้นกดสวิตช์เครื่องยนต์
ให้ดูเร่ือง “การสตาร์ทเคร่ืองยนต์” หน้า 6-18

เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ หากคุณกดสวิตช์เครื่องยนต์
โดยไม่ได้เหยียบแป้นคลัตช์ (M/T)

เล่ือนคันเกียร์มาท่ีตำแหน่ง “P” (จอด) แล้ว เหยียบ
แป้นเบรกด้วยเท้าขวา จากนั้นกดสวิตช์เครื่องยนต์
ให้ดูเร่ือง “การสตาร์ทเคร่ืองยนต์” หน้า 6-18

เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ หากคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งอื่น
นอกเหนือจากตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (เกียร์ว่าง)
หรือคุณกดสวิตช์เครื่องยนต์โดยไม่ได้เหยียบเบรก
(A/T)

สถานะการทำงานของแต่ละระบบจะแสดงอยู่บนหน้าจอแสดงข้อมูล ให้ดูข้อมูลหน้าที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละระบบสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

อ้างอิงหน้าจอ สถานะการทำงานของระบบ

ให้ดูเร่ือง “Easy Select 4WD” หน้า 6-39เมื่อโหมดการขับเคลื่อนถูกเปลี่ยนโดยการทำงานของ
ปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน ให้ดูเร่ือง “Super Select 4WD II” หน้า 6-47
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ให้ดูเร่ือง “โหมดควบคุม” หน้า 6-54เมื่อเลือกโหมด “ROCK” ของโหมดออฟโรด

ให้ดูเร่ือง “โหมดควบคุม” หน้า 6-54เมื่อเลือกโหมด “MUD/SNOW” ของโหมดออฟโรด

ให้ดูเร่ือง “โหมดควบคุม” หน้า 6-54เมื่อเลือกโหมด “SAND” ของโหมดออฟโรด

ให้ดูเร่ือง “โหมดควบคุม” หน้า 6-54เมื่อเลือกโหมด “GRAVEL” ของโหมดออฟโรด

ให้ดูเร่ือง “สวิตช์เปิด/ปิด FCM และ UMS” หน้า 6-90เมื่อปิดการใช้งานระบบป้องกันการชนด้านหน้า
(FCM)

เมื่อปิดการใช้งานระบบป้องกันการเร่งเครื่อง
ผิดพลาดด้วยคลื่นความถี่สูง (UMS)
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อ้างอิงหน้าจอ สถานะการทำงานของระบบ

ให้ดูเร่ือง “สวิตช์เปิด/ปิด FCM และ UMS” หน้า 6-90เมื่อระบบป้องกันการชนด้านหน้า (FCM) ถูกใช้งาน
หรือช่วงเวลาของเสียงเตือนถูกเปลี่ยน

ให้ดูเร่ือง “วิธีใช้งาน” ที่หน้า 6-108เมื่อระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังตรวจพบสิ่งกีดขวาง

ให้ดูเร่ือง “วิธีใช้งาน” ที่หน้า 6-112เมื่อระบบเซ็นเซอร์ตรวจพบสิ่งกีดขวาง

หน้าจอนี้เตือนคุณเมื่อกำหนดการตรวจสภาพมาถึง

หน้าจอ วิธีแก้ปัญหา

ขอแนะนำให้คุณนำรถไปตรวจสอบ ให้ดูเรื่อง “สัญลักษณ์เตือนตรวจสภาพรถ” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมที่
หน้า 5-8
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สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับช่วงเวลาพักได้

หน้าจอ วิธีแก้ปัญหา

หยุดรถในที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต์ และพักผ่อน
ใช้ตัวแสดงเตือนนี้เป็นแนวทางคร่าวๆ สำหรับพักผ่อนระหว่างการขับรถที่ยาวนาน
สามารถตั้งค่าช่วงเวลาตั้งแต่การเริ่มต้นการเดินทางจนกระทั่งข้อความนี้ปรากฏขึ้นได้
ให้ดูเรื่อง “การเปลี่ยนระยะเวลาก่อนที่ “REST REMINDER” จะปรากฏ” หน้า 5-16
เมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ ตัวแสดงเตือนและเสียงเตือนจะเตือนคนขับ หากคุณขับรถต่อไปโดยไม่หยุดพัก เสียงเตือนจะ
ดังขึ้นทุก 5 นาที เพื่อกระตุ้นให้คุณพักผ่อน

ในกรณีต่อไปนี้ เวลาที่ใช้ในการขับรถจะถูกรีเซ็ตและหน้าจอจะกลับสู่หน้าจอที่แสดงอยู่ก่อนหน้า หลังจากนี้
เมื่อถึงกำหนดเวลาที่ตั้งไว้อีกครั้ง เสียงเตือนและตัวแสดงเตือนจะกระตุ้นให้คุณหยุดพัก
• เสียงเตือนดังข้ึน 3 ครั้ง
• บิดสวิตช์กุญแจมาท่ีตำแหน่ง “LOCK” หรือให้โหมดการทำงานอยู่ที่ OFF
• กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมอย่างน้อย 2 วินาที
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ไฟแสดงการทำงานและไฟเตือน (หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบท่ี 2)
E00501504527

1- ไฟแสดงการทำงานไฟสูง → หน้า 5-50
2- ไฟแสดงการทำงานไฟตัดหมอกหน้า* →

หน้า 5-50
3- ไฟแสดงการทำงานไฟเลี้ยว/ไฟฉุกเฉิน →

หน้า 5-50
4- ไฟแสดงการทำงาน 2WD/4WD* →

หน้า 6-40, 6-44
5- ไฟแสดงล็อกเฟืองท้ายหลัง* → หน้า 6-57
6- ไฟแสดงความเร็วต่ำ* → หน้า 6-40
7- ไฟเตือนการทำงานไฟหน้า LED* → หน้า 5-53
8- ไฟแสดงไฟหรี่*  → หน้า 5-50
9- ไฟแสดงระบบควบคุมความเร็วคงที่* →

หน้า 6-82

10-ไฟแสดงหัวเผาเครื่องยนต์ดีเซล → หน้า 5-50
11-ไฟเตือนการทำงานไฟชาร์จ → หน้า 5-52
12-ไฟเตือนตรวจเช็คเคร่ืองยนต์ → หน้า 5-52
13-ไฟแสดงไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง → หน้า 5-51
14-ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ A/T

(รถท่ีมีเกียร์ A/T) → หน้า 6-32
15-ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง → หน้า 5-52
16-หน้าจอแสดงข้อมูลรวม → หน้า 5-18
17-สำหรับรายละเอียด ให้ดูเร่ือง “ระบบอิโมบิไลเซอร์

(ระบบป้องกันการสตาร์ท)” → หน้า 3-3 (ถ้ามีติดต้ัง)
สำหรับรายละเอียด ให้ดูเร่ือง “การล็อกพวงมาลัย”
หน้า 6-16 (ถ้ามีติดต้ัง)

18-สำหรับรายละเอียด ให้ดูเร่ือง “การใช้งานการเตือน”
หน้า 3-13 (ถ้ามีติดต้ัง)
สำหรับรายละเอียด ให้ดูเร่ือง “การล็อกพวงมาลัย”
หน้า 6-16 (ถ้ามีติดต้ัง)

19-ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท → หน้า 5-53
20-ไฟเตือนระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) *

→หน้า 6-75
21-ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการออกตัว

และการเข้าโค้ง (ASTC)* → หน้า 6-79
22-ไฟแสดงการปิดระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการ

ออกตัวและการเข้าโค้ง (ASTC)* → หน้า 6-79
23-ไฟเตือนระบบถุงลมนิรภัย (SRS)* → หน้า 4-25
24-ไฟเตือนระบบเบรก → หน้า 5-51
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ไฟแสดงการทำงาน
E00501601253

• เมื่อกดสวิตช์ไฟฉุกเฉินเพื่อเปิดไฟฉุกเฉิน
ให้ดูเร่ือง “สวิตช์ไฟฉุกเฉิน” หน้า 5-61

• เมื ่อไฟฉุกเฉินทำงานโดยอัตโนมัติเนื ่องจาก
การเบรกกะทันหันขณะขับรถ (รถรุ่นที่มีระบบ
สัญญาณหยุดรถฉุกเฉิน)
ให้ดูเรื่อง “ระบบสัญญาณหยุดรถฉุกเฉิน” หน้า
6-74

ไฟแสดงการทำงานไฟเลี้ยว/ไฟฉุกเฉิน
E00501701687

ไฟแสดงการทำงานเหล่านี้จะกะพริบ
ในสถานการณ์ต่อไปนี้
• เมื่อโยกคันสวิตช์ไฟเลี้ยวเพื่อเปิด
ให้ดูเรื่อง “คันสวิตช์ไฟเลี้ยว” หน้า
5-61

ไฟแสดงการทำงานไฟสูง
E00501801327

ไฟแสดงการทำงานไฟสูงจะสว่างข้ึนก็ต่อเม่ือใช้ไฟสูง

ไฟแสดงการทำงานไฟตัดหมอกหน้า*
E00501901663

ไฟแสดงการทำงานไฟตัดหมอกหน้า
จะสว่างขึ้นเมื่อใช้ไฟตัดหมอกหน้า

ไฟแสดงการทำงานไฟหรี่*
E00508901330

ไฟแสดงการทำงานนี้จะสว่างขึ้นขณะ
ที่เปิดใช้ไฟหรี่

หมายเหตุ
ถ้าเครื ่องยนต์เย็น ไฟหัวเผาเครื ่องยนต์ดีเซล
จะติดค้างอยู่นาน
[ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
เมื ่อไฟหัวเผาดับแล้วแต่ไม่สตาร์ทเครื ่องยนต์
ภายใน 5 วินาที ให้บิดสวิตช์กุญแจกลับไปยัง
ตำแหน่ง “LOCK” จากนั้นบิดสวิตช์กุญแจไปที่
ตำแหน่ง “ON” เพื่ออุ่นเครื่องยนต์อีกครั้ง

ไฟแสดงหัวเผาเครื่องยนต์ดีเซล
E00502301475

ไฟแสดงนี ้จะแสดงสภาวะหัวเผา
เครื่องยนต์ดีเซล
[ยกเว้นรถรุ ่นที ่ต ิดตั ้งระบบกุญแจ
อัจฉริยะ]

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” ไฟจะสว่างขึ้น
เมื ่อหัวเผาร้อน สัญญาณนี้จะดับและสามารถสตาร์ท
เครื่องยนต์ได้
[สำหรับรถที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
เมื่อโหมดการทำงานเป็น ON ไฟจะสว่างและการอุ่นของ
หัวเผาจะเร่ิมโดยอัตโนมัติ เม่ือหัวเผาร้อน ไฟน้ีจะดับและ
สตาร์ทเครื่องยนต์ได้
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หมายเหตุ
เมื ่อเครื ่องยนต์อุ ่น ไฟหัวเผาเครื ่องยนต์ดีเซล
จะไม่ติดแม้สวิตช์กุญแจจะอยู่ที่ตำแหน่ง “ON”
หรือโหมดการทำงานอยู่ที่ ON

ไฟแสดงไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง (รถรุ่นที่
ติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที่ 2)

E00509901425

เมื ่อหมุนสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง
“ON” หรือโหมดการทำงานอยู ่ท ี ่
ON ไฟนี้จะติดและจะดับหลังจากที่
เครื่องยนต์สตาร์ทติดแล้ว แต่ถ้าไฟนี้
ติดขณะเครื่องยนต์ทำงานแสดงว่ามี

ไฟเตือน
E00502400147

ไฟเตือนระบบเบรก
E00502504276

ไฟน้ีจะสว่างเม่ือสวิตช์กุญแจอยู่ท่ีตำแหน่ง
“ON” หรือโหมดการทำงาน
อยู่ที่ ON และจะดับหลังจากนั้นสอง
สามวินาที

น้ำอยู่ในกรองน้ำมันเชื้อเพลิง ถ้าเกิดเหตุเช่นนี้ขึ ้นให้
ปฏิบัติดังนี้

ถ่ายน้ำออกจากกรองน้ำมันเช้ือเพลิง ให้ดูเร่ือง “การถ่ายน้ำ
ออกจากกรองน้ำมันเชื้อเพลิง” หน้า 8-5

เมื่อสัญญาณไฟนี้ดับ คุณสามารถขับรถต่อไปได้ แต่ถ้า
ไฟไม่ดับหรือติดขึ้นมาเป็นระยะๆ ให้นำรถเข้าตรวจกับ
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตทันที

ควรแน่ใจว่าไฟเตือนดับลงแล้วก่อนจะขับรถ
ขณะสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ในตำแหน่ง
ON ไฟเตือนระบบเบรกจะสว่างขึ้นเมื่อเกิดสภาพดังนี้:

เมื่อเข้าเบรกมือไว้
เมื่อระดับน้ำมันเบรกในกระปุกเก็บน้ำมันเบรก
ลดลงถึงขีด LOW
เมื่อฟังก์ชันการกระจายกำลังเบรกทำงานไม่ถูก
ต้อง

ขณะสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ในตำแหน่ง
ON เสียงเตือนจะดังขึ้นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

ความเร็วรถยนต์เกิน 8 กม./ชม. โดยใส่เบรกมือไว้

ขอควรระวัง
ในสภาพด้านล่างนี ้ ประสิทธิภาพของเบรก
อาจจะลดลงหรือรถอาจจะไม่เสถียรถ้าเบรก
กะทันหัน ดังนั้นให้หลีกเลี่ยงการขับที่ความเร็ว
สูงหรือการใช้เบรกกะทันหัน
ให้คุณรีบจอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและติดต่อ
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด
• ไฟเตือนระบบเบรกไม่สว่างเมื ่อใช้เบรกมือ
หรือไม่ดับเมื่อปลดเบรกมือ

• ไฟเตือนระบบเบรกและไฟเตือนระบบเบรก
ABS สว่างขึ้นในเวลาเดียวกัน
สำหรับรายละเอียด ให้ดูเรื ่อง “ไฟเตือน/ตัว
แสดงเตือนระบบ ABS” หน้า 6-75

• ไฟเตือนระบบเบรกยังคงสว่างอยู่ขณะขับรถ
ควรปฏิบัติดังนี้เพื่อหยุดรถเมื่อประสิทธิภาพของ
ระบบเบรกลดลง
• เหยียบแป้นเบรกให้แรงกว่าปกติ แม้ว่าจะ
เหยียบแป้นเบรกลงจนสุดแล้ว แต่ก็ให้เหยียบ
ค้างไว้ให้แรงที่สุด

• หากเบรกไม่ทำงานแล้ว ให้ใช้เครื่องยนต์ช่วย
เบรก (Engine brake) เพ่ือชะลอความเร็วของรถ
และค่อยๆ ดึงเบรกมือขึ้นให้รถหยุด
ควรเหยียบแป้นเบรกไว้ด้วยเพื่อให้ไฟเบรกติด
ค้าง เป็นการเตือนให้รถที่ขับตามมาข้างหลัง
ทราบ
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ไฟเตือนตรวจเช็คเครื่องยนต์
E00502603238

ไฟเตือนนี ้เป็นส่วนหนึ ่งของระบบ
วิเคราะห์ปัญหาของเครื่องยนต์ซึ่งคอย
ควบคุมการปล่อยไอเสีย ระบบควบคุม
เครื่องยนต์ หรือระบบควบคุม A/T

ถ้าตรวจพบปัญหาขึ ้นในส่วนใดส่วนหนึ ่งของระบบ
เหล่านี้ สัญญาณไฟเตือนจะสว่างขึ้นหรือกะพริบ
ให้คุณรีบนำรถเข้าตรวจสอบปัญหาที ่เกิดขึ ้นทันทีที ่
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับอนุญาต แม้ว่ารถของคุณ
จะยังคงขับได้อยู่
ส ัญญาณไฟนี ้ย ังจะสว่างขึ ้นเม ื ่อสวิตช์ก ุญแจอยู ่ท ี ่
ตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการทำงานอยู่ที่ ON และจะ
ดับลงหลังจากสตาร์ทเครื ่องยนต์แล้ว หากไฟไม่ดับ
หลังจากเครื่องยนต์สตาร์ท ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบ
ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ขอควรระวัง
การขับรถเป็นระยะเวลานานในขณะที่สัญญาณ
ไฟนี ้ติดอยู ่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายขึ ้น
กับระบบควบคุมไอเสีย และส่งผลถึงการประหยัด
น้ำมันเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพการขับขี่จะลด
ลงด้วย
ถ้าสัญญาณไฟนี้ไม่สว่างเมื่อหมุนสวิตช์กุญแจมา
ที่ตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการทำงานอยู่ที่ ON
ให้นำรถไปตรวจที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาต

ขอควรระวัง
ถ้าสัญญาณไฟนี้สว่างขึ้นขณะเครื่องยนต์ทำงาน
อยู่ ให้หลีกเลี่ยงการขับที่ความเร็วสูงและให้นำ
รถเข้าตรวจระบบต่างๆ ที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาตทันที
ในภาวะเช่นนี ้ แป้นคันเร่งและแป้นเบรกอาจ
ตอบสนองได้ไม่ดี

หมายเหตุ
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องยนต์ซึ่ง
ทำงานร่วมกับระบบวิเคราะห์ปัญหาจะมีข้อมูลข้อ
บกพร่องต่างๆ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการปล่อย
ไอเสีย) เก็บอยู่

ข้อมูลนี้จะถูกลบออกเมื่อสายแบตเตอรี่ถูกถอดออกซึ่ง
จะทำให้การวิเคราะห์ปัญหาทำได้ยาก ดังนั้นไม่ควรถอด
สายแบตเตอรี่ออกขณะที่ไฟเตือนการทำงานเครื่องยนต์
ติดอยู่

ไฟเตือนการทำงานไฟชาร์จ
E00502702304

ไฟนี้จะสว่างขึ้นเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่
ในตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการ
ทำงานอยู่ที ่ ON และจะดับหลังจาก
สตาร์ทเครื่องยนต์แล้ว

ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง (รถรุ่นที่
ติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที่ 2)

E00502801904

ไฟเตือนนี้จะติดขึ้นเมื่อสวิตช์กุญแจ
อยู ่ท ี ่ตำแหน่ง “ON” หรือโหมด
การทำงานอยู่ที่ ON และไฟจะดับลง
เมื ่อเครื ่องยนต์สตาร์ทติดแล้ว ถ้า

ไฟเตือนนี้ติดขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ แสดงว่าแรงดัน
น้ำมันเครื่องต่ำมาก
ถ้าไฟเตือนนี้สว่างขึ้นขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ ให้ดับ
เครื ่องยนต์และรีบติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับ
อนุญาตที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว

ขอควรระวัง
หากไฟสว่างขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน
อยู่แสดงว่าระบบการชาร์จไฟมีปัญหา ให้จอดรถ
ในท่ีปลอดภัยทันทีและติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที่ได้รับอนุญาต

ขอควรระวัง
ถ้าสัญญาณไฟสว่างขึ้นเมื่อน้ำมันเครื่องไม่ได้อยู่
ในระดับต่ำ ให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อตรวจสอบ
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ขอควรระวัง
ไฟเตือนนี ้ไม่ได้บ ่งชี ้ปร ิมาณน้ำมันในห้อง
ข้อเหวี่ยง ถ้าต้องการทราบปริมาณน้ำมันเครื่อง
ให้ดึงก้านวัดน้ำมันเครื ่องออกมาตรวจดูขณะ
เครื่องยนต์ดับ
ถ้าคุณยังฝืนขับรถต่อไปในขณะที่ระดับน้ำมัน
เครื ่องต่ำหรือไฟเตือนนี ้ติดค้างอยู ่อาจทำให้
เครื่องยนต์ติดเพราะร้อนจัดได้

หมายเหตุ
ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องนี้ไม่ใช่เตือนระดับ
น้ำมันเครื่อง ให้ตรวจดูปริมาณน้ำมันเครื่องจาก
ก้านวัดน้ำมันเครื่อง

ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท
E00503302059

สัญญาณไฟนี้จะสว่างขึ้นเมื่อประตูใด
ประตูหนึ่งเปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท
ถ้ารถว่ิงด้วยความเร็วประมาณ 8 กม./ชม.
โดยที่ประตูใดประตูหนึ่งปิดไม่สนิท
สัญญาณเสียงเตือนจะดังขึ ้น 4 ครั้ง

ขอควรระวัง
ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าไฟเตือนนี ้ด ับก่อนจะ
ออกรถ

ไฟเตือนการทำงานไฟหน้า LED*
E00569000078

ไฟเตือนนี้ในหน้าปัดจะสว่างเมื ่อมี
ข้อผิดพลาดในไฟหน้า LED

ขอควรระวัง
หากไฟเตือนสว่าง อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ให้
นำรถไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาต

หน้าจอแสดงข้อมูล
(รถรุ่นที่ติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลรวม
- แบบท่ี 1)

E00524601292

ตัวแสดงเตือนระบบเบรก
E00524701639

ตัวแสดงเตือนนี้จะปรากฏหากคุณขับรถโดยที่ยังใส่เบรก
มือ ไฟเตือนท่ีหน้าปัดจะสว่างข้ึนด้วยเม่ือมีการใส่เบรกมือ
หากตัวแสดงเตือนนี้ปรากฏขึ้น ให้ปลดเบรกมือลงจนสุด

ขอควรระวัง
หากขับรถออกไปโดยไม่ได้ปลดเบรกมือ เบรก
จะเกิดความร้อนสูง เป็นผลให้การเบรกไม่มี
ประสิทธิภาพและเบรกอาจเสียหายได้

หากระดับน้ำมันเบรกต่ำ ตัวแสดงเตือนนี้จะปรากฏขึ้น
เมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ที่ ON
ไฟเตือนที่หน้าปัดจะสว่างขึ้นเช่นกัน

ขอควรระวัง
หากตัวแสดงเตือนนี ้ยังคงสว่างและไม่ดับลง
ขณะขับรถ อาจมีอันตรายจากการเบรกที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุการณ์เช่นน้ี ให้จอดรถ
ในท่ีปลอดภัยทันทีและติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที่ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจเช็ค
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ขอควรระวัง
หากตัวแสดงเตือนระบบเบรกปรากฏขึ้น และ
ไฟเตือนระบบเบรกและไฟเตือนระบบเบรก
ABS สว่างข้ึนพร้อมกัน ฟังก์ชันการกระจายกำลัง
เบรกจะไม่ทำงาน ดังนั้นรถจะไม่เสถียรเมื่อมี
การเบรกกะทันหัน หลีกเลี่ยงการเบรกกะทันหัน
และการขับรถด้วยความเร็วสูง ให้หยุดรถในที่
ปลอดภัยและแนะนำให้ตรวจเช็คระบบ
ควรปฏิบัติดังนี้เพื่อหยุดรถเมื่อประสิทธิภาพของ
ระบบเบรกลดลง
• เหยียบแป้นเบรกให้แรงกว่าปกติ แม้ว่าจะ
เหยียบแป้นเบรกลงจนสุดแล้ว แต่ก็ให้เหยียบ
ค้างไว้ให้แรงที่สุด

• หากเบรกไม่ทำงานแล้ว ให้ใช้เครื่องยนต์ช่วย
เบรก (Engine brake) เพ่ือชะลอความเร็วของรถ
และค่อยๆ ดึงเบรกมือขึ้นให้รถหยุด
ควรเหยียบแป้นเบรกไว้ด้วยเพื่อให้ไฟเบรกติด
ค้าง เป็นการเตือนให้รถที่ขับตามมาข้างหลัง
ทราบ

ตัวแสดงเตือนการชาร์จไฟ
E00524801311

จะปรากฎขึ ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลในหน้าจอแสดง
ข้อมูลรวม ไฟเตือนที่หน้าปัดจะสว่างขึ้นเช่นกัน

หากมีความผิดปกติในระบบการชาร์จ ตัวแสดงเตือน

ขอควรระวัง
หากคำเตือนนี ้ปรากฏขึ ้นขณะที ่ เคร ื ่องยนต์
ทำงานอยู ่ ให้จอดรถในที ่ปลอดภัยทันทีและ
นำรถไปตรวจสอบ

ตัวแสดงเตือนแรงดันน้ำมันเครื่อง
E00524901396

หากแรงดันน้ำมันเครื่องตกระหว่างที่เครื่องยนต์ทำงาน
ตัวแสดงเตือนจะปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลใน
หน้าจอแสดงข้อมูลรวม

ขอควรระวัง
หากขับรถขณะท่ีระดับน้ำมันเคร่ืองต่ำ หรือระดับ
น้ำมันเครื่องเป็นปกติแต่ตัวแสดงเตือนปรากฏ
ขึ้น เครื่องยนต์อาจไหม้และเสียหายได้

ขอควรระวัง
ถ้าคำเตือนนี้ปรากฏขึ้นขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน
อยู่ ให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีและตรวจเช็ค
ระดับน้ำมันเครื่อง
ให้ดูเร่ือง “การบำรุงรักษา: น้ำมันเคร่ือง” หน้า 10-5
หากตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นขณะที่ระดับน้ำมัน
เครื่องเป็นปกติ ให้ทำการตรวจสอบ

สวิตช์ไฟหน้าและไฟสูง-ต่ำ
E00506004716

ไฟหน้า

หมายเหตุ
อย่าเปิดไฟต่างๆ ทิ้งไว้เป็นเวลานานในขณะที่
เครื ่องยนต์อยู ่น ิ ่ง (ไม่วิ ่ง) เพราะอาจทำให้
แบตเตอรี่หมดได้
ขณะฝนตกหรือเมื่อล้างรถใหม่ๆ เลนส์ด้านใน
อาจเป็นฝ้า ซึ่งไม่ใช่ปัญหาความผิดปกติของรถ
แต่อย่างใด
เมื่อเปิดไฟ ความร้อนที่เกิดขึ้นจะช่วยขจัดฝ้าให้
หายไป แต่หากมีน้ำขังอยู่ด้านในหลอดไฟ โปรด
นำรถไปเข้าศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
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แบบท่ี 1

หมุนสวิตช์เพื่อเปิดไฟต่างๆ

แบบท่ี 2

หมุนสวิตช์เพื่อเปิดไฟต่างๆ

ตำแหน่งเปิดไฟหรี ่ ไฟท้าย ไฟส่องป้าย
ทะเบียน และไฟแผงหน้าปัด

ปิดไฟทุกดวงOFF

ตำแหน่งเปิดไฟหน้าและไฟอื่นๆ

ปิดไฟทุกดวงOFF

เมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ที่
ON ไฟหน้า ไฟหรี ่ ไฟท้าย ไฟส่องป้าย
ทะเบียน และไฟแผงหน้าปัดจะเปิดและปิด
โดยอัตโนมัติตามระดับความสว่างด้านนอก
ไฟทั ้งหมดจะปิดโดยอัตโนมัติเมื ่อสวิตช์
กุญแจบิดไปที่ “OFF” หรือโหมดการทำงาน
เปลี่ยนเป็น OFF

ตำแหน่งเปิดไฟหรี ่ ไฟท้าย ไฟส่องป้าย
ทะเบียน และไฟแผงหน้าปัด

ตำแหน่งเปิดไฟหน้าและไฟอื่นๆ

AUTO

หมายเหตุ
สามารถปรับความไวของระบบควบคุมการ
เปิด/ปิดอัตโนมัติได้ สำหรับข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
หากไฟตัดหมอกหน้า (หากติดต้ัง) เปิดเม่ือสวิตช์
อยู ่ท ี ่ตำแหน่ง “AUTO” และไฟจะปิดโดย
อัตโนมัติเมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงาน
เป็นปิด
เมื ่อปิดไฟหน้าโดยระบบควบคุมการเปิด/ปิด
อัตโนมัติเม่ือสวิตช์กุญแจบิดไปท่ีตำแหน่ง “ON”
หรือโหมดการทำงานอยู่ที่ ON ไฟตัดหมอกหน้า
(หากติดต้ัง) จะดับไปด้วย เม่ือไฟหน้ากลับมาเปิด
โดยระบบควบคุมการเปิด/ปิดอัตโนมัติ ไฟตัด
หมอกหน้าจะสว่างขึ้นด้วย
ห้ามปิดคลุมเซ็นเซอร์ (A) สำหรับระบบควบคุม
การเปิด/ปิดอัตโนมัติโดยการติดสติกเกอร์หรือ
ฉลากที่กระจกหน้า

หากไฟไม่เปิดหรือปิดเมื่อสวิตช์อยู่ที ่ตำแหน่ง
“AUTO” ให้ปรับสวิตช์ด้วยตัวเอง และนำรถ
เข้ารับการตรวจเช็ค

A
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ฟังก์ชันการตัดไฟอัตโนมัติ (ไฟหน้า
ไฟตัดหมอก ฯลฯ)

E00532701827

หากทำการทำงานต่อไปนี ้ ขณะที ่สวิตช์ไฟอยู ่
ที่ตำแหน่ง “ ” ไฟจะดับโดยอัตโนมัติเมื่อประตู
คนขับถูกเปิด
[ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือ “ACC”
หรือนำกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจ
[สำหรับรถที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
โหมดการทำงานอยู่ที่ OFF หรือ ACC
หากทำการทำงานต่อไปนี ้ ขณะที ่สวิตช์ไฟอยู ่ท ี ่
ตำแหน่ง “ ” ไฟจะดับโดยอัตโนมัติเมื ่อประตู
คนขับยังคงปิดอยู่เป็นเวลาประมาณสามนาที
[ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือ “ACC”
หรือนำกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจ
[สำหรับรถที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
โหมดการทำงานอยู่ที่ OFF หรือ ACC

หมายเหตุ
สามารถยกเลิกฟังก์ชันการตัดไฟอัตโนมัติได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ไฟช่วงเวลากลางวัน*
E00530601545

ไฟช่วงเวลากลางวันจะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน
และสวิตช์ไฟอยู ่ในตำแหน่ง “OFF” หรือ “AUTO”
และไฟท้ายปิด

เสียงสัญญาณเตือนเปิดไฟหน้าไว้
E00506101804

หากการทำงานเหล่านี้เกิดขึ้น เสียงเตือนจะดังขึ้นเพื่อ
เตือนคนขับให้ดับไฟ
[ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ถ้าประตูด้านคนขับเปิดเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ในตำแหน่ง
“LOCK” หรือ “ACC” หรือดึงกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจ
ในขณะที่เปิดไฟหน้าไว้
[สำหรับรถที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ถ้าประตูด้านคนขับเปิดเมื่อโหมดการทำงานอยู่ที่ ACC
หรือ OFF ขณะที่เปิดไฟหน้าไว้

ในทั ้งสองกรณี เสียงเตือนจะหยุดโดยอัตโนมัติถ้า
ฟังก์ชันการตัดไฟอัตโนมัติทำงาน สวิตช์ไฟถูกปิด หรือ
ประตูปิด

สวิตช์ไฟสูง-ต่ำ
E00506201762

เมื่อสวิตช์ไฟอยู่ที่ตำแหน่ง “ ” ลำแสงจะเปลี่ยนจาก
ไฟสูงเป็นไฟต่ำ (หรือไฟต่ำเป็นไฟสูง) ในแต่ละครั้งที่
ดึงคันโยก (1) จนสุด เมื่อเปิดไฟสูง สัญลักษณ์ไฟสูงที่
หน้าปัดจะสว่างขึ้น
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ไฟหน้ากะพริบ
E00506300199

ไฟสูงจะกะพริบเม่ือดึงคันโยก (2) เบาๆ และจะดับลงเม่ือ
ปล่อยคันโยก
เมื ่อไฟสูงเปิด ไฟแสดงการทำงานไฟสูงที่หน้าปัดจะ
สว่างขึ้น

หมายเหตุ
ไฟสูงจะกะพริบได้เมื่อสวิตช์ไฟปิดอยู่
หากคุณปิดไฟขณะที ่ใช้ไฟสูงที ่หน้ารถ ไฟ
หน้ารถจะเปลี ่ยนเป็นไฟต่ำโดยอัตโนมัติเมื ่อ
เปิดสวิตช์ไฟไปที่ตำแหน่ง “ ”

ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB)*
E00538200250

ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) จะเปลี ่ยนไฟหน้า
(สูง/ต่ำ) เมื่อเซ็นเซอร์ (A) รับรู้ถึงแสงสว่าง เช่น ความ
สว่างของรถด้านหน้าหรือรถที่กำลังแล่นมา หรือไฟถนน

คำเตือน
ไฟหน้า (สูง/ต่ำ) อาจไม่เปลี่ยนโดยอัตโนมัติใน
บางสถานการณ์ ห้ามประเมินระบบสูงเกินไป
เป็นหน้าที่ของผู้ขับที่จะเปลี่ยนไฟหน้า (สูง/ต่ำ)
ด้วยตัวเอง เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละสภาพการ
ขับขี่
ให้ดูที่ “สวิตช์ไฟสูง-ต่ำ” หน้า 5-56

วิธีใช้สวิตช์ AHB
E00551500263

1. หมุนสวิตช์ไฟไปที ่ตำแหน่ง “ ” หรือ
ตำแหน่ง “AUTO” เมื่อเครื่องยนต์กำลังทำงาน

AHB จะทำงานและไฟแสดงจะสว่าง
หากกดสวิตช์ AHB อีกครั้ง AHB จะปิดการทำงาน
และไฟแสดง AHB จะดับ

2. กดสวิตช์ AHB

หมายเหตุ
หากไฟหน้าสว่างเมื ่อสวิตช์ไฟอยู่ในตำแหน่ง
“AUTO”, AHB จะทำงาน
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หมายเหตุ
คุณสามารถเปลี่ยนไฟหน้า (สูง/ต่ำ) เองได้โดย
ใช้งานคันโยก แม้ว่า AHB จะกำลังทำงานก็ตาม
ให้ดูที่ “สวิตช์ไฟสูง-ต่ำ” หน้า 5-56
หากใช้งานคันโยกด้วยตัวเอง ไฟแสดง AHB
จะดับลง และ AHB จะปิดการทำงาน
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนแบบแมนนวล” หน้า  5-58
AHB จะไม่ทำงานเมื ่อคุณดึงคันโยกเบาๆ
(การทำงานของไฟหน้ากะพริบ)

n การเปลี่ยนแบบแมนนวล

  การเปล่ียนเป็นไฟต่ำ

1. ดึงคันสวิตช์ไฟเลี้ยวเข้าหาตัว
2. ไฟแสดง AHB จะดับ
3. กดสวิตช์ AHB อีกครั้ง AHB จะทำงาน

  การเปล่ียนเป็นไฟสูง

1. ดึงคันสวิตช์ไฟเลี้ยวเข้าหาตัว
2. ไฟแสดง AHB จะดับและไฟแสดงการทำงานไฟ

สูงจะสว่าง
3. กดสวิตช์ AHB อีกครั้ง AHB จะทำงาน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแบบอัตโนมัติ
E00551600105

ไฟสูงจะสว่างเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด

ความเร็วรถเกินกว่าประมาณ 40 กม./ชม.
ด้านหน้าของรถมืด
ไม่มีรถด้านหน้าหรือรถท่ีกำลังมา หรือไม่มีหลอดไฟ
ภายนอกดวงใดสว่างเลย

ไฟต่ำจะสว่างเมื่อเกิดสถานการณ์ต่อไปนี้
ความเร็วรถไม่เกินกว่า 30 กม./ชม.
ด้านหน้าของรถสว่าง
ไฟส่องสว่างภายนอกของรถด้านหน้า หรือแสงสว่าง
ของรถที่กำลังแล่นมา

หมายเหตุ
ไฟหน้าอาจจะไม่เปลี่ยนไปจากไฟสูงไปเป็นไฟ
ต่ำในสถานการณ์ต่อไปนี้
• รถยนต์ด้านหน้าหรือรถยนต์ที ่กำลังแล่นมา
ถูกกั้นด้วยวัตถุบางอย่าง เช่น ทางโค้งต่อเนื่อง,
ขอบถนน/เกาะกลางที ่ส ูงขึ ้นมา, สัญญาณ
จราจร, ต้นไม้ข้างถนน

• รถของคุณวิ่งผ่านรถยนต์ที่กำลังแล่นมาอย่าง
กระทันหันบนทางโค้งซึ่งมีทัศนวิสัยที่ไม่ดี

• รถคันอื่นตัดหน้ารถของคุณ

หมายเหตุ
ไฟหน้าอาจยังคงอยู่ที่ไฟต่ำ (หรือถูกเปลี่ยนจาก
ไฟสูงเป็นไฟต่ำ) เมื่อวัตถุที่สะท้อนกลับ (เช่น
ไฟถนน สัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศ และ
ป้ายโฆษณา) สะท้อนแสง
ปัจจัยต่อไปนี้อาจมีอิทธิพลต่อการตั้งเวลาเปลี่ยน
ไฟหน้า
• ไฟส่องสว่างภายนอกของรถด้านหน้า หรือ
แสงสว่างของรถที่กำลังแล่นมามีความสว่าง
แค่ไหน

• การเคลื่อนที่หรือทิศทางของรถด้านหน้า หรือ
รถที่กำลังแล่นมา

• มีเฉพาะไฟส่องสว่างภายนอกด้านขวาหรือซ้าย
ของรถด้านหน้า หรือแสงสว่างของรถที่กำลัง
แล่นมา

• รถด้านหน้า หรือรถที ่กำลังแล่นมาเป็นรถ
จักรยานยนต์

• สภาพถนน (ลาดชัน โค้งและพื้นผิวถนน)
• จำนวนของผู้โดยสารและสัมภาระที่บรรทุก
AHB จะจดจำสภาพแวดล้อมโดยการรับรู้แหล่ง
ของแสงด้านรถของคุณ ดังนั ้น คุณอาจรู ้สึก
เหมือนว่าบางส่ิงไม่ถูกต้องทีเดียว เมื่อไฟหน้าถูก
เปลี่ยนโดยอัตโนมัติ
ระบบอาจตรวจไม่พบแสงของรถ เช่น รถจักรยาน
ระบบอาจตรวจไม่พบความสว่างโดยรอบที ่
ถูกต้อง ซึ่งเนื่องมาจากการจราจรที่ทำให้ตาพร่า
โดยไฟสูงหรือไฟต่ำท่ียังคงอยู่ ในกรณีนี้ คุณควร
เปลี่ยนไฟหน้าด้วยตนเอง
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การเตือนปัญหาระบบ
E00551700180

หากเกิดปัญหาขึ้นกับระบบ ตัวแสดงเตือนจะปรากฏขึ้นที่
ประเภทของปัญหา

AHB ไม่ทำงานเนื่องจากความผิดพลาด

หากตรวจพบความขัดข้องในระบบ ตัวแสดงเตือนจะ
ปรากฏข้ึนและ AHB จะถูกปิดโดยอัตโนมัติ
หากหน้าจอเตือนยังคงอยู่ แม้ว่าหลังจากบิดสวิตช์กุญแจ
ไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือจะปรับโหมดการทำงาน
ไปท่ี OFF และกลับไปท่ี ON แล้ว กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

[เม่ือ AHB ทำงานผิดปกติ]

หมายเหตุ
• อย่าพยายามถอดแยกเซ็นเซอร์
• อย่าติดสติกเกอร์หรือฉลากบนกระจกหน้าใกล้
กับเซ็นเซอร์

• หลีกเลี่ยงการบรรทุกหนักเกินไป
• ห้ามดัดแปลงรถของคุณ
• เมื่อเปลี่ยนกระจกหน้า ควรใช้อะไหล่แท้ของ
มิตซูบิชิ

[เมื่อเซ็นเซอร์ทำงานผิดปกติ]

หมายเหตุ
หากเซ็นเซอร์หรือบริเวณโดยรอบของเซ็นเซอร์
มีอ ุณหภูมิส ูงมากเมื ่อจอดรถกลางแดดร้อน
ข้อความเตือน “AHB SERVICE REQUIRED”
อาจปรากฏขึ้นมา
หากหน้าจอเตือนยังคงอยู ่ แม้ว่าหลังจากที ่
อุณหภูมิของเซ็นเซอร์หรือบริเวณโดยรอบของ
เซ็นเซอร์กลับมาเป็นปกติแล้ว กรุณาติดต่อศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

เซ็นเซอร์ร้อนหรือเย็นมากเกินไป

หากระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเนื่องจากเซ็น-
เซอร์มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ ตัวแสดงเตือนต่อไปนี ้จะ
ปรากฏขึ้นมา
เมื ่อเซ็นเซอร์มีอุณหภูมิปกติแล้ว ระบบจะกลับสู่การ
ทำงานโดยอัตโนมัติ
หากตัวแสดงเตือนไม่หายไปหลังจากผ่านไปสักครู่ เป็น
ไปได้ว่า AHB อาจทำงานผิดปกติได้ ติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบระบบ

หมายเหตุ
• ในสภาพอากาศท่ีไม่ดี (ฝนตกหนัก หมอกลง มี
หิมะหรือพายุทราย)

• กระจกหน้าสกปรกหรือมีหมอกเกาะ
• กระจกหน้าแตกร้าวหรือแตกหัก
• เซ็นเซอร์ผิดรูปหรือสกปรก
• แสงไฟ ซึ่งเหมือนกับไฟหน้าหรือไฟท้าย ส่อง
สว่างอยู่รอบรถของคุณ

• รถด้านหน้าหรือรถที่กำลังแล่นมาไม่ได้เปิดไฟ
หลอดไฟภายนอกสกปรกหรือเปลี่ยนสี หรือ
ปรับทิศทางของไฟหน้าไม่เหมาะสม

• เปลี ่ยนเป็นมืดและสว่างกระทันหันและต่อ
เนื่องรอบรถของคุณ

• ขับรถบนพื้นผิวถนนที่ไม่ราบเรียบ
• ขับรถบนถนนที่คดเคี้ยว
• มีวัตถุสะท้อนแสง เช่น ป้ายโฆษณาหรือกระจก
สะท้อนแสงอยู่ด้านหน้ารถ

• เมื่อไฟของรถด้านหน้าหรือไฟหน้าของรถที่
กำลังแล่นมาผสมกับไฟอื่นๆ

• ด้านท้ายของรถด้านหน้า (เช่น รถบรรทุก
คอนเทนเนอร์) สะท้อนแสงแรงกล้า

• ไฟหน้าของรถคุณแตกหรือสกปรก
• รถของคุณเอียง เนื ่องจากยางแบนหรือการ
ลากรถ

• ตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้น
(ให้ดูเร่ือง “การเตือนปัญหาระบบ” หน้า 5-59)

สังเกตข้อควรระวังด้านล่างเพื ่อยังคงเงื ่อนไข
การใช้งานที่ดีไว้
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สวิตช์ปรับระดับไฟหน้า*

กระจกหน้าสกปรก

เมื ่อ AHB ประเมินว่าสมรรถนะลดลง ตัวแสดงเตือน
จะปรากฏขึ้น
ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อ:

มีสิ่งแปลกปลอม เช่น ดิน หิมะหรือน้ำแข็งเกาะ
บนกระจกหน้าบริเวณที่ติดตั้งเซ็นเซอร์
อยู่ภายใต้สภาพอากาศเลวร้าย เช่น ฝน หิมะ พายุ
ทราย ฯลฯ
รถคันข้างหน้าหรือรถที่วิ่งเข้ามาทำให้น้ำ หิมะ หรือ
ดินกระเด็นเปื้อน

เมื่อสมรรถนะของเซ็นเซอร์กลับคืนมา AHB จะกลับมา
ทำงานอีกครั้ง
หากตัวแสดงเตือนไม่หายไปหลังจากผ่านไปสักครู่ เป็น
ไปได้ว่าเซ็นเซอร์อาจทำงานผิดปกติได้ ติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบเซ็นเซอร์

สวิตช์ปรับระดับไฟหน้า*
E00506402093

ลำแสงไฟหน้ามีระดับองศาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับน้ำหนัก
ที่รถบรรทุก
สวิตช์ปรับระดับไฟหน้าสามารถใช้ปรับระยะการส่อง
สว่างของไฟหน้า (เมื่อใช้ไฟต่ำ) เพื่อแสงไฟหน้าจะไม่
รบกวนคนขับรถคันอื่นที่สวนทางมา
ตั ้งสวิตช์ (ดูจากตารางต่อไปนี้) ให้อยู ่ในตำแหน่งที ่
เหมาะสมตามจำนวนคนและน้ำหนักที่บรรทุก

ขอควรระวัง
ทุกครั้งที่จะปรับสวิตช์ ควรทำก่อนออกรถ
อย่าทำการปรับตั้งขณะขับรถเพราะอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุได้

หมายเหตุ
เมื่อปรับตำแหน่งลำแสง ก่อนอื่นให้หมุนไปที่
ตำแหน่ง “0” (ตำแหน่งไฟสูงสุด)

ตำแหน่งสวิตช์ “0” “3”

สภาพรถ

: 1 คน
: บรรทุกของเต็มที่

ตำแหน่งสวิตช์ 0- คนขับเท่านั้น
ตำแหน่งสวิตช์ 3- คนขับ + บรรทุกของเต็มท่ี

เมกะแค็บ

ตำแหน่งสวิตช์ “0” “4”

สภาพรถ

ดับเบิลแค็บ
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: 1 คน
: บรรทุกของเต็มที่

ตำแหน่งสวิตช์ 0-คนขับเท่านั้น
ตำแหน่งสวิตช์ 4-คนขับ + บรรทุกของเต็มที่

คันสวิตช์ไฟเลี้ยว
E00506502951

ไฟเล้ียวจะกะพริบเม่ือใช้งาน (โดยสวิตช์กุญแจหรือโหมด
การทำงานอยู่ที่ ON) ในเวลาเดียวกันไฟแสดงการทำงาน
ไฟเลี้ยวจะกะพริบด้วย

1- สัญญาณไฟเลี้ยว
ขณะกำลังเลี้ยวรถปกติ ใช้ตำแหน่ง (1) คันสวิตช์
จะกลับคืนโดยอัตโนมัติหากเลี้ยวเสร็จเรียบร้อย
แล้ว

2- สัญญาณไฟเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
เมื่อปรับคันสวิตช์ไปที่ (2) เล็กน้อยเพื่อเปลี่ยนเลน
ไฟเลี ้ยวและไฟแสดงการทำงานในหน้าปัดจะ
กะพริบเฉพาะเมื่อคันสวิตช์ทำงานอยู่เท่านั้น
นอกจากนี้ หากคุณปรับคันสวิตช์ไปที่ (2) เล็กน้อย
แล้วปล่อย ไฟเลี ้ยวและไฟแสดงการทำงานใน
หน้าปัดจะกะพริบ 3 ครั้ง

หมายเหตุ
หากไฟกะพริบเร็วผิดปกติ หลอดสัญญาณ
ไฟเลี้ยวอาจไหม้ได้ ควรนำรถไปให้ศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตตรวจสภาพ
สามารถใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้ได้
• สัญญาณไฟเลี้ยวกะพริบเมื่อคันสวิตช์ทำงาน
โดยที่สวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ที่
ตำแหน่ง ACC

• ฟังก์ชันไฟกะพริบ 3 ครั้งสำหรับเปลี่ยนเลน
สามารถปิดได้

• เวลาการทำงานของคันสวิตซ์ในฟังก์ชันไฟ
กะพริบ 3 คร้ังสามารถปรับได้

• การเปลี่ยนโทนของเสียงเตือนขณะที่ไฟเลี้ยว
กะพริบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

สวิตช์ไฟฉุกเฉิน
E00506602255

ใช้สวิตช์ไฟฉุกเฉินเมื ่อจำเป็นต้องจอดรถบนถนนใน
กรณีฉุกเฉิน
สวิตช์ไฟฉุกเฉินนี้สามารถใช้ได้โดยไม่คำนึงถึงตำแหน่ง
ของสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงาน

กดสวิตช์เพื ่อเปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน สัญญาณไฟเลี้ยว
ทั้งหมดจะกะพริบอย่างต่อเนื่อง
หากต้องการปิดไฟฉุกเฉิน ให้กดสวิตช์ซ้ำอีกครั้ง
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หมายเหตุ
ในรถที ่ต ิดตั ้งระบบสัญญาณหยุดรถฉุกเฉิน
ขณะที ่ไฟฉุกเฉินกะพริบเนื ่องจากคนขับกด
สวิตช์ด้วยตนเอง ระบบสัญญาณหยุดรถฉุกเฉิน
จะไม่ทำงาน
ให้ดูเรื่อง “ระบบสัญญาณหยุดรถฉุกเฉิน” หน้า
6-74

สวิตช์ไฟตัดหมอกหน้า*
E00506802130

ไฟตัดหมอกหน้าสามารถทำงานได้ในขณะที่เปิดไฟหน้า
หรือไฟท้ายไว้ หมุนปุ่มไปทาง “ON” เพ่ือเปิดไฟตัดหมอก
หน้า ไฟแสดงการทำงานบนแผงหน้าปัดก็จะสว่างขึ้น
ด้วย หมุนปุ่มปรับไปทาง “OFF” เพ่ือปิดไฟตัดหมอกหน้า
ปุ่มปรับจะกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณ
ปล่อยมือ

 สวิตช์ท่ีปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจก
E00507102749

ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจกหน้าสามารถทำงานได้
เมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ในตำแหน่ง ON
หรือ ACC
หากใบปัดน้ำฝนจับตัวแข็งที่กระจกหน้า ห้ามเปิดที่ปัด
น้ำฝนจนกว่าน้ำแข็งจะละลายและใบปัดน้ำฝนใช้งานได้
มิฉะนั้นมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนอาจเสียหาย

หมายเหตุ
ไฟตัดหมอกหน้าจะดับเองโดยอัตโนมัติ เมื่อปิด
ไฟหน้าและไฟท้าย หากต้องการเปิดไฟตัดหมอก
หน้าอีกครั ้ง ให้หมุนปุ ่มปรับไปทาง “ON”
หลังจากเปิดไฟหน้าหรือไฟท้ายแล้ว
ห้ามใช้ไฟตัดหมอกในกรณีอื ่นยกเว้นเมื ่อมี
หมอกเท่านั้น มิฉะนั้นแสงจ้าจากหลอดไฟอาจ
ทำให้คนขับรถคันอื่นที่สวนทางมามองไม่เห็น
ช่ัวคราว

ขอควรระวัง
หากใช้น้ำล้างกระจกในช่วงที่อากาศเย็น สเปรย์
น้ำที่พ่นมาสัมผัสกระจกอาจจับแข็งซึ่งอาจเป็น
อุปสรรคต่อการมองเห็น ให้เพิ่มอุณหภูมิกระจก
ด้วยฟังก์ชันละลายน้ำแข็งหรือฟังก์ชันไล่ฝ้า
กระจกหลังก่อนใช้น้ำล้างกระจก

ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า
E00516902163

ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำฝน

MIST- ฟังก์ชันกำจัดหมอก
ตำแหน่งปัดครั้งเดียว

OFF- ปิด
INT- ปัดเป็นจังหวะ (ตามความเร็วของรถยนต์)
LO- ช่วงการปัดช้า
HI- ช่วงการปัดเร็ว

ถ้าสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง “INT” (ทำงานเป็นจังหวะตาม
ความเร็วของรถยนต์) ช่วงจังหวะเวลาในการปัดสามารถ
ปรับได้โดยการหมุนปุ่มปรับ (A)

  การปรับระดับความเร็วในการปัด
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1- ช่วงการปัดเร็ว
2- ช่วงการปัดช้า

หมายเหตุ
ฟังก์ช ันการทำงานแบบตอบสนองต่อระดับ
ความเร็ว (speed-sensitive-operation) ของ
ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าสามารถยกเลิกได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

เมื่อเลื่อนคันสวิตช์ไปตามลูกศรและปล่อย ที่ปัดจะทำงาน
ครั้งเดียว
คุณควรใช้การปัดแบบนี ้ในสถานที ่ที ่เกิดหมอกหรือ
ฝนตกปรอยๆ

  ฟังก์ชันกำจัดหมอก

รถรุ่นที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำฝน
E00517001643

MIST- ฟังก์ชันกำจัดหมอก
ตำแหน่งปัดครั้งเดียว

OFF- ปิด
AUTO-ฟังก์ชันควบคุมที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ

เซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำฝน

ที่ปัดน้ำฝนจะทำงานโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับ
ระดับความเปียกบนกระจกหน้า

LO- ช่วงการปัดช้า
HI- ช่วงการปัดเร็ว

สามารถใช้ได้ขณะสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ท่ี
ON เท่านั้น
หากคันสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง “AUTO” เซ็นเซอร์ตรวจ
วัดน้ำฝน (A) จะตรวจพบปริมาณของน้ำฝน (หรือหิมะ
ความชื้นอื่น ฝุ่น ฯลฯ) และที่ปัดน้ำฝนจะทำงานโดย
อัตโนมัติ
ให้คันสวิตช์อยู ่ในตำแหน่ง “OFF” หากกระจกหน้า
สกปรก และอากาศแห้ง
การทำงานที่ปัดน้ำฝนภายใต้สภาวะเหล่านี้ จะขีดข่วน
กระจกหน้าและทำให้ที่ปัดน้ำฝนเสียหายได้

  เซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำฝน

A

A
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ขอควรระวัง
เมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ที่ ON
และคันสวิตช์อยู ่ในตำแหน่ง “AUTO” ที่ปัด
น้ำฝนอาจทำงานโดยอัตโนมัติในสถานการณ์ที่
ได้อธิบายไว้ด้านล่าง
หากมือถูกหนีบ คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือที่ปัด
น้ำฝนอาจทำงานผิดปกติได้ ควรแน่ใจว่าได้บิด
สวิตช์กุญไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือโหมดการ
ทำงานอยู่ที่ OFF แล้ว หรือเลื่อนคันสวิตช์ไปที่
ตำแหน่ง “OFF” เพื่อปิดการทำงานของเซ็นเซอร์
ตรวจวัดน้ำฝน
• เมื่อทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของกระจก
หน้า หากคุณสัมผัสด้านบนของเซ็นเซอร์ตรวจ
วัดน้ำฝน

• เมื่อทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของกระจก
หน้า หากคุณเช็ดด้วยผ้าที่ด้านบนของเซ็นเซอร์
ตรวจวัดน้ำฝน

• เมื่อใช้เครื่องล้างรถอัตโนมัติ
• กระจกหน้าถูกกระทบกระเทือน
• เซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำฝนถูกกระทบกระเทือน

หมายเหตุ
เพื ่อปกป้องชิ ้นส่วนที่เป็นยางของที่ปัดน้ำฝน
การทำงานของที่ปัดน้ำฝนจะไม่เกิดขึ ้นแม้ว่า
คันสวิตช์จะอยู่ในตำแหน่ง “AUTO” ก็ตาม เมื่อ
รถอยู่นิ ่งและอุณหภูมิสภาพแวดล้อมประมาณ
0 °C หรือต่ำกว่า

หมายเหตุ
ห้ามปิดคลุมเซ็นเซอร์โดยการติดสติกเกอร์หรือ
ฉลากที ่กระจกหน้า และห้ามเคลือบสารที ่ใช้
ป้องกันน้ำบนกระจกหน้า เซ็นเซอร์ตรวจวัด
น้ำฝนไม่สามารถตรวจปริมาณน้ำฝนได้ และท่ีปัด
น้ำฝนอาจหยุดการทำงาน
ในกรณีต่อไปนี้ เซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำฝนอาจ
ทำงานผิดปกติได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
• เมื่อที่ปัดน้ำฝนทำงานที่ช่วงเวลาคงที่ แม้ว่าจะ
เปลี่ยนตามปริมาณน้ำฝน

• เมื่อที่ปัดน้ำฝนไม่ทำงาน แม้ว่าฝนกำลังตกอยู่
ที่ปัดน้ำฝนอาจทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีบางสิ่ง
เช่น แมลงหรือวัตถุแปลกปลอมติดอยู่ที่กระจก
หน้าด้านบนของเซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำฝน หรือ
เมื่อกระจกหน้าเป็นน้ำแข็ง
วัตถุที่ติดบนกระจกหน้าจะหยุดที่ปัดน้ำฝนเมื่อ
ที่ปัดน้ำฝนไม่สามารถขจัดสิ่งเหล่านี้ออกได้ การ
ใช้งานที่ปัดน้ำฝนอีกครั้ง ให้เลื่อนคันสวิตช์ไป
ในตำแหน่ง “LO” หรือ “HI”
ที่ปัดน้ำฝนอาจทำงานโดยอัตโนมัติ เนื่องจาก
แสงแดดจ้าตกกระทบ หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
การหยุดที ่ปัดน้ำฝน ให้เลื ่อนคันสวิตช์ไปใน
ตำแหน่ง “OFF”
ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตเมื่อจะ
เปลี่ยนกระจกหน้าหรือจะเสริมความแข็งแกร่ง
กระจกบริเวณรอบเซ็นเซอร์

เม่ือคันสวิตช์อยู่ในตำแหน่ง “AUTO” (เซ็นเซอร์ตรวจวัด
น้ำฝน) สามารถปรับความไวของเซ็นเซอร์ตรวจวัด
น้ำฝนด้วยการหมุนปุ่ม (B)

  การปรับความไวของเซ็นเซอร์ตรวจวัดน้ำฝน

“+”- ความไวในการปัดน้ำฝนสูงขึ้น
“-”- ความไวในการปัดน้ำฝนลดลง

หมายเหตุ
สามารถใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้ได้:
• การทำงานอัตโนมัติ (ตามปริมาณน้ำฝน)
สามารถเปล่ียนเป็นการทำงานเป็นจังหวะ (ตาม
ความเร็วของรถ) ได้

• การทำงานอัตโนมัติ (ตามปริมาณน้ำฝน) สามารถ
เปลี่ยนเป็นการทำงานเป็นจังหวะ (ยกเว้นตาม
ความเร็วของรถ) ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

B
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เมื่อเลื่อนคันสวิตช์ไปตามลูกศรและปล่อย ที่ปัดจะทำงาน
ครั้งเดียว

คุณควรใช้การปัดแบบนี ้ในสถานที ่ที ่เกิดหมอกหรือ
ฝนตกปรอยๆ
ที่ปัดน้ำฝนจะทำงานครั้งเดียวหากเลื่อนคันสวิตช์ขึ้นไปที่
ตำแหน่ง “MIST” และปล่อยเมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมด
การทำงานอยู่ที ่ ON หรือ ACC  ที่ปัดน้ำฝนจะยังคง
ทำงานอยู่ขณะที่คันสวิตช์ยังคงอยู่ในตำแหน่ง “MIST”

  ฟังก์ชันกำจัดหมอก

ท่ีปัดน้ำฝนจะทำงานคร้ังเดียวหากเล่ือนคันสวิตช์ไปท่ีตำแหน่ง
“AUTO” และหมุนปุ ่ม (C) ไปทางด้าน “+”
เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการ
ทำงานอยู่ที่ ON

การฉีดน้ำล้างกระจกหน้า
E00507202362

น้ำล้างกระจกจะถูกฉีดออกมาบนกระจกหน้าด้วยการดึง
คันสวิตช์เข้าหาตัวคุณ
จากนั้นที่ปัดน้ำฝนจะทำงานเองโดยอัตโนมัติหลายครั้ง
ขณะที่น้ำฉีดกระจกฉีดออกมา

ขอควรระวัง
หากใช้น้ำล้างกระจกในที่ซึ ่งอากาศหนาวเย็น
สเปรย์น้ำที่พ่นมาสัมผัสกระจกอาจจับแข็งซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น ให้เพิ ่มอุณหภูมิ
กระจกด้วยฟังก์ชันละลายน้ำแข็งหรือฟังก์ชัน
ไล่ฝ้าก่อนใช้น้ำล้างกระจก

ข้อควรระวังเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้
ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระจก

E00507601604

หากที่ปัดน้ำฝนที่กำลังทำงานถูกกีดขวางโดยน้ำแข็ง
หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นบนกระจก ที่ปัดน้ำฝนอาจ
หยุดทำงานชั่วคราว เพื่อป้องกันไม่ให้มอเตอร์ร้อน
มากเกินไป ในกรณีนี้ ให้จอดรถในท่ีปลอดภัยและบิด
สวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือปรับโหมด
การทำงานไปที่ OFF และขจัดน้ำแข็งหรือสิ่งที่ติดอยู่
ออกไป เนื่องจากที่ปัดน้ำฝนจะเริ่มทำงานอีกครั้งหลัง
จากมอเตอร์ที่ปัดน้ำฝนเย็นลง ควรตรวจสอบก่อนใช้
งานที่ปัดน้ำฝนว่าใช้งานได้แล้ว
อย่าใช้ที่ปัดน้ำฝนขณะที่ผิวหน้ากระจกแห้ง
เพราะอาจทำให้กระจกเป็นรอยขูดขีด และยางใบปัด
น้ำฝนจะเสื่อมคุณภาพเร็วกว่าปกติ
ก่อนใช้ที่ปัดน้ำฝนในฤดูหนาว ให้ตรวจสอบดูด้วยว่า
ใบปัดน้ำฝนจับตัวแข็งหรือไม่ เพราะถ้าใช้ปัดน้ำฝน
ทั้งๆ ที่มีน้ำแข็งเกาะติดอยู่นั้นอาจทำให้มอเตอร์ไหม้
ได้

C
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หลีกเลี่ยงการใช้น้ำฉีดล้างกระจกติดต่อกันนานเกิน
กว่า 20 วินาที และอย่าฉีดน้ำล้างกระจกโดยเด็ดขาด
ถ้าไม่มีน้ำในถังเก็บ มิฉะนั้นอาจทำให้มอเตอร์ไหม้ได้
ควรหมั่นตรวจดูระดับน้ำฉีดล้างกระจกในถังเก็บและ
เติมเมื่อจำเป็น
ในฤดูหนาวควรใช้น้ำยาป้องกันการแข็งตัวของน้ำเติม
เข้าไปในถังเก็บด้วย เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์หรือระบบได้

สวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง*
E00507902848

สวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลังสามารถทำงานได้เมื่อเครื่องยนต์
ทำงาน
เมื่อกดสวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง การทำงานจะตัดเองโดย
อัตโนมัติในเวลาประมาณ 20 นาที แต่ถ้ากดสวิตช์ซ้ำ
อีกครั้งในช่วง 20 นาทีนี้จะหยุดการทำงานทันที
ขณะที่ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังทำงานนั้น ไฟแสดงการ
ทำงาน (A) จะติด

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

หมายเหตุ
ในรถรุ่นที่ติดตั้งกระจกแบบทำความร้อน เมื่อ
กดสวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง กระจกมองข้างจะถูก
ขจัดหมอก หรือถูกละลายน้ำแข็ง ให้ดูเรื ่อง
“กระจกแบบทำความร้อน” หน้า 6-12
สวิตช์ไล่ฝ้าจะไม่ทำให้หิมะละลาย แต่จะไล่ฝ้าได้
ให้นำหิมะออกก่อนใช้สวิตช์ไล่ฝ้า

หมายเหตุ
ควรหลีกเลี ่ยงการใช้ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง
ถ้าแรงดันไฟแบตเตอรี่มีน้อย และห้ามใช้ขณะ
กำลังสตาร์ทเครื่องยนต์หรือขณะเครื่องยนต์ดับ
ปิดระบบไล่ฝ้าทันทีที่กระจกใสแล้ว
เมื่อทำความสะอาดด้านในของกระจกบังลมหลัง
ที ่ระบบไล่ฝ้า ควรใช้ผ้านิ ่มๆ เช็ดเบาๆ เพื ่อ
ป้องกันเส้นลวดความร้อนเสียหาย
อย่านำของวางไว้ใกล้กระจกบังลมหลัง เพราะ
สิ่งของที่วางไว้อาจจะกระแทก ทำให้เส้นลวด
ความร้อนเสียหายได้

การปรับระบบไล่ฝ้ากระจกหลังอัตโนมัติ
(รถรุ่นที่ติดตั้งสวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง -
แบบท่ี 2)
ฟังก์ชันไล่ฝ้าสามารถปรับได้ตามต้องการดังรายละเอียด
ต่อไปนี้

เปิดใช้งานระบบไล่ฝ้ากระจกหลังอัตโนมัติ:
เมื ่ออุณภูมิอากาศภายนอกต่ำกว่าประมาณ 3 °C
(37 °F) ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังจะทำงานโดย
อัตโนมัติหนึ่งครั้งหลังจากเครื่องยนต์สตาร์ท
กระจกแบบทำความร้อนจะทำงานหนึ่งครั ้งโดย
อัตโนมัติในเวลาเดียวกันด้วย
ปิดระบบไล่ฝ้ากระจกหลังอัตโนมัติ:
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ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังจะไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ
กระจกแบบทำความร้อนจะไม่ทำงานโดยอัตโนมัติ
เช่นกัน

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่า:
กดสวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลังค้างไว้อย่างน้อยประมาณ
10 วินาที
• เมื่อการตั้งค่าเปลี่ยนจากเปิดใช้งานเป็นปิดใช้งาน
จะมีเสียงดังขึ้น 3 ครั้งและไฟแสดงการทำงาน
จะกะพริบ 3 คร้ัง

• เมื่อการตั้งค่าเปลี่ยนจากปิดใช้งานเป็นเปิดใช้งาน
จะมีเสียงดังข้ึน 2 คร้ังและไฟแสดงจะกะพริบ 3 คร้ัง

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

หมายเหตุ
การตั ้งค่าจากโรงงานจะเป็น “ปิดการใช้งาน
ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังอัตโนมัติ”

สวิตช์แตร
E00508001793

กดที่วงพวงมาลัยหรือบริเวณเครื่องหมาย “ ”
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การขับขี่อย่างประหยัด
E00600102770

การเร่งความเร็วและการลดความเร็ว

การขับขี่รถให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นจำเป็นต้อง
ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคบางประการ ก่อนอื่นคือ
ต้องปรับตั้งเครื่องยนต์ให้เหมาะสม เพื่อให้ระยะเวลาการ
ใช้งานของเครื่องยนต์ยาวนานขึ้นและประหยัดน้ำมันเชื้อ
เพลิง คุณควรนำรถเข้าตรวจสภาพท่ีศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาตตามระยะเวลาที่กำหนด
การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและการปล่อยแก๊สไอเสีย
และเสียงดังจะขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยส่วนตัวในการขับขี่
และสภาพการใช้งาน ควรทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อ
ลดการสึกหรอของเบรก ยาง และเคร่ืองยนต์ให้น้อยท่ีสุด
รวมทั้งลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมด้วย

ขับรถตามสภาพการจราจร และหลีกเลี ่ยงการสตาร์ท
กะทันหัน การเร่งเครื ่องกะทันหัน และการเบรก
กะทันหัน เนื่องจากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
มากขึ้น

การเปลี่ยนเกียร์

เปลี่ยนเกียร์เมื่อความเร็วรถและความเร็วรอบของเครื่อง
ยนต์เหมาะสมเท่านั้น ควรใช้เกียร์สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้
ควรตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนไว้ที่ “2H” เมื่อขับ
ขี่รถ 4WD บนถนนปกติและทางด่วนเพื่อให้ประหยัด
น้ำมันเชื้อเพลิงมากที่สุด

การขับขี่ในเมือง

การหยุดรถและออกรถบ่อยๆ ทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลิงมาก ดังนั้นควรเลือกใช้เส้นทางที่มีสภาพการจราจร
คล่องตัว หากขับรถในสภาพการจราจรติดขัด ควรหลีก
เลี่ยงการใช้เกียร์ต่ำขณะรอบเครื่องยนต์สูง

การเดินเบา

รถยังคงใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแม้จะอยู่ในขณะเดินเบา ควร
หลีกเลี่ยงการติดเครื่องยนต์ที่รอบเดินเบาเป็นระยะเวลา
นาน

ความเร็วรถ

การขับรถด้วยความเร็วสูงจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่า
ปกติ ดังน้ันควรหลีกเล่ียงการขับข่ีด้วยความเร็วสูงสุด การ
ผ่อนคันเร่งเป็นครั้งคราวก็ช่วยลดปริมาณการสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิงได้

แรงดันลมยาง

ควรตรวจเช็คแรงดันลมยางอย่างสม่ำเสมอ หากแรงดันลม
ยางต่ำจะเพิ่มแรงเสียดทานกับพื้นถนน ทำให้สิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอ
และควบคุมรถได้ยาก

น้ำหนักบรรทุก

อย่าขับรถโดยบรรทุกสิ ่งของที ่ไม่จำเป็นในห้องเก็บ
สัมภาระ โดยเฉพาะการขับขี่ในเมืองที่ต้องมีการออกตัว
และหยุดรถบ่อยๆ น้ำหนักรถที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อการ
สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นอย่างมาก ควรหลีกเลี่ยงการ
บรรทุกส ิ ่งของที ่ไม ่จำเป ็นทั ้งในกระบะท้ายหร ือ
บนหลังคา เนื่องจากแรงต้านทานที่เพิ่มขึ้นจะทำให้สิ้น
เปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

การสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะเครื่องเย็น

การสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะเครื่องเย็นจะสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิงมากกว่าปกติ นอกจากนี้ยังสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อ
เพลิงด้วยหากปล่อยให้เครื่องยนต์ร้อนเป็นเวลานาน ดัง
นั้นเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์แล้ว ควรเริ่มขับรถให้เร็วที่สุด
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การขับขี่ในขณะมึนเมา
E00600200070

การขับขี ่ขณะมึนเมาเป็นหนึ ่งในสาเหตุที ่ทำให้เกิด
อุบัติเหตุบ่อยที่สุด
ความสามารถในการขับขี่ของคุณอาจลดลงเป็นอย่างมาก
แม้ว่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะต่ำกว่าที ่กฎหมาย
กำหนด ถ้าคุณดื่ม อย่าขับรถ ให้นั่งรถไปกับผู้อื่นที่ไม่ได้
ดื่ม เรียกแท็กซี่หรือเพื่อน หรือนั่งรถสาธารณะ การดื่ม
กาแฟหรืออาบน้ำเย็นจะไม่สามารถช่วยให้สร่างเมาได้
เช่นเดียวกันกับยาบางประเภทที่แพทย์สั่งจ่ายหรือซื้อเอง
ซ่ึงอาจส่งผลต่อความต่ืนตัว การรับรู้ และเวลาในการตอบ
สนอง กรุณาปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับฤทธิ์ยา
เหล่านั้นก่อนขับขี่

เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย
E00600300446

เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยในการขับขี่และ
ป้องกันอันตรายได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามคุณควร
ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

เข็มขัดนิรภัย

ก่อนสตาร์ทรถ ตรวจดูให้แน่ใจว่าท้ังตัวคุณและผู้โดยสาร
ในรถคาดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อยแล้ว

พรมปูพื้น

คำเตือน
วางพรมให้พ้นจากแป้นเหยียบโดยวางให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับรถ
เพื่อป้องกันพรมเลื่อนหลุดจากตำแหน่ง ควรยึด
ให้แน่นด้วยตะขอ ฯลฯ
โปรดทราบว่าการวางพรมทับแป้นเหยียบหรือ
วางพรมซ้อนพรมอีกผืนอาจเป็นอุปสรรคต่อ
การทำงานของแป้นต่างๆ และนำไปสู่อุบัติเหตุ
ร้ายแรงได้

การให้เด็กโดยสารในรถ
ห้ามออกจากรถโดยทิ้งกุญแจและเด็กไว้ในรถ เด็ก
อาจจะเล่นกับระบบควบคุมรถและทำให้เก ิด
อุบัติเหตุได้
ตรวจดูให้แน่ใจว่าทารกและเด็กเล็กอยู่ในอุปกรณ์
ป้องกันสำหรับเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสมตาม
กฎหมาย เพื่อจะได้รับการปกป้องสูงสุดในกรณีที่
เกิดอุบัติเหตุ
คอยดูแลเด็กไม่ให้เล่นในห้องเก็บสัมภาระ เนื่อง
จากอาจเป็นอันตรายต่อเด็กได้ในขณะรถแล่น

การบรรทุกสัมภาระ
เมื่อมีการบรรทุกสิ่งของ ไม่ควรบรรทุกให้สูงเลยเบาะนั่ง
เพราะจะกีดขวางการมองกระจกมองหลัง และสิ่งของอาจ
ยื่นล้ำเข้าไปในห้องโดยสารได้เมื่อเบรกแรงๆ

เครื่องปรับอากาศ

การใช้งานเครื่องปรับอากาศจะเพิ่มอัตราการสิ้นเปลือง
น้ำมันเชื้อเพลิง

คำเตือน
ห้ามดื่มแล้วขับ
การรับรู ้ของคุณจะไม่แน่นอน การตอบสนอง
จะช้าลง และความสามารถในการตัดสินใจ
จะลดลง
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คำแนะนำเก่ียวกับระยะรัน-อิน
E00600404474

ในช่วง 1,000 กิโลเมตรแรกนั้นยังถือว่าเป็นรถใหม่ ควร
ใช้ความเร็วที่เหมาะสมเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง
ยนต์และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง รวมไปถึงเพื่อประสิทธิ
ภาพของเครื่องยนต์ด้วย

ไม่ควรเร่งรอบเครื่องยนต์สูงเกินไป
หลีกเลี่ยงการออกรถด้วยความเร็ว การเร่งเครื่อง
ยนต์ การเบรกและใช้ความเร็วสูงติดต่อกันเป็น
เวลานาน
ควรใช้ความเร็วในระยะรัน-อินตามที่กำหนดใน
ตาราง
โปรดทราบว่าต้องขับขี่ตามความเร็วที่กฎหมาย
กำหนดด้วย
ห้ามบรรทุกเกินอัตรา
ไม่ควรลากหรือพ่วงรถคันอื่น

รถเกียร์ธรรมดา

4N15
(รุ่น 2WD)

ตำแหน่งคันเกียร์
เกียร์ 1
เกียร์ 2
เกียร์ 3 65 กม./ชม.

20 กม./ชม.
40 กม./ชม.

เกียร์ 4
เกียร์ 5

95 กม./ชม.

ความเร็วที่กำหนด

เกียร์ 6
115 กม./ชม.

4D56

ตำแหน่งคันเกียร์
เกียร์ 1
เกียร์ 2
เกียร์ 3 65 กม./ชม.

20 กม./ชม.
40 กม./ชม.

เกียร์ 4
เกียร์ 5

95 กม./ชม.

ความเร็วที่กำหนด

110 กม./ชม.

รถรุ่นที่มี Easy Select 4WD

ตำแหน่ง
คันเกียร์
เกียร์ 1

2H, 4H 4L

เกียร์ 2
เกียร์ 3 65 กม./ชม.

20 กม./ชม.

25 กม./ชม.

5 กม./ชม.
40 กม./ชม. 15 กม./ชม.

เกียร์ 4
เกียร์ 5

95 กม./ชม. 35 กม./ชม.

110 กม./ชม.
45 กม./ชม.

ความเร็วที่กำหนด

เกียร์ 6
เกียร์ 5

55 กม./ชม.

รถรุ่นท่ีมี Super Select 4WD II

ตำแหน่ง
คันเกียร์
เกียร์ 1

2H, 4H, 4HLc 4LLc

เกียร์ 2
เกียร์ 3 70 กม./ชม.

20 กม./ชม.

25 กม./ชม.

5 กม./ชม.
40 กม./ชม. 15 กม./ชม.

เกียร์ 4
เกียร์ 5

100 กม./ชม. 35 กม./ชม.

115 กม./ชม.
50 กม./ชม.

ความเร็วที่กำหนด

เกียร์ 6
เกียร์ 5

60 กม./ชม.
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การใส่เบรกมือ

1- เหยียบแป้นเบรกค้างไว้ จากนั้นดึงคันเบรกมือขึ้น
โดยไม่ต้องกดปุ่มที่ปลายคันเบรกมือ

ขอควรระวัง
เมื่อจะใช้เบรกมือ ให้เหยียบแป้นเบรกเพื่อให้รถ
หยุดสนิทก่อนจะดึงคันเบรกมือ
การดึงคันเบรกมือขณะรถกำลังวิ่งอาจทำให้ล้อ
หลังล็อก ส่งผลให้รถเสียการทรงตัว และอาจ
ทำให้เบรกมือชำรุดได้

เบรกมือ
E00600503003

เม่ือต้องการจอดรถ ขั้นแรกให้หยุดรถให้สนิท จากน้ันดึง
คันเบรกมือจนสุดเพื่อให้รถอยู่กับที่

ขอควรระวัง
สำหรับรถ 4WD ระยะ “4L” (Easy Select 4WD),
“4LLc” (Super Select 4WD II) จะให้แรงบิดสูง
สุดสำหรับการขับขี่ด้วยความเร็วต่ำบนทางลาด
ชัน รวมถึงพ้ืนทราย พื้นโคลน และพ้ืนผิวท่ีขับได้
ยากแบบอ่ืนๆ สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ อย่าขับรถ
ด้วยความเร็วเกิน 70 กม./ชม. โดยประมาณในช่วง
“4L” (Easy Select 4WD), “4LLc” (Super Select
4WD II)

รถเกียร์อัตโนมัติ

รุ่น 2WD

ตำแหน่งคันเกียร์
เกียร์ 1
เกียร์ 2
เกียร์ 3 50 กม./ชม.

15 กม./ชม.
35 กม./ชม.

เกียร์ 4
เกียร์ 5

75 กม./ชม.

ความเร็วที่กำหนด

เกียร์ 6
115 กม./ชม.

รุ่นท่ีมี with Easy Select 4WD

ตำแหน่ง
คันเกียร์
เกียร์ 1

2H, 4H 4L

เกียร์ 2
เกียร์ 3 45 กม./ชม.

10 กม./ชม.

15 กม./ชม.

5 กม./ชม.
35 กม./ชม. 10 กม./ชม.

เกียร์ 4
เกียร์ 5

75 กม./ชม. 25 กม./ชม.

110 กม./ชม. 40 กม./ชม.

ความเร็วที่กำหนด

เกียร์ 6 45 กม./ชม.
เกียร์ 5

ตำแหน่ง
คันเกียร์
เกียร์ 1

2H, 4H, 4HLc 4LLc

เกียร์ 2
เกียร์ 3 50 กม./ชม.

15 กม./ชม.

20 กม./ชม.

5 กม./ชม.
35 กม./ชม. 10 กม./ชม.

เกียร์ 4
เกียร์ 5

75 กม./ชม. 30 กม./ชม.

115 กม./ชม. 45 กม./ชม.

ความเร็วที่กำหนด

เกียร์ 6
เกียร์ 5

รุ่นท่ีมี with Super Select 4WD II
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หมายเหตุ
เพื่อป้องกันการปลดเบรกมือโดยไม่ตั ้งใจ คัน
เบรกมือจึงต้องดึงขึ้นเล็กน้อยก่อนจะสามารถดัน
ลงได้ การกดปุ่มที่คันเบรกมือเพียงอย่างเดียวไม่
สามารถทำให้ดันคันเบรกมือลงได้

เมื่อต้องการจอดรถ ใส่เบรกมือจนสุดและเลื่อนเกียร์ไปที่
ตำแหน่งเกียร์ 1 หรือ “R” (ถอย) สำหรับรถเกียร์ธรรมดา
หรือเลื่อนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด) สำหรับรถเกียร์
อัตโนมัติ

ขอควรระวัง
ก่อนออกรถ ตรวจตราให้แน่ใจว่าปลดเบรกมือ
ลงจนสุดและไฟเตือนระบบเบรกดับลงแล้ว
หากขับขี่โดยไม่ปลดเบรกมือจนสุด ตัวแสดง
เตือนจะปรากฏขึ ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลใน
หน้าจอแสดงข้อมูลรวม และเสียงเตือนจะดังเมื่อ
ความเร็วรถเกิน 8 กม./ชม.
หากขับรถออกไปโดยไม่ได้ปลดเบรกมือ เบรก
จะเกิดความร้อนสูง เป็นผลให้การเบรกไม่มีประ-
สิทธิภาพและเบรกอาจเสียหายได้

ไฟเตือน

ตัวแสดงเตือน

หากไฟเตือนระบบเบรกไม่ดับลงเมื่อปลดเบรก
มือจนสุดแล้ว แสดงว่าระบบเบรกอาจผิดปกติ
ให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
สำหรับรายละเอียด ให้ดูเรื ่อง “ไฟเตือนระบบ
เบรก” หน้า 5-51

การจอดรถ
E00600602704

การจอดรถบนเขาและทางลาดชัน

เพื่อป้องกันรถไหล ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

การจอดรถบนทางลงเขา

หมุนล้อหน้าไปทางขอบถนนและเลื่อนรถไปข้างหน้า
จนล้อสัมผัสขอบถนนเบาๆ
สำหรับรถเกียร์ธรรมดา ให้ใส่เบรกมือและเปลี่ยนเกียร์
ไปท่ีตำแหน่ง “R” (ถอย)
สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ ให้ใส่เบรกมือและเปลี่ยนเกียร์
ไปท่ีตำแหน่ง “P” (จอด)
หาอุปกรณ์หนุนล้อตามความจำเป็น

หมายเหตุ
ออกแรงดึงคันเบรกมือให้มากพอที่จะให้รถอยู่
นิ่งหลังจากที่ปล่อยแป้นเบรกแล้ว
หากเบรกมือยังไม่สามารถหยุดรถให้อยู่นิ ่งได้
หลังจากที่ปล่อยแป้นเบรก ให้ติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

การปลดเบรกมือ

1- เหยียบแป้นเบรกค้างไว้ จากนั้นดึงคันเบรกมือขึ้น
เล็กน้อย

2- กดปุ่มที่ปลายคันเบรกมือ
3- ดันคันเบรกมือลงจนสุด
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การจอดรถและติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้
เป็นเวลานาน

ห้ามปล่อยให้เครื ่องยนต์ทำงานในขณะที่คุณจอดพัก
นอน/ผ่อนคลายอิริยาบถ และห้ามปล่อยให้เครื่องยนต์
ทำงานในสถานที่ปิดหรือมีการไหลเวียนของอากาศน้อย

สถานที ่จอดรถ

คำเตือน
การปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานเสี่ยงต่อการบาด
เจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากการเข้าเกียร์ (สำหรับ
รถเกียร์ธรรมดา) หรือการเลื่อนเกียร์ (สำหรับรถ
เกียร์อัตโนมัติ) โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือการสะสมของ
ไอควันพิษภายในห้องโดยสาร

คำเตือน
ห้ามจอดรถในบริเวณท่ีมีวัสดุท่ีติดไฟได้ เช่น หญ้า
หรือใบไม้แห้ง เนื ่องจากสิ ่งเหล่านี ้อาจสัมผัส
ความร้อนจากท่อไอเสีย ส่งผลให้ติดไฟได้

เมื่อจอดรถทิ้งไว้
การจอดรถทิ้งไว้ทุกครั้งควรนำกุญแจไปด้วยและล็อก
ประตูทุกบานให้เรียบร้อย

ควรจอดรถในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ

การปรับระดับคอพวงมาลัย
E00600701711

1. คลายก้านปรับในขณะที่จับพวงมาลัยยกขึ้น
2. ปรับพวงมาลัยให้ได้ระดับความสูงที่ต้องการ
3. ล ็อกพวงมาล ัยให ้แน ่นโดยการยกก ้านปร ับ

ขึ้นให้สุด

การจอดรถบนทางขึ้นเขา

หมุนล้อหน้าออกห่างจากขอบถนนและเลื่อนรถถอยหลัง
จนล้อสัมผัสขอบถนนเบาๆ
สำหรับรถเกียร์ธรรมดา ให้ใส่เบรกมือและเปลี่ยนเกียร์
ไปที่ตำแหน่งเกียร์ 1
สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ ให้ใส่เบรกมือและเปลี่ยนเกียร์
ไปท่ีตำแหน่ง “P” (จอด)
หาอุปกรณ์หนุนล้อตามความจำเป็น

หากรถของคุณติดตั้งเกียร์อัตโนมัติ อย่าลืมใส่
เบรกมือก่อนจะเลื ่อนเกียร์ไปที ่ตำแหน่ง “P”
(จอด) หากคุณเข้าเกียร์ “P” (จอด) ก่อนใส่เบรกมือ
อาจจะทำให้เลื ่อนเกียร์ออกจากตำแหน่ง “P”
(จอด) ได้ยากเมื่อจะขับรถในครั้งต่อไป ทำให้
ต้องออกแรงดันเกียร์มากขึ ้นเพื ่อโยกออกจาก
ตำแหน่ง “P” (จอด)

หมายเหตุ
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กระจกมองหลัง
E00600802155

ปรับกระจกมองหลังเมื่อมีการปรับเบาะนั่งเรียบร้อยแล้ว
เท่านั ้น เพื ่อให้คุณสามารถมองไปทางด้านหลังรถได้
อย่างชัดเจน

คำเตือน
ห้ามพยายามปรับกระจกมองหลังขณะที่ขับรถ
อยู่ เพราะอาจเกิดอันตรายได้
ควรปรับกระจกก่อนการขับรถ

ปรับกระจกมองหลังเพื่อให้มองเห็นด้านหลังรถได้มาก
ที่สุด

การปรับกระจกมองหลังในแนวตั้ง

กระจกมองหลังสามารถปรับในทิศทางขึ้นและลงได้

การปรับตำแหน่งกระจก

สามารถเล่ือนกระจกข้ึน/ลงและซ้าย/ขวาเพ่ือปรับตำแหน่ง
ได้

แบบที่ 1

แบบที่ 2

A- ตำแหน่งล็อก
B- ตำแหน่งปลดล็อก
*: รถรุ่นที่มีการปรับระดับคอพวงมาลัย

คำเตือน
ห้ามพยายามปรับระดับคอพวงมาลัยขณะขับ
ขี่รถอยู่

แบบที่ 1

แบบที่ 2

*
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1- ตำแหน่งปกติ
2- ตำแหน่งลดแสงสะท้อน

แบบท่ี 2

เมื่อไฟหน้าของรถที่ขับตามหลังมาสว่างมาก กระจกมอง
หลังจะปรับการสะท้อนโดยอัตโนมัติเพื่อลดความจ้า

เมื ่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือเปลี่ยน
โหมดการทำงานเป็น ON กระจกจะปรับการสะท้อนโดย
อัตโนมัติ

อย่าแขวนวัตถุใดๆ หรือฉีดน้ำยาทำความสะอาด
กระจกที่เซ็นเซอร์ (1) เพราะอาจส่งผลต่อการ
ตรวจจับ

หมายเหตุ

กระจกมองข้าง
E00600900628

การปรับตำแหน่งกระจก
E00601002024

คำเตือน
ห้ามพยายามปรับกระจกมองข้างขณะที่ขับรถ
อยู่ เพราะอาจเกิดอันตรายได้
ควรปรับกระจกก่อนการขับรถ
รถของคุณติดตั้งกระจกแบบนูน
กระจกนี้ช่วยให้เห็นพื ้นที ่กว้างขึ ้น แต่วัตถุที ่
เห็นในกระจกจะดูเล็กกว่าและไกลกว่า เมื่อเทียบ
กับกระจกแบบเรียบ
ห้ามใช้กระจกนี้กะระยะห่างของรถคันที่ตามหลัง
มาเมื่อจะเปลี่ยนเลน

การตัดแสงสะท้อน

แบบท่ี 1

ก้านปรับ (A) ใต้กระจกมองหลังสามารถใช้ปรับกระจก
เพื่อลดแสงสะท้อนจาก ไฟหน้าของรถที่ขับตามหลังมา
ขณะขับตอนกลางคืน
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L- ปรับกระจกมองข้างด้านซ้าย
R- ปรับกระจกมองข้างด้านขวา

2. กดสวิตช์ (B) เพื่อปรับให้กระจกไปทางซ้าย ขวา
บน และล่างตามต้องการ
1- ขึ้น
2- ลง
3- ขวา
4- ซ้าย

3. ดันสวิตช์ (A) กลับสู่ตำแหน่งกลาง (•)

การพับและการกางกระจกมองข้าง
E00601102256

กระจกมองข้างสามารถพับเข้ามาทางหน้าต่างด้านข้างได้
เพื่อป้องกันความเสียหายเมื่อจอดรถในที่แคบ

ขอควรระวัง
อย่าขับรถโดยพับกระจกมองข้างไว้
หากไม่สามารถมองเห็นด้านหลังด้วยกระจก
ดังกล่าวอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งสวิตช์พับกระจก

ดันกระจกไปทางด้านหลังของรถด้วยมือเพื่อพับกระจก
เข้ามา เม่ือจะกางกระจก ให้ดึงกระจกออกไปทางด้านหน้า
ของรถจนกระทั่งล็อกเข้าที่

กระจกมองข้างแบบแมนนวล*

ปรับพื้นผิวกระจกด้วยมือตามที่ลูกศรชี้

กระจกมองข้างแบบควบคุมด้วยไฟฟ้า*

กระจกมองข้างแบบควบคุมด้วยไฟฟ้าสามารถปรับได้
เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง “ON” หรือ “ACC” หรือ
โหมดการทำงานอยู่ที่ ON หรือ ACC

1. ดันสวิตช์ (A) ไปด้านเดียวกับกระจกมองข้างที่
ต้องการปรับ
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ขอควรระวัง
สามารถพับและกางกระจกด้วยมือได้ แต่หากพับ
กระจกโดยใช้สวิตช์พับกระจก ควรกางกระจก
โดยใช้สวิตช์อีกคร้ัง อย่าใช้มือ หากคุณกางกระจก
ด้วยมือหลังจากที่พับเก็บด้วยสวิตช์ กระจกอาจ
ไม่ล็อกอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ส่งผลให้กระจก
เคลื่อนเมื่อปะทะลมหรือได้รับแรงสะเทือนขณะ
ขับรถ และอาจทำให้คนขับไม่สามารถมองเห็น
ด้านหลังได้อย่างชัดเจน

ระวังอย่าให้นิ้วถูกหนีบขณะกระจกกำลังขยับ
หากคุณขยับกระจกด้วยมือหรือกระจกขยับเพราะ
มีคนหรือสิ่งของมาชน คุณอาจไม่สามารถปรับ
คืนตำแหน่งเดิมได้โดยใช้สวิตช์พับกระจก ใน
กรณีนี้ให้กดสวิตช์พับกระจกเพื่อพับเก็บกระจก
ก่อน จากนั้นจึงกดสวิตช์อีกครั้งเพื่อกางกระจก
คืนสู่ตำแหน่งเดิม
เมื่อเกิดการจับตัวแข็งและกระจกไม่สามารถปรับ
ได้ ห้ามกดสวิตช์พับกระจกซ้ำๆ เพราะอาจทำให้
วงจรมอเตอร์ของกระจกไหม้ได้

หมายเหตุ

สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งสวิตช์พับกระจก

การพับและการกางกระจกโดยใช้สวิตช์
พับกระจก

ในขณะที่สวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ที่ตำแหน่ง
ON หรือ ACC ให้กดสวิตช์พับกระจกเพ่ือพับกระจกเก็บ
กดสวิตช์อีกครั้งเพื่อกางกระจกคืนออกสู่ตำแหน่งเดิม
เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือโหมด
การทำงานอยู่ที่ OFF จะสามารถพับและกางกระจกมอง
ข้างโดยใช้สวิตช์พับกระจกได้เป็นเวลาประมาณ 30 วินาที

การพับและการกางกระจกโดยไม่ใช้สวิตช์
พับกระจก

[ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งกุญแจรีโมทหรือกุญแจอัจฉริยะ]
กระจกจะกางออกโดยอัตโนมัติเม่ือความเร็วรถถึง 30 กม./
ชม.
[รถรุ่นที่ติดตั้งกุญแจรีโมท]
กระจกจะพับเข้าหรือกางออกโดยอัตโนมัติเมื่อล็อกหรือ
ปลดล็อกประตูโดยใช้สวิตช์กุญแจของระบบกุญแจ
รีโมท
ให้ดูเร่ือง “ระบบกุญแจรีโมท” หน้า 3-4
[รถรุ่นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
กระจกจะพับเข้าหรือกางออกโดยอัตโนมัติเมื่อล็อกหรือ
ปลดล็อกประตูโดยใช้สวิตช์กุญแจหรือฟังก์ชันกุญแจ
อัจฉริยะของระบบกุญแจอัจฉริยะ
ให้ดูเร่ือง “ระบบกุญแจรีโมท” หน้า 3-4
ให้ดูเรื ่อง “ระบบกุญแจอัจฉริยะ: การทำงานโดยใช้
ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ” หน้า 3-11

ฟังก์ชันสามารถปรับเปล่ียนได้ตามด้านล่าง กรุณา
สอบถามศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ
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• ยกเลิกฟังก์ชันกางออกอัตโนมัติ
กระจกมองข้างสามารถพับเข้าหรือกางออกได้
โดยการทำงานต่อไปนี้ แม้ว่าจะมีการเปลี่ยน
แปลงใดๆ ด้านบน
หลังจากกดสวิตช์ “LOCK” เพ่ือล็อกประตู หาก
กดสวิตช์ “LOCK” อีกสองครั้งติดกันภายใน
เวลาประมาณ 30 วินาที กระจกมองข้างจะพับ
เข้าหลังจากกดสวิตช์ “UNLOCK” เพื่อปลด
ล็อกประตู หากกดสวิตช์ “UNLOCK” อีกสอง
ครั้งติดกันภายใน 30 วินาที กระจกมองข้าง
จะกางออกอีกครั้ง

หมายเหตุ

กระจกแบบทำความร้อน*
E00601201843

หากต้องการไล่ฝ้าหรือละลายน้ำแข็งที่กระจกมองข้าง ให้
กดสวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง
ขณะที่ระบบไล่ฝ้ากระจกหลังทำงาน ไฟแสดงการทำงาน
(A) จะสว่าง
ฮีทเตอร์จะปิดโดยอัตโนมัติภายใน 20 นาทีโดยประมาณ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายนอก กระจกแบบทำความร้อนสามารถเปิดโดยอัตโนมัติ

ได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ

แบบที่ 1

แบบที่ 2

• กางออกโดยอัตโนมัติเมื่อปิดประตูด้านคนขับ
และมีการทำงานดังต่อไปนี้
[ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON”
[รถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ]
ให้โหมดการทำงานเป็น ON

• พับเข้าโดยอัตโนมัติเมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่
ตำแหน่ง “LOCK” หรือ “ACC” หรือโหมดการ
ทำงานอยู่ท่ี OFF หรือ ACC แล้วเปิดประตูด้าน
คนขับ

• กางออกโดยอัตโนมัติเมื่อความเร็วรถถึง 30
กม./ชม. โดยประมาณ (รถรุ่นที่ติดตั้งกุญแจ
รีโมทหรือกุญแจอัจฉริยะ)

หมายเหตุ
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START

มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ทำงาน หลังจากเคร่ืองยนต์สตาร์ทติด
แล้ว ปล่อยกุญแจแล้วกุญแจจะเลื่อนกลับมาที่ตำแหน่ง
“ON” โดยอัตโนมัติ

หากรถของคุณติดตั้งระบบอิโมบิไลเซอร์
เมื่อจะสตาร์ทเครื่อง รหัส ID ที่ส่งมาจากกุญแจ
จะต้องตรงกับรหัส ID ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์อิโมบิไลเซอร์
ให้ดูเรื่อง “ระบบอิโมบิไลเซอร์ (ระบบป้องกัน
การสตาร์ท)” หน้า 3-3

หมายเหตุ

การถอดกุญแจ
E00620401538

สำหรับรถเกียร์ธรรมดา เมื่อจะถอดกุญแจ ให้ดันกุญแจ
เข้าไปท่ีตำแหน่ง “ACC” และยังคงกดไว้จนกระท่ังบิดไป
ที่ตำแหน่ง “LOCK” แล้วถอดกุญแจออก
สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ เมื่อจะถอดกุญแจ ให้เลื่อนเกียร์
ไปท่ีตำแหน่ง “P” (จอด) เสียก่อน จากน้ันดันกุญแจเข้าไป
ที่ตำแหน่ง “ACC” และยังคงกดไว้จนกระทั่งบิดไปที่
ตำแหน่ง “LOCK” แล้วถอดกุญแจออก

ขอควรระวัง
ห้ามถอดกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจขณะขับขี่
เพราะพวงมาลัยจะล็อก ทำให้เสียการทรงตัว
หากเครื่องยนต์ดับขณะขับขี่ กลไกควบคุมเบรก
จะหยุดทำงานและประสิทธิภาพในการเบรก
จะลดลง นอกจากน้ีระบบพวงมาลัยเพาเวอร์จะไม่
ทำงาน ทำให้ต้องใช้แรงมากในการบังคับพวง
มาลัย
อย่าปล่อยให้กุญแจค้างอยู่ในตำแหน่ง “ON” เป็น
เวลานานขณะที่ดับเครื่องยนต์อยู่ เพราะจะทำให้
แบตเตอรี่หมดได้
ห้ามบิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง “START” เมื่อเครื่อง
ยนต์ติดอยู่ มิฉะนั้นมอเตอร์สตาร์ทเตอร์จะเสีย
หายได้

สวิตช์กุญแจ*
E00601403302

LOCK

เครื่องยนต์จะดับและพวงมาลัยถูกล็อก กุญแจสามารถ
เสียบเข้าและถอดออกได้ในตำแหน่งนี้เท่านั้น

ACC

เครื่องยนต์จะดับ แต่ระบบเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ สามารถทำงานได้

ON

อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของรถทำงานได้
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เมื ่อจะใช้งานสวิตช์เครื ่องยนต์ ให้กดสวิตช์
จนสุด หากกดสวิตช์ลงไม่สุด เครื่องยนต์อาจไม่
สตาร์ทหรือโหมดการทำงานอาจไม่เปลี่ยนแปลง
หากกดสวิตช์เครื่องยนต์อย่างถูกต้อง ก็ไม่จำเป็น
ต้องกดสวิตช์เครื่องยนต์ค้างไว้
เมื ่อแบตเตอรี ่ในกุญแจอัจฉริยะอ่อนลงหรือ
กุญแจ อัจฉริยะอยู่นอกรถ ไฟเตือนจะกะพริบเป็น
เวลา 5 วินาที หรือตัวแสดงเตือนจะปรากฏขึ้น

ไฟเตือน (หน้าจอ LCD สีเดียว)

หน้าจอเตือน (หน้าจอ LCD สี)

หมายเหตุ โหมดการทำงานของสวิตช์เครื่องยนต์และ
ฟังก์ชันต่างๆ

OFF

ไฟแสดงบนสวิตช์เครื่องยนต์จะดับ
โหมดการทำงานไม่สามารถอยู่ที่ OFF ได้เมื่อคันเกียร์อยู่
ในตำแหน่งอื ่นใดนอกเหนือจากตำแหน่ง “P” (จอด)
(เกียร์อัตโนมัติ)

ACC

อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เครื่องเสียงและช่องเสียบอุปกรณ์
เสริม สามารถใช้งานได้
ไฟแสดงบนสวิตช์เครื่องยนต์สว่างเป็นสีส้ม

ON

อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดบนรถสามารถใช้งานได้
ไฟแสดงบนสวิตช์เครื่องยนต์สว่างเป็นสีเขียว และดับ
เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน

สวิตช์เคร่ืองยนต์*
E00631801721

เพ่ือป้องกันการโจรกรรม เคร่ืองยนต์จะไม่สตาร์ทหากไม่
ได้ใช้กุญแจอัจฉริยะที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้ว (ระบบ
ป้องกันการสตาร์ทของเครื่องยนต์)
หากคุณถือกุญแจอัจฉริยะ คุณสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์
ได้

ขอควรระวัง
ไฟแสดง (A) จะกะพริบเป็นสีส้มเมื่อเกิดปัญหา
หรือการทำงานผิดปกติในระบบกุญแจอัจฉริยะ
ห้ามขับรถหากไฟแสดงบนสวิตช์เครื ่องยนต์
กะพริบเป็นสีส้ม ให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาตทันที
หากสวิตช์เครื่องยนต์ทำงานได้ไม่ดีและรู้สึกติด
ขัด อย่าใช้งานสวิตช์ ให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที่ได้รับอนุญาตทันที
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ขอควรระวัง
เมื ่อเครื ่องยนต์ไม่ทำงาน ให้ปรับโหมดการ
ทำงานไปที ่ OFF หากปล่อยให้โหมดการ
ทำงานอยู่ที ่ ON หรือ ACC เป็นเวลานานเมื่อ
เครื่องยนต์ไม่ทำงาน อาจทำให้แบตเตอรี่ปล่อย
ประจุออกมามาก ทำให้ไม่สามารถสตาร์ทเครื่อง
ยนต์ ล็อกและปลดล็อกพวงมาลัยได้
เมื่อถอดแบตเตอรี่ออก โหมดการทำงานปัจจุบัน
จะถูกจดจำไว้ หลังจากใส่แบตเตอร่ีใหม่ โหมดท่ี
จดจำไว้จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ดังนั้นก่อนถอด
แบตเตอรี่เพื่อซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ต้องแน่ใจ
ว่าได้ปรับให้โหมดการทำงานอยู่ท่ี OFF แล้ว ควร
ระมัดระวังหากคุณไม่แน่ใจว่ารถอยู่ในโหมดการ
ทำงานใดเมื่อแบตเตอรี่หมด
โหมดการทำงานไม่สามารถเปล่ียนจาก OFF เป็น
ACC หรือ ON ได้หากกุญแจอัจฉริยะไม่อยู่ภายใน
รถ ให้ดูเร่ือง “ระบบกุญแจอัจฉริยะ: ช่วงระยะการ
ทำงานในการสตาร์ทเคร่ืองยนต์และเปล่ียนโหมด
การทำงาน” หน้า 3-10
เมื่อกุญแจอัจฉริยะอยู่ในรถแต่โหมดการทำงาน
ไม่เปลี่ยน แสดงว่ากุญแจอัจฉริยะอาจชำรุด

เม่ือไฟสำรอง ACC ตัดอัตโนมัติ พวงมาลัยจะไม่
สามารถล็อกได้และคุณจะไม่สามารถล็อกหรือ
ปลดล็อกประตูได้โดยใช้กุญแจรีโมท

หมายเหตุ

1. เล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “P” (จอด) จากน้ัน
เปลี่ยนโหมดการทำงานเป็น OFF (สำหรับรถ
เกียร์อัตโนมัติ)

2. หนึ่งในสาเหตุอื ่นๆ อาจเป็นเพราะแรงดัน
ไฟฟ้าของแบตเตอรี่ต่ำ หากเกิดกรณีนี้ ระบบ
กุญแจรีโมท ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ และล็อก
พวงมาลัยก็จะไม่ทำงานด้วยเช่นกัน ติดต่อ
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ

ฟังก์ชันการตัดไฟ ACC อัตโนมัติ
E00632801672

หลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 30 นาทีในโหมดการทำงาน
ACC ฟังก์ชันนี้จะตัดไฟสำหรับระบบเครื่องเสียงและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่สามารถใช้งานได้ในโหมดนี้โดย
อัตโนมัติ (เฉพาะเมื่อประตูด้านคนขับปิดและคันเกียร์อยู่
ท่ีตำแหน่ง “P” (จอด))
เมื่อคุณเปิดประตูด้านคนขับหรือสวิตช์เครื่องยนต์ทำงาน
อีกครั้ง ไฟจะกลับมาเป็นปกติ

หากไม่สามารถเปล่ียนโหมดการทำงานเป็น OFF
ได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ

รถของคุณติดตั้งระบบกุญแจแบบอิโมบิไลเซอร์
เมื่อจะสตาร์ทเครื่อง รหัส ID ที่ส่งมาจากกุญแจ
จะต้องตรงกับรหัส ID ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ
คอมพิวเตอร์อิโมบิไลเซอร์
ให้ดูเรื่อง “ระบบอิโมบิไลเซอร์ (ระบบป้องกัน
การสตาร์ท)” หน้า 3-3

หมายเหตุ

การเปลี่ยนโหมดการทำงาน
E00631901360

หากคุณกดสวิตช์เครื่องยนต์โดยไม่ได้เหยียบแป้นเบรก
(เกียร์อัตโนมัติ) หรือแป้นคลัตช์ (เกียร์ธรรมดา) คุณ
สามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานตามลำดับ OFF, ACC,
ON, OFF
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ระบบเตือนโหมดการทำงาน ON
E00632301198

หากเปิดประตูด้านคนขับขณะเครื่องยนต์หยุดทำงานและ
โหมดการทำงานอยู่ในโหมดอื่นใดที่ไม่ใช่ OFF เสียง
เตือนภายในเตือนโหมดการทำงาน ON จะดังข้ึนเป็นระยะ
เพื่อเตือนคุณให้ปรับโหมดการทำงานเป็น OFF

หน้าจอเตือน (หน้าจอ LCD สี)

การล็อกพวงมาลัย
E00601502654

ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ

การล็อก

ถอดกุญแจที่ตำแหน่ง “LOCK”
จากนั้นให้หมุนพวงมาลัยจนกว่าจะล็อก

การปลดล็อก

บิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง “ACC” พร้อมกับหมุนพวงมาลัย
ไปทางซ้ายและทางขวาเล็กน้อย

ขอควรระวัง
ดึงกุญแจออกเมื่อออกจากรถ
ในบางประเทศ ห้ามทิ้งกุญแจไว้ในรถที่จอดไว้

สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ

การปลดล็อก

การล็อก
หลังจากกดสวิตช์เครื่องยนต์และโหมดการทำงานอยู่ที่
OFF เมื่อเปิดประตูด้านคนขับ พวงมาลัยจะถูกล็อก

สามารถปรับฟังก์ชันบางอย่างได้ดังนี้
• เวลาก่อนจะตัดไฟอัตโนมัติสามารถเปลี่ยน

เป็นประมาณ 60 นาที
• สามารถยกเลิกการใช้งานฟังก์ชันตัดไฟ

ACC อัตโนมัติได้
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ

ระบบเตือนโหมดการทำงาน OFF
E00632201689

ไฟเตือน (หน้าจอ LCD สีเดียว)

หน้าจอเตือน (หน้าจอ LCD สี)

เมื่อโหมดการทำงานอยู่ที่โหมดอื่นใดที่ไม่ใช่ OFF หาก
คุณพยายามล็อกประตูโดยการกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อก
ประตูด้านคนขับหรือผู ้โดยสารด้านหน้า ไฟเตือน
จะกะพริบหรือหน้าจอเตือนจะปรากฏขึ้น และเสียงเตือน
ภายนอกจะดัง และคุณจะไม่สามารถล็อกประตูได้
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ขอควรระวัง
หากเครื่องยนต์หยุดทำงานขณะขับขี่ ห้ามเปิด
ประตูหรือกดสวิตช์ล็อกบนกุญแจจนกว่ารถ
จะหยุดในที่ปลอดภัย มิฉะนั้นพวงมาลัยจะล็อก
ทำให้ไม่สามารถควบคุมรถได้
พกกุญแจไว้กับตัวเมื่อออกจากรถ
หากรถของคุณจำเป็นต้องถูกลาก ให้ปลดล็อก
พวงมาลัย ให้ดูเรื่อง “การลากรถ: การลากรถใน
กรณีฉุกเฉิน” หน้า 8-19

เมื่อพวงมาลัยไม่ถูกปลดล็อก ไฟเตือนจะกะพริบ
และเสียงเตือนภายในจะดังขึ ้น และไฟเตือน
จะสว่าง กดสวิตช์เครื่องยนต์อีกครั้งขณะขยับ
พวงมาลัยไปทางขวาและทางซ้ายเล็กน้อย

ไฟเตือน (หน้าจอ LCD สีเดียว)

หน้าจอเตือน (หน้าจอ LCD สี)

หมายเหตุ

เมื่อล็อกพวงมาลัยผิดปกติ ไฟเตือนจะสว่างหรือ
หน้าจอเตือนจะปรากฏขึ้น และเสียงเตือนภายใน
จะดัง ปรับโหมดการทำงานไปที ่ OFF แล้ว
กดสวิตช์ล็อกบนกุญแจอัจฉริยะ จากน้ันกดสวิตช์
เครื่องยนต์ หากไฟเตือนสว่างขึ้นอีกครั้ง ให้ติด
ต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ไฟเตือน (หน้าจอ LCD สีเดียว)

หน้าจอเตือน (หน้าจอ LCD สี)

หมายเหตุ
เมื ่อดำเนินการต่อไปนี้ในขณะที่โหมดการทำ-
งานอยู่ที่ OFF และคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P”
(จอด) (เกียร์อัตโนมัติ) พวงมาลัยจะถูกล็อก
• เปิดหรือปิดประตูด้านคนขับ
• ปิดประตูทุกบาน
• เปิดประตูบานใดบานหนึ่งเมื่อประตูทุกบาน

ปิดอยู่
• ล็อกประตูทุกบานด้วยระบบกุญแจรีโมทหรือ

ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ
เมื่อเปิดประตูด้านคนขับขณะที่พวงมาลัยไม่ได้
ล็อก หน้าจอเตือนจะปรากฏขึ้นและเสียงเตือน
จะดังเพื่อเตือนว่าพวงมาลัยไม่ได้ล็อก

หมายเหตุ

การปลดล็อก

ใช้วิธีการต่อไปนี้เพื่อปลดล็อกพวงมาลัย

ปรับโหมดการทำงานไปที่ ACC
สตาร์ทเครื่องยนต์
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การสตาร์ทและการดับเครื่องยนต์
E00620600272

คำแนะนำในการสตาร์ทเครื่องยนต์

ควรหลีกเลี ่ยงการใช้มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ต่อ
เนื ่องกันนานกว่า 10 วินาที เพราะจะทำให้
แบตเตอร่ีลดลง หากเครื่องยนต์ไม่สตาร์ท ให้บิด
สวิตช์กุญแจกลับไปยังตำแหน่ง “LOCK” แล้วรอ
สักครู่จึงลองสตาร์ทใหม่อีกคร้ัง การพยายามซ้ำๆ
ขณะที่มอเตอร์สตาร์ทเตอร์กำลังหมุนอยู่จะทำให้
กลไกสตาร์ทเตอร์เสียหาย

คำเตือน
อย่าปล่อยให้เครื ่องยนต์ทำงานในที่อับหรือไม่
มีอากาศถ่ายเทเป็นเวลานานๆ ควรย้ายรถออก
จากบริเวณนั้น เพราะอาจได้รับอันตรายจากแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งไม่มีกลิ่นและทำให้ถึง
แก่ชีวิตได้

ขอควรระวัง
ห้ามพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์โดยการเข็นหรือ
ลากรถ

ขอควรระวัง
อย่าเร่งเครื่องยนต์ด้วยความเร็วรอบสูงหรือขับขี่
ด้วยความเร็วสูงขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่
ปล่อยสวิตช์กุญแจทันทีเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ท
ติด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
มอเตอร์สตาร์ทเตอร์
หากรถของคุณติดตั้งเทอร์โบชาร์จ อย่าดับเครื่อง
ยนต์ทันทีหลังจากที่รถวิ่งมาด้วยความเร็วสูงหรือ
ขับขึ้นเนิน ควรรอให้เครื่องยนต์ลดความเร็วรอบ
ให้อยู่ในรอบเดินเบาเพื่อระบายความร้อนก่อน

สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ

โหมดการทำงานสามารถอยู่ในโหมดใดก็ได้เพื่อ
สตาร์ทเครื่องยนต์
มอเตอร์สตาร์ทเตอร์จะหมุนถึงประมาณ 15
วินาทีหากปล่อยสวิตช์เครื ่องยนต์ทันที การ
กดสวิตช์เคร ื ่องยนต์อ ีกครั ้งขณะที ่มอเตอร์
สตาร์ทเตอร์ยังคงหมุนอยู่จะหยุดการทำงานของ
มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ มอเตอร์สตาร์ทเตอร์
จะหมุนถึงประมาณ 30 วินาทีขณะที่กดสวิตช์
เครื่องยนต์
หากเครื ่องยนต์ไม่สตาร์ท ให้รอสักครู ่แล้ว
พยายามสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง การพยายาม
ซ้ำๆ ขณะที่มอเตอร์สตาร์ทเตอร์กำลังหมุนอยู่
จะทำให้กลไกสตาร์ทเตอร์เสียหาย

ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ

หากมีข้อผิดพลาดในล็อกพวงมาลัย ไฟเตือน
จะสว่างและเสียงเตือนภายในจะดังหรือหน้า
จอเตือนจะปรากฏขึ ้น ให้หยุดรถทันทีในที ่
ปลอดภัยและติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาตที่ใกล้ที่สุด

ไฟเตือน (หน้าจอ LCD สีเดียว)

หน้าจอเตือน (หน้าจอ LCD สี)

หมายเหตุ
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4. สำหรับรถเกียร์ธรรมดา ให้เหยียบแป้นคลัตช์
จนสุดและเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N” (เกียร์
ว่าง)
สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ ดูให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ที่
ตำแหน่ง “P” (จอด)

5. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON”
ไฟหัวเผาเครื่องยนต์ดีเซลจะสว่างขึ้นและจากนั้น
สักพักจะดับ แสดงว่าการเผาหัวเสร็จสิ้นแล้ว

หากเครื่องยนต์เย็น ไฟหัวเผาเครื่องยนต์ดีเซล
จะสว่างนาน

หมายเหตุ

เมื่อไฟหัวเผาดับแล้วแต่ไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ภาย
ใน 5 วินาที ให้บิดสวิตช์กุญแจกลับไปยัง
ตำแหน่ง “LOCK” จากนั ้นบิดสวิตช์ไปที ่
ตำแหน่ง “ON” เพ่ือเผาหัวอีกคร้ัง
ในกรณีที่เครื่องยนต์อุ่นแล้ว ไฟหัวเผาจะไม่สว่าง
ขึ ้นแม้สวิตช์กุญแจจะอยู ่ท ี ่ตำแหน่ง “ON”
ให้สตาร์ทเครื่องยนต์โดยบิดสวิตช์กุญแจไปที่
ตำแหน่ง “START” ทันที

หมายเหตุ

6. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “START” โดยไม่
ต้องเหยียบคันเร่ง และปล่อยสวิตช์กุญแจเมื ่อ
เครื่องยนต์สตาร์ทติด

อาจเกิดเสียงเล็กน้อยเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ซึ่ง
เสียงจะหายไปเมื่ออุ่นเครื่องยนต์แล้ว

หมายเหตุ

สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ

1. คาดเข็มขัดนิรภัย
2. ตรวจให้แน่ใจว่าใส่เบรกมือแล้ว
3. เหยียบเบรกค้างไว้ให้มั่นคงด้วยเท้าขวา

ขอควรระวัง
ห้ามพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์โดยการเข็นหรือ
ลากรถ
อย่าเร่งเครื่องยนต์ด้วยความเร็วรอบสูงหรือขับขี่
ด้วยความเร็วสูงขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่
หากรถของคุณติดตั้งเทอร์โบชาร์จ อย่าดับเครื่อง
ยนต์ทันทีหลังจากที่รถวิ่งมาด้วยความเร็วสูงหรือ
ขับขึ้นเนิน ควรรอให้เครื่องยนต์ลดความเร็วรอบ
ให้อยู่ในรอบเดินเบาเพื่อระบายความร้อนก่อน

คำเตือน
อย่าปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานในที่อับหรือไม่
มีอากาศถ่ายเทเป็นเวลานานๆ ควรย้ายรถออก
จากบริเวณนั้น เพราะอาจได้รับอันตรายจากแก๊ส
คาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งไม่มีกลิ่นและทำให้ถึง
แก่ชีวิตได้

การสตาร์ทเครื่องยนต์
E00625501505

ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ

1. เสียบกุญแจสตาร์ทและคาดเข็มขัดนิรภัย
2. ตรวจให้แน่ใจว่าใส่เบรกมือแล้ว
3. เหยียบเบรกค้างไว้ให้มั่นคงด้วยเท้าขวา

รถเกียร์ธรรมดา
แบบ 6 เกียร์

รถเกียร์ธรรมดา
แบบ 5 เกียร์

รถเกียร์อัตโนมัติ
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หากเครื่องยนต์เย็น ไฟหัวเผาเครื่องยนต์ดีเซล
จะสว่างนาน
การเปลี่ยนโหมดการทำงานไปที่ตำแหน่ง ON
จะเร่ิมอุ่นเคร่ืองยนต์เช่นกัน เม่ือไฟหัวเผาดับแล้ว
แต่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องยนต์ภายใน 5 วินาที ให้
เปล่ียนโหมดการทำงานไปท่ี OFF จากน้ันทำตาม
ขั้นตอนการสตาร์ทเครื ่องยนต์อีกครั ้งเพื ่ออุ ่น
เครื่องยนต์ใหม่
อาจเกิดเสียงเล็กน้อยเมื ่อสตาร์ทเครื ่องยนต์
ซึ่งเสียงจะหายไปเมื่ออุ่นเครื่องยนต์แล้ว
เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ หากคุณกดสวิตช์เครื่อง
ยนต์โดยไม่ได้เหยียบแป้นคลัตช์ หน้าจอเตือน
จะปรากฏข้ึน (เกียร์ธรรมดา)

หน้าจอเตือน (หน้าจอ LCD สี)

หมายเหตุ
เมื ่อสตาร์ทเครื ่องยนต์ หากคันเกียร์อยู ่ใน
ตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากตำแหน่ง “P” (จอด)
หรือ “N” (เกียร์ว่าง) หรือคุณกดสวิตช์เคร่ืองยนต์
โดยไม่ได้เหยียบเบรก หน้าจอเตือนจะปรากฏขึ้น
(เกียร์อัตโนมัติ)

หน้าจอเตือน (หน้าจอ LCD สี)

หมายเหตุ

การดับเครื่องยนต์
E00620801301

ยกเว้นรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ

1. ให้รถจอดสนิท
2. ใส่เบรกมือจนสุดขณะเหยียบแป้นเบรก
3. สำหรับรถเกียร์ธรรมดา ให้บิดสวิตช์กุญแจไปที่

ตำแหน่ง “LOCK” เพื ่อดับเครื ่องยนต์ จากนั้น
เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งเกียร์ 1 (ขึ้นเนิน) หรือ
“R” (ถอย) (ลงเนิน)
สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ เลื ่อนคันเกียร์ไปที ่
ตำแหน่ง “P” (จอด) และดับเคร่ืองยนต์

เมื่อเครื่องยนต์ยังไม่สตาร์ท อาจจะเหยียบเบรก
ได้ยาก และรถอาจไม่สามารถตรวจจับการทำงาน
ของแป้น
ดังนั้นเครื่องยนต์อาจจะสตาร์ทไม่ติด ในกรณีนี้
พยายามเหยียบเบรกให้แรงกว่าปกติ

หมายเหตุ

4. สำหรับรถเกียร์ธรรมดา ให้เหยียบแป้นคลัตช์
จนสุดและเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N” (เกียร์
ว่าง)
สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ ดูให้แน่ใจว่าคันเกียร์อยู่
ที่ตำแหน่ง “P” (จอด)

5. กดสวิตช์เครื่องยนต์
ไฟหัวเผาเครื่องยนต์ดีเซลจะสว่างขึ้นและจากนั้น
สักพักจะดับ แสดงว่าการเผาหัวเสร็จสิ ้นแล้ว
เครื่องยนต์จะสตาร์ท

รถเกียร์ธรรมดา
แบบ 6 เกียร์

รถเกียร์ธรรมดา
แบบ 5 เกียร์

รถเกียร์อัตโนมัติ
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1. หยุดรถ
2. ใส่เบรกมือจนสุดขณะเหยียบแป้นเบรก
3. สำหรับรถเกียร์ธรรมดา ให้กดสวิตช์เครื่องยนต์เพื่อ

ดับเครื่องยนต์ จากนั้นเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง
เกียร์ 1 (ข้ึนเนิน) หรือ “R” (ถอย) (ลงเนิน)
สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ ให้เลื ่อนคันเกียร์ไปที่
ตำแหน่ง “P” (จอด) และกดสวิตช์เคร่ืองยนต์เพ่ือดับ
เครื่องยนต์

กระบวนการเรียนรู้ปริมาณการฉีดน้ำมัน
เชื้อเพลิง

E00627901112

เคร่ืองยนต์จะมีการปรับปริมาณการฉีดน้ำมันให้เหมาะสม
เป็นครั้งคราว เพื ่อรักษาสภาพไอเสียและเสียงดังของ
เครื่องยนต์ให้ออกมาน้อยที่สุด
เสียงของเครื่องยนต์จะแตกต่างจากปกติเล็กน้อยขณะที่
ดำเนินการเรียนรู้ปริมาณการฉีดน้ำมันของหัวฉีด ไม่ใช่
ความผิดปกติของเครื่องยนต์แต่อย่างใด

E00627901112

E00632901354

หากกุญแจอัจฉริยะทำงานไม่ถูกต้อง

เสียบกุญแจอัจฉริยะลงในช่องเสียบกุญแจ ตอนน้ีสามารถ
สตาร์ทเครื่องยนต์และเปลี่ยนโหมดการทำงานได้
ดึงกุญแจอัจฉริยะออกจากช่องเสียบกุญแจหลังจาก
สตาร์ทเครื่องยนต์หรือเปลี่ยนโหมดการทำงานแล้ว

อย่าเสียบสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่กุญแจอัจฉริยะลงใน
ช่องเสียบกุญแจ เพราะอาจทำให้เกิดความเสีย
หายหรือการทำงานผิดปกติได้

หมายเหตุ

สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ

คำเตือน
อย่าใช้งานสวิตช์เครื่องยนต์ขณะขับขี่ ยกเว้นใน
กรณีฉุกเฉิน หากเครื่องยนต์ดับขณะขับขี่ กลไก
ควบคุมเบรกจะหยุดทำงานและประสิทธิภาพใน
การเบรกจะลดลง นอกจากนี้ระบบพวงมาลัย
เพาเวอร์จะไม่ทำงาน ทำให้ต้องใช้แรงมากในการ
บังคับพวงมาลัย ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

หากคุณจำเป็นต้องดับเคร่ืองยนต์ฉุกเฉินขณะขับข่ี
ให้กดสวิตช์เครื่องยนต์ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที
ขึ้นไป หรือกดอย่างรวดเร็ว 3 ครั้งขึ้นไป เครื่อง
ยนต์ จะหยุดทำงานและโหมดการทำงานจะเปล่ียน
เป็น ACC
อย่าดับเครื่องยนต์ขณะที่คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง
ใดๆ นอกเหนือจากตำแหน่ง “P” (จอด) (เกียร์
อัตโนมัติ) หากเครื่องยนต์หยุดทำงานขณะที่คัน
เกียร์อยู่ที่ตำแหน่งใดๆ นอกเหนือจากตำแหน่ง
“P” (จอด) โหมดการทำงานจะเปลี่ยนเป็น ACC
แทนที่จะเป็น OFF
ปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF หลังจากเลื่อน
คันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “P” (จอด)

หมายเหตุ

แบบที่ 1

แบบที่ 2
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การทำงานของเทอร์โบชาร์จ*
E00611200083

ขอควรระวัง
อย่าให้เครื่องยนต์ทำงานด้วยความเร็วสูง (เช่น
โดยการเร่งเครื่องอย่างรวดเร็ว) ทันทีหลังจากที่
สตาร์ท
อย่าดับเครื่องยนต์ทันทีหลังจากที่รถวิ่งมาด้วย
ความเร็วสูงหรือขับขึ้นเนิน ควรรอให้เครื่องยนต์
ลดความเร็วรอบให้อยู่ในรอบเดินเบาเพื่อระบาย
ความร้อนก่อน

เทอร์โบชาร์จ

เทอร์โบชาร์จเพิ ่มกำลังเครื ่องยนต์โดยการอัดอากาศ
ปริมาณมากเข้าสู่กระบอกสูบของเครื่องยนต์ ส่วนที่เป็น
ครีบในเทอร์โบชาร์จจะหมุนด้วยความเร็วสูงและทำให้มี
อุณหภูมิสูงมากด้วย น้ำมันเครื่องจะเป็นตัวหล่อลื่นและ
ทำให้เย็นลง หากไม่มีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามเวลาที่
กำหนด ตลับลูกปืนอาจยึดและทำให้เกิดเสียงผิดปกติ

1- แอร์คอมเพรสเซอร์
2- อากาศถูกอัด
3- กระบอกสูบ
4- ครีบเทอร์โบ
5- เทอร์ไบน์
6- ไอเสีย

ระบบ Auto Stop & Go (AS&G)*
E00627401188

ระบบ Auto Stop & Go (AS&G) จะหยุดและรีสตาร์ท
เครื่องยนต์โดยอัตโนมัติโดยไม่ใช้งานสวิตช์กุญแจหรือ
สวิตช์เครื่องยนต์เมื่อรถหยุด เช่น ที่สัญญาณไฟจราจร
หรือเมื่อรถติด เพื่อลดการปล่อยแก๊สไอเสีย และเพิ่มประ
สิทธิภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

นำวัตถุหรือกุญแจอื่นๆ ออกจากกุญแจอัจฉริยะ
ก่อนจะเสียบลงในช่องเสียบกุญแจ มิฉะนั้นรถ
อาจไม่สามารถรับรหัส ID ที่ลงทะเบียนจาก
กุญแจที่ลงทะเบียนไว้ได้ แล้วเครื่องยนต์อาจไม่
สตาร์ทและโหมดการทำงานอาจเปลี่ยนไม่ได้
หากเสียบกุญแจอัจฉริยะเข้าไปในช่องเสียบ
กุญแจดังที่แสดงในภาพ กุญแจจะถูกยึดไว้
เมื่อจะดึงกุญแจออก ให้ดึงในลักษณะนี้

หมายเหตุ

E00633001307

การเตือนระบบกุญแจอัจฉริยะ*

ไฟเตือน (หน้าจอ LCD สีเดียว)

หน้าจอเตือน (หน้าจอ LCD สี)

หากโหมดการทำงานอยู่ที่ OFF และเปิดประตูด้านคนขับ
ไว้ขณะที่กุญแจอัจฉริยะอยู่ในช่องเสียบกุญแจ ไฟเตือน
จะกะพริบหรือเสียงเตือนภายนอกจะดังขึ้นประมาณ 3
วินาที และเสียงเตือนภายในจะดังข้ึนประมาณ 1 นาที หรือ
หน้า จอเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่อเตือนให้คุณดึงกุญแจออก
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ตัวแสดง

[สำหรับรถเกียร์ธรรมดา]

1. หยุดรถ
2. ขณะเหยียบแป้นเบรก ให้เหยียบแป้นคลัตช์จนสุด

และเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง)

3. ปล่อยแป้นคลัตช์ เครื่องยนต์จะดับโดยอัตโนมัติ

[สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ]

1. หยุดรถ
2. เหยียบแป้นเบรก เครื่องยนต์จะดับโดยอัตโนมัติ

เมื่อเครื่องยนต์ดับโดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลง
จะเกิดขึ้นในการทำงานการขับขี่
ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้

หมายเหตุ

เวลาสะสมที ่ เคร ื ่องยนต์ถ ูกหย ุดด ้วยระบบ
AS&G จะแสดงในหน้าจอแสดงข้อมูลรวม ให้
ดูเร่ือง “มอนิเตอร์ Auto Stop & Go” หน้า 5-12
หากระบบ AS&G ไม่ทำงานหรือทำงานน้อยลง
แสดงว่าความจุของแบตเตอรี่อาจลดลง ควรนำ
รถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาต

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
หากจะหยุดรถเป็นเวลานานหรือจะจอดรถไว้โดย
ไม่มีคนดูแล ให้ดับเครื่องยนต์

การดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ
E00627501554

ระบบ AS&G จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อบิดสวิตช์
กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือปรับโหมดการทำงาน
ไปที่ ON
คุณสามารถปิดการทำงานของระบบได้โดยการกดสวิตช์
“AS&G OFF”
ให้ดูเร่ือง “วิธียกเลิกการใช้งาน” หน้า 6-26
เม่ือระบบ AS&G จะทำงาน ตัวแสดง  จะสว่างขึ้น
เพื่อแจ้งให้คนขับทราบ
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ขอควรระวัง
• สำหรับรถเกียร์ธรรมดา อย่าเล่ือนคันเกียร์ไปท่ี

ตำแหน่งอื ่นนอกเหนือจากตำแหน่ง “N”
(เกียร์ว่าง)
หากเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งอื่นนอกเหนือ
จากตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) ตัวแสดง 
จะกะพริบและเสียงเตือนจะดัง
หากเลื ่อนคันเกียร์กลับไปที ่ตำแหน่ง “N”
(เกียร์ว่าง) ตัวแสดง  จะหยุดกะพริบ
และเสียงเตือนจะหยุดดัง เครื ่องยนต์จะไม่
รีสตาร์ทหากคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งอื่นนอก
เหนือจากตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง)

ในกรณีต่อไปน้ี ตัวแสดง  จะกะพริบเพื่อ
แจ้งให้คนขับทราบและเครื่องยนต์จะไม่ดับโดย
อัตโนมัติ
• ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยที่นั่งคนขับ
• ประตูด้านคนขับเปิดอยู่
• ฝากระโปรงหน้าเปิดอยู่
ในกรณีต่อไปนี้ ตัวแสดง  จะดับลงและ
เครื่องยนต์จะไม่ดับโดยอัตโนมัติ
• หลังจากเคร่ืองยนต์สตาร์ทแล้ว ความเร็วรถไม่

เกิน 5 กม./ชม. โดยประมาณ
• หลังจากเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ถึง 30 วินาที
• หลังจากเครื่องยนต์รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ รถ

หยุดอีกคร้ังภายใน 10 วินาที
• อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ต่ำ

หมายเหตุ

• อุณหภูมิโดยรอบต่ำ
• เมื่อใช้งานฮีทเตอร์แล้ว แต่อุณหภูมิตัวแสดง

ของรถยังไม่ร้อนพอ
• เครื่องปรับอากาศทำงานและห้องโดยสารเย็น

ไม่เพียงพอ
• กดสวิตช์ไล่ฝ้า

ให้ดูเรื่อง “การไล่ฝ้าที่กระจกหน้าและกระจก
หน้าต่าง: การไล่ฝ้าอย่างรวดเร็ว” หน้า 7-13

• เมื่อใช้งานเครื่องปรับอากาศในโหมด AUTO
โดยที่ตั้งค่าการควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ร้อนสุด
หรือเย็นสุด (สำหรับรถรุ ่นที ่มีเครื ่องปรับ
อากาศแบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ)

• มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง เช่น เม่ือระบบไล่ฝ้า
กระจกหลังหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ทำงาน
หรือตั้งค่าความเร็วมอเตอร์พัดลมไว้ที่ความ
เร็วสูง

• แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี ่หรือสมรรถนะ
ของแบตเตอรี่ต่ำ

• ไฟเตือนการทำงานเครื่องยนต์บกพร่องสว่าง
หรือตัวแสดง  กะพริบ

• คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่งอื่นนอกเหนือจาก “D”
(ขับเคลื่อน) (เกียร์อัตโนมัติ)

• ตัวแสดงการทำงาน ASTC และตัวแสดง ASTC
OFF สว่าง (เกียร์อตัโนมัติ)

• ไฟเตือน ABS สว่าง
• ไฟเตือน A/T จะสว่าง/หน้าจอเตือนจะแสดง

ข้ึน (เกียร์อัตโนมัติ)

หมายเหตุ
• หม้อลมเบรกจะไม่ทำงานและต้องใช้แรง

เหยียบเบรกมากขึ้น
หากรถเคลื่อนที่ ให้เหยียบเบรกแรงกว่าปกติ

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
เมื่อเครื่องยนต์ดับโดยอัตโนมัติ อย่าพยายามออก
จากรถ เพราะเคร่ืองยนต์จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ
เมื่อปลดเข็มขัดนิรภัยที่นั่งคนขับหรือเปิดประตู
ด้านคนขับ เมื่อรถเริ่มเคลื่อนอาจเกิดอุบัติเหตุได้
ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อเครื่องยนต์ดับ
โดยอัตโนมัติ มิฉะน้ันอาจเกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาด
คิดเมื่อเครื่องยนต์รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ
• อย่าเหยียบคันเร่งเพื่อเร่งเครื่องยนต์ในขณะที่

รถหยุด (ไม่ว่าเครื่องยนต์จะทำงานหรือดับ
อยู่ก็ตาม)
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หากหน้าต่างเกิดฝ้าทุกครั้งที่ดับเครื่องยนต์ แนะ
นำให้คุณปิดการทำงานของระบบ AS&G โดย
การกดสวิตช์ “AS&G OFF” ให้ดูเร ื ่อง
“วิธียกเลิกการใช้งาน” หน้า 6-26
หากเคร่ืองปรับอากาศทำงาน ให้ต้ังค่าการควบคุม
อุณหภูมิให้สูงขึ้นเพื่อยืดเวลาที่เครื่องยนต์จะดับ
โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

การรีสตาร์ทเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติ
E00627601366

สำหรับรถเกียร์ธรรมดา ให้เหยียบแป้นคลัตช์ขณะที่คัน
เกียร์อยู่ในตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) ตัวแสดง  จะดับ
ลงและเครื่องยนต์จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ
สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ ให้ปล่อยแป้นเบรก ตัวแสดง

 จะดับลงและเคร่ืองยนต์จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

สำหรับรถเกียร์ธรรมดา อย่าเลื่อนคันเกียร์ไปที่
ตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากตำแหน่ง “N” (เกียร์
ว่าง) หรืออย่าปล่อยแป้นคลัตช์ขณะที่เครื่องยนต์
กำลังรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ มอเตอร์สตาร์ทเตอร์
จะหยุดทำงานและเครื่องยนต์จะไม่รีสตาร์ทโดย
อัตโนมัติ

หมายเหตุ

หากเครื ่องยนต์ไม่รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติหรือ
หากเครื่องยนต์ดับกลางคัน ไฟเตือนการทำงาน
ไฟชาร์จและไฟเตือนการทำงานเครื่องยนต์บก-
พร่องจะสว่าง
หากเกิดกรณีนี้
[สำหรับรถเกียร์ธรรมดา]
เครื ่องยนต์จะไม่รีสตาร์ทแม้ว่าจะเหยียบแป้น
คลัตช์อีกครั้ง ขณะเหยียบแป้นเบรก ให้เหยียบ
แป้นคลัตช์จนสุดและบิดสวิตช์ก ุญแจไปที ่
ตำแหน่ง “START” หรือกดสวิตช์เครื่องยนต์เพื่อ
สตาร์ทเครื่องยนต์
[สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ]
เครื ่องยนต์จะไม่รีสตาร์ทแม้ว่าจะปล่อยแป้น
เบรกอีกครั ้ง นอกจากนี ้ต ัวแสดง 
จะกะพริบและเสียงเตือนจะดัง
ขณะเหยียบแป้นเบรก ให้เลื ่อนคันเกียร์ไปที ่
ตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (เกียร์ว่าง) และบิด
สวิตช์กุญแจไปที ่ตำแหน่ง “START” หรือ
กดสวิตช์เครื่องยนต์เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ หลัง
จากที ่ เครื ่องยนต์สตาร์ทติดแล้ว เสียงเตือน
จะหยุด
แต่ตัวแสดง  จะกะพริบจนกว่าจะบิด
สวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือปรับ
โหมดการทำงานไปที่ OFF
สำหรับรายละเอียด ให้ดูเรื่อง “การสตาร์ทและ
การดับเครื่องยนต์” หน้า 6-18

หมายเหตุ
• สำหรับรถ 4WD ปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน

อยู่ที่ “4H” หรือ “4L” (Easy Select 4WD),
“4HLc” หรือ “4LLc” (Super Select 4WD II)

• ระบบควบคุมการลงเนินกำลังทำงาน (หากมี
ติดตั้ง)

ในกรณีต่อไปน้ี เคร่ืองยนต์จะไม่ดับโดยอัตโนมัติ
แม้ว่าตัวแสดง  จะสว่าง
• เหยียบคันเร่ง
• แรงดันสุญญากาศหม้อลมเบรกต่ำ
• เหยียบแป้นเบรกไม่มากพอ (เกียร์อัตโนมัติ)
• ใช้งานพวงมาลัย
• เบรกมือทำงาน (เกียร์อัตโนมัติ)
• จอดรถบนเนินชัน
อย่าพักเท้าบนแป้นคลัตช์ขณะขับรถ เพราะจะทำ
ให้การตรวจจับของสวิตช์แป้นคลัตช์ทำงานผิด
ปกติ และการกะพริบของตัวแสดง  และ
ระบบ AS&G จะไม่ทำงาน
หากระบบ AS&G ทำงานขณะท่ีเคร่ืองปรับอากาศ
กำลังทำงาน ทั้งเครื่องยนต์และคอมเพรสเซอร์
เครื่องปรับอากาศจะหยุดทำงาน จึงมีเพียงมอ-
เตอร์พัดลมเท่านั ้นที ่ทำงาน และหน้าต่างอาจ
เริ่มเกิดฝ้าได้ หากเกิดกรณีนี้ ให้กดสวิตช์ไล่ฝ้า
เพื่อรีสตาร์ทเครื่องยนต์
ให้ดูเรื่อง “สวิตช์ไล่ฝ้า” หน้า 7-13

หมายเหตุ
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ขอควรระวัง
• เมื่อใช้งานเครื่องปรับอากาศในโหมด AUTO

โดยที่ตั้งค่าการควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ร้อนสุด
หรือเย็นสุด (สำหรับรถรุ ่นที ่มีเครื ่องปรับ
อากาศแบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ)

• เมื่อเครื่องปรับอากาศอยู่ที่ ON อุณหภูมิห้อง
โดยสารเพิ ่มขึ ้นและคอมเพรสเซอร์เครื ่อง
ปรับอากาศทำงานเพื่อลดอุณหภูมิ

• กดสวิตช์ไล่ฝ้า
ให้ดูเร่ือง “การไล่ฝ้าอย่างรวดเร็ว” หน้า 7-13

• มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูง เช่น เม่ือระบบไล่ฝ้า
กระจกหลังหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ทำงาน
หรือตั้งค่าความเร็วมอเตอร์พัดลมไว้ที่ความ
เร็วสูง

• แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี ่หรือสมรรถนะ
ของแบตเตอรี่ต่ำ

• เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “R” (ถอย) (เกียร์
อัตโนมัติ)

• เล่ือนคันเกียร์จากตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) ไป
ท่ี “D” (ขับเคล่ือน) (เกียร์อัตโนมัติ)

• ใช้งานพวงมาลัย
• ปลดเข็มขัดนิรภัยที่นั่งคนขับ
• ประตูด้านคนขับเปิดอยู่
• กดสวิตช์ควบคุมการลงเนิน (หากมีติดตั้ง)

ในกรณีต่อไปนี้ เครื่องยนต์จะไม่รีสตาร์ทโดย
อัตโนมัติ
• สำหรับรถเกียร์ธรรมดา เมื่อเครื่องยนต์ถูกดับ

โดยอัตโนมัติ มีการกดสวิตช์ “AS&G OFF”
เพื่อปิดการใช้งานระบบ “AS&G”

• ฝากระโปรงหน้าเปิดอยู่
เมื่อเครื่องยนต์รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ ระดับเสียง
ของเครื่องเสียงอาจลดลงชั่วคราว ซึ่งไม่ใช่การ
ทำงานผิดปกติ
เมื่อเครื่องยนต์ถูกดับโดยอัตโนมัติ ปริมาณลม
ของเครื่องปรับอากาศอาจเปลี่ยนแปลงชั่วคราว
ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ เมื่อเครื่องยนต์ถูกดับ
โดยอัตโนมัติ หากเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง
“P” (จอด) อย่างรวดเร็วขณะเหยียบแป้นเบรก
อย่างม่ันคง เคร่ืองยนต์จะไม่รีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ
แม้ว่าคุณจะปล่อยแป้นเบรก หากเกิดกรณีนี ้
ตัวแสดง  จะกะพริบเพื่อแจ้งให้คนขับ
ทราบ
หากคุณต้องการรีสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้เหยียบ
แป้นเบรกอีกครั้ง
หากคุณต้องการปรับโหมดการทำงานเป็น OFF
ให้กดสวิตช์เครื่องยนต์โดยไม่ต้องเหยียบแป้น
เบรก (รถรุ่นที่ติดตั้งระบบกุญแจอัจฉริยะ)

หมายเหตุ
รถเกียร์อัตโนมัติมีฟังก์ชันป้องกันรถสตาร์ทฉับ
พลันที่เกิดจากอาการคลาน ฯลฯ โดยการรักษา
แรงเบรกไว้ชั่วคราวเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทโดย
อัตโนมัติ
ฟังก์ชันนี้จะถูกยกเลิกหากเลื ่อนคันเกียร์ไปที่
ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) ขณะที่ฟังก์ชันนี้ถูกเปิด
ใช้งาน คุณอาจได้ยินเสียงการทำงานจากใต้ท้อง
รถหรือรู้สึกถึงแรงสะเทือนจากแป้นเบรก
ซึ่งแสดงว่าฟังก์ชันน้ีทำงานเป็นปกติ ไม่ได้แสดง
ถึงการทำงานผิดปกติแต่อย่างใด

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
ในกรณีต่อไปนี ้ เครื ่องยนต์จะรีสตาร์ทโดย
อัตโนมัต ิแม้ว ่าจะดับเครื ่องยนต์ด ้วยระบบ
AS&G ให้ระมัดระวัง มิฉะนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุ
โดยไม่คาดคิดเมื่อเครื่องยนต์รีสตาร์ท
• ความเร็วรถอยู่ที่ 3 กม./ชม. ขึ้นไปขณะแล่นลง

เนิน
• แรงดันสุญญากาศหม้อลมเบรกต่ำเนื่องจาก

เหยียบแป้นเบรกซ้ำๆ หรือเหยียบแรงกว่า
ปกติ

• อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ต่ำ
• เมื่อใช้งานเครื่องปรับอากาศโดยการกดสวิตช์

เครื่องปรับอากาศ
• เมื ่ออุณหภูมิเครื ่องปรับอากาศที ่ตั ้งไว้ล่วง

หน้าเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
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ตัวแสดงนี้จะสว่างขึ้นสองสามวินาทีด้วยเช่นกัน
เม่ือบิดสวิตช์กุญแจไปท่ีตำแหน่ง “ON” หรือปรับ
โหมดการทำงานไปท่ี ON

หมายเหตุ

หากตัวแสดง  กะพริบขณะขับขี่

หากตัวแสดง  กะพริบ แสดงว่าระบบ AS&G มี
ความผิดปกติและจะไม่ทำงาน
ขอแนะนำให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

E00627801137

เกียร์ธรรมดา*
E00602002643

รูปแบบการเปลี่ยนเกียร์แสดงอยู่บนหัวเกียร์ เหยียบแป้น
คลัตช์ให้สุดขณะเปลี่ยนเกียร์ ก่อนอื่นให้เหยียบแป้น
คลัตช์ให้สุดและเข้าเกียร์ 1 หรือ “R” (ถอย)
จากนั้นใช้งานคันเกียร์ช้าๆ
ต่อมาให้ค่อยๆ ปล่อยแป้นคลัตช์ขณะที่เหยียบคันเร่ง

ขอควรระวัง
อย่าเข้าเกียร์ถอยหลังขณะที่รถกำลังเคลื่อนไป
ข้างหน้า มิฉะนั้นเกียร์อาจชำรุดได้
อย่าพักเท้าบนแป้นคลัตช์ในขณะขับรถ เพราะ
อาจทำให้คลัตช์ขาดหรือชำรุดก่อนเวลาอันควร
อย่าว่ิงด้วยแรงเฉ่ือยท่ีตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง)
อย่าใช้คันเกียร์เป็นที่พักแขน เพราะอาจทำให้
ก้ามปูเกียร์ชำรุดก่อนกำหนด
การเหยียบคลัตช์อย่างรวดเร็วหรือเหยียบเบาๆ
ขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานด้วยความเร็วรอบ
สูงจะเป็นเหตุให้คลัตช์และเกียร์เสียหายได้
เพราะแรงฉุดลากนั้นมีมาก

ในช่วงอากาศหนาว อาจเลื่อนเกียร์ได้ยากจนกว่า
น้ำมันหล่อลื่นเกียร์จะอุ่นขึ้น ซึ่งเป็นอาการปกติ
และไม่เป็นอันตรายต่อเกียร์
หากเข้าเกียร์ 1 ได้ยาก ให้เหยียบแป้นคลัตช์อีก
ครั้ง จะช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้ง่ายขึ้น
สำหรับรถเกียร์ธรรมดา 6 สปีด ในสภาพที่อากาศ
ร้อนหรือขับขี ่ด ้วยความเร็วสูงเป็นเวลานาน
ฟังก์ชันจำกัดความเร็วอาจพยายามยับยั้งไม่ให้
อุณหภูมิน้ำมันในระบบเกียร์ธรรมดาสูงเกินไป
หลังจากที่อุณหภูมิน้ำมันลดลงถึงระดับปกติแล้ว
ฟังก์ชันจำกัดความเร็วจะถูกยกเลิกไป

หมายเหตุ

วิธียกเลิกการใช้งาน
E00627701266

ระบบ AS&G จะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อบิดสวิตช์
กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือปรับโหมดการทำงานไป
ที่ ON คุณสามารถปิดการทำงานของระบบได้โดยการ
กดสวิตช์ “AS&G OFF”
เม่ือระบบ AS&G ถูกยกเลิกการใช้งาน ตัวแสดง 
จะสว่าง
หากต้องการเปิดใช้งานระบบ AS&G อีกคร้ัง ให้กดสวิตช์
“AS&G OFF” และตัวแสดงจะดับลง

ตัวแสดง AS&G OFF



เกียร์อัตโนมัติ Sports Mode 6A/T
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ขอควรระวัง
อย่ากดคันเกียร์ขณะเลื่อนไปที่ตำแหน่งอื่นนอก
เหนือจาก “R” (ถอย) หากคุณกดคันเกียร์เสมอ
เวลาเลื่อนเกียร์ คุณอาจเลื่อนเกียร์ไปยังตำแหน่ง
“R” (ถอย) โดยไม่ต้ังใจ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
และ/หรือทำให้ระบบเกียร์ทำงานผิดปกติ

ความเร็วที่สามารถทำได้
E00610803243

หลีกเลี่ยงการลดเกียร์ในขณะที่รถมีความเร็วสูง เพราะ
อาจทำให้ความเร็วของเคร่ืองยนต์สูงเกินไป (เข็มมาตรวัด
รอบเครื่องยนต์อยู่ในบริเวณสีแดง) และทำให้เครื่องยนต์
เสียหาย

4D56

เพื่อประหยัดน้ำมันสูงสุด ให้ใช้เกียร์ 5 เมื่อความเร็วของ
รถถึงระดับ

ตำแหน่งคันเกียร์
เกียร์ 1

เกียร์ 2
เกียร์ 3 100 กม./ชม.

30 กม./ชม.
60 กม./ชม.

เกียร์ 4 145 กม./ชม.

ความเร็วที่กำหนด

เพื่อประหยัดน้ำมันสูงสุด ให้ใช้เกียร์ 6 เมื่อความเร็วของ
รถถึงระดับ

ตำแหน่งคันเกียร์
เกียร์ 1
เกียร์ 2
เกียร์ 3 100 กม./ชม.

30 กม./ชม.
60 กม./ชม.

เกียร์ 4 145 กม./ชม.

ความเร็วที่กำหนด

เพื่อประหยัดน้ำมันสูงสุด ให้ใช้เกียร์ 6 เมื่อความเร็วของ
รถถึงระดับ

การเปลี่ยนเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “R” (ถอย)
E00615401396

รถเกียร์ธรรมดา 5 สปีด
เม่ือต้องการเล่ือนเกียร์จากเกียร์ 5 ไปท่ีตำแหน่ง “R” (ถอย)
ให้เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) จากนั้นจึง
เล่ือนไปท่ีตำแหน่ง “R” (ถอย)

รถเกียร์ธรรมดา 6 สปีด
กดคันเกียร์แล้วเลื่อนไปที่ตำแหน่ง “R” (ถอย)

4N15
(รุ่น 2WD)

ตำแหน่งคันเกียร์
เกียร์ 1
เกียร์ 2
เกียร์ 3 100 กม./ชม.

30 กม./ชม.
60 กม./ชม.

เกียร์ 4
เกียร์ 5

145 กม./ชม.

ความเร็วที่กำหนด

175 กม./ชม.

รถรุ่นที่มี Easy Select 4WD

ตำแหน่ง
คันเกียร์
เกียร์ 1

2H, 4H 4L

เกียร์ 2
เกียร์ 3 100 กม./ชม.

30 กม./ชม.

35 กม./ชม.

10 กม./ชม.
60 กม./ชม. 20 กม./ชม.

เกียร์ 4
เกียร์ 5

140 กม./ชม. 55 กม./ชม.
165 กม./ชม. 70 กม./ชม.

ความเร็วที่กำหนด

เกียร์ 5
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ขณะเหยียบเบรก เลื่อนคันเกียร์ไปตามร่อง

เลื่อนคันเกียร์ไปตามร่อง

เกียร์อัตโนมัติ Sports Mode 6A/T*
E00603202189

การขับรถในระยะรัน-อินหรือทันทีหลังจาก
เชื ่อมต่อสายแบตเตอรี ่ อาจมีบางกรณีที ่การ
เปลี่ยนเกียร์สะดุด ซึ่งไม่ได้แสดงถึงความผิด
ปกติของระบบเกียร์แต่อย่างใด
การเปลี่ยนเกียร์จะราบรื ่นขึ ้นหลังจากที่มีการ
เปลี่ยนเกียร์หลายๆ ครั้งด้วยระบบควบคุมอิเล็ก
ทรอนิกส์

หมายเหตุ

การทำงานของคันเกียร์
E00603302379

เกียร์ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้า 5 เกียร์และเกียร์ถอยหลัง
1 เกียร์
แต่ละเกียร์จะถูกเปล่ียนโดยอัตโนมัติ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความ
เร็วของรถและตำแหน่งคันเร่ง
คันเกียร์ (A) มีสองร่อง คือร่องหลัก (B) และร่องแมนนวล
(C)

รถรุ่นท่ีมี Super Select 4WD II

ตำแหน่ง
คันเกียร์
เกียร์ 1

2H, 4H, 4HLc 4LLc

เกียร์ 2
เกียร์ 3 105 กม./ชม.

35 กม./ชม.

40 กม./ชม.

10 กม./ชม.
65 กม./ชม. 25 กม./ชม.

เกียร์ 4
เกียร์ 5

150 กม./ชม. 55 กม./ชม.
175 กม./ชม. 75 กม./ชม.

ความเร็วที่กำหนด

เกียร์ 5

คำเตือน
เหยียบแป้นเบรกทุกครั ้งที ่เลื ่อนคันเกียร์จาก
ตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (เกียร์ว่าง) ไปยัง
ตำแหน่งอื่น
ห้ามวางเท้าไว้บนคันเร่งขณะเลื่อนคันเกียร์ออก
จากตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (เกียร์ว่าง)

เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดพลาด เปลี่ยนเกียร์ไป
ยังแต่ละตำแหน่งให้ลงพอดีและค้างไว้สักครู ่
ตรวจสอบตำแหน่งจากตัวแสดงตำแหน่งคันเกียร์
หลังจากเปลี่ยนเกียร์เสมอ
หากไม่ได้เหยียบเบรกค้างไว้ อุปกรณ์ชิฟท์ล็อก
จะทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้คันเกียร์เลื ่อนออก
จากตำแหน่ง “P” (จอด)

หมายเหตุ

เพื่อประหยัดน้ำมันสูงสุด ให้ใช้เกียร์ 6 เมื่อความเร็วของ
รถถึงระดับ
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จอแสดงตำแหน่งคันเกียร์
E00603502153

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” ตำแหน่งของคัน
เกียร์จะแสดงในหน้าจอแสดงข้อมูลรวม

ตำแหน่งคันเกียร์
E00603801973

“P” จอด

ตำแหน่งนี้จะล็อกเกียร์ไว้เพื่อป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนที่
สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้ในตำแหน่งนี้

“R” ถอย

ตำแหน่งนี้ใช้ในการถอยหลัง

ขอควรระวัง
ห้ามเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ
“R” (ถอย) ขณะขับรถอยู่เพ่ือป้องกันเกียร์เสียหาย

เมื่อไม่สามารถเลื่อนคันเกียร์ออกจาก
ตำแหน่ง “P” (จอด)

E00629101365

หากไม่สามารถเล่ือนคันเกียร์ออกจากตำแหน่ง “P” (จอด)
ไปยังตำแหน่งอื่นขณะที่เหยียบเบรกค้างไว้และสวิตช์
กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง “ON” แสดงว่าแบตเตอรี่อาจจะหมด
หรือกลไกชิฟท์ล็อกอาจทำงานผิดปกติ ควรนำรถไปตรวจ
สภาพทันทีที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
หากคุณต้องการเลื่อนรถ ให้เปลี่ยนเกียร์ดังนี้

1. ตรวจดูว่าใส่เบรกมือจนสุดแล้ว
2. ดับเครื่องยนต์หากเครื่องยนต์ยังทำงานอยู่
3. เหยียบเบรกด้วยเท้าขวา
4. สอดไขควงแบบตรง (หรือปากแบน) ลงในช่อง

ปลดชิฟท์ล็อก (A) เล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “N”
(เกียร์ว่าง) ขณะที่กดไขควงแบบตรง (หรือปาก
แบน) ลงไป รถแบบ mono-color liquid crystal display

รถแบบ color liquid crystal display
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“N” เกียร์ว่าง

ตำแหน่งเกียร์จะถูกปลดให้ว่าง ซึ่งเหมือนกับเกียร์ว่าง
ของระบบเกียร์ธรรมดานั่นเอง และควรใช้ก็ต่อเมื่อรถ
จอดหยุดนิ ่งเป็นเวลานานระหว่างขับขี ่ เท่านั ้น เช่น
ขณะจอดเนื่องจากการจราจรติดขัด

คำเตือน
ห้ามเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง)
ขณะที่ขับรถอยู่ เพราะอาจทำให้คันเกียร์เลื่อนไป
ท่ีตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “R” (ถอย) โดยบังเอิญ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงและไม่สามารถใช้เคร่ือง-
ยนต์ช่วยเบรกได้
บนทางลาดชัน ควรสตาร์ทเครื ่องยนต์ใน
ตำแหน่ง “P” (จอด) ห้ามใช้ตำแหน่ง “N” (เกียร์
ว่าง)
ควรวางเท้าไว้บนแป้นเบรกเสมอเมื ่อรถอยู่ใน
ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) หรือเม่ือต้องการเล่ือนเข้า
หรือออกจากตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) เพื่อไม่ให้
เสียการควบคุมรถ

“D” ขับเคลื่อน

ตำแหน่งนี ้ใช้สำหรับขับรถตามปกติทั ้งในเมืองและ
บนทางด่วน ซึ่งเกียร์จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามสภาพ
ถนนและการขับขี่

ขอควรระวัง
เพื่อป้องกันเกียร์เสียหาย ห้ามเลื่อนคันเกียร์จาก
ตำแหน่ง “R” (ถอย) ไปที่ตำแหน่ง “D” (ขับ
เคลื่อน) ขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่

โหมดสปอร์ต
E00603902838

ไม่ว่ารถจะหยุดนิ่งหรือกำลังเคลื่อนที่ คุณก็สามารถเลือก
โหมดสปอร์ตได้โดยการดันคันเกียร์เบาๆ จากตำแหน่ง
“D” (ขับเคล่ือน) ไปท่ีร่องแมนนวล (A)
หากจะกลับมาทำงานที่ “D” (ขับเคลื่อน) ให้ดันคันเกียร์
เบาๆ กลับมายังร่องหลัก (B)

ในโหมดสปอร์ต จะสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างรวดเร็ว
โดยการเลื่อนคันเกียร์ไปด้านหน้าและด้านหลัง สำหรับ
รถรุ่นที่ติดตั้งตัวควบคุมการเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัย
สามารถใช้ตัวควบคุมการเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัยใน
การเปลี่ยนเกียร์ได้ แต่โหมดสปอร์ตต่างจากระบบเกียร์
ธรรมดาตรงที่ยอมให้เปลี่ยนเกียร์ได้ขณะเหยียบคันเร่ง

หากรถของคุณติดตั้งตัวควบคุมการเปลี่ยนเกียร์
บนพวงมาลัย คุณสามารถเปลี ่ยนเป็นโหมด
สปอร์ตด้วยตัวควบคุมการเปลี่ยนเกียร์บนพวง
มาลัยเมื่อคันเกียร์อยู่ในร่องหลักได้ นอกจากนี้ยัง
สามารถกลับไปทำงานที่ “D” ได้ด้วยวิธีใดวิธี
หนึ่งต่อไปนี้
เมื่อกลับไปทำงานที่ “D” ตัวแสดงตำแหน่งคัน
เกียร์จะเปลี่ยนเป็นตำแหน่ง “D” (ขับเคลื่อน)
• ดึงตัวควบคุมการเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลัย

ด้าน + (เลื่อนขึ้น) ไปด้านหน้า (เข้าหาคนขับ)
เป็นเวลา 2 วินาทีขึ้นไป

• หยุดรถ
• ดันคันเกียร์จากตำแหน่ง “D” (ขับเคลื่อน) ไป

ยังร่องแมนนวล (A) แล้วดันคันเกียร์กลับมา
ยังร่องหลัก (B)

หมายเหตุ

เล่ือนข้ึน

เล่ือนลง

เล่ือนลง เล่ือนข้ึน
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เพื่อให้รถแล่นได้ดี เกียร์อาจจะไม่ยอมเปลี่ยน
เกียร ข้ึนเม่ือเล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “+ (เล่ือน
ขึ ้น)” ณ ความเร็วระดับหนึ่ง นอกจากนี ้เพื ่อ
ป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์หมุนเร็วเกินไป เกียร์
อาจจะไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ลงเมื่อเลื่อนคันเกียร์ไป
ที่ตำแหน่ง “— (เล่ือนลง)” ณ ความเร็วระดับหน่ึง
เมื ่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี ้ เสียงเตือนจะดังเพื ่อ
บอกว่าจะไม่เปลี่ยนเกียร์ลง
เกียร์จะเปลี่ยนลงโดยอัตโนมัติเมื่อรถแล่นช้าลง
และเมือ่รถหยุดจะเลือกเกียร์ 1 โดยอัตโนมัติ
เมื ่อขับขี ่บนถนนลื ่น ให้ดันคันเกียร์ไปที ่
ตำแหน่ง “+ (เลื่อนขึ้น)” ซึ่งจะทำให้เกียร์เปลี่ยน
เป็นเกียร์ 2 ซึ่งเหมาะสำหรับการขับขี่บนถนนลื่น
ดันคันเกียร์ไปทาง “— (เลื่อนลง)” เพื่อเปลี่ยน
กลับเป็นเกียร์ 1
หากน้ำมันเกียร์ A/T มีอุณหภูมิสูง ฟังก์ชันป้องกัน
จะทำงาน ในกรณีนี้ เกียร์อาจจะไม่ยอมเปลี่ยน
เกียร์ขึ้นเม่ือเล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “+ (เล่ือน
ขึ้น)” ในโหมดสปอร์ต หรืออาจเปลี่ยนเกียร์ลง
โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

ตัวแสดงโหมดสปอร์ต
E00612301756

ในโหมดสปอร์ต ตำแหน่งที่เลือกอยู่ในปัจจุบันจะแสดง
ด้วยตัวแสดง (A) บนแผงหน้าปัด

+ (เลื่อนขึ้น)

เกียร์เพิ่มขึ้นหนึ่งเกียร์ในการเลื่อนแต่ละครั้ง

- (เลื่อนลง)

เกียร์ลดลงหนึ่งเกียร์ในการเลื่อนแต่ละครั้ง

ขอควรระวัง
ในโหมดสปอร์ต คนขับจะต้องเลื่อนเกียร์ขึ้นให้
สอดคล้องกับสภาพถนนในขณะนั ้นและคอย
ระวังให้ความเร็วรอบเครื่องยนต์อยู่ต่ำกว่าบริเวณ
สีแดง
การใช้คันเกียร์หรือตัวควบคุมการเปลี่ยนเกียร์
บนพวงมาลัยอย่างต่อเนื ่องซ้ำๆ จะสับเปลี่ยน
ตำแหน่งเกียร์อย่างต่อเนื่อง
สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งตัวควบคุมการเปลี่ยนเกียร์
บนพวงมาลัย อย่าใช้งานตัวควบคุมด้านซ้ายและ
ด้านขวาพร้อมกัน มิฉะนั้นอาจทำให้เกียร์เปลี่ยน
ไปยังตำแหน่งที่ไม่คาดคิดได้

สามารถเลือกเกียร์เดินหน้าได้ 5 เกียร์เท่านั้น เมื่อ
จะถอยหลังหรือจอดรถ ให้เลื ่อนคันเกียร์ไปที่
ตำแหน่ง “R” (ถอย) หรือ “P” (จอด) ตามท่ีกำหนด
ไว้

หมายเหตุ

รถแบบ mono-color liquid crystal display

รถแบบ color liquid crystal display
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เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเกียร์
อัตโนมัติ

E00615101667

E00615200029

รถแบบ mono-color liquid cystal display

หากตัวแสดงตำแหน่งคันเกียร์กะพริบในขณะขับรถ
แสดงว่าระบบเกียร์อัตโนมัติอาจทำงานผิดปกติ

ตัวแสดง “A” จะกะพริบเฉพาะเม่ือสวิตช์ตำแหน่ง
เกียร์อัตโนมัติ ชำรุด จะไม่แสดงข้ึนมาในภาวะการ
ขับขี่ปกติ

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
หากตัวแสดงตำแหน่งคันเกียร์กะพริบขณะขับ
รถ เป็นไปได้ว่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
กำลังทำงานเนื่องจากมีความผิดปกติในระบบ
เกียร์อัตโนมัติ ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตทันที

เมื่อไฟเตือนอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ A/T สว่างขึ้น
E00615301281

ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ A/T จะสว่างขึ้นและเสียง
เตือนอาจจะดังเมื่ออุณหภูมิน้ำมันเกียร์ A/T สูงผิดปกติ
โดยปกติแล้วไฟเตือนจะสว่างขึ้นเมื่อบิดสวิตช์กุญแจไป
ที่ตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการทำงานเป็น ON และจะ
ดับลงภายในสองสามวินาที

ขอควรระวัง
หากไฟเตือนสว่างขึ้น ให้ลดความเร็วรอบเครื่อง
ยนต์และจอดรถในที่ปลอดภัย จากนั้นเลื่อนคัน
เกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด) และให้เครื่องยนต์
เดินเบาจนกว่าไฟเตือนจะดับลง เมื่อไฟเตือนดับ
ลงแล้ว จะสามารถขับรถต่อไปตามปกติได้ แต่
หากไฟเตือนไม่ดับลง กรุณานำรถเข้ารับการ
ตรวจสอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ถึงหรือ

รถแบบ color liquid cystal display
E00615101540

ระบบอาจทำงานผิดปกติหากตัวแสดงเตือน  หรือตัว

แสดงเตือน  ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม

 หรือ 

เมื่อตัวแสดงตำแหน่งคันเกียร์กระพริบ



เกียร์อัตโนมัติ Sports Mode 5A/T

6-34 การสตาร์ทเคร่ืองยนต์และการขับข่ี

6

เสียงเตือนอาจดังเมื่อตัวแสดงเตือน  ปรากฏ
ตัวแสดงตำแหน่งคันเกียร์จะกะพริบเมื ่อตัว
แสดงเตือน  ปรากฏ
ตัวแสดง “A” บนจอแสดงตำแหน่งคันเกียร์จะ
กะพริบก็ต่อเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับสวิตช์ตำแหน่ง
เกียร์อัตโนมัติเท่านั้น
จะไม่เห็นในระหว่างการขับขี่ปกติ

หมายเหตุ ขอควรระวัง
ทิ้งไว้สักครู่แล้วตรวจดูให้แน่ใจว่าตัวแสดงเตือน

 ดับแล้ว สามารถขับรถต่อไปได้อย่างปลอดภัย
หากตัวแสดงไม่ปรากฏขึ้นมาอีก หากตัวแสดง
เตือนยังคงอยู่หรือปรากฏขึ้นเป็นระยะ ให้นำรถ
เข้ารับการตรวจสอบท่ีศูนย์บริการมิตซูบิชิท่ีได้รับ
อนุญาต

เมื่อตัวแสดงเตือน  ปรากฏ
อาจมีความผิดปกติเกิดขึ ้นในเกียร์อัตโนมัติ
ทำให้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเปิดใช้งาน
ให้นำรถของคุณเข้ารับการตรวจสอบท่ีศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตทันที

ขอควรระวัง
หากเกิดการทำงานผิดปกติในเกียร์อัตโนมัติใน
ขณะขับขี่ ตัวแสดงเตือน  หรือตัวแสดงเตือน

 จะปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม
ในกรณีน้ีให้จอดรถทันทีในท่ีปลอดภัยและปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดังนี้:
เมื่อตัวแสดงเตือน  ปรากฏ
น้ำมันเกียร์ A/T ร้อนจัด ระบบควบคุมเคร่ืองยนต์
อาจเปิดใช้งานเพื่อลดอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ A/T
ส่งผลให้ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์และความเร็วรถ
ลดลง หรือจังหวะการเปล่ียนเกียร์อาจเปล่ียนแปลง
โดยการเปิดใช้งานการควบคุมเกียร์อัตโนมัติ
ในกรณีน้ีให้ปฏิบัติตามข้ันตอนอย่างใดอย่างหน่ึง
ต่อไปนี้
• ชะลอความเร็วรถ
• จอดรถในที่ปลอดภัย เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำ-

แหน่ง “P” (จอด) และเปิดฝากระโปรงหน้า
ขณะที่เครื่องยนต์ยังทำงานอยู่เพื่อให้เครื่อง-
ยนต์เย็นลง

การทำงานของเกียร์อัตโนมัติ
E00604201903

ขอควรระวัง
ก่อนเลือกเกียร์ขณะที่เครื่องยนต์ทำงานและรถ
อยู่กับที่ ให้เหยียบแป้นเบรกจนสุดเพื่อป้องกัน
รถเคลื่อนที่
รถจะเร่ิมเคล่ือนท่ีทันทีที่เข้าเกียร์ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อความเร็วรอบเครื่องยนต์สูง ความเร็วรอบ
เดินเบาเพิ่มขึ้น หรอืเครื่องปรับอากาศทำงาน ควร
ปล่อยแป้นเบรกเฉพาะเมื่อพร้อมจะขับรถแล้ว
เท่านั้น

ขอควรระวัง
เหยียบแป้นเบรกด้วยเท้าขวาทุกครั้ง
การใช้เท้าซ้ายอาจทำให้คนขับเคลื่อนไหวได้ช้า
ในกรณีฉุกเฉิน
ห้ามเร่งเครื่องยนต์ให้สูงมากเกินไปเมื่อจะเลื่อน
เกียร์จากตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (เกียร์ว่าง)
ไปยังตำแหน่งอื่น
การเหยียบคันเร่งขณะที่เท้าอีกข้างอยู่บนแป้น
เบรกจะส่งผลให้เบรกเสื่อมประสิทธิภาพและ
แผ่นเบรกสึกเร็วกว่าปกติ
ใช้คันเกียร์ในตำแหน่งท่ีถูกต้องตามสภาพการขับข่ี
ห้ามปล่อยรถแล่นถอยหลังลงเขาด้วยแรงเฉื่อย
ขณะที่คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง {“D” (ขับเคลื่อน)
หรือโหมดสปอร์ต} หรือปล่อยรถแล่นเดินหน้า
ด้วยแรงเฉื่อยขณะที่คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “R”
(ถอย)
เครื ่องยนต์อาจหยุดทำงานและต้องเพิ ่มแรง
เหยียบแป้นเบรกและควบคุมพวงมาลัยอย่าง
กะทันหัน ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
อย่าเร่งเครื่องในขณะที่เหยียบเบรกเมื่อรถหยุด
นิ่ง เพราะอาจทำให้เกียร์อัตโนมัติเสียหายได้
นอกจากนี้เมื ่อคุณเหยียบคันเร่งขณะที่เหยียบ
เบรกค้างไว้และคันเกียร์อยู ่ในตำแหน่ง “P”
(จอด), “N” (เกียร์ว่าง), หรือ “D” (ขับเคล่ือน) ความ
เร็วรอบของเครื ่องยนต์อาจไม่สูงเท่ากับการ
ทำงาน ลักษณะเดียวกันเมื ่อคันเกียร์อยู ่ใน
ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง)
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การเร่งแซง
E00604501401

เหยียบคันเร่งจนสุดเพื่อเร่งเครื่องยนต์ให้แรงขึ้นขณะอยู่
ในตำแหน่ง “D” (ขับเคล่ือน) เกียร์อัตโนมัติจะเปล่ียนเป็น
เกียร์ต่ำเอง

ในโหมดสปอร์ต เกียร์จะไม่เปลี่ยนเป็นเกียร์ต่ำ
เมื่อเหยียบคันเร่งจนสุด

หมายเหตุ

การหยุดรถ
E00604601428

สำหรับการหยุดรถในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น การรอสัญญาณ
ไฟจราจร สามารถเข้าเกียร์ไว้ได้โดยเหยียบเบรกเพื่อให้
รถหยุด
สำหรับการหยุดรอเป็นเวลานานๆ โดยที ่เครื ่องยนต์
ทำงานอยู่ ควรเล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง)
และใส่ เบรกมือพร ้อมทั ้ง เหย ียบเบรกด้วยเพ ื ่อให ้
รถหยุดนิ่ง

ขอควรระวัง
ห้ามใช้คันเร่งควบคุมให้รถหยุดนิ่งบนทางลาด
ชัน (เลี้ยงคันเร่งโดยไม่ใช้เบรก) ให้ใช้เบรกมือ
และ/หรือเหยียบเบรกเสมอ

การจอดรถ
E00604701360

หากจะจอดรถ ก่อนอื่นหยุดรถให้นิ่งสนิท ใส่เบรกมือให้
สุด จากนั้นเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด)
หากจะจอดรถไว้โดยไม่มีใครดูแล ให้ดับเครื่องยนต์และ
นำกุญแจติดตัวไปด้วยเสมอ

เมื ่ออยู ่บนทางลาดชัน ต้องใส่เบรกมือก่อน
จะเล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “P” (จอด) หากคุณ
เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด) ก่อนใส่
เบรกมือ อาจจะทำให้เลื่อนเกียร์ออกจากตำแหน่ง
“P” (จอด) ได้ยากเม่ือจะขับรถในคร้ังต่อไป ทำให้
ต้องออกแรงดันเกียร์มากขึ้นเพื่อเลื่อนออกจาก
ตำแหน่ง “P” (จอด)

หมายเหตุ

เมื่อเกียร์อัตโนมัติไม่เปลี่ยนความเร็ว
E00604802052

หากเกียร์ไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วในขณะขับรถได้
หรือไม่มีแรงในการขึ้นทางลาดชัน แสดงว่าอาจเกิดความ
เสียหายขึ ้นกับระบบเกียร์ ทำให้อุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัยทำงาน ให้นำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่ศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตทันที

Easy Select 4WD*
E00614701347

การเปลี่ยนเป็นการขับเคลื่อนล้อหลังหรือการขับเคลื่อน
4 ล้อสามารถทำได้โดยใช้ปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน
(A) หมุนปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนไปที่ตำแหน่งที่
เหมาะสมตามสภาพของถนน ตัวแสดงโหมดการขับ
เคลื ่อนและไฟแสดง/ตัวแสดงการทำงาน 2WD/4WD
จะแสดงสถานะการตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน
ให้ดูเรื่อง “ไฟแสดง/ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อนและ
ไฟแสดง/ตัวแสดงการทำงาน 2WD/4WD” หน้า 6-40,
6-48
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: สว่าง
: ดับ

ตำแหน่งปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน, ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน, ไฟแสดง/ตัวแสดงการทำงาน 2WD/4WD และไฟแสดงความเร็วต่ำ
E00641100111

ตำแหน่งปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน

ไฟแสดง/ตัวแสดง

สภาพการขับขี่
หน้าจอ LCD สีเดียว หน้าจอ LCD สี

2H

4H

ขับเคลื่อนล้อหลัง

ขับเคลื่อน 4 ล้อ

เมื่อขับขี่บนถนนลาดยางแห้ง

เมื่อขับขี่บนถนนขรุขระ มีทราย หรือมีหิมะ

4L ขับเคลื่อน 4 ล้อความเร็วต่ำ เมื่อขับขึ้นหรือลงเขาชัน บนถนนโคลนหรือขรุขระ (โดย
เฉพาะเมื่อต้องใช้แรงบิดสูง) และ



Easy Select 4WD*

6-37การสตาร์ทเคร่ืองยนต์และการขับข่ี

6

ขอควรระวัง
ระยะ “4L” จะให้แรงบิดสูงสุดสำหรับการขับขี่ด้วยความเร็วต่ำบนทางลาดชัน รวมถึงพื้นทราย พื้นโคลน และพื้นผิวที่ขับได้ยากแบบอื่นๆ สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ อย่าขับ
รถด้วยความเร็วเกิน 70 กม./ชม. ในช่วง “4L”
อย่าขับรถในตำแหน่ง “4H” หรือ “4L” บนถนนเรียบแห้งหรือทางด่วน มิฉะน้ันจะทำให้ยางสึกหรอมาก สิ้นเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิง และอาจมีเสียงดังเกิดข้ึน นอกจากน้ียังอาจ
ทำให้อุณหภูมิน้ำมันเฟืองท้ายสูงขึ้นมากกว่าปกติ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบขับเคลื่อนเสียหาย ยิ่งไปกว่านั้นระบบส่งกำลังจะต้องรับภาระในการขับเคลื่อนมากเกินไป มีผลทำให้
น้ำมันรั่วซึม เกิดความร้อนจัด และอาจเกิดปัญหาอื่นๆ ภายหลังได้ ดังนั้นให้ใช้ตำแหน่ง “2H” เท่านั้นในการขับขี่บนถนนเรียบแห้งหรือทางด่วน

การทำงานของปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน
E00641200079

โหมดการขับเคลื ่อนแสดงอยู ่บนปุ ่มเลือกโหมดการ
ขับเคลื่อน

:  หมุนปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน

 : กดปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนค้างไว้แล้ว
     หมุน

ปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนควรอยู่ในตำแหน่งที่สอด
คล้องกับสภาพการทำงานต่อไปนี้
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การตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนระหว่าง “2H” ↔ “4H” ควรทำท่ีความเร็วต่ำกว่า 100 กม./ชม. เท่าน้ัน
ในระหว่างขับข่ี ห้ามพยายามเปล่ียนจาก “4H” เป็น “4L”
เมื ่อขับรถในช่วงที่มีอากาศเย็น ขณะหมุนปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื ่อนจากตำแหน่ง “2H” เป็น “4H” เกียร์ทรานสเฟอร์อาจมีเสียงเล็กน้อย ในช่วงที่อากาศเย็น
พยายามเปลี่ยนเกียร์ขณะที่รถหยุดแล้ว
เมื่อเปลี่ยนระหว่าง “4H” กับ “4L” เกียร์ทรานสเฟอร์อาจส่งเสียงเล็กน้อย
เมื่อตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขบัเคลื่อนระหว่าง “2H” ↔ “4H” ขณะที่รถหยุดนิ่ง ไฟแสดง/ตัวแสดงการทำงาน 2WD/4WD จะกะพริบในขณะที่ดำเนินการอยู่
ให้ขับรถช้าๆ ตามปกติหลังจากตรวจดูแล้วว่าไฟแสดง/จอแสดงสว่างขึ้น
(ให้ดูเรื่อง “ไฟแสดง/ตัวแสดงการทำงาน” หน้า 6-39)
เมื่อตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนระหว่าง “2H” ↔ “4H” ขณะระบบควบคุมความเร็วคงที่กำลังทำงานอยู่ เกียร์ทรานสเฟอร์อาจส่งเสียงเล็กน้อย
เมื่อตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนระหว่าง “4H” ↔ “4L” ในช่วงที่มีอากาศเย็น การเลือกอาจไม่สมบูรณ์ ให้หมุนปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนกลับไปที่ตำแหน่งเดิม
หลังจากเครื่องยนต์อุ่นแล้วจึงเลือกใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ

เปลี่ยนจาก

4H

2H

2H

4H

ไปเป็น
รถเกียร์ธรรมดา

ขั้นตอน

รถเกียร์อัตโนมัติ

ปุ่มเลือกโหมดการขับเคล่ือนสามารถทำงานได้ไม่ว่ารถกำลังแล่นหรือจอดอยู่กับท่ี
เมื่อรถจอดอยู่กับที่ ให้เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง)
ก่อนจะใช้งานปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน
เมื่อรถกำลังแล่นและขับในทางตรง ให้ปล่อยคันเร่งก่อนใช้งานปุ่ม
เลือกโหมดการขับเคลื่อน

ปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนสามารถทำงานได้ไม่ว่ารถกำลังแล่น
หรือจอดอยู่กับที่
เมื่อรถจอดอยู่กับที่ ให้เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง)
ก่อนจะใช้งานปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน
เมื่อรถกำลังแล่นและขับในทางตรง ให้เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง
“D” (ขับเคลื่อน) แล้วปล่อยคันเร่งก่อนใช้งานปุ่มเลือกโหมดการ
ขับเคลื่อน

4L

4H

4H

4L

หยุดรถ เหยียบแป้นคลัตช์จนสุด แล้วจึงใช้งานปุ่มเลือกโหมดการขับ
เคลื่อน
เหยียบแป้นคลัตช์ค้างไว้ขณะไฟแสดงการทำงาน 2WD/4WD
กำลังกะพริบ

หยุดรถ เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) แล้วใช้งานปุ่ม
เลือกโหมดการขับเคลื่อน
หากทำโดยท่ีคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งอ่ืนนอกเหนือจาก “N” (เกียร์ว่าง)
อาจมีเสียงเกียร์ดังและอาจไม่สามารถเข้าเกียร์ได้อย่างถูกต้อง
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ขอควรระวัง
ห้ามใช้งานปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนขณะที่ล้อหลังอยู่บนพื้นถนนที่ลื่นชื้นแฉะ มีน้ำแข็งหรือหิมะ

ไฟแสดง/ตัวแสดง
E00693900020

สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งหน้าจอ LCD สีเดียว ให้ดูเรื่อง “ไฟ
แสดงการทำงาน 2WD/4WD และไฟแสดงความเร็วต่ำ”
หน้า 6-44
สำหรับรถรุ่นท่ีติดต้ังหน้าจอ LCD สี ให้ดูเร่ือง “ตัวแสดง
โหมดการขับเคลื่อนและตัวแสดงการทำงาน 2WD/4WD”
หน้า 6-46

ไฟแสดงการทำงาน 2WD/4WD
และไฟแสดงความเร็วต่ำ

E00694000086

เมื ่อสวิตช์กุญแจอยู ่ที ่ตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการ
ทำงานอยู่ที่ ON ไฟแสดงการทำงาน 2WD/4WD (1) และ
ไฟแสดงความเร็วต่ำ (2) จะแสดงสภาวะการเปล่ียนโหมด
ไฟแสดงการทำงาน 2WD/4WD จะสว่างขึ้นตามแต่ละ
ตำแหน่งของปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนดังนี้

เมื่อตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนระหว่าง
2H ↔ 4H ไฟแสดงการทำงาน 2WD/4WD
จะกะพริบขณะท่ีดำเนินการอยู่ ควรปฏิบัติตามข้อ
ควรระวังต่อไปนี้เมื่อไฟแสดงการทำงานกะพริบ

• จับพวงมาลัยให้ตรงขณะเลือกระยะ หากคุณ
พยายามขับรถไปข้างหน้าโดยหมุนพวงมาลัย
เกียร์อาจมีเสียงกรอกแกรกหรือสั่น และการ
เลี้ยวอาจไม่ราบรื่นและไม่สามารถเลือกระยะ
ขับเคลื่อนที่ต้องการได้

• เม ื ่อต ั ้งค ่าป ุ ่มเล ือกโหมดการข ับเคล ื ่อน
ระหว่าง “2H” ↔ “4H” ขณะท่ีรถหยุดน่ิง ไฟ
แสดงการทำงาน 2WD/4WD จะกะพริบใน
ขณะที ่ดำเนินการอยู ่ ให้ขับรถช้าๆ ตาม
ปกติหลังจากตรวจดูแล้วว่าไฟสว่างขึ้น

• หากไฟแสดงการทำงาน 2WD/4WD ไม่หยุด
กะพริบหลังจากเลือก “2H” ↔ “4H” ขณะท่ี
รถกำลังเคลื่อนที่ ให้จับพวงมาลัยให้ตรง แล้ว
เหยียบคันเร่งช้าๆ หลายๆ คร้ัง

หมายเหตุ

: กะพริบ
: สว่าง

: ดับ

“2H” ↔↔↔↔↔ “4H”

ตำแหน่งปุ่มเลือก
โหมดการขับเคลื่อน

2H

ไฟแสดงการทำงาน

กำลังเปลี่ยน
โหมดการขับเคลื่อน

4H
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“4H” ↔↔↔↔↔ “4L”

ตำแหน่งปุ่มเลือก
โหมดการขับเคลื่อน

4H

กำลังเปลี่ยน
โหมดการขับเคลื่อน

4L
และ

และ

ไฟแสดงการทำงาน

และ

: กะพริบ
: สว่าง

: ดับ

ไฟแสดงการทำงาน 2WD/4WD จะกะพริบ
ขณะดำเนินการเปล่ียนจาก “4H” เป็น “4L” และ
ในทางกลับกันด้วยเมื ่อมีการเปลี ่ยนผ่านผ่าน
ตำแหน่งเกียร์ว่าง
อย่าลืมว่าให้ใช้งานปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน
จนกว่าไฟแสดงการทำงาน 2WD/4WD จะสว่าง
อีกครั้ง
เมื่อจะจอดรถ ให้ใส่เบรกมือก่อนดับเครื่องยนต์
และดูให้แน่ใจว่าไฟแสดงการทำงาน 2WD/4WD
ไม่ได้กะพริบระหว่าง ดำเนินการเปลี่ยนระหว่าง
“4H” ↔ “4L” มิฉะนั้น รถอาจเคลื่อนที่โดยไม่
คาดคิดแม้ว่าเกียร์อัตโนมัติ จะอยู่ที่ตำแหน่ง “P”
(จอด)
หลังจากเลือก “4H” ↔ “4L” แล้ว หากไฟแสดง
การทำงาน 2WD/4WD ยังคงกะพริบต่อและไม่
สามารถเลือกตำแหน่งขับเคลื่อนที่ต้องการได้ ให้
หมุนปุ ่มเลือกโหมดการขับเคลื ่อนกลับไปที ่
ตำแหน่งเดิม ตั้งพวงมาลัยให้ตรง ขับตรงไปข้าง
หน้า แล้วปล่อยคันเร่ง จากนั้นให้เหยียบแป้น
คลัตช์ค้างไว้ (เกียร์ธรรมดา) หรือเล่ือนคันเกียร์ไป
ที่ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) (เกียร์อัตโนมัติ) และ
เลือกตำแหน่งขับเคลื่อนอีกครั้ง

หมายเหตุ
หากไฟแสดงการทำงาน 2WD/4WD กะพริบเมื่อ
คุณพยายามจะเลือก “4H” ↔ “4L” จะไม่สามารถ
ทำได้ ให้หยุดรถและปล่อยคันเร่ง จากนั้นให้
เหยียบแป้นคลัตช์ค้างไว้ (เกียร์ธรรมดา) หรือ
เล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) (เกียร์
อัตโนมัติ) และเลือกตำแหน่งขับเคลื่อนอีกครั้ง
ฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพจะถูกยกเลิกชั่วคราว
เมื่อเลือก “4L” ไฟแสดง  จะสว่างขึ้นขณะ
ที่ฟังก์ชันนี้ถูกยกเลิก แต่ไม่ได้แสดงถึงปัญหา
แต่อย่างใด เมื ่อเลือก “2H” หรือ “4H” ไฟนี้
จะดับลงและฟังก์ชันจะทำงานอีกครั้ง ให้ดูเรื่อง
“ไฟแสดง ASTC, ไฟแสดง ASTC OFF” หน้า
6-79

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
หากตรวจพบปัญหาในระบบทรานสเฟอร ์
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยจะทำงาน ไฟแสดง
การทำงาน 2WD/4WD จะกะพริบ (สองครั้งต่อ
วินาที) และจะเปล่ียนการขับเคลื่อนไม่ได้ ให้จอด
รถในที่ปลอดภัย ดับเครื่องยนต์สักพัก
สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง ไฟแสดงควรกลับมา
ทำงานตามปกติ แต่หากไฟแสดงยังกะพริบอยู่
ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบโดยศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตโดยเร็วที่สุด
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ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อนและตัวแสดง
การทำงาน 2WD/4WD

E00694100087

A: ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน
B: ตัวแสดงล้อหน้า
C: ตัวแสดงล้อหลัง
D: ตัวแสดงความเร็วต่ำ

เมื ่อสวิตช์กุญแจอยู ่ที ่ตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการ
ทำงานอยู่ที่ ON ตัวแสดงโหมดการขับเคล่ือน (A) และตัว
แสดงการทำงาน 2WD/4WD (B, C, D) จะแสดงสถานะ
การเปลี่ยนโหมด ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อนและตัว
แสดงการทำงาน 2WD/4WD จะสว่างตามตำแหน่งปุ่ม
เลือกโหมดการขับเคลื่อนดังนี้:

“2H” ↔↔↔↔↔ “4H”

ตำแหน่งปุ่มเลือก
โหมดการขับเคลื่อน

2H

ตัวแสดง

กำลังเปลี่ยน
โหมดการขับเคลื่อน

4H

: กะพริบ (ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน
กะพริบด้วย)

: สว่าง

: ดับ

“4H” ↔↔↔↔↔ “4L”

: กะพริบ (ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน
กะพริบด้วย)

: สว่าง

: ดับ

ตำแหน่งปุ่ม
เลือก

โหมดการ
ขับเคลื่อน

4H

ตัวแสดง

กำลังเปลี่ยน
โหมดการ
ขับเคลื่อน

4L
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เมื่อตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนระหว่าง
“2H” ↔ “4H” ตัวแสดงไฟหน้าจะกะพริบขณะท่ี
ดำเนินการอยู่ ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปน้ี
เมื่อตัวแสดงกะพริบ
• จับพวงมาลัยให้ตรงขณะเลือกระยะ หากคุณ

พยายามขับรถไปข้างหน้าโดยหมุนพวงมาลัย
เกียร์อาจมีเสียงกรอกแกรกหรือสั่น และการ
เลี้ยวอาจไม่ราบรื่นและไม่สามารถเลือกระยะ
ขับเคลื่อนที่ต้องการได้

• เม ื ่อต ั ้งค ่าป ุ ่มเล ือกโหมดการข ับเคล ื ่อน
ระหว่าง “2H” ↔ “4H” ขณะท่ีรถหยุดน่ิง ตัว
แสดงล้อหน้าจะกะพริบในขณะที่ดำเนินการ
อยู่ ให้ขับรถช้าๆ ตามปกติหลังจากตรวจดูแล้ว
ว่าตัวแสดงเปลี่ยนไป

• หากตัวแสดงล้อหน้ากะพริบหลังจากเลือก
“2H” ↔ “4H” ขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ ให้
จับพวงมาลัยให้ตรง แล้วเหยียบคันเร่งช้าๆ
หลายๆ คร้ัง

ตัวแสดงล้อหน้าและล้อหลังจะกะพริบขณะ
เปล่ียนจาก “4H” ไป “4L” และในทางกลับกันด้วย
ขณะที่เกียร์ทรานสเฟอร์ผ่านตำแหน่งเกียร์ว่าง
ให้ใช้งานปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนจนกว่าตัว
แสดงล้อหน้าและล้อหลังจะสว่างอีกครั้ง

หมายเหตุ
หลังจากท่ีเลือก “4H” ↔ “4L” แล้ว หากตัวแสดง
ล้อหน้าและล้อหลังยังคงกะพริบและไม่เปลี่ยน
ไปยังระยะที่ต้องการ ให้หมุนปุ่มเลือกโหมดการ
ขับเคลื่อนกลับไปยังตำแหน่งเดิม ตั้งพวงมาลัย
ให้ตรง ขับตรงไปข้างหน้า แล้วปล่อยคันเร่ง จาก
นั้นเหยียบแป้นคลัตช์ค้างไว้ เหยียบแป้นเบรก
ค้างไว้และทำการเลือกระยะอีกครั้ง
หากตัวแสดงล้อหน้าและล้อหลังกะพริบเมื่อคุณ
พยายามเลือก “4H” ↔  “4L” แสดงว่าการ
เลือก “4H” ↔ “4L” ไม่สามารถทำได้ ให้หยุดรถ
และปล่อยคันเร่ง จากน้ันเหยียบแป้นคลัตช์ค้างไว้
เหยียบแป้นเบรกค้างไว้และทำการเลือกระยะอีก
ครั้ง
หากปล่อยแป้นคลัตช์ขณะดำเนินการเปลี ่ยน
ระหว่าง “4H ↔ 4L” หน้าจอเตือนจะปรากฏขึ้น
และการเปลี่ยนจะถูกยับยั้ง (เกียร์ธรรมดา)

หมายเหตุ
ฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพจะถูกยกเลิกชั่วคราว
ขณะที่เลือก “4L” ไฟแสดง  จะสว่างขณะที่
ฟังก์ชันนี้ถูกยกเลิกชั่วคราว แต่ไม่ได้แสดงถึง
ปัญหาแต่อย่างใด เมื ่อเลือก “2H” หรือ “4H”
ไฟนี้จะดับลงและฟังก์ชันจะทำงานอีกครั้ง
ให้ดูเรื่อง “ไฟแสดง ASTC หรือไฟแสดง ASTC
OFF” หน้า 6-79

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
หากตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดง
ข้อมูลรวม แสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ ้นกับ Easy
Select 4WD และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
เปิดใช้งาน ในกรณีเช่นน้ี กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อนำรถเข้า
รับการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด

Super Select 4WD II*
E00605701530

การเปลี่ยนเป็นการขับเคลื่อนล้อหลังหรือการขับเคลื่อน
4 ล้อสามารถทำได้โดยใช้ปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน
(A) หมุนปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนไปที่ตำแหน่งที่
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เหมาะสมตามสภาพของถนน นอกจากนี้ ตัวแสดงโหมด
การขับเคลื ่อนและตัวแสดงการทำงาน 2WD/4WD
จะแสดงสถานะการตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน
ให้ดูเร่ือง “ตัวแสดงโหมดการขับเคล่ือนและตัวแสดงการ
ทำงาน 2WD/4WD” หน้า 6-51

ตำแหน่งปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน, ตัว
แสดงโหมดการขับเคลื่อนและตัวแสดงการ
ทำงาน 2WD/4WD

E00605801632

ตำแหน่งปุ่มเลือก
โหมดการ
ขับเคลื่อน

ตัวแสดงโหมดการ
ขับเคลื่อนและตัว
แสดงการทำงาน

2WD/4WD

สภาพ
การขับขี่

2H
เมื่อขับขี่
บนถนน
ลาดยางแห้ง

ขับเคล่ือนล้อหลัง

4H

ตำแหน่ง
พื้นฐาน
สำหรับ
Super
Select
4WD II
เมื่อขับขี่
บนถนนลาด
ยางแห้ง
หรือ
ถนนลื่น

ขับเคลื่อน
4 ล้อ

ตลอดเวลา

ตำแหน่งปุ่มเลือก
โหมดการ
ขับเคลื่อน

ตัวแสดงโหมดการ
ขับเคลื่อนและตัว
แสดงการทำงาน

2WD/4WD

สภาพ
การขับขี่

4HLc

เมื่อขับขี่
บนถนนขรุ
ขระ มีทราย
หรือมีหิมะ

เซ็นเตอร์
ดิฟล็อกขับ
เคลื่อน 4

ล้อ

4LLc
เมื่อขับขึ้น
หรือลงเขา
ชัน
บนถนนโคลน
หรือขรุขระ
(โดยเฉพาะ
เมื่อต้องใช้
แรงบิดสูง)

เซ็นเตอร์
ดิฟล็อกขับ
เคลื่อน 4
ล้อที่มี

ความเร็วต่ำ

: สว่าง
: ดับ
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ขอควรระวัง
ระยะ “4LLc” จะให้แรงบิดสูงสุดสำหรับการขับ
ขี่ด้วยความเร็วต่ำบนทางลาดชัน รวมถึงพ้ืนทราย
พื ้นโคลน และพื ้นผิวที ่ข ับได้ยากแบบอื ่นๆ
สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ อย่าขับรถด้วยความเร็ว
เกิน 70 กม./ชม. ในช่วง “4LLc”
อย่าขับรถในตำแหน่ง “4HLc” หรือ “4LLc”
บนถนนลาดยางแห้งและทางด่วน มิฉะนั้นจะทำ
ให้ยางสึกหรอมาก สิ้นเปลืองน้ำมันเช้ือเพลิง และ
อาจมีเสียงดังเกิดขึ ้น นอกจากนี ้ยังอาจทำให้
อุณหภูมิน้ำมันเฟืองท้ายสูงขึ้นมากกว่าปกติ ซึ่ง
จะส่งผลให้ระบบขับเคลื่อนเสียหาย ยิ่งไปกว่า
นั ้นระบบส่งกำลังจะต้องรับภาระในการขับ
เคลื่อนมากเกินไป มีผลทำให้น้ำมันรั่วซึม เกิด
ความร้อนจัด และอาจเกิดปัญหาอื่นๆ ภายหลังได้
ดังนั้นบนถนนลาดยางแห้งและทางด่วนควรขับ
ขี่ที่ “2H” หรือ “4H” เท่าน้ัน

การทำงานของปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน
E00605901620

โหมดการขับเคลื ่อนแสดงอยู ่บนปุ ่มเลือกโหมดการ
ขับเคลื่อน

: หมุนปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน
: กดปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนค้างไว้แล้วหมุน

ปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนควรอยู่ในตำแหน่งที่สอด
คล้องกับสภาพการทำงานต่อไปนี้

เปลี่ยนจาก ไปเป็น
ขั้นตอน

รถเกียร์ธรรมดา รถเกียร์อัตโนมัติ

ปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนสามารถทำงานได้ไม่ว่ารถกำลังแล่นหรือ
จอดอยู่กับที่
เมื่อรถจอดอยู่กับที่ ให้เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) ก่อน
จะใช้งานปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน
เมื่อรถกำลังแล่นและขับในทางตรง ให้ปล่อยคันเร่งก่อนใช้งานปุ่มเลือก
โหมดการขับเคลื่อน

ปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนสามารถทำงานได้ไม่ว่ารถกำลังแล่นหรือจอด
อยู่กับที่
เม่ือรถจอดอยู่กับท่ี ให้เล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) ก่อนจะใช้
งานปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน
เม่ือรถกำลังแล่นและขับในทางตรง ให้เล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “D” (ขับ
เคลื่อน) แล้วปล่อยคันเร่งก่อนใช้งานปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน

2H 4H

4H 2H  หรือ
4HLc

4HLc 4H
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เปลี่ยนจาก ไปเป็น ขั้นตอน
รถเกียร์ธรรมดา รถเกียร์อัตโนมัติ

หยุดรถ เหยียบแป้นคลัตช์จนสุด แล้วจึงใช้งานปุ่มเลือกโหมดการขับ
เคลื่อน
เหยียบแป้นคลัตช์ค้างไว้ขณะตัวแสดงการทำงาน  2WD/4WD กำลัง
กะพริบ

หยุดรถ เล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) เหยียบเบรกค้างไว้และ
ใช้งานปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน
หากใช้งานโดยที่คันเกียร์อยู่ในตำแหน่งอื่นนอกเหนือจาก “N” (เกียร์ว่าง)
หรือปล่อยแป้นเบรก อาจมีเสียงเกียร์ดังและอาจไม่สามารถเข้าเกียร์ได้อย่าง
ถูกต้อง

4HLc 4LLc

4LLc 4HLc

ควรต้ังปุ่มเลือกโหมดการขับเคล่ือนระหว่าง “2H”, “4H” และ “4HLc” เฉพาะเม่ือความเร็วรถต่ำกว่า 100 กม./ชม. เท่าน้ัน
ในระหว่างขับข่ี ห้ามพยายามเปล่ียนจาก “4HLc” เป็น “4LLc”
เมื่อเปลี่ยนระหว่าง “2H”, “4H” และ “4HLc” ในช่วงที่มีอากาศเย็นขณะที่รถกำลังเคลื่อนที่ เกียร์ทรานสเฟอร์อาจส่งเสียงเล็กน้อย ในช่วงที่อากาศเย็น พยายามเปลี่ยนเกียร์
ขณะที่รถหยุดแล้ว
เมื่อเปลี่ยนระหว่าง “4LLc” กับ “4HLc” เกียร์ทรานสเฟอร์อาจส่งเสียงเล็กน้อย
เม่ือต้ังค่าปุ่มเลือกโหมดการขับเคล่ือนระหว่าง “2H”, “4H” และ “4HLc” ขณะท่ีรถหยุด ตัวแสดงการทำงาน 2WD/4WD จะกะพริบขณะท่ีการเลือกกำลังดำเนินการ ให้ขับรถช้าๆ
ตามปกติหลังจากตรวจดูแล้วว่าจอแสดงสว่างขึ้น (ให้ดูเรื่อง “ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อนการทำงาน 2WD/4WD” หน้า 6-51)
เมื่อตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนระหว่าง “2H”, “4H” และ “4HLc” ขณะระบบควบคุมความเร็วคงที่กำลังทำงาน เกียร์ทรานสเฟอร์อาจส่งเสียงเล็กน้อย
เมื่อตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนระหว่าง “4HLc” ↔↔↔↔↔ “4LLc” ในช่วงที่มีอากาศเย็น การเลือกอาจไม่สมบูรณ์ ให้หมุนปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนกลับไปที่ตำแหน่ง
เดิมหลังจากเครื่องยนต์อุ่นแล้วจึงเลือกใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
ห้ามใช้งานปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนขณะที่ล้อหลังอยู่บนพื้นถนนที่ลื่นชื้นแฉะ มีน้ำแข็งหรือหิมะ
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ตำแหน่งปุ่มเลือก
โหมดการขับเคลื่อน

2H

ตัวแสดง

กำลังเปลี่ยน
โหมดการขับเคลื่อน

4H

ตำแหน่งปุ่มเลือก
โหมดการขับเคลื่อน

4H

ตัวแสดง

กำลังเปลี่ยน
โหมดการขับเคลื่อน

4HLc

: กะพริบ (ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน
กะพริบด้วย)

: สว่าง

: ดับ

: กะพริบ (ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน
กะพริบด้วย)

: สว่าง

: ดับ

ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อนและตัวแสดง
การทำงาน 2WD/4WD

E00606001660

A: ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน
B: ตัวแสดงล้อหน้า
C: ตัวแสดงล็อกเฟืองท้ายกลาง
D: ตัวแสดงล้อหลัง
E: ตัวแสดงความเร็วต่ำ

เมื ่อสวิตช์กุญแจอยู ่ที ่ตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการ
ทำงานอยู่ที่ ON ตัวแสดงโหมดการขับเคล่ือน (A) และตัว
แสดงการทำงาน 2WD/4WD (B, C, D, E) จะแสดงสถานะ
การเปลี่ยนโหมด ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อนและตัว
แสดงการทำงาน 2WD/4WD จะสว่างตามตำแหน่งปุ่ม
เลือกโหมดการขับเคลื่อนดังนี้:

“2H” ↔↔↔↔↔ “4H” “4H” ↔↔↔↔↔ “4HLc”
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“4HLc” ↔↔↔↔↔ “4LLc”

: กะพริบ (ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน
กะพริบด้วย)

: สว่าง

: ดับ

ตำแหน่งปุ่มเลือก
โหมดการขับเคล่ือน

4HLc

ตัวแสดง

กำลังเปลี่ยน
โหมดการ
ขับเคลื่อน

4LLc

เมื่อตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนระหว่าง
“2H”, “4H” และ “4HLc” ตัวแสดงล้อหน้าและ/
หรือตัวแสดงล็อกเฟืองท้ายกลางจะกะพริบ
ขณะที่การเลือกกำลังดำเนินการ ควรปฏิบัติตาม
ข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อตัวแสดงกะพริบ
• จับพวงมาลัยให้ตรงขณะเลือกระยะ หากคุณ

พยายามขับรถไปข้างหน้าโดยหมุนพวงมาลัย
เกียร์อาจมีเสียงกรอกแกรกหรือสั่น และการ
เลี้ยวอาจไม่ราบรื่นและไม่สามารถเลือกระยะ
ขับเคลื่อนที่ต้องการได้

• เม ื ่อต ั ้งค ่าป ุ ่มเล ือกโหมดการข ับเคล ื ่อน
ระหว่าง “2H”, “4H” และ “4HLc” ขณะที่รถ
หยุด ตัวแสดงล้อหน้าและ/หรือตัวแสดงล็อก
เฟืองท้ายกลางจะกะพริบขณะที ่การเลือก
กำลังดำเนินการ ให้ขับรถช้าๆ ตามปกติหลัง
จากตรวจดูแล้วว่าตัวแสดงเปลี่ยนไป

• หากตัวแสดงล้อหน้าและ/หรือตัวแสดงล็อก
เฟ ื องท ้ า ยกลางกะพร ิบหล ั งจาก เล ื อก
“2H” ↔ “4H” ↔  “4HLc” ขณะที ่รถ
เคลื่อนที่ ให้จับพวงมาลัยให้ตรงแล้วเหยียบ
คันเร่งช้าๆ หลายๆ คร้ัง

ตัวแสดงล้อหน้าและล้อหลังจะกะพริบขณะ
เปล่ียนจาก “4HLc” ไป “4LLc” และในทางกลับ
กันด้วยขณะที่เกียร์ทรานสเฟอร์ผ่านตำแหน่ง
เกียร์ว่าง ให้ใช้งานปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน
จนกว่าตัวแสดงล้อหน้าและล้อหลังจะสว่างอีก
ครั้ง

หมายเหตุ
เมื่อจะจอดรถ ให้ใส่เบรกมือก่อนดับเครื่องยนต์
และดูให้แน่ใจว่าตัวแสดงล้อหน้าและล้อหลัง
และตัวแสดงความเร็วต่ำไม่กะพริบขณะที่ดำเนิน
การเปล่ียนระหว่าง “4HLc” ↔ “4LLc” มิฉะน้ัน
รถอาจเคล่ือนท่ีโดยไม่คาดคิดแม้ว่าเกียร์อัตโนมัติ
จะอยู่ที่ตำแหน่ง “P” (จอด)
หลังจากท่ีเลือก “4HLc” ↔ “4LLc” แล้ว หากตัว
แสดงล้อหน้าและล้อหลังยังคงกะพริบและไม่
เปลี่ยนไปยังระยะที่ต้องการ ให้หมุนปุ่มเลือก
โหมดการขับเคลื่อนกลับไปยังตำแหน่งเดิม ตั้ง
พวงมาลัยให้ตรง ขับตรงไปข้างหน้า แล้วปล่อย
คันเร่ง จากนั้นให้เหยียบแป้นคลัตช์ค้างไว้ (เกียร์
ธรรมดา) หรือเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N”
(เกียร์ว่าง) (เกียร์อัตโนมัติ) เหยียบแป้นเบรกค้าง
ไว้และเลือกตำแหน่งขับเคลื่อนอีกครั้ง
หากตัวแสดงล้อหน้าและล้อหลังกะพริบเมื่อคุณ
พยายามเลือก “4HLc” ↔ “4LLc” แสดงว่าการ
เลือก “4HLc” ↔ “4LLc” ไม่สามารถทำได้ ให้
หยุดรถและปล่อยคันเร่ง จากนั้นให้เหยียบแป้น
คลัตช์ค้างไว้ (เกียร์ธรรมดา) หรือเล่ือนคันเกียร์ไป
ท่ีตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) (เกียร์อัตโนมัติ) เหยียบ
แป้นเบรกค้างไว้และเลือกตำแหน่งขับเคลื่อน
อีกครั้ง

หมายเหตุ
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หมายเหตุ
หากเล่ือนคันเกียร์จากตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) ไป
ยังตำแหน่งอื่นหรือปล่อยแป้นเบรกขณะดำเนิน
การเปลี่ยนระหว่าง “4HLc ↔ 4LLc” ตัวแสดง
เตือนจะปรากฏขึ้นและการเปลี่ยนจะถูกยับยั ้ง
(เกียร์อัตโนมัติ)

หากปล่อยแป้นคลัตช์ขณะดำเนินการเปลี ่ยน
ระหว่าง “4HLc ↔  4LLc” หน้าจอเตือน
จะปรากฏขึ้นและการเปลี่ยนจะถูกยับยั้ง (เกียร์
ธรรมดา)

ฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพจะถูกยกเลิกชั่วคราว
เมื่อเลือก “4LLc” ไฟแสดง  จะสว่างขณะที่
ฟังก์ชันนี้ถูกยกเลิกชั่วคราว แต่ไม่ได้แสดงถึง
ปัญหาแต่อย่างใด เม่ือ เลือก “2H” หรือ “4H” หรือ
“4HLc” ไฟนี้จะดับ และฟังก์ชันทำงานอีกครั้ง
ให้ดูเรื่อง “ไฟแสดง ASTC หรือไฟแสดง ASTC
OFF” หน้า  6-79

ขอควรระวัง
หากตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดง
ข้อมูลรวม แสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ ้นกับ Super
Select 4WD II และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
เปิดใช้งาน ในกรณีเช่นน้ี กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อนำรถเข้า
รับการตรวจสอบโดยเร็วที่สุด
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โหมดออฟโรด*
E00642500109

โหมดออฟโรดเป็นฟังก์ชันที ่ช ่วยให้การขับขี ่ทางวิบากเป็นไปอย่างราบรื ่นโดยเลือกการควบคุมเครื ่องยนต์ เกียร์
และเบรกอย่างเหมาะสมที่สุดตามสภาพพื้นผิวถนนขณะที่ตำแหน่งโหมดการขับเคลื่อนอยู่ที่ “4H” หรือ “4L” (Easy Select 4WD), “4HLc” หรือ “4LLc” (Super Select 4WD II)
นอกจากน้ีให้ดูเร่ือง “Easy Select 4WD” หน้า 6-39 หรือ “Super Select 4WD II” หน้า 6-47

หากคนขับไม่ได้เลือกโหมดที่เหมาะสมในโหมดออฟโรด การขับขี่อาจทำได้ยาก
คุณอาจได้ยินเสียงการทำงานหรือรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกที่ตัวถังรถ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดที่เลือก

หมายเหตุ

โหมดควบคุม
E00642600096

สามารถเลือกโหมดควบคุมดังต่อไปนี้ตามสภาพพื้นผิวถนน

โหมดควบคุม ฟังก์ชัน
ตำแหน่งปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน

Easy Select 4WD Super Select 4WD II

GRAVEL เหมาะสำหรับขับขี่บนถนนลูกรังที่มีกรวดและดิน 4H หรือ 4L 4HLc หรือ 4LLcGRAVEL เหมาะสำหรับขับขี่บนถนนลูกรังที่มีกรวดและดิน 4H หรือ 4L 4HLc หรือ 4LLcGRAVEL เหมาะสำหรับขับขี่บนถนนลูกรังที่มีกรวดและดิน 4H หรือ 4L 4HLc หรือ 4LLc

MUD/SNOW เหมาะสำหรับขับขี่ในบริเวณที่เป็นโคลนหรือมีหิมะหนา 4H หรือ 4L 4HLc หรือ 4LLc

SAND เหมาะสำหรับขับขี่ในบริเวณที่เป็นทรายละเอียด 4H หรือ 4L 4HLc หรือ 4LLcSAND เหมาะสำหรับขับขี่ในบริเวณที่เป็นทรายละเอียด 4H หรือ 4L 4HLc หรือ 4LLc

ROCK เหมาะสำหรับขับขี่บนถนนที่พื้นผิวขรุขระ เช่น มีหินมากหรือกระแทกจนล้อลอยจากพื้น 4L 4LLc

หากไม่สามารถขยับรถได้ ให้ใช้ล็อกเฟืองท้ายหลัง (ถ้ามีติดต้ัง) (ให้ดูหน้า 6-56)

หมายเหตุ
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การทำงานของปุ่มเลือกโหมดออฟโรด
E00642700215

1. ให้รถจอดสนิท
2. ตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนจาก “2H” ไป

“4H” หรือ “4L” (Easy Select 4WD), จาก “2H”
หรือ “4H” ไป “4HLc” หรือ “4LLc” (Super Select
4WD II) ขณะนี ้โหมดออฟโรดจะเปลี ่ยนเป็น
“GRAVEL” โดยอัตโนมัติ

3. โหมดควบคุมจะเปล่ียนตามลำดับ GRAVEL →
MUD/SNOW →  SAND →  ROCK* →
GRAVEL โดยการกดปุ่มเลือกโหมดออฟโรด

*: เฉพาะใน 4L (Easy Select 4WD), 4LLc (Super
   Select 4WD II)

เมื ่อเปิดสวิตช์ล็อกเฟืองท้ายหลังขณะที่โหมด
ออฟโรดทำงาน โหมดออฟโรดจะกลับไปเป็น
“GRAVEL” โดยอัตโนมัติหากปิดสวิตช์ล็อก
เฟืองท้ายหลัง
เมื่อเปลี่ยนโหมดการขับเคลื่อนเป็น 4H (Easy
Select 4WD), “4HLc” (Super Select 4WD II)
ขณะที ่โหมดออฟโรดอยู ่ในโหมด “ROCK”
โหมดออฟโรดจะเปลี่ยนเป็น “GRAVEL” โดย
อัตโนมัติ
เมื ่อกดปุ ่มเลือกโหมดออฟโรดค้างไว้ขณะที ่
โหมดออฟโรดเปิดใช้งาน โหมดจะถูกตั้งค่าเป็น
“GRAVEL” หลังจากตั ้งค่าโหมดแล้ว จะไม่
สามารถเปลี ่ยนได้แม้ว่าจะกดปุ ่มเลือกโหมด
ออฟโรดก็ตาม หากต้องการเปล่ียนโหมดควบคุม
ให้รีสตาร์ทเครื ่องยนต์และกดปุ่มเลือกโหมด
ออฟโรดอีกครั้ง
โหมดออฟโรดจะไม่เปิดใช้งานเมื่อโหมดการขับ
เคล่ือนอยู่ท่ี “2H” (Easy Select 4WD), “2H” หรือ
“4H” (Super Select 4WD II) หากกดปุ่มเลือก
โหมดออฟโรดเมื่อตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับ
เคล่ือนไว้ที่ “2H” (Easy Select 4WD), “2H” หรือ
“4H” (Super Select 4WD II) ตัวแสดงเตือน
จะปรากฏขึ้นและการทำงานจะถูกยกเลิก
ตัวอย่าง: เมื่อปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนของ
Super Select 4WD II อยู่ท่ี “2H” หรือ “4H”

หมายเหตุ ตัวแสดงโหมดออฟโรด
E00642800144

AHA115195

ตัวอย่าง: เม่ือเลือกโหมด “GRAVEL”
โหมดควบคุมที ่เลือกไว้จะปรากฏบนตัวแสดงโหมด
ออฟโรด (A)
นอกจากนี้เมื ่อเปลี ่ยนโหมดควบคุม โหมดที่เลือกยัง
ปรากฏชั่วคราวบนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม (B) แล้วจะ
กลับสู่จอแสดงก่อนหน้าภายในสองสามวินาที

โหมดออฟโรดจะไม่ทำงานแม้จะกดปุ่มเลือก
โหมดออฟโรดในกรณีต่อไปนี้
• ระบบเบรก: อุณหภูมิเบรกสูง

หมายเหตุ
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• ล็อกเฟืองท้ายหลัง (ถ้ามีติดตั้ง): เปิดใช้งาน
• ไฟเตือน ASTC: สว่างหรือกะพริบ

ให้ดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวเแสดงเตือน ASTC”
หน้า 6-80

หมายเหตุ

ล็อกเฟืองท้ายหลัง*
E00606201372

หากล้อหนึ่งเริ่มหมุนฟรีและรถขยับไม่ได้แม้จะใช้การขับ
เคล่ือน 4 ล้อ สามารถใช้สวิตช์ล็อกเฟืองท้ายหลัง (A) เพ่ือ
เปิดใช้งานล็อกเฟืองท้ายหลังให้มีแรงยึดเกาะมากกว่า
ปกติได้

การใช้งานล็อกเฟืองท้ายหลัง

1. ให้รถจอดสนิท
2. เลื่อนปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนไปที่ตำแหน่ง

“4L” หรือ “4H” (Easy Select 4WD), ตำแหน่ง
“4LLc” หรือ “4HLc” (Super Select 4WD II)

3. หากต ้องการเป ิดใช ้งานล ็อกเฟ ืองท ้ายหล ัง
กดสวิตช์ล็อกเฟืองท้ายหลัง (1)

4. หากต้องการปิดใช้งานล็อกเฟืองท้ายหลังกด
สวิตช์ล็อกเฟืองท้ายหลัง (2)

ขอควรระวัง
ใช้งานสวิตช์ล็อกเฟืองท้ายหลังหลังจากที่ล้อ
หยุดสนิทแล้ว การใช้งานสวิตช์ขณะท่ีล้อหมุนอยู่
อาจทำให้รถพุ่งไปในทิศทางที่ไม่คาดคิด

แบบที่ 2

แบบที่ 1

แบบที่ 1

แบบที่ 2
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ล็อกเฟืองท้ายหลังจะไม่ทำงานเมื ่อปุ ่มเลือก
โหมดการขับเคลื่อนอยู่ที่ตำแหน่ง “2H” (Easy
Select 4WD), ตำแหน่ง “2H” หรือ “4H” (Super
Select 4WD II)
เมื ่อเฟืองท้ายหลังถูกล็อกขณะที่ปุ ่มเลือกโหม
ดการขับเคลื่อนอยู่ที่ตำแหน่ง “4L” หรือ “4H”
(Easy Select 4WD), ตำแหน่ง “4LLc” หรือ
“4HLc” (Super Select 4WD II) การเปล่ียนโหมด
การขับเคลื่อนไปที่ตำแหน่ง “2H” (Easy Select
4WD), ตำแหน่ง “2H” หรือ “4H” (Super Select
4WD II) จะปลดล็อกเฟืองท้ายหลังโดยอัตโนมัติ
สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งหน้าจอ LCD สี หากเปิด
สวิตช์ล็อกเฟืองท้ายหลังขณะขับขี ่ ตัวแสดง
เตือนจะปรากฏขึ้น เสียงเตือนจะดัง และล็อก
เฟืองท้ายหลังจะยังคงปิดใช้งาน

สำหรับรถรุ่นท่ีติดต้ังหน้าจอ LCD สีเดียว ยกเว้น
รถรุ่นที่มีช่วงล้อสั้น หากเปิดสวิตช์ล็อกเฟืองท้าย
หลังขณะขับขี่ เสียงเตือนจะดังและล็อกเฟืองท้าย
หลังจะยังคงปิดใช้งาน

ไฟแสดง/ตัวแสดงล็อกเฟืองท้ายหลัง
E00606301807

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือปรับโหมด
การทำงานไปที่ ON ไฟแสดง/ตัวแสดงล็อกเฟืองท้ายหลัง
บนหน้าปัดจะสว่างเป็นเวลาสองสามวินาที จากนั ้น
จะแสดงสถานะการทำงานของล็อกเฟืองท้ายหลัง (เปิด
ใช้งานหรือปิดใช้งาน)
[รถรุ่นท่ีติดต้ังหน้าจอ LCD สีเดียว]

สถานะของล็อกเฟืองท้ายหลัง (ผลจากการ
กดสวิตช์ล็อกเฟืองท้ายหลัง) จะแสดงโดยการ
กะพริบหรือการสว่างค้างของไฟตัวแสดงล็อก
เฟืองท้ายหลัง

หมายเหตุหมายเหตุ

หมายเหตุ

[รถรุ่นท่ีติดต้ังหน้าจอ LCD สี]

ไฟแสดง

ตัวแสดง
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: กะพริบ

: สว่าง  (ค้าง)

: ดับ

สถานะการทำงานของล็อกเฟืองท้ายหลัง

ล็อกเฟืองท้ายหลังปิดใช้งาน

ไฟแสดงล็อกเฟืองท้ายหลัง

กำลังดำเนินการเปลี่ยน

ล็อกเฟืองท้ายหลังเปิดใช้งาน

[รถรุ่นท่ีติดต้ังหน้าจอ LCD สีเดียว] [รถรุ่นท่ีติดต้ังหน้าจอ LCD สี]

สถานะการทำงานของล็อกเฟืองท้ายหลัง

ล็อกเฟืองท้ายหลังปิดใช้งาน

ไฟแสดง / ตัวแสดงล็อกเฟืองท้ายหลัง

กำลังดำเนินการเปล่ียน

ล็อกเฟืองท้ายหลังเปิด
ใช้งาน

ไฟแสดง ตัวแสดง

: ดับ

ไฟแสดง/ตัวแสดงและตัวแสดงโหมดการขับ
เคล่ือน (รถรุ่นท่ีติดต้ังหน้าจอ LCD สี) จะกะพริบ
ขณะที่ล็อกเฟืองท้ายหลังกำลังเปลี ่ยนสถานะ
ระหว่างการเปิดใช้งานกับการปิดใช้งาน เมื่อการ
เปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ไฟตัวแสดงจะสว่าง
ค้าง หรือดับอย่างใดอย่างหนึ่ง
ฟังก์ชัน ASTC และ ABS จะถูกยกเลิกชั่วคราว
ขณะที่ล็อกเฟืองท้ายหลังเปิดใช้งาน ไฟแสดง
ASTC, ไฟแสดง ASTC OFF และไฟเตือน ABS
จะสว่างขณะที่ฟังก์ชันเหล่านี้ถูกยกเลิกชั่วคราว
แต่ไม่ได้แสดงถึงปัญหาแต่อย่างใด เมื่อปิดการ
ใช้งานล็อกเฟืองท้ายหลังแล้ว ไฟตัวแสดงเหล่านี้
จะดับ และฟังก์ชันจะทำงานอีกครั้ง
ให้ดูเร่ือง “ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือน ABS” หน้า 6-
75, “ไฟแสดง ASTC หรือไฟแสดง ASTC OFF”
หน้า 6-79
หากไฟแสดง/ตัวแสดงยังคงกะพริบหลังจากที่
กดสวิตช์เพื ่อปิดการทำงานของล็อกเฟืองท้าย
หลังแล้ว ให้จับพวงมาลัยให้ตรงแล้วเหยียบและ
ปล่อยคันเร่งช้าๆ หลายๆ คร้ัง
หากไฟแสดง/ตัวแสดงยังคงกะพริบหลังจาก
ที่กดสวิตช์เพื่อเปิดใช้งานล็อกเฟืองท้ายหลังแล้ว
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

หมายเหตุ

: กะพริบ (ตัวแสดงโหมดการขับเคลื่อน
กะพริบด้วย)

: สว่าง  (ค้าง)
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• หากรถมีความเร็ว 12 กม./ชม. ขึ้นไป ให้ลด
ความเร็วลงมาอยู่ท่ี 2.5 กม./ชม. หรือต่ำกว่า ไฟ
แสดง/ตัวแสดงจะสว่างค้างและล็อกเฟืองท้าย
หลังจะเปิดใช้งาน

• หากรถมีความเร็ว 12 กม./ชม. หรือต่ำกว่า ให้
หมุนพวงมาลัยจากด้านหนึ ่งไปยังอีกด้าน
หน่ึงจนกว่าไฟแสดงจะสว่างค้าง หากรถติดอยู่
ในพ้ืนท่ีอ่อนนุ่ม ตรวจดูให้แน่ใจว่าบริเวณโดย
รอบรถว่างโล่ง จากนั ้นจึงพยายามขับเดิน
หน้าและถอยหลังซ้ำๆ ไฟตัวแสดงจะสว่าง-
ค้างและล็อกเฟืองท้ายหลังจะเปิดใช้งาน

หมายเหตุ ขอควรระวัง
หากตรวจพบปัญหาในระบบล็อกเฟืองท้ายหลัง
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยจะทำงาน ไฟแสดง
ล็อกเฟืองท้ายหลังจะกะพริบอย่างรวดเร็ว (สอง
ครั้งต่อวินาที) ตัวแสดงเตือนจะปรากฏขึ้น และ
ล็อกเฟืองท้ายหลังจะปิดใช้งาน ให้จอดรถในที่
ปลอดภัย ดับเคร่ืองยนต์สักพัก สตาร์ทเคร่ืองยนต์
อีกครั ้ง หากไฟแสดง/ตัวแสดงกลับมาทำงาน
ตามปกติ แสดงว่าสามารถขับรถต่อไปได้อย่าง
ปลอดภัย หากไฟแสดงล็อกเฟืองท้ายหลัง
กะพริบและตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นเมื ่อล็อก
เฟืองท้ายหลังกลับมาใช้งานอีกครั้ง ให้นำรถเข้า
รับการตรวจสอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาตโดยเร็วที่สุด

หน้าจอเตือน (หน้าจอ LCD สี)

ตัวอย่างการใช้งานล็อกเฟืองท้ายหลังอย่าง
มีประสิทธิภาพ

E00606401228

ขอควรระวัง
ใช้ล็อกเฟืองท้ายหลังเฉพาะในกรณีฉุกเฉินที่รถ
ขยับไม่ได้เพราะติดอุปสรรคในขณะที่ปุ่มเลือก
โหมดการขับเคลื่อนอยู่ที ่ตำแหน่ง “4L” หรือ
“4H” (Easy Select 4WD) หรือตำแหน่ง “4LLc”
หรือ “4Hlc” (Super Select 4WD II) ปิดการใช้งาน
ล็อกเฟืองท้ายหลังทันทีหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว

เมื่อล้อใดล้อหนึ่งตกร่องลึก
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เมื่อขับขี่บนถนนที่มีหินมาก
เมื ่อรถไม่สามารถขยับได้เพราะล้อใดล้อหนึ่งหมุนฟรี
ในอากาศ

เมื่อจะออกจากหิมะ
เมื่อรถไม่สามารถขยับได้เพราะล้อใดล้อหนึ่งอยู่บนหิมะ
และล้ออื่นๆ อยู่บนถนนลาดยาง

ตัวอย่างการใช้งานล็อกเฟืองท้ายหลังที่ไม่
ถูกต้อง

E00606501229

คำเตือน
หากเลือกตำแหน่ง “4L” หรือ “4H” (Easy Select
4WD), ตำแหน่ง “4LLc” หรือ “4Hlc” (Super
Select 4WD II) พร้อมกับล็อกเฟืองท้ายหลัง
เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเกิดขึ้นและเป็นอันตรายมาก
กรุณาดูให้แน่ใจว่าปลดล็อกเฟืองท้ายหลังออก
เมื่อขับขี่บนถนนปกติ
• หากใช้ล็อกเฟืองท้ายหลังด้วยความผิดพลาด

เมื่อขับขี่บนถนนลาดยาง: เมื่อเปิดใช้งานล็อก
เฟืองท้ายหลัง กำลังในการขับเคลื ่อนรถให้
ตรงไปข้างหน้าจะสูงมาก ซึ่งทำให้หมุนพวง
มาลัยได้ยาก

คำเตือน
หากใช้ล็อกเฟืองท้ายหลังด้วยความผิดพลาดเมื่อ
เข้าโค้งหรือเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาที่ทางแยกหรือ
อื่นๆ: รถจะไม่สามารถเลี้ยวได้และอาจจะตรง
ไปข้างหน้า
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คำเตือน
หากใช้ล็อกเฟืองท้ายหลังด้วยความผิดพลาด ยก
เว้นเมื่อต้องการออกจากหิมะหรือถนนที่เป็นน้ำ
แข็งในกรณีฉุกเฉิน: จะเลี้ยวโค้งอย่างมั่นคงได้
ยาก
ในกรณีที ่สภาพถนนแตกต่างกันในการขับขี ่
สำหรับล้อขวาและล้อซ้าย (เช่นล้อหนึ ่งอยู ่
บนถนนลาดยางและอีกล้ออยู่บนน้ำแข็ง) รถอาจ
เปลี่ยนทิศทางอย่างกะทันหันเมื่อใช้เครื่องยนต์
ช่วยเบรกหรือเร่งความเร็ว
อย่าใช้ล็อกเฟืองท้ายหลังยกเว้นเมื่อต้องการออก
จากหิมะหรือถนนที่เป็นน้ำแข็ง แต่ให้ขับขี่ด้วย
4WD

การใช้งานระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ*
E00606602591

เมื่อเลือกระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เพลาหน้าและเพลาหลังจะทำงานสัมพันธ์กันอย่างตายตัวเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนได้ทั้ง 4 ล้อ ซึ่งทำให้การส่งถ่ายกำลังลงสู่ล้อดีขึ้น ระบบขับเคลื่อน
4 ล้อทำให้สามารถเลี้ยวโค้งและเดินหน้าถอยหลังได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามชุดเพลาขับจะฝืดและส่งผลต่อการเบรก รถที่ขับเคลื่อน 4 ล้อมีอัตราเร่งดีกว่าและคล่องตัวกว่า
อย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่าระยะในการเบรกไม่ได้สั้นกว่ารถที่ขับเคลื่อน 2 ล้อ
เมื่อคุณเลือกใช้ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อในการขับขี่บนถนนขรุขระ (บนหิมะ โคลน หรือทราย เป็นต้น) สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การใช้งานรถอย่างถูกต้องเหมาะสม

คำเตือน
ควบคุมการใช้คันเร่ง เบรก พวงมาลัย ฯลฯ ตามสภาพพื้นที่และลักษณะของพื้นดิน คนขับควรสำรวจสภาพแวดล้อมให้ดีและขับขี่อย่างระมัดระวังให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางวิบากอาจทำให้สูญเสียการควบคุมรถและทำให้พลิกคว่ำได้ ซึ่งอุบัติเหตุจะส่งผลให้บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิต
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คุณควรปรับเบาะนั่งให้อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งตรงและอยู่ใกล้พวงมาลัยมากขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการบังคับพวงมาลัยและการใช้งานแป้นเหยียบต่างๆ อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัย
ด้วย
หลังจากขับขี่บนถนนขรุขระ ให้ตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ของรถและล้างรถให้สะอาดด้วยน้ำ ให้ดูเรื่อง “การดูแลรักษาสภาพรถ” และเรื่อง “การตรวจสอบและการบำรุงรักษา
หลังการใช้งานในสภาพถนนขรุขระ” หน้า 6-67

หมายเหตุ

แม้รถที่ไม่มีอุปกรณ์สำหรับโหมดออฟโรดและล็อกเฟืองท้ายหลัง (ถ้ามีติดตั้ง) ก็สามารถขับขี่บนสภาพถนนเหล่านี้ได้
สำหรับรถที่มีอุปกรณ์แต่ละชุด โหมดที่แนะนำอยู่ในตารางด้านล่างสำหรับแต่ละสภาพถนน ซึ่งจะช่วยคุณขับขี่ได้อย่างราบรื่น

*: โหมดออฟโรดและล็อกเฟืองท้ายหลังไม่สามารถใช้พร้อมกันได้ เมื่อตั้งค่าล็อกเฟืองท้ายหลังไว้ที่ ON โหมดออฟโรดจะปิด นอกจากนี้เมื่อล็อกเฟืองท้ายหลังอยู่ที่ ON โหมด
ออฟโรดจะถูกปิดการใช้งานแม้ว่าจะใช้งานปุ่มเลือกโหมดออฟโรดก็ตาม

ขอควรระวัง
เมื่อขับขี่บนทางวิบาก ให้ตรวจดูสภาพพื้นผิวถนนและสภาพแวดล้อมให้ดี และขับขี่เมื่อแน่ใจแล้วว่าชิ้นส่วนของระบบกันสะเทือนและส่วนล่างของกันชนด้านหน้าและด้าน
หลังไม่สัมผัสกับพ้ืนผิวถนน (ให้ดูเร่ือง “ขนาดของรถ” หน้า 11-3)

โหมดการขับเคลื่อน
สภาพถนน

ถนนลาดยางแห้งและทางด่วน
ถนนที่หิมะอัดแน่น ถนนกรวด

ถนนท่ีหิมะหนาหรือเป็นโคลน
ถนนเป็นทราย ถนนที่มีหินมาก

Easy Select 4WD
(-> หน้า 6-39) 2H 4H 4H หรือ 4L 4H หรือ 4L 4H หรือ 4L 4H หรือ 4L

Super Select 4WD II
 (-> หน้า 6-47) 2H หรือ 4H 4H 4HLc หรือ 4LLc 4HLc หรือ 4LLc 4HLc หรือ 4LLc 4HLc หรือ 4LLc

ปุ่มเลือกโหมดออฟโรด
(-> หน้า 6-55) − − GRAVEL MUD/SNOW SAND ROCK

ล็อกเฟืองท้ายหลัง
(-> หน้า 6-56) − − − ใช้งาน* ใช้งาน* ใช้งาน*
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การขับขี่บนถนนลาดยางแห้งและทางด่วน
E00646400050

ตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนไปที่ตำแหน่ง “2H”
(Easy Select 4WD), ตำแหน่ง “2H” หรือ “4H” (Super
Select 4WD II) เพื ่อขับรถบนถนนลาดยางแห้ง โดย
เฉพาะบนทางด่วนที่แห้ง ห้ามเลือกตำแหน่ง “4H” หรือ
“4L” (Easy Select 4WD), ตำแหน่ง “4HLc” หรือ “4LLc”
(Super Select 4WD II)

ขอควรระวัง
การเลือกตำแหน่ง “4H” หรือ “4L” (Easy Select
4WD), ตำแหน่ง “4HLc” หรือ “4LLc” (Super
Select 4WD II) เพื่อขับขี่บนถนนลาดยางแห้ง
จะสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น และอาจเกิด
เสียงรวมถึงทำให้ยางสึกหรอเร็ว
นอกจากนี้ยังอาจทำให้อุณหภูมิของน้ำมันเฟือง
ท้ายสูงกว่าปกติ ซึ่งจะทำให้ระบบขับเคลื่อนเสีย
หาย
ยิ่งไปกว่านั้นระบบส่งกำลังต้องรับภาระในการ
ขับเคล่ือนมากเกินไป มีผลทำให้น้ำมันร่ัวซึม เกิด
ความร้อนจัด หรือเกิดปัญหาร้ายแรงอื่นๆ ได้

การขับขี่บนถนนที่หิมะอัดแน่น
E00646500051

ตั้งปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนไปที่ตำแหน่ง “4H” เพื่อ
ให้สอดคล้องกับสภาพถนน จากนั้นค่อยๆ เหยียบคันเร่ง
เพื่อออกตัวอย่างนุ่มนวล

แนะนำให้ใช้ยางสำหรับหิมะและ/หรือใช้โซ่พันล้อ
รักษาระยะห่างจากรถคันหน้า หลีกเล่ียงการเบรก
กะทันหัน และใช้แรงเบรกจากเครื่องยนต์ (ใช้
เกียร์ต่ำ)

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
หลีกเลี ่ยงการเบรกกะทันหัน การเร่งเครื ่อง
กะทันหัน และการเลี้ยวมุมแคบเพราะอาจทำให้
ล้อลื่นไถลและหมุนฟรี

การขับขี่บนถนนลูกรัง
E00646600052

ตรวจสอบสภาพพ้ืนผิวถนนและต้ังค่าปุ่มเลือกโหมดการขับ
เคล่ือนไปท่ีตำแหน่ง “4H” หรือ “4L” (Easy Select 4WD),
ตำแหน่ง “4HLc” หรือ “4LLc” (Super Select 4WD II)
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การต้ังปุ่มเลือกโหมดออฟโรด (ถ้ามีติดต้ัง) ไปท่ี “GRAVEL”
จะช่วยให้ขับข่ีได้ราบร่ืนข้ึน

การขับขี่บนถนนที่หิมะหนาหรือเป็นโคลน
E00647300203

ตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนไปที่ตำแหน่ง “4H”
หรือ “4L” (Easy Select 4WD), ตำแหน่ง “4HLc” หรือ
“4LLc” (Super Select 4WD II) จากน้ันค่อยๆ เหยียบคัน
เร่งเพื่อออกตัวอย่างนุ่มนวล พยายามรักษาน้ำหนักบนคัน
เร่งให้คงที่เท่าที่จะทำได้และขับขี่ด้วยความเร็วต่ำ
ตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดออฟโรด (ถ้ามีติดตั้ง) ไปที่ “MUD/
SNOW” หรือตั้งค่าล็อกเฟืองท้ายหลัง (ถ้ามีติดตั้ง) ไปที่
ON หากรถมีแนวโน้มจะติดหล่ม จะช่วยให้คุณขับขี่ได้
ราบรื่นขึ้น

คำเตือน
เมื่อคุณจะขับรถออกจากบริเวณที่ตกหล่ม ต้อง
แน่ใจว่ารอบๆ นั้นไม่มีคนหรือสิ่งของใดขวางอยู่
เพราะรถอาจจะพุ่งไปข้างหน้าหรือถอยหลังอย่าง
กะทันหันซึ่งอาจทำอันตรายต่อคนหรือสิ่งของที่
อยู่ใกล้เคียง

ขอควรระวัง
หากเกิดสภาวะต่อไปนี้ขณะกำลังขับขี่ ให้จอดรถ
ในที่ปลอดภัยทันทีและปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

แถบบนจอแสดงน้ำหล่อเย็นเครื ่องยนต์เข้า
ใกล้ช่วงร้อนจัด
ให้ดูเร่ือง “เคร่ืองยนต์ร้อนจัด” หน้า 8-4
ตัวแสดงเตือนอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ A/T สว่าง
ให้ดูเรื่อง “เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับเกียร์
อัตโนมัติ” หน้า 6-32, 6-38

หลีกเล่ียงการหยุดรถ การออกตัว และการหักเล้ียว
อย่างกะทันหัน เพราะอาจทำให้รถติดหล่มได้
หากคุณติดหล่มบนถนนที ่หิมะหนาหรือเป็น
โคลน สามารถนำรถออกจากหล่มได้ด้วยการเดิน
หน้าและถอยหลัง เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง
“D” (ขับเคลื่อน) และ “R” (ถอย) สลับกันเป็น
จังหวะ (สำหรับรถเกียร์ธรรมดาให้ใช้เกียร์ 1 สลับ
กับเกียร์ถอยหลัง) ในขณะเดียวกันให้เหยียบคัน
เร่งช่วยเล็กน้อย
แนะนำให้ใช้เบรกมือช่วยในการสตาร์ทโดย
ค่อยๆ ยกเบรกมือขึ้นบางส่วน ไม่ต้องดึงจนสุด
หลังจากที่รถออกจากหล่มได้แล้ว อย่าลืมปลด
เบรกมือด้วย

หมายเหตุ

หากจำเป็นต้องขับรถบนถนนที่เป็นโคลนมาก
เป็นพิเศษ ควรใช้โซ่พันล้อ เนื่องจากกะปริมาณ
โคลนได้ยากและรถอาจติดหล่มลึก จึงควรขับขี่
ด้วยความเร็วต่ำ หากเป็นไปได้ให้ออกจากรถและ
ตรวจสอบสภาพถนนก่อนจะขับต่อไป
ในกรณีที่ขับรถบริเวณชายทะเลหรือถนนที่ใช้
สารป้องกันการลื่นไถล ควรรีบล้างรถด้วยน้ำ
สะอาดทันที เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้
เป็นสนิมได้

หมายเหตุ

การขับขี่บนถนนเป็นทราย
E00646700079

ตรวจสอบสภาพถนนทรายและตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการ
ขับเคลื่อนไปที่ตำแหน่ง “4H” หรือ “4L” (Easy Select
4WD), ตำแหน่ง “4HLc” หรือ “4LLc” (Super Select 4WD
II) ค่อยๆ เหยียบคันเร่งเพื่อออกรถและขับขี่ด้วยความเร็ว
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ต่ำให้คงที่เท่าที่จะทำได้ ตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดออฟโรด (ถ้า
มีติดต้ัง) ไปท่ี “SAND” หรือต้ังค่าล็อกเฟืองท้ายหลัง (ถ้า
มีติดต้ัง) ไปท่ี ON หากรถมีแนวโน้มจะติดหล่ม จะช่วยให้
คุณขับขี่ได้ราบรื่นขึ้น

ขอควรระวัง
อย่าบังคับรถหรือขับรถโดยไม่ระมัดระวังบน
ถนนที่เป็นพื้นทราย เพราะเครื่องยนต์และส่วน
ประกอบอื่นๆ ในระบบขับเคลื่อนต้องออกแรง
มากกว่าในสภาพถนนเช่นน้ีเม่ือเทียบกับการขับข่ี
บนพื้นถนนปกติ ดังนั้นจึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ได้

การขับขี่บนถนนที่มีหินมาก
E00646800070

ตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนไปที่ตำแหน่ง “4H”
หรือ “4L” (Easy Select 4WD), ตำแหน่ง “4HLc” หรือ
“4LLc” (Super Select 4WD II) และขับรถด้วยความเร็วต่ำ

ตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดออฟโรด (ถ้ามีติดต้ัง) ไปท่ี “ROCK”
หรือต้ังค่าล็อกเฟืองท้ายหลัง (ถ้ามีติดต้ัง) ไปท่ี ON หากรถ
มีแนวโน้มจะติดหล่ม ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาพถนน จะช่วยให้
คุณขับขี่ได้ราบรื่นขึ้น

ขอควรระวัง
หลีกเลี ่ยงการขับขี่ตามลำพังบนนถนนที่มีหิน
มาก เมื่อขับขี่ในสภาพเช่นนี้ ให้ทำตามคำแนะ
นำของคนขับที่เชี่ยวชาญเพื่อความปลอดภัย

การขับขี่ลงทางชัน
E00646900097

พยายามขับขี่บนพื้นผิวถนนที่ดอกยางจะสัมผัส
หินมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

หมายเหตุ

ตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนไปที่ตำแหน่ง “4H”
หรือ “4L” (Easy Select 4WD), ตำแหน่ง “4HLc” หรือ
“4LLc” (Super Select 4WD II) ใช้เครื่องยนต์ช่วยเบรก
(เกียร์ต่ำ) และขับลงช้าๆ
หากไม่สามารถขับลงช้าๆ ได้แม้จะใช้เครื่องยนต์ช่วย
เบรกแล้ว ระบบควบคุมการลงเนิน (ถ้ามีติดตั้ง) อาจช่วย
ให้ขับขี่ได้ราบรื่นขึ้น
สำหรับรายละเอียด ให้ดูเรื่อง “ระบบควบคุมการลงเนิน
(HDC)” หน้า 6-71

คำเตือน
ควรหล ีก เล ี ่ ยงทางลงเขาท ี ่ คด เค ี ้ ยวไปมา
พยายามขับให้ตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้

ขณะขับรถลงทางชัน หากเหยียบเบรกอย่าง
กะทันหันเนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง อาจทำให้สูญ
เสียการควบคุมได้ ควรเดินสำรวจดูเส้นทางก่อน
จะขับลงมา
ก่อนจะขับลงทางชัน ควรเลือกใช้เกียร์ที่เหมาะ
สม หลีกเลี ่ยงการเปลี ่ยนเกียร์ขณะขับรถลง
ทางชัน

หมายเหตุ



การตรวจสอบและการบำรุงรักษาหลังการใช้งานในสภาพถนนขรุขระ

6-61การสตาร์ทเคร่ืองยนต์และการขับข่ี

6

ในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือประสบอุบัติเหตุ
อันเนื ่องมาจากการใช้รถอย่างไม่ถูกต้องหรือ
ประมาทเลินเล่อ ศูนย์บริการมิตซูบิชิจะไม่รับผิด
ชอบ วิธีการใช้รถที่แนะนำไว้ในคู่มือเล่มนี้ขึ้นอยู่
กับความ สามารถและประสบการณ์ของผู้ขับขี่
รวมถึงบุคคลอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และหากไม่ปฏิบัติ
ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ก็เป็นความรับผิดชอบ
ของคุณเอง

หมายเหตุ

การขับขี่ขึ้นทางชัน
E00647000082

ตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนไปที่ตำแหน่ง “4L”
(Easy Select 4WD), ตำแหน่ง “4LLc” (Super Select 4WD
II) เพื่อให้มีแรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด

คำเตือน
ควรขับข้ึนตรงๆ ไม่ควรขับตัดผ่านทางท่ีชนัมากๆ
หากเริ่มสูญเสียกำลังขับ ให้ผ่อนคันเร่งและค่อยๆ
หักเลี้ยวซ้ายขวาสลับไปมาเพื่อช่วยให้รถมีกำลัง
ขับขึ้นทางลาดชันได้

ควรเลือกใช้ทางชันที่เรียบ ให้มีก้อนหินหรือสิ่ง
กีดขวางน้อยที่สุด
ก่อนขับรถขึ ้นทางชัน ควรเดินสำรวจดูว่ารถ
สามารถขับขึ้นได้หรือไม่

หมายเหตุ

การเลี้ยวโค้งหักศอก
E00647100054

เมื่อเลี้ยวโค้งหักศอกในตำแหน่ง “4H” หรือ “4L” (Easy
Select 4WD), ตำแหน่ง “4HLc” หรือ “4LLc”

(Super Select 4WD II) ด้วยความเร็วต่ำ การเปล่ียนทิศทาง
พวงมาลัยเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้รู ้สึกเหมือนเหยียบ
เบรกได้ ซ่ึงอาการน้ีเรียกว่า การฝืนทางโค้ง ซ่ึงเกิดจากการ
ที่ล้อทั้งสี่เลี้ยวด้วยระยะที่แตกต่างกัน
สภาพเช่นนี้ส่วนใหญ่จะเกิดกับรถที่ขับเคลื่อน 4 ล้อ หาก
เกิดอาการดังกล่าว ให้จับพวงมาลัยให้ตรงหรือเปลี่ยนมา
ใช้ตำแหน่ง “2H” (Easy Select 4WD), ตำแหน่ง “2H” หรือ
“4H” (Super Select 4WD II)

การขับรถข้ามลำธาร
E00647200068

รถที่ขับเคลื่อน 4 ล้อนั้นไม่สามารถป้องกันน้ำเข้าได้เสมอ
ไป หากวงจรสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าในรถเปียกน้ำ อาจ
ทำให้ไม่สามารถขับข่ีต่อไปได้ ดังน้ันจึงควรหลีกเล่ียงการ
ขับรถข้ามลำธาร แต่หากจำเป็นต้องข้าม ควรปฏิบัติดังต่อ
ไปนี้
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1. ตรวจสอบความลึกของน้ำและพื ้นที ่บร ิเวณ
รอบๆ ก่อนจะขับรถข้าม ควรข้ามบริเวณที่ตื้นที่
สุด

2. ตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนไปที่ตำแหน่ง
“4L” (Easy Select 4WD), ตำแหน่ง “4LLc”
(Super Select 4WD II)

3. ขับรถช้าๆ ด้วยความเร็วประมาณ 5 กม./ชม. เพ่ือ
ไม่ให้น้ำกระเซ็นมากเกินไป

ขอควรระวัง
ห้ามขับรถข้ามน้ำลึก
อย่าเปลี่ยนเกียร์ในขณะขับรถข้ามลำธาร
การขับรถข้ามลำธารบ่อยๆ อาจทำให้อายุการใช้
งานของรถสั้นลง ดังนั้นควรปรึกษาศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตเพื่อเตรียมความพร้อมที่
จำเป็น ตรวจสอบสภาพ และซ่อมแซมรถของคุณ
หลังจากที่ขับรถข้ามลำธาร ให้ลองเหยียบเบรก
เพื่อตรวจดูเบรกว่ายังสามารถใช้งานได้ดีหรือไม่
หากเบรกเปียกและทำงานผิดปกติ ให้ขับรถช้าๆ
พร้อมกับเหยียบเบรกเบาๆ จนกระทั่งเบรกแห้ง

การตรวจสอบและการบำรุงรักษาหลัง
การใช้งานในสภาพถนนขรุขระ

E00606701540

หลังจากใช้รถในสภาพถนนขรุขระ ต้องตรวจสอบและ
บำรุงรักษาตามขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบความเสียหายของตัวรถอันเนื่องมาจาก
หิน กรวด เป็นต้น
ล้างรถด้วยน้ำสะอาดอย่างระมัดระวัง
ขับรถช้าๆ พร้อมกับเหยียบเบรกเบาๆ เพื่อให้
เบรกแห้ง หากพบว่าเบรกยังทำงานได้ไม่ดี ควร
ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตโดยเร็ว
ที่สุดเพื่อตรวจดูเบรก
ขจัดสิ่งสกปรก เช่น แมลง หญ้าแห้ง ฯลฯ ที่อุด
ตันบริเวณแกนหม้อน้ำและออยล์คูลเลอร์ของ
เกียร์อัตโนมัติ
หลังจากขับรถข้ามลำธาร ต้องนำรถเข้ารับการ
ตรวจสภาพที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
เพื่อตรวจสอบสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
• เช็คระบบเบรกและซ่อมแซมตามความจำเป็น
• เช็คน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเกียร์

ทรานสเฟอร์ และน้ำมันเฟืองท้ายหรือระดับ
จาระบีและความขุ่น หากน้ำมันหรือจาระบีขุ่น
แสดงว่ามีน้ำผสมอยู่ ให้เปลี ่ยนน้ำมันหรือ
จาระบีใหม่

• เช็คจาระบีเพลากลาง
• เช็คภายในรถ หากมีน้ำเข้าให้เป่าพรมให้แห้ง
• เช็คไฟหน้า หากมีน้ำเข้าไปในหลอดไฟ ให้

ถ่ายน้ำออก

ข้อควรระวังในการใช้รถขับเคลื่อน 4
ล้อ

E00606802261

ยางและล้อ

รถที่ใช้ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อนั้นจะมีกำลังขับเคลื่อนสูง
มาก ดังนั้นจึงมีผลอย่างยิ่งต่อสภาพของยาง

ให้ความสำคัญกับยางที่คุณใช้

ทุกล้อให้ใช้ยางชนิดที่กำหนดไว้ ให้ดูเรื่อง “ยาง
และล้อ” หน้า 11-13
แรงดันลมยางต้องเหมาะสมสอดคล้องกับเวลาที่
บรรทุกของและไม่บรรทุกของ ให้ดูเรื่อง “แรง
ดันลมยาง” หน้า 10-12
ล้อและยางควรมีขนาดและชนิดเดียวกันทุกเส้น
ในกรณีที่เปลี่ยนยางหรือล้อ ควรเปลี่ยนพร้อม
กันทั้งหมด
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เมื ่อยางล้อหน้าและล้อหลังสึกหรอไม่เท่ากัน
อย่างชัดเจน ควรสลับยาง

ประสิทธิภาพของการขับเคลื ่อนอาจไม่ดี หากความ
สึกหรอของยางแตกต่างกัน ให้ดูเร่ือง “การสลับยาง” หน้า
10-13

ตรวจเช็คแรงดันลมยางทุกล้ออย่างสม่ำเสมอ

ขอควรระวัง
ยางทุกเส้นควรมีขนาด ชนิด และย่ีห้อเดียวกันซ่ึง
สึกหรอใกล้เคียงกัน การใช้ยางต่างขนาด ชนิด
หรือยี่ห้อ หรือสึกหรอไม่เท่ากัน หรือแรงดันลม
ยางไม่เหมาะสม จะทำให้อุณหภูมิของน้ำมัน
เฟืองท้ายสูงกว่าปกติและอาจเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้
ซึ่งจะทำให้ระบบขับเคลื่อนเสียหาย ยิ่งไปกว่า
นั้นระบบส่งกำลังต้องรับภาระในการขับเคลื่อน
มากเกินไป มีผลทำให้น้ำมันร่ัวซึม เกิดความร้อน
จัด หรือเกิดปัญหาร้ายแรงอ่ืนๆ ได้

การลากรถ

หากจำเป็นต้องลากรถ แนะนำให้คุณใช้บริการของศูนย์
บริการมิตซูบิชิหรือสถานประกอบการที ่ให้บริการ
ลากรถ

ควรเรียกใช้บริการลากรถในกรณีต่อไปนี้
เครื่องยนต์ติดแต่รถไม่สามารถเคลื่อนตัวได้หรือ
มีเสียงดังผิดปกติ
เมื ่อตรวจสอบใต้ท้องรถแล้วพบว่าน้ำมันหรือ
สารอื่นรั่วซึม

หากไม่สามารถเรียกใช้บริการลากรถจากศูนย์บริการ
มิตซูบิชิหรือสถานประกอบการที่ให้บริการได้ ควรลาก
รถอย่างระมัดระวังโดยปฏิบัติ ตามคำแนะนำในเร่ือง “การ
ลากรถ” หน้า 8-19

ขอควรระวัง
เคลื่อนย้ายรถโดยให้ล้อขับเคลื่อนอยู่บนรถลาก
ดังภาพ (แบบ C หรือ D)
ห้ามพยายามลากรถโดยให้ล้อหน้าหรือล้อหลัง
อยู่บนพ้ืนดังภาพ (แบบ A หรือ B) เพราะอาจทำให้
ระบบส่งกำลังเสียหายหรือลากรถได้ไม่มั่นคง



ข้อควรระวังในการใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ

6-64 การสตาร์ทเคร่ืองยนต์และการขับข่ี

6

การใช้แม่แรงยกรถที่ขับเคลื่อน 4 ล้อ

คำเตือน
อย่าสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะที่ใช้แม่แรงยกรถอยู่
เพราะอาจทำให้ล้อหมุนและรถพลิกตกจากแม่
แรงได้

เฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิป*
E00606900037

เฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิปใช้สำหรับเพลาท้ายด้านหลังเท่าน้ัน
ลักษณะของเฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิปมีดังนี้

ล้อด้านหนึ่งสามารถหมุนด้วยความเร็วที่แตกต่างจากอีก
ด้านหนึ่งได้ในขณะที่รถเลี้ยว ซึ่งเหมือนกับเฟืองท้ายทั่ว
ไป แต่ความแตกต่างระหว่างเฟืองท้ายทั่วไปกับเฟืองท้าย
แบบลิมิเต็ดสลิปคือ หากล้อข้างใดข้างหนึ่งตกหล่ม ล้อ
อีกข้างจะมีแรงบิดมากขึ้นเพื่อจะสามารถฉุดดึงรถขึ้น
จากหล่มได้

ถึงแม้ล้อจะตกหล่มไม่เท่ากันแต่ถ้าทั้งสองล้อ
หมุนฟรีอยู ่ เฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิปจะไม่
สามารถทำงานได้

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
ห้ามติดเครื่องยนต์เมื่อใช้แม่แรงยกล้อหลังข้าง
ใดข้างหนึ่งไว้และอีกข้างหนึ่งอยู่กับพื้น เพราะ
อาจทำให้รถพุ่งไปข้างหน้าได้
การพยายามดึงรถข้ึนจากหิมะ โคลน ฯลฯ และติด
เครื่องด้วยความเร็วรอบสูงอย่างต่อเนื่อง อาจส่ง
ผลต่อเฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิปได้

การเบรก
E00607003384

ชิ ้นส่วนทั ้งหมดของระบบเบรกมีความสำคัญมากต่อ
ความปลอดภัยในการใช้รถ ดังน้ันคุณควรนำรถเข้ารับการ
ตรวจเช็คที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตตามเวลาที่
กำหนดไว้ในสมุดการตรวจซ่อมแซม

ขอควรระวัง
หลีกเลี ่ยงการขับรถที ่ต ้องใช้เบรกอย่างแรง
บ่อยๆ และห้ามวางเท้า “แช่” บนแป้นเบรก
ขณะขับรถ เพราะจะทำให้เบรกร้อนและเสื่อม
สภาพ

ระบบเบรก
ระบบเบรกจะแยกเป็น 2 วงจร และรถของคุณติดตั้งเพา
เวอร์เบรก เมื่อวงจรหนึ่งเกิดชำรุดเสียหาย อีกวงจรหนึ่ง
จะสามารถใช้หยุดรถได้ หากรถของคุณสูญเสียระบบช่วย
ผ่อนแรงไปไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม เบรกจะยังคงใช้งาน
ได้ หากเกิดสถานการณ์นี้ขึ้น แม้ว่าจะเหยียบเบรกจนสุด
แล้วหรือมีแรงต้านเมื่อเหยียบเบรก คุณจะต้องเหยียบ
เบรกแรงขึ้นและใช้ระยะเบรกล่วงหน้ามากกว่าปกติ ให้
หยุดขับขี่ทันทีที่ทำได้และนำรถไปซ่อมระบบเบรก

คำเตือน
อย่าดับเครื่องยนต์ขณะรถเคลื่อนที่อยู่
หากดับเครื่องยนต์ขณะขับรถอยู่ ระบบช่วยผ่อน
แรงของระบบเบรกจะหยุดทำงานและเบรกจะทำ
งานได้ไม่ดี
หากระบบช่วยผ่อนแรงไม่ทำงานหรือระบบเบรก
ไฮดรอลิกทำงานผิดปกติ ให้นำรถเข้ารับการตรวจ
สภาพที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตทันที



ระบบควบคุมการลงเนิน (HDC)*

6-65การสตาร์ทเคร่ืองยนต์และการขับข่ี

6

ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือน
ไฟเตือนระบบเบรกจะสว่างเพื ่อแสดงว่ามีความผิด
ปกติในระบบเบรก ให้ดูเร่ือง “ไฟเตือนระบบเบรก” หน้า
5-51

เม่ือเบรกเปียกน้ำ

ควรทดสอบระบบเบรกโดยการขับรถด้วยความเร็วต่ำ
ทันทีหลังจากสตาร์ทเครื ่องยนต์ โดยเฉพาะเมื ่อเบรก
เปียก เพื่อตรวจดูว่ายังทำงานได้เป็นปกติหรือไม่
ฝ้าบางๆ อาจเกาะที่จานเบรกหรือดรัมเบรก เบรกจึงไม่
ปกติหลังจากขับรถเวลาฝนตกหนักหรือขับรถลุยน้ำมา
ใหม่ๆ หรือหลังจากล้างรถ ควรขับรถช้าๆ พร้อมกับเหยียบ
เบรกเบาๆ ไปด้วยเพื่อให้เบรกแห้ง

เมื่อขับรถลงเขาหรือทางลาด

เม่ือขับรถลงจากเขาท่ีลาดชันมากๆ ควรใช้เคร่ืองยนต์ช่วย
เบรกโดยเปลี่ยนมาใช้เกียร์ต่ำ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้
เบรกร้อนจัด

คำเตือน
ห้ามนำสิ่งของใดๆ มาวางไว้ใกล้แป้นเบรกหรือ
ปล่อยให้พรมเลื่อนเข้าไปใต้แป้นเบรก มิฉะนั้น
อาจจะเหยียบเบรกได้ไม่สุดซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นใน
กรณีฉุกเฉิน ตรวจดูให้แน่ใจว่าแป้นเบรกทำงานได้
อย่างอิสระตลอดเวลา และพรมที่พื้นติดแน่นอยู่
กับที่

แผ่นเบรก

หลีกเลี่ยงการเบรกอย่างรุนแรง
เมื่อเปลี่ยนเบรกใหม่ไม่ควรใช้เบรกอย่างรุนแรง
ในช่วง 200 กม. แรก
ที ่จานเบรกม ีอ ุปกรณ์ เต ือนกรณีแผ ่นเบรก
สึกหรอถึงจุดที ่กำหนด โดยจะมีเสียงเหมือน
เหล็กครูดขณะเบรก ดังนั้นหากคุณได้ยินเสียงนี้
ให้นำรถเข้าศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
เพื่อเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่

คำเตือน
การขับขี่ขณะแผ่นเบรกสึกหรอจะทำให้เบรกได้
ยากและอาจเกิดอุบัติเหตุได้

ระบบช่วยข้ึนเนิน*
E00628000214

ระบบช่วยขึ้นเนินทำให้สามารถขับรถขึ้นเนินที่สูงชันได้
ง่ายข้ึนโดยป้องกันรถไหลไปด้านหลัง ระบบจะรักษาแรง

เบรกไว้ประมาณ 2 วินาทีเมื่อคุณย้ายเท้าออกจากแป้น
เบรกไปเหยียบคันเร่ง

ขอควรระวัง
อย่าพึ ่งพาระบบช่วยขึ ้นเนินในการป้องกันรถ
ไหลมากเกินไป ในบางสถานการณ์ แม้จะเปิดใช้
งานระบบช่วยขึ้นเนินแล้ว แต่รถก็ยังอาจไหลไป
ข้างหลังได้หากไม่ได้เหยียบเบรกอย่างเพียงพอ
หากรถบรรทุกน้ำหนักมาก หรือหากถนนชันและ
ลื่นมาก
ระบบช่วยขึ้นเนินไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทำให้รถ
หยุดนิ่งกับที่บนเนินนานกว่า 2 วินาที
เมื่อกำลังขึ้นเนิน อย่าใช้ระบบช่วยขึ้นเนินเพื่อ
หยุดรถแทนการเหยียบเบรกปกติ
มิฉะนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได้
อย่าบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือ
“ACC” หรือให้โหมดการทำงานอยู่ที่ ACC หรือ
OFF ขณะที่ใช้งานระบบช่วยขึ้นเนินอยู่ ระบบ
ช่วยขึ้นเนินอาจหยุดทำงาน ซึ่งอาจจะทำให้เกิด
อุบัติเหตุได้
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วิธีใช้งาน
E00628101371

1. หยุดรถให้สนิทโดยใช้แป้นเบรก
2. สำหรับรถเกียร์ธรรมดา ให้เลื ่อนคันเกียร์ไปที่

ตำแหน่งเกียร์ 1
สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ ให้เลื่อนคันเกียร์ไปที่
ตำแหน่ง “D” (ขับเคล่ือน)

ขณะถอยหลังลงเนิน ให้เลื ่อนคันเกียร์ไปที ่
ตำแหน่ง “R” (ถอย)

หมายเหตุ

3. ปล่อยแป้นเบรกและระบบช่วยขึ้นเนินจะยังคงส่ง
แรงเบรกขณะหยุดประมาณ 2 วินาที

4. เหยียบคันเร่งและระบบช่วยขึ้นเนินจะค่อยๆ ลด
แรงเบรกเมื่อรถเริ่มเคลื่อนที่

ระบบช่วยขึ้นเนินจะทำงานเมื่อตรงตามเงื่อนไข
ต่อไปนี้ทั้งหมด
• เครื่องยนต์ติดอยู่

(ระบบช่วยขึ้นเนินจะไม่ทำงานเมื่อเครื่องยนต์
กำลังสตาร์ทหรือทันทีหลังจากท่ีสตาร์ทเสร็จ)

หมายเหตุ

• สำหรับรถเกียร์ธรรมดา คันเกียร์ต้องอยู่ใน
ตำแหน่งต่อไปนี้
[เมื่อจะหันหน้าขึ้นเนิน]
คันเกียร์อยู่ในตำแหน่งใดก็ได้ท่ีไม่ใช่ “R” (ถอย)
(ระบบช่วยขึ ้นเนินจะทำงานแม้ว่าคันเกียร์
จะอยู่ในตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง))
[เมื่อจะถอยหลังลงเนิน]
คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “R” (ถอย)
(ระบบช่วยขึ้นเนินจะไม่ทำงานเมื่อคันเกียร์อยู่
ในตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง))

• สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ คันเกียร์อยู ่ใน
ตำแหน่งใดก็ได้ที่ไม่ใช่ “P” (จอด) หรือ “N”
(เกียร์ว่าง)

• รถจอดสนิทโดยเหยียบแป้นเบรกไว้
• เบรกมือปลดออก
ระบบช่วยขึ้นเนินจะไม่ทำงานหากเหยียบคันเร่ง
ก่อนปล่อยแป้นเบรก
ระบบช่วยข้ึนเนินจะทำงานเม่ือถอยหลังลงเนินด้วย
เมื่อระบบช่วยขึ้นเนินเริ่มทำงาน คุณอาจได้ยิน
เสียงการทำงาน
ซึ่งเป็นอาการปกติของระบบช่วยขึ้นเนิน ไม่ได้
แสดงถึงปัญหาแต่อย่างใด

หมายเหตุ

ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือน
E00628201792

หากเกิดความผิดปกติขึ ้นในระบบ ไฟแสดง/
ตัวแสดงจะสว่างขึ้น

ไฟเตือน

ตัวแสดงเตือน

ขอควรระวัง
หากไฟเตือนสว่าง ระบบช่วยข้ึนเนินจะไม่ทำงาน
ให้ออกรถอย่างระมัดระวัง
จอดรถในที่ปลอดภัยและดับเครื่อง
สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้งและตรวจดูว่าไฟเตือน
ดับลงแล้ว ซึ่งในกรณีนี้ระบบช่วยขึ้นเนินจะเริ่ม
ทำงานตามปกติ แต่หากไฟเตือนยังคงสว่างอยู่
หรือติดเป็นระยะๆ ไม่จำเป็นต้องหยุดรถทันที แต่
ควรนำรถไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาต

ระบบควบคุมการลงเนิน (HDC)*
E00642900129

ระบบควบคุมการลงเนินเป็นระบบที่ช่วยให้ขับขี่ได้อย่าง
มั่นคงที่ความเร็วสม่ำเสมอเมื่อลงจากเขาที่ลาดชันมากๆ
ซึ่งอาจชะลอรถได้ไม่เพียงพอโดยใช้เฉพาะเครื่องยนต์
ช่วยเบรกหรือถนนขรุขระ
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คำเตือน
คนขับมีหน้าที่ที่จะต้องขับขี่อย่างปลอดภัย ต้อง
แน่ใจว่าขับขี่อย่างระมัดระวังตามสภาพถนนโดย
ไม่พึ่งพาระบบควบคุมการลงเนินมากเกินไป
เม่ือขับข่ีบนถนนล่ืน เช่น มีโคลน เป็นน้ำแข็ง หรือ
เป็นทางลูกรัง รถจะไม่ยอมให้คุณคงอยู่ที่ความ
เร็วต่ำระดับหนึ่ง ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้าย
แรงได้
สำหรับรถเกียร์ธรรมดา ให้ตั้งค่าปุ่มเลือกโหมด
การขับเคลื่อนไปที่ตำแหน่ง “4L” (Easy Select
4WD) หรือตำแหน่ง “4Llc” (Super Select 4WD
II) หากใช้ระบบควบคุมการลงเนินขณะขับรถ ยก
เว้นเมื่ออยู่ที ่ตำแหน่ง “4LLc” (Super Select
4WD II) หรือตำแหน่ง “4L” (Easy Select 4WD)
เคร่ืองยนต์อาจดับกลางคันได้ ซ่ึงอาจส่งผลให้สูญ
เสียประสิทธิภาพของเบรกหรือทำให้ล้อล็อก และ
อาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรง

ขอควรระวัง
เมื่อมีการทำงานผิดปกติในระบบควบคุมการลง
เนิน ไฟเตือน ASTC จะสว่าง เมื่อไฟเตือน ASTC
สว่าง ให้นำรถไปตรวจสอบท่ีศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที่ได้รับอนุญาต (ให้ดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวเแสดง
เตือน ASTC” หน้า 6-80)
เมื ่อไฟเตือนสว่าง ตัวแสดงเตือนอาจปรากฏ
ขึ้นด้วย

วิธีใช้งาน
E00643000114

1. ให้รถจอดสนิท
2. สำหรับรถเกียร์ธรรมดา ให้เลื ่อนคันเกียร์ไปที่

ตำแหน่งเกียร์ 1 หรือตำแหน่ง “R” (ถอย)
สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ ให้เลื่อนคันเกียร์ไปที่
ตำแหน่ง “D” (ขับเคล่ือน) หรือตำแหน่ง “R” (ถอย)

3. กดสวิตช์ควบคุมการลงเนิน

ไฟแสดง

ไฟแสดงควรสว่างเมื่อปรับโหมดการทำงานไป
ที่ ON และควรดับลงภายในสองสามวินาที
หากกดสวิตช์ควบคุมการลงเนินซ้ำๆ หลังจากที่
ตั้งค่าระบบควบคุมการลงเนินเป็น ON (เตรียม
พร้อม) แล้ว ระบบควบคุมการลงเนินจะกลับเป็น
OFF ซึ่งเป็นการทำงานของฟังก์ชันป้องกัน หลัง
จากปิด OFF ระบบควบคุมการลงเนินจะไม่
สามารถเปิดเป็น ON (เตรียมพร้อม) ได้แม้จะกด
สวิตช์ควบคุมการลงเนิน หากต้องการเปิดระบบ
ควบคุมการลงเนิน ON ให้สตาร์ทเคร่ืองยนต์ใหม่
แล้วกดสวิตช์ควบคุมการลงเนินอีกครั้ง
ไม่สามารถตั้งระบบควบคุมการลงเนินเป็น ON
(เตรียมพร้อม) ได้ในสภาวะต่อไปนี้
• ความเร็วรถ: ประมาณ 20 กม./ชม. ขึ้นไป
• ล็อกเฟืองท้ายหลัง (ถ้ามีติดตั้ง) : เปิดใช้งาน

หมายเหตุ

4. ตรวจดูให้แน่ใจว่าไฟแสดงการควบคุมการลง
เนินสว่างแล้ว
เมื่อไฟแสดงการควบคุมการลงเนินสว่าง ระบบ
ควบคุมการลงเนินจะเปิด ON (เตรียมพร้อม)
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• ระบบเบรก: อุณหภูมิเบรกสูง
• ไฟเตือน ASTC: สว่างหรือกะพริบ

ให้ดูเรื่อง “ไฟเตือน/ตัวเแสดงเตือน ASTC”
หน้า 6-80

หมายเหตุ

การควบคุมเบรกของระบบควบคุมการลงเนินจะทำงาน
ในกรณีต่อไปนี้

ความเร็วรถ: ไม่เกิน 20 กม./ชม.
ไม่มีการใช้งานคันเร่งหรือแป้นเบรก

เมื่อการควบคุมทำงาน ไฟแสดงการควบคุมการลงเนิน
จะกะพริบ และไฟเบรกและไฟเบรกดวงท่ี 3 จะสว่าง สา
มารถเปลี่ยนความเร็วรถที่ควบคุมอยู่ด้วยการใช้งานคัน
เร่งหรือแป้นเบรก
เมื ่อคุณยกเท้าออกจากแป้น ระบบควบคุมการลงเนิน
จะดำเน ินการควบค ุมเบรกเพ ื ่อคงความเร ็วรถใน
ขณะนั้นไว้

ระบบควบคุมการลงเนินจะไม่ทำงานแม้ว่าระบบ
ควบคุมการลงเนินจะอยู่ท่ี ON (เตรียมพร้อม) และ
การควบคุมจะหยุดชั่วคราวในระหว่างการทำงาน
เมื่ออยู่ในสภาพต่อไปนี้
• ความเร็วรถ: ประมาณ 20 กม./ชม. ขึ้นไป

หมายเหตุ

• สำหรับรถเกียร์ธรรมดา เมื ่อคันเกียร์อยู ่ใน
ตำแหน่งเกียร์เดินหน้า ยกเว้นเกียร์ 1

เมื่อเปิดใช้งานระบบควบคุมการลงเนิน คุณอาจ
รู้สึกว่าตัวถังรถ พวงมาลัย และแป้นเบรกส่ันและ
ได้ยินเสียงการทำงาน นอกจากนี้คุณอาจรู้สึกว่า
เหยียบแป้นเบรกแล้วแข็งหรือหลวม ซึ่งไม่ได้
แสดงถึงการทำงานผิดปกติและระบบควบคุมการ
ลงเนินกำลังทำงานเป็นปกติ
ไฟแสดงการควบคุมการลงเนินจะกะพริบเมื่ออยู่
บนทางราบ แต่ไม่ได้แสดงถึงการทำงานผิดปกติ

หมายเหตุ

วิธียกเลิกการใช้งาน
E00643200086

1. กดสวิตช์ควบคุมการลงเนิน ระบบควบคุมการลง
เนินจะค่อยๆ ผ่อนลง

2. ตรวจดูให้แน่ใจว่าไฟแสดงการควบคุมการลงเนิน
ดับ

ระบบควบคุมการลงเนินจะปิดโดยอัตโนมัติและ
ไฟแสดงการควบคุมการลงเนินในมาตรวัดจะดับ
โดยไม่ต้องกดสวิตช์ควบคุมการลงเนินในสภาวะ
ต่อไปนี้
• ความเร็วรถ: ประมาณ 80 กม./ชม. ขึ้นไป

หมายเหตุ

• ล็อกเฟืองท้ายหลัง (ถ้ามีติดตั้ง): เปิดใช้งาน
• ไฟเตือน ASTC: ON
• ระบบเบรก: อุณหภูมิเบรกสูง

หมายเหตุ

ระบบช่วยผ่อนแรงเบรก*
E00627001735

ระบบช่วยผ่อนแรงเบรกเป็นเครื่องมือที่จะช่วยคนขับซึ่ง
ไม่สามารถเหยียบแป้นเบรกได้อย่างม่ันคง เช่น ในกรณีที่
หยุดรถกะทันหัน และช่วยเพิ่มแรงเบรกให้มากขึ้น

หากเหยียบแป้นเบรกอย่างกะทันหัน เบรกจะใช้แรงใน
การหยุดมากกว่าปกติ

ขอควรระวัง
ระบบช่วยผ่อนแรงเบรกไม่ใช่เครื่องมือที่จะทำ
ให้เบรกมีแรงเพ่ิมข้ึนเหนือขีดจำกัดความสามารถ
คุณควรแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอระหว่างรถ
ของคุณกับรถคันข้างหน้าและไม่พึ่งพาระบบช่วย
ผ่อนแรงเบรกมากเกินไป
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ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)*

เมื่อระบบช่วยผ่อนแรงเบรกทำงานแล้ว ระบบ
จะเพิ่มแรงให้เบรกแม้จะมีการปล่อยแป้นเบรก
เล็กน้อย
หากต้องการหยุดระบบนี้ ให้ถอนเท้าออกจาก
แป้นเบรก
ขณะที ่กำลังใช้งานระบบช่วยผ่อนแรงเบรก
ขณะขับรถ คุณอาจจะรู้สึกว่าเบรกส่งแรงต้าน
แป้นเบรกขยับเล็กน้อยและส่งเสียงการทำงาน
หรือตัวรถและพวงมาลัยสั่น สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น
เมื่อระบบช่วยผ่อนแรงเบรกทำงานตามปกติและ
ไม่ได้แสดงถึงการทำงานผิดพลาด ให้เหยียบ
เบรกต่อไปได้
เม ื ่อไฟแสดงการทำงานของระบบควบค ุม
เสถ ียรภาพทั ้งการออกต ัวและการเข ้าโค ้ง
(ASTC) สว่างขึ ้น ระบบช่วยผ่อนแรงเบรก
อาจไม่ทำงาน

หมายเหตุ

ระบบสัญญาณหยุดรถฉุกเฉิน*
E00626001305

ระบบนี้เป็นเครื ่องมือที ่ช่วยลดโอกาสในการเกิดการ
ชนด้านหลัง โดยไฟฉุกเฉินที ่กะพริบถี ่โดยอัตโนมัติ
จะเต ือนรถที ่ข ับมาทางด้านหลังระหว่างการเบรก
กะทันหัน เมื่อระบบสัญญาณหยุดรถฉุกเฉินทำงาน ไฟ
แสดงไฟฉุกเฉินบนหน้าปัดจะกะพริบอย่างรวดเร็วใน
เวลาเดียวกัน

ขอควรระวัง
หากไฟเตือน ABS หรือไฟเตือน ASTC แสดงขึ้น
ระบบสัญญาณหยุดรถฉุกเฉินอาจไม่ทำงาน ให้
ดูเร่ือง “ไฟเตือน/ตัวเแสดงเตือน ABS” หน้า 6-75
ให้ดูเร่ือง “ไฟเตือน/ตัวเแสดงเตือน ASTC” หน้า
6-79

[เงื ่อนไขในการเปิดใช้งานของระบบสัญญาณ
หยุดรถฉุกเฉิน]
ระบบจะทำงานเมื่อตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้ง
หมด
• ความเร็วรถอยู่ที่ประมาณ 55 กม./ชม. ขึ้นไป
• แป้นเบรกถูกเหยียบ และระบบประเมินว่า

เป็นการเบรกกะทันหันจากการลดความเร็ว
ของรถยนต์และสภาพการทำงานของระบบ
เบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)

[เง ื ่อนไขในการยกเลิกการทำงานของระบบ
สัญญาณหยุดรถฉุกเฉิน]
ระบบจะปิดการทำงานเมื่อตรงตามเงื่อนไขข้อ
ใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
• ปล่อยแป้นเบรก
• กดสวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉิน
• ระบบประเมินว่าไม่ใช่การเบรกกะทันหันจาก

การลดความเร็วของรถยนต์และสภาพการ
ทำงานของระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)

หมายเหตุ

ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)*
E00607102838

ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) ช่วยป้องกันไม่ให้ล้อ
ล็อกตัวในระหว่างการเบรก ซ่ึงจะช่วยรักษาความสามารถ
ในการขับขี่รถและประสิทธิภาพในการควบคุมพวงมาลัย

ข้อแนะนำในการขับขี่
ควรรักษาระยะห่างจากรถคันหน้าไว้เสมอ แม้ว่า
รถของคุณจะมีระบบ ABS ก็ตาม ควรรักษาระยะ
เบรกให้ห่างยิ่งขึ้นเมื่อ
• ขับขี่บนพื้นถนนที่เป็นกรวดหรือปกคลุมด้วย

หิมะ
• ขับขี่โดยใช้โซ่พันล้อ
• ขับขี่บนพื้นถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือสูงต่ำ

แตกต่างกัน
• ขับขี่บนพื้นถนนที่ไม่เรียบ
ระบบ ABS ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในสถานการณ์
ที่มีการเหยียบเบรกอย่างกะทันหันเท่านั้น ระบบ
นี้ยังอาจช่วยป้องกันไม่ให้ล้อรถล็อกขณะที่คุณ
ขับผ่านฝาท่อ แผ่นเหล็กบนหน้าถนน รอย
บนถนน หรือพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบอื่นๆ
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ระบบสัญญาณหยุดรถฉุกเฉิน*

เมื่อมีการใช้งานระบบ ABS คุณอาจรู้สึกได้ว่า
แป้นเบรกสะเทือนเป็นจังหวะและตัวรถและ
พวงมาลัยสั่นสะเทือน และยังอาจรู้สึกได้ว่าแป้น
เบรกเกิดแรงต้านขณะเหยียบเบรก
ในสถานการณ์เช่นนี้ ให้เหยียบแป้นเบรกอย่าง
หนักแน่น อย่ากดเบรกแล้วปล่อยซ้ำๆ เพราะ
จะทำให้สมรรถนะการเบรกลดลง
จะมีเสียงการทำงานดังมาจากห้องเครื ่องยนต์
หรือการกระตุกจากแป้นเบรกเมื่อเริ่มขับรถทันที
หลังจากสตาร์ทเครื ่องยนต์ ซึ ่งเป็นเสียงการ
ทำงานปกติที่เกิดจากการตรวจสอบตนเองของ
ระบบ ABS ไม่ได้แสดงถึงการทำงานผิดปกติแต่
อย่างใด
ระบบ ABS สามารถทำงานได้หลังจากที ่รถ
ทำความเร็วถึงประมาณ 10 กม./ชม. ขึ้นไป และ
จะหยุดทำงานเม่ือความเร็วรถต่ำกว่า 7 กม./ชม.

ขอควรระวัง
ระบบ ABS ไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้ เป็น
หน้าที่ของตัวคุณเองที่จะต้องระวังรักษาความ
ปลอดภัยและขับขี่อย่างระมัดระวัง
เพื่อป้องกันความผิดปกติของระบบ ABS ควร
แน่ใจว่าล้อและยางท้ัง 4 มีขนาดเดียวกันและเป็น
ประเภทเดียวกัน
อย่าติดตั้งเฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิปที่ไม่ได้มา
จากโรงงานกับรถของคุณ มิฉะนั้นระบบ ABS
อาจทำงานผิดปกติได้

ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบ ABS
E00607202712

ไฟเตือน

ตัวแสดงเตือน

หากมีการทำงานผิดปกติในระบบ ไฟเตือนระบบ ABS
จะสว่างและตัวแสดงเตือนจะปรากฏบนหน้าจอแสดง
ข้อมูลรวม
ในสภาวะปกติ ไฟเตือนระบบ ABS จะสว่างเมื่อบิดสวิตช์
กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือปรับโหมดการทำงานไป
ที่ ON และจะดับลงภายในสองสามวินาที

ขอควรระวัง
ลักษณะไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนต่างๆ ต่อไปนี้
แสดงให้เห็นว่าระบบ ABS ไม่ทำงานและมีเพียง
ระบบเบรกมาตรฐานเท่านั้นที่ทำงานอยู่ (ระบบ
เบรกมาตรฐานยังคงทำงานตามปกติ) ในกรณี
เช่นนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อนำรถเข้ารับการตรวจสอบ

ขอควรระวัง
• เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือ

ปรับโหมดการทำงานไปท่ี ON แต่ไฟเตือนไม่
สว่างขึ้นหรือสว่างค้างไม่ดับ

• เมื่อไฟเตือนสว่างขึ้นระหว่างการขับขี่
• ตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นระหว่างการขับขี่

ในรถที่มีล็อกเฟืองท้ายหลังและระบบควบคุม
เสถ ียรภาพทั ้งการออกต ัวและการเข ้าโค ้ง
(ASTC) ฟังก์ชัน ASTC และ ABS จะถูกยกเลิก
ชั่วคราวเมื่อล็อกเฟืองท้ายหลังเปิดใช้งาน
ไฟแสดง ASTC, ไฟแสดง ASTC OFF และไฟ
เตือน ABS จะสว่างขณะที่ฟังก์ชันเหล่านี้ถูกยก
เลิกชั่วคราว แต่ไม่ได้แสดงถึงปัญหาแต่อย่างใด
เมื ่อปิดการใช้งานล็อกเฟืองท้ายหลังแล้ว ไฟ
เหล่านี้จะดับและฟังก์ชันจะทำงานอีกครั้ง
ให้ดูเรื่อง “ไฟแสดง ASTC หรือไฟแสดง ASTC
OFF” หน้า 6-79

หมายเหตุ
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ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์

หากไฟเตือน/
ตัวแสดงเตือนสว่างขึ้นระหว่างการขับขี่

หากเฉพาะไฟเตือนระบบ ABS สว่างขึ้น

หลีกเลี่ยงการเบรกแรงๆ และการขับรถด้วยความเร็วสูง
ให้หยุดรถในที่ปลอดภัย
สตาร์ทเครื่องใหม่อีกครั้งและตรวจดูว่าไฟเตือนดับหลัง
จากขับไปได้สองสามนาทีหรือไม่ หากไฟเตือนยังคงดับ
ขณะขับรถ แสดงว่าไม่มีปัญหา
อย่างไรก็ตาม หากไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนไม่ดับหรือติด
ขึ้นมาอีกครั้งขณะรถวิ่ง ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตโดยเร็วที่สุด

หากไฟเตือน/ตัวแสดงเตือนระบบ ABS และไฟ
เตือน/ตัวแสดงเตือนระบบเบรกสว่างข้ึนพร้อมกัน

แสดงว่าระบบ ABS และฟังก์ชันกระจายแรงเบรกอาจไม่
ทำงาน ดังนั้นการเบรกอย่างแรงอาจทำให้รถเสียการทรง
ตัวได้
หลีกเลี่ยงการเบรกแรงๆ และการขับรถด้วยความเร็วสูง
จอดรถในที่ปลอดภัยและติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้
รับอนุญาต

ไฟเตือน

ตัวแสดงเตือน

ไฟเตือนระบบ ABS และไฟเตือนระบบเบรก
สว่างขึ้นพร้อมกันและตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้น
สลับกันบนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม

หมายเหตุ

หลังการขับขี่บนถนนที่เป็นน้ำแข็ง
E00618801229

หลังการขับขี่บนถนนที่เต็มไปด้วยหิมะหรือน้ำแข็ง ให้
กำจัดหิมะและน้ำแข็งที่อาจติดอยู่บริเวณล้อออก สำหรับ
รถที่มีระบบ ABS ระมัดระวังอย่าให้เซ็นเซอร์ตรวจจับ
ความเร็วล้อ (A) หรือสายที่ล้อแต่ละข้างชำรุดเสียหาย

2WD2WD

2WD Hi-Rider, 4WD

หน้า หลัง

หน้า หลัง
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ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)*

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์
E00607401472

ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์จะทำงานขณะที ่เครื ่องยนต์
ทำงาน ซึ่งจะช่วยลดแรงต้านในการหมุนพวงมาลัย
ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์มีความสามารถในการหมุนพวง
มาลัยเชิงกลในกรณีที่ระบบช่วยผ่อนแรงหายไป หาก
ระบบช่วยผ่อนแรงหายไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม คุณจะยัง
สามารถบังคับพวงมาลัยได้แต่จะต้องออกแรงมากกว่า
เดิม ในกรณีนี ้ ควรนำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

คำเตือน
อย่าด ับเคร ื ่องยนต์ขณะที ่รถกำลังเคลื ่อนที ่
การดับเคร่ืองยนต์จะทำให้พวงมาลัยหมุนได้ยากมาก
ซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้

ขอควรระวัง
ห้ามหมุนพวงมาลัยไปจนสุดทิศทางใดทิศทาง
หนึ่ง เพราะอาจทำให้ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์
เสียหาย

ระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการออก
ตัวและการเข้าโค้ง (ASTC)*

E00616701947

ระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการออกตัวและการเข้าโค้ง
(ASTC) จะควบคุมระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ฟังก์ชัน
ควบคุมเสถียรภาพ และฟังก์ชันควบคุมการออกตัวและ
การเข้าโค้งโดยรวมเพื่อช่วยรักษาการควบคุมและแรงฉุด
ลากของรถเอาไว้ กรุณาอ่านเนื้อหาตอนนี้ควบคู่กับเรื่อง
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพ
และฟังก์ชันควบคุมการออกตัวและการเข้าโค้ง

ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) -> หน้า 6-74
ฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพ -> หน้า 6-78
ฟังก์ชันควบคุมการออกตัวและการเข้าโค้ง -> หน้า 6-79

ขอควรระวัง
อย่าพึ่งพาระบบ ASTC มากเกินไป เพราะแม้แต่
ระบบ ASTC ก็ไม่สามารถป้องกันรถจาก
กฎธรรมชาติแห่งฟิสิกส์ได้
ระบบนี้ก็เหมือนกับระบบอื่นๆ ที่มีขีดจำกัดและ
ไม่สามารถช่วยให้คุณควบคุมเสถียรภาพได้ใน
ทุกสถานการณ์ การขับขี่อย่างประมาทอาจทำให้
เกิดอุบัติเหตุได้ เป็นหน้าที่ของคนขับในการขับ
รถอย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาสภาพการจราจร
ถนน และสภาพแวดล้อมอื่นๆ
ตรวจดูว่าคุณใช้ยางประเภทและขนาดเดียวกัน
ทั้งสี ่ล้อ มิฉะนั้นระบบ ASTC อาจทำงานไม่
ถูกต้อง

ขอควรระวัง
อย่าติดตั้งเฟืองท้ายแบบลิมิเต็ดสลิปที่ไม่ได้มา
จากโรงงานกับรถของคุณ มิฉะนั้นฟังก์ชันควบ
คุมเสถียรภาพอาจทำงานผิดพลาด

อาจมีเสียงการทำงานดังมาจากห้องเครื่องยนต์
ในสถานการณ์ต่อไปนี้ เสียงจะเกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบการทำงานของระบบ ASTC ในเวลาน้ี
คุณอาจรู้สึกถึงแรงกระแทกจากแป้นเบรกหาก
คุณเหยียบเบรก ซึ ่งไม่ได้แสดงถึงความผิด
ปกติแต่อย่างใด
• เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือ

ปรับโหมดการทำงานไปที่ ON
• เมื่อขับรถไปสักพักหลังจากสตาร์ทเครื่อง-

ยนต์
เมื่อระบบ ASTC ทำงาน คุณอาจรู้สึกถึงการสั่น
สะเทือนในตัวรถหรือได้ยินเสียงดังมาจากห้อง
เครื่องยนต์
ซึ่งแสดงว่าระบบทำงานเป็นปกติ ไม่ได้แสดงถึง
การทำงานผิดปกติแต่อย่างใด
เมื่อไฟเตือนระบบเบรกป้องกันล้อล็อกสว่างขึ้น
ระบบ ASTC จะไม่ทำงาน

หมายเหตุ
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ระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการออกตัวและการเข้าโค้ง (ASTC)*

ในรถที่มีล็อกเฟืองท้ายหลัง ฟังก์ชัน ASTC และ
ABS จะถูกยกเลิกชั่วคราวเมื่อล็อกเฟืองท้ายหลัง
เปิดใช้งาน ไฟแสดง ASTC, ไฟแสดง ASTC
OFF และไฟเตือน ABS จะสว่างขณะที่ฟังก์ชัน
เหล่านี้ถูกยกเลิกชั่วคราว แต่ไม่ได้แสดงถึงปัญหา
แต่อย่างใด เมื่อปิดการใช้งานล็อกเฟืองท้ายหลัง
แล้ว ไฟเหล่าน้ีจะดับและฟังก์ชันจะทำงานอีกคร้ัง
ให้ดูเร่ือง “ไฟเตือน ABS” หน้า 6-75, “ไฟแสดง
ASTC, ไฟแสดง ASTC OFF” หน้า 6-79

หมายเหตุ

ฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพ
E00616901327

ฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้
คนขับรักษาการควบคุมรถบนถนนลื่นหรือระหว่างการ
หมุนพวงมาลัยอย่างรวดเร็วได้ ระบบน้ีทำงานโดยควบคุม
กำลังเครื่องยนต์และเบรกที่แต่ละล้อ

ฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพจะไม่ทำงานเมื่อปุ่ม
เลือกโหมดการขับเคลื ่อนอยู ่ที ่ตำแหน่ง “4L”
(Easy Select 4WD), ตำแหน่ง “4LLc” (Super
Select 4WD II) เมื่อฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพ
กำลังทำงานขณะที่ปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อน
อยู่ที ่ตำแหน่ง “2H” หรือ “4H” (Easy Select
4WD), ตำแหน่ง “2H”, “4H” หรือ “4HLc” (Super
Select 4WD II) การตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับ
เคลื่อนไปที่ตำแหน่ง “4L” (Easy Select 4WD),
ตำแหน่ง “4LLc” (Super Select 4WD II) จะทำ
ให้ฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพปิดการใช้งานโดย
อัตโนมัติ
ฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพทำงานที่ระดับความ
เร็วประมาณ 15 กม./ชม. ขึ้นไป
สำหรับรถรุ่นที่มีล็อกเฟืองท้ายหลัง ฟังก์ชันควบ
คุมเสถียรภาพจะไม่ทำงานหากเปิดใช้งานล็อก
เฟืองท้ายหลัง

หมายเหตุ

สวิตช์ “ASC OFF”
E00639800049

ฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อ
บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือปรับโหมดการ
ทำงานไปที่ ON คุณสามารถปิดการทำงานของระบบได้
โดยการกดสวิตช์ “ASC OFF” อย่างน้อย 3 วินาที
เมื ่อฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพปิดการใช้งานแล้ว ไฟ
แสดง  จะสว่าง หากต้องการเปิดฟังก์ชัน ASC อีก
คร้ัง ให้กดสวิตช์ “ASC OFF” สักครู่ ไฟแสดง  จะดับ

ขอควรระวัง
เพ่ือความปลอดภัย ควรใช้งานสวิตช์ “ASC OFF”
ก็ต่อเมื่อรถหยุดเท่านั้น
ควรเปิดฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพขณะขับขี ่
ในสภาพปกติ

ข้อแนะนำในการขับขี่
E00616801179

เมื่อจะนำรถออกจากโคลน ทราย หรือหิมะที่ตกใหม่ๆ
ขณะที่ปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนอยู่ที่ตำแหน่ง “2H”
หรือ “4H” (Easy Select 4WD) หรือตำแหน่ง “2H”, “4H”
หรือ “4HLc” (Super Select 4WD II) คุณอาจพบว่าการ
ทำงานของ ASTC ทำให้ไม่สามารถเร่งความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ได้ตามการเหยียบคันเร่ง หากเกิดกรณีเช่นนี้
และรถยังคงติดอยู่ ไม่สามารถนำออกมาได้ ให้หมุนปุ่ม
เลือกโหมดการขับเคลื ่อนไปที ่ตำแหน่ง “4L” (Easy
Select 4WD), ตำแหน่ง “4LLc” (Super Select 4WD II)
หรือกดสวิตช์ปิดระบบควบคุมเสถียรภาพเสีย จะนำรถ
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ออกมาได้ง่ายขึ้น (การควบคุมเบรกของฟังก์ชันควบคุม
เสถียรภาพจะยังคงทำงานเพื่อป้องกันล้อหมุนฟรีขณะที่
สวิตช์ ASC OFF เป็น “OFF”, อยู่ที่ตำแหน่ง “4L” (Easy
Select 4WD) หรือตำแหน่ง “4LLc” (Super Select 4WD
II))

หากคุณยังคงกดสวิตช์ “ASC OFF” ค้างไว้หลัง
จากที ่ฟ ังก์ช ันควบคุมเสถียรภาพปิดไปแล้ว
“ฟังก์ชันป้องกันการทำงานผิดพลาด” จะทำงาน
และเปิดฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพอีกครั้ง
แม้จะปิดฟังก์ชันควบคุมเสถียรภาพไปแล้ว แต่
ฟังก์ชันนี้อาจกลับมาทำงานได้โดยขึ้นอยู่กับการ
เคลื่อนไหวของรถ

หมายเหตุ

ฟังก์ชันควบคุมการออกตัวและการเข้าโค้ง
E00617001048

ฟังก์ชันควบคุมการออกตัวและการเข้าโค้งป้องกันไม่ให้
ล้อหมุนมากเกินไปบนถนนลื่นและช่วยให้รถที่หยุดอยู่
ออกตัวได้ นอกจากนี้ยังให้กำลังการขับเคลื่อนที่เพียง
พอและทำให้การหมุนพวงมาลัยมีประสิทธิภาพเมื่อรถ
เลี้ยวขณะเหยียบคันเร่ง

ขอควรระวัง
เมื่อขับรถบนถนนที่มีหิมะหรือน้ำแข็ง ให้ใช้ยาง
สำหรับหิมะและขับรถด้วยความเร็วปานกลาง

ไฟแสดง ASTC หรือไฟแสดง ASTC
OFF

E00619301902

ไฟแสดงควรสว่างเมื ่อบิดสวิตช์กุญแจไปที ่ตำแหน่ง
“ON” หรือปรับโหมดการทำงานไปท่ี ON และควรจะดับ
ภายในสองสามวินาที หากไฟแสดงสว่างค้างหรือไม่
สว่างเมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือปรับ
โหมดการทำงานเป็น ON กรุณาติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิ
ช ิท ี ่ได ้ร ับอนุญาตที ่ใกล้ท ี ่ส ุดเพ ื ่อนำรถเข ้าร ับการ
ตรวจสอบ

-ไฟแสดง ASTC
 ไฟแสดงจะกะพริบเมื่อ ASTC ทำงาน

-ไฟแสดง ASTC OFF
 ไฟแสดงนี้จะสว่างเมื่อฟังก์ชันควบคุเสถียรภาพ
 ถูกปิดใช้งานโดยการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
 ต่อไปน้ี:
กดสวิตช์ ASC OFF เพื่อปิดการทำงานของระบบ
ตั้งค่าปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนไปที่ตำแหน่ง
“4L” (Easy Select 4WD) หรือตำแหน่ง “4LLc”
(Super Select 4WD II)

ขอควรระวัง
เม่ือไฟแสดง กะพริบ แสดงว่า ASTC กำลัง
ทำงาน ซึ่งหมายความว่าถนนลื่นหรือล้อรถของ
คุณเริ่มไถล เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ควรขับรถให้
ช้าลง
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ระบบควบคุมความเร็วคงที่*

ไฟแสดง  อาจสว่างขึ้นเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์
แสดงว่าแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ต่ำลงชั่วขณะเมื่อ
เครื ่องยนต์สตาร์ท ซึ ่งไม่ใช่การทำงานผิด
ปกติหากไฟแสดงนั้นดับลงทันที

หมายเหตุ

จอแสดงฟังก์ชัน ASTC
E00647400103

เมื ่อ ASTC ทำงาน จอแสดงของล้อที ่ถูกควบคุมโดย
ASTC จะกะพริบ
ตัวแสดงสำหรับล้อที่ถูกควบคุมเพื ่อป้องกันการหมุน
จะกะพริบ

ตัวอย่างจอแสดง: ฟังก์ชัน ASTC กำลังควบคุม
ล้อหน้าขวา

จอแสดงฟังก์ชัน ASTC จะสว่างเฉพาะเมื่อเลือก
จอแสดงการทำงาน 2WD/4WD เท่านั้น (เฉพาะ
รถรุ่นท่ีติดต้ังหน้าจอ LCD สี)

หมายเหตุ

ไฟเตือน/ตัวแสดงเตือน ASTC
E00619401873

หากเกิดความผิดปกติขึ ้นในระบบ ไฟเตือน/ตัวแสดง
เตือนต่อไปนี้จะสว่างขึ้น

ไฟเตือน

- ไฟแสดง ASTC

- ไฟแสดง ASTC OFF

ตัวแสดงเตือน

ขอควรระวัง
หากอุณหภูมิในระบบเบรกเพิ ่มสูงขึ ้นเรื ่อยๆ
เนื ่องจากการควบคุมเบรกบนพื ้นผิวถนนลื ่น
อย่างต่อเนื่อง ตัวแสดงเตือนจะปรากฏและเสียง
เตือนจะดังเป็นระยะเพื ่อเตือนคนขับ หากยัง
คงขับรถต่อไปหลังจากที ่ เส ียงเตือนดังและ
อุณหภูมิสูงข้ึนอีก ไฟเตือน  จะกะพริบหรือตัว
แสดงเตือนจะปรากฏอีกครั ้ง และเสียงเตือน
จะดังอย่างต่อเนื่องหลายวินาที เพื่อป้องกันระบบ
เบรกร้อนจัด การควบคุมเบรกของฟังก์ชันควบ
คุมเสถียรภาพจะถูกยับยั ้งชั ่วคราว ขณะนี้ไฟ
แสดง  จะกะพริบช้าๆ และไฟ อาจสว่างข้ึน
การควบคุมเครื่องยนต์โดยฟังก์ชันควบคุมการ
ออกตัวและการเข้าโค้งและการทำงานเบรก
ปกติจะไม่ได้ร ับผลกระทบ ให้จอดรถในที ่
ปลอดภัย เมื่ออุณหภูมิของระบบเบรกลดลง ไฟ
แสดง  และไฟ จะดับและฟังก์ชันควบคุม
การออกตัวและการเข้าโค้งจะเริ่มทำงานอีกครั้ง



ระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการออกตัวและการเข้าโค้ง (ASTC)*

6-76 การสตาร์ทเคร่ืองยนต์และการขับข่ี

6

ขอควรระวัง
ระบบอาจจะทำงานผิดปกติ
จอดรถในที่ปลอดภัยและดับเครื่อง
รีสตาร์ทเครื่องยนต์และตรวจสอบว่าไฟแสดง/
ตัวแสดงดับลงหรือไม่ หากดับแล้วก็ไม่มีความ
ผิดปกติใดๆ หากไม่ดับหรือยังคงปรากฏบ่อยครั้ง
ไม่จำเป็นต้องหยุดรถทันทีแต่ควรนำรถเข้ารับ
การตรวจสอบ

การลากรถ
E00624401145

ขอควรระวัง
หากลากรถโดยที ่สวิตช์กุญแจอยู ่ท ี ่ตำแหน่ง
“ON” หรือโหมดการทำงานอยู่ที่ ON และมีเพียง
ล้อหน้าหรือล้อหลังเท่านั้นที่ถูกยกสูงขึ้นจากพื้น
ระบบ ASTC อาจทำงาน ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้
ให้ดูเร่ือง “การลากรถ” หน้า 8-19

ระบบควบคุมความเร็วคงท่ี*
E00609102568

ระบบควบคุมความเร็วคงที่เป็นระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติที่ช่วยให้ความเร็วคงที่ในระดับที่กำหนด ระบบ
นี้จะทำงานได้เมื ่อรถมีความเร็วประมาณ 40 กม./ชม.
ขึ้นไป

ขอควรระวัง
หากคุณไม่ต้องการขับรถด้วยความเร็วคงที่ คุณ
สามารถปิดระบบควบคุมความเร็วคงที่ได้เพื ่อ
ความปลอดภัย
อย่าใช้ระบบควบคุมความเร็วคงที่ในสภาพการ
ขับขี่ที ่ไม่เอื ้อให้คุณใช้ความเร็วคงที่ เช่น ใน
สภาพการจราจรติดขัด ถนนคดเค้ียว มีน้ำแข็งหรือ
หิมะปกคลุม ถนนเปียกล่ืน หรือขณะลงเนินชัน
สำหรับรถเกียร์ธรรมดา อย่าเลื่อนคันเกียร์ไปที่
ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) ขณะขับรถด้วยความเร็ว
คงที่โดยไม่เหยียบแป้นคลัตช์ เพราะเครื่องยนต์
จะทำงานเร็วเกินไปและอาจได้รับความเสียหาย

ระบบควบคุมความเร็วคงที่อาจไม่สามารถรักษา
ความเร็วให้คงที่ได้ขณะขึ้นเนินหรือลงเนิน
ความเร็วของรถอาจลดลงเมื ่อขึ ้นเนินชัน คุณ
สามารถเหยียบคันเร่งหากต้องการความเร็วเท่าที่
กำหนดไว้
ความเร็วของรถอาจเพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ ขณะ
ลงเนินชัน คุณต้องใช้เบรกเพื่อควบคุมความเร็ว
ผลคือระดับความเร็วที่กำหนดไว้จะถูกยกเลิก

หมายเหตุ

สวิตช์ควบคุมความเร็วคงที่

A- สวิตช์เปิด/ปิดระบบควบคุมความเร็วคงที่

ใช้เปิดหรือปิดระบบควบคุมความเร็วคงที่

B- สวิตช์ “SET -”

ใช้ลดความเร็วคงที่หรือตั้งค่าความเร็วที่ต้องการ

C- สวิตช์ “RES +”

ใช้เพิ่มความเร็วคงที่หรือกลับไปที่ค่าความเร็วคงที่ดั้งเดิม

D- สวิตช์ “CANCEL”

ใช้ยกเลิกการขับขี่ด้วยความเร็วคงที่
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ระบบควบคุมความเร็วคงที่*

เมื่อใช้งานสวิตช์ควบคุมความเร็วคงที่ กดสวิตช์
ต่างๆ ให้ถูกต้อง การขับข่ีด้วยความเร็วคงท่ีอาจถูก
ยกเลิกโดยอัตโนมัติหากมีการกดสวิตช์ควบคุม
ความเร็วคงที่สองปุ่มขึ้นไปพร้อมๆ กัน

หมายเหตุ

วิธีใช้งาน
E00609302834

1. ขณะสวิตช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง “ON” หรือโหมด
การทำงานอยู่ท่ี ON กดสวิตช์เปิด/ปิดระบบควบคุม
ความเร็วคงที่ (A) เพื่อเปิดระบบควบคุมความเร็ว
คงที่ ไฟแสดง/ตัวแสดงที่หน้าปัดจะสว่างขึ้น

ไฟแสดง

ตัวแสดง

2. เพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วตามต้องการ จากนั้น
กดสวิตช์ “SET -” (B) แล้วปล่อยเม่ือไฟแสดง/ตัว
แสดงสว่าง รถจะมีความเร็วคงที่ตามที่กำหนดไว้
ไฟแสดง “SET” จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงข้อมูล
ในหน้าปัด (สำหรับรถรุ่นท่ีติดต้ังมาตรวัด LCD สี)

เม่ือคุณปล่อยสวิตช์ “SET -” (B) ความเร็วของรถ
จะถูกกำหนด

หมายเหตุ

วิธีเพิ่มความเร็วคงที่
E00609401997

มี 2 วิธีในการเพ่ิมความเร็วคงท่ี

สวิตช์ RES +

ดันสวิตช์ “RES +” (C) ขึ้นค้างไว้ขณะขับรถด้วยความเร็ว
คงที่ แล้วความเร็วของคุณจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น เมื่อถึงระดับ
ความเร็วที่ต้องการแล้วให้ปล่อยสวิตช์ ความเร็วคงที่
จะกลายเป็นค่าใหม่

หากต้องการเพ่ิมความเร็วทีละน้อย ให้กดสวิตช์ “RES +”
(C) ไม่เกิน 1 วินาทีแล้วปล่อย
แต่ละครั้งที่คุณดันสวิตช์ “RES +” (C) ขึ้น ความเร็วรถ
จะเพ่ิมข้ึนประมาณ 1.6 กม./ชม.
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คันเร่ง

ขณะขับรถด้วยความเร็วคงที่ เหยียบคันเร่งให้ถึงระดับ
ความเร็วท่ีต้องการ จากน้ันดันสวิตช์ “SET -” (B) ลงแล้ว
ปล่อยสักพักเพื่อกำหนดค่าความเร็วคงที่ใหม่

วิธีลดความเร็วคงที่
E00609501927

มี 2 วิธีในการลดความเร็วคงท่ี

สวิตช์ SET -

ดันสวิตช์ “SET -” (B) ลงค้างไว้ขณะขับรถด้วยความเร็ว
คงที่ ความเร็วจะค่อยๆ ลดลง
เมื่อถึงระดับความเร็วที่ต้องการแล้วให้ปล่อยสวิตช์ ความ
เร็วคงที่จะกลายเป็นค่าใหม่

หากต้องการลดความเร็วทีละน้อย ให้ดันสวิตช์ “SET -”
(B) ลงไม่เกิน 1 วินาทีแล้วปล่อย
แต่ละคร้ังท่ีคุณดันสวิตช์ “SET -” (B) ลง ความเร็วรถจะลด
ลงประมาณ 1.6 กม./ชม.

แป้นเบรก

ขณะขับรถด้วยความเร็วคงที่ ให้เหยียบแป้นเบรกซึ่ง
จะปิดระบบควบคุมความเร็วคงที ่ จากนั ้นดันสวิตช์
“SET -” (B) ลงแล้วปล่อยสักพักเพื่อกำหนดค่าความเร็ว
คงที่ใหม่

วิธีเพิ่มหรือลดความเร็วชั่วคราว
E00609601478

วิธีเพิ่มความเร็วชั่วคราว

เหยียบคันเร่งตามปกติ เมื่อปล่อยคันเร่งจะกลับมาที่ความ
เร็วคงที่ที่กำหนดไว้
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ระบบป้องกันการชนด้านหน้า (FCM)*

วิธีลดความเร็วชั่วคราว

เหยียบแป้นเบรกเพื่อลดความเร็ว เมื่อต้องการกลับไปที่
ความเร็วคงท่ีที่กำหนดไว้ ให้ดันสวิตช์ “RES +” (C) ขึ้น
ให้ดูเรื่อง “วิธีกลับไปที่ค่าความเร็วคงที่เดิม” หน้า 6-85

E00609703082

การขับขี่ด้วยความเร็วคงที่สามารถยกเลิกได้ดังนี้:
กดสวิตช์เปิด/ปิดระบบควบคุมความเร็วคงที่ (A)
(ระบบควบคุมความเร็วคงที่จะปิด)
กดสวิตช์ “CANCEL” (D)
เหยียบแป้นเบรก

วิธียกเลิกการใช้งาน

การขับขี่ด้วยความเร็วคงที่จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติใน
สถานการณ์ต่อไปนี้

เมื ่อคุณเหยียบแป้นคลัตช์ (สำหรับรถเกียร์
ธรรมดา)
เม่ือรถมีความเร็วต่ำกว่าความเร็วคงท่ีที่กำหนดไว้
ประมาณ 15 กม./ชม. ขึ้นไปเนื่องจากขับรถขึ้น
หรือลงเขา ฯลฯ
เมื่อความเร็วลดลงถึงประมาณ 40 กม./ชม. หรือ
ต่ำกว่า

เมื่อระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการออกตัวและ
การเข้าโค้ง (ASTC) เร่ิมทำงาน (ถ้ามีติดต้ัง)
ให้ดูเรื่อง “ระบบควบคุมเสถียรภาพทั้งการออก
ตัวและการเข้าโค้ง (ASTC)” หน้า 6-77

คำเตือน
สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ แม้ว่าการขับข่ีด้วยความ
เร็วคงที ่จะถูกยกเลิกเมื ่อเล ื ่อนคันเกียร์ไปที ่
ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) แต่ห้ามเล่ือนคันเกียร์ไป
ท่ีตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) ขณะกำลังขับรถ
คุณจะไม่สามารถใช้เครื ่องยนต์ในการเบรกได้
และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

นอกจากน้ี การขับข่ีด้วยความเร็วคงท่ียังอาจยกเลิกได้ดังน้ี

เมื่อความเร็วเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นจนมาตรวัดความ
เร็วรอบเครื่องยนต์เข้าใกล้บริเวณสีแดง (ส่วนที่
เป็นสีแดงของมาตรวัด)

ขอควรระวัง
หากการขับขี ่ด้วยความเร็วคงที ่ถูกยกเลิกโดย
อัตโนมัติในสถานการณ์อื่นๆ นอกเหนือจากที่
กล่าวไว้นี้ แสดงว่าระบบอาจทำงานผิดปกติ
ให้กดสวิตช์เปิด/ปิดระบบควบคุมความเร็วคงที่
เพ่ือปิดระบบควบ คุมความเร็วคงท่ีและนำรถของ
คุณไปตรวจสภาพที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้
รับอนุญาต
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วิธีกลับไปที่ค่าความเร็วคงที่เดิม
E00609802158

หากการขับขี่ด้วยความเร็วคงที่ถูกยกเลกิไปตามเงื่อนไขที่
กล่าวไว้ใน “วิธียกเลิกการใช้งาน” หน้า 6-84  คุณสามารถ
กลับไปที่ค่าความเร็วคงที่เดิมที่กำหนดไว้ได้โดยการดัน
สวิตช์ “RES +” (C) ข้ึนขณะขับข่ีด้วยความเร็วประมาณ 40
กม./ชม. ข้ึนไป ตัวแสดง “SET” จะปรากฏข้ึนบนจอแสดง
ข้อมูลในหน้าปัด (สำหรับรถรุ่นท่ีติดต้ังมาตรวัด LCD สี)

อย่างไรก็ตามในสถานการณ์ต่อไปนี้ การกดสวิตช์จะไม่
นำคุณกลับไปที่ค่าความเร็วคงที่เดิม ให้คุณทำตามขั้น
ตอนการตั้งค่าความเร็วคงที่อีกครั้ง

เมื่อกดสวิตช์เปิด/ปิดระบบควบคุมความเร็วคงที่
เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ “OFF” หรือปรับโหมด
การทำงานเป็น OFF

ไฟแสดงการทำงานดับ

ระบบป้องกันการชนด้านหน้า (FCM)*
E00635101344

ระบบป้องกันการชนด้านหน้า (FCM) ใช้เซ็นเซอร์ (A)
ในการประเมินระยะห่างและความไวสัมพัทธ์ของรถและ
คนเดินถนนที่อยู่ด้านหน้า เมื่อรถของคุณเข้าใกล้รถหรือ
คนเดินถนนที่อยู่ด้านหน้าในเส้นทางของคุณ และระบบ
FCM ประเมินว่ามีความเส่ียงท่ีจะเกิดการชน ระบบจะส่ง
สัญญาณเตือนด้วยเสียงและภาพ (ฟังก์ชันเตือนการ
ชนด้านหน้า) เพิ่มแรงดันน้ำมันเบรก (ฟังก์ชันเบรกล่วง
หน้า FCM) และยังช่วยเพิ่มแรงเบรกเมื่อคุณเหยียบเบรก
(ฟังก์ชันช่วยผ่อนแรงเบรก FCM) เพื ่อหลีกเลี ่ยงการ
ชนด้านหน้า
เมื่อความเสี่ยงในการชนเพิ่มสูงขึ้น ระบบจะทำให้เบรก
ทำงานพอประมาณเพื่อเอื้อให้คุณเหยียบเบรก หากระบบ
ประเมินว่ามีโอกาสชนสูงมาก ระบบจะเบรกฉุกเฉินเพื่อ
บรรเทาความเสียหายจากการชนด้านหน้าหรือหลีกเลี่ยง
การชนดังกล่าว (ฟังก์ชันการเบรก FCM)
ไฟเบรกจะสว่างในระหว่างการเบรกอัตโนมัติ
เมื่อคุณเปิด/ปิดระบบ FCM ระบบป้องกันการเร่งเครื่อง
ผิดพลาดด้วยคล่ืนความถ่ีสูง (UMS) กจ็ะเปิด/ปิดไปพร้อม
กันด้วย (รถรุ่นท่ีติดต้ัง UMS)
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คำเตือน
คนขับมีหน้าท่ีท่ีจะต้องขับข่ีอย่างปลอดภัย ระบบ
FCM เป็นระบบเพื่อบรรเทาความเสียหายจาก
การชนด้านหน้าหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการชนให้ได้
มากที่สุด
แต่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อชดเชยการไม่ใส่ใจด้าน
หน้ารถของคนขับในระหว่างการขับขี่เนื่องจาก
เสียสมาธิหรือประมาท หรือเพื่อชดเชยทัศนวิสัย
ไม่ดีเนื่องจากมีฝนหรือหมอก
ระบบไม่สามารถทดแทนการขับขี ่ที ่ปลอดภัย
และระมัดระวังได้ ควรเตรียมพร้อมเสมอที ่
จะเบรกด้วยตนเอง
ระบบ FCM จะทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการชนด้าน
หน้าให้ได้มากที ่สุด อย่างไรก็ตามผลของการ
ทำงานนั้นแตกต่างกันไปตามสถานการณ์และ
สภาพอื่นๆ เช่น สภาพการขับขี่ สภาพถนน และ
การทำงานในการเบรก การเร่งเครื ่อง และการ
บังคับพวงมาลัย ดังนั้นสมรรถนะของฟังก์ชันจึง
อาจไม่เหมือนกันเสมอไป
หากรถของคุณมีความเสี่ยงที่จะชน ให้พยายาม
หลบหลีกอย่างสุดความสามารถ เช่น เหยียบเบรก
แรงๆ ไม่ว่าจะระบบจะเปิดใช้งานหรือไม่ก็ตาม
อย่าพยายามพิสูจน์การทำงานของ FCM ในบาง
สถานการณ์อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุซึ ่งส่งผลให้
บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้

ฟังก์ชันเตือนการชนด้านหน้า
E00635401217

หากระบบประเมินว่ารถของคุณมีความเสี่ยงที่จะชนกับ
รถหรือคนเดินถนนข้างหน้า ฟังก์ชันนี้จะเตือนคุณถึง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นด้วยสัญญาณเตือนทั้งภาพและเสียง
เมื่อฟังก์ชันนี้ถูกกระตุ้น เสียงเตือนจะดังและข้อความ
“BRAKE!” จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม

ฟังก์ชันเตือนการชนด้านหน้าจะทำงานเมื่อความเร็วรถ
เป็นดังนี้:

การชนกับรถ: ประมาณ 15 กม./ชม. ถงึ 140 กม./
ชม.
การชนกับคนเดินถนน: ประมาณ 7 กม./ชม. ถึง 65
กม./ชม.

ขอควรระวัง
ในบางสถานการณ์ เสียงเตือนอาจไม่ทำงานเลย
หรืออาจไม่ค่อยได้ยิน อย่าพ่ึงพาระบบมากเกินไป
หากรถของคุณมีความเสี่ยงที่จะชน ให้พยายาม
หลบหลีกอย่างสุดความสามารถ เช่น เหยียบเบรก
แรงๆ ไม่ว่าจะระบบจะเปิดใช้งานหรือไม่ก็ตาม

ฟังก์ชันเบรกล่วงหน้า FCM
E00635201042

หากระบบประเมินว่ารถของคุณมีความเสี่ยงที่จะชนกับ
รถหรือคนเดินถนนข้างหน้า ฟังก์ชันนี้จะเติมน้ำมันเบรก
เพิ่มลงในสายเบรกล่วงหน้าเพื่อให้เบรกตอบสนองได้
รวดเร็วขึ้นเมื่อคุณใช้งานเบรก
ฟังก์ชันเบรกล่วงหน้า FCM จะทำงานเมื่อความเร็วรถ
เป็นดังนี้:

การชนกับรถ: ประมาณ 5 กม./ชม. ถึง 80 กม./ชม.
การชนกับคนเดินถนน: ประมาณ 5 กม./ชม. ถึง 65
กม./ชม.

ฟังก์ชันช่วยผ่อนแรงเบรก FCM
E00635301069

หากระบบประเมินว่ารถของคุณมีความเสี่ยงที่จะชนกับ
รถหรือคนเดินถนนข้างหน้า ฟังก์ชันนี้จะทำการช่วยผ่อน
แรงเบรกให้เร็วกว่าการทำงานของระบบช่วยผ่อนแรง
เบรก ฟังก์ชันช่วยผ่อนแรงเบรก FCM จะทำงานเม่ือความ
เร็วรถเป็นดังนี้:
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การชนกับรถ: ประมาณ 15 กม./ชม. ถึง 80 กม./ชม.
การชนกับคนเดินถนน: ประมาณ 15 กม./ชม. ถึง
65 กม./ชม.

ขอควรระวัง
ฟังก์ชันช่วยผ่อนแรงเบรกอาจไม่ทำงานเมื ่อ
เหยียบเบรกในบางลักษณะ
อย่าพึ ่งพาระบบมากเกินไป หากรถของคุณมี
ความเสี่ยงที่จะชน ให้พยายามหลบหลีกอย่างสุด
ความสามารถ เช่น เหยียบเบรกแรงๆ ไม่ว่า
จะระบบจะเปิดใช้งานหรือไม่ก็ตาม

ฟังก์ชันการเบรก FCM
E00635501869

หากระบบประเมินว่ารถของคุณมีความเสี่ยงสูงมากที่
จะชนกับรถหรือคนเดินถนนข้างหน้า ระบบจะใส่เบรก
พอประมาณเพื่อเอื้อให้คุณเหยียบเบรก
หากระบบประเมินว่าไม่สามารถหลีกเลี ่ยงการชนได้
ระบบจะเริ่มควบคุมการเบรกฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความ
เสียหายจากการชนด้านหน้าหรือหลีกเลี่ยงการชนถ้ายัง
เป็นไปได้

เมื ่อการควบคุมการเบรก FCM ถูกกระตุ ้นแล้ว จะมี
สัญญาณเตือนคุณถึงอันตรายดังกล่าวด้วยข้อความ
“BRAKE!” และเสียงเตือนเช่นเดียวกับฟังก์ชันเตือนการ
ชนหน้า
เมื่อการเบรก FCM ถูกกระตุ้น ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏ
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม

ฟังก์ชันการเบรก FCM จะทำงานเมื่อความเร็วรถเป็นดัง
นี้:

การชนกับรถ: ประมาณ 5 กม./ชม. ถึง 80 กม./ชม.
การชนกับคนเดินถนน: ประมาณ 5 กม./ชม. ถึง 65
กม./ชม.

ขอควรระวัง
อย่าใช้ระบบ FCM เป็นการเบรกทั่วไป
หลังจากที่รถเปิดใช้งาน FCM และรถจอดแล้ว
การเบรกอัตโนมัติจะถูกปลด ดังนั้นรถจึงจะเริ่ม
เคลื่อนที่อีกครั้ง ต้องแน่ใจว่าคุณเหยียบเบรกค้าง
ไว้เพื่อให้รถหยุดนิ่งกับที่

ขอควรระวัง
เมื่อเหยียบเบรกระหว่างที่มีการเบรกอัตโนมัติ
จะรู้สึกว่าแป้นเบรกแข็ง
ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ
คุณสามารถเพิ่มแรงกดแป้นเพื่อช่วยในการเบรก
ในสถานการณ์ต่อไปนี้ ระบบจะไม่เปิดการควบ
คุมหรือสัญญาณเตือนใดๆ
• เมื่อรถคันอื่นหรือคนเดินถนนตัดหน้ารถคุณ

อย่างกะทันหัน
• เมื่อระยะห่างจากรถหรือคนเดินถนนข้างหน้า

มีน้อยมาก
• รถคันอื่นวิ่งเข้ามา
• เม่ือคันเกียร์อยู่ท่ีตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “R”

(ถอย) (เกียร์อัตโนมัติ)
• คันเกียร์อยู ่ท ี ่ตำแหน่ง “R” (ถอย) (เกียร์

ธรรมดา)
• เมื่อ FCM ตรวจพบปัญหาในระบบ
หากปิดการทำงานของ ASTC ฟังก์ชันการเบรก
FCM จะไม่ทำงาน ให้ดูเรื ่อง “ระบบควบคุม
เสถ ียรภาพทั ้งการออกต ัวและการเข ้าโค ้ง
(ASTC)” หน้า 6-77
ระบบ FCM อาจจะตรวจพบหรือไม่พบรถ
จักรยานยนต์ รถจักรยาน หรือกำแพง ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กับสถานการณ์ ระบบ FCM ไม่ได้ออกแบบมา
เพื่อตรวจจับวัตถุเหล่านี้
ฟังก์ชันเตือนการชนด้านหน้าและ/หรือฟังก์ชัน
การเบรก FCM อาจไม่ทำงานในสถานการณ์ต่อ
ไปนี้

เม ื ่อรถคันอื ่นปรากฏขึ ้นหน้ารถคุณอย่าง
กะทันหัน
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ขอควรระวัง
• เมื่อรถคันอื่นตัดหน้ารถคุณอย่างกระชั้นชิด
• เมื ่อรถคันข้างหน้าอยู ่เฉียงไปทางซ้ายหรือ

ขวา
• เมื่อรถคันข้างหน้าลากรถพ่วง
• รถพ่วงขนส่งที่ไม่มีตู้บรรทุก
• รถที่มีสิ่งของยื่นออกมาจากกระบะท้าย
• รถเตี้ย
• รถที่มีระยะต่ำสุดจากพื้นสูงมาก
• เมื่อรถคันข้างหน้าสกปรกมาก
• เมื่อรถคันข้างหน้ามีหิมะปกคลุม
• เมื่อรถคันข้างหน้ามีพื้นผิวกระจกขนาดใหญ่
• เมื่อรถคันข้างหน้าไม่มีแผ่นสะท้อนแสง (แผ่น

สะท้อนแสงหลอดไฟ) หรือตำแหน่งของแผ่น
สะท้อนแสงอยู่ต่ำ

• เมื่อรถคันข้างหน้าคือรถบรรทุกรถยนต์หรือ
รถที่มีรูปทรงใกล้เคียงกัน

• เมื่อมีวัตถุอื่นอยู่ใกล้รถ
• เมื ่อขับขี ่บนถนนที่มีโค้งมากและต่อเนื ่อง

รวมทั้งการขับเข้าและออกจากโค้ง
• เมื่อเร่งเครื่องและชะลอรถอย่างรวดเร็ว

ขอควรระวัง
• เมื่อระบบประเมินว่าคนขับบังคับพวงมาลัย

เร่งเครื่อง เบรก หรือเปลี่ยนเกียร์ในลักษณะที่
เป็นการหลีกเลี่ยงการชน

• เมื่อขับขี่บนถนนชันและเป็นเนินขึ้นลงสลับ
กัน

• เมื ่อขับขี ่บนถนนลื ่นที ่ปกคลุมด้วยน้ำฝน,
หิมะ, น้ำแข็ง ฯลฯ

• เมื่อพื้นผิวถนนเป็นคลื่นและไม่เรียบ
• เมื่อขับขี่ในบริเวณที่มืด เช่น ในอุโมงค์หรือ

เวลากลางคืน
• เมื ่อรถของคุณเปลี่ยนเลนและเข้าไปใกล้รถ

คันข้างหน้าอย่างกะทันหัน
• หากที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าไม่ใช่อะไหล่แท้

ของมิตซูบิชิหรือเทียบเท่า
• เมื ่อรถของคุณบรรทุกของหนักมากที่เบาะ

หลังหรือในพื้นที่เก็บสัมภาระ
• หลังจากที่เครื่องยนต์ทำงานมาเป็นเวลานาน

ระยะหนึ่งแล้ว
• ขณะใช้งานที่ฉีดน้ำล้างกระจกหน้า
• เมื่อเปลี่ยนที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้าโดยไม่ใช้

อะไหล่แท้ของมิตซูบิชิ
• เมื่อเซ็นเซอร์ร้อนจัดหรือเย็นจัด
• เมื่อแบตเตอรี่อ่อนหรือหมด
• เมื ่อเซ็นเซอร์ถูกรบกวนด้วยแสงจ้า เช่น

แสงแดดโดยตรงหร ือไฟหน ้าของรถท ี ่
วิ่งเข้ามา

ขอควรระวัง
• อยู ่ภายใต้สภาพอากาศเลวร้าย (ฝน หิมะ

พายุทราย ฯลฯ)
• เมื ่อกระจกหน้าบริเวณที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ถูก

ปกคลุมด้วยส่ิงสกปรก, หยดน้ำ, หิมะ, น้ำแข็ง
ฯลฯ

• เม่ือน้ำ หิมะ หรือทรายบนถนนกระเซ็นข้ึนมา
จากรถคันข้างหน้าหรือรถที่วิ่งเข้ามา

ระบบ FCM อาจไม่ตรวจจับคนเดินถนนในบาง
สถานการณ์ ตัวอย่างเช่น:
• หากคนเดินถนนสูงไม่ถึง 1 ม. หรือสูงกว่า 2 ม.

โดยประมาณ
• หากคนเดินถนนสวมเสื้อผ้าที่หลวมโพรก
• หากส่วนหนึ่งของร่างกายคนเดินถนนถูกบัง

ไว้ เช่น เมื่อกางร่มหรือถือถุงขนาดใหญ่ เป็น
ต้น

• หากคนเดินถนนก้มลงไปข้างหน้า นั่งหรือ
นอนบนถนน

• เมื ่อคนเดินถนนกำลังเข็น/ดึงวัตถุบางอย่าง
เช่น รถเข็นเด็ก รถจักรยาน หรือเก้าอี้รถเข็น

• เมื่อคนเดินถนนรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
• เมื่อสีหรือความสว่างของเสื้อผ้าของคนเดิน

ถนนกลมกลืนไปกับบริเวณโดยรอบ
• เม่ือคนเดินถนนอยู่ใกล้กับวัตถุอื่นมาก เช่น รถ
• เมื่อคนเดินถนนอยู่ในที่มืด เช่น เวลากลางคืน

หรือในอุโมงค์
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ขอควรระวัง
• เมื่อคนเดินถนนกำลังเดินเร็วๆ หรือวิ่ง
• เมื่อคนเดินถนนตัดหน้ารถคุณอย่างกะทันหัน
• เมื่อตำแหน่งของคนเดินถนนอยู่ใกล้กับขอบ

ของรถ
ปัจจัยต่างๆ เช่น ความสัมพันธ์เชิงตำแหน่งระหว่าง
รถของคุณกับรถคันข้างหน้า วิธีการบังคับพวง-
มาลัยของคนขับเอง และการจราจรท่ีติดขัด เพราะ
อุบัติเหตุหรือรถเสีย อาจยับย้ังการทำงานของการ
เตือนและการควบคุม FCM
เมื่อระบบตรวจพบว่าคนขับบังคับพวงมาลัยหรือ
เร่งเครื่องในลักษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยงการชน
ฟังก์ชันการเตือนและการควบคุม FCM อาจถูก
ยกเลิก
ฟังก์ชันการเตือนและการควบคุม FCM อาจ
ถูกกระตุ้นได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้

• เมื่อมีสิ่งก่อสร้าง (B) ข้างทางเข้าโค้งและทาง
แยก

• เมื่อวิ่งบนสะพานเหล็กแคบๆ
• เมื่อผ่านประตูที่มีช่องว่างด้านบนและด้านข้าง

น้อย
• เม่ือมีสิ่งท่ียื่นออกมา ขั้นบันได หรือวัตถุโลหะ

อื่นๆ บนพื้นผิวถนน

ขอควรระวัง
• เมื่อวิ่งเข้าหารถคันข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อ

แซง
• เมื่อผ่านประตูเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
• เมื ่อวิ ่งใต้สะพาน สะพานลอยคนข้าม หรือ

อุโมงค์ขนาดเล็ก
• เมื่อวิ่งเข้าที่จอดรถที่มีหลายชั้น
• เม ื ่ อว ิ ่ งบนถนนท ี ่ความลาดช ัน เปล ี ่ ยน

แปลงอย่างกะทันหัน
• เมื่อจอดใกล้กำแพงหรือรถคันข้างหน้ามากๆ
• เมื่อผ่านไปใกล้รถ คนเดินถนน หรือวัตถุ

• เมื่อขับขี่บนถนนที่รถคันข้างหน้าวิ่งในตำ-
แหน่งเฉียงออกจากรถของคุณ

ขอควรระวัง
• เมื ่อขับผ่านบริเวณที่อาจมีวัตถุสัมผัสถูกรถ

เช่น ต้นหญ้าท่ีหนาแน่น กิ่งไม้ หรือธง
• เมื ่อมีรูปทรงบนถนนที ่อาจถูกเข้าใจผิดว่า

เป็นรถหรือคนเดินถนน
• เมื่อมีรถตัดเข้ามาในเส้นทางของคุณภายใน

ระยะตรวจจับของเซ็นเซอร์
• เมื่อรถที่วิ ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งตรงหน้ารถ

ของคุณบนถนนโค้ง
• เมื่อขับผ่านม่านพลาสติก ฯลฯ
• เมื ่อระบบ FCM ตรวจพบวัตถุขนาดยาวที ่

บรรทุกอยู่บนรถของคุณ เช่น สกี
• เมื่อขับผ่านหมอก, ไอน้ำ, ควัน หรือฝุ่น
• เมื ่อกระจกหน้าบริเวณที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ถูก

ปกคลุมด้วยส่ิงสกปรก, หยดน้ำ, หิมะ, น้ำแข็ง
ฯลฯ

ปิดระบบล่วงหน้าเมื่อรถอยู่ในสถานการณ์ต่อไป
นี้ เพื่อที่ระบบจะไม่ทำงานโดยไม่คาดคิด
• เมื่อใช้เครื่องล้างรถอัตโนมัติ
• เมื ่อล้อของรถคุณถูกหมุนโดยเครื ่องยนต์ที ่

ยกขึ้น
• เมื่อรถของคุณถูกลากหรือรถของคุณลากรถ

คันอื่น
• เมื่อเคลื่อนย้ายรถโดยใช้รถบรรทุก
• เมื่อขับขี่แบบสปอร์ตในสนามแข่งรถ
• เมื ่อรถของคุณอยู ่บนแชสซีไดนาโมมิเตอร์

หรือฟรีโรลเลอร์
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ขอควรระวัง
• เมื่อแรงดันลมยางไม่เหมาะสม
• เมื่อติดตั้งโซ่พันล้อ
• หากกระจกหน้าบริเวณที่ติดตั้งเซ็นเซอร์หรือ

โดยรอบมีรอยแตกหรือรอยขีดข่วน

จะมีเสียงระหว่างที่การเบรกอัตโนมัติเปิดใช้งาน
ซ่ึงเป็นฟังก์ชันของการควบคุมเบรกและไม่ใช่ความ
ผิดปกติ

หมายเหตุ

สวิตช์เปิด/ปิด FCM และ UMS
E00635601453

สวิตช์นี้ใช้เปิดและปิดระบบ FCM และ UMS และยังใช้
กำหนดเวลาเตือนการชนที่คุณต้องการอีกด้วย
เมื่อกดสวิตช์ค้างไว้ สถานะของระบบ FCM และ UMS
จะเปล่ียนจากเปิดเป็นปิดและในทางกลับกันด้วย หากคุณ
กดสวิตช์สั้นๆ ขณะที่ระบบ FCM เปิดอยู่ คุณสามารถ
เปลี่ยนเวลาเตือนการชนได้

เมื่อกดสวิตช์เปิด/ปิด FCM และ UMS ค้างไว้เพื่อ
เปลี่ยนสถานะเปิด/ปิดของ FCM สถานะเปิด/ปิด
ของ UMS ก็จะเปลี่ยนไปพร้อมกันด้วย

หมายเหตุ

การเปิด/ปิดระบบ
คุณสามารถเปลี่ยนระบบจากปิดเป็นเปิดหรือเปิดเป็นปิด
ได้หากกดสวิตช์เปิด/ปิด FCM และ UMS ค้างไว้ขณะที่
ตั้งค่าโหมดการทำงานไว้ที่ “ON”
เมื่อระบบเปิดแล้ว หน้าจอแสดงข้อมูลรวมจะแสดงเวลา
เตือนการชนปัจจุบันท่ีเลือกไว้ และตัวแสดง  บนหน้า
จอจะดับลง

เมื ่อคุณปิดระบบ ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏบนหน้า
จอและตัวแสดง  จะสว่าง

การกำหนดโหมดการทำงานเป็น ON จะเป็นการตั้งค่า
ระบบ FCM ให้กลับมาเป็น ON
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ตัวแสดง  จะรวมกับตัวแสดง “UMS OFF”

หมายเหตุ

ขอควรระวัง
ในสภาวะต่อไปนี้ แม้จะเปิดระบบ FCM ไว้ แต่
ระบบ FCM ก็จะปิดโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ตัว
แสดงเตือนอาจปรากฏขึ้นหากคุณกดสวิตช์เปิด/
ปิด FCM และ UMS
• เมื่อปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนของ Super

Select 4WD II อยู่ท่ี “4LLc” (ถ้ามีติดต้ัง)
• เมื ่อปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนของ Easy

Select 4WD อยู่ท่ี “4L” (ถ้ามีติดต้ัง)
• ล็อกเฟืองท้ายหลังอยู่ที่ ON (ถ้ามีติดตั้ง)
• ระบบควบคุมการลงเนินอยู่ที่ ON (ถ้ามีติดต้ัง)
• ระบบ ASTC อยู่ที่ OFF

  ตัวอย่าง: เมื่อปุ่มเลือกโหมดการขับเคลื่อนของ Super
  Select 4WD II อยู่ที ่“4LLc”

การเปลี่ยนเวลาเตือน

กดสวิตช์เปิด/ปิด FCM และ UMS สั้นๆ เพื่อเปลี่ยนเวลา
กระตุ้นเตือนการชนด้านหน้า ทุกคร้ังท่ีคุณกดสวิตช์ เวลา
การเตือนจะเปลี่ยนแปลงจากสามระดับ ได้แก่ “FAR”
(เตือนเร็ว), “MIDDLE” (เตือนปกติ) หรือ “NEAR” (เตือน
ช้า)
เมื่อเลือกเสร็จแล้ว เวลาเตือนที่เลือกไว้จะปรากฏบนหน้า
จอแสดงข้อมูลรวม หลังจากปิดระบบ FCM หรือต้ังโหมด
การทำงานเป็น “OFF” แล้ว ระบบจะยังคงเก็บเวลาเตือน
ที่คุณเลือกครั้งสุดท้ายไว้ในหน่วยความจำ

เมื่อเลือก “FAR”

เม่ือเลือก “MIDDLE”

เมื่อเลือก “NEAR”

ขอควรระวัง
สำหรับฟังก์ชันเบรกล่วงหน้า FCM ฟังก์ชันช่วย
ผ่อนแรงเบรก FCM และฟังก์ชันการเบรก FCM
จะไม่สามารถเปลี่ยนเวลากระตุ้นการทำงานของ
ฟังก์ชันได้

เมื่อตรวจพบปัญหา
E00652100078

เมื่อระบบ FCM ประเมินว่าสมรรถนะของระบบลดลง
FCM จะไม่ทำงาน
ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อ

มีสิ่งแปลกปลอม เช่น ดิน, หิมะ, น้ำแข็ง, ฝ้า หรือ
หยดน้ำค้างเกาะบนกระจกหน้าบริเวณที่ติดตั้ง
เซ็นเซอร์
อยู่ภายใต้สภาพอากาศเลวร้าย เช่น ฝน, หิมะ, พายุ
ทราย ฯลฯ
รถคันข้างหน้าหรือรถที่วิ่งเข้ามาทำให้น้ำ หิมะ
หรือดินกระเด็นเปื้อน
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ข้อความ “DRIVER ASSISTANCE CAMERA
BLOCKED” จะปรากฏขึ้นและตัวแสดง  จะปรากฏ
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม
เม่ือสมรรถนะของเซ็นเซอร์กลับคืนมา ฟังก์ชันต่างๆ ของ
FCM จะกลับมาทำงานอีกครั้ง
หากหน้าจอยังคงแสดงข้อความดังกล่าว เป็นไปได้ว่า
เซ็นเซอร์ทำงานผิดปกติ ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้
รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบเซ็นเซอร์

ข้อความ “DRIVER ASSISTANCE CAMERA
BLOCKED” อาจปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูล
ชั ่วคราวเมื ่อเซ็นเซอร์ไม่สามารถตรวจจับรถ
คนเดินถนน หรือวัตถุที่อยู่ในระยะของเซ็นเซอร์
ได้ ซึ่งไม่ใช่การทำงานผิดปกติ เมื่อรถหรือวัตถุ
เข้ามาอยู่ในระยะของเซ็นเซอร์ ฟังก์ชัน FCM
จะกลับมาทำงานและข้อความดังกล่าวจะหายไป

หมายเหตุ

ข้อความ “DRIVER ASSISTANCE CAMERA
BLOCKED” อาจปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูล
ขณะขับรถบนถนนโล่งที ่มีรถและสิ่งกีดขวาง
จำนวนไม่มากอยู่ด้านหน้า

หมายเหตุ

หากระบบไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุ
บางประการ ข้อความต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นมา
ตัวแสดง  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรวมและ
FCM จะปิดโดยอัตโนมัติ หากหน้าจอยังคงแสดงข้อความ
ดังกล่าว เป็นไปได้ว่า FCM ทำงานผิดปกติ ติดต่อศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบระบบ

หากระบบไม่สามารถใช้งานได้ช ั ่วคราวเน ื ่องจาก
เซ็นเซอร์มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำ ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏ
ขึ้นมา
ตัวแสดง  จะปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรวมและ
FCM จะปิดโดยอัตโนมัติ
เมื ่อเซ็นเซอร์มีอุณหภูมิปกติแล้ว ระบบจะกลับสู่การ
ทำงานโดยอัตโนมัติ
หากหน้าจอยังคงแสดงข้อความดังกล่าว เป็นไปได้ว่า
FCM ทำงานผิดปกติ ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาตเพื่อตรวจสอบระบบ
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หาก FCM ตรวจพบการทำงานผิดปกติในระบบ ข้อความ
ใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นมา ตัวแสดง 
จะปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม และ FCM จะปิด
โดยอัตโนมัติ
หากข้อความยังคงอยู่แม้จะปรับโหมดการทำงานไปที่
OFF และกลับไปที่ ON แล้ว กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หากเซ็นเซอร์หรือบริเวณโดยรอบของเซ็นเซอร์
มีอุณหภูมิสูงมากเมื่อจอดรถกลางแดดร้อน ข้อ
ความ “FCM SERVICE REQUIRED”
อาจปรากฏขึ้นมา
หลังจากที่อุณหภูมิของเซ็นเซอร์หรือบริเวณโดย
รอบของเซ็นเซอร์กลับมาเป็นปกติแล้ว หากข้อ
ความยังคงอยู่แม้ว่าจะรีสตาร์ทเครื่องยนต์ กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ

การจัดการกับเซ็นเซอร์
E00652200284

เซ็นเซอร์ (A) ติดตั้งอยู่ในกระจกหน้าดังที่แสดงในภาพ
ประกอบ
โดยเซ็นเซอร์จะใช้งานร่วมกันในระบบต่อไปนี้:

FCM
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (AHB)

ขอควรระวัง
หากต้องการให้ FCM และ AHB มีการทำงานที่
ถูกต้อง;
• ดูแลกระจกหน้าให้สะอาดอยู่เสมอ

หากภายในกระจกหน้าบริเวณที่ติดตั้งเซ็น-
เซอร์สกปรกหรือเป็นฝ้า กรุณาติดต่อศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

• อย่าใช้แรงกระแทกหรือน้ำหนักกับเซ็นเซอร์
หรือบริเวณโดยรอบของเซ็นเซอร์

• อย่าติดสิ่งใดๆ รวมถึงสติกเกอร์หรือฟิล์มที่
ด้านนอกของกระจกหน้าบริเวณด้านหน้าหรือ
โดยรอบของเซ็นเซอร์
และอย่าติดส่ิงใดๆ รวมถึงสติกเกอร์หรือฟิล์มที่
ด้านในของกระจกหน้าบริเวณใต้เซ็นเซอร์

• อย่าพยายามแกะหรือถอดแยกเซ็นเซอร์
• หากกระจกหน้ามีฝ้าขึ ้น ให้ไล่ฝ้าออกจาก

กระจกหน้าโดยใช้สวิตช์ไล่ฝ้า
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ขอควรระวัง
• ดูแลใบปัดน้ำฝนให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

ให้ดูเร่ือง “ใบปัดน้ำฝน” หน้า 9-5
หากจะเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน ให้ใช้อะไหล่แท้
ของมิตซูบิชิหรือเทียบเท่าเท่านั้น

• อย่าทำให้เซ็นเซอร์สกปรกหรือชำรุด
• อย ่ าฉ ีดน ้ ำยาทำความสะอาดกระจกลง

บนเซ็นเซอร์ และอย่าทำของเหลว เช่น เครื่อง
ดื่ม หกใส่เซ็นเซอร์

• อย่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เสาอากาศ หรือ
อุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นไฟฟ้าแรงสูงไว้ใกล้กับ
เซ็นเซอร์

• ใช้ยางท่ีมีขนาด ชนิด และย่ีห้อเดียวกัน และมี
ความสึกหรอเท่าๆ กันเสมอ

• อย่าดัดแปลงระบบกันสะเทือนของรถ
หากกระจกหน้าบริเวณที่ติดตั ้งเซ็นเซอร์หรือ
โดยรอบมีรอยแตกหรือ รอยขีดข่วน เซ็นเซอร์
อาจตรวจจับวัตถุได้ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุร้ายแรงได้ ปิดระบบ FCM และนำรถ
ของคุณเข้ารับการตรวจสอบท่ีศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที่ได้รับอนุญาตโดยเร็วที่สุด
หากจำเป็นต้องเปลี่ยนกระจกหน้า กรุณาติดต่อ
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
เซ็นเซอร์จะปล่อยรังสีอินฟราเรดขณะที่โหมด
การทำงานอยู่ที่ ON ห้ามมองเข้าไปในเซ็นเซอร์
โดยใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการมอง เช่น แว่นขยาย
เพราะรังสีอินฟราเรดอาจทำให้ดวงตาของคุณได้
รับบาดเจ็บ

ข้อมูลจำเพาะของเรดาร์เลเซอร์

ประเภทของเลเซอร์

กำลังเฉลี่ยสูงสุด

ช่วงเวลาปล่อยแสง
ความยาวคล่ืน
มุมการบานออก
(แนวนอน x แนวต้ัง)

28° x 12°

33 ns
905 nm

45 mW

ป้ายแสดงประเภทของเลเซอร์

ป้ายคำอธิบายของเลเซอร์
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ระบบป้องกันการเร่งเคร่ืองผิดพลาดด้วยคล่ืนความถ่ีสูง (UMS)*
E00643400411

ระบบป้องกันการเร่งเครื่องผิดพลาดด้วยคลื่นความถี่สูง (UMS) ทำงานเพื่อป้องกันการสตาร์ทอย่างกะทันหันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากการชนด้านหน้าโดยการยับยั้งกำลัง
เครื่องยนต์ถึงประมาณ 5 วินาทีเมื่อระบบตรวจพบว่ามีรถหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ในระยะ 4 ม. ที่ด้านหน้าและด้านหลังรถของคุณ และระบบประเมินว่าคันเร่งถูกเหยียบอย่างรวดเร็ว
และรุนแรงเกินไป เช่น เป็นการใช้งานผิดพลาด ระบบนี้จะทำงานเมื่อรถหยุดหรือเคลื่อนไปด้านหน้าหรือด้านหลังด้วยความเร็วน้อยกว่า 10 กม./ชม. โดยประมาณ
เมื่อ UMS ทำงาน ตัวแสดงเตือนจะปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อมูลรวมและเสียงเตือนจะดังเป็นระยะ
การเปิด/ปิด UMS จะเป็นไปตามสถานะการเปิด/ปิดของระบบป้องกันการชนด้านหน้า (รถรุ่นที่ติดตั้งระบบป้องกันการชนด้านหน้า (FCM))
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สถานการณ์ ตัวแสดงการทำงาน เสียงเตือน

เสียงเตือนดังเป็นระยะเมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางด้านหน้ารถขณะที่คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “D”
(ขับเคลื่อน) หรือในโหมดสปอร์ต หากเหยียบคันเร่งอย่างรวดเร็วและ
รุนแรงเกินไป กำลังเครื่องยนต์จะถูกยับยั้งไว้ถึง 5 วินาทีโดยประมาณ

เมื่อตรวจพบสิ่งกีดขวางด้านหลังรถขณะที่คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “R”
(ถอย) หากเหยียบคันเร่งอย่างรวดเร็วและรุนแรงเกินไป กำลังเคร่ืองยนต์
จะถูกยับย้ังไว้ถึง 5 วินาทีโดยประมาณ

คำเตือน
อย่าพึ ่งพาระบบ UMS มากเกินไป ระบบไม่
สามารถทดแทนการขับขี ่อย่างปลอดภัยและ
ระมัดระวังได้ ใช้งานแป้นคันเร่งด้วยความระมัด
ระวังเสมอโดยสังเกตสภาพแวดล้อมให้ดี การใช้
งานผิดพลาดสามารถทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

คำเตือน
UMS ไม่ใช่ฟังก์ชันที่จะช่วยให้รถหยุดนิ่ง ต้อง
เหยียบเบรกตามสถานการณ์โดยรอบ
ในบางสถานการณ์ ระบบอาจไม่ทำงานแม้จะมีรถ
หรือสิ่งกีดขวางที่ด้านหน้าและด้านหลังรถ และ
อาจทำให้รถสตาร์ทอย่างกะทันหันและนำไปสู่
อุบัติเหตุร้ายแรงได้

คำเตือน
เมื่อรถติดอยู่ที่ทางข้ามทางรถไฟเนื่องจากระบบ
เปิดใช้งานและเข้าใจผิดว่าเคร่ืองก้ันทางเป็นส่ิงกีด
ขวาง ให้ข้ามทางรถไฟด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้
โดยไม่ต้องตกใจ
• ปล่อยแป้นคันเร่งและเหยียบแป้นเบาๆ อีก

ครั้ง
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คำเตือน
• ปิดระบบ (กดสวิตช์เปิด/ปิด FCM และ UMS

อย่างต่อเน่ืองนานกว่า 3 วนิาที)
• เหยียบแป้นคันเร่งอย่างต่อเนื ่องนานกว่า 5

วินาที
• เหยียบแป้นคันเร่งซ้ำอย่างรวดเร็วจนสุด

มากกว่า 3 คร้ัง
อย่าตรวจสอบระบบด้วยตัวเอง เพราะอาจทำให้
ระบบทำงานไม่ถูกต้องและก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้าย
แรงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

ขอควรระวัง
UMS จะไม่ทำงานในสภาวะต่อไปนี้:
• สวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานไม่ได้อยู่ที่

ON
• ตั้งค่า UMS เป็น OFF โดยใช้สวิตช์เปิด/ปิด

FCM และ UMS
• ไฟแสดง FCM และ UMS OFF สว่าง
• คันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N”

(เกียร์ว่าง)
บางครั้งอาจมีการตรวจจับรถจักรยานยนต์ รถ
จักรยาน หรือคนเดินถนนว่าเป็นสิ่งกีดขวาง แต่
ทั ้งหมดนี ้ไม่ใช่เป้าหมายของการทำงานของ
UMS
UMS อาจไม่ทำงานในสภาวะต่อไปนี้

ขอควรระวัง
• มีการเช็ดเซ็นเซอร์หรือบริเวณโดยรอบด้วย

มือ
• มีการต ิดสต ิกเกอร ์หร ืออ ุปกรณ์ เสร ิมท ี ่

เซ็นเซอร์หรือบริเวณโดยรอบ
• เม ื ่ออ ุณหภูม ิภายนอกเปลี ่ยนแปลงอย ่าง

รุนแรง
• อยู่ภายใต้สภาพอากาศเลวร้าย (ฝน ลมแรง

หิมะ พายุทราย ฯลฯ)
• เมื่อเข้าใกล้สิ่งกีดขวางมากเกินไป
• เมื ่อรถคันอื ่นตัดหน้าหรือเบียดท้ายรถคุณ

อย่างกระชั้นชิด
• เมื ่อสิ ่งกีดขวางเพียงบางส่วนอยู ่ในบริเวณ

ตรวจจับของเซ็นเซอร์
• เม่ือฝน หิมะ น้ำ หรือฝุ่นเกาะเซ็นเซอร์
• เมื่อเซ็นเซอร์ร้อนจัดหรือเย็นจัด (ขณะที่รถ

จอดอยู่กลางแสงแดดจ้าหรืออากาศเย็นเป็น
เวลานานๆ)

• ทันทีหลังจากที่สตาร์ทเครื่องยนต์
• เมื ่อขับขี ่บนถนนที่มีโค้งมากและต่อเนื ่อง

รวมทั้งการขับเข้าและออกจากโค้ง
• เมื่อขับขี่บนถนนชันและเป็นเนินขึ้นลงสลับ

กัน
• เมื่อพื้นผิวถนนเป็นคลื่นและไม่เรียบ
• เมื่อระบบประเมินว่าคนขับบังคับพวงมาลัย

หรือเข้าเกียร์ในลักษณะที่เป็นการหลีกเลี่ยง
การชน

ขอควรระวัง
• ระยะเวลาสั้นๆ หลังจากที่ระบบประเมินว่า

การเหยียบแป้นคันเร่งซ้ำภายในช่วงห่างกัน
สองสามวินาทีนั้นเป็นการปล่อยคันเร่ง

• เม ื ่อต ัวถ ังรถต ่ำลงมากเน ื ่องจากบรรทุก
สัมภาระหนักหรือปรับแรงดันลมยางอย่างไม่
เหมาะสม

• เมื่อการขับขี่ไม่สม่ำเสมอเนื่องจากมีอุบัติเหตุ
หรือปัญหา

• ระบบได้รับเสียงความถี ่สูงจากแหล่งอื ่นๆ
(แตรรถคันอื ่น เครื ่องยนต์รถจักรยานยนต์
เบรก วิทยุ ฝนตกหนัก น้ำกระเซ็น อปุกรณ์ยึด
เกาะหิมะ (โซ่พันล้อ) ฯลฯ)

• เม่ือส่ิงกีดขวางไม่ได้อยู่ในแนวราบกับพ้ืนหรือ
ไม่ได้ตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของรถ

การทำงานของ UMS สามารถยกเลิกได้หาก
ระบบประเมินว่าเป็นการกระทำเพื่อหลบหลีก
อันตรายหรือสิ ่งก ีดขวางเคลื ่อนออกไปจาก
บริเวณตรวจจับของเซ็นเซอร์
UMS อาจถูกกระตุ้นการทำงานในสถานการณ์
ต่อไปนี้
• เมื ่อรถโดยรอบหรือรถที่วิ ่งเข้ามาทำให้น้ำ

หิมะ หรือทรายบนถนนกระเซ็นขึ้นมา
• เม่ือฝน หิมะ น้ำ หรือฝุ่นเกาะเซ็นเซอร์
• เมื ่อมีวัตถุ ขั ้นบันได หรือสิ ่งที ่ย ื ่นออกมา

บนพื้นผิวถนน
• เมื ่อเครื ่องกั ้นที ่จอดรถหรือเครื ่องกั ้นทาง

รถไฟยกขึ้นไม่เต็มที่
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ขอควรระวัง
• เม ื ่ อว ิ ่ งบนถนนท ี ่ความลาดช ัน เปล ี ่ ยน

แปลงอย่างกะทันหัน
• เมื่อผ่านกลุ่มไอน้ำหรือหมอก
• เมื่อขับเข้าไปใกล้กับรถคันข้างหน้า และเมื่อ

หยุดรถใกล้กับรถคันข้างหน้า/ข้างหลังหรือ
กำแพง

• เมื่อมีสิ่งกีดขวางที่ขอบทางเดินหรือสี่แยก
• เมื่อผ่านม่านไวนิล ฯลฯ
• เมื่อบริเวณโดยรอบมีวัชพืชขึ้นรก
• เมื่อออกจากการจอดรถแบบขนาน
• เมื่อมีคลื่นเสียงความถี่สูงใกล้รถของคุณ เช่น

แตรรถคันอื ่น, เสียงเครื ่องยนต์ของรถ
จักรยานยนต์, เสียงเบรกลมของรถคันใหญ่,
อุปกรณ์ตรวจจับรถยนต์และโซนาร์ของรถ
ฯลฯ

• เม่ือติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีจำหน่ายท่ัวไป (เสา
อากาศวิทยุ ฯลฯ) ไว้ใกล้เซ็นเซอร์

• เมื่อขับขี่บนถนนกรวด
ปิดระบบโดยการกดสวิตช์เปิด/ปิด FCM และ
UMS ล่วงหน้าเมื่อรถอยู่ในสถานการณ์ต่อไปนี้
เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบทำงานโดยไม่คาดคิด
• เมื่อใช้เครื่องล้างรถอัตโนมัติ
• เมื่อจะนำล้อออกจากร่องลึกหรือโคลน
• เมื่อใช้เครื่องยกรถหรือที่จอดรถที่มีหลายชั้น

ขอควรระวัง
• อย่าดัดแปลงระบบกันสะเทือนของรถ
• เมื่อล้อของรถคุณถูกหมุนโดยเครื่องยนต์ที่ยก

ขึ้น
• เมื่อรถของคุณถูกลากหรือรถของคุณลากรถ

คันอื่น
• เมื่อเคลื่อนย้ายรถโดยใช้รถบรรทุก
• เมื่อขับขี่แบบสปอร์ตในสนามแข่งรถ
• เมื ่อรถของคุณอยู ่บนแชสซีไดนาโมมิเตอร์

หรือฟรีโรลเลอร์
• เมื่อแรงดันลมยางไม่เหมาะสม
• เมื่อติดตั้งโซ่พันล้อ
การจัดการกับชิ้นส่วนระบบอย่างไม่ถูกต้องอาจ
ทำให้เกิดปัญหา เช่น สมรรถนะของเซ็นเซอร์ลด
ลง ซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ในที่สุด
ควรแน่ใจว่าปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้
ระบบอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี
• หลีกเลี่ยงการใช้แรงกระแทกและน้ำหนักกับ

เซ็นเซอร์
• รักษาความสะอาดของเซ็นเซอร์
• อย่าปิดเซ็นเซอร์ด้วยสติกเกอร์หรือวัตถุใดๆ
• อย่าดัดแปลงระบบกันสะเทือนของรถ
หากกันชนถูกกระแทก เซ็นเซอร์อาจเสียหาย
และระบบจะไม่สามารถทำงานตามปกติได้ ให้
นำรถไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาต

บริเวณตรวจจับสิ่งกีดขวาง
E00643500021

บริเวณตรวจจับสิ่งกีดขวางของเซ็นเซอร์ด้านหน้าและ
ด้านหลังมีความจำกัด นอกจากนี้เซ็นเซอร์ยังไม่สามารถ
ตรวจจับวัตถุเตี้ยหรือบางหรือวัตถุที่อยู่ใกล้กันชนหลัง
ตรวจดูสภาพแวดล้อมให้ดีเมื่อคุณใช้งานรถเพื่อการขับขี่
ที่ปลอดภัย

ตำแหน่งเซ็นเซอร์
E00643600240

มีเซ็นเซอร์ (A) ที่กันชนหน้าและกันชนหลังด้านละ 4 จุด

ขอควรระวัง
UMS อาจไม่ทำงานเน่ืองจากเซ็นเซอร์ไม่สามารถ
ตรวจจับรถหรือสิ่งกีดขวางต่อไปนี้
• รถลากจูงรถพ่วง ฯลฯ
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ขอควรระวัง
• รถพ่วงขนส่งที่ไม่มีตู้บรรทุก
• รถที่มีสิ่งของยื่นออกมาจากกระบะท้าย
• สิ่งกีดขวางที่อยู่ต่ำ
• รถที่สกปรกมาก
• รถหรือสิ่งกีดขวางถูกปกคลุมด้วยหิมะ
• รั้วตาข่ายขนาดใหญ่
• วัตถุที่เคลื่อนที่
• เมื่อมีเสียงดังหรือคลื่นเสียงความถี่สูงใกล้รถ

ของคุณ เช่น แตรรถคันอื่น, เสียงเครื่องยนต์
ของรถจักรยานยนต์, เสียงเบรกลมของรถคัน
ใหญ่, อุปกรณ์ตรวจจับรถยนต์และโซนาร์ของ
รถ ฯลฯ

• เม่ือติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีจำหน่ายท่ัวไป (เสา
อากาศวิทยุ ฯลฯ) ไว้ใกล้เซ็นเซอร์

• รถท่ีมีรูปทรงเฉพาะตัว เช่น รถบรรทุกรถยนต์
• สิ่งกีดขวางที่มีพื้นผิวขรุขระ
• สิ่งกีดขวางที่มีรูปทรงคล้ายเสา เช่น กรวยยาง

หรือไฟถนน
• สิ่งกีดขวางที่อยู่สูงจากพื้น
• สิ่งกีดขวางที่นิ่มและดูดซับคลื่นความถี่สูงได้

ง่าย เช่น วัสดุแบบฟองน้ำหรือหิมะ
• สิ่งกีดขวางที่มีมุมแหลม
• พื้นผิวกำแพงที่ไม่เรียบ

ขอควรระวัง
• เมื่อมีสิ่งกีดขวางที่ไม่สามารถตรวจพบได้อยู่

ระหว่างรถของคุณกับสิ่งกีดขวางที่สามารถ
ตรวจพบได้

เซ็นเซอร์จะไม่ตรวจจับวัตถุที่อยู่ใต้กันชนโดย
ตรงหรือใกล้กันชน หากความสูงของวัตถุต่ำกว่า
ตำแหน่งติดตั้งเซ็นเซอร์ สัญญาณดังกล่าวก็อาจ
หายไปได้แม้เซ็นเซอร์จะตรวจจับพบในตอนแรก

หมายเหตุ

การเปิด/ปิด UMS
E00643800141

UMS จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื ่อตั้งค่าสวิตช์กุญแจไปที่
ตำแหน่ง “ON” หรือปรับโหมดการทำงานไปท่ี ON นอก
จากนี้ การเปิด/ปิด UMS ยังสอดคล้องกับสถานะการเปิด/
ปิดของ FCM ด้วย
ให้ดูเร่ือง “สวิตช์เปิด/ปิด FCM และ UMS” หน้า 6-90

ตัวแสดงเตือน
E00643900067

เมื่อเซ็นเซอร์ทำงานไม่ได้ชั่วคราว
E00647600020

ตัวอย่าง: เมื่อเซ็นเซอร์ด้านหน้าและ/หรือด้านหลังทำงาน
ไม่ได้ช่ัวคราว

เมื่อตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นมา เซ็นเซอร์จะทำงานไม่ได้
ชั่วคราวด้วยสาเหตุบางประการ เช่น สภาพแวดล้อมหรือ
อุณหภูมิของเซ็นเซอร์สูงขึ้น หากตัวแสดงเตือนไม่หาย
ไปหลังจากรอสักพักแล้ว ให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาต

เมื่อมีการทำงานผิดปกติในระบบหรือใน
เซ็นเซอร์

E00644000179

ตัวอย่าง: เมื่อมีการทำงานผิดปกติในเซ็นเซอร์ทั้งสอง
ด้าน
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เมื ่อตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นมา UMS จะไม่สามารถ
ทำงานตามปกติได้เนื่องจากมีการทำงานผิดปกติบางอย่าง
ในระบบหรือในเซ็นเซอร์ ให้นำรถเข้าตรวจสภาพที่ศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตโดยเร็วที่สุด

เม่ือ UMS ทำงานไม่ได้
E00644200139

ตัวอย่าง: เมื ่อพยายามตั ้งค่า UMS เป็น ON โดยการ
กดสวิตช์เปิด/ปิด FCM และ UMS ขณะที่ล็อกเฟืองท้าย
หลังอยู่ที่ ON

ในสภาวะต่อไปนี้ แม้จะเปิดระบบ UMS ไว้ แต่ระบบ
UMS ก็จะปิดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ เมื่อ UMS เป็น
OFF, UMS จะไม่เปลี่ยนเป็น ON แม้ว่าจะกดสวิตช์เปิด/
ปิด FCM และ UMS
• ปุ่มเลือกโหมดการขับเคล่ือนของ Super Select 4WD II
อยู่ท่ี “4LLc” (ถ้ามีติดต้ัง)

• สวิตช์ล็อกเฟืองท้ายหลังต้ังไว้ที่ ON (ถ้ามีติดต้ัง)
• ระบบควบคุมการลงเนินกำลังทำงาน (ถ้ามีติดตั้ง)
• ระบบ ASTC ถูกตั้งปิด

ระบบเตือนจุดบอด (BSW)
(พร้อมระบบควบคุมการเปลี่ยนเลน)*

E00644300143

ระบบเตือนจุดบอด (BSW) คือระบบสำหรับช่วยในการ
ขับรถที่จะเตือนคนขับเมื่อมีรถคันอื่นวิ่งอยู่ในเลนถัดไป
ด้านหลังรถของคุณ ซึ่งอาจมองผ่านกระจกมองข้างไม่
เห็น
เมื่อรถในเลนถัดไปวิ่งด้วยความเร็วเท่ากันหรือเร็วกว่าใน
บริเวณตรวจจับ ไฟเตือนจุดบอดในกระจกมองข้างด้าน
น้ันๆ จะสว่าง หากใช้งานคันสวิตช์ไฟเล้ียวด้านท่ีไฟเตือน
จุดบอดสว่าง ไฟเตือนจุดบอดจะกะพริบและระบบจะส่ง
เสียงเตือนสามครั้งเพื่อเตือนคนขับ
ระบบเตือนจุดบอดจะตรวจจับได้ถึงประมาณ 70 ม. จากรถ
ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความไวสัมพัทธ์ระหว่างรถของ
คุณกับรถในเลนถัดไป (ระบบควบคุมการเปลี่ยนเลน)

คำเตือน
ก่อนใช้ BSW กรุณาอ่านเนื้อหาในส่วนนี้ทั้งหมด
เพื ่อทำความเข้าใจข้อจำกัดของระบบอย่าง
ละเอียด การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจส่งผล
ให้เกิดอุบัติเหตุได้
ห้ามพึ่งพาระบบ BSW เพียงอย่างเดียวเมื่อจะ
เปลี ่ยนเลน BSW เป็นเพียงระบบช่วยเหลือ
เท่านั ้น ซึ่งไม่สามารถทดแทนการขับขี ่อย่าง
ปลอดภัยและระมัดระวังได้ ตรวจเช็คด้านหลัง
และรอบรถของคุณด้วยสายตาทุกครั้งเพื่อดูว่ามี
รถคันอื ่นหรือไม่ สมรรถนะของ BSW อาจ
เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการขับขี่ การ
จราจร และ/หรือถนน
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บริเวณตรวจจับ
E00644400362

BSW ใช้เซ็นเซอร์สองตัว (A) ซึ่งติดตั้งอยู่ในกันชนหลัง
บริเวณตรวจจับแสดงไว้ดังภาพ

คำเตือน
ในบางสถานการณ์ BSW อาจไม่ตรวจจับรถใน
บริเวณตรวจจับหรือการตรวจจับอาจล่าช ้า
ตัวอย่างเช่น;
• เมื่อรถจักรยานยนต์ขนาดเล็กหรือรถจักรยาน

อยู่ด้านหลังรถของคุณ
• เม่ือรถว่ิงอยู่ข้างรถของคุณด้วยความเร็วท่ีเกือบ

จะเท่ากับเป็นเวลานาน

คำเตือน
• เมื ่อความสูงของเลนถัดไปกับเลนของคุณ

แตกต่างกัน
• ทันทีหลังจากเปิดระบบ BSW
• ทันทีหลังจากเปิดสวิตช์เครื่องยนต์
• อยู่ภายใต้สภาพอากาศเลวร้าย เช่น ฝน, หิมะ, ลม

แรง หรือพายุทราย
• เมื่อรถของคุณอยู่ใกล้กับรถคันอื่นมากเกินไป
• ขณะที่รถหลายคันกำลังแซงรถของคุณ
• เมื่อขับขี่ใกล้หลุมบ่อหรือเส้นทางรถราง
• เม่ือรถท่ีอยู่ใกล้หรือรถท่ีวิ่งเข้ามาทำให้น้ำ หิมะ

หรือดินกระเด็นเปื้อน
• เมื่อขับขี่บนทางโค้ง รวมถึงจุดเริ่มต้นและจุด

สิ้นสุดของโค้ง
• เมื่อขับขี่บนถนนที่มีเนินชันขึ้นลงสลับกัน
• เมื่อขับขี่บนถนนที่เป็นหลุมบ่อหรือขรุขระ
• เมื่อท้ายรถของคุณถ่วงต่ำหรือรถของคุณเอน

ไปทางขวาหรือทางซ้าย เนื่องจากน้ำหนักของ
ผู้โดยสารและสัมภาระหรือปรับแรงดันลมยาง
ไม่เหมาะสม

• เมื ่อพื ้นผิวของกันชนบริเวณรอบเซ็นเซอร์
ถูกปกคลุมด้วยดิน, หิมะ, น้ำแข็ง ฯลฯ
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คำเตือน
• เมื่อเซ็นเซอร์ร้อนจัดหรือเย็นจัด (ขณะที่รถ

จอดอยู่กลางแสงแดดจ้าหรืออากาศเย็นเป็น
เวลานานๆ)

• เมื่อติดตั้งชั้นวางจักรยานหรืออุปกรณ์เสริม
ที่ท้ายรถ

ขอควรระวัง
เพื ่อรักษาสมรรถนะของ BSW ให้เหมาะสม
ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้
• ดูแลพื ้นผิวกันชนบริเวณรอบเซ็นเซอร์ให้

สะอาดอยู่เสมอ
• หลีกเลี่ยงการกระแทกเซ็นเซอร์หรือบริเวณ

โดยรอบของเซ็นเซอร์
• อย่าติดสติกเกอร์บนเซ็นเซอร์หรือพื ้นผิว

กันชนบริเวณรอบเซ็นเซอร์
• อย ่าทาสีบนเซ ็นเซอร ์หร ือพ ื ้นผ ิวก ันชน

บริเวณรอบเซ็นเซอร์
• อย่าดัดแปลงเซ็นเซอร์หรือบริเวณโดยรอบ

ของเซ็นเซอร์
หากกันชนถูกกระแทก เซ็นเซอร์อาจได้รับความ
เสียหายและ BSW อาจทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำรถ
ไปตรวจเช็คท่ีศูนย์บริการมิตซูบิชิท่ีได้รับอนุญาต

วิธีใช้งาน
E00652300272

เมื่อกดสวิตช์ BSW ขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่ในตำแหน่ง
“ON” หรือโหมดการทำงานเป็น ON ไฟแสดง BSW
บนแผงหน้าปัดจะสว่างและ BSW จะอยู่ในสถานะเตรียม
พร้อม เม่ือกดสวิตช์ BSW อีกคร้ัง ไฟแสดง BSW บนแผง
หน้าปัดจะดับลงและ BSW จะปิด

ไฟแสดง

เมื ่อคุณเปิด/ปิด BSW ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ
(RCTA) ก็จะเปิด/ปิดไปพร้อมกันด้วย

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “LOCK” หรือ
ตั้งโหมดการทำงานเป็น OFF สถานะที่เลือกไว้
ก่อนจะเปลี่ยนเป็น OFF จะถูกจดจำ
BSW จะทำงานเมื ่อตรงตามเงื ่อนไขต่อไปนี ้
ทั้งหมด
• บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีตำแหน่ง “ON” หรือปรับ

โหมดการทำงานเป็น ON
• สำหรับรถเกียร์ธรรมดา เมื ่อคันเกียร์อยู ่ใน

ตำแหน่งท่ีไม่ใช่ตำแหน่ง “R” (ถอย)
• สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ เมื่อคันเกียร์อยู่ใน

ตำแหน่งท่ีไม่ใช่ “P” (จอด) และ “R” (ถอย)
• ความเร็วรถของคุณอยู่ที่ประมาณ 10 กม./ชม.

ขึ้นไป

หมายเหตุ
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เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจจับรถที่วิ่งเข้ามา
เมื่อไฟแสดง BSW บนแผงหน้าปัดสว่าง หากมีรถวิ่งเข้า
มาใกล้รถของคุณในบริเวณตรวจจับ ไฟเตือนจุดบอดใน
กระจกมองข้างจะสว่าง
หากใช้งานคันสวิตช์ไฟเลี้ยวด้านที่ไฟเตือนจุดบอดสว่าง
ไฟเตือนจุดบอดจะกะพริบและระบบจะส่งเสียงเตือน
สามครั้งเพื่อเตือนคนขับ

ไฟเตือนจุดบอดในกระจกมองข้างอาจสว่างหรือ
กะพริบในสภาวะต่อไปนี้
• เม่ือขับข่ีใกล้ราวก้ันถนนหรือกำแพงคอนกรีต

มากๆ

หมายเหตุ

• เมื่อขับขี่ตรงทางเข้าและทางออกของอุโมงค์
หรือใกล้กำแพงมากหรือใกล้ทางออกฉุกเฉิน
ในอุโมงค์

• เมื่อเลี้ยวที่สี่แยกในย่านชุมชน
• อยู่ภายใต้สภาพอากาศเลวร้าย (ฝน หิมะ พายุ

ทราย ฯลฯ)
• เม่ือขับข่ีโดยมีน้ำ หิมะ หรือทราย ฯลฯ กระเซ็น

ขึ้นมาจากถนน
• เมื่อขับขี่ใกล้ขอบทางเดิน หลุมบ่อ หรือเส้น

ทางรถราง
ตั้งค่า BSW เป็น OFF เมื่อจะลากรถ
ไฟเตือนจุดบอดในกระจกมองข้างอาจมองไม่
เห็นเนื่องจากแสงแดดจ้าตกกระทบโดยตรงหรือ
ไฟหน้าของรถคันข้างหลังสะท้อนในเวลากลาง
คืน
ปิดฝาปิดท้ายกระบะขณะขับรถ หากฝาปิด
ท้ายกระบะเปิดขณะขับรถอยู่ BSW จะไม่สามารถ
ทำงานตามปกติได้

หมายเหตุ

การเตือนปัญหาระบบ
E00692500029

หากเกิดปัญหาขึ้นกับระบบ สัญลักษณ์เตือนเฉพาะตาม
ชนิดของปัญหาจะปรากฏขึ้นพร้อมกับเสียงเตือน
การเตือนนี้ทำงานร่วมกับระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ
(RCTA)

เมื่อมีการทำงานผิดปกติในระบบหรือใน
เซ็นเซอร์

E00692600091

เมื ่อตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นมา BSW จะไม่สามารถ
ทำงานตามปกติได้เนื่องจากมีการทำงานผิดปกติบางอย่าง
ในระบบหรือในเซ็นเซอร์ ให้นำรถเข้าตรวจสภาพที่ศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตโดยเร็วที่สุด

เมื่อตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นมา BSW จะถูกปิด
การใช้งาน

หมายเหตุ
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เมื่อเซ็นเซอร์ทำงานไม่ได้ชั่วคราว
E00692700092

เมื่อตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นมา เซ็นเซอร์จะทำงานไม่ได้
ชั่วคราวด้วยสาเหตุบางประการ เช่น สภาพแวดล้อมหรือ
อุณหภูมิของเซ็นเซอร์สูงขึ้น หากตัวแสดงเตือนไม่หาย
ไปหลังจากรอสักพักแล้ว ให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาต

เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมอยู่บนเซ็นเซอร์
E00692800152

เมื่อตัวแสดงเตือนปรากฏขึ้นมา เซ็นเซอร์จะไม่สามารถ
ตรวจจับรถที่วิ่งอยู่ข้างๆ หรือรถที่วิ่งเข้ามาได้ เนื่องจากมี
สิ่งแปลกปลอม เช่น ดิน หิมะ หรือน้ำแข็งติดอยู่ที่พื้นผิว
ของกันชนบริเวณที่ติดตั้งเซ็นเซอร์
ขจัดคราบดิน น้ำแข็ง หรือสิ่งแปลกปลอมบนพื้นผิวของ
กันชนบริเวณที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ออก
หากตัวแสดงเตือนไม่หายไปหลังจากทำความสะอาด
เซ็นเซอร์แล้ว ให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับ
อนุญาต

ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ
(RCTA)*

E00652400231

ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA) คือระบบช่วยเหลือ
สำหรับการถอยรถ เมื่อระบบ RCTA ตรวจจับรถที่วิ่งเข้า
มาจากด้านข้างขณะที่รถของคุณกำลังถอย ไฟเตือนจุด
บอดในกระจกมองข้างทั้งสองด้านจะกะพริบและเสียง
เตือนจะดังเพื ่อเตือนคนขับ นอกจากนี้ข้อความเตือน
จะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอแสดงข้อมูลรวมด้วย

คำเตือน
ก่อนใช้ RCTA กรุณาอ่านเน้ือหาในส่วนน้ีทั้งหมด
เพ่ือทำความเข้าใจข้อจำกัดของระบบอย่างละเอียด
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจส่งผลให้เกิด
อุบัติเหตุได้



ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (RCTA)*
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คำเตือน
ห้ามพึ่งพาระบบ RCTA เพียงอย่างเดียวเมื ่อ
จะถอยรถ RCTA คือระบบช่วยเหลือ ซึ่งไม่
สามารถทดแทนการขับขี ่อย่างปลอดภัยและ
ระมัดระวังได้ ตรวจเช็คด้านหลังและรอบรถของ
คุณด้วยสายตาทุกครั้งเพื่อดูว่ามีรถคันอื่น บุคคล
สัตว์ หรือส่ิงกีดขวางหรือไม่
สมรรถนะของ RCTA อาจเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีขึ้น
อยู่กบัสภาพการขับข่ี การจราจร และ/หรือบริเวณ
โดยรอบ

ไฟเตือนจุดบอดในกระจกมองข้างทั้งสองด้าน
จะกะพริบ แม้ว่าจะมีรถว่ิงเข้ามาเพียงคันเดียวจาก
ด้านใดด้านหนึ่ง

หมายเหตุ

บริเวณตรวจจับ
บริเวณตรวจจับแสดงดังภาพ

ขอควรระวัง
ในบางสถานการณ์ RCTA อาจไม่ตรวจจับรถใน
บริเวณตรวจจับ สถานการณ์เหล่านี้รวมถึง;
• เม ื ่อความเร ็วในการถอยรถของคุณอยู ่ท ี ่

ประมาณ 18 กม./ชม. ขึ้นไป

ขอควรระวัง
• เมื่อความเร็วของรถที่วิ่งเข้ามาอยู่ที่ประมาณ 7

กม./ชม. หรือน้อยกว่า
• หากบริเวณตรวจจับของเซ็นเซอร์ถูกบังด้วย

วัตถุใกล้เคียง เช่น กำแพงหรือรถที่จอดอยู่
• เมื่อมีรถวิ่งเข้ามาทางด้านหลังรถของคุณตรงๆ
• เมื่อรถของคุณกำลังออกจากที่จอดรถมุมเฉียง

• ทันทีหลังจากเปิดระบบ RCTA
• ทันทีหลังจากปรับโหมดการทำงานเป็น ON
• เมื่อพื้นผิวของกันชนบริเวณรอบเซ็นเซอร์ถูก

ปกคลุมด้วยดิน, หิมะ, น้ำแข็ง ฯลฯ
• เมื่อเซ็นเซอร์ร้อนจัดหรือเย็นจัด เช่น หลังจาก

จอดรถเป็นเวลานานกลางแสงแดดจ้าหรือ
อากาศเย็น

หากกันชนถูกกระแทก เซ็นเซอร์อาจได้รับความ
เสียหายและ RCTA อาจทำงานไม่ถูกต้อง ให้
นำรถเข้ารับการตรวจเช็คที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาต
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วิธีใช้งาน
1. กดสวิตช์ BSW ขณะที่โหมดการทำงานเป็น ON

(ให้ดูเร่ือง “ระบบเตือนจุดบอด (BSW): วิธีใช้งาน”
หน้า 6-102)

2. เม่ือเล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “R” (ถอย) RCTA
จะทำงาน

ตั้งค่า RCTA เป็น OFF เมื่อจะลากรถ
ไฟเตือนจุดบอดในกระจกมองข้างอาจมองไม่
เห็นเนื่องจากแสงแดดจ้าตกกระทบโดยตรงหรือ
ไฟหน้าของรถคันข้างหลังสะท้อนในเวลากลางคืน
ปิดฝาปิดท้ายกระบะขณะขับรถ หากฝาปิด
ท้ายกระบะเปิดขณะขับรถอยู ่ RCTA จะไม่
สามารถทำงานตามปกติได้

หมายเหตุ

เมื่อตรวจพบปัญหาในระบบ
หากระบบตรวจพบปัญหา ตัวแสดงเตือนจะปรากฏ
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม
ให้ดูเรื่อง “ระบบเตือนจุดบอด (BSW): การเตือนปัญหา
ระบบ” หน้า 6-103

ระบบเซ็นเซอร์ถอยหลัง*
E00615501528

ระบบนี้จะทำงานเมื่อคุณถอยรถ โดยใช้เซ็นเซอร์มุมและ
เซ็นเซอร์หลังเพื่อตรวจจับสิ่งกีดขวางและแจ้งระยะห่าง
โดยประมาณของสิ่งกีดขวางนั้นทางหน้าจอแสดงข้อมูล
รวมและเสียงเตือน

ขอควรระวัง
ระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังช่วยคุณประเมินระยะ
ห่างโดยประมาณระหว่างตัวรถกับสิ่งกีดขวางที่
อยู ่ด้านหลังรถ แต่ก็มีข้อจำกัดในด้านบริเวณ
ตรวจจับและวัตถุท่ีตรวจจับ และอาจตรวจจับวัตถุ
บางประเภทได้ไม่ดีนัก ดังน้ันอย่าวางใจในระบบ
เซ็นเซอร์ถอยหลังมากเกินไป และควรใช้งานรถ
ด้วยความระมัดระวังเหมือนการขับรถที ่ไม่มี
ระบบนี้
ตรวจดูสภาพแวดล้อมให้แน่ใจด้วยสายตาของ
คุณเองว่ามีความปลอดภัย อย่าใช้งานรถโดยพึ่ง
พาระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังเพียงอย่างเดียว

บริเวณตรวจจับสิ่งกีดขวาง
E00615601910

บริเวณตรวจจับของเซ็นเซอร์มุมและเซ็นเซอร์หลังจำกัด
ตามพื ้นที ่ที ่แสดงในภาพ นอกจากนี ้เซ็นเซอร์ยังไม่
สามารถตรวจจับวัตถุเตี ้ยหรือบางหรือวัตถุที ่อยู ่ใกล้
กันชนหลัง ดังนั้นควรตรวจดูสภาพแวดล้อมให้ดีเมื่อคุณ
ใช้งานรถเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

ตำแหน่งเซ็นเซอร์มุมและเซ็นเซอร์หลัง
มีเซ็นเซอร์ (A) สี่ตำแหน่งที่กันชนหลัง

บริเวณตรวจจับของระบบเซ็นเซอร์ถอย
หลัง
คุณสามารถเปลี่ยนระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังได้ระหว่าง
โหมดมาตรฐานกับโหมดคานลาก ขึ้นอยู่กับว่ารถติดตั้ง
คานลากหรือไม่ โหมดคานลากจะเปลี่ยนระบบให้ตัด
บริเวณที่ติดตั้งคานลากออกจากบริเวณตรวจจับ



ระบบเซ็นเซอร์ถอยหลัง*

6-102 การสตาร์ทเคร่ืองยนต์และการขับข่ี

6

รถที่ไม่มีคานลาก

บริเวณตรวจจับอยู่ท่ีประมาณ 60 ซม. (A) จากเซ็นเซอร์มุม
และ 125 ซม. (B) จากเซ็นเซอร์หลัง

รถที่มีคานลาก

บริเวณตรวจจับอยู่ท่ีประมาณ 60 ซม. (A) จากเซ็นเซอร์มุม
และ 125 ซม. (B) จากเซ็นเซอร์หลัง บริเวณท่ีไม่ตรวจจับ
(C) อยู่ที่ประมาณ 20 ซม. (D) จากกันชน

เซ็นเซอร์จะไม่ตรวจจับวัตถุที่อยู่ใต้กันชนโดย
ตรงหรือใกล้กันชน หากความสูงของวัตถุต่ำกว่า
ตำแหน่งติดตั้งเซ็นเซอร์มุมหรือเซ็นเซอร์หลัง
สัญญาณดังกล่าวก็อาจหายไปได้แม้เซ็นเซอร์จะ
ตรวจจับพบในตอนแรก

หมายเหตุ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริเวณตรวจจับ
กรุณาดูเร่ือง “การเปล่ียนบริเวณตรวจจับ” หน้า 6-109

ขอควรระวัง
ระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังอาจทำงานได้ไม่ดีใน
สภาวะต่อไปนี้:
• มีการเช็ดเซ็นเซอร์หรือบริเวณโดยรอบด้วยมือ
• มีการติดสติกเกอร์หรืออุปกรณ์เสริมที่เซ็น

เซอร์หรือบริเวณโดยรอบ
• เซ็นเซอร์หรือบริเวณโดยรอบถูกปกคลุมด้วย

น้ำแข็ง หิมะ หรือโคลน

ขอควรระวัง
• เม ื ่ออ ุณหภูม ิภายนอกเปลี ่ยนแปลงอย ่าง

รุนแรง
• เซ็นเซอร์จับแข็ง
• ระบบได้รับเสียงความถี ่สูงจากแหล่งอื ่นๆ

(แตรรถคันอื ่น เครื ่องยนต์รถจักรยานยนต์
เบรก วิทยุ ฝนตกหนัก น้ำกระเซ็น อปุกรณ์ยึด
เกาะหิมะ (โซ่พันล้อ) ฯลฯ)

• เมื่อเซ็นเซอร์ร้อนจัดหรือเย็นจัด (ขณะที่รถ
จอดอยู่กลางแสงแดดจ้าหรืออากาศเย็นเป็น
เวลานานๆ)

• รถเอียงมาก
• เมื่อขับขี่รถบนถนนขรุขระ (พื้นผิวเป็นหลุม

เป็นบ่อ เป็นกรวด เป็นเนินสูง หรือมีหญ้า
ปกคลุม)

• รถอยู่ใกล้สิ่งกีดขวางมากเกินไป
• ทันทีหลังจากที่สตาร์ทเครื่องยนต์
ระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังอาจตรวจจับวัตถุต่อไป
นี้ได้ไม่ดี:
• วัตถุบาง เช่น ตาข่ายลวดหรือเชือก
• วัตถุที่ดูดซับคลื่นเสียง เช่น หิมะ
• วัตถุที่มีมุมแหลม
• วัตถุพื้นผิวเรียบ เช่น กระจก
• วัตถุเต้ีย เช่น ขอบคันหิน
หากกันชนหลังถูกกระแทก เซ็นเซอร์มุมหรือ
เซ็นเซอร์หลังอาจเสียหายและระบบจะไม่สามารถ
ทำงานตามปกติได้ ให้นำรถไปตรวจเช็คที่ศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต



ระบบเซ็นเซอร์ถอยหลัง*
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เสียงเตือนอาจเบากว่าเสียงเตือนปกติเมื่อระบบ
เซ็นเซอร์ถอยหลังได้รับเสียงความถี่สูงจากแหล่ง
อ่ืนๆ แต่ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ เสียงเตือนจะหยุด
และระบบจะกลับสู่การทำงานปกติหลังจากท่ีไม่มี
เสียงความถ่ีสูงอ่ืนๆ รบกวนแล้ว

หมายเหตุ

วิธีใช้งาน
E00615702194

เมื ่อจะใช้งานระบบ ให้บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง
“ON” หรือเปลี่ยนโหมดการทำงานเป็น ON เมื่อระบบ
เซ็นเซอร์ถอยหลังทำงาน ไฟแสดงการทำงานระบบ
เซ็นเซอร์ถอยหลัง (A) จะสว่าง เมื่อจะปิดการใช้งาน ให้
กดสวิตช์ “SONAR” ไฟแสดงการทำงานระบบเซ็นเซอร์
ถอยหลัง (A) จะดับ

การเตือนสิ่งกีดขวาง
หากมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหลังรถ ตัวแสดงเตือนจะปรากฏ
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรวมและเสียงเตือนจะดัง

1- เซ็นเซอร์มุม (ซ้าย)
2- เซ็นเซอร์หลัง
3- เซ็นเซอร์มุม (ขวา)

ระยะห่างจากรถ
ถึงสิ่งกีดขวาง

ประมาณ 60 ถึง 40 ซม. เป็นระยะ

รอบตัวแสดงเตือน/
เสียงเตือน

เซ็นเซอร์มุม

ประมาณ 40 ถึง 30 ซม. เป็นระยะถี่
ประมาณไม่เกิน 30 ซม. ต่อเนื่อง

ระยะห่างจากรถ
ถึงสิ่งกีดขวาง

ประมาณ 125 ถึง 80 ซม. เป็นระยะ

รอบตัวแสดงเตือน/
เสียงเตือน

เซ็นเซอร์หลัง (รถที่ไม่มีคานลาก)

ประมาณ 80 ถึง 40 ซม. เป็นระยะถี่
ประมาณไม่เกิน 40 ซม. ต่อเนื่อง

ระยะห่างจากรถ
ถึงสิ่งกีดขวาง

ประมาณ 125 ถึง 100 ซม. เป็นระยะ

รอบตัวแสดงเตือน/
เสียงเตือน

เซ็นเซอร์หลัง (รถที่มีคานลาก)

ประมาณ 100 ถึง 60 ซม. เป็นระยะถี่
ประมาณไม่เกิน 60 ซม. ต่อเนื่อง

ขอควรระวัง
ระยะที่ให้ไว้นี ้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น อาจมี
ความผิดพลาดที่เกิดจากปจัจัยอื่นๆ เช่น อุณหภูมิ
ความชื้น หรือรูปทรงของสิ่งกีดขวาง
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เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบสิ่งกีดขวางหลายอย่างใน
เวลาเดียวกัน หน้าจอแสดงข้อมูลรวมจะระบุทิศ
ทางของสิ ่งกีดขวางตามที ่เซ็นเซอร์แต่ละตัว
ตรวจจับได้ อย่างไรก็ตามจะถือว่าสิ่งกีดขวางที่
ใกล้กว่ามีความสำคัญมากกว่าสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่
ตรวจพบ และเสียงเตือนจะดังเพื่อแจ้งตำแหน่ง
สิ่งกีดขวางที่ใกล้กว่า
ระดับของเสียงเตือนสามารถปรับได้
หากต้องการข้อมูลเพิ ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ

การเปลี่ยนบริเวณตรวจจับ
E00615801332

บริเวณตรวจจับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้:

รถที่มีคานลาก

ขณะที่ระบบปิดการใช้งานด้วยสวิตช์ “SONAR” ให้
กดสวิตช์ “SONAR” ประมาณ 3 วินาทีขึ้นไปแล้วปล่อย
สวิตช์ เสียงเตือนจะดังสองครั้งเพื่อบอกว่าเปลี่ยนบริเวณ
ตรวจจับแล้ว

รถที่ไม่มีคานลาก

ขณะที่ระบบปิดการใช้งานด้วยสวิตช์ “SONAR” ให้
กดสวิตช์ “SONAR” ประมาณ 3 วินาทีขึ้นไปแล้วปล่อย
สวิตช์ เสียงเตือนจะดังหนึ่งครั้งเพื่อบอกว่าเปลี่ยนบริเวณ
ตรวจจับแล้ว

โหมดของบริเวณตรวจจับสามารถสลับได้เฉพาะ
เม่ือคันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่ง “R” (ถอย) เท่าน้ัน
บริเวณตรวจจับจะไม่เปลี ่ยนแปลงหากคุณ
กดสวิตช์ “SONAR” นาน 10 วินาทีขึ้นไป
หลังจากกดสวิตช์ “SONAR” การทำงานของ
ระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังจะเปลี่ยนไปตามการตั้ง
ค่าบริเวณตรวจจับ
• การตั้งค่าเมื่อไม่ได้ติดตั้งคานลาก

เมื่อเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “R” (ถอย)
ระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังจะทำงานแม้ว่าการ
ทำงานของเซ็นเซอร์มุมจะถูกปิดโดยการ
กดสวิตช์ “SONAR”

• การตั้งค่าเมื่อติดตั้งคานลาก
เมื่อการทำงานของระบบเซ็นเซอร์ถอยหลัง
ถูกปิดโดยการกดสวิตช์ “SONAR” ระบบ
เซ็นเซอร ์ถอยหลังจะไม่ทำงานอีกแม้ว ่า
จะเลื ่อนคันเกียร์ไปที ่ตำแหน่ง “R” (ถอย)
จนกว่าจะดับเครื่องยนต์
หากต้องการให้ระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังกลับ
มาทำงานตามเดิม ให้กดสวิตช์ “SONAR”
หรือดับเครื ่องยนต์แล้วสตาร์ทใหม่อีกครั ้ง
จากน้ันเล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “R” (ถอย)

หมายเหตุ ตัวแสดงเตือนระบบเซ็นเซอร์ถอยหลัง
E00615901593

ในกรณีที ่มีการทำงานผิดปกติในระบบเซ็นเซอร์ถอย
หลัง ตัวแสดงการทำงานผิดปกติของเซ็นเซอร์จะกะพริบ
และเสยีงเตือนจะดังประมาณ 5 วินาที

แม้ว่าเสียงเตือนและตัวแสดงจะดับไปแล้ว แต่ไฟแสดง
(A) บนสวิตช์ “SONAR” จะกะพริบต่อไปจนกว่าระบบ
จะกลับสู่สถานะปกติตามเดิม ให้นำรถเข้ารับการตรวจ
เช็คที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ตัวอย่าง : เซ็นเซอร์มุมกันชนด้านหลัง (ซ้าย) ทำงานผิดปกติ
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ระบบเซ็นเซอร์*
E00647700021

เมื ่อจอดรถในโรงรถหรือจอดรถแบบขนาน เซ็นเซอร์
เหล่านี้จะเตือนคนขับหากมีวัตถุอยู่ใกล้รถและบอกระยะ
ห่างของวัตถุนั้นโดยใช้เสียงเตือนและตัวแสดงเซ็นเซอร์
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรวม

ขอควรระวัง
ระบบเซ็นเซอร์ช่วยคุณประเมินระยะห่างโดย
ประมาณระหว่างรถกับวัตถุใดๆ แต่ก็มีข้อจำกัด
ในด้านบริเวณตรวจจับและวัตถุที่ตรวจจับ และ
อาจตรวจจับวัตถุบางประเภทได้ไม่ดีนัก ดังนั้น
อย่าวางใจในระบบเซ็นเซอร์มากเกินไป และควร
ใช้งานรถด้วยความระมัดระวังเหมือนการขับรถ
ที่ไม่มีระบบนี้

ขอควรระวัง
ตรวจดูสภาพแวดล้อมให้แน่ใจด้วยสายตาของ
คุณเองว่ามีความปลอดภัย อย่าใช้งานรถโดยพึ่ง
พาระบบเซ็นเซอร์เพียงอย่างเดียว

บริเวณตรวจจับสิ่งกีดขวาง
E00647800367

บริเวณตรวจจับของเซ็นเซอร์มุมและเซ็นเซอร์หลังจำกัด
ตามพื ้นที ่ที ่แสดงในภาพ นอกจากนี ้เซ็นเซอร์ยังไม่
สามารถตรวจจับวัตถุเตี ้ยหรือบางหรือวัตถุที ่อยู ่ใกล้
กันชนหน้าหรือกันชนหลัง ดังนั้นควรตรวจดูสภาพแวด
ล้อมให้ดีเมื่อคุณใช้งานรถเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย

ตำแหน่งเซ็นเซอร์หน้า เซ็นเซอร์มุม
และเซ็นเซอร์หลัง

มีเซ็นเซอร์ (A) 8 ตำแหน่งที่กันชนหน้าและกันชนหลัง

บริเวณตรวจจับ

คุณสามารถเปลี ่ยนระบบเซ็นเซอร์ได้ระหว่างโหมด
มาตรฐานกับโหมดคานลาก ขึ้นอยู่กับว่ารถติดต้ังคานลาก
หรือไม่ โหมดคานลากจะเปลี่ยนระบบให้ตัดบริเวณที่ติด
ตั้งคานลากออกจากบริเวณตรวจจับ

รถที่ไม่มีคานลาก

บริเวณตรวจจับอยู่ที่ประมาณ 60 ซม. (A) จากเซ็นเซอร์
หน้าและเซ็นเซอร์มุมและ 125 ซม. (B) จากเซ็นเซอร์หลัง
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รถที่มีคานลาก

บริเวณตรวจจับอยู่ที่ประมาณ 60 ซม. (A) จากเซ็นเซอร์
หน้าและเซ็นเซอร์มุมและ 125 ซม. (B) จากเซ็นเซอร์หลัง
บริเวณที่ไม่ตรวจจับ (C) อยู ่ที ่ประมาณ 20 ซม. (D)
จากกันชน

เซ็นเซอร์จะไม่ตรวจจับวัตถุที่อยู่ใต้กันชนโดย
ตรงหรือใกล้กันชน หากความสูงของวัตถุต่ำกว่า
ตำแหน่งติดตั้งเซ็นเซอร์ สัญญาณดังกล่าวก็อาจ
หายไปได้แม้เซ็นเซอร์จะตรวจจับพบในตอนแรก

หมายเหตุ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริเวณตรวจจับ
กรุณาดูเร่ือง “การเปล่ียนบริเวณตรวจจับ” หน้า 6-113

ขอควรระวัง
ระบบเซ็นเซอร์อาจทำงานได้ไม่ดีในสภาวะต่อ
ไปนี้:
• มีการเช็ดเซ็นเซอร์หรือบริเวณโดยรอบด้วยมือ
• มีการติดสติกเกอร์หรืออุปกรณ์เสริมที่เซ็น

เซอร์หรือบริเวณโดยรอบ
• เซ็นเซอร์หรือบริเวณโดยรอบถูกปกคลุมด้วย

น้ำแข็ง หิมะ หรือโคลน
• เม่ืออุณหภูมิภายนอกเปล่ียนแปลงอย่างรุนแรง
• เซ็นเซอร์จับแข็ง
• ระบบได้รับเสียงความถี ่สูงจากแหล่งอื ่นๆ

(แตรรถคันอื ่น เครื ่องยนต์รถจักรยานยนต์
เบรก วิทยุ ฝนตกหนัก น้ำกระเซ็น อปุกรณ์ยึด
เกาะหิมะ (โซ่พันล้อ) ฯลฯ)

• เมื่อเซ็นเซอร์ร้อนจัดหรือเย็นจัด (ขณะที่รถ
จอดอยู่กลางแสงแดดจ้าหรืออากาศเย็นเป็น
เวลานานๆ)

ขอควรระวัง
• รถเอียงมาก
• เมื่อขับขี่รถบนถนนขรุขระ (พื้นผิวเป็นหลุม

เป็นบ่อ เป็นกรวด เป็นเนินสูง หรือมีหญ้า
ปกคลุม)

• รถอยู่ใกล้สิ่งกีดขวางมากเกินไป
• ทันทีหลังจากที่สตาร์ทเครื่องยนต์
ระบบเซ็นเซอร์อาจตรวจจับวัตถุต่อไปน้ีได้ไม่ดี:
• วัตถุบาง เช่น ตาข่ายลวดหรือเชือก
• วัตถุที่ดูดซับคลื่นเสียง เช่น หิมะ
• วัตถุที่มีมุมแหลม
• วัตถุพื้นผิวเรียบ เช่น กระจก
• วัตถุเต้ีย เช่น ขอบคันหิน
หากกันชนถูกกระแทก เซ็นเซอร์อาจเสียหาย
และระบบจะไม่สามารถทำงานตามปกติได้ ให้
นำรถไปตรวจเช็คที ่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้
รับอนุญาต

เสียงเตือนอาจเบากว่าเสียงเตือนปกติเมื่อระบบ
เซ็นเซอร์ได้รับเสียงความถี่สูงจากแหล่งอื่นๆ แต่
ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ เสียงเตือนจะหยุด
และระบบจะกลับสู่การทำงานปกติหลังจากท่ีไม่มี
เสียงความถี่สูงอื่นๆ รบกวนแล้ว

หมายเหตุ
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วิธีใช้งาน
E00648100224

เมื ่อจะใช้งานระบบ ให้บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง
“ON” หรือเปลี่ยนโหมดการทำงานเป็น ON เมื่อระบบ
เซ็นเซอร์ทำงาน ไฟแสดงการทำงานระบบเซ็นเซอร์ (A)
จะสว่าง เม่ือจะปิดการใช้งาน ให้กดสวิตช์ “SONAR” ไฟ
แสดงการทำงานระบบเซ็นเซอร์ (A) จะดับ

การเตือนสิ่งกีดขวาง

หากมีสิ ่งกีดขวางอยู ่ใกล้รถ ตัวแสดงเตือนจะปรากฏ
บนหน้าจอแสดงข้อมูลรวมและเสียงเตือนจะดัง

1- เซ็นเซอร์มุม
2- เซ็นเซอร์หน้า
3- เซ็นเซอร์หลัง

ระยะห่างจากรถ
ถึงสิ่งกีดขวาง

ประมาณ 60 ถึง 40 ซม. เป็นระยะ

รอบตัวแสดงเตือน/
เสียงเตือน

เซ็นเซอร์หน้าและเซ็นเซอร์มุม

ประมาณ 40 ถึง 30 ซม. เป็นระยะถี่
ประมาณไม่เกิน 30 ซม. ต่อเนื่อง

ระยะห่างจากรถ
ถึงสิ่งกีดขวาง

ประมาณ 125 ถึง 80 ซม. เป็นระยะ

รอบตัวแสดงเตือน/
เสียงเตือน

เซ็นเซอร์หลัง (รถที่ไม่มีคานลาก)

ประมาณ 80 ถึง 40 ซม. เป็นระยะถี่
ประมาณไม่เกิน 40 ซม. ต่อเนื่อง

ระยะห่างจากรถ
ถึงสิ่งกีดขวาง

ประมาณ 125 ถึง 100 ซม. เป็นระยะ

รอบตัวแสดงเตือน/
เสียงเตือน

เซ็นเซอร์หลัง (รถที่มีคานลาก)

ประมาณ 100 ถึง 60 ซม. เป็นระยะถี่
ประมาณไม่เกิน 60 ซม. ต่อเนื่อง

ขอควรระวัง
ระยะที่ให้ไว้นี ้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น อาจมี
ความผิดพลาดที่เกิดจากปจัจัยอื่นๆ เช่น อุณหภูมิ
ความชื้น หรือรูปทรงของสิ่งกีดขวาง
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เมื่อเซ็นเซอร์ตรวจพบสิ่งกีดขวางหลายอย่างใน
เวลาเดียวกัน หน้าจอแสดงข้อมูลรวมจะระบุทิศ
ทางของสิ ่งกีดขวางตามที ่เซ็นเซอร์แต่ละตัว
ตรวจจับได้ อย่างไรก็ตามจะถือว่าสิ่งกีดขวางที่
ใกล้กว่ามีความสำคัญมากกว่าสิ่งกีดขวางอื่นๆ ที่
ตรวจพบ และเสียงเตือนจะดังเพื่อแจ้งตำแหน่ง
สิ่งกีดขวางที่ใกล้กว่า
ระดับของเสียงเตือนสามารถปรับได้
หากต้องการข้อมูลเพิ ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ

การเปลี่ยนบริเวณตรวจจับ
E00648200023

บริเวณตรวจจับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้:

รถที่มีคานลาก

ขณะที่ระบบปิดการใช้งานด้วยสวิตช์ “SONAR” ให้
กดสวิตช์ “SONAR” ประมาณ 3 วินาทีขึ้นไปแล้วปล่อย
สวิตช์ เสียงเตือนจะดังสองครั้งเพื่อบอกว่าเปลี่ยนบริเวณ
ตรวจจับแล้ว

รถที่ไม่มีคานลาก

ขณะที่ระบบปิดการใช้งานด้วยสวิตช์ “SONAR” ให้
กดสวิตช์ “SONAR” ประมาณ 3 วินาทีขึ้นไปแล้วปล่อย
สวิตช์ เสียงเตือนจะดังหนึ่งครั้งเพื่อบอกว่าเปลี่ยนบริเวณ
ตรวจจับแล้ว

โหมดบริเวณตรวจจับสามารถสลับได้เฉพาะเมื่อ
คันเกียร์อยู่ท่ีตำแหน่ง “R” (ถอย) เท่าน้ัน
บริเวณตรวจจับจะไม่เปลี ่ยนแปลงหากคุณกด
สวิตช์ “SONAR” นาน 10 วินาทีขึ้นไป
หลังจากกดสวิตช์ “SONAR” การทำงานของ
ระบบเซ็นเซอร์จะเปลี่ยนไปตามการตั้งค่าบริเวณ
ตรวจจับ
• การตั้งค่าเมื่อไม่ได้ติดตั้งคานลาก

เมื่อเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “R” (ถอย)
ระบบเซ็นเซอร์จะทำงานแม้ว่าการทำงานของ
เซ ็นเซอร ์ม ุมจะถ ูกป ิดโดยการกดสว ิตช ์
“SONAR”

• การตั้งค่าเมื่อติดตั้งคานลาก
เมื่อระบบเซ็นเซอร์ถูกปิดการใช้งานโดยการ
กดสวิตช์ “SONAR” ระบบเซ็นเซอร์จะไม่
ทำงานอีกแม้ว่าจะเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง
“R” (ถอย) จนกว่าจะดับเคร่ืองยนต์
หากต้องการให้ระบบเซ็นเซอร์กลับมาทำงาน
ตามเดิม ให้กดสวิตช์ “SONAR” หรือดับเคร่ือง
ยนต์แล้วสตาร์ทใหม่อีกครั้ง จากนั้นเลื่อนคัน
เกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “R” (ถอย)

หมายเหตุ ตัวแสดงเตือน
E00648300213

ในกรณีที ่มีการทำงานผิดปกติในระบบเซ็นเซอร์ ตัว
แสดงการทำงานผิดปกติของเซ็นเซอร์จะกะพริบและ
เสียงเตือนจะดังประมาณ 5 วินาที

แม้ว่าเสียงเตือนและตัวแสดงจะดับไปแล้ว แต่ไฟแสดง
(A) บนสวิตช์ “SONAR” จะกะพริบต่อไปจนกว่าระบบ
จะกลับสู่สถานะปกติตามเดิม ให้นำรถเข้ารับการตรวจ
เช็คที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ตัวอย่าง : เซ็นเซอร์มุมกันชนด้านหลัง (ซ้าย) ทำงานผิดปกติ
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กล้องมองหลัง*
E00618402873

กล้องมองหลังเป็นระบบที่แสดงมุมมองด้านหลังของรถ
บนหน้าจอของ Mitsubishi Multi Entertainment System
(MMES), DVD AUDIO

คำเตือน
กล้องมองหลังเป็นระบบช่วยที ่ทำให้คนขับ
สามารถตรวจดูสิ่งกีดขวางด้านหลังรถได้ ระยะ
ของมุมมองมีขีดจำกัด ฉะนั้นจึงไม่ควรพึ่งพา
อุปกรณ์นี ้มากเกินไป โปรดขับรถด้วยความ
ระมัดระวังเสมือนว่าไม่มีกล้องมองหลัง
ควรตรวจสอบความปลอดภัยรอบๆ ตัวรถด้วย
ตาของคุณเองเสมอ อย่ามองจากกล้องมองหลัง
เพียงอย่างเดียว

ระยะมุมมองของกล้องมองหลัง

ระยะมุมมองของกล้องมองหลังจำกัดตามพื้นที่ที่แสดง
ในภาพ
กล้องไม่สามารถแสดงภาพทั้งสองด้านและด้านใต้ของ
กันชนหลัง ฯลฯ
เมื ่อถอยหลัง ควรมองรอบบริเวณรถเพื ่อให้แน่ใจว่า
ปลอดภัยแล้ว

ตำแหน่งกล้องมองหลัง

กล้องมองหลัง (A) ติดตั้งอยู่ใกล้กับมือจับท้ายกระบะ

ระยะมุมมองของกล้องมองหลัง

วิธีใช้กล้องมองหลัง

เมื ่อคุณเลื ่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “R” (ถอย) ขณะ
ที่สวิตช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการทำงาน
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1: ขอบด้านหลังของกันชนหลังโดยประมาณ
(หากมีติดตั้ง)

2: ประมาณ 100 ซม.
3: ประมาณ 200 ซม.

อยู่ ที่ ON มุมมองด้านหลังรถจะปรากฏบนหน้าจอของ
Mitsubishi Multi Entertainment System (MMES) หรือ
DVD AUDIO เม่ือคุณเล่ือนคันเกียร์ ไปท่ีตำแหน่งอ่ืน หน้า
จอจะกลับคืนสู่การแสดงผลตามเดิม

ขอควรระวัง
กล้องมองหลังมีเลนส์พิเศษที่สามารถแสดงให้
เห็นว่าวัตถุบนหน้าจออยู่ใกล้หรือไกลกว่าความ
เป็นจริงได้

หากอุณหภูมิภายนอกสูงมากหรือต่ำมาก ภาพใน
กล้องมองหลังอาจไม่ชัดเจน ซึ่งไม่ใช่ความผิด
ปกติ
หากติดตั้งชุดวิทยุใกล้กล้องมองหลัง ภาพจากล้อ
หลังอาจส่งสัญญาณรบกวนระบบไฟฟ้าได้และ
ระบบอาจทำงานผิดปกติ
คุณอาจมองเห็นส่ิงกีดขวางได้ไม่ชัดเจนเม่ือเลนส์
สกปรก หากเลนส์เป้ือนหยดน้ำ หิมะ โคลน หรือ
น้ำมัน ให้เช็ดออกและระวังอย่าให้เลนส์เป็นรอย
ขีดข่วน
กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ การละเลย
ไม่ใส่ใจอาจทำให้กล้องทำงานผิดปกติได้
• อย่าให้กล้องกระทบกระเทือน เช่น โดยการ

ชนอย่างแรงหรือถูกสิ่งของใดๆ
• อย่าใช้สารจำพวกข้ีผึ้ง สารกำจัดคราบมัน และ

น้ำยาล้างกระจกที่กล้อง
หากใช้สารเหล่านี้ให้รีบเช็ดออกทันที

• อย่าสาดน้ำร้อนเข้าใส่กล้อง
• อย่าฉีดน้ำหรือทำให้น้ำกระเซ็นใส่กล้องหรือ

รอบๆ กล้อง
• อย่าปลด ถอดแยก หรือดัดแปลงกล้อง
• อย่าให้กล้องเป็นรอย เพราะอาจทำให้ภาพ

จากกล้องมองหลังเสียหายได้

หมายเหตุ เส้นอ้างอิงบนหน้าจอ

เส้นอ้างอิงและพื้นผิวด้านบนของกันชนหลัง (A) จะ
ปรากฏบนหน้าจอ

เส้นสีแดง (B) แสดงระยะประมาณ 50 ซม. หลัง
กันชนหลัง
เส้นสีเขียวหรือสีเหลืองสองเส้น (C) แสดงระยะ
ประมาณ 20 ซม. ด้านนอกตัวรถ
เส้นสั้นตามขวาง (1 ถึง 3) แสดงระยะห่างจาก
กันชนหลัง

เนื ่องจากกล้องมองหลังใช้เลนส์พิเศษ เส้น
แสดงระยะบนพื้นระหว่างที่จอดรถจึงอาจดูไม่
ขนานบนหน้าจอ
ในสถานการณ์ต่อไปนี ้ การแสดงผลบนหน้า
จออาจมองเห็นได้ยาก ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ
• แสงน้อย (ตอนกลางคืน)
• เมื่อแสงอาทิตย์หรือแสงจากไฟหน้ารถส่อง

เข้าเลนส์โดยตรง
• หากแสงจากหลอดไฟส่องตรงมาที่เลนส์ การ

แสดงผลบนหน้าจออาจกะพริบ ซึ่งไม่ใช่ความ
ผิดปกติ

หากกล้องร้อนแล้วถูกทำให้เย็นด้วยฝนหรือการ
ล้างรถ เลนส์อาจเป็นฝ้า ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้
แสดงถึงความผิดปกติแต่อย่างใด

หมายเหตุ
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ขอควรระวัง
เส้นที่แสดงจากกล้องมองหลังอาจมีตำแหน่งไม่
แม่นยำตามสภาพถนนจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวน
คนในรถ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำหนักและ
ตำแหน่งของสัมภาระ และ/หรือสภาพของพื้นผิว
ถนน
ใช้เส้นอ้างอิงเหล่านี้เป็นแนวทางเท่านั้น และ
สำรวจความปลอดภัยด้านหลังและบริเวณโดย
รอบด้วยตนเองเสมอขณะขับรถ

ความแตกต่างระหว่างภาพบนหน้าจอกับ
สภาพถนนจริง

เส้นอ้างอิงสำหรับระยะห่างและความกว้างของรถนั้นอิง
จากพื้นถนนที่ราบเรียบ
ในกรณีต่อไปนี้ ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นเพราะความแตก
ต่างระหว่างเส้นอ้างอิงที่แสดงบนหน้าจอกับระยะห่าง
บนสภาพถนนจริง

เม่ือท้ายรถถ่วงต่ำเพราะน้ำหนักของผู้โดยสารและ
สัมภาระในรถ

เส้นอ้างอิงที่แสดงบนหน้าจอจะใกล้กว่าระยะห่างจริง
ดังนั้นเมื่อมีสิ่งกีดขวางบนเนินสูง สิ่งนั้นจะดูเหมือนอยู่
ไกลกว่าความเป็นจริง

A: วัตถุจริง
B: วัตถุที่แสดงบนหน้าจอ

เม่ือเนินสูงอยู่ด้านหลังรถ

เส้นอ้างอิงที่แสดงบนหน้าจอจะใกล้กว่าระยะห่างจริง
ดังนั้นเมื่อมีสิ่งกีดขวางบนเนินสูง สิ่งนั้นจะดูเหมือนอยู่
ไกลกว่าความเป็นจริง

A: วัตถุจริง
B: วัตถุที่แสดงบนหน้าจอ

เม่ือเนินลาดลงอยู่ด้านหลังรถ

เส้นอ้างอิงบนหน้าจอจะไกลกว่าระยะห่างจริง

ดังนั้นเมื่อมีสิ่งกีดขวางบนเนินลาดลง สิ่งนั้นจะดูเหมือน
อยู่ใกล้กว่าความเป็นจริง
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A: วตัถุจริง
B: วัตถุที่แสดงบนหน้าจอ

เมื่อมีวัตถุทึบอยู่ใกล้รถ

เมื่อวัตถุทึบอยู่ใกล้รถ ระยะห่างที่แสดงบนหน้าจออาจ
แตกต่างจากความเป็นจริง
เนื่องจากเส้นอ้างอิงไม่ได้สัมผัสกับตัวรถบรรทุก ดังนั้น
จึงดูเหมือนจะไม่ชนรถดังภาพต่อไปนี้
อย่างไรก็ตามรถอาจจะชนรถบรรทุกได้เพราะตัวรถ
บรรทุกหันเหออกจากทิศทางที่แท้จริง

เมื่อเข้าใกล้วัตถุทึบ

เส้นอ้างอิงสำหรับระยะห่างและความกว้างของรถนั้น
แสดงระยะห่างจากวัตถุเรียบ เช่น พื้นถนนที่ราบเรียบ
กรณีนี้อาจทำให้ระยะห่างจนถึงวัตถุที่ยื่นออกมาที่ปรากฏ
บนหน้าจอแตกต่างจากระยะห่างจนถึงวัตถุจริง อย่าใช้
เป็นแนวทางสำหรับวัดระยะห่างจากวัตถุทึบ

ตวัอย่าง: บนหน้าจอ จุด B ดูเหมือนอยู่ใกล้ที่สุด จากน้ัน
เป็นจุด C และ A ไกลออกไปตามลำดับ แต่จริงๆ แล้ว จุด
A และ B ห่างจากรถเท่ากันและจุด C อยู่ไกลกว่าจุด A และ
B

มอนิเตอร์รอบทิศทาง*
E00645000495

มอนิเตอร์รอบทิศทางเป็นระบบที ่แสดงมุมมองของ
กล้องส่ีตัวคือ “กล้องมองหน้า”, “กล้องมองข้าง (ขวาและ
ซ้าย)” และ “กล้องมองหลัง” บนหน้าจอของ Mitsubishi
Multi Entertainment System (MMES) หรือ DVD AUDIO
ระบบนี้ช่วยคนขับในการจอดรถในท่ีจอดรถและการจอด
แบบขนาน
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ขอควรระวัง
มอนิเตอร์รอบทิศทางเป็นระบบช่วยที ่ทำให้
คนขับสามารถตรวจสอบความปลอดภัยรอบตัว
รถได้
ควรตรวจสอบความปลอดภัยรอบๆ ตัวรถด้วย
ตาของคุณเองเสมอ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในมุมท้ังส่ี
ของตัวรถซึ ่งเป็นจุดบอดที่วัตถุไม่ปรากฏบน
มอนิเตอร์รอบทิศทาง อย่าพึ่งพามอนิเตอร์รอบ
ทิศทางเพียงอย่างเดียว
อย่าใช้มอนิเตอร์รอบทิศทางขณะที่กระจกมอง
ข้างพับอยู่และ/หรือขณะที่ประตูและ/หรือฝาปิด
ท้ายกระบะเปิดอยู่ เพราะจะทำให้มอนิเตอร์รอบ
ทิศทางไม่สามารถแสดงระยะที่ถูกต้องได้

ตำแหน่งของกล้องแต่ละตัว

กล้องติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่แสดงด้านล่าง

A- กล้องมองหลัง

B- กล้องมองหน้า
C- กล้องมองข้าง

คำเตือน
อย่าติดตั้งสิ่งใดที่จะรบกวนการทำงานของกล้อง
รอบๆ ตำแหน่งติดตั้งของกล้องเหล่านี้

ระยะมุมมองของมอนิเตอร์รอบทิศทาง
E00645100454

ระยะมุมมองของมอนิเตอร์รอบทิศทางจำกัดตามพื้นที่ที่แสดงในภาพ กล้องไม่สามารถแสดงภาพทั้งสองด้านและด้านใต้ของกันชนหน้าและหลัง ฯลฯ เมื่อขับรถ ให้ตรวจสอบความ
ปลอดภัยบริเวณรอบรถด้วยสายตา
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ระยะมุมมองของกล้องมอนิเตอร์รอบทิศทาง

A: กล้องมองหน้า
B: กล้องมองข้าง (ขวา)
C: กล้องมองข้าง (ซ้าย)
D: กล้องมองหลัง
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ประเภทมุมมองของมอนิเตอร์รอบทิศทาง
ระบบจะแสดงมุมมองต่างกันสองแบบบนหน้าจอด้าน
ซ้ายและด้านขวาตามลำดับ

โหมดมุมสูง/มุมด้านหลัง
แสดงมุมมองรอบตัวรถและมุมมองด้านหลังรถ

โหมดมุมด้านข้าง/มุมด้านหลัง
แสดงมุมมองด้านผู้โดยสารและมุมมองด้านหลังรถ

โหมดมุมสูง/มุมด้านหน้า
แสดงมุมมองรอบตัวรถและมุมมองด้านหน้ารถ

โหมดมุมด้านข้าง/มุมด้านหน้า
แสดงมุมมองด้านผู้โดยสารและมุมมองด้านหน้ารถ

ขอควรระวัง
กล้องเหล่านี ้มีเลนส์พิเศษที ่สามารถแสดงให้
เห็นว่าวัตถุบนหน้าจออยู่ใกล้หรือไกลกว่าความ
เป็นจริงได้

เนื่องจากกล้องเหล่านี้ใช้เลนส์พิเศษ เส้นแสดง
ระยะบนพื้นระหว่างที่จอดรถจึงอาจดูไม่ขนาน
บนหน้าจอ
ในสถานการณ์ต่อไปนี ้ การแสดงผลบนหน้า
จออาจมองเห็นได้ยาก ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ
• แสงน้อย (ตอนกลางคืน)

หมายเหตุ
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• เมื่อแสงอาทิตย์หรือแสงจากไฟหน้ารถส่อง
เข้าเลนส์โดยตรง

• หากแสงจากหลอดไฟส่องตรงมาที่เลนส์ การ
แสดงผลบนหน้าจออาจกะพริบ ซึ่งไม่ใช่ความ
ผิดปกติ

หากกล้องร้อนแล้วถูกทำให้เย็นด้วยฝนหรือการ
ล้างรถ เลนส์อาจเป็นฝ้า ปรากฏการณ์นี้ไม่ได้
แสดงถึงความผิดปกติแต่อย่างใด
หากอุณหภูมิภายนอกสูงมากหรือต่ำมาก ภาพใน
กล้องอาจไม่ชัดเจน ซึ่งไม่ใช่ความผิดปกติ
หากติดตั้งชุดวิทยุใกล้กล้อง ภาพจากล้องอาจส่ง
สัญญาณรบกวนระบบไฟฟ้าได้และระบบอาจ
ทำงานผิดปกติ
คุณอาจมองเห็นส่ิงกีดขวางได้ไม่ชัดเจนเม่ือเลนส์
สกปรก หากเลนส์เป้ือนหยดน้ำ หิมะ โคลน หรือ
น้ำมัน ให้เช็ดออกและระวังอย่าให้เลนส์เป็นรอย
ขีดข่วน
กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้ การละเลย
ไม่ใส่ใจอาจทำให้กล้องทำงานผิดปกติได้
• อย่าให้กล้องกระทบกระเทือน เช่น โดยการ

ชนอย่างแรงหรือถูกสิ่งของใดๆ
• อย่าใช้สารจำพวกข้ีผึ้ง สารกำจัดคราบมัน และ

น้ำยาล้างกระจกที่กล้อง
หากใช้สารเหล่านี้ให้รีบเช็ดออกทันที

หมายเหตุ
• อย่าสาดน้ำร้อนเข้าใส่กล้อง
• อย่าฉีดน้ำหรือทำให้น้ำกระเซ็นใส่กล้องหรือ

รอบๆ กล้อง
• อย่าปลด ถอดแยก หรือดัดแปลงกล้อง
• อย่าให้กล้องเป็นรอย เพราะอาจทำให้ภาพ

จากกล้องเสียหายได้

หมายเหตุ

วิธีใช้มอนิเตอร์รอบทิศทาง
มอนิเตอร์รอบทิศทางสามารถใช้ได้เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที่
ตำแหน่ง “ON” หรือโหมดการทำงานเป็น ON เท่าน้ัน

การใช้งานด้วยคันเกียร์
เม่ือเล่ือนคันเกียร์ไปท่ีตำแหน่ง “R” (ถอย) ระบบจะแสดง
ภาพมุมสูง/มุมด้านหลังบนหน้าจอของ Mitsubishi Multi
Entertainment System (MMES) หรือ DVD AUDIO
เมื่อเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งอื่นๆ ภาพจะหายไป

หน้าจอด้านผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเป็นมุมมอง
ด้านข้างได้โดยการกดสวิตช์

หมายเหตุ

การใช้งานด้วยสวิตช์
เมื่อกดสวิตช์ (A) ระบบจะแสดงภาพมุมสูง/มุมด้านหน้า

หากไม่มีการทำงานใดๆ นาน 3 นาทีหลังจากที่
หน้าจอมอนิเตอร์รอบทิศทางปรากฏขึ้นโดยการ
กดสวิตช์ขณะที่คันเกียร์อยู่ในตำแหน่งอื่นๆ ที่ไม่
ใช่ “R” (ถอย) ภาพจะหายไป

หมายเหตุ
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การสลับหน้าจอ

แต่ละครั้งที่กดสวิตช์ โหมดของมอนิเตอร์รอบทิศทาง
จะสลับตามลำดับดังนี้
โหมดมุมสูง/มุมด้านหน้า → โหมดมุมด้านข้าง/มุม
ด้านหน้า ← ปิดมอนิเตอร์รอบทิศทาง

เมื ่อเลื ่อนคันเกียร์ไปที ่ตำแหน่ง “R” (ถอย)
ขณะที ่ม ุมด้านหน้าแสดงอยู ่บนหน้าจอด้าน
คนขับ หน้าจอด้านคนขับจะเปลี่ยนเป็นโหมดมุม
ด้านหลัง เมื่อเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่งอื่นๆ
หน้าจอด้านคนขับจะเปลี่ยนเป็นโหมดมุมด้าน
หน้า
เมื่อกดสวิตช์ขณะที่รถมีความเร็วประมาณ 10
กม./ชม. ขึ้นไป จะมีเพียงมุมด้านข้างแสดงขึ้น
บนหน้าจอด้านผู้โดยสาร
มุมด้านหน้าจะไม่แสดงเมื่อรถมีความเร็วเกิน 10
กม./ชม. โดยประมาณ
การแสดงภาพอาจล่าช้าขณะสลับหน้าจอ

หมายเหตุ

วิธีดูหน้าจอ
E00645400239

ในโหมดอื่นๆ ที่ไม่ใช่โหมดมุมสูง เส้นบนหน้าจอจะให้
ข้อมูลดังนี้ ให้ใช้เป็นแนวทาง

ขอควรระวัง
หากคุณชนกล้องหรือบริเวณรอบกล้องโดย
บังเอิญ การแสดงมุมมองและเส้นบนหน้าจออาจ
ผิดพลาดได้ ให้นำไปตรวจสอบที่ศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

โหมดมุมด้านหน้า

เส้นอ้างอิงสำหรับระยะห่างและความกว้างของรถและ
พื้นผิวด้านบนกันชนหน้า (A) จะปรากฏบนหน้าจอ

เส้นสีแดง (B) แสดงระยะประมาณ 50 ซม. จาก
ขอบหน้ากันชนหน้า
เส้นสีเขียวสองเส้น (C) แสดงความกว้างของรถ
โดยประมาณ
เส้นสีส้ม (D) แสดงแนวทางที่คาดการณ์ว่ารถ
จะเคลื่อนไปเมื่อหมุนพวงมาลัย เส้นจะหายไป
เมื่อพวงมาลัยอยู่ในตำแหน่งกลาง

ระยะห่างโดยประมาณจากตัวถังรถเป็นดังนี้:

1- ประมาณ 100 ซม. จากขอบหน้ากันชนหน้า

เมื่อเส้นคาดการณ์แนวทางรถปรากฏขึ้นในมุม
ด้านหน้า เส้นคาดการณ์แนวทางรถจะปรากฏใน
มุมสูงด้วย (ด้านหน้า: เส้นทึบ, ด้านหลัง:
เส้นประ)

หมายเหตุ
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โหมดมุมด้านหลัง
E00645600244

เส้นอ้างอิงสำหรับระยะห่างและความกว้างของรถและ
พื้นผิวด้านบนกันชนหลัง (A) จะปรากฏบนหน้าจอ

เส้นสีแดง (B) แสดงระยะประมาณ 50 ซม. หลัง
ขอบหลังกันชนหลัง
เส้นสีเขียวสองเส้น (C) แสดงความกว้างของรถ
โดยประมาณ
เส้นสีส้ม (D) แสดงแนวทางที่คาดการณ์ว่ารถ
จะถอยหลังไปเมื่อหมุนพวงมาลัย เส้นจะหายไป
เมื่อพวงมาลัยอยู่ในตำแหน่งกลาง
ระยะห่างโดยประมาณจากตัวถังรถเป็นดังนี้:

1- ประมาณ 100 ซม. จากขอบหลังกันชนหลัง

2- ประมาณ 200 ซม. จากขอบหลังกันชนหลัง

ขอควรระวัง
เส้นที่แสดงจากกล้องมองหลังอาจมีตำแหน่งไม่
แม่นยำตามสภาพถนนจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวน
คนในรถ ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำหนักและ
ตำแหน่งของสัมภาระ และ/หรือสภาพของพื้นผิว
ถนน
ใช้เส้นอ้างอิงเหล่านี้เป็นแนวทางเท่านั้น และ
สำรวจความปลอดภัยด้านหลังและบริเวณโดย
รอบด้วยตนเองเสมอขณะขับรถ

เมื่อเส้นคาดการณ์แนวทางรถปรากฏขึ้นในมุม
ด้านหลัง เส้นคาดการณ์แนวทางรถจะปรากฏใน
มุมสูงด้วย (ด้านหน้า: เส้นประ, ด้านหลัง:
เส้นทึบ)

หมายเหตุ

ความแตกต่างระหว่างภาพบนหน้าจอกับ
สภาพถนนจริง

E00645900029

เส้นอ้างอิงสำหรับระยะห่างและความกว้างของรถนั้นอิง
จากพื้นถนนที่ราบเรียบ ในกรณีต่อไปนี้ ความผิดพลาด
จะเกิดขึ้นเพราะความแตกต่างระหว่างเส้นอ้างอิงที่แสดง
บนหน้าจอกับระยะห่างบนสภาพถนนจริง

เม่ือท้ายรถถ่วงต่ำเพราะน้ำหนักของผู้โดยสารและ
สัมภาระในรถ

E00648600056

เส้นอ้างอิงที่แสดงบนหน้าจอจะใกล้กว่าระยะห่างจริง
ดังนั้นเมื่อมีสิ่งกีดขวางบนเนินสูง สิ่งนั้นจะดูเหมือนอยู่
ไกลกว่าความเป็นจริง

A: วัตถุจริง
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B: วัตถุที่แสดงบนหน้าจอ

เม่ือเนินสูงอยู่ด้านหลังรถ
E00648700057

เส้นอ้างอิงที่แสดงบนหน้าจอจะใกล้กว่าระยะห่างจริง
ดังนั้นเมื่อมีสิ่งกีดขวางบนเนินสูง สิ่งนั้นจะดูเหมือนอยู่
ไกลกว่าความเป็นจริง

A: วัตถุจริง
B: วัตถุที่แสดงบนหน้าจอ

เม่ือเนินลาดลงอยู่ด้านหลังรถ
E00648800058

เส้นอ้างอิงบนหน้าจอจะไกลกว่าระยะห่างจริง
ดังนั้นเมื่อมีสิ่งกีดขวางบนเนินลาดลง สิ่งนั้นจะดูเหมือน
อยู่ใกล้กว่าความเป็นจริง

A: วัตถุจริง
B: วัตถุที่แสดงบนหน้าจอ

เมื่อมีวัตถุทึบอยู่ใกล้รถ
E00648900059

เมื่อวัตถุทึบอยู่ใกล้รถ ระยะห่างที่แสดงบนหน้าจออาจ
แตกต่างจากความเป็นจริง
เนื่องจากเส้นอ้างอิงไม่ได้สัมผัสกับตัวรถบรรทุก ดังนั้น
จึงดูเหมือนจะไม่ชนรถดังภาพต่อไปนี้
อย่างไรก็ตามรถอาจจะชนรถบรรทุกได้เพราะตัวรถ
บรรทุกหันเหออกจากทิศทางที่แท้จริง เมื่อเข้าใกล้วัตถุทึบ

E00649000057

เส้นอ้างอิงสำหรับระยะห่างและความกว้างของรถนั้น
แสดงระยะห่างจากวัตถุเรียบ เช่น พื้นถนนที่ราบเรียบ
กรณีนี้อาจทำให้ระยะห่างจนถึงวัตถุที่ยื่นออกมาที่ปรากฏ
บนหน้าจอแตกต่างจากระยะห่างจนถึงวัตถุจริง อย่าใช้
เป็นแนวทางสำหรับวัดระยะห่างจากวัตถุทึบ
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ตัวอย่าง: บนหน้าจอ จุด B ดูเหมือนอยู่ใกล้ที่สุด จากน้ัน
เป็นจุด C และ A ไกลออกไปตามลำดับ แต่จริงๆ แล้ว จุด
A และ B ห่างจากรถเท่ากันและจุด C อยู่ไกลกว่าจุด A และ
B

โหมดมุมด้านข้าง
E00646100099

เส้นอ้างอิงสำหรับความกว้างของรถและขอบหน้าของรถ
จะปรากฏบนหน้าจอ

1- ความกว้างของรถรวมทั ้งกระจกมองข้างโดย
ประมาณ

2- ตำแหน่งโดยประมาณของจุดกึ่งกลางแกนเพลา
ล้อหน้า

3- ประมาณ 50 ซม. จากขอบหน้ากันชนหน้า

โหมดมุมสูง
E00646200162

แสดงมุมมองจากด้านบนลงมายังรถเพื่อให้คุณสามารถ
ระบุตำแหน่งรถและแนวทางเดินรถเพื่อเข้าที่จอดได้ง่าย
ขึ้น

ขอควรระวัง
มุมสูงเป็นมุมมองที่จำลองขึ ้นโดยรวมผลการ
ประมวลมุมมองที่จับได้จาก “กล้องมองหน้า”,
“กล้องมองข้าง (ขวาและซ้าย)” และ “กล้องมอง
หลัง” ดังน้ันในโหมดมุมสูงน้ี วัตถุจะดูเหมือนอยู่
ไกลกว่าความเป็นจริง นอกจากนี้ยังมีจุดบอดใน
บริเวณรถจริงซึ่งไม่ได้แสดงบนหน้าจอ รถอาจ
ชนได้แม้จะดูเหมือนว่ามีระยะห่างเล็กน้อย
ระหว่างรถกับวัตถุ และยังอาจจะมีวัตถุในบริเวณ
ที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลย ควรตรวจสอบความ
ปลอดภัยรอบๆ ตัวรถด้วยตาของคุณเองเสมอ
ไอคอนรถที่แสดงในโหมดมุมสูงอาจมีสีและ
ขนาดแตกต่างจากรถจริง ด้วยเหตุนี้วัตถุที่อยู่ใกล้
รถจึงอาจดูเหมือนสัมผัสกับรถ และความ
สัมพันธ์เชิงตำแหน่งระหว่างรถกับวัตถุอาจแตก
ต่างจากความเป็นจริง
บริเวณท่ีประมวลองค์ประกอบมุมมองต่างๆ อยู่ที่
มุมทั้งสี่ของภาพมุมสูง โดยเฉพาะที่ส่วนขอบ
ของมุมมองจากแต่ละกล้อง ด้วยเหตุนี้ในบริเวณ
ส่วนขอบดังกล่าว ภาพจึงอาจมีความคมชัดลดลง
และวัตถุอาจหายไปแล้วปรากฏข้ึนใหม่บนหน้าจอ
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ในโหมดมุมสูง เนื่องจากภาพมาจากกล้องสี่ตัว
คือ “กล้องมองหน้า”, “กล้องมองข้าง (ขวาและ
ซ้าย)” และ “กล้องมองหลัง” ประมวลเข้าด้วยกัน
โดยอิงจากพ้ืนถนนท่ีราบเรียบ ภาพจึงอาจปรากฏ
ในลักษณะดังนี้:
• วัตถุอาจดูเหมือนล้มลงและดูยาวและใหญ่

กว่าความเป็นจริง
• วัตถุที่สูงขึ้นมาจากพื้นผิวถนนอาจปรากฏตรง

รอยต่อของบริเวณที่ประมวลองค์ประกอบมุม
มองต่างๆ

ความสว่างของมุมมองจากแต่ละกล้องอาจแตก
ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการส่องสว่าง
วัตถุที่อยู่เหนือกล้องจะไม่ปรากฏ
วัตถุที่ปรากฏในโหมดมุมด้านหน้าหรือโหมดมุม
ด้านหลังอาจไม่ปรากฏในโหมดมุมสูง
ภาพในโหมดมุมสูงอาจไม่ตรงกับตำแหน่งที่แท้
จริงเมื่อตำแหน่งการติดตั้งและมุมของกล้องแต่
ละตัวเปลี่ยนไป
เส้นบนถนนอาจปรากฏไม่ตรงกับความเป็นจริง
หรือคดงอที่รอยต่อของมุมมองต่างๆ

หมายเหตุ

การเปลี่ยนสีไอคอนรถในมุมสูง
E00693000177

สามารถเปลี่ยนสีไอคอนรถในมุมสูงได้

1. หยุดรถในที่ปลอดภัย

ขอควรระวัง
ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย อย่าใช้งานสวิตช์
ขณะขับรถ

2. กดสวิตช์ (A) เพื่อแสดงมุมสูง/มุมด้านหน้า

3. กดสวิตช์ (A) ค้างไว้จนกว่าไอคอนรถจะกะพริบ
เพื่อเข้าสู่โหมดการเลือกสีไอคอนรถในมุมสูง

4. กดสวิตช์จนกว่าสีที่ต้องการจะปรากฏบนหน้าจอ
แต่ละครั้งที ่คุณกดสวิตช์ สีไอคอนรถในมุมสูง
จะเปลี่ยนเป็นสีถัดไป

5. เมื่อเปลี่ยนเป็นสีที่คุณต้องการแล้ว ให้กดสวิตช์
(A) ค้างไว้สองสามวินาที การต้ังค่าจะเสร็จสมบูรณ์

เมื ่อโหมดการเลือกอยู ่ในสถานการณ์ต่อไปนี้
สีไอคอนรถจะไม่เปลี่ยน
• เมื่อเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “R” (ถอย)
• เมื่อไม่ใช้งานใดๆ เลยเป็นเวลา 30 วินาที
• บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “OFF” หรือ

ปรับโหมดการทำงานเป็น OFF

หมายเหตุ

น้ำหนักบรรทุก
E00609902869

ข้อควรระวังในการบรรทุกของ

ขอควรระวัง
เมื่อบรรทุกสิ่งของ ให้ระมัดระวังดังนี้
• หากทำได้ให้บรรทุกสิ่งของและสัมภาระใน

กระบะท้าย
• จัดวางสิ่งของหรือสัมภาระให้เท่าๆ กันเพื่อไม่

ให้เกิดความไม่สมดุล
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ขอควรระวัง
• อย่าวางสิ่งของหรือสัมภาระบนแผงหน้าปัด

นอกจากนี้อย่าวางสิ่งของหรือสัมภาระซ้อน
ขึ้นมาบนเบาะผู้โดยสารด้านหน้าหรือเบาะนั่ง
หลัง
เพราะจะบดบังทัศนวิสัยของคนขับ และของ
อาจเหว ี ่ยงไปมาในห้องโดยสารหากคุณ
เหยียบเบรกกะทันหัน ซึ ่งอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุร้ายแรงหรือทำให้บาดเจ็บได้
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ช่องลม
E00700102061

1- ช่องลมตำแหน่งกลาง
2- ช่องลมด้านข้าง

การปรับตั้งตำแหน่งและทิศทางการไหล
ของอากาศ

E00700202453

ช่องลมตำแหน่งกลาง

เลื่อนปุ่ม (A) เพื่อปรับทิศทางการไหลของอากาศ

1 - ปิด
2 - เปิด

ช่องลมด้านข้าง

เลื่อนปุ่ม (A) เพื่อปรับทิศทางการไหลของอากาศ

หมายเหตุ
อย่าวางเครื่องดื่มไว้บนแผงหน้าปัดหากเครื่องดื่ม
กระฉอกเข้าไปในช่องลมของระบบปรับอากาศ
อาจทำให้ระบบเสียหายได้

หมายเหตุ
ลมเย็นจากช่องลมแอร์อาจปรากฏเป็นไอหมอก
สภาพเช่นนี้เกิดจากอากาศชื้นที่เย็นลงอย่างรวด
เร็วเพราะเครื ่องปรับอากาศสักครู ่ไอหมอก
ดังกล่าวจะหายไปเอง
ระมัดระวังอย่าให้เคร่ืองด่ืม ฯลฯ หกลงไปในช่อง
ลม เพราะอาจทำให้เครื ่องปรับอากาศทำงาน
ผิดปกติได้

หากต้องการปิดช่องลมแอร์ ให้เลื ่อนปุ่ม (A) ไปด้าน
ในให้สุด

1 - ปิด
2 - เปิด

หากต้องการปิดช่องลมแอร์ ให้เลื ่อนปุ่ม (A) ไปด้าน
นอกให้สุด

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

ซ้าย ขวา
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การเลือกโหมด
E00700302845

หมุนปุ่มปรับโหมดเพ่ือเปล่ียนตำแหน่งและปริมาณลมท่ีไหลผ่านช่องลม (ให้ดูเร่ือง “ปุ่มปรับโหมด” หน้า 7-5) สำหรับรถรุ่นท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศแบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ
ให้กดสวิตช์ MODE หรือสวิตช์ไล่ฝ้า (ให้ดูเร่ือง “สวิตช์ MODE” หน้า 7-12, “สวิตช์ไล่ฝ้า” หน้า 7-13)
สัญลักษณ์เหล่านี้ใช้ในภาพประกอบต่างๆ ต่อไปนี้เพื่อแสดงปริมาณลมที่ออกจากช่องลม

:ลมออกจากช่องลมปริมาณเล็กน้อย
:ลมออกจากช่องลมปริมาณปานกลาง
:ลมออกจากช่องลมปริมาณมาก

ตำแหน่งที่เท้าและไล่ฝ้า*

ตำแหน่งที่หน้า ตำแหน่งที่หน้า/เท้า ตำแหน่งที่เท้า

ตำแหน่งไล่ฝ้า*

การเลือกโหมดและการไหลของลมจากช่องลม
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ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ/สวิตช์คูลเลอร์
E00731401119

หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิตามเข็มนาฬิกาเพื่อทำให้อากาศ
เย็นลงเมื่อหมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิตามเข็มนาฬิกาจาก
ตำแหน่ง “ ” สวิตช์เครื ่องปรับอากาศจะเปิด “ON”
โดยอัตโนมัติ

ปุ่มเลือกความเร็วมอเตอร์พัดลม
E00731301062

เลือกความเร็วของมอเตอร์พัดลมโดยการหมุนปุ่มเลือก
ความเร็วมอเตอร์พัดลมตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็ม
นาฬิกา
แรงลมจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อหมุนไปทางขวา

หมายเหตุ
สำหรับรถรุ่นท่ีมีระบบ Auto Stop & Go (AS&G)
หน้าต่างอาจเริ่มมีฝ้าขึ้นในระหว่างที่ระบบ Auto
Stop & Go (AS&G) กำลังทำงาน หากเกิดกรณีน้ี
ให้กดสวิตช์ไล่ฝ้าเพื่อไล่ฝ้าออกจากหน้าต่าง

คูลเลอร์*
E00731101073

ระบบปรับอากาศสามารถใช้ได้ในขณะที่ติดเครื่องยนต์
เท่านั้น

ขอควรระวัง
ความเร็วรอบเครื่องยนต์อาจเพิ่มขึ้นขณะที่ระบบ
ปรับอากาศกำลังทำงาน เมื่อความเร็วรอบเครื่อง
ยนต์เพิ่มขึ้น รถเกียร์อัตโนมัติจะมีอาการคลาน
มากกว่าเม่ือความเร็วรอบเคร่ืองยนต์ต่ำ ให้เหยียบ
แป้นเบรกจนสุดเพื่อป้องกันรถเคลื่อนที่

แผงควบคุม
E00731201087

1- ปุ่มปรับโหมด
2- สวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง* → หน้า 5-66
3- ปุ่มเลือกความเร็วมอเตอร์พัดลม
4- ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ
5- สวิตช์คูลเลอร์
6- คันปรับเลือกการไหลเวียนอากาศ



คูลเลอร์*

7

7-5การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ปุ่มปรับโหมด
E00731501048

หากต้องการปรับตำแหน่งของลมที่ไหลเวียนจากช่องลม
ให้หมุนปุ่มปรับโหมด (ให้ดูเร่ือง “การเลือกโหมด” หน้า
7-3)

หมายเหตุ
หากปรับเลือกโหมดระหว่างตำแหน่ง “ ” กับ
“ ” ลมจะไหลเวียนไปที ่ส่วนบนของห้อง
โดยสารเป็นหลัก หากปรับเลือกโหมดระหว่าง
ตำแหน่ง “ ” กับ “ ” ลมจะไหลเวียนไปท่ี
บริเวณขาเป็นหลัก

หมายเหตุ
โดยปกติการเลือกใช้ตำแหน่ง “ ” (อากาศภาย
นอก) จะช่วยไล่ฝ้าท่ีกระจกหน้าและหน้าต่างด้าน
ข้างได้อย่างรวดเร็ว
หากต้องการประสิทธิภาพความเย็นมากขึ้นหรือ
หากอากาศภายนอกมีฝุ่นหรือมลภาวะ สามารถ
เลือกตำแหน่ง “ ” (อากาศหมุนเวียน) ได้โดย
เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง “ ” (อากาศภายนอก)
เป็นระยะเพื่อเพิ่มการระบายอากาศ ซึ่งจะทำให้
กระจกไม่เป็นฝ้า

คันปรับเลือกการไหลเวียนอากาศ
E00731601078

หากต้องการเปลี่ยนการไหลเวียนของอากาศ ให้ใช้คัน
ปรับเลือกการไหลเวียนอากาศ

“ ” อากาศภายนอก
ดึงอากาศจากภายนอกเข้ามาภายในห้องโดยสาร
“ ” อากาศหมุนเวียน
อากาศถูกกักให้หมุนเวียนภายในห้องโดยสาร

ขอควรระวัง
การใช้ตำแหน่ง “ ” (อากาศหมุนเวียน) เป็น
เวลานานๆ อาจทำให้หน้าต่างมีฝ้าขึ้นได้

การทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศ
E00731700014

การทำความเย็น (คูลเลอร์)
E00731801083

1. หมุนปุ่มปรับโหมดไปที่ตำแหน่ง “ ”
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2. เล ื ่อนคันปรับเลือกการไหลเวียนอากาศไปที ่
ตำแหน่ง “ ” (อากาศภายนอก)

3. ปรับอุณหภูมิโดยการหมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิตาม
เข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา

4. เลือกความเร็วของมอเตอร์พัดลมตามต้องการ

คำเตือน
หากอากาศภายนอกมีฝุ่นหรือมลภาวะ หรือหาก
คุณต้องการการทำความเย็นประสิทธิภาพสูง ให้
เลื ่อนคันปรับเลือกการไหลเวียนอากาศไปที ่
ตำแหน่ง “ ” (อากาศหมุนเวียน) และหมุน
ปุ่มควบคุมอุณหภูมิไปทางขวาจนสุด
โดยเปลี่ยน เป็นตำแหน่ง “ ” (อากาศภาย
นอก) เป็นระยะเพื่อเพิ่มการระบายอากาศ ซึ่ง
จะทำให้กระจกไม่เป็นฝ้า
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เครื่องปรับอากาศแบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ*
E00702402172

เครื่องปรับอากาศสามารถใช้งานได้ในระหว่างที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่เท่านั้น

แผงควบคุม
E00702503053

1- สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ
2- สวิตช์เครื่องปรับอากาศ
3- สวิตช์ MODE
4- สวิตช์เลือกความเร็วมอเตอร์พัดลม

เคร่ืองปรับอากาศแบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ – แบบท่ี 1

5- สวิตช์เลือกการไหลเวียนอากาศ
6- สวิตช์ไล่ฝ้า
7- สวิตช์ AUTO

8- สวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง → หน้า 5-66
9- สวิตช์ OFF
10- จอแสดงอุณหภูมิ → หน้า 7-9

ขอควรระวัง
ความเร็วรอบเครื่องยนต์อาจเพิ่มขึ้นขณะที่ระบบปรับอากาศกำลังทำงานเมื่อความเร็วรอบเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น รถเกียร์อัตโนมัติจะมีอาการคลานมากกว่าเมื่อความเร็วรอบ
เครื่องยนต์ต่ำ ให้เหยียบแป้นเบรกจนสุดเพื่อป้องกันรถเคลื่อนที่
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1- สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิด้านผู้โดยสาร
2- สวิตช์เครื่องปรับอากาศ
3- สวิตช์เลือกความเร็วมอเตอร์พัดลม
4- สวิตช์ MODE
5- สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิด้านคนขับ
6- สวิตช์เลือกการไหลเวียนอากาศ
7- สวิตช์ไล่ฝ้า
8- สวิตช์ AUTO
9- สวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลัง → หน้า 5-66
10- สวิตช์ OFF
11- จอแสดงอุณหภูมิด้านผู้โดยสาร → หน้า 7-9
12- ตัวแสดง DUAL
13- ตัวแสดงการเลือกโหมด

14- จอแสดงอุณหภูมิด้านคนขับ → หน้า 7-9
15- ตัวแสดงเครื่องปรับอากาศ
16- ตัวแสดงความเร็วมอเตอร์พัดลม

เคร่ืองปรับอากาศแบบควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ Dual-zone –แบบท่ี 2

11- ตัวแสดงเครื่องปรับอากาศ
12- ตัวแสดงการเลือกโหมด
13- ตัวแสดงความเร็วมอเตอร์พัดลม
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หมายเหตุ
มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิภายในรถ (A) ดัง
ตำแหน่งที่แสดงไว้ในภาพ
ห้ามวางสิ่งของใดๆ ไว้บนเซ็นเซอร์ เนื่องจาก
จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเครื่อง

หากอากาศเย็นจัด หน้าจอแผงควบคุมเครื ่อง
ปรับอากาศอาจทำงานช้าลง ซึ่งไม่ใช่ปัญหาแต่
อย่างใด
อาการจะหายไปเมื่ออุณหภูมิในรถเพิ่มสูงขึ้นถึง
ระดับปกติ

1- เพ่ิมข้ึน
2- ลดลง

สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิ
E00703002058

กด  หรือ  ของสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิเพื่อปรับ
อุณหภูมิตามต้องการ

สวิตช์เลือกความเร็วมอเตอร์พัดลม
E00702801427

กด  ของสวิตช์เลือกความเร็วมอเตอร์พัดลมเพื่อเพิ่ม
ความเร็วพัดลม
กด  ของสวิตช์เลือกความเร็วมอเตอร์พัดลมเพื่อลด
ความเร็วพัดลม
ความเร็วมอเตอร์พัดลมที่เลือกจะแสดงบนหน้าจอ (A)แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

อุณหภูมิที่เลือกจะแสดงบนหน้าจอ (A)

หมายเหตุ
ค่าอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศจะสอดคล้อง
กับหน่วยแสดงอุณหภูมิภายนอกในหน้าจอ
แสดงข้อมูลรวม
สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลรวม -
แบบที่ 1 ให้ดูเรื่อง “การเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ”
หน้า 5-15 สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งหน้าจอแสดง
ข้อมูลรวม - แบบท่ี 2 ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนหน่วย
อุณหภูมิ” หน้า 5-26
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โหมดซิงโครไนซ์ และโหมดดูอัล*

อุณหภูมิด้านคนขับและด้านผู้โดยสารสามารถควบคุม
แยกกันได้ ขณะนี้ตัวแสดง “DUAL” จะแสดงในหน้าจอ
(A)

โหมดซิงโครไนซ์
หากกดสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิด้านคนขับ อุณหภูมิ
ด ้านผู ้โดยสารจะถูกควบคุมให้เป ็นไปตาม
อุณหภูมิการตั้งค่าเดียวกันกับด้านคนขับ

สวิตช์เลือกการไหลเวียนอากาศ
E00703401970

สามารถเปลี ่ยนการไหลเวียนของอากาศได้โดยการ
กดสวิตช์เลือกการไหลเวียนอากาศ

อากาศภายนอก:ไฟแสดง (A) ปิด
อากาศจากภายนอกถูกดึงเข ้ามาภายในห้อง
โดยสาร
อากาศหมุนเวียน:ไฟแสดง (A) เปิด
อากาศถูกกักให้หมุนเวียนภายในห้องโดยสาร

หมายเหตุ
ขณะที่อุณหภูมิของน้ำหล่อเย็นเครื ่องยนต์ต่ำ
อุณหภูมิของอากาศจากฮีทเตอร์จะเย็นจนกว่าจะ
อุ่นเคร่ืองยนต์ แม้ว่าจะเลือกอากาศแบบอบอุ่นไว้
เพื ่อป้องกันกระจกหน้าและหน้าต่างเป็นฝ้า
โหมดช่องลมจะเปล่ียนเป็น “ ” และความเร็ว
มอเตอร์พัดลมจะลดลงขณะที่ระบบทำงานอยู่ใน
โหมด AUTO
เมี่อตั้งอุณหภูมิไว้ที่สูงสุดหรือต่ำสุด การเลือก
การไหลเวียนอากาศและระบบปรับอากาศจะ
เปลี่ยนโดยอัตโนมัติดังนี้
นอกจากนี้ถ้าหากคุณเลือกการไหลเวียนอากาศ
ด้วยตนเองหลังจากที่มีการปรับอัตโนมัติแล้ว ตัว
เลือกจะเป็นไปตามที่คุณปรับเอง
• การทำความร้อนเร็ว (เมื่ออุณหภูมิถูกปรับให้

สูงสุด)
อากาศภายนอกจะถูกดึงเข้ามาและระบบปรับ
อากาศจะหยุดทำงาน

• การทำความเย็นเร็ว (เมื่ออุณหภูมิถูกปรับให้
ต่ำสุด)
อากาศภายในจะหมุนเวียนและระบบปรับ
อากาศจะทำงาน

การตั้งค่าดังกล่าวข้างต้นเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน
สวิตช์เลือกการไหลเวียนอากาศและสวิตช์เครื ่องปรับ
อากาศสามารถปรับแต่งได้ (เปลี่ยนการตั้งค่าฟังก์ชัน)
และการเปลี่ยนการเลือกใช้อากาศภายนอกโดยอัตโนมัติ
กับการปรับอากาศตามสภาวะการทำงานก็สามารถเปล่ียน
ได้ตามต้องการเช่นกัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาต
ให้ดูเร่ือง “การปรับแต่งสวิตช์เคร่ืองปรับอากาศ” หน้า 7-12
ให้ดูเรื่อง “การปรับแต่งการเลือกการไหลเวียนอากาศ”
หน้า 7-11

โหมดดูอัล
หากกดสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิด้านผู ้โดยสาร
ขณะอยู่ในโหมดซิงโครไนซ์ ระบบจะเปลี่ยน
เป็นโหมดดูอัลในโหมดดูอัล สามารถตั ้งค่า
อุณหภูมิด้านคนขับและด้านผู้โดยสารแยกกันได้
โดยใช้สวิตช์ควบคุมอุณหภูมิของแต่ละด้าน
กดสวิตช์ AUTO เพื่อกลับสู่โหมดซิงโครไนซ์
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การปรับแต่งการเลือกการไหลเวียนอากาศ
E00739600048

ฟังก์ชันต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการดังนี้

เปิดการควบคุมอากาศแบบอัตโนมัติ
เมื ่อกดสวิตช์ AUTO สวิตช์เลือกการไหลเวียน
อากาศจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติด้วยเช่นกัน

ปิดการควบคุมอากาศแบบอัตโนมัติ
แม้จะกดสวิตช์ AUTO แต่สวิตช์เลือกการไหลเวียน
อากาศจะไม่ถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่า
กดสวิตช์เลือกการไหลเวียนอากาศค้างไว้อย่าง
น้อยประมาณ 10 วินาที
• เมื่อการตั้งค่าเปลี่ยนจากเปิดใช้งานเป็นปิดใช้

งาน
จะมีเสียงดังข้ึน 3 คร้ังและไฟแสดงจะกะพริบ 3
ครั้ง

• เมื ่อการตั ้งค่าเปลี ่ยนจากปิดใช้งานเป็นเปิด
ใช้งาน

สวิตช์ AUTO
E00702601193

เม่ือกดสวิตช์ AUTO ไฟแสดง (A) จะสว่าง และการเลือก
โหมด การปรับความเร็วมอเตอร์พัดลม การเลือกการไหล
เวียนอากาศภายใน/ภายนอก การปรับตั้งอุณหภูมิ และ
สถานะ ON/OFF ของเครื่องปรับอากาศจะถูกควบคุม
โดยอัตโนมัติทั้งหมด

ขอควรระวัง
การใช้ตำแหน่งอากาศหมุนเวียนเป็นเวลานานๆ
อาจทำให้กระจกมีฝ้าขึ้นได้

หมายเหตุ
โดยปกติการเลือกใช้ตำแหน่งอากาศภายนอก
จะช่วยไล่ฝ้าท่ีกระจกหน้าและหน้าต่างด้านข้างได้
อย่างรวดเร็ว
หากต้องการประสิทธิภาพความเย็นมากขึ้น หรือ
หากอากาศภายนอกมีฝุ่นหรือมลภาวะ สามารถ
เลือกตำแหน่งอากาศหมุนเวียนได้โดยเปลี่ยน
เป็นตำแหน่งอากาศ ภายนอกเป็นระยะเพื่อเพิ่ม
การระบายอากาศ ซึ่งจะทำให้กระจกไม่เป็นฝ้า

หมายเหตุ
เมื ่ออุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื ่องยนต์สูงขึ ้นถึง
ระดับหน่ึง การไหลเวียนอากาศจะถูกเปล่ียนไปท่ี
ตำแหน่งอากาศหมุนเวียนโดยอัตโนมัติและไฟ
แสดง (A) จะสว่างขณะน้ีระบบจะไม่เปล่ียนไปท่ี
ตำแหน่งอากาศภายนอกแม้จะกดสวิตช์เลือกการ
ไหลเวียนอากาศก็ตาม

หมายเหตุ
ค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือ “เปิดการควบคุมอากาศ
แบบอัตโนมัติ”
เม่ือกดสวิตช์ไล่ฝ้า ระบบหมุนเวียนอากาศจะเปล่ียน
เป็นรับอากาศภายนอกโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกัน
การเกิดฝ้าที่หน้าต่าง แม้ว่าจะตั้งค่า “ปิดการควบ
คุมอากาศแบบอัตโนมัติ” ไว้ก็ตาม

จะมีเสียงดังขึ้น 2 ครั้งและไฟแสดงจะกะพริบ
3 คร้ัง
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7-12 การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

การปรับแต่งสวิตช์เคร่ืองปรับอากาศ
E00739700212

ฟังก์ชันต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการดังนี้

เปิดการควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
เมื ่อกดสวิตช์ AUTO หรือตั ้งค่าสวิตช์ควบคุม
อุณหภูมิไว้ที ่อุณหภูมิต่ำสุด สวิตช์เครื ่องปรับ
อากาศจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ
ปิดการควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
สวิตช์เครื ่องปรับอากาศจะไม่ถูกควบคุมโดย
อัตโนมัติตราบใดที่ไม่ได้ใช้งานสวิตช์เครื่องปรับ
อากาศ

หมายเหตุ
ค่าเริ่มต้นจากโรงงานคือ “เปิดการควบคุมเครื่อง
ปรับอากาศแบบอัตโนมัติ”
เมื่อกดสวิตช์ไล่ฝ้า เครื่องปรับอากาศจะทำงาน
โดยอัตโนมัติเพ่ือป้องกันการเกิดฝ้าท่ีหน้าต่าง แม้
ว่าจะต้ังค่า “ปิดการควบคุมอากาศแบบอัตโนมัติ”
ไว้ก็ตาม

สวิตช์ MODE
E00703301041

สวิตช์ OFF
E00702701123

กดสวิตช์เพื่อปิดระบบเครื่องปรับอากาศ

แต่ละครั ้งที ่กดสวิตช์ MODE โหมดจะเปลี ่ยนตาม
ลำดับดังน้ี: “ ” → “ ” → “ ” → “ ” → “ ”
โหมดที ่เลือกจะแสดงในหน้าจอ (A) (ให้ดูในเรื ่อง
“การเลือกโหมด” หน้า 7-3)

สวิตช์เครื่องปรับอากาศ
E00703502763

กดสวิตช์เพื ่อเปิดเครื ่องปรับอากาศ ตัวแสดง “ ”
จะแสดงในหน้าจอ (A)

เมื่อกดสวิตช์อีกครั้ง ระบบปรับอากาศจะหยุดทำงาน

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่า
กดสวิตช์เคร ื ่องปรับอากาศค้างไว้อย ่างน้อย
ประมาณ 10 วินาที
• เมื ่อการตั ้งค่าเปลี ่ยนจากเปิดใช้งานเป็นปิด

ใช้งาน
จะมีเสียงดังขึ ้น 3 ครั ้งและตัวแสดง “ ”
จะกะพริบ 3 คร้ัง

• เมื่อการตั้งค่าเปลี่ยนจากปิดใช้งานเป็นเปิดใช้
งาน
จะมีเสียงดังขึ ้น 2 ครั ้งและตัวแสดง “ ”
จะกะพริบ 3 คร้ัง
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7-13การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

การทำงานของระบบในโหมดอัตโนมัติ
E00704102838

ในสภาวะปกติ ให้ใช้ระบบในโหมด AUTO และทำตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้

1. กดสวิตช์ AUTO
2. ตั้งสวิตช์ควบคุมอุณหภูมิไปยังอุณหภูมิที่ต้องการ

การเลือกโหมด การปรับความเร็วมอเตอร์พัดลม การเลือก
อากาศไหลเวียนภายใน/ภายนอก การปรับอุณหภูมิ และ
สถานะ ON/OFF ของเคร่ืองปรับอากาศจะถูกควบคุมโดย
อัตโนมัติทั้งหมด

สวิตช์ไล่ฝ้า
E00703901092

เมื ่อกดสวิตช์นี ้ โหมดจะเปลี่ยนเป็นโหมด “ ”ไฟ
แสดง (A) จะสว่างขึ้นโหมดที่เลือกจะแสดงในหน้าจอ
(B) (ให้ดูเร่ือง “การเลือกโหมด” หน้า 7-3)

การทำงานของระบบในโหมดแมนนวล
E00704200239

สามารถควบคุมความเร็วมอเตอร์พัดลมและโหมดช่องลม
ได้ด้วยตัวเองโดยการตั้งค่าสวิตช์เลือกความเร็วมอเตอร์
พัดลมและสวิตช์ MODE ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
เมื่อต้องการกลับมาทำงานที่ระบบอัตโนมัติ ให้กดสวิตช์
AUTO

หมายเหตุ
เมื่อกดสวิตช์ไล่ฝ้า ระบบเครื่องปรับอากาศจะทำ
งานโดยอัตโนมัติและอากาศภายนอก (ซึ่งตรง
ข้ามกับอากาศหมุนเวียนภายใน) จะถูกเลือก
การควบคุมการเปลี่ยนโดยอัตโนมัติเช่นนี้เกิดขึ้น
เพื่อป้องกันกระจกเป็นฝ้าแม้ว่าจะตั้งค่า “ปิดการ
ควบคุมเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติ” หรือ
“ปิดการควบคุมอากาศแบบอัตโนมัติ” ไว้ก็ตาม
(ให้ดูเร่ือง “การปรับแต่งสวิตช์เคร่ืองปรับอากาศ”
หน้า 7-12, “การปรับแต่งการเลือกการไหลเวียน
อากาศ” หน้า 7-11)

ขอควรระวัง
เพื่อความปลอดภัย กระจกควรใสสะอาดทุกด้าน

หมายเหตุ
หากใช้งานสวิตช์เลือกความเร็วมอเตอร์พัดลม
สวิตช์เครื ่องปรับอากาศ สวิตช์ MODE หรือ
สวิตช์เลือกการไหลเวียนอากาศขณะที ่ระบบ
กำลังทำงานอยู่ในโหมด AUTO ฟังก์ชันท่ีเปิดใช้
งานจะทำงานแทนค่าควบคุมโดยอัตโนมัติ ส่วน
ฟังก์ชันอื ่นๆ ที่เหลือจะยังคงถูกควบคุมโดย
อัตโนมัติ

การไล่ฝ้าที่กระจกหน้าและกระจกหน้าต่าง
E00704302335



ระบบไหลเวียนอากาศด้านหลัง*
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7-14 การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

การไล่ฝ้าปกติ การไล่ฝ้าอย่างรวดเร็ว

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

1. ตั้งสวิตช์เลือกการไหลเวียนอากาศไปที่อากาศภาย
นอก

2. ต้ังสวิตช์ MODE ไปท่ีตำแหน่ง “ ”
3. เลือกความเร็วมอเตอร์พัดลมตามต้องการโดยการ

กดสวิตช์เลือกความเร็วมอเตอร์พัดลม
4. เลือกปรับอุณหภูมิตามต้องการโดยการกดสวิตช์

ควบคุมอุณหภูมิ
5. กดสวิตช์เครื่องปรับอากาศ

1. กดสวิตช์ไล่ฝ้าเพื่อเปลี่ยนไปที่ตำแหน่ง “ ”
2. ปรับความเร็วมอเตอร์พัดลมไปที่ความเร็วสูงสุด
3. ปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่งสูงสุด

หมายเหตุ
เพื่อให้การไล่ฝ้ามีประสิทธิภาพดี ควรปรับทิศ
ทางลมจากช่องลมด้านข้างไปยังกระจกหน้าต่าง
อย่าปรับอุณหภูมิไปที่ตำแหน่งความเย็นสูงสุด
ลมเย็นจะพัดเข้าหากระจกหน้าต่างและทำให้ไล่ฝ้า
ไม่ได้

หมายเหตุ
สำหรับรถรุ่นท่ีมีระบบ Auto Stop & Go (AS&G)
หากกดสวิตช์ไล่ฝ้า ระบบ Auto Stop & Go
(AS&G) จะไม่ทำงานและเครื่องยนต์จะไม่ดับ
โดยอัตโนมัติแม้ว่ารถจะหยุดแล้วทั้งนี้เพื่อให้แน่
ใจว่ามีการรักษาระดับการมองเห็นที่ดี

ระบบไหลเวียนอากาศด้านหลัง*
E00778800029

อุปกรณ์นี้ทำหน้าที่หมุนเวียนอากาศให้แก่ผู้โดยสารที่
เบาะนั่งด้านหลัง
ระบบไหลเวียนอากาศด้านหลังสามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อ
สวิตช์กุญแจหรือโหมดการทำงานอยู่ที่ ON หรือ ACC
เท่านั้น

A- สวิตช์ ON/OFF
B- สวิตช์ปรับความเร็วมอเตอร์พัดลม



ระบบไหลเวียนอากาศด้านหลัง*

7

7-15การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

การปรับตั้งตำแหน่งและทิศทางการไหล
ของอากาศ

เลื่อนบานพับ (A) เพื่อปรับทิศทางการไหลของอากาศ

การใช้งานระบบไหลเวียนอากาศด้านหลัง
ในเบาะนั่งด้านหน้า

E00778900020

เมื ่อกดสวิตช์ พัดลมจะเริ ่มทำงานและไฟแสดง (A)
จะสว่าง เมื่อกดสวิตช์อีกครั้ง พัดลมจะหยุดและไฟแสดง
จะดับลง

การใช้งานระบบไหลเวียนอากาศด้านหลัง
ในเบาะนั่งด้านหลัง

E00779000028

1. กดสวิตช์ “ON/OFF” เพื่อเปิดใช้งานระบบไหล
เวียนอากาศด้านหลัง

2. กดปุ่ม “UP” เพ่ือเพ่ิมความเร็วมอเตอร์พัดลม และ
กดปุ่ม “DOWN” เพื่อลดความเร็วมอเตอร์พัดลม
ความเร็วมอเตอร์พัดลมที่เลือกจะแสดงด้วยไฟ
แสดง (A)

3. กดสวิตช์ “ON/OFF” อีกครั้งเพื่อหยุดการทำงาน

หมายเหตุ
หากต้องการส่งกระแสลมของเครื่องปรับอากาศ
ด้านหน้าไปยังเบาะน่ังด้านหลังอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ปรับช่องลมตำแหน่งกลางไปยังทิศทางด้านบน

หมายเหตุ
อย่าใส่วัตถุแปลกปลอมเข้าไปในช่องลม (B)



คำแนะนำที่สำคัญในการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
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7-16 การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

คำแนะนำที่สำคัญในการใช้งานเครื่อง
ปรับอากาศ

E00708302649

จอดรถไว้ในที่ร่ม
การจอดรถไว้กลางแดดจัดจะทำให้อากาศในห้อง
โดยสารร้อนมากและจะต้องใช้เวลานานกว่าจะทำให้
ห้องโดยสารเย็น
หากจำเป็นต้องจอดรถกลางแดด ให้เปิดหน้าต่างใน
ช่วงสองสามนาทีแรกที่เครื่องปรับอากาศทำงานเพื่อ
ไล่อากาศร้อนออกไปก่อน

เครื่องฟอกอากาศ*
E00708401933

เครื่องปรับอากาศนี้ติดตั้งที่กรองอากาศอยู่ภายในเพื่อ
กรองสิ่งสกปรกและฝุ่นออกจากอากาศ
เปล่ียนท่ีกรองอากาศเป็นระยะ เน่ืองจากความสามารถใน
การกรองอากาศจะลดลงเมื่อมีฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก
สะสมสำหรับระยะเวลาการบำรุงรักษา ให้ดูที่ “สมุดการ
ตรวจซ่อมแซม”

หมายเหตุ
หากเปิดใช้งานระบบไหลเวียนอากาศด้านหลัง
อีกคร้ังหลัง จากปิดระบบโดยการกดสวิตช์ “ON/
OFF” หรือหลังจากที่สวิตช์กุญแจหรือโหมดการ
ทำงานเป็น OFF ความเร็วมอเตอร์พัดลมจะกลับ
ไปที่การตั้งค่าก่อนหน้า

คำแนะนำในการใช้สารทำความเย็นและ
สารหล่อลื่น

หากเครื่องปรับอากาศทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่
ควร อาจเป็นเพราะสารทำความเย็นร่ัว ขอแนะนำให้นำรถ
เข้าตรวจสภาพที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
ระบบเครื่องปรับอากาศในรถของคุณต้องใช้สารทำความ
เย็น HFC-134a และสารหล่อลื่น DH-PR
การใช้สารทำความเย็นหรือสารหล่อล่ืนอ่ืน นอกจากน้ีจะทำ
ให้ระบบเสียหายเป็นอย่างมาก ซึ่งจะส่งผลให้ต้องเปลี่ยน
ระบบเคร่ืองปรับอากาศของรถใหม่ทั้งหมด นอกจากน้ียัง
ไม่ควรปล่อยสารทำความเย็นออกสู่ช้ันบรรยากาศด้วย
แนะนำให้เก็บสารทำความเย็นและนำไปรีไซเคิลเพื ่อ
นำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป

การไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานาน

ควรเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยสัปดาห์ละ
ห้านาทีแม้ในช่วงที่มีอากาศเย็น ทั้งนี้เพื่อคงสภาพการ
หล่อลื่นชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ
และเพื่อให้ระบบทำงานได้ดี

ขณะที่เครื ่องปรับอากาศทำงาน ให้ปิดหน้าต่างให้
สนิททุกบานเพื ่อป้องกันมิให้อากาศจากภายนอก
เข้ามาข้างใน ซึ่งมีผลทำให้ประสิทธิภาพความเย็นไม่
ดีพอ
อากาศเย็นมากเกินไปนั้นไม่ดีต่อสุขภาพ อุณหภูมิภาย
ในห้องโดยสารควรต่ำกว่าอากาศภายนอกรถเพียง
ประมาณ 5-6  ํC
เมื่อจะใช้งานระบบปรับอากาศ ดูให้แน่ใจว่าช่องลมที่
หน้ากระจกหน้าไม่มีสิ่งกีดขวาง เช่น ใบไม้และหิมะ
ใบไม้ที่สะสมในช่องลมอาจทำให้อากาศไหลเวียน
น้อยลงและอุดตันช่องระบายน้ำด้วย
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วิทยุ AM/FM / เคร่ืองเล่น CD ผ่าน
AUX*

E00708503547

ฟังก์ชันเล่น iPod/iPhone*

สิ่งสำคัญสำหรับการใช้งาน
E00735500023

วิธีทำความสะอาด
E00735700025

เครื่องหมายการค้า
E00735801241

ระบบเครื ่องเสียงจะใช้ได้ก็ต่อเมื ่อสวิตช์กุญแจหรือ
โหมดการทำงานเป็น ON หรือ ACC

เครื ่องเสียงนี ้รองรับการเล่นเพลงจากอุปกรณ์
iPod/iPhone อย่างไรก็ตามไม่สามารถรับประกัน
การเล่นได้เนื่องจากอาจมีรุ่นที่แตกต่าง
โปรดทราบว่าการทำงานอาจแตกต่างก ันไป
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นหรือเวอร์ชันของ iPod/iPhone

หากเครื่องสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อเฉพาะอื่นๆ เป็นเครื่องหมาย
การค้าหรือเครื่อง หมายการค้าจดทะเบียนของเจ้า
ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
นอกจากนี้แม้ว่าจะไม่มีการระบุเครื่องหมายการค้า
หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนโดยตรง ควร
จะสังเกตดูโดยรวมทั้งหมด

หมายเหตุ
l สำหรับรถที ่ติดตั ้งระบบกุญแจอัจฉริยะ หาก

โหมดการทำงานถูกต้ังท้ิงไว้ท่ี ACC ระบบจ่ายไฟ
อุปกรณ์เสริมจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป
ระยะหนึ่ง และคุณจะไม่สามารถใช้ระบบเครื่อง
เสียงได้อีก ระบบจ่ายไฟอุปกรณ์เสริมจะเปิดขึ้น
อ ีกคร ั ้งหากใช้งานสวิตช ์ก ุญแจที ่ตำแหน่ง
“ACC”ให้ดูเร ื ่อง “ฟังก์ชันการตัดไฟ ACC
อัตโนมัติ” หน้า 6-15

หมายเหตุ
การใช้งานในบางสภาวะ เช่น การขับข่ีบนถนนท่ี
มีฝุ่นมากและการใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็น
ประจำ อาจส่งผลให้ท่ีกรองอากาศมีอายุการใช้งาน
ส้ันลง เม่ือคุณรู้สึกว่ากระแสลมน้อยกว่าปกติ หรือ
เมื่อกระจกหน้าหรือหน้าต่างเริ่มมีฝ้าขึ้นได้ง่าย
ให้เปลี ่ยนที ่กรองอากาศใหม่ และนำรถไป
ตรวจสอบ

หมายเหตุ
หากมีการใช้โทรศัพท์มือถือภายในรถ อาจทำให้
เกิดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์เครื่องเสียงได้ ไม่ใช่
อาการผิดปกติของเครื่องเสียง ในกรณีนี้โปรดใช้
โทรศัพท์มือถือให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่องเสียง
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
หากมีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำเข้าไปในอุปกรณ์
เครื่องเสียง หรือหากมีควันหรือกลิ่นเหม็นออก
มาจากอุปกรณ์ ให้ปิดระบบเคร่ืองเสียงทันที และ
นำรถไปตรวจสอบ ห้ามพยายามซ่อมด้วยตนเอง
หลีกเลี่ยงการใช้งานต่อเนื่องโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ

“ผลิตสำหรับ iPod” และ “ผลิตสำหรับ iPhone”
หมายความว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ
การออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อโดยเฉพาะกับ iPod
หรือ iPhone ตามลำดับ และได้รับการรับรองจาก
ผู้พัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ Apple
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano และ iPod
touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่
จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของอุปกรณ์
นี้หรือรับรองว่าอุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและกฎข้อบังคับต่างๆ

หากสกปรกมาก ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำผสมน้ำยาทำความ
สะอาดที่เป็นกลาง บิดให้แห้งแล้วเช็ดออก อย่าใช้
น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรือสารเคมีอื่นเช็ดเพราะ
อาจทำให้พื้นผิวเสียหาย
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ประเภทของแผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้
E00736001194

เครื่องหมายต่อไปนี้พิมพ์อยู่บนฉลาก บรรจุภัณฑ์ หรือ
หน้าปกของแผ่นดิสก์

ลิขสิทธิ์

การกระทำใดๆ เช่น การผลิตซ้ำ การเผยแพร่ การแสดงใน
ท่ีสาธารณะ หรือการให้เช่าแผ่นดิสก์โดยไม่ได้รับอนุญาต
และอยู่นอกเหนือการใช้งานส่วนบุคคล ถือเป็นสิ่งต้อง
ห้ามตามกฎหมาย

การใช้งานแผ่นดิสก์
E00735901196

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการดูแลรักษาแผ่นดิสก์

สิ่งสำคัญสำหรับการใช้งาน

การทำความสะอาด

สภาพแวดล้อมในการเล่นแผ่นดิสก์

รุ่นที่รองรับ

iPhone5S
iPhone5c
iPhone5
iPhone4S
iPhone4
iPhone3GS
iPhone3G
iPhone
iPod Nano (3rd Generation ~ 7th Generation)
iPod Touch (1st Generation ~ 5th Generation)
iPod Classic

รอยน้ิวมือหรือรอยอ่ืนใดบนผิวด้านท่ีใช้อ่านข้อมูล
ของแผ่นดิสก์อาจทำให้อ่านข้อมูลได้ยากขึ้น เมื่อ
จับแผ่นดิสก์ ให้จับขอบทั้งสองด้าน หรือด้านใด
ด้านหน่ึงกับรูตรงกลาง เพ่ือไม่ให้สัมผัสถูกผิวด้าน
ที่ใช้อ่านข้อมูล
อย่าติดกระดาษหรือสติกเกอร์ มิฉะนั้นจะทำให้
แผ่นดิสก์เสียหาย
อย่าฝืนใส่แผ่นดิสก์หากมีแผ่นอื่นอยู่ในเครื่องอยู่
แล้ว มิฉะนั้นอาจทำให้แผ่นดิสก์เสียหายหรือ
ทำงานผิดปกติ

ทำความสะอาดผิวด้านที่ใช้อ่านข้อมูลของแผ่น
ดิสก์อย่างสม่ำเสมอ ขณะทำความสะอาดอย่าเช็ด
วนเป็นวงกลม ให้เช็ดออกจากศูนย์กลางไปยัง
ขอบด้านนอกของแผ่นดิสก์
แผ่นดิสก์ใหม่อาจมีเศษเสี้ยนตามขอบด้านนอก
หรือในรูกลางแผ่นดิสก์ ควรตรวจให้แน่ใจเสียก่อน
เศษเสี้ยนอาจทำให้การทำงานขัดข้อง ควรขัดเศษ
เหล่านั้นออกก่อน

ระหว่างที ่ไม่ใช้งานแผ่นดิสก์ ให้เก็บในกล่อง
บรรจุและเก็บให้ห่างจากแสงแดด

สิ่งสำคัญสำหรับการจัดเก็บ

หมายเหตุ
ใบอนุญาต iPod และ iTunes ยินยอมให้ผู้ใช้ราย
บุคคลผลิตซ้ำและเล่นสื่อที่ไม่ได้จดลิขสิทธิ์ รวม
ถึงสื่อที่สามารถทำสำเนาและผลิตซ้ำได้โดยถูก
กฎหมาย
การละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ เป็นสิ่งต้องห้าม

ในสภาพอากาศหนาวเย็น เช่น กลางฤดูหนาว เม่ืออุณหภูมิ
ภายในรถยนต์เย็นลง การเปิดฮีทเตอร์และพยายามใช้
เครื่องเล่นทันทีอาจทำให้เกิดการควบแน่น (หยดน้ำ) ขึ้น
บนแผ่นดิสก์และชิ้นส่วนที่เก็บข้อมูลภายในเครื่อง ซึ่ง
อาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ
ในสภาพเช่นนี้ให้นำแผ่นดิสก์ออกและรอสักครู ่ก่อน
ใช้งาน

หากจะไม่ใช้แผ่นดิสก์เป็นเวลานาน ให้นำแผ่น
ออกจากตัวเครื่อง
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CD-R/RW 12 ซม. – • แผ่นดิสก์ท่ี
มีไฟล์ MP3,
WMA,
AAC

แผ่นดิสก์ที่อาจเล่นไม่ได้

ไม่รับประกันการเล่นแผ่นดิสก์อื ่นนอกเหนือ
จากที่ระบุไว้ใน “ประเภทของแผ่นดิสก์ที่สามารถ
เล่นได้”
แผ่นดิสก์ขนาด 8 ซม. ไม่สามารถใช้ได้
อย่าใส่แผ่นดิสก์ท่ีมีรูปทรงไม่ปกติ (เช่น รูปหัวใจ)
เนื่องจากอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ นอกจาก
นี้แผ่นดิสก์ที่มีบางส่วนใสอาจไม่สามารถเล่นได้

แผ่น CD ท่ีไม่ได้มาตรฐาน

เคร่ืองเสียงน้ีสามารถเล่นแผ่น CD เพลง อย่างไรก็ตามพึง
ระลึกถึงหัวข้อต่อไปนี้เกี่ยวกับมาตรฐานของแผ่น CD

ต้องแน่ใจว่าคุณใช้แผ่นดิสก์ที่มี  อยู่บนผิว
ด้านฉลาก
แผ่น CD อ่ืนนอกเหนือจากแผ่น CD มาตรฐานอาจ
เล่นไม่ได้ และแม้ว่าจะเล่นเพลงได้ แต่ไม่สามารถ
รับประกันคุณภาพเสียงได้
หากเล่นแผ่น CD อื ่นนอกเหนือจากแผ่น CD
มาตรฐาน อาจเกิดกรณีต่อไปนี้ได้

ประเภท

CD-DA

ขนาด
เวลาเล่น
สูงสุด คำอธิบาย

CD-TEXT

12 ซม.

12 ซม.

74 นาที

74 นาที –

แผ่นดิสก์ท่ียังไม่ผ่านการปิดแผ่น (finalized) จะไม่
สามารถเล่นได้
แม้ว่าจะบันทึกอย่างถูกต้องโดยใช้เครื่องบันทึก
หรือคอมพิวเตอร์ มีการตั้งค่าและองค์ประกอบ
ของโปรแกรมซอฟต์แวร์ถูกต้องแล้ว แต่ความผิด
ปกติ ความเสียหาย หรือรอยของแผ่นดิสก์ สิ่ง
สกปรกหรือหยดน้ำบนเลนส์ภายในตัวเครื่องอาจ
ทำให้ไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้
บางฟังก์ชันอาจไม่สามารถใช้งานได้ หรือแผ่น
ดิสก์อาจไม่สามารถเล่นได้ ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับแผ่น
ดิสก์แต่ละแผ่น
อย่าใช้แผ่นดิสก์ที่มีรอยร้าวหรือบิดงอ
หากแผ่นดิสก์ติดสติกเกอร์ มีเศษสติกเกอร์ที่ลอก
ออกไม่หมด หรือรอยกาวติดอยู่ อย่านำมาใช้งาน
แผ่นดิสก์ที่มีการติดฉลากตกแต่งหรือสติกเกอร์
อาจไม่สามารถใช้ได้

• อาจเกิดเสียงรบกวนขณะเล่นแผ่น
• เสียงอาจกระโดด
• เครื่องอาจมองไม่เห็นแผ่นดิสก์
• อาจไม่สามารถเล่นเพลงแรกได้
• อาจใช้เวลานานกว่าปกติก่อนเริ่มเล่นเพลง
• อาจเริ่มเล่นเพลงจากกลางเพลง
• บางส่วนของเพลงอาจไม่สามารถเล่นได้
• บางเพลงอาจหยุดในระหว่างเล่น
• บางเพลงอาจเล่นผิดปกติ

ไฟล์เพลง (MP3/WMA/AAC)
E00736101182

เครื่องเสียงนี้สามารถเล่นไฟล์เพลง MP3/WMA/AAC ที่
บันทึกในแผ่น CD-ROM, CD-R/RW และอุปกรณ์ USB
ได้

ไฟล์และสื่อที่สามารถใช้ได้มีข้อจำกัด ดังนั้นควรอ่านข้อ
ความต่อไปนี้ก่อนบันทึกไฟล์เพลงแบบ MP3/WMA/
AAC ลงในแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์ USB
นอกจากนี้คุณควรอ่านคู่มือสำหรับผู้ใช้ของไดรฟ์ CD-R/
RW และซอฟต์แวร์สำหรับบันทึกแผ่น และตรวจสอบว่า
ได้ใช้งานอย่างถูกต้อง หากไฟล์เพลงแบบ MP3/WMA/
AAC มีข้อมูลชื่อเพลงหรือข้อมูลอื่นๆ จะสามารถนำมา
แสดงผลได้

–
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ชื่อ

ข้อกำหนด
รูปแบบ

ข้อกำหนด คำอธิบาย

มัลติเซสชั่น

ISO9660

ไม่รองรับ (รองรับเฉพาะเซสชั่นแรก)

ระดับ 1 ชื่อไฟล์สูงสุด
8 ตัวอักษร และ
นามสกุลไฟล์ 3
ตัวอักษร
(อักษรตัวใหญ่
ตัวเลข “_”
สามารถใช้ได้)

CD

USB

จำนวนระดับ
สูงสุด

8 ระดับ (หากถือว่าโฟลเดอร์ต้นทาง
เป็นระดับที่ 1)

255 โฟลเดอร์

100 โฟลเดอร์

นามสกุล
ISO9660

Joliet สามารถตั้งชื่อ
ไฟล์สูงสุด 64
ตัวอักษร

จำนวน
โฟลเดอร์
สูงสุด (รวม
โฟลเดอร์
ต้นทาง)

ขอควรระวัง
การกระทำใดๆ เช่น การทำสำเนาแผ่น CD หรือ
ไฟล์เพลงแล้วนำไปแจกจ่ายไม่ว่าจะคิดหรือไม่
คิดมูลค่า หรือการอัพโหลดไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ต
หรือวิธีอื่นใดไปยังเซิร์ฟเวอร์ ถือเป็นการละเมิด
สิทธิทางกฎหมาย
อย่านำนามสกุลไฟล์ “.mp3” “.wma” หรือ “.m4a”
ไปต่อท้ายไฟล์รูปแบบอื่นนอกเหนือจากไฟล์
แบบ MP3/WMA/AAC การเล่นแผ่นดิสก์ที ่มี
ไฟล์เช่นนี้อาจทำให้การระบุไฟล์สำหรับเล่นไม่
ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดเสียงดัง เกิดความเสีย
หายต่อลำโพง หรือเกิดอุบัติเหตุ

หมายเหตุ
การเล่นเพลงอาจขัดข้อง ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับสภาพ
ของเครื ่องบันทึกแผ่นดิสก์หรือซอฟต์แวร์
บันทึกที่ใช้ หากเกิดกรณีดังกล่าวโปรดดูคู่มือ
สำหรับผู้ใช้ของเครื่องหรือซอฟต์แวร์ที่คุณใช้
ไฟล์เพลงอาจไม่มีนามสกุลไฟล์ต่อท้าย ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับระบบปฏิบัติการ เวอร์ชัน ซอฟต์แวร์ หรือ
การตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ให้
ต่อท้ายด้วยนามสกุลไฟล์ “.mp3” “.wma” หรือ
“.m4a” ขณะทำสำเนาไฟล์

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ไฟล์เพลง
โฟลเดอร์

โฟลเดอร์
ต้นทาง

โครงสร้างโฟลเดอร์
E00736301113

เครื่องเสียงสามารถเห็นระดับโฟลเดอร์ได้สูงสุด 8 ระดับ
คุณสามารถสร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ตามประเภท –
ศิลปิน – อัลบ้ัม – แทร็ค (ไฟล์เพลงรูปแบบ MP3/WMA/
AAC) สำหรับจัดการแทร็คต่างๆ
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MP3 คืออะไร
E00736401039

MP3 ย่อมาจาก “MPEG-1 Audio Layer 3” MPEG ย่อมา
จาก “Motion Picture Experts Group” และเป็นมาตรฐาน
การบีบอัดสัญญาณวิดีโอที่ใช้ในวิดีโอซีดี ฯลฯ

ขอควรระวัง
ไฟล์ MP3 ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้เล่นได้
ไม่ถูกต้อง หรือชื่อไฟล์/โฟลเดอร์อาจแสดงได้
ไม่ถูกต้อง

มาตรฐานสำหรับไฟล์ MP3 ที่สามารถเล่นได้

ข้อกำหนดสำหรับไฟล์ MP3 ที ่สามารถเล่นได้มีดัง
ต่อไปนี้

ชื่อ
จำนวนไฟล์
สูงสุด

(จำนวน
ทั้ง

หมดบนสื่อ)

ข้อกำหนด คำอธิบาย

ข้อจำกัด
ของชื่อไฟล์
และชื่อ
โฟลเดอร์

CD

สูงสุด 64 ไบต์ (สำหรับ Unicode คือ
32 ตัวอักษร) ชื่อไฟล์/โฟลเดอร์ที่
ยาวกว่านี้จะไม่แสดงผลหรือเล่น

509 ไฟล์

รูปแบบที่
รองรับของ

USB

ระบบไฟล์ที่แนะนำให้ใช้คือ FAT32
1 พาร์ติชั่นเท่านั้น

USB 10,000 ไฟล์
(สามารถบันทึกได้สูงสุด
100 ไฟล์ในหน่ึงโฟลเดอร์)

หมายเหตุ
การแสดงลำดับโฟลเดอร์และไฟล์เพลงที่ปรากฏ
บนเครื่องเสียงอาจแตกต่างจากลำดับที่ปรากฏ
ในคอมพิวเตอร์

MP3 เป็นวิธีบีบอัดไฟล์เสียงวิธีหน่ึงในมาตรฐานสัญญาณ
เสียง MPEG และลดคุณภาพเสียงที่อยู่นอกเหนือความ
สามารถในการได้ยินของมนุษย์และเสียงที่ถูกกลบโดย
เสียงที่ดังกว่า จึงทำให้ได้สัญญาณคุณภาพสูงโดยที่มี
ขนาดข้อมูลเล็กลง
เน่ืองจากวิธีน้ีทำให้เพลงใน CD ถูกบีบอัดลงเหลือประมาณ
1/10 ของขนาดข้อมูลดั้งเดิมโดยไม่สูญเสียส่วนที่รับรู้ได้
ทำให้สามารถบันทึกเพลงจาก CD ประมาณ 10 แผ่นลง
ในแผ่น CD-R/RW แผ่นเดียว

รายการ รายละเอียด
ข้อกำหนด MPEG-1 AUDIO LAYER3

MPEG-2 AUDIO LAYER3

รายการ

ความถี่ใน
การสุ่ม [kHz]

WMA คืออะไร
E00736601044

WMA ย่อมาจาก Windows Media Audio เป็นรูปแบบการ
บีบอัดสัญญาณเสียงของ Microsoft ซึ่งเป็นวิธีบีบอัดที่มี
อัตราส่วนการบีบอัดสูงกว่า MP3

บิตเรต [kbps]

VBR (บิตเรต
แบบผันแปร)

รายละเอียด

MPEG-1: 32/44.1/48
MPEG-2: 16/22.05/24
MPEG-1: 32 ถึง 320
MPEG-2: 8 ถึง 180
รองรับ

สเตอริโอ/จอยท์ สเตอริโอ/ ดูอัล
แชนแนล/โมนอรอล

โหมดช่อง
สัญญาณ

mp3นามสกุลไฟล์

ID3 tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2,
Ver. 2.3, Ver. 2.4 (ISO-8859-1,
UTF-16 (Unicode)) ชื่อเพลง, ชื่อ
ศิลปิน, ชื่ออัลบั้ม

ข้อมูล tag
ที่รองรับ

64 ตัวอักษรจำนวนตัว
อักษรสูงสุดที่
สามารถแสดง
ได้บนหน้าจอ
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มาตรฐานสำหรับไฟล์ AAC ที่สามารถเล่นได้

ข้อกำหนดสำหรับไฟล์ AAC ที ่สามารถเล่นได้มี
ดังต่อไปนี้

รายการ รายละเอียด

VBR (บิตเรต
แบบผันแปร)

รองรับ

ความถี่ใน
การสุ่ม
[kHz]

8/11.025/12/16/22.05/
24/32/44.1/48

MPEG4

8/11.025/12/16/22.05/
24/32/44.1/48

MPEG2

บิตเรต
[kbps]

16 ถึง 320MPEG4
16 ถึง 320MPEG2

โหมดช่องสัญญาณ สเตอริโอ/โมนอรอล
นามสกุลไฟล์ m4a

ข้อกำหนด Advanced Audio
Coding
MPEG4/AAC-LC
MPEG2/AAC-LC

มาตรฐานสำหรับไฟล์ WMA ที่สามารถเล่นได้
AAC คืออะไร

E00736801059

AAC ย่อมาจาก Advanced Audio Coding เป็นมาตรฐาน
การบีบอัดสัญญาณที่ใช้ใน “MPEG-2” และ “MPEG-4”
ฟังก์ชันนี้สามารถบีบอัดข้อมูลได้ 1.4 เท่าของ MP3 โดย
ให้คุณภาพเสียงที่เทียบเท่ากัน

ข้อกำหนดสำหรับไฟล์ WMA ที ่สามารถเล่นได้มี
ดังต่อไปนี้

32/44.1/48

รายการ รายละเอียด

ข้อกำหนด Windows Media Audio
Version7.0/8.0/9.0

ความถี่ในการ
สุ่ม [kHz]

รองรับ

รายการ รายละเอียด
บิตเรต [kbps] 32 ถึง 192
VBR (บิตเรต
แบบผันแปร)

สเตอริโอ/โมนอรอลโหมดช่อง
สัญญาณ

wmaนามสกุลไฟล์

WMA tag
ชื่อเพลง ชื่อศิลปิน ชื่ออัลบั้ม

ข้อมูล tag
ที่รองรับ

64 ตัวอักษรจำนวนตัว
อักษรสูงสุดที่
สามารถแสดง
ได้บนหน้าจอ

หมายเหตุ
Microsoft, Windows Media และ Windows เป็น
เครื ่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft
Corporation (USA) และในประเทศอื่นๆ

ขอควรระวัง
WMA รองรับระบบจัดการลิขสิทธ์ิดิจิทัล (DRM)
เครื่องเสียงนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA ที่มีการ
ป้องกันลิขสิทธิ์ด้วยระบบนี้
ไฟล์ WMA ท่ีไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้เล่นได้
ไม่ถูกต้อง หรือช่ือไฟล์/โฟลเดอร์อาจแสดงได้ไม่
ถูกต้อง
เคร่ืองเสียงน้ีไม่รองรับไฟล์แบบ “Pro”, “Lossless”
และ “Voice”

ขอควรระวัง
AAC รองรับระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM)
เครื่องเสียงนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ AAC ที่มีการ
ป้องกันลิขสิทธิ์ด้วยระบบนี้

ขอควรระวัง
ไฟล์ AAC ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้เล่นได้
ไม่ถูกต้อง หรือชื่อไฟล์/โฟลเดอร์อาจแสดงได้
ไม่ถูกต้อง
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คำเตือน
ผู้ขับขี่ไม่ควรจ้องหน้าจอขณะขับขี่
เพราะอาจทำให้ผู้ขับขี่ไม่ได้มองทางและทำให้
เกิดอุบัติเหตุได้

คำเตือน
ผู้ขับขี่ไม่ควรใช้งานที่มีความซับซ้อนขณะขับขี่
การใช้งานที่ซับซ้อนขณะขับขี่อาจทำให้ผู้ขับขี่
ไม่ได้มองทางและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
ดังนั ้นควรหยุดรถในที ่ปลอดภัยก่อนใช้งาน
ดังกล่าว
อย่าใช้งานเครื่องเสียงเมื่อเกิดความผิดปกติ เช่น
ไม่ได้ยินเสียง
เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม้ หรือไฟดูดได้
อย่าให้น้ำหรือสิ ่งแปลกปลอมเข้าสู ่ตัวเครื ่อง
เพราะอาจทำให้เกิดควัน ไฟไหม้ ไฟดูด หรือเหตุ
ขัดข้อง
อย่าใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องใส่แผ่นดิสก์
เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟดูด หรือเหตุ
ขัดข้อง
ในกรณีที่เกิดความผิดปกติเนื่องจากมีสิ่งแปลก
ปลอมหรือน้ำเข้าสู่ตัวเครื่อง ส่งผลให้เกิดควัน
หรือกลิ่นเหม็น ให้หยุดใช้งานเครื่องเสียงทันที
และปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
หากยังคงใช้งานต่อไป อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
ไฟไหม้ หรือไฟดูด
อย่าถอดแยกชิ ้นส่วนหรือดัดแปลงตัวเครื ่อง
เพราะอาจทำให้เกิดเหตุขัดข้อง ไฟไหม้ หรือ
ไฟดูด

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย
สำหรับลูกค้า

E00737001205

รายการ รายละเอียด

ข้อมูล tag ท่ีรองรับ AAC tag หรือ ID3 tag
ชื ่อเพลง ชื ่อศิลปิน
ชื่ออัลบั้ม

จำนวนตัวอักษรสูงสุดที่
สามารถแสดง
ได้บนหน้าจอ

64 ตัวอักษร

เคร่ืองเสียงน้ีมีสัญลักษณ์รูปภาพ รวมถึงจุดสำคัญเก่ียวกับ
การใช้งานเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย รวมถึงป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่อาจ
เกิดต่อตัวคุณ ผู้อื่น หรือทรัพย์สิน

คำเตือน
ขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง อย่าสัมผัสเสาอากาศหรือ
แผงด้านหน้า
เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดเนื่องจากฟ้าผ่า

ขอควรระวัง
อย่ากีดขวางรูระบายอากาศหรือตัวระบายความ
ร้อนของตัวเครื่อง
การกีดขวางรูระบายอากาศหรือตัวระบายความ
ร้อนอาจทำให้ความร้อนถูกกักไว้ในตัวเครื่อง
ก่อให้เกิดไฟไหม้หรือเหตุขัดข้องได้
อย่าเพิ่มระดับเสียงจนคุณไม่สามารถได้ยินเสียง
ภายนอกรถขณะขับขี่
การขับขี่โดยไม่ได้ยินเสียงภายนอกรถอาจก่อ
ให้เกิดอุบัติเหตุได้
อย่าสอดมือหรือนิ้วมือเข้าไปในช่องใส่แผ่นดิสก์
เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ

ปุ่มสำหรับการใช้งาน
E00737101219

เปิด/ปิดเครื่อง
E00737201148

1. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL
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แผ่นดิสก์
*ด้านฉลาก

ช่องใส่แผ่นดิสก์

ผลักแผ่นดิสก์ด้วยแรงพอประมาณ เครื่องจะดึง
แผ่นดิสก์เข้าไปและเริ่มเล่นแผ่น

2. กดปุ่ม 
เครื่องจะดันแผ่นดิสก์ออกมา ให้หยิบแผ่นดิสก์
ออก

ขอควรระวัง
ขณะเปลี่ยนแผ่นดิสก์ ควรหยุดรถในที่ที่สามารถ
จอดได้เสียก่อน
อย่าสอดมือ น้ิว หรือส่ิงแปลกปลอมลงในช่องใส่
แผ่นดิสก์ เพราะอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ ควัน
หรือไฟไหม้ได้
เคร่ืองไม่รองรับแผ่น CD ขนาด 8 ซม.

เปิดเครื่องและเล่นต่อจากสถานะก่อนหน้า
2. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL ค้างไว้

ปิดเครื่อง
หมายเหตุ

ค่าสูงสุดสำหรับระดับเสียงคือ “49” และต่ำสุด
คือ “0”
ค่าเริ่มต้นสำหรับระดับเสียงคือ “17”

2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL ตามเข็มนาฬิกาเพ่ือเพ่ิม
ระดับเสียง และทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับเสียง

1. ใส่แผ่นดิสก์ลงในช่องใส่แผ่นดิสก์โดยให้ผิวด้าน
ฉลากหงายขึ้น

การใส่/ดันแผ่นดิสก์ออก
E00737401049

หมายเหตุ
การกดปุ่ม MODE (แบบที่ 1)/ปุ่ม SOURCE
(แบบที่ 2) บนพวงมาลัยค้างไว้ก็เป็นการเปิด/ปิด
ฟังก์ชันเครื่องเสียงเช่นกัน

ปรับระดับเสียง
E00737301123

1. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อปรับระดับเสียง
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คำอธิบายปุ่มต่างๆ
E00737501431

หัวข้อนี้อธิบายชื่อและฟังก์ชันของแต่ละส่วน

1- ปุ่ม 
ใช้ดันแผ่นดิสก์ออก

2- ปุ่ม 1DISP
เปลี่ยนข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ
สำหรับวิทยุ ใช้เป็นปุ่ม preset 1

3- ปุ่ม 2PAGE
แสดงข้อมูลของหน้าถัดไป
สำหรับวิทยุ ใช้เป็นปุ่ม preset 2

4- ปุ่ม 3
สำหรับวิทยุ ใช้เป็นปุ่ม preset 3

5- ปุ่ม MEDIA
เมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง แหล่งกำเนิดเสียงจะเปลี่ยน
ตามลำดับ “CD” “USB/iPod” และ “AUX”

6- ปุ่ม RADIO
เปลี่ยนเป็นวิทยุและย่านความถี่

7- ปุ่ม / ปุ่ม 
สำหรับการเล่นเพลง กดปุ่มนี้เพื ่อเลือกแทร็ค/
ไฟล์ และกดค้างเพื่อถอยหลัง/ไปข้างหน้าโดยเร็ว
สำหรับวิทยุ กดปุ่มนี้เพื่อเลือกสถานีวิทยุ

8- ปุ่ม SEL•PWR•VOL
ปรับระดับเสียง เปิด/ปิดเครื่อง นอกจากนี้ยังใช้
ปรับคุณภาพเสียงและเลือกรายการต่างๆ

9- ปุ่ม 
กลับสู่การทำงานก่อนหน้า

10- ช่องใส่แผ่นดิสก์
11- ปุ่ม AUTO-P

บันทึกสถานีวิทยุล่วงหน้าอัตโนมัติ
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12- ปุ่ม 4RPT
สำหรับการเล่นเพลง กดปุ่มนี้เพื่อเปิด/ปิดโหมด
เล่นซ้ำ สำหรับวิทยุ ใช้เป็นปุ่ม preset 4

13- ปุ่ม 5RDM
สำหรับการเล่นเพลง กดปุ่มนี้เพื่อเปิด/ปิดโหมด
เล่นสุ่ม สำหรับวิทยุ ใช้เป็นปุ่ม preset 5

14- ปุ่ม 6
สำหรับวิทยุ ใช้เป็นปุ่ม preset 6

15- ปุ่ม /MENU
เปลี่ยนเป็นโหมดเมนู

16- ขั้วต่ออุปกรณ์เสริม (แบบมินิ-แจ็ค)
เชื ่อมต่อกับอุปกรณ์เล่นเพลงที ่มีจำหน่ายใน
ท้องตลาด

1- สวิตช์เพิ่ม/ลดระดับเสียง
ปรับระดับเสียงของฟังก์ชันเครื่องเสียง

2- ปุ่ม , ปุ่ม 
เลือก CD และแหล่งกำเนิดเสียงเพลงอื่นๆ และ
สถานีวิทยุ
กดค้างเพื่อไปข้างหน้าและถอยหลังโดยเร็ว

3- ปุ่ม MODE (แบบท่ี 1)/ปุ่ม SOURCE (แบบท่ี 2)
กดค้างเพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชันเครื่องเสียง นอกจากนี้
แต่ละครั้งที่กดปุ่มจะเปลี่ยนแหล่งกำเนิดเสียง
โดยลำดับของการเปลี่ยนแสดงตามรูปด้านล่างนี้

การฟังวิทยุ
E00737701257

หัวข้อน้ีอธิบายวิธีการฟังวิทยุ AM และ FM

การฟังวิทยุ
กดปุ่ม RADIO เพ่ือเปล่ียนย่านความถ่ี

สับเปล่ียนระหว่างย่าน AM และ FM
ย่านความถี่ที่เลือกจะแสดงบนหน้าจอ

สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย*
E00737601546

หมายเหตุ
แต่ละครั้งที่กดปุ่ม RADIO จะเปลี่ยนตามลำดับ
“FM1”, “FM2” และ “AM”

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2
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การบันทึกล่วงหน้าอัตโนมัติ

การฟังแผ่น CD
E00737801203

หัวข้อน้ีอธิบายวิธีการฟังเพลงจากแผ่น CD (CD-DA/CD-
TEXT)

การเล่น CD

ใส่แผ่นดิสก์

ใส่แผ่นดิสก์เพื่อเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ → “การใส่/ดัน
แผ่นดิสก์ออก” (หน้า 7-24)
หากมีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่องแล้ว กดปุ่ม MEDIA เพื่อ
เปลี่ยนแหล่งกำเนิดเสียงเป็น CD

สถานีท่ีรับสัญญาณได้ชัดท่ีสุด 6 สถานีจะถูกบันทึกลงใน
ปุ่ม preset ตามลำดับโดยอัตโนมัติในโหมด AUTO-P

กดปุ่ม AUTO-P ค้างไว้

เปลี่ยนไปยังโหมด AUTO-P และเริ ่มการเลือกสถานี
อัตโนมัติ
หลังการทำงานเสร็จสิ้น เครื่องเสียงจะรับสัญญาณของ
สถานีที่ถูกบันทึกลงในปุ่ม preset [1]

การเลือกสถานีด้วยตนเอง/การค้นหาสถานี
กดปุ่ม  หรือปุ่ม  ไปยังความถ่ีท่ีต้องการฟัง

การบันทึกล่วงหน้า
บันทึกสถานีวิทยุล่วงหน้าเพื่อเลือกฟังในภายหลัง

1. ปรับไปยังความถี่ที่ต้องการบันทึก
2. กดปุ่มใดปุ่มหน่ึงต้ังแต่ปุ่ม 1DISP ถึงปุ่ม 6 ค้างไว้

เสียง “บี๊ป” จะดังขึ้น แสดงว่าปุ่ม preset บันทึก
เรียบร้อย

ปุ่ม เพิ่มความถี่

ปุ่ม ลดความถี่

ปุ่ม 
(กดค้าง)

ปล่อยปุ่มเพ่ือเร่ิมค้นหาสถานี และเม่ือ
รับสัญญาณสถานีได้ การค้นหาจะ
หยุดลงปุ่ม 

(กดค้าง)

หมายเหตุ
การบันทึกล่วงหน้าสามารถบันทึกได้สูงสุด
6 สถานีสำหรับแต่ละย่านความถี่

หมายเหตุ
หากคุณเลือกกดปุ่ม preset ที่มีการบันทึกสถานี
ไว้แล้ว ปุ่มจะบันทึกค่าใหม่เข้าไปแทน
การกดปุ่ม preset จะเป็นการเลือกความถ่ีท่ีบันทึก
ไว้ก่อนหน้า

หมายเหตุ
การกดปุ่ม preset จะเป็นการเลือกความถ่ีท่ีบันทึก
ไว้ก่อนหน้า

ขอควรระวัง
โปรดทราบว่าสถานีที่บันทึกไว้ก่อนหน้าจะถูก
บันทึกทับด้วยค่าใหม่

หมายเหตุ
แต่ละคร้ังท่ีกดปุ่ม AUTO-P จะเป็นการสับเปล่ียน
ระหว่างการรับวิทยุแบบธรรมดากับโหมด AUTO-P
ในโหมด AUTO-P สามารถใช้ฟังก์ชันเลือกสถานี
ด้วยตนเอง/การค้นหาสถานี รวมถึงการสแกนได้
หากมีสถานีท่ีรับสัญญาณได้ชัดน้อยกว่า 6 สถานี
เครื่องจะบันทึกสัญญาณขั้นต่ำในปุ่ม preset ที่
เหลือ

เลือกแทร็ค

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพ่ือเลือกแทร็ค
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เลือกแทร็ค (ไฟล์)
กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพ่ือเลือกแทร็ค

สามารถเลือกแทร็คถัดไปหรือแทร็คก่อนหน้าได้

เล่นสุ่ม (RDM)

การฟัง MP3/WMA/AAC
E00737901204

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการฟังไฟล์เพลงที่อยู่ในแผ่นดิสก์

การฟัง MP3/WMA/AAC

ไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็ว
กดปุ่ม  หรือปุ่ม  ค้างไว้

สามารถไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็วได้

หมายเหตุ
เครื่องอาจใช้เวลาสักครู่ในการอ่านข้อมูลในแผ่น
ดิสก์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างไฟล์

เปลี่ยนโหมดการเล่น

สามารถเลือกโหมดเล่นซ้ำและเล่นสุ่มได้กดปุ่ม 5RDM

หมายเหตุ
การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก
การดันแผ่นดิสก์ออกจากเคร่ืองจะยกเลิกฟังก์ชันน้ี

ค้นหาแทร็ค

ค้นหาแทร็คขณะกำลังเล่นเพลงอยู่

1. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL
2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกแทร็ค
3. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

เพื่อเล่นแทร็คที่เลือกไว้

ใส่แผ่นดิสก์

สามารถเลือกแทร็คถัดไปหรือแทร็คก่อนหน้าได้

ไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็ว
กดปุ่ม  หรือปุ่ม  ค้างไว้

สามารถไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็วได้

เปลี่ยนโหมดการเล่น
สามารถเลือกโหมดเล่นซ้ำและเล่นสุ่มได้

เล่นซ้ำ (RPT)

หมายเหตุ
การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก
การดันแผ่นดิสก์ออกจากเคร่ืองจะยกเลิกฟังก์ชันน้ี

กดปุ่ม 4RPT

เล่นแทร็คที่กำลังเล่นอยู่ซ้ำ

เล่นแทร็คต่างๆ บนแผ่นดิสก์แบบสุ่ม ใส่แผ่นดิสก์เพื่อเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ → “การใส่/ดัน
แผ่นดิสก์ออก” (หน้า 7-24)
หากมีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่องแล้ว กดปุ่ม MEDIA เพื่อ
เปลี่ยนแหล่งกำเนิดเสียงเป็น CD
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เล่นสุ่ม (RDM)

กดปุ่ม 5RDM

หมายเหตุ
การกดปุ่ม 5RDM สองครั้งจะเป็นการยกเลิก
การดันแผ่นดิสก์ออกจากเคร่ืองจะยกเลิกฟังก์ชันน้ี

หมายเหตุ
การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก

เล่นโฟลเดอร์สุ่ม

กดปุ ่ม 5RDM ขณะที ่กำลังเล่นแทร็คในโฟลเดอร์
แบบสุ่ม

เล่นแทร็คทั้งหมดในโฟลเดอร์ต่างๆ บนแผ่นดิสก์แบบ
สุ่ม

หมายเหตุ
ขณะที่โฟลเดอร์ถูกเลือก กดปุ่ม  เพื่อยกเลิก
โหมดค้นหาแทร็ค
หากไม่มีการทำงานเป็นเวลา 10 วินาทีหลังจาก
เลือกโฟลเดอร์ โหมดค้นหาแทร็คจะถูกยกเลิก
เมื่อเลือกไฟล์แล้ว กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่การ
ทำงานก่อนหน้า
เมื่อเลือกไฟล์แล้ว กดปุ่ม  ค้างไว้เพื่อยกเลิก
โหมดค้นหาแทร็ค
การส่ังงานต่างๆ กับแผ่นดิสก์ เช่น การเลือกแทร็ค
จะยกเลิกโหมดค้นหาแทร็ค

การฟัง iPod*
E00738001518

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ iPod/iPhone ที่มีจำหน่ายในท้อง
ตลาด คุณสามารถเล่นแทร็คต่างๆ ผ่านทางเครื่องเสียงได้

ค้นหาแทร็ค

ค้นหาโฟลเดอร์และไฟล์ แล้วเลือกแทร็ค
1. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL
2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกโฟลเดอร์
3. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

ไฟล์ต่างๆ ภายในโฟลเดอร์ที ่เลือกไว้จะแสดง
ขึ้นมา

4. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกไฟล์
5. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

เครื่องจะเล่นไฟล์ (แทร็ค) ที่เลือกไว้

เล่นซ้ำ (RPT)

กดปุ่ม 4RPT

เล่นแทร็คที่กำลังเล่นอยู่ซ้ำ

เล่นโฟลเดอร์ซ้ำ

กดปุ่ม 4RPT ขณะที่กำลังเล่นแทร็คซ้ำ

เครื่องจะเล่นแทร็คต่างๆ ในโฟลเดอร์ที่กำลังเล่นอยู่ซ้ำ

หมายเหตุ
การกดปุ่ม 4RPT สองครั้งจะเป็นการยกเลิก
การดันแผ่นดิสก์ออกจากเคร่ืองจะยกเลิกฟังก์ชันน้ี

หมายเหตุ
การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก
การดันแผ่นดิสก์ออกจากเคร่ืองจะยกเลิกฟังก์ชันน้ี
แม้ว่าจะมีการเลือกไฟล์ การเล่นโฟลเดอร์ซ้ำจะ
ไม่ถูกยกเลิก

เล่นแทร็คต่างๆ ในโฟลเดอร์แบบสุ่ม

ขอควรระวัง
อย่าทิ้ง iPod/iPhone ไว้ในรถ
ห้ามถืออุปกรณ์ไว้ในมือเพื่อใช้งานขณะขับรถ
เนื่องจากเป็นอันตราย



การฟัง iPod*
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หมายเหตุ
ขึ้นอยู่กับ iPod/iPhone ปุ่มต่างๆ บนเครื่องเสียง
อาจไม่ทำงานขณะกำลังเชื่อมต่อ
คุณสมบัติและการตั้งค่าของ iPod/iPhone อาจมี
ผลให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้หรือทำให้เกิดความ
แตกต่างในการใช้งานหรือการแสดงผลบนหน้า
จอ
ข้อมูลแทร็คอาจแสดงไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับข้อมูล
เพลงใน iPod/iPhone
iPod/iPhone อาจไม่เล่นเพลงหลังจากสตาร์ท
เครื ่องยนต์ ทั้งนี ้ขึ ้นอยู ่กับสถานะของรถและ
อุปกรณ์
เพลงที่มีข้อมูลลิขสิทธิ์อาจไม่สามารถเล่นได้
แนะนำให้ตั้งค่าอิควอไลเซอร์ใน iPod/iPhone
ให้เป็นแบบแฟลต
ใช้งาน iPod/iPhone ขณะเชื่อมต่อกับเครื่องเสียง
แล้ว
หาก iPod/iPhone ทำงานผิดปกติ ให้ถอด iPod/
iPhone ออกจากเครื่องเสียง รีเซ็ต แล้วเชื่อมต่อ
ใหม่อีกครั้ง

เล่น iPod

กดปุ่ม MEDIA เพื่อตั้งให้แหล่งกำเนิดเสียงเป็น USB
(iPod)

แหล่งที่ถูกเลือกจะแสดงบนหน้าจอ

เลือกแทร็ค (ไฟล์)

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพ่ือเลือกแทร็ค

สามารถเลือกแทร็คถัดไปหรือแทร็คก่อนหน้าได้

เล่นซ้ำ (RPT)

กดปุ่ม 4RPT

เล่นแทร็คที่กำลังเล่นอยู่ซ้ำ

ไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็ว

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  ค้างไว้

สามารถไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็วได้

เปลี่ยนโหมดการเล่น

สามารถเลือกโหมดเล่นซ้ำและเล่นสุ่มได้

หมายเหตุ
การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก

หมายเหตุ
เครื ่องเสียงอาจเล่นเพลงไม่ได้ ทั้งนี ้ขึ ้นอยู ่กับ
ตระกูล รุ่น หรือเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ iPod/
iPhone (→หน้า 7-17) นอกจากนี้เครื่องอาจไม่
สามารถเล่นได้ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้
แนะนำให้ใช้เครื่อง iPod/iPhone ที่ลงซอฟต์แวร์
เวอร์ชันล่าสุด
สำหรับวิธีการเชื่อมต่อ iPod/iPhone ให้ดูเรื่อง
“วิธีการเช่ือมต่อ iPod” หน้า 7-65
การเชื่อมต่อ iPod/iPhone ให้ใช้สายเคเบิลเชื่อม
ต่อ iPod ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
ติดต้ังอุปกรณ์โดยไม่กระทำส่ิงท่ีไม่ปลอดภัย เช่น
เสียบสายเคเบิลขณะขับรถ
เพื่อความปลอดภัย ควรหยุดรถก่อนเมื่อต้องการ
เชื่อมต่อและถอด iPod/iPhone
อาจต้องใช้เวลาสักครู่กว่าเครื่องเสียงจะมองเห็น
อุปกรณ์หรือเริ่มเล่นเพลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะ
ของ iPod/iPhone

ขอควรระวัง
จะไม่มีการชดเชยค่าเสียหายกรณีที่ข้อมูลสูญหาย
ขณะเชื่อมต่อ iPod/iPhone เข้ากับเครื่องเสียง
ขึ้นอยู่กับวิธีใช้งานอุปกรณ์ ไฟล์เพลงอาจเสีย
หายหรือสูญหายได้ ดังน้ันแนะนำให้สำรองข้อมูล
ไว้ล่วงหน้า
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ขอควรระวัง
อย่าทิ้งอุปกรณ์ USB ไว้ในรถ
ห้ามถืออุปกรณ์ไว้ในมือเพื่อใช้งานขณะขับรถ
เนื่องจากเป็นอันตราย
อย่าใช้ฮาร์ดดิสก์ เคร่ืองอ่านการ์ด หรือเคร่ืองอ่าน
หน่วยความจำ เนื่องจากอาจเกิดความเสียหายกับ
อุปกรณ์หรือข้อมูลในอุปกรณ์ หากเกิดความผิด
ปกติในการเชื ่อมต่อ ให้บิดสวิตช์กุญแจไปที่
ตำแหน่ง “LOCK” หรือเลือกโหมดการทำงาน
เป็น OFF แล้วถอดออก
เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหายได้ แนะ
นำให้คุณสำรองข้อมูลไว้ล่วงหน้า
ไม่มีการรับประกันต่อความเสียหายที่อาจเกิดกับ
อุปกรณ์ USB รวมถึงความเสียหายหรือสูญหาย
ของข้อมูลภายในอุปกรณ์
ขึ้นอยู่กับวิธีใช้งานอุปกรณ์ ไฟล์เพลงอาจเสีย
หายหรือสูญหายได้ ดังน้ันแนะนำให้สำรองข้อมูล
ไว้ล่วงหน้า

ค้นหาแทร็ค

ค้นหากลุ่มเพลงหรือชื่อแทร็ค แล้วเลือกแทร็ค

1. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

การฟังไฟล์เพลงจากอุปกรณ์ USB*
E00736501522

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด เช่น
หน่วยความจำแบบ USB เข้ากับเครื ่องเสียงนี ้ คุณ
จะสามารถเล่นไฟล์เพลงจากอุปกรณ์ผ่านเครื่องเสียงได้

หมายเหตุ
เม่ือเลือกกลุ่ม (ระดับท่ี 1) แล้ว กดปุ่ม  เพ่ือยก
เลิกโหมดค้นหาแทร็ค
หากไม่มีการทำงานเป็นเวลา 10 วินาทีหลังจาก
เลือกกลุ่ม โหมดค้นหาแทร็คจะถูกยกเลิก
เมื่อเลือกแทร็คแล้ว กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่การ
ทำงานก่อนหน้า
เม่ือเลือกแทร็คแล้ว กดปุ่ม  ค้างไว้เพ่ือยกเลิก
โหมดค้นหาแทร็ค
การใช้งาน iPod เช่น การเลือกแทร็ค จะยกเลิก
โหมดค้นหาแทร็ค

เล่นอัลบั้มสุ่ม

กดปุ่ม 5RDM ขณะที่กำลังเล่นแทร็คในอัลบั้มแบบสุ่ม

เล่นอัลบั้มแบบสุ่ม (แทร็คในอัลบั้มจะถูกเล่นแบบสุ่ม)

เล่นสุ่ม (RDM)

กดปุ่ม 5RDM

เล่นแทร็คต่างๆ ในกลุ่มที่กำลังเล่นอยู่แบบสุ่ม

หมายเหตุ
การกดปุ่ม 5RDM สองครั้งจะเป็นการยกเลิก

หมายเหตุ
การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก

2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกกลุ่ม
3. กดปุ่ม SEL•PWR•VOLกลุ่มหรือแทร็คต่างๆ ภาย

ในกลุ่มที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้น
4. หมุนปุ ่ม SEL•PWR•VOL เพื ่อเลือกกลุ ่มหรือ

แทร็ค
5. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

ทำซ้ำข้ันตอนท่ี 1 ถึง 4 และค้นหาแทร็คท่ีต้องการ
เลือกแทร็ค แล้วกดปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเล่น



การฟังไฟล์เพลงจากอุปกรณ์ USB*

7

7-32 การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

หมายเหตุ
iPod/iPhone อาจไม่เล่นเพลงหลังจากสตาร์ท
เคร่ืองยนต์ ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสถานะของรถและอุปกรณ์
เพลงที่มีข้อมูลลิขสิทธิ์อาจไม่สามารถเล่นได้
เคร่ืองเสียงน้ีสามารถเล่นไฟล์เสียงรูปแบบ MP3,
WMA และ ACC ได้
บางกรณีอาจไม่สามารถใช้งานได้หรือฟังก์ชัน
บางอย่างอาจถูกจำกัด ข้ึนอยู่กับชนิดของอุปกรณ์
USB
ระบบไฟล์ที่แนะนำให้ใช้สำหรับหน่วยความจำ
USB คือ FAT32
ความจุสูงสุดที่รองรับได้สำหรับหน่วยความจำ
USB คือ 32 GB
ใช้งานอุปกรณ์ USB ท่ีบันทึกข้อมูลเพลงไว้ขณะ
เชื่อมต่อกับเครื่องเสียงแล้ว

การเล่นไฟล์เพลงบนอุปกรณ์ USB

กดปุ่ม MEDIA เพื่อตั้งให้แหล่งกำเนิดเสียงเป็น USB
แหล่งที่ถูกเลือกจะแสดงบนหน้าจอ

เลือกแทร็ค (ไฟล์)

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพ่ือเลือกแทร็ค

สามารถเลือกแทร็คถัดไปหรือแทร็คก่อนหน้าได้

ไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็ว

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  ค้างไว้

สามารถไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็วได้

เปลี่ยนโหมดการเล่น

สามารถเลือกโหมดเล่นซ้ำและเล่นสุ่มได้

หมายเหตุ
การกดปุ่ม 4RPT สองครั้งจะเป็นการยกเลิก

เล่นโฟลเดอร์ซ้ำ

กดปุ่ม 4RPT ในขณะที่กำลังเล่นแทร็คซ้ำ

เล่นซ้ำ (RPT)

กดปุ่ม 4RPT

เล่นแทร็คที่กำลังเล่นอยู่ซ้ำ

หมายเหตุ
เครื่องเล่นเพลงแบบดิจิทัลที่รองรับข้อกำหนด
ของการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (mass storage
class) สามารถนำมาเชื่อมต่อได้
สำหรับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ให้ดูเรื่อง
“วิธีการเช่ือมต่ออุปกรณ์ความจำ USB” หน้า 7-64
ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ควรใช้สายเคเบิล
สำหรับการเชื่อมต่อ หากไม่ใช้สายเคเบิลในการ
เชื่อมต่ออาจทำให้เกิดโหลดมากเกินควรหรือเกิด
ความเสียหายต่อข้ัวต่อ USB ได้
ติดต้ังอุปกรณ์โดยไม่กระทำส่ิงท่ีไม่ปลอดภัย เช่น
เสียบสายเคเบิลขณะขับรถ
เพื่อความปลอดภัย ควรหยุดรถก่อนเมื่อต้องการ
เชื่อมต่อและถอดอุปกรณ์ USB
อย่าเสียบอุปกรณ์เล่นเพลงรูปแบบอื ่นเข้ากับ
พอร์ต USB เพราะอาจทำให้อุปกรณ์หรือช้ินส่วน
เกิดความเสียหาย
อาจต้องใช้เวลาสักครู่กว่าเครื่องเสียงจะมองเห็น
อุปกรณ์หรือเริ่มเล่นเพลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะ
ของอุปกรณ์ USB
ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ USB ปุ่มต่างๆ บนเครื่องเสียง
อาจไม่ทำงานขณะกำลังเชื่อมต่อ
คุณสมบัติและการตั้งค่าของอุปกรณ์ USB อาจมี
ผลให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้หรือทำให้เกิดความ
แตกต่างในการใช้งานหรือการแสดงผลบน
หน้าจอ
ข้อมูลแทร็คอาจแสดงไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับข้อมูล
เพลงในอุปกรณ์ USB
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หมายเหตุ
แม้ว่าจะมีการเลือกไฟล์ การเล่นโฟลเดอร์ท้ังหมด
แบบสุ่มจะไม่ถูกยกเลิก

หมายเหตุ
เมื่อเลือกโฟลเดอร์แล้ว กดปุ่ม  เพื่อยกเลิก
โหมดค้นหาแทร็ค
หากไม่มีการทำงานเป็นเวลา 10 วินาทีหลังจาก
เลือกโฟลเดอร์ โหมดค้นหาแทร็คจะถูกยกเลิก
เมื่อเลือกไฟล์แล้ว กดปุ่ม  เพื่อกลับสู่การ
ทำงานก่อนหน้า
เมื่อเลือกไฟล์แล้ว กดปุ่ม  ค้างไว้เพื่อยกเลิก
โหมดค้นหาแทร็ค
การสั่งงานต่างๆ เช่นการเลือกแทร็ค จะยกเลิก
โหมดค้นหาแทร็ค

การใช้ AUX*
E00736901249

เมื ่อเชื ่อมต่อสายเคเบิลรับสัญญาณขาเข้าและอุปกรณ์
AUX เข้ากับเครื่องเสียง คุณสามารถเล่นแทร็คต่างๆ จาก
อุปกรณ์ผ่านทางเครื่องเสียงได้

กดปุ่ม MEDIA เพ่ือเปล่ียนโหมดเป็น AUXค้นหาแทร็ค

ค้นหาโฟลเดอร์และไฟล์ แล้วเลือกแทร็ค

1. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL
2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกโฟลเดอร์
3. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

ไฟล์ต่างๆ ภายในโฟลเดอร์ท่ีเลือกไว้จะแสดงข้ึนมา
4. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกไฟล์
5. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

เครื่องจะเล่นไฟล์ (แทร็ค) ที่เลือกไว้

A-  ขั้วต่ออุปกรณ์เสริม (แบบมินิ-แจ็ค)

ขอควรระวัง
ควรเชื่อมต่ออุปกรณ์เล่นเพลงโดยปิดโหมดรับ
เสียงจากแหล่งภายนอกหรือปรับลดระดับเสียง
ลงก่อน
แม้ว่าจะยังไม่เสียบอุปกรณ์ แต่เครื ่องเสียงจะ
เปลี่ยนเป็น AUX ดังนั้นควรระวังไม่ให้ระดับ
เสียงดังเกินไปแม้จะยังไม่เชื่อมต่อ

เครื่องจะเล่นแทร็คต่างๆ ในโฟลเดอร์ที่กำลังเล่นอยู่ซ้ำ

เล่นโฟลเดอร์สุ่ม (RDM)

หมายเหตุ
การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก
แม้ว่าจะมีการเลือกไฟล์ การเล่นโฟลเดอร์ซ้ำ
จะไม่ถูกยกเลิก

กดปุ่ม 5RDM

เล่นแทร็คต่างๆ ในโฟลเดอร์ที่กำลังเล่นอยู่แบบสุ่ม

เล่นโฟลเดอร์ทั้งหมดแบบสุ่ม

หมายเหตุ
การกดปุ่ม 5RDM สองครั้งจะเป็นการยกเลิก

กดปุ ่ม 5RDM ขณะที ่กำลังเล่นแทร็คในโฟลเดอร์
แบบสุ่ม

เล่นแทร็คต่างๆ ในโฟลเดอร์ทั้งหมดแบบสุ่ม

หมายเหตุ
การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก
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เปลี่ยนโหมดการแสดงผล
E00738501249

คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่ปรากฏบนจอแสดงผลได้
กดปุ่ม 1DISP เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่ปรากฏบนจอ

การกดปุ่ม 1DISP แต่ละครั้งจะเปลี่ยนข้อมูลที่ปรากฏ
บนจอ

หมายเหตุ
หน้าจอแสดงผลได้สูงสุด 10 ตัวอักษรต่อครั้ง
เม่ือต้องการแสดงตัวอักษรต้ังแต่ 11 ตัวข้ึนไป ให้
กดปุ่ม 2PAGE แล้วตัวอักษรถัดไปจะปรากฏขึ้น

ขอควรระวัง
การกดปุ่มเปลี่ยนข้อมูลที่ปรากฏบนจออาจทำให้
เกิดความไม่ปลอดภัยขณะขับขี่ ดังนั้นโปรดดูให้
แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนใช้งาน

ระหว่างการเล่น MP3/WMA/AAC

ข้อมูลจะเปล่ียนไปตามลำดับดังน้ี “หมายเลขแทร็ค + ระยะ
เวลาที่เล่น”, “หมายเลขโฟลเดอร์/หมายเลขไฟล์”, “ชื่อ
โฟลเดอร์”, “ชื่อไฟล์”, “ชื่อศิลปิน”, “ชื่ออัลบั้ม” และ
“ชื่อเพลง”

ระหว่างการเล่น CD-DA

ข้อมูลจะเปล่ียนไปตามลำดับดังน้ี “หมายเลขแทร็ค + ระยะ
เวลาท่ีเล่น”, “ช่ือแผ่นดิสก์” และ “ช่ือแทร็ค”

หมายเหตุ
หากไม่มีข้อมูลชื ่อศิลปิน หน้าจอจะแสดงว่า
“ARTIST”
หากไม่มีข้อมูลชื ่ออัลบั ้ม หน้าจอจะแสดงว่า
“ALBUM”
หากไม่มีข้อมูลชื ่อเพลง หน้าจอจะแสดงว่า
“SONG”

หมายเหตุ
หากไม่มีข้อมูลชื ่อศิลปิน หน้าจอจะแสดงว่า
“Track No. + Playtime”
หากไม่มีข้อมูลชื ่ออัลบั ้ม หน้าจอจะแสดงว่า
“DISC TEXT”
หากไม่มีข้อมูลชื ่อเพลง หน้าจอจะแสดงว่า
“TRACK TEXT”

หมายเหตุ
อาจมีเสียงรบกวนเกิดขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
เล่นเพลง
สำหรับการจ่ายไฟ ควรใช้ไฟจากแบตเตอรี่ที่มา
พร้อมกับอุปกรณ์เล่นเพลงท่ีจะนำมาเช่ือมต่อ การ
ใช้อุปกรณ์เล่นเพลงโดยชาร์จไฟผ่านที่จุดบุหรี่
ในรถอาจทำให้เกิดเสียงรบกวนออกทางลำโพง
หากไม่มีอุปกรณ์เล่นเพลงใดๆ เชื่อมต่ออยู่ ไม่
ควรเลือกโหมดรับเสียงจากแหล่งภายนอก หาก
เลือกโหมดรับเสียงจากแหล่งภายนอกขณะที่ไม่
มีอุปกรณ์ใดเชื ่อมต่ออยู ่ อาจเกิดเสียงรบกวน
ออกทางลำโพง

จอแสดงผล
E00738101085

หัวข้อนี้อธิบายข้อมูลบนจอแสดงผล
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หัวข้อ
การปรับ

BASS

หมุนทวน
เข็มนาฬิกา

หมุนตาม
เข็มนาฬิกา

-5~0
(ลดระดับเสียง
ความถ่ีต่ำ)

0~+5
(เพิ่มระดับเสียง
ความถ่ีต่ำ)

เม่ือหมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL ทวนเข็มนาฬิกาหรือ
ตามเข็มนาฬิกา หัวข้อการปรับจะสับเปลี่ยนตาม
ลำดับดังนี้
BASS↔TREBLE↔FADER↔BALANCE

3. หมุนปุ ่ม SEL•PWR•VOL เพื ่อปรับหัวข้อที ่
เลือกไว้

TREBLE -5~0
(ลดระดับเสียง
ความถี่สูง)

0~+5
(เพิ่มระดับเสียง
ความถี่สูง)

FADER R11~0
(เน้นลำโพงหลัง)

0~F11
(เน้นลำโพงหน้า)

BALANCE L11~0
(เน้นลำโพงซ้าย)

0~R11
(เน้นลำโพงขวา)

การตั้งค่าเวลา
E00770700107

หัวข้อนี้อธิบายวิธีตั้งเวลา

โหมดนาฬิกา (CLOCK MODE)

โหมดนี้ใช้เลือกการแสดงนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมงหรือ
นาฬิกาแบบ 24 ช่ัวโมง

1. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกนาฬิกาแบบ
12 ช่ัวโมงหรือนาฬิกาแบบ 24 ช่ัวโมง

2. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL เพ่ือจบการต้ังค่า แล้วการ
แสดงผลนาฬิกาจะเปลี่ยนตามต้องการ

1. กดปุ่ม /MENU ค้างไว้
2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือก “CLOCK

MODE” หรือ “CLOCK ADJUST MODE”
3. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อจบการตั้งค่า

หัวข้อที่เลือกไว้จะปรากฏบนจอแสดงผล

โหมดปรับนาฬิกา (CLOCK ADJUST
MODE)

ตั้งค่าเวลาด้วยตนเอง

1. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อปรับชั่วโมง
2. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อตั้งค่าชั่วโมง แล้วต่อ

ด้วยการตั้งค่านาที
3. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อปรับนาที
4. กดปุ่ม  /MENU

เสร็จสิ้นการตั้งค่า

การปรับคุณภาพเสียงและสมดุลระดับ
เสียง

หมายเหตุ
หากไม่มีข้อมูลชื ่อศิลปิน หน้าจอจะแสดงว่า
“ARTIST”
หากไม่มีข้อมูลชื ่ออัลบั ้ม หน้าจอจะแสดงว่า
“ALBUM”
หากไม่มีข้อมูลชื ่อเพลง หน้าจอจะแสดงว่า
“SONG”

ระหว่างการเล่น iPod
E00738901054

นอกเหนือจากการเล่น Podcast ข้อมูลจะเปลี่ยนไปตาม
ลำดับดังนี้ “หมายเลขแทร็ค + ระยะเวลาที่เล่น”, “ชื่อ
ศิลปิน”, “ช่ืออัลบ้ัม” และ “ช่ือเพลง”
สำหรับการเล่น Podcast ข้อมูลจะเปลี่ยนไปตามลำดับดัง
น้ี “หมายเลขแทร็ค + ระยะเวลาท่ีเล่น” “ช่ือ Podcast” “ช่ือ
ตอน” และ “วันท่ีออกอากาศ”

การปรับคุณภาพเสียงและสมดุล
ระดับเสียง

E00738201376

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพเสียง

1. กดปุ่ม /MENU
2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกหัวข้อที่ต้อง

การปรับ และกดปุ่ม SEL•PWR•VOL
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การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
E00738401310

โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้ หากมีข้อความปรากฏขึ้นที่หน้าจอหรือเมื่อคุณคิดว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

หากข้อความต่อไปนี้ปรากฏ…
ข้อความจะแสดงขึ้นมาในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

โหมด

CD

ข้อความ สาเหตุ

DISC_ERROR แผ่นชำรุดและ/หรือสกปรก

EJECT_E ไม่สามารถนำแผ่นออกมาได้

UNSUPPORT ไม่รองรับการเล่นไฟล์เสียงนี้

PROTECT ไฟล์เสียงมีการป้องกันไฟล์ด้วยระบบจัดการลิขสิทธิ ์ดิจิทัล
(DRM: Digital Rights Management)

การแก้ไขปัญหา

ทำความสะอาดผิวหน้าแผ่นดิสก์ด้านที่อ่านข้อมูล

รอสักครู่ก่อนที่จะกดปุ่มดันแผ่นออกอีกครั้ง หากอาการยังคงอยู่
ให้ปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ตรวจสอบไฟล์เสียงที่สามารถเล่นได้ → “ไฟล์เพลง
(MP3/WMA/AAC)” (หน้า 7-19)

ใช้ไฟล์เสียงที่ไม่ได้ใช้ระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM: Digital
Rights Management)

COM_ERROR การอ่านข้อมูลใน CD ขัดข้องจากสาเหตุบางประการ ปิดเครื่องและรอสักครู่ หากอาการยังคงอยู่ ให้ปรึกษาศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
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โหมด

USB

ข้อความ สาเหตุ

NO _ FILE ไม่มีไฟล์เสียงที่สามารถเล่นได้

DEVICE _ ERR มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่เครื่องไม่รองรับ

BUS_POWER มีกระแสไฟฟ้าแรงสูง

UNSUPPORT ไม่รองรับการเล่นไฟล์เสียงนี้

การแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบไฟล์เสียงที่สามารถเล่นได้ → “ไฟล์เพลง (MP3/
WMA/AAC)” (หน้า 7-19)

ตรวจสอบอุปกรณ์ USB

เลือกไฟล์เสียงที่สามารถเล่นได้ → “ไฟล์เพลง (MP3/WMA/
AAC)” (หน้า 7-19)

PROTECT ไฟล์เสียงมีการป้องกันไฟล์ด้วยระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล
(DRM: Digital Rights Management)

เลือกไฟล์เสียงที่สามารถเล่นได้ → “ไฟล์เพลง (MP3/WMA/
AAC)” (หน้า 7-19)

COM_ERROR การอ่านข้อมูลจาก USB ขัดข้องจากสาเหตุบางประการ ปิดเครื่องและรอสักครู่ หากอาการยังคงอยู่ ให้ปรึกษาศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

iPod NO _ SONG เชื่อมต่อ iPod/iPhone ที่ไม่มีแทร็คเสียง เชื่อมต่อ iPod/iPhone ที่มีแทร็คเสียง

DEVICE _ ERR ไม่สามารถอ่านข้อมูลเสียงใน iPod/iPhone ได้

BUS_POWER มีกระแสไฟฟ้าแรงสูง

AUT-ERROR ไม่พบ iPod/iPhone ที่เชื่อมต่อ

ตรวจสอบว่า iPod/iPhone สามารถใช้งานได้ → “เครื่องหมาย
การค้า” (หน้า 7-17)

ตรวจสอบอุปกรณ์ USB

ตรวจสอบ iPod/iPhone

ตรวจสอบอุปกรณ์ USB

COM_ERROR การอ่านข้อมูลเสียงใน iPod/iPhone ขัดข้องจากสาเหตุ
บางประการ

ปิดเครื่องและรอสักครู่ หากอาการยังคงอยู่ ให้ปรึกษาศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

VER_ERROR ไม่รองรับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ iPod/iPhone โปรดเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่เครื่องรองรับ
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วิทยุ AM/FM / เคร่ืองเล่น CD*
E00708503550

ระบบเครื ่องเสียงจะใช้ได้ก็ต่อเมื ่อสวิตช์กุญแจหรือ
โหมดการทำงานเป็น ON หรือ ACC

หมายเหตุ
สำหรับรถท่ีติดต้ังระบบกุญแจอัจฉริยะ หากโหมด
การทำงานถูกต้ังท้ิงไว้ท่ี ACC ระบบจ่ายไฟอุปกรณ์
เสริมจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไประยะหน่ึง
และคุณจะไม่สามารถใช้ระบบเครื่องเสียงได้อีก
ระบบจ่ายไฟอุปกรณ์เสริมจะเปิดข้ึนอีกคร้ังหากใช้
งานสวิตช์กุญแจที่ตำแหน่ง “ACC” ให้ดูเรื ่อง
“ฟังก์ชันการตัดไฟ ACC อัตโนมัติ” หน้า 6-15
หากมีการใช้โทรศัพท์มือถือภายในรถ อาจทำให้
เกิดเสียงรบกวนจากอุปกรณ์เครื่องเสียงได้ ไม่ใช่
อาการผิดปกติของเครื่องเสียง ในกรณีนี้โปรดใช้
โทรศัพท์มือถือให้ห่างจากอุปกรณ์เครื่องเสียง
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
หากมีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำเข้าไปในอุปกรณ์
เครื่องเสียง หรือหากมีควันหรือกลิ่นเหม็นออก
มาจากอุปกรณ์ ให้ปิดระบบเคร่ืองเสียงทันที และ
นำรถไปตรวจสอบ ห้ามพยายามซ่อมด้วยตนเอง
หลีกเลี่ยงการใช้งานต่อเนื่องโดยไม่มีผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ

สิ่งสำคัญสำหรับการใช้งาน
E00735501033

วิธีทำความสะอาด
E00735701035

หากเครื่องสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม
หากสกปรกมาก ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำผสมน้ำยาทำความ
สะอาดที่เป็นกลาง บิดให้แห้งแล้วเช็ดออก อย่าใช้
น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรือสารเคมีอื่นเช็ดเพราะ
อาจทำให้พื้นผิวเสียหาย

ฟังก์ชันเล่น iPod/iPhone*

เครื ่องเสียงนี ้รองรับการเล่นเพลงจากอุปกรณ์
iPod/iPhone อย่างไรก็ตามไม่สามารถรับประกัน
การเล่นได้เนื่องจากอาจมีรุ่นที่แตกต่าง
โปรดทราบว่าการทำงานอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับรุ่นหรือเวอร์ชันของ iPod/iPhone

เครื่องหมายการค้า
E00735801254

ชือ่ผลิตภัณฑ์และช่ือเฉพาะอ่ืนๆ เป็นเคร่ืองหมาย
การค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้า
ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

หมายเหตุ
ใบอนุญาต iPod และ iTunes ยินยอมให้ผู้ใช้ราย
บุคคลผลิตซ้ำและเล่นสื่อที่ไม่ได้จดลิขสิทธิ์ รวม
ถึงสื่อที่สามารถทำสำเนาและผลิตซ้ำได้โดยถูก
กฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ เป็นสิ่งต้องห้าม

นอกจากนี้แม้ว่าจะไม่มีการระบุเครื่องหมายการ
ค้าหรือเครื ่องหมายการค้าจดทะเบียนโดยตรง
ควรจะสังเกตดูโดยรวมทั้งหมด

“ผลิตสำหรับ iPod” และ “ผลิตสำหรับ iPhone”
หมายความว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับ
การออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อโดยเฉพาะกับ iPod
หรือ iPhone ตามลำดับ และได้รับการรับรองจาก
ผู้พัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานของ Apple
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano และ iPod
touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่
จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื ่นๆ
Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานของอุปกรณ์น้ี
หรือรับรองว่าอุปกรณ์น้ีเป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและกฎข้อบังคับต่างๆ
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5th generation
(วิดีโอ)
60GB 80GB

5th generation
(วิดีโอ)
30GB

160GB (2009) 160GB (2007) 80GB

6th generation
8GB 16GB

3rd generation
(วิดีโอ)
4GB 8GB

5th generation
(กล้องวิดีโอ)
8GB 16GB

2nd generation
(อะลูมิเนียม)
2GB 4GB 8GB

4th generation (วิดีโอ)
8GB 16GB

1st generation
1GB 2GB 4GB
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4th generation
8GB 32GB 64GB

3rd generation
32GB 64GB

2nd generation
8GB 32GB 64GB

1st generation
8GB 32GB 64GB

16GB 32GB 64GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB
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การใช้งานแผ่นดิสก์
E00735901200

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการดูแลรักษาแผ่นดิสก์

สิ่งสำคัญสำหรับการใช้งาน

การทำความสะอาด

รอยนิ ้วมือหรือรอยอื ่นใดบนผิวด้านที ่ใช้อ่าน
ข้อมูลของแผ่นดิสก์อาจทำให้อ่าน ข้อมูลได้ยากข้ึน
เมื่อจับแผ่นดิสก์ ให้จับขอบทั้งสองด้าน หรือด้าน
ใดด้านหนึ่งกับรูตรงกลาง เพื่อไม่ให้สัมผัสถูกผิว
ด้านที่ใช้อ่านข้อมูล
อย่าติดกระดาษหรือสติกเกอร์ มิฉะนั้นจะทำให้
แผ่นดิสก์เสียหาย
อย่าฝืนใส่แผ่นดิสก์หากมีแผ่นอื่นอยู่ในเครื่องอยู่
แล้ว มิฉะนั ้นอาจทำให้แผ่นดิสก์เสียหายหรือ
ทำงานผิดปกติ

ทำความสะอาดผิวด้านที่ใช้อ่านข้อมูลของแผ่น
ดิสก์อย่างสม่ำเสมอ ขณะทำความสะอาดอย่าเช็ด
วนเป็นวงกลม ให้เช็ดออกจากศูนย์กลางไปยัง
ขอบด้านนอกของแผ่นดิสก์
แผ่นดิสก์ใหม่อาจมีเศษเสี้ยนตามขอบด้านนอก
หรือในรูกลางแผ่นดิสก์ ควรตรวจให้แน่ใจเสีย
ก่อน เศษเสี้ยนอาจทำให้การทำงานขัดข้อง ควร
ขัดเศษเหล่านั้นออกก่อน

สิ่งสำคัญสำหรับการจัดเก็บ

ระหว่างที่ไม่ใช้งานแผ่นดิสก์ ให้เก็บในกล่อง
บรรจุและเก็บให้ห่างจากแสงแดด
หากจะไม่ใช้แผ่นดิสก์เป็นเวลานาน ให้นำแผ่น
ออกจากตัวเครื่อง

สภาพแวดล้อมในการเล่นแผ่นดิสก์

ในสภาพอากาศหนาวเย็น เช่น กลางฤดูหนาว เม่ืออุณหภูมิ
ภายในรถยนต์เย็นลง การเปิดฮีทเตอร์และพยายามใช้
เครื่องเล่นทันทีอาจทำให้เกิดการควบแน่น (หยดน้ำ) ขึ้น
บนแผ่นดิสก์และชิ้นส่วนที่เก็บข้อมูลภายในเครื่อง ซึ่ง
อาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ
ในสภาพเช่นนี้ให้นำแผ่นดิสก์ออกและรอสักครู ่ก่อน
ใช้งาน

ชนิดของแผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้
E00736001110

ประเภท
CD-DA

ขนาด เวลาเล่นสูงสุด
12 ซม. 74 นาที

CD-TEXT 12 ซม. 74 นาที

CD-R/RW 12 ซม. –

คำอธิบาย
–

–

• แผ่นดิสก์
ท ี ่ ม ี ไฟล ์
MP3

แผ่นดิสก์ที่อาจเล่นไม่ได้

ไม่รับประกันการเล่นแผ่นดิสก์อื่นนอกเหนือจาก
ที่ระบุไว้ใน “ประเภทของแผ่นดิสก์ที ่สามารถ
เล่นได้”

ลิขสิทธิ์

การกระทำใดๆ เช่น การผลิตซ้ำ การเผยแพร่ การแสดงใน
ท่ีสาธารณะ หรือการให้เช่าแผ่นดิสก์โดยไม่ได้รับอนุญาต
และอยู่นอกเหนือการใช้งานส่วนบุคคล ถือเป็นสิ่งต้อง
ห้ามตามกฎหมาย

เครื่องหมายต่อไปนี้พิมพ์อยู่บนฉลาก บรรจุภัณฑ์ หรือ
หน้าปกของแผ่นดิสก์
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ไฟล์เพลง (MP3/WMA/AAC)

แผ่นดิสก์ขนาด 8 ซม. ไม่สามารถใช้ได้
อย่าใส่แผ่นดิสก์ท่ีมีรูปทรงไม่ปกติ (เช่น รูปหัวใจ)
เน่ืองจากอาจทำให้เคร่ืองทำงานผิดปกติ นอกจาก
น้ีแผ่นดิสก์ท่ีมีบางส่วนใสอาจไม่สามารถเล่นได้
แผ่นดิสก์ที ่ยังไม่ผ่านการปิดแผ่น (finalized)
จะไม่สามารถเล่นได้
แม้ว่าจะบันทึกอย่างถูกต้องโดยใช้เครื่องบันทึก
หรือคอมพิวเตอร์ มีการตั้งค่าและองค์ประกอบ
ของโปรแกรมซอฟต์แวร์ถูกต้องแล้ว แต่ความผิด
ปกติ ความเสียหาย หรือรอยของแผ่นดิสก์ สิ่ง
สกปรกหรือหยดน้ำบนเลนส์ภายในตัวเครื ่อง
อาจทำให้ไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้
บางฟังก์ชันอาจไม่สามารถใช้งานได้หรือแผ่นดิสก์
อาจไม่สามารถเล่นได้ข้ึนอยู่กับแผ่นดิสก์แต่ละแผ่น
อย่าใช้แผ่นดิสก์ที่มีรอยร้าวหรือบิดงอ
หากแผ่นดิสก์ติดสติกเกอร์ มีเศษสติกเกอร์ที ่
ลอกออกไม่หมด หรือรอยกาวติดอยู่ อย่านำมาใช้
งาน
แผ่นดิสก์ที่มีการติดฉลากตกแต่งหรือสติกเกอร์
อาจไม่สามารถใช้ได้

แผ่น CD ท่ีไม่ได้มาตรฐาน

ไฟล์เพลง (MP3/WMA/AAC)
E00736101195

เครื่องเสียงนี้สามารถเล่นไฟล์เพลงรูปแบบ MP3/WMA/
AAC ท่ีบันทึกในแผ่น CD-ROM, CD-R/RW และอุปกรณ์
USB ได้

ไฟล์และสื่อที่สามารถใช้ได้มีข้อจำกัด ดังนั้นควรอ่านข้อ
ความต่อไปนี้ก่อนบันทึกไฟล์เพลงแบบ MP3/WMA/
AAC ลงในแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์ USB

หมายเหตุ
การเล่นเพลงอาจขัดข้อง ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับสภาพของ
เครื่องบันทึกแผ่นดิสก์หรือซอฟต์แวร์บันทึกที่ใช้
หากเกิดกรณีดังกล่าวโปรดดูคู่มือสำหรับผู้ใช้ของ
เครื่องหรือซอฟต์แวร์ที่คุณใช้

ขอควรระวัง
แผ่น CD-ROM และ CD-R/RW สามารถเล่นได้
เฉพาะไฟล์เพลงรูปแบบ MP3 เท่านั้น
การกระทำใดๆ เช่น การทำสำเนาแผ่น CD หรือ
ไฟล์เพลงแล้วนำไปแจกจ่ายไม่ว่าจะคิดหรือไม่
คิดมูลค่า หรือการอัพโหลดไฟล์ผ่านอินเทอร์เน็ต
หรือวิธีอื่นใดไปยังเซิร์ฟเวอร์ ถือเป็นการละเมิด
สิทธิทางกฎหมาย
อย่านำนามสกุลไฟล์ “.mp3” “.wma” หรือ “.m4a”
ไปต่อท้ายไฟล์รูปแบบอื่นนอกเหนือจากไฟล์
แบบ MP3/WMA/AAC การเล่นแผ่นดิสก์ที ่มี
ไฟล์เช่นนี้อาจทำให้การระบุไฟล์สำหรับเล่นไม่
ถูกต้อง ซึ่งอาจทำให้เกิดเสียงดัง เกิดความเสีย
หายต่อลำโพง หรือเกิดอุบัติเหตุ

เคร่ืองเสียงน้ีสามารถเล่นแผ่น CD เพลง อย่างไรก็ตามพึง
ระลึกถึงหัวข้อต่อไปนี้เกี่ยวกับมาตรฐานของแผ่น CD

ต้องแน่ใจว่าคุณใช้แผ่นดิสก์ที่มี  อยู่บนผิว
ด้านฉลาก

แผ่น CD อื่นนอกเหนือจากแผ่น CD มาตรฐาน
อาจเล่นไม่ได้ และแม้ว่าจะเล่นเพลงได้ แต่ไม่
สามารถรับประกันคุณภาพเสียงได้
หากเล่นแผ่น CD อื่นนอกเหนือจากแผ่น CD
มาตรฐาน อาจเกิดกรณีต่อไปนี้ได้
• อาจเกิดเสียงรบกวนขณะเล่นแผ่น
• เสียงอาจกระโดด
• เครื่องอาจมองไม่เห็นแผ่นดิสก์
• อาจไม่สามารถเล่นเพลงแรกได้
• อาจใช้เวลานานกว่าปกติก่อนเริ่มเล่นเพลง
• อาจเริ่มเล่นเพลงจากกลางเพลง
• บางส่วนของเพลงอาจไม่สามารถเล่นได้
• บางเพลงอาจหยุดในระหว่างเล่น
• บางเพลงอาจแสดงไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้คุณควรอ่านคู่มือสำหรับผู้ใช้ของไดรฟ์ CD-R/
RW และซอฟต์แวร์สำหรับบันทึกแผ่น และตรวจสอบว่า
ได้ใช้งานอย่างถูกต้อง หากไฟล์เพลงรูปแบบ MP3/
WMA/AAC มีข้อมูลชื่อเพลงหรือข้อมูลอื่นๆ จะสามารถ
นำมาแสดงผลได้
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ไฟล์เพลง (MP3/WMA/AAC)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

ไฟล์เพลง
โฟลเดอร์

ชื่อ

ข้อกำหนด
รูปแบบ

ข้อกำหนด คำอธิบาย

มัลติเซสชั่น

ISO9660

ไม่รองรับ (รองรับเฉพาะเซสชั่นแรก)

ระดับ 1 ชื่อไฟล์สูงสุด
8 ตัวอักษร และ
นามสกุลไฟล์
3 ตัวอักษร
(อักษรตัวใหญ่
ตัวเลข “_”
สามารถใช้ได้)

จำนวน
ระดับสูงสุด

8 ระดับ (หากถือว่าโฟลเดอร์ต้นทาง
เป็นระดับที่ 1)

นามสกุล
ISO9660

Joliet สามารถตั้งชื่อ
ไฟล์สูงสุด 64
ตัวอักษร

จำนวน
โฟลเดอร์
สูงสุด

700 โฟลเดอร์ (รวมโฟลเดอร์ต้นทาง)

จำนวนไฟล์
สูงสุด*1

65,535 ไฟล์ (จำนวนท้ังหมดบนส่ือ
ไม่รวมไฟล์ประเภทอื่นนอกเหนือจาก
MP3, WMA, และ AAC)

หมายเหตุ
ไฟล์เพลงอาจไม่มีนามสกุลไฟล์ต่อท้าย ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับระบบปฏิบัติการ เวอร์ชัน ซอฟต์แวร์ หรือ
การตั้งค่าของคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้ให้
ต่อท้ายด้วยนามสกุลไฟล์ “.mp3” “.wma” หรือ
“.m4a” ขณะทำสำเนาไฟล์
ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 GB ได้
รูปแบบไฟล์ที่สามารถเล่นได้

รูปแบบไฟล์ที่สามารถเล่นได้
E00736200030

รูปแบบไฟล์ที่สามารถเล่นได้ในแผ่นดิสก์ (CD-ROM,
CD-R/RW) และอุปกรณ์ USB มีความแตกต่างกัน

รูปแบบไฟล์
MP3

แผ่นดิสก์ อุปกรณ์ USB

WMA X
AAC X

โครงสร้างโฟลเดอร์
E00736301067

เครื่องเสียงสามารถเห็นระดับโฟลเดอร์ได้สูงสุด 8 ระดับ
คุณสามารถสร้างโครงสร้างโฟลเดอร์ตามประเภท –
ศิลปิน – อัลบ้ัม – แทร็ค (ไฟล์เพลงรูปแบบ MP3/WMA/
AAC) สำหรับจัดการแทร็คต่างๆ

โฟลเดอร์
ต้นทาง
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ไฟล์เพลง (MP3/WMA/AAC)

หมายเหตุ
การแสดงลำดับโฟลเดอร์และไฟล์เพลงที่ปรากฏ
บนเครื่องเสียงอาจแตกต่างจากลำดับที่ปรากฏ
ในคอมพิวเตอร์

ขอควรระวัง
ไฟล์ MP3 ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้เล่นได้
ไม่ถูกต้อง หรือชื่อไฟล์โฟลเดอร์อาจแสดงได้ไม่
ถูกต้อง

มาตรฐานสำหรับไฟล์ MP3 ที่สามารถเล่นได้

ข้อกำหนดสำหรับไฟล์ MP3 ที ่สามารถเล่นได้มี
ดังต่อไปนี้

WMA คืออะไร
E00736601031

WMA ย่อมาจาก Windows Media Audio เป็นรูปแบบการ
บีบอัดสัญญาณเสียงของ Microsoft ซึ่งเป็นวิธีบีบอัดที่มี
อัตราส่วนการบีบอัดสูงกว่า MP3

รายการ รายละเอียด
ข้อกำหนด MPEG-1 AUDIO LAYER3

MPEG-2 AUDIO LAYER3

ชื่อ ข้อกำหนด คำอธิบาย

ข้อจำกัด
ของชื่อไฟล์
และชื่อ
โฟลเดอร์

สูงสุด 64 ไบต์ (สำหรับ Unicode คือ
32 ตัวอักษร) ชื่อไฟล์/โฟลเดอร์ที่
ยาวกว่านี้จะไม่แสดงผลหรือเล่น

รูปแบบที่
รองรับของ

USB

ระบบไฟล์ที่แนะนำให้ใช้คือ FAT32
1 พาร์ติชั่นเท่านั้น

รายการ

ความถี่ใน
การสุ่ม [kHz]

บิตเรต [kbps]

VBR (บิตเรต
แบบผันแปร)

รายละเอียด

MPEG-1: 32/44.1/48
MPEG-2: 16/22.05/24
MPEG-1: 32 ถึง 320
MPEG-2: 8 ถึง 160
รองรับ

สเตอริโอ/
จอยท์ สเตอริโอ/ ดูอัลแชนแนล/
โมนอรอล

โหมดช่อง
สัญญาณ

mp3นามสกุลไฟล์

ID3 tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2,
Ver. 2.3, Ver. 2.4 (ISO-8859-1,
UTF-16 (Unicode)) ชื่อเพลง ชื่อ
ศิลปิน ชื่ออัลบั้ม

ข้อมูล tag
ที่รองรับ

64 ตัวอักษรจำนวนตัว
อักษรสูงสุดที่
สามารถแสดง
ได้บนหน้าจอ

*1: อย่าใส่ไฟล์ประเภทอื่นนอกเหนือจากไฟล์ MP3/
WMA/AAC แต่หากเก็บไฟล์เสียงไว้หลายแทร็คใน
โฟลเดอร์เดียว เคร่ืองอาจจะมองไม่เห็นไฟล์เหล่าน้ัน
แม้ว่าจำนวนแทร็คจะไม่ถึงจำนวนสูงสุดตามที ่
กำหนดไว้ ในกรณีนี้ควรแบ่งแทร็คไฟล์เสียงเป็น
หลายโฟลเดอร์

MP3 คืออะไร
E00736400029

MP3 เป็นวิธีบีบอัดไฟล์เสียงวิธีหน่ึงในมาตรฐานสัญญาณ
เสียง MPEG และลดคุณภาพเสียงที่อยู่นอกเหนือความ
สามารถในการได้ยินของมนุษย์และเสียงที่ถูกกลบโดย
เสียงที่ดังกว่า จึงทำให้ได้สัญญาณคุณภาพสูงโดยที่มี
ขนาดข้อมูลเล็กลง
เน่ืองจากวิธีน้ีทำให้เพลงใน CD ถูกบีบอัดลงเหลือประมาณ
1/10 ของขนาดข้อมูลดั้งเดิมโดยไม่สูญเสียส่วนที่รับรู้ได้
ทำให้สามารถบันทึกเพลงจาก CD ประมาณ 10 แผ่นลง
ในแผ่น CD-R/RW แผ่นเดียว

MP3 ย่อมาจาก “MPEG-1 Audio Layer 3” MPEG ย่อมา
จาก “Motion Picture Experts Group” และเป็นมาตรฐาน
การบีบอัดสัญญาณวิดีโอที่ใช้ในวิดีโอซีดี ฯลฯ
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ไฟล์เพลง (MP3/WMA/AAC)

หมายเหตุ
Microsoft, Windows Media และ Windows เป็น
เครื ่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft
Corporation (USA) และในประเทศอื่นๆ

ขอควรระวัง
WMA รองรับระบบจัดการลิขสิทธ์ิดิจิทัล (DRM)
เครื่องเสียงนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ WMA ที่มีการ
ป้องกันลิขสิทธิ์ด้วยระบบนี้
ไฟล์ WMA ท่ีไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้เล่นได้
ไม่ถูกต้อง หรือช่ือไฟล์/โฟลเดอร์อาจแสดงได้ไม่
ถูกต้อง
เคร่ืองเสียงน้ีไม่รองรับไฟล์แบบ “Pro”, “Lossless”
และ “Voice”

มาตรฐานสำหรับไฟล์ WMA ที่สามารถเล่นได้

รายการ รายละเอียด

ข้อกำหนด Windows Media Audio
Version7.0/8.0/9.0
32/44.1/48ความถี่ใน

การสุ่ม [kHz]

ขอควรระวัง
ไฟล์ AAC ที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะทำให้เล่นได้
ไม่ถูกต้อง หรือช่ือไฟล์/โฟลเดอร์อาจแสดงได้ไม่
ถูกต้อง

รองรับ

รายการ รายละเอียด
บิตเรต [kbps] 48 ถึง 320
VBR (บิตเรต
แบบผันแปร)

สเตอริโอ/โมนอรอลโหมด
ช่องสัญญาณ

wmaนามสกุลไฟล์

WMA tag
ชื่อเพลง ชื่อศิลปิน ชื่ออัลบั้ม

ข้อมูล tag
ที่รองรับ

64 ตัวอักษรจำนวนตัว
อักษรสูงสุดที่
สามารถแสดง
ได้บนหน้าจอ

ขอควรระวัง
AAC รองรับระบบจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM)
เครื่องเสียงนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ AAC ที่มีการ
ป้องกันลิขสิทธิ์ด้วยระบบนี้

AAC คืออะไร
E00736801046

AAC ย่อมาจาก Advanced Audio Coding เป็นมาตรฐาน
การบีบอัดสัญญาณที่ใช้ใน “MPEG-2” และ “MPEG-4”
ฟังก์ชันนี้สามารถบีบอัดข้อมูลได้ 1.4 เท่าของ MP3 โดย
ให้คุณภาพเสียงที่เทียบเท่ากัน

รายการ รายละเอียด

VBR (บิตเรตแบบ
ผันแปร)

รองรับ

ความถี่ใน
การสุ่ม
[kHz]

8/11.025/12/16/22.05/
24/32/44.1/48

MPEG4

8/11.025/12/16/22.05/
24/32/44.1/48

MPEG2

บิตเรต
[kbps]

8 ถึง 320MPEG4
8 ถึง 320MPEG2

โหมดช่องสัญญาณ สเตอริโอ/โมนอรอล
นามสกุลไฟล์ m4a

ข้อกำหนด Advanced Audio
Coding
MPEG4/AAC-LC
MPEG2/AAC-LC

ข้อกำหนดสำหรับไฟล์ WMA ที ่สามารถเล่นได้มี
ดังต่อไปนี้

มาตรฐานสำหรับไฟล์ AAC ที่สามารถเล่นได้

ข้อกำหนดสำหรับไฟล์ AAC ที ่สามารถเล่นได้มี
ดังต่อไปนี้
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รายการ รายละเอียด

ข้อมูล tag ท่ีรองรับ AAC tag หรือ ID3 tag
ชื่อเพลง ชื่อศิลปิน
ชื่ออัลบั้ม

จำนวนตัวอักษรสูงสุดที่
สามารถแสดงได้

บนหน้าจอ

64 ตัวอักษร

คำเตือน
ผู้ขับขี่ไม่ควรจ้องหน้าจอขณะขับขี่
เพราะอาจทำให้ผู้ขับขี่ไม่ได้มองทางและทำให้
เกิดอุบัติเหตุได้

สิ่งสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย
สำหรับลูกค้า

E00737001218

เคร่ืองเสียงน้ีมีสัญลักษณ์รูปภาพ รวมถึงจุดสำคัญเก่ียวกับ
การใช้งานเพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย รวมถึงป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่อาจ
เกิดต่อตัวคุณ ผู้อื่น หรือทรัพย์สิน

คำเตือน
ผู้ขับขี่ไม่ควรใช้งานที่มีความซับซ้อนขณะขับขี่
การใช้งานที่ซับซ้อนขณะขับขี่อาจทำให้ผู้ขับขี่
ไม่ได้มองทางและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
ดังนั้นควรหยุดรถในที่ปลอดภัยก่อนใช้งานดัง
กล่าว
อย่าใช้งานเครื่องเสียงเมื่อเกิดความผิดปกติ เช่น
ไม่ได้ยินเสียง
เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ไฟไหม้ หรือไฟดูด
ได้
อย่าให้น้ำหรือสิ ่งแปลกปลอมเข้าสู ่ตัวเครื ่อง
เพราะอาจทำให้เกิดควัน ไฟไหม้ ไฟดูด หรือเหตุ
ขัดข้อง
อย่าใส่สิ่งแปลกปลอมเข้าไปในช่องใส่แผ่นดิสก์
เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟดูด หรือเหตุขัด
ข้อง
ในกรณีที่เกิดความผิดปกติเนื่องจากมีสิ่งแปลก
ปลอมหรือน้ำเข้าสู่ตัวเครื่อง ส่งผลให้เกิดควัน
หรือกลิ่นเหม็น ให้หยุดใช้งานเครื่องเสียงทันที
และปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
หากยังคงใช้งานต่อไป อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ ไฟ
ไหม้ หรือไฟดูด
อย่าถอดแยกชิ ้นส่วนหรือดัดแปลงตัวเครื ่อง
เพราะอาจทำให้เกิดเหตุขัดข้อง ไฟไหม้ หรือ
ไฟดูด

ปุ่มสำหรับการใช้งาน
E00737101222

1. กดปุ่ม PWR/VOL

เปิด/ปิดเครื่อง
E00737201151

คำเตือน
ขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง อย่าสัมผัสเสาอากาศหรือ
แผงด้านหน้า เพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดเนื่อง
จากฟ้าผ่า

ขอควรระวัง
อย่ากีดขวางรูระบายอากาศหรือตัวระบายความ
ร้อนของตัวเครื่อง
การกีดขวางรูระบายอากาศหรือตัวระบายความ
ร้อนอาจทำให้ความร้อนถูกกักไว้ในตัวเคร่ือง ก่อ
ให้เกิดไฟไหม้หรือเหตุขัดข้องได้
อย่าเพิ่มระดับเสียงจนคุณไม่สามารถได้ยินเสียง
ภายนอกรถขณะขับขี่
การขับขี่โดยไม่ได้ยินเสียงภายนอกรถอาจก่อให้
เกิดอุบัติเหตุได้
อย่าสอดมือหรือนิ้วมือเข้าไปในช่องใส่แผ่นดิสก์
เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
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เปิดเครื่องและเล่นต่อจากสถานะก่อนหน้า
2. กดปุ่ม PWR/VOL

ปิดเครื่อง

หมายเหตุ
การกดปุ่ม MODE (แบบที่ 1)/ปุ่ม SOURCE
(แบบที่ 2) บนพวงมาลัยค้างไว้ก็เป็นการเปิด/ปิด
ฟังก์ชันเครื่องเสียงเช่นกัน

1. หมุนปุ่ม PWR/VOL เพื่อปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียง
E00737300025

หมายเหตุ
ค่าสูงสุดสำหรับระดับเสียงคือ 45 และต่ำสุด
คือ 0
ค่าเริ่มต้นสำหรับระดับเสียงคือ “17”

หมุนปุ่ม PWR/VOL ตามเข็มนาฬิกาเพ่ือเพ่ิมระดับ
เสียง และทวนเข็มนาฬิกาเพื่อลดระดับเสียง

1. ใส่แผ่นดิสก์เข้าไปในช่องใส่แผ่นดิสก์โดยให้ผิว
ด้านฉลากหงายขึ้น

การใส่/ดันแผ่นดิสก์ออก
E00737401036

ดันแผ่นดิสก์ด้วยแรงพอประมาณ เครื ่องจะดึง
แผ่นดิสก์เข้าไปและเริ่มเล่นแผ่น

2. กดปุ่ม 
เครื่องจะดันแผ่นดิสก์ออกมา ให้หยิบแผ่นดิสก์
ออก

ขณะเปลี่ยนแผ่นดิสก์ ควรหยุดรถในที่ที่สามารถ
จอดได้เสียก่อน
อย่าสอดมือ นิ ้ว หรือสิ ่งแปลกปลอมเข้าไป
ในช่องใส่แผ่นดิสก์ เพราะอาจก่อให้เกิดการ
บาดเจ็บ ควัน หรือไฟไหม้ได้
เคร่ืองไม่รองรับแผ่น CD ขนาด 8 ซม.

แผ่นดิสก์
*ด้านฉลาก

ช่องใส่แผ่นดิสก์

ขอควรระวัง
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คำอธิบายปุ่มต่างๆ
E00737501141

หัวข้อนี้อธิบายชื่อและฟังก์ชันของแต่ละส่วน

1- ปุ่ม 
ใช้ดันแผ่นดิสก์ออก

2- ปุ่ม 3 / ปุ่ม 4 
สำหรับการเล่นเพลง ใช้ถอยหลัง/ไปข้างหน้า
โดยเร็ว
สำหรับวิทยุ ใช้เป็นปุ่ม preset 3 และ 4

3- ปุ่ม 2RDM
สำหรับการเล่นเพลง ใช้เล่นสุ่ม สำหรับวิทยุ ใช้
เป็นปุ่ม preset 2

4- ปุ่ม 1RPT
สำหรับการเล่นเพลง ใช้เล่นซ้ำ สำหรับวิทยุ ใช้
เป็นปุ่ม preset 1

5- ปุ่ม RADIO
เปลี่ยนเป็นวิทยุและย่านความถี่

6- ปุ่ม PWR/VOL
ปรับระดับเสียงและเปิด/ปิดเครื่องเสียง

7- ปุ่ม MEDIA
สลับแหล่งกำเนิดเสียงจาก CD กับแหล่งอื่นๆ

8- ปุ่ม DISP
เปลี่ยนข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ

9- ปุ่ม AUTO-P
บันทึกสถานีวิทยุล่วงหน้าอัตโนมัติ

10- ปุ่ม SCAN
สำหรับการเล่นเพลง ใช้เล่นเพลงแบบสแกน
สำหรับวิทยุ ใช้ค้นหาสถานีวิทยุ

11- ช่องใส่แผ่นดิสก์
12- ปุ่ม PAGE

แสดงข้อมูลหน้าถัดไป
13- ปุ่ม 5 

ใช้เป็นปุ่ม preset 5 สำหรับวิทยุ
14- ปุ่ม 6 

ย้อนกลับไประหว่างค้นหาแทร็คเพลง
สำหรับวิทยุ ใช้เป็นปุ่ม preset 6
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15- ปุ่ม  / ปุ่ม 
สำหรับการเล่นเพลง ใช้เลือกแทร็ค/ไฟล์ สำหรับ
วิทยุ ใช้เลือกสถานีอัตโนมัติ

16- ปุ่ม MENU
เปลี่ยนเป็นโหมดเมนู

17- ปุ่ม /SEL
ใช้ปรับคุณภาพเสียงและเลือกรายการต่างๆ
สำหรับวิทยุ ใช้เลือกสถานีด้วยตนเอง

*: ต้องใช้สาย i-Pod (จำหน่ายแยกต่างหาก)สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย*
E00737601559

1- สวิตช์เพิ่ม/ลดระดับเสียง
ปรับระดับเสียงของฟังก์ชันโทรศัพท์มือถือและ
ฟังก์ชันเครื่องเสียง

2- ปุ่ม , ปุ่ม 
เลือก CD และแหล่งกำเนิดเสียงเพลงอื่นๆ และ
สถานีวิทยุ

3- ปุ่ม MODE (แบบท่ี 1)/ปุ่ม SOURCE (แบบท่ี 2)
กดค้างเพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชันเครื่องเสียง นอกจากนี้
แต่ละครั้งที่กดปุ่มจะเปลี่ยนแหล่งกำเนิดเสียง
โดยลำดับของการเปลี่ยนแสดงตามรูปด้านล่างนี้
หากยังไม่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ เครื่องจะข้ามไป
ยังแหล่งกำเนิดเสียงลำดับถัดไป

การฟังวิทยุ
E00737701202

หัวข้อน้ีอธิบายวิธีฟังวิทยุ AM และ FM

การฟังวิทยุ
กดปุ่ม RADIO เพ่ือเปล่ียนย่านความถ่ี

สับเปล่ียนระหว่างย่าน AM และ FM
ย่านความถี่ที่เลือกจะแสดงบนหน้าจอ

หมายเหตุ
เป็นการสลับระหว่าง AM และ FM

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2
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ปุ่ม preset สถานีล่วงหน้าของโหมด AUTO-P
จะแยกต่างหากจากปุ่ม preset สถานีล่วงหน้า
แบบธรรมดา
การกดปุ่ม preset จะเป็นการเลือกความถ่ีท่ีบันทึก
ไว้ก่อนหน้า
แต่ละคร้ังท่ีกดปุ่ม AUTO-P จะเป็นการสับเปล่ียน
ระหว่างการรับวิทยุแบบธรรมดากับโหมด AUTO-P
ในโหมด AUTO-P สามารถใช้ฟังก์ชันเลือกสถานี
ด้วยตนเอง/การค้นหาสถานี รวมถึงการสแกนได้

การสแกนเลือกสถานี

ค้นหากลุ่มสถานีที่รับสัญญาณได้

กดปุ่ม SCAN

เม่ือรับสัญญาณจากสถานีได้ จะเล่นต่อไป 5 วินาที จากน้ัน
เครื่องจึงจะค้นหาสถานีถัดไป

หมายเหตุ
กดปุ่มน้ีอีกคร้ังขณะท่ีกำลังรับสัญญาณจากสถานี
เพื่อกลับไปรับสัญญาณตามปกติ

หมายเหตุ
การบันทึกล่วงหน้าสามารถบันทึกได้สูงสุด 6
สถานีสำหรับแต่ละย่านความถี่
หากคุณเลือกกดปุ่ม preset ที่มีการบันทึกสถานี
ไว้แล้ว ปุ่มจะบันทึกค่าใหม่เข้าไปแทน
การกดปุ่ม preset จะเป็นการเลือกความถ่ีท่ีบันทึก
ไว้ก่อนหน้า

การบันทึกล่วงหน้า
บันทึกสถานีวิทยุล่วงหน้าเพื่อเลือกฟังในภายหลัง

1. ปรับไปยังความถี่ที่ต้องการบันทึก
2. กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งตั้งแต่ปุ่ม 1RPT ถึงปุ่ม 6

ค้างไว้

เสียง “บี๊ป” จะดังขึ้น แสดงว่าปุ่ม preset บันทึก
เรียบร้อย

หมายเหตุ

การบันทึกล่วงหน้าอัตโนมัติ

สถานีท่ีรับสัญญาณได้ชัดท่ีสุด 6 สถานีจะถูกบันทึกลงใน
ปุ่ม preset ตามลำดับโดยอัตโนมัติในโหมด AUTO-P

กดปุ่ม AUTO-P ค้างไว้

เปลี่ยนไปยังโหมด AUTO-P และเริ ่มการเลือกสถานี
อัตโนมัติ
หลังการทำงานเสร็จสิ้น เครื่องเสียงจะรับสัญญาณของ
สถานีที่ถูกบันทึกลงในปุ่ม preset [1]

ขอควรระวัง
โปรดทราบว่าสถานีที่บันทึกไว้ก่อนหน้าจะถูก
บันทึกทับด้วยค่าใหม่

การเลือกสถานีด้วยตนเอง/การค้นหาสถานี
หมุนปุ่ม /SEL ไปยังความถี่ที่ต้องการฟัง

ปุ่ม /SEL
(ทวนเข็มนาฬิกา)

ลดความถี่

ปุ่ม /SEL
(ตามเข็มนาฬิกา)

เพิ่มความถี่

ปุ่ม 
(กดค้าง)

ปล่อยปุ่มเพื่อเริ่มค้นหาสถานี
และเมื่อรับสัญญาณสถานีได้
การค้นหาจะหยุดลง

ปุ่ม  
(กดค้าง)
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เล่นแบบสแกน

กดปุ่ม SCAN

เครื ่องจะเล่น 10 วินาทีแรกของแต่ละแทร็คในดิสก์
ทั้งหมดตามลำดับ

ขอควรระวัง
แผ่น CD-ROM และ CD-R/RW สามารถเล่นได้
เฉพาะไฟล์เพลงรูปแบบ MP3 เท่านั้น

หมายเหตุ
การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก
การเลือกแทร็ค ดันแผ่นดิสก์ออกจากเครื่อง ไป
ข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็วจะยกเลิกฟังก์ชันนี้

การฟัง MP3
E00737901190

หัวข้อนี้อธิบายวิธีการฟังไฟล์เพลงที่อยู่ในแผ่นดิสก์

สามารถเลือกแทร็คถัดไปหรือแทร็คก่อนหน้าได้

ไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็ว
กดปุ่ม 3  หรือปุ่ม 4  ค้างไว้

สามารถไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็วได้

เปลี่ยนโหมดการเล่น
สามารถเลือกโหมดเล่นซ้ำ เล่นสุ่ม และเล่นแบบสแกน
ได้

เล่นซ้ำ (RPT)

กดปุ่ม 1RPT

เล่นแทร็คที่กำลังเล่นอยู่ซ้ำ

เล่นสุ่ม (RDM)

กดปุ่ม 2RDM

เล่นแทร็คต่างๆ บนแผ่นดิสก์แบบสุ่ม

การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก
การดันแผ่นดิสก์ออกจากเครื่องจะยกเลิกฟังก์ชัน
นี้

หมายเหตุ
การฟัง MP3

ใส่แผ่นดิสก์

ใส่แผ่นดิสก์เพื่อเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ → “การใส่/ดัน
แผ่นดิสก์ออก” (หน้า 7-47)

หมายเหตุ
เมื ่อคุณต้องการฟังทั ้งแทร็ค กดปุ่มนี ้อีกครั ้ง
ขณะที่กำลังเล่นแทร็คนั้น แล้วแทร็คดังกล่าว
จะเล่นตามปกติ

การฟังแผ่น CD
E00737801216

หัวข้อน้ีอธิบายวิธีการฟังเพลงจากแผ่น CD (CD-DA/CD-
TEXT)

การเล่น CD

ใส่แผ่นดิสก์

ใส่แผ่นดิสก์เพื่อเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ → “การใส่/ดัน
แผ่นดิสก์ออก” (หน้า 7-47)
หากมีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่องแล้ว กดปุ่ม MEDIA เพื่อ
เปลี่ยนแหล่งกำเนิดเสียงเป็น CD

เลือกแทร็ค

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพ่ือเลือกแทร็ค
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เล่นโฟลเดอร์ซ้ำ

กดปุ่ม 1RPT ค้างไว้

เครื่องจะเล่นแทร็คต่างๆ ในโฟลเดอร์ที่กำลังเล่นอยู่ซ้ำ

เปลี่ยนโหมดการเล่น

สามารถเลือกโหมดเล่นซ้ำ เล่นสุ่ม และเล่นแบบสแกนได้

เล่นซ้ำ (RPT)

กดปุ่ม 1RPT

เล่นแทร็คที่กำลังเล่นอยู่ซ้ำ

หมายเหตุ
การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก
แม้ว่าจะมีการเลือกไฟล์ การเล่นโฟลเดอร์ซ้ำจะ
ไม่ถูกยกเลิก

หมายเหตุ
การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก
การเลือกแทร็ค ดันแผ่นดิสก์ออกจากเครื่อง ไป
ข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็วจะยกเลิกฟังก์ชันนี้

เล่นสุ่ม (RDM)

กดปุ่ม 2RDM

เล่นโฟลเดอร์สุ่ม

กดปุ่ม 2RDM ค้างไว้

เล่นแทร็คท้ังหมดในโฟลเดอร์ต่างๆ บนแผ่นดิสก์แบบสุ่ม

หมายเหตุ
การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก

หมายเหตุ
การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก

เล่นแบบสแกน (SCAN)

กดปุ่ม SCAN

เครื่องจะเล่น 10 วินาทีแรกของแต่ละแทร็คในโฟลเดอร์
ที่กำลังเล่นอยู่ตามลำดับ

ค้นหาแทร็ค

ค้นหาโฟลเดอร์และไฟล์ แล้วเลือกแทร็ค

1. หมุนปุ่ม /SEL เพื่อเลือกโฟลเดอร์
2. กดปุ่ม /SEL

เครื่องอาจใช้เวลาสักครู่ในการอ่านข้อมูลในแผ่น
ดิสก์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างไฟล์

หมายเหตุ

เลือกแทร็ค (ไฟล์)
กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพ่ือเลือกแทร็ค

สามารถเลือกแทร็คถัดไปหรือแทร็คก่อนหน้าได้

ไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็ว
กดปุ่ม 3  หรือปุ่ม 4  ค้างไว้

สามารถไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็วได้

หากมีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่องแล้ว กดปุ่ม MEDIA เพื่อ
เปลี่ยนแหล่งกำเนิดเสียงเป็น CD

เล่นแทร็คต่างๆ ในโฟลเดอร์แบบสุ่ม
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ขอควรระวัง
อย่าทิ้ง iPod/iPhone ไว้ในรถ
ห้ามถืออุปกรณ์ไว้ในมือเพื่อใช้งานขณะขับรถ
เนื่องจากเป็นอันตราย
จะไม่มีการชดเชยค่าเสียหายกรณีที่ข้อมูลสูญหาย
ขณะเชื่อมต่อ iPod/iPhone เข้ากับเครื่องเสียง
ขึ้นอยู่กับวิธีใช้งานอุปกรณ์ ไฟล์เพลงอาจเสีย
หายหรือสูญหายได้ ดังนั ้นแนะนำให้สำรอง
ข้อมูลไว้ล่วงหน้า

การฟัง iPod*
E00738001521

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ iPod/iPhone ที่มีจำหน่ายในท้อง
ตลาด คุณสามารถเล่นแทร็คต่างๆ ผ่านทางเครื่องเสียงได้

เพื ่อความปลอดภัย ควรหยุดรถก่อนเมื ่อต้อง
การเชื่อมต่อและถอด iPod/iPhone
อาจต้องใช้เวลาสักครู่กว่าเครื่องเสียงจะมองเห็น
อุปกรณ์หรือเริ่มเล่นเพลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะ
ของ iPod/iPhone
ขึ้นอยู่กับ iPod/iPhone ปุ่มต่างๆ บนเครื่องเสียง
อาจไม่ทำงานขณะกำลังเชื่อมต่อ
คุณสมบัติและการตั้งค่าของ iPod/iPhone อาจ
มีผลให้ไม่สามารถเช่ือมต่อได้หรือทำให้เกิดความ
แตกต่างในการใช้งานหรือการแสดงผลบนหน้าจอ
ข้อมูลแทร็คอาจแสดงไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับข้อมูล
เพลงใน iPod/iPhone
iPod/iPhone อาจไม่เล่นเพลงหลังจากสตาร์ท
เครื ่องยนต์ ทั้งนี ้ขึ ้นอยู ่กับสถานะของรถและ
nอุปกรณ์
เพลงที่มีข้อมูลลิขสิทธิ์อาจไม่สามารถเล่นได้
แนะนำให้ตั้งค่าอิควอไลเซอร์ใน iPod/iPhone
ให้เป็นแบบแฟลต
ใช้งาน iPod/iPhone ขณะเช่ือมต่อกับเคร่ืองเสียงแล้ว
หาก iPod/iPhone ทำงานผิดปกติ ให้ถอด iPod/
iPhone ออกจากเครื่องเสียง รีเซ็ต แล้วเชื่อมต่อ
ใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ

เครื่องเสียงอาจเล่นเพลงไม่ได้ ทั้งนี้ขึ ้นอยู่กับ
ตระกูล รุ่น หรือเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ iPod/
iPhone (→ หน้า 7-38) นอกจากนี้เครื่องอาจไม่
สามารถเล่นได้ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้
แนะนำให้ใช้เครื่อง iPod/iPhone ที่ลงซอฟต์แวร์
เวอร์ชันล่าสุด
สำหรับวิธีการเชื่อมต่อ iPod/iPhone ให้ดูเรื่อง
“วิธีการเช่ือมต่อ iPod”  หน้า 7-65
ในการเชื ่อมต่อ iPod/iPhone ให้ใช้สายเคเบิล
เชื่อมต่อ iPod ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
ติดต้ังอุปกรณ์โดยไม่กระทำส่ิงท่ีไม่ปลอดภัย เช่น
เสียบสายเคเบิลขณะขับรถ

หมายเหตุ

หมายเหตุ
เม่ือเลือกโฟลเดอร์แล้ว กดปุ่ม 6  เพ่ือยกเลิก
โหมดค้นหาแทร็ค
หากไม่มีการทำงานเป็นเวลา 10 วินาทีหลังจาก
เลือกโฟลเดอร์ โหมดค้นหาแทร็คจะถูกยกเลิก
เลือกโฟลเดอร์ และกดปุ่ม /SEL ค้างไว้เพื่อ
เริ่มเล่นจากแทร็คแรกในโฟลเดอร์นั้น
เมื่อเลือกไฟล์แล้ว กดปุ่ม 6  เพื่อกลับสู่การ
ทำงานก่อนหน้า
เม่ือเลือกไฟล์แล้ว กดปุ่ม 6  ค้างไว้เพ่ือยกเลิก
โหมดค้นหาแทร็ค
หากไม่มีการทำงานเป็นเวลา 5 วินาทีหลังจาก
เลือกไฟล์แล้ว เครื่องจะเล่นไฟล์นั้น
การสั่งงานต่างๆ กับแผ่นดิสก์ เช่น การเลือก
แทร็ค จะยกเลิกโหมดค้นหาแทร็ค

ไฟล์ต่างๆ ภายในโฟลเดอร์ที่เลือกไว้จะแสดงขึ้นมา
3. หมุนปุ่ม /SEL เพื่อเลือกไฟล์
4. กดปุ่ม /SEL

เครื่องจะเล่นไฟล์ (แทร็ค) ที่เลือกไว้

เล่น iPod

กดปุ่ม MEDIA เพื่อตั้งให้แหล่งกำเนิดเสียงเป็น iPod
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หมายเหตุ
การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก

ค้นหาแทร็ค

ค้นหากลุ่มเพลงและชื่อแทร็ค แล้วเลือกแทร็ค

หมายเหตุ
เม่ือเลือกกลุ่ม (ระดับท่ี 1) แล้ว กดปุ่ม 6  เพ่ือ
ยกเลิกโหมดค้นหาแทร็ค
หากไม่มีการทำงานเป็นเวลา 10 วินาทีหลังจาก
เลือกกลุ่ม โหมดค้นหาแทร็คจะถูกยกเลิก
เลือกกลุ่ม และกดปุ่ม /SEL ค้างไว้เพ่ือเร่ิมเล่น
จากแทร็คแรกในกลุ่มนั้น
เม่ือเลือกแทร็คแล้ว กดปุ่ม 6  เพ่ือกลับสู่การ
ทำงานก่อนหน้า
เมื่อเลือกแทร็คแล้ว กดปุ่ม 6  ค้างไว้เพื่อ
ยกเลิกโหมดค้นหาแทร็ค
หากไม่มีการทำงานเป็นเวลา 5 วินาทีหลังจาก
เลือกแทร็คแล้ว เครื่องจะเล่นไฟล์นั้น
การใช้งาน iPod เช่น การเลือกแทร็ค จะยกเลิก
โหมดค้นหาแทร็ค

เล่นซ้ำ (RPT)

กดปุ่ม 1RPT

เล่นแทร็คที่กำลังเล่นอยู่ซ้ำ

หมายเหตุ

เล่นอัลบั้มสุ่ม

กดปุ่ม 2RDM ค้างไว้

เล่นอัลบั้มแบบสุ่ม (แทร็คในอัลบั้มจะถูกเล่นแบบสุ่ม)

เล่นสุ่ม (RDM)

กดปุ่ม 2RDM

เล่นแทร็คต่างๆ ในกลุ่มที่กำลังเล่นอยู่แบบสุ่ม

การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก

การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก

หมายเหตุ

เลือกแทร็ค (ไฟล์)

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพ่ือเลือกแทร็ค

สามารถเลือกแทร็คถัดไปหรือแทร็คก่อนหน้าได้

ไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็ว

กดปุ่ม 3  หรือปุ่ม 4   ค้างไว้

สามารถไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็วได้

เปลี่ยนโหมดการเล่น

สามารถเลือกโหมดเล่นซ้ำและเล่นสุ่มได้

แหล่งที่ถูกเลือกจะแสดงบนหน้าจอ 1. หมุนปุ่ม /SEL เพื่อเลือกกลุ่ม
2. กดปุ่ม /SEL กลุ่มหรือแทร็คต่างๆ ภายในกลุ่ม

ที่เลือกไว้จะปรากฏขึ้น
3. หมุนปุ่ม /SEL เพื่อเลือกกลุ่มหรือแทร็ค
4. กดปุ่ม /SEL

ทำซ้ำข้ันตอนท่ี 1 ถึง 4 และค้นหาแทร็คท่ีต้องการ
เลือกแทร็ค แล้วกดปุ่ม /SEL เพื่อเล่น
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หมายเหตุ
iPod/iPhone อาจไม่เล่นเพลงหลังจากสตาร์ท
เครื ่องยนต์ ทั้งนี ้ขึ ้นอยู ่กับสถานะของรถและ
อุปกรณ์
เพลงที่มีข้อมูลลิขสิทธิ์อาจไม่สามารถเล่นได้
เคร่ืองเสียงน้ีสามารถเล่นไฟล์เสียงรูปแบบ MP3,
WMA และ ACC ได้
บางกรณีอาจไม่สามารถใช้งานได้หรือฟังก์ชัน
บางอย่างอาจถูกจำกัด ข้ึนอยู่กับชนิดของอุปกรณ์
USB
ระบบไฟล์ที่แนะนำให้ใช้สำหรับหน่วยความจำ
USB คือ FAT32
ความจุสูงสุดที่รองรับได้สำหรับหน่วยความจำ
USB คือ 32 GB
ใช้งานอุปกรณ์ USB ที่บันทึกข้อมูลเพลงไว้
ขณะเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงแล้ว

หมายเหตุ
เครื่องเล่นเพลงแบบดิจิทัลที่รองรับข้อกำหนด
ของการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (mass storage
class) สามารถนำมาเชื่อมต่อได้
สำหรับวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ให้ดูเรื่อง
“วิธีการเช่ือมต่ออุปกรณ์ความจำ USB” หน้า 7-64
ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ควรใช้สายเคเบิล
สำหรับการเชื่อมต่อ หากไม่ใช้สายเคเบิลในการ
เชื่อมต่ออาจทำให้เกิดโหลดมากเกินควรหรือเกิด
ความเสียหายต่อข้ัวต่อ USB ได้
ติดต้ังอุปกรณ์โดยไม่กระทำส่ิงท่ีไม่ปลอดภัย เช่น
เสียบสายเคเบิลขณะขับรถ
เพื่อความปลอดภัย ควรหยุดรถก่อนเมื่อต้องการ
เชื่อมต่อและถอดอุปกรณ์ USB
อย่าเสียบอุปกรณ์เล่นเพลงรูปแบบอ่ืนเข้ากับพอร์ต
USB เพราะอาจทำให้อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนเกิด
ความเสียหาย
อาจต้องใช้เวลาสักครู่กว่าเครื่องเสียงจะมองเห็น
อุปกรณ์หรือเริ่มเล่นเพลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะ
ของอุปกรณ์ USB
ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ USB ปุ่มต่างๆ บนเครื่องเสียง
อาจไม่ทำงานขณะกำลังเชื่อมต่อ
คุณสมบัติและการตั้งค่าของอุปกรณ์ USB อาจ
มีผลให้ไม่สามารถเช่ือมต่อได้หรือทำให้เกิดความ
แตกต่างในการใช้งานหรือการแสดงผลบนหน้าจอ
ข้อมูลแทร็คอาจแสดงไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับข้อมูล
เพลงในอุปกรณ์ USB

ขอควรระวัง
อย่าทิ้งอุปกรณ์ USB ไว้ในรถ
ห้ามถืออุปกรณ์ไว้ในมือเพื่อใช้งานขณะขับรถ
เนื่องจากเป็นอันตราย
อย่าใช้ฮาร์ดดิสก์ เคร่ืองอ่านการ์ด หรือเคร่ืองอ่าน
หน่วยความจำ เนื่องจากอาจเกิดความเสียหายกับ
อุปกรณ์หรือข้อมูลในอุปกรณ์ หากเกิดความผิด
ปกติในการเชื ่อมต่อ ให้บิดสวิตช์กุญแจไปที่
ตำแหน่ง “LOCK” หรือเลือกโหมดการทำงาน
เป็น OFF แล้วถอดออก
เนื่องจากมีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหายได้ แนะ
นำให้คุณสำรองข้อมูลไว้ล่วงหน้า
ไม่มีการรับประกันต่อความเสียหายที่อาจเกิดกับ
อุปกรณ์ USB รวมถึงความเสียหายหรือสูญหาย
ของข้อมูลภายในอุปกรณ์
ข้ึนอยู่กับวิธีใช้งานอุปกรณ์ ไฟล์เพลงอาจเสียหาย
หรือสูญหายได้ ดังนั้นแนะนำให้สำรองข้อมูล
ไว้ล่วงหน้า

การฟังไฟล์เพลงจากอุปกรณ์ USB*
E00736501535

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด เช่น
หน่วยความจำแบบ USB เข้ากับเครื ่องเสียงนี ้ คุณ
จะสามารถเล่นไฟล์เพลงจากอุปกรณ์ผ่านเครื่องเสียงได้

การเล่นไฟล์เพลงบนอุปกรณ์ USB

กดปุ่ม MEDIA เพื่อตั้งให้แหล่งกำเนิดเสียงเป็น USB

แหล่งที่ถูกเลือกจะแสดงบนหน้าจอ

เลือกแทร็ค (ไฟล์)

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพ่ือเลือกแทร็ค
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เล่นโฟลเดอร์แบบสแกน

กดปุ่ม SCAN ค้างไว้

เครื ่องจะเล่น 10 วินาทีแรกของแทร็คแรกในแต่ละ
โฟลเดอร์ในอุปกรณ์ USB ตามลำดับ

หมายเหตุ
เมื่อคุณต้องการฟังทั้งแทร็ค กดปุ่มนี้อีกครั้งขณะ
ที่กำลังเล่นแทร็คนั้น แล้วแทร็คดังกล่าวจะเล่น
ตามปกติ

เครื่องจะเล่นแทร็คต่างๆ ในโฟลเดอร์ที่กำลังเล่นอยู่ซ้ำ

เล่นโฟลเดอร์สุ่ม (RDM)

การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก
แม้ว่าจะมีการเลือกไฟล์ การเล่นโฟลเดอร์ซ้ำ
จะไม่ถูกยกเลิก

กดปุ่ม 2RDM

เล่นแทร็คต่างๆ ในโฟลเดอร์ที่กำลังเล่นอยู่แบบสุ่ม

หมายเหตุ

การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก
การเลือกแทร็คจะยกเลิกฟังก์ชันนี้

เล่นโฟลเดอร์ซ้ำ

กดปุ่ม 1RPT ค้างไว้

เล่นซ้ำ (RPT)

กดปุ่ม 1RPT

เล่นแทร็คที่กำลังเล่นอยู่ซ้ำ

หมายเหตุ

การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก
แม้ว่าจะมีการเลือกไฟล์ การเล่นโฟลเดอร์สุ ่ม
จะไม่ถูกยกเลิก

หมายเหตุ

เล่นโฟลเดอร์ทั้งหมดแบบสุ่ม

กดปุ่ม 2RDM ค้างไว้

เล่นแทร็คต่างๆ ในโฟลเดอร์ทั้งหมดแบบสุ่ม

การกดปุ่มซ้ำจะเป็นการยกเลิก
แม้ว่าจะมีการเลือกไฟล์ การเล่นโฟลเดอร์ท้ังหมด
แบบสุ่มจะไม่ถูกยกเลิก

หมายเหตุ

เล่นแบบสแกน (SCAN)

กดปุ่ม SCAN เคร่ืองจะเล่น 10 วินาทีแรกของแต่ละแทร็ค
ในอุปกรณ์ USB ทั้งหมดตามลำดับ

เมื ่อคุณต้องการฟังทั ้งแทร็ค กดปุ่มนี ้อีกครั ้ง
ขณะที่กำลังเล่นแทร็คนั้น แล้วแทร็คดังกล่าว
จะเล่นตามปกติ

หมายเหตุ

ไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็ว

กดปุ่ม 3  หรือปุ่ม 4  ค้างไว้

สามารถไปข้างหน้าหรือถอยหลังโดยเร็วได้

เปลี่ยนโหมดการเล่น

สามารถเลือกโหมดเล่นซ้ำ เล่นสุ่ม และเล่นแบบสแกนได้

สามารถเลือกแทร็คถัดไปหรือแทร็คก่อนหน้าได้
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หมายเหตุ
เม่ือเลือกโฟลเดอร์แล้ว กดปุ่ม 6  เพ่ือยกเลิก
โหมดค้นหาแทร็ค
หากไม่มีการทำงานเป็นเวลา 10 วินาทีหลังจาก
เลือกโฟลเดอร์ โหมดค้นหาแทร็คจะถูกยกเลิก
เลือกโฟลเดอร์ และกดปุ่ม /SEL ค้างไว้เพื่อ
เริ่มเล่นจากแทร็คแรกในโฟลเดอร์นั้น
เมื่อเลือกไฟล์แล้ว กดปุ่ม 6 เพื่อกลับสู่การ
ทำงานก่อนหน้า
เม่ือเลือกไฟล์แล้ว กดปุ่ม 6  ค้างไว้เพ่ือยกเลิก
โหมดค้นหาแทร็ค

จอแสดงผล
E00738101199

หัวข้อนี้อธิบายข้อมูลบนจอแสดงผล

หมายเหตุ
หากไม่มีการทำงานเป็นเวลา 5 วินาทีหลังจากเลือก
ไฟล์แล้ว เคร่ืองจะเล่นไฟล์น้ัน
การสั่งงานต่างๆ เช่น การเลือกแทร็ค จะยกเลิก
โหมดค้นหาแทร็ค

ค้นหาแทร็ค

ค้นหาโฟลเดอร์และไฟล์ แล้วเลือกแทร็ค

1. หมุนปุ่ม /SEL เพื่อเลือกโฟลเดอร์
2. กดปุ่ม /SEL

ไฟล์ต่างๆ ภายในโฟลเดอร์ที ่เลือกไว้จะแสดง
ขึ้นมา

3. หมุนปุ่ม /SEL เพื่อเลือกไฟล์
4. กดปุ่ม /SEL

เครื่องจะเล่นไฟล์ (แทร็ค) ที่เลือกไว้
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เปลี่ยนโหมดการแสดงผล
E00738501119

คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่ปรากฏบนจอแสดงผลได้
กดปุ่ม DISP เพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่ปรากฏบนจอ

การกดปุ่ม DISP แต่ละคร้ังจะเปล่ียนข้อมูลท่ีปรากฏบนจอ

ขอควรระวัง
การกดปุ่มเปลี่ยนข้อมูลที่ปรากฏบนจออาจทำให้
เกิดความไม่ปลอดภัยขณะขับขี่ ดังนั้นโปรดดูให้
แน่ใจว่าปลอดภัยก่อนใช้งาน

ระหว่างการเล่น CD-DA

ข้อมูลจะเปล่ียนไปตามลำดับดังน้ี “ชือ่ดิสก์”, “ชือ่แทร็ค”
และ “สถานะการทำงาน”

หมายเหตุ
หน้าจอแสดงผลได้สูงสุด 11 ตัวอักษรต่อครั้ง
เม่ือต้องการแสดงตัวอักษรต้ังแต่ 12 ตัวข้ึนไป ให้
กดปุ่ม PAGE แล้วตัวอักษรถัดไปจะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ
หากไม่มีข้อมูลให้แสดงผล หน้าจอจะแสดงว่า
“NO TITLE”

ระหว่างการเล่น MP3/WMA/AAC

ข้อมูลจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังนี้ “ชื่อโฟลเดอร์”, “ชื่อ
ไฟล์” และ “สถานะการทำงาน”

หมายเหตุ
หากไม่มีข้อมูลให้แสดงผล หน้าจอจะแสดงว่า
“NO TITLE”

แสดง ID3tag

กดปุ่ม DISP ค้างไว้

จะเป็นการเปลี่ยนการแสดงผล ID3tag
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หมายเหตุ
ขณะที่แสดงข้อมูล ID3tag กดปุ่ม DISP ค้างไว้
เพื่อเปลี่ยนเป็นการแสดงชื่อโฟลเดอร์

ระหว่างการเล่น iPod
E00738901197

ข้อมูลจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังนี้ “อัลบั้ม”, “ชื่อแทร็ค”,
“ช่ือศิลปิน” และ “สถานะการทำงาน”

[DISP] แต่ละครั้งที่กดปุ่มนี้จะเป็นการเปลี่ยนข้อมูลตาม
ลำดับดังนี้ “ชื่ออัลบั้ม”, “ชื่อแทร็ค”, “ชื่อศิลปิน” และ
“สถานะการทำงาน”

การปรับคุณภาพเสียงและสมดุลระดับ
เสียง

E00738201389

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพเสียง

การปรับคุณภาพเสียงและสมดุลระดับเสียง

1. กดปุ่ม /SEL เพื่อเลือกหัวข้อการตั้งค่า

การกดปุ่ม /SEL แต่ละคร้ังจะสับเปล่ียนหัวข้อ
ตามลำดับดังนี ้ BASS, TREBLE, FADER,
BALANCE, SCV (ระดับเสียงที่ชดเชยตามความ
เร็ว) และยกเลิก

2. หมุนปุ่ม /SEL เพื่อปรับ

0 ถึง +6
(เพิ่มระดับเสียง
ความถี่สูง)
FRONT 11 ถึง
CENTER
(เน้นลำโพงหน้า)

เปลี่ยนการตั้งค่าระบบ เช่น เวลาของเครื่องเสียง

1. กดปุ่ม MENU
2. กดปุ่ม /SEL เพื่อเลือกหัวข้อการตั้งค่า

การกดปุ่ม /SEL แต่ละครั้งสับเปลี่ยนหัวข้อ
ตามลำดับดังนี้ การตั้งค่าโทรศัพท์ การตั้งค่าเวลา
และยกเลิก

3. หมุนปุ่ม /SEL เพื่อตั้งค่า
4. กดปุ่ม /SEL เพื่อใช้ค่าที่เลือก

เสร็จสิ ้นการตั ้งค่า และแสดงรายการการตั ้งค่า
ถัดไป

หมายเหตุ
หากไม่มีข้อมูลให้แสดงผล หน้าจอจะแสดงว่า
“NO TITLE”

หัวข้อ
การปรับ

BASS

หมุนทวน
เข็มนาฬิกา

หมุนตาม
เข็มนาฬิกา

-6 ถึง 0
(ลดระดับเสียง
ความถ่ีต่ำ)

0 ถึง +6
(เพิ่มระดับเสียง
ความถ่ีต่ำ)

TREBLE -6 ถึง 0
(ลดระดับเสียง
ความถี่สูง)

FADER CENTER ถึง
REAR 11
(เน้นลำโพงหลัง)

BALANCE LEFT 11 ถึง
CENTER
(เน้นลำโพงซ้าย)

CENTER ถึง
RIGHT 11
(เน้นลำโพงขวา)

หัวข้อ
การปรับ

SCV

หมุนทวน
เข็มนาฬิกา

หมุนตาม
เข็มนาฬิกา

OFF, LOW
(ระดับ SCV
ปานกลาง/สูง)

MID, HIGH
(ระดับ SCV เป็น
OFF/ต่ำ)

การตั้งค่าระบบ
E00738301683



การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

7

7-60 การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก

หมายเหตุ
เพื่อให้การตั้งค่าเวลาเสร็จสมบูรณ์ กดปุ่ม /
SEL ค้างไว้จนกระทั่งตัวเลขวินาทีรีเซ็ตค่าเป็น
“00”

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
E00738401219

โปรดตรวจสอบรายการต่อไปนี้ หากมีข้อความปรากฏขึ้นที่หน้าจอหรือเมื่อคุณคิดว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

1. เลือก “YES” ในหน้าจอ “Adjust time” แล้วกดปุ่ม
/SEL

ตัวเลขชั่วโมงจะสามารถปรับค่าได้ กดปุ่ม /
SEL อีกครั้งเพื่อปรับนาที

2. หมุนปุ่ม /SEL เพื่อปรับเวลา
3. กดปุ่ม /SEL

เสร็จสิ้นการตั้งค่า

การตั้งค่าโทรศัพท์

เปลี่ยนการตั้งค่าตัดเสียงโทรศัพท์มือถือเข้าเครื่อง
การตั้งค่าโทรศัพท์อาจไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของรถ
จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี (จำหน่ายแยกต่างหาก)
(“ค่าที่ตั้ง” ซึ่งเป็นตัวหนาแสดงถึงค่าตั้งต้นจากโรงงาน)

ค่าที่ตั้ง

PHONE
OFF

ข้อมูลที่ตั้งค่า

ไม ่ ใช ้ งานการต ัด เส ี ยงโทรศ ัพท ์
เข้าเครื่อง

PHONE
MUTE

ปิดเสียงเพลงขณะตัดเสียงโทรศัพท์
มือถือเข้าเครื่อง

หากข้อความต่อไปนี้ปรากฏ…

ข้อความจะแสดงขึ้นมาในสถานการณ์ต่อไปนี้

ค่าที่ตั้ง

PHONE
ATT

ข้อมูลที่ตั้งค่า

ขณะตัดเสียงโทรศัพท์มือถือเข้าเครื่อง
เสียงเพลงจะออกจากลำโพงทุกตัว

PHONE
IN-L

ขณะตัดเสียงโทรศัพท์มือถือเข้าเครื่อง
เสียงโทรศัพท์จะออกจากลำโพงด้าน
หน้าซ้าย

PHONE
IN-R

ขณะตัดเสียงโทรศัพท์มือถือเข้าเครื่อง
เสียงโทรศัพท์จะออกจากลำโพงด้าน
หน้าขวา

PHONE
IN-LR

ขณะตัดเสียงโทรศัพท์มือถือเข้าเครื่อง
เสียงโทรศัพท์จะออกจากลำโพงด้าน
หน้าทั้งซ้ายและขวา

การตั้งค่าเวลา

ตั้งค่าเวลาด้วยตนเอง
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โหมด

CD

ข้อความ สาเหตุ

CHECK DISC ใส่แผ่นดิสก์กลับด้าน

เกิดไอน้ำควบแน่นบนแผ่นดิสก์

แผ่นดิสก์ชำรุด

แผ่นดิสก์สกปรก

การแก้ไขปัญหา

ใส่โดยหันด้านที่มีฉลากขึ้น

ทำความสะอาดผิวหน้าแผ่นดิสก์ด้านที่อ่านข้อมูล

ไดรฟ์ขัดข้องเนื่องจากสาเหตุบางประการ ตรวจดูว่าแผ่นมีปัญหาหรือไม่ แล้วใส่แผ่นใหม่อีกครั้ง หากอาการ
ยังคงอยู่ ให้ปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

อุณหภูมิภายในตัวเครื่องสูง นำแผ่นดิสก์ออก แล้วรอให้อุณหภูมิภายในเครื่องกลับสู่สภาวะ
ปกติ

เลือกไฟล์ที่เครื่องไม่สามารถเล่นได้ เลือกไฟล์ที่เครื่องสามารถเล่นได้
→ “ไฟล์เพลง (MP3/WMA/AAC)” (หน้า 7-42)

มีกระแสไฟหรือแรงดันไฟสูงหรือต่ำ

มีความผิดปกติภายในเนื่องจากสาเหตุบางประการ

ไม่รองรับการเล่นไฟล์เสียงนี้ ตรวจสอบไฟล์เสียงที่สามารถเล่นได้
→ “ไฟล์เพลง (MP3/WMA/AAC)” (หน้า 7-42)

รอสักครู่ก่อนใส่แผ่นใหม่อีกครั้ง

เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่เครื่องไม่รองรับ โปรดเชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB

เชื่อมต่อ iPod/iPhone ที่ไม่มีแทร็คเสียง เชื่อมต่อ iPod/iPhone ที่มีแทร็คเสียง

ปิดเครื่องแล้วรอสักครู่ หากอาการยังคงอยู่ ให้ปรึกษาศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ไม่รองรับเวอร์ชันซอฟต์แวร์ของ iPod/iPhone กรุณาเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันที่เครื่องรองรับ

DISC ERROR

INTERNAL E

HEAT ERROR

iPod

USB

อื่นๆ

FILE ERROR

USB BUS PWR

LSI ERROR

UNSUPPORTED
FORMAT

UNSUPPORTED
DEVICE

VER ERROR

ERROR DC

NO SONG

ปิดเครื่องแล้วรอสักครู่ หากอาการยังคงอยู่ ให้ปรึกษาศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

มีแรงดันกระแสตรงผิดปกติส่งไปยังลำโพง
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เสาอากาศ
E00710500022

หากคุณคิดว่าเครื่องทำงานผิดปกติ...

นี่คืออาการ สาเหตุ และวิธีแก้ไข หากคุณคิดว่าเครื่องทำงานผิดปกติ

อาการ สาเหตุ

ไม่มีเสียงหรือเสียงค่อย ระดับความดังอยู่ที่ค่าต่ำสุด

ไม่สามารถใส่แผ่นดิสก์ได้ มีแผ่นดิสก์อยู่ในเครื่องแล้ว

การแก้ไขปัญหา

ปรับระดับเสียง
→ “ปรับระดับเสียง” (หน้า 7-47)

ดันแผ่นดิสก์ออก
→ “การใส่/ดันแผ่นดิสก์ออก” (หน้า 7-47)

ปรับสมดุลหรือเฟดเดอร์ไปด้านเดียว ปรับสมดุลหรือเฟดเดอร์
→ “การปรับคุณภาพเสียงและสมดุลระดับเสียง” (หน้า 7-59)

ไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้ ใส่แผ่นดิสก์กลับด้าน

เสียงกระโดดในตำแหน่งเดิม แผ่นดิสก์ชำรุดหรือสกปรก

ใส่โดยหันด้านที่มีฉลากขึ้น

ตรวจสอบแผ่นดิสก์

ไม่มีเสียงแม้ว่าจะใส่แผ่นดิสก์
แล้ว

แผ่นดิสก์ชำรุดหรือสกปรกทำให้ไม่สามารถ
อ่านข้อมูลได้

ตรวจสอบแผ่นดิสก์ หากใช้แผ่น CD-R/RW อาจเป็นที่ลักษณะของแผ่นนั้นๆ ที่ทำให้
เครื่องเล่นไฟล์ไม่ได้

ไม่มีแผ่นดิสก์ในเครื่อง แต่เครื่องระบุว่ามีแผ่น กดปุ่มดันแผ่นดิสก์ออกหนึ่งครั้ง
→ “การใส่/ดันแผ่นดิสก์ออก” (หน้า 7-47)

เกิดไอน้ำควบแน่นบนแผ่นดิสก์ รอสักครู่ก่อนใส่แผ่นใหม่อีกครั้ง
แผ่นดิสก์สกปรก ทำความสะอาดผิวหน้าแผ่นดิสก์ด้านที่อ่านข้อมูล

เสาอากาศแบบยืด*
E00710701164

เมื่อจะฟังวิทยุ ให้ยืดเสาอากาศออกจนสุด
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วิธีถอด

หมุนเสา (A) ทวนเข็มนาฬิกา

วิธีติดต้ัง

ขันเสา (A) ตามเข็มนาฬิกาเข้าสู่ฐาน (B) จนกระท่ังยึดติด
แน่นหนาดี

หมายเหตุ
ควรแน่ใจว่าได้ถอดเสาอากาศบนหลังคาออกใน
สถานการณ์ต่อไปนี้:
• เมื่อเข้าใช้เครื่องล้างรถอัตโนมัติ
• เมื่อใช้ที่คลุมรถ
• เมื่อขับรถเข้าไปในอาคารที่มีเพดานต่ำ

ระบบลิงค์*
E00764501804

ระบบลิงค์จะควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อผ่านขั้ว
อินพุต USB ซึ่งทำให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดสามารถ
ใช้งานได้ด้วยสวิตช์ภายในรถ
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งานได้จากหัวข้อต่อไปนี้
ให้ดูเร่ือง “ข้ัวอินพุต USB” หน้า 7-64
ให้ดูเร่ือง “การฟัง iPod” หน้า 7-29, 7-53
ให้ดูเร่ือง “การฟังไฟล์เพลงจากอุปกรณ์ USB” หน้า 7-31,
7-55
ให้ดูเร่ือง “การใช้ AUX” หน้า 7-33

หมายเหตุ
ต้องแน่ใจว่าได้หดเสาอากาศกลับเข้ามาในกรณี
ต่อไปนี้:
• เมื่อเข้าไปในสถานที่ที่มีระยะห่างน้อย
• เมื่อเข้าใช้เครื่องล้างรถอัตโนมัติ
• เมื่อใช้ที่คลุมรถ

เสาอากาศบนหลังคา*
E00710901212

เมื ่อต้องการฟังวิทยุ ให้ยกเสาอากาศขึ ้นจนได้ยิน
เสียงคลิก
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ข้ัวอินพุต USB*
E00761902051

คุณสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์ความจำ USB หรือ iPod* เพ่ือ
เล่นไฟล์เพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ความจำ USB หรือ
iPod ได้

*: “iPod” เป็นเครื ่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

วิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ความจำ USB
E00762002020

การเชื่อมต่อ

1. จอดรถในที่ปลอดภัยและบิดสวิตช์กุญแจไปที่
ตำแหน่ง “LOCK” หรือปรับโหมดการทำงานไปท่ี
OFF

2. เปิดฝาปิดขั ้วอินพุต USB (A) (ถ้ามีติดตั ้ง) ที่
คอนโซลกลาง

ข้ัวอินพุต USB (A) อยู่ในตำแหน่งดังภาพ

หัวข้อต่อไปนี้อธิบายวิธีการเชื่อมต่อและการถอดอุปกรณ์
ความจำ USB หรือ iPod
ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเล่น
ไฟล์เพลง
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเล่นไฟล์เพลง
ให้ดูเร่ือง “การฟัง iPod” หน้า 7-29, 7-53
ให้ดูเร่ือง “การฟังไฟล์เพลงจากอุปกรณ์ USB” หน้า 7-31,
7-55

แบบท่ี 1
แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

รถรุ่นท่ีไม่มี
DVD AUDIO

รถรุ่นท่ีมี
DVD AUDIO

รถรุ่ท่ีไม่มี DVD AUDIO

รถรุ่นท่ีมี DVD AUDIO

รถรุ่ท่ีไม่มี DVD AUDIO

รถรุ่นท่ีมี DVD AUDIO
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3. ต่อสายต่อ USB ที่มีจำหน่ายทั่วไป (C) เข้ากับ
อุปกรณ์ความจำ USB (B)

4. ต่อสายต่อ USB เข้ากับข้ัวอินพุต USB ของรถ

5. เมื่อต้องการถอดสายต่อ USB ให้บิดสวิตช์กุญแจ
ไปท่ีตำแหน่ง “LOCK” หรือปรับโหมดการทำงาน
ไปที่ OFF เสียก่อน แล้วจึงย้อนกลับขั้นตอนการ
ต่อสาย

หมายเหตุ
อย่าเชื ่อมต่ออุปกรณ์ความจำ USB เข้ากับขั ้ว
อินพุตของรถโดยตรง เพราะอุปกรณ์ความ
จำ USB อาจเสียหายได้

วิธีการเชื่อมต่อ iPod
E00762102089

1. จอดรถในที่ปลอดภัยและบิดสวิตช์กุญแจไปที่
ตำแหน่ง “LOCK” หรือปรับโหมดการทำงานไปท่ี
OFF

2. เปิดฝาปิดขั ้วอินพุต USB (A) (ถ้ามีติดตั ้ง) ที่
คอนโซลกลาง

แบบท่ี 2

ขอควรระวัง
หลังจากถอดสายต่อ USB แล้ว ต้องแน่ใจว่าได้ปิด
ฝาปิดข้ัว (ถ้ามีติดต้ัง) หากมีส่ิงแปลกปลอมเข้าไป
ภายในขั้ว อาจเกิดการทำงานผิดปกติได้

แบบท่ี 1

3. ต่อสายต่อเข้ากับ iPod

หมายเหตุ
ใช้สายต่อของแท้จาก Apple Inc.

แบบท่ี 2

รถรุ่ท่ีไม่มี DVD AUDIO

รถรุ่นท่ีมี DVD AUDIO
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ประเภทของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้และ
รายละเอียดของไฟล์ที่รองรับ

E00762201777

ดูประเภทของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้และรายละเอียดของ
ไฟล์ที่รองรับได้ดังนี้

สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งวิทยุ AM/FM และเครื่องเล่น
CD ผ่าน AUX

ให้ดูเร่ือง “การฟัง iPod” หน้า 7-29, “การฟังไฟล์เพลงจาก
อุปกรณ์ USB” หน้า 7-31 และ “ไฟล์เพลง (MP3/WMA/
AAC)” หน้า 7-19

สำหรับรถรุ่นท่ีติดต้ังวิทยุ AM/FM และเคร่ือง
เล่น CD

ให้ดูเร่ือง “การฟัง iPod” หน้า 7-53, “การฟังไฟล์เพลงจาก
อุปกรณ์ USB” หน้า 7-55 และ “ไฟล์เพลง (MP3/WMA/
AAC)” หน้า 7-42

สำหรับรถรุ่นท่ีติดต้ัง DVD AUDIO

ให้ดูคู่มือการใช้งานแยกต่างหาก

ข้ัว HDMI*
E00771400231

หมายเหตุ
สำหรับรายละเอียด ให้ดูคู่มือการใช้งานเครื่อง
เล่น DVD แยกต่างหาก

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ HDMI ที่มีจำหน่ายในท้อง
ตลาด เช่น กล้องวิดีโอและสมาร์ทโฟน เข้ากับข้ัว HDMI
(A) ได้

4. ต่อสายต่อเข้ากับขั้วอินพุต USB ของรถ
5. เมื่อต้องการถอดสายต่อ ให้บิดสวิตช์กุญแจไปที่

ตำแหน่ง “LOCK” หรือปรับโหมดการทำงานไปท่ี
OFF เสียก่อน แล้วจึงย้อนกลับข้ันตอนการต่อสาย

ขอควรระวัง
หลังจากถอดสายต่อแล้ว ต้องแน่ใจว่าได้ปิดฝา
ปิดขั้ว (ถ้ามีติดตั้ง) หากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไป
ภายในขั้ว อาจเกิดการทำงานผิดปกติได้

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

1. จอดรถในที่ปลอดภัยและบิดสวิตช์กุญแจไปที่
ตำแหน่ง “LOCK” หรือปรับโหมดการทำงานไปท่ี
OFF

2. เปิดฝาปิดข้ัว (A) (ถ้ามีติดต้ัง) ท่ีคอนโซลกลาง

การเชื่อมต่อ
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1- ตำแหน่งป้องกันแสงแดดด้านหน้า
2- ตำแหน่งป้องกันแสงแดดด้านข้าง

ท่ีบังแดด
E00711202538

3. ต่อสาย HDMI ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเข้ากับ
อุปกรณ์ HDMI

4. ต่อสาย HDMI เข้ากับข้ัว HDMI ของรถ
5. หากต้องการถอดสาย HDMI ให้ทำย้อนขั้นตอน

การต่อสาย

กระจกส่องหน้าติดอยู่หลังที่บังแดดด้านผู้โดยสาร

กระจกส่องหน้า*
E00711301747

สามารถสอดนามบัตรเข้าไปในที่เก็บ (A) หลังที่บังแดด
ได้

ที่เก็บนามบัตร*ขอควรระวัง
หลังจากถอดสายต่อ HDMI แล้ว ต้องแน่ใจว่าได้
ปิดฝาปิดขั้ว (ถ้ามีติดตั้ง) หากสิ่งแปลกปลอมเข้า
ไปภายในขั้ว อาจเกิดการทำงานผิดปกติได้

ที่เขี่ยบุหรี่*
E00711402501

ขอควรระวัง
ดับไฟที่ไม้ขีดไฟและบุหรี่ให้สนิทก่อนใส่ลงใน
ที่เขี่ยบุหรี่
อย่าใส่กระดาษและวัสดุอื่นๆ ที่เผาไหม้ได้ลงใน
ที่เขี่ยบุหรี่ของคุณ มิฉะนั้นบุหรี่หรือไม้ขีดไฟ
อาจทำให้สิ่งเหล่านี้ติดไฟ และเกิดความเสียหาย
ปิดที่เขี่ยบุหรี่ไว้ตลอดเวลา หากเปิดทิ้งไว้ ก้น
บุหรี่อื่นๆ ในที่เขี่ยบุหรี่อาจลุกไหม้อีกได้
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ที่จุดบุหรี่*
E00711502573

สามารถใช้ที่จุดบุหรี่ได้เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที ่ตำแหน่ง
“ON” หรือ “ACC”ตำแหน่งติดต้ังสำหรับท่ีเข่ียบุหร่ีแบบเคล่ือนท่ีได้

สามารถติดตั้งที่เขี่ยบุหรี่แบบเคลื่อนที่ได้ในที่วางแก้ว

1- ดันเข้าไปจนสุด

หากต้องการถอดที่เขี่ยบุหรี่ ให้ดึงออกมาขณะกดแผ่นกั้น
(A)

แบบที่ 2 (แบบเคลื่อนที่ได้)

หากต้องการใช้ที่เขี่ยบุหรี่แบบเคลื่อนที่ได้ ให้เปิดฝา

แบบที่ 1 (แบบเคลื่อนที่ไม่ได้)

หากต้องการใช้ที่เขี่ยบุหรี่ ให้ดึงออกมา
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ขอควรระวัง
หากใช้ช่องเสียบที ่จ ุดบุหรี ่เป็นแหล่งจ่ายไฟ
สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า
น้ันทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้า 12 V และมีกำลังไฟ
ไม่เกิน 120 W นอกจากนี้ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
เป็นเวลานานโดยที่เครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานอาจ
ทำให้แบตเตอรี่หมดได้

หมายเหตุ
อย่าถอดท่ีจุดบุหร่ีท้ิงไว้นอกช่องเสียบ เพราะอาจ
ทำให้สิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดตันในช่องเสียบ
และเกิดการลัดวงจรได้

ที่จุดบุหร่ีจะกลับคืนตำแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติพร้อมเสียง
“คลิก” เมื่อพร้อมใช้งาน ดึงออกมาเพื่อใช้งาน
หลังจากใช้แล้ว ให้เสียบที่จุดบุหรี ่กลับเข้าไปในช่อง
เสียบดังเดิม

ขอควรระวัง
ตรวจดูให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสริมท่ีจะใช้ทำงานด้วย
แรงดันไฟฟ้า 12 V และมีกำลังไฟไม่เกิน 120 W
หากจะใช้ช่องเสียบมากกว่าหนึ่งช่องพร้อมกัน
ต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ขนาด
12 V และใช้พลังงานรวมกันไม่เกิน 120 W
การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเวลานานโดยที่เครื่อง
ยนต์ไม่ได้ทำงานอาจทำให้แบตเตอรี่หมดได้
เมื่อไม่ใช้ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม ต้องปิดฝาหรือ
ใส่ที่ครอบให้เรียบร้อย เพราะช่องเสียบอาจอุด
ตันเนื่องจากสิ่งแปลกปลอมและทำให้เกิดไฟฟ้า
ลัดวงจรได้

ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม*
E00711603193

หมายเหตุ
ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมท้ัง 2 ตำแหน่งสามารถใช้
งานพร้อมกันได้

หากจะใช้อุปกรณ์เสริม ให้เปิดฝาหรือถอดที่ครอบออก
และเสียบปลั๊กเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริม

ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมสามารถใช้ได้ขณะที่สวิตช์กุญแจ
หรือโหมดการทำงานอยู่ท่ีตำแหน่ง ON หรือ ACC

คอนโซลกลาง (แบบท่ี 1)

คอนโซลกลาง (แบบท่ี 2)

ขอควรระวัง
อย่าสัมผัสส่วนทำความร้อนหรือเบ้าของที่จุด
บุหรี่ ให้จับที่หัวจับเท่านั้นเพื่อป้องกันการไหม้
ผิวหนัง
อย่าให้เด็กใช้หรือเล่นที่จุดบุหรี่ เพราะอาจทำให้
ไหม้ผิวหนัง
หากที่จุดบุหรี่ไม่เด้งกลับคืนมาภายใน 30 วินาที
โดยประมาณหลังจากท่ีดันเข้าไป แสดงว่ามีความ
ผิดปกติเกิดขึ้น
ให้ดึงออกมาและเข้ารับการแก้ไขที่ศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ ที่ไม่ได้รับ การยอมรับ
จากมิตซูบิชิ มิฉะนั้นอาจทำให้ช่องเสียบได้รับ
ความเสียหาย หากคุณใช้ที่จุดบุหรี่หลังจากทำ
ช่องเสียบเสียหาย ที่จุดบุหรี่อาจเด้งออกมาหรือ
ไม่ยอมดีดกลับหลังจากที่ดันเข้าไป
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ขอควรระวัง
อย่าใช้สายต่อ USB แบบเสียบกลับด้านได้ซึ่งมี
แผงข้ัวต่อ USB อยู่ตรงกลาง
พอร์ต USB (สำหรับชาร์จ) อาจได้รับความเสียหาย
การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเวลานานโดยท่ีเคร่ืองยนต์
ไม่ได้ทำงานอาจทำให้แบตเตอร่ีหมดได้

หมายเหตุ
พอร์ต USB (สำหรับชาร์จ) สามารถใช้เป็นแหล่ง
จ่ายไฟได้เท่านั้น แต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์
เสียงของรถ
อย่าชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายเครื่องพร้อมกัน
โดยใช้อะแดปเตอร์แบบหลายปลั๊กของพอร์ต
USB (สำหรับชาร์จ)
หากน้ำหรือเครื่องดื่มหกใสพ่อร์ต USB (สำหรับ
ชาร์จ) ให้หยุดใช้งานและนำรถเข้ารับการตรวจ
สอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ขอควรระวัง
เม่ือไม่ใช้งานพอร์ต USB (สำหรับชาร์จ) ต้องปิด
ฝาให้เรียบร้อย เนื่องจากพอร์ต USB (สำหรับ
ชาร์จ) อาจเกิดการลัดวงจรจากสิ่งแปลกปลอมที่
อุดตัน และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและพอร์ต USB
(สำหรับชาร์จ) อาจได้รับความเสียหาย
เสียบสายต่อ USB เข้ากับพอร์ต USB (สำหรับ
ชาร์จ) ให้แน่น
หากเสียบสายต่อ USB ไม่แน่น พอร์ตอาจร้อนจัด
และฟิวส์อาจจะขาดได้
ต้องแน่ใจว่าใช้พลังงานไม่เกิน 10.5 W {กระแส
ไฟออกสูงสุดหรือแรงดันไฟฟ้าของพอร์ต USB
(สำหรับชาร์จ) คือ DC 5 V-2.1 A}
อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อหรือพอร์ต USB (สำหรับชาร์จ)
อาจได้รับความเสียหาย

พอร์ต USB (สำหรับชาร์จ)*
E00778300079

สามารถใช้พอร์ต USB (สำหรับชาร์จ) เป็นแหล่งจ่ายไฟ
ให้กับอุปกรณ์ USB ได้เมื่อสวิตช์กุญแจหรือโหมดการ
ทำงานอยู่ท่ี ON หรือ ACC
พอร์ต USB (สำหรับชาร์จ) มีทั้งหมดสองช่องอยู่ที่ด้าน
หลังของกล่องคอนโซลที่พื้น
เมื่อจะใช้พอร์ต USB (สำหรับชาร์จ) ให้เปิดฝาและต่อ
สายต่อ USB

กล่องคอนโซลท่ีพ้ืน
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ไฟภายในห้องโดยสาร
E00712002793

1- ไฟห้องโดยสารด้านหน้าและไฟแผนที่*
2- ไฟห้องโดยสารด้านหลัง*

ไฟส่วนตัวด้านหลัง*

หมายเหตุ
หากคุณเปิดไฟในห้องโดยสารทิ้งไว้ในขณะที่
เครื่องยนต์ดับอยู่ จะทำให้แบตเตอรี่หมดได้
ก่อนออกจากรถ ตรวจดูให้แน่ใจว่าปิดไฟในห้อง
โดยสารหมดแล้ว

ไฟห้องโดยสาร/ไฟส่วนตัวด้านหลัง
E00712102879

ด้านหลัง (แบบท่ี 1)*

ด้านหน้า*

ตำแหน่ง
สวิตช์ไฟ

1-ON

การควบคุมการเปิด/ปิด

ไฟจะสว่างขึ้นไม่ว่าประตูจะเปิดหรือปิด
อยู่ก็ตาม

ไฟส่วนตัวด้านหลัง

ไฟห้องโดยสาร

ด้านหลัง (แบบท่ี 2)*
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ตำแหน่ง
สวิตช์ไฟ

การควบคุมการเปิด/ปิด

ฟังก์ชันตัดการทำงานอัตโนมัติ
หากเปิดไฟทิ้งไว้เมื ่อสวิตช์กุญแจอยู่ที ่
ตำแหน่ง “LOCK” หรือ “ACC” หรือ
โหมดการทำงานอยู่ที ่ OFF หรือ ACC
และประตูบานหนึ่งเปิดอยู่ ไฟจะดับลง
โดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปประมาณ 30
นาที
ไฟจะสว่างขึ้นอีกครั้งหลังจากดับลงโดย
อัตโนมัติในกรณีต่อไปนี้:

เมื ่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง
“ON” หรือปรับโหมดการทำงานไป
ท่ี ON
เมื ่อใช้งานระบบกุญแจรีโมทหรือ
ระบบกุญแจอัจฉริยะ
เมื่อปิดประตูทุกบานแล้ว

3- OFF ไฟจะดับลงไม่ว่าประตูจะเปิดหรือปิดอยู่
ก็ตาม( )

หมายเหตุ
สำหรับรถรุ่นที่ไม่มีระบบเซ็นทรัลล็อก หากดึง
กุญแจออกขณะท่ีประตูปิดอยู่ ไฟจะสว่างข้ึนและ
จะดับลงเมื่อผ่านไปสองสามวินาที

ตำแหน่ง
สวิตช์ไฟ

การควบคุมการเปิด/ปิด

เมื ่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง
“ON” หรือปรับโหมดการทำงานไป
ท่ี ON
เมื่อใช้ฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกในการ
ล็อกรถ
เม ื ่อใช ้ก ุญแจร ีโมทหร ือก ุญแจ
อัจฉริยะ ในการล็อกรถ
เมื่อใช้ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะในการ
ล็อกรถ หากรถติดตั้งระบบกุญแจ
อัจฉริยะไว้

ตำแหน่ง
สวิตช์ไฟ

2- DOOR

การควบคุมการเปิด/ปิด

ฟังก์ชันหน่วงเวลาปิด
[รถรุ่นที่ไม่มีระบบเซ็นทรัลล็อก]
ไฟจะสว่างข้ึนเม่ือเปิดประตู และจะดับลง
หลังจากปิดประตูทุกบานแล้วประมาณ
7 วินาที
อย่างไรก็ตาม ไฟจะดับลงทันทีเมื ่อบิด
สวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” ขณะที่
ประตูทุกบานปิดอยู่
[รถรุ่นที่มีระบบเซ็นทรัลล็อก]
ไฟจะสว่างข้ึนเม่ือเปิดประตู และจะดับลง
หลังจากปิดประตูทุกบานแล้วประมาณ
15 วินาที
อย่างไรก็ตาม ไฟจะดับลงทันทีเมื ่อปิด
ประตูทุกบานในกรณีต่อไปนี้:

( )
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ช่องเก็บของ
E00713103163

ขอควรระวัง
ห้ามท้ิงไฟแช็ก น้ำอัดลมกระป๋อง หรือแว่นตาไว้
ในรถขณะท่ีจอดรถตากแดด ห้องโดยสารจะร้อน
มากจนอาจทำให้ไฟแช็กหรือวัตถุไวไฟอื่นๆ ติด
ไฟและน้ำอัดลมกระป๋องระเบิด ได้นอกจากนี้
แว่นตาที่มีเลนส์หรือชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกอาจ
เสียรูปทรงหรือแตกร้าวได้

หมายเหตุ
สำหรับรถรุ่นท่ีมีระบบเซ็นทรัลล็อก หากดึงกุญแจ
ออกหรือปรับโหมดการทำงานไปท่ี OFF ขณะท่ี
ประตูปิดอยู่ ไฟจะสว่างขึ้นและจะดับลงเมื่อผ่าน
ไปประมาณ 15 วินาที
เวลาจนกว่าไฟจะดับ (หน่วงเวลาปิด) สามารถปรับ
ได้ ขอรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที ่ศูนย์บริการ
มิตซูบิชิท่ีได้รับอนุญาต
ฟงัก์ชันตัดการทำงานอัตโนมัติไม่สามารถใช้งาน
ได้เมื่อสวิตช์ไฟห้องโดยสารอยู่ที่ตำแหน่ง “ON”
หรือ “ ”
คุณสามารถยกเลิกการทำงานฟังก์ชันน้ีได้สำหรับ
รายละเอียด กรุณาติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิท่ีได้รับ
อนุญาต

ไฟแผนที่
E00712401178

ไฟส่วนตัวด้านหลัง*
E00712601617

กดสวิตช์ (A) เพื่อเปิดไฟ กดซ้ำอีกครั้งเพื่อปิด

กดเลนส์ (A) เพื่อเปิดไฟกดซ้ำอีกครั้งเพื่อปิด

ขอควรระวัง
ควรปิดฝาช่องเก็บของให้สนิทในขณะขับรถ
มิฉะนั ้นฝาปิดหรือสิ ่งของที ่เก็บไว้อาจทำให้
บาดเจ็บได้

1- กล่องเก็บของ
2- ที่เก็บแว่นกันแดด*
3- กล่องคอนโซลที่พื้น*
4- ถาดใต้คอนโซลกลาง*

กล่องเก็บของ
E00717603052

หากต้องการเปิด ให้กดปุ่ม (A)
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แบบท่ี 3

หมายเหตุ
ถาดใต้คอนโซลกลางสามารถถอดได้ ดังนั้นจึง
ใช้เป็นที่เก็บของได้ด้วย

หมายเหตุ
หากไฟสว่างโดยท่ีสวิตช์ไฟอยู่ในตำแหน่ง “ ”,
“ ” หรือ “AUTO” (รถรุ่นท่ีมีระบบควบคุมไฟ
อัตโนมัติ) ไฟกล่องเก็บของจะสว่างข้ึน
ให้ดูเร่ือง “สวิตช์ไฟหน้าและไฟสูง-ต่ำ” หน้า 5-54

ถาดใต้คอนโซลกลาง*
E00748600220

ถาดใต้คอนโซลกลางอยู่บนพื้นส่วนคอนโซล

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

หมายเหตุ
ห้ามใช้ถาดใต้คอนโซลกลางเป็นท่ีเข่ียบุหร่ี เพราะ
อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือถาดเสียหายได้
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กล่องคอนโซลที่พื้น*
E00723302464

กล่องส่วนบนและส่วนล่างอยู่ภายในช่องคอนโซลที่พื้น
กล่องคอนโซลที่พื้นสามารถใช้เป็นที่พักแขนได้

1- กล่องส่วนบน
2- กล่องส่วนล่าง

หมายเหตุ

หมายเหตุ
ในการเปิดหรือปิดฝา ระวังอย่าให้หนีบมือ
กล่องส่วนบนสามารถถอดออกมาใช้เป็นกล่อง
ได้

กล่องส่วนบน

กล่องส่วนล่าง

ขอควรระวัง
ปิดฝากล่องคอนโซลที่พื้นให้สนิทขณะขับรถ
มิฉะนั้นหากเบรกกะทันหัน ฝาอาจหล่นลงมา
หนีบมือหรือนิ้วได้

แบบท่ี 1

เปิดกล่องส่วนบนด้วยการยกฝาคอนโซลขึ้น

เปิดกล่องส่วนล่างด้วยการยกฝากล่องส่วนบนขึ้น

เปิดกล่องคอนโซลด้วยการยกฝาขึ้น
กล่องคอนโซลที่พื้นสามารถใช้เป็นที่พักแขนได้

แบบท่ี 2

เมื ่อใช้สายต่อ USB ที่มีจำหน่ายทั่วไปในการ
เชื่อมต่อกับขั้วอินพุต USB ของรถ หากคุณเก็บ
สายช่วงที่ยาวเกินไปไว้ในช่องเก็บของและติด
ถาดเข้าไป คุณสามารถดึงสายออกจากช่องให้มี
ความยาวเท่าที่ต้องการได้
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สำหรับเบาะนั่งหน้า

ที่วางแก้วจะอยู่ระหว่างเบาะนั่งหน้าทั้งสอง

สำหรับเบาะนั่งหลัง
E00716901605

ดึงที่พักแขนลงมาเพื่อใช้ที่วางแก้ว

ขอควรระวัง
ไม่ควรใช้ช่องนี้เก็บของที่มีน้ำหนักมากกว่าแว่น
กันแดด เพราะของเหล่านั้นอาจหล่นลงมาได้

หมายเหตุ
ท่ีเก็บแว่นกันแดดอาจไม่สามารถเก็บแว่นกันแดด
ได้ทุกขนาดและทุกรูปทรง ตรวจดูให้ดีก่อนใช้

ที่เก็บแว่นกันแดด*
E00718601404

กดฝาเพื่อเปิดที่เก็บแว่นกันแดด
ที่วางแก้ว*

E00714502330

ขอควรระวัง
อย่าดื ่มเครื ่องดื ่มขณะขับรถ เพราะจะทำให้
เสียสมาธิและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

คำเตือน
อย่าฉีดน้ำหรือทำเครื่องดื่มหกภายในรถ หาก
สวิตช์ สายไฟ หรือช้ินส่วนไฟฟ้าเปียก อาจเกิดการ
ทำงานผิดปกติหรือทำให้ไฟไหม้รถได้ หากคุณ
ทำเครื่องดื่มหกโดยไม่ตั้งใจ ให้เช็ดออกให้มากที่
สุดและติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิท่ีได้รับอนุญาต
ทันที
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หมายเหตุ
อย่าแขวนสัมภาระท่ีมีน้ำหนักมาก (เกิน 4 กก. โดย
ประมาณ) ไว้บนขอเก่ียวน้ี
มิฉะนั้นอาจทำให้ขอเกี่ยวเสียหายได้

มือจับช่วยทรงตัว
E00732801370

มือจับน้ีจะช่วยประคองร่างกายโดยใช้มือยึดไว้ระหว่างท่ีน่ังในรถ

ขอควรระวัง
อย่าดื่มเครื่องดื่มขณะขับรถ เพราะจะทำให้เสีย
สมาธิและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
เครื่องดื่มอาจหกเนื่องจากแรงสั่นสะเทือนและ
การกระแทกระหว่างขับรถ หากเครื่องดื่มที่หก
นั้นร้อนจัด คุณอาจถูกเครื่องดื่มลวกผิวได้

ที่วางขวด
E00718201514

ที่วางขวดอยู่ที่ประตูทั้งสองฝั่งทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
(หากมีติดตั้ง)

ขอเกี่ยวอเนกประสงค์*
E00732901212

สามารถใช้แขวนของน้ำหนักเบาได้

หมายเหตุ
ห้ามวางแก้วน้ำหรือกระป๋องเครื่องดื่มในที่วาง
ขวด
ปิดฝาขวดให้สนิทก่อนจัดเก็บ
ที่วางขวดนั้นอาจไม่พอดีกับขนาดและรูปทรง
ของขวดบางชนิด

คำเตือน
อย่าฉีดน้ำหรือทำเคร่ืองด่ืมหกภายในรถ หากสวิตช์
สายไฟ หรือช้ินส่วนไฟฟ้าเปียก อาจเกิดการทำงาน
ผิดปกติหรือทำให้ไฟไหม้รถได้ หากคุณทำเคร่ือง
ด่ืมหกโดยไม่ต้ังใจ ให้เช็ดออกให้มากท่ีสุดและติด
ต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิท่ีได้รับอนุญาตทันที
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คำเตือน
อย่าแขวนไม้แขวนเส้ือหรือวัตถุใดๆ ท่ีหนักหรือมี
มุมแหลมบนตะขอแขวนเสื ้อ หากม่านถุงลม
นิรภัยทำงาน สิ่งเหล่านี้อาจถูกดันหลุดจากตะขอ
และอาจกีดขวางการพองตัวของถุงลมนิรภัย ให้
แขวนเสื้อผ้าบนตะขอโดยตรง (ไม่ใช้ไม้แขวน
เสื้อ) สำรวจว่าไม่มีวัตถุหนักหรือแหลมคมใน
กระเป๋าของเสื้อผ้าที่คุณแขวนบนตะขอ

ขอควรระวัง
อย่าใช้มือจับช่วยทรงตัวขณะข้ึนหรือลงรถ เพราะ
มือจับอาจหลุดออกมาและทำให้คุณล้มได้

ตะขอแขวนเสื้อ*
E00725601682

มีตะขอแขวนเสื้ออยู่ที่มือจับช่วยทรงตัวของเบาะนั่งหลัง
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เมื่อรถเสียกลางทาง
E00800101137

หากเครื่องยนต์ดับจะมีผลต่อการทำงานและการควบคุม
รถ ก่อนจะเคลื ่อนย้ายรถไปยังสถานที่ปลอดภัย ควร
ปฏิบัติดังนี้:

หม้อลมเบรกจะไม่ทำงานและต้องใช้แรงเหยียบ
เบรกมากขึ้น ให้เหยียบเบรกแรงกว่าปกติ
เนื่องจากระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไม่ทำงาน พวง
มาลัยจะหนักกว่าปกติขณะหมุน

หากเครื่องยนต์ดับ/สตาร์ทไม่ติด

หากรถเสียกลางทาง ให้เลื่อนรถไปที่ไหล่ทางแล้วเปิดไฟ
ฉุกเฉินและ/หรือป้ายเตือนฉุกเฉินรูปสามเหลี่ยม ฯลฯ
ให้ดูเร่ือง “สวิตช์ไฟฉุกเฉิน” หน้า 5-61

หากไม่สามารถเปลี่ยนโหมดการ
ทำงานเป็น OFF ได้ (รถรุ่นท่ีติดต้ัง
ระบบกุญแจอัจฉริยะ)

E00804900051

หากไม่สามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานเป็น OFF ได้ ให้
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด) จากนั้น
เปล่ียนโหมดการทำงานเป็น OFF (สำหรับรถเกียร์
อัตโนมัติ)

2. หนึ่งในสาเหตุอื่นๆ อาจเป็นเพราะแรงดันไฟฟ้า
ของแบตเตอร่ีต่ำ หากเกิดกรณีน้ี ระบบกุญแจรีโมท
ฟังก์ชันกุญแจอัจฉริยะ และล็อกพวงมาลัยก็จะไม่
ทำงานด้วยเช่นกัน ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้
รับอนุญาต

1. เลื ่อนรถให้ใกล้กันเพื ่อให้สามารถต่อสายพ่วง
แบตเตอรี่ได้ แต่อย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวรถ
ทั้งสองสัมผัสกัน

2. ปิดไฟทั้งหมด ฮีทเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
3. ใส่เบรกมือในรถแต่ละคันให้แน่น เข้าเกียร์

อัตโนมัติที ่ตำแหน่ง “P” (จอด) หรือเข้าเกียร์
ธรรมดาที่ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) จากนั้นจึงดับ
เครื่องยนต์

คำเตือน
ในการพ่วงแบตเตอรี ่กับรถคันอื ่นเพื ่อสตาร์ท
เครื่องยนต์ ให้ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องด้านล่าง
เพราะหากพ่วงแบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง อาจจะทำให้
เกิดไฟไหม้หรือการระเบิด หรือทำให้รถเสียหาย
ได้
ควรหลีกเลี่ยงให้ห่างจากประกายไฟ บุหรี่ หรือ
เปลวไฟ เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้

การสตาร์ทเครื่องยนต์ฉุกเฉิน
E00800504767

หากเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดเนื่องจากแบตเตอรี่อ่อนหรือ
หมด คุณสามารถใช้แบตเตอรี่ของรถอีกคันหนึ่งต่อสาย
พ่วงเพื่อช่วยสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ติดได้

ขอควรระวัง
อย่าพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์โดยการเข็นหรือ
ลากรถ
เพราะอาจทำให้รถคุณเสียหายได้
ตรวจดูว่าแบตเตอรี่ของรถอีกคันที่จะนำมาพ่วง
เป็นแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์
หากไม่ใช่แบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต์ อาจเกิดการลัด
วงจรและทำให้รถทั้งสองคันเสียหายได้
ใช้สายพ่วงแบตเตอรี่ที ่เหมาะสมกับขนาดของ
แบตเตอรี่เพื่อป้องกันสายพ่วงร้อนจัด
ตรวจดูสายพ่วงแบตเตอรี ่ว่าไม่ชำรุดหรือสึก
กร่อนก่อนการใช้งาน
สวมแว ่นตาป ้องก ันท ุกคร ั ้ งท ี ่ทำงานใกล ้
แบตเตอรี่
เก็บแบตเตอรี่ให้พ้นมือเด็ก

ให้ดับเครื่องยนต์รถทั้งสองคันก่อนเป็นอันดับ
แรก ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายพ่วงหรือเส้ือผ้าของคุณ
ไม่ติดอยู่ในพัดลมหรือสายพานขับ เพราะอาจ
ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

คำเตือน
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6. สตาร์ทเครื่องยนต์ของรถคันที่แบตเตอรี่มีไฟและ
ปล่อยทิ้งไว้ให้เดินเบาสักครู่หนึ่ง แล้วจึงสตาร์ท
เครื่องยนต์ของรถคันที่แบตเตอรี่ไม่มีไฟ

คำเตือน4. ตรวจดูว่าอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี่อยู่ในระดับที่
เหมาะสม
ให้ดูเร่ือง “แบตเตอร่ี” หน้า 10-9

หากน้ำกลั่นของแบตเตอรี่แห้งหรือเป็นน้ำแข็ง
อย่าสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยการพ่วงแบตเตอรี่เด็ด
ขาด
แบตเตอรี่อาจแตกหรือระเบิดได้หากอุณหภูมิอยู่
ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งหรือหากมีน้ำกลั่นไม่เพียงพอ
อิเล็กโทรไลต์เป็นสารละลายกรดกำมะถันเจือ
จางซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อน
หากอิเล็กโทรไลต์ (น้ำกรดของแบตเตอรี ่)
กระเด็นเข้าตาหรือถูกบริเวณผิวหนังหรือตัวรถ
ควรรีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบ
ปรึกษาแพทย์

คำเตือน

5. ต่อปลายด้านหนึ่งของสายพ่วง  เข้ากับขั้วบวก
(+) ของแบตเตอร่ีท่ีไม่มีไฟ (A) และอีกด้านหน่ึง 
เข้ากับขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่ที่มีไฟ (B)
ต่อปลายด้านหนึ่งของสายพ่วงอีกเส้น เข้ากับ
ข้ัวลบ (-) ของแบตเตอร่ีท่ีมีไฟ (B) และอีกด้านหน่ึง

 เข้ากับตำแหน่งกราวด์ของรถคันท่ีแบตเตอร่ีไม่
มีไฟโดยให้ห่างจากแบตเตอรี่มากที่สุด

4D56

4N15

หมายเหตุ
เปิดฝาครอบก่อนต่อสายพ่วงแบตเตอรี่เข้ากับขั้ว
บวก (+) ของแบตเตอร่ี
(ให้ดูเร่ือง “แบตเตอร่ี” หน้า 10-9)

คำเตือน
ตรวจดูให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อ  เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ (ดังภาพ) หากต่อเข้ากับข้ัวลบ (-) ของ
แบตเตอร่ีโดยตรง อาจทำให้แบตเตอร่ีร้อนจัดและ
เกิดการระเบิดได้
ในการต่อสายพ่วง อย่าต่อสายพ่วงแบตเตอรี่ขั้ว
บวก (+) เข้ากับแบตเตอรี่ขั้วลบ (-) มิฉะนั้นอาจ
เกิดประกายไฟและทำให้แบตเตอรี่ระเบิดได้

ขอควรระวัง
ระมัดระวังอย่าให้สายพ่วงแบตเตอรี่ติดอยู ่ใน
พัดลมระบายความร้อนหรือช้ินส่วนต่างๆ ในห้อง
เครื่องยนต์ที่หมุนได้

ขอควรระวัง
รักษารอบเครื่องยนต์ของรถคันที่แบตเตอรี่มีไฟ
ไว้อย่างสม่ำเสมอ
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3. ตรวจดูว่าพัดลมระบายความร้อน (B) ยังทำงานอยู่
[หากพัดลมทำงาน]
หลังจากที่ไฟเตือนอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูงดับลง
ให้ดับเครื่องยนต์
[หากพัดลมไม่ทำงาน]
ให้ดับเครื ่องยนต์ทันทีแล้วติดต่อขอความช่วย
เหลือจากศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หน้าจอแสดงข้อมูลรวมจะถูกขัดจังหวะและตัว
แสดงเตือนอุณหภูม ิน ้ำหล่อเย ็นเครื ่องยนต์
จะปรากฏข้ึนมา นอกจากน้ี “ ” จะกะพริบด้วย
(แบบ LCD สี)
“ ” จะกะพริบ (แบบ LCD สีเดียว)

เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ให้ปฏิบัติดังนี้:

1. หยุดรถในที่ปลอดภัย
2. ตรวจดูว่ามีไอร้อนออกมาจากห้องเครื่องยนต์หรือ

ไม่

[หากไม่มีไอร้อนออกมาจากห้องเครื่องยนต์]
ปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงาน ยกฝากระโปรงหน้า
ขึ้นเพื่อระบายความร้อนในห้องเครื่องยนต์

[หากมีไอร้อนออกมาจากห้องเครื่องยนต์]

ดับเครื่องยนต์ และเมื่อไอร้อนไม่พุ่งออกมาแล้ว
ให้ยกฝากระโปรงหน้าขึ้นเพื่อระบายความร้อนใน
ห้องเครื่องยนต์ สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง

7. หลังจากที่เครื่องยนต์สตาร์ทแล้ว ให้ปลดสายพ่วง
โดยย้อนลำดับการต่อและปล่อยให้เครื ่องยนต์
ทำงานนานหลายนาที

หมายเหตุ
สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งระบบ Auto Stop & Go
(AS&G) ให้กดสวิตช์ “Auto Stop & Go (AS&G)
OFF” เพื่อยกเลิกการใช้งานระบบ Auto Stop &
Go (AS&G) และป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์หยุด
โดยอัตโนมัติก่อนแบตเตอรี่จะชาร์จไฟได้เพียง
พอ
ให้ดูเร่ือง “วิธียกเลิกการใช้งาน” หน้า 6-26

เคร่ืองยนต์ร้อนจัด
E00800604292

เมื่อเครื่องยนต์ร้อนจัด ไฟเตือนจะปรากฏขึ้นบนหน้าปัด
ดังนี้

หมายเหตุ
ในรถรุ่นที่มีระบบเบรกป้องกันล้อล็อก หากออก
รถโดยไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม เครื่องยนต์
อาจเดินไม่เรียบและไฟเตือนระบบเบรกป้องกัน
ล้อล็อกจะสว่าง
ให้ดูเรื่อง “ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS)”
หน้า 6-74

หมายเหตุ
สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งระบบ Auto Stop & Go
(AS&G) ให้กดสวิตช์ “Auto Stop & Go (AS&G)
OFF” เพื่อยกเลิกการใช้งานระบบ Auto Stop &
Go (AS&G) ก่อนหยุดรถ
ให้ดูเร่ือง “วิธียกเลิกการใช้งาน” หน้า 6-26

คำเตือน
อย่าเปิดฝากระโปรงหน้าขณะที่ยังมีไอร้อนออก
มาจากห้องเคร่ืองยนต์ เพราะอาจทำให้ไอน้ำหรือ
น้ำร้อนพุ่งออกมาลวกผิวหนัง น้ำร้อนอาจพุ่ง
ออกมาได้แม้จะไม่มีไอน้ำ และชิ้นส่วนรถจะมี
ความร้อนสูง ใช้ความระมัดระวังเมื ่อจะเปิด
ฝากระโปรงหน้า
ระมัดระวังไอร้อนซึ่งอาจพุ่งออกมาจากฝาถังพัก
น้ำหล่อเย็น
อย่าเปิดฝาหม้อน้ำขณะที่เครื่องยนต์ร้อน
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4. ตรวจดูระดับน้ำหล่อเย็นในถังพัก (C)

A- ฝาหม้อน้ำ
B- พัดลมระบายความร้อน
C- ถังพักน้ำหล่อเย็น

คำเตือน
โปรดระวังอย่าให้มือหรือเส้ือผ้าของคุณเข้าไปติด
ในพัดลมระบายความร้อน

เต็ม

ต่ำ

5. เติมน้ำหล่อเย็นที่หม้อน้ำและ/หรือถังพักตามความ
จำเป็น (ให้ดูเรื่อง “การบำรุงรักษารถด้วยตนเอง”)

คำเตือน
ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื ่องยนต์เย็นลงแล้วก่อน
จะเปิดฝาหม้อน้ำ (A) เนื่องจากไอร้อนหรือน้ำ
เดือดอาจพุ่งออกมาทางช่องเติมและลวกผิวหนัง
คุณได้

ขอควรระวัง
อย่าเติมน้ำหล่อเย็นขณะที่เครื่องยนต์กำลังร้อน
การเติมน้ำหล่อเย็นลงไปทันทีจะทำให้เครื่อง-
ยนต์เสียหาย รอให้เครื่องเย็นลงก่อนแล้วค่อยๆ
เติมน้ำหล่อเย็นทีละน้อย

6. ตรวจดูท่อหม้อน้ำทั้งหมดว่ารั่วซึมหรือไม่ และ
ตรวจดูสายพานขับว่าหย่อนหรือชำรุดหรือไม่
หากมีความผิดปกติใดๆ ที่ระบบน้ำหล่อเย็นหรือ
สายพานขับ ให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาตเพื่อแก้ไขทันที

กดปั๊มมือ (A) บนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงจนกระทั่งปั๊มมือ
แข็งฝืด
จากนั้นให้สตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่อีกครั้ง
หากเครื่องยนต์ไม่สตาร์ท ให้ทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้ง

คำเตือน
ห้ามสูบบุหร่ีหรือจุดเปลวไฟใดๆ ใกล้รถท่ีกำลังไล่
ลมในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
เช็ดน้ำมันเชื้อเพลิงที่กระเด็นออกมาให้สะอาด
เรียบร้อย มิฉะนั ้นอาจติดไฟและทำให้เกิด
ไฟไหม้ได้

การไล่ลมในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
E00800701511

หากน้ำมันเชื้อเพลิงขาดตอนในระหว่างการจ่ายน้ำมัน
ควรไล่ลมในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงตามขั้นตอนด้านล่าง

การถ่ายน้ำออกจากกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
E00800801642

หากไฟแสดงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงบนแผงหน้าปัดสว่าง
หรือตัวแสดงกรองน้ำมันเชื ้อเพลิงบนหน้าจอแสดง
ข้อมูลรวมปรากฏข้ึนระหว่างขับรถ แสดงว่ามีน้ำสะสมอยู่
ในกรองน้ำมันเชื้อเพลิง
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เมื่อเกิดกรณีเช่นนี้ ให้ถ่ายน้ำออกตามขั้นตอนด้านล่าง

1. คลายปลั๊กถ่าย (A) ที่กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

2. กดปั๊มมือ (B) ช้าๆ 6 หรือ 7 ครั้งเพื่อไล่น้ำออกทาง
ปล๊ักถ่าย (A)

3. ขันปลั๊กถ่าย (A) กลับเข้าที่เมื่อไม่มีน้ำไหลออกมา
อีก

4. ไล่ลมในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
(ให้ดูเรื่อง “การไล่ลมในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง”
หน้า 8-5)

5. [รถรุ่นท่ีติดต้ังหน้าจอ LCD สีเดียว]
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงกรองน้ำมันเชื ้อ
เพลิงสว่างขึ้นเมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง
“ON” หรือปรับโหมดการทำงานไปที่ ON และดับ
ลงหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์แล้ว
[รถรุ่นท่ีติดต้ังหน้าจอ LCD สี]
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแสดงกรองน้ำมันเชื ้อ
เพลิงไม่ปรากฏขึ ้นมาเมื ่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่
“ON” หรือปรับโหมดการทำงานไปที่ ON

หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้
รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด

ขอควรระวัง
ห้ามสูบบุหรี่หรือจุดเปลวไฟใดๆ ใกล้รถที่กำลัง
ไล่ลมในระบบน้ำมันเชื้อเพลิง
เช็ดน้ำที่ถ่ายออกมาให้เรียบร้อย เนื่องจากน้ำมัน
เชื้อเพลิงที่ผสมน้ำอาจติดไฟและทำให้เกิดไฟ
ไหม้ได้

เคร่ืองมือ แม่แรง และด้ามแม่แรง
E00800902608

ควรจดจำตำแหน่งของช่องเก็บเคร่ืองมือ แม่แรง และด้าม
แม่แรงไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

ไฟแสดง (หน้าจอ LCD สีเดียว)

ตัวแสดง (หน้าจอ LCD สี)

ช่องเก็บเครื่องมือ
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ซิงเกิลแค็บ

A- เครื่องมือ (ประแจขันน็อตล้อ)
B- ด้ามแม่แรง
C- แม่แรง

เมกะแค็บ

A- เครื่องมือ
B- แม่แรง

C- ด้ามแม่แรง

ดับเบิลแค็บ

A- เครื่องมือ (ประแจขันน็อตล้อ)
B- ด้ามแม่แรง
C- แม่แรง

ซิงเกิลแค็บ, ดับเบิลแค็บ

เครื่องมือ
E00801902054

1- ประแจขันน็อตล้อ

เมกะแค็บ

การถอดและการเก็บเครื่องมือ แม่แรง และ
ด้ามแม่แรง

1- ถุงเครื่องมือ
2- ประแจขันน็อตล้อ

ซิงเกิลแค็บ

E00802301540

เครื่องมือ แม่แรง และด้ามแม่แรงเก็บอยู่หลังเบาะนั่ง

1. เอนพนักพิงหลังไปทางด้านหน้า
(ให้ดูเรื่อง “เบาะนั่งผู้โดยสาร (ซิงเกิลแค็บ)” หน้า
4-3)

2. ดึงประแจขันน็อตล้อ (A) ออกจากที่ยึด (B) แล้ว
นำประแจออกมา

ซิงเกิลแค็บ, ดับเบิลแค็บ        เมกะแค็บ
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3. ถอดน็อตยึด (C) ออกและนำแม่แรง (D) ออกมา

4. ดึงด้ามแม่แรง (E) ออกจากท่ียึด (F) และนำด้ามแม่
แรงออกมา

5. เมื่อต้องการเก็บเครื่องมือ แม่แรง และด้ามแม่แรง
ให้ย้อนกลับลำดับการถอด

หมายเหตุ
ในการเก็บด้ามแม่แรง ให้ส่วนที่เป็นแถบสีดำ
(G) ของด้ามแม่แรงตรงกับท่ียึด (H)

เมกะแค็บ

เครื่องมือจัดเก็บอยู่ใต้พื้นด้านหลังเบาะนั่งผู้โดยสาร
แม่แรงและด้ามแม่แรงจัดเก็บอยู่ใต้พื้นด้านหลังเบาะนั่ง
คนขับ

1. เปิดประตูหลัง ให้ดูเรื่อง “การเปิดหรือปิดประตู
หลัง (เมกะแค็บ)” หน้า 3-18

2. เปิดฝา

3. ถอดสายรัด (A) แล้วนำเครื ่องมือ (B) ออกมา
ทางด้านซ้าย
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6. เมื่อต้องการเก็บเครื่องมือ แม่แรง และด้ามแม่แรง
ให้ย้อนกลับลำดับการถอด

5. ดึงด้ามแม่แรง (E) ออกจากที่ยึด (F) แล้วนำด้าม
แม่แรงออกมาทางด้านขวา

4. ถอดน็อตยึด (C) แล้วนำแม่แรง (D) ออกมา
ทางด้านขวา

หมายเหตุ
ในการจัดเก็บด้ามแม่แรง จัดให้เครื่องหมายสีบน
ด้ามแม่แรงตรงกับเครื่องหมายบนที่ยึด และใส่
แม่แรงเข้าไปในที่ยึด

ดับเบิลแค็บ

เครื่องมือ แม่แรง และด้ามแม่แรงเก็บอยู่หลังเบาะนั่งด้าน
หลัง

1. เอนพนักพิงหลังมาทางด้านหน้า
(ให้ดูเร่ือง “การพับพนักพิงหลังไปด้านหน้า” หน้า
4-3)

2. ดึงประแจขันน็อตล้อ (A) ออกจากที่ยึด (B) แล้ว
นำประแจออกมา

3. ถอดน็อตยึด (C) ออกและนำแม่แรง (D) ออกมา

4. ดึงด้ามแม่แรง (E) ออกจากที่ยึด (F) และนำด้าม
แม่แรงออกมา
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5. เมื่อต้องการเก็บเครื่องมือ แม่แรง และด้ามแม่แรง
ให้ย้อนกลับลำดับการถอด

หมายเหตุ
ในการเก็บด้ามแม่แรง ให้ส่วนที่เป็นแถบสีดำ
(G) ของด้ามแม่แรงตรงกับท่ียึด (F)

การใช้ด้ามแม่แรง (เมกะแค็บ)

1. ขณะที่กดสลักล็อก (A) บนด้ามแม่แรงที่มีเครื่อง
หมายสีดำเอาไว้ ให้ดึงด้ามชั้นใน (B) และถอด
ออกมา

E00802401189

2. กลับด้านด้ามชั้นใน (B) จากนั้นกดสลักล็อก (C)
เอาไว้แล้วเสียบด้ามชั้นในเข้าไปในด้ามชั้นนอก
(D) จนกระทั่งสลักล็อกด้ามเอาไว้ดังภาพ

3. ขณะท่ีกดสลักล็อก (F) บนด้ามท่ีต่อแล้ว (E) เอาไว้
ให้เสียบด้ามที ่มีเครื ่องหมายสีขาว (G) เข้าไป
จนกระทั่งสลักล็อกด้ามเอาไว้ดังภาพ

วิธีเปลี่ยนยาง
E00801204051

ก่อนเปลี่ยนยาง ให้หยุดรถในที่ปลอดภัยบนพื้นราบเสีย
ก่อน

1. จอดรถบนพื้นราบที่มั่นคง ไม่มีกรวดหิน ฯลฯ
2. ใส่เบรกมือให้แน่น
3. สำหรับรถเกียร์ธรรมดา บิดสวิตช์กุญแจไปที ่

ตำแหน่ง “LOCK” หรือปรับโหมดการทำงานไปที่
OFF และเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “R” (ถอย)
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สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ เลื ่อนคันเกียร์ไปที ่
ตำแหน่ง “P” (จอด) บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีตำแหน่ง
“LOCK” หรือปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF

4. เปิดไฟฉุกเฉิน ตั้งป้ายเตือนฉุกเฉินรูปสามเหลี่ยม
ไฟสัญญาณกะพริบ ฯลฯ ในระยะห่างที่เหมาะสม
จากตัวรถ แล้วให้ผู้โดยสารทั้งหมดออกจากรถ

5. เพ่ือป้องกันรถไหลเม่ือยกรถข้ึนด้วยแม่แรง ให้วาง
หมอนหนุนล้อหรือบล็อก (A) ที่ยางเส้นที่อยู่ด้าน
ตรงกันข้ามในแนวทแยงมุมกับยาง (B) เสน้ที่ต้อง
การเปลี่ยน

คำเตือน
ตรวจดูว่าวางหมอนหนุนล้อหรือบล็อกที ่ยาง
เส้นที่ถูกต้องเมื่อจะยกรถขึ้นด้วยแม่แรง หากรถ
ไหลขณะยกข้ึน แม่แรงอาจหลุดออกจากตำแหน่ง
ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ข้อมูลเกี่ยวกับยางอะไหล่

3. เตรียมแม่แรง ด้ามแม่แรง และประแจขันน็อตล้อ
ให้พร้อม
ให้ดูเร่ือง “เคร่ืองมือ แม่แรง และด้ามแม่แรง” หน้า
8-6

ยางอะไหล่จัดเก็บอยู่ใต้กระบะรถ
ควรตรวจสอบแรงดันลมยางของยางอะไหล่อยู่เสมอให้
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาในกรณีฉุกเฉิน

เติมลมยางอะไหล่ให้มีแรงดันลมยางสูงสุดที่กำหนดเพื่อ
ให้แน่ใจว่าจะสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพ (ขับขี่ใน
เมือง/ความเร็วสูง มีน้ำหนักบรรทุก ฯลฯ)

E00803601801

หมายเหตุ
หมอนหนุนล้อที่แสดงในภาพประกอบไม่ได้มา
พร้อมกับรถ ขอแนะนำให้คุณมีเก็บไว้ในรถ
สำหรับกรณีที่จำเป็นต้องใช้งาน
หากไม่มีหมอนหนุนล้อ ให้ใช้หินหรือวัตถุอื่นที่
มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะกั้นล้อให้อยู่กับที่

ขอควรระวัง
ควรตรวจเช็คแรงดนัลมยางเป็นระยะและดูแลให้
มีแรงดันที่เหมาะสมเมื่อจัดเก็บ
การขับรถที ่แรงดันลมยางอ่อนอาจทำให้เกิด
อุบัติเหตุได้ แต่หากจำเป็น ควรขับรถด้วยความ
เร็วต่ำและรีบเติมลมยางให้เร็วที่สุด (ให้ดูเรื่อง
“แรงดันลมยาง” หน้า 10-12)

1. เตรียมด้ามแม่แรง (เมกะแค็บ)
(ให้ดูเรื่อง “การใช้ด้ามแม่แรง (เมกะแค็บ)”
หน้า 8-10)

2. สอดด้ามแม่แรง (A) เข้าไปในรู (B) ใต้ฝาปิด
ท้ายกระบะ

แบบท่ี 1

การถอดยางอะไหล่
E00803501901
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3. สอดสลัก (C) บนด้ามแม่แรงเข้าไปในที่ยึด (D)
ของที่เก็บยางอะไหล่ให้แน่น ขอควรระวัง

ในการถอดยางอะไหล่ กรุณาปฏิบัติดังนี้
มิฉะนั้นอาจทำให้ที่เก็บยางอะไหล่เสียหายได้
• ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้า ให้ใช้ประแจขันน็อต

ล้อที่มาพร้อมกับรถ
• ห้ามใช้แรงเกิน 400 นิวตันขึ ้นไปที ่ปลาย

ประแจขันน็อตล้อ

4. สอดประแจขันน็อตล้อ (E) ผ่านปลายรูด้ามแม่แรง
(F) แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื ่อลดระดับยาง
อะไหล่ลงจนถึงพื้นและโซ่หย่อน

5. ถอดแผ่นแขวน (G) ออกจากยางอะไหล่

หมายเหตุ
วางล้ออะไหล่ไว้ใต้ท้องรถใกล้กับยางเส้นที ่
แบน ซึ่งทำให้ปลอดภัยกว่าในกรณีที ่แม่แรง
หลุดออกจากตำแหน่ง

แบบท่ี 2

ขอควรระวัง
ในการถอดล้ออะไหล่ ควรสวมถุงมือ การถอดล้อ
อะไหล่ด้วยมือเปล่าอาจเป็นอันตรายได้

1. ถอดฝาปิดยางอะไหล่ (A) ที่กระบะท้าย
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2. ขันโบลท์ยึด (B) ทวนเข็มนาฬิกาด้วยประแจขัน
น็อตล้อเพื่อลดระดับล้ออะไหล่ลงจนถึงพื้น และ
โซ่หย่อน

ขอควรระวัง
ในการถอดล้ออะไหล่ กรุณาปฏิบัติดังนี้
มิฉะนั้นอาจทำให้ที่เก็บล้ออะไหล่เสียหายได้
• ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้า ให้ใช้ประแจขันน็อต

ล้อที่มาพร้อมกับรถ
• ห้ามใช้แรงเกิน 200 นิวตันขึ้นไปที่ปลายประ

แจขันน็อตล้อ

3. ถอดแผ่นแขวน (C) ออกจากล้ออะไหล่

หมายเหตุ
หากพื้นผิวทั้งหมดของยางวางสัมผัสพื้น จะไม่
สามารถถอดแผ่นแขวนออกจากล้ออะไหล่ได้ ให้
ยกและเอียงยางแล้วจึงถอดแผ่นแขวน
วางล้ออะไหล่ไว้ใต้ท้องรถใกล้กับยางเส้นที ่
แบน ซึ่งทำให้ปลอดภัยกว่าในกรณีที ่แม่แรง
หลุดออกจากตำแหน่ง

1. คลายน็อตล้อหนึ่งส่วนสี่รอบด้วยประแจขันน็อต
ล้อ อย่าเพิ่งถอดน็อตล้อออกมา

การเปลี่ยนยาง
E00803202729

น็อตล้อห้าตัว

น็อตล้อหกตัว

2. วางแม่แรงไว้ใต้จุดขึ ้นแม่แรงจุดใดจุดหนึ ่งที ่
แสดงในภาพ ใช้จุดขึ้นแม่แรงที่อยู่ใกล้กับยางเส้น
ที่ต้องการเปลี่ยนมากที่สุด
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2WD

A- จุดขึ้นแม่แรงด้านหน้า (รถรุ่นสำหรับ 2WD)

B- จุดขึ้นแม่แรงด้านหน้า (รถรุ่นสำหรับ 2WD Hi-
Rider หรือ 4WD)

2WD Hi-Rider, 4WD

C- จุดขึ้นแม่แรงด้านหลัง

คำเตือน
ห้ามขึ้นแม่แรงในตำแหน่งอื่นๆ นอกเหนือจากที่
แสดงไว้ เพราะหากขึ้นแม่แรงผิดตำแหน่งอาจ
ทำให้ตัวถังรถเสียหายได้ หรือแม่แรงอาจเลื่อน
หลุดออกจากตำแหน่งทำให้เกิดอันตรายได้
ห้ามขึ้นแม่แรงบนพื้นลาดเอียงหรือไม่แข็งพอ
เพราะแม่แรงอาจเลื่อนหลุดทำให้เกิดอันตราย
ต้องขึ้นแม่แรงบนพื้นเรียบแข็ง และก่อนจะขึ้น
แม่แรง สำรวจดูว่าไม่มีทรายหรือกรวดหินใต้
ฐานแม่แรง

หมายเหตุ
lในการขึ้นแม่แรงที่ด้านหลังของรถ ให้หมุนปลาย

แม่แรงให้ร่อง (D) รองรับพอดีกับจุดที่กำหนด

3. ใช้ด้ามแม่แรงหมุนวาล์ว (E) ตามเข็มนาฬิกาจนสุด

4. สอดด้ามแม่แรงเข้าไปในรูยึดของแม่แรง แล้วเก่ียว
ร่อง (F) บนปลายด้ามแม่แรงเข้ากับขอเกี่ยว (G)
ของรูยึด
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5. ยกด้ามแม่แรงขึ ้นลงเพื ่อยกแท่นขึ ้นจนแม่แรง
สัมผัสจุดขึ ้นแม่แรงของรถ ตรวจดูว่าแม่แรง
สัมผัสกับจุดขึ้นแม่แรงของรถอย่างถูกต้อง
ยกด้ามแม่แรงขึ้นลงเพื่อยกรถขึ้น

หมายเหตุ
แม่แรงนี้เป็นแบบยืด 2 ชั้น

คำเตือน
ควรขึ้นแม่แรงจนกระทั่งล้อพ้นจากพื้นดินเล็ก
น้อย ไม่ควรข้ึนสูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้เกิด
อันตรายได้
อย่าอยู่ใต้ท้องรถขณะขึ้นแม่แรง
อย่าชนรถที่อยู่บนแม่แรงและอย่าทิ้งรถไว้บนแม่
แรงเป็นเวลานาน เพราะทำให้เกิดอันตรายได้

คำเตือน
อย่าใช้แม่แรงอื่นยกเว้นที่ติดมากับรถของคุณ
ไม่ควรใช้แม่แรงเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกจากการ
เปลี่ยนยางรถ
ไม่ควรมีคนอยู่ในรถขณะขึ้นแม่แรง
อย่าสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะขึ้นแม่แรง
อย่าหมุนล้อที่ยกขึ้นด้วยแม่แรง เพราะล้อข้างที่
อยู ่ต ิดพื ้นอาจจะหมุน ทำให้รถเลื ่อนตกจาก
แม่แรงได้

6. ถอดน็อตล้อด้วยประแจขันน็อตล้อ จากนั้นถอด
ล้อออกมา

ขอควรระวัง
ระมัดระวังกระทะล้อขณะเปล่ียนยาง เพ่ือป้องกัน
ผิวหน้ากระทะล้อเป็นรอยขีดข่วน

7. เช็ดโคลน ฯลฯ ออกจากพ้ืนผิวดุมล้อ (H) โบลท์ดุม
ล้อ (I) หรือรูใส่น็อต (J) ท่ีล้อ จากน้ันใส่ยางอะไหล่

คำเตือน
ใส่ยางอะไหล่โดยให้วาล์วเติมลม (K) หันออก
ด้านนอก หากคุณไม่เห็นวาล์วเติมลม (K) แสดง
ว่าใส่ยางกลับด้าน
การใส่ยางกลับด้านอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
กับรถและส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ
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8. หมุนน็อตล้อตามเข็มนาฬิกาด้วยมือเพื่อเริ่มต้นขัน
น็อต
[แบบที่ 1: สำหรับรถที่มีกระทะล้อเหล็ก]
ขันน็อตล้อไว้ชั่วคราวด้วยมือจนกระทั่งส่วนเรียว
ของน็อตล้อสัมผัสกับบ่ารูล้อเล็กน้อยและล้อไม่
หลวม
[แบบที่ 2: สำหรับรถที่มีกระทะล้ออะลูมิเนียม]
ขันน็อตล้อไว้ชั่วคราวด้วยมือจนกระทั่งส่วนหน้า
แปลนของน็อตล้อสัมผัสกับล้อเล็กน้อยและล้อ
ไม่หลวม

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

ขอควรระวัง
ห้ามหยอดน้ำม ันบนน็อตหรือโบลท์ด ุมล ้อ
มิฉะนั้นจะขันแน่นเกินไป

หมายเหตุ
หากเปลี่ยนล้ออะลูมิเนียมทั้ง 4 ล้อเป็นล้อเหล็ก
เช่น เมื่อใช้ยางสำหรับขับบนหิมะ ให้ใช้น็อต
เทเปอร์

9. เสียบด้ามแม่แรงเข้ากับวาล์ว (M) ของแม่แรง โดย
ให้ร่อง (L) ที่ปลายด้ามแม่แรงสวมเข้ากับวาล์ว
พอดี หมุนด้ามแม่แรงทวนเข็มนาฬิกาช้าๆ เพื่อ
คลายวาล์วลดระดับรถจนกระทั่งยางสัมผัสพื้น

คำเตือน
ค่อยๆ หมุนคลายวาล์วช้าๆ หากหมุนเร็วเกินไป
จะทำให้รถหล่นจากแม่แรงอย่างรวดเร็วและอาจ
ทำให้แม่แรงหลุดออกจากที ่ ซึ ่งจะทำให้เกิด
อันตรายได้

10.ขันน็อตในแนวกากบาทสลับไปมา 2 ถึง 3 ขั้นตอน
จนกระทั่งน็อตแต่ละตัวขันแน่น

ค่าแรงขัน
ล้อเหล็ก: 137 ถึง 157 N•m
ล้ออะลูมิเนียม: 118 ถึง 137 N•m

(ออกแรงขันที่ปลายประแจขันน็อตล้อซึ่งติดมา
กับรถ
ล้อเหล็ก: 510 ถึง 580 N
ล้ออะลูมิเนียม: 440 ถึง 500 N)
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11.ลดระดับแม่แรงจนสุดและถอดออก

ขอควรระวัง
ควรตรวจเช็คแรงดนัลมยางเป็นระยะและดูแลให้
มีแรงดันที่เหมาะสมเมื่อจัดเก็บ
หลังจากเปลี่ยนยางและใช้งานได้ระยะทางประ-
มาณ 1,000 กม. ให้ขันน็อตล้อทุกตัวอีกคร้ัง เพ่ือ
ให้แน่ใจว่าน็อตจะไม่หลวม
หากพวงมาลัยสั่นขณะขับขี่หลังจากเปลี่ยนยาง
ให้นำรถไปตรวจสอบความสมดุลของยางที่ศูนย์
บริการของมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุด
ห้ามใช้ยางต่างชนิดกันหรือใช้ยางขนาดไม่เท่า
กันกับที่ระบุ เพราะจะทำให้ยางเสื่อมสภาพเร็ว
ขึ้นและใช้งานได้ไม่ดี

น็อตล้อห้าตัว

ขอควรระวัง
ห้ามใช้เท้าหรือด้ามต่อช่วยเสริมแรงประแจขัน
น็อตล้อ มิฉะนั้นน็อตจะถูกขันแน่นเกินไป

ขอควรระวัง
หากหมุนคลายวาล์วทวนเข็มนาฬิกามากเกินไป
(2 รอบหรือมากกว่านั้น) น้ำมันในแม่แรงจะรั่ว
ออกมาและจะไม่สามารถใช้แม่แรงได้
ปิดวาล์วช้าๆ เม่ือลดระดับรถลง มิฉะน้ันวาล์วอาจ
เสียหายได้

หมายเหตุ
บางครั้งเมื่อยกรถขึ้นด้วยแม่แรง ส่วนที่เป็นร่อง
ของจุดที่กำหนดจะไม่หลุดออก หากเป็นเช่นนั้น
ให้โยกรถเพื่อลดระดับแท่นลง
หากถอดแม่แรงออกด้วยมือได้ยาก ให้สอดด้าม
แม่แรง (N) เข้าไปในรูยึด (O) แล้วใช้ด้ามถอด
แม่แรงออก

12.กดแม่แรงลงจนสุดและหมุนเปิดวาล์วตามเข็ม
นาฬิกาจนแน่น

13.ตรวจเช็คแรงดันลมยาง แรงดันที ่ เหมาะสม
แสดงอยู่บนแผ่นป้ายที่ประตู ดูภาพประกอบ

น็อตล้อหกตัว
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การเก็บล้ออะไหล่
E00803701785

แบบท่ี 1

1. ใส่แผ่นแขวน (A) ลงในรูกระทะล้อ

2. หมุนประแจขันน็อตล้อ (B) ตามเข็มนาฬิกาเพื่อ
ดึงโซ่ขึ้น

หมายเหตุ
ตรวจดูว่าแผ่นแขวนยึดในรูกระทะล้ออย่างมั่น
คงเมื่อล้อเริ่มยกสูงขึ้นจากพื้น

3. หลังจากยกล้ออะไหล่ขึ้นเพียงพอแล้ว ตรวจดูให้
แน่ใจว่าล้อไม่หลวม (ควรใช้แรงขันประมาณ 40
N•m (โดยใช้แรงประมาณ 200 N หมุนประแจขัน
น็อตล้อ)) แล้วถอดด้ามแม่แรงออก ระวังไม่ให้
หมุนย้อนกลับไปอีกด้านหนึ่ง

ขอควรระวัง
ควรเก็บล้ออะไหล่เข้าที่ให้มั่นคง
หากเปลี่ยนยางแบนมาเก็บเข้าที่แทนล้ออะไหล่
ให้หันด้านนอกของหน้ายางขึ้นด้านบนและใช้
ประแจขันน็อตล้อขันให้แน่น
ในการเก็บล้ออะไหล่ กรุณาปฏิบัติดังนี้ มิฉะนั้น
อาจทำให้ที่เก็บล้ออะไหล่เสียหายได้
• ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้า

ให้ใช้ประแจขันน็อตล้อที่มาพร้อมกับรถ
• ห้ามใช้แรงเกิน 400 นิวตันขึ ้นไปที ่ปลาย

ประแจขันน็อตล้อ

4. ให้นำยางเส้นที่เสียหายไปซ่อมแซมโดยเร็วที่สุด

แบบท่ี 2

1. ใส่แผ่นแขวน (A) ลงในรูกระทะล้อ

หมายเหตุ
หากพื้นผิวทั้งหมดของยางวางสัมผัสพื้น จะไม่
สามารถใส่แผ่นแขวนเข้ากับล้อได้ ให้ยกและ
เอียงยางแล้วจึงใส่แผ่นแขวน

2. ขันโบลท์ยึด (B) ตามเข็มนาฬิกาด้วยประแจขัน
น็อตล้อเพื่อดึงโซ่ขึ้น
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หมายเหตุ
ตรวจดูว่าแผ่นแขวนยึดในรูกระทะล้ออย่างมั่น
คงเมื่อล้อเริ่มยกสูงขึ้นจากพื้น

1. หลังจากขันล้ออะไหล่พอสมควรแล้ว ตรวจดูให้
แน่ใจว่าล้อไม่หลวม {ควรใช้แรงขันประมาณ 22
N•m (โดยใช้แรง 100 นิวตันที่ปลายประแจขัน
น็อตล้อ)}

ขอควรระวัง
ควรเก็บล้ออะไหล่เข้าที่ให้มั่นคง
หากเปลี่ยนยางแบนมาเก็บเข้าที่แทนล้ออะไหล่
ให้หันด้านนอกของหน้ายางลงด้านล่างและใช้
ประแจขันน็อตล้อขันให้แน่น

ขอควรระวัง
ในการเก็บล้ออะไหล่ กรุณาปฏิบัติดังนี้ มิฉะนั้น
อาจทำให้ที่เก็บล้ออะไหล่เสียหายได้
• ห้ามใช้เครื่องมือไฟฟ้า

ให้ใช้ประแจขันน็อตล้อที่มาพร้อมกับรถ
• ห้ามใช้แรงเกิน 200 นิวตันขึ ้นไปที ่ปลาย

ประแจขันน็อตล้อ

หมายเหตุ
การขันโบลท์ย ึดแน่นเก ินไปจะทำให้เฟ ือง
เสียหาย แล้วเฟืองจะไม่ดึงโซ่ขึ้นมา

4. ใส่ฝาปิดยางอะไหล่ (C) กลับเข้าที่

การเก็บเครื่องมือ แม่แรง และด้ามแม่แรง
E00803801193

ทำย้อนขั้นตอนการถอดเพื่อเก็บแม่แรง ด้ามแม่แรง และ
ประแจขันน็อตล้อ
ให้ดูเร่ือง “เคร่ืองมือ แม่แรง และด้ามแม่แรง” หน้า 8-6

การลากรถ
E00801506553

หากจำเป็นต้องลากรถ แนะนำให้คุณใช้บริการของศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตหรือสถานประกอบการที่
ให้บริการลากรถ
ควรเรียกใช้บริการลากรถในกรณีต่อไปนี้

เครื่องยนต์ทำงานแต่รถไม่สามารถเคลื่อนตัวได้
หรือมีเสียงดังผิดปกติ
เมื่อตรวจสอบใต้ท้องรถแล้วพบว่ามีน้ำมันหรือ
สารอื่นรั่วซึม

หากรถของคุณติดหล่ม อย่าพยายามลากรถเอง กรุณา
ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับอนุญาตหรือสถาน
ประกอบการที่ให้บริการลากรถเพื่อขอความช่วยเหลือ

หากรถของคุณจำเป็นต้องถูกลาก
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แต่หากว่าไม่สามารถเรียกใช้บริการลากรถจากศูนย์
บริการมิตซูบิชิหรือสถานประกอบการได้ คุณควรลากรถ
ด้วยความระมัดระวังตามคำแนะนำในเร่ือง “การลากรถใน
กรณีฉุกเฉิน” ในบทนี้
ข้อบังคับเกี่ยวกับการลากรถอาจแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ คุณควรปฏิบัติตามที่พระราชบัญญัติจราจรทาง
บกกำหนดไว้เกี่ยวกับการลากรถ

การลากรถด้วยรถลาก

ขอควรระวัง
ห้ามใช้รถลากท่ีติดต้ังสลิงยกรถ (แบบ A) ในการ
ลากรถ เพราะสลิงดังกล่าวจะทำให้กันชนและ
ส่วนหน้าของรถได้รับความเสียหาย

ขอควรระวัง
สำหรับรถ 4WD ให้เคลื่อนย้ายรถโดยยกล้อขับ
เคล่ือนข้ึนดังภาพ (แบบ D หรือ E) ห้ามพยายาม
ลากรถโดยให้ล้อหน้าหรือล้อหลังอยู่บนพื้นดัง
ภาพ (แบบ B หรือ C) เพราะอาจทำให้กลไกของ
ระบบขับเคลื่อนได้รับความเสียหาย หรือรถอาจ
จะหลุดออกจากที่ยึดได้
หากรถของคุณติดตั้งระบบควบคุมเสถียรภาพทั้ง
การออกตัวและการเข้าโค้ง (ASTC) ถ้ารถถูกลาก
ขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่ที ่ตำแหน่ง “ON” หรือ
โหมดการทำงานอยู่ท่ี ON และมีเพียงล้อหน้าหรือ
ล้อหลังเท่านั้นที่ถูกยกขึ้นจากพื้น ระบบควบคุม
การออกตัวและการเข้าโค้งอาจทำงานและทำให้
เกิดอุบัติเหตุได้
สำหรับรถ 2WD หากเกียร์ทำงานผิดปกติหรือ
ชำรุด ให้เคลื่อนย้ายรถโดยให้ล้อขับเคลื่อนอยู่
บนรถลาก (แบบ C, D หรือ E) ดังภาพ
หากคุณลากรถเกียร์อัตโนมัติโดยที่ล้อขับเคลื่อน
อยู่บนพ้ืน (แบบ B) ดังภาพ ต้องแน่ใจว่าใช้ความ
เร็วและระยะทางไม่เกินจากที่กำหนดไว้ด้านล่าง
มิฉะนั้นจะทำให้เกียร์ได้รับความเสียหาย

ความเร็วในการลากรถ: 30 กม./ชม.
ระยะทางในการลากรถ: 80 กม.

สำหรับความเร็วในการลากรถและระยะทางใน
การลากรถ ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดด้วย
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ขอควรระวัง
สำหรับรถเกียร์ธรรมดา อย่าลากรถโดยให้ล้อ
หลังอยู่บนพ้ืน (แบบ B) ดังภาพ

การลากรถโดยยกล้อหน้าขึ้นจากพื้น (แบบ B)

สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ ให้เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง
“N” (เกียร์ว่าง)
ปลดเบรกมือ

ขอควรระวัง
ห้ามลากรถเกียร์อัตโนมัติโดยยกล้อหน้าข้ึน (และ
ล้อหลังอยู่บนพ้ืน) (แบบ B) เม่ือน้ำมันเกียร์อยู่ใน
ระดับต่ำ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายร้าย
แรงกับเกียร์ได้

ขอควรระวัง
การลากรถโดยใช้ชิ ้นส่วนอื ่นนอกเหนือจาก
ตะขอเกี่ยว (A) อาจทำให้ตัวรถได้รับความเสีย
หาย
ห้ามใช้ตะขอยึด (B) ในการลากรถ ตะขอน้ีติดต้ัง
มาเพื่อใช้ในการขนส่งรถเท่านั้น

หากรถของคุณต้องถูกรถคันอื่นลาก

1. ตะขอเกี่ยวลากรถด้านหน้า (A) อยู่ในตำแหน่งดัง
ภาพ ผูกเชือกกับตะขอเกี ่ยวลากรถด้านหน้า
ให้แน่น

การลากรถโดยยกล้อหลังขึ้นจากพื้น (แบบ C)

เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “N” (เกียร์ว่าง) บิดสวิตช์
กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ACC” หรือปรับโหมดการทำงาน
ไปที่ ACC แล้วใช้เชือกหรือผ้าเทปพันยึดวงพวงมาลัยให้

การลากรถในกรณีฉุกเฉิน

ล้อหน้าอยู ่ในตำแหน่งตรง ห้ามบิดสวิตช์กุญแจไปที่
ตำแหน่ง “LOCK” หรือปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF
ขณะลากรถโดยเด็ดขาด

หากไม่สามารถเรียกใช้บริการลากรถได้ คุณอาจจำเป็น
ต้องลากรถโดยใช้เชือกมัดกับตะขอเกี่ยวสำหรับลากรถ
ช่ัวคราว
หากรถของคุณต้องถูกลากโดยรถคันอื่นหรือคุณใช้รถ
ของคุณลากรถคันอื่น พึงระวังในประเด็นต่อไปนี้

2WD

2WD, Hi-Rider, 4WD

หมายเหตุ
การใช้เชือกลวดหรือโซ่เหล็กอาจทำให้ตัวรถเสีย
หายได้ ไม่ควรใช้เชือกที่ทำจากโลหะ หากคุณใช้
เชือกลวดหรือโซ่เหล็ก ควรใช้ผ้าพันรอบๆ เชือก
หรือโซ่ตรงจุดที่สัมผัสกับตัวรถ
พยายามให้เชือกที่ลากนั้นอยู่ในแนวระนาบเท่าที่
จะทำได้ มิฉะน้ันเชือกอาจทำให้ตัวรถได้รับความ
เสียหาย
ให้เชือกลากรถอยู่ด้านเดียวกันกับตะขอเกี่ยวลาก
รถ เพื่อทำให้เชือกตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้
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หมายเหตุ
สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งระบบ Auto Stop & Go
(AS&G) ให้กดสวิตช์ “Auto Stop & Go (AS&G)
OFF” เพื่อยกเลิกการใช้งานระบบ Auto Stop &
Go (AS&G) ก่อนหยุดรถ
ให้ดูเร่ือง “วิธียกเลิกการใช้งาน” หน้า 6-26

คำเตือน
หลีกเลี่ยงการเบรก การเร่งเครื่อง และการหมุน
พวงมาลัยอย่างกะทันหัน เพราะอาจทำให้ตะขอ
เกี่ยวลากรถหรือเชือกได้รับความเสียหาย
และอาจส่งผลให้ผู้คนที่อยู่บริเวณนั้นได้รับบาด
เจ็บ
เมื่อลงเนินเป็นระยะทางไกล เบรกอาจร้อนจัด
และประสิทธิภาพลดลง
ควรเคลื่อนย้ายรถโดยใช้รถลาก

คำเตือน
หากเครื่องยนต์ไม่ทำงาน หม้อลมเบรกและปั๊ม
พวงมาลัยเพาเวอร์จะไม่ทำงาน ทำให้ต้องเพิ่ม
แรงในการเหยียบเบรกและควบคุมพวงมาลัย
มากขึ้น ดังนั้นคุณจะบังคับรถได้ยาก

ขอควรระวัง
คนบนรถที ่ถ ูกลากต้องคอยสังเกตไฟเบรก
ของรถลากท่ีอยู่ข้างหน้าและตรวจดูให้แน่ใจว่าเชือก
ไม่หย่อน

ขอควรระวัง
อย่าปล่อยให้สวิตช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง “LOCK”
หรือโหมดการทำงานเป็น OFF เพราะพวงมาลัย
จะล็อก ทำให้สูญเสียการควบคุม
สำหรับรถรุ่นที่ติดตั้งระบบป้องกันการชนด้าน
หน้า (FCM) ให้ปิดการทำงานของระบบเพื ่อ
ป้องกันอุบัติเหตุหรือการทำงานโดยไม่คาดคิด
ในระหว่างการลากรถ
ให้ดูเร่ือง “ระบบป้องกันการชนด้านหน้า (FCM)”
หน้า 6-85

2. ติดเครื่องยนต์ไว้
หากเครื่องยนต์ไม่ทำงาน ให้ปฏิบัติดังนี้เพื่อปลด
ล็อกพวงมาลัย
[ยกเว้นรถรุ่นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
สำหรับรถเกียร์ธรรมดา ให้บิดสวิตช์กุญแจไปที่
ตำแหน่ง “ACC” หรือ “ON”
สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ ให้บิดสวิตช์กุญแจไปที่
ตำแหน่ง “ON”
[สำหรับรถรุ่นที่มีระบบกุญแจอัจฉริยะ]
สำหรับรถเกียร์ธรรมดา ให้ปรับโหมดการทำงาน
ไปท่ี ACC หรือ ON
สำหรับรถเกียร์อัตโนมัติ ให้ปรับโหมดการ
ทำงานไปท่ี ON

6. ขณะลากรถ คนขับรถทั ้งสองคันต้องสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้และควรใช้ความเร็วต่ำ

3. เลื ่อนคันเกียร์ไปที ่ตำแหน่ง “N” (ทั ้งรถเกียร์
ธรรมดาและรถเกียร์อัตโนมัติ)

4. สำหรับรถ 4WD ให้ตั ้งปุ ่มเลือกโหมดการขับ
เคลื่อนไปที่ตำแหน่ง “2H”

5. เปิดไฟฉุกเฉินหากกฎหมายกำหนด (ปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น)
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ขอควรระวัง
หากต้องลากรถเกียร์อัตโนมัติโดยที่ล้อทั้งหมด
อยู่บนพื้น ต้องแน่ใจว่าใช้ความเร็วและระยะทาง
ไม่เกินจากที่กำหนดไว้ด้านล่าง มิฉะนั้นจะทำให้
เกียร์เสียหายได้

ความเร็วในการลากรถ: 30 กม./ชม.
ระยะทางในการลากรถ: 80 กม.

สำหรับความเร็วในการลากรถและระยะทางใน
การลากรถ ให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

สำหรับถนนที่มีน้ำท่วม
สำหรับถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะหรือน้ำแข็ง

สำหรับถนนเปียก

การใช้งานภายใต้สภาพการขับขี่ที่เป็น
อันตราย

E00801704056

หลีกเลี่ยงถนนที่มีน้ำท่วม หากขับขี่บนถนนที่มี
น้ำท่วม อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายอย่างรุนแรง
ได้ดังนี้
• เครื่องยนต์ดับ
• อุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจร
• เครื่องยนต์เสียหายเนื่องจากน้ำเข้า

หลังจากขับขี่บนถนนที่มีน้ำท่วม ให้นำรถไปตรวจ
สภาพที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตและซ่อม
แซมตามความจำเป็น

เมื่อขับขี่ขณะฝนตกหรือบนถนนที่มีแอ่งน้ำ อาจ
มีชั้นน้ำระหว่างยางกับพื้นผิวถนน
ซึ่งจะลดแรงเสียดทานของยางบนถนน ทำให้
สูญเสียการควบคุมและความสามารถในการ
เบรก ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหา
ดังกล่าว:

(a) ขับรถด้วยความเร็วต่ำ
(b) ห้ามขับโดยใช้ยางที่สึกหรอ
(c) ร ักษาแรงด ันลมยางให ้อย ู ่ ในระด ับท ี ่

กำหนดเสมอ

เมื่อขับขี่บนถนนที่ปกคลุมด้วยหิมะหรือน้ำ
แข็ง ควรใช้ยางสำหรับหิมะหรืออุปกรณ์ยึด
เกาะหิมะ (โซ่พันล้อ)

ให้ดูเร่ือง “ยางสำหรับขับบนหิมะ” และ “อุปกรณ์
ยึดเกาะหิมะ (โซ่พันล้อ)”
หลีกเลี ่ยงการใช้ความเร็วสูง การเร่งเครื ่อง
กะทันหัน การเบรกกะทันหัน และการเลี้ยวมุม
แคบ
การเหย ียบแป ้นเบรกขณะข ับข ี ่บนถนนที ่
ปกคลุมด้วยหิมะหรือน้ำแข็งอาจทำให้ยางลื ่น
และไถลได้ เมื ่อแรงยึดเกาะระหว่างยางกับ
ถนนลดลง ล้ออาจหมุนฟรี ทำให้ไม่สามารถหยุด
รถได้โดยใช้การเบรกปกติ การเบรกจะแตกต่าง
กันออกไป ขึ้นอยู่กับว่ามีระบบเบรกป้องกันล้อ
ล็อก (ABS) หรือไม่ หากมี ABS ให้เบรกโดยการ
เหยียบแป้นเบรกแรงๆ ค้างไว้ หากไม่มี ABS ให้
ย้ำแป้นเบรกแล้วปล่อยเร็วๆ เป็นระยะ โดยในแต่
ละครั้งให้เหยียบจนสุดและปล่อยจนสุดเพื่อให้มี
แรงเบรกมากที่สุด
เผื ่อระยะห่างระหว่างรถของคุณกับรถคันข้าง
หน้าให้มากขึ้น และหลีกเลี่ยงการเบรกกะทันหัน
น้ำแข็งที ่เกาะตัวสะสมอยู ่ในระบบเบรกอาจ
ทำให้ล้อล็อกได้ เมื่อรถจอดนิ่งแล้วจะออกรถอีก
ครั ้ง ให้ค่อยๆ ออกตัวหลังจากตรวจดูความ
ปลอดภัยโดยรอบแล้ว
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เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน

8

ขอควรระวัง
อย่าเหยียบคันเร่งอย่างรวดเร็ว หากล้อหลุดจาก
น้ำแข็ง รถสามารถออกตัวอย่างกะทันหันและ
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ขอควรระวัง
แรงกระแทกของยางและ/หรือล้อเม ื ่อข ับขี ่
บนถนนที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อสามารถทำให้
ยางและ/หรือล้อเสียหายได้

สำหรับถนนที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ

ขับรถช้าๆ เท่าที่จะทำได้ในขณะที่ขับบนถนนที่ขรุขระ
เป็นหลุมเป็นบ่อ
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ข้อควรระวังในการดูแลรักษา
E00900102005

การบำรุงรักษารถอันมีค่าของคุณให้อยู ่ในสภาพดีอยู ่
เสมอนั้นจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาที่
ถูกต้องเหมาะสม
ดูแลรถของคุณให้มีสภาพสอดคล้องตามกฎควบคุมมล
ภาวะแวดล้อมอยู่เสมอ
การเลือกใช้วัสดุล้างรถ ฯลฯ นั้นควรต้องพิถีพิถันเพื่อให้
แน่ใจว่าวัสดุนั้นจะไม่ทำให้รถของคุณเป็นสนิม หากคุณ
สงสัยหรือไม่แน่ใจ ควรติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิท่ีได้รับ
อนุญาตเพื่อขอคำแนะนำในการเลือกใช้วัสดุต่างๆ

ขอควรระวัง
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอาจเป็นอันตรายได้
ควรปฏิบัติตามขั้นตอนจากผู้ผลิตของผลิตภัณฑ์
ทำความสะอาดนั้นๆ เสมอ
เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหาย อย่าใช้สาร
ใดๆ ต่อไปนี้ในการทำความสะอาดรถของคุณ
• น้ำมันเชื้อเพลิง
• ทินเนอร์
• น้ำมันเบนซิน
• น้ำมันก๊าด
• น้ำมันสน
• น้ำมันปิโตรเลียม
• น้ำยาเคลือบเงา
• คาร์บอนเตตราคลอไรด์
• น้ำยาล้างเล็บ
• อะซิโตน

การดูแลรักษาความสะอาดภายในรถ
E00900201719

หลังจากทำความสะอาดภายในรถด้วยน้ำและน้ำยา
ทำความสะอาดหรือน้ำยาลักษณะเดียวกัน ให้เช็ดจนแห้ง
ในที่ร่มซึ่งมีอากาศถ่ายเทสะดวก

ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก หนังเทียม ผ้า และ
ชิ้นส่วนที่รวมกันอยู่

E00900301563

1. เช็ดเบาๆ ด้วยผ้านุ่มชุบน้ำผสมสบู่อ่อนๆ
2. จุ่มผ้าในน้ำสะอาดและบิดให้แห้ง จากน้ันจึงนำไป

เช็ดน้ำยาทำความสะอาดออกจนหมดหมายเหตุ
หากรถของคุณมีส่วนประกอบฮีทเตอร์ชุดไล่ฝ้า
ที ่กระจกหลัง เมื ่อจะทำความสะอาดด้านใน
ของกระจกหลัง ให้ใช้ผ้านุ่มเช็ดกระจกตามแนว
เส้นขดลวดไล่ฝ ้าเสมอเพื ่อไม่ให้ เก ิดความ
เสียหาย

ขอควรระวัง
ห้ามใช้สารอินทรีย์ (น้ำยาทำละลาย น้ำมันเบนซิน
น้ำมันก๊าด แอลกอฮอล์ น้ำมันเช้ือเพลิง และอ่ืนๆ)
หรือสารละลายที่มีฤทธิ์เป็นด่างหรือกรด
สารเหล่านี้สามารถทำให้เกิดรอยด่างหรือรอย
ร้าวและทำให้สีหลุดลอกได้
หากคุณใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาขัดเงา
ต้องแน่ใจว่าไม่มีส่วนผสมของสารที่กล่าวมานี้

หมายเหตุ
ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาปรับสภาพ และ
สารเคลือบป้องกันใดๆ ท่ีมีส่วนผสมของซิลิโคน
หรือขี้ผึ้ง
สารเหล่านี้สามารถทำให้สีหลุดลอก และเมื่อใช้
กับแผงคอนโซลหรือชิ ้นส่วนอื่นๆ อาจทำให้
กระจกมัวและทำลายทัศนวิสัยได้
นอกจากนี้ หากสารเหล่านี้สัมผัสถูกสวิตช์ของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ก็อาจทำให้เสียหายได้
อย่าใช้ผ้าใยสังเคราะห์หรือผ้าแห้ง เพราะอาจ
ทำให้สีหลุดลอกหรือทำลายพื้นผิวได้
อย่าวางที่ดับกลิ่นบนแผงหน้าปัด ส่วนประกอบ
ของที่ดับกลิ่นอาจทำให้สีหลุดลอกหรือเกิดรอย
แตกร้าวได้

เบาะและชุดหุ้มเบาะ
E00900500207

1. เพื่อเป็นการรักษารถให้อยู่ในสภาพที่ดี ควรดูแล
เบาะนั่งและอุปกรณ์ภายในให้สะอาดอยู่เสมอ
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หนังแท้*

E00900601960

ใช้เครื่องดูดฝุ่นและแปรงทำความสะอาดเบาะนั่ง
หากมีรอยเปื้อนผ้าหุ้มเบาะที่ทำจากไวนิลและหนัง
เทียม ควรทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด
ที่เหมาะสม แต่หากเป็นเนื้อผ้า สามารถทำความ
สะอาดได้โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดเบาะนั่งหรือ
น้ำผสมสบู่อ่อนๆ

2. ทำความสะอาดพรมด้วยเครื ่องดูดฝุ ่นและขจัด
คราบสกปรกด้วยน้ำยาทำความสะอาดพรม ส่วน
คราบน้ำมันหรือจาระบีสามารถขจัดออกได้โดยใช้
ผ้าท่ีสีไม่ตกชุบน้ำยาขจัดคราบค่อยๆ เช็ดออกเบาๆ

หมายเหตุ
รีบขจัดรอยคราบสกปรกหรือสารประกอบ
น้ำมันออกโดยเร็ว เนื่องจากอาจทำให้หนังแท้
เป็นคราบได้
การจอดรถตากแดดเป็นเวลานานๆ อาจทำให้
เบาะหนังหดหรือแข็งกระด้างได้ ดังนั้นควรจอด
รถในที่ร่มเท่าที่จะทำได้
เมื่ออุณหภูมิภายในรถเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อน
หากวางวัสดุไวนิลไว้บนเบาะนั่งที่เป็นหนังแท้
วัสดุนั้นอาจเสื่อมสภาพและละลายติดกับเบาะ
นั่งได้ ขอควรระวัง

เมื่อจะล้างใต้ท้องรถหรือล้อรถ ควรสวมถุงมือ
ยางเพื่อปกป้องมือของคุณ
หากรถของคุณมีที ่ปัดน้ำฝนแบบมีเซ็นเซอร์
ตรวจจับน้ำฝน ให้ปรับคันสวิตช์ที่ปัดน้ำฝนไปที่
ตำแหน่ง “OFF” เพ่ือปิดการทำงานของเซ็นเซอร์
ตรวจจับน้ำฝนก่อนล้างรถ มิฉะนั้นที่ปัดน้ำฝน
จะทำงานเมื่อมีละอองน้ำบนกระจกหน้าและอาจ
ส่งผลให้เกิดความเสียหาย
อย่าใช้เครื่องล้างรถบ่อยเกินไป เพราะแปรงที่ใช้
อาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนและทำให้สีไม่เงา
หากเป็นรถสีเข้มจะยิ่งมองเห็นรอยขีดข่วนได้
ชัดเจน

หมายเหตุ
หากหนังแท้เปียกน้ำหรือล้างด้วยน้ำ ควรรีบใช้ผ้า
แห้งเนื้อนุ่มเช็ดออกให้เร็วที่สุด
หากปล่อยให้เบาะชื้น เบาะอาจขึ้นราได้
ห้ามใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น เบนซิน น้ำมัน
ก๊าด แอลกอฮอล์ และน้ำมันเช้ือเพลิง ตัวทำละลาย
กรดหรือด่างอาจทำให้สีหนังซีด
ต้องใช้สารทำความสะอาดท่ีมีคุณสมบัติเป็นกลาง
เท่านั้น

1. ใช้ผ้านุ ่มชุบด้วยน้ำผสมสบู่อ่อนๆ ค่อยๆ เช็ด
ทำความสะอาด

2. จุ่มผ้าในน้ำสะอาดและบิดให้แห้ง จากน้ันจึงนำไป
เช็ดน้ำยาทำความสะอาดออกจนหมด

3. ใช้สารเคลือบเงาหนังทาบนพื้นผิวหนังแท้

การดูแลรักษาความสะอาดภายนอก
E00900700108

หากสิ ่งต่อไปนี ้ติดอยู ่บนรถของคุณอาจทำให้รถสึก
กร่อน สีหลุดลอก หรือเป็นคราบ คุณควรรีบล้างรถให้เร็ว
ที่สุด

น้ำทะเล สารป้องกันน้ำแข็งเกาะถนน
 เขม่าดำและฝุ่น ผงเหล็กจากโรงงาน สารเคมีต่างๆ
(กรด ด่าง น้ำมันดิน ฯลฯ)

 มูลนก ซากแมลง น้ำยางจากต้นไม้ ฯลฯ

การล้างรถ
E00900904241

การขับรถบนถนนนั้นอาจมีฝุ่นและละอองของสารเคมีซึ่ง
มีผลทำให้สีรถและตัวถังรถของคุณเสียหายได้หากทิ้งไว้
เป็นเวลานาน

การล้างรถและขัดเงาเป็นประจำจะช่วยปกป้องรถของคุณ
จากความเสียหายนี้ และยังช่วยปกป้องรถจากสภาพแวด
ล้อมต่างๆ เช่น ฝน หิมะ อากาศชายทะเล เป็นต้น
ใช้น้ำสะอาดและแปรงหรือฟองน้ำล้างรถ โดยล้างจาก
บนลงล่าง
ใช้สบู่ล้างรถอ่อนๆ ตามความจำเป็น
ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งแล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม
หลังจากล้างรถแล้วค่อยๆ ทำความสะอาดข้อต่อ ซอกมุม
ประตู ฝากระโปรงหน้า และส่วนอื่นๆ ที่สิ่งสกปรกอาจ
ตกค้างหลงเหลืออยู่ให้เรียบร้อย
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ในช่วงที่อากาศหนาวเย็น

ขอควรระวัง
ห้ามฉีดน้ำหรือสาดน้ำใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้อง
เครื่องยนต์
เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับเสถียร
ภาพของเครื่องยนต์
นอกจากนี้ควรระมัดระวังเมื่อจะล้างบริเวณใต้
ท้องรถ เพราะละอองน้ำอาจเข้าไปในห้องเคร่ือง-
ยนต์ได้
เครื่องมือล้างรถด้วยน้ำร้อนบางแบบนั้นฉีดพ่น
น้ำร้อนด้วยแรงดันสูง ความร้อนอาจทำให้ชิ้น
ส่วนที่เป็นเรซินผิดรูปเสียหายได้ และอาจส่ง
ผลให้น้ำเข้าไปภายในรถ ดังนั้นควรปฏิบัติดังนี้
• รักษาระยะการฉีดล้างรถระหว่างหัวฉีดกับตัว
รถให้ห่างกันอย่างน้อย 70 ซม.

• เมื่อต้องล้างรถบริเวณกระจกประตู ควรรักษา
ระยะหัวฉีดให้ห่างจากกระจกมากกว่า 70 ซม.
และทำมุมตั้งฉากกับกระจก

หลังจากล้างรถ ให้ขับรถช้าๆ พร้อมเหยียบเบรก
เบาๆ หลายๆ ครั้งเพื่อให้ผ้าเบรกแห้ง
การปล่อยให้ผ้าเบรกเปียกอาจทำให้สมรรถนะ
การเบรกลดลง และยังอาจทำให้เบรกค้างหรือไม่
ทำงานเนื่องจากสนิมเกาะ ทำให้รถไม่สามารถ
เคลื่อนที่ได้
หากล้างรถด้วยเครื่องล้างรถอัตโนมัติ มีสิ่งที่ต้อง
พึงระวังเป็นพิเศษดังน้ี โปรดศึกษาคู่มือการใช้งาน
หรือปรึกษาผู้ให้บริการล้างรถ หากไม่ปฏิบัติตาม
ข้ันตอนต่อไปน้ี อาจเกิดความเสียหายกับรถได้

ในบางพื้นที่ในฤดูหนาวอาจมีเกลือหรือสารเคมีอยู่ตาม
ถนนซึ่งจะทำให้ตัวถังผุกร่อนเสียหายได้ ดังนั้นควรหมั่น
ล้างรถอย่างสม่ำเสมอเท่าที่จะทำได้ตามคู่มือการดูแล
รักษา ควรใช้สารป้องกันและตรวจสอบสภาพใต้ท้องรถ
ทั้งก่อนและหลังฤดูหนาว

ขอควรระวัง
• พับกระจกมองข้าง
• ใช้เทปติดก้านปัดน้ำฝนให้อยู่กับที่
• หากรถของคุณติดตั้งเสาอากาศแบบยืด ให้หด
เข้ามาเก็บไว้

• หากรถของคุณติดตั ้งเสาอากาศบนหลังคา
สามารถถอดออกได้

• หากรถของคุณติดตั้งสปอยเลอร์ที ่ฝาปิดท้าย
กระบะ ให้ปรึกษาผู้ให้บริการล้างรถก่อนใช้
บริการ

• หากรถของคุณมีที ่ปัดน้ำฝนแบบมีเซ็นเซอร์
ตรวจจับน้ำฝน ให้ปรับคันสวิตช์ที่ปัดน้ำฝน
ไปที่ตำแหน่ง “OFF” เพื่อปิดการทำงานของ
เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำฝน

• หากรถของคุณติดตั ้งระบบป้องกันการเร่ง
เครื่องผิดพลาดด้วยคลื่นความถี่สูง (UMS) ให้
ปิดระบบ
ให้ดูเร่ือง “สวิตช์เปิด/ปิด FCM และ UMS” หน้า
6-90

การเคลือบเงารถ
E00901001945

การเคลือบเงารถจะช่วยป้องกันมิให้ฝุ่นผงหรือสารเคมี
ต่างๆ ติดบนสีรถได้ ควรล้างรถให้สะอาดเสียก่อนแล้วจึง
ใช้น้ำยาเคลือบเงารถอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
อย่าเคลือบเงารถกลางแดดจัด และควรเคลือบเงารถหลัง
จากที่พื้นผิวรถเย็นลงแล้ว
ส่วนวิธีการเคลือบเงาให้ดูจากคู่มือการใช้สารเคลือบเงา

ขอควรระวัง
ไม่ควรใช้สารเคลือบเงารถที่มีส่วนประกอบของ
สารกัดกร่อน

การขัดสีรถ
E00901101180

การลงยาขัดสีรถนั้นควรทำเมื่อสีรถเป็นรอยด่างหรือสูญ
เสียความเงาเท่านั้น ห้ามขัดสีชิ้นส่วนต่างๆ ที่พ่นสีด้าน
และกันชนที่เป็นพลาสติก เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนเหล่า
นั้นเสียหายหรือเป็นรอยด่างได้

หลังจากล้างรถเสร็จแล้วให้เช็ดคราบน้ำที่เกาะอยู่จนหมด
โดยเฉพาะบริเวณยางขอบประตูเพื่อป้องกันการจับแข็ง
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ชิ้นส่วนที่ชุบโครเมียม
E00901401213

เพื่อป้องกันมิให้ชิ้นส่วนที่ชุบโครเมียมเป็นรอยด่างและ
ผุกร่อนเร็ว ควรล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง จากน้ัน
ให้ใช้น้ำยาชนิดพิเศษเคลือบผิวหน้าชิ้นส่วนให้ทั่ว ควร
ทำบ่อยครั้งในช่วงฤดูหนาวหรืออากาศเย็น

กระทะล้ออะลูมิเนียม*
E00901500347

1. ใช้ฟองน้ำเช็ดทำความสะอาดฝุ่นละอองขณะฉีด
น้ำที่รถ

2. หากใช้น้ำเปล่าล้างไม่ออก ให้ใช้น้ำยาทำความ
สะอาดที่เป็นกลาง
เมื่อล้างรถเสร็จแล้วให้ล้างน้ำยาออก

3. ใช้ผ้านุ่มหรือหนังชามัวส์เช็ดจนแห้งสนิท

กระจกหน้าต่าง
E00901600117

โดยปกติแล้วกระจกหน้าต่างสามารถทำความสะอาดได้
โดยใช้เพียงฟองน้ำและน้ำธรรมดา

ห้องเครื่องยนต์
E00902100324

ควรทำความสะอาดห้องเครื ่องยนต์ก่อนและหลังฤดู
หนาว โดยเฉพาะในบริเวณซอกมุมต่างๆ ท่ีอาจเป็นแหล่ง
เก็บสะสมฝุ่นผงไว้ เช่น บริเวณหน้าแปลน ตะเข็บ และ
ส่วนที่โค้งเว้า เป็นต้น ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดสนิมและ
การผุกร่อนได้

ขอควรระวัง
ห้ามใช้แปรงลวดหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถ
ทำให้เกิดรอย
มิฉะนั้นกระทะล้อจะเป็นรอยขีดข่วน
อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อน เป็น
กรด หรือเป็นด่าง มิฉะน้ันกระทะล้ออาจเป็นรอย
ด่างหรือสีหลุดลอกได้
ห้ามใช้น้ำร้อนหรือไอน้ำฉีดล้างที่กระทะล้อโดย
ตรง
น้ำทะเลหรือสารเคมีป้องกันน้ำแข็งจับตัวบน
ถนนอาจทำให้รถสึกกร่อนได้ ให้รีบล้างออก
โดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ
เม่ือจะทำความสะอาดด้านในของกระจกหลัง ให้
ใช้ผ้านุ่มเช็ดกระจกตามแนวเส้นขดลวดไล่ฝ้า
เสมอเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

ใบปัดน้ำฝน
E00901701173

ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดกระจกเช็ดคราบจาระบี
ซากแมลง ฯลฯ ที่ติดอยู่ออกจากใบปัดน้ำฝน หากใบปัด
น้ำฝนใช้งานไม่ดีแล้วให้เปลี่ยนใบปัดน้ำฝนใหม่ (ให้
ดูหน้า 10-15)

การทำความสะอาดชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก
E00901301935

ใช้ฟองน้ำหรือหนังชามัวส์
หากน้ำยาเคลือบเงาเกาะติดบริเวณชิ้นส่วนผิวหยาบที่
เป็นสีเทาหรือสีดำของกันชน ค้ิว หรือไฟต่างๆ พ้ืนผิวน้ัน
จะกลายเป็นสีขาวได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ใช้ผ้านุ่มหรือหนัง
ชามัวส์ชุบน้ำอุ่นเช็ด

ขอควรระวัง
ห้ามใช้แปรงลวดหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถ
ทำให้เกิดรอย เพราะชิ ้นส่วนที ่เป็นพลาสติก
จะเสียหายได้
อย่าให้ช้ินส่วนท่ีเป็นพลาสติกสัมผัสถูกน้ำมันเช้ือ
เพลิง น้ำมันเบรก น้ำมันเคร่ือง จาระบี ทินเนอร์ และ
น้ำกรด (อิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี่) เพราะอาจ
ทำให้เป็นรอยด่าง แตกร้าว หรือสีหลุดลอกได้
หากสิ่งเหล่านี้สัมผัสถูกชิ้นส่วนพลาสติก ให้รีบ
เช็ดออกด้วยผ้านุ่มหรือหนังชามัวส์ชุบน้ำผสม
น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นกลางแล้วล้างด้วยน้ำ
ทันที

แต่หากมีคราบน้ำมัน จาระบี ซากแมลง ฯลฯ ติดอยู่ สามารถ
ใช้น้ำยาทำความสะอาดกระจกแล้วเช็ดด้วยผ้านุ่มที่แห้ง
สะอาด ห้ามนำผ้าที ่ใช้ทำความสะอาดพื้นผิวสีมาเช็ด
กระจก เพราะคราบน้ำยาเคลือบเงาที่ติดมากับผ้าอาจติด
บนกระจกได้ ส่งผลให้กระจกมัว
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หากในบริเวณที่คุณอาศัยอยู่มีการใช้เกลือหรือสารเคมี
บนถนน ควรทำความสะอาดห้องเครื่องยนต์อย่างน้อย
ทุก 3 เดือน
ห้ามฉีดน้ำหรือสาดน้ำใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องเครื่อง
ยนต์เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหาย
อย่าให้ชิ้นส่วนใกล้เคียงหรือชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกและ
อื ่นๆ สัมผัสถูกกรดกำมะถัน (อิเล็กโทรไลต์ของ
แบตเตอรี่) เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นแตก เลอะ
เป็นคราบ หรือสีตกได้
แต่หากเกิดกรณีนี้ ให้ใช้ผ้านุ่ม ผ้าชามัวส์ หรือวัสดุใกล้
เคียง ชุบน้ำผสมสารทำความสะอาดที่เป็นกลางเช็ดทันที
แล้วล้างบริเวณที่เลอะด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก
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ข้อควรระวังในการบำรุงรักษา
E01000102869

การบำรุงรักษารถอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อให้รถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาและช่วย
ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ด้วย
การบำรุงรักษาบางรายการ เจ้าของรถสามารถทำได้ด้วย
ตนเอง ส่วนรายการอื่นๆ ควรให้ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้
รับอนุญาตเป็นผู้จัดการ (การตรวจสภาพและการบำรุง
รักษาตามระยะ) หากมีปัญหาหรือการทำงานผิดปกติควร
ให้ศูนย์บริการมิตซูบิชิแก้ไข ในที่นี้จะอธิบายเฉพาะส่วน
ที่เจ้าของรถควรบำรุงรักษาด้วยตนเอง โปรดปฏิบัติตาม
คำแนะนำอย่างละเอียด

คำเตือน
หลังจากทำการบำรุงรักษาแล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่า
ไม่ลืมเครื่องมือหรือผ้าทิ้งไว้ในห้องเครื่องยนต์
มิฉะนั ้นอาจทำให้เก ิดไฟไหม้หรือเกิดความ
เสียหายแก่รถได้
พัดลมอาจเปิดทำงานขึ ้นได้โดยอัตโนมัติแม้
เครื่องยนต์ไม่ได้ทำงาน ให้บิดสวิตช์กุญแจไปที่
ตำแหน่ง “LOCK” หรือปรับโหมดการทำงานไป
ที่ OFF เพื่อความปลอดภัยในระหว่างทำงานกับ
ห้องเครื่องยนต์
ห้ามสูบบุหรี ่หรือจุดประกายไฟในบริเวณที่มี
น้ำมันเชื้อเพลิงหรือแบตเตอรี่ ควันไฟอาจติดไฟ
ได้
ระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อทำงานใกล้กับแบตเตอรี่
เนื่องจากแบตเตอรี่มีกรดกำมะถันที่เป็นพิษและ
มีฤทธิ์กัดกร่อน
อย่าเข้าไปใต้ท้องรถหากมีเพียงแม่แรงยกรถไว้
ให้ใช้อุปกรณ์ตั้งแม่แรงยกรถด้วยทุกครั้ง
การใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถอย่าง
ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอันตรายต่อตัวคุณได้ หาก
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมควรปรึกษาศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

คำเตือน
เมื ่อต้องการตรวจหรือบำรุงรักษาภายในห้อง
เครื่องยนต์ คุณต้องแน่ใจว่าเครื่องยนต์ดับแล้ว
และอุณหภูมิลดลงแล้ว
ถ้าจำเป็นต้องตรวจเช็คห้องเครื่องยนต์ขณะที่
เครื ่องยังติดอยู ่ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษว่า
เส้ือผ้า ผม และอ่ืนๆ จะไม่ถูกสายพาน พัดลม หรือ
ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
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ตรวจเช็ครายการสิ่งต่างๆ ในห้องเครื่องยนต์ตามตำแหน่งที่แสดงในภาพด้านล่าง

1. ถังพักน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
2. กระปุกน้ำมันเบรก
3. กระปุกน้ำมันคลัตช์*
4. กระปุกน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
5. เกจวัดระดับน้ำมันเครื่อง
6. ฝาปิดน้ำมันเครื่อง
7. ถังเก็บน้ำล้างกระจก
8. แบตเตอร่ี

แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์
E01000202538

4D56 4N15

แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ติดตั้งอยู่บริเวณท่อไอเสีย
เมื่อเครื่องยนต์ทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสม แคทาลิติก
คอนเวอร์เตอร์ก็จะทำงานได้ดีและป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นได้

คำเตือน
ห้ามจอดหรือขับรถในบริเวณที่มีวัสดุที่เผาไหม้
ได้ เช่น หญ้าแห้งหรือใบไม้แห้ง ซึ่งอาจเข้ามา
สัมผัสกับไอเสียร้อนๆ และก่อให้เกิดไฟไหม้ได้

หมายเหตุ
ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดที่แนะนำใน “การเลือก
น้ำมันเช้ือเพลิง” หน้า 2-2

ฝากระโปรงหน้า
E01000304461

การเปิด
1. ดึงที่เปิดฝากระโปรงเพื่อปลดล็อกฝากระโปรง

หน้าอุปกรณ์กำจัดแก๊สไอเสียท่ีใช้กับแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์
นี้มีประสิทธิภาพมากในการลดแก๊สพิษที่เป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย
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2. ยกฝากระโปรงหน้าขึ้นขณะที่กดตัวล็อกนิรภัย

หมายเหตุ
ก่อนเปิดฝากระโปรงหน้า ให้ตรวจดูว่าก้านใบ
ปัดน้ำฝนพับเก็บแล้ว มิฉะนั้นอาจทำให้ฝากระ-
โปรงหน้า ก้านปัดน้ำฝน หรือกระจกหน้าได้รับ
ความเสียหาย

3. รองรับฝากระโปรงหน้าโดยการเสียบเหล็กค้ำ
ฝากระโปรงหน้าเข้าไปในช่องเสียบ

ขอควรระวัง
เหล็กค้ำฝากระโปรงหน้าอาจจะหลุดออกได้หาก
มีลมแรงพัดฝากระโปรงหน้าที่เปิดค้างไว้
เมื่อเสียบเหล็กค้ำฝากระโปรงหน้าเข้าไปในช่อง
เสียบแล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่าเหล็กค้ำรองรับ
ฝากระโปรงหน้าได้มั ่นคงดีและจะไม่ทำให้
ฝากระโปรงหล่นใส่ศีรษะหรือร่างกายของคุณ

การปิด

1. ปลดเหล็กค้ำฝากระโปรงหน้าออก เก็บเข้าไปใน
ตำแหน่งเดิม

3. ค่อยๆ ลดระดับฝากระโปรงหน้าลงจนอยู่เหนือ
ตำแหน่งปิดประมาณ 20 ซม. แล้วจึงปล่อยฝา
กระโปรงหน้าลง

4. ตรวจดูให้แน่ใจว่าฝากระโปรงหน้าล็อคแน่นดี
แล้ว โดยการยกที่ฝากระโปรงหน้าขึ้นเบาๆ

ขอควรระวัง
เมื ่อปิดฝากระโปรงหน้า ระมัดระวังอย่าให้ฝา
กระโปรงหนีบมือหรือนิ้วมือ
ก่อนขับรถต้องแน่ใจว่าฝากระโปรงหน้าล็อกปิด
สนิท ฝากระโปรงหน้าที่ปิดไม่สนิทอาจเปิดขึ้น
มาในขณะขับรถ ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

หากฝากระโปรงหน้าไม่สามารถปิดได้ ให้ปล่อย
จากตำแหน่งที่สูงขึ้นเล็กน้อย
ห้ามปิดฝากระโปรงหน้าโดยใช้มือกด เพราะ
ฝากระโปรงหน้าอาจเสียหายได้

หมายเหตุ
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การตรวจเช็คและการเติมน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเคร่ือง
E01000404853

การเลือกใช้น้ำมันเครื่อง

A: ระดับต่ำสุด
B: ระดับสูงสุด

4D56

4N15

น้ำมันเครื่องที่ใช้มีผลต่อสมรรถนะ อายุการใช้งาน และ
ความสามารถในการสตาร์ทของเครื่องยนต์เป็นอย่างมาก
จึงควรใช้น้ำมันเครื่องที่มีคุณภาพตามที่แนะนำและความ
หนืดเหมาะสม
เครื่องยนต์ทุกชนิดต้องใช้น้ำมันเครื่องจำนวนหนึ่งใน
การทำงานตามปกติ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบระดับ
น้ำมันเครื่องเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอหรือก่อนเริ่มเดิน
ทางไกล

1. จอดรถบนพื้นราบ
2. ดับเครื่องยนต์
3. รอสองสามนาที
4. ดึงก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องออกมา เช็ดด้วยผ้า

สะอาด
5. ใส่ก้านวัดกลับเข้าไปใหม่จนสุด
6. ดึงก้านวัดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อตรวจดูระดับน้ำมัน ซึ่ง

ควรอยู่ระหว่างขีดที่กำหนด
7. หากระดับน้ำมันอยู่ต่ำกว่าท่ีกำหนด ให้เปิดฝาบนท่ี

ครอบฝาสูบออกและเติมน้ำมันเครื ่องให้เพียง
พอจนถึงช่วงที่กำหนด อย่าเติมน้ำมันจนล้นเพราะ
อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหาย ต้องใช้น้ำมันเครื่อง
เฉพาะชนิดที่กำหนดไว้เท่านั้นและอย่าใช้น้ำมัน
หลายประเภทผสมกัน

8. หลังจากเติมน้ำมันแล้ว ปิดฝาให้แน่น
9. ตรวจสอบระดับน้ำมันโดยการทำซ้ำขั้นตอนที่ 4

ถึง 6

หมายเหตุ
น้ำมันเครื่องจะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วหากรถ
ใช้งานหนัก ทำให้ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
เร็วขึ้น
กรุณาดูกำหนดการบำรุงรักษา
สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว
ให้ดูหน้า 2-6

เลือกน้ำมันเครื่องที่มีค่าความหนืดมาตรฐาน
ของ SAE ตามอุณหภูมิของสภาพอากาศ
ใช้น้ำมันเครื่องตามการแบ่งประเภทดังนี้
• แบ่งประเภทแบบ ACEA:

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

• แบ่งประเภทแบบ API:
“สำหรับบริการ CD” หรือสูงกว่า
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หมายเหตุ
ไม่แนะนำให้ใช้สารเติมแต่ง เน่ืองจากสารน้ันอาจ
ลดประสิทธิภาพของสารเติมแต่งที่ผสมอยู่เดิม
ในน้ำมันเครื่อง ซึ่งอาจส่งผลให้กลไกการทำงาน
ของเครื่องล้มเหลว

น้ำหล่อเย็นเคร่ืองยนต์
E01000503583

ถังพักน้ำหล่อเย็นแบบโปร่งแสงติดต้ังอยู่ในห้องเคร่ืองยนต์
ระดับน้ำหล่อเย็นในถังน้ีควรอยู่ระหว่างขีด “L” (ต่ำ) กับขีด
“F” (เต็ม) เมื่อวัดในขณะที่เครื่องยนต์เย็น

การตรวจเช็คระดับน้ำหล่อเย็น

การเติมน้ำหล่อเย็น

ระบบน้ำหล่อเย็นเป็นระบบปิด โดยปกติการสูญเสียน้ำ
หล่อเย็นจะน้อยมาก หากระดับน้ำหล่อเย็นลดลงจนเห็น
ได้ชัด แสดงว่าอาจเกิดการรั่วซึม หากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบระบบที่ศูนย์บริการมิตซู
บิชิที่ได้รับอนุญาตโดยเร็วที่สุด
หากน้ำหล่อเย็นลดลงจนต่ำกว่าระดับ “L” (ต่ำ) บนถังพัก
ให้เปิดฝาและเติมน้ำหล่อเย็น
นอกจากนี้ หากถังพักน้ำหล่อเย็นไม่มีน้ำเหลืออยู่เลย ให้
ถอดฝาปิดหม้อน้ำ (B) และเติมน้ำหล่อเย็นจนถึง
คอหม้อน้ำ

คำเตือน
ห้ามเปิดฝาหม้อน้ำ (B) ขณะที่เครื่องยังร้อนอยู่
เพราะระบบน้ำหล่อเย็นมีแรงดัน น้ำร้อนในหม้อ
น้ำอาจจะพุ่งออกมาและลวกผิวหนังอย่างรุนแรง
ได้

สารป้องกันการแข็งตัว

น้ำหล่อเย็นของเครื่องยนต์มีส่วนผสมของสารเอทิลีน
ไกลคอลซ่ึงเป็นสารป้องกันการกัดกร่อนและการเกิดสนิม
เนื่องจากชิ้นส่วนบางชิ้นของเครื่องยนต์เป็นอะลูมิเนียม
ผสมหล่อ จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นเป็นระยะเพื่อ
ป้องกันสนิมในชิ้นส่วนเหล่านี้

ควรเลือกใช้ “MITSUBISHI MOTORS GENUINE
SUPER LONG LIFE COOLANT” หรือเทียบเท่า (4D56)
หรือ “MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER
LONG LIFE COOLANT PREMIUM” หรือเทียบเท่า*
(4N15)

*: น้ำหล่อเย็นที่มีเบสเป็นเอทิลีนไกลคอล ชนิดไม่มี
บอเรต ไม่มีไนเตรท ไม่มีเอมีน ไม่มีซิลิเกต และใช้
เทคโนโลยีไฮบริดออร์แกนิกที่มีอายุการใช้งานยาว
นานซ่ึงมีคุณภาพสูงใกล้เคียงกัน

น้ำหล่อเย็นของมิตซูบิชิสามารถปกป้องชิ้นส่วนที่เป็น
โลหะทุกชนิดรวมถึงอะลูมิเนียมจากการกัดกร่อนและการ
เกิดสนิมได้ดี ทั้งยังช่วยป้องกันการอุดตันในหม้อน้ำ
ฮีทเตอร์ ฝาสูบ เสื้อสูบ และอื่นๆ
เนื่องจากสารป้องกันสนิมเป็นสิ่งที่จำเป็น จึงห้ามใช้น้ำ
เปล่าแทนน้ำหล่อเย็นแม้ในฤดูร้อนก็ตาม ความเข้มข้น
ของสารป้องกันการแข็งตัวนั้นแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่
กับอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่คาดไว้

อุณหภูมิสภาพ
แวดล้อม
(ต่ำสุด)

°C

-15 -20 -25 -30 -35 -50

                          50 60

ความเข้มข้นของ
สารป้องกัน
การแข็งตัว 

%
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ขอควรระวัง
ห้ามใช้สารป้องกันการแข็งตัวชนิดแอลกอฮอล์
หรือเมธานอลหรือน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ที่ผสม
สารป้องกันการแข็งตัวชนิดแอลกอฮอล์หรือ
เมธานอล การใช้สารป้องกันการแข็งตัวที ่ไม่
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง อาจทำให้ช้ินส่วนท่ีเป็น
อะลูมิเนียมเกิดสนิมได้
เพื ่อป้องกันการกัดกร่อนและป้องกันการแข็ง
ตัวอย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้มข้นของสาร
ป้องกันการแข็งตัวที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง 30
ถึง 60%
หากความเข้มข้นเกิน 60% จะส่งผลให้คุณสมบัติ
ทั้งในการป้องกันการแข็งตัวและการหล่อเย็น
ลดลง ซึ ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของ
เครื่องยนต์เป็นอย่างมาก
อย่าเติมเฉพาะน้ำเปล่าลงในหม้อน้ำ
น้ำเปล่ามีจุดเดือดต่ำ และจะลดคุณสมบัติในการ
ป้องกันสนิมและการป้องกันการแข็งตัวของน้ำ
หล่อเย็น ทั้งยังอาจทำให้ระบบหล่อเย็นเสียหาย
ได้หากน้ำเปล่าแข็งตัว นอกจากนี ้ห้ามใช้น้ำ
ประปา เพราะจะทำให้เกิดการกัดกร่อนและสนิม

ในช่วงที่อากาศหนาวเย็น

หากอุณหภูมิในพื้นที่ลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง จะเกิด
อันตรายจากการแข็งตัวของน้ำหล่อเย็นในเครื่องยนต์
หรือหม้อน้ำ ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์และ/หรือหม้อน้ำเสีย
หายเป็นอย่างมาก ให้เติมสารป้องกันการแข็งตัวใน
ปริมาณที่เพียงพอลงในน้ำหล่อเย็นเพื่อป้องกันน้ำแข็งตัว

ควรตรวจสอบความเข้มข้นก่อนเริ่มฤดูหนาวและเติมสาร
ป้องกันการแข็งตัวลงในระบบตามความจำเป็น

น้ำล้างกระจก
E01000702096

เป ิดฝาถังเก ็บน้ำล ้างกระจกและตรวจเช็คระดับน้ำ
ล้างกระจก
หากน้ำอยู่ในระดับต่ำ ให้เติมน้ำล้างกระจกจนเต็มถัง

หมายเหตุ
ถังเก็บน้ำล้างกระจกใช้สำหรับกระจกหน้า

ในช่วงที่อากาศหนาวเย็น

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำล้างกระจกจะใช้งานได้ตามปกติใน
อุณหภูมิต่ำ ให้ใช้น้ำยาที่มีสารป้องกันการแข็งตัว

น้ำมันเบรก
E01000902144

การตรวจเช็คระดับน้ำมัน

ระดับน้ำมันเบรกต้องอยู่ระหว่างขีด “MAX” กับ “MIN”
บนกระปุกน้ำมัน
ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกได้จากลูกลอย
เมื่อระดับน้ำมันเบรกลดลงต่ำกว่าขีด “MIN” ไฟเตือน
น้ำมันเบรกจะสว่างขึ้น
ระดับน้ำมันเบรกจะลดลงทีละน้อยตามสภาพความสึก
ของผ้าเบรก ซึ่งไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติแต่อย่างใด
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แต่หากระดับน้ำมันเบรกลดลงอย่างชัดเจนในช่วงเวลา
สั้นๆ แสดงว่ามีการรั่วในระบบเบรก
หากเกิดกรณีนี ้ ให้นำรถไปรับการตรวจสภาพที่ศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ประเภทของน้ำมัน

ใช้น้ำมันเบรกท่ีได้มาตรฐาน DOT3 หรือ DOT4 ในภาชนะ
ที่ปิดผนึกแน่นหนา น้ำมันเบรกเป็นสารที่ดูดความชื้น
หากน้ำมันเบรกมีความชื้นมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อ
ระบบเบรก ทำให้สมรรถนะการเบรกลดลง

คำเตือน
ใช้น้ำมันเบรกด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็น
อันตรายหากเข้าตา อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง
และจะทำให้พื้นผิวสีรถเสียหาย หากหกให้เช็ด
ออกทันที หากน้ำมันเบรกเป้ือนมือหรือเข้าตา ให้
ล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และพบแพทย์ตามความ
จำเป็น

ขอควรระวัง
ใช้น้ำมันเบรกที่กำหนดเท่านั้น
อย่าผสมหรือเติมน้ำมันเบรกต่างชนิดรวมกัน
เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมี
อย่าให้น้ำมันปิโตรเลียมสัมผัส ผสม หรือลงไป
ในน้ำมันเบรก
เพราะอาจทำให้ซีลชำรุดเสียหาย

ขอควรระวัง
ปิดฝากระปุกน้ำมันเบรกไว้เสมอเพื ่อป้องกัน
น้ำมันเบรกเสื่อมสภาพ ยกเว้นเมื่อซ่อมบำรุง
ทำความสะอาดฝาปิดก่อนเปิดฝาออก และปิด
ฝาให้แน่นสนิทหลังการซ่อมบำรุง

น้ำมันคลัตช์*
E01001001594

การตรวจเช็คระดับน้ำมัน

ขณะที่ตรวจเช็คระบบอื่นๆ ในห้องเครื่องยนต์ ควรตรวจ
เช็คระดับน้ำมันคลัตช์ในแม่ปั๊มคลัตช์ด้วย และควรตรวจ
เช็คว่ามีการรั่วไหลหรือไม่ด้วยเช่นกัน
รักษาระดับน้ำมันคลัตช์ให้อยู่ระหว่างขีด “MAX” กับ
“MIN” บนกระปุกน้ำมันคลัตช์เสมอ

หากระดับน้ำมันคลัตช์ลดลงอย่างรวดเร็วแสดงว่ามีการร่ัว
ซึมในระบบ ให้นำรถเข้าศูนย์บริการมิตซูบิชิที ่ได้รับ
อนุญาตเพื่อซ่อมแซมทันที

ประเภทของน้ำมัน

ควรใช้น้ำมันเบรกมาตรฐาน DOT3 หรือ DOT4
ปิดฝากระปุกน้ำมันให้แน่นเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจาก
สิ่งสกปรกและความชื้น
ห้ามให้น้ำมันปิโตรเลียมมาสัมผัสโดน ผสมหรือปนเป้ือน
กับน้ำมันเบรก เนื่องจากจะทำให้ซีลเสียหายได้

คำเตือน
ใช้น้ำมันเบรกด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็น
อันตรายหากเข้าตา อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง
และจะทำให้พื้นผิวสีรถเสียหาย หากหกให้เช็ด
ออกทันที หากน้ำมันเบรกเป้ือนมือหรือเข้าตา ให้
ล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และพบแพทย์ตามความ
จำเป็น



น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์

10-9

10

การบำรุงรักษารถด้วยตนเอง

ประเภทของน้ำมัน

ใช้น้ำมัน “MITSUBISHI MOTORS GENUINE PSF
(Power Steering Fluid)”

น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์
E01001102390

ตรวจเช็คระดับน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ในกระปุกน้ำมัน
ขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ในรอบเดินเบา
โดยระดับน้ำมันจะต้องอยู่ระหว่างขีด “MAX” กับ “MIN”
ข้างกระปุกน้ำมัน เติมน้ำมันเมื่อจำเป็น

การตรวจเช็คระดับน้ำมัน

แบตเตอร่ี
E01001203503

สภาพของแบตเตอรี ่ม ีส่วนสำคัญมากในการช่วยให้
เคร ื ่องยนต์สตาร ์ทติดง ่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถ
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการตรวจ
เช็คอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอากาศเย็น

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบตเตอรี่

คำเตือน
ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งาน

เมื่อทำงานกับแบตเตอรี่ ให้ปฏิบัติตามข้อควร
ระวังต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัย
ห้ามมีประกายไฟ บุหร่ี และเปลวไฟ

ให้แบตเตอรี่อยู่ห่างจากประกายไฟ บุหรี่ และ
เปลวไฟ เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้ อีกทั้ง
อย่าลัดวงจรข้ัวแบตเตอร่ี การกระทำดังกล่าวอาจ
จะทำให้เกิดประกายไฟได้

คำเตือน
เครื่องป้องกันตา

ควรสวมแว่นตาป้องกันทุกครั ้งที ่ทำงานใกล้
แบตเตอรี ่ สารอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี ่
ประกอบด้วยกรดกำมะถัน ซึ่งเป็นอันตรายมาก
หากเข้าตา
กรดแบตเตอรี่

สารอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี ่ประกอบด้วย
กรดกำมะถัน ดังนั ้นคุณต้องสวมถุงมือและ
เครื่องป้องกันตาเมื่อทำงานกับแบตเตอรี่
หากสารอิเล็กโทรไลต์เข้าตาหรือถูกผิวหนัง ให้
ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและรีบพบแพทย์ทันที
หากคุณกลืนสารอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี่เข้า
ไปโดยไม่ตั้งใจ ให้รีบพบแพทย์ทันที
หากสารอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี่กระเด็นถูก
เส้ือผ้าหรือถูกตัวรถ ให้รีบล้างออกด้วยน้ำปริมาณ
มาก
แก๊สที่สามารถระเบิดได้

แบตเตอรี่ปล่อยแก๊สไฮโดรเจนที่สามารถระเบิด
ได้ง่าย ให้ระบายอากาศเมื่อชาร์จแบตเตอรี่ใน
พื้นที่ปิด
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คำเตือน
เก็บให้ห่างจากเด็ก

เก็บให้พ้นจากมือเด็ก

การตรวจเช็คระดับอิเล็กโทรไลต์ของ
แบตเตอรี่

ระดับอิเล็กโทรไลต์ต้องอยู่ระหว่างขีดที่กำหนดบริเวณ
ด้านนอกของแบตเตอรี่
เติมน้ำกลั่นตามความจำเป็น
ภายในแบตเตอรี่แบ่งเป็นหลายส่วน เปิดฝาของแต่ละ
ส่วนออกแล้วเติมให้ถึงขีดด้านบน อย่าเติมจนเลยขีดด้าน
บน เพราะหากหกกระฉอกออกมาขณะขับรถอาจก่อความ
เสียหายได้

ตรวจเช็คระดับอิเล็กโทรไลต์อย่างน้อยทุกสี่สัปดาห์ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานรถ
หากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะคายประจุได้เองเมื่อ
เวลาผ่านไป ควรตรวจสอบทุกสี่สัปดาห์และชาร์จด้วย
กระแสไฟต่ำตามความจำเป็น

ในช่วงที่อากาศหนาวเย็น

แบตเตอรี ่จะมีไฟลดลงเมื ่ออยู ่ที ่อ ุณหภูมิต่ำ ซึ ่งเป็น
คุณสมบัติทางเคมีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แบตเตอรี่ที่มี
อุณหภูมิต่ำมาก โดยเฉพาะแบตเตอรี่ที่ไม่ได้ชาร์จจนเต็ม
จะจ่ายกระแสไฟน้อยกว่าปกติมาก
ขอแนะนำให้คุณตรวจเช็คสภาพแบตเตอรี่ที่ศูนย์บริการ
มิตซูบิชิท่ีได้รับอนุญาตก่อนถึงฤดูหนาว และชาร์จไฟตาม
ความจำเป็น
นอกจากจะทำให้ม่ันใจได้ว่ารถจะสตาร์ทติดแล้วแบตเตอร่ี
ที่ชาร์จไฟเต็มเสมอจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

การถอดและการต่อสายแบตเตอรี่

ดับเครื่องยนต์ก่อนถอดสายแบตเตอรี่ โดยถอดสายขั้วลบ
(-) ก่อน จากน้ันจึงถอดสายข้ัวบวก (+)

ในการต่อสายแบตเตอร่ี ให้ต่อข้ัวบวก (+) ก่อน แล้วจึงต่อ
ข้ัวลบ (-)

หมายเหตุ
เปิดฝาครอบขั้ว (A) ก่อนจะถอดหรือต่อสายขั้ว
บวก (+) ของแบตเตอร่ี
คลายน็อต (B) แล้วถอดสายแบตเตอรี่ออกจาก
ข้ัวบวก (+)

คำเตือน
ให้แบตเตอรี่อยู่ห่างจากประกายไฟ บุหรี่ และ
เปลวไฟ เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้
อิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอรี ่มีฤทธิ ์กัดกร่อนที่
รุนแรง ระวังอย่าให้สัมผัสถูกดวงตา ผิวหนัง
เส้ือผ้า หรือพ้ืนผิวสีของรถ หากหกให้ใช้น้ำสะอาด
ปริมาณมากล้างออกทันที
หากมีอาการระคายเคืองเมื ่อเข้าตาหรือสัมผัส
ผิวหนัง ควรให้แพทย์ตรวจรักษาทันที
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        ยางรถยนต์

คำเตือน
ให้ระบายอากาศเมื่อชาร์จแบตเตอรี่หรือใช้งาน
แบตเตอรี่ในพื้นที่ปิด

ขอควรระวัง
ห้ามถอดขั้วแบตเตอรี่ขณะที่สวิตช์กุญแจหรือ
โหมดการทำงานอยู่ที ่ “ON” เพราะอาจทำให้
อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถเสียหายได้
ห้ามลัดวงจรแบตเตอร่ี เพราะอาจทำให้แบตเตอร่ี
ร้อนจัดและเสียหายได้
ควรสวมแว่นตาป้องกันทุกครั ้งที ่ทำงานใกล้
แบตเตอรี่
หากต้องการชาร์จแบตเตอรี่แบบเร็ว ให้ถอดสาย
แบตเตอรี่ออกก่อน
เมื่อต้องการถอดขั้วแบตเตอรี่ ให้ถอดขั้วลบ (-)
ออกก่อนเพื่อป้องกันการลัดวงจร
เก็บให้พ้นจากมือเด็ก
อย่าให้ชิ ้นส่วนใกล้เคียงหรือชิ ้นส่วนที ่เป็น
พลาสติกและอ่ืนๆ สัมผัสถูกกรดกำมะถัน (อิเล็ก
โทรไลต์ของแบตเตอรี่) เพราะอาจทำให้ชิ้นส่วน
เหล่านั้นแตก เลอะเป็นคราบ หรือสีตกได้
แต่หากเกิดกรณีนี้ ให้ใช้ผ้านุ่ม ผ้าชามัวส์ หรือ
วัสดุใกล้เคียง ชุบน้ำผสมสารทำความสะอาดที่
เป็นกลางเช็ดทันที แล้วล้างบริเวณที่เลอะด้วยน้ำ
สะอาดปริมาณมาก

หมายเหตุ
ขั ้วแบตเตอรี ่ควรสะอาดอยู ่เสมอ เมื ่อต่อขั ้ว
แบตเตอรี่แล้วให้ทาจาระบีบางๆ ที่ขั้ว ส่วนการ
ทำความสะอาดให้ใช้น้ำอุ่น
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งแบตเตอรี่อย่างมั่น
คงแล้วและแบตเตอรี่จะไม่เคลื่อนที่ขณะขับรถ
และตรวจเช็คด้วยว่าต่อขั้วแบตเตอรี่แน่นดี
ในกรณีที่จะไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน ให้ถอด
แบตเตอรี่เก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพื ่อป้องกันน้ำ
กลั่นแข็งตัว แล้วหมั่นชาร์จไฟให้เต็มอยู่เสมอ

ยางรถยนต์
E01001300242

คำเตือน
การขับรถที่ยางสึกหรอ ชำรุด หรือเติมลมยางไม่
เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุให้ควบคุมรถไม่ได้หรือ
ทำให้ยางระเบิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและ
บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้
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แรงดันลมยาง
E01001404788

ขนาดของยาง
ไม่บรรทุก บรรทุก

ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านหน้า ด้านหลัง

265/60R18 110H

245/65R17 111S RF 220 kPa
(32 p.s.i/ 2.2 kgf/cm2)

220 kPa
(32 p.s.i/ 2.2 kgf/cm2)

220 kPa
(32 p.s.i/ 2.2 kgf/cm2)

290 kPa
(42 p.s.i/ 2.9 kgf/cm2)

220 kPa
(32 p.s.i/ 2.2 kgf/cm2)

220 kPa
(32 p.s.i/ 2.2 kgf/cm2)

220 kPa
(32 p.s.i/ 2.2 kgf/cm2)

290 kPa
(42 p.s.i/ 2.9 kgf/cm2)

245/70R16 111S RF 200 kPa
(29 p.s.i/ 2.0 kgf/cm2)

200 kPa
(29 p.s.i/ 2.0 kgf/cm2)

200 kPa
(29 p.s.i/ 2.0 kgf/cm2)

290 kPa
(42 p.s.i/ 2.9 kgf/cm2)

205R16C 110/108R 8PR 240 kPa
(35 p.s.i/ 2.4 kgf/cm2)

240 kPa
(35 p.s.i/ 2.4 kgf/cm2)

240 kPa
(35 p.s.i/ 2.4 kgf/cm2)

450 kPa
(65 p.s.i/ 4.5 kgf/cm2)

225/65R16C 112/110R 200 kPa
(29 p.s.i/ 2.0 kgf/cm2)

200 kPa
(29 p.s.i/ 2.0 kgf/cm2)

200 kPa
(29 p.s.i/ 2.0 kgf/cm2)

375 kPa
(54 p.s.i/ 3.75 kgf/cm2)

195R15C 106/104R 8PR 220 kPa
(32 p.s.i/ 2.2 kgf/cm2)

220 kPa
(32 p.s.i/ 2.2 kgf/cm2)

220 kPa
(32 p.s.i/ 2.2 kgf/cm2)

450 kPa
(65 p.s.i/ 4.5 kgf/cm2)

ตรวจเช็คแรงดันลมยางของทุกล้อในขณะที่อุณหภูมิปกติ หากแรงดันลมน้อยหรือมากเกินไป ให้ปรับให้อยู่ในระดับที่กำหนด
หลังจากปรับแรงดันลมยางแล้ว ตรวจดูว่ายางไม่มีรอยรั่วหรือเสียหาย และปิดจุกที่วาล์วลมยางให้เรียบร้อย
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สภาพของยางและล้อ
E01001802007

1- ตำแหน่งของตัวแสดงความสึกของดอกยาง
2- ตัวแสดงความสึกของดอกยาง

ตรวจดูว่ายางมีรอยแตก รอยฉีกขาด หรือร่องรอยความ
เสียหายอื่นๆ หรือไม่ ให้เปลี่ยนยางหากพบว่ามีรอยแตก
หรือฉีกขาดมาก และควรตรวจหาเศษโลหะหรือ
ก้อนกรวดที่อาจติดอยู่ด้วย
การใช้ยางที่สึกหรออาจทำให้เกิดอันตรายได้ เพราะมี
โอกาสมากที ่จะลื ่นไถล ความหนาของดอกยางควร
มากกว่า 1.6 มม. จึงจะผ่านข้อกำหนดข้ันต่ำในการใช้งาน
ตัวแสดงความสึกของดอกยางจะปรากฏขึ้นบนผิวยางเมื่อ
ยางสึก ซึ่งแสดงว่ายางไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีแล้ว
เมื่อตัวแสดงความสึกของดอกยางปรากฏ ต้องเปลี่ยนยาง
ใหม่

หากเป็นรถขับเคล่ือน 4 ล้อ เม่ือต้องเปล่ียนยาง ให้เปล่ียน
ทุกเส้น

ขอควรระวัง
ใช้ยางที่มีขนาด ชนิด และยี่ห้อเดียวกัน และมี
ความสึกเท่ากัน การใช้ยางที่มีขนาด ชนิด ยี่ห้อ
หรือระดับความสึกต่างกันจะทำให้น้ำมันเฟือง
ท้ายมีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลให้ระบบขับเคลื่อน
เสียหายได้ ยิ่งไปกว่านั้นระบบส่งกำลังต้องรับ
ภาระในการขับเคลื ่อนมากเกินไป มีผลทำให้
น้ำมันร่ัวซึม เกิดความร้อนจัด หรือเกิดปัญหาร้าย
แรงอ่ืนๆ ได้

การเปลี่ยนยางและล้อ
E01007201556

ขอควรระวัง
หลีกเลี ่ยงการใช้ยางขนาดอื ่นที ่ไม่ได้ระบุใน
รายการที่แนะนำหรือใช้ยางหลายชนิดปนกัน
เนื่องจากจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่
ให้ดูเร่ือง “ยางและล้อ” หน้า 11-13
แม้ว่าล้อจะมีขนาดกระทะล้อและระยะออฟเซ็ต
เท่ากับล้อชนิดที่กำหนด แต่รูปทรงของล้ออาจ
ทำให้ไม่สามารถติดต้ังได้อย่างถูกต้อง ให้ปรึกษา
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตก่อนใช้ล้อ
ที่คุณมีอยู่

การสลับยาง
E01001902675

ความสึกของยางรถจะแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับสภาพของ
รถ พื้นผิวถนน และอุปนิสัยการขับขี่ของคนขับแต่ละคน
หากพบว่าดอกยางสึกผ ิดปกติหร ือพบว่าความสึก
ของดอกยางล้อหน้าและล้อหลังแตกต่างกันมาก แนะ
นำให้สลับยางทันทีเพื่อให้ดอกยางสึกใกล้เคียงกันและ
ยืดอายุการใช้งาน
ในการสลับยาง ให้ตรวจดูความสึกและความเสียหายท่ีไม่
เท่ากัน ความสึกที่ผิดปกติมักเกิดจากแรงดันลมยางที่ไม่
ถูกต้อง ศูนย์ล้อที่ไม่ตรง การถ่วงล้อไม่ดี หรือการเบรก
อย่างรุนแรง ปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
เพื่อหาสาเหตุของความผิดปกติของความสึกของดอกยาง
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ใช้ยางอะไหล่

ด้านหน้า

ไม่ใช้ยางอะไหล่

ด้านหน้า

สลับยางตามทิศทางลูกศร

ด้านหน้า

ขอควรระวัง
หากยางมีลูกศร (A) แสดงทิศทางการหมุนของ
ยาง ให้สลับยางหน้า-หลังด้านซ้ายของตัวรถ และ
สลับยางหน้า-หลังด้านขวาของตัวรถ โดยแยกกัน
ระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวา ให้ยางแต่ละเส้นอยู่
ที่ด้านเดิมของรถ ในการใส่ยางให้ตรวจสอบให้
แน่ใจอีกครั้งว่าลูกศรทิศทางการหมุนของยางชี้
ไปข้างหน้าเมื่อรถเคลื่อนที่ ยางเส้นที่ลูกศรทิศ
ทางการหมุนผิดจะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ

ขอควรระวัง
หลีกเลี่ยงการใช้ยางหลายชนิดปนกัน
การใช้ยางหลายชนิดปนกันจะส่งผลต่อสมรรถนะ
ของรถและความปลอดภัยในการขับขี่

ยางสำหรับขับบนหิมะ
E01002000549

ด้านหน้า

แนะนำให้ใช้ยางสำหรับขับบนหิมะเมื ่อต้องขับรถ
บนหิมะหรือน้ำแข็ง เพื่อรักษาสมดุลในการขับขี่ ใช้ยาง
สำหรับขับบนหิมะที่มีขนาดและลายดอกยางชนิดเดียว
กันทั้งสี่ล้อ
ยางสำหรับขับบนหิมะท่ีสึกเกิน 50% ไม่เหมาะจะนำมาใช้
เป็นยางสำหรับขับบนหิมะอีกต่อไป
ห้ามใช้ยางสำหรับขับบนหิมะที่คุณสมบัติไม่ตรงตาม
ข้อกำหนด

ขอควรระวัง
ขับด้วยความเร็วสูงสุดไม่เกินขีดจำกัดของยาง
สำหรับขับบนหิมะและตามที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ
กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับยางสำหรับขับ
บนหิมะ (ความเร็วในการขับข่ี ข้อบังคับในการใช้
ประเภท ฯลฯ) จะแตกต่างกันออกไป ศึกษาและ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในพื้นที่ที่คุณ
ขับขี่
หากรถของคุณใช้น็อตหน้าแปลน ให้เปลี่ยนเป็น
น็อตเทเปอร์เมื่อเปลี่ยนมาใช้ล้อเหล็ก

โซ่พันล้อ
E01002103062

แนะนำให้พกโซ่พันล้อในพื้นที่ที่มีหิมะและนำมาใช้กับ
ล้อหลังเมื่อจำเป็น
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การเปล่ียนยางใบปัดน้ำฝน

สำหรับรถขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีการกระจายกำลังไปยังล้อ
หลังเป็นหลัก ต้องแน่ใจว่าใช้โซ่พันล้อกับล้อหลัง
ยางที่ติดมากับรถเป็นอุปกรณ์มาตรฐานซึ่งสามารถติดตั้ง
โซ่พันล้อได้ เมื่อจะเปลี่ยนยาง ให้ตรวจสอบกับผู้ผลิต
หรือผู้จัดจำหน่ายยางว่าการใช้โซ่พันล้อจะทำให้ยางเสีย
หายหรือไม่
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตโซ่พันล้อทุกครั้งเมื่อ
จะใส่โซ่พันล้อ

คำเตือน
ห้ามใช้แม่แรงในการติดตั้งโซ่พันล้อ เนื่องจาก
ยางอาจลื่นไถลบนพื้นถนนที่เป็นน้ำแข็ง ทำให้
รถลื่นหลุดออกจากแม่แรงได ้

ขอควรระวัง
เลือกถนนที่กว้างและตรงซึ่งคุณจอดข้างๆ และ
มองออกไปได้ขณะกำลังติดตั้งโซ่พันล้อ
ห้ามพันโซ่ไว้ล่วงหน้าก่อนจำเป็นต้องใช้ เนื่อง
จากจะทำให้ยางและพื้นผิวถนนสึกหรอ
หลังจากขับไปประมาณ 100-300 เมตร ให้หยุดรถ
และปรับโซ่ให้ตึง
ควรระมัดระวังโดยการล็อกพวงมาลัยให้ดี เพื่อ
ป้องกันไม่ให้โซ่พันล้อสัมผัสกับตัวรถ

ขอควรระวัง
 ขับรถด้วยความระมัดระวังและใช้ความเร็วไม่เกิน

30 กม./ชม.
พึงระลึกอยู่เสมอว่าการพันโซ่ไม่สามารถหยุด
การเกิดอุบัติเหตุได้
เมื่อติดตั้งโซ่พันล้อ ระมัดระวังอย่าให้โซ่ทำให้
กระทะล้อหรือตัวถังเสียหาย
ล้ออะลูมิเนียมอาจเสียหายเมื่อขับขี่ด้วยโซ่พันล้อ
เมื่อพันโซ่บนล้ออะลูมิเนียมระวังไม่ให้ส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของโซ่และอุปกรณ์ยึดสัมผัสถูกตัวล้อ
ในการพันหรือถอดโซ่พันล้อ ระวังไม่ให้มือหรือ
ส่วนใดของร่างกายได้รับบาดเจ็บจากขอบคม
ของตัวถังรถ
ติดตั้งโซ่เฉพาะที่ล้อหลังและปรับให้ตึงเท่าที่จะ
ทำได้โดยรัดปลายโซ่ให้แน่น

การเปลี่ยนยางใบปัดน้ำฝน
E01008201380

1. ยกก้านปัดน้ำฝนขึ้นจากกระจกหน้า

2. ดึงใบปัดน้ำฝนจนสตอปเปอร์ (A) ของใบปัดหลุด
ออกจากขอเกี ่ยว (B) และดึงใบปัดน้ำฝนเพื ่อ
ถอดออก

หมายเหตุ
กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้โซ่พันล้อ
จะแตกต่างกันไป ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อกำหนดในพื้นที่ขับขี่
ในประเทศส่วนใหญ่ กฎหมายห้ามใช้โซ่พันล้อ
บนถนนที่ไม่มีหิมะ

หมายเหตุ
ระวังอย่าให้ก้านปัดน้ำฝนดีดกลับลงมากระแทก
กับกระจกหน้า เพราะอาจทำให้กระจกเสียหาย

3. ใส่แผ่นประกบ (C) เข้ากับใบปัดน้ำฝนอันใหม่
ด ูตามร ูปเพ ื ่อให้แน่ใจว ่าวางแผ่นประกบใน
ตำแหน่งถูกต้องเมื่อติดเข้าด้วยกัน
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4. ใส่ใบปัดน้ำฝนเข้ากับก้านปัดน้ำฝน โดยเริ่มจาก
ฝั่งตรงข้ามกับสตอปเปอร์ ตรวจดูว่าขอเกี่ยว (B)
สวมลงร่องใบปัดพอดี

หมายเหตุ
หากใบปัดน้ำฝนที่ซื้อมาใหม่ไม่มีแผ่นประกบมา
ให้ สามารถใช้แผ่นประกบอันเก่าได้

2. กดใบปัดน้ำฝนจนขอเกี่ยว (B) ยึดแน่นกับสตอป
เปอร์ (A)

การบำรุงรักษาทั่วไป
E01002701602

ก้มลงมองใต้ท้องรถของคุณว่ามีการรั่วซึมของน้ำมันเชื้อ
เพลิง น้ำหล่อเย็นเคร่ืองยนต์ น้ำมันเคร่ือง และแก๊สไอเสีย
หรือไม่

คำเตือน
หากคุณตรวจพบการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิงหรือ
ได้กลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิง ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์
รีบโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาตเพื่อขอความช่วยเหลือ

การทำงานของหลอดไฟภายนอก
และภายในรถ

ตรวจเช็คโดยการเปิดสวิตช์ไฟต่างๆ ว่าทำงานเป็น
ปกติหรือไม่ หากไฟไม่ติด อาจมีสาเหตุมาจากฟิวส์ขาด
หรือหลอดไฟขาด
ให้ตรวจเช็คฟิวส์เป็นอันดับแรก หากไม่มีฟิวส์ขาด ให้
ตรวจเช็คหลอดไฟ
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบและการเปลี่ยนฟิวส์
และหลอดไฟ ให้ดูเรื่อง “ฟิวส์” หน้า 10-17 และ “การ
เปล่ียนหลอดไฟ” หน้า 10-23
หากตรวจดูแล้วพบว่าฟิวส์และหลอดไฟเป็นปกติแต่ไฟ
ไม่ติด โปรดนำรถของคุณเข้ารับการตรวจเช็คและซ่อมที่
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

การตรวจเช็คการรั่วของน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำ
หล่อเย็นเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่อง และแก๊ส
ไอเสีย

การทำงานของมาตรวัด เกจวัด และไฟ
แสดง/ไฟเตือนต่างๆ

ติดเคร่ืองยนต์เพ่ือตรวจเช็คการทำงานของมาตรวัด เกจวัด
และไฟแสดง/ไฟเตือนต่างๆ ว่าเป็นปกติหรือไม่ หากมี
ความผิดปกติ โปรดนำรถเข้าตรวจเช็คที ่ศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

การหล่อลื่นบานพับและสลักกลอนประตู

ตรวจเช็คบานพับและสลักกลอนประตูทั้งหมด และหล่อ
ลื่นตามความจำเป็น
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ฟิวส์สาย
E01002901675

ฟิวส์สายจะละลายเพื่อป้องกันไฟไหม้หากเกิดการลัด
วงจรหรือใช้ไฟมากเกินไปในวงจร
ในกรณีที่ฟิวส์สายละลาย ให้ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนฟิวส์สายใหม่
สำหรับฟิวส์สาย โปรดดูเร่ือง “ตารางแสดงตำแหน่งฟิวส์
ในห้องโดยสาร” หน้า 10-18 และ “ตารางแสดงตำแหน่ง
ฟิวส์ในห้องเครื่องยนต์” หน้า 10-19

คำเตือน
ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นแทนฟิวส์สาย หากไม่ใช้ฟิวส์
สายที่ถูกต้องอาจทำให้เกิดไฟไหม้ในรถ ทำให้
ทรัพย์สินเสียหาย และอาจเป็นอันตรายร้ายแรง
หรือถึงแก่ชีวิตได้ทุกเมื่อ

ฟิวส์
E01003001211

ตำแหน่งกล่องฟิวส์
E01007601778

ฟิวส์ในกล่องฟิวส์มีหน้าที่ตัดวงจรเพื่อป้องกันอุปกรณ์
ไฟฟ้าเสียหายเมื่อเกิดการลัดวงจรหรือใช้ไฟมากเกินไป
แต่ละวงจรจึงติดตั้งฟิวส์ไว้
กล่องฟิวส์นี้จะอยู่ในห้องผู้โดยสารและในห้องเครื่อง-
ยนต์

กล่องฟิวส์ในห้องผู้โดยสาร

กล่องฟิวส์ของห้องผู้โดยสารอยู่ที่ด้านหลังกล่องเก็บของ
ตามตำแหน่งที่แสดงในภาพ

1. เปิดกล่องเก็บของ
2. เลื่อนก้าน (A) ที่อยู่ด้านขวาของกล่องเก็บของไป

ทางด้านขวาของกล่อง (หากมีติดตั้ง)

3. ขณะกดด้านข้างของกล่องเก็บของ ถอดขอเกี่ยว
ด้านซ้ายและด้านขวา ( ฺB) และเลื่อนกล่องเก็บ
ของลงด้านล่าง

4. ถอดตัวยึดกล่องเก็บของ (C) จากนั้นถอดกล่อง
เก็บของออก
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ห้องเครื่องยนต์

กล่องฟิวส์ในห้องเครื่องยนต์ติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งในภาพ

ขนาดของฟิวส์
E01007701809

1- กดปุ่ม
2- ดึงฝาครอบขึ้น

ขนาดของฟิวส์และช่ือระบบไฟฟ้าท่ีฟิวส์ทำหน้าท่ีปกป้อง
อยู่แสดงไว้ที่ด้านหลังของกล่องเก็บของและด้านในของ
ฝาครอบกล่องฟิวส์ซึ่งอยู่ในห้องเครื่องยนต์

หมายเหตุ
มีฟิวส์สำรองอยู่ในกล่องฟิวส์ของห้องเคร่ืองยนต์
ให้ใช้ฟิวส์ขนาดเดิมในการเปลี่ยนทุกครั้ง

ตารางแสดงตำแหน่งฟิวส์ในห้องโดยสาร

10 ชุดควบคุม 7.5 A

11 ไฟตัดหมอกด้านหลัง 10 A

12 เซ็นทรัลล็อก 15 A

13 ไฟห้องโดยสาร 15 A

14 ที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง 15 A

15 เกจวัด 10 A

16 รีเลย์ 7.5 A

17 เบาะน่ังแบบทำความร้อน 20 A

18 อุปกรณ์เสริม 10 A

19 กระจกประตูแบบทำ 7.5 Aความร้อน

ลำดับ สัญลักษณ์ ระบบไฟฟ้า ขนาด

*: ฟิวส์สาย

E01007902286

1 ไฟท้าย (ซ้าย) 7.5 A

2
ที่จุดบุหรี่/ช่องเสียบ

15 A
อุปกรณ์เสริม

3 คอยล์จุดระเบิด 10 A

4 มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ 7.5 A

5 ซันรูฟ 20 A

6 ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม 15 A

7 ไฟท้าย (ขวา) 7.5 A

8 กระจกมองข้าง 7.5 A

9 ชุดควบคุมเครื่องยนต์ 7.5 A

ลำดับ สัญลักษณ์ ระบบไฟฟ้า ขนาด

20 ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า 20 A

21 ไฟถอยหลัง 7.5 A

22 ชุดไล่ฝ้า 30 A

23 ฮีทเตอร์ 30 A

24 เบาะนั่งปรับด้วยไฟฟ้า 40 A*

25 วิทยุ 10 A

26 ชุดควบคุมด้วย 7.5 A
อิเล็กทรอนิกส์
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ฟิวส์บางตัวอาจจะไม่ได้ติดตั้งมาในรถของคุณ ขึ้นอยู่
กับรุ่นและข้อมูลจำเพาะของรถ
ตารางด้านบนแสดงอุปกรณ์หลักท่ีฟิวส์แต่ละตัวทำหน้า
ที่ควบคุม

ตารางแสดงตำแหน่งฟิวส์ในห้องเครื่องยนต์
E01008002385

ด่้านหลังของฝาครอบกล่องฟิวส์

SBF1 สวิตช์กุญแจ 40 A*
SBF2 ควบคุมหน้าต่างไฟฟ้า 30 A*
SBF3 เบาะนั่งปรับด้วยไฟฟ้า 40 A*
SBF4 ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก 30 A*
SBF5 เบรกมือไฟฟ้า 30 A*
BF1 แอมป์ระบบเครื่องเสียง 30 A

BF2 /
เครื่องปรับอากาศด้านหลัง 30 A

30 A

BF3 — — —

ลำดับ สัญลักษณ์ ระบบไฟฟ้า ขนาด

ระบบไหลเวียนอากาศ
ด้านหลัง

ตำแหน่งฟิวส์ในห้องเคร่ืองยนต์

BF4 DC-DC (เครื่องเสียง) 30 A

BF5 DC-DC (เกียร์อัตโนมัติ) 30 A
UREA SCR

F1 เซ็นเซอร์ NOX 10 A
F2 เครื่องยนต์ 20 A

F3
ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง

15 Aปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง/
เซ็นเซอร์ PM-NOX

F4 IBS 7.5 A
F5 สตาร์ทเตอร์ 7.5 A

 ฮีทเตอร์ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง 20 A
F6

ETV 15 A
F7 เครื่องปรับอากาศ 20 A
F8 เกียร์อัตโนมัติ 20 A
F9 ไฟช่วงเวลากลางวัน 10 A

F10 อัลเทอร์เนเทอร์ 7.5 A
F11 ควบคุมเครื่องยนต์ 7.5 A
F12 คอยล์จุดระเบิด 10 A
F13 ไฟตัดหมอกด้านหน้า 15 A

ลำดับ สัญลักษณ์ ระบบไฟฟ้า ขนาด
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F14 ไฟสูง (ซ้าย) 10 A
F15 ไฟสูง (ขวา) 10 A
F16 ไฟต่ำ (ซ้าย) 15 A
F17 ไฟต่ำ (ขวา) 15 A
F18 ฮีทเตอร์พวงมาลัย 15 A
F19 ไฟฉุกเฉิน 15 A
F20 — — —
F21 มอเตอร์พัดลมหม้อน้ำ 20 A
F22 ไฟหยุด (ไฟเบรก) 15 A
F23 T/F 20 A

F24 เบาะนั่งแบบทำความร้อน
ด้านหลัง

20 A

F25 ที่ฉีดน้ำล้างไฟหน้า 20 A
F26 แตรสัญญาณกันขโมย 20 A
F27 แตร 10 A
F28 — — —

ลำดับ สัญลักษณ์ ระบบไฟฟ้า ขนาด

F29 AC อินเวอร์เตอร์ 20 A
#1 — ฟิวส์สำรอง 20 A
#2 — ฟิวส์สำรอง 30 A

ลำดับ สัญลักษณ์ ระบบไฟฟ้า ขนาด

*: ฟิวส์สาย

ฟิวส์บางตัวอาจจะไม่ได้ติดตั้งมาในรถของคุณ ขึ้นอยู่
กับรุ่นและข้อมูลจำเพาะของรถ
 ตารางด้านบนแสดงอุปกรณ์หลักที่ฟิวส์แต่ละตัว
ทำหน้าที่ควบคุม

กล่องฟิวส์จะไม่มีฟิวส์สำรองขนาด 7.5 A, 10 A หรือ 15 A
หากฟิวส์เหล่านี้ขาด ให้ใช้ฟิวส์ต่อไปนี้ซึ่งมีขนาดเดียว
กันแทนชั่วคราวก่อน
7.5 A: กระจกมองข้าง
10 A: อุปกรณ์เสริม
15 A: ท่ีจุดบุหร่ี
เมื่อมีการใช้ฟิวส์แทน ให้เปลี่ยนเป็นฟิวส์ที่มีขนาดถูก
ต้องโดยเร็วที่สุด

รายละเอียดของฟิวส์
E01008100366

ขนาด สี

7.5 A น้ำตาล
10 A แดง

ขนาด สี

15 A น้ำเงิน
20 A เหลือง

30 A เขียว (ฟิวส์)/ชมพู (ฟิวส์สาย)

40 A เขียว (ฟิวส์สาย)

การเปลี่ยนฟิวส์รับขับบนหิมะ
E01007802113

1. ก่อนเปลี่ยนฟิวส์ทุกครั้ง ให้ปิดวงจรไฟฟ้าที่เกี่ยว
ข้องและบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “LOCK”
หรือปรับโหมดการทำงานไปที่ OFF

2. ถอดตัวดึงฟิวส์ (A) ออกจากด้านในของกล่องฟิวส์
(แบบท่ี 1) หรือฝาครอบกล่องฟิวส์ (แบบท่ี 2) ใน
ห้องเครื่องยนต์

3. ตรวจเช็คฟิวส์ที่มีปัญหาโดยดูจากตารางขนาดของ
ฟิวส์ประกอบ
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B- ฟิวส์ปกติ
C- ฟิวส์ขาด

หมายเหตุ
หากระบบใดไม่ทำงานท้ังๆ ท่ีฟิวส์ของระบบน้ัน
ปกติ แสดงว่าระบบอาจมีความผิดปกติอื่น ควร
นำรถเข้าตรวจสอบที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาต

4. ใส่ฟิวส์ตัวใหม่ที่มีขนาดเท่าของเดิมเข้าที่ช่องเดิม
ในกล่องฟิวส์โดยใช้ตัวดึงฟิวส์

ขอควรระวัง
หากฟิวส์ใหม่ที่เปลี่ยนไปใช้ได้ไม่นานแล้วขาด
อีก ควรรีบนำรถของคุณเข้าศูนย์บริการมิตซูบิชิ
ที่ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจหาสาเหตุและแก้ไข
ห้ามใช้ฟิวส์ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนดหรือใช้
วัสดุทดแทน เช่น ลวด ฟอยล์ ฯลฯ เพราะจะทำให้
วงจรร้อนจัดและเกิดไฟไหม้ได้

การเปลี่ยนหลอดไฟ
E01003102147

ก่อนเปลี่ยนหลอดไฟควรปิดไฟก่อนเพื่อความปลอดภัย
อย่าใช้มือเปล่าจับส่วนที ่เป็นแก้วของหลอดไฟใหม่
เพราะคราบน้ำมันจากผิวหนังจะติดท่ีหลอดไฟและระเหย
เป็นไอเมื่อหลอดไฟร้อน ไอดังกล่าวจะควบแน่นบริเวณ
แผ่นสะท้อนแสงและทำให้ไฟพร่ามัว

ขอควรระวัง
ทันทีที่ปิดไฟ หลอดไฟจะยังร้อนมาก เมื่อคุณ
จะเปลี่ยนหลอดไฟ ควรทิ้งระยะเวลาสักครู่เพื่อ
ให้หลอดไฟเย็นลงก่อน มิฉะนั้นความร้อนอาจ
ไหม้ผิวหนังได้
จับหลอดไฟแฮโลเจนด้วยความระมัดระวัง แก๊ส
ภายในหลอดไฟแฮโลเจนมีแรงดันสูง ฉะนั้น
หากหลอดไฟแฮโลเจนตก กระแทก หรือถูกขีด
ข่วน อาจทำให้หลอดแตกได้
ห้ามจับหลอดไฟแฮโลเจนด้วยมือเปล่าหรือด้วย
ถุงมือที่เปื้อนสกปรก ฯลฯ
น้ำมันจากมืออาจทำให้หลอดไฟแตกได้ในครั้ง
ต่อไปที่ใช้งานไฟหน้า
หากส่วนที่เป็นแก้วของหลอดไฟสกปรก ให้ทำ
ความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ น้ำมันทินเนอร์
ฯลฯ แล้วใส่กลับคืนที่หลังจากเช็ดให้แห้งเรียบ
ร้อยแล้ว

อย่าติดตั้งหลอดไฟแบบ LED ที่มีจำหน่ายทั่วไป
หลอดไฟแบบ LED ที่มีจำหน่ายทั่วไปอาจส่ง
ผลกระทบต่อการทำงานของรถได้เป็นอย่างมาก
เช่น ทำให้ไฟและอุปกรณ์อื่นๆ ของรถทำงานไม่
ถูกต้อง
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ตำแหน่งและขนาดของหลอดไฟ
E01003201587

หมายเหตุ
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำตามขั้นตอนที่
กำหนดไว้ได้ ควรให้ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาตเป็นผู้ดำเนินการแทน
ระมัดระวังอย่าให้เกิดรอยขีดข่วนกับตัวรถขณะ
ถอดหลอดไฟหรือเลนส์
เม่ือฝนตกหรือหลังล้างรถ อาจเกิดฝ้าข้ึนท่ีด้านใน
ของเลนส์ ซึ่งเป็นอาการเช่นเดียวกับเมื่อกระจก
หน้าต่างเกิดฝ้าในวันที่อากาศชื้น และไม่ใช่การ
ทำงานผิดปกติแต่อย่างใด เมื่อเปิดไฟ ความร้อน
ที่เกิดขึ้นจะช่วยขจัดฝ้าให้หายไป แต่หากมีน้ำขัง
ในหลอดไฟ ให้นำรถเข้าตรวจสอบท่ีศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

ขอควรระวัง
ในการเปลี่ยนหลอดไฟ ต้องใช้หลอดใหม่ชนิด
เดิมที่มีกำลังไฟและสีเหมือนเดิม หากคุณติดตั้ง
หลอดไฟแบบอื่น หลอดอาจทำงานผิดปกติหรือ
เปิดไม่ติด และอาจทำให้ไฟไหม้รถได้

ด้านนอกรถ
E01003305469

ด้านหน้า

ไฟหน้าแฮโลเจน

1- ไฟหร่ี: 5 W (W5W)
2- ไฟหน้า, ไฟสูง: 60 W (HB3)
3- ไฟหน้า, ไฟต่ำ: 55 W (H11)
4- ไฟเลี้ยวด้านข้าง (บนโป่งซุ้มล้อ)*: 5W

 แบบท่ี 1                  แบบท่ี 2                  แบบท่ี 3

1- ไฟหร่ี: 5 W (W5W)
2- ไฟหน้า, ไฟสูง: 60 W (HB3)
3- ไฟหน้า, ไฟต่ำ: 55 W (H11)
4- ไฟเลี้ยวด้านข้าง (บนโป่งซุ้มล้อ)*: 5W
5- ไฟเล้ียวด้านข้าง (บนกระจกมองข้าง)*: —
6- ไฟเล้ียวด้านหน้า: 21 W (PY21W)
7- ไฟช่วงเวลากลางวัน: 13 W (P13W)
8- แบบที่ 1

ไฟตัดหมอกด้านหน้า*: 19W (H16)
ไฟช่วงเวลากลางวัน*: 13W (P13W)
แบบที่ 2
ไฟตัดหมอกด้านหน้า*: 35W (H8)
แบบที่ 3
ไฟตัดหมอกด้านหน้า*: 35W (H8)

รหัสในวงเล็บแสดงชนิดของหลอดไฟ

หมายเหตุ
ไม่สามารถซ่อมหรือเปลี่ยนเฉพาะหลอดไฟของ
ไฟเลี้ยวด้านข้าง (บนโป่งซุ้มล้อ) แต่ละหลอดได้
เมื่อจำเป็นต้องซ่อมหรือเปลี่ยนหลอดไฟ ให้ติด
ต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
ไฟเลี้ยวด้านข้าง (บนกระจกมองข้าง) ใช้ LED
แทนหลอดไฟ
หากจำเป็นต้องซ่อมหรือเปลี่ยนไฟนี้ ให้ติดต่อ
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
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ไฟหน้าแบบ LED

1- ไฟหรี่/ไฟช่วงเวลากลางวัน: —
2- ไฟหน้า, ไฟสูง/ต่ำ: —
3- ไฟเลี้ยวด้านข้าง: —
4- ไฟเล้ียวด้านหน้า: 21 W (PY21W)
5- ไฟตัดหมอกด้านหน้า: 35 W (H8)

รหัสในวงเล็บแสดงชนิดของหลอดไฟ

หมายเหตุ
ไฟต่อไปนี้ใช้ LED แทนหลอดไฟ หากจำเป็น
ต้องซ่อมหรือเปลี่ยนไฟนี้ ให้ติดต่อศูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
• ไฟหน้า
• ไฟหรี่/ไฟช่วงเวลากลางวัน
• ไฟเลี้ยวด้านข้าง

ด้านหลัง

แบบ A

1- ไฟท้ายและไฟเบรก: 21/5 W (P21/5W)
2- ไฟเล้ียวด้านหลัง: 21 W (PY21W)
3- ไฟถอยหลัง: 21 W (P21W)
4- ไฟส่องป้ายทะเบียน: 5 W (W5W)

รหัสในวงเล็บแสดงชนิดของหลอดไฟ

หมายเหตุ
ไฟเบรกดวงที่ 3 ใช้ LED แทนหลอดไฟ หาก
จำเป็นต้องซ่อมหรือเปลี่ยนไฟนี้ ให้ติดต่อศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

แบบ B

1- ไฟท้ายและไฟเบรก: —
2- ไฟเบรก: —
3- ไฟท้าย: —

             แบบท่ี 1               แบบท่ี 2

             แบบท่ี 1               แบบท่ี 2
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4- ไฟเล้ียวด้านหลัง: 21 W (PY21W)
5- ไฟถอยหลัง: 18 W (W16W)
6- ไฟเบรกดวงท่ี 3*:  —
7- ไฟส่องป้ายทะเบียน: 5 W (W5W)

รหัสในวงเล็บแสดงชนิดของหลอดไฟ

หมายเหตุ
ไฟต่อไปนี้ใช้ LED แทนหลอดไฟ
หากจำเป็นต้องซ่อมหรือเปลี่ยนไฟนี้ ให้ติดต่อ
ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
• ไฟท้ายและไฟเบรก
• ไฟเบรก
• ไฟท้าย
• ไฟเบรกดวงที่ 3

ด้านในรถ
E01003403987

1- แบบที่ 1
ไฟห้องโดยสารด้านหลัง: 8 W
แบบที่ 2
ไฟส่วนตัวด้านหลัง: 8 W
แบบที่ 3
ไฟห้องโดยสาร: 8 W

2- ไฟห้องโดยสารด้านหน้าและไฟแผนที่*: 7.5 W
3- ไฟกล่องเก็บของ: 1.4 W

 แบบท่ี 1                  แบบท่ี 2                     แบบท่ี 3 รถรุ่นที่ใช้ไฟหน้าแฮโลเจน

[ไฟต่ำ]

1. เมื่อจะเปลี่ยนหลอดไฟที่ด้านขวาของรถ ให้ถอด
แคลมป์ยึด (A) ของท่ีกรองอากาศและเปิดฝาครอบ
ด้านบน (B) ไปทางด้านหลังของรถ

ไฟหน้า
E01003502747

*: ด้านหน้ารถ
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หมายเหตุ
เมื่อจะเปิดฝาครอบด้านบนไปทางด้านหลังของ
รถ ให้นำชุดสายไฟออกจากขอเกี ่ยวที ่กรอง
อากาศ (C)

*: ด้านหน้ารถ

หลังจากเปลี่ยนหลอดไฟแล้ว ตรวจดูว่าบานพับ
ที่ด้านหน้าของตัวรถติดกันแน่นดี

2. เมื่อจะเปลี่ยนหลอดไฟที่ด้านซ้ายของรถ
ให้ถอดฝาครอบกล่องฟิวส์โดยการกดแท็บ (D)

3. หมุนฝาครอบ (E) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก

*: ด้านหน้ารถ

4. ขณะกดแท็บ (F) ค้างไว้ ให้ดึงเบ้าหลอดไฟ (G) ออก
จากหลอดไฟ และหมุนหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกา
เพื่อถอดออก

5. การติดตั้งหลอดไฟให้ทำย้อนขั้นตอนการถอด

1. เมื่อจะเปลี่ยนหลอดไฟที่ด้านขวาของรถ ให้ถอด
แคลมป์ยึด (A) ของท่ีกรองอากาศและเปิดฝาครอบ
ด้านบน (B) ไปทางด้านหลังของรถ

*: ด้านหน้ารถ

[ไฟสูง]
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รถรุ่นที่ใช้ไฟหน้าแฮโลเจน

1. เมื่อจะเปลี่ยนหลอดไฟที่ด้านขวาของรถ ให้ถอด
แคลมป์ยึด (A) ของท่ีกรองอากาศและเปิดฝาครอบ
ด้านบน (B) ไปทางด้านหลังของรถ

หมายเหตุ
เมื่อจะเปิดฝาครอบด้านบนไปทางด้านหลังของ
รถ ให้นำชุดสายไฟออกจากขอเกี ่ยวที ่กรอง
อากาศ (C)

*: ด้านหน้ารถ
หลังจากเปลี่ยนหลอดไฟแล้ว ตรวจดูว่าบานพับ
ที่ด้านหน้าของตัวรถติดกันแน่นดี

2. เมื่อจะเปลี่ยนหลอดไฟที่ด้านซ้ายของรถ ให้ถอด
คลิป (D) ซ่ึงยึดท่อถังเก็บน้ำล้างกระจกไว้และขยับ
ท่อไปทางด้านหลังของรถ

3. หมุนฝาครอบ (E) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก

*: ด้านหน้ารถ

4. ขณะดึงแท็บ (F) ขึ้น ให้ดึงเบ้าหลอดไฟ (G) ออก
จากหลอดไฟ และหมุนหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกา
เพื่อถอดออก

5. การติดตั้งหลอดไฟให้ทำย้อนขั้นตอนการถอด

ไฟหรี่
E01003702749
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*: ด้านหน้ารถ

หมายเหตุ
เมื่อจะเปิดฝาครอบด้านบนไปทางด้านหลังของ
รถ ให้นำชุดสายไฟออกจากขอเกี ่ยวที ่กรอง
อากาศ (C)

*: ด้านหน้ารถ

*

*

หมายเหตุ
หลังจากเปลี่ยนหลอดไฟแล้ว ตรวจดูว่าบานพับ
ที่ด้านหน้าของตัวรถติดกันแน่นดี

2. เมื่อจะเปลี่ยนหลอดไฟที่ด้านซ้ายของรถ ให้ถอด
คลิป (D) ซ่ึงยึดท่อถังเก็บน้ำล้างกระจกไว้และขยับ
ท่อไปทางด้านหลังของรถ

3. หมุนฝาครอบ (E) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก

*: ด้านหน้ารถ

4. หมุนเบ้าหลอดไฟ (F) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอด
ออก แล้วจึงดึงหลอดไฟออกจากเบ้า

5. การติดตั้งหลอดไฟให้ทำย้อนขั้นตอนการถอด
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ไฟตัดหมอกด้านหน้า/ไฟช่วงเวลา
กลางวัน*

E010040038501. เพื ่อให้มีพื ้นที ่ในการทำงานเพียงพอ ให้หมุน
พวงมาลัยจนสุดไปในทิศทางตรงข้ามกับด้านที่
คุณต้องการเปลี่ยน

2. ถอดโบลท์ท้ัง 3 ตัว (A) และคลิป 1 ตัว (B) แล้วดึง
แผ่นกันกระเด็นไปทางด้านหลัง (C)

*: ด้านหน้ารถ

3. หมุนเบ้าหลอดไฟ (D) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอด
ออก แล้วถอดหลอดไฟออกจากเบ้าโดยการหมุน
ทวนเข็มนาฬิกาขณะที่กดเข้าไป

4. การติดตั้งหลอดไฟให้ทำย้อนขั้นตอนการถอด

หมายเหตุ
เมื่อจะใส่คลิป (B) กลับเข้าไป ให้ใส่ส่วน (E)
ของคลิปลงในรูก่อน แล้วจึงกดส่วน (F) ลงไป

ไฟเลี้ยวด้านหน้า
E01003802548

1. เพื ่อให้มีพื ้นที ่ในการทำงานเพียงพอ ให้หมุน
พวงมาลัยจนสุดไปในทิศทางตรงข้ามกับด้านที่
คุณต้องการเปลี่ยน

2. ถอดโบลท์ท้ัง 3 ตัว (A) และคลิป 1 ตัว (B) แล้วดึง
แผ่นกันกระเด็นไปทางด้านหลัง (C)

*: ด้านหน้ารถ

3. ตรวจสอบตำแหน่งของหลอดไฟที่จะเปลี่ยน

รถรุ่นที่ใช้ไฟหน้าแฮโลเจน
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ไฟหน้า LED

1. เพื่อให้มีพื้นที่ในการทำงานเพียงพอ ให้หมุนพวง
มาลัยจนสุดไปในทิศทางตรงข้ามกับด้านที่คุณ
ต้องการเปลี่ยน

2. ถอดโบลท์ท้ัง 3 ตัว (A) และคลิป 1 ตัว (B) แล้วดึง
แผ่นกันกระเด็นไปทางด้านหลัง (C)

*: ด้านหน้ารถ

3. ตรวจสอบตำแหน่งของหลอดไฟที่จะเปลี่ยน

D- ไฟช่วงเวลากลางวัน
E- ไฟตัดหมอกด้านหน้า

หมายเหตุ
เมื่อจะใส่คลิป (B) กลับเข้าไป ให้ใส่ส่วน (H)
ของคลิปลงในรูก่อน แล้วจึงกดส่วน (I) ลงไป

D- ไฟตัดหมอกด้านหน้า
E- ไฟช่วงเวลากลางวัน

4. ขณะกดแท็บ (F) ค้างไว้ ให้ดึงเบ้าหลอดไฟ (G) ออก
จากหลอดไฟ และหมุนหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกา
เพื่อถอดออก

5. การติดตั้งหลอดไฟให้ทำย้อนขั้นตอนการถอด

 แบบท่ี 1                    แบบท่ี 2                   แบบท่ี 3

ไฟตัดหมอกด้านหน้า          ไฟช่วงเวลากลางวัน
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ชุดรวมไฟท้าย
E01004203038

1. เปิดฝาปิดท้ายกระบะ
(ให้ดูเร่ือง “ฝาปิดท้ายกระบะ” หน้า 3-20)

2. ถอดสกรู (A) ท่ียึดชุดไฟออก

3. เลื่อนชุดไฟไปทางด้านหลังของรถแล้วถอดคลิป
(B) ออก

แบบ A

แบบ B

4. ถอดเบ้าและชุดหลอดไฟแต่ละอันออกโดยการ
หมุนทวนเข็มนาฬิกา

4. [ไฟช่วงเวลากลางวัน]
หมุนเบ้าหลอดไฟ (D) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอด
ออก และขณะท่ีกดแท็บ (F) ค้างไว้ ให้ดึงหลอดไฟ
(G) ออกจากเบ้าหลอดไฟ

[ไฟตัดหมอกด้านหน้า]
ขณะกดแท็บ (H) ค้างไว้ ให้ดึงเบ้าหลอดไฟ (I) ออก
จากหลอดไฟ และหมุนหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกา
เพื่อถอดออก

5. การติดตั้งหลอดไฟให้ทำย้อนขั้นตอนการถอด

หมายเหตุ
เมื่อจะใส่คลิป (B) กลับเข้าไป ให้ใส่ส่วน (J)
ของคลิปลงในรูก่อน แล้วจึงกดส่วน (K) ลงไป
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แบบ A

แบบ B

C- ไฟท้ายและไฟเบรก (เฉพาะแบบ A)
ถอดหลอดไฟออกจากเบ้าโดยการกดเข้าไปแล้ว
หมุนทวนเข็มนาฬิกา

D- ไฟเล้ียวด้านหลัง
ถอดหลอดไฟโดยการดึงออกมา

E- ไฟถอยหลัง
ถอดหลอดไฟโดยการดึงออกมา

หมายเหตุ
เมื่อจะติดตั้งชุดไฟสำหรับแบบ A ให้วางขา (F)
และคลิป (G) บนชุดไฟให้ตรงกับรู (H) บนตัวถัง

5. การติดตั้งหลอดไฟให้ทำย้อนขั้นตอนการถอด

ไฟส่องป้ายทะเบียน
E01004602383

1. สอดไขควงปากแบนเข้าไปในชุดไฟแล้วงัดออก
เบาๆ

หมายเหตุ
พันปลายไขควงด้วยผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอย
ขีดข่วนที่เลนส์หรือตัวถัง
รถบางรุ่นมีไฟส่องป้ายทะเบียนสองดวง

2. ถอดเบ้าและชุดหลอดไฟออกพร้อมกันโดยการ
หมุนทวนเข็มนาฬิกา จากนั้นถอดหลอดไฟโดย
การดึงออกมา

3. การติดตั้งหลอดไฟให้ทำย้อนขั้นตอนการถอด
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รถรุ่นที่มีระบบไหลเวียนอากาศด้านหลัง

หมายเหตุ
ในการติดตั้งเลนส์ จัดแท็บ (A) บนเลนส์ให้ตรง
กับรูฝั่งตัวรถ

2. การติดตั้งหลอดไฟให้ทำย้อนขั้นตอนการถอด

หมายเหตุ
พันปลายไขควงด้วยผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอย
ขีดข่วนที่เลนส์

ยกเว้นรถรุ่นที่มีระบบไหลเวียนอากาศด้านหลัง

รถรุ่นที่มีระบบไหลเวียนอากาศด้านหลัง

หมายเหตุ
เมื่อจะใส่ชุดไฟกลับเข้าที่ ให้ใส่ขอเกี่ยว (A) ที่
ด้านขวาของชุดไฟเข้ากับตัวถังก่อน

ไฟห้องโดยสารด้านหน้าและไฟแผนที่*
E01010501087

1. สอดไขควงปากแบนลงในร่องเลนส์แล้วงัดออก
เบาๆ
ถอดหลอดไฟออกจากฐานยึดขั้วหลอดไฟ

ยกเว้นรถรุ่นที่มีระบบไหลเวียนอากาศด้านหลัง



การเปล่ียนหลอดไฟ

10

การบำรุงรักษารถด้วยตนเอง 10-33

ไฟห้องโดยสารด้านหลัง (แบบที่ 1), ไฟ
ส่วนตัวด้านหลัง (แบบที่ 2), ไฟห้อง
โดยสาร (แบบท่ี 3)

E01004901529

แบบท่ี 1, แบบท่ี 2

1. สอดไขควงปากแบนลงในร่องเลนส์แล้วงัดออก
เบาๆ ถอดหลอดไฟออกจากฐานยึดขั้วหลอดไฟ

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

หมายเหตุ
พันปลายไขควงด้วยผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอย
ขีดข่วนที่เลนส์

2. การติดตั้งหลอดไฟให้ทำย้อนขั้นตอนการถอด

หมายเหตุ
ในการติดตั้งเลนส์ จัดแท็บ (A) บนเลนส์ให้ตรง
กับรูฝั่งตัวรถ

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

แบบท่ี 3

1. สอดไขควงปากแบนลงในร่องเลนส์แล้วงัดออก
เบาๆ ถอดหลอดไฟออกจากฐานยึดขั้วหลอดไฟ



การเปล่ียนหลอดไฟ

10-34

10

การบำรุงรักษารถด้วยตนเอง

หมายเหตุ
ในการติดตั้งเลนส์ ให้ใส่แท็บทั้งสองที่ด้านหนึ่ง
ของเลนส์เข้าไปในรูฝั ่งตัวรถก่อน แล้วจึงใส่
แท็บอีกสองอันที่ด้านตรงข้ามของเลนส์เข้าไป
ในรูฝั่งตัวรถ

ไฟกล่องเก็บของ
E01006101499

ให้เปลี ่ยนหลอดไฟของกล่องเก็บของที ่ศ ูนย์บริการ
มิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต

หมายเหตุ
พันปลายไขควงด้วยผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอย
ขีดข่วนที่เลนส์

2. การติดตั้งหลอดไฟให้ทำย้อนขั้นตอนการถอด
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ป้ายแสดงข้อมูลรถ
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ป้ายแสดงข้อมูลรถ
E01100105614

หมายเลขตัวถัง: (VIN)

หมายเลขตัวถังประทับไว้ดังภาพ

รุ่น/หมายเลขเครื่องยนต์

รุ ่นและหมายเลขเครื ่องยนต์ประทับอยู ่บนเสื ้อสูบ
เครื่องยนต์ดังภาพ

4N15

4D56



11

ขนาดของรถ

11-3ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดของรถ
E01100205426

ซิงเกิลแค็บ



ขนาดของรถ

11-4 ข้อมูลทางเทคนิค
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4WDรายการ 2WD
         1 ความกว้างล้อหน้า 1,520 มม.

         2 ความกว้างตัวรถ 1,815 มม.

         3 ระยะจากกึ่งกลางล้อหน้าถึงกันชนหน้า 880 มม.

         4 ระยะช่วงล้อ 3,000 มม., 2,800 มม.*1

         5 ระยะจากกึ่งกลางล้อหลังถึงกันชนหลัง 1,215 มม., 1,295 มม.*2

         6 ความยาวตลอดทั้งคัน 5,095 มม. 5,095 มม., 4,895 มม.*1, 5,175 มม.*2

         7 ระยะต่ำสุดจากพ้ืน (ไม่บรรทุก) 200 มม.

         8 ความสงูของรถ (ไม่บรรทุก) 1,655 มม. 1,780 มม.

         9 ความกว้างล้อหลัง 1,515 มม.

        10 ความยาวของพื้นที่บรรทุก 2,265 มม., 2,070 มม.*1

        11 ความกว้างของพื้นที่บรรทุก 1,470 มม.

        12 ความสูงของพื้นที่บรรทุก 710 มม. 845 มม., 840 มม.*1

ซิงเกิลแค็บ

4WDรายการ 2WD
ตัวถัง 6.1 ม. 6.3 ม., 6.0 ม.*1

ล้อ 5.7 ม. 5.9 ม., 5.6 ม.*1

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด

*1: รถรุ่นที่มีช่วงล้อสั้น
*2: รถรุ่นที่มีกันชนหลัง



ขนาดของรถ

11-5ข้อมูลทางเทคนิค
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เมกะแค็บ



ขนาดของรถ

11-6 ข้อมูลทางเทคนิค
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2WD Hi-Riderรายการ 2WD
         1 ความกว้างล้อหน้า 1,520 มม.

         2 ความกว้างตัวรถ 1,815 มม.

         3 ระยะจากกึ่งกลางล้อหน้าถึงกันชนหน้า 880 มม.

         4 ระยะช่วงล้อ 3,000 มม.

5 ระยะจากกึ่งกลางล้อ ไม่มีกันชนหลัง 1,330 มม.
หลังถึงกันชนหลัง มีกันชนหลัง 1,410 มม.

6 ความยาวตลอดทั้งคัน
ไม่มีกันชนหลัง 5,210 มม.

มีกันชนหลัง 5,290 มม.

         7 ระยะต่ำสุดจากพ้ืน (ไม่บรรทุก) 200 มม. 205 มม., 220 มม.*

         8 ความสงูของรถ (ไม่บรรทุก) 1,655 มม. 1,780 มม., 1,795 มม.*

         9 ความกว้างล้อหลัง 1,515 มม.

        10 ความยาวของพื้นที่บรรทุก 1,850 มม.

        11 ความกว้างของพื้นที่บรรทุก 1,470 มม.

        12 ความสูงของพื้นที่บรรทุก 715 มม. 850 มม., 865 มม.*

เมกะแค็บ

2WD Hi-Riderรายการ 2WD
ตัวถัง 6.1 ม. 6.3 ม.

ล้อ 5.7 ม. 5.9 ม.

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด

*: รถรุ่นท่ีมีกระทะล้อขนาด 18 น้ิว



ขนาดของรถ

11-7ข้อมูลทางเทคนิค

11

ดับเบิลแค็บ



ขนาดของรถ

11-8 ข้อมูลทางเทคนิค
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2WD Hi-Riderรายการ 2WD
1 ความกว้างล้อหน้า 1,520 มม. 1,520 มม.

2 ความกว้างตัวรถ 1,815 มม. 1,815 มม.

3 ระยะจากกึ่งกลางล้อหน้าถึงกันชนหน้า 880 มม. 880 มม.

4 ระยะช่วงล้อ 3,000 มม. 3,000 มม.

5 ระยะจากกึ่งกลางล้อ ไม่มีกันชนหลัง 1,340 มม. -
หลังถึงกันชนหลัง มีกันชนหลัง - 1,420 มม. 1,420 มม.

6 ความยาวตลอดทั้งคัน
ไม่มีกันชนหลัง 5,220 มม. -

มีกันชนหลัง -. 5,300 มม. 5,300 มม.

7 ระยะต่ำสุดจากพ้ืน (ไม่บรรทุก) 200 มม. 205 มม., 220 มม.* 220 มม.

8 ความสงูของรถ (ไม่บรรทุก) 1,655 มม. 1,780 มม., 1,795 มม.* 1,795 มม.

9 ความกว้างล้อหลัง 1,515 มม. 1,515 มม.

10 ความยาวของพื้นที่บรรทุก 1,520 มม. 1,520 มม.

11 ความกว้างของพื้นที่บรรทุก 1,470 มม. 1,470 มม.

12 ความสูงของพื้นที่บรรทุก 715 มม. 850 มม., 865 มม.* 865 มม.

ดับเบิลแค็บ

4WD

รายการ
ตัวถัง 6.1 ม. 6.3 ม. 6.3 ม.

ล้อ 5.7 ม. 5.9 ม. 5.9 ม.

รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด

*: รถรุ่นท่ีมีกระทะล้อขนาด 18 น้ิว

2WD Hi-Rider2WD 4WD
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สมรรถนะของรถ

11-9ข้อมูลทางเทคนิค

สมรรถนะของรถ
E01100304387

4WDรายการ 2WD

ความเร็วสูงสุด 165 กม./ชม. 169 กม./ชม.

ซิงเกิลแค็บ

เกียร์อัตโนมัติ
รายการ 2WD

เกียร์ธรรมดา
ความเร็วสูงสุด

เมกะแค็บ

2WD Hi-Rider

165 กม./ชม. 174 กม./ชม. 173 กม./ชม.

เกียร์อัตโนมัติ
รายการ 2WD

เกียร์ธรรมดา
ความเร็วสูงสุด

ดับเบิลแค็บ

2WD Hi-Rider, 4WD

165 กม./ชม. 174 กม./ชม. 173 กม./ชม.



รายละเอียดเคร่ืองยนต์

11-10 ข้อมูลทางเทคนิค

11

รายละเอียดเคร่ืองยนต์
E01100605097

รุ่นเครื่องยนต์
จำนวนกระบอกสูบ

ปริมาตรกระบอกสูบ
ขนาดกระบอกสูบ
ระยะชัก

แคมชาฟท์
การเตรียมส่วนผสม

แรงม้าสูงสุด (EEC net)

แรงบิดสูงสุด (EEC net)

4D56
สูบเรียง 4 สูบ

2,477 ซีซี
91.1 มม.
95.0 มม.

โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์คู่
ไดเรกต์อินเจกชันแบบอิเล็กทรอนิกส์

94 kW/4,000 รอบ/นาที

240 N•m/1,500 ~ 3,500 รอบ/นาที

4N15
สูบเรียง 4 สูบ

2,442 ซีซี
86.0 มม.

105.1 มม.
โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์คู่

ไดเรกต์อินเจกชันแบบอิเล็กทรอนิกส์

133 kW/3,500 รอบ/นาที

430 N•m/2,500 รอบ/นาที

ระบบไฟฟ้า
E01100805060

รายการ

4N15

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 12 V

แบตเตอรี่ ชนิด (JIS) 95D31L (622CCA/159RC) T-110 (818CCA/159RC)

ความจุกระแสไฟฟ้าสลับ 95 A 90A 95A 95 A

4D56 รถรุ่นที่มีระบบ
Auto Stop & Go (AS&G)

รถรุ่นที่ไม่มีระบบ Auto Stop & Go (AS&G)

ไม่มีรุ่นควบคุม มีรุ่นควบคุม



ยางและล้อ

11-11ข้อมูลทางเทคนิค
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หมายเหตุ
รถรุ่นท่ีติดต้ังระบบ Auto Stop & Go (AS&G) ใช้แบตเตอร่ีชนิด AS&G โดยเฉพาะ
การใช้แบตเตอรี่ชนิดอื่นอาจทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วหรือทำให้ระบบ AS&G ทำงานผิดปกติ
กรุณาติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตเมื่อจะเปลี่ยนแบตเตอรี่

ยางและล้อ
E01100905429

ยาง
195R15C
106/104R

8PR

205/70R16C
110/108S

8PR

225/65R16C
112/110R

245/70R16
111S RF

245/65R17
111S RF

265/60R18
110H

หมายเหตุ
ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้งานแบบรวมกันในรถของคุณ

ล้อ
ขนาด

ออฟเซ็ต (อินเซ็ต)

15x6J 16x6J 16x7J, 16x7JJ 17x7 1/2J 18x7 1/2J
38 มม.

16x6JJ



ความจุ

11-12 ข้อมูลทางเทคนิค
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ความจุ
E01101308018

4D56 4N15 (M/T) 4N15 (A/T)

สารหล่อลื่นลำดับ รายการ ปริมาณที่ใช้

1 น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ 4D56 8.2 ลิตร MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE

[รวมในถังพักสำรอง 0.65 ลิตร]
COOLANT หรือเทียบเท่า

4N15 7.7 ลิตร MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE
 COOLANT PREMIUM หรือเทียบเท่า*1

2 น้ำมันเบรก ตามความจำเป็น น้ำมันเบรก DOT3 หรือ DOT4
3 น้ำมันคลัตช์ ตามความจำเป็น น้ำมันเบรก DOT3 หรือ DOT4
4 น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ ตามความจำเป็น MITSUBISHI MOTORS GENUINE PSF (Power Steering Fluid)



ความจุ
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อ่างน้ำมันเครื่อง 4D56 6.5 ลิตร

4N15 6.3 ลิตร

5 น้ำมันเครื่อง กรอง 4D56 0.8 ลิตร ให้ดูในหน้า 10-5

น้ำมันเครื่อง 4N15 0.3 ลิตร

ออยล์คูลเลอร์ 0.1 ลิตร

6 น้ำล้างกระจก 4.2 ลิตร —

7 น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ 10.4 ลิตร MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF-PA

สารหล่อลื่นลำดับ รายการ ปริมาณที่ใช้

ขอควรระวัง
สำหรับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ให้ใช้ MITSUBISHI MOTORS GENUINE ATF เท่านั้น หากใช้น้ำมันอื่นอาจทำให้เกียร์เสียหายได้

8 น้ำมันเกียร์ธรรมดา
2WD

5M/T 2.3 ลิตร MITSUBISHI MOTORS GENUINE MTF API GL-3 SAE 75W-85

6M/T 2.2 ลิตร MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR
OIL ECO API GL-4, SAE 75W-80

4WD 6M/T 2.2 ลิตร
MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR

OIL ECO API GL-4, SAE 75W-80

9 น้ำมันเกียร์ทรานสเฟอร์ 6M/T,
Super Select 1.34 ลิตร

MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR
6A/T

4WD II
Easy Select

1.15 ลิตร
OIL ECO API GL-4, SAE 75W-80

4WD

สารหล่อลื่นลำดับ รายการ ปริมาณที่ใช้
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สารหล่อลื่นลำดับ รายการ ปริมาณที่ใช้
2WD 1.5 ลิตร MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear
2WD Hi-Rider 2.3 ลิตร Oil ECOLOGY API GL-5 SAE 80

10 น้ำมันเฟืองท้าย
4WD

ด้านหน้า 1.2 ลิตร MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear
 Oil ECOLOGY API GL-5 SAE 80

ด้านหลัง 2.3 ลิตร MITSUBISHI MOTORS GENUINE Super Hypoid Gear
Oil ECOLOGY API GL-5 SAE 80

11 น้ำยาแอร์ (เครื่องปรับอากาศ)
 500-540 ก.,

HFC-134a
 530-570 ก.*2

*1: น้ำหล่อเย็นที่มีเบสเป็นเอทิลีนไกลคอล ชนิดไม่มีบอเรต ไม่มีไนเตรท ไม่มีเอมีน ไม่มีซิลิเกต และใช้เทคโนโลยีไฮบริดออร์แกนิกที่มีอายุการใช้งานยาวนานซึ่งมีคุณภาพสูง
ใกล้เคียงกัน

*2: รถรุ่นท่ีมีระบบ Auto Stop & Go (AS& G)






