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ขอขอบคุณท่ีเลือกซ้ือรถยนตข์อง MITSUBISHI MOTORS

คู่มือการใชง้านน้ีจะเพิ่มความเขา้ใจและความบนัเทิงสูงสุดของคุณสมบติัชั้นเลิศมากมาย
ของรถยนตค์นัน้ีใหก้บัคุณ
ภายในคู่มือประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีจดัเตรียมเพ่ือใหคุ้ณคุน้เคยกบัวธีิการใชง้านและบ�ารุงรักษา
รถอยา่งถูกตอ้ง เพื่อความพึงพอใจในการขบัข่ีสูงสุด

บริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จ�ากดั ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรูปแบบและขอ้มูลจ�าเพาะ 
และ/หรือการเพ่ิมหรือปรับปรุงผลิตภณัฑน้ี์โดยไม่จ�าเป็นตอ้งติดตั้งลงบนผลิตภณัฑท่ี์ผลิต
ไปก่อนหนา้น้ี
กฎหมายบัญญัติให้ผูข้ ับรถปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับเก่ียวกับยานพาหนะทุกข้อ 

อยา่งเคร่งครัด

คู่มือการใชง้านน้ีเขียนข้ึนโดยสอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้บงัคบัดงักล่าว แต่บางส่วนของ
เน้ือหาอาจขดัแยง้กบักฎและขอ้บงัคบัท่ีมีการแกไ้ขภายหลงัได้

โปรดเก็บคู่มือการใช้งานน้ีไวใ้นรถยนต์คนัน้ีเม่ือท�าการจ�าหน่ายต่อ เพ่ือท่ีผูใ้ช้งาน 
คนถดัไปจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลภายในคู่มือการใชง้านเล่มน้ีได้

ตลอดคูมื่อเล่มน้ีจะปรากฏค�าวา่ ค�ำเตือน และ ข้อควรระวงั เพ่ือคอยเตือนใหร้ะมดัระวงั
เป็นพิเศษ การไม่ปฏิบติัตามค�าแนะน�าอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดความ 
เสียหายแก่รถยนตข์องคุณได้

คำเตือน
แสดงถึงควำมเป็นไปได้สูงที่จะเกิดกำรบำดเจ็บร้ำยแรงหรือถึงแก่ชีวิตหำกไม่ 
ปฏิบัตติำมค�ำแนะน�ำ

ขอควรระวัง
หมำยถงึอนัตรำยหรือกำรกระท�ำทีไ่ม่ปลอดภยัซ่ึงอำจท�ำให้เกดิกำรบำดเจบ็เลก็น้อย 
หรือเกดิควำมเสียหำยแก่รถยนต์ของคุณ

และยงัมีเคร่ืองหมายท่ีส�าคญัอีกแบบหน่ึง:

หมายเหตุ
เป็นข้อมูลเพิม่เตมิทีเ่ป็นประโยชน์

*:	 แสดงถงึอุปกรณ์เสริม

อาจแตกต่างกนัไปตามการจดัประเภทการจ�าหน่าย โปรดดูแคตาลอ็กการจ�าหน่าย

ตวัยอ่ท่ีใชใ้นคู่มือการใชง้านเล่มน้ี:

M/T:	เกยีร์ธรรมดำ

A/T:	เกยีร์อตัโนมตัิ

CVT:	เกยีร์แบบอตัรำทดต่อเน่ือง

สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นรถยนต:์

  
: ดูคู่มือการใชง้าน

©2021 Mitsubishi Motors Corporation

รถคนัน้ีผลิตโดยบริษทั PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia ในอินโดนีเซีย
โดยไดรั้บอนุญาตจากบริษทั มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จ�ากดั



สารบัญ
ภาพโดยรวม/คู่มืออย่างง่าย

ข้อมูลทัว่ไป

การลอ็กและการปลดลอ็ก

เบาะน่ังและเขม็ขดันิรภยั

แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม

การสตาร์ทและการขบัขี่

การใช้อุปกรณ์อ�านวยความสะดวก

เม่ือเกดิเหตุฉุกเฉิน

การดูแลรักษาสภาพรถ

การบ�ารุงรักษา

ข้อมูลจ�าเพาะ

1

12
11
10
9
8
7
6
5
4

2
3



แผงหนา้ปัดและอุปกรณ์ควบคุม

ภาพโดยรวม/คู่มืออยา่งง่าย1-1

แผงหน้าปัดและอุปกรณ์ควบคุม
E08500103671

1

สวติชท่ี์ปัดน�้าฝนและท่ีฉีดน�้าลา้งกระจกหนา้ หนา้ 5-45
สวติชท่ี์ปัดน�้าฝนและท่ีฉีดน�้าลา้งกระจกหลงั หนา้ 5-47

สวติชไ์ฟหนา้และไฟสูง-ต�่า หนา้ 5-41
คนัสวติชไ์ฟเล้ียว หนา้ 5-44
สวติชไ์ฟตดัหมอกดา้นหนา้* หนา้ 5-45

สวติชก์ระจกมองขา้งแบบ
ควบคุมดว้ยไฟฟ้า หนา้ 6-12

สวติชร์ะบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตวั 
(ASC) OFF หนา้ 6-43

แผงหนา้ปัด หนา้ 5-2

ช่องลมกลาง หนา้ 7-2, 7-3

สวติชค์วบคุมความเร็วคงท่ี* หนา้ 6-45

สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง 
บนพวงมาลัย หน้า 7-21

สวิตช์ส�าหรับการโทรแฮนดฟ์รี*

สวติชก์ญุแจ* หนา้ 6-14

สวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวม* หนา้ 5-4

ช่องลมขา้ง หนา้ 7-2, 7-3

ระบบถุงลมนิรภยั (SRS) – ถุงลมนิรภยั  
(ส�าหรับเบาะนัง่คนขบั) หนา้ 4-22
สวติชแ์ตร หนา้ 5-49

สวติชเ์คร่ืองยนต*์ หนา้ 6-15

สวติช ์Auto Stop & Go (AS&G) 
OFF หนา้ 6-26



แผงหนา้ปัดและอุปกรณ์ควบคุม

ภาพโดยรวม/คู่มืออยา่งง่าย 1-2

11

พอร์ต USB ส�าหรับชาร์จ* 
หนา้ 7-41

กา้นปรับระดบัคอพวงมาลยั หนา้ 6-11

เคร่ืองปรับอากาศ หนา้ 7-2
เคร่ืองปรับอากาศแบบธรรมดา - แบบท่ี 1 หนา้ 7-6
เคร่ืองปรับอากาศแบบธรรมดา - แบบท่ี 2 หนา้ 7-10

ระบบถุงลมนิรภยั (SRS) - ถุงลมนิรภยั  
(ส�าหรับเบาะนัง่ผูโ้ดยสารดา้นหนา้) หนา้ 4-22

ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม หนา้ 7-40

สวติชไ์ฟฉุกเฉิน หนา้ 5-45

ฟิวส์ หนา้ 10-15

กล่องเกบ็ของ หนา้ 7-43

ขั้วอินพตุ USB หนา้ 7-37

สวติชไ์ล่ฝ้ากระจกหลงั หนา้ 5-48

คนัปลดลอ็กฝาช่องเติม 

น�้ามนัเช้ือเพลิง หนา้ 2-3

กล่องคอนโซลท่ีพื้น หนา้ 7-44

ท่ีเปิดฝากระโปรง หนา้ 10-3

ท่ีวางเคร่ืองด่ืม หนา้ 7-46



แผงหนา้ปัดและอุปกรณ์ควบคุม

ภาพโดยรวม/คู่มืออยา่งง่าย1-3

1

เครื่องเสียง* หน้า 7-14

แบบเบรกมือไฟฟ้า

คนัเกียร์ หนา้ 6-27

สวติชค์า้งเบรกอตัโนมติั 
หนา้ 6-34

แบบคนัเบรกมือ

คนัเกียร์ หนา้ 6-27 สวติชเ์บรกมือไฟฟ้า หนา้ 6-5
คนัเบรกมือ หนา้ 6-4



ภายใน

ภาพโดยรวม/คู่มืออยา่งง่าย 1-4

ภายใน
E08500202923

11

สวติชเ์ซ็นทรัลลอ็ก 
หนา้ 3-16

สวติชล์อ็ก  
หนา้ 3-25

สวติชค์วบคุมหนา้ต่าง
ไฟฟ้า หนา้ 3-24

ไฟในหอ้งโดยสาร (ดา้นหนา้) หนา้ 7-42

เบาะนัง่หนา้ หนา้ 4-4

ขอเก่ียวอเนกประสงค ์หนา้ 7-47

ท่ีพกัแขน หนา้ 4-5
ท่ีวางเคร่ืองด่ืม หนา้ 7-46

เบาะนัง่ตอนท่ีสาม หนา้ 4-7

ท่ีวางขวด หนา้ 7-47

ท่ีวางเคร่ืองด่ืม 
หนา้ 7-46

ช่องเสียบอุปกรณ์
เสริม หนา้ 7-40

กระจกมองหลงั หนา้ 6-11

ไมโครโฟนแฮนดฟ์รี*

เขม็ขดันิรภยั  
หนา้ 4-11

ท่ีบงัแดด หนา้ 7-40
กระจกส่องหนา้ หนา้ 7-40
ช่องเกบ็บตัร หนา้ 7-40

ถาดใตเ้บาะนัง่ผูโ้ดยสาร* หนา้ 7-45

พนกัพิงศีรษะ หนา้ 4-7

เคร่ืองปรับอากาศดา้นหลงั หนา้ 7-13

ไฟในหอ้งโดยสาร (ดา้นหลงั) หนา้ 7-42
เบาะนัง่ตอนท่ีสอง หนา้ 4-5



พื้นท่ีเกบ็สมัภาระ

ภาพโดยรวม/คู่มืออยา่งง่าย1-5

พืน้ทีเ่กบ็สัมภาระ
E08500301826

1

แผน่กระดาน หนา้ 7-44
กล่องเกบ็สมัภาระท่ีพื้น หนา้ 7-43, 7-44
ชุดซ่อมยาง หนา้ 8-6

แม่แรง หนา้ 8-5
เคร่ืองมือ หนา้ 8-5

ท่ียดึดา้นหลงัเบาะส�าหรับอุปกรณ์
นิรภยัส�าหรับเดก็ หนา้ 4-19



อุปกรณ์ภายนอก - ดา้นหนา้

ภาพโดยรวม/คู่มืออยา่งง่าย 1-6

อุปกรณ์ภายนอก - ด้านหน้า
E08500404352

11

การควบคุมกระจกไฟฟ้า หนา้ 3-24 กระจกมองขา้ง หนา้ 6-12
ไฟเล้ียวดา้นขา้ง หนา้ 10-20

ช่องเติมน�้ามนัเช้ือเพลิง 
หนา้ 2-3

ค้ิวขอบลอ้*
ส�าหรับรายละเอียด ใหดู้เร่ือง  
“ขนาดของรถ” หนา้ 11-3

ท่ีปัดน�้าฝนกระจกหนา้ 
หนา้ 5-45, 5-46, 10-13

ฝากระโปรงหนา้ 
หนา้ 10-3

ไฟหร่ี หนา้ 5-37, 10-20

ไฟหร่ี หนา้ 5-37, 10-20

รถรุ่นท่ีติดตั้งค้ิวขอบลอ้

ยกเวน้รถรุ่นท่ีติดตั้งค้ิวขอบลอ้

ไฟเล้ียวดา้นหนา้ 
หนา้ 10-20, 10-22

ไฟหนา้
หนา้ 5-41, 10-20

ไฟหนา้
หนา้ 5-41, 10-20, 10-22

ไฟเล้ียวดา้นหนา้  
หนา้ 10-20, 10-22

ไฟตดัหมอกดา้นหนา้* 
หนา้ 5-45, 10-20, 10-24

ไฟตดัหมอกดา้นหนา้ 
หนา้ 5-45, 10-20



อุปกรณ์ภายนอก - ดา้นหลงั

ภาพโดยรวม/คู่มืออยา่งง่าย1-7

อุปกรณ์ภายนอก - ด้านหลงั
E08500404365

1

ไฟเบรกดวงท่ีสาม หนา้ 10-20

ระบบกญุแจรีโมท หนา้ 3-4
ระบบกญุแจอจัฉริยะ* หนา้ 3-7
การลอ็กและปลดลอ็กประตู หนา้ 3-15

การเปล่ียนยาง หนา้ 8-12
แรงดนัลมยาง  
หนา้ 6-2, 10-11
การสลบัยาง หนา้ 10-12
ขนาดยางและลอ้  
หนา้ 10-11, 11-8

เสาอากาศ* หนา้ 7-37

ท่ีปัดน�้าฝนกระจกหลงั  
หนา้ 5-47, 10-13

ไฟเบรก หนา้ 10-20

ไฟเบรก หนา้ 
10-20, 10-24

ไฟทา้ย หนา้ 10-20

ไฟทา้ย หนา้ 10-20

ไฟถอยหลงั  
หนา้ 10-20

ไฟทา้ย  
หนา้ 10-20

ไฟถอยหลงั  
หนา้ 10-20

ประตูทา้ย  
หนา้ 3-18

กลอ้งมองหลงั* หนา้ 6-49 ไฟส่องป้ายทะเบียน  

หนา้ 10-20, 10-26

รถรุ่นท่ีติดตั้งค้ิวขอบลอ้

ยกเวน้รถรุ่นท่ีติดตั้งค้ิวขอบลอ้

ไฟเล้ียวดา้นหลงั  
หนา้ 10-20, 10-24

ไฟเล้ียวดา้นหลงั  
หนา้ 10-20, 10-24

ไฟถอยหลงั  
หนา้ 10-20



คู่มืออยา่งง่าย

ภาพโดยรวม/คู่มืออยา่งง่าย 1-8
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กญุแจรีโมท กญุแจอจัฉริยะ

1- สวติช ์LOCK
2- สวติช ์UNLOCK
3- ไฟแสดง

ให้ดูเร่ือง “ระบบกญุแจรีโมท” หน้า 3-4

กระจกมองขา้งสามารถพบัหรือกางโดยอตัโนมติั เม่ือกด
สวติชล์อ็ก (1) หรือสวติชป์ลดลอ็ก (2)

ให้ดูเร่ือง “การท�างานของกระจกมองข้าง” หน้า 3-5

ระบบกญุแจอจัฉริยะ*

เม่ือคุณถือกญุแจอจัฉริยะไวแ้ละกดสวติชล์อ็ก/ปลดลอ็ก
ประตูดา้นคนขบัหรือดา้นผูโ้ดยสารดา้นหนา้ (A) หรือ
สวติชล์อ็ก/ปลดลอ็กประตูทา้ย (B) หรือสวติชล์อ็ก 
ประตูทา้ย (C) (เม่ือลอ็ก) หรือสวติชเ์ปิดประตูทา้ย (D) 
(เม่ือปลดลอ็ก) ภายในช่วงระยะการท�างาน ประตูทั้งหมด
และประตูทา้ยจะลอ็ก/ปลดลอ็ก
ช่วงระยะการท�างานอยูท่ี่ประมาณ 70 ซม. จากสวติช์
ลอ็ก/ปลดลอ็กประตูดา้นคนขบัหรือดา้นผูโ้ดยสาร 
ดา้นหนา้และสวติชป์ระตูทา้ย

สวติชป์ระตูหนา้

สวติชป์ระตูทา้ย - แบบท่ี 1

สวติชป์ระตูทา้ย - แบบท่ี 2

คู่มืออย่างง่าย
E08500501059

การลอ็กและปลดลอ็กประตูและประตูท้าย
E08500602477

ระบบกญุแจรีโมท

กดสวติชก์ญุแจแลว้ประตูทุกบานและประตูทา้ยจะลอ็ก
หรือปลดลอ็กตามตอ้งการ
นอกจากน้ียงัสามารถควบคุมการท�างานของกระจกมอง
ขา้งไดด้ว้ย
สวติชก์ญุแจจะท�างานภายในระยะประมาณ 4 เมตรจาก
ตวัรถ



คู่มืออยา่งง่าย

ภาพโดยรวม/คู่มืออยา่งง่าย1-9
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รอบเบาะน่ังคนขบั
E08500802554

ให้ดูเร่ือง “ระบบกญุแจอจัฉริยะ” หน้า 3-7 1-ชุดไฟหน้า

หมุนสวติชเ์พื่อเปิดไฟต่างๆ

OFF ปิดไฟทุกดวง

ต�าแหน่งเปิดไฟหร่ี ไฟทา้ย ไฟส่องป้าย
ทะเบียน และไฟแผงหนา้ปัด

ไฟหนา้และไฟอ่ืนๆ สวา่ง

ให้ดูเร่ือง “สวติช์ไฟหน้าและไฟสูง-ต�า่” หน้า 5-41

1-คนัสวติช์ไฟเลีย้ว

ไฟเล้ียวจะกะพริบเม่ือใชง้าน (โดยสวติชก์ญุแจหรือโหมด
การท�างานอยูท่ี่ ON)

1- สญัญาณไฟเล้ียว
2- สญัญาณไฟเปล่ียนช่องทางเดินรถ

ให้ดูเร่ือง “คนัสวติช์ไฟเลีย้ว” หน้า 5-44
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2-การปรับระดบัคอพวงมาลยั

1. คลายกา้นปรับในขณะท่ีจบัพวงมาลยัยกข้ึน
2. ปรับพวงมาลยัใหไ้ดร้ะดบัความสูงท่ีตอ้งการ
3. ลอ็กพวงมาลยัใหแ้น่นโดยการยกกา้นปรับข้ึนใหสุ้ด

A- ต�าแหน่งลอ็ก
B- ต�าแหน่งปลดลอ็ก

ให้ดูเร่ือง “การปรับระดบัคอพวงมาลยั” หน้า 6-11

3-สวติช์เคร่ืองยนต์*

หากคุณถือกญุแจอจัฉริยะ คุณสามารถสตาร์ทเคร่ืองยนต์
ได้
หากคุณกดสวติชเ์คร่ืองยนตโ์ดยไม่ไดเ้หยยีบแป้นเบรก จะ
สามารถเปล่ียนโหมดการท�างานไดต้ามล�าดบัดงัน้ี OFF, 
ACC, ON, OFF

OFF- ไฟแสดงบนสวติชเ์คร่ืองยนตจ์ะดบั
ACC- ไฟแสดงบนสวติชเ์คร่ืองยนตส์วา่งเป็น 

 สีสม้
ON- ไฟแสดงบนสวติชเ์คร่ืองยนตส์วา่งเป็น 

สีเขียว

ให้ดูเร่ือง “สวติช์เคร่ืองยนต์” หน้า 6-15

4-สวติช์ทีปั่ดน�า้ฝนและทีฉี่ดน�า้ล้างกระจก

MIST- ฟังกช์นัก�าจดัหมอก
 ต�าแหน่งปัดคร้ังเดียว

OFF-  ปิด
INT-  ปัดเป็นจงัหวะ (ปรับความเร็วท่ีปัดน�้าฝนตาม 

 ความเร็วรถยนต)์
LO- ช่วงการปัดชา้
HI-  ช่วงการปัดเร็ว

น�้ าลา้งกระจกจะถูกฉีดออกมาบนกระจกหนา้ดว้ยการดึง
คนัสวติชเ์ขา้หาตวัคุณ

ให้ดูเร่ือง “สวิตช์ที่ปัดน�้าฝนและที่ฉีดน�้าล้างกระจก”  
หน้า 5-45
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5-กระจกมองข้างแบบควบคุมด้วยไฟฟ้า

การปรับต�าแหน่งกระจก

ดนัสวติช ์(A) ไปดา้นเดียวกบักระจกท่ีตอ้งการปรับ
L- ปรับกระจกมองขา้งดา้นซา้ย
R- ปรับกระจกมองขา้งดา้นขวา

กดสวติช ์(B) เพื่อปรับใหก้ระจกไปทางซา้ย ขวา บน และ
ล่างตามตอ้งการ

1-  ข้ึน
2-  ลง
3-  ขวา
4-  ซา้ย
5-  สวติชพ์บักระจก

ให้ดูเร่ือง “กระจกมองข้าง:
กระจกมองข้างแบบควบคุมด้วยไฟฟ้า” หน้า 6-12

6-การควบคุมหน้าต่างไฟฟ้า

หนา้ต่างประตูแต่ละบานจะเปิดหรือปิดโดยการท�างานของ
สวติชท่ี์เก่ียวขอ้ง

สวติชด์า้นคนขบั

1-  หนา้ต่างประตูดา้นคนขบั
2-  หนา้ต่างประตูดา้นผูโ้ดยสารดา้นหนา้
3-  หนา้ต่างประตูดา้นหลงัซา้ย
4-  หนา้ต่างประตูดา้นหลงัขวา
5-  สวติชล์อ็ก

สวติช์ลอ็ก

เม่ือกดสวิตชน้ี์ (5) สวิตชด์า้นผูโ้ดยสารจะไม่สามารถใช้
เปิดหรือปิดหน้าต่างประตูได ้ นอกจากน้ีสวิตช์ดา้นคน
ขบัจะไม่สามารถใชเ้ปิดหรือปิดหนา้ต่างประตูบานอ่ืนๆ 
ไดย้กเวน้หนา้ต่างประตูดา้นคนขบั ส�าหรับการปลดลอ็ก 
ใหก้ดอีกคร้ัง

ให้ดูเร่ือง “สวติช์ควบคุมกระจก” หน้า 3-24

7-คนัปลดลอ็กประตูช่องเตมิน�า้มนัเช้ือเพลงิ

ช่องเติมน�้ามนัเช้ือเพลิงจะอยูท่ี่ดา้นหลงัซา้ยของตวัรถ
เปิดฝาช่องเติมน�้ามนัเช้ือเพลิงโดยใชค้นัปลดลอ็กท่ีอยูด่า้น
ขา้งของเบาะนัง่คนขบั

ให้ดูเร่ือง “การเตมิน�า้มนัเช้ือเพลงิ” หน้า 2-3

1



คู่มืออยา่งง่าย

ภาพโดยรวม/คู่มืออยา่งง่าย 1-12

ระบบเกยีร์แบบอตัราทดต่อเน่ือง (CVT)
E08502700074

การท�างานของคนัเกยีร์

CVT เลือกอตัราทดเกียร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยอตัโนมติั โดย
ข้ึนอยูก่บัความเร็วของรถและต�าแหน่งแป้นคนัเร่ง
คนัเกียร์มีหา้ต�าแหน่งและมีปุ่มลอ็ก (A) เพื่อหลีกเล่ียงการ
เขา้เกียร์ผดิโดยไม่ไดต้ั้งใจ

ตอ้งกดปุ่มล็อกในขณะท่ีเหยียบแป้นเบรก
ดว้ยเพื่อเล่ือนคนัเกียร์

ตอ้งกดปุ่มลอ็กเพื่อเล่ือนคนัเกียร์

ไม่จ�าเป็นตอ้งกดปุ่มลอ็กเพื่อเล่ือนคนัเกียร์

ต�าแหน่งคนัเกยีร์

“P” จอด

ต�าแหน่งน้ีจะลอ็กเกียร์ไวเ้พื่อป้องกนัรถเคล่ือนท่ี
สามารถสตาร์ทเคร่ืองยนตไ์ดใ้นต�าแหน่งน้ี

 “R” ถอย

ต�าแหน่งน้ีใชใ้นการถอยหลงั

 “N” เกยีร์ว่าง

ต�าแหน่งเกียร์จะถูกปลดใหว้า่ง

“D” ขบัเคล่ือน

ต�าแหน่งน้ีเป็นต�าแหน่งท่ีใชง้านขบัข่ีตามปกติ

 “L” (ต�า่)

ต�าแหน่งน้ีส�าหรับขบัข้ึนเขาท่ีมีความลาดชันมาก และ
ส�าหรับใช้เคร่ืองยนต์ช่วยเบรกท่ีความเร็วต�่าเม่ือขบัลง
เขาท่ีลาดชนั

คำเตือน
● ส า ม า ร ถ ใ ช้ ต� า แ ห น่ ง นี้ เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ใ ช้

เคร่ืองยนต์ช่วยเบรกมีประสิทธิภาพสูงสุด
ระวงัอย่าเข้าเกยีร์ “L” (ต�า่) อย่างกะทนัหัน
การใช้เคร่ืองยนต์ช่วยเบรกอย่างกะทันหันอาจ
ท�าให้ยางล่ืนไถล
เลือกต�าแหน่งนีต้ามสภาพถนนและความเร็วรถ

สวติช์ควบคุม Ds (เปลีย่นเกยีร์ลงและขบัขี ่
แบบสปอร์ต)

สามารถใช้สวิตช์ควบคุม Ds (เปล่ียนเกียร์ลงและขบัข่ี
แบบสปอร์ต) ไดใ้นขณะท่ีคนัเกียร์อยู่ในต�าแหน่ง“D” 
(เกียร์เดินหนา้)

11
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 “Ds” เปลีย่นเกยีร์ลงและขบัขีแ่บบสปอร์ต

ใชเ้ม่ือจ�าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองยนตช่์วยเบรก หรือส�าหรับการ
ขบัข่ีแบบสปอร์ตก�าลงัสูง

ให้ดูเร่ือง “ระบบเกยีร์แบบอตัราทดต่อเน่ือง (CVT)” 
หน้า 6-27

หน้าจอแสดงข้อมูลรวม
E08501201851

กรุณาจอดรถในท่ีปลอดภยัก่อนเปิดใชง้าน
ขอ้มูลต่อไปน้ีปรากฏในหนา้จอแสดงขอ้มูลรวม เช่น ค�า
เตือน มาตรวดัระยะทาง มาตรวดัการเดินทาง อตัราการ
ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงชัว่ขณะโดยเฉล่ียและชัว่ขณะ ความเร็ว
โดยเฉล่ีย ฯลฯ

แบบท่ี 1

1-  เคร่ืองหมาย  → หนา้ 5-6
2- ตวัแสดงเคร่ืองหมาย “ ” หรือ “ ” → หนา้ 5-5
3-  หนา้จอแสดงขอ้มูล → หนา้ 5-4
 หนา้จอแสดงเตือน → หนา้ 5-5
4- มาตรวดัระยะทาง → หนา้ 5-8

แบบท่ี 2

1- ตวัแสดงอุณหภูมิน�้าหล่อเยน็เคร่ืองยนต ์→  
หนา้ 5-21

2-  ไฟแสดงต�าแหน่งคนัเกียร์ → หนา้ 6-28

3- ตวัแสดงปริมาณน�้ามนัเช้ือเพลิงท่ีเหลืออยู ่→  
หนา้ 5-21

4-  ตวัแสดงขอ้มูล → หนา้ 5-18
5-  สญัลกัษณ์เตือนเช็คระยะ → หนา้ 5-22

ให้ดูเร่ือง “หน้าจอแสดงข้อมูลรวม – แบบที ่1” หน้า 5-3 
หรือ “หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที ่2” หน้า 5-17
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ขอ้มูลทัว่ไป2-2

2
การเลือกน�า้มนัเช้ือเพลงิ

E00200106110

น�้ามนัเช้ือเพลิงท่ีแนะน�า
น�้ ามนัเบนซินไร้สารตะกัว่
ค่าออกเทน 
  90 RON หรือสูงกวา่

ขอควรระวัง
● การใชน้�้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีส่วนผสมของสารตะกัว่

อาจท�าใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรงต่อเคร่ืองยนต์
และแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์
ดงันั้นหา้มใชน้�้ามนัเช้ือเพลิงท่ีมีส่วนผสมของสารตะกัว่

เอทานอล (แก๊สโซฮอล์)

รถรุ่นส�าหรับประเทศศรีลงักา

สารผสมเอทานอล 10 % (แอลกอฮอลจ์ากพืช) และน�้ามนั
ไร้สารตะกัว่ 90 % สามารถใชก้บัรถของคุณไดโ้ดยมีค่า 
ออกเทนอยา่งนอ้ยสูงเท่ากบัน�้ามนัไร้สารตะกัว่ท่ีแนะน�าใหใ้ช้

ขอควรระวัง
● หา้มใชเ้อทานอล (แอลกอฮอลจ์ากพืช) ท่ีมีความ

เขม้ขน้ในปริมาตรเกิน 10 %
การใชเ้อทานอลท่ีเขม้ขน้เกิน 10 % อาจท�าใหเ้กิด
ความเสียหายต่อระบบน�้ามนัเช้ือเพลิง เคร่ืองยนต ์
เซ็นเซอร์เคร่ืองยนต ์และระบบไอเสียของรถยนต์

ขอควรระวัง
● หา้มใชน้�้ ามนัเบนซินท่ีมีส่วนผสมของเมธานอล

กับรถยนต์ของคุณ การใช้แอลกอฮอล์ชนิดน้ี
อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�างาน
ของรถยนต์และท�าให้ช้ินส่วนของระบบน�้ ามนั
เช้ือเพลิงของรถยนตเ์สียหายอยา่งร้ายแรง

หมายเหตุ
● ก า ร ขับ ร ถ ด้ว ย ค ว า ม เ ร็ ว ต�่ า ใ น ร ะ ย ะ ท า ง

สั้ นๆ บ่อยคร้ังอาจท�าให้เกิดคราบสะสมใน
ระบบน�้ ามันเช้ือเพลิงและเคร่ืองยนต์ได้ ส่ง
ผลให้สตา ร์ทติดยากและ เ ร่ง เค ร่ืองไ ม่ ข้ึน
หากเกิดปัญหาน้ี เม่ือเติมน�้ามนั ควรเติมน�้ายาช�าระ
ลา้งผสมลงในน�้ ามนัดว้ย น�้ ายาจะช่วยขจดัสาร
ตกคา้ง ท�าใหเ้คร่ืองท�างานเป็นปกติ
ควรใชน้�้ายาท�าความสะอาดระบบเช้ือเพลิงของแท้
จากมิตซูบิชิ การใชน้�้ ายาท่ีไม่เหมาะสมอาจท�าให้
เคร่ืองยนตท์�างานผิดพลาด สอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดท่ี้ศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
ใกลบ้า้นคุณ

● น�้ามนัเช้ือเพลิงคุณภาพต�่าอาจท�าใหเ้กิดปัญหา เช่น 
เคร่ืองสตาร์ทติดยาก เคร่ืองดบั เคร่ืองยนตมี์เสียง
ผดิปกติและกระตุก
หากคุณพบปัญหาเหล่าน้ี ควรลองเปล่ียนยีห่อ้และ/
หรือเกรดของน�้ามนัเช้ือเพลิง
หากไฟเตือนตรวจเชค็เคร่ืองยนตก์ะพริบ ควรเขา้เชค็
ระบบท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตทนัที

ยกเว้นรถรุ่นส�าหรับประเทศศรีลงักา

สารผสมเอทานอล 20 % (แอลกอฮอลจ์ากพืช) และน�้ามนั
ไร้สารตะกัว่ 80 % สามารถใชก้บัรถของคุณไดโ้ดยตอ้ง
มีค่าออกเทนอย่างน้อยสูงเท่ากับน�้ ามนัไร้สารตะกั่วท่ี
แนะน�าใหใ้ช้

ขอควรระวัง
● หา้มใชเ้อทานอล (แอลกอฮอลจ์ากพืช) ท่ีมีความ

เขม้ขน้ในปริมาตรเกิน 20 %
การใชเ้อทานอลท่ีเขม้ขน้เกิน 20 % อาจท�าใหเ้กิด
ความเสียหายต่อระบบน�้ามนัเช้ือเพลิง เคร่ืองยนต ์
เซ็นเซอร์เคร่ืองยนต ์และระบบไอเสียของรถยนต์

● หา้มใชน้�้ ามนัเบนซินท่ีมีส่วนผสมของเมธานอล
กับรถยนต์ของคุณ การใช้แอลกอฮอล์ชนิดน้ี
อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�างานของ 
รถยนตแ์ละท�าใหช้ิ้นส่วนของระบบน�้ามนัเช้ือเพลิง 
ของรถยนตเ์สียหายอยา่งร้ายแรง

หมายเหตุ
● การขบัรถดว้ยความเร็วต�่าในระยะทางสั้นๆ บ่อย

คร้ังอาจท�าให้เกิดคราบสะสมในระบบน�้ ามัน
เช้ือเพลิงและเคร่ืองยนตไ์ด ้ ส่งผลให้สตาร์ทติด
ยากและเร่งเคร่ืองไม่ข้ึน หากเกิดปัญหาน้ี เม่ือเติม
น�้ามนั ควรเติมน�้ายาช�าระลา้งผสมลงในน�้ามนัดว้ย
น�้ ายาจะช่วยขจดัสารตกคา้ง ท�าให้เคร่ืองท�างาน
เป็นปกติ ควรใช้น�้ ายาท�าความสะอาดระบบ 
เช้ือเพลิงของแทจ้ากมิตซูบิชิ การใช้น�้ ายาท่ีไม่
เหมาะสมอาจท�าให้เคร่ืองยนต์ท�างานผิดพลาด
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีศูนย์บริการ 
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตใกลบ้า้นคุณ
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หมายเหตุ

● น�้ามนัเช้ือเพลิงคุณภาพต�่าอาจท�าใหเ้กิดปัญหา เช่น 
เคร่ืองสตาร์ทติดยาก เคร่ืองดบั เคร่ืองยนตมี์เสียง
ผดิปกติและกระตุก หากคุณพบปัญหาเหล่าน้ี ควร
ลองเปล่ียนยีห่อ้และ/หรือเกรดของน�้ามนัเช้ือเพลิง
หากไฟเตือนตรวจเช็คเคร่ืองยนตก์ะพริบ ควรเขา้
เชค็ระบบท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตทนัที

การเตมิน�า้มนัเช้ือเพลงิ
E00200204801

คำเตือน
● ขณะเตมิน�า้มนัเช้ือเพลงิ ให้ปฏบัิตติามข้อก�าหนด

ด้านความปลอดภยัของอู่รถหรือป๊ัมน�า้มนั
● น�้ามันเช้ือเพลิงมีคุณสมบัติติดไฟและระเบิด

ได้ง่าย 
คุณอาจถูกไฟไหม้หรือบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้
ดังน้ันขณะเติมน�้ามันควรดับเคร่ืองยนต์และอยู่
ให้ห่างจากเปลวไฟ ประกายไฟ หรือวัสดุที่เกิด
ควนั ควรเตมิน�า้มนัในทีท่ีอ่ากาศถ่ายเทได้สะดวก

● ก่อนเปิดฝาถังน�้ามัน ก�าจัดไฟฟ้าสถิตในตัวคุณ
ด้วยการจบัส่วนทีเ่ป็นโลหะของรถหรือป๊ัมน�า้มนั 
ไฟฟ้าสถิตในตัวคุณอาจท�าให้เกิดประกายไฟซ่ึง
จุดไอระเหยน�า้มนัเช้ือเพลงิได้

คำเตือน
● ปฏิบัติตามขั้ นตอนการเติมน�้ามันเ ช้ือเพลิง

ทั้งหมด (เปิดฝาช่องเติมน�้ามันเช้ือเพลงิ ถอดฝา
ถังน�า้มัน ฯลฯ) ด้วยตัวคุณเอง อย่าให้บุคคลอ่ืน
เข้ามาใกล้ช่องเติมน�้ามันเช้ือเพลิง ถ้าบุคคลอ่ืน
เข้ามาช่วยโดยยงัมีไฟฟ้าสถิตอยู่ในตัว ไอระเหย
น�า้มนัเช้ือเพลงิอาจตดิไฟได้

● ห้ามเดินไปจากช่องเติมน�้ามันเช้ือเพลิงจนกว่า 
จะเติมน�้ามันเสร็จเรียบร้อย ถ้าคุณเดินออกไป
ท�าอย่างอ่ืน (เช่น น่ังพกั) ระหว่างเตมิน�า้มนั อาจ
ท�าให้เกดิไฟฟ้าสถติระลอกใหม่

● หากจ�าเป็นต้องเปลีย่นฝาถงัน�า้มนัใหม่ ใช้เฉพาะ
อะไหล่แท้ของมติซูบิชิ

ความจุถงัน�า้มนัเช้ือเพลงิ

45 ลิตร

การเตมิน�า้มนัเช้ือเพลงิ

1. ก่อนเติมน�้ามนัเช้ือเพลิง ใหด้บัเคร่ืองยนตก่์อน
2. ช่องเติมน�้ามนัเช้ือเพลิงจะอยูท่ี่ดา้นหลงัซา้ยของตวัรถ

เปิดฝาช่องเติมน�้ามนัเช้ือเพลิงโดยใชค้นัปลดลอ็กท่ีอยู่

ดา้นขา้งของเบาะนัง่คนขบั

3. เปิดท่อช่องเติมน�้ามนัเช้ือเพลิงชา้ๆ โดยหมุนฝาทวน
เขม็นาฬิกา

1-  เปิดฝา
2-  ปิด
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ขอควรระวัง

● เน่ืองจากระบบน�้ามนัเช้ือเพลิงอาจมีแรงดนั ให้
ถอดฝาท่อช่องเติมน�้ามนัเช้ือเพลิงชา้ๆ
เพื่อช่วยคลายแรงดนัหรือสุญญากาศท่ีอาจสะสม
อยูใ่นถงัน�้ามนัเช้ือเพลิง ถา้คุณไดย้นิเสียงฟู่  รอ
จนเสียงเงียบก่อนจะถอดฝาออก มิฉะนั้นน�้ามนั
เช้ือเพลิงอาจพน่ออกมาท�าใหคุ้ณหรือผูอ่ื้นได้
รับบาดเจบ็

หมายเหตุ
● ขณะเติมน�้ามนัเช้ือเพลิง ใหย้ดึฝาไวใ้นตวัยดึฝาซ่ึง

อยูด่า้นในของฝาช่องเติมน�้ามนัเช้ือเพลิง

4. ใส่หวัจ่ายน�้ามนัเช้ือเพลิงลงในช่องใหลึ้กท่ีสุด

ขอควรระวัง
● หา้มเอียงหวัจ่ายน�้ามนัเช้ือเพลิง

5. เม่ือหวัจ่ายน�้ามนัเช้ือเพลิงหยดุโดยอตัโนมติั อยา่เติม
น�้ามนัเพิ่มอีก

6. ปิดฝาท่อช่องเติมน�้ ามนัเช้ือเพลิงโดยหมุนตามเข็ม
นาฬิกาชา้ๆ จนไดย้นิเสียงคลิก จากนั้นปิดฝาช่องเติม
น�้ามนัเช้ือเพลิงเบาๆ

การตดิตั้งอุปกรณ์เสริม
E00200303137

ก่อนติดตั้งอุปกรณ์เสริมใดๆ กรุณาขอค�าแนะน�าจากศูนย์
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

ขอควรระวัง
● รถของคุณติดตั้ งขั้ ว ต่อวิ เคราะห์ปัญหาไว ้

ส�าหรับการตรวจสอบและการซ่อมบ�ารุงระบบ
ควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์
ห้ามเ ช่ือมต่ออุปกรณ์ อ่ืนใดเข้ากับขั้ ว ต่อ น้ี
นอกจากเคร่ืองมือวเิคราะห์ส�าหรับการตรวจสอบ 
และการซ่อมแซม
มิฉะนั้นแบตเตอร่ีอาจหมด อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์
ของรถยนตอ์าจท�างานผดิปกติ หรืออาจเกิดปัญหา
ท่ีไม่ไดค้าดคิดได้
นอกจากน้ี การท�างานผิดปกติท่ีเกิดข้ึนจากการ
เช่ือมต่ออุปกรณ์อ่ืนท่ีไม่ใช่เคร่ืองมือวเิคราะห์ อาจ
ไม่ครอบคลุมในการรับประกนั

● การติดตั้งอุปกรณ์เสริม ช้ินส่วนเพิ่มเติม ฯลฯ ตอ้ง
อยูภ่ายใตก้รอบกฎหมายและเป็นไปตามค�าแนะน�า
และค�าเตือนในเอกสารท่ีมาพร้อมกบัรถเท่านั้น
ควรเลือกติดตั้งเฉพาะอุปกรณ์ท่ีไดรั้บการรับรอง
จากมิตซูบิชิเท่านั้น

● การติดตั้ งอุปกรณ์เก่ียวกับระบบไฟฟ้าอย่างไม่
ถูกต้องอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ ให้ดูเ ร่ือง “การ
ดดัแปลงและแกไ้ขเก่ียวกบัระบบไฟฟ้าหรือระบบ
น�้ามนัเช้ือเพลิง” ในคู่มือส�าหรับผูใ้ชน้ี้

● การใชโ้ทรศพัท์มือถือหรือวิทยุติดรถยนต์ท่ีไม่มี
สายอากาศภายนอกอาจรบกวนระบบไฟฟ้าของ
รถยนต์ได้และท�าให้การท�างานของรถยนต์ไม่
ปลอดภยั

● ค ว ร ใ ช้ล้อ แ ล ะ ย า ง ต า ม ข น า ด ท่ี ก�า ห น ด ไ ว ้

ส�าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัลอ้และยาง ให้ดูเร่ือง
“ขอ้มูลจ�าเพาะ”

● โปรดอ่านคู่มือของอุปกรณ์เสริมก่อนจะติดตั้ ง
อุปกรณ์ ช้ินส่วน หรือการดดัแปลงอ่ืนๆ กบัตวัรถ!

ส่ิงส�าคญั!

เน่ืองจากมีอุปกรณ์เสริมและอะไหล่จ�านวนมากจากผูผ้ลิต
รายต่างๆ ในทอ้งตลาด ทั้งบริษทัมิตซูบิชิและศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตไม่สามารถตรวจสอบไดว้่าการ
ติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือช้ินส่วนดงักล่าวจะส่งผลกระทบ
ต่อความปลอดภยัโดยรวมของรถมิตซูบิชิของคุณหรือไม่
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แมว้า่ช้ินส่วนนั้นจะไดรั้บการตรวจสอบอยา่งเป็นทางการ
แลว้ เช่นจาก “ใบอนุญาตผูป้ระกอบการทัว่ไป” (การ
ประเมินคุณภาพช้ินส่วน) หรือเป็นช้ินส่วนส�าเร็จรูปท่ี
ผา่นการตรวจสอบการผลิตอยา่งเป็นทางการ หรือเม่ือมีใบ
อนุญาตการท�างานของช้ินส่วนท่ีติดเสริมหรือติดตั้งเขา้มา
ส่วนใดส่วนหน่ึง ไม่ควรด่วนสรุปวา่จะไม่ส่งผลต่อความ
ปลอดภยัในการขบัข่ีรถยนตข์องคุณ

นอกจากน้ีผู ้ประเมินหรือผู ้ตรวจสอบยังไม่ต้องรับ 
ผิดชอบใดๆ เฉพาะในกรณีของช้ินส่วน (ช้ินส่วนแท้
หรืออะไหล่แท้ของมิตซูบิชิ รวมถึงอุปกรณ์เสริมของ 

มิตซูบิชิ) ซ่ึงแนะน�าและจ�าหน่ายโดยศูนยบ์ริการมิตซูบิชิ 

ท่ีได้รับอนุญาต และติดหรือติดตั้ งโดยศูนย์บริการ 
มิตซูบิชิท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้นท่ีคุณจะยอมรับได้ว่ามี
ความปลอดภยัสูงสุด เช่นเดียวกบัการดดัแปลงรถยนต ์

มิตซูบิชิตามขอ้มูลจ�าเพาะทางการผลิต เพ่ือความปลอดภยั
ของคุณ ในกรณีเช่นน้ี คุณควรด�าเนินการดดัแปลงแกไ้ข
ตามค�าแนะน�าของศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีได้รับอนุญาต
เท่านั้น

การดดัแปลง/แก้ไขเกีย่วกบัระบบ
ไฟฟ้าหรือระบบน�า้มนัเช้ือเพลงิ

E00200401600

รถยนตข์องมิตซูบิชิทุกคนัท่ีออกจากโรงงานนั้นไดผ้่าน
การตรวจสอบแลว้วา่มีความปลอดภยัในการใชง้านและมี
คุณภาพท่ีดีอยูแ่ลว้
ดังนั้นเพ่ือคงความปลอดภยัและคุณภาพดังกล่าว การ
ดดัแปลง หรือแกไ้ข หรือติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนเพ่ิมเติมเก่ียว
กบัระบบไฟฟ้าหรือระบบน�้ ามนัเช้ือเพลิงนั้นควรด�าเนิน
การตามค�าแนะน�าจากมิตซูบิชิ

ขอควรระวัง
● กรุณาขอค�าแนะน�าจากศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีได้

รับอนุญาตในการติดตั้งหรือเพิม่เติมอุปกรณ์ต่างๆ
ถา้มีสายไฟกีดขวางตวัถงัรถหรือใชว้ิธีการติดตั้ง
ท่ีไม่เหมาะสม (ไม่ใส่ฟิวส์ป้องกนั ฯลฯ) อุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ อาจไดรั้บผลกระทบท่ีเป็น
อนัตรายจนท�าใหเ้กิดไฟไหมห้รืออุบติัเหตุอ่ืนๆ

อะไหล่แท้
E00200502099

การเปล่ียนช้ินส่วนท่ีช�ารุดเสียหายนั้นควรหลีกเล่ียงการ
ใชอ้ะไหล่เทียม
เน่ืองจากมิตซูบิชิไดศึ้กษาคน้ควา้ ออกแบบ และผลิตมา
ดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ท�าให้ทุกช้ินส่วนมีคุณภาพสูง  

เพ่ือให้ลูกคา้ของมิตซูบิชิมัน่ใจไดว้่าช้ินส่วนทุกช้ินนั้น 
ได้มาตรฐาน การใช้อะไหล่เทียมจะท�าให้คุณภาพดัง
กล่าวลดลง
ควรใชแ้ต่อะไหล่แทข้องมิตซูบิชิเท่านั้น เพ่ือใหร้ถของคุณ
สามารถท�างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ช้ินส่วนต่างๆ 
ของรถจะมีประสิทธิภาพลดลงในกรณีท่ีใชอ้ะไหล่เทียม
การไม่ใชอ้ะไหล่แทย้งัอาจท�าใหห้มดสิทธ์ิเรียกร้องการรับ
ประกนัได ้หากเราพบวา่ความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนกบัรถของ
คุณนั้นมีสาเหตุมาจากการใชอ้ะไหล่เทียมแลว้ ทางเราไม่
อาจจะรับประกนัใหไ้ด้
คุณจะไดรั้บค�าแนะน�าท่ีเหมาะสมท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิ
และการประกอบอะไหล่แททุ้กช้ินจะไดรั้บการดูแลอยา่ง
ดีจากผูเ้ช่ียวชาญ
ดังนั้ นควรพิจารณาใช้แต่อะไหล่แท้ซ่ึงมี GENUINE 
PARTS ระบุไวจ้ากศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
ทัว่ประเทศ

ค�าแนะน�าเกีย่วกบัน�า้มนัเคร่ือง
E00200601501

คำเตือน
● การสัมผัสน�้ามันเป็นเวลานานๆ และบ่อยคร้ัง

อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคผิวหนังหรือมะเร็ง
ผวิหนังได้

● หลกีเลีย่งอย่าให้น�้ามันสัมผสักบัผวิหนังโดยตรง
และควรรีบล้างออกทนัทเีม่ือสัมผสัน�า้มนั

● เกบ็ให้ห่างจากมือเดก็



ตวับนัทึกเหตุการณ์ขณะรถชน

ขอ้มูลทัว่ไป2-6

2
ตวับันทกึเหตุการณ์ขณะรถชน

E00205900166

รถยนตรุ่์นน้ีติดตั้งตวับนัทึกเหตุการณ์ขณะรถชน (EDR)
จุดประสงค์หลกัของ EDR คือเพ่ือเก็บบนัทึกขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัอุบติัเหตุการชนหรือสถานการณ์คลา้ยการ
ชน เช่นเม่ือถุงลมนิรภยัพองตวั หรือเม่ือรถกระแทกกบั
ส่ิงกีดขวางบนทอ้งถนน ขอ้มูลจะบนัทึกไวเ้พ่ือเพ่ิมความ
เขา้ใจวา่ระบบรถยนตท์�างานอยา่งไรในสถานการณ์เช่นน้ี
EDR ได้รับการออกแบบมาให้บนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
ไดนามิกรถยนตแ์ละระบบความปลอดภยัในเวลาสั้นๆ มกั
จะไม่เกิน 30 วนิาที

EDR ในรถยนตน้ี์ไดรั้บการออกแบบมาใหบ้นัทึกขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี:

● ระบบต่างๆ ในรถยนตท์�างานอยา่งไร
● คนขบัเหยยีบแป้นคนัเร่งและ/หรือแป้นเบรกมากนอ้ย

เพียงไร (ถา้เหยยีบ) และ
● รถยนตก์�าลงัเดินทางดว้ยความเร็วเท่าไร

ขอ้มูลเหล่าน้ีช่วยใหเ้ขา้ใจไดดี้ข้ึนถึงสภาวะแวดลอ้มท่ีเกิด
รถชนและเกิดการบาดเจบ็

หมายเหตุ
● EDR จะบนัทึกขอ้มูลเฉพาะเม่ือเกิดการชนร้ายแรง

เท่านั้น EDR จะไม่บนัทึกขอ้มูลใดๆ ในสภาพการ
ขบัข่ีปกติและจะไม่บนัทึกขอ้มูลส่วนบุคคล (เช่น 
ช่ือ เพศ อาย ุและสถานท่ีเกิดอุบติัเหตุ)
อยา่งไรกต็ามบุคคลอ่ืน เช่นต�ารวจ อาจใชข้อ้มูล 
EDR ท่ีบนัทึกไวร่้วมกบัขอ้มูลช้ีตวับุคคลท่ีเก็บ
ไวต้ามระเบียบปฏิบติัในระหวา่งการสืบสวนการ
ชนท่ีเกิดข้ึน

การอ่านขอ้มูลท่ีบนัทึกโดย EDR จ�าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์
พิเศษและจ�าเป็นตอ้งเขา้ถึงรถยนต์หรือ EDR นอกจาก 
ผูผ้ลิตรถยนต์แล้วบุคคลอ่ืน เช่นต�ารวจ ซ่ึงมีอุปกรณ์
พิเศษจะสามารถอ่านขอ้มูลไดห้ากสามารถเขา้ถึงรถยนต์
หรือ EDR
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กญุแจ

E00300104768

กญุแจรีโมท

กญุแจอจัฉริยะ

1- กญุแจรีโมท
2- กญุแจอจัฉริยะ
3- กญุแจฉุกเฉิน

คำเตือน
● เ ม่ื อ น� ำ กุ ญ แ จ ติ ด ตั ว ขึ้ น เ ค ร่ื อ ง บิ น  อ ย่ ำ

กดสวิตช์ใดๆ บนกุญแจขณะที่อยู่บนเคร่ือง
ห ำ ก ก ด ส วิต ช์ บ น เ ค ร่ื อ ง  กุ ญ แ จ จ ะ ป ล่ อ ย
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้ำ ซ่ึงส่งผลกระทบรบกวน 
กำรท�ำงำนของเคร่ืองบิน 
เม่ือใส่กญุแจในกระเป๋ำ ระวงัอย่ำให้สวติช์ทีก่ญุแจ
ถูกกดด้วยควำมพลั้งเผลอได้โดยง่ำย

หมายเหตุ
● กุญแจ (ยกเวน้กุญแจฉุกเฉิน / กุญแจส�ารอง) 

เป็นช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความแม่นย �า
พร้อมตัวส่งสัญญาณในตัว กรุณาปฏิบัติตาม 

ขอ้ควรระวงัต่อไปน้ีเพ่ือป้องกนัการท�างานผิด
ปกติ
• ไม่ควรวางไวใ้นท่ีแดดส่องถึงโดยตรง เช่น บน

แผงหนา้ปัดรถ
• ไม่ควรถอดแยกช้ินส่วนหรือดดัแปลง
• ไม่ควรดดังอกญุแจหรือกระแทกแรงๆ
• ไม่ควรใหโ้ดนน�้า
• เกบ็แยกจากพวงกญุแจแม่เหลก็อ่ืนๆ
• เกบ็แยกจากระบบเคร่ืองเสียง คอมพิวเตอร์ส่วน

บุคคล โทรทศัน์ และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีมีสนาม
แม่เหลก็

• เกบ็แยกจากอุปกรณ์ท่ีปล่อยคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า
แรงสูง เช่น โทรศพัทมื์อถือ อุปกรณ์ไร้สายต่างๆ
และเคร่ืองมือท่ีมีความถ่ีสูง (รวมถึงอุปกรณ์
การแพทย)์

• อยา่ลา้งดว้ยเคร่ืองท�าความสะอาดระบบอลัตรา
โซนิกหรืออุปกรณ์ท่ีคลา้ยคลึง

• ไม่ควรเก็บกุญแจไวใ้นท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือ
ความช้ืนสูง

● เค ร่ืองยนต์ถูกออกแบบมาให้สตาร์ทไม่ได้
หากรหัส ID ท่ีลงทะเบียนไวใ้นคอมพิวเตอร์
อิโมบิไลเซอร์กบัรหสั ID ของกุญแจไม่ตรงกนั
ส�าหรับรายละเอียดและการใชกุ้ญแจ ให้ดูเร่ือง
“ระบบอิโมบิไลเซอร์”

หมายเหตุ
● กรุณาท�าความเขา้ใจดงัต่อไปน้ีหากสัญญาณกนั

ขโมยตั้งไวท่ี้ “เปิดใชง้าน”
ใหดู้เร่ือง “ระบบสญัญาณกนัขโมย” หนา้ 3-20
• หากสญัญาณกนัขโมยอยูใ่นโหมดระบบป้องกนั

สัญญาณจะดงัหากประตูเปิดหลงัจากล็อกดว้ย
กญุแจ ปุ่มลอ็กดา้นใน หรือสวติชเ์ซ็นทรัลลอ็ก

• แมว้า่สญัญาณกนัขโมยจะตั้งไวท่ี้ “เปิดใชง้าน”
แต่จะไม่เขา้สู่โหมดระบบเตรียมพร้อมหากไม่
ไดใ้ชฟั้งก์ชนักุญแจอจัฉริยะหรือระบบกุญแจ
รีโมทในการลอ็กรถ

แถบป้ำยหมำยเลขกญุแจ
E00314000122

หมายเลขกญุแจจะประทบัไวบ้นแถบป้ายดงัรูป
ควรจดบนัทึกหมายเลขกุญแจไวแ้ละเก็บกุญแจกบัป้าย
หมายเลขกุญแจแยกจากกนั เพ่ือจะสามารถสั่งกุญแจจาก
ศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตไดใ้นกรณีท่ีกุญแจ
ดอกจริงสูญหาย
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1-  กญุแจรีโมท
2-  กญุแจฉุกเฉิน

ระบบอโิมบิไลเซอร์ (ระบบป้องกนั
กำรสตำร์ท)

E00300204121

ขอควรระวัง
● หา้มท�าการเปล่ียนแปลงหรือดดัแปลงระบบอิโม

บิไลเซอร์ การเปล่ียนแปลงหรือดดัแปลงระบบ
อิโมบิไลเซอร์นั้นอาจท�าใหร้ะบบอิโมบิไลเซอร์
เสียหายได้

ระบบอิโมบิไลเซอร์เป็นระบบท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือ
ป้องกนัการโจรกรรม เป้าหมายของระบบน้ีคือเพ่ือไม่
ให้เคล่ือนยา้ยรถหากสตาร์ทเคร่ืองยนต์อย่างไม่ถูกตอ้ง  

การสตาร์ทท่ีถูกตอ้งนั้นจะตอ้งใชกุ้ญแจท่ี “ลงทะเบียน” 
กบัระบบอิโมบิไลเซอร์เท่านั้น

หมายเหตุ
● [ยกเวน้รถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ]

ในกรณีต่อไปน้ี รถยนตอ์าจไม่สามารถรับรหัส 
ID ท่ีลงทะเบียนจากกุญแจท่ีลงทะเบียนไว ้ และ
เคร่ืองยนตไ์ม่สามารถสตาร์ทได้
• เม่ือลูกกญุแจสมัผสักบัพวงกญุแจหรือวสัดุท่ีเป็น

โลหะหรือแม่เหลก็

• เ ม่ือลูกกุญแจสัมผัสส่วนท่ี เ ป็นโลหะของ
ลูกกญุแจอ่ืน

หมายเหตุ
•  เม่ือลูกกุญแจสัมผสัหรืออยู่ใกล้กับลูกกุญแจ

อิโมบิไลเซอร์ดอกอ่ืนๆ (รวมถึงกุญแจของรถ
คนัอ่ืน)

ในกรณีขา้งตน้ ควรถอดลูกกญุแจอ่ืนๆ ออกจาก
กุญแจหลกั จากนั้นให้สตาร์ทเคร่ืองยนต์ใหม่ 
อีกคร้ัง ถา้ไม่สามารถสตาร์ทติดได ้ ให้ติดต่อ 
ศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

● [รถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ]
ถา้ไม่สามารถสตาร์ทติดได ้ เราแนะน�าให้ติดต่อ
ศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

● หากท�า ลูกกุญแจดอกใดสูญหาย ให้ ติดต่อ
ศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตโดยเร็วท่ีสุด
น�ารถและกุญแจ ท่ี เหลือไปยัง ศูนย์บ ริการ 
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตเพ่ือท�ากญุแจใหม่หรือท�า
กญุแจส�ารองเพิ่มเติม
กญุแจทุกดอกจะตอ้งลงทะเบียนอีกคร้ังในระบบ
คอมพิวเตอร์อิโมบิไลเซอร์
ส�าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการ 
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
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ระบบกญุแจรีโมท
E00300305233

กดสวิตช์กุญแจแลว้ประตูทุกบานและประตูทา้ยจะล็อก
หรือปลดลอ็กตามตอ้งการ
นอกจากน้ียงัสามารถควบคุมการท�างานของกระจกมอง
ขา้งไดด้ว้ย

กญุแจอจัฉริยะกญุแจรีโมท

1-  สวติช ์LOCK
2-  สวติช ์UNLOCK
3-  ไฟแสดง

กำรลอ็ก

กดสวติช ์LOCK (1) ประตูทั้งหมดและประตูทา้ยจะลอ็ก
ไฟเล้ียวดา้นขา้งจะกะพริบหน่ึงคร้ัง
เม่ือรถล็อกและสวิตช์ไฟในห้องโดยสารอยู่ท่ีต �าแหน่ง 
“●” หรือ “DOOR” ไฟในหอ้งโดยสารจะกะพริบหน่ึงคร้ัง

กำรปลดลอ็ก

กดสวิตช์ UNLOCK (2) ประตูทั้งหมดและประตูทา้ย
จะปลดล็อก และถา้หากสวิตช์ไฟในห้องโดยสารอยู่ท่ี
ต �าแหน่ง “●” หรือ “DOOR” แลว้ ไฟในหอ้งโดยสารจะ
ติดคา้งประมาณ 15 วนิาทีและไฟเล้ียวจะกะพริบสองคร้ัง
นอกจากน้ี ไฟหร่ีและไฟทา้ยจะสวา่งข้ึนประมาณ 30 วนิาที
ใหดู้เร่ือง “ไฟตอ้นรับ” หนา้ 5-43 ใน “แผงหนา้ปัดและ
อุปกรณ์ควบคุม”

หมายเหตุ
● กระจกมองขา้งจะพบัหรือกางโดยอตัโนมติัเม่ือ

ประตูทั้งหมดและประตูทา้ยล็อกหรือปลดล็อก
ดว้ยสวติชก์ญุแจของระบบกญุแจรีโมท ใหดู้เร่ือง 
“กระจกมองขา้ง” หนา้ 6-12 ใน “การสตาร์ทและ
การขบัข่ี”

● ถา้กดสวติช ์UNLOCK (2) และประตูหรือประตู
ทา้ยไม่เปิดภายใน 30 วินาที ประตูจะล็อกกลบั
เองโดยอตัโนมติั

● สามารถปรับฟังกช์นับางอยา่งไดด้งัน้ี:
ส�าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
• เวลาส�าหรับการลอ็กกลบัอตัโนมติัสามารถปรับ

ได้
• เปิดใช้ฟังก์ชนัยืนยนัการท�างาน (การกะพริบ 

ไฟเล้ียว) เฉพาะเม่ือล็อกเท่านั้น หรือเฉพาะ
เม่ือปลดลอ็กเท่านั้น

หมายเหตุ
• สามารถยกเลิกฟังกช์นัยนืยนั (ท่ีแสดงการลอ็ก

หรือปลดล็อกประตูและประตูท้ายด้วยการ
กะพริบของไฟเล้ียว)

• เปล่ียนจ�านวนคร้ังของการกะพริบไฟเล้ียวใน
ฟังกช์นัยนืยนัได้

•  ในรถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ สามารถตั้ง
ใหเ้สียงเตือนดงัเม่ือลอ็กหรือปลดลอ็กรถโดยใช้
สวติชข์องกญุแจอจัฉริยะได้

● ระบบกญุแจรีโมทจะไม่ท�างานในสภาวะต่อไปน้ี:
• กญุแจเสียบคา้งไวท่ี้สวติชก์ญุแจ

(ยกเวน้รถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ)
• โหมดการท�างานไม่ไดอ้ยูท่ี่ OFF

(รถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ)
• ประตูหรือประตูทา้ยเปิดอยู่

● สวิตช์กุญแจจะท�างานภายในระยะประมาณ 
4 เมตรจากตวัรถ แต่ถา้หากรถจอดอยูใ่นบริเวณ
สถานีไฟฟ้าแรงสูงหรือสถานีวทิย/ุโทรทศัน ์ระยะ
ห่างท่ีสามารถใชส้วติชก์ญุแจไดอ้าจเปล่ียนแปลง
ไป

● ถา้เกิดปัญหาต่อไปน้ีอยา่งใดอยา่งหน่ึง แสดงว่า
แบตเตอร่ีอาจหมด
• กดสวติชก์ญุแจเพ่ือลอ็กหรือปลดลอ็กประตูห่าง

จากรถตามระยะทางท่ีก�าหนดแลว้ แต่ประตูและ
ประตูทา้ยไม่ลอ็ก/ปลดลอ็กตามท่ีกด
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หมายเหตุ
• ไฟแสดง (3) หร่ีลงหรือไม่สวา่งเลย

ส�าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
หากคุณเปล่ียนแบตเตอร่ีดว้ยตนเอง ให้ดูเร่ือง
“ขั้นตอนการเปล่ียนแบตเตอร่ีกญุแจ” หนา้ 3-5

● หากกุญแจของคุณหายหรือช�ารุด ให้รีบติดต่อ
ศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตเพ่ือเปล่ียน
กญุแจใหม่

● หากตอ้งการเพ่ิมกุญแจ กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการ 
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
จ�านวนกญุแจท่ีสามารถใชไ้ดมี้ดงัน้ี
• กญุแจรีโมท: สูงสุด 4 ดอก
• กญุแจอจัฉริยะ: สูงสุด 4 ดอก

กำรท�ำงำนของกระจกมองข้ำง
E00310802096

กำรพบัเกบ็

เม่ือล็อกประตูและประตูทา้ยโดยกดสวิตช์ LOCK (1) 
กระจกมองขา้งจะพบัเกบ็โดยอตัโนมติั

กำรกำงออก

เ ม่ื อ ป ล ด ล็อ ก ป ร ะ ตู แ ล ะ ป ร ะ ตู ท้า ย โ ด ย ก ด ส วิ ต ช ์ 
UNLOCK (2) กระจกมองขา้งจะกางออกโดยอตัโนมติั

หมายเหตุ
● ฟังกช์นัสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามดา้นล่าง

กรุณาสอบถามศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
• กางออกโดยอตัโนมติัเม่ือประตูดา้นคนขบัปิด

และสวติชก์ญุแจหมุนไปท่ีต�าแหน่ง “ON” หรือ
โหมดการท�างานอยูท่ี่ ON
นอกจากน้ี จะพบัเกบ็โดยอตัโนมติัเม่ือบิดสวติช์
กญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “LOCK” หรือ “ACC” หรือ
โหมดการท�างานอยูท่ี่ OFF หรือ ACC และประตู
ดา้นคนขบัเปิด

• กางออกโดยอัตโนมัติ เ ม่ือความเ ร็วรถถึง
30 กม./ชม. โดยประมาณ

• ยกเลิกฟังกช์นักางออกอตัโนมติั

หมายเหตุ
กระจกมองขา้งสามารถพบัเขา้หรือกางออกได้
โดยการท�างานต่อไปน้ี แมว้่าจะมีการเปล่ียน 
แปลงใดๆ ดา้นบน
หลังจากกดสวิตช์  LOCK เ พ่ือล็อกประตู 
และประตูทา้ย ถา้กดสวติช ์ LOCK อีกสองคร้ัง
ติดกนัภายใน 30 วนิาที กระจกมองขา้งจะพบั
หลงัจากกดสวติช ์UNLOCK เพ่ือปลดลอ็กประตู
และประตูทา้ย ถา้กดสวิตช ์ UNLOCK อีกสอง
คร้ังติดกนัภายใน 30 วินาที กระจกมองขา้งจะ
กางอีกคร้ัง

ขั้นตอนกำรเปลีย่นแบตเตอร่ีกญุแจ
E00309502413

คำเตือน
● อย่ำกลืนแบตเตอร่ีแบบเหรียญ

• ผลติภณัฑ์นีใ้ช้แบตเตอร่ีแบบเหรียญ
หำกกลืนแบตเตอร่ีแบบเหรียญลงไป จะส่งผล
ร้ำยแรงต่ออวยัวะภำยในและเสียชีวติได้
มีหลำยกรณีที่แบตเตอร่ีที่ถูกกลืนเข้ำไปท�ำให้
อวัยวะภำยในเสียหำยอย่ำงร้ำยแรงได้ภำยใน
เวลำเพยีง 2 ช่ัวโมง

• เกบ็แบตเตอร่ีทั้งใหม่และเก่ำให้พ้นมือเดก็
• หำกปิดตวัเรือนกญุแจได้ไม่สนิท ให้หยุดใช้งำน

ผลติภณัฑ์และเกบ็ให้พ้นมือเดก็
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คำเตือน
• หำกคุณสงสัยว่ำมีกำรกลืนแบตเตอร่ีหรือมี

แบตเตอร่ีอยู่ในส่วนใดของร่ำงกำย ให้ไปพบ
แพทย์ทนัที

● เ พ่ือป้องกันกำรระเบิดหรือกำรร่ัวไหลของ
ของเหลวหรือแก๊สทีต่ดิไฟได้:
• อย่ำน�ำแบตเตอร่ีทีไ่ม่ถูกต้องมำเปลีย่น

ใช้แบตเตอร่ีแบบเดียวกันหรือคุณสมบัต ิ
เทยีบเท่ำเท่ำน้ัน

• อย่ำทิง้แบตเตอร่ีลงในไฟหรือเตำเผำ และอย่ำ
บีบอดัหรือตดัแบตเตอร่ีด้วยเคร่ืองจกัร

• อย่ำใช้งำน จดัเกบ็ หรือน�ำแบตเตอร่ีไปในทีซ่ึ่ง
อำจสัมผัสอุณหภูมิสูงมำกหรือแรงดันอำกำศ
ต�ำ่มำก

ขอควรระวัง
● เ ม่ือเปิดตัวเรือนกุญแจแล้ว ระวังอย่าให้น�้ า

ฝุ่ น ฯลฯ เขา้ไปได ้และอยา่แตะตอ้งส่วนประกอบ
ขา้งใน

● ก�าจัดแบตเตอร่ี ท่ีใช้แล้วตามข้อก�าหนดใน
การก�าจดัแบตเตอร่ี

หมายเหตุ
● คุณสามารถซ้ือแบตเตอร่ีมาเปล่ียนได้จากร้าน

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
● ศูนย์บริการมิตซูบิชิท่ีได้รับอนุญาตสามารถ

เปล่ียนแบตเตอร่ีใหคุ้ณไดถ้า้คุณตอ้งการ

1. ก่อนจะเปล่ียนแบตเตอร่ี ให้ขจดัไฟฟ้าสถิตจากตวั
คุณก่อนโดยสมัผสัวตัถุโลหะท่ีอยูติ่ดกบัพื้นดิน

2. ถอดสกรู (A) ออกจากกญุแจ
(กญุแจรีโมทเท่านั้น)

กญุแจรีโมท

3. ถอดกญุแจฉุกเฉินออกจากกญุแจ
(กญุแจอจัฉริยะเท่านั้น)
ใหดู้เร่ือง “กญุแจฉุกเฉิน” หนา้ 3-11

4. หนัสญัลกัษณ์มิตซูบิชิเขา้หาตวัคุณ คลุมปลายไขควง
แบบตรง (หรือปากแบน) ดว้ยผา้แลว้สอดเขา้ไปใน
ร่องท่ีตวัเรือนกญุแจ ใชไ้ขควงเปิดตวัเรือนกญุแจ

กญุแจรีโมท

กญุแจอจัฉริยะ

หมายเหตุ
● อย่าลืมว่าต้องท�าขั้นตอนน้ีโดยหันสัญลักษณ์

มิตซูบิชิเขา้หาตวัคุณ
มิฉะนั้ นเม่ือคุณเปิดตัวเรือนกุญแจ สวิตช์อาจ
หลุดออกมา

5. ถอดแบตเตอร่ีใชแ้ลว้ออก
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6. ใส่แบตเตอร่ีใหม่โดยหนัดา้น + (B) ข้ึน

กญุแจรีโมท

แบตเตอร่ีแบบ
เหรียญ CR1620

ด้ำน +

ด้ำน -

กญุแจอจัฉริยะ

แบตเตอร่ีแบบ
เหรียญ CR2032

ด้ำน +

ด้ำน -

7. ปิดตวัเรือนกญุแจใหแ้น่น
8. ใส่สกรู (A) ท่ีถอดออกมาในขั้นตอนท่ี 2

(กญุแจรีโมทเท่านั้น)
9. ติดตั้งกญุแจฉุกเฉินท่ีถอดออกมาในขั้นตอนท่ี 3

(กญุแจอจัฉริยะเท่านั้น)
10. ตรวจสอบวา่กญุแจรีโมทสามารถใชง้านได้

ระบบกญุแจอจัฉริยะ*
E00305602692

ระบบกญุแจอจัฉริยะช่วยใหคุ้ณสามารถลอ็กและปลดลอ็ก
ประตูและประตูทา้ย สตาร์ทเคร่ืองยนต ์และเปล่ียนโหมด
การท�างานไดอ้ย่างง่ายดายดว้ยการถือกุญแจอจัฉริยะไว้
กบัตวัคุณ
สวติชบ์นกญุแจอจัฉริยะยงัสามารถใชเ้ป็นสวติชก์ญุแจใน
ระบบกญุแจรีโมท
ใหดู้เร่ือง “การสตาร์ทและการดบัเคร่ืองยนต”์ หนา้ 6-19
ใหดู้เร่ือง “ระบบกญุแจรีโมท” หนา้ 3-4

คนขบัควรถือกญุแจอจัฉริยะไวต้ลอดเวลา
กุญแจน้ีจ�าเป็นส�าหรับการล็อกและปลดล็อกประตูและ
ประตูท้าย การสตาร์ทเคร่ืองยนต์ หรือการใช้งานรถ  
ดงันั้นก่อนจะลอ็กและออกจากรถ ควรตรวจดูใหแ้น่ใจวา่
คุณมีกญุแจอจัฉริยะอยูก่บัตวัแลว้

คำเตือน
● ผู้ที่มี เคร่ืองกระตุ้นหัวใจชนิดฝังหรือเคร่ือง

ช็อกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝังไม่ควรเข้ำใกล้ตัว 
ส่งสัญญำณตัวนอก (A) หรือตัวส่งสัญญำณตัว
ใน (B)
คล่ืนวิทยุที่ใช้ในระบบกำรท�ำงำนของกุญแจ
อจัฉริยะอำจส่งผลกระทบต่อเคร่ืองกระตุ้นหัวใจ
ชนิดฝังหรือเคร่ืองช็อกหัวใจอตัโนมตัชินิดฝังได้

คำเตือน
● เ ม่ือใช้งำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์อ่ืนๆ 

นอกเหนือจำกเคร่ืองกระตุ้นหัวใจชนิดฝังหรือ
เคร่ืองช็อกหัวใจอัตโนมัติชนิดฝัง ให้ติดต่อ
ผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่ำวก่อนเพ่ือระบุผลกระ
ทบของคล่ืนวิทยุต่ออุปกรณ์ กำรท�ำงำนของ
อปุกรณ์ไฟฟ้ำทำงกำรแพทย์เหล่ำน้ันอำจได้รับผล 
กระทบจำกคล่ืนวทิยุ

คุณสามารถจ�ากดัการท�างานของระบบกุญแจอจัฉริยะได้
ดงัน้ี (ระบบกุญแจอจัฉริยะสามารถใชเ้ป็นระบบกุญแจ
รีโมทได้) กรุณาสอบถามศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีได้รับ
อนุญาต
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● สามารถจ�ากดัให้ท�างานเฉพาะการลอ็กและปลด
ลอ็กประตูและประตูทา้ย

● สามารถจ�ากัดให้ท�างานเฉพาะการสตาร์ท
เคร่ืองยนต์

● สามารถปิดการใชง้านระบบกญุแจอจัฉริยะได้

หมายเหตุ
● กุญแจอจัฉริยะใชค้ล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดอ่อน

มาก ในกรณีต่อไปน้ีระบบกุญแจอจัฉริยะอาจ
ท�างานไม่ถูกตอ้งหรือไม่เสถียร
•  เม่ือบริเวณใกลเ้คียงส่งคล่ืนวทิยแุรงสูง เช่น โรง

ไฟฟ้า สถานีกระจายเสียงวิทยุ/โทรทศัน์ หรือ
สนามบิน

•  ถือกุญแจอจัฉริยะไวพ้ร้อมกบัอุปกรณ์ส่ือสาร
เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือชุดวิทยุ หรือกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

•  กุญแจอจัฉริยะสัมผสัหรือถูกบดบังด้วยวตัถุ
โลหะ

•  มีการใชร้ะบบกญุแจรีโมทในบริเวณใกลเ้คียง
• เม่ือแบตเตอร่ีกญุแจอจัฉริยะเส่ือมสภาพ
• เม่ือกญุแจอจัฉริยะอยูใ่นบริเวณท่ีมีคล่ืนวทิยแุรง

สูงหรือสญัญาณรบกวน
ในกรณีน้ีใหใ้ชก้ญุแจฉุกเฉิน
ใหดู้เร่ือง “การลอ็ก/ปลดลอ็กโดยไม่ใชฟั้งกช์นั
กญุแจอจัฉริยะ” หนา้ 3-11

หมายเหตุ
● เน่ืองจากกุญแจอจัฉริยะรับสัญญาณเพ่ือส่ือสาร

กับตวัส่งสัญญาณในรถ แบตเตอร่ีจะเส่ือมลง
อย่างต่อเน่ืองแมจ้ะไม่ไดใ้ชง้านกุญแจอจัฉริยะ
อายกุารใชง้านแบตเตอร่ีคือ 1 ถึง 2 ปีข้ึนอยูก่บั
สภาพการใชง้าน 
เม่ือแบตเตอร่ีเส่ือมสภาพ ใหเ้ปล่ียนแบตเตอร่ีตาม
ขั้นตอนท่ีระบุไวใ้นคู่มือน้ีหรือน�าไปเปล่ียนท่ีศูนย์
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต 
ให้ดูเร่ือง “ขั้นตอนการเปล่ียนแบตเตอร่ีกุญแจ” 
หนา้ 3-5

● เน่ืองจากกญุแจอจัฉริยะรับสญัญาณอยา่งต่อเน่ือง 
การรับคล่ืนวิทยแุรงสูงอาจส่งผลกระทบต่อการ
เส่ือมสภาพของแบตเตอร่ี อย่าวางกุญแจใกล้
โทรทศัน์ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรืออุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ

ช่วงระยะกำรท�ำงำนของระบบกญุแจ

อจัฉริยะ
E00305702198

หากคุณถือกุญแจอจัฉริยะเขา้ไปในช่วงระยะการท�างาน
ของระบบกุญแจอจัฉริยะแลว้กดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อก
ประตูดา้นคนขบัหรือดา้นผูโ้ดยสารดา้นหนา้ สวติชล์อ็ก/
ปลดลอ็กประตูทา้ย สวิตชล์อ็กประตูทา้ย หรือสวิตชเ์ปิด
ประตูทา้ย รหสั ID ของกญุแจของคุณจะถูกตรวจสอบ

คุณจะล็อกและปลดล็อกประตูและประตูท้าย สตาร์ท
เคร่ืองยนต ์ และเปล่ียนโหมดการท�างานไดก้็ต่อเม่ือรหสั 
ID ของกญุแจอจัฉริยะของคุณกบัรถตรงกนั

หมายเหตุ
● หากแบตเตอร่ีกุญแจอจัฉริยะเส่ือมสภาพหรือมี

คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงหรือสัญญาณรบกวน
เกิดข้ึน ช่วงระยะการท�างานอาจแคบลงและการ
ท�างานอาจไม่เสถียร

ช่วงระยะกำรท�ำงำนส�ำหรับกำรลอ็กและ 

ปลดลอ็กประตูและประตูท้ำย
E00306202158

ช่วงระยะการท�างานอยูท่ี่ประมาณ 70 ซม. จากสวติชล์อ็ก/
ปลดลอ็กประตูดา้นคนขบัหรือดา้นผูโ้ดยสารดา้นหนา้และ
สวติชป์ระตูทา้ย

*: ทิศทางดา้นหนา้
: ช่วงระยะการท�างาน
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หมายเหตุ
● การลอ็กหรือปลดลอ็กจะท�างานเม่ือคุณกดสวิตช์

ประตูหรือประตูทา้ยท่ีตรวจจบักุญแจอจัฉริยะ
เท่านั้น

● คุณอาจลอ็กหรือปลดลอ็กไม่ไดห้ากอยูใ่กลป้ระตู
หนา้ หนา้ต่างประตู หรือประตูทา้ยมากเกินไป

● ถึงแม้ว่ากุญแจอัจฉริยะจะอยู่ในรัศมี 70 ซม. 

จากสวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูดา้นคนขบัหรือ
ดา้นผูโ้ดยสารดา้นหนา้ หรือสวติชป์ระตูทา้ย แต่

ถา้กุญแจอยูใ่กลพ้ื้นดินหรือสูงเกินไป ระบบอาจ
ไม่ท�างาน

● หากกุญแจอจัฉริยะอยู่ในช่วงระยะการท�างาน
แมแ้ต่คนท่ีไม่ไดถื้อกญุแจกส็ามารถลอ็กและปลด
ล็อกประตูและประตูทา้ยไดโ้ดยกดสวิตช์ล็อก/
ปลดลอ็กประตูดา้นคนขบัหรือดา้นผูโ้ดยสารดา้น
หนา้ สวติชป์ระตูทา้ย

ช่วงระยะกำรท�ำงำนในกำรสตำร์ทเคร่ืองยนต์
และเปลีย่นโหมดกำรท�ำงำน

E00306301569

ช่วงระยะการท�างานอยูภ่ายในตวัรถ

*: ทิศทางดา้นหนา้
: ช่วงระยะการท�างาน

หมายเหตุ
● แมจ้ะอยูใ่นช่วงระยะการท�างาน แต่ถา้หากกญุแจ

อจัฉริยะอยูใ่นท่ีเกบ็ของขนาดเลก็ เช่น กล่องเกบ็
ของ ดา้นบนของแผงหนา้ปัด ช่องใส่ของท่ีประตู
หรือในหอ้งเก็บสัมภาระ อาจไม่สามารถสตาร์ท
เคร่ืองยนตแ์ละเปล่ียนโหมดการท�างานได้

● หากกุญแจอจัฉริยะอยู่ใกลป้ระตูหรือหน้าต่าง
ประตูมากเกินไป อาจสามารถสตาร์ทเคร่ืองยนต์
หรือเปล่ียนโหมดการท�างานได้แม้ว่ากุญแจ
อจัฉริยะจะอยูน่อกตวัรถกต็าม

กำรท�ำงำนโดยใช้ฟังก์ชันกญุแจอจัฉริยะ
E00305803516

สวติชป์ระตูหนา้ 

สวติชป์ระตูทา้ย - แบบท่ี 1
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สวติชป์ระตูทา้ย - แบบท่ี 2

กำรลอ็กประตูและประตูท้ำย

เม่ือคุณถือกุญแจอจัฉริยะไวแ้ละกดสวิตช์ลอ็ก/ปลดลอ็ก
ประตูดา้นคนขบัหรือดา้นผูโ้ดยสารดา้นหน้า (A) หรือ
สวติชล์อ็ก/ปลดลอ็กประตูทา้ย (B) หรือสวติชล์อ็กประตู
ทา้ย (C) ภายในช่วงระยะการท�างาน ประตูและประตู
ทา้ยจะลอ็ก
ไฟเล้ียวจะกะพริบหน่ึงคร้ังและเสียงเตือนภายนอกจะดงั
ข้ึนหน่ึงคร้ัง
ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ใหดู้เร่ือง “ประตู” “เซ็นทรัล
ลอ็ก” และ “ประตูทา้ย” หนา้ 3-15, 3-16 และ 3-18 ในเร่ือง 
“การลอ็กและปลดลอ็ก”

หมายเหตุ
● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณมีกญุแจอจัฉริยะก่อนจะ

ลอ็กรถ แมว้า่กญุแจอจัฉริยะจะอยูใ่นรถในกล่อง
เกบ็ของหรือช่องเกบ็ของเลก็ๆ อ่ืนๆ อยูใ่กลแ้ผง
หนา้ปัด หรือในห้องเก็บสัมภาระ รถก็อาจล็อก
ได ้ ข้ึนอยูก่บัคล่ืนวทิยแุละสภาวะอ่ืนๆ ในสภาพ
แวดลอ้มรอบขา้ง ท�าใหก้ญุแจติดอยูใ่นรถ

● กระจกมองข้างจะพบัโดยอัตโนมัติเม่ือประตู
ทั้งหมดและประตูทา้ยลอ็กโดยใชฟั้งกช์นักุญแจ
อจัฉริยะ 
ใหดู้เร่ือง “กระจกมองขา้ง” หนา้ 6-12

● ฟังกช์นักญุแจอจัฉริยะจะไม่ท�างานภายใตส้ภาวะ
ต่อไปน้ี:
•  กญุแจอจัฉริยะอยูภ่ายในรถ
•  ประตูหรือประตูทา้ยเปิดหรือแงม้อยู่

•  โหมดการท�างานไม่ไดอ้ยูท่ี่ OFF
● ในรถรุ่นท่ีติดตั้ งสวิตช์ประตูท้าย - แบบท่ี 2

สามารถใชส้วติชเ์ปิดประตูทา้ย (D) ตรวจสอบวา่
รถลอ็กเรียบร้อยดีหรือไม่
กดสวติชเ์ปิดประตูทา้ย (D) ภายในเวลาประมาณ 
3 วนิาทีหลงัจากลอ็กรถ หากรอนานเกิน 3 วนิาที
แลว้กดสวติชเ์ปิดประตูทา้ย (D) ประตูและประตู
ทา้ยจะปลดลอ็ก

● เวลาส�าหรับการตรวจสอบว่ารถล็อกหรือไม่นั้น
สามารถปรับได้ ส�าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติม กรุณา
ติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

กำรปลดลอ็กประตูและประตูท้ำย

เ ม่ื อ คุ ณ ถื อ กุ ญ แ จ อัจ ฉ ริ ย ะ ไ ว้แ ล ะ ก ด ส วิ ต ช์ล็อ ก / 
ปลดลอ็กประตูดา้นคนขบัหรือดา้นผูโ้ดยสารดา้นหนา้ (A) 
หรือสวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูทา้ย (B) หรือสวิตช์เปิด 
ประตูทา้ย (D) ภายในช่วงระยะการท�างาน ประตูทั้งหมด
และประตูทา้ยจะปลดลอ็ก
หากสวติชไ์ฟหอ้งโดยสารอยูท่ี่ต �าแหน่ง “•” หรือ “DOOR” 
ในขณะนั้น ไฟในหอ้งโดยสารจะสวา่งเป็นเวลา 15 วนิาที
ไฟเล้ียวจะกะพริบสองคร้ังและเสียงเตือนภายนอกจะ 
ดงัข้ึนสองคร้ัง
หากกดสวิตช์ล็อก/ปลดล็อกประตูดา้นคนขบัหรือดา้น 
ผูโ้ดยสารดา้นหนา้ แลว้ประตูหรือประตูทา้ยบานใดบาน
หน่ึงไม่ไดเ้ปิดภายในเวลาประมาณ 30 วนิาที ระบบจะลอ็ก
กลบัอีกคร้ังโดยอตัโนมติั
ส�าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม ใหดู้เร่ือง “ประตู” “เซ็นทรัล
ลอ็ก” และ “ประตูทา้ย” หนา้ 3-15, 3-16 และ 3-18 ในเร่ือง 
“การลอ็กและปลดลอ็ก”

หมายเหตุ
● กระจกมองข้างจะกางโดยอตัโนมติัเม่ือประตู

ทั้งหมดและประตูทา้ยปลดล็อกโดยใช้ฟังก์ชนั
กุญแจอัจฉริยะ ให้ดูเ ร่ือง “กระจกมองข้าง” 
หนา้ 6-12 ใน “การสตาร์ทและการขบัข่ี”

● กุญแจอจัฉริยะจะไม่ท�างานเม่ือโหมดการท�างาน
ไม่ไดอ้ยูท่ี่ OFF
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หมายเหตุ
● ในรถรุ่นท่ีติดตั้งสวติชป์ระตูทา้ย - แบบท่ี 2 เพื่อ

ให้สามารถตรวจสอบไดว้่าประตูและประตูทา้ย
ลอ็กเรียบร้อยแลว้ คุณจะไม่สามารถปลดลอ็กโดย
ใชส้วติชเ์ปิดประตูทา้ย (D) ไดเ้ป็นเวลา 3 วนิาที
หลงัจากลอ็ก

● เวลาระหว่างการปลดล็อกกบัการล็อกอตัโนมติั
สามารถปรับได้ กรุณาสอบถามศูนย์บริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

กำรยืนยนักำรท�ำงำนเม่ือลอ็กและปลดลอ็ก

การท�างานสามารถยนืยนัไดด้งัท่ีแสดงไวด้า้นล่าง
อยา่งไรกต็ามไฟในหอ้งโดยสารจะสวา่งกต่็อเม่ือสวติชไ์ฟ
ในหอ้งโดยสารอยูท่ี่ต �าแหน่ง “●” หรือ “DOOR” เท่านั้น
เม่ือล็อก: ไฟเล้ียวจะกะพริบหน่ึงคร้ังและเสียงเตือน
ภายนอกจะดงัข้ึนหน่ึงคร้ัง
เม่ือปลดล็อก: ไฟในห้องโดยสารจะสว่างประมาณ  

15 วินาที และไฟเล้ียวจะกะพริบสองคร้ังและเสียงเตือน
ภายนอกจะดงัข้ึนสองคร้ัง

หมายเหตุ
● ฟังกช์นัสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามดา้นล่าง

ส�าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
• เปิดใชฟั้งกช์นัยนืยนัการท�างาน (การกะพริบไฟ

เล้ียว) เฉพาะเม่ือลอ็กเท่านั้น หรือเฉพาะเม่ือปลด
ลอ็กเท่านั้น

หมายเหตุ
● ปิดฟังกช์นัยนืยนัการท�างาน (การกะพริบไฟเล้ียว) 

และเสียงเตือนภายนอก
● เปล่ียนจ�านวนการกะพริบส�าหรับฟังก์ชนัยืนยนั

การท�างาน (การกะพริบไฟเล้ียว)

กำรลอ็ก/ปลดลอ็กโดยไม่ใช้ฟังก์ชันกญุแจ

อจัฉริยะ
E00306001221

กญุแจฉุกเฉิน
E00307201839

กญุแจฉุกเฉิน (A) สามารถใชล้อ็กและปลดลอ็กประตู
เม่ือใชก้ญุแจฉุกเฉิน ปลดลอ็กปุ่มลอ็ก (B) และถอดออก
จากกญุแจอจัฉริยะ (C)

หมายเหตุ
● ใชกุ้ญแจฉุกเฉิน / กุญแจส�ารองเฉพาะในกรณี

ฉุกเฉินเท่านั้ น หากแบตเตอร่ีกุญแจอัจฉริยะ 
เส่ือมสภาพ ให้เปล่ียนใหม่โดยเร็วท่ีสุดเพ่ือจะ
สามารถใชง้านกญุแจอจัฉริยะได้

● กุญแจฉุกเฉิน / กุญแจส�ารองติดตั้งอยู่ในกุญแจ
อจัฉริยะ

● หลงัจากใชก้ญุแจฉุกเฉินแลว้ ใส่กลบัคืนต�าแหน่ง
เดิมทุกคร้ัง

กำรลอ็กและปลดลอ็กประตู

หมุนกญุแจฉุกเฉินไปดา้นหนา้เพ่ือลอ็กประตูและหมุนไป
ดา้นหลงัเพื่อปลดลอ็กประตู
ส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ใหดู้เร่ือง “ประตู” หนา้ 3-15 
ในเร่ือง “การลอ็กและปลดลอ็ก”

1- ลอ็ก
2- ปลดลอ็ก
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กำรใช้งำนกำรเตือน
E00305902741

เพื่อป้องกนัการขโมยรถหรือระบบกญุแจอจัฉริยะท�างานโดยบงัเอิญ จะมีเสียงเตือนและตวัแสดงบนหนา้จอแสดงขอ้มูลรวมเพื่อเตือนคนขบั
ถา้การเตือนท�างาน ใหต้รวจสอบรถและกญุแจอจัฉริยะเสมอ การเตือนจะปรากฏข้ึนดว้ยถา้หากมีความผดิปกติในระบบกญุแจอจัฉริยะ

รำยกำร จอแสดงผล เสียงเตือน หมำยเหตุ (วธีิแก้ปัญหำ)

ตรวจพบความผดิพลาด เสียงเตือนภายในดงัหน่ึงคร้ัง มีขอ้ผดิพลาดในระบบกญุแจอจัฉริยะ

แรงเคล่ือนไฟฟ้าแบตเตอร่ี
อ่อน

เสียงเตือนภายในดงัหน่ึงคร้ัง แบตเตอร่ีเร่ิมหมด การเตือนจะท�างาน
(การเตือนจะไม่ท�างานถา้แบตเตอร่ีหมดแลว้)

ตรวจไม่พบกญุแจ กดสวติชเ์คร่ืองยนต์
หน่ึงคร้ัง

เสียงเตือนภายในดงัหน่ึงคร้ัง เม่ือกดสวติชเ์คร่ืองยนตเ์พื่อเปล่ียนโหมดการท�างานจาก OFF หรือเม่ือเคร่ืองยนตส์ตาร์ท 
การเตือนจะท�างานหากเกิดสภาพใดๆ ต่อไปน้ี

• ถือกญุแจอจัฉริยะอ่ืนท่ีมีรหสัไม่ตรงกนั หรือกญุแจอจัฉริยะอาจอยูน่อกช่วงระยะ
การท�างาน

• แบตเตอร่ีของกญุแจอจัฉริยะหมด
• การส่ือสารถูกกีดขวางโดยสภาพแวดลอ้มท่ีมีคล่ืนไฟฟ้า

ในกรณีเช่นน้ี ใหแ้ตะกุญแจอจัฉริยะไปท่ีสวิตชเ์คร่ืองยนตเ์พ่ือเปล่ียนโหมดการท�างาน
หรือสตาร์ทเคร่ืองยนต์
ใหดู้เร่ือง “หากกญุแจอจัฉริยะท�างานไม่ถูกตอ้ง” หนา้ 6-23

กดสวติชเ์คร่ืองยนต์
สองคร้ังข้ึนไป
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3-13

รำยกำร จอแสดงผล เสียงเตือน หมำยเหตุ (วธีิแก้ปัญหำ)

ระบบตรวจสอบการดึง
กญุแจอจัฉริยะออก

เสียงเตือนภายในดงัหน่ึงคร้ัง
เสียงเตือนภายนอกดงัเป็นระยะ

• เม่ือรถจอดโดยท่ีโหมดการท�างานอยูใ่นโหมดอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ OFF หากคุณเปิดประตู
ใดๆ และน�ากญุแจอจัฉริยะออกจากรถแลว้ปิดประตู การเตือนจะท�างานจนกวา่จะ
ตรวจพบวา่กญุแจอยูใ่นรถ

• หากคุณน�ากญุแจอจัฉริยะออกจากรถผา่นทางหนา้ต่างโดยไม่ไดเ้ปิดประตู ระบบ
ตรวจสอบการดึงกญุแจอจัฉริยะออกจะไม่ท�างาน

• สามารถเปล่ียนการตั้งค่าเพื่อใหร้ะบบตรวจสอบการดึงกญุแจอจัฉริยะออกท�างาน
เม่ือคุณน�ากญุแจอจัฉริยะออกจากรถผา่นทางหนา้ต่างโดยไม่ไดเ้ปิดประตู
ส�าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

• แมว้า่คุณจะมีกญุแจอจัฉริยะภายในช่วงระยะการท�างานในการสตาร์ทเคร่ืองยนต ์แต่
หากรหสั ID ของกญุแจและรถไม่ตรงกนั ตวัอยา่งเช่น เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มหรือ
สภาวะแม่เหลก็ไฟฟ้า การเตือนอาจท�างาน

ระบบป้องกนัการลืมกญุแจ
ไวใ้นรถ

เสียงเตือนภายในดงัหน่ึงคร้ัง
เสียงเตือนภายนอกดงัเป็นระยะ
ประมาณ 3 วนิาที

• เม่ือโหมดการท�างานอยูท่ี่ OFF หากคุณปิดประตูทั้งหมดและประตูทา้ยโดยท้ิงกญุแจ
อจัฉริยะไวใ้นรถแลว้คุณพยายามลอ็กประตูและประตูทา้ยโดยกดสวติชล์อ็ก/ปลด
ลอ็กประตูดา้นคนขบัหรือดา้นผูโ้ดยสารดา้นหนา้ หรือสวติชล์อ็ก/ปลดลอ็กประตู
ทา้ย หรือสวติชล์อ็กประตูทา้ย การเตือนจะท�างานและคุณจะไม่สามารถลอ็กประตู
และประตูทา้ยได้

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คุณมีกญุแจอจัฉริยะก่อนจะลอ็กประตู แมคุ้ณจะท้ิงกญุแจ
อจัฉริยะไวใ้นรถ ประตูกอ็าจลอ็กได ้ข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มและสภาวะของ
สญัญาณไร้สาย
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รำยกำร จอแสดงผล เสียงเตือน หมำยเหตุ (วธีิแก้ปัญหำ)

ระบบป้องกนัประตูปิด
ไม่สนิท

เสียงเตือนภายในดงัหน่ึงคร้ัง
เสียงเตือนภายนอกดงัเป็นระยะ
ประมาณ 3 วนิาที

เม่ือโหมดการท�างานอยูท่ี่ OFF หากคุณพยายามลอ็กประตูและประตูทา้ยโดยกดสวิตช์
ล็อก/ปลดล็อกประตูดา้นคนขบัหรือดา้นผูโ้ดยสารดา้นหนา้ หรือสวิตช์ล็อก/ปลดล็อก
ประตูทา้ย หรือสวิตชล์อ็กประตูทา้ย โดยท่ีประตูหรือประตูทา้ยบานใดบานหน่ึงปิดไม่
สนิท การเตือนจะท�างานและคุณจะไม่สามารถลอ็กประตูและประตูทา้ยได้

ระบบเตือนโหมดการ
ท�างาน OFF

เสียงเตือนภายในดงัหน่ึงคร้ัง
เสียงเตือนภายนอกดงัเป็นระยะ
ประมาณ 3 วนิาที

เม่ือโหมดการท�างานอยูใ่นโหมดอ่ืนท่ีไม่ใช่ OFF ถา้คุณพยายามลอ็กประตูและประตูทา้ย
โดยกดสวติชล์อ็ก/ปลดลอ็กประตูดา้นคนขบัหรือดา้นผูโ้ดยสารดา้นหนา้ หรือสวติชล์อ็ก/
ปลดลอ็กประตูทา้ย หรือสวติชล์อ็กประตูทา้ย การเตือนจะท�างานและคุณจะไม่สามารถ
ลอ็กประตูและประตูทา้ยได้
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3-15

ประตู
E00300403908

ขอควรระวัง
● ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ประตูทุกบานปิดสนิท การขบัข่ี

โดยท่ีปิดประตูไม่สนิทอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย
● อยา่ท้ิงเดก็ไวใ้นรถตามล�าพงั
● ก่อนล็อกประตูควรตรวจว่าได้น�ากุญแจออก

จากรถแลว้

กำรลอ็กหรือปลดลอ็กประตูด้วยกญุแจ

1-  ลอ็ก
2-  ปลดลอ็ก

หมายเหตุ
● เม่ือล็อกหรือปลดล็อกดว้ยกุญแจ ประตูทั้งหมด

และประตูทา้ยจะลอ็กหรือปลดลอ็ก
ใหดู้เร่ือง “เซ็นทรัลลอ็ก” หนา้ 3-16

● หากรถติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ ประตูทั้งหมด
และประตูท้ายสามารถล็อกและปลดล็อกด้วย
กุญแจฉุกเฉิน / กุญแจส�ารองได้ ให้ดู เ ร่ือง
“กญุแจฉุกเฉิน” หนา้ 3-11

กำรลอ็กหรือปลดลอ็กประตูจำกด้ำนในรถ

1-  ลอ็ก
2-  ปลดลอ็ก

หมายเหตุ
● ประตูด้านคนขบัสามารถเปิดได้โดยดึงมือจับ

ประตูดา้นในและไม่ตอ้งใชปุ่้มลอ็ก

กำรลอ็กโดยไม่ใช้กญุแจ

เล่ือนปุ่มล็อกด้านใน (1) ไปท่ีต�าแหน่งล็อก แล้วปิด
ประตู (2)

กำรเตือนกญุแจสตำร์ท
E00300501152

ยกเว้นรถรุ่นทีต่ดิตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ

หากประตูดา้นคนขบัเปิดขณะท่ีกุญแจอยูใ่นสวิตชก์ุญแจ 
เสียงเตือนจะดงัข้ึนเพื่อเตือนคุณใหดึ้งกญุแจออก
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3-16

รถรุ่นทีต่ดิตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ

หากเปิดประตูดา้นคนขบัขณะเคร่ืองยนตห์ยดุท�างานและ
โหมดการท�างานอยูใ่นโหมดอ่ืนใดท่ีไม่ใช่ OFF เสียงเตือน
จะดงัข้ึนเพื่อเตือนคุณใหป้รับโหมดการท�างานเป็น OFF
ใหดู้เร่ือง “ระบบเตือนโหมดการท�างาน ON” หนา้ 6-17

กลไก “ป้องกนักำรลืมกญุแจ”
E00300601397

หากกุญแจอยูใ่นสวิตชก์ุญแจหรือโหมดการท�างานไม่ได้
อยู่ท่ี OFF ปุ่มล็อกจะยอ้นกลบัมายงัต�าแหน่งปลดล็อก
โดยอตัโนมติัถา้คุณดนัปุ่มลอ็กไปขา้งหนา้หรือกดสวิตช์
เซ็นทรัลล็อกเพ่ือล็อกประตูในขณะท่ีประตูดา้นคนขบั
เปิดอยู่

เซ็นทรัลลอ็ก
E00300803801

หมายเหตุ
● การลอ็กและปลดลอ็กสลบักนัไปมาหลายๆ คร้ัง

ติดกนัอาจท�าใหว้งจรป้องกนัในตวัเซ็นทรัลลอ็ก
หยุดการท�างานของระบบ หากเกิดกรณีน้ี รอ
ประมาณ 1 นาทีก่อนการใชง้านระบ บเซ็นทรัลลอ็ก

ประตูทั้งหมดและประตูทา้ยสามารถลอ็กและปลดลอ็กได้
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี

ประตูด้ำนคนขบักบักญุแจ

ใช้กุญแจท่ีประตูด้านคนขับล็อกหรือปลดล็อกประตู
ทั้งหมดและประตูทา้ย

1-  ลอ็ก
2-  ปลดลอ็ก

หมายเหตุ
● หากรถติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ ประตูดา้นคน

ขบัสามารถลอ็กและปลดลอ็กดว้ยกุญแจฉุกเฉิน /  
กุญแจส�ารองได้ ให้ดูเ ร่ือง “กุญแจฉุกเฉิน” 
หนา้ 3-11

สวติช์เซ็นทรัลลอ็ก

ใชส้วิตชเ์ซ็นทรัลลอ็กบนประตูดา้นคนขบัลอ็กหรือปลด
ลอ็กประตูทั้งหมดและประตูทา้ย

1-  ลอ็ก
2-  ปลดลอ็ก
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3-17

เซ็นทรัลลอ็กอตัโนมตัติำมควำมเร็วของรถ 

(พร้อมกลไกปลดลอ็กตำมแรงกระแทก)

ประตูทุกบานและประตูทา้ยจะล็อกโดยอตัโนมติัเม่ือรถ
มีความเร็วเกิน 15 กม./ชม. นอกจากน้ี ประตูทุกบานและ
ประตูทา้ยจะปลดล็อกเม่ือเกิดแรงกระแทกอย่างรุนแรง
จากการชน ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อผูโ้ดยสาร การปลด
ล็อกจะท�าให้สามารถช่วยชีวิตผูโ้ดยสารไดท้นัทีเม่ือเกิด
อุบติัเหตุท่ีไม่คาดคิด

คำเตือน
● เม่ือเซ็นทรัลล็อกอัตโนมัติตำมควำมเร็วของรถ

(พร้อมกลไกปลดลอ็กตำมแรงกระแทก) ไม่ท�ำงำน
ในสภำวะต่อไปนี้ กรุณำน�ำรถไปตรวจสอบที ่
ศูนย์บริกำรมติซูบิชิทีไ่ด้รับอนุญำตทนัที
• ประตูไม่ลอ็กโดยอตัโนมตัเิม่ือรถมคีวำมเร็วเกนิ

ประมำณ 15 กม./ชม.
• ประตูปลดลอ็กโดยอตัโนมตัขิณะขบัรถ
• เม่ือสวิตช์กุญแจหรือโหมดกำรท�ำงำนอยู่ที่

ON แต่ไฟเตือนระบบ SRS ไม่สว่ำงขึน้หรือยงั 
คงสว่ำงค้ำงอยู่

• ไฟเตือนและ/หรือตัวแสดงเตือนระบบ SRS
สว่ำงขึน้ขณะขบัรถ

• ระบบเซ็นทรัลลอ็กเสีย

หมายเหตุ
● แมว้่าตวัถงัรถจะเสียหายอยา่งเห็นไดช้ดัจากการ

ชน ฯลฯ แต่ประตูและประตูทา้ยอาจไม่ปลดลอ็ก 
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัต�าแหน่งและมุมของการชน รวมทั้ง
รูปทรงและสภาพของวตัถุอ่ืนท่ีชน ปริมาณความ
เสียหายหรือการบุบยบุของตวัถงัรถไม่จ�าเป็นตอ้ง
สมัพนัธ์กบัการปลดลอ็กประตูและประตูทา้ย

● ฟังก์ชนัเหล่าน้ีจะถูกเปิดใชง้านเม่ือรถส่งมาจาก
โรงงาน หากคุณตอ้งการเปิดหรือปิดการใชง้าน
เซ็นทรัลลอ็กอตัโนมติัตามความเร็วของรถ (พร้อม
กลไกปลดลอ็กตามแรงกระแทก) กรุณาติดต่อศูนย์
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

กำรปลดลอ็กโดยใช้สวติช์กญุแจสวติช์ 

เคร่ืองยนต์หรือคนัเกยีร์

สามารถปลดล็อกประตูทั้งหมดและประตูทา้ยไดทุ้กเม่ือ
ดงัน้ี
คนัเกียร์อยูท่ี่ต �าแหน่ง “P” (จอด) ขณะท่ีสวติชก์ญุแจหรือ
โหมดการท�างานอยูท่ี่ ON
หรือบิดสวิตช์กุญแจไปท่ีต�าแหน่ง “LOCK” หรือปรับ
โหมดการท�างานไปท่ี OFF
การปลดลอ็กโดยใชค้นัเกียร์น้ีถูกเปิดใชง้านเม่ือรถส่งมา
จากโรงงาน
หากคุณตอ้งการเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชันเหล่าน้ี 
กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

“ตวัลอ็กป้องกนัเดก็” ทีป่ระตูหลงั
E00300902270

1-  ลอ็ก
2-  ปลดลอ็ก

ตวัล็อกป้องกันเด็กช่วยป้องกันประตูหลงัเปิดโดยเหตุ
บงัเอิญจากดา้นในรถ
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หากเล่ือนปุ่มตวัล็อกไปท่ีต�าแหน่งล็อก ประตูหลงัจะไม่
สามารถเปิดไดโ้ดยใชมื้อจบัประตูดา้นใน แต่จะเปิดไดด้ว้ย
มือจบัประตูดา้นนอกเท่านั้น
ถา้ปุ่มตวัล็อกอยู่ท่ีต �าแหน่งปลดล็อก (2) กลไกน้ีจะไม่
ท�างาน

ขอควรระวัง
● เม่ือมีเดก็นัง่อยูท่ี่เบาะหลงั ควรใชต้วัลอ็กป้องกนั

เด็กเปิดประตูหลงัเสมอ เพ่ือป้องกนัอุบติัเหตุท่ี
อาจจะเกิดข้ึน

ประตูท้ำย

E00301403282

คำเตือน
● ก่อนจะขับขี่ ตรวจดูว่ำประตูท้ำยปิดอย่ำงแน่น

หนำแล้ว
กำรขบัขีโ่ดยทีป่ระตูท้ำยเปิดอยู่เป็นอนัตรำยมำก 
เน่ืองจำกแก๊สคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จะ
เข้ำไปในห้องโดยสำร
คุณไม่สำมำรถมองเห็นหรือได้กลิน่แก๊สได้ ซ่ึงอำจ
ท�ำให้หมดสตหิรือถงึขั้นเสียชีวติได้
นอกจำกนีก้ำรขบัขีโ่ดยทีป่ระตูท้ำยเปิดอยู่ยงัอำจ
ท�ำให้สัมภำระร่วงหล่นออกมำทำงประตูท้ำย อำจ
ส่งผลให้เกดิอุบัตเิหตุร้ำยแรงได้

● ห้องเก็บสัมภำระไม่ได้ออกแบบมำให้คนน่ัง
โดยสำร ห้ำมให้คนน่ังหรือให้เด็กเล่นในบริเวณ
ดงักล่ำว อำจส่งผลให้เกดิอุบัตเิหตุร้ำยแรงได้

คำเตือน
● เม่ือเปิดหรือปิดประตูท้ำย ตรวจดูให้แน่ใจว่ำพืน้ที่

โดยรอบปลอดภัยและด้ำนหลังและด้ำนบนของ
รถมีที่ว่ำงมำกพอ นอกจำกนีร้ะวังประตูท้ำยชน
ศีรษะ หนีบมือหรือคอ ฯลฯ

● เม่ือมีหิมะหรือน�้ำแข็งก่อตัว ให้ขจัดออกก่อน
จะเปิดประตูท้ำย หำกเปิดประตูท้ำยโดยที่ยังมี
หิมะหรือน�ำ้แขง็จบั ประตูท้ำยอำจปิดลงมำอย่ำง
กะทนัหันเน่ืองจำกน�ำ้หนักของหิมะหรือน�ำ้แขง็

● เม่ือเปิดประตูท้ำย ตรวจดูให้แน่ใจว่ำประตูท้ำย
เปิดจนสุดและคงอยู่ในต�ำแหน่งเปิดสุด หำกเปิด
เพยีงคร่ึงๆ ประตูท้ำยอำจหล่นลงมำและกระแทก
ปิด หำกเปิดประตูท้ำยขณะที่รถจอดอยู่บนทำง
ลำดชัน จะเปิดได้ยำกกว่ำเม่ือรถจอดบนพืน้รำบ 
นอกจำกนี้ประตูท้ำยยังอำจเปิดอย่ำงกะทันหัน
หรือหล่นลงมำและกระแทกปิด

หมายเหตุ
● หา้มยนืดา้นหลงัท่อไอเสียในขณะยกสมัภาระข้ึน

ลงจากรถ เน่ืองจากความร้อนจากท่อไอเสียอาจ
ไหมผ้วิหนงั

● เพ่ือป้องกันความเสียหาย ตรวจดูให้แน่ใจว่า
บริเวณเหนือประตูทา้ยและดา้นหลงัประตูทา้ยวา่ง
โล่งก่อนจะเปิดประตูทา้ย

กำรลอ็ก/ปลดลอ็ก

สามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูท้ายได้ด้วยสวิตช์ 
เซ็นทรัลลอ็ก (ดา้นคนขบั)

1-  ลอ็ก
2-  ปลดลอ็ก

หมายเหตุ
● การลอ็กและปลดลอ็กสลบักนัไปมาหลายๆ คร้ัง

ติดกนัอาจท�าใหว้งจรป้องกนัในตวัเซ็นทรัลลอ็ก
หยุดการท�างานของระบบ หากเกิดกรณีน้ี รอ
ประมาณ 1 นาทีก่อนจะใชง้านสวติชเ์ซ็นทรัลลอ็ก
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กำรเปิดจำกด้ำนนอกรถ

แบบที ่1

หลงัจากปลดลอ็กประตูทา้ยแลว้ ใหดึ้งมือจบัไปดา้นหลงั
เพื่อเปิด

แบบที ่2

หลงัจากปลดลอ็กประตูทา้ยแลว้ ใหก้ดสวติชเ์ปิดประตูทา้ย 
(A) และดึงประตูทา้ยข้ึน

กำรเปิดจำกด้ำนในรถ (เฉพำะแบบที ่2)

ประตูทา้ยยงัสามารถเปิดไดจ้ากดา้นในรถ
ประตูท้ายถูกออกแบบมาเพ่ือให้มีวิธีเปิดได้ในกรณีท่ี
แบตเตอร่ีหมด

1. เปิดฝาปิด (A) ดา้นในประตูทา้ย

2. ใชไ้ขควงแบบตรง (หรือปากแบน) เล่ือนกา้น (B) เพ่ือ
ปลดลอ็กประตูทา้ย

3. ดนัประตูทา้ยออกไปเพื่อเปิด

คำเตือน
● ติดตั้งฝำปิดก้ำนปลดล็อกประตูท้ำยไว้เสมอเม่ือ

ขับรถ เพ่ือสัมภำระจะไม่ชนก้ำนและเปิดประตู
ท้ำยโดยไม่คำดคดิ

กำรปิด

ปิดประตูทา้ยโดยดึงมือจบัประตูทา้ย (A) ลงดา้นล่างและ
ปล่อยก่อนท่ีประตูทา้ยจะปิดสนิท จากนั้นปิดประตูทา้ย
เบาๆ จากดา้นนอกรถ
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ขอควรระวัง
● เม่ือปิดประตูทา้ย อยา่ปิดโดยใชมื้อยดึมือจบัประตู

ทา้ยโดยตรง ถา้มือหรือแขนถูกหนีบอาจท�าให้
บาดเจบ็ร้ายแรงได้

หมายเหตุ
● แก๊สสตรัท (B) ติดตั้งไวเ้พื่อรองรับประตูทา้ย

เพื่อป้องกนัความเสียหายหรือการท�างานผดิปกติ

หมายเหตุ
• อยา่จบัแก๊สสตรัทเม่ือปิดประตูทา้ย
• นอกจากน้ีอยา่กดหรือดึงแก๊สสตรัท
• อยา่ติดวสัดุพลาสติก เทป ฯลฯ ท่ีแก๊สสตรัท
• อยา่ผกูเชือก ฯลฯ รอบแก๊สสตรัท
• อยา่แขวนวตัถุใดๆ บนแก๊สสตรัท

ระบบสัญญำณกนัขโมย
E00301502619

ระบบสัญญาณกันขโมยจะเตือนบริเวณโดยรอบว่ามี
เหตุการณ์ไม่น่าไวใ้จเพ่ือป้องกนัการบุกรุกเขา้ไปในรถ
อยา่งผิดกฎหมาย โดยสัญญาณจะท�างานหากประตูหรือ
ประตูทา้ยเปิดออกโดยท่ีรถไม่ไดป้ลดลอ็กดว้ยระบบกญุแจ
รีโมทหรือฟังกช์นักญุแจอจัฉริยะ

ขอควรระวัง
● อยา่ดดัแปลงหรือเพิ่มเติมช้ินส่วนใดๆ ในระบบ

สญัญาณกนัขโมย
มิฉะนั้นอาจท�าใหร้ะบบสญัญาณกนัขโมยท�างาน
ผดิปกติได้

หมายเหตุ
● ระบบสญัญาณกนัขโมยจะไม่ท�างานถา้ประตูและ

ประตูทา้ยลอ็กโดยใชก้ญุแจ ปุ่มลอ็กดา้นใน หรือ
สวิตช์เซ็นทรัลล็อก (แทนท่ีจะใช้ระบบกุญแจ
รีโมทหรือฟังกช์นักญุแจอจัฉริยะ)

สัญญำณกนัขโมยม ี4 โหมด:

โหมดระบบเตรียมพร้อม (ประมำณ 20 วนิำท)ี

(เสียงเตือนดงัเป็นระยะและไฟแสดงสญัญาณกนัขโมยบน
แผงหนา้ปัดกะพริบ)

ไฟแสดง

เวลาการเตรียมพร้อมระบบจะเร่ิมตั้ งแต่ตอนท่ีประตู
ทั้ งหมดและประตูท้ายล็อกโดยกดสวิตช์ LOCK บน
กญุแจหรือฟังกช์นักญุแจอจัฉริยะจนถึงเวลาท่ีโหมดระบบ
ป้องกนัท�างาน
ในช่วงเวลาน้ี สามารถเปิดประตูหรือประตูทา้ยไดช้ัว่คราว
โดยไม่ใชร้ะบบกุญแจรีโมทหรือฟังก์ชนักุญแจอจัฉริยะ
และสญัญาณกนัขโมยไม่ดงั (เช่นเม่ือคุณลืมของไวใ้นรถ
หรือลืมปิดหนา้ต่าง)
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โหมดระบบป้องกนั

(เสียงเตือนหยุดและไฟแสดงสัญญาณกันขโมยยงัคง
กะพริบแต่ค่อยๆ ชา้ลง)
เม่ือโหมดระบบเตรียมพร้อมส้ินสุดลง โหมดระบบป้องกนั
จะเร่ิมข้ึน
หากตรวจจบัพบวา่มีการเปิดประตูใดๆ หรือประตูทา้ยอยา่ง
ไม่ถูกตอ้งในโหมดระบบป้องกนั สัญญาณกนัขโมยจะ
ท�างานเพื่อเตือนคนโดยรอบวา่มีเหตุการณ์ผดิปกติ

กำรเปิดสัญญำณกนัขโมย

สญัญาณกนัขโมยดา้นใน (ประมาณ 10 วนิาที):

เสียงเตือนดงัเพ่ือเตือนคนในรถวา่มีเหตุการณ์ผดิปกติ

สญัญาณกนัขโมยดา้นนอก (ประมาณ 30 วนิาที):

ไฟเล้ียวกะพริบและเสียงแตรดงัเพ่ือเตือนคนโดยรอบ
วา่มีเหตุการณ์ผดิปกติ

ใหดู้เร่ือง “การเปิดสญัญาณกนัขโมย” หนา้ 3-23

หมายเหตุ
● สัญญาณจะดังอีกคร้ังหากมีการกระท�าท่ีผิด

กฎหมายเกิดข้ึนอีกแมว้า่สญัญาณจะดบัไปแลว้

กำรยกเลกิระบบ

สามารถยกเลิกการท�างานของระบบไดใ้นช่วงโหมดระบบ
เตรียมพร้อมหรือโหมดระบบป้องกนั
นอกจากน้ียงัสามารถยกเลิกสัญญาณไดห้ลงัจากท่ีเปิด
ท�างานแลว้
ใหดู้เร่ือง “การปิดระบบ” หนา้ 3-22 และ “การปิดสญัญาณ
กนัขโมย” หนา้ 3-23

หมายเหตุ
● เม่ือใหผู้อ่ื้นยมืรถหรืออนุญาตใหผู้อ่ื้นขบัรถโดยท่ี

ผูน้ั้นไม่คุน้เคยกบัระบบสญัญาณกนัขโมย กรุณา
อธิบายใหเ้ขา้ใจการท�างานเสียก่อน
หากผูท่ี้ไม่คุน้เคยกบัระบบสญัญาณกนัขโมยปลด
ลอ็กรถโดยบงัเอิญ สญัญาณจะดงัและสร้างความ
ร�าคาญใหผู้ค้นโดยรอบ

กำรตั้งค่ำระบบ
E00301702770

ปฏิบติัตามขั้นตอนด้านล่างเพ่ือตั้ งค่าระบบเป็นโหมด
ระบบป้องกนั

1. บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีต�าแหน่ง “LOCK” จากนั้ น
น�ากุญแจออก (ยกเวน้รถรุ่นท่ีติดตั้ งระบบกุญแจ
อจัฉริยะ) หรือตั้งโหมดการท�างานเป็น OFF (รถรุ่น
ท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ)

2. ออกจากรถและปิดประตูทั้งหมดและประตูทา้ย
3. กดสวติช ์LOCK (A) บนกญุแจของระบบกญุแจรีโมท

หรือระบบกญุแจอจัฉริยะ สวติชล์อ็ก/ปลดลอ็กประตู
ดา้นคนขบัหรือดา้นผูโ้ดยสารดา้นหนา้ (B) หรือสวติช์
ลอ็ก/ปลดลอ็กประตูทา้ย (C) หรือสวิตช์ลอ็กประตู
ทา้ย (D) เพ่ือลอ็กประตูทั้งหมดและประตูทา้ย

กญุแจรีโมท กญุแจอจัฉริยะ
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สวติชล์อ็ก/ปลดลอ็กประตูดา้นคนขบัหรือดา้น 
ผูโ้ดยสารดา้นหนา้

สวติชล์อ็ก/ปลดลอ็กประตูทา้ย

สวติชล์อ็กประตูทา้ย

เม่ือล็อกรถโดยใชร้ะบบกุญแจรีโมทหรือฟังก์ชนักุญแจ
อจัฉริยะแลว้ โหมดระบบเตรียมพร้อมจะท�างาน
เสียงเตือนจะดงัเป็นระยะและไฟแสดงสัญญาณกนัขโมย
บนแผงหนา้ปัดกะพริบเพื่อยนืยนั

ไฟแสดง

หมายเหตุ
● โหมดระบบเตรียมพร้อมจะไม่เปิดใช้งานเม่ือ

ประตูและประตูท้ายล็อกด้วยวิธีการอ่ืนๆ ท่ี
ไม่ใช่ระบบกุญแจรีโมทหรือฟังก์ชันกุญแจ
อจัฉริยะ (เช่น ใชก้ญุแจ ปุ่มลอ็กดา้นใน หรือสวติช์
เซ็นทรัลลอ็ก)

● หากไฟแสดงสัญญาณกันขโมยบนหน้าปัดไม่
กะพริบหลังจากล็อกรถโดยใช้ระบบกุญแจ
รีโมทหรือฟังกช์นักญุแจอจัฉริยะ แสดงวา่ระบบ
สญัญาณกนัขโมยอาจท�างานผดิปกติ
ให้น�ารถไปตรวจเช็คท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีได้
รับอนุญาต

4. หลงัจากประมาณ 20 วนิาที เสียงเตือนจะหยดุและเม่ือ
ไฟแสดงสัญญาณกนัขโมยเร่ิมกะพริบชา้ลง โหมด
ระบบป้องกนัจะเร่ิมท�างาน
ไฟแสดงสัญญาณกนัขโมยจะยงัคงกะพริบต่อไปใน
โหมดระบบป้องกนั

หมายเหตุ
● ระบบสัญญาณกนัขโมยสามารถท�างานไดแ้มจ้ะ

มีคนอยู่ในรถหรือเปิดหน้าต่างไว ้ เพ่ือป้องกนั
สัญญาณกนัขโมยท�างานโดยบงัเอิญ อย่าตั้งค่า
ระบบเป็นโหมดระบบป้องกันขณะท่ียงัมีคน
อยูใ่นรถ

● หลีกเล่ียงการท้ิงของมีค่าไวใ้นรถแม้ว่าระบบ
สญัญาณกนัขโมยจะตั้งไวเ้ป็นโหมด “เปิดใชง้าน”

กำรปิดระบบ
E00301802612

ใชว้ิธีการต่อไปน้ีในการปิดระบบเม่ืออยูใ่นโหมดระบบ
เตรียมพร้อมหรือโหมดระบบป้องกนั

● กดสวติช ์UNLOCK บนกญุแจ
● บิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “ON” หรือ “ACC” 

(ยกเวน้รถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ)
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● เปล่ียนโหมดการท�างานเป็น ON หรือ ACC (รถรุ่น
ท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ)

● เปิดประตูบานใดบานหน่ึงหรือประตูท้าย หรือ
เสียบกุญแจเขา้ไปในสวิตชก์ุญแจ (ยกเวน้รถรุ่นท่ี
ติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ) เม่ือระบบอยูใ่นโหมด
ระบบเตรียมพร้อม

● ถือกญุแจอจัฉริยะและกดสวติชล์อ็ก/ปลดลอ็กประตู
ดา้นคนขบัหรือดา้นผูโ้ดยสารดา้นหนา้ หรือสวติช์
ลอ็ก/ปลดลอ็กประตูทา้ย หรือสวติชเ์ปิดประตูทา้ย
เพ่ือปลดล็อกประตูและประตูทา้ย (รถรุ่นท่ีติดตั้ง
ระบบกญุแจอจัฉริยะ)

หมายเหตุ
● ถา้ขั้วแบตเตอร่ีถูกปลดออกขณะท่ีรถอยูใ่นโหมด

ระบบเตรียมพร้อม หน่วยความจ�าจะถูกลบ
● สามารถลงทะเบียนกญุแจไดสู้งสุด 4 ดอกส�าหรับ

ระบบกญุแจรีโมทและ 4 ดอกส�าหรับระบบกญุแจ
อจัฉริยะ
กญุแจดอกใดกต็ามท่ีลงทะเบียนไวแ้ลว้จะสามารถ
ใชปิ้ดระบบสญัญาณกนัขโมยไดแ้มจ้ะไม่ใช่ดอก
ท่ีเปิดใชร้ะบบสญัญาณกนัขโมย
หากคุณต้องการลงทะเบียนกุญแจเ พ่ิมเ ติม 
กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

หมายเหตุ
● ระยะห่างในการท�างานของระบบกญุแจรีโมทอยู่

ท่ีประมาณ 4 เมตร
หากไม่สามารถลอ็กหรือปลดลอ็กรถไดด้ว้ยการ
กดสวิตช์ในระยะท่ีถูกตอ้งหรือไม่สามารถตั้งค่า
หรือปิดระบบสัญญาณกันขโมยได้ด้วยการใช้
สวติช ์อาจจ�าเป็นตอ้งเปล่ียนแบตเตอร่ี
ให้เปล่ียนแบตเตอร่ีท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีได้
รับอนุญาต

● หากกดสวิตช ์ UNLOCK บนกุญแจ สวิตชล์อ็ก/
ปลดลอ็กประตูดา้นคนขบัหรือดา้นผูโ้ดยสารดา้น
หนา้ หรือสวติชล์อ็ก/ปลดลอ็กประตูทา้ยแลว้ไม่มี
ประตูใดๆ หรือประตูทา้ยเปิดภายใน 30 วินาที
ประตูและประตูทา้ยจะลอ็กกลบัโดยอตัโนมติั
ในกรณีน้ีโหมดระบบเตรียมพร้อมก็จะท�างาน
ดว้ยเช่นกนั

● ช่วงเวลาระหว่างการกดสวิตช์ UNLOCK บน
กญุแจ สวติชล์อ็ก/ปลดลอ็กประตูดา้นคนขบัหรือ
ดา้นผูโ้ดยสารดา้นหนา้ หรือสวติชล์อ็ก/ปลดลอ็ก
ประตูทา้ยกบัการลอ็กอตัโนมติัสามารถปรับได้
กรุณาสอบถามศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

กำรเปิดสัญญำณกนัขโมย
E00301902642

เม่ือรถอยูใ่นโหมดระบบป้องกนั สญัญาณกนัขโมยจะเปิด
ท�างานดงัน้ีถา้รถถูกปลดลอ็กหรือถา้ประตูบานใดบานหน่ึง
หรือประตูทา้ยเปิดดว้ยวธีิการอ่ืนท่ีไมใ่ช่ระบบกญุแจรีโมท
หรือฟังกช์นักญุแจอจัฉริยะ

1. สญัญาณดา้นในจะเปิดท�างานประมาณ 10 วนิาที
2. สญัญาณจะเปิดท�างานประมาณ 30 วนิาที

ไฟเล้ียวจะกะพริบและแตรดงัเป็นระยะ

3. สญัญาณจะดงัอีกคร้ังหากมีการกระท�าท่ีผดิกฎหมาย
เกิดข้ึนอีกแมว้า่สญัญาณจะดบัไปแลว้

กำรปิดสัญญำณกนัขโมย
E00302002057

สามารถหยดุการท�างานของสัญญาณกนัขโมยไดด้ว้ยวิธี
การต่อไปน้ี:

● กดสวติช ์LOCK หรือ UNLOCK บนกญุแจ
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(หลงัจากกดสวิตช์ LOCK รถจะล็อกหากประตู
ทั้ งหมดและประตูท้ายปิด จากนั้ นโหมดระบบ
เตรียมพร้อมจะเร่ิมข้ึนอีกคร้ัง)

● บิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “ON” หรือ “ACC” 
(ยกเวน้รถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ)

● เปล่ียนโหมดการท�างานเป็น ON หรือ ACC (รถรุ่น
ท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ)

● ถือกญุแจอจัฉริยะและลอ็กหรือปลดลอ็กประตูและ
ประตูทา้ยโดยใชฟั้งกช์นักุญแจอจัฉริยะ (รถรุ่นท่ี
ติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ)

หมายเหตุ
● เม่ือบิดสวิตช์กุญแจไปท่ีต�าแหน่ง “ON” หรือ

ปรับโหมดการท�างานไปท่ี ON เสียงเตือนจะดงั
ข้ึนส่ีคร้ัง
แสดงว่าสัญญาณกนัขโมยไดเ้ปิดท�างานขณะท่ี
รถจอดอยู่

กรุณาตรวจดูภายในรถเพ่ือยืนยนัว่าไม่มีส่ิงใด
หายไป

● แมว้่าแบตเตอร่ีจะถูกปลดออก แต่หน่วยความ
จ�าการเปิดสญัญาณกนัขโมยจะไม่ถูกลบออกไป

กำรควบคุมกระจกไฟฟ้ำ
E00302201850

กระจกไฟฟ้าจะท�างานได้ก็ต่อเม่ือสวิตช์กุญแจอยู่ท่ี
ต �าแหน่ง “ON” หรือโหมดการท�างานเป็น ON เท่านั้น

สวติช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ำ
E00302303695

หนา้ต่างประตูแต่ละบานจะเปิดหรือปิดโดยการท�างานของ
สวติชท่ี์เก่ียวขอ้ง

สวติชด์า้นคนขบั

1-  หนา้ต่างประตูดา้นคนขบั
2-  หนา้ต่างประตูดา้นผูโ้ดยสารดา้นหนา้
3-  หนา้ต่างประตูดา้นหลงัซา้ย
4-  หนา้ต่างประตูดา้นหลงัขวา
5-  สวติชล์อ็ก

คำเตือน
● ก่อนจะใช้งำนกำรควบคุมกระจกไฟฟ้ำ ให้ตรวจ

สอบดูว่ำไม่มีส่ิงใดกีดขวำงอยู่ (ศีรษะ มือ นิ้ว
ฯลฯ)

● ก่อนออกจำกรถ ควรตรวจว่ำได้น�ำกุญแจออก
มำแล้ว

● อย่ำทิ้งเด็ก (หรือบุคคลที่ไม่สำมำรถท�ำกำร
ควบคุมกระจกไฟฟ้ำได้อย่ำงปลอดภัย) ไว้ในรถ
ตำมล�ำพงั

สวติช์ด้ำนคนขบั

สวิตช์ด้านคนขบัสามารถใช้ควบคุมหน้าต่างประตูได ้

ทุกบาน โดยหน้าต่างแต่ละบานเปิดหรือปิดดว้ยสวิตช์
ควบคุมแยกต่างหากกนั
กดสวติชล์งเพื่อเปิดหนา้ต่างและดึงสวติชข้ึ์นเพื่อปิด
ถา้กด/ดึงสวติชจ์นสุดท่ีหนา้ต่างดา้นคนขบั หนา้ต่างประตู
จะเล่ือนเปิด/ปิดจนสุดโดยอตัโนมติั
หากตอ้งการใหห้นา้ต่างหยดุเล่ือน ใหก้ด/ดึงสวติชเ์ลก็นอ้ย
ในทิศทางตรงกนัขา้ม



การลอ็กและการปลดลอ็ก

การควบคุมกระจกไฟฟ้า

33

3-25

สวติช์ด้ำนผู้โดยสำร

สวติชด์า้นผูโ้ดยสารสามารถควบคุมเฉพาะหนา้ต่างประตู
ดา้นผูโ้ดยสารท่ีสอดคลอ้งกนัเท่านั้น
กดสวติชล์งเพื่อเปิดหนา้ต่างและดึงสวติชข้ึ์นเพื่อปิด

หมายเหตุ
● การเปิดปิดซ�้ าๆ ขณะท่ีเคร่ืองยนต์ไม่ท�างานจะ

เป็นการส้ินเปลืองแบตเตอร่ี ใช้สวิตช์หน้าต่าง
เฉพาะเม่ือเคร่ืองยนตท์�างานอยู่

● หนา้ต่างประตูหลงัจะเปิดเพียงคร่ึงหน่ึงเท่านั้น

สวติช์ลอ็ก
E00303102749

เม่ือกดสวิตชน้ี์ สวิตชด์า้นผูโ้ดยสารจะไม่สามารถใชเ้ปิด
หรือปิดหนา้ต่างประตูได ้นอกจากน้ีสวติชด์า้นคนขบัจะไม่
สามารถใชเ้ปิดหรือปิดหนา้ต่างประตูบานอ่ืนๆ ไดย้กเวน้
หนา้ต่างประตูดา้นคนขบั
ส�าหรับการปลดลอ็ก ใหก้ดอีกคร้ัง

1-  ลอ็ก
2-  ปลดลอ็ก

คำเตือน
● เด็กอำจกดสวิตช์เล่น ซ่ึงมีโอกำสเส่ียงที่จะถูก

หน้ำต่ำงหนีบมือหรือศีรษะ เม่ือขับขี่โดยที่มีเดก็
อยู่ในรถ กรุณำกดสวติช์ลอ็กหน้ำต่ำงเพ่ือปิดกำร
ใช้งำนสวติช์ด้ำนผู้โดยสำร

ฟังก์ชันตั้งเวลำ
E00302402266

หนา้ต่างประตูยงัสามารถเปิดหรือปิดไดภ้ายใน 30 วนิาที
หลงัจากดบัเคร่ืองยนต์
อยา่งไรกต็ามเม่ือประตูดา้นคนขบัหรือประตูดา้นผูโ้ดยสาร
ดา้นหนา้เปิดอยู ่หนา้ต่างจะไม่ท�างาน

กลไกเพ่ือควำมปลอดภยั (หน้ำต่ำงด้ำน

คนขบัเท่ำน้ัน)
E00302502339

ขณะท่ีหน้าต่างประตูปิดโดยอตัโนมติัเม่ือดึงสวิตช์ข้ึน 
จนสุด หากมือหรือศีรษะถูกหนีบ หน้าต่างจะเล่ือนลง
โดยอตัโนมติั
อยา่งไรกต็ามควรตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ไม่มีใครยืน่ศีรษะหรือ
มือออกนอกหนา้ต่างขณะท่ีปิดหนา้ต่างดา้นคนขบั
หน้าต่างท่ีเล่ือนลงมาจะกลบัมาท�างานตามปกติภายใน
เวลาไม่ก่ีวนิาที

คำเตือน
● ถ้ำขั้วแบตเตอร่ีถูกปลดออกหรือฟิวส์ส� ำหรับ

กระจกไฟฟ้ำถูกเปลีย่น กลไกเพ่ือควำมปลอดภยั
จะยกเลกิกำรท�ำงำน
หำกมือหรือศีรษะถูกหนีบ อำจท�ำให้เกดิกำรบำด
เจบ็รุนแรงได้

ขอควรระวัง
● กลไกเพ่ือความปลอดภยัจะยกเลิกการท�างานก่อน

ท่ีหนา้ต่างจะปิดสนิทเพียงเล็กนอ้ย เพ่ือช่วยให้
หนา้ต่างปิดสนิทได้
ฉะนั้นควรเพิ่มความระมดัระวงัเป็นพิเศษอยา่ให้
หนา้ต่างหนีบน้ิว
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ขอควรระวัง
● กลไกเพ่ือความปลอดภยัจะไม่ท�างานขณะท่ีดึง

สวิตชข้ึ์น ฉะนั้นควรระมดัระวงัเป็นพิเศษไม่ให้
น้ิวมือติดอยูท่ี่ช่องหนา้ต่าง

หมายเหตุ
● กลไกเพ่ือความปลอดภยัอาจท�างานไดใ้นสภาพ

การขบัข่ีหรือสถานการณ์ท่ีหน้าต่างประตูดา้น
คนขบัถูกกระทบในลกัษณะท่ีคลา้ยกบัมือหรือ
ศีรษะถูกหนีบ

● หากกลไกเพ่ือความปลอดภยัถูกกระตุน้ใหท้�างาน
หา้คร้ังข้ึนไปในเวลาไล่เล่ียกนั กลไกน้ีจะยกเลิก
การท�างานและหน้าต่างประตูจะไม่สามารถปิด
ไดต้ามปกติ
ในกรณีเช่นน้ี ควรปฏิบติัตามขั้นตอนต่อไปน้ี
เพ่ือแกไ้ขสถานการณ์ดงักล่าว หากหนา้ต่างเปิด
อยู ่ ใหดึ้งสวติชห์นา้ต่างประตูดา้นคนขบัข้ึนซ�้ าๆ
จนหนา้ต่างปิดสนิท หลงัจากนั้นใหป้ล่อยสวิตช ์
ดึงสวิตช์คา้งไวอี้กคร้ังหน่ึงอย่างน้อย 1 วินาที
แลว้ปล่อยสวติช ์จึงจะสามารถใชง้านไดต้ามปกติ

หมายเหตุ
● ถ้าขั้ วแบตเตอร่ีถูกปลดออกหรือฟิวส์ส�าหรับ

หนา้ต่างไฟฟ้าถูกเปล่ียน กลไกเพ่ือความปลอดภยั
จะยกเลิกการท�างานและหนา้ต่างประตูจะไม่เปิด/
ปิดจนสุดโดยอตัโนมติั
หากหน้าต่างเปิดอยู่ ให้ดึงสวิตช์หน้าต่างประตู
ดา้นคนขบัข้ึนซ�้ าๆ จนหนา้ต่างปิดสนิท หลงัจาก
นั้นให้ปล่อยสวิตช์ ดึงสวิตช์คา้งไวอี้กคร้ังหน่ึง
อยา่งนอ้ย 1 วนิาทีแลว้ปล่อยสวติช ์จึงจะสามารถ
ใชง้านหนา้ต่างประตูดา้นคนขบัไดต้ามปกติ
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การจดัเรียงเบาะนัง่

การจดัเรียงเบาะน่ัง
E00400202085

เลือกการจดัเรียงเบาะนัง่ไดต้ามตอ้งการ โดยการจดัเบาะนัง่หนา้, เบาะนัง่ตอนท่ีสอง และเบาะนัง่ตอนท่ีสาม

การใชง้านปกติ
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การจดัเรียงเบาะนัง่

การจดัพื้นท่ีเกบ็สมัภาระ

การพบัท่ีพกัแขนเบาะนั่งตอนท่ีสองและเบาะนั่งตอนท่ี
สาม → หนา้ 4-9

การพับเบาะนั่งตอนท่ีสองและเบาะนั่งตอนท่ีสาม→  
หนา้ 4-9

การพบัเบาะนัง่ตอนท่ีสาม → หนา้ 4-10
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การปรับเบาะนัง่

การปรับเบาะน่ัง
E00400302233

ควรปรับเบาะนัง่ให้ไดร้ะยะท่ีเหมาะสมกบัผูข้บัข่ีเพ่ือให้
สามารถเหยยีบคนัเร่ง บงัคบัเล้ียว และใชส้วิตชต่์างๆ ได้
อยา่งคล่องตวัและมีทศันวสิยัในการมองชดัเจน เบาะน่ังหน้า

E00400401673

1-  การปรับเบาะไปดา้นหนา้หรือดา้นหลงั 
ยกมือจบัข้ึน ปรับเบาะนัง่ไปยงัต�าแหน่งท่ีตอ้งการ 
และปล่อยมือจบั

2- การปรับเอนพนกัพิงหลงั
ดึงกา้นลอ็กข้ึน จากนั้นเอนเบาะไปทางดา้นหลงัเพ่ือ
ใหไ้ดต้ �าแหน่งท่ีตอ้งการ และปล่อยกา้นลอ็ก

3- การปรับความสูงของเบาะนัง่ (เฉพาะดา้นคนขบั)
หมุนปุ่มและปรับความสูงของเบาะท่ีนั่งให้ได้
ต �าแหน่งท่ีตอ้งการ

คำเตือน
● อย่าปรับเบาะน่ังขณะขบัรถอยู่ เพราะอาจสูญเสีย

การควบคุมรถและเกดิอุบัติเหตุได้ เม่ือปรับเบาะ
น่ังได้ระยะที่เหมาะสมแล้ว ให้ลองขยับเบาะน่ัง
ไปด้านหน้าและด้านหลังด้วยมือเพ่ือตรวจสอบ
ดูว่าเบาะน่ังลอ็กแน่นหรือไม่

● การน่ังในพื้นที่เก็บสัมภาระของรถเป็นอันตราย
อย่างยิ่ง นอกจากนี้ห้ามให้เด็กเล่นในพื้นที่เก็บ
สัมภาระและเบาะน่ังด้านหลงั เม่ือเกดิการชน ผู้
โดยสารหรือเด็กที่น่ังโดยไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย
ในพื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสค่อนข้างมากที่จะได้รับ
บาดเจบ็ร้ายแรงหรือถงึแก่ชีวติ

● ห้ามผู้โดยสารหรือเด็กน่ังในพื้นที่ใดๆ ภายในรถ
ที่ไม่มีเบาะน่ังและเข็มขัดนิรภัย และให้แน่ใจว่า
ผู้โดยสารในรถทุกคนน่ังอยู่บนเบาะน่ังและคาด
เขม็ขดันิรภัย และถ้าเป็นเดก็ให้รัดอยู่กบัเบาะน่ัง
นิรภยัส�าหรับเดก็

คำเตือน
● ขณะรถเคล่ือนที่ควรปรับพนักพิงหลังให้อยู่ ใน

ต�าแหน่งตั้งตรงเสมอ เพ่ือลดอันตรายที่อาจเกิด
ขึน้ได้จากอุบัตเิหตุหรือรถเบรกกะทนัหัน เพราะ
ประสิทธิภาพของเขม็ขดันิรภยัจะลดลงอย่างมาก
เม่ือพนักพงิหลงัเอนอยู่ ตวัคุณอาจเล่ือนหลดุออก
จากเขม็ขดันิรภยัและได้รับอนัตราย

● ไม่ควรวางส่ิงของไว้ใต้เบาะน่ัง ซ่ึงอาจท�าให้เบาะ
น่ังไม่ได้ล็อกอย่างแน่นหนา และอาจท�าให้เกิด
อุบัติเหตุได้ นอกจากนี้เบาะน่ังและช้ินส่วนอ่ืน
อาจเสียหายได้

ขอควรระวัง
● ตอ้งแน่ใจว่าผูใ้หญ่เป็นผูป้รับเบาะนั่งหรือเป็น

ผูค้วบคุมการปรับใหถู้กตอ้งและปลอดภยัท่ีสุด
● อยา่น�าหมอนหนุนหรือส่ิงอ่ืนรองระหวา่งหลงักบั

พนกัพิงขณะขบัข่ี เพราะจะลดประสิทธิภาพของ
พนกัพิงศีรษะเม่ือเกิดอุบติัเหตุ

● กลไกในการเอนพนักพิงหลงัของเบาะนั่งหน้า
นั้นเป็นสปริง ท�าใหพ้นกัพิงตีกลบัมาต�าแหน่งตั้ง
ตรงเม่ือใชง้านกา้นลอ็ก ดงันั้นเม่ือดึงกา้นลอ็กจึง
ควรนัง่ใหห้ลงัชิดพนกัพิงและใชมื้อประคองเพื่อ
ควบคุมไม่ใหพ้นกัพิงเคล่ือนท่ีกลบั

● เม่ือมีการเล่ือนเบาะนั่ง ควรระมดัระวงัมือและ
เทา้ของคุณดว้ย

ขอควรระวัง
● เม่ือปรับเล่ือนหรือเอนเบาะนั่งไปขา้งหลงั ให้

ระวงัผูโ้ดยสารท่ีเบาะนัง่ดา้นหลงั
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เบาะนัง่ตอนท่ีสอง

เบาะน่ังตอนทีส่อง
E00402001774

1- การปรับเบาะไปดา้นหนา้หรือดา้นหลงั
ยกมือจบัข้ึน ปรับเบาะนัง่ไปยงัต�าแหน่งท่ีตอ้งการ 
และปล่อยมือจบั

2- การปรับเอนพนกัพิงหลงั
ดึงกา้นลอ็กไปดา้นหนา้และปรับพนกัพิงหลงัดว้ยมือ
เพื่อใหไ้ดต้ �าแหน่งท่ีตอ้งการ แลว้ปล่อยกา้นลอ็ก

ขอควรระวัง
● หากเอนพนกัพิงหลงัขณะใชง้านท่ีวางเคร่ืองด่ืม

ดว้ย เคร่ืองด่ืมอาจหกได ้ หากเคร่ืองด่ืมท่ีหกนั้น
ร้อนจดั คุณอาจถูกเคร่ืองด่ืมลวกผวิได้

หมายเหตุ
● สามารถปรับองศาของพนักพิงหลังและเล่ือน

เบาะนัง่ไปดา้นหนา้หรือดา้นหลงัไดอ้ยา่งอิสระ
ในแต่ละดา้น

ทีพ่กัแขน
E00402401866

เม่ือตอ้งการใชท่ี้พกัแขน ดึงสายไปดา้นหนา้เพื่อปลดลอ็ก 
และพบัท่ีพกัแขนลงมา
เม่ือตอ้งการเกบ็ท่ีพกัแขนกลบัท่ีเดิม ใหด้นัไปขา้งหลงัจน
กระทัง่ราบเรียบเป็นระนาบเดียวกบัเบาะนัง่

ขอควรระวัง
● หา้มปีนหรือนัง่บนท่ีพกัแขน

เพราะท่ีพกัแขนอาจเสียหายได้

หมายเหตุ
● ด้านบนท่ีพกัแขนจะมีท่ีวางเคร่ืองด่ืมส�าหรับ 

ผูโ้ดยสารเบาะนัง่ตอนท่ีสอง
ใหดู้เร่ือง “ท่ีวางเคร่ืองด่ืม” หนา้ 7-46

การเข้าและออกจากเบาะน่ังตอนทีส่าม
E00412601076

การเขา้และออกจากเบาะนัง่ตอนท่ีสาม สามารถท�าไดง่้ายๆ 
โดยการพบัเบาะนัง่ตอนท่ีสอง

การพบั

1. ปรับมุมของพนกัพิงหลงัเบาะนัง่หนา้ในต�าแหน่งตั้ง
ตรง และเล่ือนเบาะนัง่หนา้ไปดา้นหนา้ (ให้ดูเร่ือง 
“เบาะนัง่หนา้” หนา้ 4-4)

2. จดัเกบ็หวัเขม็ขดันิรภยัในช่องของเบาะนัง่ตอนท่ีสอง
ให้ดูเร่ือง “การเก็บเข็มขดันิรภยัของเบาะนัง่ตอนท่ี
สองและตอนท่ีสาม” หนา้ 4-14

3. เล่ือนพนกัพิงศีรษะของเบาะนัง่ตอนท่ีสองลงไปยงั
ต�าแหน่งต�่าสุด
ใหดู้เร่ือง “พนกัพิงศีรษะ” หนา้ 4-7

4. หากเบาะนัง่ตอนท่ีสองอยูใ่นต�าแหน่งเอนไปดา้นหนา้
สุด ใหเ้ล่ือนกลบัมาดา้นหลงั

หมายเหตุ
● หากเบาะนัง่ตอนท่ีสองอยูใ่นต�าแหน่งเอนไปดา้น

หนา้ อาจไม่สามารถพบัได้
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เบาะนัง่ตอนท่ีสอง

5. ดึงคนัปรับ (A) ไปดา้นหนา้ จากนั้นเอนพนกัพิงหลงั
ไปดา้นหนา้
เม่ือเอนพนกัพิงหลงัไปดา้นหนา้ ลอ็กท่ีพ้ืนจะถูกปลด
และดา้นหลงัของเบาะนัง่จะยกตวัข้ึนเลก็นอ้ย

6. ยกเบาะนัง่ทั้งตวัไปดา้นหนา้

ขอควรระวัง
● อย่าขบัรถในขณะท่ีเบาะนั่งตอนท่ีสองพบัอยู่

เน่ืองจากเบาะนั่งตอนท่ีสองท่ีพบัอยู่นั้นไม่ได้
ลอ็ก จึงอาจเคล่ือนท่ีไดเ้ม่ือมีการเบรกอยา่งรุนแรง
การชน หรือสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงจะ
กระแทกผูโ้ดยสารท่ีเบาะนัง่ตอนท่ีสองอีกเบาะ
หน่ึงและกดทบัเทา้ของผูโ้ดยสารท่ีเบาะนัง่ตอน
ท่ีสาม ท�าใหเ้กิดการบาดเจบ็ได้

การกางออก

1 ขณะประคองเบาะนัง่ไวด้ว้ยมือ ค่อยๆ ลดระดบัเบาะนัง่ลง

ขอควรระวัง
● เม่ือกางเบาะนัง่ตอนท่ีสองออกขณะมีผูโ้ดยสาร

ในเบาะนั่งตอนท่ีสองอีกเบาะหน่ึงหรือมีผู ้
โดยสารในเบาะนัง่ตอนท่ีสาม ระวงัอยา่ใหเ้บาะ
นัง่ตอนท่ีสองกระแทกผูโ้ดยสารท่ีเบาะนัง่ตอน
ท่ีสองอีกเบาะหน่ึงหรือกดทบัเทา้ของผูโ้ดยสาร
ท่ีเบาะนัง่ตอนท่ีสาม

2. กดเบาะนัง่จนไดย้นิเสียง “คลิก” และเบาะนัง่ลอ็กอยา่ง
แน่นหนาเขา้กบัพื้น

3. ยกพนกัพิงหลงัข้ึนจนกระทัง่ลอ็กเขา้ท่ี
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กดเบาๆ ท่ีพนกัพิงหลงัเพื่อตรวจดูวา่ยดึแน่นดีแลว้

เบาะน่ังตอนทีส่าม
E00402701540

คำเตือน
● เพ่ือความปลอดภยั เม่ือใดกต็ามทีผู่้โดยสารน่ังอยู่

ในเบาะน่ังตอนที่สาม ควรจะยกระดับพนักพิง
ศีรษะของเบาะน่ังตอนทีส่องขึน้ทั้งหมด

การปรับเอนพนกัพิงหลงั

ดึงสายรัดข้ึนและปรับพนักพิงหลังด้วยมือเพ่ือให้ได้
ต �าแหน่งท่ีตอ้งการ แลว้ปล่อยสาย

พนักพงิศีรษะ
E00403303013

คำเตือน
● การขบัขีโ่ดยไม่มพีนักพงิศีรษะอาจท�าให้คุณและ

ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตใน
อุบัติเหตุได้ เพ่ือลดความเส่ียงเม่ือเกิดอุบัติเหตุ
ควรติดตั้งพนักพิงศีรษะตามต�าแหน่งอย่างถูก
ต้องเม่ือมผู้ีโดยสารน่ังอยู่

● ห้ามน�าหมอนหนุนหรือส่ิงของอ่ืนๆ ที่คล้าย
กันรองระหว่างหลังกับพนักพิงหลัง การเพิ่ม
ระยะห่างระหว่างศีรษะกับพนักพิงศีรษะจะลด
ประสิทธิภาพของพนักพิงศีรษะในกรณีที่เกิด
อุบัตเิหตุขึน้

การปรับความสูง

เบาะน่ังหน้า

ปรับพนกัพิงศีรษะโดยใหก่ึ้งกลางของพนกัพิงอยูใ่นแนว
ใกลเ้คียงกบัระดบัหูท่ีสุด ซ่ึงจะช่วยลดการบาดเจ็บได้
มากท่ีสุดเม่ือเกิดอุบติัเหตุ ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารสูงเกินกวา่
จะปรับให้ใกลก้บัระดบัหูได ้ ให้ปรับพนักพิงข้ึนให้สูง
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้

ส�าหรับการปรับพนกัพิงศีรษะใหสู้งข้ึน ใหเ้ล่ือนข้ึนดา้นบน
การปรับให้ต�่าลง ให้เล่ือนพนกัพิงศีรษะลงขณะท่ีกดปุ่ม
ปรับความสูง (A) ตามทิศทางลูกศร หลงัจากปรับตั้งแลว้
ใหด้นัพนกัพิงศีรษะลงจนแน่ใจวา่ลอ็กเขา้ท่ีแลว้
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พนกัพิงศีรษะ

เบาะน่ังตอนทีส่องหรือตอนทีส่าม

เพื่อลดความเส่ียงในการบาดเจบ็เม่ือเกิดอุบติัเหตุ ดึงพนกั
พิงศีรษะข้ึนเพื่อลอ็กเขา้ท่ี

ส�าหรับการปรับพนกัพิงศีรษะใหสู้งข้ึน ใหเ้ล่ือนข้ึนดา้นบน
การปรับให้ต�่าลง ให้เล่ือนพนกัพิงศีรษะลงขณะท่ีกดปุ่ม
ปรับความสูง (A) ตามทิศทางลูกศร หลงัจากปรับตั้งแลว้
ใหด้นัพนกัพิงศีรษะลงจนแน่ใจวา่ลอ็กเขา้ท่ีแลว้

คำเตือน
● เม่ือมีผู้โดยสารน่ังอยู่ในเบาะน่ังตอนที่สองหรือ

เบาะน่ังตอนที่สาม ให้ดึงพนักพิงศีรษะให้ได้
ความสูงที่ล็อกได้ การปรับใดๆ ควรท�าก่อนการ
ขับขี่ มิฉะน้ันอาจท�าให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสเม่ือ
เกดิอุบัตเิหตุ

หมายเหตุ
● พนกัพิงศีรษะของเบาะนัง่ตอนท่ีสามไม่สามารถ

ถอดออกได้

การถอด (เบาะน่ังหน้าหรือเบาะน่ังตอนที่
สอง)

กดปุ่มปรับความสูง (A) จากนั้นจึงดึงพนกัพิงศีรษะข้ึน

การตดิตั้ง (เบาะน่ังหน้าหรือเบาะน่ังตอนที่
สอง)

หันพนกัพิงศีรษะให้ถูกดา้น แลว้จึงเสียบขาทั้งสองของ
พนกัพิงศีรษะเขา้รูท่ีพนกัพิงหลงั โดยกดปุ่มปรับความสูง 
(A) คา้งไวต้ามทิศทางลูกศร
ขาของพนกัพิงศีรษะและร่องปรับ (B) ตอ้งใส่ลงในช่อง
ท่ีมีปุ่มปรับ (A)
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ขอควรระวัง
● ควรตรวจดูว่าต�าแหน่งปุ่มปรับความสูง (A) ถูก

ปรับอย่างถูกตอ้งตามท่ีแสดงในภาพ และลอง
ขยบัพนกัพิงศีรษะข้ึน พนกัพิงศีรษะจะตอ้งไม่

หลุดออกมาจากพนกัพิงหลงั

● รูปทรงและขนาดของพนกัพิงศีรษะจะแตกต่าง
กันไปตามต�าแหน่งเบาะนั่ง ควรใส่พนักพิง
ศีรษะให้ถูกตอ้งตามเบาะนั่งต่างๆ และห้ามใส่
ผดิทิศทาง

การจดัพืน้ทีเ่กบ็สัมภาระ
E00403401557

คุณสามารถพบัเบาะนัง่ตอนท่ีสองและ/หรือเบาะนัง่ตอนท่ี
สามเพื่อจดัเป็นพื้นท่ีเกบ็สมัภาระได้

คำเตือน
● หลังเอนพนักพิงหลังของเบาะน่ังตอนที่สองไป

ด้านหน้า ให้กดด้านหลงัของเบาะน่ังลงและตรวจ
ดูให้แน่ใจว่าล็อกเข้ากับพื้นอย่างแน่นหนา เบาะ

น่ังอาจเคล่ือนตัวได้หากไม่ยึดไว้ ส่งผลให้เกิด
อุบัตเิหตุร้ายแรง

ขอควรระวัง
● อยา่ซอ้นสัมภาระจนสูงเลยพนกัพิงหลงัหรือวาง

สัมภาระในลกัษณะท่ีจะขดัขวางการท�างานของ
รถ ยดึสมัภาระใหม้ัน่คง
อาจเกิดอุบติัเหตุรุนแรงข้ึนได ้เน่ืองจากวตัถุท่ีไม่
ไดย้ึดให้แน่นอาจกระเด็นเขา้มาในห้องโดยสาร
ในระหวา่งการเบรกกะทนัหนั

● เม่ือพบัหรือเก็บเบาะนัง่ ดูให้ดีว่าจะไม่หนีบมือ
หรือขาของคุณดว้ย

หมายเหตุ
● สามารถพบัเบาะนัง่แต่ละดา้นแยกกนัได้

การพบัทีพ่กัแขนเบาะน่ังตอนทีส่องและ
เบาะน่ังตอนทีส่าม

E00465100038

สามารถบรรทุกส่ิงของท่ีมีขนาดยาวไดข้ณะมีผูโ้ดยสารนัง่
อยูท่ี่เบาะนัง่ดา้นนอกแถวท่ีสอง

1. พบัเบาะนัง่ตอนท่ีสาม
ใหดู้เร่ือง “การพบัเบาะนัง่ตอนท่ีสาม” หนา้ 4-10”

2. พบัท่ีพกัแขนลง
ใหดู้เร่ือง “ท่ีพกัแขน” หนา้ 4-5”

การพบัเบาะน่ังตอนทีส่องและเบาะน่ังตอน
ทีส่าม

E00403501747

การพบั

1. พบัเบาะนัง่ตอนท่ีสาม
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ใหดู้เร่ือง “การพบัเบาะนัง่ตอนท่ีสาม” หนา้ 4-10
2. จดัเกบ็หวัเขม็ขดันิรภยัในช่องของเบาะนัง่ตอนท่ีสอง

ให้ดูเร่ือง “การเก็บเข็มขดันิรภยัของเบาะนัง่ตอนท่ี
สองและตอนท่ีสาม” หนา้ 4-14

3. เล่ือนพนกัพิงศีรษะของเบาะนัง่ตอนท่ีสองลงไปยงั
ต�าแหน่งต�่าสุด
ใหดู้เร่ือง “พนกัพิงศีรษะ” หนา้ 4-7

4. เล่ือนเบาะนัง่ตอนท่ีสองไปยงัต�าแหน่งหลงัสุด
5. ดึงคนัปรับ (A) ไปดา้นหนา้ จากนั้นเอนพนกัพิงหลงั

ไปดา้นหนา้
เม่ือเอนพนกัพิงหลงัไปดา้นหนา้ ลอ็กท่ีพ้ืนจะถูกปลด
และดา้นหลงัของเบาะนัง่จะยกตวัข้ึนเลก็นอ้ย

6. กดเบาะนัง่จนไดย้ินเสียง “คลิก” และเบาะนัง่ล็อก
อยา่งแน่นหนาเขา้กบัพื้น

การกางออก

ยกพนกัพิงหลงัข้ึนจนกระทัง่ลอ็กเขา้ท่ี
กดเบาๆ ท่ีพนกัพิงหลงัเพื่อตรวจดูวา่ยดึแน่นดีแลว้

การพบัเบาะน่ังตอนทีส่าม
E00403601142

การพบั

1. เล่ือนพนกัพิงศีรษะของเบาะนัง่ตอนท่ีสามลงไปยงั
ต�าแหน่งต�่าสุด (ใหดู้เร่ือง “พนกัพิงศีรษะ” หนา้ 4-7)

2. ดึงสาย (A) ข้ึน จากนั้นพบัพนกัพิงหลงัไปดา้นหนา้

การกางออก

ดึงสาย (B) จากนั้นยกพนกัพิงหลงัข้ึนจนกระทัง่ลอ็กเขา้ท่ี
กดเบาๆ ท่ีพนกัพิงหลงัเพื่อตรวจดูวา่ยดึแน่นดีแลว้
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เขม็ขดันิรภยั
E00404802395

เพ่ือป้องกนัตวัคุณและผูโ้ดยสารในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
จ�าเป็นตอ้งคาดเขม็ขดันิรภยัใหถู้กตอ้งเม่ือขบัข่ี
เขม็ขดันิรภยัเบาะนัง่หนา้ติดตั้งระบบดึงกลบั เขม็ขดันิรภยั
แบบน้ีใชง้านเหมือนกบัเขม็ขดันิรภยัทัว่ไป
ใหดู้เร่ือง “ระบบดึงกลบัเขม็ขดันิรภยั” หนา้ 4-15

คำเตือน
● ผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุก

คนรวมถงึเดก็ทีโ่ตพอจะใช้เขม็ขดันิรภยัด้วย
เด็กเล็กควรใช้อุปกรณ์นิรภัยที่เหมาะสมส�าหรับ
เดก็เสมอ

คำเตือน
● เม่ือคาดเข็มขัดนิรภัย ควรคาดให้พาดผ่านไหล่

ล�าตัวบริเวณหน้าอกและสะโพก อย่าคาดเข็มขัด
ไว้ใต้แขน

● คาดเข็มขัดนิรภัยหน่ึงเส้นต่อผู้โดยสารหน่ึงคน
เท่าน้ัน
การคาดเข็มขัดรอบเด็กที่น่ังบนตักผู้โดยสารน้ัน
อนัตรายมาก

● เข็มขัดนิรภัยจะปกป้องผู้ใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ
เม่ือพนักพิงหลังอยู่ในต�าแหน่งตั้ งตรง หาก
พนักพงิเอน ผู้โดยสารอาจเล่ือนหลุดจากเข็มขัด
นิรภัย โดยเฉพาะเม่ือเกิดแรงกระแทกด้านหน้า
รถ ผู้โดยสารอาจได้รับบาดเจ็บเพราะเข็มขัด
นิรภัยเองหรือกระแทกเข้ากับแผงหน้าปัดหรือ
พนักพงิหลงัได้

● จดัสายเขม็ขดันิรภยัให้เรียบร้อย อย่าให้บิด
● ห้ามดดัแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์เพิม่เติมใดๆ กบั

ชุดเข็มขัดนิรภัยซ่ึงอาจจะท�าให้เข็มขัดนิรภัย
ไม่ท�างานหรือไม่สามารถปรับความตงึหย่อนได้

● ถงึแม้ว่าคุณจะคาดเขม็ขดันิรภยัไว้กต็าม อย่าอุ้ม
เด็กไว้ในอ้อมแขนหรือวางไว้บนตัก เพราะเด็ก
อาจได้รับอันตรายถึงชีวิตเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือ
เม่ือรถเบรกกะทนัหัน

● ปรับเขม็ขดันิรภยัให้กระชับพอดกีบัผู้คาด
● คาดเขม็ขดันิรภยัส่วนหน้าตกัเหนือสะโพกเสมอ

คำเตือน
● อย่าปล่อยให้เด็กเล่นเข็มขัดนิรภัย หากเด็กเล่น

เขม็ขดันิรภยัโดยเอามาพนัรอบตวั เขม็ขดันิรภยั
อาจดึงกลับและรัดจนแน่น ซ่ึงอาจส่งผลให้บาด
เจบ็สาหัสหรือถงึแก่ชีวติเน่ืองจากหายใจไม่ออก
ทั้งนีเ้หตุอาจเกดิขึน้ได้แม้รถจะจอดอยู่ หากเดก็ไม่
สามารถปลดเขม็ขดันิรภยัออกได้ ให้ใช้เคร่ืองมือ
ทีเ่หมาะสม เช่น มดีหรือกรรไกร ตดัเขม็ขดันิรภยั

เขม็ขดันิรภยัแบบยดึ 3 จุด (พร้อมตวัดงึ
ลอ็กอตัโนมตั)ิ

E00404903478

เข็มขดันิรภยัชนิดน้ีไม่จ�าเป็นตอ้งปรับความยาว เพราะ
เข็มขดัจะปรับให้กระชบัพอดีกบัร่างกายของผูค้าด แต่
ในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุอยา่งกะทนัหัน เข็มขดัจะล็อกเอง
โดยอตัโนมติั

หมายเหตุ
● คุณสามารถตรวจสอบว่าเขม็ขดัลอ็กหรือไม่โดย

ดึงเขม็ขดัไปดา้นหนา้อยา่งรวดเร็ว
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การคาดเขม็ขดันิรภยั

1. ดึงสายเขม็ขดันิรภยัชา้ๆ โดยจบัท่ีแผน่ลอ็ก

หมายเหตุ
● ถ้าไม่สามารถดึงสายเข็มขดันิรภยัออกได้ ให้

กระชากสายเข็มขดัเต็มแรงแลว้ปล่อยสายกลบั
จากนั้นจึงค่อยๆ ดึงสายเข็มขดันิรภยัออกมาอีก
คร้ัง

2. สอดแผ่นล็อกเขา้กบัหัวเข็มขดันิรภยัจนมีเสียงดงั
“คลิก”

คำเตือน
● ไม่ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให้พาดผ่านช่องท้อง

เพราะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ สายเข็มขัดอาจกด
ช่องท้องอย่างแรงและเพิ่มความเส่ียงที่จะเกิด
การบาดเจบ็ได้

● อย่าบิดสายเขม็ขดันิรภยัขณะคาด

3. ปรับเขม็ขดันิรภยัใหก้ระชบัพอดีกบัผูค้าด

การปลดลอ็กเขม็ขดันิรภยั

จบัท่ีแผน่ลอ็ก แลว้กดปุ่มบนหวัเขม็ขดั

หมายเหตุ
● เน่ืองจากเขม็ขดันิรภยัจะเล่ือนเก็บโดยอตัโนมติั

ใหจ้บัแผน่ลอ็กไวใ้นระหวา่งการเล่ือนเกบ็เพ่ือให้
เขม็ขดัเล่ือนอยา่งชา้ๆ มิฉะนั้นอาจท�าใหร้ถยนต์
เสียหายได้

หมายเหตุ
● หากเขม็ขดันิรภยั (A) หรือห่วงร้อย (B) สกปรก

อาจท�าใหเ้ขม็ขดัดึงกลบัไดไ้ม่ดี หากเขม็ขดันิรภยั
และห่วงร้อยสกปรก ให้ท�าความสะอาดดว้ยสบู่
อ่อนๆ หรือสารท�าความสะอาดผสมน�้า

การเตือนคาดเขม็ขดันิรภยั
E00409803065

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2
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หากสวิตชก์ุญแจบิดไปท่ีต�าแหน่ง “ON” หรือโหมดการ
ท�างานเป็น ON ขณะท่ียงัไม่ไดค้าดเขม็ขดันิรภยั ไฟเตือน
จะสวา่งและเสียงเตือนดงัข้ึนประมาณ 6 วนิาที เพื่อเตือน
คนขบัและผูโ้ดยสารดา้นหน้าให้คาดเข็มขดันิรภยั หาก
ขบัรถโดยไม่ไดค้าดเขม็ขดันิรภยั ไฟเตือนจะกะพริบและ
เสียงเตือนจะดงัเป็นระยะๆ ประมาณ 90 วินาทีจนกว่า
จะคาดเขม็ขดันิรภยั ในขณะเดียวกนั “FASTEN SEAT 
BELT” จะปรากฏข้ึนบนหนา้จอแสดงขอ้มูลรวมส�าหรับ
คนขบั (เฉพาะแบบท่ี 1)

คำเตือน
● ห้ามติดตั้งอุปกรณ์เสริมใดๆ หรือสติกเกอร์ที่จะ

ท�าให้มองเห็นไฟเตือนได้ยาก

หมายเหตุ
● หากยงัไม่คาดเขม็ขดันิรภยัอีก ไฟเตือนและเสียง

เตือนจะดงัทุกคร้ังท่ีรถออกตวั
● ส�าหรับเบาะนัง่ผูโ้ดยสารดา้นหน้า ฟังก์ชนัการ

เตือนจะท�างานเฉพาะเม่ือมีคนนั่งอยู่ท่ีเบาะนั่ง
เท่านั้น

● เม่ือมีสมัภาระวางอยูท่ี่เบาะนัง่ผูโ้ดยสารดา้นหนา้
เซ็นเซอร์ท่ีเบาะนัง่อาจตรวจพบโดยข้ึนอยูก่บัน�้ า
หนกัและต�าแหน่งของสัมภาระ เป็นเหตุใหเ้สียง
เตือนดงัและไฟเตือนสวา่งข้ึนได้

เขม็ขดันิรภยัแบบยดึ 3 จุดของเบาะน่ังกลาง
ตอนทีส่อง

E00405201399

คำเตือน
● ต้องแน่ใจว่าได้เช่ือมต่อแผ่นลอ็กทั้งสองด้านแน่น

ดีแล้ว (A และ B) มิฉะน้ันประสิทธิภาพในการ
ปกป้องจะลดลงอย่างมากและท�าให้บาดเจบ็สาหัส
ได้เม่ือเกดิการชนหรือการเบรกกะทนัหัน

การคาดเขม็ขดันิรภยั

1. ดึงหวัเขม็ขดั (C) จากเบาะนัง่
2. ดึงเขม็ขดันิรภยัและสอดแผน่ลอ็กเลก็ (A) เขา้ไปใน

หวัเขม็ขดั (C)

3. สอดแผน่ลอ็ก (B) เขา้ไปในหวัเขม็ขดั (D)

4. ปรับเขม็ขดันิรภยัใหก้ระชบัพอดีกบัผูค้าด

การปลดลอ็กเขม็ขดันิรภยั

1. จบัท่ีแผน่ลอ็ก (B) แลว้กดปุ่มบนหวัเขม็ขดั (D)
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2. ปลดหัวเข็มขดั (C) โดยกดปุ่ม (E) ดว้ยวตัถุปลาย
แหลม (แผน่ลอ็ก (B) กญุแจ ฯลฯ)

ขอควรระวัง
● เน่ืองจากเขม็ขดันิรภยัจะเล่ือนเก็บโดยอตัโนมติั

แผน่ลอ็กอาจฟาดกบัตวัรถเสียหายได ้ใหจ้บัแผน่
ลอ็กไวเ้พ่ือใหเ้ขม็ขดัเล่ือนเก็บอยา่งชา้ๆ การไม่
ปฏิบติัตามอาจท�าให้เกิดการบาดเจ็บต่อตวัคุณ
หรือความเสียหายต่อรถได้

3. หลงัจากท่ีเขม็ขดันิรภยัดึงกลบัเรียบร้อยแลว้ ใหส้อด
แผน่ลอ็ก (B) เขา้ไปในร่องดา้นบน (F) จากนั้นสอด
แผน่ลอ็กเลก็ (A) เขา้ไปในร่องดา้นล่าง (G)

4. จดัเกบ็หวัเขม็ขดันิรภยัในช่องเกบ็
ให้ดูเร่ือง “การเก็บเข็มขดันิรภยัของเบาะนัง่ตอนท่ี
สองและตอนท่ีสาม” หนา้ 4-14

การเกบ็เขม็ขดันิรภยัของเบาะน่ังตอนทีส่อง
และตอนทีส่าม

E00405301710

การเกบ็แผ่นลอ็กเขม็ขดันิรภยั

ต�าแหน่งเบาะน่ังด้านนอก

ร้อยสายเขม็ขดัผา่นร่อง (A)

ต�าแหน่งเบาะน่ังกลางตอนทีส่อง

ใหดู้เร่ือง “เขม็ขดันิรภยัแบบยดึ 3 จุดของเบาะนัง่กลางตอน
ท่ีสอง” หนา้ 4-13

การเกบ็หัวเขม็ขดันิรภยั

จดัเกบ็หวัเขม็ขดันิรภยัในช่องเกบ็
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การคาดเขม็ขดันิรภยัส�าหรับสตรีมีครรภ์

เบาะนัง่ตอนท่ีสอง

เบาะนัง่ตอนท่ีสาม

การคาดเขม็ขดันิรภยัส�าหรับสตรีมี
ครรภ์

E00405601250

คำเตือน
● เข็มขัดนิรภัยออกแบบให้ใช้ได้กบัทุกคน รวมถึง

สตรีมคีรรภ์ด้วย สตรีมคีรรภ์ควรใช้เขม็ขดันิรภยั
ทีม่ไีว้ให้ การคาดเขม็ขดันิรภยัส�าหรับสตรีมคีรรภ์
จะลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับแม่และทารกใน
ครรภ์ ส�าหรับเข็มขัดคาดหน้าตักให้คาดผ่านต้น
ขาโดยกระชับเข้ากับสะโพก และอย่าคาดผ่าน
บริเวณเอว หากมคี�าถามควรปรึกษาแพทย์

ระบบดงึกลบัเขม็ขดันิรภยั
E00405701639

เบาะนัง่คนขบัและเบาะนัง่ผูโ้ดยสารดา้นหนา้จะมีเขม็ขดั
นิรภยัท่ีติดตั้งระบบดึงกลบั

ระบบดงึกลบั
E00405802565

เม่ือสวิตช์กุญแจหรือโหมดการท�างานอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไข
ต่อไปน้ี ถา้มีการชนทางดา้นหนา้ท่ีรุนแรงพอจะท�าใหค้น
ขบัและ/หรือผูโ้ดยสารดา้นหนา้บาดเจบ็ได ้ ระบบดึงกลบั
จะท�าใหเ้ขม็ขดันิรภยัหดกลบัทนัทีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
สูงสุดใหก้บัเขม็ขดันิรภยั
[ยกเวน้รถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ]
สวติชก์ญุแจอยูท่ี่ต �าแหน่ง “ON” หรือ “START”
[รถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ]
โหมดการท�างานอยูท่ี่ ON

คำเตือน
● เพ่ือประสิทธิภาพการท�างานสูงสุดของเข็มขัด

นิรภยัแบบดงึกลบั ควรปรับเบาะน่ังของคุณให้ถูก
ต้องและคาดเขม็ขดันิรภยัให้เหมาะสม

ขอควรระวัง
● การติดตั้ งอุปกรณ์เคร่ืองเสียงใดๆ หรือการ

ซ่อมแซมบริเวณโดยรอบชุดเข็มขดันิรภยัแบบ
ดึงกลบัหรือคอนโซลท่ีพ้ืน ตอ้งด�าเนินการตาม
แนวทางปฏิบติัของศูนยบ์ริการมิตซูบิชิ เน่ืองจาก
งานดงักล่าวอาจกระทบต่อระบบการท�างานของ
เขม็ขดันิรภยัแบบดึงกลบั

● ถ้าต้องการแยกช้ินส่วนหรือท�าลายรถ กรุณา
ปรึกษาศูนย์บริการมิตซูบิชิ ท่ีได้รับอนุญาต 
เน่ืองจากการท�างานของเขม็ขดันิรภยัแบบดึงกลบั
โดยไม่คาดคิดอาจท�าใหไ้ดรั้บบาดเจบ็

หมายเหตุ
● เข็มขดันิรภยัแบบดึงกลบัจะท�างานถา้รถไดรั้บ

แรงกระแทกดา้นหน้าแมว้่าจะไม่ไดค้าดเข็มขดั
นิรภยัไวก้ต็าม

● เข็มขดันิรภยัแบบดึงกลบัไดรั้บการออกแบบให้
ใชง้านเพียงคร้ังเดียว หลงัจากใชง้านเขม็ขดันิรภยั
แบบดึงกลบัแลว้ ให้เปล่ียนใหม่ท่ีศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

การเตือนระบบ SRS
E00405901442

ไฟเตือน/ตวัแสดงเตือนน้ีใชร่้วมกนัระหว่างถุงลมนิรภยั 
SRS กบัเขม็ขดันิรภยัแบบดึงกลบั
ใหดู้เร่ือง “ไฟเตือน/ตวัเแสดงเตือนระบบ SRS” หนา้ 4-27
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อุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็
E00406404038

เม่ือมีเด็กโดยสารรถไปดว้ย จ�าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์นิรภยั
ส�าหรับเด็กให้พอดีกับขนาดตัวเด็ก ซ่ึงเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก�าหนดในประเทศส่วนใหญ่
กฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการขบัข่ีโดยมีเด็กอยูท่ี่เบาะนัง่หนา้
อาจแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ กรุณาปฏิบติัตามกฎ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง

คำเตือน
● ถ้าเป็นไปได้ พยายามให้เด็กน่ังบนเบาะน่ังหลัง 

สถติกิารเกดิอบัุตเิหตุแสดงให้เห็นว่าเดก็ทุกขนาด
และทุกอายุจะปลอดภยักว่าเม่ือมอีปุกรณ์นิรภยัที่
เหมาะสมในเบาะน่ังหลงัมากกว่าในเบาะน่ังหน้า

● การอุ้มเดก็ไว้ในอ้อมแขนจะไม่สามารถใช้ทดแทน
ระบบนิรภัยส�าหรับเด็ก หากไม่ใช้ระบบนิรภัย
ส�าหรับเด็กที่เหมาะสมอาจท�าให้เด็กได้รับบาด
เจบ็ร้ายแรงหรือถงึแก่ชีวติ

● ควรใช้อุปกรณ์นิรภัยส�าหรับเด็ก 1 ชุดต่อเด็ก
1 คนเท่าน้ัน

● เม่ือติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยส�าหรับเด็กที่เบาะน่ัง
ตอนทีส่อง ระวงัอย่าให้พนักพงิหลงัเบาะน่ังหน้า
สัมผัสกับเท้าเด็กและอุปกรณ์นิรภัยส�าหรับเด็ก
มิฉะน้ันเด็กอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสในกรณีที่มี
การเบรกอย่างแรงหรือการชน

ข้อควรระวงัเม่ือตดิตั้งอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับ
เดก็บนรถทีม่ถุีงลมนิรภยัทีเ่บาะน่ังผู้โดยสาร
ด้านหน้า

ป้ายท่ีแสดงอยู่น้ีจะติดไว้ในรถท่ีมีถุงลมนิรภัยด้านผู ้
โดยสารดา้นหนา้

คำเตือน
● อนัตรายมาก!

ห้ามใช้อุปกรณ์นิรภัยส�าหรับเด็กแบบหันไปข้าง
หลังบนเบาะน่ังที่มีถุงลมนิรภัยอยู่ด้านหน้า! 
มฉิะน้ันเดก็อาจบาดเจบ็สาหัสหรือถงึแก่ชีวติได้

คำเตือน
● ห้ามใช้อุปกรณ์นิรภัยส�าหรับเด็กแบบหันไปข้าง

หลงับนเบาะน่ังผู้โดยสารด้านหน้า เน่ืองจากเดก็
จะอยู่ใกล้ถุงลมนิรภัยของผู้โดยสารมากเกินไป
แรงปะทะจากถุงลมนิรภัยที่พองตัวอาจท�าให้
เดก็ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวติได้ ต้อง
ใช้อุปกรณ์นิรภัยส�าหรับเด็กแบบหันไปข้างหลัง
ทีเ่บาะน่ังหลงัเท่าน้ัน

● ควรใช้อุปกรณ์นิรภัยส�าหรับเด็กแบบหันไปข้าง
หน้าที่เบาะน่ังหลงัถ้าเป็นไปได้ แต่ถ้าใช้กบัเบาะ
น่ังหน้า ให้ปรับเบาะน่ังไปข้างหลงัให้มากทีสุ่ด

ส�าหรับทารกและเดก็เลก็
E00406602401

เม่ือมีทารกและเด็กเล็กโดยสารไปดว้ย ควรปฏิบติัตาม 
ค�าแนะน�าดงัต่อไปน้ี
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ค�าแนะน�า:

●  ควรใชเ้บาะนัง่นิรภยัส�าหรับทารก ส�าหรับเดก็เลก็
ท่ีนัง่แลว้สายเขม็ขดันิรภยัสมัผสัใบหนา้หรือล�าคอ
ควรใชเ้บาะเสริมส�าหรับเดก็

● เลือกอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเด็กให้เหมาะสมกบั
น�้าหนกัและความสูงของเดก็ รวมถึงสามารถติดตั้ง
ไดพ้อดีกบัรถของคุณ เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยั
สูงสุด ควรติดตั้งอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเด็กไวท่ี้
เบาะนัง่หลงั

● ก่อนจะเลือกซ้ืออุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเด็ก ให้
ทดลองติดตั้ งว่าใส่ได้พอดีกับเบาะนั่งหลัง
เน่ืองจากอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็ของผูผ้ลิตบาง
รายอาจไม่เหมาะสมกบัรถของคุณ

หากทดลองคาดเข็มขดันิรภยัแล้ว อุปกรณ์นิรภยั
ส�าหรับเด็กนั้นไม่พอดีกบัเบาะนัง่ โดยเล่ือนไปทาง
ใดทางหน่ึงไดโ้ดยง่าย ควรเลือกอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับ
เดก็ของผูผ้ลิตรายอ่ืน

คำเตือน
● ปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้ งอุปกรณ์นิรภัย

ส�าหรับเด็กตามคู่มือจากผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
การติดตั้งไม่ถูกวิธีอาจท�าให้เด็กบาดเจ็บสาหัส
หรือถงึแก่ชีวติได้

● เม่ือติดตั้งเสร็จแล้ว ทดลองผลักและดึงอุปกรณ์
นิรภยัส�าหรับเดก็ไปด้านหน้า ด้านหลงั และด้าน
ข้าง ดูว่ามั่นคงดหีรือไม่ หากเล่ือนไปทางใดทาง
หน่ึงได้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตเด็กหรือ
ผู้โดยสารอ่ืนในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเบรก
กะทนัหัน

● เม่ือไม่ใช้งาน ควรติดตั้งอุปกรณ์นิรภัยน้ันไว้กบั
เบาะน่ังให้มั่นคงหรือถอดเก็บให้เรียบร้อยเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้หลุดกระเด็นออกมาในกรณีเกิด
อุบัตเิหตุ

หมายเหตุ
● ข้ึนอยูก่บัต�าแหน่งเบาะนัง่ในรถยนตแ์ละอุปกรณ์

นิรภยัส�าหรับเดก็ท่ีคุณมี สามารถยดึอุปกรณ์นิรภยั
ส�าหรับเดก็ไดโ้ดยใชห้น่ึงในสองวธีิการต่อไปน้ี:

หมายเหตุ
● ใชท่ี้ยดึเบาะดา้นล่างในเบาะนัง่ตอนท่ีสองเท่านั้น

ถา้อุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็มีการยดึแบบ ISOFIX
ใหดู้เร่ือง “การติดตั้งอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็เขา้
กบัท่ียดึเบาะดา้นล่าง (อุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็ท่ี
มีการยดึแบบ ISOFIX) และท่ียดึดา้นหลงัเบาะ” 
หนา้ 4-19

● การใชเ้ขม็ขดันิรภยั
ใหดู้เร่ือง “การติดตั้งอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็เขา้
กบัเขม็ขดันิรภยัแบบยดึ 3 จุด (พร้อมตวัดึงลอ็ก
อตัโนมติั) หนา้ 4-21

ส�าหรับเดก็โต
E00406701450

ส�าหรับเด็กท่ีโตเกินกว่าจะใชอุ้ปกรณ์นิรภยัส�าหรับเด็ก
แลว้ ควรใหเ้ด็กนัง่บนเบาะนัง่หลงัและคาดเขม็ขดันิรภยั
ใหเ้รียบร้อยโดยใหพ้าดผา่นส่วนไหล่และหนา้ตกัของเดก็
ส�าหรับบริเวณหนา้ตกั ใหส้ายเขม็ขดัพาดผา่นทอ้งนอ้ย ใต้
ส่วนบนของกระดูกเชิงกราน ไม่ควรพาดผา่นบริเวณช่อง
ทอ้งโดยตรง เพราะสายเขม็ขดัอาจกดช่องทอ้งในกรณีท่ี
เกิดอุบติัเหตุ
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อุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็

การเลือกอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็ในแต่ละต�าแหน่งเบาะน่ัง
E00406804003

  เหมาะกบัอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็ประเภท “ยนิูเวอร์แซล” ท่ีสามารถยดึไดด้ว้ย
เขม็ขดันิรภยัของรถ

 เหมาะกบัอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็แบบ i-Size และ ISOFIX

 เหมาะกบัอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็แบบหนัไปขา้งหนา้เท่านั้น

 ตอ้งไม่ติดตั้งอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็แบบหนัไปขา้งหลงั

 ไม่เหมาะกบัอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็

 เบาะนัง่น้ีติดตั้งท่ียดึดา้นหลงัเบาะตวับน

*1:  เม่ือติดตั้งอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเด็ก ให้ถอดพนกัพิงศีรษะออกจากเบาะนัง่และเล่ือน
เบาะนัง่ไปท่ีต�าแหน่งหลงัสุด

*2:  กรุณาอยา่ถอดพนกัพิงศีรษะเม่ือท�าการติดตั้งเบาะเสริม (หนา้ 4-19, 4-21)
*3:  เม่ือติดตั้งอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็บนเบาะนัง่ผูโ้ดยสารดา้นหนา้ ใหป้รับมุมพนกัพิง

หลงัไปขา้งหลงั 5 ขั้นจากต�าแหน่งตั้งตรงสุด
*4:  เม่ือติดตั้งอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็บนเบาะนัง่ดา้นนอกแถวท่ีสอง ใหป้รับมุมพนกัพิง

หลงัไปขา้งหลงั 2 ขั้นจากต�าแหน่งตั้งตรงสุด
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อุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็

ขอควรระวัง
● เม่ือติดตั้งอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเด็กบนเบาะนัง่ตอนท่ีสอง ใหเ้ล่ือนเบาะนัง่ท่ีอยูด่า้นหนา้อุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเด็กไปขา้งหนา้ หรือปรับพนกัพิงหลงัเพ่ือไม่ใหเ้ทา้เด็กและ

อุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็สมัผสักบัเบาะนัง่

ต�าแหน่งเบาะน่ัง

กลุ่ม
654321

แถวทีส่าม 
(ขวา)

แถวทีส่าม 
(ซ้าย)

แถวทีส่อง 
(ขวา)

แถวทีส่อง 
(ตรงกลาง)

แถวทีส่อง 
(ซ้าย)

ผู้โดยสาร 
ด้านหน้า

ไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้
ได ้(เฉพาะแบบ
หนัไปขา้งหนา้)

ต�าแหน่งเบาะนัง่ท่ีเหมาะสมกบัเขม็ขดันิรภยัแบบยนิูเวอร์แซล (ได/้
ไม่ได)้

ไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ต �าแหน่งเบาะนัง่ i-Size และ ISOFIX (ได/้ไม่ได)้

ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต �าแหน่งเบาะนัง่ท่ีเหมาะสมกบัจุดยดึดา้นขา้ง (L1/L2)

ไม่ได้ไม่ได้R3ไม่ได้R3ไม่ได้จุดยดึแบบหนัไปขา้งหลงัท่ีเหมาะสมขนาดใหญ่สุด (R1/R2/R3)

ไม่ได้ไม่ได้F3ไม่ได้F3ไม่ได้จุดยดึแบบหนัไปขา้งหนา้ท่ีเหมาะสมขนาดใหญ่สุด (F1/F2X/F2/F3)

การตดิตั้งอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็เข้ากบั
ทีย่ดึเบาะด้านล่าง (อุปกรณ์นิรภยัส�าหรับ
เดก็ทีม่กีารยดึแบบ ISOFIX) และทีย่ดึด้าน
หลงัเบาะ

E00406902488

ต�าแหน่งทีย่ดึเบาะด้านล่าง

เบาะนัง่ตอนท่ีสองของรถติดตั้งท่ียดึเบาะดา้นล่างส�าหรับ
การยดึอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็ท่ีมีการยดึแบบ ISOFIX

ต�าแหน่งทีย่ดึด้านหลงัเบาะ

มีท่ียดึอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็สองจุดอยูท่ี่ดา้นหลงัของ
พนกัพิงหลงัของเบาะนัง่ตอนท่ีสอง ส�าหรับยดึสายยดึดา้น
หลงัเบาะของอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเด็กเขา้กบัเบาะนัง่ใน
รถของคุณสองต�าแหน่ง
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อุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็

คำเตือน
● ที่ยึดอุปกรณ์นิรภัยส�าหรับเด็กถูกออกแบบมา

ให้ทนต่อน�้าหนักที่ก�าหนดไว้ส� าหรับอุปกรณ์
นิรภัยส�าหรับเด็กที่ติดตั้งอย่างถูกต้องเท่าน้ัน 
ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ห้ามใช้กบัเข็มขัดนิรภัย
ส�าหรับผู้ใหญ่ สายรัด หรือส�าหรับยดึส่ิงของหรือ
อุปกรณ์อ่ืนๆ เข้ากบัตวัรถ

อุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็ทีม่กีารยดึแบบ 
ISOFIX

อุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเด็กถูกออกแบบมาส�าหรับเบาะนัง่
ท่ีมีท่ียดึเบาะดา้นล่างเท่านั้น ยดึอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็
โดยใชท่ี้ยดึเบาะดา้นล่าง
ไม่จ�าเป็นต้องยึดอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเด็กด้วยเข็มขดั
นิรภยัของรถ

A: ตวัเช่ือมต่ออุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็

วธีิตดิตั้ง

1.  น�าวสัดุแปลกปลอมดา้นในหรือรอบๆ ตวัเช่ือมต่อออก 
และควรแน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยของรถยนต์อยู่ใน
ต�าแหน่งจดัเกบ็ปกติ

2.  ถอดพนกัพิงศีรษะออกจากเบาะนัง่ท่ีตอ้งการติดตั้ง
อุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็
ใหดู้เร่ือง “พนกัพิงศีรษะ” หนา้ 4-7”

ขอควรระวัง
● หา้มถอดพนกัพิงศีรษะเม่ือท�าการติดตั้งเบาะเสริม

3.  เม่ือติดตั้งอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็ ใหเ้ล่ือนเบาะนัง่
ไปท่ีต�าแหน่งหลงัสุด

4.  ใช้มือเปิดช่องเล็กน้อยเพ่ือให้เห็นท่ียึดเบาะด้าน
ล่าง (A)

5.  กดตวัเช่ือมต่ออุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็ (B) เขา้ไปใน
ท่ียดึเบาะดา้นล่าง (A) ตามค�าแนะน�าของผูผ้ลิตระบบ
อุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็



4-21เบาะนัง่และเขม็ขดันิรภยั

4

อุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็

A: ท่ียดึเบาะดา้นล่าง
B: ตวัเช่ือมต่อ

หากอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็มีขารองรับ ควรแน่ใจวา่ขา
รองรับอยูใ่นต�าแหน่งท่ีมัน่คงบนพื้น
หากอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็ตอ้งใชส้ายยดึดา้นหลงัเบาะ 
ใหย้ดึสายตามขั้นตอนท่ี 6

6.  เก่ียวขอสายยดึดา้นหลงัเบาะ (C) ของอุปกรณ์นิรภยั
ส�าหรับเดก็เขา้กบัขายดึดา้นหลงัเบาะ (D) และยดึขอ
สายยดึตวับนใหแ้น่นหนา

7.  ผลกัและดึงอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเด็กทุกดา้นเพ่ือให้
แน่ใจวา่มัน่คงแลว้

วธีิถอด

ถอดอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเด็กตามค�าแนะน�าของผูผ้ลิต
อุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็

การตดิตั้งอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็เข้ากบั
เขม็ขดันิรภยัแบบยดึ 3 จุด (พร้อมตวัดงึ
ลอ็กอตัโนมตั)ิ

E00408702217

วธีิตดิตั้ง

1.  ว า ง อุ ป ก ร ณ์ นิ ร ภัย ส� า ห รั บ เ ด็ ก บ น เ บ า ะ นั่ ง ท่ี
จะติดตั้ ง เอาพนักพิงศีรษะออกจากเบาะนั่งนั้ น
ใหดู้เร่ือง “พนกัพิงศีรษะ” หนา้ 4-7

ขอควรระวัง
● หา้มถอดพนกัพิงศีรษะเม่ือท�าการติดตั้งเบาะเสริม

2.  เม่ือติดตั้งอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็ ใหป้รับเล่ือนเบาะ
นัง่ไปท่ีต�าแหน่งหลงัสุด

3.  สอดเขม็ขดันิรภยัผ่านอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเด็กตาม
คู่มือการติดตั้งอุปกรณ์นิรภยันั้นๆ และเสียบแผน่ลอ็ก
เขา้กบัหวัเขม็ขดั
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การตรวจสอบสภาพเขม็ขดันิรภยั

4.  ปรับเขม็ขดัคาดหนา้ตกัท่ีหยอ่นใหตึ้งดว้ยการดึงสาย
ผา่นตวัหนุนปรับสายเขม็ขดั
เขม็ขดันิรภยัแบบยดึ 3 จุดไม่จ�าเป็นตอ้งปรับความยาว
แต่ปรับความตึงไดโ้ดยใชค้ลิปลอ็ก

คำเตือน
● ควรใช้คลิปล็อกเข็มขัดนิรภัย (A) กับอุปกรณ์

นิรภัยส�าหรับเดก็บางรุ่นเพ่ือป้องกนัการบาดเจ็บ
เน่ืองจากการชนหรือการบังคบัรถอย่างกะทนัหัน
คลปิลอ็กต้องพอดแีละใช้ตามค�าแนะน�าของผู้ผลติ
อุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็น้ัน
ควรถอดตัวคลิปล็อกเก็บเม่ือถอดอุปกรณ์นิรภัย
ส�าหรับเดก็ออกแล้ว

5.  ก่อนวางเดก็ลงในอุปกรณ์นิรภยั ผลกัและดึงอุปกรณ์
นิรภยันั้นเพ่ือตรวจสอบวา่ติดตั้งอยา่งมัน่คง ท�าเช่น
น้ีทุกคร้ังก่อนใชง้าน

วธีิถอด

ปลดแผ่นล็อกออกจากหัวเข็มขดั จากนั้นให้ถอดเข็มขดั
นิรภยัออกจากอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับเดก็

การตรวจสอบสภาพเขม็ขดันิรภยั
E00406302017

ตรวจสภาพของเขม็ขดันิรภยั หากพบรอยฉีกขาด รอยแตก 
การเส่ือมสภาพของสายรัด หรือรูปร่างของช้ินส่วนโลหะ
บิดเบ้ียว ควรเปล่ียนเขม็ขดัเสน้ใหม่

คำเตือน
●  หลังจากเกิดการชน แนะน�าให้ตรวจสอบชุด

เข็มขัดนิรภัยทั้ งหมด รวมถึงตัวดึงกลับและ
อุปกรณ์ทีต่ดิอยู่ด้วย ควรเปลีย่นชุดเขม็ขดันิรภยั
ที่มีการใช้งานในขณะที่เกิดการชน เว้นแต่จะ
เป็นการชนเบาและเข็มขัดไม่มีร่องรอยความ 
เสียหายและยงัสามารถท�างานได้อย่างถูกต้อง

●  อย่าพยายามซ่อมแซมหรือเปลีย่นช้ินส่วนของชุด
เขม็ขดันิรภยัเอง งานดงักล่าวควรด�าเนินการโดย
ศูนย์บริการมติซูบิชิทีไ่ด้รับอนุญาต การซ่อมแซม
หรือการเปลี่ยนอะไหล่ที่ไม่ถูกต้องอาจท�าให้
ประสิทธิภาพของเข็มขัดลดลงและส่งผลให้บาด
เจบ็ร้ายแรงในกรณทีีเ่กดิการชน

คำเตือน
●  เม่ือใช้งานระบบดึงกลับไปแล้วจะไม่สามารถ

ใช้อกีได้
ต้องเปลีย่นใหม่พร้อมกบัตวัดงึกลบั

●  ห้ามใส่วัตถุแปลกปลอมใดๆ (ช้ินส่วนพลาสติก,
คลปิหนีบกระดาษ, กระดุม ฯลฯ) ในหัวเข็มขัด
หรือกลไกดงึกลบัของเขม็ขดั นอกจากนี ้อย่าปรับ
แต่ง ถอด หรือตดิตั้งเขม็ขดันิรภยั มฉิะน้ัน เขม็ขดั
นิรภยัอาจไม่สามารถปกป้องได้อย่างเพยีงพอเม่ือ
เกดิการชนหรือในสถานการณ์อ่ืนๆ

●  หากเข็มขัดนิรภัยสกปรก ให้ท�าความสะอาด
ด้วยน�้าอุ่นผสมสารท�าความสะอาดที่เป็นกลาง
ล้างออกด้วยน�้าแล้วตากให้แห้งในที่ร่ม ไม่ควร
ฟอกขาวหรือย้อมสีสายเขม็ขดันิรภัย เพราะอาจ
ท�าให้เสียหายได้

ระบบถุงลมนิรภยั (SRS)
E00407203690

ข้อมูลท่ีปรากฏในหัวข้อระบบถุงลมนิรภัย (SRS) น้ี
ประกอบดว้ยขอ้ส�าคญัท่ีควรทราบเก่ียวกบัถุงลมนิรภยัของ
คนขบัและของผูโ้ดยสารดา้นหนา้
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ระบบถุงลมนิรภยัถูกออกแบบมาเพ่ือเสริมความปลอดภยั
หลกัของระบบเขม็ขดันิรภยัดา้นคนขบัและผูโ้ดยสารดา้น
หนา้ โดยป้องกนัอนัตรายบริเวณศีรษะและหนา้อกเม่ือเกิด
อุบติัเหตุการชนทางดา้นหนา้ในระดบัปานกลางถึงรุนแรง

ถุงลมนิรภยัไม่สามารถใชท้ดแทนเขม็ขดันิรภยัได ้เพ่ือการ
ป้องกนัสูงสุดในการชนและอุบติัเหตุทุกประเภท ทุกคน
ทั้งคนขบัและผูโ้ดยสารในรถตอ้งคาดเขม็ขดันิรภยัเสมอ

ถุงลมนิรภยัท�างานอย่างไร
E00407303819

ถุงลมนิรภยัประกอบดว้ยอุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี

1- ชุดถุงลมนิรภยั (ดา้นคนขบั)
2- ชุดถุงลมนิรภยั (ดา้นผูโ้ดยสาร)

ถุงลมนิรภยัจะท�างานกต่็อเม่ือสวติชก์ญุแจหรือโหมดการ
ท�างานอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขต่อไปน้ี
[ยกเวน้รถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ] 
สวติชก์ญุแจอยูท่ี่ต �าแหน่ง “ON” หรือ “START”
[รถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ] 
โหมดการท�างานอยูท่ี่ ON

ถุงลมนิรภยัจะพองตวัอยา่งรวดเร็ว พร้อมๆ กบัเกิดเสียง
ดงัและมีฝุ่ นควนัคลุง้กระจาย ซ่ึงไม่เป็นอนัตรายแต่อยา่ง
ใด และไม่ไดบ่้งช้ีวา่เกิดการลุกไหมใ้ดๆ ในหอ้งโดยสาร 
ผูท่ี้มีปัญหาดา้นระบบหายใจอาจระคายเคืองบา้งเน่ืองจาก
สารเคมีท่ีใชใ้นการพองตวัของถุงลมนิรภยั ถา้เป็นไปได ้
ใหล้ดกระจกหนา้ต่างลงหลงัจากท่ีถุงลมนิรภยัพองตวัแลว้

ถุงลมนิรภยัจะยบุตวัอยา่งรวดเร็วหลงัการใชง้าน ดงันั้นจึง
แทบไม่เป็นอนัตรายต่อทศันวสิยัในการมองเห็น

ขอควรระวัง
● ถุงลมนิรภัยพองตัวอย่างรวดเร็วมาก ในบาง

กรณีอาจก่อใหเ้กิดรอยถลอก ฟกช�้า หรือขีดข่วน
เลก็นอ้ย ฯลฯ

คำเตือน
● การน่ังในท่าทีถู่กต้องมคีวามส�าคญัมาก

หากคนขับหรือผู้โดยสารด้านหน้าน่ังอยู่ ชิด
วงพวงมาลยัหรือแผงหน้าปัดมากเกนิไปขณะถุง
ลมนิรภัยท�างาน อาจได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือ
ถงึแก่ชีวติได้
ถุงลมนิรภยัน้ันพองตวัออกมารวดเร็วและรุนแรง
มาก
หากคนขบัและผู้โดยสารด้านหน้าไม่ได้น่ังในท่าที่
เหมาะสมและคาดเขม็ขดันิรภยั ถุงลมนิรภยัอาจ
ไม่สามารถปกป้องคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และยังอาจเป็นสาเหตุให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง
หรือถงึแก่ชีวติเม่ือถุงลมพองตวัด้วย

● ห้ามน่ังบนขอบเบาะน่ัง หรือเอนศีรษะหรือ
หน้าอกเข้าไปใกล้วงพวงมาลัยหรือแผงหน้าปัด 
ห้ามวางเท้าหรือขาไว้บนแผงหน้าปัด

● ควรให้ทารกและเด็กเล็กอยู่ที่เบาะน่ังหลังและ
ใช้อุปกรณ์นิรภัยส� าหรับเด็กอย่างเหมาะสม 
เบาะน่ังหลังเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดส�าหรับทารก
และเดก็
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คำเตือน
●  ไม่ควรปล่อยให้ทารกหรือเด็กเล็กลุกออกจาก

อุปกรณ์นิรภัย ยืนใกล้แผงหน้าปัด หรือกอดไว้
ในอ้อมแขนหรือบนหน้าตักผู้ใหญ่ เน่ืองจากอาจ
ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวติเม่ือเกดิการ
ชนหรือเม่ือถุงลมนิรภยัพองตวั ควรให้เดก็น่ังใน
อุปกรณ์นิรภัยส�าหรับเด็กที่ถูกต้องเหมาะสมที่
เบาะน่ังหลงั ให้ดูในเร่ือง “อุปกรณ์นิรภยัส�าหรับ
เดก็” ในคู่มือการใช้งานนี้

●  ส� าหรับเด็กโตควรน่ังที่ เบาะน่ังหลังและคาด
เข็มขัดนิรภัยไว้อย่างเหมาะสม ถ้าจ�าเป็นให้ใช้
เบาะเสริม

ข้อควรระวงัเม่ือตดิตั้งอุปกรณ์นิรภยัส�าหรับ
เดก็บนรถทีม่ถุีงลมนิรภยัทีเ่บาะน่ัง 
ผู้โดยสารด้านหน้า

E00408802638

ป้ายท่ีแสดงอยู่ น้ีจะติดไว้ในรถท่ีมีถุงลมนิรภัยด้าน 
ผูโ้ดยสารดา้นหนา้

คำเตือน
● อนัตรายมาก!

ห้ามใช้อุปกรณ์นิรภัยส�าหรับเด็กแบบหันไปข้าง
หลังบนเบาะน่ังที่มีถุงลมนิรภัยอยู่ด้านหน้า! 
มฉิะน้ันเดก็อาจบาดเจบ็สาหัสหรือถงึแก่ชีวติได้

ระบบถุงลมนิรภยัด้านคนขบัและผู้โดยสาร
ด้านหน้า

E00407402217

ถุงลมนิรภัยด้านคนขบัจะติดตั้ งอยู่ใต้ฝาครอบบริเวณ
ก่ึงกลางวงพวงมาลยั ส่วนถุงลมนิรภยัดา้นผูโ้ดยสารดา้น
หนา้จะบรรจุอยูใ่นแผงหนา้ปัดเหนือกล่องเกบ็ของ
ถุงลมนิรภยัผูโ้ดยสารดา้นหนา้จะพองตวัในเวลาเดียวกบั
ถุงลมนิรภยัดา้นคนขบั แมว้่าเบาะนั่งผูโ้ดยสารจะไม่มี
คนอยูก่ต็าม

การพองตวัของถุงลมนิรภยัด้านหน้า
E00412501482

ถุงลมนิรภยัด้านหน้าถูกออกแบบมาให้ท�างาน
เม่ือ…

ถุงลมนิรภยัดา้นหนา้ถูกออกแบบใหพ้องตวัเม่ือรถยนตไ์ด้
รับแรงกระแทกท่ีดา้นหนา้ในระดบัปานกลางถึงรุนแรง 
ลกัษณะดงักล่าวแสดงไวด้งัภาพ
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1-  การชนเขา้กบัก�าแพงทึบดว้ยความเร็วประมาณ  

25 กม./ชม. หรือมากกวา่นั้น
2- ไดรั้บแรงกระแทกท่ีดา้นหนา้ในระดบัปานกลาง

ถึงรุนแรงบริเวณท่ีแรเงาระหวา่งลูกศร

ถุงลมนิรภยัด้านหน้าจะท�างานก็ต่อเม่ือแรงกระแทกท่ี
เกิดข้ึนเกินกวา่ระดบัท่ีไดรั้บการออกแบบไว ้ หรือเท่ากบั
แรงกระแทกท่ีเกิดข้ึนเม่ือรถท่ีวิ่งดว้ยความเร็วประมาณ 
25 กม./ชม. ชนเขา้โดยตรงกบัก�าแพงทึบท่ีแขง็แรงโดยท่ี
ก�าแพงไม่เคล่ือนท่ีหรือพงัลง ถา้หากความรุนแรงนั้นต�่า
กว่าระดบัท่ีออกแบบไว ้ ถุงลมนิรภยัดา้นหนา้อาจจะไม่
ท�างาน อย่างไรก็ตามหากรถชนส่ิงท่ีสามารถดูดซบัแรง
กระแทกไดโ้ดยเคล่ือนท่ีหรือพงัลง (เช่น รถท่ีจอดอยู ่เสา
ไฟฟ้า หรือราวเหลก็กั้นถนน) ความเร็วขณะชนจะสูงข้ึน
มากกวา่ระดบัท่ีออกแบบไว้

เน่ืองจากแรงกระแทกดา้นหนา้สามารถท�าใหคุ้ณหลุดออก
จากเบาะนัง่ไดง่้าย คุณจึงควรคาดเขม็ขดันิรภยัเสมอ เขม็ขดั
นิรภยัจะช่วยรักษาระยะห่างระหวา่งตวัคุณกบัวงพวงมาลยั
และแผงหน้าปัดในขณะท่ีถุงลมนิรภยัเร่ิมท�างาน ถุงลม
นิรภยัจะพองตวัอยา่งรวดเร็วและรุนแรง ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิด
อนัตรายร้ายแรงจนถึงแก่ชีวติได ้พึงระลึกไวเ้สมอวา่เขม็ขดั
นิรภยัเป็นอุปกรณ์หลกัท่ีจะปกป้องคุณเม่ือเกิดการชน ส่วน
ถุงลมนิรภยัไดรั้บการออกแบบให้เป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่ม
ความปลอดภยัเท่านั้น ดงันั้นเพ่ือความปลอดภยัของคุณ
และผูโ้ดยสาร ควรคาดเขม็ขดันิรภยัใหเ้รียบร้อยทุกคร้ัง

ถุงลมนิรภยัด้านหน้าอาจไม่ท�างานเม่ือ...

เม่ือเกิดการชนดา้นหนา้ในบางลกัษณะ โครงสร้างของรถ
ไดอ้อกแบบมาใหช่้วยดูดซบัแรงกระแทก เพ่ือลดอนัตราย
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัผูโ้ดยสาร (ส่วนหน้าของรถอาจพงั
ยุบเขา้ไปอย่างเห็นได้ชัดเพ่ือดูดซับแรงกระแทก) ใน
สถานการณ์ดงักล่าว ถุงลมนิรภยัดา้นหนา้อาจไม่ท�างาน
แมว้า่ตวัรถจะพงัยบุหรือเสียหาย
ตวัอยา่งลกัษณะการชนดงักล่าวแสดงไวด้งัภาพ

1-  การชนเขา้กบัเสาไฟฟ้า ตน้ไม ้ หรือวตัถุท่ีมีรูป
ทรงแคบ

2-  การชนในลักษณะไถลเข้าไปใต้ด้านหลังรถ
บรรทุก

3- การชนดา้นหนา้แนวเฉียง

ถุงลมนิรภยัดา้นหนา้ไม่สามารถปกป้องคุณจากการชนดา้น
หนา้ไดทุ้กรูปแบบ ดงันั้นคุณควรคาดเขม็ขดันิรภยัเสมอ

ถุงลมนิรภยัด้านหน้าไม่ได้ถูกออกแบบมาให้
ท�างานเม่ือ…

ถุงลมนิรภยัดา้นหน้าไม่ไดถู้กออกแบบมาให้ท�างานใน
สภาพท่ีไม่สามารถปกป้องผูโ้ดยสารได้
ลกัษณะดงักล่าวแสดงไวด้งัภาพ
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1- การชนดา้นหลงั
2- การถูกชนจากดา้นขา้ง
3- รถพลิกคว �่า

ถุงลมนิรภยัดา้นหนา้ไม่สามารถปกป้องคุณจากการชนได้
ทุกรูปแบบ ดงันั้นคุณควรคาดเขม็ขดันิรภยัเสมอ

ถุงลมนิรภยัด้านหน้าอาจท�างานเม่ือ...

ถุงลมนิรภยัดา้นหนา้อาจท�างานในกรณีท่ีบริเวณใตท้อ้ง
รถไดรั้บแรงกระแทกระดบัปานกลางถึงรุนแรง (เกิดความ
เสียหายช่วงล่าง)
ตวัอยา่งลกัษณะการชนดงักล่าวแสดงไวด้งัภาพ

1- การชนเขา้กบัขอบถนน เนิน หรือเกาะท่ีสูงข้ึนมา
2- รถตกหลุมหรือโพรงลึก
3- รถวิง่ลงทางชนัมากๆ แลว้กระแทกเขา้กบัพื้น

เน่ืองจากถุงลมนิรภยัดา้นหนา้อาจท�างานในสถานการณ์
ท่ีรถไดรั้บแรงกระแทกอย่างกะทนัหันในบางกรณีดงัท่ี
แสดงไวใ้นรูป อาจท�าให้ตวัคุณหลุดออกจากเบาะนัง่ได้
ง่าย ดงันั้นคุณจึงควรคาดเข็มขดันิรภยัไวเ้สมอ เข็มขดั
นิรภยัจะช่วยรักษาระยะห่างระหวา่งตวัคุณกบัวงพวงมาลยั
และแผงหน้าปัดในขณะท่ีถุงลมนิรภยัเร่ิมท�างาน ถุงลม
นิรภยัจะพองตวัอยา่งรวดเร็วและรุนแรง ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิด
อนัตรายร้ายแรงได้

คำเตือน
●  ห้ามตดิส่ิงใดๆ ทีบ่ริเวณฝาครอบวงพวงมาลยั เช่น 

วสัดุตกแต่ง เขม็กลดั ฯลฯ เพราะอาจเป็นอนัตราย
ต่อผู้โดยสารเม่ือถุงลมนิรภยัพองตวั

●  ห้ามวางหรือติดวัตถุอ่ืนใดบนแผงหน้าปัดเหนือ
กล่องเก็บของ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้
โดยสารเม่ือถุงลมนิรภยัพองตวั

●  ห้ามน�าเคร่ืองประดับต่างๆ มาติดหรือวางไว้
บริเวณกระจกหน้า เพราะอาจขดัขวางการท�างาน
ของถุงลมนิรภัยหรือกระเด็นมาโดนผู้โดยสาร
บาดเจบ็เม่ือถุงลมนิรภยัพองตวั

●  ห้ามวางหีบห่อ สัตว์เลีย้ง หรือวตัถุอ่ืนใดระหว่าง
ถุงลมนิรภัยกับคนขับหรือผู้โดยสารด้านหน้า
เพราะจะลดประสิทธิภาพการท�างานของถุงลม
นิรภัย หรือเป็นเหตุให้เกิดการบาดเจ็บได้ถ้า
ถุงลมนิรภยัท�างาน

●  หลงัจากทีถุ่งลมนิรภัยพองตวัแล้ว ช้ินส่วนต่างๆ 
ของระบบถุงลมนิรภยัจะมอีณุหภูมสูิง ห้ามสัมผสั
ช้ินส่วนเหล่านี ้เพราะอาจไหม้ผวิหนังได้
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ระบบถุงลมนิรภยั (SRS)

คำเตือน
● ถุงลมนิรภัยได้ออกแบบมาเพ่ือใช้งานเพียงคร้ัง

เดียว ไม่สามารถน�ากลับมาใช้งานได้อีก ดังน้ัน
จงึต้องเปลีย่นใหม่ทนัทแีละควรตรวจสอบระบบ
ถุงลมนิรภัยทั้งหมดโดยศูนย์บริการมิตซูบิชิที่
ได้รับอนุญาต

ไฟเตือน/ตวัแสดงเตือนระบบ SRS*
E00407803234

ไฟเตือนระบบ SRS ติดอยูท่ี่แผงหนา้ปัด ระบบจะส�ารวจ
ตนเองทุกคร้ังท่ีสวติชก์ญุแจบิดไปท่ีต�าแหน่ง “ON” หรือ
โหมดการท�างานอยูท่ี่ ON ไฟเตือนระบบ SRS น้ีจะติดข้ึน
สกัครู่แลว้ดบัไป ซ่ึงแสดงวา่ระบบท�างานเป็นปกติ

ถา้ส่วนหน่ึงส่วนใดของส่วนประกอบ SRS มีปัญหา ไฟ
เตือนจะสวา่งคา้งอยู่

ในขณะเดียวกนั ตวัแสดงเตือนจะปรากฎข้ึนบนหนา้จอ 
แสดงขอ้มูลท่ีหนา้จอแสดงขอ้มูล (เฉพาะแบบท่ี 1)
ไฟเตือน/ตวัแสดงเตือนระบบ SRS จะใชร่้วมกนัระหวา่ง
ถุงลมนิรภยักบัเขม็ขดันิรภยัแบบดึงกลบั

คำเตือน
●  หากเกดิสถานการณ์ต่อไปนี ้ถุงลมนิรภยัและ/หรือ

ระบบดึงกลับเข็มขัดนิรภัยอาจมีปัญหาและอาจ
ท�างานไม่ถูกต้องเม่ือเกิดการชนหรืออาจท�างาน
อย่างกะทนัหันแม้ไม่มกีารชน
•  เม่ือสวติช์กญุแจหรือโหมดการท�างานอยู่ที ่ ON 

แต่ไฟเตือนระบบ SRS ไม่สว่างขึน้หรือยังคง
สว่างค้างอยู่

•  ไฟเตือนและ/หรือตัวแสดงเตือนระบบ SRS
สว่างขึน้ขณะขบัรถ

ระบบถุงลมนิรภยั SRS และระบบดงึกลบัเขม็ขดั
นิรภยัถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยลดความเส่ียงในการ
บาดเจบ็สาหัสหรือถงึแก่ชีวติเม่ือเกดิการชนขึน้
ถ้าเกดิกรณด้ีานบนขึน้ ควรน�ารถเข้ารับการตรวจ
สอบทีศู่นย์บริการมติซูบิชิทีไ่ด้รับอนุญาตทนัที

การให้บริการ SRS
E00407902951

คำเตือน
●  การบ�ารุงรักษาส่วนประกอบของระบบ SRS

หรือใกล้กับส่วนประกอบของระบบ SRS ต้อง
ด�าเนินการโดยศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ ไ ด้ รับ
อนุญาตเท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้ผู้ใดท�าการบริการ
ตรวจสอบ บ�ารุงรักษา หรือซ่อมแซมส่วน
ประกอบของระบบ SRS หรือระบบไฟ และ
ห้ามผู้ใดจัดการหรือทิ้งช้ินส่วนใดๆ ของระบบ
SRS ยกเว้นศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาต
การจัดการกับส่วนประกอบ SRS หรือสายไฟ
อย่างไม่เหมาะสม อาจท�าให้ถุงลมนิรภัยพองตัว
ขึ้นโดยไม่ตั้งใจ หรืออาจท�าให้ระบบ SRS ไม่
ท�างาน ซ่ึงทั้งสองกรณีจะท�าให้เกิดการบาดเจ็บ
ร้ายแรงได้

●  ห้ามดดัแปลงวงพวงมาลยั ตวัดงึกลบัเขม็ขดันิรภยั 
หรือส่วนประกอบใดๆ ของระบบ SRS เช่น การ
เปลีย่นวงพวงมาลยั หรือการดดัแปลงกนัชนหน้า
หรือโครงสร้างตวัถงั อาจส่งผลเสียต่อการท�างาน
ของระบบ SRS และน�าไปสู่การบาดเจบ็ได้

●  ถ้ารถของคุณได้รับความเสียหาย ควรให้ศูนย์
บริการมิตซูบิชิที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบระบบ 
SRS เพ่ือให้แน่ใจว่าจะท�างานได้เป็นปกติ

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2
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ระบบถุงลมนิรภยั (SRS)

คำเตือน
● ถ้าคุณพบว่าส่วนใดของถุงลมนิรภัยฉีกขาด

มรีอยขดีข่วน แตก หรือเสียหาย ควรน�าไปให้ศูนย์
บริการมติซูบิชิทีไ่ด้รับอนุญาตตรวจสอบ

หมายเหตุ
● หากคุณต้องการแยกช้ินส่วนรถ กรุณาปฏิบัติ

ตามกฎขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน และติดต่อศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตเพ่ือจดัการถอดระบบถุง
ลมนิรภยัอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั
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แผงหนา้ปัด

5-2 5-3

แผงหน้าปัด
E00500103301

1- มาตรวดัรอบเคร่ืองยนต์
 มาตรวดัรอบเคร่ืองยนต์จะแสดงความเร็ว
เคร่ืองยนตเ์ป็นรอบต่อนาที (r/min) ซ่ึงสามารถ
ช่วยใหคุ้ณขบัข่ีอยา่งประหยดั รวมทั้งเตือนวา่
อยา่ใหร้อบเคร่ืองยนตสู์งเกินไป (แถบสีแดง)

2-  หน้าจอแสดงขอ้มูลรวม (แบบท่ี 1: LCD สี 
TFT) → หนา้ 5-3
หนา้จอแสดงขอ้มูล (แบบท่ี 1) → หนา้ 5-26
 หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม (แบบท่ี 2: LCD แบบ
โมโนโทน) → หนา้ 5-17

3- มาตรวดัความเร็วรถยนต ์(km/h)
4-  ปุ่มปรับความสว่างตวัควบคุมกระแสไฟฟ้า  

(แบบท่ี 1) → หนา้ 5-2
5-  สวิตช์หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม (แบบท่ี 2) →

หนา้ 5-18

ขอควรระวัง
● ขณะขับรถ ควรหมั่นสังเกตดูมาตรวัดรอบ

เคร่ืองยนตด์ว้ย ไม่ควรเร่งรอบเคร่ืองยนตจ์นถึง
เขตแถบสีแดงของมาตรวดัรอบ (ความเร็วรอบ
เคร่ืองยนต/์นาที สูงเกินไป)

ตวัควบคุมความสว่างของมาตรวดั - 
แบบที ่1

E00531301770

แต่ละคร้ังท่ีกดปุ่มปรับความสวา่งตวัควบคุมกระแสไฟฟ้า 
จะมีเสียงและความสวา่งของแผงหนา้ปัดจะเปล่ียน

1- ระดบัความสวา่ง
2- ปุ่มปรับความสวา่งตวัควบคุมกระแสไฟฟ้า

หมายเหตุ
● คุณสามารถปรับความสวา่งได ้8 ระดบัตามล�าดบั

เม่ือไฟหร่ีสวา่งและไม่สวา่ง
● ระดบัความสวา่งของแผงหนา้ปัดจะถูกจดัเกบ็ไว้

เม่ือปรับโหมดการท�างานไปท่ี OFF

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2
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หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - แบบท่ี 1

5-4 5-5

หมายเหตุ
● สามารถเปล่ียนการตั้งค่าหน่วยเช้ือเพลิง หน่วย

อุณหภูมิภายนอก ภาษาท่ีใช้แสดง และการตั้ง
ค่าอ่ืนๆ ได้
ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังกช์นั” หนา้ 5-12

สวติช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม
E00520002165

แต่ละคร้ังท่ีใชส้วิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวม จะมีเสียง
เตือนดังข้ึนและหน้าจอแสดงข้อมูลรวมจะสับเปล่ียน
ระหว่างขอ้มูลต่างๆ เช่น ค�าเตือน มาตรวดัการเดินทาง 
อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียและชัว่ขณะ ช่วง
ระยะทาง ฯลฯ
นอกจากน้ียงัสามารถเปล่ียนองคป์ระกอบ เช่น ภาษาและ
หน่วยท่ีใชบ้นหนา้จอแสดงขอ้มูลรวมไดโ้ดยใชส้วติชห์นา้
จอแสดงขอ้มูลรวม

หน้าจอแสดงข้อมูล (เม่ือโหมดการท�างาน
เป็น OFF)

E00520202372

แต่ละคร้ังท่ีคุณกดสวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมเบาๆ หนา้
จอแสดงจะเปล่ียนตามล�าดบัต่อไปน้ี

*1: เม่ือไม่มีตวัแสดงเตือน
*2: เม่ือมีตวัแสดงเตือน
1-  มาตรวดัการเดินทาง  → หนา้ 5-8
2-  มาตรวดัการเดินทาง  → หนา้ 5-8
3-   จอภาพ Auto Stop & Go (AS&G) → หนา้ 5-11 

ตวัแสดงคะแนน ECO → หนา้ 5-12
4-  สญัลกัษณ์เตือนเช็คระยะ→ หนา้ 5-8
5-   การแสดงหน้าจอตัวแสดงเตือนอีกคร้ัง →  

หนา้ 5-5

หน้าจอแสดงข้อมูล (เม่ือโหมดการท�างาน
เปลีย่นจาก OFF เป็น ON)

E00520702582

เม่ือโหมดการท�างานอยู่ท่ี ON หน้าจอแสดงจะเปล่ียน
ตามล�าดบัดงัน้ี

*: เม่ือก�าหนดการตรวจมาถึง
1- หนา้จอเม่ือโหมดการท�างานเป็น OFF
2- หนา้จอตรวจสอบระบบ → หนา้ 5-9
3- หนา้จอเม่ือโหมดการท�างานเป็น ON
4- สญัลกัษณ์เตือนเช็คระยะ → หนา้ 5-8
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หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - แบบท่ี 1

5-4 5-5

หน้าจอแสดงข้อมูล (เม่ือโหมดการท�างาน
เป็น ON)

E00521102655

แต่ละคร้ังท่ีคุณกดสวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมเบาๆ หนา้
จอแสดงจะเปล่ียนตามล�าดบัต่อไปน้ี

*1: เม่ือไม่มีตวัแสดงเตือน
*2: เม่ือมีตวัแสดงเตือน
1- มาตรวดัการเดินทาง  → หนา้ 5-8
2- มาตรวดัการเดินทาง  → หนา้ 5-8

3-  หนา้จอแสดงช่วงการขบัรถ → หนา้ 5-10
  จอแสดงขอ้มูลการขบั ECO → หนา้ 5-12
4-  จอแสดงอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ีย 

→ หนา้ 5-10
  จอแสดงขอ้มูลการขบั ECO → หนา้ 5-12
5-  จอแสดงความเร็วโดยเฉล่ีย → หนา้ 5-10

จอแสดงอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงชั่วขณะ  
→ หนา้ 5-11

6- จอภาพ Auto Stop & Go (AS&G) → หนา้ 5-11 
ตวัแสดงคะแนน ECO → หนา้ 5-12

7- สญัลกัษณ์เตือนเช็คระยะ → หนา้ 5-8
8- หนา้จอการตั้งค่าฟังกช์นั → หนา้ 5-12
9- การแสดงหนา้จอตวัแสดงเตือนอีกคร้ัง → หนา้ 5-5

หมายเหตุ
● ขณะขบัรถ สญัลกัษณ์เตือนเชค็ระยะจะไม่ปรากฏ

ข้ึนแมว้่าคุณจะใชง้านสวิตช์หนา้จอแสดงขอ้มูล
รวม กรุณาจอดรถในท่ีปลอดภยัก่อนเปิดใชง้าน

● ในขณะขบัรถ หน้าจอการตั้ งค่าฟังก์ชันจะไม่
แสดงข้ึนแมว้่าคุณจะใชง้านสวิตช์หนา้จอแสดง
ขอ้มูลรวม
กรุณาจอดรถในท่ีปลอดภยัก่อนเปิดใช้งาน ใส่
เบรกมือให้เรียบร้อยและเล่ือนคันเกียร์ไปท่ี
ต�าแหน่ง “P” (จอด)
ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังกช์นั” หนา้ 5-12

หมายเหตุ
●  เม่ือมีขอ้มูลจะตอ้งแจง้ เช่น ขอ้ผดิพลาดของระบบ 

เสียงเตือนจะดงัข้ึนและหน้าจอแสดงเปล่ียนไป
ใหดู้เร่ือง “หนา้จอแสดงเตือน” หนา้ 5-5

หน้าจอแสดงเตือน
E00522002202

ตวัแสดงเตือน

เม่ือมีขอ้มูลจะตอ้งแจง้ เช่น ขอ้ผิดพลาดของระบบ เสียง
เตือนจะดงัข้ึนและหนา้จอแสดงขอ้มูลจะเปล่ียนเป็นหนา้
จอแสดงเตือน
ใหดู้รายการค�าเตือนและด�าเนินการตามความจ�าเป็น
ใหดู้เร่ือง “รายการตวัแสดงเตือน” หนา้ 5-27
เม่ือก�าจดัสาเหตุของตวัแสดงเตือนไดแ้ลว้ ตวัแสดงเตือน
จะดบัไปโดยอตัโนมติั

กลบัสู่หน้าจอทีแ่สดงก่อนตวัแสดงเตือน

แม้ว่ าสา เหตุของตัวแสดงเ ตือนจะยังไ ม่ ถูกก�าจัด  

คุณสามารถยอ้นกลับไปยงัหน้าจอท่ีแสดงอยู่ก่อนตัว
แสดงเตือนได้
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หากคุณกดสวิตช์หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม หนา้จอแสดง
จะเปล่ียนไปเป็นหน้าจอท่ีแสดงอยู่ก่อนตวัแสดงเตือน  

และเคร่ืองหมาย  (A) จะปรากฏข้ึน

หากคุณต้องการเปลีย่นจอแสดง

สามารถเปล่ียนหนา้จอแสดงเตือนท่ีมีตวัแสดงเคร่ืองหมาย 
“ ” หรือ “ ” แสดงอยูด่า้นขวาบนของหนา้จอได ้หาก
คุณตอ้งการเปล่ียนหนา้จอแสดง ใหก้ดสวติชห์นา้จอแสดง
ขอ้มูลรวมดงัน้ี

“ ”: กดเบาๆ
“ ”: กดอยา่งนอ้ยประมาณ 2 วนิาที

การแสดงหน้าจอตวัแสดงเตือนอกีคร้ัง

เม่ือเคร่ืองหมาย  ปรากฏข้ึน หากคุณกดสวติชห์นา้จอ 
แสดงขอ้มูลรวมเบาๆ สองสามคร้ัง หนา้จอแสดงเตือนท่ี
คุณเปล่ียนจะกลบัมาแสดงอีกคร้ัง

ตวัแสดงเตือนอ่ืนๆ

สถานะการท�างานของแต่ละระบบจะแสดงอยู่บนหน้า
จอแสดงขอ้มูล
ให้ดูหน้าท่ีเก่ียวขอ้งในรายการแสดงเตือนส�าหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม
ใหดู้เร่ือง “ตวัแสดงเตือนอ่ืนๆ” หนา้ 5-34

จอแสดงเคร่ืองหมาย 

เคร่ืองหมายน้ีจะแสดงเม่ือคุณกดสวิตช์หน้าจอแสดง
ขอ้มูลรวมและยอ้นกลบัจากหนา้จอแสดงเตือนไปยงัหนา้
จอก่อนหนา้
เคร่ืองหมายน้ีจะปรากฏเช่นกนัหากมีค�าเตือนอ่ืนนอกเหนือ
จากค�าเตือนท่ีแสดงอยู่

เม่ือก�าจดัสาเหตุของตวัแสดงเตือนไดแ้ลว้ เคร่ืองหมาย 
จะดบัไปโดยอตัโนมติั

หมายเหตุ
● เม่ือเคร่ืองหมาย   ปรากฏข้ึน สามารถแสดง

หน้าจอแสดงเตือนอีกคร้ังได้บนหน้าจอแสดง
ขอ้มูล
ให้ดูเร่ือง “หน้าจอแสดงขอ้มูล (เม่ือโหมดการ
ท�างานเป็น OFF)” หนา้ 5-4
ให้ดูเร่ือง “หน้าจอแสดงขอ้มูล (เม่ือโหมดการ
ท�างานเป็น ON)” หนา้ 5-5

ตวัแสดงอุณหภูมนิ�า้หล่อเยน็เคร่ืองยนต์
E00533801203

แสดงอุณหภูมิน�้าหล่อเยน็เคร่ืองยนต์
ถา้น�้าหล่อเยน็ร้อน เคร่ืองหมาย “ ” จะกะพริบ เม่ือคุณ
ขบัรถ ควรใส่ใจกบัจอแสดงอุณหภูมิน�้าหล่อเยน็เคร่ืองยนต์
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ขอควรระวัง
● หากเคร่ืองยนตร้์อนเกินไป เคร่ืองหมาย “ ” จะ

กะพริบ ในกรณีน้ีแท่งกราฟจะอยูใ่นช่วงสีแดง ให้
จอดรถในท่ีปลอดภยัทนัทีเพื่อแกไ้ขตามสมควร
ใหดู้เร่ือง “เคร่ืองยนตร้์อนจดั” หนา้ 8-4

ตวัแสดงปริมาณน�า้มนัเช้ือเพลงิทีเ่หลืออยู่
E00522201962

แสดงปริมาณของน�้ามนัเช้ือเพลิงท่ีเหลืออยู่

F- น�้ามนัเช้ือเพลิงเตม็ถงั
E- น�้ามนัเช้ือเพลิงหมด

หมายเหตุ
● หลงัการเติมน�้ ามนัเช้ือเพลิง อาจใช้เวลาหลาย

วนิาทีในการปรับการแสดงค่า

หมายเหตุ
● หากเติมน�้ ามนัขณะท่ีโหมดการท�างานเป็น ON 

เกจวดัระดบัน�้ ามนัเช้ือเพลิงอาจวดัระดบัน�้ ามนั
ไดไ้ม่ถูกตอ้ง

● ลูกศร (A) แสดงวา่ช่องเติมน�้ามนัเช้ือเพลิงอยูท่าง
ดา้นซา้ยของตวัรถ

ตวัแสดงเตือนปริมาณน�า้มนัเช้ือเพลงิทีเ่หลืออยู่

E00522402785

เม่ือน�้ ามนัเช้ือเพลิงลดลงเหลือประมาณ 8 ลิตร หนา้จอ 
แสดงขอ้มูลจะเปล่ียนเป็นตวัแสดงค�าเตือนของตวัแสดง
เตือนปริมาณน�้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีเหลืออยู ่ และเคร่ืองหมาย 
“  ” (B) บนจอแสดงปริมาณน�้ามนัเช้ือเพลิงท่ีเหลืออยู่

จะกะพริบชา้ๆ (ประมาณหน่ึงคร้ังต่อวนิาที) หลงัจากนั้น 
2-3 วนิาที หนา้จอแสดงขอ้มูลจะเปล่ียนจากหนา้จอเตือน
ปริมาณน�้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีเหลืออยู่ไปเป็นหนา้จอท่ีแสดง
ก่อนหนา้ หากตวัแสดงเตือนปรากฏข้ึน ใหเ้ติมน�้ามนัทนัที

ขอควรระวัง
● อย่าให้น�้ ามนัเช้ือเพลิงหมด มิฉะนั้นอาจส่งผล 

กระทบต่อแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ หากตวัแสดง
เตือนปรากฏข้ึน ใหเ้ติมน�้ามนัเช้ือเพลิงทนัที

● หากน�้ ามนัเช้ือเพลิงใกลจ้ะหมดถงั เคร่ืองหมาย 
“  ” (B) บนตวัแสดงปริมาณน�้ามนัเช้ือเพลิงท่ี
เหลืออยู่จะกะพริบอย่างรวดเร็ว (ประมาณสอง
คร้ังต่อวนิาที) ใหเ้ติมน�้ามนัเช้ือเพลิงทนัที

หมายเหตุ
● เม่ือแล่นบนท่ีลาดเอียงหรือทางโคง้ การแสดงค่า

อาจไม่ถูกตอ้งเน่ืองจากการกระเพ่ือมของน�้ ามนั
เช้ือเพลิงในถงัน�้ามนั

ตวัแสดงอุณหภูมอิากาศภายนอก
E00528401070

 แสดงอุณหภูมิภายนอกรถ

หมายเหตุ
● การตั้ งค่าหน้าจอสามารถเปล่ียนหน่วยได้ตาม

ตอ้งการ (°C หรือ °F)
ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังกช์นั” หนา้ 5-12
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หมายเหตุ
● อุณหภูมิท่ีแสดงอาจแตกต่างจากอุณหภูมิจริง

ภายนอกข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น ภาวะ
การขบัข่ี

มาตรวดัระยะทาง
E00527801178

มาตรวดัระยะทางแสดงระยะทางการเดินทาง

มาตรวดัการเดนิทาง
E00527901209

มาตรวดัการเดินทางแสดงระยะทางท่ีใชร้ะหว่างตน้ทาง
กบัปลายทาง

ตัวอย่างการใช้งานของมาตรวดัการเดินทาง  และมาตร
วัดการเดินทาง 

คุณสามารถวดัระยะทางท่ีใชใ้นปัจจุบนัไดส้องชุด 
จากบา้นโดยใชม้าตรวดัการเดินทาง  และจาก
จุดใดจุดหน่ึงในระหว่างทางโดยใชม้าตรวดัการ
เดินทาง 

การรีเซ็ตมาตรวดัการเดนิทาง

หากตอ้งการตั้งค่าจอแสดงเป็น 0 กดสวิตชห์นา้จอแสดง
ขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ยา่งนอ้ยประมาณ 2 วินาที ค่าท่ีแสดง
อยูใ่นปัจจุบนัเท่านั้นจะถูกรีเซ็ต

ตวัอยา่ง
หากมาตรวดัการเดินทาง  แสดงอยู ่ มาตรวดัการเดิน
ทาง  เท่านั้นท่ีจะถูกรีเซ็ต

หมายเหตุ
● หากมีการถอดขั้วแบตเตอร่ี หน่วยความจ�าของ

มาตรวดัการเดินทาง  และ  จะถูกลบออก
และหนา้จอจะกลบัมาเป็น “0”

สัญลกัษณ์เตือนเช็คระยะ
E00522502366

แสดงระยะเวลาโดยประมาณก่อนถึงก�าหนดการตรวจ
สภาพรอบถดัไปตามท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
แนะน�า “---” จะปรากฏข้ึนเม่ือก�าหนดการตรวจมาถึง

หมายเหตุ
● ระยะเวลาท่ีปรากฏอาจแตกต่างไปจากก�าหนดการ

ตรวจสภาพรอบถดัไปท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีได้
รับอนุญาตแนะน�า ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัขอ้มูลจ�าเพาะ
ของรถ
นอกจากน้ีการตั้ งค่าการแสดงระยะเวลาก่อน
ถึงก�าหนดการตรวจรอบถดัไปก็สามารถปรับ
เปล่ียนได้
หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าดงักล่าว ควรด�าเนิน
การโดยศูนย์บริการมิตซูบิชิท่ีได้รับอนุญาต
เท่านั้น
หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม ใหป้รึกษาศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

1. แสดงระยะเวลาก่อนถึงก�าหนดการตรวจรอบถดัไป

หมายเหตุ
● ระยะทางแสดงในหน่วย 100 กิโลเมตร (100 ไมล)์ 

ระยะเวลาแสดงในหน่วยเดือน

2. เตือนคุณเม่ือก�าหนดการตรวจสภาพมาถึง กรุณา
สอบถามศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
ในเวลานั้น เม่ือโหมดการท�างานเปล่ียนจาก OFF เป็น
ON ตวัแสดงเตือนจะปรากฏบนหนา้จอแสดงขอ้มูล
เป็นเวลา 2-3 วนิาที
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3.  หลงัจากรถของคุณไดเ้ขา้รับการตรวจท่ีศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้ หน้าจอจะแสดงระยะ
เวลาก่อนถึงก�าหนดการตรวจรอบถดัไป

วธีิการรีเซ็ต

ตวัแสดง “---” สามารถรีเซ็ตไดข้ณะท่ีโหมดการท�างาน
อยูท่ี่ OFF เม่ือตวัแสดงถูกรีเซ็ต เวลาก่อนถึงก�าหนดการ
ตรวจสภาพรอบถดัไปจะแสดงข้ึน และตวัแสดงเตือนจะ
ไม่ปรากฏอีกต่อไปเม่ือโหมดการท�างานเปล่ียนจาก OFF 
เป็น ON

1. เม่ือคุณกดสวิตช์หนา้จอแสดงขอ้มูลรวมเบาๆ สอง
สามคร้ัง จอแสดงข้อมูลจะเปล่ียนเป็นจอแสดง
สญัลกัษณ์เตือนเช็คระยะ

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ย่างน้อย
ประมาณ 2 วินาทีเพ่ือใหเ้คร่ืองหมาย “ ” ปรากฏ
และกะพริบ (หากไม่มีการท�างานประมาณ 10 วนิาที
ขณะท่ีกะพริบ หนา้จอจะกลบัสู่หนา้จอก่อนหนา้)

3.  กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ ขณะท่ี
ไอคอนกะพริบเพ่ือเปล่ียนการแสดงค่าจาก “---” เป็น
“CLEAR” หลงัจากนั้นระยะเวลาก่อนถึงก�าหนดการ
ตรวจรอบถดัไปจะปรากฏข้ึน

ขอควรระวัง
● ลูกคา้มีหนา้ท่ีน�ารถไปตรวจสภาพและบ�ารุงรักษา

ตามก�าหนดการ
ควรด�าเนินการตรวจสภาพและบ�ารุงรักษารถเพ่ือ
ป้องกนัอุบติัเหตุและการท�างานท่ีผดิปกติ

หมายเหตุ
● ตวัแสดง “---” ไม่สามารถรีเซ็ตไดข้ณะท่ีโหมด

การท�างานอยูท่ี่ ON
● เม่ือ “---” ปรากฏ หลงัจากระยะทางและเวลา

ผ่านไประยะหน่ึง การแสดงค่าจะถูกรีเซ็ตและ
ระยะเวลาก่อนถึงก�าหนดการตรวจรอบถดัไป
จะปรากฏข้ึน

● หากคุณรีเซ็ตโดยไม่ไดต้ั้งใจ ขอแนะน�าให้คุณ
ปรึกษาศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

หน้าจอตรวจสอบระบบ
E00531001230

ขณะท่ีโหมดการท�างานอยูท่ี่ ON หนา้จอตรวจสอบระบบ
จะแสดงประมาณ 4 วินาที หากไม่มีขอ้ผิดพลาด หน้า
จอแสดงขอ้มูล (เม่ือโหมดการท�างานเป็น ON) จะแสดงข้ึน 
หากมีขอ้ผิดพลาด หน้าจอจะเปล่ียนเป็นตวัแสดงเตือน 
ใหดู้เร่ือง “รายการตวัแสดงเตือน” หนา้ 5-27

หมายเหตุ
● หนา้จอตรวจสอบระบบจะแสดงแตกต่างกนัไป 

ข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ของลูกคา้
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หน้าจอแสดงช่วงการขบัรถ
E00538001356

แสดงช่วงการขบัรถโดยประมาณ (จ�านวนกิโลเมตรหรือ
ไมลท่ี์คุณสามารถขบัข่ีต่อไปได)้ เม่ือช่วงการขบัรถลดลง
ต�่ากวา่ประมาณ 50 กิโลเมตร (30 ไมล)์ เคร่ืองหมาย “---” 
จะปรากฏข้ึน
ใหเ้ติมน�้ามนัเช้ือเพลิงทนัที

หมายเหตุ
● ช่วงการขบัรถข้ึนอยูก่บัขอ้มูลอตัราการส้ินเปลือง

เช้ือเพลิง ซ่ึงอาจแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัสภาพการ
ขบัข่ีและพฤติกรรมในการขบัข่ี ระยะทางท่ีแสดง
จึงเป็นเพียงขอ้มูลคร่าวๆ เท่านั้น

● เม่ือคุณเติมน�้ ามนั ช่วงการขบัรถท่ีแสดงจะปรับ
ค่าตามไปดว้ย
อย่างไรก็ตาม หากคุณเติมน�้ ามนัเพียงเล็กน้อย
ค่าท่ีแสดงอาจไม่ถูกตอ้ง ถา้เป็นไปไดค้วรเติม
น�้ามนัใหเ้ตม็ถงั

● ในบางกรณี ค่าแสดงช่วงการขบัรถอาจมีการ
เปล่ียนแปลงหากคุณจอดรถในท่ีท่ีชนัมาก ซ่ึง
ท�าให้น�้ ามนัเช้ือเพลิงในถงักระเพ่ือม แต่ไม่ใช่
อาการผดิปกติแต่อยา่งใด

หมายเหตุ
● การตั้งค่าการแสดงผลสามารถเปล่ียนหน่วยได้

ตามตอ้งการ (กิโลเมตรหรือไมล)์
ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังกช์นั” หนา้ 5-12

หน้าจอแสดงอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลงิ
โดยเฉลีย่

E00531201421

แสดงอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียจากคร้ังสุดทา้ย
ท่ีรีเซ็ตจนถึงปัจจุบนั 
โหมดการรีเซ็ตหน้าจอแสดงอัตราการส้ินเปลืองเช้ือ
เพลิงโดยเฉล่ียน้ีสามารถเปล่ียนไดร้ะหว่าง “รีเซ็ตแบบ
อตัโนมติั” กบั “รีเซ็ตแบบแมนนวล
ให้ดู เ ร่ือง “การเปล่ียนโหมดรีเซ็ตส�าหรับอัตราการส้ิน
เปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียและความเร็วโดยเฉล่ีย” หน้า 5-13 
ส�าหรับวธีิการเปล่ียนการตั้งค่าหนา้จอแสดงอตัราการส้ินเปลืองเช้ือ
เพลิงโดยเฉล่ีย ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังกช์นั” หนา้ 5-12

หมายเหตุ
● ค่าอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียสามารถ

รีเซ็ตแยกกนัไดใ้นโหมดรีเซ็ตแบบอตัโนมติักบั
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล

หมายเหตุ
● “---” จะปรากฏข้ึนเม่ือไม่สามารถวดัค่าอตัราการ

ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียได้
● การตั้งค่าคร้ังแรก (ค่าเร่ิมตน้) คือ “โหมดรีเซ็ต

แบบอตัโนมติั”
● อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียจะข้ึนอยู่

กบัสภาพการขบัรถ (สภาพถนน วิธีการขบัรถ
ฯลฯ) ค่าอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงท่ีแสดงอาจ
แตกต่างจากอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจริง ค่า
อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงท่ีแสดงเป็นเพียง
ขอ้มูลคร่าวๆ เท่านั้น

● หน่วยความจ�าของโหมดรีเซ็ตแบบอตัโนมติัหรือ
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลของหนา้จอแสดงอตัรา
การส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียจะถูกลบหากมี
การถอดแบตเตอร่ี

● การตั้งค่าการแสดงผลสามารถเปล่ียนหน่วยได้
ตามตอ้งการ {กม./ลิตร, ไมลต่์อแกลลอน (US), 
ไมล์ต่อแกลลอน (UK) หรือ ลิตร/100 กม.}
ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังกช์นั” หนา้ 5-12

หน้าจอแสดงความเร็วโดยเฉลีย่
E00533701273

แสดงความเร็วโดยเฉล่ียจากคร้ังสุดท้ายท่ีรีเซ็ตจนถึง
ปัจจุบนั
โหมดการรีเซ็ตหนา้จอแสดงความเร็วโดยเฉล่ียน้ีสามารถเปล่ียน
ไดร้ะหวา่ง “รีเซ็ตแบบอตัโนมติั” กบั “รีเซ็ตแบบแมนนวล”
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนโหมดรีเซ็ตส�าหรับอตัราการส้ิน
เปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียและความเร็วโดยเฉล่ีย” หนา้ 5-13
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ส�าหรับวธีิการเปล่ียนการตั้งค่าหนา้จอแสดงความเร็วโดย
เฉล่ีย ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังกช์นั” หนา้ 5-12

หมายเหตุ
● หนา้จอแสดงความเร็วโดยเฉล่ียสามารถรีเซ็ตแยก

กนัไดใ้นโหมดรีเซ็ตแบบอตัโนมติักบัโหมดรีเซ็ต
แบบแมนนวล

● “---” จะปรากฏข้ึนเม่ือไม่สามารถวดัความเร็ว
โดยเฉล่ียได้

● การตั้งค่าคร้ังแรก (ค่าเร่ิมตน้) คือ “โหมดรีเซ็ต
แบบอตัโนมติั”

● การตั้ งค่าการแสดงผลสามารถเปล่ียนหน่วย
ได้ตามต้องการ (กม./ชม. หรือ ไมล์/ชม.) 
ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังกช์นั” หนา้ 5-12

● หน่วยความจ�าของโหมดรีเซ็ตแบบอัตโนมัติ
หรือโหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลของหนา้จอแสดง
ความเร็วโดยเฉล่ียจะถูกลบหากมีการถอดแบตเตอร่ี

จอแสดงอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลงิช่ัวขณะ
E00533601285

ขณะขบัรถ ตวัแสดงน้ีจะแสดงอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง
ชัว่ขณะโดยใชก้ราฟแท่ง

A

เคร่ืองหมาย “ ” (A) ในเกจวดัระดบัน�้ ามนัชัว่ขณะ 
จ ะ แ ส ด ง อัต ร า ก า ร ส้ิ น เ ป ลื อ ง เ ช้ื อ เ พ ลิ ง โ ด ย เ ฉ ล่ี ย 
เม่ือค่าอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงชั่วขณะมากกว่าค่า
อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ีย อัตราการส้ิน
เปลืองเช้ือเพลิงชั่วขณะจะแสดงด้วยแท่งกราฟสีเขียว 
พยายามรักษาค่าอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงชัว่ขณะให้
ต�่ากวา่ค่าอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ีย จะช่วยให้
ขบัข่ีไดด้ว้ยอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงท่ีดีข้ึน

หมายเหตุ
● เม่ือไม่สามารถวดัอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง

ชัว่ขณะได ้กราฟแท่งจะไม่ปรากฏ
● การตั้งค่าการแสดงผลสามารถเปล่ียนหน่วยได้

ตามตอ้งการ {กม./ลิตร, ไมลต่์อแกลลอน (US), 
ไมลต่์อแกลลอน (UK) หรือ ลิตร/100 กม.}
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังก์ชนั” หน้า
5-12

● สามารถยกเลิกกราฟแท่งสีเขียวได้
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังก์ชนั” หน้า
5-12

จอภาพ Auto Stop & Go (AS&G)
E00531101273

แสดงเวลาสะสมท่ีเคร่ืองยนตถู์กหยดุดว้ยระบบ Auto Stop 
& Go (AS&G)
ใหดู้เร่ือง “ระบบ Auto Stop & Go (AS&G)” หนา้ 6-23

หมายเหตุ
● เม่ือโหมดการท�างานเป็น ON อีกคร้ัง เวลาสะสม

จะถูกรีเซ็ต

ตวัแสดง ECO
E00529301294

ตวัแสดงจะปรากฏข้ึนเม่ือขบัรถอยู่ใน

ระดบัท่ีใชเ้ช้ือเพลิงอยา่งมีประสิทธิภาพ
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จอแสดงข้อมูลการขบั ECO
E00531501336

ฟังก์ชันน้ีจะแสดงว่าคุณขบัรถโดยใช้เช้ือเพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพเพียงใดภายใตส้ภาวะการขบัรถท่ีแตกต่างกนั 

จอแสดงขอ้มูลการขบั ECO จะเปล่ียนดงัต่อไปน้ี หากคุณ
ขบัรถโดยใชเ้ช้ือเพลิงอยา่งมีประสิทธิภาพโดยการใชค้นั
เร่งอยา่งสอดคลอ้งกบัความเร็วของรถ

ระดบัการขบั ECO

ต�่า สูง

หมายเหตุ
● ขอ้มูลการขบั ECO จะปรากฏเฉพาะเม่ือขบัรถโดย

คนัเกียร์อยูท่ี่ต �าแหน่ง “D” (เกียร์เดินหนา้)

จอแสดงคะแนน ECO
E00531601265

คะแนน ECO จะแสดงแตม้ท่ีคุณท�าไดจ้ากการขบัรถโดย
ใชเ้ช้ือเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแสดงเป็นจ�านวน
ของใบไมด้งัต่อไปน้ี:

[เม่ือโหมดการท�างานเป็น ON]
จอแสดงจะแสดงคะแนนท่ีคุณท�าไดใ้นช่วงเวลาล่าสุด

[เม่ือโหมดการท�างานเป็น OFF]
จอแสดงจะแสดงคะแนน ECO ทั้งหมดท่ีฟังกช์นันบัได้
ตั้งแต่เม่ือโหมดการท�างานถูกตั้งเป็น “ON” จนถึงเม่ือ
โหมดการท�างานถูกตั้งเป็น “OFF”

ระดบัการขบั ECO

ต�่า สูง

การเปลีย่นการตั้งค่าฟังก์ชัน
E00522702616

สามารถปรับการตั้งค่า “ภาษาท่ีใชแ้สดง”, “หน่วยอตัราการ
ส้ินเปลืองเช้ือเพลิง” และ “วธีิการรีเซ็ตอตัราการส้ินเปลือง
เช้ือเพลิงโดยเฉล่ียและความเร็วโดยเฉล่ีย” ไดต้ามตอ้งการ

1. หยดุรถในท่ีปลอดภยั
ใส่เบรกมือให้เรียบร้อยและเล่ือนคันเกียร์ไปท่ี
ต�าแหน่ง “P” (จอด)”

2. กดสวิตชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมเบาๆ สองสามคร้ัง
เพ่ือเปล่ียนจากหน้าจอแสดงขอ้มูลเป็นหน้าจอการ 
ตั้งค่าฟังกช์นั
ใหดู้เร่ือง “หนา้จอแสดงขอ้มูล (เม่ือโหมดการท�างาน
เป็น ON)” หนา้ 5-5

ขอควรระวัง
● เพ่ือความปลอดภยั ให้จอดรถก่อนเปิดใช้งาน

ในขณะขบัรถ หน้าจอการตั้ งค่าฟังก์ชันจะไม่
แสดงข้ึนแมว้่าคุณจะใชง้านสวิตช์หนา้จอแสดง
ขอ้มูลรวม
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3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ย่างน้อย
ประมาณ 2 วินาทีเพ่ือเปล่ียนจากหนา้จอโหมดการ
ตั้งค่าเป็นหนา้จอเมนู

หมายเหตุ
● เพ่ือกลบัจากหน้าจอเมนูไปยงัหน้าจอการตั้งค่า

ฟังกช์นั ใหก้ดสวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมคา้ง
ไวอ้ยา่งนอ้ยประมาณ 2 วนิาที

● หากไม่มีการท�างานภายใน 30 วินาทีท่ีหน้าจอ
เมนูปรากฏ หน้าจอจะกลบัไปเป็นหน้าจอการ
ตั้งค่าฟังกช์นั

4. เลือกรายการท่ีจะเปล่ียนบนหนา้จอเมนูและเปล่ียน
เป็นการตั้งค่าท่ีตอ้งการ ใหดู้รายการต่อไปน้ีส�าหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัวธีิการท�างาน

ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนโหมดรีเซ็ตส�าหรับอตัราการส้ิน
เปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียและความเร็วโดยเฉล่ีย” หนา้ 
5-13
ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนหน่วยอตัราการส้ินเปลืองเช้ือ
เพลิง” หนา้ 5-14
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนหน่วยอุณหภูมิ” หน้า 5-14 

ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนภาษาท่ีใชแ้สดง” หนา้ 5-15 
ให้ดูเร่ือง “การตั้งค่าเสียงการท�างาน” หน้า 5-15 
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนระยะเวลาก่อนท่ี “REST 
REMINDER” จะปรากฏ” หนา้ 5-15
ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนเสียงไฟเล้ียว” หนา้ 5-16
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนจอแสดงหน่วยอตัราการส้ิน
เปลืองเช้ือเพลิงชัว่ขณะ” หนา้ 5-16
ให้ดูเร่ือง “การกลบัสู่ค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน” หน้า 
5-16”

หมายเหตุ
● หากมีการถอดแบตเตอร่ี การตั้งค่าฟังกช์นัเหล่าน้ี

จะถูกรีเซ็ตจากหน่วยความจ�าและเปล่ียนเป็นค่า
เร่ิมตน้จากโรงงานโดยอตัโนมติั

การเปลีย่นโหมดรีเซ็ตส�าหรับอตัราการ 
ส้ินเปลืองเช้ือเพลงิโดยเฉลีย่และความเร็ว
โดยเฉลีย่

E00522902562

โหมดรีเซ็ตอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียและ
ความเร็วโดยเฉล่ียสามารถสบัเปล่ียนระหวา่ง “รีเซ็ตแบบ
อตัโนมติั” กบั “รีเซ็ตแบบแมนนวล” ได้

1. กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ย่างน้อย
ประมาณ 2 วินาทีเพ่ือเปล่ียนจากหนา้จอโหมดการ
ตั้งค่าเป็นหนา้จอเมนู
ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังกช์นั” หนา้ 5-12

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมเบาๆ เพ่ือเลือก
“AVG (การตั้งค่าอตัราการ

ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียและความเร็วโดยเฉล่ีย)”
3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ย่างน้อย

ประมาณ 2 วินาทีเพ่ือเปล่ียนเป็นล�าดับจาก A/1
(โหมดรีเซ็ตแบบอตัโนมติั) เป็น M/2/P (โหมดรีเซ็ต
แบบแมนนวล) หรือจาก M/2/P เป็น A/1
การตั้งค่าจะถูกเปล่ียนตามโหมดท่ีเลือก

โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล

● ขณะก�าลงัแสดงอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดย
เฉล่ียและความเร็วโดยเฉล่ีย หากคุณกดสวติชห์นา้
จอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไว ้อตัราการส้ินเปลืองเช้ือ
เพลิงโดยเฉล่ียและความเร็วโดยเฉล่ียท่ีแสดงอยู่

ขณะนั้นจะถูกรีเซ็ต
● เม่ือโหมดการท�างานเปล่ียนจาก ACC หรือ OFF 

เป็น ON การตั้งค่าโหมดจะเปล่ียนจากแมนนวล
เป็นอตัโนมติัโดยอตัโนมติั
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การเปล่ียนเป็นโหมดอตัโนมติัจะเป็นไปโดยอตัโนมติั 
อย่างไรก็ตามหากเปล่ียนเป็นโหมดแมนนวลแลว้ 
ขอ้มูลจากการรีเซ็ตคร้ังสุดทา้ยจะปรากฏข้ึน

โหมดรีเซ็ตแบบอตัโนมตัิ

● ขณะก�าลงัแสดงอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดย
เฉล่ียและความเร็วโดยเฉล่ีย หากคุณกดสวติชห์นา้
จอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไว ้อตัราการส้ินเปลืองเช้ือ
เพลิงโดยเฉล่ียและความเร็วโดยเฉล่ียท่ีแสดงอยู่

ขณะนั้นจะถูกรีเซ็ต
● เม่ือโหมดการท�างานอยูใ่น ACC หรือ OFF เป็น

เวลานานกว่า 4 ชัว่โมง จอแสดงอตัราการส้ิน
เปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียและความเร็วโดยเฉล่ีย
จะถูกรีเซ็ตโดยอตัโนมติั

หมายเหตุ
● หน้าจออตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ีย

และความเร็วโดยเฉล่ียสามารถรีเซ็ตแยกกนัได้
ในโหมดรีเซ็ตแบบอตัโนมติักบัโหมดรีเซ็ตแบบ
แมนนวล

● หน่วยความจ�าของโหมดรีเซ็ตแบบอตัโนมติัหรือ
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลของหนา้จอแสดงอตัรา
การส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียและความเร็วโดย
เฉล่ียจะถูกลบหากมีการถอดแบตเตอร่ี

การเปลีย่นหน่วยอตัราการส้ินเปลือง 
เช้ือเพลงิ

E00523002065

หน่วยแสดงอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงสามารถเปล่ียน
ได ้หน่วยระยะทาง ความเร็ว และปริมาณกส็ามารถเปล่ียน
ไดเ้ช่นกนัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหน่วยแสดงอตัราการส้ิน
เปลืองเช้ือเพลิงท่ีเลือกไว้

1. กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ย่างน้อย
ประมาณ 2 วินาทีเพ่ือเปล่ียนจากหนา้จอโหมดการ
ตั้งค่าเป็นหนา้จอเมนู
ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังกช์นั” หนา้ 5-12

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมเบาๆ เพ่ือเลือก
 “AVG UNIT (การตั้งค่าหนา้

จอแสดงอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง)”
3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ย่างน้อย

ประมาณ 2 วนิาทีเพื่อแสดง “AVG UNIT”
4.  กดสวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมเบาๆ เพ่ือเลือกหน่วย
5. กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ย่างน้อย

ประมาณ 2 วินาทีเพ่ือเปล่ียนการตั้งค่าไปเป็นหน่วย
ท่ีเลือกไว้

หมายเหตุ
● แมห้น่วยแสดงช่วงการขบัรถ อตัราการส้ินเปลือง

เช้ือเพลิงโดยเฉล่ีย ความเร็วโดยเฉล่ีย และอตัรา
การส้ินเปลืองเช้ือเพลิงชัว่ขณะจะถูกเปล่ียน แต่
หน่วยเข็มบอกความเร็ว (มาตรวดัความเร็ว)
มาตรวดัระยะทาง และมาตรวดัการเดินทางจะ
ไม่เปล่ียนตาม

หน่วยระยะทางและความเร็วจะเปล่ียนไปดว้ยเช่นกนัตาม
คู่ต่อไปน้ีเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหน่วยอตัราการส้ินเปลือง
เช้ือเพลิงท่ีเลือกไว้

อตัราการส้ิน
เปลืองเช้ือเพลงิ

ระยะทาง 
(ช่วงการขบัรถ)

ความเร็ว 
(ความเร็วโดย

เฉลีย่)

ลิตร/100 กม. กม. กม./ชม.

ไมลต่์อ
แกลลอน (US)

ไมล์ ไมลต่์อชัว่โมง

ไมลต่์อ
แกลลอน (UK)

ไมล์ ไมลต่์อชัว่โมง

กม./ลิตร กม. กม./ชม.

การเปลีย่นหน่วยอุณหภูมิ

E00523102486

หน่วยอุณหภูมิสามารถเปล่ียนได้
1. กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ย่างน้อย

ประมาณ 2 วินาทีเพ่ือเปล่ียนจากหนา้จอโหมดการ
ตั้งค่าเป็นหนา้จอเมนู
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ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังกช์นั” หนา้ 5-12
2.  กดสวิตช์หนา้จอแสดงขอ้มูลรวมเบาๆ เพ่ือเลือก

“ ” (การตั้งค่าหน่วยอุณหภูมิ)
3. กดสวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ยา่งนอ้ย

ประมาณ 2 วนิาทีเพื่อเปล่ียนจาก °C เป็น °F หรือ
จาก °F เป็น °C
การตั้งค่าจะเปล่ียนเป็นหน่วยอุณหภูมิท่ีเลือก

การเปลีย่นภาษาทีใ่ช้แสดง

E00523201930

สามารถเปล่ียนภาษาของหนา้จอแสดงขอ้มูลรวมได้
1. กดสวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ยา่งนอ้ย

ประมาณ 2 วนิาทีเพ่ือเปล่ียนจากหนา้จอโหมดการ
ตั้งค่าเป็นหนา้จอเมนู
ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังกช์นั” หนา้ 5-12

2. กดสวิตชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมเบาๆ เพ่ือเลือก 
 “LANGUAGE” (การตั้งค่า

ภาษา)
3. กดสวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ยา่งนอ้ย

ประมาณ 2 วนิาทีเพื่อแสดง “LANGUAGE”
4. กดสวิตชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมเบาๆ เพ่ือเลือก

ภาษาท่ีตอ้งการ

5. ถา้กดสวิตช์หนา้จอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ยา่ง
นอ้ยประมาณ 2 วนิาที การตั้งค่าจะถูกเปล่ียนเป็น
ภาษาท่ีเลือก

หมายเหตุ
● ถา้ “---” ถูกเลือกในการตั้งค่าภาษา ขอ้ความเตือน

จะไม่ปรากฏเม่ือมีตวัแสดงเตือนหรือค�าเตือน

การตั้งค่าเสียงการท�างาน

E00523401929

คุณสามารถปิดเสียงการท�างานของสวิตช์หน้าจอแสดง
ข้อมูลรวมและปุ่มปรับความสว่างตัวควบคุมกระแส
ไฟฟ้าได้

1.  กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ย่างน้อย
ประมาณ 2 วินาทีเพ่ือเปล่ียนจากหนา้จอโหมดการ
ตั้งค่าเป็นหนา้จอเมนู
ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังกช์นั” หนา้ 5-12

2.  กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพ่ือเลือก 
“ ” (การตั้งค่าเสียงการท�างาน)

3. กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ย่างน้อย
ประมาณ 2 วนิาทีเพ่ือเปล่ียนจาก ON (เปิดเสียงการ
ท�างาน) เป็น OFF (ปิดเสียงการท�างาน) หรือจาก
OFF เป็น ON

การตั้งค่าจะถูกเปล่ียนตามค่าท่ีเลือก

หมายเหตุ
● การตั้งค่าเสียงการท�างานจะยกเลิกเฉพาะเสียงการ

ท�างานของสวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมและปุ่ม
ปรับความสวา่งตวัควบคุมกระแสไฟฟ้าเท่านั้น ไม่
สามารถยกเลิกตวัแสดงเตือนและเสียงอ่ืนๆ ได้

การเปลีย่นระยะเวลาก่อนที ่“REST 
REMINDER” จะปรากฏ

E00523502002

สามารถเปล่ียนระยะเวลาก่อนท่ีการเตือนจะปรากฏได้
1.  กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ย่างน้อย

ประมาณ 2 วินาทีเพ่ือเปล่ียนจากหนา้จอโหมดการ
ตั้งค่าเป็นหนา้จอเมนู
ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังกช์นั” หนา้ 5-12

2.  กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพ่ือเลือก
“ALARM” (การตั้งค่าเวลาพกั)

3.  กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ย่างน้อย
ประมาณ 2 วนิาทีเพื่อแสดง “ALARM”

4.  กดสวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมเบาๆ เพ่ือเลือกระยะ
เวลาก่อนท่ีการเตือนจะปรากฏ
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5. กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ย่างน้อย
ประมาณ 2 วินาที การตั้งค่าจะถูกเปล่ียนเป็นเวลา
ท่ีเลือก

หมายเหตุ
● เวลาการขบัข่ีจะถูกรีเซ็ตเม่ือโหมดการท�างาน

เป็น OFF

การเปลีย่นเสียงไฟเลีย้ว

E00529101625

สามารถเปล่ียนเสียงไฟเล้ียวได้
1.  กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ย่างน้อย

ประมาณ 2 วินาทีเพ่ือเปล่ียนจากหนา้จอโหมดการ
ตั้งค่าเป็นหนา้จอเมนู
ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังกช์นั” หนา้ 5-12

2.  กดสวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมเบาๆ เพ่ือเลือก 
(การเปล่ียนเสียงไฟเล้ียว)

3.  กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ย่างน้อย
ประมาณ 2 วินาทีเพ่ือเปล่ียนจาก 1 (เสียงไฟเล้ียว
1) เป็น 2 (เสียงไฟเล้ียว 2) หรือจาก 2 เป็น 1
การตั้งค่าจะเปล่ียนเป็นเสียงไฟเล้ียวท่ีเลือก

การเปลีย่นจอแสดงหน่วยอตัราการส้ินเปลือง
เช้ือเพลงิช่ัวขณะ

E00529201541

สามารถเปล่ียนการตั้งค่ากราฟแท่งของหนา้จอแสดงอตัรา
การส้ินเปลืองน�้ามนัเช้ือเพลิงชัว่ขณะได้

1.  กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ย่างน้อย
ประมาณ 2 วินาทีเพ่ือเปล่ียนจากหนา้จอโหมดการ
ตั้งค่าเป็นหนา้จอเมนู
ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังกช์นั” หนา้ 5-12

2.  กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพ่ือเลือก
(การเปล่ียนหน้าจอแสดงอตัราการส้ิน

เปลืองเช้ือเพลิงชัว่ขณะ)
3.  กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ย่างน้อย

ประมาณ 2 วินาทีเพ่ือเปล่ียนจาก ON (มีกราฟแท่ง
สีเขียว) เป็น OFF (ไม่มีกราฟแท่งสีเขียว) หรือจาก
OFF เป็น ON
การตั้งค่าจะเปล่ียนไปตามการตั้งค่ากราฟแท่งท่ีเลือก

การกลบัสู่ค่าเร่ิมต้นจากโรงงาน

E00523602508

การตั้งค่าฟังกช์นัส่วนมากสามารถเปล่ียนกลบัไปเป็นค่า
เร่ิมตน้จากโรงงานได้

1.  กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ย่างน้อย
ประมาณ 2 วินาทีเพ่ือเปล่ียนจากหนา้จอโหมดการ
ตั้งค่าเป็นหนา้จอเมนู
ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังกช์นั” หนา้ 5-12

2.  กดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวมเบาๆ เพ่ือเลือก
“RESET” (กลบัสู่ค่าเร่ิมตน้จากโรงงาน)

3.  เม่ือคุณกดสวิตชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ยา่ง
นอ้ยประมาณ 5 วินาที เสียงเตือนจะดงัข้ึนและการ
ตั้ งค่าฟังก์ชันทั้ งหมดจะกลับคืนสู่ค่าเร่ิมต้นจาก
โรงงาน

หมายเหตุ
● ค่าเร่ิมตน้จากโรงงานมีดงัต่อไปน้ี

 • โหมดรีเซ็ตอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดย
เฉล่ียและความเร็วโดยเฉล่ีย: A (รีเซ็ตแบบ
อตัโนมติั)
 •หน่วยอัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง: ลิตร/
100 กม.
 •ภาษาท่ีใชแ้สดง: THAI
 • เสียงการท�างาน: ON (เปิดเสียงการท�างาน)
 •การแสดง “REST REMINDER”: OFF
 • เสียงไฟเล้ียว: เสียงไฟเล้ียว 1
 •อัตราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงชั่วขณะแบบมี
กราฟแท่งสีเขียว: ON
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5-16 5-17

หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที ่2
E00519903855

กรุณาจอดรถในท่ีปลอดภยัก่อนเปิดใชง้าน
ขอ้มูลต่อไปน้ีปรากฏในหนา้จอแสดงขอ้มูลรวม เช่น มาตร
วดัระยะทาง มาตรวดัการเดินทาง อตัราการส้ินเปลือง
น�้ามนัเช้ือเพลิงโดยเฉล่ีย ฯลฯ”

1-  ตัวแสดงอุณหภูมิน�้ าหล่อเย็นเคร่ืองยนต์ →  
หนา้ 5-21

2- ไฟแสดงต�าแหน่งคนัเกียร์ → หนา้ 6-28
3- ตวัแสดงปริมาณน�้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีเหลืออยู่ →

หนา้ 5-21
4- ตวัแสดงขอ้มูล → หนา้ 5-18
5- สญัลกัษณ์เตือนเช็คระยะ → หนา้ 5-22

หมายเหตุ
● เม่ือสวิตช์กุญแจอยู่ท่ี OFF ตวัแสดงขอ้มูลและ

สญัลกัษณ์เตือนเช็คระยะจะปรากฏ
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5-18 5-19

หน้าจอแสดงข้อมูล
E00528201720

แต่ละคร้ังท่ีคุณกดสวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวม (A) เบาๆ หนา้จอจะเปล่ียนตามล�าดบัต่อไปน้ี

1- มาตรวดัระยะทาง → หนา้ 5-19
2- มาตรวดัการเดินทาง  → หนา้ 5-19
3- มาตรวดัการเดินทาง  → หนา้ 5-19
4- ตวัควบคุมความสวา่งของมาตรวดั → หนา้ 5-19
5- หนา้จอแสดงช่วงการขบัรถ → หนา้ 5-19

6-  หนา้จอแสดงอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ีย 
→ หนา้ 5-20

7- จอภาพ Auto Stop & Go (AS&G) → หนา้ 5-20
8- ตวัแสดงอุณหภูมิอากาศภายนอก → หนา้ 5-20

9-  สั ญ ลัก ษ ณ์ เ ตื อ น เ ช็ ค ร ะ ย ะ  ( ร ะ ย ะ ท า ง )  →

หนา้ 5-22
10- สญัลกัษณ์เตือนเช็คระยะ (เดือน) → หนา้ 5-22

หมายเหตุ
● เม่ือสวติชก์ญุแจอยูท่ี่ OFF ตวัแสดงขอ้มูลและสญัลกัษณ์เตือนเช็คระยะจะปรากฏ
● ขณะขบัรถ สญัลกัษณ์เตือนเช็คระยะจะไม่ปรากฏข้ึนแมว้า่คุณจะใชง้านสวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวม
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มาตรวดัระยะทาง
E00527801181

มาตรวดัระยะทางแสดงระยะทางการเดินทาง

มาตรวดัการเดนิทาง
E00527901212

มาตรวดัการเดินทางแสดงระยะทางท่ีใชร้ะหว่างตน้ทาง
กบัปลายทาง

ตวัอยา่งการใชง้านของมาตรวดัการเดินทาง  และมาตร
วดัการเดินทาง 

คุณสามารถวดัระยะทางท่ีใชใ้นปัจจุบนัไดส้องชุด 
จากบา้นโดยใชม้าตรวดัการเดินทาง  และจากจุด
ใดจุดหน่ึงในระหวา่งทางโดยใชม้าตรวดัการเดินทาง 

การรีเซ็ตมาตรวดัการเดนิทาง

หากตอ้งการตั้งค่าจอแสดงเป็น 0 กดสวิตชห์นา้จอแสดง
ขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ยา่งนอ้ยประมาณ 2 วินาที ค่าท่ีแสดง
อยูใ่นปัจจุบนัเท่านั้นจะถูกรีเซ็ต

ตวัอยา่ง
หากมาตรวดัการเดินทาง  แสดงอยู ่มาตรวดัการเดินทาง 

 เท่านั้นท่ีจะถูกรีเซ็ต

หมายเหตุ
● หากมีการถอดขั้วแบตเตอร่ี หน่วยความจ�าของ

มาตรวดัการเดินทาง  และ  จะถูกลบออก 
และหนา้จอจะกลบัมาเป็น “0”

ตวัควบคุมความสว่างของมาตรวดั
E00537901198

แต่ละคร้ังท่ีคุณกดสวิตชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวม (2) คา้ง
ไวอ้ยา่งนอ้ยประมาณ 2 วินาที จะมีเสียงและความสว่าง
ของแผงหนา้ปัดจะเปล่ียน

1- ระดบัความสวา่ง
2- สวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวม

หมายเหตุ
● คุณสามารถปรับความสวา่งได ้8 ระดบัตามล�าดบั

เม่ือไฟหร่ีสวา่งและไม่สวา่ง
ทุกคร้ังท่ีลดระดบัความสว่างลงสองระดบั จอ
แสดงผลระดบัความสว่างจะลดลงคร้ังละหน่ึง
ระดบั

● ระดบัความสวา่งของแผงหนา้ปัดจะถูกจดัเกบ็ไว้
เม่ือปิดสวติชก์ญุแจ

หน้าจอแสดงช่วงการขบัรถ
E00538001369

แสดงช่วงการขบัรถโดยประมาณ (จ�านวนกิโลเมตรหรือ
ไมลท่ี์คุณสามารถขบัข่ีต่อไปได)้ เม่ือช่วงการขบัรถลดลง
ต�่ากวา่ประมาณ 50 กิโลเมตร (30 ไมล)์ เคร่ืองหมาย “---” 
จะปรากฏข้ึน
ใหเ้ติมน�้ามนัเช้ือเพลิงทนัที

หมายเหตุ
● ช่วงการขบัรถข้ึนอยูก่บัขอ้มูลอตัราการส้ินเปลือง

เช้ือเพลิง ซ่ึงอาจแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัสภาพการ
ขบัข่ีและพฤติกรรมในการขบัข่ี ระยะทางท่ีแสดง
จึงเป็นเพียงขอ้มูลคร่าวๆ เท่านั้น

● เม่ือคุณเติมน�้ ามนั ช่วงการขบัรถท่ีแสดงจะปรับ
ค่าตามไปดว้ย
อย่างไรก็ตาม หากคุณเติมน�้ ามนัเพียงเล็กน้อย
ค่าท่ีแสดงอาจไม่ถูกตอ้ง ถา้เป็นไปไดค้วรเติม
น�้ามนัใหเ้ตม็ถงั
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หมายเหตุ
● ในบางกรณี ค่าแสดงช่วงการขบัรถอาจมีการ

เปล่ียนแปลงหากคุณจอดรถในท่ีท่ีชนัมาก ซ่ึง
ท�าให้น�้ ามนัเช้ือเพลิงในถงักระเพ่ือม แต่ไม่ใช่
อาการผดิปกติแต่อยา่งใด

● การตั้งค่าการแสดงผลสามารถเปล่ียนหน่วยได้
ตามตอ้งการ (กิโลเมตรหรือไมล)์
ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังกช์นั” หนา้ 5-23

หน้าจอแสดงอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลงิ
โดยเฉลีย่

E00531201434

แสดงอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียจากคร้ังสุดทา้ย
ท่ีรีเซ็ตจนถึงปัจจุบนั
โหมดการรีเซ็ตหน้าจอแสดงอัตราการส้ินเปลืองเช้ือ
เพลิงโดยเฉล่ียน้ีสามารถเปล่ียนไดร้ะหว่าง “รีเซ็ตแบบ
อตัโนมติั” กบั “รีเซ็ตแบบแมนนวล”
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนโหมดรีเซ็ตส�าหรับอตัราการส้ิน
เปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ีย” หนา้ 5-23
ส�าหรับวิธีการเปล่ียนการตั้งค่าหน้าจอแสดงอตัราการ 
ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ีย ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการ 
ตั้งค่าฟังกช์นั” หนา้ 5-23

หมายเหตุ
● ค่าอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียสามารถ

รีเซ็ตแยกกนัไดใ้นโหมดรีเซ็ตแบบอตัโนมติักบั
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล

หมายเหตุ
● “---” จะปรากฏข้ึนเม่ือไม่สามารถวดัค่าอตัราการ

ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียได้
● การตั้งค่าคร้ังแรก (ค่าเร่ิมตน้) คือ “โหมดรีเซ็ต

แบบอตัโนมติั”
● อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียจะข้ึนอยู่

กบัสภาพการขบัรถ (สภาพถนน วิธีการขบัรถ
ฯลฯ) ค่าอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงท่ีแสดงอาจ
แตกต่างจากอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงจริง ค่า
อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงท่ีแสดงเป็นเพียง
ขอ้มูลคร่าวๆ เท่านั้น

● หน่วยความจ�าของโหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลหรือ
โหมดรีเซ็ตแบบอตัโนมติัของหนา้จอแสดงอตัรา
การส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียจะถูกลบหากมี
การถอดแบตเตอร่ี

● การตั้งค่าการแสดงผลสามารถเปล่ียนเป็นหน่วย
ท่ีตอ้งการได ้ {กม./ลิตร, ลิตร/100 กม., ไมลต์่อ
แกลลอน}
ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังกช์นั” หนา้ 5-23

จอภาพ Auto Stop & Go (AS&G)
E00531101286

แสดงเวลาสะสมท่ีเคร่ืองยนตถู์กหยดุดว้ยระบบ Auto Stop 
& Go (AS&G)
ใหดู้เร่ือง “ระบบ Auto Stop & Go (AS&G)” หนา้ 6-23

หมายเหตุ
● เม่ือบิดสวิตชก์ุญแจไปท่ีต�าแหน่ง “ON” อีกคร้ัง

เวลาสะสมจะถูกรีเซ็ต

ตวัแสดงอุณหภูมอิากาศภายนอก
E00533501200

แสดงอุณหภูมิภายนอกรถ

หมายเหตุ
● การตั้งค่าหน้าจอสามารถเปล่ียนหน่วยไดต้าม

ตอ้งการ (°C หรือ °F)
ให้ดูเร่ือง “การเปล่ียนการตั้งค่าฟังก์ชนั” หน้า
5-23

● อุณหภูมิท่ีแสดงอาจแตกต่างจากอุณหภูมิจริง
ภายนอกข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น ภาวะ
การขบัข่ี
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ตวัแสดงอุณหภูมนิ�า้หล่อเยน็เคร่ืองยนต์
E00533801216

แสดงอุณหภูมิน�้าหล่อเยน็เคร่ืองยนต์
ถา้น�้าหล่อเยน็ร้อน เคร่ืองหมาย “ ” จะกะพริบ เม่ือคุณ
ขบัรถ ควรใส่ใจกบัจอแสดงอุณหภูมิน�้าหล่อเยน็เคร่ืองยนต์

ขอควรระวัง
●  หากเคร่ืองยนตร้์อนเกินไป เคร่ืองหมาย “ ” จะ

กะพริบ ในกรณีน้ีแท่งกราฟจะอยูใ่นช่วงสีแดง ให้
จอดรถในท่ีปลอดภยัทนัทีเพ่ือแกไ้ขตามสมควร
ใหดู้เร่ือง “เคร่ืองยนตร้์อนจดั” หนา้ 8-4

ตวัแสดงปริมาณน�า้มนัเช้ือเพลงิทีเ่หลืออยู่
E00522201975

ตวัแสดงปริมาณน�้ ามนัเช้ือเพลิงท่ีเหลืออยูจ่ะแสดงระดบั
น�้ ามนัเช้ือเพลิงในถงัน�้ ามนัเช้ือเพลิงเม่ือสวิตช์กุญแจอยู่

ท่ี ON

1- น�้ามนัเช้ือเพลิงเตม็ถงั
0- น�้ามนัเช้ือเพลิงหมด

หมายเหตุ
● หลงัการเติมน�้ ามนัเช้ือเพลิง อาจใช้เวลาหลาย

วนิาทีในการปรับการแสดงค่า
● หากเติมน�้ ามนัขณะท่ีสวิตช์กุญแจอยูท่ี่ ON เกจ

วดัระดบัน�้ ามนัเช้ือเพลิงอาจวดัระดบัน�้ ามนัได้
ไม่ถูกตอ้ง

● ลูกศร (A) แสดงวา่ฝาช่องเติมน�้ ามนัเช้ือเพลิงอยู่

ทางดา้นซา้ยของรถ

ตวัแสดงเตือนปริมาณน�า้มนัเช้ือเพลงิทีเ่หลืออยู่

E00522402798

ถา้ระดบัน�้ ามนัเช้ือเพลิงเหลือประมาณ 8 ลิตรหรือต�่ากวา่ 
(ปรากฏหน่ึงขีด) เม่ือบิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “ON” 
ขีดสุดทา้ยของเกจวดัระดบัน�้ามนัเช้ือเพลิงจะกะพริบ หาก
ตวัแสดงเตือนปรากฏข้ึน ใหเ้ติมน�้ามนัทนัที

ขอควรระวัง
● อย่าให้น�้ ามนัเช้ือเพลิงหมด มิฉะนั้นอาจส่งผล 

กระทบต่อแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ หากตวัแสดง
เตือนปรากฏข้ึน ใหเ้ติมน�้ามนัทนัที

● หากน�้ามนัเช้ือเพลิงใกลจ้ะหมดถงั ขีดสุดทา้ยของ
เกจวดัระดบัน�้ามนัเช้ือเพลิงจะดบัและเคร่ืองหมาย
“ ” จะกะพริบ ใหเ้ติมน�้ามนัเช้ือเพลิงทนัที

หมายเหตุ
● เม่ือแล่นบนท่ีลาดเอียงหรือทางโคง้ การแสดงค่า

อาจไม่ถูกตอ้งเน่ืองจากการกระเพ่ือมของน�้ ามนั
เช้ือเพลิงในถงัน�้ามนั
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สัญลกัษณ์เตือนเช็คระยะ
E00522502379

แสดงระยะเวลาโดยประมาณก่อนถึงก�าหนดการตรวจ
สภาพตามระยะรอบถดัไปตามท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บ
อนุญาตแนะน�า “---” จะปรากฏข้ึนเม่ือก�าหนดการตรวจมาถึง
สญัลกัษณ์ประแจหมายถึงการตรวจสภาพตามระยะ

หมายเหตุ
● ระยะเวลาท่ีปรากฏก่อนถึงก�าหนดการตรวจสภาพ

ตามระยะรอบถดัไปอาจแตกต่างไปจากท่ีศูนย์
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตแนะน�า ทั้งน้ีข้ึน
อยูก่บัขอ้มูลจ�าเพาะของรถ
นอกจากน้ีการตั้งค่าการแสดงระยะเวลาก่อนถึง
ก�าหนดการตรวจรอบถดัไปกส็ามารถปรับเปล่ียนได้
หากตอ้งการเปล่ียนการตั้งค่าดงักล่าว ควรด�าเนิน
การโดยศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น
ส�าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดปรึกษาศูนย์
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

ระยะทาง

เดือน

1. แสดงระยะเวลาก่อนถึงก�าหนดการตรวจรอบถดัไป

หมายเหตุ
● ระยะทางแสดงในหน่วย 100 กิโลเมตร (100 ไมล)์ 

ระยะเวลาแสดงในหน่วยเดือน

2. เตือนคุณเม่ือก�าหนดการตรวจสภาพมาถึง กรุณา
สอบถามศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

3.  หลงัจากรถของคุณไดเ้ขา้รับการตรวจท่ีศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้ หนา้จอจะแสดงระยะ
เวลาก่อนถึงก�าหนดการตรวจรอบถดัไป

วธีิการรีเซ็ต

ตวัแสดง “---” สามารถรีเซ็ตไดข้ณะท่ีสวิตช์กุญแจอยู่

ท่ี OFF
1. เม่ือคุณกดสวิตช์หนา้จอแสดงขอ้มูลรวมเบาๆ สอง

สามคร้ัง จอแสดงข้อมูลจะเปล่ียนเป็นจอแสดง
สญัลกัษณ์เตือนเช็คระยะ
ใหดู้เร่ือง “หนา้จอแสดงขอ้มูล” หนา้ 5-18

2. กดสวิตช์หน้าจอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ย่างน้อย
ประมาณ 2 วนิาทีเพ่ือใหส้ญัลกัษณ์ประแจเร่ิมกะพริบ
(หากไม่มีการใชง้านประมาณ 10 วนิาทีขณะกะพริบ 
หนา้จอจะกลบัสู่หนา้จอก่อนหนา้)

3. กดสวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมเบาๆ ขณะท่ีไอคอน
กะพริบเพ่ือเปล่ียนการแสดงค่าจาก “---” เป็น
“cLEAr” หลงัจากนั้นระยะเวลาก่อนถึงก�าหนดการ
ตรวจรอบถดัไปจะปรากฏข้ึน

ขอควรระวัง
● ลูกคา้มีหนา้ท่ีน�ารถไปตรวจสภาพและบ�ารุงรักษา

ตามก�าหนดการ
ควรด�าเนินการตรวจสภาพและบ�ารุงรักษารถเพ่ือ
ป้องกนัอุบติัเหตุและการท�างานท่ีผดิปกติ
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หมายเหตุ
● ตวัแสดง “---” ไม่สามารถรีเซ็ตไดข้ณะท่ีสวิตช์

กญุแจอยูท่ี่ ON
● เม่ือ “---” ปรากฏ หลงัจากระยะทางและเวลา

ผ่านไประยะหน่ึง การแสดงค่าจะถูกรีเซ็ตและ
ระยะเวลาก่อนถึงก�าหนดการตรวจรอบถดัไป
จะปรากฏข้ึน

● หากคุณรีเซ็ตโดยไม่ไดต้ั้งใจ โปรดปรึกษาศูนย์
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

การเปลีย่นการตั้งค่าฟังก์ชัน
E00522702629

การตั้งค่า “โหมดรีเซ็ตอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดย
เฉล่ีย”, “หน่วยอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง” และ “หน่วย
อุณหภูมิ” สามารถปรับไดต้ามตอ้งการเม่ือสวิตช์กุญแจ
อยูท่ี่ ON

ขอควรระวัง
● คนขับไม่ควรใช้งานหน้าจอขณะท่ีรถก�าลัง

เคล่ือนท่ี
● ขณะใชง้านระบบ ใหจ้อดรถในท่ีปลอดภยั

การเปลีย่นโหมดรีเซ็ตอตัราการส้ินเปลือง 
เช้ือเพลงิโดยเฉลีย่

E00522902399

โหมดรีเซ็ตอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียสามารถ

สบัเปล่ียนระหวา่ง “รีเซ็ตแบบอตัโนมติั” กบั “รีเซ็ตแบบ

แมนนวล” ได้

1.  เม่ือคุณกดสวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมเบาๆ 2-3 คร้ัง
หนา้จอแสดงขอ้มูลจะเปล่ียนไปแสดงช่วงการขบัรถ 

ใหดู้เร่ือง “หนา้จอแสดงขอ้มูล” หนา้ 5-18
2. แต่ละคร้ังท่ีคุณกดสวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมเป็น

เวลาอยา่งนอ้ย 2 วินาทีในหนา้จอช่วงการขบัรถ จะ
สามารถเปล่ียนโหมดรีเซ็ตอตัราการส้ินเปลืองเช้ือ
เพลิงโดยเฉล่ียได้
(A: โหมดรีเซ็ตแบบอตัโนมติั, B: โหมดรีเซ็ตแบบ
แมนนวล)

โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลโหมดรีเซ็ตแบบอตัโนมติั

โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล

• ขณะก�าลงัแสดงอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดย
เฉล่ีย หากคุณกดสวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมคา้ง
ไว ้อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียท่ีแสดงอยู่

ขณะนั้นจะถูกรีเซ็ต

• เม่ือบิดสวิตช์กุญแจจากต�าแหน่ง “ACC” หรือ
“LOCK” ไปท่ีต�าแหน่ง “ON” การตั้งค่าโหมดจะ
เปล่ียนจากแมนนวลไปเป็นอตัโนมติัโดยอตัโนมติั
การเปล่ียนเป็นโหมดอตัโนมติัจะเป็นไปโดยอตัโนมติั 
อย่างไรก็ตามหากเปล่ียนเป็นโหมดแมนนวลแลว้
ขอ้มูลจากการรีเซ็ตคร้ังสุดทา้ยจะปรากฏข้ึน

โหมดรีเซ็ตแบบอตัโนมตัิ

• ขณะก�าลงัแสดงอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดย
เฉล่ีย หากคุณกดสวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมคา้ง
ไว ้อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียท่ีแสดงอยู่

ขณะนั้นจะถูกรีเซ็ต

• เม่ือสวติชก์ญุแจอยูท่ี่ต �าแหน่ง “ACC” หรือ “LOCK” 
เป็นเวลาประมาณ 4 ชัว่โมงข้ึนไป หน้าจอแสดง
อตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียจะรีเซ็ตโดย
อตัโนมติั
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หมายเหตุ
● ค่าอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียสามารถ

รีเซ็ตแยกกนัไดใ้นโหมดรีเซ็ตแบบอตัโนมติักบั
โหมดรีเซ็ตแบบแมนนวล

● หน่วยความจ�าของโหมดรีเซ็ตแบบแมนนวลหรือ
โหมดรีเซ็ตแบบอตัโนมติัของหนา้จอแสดงอตัรา
การส้ินเปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียจะถูกลบหากมี
การถอดแบตเตอร่ี

● การตั้งค่าคร้ังแรก (ค่าเร่ิมตน้) คือ “โหมดรีเซ็ต
แบบอตัโนมติั”

การเปลีย่นหน่วยอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลงิ

E00523001954

หน่วยแสดงอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิงสามารถเปล่ียน
ได ้ หน่วยระยะทางและปริมาณก็สามารถเปล่ียนไดเ้ช่น
กนัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหน่วยแสดงอตัราการส้ินเปลือง
เช้ือเพลิงท่ีเลือกไว้

1.  เม่ือคุณกดสวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมเบาๆ 2-3 คร้ัง 
หนา้จอแสดงขอ้มูลจะเปล่ียนไปแสดงอตัราการส้ิน
เปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ีย
ใหดู้เร่ือง “หนา้จอแสดงขอ้มูล” หนา้ 5-18

2.  กดสวิตช์หนา้จอแสดงขอ้มูลรวมเป็นเวลาประมาณ  
5 วนิาทีข้ึนไปจนไดย้นิเสียงเตือนดงัสองคร้ัง

3. กดสวิตช์หนา้จอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวเ้พ่ือเปล่ียน
ตามล�าดบัจาก “km/L” → “L/100 km” → “mpg”
→ “km/L”

หมายเหตุ
● แมห้น่วยแสดงช่วงการขบัรถหรืออตัราการส้ิน

เปลืองเช้ือเพลิงโดยเฉล่ียจะถูกเปล่ียน แต่หน่วย
เข็มบอกความเร็ว (มาตรวดัความเร็ว) มาตรวดั
ระยะทาง มาตรวดัการเดินทาง และสัญลกัษณ์
เตือนเช็คระยะจะไม่เปล่ียนตาม

● หน่วยความจ�าของการตั้งค่าหน่วยจะถูกลบหาก
มีการถอดแบตเตอร่ีและจะกลบัไปเป็นการตั้งค่า
จากโรงงานโดยอตัโนมติั

หน่วยระยะทางจะเปล่ียนไปด้วยเช่นกนัตามคู่ต่อไปน้ี
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหน่วยอตัราการส้ินเปลืองเช้ือเพลิง
ท่ีเลือกไว้

อตัราการส้ินเปลือง 
เช้ือเพลงิ

ระยะทาง 
(ช่วงการขบัรถ)

กม./ลิตร กม.

ลิตร/100 กม. กม.

mpg ไมล์

การเปลีย่นหน่วยอุณหภูมิ

E00523102499

หน่วยอุณหภูมิสามารถเปล่ียนได้
1. เม่ือคุณกดสวิตช์หนา้จอแสดงขอ้มูลรวมเบาๆ สอง

สามคร้ัง หน้าจอแสดงข้อมูลจะเปล่ียนไปแสดง
อุณหภูมิอากาศภายนอก
ใหดู้เร่ือง “หนา้จอแสดงขอ้มูล” หนา้ 5-18

2.  แต่ละคร้ังท่ีคุณกดสวิตช์หน้าจอแสดงข้อมูลรวม 
2 วนิาทีข้ึนไปขณะแสดงอุณหภูมิอากาศภายนอก จะ
สามารถเปล่ียนหน่วยอุณหภูมิอากาศภายนอกจาก °C
เป็น °F หรือจาก °F เป็น °C ได้
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รายการไฟแสดง ไฟเตือน และหนา้จอแสดงขอ้มูล (หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - แบบท่ี 1)

5-24 5-25

รายการไฟแสดง ไฟเตือน และหน้าจอแสดงข้อมูล (หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที ่1)
E00523701397

รายการไฟแสดงการท�างานและไฟเตือน
E00523803275

1- ไฟแสดงไฟหร่ี → หนา้ 5-37
2- ไฟแสดงไฟเล้ียว/ไฟแสดงไฟฉุกเฉิน → หนา้ 5-36
3- ไฟแสดงการท�างานไฟตดัหมอกดา้นหนา้ → หนา้ 5-37
4- ไฟแสดงการท�างานไฟสูง → หนา้ 5-37
5- ไฟแสดงเตรียมพร้อมการคา้งเบรกอตัโนมติั (ขาว) → 

หนา้ 6-34

6-  ไฟเตือนระบบพวงมาลยัไฟฟ้า (EPS) → หนา้ 6-42
7- ไฟแสดงสญัญาณกนัขโมย → หนา้ 3-20
8- ไฟแสดงการคา้งเบรกอตัโนมติั (เขียว) → หนา้ 6-34
9- ไฟเตือนตรวจเช็คเคร่ืองยนต ์→ หนา้ 5-39
10- ไฟแสดงการท�างานเบรกมือ → หนา้ 5-37
11- ไฟเตือนการชาร์จ → หนา้ 5-39

12- หนา้จอแสดงขอ้มูล → หนา้ 5-26
13- ไฟเตือนเขม็ขดันิรภยั → หนา้ 4-12
14- ไฟเตือนระบบถุงลมนิรภยั (SRS) → หนา้ 4-27
15-  ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว 

 (ASC) OFF → หนา้ 6-44
16-  ไฟเตือนระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) →  

หนา้ 6-39



แผงหนา้ปัดและอุปกรณ์ควบคุม

5

รายการไฟแสดง ไฟเตือน และหนา้จอแสดงขอ้มูล (หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - แบบท่ี 1)

5-26 5-27

17- ไฟเตือนเบรกมือไฟฟ้า (เหลือง) → หนา้ 5-38
18-ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตวั (ASC) → หนา้ 6-44
19- ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท → หนา้ 5-40
20- ไฟเตือนระบบเบรก (แดง) → หนา้ 5-38

หน้าจอแสดงข้อมูล
E00523901575

เม่ือมีขอ้มูลจะตอ้งแจง้ เช่น สญัลกัษณ์เตือนไฟแสดง เสียงเตือนจะดงัข้ึนและหนา้จอเปล่ียนไปตามท่ีแสดงดา้นล่าง ใหดู้ขอ้มูลหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งและด�าเนินการตามความจ�าเป็น
เม่ือก�าจดัสาเหตุของตวัแสดงเตือนไดแ้ลว้ ตวัแสดงเตือนจะดบัไปโดยอตัโนมติั
ใหดู้เร่ือง “รายการตวัแสดงเตือน” หนา้ 5-27
ใหดู้เร่ือง “รายการตวัแสดงเตือนอ่ืนๆ” หนา้ 5-34

หมายเหตุ
● ค�าเตือนอาจปรากฏข้ึนบนหนา้จอแสดงขอ้มูลและเสียงเตือนอาจดงัข้ึนในบางกรณีต่อไปน้ี

ทั้งน้ีเกิดจากระบบไดรั้บสญัญาณรบกวน เช่น เสียงหรือคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าแรงสูง และไม่ถือเป็นการท�างานผดิปกติ
 • ไดรั้บคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าแรงสูงจากแหล่งก�าเนิด เช่น เคร่ืองรับวทิยผุดิกฎหมาย ประกายไฟจากสายไฟ หรือสถานีเรดาร์
 •การท�างานของอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีติดตั้ง (รวมถึงช้ินส่วนอะไหล่ท่ีผลิตโดยผูผ้ลิตรายยอ่ย) ก่อใหเ้กิดแรงเคล่ือนไฟฟ้าผดิปกติหรือไฟฟ้าสถิต

หากตวัแสดงเตือนปรากฏข้ึนหลายคร้ัง ใหติ้ดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต



แผงหนา้ปัดและอุปกรณ์ควบคุม

5

รายการไฟแสดง ไฟเตือน และหนา้จอแสดงขอ้มูล (หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - แบบท่ี 1)

5-26 5-27

รายการตวัแสดงเตือน

E00524003447

หน้าจอ สาเหตุ วธีิแก้ปัญหา (อ้างองิ)

•  มีขอ้ผิดพลาดในระบบอิโมบิไลเซอร์ (ระบบป้องกนั
การสตาร์ท)

•  ปรับโหมดการท�างานไปท่ี OFF แลว้สตาร์ทเคร่ืองยนต์
อีกคร้ัง
หากการเตือนไม่ถูกยกเลิก กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

• มีขอ้ผดิพลาดในระบบไฟฟ้า •  จอดรถในท่ีปลอดภัยทันทีและติดต่อศูนย์บริการ 

มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

• มีขอ้ผดิพลาดในระบบกญุแจอจัฉริยะ ใหดู้เร่ือง “ระบบกญุแจอจัฉริยะ” หนา้ 3-7



แผงหนา้ปัดและอุปกรณ์ควบคุม

5

รายการไฟแสดง ไฟเตือน และหนา้จอแสดงขอ้มูล (หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - แบบท่ี 1)

5-28 5-29

หน้าจอ สาเหตุ วธีิแก้ปัญหา (อ้างองิ)

กดสวติชเ์คร่ืองยนต ์1 คร้ัง

กดสวติชเ์คร่ืองยนต ์2 คร้ังข้ึนไป

•  ตรวจไม่พบกุญแจอัจฉ ริยะแม้ว่ าจะกดสวิตช์
เคร่ืองยนตแ์ลว้

• แตะกญุแจอจัฉริยะไปท่ีสวติชเ์คร่ืองยนต์
 ให้ดูเ ร่ือง “หากกุญแจอัจฉริยะท�างานไม่ถูกต้อง” 

หนา้ 6-23

• โหมดการท�างานเป็น ON โดยไม่ไดค้าดเขม็ขดันิรภยั • คาดเขม็ขดันิรภยัใหเ้หมาะสม
ใหดู้เร่ือง “การเตือนคาดเขม็ขดันิรภยั” หนา้ 4-12

• มีขอ้ผดิพลาดในถุงลมนิรภยั SRS หรือระบบดึงกลบั • ติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตเพ่ือตรวจ
สอบระบบทนัที
 ให้ดูเ ร่ือง “ไฟเตือน/ตัวเแสดงเตือนระบบ SRS” 
หนา้ 4-27

• น�้ามนัเช้ือเพลิงเหลือนอ้ย • ใหเ้ติมน�้ามนัเช้ือเพลิงทนัที
ใหดู้เร่ือง “ตวัแสดงเตือนปริมาณน�้ามนัเช้ือเพลิงท่ีเหลือ
อยู”่ หนา้ 5-7



แผงหนา้ปัดและอุปกรณ์ควบคุม

5

รายการไฟแสดง ไฟเตือน และหนา้จอแสดงขอ้มูล (หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - แบบท่ี 1)

5-28 5-29

หน้าจอ สาเหตุ วธีิแก้ปัญหา (อ้างองิ)

• มีขอ้ผดิพลาดในระบบน�้ามนัเช้ือเพลิง • ใหน้�ารถของคุณเขา้รับการตรวจสอบโดยศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตทนัที

• ขบัรถโดยท่ียงัใส่เบรกมือ • ปลดเบรกมือ
ใหดู้เร่ือง “ตวัแสดงเตือนระบบเบรก” หนา้ 5-40

• ระดบัน�้ ามนัเบรกในกระปุกเก็บน�้ ามนัเบรกลดลงถึง
ระดบัต�่า

• มีขอ้ผดิพลาดในระบบเบรก

• จอดรถในท่ีปลอดภัยทันทีและติดต่อศูนย์บริการ 

มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
ใหดู้เร่ือง “ตวัแสดงเตือนระบบเบรก” หนา้ 5-40

• มีขอ้ผดิพลาดในเบรกมือไฟฟ้า • ให้น�ารถของคุณเขา้รับการตรวจสอบท่ีศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตทนัที
ใหดู้เร่ือง “เบรกมือไฟฟ้า” หนา้ 6-5

• ไม่สามารถใช้เบรกมือได้ชั่วคราวเน่ืองจากใช้งาน
สวติชเ์บรกมือไฟฟ้าซ�้ าๆ ในระยะเวลาสั้นๆ

ใหดู้เร่ือง “เบรกมือไฟฟ้า” หนา้ 6-5

• พยายามปลดสวิตช์เบรกมือไฟฟ้าโดยไม่ไดเ้หยียบ
แป้นเบรก

ใหดู้เร่ือง “เบรกมือไฟฟ้า” หนา้ 6-5



แผงหนา้ปัดและอุปกรณ์ควบคุม

5

รายการไฟแสดง ไฟเตือน และหนา้จอแสดงขอ้มูล (หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - แบบท่ี 1)

5-30 5-31

หน้าจอ สาเหตุ วธีิแก้ปัญหา (อ้างองิ)

• เบรกมือไฟฟ้าท�างานโดยอตัโนมติั ใหดู้เร่ือง “การคา้งเบรกอตัโนมติั” หนา้ 6-34

• การคา้งเบรกอตัโนมติัถูกยกเลิกโดยอตัโนมติั ใหดู้เร่ือง “การคา้งเบรกอตัโนมติั” หนา้ 6-34

• ไม่สามารถใชง้านการคา้งเบรกอตัโนมติั ใหดู้เร่ือง “การคา้งเบรกอตัโนมติั” หนา้ 6-34

• เบรกมือไฟฟ้าไม่ท�างานโดยอตัโนมติัเน่ืองจากมีขอ้
ผดิพลาดในระบบเบรกมือไฟฟ้า

• เม่ือโหมดการท�างานเป็น OFF ให้คันเกียร์อยู่ใน
ต�าแหน่ง “P” (จอด) และเหยยีบแป้นเบรกใหม้ัน่คงยิง่
ข้ึนดว้ยเทา้ขวา จากนั้นกดสวติชเ์คร่ืองยนต์

• แนะน�าให้น�าไปตรวจสอบระบบการค้างเบรก
อัตโนมัติ ท่ี ศูนย์บริการมิตซูบิชิ ท่ีได้รับอนุญาต 
ใหดู้เร่ือง “การคา้งเบรกอตัโนมติั” หนา้ 6-34

• ระบบการคา้งเบรกอตัโนมติัไม่เปิดเน่ืองจากไม่ไดค้าด
เขม็ขดันิรภยัท่ีนัง่คนขบั

• กดสวติชค์า้งเบรกอตัโนมติัหลงัจากคาดเขม็ขดันิรภยั
ท่ีนัง่คนขบั
ใหดู้เร่ือง “การคา้งเบรกอตัโนมติั” หนา้ 6-34



แผงหนา้ปัดและอุปกรณ์ควบคุม

5

รายการไฟแสดง ไฟเตือน และหนา้จอแสดงขอ้มูล (หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - แบบท่ี 1)

5-30 5-31

หน้าจอ สาเหตุ วธีิแก้ปัญหา (อ้างองิ)

• ระบบการคา้งเบรกอตัโนมติัไม่ปิดเน่ืองจากไม่ได้
เหยยีบแป้นเบรก

• เหยยีบเบรกใหม้ัน่คงยิง่ข้ึนดว้ยเทา้ขวา จากนั้นจึงกด
สวติชค์า้งเบรกอตัโนมติั
ใหดู้เร่ือง “การคา้งเบรกอตัโนมติั” หนา้ 6-34

• มีขอ้ผดิพลาดในระบบการชาร์จไฟ • ใหห้ยดุรถทนัทีในท่ีปลอดภยัและปรึกษาศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตท่ีใกลท่ี้สุด
ใหดู้เร่ือง “ตวัแสดงเตือนการชาร์จ” หนา้ 5-41

• มีขอ้ผดิพลาดในระบบการไหลเวยีนน�้ามนัเคร่ือง • ใหห้ยดุรถทนัทีในท่ีปลอดภยัและปรึกษาศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตท่ีใกลท่ี้สุด
ใหดู้เร่ือง “ตวัแสดงเตือนแรงดนัน�้ามนัเคร่ือง” หนา้ 5-41

• ลืมปิดไฟ ให้ดูเ ร่ือง “ฟังก์ชันการตัดไฟอัตโนมัติ (ไฟหน้า  

ไฟตดัหมอก ฯลฯ)” หนา้ 5-42

• ประตูดา้นคนขบัเปิดเม่ือโหมดการท�างานอยู่โหมด
อ่ืนท่ีไม่ใช่ OFF

• ตั้งโหมดการท�างานเป็น OFF
ใหดู้เร่ือง “ระบบเตือนโหมดการท�างาน ON” หนา้ 6-17

• พยายามลอ็กประตูทั้งหมดและประตูทา้ยเม่ือโหมดการ
ท�างานอยูใ่นโหมดอ่ืนท่ีไม่ใช่ OFF

• ตั้งโหมดการท�างานเป็น OFF
 ให้ดู เ ร่ือง “ระบบเตือนโหมดการท�างาน OFF” 
หนา้ 6-17



แผงหนา้ปัดและอุปกรณ์ควบคุม

5

รายการไฟแสดง ไฟเตือน และหนา้จอแสดงขอ้มูล (หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - แบบท่ี 1)

5-32 5-33

หน้าจอ สาเหตุ วธีิแก้ปัญหา (อ้างองิ)

• มีขอ้ผดิพลาดในลอ็กวงพวงมาลยั • จอดรถในท่ีปลอดภัยทันทีและติดต่อศูนย์บริการ 

มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

• วงพวงมาลยัลอ็ก • กดสวิตช์ เค ร่ืองยนต์ขณะ ท่ีหมุนวงพวงมาลัย 
ใหดู้เร่ือง “การลอ็กวงพวงมาลยั” หนา้ 6-18

• เคร่ืองยนตด์บัเม่ือคนัเกียร์อยู่ในต�าแหน่งอ่ืนท่ีไม่ใช่
ต�าแหน่ง “P” (จอด)

• เล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด) เพ่ือเปล่ียน
โหมดการท�างานเป็น OFF

• ประตูดา้นคนขบัเปิดโดยท่ีวงพวงมาลยัปลดลอ็ก ใหดู้เร่ือง “การลอ็กวงพวงมาลยั” หนา้ 6-18

• มีขอ้ผดิพลาดในระบบ EPS • ใหน้�ารถเขา้รับการตรวจสอบโดยศูนยบ์ริการมิตซูบิชิ
ท่ีไดรั้บอนุญาตโดยเร็วท่ีสุด
ใหดู้เร่ือง “ระบบพวงมาลยัไฟฟ้า (EPS)” หนา้ 6-42

• อุณหภูมิน�้ามนัเกียร์ CVT สูงเกินไป ใหดู้เร่ือง “ระบบเกียร์แบบอตัราทดต่อเน่ือง (CVT): เม่ือเกิด
การท�างานผดิปกติใน CVT” หนา้ 6-30
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5

รายการไฟแสดง ไฟเตือน และหนา้จอแสดงขอ้มูล (หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - แบบท่ี 1)

5-32 5-33

หน้าจอ สาเหตุ วธีิแก้ปัญหา (อ้างองิ)

• มีขอ้ผดิพลาดใน CVT • ใหน้�ารถของคุณเขา้รับการตรวจสอบโดยศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตทนัที
ใหดู้เร่ือง “ระบบเกียร์แบบอตัราทดต่อเน่ือง (CVT): เม่ือ
เกิดการท�างานผดิปกติใน CVT” หนา้ 6-30

• มีขอ้ผดิพลาดในระบบช่วยออกตวัข้ึนทางลาดชนั • ควรน�ารถเขา้ตรวจสอบท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีได้
รับอนุญาต
ใหดู้เร่ือง “ไฟเตือน/ตวัแสดงเตือน” หนา้ 6-38

• มีขอ้ผิดพลาดในระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตวั
(ASC)

• ควรน�ารถเขา้ตรวจสอบท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีได้
รับอนุญาต
ใหดู้เร่ือง “ไฟเตือน/ตวัแสดงเตือน ASC” หนา้ 6-45

• มีขอ้ผดิพลาดในระบบเบรก ABS • หลีกเล่ียงการเบรกกะทันหันและการขับรถด้วย
ความเร็วสูง ให้หยดุรถในท่ีปลอดภยัและด�าเนินการ
แกไ้ข
ให้ดูเร่ือง “ไฟเตือน/ตวัแสดงเตือนระบบเบรก ABS” 
หนา้ 6-40

• เคร่ืองยนตร้์อนจดั • จอดรถในท่ีปลอดภยัและด�าเนินการแกไ้ข
ใหดู้เร่ือง “เคร่ืองยนตร้์อนจดั” หนา้ 8-4

• การคา้งเบรกอตัโนมติัถูกยกเลิกโดยอตัโนมติั • เหยยีบแป้นเบรกโดยเร็วท่ีสุด
ใหดู้เร่ือง “การคา้งเบรกอตัโนมติั” หนา้ 6-34
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รายการไฟแสดง ไฟเตือน และหนา้จอแสดงขอ้มูล (หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - แบบท่ี 1)

5-34 5-35

รายการตวัแสดงเตือนอ่ืนๆ

E00524202976

หน้าจอ สถานะการท�างานของระบบ อ้างองิ

• เม่ือสตาร์ทเคร่ืองยนต ์หากคนัเกียร์อยูใ่นต�าแหน่งอ่ืน
นอกเหนือจากต�าแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (เกียร์วา่ง) 
หรือคุณกดสวติชเ์คร่ืองยนตโ์ดยไม่ไดเ้หยยีบเบรก

• เล่ือนคนัเกียร์มาท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด) แลว้ เหยียบ
แป้นเบรกดว้ยเทา้ขวา จากนั้นกดสวิตช์เคร่ืองยนต ์
ใหดู้เร่ือง “การสตาร์ทเคร่ืองยนต”์ หนา้ 6-20

• เม่ือการส่ือสารส�าเร็จเม่ือแตะกุญแจอจัฉริยะไปท่ี
สวติชเ์คร่ืองยนต์

ใหดู้เร่ือง “หากกญุแจอจัฉริยะท�างานไม่ถูกตอ้ง” หนา้ 6-23

สถานะการท�างานของแต่ละระบบจะแสดงอยูบ่นหนา้จอแสดงขอ้มูล ใหดู้ขอ้มูลหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งส�าหรับแต่ละระบบส�าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าจอ สถานะการท�างานของระบบ อ้างองิ

• เม่ือเปิดใชง้านฟังกช์นัเบรกมือ ใหดู้เร่ือง “ฟังกช์นัเบรกมืออตัโนมติั” หนา้ 6-9

• เม่ือปิดใชง้านฟังกช์นัเบรกมือ ใหดู้เร่ือง “ฟังกช์นัเบรกมืออตัโนมติั” หนา้ 6-9

เตือนคุณเม่ือก�าหนดการตรวจสภาพมาถึง
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รายการไฟแสดง ไฟเตือน และหนา้จอแสดงขอ้มูล (หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - แบบท่ี 1)

5-34 5-35

หน้าจอ วธีิแก้ปัญหา

ขอแนะน�าใหคุ้ณน�ารถไปตรวจสอบ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน “สญัลกัษณ์เตือนเช็คระยะ” หนา้ 5-8

สามารถเปล่ียนการตั้งค่าส�าหรับช่วงเวลาพกัได้

หน้าจอ วธีิแก้ปัญหา

หยดุรถในท่ีปลอดภยั ดบัเคร่ืองยนต ์และพกัผอ่น
ใชต้วัแสดงเตือนน้ีเป็นแนวทางคร่าวๆ ส�าหรับพกัผอ่นระหวา่งการขบัรถท่ียาวนาน
สามารถตั้งค่าช่วงเวลาตั้งแต่การเร่ิมตน้การเดินทางจนกระทัง่ขอ้ความน้ีปรากฏข้ึนได้
ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนระยะเวลาก่อนท่ี “REST REMINDER” จะปรากฏ” หนา้ 5-15
เม่ือถึงเวลาท่ีตั้งไว ้ตวัแสดงเตือนและเสียงเตือนจะเตือนคนขบั หากคุณขบัรถต่อไปโดยไม่หยดุพกั เสียงเตือนจะดงัข้ึน
ทุก 5 นาทีเพื่อกระตุน้ใหคุ้ณพกัผอ่น

• ในกรณีต่อไปน้ี เวลาท่ีใชใ้นการขบัรถจะถูกรีเซ็ตและหนา้จอจะกลบัสู่หนา้จอก่อนหนา้ หลงัจากน้ี เม่ือถึงก�าหนด
เวลาท่ีตั้งไวอี้กคร้ัง เสียงเตือนและตวัแสดงเตือนจะกระตุน้ใหคุ้ณหยดุพกั
• เสียงเตือนดงัข้ึน 3 คร้ัง
• ตั้งโหมดการท�างานเป็น OFF
• กดสวติชห์นา้จอแสดงขอ้มูลรวมคา้งไวอ้ยา่งนอ้ยประมาณ 2 วนิาที
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ไฟแสดงและไฟเตือน (หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - แบบท่ี 2)

5-36 5-37

ไฟแสดงและไฟเตือน (หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที ่2)
E00501504745

 1- ไฟแสดงไฟเล้ียว/ไฟแสดงไฟฉุกเฉิน → หนา้ 5-36
 2- ไฟแสดงการท�างานไฟสูง → หนา้ 5-37
 3- ไฟแสดง Auto Stop & Go (AS&G) → หนา้ 6-23
 4- ไฟแสดงไฟหร่ี → หนา้ 5-37
 5-  ไฟเตือนระบบพวงมาลยัไฟฟ้า (EPS) → หนา้ 6-42
 6- ไฟเตือนระบบเบรก (แดง) → หนา้ 5-38
 7- ไฟแสดง ECO → หนา้ 5-37
 8- ไฟเตือนการชาร์จ → หนา้ 5-39
 9- ไฟเตือนตรวจเช็คเคร่ืองยนต ์→ หนา้ 5-39
10- ไฟเตือนแรงดนัน�้ามนัเคร่ือง → หนา้ 5-39

11- ไฟแสดง Auto Stop & Go (AS&G) OFF → หนา้ 6-26
12- หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม → หนา้ 5-17
13- ไฟแสดงสญัญาณกนัขโมย → หนา้ 3-20
14- ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท → หนา้ 5-40
15- ไฟเตือนเขม็ขดันิรภยั → หนา้ 4-27
16-  ไฟเตือนระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS) →

หนา้ 6-39
17- ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว 

(ASC) → หนา้ 6-44
18- ไฟแสดงระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว 

 (ASC) OFF → หนา้ 6-44
19- ไฟเตือนระบบถุงลมนิรภยั (SRS) → หนา้ 4-27

ไฟแสดงการท�างานต่างๆ
E00501601266

ไฟแสดงการท�างานไฟเลีย้ว/ไฟฉุกเฉิน
E00501701762

  ไฟแสดงเหล่าน้ีจะกะพริบติดๆ ดบัๆ  

เม่ือไฟเล้ียวท�างาน
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ไฟแสดงการท�างานต่างๆ

5-36 5-37

หมายเหตุ
● หากกะพริบเร็วเกินไป สาเหตุอาจเกิดจากหลอด

ไฟขาดหรือการเช่ือมต่อของสัญญาณไฟเล้ียว
บกพร่อง

● เม่ือกดสวติชไ์ฟฉุกเฉิน ไฟเล้ียวทั้งหมดจะกะพริบ
ติดๆ ดบัๆ อยา่งต่อเน่ือง

● เม่ือสวติชไ์ฟฉุกเฉินท�างานอตัโนมติัเน่ืองจากการ
เบรกกะทนัหนัขณะขบัรถ ใหดู้เร่ือง “ระบบเตือน
การเบรกฉุกเฉิน” หนา้ 6-39

ไฟแสดงการท�างานไฟสูง
E00501801372

 ไฟแสดงน้ีจะสวา่งข้ึนกต่็อเม่ือใชไ้ฟสูง

ไฟแสดงการท�างานไฟตดัหมอกด้านหน้า*
E00501901748

 ไฟน้ีจะสวา่งข้ึนเม่ือใชไ้ฟตดัหมอกหนา้

ไฟแสดงไฟหร่ี
E00508901385

ไฟแสดงน้ีจะสว่างข้ึนขณะท่ีเปิดใชไ้ฟ

หร่ี

ไฟแสดงการท�างานเบรกมือ (รถรุ่นทีต่ดิตั้ง
หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที ่1)

E00577400084

ไฟน้ีจะสว่างข้ึนเม่ือใส่เบรกมือขณะท่ี

โหมดการท�างานอยูท่ี่ ON

ในรถรุ่นท่ีติดตั้งเบรกมือไฟฟ้า ไฟน้ีจะ

สวา่งและดบัลงภายในสองสามวนิาทีแม้

จะใส่เบรกมือขณะท่ีโหมดการท�างานเป็น OFF

เม่ือโหมดการท�างานเป็น ON เสียงเตือนจะดงัข้ึนหากคุณ
เร่ิมขบัรถโดยท่ียงัใส่เบรกมืออยู่

ขอควรระวัง
● ในรถรุ่นท่ี ติดตั้ ง เบรกมือไฟฟ้า  หากไฟน้ี

กะพริบ จะไม่สามารถใส่เบรกมือไฟฟ้าได ้

เม่ือไฟยงัคงกะพริบหลงัจากรอสักพกัแลว้ ให้
ติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
นอกจากน้ีถา้ไฟเตือนเบรกมือไฟฟ้า (เหลือง)
สว่างขณะท่ีไฟแสดงการท�างานเบรกมือก�าลงั
กะพริบ แสดงว่าระบบเบรกมือไฟฟ้าท�างาน
ผดิปกติ
ใ ห้ น� า ร ถ ข อ ง คุ ณ เ ข้า รั บ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ท่ี 
ศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตทนัที

ไฟแสดง ECO (รถรุ่นทีต่ดิตั้งหน้าจอแสดง
ข้อมูลรวม - แบบที ่2)

E00529801198

ไฟแสดงจะสวา่งเม่ือขบัรถอยูใ่นระดบั

ท่ีใชเ้ช้ือเพลิงอยา่งมีประสิทธิภาพ
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ไฟเตือน

5-38 5-39

ไฟเตือน
E00502401492

ไฟเตือนระบบเบรก (แดง)
E00502504407

ไฟน้ีจะสว่างเ ม่ือสวิตช์กุญแจอยู่ ท่ี
ต �าแหน่ง “ON” หรือเปล่ียนโหมดการ
ท�างานเป็น ON และดบัลงภายในสอง
สามวนิาที

ควรแน่ใจวา่ไฟเตือนดบัลงแลว้ก่อนจะขบัรถ
ขณะท่ีสวิตช์กุญแจหรือโหมดการท�างานอยู่ท่ี ON ไฟ 

เบรกจะสวา่งข้ึนเม่ือเกิดสภาพดงัน้ี:
● เม่ือใส่เบรกมือไว ้ (หน้าจอแสดงขอ้มูลรวม -

เฉพาะแบบท่ี 2)
● เม่ือระดบัน�้ ามนัเบรกในกระปุกน�้ามนัเบรกลดลง

ถึงขีดระดบัต�่า
● เม่ือฟังกช์นักระจายแรงเบรกท�างานไม่ถูกตอ้ง

เม่ือสวิตชก์ุญแจอยูท่ี่ต �าแหน่ง “ON” เสียงเตือนจะดงัข้ึน
ภายใตเ้ง่ือนไขวา่ความเร็วรถเกินความเร็ว ณ ระดบัหน่ึง
โดยท่ียงัใส่เบรกมืออยู ่ (หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - เฉพาะ
แบบท่ี 2 )

ขอควรระวัง
● ในสภาพดา้นล่างน้ี ประสิทธิภาพของเบรกอาจจะ

ลดลงหรือรถอาจจะไม่เสถียรถา้เบรกกะทนัหัน
ดงันั้นใหห้ลีกเล่ียงการขบัท่ีความเร็วสูงหรือการ
ใชเ้บรกกะทนัหนั ใหคุ้ณรีบจอดรถในท่ีปลอดภยั
ทันทีและติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิท่ีได้รับ
อนุญาตท่ีใกลท่ี้สุด

 • ไฟเตือนระบบเบรกไมส่วา่งเม่ือใส่เบรกมือหรือ
ไม่ดบัเม่ือปลดเบรกมือ (หน้าจอแสดงขอ้มูล
รวม - เฉพาะแบบท่ี 2)
 • ไฟเตือนระบบเบรกและไฟเตือนระบบเบรก
ABS สวา่งข้ึนในเวลาเดียวกนั
ส�าหรับรายละเอียด ให้ดูเร่ือง “ไฟเตือน/ตวั
แสดงเตือนระบบเบรก ABS” หนา้ 6-40
 • ไฟเตือนระบบเบรกยงัคงสวา่งอยูข่ณะขบัรถ

● ควรปฏิบติัดงัน้ีเพ่ือหยดุรถเม่ือประสิทธิภาพของ
ระบบเบรกลดลง

 • เหยยีบแป้นเบรกใหแ้รงกวา่ปกติ แมว้า่จะเหยยีบ
แป้นเบรกลงจนสุดแลว้ แต่ก็ให้เหยียบคา้งไว้
ใหแ้รงท่ีสุด

ขอควรระวัง
 •หากเบรกไม่ท�างานแลว้ ให้ใชเ้คร่ืองยนตช่์วย
เบรก (Engine brake) เพ่ือชะลอความเร็วและ
ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี
[รถรุ่นท่ีมีคนัเบรกมือ]
ค่อยๆ ดึงคนัเบรกมือข้ึน
[รถรุ่นท่ีมีเบรกมือไฟฟ้า]
ดึงสวติชเ์บรกมือไฟฟ้าไว ้(ใหดู้เร่ือง “เบรกมือ
ไฟฟ้า” หนา้ 6-5)

ควรเหยยีบแป้นเบรกไวด้ว้ยเพ่ือใหไ้ฟเบรกติด
คา้ง เป็นการเตือนใหร้ถท่ีขบัตามมา

ไฟเตือนเบรกมือไฟฟ้า (เหลือง) (รถรุ่นทีต่ดิ
ตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที ่1)*

E00568900344

ไฟเตือนน้ีจะสวา่งเม่ือมีขอ้ผิดพลาดใน

ระบบเบรกมือไฟฟ้า

ปกติแล้วไฟเตือนน้ีจะสว่างเม่ือปรับ

โหมดการท�างานไปท่ี ON และดบัลง

ภายในสองสามวนิาที



แผงหนา้ปัดและอุปกรณ์ควบคุม

5

ไฟเตือน

5-38 5-39

ขอควรระวัง
● เ ม่ือไฟเตือนติดค้างหรือไม่ติดเลย เป็นไป

ไ ด้ว่ า เ บ ร ก มื อ อ า จ ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง า น ไ ด้
หรือปลดออกไม่ได้ ให้ ติดต่อศูนย์บริการ
มิ ต ซู บิ ชิ ท่ี ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต ท่ี ใ ก ล้ ท่ี สุ ด ทัน ที 
เม่ือไฟเตือนติดข้ึนมาระหว่างขับรถ ให้จอด
รถทันทีในท่ีปลอดภัยและติดต่อศูนย์บริการ 

มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต ถา้หากจ�าเป็นตอ้งจอด
รถ ให้จอดบนพ้ืนราบและมัน่คง เล่ือนคนัเกียร์
ไปท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด) และใชห้มอนหนุนลอ้
หรือวสัดุอ่ืนๆ กั้นลอ้

ไฟเตือนตรวจเช็คเคร่ืองยนต์
E00502603661

ไฟเตือนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของระบบ

วิเคราะห์ปัญหาของเคร่ืองยนตซ่ึ์งคอย

ควบคุมการปล่อยไอเสีย ระบบควบคุม

เคร่ืองยนต์ หรือระบบควบคุม CVT 

ถา้ตรวจพบปัญหาข้ึนในส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบเหล่า

น้ี ไฟจะสวา่งข้ึนหรือกะพริบ

ใหคุ้ณรีบน�ารถเขา้ตรวจสอบระบบท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ี

ไดรั้บอนุญาตทนัที แมว้า่รถจะยงัคงขบัไดแ้ละไม่ตอ้งลากจูง

ไฟน้ียงัสวา่งข้ึนเม่ือสวติชก์ญุแจเปล่ียนเป็น “ON” หรือโหมด

การท�างานอยูท่ี่ ON และจะดบัลงหลงัจากสตาร์ทเคร่ืองยนต์

แลว้ หากไฟไม่ดบัหลงัจากเคร่ืองยนตส์ตาร์ท ใหน้�ารถเขา้รับ

การตรวจสอบท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

ขอควรระวัง
● การขบัรถเป็นระยะเวลานานในขณะท่ีไฟน้ีติดอยู่

อาจจะท�าใหเ้กิดความเสียหายข้ึนกบัระบบควบคุม
ไอเสีย และส่งผลถึงการประหยดัน�้ามนัเช้ือเพลิง
และประสิทธิภาพการขบัข่ีจะลดลงดว้ย

● ถา้ไฟน้ีไม่สวา่งเม่ือบิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�าแหน่ง 
“ON” หรือโหมดการท�างานอยูท่ี่ ON ใหน้�ารถไป
ตรวจสอบระบบ

● ถา้ไฟน้ีสว่างข้ึนขณะเคร่ืองยนต์ท�างานอยู่ ให้
หลีกเล่ียงการขบัท่ีความเร็วสูงและให้น�ารถเขา้
ตรวจสอบระบบท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บ
อนุญาตทนัที
ในภาวะเช่นน้ี แป้นคนัเร่งและแป้นเบรกอาจตอบ
สนองไดไ้ม่ดี

หมายเหตุ
● ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ของเคร่ืองยนต์ซ่ึง

ท�างานร่วมกบัระบบวเิคราะห์ปัญหาจะเกบ็ขอ้มูล
ขอ้บกพร่องต่างๆ ไว ้ (โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการ
ปล่อยไอเสีย)

ขอ้มูลน้ีจะถูกลบออกเม่ือถอดสายแบตเตอร่ีออกซ่ึงจะ
ท�าใหก้ารวเิคราะห์ปัญหาท�าไดย้าก ดงันั้นไม่ควรถอดสาย
แบตเตอร่ีออกขณะท่ีไฟเตือนตรวจเชค็เคร่ืองยนตติ์ดอยู่

ไฟเตือนการชาร์จ
E00502702450

ไฟน้ีจะสว่างเม่ือบิดสวิตช์กุญแจไปท่ี

ต�าแหน่ง “ON” หรือเปล่ียนโหมดการ

ท�างานเป็น ON และดบัหลงัจากสตาร์ท

เคร่ืองยนตแ์ลว้

ในรถรุ่นท่ีติดตั้งหนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - แบบท่ี 1 การ

เตือนจะแสดงข้ึนบนหนา้จอแสดงขอ้มูลรวมดว้ยเช่นกนั

ขอควรระวัง
● หากไฟสวา่งข้ึนในขณะท่ีเคร่ืองยนตก์�าลงัท�างาน

อยูแ่สดงวา่ระบบการชาร์จไฟมีปัญหา ใหจ้อดรถ
ในท่ีปลอดภยัทนัทีและติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิ
ท่ีไดรั้บอนุญาต

ไฟเตือนแรงดนัน�า้มนัเคร่ือง (รถรุ่นทีต่ดิตั้ง
หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที ่2)

E00502801887

ไฟน้ีจะสว่างเม่ือบิดสวิตช์กุญแจไปท่ี

ต�าแหน่ง “ON” และดบัหลงัจากสตาร์ท

เคร่ืองยนตแ์ลว้ ถา้ไฟเตือนน้ีติดขณะท่ี

เคร่ืองยนต์ท�างานอยู่ แสดงว่าแรงดนั

น�้ามนัเคร่ืองต�่ามาก
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หนา้จอแสดงขอ้มูล (รถรุ่นท่ีติดตั้งหนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - แบบท่ี 1)

5-40 5-41

ใหด้บัเคร่ืองยนตแ์ละน�าไปตรวจสอบ

ขอควรระวัง
● หากขับรถขณะท่ีระดับน�้ ามันเคร่ืองต�่ า หรือ

ระดบัน�้ ามนัเคร่ืองเป็นปกติแต่ไฟเตือนสว่างข้ึน 
เคร่ืองยนตอ์าจไหมแ้ละเสียหายได้

● ถา้ไฟเตือนน้ีสว่างข้ึนขณะท่ีเคร่ืองยนต์ท�างาน
อยู่ ให้จอดรถในท่ีปลอดภยัทนัทีและตรวจเช็ค
ระดบัน�้ามนัเคร่ือง
ให้ดู เ ร่ือง “การบ�ารุงรักษา: น�้ ามันเคร่ือง” 
หนา้ 10-4

● หากไฟเตือนข้ึนขณะท่ีระดบัน�้ ามนัเคร่ืองเป็น
ปกติ ใหน้�าไปตรวจสอบ

หมายเหตุ
● ไฟเตือนน้ีไม่ไดบ่้งช้ีปริมาณน�้ ามนัในเคร่ืองยนต ์

ถา้ตอ้งการทราบปริมาณน�้ ามนัเคร่ือง ใหดึ้งกา้น
วดัน�้ามนัเคร่ืองออกมาตรวจดูขณะดบัเคร่ืองยนต์

ไฟเตือนประตูปิดไม่สนิท
E00503302088

ไฟน้ีจะสวา่งข้ึนเม่ือประตูหรือประตูทา้ย

เปิดอยู่หรือปิดไม่สนิท ถ้ารถวิ่งด้วย

ความเร็วประมาณ 8 กม./ชม. โดยท่ี

ประตูหรือประตูทา้ยเปิดหรือปิดไมส่นิท 

เสียงเตือนจะดงั 4 คร้ัง

ขอควรระวัง
● ควรตรวจดูให้แน่ใจว่าไฟเตือนน้ีดับก่อนจะ

ออกรถ

หน้าจอแสดงข้อมูล (รถรุ่นทีต่ดิตั้ง

หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที ่1)
E00524601276

ตวัแสดงเตือนระบบเบรก
E00524701831

ตวัแสดงเตือนน้ีจะปรากฏหากคุณขบัรถโดยท่ียงัใส่เบรก
มือ ไฟเตือนท่ีหนา้ปัดจะสวา่งข้ึนดว้ยเม่ือมีการใส่เบรกมือ 
ถา้ไฟเตือนน้ีปรากฏข้ึน ใหก้ดสวติชเ์บรกมือไฟฟ้าพร้อมๆ 
กบัเหยยีบแป้นเบรก

ขอควรระวัง
● หากขบัรถออกไปโดยไม่ไดป้ลดเบรกมือ เบรก

จะเกิดความร้อนสูง เป็นผลให้การเบรกไม่มี
ประสิทธิภาพและเบรกอาจเสียหายได้

หากระดบัน�้ามนัเบรกต�่า ตวัแสดงเตือนน้ีจะปรากฏข้ึนเม่ือ
โหมดการท�างานอยูท่ี่ ON
ไฟเตือนท่ีหนา้ปัดจะสวา่งข้ึนเช่นกนั

ขอควรระวัง
● หากไฟเตือนน้ียงัคงสว่างและไม่ดับลงขณะ

ขับรถ อาจมีอันตรายเน่ืองจากการเบรกไม่มี
ประสิทธิภาพ หากเกิดเหตุการณ์เช่นน้ี ใหจ้อดรถ
ในท่ีปลอดภยัทนัทีและติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิ
ท่ีไดรั้บอนุญาตเพื่อตรวจเช็ค

● หากตวัแสดงเตือนระบบเบรกปรากฏข้ึน และไฟ
เตือนระบบเบรกและไฟเตือนระบบเบรก ABS
สวา่งข้ึนพร้อมกนั ฟังกช์นัการกระจายก�าลงัเบรก
จะไม่ท�างาน ดงันั้นรถจะไม่เสถียรเม่ือมีการเบรก
กะทนัหนั หลีกเล่ียงการเบรกกะทนัหนัและการ
ขบัรถดว้ยความเร็วสูง ให้หยดุรถในท่ีปลอดภยั
และแนะน�าใหต้รวจเช็คระบบ
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สวติชไ์ฟหนา้และไฟสูง-ต�่า

5-40 5-415-40 5-41

ขอควรระวัง
● ควรปฏิบติัดงัน้ีเพ่ือหยดุรถเม่ือประสิทธิภาพของ

ระบบเบรกลดลง
 • เหยยีบแป้นเบรกใหแ้รงกวา่ปกติ แมว้า่จะเหยยีบ
แป้นเบรกลงจนสุดแลว้ แต่ก็ให้เหยียบคา้งไว้
ใหแ้รงท่ีสุด
 •หากเบรกไม่ท�างานแลว้ ให้ใชเ้คร่ืองยนตช่์วย
เบรก (Engine brake) เพ่ือชะลอความเร็วและ
ดึงสวติชเ์บรกมือไฟฟ้าไว ้(ใหดู้เร่ือง “เบรกมือ
ไฟฟ้า” หนา้ 6-5)

ควรเหยียบแป้นเบรกไวด้้วยเพ่ือให้ไฟเบรก
ติดค้าง เป็นการเตือนให้รถท่ีขบัตามมาขา้ง
หลงัทราบ

ตวัแสดงเตือนการชาร์จ
E00524801382

หากมีความผิดปกติในระบบการชาร์จ ตวัแสดงเตือนจะ

ปรากฏข้ึนบนหนา้จอแสดงขอ้มูลในหนา้จอแสดงขอ้มูล

รวม ไฟเตือนท่ีหนา้ปัดจะสวา่งข้ึนเช่นกนั

ขอควรระวัง
● หากตวัแสดงเตือนน้ีปรากฏข้ึนขณะท่ีเคร่ืองยนต์

ท�างานอยู ่ ให้จอดรถในท่ีปลอดภยัทนัทีและน�า
รถไปตรวจสอบ

ตวัแสดงเตือนแรงดนัน�า้มนัเคร่ือง
E00524901484

หากแรงดนัน�้ ามนัเคร่ืองตกระหว่างท่ีเคร่ืองยนต์ท�างาน 
ตวัแสดงเตือนจะปรากฏบนหน้าจอแสดงขอ้มูลในหน้า
จอแสดงขอ้มูลรวม

ขอควรระวัง
● หากขบัรถขณะท่ีระดบัน�้ามนัเคร่ืองต�่า หรือระดบั

น�้ามนัเคร่ืองเป็นปกติแต่ตวัแสดงเตือนปรากฏข้ึน 
เคร่ืองยนตอ์าจไหมแ้ละเสียหายได้

● ถา้ตวัแสดงเตือนน้ีปรากฏข้ึนขณะท่ีเคร่ืองยนต์
ท�างานอยู ่ใหจ้อดรถในท่ีปลอดภยัทนัทีและตรวจ
เช็คระดบัน�้ามนัเคร่ือง
ให้ดู เ ร่ือง “การบ�ารุงรักษา: น�้ ามันเคร่ือง” 
หนา้ 10-4

● หากตวัแสดงเตือนปรากฏข้ึนขณะท่ีระดบัน�้ ามนั
เคร่ืองเป็นปกติ ใหท้�าการตรวจสอบ

หมายเหตุ
● ตัวแสดงเตือนน้ีไม่ได้บ่งช้ีปริมาณน�้ ามันใน

เคร่ืองยนต ์ ถา้ตอ้งการทราบปริมาณน�้ามนัเคร่ือง
ใหดึ้งกา้นวดัน�้ ามนัเคร่ืองออกมาตรวจดูขณะดบั
เคร่ืองยนต์

สวติช์ไฟหน้าและไฟสูง-ต�า่
E00506005250

ไฟหน้า

หมายเหตุ
● อย่าเปิดไฟต่างๆ ท้ิงไวเ้ป็นเวลานานในขณะท่ี

เคร่ืองยนตอ์ยูน่ิ่ง (ไม่วิง่) เพราะอาจท�าใหแ้บตเตอร่ี
หมดได้

● ขณะฝนตกหรือเม่ือลา้งรถใหม่ๆ เลนส์ดา้นใน
อาจเป็นฝ้า ซ่ึงไม่ใช่ปัญหาความผิดปกติของรถ
แต่อยา่งใด
เม่ือเปิดไฟ ความร้อนท่ีเกิดข้ึนจะช่วยขจดัฝ้าให้
หายไป แต่หากมีน�้าขงัอยูด่า้นในหลอดไฟ โปรด
น�ารถไปเขา้ศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

หมุนสวติชเ์พื่อเปิดไฟต่างๆ
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สวติชไ์ฟหนา้และไฟสูง-ต�่า

5-42 5-43

OFF ปิดไฟทุกดวง

ต�าแหน่งเปิดไฟหร่ี ไฟทา้ย ไฟส่องป้าย
ทะเบียน และไฟแผงหนา้ปัด

ไฟหนา้และไฟอ่ืนๆ สวา่ง

ฟังก์ชันการตดัไฟอตัโนมตั ิ(ไฟหน้า ไฟตดั
หมอก ฯลฯ)

E00532701931

● หากด�าเนินการต่อไปน้ีขณะท่ีสวิตช์ไฟอยู่ใน
ต�าแหน่ง “ ” ไฟจะดบัโดยอตัโนมติัเม่ือประตู
ดา้นคนขบัเปิด
[ยกเวน้รถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ]
บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีต�าแหน่ง “LOCK” หรือ
“ACC” หรือน�ากญุแจออกจากสวติชก์ญุแจ
[ส�าหรับรถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ]

โหมดการท�างานอยูท่ี่ OFF หรือ ACC
● หากด�าเนินการต่อไปน้ีขณะท่ีสวิตช์ไฟอยู่ใน

ต�าแหน่ง “ ” ไฟจะดบัโดยอตัโนมติัหากประตู
ดา้นคนขบัยงัคงปิดไวป้ระมาณ 3 นาที
[ยกเวน้รถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ]
บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีต�าแหน่ง “LOCK” หรือ
“ACC” หรือน�ากญุแจออกจากสวติชก์ญุแจ
[ส�าหรับรถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ]
โหมดการท�างานอยูท่ี่ OFF หรือ ACC

หมายเหตุ
● การตดัไฟอตัโนมติัจะไม่ท�างานเม่ือสวิตช์ไฟอยู่

ท่ีต �าแหน่ง “ ”
● สามารถยกเลิกฟังก์ชันการตัดไฟอตัโนมัติได ้

ส�าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

เม่ือต้องการเปิดไฟไว้:

1. ในกรณีต่อไปน้ี ใหบิ้ดสวติชไ์ฟไปท่ีต�าแหน่ง “OFF”

[ยกเวน้รถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ]
สวติชก์ญุแจอยูใ่นต�าแหน่ง “LOCK” หรือ “ACC”
[ส�าหรับรถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ]
โหมดการท�างานอยูท่ี่ OFF หรือ ACC

2.  เปิดไฟโดยให้สวิตช์อยู่ในต�าแหน่ง “ ” หรือ
“ ” อีกคร้ัง แลว้ไฟจะยงัคงสวา่ง

เสียงสัญญาณเตือนเปิดไฟหน้าไว้
E00506101862

หากด�าเนินการต่อไปน้ี เสียงเตือนจะดงัข้ึนเพ่ือเตือนคน
ขบัใหปิ้ดไฟ
[ยกเวน้รถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ]
ถา้ประตูดา้นคนขบัเปิดเม่ือกญุแจอยูใ่นต�าแหน่ง “LOCK” 
หรือ “ACC” หรือดึงกุญแจออกจากสวิตชก์ุญแจในขณะ
ท่ีไฟเปิด
[ส�าหรับรถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ]
ถา้ประตูดา้นคนขบัเปิดเม่ือโหมดการท�างานอยู่ท่ี ACC 
หรือ OFF ขณะท่ีไฟสวา่งอยู่

ในทั้งสองกรณี เสียงเตือนจะหยดุโดยอตัโนมติัถา้ฟังกช์นั
การตดัไฟอตัโนมติัท�างาน ปิดสวติชไ์ฟ หรือปิดประตู
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สวติชไ์ฟหนา้และไฟสูง-ต�่า
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สวติช์ไฟสูง-ต�า่
E00506201948

เม่ือสวติชไ์ฟอยูท่ี่ต �าแหน่ง “ ” ล�าแสงจะเปล่ียนจากไฟ
สูงเป็นไฟต�่า (หรือไฟต�่าเป็นไฟสูง) ในแต่ละคร้ังท่ีดึงคนั
โยก (1) จนสุด เม่ือเปิดไฟสูง ไฟแสดงการท�างานไฟสูงท่ี
หนา้ปัดจะสวา่งข้ึน

ไฟหน้ากะพริบ
E00506301486

ไฟสูงจะกะพริบเม่ือดึงคนัโยก (2) เบาๆ และจะดบัลงเม่ือ
ปล่อยคนัโยก
เม่ือไฟสูงเปิด ไฟแสดงการท�างานไฟสูงท่ีหน้าปัดจะ
สวา่งข้ึน

หมายเหตุ
● ไฟสูงยงัสามารถกะพริบไดเ้ม่ือสวติชไ์ฟ OFF
● หากคุณปิดไฟขณะท่ีใชไ้ฟสูงท่ีหนา้รถ ไฟหนา้

จะเปล่ียนเป็นไฟต�่าโดยอตัโนมติัเม่ือสวติชไ์ฟอยู่

ท่ีต �าแหน่ง “ ” คร้ังถดัไป

ไฟต้อนรับ
E00528902506

ฟังก์ชนัน้ีจะเปิดไฟหร่ีและไฟทา้ยเป็นเวลาประมาณ 30 
วินาทีหลงัจากกดสวิตช์ UNLOCK บนกุญแจเม่ือสวิตช์
ไฟหนา้และไฟสูง-ต�่าอยูท่ี่ต �าแหน่ง “OFF”

หมายเหตุ
● ขณะท่ีฟังกช์นัไฟตอ้นรับก�าลงัท�างาน การท�างาน

อย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ีจะยกเลิกฟังก์ชัน
ดงักล่าว

 •กดสวติช ์LOCK บนกญุแจ
 •  ปรับสวิตช์ไฟหนา้และไฟสูง-ต�่าไปท่ีต�าแหน่ง  

“ ” หรือ “ ”
 • บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีต�าแหน่ง “ON” หรือให้
โหมดการท�างานเป็น ON

● สามารถปรับฟังกช์นับางอยา่งไดด้งัน้ี:
 •สามารถตั้งค่าไฟหนา้ใหเ้ปิดเป็นไฟต�่าได้

หมายเหตุ
● สามารถยกเลิกการท�างานฟังก์ชนัไฟตอ้นรับได ้

ส�าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

ไฟน�าทางหลงัดบัเคร่ืองยนต์
E00529002344

ฟังกช์นัน้ีจะเปิดไฟหนา้เป็นไฟต�่าราว 30 วินาทีหลงัจาก
บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีต�าแหน่ง “LOCK” หรือโหมดการ
ท�างานเป็น OFF

1. ปรับสวติชไ์ฟหนา้และไฟสูง-ต�่าไปท่ีต�าแหน่ง “OFF”
2. บิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “LOCK” หรือใหโ้หมด

การท�างานเป็น OFF นอกจากน้ี หากใช้กุญแจใน
การสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ให้ดึงกุญแจออกจากสวิตช์
กญุแจดว้ย

3. ดึงคนัสวิตชไ์ฟเล้ียวเขา้หาตวัภายใน 60 วินาทีท่ีบิด
สวิตชก์ญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “LOCK” หรือโหมดการ
ท�างานเป็น OFF
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คนัสวติชไ์ฟเล้ียว
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4. ไฟหนา้จะสวา่งข้ึนเป็นไฟต�่าราว 30 วนิาที หลงัจาก
ไฟหน้าดบัลง สามารถเปิดไฟหน้าได้อีกคร้ังเป็น
ไฟต�่าราว 30 วินาทีโดยการดึงคนัสวิตช์ไฟเล้ียว
เขา้หาตวัภายใน 60 วินาทีท่ีบิดสวิตช์กุญแจไปท่ี
ต�าแหน่ง “LOCK” หรือโหมดการท�างานเป็น OFF
หากตอ้งการเปิดไฟหนา้อีกคร้ังหลงัจาก 60 วินาทีท่ี
บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีต�าแหน่ง “LOCK” หรือโหมด
การท�างานเป็น OFF ใหท้�าซ�้ าตั้งแต่ขั้นตอนท่ี 1

หมายเหตุ
● ขณะท่ีฟังกช์นัไฟน�าทางหลงัดบัเคร่ืองยนตก์�าลงั

ท�างาน การท�างานอย่างใดอย่างหน่ึงต่อไปน้ีจะ
ยกเลิกฟังกช์นัดงักล่าว

 • ดึงคนัสวติชไ์ฟเล้ียวเขา้หาตวั

หมายเหตุ
 •  ปรับสวิตช์ไฟหนา้และไฟสูง-ต�่าไปท่ีต�าแหน่ง  

“ ” หรือ “ ”
 • บิดสวิตช์กุญแจไปท่ีต�าแหน่ง “ON” หรือให้
โหมดการท�างานเป็น ON

● สามารถปรับฟังกช์นับางอยา่งไดด้งัน้ี:
 •สามารถเปล่ียนระยะเวลาท่ีใหไ้ฟหนา้สวา่งได้
 •สามารถยกเลิกการท�างานของฟังกช์นัไฟน�าทาง
หลงัดบัเคร่ืองยนตไ์ด้

ส�าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการ 
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

คนัสวติช์ไฟเลีย้ว
E00506503264

ไฟเล้ียวจะกะพริบเม่ือใชง้าน (โดยสวติชก์ญุแจหรือโหมด
การท�างานอยูท่ี่ ON) ในเวลาเดียวกนัไฟแสดงการท�างาน
ไฟเล้ียวจะกะพริบดว้ย

1- สญัญาณไฟเล้ียว
เม่ือเล้ียวรถตามปกติ ใหใ้ชต้ �าแหน่ง (1) คนัสวติชจ์ะ
กลบัคืนโดยอตัโนมติัหากเล้ียวเสร็จเรียบร้อยแลว้

2- สญัญาณไฟช่วยแจง้เตือนการเปล่ียนเลน
เม่ือปรับคนัสวติชไ์ปท่ี (2) เลก็นอ้ยเพ่ือเปล่ียนเลน ไฟ
เล้ียวและไฟแสดงในหนา้ปัดจะกะพริบเฉพาะเม่ือใช้
คนัสวติชเ์ท่านั้น
นอกจากน้ี หากคุณปรับคนัสวิตชไ์ปท่ี (2) เลก็นอ้ย
แลว้ปล่อย ไฟเล้ียวและไฟแสดงการท�างานในหนา้
ปัดจะกะพริบ 3 คร้ัง

หมายเหตุ
● หากไฟกะพริบเร็วผดิปกติ หลอดสญัญาณไฟเล้ียว

อาจไหมไ้ด ้ ใหน้�ารถเขา้รับการตรวจสอบท่ีศูนย์
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
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หมายเหตุ
● สามารถใชง้านฟังกช์นัต่อไปน้ีได:้

 •กะพริบไฟเล้ียวเม่ือใชง้านคนัสวิตช์โดยสวิตช์
กญุแจหรือโหมดการท�างานอยูท่ี่ ACC
 • ฟังก์ชนัไฟเล้ียวกะพริบ 3 คร้ังเพ่ือเปล่ียนเลน
สามารถยกเลิกได้
 • เวลาการท�างานของคันสวิตช์ในฟังก์ชันไฟ
กะพริบ 3 คร้ังสามารถปรับได้
 •ส�าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

● การเปล่ียนโทนของเสียงเตือนขณะท่ีไฟเล้ียว
กะพริบ
[รถรุ่นท่ีติดตั้งหนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - แบบท่ี 1]
ใหดู้เร่ือง “การเปล่ียนเสียงไฟเล้ียว” หนา้ 5-16
[รถรุ่นท่ีติดตั้งหนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - แบบท่ี 2]
ส�าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต”

สวติช์ไฟฉุกเฉิน
E00506602675

ใช้สวิตช์ไฟฉุกเฉินเม่ือจ�าเป็นต้องจอดรถบนถนนใน
กรณีฉุกเฉิน
สวิตชไ์ฟฉุกเฉินน้ีสามารถใชไ้ดโ้ดยไม่ค�านึงถึงต�าแหน่ง
ของสวติชก์ญุแจหรือโหมดการท�างาน

กดสวิตช์เพ่ือเปิดไฟกะพริบฉุกเฉิน ไฟเล้ียวทั้งหมดจะ
กะพริบอยา่งต่อเน่ือง
หากตอ้งการปิดไฟฉุกเฉิน ใหก้ดสวติชซ์�้ าอีกคร้ัง

หมายเหตุ
● ขณะท่ีไฟฉุกเฉินกะพริบเน่ืองจากมีการกดสวิตช์

แบบแมนนวล ระบบเตือนการเบรกฉุกเฉินจะไม่

ท�างาน ใหดู้เร่ือง “ระบบเตือนการเบรกฉุกเฉิน” 
หนา้ 6-39

สวติช์ไฟตดัหมอกด้านหน้า*
E00506802172

ไฟตดัหมอกหนา้สามารถท�างานไดใ้นขณะท่ีเปิดไฟหนา้
หรือไฟทา้ยไว ้หมุนปุ่มไปทาง “ON” เพ่ือเปิดไฟตดัหมอก
หน้า ไฟแสดงบนหน้าปัดจะสว่างข้ึนดว้ย หมุนปุ่มไป
ทาง “OFF” เพ่ือปิดไฟตดัหมอกดา้นหนา้ ปุ่มจะกลบัคืน 
สู่ต�าแหน่งเดิมโดยอตัโนมติัเม่ือปล่อยมือ

หมายเหตุ
● ไฟตดัหมอกหนา้จะดบัเองโดยอตัโนมติัเม่ือปิดไฟ

หนา้และไฟทา้ย หากตอ้งการเปิดไฟตดัหมอกหนา้
อีกคร้ัง ใหห้มุนปุ่มไปทาง “ON” หลงัจากเปิดไฟ
หนา้หรือไฟทา้ยแลว้

● หา้มใชไ้ฟตดัหมอกในกรณีอ่ืนยกเวน้เม่ือมีหมอก
เท่านั้น มิฉะนั้นแสงจา้จากหลอดไฟอาจเขา้ตาคน
ขบัรถคนัอ่ืนท่ีสวนมา

สวติช์ทีปั่ดน�า้ฝนและฉีดน�า้ล้างกระจก
E00507102882

ท่ีปัดน�้ าฝนและฉีดน�้ าลา้งกระจกหน้าสามารถท�างานได้
เม่ือสวติชก์ญุแจหรือโหมดการท�างานอยูท่ี่ ON หรือ ACC
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สวติชท่ี์ปัดน�้าฝนและฉีดน�้าลา้งกระจก
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หากใบปัดน�้ าฝนจบัตวัแขง็ท่ีกระจกหนา้หรือกระจกหลงั 
ห้ามเปิดท่ีปัดน�้ าฝนจนกว่าน�้ าแข็งจะละลายและใบปัด
น�้าฝนใชง้านได ้มิฉะนั้นมอเตอร์ท่ีปัดน�้าฝนอาจเสียหาย

ขอควรระวัง
● หากใชท่ี้ฉีดน�้าลา้งกระจกในช่วงท่ีอากาศเยน็ น�้า

ท่ีฉีดออกมาสัมผสักระจกอาจจบัแขง็ซ่ึงอาจเป็น
อุปสรรคต่อการมองเห็น ใหเ้พิ่มอุณหภูมิกระจก
ดว้ยฟังกช์นัละลายน�้าแขง็ก่อนใชน้�้ าลา้งกระจก

ทีปั่ดน�า้ฝนกระจกหน้า
E00516902323

หมายเหตุ
● เพ่ือให้เห็นมุมมองด้านหลงัอย่างชัดเจน ท่ีปัด

น�้ าฝนกระจกหลงัจะท�างานโดยอตัโนมติัติดต่อ
กันหลายคร้ังหากคันเกียร์อยู่ท่ีต �าแหน่ง “R”
(เกียร์ถอย) ขณะท่ีท่ีปัดน�้าฝนกระจกหนา้ท�างาน
ใหดู้เร่ือง “ท่ีปัดน�้าฝนและฉีดน�้าลา้งกระจกหลงั” 
หนา้ 5-47

MIST- ฟังกช์นัก�าจดัหมอก
 ต�าแหน่งปัดคร้ังเดียว
OFF-  ปิด
INT-   ปัด เ ป็นจังหวะ (ป รับความเ ร็ว ท่ี ปัดน�้ าฝน 

ตามความเร็วรถยนต)์
LO-  ช่วงการปัดชา้
HI-  ช่วงการปัดเร็ว

การปรับช่วงเวลาการปัดเป็นจงัหวะ

ถา้คนัสวติชอ์ยูใ่นต�าแหน่ง “INT” (ปรับความเร็วท่ีปัดน�้าฝน 
ตามความเร็วรถยนต)์ สามารถปรับช่วงเวลาในการปัดเป็น
จงัหวะไดโ้ดยหมุนปุ่ม (A)

1- ช่วงการปัดเร็ว
2- ช่วงการปัดชา้

หมายเหตุ
● ฟังก์ชนัการท�างานแบบตอบสนองต่อความเร็ว

รถของท่ีปัดน�้ าฝนกระจกหน้าสามารถปิดได ้
ส�าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

ฟังก์ชันก�าจดัหมอก

เม่ือเล่ือนคนัสวติชไ์ปตามลูกศรและปล่อย ท่ีปัดจะท�างาน
คร้ังเดียว
คุณควรใชก้ารปัดแบบน้ีในสถานท่ีท่ีเกิดหมอกหรือฝน
ตกปรอยๆ
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การฉีดน�า้ล้างกระจกหน้า
E00507202968

น�้ าลา้งกระจกจะถูกฉีดออกมาบนกระจกหนา้ดว้ยการดึง
คนัสวติชเ์ขา้หาตวัคุณ
จากนั้นท่ีปัดน�้ าฝนจะท�างานเองโดยอตัโนมติัหลายคร้ัง
ขณะท่ีฉีดน�้าลา้งกระจกออกมา

ขอควรระวัง
● หากใช้น�้ าลา้งกระจกในท่ีซ่ึงอากาศหนาวเย็น

สเปรยน์�้าท่ีพน่มาสมัผสักระจกอาจจบัแขง็ซ่ึงเป็น
อุปสรรคต่อการมองเห็น ใหเ้พิ่มอุณหภูมิกระจก
ดว้ยฟังกช์นัละลายน�้าแขง็หรือฟังกช์นัไล่ฝ้าก่อน
ใชน้�้ าลา้งกระจก

หมายเหตุ
● การใชง้านท่ีปัดน�้าฝนร่วมกบัการฉีดน�้าลา้งกระจก

นั้นสามารถปิดได้ หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม 
ใหป้รึกษาศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

ทีปั่ดน�า้ฝนและฉีดน�า้ล้างกระจกหลงั
E00507302813

สวิตช์ท่ีปัดน�้ าฝนและท่ีฉีดน�้ าล้างกระจกหลงัสามารถ
ท�างานไดเ้ม่ือสวิตชก์ญุแจหรือโหมดการท�างานอยูท่ี่ ON 
หรือ ACC

INT -   ท่ีปัดน�้าฝนจะท�างานอยา่งต่อเน่ืองช่วงหน่ึง จาก
นั้นจะหยดุเป็นระยะๆ ทุก 8 วนิาทีโดยประมาณ

OFF -  ปิด

 -  ท่ีฉีดน�้ าล้างกระจกจะฉีดน�้ าออกมาบนกระจก 
ห ลัง เ ม่ื อ บิ ด ปุ่ ม ไ ป ด้า น ใ ด ด้า น ห น่ึ ง จ น สุ ด 
จากนั้นท่ีปัดน�้าฝนจะท�างานเองโดยอตัโนมติัหลาย
คร้ังขณะท่ีฉีดน�้าลา้งกระจกออกมา
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หมายเหตุ
● ท่ีปัดน�้ าฝนกระจกหลงัจะท�างานโดยอตัโนมติั

ติดต่อกันหลายคร้ังหากคนัเกียร์อยู่ท่ีต �าแหน่ง
“R” (เกียร์ถอย) ขณะท่ีท่ีปัดน�้ าฝนกระจกหน้า
หรือท่ีปัดน�้าฝนกระจกหลงัท�างานอยู ่ (โหมดการ
ท�างานอตัโนมติั)
หลังจากการท�างานอัตโนมัติ  ท่ี ปัดน�้ าฝน
กระจกหลงัจะหยุดท�างานหากปุ่มอยู่ท่ีต �าแหน่ง
“OFF” หากปุ่มอยู่ ท่ีต �าแหน่ง “INT” ท่ีปัด
น�้าฝนกระจกหลงัจะกลบัสู่การท�างานเป็นจงัหวะ
สามารถตั้งค่าให้ท่ีปัดน�้ าฝนกระจกหลงัท�างาน
โดยอตัโนมติัไดต่้อเม่ือคนัเกียร์อยูท่ี่ต �าแหน่ง “R” 
(เกียร์ถอย) ขณะท่ีท่ีปัดน�้ าฝนกระจกหลงัก�าลงั
ท�างานโดยปุ่มอยูท่ี่ต �าแหน่ง “INT” เท่านั้น
ส�าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

● หากปุ่มอยู่ท่ีต �าแหน่ง “OFF” ให้บิดปุ่มไปท่ี
ต�าแหน่ง “INT” สองคร้ังอยา่งรวดเร็วเพ่ือเปิดการ
ท�างานท่ีปัดน�้าฝนกระจกหลงัอยา่งต่อเน่ือง
(โหมดการท�างานต่อเน่ือง)
บิดปุ่มไปท่ีต�าแหน่ง “OFF” เพ่ือหยดุการท�างาน
ต่อเน่ืองของท่ีปัดน�้าฝนกระจกหลงั

● ระยะห่างส�าหรับการท�างานเป็นจงัหวะสามารถ
ปรับได้
ส�าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

ข้อควรระวงัเบ้ืองต้นเกีย่วกบัการใช้ทีปั่ด 
น�า้ฝนและฉีดน�า้ล้างกระจก

E00507601688

● หากท่ีปัดน�้ าฝนท่ีก�าลงัท�างานถูกกีดขวางโดยน�้ า
แขง็หรือส่ิงแปลกปลอมอ่ืนบนกระจก ท่ีปัดน�้าฝน
อาจหยดุท�างานชัว่คราวเพ่ือป้องกนัไม่ใหม้อเตอร์
ร้อนเกินไป ในกรณีน้ี ให้จอดรถในท่ีปลอดภยั
และบิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “LOCK” หรือ
ปรับโหมดการท�างานไปท่ี OFF และขจดัน�้าแขง็
หรือส่ิงท่ีติดอยู่ออกไป เน่ืองจากท่ีปัดน�้ าฝนจะ
เร่ิมท�างานอีกคร้ังหลงัจากมอเตอร์ท่ีปัดน�้ าฝน
เยน็ลง ควรตรวจสอบก่อนใชง้านท่ีปัดน�้ าฝนว่า
ใชง้านไดแ้ลว้

● อยา่ใชท่ี้ปัดน�้าฝนขณะท่ีกระจกแหง้
เพราะอาจท�าใหก้ระจกเป็นรอยขดูขีดและยางใบ
ปัดน�้าฝนจะเส่ือมคุณภาพเร็วกวา่ปกติ

● ก่อนใชท่ี้ปัดน�้ าฝนในฤดูหนาว ให้ตรวจสอบดู
ดว้ยวา่ใบปัดน�้าฝนจบัตวัแขง็หรือไม่ เพราะถา้ใช้
ท่ีปัดน�้าฝนทั้งๆ ท่ีมีน�้าแขง็เกาะติดอยูน่ั้นอาจท�าให้
มอเตอร์ไหมไ้ด้

● หลีกเล่ียงการใชน้�้ าฉีดลา้งกระจกติดต่อกนันาน
เกินกวา่ 20 วินาที และอยา่ฉีดน�้ าลา้งกระจกโดย
เด็ดขาดถา้ไม่มีน�้ าในถงัเก็บ มิฉะนั้นอาจท�าให้
มอเตอร์ไหมไ้ด้

● ควรหมัน่ตรวจดูระดบัน�้าฉีดลา้งกระจกในถงัเกบ็
และเติมเม่ือจ�าเป็น

ในฤดูหนาวควรใช้น�้ ายาป้องกนัการแข็งตวัของน�้ าเติม
เขา้ไปในถงัเก็บดว้ย เพ่ือช่วยป้องกนัความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนกบัอุปกรณ์หรือระบบได้

สวติช์ไล่ฝ้ากระจกหลงั
E00507903223

สวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลงัสามารถท�างานไดเ้ม่ือเคร่ืองยนต์
ท�างาน
กดสวติชเ์พื่อเปิดระบบไล่ฝ้ากระจกหลงั การท�างานจะตดั
เองโดยอตัโนมติัในเวลาประมาณ 20 นาที แต่ถา้กดสวติช์
ซ�้ าอีกคร้ังในช่วง 20 นาทีน้ีจะหยดุการท�างานทนัที
ขณะท่ีระบบไล่ฝ้ากระจกหลงัท�างาน ไฟแสดงการท�างาน 
(A) จะสวา่ง

แบบท่ี 1
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แบบท่ี 2

หมายเหตุ
● สวติชไ์ล่ฝ้าจะไม่ท�าใหหิ้มะละลาย แต่จะไล่ฝ้าได ้

ใหน้�าหิมะออกก่อนใชส้วติชไ์ล่ฝ้า
● ควรหลีกเล่ียงการใช้ระบบไล่ฝ้ากระจกหลงัถา้

แรงดนัไฟฟ้าแบตเตอร่ีมีน้อย และห้ามใชข้ณะ
ก�าลงัสตาร์ทเคร่ืองยนตห์รือขณะเคร่ืองยนตด์บั
ปิดระบบไล่ฝ้าทนัทีท่ีกระจกใสแลว้

● เม่ือท�าความสะอาดดา้นในของกระจกหลงั ควรใช้
ผา้นุ่มเช็ดเบาๆ ดว้ยความระมดัระวงัเพ่ือป้องกนั
เสน้ลวดความร้อนเสียหาย

● อย่าให้มีส่ิงใดสัมผสัด้านในของกระจกหลัง
เพราะอาจจะท�าให้เส้นลวดความร้อนเสียหาย
หรือฉีกขาดได้

สวติช์แตร
E00508001940

กดท่ีวงพวงมาลยัหรือบริเวณเคร่ืองหมาย “ ”
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การขบัข่ีอยา่งประหยดั

6

การขบัขีอ่ย่างประหยดั
E00600102679

การขบัข่ีรถใหป้ระหยดัน�้ามนัเช้ือเพลิงนั้นจ�าเป็นตอ้ง
ปฏิบติัตามขอ้ก�าหนดทางเทคนิคบางประการ ก่อนอ่ืนคือ
ตอ้งปรับตั้งเคร่ืองยนตใ์หเ้หมาะสม เพื่อใหอ้ายกุารใชง้าน
ของรถยาวนานข้ึนและประหยดัน�้ามนัเช้ือเพลิงสูงสุด ควร
น�ารถเขา้ตรวจสภาพท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด
การประหยดัน�้ามนัเช้ือเพลิงและการปล่อยแก๊สไอเสียและ
เสียงดงัจะข้ึนอยูก่บัลกัษณะนิสยัส่วนตวัในการขบัข่ีและ
สภาพการใชง้าน ควรท�าตามค�าแนะน�าต่อไปน้ีเพื่อลดการ
สึกหรอของเบรก ยาง และเคร่ืองยนตใ์หน้อ้ยท่ีสุด รวมทั้ง
ลดมลภาวะทางส่ิงแวดลอ้มดว้ย

การเร่งความเร็วและการลดความเร็ว

ขบัรถตามสภาพการจราจร และหลีกเล่ียงการสตาร์ทกะทนัหนั 
การเร่งเคร่ืองกะทนัหนั และการเบรกกะทนัหนั เน่ืองจาก
จะท�าใหส้ิ้นเปลืองน�้ามนัเช้ือเพลิงมากข้ึน

การเปลีย่นเกยีร์

เปล่ียนเกียร์เม่ือความเร็วรถและความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์
เหมาะสมเท่านั้น ควรใชเ้กียร์สูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้

การขบัขีใ่นเมือง

การหยดุรถและออกตวับ่อยๆ ท�าใหส้ิ้นเปลืองน�้ามนัเช้ือ
เพลิงมาก ดงันั้นควรเลือกใชเ้สน้ทางท่ีมีสภาพการจราจร
คล่องตวั หากขบัรถในสภาพการจราจรติดขดั ควรหลีก
เล่ียงการใชเ้กียร์ต�่าขณะรอบเคร่ืองยนตสู์ง

การเดนิเบา

รถยงัคงใชน้�้ ามนัเช้ือเพลิงแมจ้ะอยูใ่นขณะเดินเบา ควรหลีก
เล่ียงการติดเคร่ืองยนตท่ี์รอบเดินเบาเป็นระยะเวลานาน

ความเร็วรถ

การขบัรถดว้ยความเร็วสูงจะใชน้�้ ามนัเช้ือเพลิงมากกวา่
ปกติ ดงันั้นควรหลีกเล่ียงการขบัข่ีดว้ยความเร็วสูงสุด การ
ผอ่นคนัเร่งเป็นคร้ังคราวกช่็วยลดปริมาณการส้ินเปลือง
น�้ามนัเช้ือเพลิงได้

แรงดนัลมยาง

ควรตรวจเช็คแรงดนัลมยางอยา่งสม�่าเสมอ หากแรงดนัลม
ยางต�่าจะเพิ่มแรงเสียดทานกบัพื้นถนน ท�าใหส้ิ้นเปลือง
น�้ามนัเช้ือเพลิงมากข้ึน นอกจากน้ียงัท�าใหย้างสึกหรอและ
ควบคุมรถไดย้าก

น�า้หนักบรรทุก

อยา่ขบัรถโดยบรรทุกส่ิงของท่ีไม่จ�าเป็นในหอ้งเกบ็สมัภาระ 
โดยเฉพาะการขบัข่ีในเมืองท่ีตอ้งมีการออกตวัและหยดุรถ
บ่อยๆ น�้าหนกัรถท่ีเพิ่มข้ึนจะส่งผลต่อการส้ินเปลืองน�้ามนั
เช้ือเพลิงเป็นอยา่งมาก ควรหลีกเล่ียงการบรรทุกส่ิงของท่ี
ไม่จ�าเป็นทั้งในกระบะทา้ยหรือบนหลงัคา เน่ืองจากแรง
ตา้นทานท่ีเพิ่มข้ึนจะท�าใหส้ิ้นเปลืองน�้ามนัเช้ือเพลิงมากข้ึน

การสตาร์ทเคร่ืองยนต์ขณะเคร่ืองเยน็

การสตาร์ทเคร่ืองยนตข์ณะเคร่ืองเยน็จะส้ินเปลืองน�้ามนัเช้ือ
เพลิงมากกวา่ปกติ นอกจากน้ียงัส้ินเปลืองน�้ามนัเช้ือเพลิง
ดว้ยหากปล่อยใหเ้คร่ืองยนตร้์อนเป็นเวลานาน ดงันั้นเม่ือ
สตาร์ทเคร่ืองยนตแ์ลว้ ควรเร่ิมขบัรถใหเ้ร็วท่ีสุด
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เคร่ืองปรับอากาศ

การใชง้านเคร่ืองปรับอากาศจะเพิ่มอตัราการส้ินเปลือง
น�้ามนัเช้ือเพลิง

การขบัขีใ่นขณะมนึเมา
E00600201211

การขบัข่ีขณะมึนเมาเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีท�าใหเ้กิดอุบติัเหตุ
บ่อยท่ีสุด
ความสามารถในการขบัข่ีของคุณอาจลดลงเป็นอยา่งมาก
แมว้า่ระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือดจะต�่ากวา่ท่ีกฎหมายก�าหนด 
ถา้คุณด่ืม อยา่ขบัรถ ใหน้ัง่รถไปกบัผูอ่ื้นท่ีไม่ไดด่ื้ม เรียก
แทก็ซ่ีหรือเพื่อน หรือนัง่รถสาธารณะ การด่ืมกาแฟหรือ
อาบน�้าเยน็จะไม่สามารถช่วยใหส้ร่างเมาได ้เช่นเดียวกนั
กบัยาบางประเภทท่ีแพทยส์ัง่จ่ายหรือซ้ือเอง ซ่ึงอาจส่งผล
ต่อความต่ืนตวั การรับรู้ และเวลาในการตอบสนอง กรุณา
ปรึกษาแพทยห์รือเภสชักรเก่ียวกบัฤทธ์ิยาเหล่านั้นก่อนขบัข่ี

คำเตือน
● ห้ามด่ืมแล้วขบั

การรับรู้ของคุณจะไม่แน่นอน การตอบสนองจะ
ช้าลง และความสามารถในการตดัสินใจจะลดลง

เทคนิคการขบัขีอ่ย่างปลอดภยั
E00600301935

เราไม่สามารถรับประกนัความปลอดภยัในการขบัข่ีและ
ป้องกนัอนัตรายไดต้ลอดเวลา อยา่งไรกต็ามคุณควรปฏิบติั
ตามค�าแนะน�าต่อไปน้ี

เขม็ขดันิรภยั

ก่อนสตาร์ทรถ ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ทั้งตวัคุณและผูโ้ดยสาร
ในรถคาดเขม็ขดันิรภยัเรียบร้อยแลว้

พรมปูพืน้

คำเตือน
● วางพรมให้พ้นจากแป้นเหยยีบโดยวางให้ถูกต้อง

เหมาะสมกบัรถ
เพ่ือป้องกนัพรมเล่ือนหลุดจากต�าแหน่ง ควรยดึให้
แน่นด้วยตะขอ ฯลฯ
โปรดทราบว่าการวางพรมทบัแป้นเหยยีบหรือวาง
พรมซ้อนพรมอกีผืนอาจเป็นอุปสรรคต่อการท�างาน
ของแป้นและน�าไปสู่อุบัตเิหตุร้ายแรงได้

การให้เดก็โดยสารในรถ

● หา้มออกจากรถโดยท้ิงกญุแจและเดก็ไวใ้นรถ เดก็อาจ
จะเล่นกบัระบบควบคุมรถและท�าใหเ้กิดอุบติัเหตุได้

● ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ทารกและเดก็เลก็อยูใ่นอุปกรณ์
ป้องกนัส�าหรับเดก็อยา่งถูกตอ้งเหมาะสมตามกฎหมาย 
เพื่อจะไดรั้บการปกป้องสูงสุดในกรณีท่ีเกิดอุบติัเหตุ

● คอยดูแลเดก็ไม่ใหเ้ล่นในหอ้งเกบ็สมัภาระ เน่ืองจาก

อาจเป็นอนัตรายต่อเดก็ไดใ้นขณะรถแล่น

การบรรทุกสัมภาระ

เม่ือมีการบรรทุกส่ิงของ ไม่ควรบรรทุกใหสู้งเลยเบาะนัง่ 
เพราะจะกีดขวางการมองกระจกมองหลงั และส่ิงของอาจ
ยืน่ล�้าเขา้ไปในหอ้งโดยสารไดเ้ม่ือเบรกแรงๆ
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ค�าแนะน�าเกีย่วกบัระยะรัน-อนิ
E00600404966

ในช่วง 1,000 กิโลเมตรแรกนั้นยงัถือวา่เป็นรถใหม่ ควรใช้
ความเร็วท่ีเหมาะสมเพื่อยดือายกุารใชง้านของเคร่ืองยนต์
และประหยดัน�้ามนัเช้ือเพลิง รวมไปถึงเพื่อประสิทธิภาพ
ของเคร่ืองยนตด์ว้ย

● ไม่ควรเร่งรอบเคร่ืองยนตสู์งเกินไป
● หลีกเล่ียงการออกรถดว้ยความเร็ว การเร่งเคร่ืองยนต ์

การเบรกและใชค้วามเร็วสูงติดต่อกนัเป็นเวลานาน
● ควรใชค้วามเร็วในระยะรัน-อินตามท่ีก�าหนดในตาราง

โปรดทราบวา่ตอ้งขบัข่ีตามความเร็วท่ีกฎหมายก�าหนด
ดว้ย

● หา้มบรรทุกเกินอตัรา
● ไม่ควรลากหรือพว่งรถคนัอ่ืน

ต�าแหน่งคนัเกยีร์ ความเร็วทีก่�าหนด

“D” (เกียร์เดินหนา้) 110 กม./ชม.

เบรกมือ
E00600502976

เม่ือตอ้งการจอดรถ ขั้นแรกใหห้ยดุรถใหส้นิท จากนั้นดึง
คนัเบรกมือจนสุดเพื่อใหร้ถอยูก่บัท่ี

เบรกมือแบบคนัเบรก*
E00641800206

การใส่เบรกมือ
E00641900089

1- เหยยีบแป้นเบรกคา้งไว ้จากนั้นดึงคนัเบรกมือข้ึนโดย
ไม่ตอ้งกดปุ่มท่ีปลายคนัเบรกมือ

ขอควรระวัง
● โดยปกติเม่ือจะใส่เบรกมือ ใหเ้หยยีบแป้นเบรกเพื่อ

ใหร้ถหยดุสนิทก่อนจะดึงคนัเบรกมือ
การดึงคนัเบรกมือขณะรถก�าลงัวิง่อาจท�าใหล้อ้
หลงัลอ็ก ส่งผลใหร้ถเสียการทรงตวั และอาจท�าให้
เบรกมือช�ารุดได้

หมายเหตุ
● ออกแรงดึงคนัเบรกมือใหม้ากพอท่ีจะใหร้ถหยดุน่ิง

หลงัจากท่ีปล่อยแป้นเบรกแลว้
● หากเบรกมือยงัไม่สามารถหยดุรถใหอ้ยูน่ิ่งไดห้ลงั

จากท่ีปล่อยแป้นเบรก ใหติ้ดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิ
ท่ีไดรั้บอนุญาต
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การปลดเบรกมือ
E00642000120

 1- เหยยีบแป้นเบรกคา้งไว ้ จากนั้นดึงคนัเบรกมือ
ข้ึนเลก็นอ้ย

 2- กดปุ่มท่ีปลายคนัเบรกมือ
 3- ดนัคนัเบรกมือลงจนสุด

ขอควรระวัง
● ก่อนออกรถ ตรวจตราใหแ้น่ใจวา่ปลดเบรกมือลง

จนสุดและไฟเตือนระบบเบรก (แดง) ดบัลงแลว้
หากขบัข่ีโดยปลดเบรกมือไม่สุด เสียงเตือนจะดงัข้ึน
เม่ือความเร็วรถเกินความเร็ว ณ ระดบัหน่ึง
หากขบัรถออกไปโดยไม่ไดป้ลดเบรกมือ เบรกจะเกิด
ความร้อนสูง เป็นผลใหก้ารเบรกไม่มีประสิทธิภาพ 
เบรกและเพลาหลงัอาจเสียหายได้

ไฟเตือน (แดง)

● หากไฟเตือนระบบเบรก (แดง) ไม่ดบัลงเม่ือปลด
เบรกมือจนสุดแลว้ แสดงวา่ระบบเบรกอาจผดิปกติ

ใหติ้ดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

ส�าหรับรายละเอียด ใหดู้เร่ือง “ไฟเตือนระบบเบรก

(แดง)” หนา้ 5-38

หมายเหตุ
● เพื่อป้องกนัการปลดเบรกมือโดยไม่ไดต้ั้งใจ จ�าเป็น

ตอ้งดึงคนัเบรกข้ึนเลก็นอ้ยก่อนจึงจะสามารถกด
ลงได ้การกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวไม่สามารถท�าใหก้ด
คนัเบรกลงได้

เบรกมือไฟฟ้า*
E00642100424

เบรกมือไฟฟ้าเป็นระบบท่ีช่วยใส่เบรกมือโดยมอเตอร์ไฟฟ้า

หมายเหตุ
● คุณอาจไดย้นิเสียงการท�างานจากตวัถงัรถเม่ือใชง้าน

เบรกมือไฟฟ้า ซ่ึงไม่ใช่การท�างานผดิปกติ และเบรก
มือไฟฟ้าก�าลงัท�างานตามปกติ

● เม่ือแบตเตอร่ีอ่อนหรือหมดจะไม่สามารถใส่หรือปลด
เบรกมือไฟฟ้าได ้ใหดู้เร่ือง “การสตาร์ทเคร่ืองยนต์
ฉุกเฉิน” หนา้ 8-2

● คุณอาจรู้สึกวา่แป้นเบรกขยบัเม่ือใชง้านเบรกมือไฟฟ้า
ซ่ึงไม่ใช่การท�างานผดิปกติ
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การใส่เบรกมือ

1. จอดรถใหส้นิท
2. ดึงสวติชเ์บรกมือไฟฟ้าข้ึนขณะท่ีเหยยีบแป้นเบรกไว้

เม่ือใส่เบรกมือไฟฟ้าแลว้ ไฟแสดงการท�างานเบรกมือใน
หนา้ปัดและไฟแสดง (A) บนสวติชเ์บรกมือไฟฟ้าจะสวา่ง

ไฟแสดง

ขอควรระวัง
● อยา่วางส่ิงของใดๆ ใกลส้วติชเ์บรกมือไฟฟ้า

ส่ิงของอาจสมัผสักบัสวติช ์ซ่ึงอาจกระตุน้การท�างาน
ของเบรกมือไฟฟ้าโดยไม่คาดคิด

● ขณะท่ีรถก�าลงัเคล่ือนท่ี อยา่ใส่เบรกมือไฟฟ้า เพราะ
อาจท�าใหเ้กิดความร้อนสูงและ/หรือช้ินส่วนเบรก
สึกหรอเร็วกวา่ท่ีควร ท�าใหป้ระสิทธิภาพของ
เบรกลดลง

● หากไฟแสดงการท�างานเบรกมือและไฟแสดง
บนสวติชเ์บรกมือไฟฟ้ายงัคงกะพริบขณะใชง้าน
เบรกมือไฟฟ้า และยงัคงกะพริบหลงัจากรอสกัพกั
แลว้ ใหใ้ส่เบรกมือไฟฟ้าอีกคร้ัง จากนั้นปลดเบรก
มือไฟฟ้าและตรวจสอบวา่ไฟแสดงยงัสวา่งหรือ
ไม่ หากไฟแสดงไม่ดบัลงหลงัจากปลดเบรกมือ
ไฟฟ้าหรือยงัคงกะพริบต่อไป ใหติ้ดต่อศูนยบ์ริการ 

มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
ใหดู้เร่ือง “การปลดเบรกมือ” หนา้ 6-7

หมายเหตุ
● ในสภาวะต่อไปน้ี ไฟแสดงการท�างานเบรกมือจะ

สวา่งประมาณ 15 วนิาทีแลว้ดบัไป
• ขณะท่ีใส่เบรกมือไฟฟ้า โหมดการท�างานเป็น OFF
• ใชง้านสวติชเ์บรกมือไฟฟ้าขณะโหมดการท�างาน

เป็น OFF

หมายเหตุ
● หากจ�าเป็นตอ้งใชเ้บรกมือไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน ให้

ดึงสวติชเ์บรกมือไฟฟ้าคา้งไวเ้พื่อใส่เบรกมือไฟฟ้า 
ในเวลาน้ีตวัแสดงเตือนต่อไปน้ีจะปรากฏข้ึนในหนา้
จอแสดงขอ้มูลรวมและเสียงเตือนดงั แต่คุณยงัตอ้ง
ดึงสวติชเ์บรกมือไฟฟ้าคา้งไว้

● หากเบรกมือยงัไม่สามารถหยดุรถใหอ้ยูน่ิ่งไดห้ลงั
จากท่ีปล่อยแป้นเบรก ใหติ้ดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิ
ท่ีไดรั้บอนุญาต

● เม่ือโหมดการท�างานอยูท่ี่อ่ืนนอกเหนือจาก ON 
หากใส่เบรกมือ ไฟแสดงบนสวติชเ์บรกมือไฟฟ้า
จะสวา่งข้ึนครู่หน่ึง
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หมายเหตุ
● หากใชง้านสวติชเ์บรกมือไฟฟ้าซ�้ าๆ ในระยะเวลา

สั้นๆ ตวัแสดงเตือนต่อไปน้ีจะปรากฏข้ึนบนหนา้
จอแสดงขอ้มูลรวมและเบรกมือไฟฟ้าจะหยดุท�างาน
ชัว่คราว ในกรณีเช่นน้ี ใหร้อจนกวา่ตวัแสดงเตือน
จะหายไป แลว้ใชง้านสวติชเ์บรกมือไฟฟ้าอีกคร้ัง

● ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ ระบบอาจใส่เบรกมือไฟฟ้า
ใหโ้ดยอตัโนมติั
ใหดู้เร่ือง “การคา้งเบรกอตัโนมติั” หนา้ 6-34

การปลดเบรกมือ

การท�างานแบบแมนนวล

1. ตรวจดูวา่โหมดการท�างานอยูท่ี่ ON
2. กดสวติชเ์บรกมือไฟฟ้าลงขณะท่ีเหยยีบแป้นเบรกไว้

การท�างานอตัโนมตัิ

เม่ือเหยยีบแป้นคนัเร่งชา้ๆ ขณะท่ีเป็นไปตามเง่ือนไขต่อไป
น้ีทั้งหมด เบรกมือไฟฟ้าจะปลดโดยอตัโนมติั

● เคร่ืองยนตท์�างานอยู่

● คนัเกียร์อยูท่ี่ต �าแหน่ง “D” (เกียร์เดินหนา้) หรือ “R” 
(เกียร์ถอย)

● คาดเขม็ขดันิรภยัดา้นคนขบั

เม่ือปลดเบรกมือไฟฟ้าแลว้ ไฟแสดงการท�างานเบรกมือ
และไฟแสดงบนสวติชเ์บรกมือไฟฟ้าจะดบั

ก่อนจะขบัข่ี ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ปลดเบรกมือแลว้ และ 

ไฟแสดงการท�างานเบรกมือกบัไฟแสดงบนสวติชเ์บรก
มือไฟฟ้าดบัลง

ขอควรระวัง
● หลงัจากใชง้านสวติชเ์บรกมือไฟฟ้าเพื่อใส่เบรก

มือไฟฟ้าหรือปลดออก หากไฟแสดงการท�างาน
เบรกมือและไฟแสดงบนสวติชเ์บรกมือไฟฟ้ายงัคง
กะพริบ หรือไฟเตือนเบรกมือไฟฟ้า (เหลือง) ยงัคง
สวา่ง แสดงวา่ระบบเบรกมือไฟฟ้าท�างานผดิปกติ
และอาจใส่เบรกมือหรือปลดออกไม่ได ้ใหจ้อดรถ
ทนัทีในท่ีปลอดภยัและติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิ
ท่ีไดรั้บอนุญาต

● หากขบัรถออกไปโดยไม่ไดป้ลดเบรกมือไฟฟ้า 
เบรกจะเกิดความร้อนสูง เป็นผลใหก้ารเบรกไม่มี
ประสิทธิภาพและเบรกอาจเสียหายได้

● หากไฟแสดงการท�างานเบรกมือไม่ดบัลงหลงัปลด
เบรกมือแลว้ แสดงวา่ระบบเบรกอาจท�างานผดิปกติ
ใหติ้ดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
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ขอควรระวัง
● หากรู้สึกวา่การเร่งความเร็วของรถชา้ผดิปกติหลงั

จากท่ีจอดโดยใส่เบรกมือไฟฟ้าในสภาพอากาศ
หนาวเยน็ ใหห้ยดุรถในท่ีปลอดภยั จากนั้นใส่เบรก
มือไฟฟ้าแลว้ปลดออกอีกคร้ัง หากการเร่งความเร็ว
ไม่ดีข้ึน ใหติ้ดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

หมายเหตุ
● เม่ือโหมดการท�างานไม่ไดอ้ยูท่ี่ ON จะปลดเบรก

มือไม่ได้
● หากเบรกมือไฟฟ้าไม่ปลดออกโดยอตัโนมติั สามารถ

ปลดแบบแมนนวลได้
● ถา้คุณพยายามปลดเบรกมือไฟฟ้าโดยไม่ไดเ้หยยีบ

แป้นเบรก ตวัแสดงเตือนจะปรากฏข้ึน

● ถา้คุณเร่ิมขบัข่ีโดยไม่ไดป้ลดเบรกมือไฟฟ้า ตวัแสดง
เตือนจะปรากฏข้ึน

หมายเหตุ
● หากเทา้คนขบัสมัผสักบัแป้นคนัเร่งในลกัษณะท่ี

สามารถปลดเบรกมือไฟฟ้าดว้ยการท�างานอตัโนมติั
ได ้เบรกมือไฟฟ้าจะปลดออกโดยอตัโนมติั

● ไฟแสดงการท�างานเบรกมือและไฟแสดงบนสวติช์
เบรกมือไฟฟ้าอาจยงัคงกะพริบหลงัจากปล่อยเบรก
มือไฟฟ้า ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภาพของรถ หากเกิดกรณี
น้ีข้ึน ใหใ้ส่เบรกมือไฟฟ้าหน่ึงคร้ังแลว้ปลดออก 
หากไฟหยดุกะพริบ แสดงวา่ไม่มีการท�างานผดิปกติ

● ขณะท่ีเคร่ืองยนตก์�าลงัสตาร์ท เบรกมือไฟฟ้าจะไม่ปลด
ออกแมว้า่จะกดสวติชเ์บรกมือไฟฟ้า เม่ือเคร่ืองยนต์
สตาร์ทแลว้ ใหก้ดสวติชเ์บรกมือไฟฟ้าอีกคร้ัง

ไฟเตือน/ตวัแสดงเตือน

ไฟเตือน (เหลือง)

ตวัแสดงเตือน

หากมีการท�างานผดิปกติในระบบ ไฟเตือนเบรกมือไฟฟ้า 
(เหลือง) จะสวา่ง นอกจากน้ีตวัแสดงเตือนจะปรากฏข้ึนบน
หนา้จอแสดงขอ้มูลในหนา้จอแสดงขอ้มูลรวม
ภายใตส้ภาพปกติ ไฟเตือน (เหลือง) จะสวา่งเฉพาะตอน
ท่ีโหมดการท�างานเป็น ON และดบัภายในสองสามวนิาที
หลงัจากนั้น

ขอควรระวัง
● เม่ือไฟเตือนเบรกมือไฟฟ้า (เหลือง) ไม่สวา่งหรือยงั

คงสวา่งเม่ือโหมดการท�างานเป็น ON หรือสวา่งข้ึน
มาระหวา่งขบัข่ี แสดงวา่อาจไม่ไดใ้ส่เบรกมือไฟฟ้า
หรือไม่ไดป้ลดออก ใหติ้ดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ี
ไดรั้บอนุญาตท่ีใกลท่ี้สุดทนัที
ส�าหรับรายละเอียด ใหดู้เร่ือง “ไฟเตือนเบรกมือ
ไฟฟ้า (เหลือง) (รถรุ่นท่ีติดตั้งหนา้จอแสดงขอ้มูล
รวม - แบบท่ี 1)” หนา้ 5-38
เม่ือจอดรถในขณะท่ีไฟเตือนเบรกมือไฟฟ้า (เหลือง) 
สวา่ง ใหจ้อดรถบนพื้นราบและมัน่คง เล่ือนคนัเกียร์
ไปท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด) และวางหมอนหนุนลอ้ 
กอ้นหิน หรือวสัดุอ่ืนๆ ไวด้า้นหลงัและดา้นหนา้
ยางเพื่อป้องกนัรถเคล่ือนท่ี
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หมายเหตุ
● หากตวัแสดงเตือนต่อไปน้ีปรากฏข้ึนบนหนา้จอแสดง

ขอ้มูลรวม ใหใ้ชง้านสวติชเ์บรกมือไฟฟ้าหลายๆ คร้ัง
หลงัจากใชง้านสวติชแ์ลว้หากตวัแสดงหายไป แสดง
วา่ไม่มีส่ิงใดผดิปกติ

ฟังก์ชันเบรกมืออตัโนมตัิ
E00696200082

สามารถใส่เบรกมือไฟฟ้าหรือปลดออกไดโ้ดยอตัโนมติั
ตามการท�างานของคนัเกียร์

หมายเหตุ
● การตั้งค่าของฟังกช์นัเบรกมืออตัโนมติัน้ีจะยงัคงอยู่

แมว้า่โหมดการท�างานจะเปล่ียนเป็น OFF

การเปิดใช้งานฟังก์ชันเบรกมืออตัโนมตัิ

1. ใหโ้หมดการท�างานเป็น ON

2. ดึงสวติชเ์บรกมือไฟฟ้าเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 4 วนิาที
ฟังกช์นัเบรกมืออตัโนมติัจะเปิด ON และตวัแสดงต่อ
ไปน้ีจะปรากฏบนหนา้จอแสดงขอ้มูลในหนา้จอแสดง
ขอ้มูลรวม

ขอควรระวัง
● ตั้งฟังกช์นัเบรกมืออตัโนมติัหลงัจากหยดุรถแลว้ 

หากคุณใชง้านสวติชเ์บรกมือไฟฟ้าขณะท่ีรถก�าลงั
เคล่ือนท่ี อาจเป็นการใส่เบรกมือไฟฟ้าซ่ึงท�าใหเ้กิด
อุบติัเหตุท่ีไม่คาดคิดได้

หมายเหตุ
● ไม่สามารถเปิดใชง้านฟังกช์นัเบรกมืออตัโนมติั

ไดเ้ม่ือไฟเตือนเบรกมือไฟฟ้า (เหลือง) ยงัสวา่งอยู่

● แมจ้ะเปิดใชง้านฟังกช์นัเบรกมืออตัโนมติัแลว้ คุณ
ยงัสามารถใชง้านเบรกมือไฟฟ้าดว้ยสวติชเ์บรก
มือไฟฟ้าได้

หมายเหตุ
● หากสวติชเ์บรกมือไฟฟ้าลม้เหลวขณะท่ีใส่เบรก

มือไฟฟ้าไว ้ฟังกช์นัเบรกมืออตัโนมติัจะเปิด ON 
และตวัแสดง “ON” ปรากฏแมว้า่ฟังกช์นัเบรก
มืออตัโนมติัจะเป็น OFF จากนั้นจะสามารถปลด
เบรกมือไฟฟ้าตามการท�างานของคนัเกียร์ได ้

หลงัจากปลดเบรกมือไฟฟ้าแลว้ ฟังกช์นัเบรกมือ
อตัโนมติัจะปิด OFF และตวัแสดง “OFF” ปรากฏข้ึน

วธีิใช้งานเบรกมือไฟฟ้าโดยใช้ฟังก์ชันเบรกมือ
อตัโนมตัิ

เม่ือคนัเกียร์อยูใ่นต�าแหน่ง “P” (จอด) โดยท่ีเปิดใชง้าน
ฟังกช์นัเบรกมืออตัโนมติัไว ้ระบบจะใส่เบรกมือไฟฟ้าโดย
อตัโนมติัและไฟแสดงการท�างานเบรกมือในหนา้ปัดจะสวา่ง

หมายเหตุ
● ในสถานการณ์ต่อไปน้ีจะไม่มีการใส่เบรกมือไฟฟ้า

หรือปลดออกโดยอตัโนมติัแมว้า่ฟังกช์นัเบรกมือ
อตัโนมติัจะเปิดใชง้าน
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หมายเหตุ
• เคร่ืองยนตด์บั
• ไม่ไดเ้หยยีบแป้นเบรก
• รถไม่หยดุน่ิง

● ใชง้านคนัเกียร์พร้อมกบัเหยยีบแป้นเบรกใหสุ้ด หาก
คุณยกเทา้ออกจากแป้นเบรกขณะท่ีใชง้านคนัเกียร์
เบรกมือไฟฟ้าอาจไม่ท�างาน

การปิดใช้งานฟังก์ชันเบรกมืออตัโนมตัิ

กดสวติชเ์บรกมือไฟฟ้าเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 4 วนิาที ฟังกช์นั
เบรกมืออตัโนมติัจะปิด OFF และตวัแสดงต่อไปน้ีจะปรากฏ
บนหนา้จอแสดงขอ้มูลในหนา้จอแสดงขอ้มูลรวม

ขอควรระวัง
● นอกจากน้ีเม่ือระบบตรวจพบความผดิปกติเม่ือ

ฟังกช์นัเบรกมืออตัโนมติั ON ไฟเตือนเบรกมือ
ไฟฟ้า (เหลือง) จะสวา่งในหนา้ปัดและฟังกช์นัเบรก
มืออตัโนมติัจะปิด OFF

การจอดรถ
E00600602951

เม่ือตอ้งการจอดรถ ใส่เบรกมือใหแ้น่นหนา จากนั้นเล่ือน
คนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด)

การจอดรถบนเขาและทางลาดชัน

เพื่อป้องกนัรถไหล ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี:

การจอดรถบนทางลงเขา

หมุนลอ้หนา้ไปทางขอบถนนและเล่ือนรถไปขา้งหนา้จน
ลอ้สมัผสัขอบถนนเบาๆ
ใส่เบรกมือและเล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด)
หาอุปกรณ์หนุนลอ้ตามความจ�าเป็น

การจอดรถบนทางขึน้เขา

หมุนลอ้หนา้ออกห่างจากขอบถนนและเล่ือนรถถอยหลงั
จนลอ้สมัผสัขอบถนนเบาๆ
ใส่เบรกมือและเล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด)
หาอุปกรณ์หนุนลอ้ตามความจ�าเป็น

หมายเหตุ
● ตอ้งใส่เบรกมือก่อนจะเล่ือนเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “P” 

(จอด) หากคุณเขา้เกียร์ “P” (จอด) ก่อนใส่เบรกมือ 
อาจจะท�าใหเ้ล่ือนเกียร์ออกจากต�าแหน่ง “P” (จอด) 
ไดย้ากเม่ือจะขบัรถในคร้ังต่อไป ท�าใหต้อ้งออกแรง
ดนัเกียร์มากข้ึนเพื่อโยกออกจากต�าแหน่ง “P” (จอด)

การจอดรถและตดิเคร่ืองยนต์ทิง้ไว้เป็น

เวลานาน

หา้มปล่อยใหเ้คร่ืองยนตท์�างานในขณะท่ีคุณจอดพกันอน/
ผอ่นคลายอิริยาบถ และหา้มปล่อยใหเ้คร่ืองยนตท์�างานใน
สถานท่ีปิดหรือมีการไหลเวยีนของอากาศนอ้ย

คำเตือน
● การปล่อยให้เคร่ืองยนต์ท�างานเส่ียงต่อการบาดเจบ็

และเสียชีวติเน่ืองจากการเล่ือนคนัเกยีร์โดยไม่ได้ตั้งใจ
หรือการสะสมของไอควนัพษิภายในห้องโดยสาร
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สถานทีจ่อดรถ

คำเตือน
● ห้ามจอดรถในบริเวณทีม่วีสัดุทีต่ดิไฟได้ เช่น หญ้า

หรือใบไม้แห้ง เน่ืองจากส่ิงเหล่านีอ้าจสัมผสัความ
ร้อนจากท่อไอเสีย ส่งผลให้ตดิไฟได้

อย่าหมุนวงพวงมาลยัจนสุดค้างไว้เป็น

เวลานาน

อาจตอ้งใชแ้รงมากข้ึนในการหมุนวงพวงมาลยั
ใหดู้เร่ือง “ระบบพวงมาลยัไฟฟ้า (EPS)” หนา้ 6-42

เม่ือจอดรถทิง้ไว้

การจอดรถท้ิงไวทุ้กคร้ังควรน�ากญุแจไปดว้ยและลอ็กประตู
ทุกบานใหเ้รียบร้อย
ควรจอดรถในบริเวณท่ีมีแสงสวา่งเพียงพอ

การปรับระดบัคอวงพวงมาลยั
E00600701740

1. คลายกา้นปรับในขณะท่ีจบัวงพวงมาลยัยกข้ึน

2. ปรับวงพวงมาลยัใหไ้ดต้ �าแหน่งท่ีตอ้งการ
3. ลอ็กวงพวงมาลยัใหแ้น่นโดยการยกกา้นปรับข้ึน

ใหสุ้ด

 A- ต�าแหน่งลอ็ก
 B- ต�าแหน่งปลดลอ็ก

คำเตือน
● อย่าพยายามปรับระดบัคอวงพวงมาลยัขณะขบัขี ่

รถอยู่

กระจกมองหลงั
E00600802243

ปรับกระจกมองหลงัเม่ือมีการปรับเบาะนัง่เรียบร้อยแลว้ 
เท่านั้น เพื่อใหคุ้ณสามารถมองไปทางดา้นหลงัรถได้
อยา่งชดัเจน

คำเตือน
● อย่าพยายามปรับกระจกขณะทีข่บัรถอยู่ เพราะอาจ

เกดิอนัตรายได้
ควรปรับกระจกก่อนการขบัรถ

ปรับกระจกมองหลงัเพื่อใหม้องเห็นดา้นหลงัรถไดม้ากท่ีสุด

การปรับกระจกมองหลงัในแนวตั้ง

กระจกมองหลงัสามารถปรับในทิศทางข้ึนและลงได้



6-12 การสตาร์ทและการขบัข่ี

กระจกมองขา้ง

6

การปรับต�าแหน่งกระจก

ท�าไดโ้ดยปรับเล่ือนกระจกข้ึน/ลงและซา้ย/ขวาเพื่อปรับ
ต�าแหน่ง

การตดัแสงสะท้อน

กา้นปรับ (A) ใตก้ระจกสามารถใชป้รับกระจกเพื่อลด
แสงสะทอ้นจากไฟหนา้ของรถท่ีขบัตามหลงัมาขณะขบั
ตอนกลางคืน

 1- ปกติ
 2- ลดแสงสะทอ้น

กระจกมองข้าง
E00600901898

การปรับต�าแหน่งกระจก
E00601002327

คำเตือน
● อย่าพยายามปรับกระจกขณะทีข่บัรถอยู่ เพราะอาจ

เกดิอนัตรายได้
ควรปรับกระจกก่อนการขบัรถ

คำเตือน
● รถของคุณตดิตั้งกระจกแบบนูน

กระจกนีช่้วยให้เห็นพืน้ทีก่ว้างขึน้ แต่วตัถุทีเ่ห็น

ในกระจกจะดูเลก็กว่าและไกลกว่าเม่ือเทยีบกบั

กระจกแบบเรียบ

ห้ามใช้กระจกนีก้ะระยะห่างของรถคนัทีต่ามหลงั

มาเม่ือจะเปลีย่นเลน

กระจกมองข้างแบบควบคุมด้วยไฟฟ้า

กระจกมองขา้งจะสามารถใชไ้ดเ้ม่ือสวติชก์ญุแจอยูท่ี่ต �าแหน่ง 
“ON” หรือ “ACC” หรือโหมดการท�างานอยูท่ี่ ON หรือ ACC

1. ดนัสวติช ์(A) ไปดา้นเดียวกบักระจกท่ีตอ้งการปรับ

 L- ปรับกระจกมองขา้งดา้นซา้ย
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 R- ปรับกระจกมองขา้งดา้นขวา

2. กดสวติช ์(B) เพื่อปรับใหก้ระจกไปทางซา้ย ขวา บน 
และล่างตามตอ้งการ

1- ข้ึน
2- ลง
3- ขวา
4- ซา้ย
5- สวติชพ์บักระจก

3. หลงัเสร็จส้ินการปรับตั้ง ใหป้รับสวติช ์(A) กลบัไปท่ี
ต�าแหน่งกลาง

การพบัและการกางกระจกมองข้าง
E00601102676

กระจกมองขา้งสามารถพบัเขา้มาทางหนา้ต่างดา้นขา้งได้
เพื่อป้องกนัความเสียหายเม่ือจอดรถในท่ีแคบ

ขอควรระวัง
● อยา่ขบัรถโดยพบักระจกมองขา้งไว้

หากไม่สามารถมองเห็นดา้นหลงัดว้ยกระจกดงักล่าว
อาจท�าใหเ้กิดอุบติัเหตุได้

การพบัและการกางกระจกโดยใช้สวติช์พบั
กระจก

ขณะท่ีสวติชก์ญุแจหรือโหมดการท�างานอยูท่ี่ต �าแหน่ง 
ON หรือ ACC ใหก้ดสวติชพ์บักระจกเพื่อพบักระจกเกบ็
กดสวติชอี์กคร้ังเพื่อกางกระจกคืนออกสู่ต�าแหน่งเดิม
เม่ือบิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “LOCK” หรือโหมด
การท�างานอยูท่ี่ OFF จะสามารถพบัและกางกระจกมอง
ขา้งโดยใชส้วติชพ์บักระจกไดเ้ป็นเวลาประมาณ 30 วนิาที

ขอควรระวัง
● สามารถพบัและกางกระจกดว้ยมือได ้แต่หากพบั

กระจกโดยใชส้วติชพ์บักระจก ควรกางกระจกโดย
ใชส้วติชอี์กคร้ัง อยา่ใชมื้อ หากคุณกางกระจกดว้ยมือ
หลงัจากท่ีพบัเกบ็ดว้ยสวติช ์กระจกอาจไม่ลอ็กอยูใ่น
ต�าแหน่งท่ีถูกตอ้ง ส่งผลใหก้ระจกเคล่ือนเม่ือปะทะ
ลมหรือไดรั้บแรงสะเทือนขณะขบัรถ และอาจท�าให้
คนขบัไม่สามารถมองเห็นดา้นหลงัไดอ้ยา่งชดัเจน

หมายเหตุ
● ระวงัอยา่ใหน้ิ้วถูกหนีบขณะกระจกก�าลงัขยบั
● หากคุณขยบักระจกดว้ยมือหรือกระจกขยบัเพราะ

มีคนหรือส่ิงของมาชน คุณอาจไม่สามารถปรับคืน
ต�าแหน่งเดิมไดโ้ดยใชส้วติชพ์บักระจก ในกรณีน้ีให้
กดสวติชพ์บักระจกเพื่อพบัเกบ็กระจกก่อน จากนั้น
จึงกดสวติชอี์กคร้ังเพื่อกางกระจกคืนสู่ต�าแหน่งเดิม

● เม่ือเกิดการจบัตวัแขง็และกระจกไม่สามารถปรับได ้
หา้มกดสวติชพ์บักระจกซ�้ าๆ เพราะอาจท�าใหว้งจร
มอเตอร์ของกระจกไหมไ้ด้
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การพบัและการกางกระจกโดยไม่ใช้สวติช์พบั
กระจก

[ยกเวน้รถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ]
กระจกจะพบัเขา้หรือกางออกโดยอตัโนมติั เม่ือลอ็ก 
หรือปลดลอ็กประตูและประตูทา้ย ดว้ยสวติชก์ญุแจของ 
ระบบกญุแจรีโมท
ใหดู้เร่ือง “ระบบกญุแจรีโมท” หนา้ 3-4
[รถรุ่นท่ีมีระบบกญุแจอจัฉริยะ]
กระจกจะพบัเขา้หรือกางออกโดยอตัโนมติัเม่ือลอ็กหรือ
ปลดลอ็กประตูและประตูทา้ยดว้ยสวติชก์ญุแจหรือฟังกช์นั
กญุแจอจัฉริยะของระบบกญุแจอจัฉริยะ
ใหดู้เร่ือง “ระบบกญุแจรีโมท” หนา้ 3-4
ใหดู้เร่ือง “ระบบกญุแจอจัฉริยะ: การท�างานโดยใชฟั้งกช์นั
กญุแจอจัฉริยะ” หนา้ 3-9

หมายเหตุ
● ฟังกช์นัน้ีสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามดา้นล่าง

กรุณาสอบถามศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

หมายเหตุ
• กางออกโดยอตัโนมติัเม่ือประตูดา้นคนขบัปิดและ

สวติชก์ญุแจหมุนไปท่ีต�าแหน่ง “ON” หรือโหมด
การท�างานอยูท่ี่ ON
นอกจากน้ี จะพบัเกบ็โดยอตัโนมติัเม่ือบิดสวติช์
กญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “LOCK” หรือ “ACC” หรือ
โหมดการท�างานอยูท่ี่ OFF หรือ ACC และประตู
ดา้นคนขบัเปิด

• กางออกโดยอตัโนมติัเม่ือความเร็วรถถึง 30 กม./
ชม. โดยประมาณ

• ยกเลิกฟังกช์นักางออกอตัโนมติั
กระจกมองขา้งสามารถพบัเขา้หรือกางออกไดโ้ดย
การท�างานต่อไปน้ี แมว้า่จะมีการเปล่ียนแปลงใดๆ 
ดา้นบน หลงัจากกดสวติช ์LOCK บนกญุแจเพื่อ
ลอ็กประตูและประตูทา้ย ถา้กดสวติช ์LOCK อีกสอง
คร้ังติดกนัภายใน 30 วนิาที กระจกมองขา้งจะพบั
หลงัจากกดสวติช ์UNLOCK บนกญุแจเพื่อปลด
ลอ็กประตูและประตูทา้ย ถา้กดสวติช ์UNLOCK 
อีกสองคร้ังติดกนัภายในประมาณ 30 วนิาที กระจก
มองขา้งจะกางอีกคร้ัง

สวติช์กญุแจ*
E00601403432

LOCK

เคร่ืองยนตจ์ะดบัและวงพวงมาลยัถูกลอ็ก สามารถเสียบ
กญุแจและถอดกญุแจออกไดใ้นต�าแหน่งน้ีเท่านั้น

ACC

เคร่ืองยนตจ์ะดบั แต่ระบบเคร่ืองเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ สามารถท�างานได้

ON

สามารถใชง้านอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดบนรถได้
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START

มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ท�างาน หลงัจากเคร่ืองยนตส์ตาร์ท
ติดแลว้ ปล่อยกญุแจแลว้กญุแจจะเล่ือนกลบัมาท่ีต�าแหน่ง 
“ON” โดยอตัโนมติั

หมายเหตุ
● รถของคุณติดตั้งระบบอิโมบิไลเซอร์

เม่ือจะสตาร์ทเคร่ืองยนต ์รหสั ID ท่ีส่งมาจากกญุแจ
จะตอ้งตรงกบัรหสั ID ท่ีลงทะเบียนไวใ้นระบบ
คอมพิวเตอร์อิโมบิไลเซอร์
ใหดู้เร่ือง “ระบบอิโมบิไลเซอร์ (ระบบป้องกนัการ
สตาร์ท)” หนา้ 3-3

การถอดกญุแจ
E00620401727

ใหเ้ล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด) เสียก่อน จากนั้น
ดนักญุแจเขา้ไปท่ีต�าแหน่ง “ACC” และยงัคงกดไวจ้นกระทัง่
บิดไปท่ีต�าแหน่ง “LOCK” แลว้ถอดกญุแจออก

ขอควรระวัง
● หา้มถอดกญุแจสตาร์ทออกจากสวติชก์ญุแจขณะขบัข่ี

เพราะวงพวงมาลยัจะลอ็ก ท�าใหสู้ญเสียการควบคุม
● หากเคร่ืองยนตด์บัขณะขบัข่ี กลไกควบคุมเบรกจะ

หยดุท�างานและประสิทธิภาพในการเบรกจะลดลง 
นอกจากน้ีระบบพวงมาลยัเพาเวอร์จะไม่ท�างาน ท�าให้
ตอ้งใชแ้รงมากในการบงัคบัพวงมาลยั

● อยา่ปล่อยกญุแจคา้งอยูใ่นต�าแหน่ง “ON” เป็น
เวลานานขณะท่ีดบัเคร่ืองยนตอ์ยู ่ เพราะจะท�าให้
แบตเตอร่ีหมดได้

● อยา่บิดกญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “START” ขณะท่ี
เคร่ืองยนตท์�างานอยู ่ มิฉะนั้นอาจท�าใหม้อเตอร์
สตาร์ทเสียหาย

สวติช์เคร่ืองยนต์*
E00631801923

เพื่อป้องกนัการโจรกรรม เคร่ืองยนตจ์ะไม่สตาร์ทหากไม่
ไดใ้ชก้ญุแจอจัฉริยะท่ีลงทะเบียนไวล่้วงหนา้แลว้ (ฟังกช์นั
ป้องกนัการสตาร์ทของเคร่ืองยนต)์
หากคุณถือกญุแจอจัฉริยะ คุณสามารถสตาร์ทเคร่ืองยนตไ์ด้

ขอควรระวัง
● ไฟแสดง (A) จะกะพริบเป็นสีสม้เม่ือเกิดปัญหาหรือ

การท�างานผดิปกติในระบบกญุแจอจัฉริยะ หา้มขบั
รถหากไฟแสดงบนสวติชเ์คร่ืองยนตก์ะพริบเป็นสี
สม้ ใหติ้ดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตทนัที

● หากสวติชเ์คร่ืองยนตท์�างานไดไ้ม่ดีและรู้สึกติดขดั 
อยา่ใชง้านสวติช ์ใหติ้ดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีได้
รับอนุญาตทนัที
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หมายเหตุ
● เม่ือจะใชง้านสวติชเ์คร่ืองยนต ์ใหก้ดสวติชจ์นสุด 

หากกดสวติชล์งไม่สุด เคร่ืองยนตอ์าจไม่สตาร์ท
หรือโหมดการท�างานอาจไม่เปล่ียนแปลง หากกด
สวติชเ์คร่ืองยนตอ์ยา่งถูกตอ้ง กไ็ม่จ�าเป็นตอ้งกด
สวติชเ์คร่ืองยนตค์า้งไว้

● เม่ือแบตเตอร่ีในกญุแจอจัฉริยะอ่อนลงหรือกญุแจ
อจัฉริยะอยูน่อกรถ ตวัแสดงเตือนจะปรากฏข้ึน
ตวัแสดงเตือน (เม่ือกดสวติชเ์คร่ืองยนต ์1 คร้ัง)

ตวัแสดงเตือน (เม่ือกดสวติชเ์คร่ืองยนต ์2 คร้ังข้ึนไป)

โหมดการท�างานของสวติช์เคร่ืองยนต์และ

ฟังก์ชันต่างๆ

OFF

ไฟแสดงบนสวติชเ์คร่ืองยนตจ์ะดบั
โหมดการท�างานจะไม่สามารถเปล่ียนเป็น OFF ไดเ้ม่ือคนั
เกียร์อยูใ่นต�าแหน่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ต�าแหน่ง “P” (จอด)

ACC

อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เคร่ืองเสียงและช่องเสียบอุปกรณ์เสริม 
สามารถใชง้านได้
ไฟแสดงบนสวติชเ์คร่ืองยนตส์วา่งเป็นสีสม้

ON

อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดบนรถสามารถใชง้านได้
ไฟแสดงบนสวติชเ์คร่ืองยนตส์วา่งเป็นสีเขียว และดบัเม่ือ
เคร่ืองยนตท์�างาน

หมายเหตุ
● รถของคุณติดตั้งระบบอิโมบิไลเซอร์

เม่ือจะสตาร์ทเคร่ืองยนต ์รหสั ID ท่ีส่งมาจากกญุแจ
จะตอ้งตรงกบัรหสั ID ท่ีลงทะเบียนไวใ้นระบบ
คอมพิวเตอร์อิโมบิไลเซอร์
ใหดู้เร่ือง “ระบบอิโมบิไลเซอร์ (ระบบป้องกนัการ
สตาร์ท)” หนา้ 3-3

การเปลีย่นโหมดการท�างาน
E00631901692

หากคุณกดสวติชเ์คร่ืองยนตโ์ดยไม่ไดเ้หยยีบแป้นเบรก จะ
สามารถเปล่ียนโหมดการท�างานไดต้ามล�าดบัดงัน้ี OFF, 
ACC, ON, OFF
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ขอควรระวัง
● เม่ือเคร่ืองยนตไ์ม่ท�างาน ใหป้รับโหมดการท�างาน

ไปท่ี OFF หากปล่อยใหโ้หมดการท�างานอยูท่ี่ ON 
หรือ ACC เป็นเวลานานเม่ือเคร่ืองยนตไ์ม่ท�างาน 
อาจท�าใหแ้บตเตอร่ีหมดได ้ท�าใหไ้ม่สามารถสตาร์ท
เคร่ืองยนต ์ลอ็กและปลดลอ็กวงพวงมาลยัได้

● เม่ือถอดแบตเตอร่ีออก โหมดการท�างานปัจจุบนั
จะถูกจดจ�าไว ้หลงัจากใส่แบตเตอร่ีใหม่ โหมดท่ี
จดจ�าไวจ้ะถูกเลือกโดยอตัโนมติั ดงันั้นก่อนถอด
แบตเตอร่ีเพื่อซ่อมแซมหรือเปล่ียน ตอ้งแน่ใจ
วา่ไดป้รับใหโ้หมดการท�างานอยูท่ี่ OFF แลว้ 

ควรระมดัระวงัหากคุณไม่แน่ใจวา่รถอยูใ่นโหมด
การท�างานใดเม่ือแบตเตอร่ีหมด

● โหมดการท�างานไม่สามารถเปล่ียนจาก OFF เป็น 
ACC หรือ ON ไดห้ากกญุแจอจัฉริยะไม่อยูภ่ายใน
รถ ใหดู้เร่ือง “ระบบกญุแจอจัฉริยะ: ช่วงระยะการ
ท�างานในการสตาร์ทเคร่ืองยนตแ์ละเปล่ียนโหมด
การท�างาน” หนา้ 3-9

● เม่ือกญุแจอจัฉริยะอยูใ่นรถแต่โหมดการท�างานไม่
เปล่ียน แสดงวา่แบตเตอร่ีกญุแจอจัฉริยะอาจหมด

หมายเหตุ
● หากไม่สามารถเปล่ียนโหมดการท�างานเป็น OFF 

ได ้ใหท้�าตามขั้นตอนต่อไปน้ี

หมายเหตุ
1. เล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด) จากนั้นเปล่ียน

โหมดการท�างานเป็น OFF
2. หน่ึงในสาเหตุอ่ืนๆ อาจเป็นเพราะแรงเคล่ือนไฟฟ้า

ของแบตเตอร่ีต�่า หากเกิดกรณีน้ี ระบบกญุแจรีโมท 
ฟังกช์นักญุแจอจัฉริยะ และลอ็กพวงมาลยักจ็ะไม่
ท�างานดว้ยเช่นกนั ใหติ้ดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ี
ไดรั้บอนุญาต

ฟังก์ชันการตดัไฟ ACC อตัโนมตัิ
E00632801744

หลงัจากเวลาผา่นไปประมาณ 30 นาทีในโหมดการท�างาน 
ACC ฟังกช์นัน้ีจะตดัไฟส�าหรับระบบเคร่ืองเสียงและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ท่ีสามารถใชง้านไดใ้นโหมดน้ีโดย
อตัโนมติั {เฉพาะเม่ือประตูดา้นคนขบัปิดและคนัเกียร์อยู่

ท่ีต �าแหน่ง “P” (จอด)}
เม่ือเปิดประตูดา้นคนขบัหรือใชง้านสวติชเ์คร่ืองยนตอี์ก
คร้ัง ไฟจะกลบัมาเป็นปกติ

หมายเหตุ
● เม่ือไฟ ACC ถูกตดัโดยอตัโนมติั คุณจะไม่สามารถ

ลอ็กวงพวงมาลยั หรือลอ็กและปลดลอ็กประตูโดย
ใชร้ะบบกญุแจรีโมทหรือฟังกช์นักญุแจอจัฉริยะได้

● สามารถปรับฟังกช์นับางอยา่งไดด้งัน้ี:

หมายเหตุ
• สามารถเปล่ียนเวลาก่อนท่ีไฟจะตดัอตัโนมติัให้

อยูท่ี่ประมาณ 60 นาทีได้
• สามารถยกเลิกการใชง้านฟังกช์นัการตดัไฟ ACC 

อตัโนมติัได้
หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

ระบบเตือนโหมดการท�างาน OFF
E00632201692

ตวัแสดงเตือน

เม่ือโหมดการท�างานอยูท่ี่โหมดอ่ืนนอกเหนือจาก OFF หาก
คุณพยายามลอ็กประตูและประตูทา้ยโดยกดสวติชล์อ็ก/ปลด
ลอ็กประตูดา้นคนขบัหรือดา้นผูโ้ดยสารดา้นหนา้ หรือสวติช์
ลอ็ก/ปลดลอ็กประตูทา้ย ตวัแสดงเตือนจะปรากฏข้ึน เสียง
เตือนภายนอกจะดงั และคุณจะไม่สามารถลอ็กประตูได้

ระบบเตือนโหมดการท�างาน ON
E00632301185

หากเปิดประตูดา้นคนขบัขณะเคร่ืองยนตห์ยดุท�างานและ
โหมดการท�างานอยูใ่นโหมดอ่ืนใดท่ีไม่ใช่ OFF เสียงเตือน
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ภายในเตือนโหมดการท�างาน ON จะดงัข้ึนเป็นระยะเพื่อ
เตือนคุณใหป้รับโหมดการท�างานเป็น OFF

ตวัแสดงเตือน

การลอ็กวงพวงมาลยั
E00601502508

ยกเว้นรถรุ่นทีต่ดิตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ

การลอ็ก

ถอดกญุแจท่ีต�าแหน่ง “LOCK”
จากนั้นใหห้มุนวงพวงมาลยัจนกวา่จะลอ็ก

การปลดลอ็ก

บิดกญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “ACC” พร้อมกบัหมุนวงพวงมาลยั
ไปทางขวาและทางซา้ยเลก็นอ้ย

ขอควรระวัง
● ถอดกญุแจออกเม่ือออกจากรถ

ในบางประเทศ หา้มท้ิงกญุแจไวใ้นรถท่ีจอดไว้

ส�าหรับรถรุ่นทีต่ดิตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ

การลอ็ก

หลงัจากกดสวติชเ์คร่ืองยนตแ์ละโหมดการท�างานอยูท่ี่ OFF 
เม่ือเปิดประตูดา้นคนขบั วงพวงมาลยัจะถูกลอ็ก

ขอควรระวัง
● หากเคร่ืองยนตห์ยดุท�างานขณะขบัข่ี หา้มเปิดประตู

หรือกดสวติช ์LOCK บนกญุแจจนกวา่รถจะหยดุ
ในท่ีปลอดภยั
มิฉะนั้นวงพวงมาลยัจะลอ็ก ท�าใหไ้ม่สามารถ
ควบคุมรถได้

หมายเหตุ
● เม่ือด�าเนินการต่อไปน้ีในขณะท่ีโหมดการท�างาน

อยูท่ี่ OFF และคนัเกียร์อยูใ่นต�าแหน่ง “P” (จอด) 
วงพวงมาลยัจะถูกลอ็ก
• เปิดหรือปิดประตูดา้นคนขบั
• ปิดประตูทั้งหมดและประตูทา้ย
• เปิดประตูบานใดบานหน่ึงหรือประตูทา้ยหลงัจาก

ประตูทั้งหมดและประตูทา้ยปิดไปแลว้
• ลอ็กประตูทั้งหมดและประตูทา้ยดว้ยระบบกญุแจ

รีโมทหรือฟังกช์นัระบบกญุแจอจัฉริยะ
● เม่ือเปิดประตูดา้นคนขบัขณะท่ีวงพวงมาลยัไม่ไดล้อ็ก 

ตวัแสดงเตือนจะปรากฏข้ึนและเสียงเตือนภายในจะ
ดงัเพื่อเตือนวา่วงพวงมาลยัไม่ไดล้อ็ก



6-19การสตาร์ทและการขบัข่ี

การสตาร์ทและการดบัเคร่ืองยนต์

6

การปลดลอ็ก

ใชว้ธีิการต่อไปน้ีเพื่อปลดลอ็กวงพวงมาลยั
● ปรับโหมดการท�างานไปท่ี ACC
● สตาร์ทเคร่ืองยนต์

ขอควรระวัง
● พกกญุแจไวก้บัตวัเม่ือออกจากรถ
● หากจ�าเป็นตอ้งลากจูงรถ ใหป้ลดลอ็กวงพวงมาลยั 

ใหดู้เร่ือง “การลากรถ: การลากรถในกรณีฉุกเฉิน” 
หนา้ 8-17

หมายเหตุ
● เม่ือวงพวงมาลยัไม่ปลดลอ็ก ตวัแสดงเตือนจะปรากฏ

และเสียงเตือนภายในจะดงัข้ึน กดสวติชเ์คร่ืองยนต์
อีกคร้ังขณะขยบัวงพวงมาลยัไปทางขวาและทาง
ซา้ยเลก็นอ้ย

ตวัแสดงเตือน

หมายเหตุ
● หากมีขอ้ผดิพลาดในลอ็กวงพวงมาลยัและไม่สามารถ

ลอ็กวงพวงมาลยัได ้ตวัแสดงเตือนจะปรากฏและ
เสียงเตือนภายในจะดงัข้ึน เปล่ียนโหมดการท�างาน
จาก ON เป็น OFF และลองลอ็กวงพวงมาลยัอีกคร้ัง 
หากตวัแสดงเตือนปรากฏข้ึนอีกคร้ัง ใหน้�ารถเขา้รับ
การตรวจสอบท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

ตวัแสดงเตือน

● หากมีขอ้ผดิพลาดในลอ็กวงพวงมาลยั ตวัแสดงเตือน
จะปรากฏและเสียงเตือนภายในจะดงัข้ึน ใหห้ยดุรถ
ทนัทีในท่ีปลอดภยัและปรึกษาศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ี
ไดรั้บอนุญาตท่ีใกลท่ี้สุด

ตวัแสดงเตือน

การสตาร์ทและการดบัเคร่ืองยนต์
E00620601628

ค�าแนะน�าในการสตาร์ทเคร่ืองยนต์

ยกเว้นรถรุ่นทีต่ดิตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ

● ไม่ควรใชง้านมอเตอร์สตาร์ทต่อเน่ืองกนันานกวา่ 
10 วนิาที เพราะจะส้ินเปลืองแบตเตอร่ี หากเคร่ืองยนต์
ไม่สตาร์ท ใหบิ้ดสวติชก์ญุแจกลบัไปยงัต�าแหน่ง 
“LOCK” รอสกัครู่แลว้ลองสตาร์ทอีกคร้ัง การพยายาม
ซ�้ าๆ ขณะท่ีมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ก�าลงัหมุนอยูจ่ะท�าให้
กลไกสตาร์ทเตอร์เสียหาย

คำเตือน
●  อย่าปล่อยให้เคร่ืองยนต์ท�างานในทีอ่บัหรือไม่มอีากาศ

ถ่ายเทเป็นเวลานานๆ ควรย้ายรถออกจากบริเวณน้ัน 
เพราะอาจได้รับอนัตรายจากแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์
ซ่ึงไม่มกีลิน่และท�าให้ถงึแก่ชีวติได้

ขอควรระวัง
● อยา่พยายามสตาร์ทเคร่ืองยนตโ์ดยการเขน็หรือลากรถ
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ขอควรระวัง
● อยา่เร่งเคร่ืองยนตด์ว้ยความเร็วรอบสูงหรือขบัข่ีดว้ย

ความเร็วสูงขณะท่ีเคร่ืองยนตย์งัเยน็อยู่

● ปล่อยกญุแจสตาร์ททนัทีท่ีเคร่ืองยนตส์ตาร์ทติด 
ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัมอเตอร์สตาร์ทเสียหาย

ส�าหรับรถรุ่นทีต่ดิตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ

● โหมดการท�างานสามารถอยูใ่นโหมดใดกไ็ดเ้พื่อ
สตาร์ทเคร่ืองยนต์

● มอเตอร์สตาร์ทเตอร์จะหมุนถึงประมาณ 15 วนิาทีหาก
ปล่อยสวติชเ์คร่ืองยนตท์นัที การกดสวติชเ์คร่ืองยนต์
อีกคร้ังขณะท่ีมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ยงัคงหมุนอยูจ่ะ
หยดุการท�างานของมอเตอร์สตาร์ทเตอร์ มอเตอร์
สตาร์ทเตอร์จะหมุนถึงประมาณ 30 วนิาทีขณะท่ีกด
สวติชเ์คร่ืองยนต์

● หากเคร่ืองยนตไ์ม่สตาร์ท ใหร้อสกัครู่แลว้พยายาม
สตาร์ทเคร่ืองยนตอี์กคร้ัง การพยายามซ�้ าๆ ขณะท่ี
มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ก�าลงัหมุนอยูจ่ะท�าใหก้ลไก
สตาร์ทเตอร์เสียหาย

คำเตือน
● อย่าปล่อยให้เคร่ืองยนต์ท�างานในทีอ่บัหรือไม่มอีากาศ

ถ่ายเทเป็นเวลานานๆ ควรย้ายรถออกจากบริเวณน้ัน 
เพราะอาจได้รับอนัตรายจากแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์
ซ่ึงไม่มกีลิน่และท�าให้ถงึแก่ชีวติได้

ขอควรระวัง
● อยา่พยายามสตาร์ทเคร่ืองยนตโ์ดยการเขน็หรือลากรถ
● อยา่เร่งเคร่ืองยนตด์ว้ยความเร็วรอบสูงหรือขบัข่ีดว้ย

ความเร็วสูงขณะท่ีเคร่ืองยนตย์งัเยน็อยู่

การสตาร์ทเคร่ืองยนต์
E00620702192

ยกเว้นรถรุ่นทีต่ดิตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ

ขั้นตอนการสตาร์ทเคร่ืองยนตค์วรปฏิบติัดงัน้ี:

1. เสียบกญุแจสตาร์ทและคาดเขม็ขดันิรภยั
2. ตรวจใหแ้น่ใจวา่ใส่เบรกมือแลว้
3. เหยยีบแป้นเบรกคา้งไว้
4. ตรวจใหแ้น่ใจวา่คนัเกียร์อยูท่ี่ต �าแหน่ง “P” (จอด)

หมายเหตุ
● มอเตอร์สตาร์ทจะไม่ท�างานจนกวา่คนัเกียร์จะอยูใ่น

ต�าแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (เกียร์วา่ง)
เพื่อความปลอดภยั ใหส้ตาร์ทเคร่ืองยนตใ์นต�าแหน่ง 
“P” (จอด) เพ่ือใหล้อ้ถูกลอ็กไว้

5. เม่ือบิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “ON” แลว้ ตรวจดูวา่
ไฟเตือนทั้งหมดท�างานเป็นปกติก่อนสตาร์ทเคร่ืองยนต์

6. บิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “START” โดยไม่ตอ้ง
เหยยีบแป้นคนัเร่ง และปล่อยเม่ือเคร่ืองยนตส์ตาร์ท
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หมายเหตุ
● อาจเกิดเสียงเลก็นอ้ยเม่ือสตาร์ทเคร่ืองยนต ์ซ่ึงเสียง

จะหายไปเม่ืออุ่นเคร่ืองยนตแ์ลว้

เม่ือเคร่ืองยนต์สตาร์ทตดิยาก

หลงัจากพยายามสตาร์ทเคร่ืองยนตห์ลายคร้ังแลว้แต่ยงั 
ไม่ติด

1. ตรวจดูวา่ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดแลว้ เช่น ไฟต่างๆ 
พดัลมเคร่ืองปรับอากาศ และระบบไล่ฝ้ากระจกหลงั

2. ขณะเหยยีบเบรก ใหเ้หยยีบแป้นคนัเร่งคร่ึงหน่ึงคา้ง
ไว ้จากนั้นสตาร์ทเคร่ืองยนต ์ปล่อยแป้นคนัเร่งทนัที
ท่ีเคร่ืองยนตส์ตาร์ทติด

3. หากเคร่ืองยนตย์งัไม่สตาร์ท อาจเป็นเพราะน�้ามนัท่วม
เคร่ืองยนต ์ขณะเหยยีบแป้นเบรก ใหเ้หยยีบแป้นคนัเร่ง
จนสุดแลว้คา้งไว ้จากนั้นจึงสตาร์ทเคร่ืองยนต ์5 ถึง 
6 วนิาที บิดสวติชก์ญุแจกลบัไปท่ีต�าแหน่ง “LOCK” 
และปล่อยแป้นคนัเร่ง รอสองสามวนิาทีแลว้สตาร์ท
เคร่ืองยนตอี์กคร้ังประมาณ 5 ถึง 6 วนิาทีโดยเหยยีบแป้น
เบรกแต่ไม่ตอ้งเหยยีบแป้นคนัเร่ง ปล่อยสวติชก์ญุแจ
ถา้เคร่ืองยนตส์ตาร์ท ถา้หากเคร่ืองยนตไ์ม่สตาร์ทให้
ท�าตามขั้นตอนเหล่าน้ีอีกคร้ัง ถา้เคร่ืองยนตย์งัสตาร์ท
ไม่ได ้ใหติ้ดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

ส�าหรับรถรุ่นทีต่ดิตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ

ขั้นตอนการสตาร์ทเคร่ืองยนตค์วรปฏิบติัดงัน้ี:

1. คาดเขม็ขดันิรภยั
2. ตรวจใหแ้น่ใจวา่ใส่เบรกมือแลว้
3. เหยยีบแป้นเบรกคา้งไวใ้หม้ัน่คงดว้ยเทา้ขวา

หมายเหตุ
● เม่ือเคร่ืองยนตย์งัไม่สตาร์ท อาจจะเหยยีบเบรกไดย้าก

และรถอาจไม่สามารถตรวจจบัการท�างานของแป้น
ดงันั้นเคร่ืองยนตอ์าจจะสตาร์ทไม่ติด ในกรณีน้ี
พยายามเหยยีบเบรกใหแ้รงกวา่ปกติ

4. ตรวจใหแ้น่ใจวา่คนัเกียร์อยูท่ี่ต �าแหน่ง “P” (จอด)

5. กดสวติชเ์คร่ืองยนต์
6. ตรวจดูวา่ไฟเตือนทั้งหมดท�างานเป็นปกติ

หมายเหตุ
● อาจเกิดเสียงเลก็นอ้ยเม่ือสตาร์ทเคร่ืองยนต ์ซ่ึงเสียง

จะหายไปเม่ืออุ่นเคร่ืองยนตแ์ลว้



6-22 การสตาร์ทและการขบัข่ี

การสตาร์ทและการดบัเคร่ืองยนต์

6

หมายเหตุ
● เม่ือสตาร์ทเคร่ืองยนต ์หากคนัเกียร์อยูใ่นต�าแหน่งอ่ืน

นอกเหนือจากต�าแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (เกียร์
วา่ง) หรือคุณกดสวติชเ์คร่ืองยนตโ์ดยไม่ไดเ้หยยีบ
เบรก ตวัแสดงเตือนจะปรากฏข้ึน

ตวัแสดงเตือน

เม่ือเคร่ืองยนต์สตาร์ทตดิยาก

หลงัจากพยายามสตาร์ทเคร่ืองยนตห์ลายคร้ังแลว้แต่ยงัไม่ติด

1. ตรวจดูวา่ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดแลว้ เช่น ไฟต่างๆ 
พดัลมเคร่ืองปรับอากาศ และระบบไล่ฝ้ากระจกหลงั

2. ขณะเหยยีบเบรก ใหเ้หยยีบแป้นคนัเร่งคร่ึงหน่ึงคา้ง
ไว ้จากนั้นสตาร์ทเคร่ืองยนต ์ปล่อยแป้นคนัเร่งทนัที
ท่ีเคร่ืองยนตส์ตาร์ทติด

3. หากเคร่ืองยนตย์งัไม่สตาร์ท อาจเป็นเพราะน�้ามนัท่วม
เคร่ืองยนต ์ขณะเหยยีบแป้นเบรก ใหเ้หยยีบแป้นคนั
เร่งจนสุดแลว้คา้งไว ้จากนั้นกดสวติชเ์คร่ืองยนตเ์พื่อ
สตาร์ทเคร่ืองยนต ์หากเคร่ืองยนตไ์ม่สตาร์ทภายใน 5 
ถึง 6 วนิาที กดสวติชเ์คร่ืองยนตเ์พื่อดบัเคร่ืองและปล่อย
แป้นคนัเร่ง ตั้งโหมดการท�างานเป็น OFF รอสองสาม
วนิาทีแลว้กดสวติชเ์คร่ืองยนตเ์พื่อสตาร์ทอีกคร้ังโดย
เหยยีบแป้นเบรกแต่ไม่ตอ้งเหยยีบแป้นคนัเร่ง ถา้หาก
เคร่ืองยนตไ์ม่สตาร์ทใหท้�าตามขั้นตอนเหล่าน้ีอีกคร้ัง 
ถา้เคร่ืองยนตย์งัสตาร์ทไม่ได ้ใหติ้ดต่อศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

การดบัเคร่ืองยนต์
E00620801633

ยกเว้นรถรุ่นทีต่ดิตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ

1. ใหร้ถจอดสนิท
2. ใส่เบรกมือใหแ้น่นหนาขณะเหยยีบแป้นเบรกไว้
3. เล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด) และดบัเคร่ืองยนต์

ส�าหรับรถรุ่นทีต่ดิตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ

คำเตือน
● อย่าใช้งานสวติช์เคร่ืองยนต์ขณะขบัขี ่ยกเว้นในกรณี

ฉุกเฉิน หากเคร่ืองยนต์ดบัขณะขบัขี ่กลไกควบคุม
เบรกจะหยุดท�างานและประสิทธิภาพในการเบรก
จะลดลง นอกจากนีร้ะบบพวงมาลยัเพาเวอร์จะไม่
ท�างาน ท�าให้ต้องใช้แรงมากในการบังคบัพวงมาลยั 
อาจส่งผลให้เกดิอุบัตเิหตุร้ายแรงได้

หมายเหตุ
● หากคุณจ�าเป็นตอ้งดบัเคร่ืองยนตฉุ์กเฉินขณะขบัข่ี

ใหก้ดสวติชเ์คร่ืองยนตค์า้งไวป้ระมาณ 3 วนิาทีข้ึน
ไป หรือกดอยา่งรวดเร็ว 3 คร้ังข้ึนไป เคร่ืองยนตจ์ะ
หยดุท�างานและโหมดการท�างานจะเปล่ียนเป็น ACC

● อยา่ดบัเคร่ืองยนตข์ณะท่ีคนัเกียร์อยูท่ี่ต �าแหน่ง 

ใดๆ นอกเหนือจากต�าแหน่ง “P” (จอด) หาก
เคร่ืองยนตห์ยดุท�างานขณะท่ีคนัเกียร์อยูท่ี่ต �าแหน่ง 

ใดๆ นอกเหนือจากต�าแหน่ง “P” (จอด) โหมด
การท�างานจะเปล่ียนเป็น ACC แทนท่ีจะเป็น OFF 
ปรับโหมดการท�างานไปท่ี OFF หลงัจากเล่ือนคนั
เกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด)

1. ใหร้ถจอดสนิท
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2. ใส่เบรกมือใหแ้น่นหนาขณะเหยยีบแป้นเบรกไว้
3. เล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด) กดสวติช์

เคร่ืองยนตเ์พื่อดบัเคร่ืองยนต์

หากกญุแจอจัฉริยะท�างานไม่ถูกต้อง
E00632901455

สามารถใชก้ารท�างานต่อไปน้ีในการสตาร์ทเคร่ืองยนตห์รือ
เปล่ียนโหมดการท�างานได้

1. เหยยีบแป้นเบรกใหม้ัน่คงดว้ยเทา้ขวา
2. ขณะเหยยีบแป้นเบรก ใหแ้ตะส่วนของกญุแจอจัฉริยะ

ตามท่ีแสดงในภาพไปท่ีสวติชเ์คร่ืองยนต์

3. หากระบบตรวจพบกญุแจอจัฉริยะ ไฟแสดงบนสวติช์
เคร่ืองยนตจ์ะสวา่งเป็นสีเขียว จากนั้นเคร่ืองยนตจ์ะ
สตาร์ทและเปล่ียนโหมดการท�างานภายในประมาณ 
10 วนิาที ใหดู้เร่ือง “การสตาร์ทเคร่ืองยนต”์ หนา้ 6-20 
และ “การเปล่ียนโหมดการท�างาน” หนา้ 6-16

หมายเหตุ
● หากมีวตัถุโลหะหรือกญุแจอ่ืนอยูใ่กลก้ญุแจอจัฉริยะ 

อาจตรวจไม่พบกญุแจอจัฉริยะ
● แทนท่ีจะเหยยีบแป้นเบรก ระบบจะสามารถตรวจ

จบักญุแจอจัฉริยะไดด้ว้ยวธีิเดิมภายในเวลาประมาณ 
30 วนิาทีหลงัจากกดสวติชเ์คร่ืองยนต์

● หากตอ้งการเปล่ียนโหมดการท�างานโดยไม่สตาร์ท
เคร่ืองยนต ์ใหป้ล่อยแป้นเบรกหลงัไฟแสดงบนสวติช์
เคร่ืองยนตส์วา่งเป็นสีเขียว จากนั้นกดสวติชเ์คร่ืองยนต์

ระบบ Auto Stop & Go (AS&G)
E00627401322

ระบบ Auto Stop & Go (AS&G) จะหยดุและรีสตาร์ท
เคร่ืองยนตโ์ดยอตัโนมติัโดยไม่ใชง้านสวติชก์ญุแจหรือ
สวติชเ์คร่ืองยนตเ์ม่ือรถหยดุ เช่น ท่ีสญัญาณไฟจราจรหรือ
เม่ือรถติด เพื่อลดการปล่อยแก๊สไอเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพ
น�้ามนัเช้ือเพลิง

ขอควรระวัง
● หากจะหยดุรถเป็นเวลานานหรือจะจอดรถไวโ้ดย

ไม่มีคนดูแล ใหด้บัเคร่ืองยนต์

หมายเหตุ
● เวลาสะสมท่ีเคร่ืองยนตถู์กหยดุดว้ยระบบ AS&G จะ

แสดงในหนา้จอแสดงขอ้มูลรวม ใหดู้เร่ือง “จอภาพ 
Auto Stop & Go (AS&G)” หนา้ 5-11 หรือ 5-20

● หากระบบ AS&G ไม่ท�างานหรือท�างานนอ้ยลง 
แสดงวา่ความจุของแบตเตอร่ีอาจลดลง
ควรน�ารถเขา้ตรวจสอบท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีได้
รับอนุญาต

การเปิด/ปิด AS&G
E00627501671

ระบบ AS&G จะเปิดใชง้านโดยอตัโนมติัเม่ือบิดสวติชก์ญุแจ
ไปท่ีต�าแหน่ง “ON” หรือปรับโหมดการท�างานไปท่ี ON
คุณสามารถยกเลิกระบบไดโ้ดยการกดสวติช ์AS&G OFF
ใหดู้เร่ือง “วธีิปิดใชง้าน” หนา้ 6-26
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การดบัเคร่ืองยนต์โดยอตัโนมตัิ

1. หยดุรถเม่ือไฟแสดง  (แผงหนา้ปัด - เฉพาะ
แบบท่ี 1) หรือไฟแสดง  (แผงหนา้ปัด - เฉพาะ
แบบท่ี 2) สวา่งข้ึน

ไฟแสดง

ไฟแสดง

2. เหยยีบแป้นเบรก เคร่ืองยนตจ์ะดบัโดยอตัโนมติั

หมายเหตุ
● เม่ือเคร่ืองยนตด์บัโดยอตัโนมติั จะเกิดการเปล่ียนแปลง

ในการขบัข่ี ระมดัระวงัดงัน้ี
• หมอ้ลมเบรกจะไม่ท�างานและตอ้งใชแ้รงเหยยีบ

เบรกมากข้ึน
หากรถเคล่ือนท่ี ใหเ้หยยีบเบรกแรงกวา่ปกติ

• ระบบพวงมาลยัไฟฟ้า (EPS) ไม่ท�างานและหมุน
วงพวงมาลยัไดย้ากกวา่ปกติ

ขอควรระวัง
● เม่ือเคร่ืองยนตด์บัโดยอตัโนมติั อยา่พยายามออกจากรถ

เพราะเคร่ืองยนตจ์ะรีสตาร์ทโดยอตัโนมติัเม่ือปลด
เขม็ขดันิรภยัดา้นคนขบัหรือเปิดประตูดา้นคนขบั 
เม่ือรถเร่ิมเคล่ือนอาจเกิดอุบติัเหตุโดยไม่คาดคิด

ขอควรระวัง
● ปฏิบติัตามขอ้ควรระวงัต่อไปน้ีเม่ือเคร่ืองยนตด์บั

โดยอตัโนมติั มิฉะนั้นอาจเกิดอุบติัเหตุโดยไม่คาด
คิดเม่ือเคร่ืองยนตรี์สตาร์ทโดยอตัโนมติั

หมายเหตุ
● ในกรณีต่อไปน้ี ไฟแสดง  หรือไฟแสดง 

 จะกะพริบเพื่อแจง้คนขบัและเคร่ืองยนตจ์ะไม่
ดบัโดยอตัโนมติั
• ไม่ไดค้าดเขม็ขดันิรภยัดา้นคนขบั
• ประตูดา้นคนขบัเปิดอยู่

• ฝากระโปรงหนา้เปิดอยู่

● ในกรณีต่อไปน้ี ไฟแสดง  หรือไฟแสดง 
 จะดบัและเคร่ืองยนตจ์ะไม่ดบัโดยอตัโนมติั

แมจ้ะหยดุรถ
• หลงัจากเคร่ืองยนตส์ตาร์ทแลว้ ความเร็วรถไม่เกิน 

5 กม./ชม.
• หลงัจากเคร่ืองยนตส์ตาร์ทไม่ถึง 30 วนิาที
• หลงัจากเคร่ืองยนตรี์สตาร์ทโดยอตัโนมติัแลว้รถ

หยดุอีกคร้ังภายใน 10 วนิาที
• อุณหภูมิของน�้าหล่อเยน็เคร่ืองยนตต์�่า
• อุณหภูมิสภาพแวดลอ้มต�่า
• เม่ือใชง้านฮีทเตอร์แต่อุณหภูมิภายในรถไม่อุ่นพอ
• เคร่ืองปรับอากาศก�าลงัท�างานและอุณหภูมิลมออก

เยน็ไม่พอ
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หมายเหตุ
• กดสวติชไ์ล่ฝ้า ใหดู้เร่ือง “การไล่ฝ้าท่ีกระจกบงั

ลมหนา้และหนา้ต่างประตู” หนา้ 7-6 หรือ 7-11
• มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูง เช่น เม่ือไล่ฝ้ากระจก

หลงัหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ท�างาน หรือตั้งค่า
ความเร็วพดัลมไวท่ี้ความเร็วสูง

• ความจุและแรงเคล่ือนไฟฟ้าของแบตเตอร่ีหรือ
สมรรถนะของแบตเตอร่ีต�่า

• ไฟเตือนตรวจเช็คเคร่ืองยนตส์วา่งหรือไฟแสดง 
 หรือไฟแสดง  กะพริบ

• คนัเกียร์อยูใ่นต�าแหน่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ “D” (เกียร์เดิน
หนา้)

• ไฟแสดง ASC และไฟแสดง ASC OFF สวา่ง
• ไฟเตือนระบบเบรก ABS สวา่ง
• ไฟเตือน CVT จะสวา่ง/ตวัแสดงเตือนจะปรากฏ

ข้ึน
● ในกรณีต่อไปน้ี เคร่ืองยนตจ์ะไม่ดบัโดยอตัโนมติั

แมว้า่ไฟแสดง  หรือไฟแสดง  สวา่งข้ึน
• เหยยีบแป้นคนัเร่ง
• แรงดนัสุญญากาศหมอ้ลมเบรกต�่า
• ใชง้านวงพวงมาลยั
• เหยยีบแป้นเบรกไม่มากพอ
• จอดรถบนเนินชนั
• เบรกมือท�างาน

หมายเหตุ
● หากระบบ AS&G ท�างานขณะท่ีเคร่ืองปรับอากาศ

ก�าลงัท�างาน ทั้งเคร่ืองยนตแ์ละคอมเพรสเซอร์เคร่ือง
ปรับอากาศจะหยดุท�างาน ดงันั้นจึงมีแต่พดัลม
เท่านั้นท่ีท�างาน และหนา้ต่างอาจเร่ิมเกิดฝ้า หาก
เกิดกรณีน้ี ใหก้ดสวติชไ์ล่ฝ้าเพื่อรีสตาร์ทเคร่ืองยนต ์
ใหดู้เร่ือง “การไล่ฝ้าท่ีกระจกบงัลมหนา้และหนา้ต่าง
ประตู” หนา้ 7-6 หรือ 7-11

● ในรถรุ่นท่ีติดตั้งการคา้งเบรกอตัโนมติั เคร่ืองยนต์
จะไม่ดบัโดยอตัโนมติัแมว้า่ไฟแสดง  หรือ
ไฟแสดง  จะสวา่งข้ึนเม่ือไฟแสดงการคา้งเบรก
อตัโนมติั (เขียว) สวา่ง ในกรณีน้ี ใหเ้หยยีบแป้นเบรก
เม่ือเคร่ืองยนตด์บัโดยอตัโนมติั

● หากหนา้ต่างเกิดฝ้าทุกคร้ังท่ีเคร่ืองยนตด์บั แนะน�า
ใหคุ้ณปิดการท�างานของระบบ AS&G โดยกดสวติช ์
AS&G OFF ใหดู้เร่ือง “วธีิปิดใชง้าน” หนา้ 6-26

● หากเคร่ืองปรับอากาศท�างาน ใหต้ั้งค่าการควบคุม
อุณหภูมิใหสู้งข้ึนเพื่อยดืเวลาท่ีเคร่ืองยนตจ์ะดบั
โดยอตัโนมติั

การรีสตาร์ทเคร่ืองยนต์โดยอตัโนมตัิ

ปล่อยแป้นเบรก ไฟแสดง  หรือไฟแสดง  จะดบั
และเคร่ืองยนตจ์ะรีสตาร์ทโดยอตัโนมติั

เม่ือไฟแสดงการค้างเบรกอตัโนมตัสิว่าง (ในรถรุ่นที่
ตดิตั้งการค้างเบรกอตัโนมตั)ิ

เม่ือเหยยีบแป้นคนัเร่ง เคร่ืองยนตจ์ะรีสตาร์ทโดยอตัโนมติั

หมายเหตุ
● ในรถรุ่นท่ีติดตั้งการคา้งเบรกอตัโนมติั หากไฟแสดง

การคา้งเบรกอตัโนมติั (เขียว) สวา่งข้ึน เคร่ืองยนต์
จะไม่รีสตาร์ทโดยอตัโนมติัหากปล่อยแป้นเบรก

● หากเคร่ืองยนตไ์ม่รีสตาร์ทโดยอตัโนมติั ไฟเตือน
การชาร์จและไฟเตือนตรวจเช็คเคร่ืองยนตจ์ะสวา่ง

หากเกิดกรณีน้ี เคร่ืองยนตจ์ะไม่รีสตาร์ทแมว้า่จะ
ปล่อยแป้นเบรกอีกคร้ัง นอกจากน้ี ไฟแสดง 
หรือไฟแสดง  จะกะพริบ และเสียงเตือนจะดงั 
ขณะเหยยีบแป้นเบรก ใหเ้ล่ือนคนัเกียร์ไปท่ี
ต�าแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (เกียร์วา่ง) และ
บิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “START” หรือกด
สวติชเ์คร่ืองยนตเ์พื่อสตาร์ทเคร่ืองยนต ์หลงัจาก
ท่ีเคร่ืองยนตส์ตาร์ทติดแลว้ เสียงเตือนจะหยดุ 
แต่ไฟแสดง  หรือไฟแสดง  จะกะพริบ
จนกวา่จะบิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “LOCK” 
หรือปรับโหมดการท�างานไปท่ี OFF

ส�าหรับรายละเอียด ใหดู้เร่ือง “การสตาร์ทและการ
ดบัเคร่ืองยนต”์ หนา้ 6-19
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หมายเหตุ
● ฟังกช์นัป้องกนัรถออกตวัโดยไม่คาดคิดเน่ืองจาก

รถไหล ฯลฯ โดยรักษาแรงเบรกไวช้ัว่คราวเม่ือ
เคร่ืองยนตรี์สตาร์ทโดยอตัโนมติั
ฟังกช์นัน้ีจะถูกปิดการใชง้านหากเล่ือนคนัเกียร์ไป
ท่ีต�าแหน่ง “N” (เกียร์วา่ง)
ขณะท่ีฟังกช์นัน้ีเปิดใชง้าน คุณอาจไดย้นิเสียงการ
ท�างานจากใตท้อ้งรถหรือรู้สึกถึงแรงสะเทือนจาก
แป้นเบรก
ซ่ึงแสดงวา่ฟังกช์นัน้ีท�างานเป็นปกติ ไม่ไดแ้สดงถึง
การท�างานผดิปกติแต่อยา่งใด

ขอควรระวัง
● ในกรณีต่อไปน้ี เคร่ืองยนตจ์ะรีสตาร์ทโดยอตัโนมติั

แมว้า่เคร่ืองยนตจ์ะดบัดว้ยระบบ AS&G ใหร้ะมดัระวงั 
มิฉะนั้นอาจเกิดอุบติัเหตุโดยไม่คาดคิดเม่ือเคร่ืองยนต์
รีสตาร์ท
• ความเร็วรถอยูท่ี่ 3 กม./ชม. ข้ึนไปขณะแล่นลง

เนินดว้ยแรงเฉ่ือย
• แรงดนัสุญญากาศหมอ้ลมเบรกต�่าเน่ืองจากเหยยีบ

แป้นเบรกซ�้ าๆ หรือเหยยีบแรงกวา่ปกติ
• อุณหภูมิของน�้าหล่อเยน็เคร่ืองยนตต์�่า
• เม่ือใชง้านเคร่ืองปรับอากาศโดยกดสวติชร์ะบบ

ปรับอากาศ
• กดสวติชไ์ล่ฝ้า

ใหดู้เร่ือง “การไล่ฝ้าท่ีกระจกหนา้และหนา้ต่าง
ประตู” หนา้ 7-6 หรือ 7-11

ขอควรระวัง
• มีการใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูง เช่น เม่ือไล่ฝ้ากระจก

หลงัหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ท�างาน หรือตั้งค่า
ความเร็วพดัลมไวท่ี้ความเร็วสูง

• เหยยีบแป้นคนัเร่ง
• แรงเคล่ือนไฟฟ้าของแบตเตอร่ีหรือสมรรถนะของ

แบตเตอร่ีต�่า
• ใชง้านวงพวงมาลยั
• หลงัจากท่ีเคร่ืองยนตด์บัแลว้ 3 นาที
• เล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “R” (เกียร์ถอย)
• เล่ือนคนัเกียร์จากต�าแหน่ง “N” (เกียร์วา่ง) ไปท่ี

“D” (เกียร์เดินหนา้)
• ไม่ไดค้าดขดันิรภยัดา้นคนขบั
• ประตูดา้นคนขบัเปิดอยู่

• เม่ือดึงสวติชเ์บรกมือไฟฟ้าข้ึนเพื่อใชง้านเบรก
มือไฟฟ้าขณะท่ีคนัเกียร์ไม่ไดอ้ยูใ่นต�าแหน่ง “P” 
(จอด) (ในรถรุ่นท่ีติดตั้งเบรกมือไฟฟ้า)

หมายเหตุ
● หากเปิดฝากระโปรงหนา้ เคร่ืองยนตจ์ะไม่รีสตาร์ท

โดยอตัโนมติั
● เม่ือเคร่ืองยนตรี์สตาร์ทโดยอตัโนมติั ระดบัเสียง

ของเคร่ืองเสียงอาจลดลงชัว่คราว ซ่ึงไม่ใช่การ
ท�างานผดิปกติ

หมายเหตุ
● เม่ือเคร่ืองยนตด์บัโดยอตัโนมติั ปริมาณลมของ

เคร่ืองปรับอากาศอาจเปล่ียนแปลงชัว่คราว ซ่ึงไม่ใช่
การท�างานผดิปกติ

● ขณะท่ีเคร่ืองยนตด์บัโดยอตัโนมติัแลว้เล่ือนคนัเกียร์ไป
ท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด) อยา่งรวดเร็วพร้อมเหยยีบแป้น
เบรกอยา่งมัน่คง เคร่ืองยนตจ์ะไม่รีสตาร์ทโดยอตัโนมติั
แมว้า่คุณจะปล่อยแป้นเบรก หากเกิดกรณีน้ี ไฟแสดง 

  หรือไฟแสดง  จะกะพริบเพื่อแจง้คนขบั 
หากคุณตอ้งการรีสตาร์ทเคร่ืองยนต ์ใหเ้หยยีบแป้น
เบรกอีกคร้ัง
หากคุณตอ้งการปรับโหมดการท�างานเป็น OFF ให้
กดสวติชเ์คร่ืองยนตโ์ดยไม่ตอ้งเหยยีบแป้นเบรก (ใน
รถรุ่นท่ีติดตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ)

วธีิปิดใช้งาน
E00627701354

ระบบ AS&G จะเปิดใชง้านโดยอตัโนมติัเม่ือบิดสวติชก์ญุแจ
ไปท่ีต�าแหน่ง “ON” หรือปรับโหมดการท�างานไปท่ี ON 
คุณสามารถยกเลิกระบบไดโ้ดยการกดสวติช ์AS&G OFF 
เม่ือระบบ AS&G ถูกยกเลิก ไฟแสดง  (แผงหนา้ปัด 
- เฉพาะแบบท่ี 1) หรือไฟแสดง  (แผงหนา้ปัด - เฉพาะ
แบบท่ี 2) จะสวา่งข้ึน
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หากตอ้งการเปิดใชง้านระบบ AS&G อีกคร้ัง ใหก้ดสวติช ์

AS&G OFF ไฟแสดง  หรือไฟแสดง  จะดบัลง

ไฟแสดง

ไฟแสดง

หมายเหตุ
● ไฟแสดง  หรือไฟแสดง  จะสวา่งข้ึน

สองสามวนิาทีดว้ยเม่ือบิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�าแหน่ง 
“ON” หรือปรับโหมดการท�างานไปท่ี ON

หากไฟแสดงกะพริบขณะขบัขี่
E00627801283

หากไฟแสดง  (แผงหนา้ปัด - เฉพาะแบบท่ี 1) หรือ

ไฟแสดง  (แผงหนา้ปัด - เฉพาะแบบท่ี 2) กะพริบ 

แสดงวา่ระบบ AS&G มีความผดิปกติและจะไม่ท�างาน 

ใหติ้ดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตทนัที

ระบบเกยีร์แบบอตัราทดต่อเน่ือง 
(CVT)

E00602101559

CVT จะเปล่ียนอตัราทดเกียร์อยา่งต่อเน่ืองโดยอตัโนมติัตาม

สภาพถนนและการขบัข่ี ซ่ึงช่วยใหก้ารขบัข่ีราบร่ืนและใช้

น�้ ามนัเช้ือเพลิงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

การท�างานของคนัเกยีร์
E00602201619

CVT เลือกอตัราทดเกียร์ท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยอตัโนมติั โดย

ข้ึนอยูก่บัความเร็วของรถและต�าแหน่งแป้นคนัเร่ง

คนัเกียร์มีหา้ต�าแหน่งและมีปุ่มลอ็ก (A) เพื่อหลีกเล่ียงการ

เขา้เกียร์ผดิโดยไม่ไดต้ั้งใจ
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ระบบเกียร์แบบอตัราทดต่อเน่ือง (CVT)

ตอ้งกดปุ่มลอ็กในขณะท่ีเหยยีบแป้นเบรก
ดว้ยเพื่อเล่ือนคนัเกียร์

ตอ้งกดปุ่มลอ็กเพื่อเล่ือนคนัเกียร์

ไม่จ�าเป็นตอ้งกดปุ่มลอ็กเพื่อเล่ือนคนัเกียร์

คำเตือน
● หากกดปุ่มลอ็กทุกคร้ังทีใ่ช้งานคนัเกยีร์ คนัเกยีร์อาจ

เล่ือนไปทีต่�าแหน่ง “P” (จอด), “R” (เกยีร์ถอย) หรือ 
“L” (ต�า่) โดยไม่ตั้งใจ ดงัน้ันไม่ควรกดปุ่มลอ็กใน
การใช้งานทีร่ะบุด้วย  ในภาพ

● เหยยีบแป้นเบรกทุกคร้ังทีเ่ล่ือนคนัเกยีร์จากต�าแหน่ง 
“P” (จอด) หรือ “N” (เกยีร์ว่าง) ไปยงัต�าแหน่งอ่ืน 
ห้ามวางเท้าไว้บนคนัเร่งขณะเล่ือนคนัเกยีร์ออกจาก
ต�าแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (เกยีร์ว่าง)

หมายเหตุ
● เพื่อหลีกเล่ียงการท�างานผดิพลาด เปล่ียนเกียร์ไป

ยงัแต่ละต�าแหน่งใหล้งพอดีและคา้งไวส้กัครู่ ตรวจ
สอบต�าแหน่งจากตวัแสดงต�าแหน่งคนัเกียร์หลงัจาก
เปล่ียนเกียร์เสมอ

หมายเหตุ
● หากไม่ไดเ้หยยีบเบรกคา้งไว ้อุปกรณ์ชิฟตล์อ็ก

จะท�างานเพื่อป้องกนัไม่ใหค้นัเกียร์เล่ือนออกจาก
ต�าแหน่ง “P” (จอด)

เม่ือไม่สามารถเล่ือนคนัเกยีร์ออกจากต�าแหน่ง 
“P” (จอด)

E00629001670

หากไม่สามารถเล่ือนคนัเกียร์ออกจากต�าแหน่ง “P” (จอด) 
ไปยงัต�าแหน่งอ่ืนขณะท่ีเหยยีบแป้นเบรกคา้งไวโ้ดยท่ีสวติช์
กญุแจอยูท่ี่ต �าแหน่ง “ON” หรือโหมดการท�างานอยูท่ี่ ON 
แสดงวา่แบตเตอร่ีอาจจะหมดหรือกลไกตวัควบคุมการ
เล่ือนอาจท�างานผดิปกติ
ควรน�ารถไปตรวจสภาพทนัทีท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีได้
รับอนุญาต
หากคุณตอ้งการเล่ือนรถ ใหเ้ปล่ียนเกียร์ดงัน้ี

1. ตรวจใหแ้น่ใจวา่ใส่เบรกมือจนสุดแลว้
2. ดบัเคร่ืองยนตห์ากเคร่ืองยนตย์งัท�างานอยู่

3. เหยยีบเบรกดว้ยเทา้ขวา

4. สอดไขควงแบบตรง (หรือปากแบน) ลงในช่องปลด
ชิฟตล์อ็ก (A) เล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “N” (เกียร์
วา่ง) ขณะท่ีกดไขควงแบบตรง (หรือปากแบน) ลงไป

ตวัแสดงต�าแหน่งคนัเกยีร์
E00602301870

เม่ือบิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “ON” หรือปรับโหมด
การท�างานไปท่ี ON ต�าแหน่งของคนัเกียร์จะแสดงในหนา้
จอแสดงขอ้มูลรวม
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ต�าแหน่งคนัเกยีร์
E00602401741

“P” จอด

ต�าแหน่งน้ีจะลอ็กเกียร์ไวเ้พื่อป้องกนัรถเคล่ือนท่ี สามารถ
สตาร์ทเคร่ืองยนตไ์ดใ้นต�าแหน่งน้ี

“R” เกยีร์ถอย

ต�าแหน่งน้ีใชใ้นการถอยหลงั

ขอควรระวัง
● หา้มเล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด) หรือ 

“R” (ถอย) ขณะขบัรถอยูเ่พื่อป้องกนัเกียร์เสียหาย

“N” เกยีร์ว่าง

ต�าแหน่งเกียร์จะถูกปลดใหว้า่ง ซ่ึงเหมือนกบัเกียร์วา่งของ
ระบบเกียร์ธรรมดานัน่เอง และควรใชก้ต่็อเม่ือรถจอดหยดุ
น่ิงเป็นเวลานานระหวา่งขบัข่ีเท่านั้น เช่น ขณะจอดเน่ืองจาก
การจราจรติดขดั

คำเตือน
● ห้ามเล่ือนคนัเกยีร์ไปทีต่�าแหน่ง “N” (เกยีร์ว่าง) 

ขณะทีข่บัรถอยู่ เพราะอาจท�าให้คนัเกยีร์เล่ือนไป
ทีต่�าแหน่ง “P” (จอด) หรือ “R” (เกยีร์ถอย) โดย
บังเอญิ ท�าให้เกดิอุบัตเิหตุร้ายแรงและไม่สามารถ
ใช้เคร่ืองยนต์ช่วยเบรกได้

● บนทางลาดชัน ควรสตาร์ทเคร่ืองยนต์ในต�าแหน่ง 
“P” (จอด) ห้ามใช้ต�าแหน่ง “N” (เกยีร์ว่าง)

คำเตือน
● ควรวางเท้าไว้บนแป้นเบรกเสมอเม่ือรถอยู่ใน

ต�าแหน่ง “N” (เกยีร์ว่าง) หรือเม่ือต้องการเล่ือน
เข้าหรือออกจากต�าแหน่ง “N” (เกยีร์ว่าง) เพ่ือไม่
ให้เสียการควบคุมรถ

“D” เกยีร์เดนิหน้า

ต�าแหน่งน้ีใชส้�าหรับขบัรถตามปกติทั้งในเมืองและบน
ทางด่วน ซ่ึงจะเปล่ียนอตัราทดเกียร์อยา่งต่อเน่ืองโดย
อตัโนมติัตามสภาพถนนและการขบัข่ี

ขอควรระวัง
● เพื่อป้องกนัเกียร์เสียหาย หา้มเล่ือนคนัเกียร์จาก

ต�าแหน่ง “R” (เกียร์ถอย) ไปท่ีต�าแหน่ง “D” (เกียร์
เดินหนา้) ขณะท่ีรถก�าลงัเคล่ือนท่ี

“L” (ต�า่)

ต�าแหน่งน้ีส�าหรับขบัข้ึนเขาท่ีมีความลาดชนัมาก และ 

ส�าหรับใชเ้คร่ืองยนตช่์วยเบรกท่ีความเร็วต�่าเม่ือขบัลง

เขาท่ีลาดชนั

หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - แบบท่ี 1

หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม - แบบท่ี 2
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คำเตือน
● สามารถใช้ต�าแหน่งนีเ้พ่ือให้การใช้เคร่ืองยนต์ช่วย

เบรกมปีระสิทธิภาพสูงสุด
ระวงัอย่าเข้าเกยีร์ “L” (ต�า่) อย่างกะทนัหัน
การใช้เคร่ืองยนต์ช่วยเบรกอย่างกะทนัหันอาจ
ท�าให้ยางล่ืนไถล
เลือกต�าแหน่งนีต้ามสภาพถนนและความเร็วรถ 

สวติช์ควบคุม Ds (เปลีย่นเกยีร์ลงและ

ขบัขีแ่บบสปอร์ต)
E00697700039

สามารถใชส้วติชค์วบคุม Ds (เปล่ียนเกียร์ลงและขบัข่ี
แบบสปอร์ต) ไดใ้นขณะท่ีคนัเกียร์อยูใ่นต�าแหน่ง“D” 
(เกียร์เดินหนา้)

“Ds” เปลีย่นเกยีร์ลงและขบัขีแ่บบสปอร์ต

ใชเ้ม่ือจ�าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองยนตช่์วยเบรก หรือส�าหรับการ
ขบัข่ีแบบสปอร์ตก�าลงัสูง
เม่ือกดสวติชค์วบคุม Ds ตวัแสดงต�าแหน่งคนัเกียร์จะเปล่ียน
เป็นตวัแสดงต่อไปน้ี

หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที ่1

หน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที ่2

เม่ือเกดิการท�างานผดิปกตใิน CVT
E00697800030

รถรุ่นทีต่ดิตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลรวม - แบบที ่1
E00698100030

ระบบอาจท�างานผดิปกติหากตวัแสดงเตือน  หรือตวั
แสดงเตือน  ปรากฏข้ึนบนหนา้จอแสดงขอ้มูลในหนา้
จอแสดงขอ้มูลรวม

 หรือ 

เม่ือตวัแสดงเตือน  ปรากฏขึน้

หมายเหตุ
● เสียงเตือนอาจดงัเม่ือตวัแสดงเตือน  ปรากฏ
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ขอควรระวัง
● หากเกิดการท�างานผดิปกติใน CVT ขณะขบัข่ี ตวั

แสดงเตือน  จะปรากฏบนหนา้จอแสดงขอ้มูล
ในหนา้จอแสดงขอ้มูลรวม
ในกรณีน้ีใหจ้อดรถทนัทีในท่ี ปลอดภยัและปฏิบติั
ตามขั้นตอนดงัน้ี:

น�้ามนัเกียร์ CVT ร้อนจดั ระบบควบคุมเคร่ืองยนต์
อาจเปิดใชง้านเพื่อลดอุณหภูมิน�้ามนัเกียร์ CVT ส่ง
ผลใหค้วามเร็วรอบเคร่ืองยนตแ์ละความเร็วรถลดลง 
หรือจงัหวะการเปล่ียนเกียร์อาจเปล่ียนแปลงโดยการ
เปิดใชง้านการควบคุม CVT ในกรณีน้ีใหป้ฏิบติัตาม
ขั้นตอนอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี
• ชะลอความเร็วรถ
• จอดรถในท่ีปลอดภยั เล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “P” 

(จอด) และเปิดฝากระโปรงหนา้ขณะท่ีเคร่ืองยนต์
ยงัท�างานอยูเ่พื่อใหเ้คร่ืองยนตเ์ยน็ลง

ท้ิงไวส้กัครู่แลว้ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ตวัแสดงเตือน 
ดบัแลว้ สามารถขบัรถต่อไปไดอ้ยา่งปลอดภยัหากตวั
แสดงไม่ปรากฏข้ึนมาอีก หากตวัแสดงเตือนยงัคงอยู ่
ใหติ้ดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตทนัที

เม่ือตวัแสดงเตือน  ปรากฏขึน้

หมายเหตุ
● ตวัแสดงต�าแหน่งคนัเกียร์จะกะพริบเม่ือตวัแสดง

เตือน  ปรากฏ
● ตวัแสดง “A” บนตวัแสดงต�าแหน่งคนัเกียร์จะกะพริบ

กต่็อเม่ือเกิดปัญหาข้ึนกบัสวติชต์ �าแหน่ง CVT เท่านั้น
จะไม่เห็นในระหวา่งการขบัข่ีปกติ

ขอควรระวัง
● หากเกิดการท�างานผดิปกติใน CVT ขณะขบัข่ี ตวั

แสดงเตือน  จะปรากฏบนหนา้จอแสดงขอ้มูล
ในหนา้จอแสดงขอ้มูลรวม
ในกรณีน้ีใหจ้อดรถทนัทีในท่ีปลอดภยัและปฏิบติั
ตามขั้นตอนดงัน้ี:
อาจมีความผดิปกติเกิดข้ึนใน CVT ท�าใหอุ้ปกรณ์
รักษาความปลอดภยัเปิดใชง้าน ใหน้�ารถของคุณ
เขา้รับการตรวจสอบโดยศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีได้
รับอนุญาตทนัที

รถรุ่นทีต่ดิตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลรวม - 
แบบที ่2

E00697900031

เม่ือตวัแสดงต�าแหน่งคนัเกยีร์กะพริบ
E00698000039

เม่ือตวัแสดงต�าแหน่งคนัเกียร์กะพริบในขณะขบัรถ ระบบ 
CVT อาจท�างานผดิปกติหรืออุณหภูมิน�้ามนัเกียร์ CVT 
สูงผดิปกติ

หมายเหตุ
● ตวัแสดง “A” บนตวัแสดงต�าแหน่งคนัเกียร์จะ 

กะพริบกต่็อเม่ือเกิดปัญหาข้ึนกบัสวติชต์ �าแหน่ง 
CVT เท่านั้น จะไม่เห็นในระหวา่งการขบัข่ีปกติ
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ขอควรระวัง
● หากเกิดการท�างานผดิปกติใน CVT ขณะขบัรถ ไฟ

แสดงจะกะพริบ
ในกรณีน้ีใหจ้อดรถทนัทีในท่ีปลอดภยัและปฏิบติั
ตามขั้นตอนดงัน้ี:
[หากไฟแสดงกะพริบอยา่งรวดเร็ว (หน่ึงคร้ังต่อวนิาที) 
แสดงวา่น�้ามนัเกียร์ CVT ร้อนเกินไป]
จอดรถในท่ีปลอดภยัแต่อยา่ดบัเคร่ืองยนต ์เล่ือนคนั
เกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด) และเปิดฝากระโปรง
หนา้ ติดเคร่ืองยนตไ์วใ้หเ้ดินเบา
รอสกัครู่แลว้เล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่งอ่ืนท่ีไม่ใช่
ต�าแหน่ง “P” (จอด) และตรวจสอบวา่ไฟแสดงหยดุ
กะพริบ สามารถขบัรถต่อไปไดอ้ยา่งปลอดภยัหาก
ไฟแสดงไม่กะพริบอีก
ถา้ไฟแสดงยงัคงกะพริบ กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
[หากไฟแสดงกะพริบชา้ๆ (หน่ึงคร้ังต่อ 2 วนิาที) 
แสดงวา่อุปกรณ์นิรภยั CVT อาจท�างานเน่ืองจาก
การท�างานผดิปกติ]
ใหน้�ารถเขา้รับการตรวจสอบท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิ
ท่ีไดรั้บอนุญาตทนัที

การใช้งาน CVT
E00602601756

ขอควรระวัง
● ก่อนเลือกต�าแหน่งขณะท่ีเคร่ืองยนตท์�างานและ

รถอยูก่บัท่ี ใหเ้หยยีบแป้นเบรกจนสุดเพื่อป้องกนั
รถเคล่ือนท่ี
รถจะเร่ิมเคล่ือนท่ีทนัทีท่ีเขา้เกียร์ CVT โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่เม่ือความเร็วรอบเคร่ืองยนตสู์ง ความเร็วรอบ
เดินเบาเพิ่มข้ึน หรือเคร่ืองปรับอากาศท�างาน ควร
ปล่อยแป้นเบรกเฉพาะเม่ือพร้อมจะขบัรถแลว้เท่านั้น

● เหยยีบแป้นเบรกดว้ยเทา้ขวาทุกคร้ัง
การใชเ้ทา้ซา้ยอาจท�าใหค้นขบัเคล่ือนไหวไดช้า้
ในกรณีฉุกเฉิน

● หา้มเร่งเคร่ืองยนตใ์หสู้งมากเกินไปเม่ือจะเล่ือน
เกียร์จากต�าแหน่ง “P” (จอด) หรือ “N” (เกียร์วา่ง) 
ไปยงัต�าแหน่งอ่ืน

● การเหยยีบแป้นคนัเร่งขณะท่ีเทา้อีกขา้งอยูบ่นแป้น
เบรกจะส่งผลใหเ้บรกเส่ือมประสิทธิภาพและแผน่
เบรกสึกเร็วกวา่ปกติ

ขอควรระวัง
● ใชค้นัเกียร์ในต�าแหน่งท่ีถูกตอ้งตามสภาพการขบัข่ี

หา้มปล่อยรถแล่นถอยหลงัลงเขาดว้ยแรงเฉ่ือยขณะ
ท่ีคนัเกียร์อยูใ่นต�าแหน่ง “D” (เกียร์เดินหนา้) หรือ 
“L” (ต�่า) หรือปล่อยรถแล่นไปขา้งหนา้ดว้ยแรง
เฉ่ือยขณะท่ีคนัเกียร์อยูท่ี่ต �าแหน่ง “R” (เกียร์ถอย)
เคร่ืองยนตอ์าจหยดุท�างานและตอ้งเพิ่มแรงเหยยีบ
แป้นเบรกและควบคุมวงพวงมาลยัอยา่งกะทนัหนั 
ซ่ึงอาจท�าใหเ้กิดอุบติัเหตุได้

● อยา่เร่งเคร่ืองในขณะท่ีเหยยีบเบรกเม่ือรถหยดุน่ิง
เพราะอาจท�าให ้CVT เสียหาย
นอกจากน้ี เม่ือคุณเหยยีบแป้นคนัเร่งขณะท่ีเหยยีบ
แป้นเบรกคา้งไวแ้ละคนัเกียร์อยูใ่นต�าแหน่ง “D” 
(เกียร์เดินหนา้) ความเร็วรอบของเคร่ืองยนตอ์าจ
ไม่สูงเท่ากบัการท�างานในลกัษณะเดียวกนัเม่ือคนั
เกียร์อยูใ่นต�าแหน่ง “N” (เกียร์วา่ง)

การเร่งแซง
E00602700112

เหยยีบคนัเร่งจนสุดเพื่อเร่งความเร็วเป็นพิเศษขณะอยูใ่น
ต�าแหน่ง “D” (เกียร์เดินหนา้) CVT จะเปล่ียนเป็นเกียร์ต�่า 

เอง
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การขบัขีข่ึน้/ลงเนิน
E00603000125

การขบัขีข่ึน้เนิน

ระบบส่งก�าลงัจะป้องกนัการเปล่ียนเกียร์ข้ึนโดยไม่จ�าเป็น
แมจ้ะปล่อยแป้นคนัเร่ง เพื่อใหแ้น่ใจวา่การขบัข่ีจะราบร่ืน

การขบัขีล่งเนิน

ในสภาพน้ี ระบบส่งก�าลงัจะเปล่ียนอตัราทดเกียร์ใหต้ �่าลง
โดยอตัโนมติัเพื่อใหก้ารใชเ้คร่ืองยนตช่์วยเบรกมีก�าลงัมาก
ข้ึน ช่วยลดการใชง้านแป้นเบรกลง

การหยุดรถ
E00602801181

ส�าหรับการหยดุรถในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น การรอสญัญาณไฟ
จราจร สามารถเขา้เกียร์ไวไ้ดโ้ดยเหยยีบเบรกเพื่อใหร้ถหยดุ
ส�าหรับการหยดุรอเป็นเวลานานๆ โดยท่ีเคร่ืองยนตท์�างาน
อยู ่ควรเล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “N” (เกียร์วา่ง) และใส่
เบรกมือพร้อมทั้งเหยยีบเบรกดว้ยเพื่อใหร้ถหยดุน่ิง

ขอควรระวัง
● ขณะเขา้เกียร์ CVT หา้มใชแ้ป้นคนัเร่งควบคุมให้

รถหยดุน่ิงบนทางลาดชนั ใส่เบรกมือและ/หรือ
เหยยีบเบรกเสมอ

การจอดรถ
E00602900039

ก่อนอ่ืนหยดุรถใหน่ิ้ง ดึงเบรกมือใหสุ้ด จากนั้นเล่ือนคนั
เกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด)
หากจะจอดรถไวโ้ดยไม่มีใครดูแล ใหด้บัเคร่ืองยนตแ์ละ
น�ากญุแจติดตวัไปดว้ยเสมอ

หมายเหตุ
● เม่ืออยูบ่นทางลาดชนั ควรใชเ้บรกมือก่อนจะเล่ือน

เกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด) หากคุณเขา้เกียร์ “P” 
(จอด) ก่อนดึงเบรกมือ อาจท�าใหโ้ยกเกียร์ออก
จากต�าแหน่ง “P” (จอด) ไดย้ากในการขบัคร้ังต่อ
ไป ท�าใหต้อ้งออกแรงมากเพื่อโยกเกียร์ออกจาก
ต�าแหน่ง “P” (จอด)

เม่ือ CVT ไม่เปลีย่นความเร็ว
E00603101341

หากเกียร์ไม่สามารถเปล่ียนความเร็วในขณะขบัรถไดห้รือ
ไม่มีแรงในการข้ึนทางลาดชนั แสดงวา่อาจเกิดความเสีย
หายข้ึนกบัระบบเกียร์ ท�าใหอุ้ปกรณ์รักษาความปลอดภยั
ท�างาน ใหน้�ารถของคุณเขา้รับการตรวจสอบท่ีศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตทนัที

การเบรก
E00607003502

ช้ินส่วนทั้งหมดของระบบเบรกมีความส�าคญัมากต่อความ
ปลอดภยัในการใชร้ถ ดงันั้นคุณควรน�ารถเขา้รับการตรวจ
เช็คท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตตามเวลาท่ีก�าหนด
ไวใ้นสมุดการตรวจซ่อมแซม

ขอควรระวัง
● หลีกเล่ียงการขบัรถท่ีตอ้งใชเ้บรกอยา่งแรงบ่อยๆ 

และหา้มวางเทา้ “แช่” บนแป้นเบรกขณะขบัรถ
เพราะจะท�าใหเ้บรกร้อนและเส่ือมสภาพ
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ระบบเบรก

ระบบเบรกจะแยกเป็นสองวงจร และรถของคุณติดตั้ง 
เพาเวอร์เบรก เม่ือวงจรหน่ึงเกิดช�ารุดเสียหาย อีกวงจรหน่ึง
จะสามารถใชห้ยดุรถได ้หากรถของคุณสูญเสียระบบช่วย
ผอ่นแรงไปไม่วา่จะดว้ยเหตุใดกต็าม เบรกจะยงัคงใชง้าน
ได ้หากเกิดสถานการณ์น้ีข้ึน แมว้า่จะเหยยีบเบรกจนสุด
แลว้หรือมีแรงตา้นเม่ือเหยยีบเบรก คุณจะตอ้งเหยยีบเบรก
แรงข้ึนและใชร้ะยะเบรกล่วงหนา้มากกวา่ปกติ ใหห้ยดุขบัข่ี
ทนัทีท่ีท�าไดแ้ละน�ารถไปซ่อมระบบเบรก

คำเตือน
● อย่าดบัเคร่ืองยนต์ขณะรถเคล่ือนทีอ่ยู่ หากดบั

เคร่ืองยนต์ขณะขบัรถอยู่ ระบบช่วยผ่อนแรงของ
ระบบเบรกจะหยุดท�างานและเบรกจะท�างานได้ไม่ดี

● หากระบบช่วยผ่อนแรงไม่ท�างานหรือระบบเบรก
ไฮดรอลกิท�างานผดิปกต ิให้น�ารถเข้ารับการตรวจ
สภาพทีศู่นย์บริการมติซูบิชิทีไ่ด้รับอนุญาตทนัที

ตวัแสดงเตือน

ไฟเตือนระบบเบรก (แดง) จะสวา่งเพื่อแสดงวา่มีความ 

ผดิปกติในระบบเบรก ตวัแสดงเตือนจะปรากฏบนหนา้จอ 
แสดงขอ้มูลรวมดว้ย ใหดู้เร่ือง “ไฟเตือนระบบเบรก (แดง)” 
และ “ตวัแสดงเตือนระบบเบรก” หนา้ 5-38, 5-40

เม่ือเบรกเปียกน�า้

ควรทดสอบระบบเบรกโดยการขบัรถดว้ยความเร็วต�่าทนัที
หลงัจากสตาร์ทเคร่ืองยนต ์โดยเฉพาะเม่ือเบรกเปียก เพื่อ
ตรวจดูวา่ยงัท�างานไดเ้ป็นปกติหรือไม่
ฝ้าบางๆ อาจเกาะท่ีดิสกเ์บรกและดรัมเบรก เบรกจึงไม่ปกติ
หลงัจากขบัรถเวลาฝนตกหนกัหรือขบัรถลุยน�้ามาใหม่ๆ 
หรือหลงัจากลา้งรถ ควรขบัรถชา้ๆ พร้อมกบัเหยยีบเบรก
เบาๆ ไปดว้ยเพื่อใหเ้บรกแหง้

เม่ือขบัขีล่งเนิน

เม่ือขบัรถลงจากเขาท่ีลาดชนัมากๆ ควรใชเ้คร่ืองยนต์
ช่วยเบรกโดยเปล่ียนมาใชเ้กียร์ต�่า ซ่ึงจะช่วยป้องกนัไม่
ใหเ้บรกร้อนจดั

คำเตือน
● ห้ามน�าส่ิงของใดๆ มาวางไว้ใกล้แป้นเบรกหรือปล่อย

ให้พรมเล่ือนเข้าไปใต้แป้นเบรก มฉิะน้ันอาจจะ
เหยยีบเบรกได้ไม่สุดซ่ึงเป็นส่ิงจ�าเป็นในกรณฉุีกเฉิน  
ตรวจดูให้แน่ใจว่าแป้นเบรกท�างานได้อย่างอสิระ
ตลอดเวลา และพรมทีพื่น้ตดิแน่นอยู่กบัที่

แผ่นเบรก

● หลีกเล่ียงการเบรกอยา่งรุนแรง เม่ือเปล่ียนเบรกใหม่
ไม่ควรใชเ้บรกอยา่งรุนแรงในช่วง 200 กม. แรก

● ท่ีดิสกเ์บรกมีอุปกรณ์เตือนกรณีผา้เบรกสึกหรอถึงค่าขีด
จ�ากดั โดยจะมีเสียงเหมือนเหลก็ครูดขณะเบรก ดงันั้นถา้
คุณไดย้นิเสียงน้ี ใหน้�ารถไปเปล่ียนแผน่เบรกใหม่ทนัที

คำเตือน
● การขบัขีข่ณะแผ่นเบรกสึกหรอจะท�าให้เบรกได้ยาก

และอาจเกดิอุบัตเิหตุได้

การค้างเบรกอตัโนมตั*ิ
E00652000338

เม่ือรถหยดุท่ีสญัญาณไฟจราจร ฯลฯ รถจะสามารถหยดุ
น่ิงไดด้ว้ยระบบการคา้งเบรกอตัโนมติัแมว้า่จะปล่อยเทา้
จากแป้นเบรก
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เม่ือเหยยีบแป้นคนัเร่ง เบรกจะถูกปลด

คำเตือน
● อย่าพึง่พาระบบการค้างเบรกอตัโนมตัมิากเกนิไป 

บนทางลาดชัด ให้เหยยีบแป้นเบรกให้มัน่คง เพราะ
ระบบอาจจะไม่สามารถท�าให้รถหยุดน่ิงได้

● ห้ามออกจากรถโดยหยุดรถไว้ด้วยระบบการค้าง
เบรกอตัโนมตั ิเม่ือออกจากรถ ให้ใส่เบรกมือและ
เล่ือนคนัเกยีร์ไปทีต่�าแหน่ง “P” (จอด)

● อย่าใช้ระบบการค้างเบรกอตัโนมตัเิม่ือขบัขีบ่นถนน
ล่ืน ระบบอาจไม่สามารถท�าให้รถหยุดน่ิงได้และส่ง
ผลให้เกดิอุบัตเิหตุ

หมายเหตุ
● ขณะท่ีใชง้านระบบการคา้งเบรกอตัโนมติั คุณอาจ

ไดย้นิเสียงการท�างานเพื่อเพิ่มแรงเบรกเม่ือระบบตรวจ
จบัการเคล่ือนไหวของรถ ซ่ึงไม่ใช่การท�างานผดิปกติ

วธีิใช้การค้างเบรกอตัโนมตัิ

การเปิดระบบการค้างเบรกอตัโนมตัิ

หากกดสวติชค์า้งเบรกอตัโนมติัขณะท่ีเป็นไปตามเง่ือนไข
ต่อไปน้ีทั้งหมด ระบบจะเปล่ียนเป็นสถานะเตรียมพร้อม
และไฟแสดงเตรียมพร้อมการคา้งเบรกอตัโนมติั (ขาว) ใน
หนา้ปัดและไฟแสดง (A) บนสวติชจ์ะสวา่ง

● โหมดการท�างานอยูท่ี่ ON
● คาดเขม็ขดันิรภยัดา้นคนขบั
● ประตูดา้นคนขบัปิด

ไฟแสดง (ขาว)

หมายเหตุ
● เม่ือไม่สามารถใชง้านระบบการคา้งเบรกอตัโนมติัได ้

เสียงเตือนจะดงัและตวัแสดงเตือนต่อไปน้ีจะปรากฏ
ข้ึนบนหนา้จอแสดงขอ้มูลในหนา้จอแสดงขอ้มูลรวม
• ถา้ตวัแสดงเตือนน้ีปรากฏข้ึน ใหต้รวจสอบวา่เป็น

ไปตามเง่ือนไขในการท�างานทั้งหมดของระบบ
และไม่มีการท�างานผดิปกติในระบบ

• ถา้ตวัแสดงเตือนน้ีปรากฏข้ึน ใหค้าดเขม็ขดันิรภยั
ดา้นคนขบั
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หมายเหตุ
● หากขอ้ใดต่อไปน้ีเกิดข้ึนขณะท่ีระบบอยูใ่นสถานะ

เตรียมพร้อม ระบบการคา้งเบรกอตัโนมติัจะปิด
โดยอตัโนมติั และไฟแสดงเตรียมพร้อมการคา้ง
เบรกอตัโนมติั (ขาว) ในหนา้ปัดและไฟแสดงบน
สวติชจ์ะดบั
เสียงเตือนจะดงัและขอ้ความปรากฏข้ึนบนหนา้จอ 
แสดงขอ้มูลในหนา้จอแสดงขอ้มูลรวม
• เม่ือไม่ไดค้าดเขม็ขดันิรภยัดา้นคนขบั
• เม่ือประตูดา้นคนขบัเปิดอยู่

• เม่ือมีการท�างานผดิปกติในระบบ

● หากกดสวติชค์า้งเบรกอตัโนมติัซ�้ าหลงัจากตั้งการ
คา้งเบรกอตัโนมติัเป็น ON (เตรียมพร้อม) การคา้ง
เบรกอตัโนมติัจะกลบัเป็น OFF ซ่ึงเป็นการท�างาน
ของฟังกช์นัป้องกนั
หลงัจากปิด OFF การคา้งเบรกอตัโนมติัจะไม่เปล่ียน
เป็น ON (เตรียมพร้อม) แมจ้ะกดสวติชค์า้งเบรก
อตัโนมติั หากตอ้งการตั้งการคา้งเบรกอตัโนมติัเป็น 
ON ใหส้ตาร์ทเคร่ืองยนตใ์หม่แลว้กดสวติชค์า้งเบรก
อตัโนมติัอีกคร้ัง

การเปิดใช้งานการค้างเบรกอตัโนมตัิ

เม่ือรถหยดุดว้ยการเหยยีบแป้นเบรกและคนัเกียร์อยูใ่น

ต�าแหน่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ “P” (จอด) หรือ “R” (เกียร์ถอย) การคา้ง
เบรกอตัโนมติัจะเปิดใชง้านและท�าใหร้ถหยดุน่ิง
ไฟแสดงการคา้งเบรกอตัโนมติั (เขียว) ในหนา้ปัดจะสวา่ง
ขณะท่ีระบบเปิดใชง้าน

ไฟแสดง (เขียว)

ขอควรระวัง
● ปล่อยแป้นเบรกหลงัจากท่ีไฟแสดงการคา้งเบรก

อตัโนมติั (เขียว) สวา่ง

หมายเหตุ
● ในสถานการณ์ต่อไปน้ี ระบบการคา้งเบรกอตัโนมติั

อาจไม่ท�างานชัว่คราว
• รถหยดุบนถนนล่ืน
• รถหยดุขณะท่ีวงพวงมาลยัหมุนไปทางซา้ยหรือ

ทางขวาจนสุด

หมายเหตุ
• รถหมุนบนแท่นหมุนกลบัรถในโรงจอดรถ

ในกรณีเช่นน้ี ระบบการคา้งเบรกอตัโนมติัจะกลบั
สู่การท�างานปกติหากคุณเหยยีบแป้นคนัเร่งและรถ
เร่ิมเคล่ือนท่ีอีกคร้ัง

● หากมีการท�างานต่อไปน้ี การคา้งเบรกอตัโนมติัจะ
ปิดใชง้านและไฟแสดงการคา้งเบรกอตัโนมติั (เขียว) 
ในหนา้ปัดจะดบั และไฟแสดงเตรียมพร้อมการคา้ง
เบรกอตัโนมติั (ขาว) ในหนา้ปัดจะสวา่ง
• เม่ือเล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด) หรือ 

“R” (เกียร์ถอย) พร้อมกบัเหยยีบแป้นเบรก
• เม่ือใส่เบรกมือไฟฟ้าโดยใชส้วติชเ์บรกมือไฟฟ้า

● ขณะท่ีรถหยดุน่ิงดว้ยระบบการคา้งเบรกอตัโนมติั
ระบบจะใส่เบรกมือไฟฟ้าโดยอตัโนมติัภายใตเ้ง่ือนไข
ต่อไปน้ี โดยเสียงเตือนจะดงัและขอ้ความปรากฏข้ึน
บนหนา้จอแสดงขอ้มูลในหนา้จอแสดงขอ้มูลรวม
• หลงัจากใชง้านระบบการคา้งเบรกอตัโนมติัไปได้

ประมาณ 10 นาที
• เม่ือไม่ไดค้าดเขม็ขดันิรภยัดา้นคนขบั
• เม่ือประตูดา้นคนขบัเปิดอยู่

• เม่ือโหมดการท�างานเปล่ียนเป็น OFF
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หมายเหตุ
• เม่ือระบบตรวจพบวา่รถก�าลงัไหลลงจากเนิน

หากไม่สามารถใชง้านเบรกมือไฟฟ้าไดโ้ดยอตัโนมติั
เน่ืองจากระบบท�างานผดิปกติ ขอ้ความจะปรากฏ
ข้ึนบนหนา้จอแสดงขอ้มูลในหนา้จอแสดงขอ้มูล
รวม เหยยีบแป้นเบรก

● หากโหมดการท�างานถูกเปล่ียนเป็น OFF โดยท่ีคนั
เกียร์อยูใ่นต�าแหน่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ “P” (จอด) ขอ้ความ
อาจปรากฏข้ึนบนหนา้จอแสดงขอ้มูลในหนา้จอ 
แสดงขอ้มูลรวม
หากขอ้ความปรากฏข้ึน ใหเ้ล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง 
“P” (จอด) ขณะท่ีเหยยีบแป้นเบรก

การออกรถ

เหยยีบแป้นคนัเร่งโดยท่ีคนัเกียร์อยูใ่นต�าแหน่งใดกต็ามท่ี
ไม่ใช่ “P” (จอด) หรือ “N” (เกียร์วา่ง)
เบรกจะถูกปลดและไฟแสดงการคา้งเบรกอตัโนมติั (เขียว) 
ในหนา้ปัดจะดบั และไฟแสดงเตรียมพร้อมการคา้งเบรก
อตัโนมติั (ขาว) ในหนา้ปัดจะสวา่ง

การปิดระบบการค้างเบรกอตัโนมตัิ

กดสวติชค์า้งเบรกอตัโนมติัเพื่อปิดการคา้งเบรกอตัโนมติั 
ไฟแสดงเตรียมพร้อมการคา้งเบรกอตัโนมติั (ขาว) ในหนา้
ปัดและไฟแสดงบนสวติชจ์ะดบั
หากตอ้งการปิดระบบในขณะท่ีไฟแสดงการคา้งเบรก
อตัโนมติั (เขียว) สวา่ง ใหก้ดสวติชพ์ร้อมกบัเหยยีบแป้น 

เบรก

หมายเหตุ
● หากปิดระบบการคา้งเบรกอตัโนมติัโดยไม่ไดเ้หยยีบ

แป้นเบรก เสียงเตือนจะดงัและขอ้ความจะปรากฏข้ึน
บนหนา้จอแสดงขอ้มูลในหนา้จอแสดงขอ้มูลรวม

ระบบช่วยออกตวัขึน้ทางลาดชัน
E00628001602

ระบบช่วยออกตวัข้ึนทางลาดชนัท�าใหส้ามารถขบัรถข้ึนเนิน
ท่ีสูงชนัไดง่้ายข้ึนโดยป้องกนัรถไหลไปดา้นหลงั ระบบจะ
รักษาแรงเบรกไวป้ระมาณ 2 วนิาทีเม่ือคุณยกเทา้ออกจาก
แป้นเบรกไปเหยยีบแป้นคนัเร่ง

ขอควรระวัง
● อยา่พึ่งพาระบบช่วยออกตวัข้ึนทางลาดชนัในการ

ป้องกนัรถไหลมากเกินไป ในบางสถานการณ์ แม้
จะเปิดใชง้านระบบช่วยออกตวัข้ึนทางลาดชนัแลว้ 
แต่รถกย็งัอาจไหลไปขา้งหลงัไดห้ากไม่ไดเ้หยยีบ
เบรกอยา่งเพียงพอ หากรถบรรทุกน�้าหนกัมาก หรือ
หากถนนชนัและล่ืนมาก
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ขอควรระวัง
● ระบบช่วยออกตวัข้ึนทางลาดชนัไม่ไดอ้อกแบบมา

เพื่อท�าใหร้ถหยดุน่ิงกบัท่ีบนเนินนานกวา่ 2 วนิาที
● เม่ือก�าลงัข้ึนเนิน อยา่ใชร้ะบบช่วยออกตวัข้ึน

ทางลาดชนัเพื่อหยดุรถแทนการเหยยีบเบรกปกติ 
มิฉะนั้นอาจเกิดอุบติัเหตุได้

● อยา่บิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “LOCK” หรือ 
“ACC” หรือปรับโหมดการท�างานเป็น ACC หรือ 
OFF ในขณะท่ีระบบช่วยออกตวัข้ึนทางลาดชนั
ท�างานอยู ่ระบบช่วยออกตวัข้ึนทางลาดชนัอาจหยดุ
ท�างาน ซ่ึงอาจจะท�าใหเ้กิดอุบติัเหตุได้

วธีิใช้งาน
E00628101603

1. หยดุรถใหส้นิทโดยใชแ้ป้นเบรก
2. เล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “D” (เกียร์เดินหนา้)

หมายเหตุ
● เม่ือถอยหลงัลงเนิน ใหเ้ล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง 

“R” (เกียร์ถอย)

3. ปล่อยแป้นเบรกและระบบช่วยออกตวัข้ึนทางลาดชนั
จะยงัคงส่งแรงเบรกใหห้ยดุประมาณ 2 วนิาที

4. เหยยีบแป้นคนัเร่งและระบบช่วยออกตวัข้ึนทางลาด
ชนัจะค่อยๆ ลดแรงเบรกเม่ือรถเร่ิมเคล่ือนท่ี

หมายเหตุ
● ระบบช่วยออกตวัข้ึนทางลาดชนัจะท�างานเม่ือตรง

ตามเง่ือนไขต่อไปน้ีทั้งหมด
• เคร่ืองยนตท์�างานอยู่

(ระบบช่วยออกตวัข้ึนทางลาดชนัจะไม่ท�างาน
เม่ือเคร่ืองยนตก์�าลงัสตาร์ทหรือทนัทีหลงัจากท่ี
สตาร์ทเสร็จ)

• คนัเกียร์อยูใ่นต�าแหน่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ต�าแหน่ง “P” 
(จอด) หรือ “N” (เกียร์วา่ง)

• รถจอดสนิทโดยเหยยีบแป้นเบรกไว้
• ปล่อยเบรกมือ

● ระบบช่วยออกตวัข้ึนทางลาดชนัจะไม่ท�างานหาก
เหยยีบแป้นคนัเร่งก่อนปล่อยแป้นเบรก

● ระบบช่วยออกตวัข้ึนทางลาดชนัจะท�างานเม่ือถอย
หลงัข้ึนเนินดว้ย

ไฟเตือน/ตวัแสดงเตือน
E00628201646

หากเกิดความผดิปกติข้ึนในระบบ ไฟเตือน/ตวัแสดงต่อ
ไปน้ีจะปรากฏข้ึน

ไฟเตือน

ตวัแสดงเตือน

ขอควรระวัง
● หากตวัแสดงเตือนปรากฏข้ึน ระบบช่วยออกตวัข้ึน

ทางลาดชนัจะไม่ท�างาน ใหอ้อกรถอยา่งระมดัระวงั
● จอดรถในท่ีปลอดภยัและดบัเคร่ือง

สตาร์ทเคร่ืองยนตอี์กคร้ังและตรวจดูวา่สญัญาณ
เตือนดบัลงแลว้ ซ่ึงในกรณีน้ีระบบช่วยออกตวัข้ึน
ทางลาดชนัจะท�างานตามปกติอีกคร้ัง
แต่ถา้สญัญาณยงัคงสวา่งอยูห่รือติดเป็นระยะๆ ไม่
จ�าเป็นตอ้งหยดุรถทนัทีแต่ควรน�าไปตรวจสอบท่ี
ศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

การควบคุมการช่วยผ่อนแรงเบรก
E00627001979

การควบคุมการช่วยผอ่นแรงเบรกเป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยคน
ขบัซ่ึงไม่สามารถเหยยีบแป้นเบรกไดอ้ยา่งมัน่คง เช่น ใน
กรณีท่ีหยดุรถกะทนัหนั และช่วยเพิ่มแรงเบรกใหม้ากข้ึน

หากเหยยีบแป้นเบรกอยา่งกะทนัหนั เบรกจะใชแ้รงในการ
หยดุมากกวา่ปกติ
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ขอควรระวัง
● การควบคุมการช่วยผอ่นแรงเบรกไม่ใช่เคร่ืองมือท่ีจะ

ท�าใหเ้บรกมีแรงเพิ่มข้ึนเหนือขีดจ�ากดัความสามารถ 
คุณควรแน่ใจวา่มีระยะห่างเพียงพอระหวา่งรถของ
คุณกบัรถคนัหนา้และไม่พึ่งพาการควบคุมการช่วย
ผอ่นแรงเบรกมากเกินไป

หมายเหตุ
● เม่ือการควบคุมการช่วยผอ่นแรงเบรกท�างานแลว้ ระบบ

จะเพิ่มแรงใหเ้บรกแมจ้ะมีการปล่อยแป้นเบรกเลก็นอ้ย 
หากตอ้งการหยดุระบบน้ี ใหย้กเทา้ออกจากแป้นเบรก

● ขณะท่ีก�าลงัใชง้านการควบคุมการช่วยผอ่นแรงเบรก
ขณะขบัรถ คุณอาจจะรู้สึกวา่แป้นเบรกท่ีเหยยีบน่ิม 
แป้นเบรกขยบัเลก็นอ้ยตามเสียงการท�างาน หรือ
ตวัรถและวงพวงมาลยัสัน่ ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือ
การควบคุมการช่วยผอ่นแรงเบรกท�างานตามปกติ
และไม่ไดแ้สดงถึงการท�างานผดิพลาด ใหเ้หยยีบ
เบรกต่อไปได้

● เม่ือไฟเตือนระบบเบรกป้องกนัลอ้ลอ็กหรือเฉพาะ 

ไฟเตือนระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตวัสวา่ง 
การควบคุมการช่วยผอ่นแรงเบรกจะไม่ท�างาน

ระบบเตือนการเบรกฉุกเฉิน
E00626001350

ระบบน้ีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยลดโอกาสในการเกิดการชนดา้น
หลงั โดยไฟฉุกเฉินท่ีกะพริบถ่ีโดยอตัโนมติัจะเตือนรถท่ี
ขบัมาทางดา้นหลงัระหวา่งการเบรกกะทนัหนั เม่ือระบบ
เตือนการเบรกฉุกเฉินท�างาน ไฟแสดงไฟฉุกเฉินบนหนา้
ปัดจะกะพริบอยา่งรวดเร็วในเวลาเดียวกนั

ขอควรระวัง
● หากไฟเตือนระบบเบรก ABS หรือไฟเตือน ASC 

แสดงข้ึน ระบบเตือนการเบรกฉุกเฉินอาจไม่ท�างาน
ใหดู้เร่ือง “ไฟเตือน/ตวัแสดงเตือนระบบเบรก 
ABS” หนา้ 6-40
ใหดู้เร่ือง “ไฟเตือน/ตวัแสดงเตือน ASC” หนา้ 6-45

หมายเหตุ
● [เง่ือนไขในการเปิดใชง้านของระบบเตือนการเบรก 

ฉุกเฉิน]
ระบบจะท�างานเม่ือตรงตามเง่ือนไขต่อไปน้ีทั้งหมด
• ความเร็วรถอยูท่ี่ประมาณ 55 กม./ชม. ข้ึนไป

หมายเหตุ
• แป้นเบรกถูกเหยยีบ และระบบประเมินวา่เป็นการ

เบรกกะทนัหนัจากการลดความเร็วของรถยนต์
และสภาพการท�างานของระบบเบรกป้องกนัลอ้
ลอ็ก (ABS)

[เง่ือนไขในการปิดใชง้านของระบบเตือนการเบรก
ฉุกเฉิน]
ระบบจะปิดการท�างานเม่ือตรงตามเง่ือนไขขอ้ใด
ขอ้หน่ึงต่อไปน้ี
• ปล่อยแป้นเบรก
• กดสวติชไ์ฟฉุกเฉิน
• ระบบประเมินวา่ไม่ใช่การเบรกกะทนัหนัจากการ

ลดความเร็วของรถยนตแ์ละสภาพการท�างานของ
ระบบเบรกป้องกนัลอ้ลอ็ก (ABS)

ระบบเบรกป้องกนัล้อลอ็ก (ABS)
E00607102766

สภาพแวดลอ้มอาจส่งผลต่อการเบรก เม่ือเบรกอยา่งกะทนัหนั
โดยมีหิมะ น�้าแขง็ น�้ามนั น�้า ฯลฯ บนพื้นผวิถนน อาจล่ืน
ไถลได ้ในกรณีน้ี ประสิทธิภาพของการควบคุมการบงัคบั
เล้ียวและการเบรกจะลดลงและระยะเบรกจนรถหยดุเพิ่มข้ึน 
รถอาจหมุนโดยควบคุมไม่ได้
ระบบ ABS ช่วยป้องกนัลอ้ลอ็กระหวา่งเบรก ทั้งน้ีเพื่อรักษา
เสถียรภาพและความสามารถในการควบคุม และเพื่อใหมี้
แรงเบรกเหมาะสมท่ีสุด
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ค�าแนะน�าในการใช้งาน

● รักษาระยะห่างจากรถคนัหนา้เสมอเหมือนการขบัรถ
ท่ีไม่ไดติ้ดตั้งระบบ ABS
เม่ือเทียบกบัรถท่ีไม่ไดติ้ดตั้งระบบ ABS รถของคุณอาจ
ตอ้งมีระยะเบรกจนรถหยดุมากกวา่ในกรณีต่อไปน้ี:
• ขบัข่ีบนพื้นถนนท่ีเป็นกรวดหรือปกคลุมดว้ยหิมะ
• ขบัข่ีโดยใชโ้ซ่พนัลอ้
• ขบัข่ีบนพ้ืนถนนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อหรือสูงต�่าแตก

ต่างกนั
• ขบัข่ีบนถนนท่ีขรุขระหรือยากล�าบากในลกัษณะ

อ่ืนๆ
● ระบบ ABS ไม่ไดจ้ �ากดัอยูเ่ฉพาะในสถานการณ์ท่ีมี

การเหยยีบเบรกอยา่งกะทนัหนัเท่านั้น ระบบน้ียงัอาจ
ช่วยป้องกนัไม่ใหล้อ้รถลอ็กขณะท่ีคุณขบัผา่นฝาท่อ 
แผน่เหลก็บนหนา้ถนน ถนนต่างระดบั รอยบนถนน 
หรือพื้นผวิถนนท่ีไม่เรียบอ่ืนๆ ซ่ึงยากต่อการยดึเกาะ

● เม่ือเปิดใชง้านระบบ ABS คุณอาจรู้สึกไดว้า่แป้น
เบรกสะเทือนเป็นจงัหวะและตวัรถและวงพวงมาลยั
สัน่ และยงัอาจไดย้นิเสียงรบกวนท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 
ในเวลาน้ีคุณอาจรู้สึกวา่แป้นมีแรงตา้นต่อการเหยยีบ
ซ่ึงเป็นอาการปกติของระบบ ABS และไม่ไดแ้สดง
ถึงปัญหาแต่อยา่งใด
หากเกดิกรณนีี ้ให้เหยยีบแป้นเบรกแรงขึน้เพ่ือใช้งาน 
ABS อย่าเหยยีบเบรกแล้วปล่อยซ�้าๆ เพราะจะท�าให้
ประสิทธิภาพการเบรกลดลง

● คุณจะไดย้นิเสียงการท�างานของมอเตอร์จากหอ้ง
เคร่ืองยนตท์นัทีหลงัจากสตาร์ทเคร่ืองยนต ์หาก
เหยยีบแป้นเบรกไวใ้นเวลานั้น จะรู้สึกวา่แป้นเบรก
สะเทือนเป็นจงัหวะ
ซ่ึงเกิดจากการท�างานวเิคราะห์ตนเองของระบบ ABS 
และไม่ใช่อาการผดิปกติแต่อยา่งใด

● ระบบ ABS จะใชง้านไดห้ลงัจากรถเร่งความเร็วจน
เกิน 10 กม./ชม. โดยประมาณ และจะหยดุท�างานเม่ือ
ความเร็วรถต�่ากวา่ประมาณ 5 กม./ชม.

ขอควรระวัง
● แมแ้ต่ระบบ ABS กไ็ม่สามารถป้องกนัรถจาก

กฎธรรมชาติแห่งฟิสิกส์ได ้เช่น ไม่สามารถหลบ
เล่ียงอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากใชค้วามเร็วสูง 
เล้ียวรุนแรงเกินไป ตามรถคนัหนา้กระชั้นชิดเกิน
ไป หรือการเหินน�้า ยงัคงเป็นหนา้ท่ีของคนขบัท่ี
จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ควรระวงัเพื่อความปลอดภยั 
เลือกความเร็ว และใชง้านเบรกอยา่งเหมาะสมใน
สถานการณ์ดงักล่าว

● ตอ้งแน่ใจวา่ยางทั้งหมดเป็นชนิดเดียวกนัและมี
ขนาดเดียวกนัทั้ง 4 ลอ้
หากชนิดหรือขนาดยางแตกต่างกนั ระบบ ABS อาจ
ท�างานไม่ไดต้ามปกติ

● หา้มติดตั้งเฟืองทา้ยแบบลิมิเตด็สลิปซ่ึงไม่ใช่อะไหล่
แทข้องมิตซูบิชิโดยเดด็ขาด เพราะจะท�าใหร้ะบบ 
ABS ท�างานผดิปกติ
แนะน�าใหติ้ดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

ไฟเตือน / ตวัแสดงเตือนระบบเบรก ABS
E00607202682

ไฟเตือน
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ตวัแสดงเตือน

หากมีการท�างานผดิปกติในระบบ ไฟเตือนระบบเบรก 
ABS จะสวา่งและตวัแสดงเตือนจะปรากฏบนหนา้จอ 

แสดงขอ้มูลในหนา้จอแสดงขอ้มูลรวม

ในสภาวะปกติ ไฟเตือนระบบเบรก ABS จะสวา่งเฉพาะ
เม่ือบิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “ON” หรือปรับโหมดการ
ท�างานไปท่ี ON เท่านั้น และจะดบัลงภายในสองสามวนิาที

ขอควรระวัง
● ลกัษณะไฟเตือน/ตวัแสดงเตือนต่างๆ ต่อไปน้ีแสดง

ใหเ้ห็นวา่ระบบเบรก ABS ไม่ท�างานและมีเพียง
ระบบเบรกมาตรฐานเท่านั้นท่ีท�างานอยู ่(ระบบเบรก
มาตรฐานยงัคงท�างานตามปกติ) ในกรณีน้ี ใหน้�ารถ
ไปท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
• เม่ือสวติชก์ญุแจอยูท่ี่ต �าแหน่ง “ON” หรือปรับ

โหมดการท�างานไปท่ี ON แต่ไฟเตือนไม่สวา่ง
ข้ึนหรือสวา่งคา้งอยูแ่ละไม่ดบั

• ไฟเตือนสวา่งข้ึนระหวา่งการขบัข่ี
• ตวัแสดงเตือนปรากฏข้ึนระหวา่งการขบัข่ี

หากไฟเตือน/ตวัแสดงเตือนสว่างขึน้

ระหว่างการขบัขี่
E00607302670

หากเฉพาะไฟเตือน/ตวัแสดงเตือนระบบเบรก 
ABS สว่างขึน้

หลีกเล่ียงการเบรกแรงๆ และการขบัรถดว้ยความเร็วสูง 
หยดุรถในท่ีปลอดภยั
สตาร์ทเคร่ืองใหม่อีกคร้ังและตรวจดูวา่ไฟเตือนดบัหลงั
จากขบัไปไดส้องสามนาทีหรือไม่ หากไฟเตือนยงัคงดบั
ขณะขบัรถ แสดงวา่ไม่มีปัญหา
อยา่งไรกต็าม หากไฟไม่ดบัหรือสวา่งข้ึนอีกระหวา่งขบัรถ 
เราแนะน�าใหคุ้ณน�ารถไปตรวจสอบโดยเร็วท่ีสุด

หากไฟเตือน/ตวัแสดงเตือนระบบเบรก ABS 
และไฟเตือน/ตวัแสดงเตือนระบบเบรกสว่างขึน้
พร้อมกนั

ไฟเตือน

  (แดง)

ตวัแสดงเตือน

แสดงวา่ระบบ ABS และฟังกช์นักระจายแรงเบรกอาจไม่
ท�างาน ดงันั้นการเบรกอยา่งแรงอาจท�าใหร้ถเสียการทรงตวัได้

หลีกเล่ียงการเบรกแรงๆ และการขบัรถดว้ยความเร็วสูง 
จอดรถในท่ีปลอดภยัทนัทีและติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิ
ท่ีไดรั้บอนุญาต

หมายเหตุ
● ไฟเตือนระบบเบรก ABS และไฟเตือนระบบเบรก 

(แดง) สวา่งข้ึนพร้อมกนัและตวัแสดงเตือนปรากฏ
ข้ึนสลบักนับนหนา้จอแสดงขอ้มูลในหนา้จอ 
แสดงขอ้มูลรวม

หลงัการขบัขีบ่นถนนทีเ่ป็นน�า้แขง็
E00618801362

หลงัการขบัข่ีบนถนนท่ีเตม็ไปดว้ยหิมะหรือน�้าแขง็ ใหก้�าจดั
หิมะและน�้าแขง็ท่ีอาจติดอยูบ่ริเวณลอ้ออก โดยระมดัระวงั
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อยา่ใหเ้ซ็นเซอร์ความเร็วลอ้ (A) หรือสายเคเบิลท่ีลอ้แต่ละ
ขา้งช�ารุดเสียหาย

ระบบพวงมาลยัไฟฟ้า (EPS)
E00629201496

ระบบพวงมาลยัเพาเวอร์จะท�างานขณะท่ีเคร่ืองยนตท์�างาน
ซ่ึงจะช่วยลดแรงตา้นในการหมุนวงพวงมาลยั
ระบบพวงมาลยัเพาเวอร์มีความสามารถในการหมุนพวง
มาลยัเชิงกลในกรณีท่ีระบบช่วยผอ่นแรงหายไป หาก
ระบบช่วยผอ่นแรงหายไปไม่วา่ดว้ยเหตุใดกต็าม คุณจะยงั
สามารถบงัคบัพวงมาลยัไดแ้ต่จะตอ้งออกแรงมากกวา่เดิม 
ในกรณีน้ี ควรน�ารถเขา้ตรวจสอบท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิ 
ท่ีไดรั้บอนุญาต

คำเตือน
● อย่าดบัเคร่ืองยนต์ขณะทีร่ถก�าลงัเคล่ือนที ่การดบั

เคร่ืองยนต์จะท�าให้วงพวงมาลยัหมุนได้ยากมาก 
ซ่ึงอาจน�าไปสู่อุบัตเิหตุได้

หมายเหตุ
● ระหวา่งท่ีหมุนวงพวงมาลยัจนสุดหลายๆ คร้ัง (เช่น 

ขณะบงัคบัรถเขา้ท่ีจอดรถ) ฟังกช์นัป้องกนัอาจ
ท�างานเพื่อป้องกนัระบบพวงมาลยัเพาเวอร์ร้อน
เกินไป ฟังกช์นัน้ีจะท�าใหว้งพวงมาลยัค่อยๆ หมุน
ไดย้ากข้ึน ในกรณีน้ี ใหล้ดการหมุนวงพวงมาลยัลง
สกัครู่ เม่ือระบบเยน็ลง แรงในการหมุนพวงมาลยั
จะกลบัมาเป็นปกติ

● หากคุณหมุนวงพวงมาลยัขณะท่ีรถหยดุน่ิงโดยเปิด
ไฟหนา้ไว ้ไฟหนา้อาจหร่ีลง ถือเป็นเร่ืองปกติ ไม่
นานไฟหนา้จะกลบัมาสวา่งตามเดิม

ไฟเตือน/ตวัแสดงเตือนระบบพวงมาลยั

ไฟฟ้า

ไฟเตือน

ตวัแสดงเตือน

หากมีการท�างานผดิปกติในระบบ ไฟเตือนจะสวา่งและ
ตวัแสดงเตือนจะปรากฏบนหนา้จอแสดงขอ้มูลในหนา้
จอแสดงขอ้มูลรวม

ในสภาวะปกติ ไฟเตือนจะสวา่งเม่ือบิดสวติชก์ญุแจไปท่ี
ต�าแหน่ง “ON” หรือปรับโหมดการท�างานไปท่ี ON และ
จะดบัลงหลงัจากท่ีเคร่ืองยนตส์ตาร์ท

ดา้นหนา้ ดา้นหลงั
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ขอควรระวัง
● หากไฟเตือนสวา่งและตวัแสดงเตือนปรากฏข้ึนขณะ

ท่ีเคร่ืองยนตท์�างาน ใหน้�ารถเขา้รับการตรวจสอบ
โดยศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตโดยเร็วท่ีสุด
โดยการบงัคบัวงพวงมาลยัจะท�าไดย้ากข้ึน

ระบบควบคุมเสถยีรภาพการทรงตวั 
(ASC)

E00616701963

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตวั (ASC) จะควบคุมระบบ
เบรกป้องกนัลอ้ลอ็ก ฟังกช์นัควบคุมการออกตวัและการ
เขา้โคง้ และฟังกช์นัควบคุมเสถียรภาพโดยรวม ซ่ึงจะช่วย
รักษาการควบคุมและการยดึเกาะของรถ กรุณาอ่านตอนน้ี
ควบคู่กบัเร่ืองระบบเบรกป้องกนัลอ้ลอ็ก ฟังกช์นัควบคุม
การออกตวัและการเขา้โคง้ และฟังกช์นัควบคุมเสถียรภาพ

ระบบเบรกป้องกนัลอ้ลอ็ก (ABS)  หนา้ 6-39
ฟังกช์นัควบคุมการออกตวัและการเขา้โคง้  หนา้ 6-43
ฟังกช์นัควบคุมเสถียรภาพ  หนา้ 6-43

ขอควรระวัง
● อยา่พึ่งพาระบบ ASC มากเกินไป เพราะแมแ้ต่ระบบ 

ASC กไ็ม่สามารถป้องกนัรถจากกฎธรรมชาติแห่ง
ฟิสิกส์ได้
ระบบน้ีกเ็หมือนกบัระบบอ่ืนๆ ท่ีมีขีดจ�ากดัและ
ไม่สามารถช่วยใหคุ้ณควบคุมเสถียรภาพไดใ้นทุก
สถานการณ์ การขบัข่ีอยา่งประมาทอาจท�าใหเ้กิด
อุบติัเหตุได ้เป็นหนา้ท่ีของคนขบัในการขบัรถอยา่ง
ระมดัระวงั โดยพิจารณาสภาพการจราจร ถนน และ
สภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ

● ตรวจดูวา่คุณใชย้างประเภทและขนาดเดียวกนัทั้ง
ส่ีลอ้ มิฉะนั้นระบบ ASC อาจท�างานไม่ถูกตอ้ง

● อยา่ติดตั้งเฟืองทา้ยแบบลิมิเตด็สลิป (LSD) ท่ีไม่ได้
มาจากโรงงานกบัรถของคุณ มิฉะนั้นระบบ ASC 
อาจท�างานผดิปกติได้

หมายเหตุ
● อาจมีเสียงการท�างานดงัมาจากหอ้งเคร่ืองยนตใ์น

สถานการณ์ต่อไปน้ี เสียงจะเก่ียวขอ้งกบัการตรวจ
สอบการท�างานของระบบ ASC ในเวลาน้ี คุณอาจ
รู้สึกถึงแรงกระแทกจากแป้นเบรกหากคุณเหยยีบ
เบรก ซ่ึงไม่ไดแ้สดงถึงความผดิปกติแต่อยา่งใด
• เม่ือบิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “ON” หรือปรับ

โหมดการท�างานไปท่ี ON
• เม่ือขบัรถไปสกัพกัหลงัจากสตาร์ทเคร่ืองยนต์

หมายเหตุ
● เม่ือระบบ ASC ท�างาน คุณอาจรู้สึกถึงการสัน่สะเทือน

ในตวัรถหรือไดย้นิเสียงดงัมาจากหอ้งเคร่ืองยนต ์
ซ่ึงแสดงวา่ระบบท�างานเป็นปกติ ไม่ไดแ้สดงถึงการ
ท�างานผดิปกติแต่อยา่งใด

● เม่ือไฟเตือนระบบเบรกป้องกนัลอ้ลอ็กสวา่งข้ึน 
ระบบ ASC จะไม่ท�างาน

ฟังก์ชันควบคุมการออกตวัและการเข้าโค้ง
E00619001185

ฟังกช์นัควบคุมการออกตวัและการเขา้โคง้ป้องกนัไม่ให้
ลอ้หมุนมากเกินไปบนถนนล่ืนและช่วยใหร้ถท่ีหยดุอยู่

ออกตวัได ้นอกจากน้ียงัใหก้�าลงัการขบัเคล่ือนท่ีเพียงพอ
และท�าใหก้ารหมุนพวงมาลยัมีประสิทธิภาพเม่ือรถเล้ียว
ขณะเหยยีบคนัเร่ง

ขอควรระวัง
● เม่ือขบัรถบนถนนท่ีมีหิมะหรือน�้าแขง็ ใหใ้ชย้าง

ส�าหรับหิมะและขบัรถดว้ยความเร็วปานกลาง

ฟังก์ชันควบคุมเสถยีรภาพ
E00619101144

ฟังกช์นัควบคุมเสถียรภาพถูกออกแบบมาเพื่อช่วยใหค้น
ขบัรักษาการควบคุมรถบนถนนล่ืนหรือระหวา่งการหมุน
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ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตวั (ASC)

พวงมาลยัอยา่งรวดเร็วได ้ระบบน้ีท�างานโดยควบคุมก�าลงั
เคร่ืองยนตแ์ละเบรกท่ีแต่ละลอ้

หมายเหตุ
● ฟังกช์นัควบคุมเสถียรภาพท�างานท่ีระดบัความเร็ว

ประมาณ 15 กม./ชม. หรือมากกวา่

สวติช์ ASC OFF
E00619202041

ระบบ ASC จะเปิดใชง้านโดยอตัโนมติัเม่ือบิดสวติชก์ญุแจ
ไปท่ีต�าแหน่ง “ON” หรือปรับโหมดการท�างานไปท่ี ON 
คุณสามารถปิดการท�างานของระบบไดโ้ดยการกดสวติช ์
ASC OFF อยา่งนอ้ย 3 วนิาที

เม่ือระบบ ASC ปิดการใชง้าน ไฟแสดง  จะสวา่ง หาก
ตอ้งการเปิดระบบ ASC อีกคร้ัง ใหก้ดสวติช ์ASC OFF สกั
ครู่ ไฟแสดง  จะดบั

ขอควรระวัง
● เพื่อความปลอดภยั ควรใชง้านสวติช ์ASC OFF 

เม่ือรถหยดุเท่านั้น
● ตรวจดูใหม้ัน่ใจวา่ระบบ ASC เปิดอยูข่ณะขบัข่ี

ในสภาพปกติ

หมายเหตุ
● เม่ือจะขบัรถออกจากโคลน ทราย หรือหิมะท่ีตก

ใหม่ๆ การเหยยีบแป้นคนัเร่งอาจไม่สามารถเพิ่ม
ความเร็วรอบเคร่ืองยนตไ์ด ้ในสถานการณ์เช่นน้ี
การปิดระบบ ASC ดว้ยสวติช ์ASC OFF ชัว่คราว
จะท�าใหร้ถเคล่ือนตวัออกมาไดง่้ายข้ึน

● สวติช ์ASC OFF จะปิดทั้งฟังกช์นัควบคุมเสถียรภาพ
และฟังกช์นัควบคุมการออกตวัและการเขา้โคง้

● ถา้คุณยงัคงกดสวติช ์ASC OFF คา้งไวห้ลงัจากท่ี
ระบบ ASC ปิดไปแลว้ “ฟังกช์นัป้องกนัการท�างานผดิ
พลาด” จะท�างานและระบบ ASC จะกลบัมาเปิดอีกคร้ัง

ไฟแสดง ASC หรือ ASC OFF
E00619301872

- ไฟแสดง ASC 
ไฟแสดงจะกะพริบเม่ือระบบ ASC ท�างาน

- ไฟแสดง ASC OFF
ไฟแสดงน้ีจะสวา่งเม่ือระบบ ASC ถูกปิดดว้ย
สวติช ์ASC OFF

ขอควรระวัง
● เม่ือไฟแสดง  กะพริบ แสดงวา่ ASC ก�าลงัท�างาน 

ซ่ึงหมายความวา่ถนนล่ืนหรือลอ้รถคุณเร่ิมไถล เม่ือ
เกิดเหตุการณ์เช่นน้ีควรขบัรถใหช้า้ลง

● หากอุณหภูมิในระบบเบรกเพิ่มสูงข้ึนเพราะการควบคุม
เบรกอยา่งต่อเน่ืองบนถนนล่ืน ไฟแสดง  จะกะพริบ 
เพื่อป้องกนัระบบเบรกร้อนจดั
การควบคุมเบรกของฟังกช์นัควบคุมการออกตวัและ
การเขา้โคง้จะถูกยบัย ั้งชัว่คราว
การควบคุมเคร่ืองยนตโ์ดยฟังกช์นัควบคุมการออกตวั
และการเขา้โคง้และการท�างานเบรกปกติจะไม่ได้
รับผลกระทบ ใหจ้อดรถในท่ีปลอดภยั จากนั้นเม่ือ
อุณหภูมิระบบเบรกลดลง ไฟแสดง  จะดบัและ
ฟังกช์นัควบคุมการออกตวัและการเขา้โคง้จะเร่ิม
ท�างานอีกคร้ัง
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หมายเหตุ
● ไฟแสดง  อาจสวา่งข้ึนเม่ือสตาร์ทเคร่ืองยนต ์

แสดงวา่แรงดนัไฟฟ้าแบตเตอร่ีต�่าลงชัว่ขณะเม่ือ
เคร่ืองยนตส์ตาร์ท ซ่ึงไม่ใช่การท�างานผดิปกติหาก
ไฟแสดงนั้นดบัลงทนัที

ไฟเตือน/ตวัแสดงเตือนระบบ ASC
E00619402030

หากเกิดความผดิปกติข้ึนในระบบ ไฟเตือน/ตวัแสดงเตือน
ต่อไปน้ีจะสวา่งข้ึน

ไฟเตือน

- ไฟแสดงการท�างาน ASC

- ไฟแสดง ASC OFF

ตวัแสดงเตือน

ขอควรระวัง
● ระบบอาจจะท�างานผดิปกติ

จอดรถในท่ีปลอดภยัและดบัเคร่ือง
รีสตาร์ทเคร่ืองยนตแ์ละตรวจสอบวา่สญัญาณเตือน
ดบัไปหรือไม่ หากดบัแลว้กไ็ม่มีความผดิปกติใดๆ 
หากไม่ดบัหรือยงัคงปรากฏบ่อยคร้ัง ไม่จ�าเป็น
ตอ้งหยดุรถทนัทีแต่ควรน�ารถเขา้รับการตรวจสอบ

● เม่ือลากรถโดยยกเพียงลอ้หนา้หรือลอ้หลงัข้ึนจาก
พื้น อยา่ใหส้วติชก์ญุแจอยูใ่นต�าแหน่ง “ON” หรือ
โหมดการท�างานอยูท่ี่ ON การใหส้วติชก์ญุแจอยู่

ในต�าแหน่ง “ON” หรือโหมดการท�างานอยูท่ี่ ON 
อาจท�าใหร้ะบบ ASC ท�างาน ส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุ
วธีิการลากรถท่ีถูกตอ้งจะข้ึนอยูก่บัประเภทระบบ
ส่งก�าลงัและระบบขบัเคล่ือนของรถ
ส�าหรับรายละเอียด ใหดู้เร่ือง “การลากรถ” หนา้ 8-15

ระบบควบคุมความเร็วคงที*่
E00609102685

ระบบควบคุมความเร็วคงท่ีเป็นระบบควบคุมความเร็ว
อตัโนมติัท่ีช่วยใหค้วามเร็วคงท่ีในระดบัท่ีก�าหนด ระบบ
น้ีจะท�างานไดเ้ม่ือรถมีความเร็วประมาณ 40 กม./ชม. ข้ึนไป

ขอควรระวัง
● หากคุณไม่ตอ้งการขบัรถดว้ยความเร็วคงท่ี คุณสามารถ

ปิดระบบควบคุมความเร็วคงท่ีไดเ้พื่อความปลอดภยั
● อยา่ใชร้ะบบควบคุมความเร็วคงท่ีในสภาพการขบัข่ี

ท่ีไม่เอ้ือใหคุ้ณใชค้วามเร็วคงท่ี เช่น ในสภาพการ
จราจรติดขดั ถนนคดเค้ียว มีน�้าแขง็หรือหิมะปกคลุม 
ถนนเปียกล่ืน หรือขณะลงเนินชนั

หมายเหตุ
● ระบบควบคุมความเร็วคงท่ีอาจไม่สามารถรักษา

ความเร็วใหค้งท่ีไดข้ณะข้ึนเนินหรือลงเนิน
● ความเร็วของรถอาจลดลงเม่ือข้ึนเนินชนั คุณสามารถ

เหยยีบคนัเร่งหากตอ้งการความเร็วเท่าท่ีก�าหนดไว้
● ความเร็วของรถอาจเพิ่มข้ึนจากท่ีก�าหนดไวข้ณะลง

เนินชนั คุณตอ้งใชเ้บรกเพื่อควบคุมความเร็ว ผลคือ
ระดบัความเร็วท่ีก�าหนดไวจ้ะถูกยกเลิก
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สวติช์ควบคุมความเร็วคงที่

A- สวติช์ ON/OFF ระบบควบคุมความเร็วคงที่

ใชเ้ปิดหรือปิดระบบควบคุมความเร็วคงท่ี

B- สวติช์ “SET -”

ใชล้ดความเร็วคงท่ีหรือตั้งค่าความเร็วท่ีตอ้งการ

C- สวติช์ “RES +”

ใชเ้พิ่มความเร็วคงท่ีหรือกลบัไปท่ีค่าความเร็วคงท่ีดั้งเดิม

D- สวติช์ “CANCEL”

ใชย้กเลิกการขบัข่ีดว้ยความเร็วคงท่ี

หมายเหตุ
● เม่ือใชง้านสวติชค์วบคุมความเร็วคงท่ี กดสวติชต่์างๆ 

ใหถู้กตอ้ง การขบัข่ีดว้ยความเร็วคงท่ีอาจถูกยกเลิก
โดยอตัโนมติัหากมีการกดสวติชค์วบคุมความเร็ว
คงท่ีสองปุ่มข้ึนไปพร้อมๆ กนั

วธีิเปิดใช้งาน
E00609302876

1. ใหโ้หมดการท�างานอยูท่ี่ ON กดสวติช ์ON/OFF 
ระบบควบคุมความเร็วคงท่ี (A) เพื่อเปิดระบบควบคุม
ความเร็วคงท่ี ไฟแสดงจะปรากฏข้ึนบนหนา้จอแสดง
ขอ้มูลของหนา้จอแสดงขอ้มูลรวม

2. เพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วตามตอ้งการ จากนั้น
กดสวติช ์“SET -” (B) แลว้ปล่อยเม่ือไฟแสดงปรากฏ
ข้ึนบนหนา้จอแสดงขอ้มูลของหนา้จอแสดงขอ้มูลรวม 
รถจะมีความเร็วคงท่ีตามท่ีก�าหนดไว้
ไฟแสดง “SET” จะปรากฏบนหนา้จอแสดงขอ้มูลของ
หนา้จอแสดงขอ้มูลรวม

หมายเหตุ
● เม่ือคุณปล่อยสวติช ์“SET -” (B) ความเร็วของรถ

จะถูกก�าหนด
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วธีิเพิม่ความเร็วคงที่
E00609401955

มีสองวธีิในการเพิ่มความเร็วคงท่ี

สวติช์ RES +

ดนัสวติช ์“RES +” (C) ข้ึนคา้งไวข้ณะขบัรถดว้ยความเร็ว
คงท่ี แลว้ความเร็วของคุณจะค่อยๆ เพิ่มข้ึน
เม่ือถึงระดบัความเร็วท่ีตอ้งการแลว้ใหป้ล่อยสวติช ์ความเร็ว
คงท่ีจะกลายเป็นค่าใหม่

หากตอ้งการเพิ่มความเร็วทีละนอ้ย ใหก้ดสวติช ์“RES +” 
(C) ไม่เกิน 1 วนิาทีแลว้ปล่อย
แต่ละคร้ังท่ีคุณดนัสวติช ์“RES +” (C) ข้ึน ความเร็วรถจะ
เพิ่มข้ึนประมาณ 1.6 กม./ชม.

แป้นคนัเร่ง

ขณะขบัรถดว้ยความเร็วคงท่ี เหยยีบแป้นคนัเร่งใหถึ้งระดบั
ความเร็วท่ีตอ้งการ จากนั้นดนัสวติช ์“SET -” (B) ลงแลว้
ปล่อยสกัพกัเพื่อก�าหนดค่าความเร็วคงท่ีใหม่

วธีิลดความเร็วคงที่
E00609501884

มีสองวธีิในการลดความเร็วคงท่ี

สวติช์ SET -

ดนัสวติช ์“SET -” (B) ลงคา้งไวข้ณะขบัรถดว้ยความเร็ว
คงท่ี ความเร็วจะค่อยๆ ลดลง

เม่ือถึงระดบัความเร็วท่ีตอ้งการแลว้ใหป้ล่อยสวติช ์ความเร็ว
คงท่ีจะกลายเป็นค่าใหม่

หากตอ้งการลดความเร็วทีละนอ้ย ใหด้นัสวติช ์“SET -” 

(B) ลงไม่เกิน 1 วนิาทีแลว้ปล่อย

แต่ละคร้ังท่ีคุณดนัสวติช ์“SET -” (B) ลง ความเร็วรถจะ

ลดลงประมาณ 1.6 กม./ชม.

แป้นเบรก

ขณะขบัรถดว้ยความเร็วคงท่ี ใหเ้หยยีบแป้นเบรกซ่ึงจะ
ปิดระบบควบคุมความเร็วคงท่ี จากนั้นดนัสวติช ์“SET -” 
(B) ลงแลว้ปล่อยสกัพกัเพื่อก�าหนดค่าความเร็วคงท่ีใหม่
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วธีิเพิม่หรือลดความเร็วช่ัวคราว
E00609601436

วธีิเพิม่ความเร็วช่ัวคราว

เหยยีบคนัเร่งตามปกติ เม่ือปล่อยคนัเร่งจะกลบัมาท่ีความเร็ว
คงท่ีท่ีก�าหนดไว้

หมายเหตุ
● ในสภาพการขบัข่ีบางลกัษณะ การขบัข่ีดว้ยความเร็ว

คงท่ีอาจถูกยกเลิก ในกรณีเช่นน้ี ใหดู้เร่ือง “วธีิเปิด
ใชง้าน” หนา้ 6-46 และปฏิบติัตามขั้นตอนการตั้งค่า
ความเร็วคงท่ีอีกคร้ัง

วธีิลดความเร็วช่ัวคราว

เหยยีบแป้นเบรกเพื่อลดความเร็ว เม่ือตอ้งการกลบัไปท่ี
ความเร็วคงท่ีท่ีก�าหนดไว ้ใหด้นัสวติช ์“RES +” (C) ข้ึน
ใหดู้เร่ือง “วธีิกลบัไปท่ีค่าความเร็วคงท่ีเดิม” หนา้ 6-49

วธีิปิดใช้งาน
E00609703125

การขบัข่ีดว้ยความเร็วคงท่ีสามารถยกเลิกไดด้งัน้ี:

● กดสวติช ์ON/OFF ระบบควบคุมความเร็วคงท่ี (A) 
(ระบบควบคุมความเร็วคงท่ีจะถูกปิด)

● กดสวติช ์“CANCEL” (D)
● เหยยีบแป้นเบรก
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การขบัข่ีดว้ยความเร็วคงท่ีจะถกูยกเลิกโดยอตัโนมติัใน

สถานการณ์ต่อไปน้ี

l เม่ือรถมีความเร็วต�่ากวา่ความเร็วคงท่ีท่ีก�าหนดไว้
ประมาณ 15 กม./ชม. ข้ึนไปเน่ืองจากขบัรถข้ึนหรือ
ลงเขา ฯลฯ

l เม่ือความเร็วลดลงถึงประมาณ 40 กม./ชม. หรือต�่ากวา่
l  เม่ือระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตวั (ASC) เร่ิมท�างาน 

ใหดู้เร่ือง “ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตวั (ASC)” 
หนา้ 6-43

คำเตือน
l แม้ว่าการขบัขีด้่วยความเร็วคงทีจ่ะถูกยกเลกิเมือ่คนั

เกยีร์อยู่ทีต่�าแหน่ง “N” (เกยีร์ว่าง) แต่ไม่ควรเลือ่น
คนัเกยีร์มาทีต่�าแหน่ง “N” (เกยีร์ว่าง) ขณะก�าลงั
ขบัรถ คุณจะไม่สามารถใช้เคร่ืองยนต์ในการเบรก
ได้และอาจท�าให้เกดิอุบัตเิหตุร้ายแรง

นอกจากน้ีการขบัข่ีดว้ยความเร็วคงท่ียงัอาจยกเลิกไดด้งัน้ี

l  เม่ือความเร็วเคร่ืองยนตเ์พิ่มข้ึนจนมาตรวดัรอบเคร่ืองยนต์
เขา้ใกลบ้ริเวณสีแดง (ส่วนท่ีเป็นสีแดงของมาตรวดั)

ขอควรระวัง
l  หากการขบัข่ีดว้ยความเร็วคงท่ีถกูยกเลิกโดยอตัโนมติั

ในสถานการณ์อ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวไวน้ี้ แสดง
วา่ระบบอาจท�างานผดิปกติ
ใหก้ดสวติช ์ON/OFF ระบบควบคุมความเร็วคงท่ี
เพื่อปิดระบบควบคุมความเร็วคงท่ีและน�ารถของคุณ
ไปตรวจสภาพท่ีศนูยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

วธีิกลบัไปทีค่่าความเร็วคงทีเ่ดมิ
E00609802305

เม่ือการขบัข่ีดว้ยความเร็วคงท่ีถกูยกเลิกไปตามเง่ือนไข
ท่ีกล่าวไวใ้น “วธีิปิดใชง้าน” หนา้ 6-48 คุณสามารถ
กลบัไปท่ีค่าความเร็วคงท่ีเดิมท่ีก�าหนดไวโ้ดยกดสวติช ์ 

“RES +” (C) ขณะขบัข่ีดว้ยความเร็วประมาณ 40 กม./ชม. 
ข้ึนไป ไฟแสดง “SET” จะปรากฏบนหนา้จอแสดงขอ้มูล
ของหนา้จอแสดงขอ้มูลรวม

อยา่งไรกต็ามในสถานการณ์ต่อไปน้ี การกดสวติชจ์ะไม่น�า
คุณกลบัไปท่ีค่าความเร็วคงท่ีเดิม ใหคุ้ณท�าตามขั้นตอนการ
ตั้งค่าความเร็วคงท่ีอีกคร้ัง:

l เม่ือกดสวติช ์ON/OFF ระบบควบคุมความเร็วคงท่ี
l โหมดการท�างานอยูท่ี่ OFF
l ไฟแสดงดบั

กล้องมองหลงั*
E00618403186

กลอ้งมองหลงัเป็นระบบท่ีแสดงมุมมองดา้นหลงัรถบนหนา้จอ

ขอควรระวัง
l กลอ้งมองหลงัเป็นระบบช่วยท่ีท�าใหค้นขบัสามารถ

ตรวจดูส่ิงกีดขวางดา้นหลงัรถได ้ระยะของมุมมอง
มีขีดจ�ากดั ฉะนั้นจึงไม่ควรพึ่งพาอุปกรณ์น้ีมากเกิน
ไป โปรดขบัรถดว้ยความระมดัระวงัเสมือนวา่ไม่มี
กลอ้งมองหลงั
l ควรตรวจสอบความปลอดภยัรอบๆ ตวัรถดว้ยตา

ของคุณเองเสมอ อยา่มองจากกลอ้งมองหลงัเพียง
อยา่งเดียว
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ระยะมุมมองของกล้องมองหลงั

ระยะมุมมองของกลอ้งมองหลงัจ�ากดัตามพื้นท่ีท่ีแสดงใน
ภาพ โดยไม่สามารถแสดงภาพทั้งสองดา้นและดา้นใตข้อง
กนัชนหลงั ฯลฯ ได้
เม่ือถอยหลงั ควรมองรอบบริเวณรถเพื่อใหแ้น่ใจวา่
ปลอดภยัแลว้

ต�าแหน่งกล้องมองหลงั

กลอ้งมองหลงั (A) ติดตั้งอยูใ่กลก้บัมือจบัประตูทา้ย

ระยะมุมมองของกล้องมองหลงั

วธีิใช้กล้องมองหลงั

เม่ือเล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “R” (เกียร์ถอย) ขณะท่ี 
โหมดการท�างานอยูท่ี่  ON  มุมมองดา้นหลงัรถจะปรากฏ
บนหนา้จอโดยอตัโนมติั เม่ือคุณเล่ือนคนัเกียร์ไปยงัต�าแหน่ง
อ่ืน หนา้จอจะกลบัคืนสู่การแสดงผลตามเดิม

ขอควรระวัง
l กลอ้งมองหลงัมีเลนส์พิเศษท่ีสามารถแสดงใหเ้ห็น

วา่วตัถุบนหนา้จออยูใ่กลห้รือไกลกวา่ความเป็นจริง
ได้

หมายเหตุ
l เน่ืองจากกลอ้งมองหลงัใชเ้ลนส์พิเศษ เสน้แสดง

ระยะบนพื้นระหวา่งท่ีจอดรถจึงอาจดูไม่ขนานบน
หนา้จอ
l ในสถานการณ์ต่อไปน้ี การแสดงผลบนหนา้จออาจ 

มองเห็นไดย้าก ซ่ึงไม่ใช่ความผดิปกติ
• แสงนอ้ย (ตอนกลางคืน)
• เม่ือแสงอาทิตยห์รือแสงจากไฟหนา้รถส่องเขา้

เลนส์โดยตรง
l หากกลอ้งร้อนแลว้เยน็ลงเพราะฝนหรือการลา้งรถ 

เลนส์อาจเป็นฝ้า ปรากฏการณ์น้ีไม่ไดแ้สดงถึงความ
ผดิปกติแต่อยา่งใด
l คุณอาจมองเห็นส่ิงกีดขวางไดไ้ม่ชดัเจนเม่ือเลนส์

สกปรก หากเลนส์เป้ือนหยดน�้า หิมะ โคลน หรือ
น�้ามนั ใหเ้ช็ดออกและระวงัอยา่ใหเ้ลนส์เป็นรอย
ขีดข่วน
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หมายเหตุ
l กรุณาปฏิบติัตามขอ้ควรระวงัต่อไปน้ี การละเลยไม่

ใส่ใจอาจท�าใหก้ลอ้งท�างานผดิปกติได้
• อยา่ใหก้ลอ้งถกูกระแทก
• อยา่ลงสารเคลือบเงาบนกลอ้ง
• อยา่สาดน�้าร้อนเขา้ใส่กลอ้ง
• อยา่ถอดแยกช้ินส่วนกลอ้ง

เส้นอ้างองิบนหน้าจอ

เสน้อา้งอิงและพื้นผวิดา้นบนของกนัชนหลงั (A) จะปรากฏ
บนหนา้จอ

l เสน้สีแดง (B) แสดงระยะประมาณ 50 ซม. ดา้นหลงั
กนัชนหลงั

l เสน้สีเขียวสองเสน้ (C) แสดงระยะประมาณ 20 ซม. 
ดา้นนอกตวัรถ

l  เสน้สั้นตามขวาง (1 และ 2) แสดงระยะห่างโดยประมาณ
จากกนัชนหลงั

1: ประมาณ 100 ซม.
2: ประมาณ 200 ซม.

หมายเหตุ
l เสน้ท่ีแสดงจากกลอ้งมองหลงัอาจมีต�าแหน่งไม่

แม่นย �าตามสภาพถนนจริง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจ�านวน
คนในรถ น�้าหนกัและต�าแหน่งของสมัภาระ และ/
หรือสภาพของพื้นผวิถนนซ่ึงอาจท�าใหร้ถเอียง 
เสน้อา้งอิงส�าหรับระยะห่างและความกวา้งของรถ
นั้นอิงจากพื้นถนนท่ีราบเรียบ ในกรณีต่อไปน้ี วตัถุท่ี
แสดงบนหนา้จอจะดูเหมือนอยูไ่กลกวา่ความเป็นจริง

หมายเหตุ
• เม่ือทา้ยรถถ่วงต�่าเพราะน�้าหนกัของผูโ้ดยสารและ

สมัภาระในรถ

A: วตัถุจริง
B: วตัถุท่ีแสดงบนหนา้จอ

• เม่ือเนินสูงอยูด่า้นหลงั

A: วตัถุจริง
B: วตัถุท่ีแสดงบนหนา้จอ

ตรวจสอบบริเวณโดยรอบเพื่อความปลอดภยั
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หมายเหตุ
● เสน้อา้งอิงส�าหรับระยะห่างและความกวา้งของรถนั้น

แสดงระยะห่างจากวตัถุเรียบ เช่น พื้นถนนท่ีราบเรียบ 
กรณีน้ีอาจท�าใหร้ะยะห่างจนถึงวตัถุท่ียืน่ออกมาท่ี
ปรากฏบนหนา้จอแตกต่างจากระยะห่างจนถึงวตัถุจริง 
อยา่ใชเ้ป็นแนวทางส�าหรับวดัระยะห่างจากวตัถุทึบ
ตวัอยา่ง: บนหนา้จอ จุด B ดูเหมือนอยูใ่กลท่ี้สุด 
จากนั้นเป็นจุด C และ A ไกลออกไปตามล�าดบั แต่
จริงๆ แลว้ จุด A และ B ห่างจากรถเท่ากนัและจุด 
C อยูไ่กลกวา่จุด A และ B

น�า้หนักบรรทุก
E00609902902

ข้อควรระวงัในการบรรทุกของ

ขอควรระวัง
● อยา่บรรทุกส่ิงของหรือสมัภาระสูงกวา่ส่วนบนสุด

ของพนกัพิงหลงั ตรวจดูใหดี้วา่ส่ิงของหรือสมัภาระ
จะไม่สามารถเคล่ือนท่ีไดเ้ม่ือรถเคล่ือนท่ี หาก
ทศันวสิยัถูกบดบงัและส่ิงของเหวีย่งไปมาในหอ้ง
โดยสารเม่ือคุณเหยยีบเบรกกะทนัหนั อาจท�าใหเ้กิด
อุบติัเหตุร้ายแรงหรือท�าใหบ้าดเจบ็ได้

● บรรทุกส่ิงของหรือสมัภาระน�้าหนกัมากไวด้า้น
หนา้รถ หากการบรรทุกดา้นหลงัรถหนกัเกินไป 
การบงัคบัรถอาจไม่มีเสถียรภาพ

ตรวจสอบบริเวณโดยรอบเพื่อความปลอดภยั
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ค�ำแนะน�ำทีส่�ำคญัในกำรใช้งำนเคร่ือง
ปรับอำกำศ

E00708303066

ขอควรระวัง
● ควำมเร็วรอบเคร่ืองยนตอ์ำจเพิ่มข้ึนขณะท่ีระบบ

ปรับอำกำศก�ำลงัท�ำงำน
เม่ือควำมเร็วรอบเคร่ืองยนตเ์พิ่มข้ึน รถรุ่นท่ีมี CVT 
จะมีอำกำรคลำนมำกกวำ่เม่ือควำมเร็วรอบเคร่ืองยนต์
ต�่ำ ใหเ้หยยีบแป้นเบรกจนสุดเพื่อป้องกนัรถเคล่ือนท่ี

● จอดรถไวใ้นท่ีร่ม
กำรจอดรถไวก้ลำงแดดจดัจะท�ำใหอ้ำกำศในหอ้ง
โดยสำรร้อนมำกและจะตอ้งใชเ้วลำนำนกวำ่จะท�ำให้
หอ้งโดยสำรเยน็
หำกจ�ำเป็นตอ้งจอดรถกลำงแดด ใหเ้ปิดหนำ้ต่ำงใน
ช่วงสองสำมนำทีแรกท่ีเคร่ืองปรับอำกำศท�ำงำนเพื่อ
ไล่อำกำศร้อนออกไปก่อน

● ขณะท่ีเคร่ืองปรับอำกำศท�ำงำน ใหปิ้ดหนำ้ต่ำงให้

สนิททุกบำน ถำ้อำกำศจำกภำยนอกเขำ้มำขำ้งใน 

ประสิทธิภำพกำรท�ำควำมเยน็จะลดลง

● อำกำศเยน็มำกเกินไปนั้นไม่ดีต่อสุขภำพ อุณหภูมิ

ภำยในหอ้งโดยสำรควรต�่ำกวำ่อำกำศภำยนอกรถเพียง

ประมำณ 5 ถึง 6 °C

● เม่ือจะใชง้ำนระบบปรับอำกำศ ดูใหแ้น่ใจวำ่ช่องลมท่ี

หนำ้กระจกหนำ้ไม่มีส่ิงกีดขวำง เช่น ใบไมแ้ละหิมะ 

ใบไมท่ี้สะสมในช่องลมอำจท�ำใหอ้ำกำศไหลเวยีน

นอ้ยลงและอุดตนัช่องระบำยน�้ำดว้ย

ค�ำแนะน�ำในกำรใช้สำรท�ำควำมเยน็และสำร
หล่อล่ืน

หำกเคร่ืองปรับอำกำศท�ำงำนไดไ้ม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควร 
อำจเป็นเพรำะสำรท�ำควำมเยน็ร่ัว ขอแนะน�ำใหน้�ำรถเขำ้
ตรวจสภำพท่ีศูนยบ์ริกำรมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญำต
ระบบเคร่ืองปรับอำกำศในรถของคุณใชส้ำรท�ำควำมเยน็ 
HFC-134a และสำรหล่อล่ืน ND-OIL8
กำรใชส้ำรท�ำควำมเยน็หรือสำรหล่อล่ืนอ่ืนนอกจำกน้ีจะ
ท�ำใหร้ะบบเสียหำยเป็นอยำ่งมำก ซ่ึงจะส่งผลใหต้อ้งเปล่ียน
ระบบเคร่ืองปรับอำกำศของรถใหม่ทั้งหมด และไม่ควร
ปล่อยสำรท�ำควำมเยน็ออกสู่ชั้นบรรยำกำศ
แนะน�ำใหเ้กบ็สำรท�ำควำมเยน็และน�ำไปรีไซเคิลเพื่อน�ำ
กลบัมำใชใ้หม่ต่อไป

กำรไม่ได้ใช้งำนเป็นระยะเวลำนำน

ควรเปิดใชง้ำนเคร่ืองปรับอำกำศอยำ่งนอ้ยสปัดำห์ละหำ้
นำทีแมใ้นช่วงท่ีมีอำกำศเยน็ ทั้งน้ีเพื่อคงสภำพกำรหล่อ
ล่ืนช้ินส่วนภำยในคอมเพรสเซอร์เคร่ืองปรับอำกำศและ
เพื่อใหร้ะบบท�ำงำนไดดี้

ช่องลม
E00700102247

ช่องลมด้ำนหน้ำ
E00774900064

 1- ช่องลมกลำง
 2- ช่องลมดำ้นขำ้ง
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ช่องลมด้ำนหลงั
E00775000088

กำรปรับทศิทำงกำรไหลเวยีนของอำกำศ
E00700202802

ช่องลมกลำงด้ำนหน้ำ

เล่ือนปุ่ม (A) เพ่ือปรับทิศทำงกำรไหลเวยีนของอำกำศ

ช่องลมข้ำงด้ำนหน้ำ

เล่ือนปุ่ม (A) เพื่อปรับทิศทำงกำรไหลเวยีนของอำกำศ 
หำกตอ้งกำรปิดช่องลม ใหเ้ล่ือนปุ่ม (A) ไปดำ้นนอกใหสุ้ด

 1- ปิด
 2- เปิด

ช่องลมด้ำนหลงั

เล่ือนปุ่ม (A) เพ่ือปรับทิศทำงกำรไหลเวยีนของอำกำศ

หมายเหตุ
● ลมเยน็จำกช่องลมอำจปรำกฏเป็นไอหมอก

สภำพเช่นน้ีเกิดจำกอำกำศช้ืนท่ีเยน็ลงอยำ่งรวดเร็ว
เพรำะเคร่ืองปรับอำกำศ สกัครู่ไอหมอกดงักล่ำว
จะหำยไปเอง

● ระมดัระวงัอยำ่ใหเ้คร่ืองด่ืม ฯลฯ หกลงไปในช่องลม
เพรำะอำจท�ำใหเ้คร่ืองปรับอำกำศท�ำงำนผดิปกติได้
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กำรเปลีย่นต�ำแหน่งลมทีไ่หลเวยีนจำก
ช่องลมด้ำนหน้ำ

E00700303321

แบบที ่1

โหมดจะเปล่ียนตำมต�ำแหน่งของปุ่มปรับโหมดท่ีตั้งไว้

แบบที ่2

แต่ละคร้ังท่ีกดสวติช ์MODE (A) โหมดจะเปล่ียนตำมล�ำดบั
ดงัน้ี: “ ”  “ ”  “ ”  “ ”  “ ” เม่ือ
ตอ้งกำรเปล่ียนเป็นต�ำแหน่ง “ ” ใหก้ดสวติชไ์ล่ฝ้ำ (B)
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กำรเลือกโหมดและกำรไหลของลมจำกช่องลมด้ำนหน้ำ
สญัลกัษณ์เหล่ำน้ีใชใ้นภำพประกอบต่ำงๆ ต่อไปน้ีเพื่อแสดงปริมำณลมท่ีออกจำกช่องลมดำ้นหนำ้

: ลมออกจำกช่องลมเลก็นอ้ย
: ลมออกจำกช่องลมปำนกลำง
: ลมออกจำกช่องลมมำก

 /  ต�ำแหน่งทีห่น้ำ  /  ต�ำแหน่งทีเ่ท้ำ/หน้ำ  /  ต�ำแหน่งทีเ่ท้ำ

 /  ต�ำแหน่งทีเ่ท้ำ/ไล่ฝ้ำ  /  ต�ำแหน่งไล่ฝ้ำ

หมายเหตุ
● เน่ืองจำกรถของคุณติดตั้งระบบ Auto Stop & Go (AS&G) หนำ้ต่ำงอำจเร่ิมเกิดฝ้ำระหวำ่งท่ีระบบ AS&G ท�ำงำน

หำกเกิดกรณีน้ี ใหก้ดสวติชไ์ล่ฝ้ำเพื่อไล่ฝ้ำจำกหนำ้ต่ำง
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หมายเหตุ
● ในรถรุ่นท่ีติดตั้งเคร่ืองปรับอำกำศแบบธรรมดำ - แบบท่ี 1:

หำกปุ่มปรับโหมดอยูร่ะหวำ่งต�ำแหน่ง “ ” กบั “ ” กระแสลมจะไหลเวยีนท่ีส่วนบนของหอ้งโดยสำรเป็นหลกั หำกปุ่มปรับโหมดอยูร่ะหวำ่งต�ำแหน่ง “ ” กบั  

“ ” กระแสลมจะไหลเวยีนบริเวณขำเป็นหลกั

เคร่ืองปรับอำกำศแบบธรรมดำ - แบบ
ที ่1

E00731101217

เคร่ืองปรับอำกำศสำมำรถใชง้ำนไดใ้นระหวำ่งท่ีเคร่ืองยนต์
ท�ำงำนอยูเ่ท่ำนั้น

 1- ปุ่มปรับโหมด  หนำ้ 7-4
 2- ปุ่มปรับควำมเร็วพดัลม  หนำ้ 7-7
 3- ปุ่มควบคุมอุณหภูมิ  หนำ้ 7-7
 4- สวติชไ์ล่ฝ้ำกระจกหลงั  หนำ้ 5-48
 5- สวติชเ์ลือกกำรไหลเวยีนอำกำศ  หนำ้ 7-8
 6- สวติชร์ะบบปรับอำกำศ  หนำ้ 7-7

● กำรใชง้ำน
• กำรเปล่ียนต�ำแหน่งลมท่ีไหลเวยีนจำกช่องลม 

หนำ้ 7-4
• กำรไล่ฝ้ำท่ีกระจกหนำ้และหนำ้ต่ำงประตู

หนำ้ 7-6
• กำรปรับควำมเร็วพดัลม  หนำ้ 7-7
• กำรหยดุพดัลม  หนำ้ 7-7
• กำรปรับกำรควบคุมอุณหภูมิ  หนำ้ 7-7
• กำรท�ำควำมเยน็  หนำ้ 7-8
• กำรท�ำควำมร้อน  หนำ้ 7-8
• กำรสลบัระบบเคร่ืองปรับอำกำศ ON/OFF 

หนำ้ 7-7
• กำรสลบัอำกำศภำยนอกกบัอำกำศหมุนเวยีน 

หนำ้ 7-8
• กำรขบัข่ีในสภำวะท่ีอำกำศภำยนอกมีมลพิษ 

หนำ้ 7-9

กำรไล่ฝ้ำทีก่ระจกหน้ำและหน้ำต่ำงประตู
E00776400050

1. กดสวติชร์ะบบปรับอำกำศเพ่ือเปิด
2. ตั้งปุ่มปรับโหมดไปท่ีต�ำแหน่ง “ ”
3. เลือกควำมเร็วพดัลมท่ีตอ้งกำรโดยหมุนปุ่มปรับควำมเร็ว

พดัลมตำมเขม็นำฬิกำหรือทวนเขม็นำฬิกำ
4. ตั้งอุณหภูมิค่อนขำ้งสูงโดยใชปุ่้มควบคุมอุณหภูมิ
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ขอควรระวัง
● เพื่อควำมปลอดภยั หนำ้ต่ำงควรใสสะอำดทุกดำ้น
● อยำ่ปรับอุณหภูมิไปท่ีต�ำแหน่งควำมเยน็สูงสุด ลม

เยน็จะพดัเขำ้หำกระจกหนำ้ต่ำงและท�ำใหไ้ล่ฝ้ำไม่ได้

หมายเหตุ
● เม่ือตอ้งกำรไล่ฝ้ำอยำ่งรวดเร็ว ใหป้รับควำมเร็วพดัลม

ไปท่ีควำมเร็วสูงสุดและอุณหภูมิสูงสุด
● เพื่อใหก้ำรไล่ฝ้ำหนำ้ต่ำงประตูมีประสิทธิภำพ 

ควรปรับลมท่ีไหลเวยีนจำกช่องลมดำ้นขำ้งไปทำง
หนำ้ต่ำงประตู

● เม่ือตั้งปุ่มปรับโหมดไปท่ีต�ำแหน่ง “ ” กำรเลือก
กำรไหลเวยีนอำกำศจะถูกตั้งเป็นอำกำศภำยนอก
โดยอตัโนมติั

กำรปรับควำมเร็วพดัลม
E00771500069

เลือกควำมเร็วพดัลมโดยหมุนปุ่มปรับควำมเร็วพดัลมตำม
เขม็นำฬิกำหรือทวนเขม็นำฬิกำ
ควำมเร็วพดัลมจะค่อยๆ เพิ่มข้ึนเม่ือหมุนปุ่มตำมเขม็นำฬิกำ

กำรหยุดพดัลม
E00772100062

หมุนปุ่มปรับควำมเร็วพดัลมไปท่ีต�ำแหน่ง “OFF”

กำรปรับกำรควบคุมอุณหภูมิ
E00771600060

ใชปุ่้มควบคุมอุณหภูมิเลือกอุณหภูมิอำกำศท่ีตอ้งกำร
หมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิตำมเขม็นำฬิกำเพื่อท�ำใหอ้ำกำศ
อุ่นข้ึน หมุนทวนเขม็นำฬิกำเพื่อใหอ้ำกำศเยน็ลง

กำรสลบัระบบเคร่ืองปรับอำกำศ ON/OFF
E00775900045

กดสวติชเ์พื่อเปิดเคร่ืองปรับอำกำศและไฟแสดง (A) จะ
สวำ่ง เม่ือกดสวติชอี์กคร้ัง เคร่ืองปรับอำกำศจะหยดุท�ำงำน
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กำรสลบัอำกำศภำยนอกกบัอำกำศหมุนเวยีน

E00771900063

สำมำรถเปล่ียนกำรไหลเวยีนของอำกำศไดโ้ดยกำรกดสวติช์
เลือกกำรไหลเวยีนอำกำศ

● อำกำศภำยนอก: ไฟแสดง (A) ปิด
อำกำศภำยนอกจะถูกดึงเขำ้มำในหอ้งโดยสำร

● อำกำศหมุนเวยีน: ไฟแสดง (A) เปิด
อำกำศจะถูกกกัใหห้มุนเวยีนภำยในหอ้งโดยสำร

ขอควรระวัง
● โดยปกติกำรเลือกใชต้ �ำแหน่งอำกำศภำยนอกจะ

ช่วยไล่ฝ้ำท่ีกระจกหนำ้และหนำ้ต่ำงดำ้นขำ้งได้
อยำ่งรวดเร็ว
หำกตอ้งกำรกำรท�ำควำมเยน็ประสิทธิภำพสูง หรือ
หำกอำกำศภำยนอกมีฝุ่ นหรือปนเป้ือนมำก ใหเ้ลือก
ต�ำแหน่งอำกำศหมุนเวยีน โดยเปล่ียนเป็นต�ำแหน่ง
อำกำศภำยนอกเป็นระยะเพื่อเพิ่มกำรระบำยอำกำศ 
ซ่ึงจะท�ำใหก้ระจกไม่เป็นฝ้ำ

● กำรใชต้ �ำแหน่งอำกำศหมุนเวยีนเป็นเวลำนำนๆ อำจ
ท�ำใหห้นำ้ต่ำงเป็นฝ้ำได้

กำรท�ำควำมเยน็
E00771800062

เลือกปุ่มและสวติชท่ี์แสดงไวใ้นรูปตำมจุดประสงคท่ี์คุณ
ตอ้งกำร

ขอควรระวัง
● หำกตอ้งกำรกำรท�ำควำมเยน็ประสิทธิภำพสูง ให้

เล่ือนสวติชเ์ลือกกำรไหลเวยีนอำกำศไปท่ีต�ำแหน่ง
อำกำศหมุนเวยีนและหมุนปุ่มควบคุมอุณหภูมิไป
ทำงซำ้ยจนสุด
โดยเปล่ียนเป็นต�ำแหน่งอำกำศภำยนอกเป็นระยะเพื่อ
เพิ่มกำรระบำยอำกำศ ซ่ึงจะท�ำใหก้ระจกไม่เป็นฝ้ำ

กำรท�ำควำมร้อน
E00775700043

เลือกปุ่มและสวติชท่ี์แสดงไวใ้นภำพตำมจุดประสงคท่ี์

คุณตอ้งกำร
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กำรขบัขีใ่นสภำวะทีอ่ำกำศภำยนอกมมีลพษิ

E00775200064

หำกอำกำศภำยนอกมีฝุ่ นหรือปนเป้ือนมำกเม่ือขบัข่ีผำ่น

อุโมงคห์รือในกำรจรำจรติดขดั ใหก้ดสวติชเ์ลือกกำร

ไหลเวยีนอำกำศเพื่อตั้งค่ำกำรเลือกกำรไหลเวยีนอำกำศ

เป็นอำกำศหมุนเวยีน

ใหดู้เร่ือง “กำรสลบัอำกำศภำยนอกกบัอำกำศหมุนเวยีน” 

หนำ้ 7-8
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เคร่ืองปรับอำกำศแบบธรรมดำ - แบบที ่2
E00731101220

เคร่ืองปรับอำกำศสำมำรถใชง้ำนไดใ้นระหวำ่งท่ีเคร่ืองยนตท์�ำงำนอยูเ่ท่ำนั้น

 1- สวติชเ์ลือกควำมเร็วพดัลม  หนำ้ 7-11
 2- สวติชค์วบคุมอุณหภูมิ  หนำ้ 7-11
 3- สวติชไ์ล่ฝ้ำ  หนำ้ 7-11
 4- สวติชไ์ล่ฝ้ำกระจกหลงั  หนำ้ 5-48
 5- สวติช ์MAX COOL  หนำ้ 7-12
 6- สวติชป์รับโหมด  หนำ้ 7-4
 7- สวติชร์ะบบปรับอำกำศ  หนำ้ 7-12
 8- สวติชเ์ลือกกำรไหลเวยีนอำกำศ  หนำ้ 7-12
 9- สวติช ์OFF  หนำ้ 7-11
10- ตวัแสดงควำมเร็วพดัลม  หนำ้ 7-11
11- ตวัแสดง MAX COOL  หนำ้ 7-12

12- ตวัแสดงกำรเลือกโหมด  หนำ้ 7-4
13- ตวัแสดงเคร่ืองปรับอำกำศ  หนำ้ 7-12
14- ตวัแสดงอุณหภูมิ  หนำ้ 7-11

• กำรท�ำควำมเยน็  หนำ้ 7-12
• กำรท�ำควำมร้อน  หนำ้ 7-13
• กำรสลบัระบบเคร่ืองปรับอำกำศ ON/OFF 

หนำ้ 7-12
• กำรสลบัอำกำศภำยนอกกบัอำกำศหมุนเวยีน 

หนำ้ 7-12
• กำรขบัข่ีในสภำวะท่ีอำกำศภำยนอกมีมลพิษ 

หนำ้ 7-13

● กำรใชง้ำน
• กำรเปล่ียนต�ำแหน่งลมท่ีไหลเวยีนจำกช่องลม 

หนำ้ 7-4
• กำรไล่ฝ้ำท่ีกระจกหนำ้และหนำ้ต่ำงประตู

หนำ้ 7-11
• กำรปรับควำมเร็วพดัลม  หนำ้ 7-11
• กำรหยดุพดัลม  หนำ้ 7-11
• กำรปรับกำรควบคุมอุณหภูมิ  หนำ้ 7-11



7-11การใชอุ้ปกรณ์อ�านวยความสะดวก

เคร่ืองปรับอำกำศแบบธรรมดำ - แบบท่ี 2

77

กำรไล่ฝ้ำทีก่ระจกหน้ำและหน้ำต่ำงประตู
E00776400092

1. กดสวติชไ์ล่ฝ้ำเพื่อเปล่ียนไปท่ีต�ำแหน่ง “ ” เม่ือ
กดสวติชไ์ล่ฝ้ำ ไฟแสดง (A) จะสวำ่ง

2. เลือกควำมเร็วพดัลมตำมตอ้งกำรโดยใชส้วติชเ์ลือก
ควำมเร็วพดัลม

3. ตั้งอุณหภูมิค่อนขำ้งสูงโดยใชส้วติชค์วบคุมอุณหภูมิ

ขอควรระวัง
● เพื่อควำมปลอดภยั หนำ้ต่ำงควรใสสะอำดทุกดำ้น
● อยำ่ปรับอุณหภูมิไปท่ีต�ำแหน่งควำมเยน็สูงสุด ลม

เยน็จะพดัเขำ้หำกระจกหนำ้ต่ำงและท�ำใหไ้ล่ฝ้ำไม่ได้

หมายเหตุ
● เม่ือตอ้งกำรไล่ฝ้ำอยำ่งรวดเร็ว ใหป้รับควำมเร็วพดัลม

ไปท่ีควำมเร็วสูงสุดและอุณหภูมิสูงสุด
● เพื่อใหก้ำรไล่ฝ้ำหนำ้ต่ำงประตูมีประสิทธิภำพ 

ควรปรับลมท่ีไหลเวยีนจำกช่องลมดำ้นขำ้งไปทำง
หนำ้ต่ำงประตู

● เม่ือกดสวติชไ์ล่ฝ้ำ ระบบเคร่ืองปรับอำกำศจะท�ำงำน
และเลือกอำกำศภำยนอก (ซ่ึงตรงขำ้มกบัอำกำศ
หมุนเวยีน)

กำรปรับควำมเร็วพดัลม
E00771500115

ดนัสวติชเ์ลือกควำมเร็วพดัลมข้ึนเพื่อเพิ่มควำมเร็วพดัลม 
ดนัสวติชเ์ลือกควำมเร็วพดัลมลงเพื่อลดควำมเร็วพดัลม 
ควำมเร็วพดัลมท่ีเลือกจะแสดงบนหนำ้จอ (A)

กำรหยุดพดัลม
E00772100118

กดสวติช ์OFF เพื่อหยดุพดัลม

กำรปรับกำรควบคุมอุณหภูมิ
E00771600116

ดนัสวติชค์วบคุมอุณหภูมิข้ึนเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ
ดนัสวติชค์วบคุมอุณหภูมิลงเพื่อลดอุณหภูมิ
อุณหภูมิท่ีเลือกจะแสดงบนหนำ้จอ (A)
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7
กำรสลบัระบบเคร่ืองปรับอำกำศ ON/OFF

E00775900074

กดสวติชเ์พื่อเปิดเคร่ืองปรับอำกำศและไฟแสดง “ ” 
(A) จะแสดงบนหนำ้จอ เม่ือกดสวติชอี์กคร้ัง เคร่ืองปรับ
อำกำศจะหยดุท�ำงำน

กำรสลบัอำกำศภำยนอกกบัอำกำศหมุนเวยีน
E00771900122

สำมำรถเปล่ียนกำรไหลเวยีนของอำกำศไดโ้ดยกำรกดสวติช์
เลือกกำรไหลเวยีนอำกำศ
● อำกำศภำยนอก: ไฟแสดง (A) ปิด

อำกำศภำยนอกจะถูกดึงเขำ้มำในหอ้งโดยสำร
● อำกำศหมุนเวยีน: ไฟแสดง (A) เปิด

อำกำศจะถูกกกัใหห้มุนเวยีนภำยในหอ้งโดยสำร

ขอควรระวัง
● โดยปกติกำรเลือกใชต้ �ำแหน่งอำกำศภำยนอกจะช่วยไล่

ฝ้ำท่ีกระจกหนำ้และหนำ้ต่ำงดำ้นขำ้งไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 

หำกตอ้งกำรกำรท�ำควำมเยน็ประสิทธิภำพสูง หรือ
หำกอำกำศภำยนอกมีฝุ่ นหรือปนเป้ือนมำก ใหเ้ลือก
ต�ำแหน่งอำกำศหมุนเวยีน โดยเปล่ียนเป็นต�ำแหน่ง
อำกำศภำยนอกเป็นระยะเพื่อเพิ่มกำรระบำยอำกำศ 
ซ่ึงจะท�ำใหก้ระจกไม่เป็นฝ้ำ

● กำรใชต้ �ำแหน่งอำกำศหมุนเวยีนเป็นเวลำนำนๆ อำจ
ท�ำใหห้นำ้ต่ำงเป็นฝ้ำได้

กำรท�ำควำมเยน็
E00771800134

ใชง้ำนสวติชท่ี์แสดงในภำพตำมจุดประสงคท่ี์คุณตอ้งกำร
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ขอควรระวัง
● หำกตอ้งกำรกำรท�ำควำมเยน็ประสิทธิภำพสูง ให้

ตั้งสวติชเ์ลือกกำรไหลเวยีนอำกำศไปท่ีต�ำแหน่ง
อำกำศหมุนเวยีนและใชส้วติชค์วบคุมอุณหภูมิเพื่อ
ลดอุณหภูมิลง
โดยเปล่ียนเป็นต�ำแหน่งอำกำศภำยนอกเป็นระยะเพื่อ
เพิ่มกำรระบำยอำกำศ ซ่ึงจะท�ำใหก้ระจกไม่เป็นฝ้ำ

กำรท�ำควำมเยน็สูงสุด

กดสวติช ์MAX COOL เพื่อเพิ่มเอำตพ์ตุกำรท�ำควำมเยน็ให้
สูงสุด และตวัแสดง MAX COOL (A) จะแสดงบนหนำ้จอ 
กดสวติชอี์กคร้ังเพื่อกลบัสู่สภำวะก่อนหนำ้

หมายเหตุ
● เม่ือกดสวติช ์MAX COOL โหมดจะเปล่ียนเป็น  

“ ” ระบบเคร่ืองปรับอำกำศจะท�ำงำนและเลือก
อำกำศหมุนเวยีน (ซ่ึงตรงขำ้มกบัอำกำศภำยนอก)

● แมจ้ะกดสวติช ์MAX COOL อีกคร้ัง แต่ควำมเร็ว
พดัลมและ/หรือโหมดอำจไม่กลบัสู่สภำวะก่อนหนำ้

กำรท�ำควำมร้อน
E00775700069

ใชง้ำนสวติชท่ี์แสดงในภำพตำมจุดประสงคท่ี์คุณตอ้งกำร

กำรขบัขีใ่นสภำวะทีอ่ำกำศภำยนอกมมีลพษิ
E00775200093

หำกอำกำศภำยนอกมีฝุ่ นหรือปนเป้ือนมำกเม่ือขบัข่ีผำ่น
อุโมงคห์รือในกำรจรำจรติดขดั ใหก้ดสวติชเ์ลือกกำร
ไหลเวยีนอำกำศเพื่อตั้งค่ำกำรเลือกกำรไหลเวยีนอำกำศ
เป็นอำกำศหมุนเวยีน
ใหดู้เร่ือง “กำรสลบัอำกำศภำยนอกกบัอำกำศหมุนเวยีน” 
หนำ้ 7-12

เคร่ืองปรับอำกำศด้ำนหลงั
E00707701317

สำมำรถใชเ้คร่ืองปรับอำกำศดำ้นหลงัไดใ้นขณะท่ีเปิด
เคร่ืองปรับอำกำศแบบธรรมดำ ใหดู้เร่ือง “กำรท�ำควำม
เยน็” หนำ้ 7-8 หรือ 7-12
1. เปิดเคร่ืองปรับอำกำศแบบธรรมดำ
2. เลือกควำมเร็วพดัลมท่ีตอ้งกำรโดยหมุนปุ่มปรับควำมเร็ว

พดัลมของเคร่ืองปรับอำกำศดำ้นหลงัตำมเขม็นำฬิกำ
หรือทวนเขม็นำฬิกำ
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เคร่ืองฟอกอำกำศ

7  A- ปุ่มปรับควำมเร็วพดัลม

เม่ือเคร่ืองยนตด์บัหรือไม่ไดเ้ปิดเคร่ืองปรับอำกำศแบบ

ธรรมดำ เคร่ืองปรับอำกำศดำ้นหลงัจะท�ำงำนโดยไม่มี

กำรท�ำควำมเยน็

เคร่ืองฟอกอำกำศ
E00708401861

เคร่ืองปรับอำกำศน้ีติดตั้งท่ีกรองอำกำศอยูภ่ำยในเพื่อกรอง

ส่ิงสกปรกและฝุ่ นออกจำกอำกำศ

เปล่ียนท่ีกรองอำกำศเป็นระยะ เน่ืองจำกควำมสำมำรถใน

กำรกรองอำกำศจะลดลงเม่ือมีฝุ่ นละอองและส่ิงสกปรก

สะสม ส�ำหรับระยะเวลำกำรบ�ำรุงรักษำ ใหดู้ท่ี “สมุดเขำ้

รับบริกำร”

หมายเหตุ
● กำรใชง้ำนในบำงสภำวะ เช่น กำรขบัข่ีบนถนนท่ีมี

ฝุ่ นมำกและกำรใชง้ำนเคร่ืองปรับอำกำศเป็นประจ�ำ 
อำจส่งผลใหท่ี้กรองอำกำศมีอำยกุำรใชง้ำนสั้นลง 
เม่ือคุณรู้สึกวำ่กระแสลมนอ้ยกวำ่ปกติ หรือเม่ือ
กระจกหนำ้หรือหนำ้ต่ำงเร่ิมมีฝ้ำข้ึนไดง่้ำย ใหเ้ปล่ียน
ท่ีกรองอำกำศใหม่
ขอแนะน�ำใหคุ้ณน�ำรถไปตรวจสอบ

เคร่ืองเสียง (2DIN แบบหน้ำกว้ำง, 
วทิยุ AM/FM, เทคโนโลยไีร้สำย 
Bluetooth®)*

E00708503954

Bluetooth® เป็นเคร่ืองหมำยกำรคำ้จดทะเบียนของ 
BLUETOOTH SIG, INC.
ระบบเคร่ืองเสียงจะใชไ้ดเ้ฉพำะเม่ือสวติชก์ญุแจอยูท่ี่ 

ต�ำแหน่ง “ON” หรือ “ACC” เท่ำนั้น

หมายเหตุ
● หำกใชโ้ทรศพัทมื์อถือภำยในรถ อำจเกิดเสียงรบกวน

จำกอุปกรณ์เคร่ืองเสียงได ้ซ่ึงไม่ไดห้มำยควำมวำ่
อุปกรณ์เคร่ืองเสียงของคุณมีควำมผดิปกติแต่อยำ่ง
ใด ในกรณีเช่นน้ี ใหใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในท่ีท่ีห่ำง
จำกอุปกรณ์เคร่ืองเสียงใหม้ำกท่ีสุด

หมายเหตุ
● หำกมีส่ิงแปลกปลอมหรือน�้ำเขำ้ไปในอุปกรณ์เคร่ือง

เสียง หรือหำกมีควนัหรือกล่ินแปลกๆ ใหปิ้ดระบบ
เคร่ืองเสียงทนัที ขอแนะน�ำใหคุ้ณน�ำรถไปตรวจสอบ 
อยำ่พยำยำมซ่อมแซมเอง หลีกเล่ียงกำรใชง้ำนต่อโดย
ไม่ไดรั้บกำรตรวจสอบจำกผูช้ �ำนำญกำร

ส่ิงส�ำคญัส�ำหรับกำรใช้งำน
E00735501118

ฟังก์ชันเล่น iPod/iPhone*

● ผลิตภณัฑน้ี์รองรับกำรเล่นเพลงจำกอุปกรณ์ iPod/
iPhone อยำ่งไรกต็ำม ไม่สำมำรถรับรองไดว้ำ่จะท�ำงำน
ไดห้ำกเวอร์ชนัแตกต่ำงกนั

● โปรดทรำบวำ่กำรท�ำงำนอำจแตกต่ำงไปข้ึนกบัรุ่นหรือ
เวอร์ชนัของ iPod/iPhone

วธีิท�ำควำมสะอำด
E00735701149

● หำกผลิตภณัฑส์กปรก ใหเ้ช็ดดว้ยผำ้นุ่ม
● หำกสกปรกมำก ใหใ้ชผ้ำ้นุ่มชุบน�้ำผสมสำรท�ำควำม

สะอำดท่ีเป็นกลำงแลว้บิดใหแ้หง้ อยำ่ใชเ้บนซิน  

ทินเนอร์ หรือผำ้เช็ดท�ำควำมสะอำดอ่ืนๆ ท่ีมีสำรเคมี 
ซ่ึงอำจเป็นอนัตรำยต่อพื้นผวิ
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เคร่ืองหมำยกำรค้ำ
E00735801632

● ช่ือผลิตภณัฑแ์ละช่ือเฉพำะอ่ืนๆ เป็นเคร่ืองหมำย 
กำรคำ้หรือเคร่ืองหมำยกำรคำ้จดทะเบียนของเจำ้ของ
ผลิตภณัฑน์ั้นๆ

● นอกจำกน้ีแมว้ำ่จะไม่มีกำรระบุเคร่ืองหมำยกำรคำ้
หรือเคร่ืองหมำยกำรคำ้จดทะเบียนโดยตรง ควรจะ
สงัเกตดูโดยรวมทั้งหมด

“Made for iPod”, “Made for iPhone” หมำยถึงอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีออกแบบมำเพื่อเช่ือมต่อกบั iPod หรือ 
iPhone โดยเฉพำะ และไดรั้บกำรรับรองจำกผูพ้ฒันำ
วำ่เป็นไปตำมมำตรฐำนของ Apple
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano และ iPod touch 
เป็นเคร่ืองหมำยกำรคำ้ของ Apple Inc. ท่ีจดทะเบียน
ในสหรัฐอเมริกำและประเทศอ่ืนๆ
Apple จะไม่รับผดิชอบต่อกำรท�ำงำนของอุปกรณ์น้ี
หรือรับรองวำ่อุปกรณ์น้ีเป็นไปตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัและกฎขอ้บงัคบัต่ำงๆ

หมายเหตุ
● กำรใหสิ้ทธิกำรใชง้ำนของ iPod และ iTunes อนุญำต

ใหผู้ใ้ชร้ำยบุคคลท�ำซ�้ ำและเล่นเน้ือหำท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิ
รวมถึงเน้ือหำท่ีอำจคดัลอกและท�ำซ�้ ำไดอ้ยำ่งถูก
กฎหมำยเฉพำะส�ำหรับกำรใชง้ำนส่วนตวั
กำรละเมิดลิขสิทธ์ิเป็นส่ิงท่ีหำ้มท�ำ

รุ่นท่ีรองรับ

● ซีรีส์ iPhone
● iPod Nano
● iPod Touch
● iPod Classic

หมายเหตุ
● รุ่นท่ีรองรับเป็นตวัอยำ่งบำงส่วน นอกจำกน้ียงัรองรับ

รุ่นอ่ืนๆ นอกเหนือจำกน้ี

● อำจไม่รองรับอุปกรณ์บำงประเภท ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

รุ่น เจเนอเรชนั หรือเวอร์ชนัซอฟตแ์วร์

ไฟล์เสียง (MP3/WMA/AAC)
E00736101241

ผลิตภณัฑน้ี์สำมำรถเล่นไฟลเ์สียงรูปแบบ MP3/WMA/
AAC ท่ีบนัทึกลงบนอุปกรณ์ USB ได้

มีขอ้จ�ำกดัเก่ียวกบัไฟลแ์ละส่ือท่ีสำมำรถใชไ้ด ้ดงั
นั้นโปรดอ่ำนขอ้มูลต่อไปน้ีก่อนท่ีจะบนัทึกไฟล์
เสียงรูปแบบ MP3/WMA/AAC บนอุปกรณ์ USB 
หำกไฟลเ์สียงรูปแบบ MP3/WMA/AAC มีขอ้มูลช่ือเพลง
หรือขอ้มูลอ่ืนๆ จะสำมำรถแสดงได้

ขอควรระวัง
● กำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ เช่น กำรคดัลอก ซีดีเพลงหรือ

ไฟล ์และกำรแจกจ่ำยใหก้บัผูอ่ื้นโดยไม่เสียค่ำใช้
จ่ำยหรือเสียค่ำใชจ่้ำย หรือกำรอปัโหลดไฟลผ์ำ่น
ทำงอินเทอร์เน็ตหรือวธีิกำรอ่ืนๆ ไปยงัเซิร์ฟเวอร์
ถือเป็นกำรละเมิดกฎหมำย

● อยำ่เติมนำมสกลุไฟล ์“.mp3”, “.wma” หรือ “.m4a” 
ใหก้บัไฟลอ่ื์นท่ีนอกเหนือจำกไฟลรู์ปแบบ MP3/
WMA/AAC กำรเล่นแผน่ดิสกท่ี์มีไฟลป์ระเภทเหล่ำ
น้ีอำจท�ำใหก้ำรเล่นไฟลไ์ม่ถูกตอ้ง ซ่ึงอำจท�ำใหเ้กิด
เสียงดงั ส่งผลใหล้�ำโพงเสียหำยหรือเกิดอุบติัเหตุ

หมายเหตุ
● อำจเล่นไดอ้ยำ่งไม่ถูกตอ้ง ข้ึนอยูก่บัสภำพของ

ซอฟตแ์วร์บนัทึกท่ีใช ้ในกรณีเหล่ำน้ี ใหดู้คู่มือกำร

ใชง้ำนส�ำหรับผลิตภณัฑห์รือซอฟตแ์วร์ของคุณ

● ไฟลอ์ำจไม่มีนำมสกลุไฟลต่์อทำ้ย ข้ึนอยูก่บัระบบ

ปฏิบติักำร เวอร์ชนั ซอฟตแ์วร์ หรือกำรตั้งค่ำของ

คอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีเหล่ำน้ี ใหเ้ติมนำมสกลุ

ไฟล ์“.mp3”, “.wma” หรือ “.m4a” เม่ือท�ำกำรคดั

ลอกไฟล์

● ไม่สำมำรถเล่นไฟลท่ี์มีขนำดใหญ่กวำ่ 2GB ได้
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โครงสร้ำงโฟลเดอร์
E00736301155

สำมำรถอ่ำนระดบัโฟลเดอร์ไดสู้งสุด 8 ระดบั
คุณสำมำรถสร้ำงโครงสร้ำงโฟลเดอร์เป็น ประเภท - ศิลปิน 
- อลับั้ม - แทร็ค (ไฟลเ์สียงรูปแบบ MP3/WMA/AAC) 
ส�ำหรับกำรจดักำรแทร็คได้

รำยกำร ค�ำอธิบำย

จ�ำนวน
ระดบัสูงสุด

8 ระดบั (หำกถือวำ่โฟลเดอร์ตน้ทำงเป็น
ระดบัท่ี 1)

รำยกำร ค�ำอธิบำย

จ�ำนวน
โฟลเดอร์

สูงสุด (รวม
โฟลเดอร์
ตน้ทำง)

100 โฟลเดอร์

จ�ำนวน
ไฟลสู์งสุด 

(จ�ำนวน
ทั้งหมดบน

ส่ือ)

6,000 ไฟล์
(หน่ึงโฟลเดอร์สำมำรถจดัเกบ็ไดสู้งสุด 
100 ไฟล)์

ขอ้จ�ำกดั
ส�ำหรับช่ือ

ไฟลแ์ละช่ือ
โฟลเดอร์

สูงสุด 30 ไบต ์(ส�ำหรับ Unicode, 15 ตวั
อกัษร) ไฟล/์โฟลเดอร์ท่ีมีช่ือไฟล/์โฟลเดอร์
ยำวกวำ่น้ีจะไม่แสดงหรือเล่นได้

รูปแบบ 
USB ท่ี
รองรับ

ระบบไฟลท่ี์รองรับคือ FAT/FAT32
1 พำร์ติชนัเท่ำนั้น

หมายเหตุ
● กำรแสดงล�ำดบัโฟลเดอร์และไฟลเ์พลงท่ีปรำกฏ

บนผลิตภณัฑน้ี์อำจแตกต่ำงจำกล�ำดบัท่ีปรำกฏใน
คอมพิวเตอร์

MP3 คืออะไร
E00736401101

MP3 ยอ่มำจำก “MPEG-1 Audio Layer 3” MPEG ยอ่มำ
จำก “Motion Picture Experts Group” และเป็นมำตรฐำน
กำรบีบอดัสญัญำณวดีิโอท่ีใชใ้นวดีิโอซีดี ฯลฯ
MP3 เป็นวธีิบีบอดัไฟลเ์สียงวธีิหน่ึงในมำตรฐำนสญัญำณ
เสียง MPEG และลดคุณภำพเสียงท่ีอยูน่อกเหนือควำมสำมำรถ
ในกำรไดย้นิของหูมนุษยแ์ละเสียงท่ีถูกกลบโดยเสียงท่ีดงั
กวำ่ จึงท�ำใหไ้ดส้ญัญำณคุณภำพสูงท่ีมีขนำดขอ้มูลเลก็ลง
เน่ืองจำกวธีิน้ีสำมำรถบีบอดัเพลงในซีดีใหเ้หลือประมำณ 
1/10 ของขนำดขอ้มูลดั้งเดิมโดยไม่สูญเสียส่วนท่ีรับรู้ได้

ขอควรระวัง
● ไฟล ์MP3 ท่ีแตกต่ำงจำกมำตรฐำนทำงขวำอำจ

เล่นไดไ้ม่ถูกตอ้ง หรือช่ือไฟล/์โฟลเดอร์อำจแสดง
ไดไ้ม่ถูกตอ้ง

มำตรฐำนส�ำหรับไฟล์ MP3 ทีส่ำมำรถเล่นได้

ขอ้ก�ำหนดส�ำหรับไฟล ์MP3 ท่ีสำมำรถเล่นไดมี้ดงัต่อไปน้ี

ไฟลเ์พลง

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5

โฟลเดอร์ตน้ทำง โฟลเดอร์
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รำยกำร รำยละเอยีด

ขอ้มูลจ�ำเพำะ MPEG-1 AUDIO LAYER3

MPEG-2 AUDIO LAYER3

ควำมถ่ีในกำรสุ่ม 
[kHz]

MPEG-1: 32/44.1/48

MPEG-2: 16/22.05/24

บิตเรต [kbps] MPEG-1: 32 ถึง 320

MPEG-2: 8 ถึง 180

VBR (บิตเรต
แบบผนัแปร)

รองรับ

โหมดช่อง
สญัญำณ

สเตอริโอ/ จอยทส์เตอริโอ/ ดูอลั
แชนแนล/ โมนอรอล

นำมสกลุไฟล์ mp3

ขอ้มูล tag ท่ี
รองรับ

ID3 tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.2, 
Ver. 2.3, Ver. 2.4 (ISO-8859-1, 
UTF-16 (Unicode)) ช่ือเพลง ช่ือ
ศิลปิน ช่ืออลับั้ม

จ�ำนวนตวัอกัษร
สูงสุดท่ีสำมำรถ

แสดงบน 
หนำ้จอได้

64 ตวัอกัษร

หมายเหตุ
● รำยละเอียดไฟล ์MP3 เป็นเพียงตวัอยำ่ง รำยละเอียด

ไฟล ์MP3 ท่ีรองรับไดจ้ริงอำจแตกต่ำงไป
● อำจไม่สำมำรถเล่นได ้ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขในขณะท่ี

สร้ำงไฟล ์MP3

WMA คืออะไร
E00736601099

WMA ยอ่มำจำก Windows Media Audio เป็นรูปแบบกำร
บีบอดัสญัญำณเสียงของ Microsoft ซ่ึงเป็นวธีิบีบอดัท่ีมี
อตัรำส่วนกำรบีบอดัสูงกวำ่ MP3

หมายเหตุ
● Microsoft, Windows Media และ Windows เป็น

เคร่ืองหมำยกำรคำ้จดทะเบียนของ Microsoft 
Corporation (USA) และในประเทศอ่ืนๆ

ขอควรระวัง
● WMA รองรับระบบจดักำรลิขสิทธ์ิดิจิทลั (DRM) 

ผลิตภณัฑน้ี์ไม่สำมำรถเล่นไฟล ์WMA ท่ีมีกำร
ป้องกนัโดยใชร้ะบบน้ีได้

● ไฟล ์WMA ท่ีแตกต่ำงจำกมำตรฐำนทำงขวำอำจ
เล่นไดไ้ม่ถูกตอ้ง หรือช่ือไฟล/์โฟลเดอร์อำจแสดง
ไดไ้ม่ถูกตอ้ง

● ไม่รองรับ “Pro”, “Lossless” และ “Voice”

มำตรฐำนส�ำหรับไฟล์ WMA ทีส่ำมำรถเล่นได้

ขอ้ก�ำหนดส�ำหรับไฟล ์WMA ท่ีสำมำรถเล่นไดมี้ดงัต่อไปน้ี

รำยกำร รำยละเอยีด

ขอ้มูลจ�ำเพำะ
Windows Media Audio เวอร์ชนั 
7.0/8.0/9.0

ควำมถ่ีในกำรสุ่ม 
[kHz]

32/44.1/48

บิตเรต [kbps] 32 ถึง 192

VBR 
(บิตเรตแบบผนัแปร)

รองรับ

โหมดช่องสญัญำณ สเตอริโอ/โมนอรอล

นำมสกลุไฟล์ wma

ขอ้มูล tag ท่ีรองรับ
WMA tag ช่ือเพลง ช่ือศิลปิน 
ช่ืออลับั้ม

จ�ำนวนตวัอกัษรสูงสุด
ท่ีสำมำรถแสดงบน

หนำ้จอได้

64 ตวัอกัษร
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หมายเหตุ
● รำยละเอียดไฟล ์WMA เป็นเพียงตวัอยำ่ง รำยละเอียด

ไฟล ์WMA ท่ีรองรับไดจ้ริงอำจแตกต่ำงไป
● อำจไม่สำมำรถเล่นได ้ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขในขณะท่ี

สร้ำงไฟล ์WMA

AAC คืออะไร
E00736801091

AAC ยอ่มำจำก Advanced Audio Coding เป็นมำตรฐำน
กำรบีบอดัสญัญำณท่ีใชใ้น “MPEG-2” และ “MPEG-4” 
ฟังกช์นัน้ีสำมำรถบีบอดัขอ้มูลได ้1.4 เท่ำของ MP3 โดย
ใหคุ้ณภำพเสียงท่ีเทียบเท่ำกนั

ขอควรระวัง
● AAC รองรับระบบจดักำรลิขสิทธ์ิดิจิทลั (DRM) 

ผลิตภณัฑน้ี์ไม่สำมำรถเล่นไฟล ์AAC ท่ีมีกำรป้องกนั
โดยใชร้ะบบน้ีได้

● ไฟล ์AAC ท่ีแตกต่ำงจำกมำตรฐำนทำงขวำอำจ
เล่นไดไ้ม่ถูกตอ้ง หรือช่ือไฟล/์โฟลเดอร์อำจแสดง
ไดไ้ม่ถูกตอ้ง

มำตรฐำนส�ำหรับไฟล์ AAC ทีส่ำมำรถเล่นได้

ขอ้ก�ำหนดส�ำหรับไฟล ์AAC ท่ีสำมำรถเล่นไดมี้ดงัต่อไปน้ี

รำยกำร รำยละเอยีด

ขอ้มูลจ�ำเพำะ Advanced Audio Coding
MPEG4/AAC-LC
MPEG2/AAC-LC

ควำมถ่ีใน
กำรสุ่ม 
[kHz]

MPEG4 8/11.025/12/16/22.05/24/32/
44.1/48

MPEG2 8/11.025/12/16/22.05/24/32/
44.1/48

บิตเรต 
[kbps]

MPEG4 16 ถึง 320

MPEG2 16 ถึง 320

VBR (บิตเรตแบบ
ผนัแปร)

รองรับ

โหมดช่องสญัญำณ สเตอริโอ/โมนอรอล

นำมสกลุไฟล์ m4a

ขอ้มูล tag ท่ีรองรับ AAC tag หรือ ID3 tag ช่ือเพลง 
ช่ือศิลปิน ช่ืออลับั้ม

จ�ำนวนตวัอกัษรสูงสุด
ท่ีสำมำรถแสดงบน

หนำ้จอได้

64 ตวัอกัษร

หมายเหตุ
● รำยละเอียดไฟล ์AAC เป็นเพียงตวัอยำ่ง รำยละเอียด

ไฟล ์AAC ท่ีรองรับไดจ้ริงอำจแตกต่ำงไป

หมายเหตุ
● อำจไม่สำมำรถเล่นได ้ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขในขณะท่ี

สร้ำงไฟล ์AAC

ส่ิงส�ำคญัเกีย่วกบัควำมปลอดภยั
ส�ำหรับลูกค้ำ

E00737001306

ผลิตภณัฑน้ี์มีสญัลกัษณ์รูปภำพ รวมถึงจุดส�ำคญัเก่ียวกบั
กำรใชง้ำนเพื่อใหคุ้ณสำมำรถใชง้ำนไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและ
ปลอดภยั รวมถึงป้องกนัอนัตรำยหรือควำมเสียหำยท่ีอำจ
เกิดต่อตวัคุณ ผูอ่ื้น หรือทรัพยสิ์น

คำเตือน
● ผู้ขบัขีไ่ม่ควรจ้องมองหน้ำจอขณะขบัขี่

เพรำะอำจท�ำให้ผู้ขบัขีไ่ม่ได้มองทำงและท�ำให้เกดิ
อุบัตเิหตุได้

● ผู้ขบัขีไ่ม่ควรใช้งำนทีม่คีวำมซับซ้อนขณะขบัขี ่
กำรใช้งำนทีซั่บซ้อนขณะขบัขีอ่ำจท�ำให้ผู้ขบัขีไ่ม่
ได้มองทำงและท�ำให้เกดิอุบัตเิหตุได้
ดงัน้ันควรหยุดรถในทีป่ลอดภยัก่อนใช้งำนดงักล่ำว
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คำเตือน
● อย่ำใช้งำนเม่ือเกดิควำมผดิปกต ิเช่น เม่ือไม่ได้ยนิเสียง

เพรำะอำจท�ำให้เกดิอุบัตเิหตุ ไฟไหม้ หรือไฟดูดได้
● อย่ำให้น�ำ้หรือส่ิงแปลกปลอมเข้ำสู่ผลติภณัฑ์

เพรำะอำจท�ำให้เกดิควนั ไฟไหม้ ไฟดูด หรือกำร
ท�ำงำนผดิพลำด

● ในกรณทีีเ่กดิควำมผดิปกตเิน่ืองจำกมส่ิีงแปลก
ปลอมหรือน�ำ้เข้ำสู่ผลติภณัฑ์ ส่งผลให้เกดิควนั
หรือกลิน่เหมน็ ให้หยุดใช้งำนผลติภณัฑ์ทนัที
และปรึกษำศูนย์บริกำรมติซูบิชิทีไ่ด้รับอนุญำต 
หำกยงัคงใช้งำนต่อไป อำจท�ำให้เกดิอุบัตเิหตุ ไฟไหม้
หรือไฟดูด

● อย่ำถอดแยกช้ินส่วนหรือดดัแปลงผลติภณัฑ์
เพรำะอำจท�ำให้เกดิกำรท�ำงำนผดิพลำด ไฟไหม้
หรือไฟดูด

● เม่ือเกดิพำยุฝนฟ้ำคะนอง อย่ำแตะต้องสำยอำกำศ
หรือแผงด้ำนหน้ำ
เพรำะอำจท�ำให้เกดิไฟดูดเน่ืองจำกฟ้ำผ่ำได้

ขอควรระวัง
● อยำ่ปิดกั้นรูระบำยอำกำศหรือแผงระบำยควำมร้อน

บนผลิตภณัฑ์
กำรปิดกั้นรูระบำยอำกำศหรือแผงระบำยควำมร้อน
อำจท�ำใหค้วำมร้อนไม่สำมำรถระบำยออกมำจำก
ภำยในผลิตภณัฑไ์ด ้ส่งผลใหเ้กิดไฟไหมห้รือกำร
ท�ำงำนผดิปกติ

ขอควรระวัง
● อยำ่เพิ่มระดบัเสียงจนคุณไม่สำมำรถไดย้นิเสียง

ภำยนอกรถขณะขบัข่ี
กำรขบัข่ีโดยไม่ไดย้นิเสียงภำยนอกรถอำจก่อให้
เกิดอุบติัเหตุได้

ปุ่มควบคุมกำรท�ำงำน
E00737101277

กำรเปิด/ปิดเคร่ือง ON/ OFF
E00737201308

1. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

เคร่ืองจะเปิดและเล่นต่อจำกสถำนะก่อนหนำ้
2. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL คำ้งไว้

เคร่ืองจะปิด OFF”

หมายเหตุ
● กดปุ่ม MODE บนพวงมำลยัคำ้งไวเ้พื่อเปิด/ปิด

ฟังกช์นัเคร่ืองเสียง ON/OFF
● แมว้ำ่ฟังกช์นัเคร่ืองเสียงจะปิด แต่ฟังกช์นั Bluetooth® 

จะไม่ปิด
เม่ือบิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�ำแหน่ง “LOCK” ฟังกช์นั 
Bluetooth® จะปิด

ปรับระดบัเสียง
E00737301181

1. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อปรับระดบัเสียง

หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL ตำมเขม็นำฬิกำเพื่อเพิ่ม

ระดบัเสียง และหมุนทวนเขม็นำฬิกำเพื่อลดระดบัเสียง



7-20 การใชอุ้ปกรณ์อ�านวยความสะดวก

ปุ่มควบคุมกำรท�ำงำน

7

หมายเหตุ
● ค่ำสูงสุดส�ำหรับระดบัเสียงคือ “49” และต�่ำสุดคือ “0”

หมายเหตุ
● กำรตั้งค่ำเร่ิมตน้ส�ำหรับระดบัเสียงคือ “17”

 1- ปุ่ม /MENU
  สลบัไปท่ีโหมดเมนูกำรตั้งค่ำ
 2- ปุ่ม 1DISP

สลบัเน้ือหำบนหนำ้จอ
ส�ำหรับวทิย ุใชเ้ป็นปุ่มตั้งค่ำล่วงหนำ้ 1

ค�ำอธิบำยของปุ่มต่ำงๆ
E00737501662

เป็นกำรอธิบำยช่ือและหนำ้ท่ีของแต่ละส่วน

 3- ปุ่ม 2PAGE
แสดงหนำ้เน้ือหำไปขำ้งหนำ้

  ส�ำหรับวทิย ุใชเ้ป็นปุ่มตั้งค่ำล่วงหนำ้ 2
 4- ปุ่ม 3

ส�ำหรับวทิย ุใชเ้ป็นปุ่มตั้งค่ำล่วงหนำ้ 3

 5- ปุ่ม MEDIA
สลบัแหล่งเสียงระหวำ่ง “USB/iPod” กบั “Blue-

tooth® Audio”
 6- ไมโครโฟน
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 7- ปุ่ม 
สลบัไปท่ีโหมดเมนูโทรศพัท์
รับโทรศพัทเ์ม่ือมีสำยเรียกเขำ้
วำงสำยปัจจุบนัระหวำ่งกำรโทร

 8- ปุ่ม /ปุ่ม 
ส�ำหรับเคร่ืองเสียง กดเพื่อเลือกแทร็ค/ไฟลเ์สียง 
และกดคำ้งไวเ้พื่อยอ้นกลบั/ไปขำ้งหนำ้แบบเร็ว 
ส�ำหรับวทิย ุเพื่อเลือกสถำนีวทิยุ

 9- ปุ่ม SEL•PWR•VOL
ปรับระดบัเสียงและเปิด/ปิดเคร่ือง ON/OFF 
นอกจำกน้ียงัใชป้รับคุณภำพเสียงและเลือกรำยกำร
ต่ำงๆ ได้

10- ปุ่ม 
กลบัสู่กำรท�ำงำนก่อนหนำ้

11- ปุ่ม AUTO-P
  ตั้งค่ำวทิยลุ่วงหนำ้โดยอตัโนมติั
12- ปุ่ม 4RPT

ส�ำหรับเคร่ืองเสียง กดเพื่อเปิด/ปิดโหมดกำรเล่น
ซ�้ ำ ส�ำหรับวทิย ุใชเ้ป็นปุ่มตั้งค่ำล่วงหนำ้ 4

13- ปุ่ม 5RDM
ส�ำหรับเคร่ืองเสียง กดเพื่อเปิด/ปิดโหมดกำรเล่น
สุ่ม ส�ำหรับวทิย ุใชเ้ป็นปุ่มตั้งค่ำล่วงหนำ้ 5

14- ปุ่ม 6
  ส�ำหรับวทิย ุใชเ้ป็นปุ่มตั้งค่ำล่วงหนำ้ 6
15- ปุ่ม RADIO

สลบัวทิยแุละแถบควำมถ่ี

สวติช์ควบคุมเคร่ืองเสียงบนพวงมำลยั
E00737601995

 1- ปุ่มเพิ่ม/ลดระดบัเสียง
  ปรับระดบัเสียงของฟังกช์นัเคร่ืองเสียง
 2- ปุ่ม , ปุ่ม 

เลือกแทร็คเสียงและสถำนีวทิยุ
  กดคำ้งไวเ้พื่อไปขำ้งหนำ้แบบเร็วและยอ้นกลบั
 3- ปุ่ม MODE

กดคำ้งไวเ้พื่อเปิด/ปิดฟังกช์นัเคร่ืองเสียง ON/
OFF นอกจำกน้ี แต่ละคร้ังท่ีกดปุ่มน้ีจะเป็นกำร
เปล่ียนแหล่งเสียง
ล�ำดบักำรเปล่ียนจะเป็นไปตำมท่ีแสดงดำ้นล่ำง

กำรฟังวทิยุ
E00737701286

หวัขอ้น้ีอธิบำยวธีิกำรฟังวทิย ุAM และ FM

กำรฟังวทิยุ

กดปุ่ม RADIO เพ่ือเปล่ียนแถบควำมถ่ี

เปล่ียนระหวำ่งแถบควำมถ่ี AM กบั FM
แถบควำมถ่ีท่ีเลือกจะแสดงบนหนำ้จอ

หมายเหตุ
● แต่ละคร้ังท่ีกดปุ่ม RADIO รำยกำรจะสลบัตำมล�ำดบั 

“FM1”, “FM2” และ “AM”
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กำรเลือกสถำนีแบบแมนนวล/แบบค้นหำ

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อไปยงัควำมถ่ีท่ีตอ้งกำรฟัง

ปุ่ม เพิ่มควำมถ่ีท่ีก�ำลงัรับ

ปุ่ม ลดควำมถ่ีท่ีก�ำลงัรับ

ปุ่ม 
(กดคำ้ง)

ปล่อยปุ่มเพื่อเร่ิมกำรเลือกสถำนีแบบ
คน้หำ และเม่ือไดรั้บสถำนีแลว้กำร
สแกนจะหยดุลง

ปุ่ม 
(กดคำ้ง)

หน่วยควำมจ�ำกำรตั้งค่ำล่วงหน้ำ

ลงทะเบียนสถำนีกระจำยเสียงไวล่้วงหนำ้และเลือกรำยกำร
น้ีในภำยหลงั

1. ไปยงัควำมถ่ีท่ีตอ้งกำรลงทะเบียน
2. กดปุ่มใดปุ่มหน่ึงจำกปุ่ม 1DISP ถึงปุ่ม 6 คำ้งไว้

เสียง “บ๊ีป” จะดงั แสดงวำ่ไดล้งทะเบียนปุ่มตั้งค่ำ
ล่วงหนำ้แลว้

หมายเหตุ
● หน่วยควำมจ�ำกำรตั้งค่ำล่วงหนำ้สำมำรถลงทะเบียน

สถำนีไดสู้งสุด 6 สถำนีส�ำหรับแต่ละแถบควำมถ่ี

หมายเหตุ
● หำกเลือกปุ่มตั้งค่ำล่วงหนำ้ท่ีลงทะเบียนสถำนีไว้

ก่อนหนำ้แลว้ กำรตั้งค่ำล่วงหนำ้ใหม่จะถูกบนัทึก
ลงไปแทน

● กำรกดปุ่มตั้งค่ำล่วงหนำ้จะเป็นกำรเลือกควำมถ่ีท่ี
ลงทะเบียนไวก่้อนหนำ้

กำรตั้งค่ำล่วงหน้ำแบบอตัโนมตัิ

สำมำรถลงทะเบียนสถำนี 6 อนัดบัแรกท่ีมีสญัญำณแรง
ไดโ้ดยอตัโนมติัดว้ยปุ่มตั้งค่ำล่วงหนำ้ในโหมด AUTO-P

กดปุ่ม AUTO-P คำ้งไว้

เปล่ียนเป็นโหมด AUTO-P และเร่ิมกำรเลือกสถำนีแบบ
อตัโนมติั
หลงัจำกด�ำเนินกำรเสร็จส้ิน ผลิตภณัฑจ์ะไดรั้บสถำนีท่ีลง
ทะเบียนไวใ้นปุ่มตั้งค่ำล่วงหนำ้ [1]

ขอควรระวัง
● โปรดทรำบวำ่ควำมถ่ีท่ีลงทะเบียนไวก่้อนหนำ้น้ีใน

หน่วยควำมจ�ำจะถูกเขียนทบั

หมายเหตุ
● กำรกดปุ่มตั้งค่ำล่วงหนำ้จะเป็นกำรเลือกควำมถ่ีท่ี

ลงทะเบียนไวก่้อนหนำ้

หมายเหตุ
● แต่ละคร้ังท่ีกดปุ่ม AUTO-P จะเป็นกำรสลบัระหวำ่ง

กำรรับสญัญำณปกติกบัโหมด AUTO-P
● ในโหมด AUTO-P สำมำรถใชง้ำนกำรเลือกสถำนี

แบบแมนนวล/แบบคน้หำรวมถึงกำรสแกนได้
● เม่ือควำมแรงสญัญำณนอ้ยกวำ่ 6 สถำนี สญัญำณขั้น

ต�่ำจะถูกลงทะเบียนไวใ้นปุ่มตั้งค่ำล่วงหนำ้ท่ีเหลือ

กำรฟัง iPod*
E00738001840

เม่ือเช่ือมต่ออุปกรณ์ iPod/iPhone ท่ีมีจ�ำหน่ำยทัว่ไปเขำ้
กบัผลิตภณัฑน้ี์ คุณจะสำมำรถเล่นแทร็คบนอุปกรณ์เหล่ำ
น้ีผำ่นผลิตภณัฑไ์ด้

ขอควรระวัง
● อยำ่ท้ิง iPod/iPhone ไวใ้นรถโดยไม่มีใครดูแล
● หำ้มถืออุปกรณ์เหล่ำน้ีไวใ้นมือเพื่อใชง้ำนขณะขบั

รถ เน่ืองจำกเป็นอนัตรำย
● ไม่มีกำรชดใชค่้ำสินไหมทดแทนในกรณีท่ีขอ้มูล

สูญหำยซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรเช่ือมต่อ iPod/iPhone 
เขำ้กบัผลิตภณัฑ์

● ข้ึนอยูก่บัวธีิใชง้ำนอุปกรณ์ ไฟลเ์พลงอำจเสียหำยหรือ
สูญหำยได ้ดงันั้นแนะน�ำใหส้�ำรองขอ้มูลไวล่้วงหนำ้
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หมายเหตุ
● กำรเล่นบนผลิตภณัฑน้ี์อำจไม่สำมำรถท�ำได ้ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัเจเนอเรชนั รุ่น หรือเวอร์ชนัซอฟตแ์วร์
ของ iPod/iPhone ( หนำ้ 7-15) นอกจำกน้ี กำรเล่น
ตำมท่ีอธิบำยไวใ้นเอกสำรน้ีอำจไม่สำมำรถท�ำได้

● ขอแนะน�ำใหใ้ชฮ้ำร์ดแวร์ iPod/iPhone ท่ีมีเวอร์ชนั
ซอฟตแ์วร์ล่ำสุด

● ส�ำหรับวธีิกำรเช่ือมต่อ iPod/iPhone ใหดู้เร่ือง “วธีิ
กำรเช่ือมต่อ iPod” หนำ้ 7-39

● เม่ือเช่ือมต่อ iPod/iPhone ใหใ้ชส้ำยเคเบิลส�ำหรับ
เช่ือมต่อ iPod ท่ีมีจ�ำหน่ำยทัว่ไป

● ติดตั้งอุปกรณ์โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภยั เช่น ไม่
เสียบสำยเคเบิลขณะขบัรถ

● เพื่อควำมปลอดภยั ใหห้ยดุรถก่อนเม่ือตอ้งเสียบและ
ถอด iPod/iPhone

● อำจตอ้งใชเ้วลำสกัครู่กวำ่เคร่ืองเสียงจะตรวจพบ
อุปกรณ์หรือเร่ิมเล่น ข้ึนอยูก่บัสถำนะของ iPod/iPhone

● ฟังกช์นัของปุ่มบนผลิตภณัฑอ์ำจไม่ท�ำงำนในขณะ
ท่ีเช่ือมต่อ iPod/iPhone ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั iPod/iPhone

● คุณสมบติัและกำรตั้งค่ำของ iPod/iPhone อำจมีผลให้
ไม่สำมำรถเช่ือมต่อไดห้รือท�ำใหเ้กิดควำมแตกต่ำง
ในกำรใชง้ำนหรือกำรแสดงผลบนหนำ้จอ

● ขอ้มูลแทร็คอำจแสดงอยำ่งไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัขอ้มูลเสียงใน iPod/iPhone

หมายเหตุ
● iPod/iPhone อำจไม่เล่นหลงัจำกสตำร์ทเคร่ืองยนต ์

ข้ึนอยูก่บัสถำนะของรถและอุปกรณ์
● ไฟลท่ี์มีขอ้มูลลิขสิทธ์ิอำจไม่สำมำรถเล่นได้
● แนะน�ำใหต้ั้งค่ำอิควอไลเซอร์ของ iPod/iPhone 

เป็นแบบแฟลต
● ใชง้ำน iPod/iPhone ขณะเช่ือมต่อกบัผลิตภณัฑน้ี์
● หำกเช่ือมต่อ iPod/iPhone ผำ่น Bluetooth® เป็น

อุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth® อยำ่เช่ือมต่อ iPod/
iPhone โดยใชส้ำยเคเบิล iPod กำรเช่ือมต่อโดยใช้
ทั้งสองวธีิจะท�ำใหเ้กิดกำรท�ำงำนผดิพลำดได้

● หำก iPod/iPhone ท�ำงำนไม่ถูกตอ้ง ใหถ้อด iPod/
iPhone ออกจำกผลิตภณัฑแ์ลว้รีเซ็ต จำกนั้นเช่ือม
ต่ออีกคร้ัง

เล่น iPod

กดปุ่ม MEDIA เพ่ือตั้งค่ำ USB (iPod) เป็นแหล่ง

แหล่งท่ีเลือกจะแสดงบนหนำ้จอ

เลือกแทร็ค (ไฟล์)

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อเลือกแทร็ค

จะสำมำรถเลือกแทร็คถดัไปหรือแทร็คก่อนหนำ้ได้

ไปข้ำงหน้ำแบบเร็วหรือย้อนกลบั

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  คำ้งไว้

จะสำมำรถไปขำ้งหนำ้แบบเร็ว/ยอ้นกลบัได้

เปลีย่นโหมดกำรเล่น

สำมำรถเล่นซ�้ ำและเล่นสุ่มได้

กำรเล่นซ�้ำ (RPT)

กดปุ่ม 4RPT

จะเป็นกำรเล่นซ�้ ำแทร็คท่ีก�ำลงัเล่นอยู่

หมายเหตุ
● กดอีกคร้ังเพื่อยกเลิก

กำรเล่นสุ่ม (RDM)

กดปุ่ม 5RDM
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เล่นแทร็คในหมวดหมู่ท่ีก�ำลงัเล่นอยูแ่บบสุ่ม

หมายเหตุ
● กดปุ่ม 5RDM สองคร้ังเพื่อยกเลิก

กำรเล่นสุ่มอลับั้ม

กดปุ่ม 5RDM ระหวำ่งกำรเล่นอลับั้มแบบสุ่ม

เล่นอลับั้มแบบสุ่ม (แทร็คในอลับั้มตำมล�ำดบัใดกไ็ด)้

หมายเหตุ
● กดอีกคร้ังเพื่อยกเลิก

ค้นหำแทร็ค

คน้หำหมวดหมู่หรือช่ือแทร็ค และเลือกแทร็ค

1. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL
2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกหมวดหมู่
3. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL หมวดหมู่หรือแทร็คท่ีอยูใ่น

หมวดหมู่ท่ีเลือกจะแสดงข้ึน

4. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกหมวดหมู่หรือ
แทร็ค

5. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL
ท�ำซ�้ ำขั้นตอนท่ี 1 ถึง 4 และคน้หำแทร็คอีกคร้ัง 
เลือกแทร็คและกดปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเล่น

หมายเหตุ
● ขณะเลือกหมวดหมู่ (ระดบัท่ี 1) ไว ้กดปุ่ม  เพื่อ

ยกเลิกโหมดคน้หำแทร็ค
● หำกไม่มีกำรด�ำเนินกำรใดๆ เป็นเวลำ 10 วนิำทีหลงั

จำกเลือกหมวดหมู่ โหมดคน้หำแทร็คจะถูกยกเลิก
● ขณะเลือกแทร็คไว ้กดปุ่ม  เพื่อกลบัสู่กำร

ท�ำงำนก่อนหนำ้
● ขณะเลือกแทร็คไว ้กดปุ่ม  คำ้งไวเ้พื่อยกเลิก

โหมดคน้หำแทร็ค
● กำรใชง้ำน iPod เช่น กำรเลือกแทร็ค จะยกเลิก

โหมดคน้หำแทร็ค

กำรฟังไฟล์เสียงบนอุปกรณ์ USB*
E00736501708

เม่ือเช่ือมต่ออุปกรณ์ USB ท่ีมีจ�ำหน่ำยทัว่ไป เช่น หน่วย
ควำมจ�ำ USB เขำ้กบัผลิตภณัฑน้ี์ คุณจะสำมำรถเล่นไฟล์
เสียงบนอุปกรณ์เหล่ำน้ีผำ่นผลิตภณัฑไ์ด้

ขอควรระวัง
● อยำ่ท้ิงอุปกรณ์ USB ไวใ้นรถโดยไม่มีใครดูแล
● หำ้มถืออุปกรณ์เหล่ำน้ีไวใ้นมือเพื่อใชง้ำนขณะขบั

รถ เน่ืองจำกเป็นอนัตรำย
● อยำ่ใชฮ้ำร์ดดิสก ์เคร่ืองอ่ำนกำร์ด หรือเคร่ืองอ่ำน

หน่วยควำมจ�ำ เน่ืองจำกอำจเกิดควำมเสียหำยกบั
อุปกรณ์หรือขอ้มูลในอุปกรณ์ หำกเช่ือมต่ออุปกรณ์
เหล่ำน้ีผดิพลำด ใหบิ้ดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�ำแหน่ง 
“LOCK” จำกนั้นจึงถอดออก

● เน่ืองจำกมีควำมเส่ียงท่ีขอ้มูลจะสูญหำย ขอแนะน�ำ
ใหส้�ำรองไฟลไ์ว้

● ไม่มีกำรรับประกนัเก่ียวกบัควำมเสียหำยท่ีอำจเกิด
ข้ึนกบัอุปกรณ์ USB หรือกำรสูญเสียหรือควำมเสีย
หำยต่อขอ้มูลท่ีอยูใ่นอุปกรณ์

● ข้ึนอยูก่บัวธีิใชง้ำนอุปกรณ์ ไฟลเ์พลงอำจเสียหำยหรือ
สูญหำยได ้ดงันั้นแนะน�ำใหส้�ำรองขอ้มูลไวล่้วงหนำ้

หมายเหตุ
● สำมำรถเช่ือมต่อเคร่ืองเล่นเสียงดิจิทลัท่ีรองรับขอ้

ก�ำหนดของคลำสอุปกรณ์จดัเกบ็ขอ้มูลขนำดใหญ่ได้
● ส�ำหรับวธีิกำรเช่ือมต่ออุปกรณ์ USB ใหดู้เร่ือง “วธีิ

กำรเช่ือมต่ออุปกรณ์ควำมจ�ำ USB” หนำ้ 7-38
● เม่ือเช่ือมต่ออุปกรณ์ USB ใหใ้ชส้ำยเคเบิลส�ำหรับ

เช่ือมต่อ เม่ือเช่ือมต่อ หำกไม่ใชส้ำยเคเบิลส�ำหรับ
เช่ือมต่ออำจท�ำใหเ้กิดโหลดเกินหรือเกิดควำม
เสียหำยต่อขั้วต่อ USB
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หมายเหตุ
● ติดตั้งอุปกรณ์โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภยั เช่น ไม่

เสียบสำยเคเบิลขณะขบัรถ

● เพื่อควำมปลอดภยั ใหห้ยดุรถก่อนเม่ือตอ้งเสียบและ

ถอดอุปกรณ์ USB

● อยำ่เสียบอุปกรณ์เล่นเพลงรูปแบบอ่ืนเขำ้กบัพอร์ต 

USB เพรำะอำจท�ำใหอุ้ปกรณ์หรือช้ินส่วนเกิด

ควำมเสียหำย

● อำจตอ้งใชเ้วลำสกัครู่กวำ่เคร่ืองเสียงจะตรวจพบ

อุปกรณ์หรือเร่ิมเล่น ข้ึนอยูก่บัสถำนะของอุปกรณ์ USB

● ฟังกช์นัของปุ่มบนผลิตภณัฑอ์ำจไม่ท�ำงำนในขณะ

ท่ีเช่ือมต่ออุปกรณ์ USB ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ USB

● คุณสมบติัและกำรตั้งค่ำของอุปกรณ์ USB อำจมี

ผลใหไ้ม่สำมำรถเช่ือมต่อไดห้รือท�ำใหเ้กิดควำม

แตกต่ำงในกำรใชง้ำนหรือกำรแสดงผลบนหนำ้จอ

● ขอ้มูลแทร็คอำจแสดงอยำ่งไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัขอ้มูลเสียงในอุปกรณ์ USB

● iPod/iPhone อำจไม่เล่นหลงัจำกสตำร์ทเคร่ืองยนต ์

ข้ึนอยูก่บัสถำนะของรถและอุปกรณ์

● ไฟลท่ี์มีขอ้มูลลิขสิทธ์ิอำจไม่สำมำรถเล่นได้

● ผลิตภณัฑน้ี์สำมำรถเล่นไฟลเ์สียงรูปแบบ MP3, 

WMA และ AAC

● บำงกรณีอำจไม่สำมำรถใชง้ำนไดห้รือฟังกช์นับำง

อยำ่งอำจถูกจ�ำกดั ข้ึนอยูก่บัชนิดของอุปกรณ์ USB

● ระบบไฟลห์น่วยควำมจ�ำ USB เดียวท่ีรองรับคือ 

FAT/FAT32

หมายเหตุ
● ควำมจุสูงสุดท่ีรองรับส�ำหรับหน่วยควำมจ�ำ USB 

คือ 32GB
● ใชง้ำนอุปกรณ์ USB ท่ีมีไฟลเ์สียงท่ีบนัทึกไวใ้น

ขณะท่ีเช่ือมต่อกบัผลิตภณัฑน้ี์
● อุปกรณ์ USB ท่ีไม่รองรับมำตรฐำน USB แบบ 1.1 

หรือสูงกวำ่อำจท�ำงำนไดไ้ม่ถูกตอ้ง

กำรเล่นไฟล์เสียงบนอุปกรณ์ USB

กดปุ่ม MEDIA เพ่ือตั้ง USB เป็นแหล่ง

แหล่งท่ีเลือกจะแสดงบนหนำ้จอ

เลือกแทร็ค (ไฟล์)

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อเลือกแทร็ค

จะสำมำรถเลือกแทร็คถดัไปหรือแทร็คก่อนหนำ้ได้

ไปข้ำงหน้ำแบบเร็วหรือย้อนกลบั

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  คำ้งไว้

จะสำมำรถไปขำ้งหนำ้แบบเร็ว/ยอ้นกลบัได้

เปลีย่นโหมดกำรเล่น

สำมำรถเล่นซ�้ ำและเล่นสุ่มได้

กำรเล่นซ�้ำ (RPT)

กดปุ่ม 4RPT

จะเป็นกำรเล่นซ�้ ำแทร็คท่ีก�ำลงัเล่นอยู่

หมายเหตุ
● กดปุ่ม 4RPT สองคร้ังเพื่อยกเลิก

กำรเล่นซ�้ำโฟลเดอร์

กดปุ่ม 4RPT ระหวำ่งกำรเล่นซ�้ ำแทร็ค

จะเป็นกำรเล่นซ�้ ำแทร็คในโฟลเดอร์ท่ีก�ำลงัเล่นอยู่

หมายเหตุ
● กดอีกคร้ังเพื่อยกเลิก
● แมว้ำ่จะเลือกไฟลแ์ลว้ กำรเล่นซ�้ ำโฟลเดอร์จะไม่

ถูกยกเลิก
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กำรฟัง Bluetooth® Audio*

กำรเล่นสุ่มในโฟลเดอร์ (RDM)

กดปุ่ม 5RDM

เล่นแทร็คในโฟลเดอร์ท่ีก�ำลงัเล่นอยูแ่บบสุ่ม

หมายเหตุ
● กดปุ่ม 5RDM สองคร้ังเพื่อยกเลิก

กำรเล่นสุ่มในโฟลเดอร์ทั้งหมด

กดปุ่ม 5RDM ระหวำ่งกำรเล่นแทร็คในโฟลเดอร์แบบสุ่ม

เล่นแทร็คในโฟลเดอร์ทั้งหมดแบบสุ่ม

หมายเหตุ
● กดอีกคร้ังเพื่อยกเลิก
● แมว้ำ่จะเลือกไฟลแ์ลว้ กำรเล่นสุ่มในโฟลเดอร์

ทั้งหมดจะไม่ถูกยกเลิก

ค้นหำแทร็ค

คน้หำโฟลเดอร์และไฟลแ์ละเลือกแทร็ค
1. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกโฟลเดอร์
3. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

ไฟลใ์นโฟลเดอร์ท่ีเลือกจะแสดงข้ึน
4. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกไฟล์
5. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

ไฟล ์(แทร็ค) ท่ีเลือกจะเล่น

หมายเหตุ
● ขณะเลือกโฟลเดอร์ไว ้กดปุ่ม  เพื่อยกเลิกโหมด

คน้หำแทร็ค
● หำกไม่มีกำรด�ำเนินกำรใดๆ เป็นเวลำ 10 วนิำทีหลงั

จำกเลือกโฟลเดอร์ โหมดคน้หำแทร็คจะถูกยกเลิก
● ขณะเลือกไฟลไ์ว ้กดปุ่ม  เพื่อกลบัสู่กำรท�ำงำน

ก่อนหนำ้
● ขณะเลือกไฟลไ์ว ้กดปุ่ม  คำ้งไวเ้พื่อยกเลิก

โหมดคน้หำแทร็ค
● กำรใชง้ำน เช่น กำรเลือกแทร็ค จะยกเลิกโหมด

คน้หำแทร็ค

กำรฟัง Bluetooth® Audio*
E00736701700

ผลิตภณัฑน้ี์สำมำรถเล่นแทร็คบนอุปกรณ์เล่นเพลง  
Bluetooth® ท่ีมีจ �ำหน่ำยทัว่ไปได้

ขอควรระวัง
● หำ้มถืออุปกรณ์เหล่ำน้ีไวใ้นมือเพื่อใชง้ำนขณะขบั

รถ เน่ืองจำกเป็นอนัตรำย
● อยำ่ท้ิงอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth® ไวใ้นรถโดย

ไม่มีใครดูแล
● ข้ึนอยูก่บัวธีิใชง้ำนอุปกรณ์ ไฟลเ์พลงอำจเสียหำยหรือ

สูญหำยได ้ดงันั้นแนะน�ำใหส้�ำรองขอ้มูลไวล่้วงหนำ้

หมายเหตุ
● บำงกรณีอำจไม่สำมำรถใชง้ำนไดห้รือฟังกช์นับำง

อยำ่งอำจถูกจ�ำกดั ข้ึนอยูก่บัชนิดของอุปกรณ์เล่น
เพลง Bluetooth®

● ตรวจสอบกบัคู่มือส�ำหรับผูใ้ชข้องอุปกรณ์เล่นเพลง 
Bluetooth® ท่ีมีจ �ำหน่ำยทัว่ไป

● ระดบัเสียงอำจแตกต่ำงกนัไปตำมชนิดของอุปกรณ์
เล่นเพลง Bluetooth® เสียงดงัเกินไปอำจเป็น
อนัตรำยได ้ดงันั้นแนะน�ำใหห้ร่ีเสียงลงก่อนใชง้ำน

 “ปรับระดบัเสียง” (หนำ้ 7-19)
● อำจตอ้งใชเ้วลำสกัครู่กวำ่เคร่ืองเสียงจะตรวจพบ

อุปกรณ์หรือเร่ิมเล่น ข้ึนอยูก่บัสถำนะของอุปกรณ์
เล่นเพลง Bluetooth®

● คุณสมบติัและกำรตั้งค่ำของอุปกรณ์เล่นเพลง
Bluetooth® อำจมีผลใหไ้ม่สำมำรถเช่ือมต่อได้
หรือท�ำใหเ้กิดควำมแตกต่ำงในกำรใชง้ำนหรือกำร
แสดงผลบนหนำ้จอ
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หมายเหตุ
● ขอ้มูลแทร็คอำจแสดงอยำ่งไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั

ขอ้มูลเสียงในอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth®

● iPod/iPhone อำจไม่เล่นหลงัจำกสตำร์ทเคร่ืองยนต ์
ข้ึนอยูก่บัสถำนะของรถและอุปกรณ์

● เม่ือเล่นโดยใชแ้อปพลิเคชนัท่ีติดตั้งไวบ้นโทรศพัท์
มือถือ Bluetooth® Audio อำจท�ำงำนไดไ้ม่ถูกตอ้ง 
ข้ึนอยูก่บัตวัแอปพลิเคชนั

เช่ือมต่ออุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth®

ส�ำหรับวธีิกำรเช่ือมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® ของคุณ ให้
ดูเร่ือง “กำรเช่ือมต่อเทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth® กบั
อุปกรณ์ Bluetooth®” หนำ้ 7-32
วธีิกำรท�ำงำนต่อไปน้ีใชใ้นกรณีท่ีเช่ือมต่อเรียบร้อยแลว้

หมายเหตุ
● หำกเช่ือมต่อ iPod/iPhone ผำ่น Bluetooth® เป็น

อุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth® อยำ่เช่ือมต่อ iPod/
iPhone โดยใชส้ำยเคเบิล iPod กำรเช่ือมต่อโดยใช้
ทั้งสองวธีิจะท�ำใหเ้กิดกำรท�ำงำนผดิพลำดได้

หมายเหตุ
● Bluetooth® Audio อำจท�ำงำนไม่ถูกตอ้งหำกโทรศพัท์

มือถือท่ีเช่ือมต่อเทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth® เช่ือม
ต่ออยูก่บัผลิตภณัฑ ์Bluetooth® อ่ืนในเวลำเดียวกนั

เล่น Bluetooth® Audio

1. กดปุ่ม MEDIA เพื่อตั้ง Bluetooth® Audio เป็นแหล่ง

แหล่งท่ีเลือกจะแสดงบนหนำ้จอ

2. กำรเล่น Bluetooth® Audio จะเร่ิมข้ึนโดยอตัโนมติั

หมายเหตุ
● กำรเล่นอำจไม่เร่ิมข้ึนโดยอตัโนมติั ข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์

ท่ีเช่ือมต่อ
ในกรณีน้ี ใหใ้ชง้ำนอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อเพื่อเร่ิมกำรเล่น

● หำกคุณสลบัไปยงัแหล่งเสียงอ่ืนหรือมีสำยเรียกเขำ้
ในระหวำ่งกำรเล่น Bluetooth® Audio แทร็คนั้นจะ
หยดุชัว่ครำวโดยอตัโนมติั
เม่ือเลือก Bluetooth® Audio เป็นแหล่งหรือเม่ือวำง
สำย แทร็คจะกลบัมำเล่นใหม่อีกคร้ัง

เลือกแทร็ค (ไฟล์)

กดปุ่ม  หรือปุ่ม  เพื่อเลือกแทร็ค

จะสำมำรถเลือกแทร็คถดัไปหรือแทร็คก่อนหนำ้ได้

หมายเหตุ
● ส�ำหรับกำรใชง้ำนเสียงท่ีนอกเหนือจำกกำรเลือก

แทร็ค ใหใ้ชฟั้งกช์นัของอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth® 

ท่ีเช่ือมต่อ

ตวัแสดงบนหน้ำจอ
E00738101245

หวัขอ้น้ีอธิบำยเน้ือหำของตวัแสดงบนหนำ้จอ
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เปลีย่นโหมดแสดง
E00738501337

คุณสำมำรถเปล่ียนเน้ือหำของตวัแสดงบนหนำ้จอได ้

กดปุ่ม 1DISP เพื่อเปล่ียนเน้ือหำท่ีแสดง

แต่ละคร้ังท่ีกดปุ่ม 1DISP เน้ือหำท่ีแสดงจะเปล่ียนไป

ขอควรระวัง
● กำรเปล่ียนเน้ือหำท่ีแสดงอำจเป็นอุปสรรคต่อกำรขบัข่ี

ดงันั้นควรตรวจสอบควำมปลอดภยัก่อนด�ำเนินกำร

หมายเหตุ
● สำมำรถแสดงไดสู้งสุด 10 ตวัอกัษรในแต่ละคร้ัง 

หำกตอ้งกำรแสดงตั้งแต่ 11 ตวัอกัษรข้ึนไป ใหก้ด
ปุ่ม 2PAGE และตวัอกัษรท่ีเหลือจะแสดงข้ึน

● ตวัอกัษรท่ีไม่สำมำรถแสดงไดจ้ะถูกแทนท่ีดว้ย “*”

ระหว่ำงกำรเล่น MP3/WMA/AAC

ขอ้มูลจะเปล่ียนไปตำมล�ำดบัดงัน้ี “หมำยเลขแทร็ค + 

ระยะเวลำกำรเล่น” “หมำยเลขโฟลเดอร์/หมำยเลขไฟล”์  

“ช่ือโฟลเดอร์” “ช่ือไฟล”์ “ช่ือศิลปิน” “ช่ืออลับั้ม” และ 

“ช่ือเพลง”

หมายเหตุ
● หำกไม่มีขอ้มูลช่ือศิลปิน หนำ้จอจะแสดง “ARTIST”
● หำกไม่มีขอ้มูลช่ืออลับั้ม หนำ้จอจะแสดง “ALBUM”
● หำกไม่มีขอ้มูลช่ือเพลง หนำ้จอจะแสดง “SONG”

ระหว่ำงกำรเล่น iPod
E00738901214

ระหวำ่งกำรเล่นท่ีไม่ใช่พอดแคสต ์ขอ้มูลจะเปล่ียนไป

ตำมล�ำดบัดงัน้ี “หมำยเลขแทร็ค + ระยะเวลำกำรเล่น”,  

“ช่ือศิลปิน”, “ช่ืออลับั้ม” และ “ช่ือเพลง”

ระหวำ่งกำรเล่นพอดแคสต ์ขอ้มูลจะเปล่ียนไปตำมล�ำดบัดงัน้ี 

“หมำยเลขแทร็ค + ระยะเวลำกำรเล่น”, “ช่ือพอดแคสต”์,  

“ช่ือตอน” และ “วนัท่ีปล่อย”

หมายเหตุ
● หำกไม่มีขอ้มูลช่ือศิลปิน หนำ้จอจะแสดง “ARTIST”
● หำกไม่มีขอ้มูลช่ืออลับั้ม หนำ้จอจะแสดง “ALBUM”
● หำกไม่มีขอ้มูลช่ือเพลง หนำ้จอจะแสดง “SONG”

ระหว่ำงกำรเล่น Bluetooth® Audio
E00739001094

จะสลบัระหวำ่ง “หมำยเลขแทร็ค + ระยะเวลำกำรเล่น” 

และ “ช่ือเพลง”

หมายเหตุ
● หำกไม่มีขอ้มูลช่ือเพลง หนำ้จอจะแสดง “SONG”

กำรปรับคุณภำพเสียงและควำมสมดุล
ของระดบัเสียง

E00738201419

เปล่ียนกำรตั้งค่ำคุณภำพเสียง

ปรับคุณภำพเสียงและควำมสมดุลของระดบั
เสียง

1. กดปุ่ม /MENU
2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกรำยกำรกำรปรับ

ตั้งและกดปุ่ม SEL•PWR•VOL
หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL ทวนเขม็นำฬิกำหรือตำมเขม็
นำฬิกำ รำยกำรกำรปรับตั้งจะเปล่ียนตำมท่ีแสดงดำ้นล่ำง 
BASS TREBLE FADER BALANCE

3. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อปรับรำยกำรกำรปรับ
ตั้งท่ีเลือก
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รำยกำร 
กำรปรับตั้ง

หมุนทวนเขม็
นำฬิกำ

หมุนตำมเขม็
นำฬิกำ

BASS -5~0
(ลดระดบัเสียง
ควำมถ่ีต�่ำ)

0~+5
(เพิ่มระดบัเสียง
ควำมถ่ีต�่ำ)

TREBLE -5~0
(ลดระดบัเสียง
ควำมถ่ีสูง)

0~+5
(เพิ่มระดบัเสียง
ควำมถ่ีสูง)

FADER R11~0
(เนน้ท่ีดำ้นหลงั)

0~F11
(เนน้ท่ีดำ้นหนำ้)

BALANCE L11~0
(เนน้ท่ีดำ้นซำ้ย)

0~R11
(เนน้ท่ีดำ้นขวำ)

กำรตั้งค่ำเวลำ
E00770700110

หวัขอ้น้ีอธิบำยวธีิกำรตั้งเวลำ

1. กดปุ่ม /MENU
2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือก “CLOCK MODE” 

หรือ “CLOCK ADJUST MODE”
3. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อส้ินสุดกำรด�ำเนินกำร 

รำยกำรท่ีเลือกจะแสดงบนหนำ้จอ

โหมดนำฬิกำ

สำมำรถเลือกนำฬิกำแบบ 12 ชัว่โมงหรือนำฬิกำแบบ  
24 ชัว่โมงได้

1. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกนำฬิกำแบบ 
12 ชัว่โมงหรือนำฬิกำแบบ 24 ชัว่โมง

2. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อส้ินสุดกำรด�ำเนินกำร และ
ตวัแสดงนำฬิกำจะเปล่ียน

โหมดกำรปรับนำฬิกำ

ตั้งเวลำแบบแมนนวล

1. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อปรับชัว่โมง
2. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อตั้งชัว่โมง จำกนั้นเปล่ียน

ไปปรับนำที
3. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อปรับนำที
4. กดปุ่ม /MENU

กำรปรับตั้งจะเสร็จสมบูรณ์
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กำรแกไ้ขปัญหำเบ้ืองตน้
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กำรแก้ไขปัญหำเบ้ืองต้น
E00738401381

โปรดตรวจสอบรำยกำรต่อไปน้ี หำกมีขอ้ควำมปรำกฏข้ึนท่ีหนำ้จอหรือเม่ือคุณคิดวำ่มีส่ิงผดิปกติเกิดข้ึน

หำกข้อควำมต่อไปนีป้รำกฏ…

ขอ้ควำมจะแสดงข้ึนบนผลิตภณัฑใ์นสถำนกำรณ์ดงัต่อไปน้ี

โหมด ข้อควำม สำเหตุ ส่ิงทีต้่องท�ำ

USB NO FILE ไม่มีไฟลเ์สียงท่ีสำมำรถเล่นได้ ตรวจสอบไฟลเ์สียงท่ีสำมำรถเล่นได ้  “ไฟลเ์สียง (MP3/WMA/
AAC)” (หนำ้ 7-15)

DEVICE ERR เช่ือมต่ออุปกรณ์ USB ท่ีไม่รองรับ ตรวจสอบอุปกรณ์ USB

UNSUPPORT เล่นไฟลเ์สียงท่ีไม่รองรับ เลือกไฟลเ์สียงท่ีสำมำรถเล่นได ้  “ไฟลเ์สียง (MP3/WMA/
AAC)” (หนำ้ 7-15)

iPod NO SONG เช่ือมต่อ iPod/iPhone ท่ีไม่มีแทร็คเสียง เช่ือมต่อ iPod/iPhone ท่ีมีแทร็คเสียง

DEVICE ERR ไม่สำมำรถอ่ำนขอ้มูลเสียงใน iPod/iPhone ได้ ตรวจสอบ iPod/iPhone ท่ีสำมำรถใชไ้ด ้  “เคร่ืองหมำยกำรคำ้” 
(หนำ้ 7-15)

UNSUPPORT ไม่รองรับเวอร์ชนัซอฟตแ์วร์ของ iPod/iPhone น้ี โปรดเปล่ียนเป็นเวอร์ชนัซอฟตแ์วร์ท่ีรองรับ

BT DEVICE ERR มีขอ้บกพร่องในโมดูลหรือวงจร Bluetooth® โปรดเช่ือมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® อ่ืน หำกปัญหำยงัคงอยู ่ให้
ปรึกษำศูนยบ์ริกำรมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญำต

ระบบลงิก์*
E00764502247

ระบบลิงกจ์ะควบคุมอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีเช่ือมต่อผำ่นขั้วอินพตุ 

USB หรือเทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth® ซ่ึงท�ำใหอุ้ปกรณ์
ท่ีเช่ือมต่อทั้งหมดสำมำรถใชง้ำนไดด้ว้ยสวติชภ์ำยในรถ
ดูรำยละเอียดเก่ียวกบัวธีิกำรใชง้ำนไดจ้ำกหวัขอ้ต่อไปน้ี

ใหดู้เร่ือง “เทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth®” หนำ้ 7-31
ใหดู้เร่ือง “ขั้วอินพตุ USB” หนำ้ 7-37
ใหดู้เร่ือง “กำรฟัง iPod” หนำ้ 7-22
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เทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth®*

ใหดู้เร่ือง “กำรฟังไฟลเ์สียงบนอุปกรณ์ USB” หนำ้ 7-24
ใหดู้เร่ือง “กำรฟัง Bluetooth® Audio” หนำ้ 7-26

ข้อตกลงสิทธ์ิกำรใช้งำนส�ำหรับผู้ใช้ระบบ
ลงิก์

E00764601179

คุณไดรั้บอุปกรณ์ท่ีมีซอฟตแ์วร์ท่ีไดรั้บอนุญำตโดยบริษทั 
มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จ�ำกดั จำก Visteon Corporation และ
ซพัพลำยเออร์ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสำมท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ส�ำหรับ
รำยกำรทั้งหมดของผลิตภณัฑจ์ำกบุคคลท่ีสำมและขอ้ตกลง
สิทธ์ิกำรใชง้ำนส�ำหรับผูใ้ชข้องผลิตภณัฑเ์หล่ำนั้น โปรด
ไปท่ีเวบ็ไซตต่์อไปน้ี
https://mitsubishi-en-eu.visteonhandsfree.com/global

เทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth®*
E00726003036

เทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth® ช่วยใหส้ำมำรถโทรออก/รับ
สำยแบบแฮนดฟ์รีในรถไดโ้ดยใชโ้ทรศพัทมื์อถือท่ีรองรับ 
Bluetooth® ซ่ึงใชเ้ทคโนโลยกีำรส่ือสำรไร้สำยท่ีรู้จกักนั
ทัว่ไปในช่ือ Bluetooth® นอกจำกน้ี ผูใ้ชย้งัสำมำรถเล่น
เพลงท่ีบนัทึกไวใ้นเคร่ืองเล่นเพลง Bluetooth® ผำ่นล�ำโพง
ของรถไดอี้กดว้ย

ก่อนจะใชง้ำนเทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth® จ �ำเป็นตอ้งจบัคู่
อุปกรณ์ Bluetooth® กบัเทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth® ก่อน 

ใหดู้เร่ือง “กำรเช่ือมต่อเทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth® กบั
อุปกรณ์ Bluetooth®” หนำ้ 7-32

ข้อมูลจ�ำเพำะของ Bluetooth®:
Bluetooth® V5.0

โปรไฟล์ทีร่องรับ

แฮนด์ฟรี HFP

กำรถ่ำยโอนสมุดโทรศัพท์ PBAP

คำเตือน
● แม้เทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth® จะช่วยให้คุณโทร

แบบแฮนด์ฟรีได้ แต่หำกคุณจะใช้โทรศัพท์มือถือใน
ขณะขบัรถ คุณต้องไม่เสียสมำธิและใช้งำนรถอย่ำง
ปลอดภยั ทุกส่ิงทีท่�ำให้คุณเสียสมำธิจำกกำรใช้งำน
รถอย่ำงปลอดภยั รวมถงึกำรใช้โทรศัพท์มือถือ จะ
เพิม่ควำมเส่ียงในกำรเกดิอุบัตเิหตุ

● ให้ค�ำนึงถงึและปฏิบัตติำมกฎหมำยของรัฐและท้อง
ถิน่ของคุณทั้งหมดทีเ่กีย่วข้องกบักำรใช้โทรศัพท์
มือถือขณะขบัรถ

หมายเหตุ
● จะไม่สำมำรถใชง้ำนเทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth® 

ไดห้ำกแบตเตอร่ีของอุปกรณ์ Bluetooth® หมดหรือ
ปิดอุปกรณ์ไว้

● กำรโทรแฮนดฟ์รีจะไม่สำมำรถท�ำไดห้ำกโทรศพัท์
ของคุณไม่มีบริกำร

● หำกวำงอุปกรณ์ Bluetooth® ไวใ้นหอ้งเกบ็สมัภำระ 
อำจไม่สำมำรถใชง้ำนเทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth® ได้

● อุปกรณ์ Bluetooth® บำงตวัไม่รองรับเทคโนโลยี
ไร้สำย Bluetooth®

● ส�ำหรับรำยละเอียดของเทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth®

คุณสำมำรถดูไดผ้ำ่นเวบ็ไซตข์อง MITSUBISHI 
MOTORS
โปรดอ่ำนและยอมรับ “ค�ำเตือนเก่ียวกบักำรลิงกไ์ป
ยงัเวบ็ไซตข์องบริษทัอ่ืน” เน่ืองจำกเป็นกำรเช่ือมต่อ
กบัเวบ็ไซตอ่ื์นท่ีไม่ใช่เวบ็ไซตข์อง MITSUBISHI 
MOTORS
http://www.mitsubishi-motors.com/en/products/
index.html
คุณอำจไม่สำมำรถใชเ้วบ็ไซตข์ำ้งตน้ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัพื้นท่ีของคุณ
● กำรอปัเดตซอฟตแ์วร์โดยผูผ้ลิตโทรศพัทมื์อถือ/

อุปกรณ์เล่นเพลงแบบดิจิทลัอำจเปล่ียนแปลง/แกไ้ข
กำรเช่ือมต่อของอุปกรณ์

สวติชก์ำรโทรแฮนดฟ์รีและไมโครโฟน  หนำ้ 7-32
กำรเช่ือมต่อเทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth® กบัอุปกรณ์ 
Bluetooth®  หนำ้ 7-32
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กำรใชง้ำนเคร่ืองเล่นเพลงท่ีเช่ือมต่อผำ่น Bluetooth® 
หนำ้ 7-34
วธีิกำรโทรออกหรือรับสำยแบบแฮนดฟ์รี  หนำ้ 7-34
ฟังกช์นัสมุดโทรศพัท ์  หนำ้ 7-37

สวติช์กำรโทรแฮนด์ฟรีและไมโครโฟน*
E00727201839

 1- ปุ่มเพิ่มระดบัเสียง
 2- ปุ่มลดระดบัเสียง
 3- ปุ่ม 
 4- ไมโครโฟน

ปุ่มเพิม่ระดบัเสียง

กดปุ่มน้ีเพื่อเพิ่มระดบัเสียง

ปุ่มลดระดบัเสียง

กดปุ่มน้ีเพื่อลดระดบัเสียง

ปุ่ม 

● กดปุ่มน้ีเพื่อเปล่ียนโหมดเมนูโทรศพัท์

หมายเหตุ
● กำรกดปุ่มน้ีขณะอยูใ่นโหมดเมนูโทรศพัทห์รือ

โหมดอ่ืนๆ จะกลบัสู่รำยกำรก่อนท่ีจะสลบัมำเป็น
โหมดเมนูโทรศพัท์

● กดปุ่มน้ีเพื่อรับโทรศพัทเ์ม่ือมีสำยเรียกเขำ้
● กดปุ่มน้ีคำ้งไวเ้พื่อปฏิเสธกำรรับสำยเม่ือมีสำยเรียกเขำ้
● กดปุ่มน้ีระหวำ่งกำรโทรเพื่อวำงสำยปัจจุบนั

ไมโครโฟน

เสียงของคุณจะผำ่นลงไปในไมโครโฟนท่ีตวัผลิตภณัฑ์

หมายเหตุ
● หำกน�ำโทรศพัทมื์อถือเขำ้ใกลไ้มโครโฟน อำจเกิดเสียง

รบกวนในโทรศพัทไ์ด ้ในกรณีเช่นน้ี ใหน้�ำโทรศพัท์
มือถือไปไวใ้นท่ีท่ีห่ำงจำกไมโครโฟนใหม้ำกท่ีสุด

● เม่ือใชง้ำนเคร่ืองปรับอำกำศ อำจเกิดเสียงรบกวนข้ึน
ในโทรศพัท ์และยิง่ควำมเร็วพดัลมสูงเท่ำใด เสียง
รบกวนจะยิง่ดงัข้ึน

กำรเช่ือมต่อเทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth® 
กบัอุปกรณ์ Bluetooth®

E00760602064

ก่อนจะโทรออกหรือรับสำยแบบแฮนดฟ์รีหรือเล่นเพลงโดย
ใชฟั้งกช์นัเทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth® จ �ำเป็นตอ้งจบัคู่
อุปกรณ์ Bluetooth® กบัเทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth® ก่อน

หมายเหตุ
● ตอ้งท�ำกำรจบัคู่เฉพำะเม่ือมีกำรใชง้ำนอุปกรณ์เป็น

คร้ังแรก เม่ือจบัคู่อุปกรณ์กบัเทคโนโลยไีร้สำย 
Bluetooth® แลว้ ส่ิงท่ีตอ้งท�ำคือน�ำอุปกรณ์ข้ึนรถ
ในคร้ังต่อไป และอุปกรณ์จะเช่ือมต่อกบัเทคโนโลย ี
ไร้สำย Bluetooth® โดยอตัโนมติั (หำกอุปกรณ์รองรับ) 
ตอ้งเปิด Bluetooth® บนอุปกรณ์ไวเ้พื่อเช่ือมต่อ
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หมายเหตุ
● หำกถอดสำยแบตเตอร่ี อุปกรณ์ Bluetooth® ท่ีจบัคู่

ไวท้ั้งหมดจะถูกลบ

สำมำรถจบัคู่อุปกรณ์ Bluetooth® กบัเทคโนโลยไีร้สำย 
Bluetooth® ไดสู้งสุดหำ้เคร่ือง
หำกมีอุปกรณ์ Bluetooth® ท่ีจบัคู่ไวแ้ลว้หลำยเคร่ืองในรถ 
โทรศพัทมื์อถือหรือเคร่ืองเล่นเพลงท่ีเช่ือมต่อล่ำสุดจะเช่ือม
ต่อกบัเทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth® โดยอตัโนมติั

คุณยงัสำมำรถเปล่ียนอุปกรณ์ Bluetooth® ท่ีจะเช่ือมต่อได้

กำรจบัคู่

ในกำรจบัคู่อุปกรณ์ Bluetooth® กบัเทคโนโลยไีร้สำย 
Bluetooth® ใหใ้ชข้ั้นตอนต่อไปน้ี

1. จอดรถในท่ีปลอดภยั เล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�ำแหน่ง “P” 
(จอด) แลว้ใส่เบรกมือ

หมายเหตุ
● คุณจะไม่สำมำรถจบัคู่อุปกรณ์ Bluetooth® ใดๆ 

กบัเทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth® ไดห้ำกไม่จอด
รถ ก่อนจบัคู่อุปกรณ์ Bluetooth® กบัเทคโนโลยไีร้
สำย Bluetooth® ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่ไดจ้อดรถใน
สถำนท่ีท่ีปลอดภยั

2. กดปุ่ม 
3. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือก “PAIRING”
4. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

ช่ือของอุปกรณ์ Bluetooth® ท่ีตรวจพบจะปรำกฏข้ึน

หมายเหตุ
● กำรจบัคู่สำมำรถท�ำไดโ้ดยกำรใชง้ำนจำกอุปกรณ์

Bluetooth® ดว้ยเช่นกนั ในกรณีน้ี ใหดู้คู่มือกำรใช้
งำนส�ำหรับอุปกรณ์ Bluetooth®

หลงัจำกท�ำตำมขั้นตอนท่ี 1 ถึง 4 แลว้ เทคโนโลยไีร้
สำย Bluetooth® จะพร้อมส�ำหรับกำรจบัคู่จำกอุปกรณ์
Bluetooth® ช่ืออุปกรณ์ท่ีตรวจพบคือ “Mitsubishi 
Motors Bluetooth”

● หำกตรวจไม่พบอุปกรณ์ Bluetooth® ขอ้ควำม “NO 
DEVICE” จะปรำกฏข้ึน

หมายเหตุ
● หำก “NO DEVICE” ปรำกฏข้ึนหรืออุปกรณ์

Bluetooth® ท่ีตอ้งกำรจบัคู่ไม่ปรำกฏข้ึน ตรวจดู
ใหแ้น่ใจวำ่อุปกรณ์ Bluetooth® พร้อมส�ำหรับกำรจบัคู่

● หำกมีกำรลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่เม่ือจบัคู่อุปกรณ์
ครบหำ้เคร่ืองแลว้ อุปกรณ์ท่ีมีกำรเช่ือมต่อล่ำสุดท่ี
เก่ำท่ีสุดจะถูกลบออก

5. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกอุปกรณ์ Bluetooth® 

ท่ีตอ้งกำรจบัคู่
6. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

เม่ือ “CONNECTED” ปรำกฏข้ึน แสดงวำ่กำรจบัคู่
เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ
● อำจใชเ้วลำสองสำมนำทีในกำรจบัคู่อุปกรณ์

Bluetooth® กบัเทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth® ข้ึน
อยูก่บัอุปกรณ์ท่ีใชเ้ช่ือมต่อกบั Bluetooth®

● หำกกำรจบัคู่ลม้เหลว “FAIL” จะปรำกฏข้ึนบน
หนำ้จอ จำกนั้นอุปกรณ์ Bluetooth® ท่ีตรวจพบ
จะแสดงอีกคร้ัง

● เม่ือเช่ือมต่อโทรศพัทมื์อถือกบัเทคโนโลยไีร้สำย 
Bluetooth® ขอ้มูลปัจจุบนับนโทรศพัทมื์อถือ เช่น 
“อำยกุำรใชง้ำนแบตเตอร่ีคงเหลือ” หรือ “ควำม
แรงสญัญำณ” จะแสดงบนหนำ้จอของเคร่ืองเสียง*
*: โทรศพัทมื์อถือบำงรุ่นจะไม่ส่งขอ้มูลน้ีไปยงั
เทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth®
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กำรเลือกอุปกรณ์
E00760701358

หำกมีอุปกรณ์ Bluetooth® ท่ีจบัคู่ไวแ้ลว้หลำยเคร่ืองในรถ 
โทรศพัทมื์อถือหรือเคร่ืองเล่นเพลงท่ีเช่ือมต่อล่ำสุดจะเช่ือม
ต่อกบัเทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth® โดยอตัโนมติั
คุณสำมำรถเช่ือมต่อกบัโทรศพัทมื์อถือหรือเคร่ืองเล่นเพลง
อ่ืนๆ ท่ีจบัคู่ไวไ้ดโ้ดยท�ำตำมขั้นตอนกำรเปล่ียนแปลงกำรตั้งค่ำ

1. กดปุ่ม 
2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือก “LIST”
3. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

ช่ืออุปกรณ์ Bluetooth® ท่ีจบัคู่จะปรำกฏข้ึน

หมายเหตุ
● หำกไม่มีกำรด�ำเนินกำรใดๆ นำนกวำ่ 10 วนิำที

โหมดน้ีจะถูกยกเลิก

4. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกอุปกรณ์ Bluetooth® 

ท่ีตอ้งกำรเช่ือมต่อ
5. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

เม่ือ “CONNECTED” ปรำกฏข้ึน แสดงวำ่กำรเช่ือม
ต่อเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ
● หำกกำรเช่ือมต่อลม้เหลว “FAIL” จะปรำกฏข้ึน

บนหนำ้จอ จำกนั้นอุปกรณ์ Bluetooth® ท่ีจบัคู่ไว้
จะแสดงอีกคร้ัง

● เม่ือเช่ือมต่อโทรศพัทมื์อถือกบัเทคโนโลยไีร้สำย 
Bluetooth® ขอ้มูลปัจจุบนับนโทรศพัทมื์อถือ เช่น 
“อำยกุำรใชง้ำนแบตเตอร่ีคงเหลือ” หรือ “ควำม
แรงสญัญำณ” จะแสดงบนหนำ้จอของเคร่ืองเสียง*
*: โทรศพัทมื์อถือบำงรุ่นจะไม่ส่งขอ้มูลน้ีไปยงั
เทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth®

กำรลบอุปกรณ์
E00779500212

ใชข้ั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อลบอุปกรณ์ Bluetooth® ท่ีจบัคู่ออก
จำกเทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth®

1. กดปุ่ม 
2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือก “SETUP”
3. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL
4. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือก “DEVICE DEL”
5. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

ช่ืออุปกรณ์ Bluetooth® ท่ีจบัคู่จะปรำกฏข้ึน

หมายเหตุ
● หำกไม่มีกำรด�ำเนินกำรใดๆ นำนกวำ่ 10 วนิำที

โหมดน้ีจะถูกยกเลิก

6. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกอุปกรณ์ Bluetooth® 

ท่ีตอ้งกำรลบ
7. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อลบอุปกรณ์ Bluetooth®

กำรใช้งำนเคร่ืองเล่นเพลงทีเ่ช่ือมต่อผ่ำน 
Bluetooth®

E00761001983

ส�ำหรับกำรใชง้ำนเคร่ืองเล่นเพลงท่ีเช่ือมต่อผำ่น Bluetooth® 

ใหดู้เร่ือง “กำรฟัง Bluetooth® Audio” หนำ้ 7-26

วธีิกำรโทรออกหรือรับสำยแบบแฮนด์ฟรี
E00761101115

คุณสำมำรถโทรออกหรือรับสำยแบบแฮนดฟ์รีไดโ้ดยใช้
โทรศพัทมื์อถือท่ีรองรับ Bluetooth® ท่ีเช่ือมต่อกบัเทคโนโลยี
ไร้สำย Bluetooth®

นอกจำกน้ียงัสำมำรถใชส้มุดโทรศพัทใ์นเทคโนโลยไีร้สำย 
Bluetooth® ในกำรโทรออกไดโ้ดยไม่ตอ้งกดหมำยเลข 

โทรศพัท์
กำรโทรออก หนำ้ 7-35
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กำรรับสำย หนำ้ 7-36
กำรสลบัระหวำ่งโหมดแฮนดฟ์รีและโหมดส่วนตวั หนำ้ 7-36

หมายเหตุ
● กำรโทรแฮนดฟ์รีอำจท�ำงำนไม่ถูกตอ้งเม่ือโทรออก

หรือรับสำยโดยใชง้ำนจำกโทรศพัทมื์อถือโดยตรง
● เม่ือใชแ้อปพลิเคชนัภำยนอกในกำรโทร เสียงหรือ

เสียงเรียกเขำ้ท่ีส่งออกมำอำจไม่มีประสิทธิภำพ
● หำกโทรศพัทมื์อถือท่ีเช่ือมต่อกบัเทคโนโลยไีร้สำย 

Bluetooth® เช่ือมต่ออยูก่บัผลิตภณัฑ ์Bluetooth® 

อ่ืนในเวลำเดียวกนั กำรโทรแฮนดฟ์รีอำจท�ำงำน
ไดไ้ม่ถูกตอ้ง

กำรโทรออก
E00761201204

คุณสำมำรถโทรออกไดส้องวธีิโดยใชเ้ทคโนโลยไีร้สำย 
Bluetooth®:
โทรออกโดยใชส้มุดโทรศพัทข์องเทคโนโลยไีร้สำย 
Bluetooth® และโทรออกดว้ยกำรโทรซ�้ ำ

กำรโทรออกโดยใช้สมุดโทรศัพท์

คุณสำมำรถโทรออกโดยใชส้มุดโทรศพัทท่ี์ดำวนโ์หลด
จำกโทรศพัทมื์อถือผำ่น Bluetooth®

ส�ำหรับรำยละเอียดเก่ียวกบัสมุดโทรศพัท ์ใหดู้เร่ือง “ฟังกช์นั
สมุดโทรศพัท”์ หนำ้ 7-37

1. กดปุ่ม 
2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือก “CONTACTS”
3. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

รำยช่ือติดต่อท่ีดำวนโ์หลดมำจำกโทรศพัทมื์อถือจะ
ปรำกฏข้ึน

หมายเหตุ
● สมุดโทรศพัทจ์ะถูกดำวนโ์หลดมำเม่ือเช่ือมต่อ

โทรศพัทมื์อถือในคร้ังแรก รำยช่ือติดต่อท่ีเพิ่มลงใน
โทรศพัทมื์อถือหลงัจำกน้ีอำจไม่ไดรั้บกำรดำวนโ์หลด
มำโดยอตัโนมติั ดงันั้นใหด้ำวนโ์หลดดว้ยตนเอง 
ใหดู้เร่ือง “ฟังกช์นัสมุดโทรศพัท”์ หนำ้ 7-37

● ล�ำดบัควำมส�ำคญัในสมุดโทรศพัทจ์ะเรียงตำมต่อไป
น้ี ตำมตวัอกัษร/ตวัเลข/อ่ืนๆ (จำกสูงไปต�่ำตำมล�ำดบั)

● สำมำรถบนัทึกรำยช่ือติดต่อในสมุดโทรศพัทไ์ด้
สูงสุด 1000 รำยกำร หำกเช่ือมต่อโทรศพัทมื์อถือท่ี
มีรำยช่ือติดต่อมำกกวำ่ 1,000 รำยกำร รำยช่ือติดต่อ
บำงรำยกำรจะไม่ไดรั้บกำรบนัทึกและจะไม่แสดง

● หำก “NO DATA” ปรำกฏข้ึน แสดงวำ่ไม่ไดด้ำวนโ์หลด
สมุดโทรศพัท ์ในกรณีน้ี ตรวจสอบวำ่ไดต้ั้งกำรตั้ง
ค่ำกำรแบ่งปันส�ำหรับสมุดโทรศพัทบ์นโทรศพัท์
มือถือเป็น ON
ส�ำหรับวธีิกำรตั้งค่ำกำรแบ่งบนัสมุดโทรศพัท ์ให้
อ่ำนคู่มือกำรใชง้ำนส�ำหรับโทรศพัทมื์อถือของคุณ

● หำกไม่มีกำรด�ำเนินกำรใดๆ นำนกวำ่ 10 วนิำที
โหมดน้ีจะถูกยกเลิก

4. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกช่ือท่ีคุณตอ้งกำร
โทรออก

5. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL
หมำยเลขโทรศพัทท่ี์บนัทึกไวส้�ำหรับช่ือนั้นจะปรำกฏข้ึน

หมายเหตุ
● แต่ละช่ือท่ีลงทะเบียนในสมุดโทรศพัทส์ำมำรถ

บนัทึกหมำยเลขโทรศพัทมื์อถือ (CELL) ไดห้น่ึง
หมำยเลข หมำยเลขโทรศพัทบ์ำ้น (HOME) หน่ึง
หมำยเลข และหมำยเลขโทรศพัทส์�ำนกังำน (WORK) 
หน่ึงหมำยเลข หำกมีหมำยเลขโทรศพัทต์ั้งแต่สอง
หมำยเลขข้ึนไปในหมวดหมู่เดียวกนั ระบบจะบนัทึก
เพียงหมำยเลขเดียว และจะแสดงหมำยเลขโทรศพัท์
ท่ีบนัทึกไวเ้ท่ำนั้น

6. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกหมำยเลขโทรศพัท์
ท่ีคุณตอ้งกำรโทรออก

7. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อโทรออกไปยงัหมำยเลข
โทรศพัทน์ั้น

กำรโทรซ�้ำ

คุณสำมำรถโทรซ�้ ำหมำยเลขล่ำสุดท่ีโทรออกไดต้ำม
ประวติักำรโทรในโทรศพัทมื์อถือท่ีจบัคู่ไว้
ใชข้ั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อโทรซ�้ ำ

1. กดปุ่ม 
2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือก “HISTORY”
3. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL
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เทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth®*

ประวติักำรโทรล่ำสุดจำกโทรศพัทมื์อถือของคุณจะ
ถูกดำวนโ์หลด เม่ือกำรดำวนโ์หลดเสร็จส้ิน ช่ือและ
หมำยเลขโทรศพัทท่ี์โทรล่ำสุดจะแสดงข้ึน

หมายเหตุ
● สำมำรถดำวนโ์หลดประวติักำรโทรไดสู้งสุด 30 รำยกำร
● หำกไม่มีกำรด�ำเนินกำรใดๆ นำนกวำ่ 10 วนิำที

โหมดน้ีจะถูกยกเลิก

4. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือกช่ือและหมำยเลข
โทรศพัทท่ี์คุณตอ้งกำรโทรซ�้ ำ

5. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อโทรซ�้ ำไปยงัหมำยเลข
โทรศพัทน์ั้น

กำรรับสำย
E00761601165

หำกมีสำยเรียกเขำ้ในขณะท่ีสวติชก์ญุแจอยูท่ี่ต �ำแหน่ง  

“ON” หรือ “ACC” ระบบเคร่ืองเสียงจะเปิดข้ึนโดยอตัโนมติั

และเปล่ียนเป็นสำยเรียกเขำ้ แมว้ำ่ระบบเคร่ืองเสียงจะปิด

อยูใ่นตอนแรก

เม่ือมีสำยเรียกเขำ้ เสียงเรียกเขำ้จะดงัข้ึนและ “CALL” จะ

ปรำกฏข้ึนบนหนำ้จอพร้อมหมำยเลขโทรศพัทท่ี์โทรเขำ้มำ

หมายเหตุ
● หำกหมำยเลขโทรศพัทแ์ละช่ือท่ีโทรเขำ้มำถูกบนัทึกไว้

ในสมุดโทรศพัท ์ช่ือจะแสดงแทนหมำยเลขโทรศพัท์

หำกวทิยกุ �ำลงัเล่นอยูข่ณะมีสำยเรียกเขำ้ ระบบเคร่ืองเสียง
จะปิดเสียงจำกวทิยแุละแสดงเฉพำะสำยเรียกเขำ้
หำกตอ้งกำรรับสำย ใหก้ดปุ่ม 
หำกตอ้งกำรปฏิเสธกำรรับสำย ใหก้ดปุ่ม  คำ้งไว้
เม่ือกำรโทรส้ินสุด ระบบเคร่ืองเสียงจะกลบัสู่สภำวะก่อนหนำ้

หมายเหตุ
● เสียงเรียกเขำ้อำจไม่ดงัข้ึนท่ีล�ำโพงของรถเม่ือมีสำย

เรียกเขำ้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัโทรศพัทมื์อถือท่ีเช่ือมต่อ

กำรปรับระดบัเสียงเรียกเข้ำ

1. กดปุ่ม 
2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือก “SETUP”
3. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL
4. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือก “RINGTONE”
5. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL
6. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อปรับระดบัเสียงเรียกเขำ้

ใหดู้เร่ือง “ปรับระดบัเสียง” หนำ้ 7-19

กำรสลบัระหว่ำงโหมดแฮนด์ฟรีและโหมดส่วน
ตวั

E00761401046

เทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth® สำมำรถสลบัระหวำ่งโหมด
แฮนดฟ์รี (กำรโทรแฮนดฟ์รี) กบัโหมดส่วนตวั (กำรโทร
โดยใชโ้ทรศพัทมื์อถือ) ได้
หำกกดปุ่ม /MENU ระหวำ่งกำรโทรแฮนดฟ์รี จะ
สำมำรถหยดุโหมดแฮนดฟ์รีและพดูคุยในโหมดส่วนตวัได ้

หำกตอ้งกำรกลบัสู่โหมดแฮนดฟ์รี ใหก้ดปุ่ม /MENU 
อีกคร้ัง

หมายเหตุ
● ระบบอำจไม่เปล่ียนจำกโหมดส่วนตวัเป็นโหมดแฮนด์

ฟรีขณะโทร ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัโทรศพัทมื์อถือท่ีเช่ือมต่อ
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ฟังก์ชันสมุดโทรศัพท์
E00763701056

สมุดโทรศพัทจ์ะถูกดำวนโ์หลดมำเม่ือเช่ือมต่อโทรศพัท์
มือถือในคร้ังแรก สำมำรถดำวนโ์หลดสมุดโทรศพัทท่ี์
จดัเกบ็ไวใ้นเทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth® จำกโทรศพัท์
มือถือของคุณไดด้ว้ยตนเองเพื่อท�ำกำรอปัเดต ขอ้มูลสมุด
โทรศพัทส์ำมำรถลบไดเ้ช่นกนั

กำรดำวน์โหลดสมุดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม 
2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือก “SETUP”
3. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL
4. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือก “PBOOK DL”
5. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

สมุดโทรศพัทจ์ะถูกดำวนโ์หลดจำกโทรศพัทมื์อถือ

หมายเหตุ
● สมุดโทรศพัทท่ี์ดำวนโ์หลดไวแ้ลว้จะถูกเขียนทบั

โดยสมุดโทรศพัทใ์หม่
● หำกกำรเช่ือมต่อ Bluetooth® ขำดหำยไปขณะก�ำลงั

ดำวนโ์หลดสมุดโทรศพัท ์กำรดำวนโ์หลดจะถูกยกเลิก 
ในกรณีเช่นน้ี ใหล้องดำวนโ์หลดอีกคร้ัง

กำรลบสมุดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม 
2. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือก “SETUP”
3. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL
4. หมุนปุ่ม SEL•PWR•VOL เพื่อเลือก “PBOOK DEL”
5. กดปุ่ม SEL•PWR•VOL

ขอ้มูลสมุดโทรศพัทท์ั้งหมดจะถูกลบ

หมายเหตุ
● หำกกำรเช่ือมต่อ Bluetooth® ขำดหำยไปขณะก�ำลงั

ลบสมุดโทรศพัท ์กำรลบจะถูกยกเลิก
● หำกกำรเช่ือมต่อ Bluetooth® ถูกตดัและเช่ือมต่อ

ใหม่หลงัจำกลบสมุดโทรศพัท ์สมุดโทรศพัทจ์ะถูก
ดำวนโ์หลดโดยอตัโนมติั

เสำอำกำศ*
E00710502097

วธีิถอด

หมุนเสำ (A) ทวนเขม็นำฬิกำ

วธีิตดิตั้ง

ขนัเสำ (A) ตำมเขม็นำฬิกำเขำ้ไปในฐำน (B) จนแน่นหนำ

หมายเหตุ
● ควรแน่ใจวำ่ไดถ้อดเสำอำกำศออกในสถำนกำรณ์

ต่อไปน้ี:
• เม่ือใชเ้คร่ืองลำ้งรถอตัโนมติั
• เม่ือใชผ้ำ้คลุมรถ
• เม่ือขบัรถเขำ้ไปในอำคำรท่ีมีเพดำนต�่ำ

ขั้วอนิพตุ USB
E00761902341

คุณสำมำรถเช่ือมต่ออุปกรณ์ควำมจ�ำ USB หรือ iPod* เพื่อเล่น
ไฟลเ์พลงท่ีจดัเกบ็ไวใ้นอุปกรณ์ควำมจ�ำ USB หรือ iPod ได้
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*: “iPod” เป็นเคร่ืองหมำยกำรคำ้จดทะเบียนของ Apple 
Inc. ในสหรัฐอเมริกำและประเทศอ่ืนๆ

หวัขอ้ต่อไปน้ีอธิบำยวธีิกำรเช่ือมต่อและกำรถอดอุปกรณ์
ควำมจ�ำ USB หรือ iPod
ดูรำยละเอียดเก่ียวกบัวธีิกำรเล่นไฟลเ์พลงไดจ้ำกหวัขอ้ 

ต่อไปน้ี

[ส�ำหรับรถรุ่นทีต่ดิตั้งเคร่ืองเสียง (2DIN แบบหน้ำกว้ำง, 
วทิยุ AM/FM, เทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth®)]
ใหดู้เร่ือง “กำรฟัง iPod” หนำ้ 7-22
ใหดู้เร่ือง “กำรฟังไฟลเ์สียงบนอุปกรณ์ USB” หนำ้ 7-24

วธีิกำรเช่ือมต่ออุปกรณ์ควำมจ�ำ USB
E00762002189

1. จอดรถในท่ีปลอดภยัและบิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�ำแหน่ง 
“LOCK” หรือตั้งโหมดกำรท�ำงำนเป็น OFF

2. เปิดฝำครอบขั้วอินพตุ USB (A) บนคอนโซลกลำง

3. ต่อสำยต่อ USB ท่ีมีจ�ำหน่ำยทัว่ไป (C) เขำ้กบัอุปกรณ์
ควำมจ�ำ USB (B)

4. ต่อสำยต่อ USB (C) เขำ้กบัขั้วอินพตุ USB (D)

หมายเหตุ
l อยำ่เช่ือมต่ออุปกรณ์ควำมจ�ำ USB เขำ้กบัขั้วอินพตุ

ของรถโดยตรง
เพรำะอุปกรณ์ควำมจ�ำ USB อำจเสียหำยได้

5. เม่ือตอ้งกำรถอดสำยต่อ USB ใหบิ้ดสวติชก์ญุแจไปท่ี
ต�ำแหน่ง “LOCK” หรือตั้งโหมดกำรท�ำงำนเป็น OFF 
เสียก่อน แลว้จึงยอ้นกลบัขั้นตอนกำรต่อสำย

ขอควรระวัง
l หลงัถอดสำยต่อ USB ตอ้งปิดฝำครอบขั้ว หำกมีส่ิง

แปลกปลอมเขำ้ไปในขั้วอำจท�ำใหเ้กิดควำมผดิปกติ
ได้
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วธีิกำรเช่ือมต่อ iPod
E00762102294

1. จอดรถในท่ีปลอดภยัและบิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�ำแหน่ง 
“LOCK” หรือตั้งโหมดกำรท�ำงำนเป็น OFF

2. เปิดฝำครอบขั้วอินพตุ USB (A) บนคอนโซลกลำง

3. ต่อสำยต่อเขำ้กบั iPod

หมายเหตุ
l ใชส้ำยต่อของแทจ้ำก Apple Inc.

4. ต่อสำยต่อ (B) เขำ้กบัขั้วอินพตุ USB (C)

5. เม่ือตอ้งกำรถอดสำยต่อ ใหบิ้ดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�ำแหน่ง 
“LOCK” หรือตั้งโหมดกำรท�ำงำนเป็น OFF เสียก่อน 
แลว้จึงยอ้นกลบัขั้นตอนกำรต่อสำย

ขอควรระวัง
l หลงัถอดสำยต่อ USB ตอ้งปิดฝำครอบขั้ว หำกมี 

ส่ิงแปลกปลอมเขำ้ไปในขั้วอำจท�ำใหเ้กิดควำม
ผดิปกติได้

ประเภทของอุปกรณ์ทีเ่ช่ือมต่อได้และ 
รำยละเอยีดของไฟล์ทีร่องรับ

E00762202019

ดูประเภทของอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อไดแ้ละรำยละเอียดของ
ไฟลท่ี์รองรับไดท่ี้หนำ้และคู่มือต่อไปน้ี

[ส�ำหรับรถรุ่นทีต่ดิตั้งเคร่ืองเสียง (2DIN แบบหน้ำกว้ำง, 
วทิยุ AM/FM, เทคโนโลยไีร้สำย Bluetooth®)]
ใหดู้เร่ือง “กำรฟัง iPod” หนำ้ 7-22, “กำรฟังไฟลเ์สียงบน
อุปกรณ์ USB” หนำ้ 7-24 และ “ไฟลเ์สียง (MP3/WMA/
AAC)” หนำ้ 7-15
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ทีบ่ังแดด
E00711202831

 1- ต�ำแหน่งป้องกนัแสงแดดดำ้นหนำ้
 2- ต�ำแหน่งป้องกนัแสงแดดดำ้นขำ้ง

กระจกส่องหน้ำ

กระจกส่องหนำ้อยูด่ำ้นหลงัของท่ีบงัแดด

ช่องเกบ็บัตร

ช่อง (A) อยูด่ำ้นหลงัของท่ีบงัแดด

ขอควรระวัง
● อยำ่ท้ิงบตัรพลำสติกไวใ้นช่องเกบ็บตัร

เน่ืองจำกดำ้นในรถจะร้อนเม่ือจอดไวก้ลำงแดดจำ้ 
บตัรอำจเสียรูปทรงหรือแตกร้ำว

ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม
E00711603470

ขอควรระวัง
● ตรวจดูใหแ้น่ใจวำ่อุปกรณ์เสริมท่ีจะใชท้�ำงำนดว้ย

แรงดนัไฟฟ้ำ 12 V และมีก�ำลงัไฟไม่เกิน 120 W
หำกจะใชช่้องเสียบมำกกวำ่หน่ึงช่องพร้อมกนั ตอ้ง
แน่ใจวำ่อุปกรณ์ไฟฟ้ำเป็นอุปกรณ์ขนำด 12 V และ
ใชพ้ลงังำนรวมกนัไม่เกิน 120 W

● กำรใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้ำเป็นเวลำนำนโดยท่ีเคร่ืองยนต์
ไม่ไดท้ �ำงำนอำจท�ำใหแ้บตเตอร่ีหมดได้

● เม่ือไม่ใชช่้องเสียบอุปกรณ์เสริม ควรปิดฝำหรือติด
ตั้งฝำปิดใหเ้รียบร้อย เพรำะช่องเสียบอำจอุดตนัจำก
วสัดุแปลกปลอมและท�ำใหเ้กิดไฟฟ้ำลดัวงจรได้

หำกจะใชอุ้ปกรณ์เสริม ใหถ้อดฝำปิดออกและเสียบปลัก๊
เขำ้กบัช่องเสียบอุปกรณ์เสริม

หมายเหตุ
● สำมำรถใชง้ำนช่องเสียบอุปกรณ์เสริมทั้งสองต�ำแหน่ง

พร้อมกนัได้

ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมสำมำรถใชไ้ดข้ณะท่ีสวติชก์ญุแจ
หรือโหมดกำรท�ำงำนอยูท่ี่ต �ำแหน่ง ON หรือ ACC
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พอร์ต USB ส�ำหรับชำร์จ*
E00778300297

สำมำรถใชพ้อร์ต USB ส�ำหรับชำร์จ เป็นแหล่งจ่ำยไฟใหก้บั
อุปกรณ์ USB ไดเ้ม่ือโหมดกำรท�ำงำนอยูท่ี่ ON หรือ ACC
พอร์ต USB ส�ำหรับชำร์จมีทั้งหมดสองช่องซ่ึงอยูท่ี่ดำ้น
หลงัของกล่องคอนโซลท่ีพื้น
เม่ือจะใชพ้อร์ต USB ส�ำหรับชำร์จ ใหต่้อสำยต่อ USB

 1- พอร์ต USB ส�ำหรับชำร์จ (Type-A)
 2- พอร์ต USB ส�ำหรับชำร์จ (Type-C)

ขอควรระวัง
● เสียบสำยต่อ USB เขำ้กบัพอร์ต USB ส�ำหรับ

ชำร์จใหแ้น่น
หำกเสียบสำยต่อ USB ไม่แน่น พอร์ตอำจร้อนจดั
และฟิวส์อำจจะขำดได้

ขอควรระวัง
● เม่ือใชง้ำนพอร์ต USB ส�ำหรับชำร์จ (Type-A) ตอ้ง

แน่ใจวำ่อุปกรณ์ USB ท่ีเช่ือมต่อใชไ้ฟไม่เกิน 12 W 
{กระแสไฟฟ้ำออกสูงสุดหรือแรงเคล่ือนไฟฟ้ำของ
พอร์ต USB ส�ำหรับชำร์จ (Type-A) คือ DC 5 V-2.4 A}
เม่ือใชง้ำนพอร์ต USB ส�ำหรับชำร์จ (Type-C) ตอ้ง
แน่ใจวำ่อุปกรณ์ USB ท่ีเช่ือมต่อใชไ้ฟไม่เกิน 15 W 
{กระแสไฟฟ้ำออกสูงสุดหรือแรงเคล่ือนไฟฟ้ำของ
พอร์ต USB ส�ำหรับชำร์จ (Type-C) คือ DC 5 V-3 A}
อุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อหรือพอร์ต USB ส�ำหรับชำร์จอำจ
ไดรั้บควำมเสียหำย

● อยำ่ใชส้ำยต่อ USB แบบเสียบกลบัดำ้นไดซ่ึ้งมีแผง
ขั้วต่อ USB อยูต่รงกลำง
พอร์ต USB ส�ำหรับชำร์จอำจไดรั้บควำมเสียหำย

● กำรใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้ำเป็นเวลำนำนโดยท่ีเคร่ืองยนต์
ไม่ไดท้ �ำงำนอำจท�ำใหแ้บตเตอร่ีหมดได้

หมายเหตุ
● พอร์ต USB ส�ำหรับชำร์จสำมำรถใชเ้ป็นแหล่งจ่ำยไฟ

ไดเ้ท่ำนั้น แต่ไม่ไดเ้ช่ือมต่อกบัอุปกรณ์เล่นเพลงของรถ
● อยำ่ชำร์จอุปกรณ์เคล่ือนท่ีหลำยเคร่ืองพร้อมกนั

โดยใชอ้ะแดปเตอร์แบบหลำยปลัก๊ของพอร์ต USB 
ส�ำหรับชำร์จ

คอนโซลกลำง

ดำ้นหลงั
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หมายเหตุ
● หำกน�้ำหรือเคร่ืองด่ืมหกใส่พอร์ต USB ส�ำหรับชำร์จ 

ใหห้ยดุใชง้ำนและน�ำรถเขำ้รับกำรตรวจสอบท่ีศูนย์
บริกำรมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญำต

ไฟห้องโดยสำร
E00712003051

 1- ไฟในหอ้งโดยสำร (ดำ้นหนำ้)
 2- ไฟในหอ้งโดยสำร (ดำ้นหลงั)

หมายเหตุ
● หำกคุณเปิดไฟในหอ้งโดยสำรท้ิงไวใ้นขณะท่ี

เคร่ืองยนตด์บัอยู ่จะท�ำใหแ้บตเตอร่ีหมดได ้ก่อน
ออกจำกรถ ตรวจดูใหแ้น่ใจวำ่ปิดไฟในหอ้งโดยสำร
หมดแลว้

ต�ำแหน่ง
สวติช์ไฟ

กำรควบคุมกำรเปิด/ปิด

1-
( )

ไฟจะสวำ่งไม่วำ่ประตูหรือประตูทำ้ยจะ
เปิดหรือปิดอยูก่ต็ำม

ต�ำแหน่ง
สวติช์ไฟ

กำรควบคุมกำรเปิด/ปิด

2- ประตู 
( )

ฟังก์ชันกำรหน่วงเวลำปิด
ไฟจะสวำ่งข้ึนเม่ือเปิดประตูหรือประตู
ทำ้ย และจะดบัประมำณ 15 วนิำทีหลงั
จำกท่ีประตูทุกบำนและประตูทำ้ยปิด 
อยำ่งไรกต็ำม ไฟจะดบัลงทนัทีเม่ือปิดประตู
ทุกบำนและประตูทำ้ยในกรณีต่อไปน้ี:

● เม่ือบิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�ำแหน่ง 
“ON” หรือปรับโหมดกำรท�ำงำน
ไปท่ี ON

● เม่ือใชฟั้งกช์นัเซ็นทรัลลอ็กในกำร
ลอ็กรถ

● เม่ือใชกุ้ญแจรีโมทหรือกุญแจ
อจัฉริยะในกำรลอ็กรถ

● เม่ือใชฟั้งกช์นักญุแจอจัฉริยะใน
กำรลอ็กรถ หำกรถติดตั้งระบบ
กญุแจอจัฉริยะไว้

ดำ้นหนำ้

ดำ้นหลงั
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ต�ำแหน่ง
สวติช์ไฟ

กำรควบคุมกำรเปิด/ปิด

ฟังก์ชันตดักำรท�ำงำนอตัโนมตัิ
หำกเปิดไฟท้ิงไวเ้ม่ือสวติชก์ญุแจอยูท่ี่
ต �ำแหน่ง “LOCK” หรือ “ACC” หรือ
โหมดกำรท�ำงำนอยูท่ี่ OFF หรือ ACC และ
ประตูหรือประตูทำ้ยเปิด ไฟจะดบัลงโดย
อตัโนมติัหลงัจำกผำ่นไปประมำณ 30 นำที 

ไฟจะสวำ่งข้ึนอีกคร้ังหลงัจำกดบัลงโดย
อตัโนมติัในกรณีต่อไปน้ี:

● เม่ือบิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�ำแหน่ง 
“ON” หรือปรับโหมดกำรท�ำงำน
ไปท่ี ON

● เม่ือใชง้ำนระบบกญุแจรีโมทหรือ
ระบบกญุแจอจัฉริยะ

● เม่ือประตูทุกบำนและประตูทำ้ยปิด

3- OFF 
( )

ไฟจะดบัลงไม่วำ่ประตูหรือประตูทำ้ยจะ
เปิดหรือปิดอยูก่ต็ำม

หมายเหตุ
● เม่ือดึงกญุแจสตำร์ทออกหรือปรับโหมดกำรท�ำงำน

ไปท่ี OFF ขณะท่ีประตูและประตูทำ้ยปิดอยู ่ไฟจะ
สวำ่งข้ึนและดบัลงเม่ือผำ่นไปประมำณ 15 วนิำที

● เวลำจนกวำ่ไฟจะดบั (หน่วงเวลำปิด) สำมำรถปรับ
ได ้ขอรำยละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ศูนยบ์ริกำรมิตซูบิชิ
ท่ีไดรั้บอนุญำต

● ฟังกช์นัตดักำรท�ำงำนอตัโนมติัไม่สำมำรถใชง้ำนไดเ้ม่ือ
สวติชไ์ฟในหอ้งโดยสำรดำ้นหนำ้อยูท่ี่ต �ำแหน่ง “ ”
คุณสำมำรถยกเลิกกำรท�ำงำนฟังกช์นัน้ีได ้ขอรำย
ละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ศูนยบ์ริกำรมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญำต

พืน้ทีเ่กบ็ของ
E00713103785

ขอควรระวัง
● หำ้มท้ิงไฟแช็ก น�้ำอดัลมกระป๋อง หรือแวน่ตำไว้

ในรถขณะท่ีจอดรถตำกแดด หอ้งโดยสำรจะร้อน
มำกจนอำจท�ำใหไ้ฟแช็กหรือวตัถุไวไฟอ่ืนๆ ติดไฟ
และน�้ำอดัลมกระป๋องระเบิดได ้นอกจำกน้ี แวน่ตำ
ท่ีมีเลนส์หรือช้ินส่วนท่ีเป็นพลำสติกอำจเสียรูปทรง
หรือแตกร้ำวได้

● ควรปิดพื้นท่ีเกบ็ของใหเ้รียบร้อยในขณะขบัรถ 
มิฉะนั้นฝำปิดหรือส่ิงของท่ีเกบ็ไวอ้ำจท�ำใหบ้ำดเจบ็ได้

 1- กล่องเกบ็สมัภำระท่ีพื้น
 2- กล่องคอนโซลท่ีพื้น
 3- ถำดใตเ้บำะนัง่ผูโ้ดยสำร*
 4- กล่องเกบ็ของ
 5- กล่องท่ีแผงหนำ้ปัดส่วนล่ำงดำ้นคนขบั

กล่องเกบ็ของ
E00726201470

ดึงกำ้นลอ็ก (A) เพ่ือเปิด
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กล่องทีแ่ผงหน้ำปัดส่วนล่ำงด้ำนคนขบั
E00777400086

ดึงกำ้นลอ็ก (A) เพ่ือเปิด

กล่องคอนโซลทีพื่น้
E00723302709

แบบที ่1

สอดน้ิวเขำ้ไปในช่องเปิด (B) ในแผงดำ้นบน (A) ของกล่อง
คอนโซลท่ีพื้นและเปิดข้ึนชำ้ๆ

หมายเหตุ
● เม่ือเปิดแผงดำ้นบน สำมำรถดึงข้ึนและถอดออก

ได ้เกบ็แผงดำ้นบนท่ีถอดออกอยำ่งระมดัระวงัเพื่อ
ไม่ใหสู้ญหำย

แบบที ่2

เปิดกล่องคอนโซลท่ีพื้นโดยยกกำ้นปลดลอ็ก (A) แลว้
ยกฝำปิดข้ึน
กล่องคอนโซลท่ีพื้นสำมำรถใชเ้ป็นท่ีพกัแขนได้

กล่องเกบ็สัมภำระทีพื่น้
E00718702037

กล่องส�ำหรับเกบ็ของอยูภ่ำยในหอ้งเกบ็สมัภำระ
เม่ือใชก้ล่อง ใหย้กแผน่กระดำนข้ึน ดึงสำยรัด (A) ข้ึนเพื่อ
ยกแผน่กระดำน
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พื้นท่ีดำ้นซำ้ยและดำ้นขวำของกล่องเกบ็สมัภำระท่ีพื้น
สำมำรถใชเ้กบ็ส่ิงของขนำดเลก็ได้

ถำดใต้เบำะน่ังผู้โดยสำร*
E00725701087

หำกตอ้งกำรใชถ้ำดน้ี ใหย้กข้ึนเลก็นอ้ยแลว้ดึงไปขำ้งหนำ้

หมายเหตุ
● เม่ือใชถ้ำดจำกเบำะนัง่หลงั ใหย้กถำดข้ึนเลก็นอ้ย

แลว้ดึงไปขำ้งหลงั

กำรถอดและกำรตดิตั้งถำด

หำกตอ้งกำรถอดถำดออก ใหดึ้งถำดไปขำ้งหนำ้จนสุด จำก
นั้นดึงออกจำกรำงพร้อมกบัดนัขอเก่ียวดำ้นซำ้ยและขวำท่ี
ยดึถำดไวก้บัรำง

หำกตอ้งกำรติดตั้งถำด จดัขอเก่ียวดำ้นซำ้ยและขวำใหต้รง
กบัรำง แลว้เล่ือนถำดไปบนรำง

หมายเหตุ
● สำมำรถถอดและติดตั้งถำดไดจ้ำกดำ้นหนำ้หรือดำ้น

หลงัของเบำะนัง่ผูโ้ดยสำรได้

ขอควรระวัง
● ตอ้งดนัถำดเขำ้ไปจนลอ็กเขำ้ท่ีเพื่อไม่ใหถ้ำดเปิด

ออกมำขณะขบัรถ
● อยำ่วำงส่ิงของท่ีมีน�้ำหนกัรวมตั้งแต่ 2 กก. ข้ึนไปไว้

ในถำด ส่ิงของอำจหลุดออกจำกถำดในระหวำ่งกำร
เบรกกะทนัหนั ส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุได้

● อยำ่เปิดหรือปิดถำดขณะขบัรถ มิฉะนั้นอำจเกิด
อุบติัเหตุได้
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ท่ีวำงเคร่ืองด่ืม

7

ทีว่ำงเคร่ืองด่ืม
E00714502750

คำเตือน
● อย่ำฉีดน�ำ้หรือท�ำเคร่ืองด่ืมหกภำยในรถ หำกสวติช์

สำยไฟ หรือช้ินส่วนไฟฟ้ำเปียก อำจเกดิกำรท�ำงำน

ผดิปกตหิรือท�ำให้ไฟไหม้รถได้ หำกคุณท�ำเคร่ืองด่ืม

หกโดยไม่ตั้งใจ ให้เช็ดออกให้มำกทีสุ่ดและตดิต่อ

ศูนย์บริกำรมติซูบิชิทีไ่ด้รับอนุญำตทนัที

ขอควรระวัง
● อยำ่ด่ืมเคร่ืองด่ืมขณะขบัรถ เพรำะจะท�ำใหเ้สียสมำธิ

และอำจท�ำใหเ้กิดอุบติัเหตุได้

ส�ำหรับเบำะน่ังหน้ำ

ท่ีวำงเคร่ืองด่ืมจะอยูร่ะหวำ่งเบำะนัง่หนำ้

ส�ำหรับเบำะน่ังตอนทีส่อง
E00716901849

ดึงท่ีพกัแขนลงมำเพ่ือใชท่ี้วำงเคร่ืองด่ืม
ใหดู้เร่ือง “ท่ีพกัแขน” หนำ้ 4-5

ส�ำหรับเบำะน่ังตอนทีส่ำม
E00719001173

ท่ีวำงเคร่ืองด่ืมอยูท่ี่ดำ้นขำ้งของเบำะนัง่ตอนท่ีสำมทั้งสอง 
ดำ้น

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2
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ท่ีวำงขวด

77

ทีว่ำงขวด
E00718201716

คำเตือน
● อย่ำฉีดน�ำ้หรือท�ำเคร่ืองด่ืมหกภำยในรถ หำกสวติช์

สำยไฟ หรือช้ินส่วนไฟฟ้ำเปียก อำจเกดิกำรท�ำงำน

ผดิปกตหิรือท�ำให้ไฟไหม้รถได้ หำกคุณท�ำเคร่ืองด่ืม

หกโดยไม่ตั้งใจ ให้เช็ดออกให้มำกทีสุ่ดและตดิต่อ

ศูนย์บริกำรมติซูบิชิทีไ่ด้รับอนุญำตทนัที

ขอควรระวัง
● อยำ่ด่ืมเคร่ืองด่ืมขณะขบัรถ เพรำะจะท�ำใหเ้สียสมำธิ

และอำจท�ำใหเ้กิดอุบติัเหตุได้

● เคร่ืองด่ืมอำจหกเน่ืองจำกแรงสัน่สะเทือนและกำร

กระแทกระหวำ่งขบัรถ หำกเคร่ืองด่ืมท่ีหกนั้นร้อน

จดั คุณอำจถูกเคร่ืองด่ืมลวกผวิได้

มีท่ีวำงขวดอยูท่ ั้งสองดำ้นของประตูหนำ้และประตูหลงั

หมายเหตุ
● หำ้มวำงแกว้น�้ำหรือกระป๋องเคร่ืองด่ืมในท่ีวำงขวด
● ปิดฝำขวดใหส้นิทก่อนจดัเกบ็
● ท่ีวำงขวดนั้นอำจไม่พอดีกบัขนำดและรูปทรงของ

ขวดบำงชนิด

ขอเกีย่วอเนกประสงค์
E00732901397

สำมำรถใชแ้ขวนของน�้ำหนกัเบำได้

ขอควรระวัง
● อยำ่แขวนสมัภำระท่ีมีน�้ำหนกัมำก (เกิน 5 กก. โดย

ประมำณ) ไวบ้นขอเก่ียวน้ี
มิฉะนั้นอำจท�ำใหข้อเก่ียวเสียหำยได้

มือจบัช่วยทรงตวั
E00732801631

มือจบัช่วยทรงตวั (อยูเ่หนือประตูบนหลงัคำภำยใน) ไม่ได้
ออกแบบมำใหร้องรับน�้ำหนกักำย แต่มีไวใ้หใ้ชง้ำนขณะท่ี
นัง่อยูใ่นรถเท่ำนั้น
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มือจบัช่วยทรงตวั

7 ขอควรระวัง
● อยำ่ใชมื้อจบัช่วยทรงตวัขณะข้ึนหรือลงรถ เพรำะ

มือจบัอำจหลุดออกมำและท�ำใหคุ้ณลม้ได้
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เม่ือรถเสียกลางทาง

8

เม่ือรถเสียกลางทาง
E00800102479

ถา้หากรถเสียกลางทาง ใหน้�ารถไปไวบ้นไหล่ทางก่อน แลว้
เปิดไฟกะพริบฉุกเฉินและ/หรือสามเหล่ียมฉุกเฉิน ฯลฯ 
ใหดู้เร่ือง “สวติชไ์ฟฉุกเฉิน” หนา้ 5-45

ถ้าเคร่ืองยนต์ดบัหรือเสีย

หากเคร่ืองยนตด์บัจะมีผลต่อการท�างานและการควบคุม
รถ ก่อนจะเคล่ือนยา้ยรถไปยงัสถานท่ีปลอดภยั ควร
ปฏิบติัดงัน้ี:

● หมอ้ลมเบรกจะไม่ท�างานและตอ้งใชแ้รงเหยยีบ
เบรกมากข้ึน ใหเ้หยยีบเบรกแรงกวา่ปกติ

● เน่ืองจากระบบพวงมาลยัเพาเวอร์ไม่ท�างาน วง
พวงมาลยัจะหนกักวา่ปกติขณะหมุน

หากไม่สามารถเปลีย่นโหมดการ
ท�างานเป็น OFF ได้ 
(รถรุ่นทีต่ดิตั้งระบบกญุแจอจัฉริยะ)

E00804900468

หากไม่สามารถเปล่ียนโหมดการท�างานเป็น OFF ได ้ ให้
ท�าตามขั้นตอนต่อไปน้ี

1. เล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด) จากนั้นเปล่ียน
โหมดการท�างานเป็น OFF

2. หน่ึงในสาเหตุอ่ืนๆ อาจเป็นเพราะแรงเคล่ือนไฟฟ้า
ของแบตเตอร่ีต�่า หากเกิดกรณีน้ี ระบบกุญแจรีโมท
ฟังก์ชนักุญแจอจัฉริยะ และล็อกพวงมาลยัก็จะไม่
ท�างานดว้ยเช่นกนั ให้ติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ี
ไดรั้บอนุญาต

การสตาร์ทเคร่ืองยนต์ฉุกเฉิน
E00800504969

หากเคร่ืองยนตส์ตาร์ทไม่ติดเน่ืองจากแบตเตอร่ีคายประจุ
ออกบางส่วนหรือทั้งหมด สามารถใชแ้บตเตอร่ีของรถอีก
คนัหน่ึงต่อสายพว่งเพื่อช่วยสตาร์ทเคร่ืองยนตใ์หติ้ดได้

คำเตือน
● ในการพ่วงแบตเตอร่ีกับรถคันอ่ืนเพ่ือสตาร์ท

เคร่ืองยนต์ ให้ท�าตามขั้นตอนที่ถูกต้องด้านล่าง
เพราะหากพ่วงแบตเตอร่ีไม่ถูกต้อง อาจจะท�าให้
เกดิไฟไหม้หรือระเบิด หรือท�าให้รถเสียหายได้

● ควรหลีกเลี่ยงให้ห่างจากประกายไฟ บุหร่ี หรือ
เปลวไฟ เน่ืองจากแบตเตอร่ีอาจระเบิดได้

ขอควรระวัง
● อยา่พยายามสตาร์ทเคร่ืองยนตโ์ดยการเข็นหรือ

ลากรถ เพราะอาจท�าใหร้ถคุณเสียหายได้
● ตรวจดูแบตเตอร่ีของรถอีกคนัท่ีจะน�ามาพว่ง ตอ้ง

เป็นแบตเตอร่ีขนาด 12 โวลต ์หากไม่ใช่แบตเตอร่ี
ขนาด 12 โวลต ์อาจเกิดการลดัวงจรและท�าใหร้ถ
ทั้งสองคนัเสียหายได้

● ใช้สายพ่วงแบตเตอร่ีท่ีเหมาะสมกบัขนาดของ
แบตเตอร่ีเพื่อป้องกนัสายพว่งร้อนจดั

● ตรวจดูสายพ่วงแบตเตอร่ีว่าไม่ช�ารุดหรือสึก
กร่อนก่อนการใชง้าน

● สวมแวน่ตาป้องกนัทุกคร้ังท่ีท�างานใกลแ้บตเตอร่ี
● เกบ็แบตเตอร่ีใหพ้น้มือเดก็

1. เ ล่ือนรถให้ใกล้กันเพ่ือให้สามารถต่อสายพ่วง
แบตเตอร่ีได ้ แต่อย่าให้ส่วนใดส่วนหน่ึงของตวัรถ
ทั้งสองสมัผสักนั

2. ปิดไฟทั้งหมด ฮีทเตอร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ
3. ใส่เบรกมือในรถแต่ละคนัใหแ้น่น เขา้เกียร์อตัโนมติั

หรือ CVT ท่ี “P” (จอด) หรือเกียร์ธรรมดาท่ี “N”
(เกียร์วา่ง) จากนั้นจึงดบัเคร่ืองยนต์

คำเตือน
● ให้ดับเคร่ืองยนต์รถทั้งสองคันก่อน ตรวจดูให้

แน่ใจว่าสายพ่วงหรือเส้ือผ้าของคุณไม่ติดอยู่ใน
พดัลมหรือสายพานหน้าเคร่ือง เพราะอาจท�าให้
เกดิการบาดเจบ็ได้

4. ตรวจดูว่าอิเล็กโทรไลตข์องแบตเตอร่ีอยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสม
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การสตาร์ทเคร่ืองยนตฉุ์กเฉิน

888

ใหดู้เร่ือง “แบตเตอร่ี” หนา้ 10-8

คำเตือน
● หากน�า้กลัน่ของแบตเตอร่ีแห้งหรือเป็นน�า้แขง็ อย่า

สตาร์ทเคร่ืองยนต์ด้วยการพ่วงแบตเตอร่ีเดด็ขาด 
แบตเตอร่ีอาจแตกหรือระเบิดได้หากอุณหภูมิอยู่
ต�า่กว่าจุดเยือกแขง็หรือหากมนี�า้กลัน่ไม่เพยีงพอ

● อเิลก็โทรไลต์เป็นสารละลายกรดก�ามะถนัเจือจาง
ซ่ึงมฤีทธ์ิกดักร่อน
หากอเิลก็โทรไลต์ (น�า้กรดของแบตเตอร่ี) กระเดน็
เข้าตาหรือถูกบริเวณผิวหนังหรือตัวรถ ควรรีบ
ล้างออกด้วยน�า้สะอาดทนัท ีและรีบปรึกษาแพทย์

5. ต่อปลายดา้นหน่ึงของสายพ่วง 1  เขา้กบัขั้วบวก
(+) ของแบตเตอร่ีท่ีไม่มีไฟ (A) และอีกดา้นหน่ึง
2  เข้ากับขั้ วบวก (+) ของแบตเตอร่ีท่ีมีไฟ (B) 
ต่อปลายด้านหน่ึงของสายพ่วงอีกเส้น 3  เขา้กบั
ขั้วลบ (-) ของแบตเตอร่ีท่ีมีไฟ และอีกดา้นหน่ึง 4 เขา้
กบัต�าแหน่งท่ีก�าหนด (ตามท่ีแสดงในภาพ) ของรถคนั
ท่ีแบตเตอร่ีไม่มีไฟโดยใหห่้างจากแบตเตอร่ีมากท่ีสุด

คำเตือน
● ตรวจดูให้แน่ใจว่าการเช่ือมต่อ 4 เป็นไปตาม

ทีก่�าหนดไว้ (ตามทีแ่สดงในภาพ) หากต่อเข้ากบั
ขั้วลบ (-) ของแบตเตอร่ีโดยตรง แก๊สไวไฟทีเ่กดิ
จากแบตเตอร่ีอาจตดิไฟและระเบิดได้

● ในการต่อสายพ่วง อย่าต่อสายพ่วงแบตเตอร่ีขั้ว
บวก (+) เข้ากบัแบตเตอร่ีขั้วลบ (-) มฉิะน้ันอาจ
เกดิประกายไฟและท�าให้แบตเตอร่ีระเบิดได้

ขอควรระวัง
● ระมดัระวงัอยา่ใหส้ายพว่งติดอยูใ่นพดัลมระบาย

ความร้อนหรือช้ินส่วนต่างๆ ในหอ้งเคร่ืองยนต์
ท่ีหมุนได้

6. สตาร์ทเคร่ืองยนต์ของรถคนัท่ีแบตเตอร่ีมีไฟและ
ปล่อยท้ิงไวใ้ห้เดินเบาสักครู่หน่ึง แล้วจึงสตาร์ท
เคร่ืองยนตข์องรถคนัท่ีแบตเตอร่ีไม่มีไฟ

ขอควรระวัง
● ปล่อยให้เคร่ืองยนต์ของรถคนัท่ีแบตเตอร่ีมีไฟ

ท�างาน

หมายเหตุ
● กดสวติช ์Auto Stop & Go (AS&G) OFF เพื่อปิด

การใชง้านระบบ AS&G และป้องกนัเคร่ืองยนต์
หยุดโดยอัตโนมัติ ก่อนแบตเตอ ร่ีจะได้รับ 

การชาร์จเพียงพอ
ใหดู้เร่ือง “วธีิปิดใชง้าน” หนา้ 6-26

7. หลงัจากท่ีเคร่ืองยนต์สตาร์ทแลว้ ให้ปลดสายพ่วง
โดยยอ้นล�าดบัการต่อและปล่อยใหเ้คร่ืองยนตท์�างาน
สกัครู่

หมายเหตุ
● หากขบัข่ีโดยท่ีแบตเตอร่ีไม่ไดช้าร์จจนเต็ม อาจ

ท�าให้เคร่ืองยนต์ท�างานไม่ราบร่ืนและไฟเตือน
ระบบเบรกป้องกนัลอ้ลอ็กสวา่ง
ให้ดูเร่ือง “ระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อก (ABS)”
หนา้ 6-39
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เคร่ืองยนต์ร้อนจดั
E00800604670

เม่ือเคร่ืองยนต์ร้อนจดั ตวัแสดงเตือนจะปรากฏข้ึนใน
หนา้ปัดดงัน้ี

● หนา้จอแสดงขอ้มูลในหนา้จอแสดงขอ้มูลรวมจะ
ถูกขดัจงัหวะและตวัแสดงเตือนอุณหภูมิน�้ าหล่อ
เยน็เคร่ืองยนตจ์ะปรากฏข้ึนมา นอกจากน้ี “ ” 
จะกะพริบดว้ย (LCD สี TFT)

● “ ” จะกะพริบ (LCD แบบโมโนโทน)

เม่ือเกิดเหตุการณ์เช่นน้ีข้ึน ใหป้ฏิบติัดงัน้ี:
1. หยดุรถในท่ีปลอดภยั
2. ตรวจดูวา่มีไอร้อนออกมาจากหอ้งเคร่ืองยนตห์รือไม่

[หากไม่มีไอร้อนออกมาจากหอ้งเคร่ืองยนต]์
ปล่อยให้เคร่ืองยนตท์�างาน ยกฝากระโปรงหนา้ข้ึน
เพื่อระบายความร้อนในหอ้งเคร่ืองยนต์

หมายเหตุ
● กดสวิตช์ Auto Stop & Go (AS&G) OFF

เพ่ือปิดการใช้งานระบบ AS&G ก่อนหยุดรถ
ใหดู้เร่ือง “วธีิปิดใชง้าน” หนา้ 6-26

[หากมีไอร้อนออกมาจากหอ้งเคร่ืองยนต]์
ดบัเคร่ืองยนต ์ และเม่ือไอร้อนไม่พุ่งออกมาแลว้ให้
ยกฝากระโปรงหนา้ข้ึนเพ่ือระบายความร้อนในหอ้ง
เคร่ืองยนต ์สตาร์ทเคร่ืองยนตอี์กคร้ัง

คำเตือน
● อย่าเปิดฝากระโปรงหน้าขณะทีย่งัมไีอร้อนออกมา

จากห้องเคร่ืองยนต์ เพราะอาจท�าให้ไอน�า้หรือน�า้
ร้อนพุ่งออกมาลวกผวิหนัง น�า้ร้อนอาจพุ่งออกมา
ได้แม้จะไม่มไีอน�า้ และช้ินส่วนรถจะมคีวามร้อน
สูง ใช้ความระมดัระวงัเม่ือจะเปิดฝากระโปรงหน้า

● ระมดัระวงัไอร้อนซ่ึงอาจพุ่งออกมาจากฝาถงัพกั
● อย่าเปิดฝาหม้อน�า้ขณะทีเ่คร่ืองยนต์ร้อน

3. ตรวจดูวา่พดัลมระบายความร้อน (A) ยงัท�างานอยู่

[หากพดัลมระบายความร้อนท�างาน]
หลงัจากท่ีไฟเตือนอุณหภูมิน�้ าหล่อเยน็สูงดบัลง ให้
ดบัเคร่ืองยนต์
[หากพดัลมระบายความร้อนไม่ท�างาน]
ให้ดบัเคร่ืองยนตท์นัทีแลว้ติดต่อขอความช่วยเหลือ
จากศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

*: ดา้นหนา้รถ

คำเตือน
● โปรดระวงัอย่าให้มือหรือเส้ือผ้าของคุณเข้าไปตดิ

ในพดัลมระบายความร้อน

4. ตรวจดูระดบัน�้าหล่อเยน็ในถงัพกั (B)



8-5เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน

เคร่ืองมือและแม่แรง

888

เตม็

ต�่า

5. เติมน�้ าหล่อเยน็ท่ีหมอ้น�้ าและ/หรือถงัพกัตามความ
จ�าเป็น (ใหดู้เร่ือง “การบ�ารุงรักษา”)

คำเตือน
● ตรวจดูให้แน่ใจว่าเคร่ืองยนต์เย็นลงแล้วก่อนจะ

เปิดฝาหม้อน�า้ (C) เน่ืองจากไอร้อนหรือน�า้เดือด
อาจพุ่งออกมาทางช่องเตมิและลวกคุณได้

ขอควรระวัง
● อย่าเติมน�้ าหล่อเยน็ขณะท่ีเคร่ืองยนต์ก�าลงัร้อน

การเติมน�้าหล่อเยน็ลงไปทนัทีจะท�าใหเ้คร่ืองยนต์
เสียหาย รอใหเ้คร่ืองเยน็ลงก่อนแลว้ค่อยๆ เติมน�้า
หล่อเยน็ทีละนอ้ย

6.  ตรวจดูท่อหมอ้น�้าทั้งหมดวา่ร่ัวซึมหรือไม่ และตรวจ
ดูสายพานหนา้เคร่ืองวา่หยอ่นหรือช�ารุดหรือไม่

หากมีส่ิงผิดปกติในระบบระบายความร้อนหรือสายพาน
หน้าเคร่ือง ขอแนะน�าให้คุณน�ารถไปตรวจสอบและ
ซ่อมแซม

เคร่ืองมือและแม่แรง
E00800902839

ช่องเกบ็เคร่ืองมือ

เคร่ืองมือและแม่แรงเก็บอยู่ท่ีด้านขวาของพ้ืนท่ีเก็บ
สมัภาระ
ควรจดจ�าต�าแหน่งเคร่ืองมือและแม่แรงไวส้�าหรับกรณี
ฉุกเฉิน

1- เคร่ืองมือ
2- แม่แรง

เคร่ืองมือ

1- ประแจขนัน็อตลอ้
2- แท่งแม่แรง
3- ตะขอเก่ียวลากรถ

แม่แรง

วธีิถอด

1. ถอดฝาปิดแม่แรงออก
2. พบัแม่แรงและถอดออกจากตวัยดึส�าหรับติดตั้ง (A)
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วธีิเกบ็

1. พบัแม่แรงแลว้ใส่กลบัเขา้ไปท่ีต�าแหน่งเดิม
2. กางแม่แรงออกและยึดให้แน่น จากนั้นติดตั้งฝาปิด

แม่แรง

การพบัเกบ็

การกางออก

ชุดซ่อมยาง
E00804501331

ชุดเคร่ืองมือน้ีช่วยให้สามารถซ่อมรูร่ัวเล็กน้อยในดอก
ยางไดใ้นกรณีฉุกเฉิน เช่น แล่นทบัตะปู สกรู หรือวตัถุ
ท่ีคลา้ยกนั

ช่องเกบ็เคร่ืองมือ

ชุดซ่อมยางจะจัดเก็บไวใ้ต้แผ่นกระดานของห้องเก็บ
สมัภาระ
ควรจดจ�าต�าแหน่งของชุดซ่อมยางไวเ้พ่ือใชใ้นกรณีฉุกเฉิน
ใหดู้เร่ือง “กล่องเกบ็สมัภาระท่ีพื้น” หนา้ 7-44

แบบ A แบบ 1 แบบ 2

แบบ B

1- คอมเพรสเซอร์ยาง (แบบ A หรือแบบ B)
2- ขวดซีลแลนทย์าง (แบบ 1 หรือแบบ 2)
3- ท่ีสอดวาลว์ (ส�ารอง)
4- ท่ีถอดวาลว์
5- ท่อเติม
6- สติกเกอร์จ�ากดัความเร็ว

การพบัเกบ็
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วธีิใช้ชุดซ่อมยาง
E00804601361

คำเตือน
● การใช้ชุดซ่อมยางอาจท�าให้ล้อเสียหาย

หลังจากใช้ชุดซ่อมยาง ต้องน�ารถไปตรวจสอบ
และซ่อมแซมที่ ศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ
อนุญาตทนัที

ขอควรระวัง
● หากกลืนซีลแลนท์ยางจะส่งผลเสียร้ายแรงต่อ

สุขภาพ หากกลืนลงไปโดยบงัเอิญ ใหด่ื้มน�้าตาม
ใหม้ากท่ีสุดและรีบไปพบแพทยท์นัที

● หากซีลแลนท์ยางเขา้ตาหรือสัมผสัผิวหนัง ให้
ลา้งออกดว้ยน�้ าปริมาณมาก หากยงัรู้สึกผิดปกติ
ใหรี้บไปพบแพทย์

● ปรึกษาแพทยท์นัทีหากมีอาการแพ้
● อยา่ใหเ้ดก็แตะตอ้งซีลแลนทย์าง
● อยา่สูดดมไอระเหยจากซีลแลนทย์าง
● ควรใชซี้ลแลนทย์างของแทจ้ากมิตซูบิชิ

หมายเหตุ
● ไม่สามารถใชซี้ลแลนทย์างในสถานการณ์ท่ีระบุ

ไวด้า้นล่าง หากเกิดสถานการณ์ต่อไปน้ี โปรด
ติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีได้รับอนุญาตหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญ

• ซีลแลนทย์างเลยวนัหมดอายแุลว้ (วนัหมดอายุ
แสดงไวบ้นฉลากขวด)

• มียางร่ัวมากกวา่หน่ึงเสน้

• รูร่ัวมีขนาดยาวหรือกวา้ง 4 มม. ข้ึนไป

• ยางร่ัวตรงส่วนแกม้ยาง (A) ไม่ใช่ดอกยาง (B)

• ขบัรถโดยท่ียางเกือบแบนราบ

หมายเหตุ
• ยางหลุดออกมานอกขอบล้อและหลุดออก

จากลอ้

• ลอ้ช�ารุด
● ใชซี้ลแลนทย์างท่ีอุณหภูมิสภาพแวดลอ้ม -30 °C 

ถึง 60 °C เท่านั้น
● ใช้ในการซ่อมแซมฉุกเฉินโดยไม่ต้องดึงวตัถุ

(ตะปู สกรู ฯลฯ) ท่ีติดอยูใ่นยางออก
● อยา่ใชซี้ลแลนทย์างหากยางช�ารุดเน่ืองจากขบัข่ี

โดยมีแรงดนัลมยางไม่เพียงพอ (เช่น ยางมีรอย
ขรุขระ รอยฉีกขาด รอยแตก ฯลฯ)

● เช็ดซีลแลนท์ยางออกจากพ้ืนผิวสีของรถทนัที
ดว้ยผา้หมาดๆ

● ซกัผา้ท่ีเป้ือนซีลแลนทย์างทนัที
● ตรวจเชค็วนัหมดอายขุองซีลแลนทย์างเป็นประจ�า 

และซ้ือใหม่จากศูนย์บริการมิตซูบิชิท่ีได้รับ
อนุญาตก่อนจะถึงวนัหมดอายุ

ก่อนจะซ่อมยาง ให้หยดุรถในท่ีปลอดภยับนพ้ืนราบเสีย
ก่อน

1. จอดรถบนพื้นราบและมัน่คง
2. ใส่เบรกมือใหแ้น่น
3.  เ ล่ือนคันเ กียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด) และ 

ดบัเคร่ืองยนต์
4.  เปิดไฟกะพริบฉุกเฉินและตั้ งสามเหล่ียมฉุกเฉิน 

ไฟสัญญาณกะพริบ ฯลฯ ในระยะห่างท่ีเหมาะสม
จากตวัรถ
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5. น�าชุดซ่อมยางออกมา
6. น�าจุกวาลว์ (C) ออกจากวาลว์ลมยาง (D) จากนั้นกด

ท่ีถอดวาลว์ (E) ลงบนวาลว์ดงัภาพ ปล่อยลมในยาง
ออกทั้งหมด

7. ถอดท่ีสอดวาลว์ (F) โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกาดว้ย
ท่ีถอดวาลว์ (E) เก็บท่ีสอดวาลว์ท่ีถอดออกมาในท่ี
สะอาด เพื่อจะไดไ้ม่สกปรก

ขอควรระวัง
● หากยงัมีลมเหลืออยูใ่นยางเม่ือถอดท่ีสอดวาลว์ ท่ี

สอดวาลว์อาจกระเด็นออกมาและท�าให้คุณบาด
เจบ็ได ้ตรวจดูใหดี้วา่ยางไม่มีลมเหลืออยูแ่ลว้ก่อน
จะถอดท่ีสอดวาลว์

8. เขยา่ขวดซีลแลนทย์างใหท้ัว่ถึง

แบบท่ี 1 แบบท่ี 2

หมายเหตุ
● หากอากาศเยน็ (อุณหภูมิสภาพแวดลอ้ม 0 °C หรือ

ต�่ากว่า) ซีลแลนทย์างจะขน้ข้ึนและบีบออกจาก
ขวดไดย้าก ใหอุ่้นขวดภายในรถ

9. ถอดฝา (G) ของขวดซีลแลนทย์าง (H) ออก (เฉพาะ
แบบ 1) อยา่ถอดซีล (I) ขนัท่อเติม (J) ลงบนขวด (H) 
เม่ือขนัท่อเติมลงบนขวด ซีลจะขาด ท�าให้สามารถ
ใชซี้ลแลนทไ์ด้

ขอควรระวัง
● หากเขยา่ขวดหลงัจากขนัท่อแลว้ ซีลแลนทอ์าจ

กระเดน็ออกมาทางปากท่อ

10. กดท่อลงบนวาลว์ (D) จบัขวดซีลแลนทใ์หพ้ลิกคว �่า
ลง บีบหลายๆ คร้ังเพ่ือฉีดซีลแลนทท์ั้งหมดเขา้ไป
ในยาง
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● เม่ือฉีดซีลแลนท ์ จดัให้วาลว์อยูห่่างจากดา้นล่าง

คือห่างจากจุดท่ียางสมัผสัพ้ืน หากวาลว์อยูใ่กลจุ้ด
ท่ียางสมัผสัพื้น ซีลแลนทจ์ะเขา้ไปในยางไดย้าก

11.  หลงัจากฉีดซีลแลนท ์ ให้ดึงท่อออกจากวาลว์ ขจดั
ซีลแลนทท่ี์หลงเหลืออยูบ่นวาลว์ ขอบลอ้ และ/หรือ
ยาง สวมท่ีสอดวาลว์ (F) เขา้ไปในวาลว์ (D) และขนั
ท่ีสอดวาลว์เขา้ท่ีใหแ้น่นดว้ยท่ีถอดวาลว์ (E)

หมายเหตุ
● เม่ือถอดและขนัท่ีสอดวาลว์ดว้ยท่ีถอดวาลว์ ให้

หมุนท่ีถอดวาลว์ดว้ยมือ การใชเ้คร่ืองมือหมุนอาจ
ท�าใหท่ี้ถอดวาลว์เสียหายได้

12.  หลงัจากฉีดซีลแลนท ์ใหส้วมท่ีถอดวาลว์ (E) เขา้กบั
ปลายท่อเติม (J) ใหแ้น่นเพ่ือป้องกนัซีลแลนทไ์หล
ออกมาจากขวดเปล่า

13.  ดึงท่อคอมเพรสเซอร์ (K) จากดา้นขา้งคอมเพรสเซอร์
ยาง จากนั้นติดท่อเขา้กบัวาลว์ลมยาง (D) ใหแ้น่น
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14.  วางคอมเพรสเซอร์ (L) โดยใหเ้กจวดัแรงดนัลม (M) 
อยูด่า้นบน
 ดึงสายไฟของคอมเพรสเซอร์ (N) ออกมา เสียบปลัก๊
บนสายไฟเขา้กบัช่องเสียบอุปกรณ์เสริม (O) จากนั้น
เปล่ียนโหมดการท�างานเป็น ACC (ใหดู้เร่ือง “ช่อง
เสียบอุปกรณ์เสริม” หนา้ 7-40)
 เปิดสวติชค์อมเพรสเซอร์ (P) เป็น ON และเพิ่มลม
ในยางจนมีแรงดนัลมตามท่ีก�าหนด
(ใหดู้เร่ือง “แรงดนัลมยาง” หนา้ 10-11)

แบบ A

แบบ B

ขอควรระวัง
● คอมเพรสเซอร์ท่ีใหม้าน้ีออกแบบมาส�าหรับเติม

ลมยางรถของคุณเท่านั้น
● คอมเพรสเซอร์น้ีออกแบบมาใหใ้ชง้านกบัแหล่ง

จ่ายไฟ 12 V ของรถ อยา่เช่ือมต่อเขา้กบัแหล่ง
จ่ายไฟอ่ืน

● คอมเพรสเซอร์ไม่สามารถกนัน�้ าได ้ หากใชง้าน
กลางฝน ตอ้งแน่ใจวา่น�้าจะไม่เขา้ไป

ขอควรระวัง
● หากทรายหรือฝุ่ นถูกดูดเขา้ไปในคอมเพรสเซอร์

อาจท�าให้คอมเพรสเซอร์ เ สียได้ อย่าวาง
คอมเพรสเซอร์บนพ้ืนท่ีมีทรายหรือฝุ่ นโดยตรง
เม่ือใชง้าน

● อยา่ถอดแยกช้ินส่วนหรือดดัแปลงคอมเพรสเซอร์
นอกจากน้ีอย่าให้เกจวดัแรงดนัลมถูกกระแทก
เพราะอาจท�างานผดิปกติได้

15.  ตรวจเช็คและปรับแรงดนัลมยางโดยอา้งอิงจากเกจ
วดัแรงดนัลมบนคอมเพรสเซอร์ หากมีลมยางมาก
เกินไป ให้ปล่อยออกโดยคลายขอ้ต่อท่ีปลายท่อ
หากมีช่องว่างระหว่างยางกับล้อเพราะยางเล่ือน
เขา้ไปขา้งในจากขอบลอ้ ให้กดขอบยางเขา้หาลอ้
เพ่ือปิดช่องวา่งดงักล่าวก่อนจะใชง้านคอมเพรสเซอร์
(เม่ือไม่มีช่องวา่ง แรงดนัลมยางจะเพ่ิมข้ึน)

ขอควรระวัง
● ระมดัระวงัอยา่ใหน้ิ้วติดอยูร่ะหวา่งยางกบัลอ้ขณะ

ท่ียางพองตวั
● พ้ืนผิวเคร่ืองคอมเพรสเซอร์จะร้อนข้ึนระหว่าง

การท�างาน อย่าใชค้อมเพรสเซอร์ต่อเน่ืองนาน
เกิน 10 นาที หลงัจากใชง้านคอมเพรสเซอร์ ให้
รอจนคอมเพรสเซอร์เยน็ลงก่อนจะใชง้านอีกคร้ัง
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ขอควรระวัง
● หากคอมเพรสเซอร์ท�างานชา้ลงหรือร้อนขณะ

ท�างาน แสดงว่าคอมเพรสเซอร์ร้อนเกินไป ให้
ปิดสวิตชไ์ปท่ีต�าแหน่ง OFF ทนัทีและปล่อยให้
คอมเพรสเซอร์เยน็ลงอยา่งนอ้ย 30 นาที

หมายเหตุ
● หากแรงดนัลมยางไม่เพ่ิมข้ึนจนถึงระดบัท่ีก�าหนด

ภายใน 10 นาที ยางอาจเสียหายมากจนไม่สามารถ
ใชซี้ลแลนทย์างในการซ่อมแซมฉุกเฉินได ้โปรด
ติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตหรือผู ้
เช่ียวชาญหากเกิดกรณีน้ีข้ึน

16.  ปิดสวติชค์อมเพรสเซอร์ OFF จากนั้นถอดปลัก๊ออก
จากช่องเสียบ

หมายเหตุ
● การใส่ซีลแลนทแ์ละเติมลมในยางดว้ยชุดซ่อมยาง

ไม่ไดซี้ลรูร่ัวของยางแต่อยา่งใด ลมจะร่ัวออกมา
ตามรูร่ัวจนกวา่จะเสร็จส้ินกระบวนการซ่อมแซม
ฉุกเฉิน (ขั้นตอนท่ี 19 หรือ 20 ของค�าแนะน�าน้ี)

17.  ติดสติกเกอร์จ�ากดัความเร็ว (Q) ท่ีโลโกมิ้ตซูบิชิบน
วงพวงมาลยั

ขอควรระวัง
● อย่าติดสติกเกอร์ท่ีอ่ืนนอกเหนือจากต�าแหน่งท่ี

ระบุบนแผ่นรองวงพวงมาลยั การติดสติกเกอร์
ในต�าแหน่งท่ีไม่ถูกตอ้งอาจขดัขวางการท�างาน
ของถุงลมนิรภยั SRS ได้

18.  เม่ือคุณเติมลมยางจนไดแ้รงดนัท่ีก�าหนดแลว้ ใหเ้กบ็
คอมเพรสเซอร์ ขวด และอุปกรณ์อ่ืนๆ ในรถและเร่ิม
ขบัรถทนัทีเพ่ือใหซี้ลแลนทย์างกระจายตวัอยา่งทัว่
ถึงในยาง ขบัข่ีอยา่งระมดัระวงั อยา่ใชค้วามเร็วเกิน 
80 กม./ชม. ปฏิบติัตามการจ�ากดัความเร็วในทอ้งถ่ิน

ขอควรระวัง
● หากคุณรู้สึกผดิปกติในระหวา่งการขบัรถ ใหห้ยดุ

รถและติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
หรือผูเ้ช่ียวชาญอ่ืนๆ มิฉะนั้นแรงดนัลมยางอาจ
ลดลงก่อนท่ีขั้นตอนการซ่อมแซมฉุกเฉินจะเสร็จ
ส้ิน ท�าใหก้ารขบัรถนั้นไม่ปลอดภยั

หมายเหตุ
● การขบัรถเร็วกวา่ 80 กม./ชม. อาจท�าใหร้ถสัน่

19.  หลงัจากขบัรถประมาณ 10 นาทีหรือ 5 กม. ให้
ตรวจเช็คแรงดันลมยางโดยใช้เกจวดัแรงดันลม
บนคอมเพรสเซอร์ หากแรงดันลมยางไม่ลดลง
แ ส ด ง ว่ า ขั้ น ต อ น ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม ฉุ ก เ ฉิ น เ ส ร็ จ
สมบูรณ์ ให้ด�าเนินการต่อไปในขั้นตอนท่ี 21
หากแรงดนัลมยางไม่เพียงพอ ใหเ้ติมลมจนถึงแรงดนั
ท่ีก�าหนดอีกคร้ังและขบัรถดว้ยความระมดัระวงัโดย
ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.

ขอควรระวัง
● หากแรงดันลมยางต�่ ากว่าค่าแรงดันต�่ าสุดท่ี

อนุญาต (1.3 bar {130 kPa}) แสดงว่าการ
ซ่อมแซมยางดว้ยซีลแลนทย์างไม่ส�าเร็จ อยา่ขบั
รถต่อไป โปรดติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บ
อนุญาตหรือผูเ้ช่ียวชาญ
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20.  หลงัจากขบัรถประมาณ 10 นาทีหรือ 5 กม. ให้
ตรวจเช็คแรงดนัลมยางโดยใชเ้กจวดัแรงดนัลมบน
คอมเพรสเซอร์ หากแรงดนัลมยางไม่ลดลง แสดง
วา่ขั้นตอนการซ่อมแซมฉุกเฉินเสร็จสมบูรณ์ คุณยงั
คงตอ้งรักษาความเร็วไม่ใหเ้กิน 80 กม./ชม. ปฏิบติั
ตามการจ�ากดัความเร็วในทอ้งถ่ิน

หมายเหตุ
● หากแรงดนัลมยางลดลงจนต�่ากวา่ระดบัท่ีก�าหนด

เม่ือคุณตรวจเช็คหลงัจากการซ่อมแซมเสร็จส้ิน
แลว้ อย่าขบัรถต่อไป โปรดติดต่อศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตหรือผูเ้ช่ียวชาญ

●  ในสภาพอากาศเย็น (อุณหภูมิสภาพแวดล้อม
0 °C หรือต�่ากวา่) อาจตอ้งในเวลาและระยะทางใน
การขบัข่ีหลงัจากการซ่อมแซมเสร็จส้ินนานกว่า
ในสภาพอากาศอบอุ่น หมายความว่าแรงดนัลม
ยางอาจลดลงต�่ากว่าระดบัท่ีก�าหนดเม่ือคุณเติม
ลมคร้ังท่ีสองและขบัรถต่อไป ในกรณีน้ี ใหเ้ติม
ลมยางจนถึงแรงดนัท่ีก�าหนดอีกคร้ัง ขบัเป็นเวลา
ประมาณ 10 นาทีหรือ 5 กม. จากนั้นตรวจเช็ค
แรงดนัลมยางอีกคร้ัง หากแรงดนัลมยางลดลง
ต�่ากว่าระดบัท่ีก�าหนดอีกคร้ัง ใหห้ยดุขบัรถและ
ติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีได้รับอนุญาตหรือ
ผูเ้ช่ียวชาญ

21.  ขบัรถทนัทีดว้ยความระมดัระวงัไปยงัศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตเพื่อใหด้�าเนินการซ่อมแซม/
เปล่ียนยาง

ขอควรระวัง
● ตอ้งตรวจเช็คแรงดนัลมยางเพ่ือยนืยนัวา่ขั้นตอน

การซ่อมแซมฉุกเฉินเสร็จสมบูรณ์แลว้

หมายเหตุ
● โปรดน�าขวดซีลแลนท์เปล่าไปยงัศูนยบ์ริการ

มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตดว้ยเม่ือคุณซ้ือซีลแลนท์
ใหม่หรือก�าจดัขวดซีลแลนท์ตามขอ้ก�าหนดใน
ประเทศส�าหรับการก�าจดัขยะปนเป้ือนทางเคมี

● ควรเปล่ียนยางท่ีไดใ้ชซี้ลแลนทเ์ป็นเสน้ใหม่ หาก
คุณตอ้งการซ่อมแซมยางอย่างเหมาะสมเพ่ือน�า
มาใชอี้ก โปรดติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บ
อนุญาตหรือผูเ้ช่ียวชาญ โปรดรับทราบว่าจะไม่
สามารถซ่อมแซมยางท่ีผา่นการซ่อมแซมฉุกเฉิน
อยา่งเหมาะสมไดห้ากหารูร่ัวไม่พบ

● ผูผ้ลิตไม่สามารถรับประกันได้ว่ายางท่ีร่ัวทุก
เส้นจะสามารถซ่อมแซมไดด้ว้ยชุดซ่อมยาง โดย
เฉพาะอยา่งยิง่เม่ือรอยฉีกขาดหรือรูเจาะมีเสน้ผา่น
ศูนยก์ลางมากกวา่ 4 มม. หรืออยูห่่างจากดอกยาง 
ผูผ้ลิตจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดจาก
การใชชุ้ดซ่อมยางอยา่งไม่เหมาะสม

หมายเหตุ
● ผูผ้ลิตจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดจาก

การน�ายางท่ีใชซี้ลแลนทแ์ลว้มาใชง้านอีก
● หลงัจากใชซี้ลแลนทย์าง ใหเ้ปล่ียนวาลว์ใหม่

วธีิเปลีย่นยาง
E00801204455

ก่อนเปล่ียนยาง ให้หยุดรถในท่ีปลอดภยับนพ้ืนราบเสีย
ก่อน

1. จอดรถบนพื้นราบท่ีมัน่คง ไม่มีกรวดหิน ฯลฯ
2. ใส่เบรกมือใหแ้น่น
3.  เล่ือนคันเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “P” (จอด) และดับ

เคร่ืองยนต์
4.  เปิดไฟฉุกเฉิน ตั้งป้ายเตือนฉุกเฉินรูปสามเหล่ียม ไฟ

สญัญาณกะพริบ ฯลฯ ในระยะห่างท่ีเหมาะสมจากตวั
รถ แลว้ใหผู้โ้ดยสารทั้งหมดออกจากรถ

5.  เพื่อป้องกนัรถไหลเม่ือยกรถข้ึนดว้ยแม่แรง ให้วาง
หมอนหนุนลอ้หรือบล็อก (A) ท่ียางเส้นท่ีอยู่ดา้น
ตรงกนัขา้มในแนวทแยงมุมกบัยาง (B) เสน้ท่ีตอ้งการ
เปล่ียน
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● ตรวจดูว่าวางหมอนหนุนล้อหรือบลอ็กทีย่างเส้น
ทีถู่กต้องเม่ือจะยกรถขึน้ด้วยแม่แรง หากรถไหล
ขณะยกขึ้น แม่แรงอาจหลุดออกจากต�าแหน่ง
ท�าให้เกดิอุบัตเิหตุได้

หมายเหตุ
● หมอนหนุนล้อท่ีแสดงในภาพประกอบไม่ได้

มาพร้อมกบัรถ ขอแนะน�าให้คุณมีเก็บไวใ้นรถ
ส�าหรับกรณีท่ีจ�าเป็นตอ้งใชง้าน

● หากไม่มีหมอนหนุนลอ้ ใหใ้ชหิ้นหรือวตัถุอ่ืนท่ีมี
ขนาดใหญ่เพียงพอท่ีจะกั้นลอ้ใหอ้ยูก่บัท่ี

6.  เตรียมแท่งแม่แรงและประแจขนัน็อตลอ้ให้พร้อม 

ใหดู้เร่ือง “เคร่ืองมือและแม่แรง” หนา้ 8-5

การเปลีย่นยาง
E00803203090

1.  คลายน็อตลอ้หน่ึงส่วนส่ีรอบดว้ยประแจขนัน็อตลอ้
อยา่เพิ่งถอดน็อตลอ้ออกมา

2.  วางแม่แรงไวใ้ตจุ้ดข้ึนแม่แรง (A) จุดใดจุดหน่ึงตาม
ท่ีแสดงในภาพ ใชจุ้ดข้ึนแม่แรงท่ีอยูใ่กลก้บัยางเส้น
ท่ีตอ้งการเปล่ียนมากท่ีสุด

คำเตือน
● ห้ามขึน้แม่แรงในต�าแหน่งอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่

แสดงไว้ เพราะหากขึ้นแม่แรงผิดต�าแหน่งอาจ
ท�าให้ตัวถังรถเสียหายได้ หรือแม่แรงอาจเล่ือน
หลุดออกจากต�าแหน่งท�าให้เกดิอนัตรายได้

● ห้ามขึ้นแม่แรงบนพื้นลาดเอียงหรือไม่แข็งพอ 
เพราะแม่แรงอาจเล่ือนหลุดท�าให้เกิดอันตราย
ต้องขึน้แม่แรงบนพื้นเรียบแข็ง และก่อนจะขึน้
แม่แรง ส�ารวจดูว่าไม่มีทรายหรือกรวดหินใต้
ฐานแม่แรง

3.  หมุนแม่แรงดว้ยมือจนกระทัง่ปีก (B) สวมเขา้กบัร่อง 
(C) ท่ีส่วนบนสุดของแม่แรง
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4.  สอดแท่งแม่แรง (D) เข้าไปในประแจขันน็อต
ล้อ  (E )  จากนั้ นใ ส่ปลายแท่ งแม่แรง เข้าไป
ในปลายเพลาของแม่แรงตามท่ีแสดงในภาพ
ค่อยๆ หมุนประแจขนัน็อตลอ้จนกวา่ลอ้จะยกสูงข้ึน
จากพื้นเลก็นอ้ย

คำเตือน
● ควรขึ้นแม่แรงจนกระทั่งล้อพ้นจากพื้นดินเล็ก

น้อย ไม่ควรขึ้นสูงจนเกินไป เพราะอาจท�าให้
เกดิอนัตรายได้

● อย่าอยู่ใต้ท้องรถขณะขึน้แม่แรง
● อย่าชนรถที่อยู่บนแม่แรงและอย่าทิ้งรถไว้บน

แม่แรงเป็นเวลานาน เพราะท�าให้เกดิอนัตรายได้
● อย่าใช้แม่แรงอ่ืนยกเว้นทีต่ดิมากบัรถของคุณ
● ไม่ควรใช้แม่แรงเพ่ือจุดประสงค์อ่ืนนอกจากการ

เปลีย่นยางรถ

คำเตือน
● ไม่ควรมคีนอยู่ในรถขณะขึน้แม่แรง
● ไม่ควรสตาร์ทเคร่ืองยนต์ขณะขึน้แม่แรง
● อย่าหมุนล้อทีย่กขึน้ด้วยแม่แรง เพราะล้อข้างทีอ่ยู่

ตดิพืน้อาจจะหมุน ท�าให้รถเล่ือนตกจากแม่แรงได้

5.  ถอดน็อตลอ้ดว้ยประแจขนัน็อตลอ้ จากนั้นถอดลอ้
ออกมา

ขอควรระวัง
● ระมดัระวงัลอ้ขณะเปล่ียนยาง เพ่ือป้องกนัผวิหนา้

ลอ้เป็นรอยขีดข่วน

6.  เช็ดโคลน ฯลฯ ออกจากพ้ืนผวิดุมลอ้ (F) โบลทดุ์มลอ้
(G) หรือรูใส่น็อต (H) ท่ีลอ้ แลว้ใส่ยาง

7.  หมุนน็อตลอ้ตามเขม็นาฬิกาดว้ยมือเพ่ือเร่ิมตน้ขนัน็อต
ขนัน็อตลอ้ไวช้ัว่คราวดว้ยมือจนกระทัง่ส่วนหน้า
แปลนของน็อตลอ้สมัผสักบัลอ้เบาๆ และลอ้ไม่หลวม

ขอควรระวัง
● ห้ามหยอดน�้ ามันบนน็อตหรือโบลท์ดุมล้อ

มิฉะนั้นจะขนัแน่นเกินไป
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8.  ลดระดบัรถลงชา้ๆ โดยหมุนประแจขนัน็อตลอ้ทวน
เขม็นาฬิกาจนกระทัง่ลอ้สมัผสัพื้น

9.  ขนัน็อตตามล�าดบัท่ีแสดงในภาพจนแน่นดว้ยค่าแรง
ขนัท่ีก�าหนด

ค่าแรงขนั 88 ถึง 108 N•m

ขอควรระวัง
● ห้ามใชเ้ทา้หรือดา้มต่อช่วยเสริมแรงประแจขนั

น็อตลอ้ มิฉะนั้นน็อตจะถูกขนัแน่นเกินไป

10.  ลดระดบัและถอดแม่แรงออก จากนั้นเกบ็แม่แรง ยาง
ท่ีใชแ้ลว้ และหมอนหนุนลอ้

11.ตรวจเช็คแรงดนัลมยางดว้ยคอมเพรสเซอร์ยาง หรือ
ไปเช็คท่ีป๊ัมน�้ ามนัท่ีใกลท่ี้สุด (ให้ดูเร่ือง “ชุดซ่อม
ยาง” หนา้ 8-6)
แรงดันลมยางท่ีเหมาะสมแสดงอยู่บนแผ่นป้ายท่ี
ประตูดา้นคนขบั ดูภาพประกอบ

ขอควรระวัง
● หลังจากเปล่ียนยางและขับข่ีไปได้ระยะทาง

ประมาณ 1,000 กม. ใหข้นัน็อตลอ้ทุกตวัอีกคร้ัง
เพื่อใหแ้น่ใจวา่น็อตจะไม่หลวม

ขอควรระวัง
● หากวงพวงมาลยัสั่นเม่ือขบัข่ีหลงัจากเปล่ียนยาง

ใหน้�ารถไปตรวจสอบความสมดุลของยาง
● หา้มใชย้างต่างชนิดกนัหรือใชย้างขนาดไม่เท่ากนั

กบัท่ีระบุ เพราะจะท�าให้ยางเส่ือมสภาพเร็วข้ึน
และใชง้านไดไ้ม่ดี

การเกบ็เคร่ืองมือและแม่แรง
E00803801278

ท�ายอ้นขั้นตอนการถอดเพ่ือเก็บแม่แรง แท่งแม่แรง และ
ประแจขนัน็อตลอ้
ใหดู้เร่ือง “เคร่ืองมือและแม่แรง” หนา้ 8-5

การลากรถ
E00801506830

หากรถของคุณจ�าเป็นต้องถูกลาก

หากจ�าเป็นตอ้งลากรถ แนะน�าให้คุณใชบ้ริการของศูนย์
บริการมิตซูบิชิหรือสถานประกอบการท่ีใหบ้ริการลากรถ

ควรเรียกใชบ้ริการลากรถในกรณีต่อไปน้ี

● เคร่ืองยนตท์�างานแต่รถไม่สามารถเคล่ือนตวัได้
หรือมีเสียงดงัผดิปกติ
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● เม่ือตรวจสอบใตท้อ้งรถแลว้พบว่ามีน�้ ามนัหรือ
ของเหลวอ่ืนร่ัวซึม

หากรถของคุณติดหล่ม อยา่พยายามลากรถเอง
โปรดติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตหรือสถาน
ประกอบการท่ีใหบ้ริการลากรถเพื่อขอความช่วยเหลือ

แต่หากวา่ไม่สามารถเรียกใชบ้ริการลากรถจากศูนยบ์ริการ
มิตซูบิชิหรือสถานประกอบการได ้ คุณควรลากรถดว้ย
ความระมดัระวงัตามค�าแนะน�าในเร่ือง “การลากรถใน
กรณีฉุกเฉิน” ในบทน้ี
ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการลากรถอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ประเทศ คุณควรปฏิบติัตามท่ีพระราชบญัญติัจราจรทาง
บกก�าหนดไวเ้ก่ียวกบัการลากรถ

การลากรถด้วยรถลาก

ขอควรระวัง
● หา้มใชร้ถลากท่ีติดตั้งสลิงยกรถ (แบบ A) ในการ

ลากรถ เพราะสลิงดงักล่าวจะท�าให้กนัชนและ
ส่วนหนา้ของรถไดรั้บความเสียหาย

ขอควรระวัง
● อย่าลากรถโดยท่ีลอ้ขบัเคล่ือนอยู่บนพ้ืน (แบบ

B) ดงัภาพ อาจส่งผลใหร้ะบบขบัเคล่ือนเสียหาย
● หากเกียร์ท�างานผดิปกติหรือช�ารุด ใหเ้คล่ือนยา้ย

รถโดยใหล้อ้ขบัเคล่ือนอยูบ่นรถลาก (แบบ C, D 
หรือ E) ดงัภาพ

● หากลากรถโดยท่ีสวิตช์กุญแจอยู่ ท่ีต �าแหน่ง
“ON” หรือโหมดการท�างานอยู่ท่ี  ON และ
เ ฉ พ า ะ ล้อ ห น้ า เ ท่ า นั้ น ท่ี ถู ก ย ก ข้ึ น จ า ก พ้ื น
(แบบ C) ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตวั
(ASC) อาจท�างาน ท�าให้เกิดอุบติัเหตุได้ เม่ือ
ลากรถโดยยกลอ้หน้าข้ึน ให้สวิตช์กุญแจหรือ
โหมดการท�างานอยู่ในต�าแหน่งดังต่อไปน้ี
[ยกเว้นรถรุ่นท่ีติดตั้ งระบบกุญแจอัจฉริยะ] 
สวติชก์ญุแจอยูท่ี่ต �าแหน่ง “LOCK” หรือ “ACC”
[ส�าหรับรถรุ่นท่ีติดตั้ งระบบกุญแจอัจฉริยะ] 
โหมดการท�างานอยูท่ี่ OFF หรือ ACC

การลากรถโดยยกล้อหน้าขึน้จากพืน้ (แบบ C)

ปลดเบรกมือ
เล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “N” (เกียร์วา่ง)
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การลากรถในกรณฉุีกเฉิน
E00804201237

หากไม่สามารถเรียกใชบ้ริการลากรถได ้คุณอาจจ�าเป็นตอ้ง
ลากรถโดยใชเ้ชือกมดักบัตะขอเก่ียวส�าหรับลากรถชัว่คราว 
ในกรณีท่ีรถของคุณตอ้งถูกลากโดยรถคนัอ่ืนหรือคุณใชร้ถ
ของคุณลากรถคนัอ่ืน พึงระวงัในประเดน็ต่อไปน้ี

หากรถของคุณต้องถูกรถคนัอ่ืนลาก

1.  น�าตะขอเ ก่ี ยวลากรถและแท่ งแม่แรงออกมา
ใหดู้เร่ือง “เคร่ืองมือและแม่แรง” หนา้ 8-5

2. คลุมปลายแท่งแม่แรง (A) ดว้ยผา้และใชแ้ท่งแม่แรง
ถอดฝาปิดออกจากกนัชนหนา้
[ยกเวน้รถรุ่นท่ีติดตั้งค้ิวขอบลอ้]

[รถรุ่นท่ีติดตั้งค้ิวขอบลอ้]

3. ใชแ้ท่งแม่แรงติดตั้งตะขอเก่ียวลากรถ (B) ใหแ้น่น

4. ผูกเชือกลากรถกบัตะขอเก่ียวลากรถดา้นหน้า (B)
ใหแ้น่น

หมายเหตุ
● การลากรถโดยใชช้ิ้นส่วนอ่ืนนอกเหนือจากตะขอ

เก่ียวลากรถ (B) อาจท�าใหต้วัถงัรถเสียหาย
● การใชเ้ชือกลวดหรือโซ่เหลก็อาจท�าใหต้วัรถเสีย

หายได ้ไม่ควรใชเ้ชือกท่ีท�าจากโลหะ หากคุณใช้
เชือกลวดหรือโซ่เหลก็ ควรใชผ้า้พนัรอบๆ เชือก
หรือโซ่ตรงจุดท่ีสมัผสักบัตวัรถ

● พยายามให้เชือกท่ีลากนั้นอยู่ในแนวระนาบเท่า
ท่ีจะท�าได ้ มิฉะนั้นเชือกอาจท�าให้ตวัรถไดรั้บ
ความเสียหาย

● ผูกเชือกลากรถท่ีตะขอเก่ียวลากรถดา้นเดียวกนั
(B) เพ่ือท�าใหเ้ชือกตรงท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้

5. ติดเคร่ืองยนตไ์ว้
หากเคร่ืองยนตไ์ม่ท�างาน ใหป้ฏิบติัดงัน้ีเพ่ือปลดลอ็ก
วงพวงมาลยั
[ยกเวน้รถรุ่นท่ีมีระบบกญุแจอจัฉริยะ]
บิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “ON”
[ส�าหรับรถรุ่นท่ีมีระบบกญุแจอจัฉริยะ]
ใหโ้หมดการท�างานเป็น ON
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คำเตือน
● หากเคร่ืองยนต์ไม่ท�างาน หม้อลมเบรกและระบบ

พวงมาลยัเพาเวอร์จะไม่ท�างาน ท�าให้ต้องเพิม่แรง
ในการเหยยีบเบรกและควบคุมพวงมาลยัมากขึน้
ดงัน้ันคุณจะบังคบัรถได้ยาก

ขอควรระวัง
● อย่าปล่อยสวิตช์กุญแจไวท่ี้ต�าแหน่ง “LOCK”

หรือโหมดการท�างานไวท่ี้ OFF เพราะวงพวง
มาลยัจะลอ็ก ท�าใหสู้ญเสียการควบคุม

หมายเหตุ
● กดสวติช ์Auto Stop & Go (AS&G) OFF เพื่อปิด

การใชง้านระบบ AS&G ก่อนหยดุรถ
ใหดู้เร่ือง “วธีิปิดใชง้าน” หนา้ 6-26

6. เล่ือนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหน่ง “N” (เกียร์วา่ง)
7.  เปิดไฟฉุกเฉินหากกฎหมายก�าหนด (ปฏิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน)
8.  ขณะลากรถ คนขบัรถทั้งสองคนัตอ้งสามารถติดต่อ

ส่ือสารกนัไดแ้ละควรใชค้วามเร็วต�่า

คำเตือน
● หลกีเลีย่งการเบรก การเร่งเคร่ือง และการหมุนวง

พวงมาลยัอย่างกะทันหัน เพราะอาจท�าให้ตะขอ
เกีย่วลากรถ (B) หรือเชือกได้รับความเสียหาย
และอาจส่งผลให้ผู้คนที่อยู่บริเวณน้ันได้รับบาด
เจบ็

● เม่ือลงเนินเป็นระยะทางไกล เบรกอาจร้อนจัด
และประสิทธิภาพลดลง ควรเคล่ือนย้ายรถโดย
ใช้รถลาก

ขอควรระวัง
● คนบนรถท่ีถูกลากตอ้งคอยสังเกตไฟเบรกของ

รถลากท่ีอยูข่า้งหนา้และตรวจดูใหแ้น่ใจวา่เชือก
ไม่หยอ่น

● หากตอ้งลากรถโดยท่ีลอ้ทั้งหมดอยูบ่นพื้น ตรวจ
ดูใหแ้น่ใจวา่ใชค้วามเร็วในการลากและระยะทาง
ไม่เกินจากท่ีก�าหนดไวด้า้นล่าง มิฉะนั้นจะท�าให้
เกียร์เสียหายได้

ความเร็วในการลากรถ: 40 กม./ชม.
ระยะทางในการลากรถ: 40 กม.

ส�าหรับความเร็วในการลากรถและระยะทางใน
การลากรถ ใหป้ฏิบติัตามท่ีกฎหมายก�าหนดดว้ย

9.  เม่ือลากรถเสร็จแลว้ ใหถ้อดตะขอเก่ียวลากรถ (B) และ
จดัเกบ็ในต�าแหน่งท่ีก�าหนด

ใหดู้เร่ือง “เคร่ืองมือและแม่แรง” หนา้ 8-5
เม่ือติดตั้งฝาปิดกนัชน จดัให้ตะขอเก่ียวตรงกบัช่อง
บนรถและสอดใหแ้น่นหนา

ถ้ารถของคุณลากรถคนัอ่ืน

[ยกเวน้รถรุ่นท่ีติดตั้งค้ิวขอบลอ้]
คุณไม่สามารถลากจูงรถคนัอ่ืนได้

[รถรุ่นท่ีติดตั้งค้ิวขอบลอ้]
ถอดฝาปิดกนัชนบนกนัชนหลงัออกแลว้ติดตั้งตะขอเก่ียว
ลากรถ (B) และใชล้าก ใชค้ �าแนะน�าเดียวกนักบัหัวขอ้ 
“หากรถของคุณตอ้งถูกรถคนัอ่ืนลาก”



8-19เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน

การใชง้านภายใตส้ภาพการขบัข่ีท่ีเป็นอนัตราย

888

หมายเหตุ
● ห้ามใช้ตะขอยึด (C) ในการลากรถ ตะขอน้ี

ติ ด ตั้ ง ม า เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร ข น ส่ ง ร ถ เ ท่ า นั้ น
การลากรถโดยใชช้ิ้นส่วนอ่ืนนอกเหนือจากตะขอ
เก่ียวลากรถ (B) อาจท�าใหต้วัถงัรถเสียหาย

ยกเวน้รถรุ่นท่ีติดตั้งค้ิวขอบลอ้

รถรุ่นท่ีติดตั้งค้ิวขอบลอ้

หมายเหตุ
● หา้มลากรถท่ีหนกักวา่รถของคุณ

การใช้งานภายใต้สภาพการขบัขีท่ีเ่ป็น
อนัตราย

E00801704287

ส�าหรับถนนทีม่นี�า้ท่วม

● หากน�้าเขา้ไปในดิสกเ์บรก เช่น เม่ือขบัผา่นแอ่งน�้า
เบรกอาจใชง้านไม่ไดช้ัว่คราว ในกรณีน้ีใหเ้หยยีบ
แป้นเบรกเบาๆ เพ่ือดูวา่เบรกท�างานเป็นปกติหรือ
ไม่ ถา้ไม่ปกติ ใหเ้หยยีบแป้นเบรกเบาๆ หลายๆ 
คร้ังขณะขบัข่ีเพื่อใหแ้ผน่เบรกแหง้

● เม่ือขบัข่ีขณะฝนตกหรือบนถนนท่ีมีแอง่น�้า อาจมี
ชั้นน�้าระหวา่งยางกบัพื้นผวิถนน

ซ่ึงจะลดแรงเสียดทานของยางบนถนน ท�าใหสู้ญเสีย
การควบคุมและความสามารถในการเบรก
ใหท้�าตามค�าแนะน�าต่อไปน้ีเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าว:

(a) ขบัรถดว้ยความเร็วต�่า
(b) หา้มขบัโดยใชย้างท่ีสึกหรอ
(c) รักษาแรงดนัลมยางใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีก�าหนดเสมอ

ขอควรระวัง
● อยา่ขบัรถบนถนนท่ีมีน�้ าท่วมขงั ผา่นแอ่งน�้ าลึก

เป็นตน้ หากจ�าเป็นตอ้งขบับนถนนท่ีมีน�้ าท่วม
ขงัและรถตอ้งลุยน�้า ใหน้�ารถไปตรวจสอบท่ีศูนย์
บริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

ส�าหรับถนนทีป่กคลุมด้วยหิมะหรือน�า้แขง็

● หลีกเล่ียงการใช้ความเร็วสูง การเร่งเคร่ือง
กะทนัหัน การเบรกกะทนัหัน และการเล้ียวมุม
แคบ
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● การเหยยีบแป้นเบรกขณะขบัข่ีบนถนนท่ีปกคลุม
ดว้ยหิมะหรือน�้าแขง็อาจท�าใหย้างล่ืนและไถลได ้
เม่ือแรงยดึเกาะระหวา่งยางกบัถนนลดลง ลอ้อาจ
หมุนฟรี ท�าให้ไม่สามารถหยดุรถไดโ้ดยใชก้าร
เบรกปกติ การเบรกจะแตกต่างกนัออกไป ข้ึนอยู่

กบัวา่มีระบบเบรกป้องกนัลอ้ลอ็ก (ABS) หรือไม่
หากรถของคุณติดตั้งระบบเบรก ABS ใหเ้บรกโดย
เหยยีบแป้นเบรกแรงๆ คา้งไว้

● เผือ่ระยะห่างระหวา่งรถของคุณกบัรถคนัขา้งหนา้
ใหม้ากข้ึน และหลีกเล่ียงการเบรกกะทนัหนั

● น�้าแขง็ท่ีเกาะตวัสะสมอยูใ่นระบบเบรกอาจท�าให้
ลอ้ล็อกได ้ เม่ือรถจอดน่ิงแลว้จะออกรถอีกคร้ัง
ให้ค่อยๆ ออกตวัหลงัจากตรวจดูความปลอดภยั
โดยรอบแลว้

ขอควรระวัง
● อยา่เหยยีบคนัเร่งอยา่งรวดเร็ว หากลอ้หลุดจากน�้า

แข็ง รถสามารถออกตวัอยา่งกะทนัหันและอาจ
ท�าใหเ้กิดอุบติัเหตุได้

ส�าหรับถนนทีข่รุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ

ขบัรถชา้ๆ เท่าท่ีจะท�าไดใ้นขณะท่ีขบับนถนนท่ีขรุขระ
เป็นหลุมเป็นบ่อ

ขอควรระวัง
● แรงกระแทกของยางและลอ้เม่ือขบัข่ีบนถนนท่ี

ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อสามารถท�าให้ยางและ
ลอ้เสียหายได้
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ข้อควรระวงัในการดูแลรักษาสภาพรถ
E00900102034

การบ�ารุงรักษารถใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอนั้นจ�าเป็นตอ้ง
ปฏิบติัตามขั้นตอนการบ�ารุงรักษาท่ีถูกตอ้งเหมาะสม
ดูแลรถของคุณให้สอดคล้องกับกฎควบคุมมลภาวะ
แวดลอ้มอยูเ่สมอ
การเลือกใชว้สัดุลา้งรถ ฯลฯ นั้นควรตอ้งพิถีพิถนัเพ่ือให้
แน่ใจวา่วสัดุนั้นจะไม่ท�าใหร้ถของคุณเป็นสนิม
หากไม่แน่ใจ ควรติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
เพื่อขอค�าแนะน�าในการเลือกใชว้สัดุต่างๆ

ขอควรระวัง
● ผลิตภณัฑ์ท�าความสะอาดอาจเป็นอนัตรายได ้

ควรปฏิบติัตามขั้นตอนจากผูผ้ลิตของผลิตภณัฑ์
ท�าความสะอาดนั้นๆ เสมอ

● เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหาย อยา่ใชส้ารใดๆ ต่อไป
น้ีท�าความสะอาดรถ

• น�้ามนัเช้ือเพลิง

• ทินเนอร์

• น�้ามนัเบนซิน

• น�้ามนัก๊าด

• น�้ามนัสน

• น�้ามนัปิโตรเลียม

• น�้ายาเคลือบเงา

• คาร์บอนเตตราคลอไรด์

• น�้ายาลา้งเลบ็

• อะซิโตน

การดูแลรักษาความสะอาดภายในรถ
E00900201878

หลงัจากท�าความสะอาดภายในรถดว้ยน�้าและน�้ายาท�าความ
สะอาดหรือน�้ายาลกัษณะเดียวกนั ใหเ้ชด็จนแหง้ในท่ีร่มซ่ึง
มีอากาศถ่ายเทสะดวก

หมายเหตุ
● เม่ือจะท�าความสะอาดดา้นในของหนา้ต่างประตู

ทา้ย ใหใ้ชผ้า้นุ่มเช็ดกระจกหนา้ต่างตามแนวเสน้
ขดลวดไล่ฝ้าเพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหาย

ขอควรระวัง
● หา้มใชส้ารอินทรีย ์(น�้ายาท�าละลาย น�้ามนัเบนซิน

น�้ามนัก๊าด แอลกอฮอล ์น�้ามนัเช้ือเพลิง และอ่ืนๆ)
หรือสารละลายท่ีมีฤทธ์ิเป็นด่างหรือกรด
สารเหล่าน้ีสามารถท�าใหเ้กิดรอยด่างหรือรอยร้าว
และท�าใหพ้ื้นผวิหลุดลอกได้
หากคุณใชน้�้ ายาท�าความสะอาดหรือน�้ ายาขดัเงา 
ตอ้งแน่ใจวา่ไม่มีส่วนผสมของสารท่ีกล่าวมาน้ี

ช้ินส่วนทีเ่ป็นพลาสตกิ หนังเทยีม ผ้า และ
ช้ินส่วนทีร่วมกนัอยู่

E00900301619

1. เช็ดเบาๆ ดว้ยผา้นุ่มชุบน�้าผสมสบู่อ่อนๆ

2. จุ่มผา้ในน�้าสะอาดและบิดใหแ้หง้ จากนั้นจึงน�าไปเชด็
น�้ายาท�าความสะอาดออกจนหมด

หมายเหตุ
● ห้ามใช้น�้ ายาท�าความสะอาด น�้ ายาปรับสภาพ

และสารเคลือบป้องกันใดๆ ท่ีมีส่วนผสมของ 

ซิลิโคนหรือข้ีผึ้ง
สารเหล่าน้ีสามารถท�าให้สีหลุดลอก และเม่ือ
ใชก้บัแผงคอนโซลหรือช้ินส่วนอ่ืนๆ อาจท�าให้
กระจกมวัและท�าลายทศันวสิยัได้
นอกจากน้ี หากสารเหล่าน้ีสัมผสัถูกสวิตช์ของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ กอ็าจท�าใหเ้สียหายได้

● อย่าใช้ผา้ใยสังเคราะห์หรือผา้แห้ง เพราะอาจ
ท�าใหสี้หลุดลอกหรือท�าลายพื้นผวิได้

● อยา่วางท่ีดบักล่ินบนแผงหนา้ปัดหรือใกลก้บัไฟ
ส่วนประกอบของท่ีดบักล่ินอาจท�าใหสี้หลุดลอก
หรือเกิดรอยแตกร้าวได้

เบาะและชุดหุ้มเบาะ
E00900501233

1. เพ่ือรักษารถให้อยูใ่นสภาพดี ควรดูแลเบาะนัง่และ
อุปกรณ์ภายในใหส้ะอาดอยูเ่สมอ
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ใชเ้คร่ืองดูดฝุ่ นและแปรงท�าความสะอาดเบาะนัง่ หาก
มีรอยเป้ือนผา้หุ้มเบาะท่ีท�าจากไวนิลและหนงัเทียม 
ควรท�าความสะอาดดว้ยน�้ายาท�าความสะอาดท่ีเหมาะ
สม แต่หากเป็นเน้ือผา้ สามารถท�าความสะอาดไดโ้ดย
ใชน้�้ายาท�าความสะอาดเบาะนัง่หรือน�้าผสมสบู่อ่อนๆ

2. ท�าความสะอาดพรมดว้ยเคร่ืองดูดฝุ่ นและขจดัคราบ
สกปรกด้วยน�้ ายาท�าความสะอาดพรม ส่วนคราบ
น�้ามนัหรือจาระบีสามารถขจดัออกไดโ้ดยใชผ้า้ท่ีสีไม่
ตกชุบน�้ายาขจดัคราบค่อยๆ เช็ดออกเบาๆ

หนังแท้*
E00900602042

1. ใชผ้า้นุ่มชุบดว้ยน�้าผสมสบู่อ่อนๆ ค่อยๆ เช็ดท�าความ
สะอาด

2. จุ่มผา้ในน�้าสะอาดและบิดใหแ้หง้ จากนั้นจึงน�าไปเชด็
น�้ายาท�าความสะอาดออกจนหมด

3. ใชส้ารเคลือบเงาหนงัทาบนพื้นผวิหนงัแท้

หมายเหตุ
● หากหนงัแทเ้ปียกน�้าหรือลา้งดว้ยน�้า ควรรีบใชผ้า้

แหง้เน้ือนุ่มเช็ดออกใหเ้ร็วท่ีสุด
หากปล่อยใหเ้บาะช้ืน เบาะอาจข้ึนราได้

● หา้มใชต้วัท�าละลายอินทรีย ์ เช่น เบนซิน น�้ ามนั
ก๊าด แอลกอฮอล์ และน�้ ามันเช้ือเพลิง ตัวท�า
ละลายกรดหรือด่างอาจท�าให้สีหนงัซีด ตอ้งใช้
สารท�าความสะอาดท่ีมีคุณสมบติัเป็นกลางเท่านั้น

หมายเหตุ
● รีบขจัดรอยคราบสกปรกหรือสารประกอบ

น�้ ามนัออกโดยเร็ว เน่ืองจากอาจท�าให้หนังแท้
เป็นคราบได้

● การจอดรถตากแดดเป็นเวลานานๆ อาจท�าใหเ้บาะ
หนงัหดหรือแขง็กระดา้งได ้ดงันั้นควรจอดรถใน
ท่ีร่มเท่าท่ีจะท�าได้

● เม่ืออุณหภูมิภายในรถเพ่ิมสูงข้ึนในช่วงฤดูร้อน
หากวางวสัดุไวนิลไวบ้นเบาะนั่งท่ีเป็นหนังแท ้
วสัดุนั้นอาจเส่ือมสภาพและละลายติดกบัเบาะ
นัง่ได้

การดูแลรักษาความสะอาดภายนอกรถ
E00900701293

หากส่ิงต่อไปน้ีติดอยูบ่นรถของคุณอาจท�าใหร้ถสึกกร่อน 
สีหลุดลอก หรือเป็นคราบ คุณควรรีบลา้งรถใหเ้ร็วท่ีสุด

● น�้าทะเล สารป้องกนัน�้าแขง็เกาะถนน
● เขม่าด�าและฝุ่ น ผงเหลก็จากโรงงาน สารเคมีต่างๆ

(กรด ด่าง น�้ามนัดิน ฯลฯ)
● มูลนก ซากแมลง น�้ายางจากตน้ไม ้ฯลฯ

การล้างรถ
E00900904502

การขบัรถบนถนนนั้นอาจมีฝุ่ นและละอองของสารเคมี
ซ่ึงมีผลท�าใหสี้รถและตวัถงัรถของคุณเสียหายไดห้ากท้ิง
ไวเ้ป็นเวลานาน

การลา้งรถและขดัเงาเป็นประจ�าจะช่วยปกป้องรถของ
คุณจากความเสียหายน้ี และยงัช่วยปกป้องรถจากสภาพ
แวดลอ้มต่างๆ เช่น ฝน หิมะ ลมทะเล ฯลฯ
อยา่ลา้งรถกลางแดดจดั จอดรถในท่ีร่มและฉีดดว้ยน�้าเพื่อ
ขจดัส่ิงสกปรก จากนั้นใชน้�้าสะอาดและแปรงหรือฟองน�้า
ลา้งรถ โดยลา้งจากบนลงล่าง
ใชส้บู่ลา้งรถอ่อนๆ ตามความจ�าเป็น ลา้งออกดว้ยน�้าสะอาด

อีกคร้ังแลว้เช็ดให้แห้งด้วยผา้นุ่ม หลงัจากลา้งรถแลว้
ค่อยๆ ท�าความสะอาดขอ้ต่อ ซอกมุมประตู ฝากระโปรงหนา้ 

และส่วนอ่ืนๆ ท่ีส่ิงสกปรกอาจตกคา้งหลงเหลืออยู่ให้
เรียบร้อย

ขอควรระวัง
● เม่ือจะลา้งใตท้อ้งรถหรือลอ้รถ ควรสวมถุงมือยาง

เพื่อปกป้องมือของคุณ
● อยา่ใชเ้คร่ืองลา้งรถบ่อยเกินไป เพราะแปรงท่ีใช้

อาจท�าใหเ้กิดรอยขีดข่วนและท�าใหสี้ไม่เงา หาก
เป็นรถสีเขม้จะยิง่มองเห็นรอยขีดข่วนไดช้ดัเจน
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ขอควรระวัง
● ห้ามฉีดน�้ าหรือสาดน�้ าใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้อง

เคร่ืองยนต์ เพราะอาจท�าให้เกิดปัญหาร้ายแรง
เก่ียวกบัเสถียรภาพของเคร่ืองยนต์
นอกจากน้ีควรระมัดระวังเม่ือจะล้างบริเวณ
ใตท้้องรถ เพราะละอองน�้ าอาจเขา้ไปในห้อง
เคร่ืองยนตไ์ด้

● เคร่ืองมือลา้งรถดว้ยน�้าร้อนบางแบบนั้นฉีดพน่น�้า
ร้อนดว้ยแรงดนัสูง ความร้อนอาจท�าใหช้ิ้นส่วนท่ี
เป็นเรซินผิดรูปเสียหายได ้ และอาจส่งผลให้น�้ า
เขา้ไปภายในรถ
ดงันั้นควรปฏิบติัดงัน้ี

• รักษาระยะการฉีดลา้งรถระหวา่งหวัฉีดกบัตวัรถ
ใหห่้างกนัอยา่งนอ้ย 70 ซม.

• เม่ือตอ้งลา้งรถบริเวณกระจกประตู ควรรักษา
ระยะหวัฉีดใหห่้างจากกระจกมากกวา่ 70 ซม.
ในมุมตั้งฉากกบักระจก

● หลงัจากลา้งรถ ใหข้บัรถชา้ๆ พร้อมเหยยีบเบรก
เบาๆ หลายๆ คร้ังเพื่อใหเ้บรกแหง้
การปล่อยใหเ้บรกเปียกอาจท�าใหส้มรรถนะการ
เบรกลดลง และยงัอาจท�าให้เบรกคา้งหรือไม่
ท�างานเน่ืองจากสนิมเกาะ ท�าให้รถไม่สามารถ
เคล่ือนท่ีได้

ขอควรระวัง
● หากลา้งรถดว้ยเคร่ืองลา้งรถอตัโนมติั มีส่ิงท่ีตอ้ง

พึงระวงัเป็นพิเศษดงัน้ี โปรดศึกษาคู่มือการใชง้าน
หรือปรึกษาผูใ้หบ้ริการลา้งรถ หากไม่ปฏิบติัตาม
ขั้นตอนต่อไปน้ี อาจเกิดความเสียหายกบัรถได้

• พบักระจกมองขา้ง

• ถอดเสาอากาศออก ส�าหรับรายละเอียด ให้ดู
เร่ือง “เสาอากาศ: วธีิถอด” หนา้ 7-37

• ใชเ้ทปติดกา้นปัดน�้าฝนใหอ้ยูก่บัท่ี

• หากรถของคุณติดตั้งราวหลงัคา ใหป้รึกษาผูใ้ห้
บริการลา้งรถก่อนใชบ้ริการ

ในช่วงทีอ่ากาศหนาวเยน็

ในบางพ้ืนท่ีในฤดูหนาวอาจมีเกลือหรือสารเคมีอยู่ตาม
ถนนซ่ึงจะท�าใหต้วัถงัผกุร่อนเสียหายได ้ ดงันั้นควรหมัน่
ลา้งรถอยา่งสม�่าเสมอเท่าท่ีจะท�าไดต้ามคู่มือการดูแลรักษา 
ควรใชส้ารป้องกนัและตรวจสอบสภาพใตท้อ้งรถทั้งก่อน
และหลงัฤดูหนาว
หลงัจากลา้งรถเสร็จแลว้ ให้เช็ดคราบน�้ าท่ีเกาะอยู่ท่ียาง
ขอบประตูออกใหห้มดเพื่อป้องกนัการจบัแขง็

หมายเหตุ
● เพื่อป้องกนัยางขอบประตู ฝากระโปรงหนา้ ฯลฯ 

จบัแขง็ ควรป้องกนัดว้ยสเปรยซิ์ลิโคน

การเคลือบเงารถ
E00901002115

การเคลือบเงารถจะช่วยป้องกนัมิให้ฝุ่ นผงหรือสารเคมี
ต่างๆ ติดบนสีรถได ้ควรลา้งรถใหส้ะอาดเสียก่อนแลว้จึง
ใชน้�้ ายาเคลือบเงารถอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง
อยา่เคลือบเงารถกลางแดดจดั และควรเคลือบเงารถหลงั
จากท่ีพื้นผวิรถเยน็ลงแลว้
ส่วนวิธีการเคลือบเงาให้ดูจากคู่มือการใช้งานของสาร
เคลือบเงา

ขอควรระวัง
● ไม่ควรใชส้ารเคลือบเงารถท่ีมีส่วนประกอบของ

สารกดักร่อน

การขดัสีรถ
E00901101236

การลงยาขดัสีรถนั้นควรท�าเม่ือสีรถเป็นรอยด่างหรือสูญ
เสียความเงาเท่านั้น หา้มขดัสีช้ินส่วนต่างๆ ท่ีพน่สีดา้นและ
กนัชนท่ีเป็นพลาสติก เพราะอาจท�าใหช้ิ้นส่วนเหล่านั้นเสีย
หายหรือเป็นรอยด่างได้
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การท�าความสะอาดช้ินส่วนทีเ่ป็นพลาสตกิ
E00901302088

ใชฟ้องน�้าหรือหนงัชามวัส์
หากน�้ายาเคลือบเงาเกาะติดบริเวณช้ินส่วนผวิหยาบท่ีเป็น
สีเทาหรือสีด�าของกนัชน ค้ิว หรือไฟต่างๆ พ้ืนผิวนั้นจะ
กลายเป็นสีขาวได้ ในกรณีเช่นน้ีให้ใช้ผา้นุ่มหรือหนัง 
ชามวัส์ชุบน�้าอุ่นเช็ด

ขอควรระวัง
● ห้ามใช้แปรงลวดหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีสามารถ

ท�าให้เกิดรอย เพราะช้ินส่วนท่ีเป็นพลาสติกจะ
เสียหายได้

● อย่าให้ช้ินส่วนท่ีเป็นพลาสติกสัมผสัน�้ ามนัเช้ือ
เพลิง น�้ ามนัเบรก น�้ ามนัเคร่ือง จาระบี ทินเนอร์
และน�้ากรด (อิเลก็โทรไลตข์องแบตเตอร่ี) เพราะ
อาจท�าใหเ้ป็นรอยด่าง แตกร้าว หรือสีหลุดลอกได้
นอกจากน้ี ตอ้งหลีกเล่ียงการสัมผสักบัสารเคมี
เช่น วสัดุเคลือบ แมจ้ะเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพราะ
จะท�าให้เกิดการแตกร้าว ซ่ึงจะท�าให้น�้ าเขา้ไป
ในไฟได้
หากส่ิงเหล่าน้ีสัมผสัถูกช้ินส่วนพลาสติก ใหรี้บ
เช็ดออกดว้ยผา้นุ่มหรือหนังชามวัส์ชุบน�้ าผสม
น�้ ายาท�าความสะอาดท่ีเป็นกลางแล้วล้างด้วย
น�้าทนัที

ช้ินส่วนทีชุ่บโครเมยีม
E00901401268

เพ่ือป้องกนัช้ินส่วนท่ีชุบโครเมียมเป็นรอยด่างและผกุร่อน
เร็ว ควรลา้งดว้ยน�้ าสะอาดแลว้เช็ดใหแ้หง้ จากนั้นใหใ้ช้
น�้ ายาชนิดพิเศษเคลือบผวิหนา้ช้ินส่วนใหท้ัว่ ควรท�าบ่อย
คร้ังในช่วงฤดูหนาวหรืออากาศเยน็

กระทะล้ออะลูมเินียม
E00901501823

1. ใชฟ้องน�้ าเช็ดท�าความสะอาดฝุ่ นละอองขณะฉีดน�้ า
ท่ีลอ้

2. หากใชน้�้าเปล่าลา้งไม่ออก ใหใ้ชน้�้ายาท�าความสะอาด
ท่ีเป็นกลาง
เม่ือลา้งลอ้เสร็จแลว้ใหล้า้งน�้ายาออก

3. ใชผ้า้นุ่มหรือหนงัชามวัส์เช็ดจนแหง้สนิท

ขอควรระวัง
● ห้ามใช้แปรงลวดหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีสามารถ

ท�าใหเ้กิดรอย
มิฉะนั้นลอ้จะเป็นรอยขีดข่วน

● อย่าใช้น�้ ายาท�าความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อน
เป็นกรด หรือเป็นด่าง มิฉะนั้นลอ้อาจเป็นรอยด่าง
หรือสีหลุดลอกได้

● ห้ามใช้น�้ าร้อนหรือไอน�้ าฉีดล้างท่ีกระทะล้อ
โดยตรง

ขอควรระวัง
● น�้ าทะเลหรือสารเคมีป้องกันน�้ าแข็งจับตวับน

ถนนอาจท�าให้รถสึกกร่อนได้ ให้รีบลา้งออก
โดยเร็วท่ีสุด

กระจกหน้าต่าง
E00901601390

โดยปกติแลว้กระจกหนา้ต่างสามารถท�าความสะอาดได้
โดยใชเ้พียงฟองน�้าและน�้าธรรมดา
แต่หากมีคราบน�้ ามัน จาระบี ซากแมลง ฯลฯ ติดอยู ่
สามารถใชน้�้ ายาท�าความสะอาดกระจกแลว้เช็ดดว้ยผา้นุ่ม
ท่ีแหง้สะอาด หา้มน�าผา้ท่ีใชท้ �าความสะอาดพ้ืนผวิสีมาเชด็
กระจก เพราะคราบน�้ายาเคลือบเงาท่ีติดมากบัผา้อาจติดบน
กระจกได ้ส่งผลใหก้ระจกมวั

หมายเหตุ
● เม่ือจะท�าความสะอาดดา้นในของกระจกหลงั ให้

ใชผ้า้นุ่มเช็ดกระจกหนา้ต่างตามแนวเส้นขดลวด
ไล่ฝ้าเสมอเพื่อไม่ใหเ้กิดความเสียหาย

ใบปัดน�า้ฝน
E00901701229

ใชผ้า้นุ่มชุบน�้ ายาท�าความสะอาดกระจกเช็ดคราบจาระบี 
ซากแมลง ฯลฯ ท่ีติดอยู่ออกจากใบปัดน�้ าฝน หากใบ
ปัดน�้ าฝนใช้งานไม่ดีแล้วให้เปล่ียนใบปัดน�้ าฝนใหม่  
(ดูหนา้ 10-13)
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ห้องเคร่ืองยนต์
E00902101594

ควรท�าความสะอาดหอ้งเคร่ืองยนตก่์อนและหลงัฤดูหนาว 
โดยเฉพาะในบริเวณซอกมุมต่างๆ ท่ีอาจเป็นแหล่งเก็บ
สะสมฝุ่ นผงไว ้ เช่น บริเวณหนา้แปลน ตะเขบ็ และส่วน
ท่ีโคง้เวา้ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นสาเหตุท�าให้เกิดสนิมและการ
ผกุร่อนได้
หากในบริเวณท่ีคุณอาศยัอยู่มีการใช้เกลือหรือสารเคมี
บนถนน ควรท�าความสะอาดห้องเคร่ืองยนต์อย่างน้อย
ทุก 3 เดือน
หา้มฉีดน�้าหรือสาดน�้าใส่อุปกรณ์ไฟฟ้าในหอ้งเคร่ืองยนต์
เพราะอาจท�าใหเ้กิดความเสียหาย
อยา่ให้ช้ินส่วนใกลเ้คียงหรือช้ินส่วนท่ีเป็นพลาสติกและ
อ่ืนๆ สมัผสัถูกกรดก�ามะถนั (อิเลก็โทรไลตข์องแบตเตอร่ี) 
เพราะอาจท�าใหช้ิ้นส่วนเหล่านั้นแตก เลอะเป็นคราบ หรือ
สีตกได้
แต่หากเกิดกรณีน้ี ใหใ้ชผ้า้นุ่ม ผา้ชามวัส์ หรือวสัดุใกลเ้คียง 
ชุบน�้ าผสมสารท�าความสะอาดท่ีเป็นกลางเช็ดทนัที แลว้
ลา้งบริเวณท่ีเลอะดว้ยน�้าสะอาดปริมาณมาก
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ขอ้ควรระวงัในการตรวจซ่อมแซม

ข้อควรระวงัในการตรวจซ่อมแซม
E01000103257

การบ�ารุงรักษารถอยา่งสม�่าเสมอเป็นส่ิงจ�าเป็นอยา่งยิง่เพ่ือ
ให้รถท�างานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาและช่วยยืด
อายกุารใชง้านของเคร่ืองยนตด์ว้ย
รายการบ�ารุงรักษาท่ีอธิบายไวใ้นคู่มือการใชง้านน้ีสามารถ 
ด�าเนินการโดยเจา้ของได ้
ส่วนการตรวจสภาพและการบ�ารุงรักษาตามระยะนั้น
แนะน�าให้ด�าเนินการโดยศูนย์บริการมิตซูบิชิท่ีได้รับ
อนุญาตหรือผูเ้ช่ียวชาญ
ในกรณีท่ีพบการท�างานผิดปกติหรือปัญหา ขอแนะน�า
ใหคุ้ณน�ารถไปตรวจสอบและซ่อมแซม ในท่ีน้ีจะอธิบาย
เฉพาะส่วนท่ีเจา้ของรถควรบ�ารุงรักษาดว้ยตนเอง โปรด
ปฏิบติัตามค�าแนะน�าอยา่งละเอียด

A- พดัลมระบายความร้อน
B- ป้ายขอ้ควรระวงั

คำเตือน
● เม่ือต้องการตรวจหรือบ�ารุงรักษาภายในห้อง

เคร่ืองยนต์ คุณต้องแน่ใจว่าเคร่ืองยนต์ดับแล้ว
และอุณหภูมลิดลงแล้ว

● ถ้าจ�าเป็นต้องท�างานกับห้องเคร่ืองยนต์ขณะที่
เคร่ืองยังติดอยู่ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษไม่ให้
เส้ือผ้า ผม ฯลฯ ไปตดิกบัพดัลมระบายความร้อน 
สายพานหน้าเคร่ือง หรือช้ินส่วนทีเ่คล่ือนไหว

● หลังจากท�าการบ�ารุงรักษาแล้ว ตรวจดูให้แน่ใจ
ว่าไม่ลืมเคร่ืองมือหรือผ้าทิง้ไว้ในห้องเคร่ืองยนต์
มิฉะน้ันอาจท�าให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดความ 
เสียหายแก่รถได้

● พัดลมระบายความร้อนอาจหมุนโดยอัตโนมัติ
แม้เคร่ืองยนต์ไม่ได้ท�างาน ให้บิดสวติช์กญุแจไป
ทีต่�าแหน่ง “LOCK” หรือปรับโหมดการท�างาน
ไปที่ OFF เพ่ือความปลอดภัยในระหว่างท�างาน
กบัห้องเคร่ืองยนต์

● ห้ามสูบบุหร่ีหรือจุดประกายไฟในบริเวณที่
มีน�้ามันเช้ือเพลิงหรือแบตเตอร่ี ควันไฟอาจ
ตดิไฟได้

● ระมดัระวงัเป็นพเิศษเม่ือท�างานใกล้กบัแบตเตอร่ี
เน่ืองจากแบตเตอร่ีมกีรดก�ามะถนัทีเ่ป็นพษิและมี
ฤทธ์ิกดักร่อน

● อย่าเข้าไปใต้ท้องรถหากมเีพยีงแม่แรงยกรถไว้ ให้
ใช้อุปกรณ์ตั้งแม่แรงยกรถด้วยทุกคร้ัง

● การใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถ
อย่างไม่ถูกต้องอาจท�าให้เกิดอันตรายต่อตัวคุณ
ได้ แนะน�าให้ปรึกษาผู้เช่ียวชาญหากต้องการ
ข้อมูลเพิม่เตมิ

1. เกจวดัระดบัน�้ามนัเคร่ือง
2. กระปุกน�้ามนัเบรก
3. ฝาปิดน�้ามนัเคร่ือง
4. ถงัเกบ็น�้าลา้งกระจก
5. ถงัพกัน�้าหล่อเยน็เคร่ืองยนต์
6. แบตเตอร่ี

แคทาลติกิคอนเวอร์เตอร์
E01000202730

อุปกรณ์ก�าจดัแก๊สไอเสียท่ีใชก้บัแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์
น้ีมีประสิทธิภาพมากในการลดแก๊สพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อ
ร่างกาย แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ติดตั้งอยูบ่ริเวณท่อไอเสีย

ตรวจเช็ครายการส่ิงต่างๆ ในหอ้งเคร่ืองยนตต์ามต�าแหน่ง
ท่ีแสดงในภาพดา้นล่าง
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ฝากระโปรงหนา้

ขอควรระวัง
●  เหลก็ค�้าฝากระโปรงหนา้อาจจะหลุดออกไดห้าก

มีลมแรงพดัฝากระโปรงหนา้ท่ีเปิดคา้งไว้
● เม่ือเสียบเหลก็ค�้าฝากระโปรงหนา้เขา้ไปในช่อง

เสียบแล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่าเหล็กค�้ ารองรับ
ฝากระโปรงหน้าได้มั่นคงดีและจะไม่ท�าให ้
ฝากระโปรงหล่นใส่ศีรษะหรือร่างกายของคุณ

เม่ือเคร่ืองยนตท์�างานอย่างถูกตอ้งเหมาะสม แคทาลิติก
คอนเวอร์เตอร์ก็จะท�างานไดดี้และป้องกนัความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดข้ึนได้

คำเตือน
● ห้ามจอดหรือขบัรถในบริเวณทีม่วีสัดุทีเ่ผาไหม้ได้

เช่น หญ้าแห้งหรือใบไม้แห้ง ซ่ึงอาจเข้ามาสัมผสั
กบัไอเสียร้อนๆ และก่อให้เกดิไฟไหม้ได้

● ห้ามทาสีบนแคทาลติกิคอนเวอร์เตอร์

หมายเหตุ
● ใช้น�้ ามนัเช้ือเพลิงชนิดท่ีแนะน�าใน “การเลือก

น�้ามนัเช้ือเพลิง” หนา้ 2-2

ฝากระโปรงหน้า
E01000305006

การเปิด

1. ดึงท่ีเปิดฝากระโปรงเพื่อปลดลอ็กฝากระโปรงหนา้

2. ยกฝากระโปรงหนา้ข้ึนขณะท่ีกดตวัลอ็กนิรภยั

3. รองรับฝากระโปรงหน้าโดยการเสียบเหล็กค�้ าฝา
กระโปรงหนา้เขา้ไปในช่องเสียบ

หมายเหตุ
● ก่อนเปิดฝากระโปรงหนา้ ใหต้รวจดูวา่ท่ีปัดน�้าฝน

พบัเกบ็แลว้ หากอยูใ่นต�าแหน่งอ่ืนๆ ท่ีปัดน�้ าฝน
อาจท�าใหพ้ื้นผวิสีหรือฝากระโปรงหนา้เสียหายได้
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น�้ามนัเคร่ือง

การปิด

1. ปลดเหล็กค�้ าฝากระโปรงหน้าออก เก็บเขา้ไปใน
ต�าแหน่งเดิม

2. ค่อยๆ ลดระดับฝากระโปรงหน้าลงจนอยู่เหนือ
ต�าแหน่งปิดประมาณ 20 ซม. แล้วจึงปล่อยฝา 
กระโปรงหนา้ลง

3. ตรวจดูให้แน่ใจว่าฝากระโปรงหนา้ลอ็กแน่นดีแลว้
โดยการยกท่ีก่ึงกลางของฝากระโปรงหนา้ข้ึนเบาๆ

ขอควรระวัง
● เ ม่ือปิดฝากระโปรงหน้า ระมัดระวังอย่าให ้

ฝากระโปรงหนีบมือหรือน้ิวมือ
● ก่อนขบัรถต้องแน่ใจว่าฝากระโปรงหน้าล็อก

ปิดสนิท ฝากระโปรงหนา้ท่ีปิดไม่สนิทอาจเปิด
ข้ึนมาในขณะขบัรถ ท�าใหเ้กิดอุบติัเหตุได้

หมายเหตุ
● หากฝากระโปรงหนา้ไม่สามารถปิดได ้ ใหป้ล่อย

จากต�าแหน่งท่ีสูงข้ึนเลก็นอ้ย

หมายเหตุ
● อยา่กดฝากระโปรงหนา้ลงโดยแรง เพราะจะท�าให้

เสียหายได้

น�า้มนัเคร่ือง
E01000405498

การตรวจเช็คและการเตมิน�า้มนัเคร่ือง

A: ระดบัต�่าสุด
B: ระดบัสูงสุด

น�้ ามนัเคร่ืองท่ีใชมี้ผลต่อสมรรถนะ อายกุารใชง้าน และ
ความสามารถในการสตาร์ทของเคร่ืองยนตเ์ป็นอยา่งมาก 
จึงควรใชน้�้ ามนัเคร่ืองท่ีมีคุณภาพตามท่ีแนะน�าและความ
หนืดเหมาะสม
เคร่ืองยนตทุ์กชนิดตอ้งใชน้�้ ามนัเคร่ืองจ�านวนหน่ึงในการ
ท�างานตามปกติ ดงันั้นจึงจ�าเป็นตอ้งตรวจสอบระดบัน�้ามนั
เคร่ืองเป็นระยะอยา่งสม�่าเสมอหรือก่อนเร่ิมเดินทางไกล

1.  จอดรถบนพื้นราบ
2.  ดบัเคร่ืองยนต์
3. รอสองสามนาที
4.  ดึงกา้นวดัระดบัน�้ามนัเคร่ืองออกมา เชด็ดว้ยผา้สะอาด
5.  ใส่กา้นวดักลบัเขา้ไปใหม่จนสุด
6.  น�ากา้นวดัน�้ามนัเคร่ืองออกมาและตรวจดูวา่ระดบั

น�้ามนัอยูร่ะหวา่งเคร่ืองหมาย (A) กบั (B)
7.  ห า ก ร ะ ดับ น�้ า มัน ต�่ า ก ว่ า ร ะ ดับ ท่ี ร ะ บุ ไ ว้ด้ว ย

เคร่ืองหมาย (A) ให้เปิดฝาออกและเติมน�้ ามนัให้
เพียงพอจนถึงระดบัระหวา่งเคร่ืองหมาย (A) กบั (B)

8. หลงัจากเติมน�้ามนัแลว้ ปิดฝาใหแ้น่น
9.  ตรวจสอบระดบัน�้ามนัโดยการท�าซ�้ าขั้นตอนท่ี 4 ถึง 6

หมายเหตุ
● เพ่ือป้องกันไม่ให้เคร่ืองยนต์เสียหาย อย่าเติม

น�้ามนัจนลน้เกินเคร่ืองหมาย (B)
● ตอ้งใชน้�้ามนัเคร่ืองเฉพาะชนิดท่ีก�าหนดไวเ้ท่านั้น

และอยา่ใชน้�้ ามนัหลายประเภทผสมกนั
● เ ม่ือตรวจสอบระดับน�้ ามันในขั้ นตอนท่ี  6 

ข้างต้นแล้ว ให้ตรวจสอบท่ีด้านระดับต�่าของ 
ก้านวดัน�้ ามันเคร่ืองด้วยเพราะระดับน�้ ามันท่ี
กา้นวดัทั้งสองดา้นมีลกัษณะต่างกนั

● น�้ามนัเคร่ืองจะเส่ือมสภาพอยา่งรวดเร็วหากรถใช้
งานหนกั ท�าใหต้อ้งเปล่ียนถ่ายน�้ามนัเคร่ืองเร็วข้ึน
กรุณาดูก�าหนดการบ�ารุงรักษา

● ส�าหรับค�าแนะน�าเก่ียวกบัน�้ามนัเคร่ืองท่ีใชแ้ลว้ ให้
ดูเร่ือง “ค�าแนะน�าเก่ียวกบัน�้ามนัเคร่ือง” หนา้ 2-5
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น�้าหล่อเยน็เคร่ืองยนต์

ค่าความหนืดน�า้มนัเคร่ืองทีแ่นะน�า

● เลือกน�้ ามนัเคร่ืองท่ีมีค่าความหนืดมาตรฐานของ
SAE ตามอุณหภูมิของสภาพอากาศ
สามารถใช้น�้ ามนัเคร่ือง SAE 0W-20, 5W-20,
0W-30, 5W-30 และ 5W-40 ไดเ้ฉพาะเม่ือตรงตาม
มาตรฐาน ACEA A3/B3, A3/B4 หรือ A5/B5 และ
มาตรฐาน API SG (หรือสูงกวา่)

● ใชน้�้ ามนัเคร่ืองตามการแบ่งประเภทดงัน้ี:
• มาตรฐาน API: “ส�าหรับบริการ SG” หรือสูง

กวา่
• น�้ามนัเคร่ืองท่ีผา่นมาตรฐาน ILSAC
• มาตรฐาน ACEA: 

“ส�าหรับบริการ A1/B1, A3/B3, A3/B4 หรือ 
A5/B5”

หมายเหตุ
● ไม่แนะน�าใหใ้ชส้ารเติมแต่ง เน่ืองจากสารนั้นอาจ

ลดประสิทธิภาพของสารเติมแต่งท่ีผสมอยูเ่ดิมใน
น�้ามนัเคร่ือง ซ่ึงอาจส่งผลใหก้ลไกการท�างานของ
เคร่ืองลม้เหลว

● ถา้ไม่สามารถหาน�้ ามนัตามมาตรฐานเหล่าน้ีได ้ 
ใหติ้ดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

น�า้หล่อเยน็เคร่ืองยนต์
E01000503857

การตรวจเช็คระดบัน�า้หล่อเยน็

ถงัพกัน�้ าหล่อเยน็แบบโปร่งแสง (A) ติดตั้งอยู่ในห้อง
เคร่ืองยนต์
ระดบัน�้าหล่อเยน็ในถงัน้ีควรอยูร่ะหวา่งขีด “L” (ต�่า) กบั
ขีด “F” (เตม็) เม่ือวดัในขณะท่ีเคร่ืองยนตเ์ยน็”

ต�่า

เตม็

การเตมิน�า้หล่อเยน็

ระบบน�้ าหล่อเย็นเป็นระบบปิด โดยปกติการสูญเสีย 
น�้าหล่อเยน็จะนอ้ยมาก หากระดบัน�้าหล่อเยน็ลดลงจนเห็น
ไดช้ดั แสดงวา่อาจเกิดการร่ัวซึม หากเกิดเหตุการณ์น้ีข้ึน 
ใหน้�ารถเขา้รับการตรวจสอบระบบท่ีศูนยบ์ริการมิตซูบิชิ
ท่ีไดรั้บอนุญาตโดยเร็วท่ีสุด
หากน�้าหล่อเยน็ลดลงจนต�่ากวา่ระดบั “L” (ต�่า) บนถงัพกั 
ใหเ้ปิดฝาและเติมน�้าหล่อเยน็
นอกจากน้ี หากถงัพกัไม่มีน�้าเหลืออยูเ่ลย ใหถ้อดฝาหมอ้น�้า 
(B) และเติมน�้าหล่อเยน็จนถึงคอช่องเติม”
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น�้าลา้งกระจก

ต�่า

คำเตือน
● ห้ามเปิดฝาหม้อน�้า (B) ขณะที่เคร่ืองยังร้อน

อยู่ เพราะระบบน�้าหล่อเย็นมีแรงดัน น�้าร้อนใน
หม้อน�้าอาจจะพุ่งออกมาและลวกผิวหนังอย่าง
รุนแรงได้

สารป้องกนัการแขง็ตวั

น�้ าหล่อเย็นของเคร่ืองยนต์มีส่วนผสมของสารเอทิลีน 
ไกลคอลซ่ึงเป็นสารป้องกันการกัดกร่อนและการ 
เกิดสนิม เน่ืองจากช้ินส่วนบางช้ินของเคร่ืองยนต์เป็น
อะลูมิเนียมผสมหล่อ จึงจ�าเป็นตอ้งเปล่ียนน�้ าหล่อเยน็ 
เป็นระยะเพื่อป้องกนัสนิมในช้ินส่วนเหล่าน้ี

ใช ้“MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG 
LIFE COOLANT PREMIUM” หรือเทียบเท่า*
*:  น�้าหล่อเยน็ท่ีมีเบสเป็นเอทิลีนไกลคอล ชนิดไม่มีบอเรต 

ไม่มีไนเตรท ไม่มีเอมีน ไม่มีซิลิเกต และใชเ้ทคโนโลยี
ไฮบริดออร์แกนิกท่ีมีอายุการใช้งานยาวนานซ่ึงมี
คุณภาพสูงใกลเ้คียงกนั

น�้ าหล่อเยน็ของมิตซูบิชิสามารถปกป้องช้ินส่วนท่ีเป็น
โลหะทุกชนิดรวมถึงอะลูมิเนียมจากการกดักร่อนและ
การเกิดสนิมไดดี้ ทั้งยงัช่วยป้องกนัการอุดตนัในหมอ้น�้ า  
ฮีทเตอร์ ฝาสูบ เส้ือสูบ และอ่ืนๆ
เน่ืองจากสารป้องกันสนิมเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็น จึงห้ามใช ้
น�้ าเปล่าแทนน�้ าหล่อเย็นแม้ในฤดูร้อนก็ตาม ความ 
เขม้ขน้ของสารป้องกนัการแขง็ตวันั้นแตกต่างกนัออกไป 
ข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิสภาพแวดลอ้มท่ีคาดไว้

สูงกวา่ -35 °C: สารป้องกนัการแขง็ตวัความเขม้ขน้ 50 % 

ต�่ากวา่ -35 °C: สารป้องกนัการแขง็ตวัความเขม้ขน้ 60 %

ขอควรระวัง
● ห้ามใชส้ารป้องกนัการแข็งตวัชนิดแอลกอฮอล์

หรือเมธานอลหรือน�้ าหล่อเยน็เคร่ืองยนตท่ี์ผสม
สารป้องกันการแข็งตัวชนิดแอลกอฮอล์หรือ
เมธานอล การใช้สารป้องกันการแข็งตัวท่ี
ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้งอาจท�าให้ช้ินส่วนท่ี
เป็นอะลูมิเนียมเกิดสนิมได้

● ห้ามใช้น�้ า เ ป็นตัวปรับความเข้มข้นของน�้ า 
หล่อเยน็

● หากความเขม้ขน้เกิน 60 % จะส่งผลใหคุ้ณสมบติั
ทั้งในการป้องกนัการแข็งตวัและการหล่อเยน็
ลดลง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการท�างานของ
เคร่ืองยนตเ์ป็นอยา่งมาก

● อยา่เติมเฉพาะน�้าเปล่าลงในหมอ้น�้า
น�้ าเปล่ามีจุดเดือดต�่า และจะลดคุณสมบติัในการ
ป้องกนัสนิมและการป้องกนัการแข็งตวัของน�้ า
หล่อเยน็ ทั้งยงัอาจท�าใหร้ะบบหล่อเยน็เสียหายได้
หากน�้ าเปล่าแขง็ตวั นอกจากน้ีหา้มใชน้�้ าประปา
เพราะจะท�าใหเ้กิดการกดักร่อนและสนิม

ในช่วงทีอ่ากาศหนาวเยน็

หากอุณหภูมิในพ้ืนท่ีลดลงต�่ากว่าจุดเยือกแข็ง จะเกิด
อนัตรายจากการแข็งตวัของน�้ าหล่อเย็นในเคร่ืองยนต์
หรือหม้อน�้ า ซ่ึงจะท�าให้เคร่ืองยนต์และ/หรือหม้อน�้ า
เสียหายเป็นอย่างมาก ให้เติมสารป้องกนัการแข็งตวัใน

ปริมาณท่ีเพียงพอลงในน�้ าหล่อเยน็เพ่ือป้องกนัน�้ าแขง็ตวั 
ควรตรวจสอบความเขม้ขน้ก่อนเร่ิมฤดูหนาวและเติมสาร
ป้องกนัการแขง็ตวัลงในระบบตามความจ�าเป็น

น�า้ล้างกระจก
E01000702621

เปิดฝาถงัเก็บน�้ าลา้งกระจกและตรวจเช็คระดบัน�้ าลา้ง
กระจก
หากน�้าอยูใ่นระดบัต�่า ใหเ้ติมน�้าลา้งกระจกจนเตม็ถงั
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น�้ามนัเบรก

ขอควรระวัง
● อยา่ใชข้องเหลวใดๆ นอกจากน�้าลา้งกระจก และ

หา้มใชน้�้ าสบู่ น�้ ายาท�าความสะอาดกระจก หรือ
น�้าหล่อเยน็เคร่ืองยนต์
ของเหลวชนิดอ่ืนอาจท�าใหเ้กิดรอยบนพ้ืนผวิสีรถ
ป๊ัมท่ีฉีดน�้ าลา้งกระจกเสียหายหรือหัวฉีดอุดตนั
ซ่ึงอาจท�าใหไ้ม่สามารถฉีดพน่น�้าลา้งกระจกได้

● การเจือจางน�้ าลา้งกระจกมากเกินไปในฤดูหนาว
อาจท�าใหน้�้ าลา้งกระจกจบัแขง็บนกระจกหนา้

หมายเหตุ
● ถงัเก็บน�้ าลา้งกระจกใชส้�าหรับกระจกหน้าและ

กระจกหลงั
● หากระดบัน�้าลา้งกระจกในถงัเกบ็น�้าลา้งกระจกอยู่

ท่ีเคร่ืองหมาย LOW สามารถเติมน�้าลา้งกระจกได้
ประมาณ 2 ลิตร

ในช่วงทีอ่ากาศหนาวเยน็

เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้า่น�้ าลา้งกระจกจะใชง้านไดต้ามปกติใน
อุณหภูมิต�่า ใหใ้ชน้�้ ายาท่ีมีสารป้องกนัการแขง็ตวั

น�า้มนัเบรก
E01000802143

การตรวจเช็คระดบัน�า้มนั

ระดบัน�้ ามนัเบรกตอ้งอยูร่ะหวา่งขีด “MAX” กบั “MIN” 
บนกระปุกน�้ามนั

ตรวจสอบระดับได้จากลูกลอย เม่ือระดับน�้ ามันเบรก
ลดลงต�่ากว่าขีด “MIN” ไฟเตือนระบบเบรกจะสว่างข้ึน 
ระดบัน�้ามนัเบรกจะลดลงทีละนอ้ยตามสภาพความสึกของ
ผา้เบรก ซ่ึงไม่ไดแ้สดงถึงความผดิปกติแต่อยา่งใด

ขณะท่ีท�างานอ่ืนๆ ใตฝ้ากระโปรงหนา้ ควรตรวจเชค็ระดบั
น�้ ามนัในแม่ป๊ัมเบรกดว้ย และตรวจดูไปพร้อมๆ กนัว่า
ระบบเบรกร่ัวหรือไม่

แ ต่ ห า ก ร ะ ดับ น�้ า มัน เ บ ร ก ล ด ล ง อ ย่ า ง ชัด เ จ น ใ น
ช่ ว ง เ ว ล า สั้ น ๆ  แ ส ด ง ว่ า มี ก า ร ร่ั ว ใ น ร ะ บ บ เ บ ร ก 
หากเกิดกรณีน้ี แนะน�าใหน้�ารถไปตรวจสอบ

ประเภทของน�า้มนั

ใชน้�้ามนัเบรกท่ีไดม้าตรฐาน DOT3 หรือ DOT4 ในภาชนะ
ท่ีปิดผนึกแน่นหนา น�้ามนัเบรกเป็นสารท่ีดูดความช้ืน หาก
น�้ ามนัเบรกมีความช้ืนมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อระบบ
เบรก ท�าใหส้มรรถนะการเบรกลดลง

คำเตือน
● ใชน้�้ ามนัเบรกดว้ยความระมดัระวงัเน่ืองจากเป็น

อนัตรายหากเขา้ตา อาจท�าใหผ้วิหนงัระคายเคือง 
และจะท�าให้พ้ืนผิวสีรถเสียหาย หากหกให้เช็ด
ออกทนัที หากน�้ ามนัเบรกเป้ือนมือหรือเขา้ตา
ให้ลา้งดว้ยน�้ าสะอาดทนัที และพบแพทยต์าม
ความจ�าเป็น

ขอควรระวัง
● ใชน้�้ ามนัเบรกท่ีก�าหนดเท่านั้น

อยา่ผสมหรือเติมน�้ามนัเบรกต่างชนิดรวมกนั เพ่ือ
ป้องกนัการเกิดปฏิกิริยาเคมี
อยา่ใหน้�้ ามนัปิโตรเลียมสัมผสั ผสม หรือลงไป
ในน�้ามนัเบรก
เพราะอาจท�าใหซี้ลช�ารุดเสียหาย
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แบตเตอร่ี

ขอควรระวัง
● ปิดฝากระปุกน�้ ามันเบรกไวเ้สมอเพ่ือป้องกัน

น�้ามนัเบรกเส่ือมสภาพ ยกเวน้เม่ือซ่อมบ�ารุง
● ตรวจดูให้แน่ใจว่าส่วนยื่นบนฝาปิดหันไปทาง

ดา้นหลงัตามท่ีแสดงในภาพเม่ือปิดฝา

*: ดา้นหนา้รถ
● ท�าความสะอาดฝาปิดก่อนเปิดฝาออก และปิดฝา

ใหแ้น่นสนิทหลงัการซ่อมบ�ารุง

คำเตือน
● ปฏิบัตติามค�าแนะน�าในการใช้งาน

เม่ือท�างานกบัแบตเตอร่ี ให้ปฏบัิตติามข้อควรระวงั

ต่อไปนีเ้พ่ือความปลอดภยั
● ห้ามมปีระกายไฟ บุหร่ี และเปลวไฟ

ให้แบตเตอร่ีอยู่ห่างจากประกายไฟ บุหร่ี และเปลว
ไฟ เน่ืองจากแบตเตอร่ีอาจระเบิดได้ อีกทั้งอย่า
ลดัวงจรขั้วแบตเตอร่ี การกระท�าดังกล่าวอาจจะ
ท�าให้เกดิประกายไฟได้

คำเตือน
● เคร่ืองป้องกนัตา

สวมแว่นตาป้องกนัทุกคร้ังทีท่�างานใกล้แบตเตอร่ี 
สารอเิลก็โทรไลต์ของแบตเตอร่ีประกอบด้วยกรด
ก�ามะถนั ซ่ึงเป็นอนัตรายมากหากเข้าตา

● กรดแบตเตอร่ี

สารอิ เล็กโทรไลต์ของแบตเตอ ร่ีประกอบ
ด้วยกรดก�ามะถัน ดังน้ันคุณต้องสวมถุงมือ
และเคร่ืองป้องกันตาเม่ือท�างานกับแบตเตอร่ี 
หากสารอิเล็กโทรไลต์เข้าตาหรือถูกผิวหนัง ให้
ล้างออกด้วยน�้าสะอาดและรีบพบแพทย์ทันท ี
หากคุณกลืนสารอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอร่ี
เ ข้ า ไปโดยไม่ตั้ ง ใจ  ใ ห้ รีบพบแพทย์ทันท ี
หากสารอิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอร่ีกระเด็น
ถูกเส้ือผ้าหรือถูกตัวรถ ให้รีบล้างออกด้วยน�้า
ปริมาณมาก

● แก๊สทีส่ามารถระเบิดได้

แบตเตอร่ีปล่อยแก๊สไฮโดรเจนที่สามารถระเบิด
ได้ง่าย ให้ระบายอากาศเม่ือชาร์จแบตเตอร่ีใน
พืน้ทีปิ่ด

หมายเหตุ
● หลังเปล่ียนแบตเตอร่ี  ข้อมูลระบบควบคุม

อิเลก็ทรอนิกส์ส�าหรับเกียร์อตัโนมติั ฯลฯ จะถูกลบ
ออก ส่งผลใหอ้าจเกิดการกระตุกเม่ือเปล่ียนเกียร์
อาการกระตุกเม่ือเปล่ียนเกียร์จะนุ่มนวลข้ึนหลงั
จากเปล่ียนความเร็วหลายคร้ัง

แบตเตอร่ี
E01001204119

สภาพของแบตเตอร่ีมีส่วนส�าคญัมากในการช่วยใหส้ตาร์ท
ติดง่ายและเพ่ือใหร้ะบบไฟฟ้าในรถท�างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
จึงควรมีการตรวจเช็คอยา่งสม�่าเสมอ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ในช่วงอากาศเยน็

ข้อควรระวงัเกีย่วกบัแบตเตอร่ี
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แบตเตอร่ี

คำเตือน
● เกบ็ให้ห่างจากเดก็

เกบ็ให้พ้นจากมือเดก็

หมายเหตุ
● เปิดฝาครอบขั้ว (A) ก่อนจะถอดหรือต่อสายขั้ว

บวก (+) ของแบตเตอร่ี
● คลายน็อต (B) แลว้ถอดสายแบตเตอร่ีออกจาก

ขั้วบวก (+)

คำเตือน
● ให้แบตเตอร่ีอยู่ห่างจากประกายไฟ บุหร่ี และเปลว

ไฟ เน่ืองจากแบตเตอร่ีอาจระเบิดได้
● อิเล็กโทรไลต์ของแบตเตอร่ีมีฤทธ์ิกัดกร่อนที่

รุนแรง ระวังอย่าให้สัมผัสถูกดวงตา ผิวหนัง
เส้ือผ้า หรือพืน้ผวิสีของรถ
หากหกให้ใช้น�า้สะอาดปริมาณมากล้างออกทันท ี
หากมีอาการระคายเคืองเม่ือเข้าตาหรือสัมผัส
ผวิหนัง ควรให้แพทย์ตรวจรักษาทนัที

การตรวจเช็คระดบัอเิลก็โทรไลต์ของ

แบตเตอร่ี

ระดบัอิเลก็โทรไลตต์อ้งอยูร่ะหวา่งขีดท่ีก�าหนดบริเวณดา้น
นอกของแบตเตอร่ี เติมน�้ากลัน่ตามความจ�าเป็น
ภายในแบตเตอร่ีแบ่งเป็นหลายส่วน เปิดฝาของแต่ละส่วน
ออกแลว้เติมให้ถึงขีดดา้นบน อยา่เติมจนเลยขีดดา้นบน 
เพราะหากหกกระฉอกออกมาขณะขบัรถอาจก่อความ
เสียหายได้

ตรวจเช็คระดบัอิเลก็โทรไลตอ์ยา่งนอ้ยทุกส่ีสปัดาห์ ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัสภาพการใชง้านรถ
หากไม่ไดใ้ชแ้บตเตอร่ี แบตเตอร่ีจะคายประจุไดเ้องเม่ือ
เวลาผา่นไป
ควรตรวจสอบทุกส่ีสัปดาห์และชาร์จดว้ยกระแสไฟต�่า
ตามความจ�าเป็น

ในช่วงทีอ่ากาศหนาวเยน็

แบตเตอร่ีจะมีไฟลดลงเม่ืออยู่ ท่ี อุณหภูมิต�่ า ซ่ึงเป็น
คุณสมบติัทางเคมีท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้ แบตเตอร่ีท่ีมี
อุณหภูมิต�่ามาก โดยเฉพาะแบตเตอร่ีท่ีไม่ไดช้าร์จจนเตม็ 
จะจ่ายกระแสไฟฟ้านอ้ยกวา่ปกติมาก
ขอแนะน�าให้ตรวจสอบแบตเตอร่ีก่อนท่ีอากาศจะเร่ิม
หนาว และหากจ�าเป็น ให้ชาร์จหรือเปล่ียนแบตเตอร่ี 
นอกจากจะท�าใหม้ัน่ใจไดว้า่รถจะสตาร์ทติดแลว้ แบตเตอร่ี
ท่ีชาร์จไฟเตม็เสมอจะมีอายกุารใชง้านท่ียาวนานข้ึน

การถอดและการต่อสายแบตเตอร่ี

ดบัเคร่ืองยนตก่์อนถอดสายแบตเตอร่ี โดยถอดสายขั้วลบ 
(-) ก่อน จากนั้นจึงถอดสายขั้วบวก (+) ในการต่อสาย
แบตเตอร่ี ใหต่้อขั้วบวก (+) ก่อน แลว้จึงต่อขั้วลบ (-)
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ยางรถยนต์

ยางรถยนต์
E01001301526

คำเตือน
● ให้ระบายอากาศเม่ือชาร์จแบตเตอร่ีหรือใช้งาน

แบตเตอร่ีในพืน้ทีปิ่ด

ขอควรระวัง
● เกบ็ใหพ้น้จากมือเดก็
● หา้มถอดแบตเตอร่ีเม่ือสวติชก์ญุแจอยูท่ี่ต �าแหน่ง

“ON” หรือโหมดการท�างานเป็น ON มิฉะนั้นอาจ
ท�าใหช้ิ้นส่วนไฟฟ้าเสียหาย

● หา้มลดัวงจรแบตเตอร่ี ซ่ึงอาจท�าใหแ้บตเตอร่ีร้อน
จดัและเสียหายได้

● หากตอ้งการชาร์จแบตเตอร่ีแบบเร็ว ใหถ้อดสาย
แบตเตอร่ีออกก่อน

● เ พ่ือป้องกันการลัดวงจร ให้ถอดขั้ วลบ (-) 
ออกก่อน

● สวมแวน่ตาป้องกนัทุกคร้ังท่ีท�างานใกลแ้บตเตอร่ี
● อย่าให้ช้ินส่วนใกล้เคียงหรือช้ินส่วนท่ีเป็น

พลาสติกและอ่ืนๆ สัมผัสถูกกรดก�ามะถัน 

(อิเล็กโทรไลตข์องแบตเตอร่ี) เพราะอาจท�าให ้
ช้ินส่วนเหล่านั้นแตก เลอะเป็นคราบ หรือสีตกได ้
แต่หากเกิดกรณีน้ี ให้ใชผ้า้นุ่ม ผา้ชามวัส์ หรือ
วสัดุใกลเ้คียง ชุบน�้ าผสมสารท�าความสะอาดท่ี
เป็นกลางเช็ดทนัที แลว้ลา้งบริเวณท่ีเลอะดว้ยน�้ า
สะอาดปริมาณมาก

หมายเหตุ
● ขั้ วแบตเตอร่ีควรสะอาดอยู่เสมอ เม่ือต่อขั้ ว

แบตเตอร่ีแลว้ให้ทาจาระบีบางๆ ท่ีขั้ว ส่วนการ
ท�าความสะอาดใหใ้ชน้�้ าอุ่น

● ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ติดตั้งแบตเตอร่ีอยา่งมัน่คง
แลว้และแบตเตอร่ีจะไม่เคล่ือนท่ีขณะขบัรถ และ
ตรวจเช็คดว้ยวา่ต่อขั้วแบตเตอร่ีแน่นดี

● ในกรณีท่ีจะไม่ได้ใช้รถเป็นเวลานาน ให้ถอด
แบตเตอร่ีเกบ็ไวใ้นท่ีปลอดภยัเพ่ือป้องกนัน�้ากลัน่
แขง็ตวั แลว้หมัน่ชาร์จไฟใหเ้ตม็อยูเ่สมอ

คำเตือน
● การขับรถที่ยางสึกหรอ ช�ารุด หรือเติมลมยาง 

ไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุให้ควบคุมรถไม่ได้
หรือท�าให้ยางระเบิด ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
และบาดเจบ็สาหัสหรือถงึแก่ชีวติได้
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ยางรถยนต์

หมายเหตุ
● ยางท่ีสามารถติดตั้งบนรถของคุณไดจ้ะแสดงไวบ้นแผน่ป้ายท่ีประตูดา้นคนขบั หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

ขนาดของยาง
1–5 คน + ส่ิงของ 6–7 คน + ส่ิงของ

ด้านหน้า ด้านหลงั ด้านหน้า ด้านหลงั

195/65R16 92H 2.3 bar (33 PSI) [230 kPa]
2.3 bar (33 PSI)  

[230 kPa]
2.6 bar (38 PSI)  

[260 kPa]

205/55R17 91V 2.3 bar (33 PSI) [230 kPa]
2.3 bar (33 PSI)  

[230 kPa]
2.6 bar (38 PSI)  

[260 kPa]

ตรวจเช็คแรงดนัลมยางของทุกลอ้ในขณะท่ีอุณหภูมิปกติ หากแรงดนัลมนอ้ยหรือมากเกินไป ใหป้รับใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีก�าหนด
หลงัจากปรับแรงดนัลมยางแลว้ ตรวจดูวา่ยางไม่มีรอยร่ัวหรือเสียหาย และปิดจุกท่ีวาลว์ลมยางใหเ้รียบร้อย

แรงดนัลมยาง
E01001405150
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ยางรถยนต์

ขอควรระวัง
● หากยางมีลูกศร (A) แสดงทิศทางการหมุนของ

ยาง ใหส้ลบัยางหนา้-หลงัดา้นซา้ยของตวัรถ และ
สลบัยางหนา้-หลงัดา้นขวาของตวัรถ โดยแยกกนั
ระหวา่งดา้นซา้ยกบัดา้นขวา ใหย้างแต่ละเสน้อยู่

ท่ีดา้นเดิมของรถ ในการใส่ยางใหต้รวจสอบให้
แน่ใจอีกคร้ังว่าลูกศรทิศทางการหมุนของยางช้ี
ไปขา้งหนา้เม่ือรถเคล่ือนท่ี ยางเสน้ท่ีลูกศรทิศทาง
การหมุนผดิจะท�างานไม่เตม็ประสิทธิภาพ

สภาพของยางและล้อ
E01001802140

1-  ต�าแหน่งของตวัแสดงความสึกของดอกยาง
2-  ตวัแสดงความสึกของดอกยาง

ตรวจดูว่ายางมีรอยแตก รอยฉีกขาด หรือร่องรอยความ 

เสียหายอ่ืนๆ หรือไม่ ให้เปล่ียนยางหากพบว่ามีรอย
แตกหรือฉีกขาดมาก และควรตรวจหาเศษโลหะหรือ 
กอ้นกรวดท่ีอาจติดอยูด่ว้ย
การใช้ยางท่ีสึกหรออาจท�าให้เกิดอันตรายได้ เพราะ
มีโอกาสมากท่ีจะล่ืนไถล ความหนาของดอกยางควร
มากกวา่ 1.6 มม. จึงจะผา่นขอ้ก�าหนดขั้นต�่าในการใชง้าน 
ตวัแสดงความสึกของดอกยางจะปรากฏข้ึนบนผวิยางเม่ือ
ยางสึก ซ่ึงแสดงวา่ยางไม่อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้แลว้ เม่ือ
ตวัแสดงความสึกของดอกยางปรากฏ ตอ้งเปล่ียนยางใหม่

การเปลีย่นยางและล้อ
E01007201888

ขอควรระวัง
● หลีกเล่ียงการใช้ยางขนาดอ่ืนท่ีไม่ได้ระบุใน

รายการท่ีแนะน�าหรือใช้ยางหลายชนิดปนกัน
เน่ืองจากจะส่งผลต่อความปลอดภยัในการขบัข่ี
ใหดู้เร่ือง “ยางและลอ้” หนา้ 11-8

● แมว้่าลอ้จะมีขนาดกระทะลอ้และระยะออฟเซ็ต
เท่ากบัลอ้ชนิดท่ีก�าหนด แต่รูปทรงของลอ้อาจ
ท�าใหไ้ม่สามารถติดตั้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เราแนะน�า
ใหป้รึกษาผูเ้ช่ียวชาญก่อนจะใชล้อ้ท่ีคุณมี

การสลบัยาง
E01001902877

ความสึกของยางรถจะแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัสภาพของ
รถ พ้ืนผวิถนน และอุปนิสยัการขบัข่ีของคนขบัแต่ละคน 
หากพบวา่ดอกยางสึกผดิปกติหรือพบวา่ความสึกของดอก
ยางลอ้หนา้และลอ้หลงัแตกต่างกนัมาก แนะน�าใหส้ลบัยาง
ทนัทีเพ่ือใหด้อกยางสึกใกลเ้คียงกนัและยดือายกุารใชง้าน 

ในการสลบัยาง ใหต้รวจดูความสึกและความเสียหายท่ีไม่
เท่ากนั ความสึกท่ีผดิปกติมกัเกิดจากแรงดนัลมยางท่ีไม่ถูก
ตอ้ง ศูนยล์อ้ท่ีไม่ตรง การถ่วงลอ้ไม่ดี หรือการเบรกอยา่ง
รุนแรง ปรึกษาศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตเพื่อหา
สาเหตุของความผดิปกติของความสึกของดอกยาง

ยางท่ีไม่มีลูกศรแสดงทิศทางการหมุน

ดา้นหนา้

ดา้นหนา้

ยางท่ีมีลูกศรแสดงทิศทางการหมุน
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การเปล่ียนยางใบปัดน�้าฝน

ขอควรระวัง

● หลีกเล่ียงการใชย้างหลายชนิดปนกนั
การใชย้างหลายชนิดปนกนัจะส่งผลต่อสมรรถนะ
ของรถและความปลอดภยัในการขบัข่ี

การเปลีย่นยางใบปัดน�า้ฝน
E01002601685

ใบปัดน�า้ฝนกระจกหน้า

1. ยกกา้นปัดน�้าฝนข้ึนจากกระจกหนา้
2. ดึงใบปัดน�้ าฝนจนสตอปเปอร์ (A) ของใบปัดหลุด

ออกจากขอเก่ียว (B) และดึงใบปัดน�้าฝนเพ่ือถอดออก

ขอควรระวัง
● ระวงัอยา่ใหก้า้นปัดน�้ าฝนดีดกลบัลงมากระแทก

กบักระจกหนา้ เพราะอาจท�าใหก้ระจกเสียหาย

3. ใส่แผ่นประกบ (C) เข้ากับใบปัดน�้ าฝนอันใหม่
ดูตามรูปเพ่ือใหแ้น่ใจวา่วางแผน่ประกบในต�าแหน่ง
ถูกตอ้งเม่ือติดเขา้ดว้ยกนั

4. ใส่ใบปัดน�้ าฝนเขา้กบักา้นปัดน�้ าฝน โดยเร่ิมจากฝ่ัง
ตรงขา้มกบัสตอปเปอร์ ตรวจดูวา่ขอเก่ียว (B) สวม
ลงร่องใบปัดพอดี

หมายเหตุ
● หากใบปัดน�้ าฝนท่ีซ้ือมาใหม่ไม่มีแผน่ประกบมา

ให ้สามารถใชแ้ผน่ประกบอนัเก่าได้

5. กดใบปัดน�้าฝนจนขอเก่ียว (B) ยดึแน่นกบัสตอปเปอร์
(A)
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การบ�ารุงรักษาทัว่ไป

ใบปัดน�า้ฝนกระจกหลงั

1.  ยกกา้นปัดน�้าฝนข้ึนจากกระจก
2. ดึงใบปัดน�้าฝนลงเพ่ือปลดออกจากสตอปเปอร์ (A) ท่ี

ปลายกา้นปัดน�้าฝน และดึงใบปัดน�้าฝนเพื่อถอดออก
3.  เล่ือนใบปัดน�้าฝนใหม่ผา่นขอเก่ียว (B) บนกา้นปัดน�้า

ฝน

ขอควรระวัง
● ระวงัอยา่ใหก้า้นปัดน�้ าฝนดีดกลบัลงมากระแทก

กับกระจกหน้าต่าง เพราะอาจท�าให้กระจก 

เสียหายได้

4. สอดแผน่ประกบ (C) เขา้ไปในร่อง (D) ของใบปัดน�้า
ฝนใหแ้น่น
ดูตามรูปเพ่ือใหแ้น่ใจวา่วางแผน่ประกบในต�าแหน่ง
ถูกตอ้งเม่ือสอดเขา้ไปในร่อง

หมายเหตุ
● หากใบปัดน�้ าฝนท่ีซ้ือมาใหม่ไม่มีแผน่ประกบมา

ให ้สามารถใชแ้ผน่ประกบอนัเก่าได้

การบ�ารุงรักษาทัว่ไป
E01002701703

การตรวจเช็ครอยร่ัวของน�า้มนัเช้ือเพลงิ 

น�า้หล่อเยน็ น�า้มนัเคร่ือง และแก๊สไอเสีย

ก้มลงมองใต้ท้องรถของคุณว่ามีการร่ัวซึมของน�้ ามัน 
เช้ือเพลิง น�้ าหล่อเยน็เคร่ืองยนต ์ น�้ ามนัเคร่ือง และแก๊ส
ไอเสียหรือไม่

คำเตือน
● หากคุณตรวจพบการร่ัวของน�้ามันเช้ือเพลงิหรือ

ได้กลิ่นน�้ามันเช้ือเพลิง ห้ามสตาร์ทเคร่ืองยนต์

รีบโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการมิตซูบิชิที่ได้รับ

อนุญาตเพ่ือขอความช่วยเหลือ

การท�างานของหลอดไฟภายนอกและ

ภายในรถ

ตรวจเชค็โดยการเปิดสวติชไ์ฟต่างๆ วา่ท�างานเป็นปกติหรือ
ไม่ หากไฟไม่ติด อาจมีสาเหตุมาจากฟิวส์ขาดหรือหลอด
ไฟขาด ใหต้รวจเชค็ฟิวส์เป็นอนัดบัแรก หากไม่มีฟิวส์ขาด 
ใหต้รวจเช็คหลอดไฟ
ส�าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการตรวจสอบและการเปล่ียนฟิวส์
และหลอดไฟ ให้ดูเร่ือง “ฟิวส์” หนา้ 10-15 และ “การ
เปล่ียนหลอดไฟ” หนา้ 10-19
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ฟิวส์ลิงก์

หากฟิวส์และหลอดไฟทั้งหมดเป็นปกติ ขอแนะน�าใหน้�า
รถไปตรวจสอบและซ่อมแซม

การท�างานของมาตรวดั เกจวดั และ

ไฟแสดง/ไฟเตือนต่างๆ

สตาร์ทเค ร่ืองยนต์และตรวจสอบการท�างานของ
หน้าปัด เกจวัด รวมถึงไฟแสดงและไฟเตือนต่างๆ 

หากมีส่ิงผดิปกติ แนะน�าใหน้�ารถของคุณไปตรวจสอบ

การหล่อล่ืนบานพบัและสลกักลอนประตู

ตรวจเช็คบานพบัและสลักกลอนประตูทั้ งหมด และ 
หล่อล่ืนตามความจ�าเป็น

ฟิวส์ลงิก์
E01002901792

ฟิวส์ลิงกจ์ะละลายเพ่ือป้องกนัไฟไหมห้ากมีกระแสไฟฟ้า
ปริมาณมากพยายามไหลผ่านระบบไฟฟ้าบางระบบ 

ในกรณีท่ีฟิวส์ลิงก์ละลาย แนะน�าให้น�ารถของคุณไป
ตรวจสอบ
ส�าหรับฟิวส์ลิงก ์โปรดดูเร่ือง “ตารางแสดงต�าแหน่งฟิวส์
ในหอ้งโดยสาร” หนา้ 10-16 และ “ตารางแสดงต�าแหน่ง
ฟิวส์ในหอ้งเคร่ืองยนต”์ หนา้ 10-17

คำเตือน
● ห้ามใช้อุปกรณ์อ่ืนแทนฟิวส์ลิงก์ หากไม่ใช้ฟิวส์

ลิงก์ที่ถูกต้องอาจท�าให้เกิดไฟไหม้ในรถ ท�าให้
ทรัพย์สินเสียหาย และอาจเป็นอันตรายร้ายแรง
หรือถงึแก่ชีวติได้ทุกเม่ือ

ฟิวส์
E01003003749

ต�าแหน่งกล่องฟิวส์

ฟิวส์ในกล่องฟิวส์มีหน้าท่ีตดัวงจรเพ่ือป้องกนัอุปกรณ์
ไฟฟ้าเสียหายเม่ือเกิดการลดัวงจรหรือใชไ้ฟมากเกินไป 
แต่ละวงจรจึงติดตั้งฟิวส์ไว้
กล่องฟิวส์น้ีจะอยูใ่นหอ้งโดยสารและในหอ้งเคร่ืองยนต์

ห้องโดยสาร

กล่องฟิวส์ของหอ้งผูโ้ดยสารอยูท่ี่ดา้นหลงักล่องเก็บของ
ตามต�าแหน่งท่ีแสดงในภาพ

1.  เปิดกล่องเกบ็ของ
2.  ดึงตวัยึดกล่องเก็บของ (A) แลว้ดึงตวัยึด (B) ใน

ทิศทางตามลูกศรท่ีแสดงในภาพเพ่ือถอดออก

3.  เล่ือนกล่องเกบ็ของออกมาใหไ้ดมุ้มเพ่ือปลดขอเก่ียว 
(C) ท่ีแต่ละดา้น จากนั้นดึงกล่องเกบ็ของออกมา
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ฟิวส์

ขนาดของฟิวส์
E01007702138

ขนาดของฟิวส์และช่ือระบบไฟฟ้าท่ีฟิวส์ท�าหนา้ท่ีปกป้อง
อยูแ่สดงไวท่ี้ดา้นหลงัของกล่องเกบ็ของและดา้นในของฝา
ครอบกล่องฟิวส์ (ในหอ้งเคร่ืองยนต)์

หมายเหตุ
● มีฟิวส์ส�ารองอยูใ่นกล่องฟิวส์ของหอ้งเคร่ืองยนต ์

ใหใ้ชฟิ้วส์ขนาดเดิมในการเปล่ียนทุกคร้ัง

ตารางแสดงต�าแหน่งฟิวส์ในห้องโดยสาร
E01007902244

ล�าดบั สัญลกัษณ์ ระบบไฟฟ้า ขนาด

1 ไฟทา้ย (ซา้ย) 7.5 A

2 ท่ีจุดบุหร่ี 15 A

3 คอยลจุ์ดระเบิด 10 A

4 มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ 7.5 A

5 — — —

6 ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม 15 A

7 ไฟทา้ย (ขวา) 7.5 A

8 กระจกมองขา้ง 7.5 A

9 ชุดควบคุมเคร่ืองยนต์ 7.5 A

10 ชุดควบคุม 7.5 A

11 ไฟตดัหมอกดา้นหลงั 10 A

12 เซ็นทรัลลอ็ก 15 A

13 ไฟหอ้งโดยสาร 15 A

14 ท่ีปัดน�้าฝนกระจกหลงั 15 A

15 เกจวดั 7.5 A

16 รีเลย์ 7.5 A

17 คูลเลอร์ดา้นหลงั 10 A

18 อุปกรณ์เสริม 10 A

19 ไฟสวติชไ์ล่ฝ้า 7.5 A

ห้องเคร่ืองยนต์

กล่องฟิวส์ในหอ้งเคร่ืองยนตติ์ดตั้งอยูท่ี่ต �าแหน่งในภาพ

1-  กดแทบ็
2-  ดึงฝาครอบข้ึน

10
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ฟิวส์

ล�าดบั สัญลกัษณ์ ระบบไฟฟ้า ขนาด

SBF
1

สวติชก์ญุแจ 40 A*

SBF
2

การควบคุมหนา้ต่างไฟฟ้า 30 A*

SBF
3

ระบบเบรกป้องกนัลอ้ลอ็ก 30 (40) A*

SBF
4

ระบบเบรกป้องกนัลอ้ลอ็ก 40 A

F1 “DC-DC (เคร่ืองเสียง)” 30 A

ล�าดบั สัญลกัษณ์ ระบบไฟฟ้า ขนาด

F2 ไฟกะพริบฉุกเฉิน 10 A

F3 สตาร์ทเตอร์ 7.5 A

F4 เกียร์อตัโนมติั 15 A

F5 DC-DC (P/T) 30 A

F6 — — —

F7
การวเิคราะห์มอเตอร์

สตาร์ท
7.5 A

F8 น�้ามนั/ป๊ัม CVT 15 A

F9 อลัเทอร์เนเตอร์ 7.5 A

F10 ETV 15 A

F11 เคร่ืองปรับอากาศ 10 A

F12 ชุดควบคุมเคร่ืองยนต์ 7.5 A

F13 ไฟเบรก 10 A

F14 ป๊ัมน�้ามนัเช้ือเพลิง 15 A

F15 ENG/POWER 15 A

F16
เซ็นเซอร์กระแสไฟ 

ของแบตเตอร่ี
7.5 A

F17 ไฟตดัหมอก 15 A

ล�าดบั สัญลกัษณ์ ระบบไฟฟ้า ขนาด

20 ท่ีปัดน�้าฝนกระจกหนา้ 25 A

21 ไฟถอยหลงั 7.5 A

22 ชุดไล่ฝ้า 30 A

23 ฮีทเตอร์ 30 A

24 — — —

25 วทิยุ 10 A

26
ชุดควบคุมดว้ย
อิเลก็ทรอนิกส์

20 A

● ฟิวส์บางตวัอาจจะไม่ไดติ้ดตั้งมาในรถของคุณ ข้ึน
อยูก่บัรุ่นและขอ้มูลจ�าเพาะของรถ

● ตารางดา้นบนแสดงอุปกรณ์หลกัท่ีฟิวส์แต่ละตวั
ท�าหนา้ท่ีควบคุม

ตารางแสดงต�าแหน่งฟิวส์ในห้องเคร่ืองยนต์
E01008002864
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ฟิวส์

ล�าดบั สัญลกัษณ์ ระบบไฟฟ้า ขนาด

F18 ไฟช่วงเวลากลางวนั 10 A

F18 แตร 10 A

F20 ไฟต�่า (ขวา) 10 A

F21 ไฟต�่า (ซา้ย) 10 A

F22 — — —

F23 ไฟสูง (ขวา) 10 A

F24 ไฟสูง (ซา้ย) 10 A

#1 — ฟิวส์ส�ารอง 25 A

#2 — ฟิวส์ส�ารอง 20 A

*:  ฟิวส์ลิงก์

● ฟิวส์บางตวัอาจจะไม่ไดติ้ดตั้งมาในรถของคุณ ข้ึน
อยูก่บัรุ่นและขอ้มูลจ�าเพาะของรถ

● ตารางดา้นบนแสดงอุปกรณ์หลกัท่ีฟิวส์แต่ละตวั
ท�าหนา้ท่ีควบคุม

กล่องฟิวส์จะไม่มีฟิวส์ส�ารองขนาด 7.5 A, 10 A, 15 A หรือ 
30 A หากฟิวส์เหล่าน้ีขาด ใหใ้ชฟิ้วส์ต่อไปน้ีซ่ึงมีขนาด
เดียวกนัแทนชัว่คราวก่อน
7.5 A: กระจกมองข้าง
10 A: อุปกรณ์เสริม
15 A: ทีจุ่ดบุหร่ี
30 A: ชุดไล่ฝ้า
เม่ือมีการใชฟิ้วส์แทน ใหเ้ปล่ียนเป็นฟิวส์ท่ีมีขนาดถูกตอ้ง
โดยเร็วท่ีสุด

รายละเอยีดของฟิวส์

E01008101477

ก�าลงัไฟ สี

7.5 A น�้าตาล

10 A แดง

15 A น�้าเงิน

20 A เหลือง

25 A ธรรมชาติ (ขาว)

30 A เขียว (ฟิวส์)/ชมพ ู(ฟิวส์ลิงก)์

40 A เขียว (ฟิวส์ลิงก)์

การเปลีย่นฟิวส์
E01007802054

1.  ก่อนเปล่ียนฟิวส์ทุกคร้ัง ใหปิ้ดวงจรไฟฟ้าท่ีเก่ียวขอ้ง
และบิดสวติชก์ญุแจไปท่ีต�าแหน่ง “LOCK” หรือปรับ
โหมดการท�างานไปท่ี OFF

2.  ถอดตวัดึงฟิวส์ (A) ออกจากดา้นในของกล่องฟิวส์
ภายในหอ้งเคร่ืองยนต์

3.  ตรวจเช็คฟิวส์ท่ีมีปัญหาโดยดูตารางขนาดของฟิวส์
ประกอบ

B- ฟิวส์ปกติ
C- ฟิวส์ขาด
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การเปล่ียนหลอดไฟ

หมายเหตุ
● หากระบบใดไม่ท�างานทั้งๆ ท่ีฟิวส์ของระบบนั้น

ปกติ แสดงว่าระบบอาจมีความผิดปกติอ่ืน ขอ
แนะน�าใหน้�ารถไปตรวจสอบ

4. ใส่ฟิวส์ตวัใหม่ท่ีมีขนาดเท่าของเดิมเขา้ท่ีช่องเดิมใน
กล่องฟิวส์โดยใชต้วัดึงฟิวส์

ขอควรระวัง
● หากฟิวส์ใหม่ท่ีเปล่ียนไปใชไ้ดไ้ม่นานแลว้ขาด

อีก ควรน�ารถไปตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพ่ือหา
สาเหตุและแกไ้ข

● ห้ามใชฟิ้วส์ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าท่ีก�าหนดหรือใช้
วสัดุทดแทน (เช่น ลวดหรือฟอยล)์ เพราะจะท�าให้
วงจรร้อนจดัและเกิดไฟไหมไ้ด้

การเปลีย่นหลอดไฟ
E01003102264

ก่อนเปล่ียนหลอดไฟควรปิดไฟก่อนเพ่ือความปลอดภยั 
อยา่ใชมื้อเปล่าจบัส่วนท่ีเป็นแกว้ของหลอดไฟใหม่ เพราะ
คราบน�้ ามนัจากผิวหนงัจะติดท่ีหลอดไฟและระเหยเป็น
ไอเม่ือหลอดไฟร้อน ไอดงักล่าวจะควบแน่นบริเวณแผน่
สะทอ้นแสงและท�าใหไ้ฟพร่ามวั

ขอควรระวัง
● อยา่ติดตั้งหลอดไฟแบบ LED ท่ีมีจ�าหน่ายทัว่ไป

หลอดไฟแบบ LED ท่ีมีจ�าหน่ายทัว่ไปอาจส่ง
ผลกระทบต่อการท�างานของรถไดเ้ป็นอยา่งมาก
เช่น ท�าให้ไฟและอุปกรณ์อ่ืนๆ ของรถท�างาน
ไม่ถูกตอ้ง

● ทัน ที ท่ี ปิ ด ไ ฟ  ห ล อ ด ไ ฟ จ ะ ยัง ร้ อ น ม า ก 
เม่ือคุณจะเปล่ียนหลอดไฟ ควรท้ิงระยะเวลาสัก
ครู่เพ่ือใหห้ลอดไฟเยน็ลงก่อน มิฉะนั้นความร้อน
อาจไหมผ้วิหนงัได้

● จดัการกบัหลอดไฟฮาโลเจนดว้ยความระมดัระวงั
แก๊สภายในหลอดไฟฮาโลเจนมีแรงดนัสูง ฉะนั้น
หากหลอดไฟฮาโลเจนตก กระแทก หรือถูก 
ขีดข่วน อาจท�าใหห้ลอดแตกได้

ขอควรระวัง
● ห้ามจบัหลอดไฟฮาโลเจนดว้ยมือเปล่า ถุงมือท่ี

สกปรก ฯลฯ
น�้ามนัจากมืออาจท�าใหห้ลอดไฟแตกไดใ้นคร้ังต่อ
ไปท่ีใชง้านไฟหนา้
หากส่วนท่ีเป็นแก้วของหลอดไฟสกปรก ให้
ท�าความสะอาดดว้ยแอลกอฮอล ์ ทินเนอร์ ฯลฯ 
แลว้ใส่กลบัคืนท่ีหลงัจากเชด็ใหแ้หง้เรียบร้อยแลว้

หมายเหตุ
● หากคุณไม่แน่ใจว่าจะท�างานได้ตามขั้นตอนท่ี

ก�าหนด แนะน�าใหป้รึกษาผูเ้ช่ียวชาญ
● ระมดัระวงัอยา่ให้เกิดรอยขีดข่วนกบัตวัรถขณะ

ถอดหลอดไฟหรือเลนส์
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การเปล่ียนหลอดไฟ

หมายเหตุ
● เ ม่ือฝนตกหรือหลังล้างรถ อาจเกิดฝ้าข้ึนท่ี

ด้านในของเลนส์  ซ่ึง เ ป็นอาการเ ช่นเ ดียว
กับเม่ือกระจกหน้าต่างเกิดฝ้าในวันท่ีอากาศ
ช้ืน และไม่ใช่การท�างานผิดปกติแต่อย่างใด
เม่ือเปิดไฟ ความร้อนท่ีเกิดข้ึนจะช่วยขจดัฝ้าให้
หายไป แต่หากมีน�้าขงัอยูด่า้นในหลอดไฟ โปรด
น�าหลอดไฟไปตรวจสอบ

ต�าแหน่งและขนาดของหลอดไฟ
E01003201659

ขอควรระวัง
● ในการเปล่ียนหลอดไฟ ต้องใช้หลอดใหม่

ช นิ ด เ ดิ ม ท่ี มี ก� า ลั ง ไ ฟ แ ล ะ สี เ ห มื อ น เ ดิ ม 

หากคุณติดตั้ งหลอดไฟแบบอ่ืน หลอดอาจ
ท�างานผิดปกติหรือเปิดไม่ติด และอาจท�าให้ไฟ
ไหมร้ถได้

ด้านนอกรถ
E01003306163

ยกเว้นรถรุ่นทีต่ดิตั้งคิว้ขอบล้อ

ดา้นหนา้

1-  ไฟเล้ียวดา้นหนา้: 21 W (WY21W)
2-  ไฟหร่ี: -
3-  ไฟหนา้: 60/55 W (H4)
4-  ไฟตดัหมอกดา้นหนา้*: 19 W (H16)
5-  ไฟเล้ียวดา้นขา้ง: -

รถรุ่นทีต่ดิตั้งคิว้ขอบล้อ

ดา้นหนา้

1-  ไฟหร่ี: -
2-  ไฟหนา้, ไฟต�่า: -
3- ไฟหนา้, ไฟสูง: -
4-  ไฟเล้ียวดา้นหนา้: 21 W (PY21W)
5-  ไฟตดัหมอกดา้นหนา้: -
6-  ไฟเล้ียวดา้นขา้ง: -

รหสัในวงเลบ็แสดงชนิดของหลอดไฟ

หมายเหตุ
● ไฟต่อไปน้ีใช ้LED แทนหลอดไฟ

หากจ�าเป็นตอ้งซ่อมหรือเปล่ียนไฟน้ี ให้ติดต่อ
ศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
• ไฟหร่ี
• ไฟหนา้ (แบบ LED)”
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การเปล่ียนหลอดไฟ

หมายเหตุ
• ไฟตดัหมอกดา้นหนา้ (แบบ LED)
• ไฟเล้ียวดา้นขา้ง”

ยกเว้นรถรุ่นทีต่ดิตั้งคิว้ขอบล้อ

ดา้นหลงั

1-  ไฟเบรกดวงท่ีสาม: -
2-  ไฟทา้ย: -
3-  ไฟเบรก: -
4-  ไฟทา้ย: -
5-  ไฟเล้ียวดา้นหลงั: 21 W (WY21W)
6-  ไฟถอยหลงั: -
7-  ไฟส่องป้ายทะเบียน: -

รถรุ่นทีต่ดิตั้งคิว้ขอบล้อ

ดา้นหลงั

1-  ไฟเบรกดวงท่ีสาม: -
2-  ไฟทา้ย: -
3-  ไฟเบรก: 21 W (W21W)
4-  ไฟทา้ย: -
5-  ไฟเล้ียวดา้นหลงั: 21 W (WY21W)
6-  ไฟถอยหลงั: -
7-  ไฟส่องป้ายทะเบียน: 5 W (W5W)

รหสัในวงเลบ็แสดงชนิดของหลอดไฟ

หมายเหตุ
● ไฟต่อไปน้ีใช ้LED แทนหลอดไฟ

หากจ�าเป็นตอ้งซ่อมหรือเปล่ียนไฟน้ี ให้ติดต่อ
ศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต
• ไฟเบรกดวงท่ีสาม

หมายเหตุ
• ไฟทา้ย
• ไฟเบรก (แบบ LED)
• ไฟถอยหลงั
• ไฟส่องป้ายทะเบียน (แบบ LED)”

ด้านในรถ
E01003404001

1-  ไฟในหอ้งโดยสาร (ดา้นหนา้): 8 W
2-  ไฟในหอ้งโดยสาร (ดา้นหลงั): 8 W
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การเปล่ียนหลอดไฟ

ไฟหน้า (หลอดไฟฮาโลเจน)*
E01009301867

1. ดึงขั้วต่อ (A) ออก

*: ดา้นหนา้รถ

2.  ถอดฝาครอบซีล (B)

3.  ปลดสปริง (C) ท่ียดึหลอดไฟออก แลว้จึงถอดหลอด
ไฟ (D)

4.  การติดตั้งหลอดไฟใหท้�ายอ้นขั้นตอนการถอด

หมายเหตุ
● เม่ือติดตั้งฝาครอบซีล (B) ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่ดา้น

ขา้งของฝาครอบท่ีมีลูกศรหงายข้ึน

ไฟเลีย้วด้านหน้า
E01003802825

ยกเว้นรถรุ่นทีต่ดิตั้งคิว้ขอบล้อ

1.  ถอดชุดสายไฟ (A) ออกจากท่ียดึ

*: ดา้นหนา้รถ

2.  หมุนซ็อกเกต็ (B) ทวนเขม็นาฬิกาและถอดออก จาก
นั้นดึงหลอดไฟออกจากซ็อกเกต็
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การเปล่ียนหลอดไฟ

หมายเหตุ
● เม่ือติดตั้งฝาครอบ สวมส่วนยืน่ (D) เขา้กบัช่อง 

จากนั้นขนัโบลท์

3.  การติดตั้งหลอดไฟใหท้�ายอ้นขั้นตอนการถอด

รถรุ่นทีต่ดิตั้งคิว้ขอบล้อ

1. เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีในการท�างานเพียงพอ ให้หมุนวง
พวงมาลยัจนสุดไปในทิศทางตรงขา้มกบัดา้นท่ีคุณ
ตอ้งการเปล่ียน

2.  ถอดโบลท ์(A) จากนั้นถอดฝาครอบ (B)

*: ดา้นหนา้รถ

3. หมุนซ็อกเกต็ (C) ทวนเขม็นาฬิกาเพื่อถอดออก

4.  ถอดหลอดไฟออกจากซ็อกเกต็โดยกดเขา้ไปแลว้หมุน
ทวนเขม็นาฬิกา

5.  การติดตั้งหลอดไฟใหท้�ายอ้นขั้นตอนการถอด

1010



10-24 การบ�ารุงรักษา

การเปล่ียนหลอดไฟ

3. ขณะท่ีกดแทบ็ (C) คา้งไว ้ใหดึ้งซ็อกเกต็ (D) ออกมา

*: ดา้นหนา้รถ

4. หมุนหลอดไฟ (E) ทวนเขม็นาฬิกาเพื่อถอดออก

5.  การติดตั้งหลอดไฟใหท้�ายอ้นขั้นตอนการถอด

ไฟตดัหมอกด้านหน้า (หลอดไฟฮาโลเจน)*
E01004004033

1. เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีในการท�างานเพียงพอ ให้หมุนวง
พวงมาลยัจนสุดไปในทิศทางตรงขา้มกบัดา้นท่ีคุณ
ตอ้งการเปล่ียน

2.  ถอดคลิปทั้งสามตวั (A) แลว้ดึงแผน่กนัโคลน (B) ไป
ทางดา้นหลงั

*:  ดา้นหนา้รถ

การเปลีย่นหลอดไฟ

หมายเหตุ
● เม่ือจะใส่คลิป (A) กลบัเขา้ไป ใหใ้ส่ส่วน (F) ของ

คลิปลงในรูก่อน แลว้จึงกดส่วน (G) ลงไป

ชุดรวมไฟท้าย
E01004203517

ยกเว้นรถรุ่นทีต่ดิตั้งคิว้ขอบล้อ

1.  เปิดประตูทา้ย
2.  ถอดสกรู (A) จากนั้นเล่ือนชุดไฟไปทางดา้นหลงัรถ

เพื่อปลดร่อง (B) และสลกั (C) ของชุดไฟ

10
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10

การเปล่ียนหลอดไฟ

3. หมุนซ็อกเกต็ทวนเขม็นาฬิกาและถอดออก

D- ไฟเล้ียวดา้นหลงั

4. ดึงหลอดไฟออกจากซ็อกเกต็

5. การติดตั้งหลอดไฟใหท้�ายอ้นขั้นตอนการถอด

หมายเหตุ
● เม่ือติดตั้งชุดไฟ ใส่คลิป (E) บนตวัถงัเขา้กบัร่อง 

(F) ในชุดไฟ จากนั้นดนัชุดไฟทั้งหมดเขา้ไปใน
ตวัถงัตรงๆ

รถรุ่นทีต่ดิตั้งคิว้ขอบล้อ

1. เปิดประตูทา้ย

2.  ถอดสกรู (A) จากนั้นเล่ือนชุดไฟไปทางดา้นหลงัรถ
เพื่อปลดร่อง (B) และสลกั (C) ของชุดไฟ

3. เม่ือเปล่ียนหลอดไฟเบรก ใหถ้อดชุดสายไฟ (D) ออก
จากท่ียดึ

4. หมุนซ็อกเกต็ทวนเขม็นาฬิกาและถอดออก จากนั้นดึง
หลอดไฟออกจากซ็อกเกต็

1010
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การเปล่ียนหลอดไฟ

หมายเหตุ
● เม่ือติดตั้งชุดไฟ ใส่คลิป (G) บนตวัถงัเขา้กบัร่อง 

(H) ในชุดไฟ จากนั้นดนัชุดไฟทั้งหมดเขา้ไปใน
ตวัถงัตรงๆ

หมายเหตุ
● เม่ือติดตั้งชุดไฟ ใหส้อดส่วนปลายของแทบ็ (C) 

เขา้ไปก่อน จากนั้นใส่แทบ็ (D) ใหต้รงกนั

ไฟส่องป้ายทะเบียน (รถรุ่นทีต่ดิตั้งคิว้ขอบล้อ)
E01004602527

1. ถอดโดยดนัชุดไฟ (A) ไปทางซา้ยของตวัรถ

2. สอดไขควงปากแบนท่ีคลุมปลายดว้ยผา้หรือวตัถุ
อ่ืนเขา้ไปเพ่ือกดขอเก่ียว (B) ไปดา้นขา้งและถอด
เลนส์ออก

E- ไฟเบรก
F- ไฟเล้ียวดา้นหลงั

5. การติดตั้งหลอดไฟใหท้�ายอ้นขั้นตอนการถอด

3. ถอดหลอดไฟออกจากซ็อกเกต็

4. การติดตั้งหลอดไฟใหท้�ายอ้นขั้นตอนการถอด

10
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ป้ายแสดงขอ้มูลรถ

11

ป้ายแสดงข้อมูลรถ
E01100105946

หมายเลขประจ�ารถ

หมายเลขประจ�ารถประทับไวบ้นพ้ืนใต้เบาะนั่งหน้า 
ดา้นขวา สามารถเห็นไดเ้ม่ือดึงชายพรมกลบัดงัรูป

รุ่น/หมายเลขเคร่ืองยนต์

รุ่นและหมายเลขเคร่ืองยนต์ประทับอยู่บนเ ส้ือสูบ
เคร่ืองยนตด์งัภาพ

*: ดา้นหนา้รถ
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ขนาดของรถ

1111

ขนาดของรถ
E01100205862

ยกเว้นรถรุ่นทีต่ดิตั้งคิว้ขอบล้อ

รถรุ่นท่ีติดตั้งเสาอากาศ

รถรุ่นท่ีติดตั้งเสาอากาศแบบครีบฉลาม
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ขนาดของรถ

11

1 ความกวา้งลอ้หนา้ 1,520 มม.

2 ความกวา้งตวัรถ 1,750 มม.

3 ระยะจากก่ึงกลางลอ้หนา้ถึงกนัชนหนา้ 895 มม.

4 ระยะช่วงลอ้ 2,775 มม.

5 ระยะจากก่ึงกลางลอ้หลงัถึงกนัชนหลงั 925 มม.

6 ความยาวตลอดทั้งคนั 4,595 มม.

7 ระยะต�่าสุดจากพื้น (ไม่บรรทุก) 220 มม.

8 ความสูงของรถ (ไม่บรรทุก)
มีเสาอากาศ 1,730 มม.

มีเสาอากาศแบบครีบฉลาม 1,750 มม.

9 ความกวา้งลอ้หลงั 1,510 มม.

รัศมีวงเล้ียวแคบสุด
ตวัถงั 5.5 ม

ลอ้ 5.2 ม.
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ขนาดของรถ

11111 ความกวา้งลอ้หนา้ 1,520 มม.

2 ความกวา้งตวัรถ 1,800 มม.

3 ระยะจากก่ึงกลางลอ้หนา้ถึงกนัชนหนา้ 825 มม.

4 ระยะช่วงลอ้ 2,775 มม.

5 ระยะจากก่ึงกลางลอ้หลงัถึงกนัชนหลงั 900 มม.

6 ความยาวตลอดทั้งคนั 4,500 มม.

7 ระยะต�่าสุดจากพื้น (ไม่บรรทุก) 220 มม.

8 ความสูงของรถ (ไม่บรรทุก) 1,750 มม.

9 ความกวา้งลอ้หลงั 1,510 มม.

รัศมีวงเล้ียวแคบสุด
ตวัถงั 5.5 ม

ลอ้ 5.2 ม.

รถรุ่นทีต่ดิตั้งคิว้ขอบล้อ
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สมรรถนะของรถ

11

ความเร็วสูงสุด 170 กม./ชม.

รายการ
ยกเว้นรถรุ่นทีต่ดิตั้งคิว้ขอบล้อ

รถรุ่นทีต่ดิตั้งคิว้ขอบล้อ
มเีสาอากาศ มเีสาอากาศแบบครีบฉลาม

น�้าหนกัรถเปล่า 1,270 กก. 1,285 กก. 1,290 กก.

น�้าหนกัรถรวมน�้าหนกับรรทุกสูงสุด 1,860 กก.

น�้าหนกัสูงสุดของเพลา 
ดา้นหนา้ 910 กก.

ดา้นหลงั 1,020 กก.

จ�านวนเบาะนัง่ 7 ท่ีนัง่

หมายเหตุ
● ความกวา้งโดยรวมแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัวา่รถติดตั้งค้ิวขอบลอ้หรือไม่

ในการตรวจสอบวา่รถของคุณติดตั้งค้ิวขอบลอ้หรือไม่ ใหดู้ “อุปกรณ์ภายนอก - ดา้นหนา้” หนา้ 1-6

หมายเหตุ
● ไม่ควรใชง้านรถยนตใ์นสภาพท่ีเกินกวา่ค่า “สูงสุด”

สมรรถนะของรถ
E01100304837

น�า้หนักรถ
E01100411029
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รายละเอียดเคร่ืองยนต์

1111

หมายเหตุ
● รถรุ่นท่ีติดตั้งระบบ Auto Stop & Go (AS&G) มีแบตเตอร่ีส�าหรับ AS&G โดยเฉพาะ

การใชแ้บตเตอร่ีชนิดอ่ืนอาจท�าใหแ้บตเตอร่ีหมดเร็วหรือท�าใหร้ะบบ AS&G ท�างานผดิปกติ
กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตเม่ือจะเปล่ียนแบตเตอร่ี

รุ่นเคร่ืองยนต์
จ�านวนกระบอกสูบ

ปริมาตรกระบอกสูบ
 ขนาดกระบอกสูบ
ระยะชกั

เพลาลูกเบ้ียว
การเตรียมส่วนผสม

4A91
สูบเรียง 4 สูบ

1,499 ซีซี
75.0 มม.
84.8 มม.

โอเวอร์เฮดแคมชาฟทคู่์
หวัฉีดอิเลก็ทรอนิกส์

เอาตพ์ตุสูงสุด (EEC net) 77 kW/6,000 รอบต่อนาที

แรงบิดสูงสุด (EEC net) 141 N•m/4,000 รอบต่อนาที

แรงเคล่ือนไฟฟ้า 12 V

แบตเตอร่ี ชนิด (JIS) Q-85(D23) (620CCA/118RC)

ความจุกระแสไฟฟ้าสลบั 95 A

ชนิดหวัเทียน NGK DILFR5A11

รายละเอยีดเคร่ืองยนต์
E01100604742

ระบบไฟฟ้า
E01100805507
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ยางและลอ้

11

ยาง 195/65R16 92H 205/55R17 91V

ลอ้
ขนาด 16x6J 17x6 1/2J

ออฟเซ็ต (อินเซ็ต) 46 มม.

หมายเหตุ
● ยางท่ีสามารถติดตั้งบนรถของคุณไดจ้ะแสดงไวบ้นแผน่ป้ายท่ีประตูดา้นคนขบั ใหดู้เร่ือง “แรงดนัลมยาง” หนา้ 10-11 หากตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการ

มิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาต

ยางและล้อ
E01100905625

ความจุ
E01101308685
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ความจุ
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ล�าดบั รายการ ปริมาณทีใ่ช้ สารหล่อล่ืน

1 น�้ามนัเบรก ตามความจ�าเป็น น�้ามนัเบรก DOT3 หรือ DOT4

2 น�้ามนัเคร่ือง
อ่างน�้ามนัเคร่ือง 3.8 ลิตร

ใหดู้หนา้ 10-4
กรองน�้ามนัเคร่ือง 0.2 ลิตร

3 น�้าลา้งกระจก 2.5 ลิตร —

4 น�้าหล่อเยน็เคร่ืองยนต ์[รวม 0.65 ลิตรในถงัพกั] 5.0 ลิตร
MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE 

COOLANT PREMIUM หรือเทียบเท่า*

ล�าดบั รายการ ปริมาณทีใ่ช้ สารหล่อล่ืน

5 น�้ามนัเกียร์ CVT 7.5 ลิตร CVT Fluid-MA1 ของมิตซูบิชิ

ล�าดบั รายการ ปริมาณทีใ่ช้ สารหล่อล่ืน

6 สารท�าความเยน็ (เคร่ืองปรับอากาศ) 595 - 635 กรัม HFC-134a

ขอควรระวัง
● ใชเ้ฉพาะ CVT Fluid-MA1 ของมิตซูบิชิ

หากใชน้�้ ามนัอ่ืนอาจท�าใหเ้กียร์เสียหายได้

หมายเหตุ
● ติดต่อศูนยบ์ริการมิตซูบิชิท่ีไดรั้บอนุญาตส�าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัการชาร์จสารท�าความเยน็ของเคร่ืองปรับอากาศ

*: น�้าหล่อเยน็ท่ีมีเบสเป็นเอทิลีนไกลคอล ชนิดไม่มีบอเรต ไม่มีไนเตรท ไม่มีเอมีน ไม่มีซิลิเกต และใชเ้ทคโนโลยไีฮบริดออร์แกนิกท่ีมีอายกุารใชง้านยาวนานซ่ึงมีคุณภาพสูงใกลเ้คียงกนั





ใบรับรองเคร่ืองเสียงรถยนต์

“รุ่น: 
J166E, GHR-M014, R328E, 
GGM-M017”



E09300104732

ข้อมูลส�ำหรับศูนย์บริกำรตรวจซ่อม

น�้ำมนัเช้ือเพลิง

ขนำด 45 ลิตร

น�้ำมนัเช้ือเพลิงท่ีแนะน�ำ
น�้ำมนัเบนซินไร้สำรตะกัว่ค่ำออกเทน
 90 RON หรือสูงกวำ่
ใหดู้เร่ือง “ขอ้มูลทัว่ไป” ส�ำหรับกำรเลือกน�้ำมนัเช้ือเพลิง

น�้ำมนัเคร่ือง ใหดู้เร่ือง “กำรบ�ำรุงรักษำ” ส�ำหรับกำรเลือกน�้ำมนัเคร่ือง

แรงดนัลมยำง ใหดู้เร่ือง “กำรบ�ำรุงรักษำ” ส�ำหรับแรงดนัลมยำง
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