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ถาม-ตอบข�อสงสัยเกี่ยวกับ Outlander PHEV

การเป�ดระบบ Plug-In Hybrid EV

แผงควบคุม JOYSTICK

การทํางานของ JOYSTICK

ทําอย�างไรเม่ือต�องจอดรถซ�อนคัน

ว�ธีป�ดการทํางานของสัญญาณกันขโมย (ในกรณีที่ต�องจอดรถซ�อนคัน)

Outlander PHEV Remote Control Application

สายชาร�จแบตเตอร่ีขับเคล่ือน

การชาร�จไฟด�วยสายชาร�จ

การใช�ไฟ 1500 วัตต�

เคล็ดลับยืดอายุการใช�งานแบตเตอร�่ขับเคล่ือน

เง�่อนไขการรับประกันแบตเตอร่ีไฟฟ�าแรงดันสูง
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รู�จัก Outlander PHEV



ถาม-ตอบข�อสงสัยเกี่ยวกับ Outlander PHEV
Q:  สามารถขับลุยนํ้าได�หร�อไม� ถ�าได� ได�มากน�อยเพ�ยงใด

A:  สามารถขับลุยนํ้าได�เหมือนรถยนต�นั่ง SUV ทั่วไป โดยที่ระดับนํ้าไม�ควรสูงเกินใต�ท�องรถ

Q:  กรณีรถเสียระหว�างทาง ควรปฏิบัติอย�างไร

A:  ติดต�อศูนย�บร�การของผู�จําหน�ายรถยนต�มิตซูบิชิที่ได�รับการแต�งตั้งอย�างเป�นทางการ

 และผ�านมาตรฐานการซ�อมบํารุงรถ Mitsubishi Outlander PHEV

Q:  ในกรณีรถสตาร�ทไม�ติด สามารถทําการพ�วงแบตเตอร�่ได�หร�อไม�

A:  สามารถดําเนินการพ�วงแบตเตอร�่เพ�่อเป�ดการทํางานของรถได� โดยปฏิบัติตามคู�มือประจํารถ

 (หน�า 9-2 ถึงหน�า 9-4)

Q: ในกรณีนํารถเข�ารับบร�การล�างรถ สามารถล�างห�องเคร�่องยนต� ได�หร�อไม�

A: ไม�แนะนําให�ฉีดนํ้า หร�อสาดนํ้าเข�าภายในห�องเคร�่องยนต� เพราะอาจจะส�งผลกระทบร�ายแรง

 ต�อการทํางานของระบบ PHEV

Q:  ในกรณีรถมีป�ญหา ไม�สามารถขับเคลื่อนได� สามารถยกรถได�หร�อไม� หร�อต�อง สไลด�-ออน เท�านั้น 

A:  ไม�สามารถยกรถแบบยกล�อหน�า หร�อยกล�อหลงัได� แนะนําให�เคลือ่นย�ายรถโดยใช�รถ สไลด�-ออน เท�าน้ัน

Q:  เบอร�ติดต�อ ในกรณีรถมีป�ญหา หร�อกรณีฉุกเฉิน

A:  Mitsubishi Motors Call Center : โทรศัพท�  02-079-9500
 บร�การช�วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม.
 (Roadside Assistant)

  : โทรศัพท�  02-039-5785
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Step 3

Step 5

Step 4

Outlander PHEV เป�นรถยนต�ปลั๊กอินไฮบร�ด (Plug-in Hybrid) สามารถชาร�จไฟ และเติมนํ้ามันได�
โดยถังนํ้ามันจะอยู�ด�านซ�ายของตัวรถ และที่ชาร�จไฟฟ�าจะอยู�ด�านขวาของตัวรถ

1 ถอดสายชาร�จ
ออกจากรถก�อน

สัญญาณไฟ             จะปรากฏข�้นบนแผงหน�าป�ด

ห�ามใช� Joystick จนกว�าสัญญาณไฟ             จะสว�างข�้น
ระบบจะไม�ทํางาน หากมีการใช� Joystick ระหว�าง
ที่สัญญาณไฟ             ยังกะพร�บอยู�

2 ตรวจสอบว�า
รถอยู�ในสถานะ
เบรกมือ

3 เหยียบแป�นเบรก
ลงให�สุด

4 5กดสว�ตช�เพาเวอร� พร�อม
เหยียบเบรกจนกว�าระบบ
จะทํางานเร�ยบร�อย

การเป�ดระบบ Plug-In Hybrid EV

• หากระบบ Plug-In Hybrid EV ไม�ทํางาน ให�เปลี่ยนโหมดการทํางานของรถกลับไปที่โหมด POWER OFF และรอ
   อย�างน�อย 10 ว�นาที จ�งเร��มปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-5 อีกครั้ง
• หากมีการใช�งาน Joystick หลังจากท่ีไฟสัญญาณ              ปรากฏข�น้ แล�วไม�สามารถเล่ือนตําแหน�ง Joystick ไปท่ี
   D หร�อ R ได� (จอแสดงผลบนแผงหน�าป�ดไม�เปล่ียนเป�น D หร�อ R) แสดงว�าอาจจะยังเหยียบแป�นเบรกลงไม�สุด
   ให�เหยียบแป�นเบรกให�สุดและเร��มปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-4 อีกครั้ง ก�อนที่จะเปลี่ยนตําแหน�ง Joystick เป�น D หร�อ R

เมื่อพบป�ญหา?
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05

04

02
03

01สว�ตช� SAVE/CHARGE

JOYSTICK สําหรับขับเคลื่อน
สว�ตช�จอดรถไฟฟ�า

สว�ตช�เบรกมือไฟฟ�า 

สว�ตช�เบรก
AUTO HOLD

โหมด CHARGE แบตเตอร�่ : เป�นโหมดสําหรับชาร�จไฟเข�า
แบตเตอร�่ในขณะท่ีขับข�่ เม่ือมีการเป�ดใช�งานโหมดชาร�จ
แบตเตอร�่ เคร�่องยนต�จะเร� �มชาร�จไฟเข�าไปในแบตเตอร�่
ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ

โหมด SAVE แบตเตอร�่ : ใช�เมื่อต�องการประหยัดพลังงาน
แบตเตอร�่ในขณะขับรถ เม่ือมีการใช�งานโหมดประหยัด
แบตเตอร� ่เคร�อ่งยนต�จะเข�าสู�การทํางานในโหมดซีร�ส� ไฮบร�ด
(Series Hybrid)  หร�อโหมดพาราเรล ไฮบร�ด (Parallel

Hybrid) ข�น้อยู�กับปร�มาณพลังงานท่ียังเหลืออยู� ในแบตเตอร�่

แผงควบคุม JOYSTICK

      01 สว�ตช� SAVE/CHARGE
      เมื่อกดสว�ตช�ในขณะที่โหมดการทํางานของรถเป�ด ON อยู� คุณจะสามารถเปลี่ยนโหมดการใช�งานแบตเตอร�่ในการ
      ขับข�่ได�ตามลําดับดังนี้ SAVE, CHARGE, OFF, SAVE

     02 JOYSTICK
                  R  : ตําแหน�งถอยหลัง     N  : ตําแหน�งว�าง    D  : ตําแหน�งเดินหน�า    B  : เบรกร�เจนเนอเรทีฟ 
     • จะมีสัญญาณไฟบอกตําแหน�งการขับเคล่ือน แสดงอยู�บนแผงควบคุมหลัง Joystick และในจอแสดงผลบนแผง
         หน�าป�ด
    • สามารถเลื่อน Joystick ไปยังตําแหน�ง B (เบรกร�เจนเนอเรทีฟ) ได�เมื่อ Joystick อยู�ในตําแหน�ง D เท�านั้น 
   • เมือ่ Joystick อยู�ในตาํแหน�ง B และรถมกีารใช�แรงเบรกร�เจนเนอเรทีฟจาํนวนมาก ไฟเบรกจะสว�างข�น้เองอัตโนมติั

     03 สว�ตช�จอดรถไฟฟ�า กดสว�ตช�เพ�อ่ล็อกล�อเม่ือคณุจอดรถ ไฟสัญญาณท่ีอยู�บนสว�ตช�จะสว�างข�น้เป�นสีเข�ยว

     04 สว�ตช�เบรกมือไฟฟ�า ดงึสว�ตช�ข�น้ในขณะท่ีเหยยีบแป�นเบรกเพ�อ่ใช�งานเบรกมือ ไฟสัญญาณเตือนบนสว�ตช�
      จะปรากฏข�้น กดสว�ตช�ในขณะที่เหยียบแป�นเบรกเพ�่อปลดเบรกมือ

     05 สว�ตช�เบรก AUTO HOLD
     การใช�งานระบบเบรก AUTO HOLD ให�ปฏบัิตดัิงนี้
   • โหมดการทํางานของรถเป�ด ON       • ผู�ขบัข�ต่�องคาดเขม็ขดันิรภยัให�เร�ยบร�อย       • ประตูรถด�านคนขบัป�ดสนิท
      กดสว�ตช�เพ�่อให�ระบบเร��มทํางาน สัญญาณไฟที่สว�ตช�จะสว�างข�้น เมื่อหยุดรถด�วยการเหยียบแป�นเบรกในตําแหน�ง
     Joystick ท่ีไม�ใช� P หร�อ R ระบบเบรก AUTO HOLD จะเร��มต�นทํางานเองและรถจะหยุดนิ�งอยู�กับท่ี แม�ว�าคุณจะ
     ยกเท�าออกจากแป�นเบรก ไฟสัญญาณเบรก AUTO HOLD จะสว�างข�้นบนจอแสดงผลบนแผงหน�าป�ด เม่ือมีการ
     ใช�งานระบบเบรกอยู� และเมื่อมีการเหยียบคันเร�งเบรกจะถูกปลดให�เอง 5



ถอยหลัง

ตําแหน�งว�าง

เดินหน�า

R

N

D

B เบรกร�เจนเนอเรทีฟ

การทํางานของ JOYSTICK

1 ตรวจสอบว�ามีสัญญาณไฟ             ปรากฏข�้น หากสัญญาณไฟ             ยังไม�ปรากฏ หร�อกะพร�บอยู�
คณุจะไม�สามารถเล่ือน Joystick ไปท่ีตําแหน�ง D หร�อ R ได� แม�ว�าคณุจะเล่ือนไปยงัตําแหน�งเหล�าน้ัน สัญลักษณ�
ที่แสดงบนจอก็จะยังไม�เปลี่ยนเป�น D หร�อ R 

2 เหยียบแป�นเบรกลงให�สุด 3 เลื่อนตําแหน�ง Joystick
ไปที่ D หร�อ R 4 ตรวจเช็กให�แน�ใจว�าสัญลักษณ�

ของ Joystick ที่แสดงบนหน�าจอ
เป�น D หร�อ R

• การใช�งาน Joystick ในตําแหน�ง B เมื่อต�องการใช�แรงเบรกจํานวนมาก เช�น เมื่อขับรถลงจากภูเขาที่สูงชัน
• การเลื่อนไปยังตําแหน�ง B จะทําได�ก็ต�อเมื่อ Joystick อยู�ในตําแหน�ง D เท�านั้น
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ทําอย�างไรเมื่อต�องจอดรถซ�อนคัน

ว�ธีป�ดการทํางาน

   1.  ตั้งโหมดการทํางานเป�น OFF
 2. ยกสว�ตช� ท่ีป�ดน้ําฝนและฉีดน้ําล�างกระจก ไปทีตํ่าแหน�ง “MIST”  ค�างไว�ประมาณ 3 ว�นาที เสียงเตอืนจะดงัสองครัง้
          การเป�ดใช�งานฟ�งก�ชันอีกครั้ง ให�ยกสว�ตช� ท่ีป�ดน้ําฝน และฉีดน้ําล�างกระจก ไปท่ีตําแหน�ง “MIST” ค�างไว�
         ประมาณ 3 ว�นาที เสียงเตือนจะดังหนึ่งครั้ง

เมื่อต�องการป�ดเสียงสัญญาณ ในกรณีที่ระบบทํางานและส�งสัญญาณเตือน

1. กด UNLOCK บนกุญแจร�โมทคอนโทรล ให�โหมดการทํางานเป�น ON
2. เป�ดประตูบานใดบานหนึ่ง หร�อประตูท�าย เมื่อระบบอยู�ในโหมด
3. กดสว�ตช�ล็อก/ปลดล็อก ประตูด�านคนขับ หร�อด�านผู�โดยสารด�านหน�า หร�อสว�ตช�เป�ด
     ประตูท�าย เพ�่อปลดล็อกประตู และประตูท�าย

ทุกครัง้เมือ่มกีารใช�งานฟ�งก�ชนัจอดรถซ�อนคนั ควรจะทําการป�ดระบบการตรวจจบัความเอียงของรถ หากลูกค�าไม�ได�
ทําการป�ดระบบตรวจจับความเอียงของรถ เมื่อรถถูกเคล่ือนย�ายระบบจะส�งสัญญาณเตือน

4
5
6

เลื่อน Joystick ไปตําแหน�ง N “ค�างไว�”
จนตัวอักษร N บนจอแสดงผลบนแผงหน�าป�ด

กะพร�บ จากนั้นปล�อย Joystick

เลื่อน Joystick ไปตําแหน�ง N อีกครั้ง
จนจอแสดงผลบนแผงหน�าป�ดข�้นคํายืนยัน

จากนั้นปล�อย Joystick

สว�ตช� POWER OFF

1
2
3

เหยียบเบรก

สว�ตช� POWER ON

กดสว�ตช�จอดรถไฟฟ�า (P) “ค�างไว�ประมาณ
3 ว�นาที” จนตัวอักษร P บนจอแสดงผลบน
แผงหน�าป�ดกะพร�บ

ว�ธีป�ดการทํางานของสัญญาณกันขโมย (ในกรณีที่ต�องจอดรถซ�อนคัน)
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Lock
Unlock

REMOTE567abcd

MITSUBISHI
Remote Control II

[ SSID ]

[ Wi-Fi Password ]

MTT8vG3nLLRCsf

ชื่อ Wi-Fi (SSID)

รหัส Wi-Fi

1. การตั้งค�า
 • ดาวน�โหลดติดต้ัง “Outlander PHEV Remote Control Application” จาก App Store หร�อ Google Play Store
    ลงใน Smartphone
 • เป�ดสัญญาณ Wi-Fi ยกเลิกการเชื่อมต�อกับ Wi-Fi อ่ืน หากมีการเชื่อมต�อกับ Wi-Fi บ�าน หร�อสํานักงานอยู�
        ให�ยกเลิกการเชื่อมต�อ
 • เตร�ยม SSID ของรถ และรหัสผ�าน (ได�รับพร�อมกับกุญแจ และคู�มือประจํารถ)

2. การเชื่อมต�ออ�ปกรณ�

 • การเชื่อมต�ออ�ปกรณ�ให�ทําภายในรถ และป�ดประตูทุกบาน
 • สตาร�ทโดยกดสว�ตช�เพาเวอร�ให�อยู�ในตําแหน�ง “ACC” (ไฟสีส�ม) ด�วยการกดสว�ตช�สตาร�ทเพ�ยงหน่ึงครั้ง
        ไม�ต�องเหยียบเบรก
 • กด Lock และ Unlock บนกุญแจร�โมท สลับกัน 10 ครั้ง ภายในเวลา 10 ว�นาที

 • ในกรณีที่ “ไม�เคยลงทะเบียนอ�ปกรณ�” จะมีเสียง “ป��ป” เพ�ยงครั้งเดียว
 • หากเคย “ลงทะเบียน 1 อ�ปกรณ�” จะมีเสียงเตือน 2 ครั้ง “ป��ป-ป��ป”
 • หากเคย “ลงทะเบียน 2 อ�ปกรณ�” จะมีเสียงเตือน 3 ครั้ง “ป��ป-ป��ป-ป��ป”

3. การลงทะเบียน
 ใส� SSID และรหัสผ�าน
 • การใส� SSID และรหัสผ�านต�องทําภายใน 10 ว�นาที
     หลังจากขั้นตอนก�อนหน�า 
 หมายเหตุ : SSID เร��มต�นด�วย “REMOTE” + รหัส 7 หลัก
 และรหัสผ�าน 14 หลัก 

สําหรับ iPhone :
 • เป�ด Outlander PHEV Remote Control Application
 • กดปุ�ม Home > เลือกการตั้งค�า > ไปที่ Wi-Fi
 • เลือกเคร�อข�ายที่ตรงกับหมายเลข SSID
 • ใส�รหัสผ�านที่ได�รับ เคร�่องหมายถูก ✓ จะปรากฏข�้นเมื่อมีการเชื่อมต�อแล�ว
 • กลับไปที่ Outlander PHEV Remote Control Application เลื่อนลงไปที่ด�านล�าง
    และกด “Register” เพ�่อลงทะเบียน ระบบจะเชื่อมต�อภายใน 1-2 นาที
สําหรับ Android :
 • เป�ด Outlander PHEV Remote Control Application เลื่อนลงไปที่ด�านล�าง
    และกดปุ�ม “Register” เพ�่อลงทะเบียน
  • เลือกเคร�อข�ายที่ตรงกับหมายเลข SSID จากดรอปดาวน� 
 • ใส�รหัสผ�านที่ได�รับ คุณจะเชื่อมต�อภายใน 1-2 นาที
 • หากหน�าจอแสดง “Registration Failed” หร�อการลงทะเบียนล�มเหลว ให�ไปที่ 
    Android Troubleshooting เพ�่อดูว�ธีแก�ป�ญหา

การเชื่อมต�อกับอ�ปกรณ�เคร�่องที่ 2
 • เมือ่ทําการเชือ่มต�อกบัอ�ปกรณ�ต�องตรวจดูให�แน�ใจว�าในขณะน้ันไม�มีอ�ปกรณ�เคร�อ่งอ่ืนใดเชือ่มต�ออยู�กับ Wi-Fi ของรถ
 • ทําตามขั้นตอนด�านบน
ว�ธียกเลิกการเชื่อมต�อ
 • เป�ด Outlander PHEV Remote Control Application ไปท่ี “Settings” จากนัน้เลือก “Cancel VIN Registration”
    เพ�่อยกเลิกการลงทะเบียนหมายเลขตัวถัง

Outlander PHEV Remote Control Application
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สายชาร�จแบตเตอร�่ขับเคลื่อน

หากต�องการหยุดชาร�จ เพ�ยงกดปุ�มหยุดแบบแมนนวล (Manual Stop) ไฟแสดง STOP จะสว�าง
การชาร�จใหม�ให�เชื่อมต�อปลั๊กสายชาร�จ (C) ไฟแสดง POWER FAULT และ CHARGING จะแสดงสภาวะดังนี้:

B

C D A

: สว�าง : กะพร�บ : ไม�สว�าง

ทุกครัง้ทีเ่ช่ือมต�อปล๊ักสายชาร�จ (C) เข�ากับช�องจ�ายไฟ ไฟแสดงทัง้หมดจะสว�างเป�นเวลา 0.5 วนิาที

หลังจากประมวลผลเบือ้งต�นเสรจ็สิ�นแล�ว ขณะท่ีขัว้ต�อชาร�จแบบปกตไิม�ได�เชือ่มต�อกับพอร�ตชาร�จ
หร�อขัว้ต�อชาร�จแบบปกตเิชือ่มต�อกบัพอร�ตชาร�จ แต�ยังไม�ได�ดาํเนินการชาร�จ

POWER FAULT CHARGING สภาพการทํางาน

ขณะที่กําลังชาร�จแบตเตอร�่ขับเคลื่อน

เมื่อการชาร�จเสร็จสมบูรณ�

POWER FAULT CHARGING สภาพการทํางานผิดปกติและการแก� ไข

เมื่อเกิดไฟรั่ว หร�อสายชาร�จทํางานผิดปกติ ให�หยุดใช�สายชาร�จทันที
และติดต�อศูนย�บร�การของผู�จําหน�ายที่ได�รับการแต�งตั้ง
และผ�านมาตรฐานการซ�อมบํารุงรถยนต� Mitsubishi Outlander PHEV

เมื่อสายชาร�จทํางานผิดปกติ ให�หยุดใช�สายชาร�จทันที
และติดต�อศูนย�บร�การของผู�จําหน�ายที่ได�รับการแต�งตั้ง
และผ�านมาตรฐานการซ�อมบํารุงรถยนต� Mitsubishi Outlander PHEV

หากไฟแสดงบนกล�องควบคุมไม�สว�างหลังจากเชื่อมต�อปล๊ักสายชาร�จเข�ากับช�องจ�ายไฟ
ให�ตรวจสอบวงจรเบรกเกอร�ของช�องจ�ายไฟนัน้ หากเบรกเกอร�ตัดไฟ วงจรอาจไม�เหมาะจะใช�งาน
กับสายชาร�จ ควรให�ช�างไฟฟ�าท่ีได�รบัอนุญาตตรวจสอบ และซ�อมวงจรไฟฟ�า หากเบรกเกอร�
ไม�ตัดไฟ ให�หยุดใช�สายชาร�จ และติดต�อศูนย�บร�การของผู�จําหน�ายที่ได�รับการแต�งตั้ง
และผ�านมาตรฐานการซ�อมบํารุงรถยนต� Mitsubishi Outlander PHEV

ปุ�ม Manual Stop

และ ไฟแสดงสถานะ
POWER

FAULT!
CHARGING

STOPSTOP

สายชาร�จแบตเตอร�่ขับเคลื่อน ประกอบไปด�วย สาย (A)
กล�องควบคุม (B) ปลั๊กสายชาร�จ (C) และ ขั้วต�อชาร�จแบบปกติ (D)

Manual Stop

คาํเตือน: การใช�อ�ปกรณ�ชาร�จแบตเตอร�่อย�างไม�ถูกว�ธี อาจเป�นสาเหตุให�เกิดไฟไหม� ทรัพย�สินเสียหาย การบาดเจ็บร�ายแรง หร�ออาจถึงขั้นเสียชีว�ตได�
• เต�าจ�ายไฟฟ�าที่ใช�กับอ�ปกรณ�ชาร�จไฟต�องมีระบบสายดิน และวงจรป�องกันกระแสไฟกระชาก สามารถจ�ายกระแสไฟได�เท�ากับ หร�อมากกว�าปร�มาณกระแสไฟที่ต�องการ
   และเหมาะสมกับอ�ปกรณ�โดยเฉพาะ
• เพ�่อลดความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ�าดูด เสียบเต�าเสียบนี้กับเต�าจ�ายไฟฟ�าที่มีการติดตั้งระบบสายดินเท�านั้น
• อย�าใช�สายไฟต�อพ�วง หร�อตัวแปลงไฟกับอ�ปกรณ�ชาร�จไฟ
• อย�าพยายามต�อไฟฟ�า หากพบว�าสายชาร�จ หร�อเต�าเสียบชาํรดุ หร�อมีความยากในการเสยีบเต�าเสียบกับเต�าจ�ายไฟ อันอาจเน่ืองมาจากมีวสัดแุปลกปลอมอยู�ท่ีเต�าเสียบ หร�อในเต�าจ�ายไฟ
• อย�าใช�กับเต�าจ�ายไฟที่ชํารุดสึกหรอ หร�อหลวมคลอน
• ก�อนใช�งานให�แน�ใจว�าเต�าเสียบได�เสียบเข�าไปจนสุดเต�าจ�ายไฟ
• ปกติขณะชาร�จไฟกล�องควบคุมอาจมีอ�ณหภูมิอ��นๆ แต�หากพบว�ากล�องควบคุมมีอ�ณหภูมิสูง ให�ถอนเต�าเสียบออกทันที
• อย�าถอดเต�าเสียบด�วยการดงึท่ีสายไฟ
• ความเส่ียงจากการถกูไฟฟ�าดูด:
  - อย�าเป�ดฝาครอบหร�อพยายามเป�ดดูภายใน เนื่องจากภายในไม�มีชิ�นส�วนที่ต�องรับการบร�การตามวงรอบ หากมีความจําเป�นที่ต�องรับการบร�การให�ดําเนินการ
     โดยผู�มีคุณสมบัติเฉพาะเท�านั้น
  - อย�าเสียบ หร�อถอดเต�าเสียบขณะมือเป�ยก
  - ขณะใช�งานกับเต�าจ�ายไฟที่ไม�มีระบบกันนํ้าให�หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับนํ้า

ข�อควรระวัง
อย�าใช�สายชาร�จหากมีการชํารุดเสียหาย กรณีที่พบความผิดปกติในการชาร�จ โปรดตดิต�อตวัแทนจาํหน�ายที่ได�รบัการแต�งตัง้ และผ�านมาตรฐานการซ�อมบาํรงุ
รถยนต� Mitsubishi Outlander PHEV

9



• สว�ตช� POWER ไปที่ READY
• กดสว�ตช� AC 1500W บร�เวณคอนโซลหน�า
• เมื่อพลังงานในแบตเตอร�่ขับเคลื่อนตํ่า
   เคร�่องยนต�จะติดเองอัตโนมัติเพ�่อชาร�จแบตเตอร�่ขับเคลื่อน

ช�องจ�ายไฟ 220V 1500W จะใช�กระแสไฟมาจากแบตเตอร�่ขับเคลื่อน
คําเตือน
ห�ามใช�ปลั๊กพ�วง หร�ออะแดปเตอร�แปลงไฟ เพราะอาจทําให�เกิดความร�อนสูง ส�งผลให�ไฟไหม�ได�

การชาร�จไฟด�วยสายชาร�จ

* EVSE = อ�ปกรณ�จ�ายไฟรถยนต�ไฟฟ�า
** เวลาในการชาร�จจะแตกต�างกันข�้นอยู�กับสภาพแบตเตอร�่ขับเคลื่อน อ�ณหภูมิอากาศ การใช�กําลังไฟฟ�าของอ�ปกรณ�ไฟฟ�าระหว�างชาร�จ
     และสภาพแหล�งจ�ายไฟ (เช�น ข�อมูลจําเพาะของเคร�่องชาร�จแบบเร็ว)

รูปแบบการชาร�จ พอร�ตชาร�จและขั้วต�อชาร�จ แหล�งชาร�จ ระยะเวลาในการชาร�จ**

การชาร�จแบบปกติ (AC 220V)
ใช�กับอ�ปกรณ�ชาร�จไฟในบ�านหร�อ
แบบสาธารณะ (EVSE*)

การชาร�จแบบเร็ว (ใช�กับหัวชาร�จ
แบบเร็ว CHAdeMO)

ช�องหัวเสียบเล็ก

ช�องหัวเสียบใหญ�

อ�ปกรณ�ชาร�จในบ�าน
หร�อแบบสาธารณะ

สถานีชาร�จแบบสาธารณะ

220V / 16A :
ประมาณ 4 ชั่วโมง

ประมาณ 25 นาที
สําหรับการชาร�จ 80%

คุณสามารถชาร�จไฟรถของคุณได�หลากหลายรูปแบบ

สายแปลงหัวชาร�จ Type 2 ไป Type 1

สายแปลงหัวชาร�จจาก Type 2 ไป Type 1 สําหรับนําไปใช�กับเคร�่องชาร�จไฟสาธารณะ ประเภท Type 2 แบบที่ถอดเปลี่ยนสายได�เท�านั้น (Type 2 Removable)

หัวชาร�จ Type 1
(เสียบเข�ากับรถยนต� 

Outlander PHEV)

หัวชาร�จ Type 2
(เสียบเข�ากับเคร�่องชาร�จไฟ
สาธารณะประเภท Type 2)

เคร�่องชาร�จไฟสาธารณะ
ประเภท Type 2รถยนต� Outlander PHEV

การใช� ไฟ 1500 วัตต�

การใช�งานช�องจ�ายกระแสไฟ
220V 1500W
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เคล็ดลับยืดอายุการใช�งานแบตเตอร�่ขับเคลื่อน

•  การเสียบปลั๊กชาร�จแบตเตอร�่ทิ�งไว�หลังจากท่ีชาร�จไฟเต็มแล�ว* อาจทําให�แบตเตอร�่มีอายุการใช�งาน

  ลดน�อยลง

•   เพ�่อเป�นการยืดอายุการใช�งานแบตเตอร�่ ให�ชาร�จแบตเตอร�่เม่ือระดับพลังงานลดเหลือต่ํากว�าคร�่งหน่ึง 

•   การชาร�จแบตเตอร�่ด�วยระบบชาร�จเร็วเพ�ยงอย�างเดียว อาจทําให�อายุการใช�งานแบตเตอร�่ลดน�อยลง

  หากต�องการยืดอายุการใช�งานแบตเตอร�่ แนะนําให�ชาร�จแบตเตอร�่ให�เต็มด�วยระบบชาร�จแบบปกติ

  มากกว�าหนึ่งครั้งในทุกๆ สองสัปดาห�

•   การจอดรถทิ�งไว�เป�นเวลานานโดยท่ีไม�มีพลังงานในแบตเตอร�่ อาจทําให�แบตเตอร�่มีอายุการใช�งาน

  ลดน�อยลง หากต�องการยืดอายุการใช�งานแบตเตอร�่ แนะนําให�ชาร�จแบตเตอร�่เพ�ยงเล็กน�อยก�อนจะ

  นาํรถเก็บไว�เป�นเวลานาน และหมั่นตรวจเช็กความจ�แบตเตอร�่เป�นครั้งคราว

  *ระดับการชาร�จพลังงานแบตเตอร�่อยู�ที่ระดับเต็มข�ดความสามารถ

แบตเตอร�่ไฟฟ�าแรงดันสูงรับประกัน 10 ป� หร�อ 160,000 กิโลเมตร
(แล�วแต�ระยะใดจะถึงก�อน) ครอบคลุมเฉพาะความบกพร�องที่เกิดจากการผลิตเท�านั้น
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แบตเตอร�่ลิเธียมไอออนรับประกัน 10 ป�
หร�อ 160,000 กิโลเมตร แล�วแต�ระยะใดจะถึงก�อน*

  *บร�ษัท มติซบิูช ิมอเตอร�ส (ประเทศไทย) จาํกัด รบัประกันแบตเตอร�ลิ่เธยีมไอออนเป�นระยะ
เวลา 10 ป� นับต้ังแต�วนัท่ีส�งมอบรถยนต�ให�แก�ลูกค�าตามใบส�งมอบรถยนต� หร�อระยะทางเลขไมล�
160,000 กิโลเมตร แล�วแต�ระยะใดจะถงึก�อน การรบัประกนัครอบคลุมถงึค�าแรง และค�าอะไหล�
ท่ีเก่ียวข�องกับแบตเตอร�่ลิเธียมไอออน ลูกค�าสามารถนํารถเข�ารับบร�การได�ที่ศูนย�บริการ
มาตรฐานของผู�จาํหน�ายรถยนต�มติซบูชิท่ีิได�รบัการแต�งต้ังอย�างเป�นทางการและผ�านมาตรฐาน
การซ�อมบํารงุรถ Mitsubishi Outlander PHEV ท้ังน้ี การรบัประกันครอบคลุมเฉพาะความ
บกพร�องท่ีเกิดจากการผลิต และภายใต�การใช�งานรถยนต�ตามปกติเท�านั้น ไม�รวมถึงความ
เสียหายอันเน่ืองจาก อ�บัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การดัดแปลงสภาพ หร�อติดต้ังอ�ปกรณ�เสร�ม
การเข�ารับบร�การกับผู�ให�บร�การท่ีไม�ใช�ศูนย�บร�การมาตรฐานของผู�จําหน�ายรถยนต�มิตซูบิชิ
ที่ได�รับการแต�งตั้งอย�างเป�นทางการ

แบตเตอร�่ลิเธียมไอออนมีลักษณะเฉพาะเช�นเดียวกับแบตเตอร�่ลิเธียมไอออนทั่วไป ความจ�ของ
แบตเตอร�่จะลดลงไปตามระยะเวลา และการใช�งานซ่ึงเป�นความเสื่อมสภาพตามปกติ  ดังน้ัน
กรณีท่ีความจ�ของแบตเตอร�่ลิเธียมไอออนลดลงไปเน่ืองจากเป�นผลมาจากความเส่ือมสภาพ
ตามปกติดังกล�าวข�างต�นจะไม�อยู�ภายใต�การรับประกัน

โปรดอ�านข�อมูลผู�ใช�รถของคุณสําหรับว�ธียืดอายุการใช�งานของ "แบตเตอร�่ลิเธียมไอออน"
นอกจากนี้ 

กรณดีงัต�อไปน้ีอาจเป�นสาเหตุท่ีทําให�แบตเตอร�ลิ่เธียมไอออนเสียหาย หร�อเสือ่มสภาพและไม�อยู�
ภายใต�เง�่อนไขการรับประกัน : 
1.  การจอดรถยนต�ทิ�งไว�ในท่ีท่ีมีอ�ณหภูมิสูงกว�า 50 องศาเซลเซียส นานติดต�อกันเป�นเวลา
       เกินกว�า 24 ชั่วโมง
2.  การจอดรถยนต�ทิ�งไว�ในท่ีท่ีมีอ�ณหภูมิ -25 องศาเซลเซียส นานติดต�อกันเกินกว�า 7 วัน
3.  เมื่อส�วนใดส�วนหนึ่งของแบตเตอร�่ สัมผัสกับนํ้า หร�อของเหลว หร�อเปลวไฟ

ข�อควรระวัง
แบตเตอร�่อาจเกิดการระเบิดหากสัมผัสกับเปลวไฟโดยตรง

เง�่อนไขการรับประกันแบตเตอร่ีไฟฟ�าแรงดันสูง
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