
ะพบไดอีกคือ:
ตัวรถ
คําเตือนเพื่อความปลอดภยั   และสัญลักษณ
(อันตราย), WARNING (คําเตือน) หรือ CAUTION
คอื:

 สัญลกัษณเตือนความปลอดภัยหรือขอควรระวัง
 ความปลอดภัยดานผูขับขี่และผูโดยสาร
ไรจึงจะถูกตองและปลอดภัย

ดภัย – โปรดอานใหเขาใจอยางถองแท

  ทานจะถึงแกชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสหากไม

  ปฏิบัติตามคําแนะนํา

  ทานอาจถึงแกชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
  หากไมปฏิบัติตามคําแนะนํา

  ทานอาจไดรับบาดเจ็บสาหัส
  หากไมปฏิบัติตามคําแนะนํา
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อาจเกิดขึ้นกับตัวทานหรือผูอื่น

ถาไมปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกตองตามขอแนะนํา อาจทําใหเกิดอันตรายแกตัวทาน

และผูโดยสาร ทานควรพิจารณาเปนพิเศษ
ขณะที่ทานอานคูมือการใชงานฉบับนี้ ทานจะพบขอมูลที่อยูถัดจากสัญลักษณ

 ขอมูลนีม้ีจุดประสงคเพื่อชวยใหทานสามารถหลกีเลี่ยงความเสียหาย

ของรถยนต, ทรัพยสนิอื่น หรือสิง่แวดลอม

สัญลกัษณ  บนปายที่ติดอยูบนตัวรถของทานมีไวเพื่อเตือนใหทานอาน

ขอมูลในคูมือการใชงานฉบับนีเ้พื่อใหสามารถใชงานรถยนตไดอยางถูกตองและ

ปลอดภัย

 สีของไฟเตือนจะบงบอกถึง “อันตราย” (สีแดง), “คําเตือน” (สีสม) หรือ 

“ขอควรระวัง” (สีเหลือง)

2 ฉลากความปลอดภัย หนา 83

ขอมูลความปลอดภัย
ความปลอดภยัของทานและผูอื่นถอืเปนเรือ่งสําคญัอยางยิง่ และการใชงานรถยนต

นี้ดวยความปลอดภัยถือเปนความรับผิดชอบที่สําคัญอยางหนึง่

เราไดจัดทําขั้นตอนการใชงานและขอมูลอื่นๆ ไวบนปายและในคูมือเลมนี ้เพื่อชวย

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของทาน ขอมูลนี้จะชวยเตือนถึงอันตรายที่

ขอสังเกต

นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณที่ทานจ
● ฉลากความปลอดภัย  – บน
● ขาวสารความปลอดภัย  – 

เตือนสามชนดิคอื DANGER 
(ขอควรระวัง) มีความหมาย

● หัวขอความปลอดภัย – เชน
● หมวดความปลอดภัย – เชน
● คําแนะนํา – การใชรถอยาง

คูมือนี้เปนเอกสารเพื่อความปลอ

3อันตราย    

   

3คําเตือน    
   

3ขอควรระวัง    
   



ตอไปนี้เปนขอมูลเมื่อระบบเตือนการชนรถและ

 (CMBS) ทํางาน

งกชันในระบบ CMBS
ปนเบรก

ามเร็วสัมพัทธของเปาหมายซึ่งจะถูกระบุโดย

ชขอมูลที่บันทึกไวเพื่อจุดประสงคในการวินจิฉยั
พัฒนารถยนต
รือเสียงภายในรถยนต

ารตรวจสอบหรือลบขอมูล

ูลที่ไดรับมาจากขอมูลที่บันทึกโดยระบบ CMBS 

ไปนี:้

สั่งศาล หรือคําสั่งทางกฎหมายที่มีผลบังคับใชไป
ว
เพื่อไมใหมีการระบุ/เปดเผยตัวตนของรถยนต/
ยรวมใหกับสถาบันวิจัย
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และการพัฒนารถยนตเทานั้น ผูใช เชน เมื่อสงมอบขอมูลโด

* สําหรับรถบางรุน
ชุดบันทึกขอมูล

รถยนตของทานไดติดตั้งอุปกรณ เรียกวาชุดบนัทึกขอมูลอุปกรณตางๆ ของรถยนต
ตามเวลาจรงิ เชน การทํางานของระบบถงุลม SRS และความบกพรองของอุปกรณ
ในระบบ
ขอมูลรถยนตยังรวมไปถึงขอมูลการทํางานของระบบพวงมาลัย, ระบบเบรก และ
ความเร็วรถยนต เปนตน ขอมูลนีผู้อื่นไมสามารถเขาถงึได ยกเวนไดรบัอนญุาตทาง
กฎหมายหรือจากเจาของรถยนต
อยางไรก็ตาม ขอมูลนี้อาจเขาถึงไดโดย Honda, ตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาต
และชางซอมที่ไดรับอนญุาต เพื่อจุดประสงคในการวินิจฉัยทางเทคนิค การคนควา
และการพัฒนารถยนตเทานั้น

ชุดบันทึกการวินิจฉัยขอบกพรอง

รถยนตของทานไดติดตั้งอุปกรณที่เกี่ยวของกับการใหบริการ ซึ่งจะบันทึกขอมูล

เกี่ยวกับสมรรถนะของระบบสงกําลังและสภาวะการขับขี่ตางๆ ขอมูลนี้จะเปน

ประโยชนกับเจาหนาที่เทคนิคในการวินิจฉัย ซอมแซม และการบํารุงรักษา

เครื่องยนต ผูอื่นไมสามารถเขาถึงขอมูลนี้ได ยกเวนไดรับอนุญาตทางกฎหมาย

หรือจากเจาของรถยนต

อยางไรก็ตาม ขอมูลนี้อาจเขาถึงไดโดย Honda, ตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาต

และชางซอมที่ไดรับอนญุาต เพื่อจุดประสงคในการวินิจฉัยทางเทคนิค การคนควา

บันทึกขอมูลของรถยนต*

รถยนตคันนี้จะทําการบันทึกขอมูล

คนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก

● สถานะการทํางานของแตละฟ
● การทํางานของแปนคนัเรง/แ
● ความเร็วของรถยนต
● ขอมูล เชน ระยะหางและคว

ระบบ CMBS ที่ทํางาน
Honda อาจทําการรวบรวมและใ
ทางเทคนิค การคนควา และการ
ระบบ CMBS จะไมบันทึกภาพห

จําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษในก

การเปดเผยขอมูล
Honda จะไมเปดเผยหรือใหขอม

แกบุคคลที่สาม ยกเวนในกรณีตอ
● เมื่อเจาของรถยนตยินยอม
● เมื่อเปนไปตามที่กฎหมาย, คํา

ในทิศทางเดียวกันไดกําหนดไ
● เมื่อขอมูลถูกนํามาประมวลผล



ลูที่ทานใหกบัเรา ผานทางโปรแกรมอรรถประโยชน
ําหรบัรายละเอียดเพิ่มเติม)

เก็บขอมูลสวนบุคคลของทานดวยเหตุผลดังที่

อบดวยกฎหมายของ Honda ดังที่ระบุดานลาง
ไมถูกลบลางโดยสิทธิคุมครองขอมูลสวนบุคคล

ูใชใหกบัทาน
ละพัฒนาการใชงานคูมือผูใชและบริการใหดียิง่ขึ้น
นของผูใชงาน และเพื่อจัดเก็บบันทึกขอมูลภายใน

ิจโดยชอบดวยกฎหมายและสิทธิตามกฎหมาย 
ารใชที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, 

ารเรียกรองสทิธิตามกฎหมาย (รวมไปถึงการเปด
การทางกฎหมายและการฟองรอง) และขอมูล
ิตามกฎระเบียบที่จําเปนตองรายงาน

คุคลเปนขอมูลไมระบุตัวตนและใชขอมูลนั้น 

สถิติรวม) สําหรับการคนควาและวิเคราะหตลาด,
คราะหแนวโนม และเพื่อทําใหปลอยการอัพเดท
สวนบุคคลโดยรวมจะไมระบุตัวตนของทานหรือ

งคการสนับสนุนของ Honda ทั่วโลก หรือบริษัท
มที่เกี่ยวของกับ Honda เพื่อวัตถุประสงคในการ
บริการที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนระบบ
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ขอมูลสวนบุคคลที่ใชบังคบั

ขอตกลงในนโยบายความเปนสวนตัวของเรานัน้รวมอยูในขอตกลงเหลานีต้ามการ
อางอิง และการใชงานการอัพเดทระบบของทานนัน้จะเปนไปตามนโยบายความเปน
สวนตัว นโยบายความเปนสวนตัวของเรานัน้จะแสดงขอมูลเกีย่วกับวิธกีารที่เราและ

บคุคลที่สามที่ถกูระบุชื่อจะใชเพื่อดําเนนิการกับขอมูลสวนบุคคลใดๆ ที่ทางเราได

เพื่อปรับปรุงคูมือผูใชรถ, เพื่อวิเ
ซอฟแวรไดอยางสมบูรณ ขอมูล

การใชงานอื่นๆ ของคูมือผูใชรถ

Honda อาจแบงปนขอมูลนีก้ับอ
ในเครือ Honda หรือบคุคลที่สา
ใหความชวยเหลอืเพื่อสนบัสนุน

* สําหรับรถบางรุน
ขอกําหนดและเงื่อนไขของแอปพลิเคชันคูมือผูใชรถ*

ทั่วไป

แอปพลิเคชันนีจ้ะชวยใหเครื่องเสียงแบบหนาจอสัมผสัสามารถคนหาการอัพเดท
คูมือผูใชรถเฉพาะสําหรับเครื่องเสียงแบบหนาจอสมัผัสของรถยนตของทานทุก
ครั้งที่เปลี่ยนโหมดจายไฟไปที่ ON แอปพลเิคชันนี้จะสงขอมูลเกี่ยวกับรถยนตและ

อุปกรณในปริมาณที่จํากัดเขาสูเซิรฟเวอรเปนระยะ: หมายเลขรถยนต (VIN), 
หมายเลขซีเรียลฮารดแวรเครื่องเสียงแบบหนาจอสัมผัส, ภาษาที่ใช, เลขที่อยูไอพี
(IP), ไฟล Log บันทึกคําสัง่การทํางาน (การดูแจงเตือนและอัพเดท, การติดตั้ง
และดาวนโหลดขอมูลอัพเดท, งานใชงานแอปพลิเคชันคูมือผูใช) หรืออื่นๆ เมื่อ
แอปพลิเคชันพบวามีการอัพเดทจากเซิฟเวอร แอปพลเิคชันจะสอบถามเพื่อทํา
การดาวนโหลดและติดตั้ง

เมื่อเครื่องเสียงแบบหนาจอสัมผัสคนหาการอัพเดทในเซิรฟเวอร เราจะมอบ
โอกาสใหทานอัพเดทคูมือผูใชรถโดยอัตโนมัติ และเรายังเก็บบันทึกขอมูลของ
การอัพเดทไวในเซิรฟเวอร

ขอมูลสวนบุคคล

หากขอมูลที่ถูกสงมาให Honda ตามที่กลาวไวขางตนนั้น ประกอบดวยขอมูลสวน
ตัวของทาน โปรดทราบไววาขอมูลเหลานี้จะไดรบัการดูแลรักษาตามกฎระเบียบ
และขอบังคบัที่กําหนดไวในหนังสอืบอกกลาวฉบับนี้ รวมไปถึงกฎหมายคุมครอง

เก็บรวบรวมมาจากทาน หรอืขอม
(โปรดดูที่เว็บไซตของ Honda ส

Honda จะรวบรวม, ใช และจัด
แสดงดานลาง:

เมื่อจําเปนตอผลประโยชนโดยช
และเมื่อผลประโยชนของเรานั้น
ของทาน

 เพื่อสงขอมูลอัปเดตของคูมือผ
 เพื่อชวยใหเราสามารถปรบัปรงุแ
 เพื่อตอบคําถามและคํารองเรีย
กิจการ

การปกปองผลประโยชนทางธุรก
สิ่งนี้รวมไปถึงแตไมจํากัดเพียงก

การกํากับดูแล, การตรวจสอบ, ก
เผยขอมูลที่เกี่ยวของกับกระบวน
เกี่ยวกับจริยธรรมและการปฏิบัต

Honda ยังจะแปลงขอมูลสวนบ

(โดยทั่วไปแลวใชกับพื้นฐานทาง



ตัวของเรานัน้รวมอยูในขอตกลงเหลานีต้ามการ
ระบบของทานนัน้จะเปนไปตามนโยบายความเปน
ของเรานัน้จะแสดงขอมูลเกีย่วกับวิธกีารที่เราและ
ําเนนิการกับขอมูลสวนบคุคลใดๆ ที่ทางเราได
ที่ทานใหกบัเรา ผานทางแอปพลเิคชัน
หรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ก็บขอมูลสวนบุคคลของทานดวยเหตุผลดังที่

ดวยกฎหมายของ Honda ดังที่ระบุดานลาง และ
บลางโดยสทิธคิุมครองขอมูลสวนบคุคลของทาน
บบและบริการที่เกี่ยวของใหทาน
งุและพัฒนาผลติภณัฑที่เกีย่วของกบัการอัพเดท

นของผูใชงาน และเพื่อจัดเก็บบันทึกขอมูลภายใน

ยชนทางธุรกิจโดยชอบดวยกฎหมายและสิทธิ
ารใชที่เกี่ยวของกับการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ,
ารเรียกรองสิทธิตามกฎหมาย (รวมไปถึงการเปด
การทางกฎหมายและการฟองรอง) และขอมูล
ามกฎระเบียบที่จําเปนตองรายงาน

คลเปนขอมูลไมระบุตัวตนและใชขอมูลนั้น (โดย
วม) สําหรับการคนควาและวิเคราะหตลาด, เพื่อ
ิเคราะหแนวโนม และเพื่อทําใหปลอยการอัพเดท
วนบุคคลโดยรวมจะไมระบุตัวตนของทานหรือ

คการสนบัสนุนของ Honda ทั่วโลก หรือบริษัท
ที่เกี่ยวของกับ Honda เพื่อวัตถุประสงคในการ
ริการที่เกี่ยวของกับการสนับสนนุระบบ
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เตือนไปยังเครื่องเสียงแบบหนาจอสัมผัสโดยตรงโดยอัตโนมัติ และเรายังเก็บ
บันทึกขอมูลของอัพเดทหรือการแจงเตือนไวในเซิฟเวอร

ขอมูลสวนบุคคล
หากขอมูลที่ถูกสงมาให Honda ตามที่กลาวไวขางตนนั้น ประกอบดวยขอมูลสวน
ตัวของทาน โปรดทราบไววาขอมูลเหลานี้จะไดรับการดูแลรักษาตามกฎระเบียบ
และขอบงัคับที่กําหนดไวในหนงัสือบอกกลาวฉบับนี ้รวมไปถึงกฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลที่ใชบังคับ

ทั่วไปแลวใชกับพื้นฐานทางสถิติร
ปรับปรุงการอัพเดทระบบ, เพื่อว
ซอฟแวรไดอยางสมบูรณ ขอมูลส
การใชงานอื่นๆ ของระบบ

Honda อาจแบงปนขอมูลนี้กับอง
ในเครอื Honda หรือบุคคลที่สาม
ใหความชวยเหลือเพื่อสนับสนุนบ

* สําหรับรถบางรุน
อัพเดทระบบ ขอกําหนดและเงื่อนไข*

ทั่วไป
รถของทานจะมีแอปพลิเคชันที่จะชวยใหเครื่องเสียงแบบหนาจอสัมผสัสามารถ
คนหาการอัพเดทซอฟแวรของ Honda เฉพาะสําหรับเครื่องเสียงแบบหนาจอ
สมัผัสและอุปกรณที่เชื่อมตอไดโดยอัตโนมัติ (ทุกหนึ่ง (1) สัปดาหผานทาง Wi-Fi 
หรือทุกสี่ (4) สัปดาหผานทางชุดควบคมุเทเลเมติกส (TCU)* การดึงขอมูลอาจ
ปรากฏขึ้นบอยหรือนอยกวานี้ ขึ้นอยูกับการขาดหายของสัญญาณอินเทอรเน็ต,
การเชื่อมตอใหม, พฤติกรรมของผูใชงาน, ขอความ Push จากเซิฟเวอร หรือการ
เปลีย่นแปลงในนโยบายการดึงขอมูลบนเซิฟเวอรของ Honda) แอปพลิเคชันนี้จะ
สงขอมูลเกี่ยวกับรถยนตและอุปกรณในปริมาณที่จํากัดเขาสูเซิฟเวอรเปนระยะ
(หมายเลขรถยนต (VIN), หมายเลขประเภทรุน (MT), หมายเลขชิ้นสวนฮารดแวร
และซอฟแวร, หมายเลขซีเรียล, รุนซอฟแวร, ภาษาที่ใช, เลขที่อยูไอพี (IP), ไฟล
Log บันทึกคําสัง่การทํางาน (การดูแจงเตือนและอัพเดท, การติดตั้งและดาวน
โหลดขอมูลอัพเดท, สถานะซอฟแวร) เปนตน) เมื่อแอปพลิเคชันพบวามีการอัพ
เดทจากเซิฟเวอร แอปพลิเคชันจะขออนุญาตเพื่อทําการดาวนโหลดและติดตั้งอัพ
เดท ทานอาจเลอืกดาวนโหลดและติดตั้งการอัพเดทเหลานี้โดยอัตโนมัติไดในการ
ตั้งคาของทาน หรือทานอาจเลือกดาวนโหลดและอัพเดทระบบดวยตนเอง

เมื่อเครื่องเสียงแบบหนาจอสัมผัสคนหาการอัพเดทหรือการแจงเตือนในเซิฟเวอร
เราจะมอบโอกาสใหทานอัพเดทอุปกรณของทาน หรือสงการอัพเดทหรือการแจง

ขอตกลงในนโยบายความเปนสวน
อางอิง และการใชงานการอัพเดท
สวนตัว นโยบายความเปนสวนตัว
บคุคลที่สามที่ถกูระบุชื่อจะใชเพื่อด
เก็บรวบรวมมาจากทาน หรอืขอมูล
โปรดดูที่เว็บไซตของ Honda สํา

Honda จะรวบรวม, ใช และจัดเ
แสดงดานลาง:
เมื่อจําเปนตอผลประโยชนโดยชอบ
เมื่อผลประโยชนของเรานัน้ไมถกูล
● เพื่อจัดสงขอมูลอัพเดทของระ
● เพื่อชวยใหเราสามารถปรับปร

ระบบและบริการใหดียิ่งขึ้น
● เพื่อตอบคําถามและคํารองเรีย

กิจการ

สิ่งนี้รวมไปถึงการปกปองผลประโ
ตามกฎหมาย แตไมจํากัดเพียงก
การกํากับดูแล, การตรวจสอบ, ก
เผยขอมูลที่เกีย่วของกับกระบวน
เกี่ยวกับจริยธรรมและการปฏิบัติต

Honda ยังจะแปลงขอมูลสวนบุค



สารบัญ

เข็มขัดนิรภัย หนา 36 ถุงลม หนา 47

ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ หนา 104

การล็อกและการปลดล็อกประตู หนา 143

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว หนา 215

362

เมื่อขบัรถ หนา 378

ับ หนา 485 การเตมิน้ํามันเชือ้เพลิง หนา 487

ระบบเตอืนการเปลี่ยนน้าํมันเครือ่ง หนา 497

น หนา 528

 หนา 540

การทาํความสะอาด หนา 542

ถายางแบน หนา 551
ไฟเตือน, สวาง/กะพรบิ หนา 571

หมายเลขตางๆ หนา 595
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คูมือสําหรับผูใชรถเลมนี้ ประกอบดวยอุปกรณมาตรฐาน และอุปกรณพิเศษ
บางอยางอาจจะติดตั้งเฉพาะรถบางรุนเทานั้น บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล
(ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
หรอืแบบโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมมีขอผูกพันใดๆ

โอเวอรฮีต หนา 569
ฝาประโปรงทายเปดไมได หนา 590

2ขอมูลทางเทคนคิ หนา 591 
ขอมูลจําเพาะ หนา 592

2 ระบบถุงลม หนา 599
ขอแสดงความยินดีกับทานที่ตัดสินใจเลือกใชรถยนตฮอนดา ซึ่งถือเปนการ
ลงทุนอันชาญฉลาด ทําใหทานไดรับความพึงพอใจในการขับขี่ไปอีกนานเทา
นาน

หากทานสละเวลาเล็กนอยในการศึกษาคูมือเลมนี้ ทานจะยิ่งเพลิดเพลิน
กับรถคันใหมของทานมากขึ้นไปอีก เพราะทานจะไดทราบขอมูลที่เปน
ประโยชนและความสะดวกสบายในรถของทาน นอกจากนั้น การปฏิบัติตาม
กําหนดการรับบริการและการบํารุงรักษาในสมุดรับประกัน จะชวยใหทาน
ขับขี่โดยปราศจากปญหา และยังเปนการคุมคากับการลงทุนของทานอีก
ดวย

โปรดเก็บคูมือนี้ไวในรถเสมอ เพื่อที่ทานสามารถเปดดูไดทุกเวลา และอยา
ลืมเก็บคูมือไวกับรถเมื่อทานขายรถตอ เพื่อที่จะเปนประโยชนแกเจาของรถ
คนตอไป ในสมุดรับประกันจะมีคําอธิบายเกี่ยวกับการรับประกัน ซึ่งจะ
คุมครองรถของทาน ขอแนะนําใหทานอานสมุดรับประกันโดยละเอียดเชน
กัน เพื่อที่ทานจะไดเขาใจถึงขอบเขตของการรบัประกันและความรับผดิชอบ
ของเจาของรถ

เมื่อรถของทานจําเปนจะตองเขารับการตรวจเช็ค ใหระลึกไวเสมอวาชาง
ของศูนยบริการของฮอนดาคือผู ที่ไดรับการฝกอบรมมาเปนพิเศษทาง
ดานการใหบริการตรวจเช็คและบํารุงรักษาระบบตางๆ ของรถยนตฮอนดา
ผูจําหนายรถยนตฮอนดาของทานจะทุมเทอยางเต็มที่เพื่อใหบริการที่จะ
ทําใหทานพึงพอใจ และยินดีเสมอที่จะใหคําปรึกษาทุกครั้งที่ทานตองการ

2 การขับขี่อยางปลอดภัย หนา 31
คําแนะนําการขบัขี่อยางปลอดภัย หนา 32

2 แผงหนาปด หนา 85 

2 อุปกรณและการใชงาน หนา 141
นาฬิกา หนา 142
อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัย หนา 163
สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน หนา 192

2 อุปกรณอํานวยความสะดวก หนา 211
ระบบเครื่องเสียง หนา 212

ขอมูลทัว่ไปเกีย่วกบัระบบเครือ่งเสียง หนา 

2 การขบัรถ หนา 373
กอนขบัรถ หนา 374

กลองสองภาพดานหลังปรับมุมมองสามระด

2 การบาํรงุรักษา หนา 493
กอนการบาํรงุรกัษา หนา 494

การตรวจสอบและบาํรุงรกัษายางใบปดนํ้าฝ

การบํารุงรักษาระบบควบคุมการปรับอากาศ

2 การจดัการกบัเหตฉุุกเฉิน หนา 549 
เครือ่งมือประจาํรถ หนา 550

ไฟเตอืนชุดมาตรวัด หนา 86



สารบัญ

รุนจดสัมผัส 10.2 นิว้ หนา 270 ขอความแสดงขอบกพรองในระบบเครือ่งเสยีง หนา 360

8

แนะนําการใชแบบรวดเร็ว
หนา 6

การขับขี่อยางปลอดภัย
หนา 31

แผงหนาปด

อุปกรณและการใชงาน
หนา 141

อุปกรณอํานวยความสะดวก
หนา 211

การขับรถ   
หนา 373

การบํารุงรกัษา   
หนา 493

การจัดการกับเหตฉุุกเฉิน   
หนา 549

ขอมูลทางเทคนิค   
หนา 591

ระบบถุงลม
หนา 599
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หนา 85
ฮอนดาเซนสซิ่ง หนา 406                      การเบรก หนา 473 การจอดรถ หนา 483
เครือ่งยนตเทอรโบ หนา 491

ตารางการบาํรงุรกัษา หนา 504 การบํารงุรกัษาใตฝากระโปรงหนารถ หนา 506   การเปลีย่นหลอดไฟ หนา 518

การตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนต หนา 530 แบตเตอรี ่หนา 534 การดูแลรกัษาสมารทคีย หนา 537

อุปกรณเสริมและการปรบัแตงเพิม่เติม หนา 547

เครือ่งยนตสตารตไมติด หนา 559 ถาแบตเตอรีห่มดไฟ หนา 565

ฟวส หนา 576 การลากรถในกรณฉีุกเฉิน หนา 588

เลื่อนคันเปลีย่นเกียรไมได หนา 568 

อุปกรณที่ปลอยคลืน่วทิยุ* หนา 596 ใบอนุญาตโอเพนซอรซ TCU* หนา 598 ใบอนุญาตมาตรวัดโอเพนซอรซ หนา 59

ฝาปดชองเตมินํา้มันเชือ้เพลิงเปดไมได หนา 589

การประหยดันํา้มันเชื้อเพลิงและการปลอยคารบอนไดออกไซด (CO2) หนา 490
ความปลอดภัยของเด็ก หนา 57 อันตรายจากกาซไอเสีย หนา 82 ฉลากความปลอดภัย หนา 83

การเปดและการปดฝากระโปรงทาย หนา 157 ระบบความปลอดภัย หนา 159 กระจกหนาตาง หนา 161
กระจก หนา 179 เบาะนั่ง หนา 183
ชุดควบคุมระบบปรับอากาศ หนา 204



แนะนําการใชแบบรวดเร็ว

นฉุกเฉิน

เสียง (n212)
* 
การใชงานระบบนําทาง

าตรวัด (n86)

(n104)

ูลผูขับขี่ 
, 128)

/ดับเครื่องยนต(n163)

สวางชุดมาตรวัด (n176, 177)

F ระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA)) 
)

S (n413, 461)

ับพวงมาลัย (n178)

กาศ (n204)

ระจกบังลมหลัง (n168)
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6

แนะนําการใชแบบรวดเร็ว
แนะนําการใชแบบรวดเร็ว

a สวิตชไฟเตือ

b ระบบเครื่อง
ระบบนําทาง
() ดูคูมือ

c ไฟเตือนชุดม
ชุดมาตรวัด 
จอแสดงขอม
(n107

d สวิตชสตารต

e ควบคุมแสง

f  ปุม (OF
(n400

สวติช CMB

g การปรับระด

h ระบบปรับอา

i สวิตชไลฝาก

* สําหรับรถบางรุน



7

แนะนําการใชแบบรวดเร็ว

น/ฉีดน้ําลางกระจก (n174)

กียรลง (-)* (n394)

คมุความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพรอมระบบ 
ตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with 

422)

กียรขึ้น (+)* (n394)

ไฟเลี้ยว (n166, 168)

พมุมอับสายตาดานขางรถ* (n402)

ยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS) 

า (ดานขวา)* (n128)

ระยะหาง (n439)

ลักษณ )

า (ดานซาย)* (n113, 118)

ระบบการควบคุมดวยเสียงโทรศัพทแฮนดฟรี
)

หลัก)*  (n108, 274)

ระบบเครื่องเสยีง (n217, 274)

* สําหรับรถบางรุน
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a สวิตชปดน้ําฝ

b สวิตชเปลี่ยนเ

c ปุมระบบควบ
ปรับความเร็ว
LSF) (n

d สวิตชเปลี่ยนเ

e สวิตชไฟหนา/
ระบบแสดงภา

f สวิตชระบบชว
(n444)

g
h
i

ปุมเลือก/ตั้งค

สวิตชกําหนด

แตร (กดทีส่ัญ

j ปุมเลือก/ตั้งค

k สวิตชควบคุม
* (n250

ปุม      (หนา
สวิตชควบคุม



แ

8
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ูโดยสารหนา (n49)

ุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม (n199)

อ USB (n216, 273)

ูขับขี่ (n49)

ระจกมองขาง (n181)

็อกประต ู(n154)

ุมกระจกประตู (n161)

ากระโปรงทาย (n157)

ระโปรงหนา (n507)

ายในดานผูขับขี ่(n581)

กยีร (n387, 390)

N* (n395)

การขับขี่* (n396)

มือไฟฟา (n473)

อัตโนมัติ (n477)

อง (n194)
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a
b
c
d
e

f
g
h
i
j

k

ถุงลมดานผ

ชองเสียบอ

ชองเชือ่มต

ถุงลมดานผ

สวิตชปรับก

สวิตชหลกัล

สวิตชควบค

สวิตชเปดฝ

มือเปดฝาก

กลองฟวสภ

คันเปลีย่นเ

สวิตช ECO

สวิตชโหมด

สวิตชเบรก

สวิตชเบรก

กลองเก็บข
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ัง (n179)

ี่ (n193)

า

ขาง (n54)

(n36)

192)

ื้อ* (n197)

ลัง (n187)

(ติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก) 

ําหรับยึดระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

งเพื่อยึดระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ดานหนา (n52)

USB* (n216, 273)

n183)

* สําหรับรถบางรุน
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a กระจกมองหล

b ไฟอานแผนท

c แผงบังแดด
กระจกแตงหน

d มานถุงลมดาน

e เข็มขัดนิรภัย 

f ไฟเกง (n

g ราวมือจับ
ตะขอแขวนเส

h เบาะนัง่ดานห

i เข็มขัดนิรภัย 
(n75)

เข็มขัดนิรภัยส
(n77)

j จุดล็อกสวนลา
(n71)

k
l

ถุงลมดานขาง

ชองเชือ่มตอ 

m เบาะหนา (
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ใตฝากระโปรงหนารถ (n506)

 (n174, 528)

งปรับไฟฟา (n181)

าง (n168, 521)

ก/ปลดล็อกประตู (n146)

530, 551)

166, 518)

ลท (n166, 170, 521)

n168, 520)

(n170, 521)

เชือ้เพลิง (n487)

ี่สาม (n525)

กระโปรงทาย (n157)

เบียนหลัง (n166, 525)

ดานหลังปรับมุมมองสามระดับ (n485)

166, 524)

n524)

166, 522)

166, 522)

n168, 522)
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a
b
c

d
e
f

g

การบาํรุงรักษา
ปดน้าํฝนหนา
กระจกมองขา
ไฟเลีย้วดานข
ควบคมุการล็อ
ยาง (n

ไฟหนา (n

ไฟหรี่/ไฟเดยไ
ไฟเลีย้วหนา (

ไฟตดัหมอก* 

a
b
c
d
e

การเตมิน้าํมัน
ไฟเบรกดวงท
การเปด/ปดฝา
ไฟสองปายทะ
กลองมองภาพ

f

g

ไฟทาย (n

ไฟถอยหลัง (

ไฟทาย (n

ไฟเบรก (n

ไฟเลีย้วหลัง (
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ะดับปานกลางจนถึงขั้นรุนแรง

ด็กแบบหันหนาออก
บบหันหลังออก ซึ่งติดตั้งลงบนเบาะนั่งดานหลัง

นมอนอกไซด (n82)

วันพิษสวนประกอบของกาซคารบอนมอนอกไซด
ิเวณที่อับและไมสามารถถายเทอากาศเพื่อ

หนงและลักษณะ

ดเข็มขัดนิรภัย

รัดเข็มขัดนิรภัยใหต่ําที่สุด
เทาที่เปนไปได
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การขับขี่อยางปลอดภัย (n31)

ถุงลม (n47)

● รถของทานมีการติดตั้งถุงลมเพื่อปกปองทานและผูโดยสารระหวางการชนปะทะร

ความปลอดภัยของเด็ก (n57)

● เด็กที่มีอายุ 12 ปและต่ํากวา ควรนั่งที่เบาะนัง่ดานหลัง
● เด็กเล็กควรไดรับการปกปองโดยการใหนั่งบนเบาะนั่งสําหรับเ
● ทารกควรไดรับการปกปองโดยการใหนั่งบนเบาะนั่งสําหรับเด็กแ

อันตรายจากกาซคารบอ
● รถยนตของทานจะมีการปลอยค
ออกมา หามติดเครื่องยนตในบร
ระบายไอเสียได

รายการตรวจสอบกอนการขับรถ (n35)
● กอนการขับรถ ใหตรวจสอบการปรับเบาะนั่งดานหนา พนักพิงศีรษะ
พวงมาลัย และกระจกมองขางใหถูกตอง

เข็มขัดนิรภัย (n36)

● คาดเข็มขัดนริภัยและนั่ง ในตําแ
ที่ถูกตอง

● ตรวจสอบวาผูโดยสารทุกคนคา
อยางถูกตองแลวหรือไม
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ัด (n 86)

ารเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล)/

ียร * (n92)
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2

แผงหนาปด (n 85)

ชดุมาตรวัด (n 104)/จอแสดงขอมูลผูขับขี่ (n 107, 128)/ไฟเตือนชุดมาตรว

ไฟแสดง M (โหมดก

ไฟแสดงตําแหนงเก

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

ไฟแสดงตําแหนงเกียร/

ไฟเตือนตําแหนงเกียร

(n92)
มาตรวัดเชื้อเพลิง (n105)

จอแสดงขอมูล (n107)

มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต

(n104)

มาตรวัดความเร็วรถ

(n104)
มาตรวัดระยะทาง (n105)

จอแสดงผลอุณหภูมิภายนอก (n106)

สีชุดมาตรวัด (n105)
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มาตรวัดเชื้อเพลิง (n105)

มูลผูขับขี่ (ดานขวา) (n128)

104)

าง

* สําหรับรถบางรุน
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ไฟแสดง M (โหมดการเปลี่ยนเกียร
แบบแมนนวล)/ไฟแสดงตําแหนง

เกียร (n92)

● สามารถเปลี่ยนรปูแบบมาตรวัดได
2 การเปลี่ยนรูปแบบมาตรวัด (n140)

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

ไฟแสดงตําแหนงเกียร/
ไฟเตือนตําแหนงเกียร (n92)

จอแสดงขอ

มาตรวัดความเร็วรถ (n

มาตรวัดระยะท

(n105)

มาตรวัดอุณหภูมิเครื่องยนต (n105)

จอแสดงผลอุณหภูมิภายนอก

(n106)

มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต

(n104)
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ิตชไฟเลี้ยว (n 168)

หนา (n 166)

สวติชไฟเลี้ยว

สวิตชควบคุมไฟสองสวาง

ไฟตํ่า

ไฟสูง

กะพริบไฟสูง
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4

12 หรือ 24 ชม.
a กดปุม MENU

b เลือก การตั้งคานาฬิกา (Clock Settings)

c เลือก เวลาอัตโนมัต ิ(Automatic Time) 
จากนั้นเลือก ปด (OFF)

d เลือก ตั้งเวลา (Set Time)

e เลือก 12-H/24-H เพื่อเปลี่ยนเวลารูปแบบ

ปุม MENU
อุปกรณและการใชงาน
(n 141)

นาฬิกา (n 142)

ทานสามารถปรับเวลานาฬิกาและคาหนาจอนาฬิกาได
(n 286)

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

f เลอืก  หรือ 

g เลอืก Set เพื่อตั้งคาเวลา 

สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
(n 163)

กดสวิตชเพื่อเปลี่ยนไปยังโหมดใชอุปกรณไฟฟา

3 4 สว

ไฟ
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ระโปรงทาย (n 157)

ดปุมเปดฝากระโปรงทายที่ดานขางเบาะนัง่ผูขับขี่
างไวเพื่อปลดลอ็กและเปดฝากระโปรงทาย
ดปุมเปดกระโปรงทายบนรีโมทเพื่อปลดล็อกและ
ดกระโปรงทาย
ดปุมเปดกระโปรงทายบนฝากระโปรงทาย * เพื่อ
ลดล็อกและเปดกระโปรงทาย

สวิตชเปดฝากระโปรงทาย

* สําหรับรถบางรุน
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● ไมมีฝนตก
*1 : รุนปดน้ําฝนอัตโนมัติ
*2 : รุนไมมีระบบปดน้ําฝนอัตโนมัติ

ควรจะปดสวิตช AUTO ไปยังตําแหนง OFF เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหายกับระบบเมื่อ:
● การทําความสะอาดกระจกบังลมหนา
● ขับรถผานเครื่องลางรถ

MIST
OFF
AUTO*1: ความเร็วในการปดน้ําฝนจะมีการเปลี่ยนแปลง
โดยอัตโนมัติ
INT*2: ที่ปดน้ําฝนทํางานเปนชวงๆ
LO: จังหวะชา
HI: จังหวะเร็ว

รุนปดน้ําฝนอัตโนมัติ

การปลดล็อกประตูดานผูขับขี่จาก
ดานในรถ (n 153)

● ดึงมือจับประตูดานในที่ประตูดานผูขับขี่หรือประตู

ดานผูโดยสาร * เพื่อปลดล็อกพรอมเปดออก
สวิตชปดน้ําฝนและฉดีน้ําลางกระจก
(n 174)

สวิตชปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจก
วงแหวนปรับตั้ง *

( -     : ความไวต่ํา*1

 : ทํางานชา*2

( +    : ความไวสูง*1

 : หนวงเวลาสั้น*2

ดึงกานสวติช
ควบคุมการปด
เขาหาตัวทานเพื่อ
ฉีดน้ําลางกระจก

พวงมาลัยรถยนต (n 178)

● การปรับพวงมาลัย ใหดึงคันปรับระดับพวงมาลัย
เขาหาตัว และปรับไปยังตําแหนงที่ตองการ แลว
ลอ็กคันปรับกลับเขาที่

การปรับ

การล็อก

ฝาก
● ก
ค

● ก
เป

● ก
ป
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6

สวิตชปรับ

สวติชล็อกกระจกหนาตางไฟฟา

ไฟเตือน
กระจกมองขางปรับไฟฟา 
(n 181)

● เลื่อนปุมเลอืกไปที่ L หรือ R โดยที่โหมดจายไฟ
อยูในตําแหนง ON

● กดสวนปลายสวิตชปรับกระจกตามที่ตองการปรับ
เพื่อปรับกระจกมองขาง

● กดปุมพับกระจก * เพื่อพับกระจกเขาหรือกางออก

สวิตชเลือกสวิตชพับกระจก

กระจกหนาตางไฟฟา (n 161)

● ขณะที่สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตอยูที่
ตําแหนง ON, เปด และปดกระจกหนาตางไฟฟา

● หากปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟาอยูในตําแหนง
ปดจะสามารถทําการเปดหรอืปดหนาตางดาน
ผูโดยสารแตละดานโดยใชสวิตชที่หนาตาง
แตละบานได

● หากปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟาอยูในตําแหนง
เปด (ไฟแสดงติดสวาง) สวิตชที่หนาตางดาน
ผูโดยสารแตละดานจะไมสามารถใชได

สวิตชกระจก
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ปุมควบคุมดานผูขับขี่

 AUTO

งลมดานลาง
ะชองลมไลฝา

ปุม MAX COOL

* สําหรับรถบางรุน
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ระบบปรับอากาศ* (n204)

● กดปุม AUTO เพื่อสั่งงานระบบควบคุมสภาพอากาศ
● กดปุม  เพื่อปดหรือเปดระบบ
● กดปุม  เพื่อไลฝากระจกหนา

ปุมควบคุมพัดลม

ปุม  (ไลฝากระจกบังลมหนา)

ปุม  (หมุนเวยีนอากาศ)

ปุม  (ON/OFF)

ปุม

ปุม A/C (ระบบปรับอากาศ)

ชองลมที่แผงหนาปด ชองลมที่แผงหนาปด
และชองลมดานลาง

ชองลมดานลาง ชอ
แล

ปุมควบคุมดานผูโดยสาร

ปุม SYNC

รุนที่มีปุม SYNC และปุม MAX COOL
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มุนเวียนอากาศ)

ปุมหมุนควบคมุอุณหภูมิ

 AUTO

งลมดานลางและ
งลมไลฝา

ปุม MAX COOL

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 18  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
8

ปุม  (ไลฝากระจกบังลมหนา)

ปุม  (ห

ปุมควบคุมพัดลม

ปุม  (ON/OFF)

ปุม

ปุม A/C (ระบบปรับอากาศ)

ชองลมที่แผงหนาปด ชองลมที่แผงหนาปด
และชองลมดานลาง

ชองลมดานลาง ชอ
ชอ

รุนที่ไมมีปุม SYNC
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ปุม VOL/  AUDIO (ระดับเสียง/
เปด-ปดระบบเครื่องเสียง)

ปุม  (คนหา/ขาม)

ปุม  (คนหา/ขาม)

ปุม RADIO

ปุม PHONE
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อุปกรณอํานวยความสะดวก (n211)

ระบบเครื่องเสียง (n212)

 (n 215)รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

หนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

ปุม  (ยอนกลับ)

ปุม MEDIA

ปุม CONNECT

ปุม MENU

ปุมเลือก



2

แนะนําการใชแบบรวดเร็ว

ปุม  (หนาจอหลัก)

ปุม  (ยอนกลับ)

ปุม VOL/  AUDIO (ระดับเสียง/
เปด-ปดระบบเครื่องเสียง)

ปุม  (คนหา/ขาม)

ปุม  (คนหา/ขาม)
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หนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว (n270)

สําหรับรุนระบบนําทาง () โปรดดูที่คูมือระบบนําทาง
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ื่อมตอ iPod, แฟลชไดรฟ USB, Bluetooth® 
รื่องเสียงหรือสมารทโฟน: 
ด  /  เพื่อขามไปยังจุดเริ่มตนของ
ลงถัดไป หรือกลับไปยังจุดเริ่มตนของเพลงปจจุบัน
ฟลชไดรฟ USB: 
ดและคางปุม  /  เพื่อเปลี่ยนโฟลเดอร

ุมเลือก/ตั้งคา
ื่อเลือกโหมดระบบเครื่องเสียง*1

ดปุม  (Home) จากนั้นเลือกขึ้นหรือลงเพื่อเลือก
มด บนจอแสดงขอมูล และกดตั้งคา
ือกขึ้นหรือลง:
ากตองการเลือกโหมด ใหเลื่อนขึ้นหรือลงแลวกดเพื่อ
ั้งคา:

ุนมาตรวัด 7 นิว้

FM

AM

USB

Bluetooth® Audio

การเชื่อมตอสมารทโฟน (Smartphone 
Connection) (Apple CarPlay/Android Auto)

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 21  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
โฟลเดอร/กลุม สัญญาณแรง
FM AM USB/iPod/USB/Apple
CarPlay/Android Auto Bluetooth® Audio

● สวิตช VOL ( +   /VOL ( -   (ระดับเสียง)
กดเพื่อปรับเสียงขึ้น/ลง

● ปุม  /  (คนหา/ขาม)
วิทยุ:
กด  /  เพื่อเปลี่ยนสถานีวทิยุที่ตั้งคาไว
กดและคางปุม  /  เพื่อเปลี่ยนสถานีที่มี
สัญญาณแรง
เชื่อมตอ iPod, แฟลชไดรฟ USB, Bluetooth®
เครื่องเสียงหรือสมารทโฟน:
กด  /  เพื่อขามไปยังจุดเริ่มตนของ
เพลงถัดไป หรือกลับไปยังจุดเริ่มตนของเพลงปจจุบัน
แฟลชไดรฟ USB หรือเครื่องเสียง Bluetooth®:
กดและคางปุม  /  เพื่อเปลี่ยน

● สวิตช VOL ( +   / VOL ( -   (ระดับเสียง)
กดเพื่อปรับเสียงขึ้น/ลง

● ปุม  /  (คนหา/ขาม) 
วทิยุ:
กด  /  เพื่อเปลี่ยนสถานีวิทยุที่ตั้งคาไว
กดและคางปุม  /  เพื่อเปลี่ยนสถานีที่มี

ปุมเลือก/ตั้งคา

สวิตช VOL ( +   /VOL ( -   (ระดับเสียง)

*1 : ร
สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง

 (n 217)

● ปุม SOURCE
กดเพื่อวนผานโหมดเครื่องเสียงดังนี้:

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

ปุม SOURCE

ปุม  /  (คนหา/ขาม)

สวิตช VOL ( +   /VOL ( -   (ระดับเสียง)

 (n 274)รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

ปุมเลือก/ตั้งคา

ปุม  /  (คนหา/ขาม)

สวิตช VOL ( +   /VOL ( -   (ระดับเสียง)

ปุม  (หนาจอหลัก)

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

ปุม  /  (คนหา/ขาม)

เช
เค
ก
เพ
แ
ก

● ป
เม
ก
โห
เล
ห
ต
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ี่ยน
( +

เกยีร 

นนวล
ออก

เมื่อคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง 
( D    ในโหมด SPORT
● สามารถเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยน
เกียรอยางตอเนื่องแบบแมนนวล
ได 7 สปด

● ไฟแสดง M และสปดที่เลือกจะ
ปรากฏขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง 
( D
● สามารถเปลี่ยนแปลงสปดอยางตอ

เนื่องแบบแมนนวล หมายเลขสปดที่
เลือกจะแสดงตําแหนง

หนง
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การขับรถ (n373)

เกียรอัตโนมตัิ (n 386, 387, 390)

● เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง ( P และเหยียบเบรกเพื่อสตารตเครื่องยนต
● การเปลีย่นเกียร

ไฟแสดง M

จอด
ใชเมื่อจอดรถหรือสตารทรถ

เกียรวาง
ระบบสงกําลังไมไดล็อก

ขับ (S)*

ใชเมื่อ:
● ใชเพื่อเรงความเร็วไดดียิ่งขึ้น
● ใชเพื่อเพิ่มแรงเบรกใหกับ
เครื่องยนต

● ใชเพื่อการขับขี่ขึ้น-ลงทางลาดชัน

รุนไมมีปุมเปลี่ยน
เกียรที่พวงมาลัย

รุนที่มีปุมเปลี่ยน
เกียรที่พวงมาลัย

เหยียบแปนเบรกและกดปุมปลดล็อก
คันเปลี่ยนเกียรเพื่อเปลี่ยนเกียร

กดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียรและ
เปลี่ยนเกียร

เปลี่ยนเกียรไดโดยไมตองกดปุมปลด
ล็อกคนัเปลี่ยนเกียร

ถอยหลัง
ใชเพื่อขับถอยหลัง

ขับ
ใชเมื่อ:
● ใชสําหรับการขับรถปกติ

● ใชเพื่อการขับขี่แบบโหมด
แมนนวลชั่วคราว

● ใชเพื่อการขับขี่แบบโหมด
แมนนวล (ในโหมด SPORT)

รุนที่มีสวิตชเปลี่ยนเกียรที่พวงมาลัย
ต่ํา*

● ใชเพื่อเพิ่มแรงเบรกของ
เครื่องยนต

● ใชเพื่อการขับขี่ขึ้น-ลงทางลาดชัน

สวิตชเปลี่ยน
เกียรลง ( -

สวติชเปล
เกียรขึ้น 

การทาํงานในโหมดการเปลี่ยน
แบบแมนนวล* (n393)

● สามารถเปลี่ยนเกียรแบบแม
ขึ้นหรือลง โดยไมตองยกมือ
จากพวงมาลัย

ปุมปลดล็อกคนัเปลี่ยนเกียร

ไฟแสดงตําแหนงเกียร

ไฟแสดงตําแ
เกียร

* สําหรับรถบางรุน
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ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนในระหวางเรง
ความเร็วบนพื้นถนนที่ลืน่

● ระบบ VSA ทํางานอัตโนมัติทุกครั้งที่ทานสตารต
เครื่องยนต

● เปดหรือปดระบบ VSA โดยกดปุมนี้คางไวจน
กระทั่งไดยินเสียงเตือน
การเปดและปด CMBS (n413)

● เมื่อไมสามารถหลีกเลีย่งการชนดานหนาได
ระบบ CMBS สามารถชวยทานลดความเร็วของ

รถยนตและความรุนแรงของการชนได
● ระบบ CMBS จะเปดทุกครั้งเมื่อสตารท
เครื่องยนต

● ใชปุมสนบัสนุนความปลอดภัยเพื่อเปดหรือปด
ระบบ CMBS

การเปดและปดสวิตชระบบ VSA 
(n400)

● ระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA) ชวยในดาน

การทรงตัวของรถยนตในขณะเขาโคงและรักษา
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การเติมน้าํมันเชื้อเพลิง (n487)

a ปลดล็อกประตูดานผูขับขี่ 

b กดและปลอยบริเวณที่ลูกศรชี้ เพื่อปลดลอ็กฝาปดถัง
น้ํามันเชื้อเพลิง ทานจะไดยินเสยีงคลิ๊กและฝาจะเปดขึ้น

เล็กนอย

c คอยๆ หมุนฝาปดถังน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อถอดออก

d วางฝาปดไวกับที่ยึดบนฝาปดที่เติมน้ํามันเชื้อเพลิง

e หลงัจากเติมน้ํามันเชื้อเพลงิ ใหใสฝาปดกลับเขาจน

กระทั่งมีเสียงดังคลิก๊อยางนอย 1 ครั้ง

น้ํามันเชื้อเพลิงที่ฮอนดา

แนะนํา:

เบนซินไรสารตะกั่ว/แกสโซฮอล (E10 ถึง E85) คาออกเทนตั้งแต 91 ขึ้นไป

ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง: 47 ลติร
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บชวยควบคุมรถใหอยูในชอง
เดนิรถ (LKAS) (n 444)

นีช้วยเสริมแรงใหกับพวงมาลยัเพื่อใหรถอยูตรง
ของเลนที่ตรวจจับได และใหการเตือนดวยแรง
ะเทือน เสยีง และภาพ เมื่อระบบตรวจจับไดวา
ลงออกนอกเลน

บแจงเตือนการออกนอกถนน
n 458)

ตือนและชวยเหลอืทานเมื่อระบบตรวจจับไดวามี
เปนไปไดที่รถของทานขามเลนโดยไมไดเจตนา

/หรือออกนอกถนนไปพรอมกัน

บแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนา
กตัว* (n466)

ตือนทานดวยระบบภาพและเสียงเตือนเมื่อรถ
านหยุดแมวารถคนัขางหนาจะเริ่มออกตัว

* สําหรับรถบางรุน
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ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
แบบแปรผัน พรอมระบบปรับความ
เร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็ว
ต่ำ (ACC with LSF) (n 422)

รักษาความเร็วรถใหคงที่ และระยะหางที่ปลอดภัย
ระหวางรถของทานและรถขางหนาของทานโดยไม

ตองวางเทาไวบนเบรก หรือคันเรงตลอดเวลา

และ

ระบ
ออ

แจงเ
ของท
ฮอนดาเซนสซิ่ง (n406)

ฮอนดาเซนสซิ่งเปนระบบสนับสนุนการขับขี่ซึ่งจะใช
กลองมองภาพดานหนารถที่ยึดอยูกับดานในของ
กระจกบังลมหนา ดานหลังกระจกมองหลัง

กลองมองภาพ
ดานหนารถ

กลองจะอยูทางดานหลัง
ของกระจกมองหลัง

ระบบเตือนการชนและเสริมแรง
เบรกเพื่อลดความรุนแรงในการเกิด
อุบัติเหตุ (CMBS) (n 409)

ระบบสามารถชวยทานได เมื่อตัดสนิวามีความเปนไป
ไดที่รถของทานอาจชนกับรถคันขางหนาจากดานหลัง
(รวมถึงรถจักรยานยนต), รถคันที่ขับสวนมาทางดาน
หนา, คนเดินถนน หรือคนที่กําลงัขี่รถจักรยาน
(รถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่) ระบบ CMBS ไดรับ
การออกแบบมาเพื่อเตือนทานเมื่อประมวลผลแลวมี

ความเปนไดที่จะเกิดการชน รวมทั้งชวยลดความเร็ว,
หลีกเลี่ยงการชน และลดความรุนแรงของการชน

ระบ
ทาง

ระบบ
กลาง
สัน่ส
รถกํา

ระบ
(

แจงเ
ความ
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ไฟหนา (n518)

● ตรวจสอบไฟหนาทั้งหมดอยาง
สม่ําเสมอ

ามารถ
ะใชงาน
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การบํารุงรักษา (n493)

ใตฝากระโปรงหนา (n506)

● ตรวจสอบน้ํามันเครื่อง, สารหลอเย็นเครื่องยนตและระดับน้ําฉีด
กระจก เติมถาจําเปน

● ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรก
● ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่เดือนละครั้ง
a ดึงคันปลดล็อกฝากระโปรงหนาซึ่งอยูใตมุมลางขวาของแผงหนาปด

b ปลดล็อกกลอนฝากระโปรงหนา โดยผลักไปดานขาง และยก
ฝากระโปรงหนาขึ้น เมื่อทานยกฝากระโปรงหนาขึ้นเล็กนอยแลว
ทานสามารถปลอยคันปรับได

c เมื่อเสร็จสิน้แลว ใหปดฝากระโปรงหนาแลวตรวจดูใหแนใจวา
ล็อกถูกตอง

ยางใบปดน้ําฝน (n528)

● เปลี่ยนยางใบปดน้ําฝนใหม ถาพบวาไมส
กวาดน้ําไดหมดหรอืมีเสยีงดังรบกวนขณ

ยาง (n530)

● ตรวจสอบยางอะไหลและลอ

อยางสม่ําเสมอ
● ตรวจสอบแรงดันลมยางสม่ําเสมอ
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วอรฮีต (n 569)

อดรถในที่ปลอดภัย ถาไมเห็นไอน้ําใตฝากระโปรง

นา เปดฝากระโปรงหนาและรอจนอุณหภูมิ
รื่องลดต่ําลง

ลากรถในกรณีฉุกเฉนิ 
n 588)

วรใชบริการผูใหบริการลากรถมืออาชีพ หากตอง
ารลากรถของทาน
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การ
ยางแ
● จอด
โดย

ไฟเต
● ตรว
อืนสวาง (n 571)

จสอบไฟเตือนในคูมือผูใชรถ
ฟวสขาด (n 576)

● ตรวจสอบการขาดของฟวส ถาระบบไฟฟา

บางอยางในรถหยุดทํางาน

การ
(

● ค
ก

จดัการกบัเหตฉุุกเฉิน (n 549)

บน (n 551)

รถในที่ปลอดภัย และเปลี่ยนยางที่แบนออก
ใชยางอะไหลที่อยูในหองสัมภาระ

เครือ่งยนตสตารตไมติด 
(n 559)

● ถาแบตเตอรี่หมดไฟ ใหใชวิธีพวงสตารต

โอเ
● จ

ห
เค
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วิตช

 ซึ่งไมใชอาการบกพรอง เหยยีบแปนเบรกจนสดุ

0)
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จะทําอยางไรในสถานการณตอไปนี้
ทําไมโหมดจายไฟไมสามารถเปลีย่นจาก

OFF (LOCK) ไปยงั ACCESSORY เปน

เพราะอะไร?

● พวงมาลัยอาจถูกล็อกอยู

● หมุนพวงมาลยัไปทางซายและขวาหลังจากกดส
สตารต/ดับเครื่องยนต

ทําไมโหมดจายไฟไมสามารถเปลีย่นจาก

ACCESSORY ไปยงั VEHICLE OFF 

(LOCK) เปนเพราะอะไร?

เลือ่นคนัเปลีย่นเกียรไปยงัตําแหนง ( P

ทําไมแปนเบรกจึงมีอาการสั่นเปนจังหวะ

เลก็นอยเมื่อเหยียบ?

กรณีนีส้ามารถเกิดขึ้นไดเมื่อระบบ ABS มีการใชงาน

ดวยแรงที่มั่นคง หามย้ําแปนเบรก
2 ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) (n48
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แนะนําการใชแบบรวดเร็ว

นงลอ็ก
ระตู

นงปลด

โดยอัตโนมัติอีกครัง้หนึง่เพื่อความปลอดภยั

างจากชวงระยะการทํางานของระบบลอ็ก
านจะปดสนทิ

n 148)

ะหนาไมคาดเข็มขัดนริภัย

* สําหรับรถบางรุน
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ไมสามารถเปดประตดูานหลงัจากดานใน
รถได เปนเพราะอะไร?

ตรวจสอบวาฟงกชันลอ็กประตูปองกนัเด็กอยูในตําแห
หรอืไม หากลอ็กอยู ใหเปดประตูดานหลงัดวยมือเปดป
ดานนอก

เพื่อยกเลกิฟงกชั่นดังกลาว ใหดันกานลอ็กไปยังตําแห
ลอ็ก

ทําไมประตจูงึลอ็กหลงัจากที่ปลดล็อก

ประตดูวยสมารทคยี?

หากทานไมเปดประตูรถภายใน 30 วินาที ประตูจะลอ็ก

ทําไมมีเสียงปบดังขึน้เมื่อเปดประตู

ดานผูขบัขี?่

จะมีเสยีงเตือนดังขึ้นเมื่อ:

● โหมดจายไฟถูกตั้งเปน ACCESSORY

● ไฟหนารถยังคงเปดอยู

ทําไมมีเสียงปบดังขึน้เมื่อเดินออกจากรถ
หลงัจากปดประต?ู

เสยีงเตือนจะดังขึ้นหากสมารทคยีหรอืคยีการด* ออกห
อัตโนมัติ (Walk Away Auto Lock) กอนที่ประตูทุกบ

2 การล็อกรถ (ล็อกอัตโนมัติเมื่อเดินออกหาง) (

ทําไมจึงมีเสียงดังเตอืนเมื่อเริ่มออกรถ? เสยีงจะเตือนดังขึ้นเมื่อผูขับขี่และ/หรอืผูโดยสารที่เบา

รุนที่มีระบบล็อกอัตโนมัติ 
(Walk Away Auto Lock)



3

แนะนําการใชแบบรวดเร็ว

เบรก

 หรือไม หากมี ใหทานเปลี่ยนเกียรไปที่

วจสอบที่ศูนยบรกิารฮอนดาทันที
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กดสวิตชเบรกมือไฟฟาแตกไ็มทําให
สามารถปลดเบรกมือได เปนเพราะอะไร?

ใหทําการกดสวิตชเบรกมือไฟฟาพรอมกบัเหยียบแปน

เหยยีบคนัเรง แตกไ็มทําใหสามารถปลด
เบรกมือไดอัตโนมัต ิเปนเพราะอะไร?

• คาดเข็มขัดนิรภัยที่ตําแหนงผูขับขี่

• ตรวจสอบวาเกียรอยูในตําแหนง ( P หรือ ( N

ตําแหนงอื่นๆ

ทําไมจึงไดยนิเสียงหวีดเมื่อเหยียบแปน
เบรก?

อาจถงึเวลาตองเปลีย่นผาเบรก ใหนํารถเขารบัการตร
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ารขับขี่อยางปลอดภัย

เรือ่งความปลอดภัยสําหรับผูใชรถและผูโดยสาร

32

34

35

36

41

45

46

ถุงลม
สวนปร

ชนดิขอ
ถุงลมด
ถุงลมด

มานถุง
ไฟเตือ
การดูแ

ความปลอดภัยของเด็ก
การปกปองผูโดยสารที่เปนเด็ก .....................57

ความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก.........60

ความปลอดภัยของเด็กโต ..............................79

อันตรายจากกาซไอเสีย

กาซคารบอนมอนอกไซด ................................82
ฉลากความปลอดภัย
ตําแหนงปายเตือน ...........................................83
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คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัย
ขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย ........

อุปกรณดานความปลอดภัยในรถของทาน ...

รายการตรวจสอบดานความปลอดภัย ........

เข็มขัดนิรภัย

เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยของทาน ......................
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การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย ............................
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ก

ในบทนี้มีขอมูลสําคัญ



การขับข่ีอยางปลอดภัย

คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัย

ในหนาตอไปนี้อธบิายฟงกชันความปลอดภัยและวิธีการใชงานอยางถูกตอง ขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยดานลางคือสิง่ที่เราพิจารณาวาเปนสิง่สําคญัที่สุด

ขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

■ คาดเข็มขัดนริภัยตลอดเวลา

เข็มขัดนริภัยจะชวยปองกันอันตรายไดระดับหนึ่งเมื่อเกิดการชน ถุงลมไดรับการออกแบบใหเปน

อุปกรณเสริมกับเข็มขัดนริภัยแตใชแทนกันไมได ดังนัน้ผูที่ขับขี่และผูโดยสารทุกคนจึงควรคาดเข็มขัด

นิรภัยอยางถูกตองตลอดเวลา

■ คาดเข็มขัดนริภัยใหกับเด็กทุกคน

เด็กที่มีอายุ 12 ป หรือต่ํากวานี้ ควรจะจัดที่นั่งใหที่เบาะหลัง ไมใชเบาะหนา ทารกและเด็กเล็กตองใช

เบาะ

ชนดิ

■ ร

แมว

ผูโด

ที่ตัว

■ ง

แอล

ปฏิก

เมื่อต

1ขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

หามใชโทรศัพทมือถือ ยกเวนติดตั้งอุปกรณแฮนดฟรีที่

ผูขับขี่ขณะขับรถ
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นั่งสําหรับเด็กโดยเฉพาะ เด็กโตขึ้นอีกหนอยควรใชเบาะนั่งสําหรับเด็ก และคาดเข็มขัดนิรภัย

คาดตัก/ไหลจนกวาเด็กจะสามารถใชเข็มขัดนิรภัยไดโดยที่ไมตองเบาะนั่งเด็กชวย

ะวังอันตรายจากถุงลม

าถุงลมจะชวยปกปองชีวิตไวไดแตก็อาจทําใหบาดเจ็บถึงชีวิตไดเชนกัน โดยเฉพาะผูขับขี่หรือ

ยสารที่นัง่ใกลถุงลมมากเกินไป หรือคาดเข็มขัดนิรภัยไมถูกตอง สําหรับทารก, เด็กเล็ก และผูใหญ

เล็กเปนกลุมบุคคลที่มีอัตราเสี่ยงตอการเกิดอันตรายสูง ควรปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือนี้

ดดื่มสุราเมื่อตองขับรถ

กอฮอลและการขับรถไมใชของคูกัน การดื่มสุราแมเพียงแกวเดียวจะทําใหความตื่นตัวและ

ิริยาตอบสนองของทานลดลง และจะลดลงเปนลําดับ หากมีการดื่มตอๆ ไป ดังนั้นควรงดดื่มสรุา

องขับรถ
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การขับข่ีอยางปลอดภัย
uu คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัยuขอมูลทีส่ําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

■ ใหความใสใจตอหนาที่การขบัขี่ที่ปลอดภัยอยางเหมาะสม

การสนทนาทางโทรศัพทมือถือหรือทํากิจกรรมอื่นๆ ซึ่งทําใหทานเสียสมาธิในการใสใจทองถนน, 

รถคนัอื่น และผูใชถนนทั่วไปอาจนําไปสูการชนปะทะได โปรดจําไววาสถานการณตางๆ อาจเปลี่ยน

แปลงและเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว มีเพียงทานเทานั้นที่สามารถตัดสินใจไดวาเวลาใดที่จะเหมาะสม

หรือสามารถเบี่ยงเบนความสนใจออกจากทองถนน

■ ควบคุมความเร็วของทาน

การขับรถดวยความเร็วสูงเปนสาเหตุสําคัญของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน ยิ่งใช

ความเร็วสูงขึ้น ความเสีย่งก็จะยิ่งมากขึ้น อยางไรก็ตามอุบัติเหตุรายแรงก็สามารถเกิดขึ้นที่ความเร็ว

ต่ําไดเชนกัน อยาขับรถเร็วเกินกวาสภาพความปลอดภัยจะเอื้ออํานวย แมวาความเร็วที่ใชนัน้จะต่ํากวา

ความเร็วที่กฎหมายกําหนดไวก็ตาม

■ ดูแลรักษารถใหอยูในสภาพปลอดภัย

ยางท

เพื่อเ

บํารุง

■ หา

เด็กเล

ควบค

บาดเ

เสยีช

ระบบ
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ี่แบนหรือเครื่องยนตบกพรองอาจทําใหเกิดอันตรายรายแรงได

ปนการลดอันตราย หมั่นตรวจสอบแรงดันลมและสภาพของยางเปนประจํา และนํารถเขารับการ

รักษาตามกําหนด

มทิ้งเด็กไวในรถโดยลําพัง

็กและสัตวเลีย้งที่ไมมีการดูแลในรถ อาจไดรับบาดเจ็บสาหัสได ถาพวกเคาเปดการใชงานชุด

ุม ซึ่งอาจจะทําใหรถยนตเคลื่อนที่ไดจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นสงผลใหบุคคลอื่นอาจไดรับ

จ็บสาหัสหรือเสียชีวิต อุณหภูมิภายในหองโดยสารอาจสูงมาก ซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายหรือ

ีวิต แมวาระบบปรับอากาศจะทํางานอยู ดังนั้นอยาปลอยใหพวกเขาอยูในรถตามลําพัง เนื่องจาก

ปรับอากาศสามารถปดไดตลอดเวลา
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uu คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัยu อุปกรณดานความปลอดภัยในรถของทาน

การขับข่ีอยางปลอดภัย

อุปกรณดานความปลอดภัยในรถของทาน

1อุปกรณดานความปลอดภัยในรถของทาน

คุณลักษณะความปลอดภัยบางประการมิไดมีสวนเกี่ยวของกับ

การปกปองรางกายของทานโดยตรง

คุณลักษณะบางประการไมตองการการกระทําใดๆ โดยทาน

เชน โครงสรางเหล็กที่แข็งแรงที่จะชวยปองกันหองโดยสาร

ระยะยุบตัวดานหนาและดานทาย ขอตอพวงมาลัยที่สามารถ

ยุบตัวได และตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยที่จะดึงกระชับ

เข็มขัดนิรภัยดานหนาเมี่อเกิดการชนกระแทก

อยางไรก็ตามทานและผูโดยสารจะไมไดรับการปองกันเต็มที่ 

ถาไมไดอยูในตําแหนงที่ถูกตอง และไมไดคาดเข็มขัดนริภัย

อยางถูกตองเสมอ ในความเปนจริงคุณลักษณะความปลอดภัย

รก็อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บไดหากใชไมถูกตอง
a ระยะยุบตัว
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ตรวจสอบรายการดังตอไปนี้ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการปองกันทานและผูโดยสาร

บางประกาb โครงปองกนัหองโดยสาร
c มานถุงลมดานขาง
d พนกัพิงศีรษะ
e เบาะนั่งและพนักพิง
f ถุงลมดานขางดานหนา
g ถุงลมดานหนา
h ขอตอพวงมาลัยยุบตัวได
i เข็มขัดนิรภัยชนิดปรับความตึงอัตโนมัติ
j เข็มขัดนิรภัย
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uu คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัยuรายการตรวจสอบดานความปลอดภัย
การขับข่ีอยางปลอดภัย

รายการตรวจสอบดานความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยตอตัวทานและผูโดยสารทานอื่น หมั่นตรวจสอบรายการตอไปนี้ใหติดเปนนิสัยกอน

ขับรถ

• ปรับเบาะนั่งของทานใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมตอการขับขี่ และโปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดทํา

การปรับเบาะนั่งดานหนาไปทางดานหลังใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งจะทําใหไมรบกวนการควบคุม

รถของผูขับขี่ เนื่องจากการนั่งใกลตําแหนงถุงลมดานหนามากเกินไปจะทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง

เมื่อเกิดการชนปะทะ

2 เบาะนั่ง หนา 183

• ปรับพนักพิงศีรษะใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม พนักพิงศีรษะจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อสวน

กลางของพนักพิงอยูในตําแหนงตรงกับสวนกลางศีรษะของทาน ผูที่มีความสงูมากควรปรับพนักพิง

ศีรษะใหอยูในตําแหนงสูงที่สดุ

2 การปรับพนักพิงศีรษะ หนา 189

1รายการตรวจสอบดานความปลอดภัย

หากขอความเปดประตู/ฝากระโปรงทายปรากฏอยูบนหนาจอ

รวมขอมูลผูขับขี่ แสดงวามีประตู/ฝากระโปรงทายปดไมสนทิ

ปดประตูทุกบานและฝากระโปรงทายใหสนิทจนกวาไฟเตือนจะ

ดับลง

2 ขอมูล หนา 117
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• คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง และคาดใหถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวาผูโดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัย

แลว

2 การคาดเข็มขัดนิรภัย หนา 41

• ปกปองเด็กดวยการใชเข็มขัดนิรภัย หรือระบบเบาะนั่งสําหรบัเด็กตามอายุ ความสูง และน้ําหนัก

ของเด็ก

2 ความปลอดภัยของเด็ก หนา 57



การขับข่ีอยางปลอดภัย

เข็มขัดนิรภัย

เกี่ยวกับเข็มขัดนริภัยของทาน

เข็มขัดนริภัยคืออุปกรณความปลอดภัยอยางเดียวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากชวยใหทานอยู

ติดกับตัวรถ และสามารถใชงานอุปกรณความปลอดภัยอื่นๆ ที่ติดตั้งกับตัวรถได และยังชวยไมใหตัว

ทานกระเด็นไปกระแทกภายในตัวรถ, กระแทกกับผูโดยสารทานอื่น หรือกระเด็นออกนอกรถ หากคาด

เข็มขัดอยางถูกตอง เข็มขัดจะชวยใหรางกายทานอยูในตําแหนงที่เหมาะสมหากเกิดการชน ดังนัน้ทาน

จะไดประโยชนถุงลมซึ่งจะชวยเสริมความปลอดภัยดวย

เมื่อทานและผูโดยสารไดคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตอง จะชวยปกปองทานจากการชนในเกือบทุก

กรณี:

- การปะทะดานหนา

- การปะทะดานขาง

- การปะทะดานหลัง

1เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยของทาน

คําเตือน: เข็มขัดนิรภัยถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับโครงสราง

สวนที่เปนกระดูกของรางกาย และควรคาดในสวนลางบริเวณ

ดานหนาของกระดูกเชงิกราน หรือบริเวณกระดูกเชิงกราน,

ไหลอยางเหมาะสม หลีกเลี่ยงการคาดเข็มขัดนิรภัย

ักไวบริเวณทองนอย

วรจะปรับเข็มขัดนิรภัยใหแนนเทาที่จะทําได แตยัง

สบายอยู เพื่อใหการปองกันเปนไปตามที่ไดรับการ

า เข็มขัดนิรภัยที่หลวมจะทําใหการปองกันลดลงมาก

มควรคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งๆ ที่สายบิดงอ

ข็มขัดนิรภัยหนึง่เสนใชไดหนึ่งคนเทานั้น การคาด

ัยซอนไปกับเด็กที่นัง่อยูบนตักจะทําใหเกิดอันตราย

3คําเตือน
การไมคาดเขม็ขดันิรภัยอยางถูกตองจะทําใหมีโอกาส

สูงที่จะไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

ตรวจใหแนใจวาทานและผูโดยสารไดคาดเข็มขัดนิรภัย

ทุกครั้ง และคาดอยางถูกตอง
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36
- การพลิกคว่ํา
หนาอกและ

สวนที่คาดต

คําเตือน: ค

คงใหความ

ออกแบบม

คําเตือน: ไ

คําเตือน: เ

เข็มขัดนิรภ

ได
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uu เข็มขัดนิรภัยu เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยของทาน
การขับข่ีอยางปลอดภัย

■ เข็มขัดนริภัยชนดิคาดตัก/ไหล

เบาะนั่งทั้งหาตําแหนงมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยชนดิคาดตัก/ไหล ในสภาพการขับขี่ปกติทานจะสามารถ

เคลื่อนไหวไดอยางอิสระแมจะถูกเข็มขัดดึงไวบางสวน ในระหวางการชนหรือการเบรกกะทันหันจะ

ลอ็กเพื่อดึงรั้งรางกายไวไมใหเกิดการกระแทก

เข็มขัดนิรภัยจะตองไดรับการยึดอยางเหมาะสมเมื่อใชกับระบบเบาะนัง่สําหรับเด็กแบบหันหนาออก

2 การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กดวยสายเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหล หนา 75

■ การใชงานเข็มขัดนริภัยอยางถูกตอง

ปฏิบัติตามแนวทางเหลานี้เพื่อการใชงานอยางถูกตอง:

• ผูรวมทางทุกคนตองนัง่ตัวตรงหลังชิดพนักพิงอยูประจําเบาะนั่ง และควรอยูในตําแหนงดังกลาว

ตลอดการเดินทาง การนัง่ตัวงอหรือเอียงตัวจะลดประสิทธิภาพการทํางานของเข็มขัดนริภัย และ

เพิ่มความเสี่ยงตอการบาดเจ็บสาหัสกรณีเกิดการชน

• หา

ทํา

• หา

กา

• หา

หร

ใน

1เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยของทาน

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติอาจล็อกได หากทานมี

การเอนตัวไปขางหนามากเกินไป การคอยๆ เคลื่อนจะทําให

เข็มขัดนิรภัยยืดไดสุดโดยไมมีการล็อก

เข็มขัดนิรภัยไมสามารถปกปองทานไดอยางสมบูรณ จากการ

ชนทุกครั้ง แตโดยมากแลวเข็มขัดนริภัยจะชวยลดความเสี่ยง

ตอการบาดเจ็บสาหัส

กฎหมายบังคับใหคาดเข็มขัดนิรภัย ดังนั้น ควรศึกษา และทํา

ตามขอบังคับตามกฎหมายเรื่องการคาดเข็มขัดนริภัย
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มีตอ

มคาดสวนที่ใชคาดไหลของเข็มขัดนริภัยไวใตแขนหรือดานหลังของทาน การกระทําเชนนี้จะ

ใหไดรับบาดเจ็บสาหัสกรณีเกิดการชน

มคาดเข็มขัดเกินหนึ่งคนตอหนึ่งเสน หากไมปฏิบัติตามจะทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัสกรณีเกิด

รชน

มสวมเครื่องประดับใดๆ ไวบนเข็มขัดนิรภัย อุปกรณที่มีจุดประสงคในการปรับปรุงความสบาย

ือปรับตําแหนงเข็มขัดนริภัยบริเวณไหลใหมสามารถลดประสทิธิภาพการปกปองและเพิ่มโอกาส

การไดรับบาดเจ็บสาหัสในการชนได
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uu เข็มขัดนิรภัยu เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยของทาน

การขับข่ีอยางปลอดภัย

■ เบาะนั่งดานหนา

ระบบเข็มขัดนิรภัยประกอบดวยไฟเตือนบนแผงหนาปด

เพื่อเตือนผูขับขี่หรือผูโดยสารดานหนาหรือทั้งคูใหคาด

เข็มขัดนิรภัยตัวเอง 

หากทานตั้งโหมดจายไฟเปน ON กอนที่จะคาดเข็มขัด

นิรภัยดานผูขับขี่ ไฟเตือนจะสวางขึ้น

หากทานยังคงขับรถตอไปเรื่อยๆ โดยไมคาดเข็มขัดนิร

ภัยเสียงบี๊ปเตือนจะกะพริบซ้ําอีกเปนระยะ จนกวา

ผูขับขี่และ/หรือผูโดยสารดานหนาจะคาดเข็มขัดนิรภัย

■ ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย
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1ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย

ไฟเตือนจะสวางขึ้นดวยหากผูโดยสารดานหนาไมคาดเข็มขัด

นิรภัยตัวเองภายในเวลาหกวินาทีหลังจากที่โหมดจายไฟถูกตั้ง

ใหเปน ON

หากไมมีผูโดยสารนั่งอยูดานหนา ไฟเตือนจะไมสวาง และเสียง

เตือนจะไมดัง

ถาไฟแสดงสวางขึ้น หรือเสียงเตือนดังขึ้นโดยไมมีผูนั่งอยูบน

เบาะนั่งดานหนา ใหตรวจสอบวา:

• ไมมีสิ่งของหนักวางอยูบนเบาะนั่งดานหนา

• คาดเข็มขัดนิรภัยดานผูขับขี่

ถาไฟแสดงไมสวางขึ้นเมื่อผูโดยสารนั่งลงโดยที่ไมคาดเข็มขัด

งวาอาจมีบางอยางที่ขัดขวางการทํางานเซ็นเซอร

ับผูโดยสาร ใหตรวจสอบวา:

ิงอยูบนที่นั่ง

รดานหนานั่งไมถูกตอง

เหลานี้เกิดขึ้นควรนํารถยนตเขาตรวจสอบที่ศูนย
นิรภัย แสด

การตรวจจ

• มีเบาะพ

• ผูโดยสา

หากไมมีสิ่ง
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การขับข่ีอยางปลอดภัย
uu เข็มขัดนิรภัยu เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยของทาน

■ เบาะนั่งดานหลัง*

รถยนตของทานตรวจสอบการใชงานเข็มขัดนิรภัยเบาะ

นัง่หลัง หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่และไฟเตือนจะแจงให

ทานทราบหากมีการใชงานเข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งหลัง

สายใดๆ

หนาจอจะปรากฏเมื่อ:

• ไมคาดเข็มขัดนิรภัยเบาะนัง่ดานหลังในขณะที่โหมด

จายไฟอยูในตําแหนง ON

• ประตูดานหลังเปดและปด

• มีผูโดยสารดานหลังคาดหรือไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย

a คาดเข็มขัด
b ไมคาด
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ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยจะกะพริบและเสยีงเตือนจะดังขึ้น

หากไมไดคาดเข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งหลงัขณะขับขี่



uu เข็มขัดนิรภัยu เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยของทาน

40

การขับข่ีอยางปลอดภัย

เบาะนั่งดานหนามีการติดตั้งตัวปรับความตึงเข็มขัด

นิรภัยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ตัวปรับความตึงจะปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยเบาะนั่ง

ดานหนาโดยอัตโนมัติระหวางเกิดการชนปะทะจากดาน

หนาระดับปานกลางรุนแรง เนื่องจากบางครั้งการชน

ปะทะอาจไมรุนแรงพอที่จะทําใหถุงลมพองออก

■ ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติ 1ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติ

ตัวปรับความตึงเข็มขัดนริภัยสามารถทํางานไดเพียงครั้งเดียว

เทานั้น

หากตัวปรับความตึงทํางานไปแลวไฟเตือนระบบถุงลม SRS 

จะติดขึ้น ใหนํารถเขารับการเปลี่ยนตัวปรับความตึงตลอดจน

ตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยที่ศูนยบริการ เนือ่งจากระบบอาจ

ไมสามารถปกปองไดหากเกิดการชนครั้งตอไป

ระหวางการชนปะทะจากดานขางในระดับปานกลางถึงรุนแรง

มาก ตัวดึงกลับทั้งสองดานจะทํางานดวยเชนกัน

* สํา
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หรับรถบางรุน
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uu เข็มขัดนิรภัยuการคาดเข็มขัดนิรภัย
การขับข่ีอยางปลอดภัย

การคาดเข็มขัดนิรภัย

หลังจากปรับเบาะนั่งดานหนาใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ขณะเบาะนัง่หลังตรงพิงพนักพิง (โปรดดูที่

ภาพประกอบสําหรับทานั่งที่ถูกตอง):

2 เบาะนั่ง หนา 183

1. ดึงเข็มขัดนริภัยออกชาๆ

2. เสียบลิน้ล็อกเขากบัหัวเข็มขัดนิรภัย จากนัน้กระตุก

1การคาดเข็มขัดนิรภัย

ไมควรนั่งบนเบาะนั่งที่ไมสามารถใชงานเข็มขัดนิรภัยไดหรือ

เข็มขัดนิรภัยที่มีลักษณะเสื่อมประสิทธิภาพ หากไมปฏิบัติตาม

อาจไมสามารถปกปองผูโดยสารกรณีเกิดการชนได ใหนํารถเขา

รับการตรวจสอบที่ศูนยบริการทันที

ถาเข็มขัดนิรภัยติดคางอยูในตําแหนงมวนเก็บจนสุด ใหดึง

เข็มขัดนิรภัยพาดไหลหนึ่งครั้ง แลวดันกลับเขาไป 

จากนั้นดึงเข็มขัดออกมาจากตัวดึงสายกลับอยางนิ่มนวลแลว

จึงคาดเข็มขัดนิรภัย หากไมสามารถดึงเข็มขัดนิรภัยออกจาก

ตําแหนงมวนเก็บจนสุดได หามใหผูโดยสารนั่งตําแหนงเบาะ

นั้น และนํารถยนตของทานเขารับการซอมแซมที่ศูนยบริการ

2 เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยของทาน หนา 36

รวจสอบเข็มขัดนิรภัย หนา 45
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เข็มขัดเพื่อตรวจสอบใหมั่นใจวาหัวเข็มขัดยึดแนนดี

แลว

u ตรวจสอบใหแนใจวาเข็มขัดนริภัยไมบิดหรือติดกับ

สิ่งใด

2 การต

a ลิ้นลอ็ก
b หัวเข็มขัดนิรภัย
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3. คาดสวนที่คาดตักผานสะโพกใหต่ําที่สุดเทาที่จะเปน

ไปได (โปรดดูที่ภาพประกอบ) จากนั้นดึงสวนที่คาด

ไหลขึ้นเพื่อใหสวนที่คาดตักแนบกับลําตัวพอดี เพื่อ

ใหสวนกระดูกเชิงกรานซึ่งเปนสวนที่แข็งรับแรง

กระแทก และลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บภายใน

4. หากจําเปน ใหดึงเข็มขัดขึ้นอีกครั้งเพื่อปรับสวนที่

หยอนจากนั้นตรวจสอบใหเข็มขัดคาดผานสวนกลาง

หนาอกและอยูเหนือไหล เพื่อเปนการกระจายแรง

จากการชนไปยังสวนกระดูกที่แข็งที่สุดของลําตัว

สวนบน

1การคาดเข็มขัดนิรภัย

การปลดเข็มขัด ใหกดปุม PRESS สีแดง จากนั้นใชมือจับ

เข็มขัดไวจนเข็มขัดถูกดึงกลับจนสุด

เมื่อออกจากรถ ตรวจสอบใหแนใจวาเข็มขัดไมไดโผลออก

มานอกรถ และไมถูกหนีบเมื่อปดประตู

ุใดๆ เขาไปในหัวเข็มขัดหรือระบบกลไกของตัวดึง

3คําเตือน
การคาดเข็มขัดไมถูกตองอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ

สาหัสหรือเสียชีวิตในกรณีเกิดการชน

ตรวจสอบใหแนใจวามีการคาดเข็มขัดนิรภัยอยาง

ถูกตองเรยีบรอยกอนออกรถ
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เบาะนั่งดานหนามีตัวปรับระดับจุดยึดเข็มขัดนิรภัยเพื่อใหสอดคลองกับความสูงของผูโดยสาร

1. เลื่อนจุดยึดเข็มขัดขึ้นและลงพรอมกับกดปุมปลด

ล็อก

2. จัดตําแหนงจุดยึดใหสามารถคาดเข็มขัดผานสวน

กลางหนาอกและไหลไดพอดี

■ การปรับจุดยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได 1การปรับจุดยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได

หลังการปรับตรวจสอบใหแนใจวาล็อกตําแหนงจุดยึดเขาที่แลว

สามารถปรับระดับความสูงของจุดยึดเข็มขัดนริภัยได หาก

เข็มขัดนิรภัยสัมผัสหรือพาดผานสวนคอของทานใหปรับ

ความสูง
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พิจารณาทางเลือกอื่น:การปองกันมารดาคือวิธีที่ดีที่สุดในการปองกันทารกในครรภ สตรีมีครรภจึงควร

คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ การคาดเข็มขัดนิรภัยนัน้ ใหคาดเข็มขัดนริภัยสวนที่คาดไหลผานหนาอกโดย

ระมัดระวังสวนชองทอง และคาดสวนที่คาดตักผานสะโพกใหต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได (โปรดดูที่ภาพ

ประกอบ)

■ คําแนะนําสําหรับสตรีมีครรภ 1คําแนะนําสําหรับสตรีมีครรภ

ทุกครั้งที่ไปตรวจรางกายใหสอบถามแพทยวาสภาพ รางกาย

ของทานในขณะนั้นสมควรขับรถหรือไม

เพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บตอทั้งตัวทานและเด็กใน

ครรภซึ่งอาจเกิดจากการพองตัวของถุงลม:

• หากขับรถ ใหนั่งหลังตรงโดยปรับเบาะนั่งไปดานหลังใหมาก

ที่สุดเทาที่จะเปนไปไดขณะที่ยังสามารถควบคุมรถไดเต็มที่

• หากนั่งบนเบาะนั่งผูโดยสารดานหนา ใหปรับเบาะนั่งไปดาน

หลังใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได
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การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

เพื่อความปลอดภัย ควรตรวจสอบสภาพของเข็มขัดนิรภัยเปนประจํา:

• ดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกมาจนสดุ ตรวจสอบดูรอยขาดหลุดลุย ไหม หรือการสึกหรอ

• ตรวจสอบการดึงกลับของเข็มขัดนิรภัยวาปกติหรือไม

u หากการดึงกลับของเข็มขัดนริภัยทําไดยาก การทําความสะอาดเข็มขัดอาจชวยแกปญหาได โดย

ใชเฉพาะสบูชนิดออนกับน้ําอุน หามใชแปรงขัดหรือสารทําความสะอาด ควรตรวจสอบใหแนใจ

วาเข็มขัดแหงสนิทแลวกอนทดสอบการดึงตัวกลบัของเข็มขัด

เข็มขัดเสนใดที่ไมอยูในสภาพดีหรือทํางานไดไมดีจะไมสามารถใหการปกปองไดอยางเต็มที่ ดังนั้นจึง

ควรเปลี่ยนเข็มขัดเสนใหมใหเร็วที่สุด

เข็มขัดที่เกิดการชํารุดจากการชนอาจไมสามารถใหการปกปองไดดีเทาเดิมหากเกิดการชนครั้งตอไป ดัง

นัน้ใหนํารถเขาตรวจสอบระบบเข็มขัดนริภัยที่ศูนยบริการภายหลังเกิดการชน

1การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

คําเตือน : หามดัดแปลงหรือปรับแตง หรือติดตั้งอุปกรณเพิ่ม

เติมใดๆ กับเข็มขัดนิรภัยที่จะทําใหเข็มขัดนิรภัยไมทํางาน หรือ

รับได

ําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยใหมทั้ง

ที่เข็มขัดนิรภัยถูกใชงาน ถึงแมวาความเสียหาย

ิรภัยจะไมเห็นไดอยางชัดเจนก็ตาม

วรระวังรักษาอยาใหสายเข็มขัดนิรภัยเปรอะเปอน

 น้ํามัน และสารเคมี โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํากรด

ําหรับการทําความสะอาดเข็มขัดนิรภัยควรใชน้ํา

จะปลอดภัยกวา และควรเปลี่ยนเข็มขัดนริภัยใหม

ริ่มหลุด เปรอะเปอน หรือเสียหาย

3คําเตือน
การไมตรวจสอบหรือบํารุงรักษาเข็มขัดนิรภัย อาจกอ

ใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแกชีวิตได ถาเข็มขัด

นิรภัยไมทํางาน

ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยของทานเสมอทุกครั้งที่ได

และรีบแกไขปญหาที่พบโดยทันที
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ชุด หลังจาก

ของเข็มขัดน

คําเตือน : ค

น้ํายาขัดเงา

แบตเตอรี่ ส

และสบูออน

เมื่อสายรัดเ
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จุดยึดเข็มขัดนิรภัย

เมื่อมีการเปลีย่นเข็มขัดนริภัย ตรวจสอบใหแนใจวาไดใช

จุดยึดดังแสดงในรูป

ที่ดานหนาจะมีเข็มขัดนิรภัยคาดตักและไหล

ที่ดานหลังจะมีเข็มขัดนิรภัย 3 ตําแหนง

เบาะนั่งดานหนา

เบาะนั่งดานหลัง
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ถุงลม
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สวนปร
ถุงลมดานห

ดานขางจะ

การชนปะท

• ถุงลม S

สวนกลา

จะอยูใน

ตําแหน

• ถุงลมดา

สําหรับผ

หลงัแต

ถุงลม

ดานน

ขางต

ถุงลม

SIDE

• มานถุงล

ของรถย

โดยสาร

ดานหนา

CURTA
ูโดยสารดานหนา และอีกใบสําหรับเบาะ

ละขาง *.

ดานหนาจะถูกจัดเก็บอยูที่ขอบพนกัพิง

อกและถุงลมดานหลัง * จะถูกจัดเก็บดาน

ําแหนงเบาะนั่งดานหลังดานนอก

ดานขางทุกตําแหนงจะมีเครื่องหมาย

 AIRBAG กํากับไว

มดางขาง 2 ชุด ถูกติดตั้งไวชุดละดาน

นต โดยมีถุงลมเก็บไวบนเพดานหอง

เหนือกระจกหนาตางดานขาง เสาประตู

 และดานหลังจะมีอักษรเขียนวา SIDE 

IN AIRBAG

ปะทะดานหนาและดานขางจากระดับปานกลางถึง

รุนแรง 

• ไฟเตือนบนชุดมาตรวัดจะเตือนใหทราบถึง

ขอบกพรองที่อาจเกิดขึ้นกับระบบถุงลม หรือ

เข็มขัดนิรภัยปรับความตึงอัตโนมัติ
ะกอบของระบบถุงลม
นา, ดานขาง, ดานหลัง * และมานถุงลม

พองออกตามทิศทางและความแรงของ

ะ ระบบถุงลมประกอบดวย:

RS ดานหนา 2 ชุด ถุงลมดานผูขับขี่ซึ่งอยู

งของพวงมาลัย สวนถุงลมดานผูโดยสาร

แผงหนาปด ถุงลมดานขางทั้งสอง

งจะมีเครื่องหมาย SRS AIRBAG

นขางสีใ่บ ใบแรกสําหรับผูขับขี่ อีกใบ

• หนวยควบคมุอิเล็กทรอนิกสที่ตรวจสอบขอมูล

เกี่ยวกับเซ็นเซอรการปะทะตางๆ เซ็นเซอรเบาะ

นัง่และหัวเข็มขัด ตัวปลอยถุงลม ตัวปรับความตึง

เข็มขัดนิรภัย และขอมูลเกี่ยวกับรถยนตอื่นๆ เมื่อ

โหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON ขณะที่เกิดการ

ชน หนวยสามารถบันทึกขอมูลดังกลาวได

• ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยดานหนาอัตโนมัติ

• เซ็นเซอรตรวจจับการชนจะตรวจจับสัญญาณการ
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ในการทํางานของถุงลม ถุงลมจะตองใชแรงที่มากในการพองตัวออก ดวยเหตุนี ้ในขณะที่ชวยรักษา

ชีวิตเอาไว ถุงลมอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยได ซึ่งในบางกรณีอาจนําไปสูการบาดเจ็บจนถึงแก

ชีวิตไดหากวาผูโดยสารไมคาดเข็มขัดนิรภัยใหถูกตอง และนัง่อยูในทาที่เหมาะสม

สิ่งที่ทานควรทํา: คาดเข็มขัดนิรภัยใหถูกตอง นั่งหลังตรงและอยูในตําแหนงที่หางจากพวงมาลัยมาก

ที่สดุเทาที่จะเปนไปได โดยที่ยังสามารถควบคุมรถไดอยางเต็มประสทิธิภาพ ผูโดยสารดานหนาควร

เลื่อนเบาะนั่งใหหางจากแผงหนาปดมากที่สดุเทาที่จะเปนไปได

อยางไรก็ตาม โปรดจําไววาไมมีระบบความปลอดภัยใดที่จะสามารถปองกันการบาดเจ็บ หรือการเสีย

ชีวิตที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการชนอยางรุนแรงไดทั้งหมด แมวาจะคาดเข็มขัดนริภัยอยางถูกตองและถุงลม

พอง

อยาว

ขับร

ออก

อยาต

ขัดข

ตัวอ

■ ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับระบบถุงลมของทาน 1ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับระบบถุงลมของทาน

อยาพยายามยกเลิกการทํางานถุงลมของทาน ถุงลมและ

เข็มขัดนิรภัยจะใหการปกปองไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด เมื่อ

ทํางานรวมกัน

เมื่อขับรถ ใหวางมือและแขนใหหางจากตําแหนงการพองตัว

ออกของถุงลมหนาโดยจับที่พวงมาลัยแตละดานไว อยาไขว

แขนเหนือฝาครอบถุงลม
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ตัวออกแลวก็ตาม

างวัตถุที่แข็งหรือมีคมไวระหวางตัวทานกับถุงลมดานหนา การวางวัตถุที่แข็งหรือมีคมไวบนตัก หรือ

ถในขณะที่มีวัตถุมีคมชนิดอื่นๆ อยูในปากอาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บ เมื่อถุงลมดานหนาพองตัว

ิดหรือวางวัตถุใดๆ ไวบนฝาครอบถุงลมดานหนา วัตถุบนฝาครอบที่มีสัญลกัษณ SRS AIRBAG อาจ

วางการทํางานของถุงลม หรือกระเด็นอยูภายในรถ และทําใหมีคนไดรับบาดเจ็บหากวาถุงลมพอง

อก
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uu ถุงลมuชนิดของถุงลม
การขับข่ีอยางปลอดภัย

ชนดิของถุงลม

รถยนตของทานมีถุงลมสามชนิดติดตั้ง:

• ถุงลมดานหนา: 

ถุงลมที่อยูทางดานหนาของเบาะนัง่สําหรับผูขับขี่และผูโดยสารดานหนา

• ถุงลมดานขาง: 

ถุงลมที่อยูในพนักพิงเบาะนั่งสําหรับผูขับขี่และเบาะนั่งสําหรับผูโดยสารดานหนา และดานขาง

ตําแหนงเบาะนั่งดานหลังดานนอก *

• มานถุงลมดานขาง: 

ถุงลมจะอยูเหนอืกระจกหนาตางดานขาง

สําหรับรายละเอียดถุงลมแตละชนิดจะอธิบายไวในหนาตางๆ ตอจากนี้

ถุงลมดานหนา (SRS)

1ชนิดของถุงลม

ถุงลมสามารถพองตัวไดเมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

หลังจากถุงลมพองตัวระหวางการชน ทานอาจพบวามีควนัขึ้น

มาเล็กนอย ซึ่งเกิดจากการทํางานของวัสดุที่ใชในการอัดลม

และไมมีอันตรายใดๆ สําหรับบุคคลที่มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับ

ระบบทางเดินหายใจ อาจรูสึกไมสบายไดหากเกิดกรณีเชน

นี้ ควรรีบออกจากตัวรถใหเร็วที่สุด หากเกิดกรณีเชนนี้ ควร

รีบออกจากตัวรถใหเร็วที่สุด
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มีตอ

ถุงลม SRS ดานหนาจะพองตัวออกเพื่อชวยปกปองบริเวณศีรษะและหนาอกของผูขับขี่ และ/หรือผู

โดยสารดานหนาเมื่อมีการชนดานหนาในระดับปานกลางถึงรุนแรง

SRS (Supplemental Restraint System) แสดงใหทานทราบวาถุงลมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนบัสนุน

การทํางานของเข็มขัดนิรภัย ไมใชทําหนาที่แทนเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยจึงถือเปนระบบความ

ปลอดภัยหลกัสําหรับผูโดยสาร

ถุงลมดานหนาจัดเก็บอยูในสวนกลางของพวงมาลัยผูขับขี่ และถุงลมสําหรับผูโดยสารดานหนาจะอยู

ในแผงหนาปด ถุงลมทั้ง 2 ตําแหนงจะมีสัญลกัษณ SRS AIRBAG

■ ตําแหนงติดตั้ง
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uu ถุงลมu ถุงลมดานหนา (SRS)

การขับข่ีอยางปลอดภัย

ถุงลมดานหนาไดรับการออกแบบมาใหพองตัวออกในขณะการปะทะดานหนาในระดับปานกลางถึง

รุนแรงมาก ในกรณีที่รถยนตลดความเร็วอยางกะทันหัน เซ็นเซอรจะสงขอมูลไปที่หนวยควบคมุซึ่งจะ

สงสญัญาณใหถุงลมดานหนาหนึ่งหรือทั้งสองใบพองตัว

การชนดานหนาอาจเปนการชนระหวางรถ 2 คันซึ่งชนจากดานหนาหรือมุม หรือเมื่อรถชนปะทะเขากับ

วัตถุที่หยุดนิ่ง เชน กําแพงคอนกรีต เปนตน

ในขณะที่เข็มขัดนิรภัยดึงรั้งลําตัวของทานไว ถุงลมดาน

หนาจะใหการปกปองบริเวณศีรษะและหนาอกของทาน

เวลา

ถุงล

■ การทํางาน

■ ถุงลมดานหนาทํางานอยางไร
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ถุงลมดานหนาจะยุบตัวลงทันทีเพื่อไมใหบดบงัทัศนวิสัย

ของผูขับขี่หรือกีดขวางความสามารถในการบังคับ

เลี้ยว หรือการควบคุมตางๆ

ทั้งหมดที่ถุงลมพองตัวและยุบตัวรวดเร็วจนผูโดยสารไมอาจรับรูไดวาถุงลมทํางาน จนกวาจะเห็น

มวางอยูบนตัก
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การขับข่ีอยางปลอดภัย
uu ถุงลมu ถุงลมดานหนา (SRS)

■ เมื่อถุงลมดานหนาไมทํางาน

เกิดการชนดานหนาเล็กนอย: ถุงลมดานหนาถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทํางานของเข็มขัด
นริภัย และชวยรักษาชีวิตผูโดยสารไว ไมใชเพื่อปองกันการถลอกเพียงเล็กนอย หรือปองกันกระดูกหัก
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหวางการชนดานหนาที่ต่ํากวาระดับปานกลางถึงรุนแรง

การชนดานขาง: ถุงลมดานหนาสามารถใหการปกปองเมื่อมีการลดความเร็วลงกะทันหันสงผลใหตัว
ของผูขับขี่หรือผูโดยสารดานหนาเคลื่อนที่ไปดานหนาตัวรถ ถงุลมดานขางและมานถงุลมดานขาง ได
รับการออกแบบมาเปนพิเศษ เพื่อลดความรุนแรงอันเกิดจากการชนดานขาง ซึ่งสงผลใหตัวของผูขับขี่
หรือผูโดยสารเคลือ่นที่ไปดานขางของตัวรถ

การชนดานหลัง: พนักพิงศีรษะและเข็มขัดนิรภัยถือเปนการปกปองที่ดีที่สุดในขณะเกิดการชนดาน
หลัง ถุงลมดานหนาจะไมสามารถใหปกปองไดเพียงพอ และไมไดถูกออกแบบมาใหทํางานเมื่อเกิดการ
ชนในลักษณะดังกลาว

การพลิกคว่ํา: เข็มขัดนิรภัยและมานถุงลมดานขาง สามารถปกปองไดดีที่สุดเมื่อเกิดการพลิกคว่ํา
เนือ่งจากถุงลมดานหนาจะสามารถใหการปกปองไดเพียงเล็กนอย ถุงลมดานหนาจึงไมไดถูกออกแบบ
มาให
■ เม

เนือ่ง

รถ ห

ขอบห

ดวยแ

■ เม

เนือ่ง

จึงไม
อาจส

ถุงลม
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ทํางานเมื่อเกิดการพลิกคว่ํา
ือ่ถุงลมดานหนาพองตวัออกในกรณีที่เกิดความเสียหายเลก็นอย หรอืมองไมเห็นความเสียหาย

จากระบบถงุลมรับรูการลดความเร็วลงอยางกะทันหัน การสั่นสะเทือนอยางแรงที่มีตอโครงสราง

รือระบบรองรับน้ําหนักอาจทําใหถงุลมตั้งแต 1 ตําแหนงขึ้นไปทํางาน เชน แลนไปยังขอบทาง,

ลุม หรือวัตถุที่อยูในระดับต่ํา ซึ่งทําใหเกิดการลดความเร็วลงอยางกะทันหันในแชสซีสรถ เนื่อง

รงสั่นสะเทือนดังกลาว เกิดขึ้นใตทองรถความเสียหายจึงอาจไมเดนชัดนัก

ื่อถุงลมดานหนาไมทํางาน แมความเสียหายที่ปรากฏภายนอกจะดูรุนแรง

จากชิ้นสวนตัวถังที่บุบไดจะดูดซับแรงชนปะทะในระหวางการชน ปริมาณความเสียหายที่มองเห็น

ไดแสดงถึงการทํางานที่ถกูตองของถุงลมเสมอไป ในความเปนจริงแลว การชนปะทะบางรูปแบบ
งผลตอความเสียหายที่รุนแรงแตถุงลมไมพองออกเนือ่งจากไมมีความจําเปนตองใชถุงลม หรือ

จะไมสามารถใหการปกปองแมวาจะพองออกก็ตาม
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uu ถุงลมu ถุงลมดานขาง

การขับข่ีอยางปลอดภัย

ถุงลมดานขาง

ถุงลมดานขางชวยปกปองสวนลําตัวดานบนของผูขับขี่, ผูโดยสารดานหนา หรือผูโดยสารดานหลังดาน
นอก * ในระหวางเกิดการชนดานขางในระดับปานกลางถึงรนุแรง

ถุงลมดานขางติดตั้งอยูในขอบดานนอกของพนักพิงหลัง

เบาะนั่งผูขับขี่และเบาะนั่งผูโดยสารดานหนา

ถุงลมดานขางทุกตําแหนงจะมีเครื่องหมาย SIDE 

AIRBAG กํากบัไว

■ ตําแหนงติดตั้ง

1ถุงลมดานขาง

อยาติดตั้งอุปกรณเสริมไวบนหรือในตําแหนงใกลเคยีงกับถุงลม

ดานขาง เนือ่งจากอุปกรณดังกลาวอาจไปขัดขวางการทํางาน

ของถุงลม หรือทําใหมีผูไดรับบาดเจ็บเมื่อถุงลมพองออก

อยาคลุมหรือเปลี่ยนบุพนักพิงหลังของเบาะนัง่ดานหนาโดยไม

ขอคําปรึกษาจากผูจําหนายฮอนดา

การเปลี่ยนหรือการคลุมเบาะพนักพิงหลังของเบาะนั่งอยางไม

ถูกวิธีอาจขัดขวางการทํางานของถุงลมดานขางเมื่อมีการปะทะ

ดานขาง

การนั่งพิงประตูดานหนาอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรง หรือ

อาจถึงแกชีวติไดเมื่อถุงลมเกิดการพองตัว
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เมื่อเซ็นเซอรตรวจจับไดถึงการชนทางดานขางในระดับ

ปานกลางถึงรุนแรง ชุดควบคุมจะสงสัญญาณใหถุงลม

ดานขางในดานที่มีการชนพองออกทันที

a ตําแหนงถุงลมดานขาง

■ การทํางาน

a ถุงลมดานขางเมื่อพองตัว
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การขับข่ีอยางปลอดภัย
uu ถุงลมu ถุงลมดานขาง

■ เมื่อถุงลมดานขางพองออกเมื่อเกิดความเสียหายเพียงเล็กนอย หรือมองไมเห็นความเสียหาย

เนือ่งจากระบบถงุลมรับรูไดถึงการเรงความเร็วอยางทันทีทันใด การชนปะทะอยางรุนแรงที่เกิดขึ้น

ดานขางของตัวรถจึงทําใหถุงลมดานขางพองออก ในกรณีนี้อาจมีความเสียหายเกิดขึ้นเพียงเล็กนอย

หรือไมมีความเสยีหายเกิดขึ้นเลย แตเซ็นเซอรตรวจจับการชนจากดานขางตรวจจับไดถึงแรงปะทะที่

รุนแรงเพียงพอที่จะทําใหถุงลมพองออก

■ เมื่อถุงลมดานขางไมพองออก แมวาความเสียหายที่ปรากฏอยูในระดับที่รุนแรง

มีความเปนไปไดที่ถุงลมดานขางจะไมพองออกในขณะเกิดการชนซึ่งทําใหเกิดความเสยีหายที่มีความ

รุนแรงชัดเจน เหตุการณดังกลาวอาจเกิดขึ้นเมื่อตําแหนงของการชนไปยังดานหนาสดุหรือหลังสุด

ของตัวรถ ไมวากรณีใดก็ตาม ถุงลมจะไมสามารถใชประโยชนไดหรือไมใหการปกปองแมวาจะพองออก

ก็ตาม
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uu ถุงลมuมานถุงลมดานขาง

การขับข่ีอยางปลอดภัย

มานถุงลมดานขาง

มานถุงลมดานขางชวยปกปองสวนศีรษะของผูขับขี่และผูโดยสารที่นัง่อยูในตําแหนงเบาะนั่งดานนอก
ในระหวางการเกิดการชนดานขางในระดับปานกลางถึงรุนแรง

มานถุงลมดานขางติดตั้งอยูในขอบเพดานเหนือกระจก
หนาตางดานขางบนทั้งดานซายและดานขวาของตัวรถ

■ ตําแหนงติดตั้ง

1มานถุงลมดานขาง

มานถุงลมดานขางจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อ

ผูโดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกวิธี และนั่งหลังตรง พรอม

เอนหลังใหพิงกับพนักพิงหลังใหเรียบรอย

หามติดตั้งอุปกรณใดๆ เขากับกระจกหนาตาง หรือเสาหลังคา

เพราะอาจเปนการกีดขวางการทํางานของมานถุงลมดานขาง

หามแขวนไมแขวนเสื้อ หรือวตัถุที่หนักบนที่แขวนเสื้อเพราะจะ

ทําใหเกิดการบาดเจ็บหากมานถุงลมดานขางเกิดการพองตัว

a ตําแหนงมานถุงลมดานขาง
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ระหวางการเกิดการชนดานขางในระดับปานกลางถึง
รุนแรง

■ เมื่อมานถุงลมดานขางพองตัวเมื่อเกิดการชนดานหนา
หนึง่หรือทั้งสองดานของมานถุงลมดานขางอาจพองตัวในระหวางการเกิดการชนดานหนาในระดับ
ปานกลางถึงรุนแรง

■ การทํางาน

a มานถุงลมดานขางเมื่อพองตัว
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uu ถุงลมu ไฟเตือนระบบถุงลม
การขับข่ีอยางปลอดภัย

ไฟเตือนระบบถุงลม

ไฟเตือนระบบถุงลม SRS เปนสญัญาณเตือนใหทราบวามีขอบกพรองเกิดขึ้นกับระบบถุงลม

■ เมื่อตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ ON

ไฟเตือนจะสวางขึ้นชั่วขณะแลวดับลง แสดงวาระบบ

ทํางานเปนปกติ

ถาไฟเตือนสวางขึ้นในกรณีอื่นหรือไมสวางเลยทานควร

นํารถเขาศูนยบริการเพื่อตรวจสอบระบบ ถามีเหตุการณ

ดังกลาวเกิดขึ้น ถุงลมและเข็มขัดนิรภัยชนดิปรับความ

ตึง อาจไมทํางานเมื่อมีเหตุจําเปน

■ ไฟเตือนระบบถุงลม (SRS) 1ไฟเตือนระบบถุงลม (SRS)

3คําเตือน
การละเลยจากไฟเตือนระบบถุงลม SRS อาจทําให

เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตไดถาถุงลมไม

ทํางานเมื่อมีเหตุจําเปน

นํารถของทานเขารับการตรวจสอบทันที เมื่อมีไฟ

เตือนระบบถุงลม SRS เตือนใหทราบวามีขอบกพรอง
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uu ถุงลมuการดูแลรักษาถุงลม

การขับข่ีอยางปลอดภัย

การดูแลรักษาถุงลม

ทานไมจําเปน และไมควรทําการบํารุงรักษา หรือเปลีย่นดวยตนเอง อยางไรก็ตาม ใหนํารถของทานเขา

รับการตรวจสอบในกรณีดังนี้:

■ เมื่อถุงลมพองตัวออกแลว

ถาถุงลมพองตัวออกแลว ตองเปลี่ยนชุดควบคุมและชิ้นสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และเชนเดียวกัน เมื่อตัว

ปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยไดผานการทํางานแลว ตองเปลี่ยนตัวปรับความตึงเข็มขัดนริภัยใหม

■ เมื่อรถยนตผานการชนในระดับปานกลางถึงรุนแรง

แมวาถุงลมไมพองตัวออก ใหนํารถของทานเขารับการตรวจสอบรายการตอไปนี้: ตัวปรับความตึง

เข็มขัดนริภัยดานหนา และเข็มขัดนิรภัยแตละตําแหนงที่ถูกคาดในระหวางเกิดการชน

1การดูแลรักษาถุงลม

หามถอดชิ้นสวนของระบบถุงลม SRS ออกจากรถ

ในกรณีที่เกิดความบกพรอง หรือหลังจากถุงลมพองตัวออก/ตัว

ปรับความตึงเข็มขัดนริภัยทํางานโปรดติดตอชางผูเชี่ยวชาญ

เพื่อดําเนินการ

ขอแนะนําวาไมควรใชชิ้นสวนระบบถุงลมรวมทั้งถุงลม, ตัวปรับ

ความตึงเข็มขัดนิรภัย, เซ็นเซอร และชุดควบคมุที่ไดรับความ

เสียหาย
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การขับข่ีอยางปลอดภัย
ความปลอดภัยของเด็ก

การปกปองผูโดยสารที่เปนเด็ก

ในแตละป เด็กจํานวนมากตองบาดเจ็บหรือเสยีชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน เพราะไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย

หรือคาดเข็มขัดนิรภัยไมถูกตอง อุบัติเหตุจากรถชนคือสาเหตุการเสยีชีวิตอันดับหนึง่ของเด็กอายุ

12 ป และต่ํากวา

ในการลดจํานวนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บของเด็ก ควรจะใหทารกและเด็กคาดเข็มขัดนิรภัยอยาง

ถูกตองเมื่อโดยสารรถ

เด็กควรนั่งโดยคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองที่เบาะ

หลัง เนื่องจาก:

• ถุงลมดานหนาสามารถทําใหเด็กบาดเจ็บ หรือ

เสียชีวิตไดเมื่อนั่งอยูที่เบาะนั่งดานหนา

• จากสถิติพบวาเด็กเล็กทุกชวงอายุไมวาจะมีขนาดตัว

1การปกปองผูโดยสารที่เปนเด็ก

แผงบังแดดผูโดยสารดานหนา

3คําเตือน

หามวางเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกไวบนที่

นั่งซึ่งมีระบบถุงลม อาจเกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจบ็

3คําเตือน
รับการผูกรัด หรือผูกรัดไวอยางไมถูกตอง

าดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตไดถาเกิดการชน

กินกวาจะคาดเขม็ขัดนิรภัย จะตองไดรับ

ดวยเบาะนั่งสําหรับเด็กที่ผานการรับรอง

โตควรไดรับการคาดเขม็ขัดนิรภัยอยาง

ะใชเบาะนั่งถาจําเปน
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เทาไรก็ตามจะปลอดภัยมากขึ้นเมื่อไดรับการยึดไวบน

เบาะนั่งดานหลัง

• จากสถิติพบวาเด็กทุกชวงอายุไมวาจะมีขนาดตัว

เทาใดก็ตามจะมีความปลอดภัยมากกวาหากนั่งอยูบน

เกาอี้นิรภัยอยางถูกตองที่ตําแหนงเบาะนั่งดานหลัง

สาหัสได

เด็กที่ไมได

อาจไดรับบ

เด็กที่เล็กเ

การปองกัน

สําหรับเด็ก

ถูกตองแล



uuความปลอดภัยของเด็กuการปกปองผูโดยสารที่เปนเด็ก

58

การขับข่ีอยางปลอดภัย

1การปกปองผูโดยสารที่เปนเด็ก

ในหลายๆ ประเทศ กฎหมายกําหนดใหเด็กอายุต่ํากวา 12 ป หรือ
มีความสูงนอยกวา 150 ซม. จะตองใชระบบเบาะนั่งสําหรับ
เด็กที่เหมาะสม

ในประเทศดังกลาวการเคลื่อนยายเด็กจะตองใชระบบเบาะนั่ง
สําหรับเด็กที่ผานการรับรองอยางเปนทางการและเหมาะสมบน
เบาะนั่งดานผูโดยสาร โปรดตรวจสอบขอกฎหมายในประเทศนั้นๆ

ขอแนะนําเบาะนัง่สําหรับเด็กที่มีขอมูลจําเพาะตามขอกําหนด
UN 44 หรือขอ 129 โปรดตรวจดูตรารับรองและขอความ
รับรองของบริษัทผูผลิตบนกลองและที่นัง่

• หามใหเด็กนั่งบนตักเนื่องจากจะทําใหไมสามารถปกปองเด็กไดเมื่อเกิดการชนขึ้น

• หามคาดสายเข็มขัดนิรภัยผานลําตัวของทานและเด็ก เพราะเมื่อเกิดการชน สายเข็มขัดอาจกดทับ

บนตัวเด็กจนทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง หรือถึงขั้นเสียชีวิตได

• หามปลอยใหเด็ก 2 คนคาดเข็มขัดนิรภัยเสนเดียวกัน เพราะอาจทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรงเมื่อเกิด

การชนขึ้น

• เด็กที่มีขนาดตัวเล็กเกินกวาจะคาดเข็มขัดนิรภัยไดตองไดรับการยึดไวอยางถกูตองบนเบาะนั่ง

สําหรับเด็กที่ไดรับการรับรองซึ่งยึดไวกบัรถดวยสายเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหลในสวนสายคาดตัก

อยางถูกตอง
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uuความปลอดภัยของเด็กuการปกปองผูโดยสารทีเ่ปนเด็ก
การขับข่ีอยางปลอดภัย

• หามปลอยใหเด็กควบคมุการทํางานของประตู, กระจกหนาตาง หรือปรับที่นั่ง

• หามปลอยใหเด็กอยูในรถโดยลําพัง โดยเฉพาะในสภาพอากาศรอน โดยอากาศภายในรถอาจรอน

จนทําใหเด็กเสยีชีวิตได นอกจากนี้ เด็กอาจสั่งงานปุมควบคมุตางๆ ภายในรถจนทําใหรถเคลื่อนที่

โดยไมตั้งใจ

1การปกปองผูโดยสารที่เปนเด็ก

คําเตือน: ใชปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟาเพื่อปองกันไมใหเด็ก

เปดกระจกหนาตาง คุณสมบัตินี้ชวยปองกันไมใหเด็กเลน

กระจกหนาตาง ซึ่งจะทําใหเกิดอันตรายตามมาหรือทําใหผูขับขี่

เสียสมาธิได

2 การเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา หนา 161

คําเตือน: ใหนําสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกติดตัวทาน

เสมอ เมื่อจอดรถทิ้งไว (พรอมกับผูโดยสารทานอื่น)

เพื่อเตือนถึงอันตรายของถุงลมของผูโดยสารดานหนาและ

ความปลอดภัยของเด็ก รถยนตของทานมีปายเตือนอยูบริเวณ

แผงบังแดดดานขางของผูโดยสารและขอบประตูผูโดยสาร

ะปฏิบัติตามคําแนะนําบนปายนี้

ความปลอดภัย หนา 83
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก

การขับข่ีอยางปลอดภัย

ความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก

ประเภทเบาะนั่งสําหรับเด็ก ตองรัดเด็กทารกไวในเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกจนกวาเด็กจะมี

น้ําหนักและความสูงตามที่โรงงานผูผลติกําหนด และสามารถนั่งเองไดโดยไมตองใชเบาะนั่งสําหรับ

เด็กทารก

■ ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออก

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กติดตั้งและยึดในตําแหนงเบาะ

หลัง

u ขอแนะนําใหทานติดตั้งเบาะนั่งชนิดหันหลังออก

ไวดานหลังเบาะนั่งผูโดยสารดานหนาโดยเลือ่น

เบาะนั่งดานผูโดยสารหนาไปดานหนาบนสุดเทาที่

■ การปองกันทารก 1การปองกันทารก

3คําเตือน
การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกอาจ

ทําใหเด็กไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเมื่อถุงลม

พองตัว

จัดวางระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกไวที่

เบาะหลังเสมอ ไมใชดานหนา
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u ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการติดตอระหวางเบาะ

นัง่สําหรับเด็กกับเบาะนัง่ดานหนา

หรืออาจเลือกใชระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหัน

หลังออกที่มีขนาดเล็กลง
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก
การขับข่ีอยางปลอดภัย

เมื่อไดติดตั้งเบาะนัง่สําหรับเด็กอยางถูกตองแลว เบาะนัง่สําหรับเด็กชนิดหันหลงัออกอาจกั้นไมให

ผูโดยสารตอนหนาเลื่อนเบาะนัง่ของตัวเองไปทางดานหลังดังที่ไดเคยแนะนําไว หรือจากการล็อก

เบาะนั่งไวยังตําแหนงที่ตองการได

1การปองกันทารก

ผูเชีย่วชาญหลายทานแนะนําการใชงานเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ชนดิหันหนาไปดานหลังกับเด็กอายุไมเกิน 2 ป หากวาความสูง

และน้ําหนักของเด็กเหมาะสมสําหรับระบบเบาะนั่ง สําหรับเด็ก

ชนดิหันหนาไปดานหลัง

หามติดตั้งระบบนั่งเด็กแบบหันหลังออกโดยหันดานหนาของ

เบาะไปทางหนารถ

โปรดติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กตามคําแนะนําที่ระบุไวโดย

บริษัทผูผลิตระบบเบาะนั่งที่ทานใชงาน

หากถุงลมดานหนาฝงผูโดยสารพองตัว อาจไปกระแทกเบาะนั่ง

ของทารกดวยแรงอัดที่รุนแรงมาก ซึ่งอาจทําใหเบาะนั่งหลุด

หรือกระแทกกับระบบเบาะนั่ง และสงผลใหเกิด

รุนแรงกับทารกได
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เด็กที่มีน้ําหนัก และความสูงตามที่โรงงานผูผลติกําหนด ควรใชเบาะชนิดหันหนาออกที่มีการรัดพยุง

เด็กใหนัง่ตัวตรงอยางแนนหนา

■ การวางเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออก

ขอแนะนําใหทานวางเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนา

ออกไวบนเบาะนัง่ดานหลัง

การวางเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกไวบนเบาะนั่งดานหนาอาจทําใหเกิดอันตราย เบาะนัง่ดาน

หลงั

■ การปองกันเด็ก 1การปองกันเด็ก

ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและขอกําหนดเกี่ยว

านเบาะนั่งสําหรับเด็กในประเทศที่ขับขี่

ัติตามคําแนะนําของผูผลิตเบาะนั่งสําหรับเด็ก

3คําเตือน
การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกอาจ

ทําใหเด็กไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเมื่อถุงลม

พองตัว

ถาทานมีความจําเปนตองติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กที่

เบาะดานหนา ใหเลื่อนเบาะไปขางหลังใหไกลที่สุด

และผูกรัดเด็กใหถูกตอง
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รวมทั้งปฏิบ



63

uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก
การขับข่ีอยางปลอดภัย

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กบางชนิดมีขอตอแบบตายตัว ในขณะที่บางชนดิมีขอตอแบบยืดหยุนได ระบบ

เบาะนั่งสําหรับเด็กทั้ง 2 ชนิดใชงานไดงายเหมือนกัน ไมวาทานจะเลอืกใชงานชนิดใด ใหปฏิบัติตามคํา

แนะนําในการใชงานและการดูแลรักษาระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กจากผูผลิต รวมทั้งปฏิบัติตามคําแนะ

นําในคูมือเลมนี ้การติดตั้งอยางถูกวิธีถือเปนกุญแจนําไปสูการเพิ่มความปลอดภัยสําหรับเด็กของทาน 

ตัวยึดแบบยืดหยุนไดอาจใชไมไดในประเทศของทาน

ในตําแหนงเบาะนั่งและรถยนตที่ไมไดติดตั้งขอยึดดานลาง ใหติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กโดยใชสาย

เข็มขัดนิรภัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัย เนื่องจากเบาะนัง่สําหรับเด็กทุกชนิดตองไดรับการยึดดวยสาย

คาดตัก หรือสายเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหลสวนตัก นอกจากนี้ ผูผลิตเบาะนัง่สําหรับเด็กควรแนะนําวา

เข็มขัดนิรภัยใชเพื่อติดตั้งระบบ ISOFIX เมื่อเด็กมีน้ําหนักตามที่กําหนดไว โปรดดูคําแนะนําในการติด

ตั้งที่ถูกตองจากคูมือการใชงานเบาะนั่งสําหรับเด็ก 

■ กา

ตรวจ

• เบ

• เบ

• เบ

จํา

ผูผ

ที่น

■ การเลือกระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก 1การเลือกระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

การติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กที่เขากันไดกับจุดยึดตะขอ

ดานลางทําไดงาย

การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กที่เขากันไดกับจุดยึดตะขอดาน

ลางถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชวยใหติดตั้งไดงายขึ้นและลดความเสี่ยง

ที่จะเกิดการบาดเจ็บซึ่งเปนผลมาจากการติดตั้งไมถูกวิธี

ขอแนะนําใหใชเบาะนั่งสําหรับเด็ก ISOFIX แทของฮอนดา

แบบหันหลังออก หรือแบบหันหนาออก สําหรับเด็กทารกหรือ

เด็กเล็กตามลําดับ สามารถสั่งซื้อไดจากศูนยบริการฮอนดา
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รเอาใจใสที่สําคัญเมื่อเลือกระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

สอบใหแนใจวาเบาะนั่งสําหรับเด็กตรงตามขอกําหนด 3 ขอดังตอไปนี:้

าะนัง่สําหรับเด็กเปนประเภทและขนาดที่เหมาะสมสําหรับเด็ก

าะนัง่สําหรับเด็กเปนประเภทที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงเบาะนัง่

าะนัง่สําหรับเด็กจะตองไดมาตรฐานดานความปลอดภัย ขอแนะนําเบาะนั่งสําหรับเด็กที่มีขอมูล

เพาะตามขอกําหนด UN 44 หรือขอ 129 โปรดตรวจดูตรารับรองและขอความรับรองของบริษทั

ลติบนกลองและที่นัง่ โปรดตรวจดูตรารับรองและขอความรับรองของบริษัทผูผลิตบนกลองและ

ัง่
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■ มาตรฐานระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ถาระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก (ไมวาจะเปนประเภท i-Size/ISOFIX หรือที่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย) จะตอง

เปนไปตามขอกําหนดของ UN โดยจะมีการติดฉลากอนุมัติตามที่แสดงกอนที่ทานจะซื้อหรือใชระบบ

เบาะนั่ง ใหตรวจสอบฉลากอนุมัติและตรวจสอบใหมั่นใจวามันสามารถใชกับรถยนตและเด็กของทาน

และสอดคลองกับขอบังคับของ UN ที่เกี่ยวของ กอนการซื้อหรือใชระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กใดๆ โปรด

ตรวจสอบฉลากอนมุัติและแนใจวาเขากันไดกับรถยนตของทานและเด็ก และตรวจสอบวาเปนไปตาม

กฏ UN ที่เกี่ยวของ

1การเลือกระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ตัวอยางของฉลากอนุมัติของ UN ขอ 44

a “แมสกรุป”

b หมายเลขควบคุม

ขอนุมัติ

เทศ
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e โคตประ
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1การเลือกระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ตัวอยางของฉลากอนุมัติของ UN ขอ 129

a ประเภท

b ขนาดและน้ําหนกัแสดง

ขอนุมัติ

ขควบคุม

เทศ
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■ ตําแหนงสําหรับการติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ใชไดกับระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กแบบสากลที่ติดตั้งมากับเข็มขัด
นริภัยของรถยนต

ใชไดกับระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกแบบสากลที่
ติดตั้งมากับเข็มขัดนิรภัยของรถยนต

ใชไดกับระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิด i-Size และ ISOFIX

ใชไดกับระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกเทานั้น

หามใชระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออก

ะนั่งที่มีติดตั้งจุดยึดสายยึด
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก

*1 : เมื่อติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก ใหปรับตําแหนงเบาะนั่งไปดานหลังสดุ ถาระบบเบาะนั่งสําหรับ
เด็กกีดขวางพนกัพิงศีรษะและไมสามารถติดตั้งไดอยางมั่นคง ใหปรับพนักพิงศีรษะขึ้นไปยัง
ตําแหนงสูงสุด ถาพนักพิงศีรษะยังคงกีดขวางแมจะปรับไปยังตําแหนงสูงสดุแลว ใหถอดพนักพิง
ศีรษะ โปรดทราบไววาพนักพิงศีรษะที่ถอดออกมาควรไวในหองสัมภาระ เพื่อที่พนกัพิงศีรษะจะไม
กระเด็นเมื่อมีการเบรกกะทันหันหรือการชน และหากทานถอดระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กออก ใหติด
ตั้งพนักพิงศีรษะกลับเขาที่ตําแหนงเดิม และตรวจดูใหแนใจวาพนกัพิงลอ็กเขาที่แลว หากทานไม
สามารถยึดเบาะเสริมรองนัง่อยางแนนหนาได ใหปรับองศาของพนักพิงหลังใหขนานกันโดยที่ยัง
คงอยูดานหนาของจุดยึดเข็มขัดนิรภัย

*2 : สามารถติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรบัเด็กชนิดหันหนาออกไดเทานั้น
*3 : สําหรับการติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กแบบสากลที่มีเข็มขัดนิรภัย ใหปรับพนักพิงหลังไปยัง

ตําแหนงล็อกดานหนาสุด
*4 : ถาระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กกีดขวางพนักพิงศีรษะและไมสามารถติดตั้งไดอยางมั่นคง ใหปรบัพนัก

พิงศีรษะขึ้นไปยังตําแหนงสูงสุด
• ระ
ไม

• เบ
แท
เช
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บบเบาะนั่งสําหรับเด็กที่มีขายึดจะสามารถติดตั้งในตําแหนงที่ i-Size ไมสามารถติดตั้งได แตจะ
สามารถติดตั้งที่เบาะนั่งกลางได
าะนัง่สําหรับเด็กที่มีชื่อ (CRS) จะแสดงถึงคําแนะนําของฮอนดาเมื่อวันที่ผลิต ทานควรติดตอตัว
นจําหนายฮอนดาสําหรับรายละเอียดลาสุดเกี่ยวกับคําแนะนํา CRS ของเรา CRS อื่นอาจใชได
นกัน โปรดติดตอผูผลติ CRS สําหรับรายการรถยนตที่แนะนํา
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ขอมูลรายละเอียดสําหรับการติดตั้ง CRS

ตําแหนงเบาะนั่งและหมายเลขตําแหนงเบาะนั่ง

หมายเลข
ตําแหนงเบาะนั่ง

กลุมขนาด
น้ําหนัก
สวนสูง

a b c d
ผูโดยสาร
ดานหนา*1, *2

แถว 2*4

ซาย กลาง ขวา

ตําแหนงเบาะนั่งใชไดกับ
ชนิดคาดเข็มขัดไดแบบ
สากล (ใช/ไม)

กลุม 0 ไมเกิน 10 กก.
No (ไมใช) Yes (ใช) Yes (ใช) Yes (ใช)

กลุม 0+ ไมเกิน 13 กก.

กลุม I 9 - 18 กก.

ใช*3 Yes (ใช) Yes (ใช) Yes (ใช)กลุม II 15 - 25 กก.

กลุม III 22 - 36 กก.

ตําแหนงเบาะนั่งสําหรับ
i-Size (ใช/ไม)

≤ 150 ซม. No (ไมใช) Yes (ใช) No (ไมใช) Yes (ใช)

ตําแหนงเบาะนั่งทีใ่ชไดกบั
CRS

โปรดดูที่รายการ CRS ของ

ตําแ
ชนิด

ชนิด
ใหญ
(R1

ชนิด
ใหญ
(F2

เบา
ใหญ

1ตําแหนงสําหรับการติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

เมื่อจะซื้อระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก ใหแนใจวาไดตรวจสอบการ

แบงขนาดตาม ISOFIX หรือการยึดของเบาะ เพื่อใหแนใจวา

เบาะนั่งสําหรับเด็กสามารถใชงานรวมกับรถยนตของทานได

คําอธิบาย
ตําแหนง

การยึด (CRF)
รายละเอียด

ISO/L1
เบาะนั่งสําหรับทารกชนดิหันขางออกดานซาย 
(แบบเปล)

ISO/L2
เบาะนั่งสําหรับทารกชนดิหันขางออกดานขวา 
(แบบเปล)

ISO/R1 เบาะนั่งสําหรับทารกชนดิหันหลังออก

ISO/R2X
ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกแบบขนาด
เล็กลง

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกแบบขนาด
เล็กลง

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกขนาดจริง

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกแบบความ
สูงนอยลง

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกแบบความ
สูงนอยลง

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกแบบความ
สูงจริง

เบาะเสริมรองนั่งชนิดหันหนาออกแบบความกวาง
นอยลง

เบาะเสริมรองนั่งชนิดหันหนาออกแบบความกวางจริง
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 ของแทที่แนะนํา แท
No (ไมใช) Yes (ใช) No (ไมใช) Yes (ใช)

หนงเบาะนั่งที่ใชไดกับ
หันขางออก (L1/L2)

— No (ไมใช)
No 

(ไมใช)
No (ไมใช)

No 
(ไมใช)

หันหลังออกขนาด
ที่สุดที่ใชได
/R2X/R2/R3)

กลุม 0 ไมเกิน 10 กก.

No (ไมใช) R3 No (ไมใช) R3กลุม 0+ ไมเกิน 13 กก.

กลุม I 9 - 18 กก.

หันหนาออกขนาด
ที่สุดที่ใชได

X/F2/F3)
กลุม I 9 - 18 กก. No (ไมใช) F3 No (ไมใช) F3

ะเสริมรองนั่งขนาด
ที่สุดที่ใชได (B2/B3)

≤ 150 ซม. B3 B3 B3 B3

ISO/R2

ISO/R3

ISO/F2X

ISO/F2

ISO/F3

ISO/B2

ISO/B3
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การขับข่ีอยางปลอดภัย
uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก

*1 : เมื่อติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก ใหปรับตําแหนงเบาะนั่งไปดานหลังสดุ ถาระบบเบาะนั่งสําหรับ
เด็กกีดขวางพนกัพิงศีรษะและไมสามารถติดตั้งไดอยางมั่นคง ใหปรับพนักพิงศีรษะขึ้นไปยัง
ตําแหนงสูงสุด ถาพนักพิงศีรษะยังคงกีดขวางแมจะปรับไปยังตําแหนงสูงสดุแลว ใหถอดพนักพิง
ศีรษะ โปรดทราบไววาพนักพิงศีรษะที่ถอดออกมาควรไวในหองสัมภาระ เพื่อที่พนกัพิงศีรษะจะไม
กระเด็นเมื่อมีการเบรกกะทันหันหรือการชน และหากทานถอดระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กออก ใหติด
ตั้งพนักพิงศีรษะกลับเขาที่ตําแหนงเดิม และตรวจดูใหแนใจวาพนกัพิงลอ็กเขาที่แลว หากทานไม
สามารถยึดเบาะเสริมรองนัง่อยางแนนหนาได ใหปรับองศาของพนักพิงหลังใหขนานกันโดยที่ยัง
คงอยูดานหนาของจุดยึดเข็มขัดนิรภัย

*2 : สามารถติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรบัเด็กชนิดหันหนาออกไดเทานั้น
*3 : สําหรับการติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กแบบสากลที่มีเข็มขัดนิรภัย ใหปรับพนักพิงหลังไปยัง

ตําแหนงล็อกดานหนาสุด
*4 : ถาระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กกีดขวางพนักพิงศีรษะและไมสามารถติดตั้งไดอยางมั่นคง ใหปรบัพนัก

พิงศีรษะขึ้นไปยังตําแหนงสูงสุด
• ระ
ไม

• เบ
แท
เช
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บบเบาะนั่งสําหรับเด็กที่มีขายึดจะสามารถติดตั้งในตําแหนงที่ i-Size ไมสามารถติดตั้งได แตจะ
สามารถติดตั้งที่เบาะนั่งกลางได
าะนัง่สําหรับเด็กที่มีชื่อ (CRS) จะแสดงถึงคําแนะนําของฮอนดาเมื่อวันที่ผลิต ทานควรติดตอตัว
นจําหนายฮอนดาสําหรับรายละเอียดลาสุดเกี่ยวกับคําแนะนํา CRS ของเรา CRS อื่นอาจใชได
นกัน โปรดติดตอผูผลติ CRS สําหรับรายการรถยนตที่แนะนํา
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก

การขับข่ีอยางปลอดภัย

R129

■ รายการ CRS

ขอบเขตของการใชงาน ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก ประเภท

สูงไมเกิน 100 ซม. Honda Baby & Kids i-size
i-Size ISOFIX แบบสากล 
(ชนิดหันหลังออก)

15 เดือนขึ้นไปและสูง

71 - 100 ซม.
Honda Baby & Kids i-size i-Size ISOFIX แบบสากล
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก
การขับข่ีอยางปลอดภัย

ระบบยึดชุดที่นั่งสําหรับเด็กสามารถติดตั้งไดที่เบาะดานหลัง ระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กจะใหมา

พรอมกับระบบยึดชุดที่นั่งพรอมดวยตัวเชื่อมตอทั้งแบบแข็งและแบบยืดหยุน (โปรดดูที่ภาพประกอบ)

1. หาเครื่องหมายจุดยึดที่ติดอยูที่ฐานของเบาะนั่ง

2. ดึงฝาครอบใตเครื่องหมายจุดยึดดานลางออก

■ การติดตั้งระบบยึดชุดที่นั่งเสริมความปลอดภัยสําหรับเด็ก 1การติดตั้งระบบยึดชุดที่นั่งเสริมความปลอดภัยสําหรับเด็ก

ชุดระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กบางชุดอาจมาพรอมกับตัว

นําเสริม ซึ่งจะชวยหลีกเลี่ยงไมใหเกิดการเสียหายตอพื้นผิว

เบาะนั่ง ปฏิบัติตามคําแนะนําของโรงงานเมื่อตองใชตัวนํา

เสริม และติดตั้งระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กใหไดตาม

รูปภาพ

3คําเตือน
หามผูกยึดเด็กสองคนเขาไปในจุดยึดเดียวกัน เมื่อ

เกิดแรงปะทะอาจไมแข็งแรงพอที่จะยึดสิ่งที่แนบมา

กับระบบเบาะนั่งเพราะอาจทําใหเบาะนั่งแตกหรือ

เสียหายซึ่งทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได

ชุดที่นัง่

ริม

a เครื่องหมาย
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a ระบบยึด

b ตัวนําเส
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก

การขับข่ีอยางปลอดภัย

3. ติดตั้งระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กบนที่นั่งจากนัน้

ติดตั้งระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กกับระบบยึดชุด

ที่นั่งตามคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับระบบความ

ปลอดภัยสําหรับเด็ก

u เมื่อติดตั้งระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กควร

แนใจวาระบบยึดชุดที่นั่งจะไมมีเข็มขัดนิรภัย 

หรือวัตถุอื่นมากีดขวาง

a ชนดิแข็ง

b จุดยึดดานลาง

a ช

b จ
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นดิยืดหยุน

ุดยึดดานลาง
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก
การขับข่ีอยางปลอดภัย

4. เปดฝาปดจุดยึดเหนี่ยวสายรัด

5. ปรับพนักพิงศีรษะใหอยูในตําแหนงสูงสุด แลวดึง

สายยึดเบาะนั่งผานขาตั้งพนักพิงศีรษะ จากนั้นเกี่ยว

ตะขอสายยึดเขากับจุดยึด ตรวจสอบใหแนใจวาสาย

a สัญลักษณสมอสําหรับจุดยึดเหนี่ยว

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กที่มีสายยึด

สายยึดแบบตรง

a ต
b ต

1การติดตั้งระบบยึดชุดที่นั่งเสริมความปลอดภัยสําหรับเด็ก

คําเตือน: อยาใชตะขอที่ไมไดมาพรอมกับสัญลักษณจุดยึด

เหนี่ยวกับการติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

สําหรับความปลอดภัยของเด็ก เมื่อตองใชระบบเบาะนั่งสําหรับ

เด็กที่ติดตั้งระบบยึดชดุที่นั่ง ควรแนใจวาระบบเบาะนั่งสําหรับ

เด็กไดติดตั้งอยางถูกตองในรถยนต

เบาะนั่งสําหรับเด็กที่ไมไดรับการยึดไวอยางถูกตอง จะไม

สามารถใหการปกปองแกเด็กไดเพียงพอเมื่อเกิดการชน

ขึ้น และอาจทําใหเด็กหรือผูโดยสารคนอื่นๆ ไดรับบาดเจ็บ

ตัวยึดแบบยืดหยุนไดอาจใชไมไดในประเทศของทาน
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ยึดไมบิดงอ มั่นใจวาสายไมบิดงอ

ะขอสายยึด

ัวยึด
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก

การขับข่ีอยางปลอดภัย

6. ปรับสายยึดใหแนนตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต

ระบบเบาะนัง่สําหรับเด็ก

7. ตรวจสอบใหแนใจวาเบาะนั่งสําหรับเด็กไดรับการยึด

อยางหนาแนน โดยลองดันไปดานหนาและดาน

หลัง ดานซายไปดานขวา ควรรูสึกวาเบาะมีการ

เคลื่อนที่เลก็นอย

8. ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายเข็มขัดนิรภัยทุก

ตําแหนงที่ไมไดใชงาน ซึ่งเด็กอาจเขาถึงไดไวในหัว

เข็มขัดแลว

a ตะขอสายยึด
b ตัวยึด

สายยึดแบบอื่น

a ข
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4. ดึงขายึดออกจนกระทั่งขายึดสัมผัสกับพื้นตามคําแนะ

นําของผูผลิตเบาะนัง่สําหรับเด็ก

u มั่นใจวาสวนของพื้นที่ขารองรับรองรับอยูที่ระดับ

หากสวนนี้ไมใชระดับขาสนับสนุนก็จะไมไดรับการ

สนับสนุนอยางเพียงพอในกรณีที่ใหเลื่อนเบาะนัง่

ไปดานหนาหรือดานหลังโดยใหขายึดอยูที่ระดับ

u ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการติดตอระหวางเบาะ

นัง่สําหรับเด็กกับเบาะนัง่ดานหนา
ายึด

เบาะนั่งสําหรับเด็กที่มีขายึด



75

uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก
การขับข่ีอยางปลอดภัย

1. วางเบาะนัง่สําหรับเด็กไวบนที่นั่งในรถยนต

2. สอดสายเข็มขัดนิรภัยผานเบาะนัง่สําหรับเด็กตาม

คําแนะนําของเครื่องหมายบนเบาะนั่งสําหรับเด็ก

และเสยีบลิ้นเข็มขัดเขากับหัวเข็มขัด

u เสียบลิ้นเข็มขัดใหสดุจนมีเสียงดังคลิ๊ก

3. ดันแท็บขึ้น สอดสายเข็มขัดนิรภัยสวนไหลเขาไปใน

ชองที่อยูดานขาง 

4. จับสายเข็มขัดนิรภัยสวนไหลที่อยูใกลหัวเข็มขัด แลว

■ การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กดวยสายเข็มขัดนิรภยัคาดตัก/ไหล 1การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กดวยสายเข็มขัดนิรภัยคาด

ตัก/ไหล

เบาะนั่งสําหรับเด็กที่ไมไดรับการยึดไวอยางถูกตอง จะไม

สามารถใหการปกปองแกเด็กไดเพียงพอเมื่อเกิดการชนขึ้น

และอาจทําใหเด็กหรือผูโดยสารคนอื่นๆ ไดรับบาดเจ็บ

a แ
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ดึงขึ้นเพื่อปรับความหยอนของสายเข็มขัดนิรภัยสวน

ตัก 

u ในการกระทําดังกลาว ใหทิ้งน้ําหนักตัวของทานลง

บนเบาะนัง่สําหรับเด็ก และดันเบาะนั่งสําหรับเด็ก

เขาหาที่นั่งในรถ

5. จัดสายเข็มขัดนิรภัยใหเรียบรอยและดึงแท็บขึ้น 

ตรวจสอบใหแนใจวาสายเข็มขัดไมพันเปนเกลยีว 

u ในการดันแท็บขึ้น ใหดึงสายเข็มขัดนิรภัยสวนไหล

ชวงบนขึ้นเพื่อปรับความหยอนของสายเข็มขัด

ท็บ
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก

การขับข่ีอยางปลอดภัย

6. ตรวจสอบใหแนใจวาเบาะนั่งสําหรับเด็กไดรับการยึด

อยางหนาแนน โดยลองดันไปดานหนาและดานหลัง
ดานซายไปดานขวา ควรรูสกึวาเบาะมีการเคลือ่นที่
เล็กนอย

7. ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายเข็มขัดนิรภัยทุกตําแหนง

ที่ไมไดใชงาน ซึ่งเด็กอาจเขาถึงไดไวในหัวเข็มขัดแลว

ถาเบาะนั่งสําหรับเด็กของทานไมใชแบบที่มีกลไกยึดสาย

เข็มขัดนิรภัยใหติดตั้งคลิปลอ็กบนสายเข็มขัดนิรภัย

หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 แลว ใหดึงสาย

เข็มขัดนิรภัยสวนไหลขึ้น และตรวจสอบใหแนใจวาสาย

เข็มขัดสวนตักไมมีสวนใดที่หยอน

a ค
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3. จับสายเข็มขัดสวนที่อยูใกลลิ้นเข็มขัดใหแนน หนีบ

สายเข็มขัดทั้ง 2 สวนเขาหากันเพื่อไมใหสายเข็มขัด

เลื่อนผานชองของลิน้เข็มขัดปลดลอ็กเข็มขัดนิรภัย

ปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยออกจากหัวเข็มขัด

4. ติดตั้งคลิปล็อกดังแสดงในภาพ จัดคลิปล็อกใหอยูใน

ตําแหนงที่อยูใกลกับลิ้นเข็มขัดใหมากที่สุด

5. เสียบลิ้นเข็มขัดเขากับหัวเข็มขัด จากนั้นไปยัง

ขั้นตอนที่ 6 และ 7

ลิปล็อก
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก
การขับข่ีอยางปลอดภัย

จุดยึดเหนี่ยวสายรัดจัดมาใหไวดานหลังของแตละตําแหนง

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กที่ถูกติดตั้งโดยใชเข็มขัดนริภัย
และมาพรอมกับสายรัดสามารถใชสายรัดนั้นเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น

1. คนหาตําแหนงของจุดสําหรับยึดเหนี่ยว แลวยกฝา

ปดขึ้น

■ การเพิ่มความปลอดภัยดวยสายยึด 1การเพิ่มความปลอดภัยดวยสายยึด

คําเตือน: ระบบเสริมความปลอดภัยของเด็กถูกออกแบบมาให

ทนตอการรองรับน้ําหนักไดอยางพอดี ไมมีสภาวะการณใดที่

เหมาะจะใชสําหรับเข็มขัดนิรภัย, เบาะนั่งของผูใหญ หรือ

สําหรับการยึดวัตถุ หรืออุปกรณเขากับ

เนื่องจากสายรัดเปนอุปกรณที่ชวยเพิ่มความปลอดภัยใหกับ

การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหลไดจึงขอแนะนําใหทาน

ใชสายรัดเสมอ

a จุดสําหรับยึดเหนี่ยว
b ฝาครอบ

a ต
b ต

สายย
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2. ปรับพนักพิงศีรษะใหอยูในตําแหนงสูงสุด แลวดึง

สายยึดเบาะนั่งผานขาตั้งพนักพิงศีรษะ จากนั้นเกี่ยว
ตะขอสายยึดเขากับจุดยึด ตรวจสอบใหแนใจวาสาย
ยึดไมบิดงอ มั่นใจวาสายไมบิดงอ

ะขอสายยึด

ัวยึด

ึดแบบตรง
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก

การขับข่ีอยางปลอดภัย

3. เกี่ยวตะขอสายยึดเขากับจุดยึด

4. ปรับสายยึดใหแนนตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต

ระบบเบาะนัง่สําหรับเด็ก

a ตะขอสายยึด
b ตัวยึด

สายยึดแบบอื่น
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของเด็กโต
การขับข่ีอยางปลอดภัย

ความปลอดภัยของเด็กโต

ในหนาตอไปจะมีคําแนะนําในการตรวจสอบความกระชับของเข็มขัดนริภัย และชนิดของเบาะเสริมรอง

นัง่ถาจําเปนตองใช และคําเตือนที่สําคัญสําหรบัเด็กที่มีความจําเปนตองนั่งที่เบาะตอนหนา

เมื่อเด็กมีนํ้าหนักและความสูงเกินกวาที่กําหนดไวสําหรับเบาะนั่งเด็กชนิดหันหนาออก ควรเปลี่ยนให

เด็กไปนัง่บนเบาะเสริมรองนั่งที่เบาะหลังและคาดเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหล ใหเด็กนัง่หลังตรง

และหลังแนบพนักพิงขอบเบาะนั่ง จากนัน้ใหถามตัวทานเองดังนี้

■ รายการตรวจสอบ

• หัวเขาของเด็กซึ่งอยูเหนอืขอบเบาะนั่งนั้นงอไดอยาง

■ การปกปองเด็กโต

■ การตรวจสอบความกระชับของเข็มขัดนิรภัย

1ความปลอดภัยของเด็กโต

3คําเตือน
การใหเด็กอายุ 12 ป หรือตํ่ากวานั่งอยางไมถูกตองที่

เบาะนั่งดานหนาอาจทําใหไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ไดถาถุงลมพองตัว

ถามีความจําเปนตองใหเด็กโตนั่งที่เบาะนั่งดานหนา

ควรเลื่อนเบาะใหถอยหลังใหมากที่สุด และคาด

เข็มขัดนิรภัยอยางถูกตอง
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สบายหรือไม

• เข็มขัดนิรภัยสวนไหลคาดผานคอหรือแขนเด็กหรือไม?

• เข็มขัดนริภัยสวนที่คาดผานหนาตักอยูตํ่าพอที่จะไป

ทับตนขาเด็กหรือไม

• เด็กสามารถจะนั่งอยูบนเบาะนั่งเชนนี้ตลอดการเดิน

ทางหรือไม?

หากทานตอบวาใชในคําถามทุกขอ เด็กนัน้พรอมที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหลอยางถูกตอง

แลว หากในคําถามขอใดขอหนึ่งทานยงัตอบปฏิเสธ แสดงวาเด็กยังจําเปนที่ตองนั่งบนเบาะนั่งสําหรับ

เด็กหรือเบาะเสริมรองนั่งอยู



uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของเด็กโต

80

การขับข่ีอยางปลอดภัย

หากไมสามารถใชงานสายเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหลได

อยางเหมาะสม ใหเด็กนั่งบนเบาะเสริมรองนัง่ใน

ตําแหนงที่นั่งดานหลัง เพื่อความปลอดภัยของตัวเด็กให

ตรวจดูวาเด็กของทานมีลักษณะตรงตามคําแนะนําของ

ผูผลิตเบาะเสริมรองนั่งที่ใชงานหรือไม

พนักพิงดานหลังมีใหสําหรับเบาะเสริมรองนั่งพิเศษ 

ติดตั้งพนกัพิงดานหลังเขากับเบาะเสริมรองนัง่ และปรับ

ใหเหมาะสมกับเบาะนั่งภายในรถ ตรวจสอบใหแนใจวา

■ เบาะเสริมรองนั่ง 1เบาะเสริมรองนั่ง

เมื่อติดตั้งเบาะเสริมรองนั่ง ตองใหแนใจวาอานคําแนะนําที่ให

มากับเบาะเสริมรองนั่ง และทําการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคํา

แนะนําดังกลาว

เบาะเสริมรองนัง่มีแบบสูงและแบบตํ่า ใหเลือกเบาะเสริมรอง

นัง่ที่เด็กจะสามารถคาดเข็มขัดนริภัยไดอยางเหมาะสม

เราขอแนะนําเบาะเสริมรองนั่งที่มีพนักพิงดานหลังเนื่องจาก

งายกวาตอการปรับเข็มขัดนิรภัยสวนคาดไหล

a ช

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 80  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
สอดสายเข็มขัดนิรภัยผานชองนําสายที่อยูในสวนไหล

ของพนักพิงดานหลังอยางถูกตอง และสายเข็มขัดนิรภัย

ไมสัมผัส หรือคาดผานลําคอของเด็ก

องนําสาย
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การขับข่ีอยางปลอดภัย
uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของเด็กโต

รถยนตของทานมีที่นั่งดานหลังซึ่งจะสามารถยึดตัวเด็กไวอยางเหมาะสมได ถาจําเปนตองมีเด็ก

โดยสารมาเปนกลุม เด็กเล็กควรนั่งดานหนา:

• ตองใหแนใจวาทานอานคําแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในคูมือเลมนี้และเขาใจอยาง

ถองแท

• ปรับเบาะผูโดยสารดานหนาใหไกลที่สดุเทาที่จะทําได

• ใหเด็กนัง่หลังตรงและหลังแนบพนักพิงของเบาะนั่ง

• ตรวจสอบใหแนใจวาจัดสายเข็มขัดนิรภัยใหเหมาะสมแลวเพื่อใหเด็กไดรับการยึดไวกับเบาะนั่ง

■ การตรวจสอบผูโดยสารที่เปนเด็ก

เราแนะนําใหทานคอยระมัดระวังผูโดยสารเด็ก แมกระทั่งเด็กโตที่บางครั้งตองไดรับการดูแลตักเตือน

ใหคาดเข็มขัดนิรภัยใหแนนและนัง่อยางถูกตอง

■ การปกปองเด็กโต - การตรวจสอบขั้นสุดทาย

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 81  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM



การขับข่ีอยางปลอดภัย

อันตรายจากกาซไอเสีย

กาซคารบอนมอนอกไซด

ไอเสียจากรถทานจะมีกาซคารบอนมอนอกไซดอยู ทานจะไมมีปญหาเกี่ยวกับกาซคารบอนมอนอกไซด

ผานเขามาภายในรถเลย ถาทานไดบํารุงรักษารถของทานอยางถูกตอง และปฏิบัติตามขอมูลในหนานี้

■ ควรใหชางตรวจสอบระบบไอเสียเพื่อหารอยรั่วเมื่อ

• พบวาเสยีงของไอเสียเปลีย่นไป

• กรณีที่อาจเกิดความเสียหายกับระบบไอเสียรถยนต

• มีการยกรถเพื่อเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง

ถาฝากระโปรงทายเปดอยู การไหลของอากาศจะพัดพาไอเสียเขามาในรถ และทําใหเกิดอันตรายได 

ถาจําเปนจะตองขับรถโดยเปดฝากระโปรงทายรถไว ใหเปดหนาตางทุกบานและปรับระบบปรับอากาศ

ดังนี้

1. เลือกโหมดอากาศบริสุทธิ์

1กาซคารบอนมอนอกไซด

กาซคารบอนมอนอกไซดปริมาณมากจะสะสมอยางรวดเร็ว

ในบริเวณที่ปด เชน ในโรงรถ

อยาติดเครื่องยนตโดยที่ประตูโรงรถปดอยู และถึงแมจะเปด

วรติดเครื่องยนตเฉพาะในชวงเวลาเพื่อนํารถออก

3คําเตือน
กาซคารบอนมอนอกไซดเปนกาซพิษ การหายใจเอา

กาซดังกลาวเขาไปอาจทําใหหมดสตหิรือเสียชีวิตได

หลีกเลี่ยงการอยูในบริเวณที่ปดทึบหรือมีกาซคารบอน

มอนอกไซด
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2. เลือกโหมด 

3. เปดสวิตชควบคมุพัดลมไปที่ตําแหนงแรงสุด

4. เลื่อนสวิตชควบคมุอุณหภูมิไปที่ตําแหนงใหความสบายสูงสุด

ปรับระบบควบคุมการปรบัอากาศใหอยูในรูปแบบเดียวกันหากทานนัง่อยูภายในรถซึ่งจอดโดยติด

เครื่องยนตทิ้งไว

ประตูไวก็ค

มาเทานัน้



83

การขับข่ีอยางปลอดภัย
ฉลากความปลอดภัย

การบาดเจ็บรุนแรงได ใหอานปายนี้โดยละเอียด
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ตําแหน
ปายเตือนเห

อานปายเต

หากปายเต

a
b
c

การปกป

แบตเต

ฝาปดห
งปายเตือน
ลานีจ้ะอยูในตําแหนงที่แสดงไว ซึ่งจะเตือนใหทานทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะเปนสาเหตุใหเกิด

ือนเหลานี้อยางละเอียด

ือนหลุดหรือตัวอักษรเริ่มเลอืนลาง ใหติดตอศูนยบริการฮอนดาเพื่อทําการเปลี่ยน

องผูโดยสารที่เปนเด็ก 2 หนา 57 

อรี่

มอน้าํ 2 หนา 514
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แผงหนาปด
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22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 85  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
ในบทนี้จะอธิบายการใชงานปุมตางๆ, ไฟเ



แผงหนาปด

ไฟเตือนชุดมาตรวัด

ไฟเตือนจะสวางขึ้น/กะพริบขึ้นอยูกับสภาวะของรถยนต ขอความอาจแสดงขึ้นบนจอแสดงขอมูลผูขับขี่

พรอมกัน โปรดดําเนนิการตามที่เหมาะสมที่ระบุไวในขอความ เชน ใหติดตอศูนยบริการฮอนดา

ไฟแสดง M (โหมดการ
เปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล)/
ไฟแสดงตําแหนงเกียร *

 หนา 92

ไฟเตือนเบรกมือและระบบ
เบรก (แดง)

ไฟเตือนเบรกมือและระบบ
เบรก (เหลืองอําพัน)

ไฟเตือนระบบเบรก
อัตโนมตัิ

*1 ือนจะดับลงหลังจากผานไปสองถึงสามวินาที
ไขขอบกพรอง โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในคู

 หนา 88*1

ไฟเตือนระบบประจุไฟ ไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงตํ่า

 หนา 90

 หนา 91

 หนา 91

*1

*1

ไฟแสดงตําแหนงเกียร  หนา 92

 หนา 93

*1

ไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอ
ล็อก (ABS)

ไฟเตือนระบบ VSA

ไฟเตือน VSA ปิด

ไฟเตือนระบบถุงลม

ไฟเตือนระบบพวงมาลัย EPS

*1

 หนา 94

 หนา 94

 หนา 95

*1

*1

*1  หนา 95

*1  หนา 95

* สํา
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86
ไฟเตือนเบรกอัตโนมัติ

: เมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ ON ไฟเตือนดังกลาวจะสวางขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นวาระบบกําลงัทํางาน ระบบไฟเต
หรือหลังจากที่เครื่องยนตสตารต หากไฟเตือนไมสวางหรือดับลง อาจมีความบกพรองในระบบที่เกี่ยวของ เพื่อแก
มือผูใชรถ 

ไฟเตือนระบบเครื่องยนต
ทํางานบกพรอง

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย

 หนา 91

 หนา 91*1

ไฟเตือนตําแหนงเกียร  หนา 92

 หนา 93

*1

หรับรถบางรุน
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uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu
แผงหนาปด

*1 : งหลังจากผานไปสองถึงสามวินาที หรือหลังจากที่

ัติตามคําแนะนําในคูมือผูใชรถ 

*2 :

*3 :

ไฟเตือนระบบชวยควบคุมรถให
อยูในชองทางเดินรถ (LKAS) 
(สีเหลืองอําพัน)

ไฟเตือนระบบสนับสนุนการ
ขับขี่ (สีเขยีว/สีเทา)

 หนา 101

 หนา 103

ไฟเตือนระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติแบบแปรผัน พรอม
ระบบปรับความเร็วตามรถยนต
คันหนาทีค่วามเร็วต่ํา (ACC 
with LSF) (สีขาว/สีเขียว)

 หนา 100

*1

ไฟเตือนระบบชวยควบคุมรถให
อยูในชองทางเดินรถ (LKAS) 
(สีขาว/สีเขยีว)

 หนา 101

*1 ไฟเตือนระบบสนับสนุนการ
ขับขี่ (เหลืองอําพัน)

 หนา 102
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เมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ ON ไฟเตือนดังกลาวจะสวางขึ้นเพื่อแสดงใหเห็นวาระบบกําลังทํางาน ระบบไฟเตือนจะดับล

เครื่องยนตสตารต หากไฟเตือนไมสวางหรือดับลง อาจมีความบกพรองในระบบที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขขอบกพรอง โปรดปฏิบ

รุนไมมีสวิตชโหมดการขับขี่

รุนมีสวติชโหมดการขับขี่

ไฟเตือนระบบปรับไฟสูง
อัตโนมัติ

ไฟเตือนไฟเลี้ยวและ
ไฟเตือนฉุกเฉิน

ไฟเตือนไฟหนา

ไฟเตือนไฟสูง

ไฟเตือนไฟตัดหมอกหนา *

ไฟเตือนขอความเตือน ไฟเตือนระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติแบบแปรผัน พรอม
ระบบปรับความเร็วตามรถยนต
คันหนาทีค่วามเร็วต่ํา (ACC 
with LSF) (เหลืองอําพัน)

 หนา 94

 หนา 96

 หนา 100

 หนา 96

 หนา 96

 หนา 96

ไฟเตือนระบบ Immobilizer  หนา 99

 หนา 97
*1

*1

ไฟเตือนโหมด NORMAL*  หนา 98

ไฟเตือนโหมด ECON  หนา 98
*3

ไฟเตือนโหมด SPORT *
 หนา 98

ไฟเตือนอุณหภูมิต่ํา *  หนา 98

ไฟเตือนชวงระยะระบบควบคุม
ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน
พรอมระบบปรับความเร็วตาม
รถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา
(ACC with LSF)*

 หนา 101

*2

*1
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปด

คําอธิบาย

งัและไฟเตือนจะสวางเมื่อทานขับรถโดยที่ยงัใช

เวลาประมาณ 30 วินาที เมื่อทานใชงานเบรกมือ
ีโ่หมดจายไฟอยูในโหมด ACCESSORY

E OFF หลงัจากนัน้จะดับไป
วลาประมาณ 30 วินาที เมื่อทานเปลีย่นโหมดจาย
VEHICLE OFF ขณะที่ใชงานเบรกมือไฟฟา หลงั

ป

ะขับขี่ - ตรวจสอบใหแนใจวาปลดเบรกมือ
นที่ปลอดภัยและตรวจสอบระดับน้ํามันเบรก
งทําเมือ่ไฟเตือนสวางในระหวางขับรถ หนา 573
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ไฟเตอืน ชื่อไฟเตือน ตดิ/กะพริบ

ไฟเตือนเบรกมือและ

ระบบเบรก (แดง)

• ไฟเตือนจะสวางเมื่อทานดึงเบรกมือและจะดับไปเมื่อ

ปลดเบรกมือ

• เสยีงเตือนจะด

งานเบรกมือ
• ปรากฏขึ้นเปน
ไฟฟาในขณะท

หรอื VEHICL
• สวางคางเปนเ
ไฟไปยังโหมด 

จากนัน้จะดับไ

• ไฟเตือนจะสวางเมื่อระดับน้ํามันเบรกในกระปุกอยูใน
ระดับต่ํา

• สวางโชวขณ
แลว หยุดรถใ

2 สิ่งที่ตอ

(แดง)



89มีตอ

แผงหนาปด
uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

ไ คําอธิบาย

โชวพรอมไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก
) - หยุดรถทันทีในที่ๆ ปลอดภัย ติดตอศูนย
เพื่อนํารถเขาตรวจสอบทันที การทํางานของ

นกัขึ้น
รกมากกวาปกติดวยความระมัดระวัง
ือนระบบเบรก (แดง) สวางขึ้น หรือกะพริบพรอม

ีไ่ฟเตอืนระบบเบรก (เหลอืงอาํพัน) สวางขึน้ ให 

กมือดวยตนเองหรืออตัโนมัติ หนา 574

ขณะขับขี่พรอมกับไฟเตอืนระบบเบรก ABS
รับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
นระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบ หนา 573

ละไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (เหลือง
ึ้นพรอมกัน - เกิดขอบกพรองกับระบบเบรกมือ

อาจไมสามารถใชงานได
ชเบรกมือและใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนย
ทันที
ือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบในเวลา

 เมือ่ไฟเตอืนระบบเบรก (เหลอืงอําพนั) สวาง 

า 574

ญากาศไฟฟา
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ฟเตือน ชื่อไฟเตอืน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนเบรกมือและ
ระบบเบรก (แดง)

• ไฟเตือนจะสวางเมื่อมีขอบกพรองเกดิขึ้นในระบบเบรก

• ไฟเตือนสวาง
(เหลืองอําพัน
บริการฮอนดา

แปนเบรกจะห
เหยียบแปนเบ

2 ถาไฟเต

กันกับท

ปลดเบร

• ไฟเตือนสวาง
 - ใหนํารถเขา

2 ถาไฟเตือ

• ถาไฟกะพริบแ
อําพัน) สวางข

ไฟฟา เบรกมือ
หลีกเลีย่งการใ
บริการฮอนดา

2 ถาไฟเต

เดียวกัน

โชว หน

(แดง)

รุนที่มีระบบปมสุญ

ทุกรุน



90

uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปด

คําอธิบาย

ะขับขี่ - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนย

นนีจ้ะสวางอยูในขณะขับขี่ ระบบเบรกธรรมดาจะ
ามปกติ

ลีกเลีย่งการใชเบรกมือและใหนํารถเขาตรวจ

ิการฮอนดาทันที

(
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ไฟเตอืน ชื่อไฟเตือน ตดิ/กะพริบ

ไฟเตือนเบรกมือและ
ระบบเบรก (เหลือง
อําพัน)

• ไฟสวางขึ้นหากมีขอบกพรองเกีย่วกับระบบที่เกี่ยวของ

กบัการเบรก นอกเหนอืจากระบบเบรกทั่วไป

• สวางโชวขณ

บรกิารฮอนดา
• ถงึแมวาไฟเตือ
ยงัคงทํางานต

• ไฟสวางขึ้นหากมีขอบกพรองเกีย่วกับระบบเบรกมือ

ไฟฟาและ/หรอืระบบเบรกอัตโนมัติ

• สวางคาง - ห

สอบที่ศูนยบร

เหลือง



477

477

572

572

534
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปด

คําอธิบาย

ีย่นเกียร หนา 387, 390

รเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล หนา 393

ะขับขี่ - ไฟกะพริบขณะขับขี่ - หลีกเลี่ยง

ะการเรงความเร็วอยางฉับพลัน นํารถเขาตรวจ
ิการฮอนดาทันที

สตารตและการเรงความเร็วอยางฉบัพลัน นํารถ
ที่ศูนยบริการฮอนดาทันที

รับการตรวจสอบที่ศูนยบรกิารฮอนดาโดยทันที

* สํา
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ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟแสดงตําแหนงเกียร
• แสดงตําแหนงเกียรปจจุบัน

2 การเปล

ไฟแสดง M (โหมดการ

เปลี่ยนเกียรแบบแมน
นวล)/ไฟแสดง
ตําแหนงเกียร *

• ไฟสวางขึ้นเมื่อโหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล

ทํางาน
2 โหมดกา

ไฟเตือนตําแหนงเกียร

• ไฟเตือนจะกะพริบ หากพบขอบกพรองในระบบเกียร • ไฟกะพริบขณ

การสตารตแล
สอบที่ศูนยบร

• ไฟเตือนจะกะพริบหากพบขอบกพรองในระบบ และ
ประสิทธิภาพของรถยนตจะลดลง

• หลีกเลี่ยงการ
เขาตรวจสอบ

• ไฟเตือนจะกะพริบหากพบขอบกพรองในระบบ สวิตช
เปลี่ยนเกียรไมสามารถใชได

• โปรดนํารถเขารุนที่มีสวิตชเปลี่ยนเกียรที่พวงมาลัย

หรับรถบางรุน



93มีตอ

แผงหนาปด
uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

ไ คําอธิบาย

ตือนจะหยดุและไฟเตือนดับลง เมื่อทาน, 

นาและผูโดยสารดานหลัง* คาดเข็มขัดนริภัย
ลังจากที่ทาน, ผูโดยสารดานหนาและ/หรือ
หลัง* คาดเข็มขัดนิรภัย - ระบบเซ็นเซอร

บกพรองบางอยาง ใหนํารถเขารับการตรวจ
ารฮอนดา
เข็มขัดนิรภัย หนา 38

ํ้ามันเชื้อเพลิงโดยดวน

ํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

* สํา
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ฟเตอืน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย

• ไฟเตือนจะสวางขึ้นหากทานไมไดคาดเข็มขัดนริภัย เมื่อ

ตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ตําแหนง ON
• หากผูโดยสารดานหนาไมไดคาดเข็มขัดนริภัย ไฟแสดง
จะติดสวางในอีกไมกีว่ินาทีตอมา

• ไฟเตือนจะสวางขึ้นชั่วขณะหากผูโดยสารดานหลงัไมได
คาดเข็มขัดนริภัย ขณะที่โหมดจายไฟอยูที่ตําแหนง ON

• ไฟเตือนจะกะพริบขณะขับขี่หากทาน, ผูโดยสารดาน
หนาและ/หรอืผูโดยสารดานหลงั* ไมคาดเข็มขัดนริภัย

เสยีงปบดังขึ้นและไฟเตือนจะกะพรบิดวยความเร็ว
ปกติ

• สญัญาณเสยีงเ

ผูโดยสารดานห
• ไฟสวางคางห
ผูโดยสารดาน

ตรวจพบความ
สอบที่ศูนยบริก

2 ไฟเตือน

ไฟเตือนระดับน้ํามัน
เชื้อเพลิงตํ่า

• ไฟเตือนสวางเมื่อระดับน้ํามันเชื้อเพลงิ
ต่ํา (ประมาณ 7.0 ลติรในถงัน้ํามันเชื้อเพลงิ)

• สวาง – เติมน

• ไฟเตือนจะกะพริบเมื่อพบขอบกพรองกบัมาตรวัดน้ํามัน

เชื้อเพลงิ

• กะพริบ - ใหน

รถรุนมีระบบเตือนเข็มขัดนิรภัยสําหรับผูโดยสารดานหลัง

ทุกรุน

หรับรถบางรุน
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปด

คําอธิบาย

หนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

ือนนี้จะสวางอยูในขณะขับขี่ ระบบเบรกธรรมดา
นตามปกติ แตระบบเบรกปองกันล็อก ABS จะ

รกปองกันลอล็อก (ABS) หนา 480

หนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

รับไฟสูงอัตโนมัติ หนา 171
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ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนระบบเบรก
ปองกนัลอลอ็ก (ABS)

• ไฟเตือนจะสวางหากมีขอบกพรองกบัระบบเบรก ABS • สวางคาง - ใ

ถึงแมวาไฟเต
จะยังคงทํางา
ไมทํางาน

2 ระบบเบ

ไฟเตือนระบบถุงลม

• หากไฟเตือนนีส้วางแสดงวามีขอบกพรองดังนี:้
-ระบบถุงลม
-ระบบถุงลมดานขาง
-ระบบมานถงุลมดานขาง
-เข็มขัดนริภัยชนดิปรบัความตงึอัตโนมัติ

• สวางคาง - ใ

ไฟเตือนระบบปรับไฟ

สูงอัตโนมัติ

• สวางขึ้นเมื่อทุกสภาวะการทํางานในระบบปรับไฟสงู

อัตโนมัติไดรบัการตอบสนอง
2 ระบบป



95มีตอ

แผงหนาปด
uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

ไ คําอธิบาย

—

นํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
ยควบคมุการทรงตัว (VSA) หนา 399

ทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม.
ดับลง ถาไฟเตือนไมดับลง ใหนํารถยนตเขา

ยบริการฮอนดา

ละปดสวติชระบบ VSA หนา 400

ทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม.
ดับลง ถาไฟเตือนไมดับลง ใหนํารถยนตเขา

ยบริการฮอนดา

นํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
 แสดงขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ - จอด
ัยทันทีและติดตอศูนยบรกิารฮอนดา
นระบบพวงมาลัย EPS สวาง หนา 575
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ฟเตอืน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนระบบ VSA

• ไฟกะพริบเมื่อระบบ VSA ทํางาน

• ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นกับ

ระบบ VSA ระบบเสริมแรงเบรก หรือระบบชวยออก
ตัวขณะขึ้นทางชัน

• สวางคาง - ให
2 ระบบชว

• ไฟเตือนจะสวางขึ้นถาระบบ VSA ยกเลิกการทํางาน
ชั่วคราว หลังจากที่ถอดแบตเตอรี่ออก และตอใหม

อีกครั้ง

• ขับขี่รถในระยะ
ไฟเตือนควรจะ

ตรวจสอบที่ศูน

ไฟเตือน VSA ปด

• ไฟเตือนจะสวางเมื่อปดการทํางานบางสวนของ
ระบบ VSA

2 การเปดแ

• ไฟเตือนจะสวางขึ้นถาระบบ VSA ยกเลิกการทํางาน
ชั่วคราว หลังจากที่ถอดแบตเตอรี่ออก และตอใหม

อีกครั้ง

• ขับขี่รถในระยะ
ไฟเตือนควรจะ

ตรวจสอบที่ศูน

ไฟเตือนระบบ
พวงมาลัย EPS

• ไฟเตือนนี้จะสวางเมื่อมีขอบกพรองในระบบ EPS • สวางคาง - ให
• Do not drive
รถในที่ปลอดภ

2 ถาไฟเตือ
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปด

คําอธิบาย

ือกะพริบเร็วผดิปกติ

ีย่นหลอดไฟ หนา 518

ไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหนั หนา 482

—

 หนา 166

มอก* หนา 170

* สํา
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ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนไฟเลี้ยวและ
ไฟเตือนฉุกเฉิน

• ไฟกะพริบเมื่อทานบังคบัสวิตชไฟเลีย้ว

• กะพริบพรอมกับสญัญาณไฟเลี้ยวทั้งหมดเมื่อทาน
กดปุมไฟฉุกเฉนิ

• ไมกะพริบหร

2 การเปล

• กะพริบพรอมกับสญัญาณไฟเลี้ยวทั้งหมดเมื่อ
เหยียบแปนเบรกในขณะที่ขับขี่ดวยความเร็วสูง

2 สัญญาณ

ไฟเตือนไฟสูง • ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิตชไฟสงู

ไฟเตือนไฟหนา
• สวางขึ้นเมื่อไฟหรี่, ไฟทาย หรือไฟสองสวางภาย

นอกอื่นๆ เปดอยู
2 ไฟหนา

ไฟเตือนไฟตัดหมอก
หนา *

• ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิตชไฟตัดหมอก
2 ไฟตัดห

หรับรถบางรุน
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แผงหนาปด
uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

ไ คําอธิบาย

ทางเทคนิคไฟเตือนในบทนี้เมื่อขอความระบบ

จอแสดงขอมูล ดําเนินการตามที่เหมาะสม

สวาง กดปุม  (หนาจอหลัก) และ

tion เพื่อดูขอความอีกครั้ง

ึงเนื้อหาบนจอแสดงผล หนา 107

อมูลการขับขี่จะไมกลับไปยังหนาจอปกติจนกวา

ือนหรือ กดปุม  (หนาจอหลัก)

สวาง ใหเลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อดู
ั้ง
ีย่นการแสดงผล หนา 128

อมูลการขับขี่จะไมกลับไปยังหนาจอปกติจนกวา

ือนหรือ เลื่อนปุมเลอืก/ตั้งคา (ดานขวา)
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ฟเตือน ชื่อไฟเตอืน ตดิ/กะพริบ

ไฟเตือนขอความเตือน

• เสียงเตือนนี้จะดังขึ้นเมื่อตรวจพบปญหา ขอความ

ระบบบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่จะปรากฏขึ้น
พรอมกัน

• โปรดดูที่ขอมูล

ปรากฏบนหนา
สําหรับขอความ

• ขณะที่ไฟเตือน

เลือก Informa

2 การเขาถ

• หนาจอแสดงข

จะยกเลกิการเต

• ขณะที่ไฟเตือน
ขอความอีกคร

2 การเปล

• หนาจอแสดงข

จะยกเลกิการเต

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปด

*1 : ร
*2 : ร

คําอธิบาย

ECON* หนา 395

หมดการขับขี่* หนา 396

หมดการขับขี่* หนา 396

จะยงัคงสวางตราบใดที่ยงัเลอืกโหมด SPORT

แผงหนาปดจะสวางเปนสแีดงตราบใดที่ยงัเลอืก
T อยู
มดการขับขี่* หนา 396

งคางหลงัจากที่เครื่องยนตถงึอุณหภมูิการทํางาน
บกพรองที่เซ็นเซอรตรวจจับอุณหภมูิ ใหนํารถเขา

บที่ศูนยบรกิารฮอนดาทันที

* สํา
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ุนไมมีสวิตชโหมดการขับขี่
ุนมีสวิตชโหมดการขับขี่

ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนโหมด ECON
• สวางขึ้นเมื่อโหมด ECON ทํางาน

• สวางขึ้นเมื่อตั้งคาโหมดการขับขี่เปน ECON

2  สวติช 

2  สวติชโ

ไฟเตือน

โหมด NORMAL *

• สวางขึ้นเมื่อตั้งคาโหมดการขับขี่เปน NORMAL
2  สวติชโ

ไฟเตือนโหมด SPORT *

• สวางขึ้นเมื่อตั้งคาโหมดการขับขี่เปน SPORT
• จอแสดงขอมูล
อยู

• ชุดมาตรวัดใน
โหมด SPOR

2 สวติชโห

ไฟเตือนอุณหภูมิต่ํา *

• ไฟเตือนนีจ้ะสวางเมื่ออุณหภมูิสารหลอเยน็เครื่องยนต
ต่ํา

• ถาไฟเตือนสวา
ปกติ อาจมีขอ

รบัการตรวจสอ

*1

*2

รุนไมมีสวิตชโหมดการขับขี่

รุนมีสวิตชโหมดการขับขี่

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

หรับรถบางรุน
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แผงหนาปด
uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

ไ คําอธิบาย

ะไมสามารถสตารตเครื่องยนตได ตั้งคาโหมด

HICLE OFF จากนัน้เลือกโหมด ON อีกครั้ง
บบอาจเกิดความบกพรอง ใหนํารถเขารับการ
ยบริการฮอนดา

ลี่ยนแปลงระบบนี้ หรือเพิ่มเติมอุปกรณอื่นๆ
 อาจเกิดปญหาที่เกี่ยวกับระบบไฟฟาได

เตือนระบบความปลอดภัย หนา 160

ไ

รุนม

ไฟ

รุนม

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 99  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
ฟเตือน ชื่อไฟเตอืน ตดิ/กะพริบ

ไฟเตือน
ระบบ Immobilizer

• ไฟเตือนจะกะพริบเมื่อระบบ Immobilizer ไม

สามารถรับรูขอมูลของกุญแจได

• ไฟเตือนนี้จะกะพริบเมื่อระบบความปลอดภัยเริ่ม
ทํางาน

• กะพริบ ทานจ

จายไฟไปที่ VE
• กะพริบถี ่– ระ
ตรวจสอบที่ศูน

• อยาพยายามเป
เขาไปในระบบ

2 สัญญาณ

ฟเตือน

าตรวดั 7 นิว้

เตือน

าตรวดั 9 นิว้



377

422



377

444

439



377
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uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu
แผงหนาปด

ไ คําอธิบาย

ุณหภูมิภายในกลองสูงเกินไป

ากาศในการทําใหกลองเย็นลง
รทํางานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิกลองต่ําลง
งภาพดานหนารถ หนา 471

วณรอบๆ กลอง มีสิ่งสกปรก โคลนหรืออื่นๆ ปด
ในที่ๆ ปลอดภัยและเช็ดคราบสกปรกออกโดย
ละนุม
อบที่ศูนยบริการฮอนดา หากไฟเตือนยังไมดับ
วามสะอาดฝาครอบเซ็นเซอร
งภาพดานหนารถ หนา 471

างโชวเมื่อสภาพแวดลอมโดยรอบมืด เชน เมื่อ
หรือในเวลากลางคืน, เชามืด หรือชวงใกลค่ํา

ละการปดระบบ RDM หนา 461 

ละการปดระบบ CMBS หนา 413
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ฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ

ไฟเตือนระบบสนับสนุน
การขับขี่ (เหลือง

อําพัน)

• สวางโชวเมื่อระบบ RDM หรือ CMBS ปดการทํา

งานเอง

• สวางคาง - อ

ใชระบบปรับอ
ระบบจะเปดกา

2 กลองมอ

• สวางคาง บริเ
คลุมไว หยุดรถ
ใชผาที่สะอาดแ

• นํารถไปตรวจส
ไปหลังจากทําค

2 กลองมอ

• ไฟเตือนอาจสว
ขับขี่ในอุโมงค 

ไฟเตือนระบบสนับสนุน

การขับขี่ (สเีขียว/สี
เทา)

• สวางขึ้นเปนสีเขียวเมื่อระบบ RDM หรือ CMBS

เปดใชงาน
• สวางขึ้นเปนสีเขียวและสเีทา เมื่อระบบ RDM
หรือ CMBS ปดการใชงาน

• สวางขึ้นเปนสีเทา เมื่อระบบ RDM หรือ CMBS ปด
การใชงาน

2 การเปดแ
2 การเปดแ



แผงหนาปด

ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

ชุดมาตรวัด

มาตรวัดความเร็วรถ, มาตรวัดนํ้ามันเชื้อเพลิง, มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต และไฟเตือนที่เกี่ยว

ของอื่นๆ รวมอยูในชุดมาตรวัด

รายการจะสามารถแสดงผลเมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

แสดงความเร็วในการขับขี่ของทานเปนกโิลเมตร/ชั่วโมง

แสดงความเร็วรอบเครื่องยนตเปนรอบตอนาที (rpm)

■ มาตรวัดความเร็วรถ

■ มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต 1มาตรวดัความเร็วรอบเครื่องยนต

สามารถเปดและปดมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนตไดโดย

การใชหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่หรือหนาจอแสดงขอมูล

ตั้งคา * หนา 118

ลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

tures) หนา 242

ะปดมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนตบนหนา

มูลผูขับขี่หรือหนาจอแสดงขอมูลแลว ถาเลือก No 

นหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ จะเปลี่ยนเปนหนาจอ

ามเร็วรอบเครื่องยนตเทานั้น

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว
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104
2 การ

2 คุณ

Fea

แมวาทานจ

จอแสดงขอ

content บ

มาตรวดัคว

* สําหรับรถบางรุน
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่u ชุดมาตรวัด
แผงหนาปด

แสดงปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่อยูในถงั

แสดงอุณหภูมิของสารหลอเย็นของเครื่องยนต

แสดง

จะเป

เปลีย่

■ มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง

■ มาตรวัดอุณหภูมิ

■ ม

■ ส

1มาตรวดัน้ํามันเชื้อเพลิง

ขอสังเกต

ทานควรเติมนํา้มันเชื้อเพลิงเมื่อคาที่อานไดใกลเคียง * 

หรือ ( *

การปลอยใหน้ํามันเชือ้เพลิงหมดจะทําใหเครื่องยนตดับและ
เครื่องกรองไอเสียจะชํารุด

ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่เหลืออยูจริงในถังเชื้อเพลิงอาจมี
ความแตกตางจากชุดมาตรวัด

E

0

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

1มาตรวดัอุณหภูมิ

ขอสังเกต

การขับขี่ในขณะที่มาตรวัดอุณหภูมิอยูที่แถบบนสดุสามารถทําให

เกิดความเสียหายตอเครื่องยนตได ควรจอดรถที่ขางทางและ

ูมิกลับสูระดับปกติ

รฮีต หนา 569

รุนมา

รุนลอ

รุนโห
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จํานวนระยะทางกิโลเมตรทั้งหมดที่รถของทานไดเดินทาง

ลี่ยนไปเปนสีเขียวเพื่อระบวุาทานกําลังขับขี่รถดวยวิธีประหยัดเชื้อเพลิงและปดโหมด SPORT*

นไปเปนสแีดงเพื่อระบุวาโหมด SPORT ถูกเลือก

าตรวัดระยะทาง

ชีุดมาตรวัด

รอใหอุณหภ

2 โอเวอ

ตรวัด 7 นิ้ว

ไมใชขนาด 18 นิว้

มด SPORT



uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่u ชุดมาตรวัด

106

แผงหนาปด

อุณหภูมิภายนอกจะแสดงเปนหนวยองศาเซลเซียส

■ การปรับจอแสดงผลอุณหภูมิภายนอก
ปรับการอานคาอุณหภูมิไปที่ ±3°C หากการอานคาอุณหภูมิดูจะไมถูกตอง

แสดงโหมดปจจุบนัสําหรบัระบบ ACC with LSF และ LKAS

2 ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความ

เร็วต่ํา (ACC with LSF) หนา 422

2 ระบบชวยควบคมุรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS) หนา 444

แสด
ทาน

2

■ อุณหภูมิภายนอก

■ โหมดปจจุบันสําหรับระบบ ACC with LSF และ LKAS

■ น

1อุณหภูมิภายนอก

เซ็นเซอรตรวจจับอุณหภูมิจะอยูที่กันชนหนา

ความรอนจากถนนและไอเสียจากรถคันอื่นอาจมีผลตอการอาน

คาอุณหภูมิเมื่อรถของทานวิ่งที่ความเร็วตํ่ากวา 30 กม./ชม.

จอแสดงผลอาจใชเวลาหลายนาทีในการอัพเดทขอมูล หลังการ

อานคาอุณหภูมิคงที่

ทานสามารถปรับการอานคาอุณหภูมิได

2 การตั้งคา * หนา 118

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

1โหมดปจจุบันสําหรับระบบ ACC with LSF และ LKAS

วามเร็วสําหรับระบบ ACC with LSF เครื่องหมาย

ี่ตั้งไวจะแสดงขึ้นบนมาตรวัดความเร็วรถ

ัด 9 นิ้ว

ร็วที่กําหนด

รุนม

* สํา
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งนาฬิกา
สามารถตั้งเวลาไดดวยตนเอง หรือเปลี่ยนรูปแบบนาฬิกาเปนแบบ 12 หรือ 24 ชั่วโมงได
นาฬิกา หนา 142

าฬิกา
เมื่อตั้งคาค

ความเร็วท

รุนมาตรว

a ความเ

าตรวัด 7 นิ้ว

หรับรถบางรุน
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่
แผงหนาปด

จอแสดงขอมูลผูขับขี่

หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่จะแสดงขอมูล เชน ระยะทางที่เดินทางไดโดยประมาณ และอัตราการ

ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนต นอกจากนีย้ังสามารถแสดงขอความ เชน คําเตือนและขอมูลที่มี

ประโยชนอื่นๆ

เมื่อขอความเตือนแสดงขึ้น โปรดตรวจสอบขอความและใหติดตอขอความเตือนและควรนํารถเขา

ตรวจสอบถาจําเปน โปรดดูที่หนาดานลางถาขอความ Engine oil pressure low. หรือ Engine 

temperature too hot. แสดงขึ้น
2 ถาไฟเตือนแรงดันนํ้ามันเครือ่งตํา่สวาง หนา 571 

2 โอเวอรฮีต หนา 569

■ กา
กดปุม

เพื่อด

■ ก

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

ารแสดงผล

เพิ่ม หรือลบมาตรวัดได

หนาจอ หนา 117
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รเขาถึงเนื้อหาบนจอแสดงผล
  (หนาจอหลัก) จากนั้นเลื่อนปุมเลือก/ตั้งคาเพื่อเลื่อนเนื้อหาที่ทานตองการดู กดปุมเลือก

ูรายละเอียด

ารเปลี่ยนการแสดงผล 1การเปลี่ยนก

ทานสามารถ

2 ตั้งคา
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่

แผงหนาปด

a ต

b N

c ข

d ร
ร

e ค

f ร
2

สวิตช (โหมด) ปุมเลือก/ตั้งคา (ซาย)
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ั้งคาหนาจอ 2 หนา 117 g การบํารุงรักษา 2 หนา 115

o content h ระบบสนับสนุนการขับขี่ 2 หนา 116

อมูล 2 หนา 117 i การตั้งคา* 2 หนา 118

ะยะทางโดยประมาณ/น้ํามันเชื้อเพลิง/มาตรวัด
ะยะการเดินทาง 2 หนา 109

วามเร็วและเวลา 2 หนา 111

ะบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่
 หนา 113
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่
แผงหนาปด

เลือ่นปุมเลือก/ตั้งคาเพื่อสลับระหวางมาตรวัดระยะการเดินทาง A และมาตรวัดระยะการเดินทาง B

■ ระยะทางโดยประมาณ/น้ํามันเชื้อเพลิง/มาตรวัดระยะการเดินทาง

a ม
b ระ
c เฉ
d ก
e ม
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าตรวัดการเดินทาง A

ยะทางโดยประมาณ

ลี่ยการใชเชื้อเพลงิ

ารใชเชื้อเพลิงปจจุบัน

าตรวัดการเดินทาง B



uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่

110

แผงหนาปด

■ มาตรวัดระยะการเดินทาง
มาตรวัดระยะทางการเดินทางจะแสดงจํานวนกิโลเมตรที่ถูกใชงานไปครั้งลาสุดที่ตั้งคาไว มาตรวัด A 

และ B ใชวัดคาระยะทางที่แยกจากกัน

การปรับตั้งมาตรวัดระยะการเดินทาง

การปรับตั้งมาตรวัดระยะการเดินทางทําไดโดยกดปุมเลือก/ตั้งคา และเลอืก Reset 

u มาตรวัดระยะการเดินทางจะกลับไปที่ 0.0

■ มาตรวัดเฉลีย่การใชน้ํามันเชื้อเพลิง
แสดงคาเฉลี่ยการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของการวัดแตละครั้งเปนกม./ลิตร * หรือลิตร/100 กม. การแสดง

ผลดังกลาวจะปรบัเปลี่ยนตามชวงเวลาที่ตั้งไว เมื่อมีการตั้งคามาตรวัด คาเฉลี่ยการใชน้ํามันเชื้อเพลงิ

จะถูกตั้งคาไปดวย

■ ก
แสด

■ ร
เปนต

เหลือ

1ระยะทางโดยประมาณ/น้ํามันเชือ้เพลิง/มาตรวดัระยะการเดินทาง

ทานสามารถเปลี่ยนหนวยของการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลิง

เปนกม./ลิตรและลิตร/100 กม.ได

2 การตั้งคา * หนา 118

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

1มาตรวดัเฉลี่ยการใชน้ํามันเชือ้เพลิง

ทานสามารถเปลี่ยนเวลาที่จะตองตั้งคาการประหยัดน้ํามันเชื้อ

เพลิงใหมได

2 การตั้งคา * หนา 118

ลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

tures) หนา 242

ยประมาณ

ารขับขี่ที่แสดงขึ้นนั้นเปนเพียงการประมาณและอาจ

ระยะทางจริงที่เดินทาง

* สํา

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 110  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
ารใชเชื้อเพลงิปจจุบัน
งการใชน้ํามันเชื้อเพลงิปจจุบันเปนแทงกราฟเปนกม./ลิตร * หรือลติร/100 กม.

ะยะทางโดยประมาณ
ัวเลขแสดงระยะทางโดยประมาณที่รถของทานสามารถขับไปไดตามปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่มี

อยูในถัง ระยะทางโดยประมาณขึ้นอยูกับการประหยัดน้ํามันของรถยนตในขณะนัน้

2 คุณ

Fea

1ระยะทางโด

ระยะทางก

แตกตางกับ

หรับรถบางรุน
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่
แผงหนาปด

เลือ่นปุมเลือก/ตั้งคาเพื่อสลับระหวางมาตรวัดระยะการเดินทาง A และมาตรวัดระยะการเดินทาง B

■ ความเร็วและเวลา

a ม
b ค
c เว
d ก
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าตรวัดการเดินทาง A

าความเร็วโดยเฉลีย่

ลาที่ใชไป

ารใชเชื้อเพลิงปจจุบัน



uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่

112

แผงหนาปด

■ มาตรวัดระยะการเดินทาง
2 มาตรวัดระยะการเดินทาง หนา 110

■ เวลาที่ใชไป
แสดงเวลาที่ใชไปตั้งแตตั้งคาระยะการเดินทาง A กับระยะการเดินทาง B

■ คาความเร็วโดยเฉลี่ย
แสดงความเร็วเฉลี่ยใน กม./ชม.ตั้งแตตั้งคาระยะการเดินทาง A กับระยะการเดินทาง B

1เวลาที่ใชไป

สามารถเปลี่ยนเมื่อตั้งเวลาที่ใชไป

2 การตั้งคา * หนา 118

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

1คาความเร็วโดยเฉลี่ย

สามารถเปลี่ยนเมื่อตั้งคาความเร็วเฉลี่ย

2 การตั้งคา * หนา 118

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

tures) หนา 242

* สํา
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Fea

หรับรถบางรุน
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่
แผงหนาปด

ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่จะวิเคราะหพฤติกรรมการขับขี่จากการควบคุมพวงมาลัย หาก

ตรวจพบวาทานมีอาการงวงนอนหรือคณุภาพการขับขี่ลดลง หากระบบตรวจพบลักษณะการขับขี่ดัง

กลาว จะแสดงผลระดับของการแจงเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

■ ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่ 1ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่

ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่ไมสามารถแจงเตือนได

ตลอดเวลา หากผูขับขี่เหนื่อยลาหรือไมสมาธิ

หากทานรูสึกเมื่อยลา จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยและหยุดพัก

เทาที่ตองการ โดยไมตองใหระบบแจงเตือน

a ป
b ป
c จอ
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เมื่อทานเลือก สมาธิผูขับขี่ (Driver Attention) บน

หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ ไฟสีขาวบนแถบสถานะจะ

สวางขึ้นเพื่อแสดงถงึระดับของการแจงเตือนผูขับขี่

2 การเขาถึงเนื้อหาบนจอแสดงผล หนา 107

ุม  (หนาจอหลัก)

ุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย)

แสดงขอมูลผูขับขี่
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่

แผงหนาปด

หากแถบสถานะสองแถบมีไฟเตือนสวางขึ้น จะปรากฏ

ขอความ สมาธิผูขับขี่อยูในระดับต่ํา (Driver 

Attention Level Low)

หากแถบสถานะมีไฟเตือนสวางขึ้นแถบเดียว จะปรากฏ
ขอความ สมาธิผูขับขี่อยูในระดับต่ํา (Driver 
attention level low) ใหหยดุพัก (Take a rest) 
เสียงปบจะดัง และพวงมาลัยจะสั่น
หากขอความนี้ปรากฏขึ้น ใหจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย
และหยุดพักเทาที่ตองการ
ขอความจะหายไปเมื่อกดปุมเลอืก หรอืเมื่อระบบตรวจ
สอบแลววาผูขับขี่ขับรถตามปกติ
หากผูขับขี่ไมหยุดพักและการตรวจสอบยังคงพบวา
ผูขับขี่เมื่อยลามาก จะปรากฏขอความขึ้นอีกครั้งหลงัจาก
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เวลาประมาณ 15 นาที พรอมกับเสียงปบและการสั่น
ของพวงมาลัย

ขอความจะไมปรากฏเมื่อการเดินทางใชเวลา 30 นาที 

หรือนอยกวา
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■ ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่จะตั้งคาเมื่อ:
• ปดเครื่องยนต
• ผูขับขี่ไมคาดเข็มขัดนริภัยและเปดประตูขณะที่รถหยุดวิ่ง

■ เพื่อใหระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่ทํางาน:
• รถยนตตองมีความเร็วมากกวา 40 กม./ชม
• ไฟเตือนระบบพวงมาลัย EPS ตองไมสวางขึ้น

■ ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่อาจจะไมทํางานในสภาวะแวดลอมดังตอไปนี้ โดยขึ้น
อยูกับเงื่อนไขและปจจัยอื่นๆ:
• เปดการทํางานชวยเหลอืการบังคบัเลีย้วของระบบชวยควบคมุรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
2 ระบบชวยควบคมุรถใหอยูในชองทางเดนิรถ (LKAS) หนา 444

• เงื่อนไขของสภาวะถนน เชน ทางรกราง หรือถนนที่มีกรวดหิน
• มีลมแรง
• พฤติกรรมการขับขี่ของผูขับขี่ เชน การเปลี่ยนชองทางเดินรถ หรือ การเรงความเร็ว

■ กา
ทานจ
สั่นสะ

2

2

แสดง
2

■ ก

1เพื่อใหระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่ทํางาน:

แถบสถานะบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่จะยังคงเปนสีเทาจน

กวาระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่จะทํางาน

* สํา
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รตัง้คาดวยตนเอง
ะสามารถเปลี่ยนการตั้งคาระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่ได เลอืก การเตือนดวยแรง
เทือนเทานั้น (Tactile alert only) หรือ ปด (OFF)
การตั้งคา* หนา 118
คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features) หนา 242

ระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง
คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features) หนา 242

ารบํารุงรักษา

หรับรถบางรุน
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แผงหนาปด

แสดงสถานะของระบบ RDM หรือ CMBS เชน เปด, ปด หรือบกพรอง ดวยการแบงสีและตัวอักษร

สีดังตอไปนี้ แสดงถึงสถานะของระบบตางๆ ดังกลาวขางตน:

• สเีขียว: ระบบเปด
• สเีทา: ระบบปด
• เหลืองอําพัน: ระบบพบขอบกพรอง

■ ระบบสนับสนุนการขับขี่

a พ
b พ
c ไ
d ไ
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1ระบบสนับสนนุการขับขี่

หากไฟสวางเตือนดวยสีเหลืองอําพัน ใหนํารถเขาตรวจสอบที่

ศูนยฮอนดาทันที

เพื่อเปดหรือปดแตละระบบ ใหหมุนปุมเลือกกอนเพื่อเปลี่ยน

การแสดงผล ทานสามารถเลือกวาจะเปดหรือปดระบบจากการ

แสดงผลถัดไป 

2 การเปดและการปดระบบ RDM หนา 461 

2 การเปดและการปดระบบ CMBS หนา 413

ทานสามารถยืนยันสถานะของแตละฟงกชนัได โดยใชสีไฟ

เตือนระบบสนับสนุนการขับขี่

2 ไฟเตือนระบบสนับสนุนการขับขี่ (เหลือง

ัน) หนา 102

ตือนระบบสนับสนุนการขับขี่ (สีเขียว/สี

) หนา 103
ื้นที่ขอมูลสําหรับระบบ RDM

ื้นที่ขอมูลสําหรับ CMBS

อคอนและขอมูลสถานะระบบ RDM

อคอน CMBS และขอมูลสถานะ

อําพ

2 ไฟเ

เทา
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เปลีย่นการตั้งคาตามที่ตองการ

■ จัดเรียงเนื้อหา
ทานสามารถเลือกไอคอนที่จะแสดงบนหนาจอหลักได

1. เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคาเพื่อเลือก Customize display 

จากนัน้กดปุมเลอืก/ตั้งคา

2. เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา

ทานส

■ ตั้งคาหนาจอ 1 ตั้งคาหนาจอ

ไอคอนที่เปนสีเทาจะไมสามารถลบออกจากหนาจอหลักได

เมื่อทานปรับแตงการตั้งคา ใหเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง P 

■ ข
การแจงเตือน ทานสามารถเลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา

ือนอื่นๆ
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3. เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคาเพื่อเปลี่ยนระหวางไอคอน 

จากนัน้กดปุมเลอืก/ตั้งคาเพื่อเลือกหรือไมเลือก

ไอคอนนัน้

ามารถตรวจสอบหากมีขอความเตือนที่ยังใชงานอยู

อมูล 1ขอมูล

หากมีหลาย

เพื่อดูการเต
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118

แผงหนาปด

ใชหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่เพื่อทําการกําหนดคณุลักษณะบางอยางดวยตนเอง

■ วิธีการกําหนดคาดวยตวัเอง
กดปุม  (หนาจอหลัก) แลวเลือกหนาจอ Settings โดยการเลื่อนปุมเลอืก/ตั้งคาในขณะที่โหมด

จายไฟอยูที่ ON, รถยนตจอดสนทิ และเกียรอยูในตําแหนง ( P จากนั้นกดปุมเลือก/ตั้งคา

■ การตั้งคา* 1การตั้งคา *

ในการกําหนดคาคุณลักษณะอื่นๆ ใหเลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา

(ดานซาย)

2 รายการตัวเลือกที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง

หนา 119

2 ตัวอยางการตั้งคาดวยตัวเอง หนา 126

เมื่อทานปรับแตงการตั้งคา ใหเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง P (

a จ
b ป
c ป

* สํา
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ุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย)

ุม  (หนาจอหลัก)

หรับรถบางรุน
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■ รา

*1 : ก

ก การตั้งคาที่สามารถเลอืกได

ตั้งค
ผูข
ass

set

ไกล (Far)/ปกติ (Normal)*1/
ใกล (Near)

ยนตอยู
รถยนต เปด (ON)/ปด (OFF)*1

า ปกติ (Normal)*1/กอน (Early)/
ปด (OFF)
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ยการตัวเลือกที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง

ารตั้งคามาตรฐาน

ลุมการตัง้คา
คณุลักษณะที่สามารถ
กําหนดคาดวยตนเอง

รายละเอียด

าระบบชวย
ับขี่ (Driver 
ist system 

up)

ระยะทางในการเตือน
การเขาใกลรถยนตคันหนา

(Preceding vehicle 
proximity warning 
distance)

เปลี่ยนระยะหางการเตือนของระบบ CMBS

เสียงเตือนเมื่อตรวจพบ

รถยนตคนัหนา ACC (ACC 
vehicle ahead detected 
beep)

ระบบจะสงเสียงดังเตือนเมื่อตรวจพบรถยนตหรือเมื่อรถ
นอกระยะของระบบ ACC พรอมระบบปรับความเร็วตาม

คันหนาที่ความเร็วต่ํา

ระบบแจงเตือนเมื่อรถยนต

คันหนาออกตวั (Lead Car 
Departure Notification 
System)

เปลี่ยนการตั้งคาสําหรับระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหน
ออกตัว
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แผงหนาปด

*1 : ก

การตัง้คาที่สามารถเลือกได

ตั้ง
ผูข
as

se

รถออก
กอน (Early)/ปกติ (Normal)*1/
ชา (Delayed)/เตือนเทานั้น
(Warning only)

เปด (ON)/ปด (OFF)*1

ามเหนื่อย

การเตอืนดวยแรงสั่นสะเทือน
และเสียง (Tactile and 

audible alert)*1/ การเตือนดวย
แรงสั่นสะเทือนเทานั้น (Tactile 
alert only)/ปด (OFF)
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กลุมการตั้งคา
คุณลักษณะที่สามารถ
กําหนดคาดวยตนเอง

รายละเอียด

คาระบบชวย
ับขี่ (Driver 
sist system 

tup)

การตั้งคาการชวยควบคุมเมื่อ
รถออกนอกเสนทางเดินรถ

(Road departure 
mitigation setting)

เปลี่ยนการตั้งคาสําหรับระบบเตอืนและชวยควบคุมเมื่อ

นอกชองทางเดินรถ

เสียงเตอืนของระบบชวย
ควบคุมรถใหอยูในชองทาง

เดินรถ (Lane keep assist 
beep)

ระบบสงเสียงเตือนเมื่อระบบ LKAS ถูกระงับ

ระบบชวยเตอืนความเมื่อย

ลาขณะขับขี่ (Driver 
attention monitor)

เปลี่ยนการตั้งคาสําหรับระบบตรวจจับและแจงเตอืนคว
ลาของผูขบัขี่
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*1 : ก

ก การตั้งคาที่สามารถเลอืกได

การ
(Me

-3°C ~ ±0°C*1 ~ +3°C

, 
ีย่ A 

เมื่อเตมิน้ํามันเชื้อเพลิงเต็ม
(When fully refueled)/เมื่อบิด
สวิตชกุญแจไปที่ OFF (When 

ignition is turned OFF)/ตั้งคา
ดวยตนเอง (Manual reset)*1

, 
ี่ย B 

เมื่อเตมิน้ํามันเชื้อเพลิงเต็ม
(When fully refueled)/เมื่อบิด

สวิตชกุญแจไปที่ OFF (When 
ignition is turned OFF)/ตั้งคา
ดวยตนเอง (Manual reset)*1
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ลุมการตัง้คา
คณุลักษณะที่สามารถ
กําหนดคาดวยตนเอง

รายละเอียด

ตัง้คามาตรวัด
ter setup)

หนาจอการปรับอุณหภูมิ
อากาศภายนอก (Adjust 

outside temp. display)

ปรับการอานอุณหภูมิเปนแบบทีละสองถึงสามองศา

ตั้งการจับเวลา “มาตรวัดการ
เดินทาง A” ใหม (“Trip A” 

reset timing)

เปลี่ยนการตั้งคาของการตั้งมาตรวัดระยะการเดินทาง A
มาตรวัดเฉลี่ยการใชน้ํามันเชื้อเพลิง A, ความเร็วโดยเฉล
และเวลาที่ใชไป A

ตั้งการจับเวลา “มาตรวัดการ

เดินทาง B ใหม” (“Trip B” 
reset timing)

เปลี่ยนการตั้งคาของการตั้งมาตรวัดระยะการเดินทาง B
มาตรวัดเฉลี่ยการใชน้ํามันเชื้อเพลิง B, ความเร็วโดยเฉล
และเวลาที่ใชไป B
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แผงหนาปด

*1 : ก

การตัง้คาที่สามารถเลือกได

กา
(M

 เสียง สูงสุด (Max)/กลาง (Mid)*1/ต่ํา
สุด (Min)

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

กม./ลิตร*1/ลิตร/100 กม.

บนแผง เปด (ON)*1/ปด (OFF)

กา
สม
(K
se

ับมือเปด สูง (High)*1/ต่ํา (Low)

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ีย เปด (ON)*1/ปด (OFF)
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กลุมการตั้งคา
คุณลักษณะที่สามารถ
กําหนดคาดวยตนเอง

รายละเอียด

รตั้งคามาตรวัด
eter setup)

การควบคุมระดับเสียงเตือน
(Alarm volume control)

เปลี่ยนระดับเสียงเตือน เชน เสียงเตือน, เสียงคําเตือน
สัญญาณเลี้ยว และอื่นๆ

แสงไฟแสดงประสิทธิภาพ
เชื้อเพลิง (Fuel efficiency 
backlight)

เปดและปดมาตรวัดลักษณะการขับขี่

ไฟเตือนเบาะนั่งดานหลัง
(Rear seat reminder) เปดและปดลักษณะไฟเตือนเบาะนั่งดานหลัง

หนวยการประหยัดน้ํามัน
เชื้อเพลิง (Fuel economy unit) เลือกหนวยการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง

มาตรวัดความเร็วรอบ
เครื่องยนต

เลือกวาจะใหมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนตแสดงขึ้น
หนาปดหรือไม

รตั้งคาระบบ
ารทคีย
eyless access 
tup)*

ระดับเสียงปบของระบบ
สมารทคีย (Keyless access 
beep volume)

เปลี่ยนโทนเสียงปบที่จะดังขึ้นเมื่อทานมีสมารทคียและจ
ประตูหนา

การกะพริบของไฟสมารทคีย
(Keyless access light 
flash)

ทําใหไฟภายนอกกะพริบ เมื่อทานปลด/ล็อกประตู

เสียงปบของระบบสมารทคีย
(Keyless access beep) ตั้งคาเสียงปบดังหรือไมเมื่อจับมือเปดประตูหนา

ระบบสมารทคยี เปด/ปด
(Remote start system 
ON/OFF)

เปดและปดลักษณะการสตารตเครื่องยนตดวยสมารทค
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แผงหนาปด
uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่

*1 : ก

ก การตั้งคาที่สามารถเลอืกได

การ
(Lig

นปด
60 วินาที (60sec)/30 วินาที
(30sec)/15 วินาที (15sec)*1/

0 วินาที (0sec)

นของที่
าอยูใน เปด (ON)*1/ปด (OFF)

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ดประตู
60 วินาที (60sec)/30 วินาที

(30sec)/15 วินาที (15sec)*1
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ารตั้งคามาตรฐาน

ลุมการตัง้คา
คณุลักษณะที่สามารถ
กําหนดคาดวยตนเอง

รายละเอียด

ตัง้คาไฟ
hting setup)

ตัวตัง้เวลาปดไฟหนา
อัตโนมัต ิ(Headlight auto 

OFF timer)

เปลี่ยนระยะเวลาที่ไฟภายนอกจะสวางคางหลังจากที่ทา
ประตูดานคนขับ

ไฟหนาสัมพันธกับที่ปดน้ําฝน
ไฟหนาสัมพันธกับที่ปดน้ําฝน เปลี่ยนการตั้งคาการทํางา
ปดน้ําฝนเมื่อไฟหนาเปดโดยอัตโนมัตขิณะที่สวิตชไฟหน
ตําแหนง AUTO

ไฟสูงอัตโนมัต ิ เปดและปดอัตโนมัติ

ระยะเวลาหรี่ไฟภายในรถ เปลี่ยนชองระยะเวลาที่ไฟภายในจะสวางคางหลังจากที่ป
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่

แผงหนาปด

*1 : ก

การตัง้คาที่สามารถเลือกได

กา

(D

ดวยความเร็วของรถยนต 
(With vehicle speed)*1/เลื่อน

คันเกียรจาก (Shift from P)/
ปด (OFF)

เลื่อนคันเกียรไปที่ P (Shift To 
P)*1/IGN OFF/ปด (OFF)

ดินจาก
เปด (ON)/ปด (OFF)*1

ิบ เปด (ON)*1/ปด (OFF)

พับกระจกอัตโนมัติดวยกุญแจ
อัจฉริยะ (Auto fold with 

keyless)*1/พับดวยตัวเอง
(Manual only)
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ารตั้งคามาตรฐาน

กลุมการตั้งคา
คุณลักษณะที่สามารถ
กําหนดคาดวยตนเอง

รายละเอียด

รตั้งคาประตู

oor setup)

การล็อกประตอูัตโนมัต ิ

(Auto door lock)
เปลี่ยนการตั้งคาเวลาที่ประตูจะลอ็กโดยอัตโนมัติ

การปลดล็อกประตอูัตโนมัติ
(Auto door unlock)

เปลี่ยนการตั้งคาเวลาที่ประตูจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

ระบบลอ็กอัตโนมัติ 

(Walk away lock)*
เปลี่ยนการตั้งคาฟงกชันการล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อทานเ

รถยนตไป

การตอบกลับระบบสมารทคีย
(Keyless lock notification)

ล็อก (LOCK)/ปลดล็อก (UNLOCK)- ไฟภายนอกกะพร

การพับกระจกมองขาง
อัตโนมัติ (Auto folding 
door mirror)*

เปลี่ยนวิธีการพบักระจกมองขาง
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แผงหนาปด
uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่

*1 : ก

ก การตั้งคาที่สามารถเลอืกได

ตั้งค
(Ma

res

ทําการ
ยกเลกิ (Cancel)/ตั้งคา (Reset)

คาม
(De

รฐาน ยกเลกิ (Cancel)/ตกลง (OK)
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ารตั้งคามาตรฐาน

ลุมการตัง้คา
คณุลักษณะที่สามารถ
กําหนดคาดวยตนเอง

รายละเอียด

าการบริการ
intenance 

et)

—
ตั้งคาขอมูลระบบเตอืนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง หากทาน
บริการแลว

าตรฐานทั้งหมด
fault all)

— ยกเลิกการปรับแตงการตั้งคาและเรียกคนืการตัง้คามาต
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่

แผงหนาปด

■ ตัวอยางการตั้งคาดวยตวัเอง
ขั้นตอนสําหรับเปลี่ยนการตั้งคา “Trip A” reset timing ไปยัง When fully refueled แสดงดาน
ลาง คามาตรฐานสําหรับ “Trip A” reset timing คือ Manual reset

1. กดปุม  (หนาจอหลัก) เพื่อเลือก Settings จาก

นั้นกดปุมเลือก/ตั้งคา
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2. เลื่อนปุมเลอืก/ตั้งคาจนกวา Meter setup จะแสดง

ขึ้นบนหนาจอ

3. กดปุมเลอืก/ตั้งคา

u Adjust outside temp. display จะปรากฏขึ้น

บนหนาจอเปนรายการแรก
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่
แผงหนาปด

4. เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคาจนกระทั่ง “Trip A” reset 
timing ปรากฏขึ้นบนหนาจอ จากนั้นกดปุมเลือก/
ตั้งคา
u หนาจอเปลี่ยนไปยังหนาการตั้งคาดวยตัวเอง ซึ่ง

ทานสามารถเลือก When fully refueled, IGN 

OFF, Manual reset หรือ Back

5. หมุนปุมเลือก/ตั้งคาและเลือก When fully 

refueled จากนัน้กดปุมเลอืก/ตั้งคา

u เมื่อ Selected ปรากฏขึ้น จากนัน้หนาจอจะกลับ

ไปยังหนาจอปกติ

6. กดปุมเลือก/ตั้งคาจนกระทั่ง Back ปรากฏขึ้นบน

หนาจอ จากนั้นกดปุมเลือก/ตั้งคา
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7. ทําตามขั้นตอนที่ 6 จนกระทั่งทานกลบัไปยังหนาจอ

ปกติ



uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

128

แผงหนาปด

จอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่จะแสดงขอมูล เชน ระยะทางที่เดินทางไดโดยประมาณ และอัตราการ

ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงของรถยนต นอกจากนี้ยังสามารถแสดงขอความ เชน คําเตือนและขอมูลที่มี

ประโยชนอื่นๆ

เมื่อขอความเตือนแสดงขึ้น โปรดตรวจสอบขอความและใหติดตอขอความเตือนและควรนํารถเขา

ตรวจสอบถาจําเปน โปรดดูที่หนาดานลางถาขอความ Engine oil pressure low. หรือ Engine 

temperature too hot. แสดงขึ้น
2 ถาไฟเตือนแรงดันนํ้ามันเครื่องตํ่าสวาง หนา 571 

2 โอเวอรฮีต หนา 569

เลื่อน

■ ก

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

การแสดงผล

ถเพิ่ม หรือลบมาตรวัดได

าหนาจอ หนา 139
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ปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อดูประเภทของเนื้อหาที่แตกตางกัน

ารเปลี่ยนการแสดงผล 1การเปลี่ยน

ทานสามาร

2 ตั้งค
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แผงหนาปด
uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

a ต
b N
c ระ

(R

ี่ (Driver Attention Monitor) 2 หนา 134 
37
า 137

d ค ort) 2 หนา 138
e ระ
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ั้งคาหนาจอ (Customize Display) 2 หนา 117 f
o Content g
ยะทางโดยประมาณ/น้ํามันเชื้อเพลงิ/มาตรวัดระยะการเดินทาง
ange/Fuel/Trip Meter) 2 หนา 109

h

ระบบชวยเตอืนความเมือ่ยลาขณะขับข
เข็มขัดนิรภัย (Seat Belts)* 2 หนา 1
การบํารุงรักษา (Maintenance) 2 หน

วามเร็วและเวลา (Speed & Time) 2 หนา 132 i ระบบสนบัสนุนการขับขี่ (Safety supp
บบนําทางและเข็มทิศ (Navigation/Compass) 2 หนา 133
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

แผงหนาปด

กดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อสลับระหวางมาตรวัดระยะการเดินทาง A และมาตรวัดระยะการเดิน

ทาง B

■ ระยะทางโดยประมาณ/น้ํามันเชื้อเพลิง/มาตรวัดระยะการเดินทาง

a ม
b ร
c เ
d ก
e ม
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าตรวัดการเดินทาง A

ะยะทางโดยประมาณ

ฉลีย่การใชเชื้อเพลิง

ารใชเชื้อเพลิงปจจุบัน

าตรวัดการเดินทาง B
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)
แผงหนาปด

■ มาตรวัดระยะการเดินทาง
มาตรวัดระยะทางการเดินทางจะแสดงจํานวนกิโลเมตรที่ถูกใชงานไปครั้งลาสุดที่ตั้งคาไว มาตรวัด A 

และ B ใชวัดคาระยะทางที่แยกจากกัน

การปรับตั้งมาตรวัดระยะการเดินทาง

การปรับตั้งมาตรวัดระยะการเดินทางทําไดโดยกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) คางไว และเลอืก Reset

u มาตรวัดระยะการเดินทางจะกลบัไปที่ 0.0

■ มาตรวัดเฉลี่ยการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
แสดงคาเฉลีย่การใชน้ํามันเชื้อเพลิงของการวัดแตละครั้งเปนกม./ลิตร * หรือลิตร/100 กม. การแสดง

ผลดังกลาวจะปรับเปลี่ยนตามชวงเวลาที่ตั้งไว เมื่อมีการตั้งคามาตรวัด คาเฉลี่ยการใชน้ํามันเชื้อเพลิง

จะถูกตั้งคาไปดวย

■ กา
แสดง

■ ระ
เปนต

เหลือ

1ระยะทางโดยประมาณ/น้ํามันเชือ้เพลิง/มาตรวดัระยะการเดินทาง

ทานสามารถเปลี่ยนหนวยของการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลิง

เปนกม./ลิตรและลิตร/100 กม.ได

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

1มาตรวดัเฉลี่ยการใชน้ํามันเชือ้เพลิง

ทานสามารถเปลี่ยนเวลาที่จะตองตั้งคาการประหยัดน้ํามันเชื้อ

เพลิงใหมได

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

ยประมาณ

รขับขี่ที่แสดงขึ้นนั้นเปนเพียงการประมาณและอาจ

ระยะทางจริงที่เดินทาง
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รใชเชื้อเพลิงปจจุบัน
การใชน้ํามันเชื้อเพลิงปจจุบันเปนแทงกราฟเปนกม./ลิตร * หรือลิตร/100 กม.

ยะทางโดยประมาณ
ัวเลขแสดงระยะทางโดยประมาณที่รถของทานสามารถขับไปไดตามปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลงิที่มี

อยูในถัง ระยะทางโดยประมาณขึ้นอยูกับการประหยัดน้ํามันของรถยนตในขณะนั้น

1ระยะทางโด

ระยะทางกา

แตกตางกับ
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

แผงหนาปด

กดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อสลับระหวางมาตรวัดระยะการเดินทาง A และมาตรวัดระยะการเดิน

ทาง B

■ ความเรว็และเวลา

a ม
b ค
c เ
d ม
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าตรวัดการเดินทาง A

าความเร็วโดยเฉลี่ย

วลาที่ใชไป

าตรวัดการเดินทาง B
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)
แผงหนาปด

■ มาตรวัดระยะการเดินทาง
2 มาตรวัดระยะการเดินทาง หนา 131

■ เวลาที่ใชไป
แสดงเวลาที่ใชไปตั้งแตตั้งคาระยะการเดินทาง A กับระยะการเดินทาง B

■ คาความเร็วโดยเฉลี่ย
แสดงความเร็วเฉลี่ยใน กม./ชม.ตั้งแตตั้งคาระยะการเดินทาง A กับระยะการเดินทาง B

■ เข
แสดง

■ กา
เมื่อร

เลีย้ว
2

2

2

■ การนําทาง

1เวลาที่ใชไป

สามารถเปลี่ยนเมื่อตั้งเวลาที่ใชไป

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

1คาความเร็วโดยเฉลี่ย

สามารถเปลี่ยนเมื่อตั้งคาความเร็วเฉลี่ย

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

1การนําทาง

เลือกวาจะใหหนาจอแสดงผลเลี้ยวตอเลี้ยวแสดง

ําแนะนําเสนทาง

ักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

ures) หนา 242

บบเลี้ยวตอเลี้ยวอาจไมสามารถใชงานไดกับ

ันทั้งหมด

รือการนําทางเลี้ยวตอเลี้ยวแสดงผลขึ้น ทานจะ

คุมการทํางานระบบนําทางบางอยางได ผาน

มูลการขับขี่ดวยการกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา)

ดูที่คูมือระบบนําทาง

ําทาง
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มีตอ

็มทิศ
หนาจอเข็มทิศ

รนําทางแบบเลีย้วตอเลี้ยว
ะบบนําทางนําทางในการขับขี่ * ทิศทางจาก Apple CarPlay หรือ Android Auto การนําทางแบบ

ตอเลีย้วที่สัมพันธกับทิศทางของทานจะปรากฏขึ้น
 โปรดดทูี่คูมือระบบนําทาง 

 Apple CarPlay หนา 312  

 Android Auto หนา 318

ทานสามารถ

ขึ้นขณะใหค

2 คุณล

Feat

การนําทางแ

แอปพลิเคช

เมื่อเข็มทิศห

สามารถควบ

จอแสดงขอ

2 โปรด

รุนมีระบบน
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แผงหนาปด

ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่จะวิเคราะหพฤติกรรมการขับขี่จากการควบคุมพวงมาลัย หาก

ตรวจพบวาทานมีอาการงวงนอนหรือคุณภาพการขับขี่ลดลง หากระบบตรวจพบลักษณะการขับขี่

ดังกลาว จะแสดงผลระดับของการแจงเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

■ ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่ 1ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่

ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่ไมสามารถแจงเตือนได

ตลอดเวลา หากผูขับขี่เหนื่อยลาหรือไมสมาธิ

หากทานรูสึกเมื่อยลา จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยและหยุดพัก

เทาที่ตองการ โดยไมตองใหระบบแจงเตือน 

a จ
b ป
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อแสดงขอมูลผูขับขี่

ุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา)
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)
แผงหนาปด

เมื่อทานเลือกระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่บน

หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ ไฟสีขาวบนแถบสถานะจะ

สวางขึ้นเพื่อแสดงถงึระดับของการแจงเตือนผูขับขี่

2 การเปลี่ยนการแสดงผล หนา 128

หากแถบสถานะสองแถบมีไฟเตือนสวางขึ้น จะปรากฏ

ขอความ สมาธิผูขับขี่อยูในระดับต่ํา (Driver 

Attention Level Low)

a ระดับ
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แผงหนาปด

หากแถบสถานะมีไฟเตือนสวางขึ้นแถบเดียว จะปรากฏ

ขอความ สมาธิผูขับขี่อยูในระดับต่ํา (Driver 

Attention Level Low) สมาธิผูขับขี่อยูในระดับต่ํา

(Driver attention level low.) ใหหยุดพัก (Take a 

rest) เสียงปบจะดัง และพวงมาลยัจะสั่น

หากขอความนี้ปรากฏขึ้น ใหจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย

และหยุดพักเทาที่ตองการ

ขอความจะหายไปเมื่อเลื่อนปุมเลอืก/ตั้งคา (ดานขวา)

หรือเมื่อระบบตรวจสอบแลววาผูขับขี่ขับรถตามปกติ

หากผูขับขี่ไมหยุดพักและการตรวจสอบยังคงพบวา

ผูขับขี่เมื่อยลามาก จะปรากฏขอความขึ้นอีกครั้งหลงัจาก
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เวลาประมาณ 15 นาที พรอมกับเสียงปบและการสั่น

ของพวงมาลัย

ขอความจะไมปรากฏเมื่อการเดินทางใชเวลา 30 นาที 

หรือนอยกวา
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)
แผงหนาปด

■ ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่จะตั้งคาเมื่อ:
• ปดเครื่องยนต
• ผูขับขี่ไมคาดเข็มขัดนริภัยและเปดประตูขณะที่รถหยุดวิ่ง

■ เพื่อใหระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่ทํางาน:
• รถยนตตองมีความเร็วมากกวา 40 กม./ชม
• ไฟเตือนระบบพวงมาลัย EPS ตองไมสวางขึ้น

■ ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่อาจจะไมทํางานในสภาวะแวดลอมดังตอไปนี้ โดยขึ้น
อยูกับเงื่อนไขและปจจัยอื่นๆ:
• เปดการทํางานชวยเหลือการบังคับเลี้ยวของระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
2 ระบบชวยควบคมุรถใหอยูในชองทางเดนิรถ (LKAS) หนา 444

• เงื่อนไขของสภาวะถนน เชน ทางรกราง หรือถนนที่มีกรวดหิน
• มีลมแรง
•

■ กา
ทานจ
สะเท
alert

2

แสดง
2

■ ก

1เพื่อใหระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่ทํางาน:

แถบสถานะบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่จะยังคงเปนสีเทาจน

กวาระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่จะทํางาน
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ปราก

■ เข
พฤติกรรมการขับขี่ของผูขับขี่ เชน การเปลี่ยนชองทางเดินรถ หรือ การเรงความเร็ว

รตัง้คาดวยตนเอง
ะสามารถเปลี่ยนการตั้งคาระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่ได เลอืก การเตือนดวยแรงสั่น
ือนและเสียง (Tactile and audible alert) การเตือนดวยแรงสั่นสะเทือนเทานั้น (Tactile 
 only) หรือ ปด (OFF)
คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features) หนา 242

ระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง
 ระบบเตอืนการเปลี่ยนน้าํมนัเครือ่ง หนา 497

ารบํารุงรักษา

ฏขึ้นเมื่อคาดเข็มขัดนิรภัยหรือปลดล็อก

ม็ขัดนิรภัย*
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แผงหนาปด

แสดงสถานะของระบบ RDM หรือ CMBS เชน เปด, ปด หรือบกพรอง ดวยการแบงสีและตัวอักษร

สีดังตอไปนี้ แสดงถึงสถานะของระบบตางๆ ดังกลาวขางตน:
• สเีขียว: ระบบเปด
• สเีทา: ระบบปด
• เหลืองอําพัน: ระบบพบขอบกพรอง

■ ระบบสนับสนุนการขับขี่ 1ระบบสนับสนนุการขับขี่

หากไฟสวางเตือนดวยสีเหลืองอําพัน ใหนํารถเขาตรวจสอบที่

ศูนยฮอนดาทันที

เพื่อเปดหรือปดแตละระบบ ใหกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา)

กอนเพื่อเปลี่ยนการแสดงผล ทานสามารถเลือกวาจะเปดหรือ

ปดระบบจากการแสดงผลถัดไป 

2 การเปดและการปดระบบ RDM หนา 461 

2 การเปดและการปดระบบ CMBS หนา 413

ทานสามารถยืนยันสถานะของแตละฟงกชนัได โดยใชสีไฟ

เตือนระบบสนับสนุนการขับขี่

2 ไฟเตือนระบบสนับสนุนการขับขี่ (เหลือง

ัน) หนา 102

ตือนระบบสนับสนุนการขับขี่ (สีเขียว/สี

) หนา 103

a พ

b พ

c ไ

d ไ
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อําพ

2 ไฟเ

เทา

ื้นที่ขอมูลสําหรับระบบ RDM

ื้นที่ขอมูลสําหรับ CMBS

อคอนและขอมูลสถานะระบบ RDM

อคอน CMBS และขอมูลสถานะ
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)
แผงหนาปด

เปลีย่นการตั้งคาตามที่ตองการ

■ จัดเรียงเนื้อหาบริเวณดานขวา
ทานสามารถเลือกเนื้อหาที่จะแสดงขึ้นบริเวณหนาจอดานขวาได

1. กดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เมื่ อทานเลือก

Customize display บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

2. เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อเลือก

Hide/show จากนัน้กดปุมเลอืก/ตั้งคา (ดานขวา)

■ ตั้งคาหนาจอ 1จัดเรียงเนื้อหาบริเวณดานขวา

เนื้อหาที่เปนสีเทาจะไมสามารถลบออกจากบริเวณหนาจอ

ดานขวาได

เมื่อทานปรับแตงการตั้งคา ใหเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง P
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3. เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อเปลี่ยนระหวาง

เนื้อหา จากนั้นกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อ

เลือกหรือไมเลอืกเนื้อหานั้น



uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่uจอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา)

140

แผงหนาปด

■ การเปลีย่นรูปแบบมาตรวัด

สามารถเปลี่ยนรูปแบบ เชน มาตรวัดความเร็วรถ, มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต ฯลฯ ได

1. กดปุมเลอืก/ตั้งคา (ดานขวา) เมื่ อทานเลอืก

Customize display บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

2. เลื่อนปุมเลอืก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อเลอืก Gauge 

design จากนั้นกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา)

3. เลื่อนปุมเลอืก/ตั้งคา (ดานขวา) เพื่อเลือกการตั้งคาที่

ตองการ จากนั้นกดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา)

1การเปลี่ยนรูปแบบมาตรวัด

สามารถเลือกรูปแบบตอไปนี้

Round: แสดงมาตรวัดความเร็วรถและมาตรวัดความเร็วรอบ

เครื่องยนตในรูปแบบวงกลม

Bar: แสดงมาตรวัดความเร็วรถและมาตรวัดความเร็วรอบ

เครื่องยนตในรูปแบบแถบ

Round (Cruise): แสดงมาตรวัดความเร็วรถและมาตรวัด

ความเร็วรอบเครื่องยนตในรูปแบบวงกลม ขณะที่ไมไดใชงาน

ระบบ ACC with LSF

Bar (Cruise): แสดงมาตรวดัความเร็วรถและมาตรวัดความ

เร็วรอบเครื่องยนตในรูปแบบแถบ ขณะที่ไมไดใชงาน

ระบบ ACC with LSF
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ุปกรณและการใชงาน

วิธีการควบคุมอุปกรณตางๆ ที่จําเปนตอการขับขี่

42

43
45
46
53
55
56
57

59

สัญญา
กระจกหน
อุปกรณค
สวิตชส
ไฟหนา
สวิตชไ
ระบบป
สวิตชป

การคว
รุนมาต

การควบคุมแสงสวางแผงหนาปด ................. 177
การปรับระดับพวงมาลัย ......................................... 178

กระจก
กระจกมองหลัง ............................................................... 179
กระจกมองขางปรับไฟฟา ...................................... 181

เบาะนั่ง.........................................................................................183
สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน .............................192
ชุดควบคุมระบบปรับอากาศ ..................................204

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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ในบทนี้เปนการอธิบายเกี่ยวกับ



อุปกรณ
และการใชงาน

นาฬิกา

การปรับตั้งนาฬิกา (Adjusting the Clock)

ทานสามารถปรับเวลาในหนาจอแสดงนาฬกิาเมื่อโหมดจายไฟอยูที่ ON

1. กดปุม MENU

2. เลือก การตั้งคานาฬิกา (Clock Settings)

3. เลือก เวลาอัตโนมัต ิ(Automatic Time) จากนั้น

เลือก ปด (OFF)

4. เลือก ตั้งเวลา (Set Time)

5. เลือก 12-H/24-H เพื่อเปลี่ยนเวลารูป

แบบ 12 หรอื 24 ชม.

■ การปรับเวลา

1การปรับตั้งนาฬิกา (Adjusting the Clock)

ทานสามารถปรับเวลานาฬิกาและคาหนาจอนาฬิกาได

2 การตั้งคานาฬกิา หนา 286

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว
รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

1การปรับเวลา

นาฬิกาจะอัพเดทโดยอัตโนมัติผานระบบเครื่องเสียง

ทานยังสามารถเลือกและปอนดวยปุม LIST/SELECT 

(รายการ/เลือก) แทนการใชแปนสัมผสั
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6. เลือก  หรือ

7. เลือก Set เพื่อตั้งคาเวลา
a ปุม MENU 3 4
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อุปกรณ
และการใชงาน

การล็อกและการปลดล็อกประตู

กุญแจ

รถของทานจะมีสมารทคยีดังนี:้

ใชสมารทคียเพื่อสตารตและดับเครื่องยนต ลอ็กและปลดล็อกประตูทุกบาน และฝาปดชองเติมนํ้ามัน

1กุญแจ

สมารทคียของทานมีระบบ Immobilizer ระบบ Immobilizer 

จะชวยยับยั้งรถของทานจากการโจรกรรม

2 ระบบ Immobilizer หนา 159

เพื่อปองกันความเสียหายกับอุปกรณทานควรปฏิบัติดังนี้:

• ปองกันไมใหสมารทคียไดรับแสงแดดโดยตรง, สัมผสักับ

อุณหภูมิหรือความชื้นสูง

• อยาทําสมารทคียตกหรือวางวัสดุที่มีนํา้หนักทับสมารทคีย

• เก็บสมารทคยีใหหางจากของเหลว ฝุน และทราย

• อยาถอดแยกสวนสมารทคีย ยกเวนเมื่อทําการเปลี่ยน

แบตเตอรี่

ทรอนิกสภายในสมารทคียเสียหาย เครื่องยนตอาจ

ตารตได และสมารทคียสงสัญญาณอาจไมทํางาน

คียสตารตทํางานบกพรอง ติดตอศูนยบริการ

สตารตเครื่องยนตจากระยะไกลไดดวยการใชปุม

งยนต

อบสนองระบบสตารตเครื่องยนตพรอมเครื่อง

ากาศดวยสมารทคีย* หนา 380

ตารตเครื่องยนตดวยสมารทคีย

a สมารทคยี
b คยีการด*

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 143  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
มีตอ

เชื้อเพลิง
ถาวงจรอิเล็ก

ไมสามารถส

ถาพบสมารท

ฮอนดา

ทานสามารถ

สตารตเครื่อ

2 การต

ปรับอ

รุนมีระบบส

* สําหรบัรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูu กุญแจ

อุปกรณ
และการใชงาน

ทานสามารถใชกญุแจปลดลอ็กเพื่อปลดลอ็กประตูเมื่อประจุไฟของแบตเตอรีใ่นสมารทคยีหรอืคยีการด* 

ลดลงโดยไมสามารถปลดลอ็กประตูดวยระบบไฟฟาได

กดปุมปลดล็อกและดึงกุญแจเพื่อเอากุญแจดานใน

ออกมา การใสกุญแจกลับเขาที่ ใหกดกุญแจกลับเขาไป

ในสมารทคียจนกระทั่งไดยินเสียงดังคลิ๊ก

■ มีกุญแจอยูดานใน

a ปุมปลดลอ็ก
b ม

สมารทคีย

a ป
b ม

คียก

* สํา
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เลื่อนปุมปลดล็อกและดึงกุญแจเพื่อเอากุญแจดานใน

ออกมา การใสกุญแจกลับเขาที่ ใหกดกุญแจกลับเขาไป

ในคียการดจนกระทั่งไดยินเสียงดังคลิ๊ก

กีญุแจอยูดานใน

ุมปลดลอ็ก

กีญุแจอยูดานใน

ารด *

หรบัรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuสัญญาณประจุไฟในสมารทคีย/คียการด * ต่ํา
อุปกรณ

และการใชงาน

สัญญาณประจุไฟในสมารทคีย/คียการด* ต่ํา

เมื่อลอ็ก/ปลดลอ็กประตู* และฝาปดชองเติมนํา้มันเชื้อเพลงิ การเปด* ฝากระโปรงทาย หรอืสตารต

เครือ่งยนต รถยนตจะสงคลืน่สญัญาณวิทยเุพื่อระบตุําแหนงของสมารทคยีหรอืคยีการด*

ในกรณีดังตอไปนี ้การล็อก/ปลดลอ็ก* ประตู การเปด* ฝากระโปรงทาย หรอืสตารตเครื่องยนตอาจไม

สามารถทําได หรอืการทํางานอาจไมเสถียร:

• มีอุปกรณสงคลื่นสญัญาณวิทยุแรงสงูอยูในบริเวณใกลเคียง

• ทานกําลงัพกพาสมารทคยีและคยีการดไว* คูกบัอุปกรณโทรคมนาคม, เครือ่งคอมพวิเตอรโนตบุค, 

โทรศัพทมือถือหรืออุปกรณไรสาย

• มีวัตถุที่เปนโลหะสัมผสัหรือบดบังสมารทคยีและคียการด *

• คียการด * อยูในปลอกหรือซองที่บดบังคลื่นวิทยุ

1สัญญาณประจุไฟในสมารทคีย/คียการด * ต่ํา

การสื่อสารระหวางสมารทคียหรือคยีการด * และรถยนตจะกิน

ไฟจากแบตเตอรี่ของสมารทคียหรือคียการด *

แบตเตอรี่มีอายุการใชงานประมาณ 2*1 ปหรือ 1.5*2 ป แตอายุ

การใชงานแตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน

แบตเตอรี่จะถูกใชเมื่อสมารทคียหรือคียการด * รับคลื่น

สัญญาณวทิยุแรงสูง ใหหลีกเลี่ยงการวางสมารทคียไวใกลกับ

อุปกรณไฟฟา เชน โทรทัศน และเครื่องคอมพิวเตอรสวน

บุคคล

สามารถลดการใชแบตเตอรี่ไดโดยการปดการรับคลื่นวิทยุ เมื่อ

กดปุมล็อกและปลดล็อกคางไวพรอมกันเปนเวลาประมาณสาม

ED จะกะพริบสองครั้งและการรับคลื่นวิทยุจะปด

ชบนสมารทคียหนึง่ครั้ง สมารทคียจะเริ่มรับ

ยุอีกครั้ง

สมารทคีย
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วินาที ไฟ L

หากกดสวิต

สัญญาณวทิ

*1 : สมารทคีย

*2 : คียการด

* สําหรบัรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

อุปกรณ
และการใชงาน

การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

เมื่อทานพกพาสมารทคยีหรอืคยีการด* ไวกบัตัว ทาน

สามารถลอ็ก/ปลดลอ็กประตู และเปดฝากระโปรงทายได

ทานสามารถล็อก/ปลดล็อกประตู และฝาปดชองเติมนํ้า

มันเชื้อเพลิงในรัศมีประมาณ 80 ซม.จากมือเปดประตู

ดานนอกหรือสวิตชปลดล็อกฝากระโปรงทาย

■ การล็อกประตูและฝากระโปรงทาย

สมัผสัเซ็นเซอรลอ็กประตูบนประตูหนา

■ การใชงานระบบสมารทคีย* 1การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

หากสวิตชไฟเกงอยูในตําแหนงที่เปดใชงาน ไฟภายในหอง
โดยสารจะติดสวางเมื่อทานปลดล็อกประตู
ไมมีการเปดประตู: ไฟจะคอยๆ ดับลงหลังจากเวลาผาน
ไป 30 วนิาที
ล็อกประตูอีกครั้ง: ไฟจะดับลงทันที

2 ไฟภายในหองโดยสาร หนา 192

1การใชงานระบบสมารทคีย *

หากทานไมเปดประตูภายใน 30 วนิาทีหลังจากปลดล็อกรถดวย
ระบบสมารทคีย ประตูและกระโปรงทายจะล็อกโดยอัตโนมัติ
อีกครั้ง

ทานสามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูโดยใชระบบสมารทคีย เมื่อ
สตารตอยูในตําแหนง VEHICLE OFF

งพกสมารทคียหรือคียการด * ไวกับตัวและไมทิ้งไว
 เมื่อออกจากตัวรถ
มไดพกสมารทคียหรือคียการด * ไวกับตัวจะสามารถ
ดล็อกประตูไดหากวาสมารทคยีหรือคียการด * ที่พก
อยูภายในขอบเขต
จถูกล็อกหรือปลดล็อก ถามือเปดประตูถูกปกคลุม
ขณะฝนตกหนัก หรืออยูในเครื่องลางรถ
ิ หากวาสมารทคียหรือคียการด * อยูภายในขอบเขต
ับมือเปดประตูดานหนาหรือสัมผสัเซ็นเซอรล็อก
ยสวมถุงมืออยู เซ็นเซอรประตูอาจตอบสนองได
าจไมตอบสนองเมื่อล็อกหรือปลดล็อกประตู
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u ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายจะล็อกและ

ระบบความปลอดภัยจะทํางาน

u ไฟภายนอกและไฟแสดงบางดวงจะกะพริบหนึ่ง

ครั้ง และเสียงเตือนจะดังขึ้นหนึ่งครั้ง

โหมดสวิตช

• ผูขับขี่ตอ
ภายในรถ

• บุคคลที่ไ
ล็อก/ปล
ไวกับตัว

• ประตูอา
ดวยน้ําใน
อัตโนมัต

• ถาทานจ
ประตูโด
ชา หรืออ

a เซ็นเซอรลอ็กประตู

* สําหรบัรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก
อุปกรณ

และการใชงาน

■ การปลดลอ็กประตูและฝากระโปรงทาย

จับมือเปดประตูหนา:

u ประตูทุกบานและฝาปดชองเติมเชื้อเพลงิปลดล็อก

u ไฟภายนอกและไฟแสดงบางดวงจะกะพริบสอง

ครั้ง และเสยีงเตือนจะดังขึ้นสองครั้ง

กดสวิตชปลดลอ็กฝากระโปรงทาย:

u ฝากระโปรงทายจะปลดล็อกและเปดออก

u ไฟภายนอกและไฟแสดงบางดวงจะกะพริบสอง

1การใชงานระบบสมารทคีย *

• หลังจากล็อกประตู, คุณมีเวลาอยางนอย 2 วินาทีในระหวาง

ที่คณุสามารถดึงมือเปดประตูเพื่อยืนยันวาประตูถูกล็อกหรือ

ไม หากคุณตองการปลดล็อกประตูทันทีหลังจากล็อกรถ, รอ

อยางนอย 2 วินาทีกอนที่จะจับมือเปดประตู มิฉะนัน้ประตูจะ

ไมปลดล็อก

• ประตูอาจไมเปดออกหากวาทานดึงประตูออกทันทีหลังจาก

จับมือจับประตู ใหจับที่มือเปดประตูอีกครั้งและตรวจสอบให

มั่นใจวาประตูปลดล็อกแลวกอนที่จะดึงมือเปดประตู

• แมวาจะอยูภายในระยะรัศมี 80 ซม. ทานอาจไมสามารถ

ล็อก/ปลดล็อกประตูไดดวยสมารทคียหรือคียการด * หากมัน

อยูเหนือหรือใตมือจับประตูดานนอก

• สมารทคียหรือคียการด * อาจไมทํางาน หากอยูใกลประตูหรือ

ะตูมากเกินไป

แตงการตั้งคาไฟกะพริบ เสียงเตือน และโหมด

ประตู * ได

ั้งคา* หนา 118

รกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

 7 นิ้ว

 10.2 นิ้ว

* สํา
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ครั้ง และเสยีงเตือนจะดังขึ้นหนึ่งครั้ง

2 การใชสวิตชปลดล็อกฝากระโปรงทาย * หนา 158

กระจกปร

สามารถปรับ

การปลดล็อก

2 การต

2 วิธีกา

รุนจอสัมผัส

รุนจอสัมผัส

หรบัรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

■ การลอ็กรถ (ล็อกอัตโนมัตเิมื่อเดินออกหาง)

เมื่อเดินหางจากตัวรถโดยประตูทุกบานปดขณะที่ถือ

สมารทคียหรือคียการดอยู * ประตูจะล็อกอัตโนมัติ

ฟงกชันการล็อกอัตโนมัติจะทํางานเมื่อประตูทุกบาน

ปดอยู และสมารทคียหรือคียการด * อยูภายในรศัมี 

1.5 เมตร จากมือเปดประตูดานนอก

ออกจากรถขณะที่ถือสมารทคียหรือคียการด * และปด

ประตู

1. ขณะที่อยูภายในรัศมี 1.5 เมตร จากตัวรถ

u เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น และฟงกชันล็อกอัตโนมัติจะ

1การล็อกรถ (ล็อกอัตโนมัติเมื่อเดินออกหาง)

ฟงกชันล็อกอัตโนมัติตั้งคาไวเปน OFF จากโรงงาน สามารถ

เปดฟงกชนัล็อกอัตโนมัติผานหนาจอแสดงขอมูลการขับขี่หรือ

หนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียงได

หากทานตั้งคาล็อกอัตโนมัติเปน ON ผานหนาจอแสดง

ขอมูล/เครื่องเสียง มีเพียงแคสมารทคยีที่ใชปลดล็อกประตู

ดานผูขับขี่เทานั้นที่สามารถตั้งคาเพื่อเปดการล็อกอัตโนมัติได

2 การตั้งคา * หนา 118

2 วิธีการกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

หลังจากฟงกชนัล็อกอัตโนมัติทํางาน เมื่อทานยืนอยูภายใน

ีร่ะบบล็อก/ปลดล็อกทํางานได ไฟแสดงบนสมารทคีย

ด * จะกะพริบตอไปจนกระทั่งประตูล็อก

อยูดานขางของรถภายในระยะรัศมีที่สมารทคยี

ะตูจะล็อกโดยอัตโนมัติประมาณ 30 วินาที หลังจาก

ฟงกชันล็อกอัตโนมัติทํางานดังขึ้น

ดประตูหลังจากเสียงฟงกชันล็อกอัตโนมัติทํางาน

ชันล็อกอัตโนมัติจะถูกยกเลิก

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

a รศัมีการทํางานของฟงกชันการลอ็ก

อัตโนมัติอยูที่ประมาณ 1.5 เมตร

* สํา
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ทํางาน

2. ถือสมารทคียหรือคียการด * ใหหางจากรถ 1.5 เมตร

และใหอยูในชวงนี้นาน 2 วินาที หรอืมากกวานั้น

u ไฟภายนอกจะกะพริบ ประตูทุกบานและฝาปด

ชองเติมเชื้อเพลงิจะล็อก

ระยะรัศมีท

หรือคียการ

เมื่อทานยืน

ทํางาน ปร

เสียงเตือน

เมื่อทานเป

ดังขึ้น ฟงก

หรบัรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก
อุปกรณ

และการใชงาน

ถาตองการยกเลกิการทํางานของฟงกชันชั่วคราว

1. ตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ตําแหนง OFF

2. เปดประตูดานผูขับขี่

3. ใชสวิตชหลักล็อกประตูเพื่อใหระบบล็อกทํางาน

ดังตอไปนี้:

ล็อก  ปลดล็อก  ล็อก  ปลดลอ็ก

u เสียงเตือนดัง และฟงกชันจะถูกยกเลิกการทํางาน

หากตองการเรียกคนืฟงกชัน:

• กดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตไปที่ ON

• ล็อกรถโดยไมใชฟงกชันล็อกอัตโนมัติ

• ถือสมารทคยีหรือคยีการด * ไวกับตัว ออกหางจาก

1การล็อกรถ (ล็อกอัตโนมัติเมื่อเดินออกหาง)

ฟงกชันล็อกอัตโนมัติจะไมเปดใชงานในสภาวะตอไปนี้:

• สมารทคียหรือคียการด * อยูภายในรถยนต

uเสียงเตือนระบบไมดัง

• สมารทคียหรือคียการด * อยูนอกขอบเขตการใชงานกอนที่

ประตูทุกบานถูกปดลง

uเสียงเตือนระบบจะดัง

ฟงกชันล็อกอัตโนมัติจะไมทํางานในสภาวะตางๆ ดังตอไปนี:้

• สมารทคยีหรือคยีการด* อยูภายในรถยนต

• ประตูหรือฝากระโปรงหนาไมปด

• ตั้งโหมดจายไฟไปที่ตําแหนงใดก็ตามนอกเหนือจาก OFF 

• สมารทคียหรือคียการด * ไมอยูภายในรัศมี 1.5 เมตร จาก

มื่อทานออกจากรถและปดประตู

ารหยุดทํางานของฟงกชันล็อกอัตโนมัติ

ล็อกอัตโนมัติทํางาน เสียงเตือนการหยุดทํางาน

ล็อกอัตโนมัติจะดังเปนเวลาประมาณสองวินาที

นี้

หรือคียการด * วางอยูภายในรถยนตผานหนาตาง

ลกับรถมากเกินไป

หรือคียการด * วางอยูภายในฝากระโปรงทาย

นดังขึ้น ใหตรวจสอบวาทานถือสมารทคียหรือ

วหรือไม เปด/ปดประตู และยืนยันวามีเสียงเตือน

องการล็อกอัตโนมัติหนึ่งครั้ง

* สํา
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มีตอ

ขอบเขตทํางานของฟงกชันล็อกอัตโนมัติ

• เปดประตูใดประตูหนึ่ง

รถยนต เ

เสียงเตือนก

หลังฟงกชัน

ของฟงกชัน

ในกรณีตอไป

• สมารทคีย

• ทานอยูใก

• สมารทคีย

ถาเสียงเตือ

คียการด * ไ

การทํางานข

หรบัรถบางรุน



uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

150

อุปกรณ
และการใชงาน

■ การลอ็กประตู

กดครั้งแรก:

u ไฟภายนอกจะกะพริบ ประตูทุกบานและฝาปด

ชองเติมเชื้อเพลงิจะล็อก ระบบความปลอดภัยจะ

เริ่มทํางาน

กดครั้งที่สอง (ภายใน 5 วินาทีหลังจากการกดครั้ง

แรก):

u ไฟบางดวงภายนอกจะกะพริบ สัญญาณเสียงจะ

ดัง ระบบความปลอดภัยเริ่มตั้งคา

■ การใชสมารทคียสงสญัญาณ 1การใชสมารทคียสงสัญญาณ

ถาทานไมเปดประตูรถที่ไมไดล็อกและมีระบบสมารทคียภายใน

30 วินาที ประตูจะล็อกใหมเองอัตโนมัติ

ทานสามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูโดยใชสมารทคียสง

สัญญาณ เมื่อโหมดจายไฟอยูที่ตําแหนง VEHICLE OFF

สมารทคียสงสัญญาณระยะไกลจะใชพลังงานตํ่า ดังนั้นระยะ

การใชงานอาจแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม

สมารทคียจะไมล็อกรถเมื่อประตูเปดอยู

หากระยะรัศมีการทํางานของสมารทคียแตกตางกัน พลังงาน

แบตเตอรี่อาจเหลือนอยได

 ไมติดเมื่อทานกดปุมแสดงวาประจุไฟของแบตเตอรี่

ปลี่ยนแบตเตอรี่สมารทคีย หนา 537

ถกําหนดคาโหมดการปลดล็อกประตู * เองได

ตั้งคา * หนา 118

ารกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

ัส 7 นิ้ว

ัส 10.2 นิ้ว

a ปุมลอ็ก
b ปุมปลดลอ็ก

* สํา
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■ ปลดล็อกประตูทุกบาน

กดปุมปลดลอ็ก

u ไฟบางดวงภายนอกจะกะพริบสองครั้ง ประตูทุก

บาน ฝากระโปรงทายและฝาปดชองเติมเชื้อเพลิง

จะปลดลอ็ก

ถาไฟ LED

หมด

2 การเ

ทานสามาร

2 การ

2 วิธีก

รุนจอสัมผ

รุนจอสัมผ

หรบัรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก
อุปกรณ

และการใชงาน

หากฟงกชันการปลดล็อกของสมารทคยีหรอืคยีการด* ไมทํางาน ใหใชกญุแจแทนสมารทคยี รกูญุแจอยูที่

ดานหลังของมือเปดประตู

สอดกญุแจเขาไปในรูกญุแจจากดานลางของมือเปดประตู

แลวบิดกญุแจ

■ การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยใชกุญแจ 1การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยใชกุญแจ

หากทานปลดล็อกประตูดวยกุญแจดานในในขณะที่ระบบความ

ปลอดภัยทํางาน เสียงเตือนจะหยุด

ทานสามารถกําหนดคาโหมดการปลดล็อกประตู * เองได

2 การตั้งคา* หนา 118

2 วิธีการกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

หากฟงกชนัการล็อกของสมารทคียหรือคียการด * ไมทํางาน

โปรดปฏิบัติดังตอไปนี้

2 การล็อกประตูโดยไมใชกุญแจ หนา 152

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

สมารทคีย

คียการด *

* สํา
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มีตอหรบัรถบางรุน



uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

152

อุปกรณ
และการใชงาน

หากทานไมไดถอืกญุแจไวกบัตัว หรอืหากทานไมสามารถลอ็กประตูโดยใชกญุแจ ทานสามารถลอ็กประตู

โดยไมตองใชกญุแจก็ได

■ การลอ็กประตูดานผูขับขี่

กดปุมลอ็กไปทางดานหนา  หรอืกดสวิตชหลกัลอ็ก

ประตูในตําแหนงลอ็ก  จากนัน้ดึงมือเปดประตูดาน

นอกคางไว  ปดประตู จากนัน้จึงปลอยมือเปดประตู

■ การลอ็กประตูดานผูโดยสาร

เลือ่นปุมลอ็กประตูไปดานหนาและปดประตู

■ ร

ประต

■ การล็อกประตูโดยไมใชกุญแจ 1การล็อกประตูโดยไมใชกุญแจ

เมื่อทานล็อกประตูดานผูขับขี่ ประตูบานก็จะล็อกดวย

ตรวจดูใหแนใจวาทานหยิบกุญแจติดตัวมาแลวหรือไม เพื่อ

ปองกันกุญแจติดอยูในรถ

* สํา
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ะบบปองกันการล็อก

ทูุกบานไมสามารถลอ็กได เมื่อสมารทคยีหรอืคยีการด* อยูภายในรถ

หรบัรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานใน
อุปกรณ

และการใชงาน

การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานใน

■ การล็อกประตู

ดันปุมลอ็กประตูไปดานหนา

■ การปลดลอ็กประตู

ดึงปุมลอ็กไปดานหลงั

■ การใชปุมล็อกประตู 1การใชปุมล็อกประตู

เมื่อทานล็อกประตูโดยใชปุมล็อก/ปลดล็อกประตูที่ประตูดาน

คนขับ ประตูบานอื่นๆ และฝากระโปรงทาย ฝาปดชองเติมนํา้

มันเชื้อเพลิงจะล็อก/ปลดล็อกในเวลาเดียวกัน

a การลอ็ก
b การปลดลอ็ก

โดยใชมือจับประตูดานในที่ประตูดานผูขับขี่

านในที่ประตูดานผูขับขี่หรือประตูดานผูโดยสาร * 

มาเพื่อใหผูโดยสารดานหนาสามารถเปดประตูได

รปลดล็อกในครั้งเดียว อยางไรก็ตามคุณลักษณะ

ผูโดยสารดานหนาจะตองไมดึงมือเปดประตูดานใน

ผูขับขี่หรือประตูดานผูโดยสาร * ในขณะที่รถกําลัง

ั่งที่เบาะหลังซึ่งมีล็อกประตูปองกันเด็ก

ระตูปองกันเด็ก หนา 155
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ดึงมือจับประตูดานในที่ประตูดานผูขับขี่หรอืประตูดาน

ผูโดยสาร*

u ประตูจะปลดลอ็กและเปดในจังหวะเดียวกัน

การปลดลอ็กและการเปดประตูดานผูขับขี่จากมือเปดประตูในรถจะปลดลอ็กประตูบานอื่นทั้งหมด

■ การปลดล็อกโดยใชมือจับประตูดานในทีป่ระตูดานผูขับขี่ 1การปลดล็อก

มือจับประตูด

ไดออกแบบ

พรอมกับกา

กําหนดไววา

ที่ประตูดาน

วิ่งอยู

ควรใหเด็กน

2 ลอ็กป

* สําหรบัรถบางรุน



uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานใน

154

อุปกรณ
และการใชงาน

กดสวิตชหลกัลอ็กประตูตามรูปเพื่อลอ็กหรอืปลดลอ็ก

ประตูทุกบานและฝากระโปรงทาย

■ การใชสวิตชหลักล็อกประตู 1การใชสวิตชหลักล็อกประตู

เมื่อทานล็อก/ปลดล็อกประตูดานผูขับขี่โดยใชสวติชหลักล็อก

ประตู ประตูทุกบานและฝาปดชองเติมนํา้มันเชื้อเพลิงจะล็อก/

ปลดล็อกในเวลาเดียวกัน

a การลอ็ก
b การปลดลอ็ก

* สํา
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูu ล็อกประตูปองกันเด็ก
อุปกรณ

และการใชงาน

ล็อกประตูปองกันเด็ก

ลอ็กประตูปองกนัเด็กจะปองกนัการเปดประตูดานหลงัจากดานในโดยไมคํานงึถงึตําแหนงของปุมลอ็ก

ประตู

เลือ่นคนัปรบัที่ประตูดานหลังไปที่ตําแหนงลอ็กและปด

ประตู

■ เมื่อเปดประตู

เปดประตูโดยใชมือเปดประตูดานนอก

■ การตั้งคาล็อกประตูปองกันเด็ก

1ล็อกประตูปองกันเด็ก

เมื่อตองการเปดประตูจากดานในขณะที่ใชล็อกประตูปองกัน

เด็กอยู ใหกดปุมล็อกประตูมาที่ตําแหนงปลดล็อกลดระดับ

กระจกหนาตางหลัง ยื่นมือของทานออกจากกระจกหนาตาง

หลัง และดึงมือเปดประตูดานนอกออกเพื่อเปดประตู
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ

อุปกรณ
และการใชงาน

การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ

รถยนตของทานสามารถตั้งคาการลอ็ก/ปลดลอ็กประตูโดยอัตโนมัติ ตามเงือ่นไขดังตอไปนี้

■ Drive Lock โหมด

ลอ็กประตูทุกบาน เมื่อความเรว็รถยนตประมาณ 15 กโิลเมตรตอชั่วโมง

■ Park Unlock โหมด

ประตูทุกบานปลดลอ็ก เมื่อเหยยีบแปนเบรกและเลื่อนคนัเปลีย่นเกียรไปยงัตําแหนง?( P

■ การล็อกประตูอัตโนมัติ

■ การปลดล็อกประตูอตัโนมัติ

1การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ

รถยนตของทานสามารถปดหรือเปลี่ยนการตั้งคาการล็อก/ปลด

ล็อกประตูโดยอัตโนมัติไดโดยใชหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่หรือ

หนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

2 การตั้งคา * หนา 118

2 วิธีการกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว
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อุปกรณ
และการใชงาน

การเปดและการปดฝากระโปรงทาย

ขอควรระวังในการเปด/การปดฝากระโปรงทาย

■ การปดฝากระโปรงทาย

ปดฝากระโปรงทายไวตลอดเวลาการขับขี่: 

u เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย

u ปองกันไอเสียเขามาภายในหองโดยสาร

2 กาซคารบอนมอนอกไซด หนา 82

การใชมือเปดฝากระโปรงทาย

กดปุมเปดฝากระโปรงทายที่ดานขางเบาะนั่งดานผูขับขี่

เพื่อปลดลอ็กและเปดฝากระโปรงทาย

2 ฝาประโปรงทายเปดไมได หนา 590
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uuการเปดและการปดฝากระโปรงทายuการใชสวิตชปลดล็อกฝากระโปรงทาย *

อุปกรณ
และการใชงาน

การใชสวิตชปลดล็อกฝากระโปรงทาย*

กดสวิตชปลดลอ็กบนฝาปดฝากระโปรงทายรถหลงัจากที่

ประตูปลดลอ็ก

2 ฝาประโปรงทายเปดไมได หนา 590

แมวาฝากระโปรงทายรถจะถูกลอ็ก ทานจะสามารถเปด

ฝากระโปรงทายรถไดหากทานมีสมารทคยีหรอืคยีการด*

u ไฟภายนอกและไฟแสดงบางดวงจะกะพริบสอง

ครั้ง และเสียงเตือนจะดังขึ้นหนึ่งครั้ง

การใชสมารทคียสงสัญญาณ

1การใชสวิตชปลดล็อกฝากระโปรงทาย *

• อยาทิ้งสมารทคียหรือคียการด * ไวในฝากระโปรงและปด

ฝากระโปรง เสียงปบจะดังและจะไมสามารถปดฝากระโปรง

ทายได

• แมวาทานจะไมมีสมารทคยีหรือคียการด * ทานสามารถปลด

ล็อกฝากระโปรงทายไดในขณะมีผูอื่นที่มีสมารทคียหรือ

คียการดอยูภายในระยะ

• หากเสียงปบดังขึ้นหลังจากปดฝากระโปรงทาย ใหขยับ

สมารทคียหรือคียการด * ออกหางจากฝากระโปรงทายและ

ปดอีกครั้ง

• สมารทคียหรือคียการด * อาจไมทํางาน หากอยูใกล

ฝากระโปรงทายมากเกินไป

รทคียสงสัญญาณ

นผูขับขี่ถูกล็อก ฝากระโปรงทายจะล็อกโดย

ื่อทานปดมัน มิฉะนั้นทานจะตองล็อกดวยตนเอง
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อัตโนมัติเม

a สวิตชปลดล็อกฝากระโปรงทาย

* สําหรบัรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

ระบบความปลอดภัย

ระบบ Immobilizer

ระบบนีท้ําหนาที่ปองกนัการสตารตเครื่องยนตดวยสมารทคยีที่ไมไดบนัทึกรหัสไว

ใสใจตอรายละเอียดดังตอไปนีเ้มื่อกด สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต:

• หามวางวัตถุที่ปลอยคลื่นวิทยไุวใกลกับ สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

• ตรวจสอบใหแนใจวาสมารทคียไมถูกครอบไว หรือสมัผัสกับวัตถุโลหะ

• อยานําสมารทคียจากระบบ Immobilizer ของรถยนตอีกคันหนึ่งไวใกลกับ สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต 

อยาวางกุญแจไวใกลกบัอุปกรณที่เปนแมเหลก็ อุปกรณอิเลก็ทรอนกิส อาทิ โทรทัศนและระบบเครือ่ง

เสยีงสามารถปลอยสนามแมเหลก็เขมขนออกมาได ดังนัน้ โปรดจําไววาพวงกญุแจสามารถกลายเปนแม

เหลก็ได

1ระบบ Immobilizer

ขอสังเกต
การทิ้งกุญแจไวในรถสามารถสงผลใหเกิดการโจรกรรมหรือการ

เคลื่อนที่โดยไมไดเจตนาได

เก็บกุญแจรถไวกับตัวทุกครั้งที่ออกนอกตัวรถโดยที่รถไมไดอยู

ในสายตา

หามเปลี่ยนระบบหรือเพิ่มอุปกรณอื่นๆ เขาไปในระบบ

การกระทําดังกลาวจะทําใหระบบเสียหาย และทําใหรถของ

ทานไมสามารถทํางาน

ถาระบบไมสามารถจํารหัสกุญแจของทานได และหากทานทํา

กุญแจหายและไมสามารถสตารตเครื่องยนตได และหากทาน

หายและไมสามารถสตารตเครื่องยนตได ให

ริการฮอนดา
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uuระบบความปลอดภัยuสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

อุปกรณ
และการใชงาน

สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

เสยีงเตือนระบบความปลอดภัยจะทํางานเมื่อฝากระโปรงทาย ฝากระโปรงหนา หรอืประตูถกูงัดใหเปด

ออก เสยีงเตือนจะไมทํางานหากฝากระโปรงทายหรือประตูถกูเปดดวยกุญแจ* สมารทคยี หรอืระบบ

สมารทคยี*

■ เมื่อสัญญาณเตือนระบบความปลอยภัยทํางาน

เสยีงแตรจะดังขึ้นเปนจังหวะ และไฟภายนอกบางดวงจะกะพริบ

■ การยกเลกิสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

ปลดลอ็กรถโดยใชกญุแจ* สมารทคยีหรอืระบบสมารทคยี* หรอืเปลีย่นโหมดจายไปที่ ON ระบบรวมทั้ง

แตร และไฟกะพริบจะยกเลกิการทํางาน

■ การตั้งคาสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

1สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

หามเปลี่ยนระบบหรือเพิ่มอุปกรณอื่นๆ เขาไปในระบบ
การกระทําดังกลาวจะทําใหระบบเสียหาย และทําใหรถของ
ทานไมสามารถทํางาน

สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยจะทํางานตอเนื่อง
ประมาณ 5 นาที กอนทีร่ะบบความปลอดภัยจะยกเลิกการทํางาน
ระบบทํางานผานรอบการทํางาน 30 วนิาที ขณะที่แตรจะสง
เสียงดังและไฟแสดงฉุกเฉินจะกะพริบ
ขึ้นอยูกับบางสถานการณ ระบบความปลอดภัยอาจทํางานตอ
เนื่องกันเปนเวลามากกวา 5 นาที

อยาทําการตั้งคาสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยเมื่อมีผู
โดยสารอยูในรถ หรือมีกระจกหนาตางเปดอยู ระบบสามารถทํา
งานโดยไมไดคาดคิดเมื่อ:

ประตูดวยปุมล็อก
ากระโปรงทายดวยสวิตชเปดกระโปรงทาย
ระโปรงทายดวยปุมปลดล็อกฝากระโปรงทาย หรือ
ากระโปรงทายฉุกเฉิน

อรี่ 12 โวลตหมดหลังจากทานตั้งสัญญาณเตือน
ปลอดภัยไวแลว สัญญาณเตือนระบบความ
าจดับลงทันทีหลังจากที่ชารจแบตเตอรี่ 12 โวลต
ลี่ยนใหม
ยกเลิกการทํางานสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย
กประตูดวยกญุแจ* สมารทคียหรือระบบสมารทคีย*

ดล็อกประตูดวยกุญแจดานในในขณะที่ระบบความ
ํางาน เสียงเตือนจะหยุด
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สญัญาณเตือนระบบความปลอดภยัจะตั้งคาอัตโนมัติเมื่ออยูในสภาพดังตอไปนี:้

• ตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ VEHICLE OFF

• ฝากระโปรงหนาและฝากระโปรงทายปดอยู

• ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายถูกล็อกจากดานนอกดวยสมารทคยี หรือระบบสมารทคีย *

■ เมื่อสัญญาณเตือนระบบความปลอยภัยทํางาน

ไฟเตือนของสญัญาณเตือนระบบความปลอดภยับนชุดมาตรวัดจะกะพริบ เมื่อจังหวะของการกะพริบ

เปลีย่นแปลงหลังผานไปประมาณ 15 วินาที

■ การยกเลกิสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

สญัญาณเตือนระบบปลอดภัยถกูยกเลกิเมื่อปลดลอ็กรถยนตโดยใชกญุแจ* สมารทคยี หรอืระบบสมารทคยี* 

หรอืเมื่อตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ ON ไฟเตือนระบบความปลอดภัยจะดับลงในเวลาเดียวกัน

• ปลดล็อก
• การเปดฝ
• เปดฝาก
ปุมเปดฝ

หากแบตเต
ระบบความ
ปลอดภัยอ
ใหมหรือเป
ในกรณนีี้ ให
โดยปลดล็อ

หากทานปล
ปลอดภัยท

* สําหรบัรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

กระจกหนาตาง

การเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา

ทานสามารถเปดและปดกระจกหนาตางไฟฟาไดดวยไดเมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON โดยใชสวิตช
บนประตู

สวิตชขางผูขับขี่สามารถใชงานเพื่อเปดและปดกระจกหนาตางทั้งหมดได ปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟา
ที่อยูดานคนขับตองปดอยู (เครือ่งหมาย ปด) เพื่อที่ทานจะสามารถเปดและปดกระจกหนาตางใน
ตําแหนงอื่นๆ ที่นอกเหนือจากตําแหนงที่นัง่ดานคนขับได

เมื่อกดปุมลอ็กกระจกหนาตางไฟฟาลง ทานจะสามารถควบคมุหนาตางดานคนขับไดเทานัน้ เปดปุมลอ็ก
กระจกหนาตางไฟฟาเมื่อมีเด็กโดยสารมาในรถ

■ การทํางานแบบแมนนวล

การเปด: กดสวิตชลงเบาๆ

■ การเปด/ปดกระจกหนาตางดวยฟงกชันเปด/ปดอัตโนมัติ

1การเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา

คําเตือน : ใหนําสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกติดตัวทาน

เสมอ เมื่อจอดรถทิ้งไว (พรอมกับผูโดยสารทานอื่น)

กระจกหนาตางไฟฟาจะสามารถทํางานไดถึง 10 นาทีหลังจากที่

มดจายไฟไปที่ VEHICLE OFF

3คําเตือน
เมื่อกระจกหนาตางไฟฟาหนีบมือ อาจทําใหเกิดการบาด

เจ็บรุนแรงได

กอนปดกระจกหนาตางตรวจดูใหแนใจวาผูโดยสารภายใน

รถของทานอยูหางจากกระจกหนาตาง
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การปด: ดึงสวิตชขึ้นเบาๆ

■ การทํางานอัตโนมัติ

การเปด: ใชแรงกดสวิตชลง

การปด: ใชแรงดึงสวิตชขึ้น

กระจกหนาตางจะเปดหรอืปดจนสดุ หยดุกระจกหนาตาง

ในตําแหนงใดๆ กต็ามโดยกดหรือดึงสวิตชแลวปลอย

ทานตั้งคาโห

a สวิตชลอ็กกระจกหนาตางไฟฟา
b สวิตชกระจกหนาตางดานผูขับขี่
c สวิตชกระจกหนาตางดานผูโดยสาร

ดานหนา
d สวิตชกระจกหนาตางดานผูโดยสาร

ดานหลัง *

* สําหรบัรถบางรุน



uuกระจกหนาตางuการเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา

162

อุปกรณ
และการใชงาน

การเปด: กดสวิตชลง

การปด: ดึงสวิตชขึ้น

ปลอยสวิตชเมื่อกระจกหนาตางอยูในตําแหนงที่ตองการ

■ การเปด/ปดกระจกหนาตางโดยไมใชฟงกชันเปด/ปดอตัโนมัติ*

a ปด
b เปด

1การเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา

เลื่อนกลับอัตโนมัติ

ถากระจกหนาตางไฟฟารับรูถึงแรงตานทานในระหวาง การปด

อัตโนมัติ กระจกหนาตางไฟฟาจะหยุดการปดและจะเลื่อนกลับ

ในทิศทางตรงขาม

ฟงกชันเลื่อนกลับอัตโนมัติจะไมสามารถใชงานได เมื่อทานดึง

สวิตชตอเนื่องกัน

ฟงกฃชันเลื่อนกลับอัตโนมัติจะหยุดการรับรูเมื่อกระจกหนาตาง

ปดเกือบสนทิเพื่อใหมั่นใจวากระจกหนาตางจะปดสนิททั้งหมด
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อุปกรณ
และการใชงาน

อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัย

สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

หากทานพกสมารทคยีหรอืคยีการดไวกบัตัว* และกดปุม 

สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต โดยไมไดเหยยีบแปน

เบรก โหมดจายไฟจะเปลีย่นไปตามลําดับดังนี:้ 

VEHICLE OFFACCESSORYON

VEHICLE OFF

VEHICLE OFF:

ระบบจายไฟของรถยนตถูกเปลี่ยนไปที่ ปด (OFF)

ACCESSORY:

สามารถใชระบบเครื่องเสยีงและอุปกรณเสริมบางอยางได

■ กดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมด 1สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

หากสมารทคียหรือคยีการด * ถูกจัดวางไวในกลองเก็บของหรือ

สถานที่อื่นๆ ที่สัญญาณถูกขัดขวาง โหมดจายไฟจะไมเปลี่ยน

เมื่อตั้งคาโหมดจายไฟไวที่ตําแหนง ON โหมดจายไฟจะเปลี่ยน

ไปยังตําแหนง ACCESSORY ถากดปุม สวิตชสตารต/ดับ

เครื่องยนต ในขณะที่คันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนงอื่นนอก

จากตําแหนง ( P
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ON:

สามารถใชอุปกรณเสริมทั้งหมดได

* สําหรบัรถบางรุน
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

อุปกรณ
และการใชงาน

หากทานปลอยใหคนัเปลีย่นเกยีรอยูในตําแหนง ( P ประมาณ 30 ถงึ 60 นาที และสวิตชสตารต/ดับ

เครือ่งยนตอยูใน ACCESSORY รถจะเขาสูโหมดที่ใกลเคยีงกบั VEHICLE OFF (LOCK) เพื่อหลกีเลีย่ง

การสูญเสยีพลงังานแบตเตอรี่

เมื่ออยูในโหมดนี้: วงพวงมาลัยจะไมล็อก ทานสามารถล็อกหรือปลดล็อกดวยสมารทคีย* กด สวิตชสตารต/

ดับเครื่องยนต เพื่อเปลีย่นเขาสูโหมด VEHICLE OFF (LOCK)

หากทานเปดประตูดานผูขับขี่เมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ACCESSORY เสยีงเตือนจะดังขึ้น

■ การปดอัตโนมัติ

■ การแจงเตือนโหมดสวิตชสตารต/ดับเครือ่งยนต

* สํา
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
อุปกรณ

และการใชงาน

เมื่อตั้งโหมดจายไฟไปที่ตําแหนงใดกต็ามนอกเหนอื

จาก OFF และทานไดนําสมารทคยีหรอืคยีการด* ออกมา

จากรถยนตและปดประตู เสยีงเตือนจะดังขึ้น ถาเสยีง

เตือนยงัคงดังอยางตอเนือ่ง ใหวางสมารทคยีหรอืคยี

การดไว* ที่ตําแหนงอื่น

■ เมื่อสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตอยูใน

ตําแหนง ACCESSORY

เสยีงเตือนจะดังขึ้นจากดานนอกของตัวรถ

■ การเตือนสมารทคีย/คียการด*
1การเตือนสมารทคยี/คียการด *

เมื่อสมารทคยีหรือคียการด * ยังอยูในระยะการทํางาน และ

ประตูดานผูขับขี่ยังคงถูกปดไว ฟงกชั่นการเตือนก็จะไมทํางาน

แตหากสมารทคียหรือคียการด * ถูกนําออกไปนอกรถหลังจากที่

สตารตเครื่องยนตแลว ทานจะไมสามารถเปลี่ยนโหมดของ 

สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต หรือสตารตเครื่องยนตใหม โปรด

ตรวจสอบใหแนใจวาสมารทคียอยูภายในรถหรือไม เมื่อทานกด 

สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

การนําสมารทคยีหรือคียการด * ออกนอกรถผานทางกระจก

หนาตางไมสงผลใหเสียงเตือนทํางาน

รทคียหรือคียการดไว * บนแผงหนาปด หรือในชอง

ะอาจทําใหเสียงเตือนดังขึ้น ในบางสภาวะที่อาจทํา

ารถคนหาตําแหนงของสมารทคียได เสียงเตือน

นกันแมวาสมารทคยีจะอยูในระยะการทํางานของ

* สํา
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■ เมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

เสยีงเตือนจะดังขึ้นทั้งจากดานในและดานนอกของตัว

รถ นอกจากนี ้ไฟเตือนจะปรากฏขึ้นบนแผงหนาปดดวย

เชนกนั

หามวางสมา

ใสของ เพรา

ใหรถไมสาม

อาจดังขึ้นเช

ระบบ

หรบัรถบางรุน
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยu ไฟหนา

อุปกรณ
และการใชงาน

ไฟหนา

ไฟจะเปดโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยูกบัความสวางของสภาพแวดลอม โดยสามารถทําการเปดและปดไฟเหลานี้

ดวยตัวเองไดเชนกนั

ไฟภายนอกจะเปดโดยอัตโนมัติเมื่อสวิตชไฟอยูใน

ตําแหนง AUTO ในขณะที่โหมดจายไฟอยูที่ ON

■ การทํางานแบบแมนนวล

■ ไฟหนา/ไฟหรี่ 1ไฟหนา

เมื่อเปดไฟหนา ไฟเตือนบนชดุมาตรวัดจะติดสวาง

2 ไฟเตือนไฟหนา หนา 96

1ไฟหนา/ไฟหรี่

เมื่อเปดไฟหรี่ ไฟทายและไฟสองปายทะเบียนดานหลังก็จะเปด

ดวยเชนกัน

เมื่อสวติชไฟถูกเปลี่ยนไปที่  หรือ  และการจายไฟ

อยูที่ OFF เสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อเปดประตูดานผูขับขี่

เมื่อเปลี่ยนสวิตชไฟไปที่ AUTO และระดับความสวางภายนอก

ต่ํา ไฟหนาและไฟหรี่จะเปดถาทานปลดล็อกประตู ไฟจะปดเมื่อ
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ไฟหนา/ไฟหรี่:

หมุนสวิตชไฟไปที่ตําแหนง 

ไฟหรี่:

หมุนสวิตชไฟไปที่ตําแหนง 

ปดไฟหนา/ไฟหรี่:

เปลีย่นสวิตชไฟไปที่ OFF และปลอยในขณะที่เกียรอยูในตําแหนง ( P และใชงานเบรกมือ 

u ไฟจะกลับมาสวางโดยอัตโนมัติเมื่อ:

• เปลี่ยนสวิตชไฟไปที่ OFF อีกครั้งและปลอย

• เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรออกจากตําแหนง ( P และเบรกมือถูกปลอย

ล็อกประตู
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยu ไฟหนา
อุปกรณ

และการใชงาน

เมื่อไฟหนาสวางขึ้น ใหดันคนัปรบัไปขางหนา ใหดึงคนัปรบัมาดานหลังเมื่อกลบัสูตําแหนงไฟต่ํา

■ กะพริบไฟสูง

ใหดึงคนัปรบัมาดานหลังเพื่อเปลีย่นกลบัไปเปนไฟสงู

u ใหปลอยคันปรับเพื่อเปลีย่นกลับไปเปนไฟต่ํา

■ ไฟสงู 1ไฟหนา/ไฟหรี่

เซ็นเซอรไฟหนาจะอยูในตําแหนงดังภาพแสดง

หามมีสิ่งใดมาบดบังบริเวณเซ็นเซอรนี้ มิฉะนัน้ระบบควบคุมไฟ

หนาเปดอัตโนมัติ อาจทํางานบกพรอง

รุนไมมีปดน้ําฝนอัตโนมัติ

อัตโนมัติ
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รุนปดน้ําฝน



uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยu ไฟหนา

168

อุปกรณ
และการใชงาน

สามารถใชงานไฟเลีย้วไดเมื่อโหมดจายไฟอยูใน
ตําแหนง ON

■ : ไฟเลี้ยว
ดันคนัปรบัขึ้นหรอืลงตามทิศทางที่ทานตองการเลีย้ว และ
ไฟเลีย้วจะกะพริบ

■ : ไฟเลี้ยวแบบ One-touch
เมื่อทานดันคนัปรบัขึ้นหรอืลงเบาๆ และปลอย สญัญาณ
ไฟเลีย้วจะกะพริบ 3 ครัง้

u หากทานดันคันปรับไปในทิศทางตรงกันขามเบาๆ
ในขณะที่สัญญาณไฟเลี้ยวกะพริบ การกะพริบจะ

กดส
ตําแ

■ สวิตชไฟเลี้ ยว 1สวิตชไฟเลี้ ยว

ไฟเตือนไฟเลี้ยวบนแผงหนาปดจะกะพริบเมื่อสัญญาณไฟเลี้ยว

ดานนอกกะพริบ

2 ไฟเตือนไฟเลี้ยวและ ไฟเตือนฉุกเฉิน หนา 96

กระจกบังลมหลัง

ําลังไฟฟามาก ดังนั้นปดระบบเมื่อไลฝาที่กระจก

ากนี้ อยาใชงานระบบดังกลาวตอเนือ่งเปนเวลา

ะเครื่องยนตเดินเบาอยู เพราะอาจทําใหแบตเตอรี่

หสตารตเครื่องยนตไดยาก

■ ส
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หยุดลง

วิตชไลฝากระจกบังลมหลงัเพื่อละลายฝาที่กระจกบังลมหลงั เมื่อสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตอยูใน
หนง ON

ระบบไลฝาจะปดโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผานไป 10 – 30 

นาที ทั้งนีข้ึ้นอยูกบัอุณหภมูิภายนอก 

อยางไรก็ตาม หากอุณหภมูิภายนอกอยูที่ 0°C หรอื

ต่ํากวา ระบบอาจจะไมปดอัตโนมัติ

1สวิตชไลฝา

ระบบนี้ใชก

แลว นอกจ

นาน ในขณ

ออนสงผลใ

วิตชไลฝากระจกบังลมหลัง
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยu ไฟหนา
อุปกรณ

และการใชงาน

ไฟหนาจะสวางขึ้นอัตโนมัติเมื่อที่ปดน้ําฝนปดเปนจังหวะหลายครัง้ พรอมกบัสวิตชไฟหนาอยูที่

โหมด AUTO

ไฟหนาดับลงอัตโนมัตินานสองสามนาทีหลังจากที่ปดน้ําฝนหยุดทํางาน

ไฟหน

เปน V

ทานเ

หากท

จาก 1

ไฟจะ

ใน 15

■ ไฟหนาสมัพันธกับทีป่ดน้ําฝน

■ ค

1ไฟหนาสัมพันธกับที่ปดน้ําฝน

คุณลักษณะนีท้ํางานขณะที่ไฟหนาดับลงในโหมด AUTO ความ

สวางของแผงหนาปดจะไมเปลี่ยนแปลงเมื่อไฟหนาสวางขึ้น

ในระดับความสวางต่ํา คณุลักษณะการควบคุมแสดงไฟ

อัตโนมัติจะเปดไฟหนา ไมวาที่ปดน้ําฝนจะปดกี่ครั้ง

ทานสามารถเปดและปดฟงกชนัไฟหนาสัมพันธกับที่ปดน้ําฝนได

2 การตั้งคา* หนา 118

2 วิธีการกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

การปดไฟอัตโนมัติ

ตั้งเวลาการปดไฟหนาอัตโนมัติได

ั้งคา* หนา 118

รกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

 7 นิ้ว

 10.2 นิ้ว

* สํา
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า, ไฟภายนอกทุกดวง และไฟบนแผงหนาปดจะปดภายใน 15 วินาทีหลงัจากทานตั้งคาโหมดจายไฟ

EHICLE OFF นําสมารทคยีติดตัวหรือคยีการด* ไปพรอมกบัทาน และปดประตูดานผูขับขี่ หาก

ปดสวิตชไฟหนา

านตั้งคาโหมดจายไฟเปน VEHICLE OFF พรอมกบัการเปดสวิตชไฟ แตไมเปดประตู ไฟจะปด หลงั

0 นาที (3 นาที หากสวิตชอยูในตําแหนง AUTO)

เปดอีกครัง้เมื่อทานปลดลอ็กหรอืเปดประตูดานผูขับขี่ หากทานปลดลอ็กประตูแตไมไดเปดออกภาย

 วินาที ไฟจะดับลง หากทานเปดประตูดานผูขับขี่ ทานจะไดยนิเสยีงสญัญาณเตือนวาไฟเปดอยู

ุณลักษณะการปดไฟอัตโนมัติ 1คุณลักษณะ

ทานสามารถ

2 การต

2 วิธีกา

รุนจอสัมผัส

รุนจอสัมผัส

หรบัรถบางรุน



uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยu ไฟหนา

170

อุปกรณ
และการใชงาน

ทานสามารถสามารถใชไฟตัดหมอกหนาไดเฉพาะในเวลา

ที่เปดไฟหนาแลวเทานัน้

ไฟเดยไลทจะติดสวางภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี:้

• โ

• ส

• แ

ขณะ

เปลี่ย

เปลี่ย

■ ไฟตัดหมอก*

■ ไฟเดยไลท 1ไฟเดยไลท

ไฟเดยไลทและไฟหรี่แบงปนแหลงกําเนดิแสงรวมกัน

จะสวางกวาไฟหรี่

จะไมติดสวางถาทานทําการเปดไฟหรี่ดวยตนเอง

* สํา
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หมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

วิตชไฟหนาอยูในตําแหนง AUTO

สงสวางภายนอกสวางมาก

ที่รถยนตหยุด หากทานเปลี่ยนสวิตชไฟไปที่ OFF และปลอย ไฟเดยไลทจะดับลง เมื่อเลือ่นคนั

นเกียรออกจากตําแหนง ( P และเบรกมือถูกปลอย ไฟจะสวางขึ้นอีกครั้ง ในทางกลับกัน หาก

นสวิตชไฟไปที่ OFF อีกครั้ง ไฟจะสวางขึ้นอีกครั้ง

ไฟเดยไลท

ไฟเดยไลท

หรบัรถบางรุน
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uu อุปกรณควบคุมบรเิวณพวงมาลัยuระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ
อุปกรณ

และการใชงาน

ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ

กลองมองภาพดานหนารถจะตรวจจับแหลงไฟที่สองมายงัรถ เชน ไฟของรถคนัหนาหรือรถที่สวนมา หรอื

ไฟบนถนน เมื่อทานขับรถในเวลากลางคนื ระบบจะสลบัไฟหนาใหอยูระหวางไฟต่ําและไฟสงูโดย

อัตโนมัติ ขึ้นอยูกบัสถานการณ

1ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ

ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติไมสามารถใชงานไดกับทุกสถานการณ

เสมอไป ระบบนีม้ีไวเพื่อชวยเหลือผูขับขี่เทานั้น สังเกตสภาพ

แวดลอมรอบตัวทานอยูเสมอและเปดไฟหนาใหอยูในระดับ

ระหวางไฟสูงและไฟต่ําดวยมือในกรณีที่จําเปน

ระยะหางที่กลองสามารถตรวจจับไดเปลี่ยนแปลงไปตาม

สภาวะโดยรอบตัวรถ

รายละเอียดเกี่ยวกับการใชงานของกลองที่ติดตั้งดานในกระจก

บังลมหนา อางอิงตามหัวขอ

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 471

อัตโนมัติทํางานอยางเหมาะสม:

ัตถุที่สะทอนแสงบนแผงหนารถ

มสะอาดของกระจกหนาบริเวณที่ติดตั้งกลอง

ามสะอาดกระจกบังลมหนา ระวังอยาใหน้ํายาทํา

าดกระจกถูกกับเลนสกลอง

ถุหรือสติ๊กเกอร ฟลม บริเวณกลอง

งเลนสกลอง

กระแทกอยางแรงหรือตองการซอมแซมบริเวณที่

ใหปรึกษาตัวแทนจําหนาย

a กลองมองภาพดานหนารถ

■ วิธีใชงานระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ
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ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติจะทํางานเมื่อเงือ่นไขทุกอยางเปนไปดังตอไปนี้

• สวิตชสตารตอยูในตําแหนง ON

• สวิตชไฟหนาอยูในตําแหนง AUTO

• สวิตชไฟหนาอยูในตําแหนงไฟต่ํา

• ไฟหนาทํางานโดยอัตโนมัติ

• ภายนอกรถมืด

เพื่อใหไฟสูง

• อยาวางว

• รักษาควา

• เมื่อทําคว

ความสะอ

• อยาติดวัต

• อยาจับตร

หากกลองถูก

ติดตั้งกลอง

a ไฟเตือนระบบปรับไฟสงูอัตโนมัติ
b สวิตชไฟหนา



uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuระบบปรับไฟสงูอัตโนมัติ

172

อุปกรณ
และการใชงาน

หากไฟแสดงสถานะการทํางานของระบบปรบัไฟสงูอัตโนมัติไมติด ถงึแมวาจะเปนไปตามเงือ่นไขขางตน

แลว ใหปฏบิตัิตามขั้นตอนดานลาง

• ดึงคันปรับเขาหาตัวแลวปลอย

• หมุนสวิตชไฟไปที่ตําแหนง  และหมุนสวิตชไฟไปที่ตําแหนง AUTO

■ การปรับเปลีย่นระหวางไฟสูงและไฟต่ําโดยอัตโนมัติ
เมื่อระบบปรบัไฟสงูอัตโนมัติทํางาน การสลบัระหวางไฟสงูและไฟต่ําจะเปนไปตามเงือ่นไขดังตอไปนี้

เปลี่ยนเปนไฟสูง: เปลี่ยนเปนไฟต่ํา:

ไฟสงูจะติดเมื่อมีเงื่อนไขครบทั้งหมดดังนี้

• ความเร็วรถประมาณหรือมากกวา 
30 กม./ชม.

• ไ

ห
• ม

ไฟต่ําจะติดเมื่อมีเงื่อนไขขอใดขอหนึ่งดังนี้

• ความเร็วรถประมาณหรือนอยกวา 
24 กม./ชม.

1การปรับเปลี่ยนระหวางไฟสูงและไฟต่ําโดยอัตโนมัติ

ในกรณีตอไปนี ้ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติอาจเปดไฟหนาไดไม

เหมาะสมหรือระยะเวลาของสวติชเปลี่ยนไป ในกรณีที่การใช

งานสวิตชอัตโนมัติไมเหมาะสมกับพฤติกรรมการขับรถของ

ทาน กรุณาเปดสวิตชไฟหนาดวยมือ

• ความสวางของแสงจากพาหนะที่วิ่งอยูดานหนาหรือวิ่งสวน

มาจาหรือสลัวเกินไป

• ทัศนวิสัยที่ไมดีจากสภาพอากาศ (ฝน, หมอก, น้ําแข็งเกาะ

กระจกหนา, อื่นๆ)

• แหลงกําเนดิแสงอื่น เชน ไฟถนน, ไฟจากปายโฆษณาทําให

ถนนขางหนาสวางมาก

• ความสวางของถนนดานหนาเปลี่ยนแปลงบอย

ียบหรือคดเคีย้ว

หนะขับตัดหนาหรือยานพาหนะดานหนาไมเคลื่อนที่

รถยกตัวขึ้นจากการบรรทุกหนัก

ร กระจกหรือวัตถุที่สะทอนแสงอื่นๆ ที่อยูขางหนา

สงจามาที่ยานพาหนะ

งทางหรือแผงกั้นบดบังยานพาหนะที่วิ่งสวนมา

นะที่อยูดานหนาคือ จักรยานยนต จักรยานรถสาม

พาหนะอื่นๆ ที่มีขนาดเล็ก

ฟสูงอัตโนมัติจะเปดไฟหนาดวยระดับต่ําเมื่อ:

ฝนทํางานที่ความเร็วสูง

าไอน้ําจับ
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มมีพาหนะที่เปดไฟทายวิ่งนําอยูดานหนา 

รือไมมีพาหนะเปดไฟหนาวิ่งสวนมา
ีไฟสองสวางถนนขางหนานอย

• มีพาหนะที่เปดไฟทายวิ่งนําอยูดานหนา

หรือมีพาหนะเปดไฟหนาวิ่งสวนมา
• มีไฟสองสวางถนนขางหนามาก

• ถนนไมเร

• มียานพา

• ดานหนา

• ปายจราจ

สะทอนแ

• ตนไมขา

บอยๆ

• เมื่อพาห

ลอ หรือ

ระบบปรับไ

• ใบปดน้ํา

• กลองมีฝ
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uu อุปกรณควบคุมบรเิวณพวงมาลัยuระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ
อุปกรณ

และการใชงาน

■ การปรบัเปลี่ยนระหวางไฟสูงและไฟต่ําดวยตวัเอง
ถาคุณตองการปรับเปลี่ยนระหวางไฟสูงและไฟต่ําดวยตัวเอง ใหปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง
ดานลาง ขอควรทราบเมื่อคุณทําขั้นตอนนี้ การทํางานของระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติจะถูกยกเลิกและ
ไฟแสดงสถานะดับ
การใชคนัปรับ: 
ดึงคันปรับเขาหาตัวสําหรับกะพริบไฟสูงแลวปลอยหรือดันคันปรับไปดานหนาในตําแหนงไฟสูง

u การทําใหระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติและไฟแสดงสถานะกลับมาทํางานอีกครั้งใหปฏิบัติตามขั้น
ตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ดังนี้

• ดึงคันสวิตชเขาหาตัวและคางไว 2 วินาทีแลวปลอย

• หมุนสวิตชไฟไปที่ตําแหนง  และตําแหนง AUTO ในขณะที่คันสวิตชอยูในตําแหนงไฟต่ํา

การใชสวิตชไฟหนา: 
หมุนสวิตชไฟไปที่ตําแหนง 

u การทําใหระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติกลับมาทํางานอีกครั้งใหหมุนสวิตชไปที่ตําแหนง AUTO ใน

1ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ

ทานสามารถเปลี่ยนใหระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติเปดและปดได

2 การตั้งคา* หนา 118

2 วิธีการกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

* สํา
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ขณะที่คันสวิตชอยูในตําแหนงไฟต่ํา ไฟแสดงสถานะการทํางานของระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ
จะติด

หรบัรถบางรุน
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuสวิตชปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจก

อุปกรณ
และการใชงาน

สวิตชปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจก

ทานสามารถใชปดน้ําฝนและฉดีน้ําลางกระจกไดเมื่อโหมด
จายไฟอยูในตําแหนง ON
■ MIST

ดันกานปรับไปดานหนาจนไดยนิเสยีงดังคลิก๊
■ สวิตชปดน้ําฝน (OFF, INT*1/AUTO*2, LO, HI)

ดึงกานปรบัมาดานหลงัเมื่อกลบัสูตําแหนงไฟต่ํา
■ การปรับเวลาการหนวง*

หมุนวงแหวนปรับตั้งเพื่อปรบัเวลาหนวงการทํางานของที่

ปดน้ําฝน

■ สวิตชปดน้ําฝน/ฉีดน้ําลางกระจก
1สวิตชปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจก

ขอสังเกต
อยาใชงานปดน้ําฝนในขณะที่กระจกหนาแหง
กระจกบงัลมหนาจะเกิดรอยขีดขวน หรือใบปดน้ําฝนจะเสียหายได

ขอสังเกต
ปดสวิตชฉีดน้ําลางกระจกหากวาไมมีน้ําลางกระจกออกมา
ไมเชนนั้นมอเตอรจะเสียหายได

มอเตอรของที่ปดน้ําฝนอาจหยุดทํางานชั่วคราวเพื่อปองกันการ
ใชงานมากเกินไป ที่ปดน้ําฝนจะกลับมาทํางานตามเดิมภายใน
เวลาไมกี่นาที เมื่อวงจรไฟฟากลับสูสภาวะปกติ

หากความเร็วรถเพิ่มขึ้นระหวางการทํางานเปนชวงจังหวะของ
ทีป่ดน้ําฝนระยะเวลาในการหยดุพกัการทํางานแตละชวงจะสั้นลง

อกตัวที่ปดน้ําฝนจะทําการปดน้ําฝนครั้งเดียว เมื่อ
เพิ่มขึ้นการตั้งคาหนวงเวลาที่สั้นที่สุดในการทํางาน
ฝน ( ) และการตั้งคา LO จะเหมือนกัน

กาศที่หนาวเย็น ยางปดน้ําฝนอาจเกาะติดกระจก

ี่ปดน้ําฝนในสภาพดังกลาวอาจทําใหที่ปดน้ําฝนเสีย
งกชันไลฝาเพื่อใหความรอนแกกระจกบังลม
ั้นจึงเปดสวิตชปดน้ําฝน

ฝนหยุดทํางานเนื่องจากมีวัตถุเกาะอยูเชนหิมะที่
 ทานควรจอดรถในที่ที่ปลอดภัยกอน หมุนสวิตชปด
ตําแหนง OFFและตั้งคาสวิตชสตารต/ดับเครื่อง
SSORY หรือ VEHICLE OFF จากนัน้ใหนําวตัถุที่
ูออก

รุนที่มีวงแหวนปรับตั้งการทํางานของที่ปดน้ําฝนa MIST
b OFF

*1 *2
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■ ฉีดน้ําลางกระจก

สวิตชจะฉดีน้ํายาลางกระจกบังลมหนาเมื่อดึงคนัปรบัเขา
หาตัว

เมื่อทานปลอยกานปรับนานเกิน 1 วินาที น้ําลางจะหยุดฉีด ที่
ปดน้ําฝนกระจกบังลมหนาจะปด 2-3 ครั้ง กอนจะหยุด

*1 : รุนไมมีระบบปดน้ําฝนอัตโนมัติ

*2 : รุนมีระบบปดน้ําฝนอัตโนมัติ

เมื่อรถเริ่มอ
ความเร็วรถ
ของที่ปดน้ํา

ขอสังเกต
ในสภาพอา
หนารถยนต
การใชงานท
หาย ใหใชฟ
หนา จากน

หากที่ปดน้ํา
เกาะสะสม
น้ําฝนไปยัง
เปน ACCE
เกาะติดอย

c INT /AUTO
d LO: จังหวะชา
e HI: จังหวะเร็ว
f ฉีดน้ําลางกระจก
g วงแหวนปรับตั้งการทํางานของที่ปด

น้ําฝน*

ทํางานชา

หนวงเวลาสั้น

* สําหรบัรถบางรุน
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuสวิตชปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจก
อุปกรณ

และการใชงาน

เมื่อทานดันกานปรบัลงไปที่ตําแหนง AUTO ที่ปดน้ําฝน

กระจกบังลมหนาจะกวาดหนึ่งครัง้ และจะเขาสูโหมด

อัตโนมัติ

ที่ปดน้ําฝนทํางานอยางตอเนือ่งที่ความเร็วต่ําหรือความ

เร็วสงู และหยุดตามปรมิาณน้ําฝนที่เซ็นเซอรน้ําฝนจับได

■ การปรับตั้งความไวอัตโนมัติ

เมื่ออยูในโหมด AUTO ทานสามารถปรบัตั้งความไว

เซ็นเซอรน้ําฝน โดยใชวงแหวนการปรับตั้งเวลาอยาง

■ การปดน้ําฝนตอเนื่องโดยอตัโนมัติ* 1การปดน้ําฝนตอเนือ่งโดยอัตโนมัติ *

เซ็นเซอรน้ําฝนจะติดตั้งอยูในบริเวณที่แสดงในรูป

ขอสังเกต
ควรจะปดสวิตช AUTO ไปยังตําแหนง OFF เพื่อหลีกเลี่ยง

ยกับระบบเมื่อ

ะอาดกระจกบังลมหนา

เครื่องลางรถ

a วงแหวนปรบัตั้ง

* สํา
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ตอเนื่อง

ความไวเซ็นเซอร

ความเสียหา

• ทําความส

• ขับรถผาน

• ไมมีฝนตกความไวต่ํา:

ความไวสูง:

หรบัรถบางรุน
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuการควบคุมแสงสวางแผงหนาปด

อุปกรณ
และการใชงาน

การควบคุมแสงสวางแผงหนาปด

เมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON ทานสามารถใชปุม

ควบคมุความสวางเพื่อปรบัความสวางของแผงหนาปด

เพิ่มความสวาง: หมุนปุมหมุนเพิ่ม

ลดความสวาง: หมุนปุมหมุนลง

ทานจะไดยนิเสยีงปบ* เมื่อปรบัระดับความสวางถงึระดับ

ต่ําสดุหรอืสงูสดุ จอแสดงขอมูลจะเปลีย่นกลบัไปยงั

สถานะปกติหลงัจากที่ปรบัความสวางเสร็จแลวครูหนึง่

■ ไฟเตือนระดับความสวาง

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

1การควบคุมแสงสวางแผงหนาปด

แสงสวางของแผงหนาปดจะลดลงเมื่อ:

• โหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

• เปดไฟหรี่หนาและภายนอกมืด

a ปุมหมุนควบคมุ
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ระดับความสวางแสดงอยูบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

ขณะที่ทานทําการปรับ

* สําหรบัรถบางรุน
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuการควบคุมแสงสวางแผงหนาปด
อุปกรณ

และการใชงาน

การควบคุมแสงสวางแผงหนาปด

ความสวางของมาตรวัดจะปรับตั้งโดยอัตโนมัติ ทั้งนีข้ึ้นอยู

กบัความสวางของสภาพแวดลอม

• ความสวางอาจมืดลงไดเมื่อสภาพแวดลอมมืด

• ความสวางอาจสวางขึ้นไดเมื่อสภาพแวดลอมสวาง

■ การปรับตั้งความสวางดวยตนเอง

เมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON ทานสามารถใชปุม

ควบคมุความสวางเพื่อปรบัความสวางของแผงหนาปด

เพิม่ความสวาง: หมุนปุมหมุนเพิ่ม

ลดความสวาง: หมุนปุมหมุนลง

u ทานสามารถเปลีย่นการตั้งคา ถึงแมวาสภาพแวด

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

1การควบคุมแสงสวางแผงหนาปด

จอแสดงขอมูลจะเปลี่ยนกลับไปยังสถานะปกติหลังจากที่ทาน

ปรับความสวางเสร็จแลวครูหนึ่ง

a ปุมหมุนควบคมุ
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ลอมจะสวาง แตความสวางของมาตรวัดจะไม

เปลี่ยนแปลง

■ ไฟเตอืนระดับความสวาง

ระดับความสวางแสดงอยูบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ 

ขณะที่ทานทําการปรบั
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuการปรับระดับพวงมาลัย

อุปกรณ
และการใชงาน

การปรับระดับพวงมาลัย

ทานสามารถปรับความสงูและระยะหางของพวงมาลยั จากตัวของทานเพื่อใหสามารถจับพวงมาลยัใน

ตําแหนงขับรถที่เหมาะสมได

1. ขณะที่รถหยุด ดันคนัปรับระดับพวงมาลัยลง

u คนัปรับระดับพวงมาลัยอยูใตคอพวงมาลัย

2. เลื่อนพวงมาลัยขึ้นหรือลง และเขาหรือออก

u ตรวจสอบใหแนใจวาทานสามารถมองเห็นมาตรวัด

และไฟเตือนตางๆ บนชุดมาตรวัด

3. ดึงคันปรับระดับพวงมาลยัขึ้นเพื่อลอ็กพวงมาลัยให

เขาที่

u หลังจากปรบัตําแหนง ตรวจสอบใหแนใจวาทาน

ลอ็กพวงมาลัยจนเขาที่แลวโดยลองเลือ่นพวงมาลัย

1การปรับระดับพวงมาลัย

3คําเตือน
การปรับระดับพวงมาลัยในขณะที่ขับรถอยูอาจจะทําให

เสียการควบคุมรถ และอาจบาดเจ็บสาหัส เมื่อเกดิการชน

การปรับระดับพวงมาลัยในขณะที่ขับรถอยูอาจจะทําให

เสียการควบคุมรถ และอาจบาดเจ็บสาหัส เมื่อเกดิการชน

a การลอ็ก
b การปรับ
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อุปกรณ
และการใชงาน

กระจก

กระจกมองหลัง

ปรบัองศาของกระจกมองหลังเมื่อทานนัง่อยูในตําแหนงขับที่ถกูตอง

กลบัแท็บเพื่อเปลีย่นตําแหนง

กระจกมองหลังมีทั้งตําแหนงกลางวันและกลางคืน

ตําแหนงกลางคืนจะชวยลดแสงสะทอนจากไฟหนา

ของรถที่อยูดานหลังทาน

■ กระจกมองหลัง*

1กระจก

เซ็ดกระจกดานในและดานนอกใหสะอาดเสมอ และปรับให

ทานสามารถมองเห็นทัศนวิสัยที่ดีที่สุด

ปรับตั้งกระจกกอนการขับขี่

2 เบาะนั่งดานหนา หนา 183

a ตําแหนงเวลากลางคนื
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b ตําแหนงเวลากลางวัน

* สําหรบัรถบางรุน



uuกระจกuกระจกมองหลัง

180

อุปกรณ
และการใชงาน

ขณะขับรถในที่มืด กระจกมองหลังจะลดความจาของแสง

จากไฟหนาดานหลงัทานโดยอัตโนมัติ กดปุม AUTO เพื่อ

ปดหรอืเปดระบบ เมื่อเปดใชงาน ไฟเตือน AUTO จะ

สวางขึ้น

■ กระจกมองหลังปรับอัตโนมัติ* 1กระจกมองหลังปรับอัตโนมัติ *

ฟงกชันลดแสงไฟอัตโนมัติจะถูกยกเลิกเมื่อเลื่อนคันเปลี่ยน

เกียรไปที่ตําแหนง ( R

a เซ็นเซอร
b ปุม Auto

* สํา
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uuกระจกuกระจกมองขางปรับไฟฟา
อุปกรณ

และการใชงาน

กระจกมองขางปรับไฟฟา

ทานสามารถปรบัตั้งกระจกมองขางไดเมื่อโหมดจายไฟอยู

ในตําแหนง ON

■ ปรับตั้งตําแหนงกระจกมองขาง

สวิตชเลือก L/R: เลือกปรับตั้งกระจกดานซาย หรอื

ขวา หลังจากปรับกระจกเรียบรอยแลว ใหเลือ่น

สวิตชไปยังตําแหนงกลาง

สวิตชปรับตําแหนงกระจก: ปรับกระจกโดยกดสวิตช

ตรงตําแหนงที่ตองการ ไมวาจะเปนซาย, ขวา, บน หรือ

ลาง

■ การพับกระจกมองขาง*

a สวิตชเลอืก
b สวิตชปรบั
c สวิตชพับกระจก*
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กดสวิตชเพื่อพับเขาหรือกางกระจกออก

* สําหรบัรถบางรุน



uuกระจกuกระจกมองขางปรับไฟฟา

182

อุปกรณ
และการใชงาน

■ การพับกระจกมองขาง

กดปุมลอ็กที่สมารทคยี หรอืสมัผสัเซ็นเซอรลอ็กประตู* บนประตูหนา

u กระจกมองขางจะพับอัตโนมัติ

■ การกางกระจกมองขาง

ปลดลอ็กประตูทุกบานโดยใชสมารทคยีหรอืระบบสมารทคยี* เปดประตูดานผูขับขี่

u กระจกมองขางจะกางออกโดยอัตโนมัติ

■ กระจกมองขางพับอัตโนมัติ* 1กระจกมองขางพับอัตโนมัติ *

ทานไมสามารถกางกระจกมองขางออกโดยใชสวติชพับ

ทานสามารถเปดหรือปดฟงกชันพับกระจกอัตโนมัติได

2 การตั้งคา * หนา 118

2 วิธีการกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

กระจกมองขางจะไมพับอัตโนมัติเมื่อล็อกรถจากดานใน หรือใช

สวิตชหลักล็อกประตู

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

* สํา
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อุปกรณ
และการใชงาน

เบาะนั่ง

เบาะนั่งดานหนา

ใหปรับเบาะนัง่คนขับเลื่อนไปดานหลังเทาที่จะทําได โดย

ที่ทานยังสามารถบังคับรถไดอยางสมบูรณ ทานควรจะ

สามารถนั่งหลังตรง หลังแนบกับหนักพิงของเบาะนั่ง

และสามารถเหยียบแปนตางๆ ไดโดยไมเอนตัวไป

ขางหนา และจับพวงมาลัยไดถนัด เบาะนั่งผูโดยสาร

ควรปรับใหอยูในลักษณะเดียวกัน โดยปรับใหถอยหาง

จากถุงลมดานหนาในแผงหนาปดมากที่สุดเทาที่จะ

เปนไปได

1เบาะนั่ง

ใหปรับเบาะนั่งกอนเริ่มขับรถเสมอ

1เบาะนั่งดานหนา

รปรับเบาะนั่ง ทานสามารถปรับพวงมาลัยขึ้น

และออกได ใหมีชองวางระหวางกึ่งกลางพวง

าอกของทานอยางนอย 25 ซม. (10 นิ้ว)

3คําเตือน
การนั่งชิดกับถุงลมดานหนาจนเกินไปอาจทําใหไดรับบาด

เจ็บรุนแรง หรือเสยีชีวิตเมื่อถุงลมดานหนาพองตัวออก

นั่งใหหางจากถุงลมดานหนาใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดโดย

ที่ยังสามารถควบคุมรถไดอยางสมบูรณ

เลื่อนไปดานหลังเพื่อใหมีพื้นที่เพียงพอ
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นอกจากกา

หรือลง เขา

มาลัยกับหน
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uu เบาะนั่งu เบาะนั่งดานหนา

อุปกรณ
และการใชงาน

■ การปรับตัง้เบาะนั่งไฟฟาดานหนา*

■ การปรับตั้งตําแหนงเบาะนั่ง

a ก

เ
b ก

ด
c ก

ด

* สํา
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ารปรับตําแหนงในแนวนอน

ลือ่นคนัปรบัเพื่อเลือ่นเบาะนัง่

ารปรับความสูง (ดานผูขับขี่เทานัน้)

งึคนัปรบัขึ้นหรอืกดคนัปรบัลงเพื่อเพิ่มหรอืลดระดับเบาะนัง่

ารปรับมุมพนักพิงหลัง

นัคนัปรบัไปขางหนาหรอืดึงมาขางหลงัเพื่อเปลีย่นองศา

หรบัรถบางรุน
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uu เบาะนั่งu เบาะนั่งดานหนา
อุปกรณ

และการใชงาน

■ การปรบัตั้งเบาะนั่งดานหนา*
1การปรับตั้งเบาะนั่งดานหนา *

เมื่อปรับเบาะนั่งใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมแลว ใหลองดันไป

ขางหนาและดานหลัง เพื่อตรวจสอบใหแนใจวาเบาะนั่งล็อก

เขาที่แลว

a ก

ด
b ก

ด
c ก

ด

* สํา
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ารปรับมุมพนักพงิหลงั

งึคนัปรบัขึ้นเพื่อปรบัมุม

ารปรับตําแหนงในแนวนอน

งึคนัปรบัขึ้นเพื่อเลือ่นเบาะนัง่จากนัน้ปลอยคนัปรบั

ารปรับความสูง (ดานผูขับขี่เทานั้น)

งึคนัปรบัขึ้นหรอืกดคนัปรบัลงเพื่อเพิ่มหรอืลดระดับเบาะนัง่

หรบัรถบางรุน



uu เบาะนั่งu เบาะนั่งดานหนา

186

อุปกรณ
และการใชงาน

ปรบัพนกัพิงหลงัใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมและตั้งตรง

โดยใหมีชองวางเพียงพอระหวางหนาอกของทานกบัฝา

ครอบถงุลมในตําแหนงกึง่กลางของพวงมาลัย

ควรปรับพนกัพิงหลงัของเบาะนัง่ผูโดยสารดานหนาใหอยู

ในตําแหนงที่เหมาะสมและตั้งตรง

การปรับเอนพนกัพิงหลงัโดยสายเข็มขัดนริภัยสวนไหลไมแนบกับหนาอกของผูโดยสารจะลดขีดความ

สามารถในการปกปองของสายเข็มขัดนริภัย นอกจากนีย้งัเพิ่มโอกาสที่ผูโดยสารจะลืน่ไหลผานสายเข็มขัด

นริภัยเมื่อเกดิการชน และทําใหไดรบับาดเจ็บรนุแรงได เมื่อทานปรับเอนพนักพิงหลงัมากขึ้น ความเสีย่ง

ตอก

■ การปรับพนักพิงหลัง 1การปรับพนักพิงหลัง

อยาวางหมอนรองนั่ง หรือวัตถุอื่นๆ ไวระหวางพนักพิงหลังกับ

แผนหลังของทาน

การกระทําดังกลาวอาจเปนการขัดขวางการทํางานของเข็ดขัด

ถุงลม

สามารถปรับระยะใหออกหางจากพวงมาลัยโดยที่

เขาถึงการควบคุมตางๆ ไดขอแนะนําใหทานลอง

มีอุปกรณชนดิใดที่สามารถชวยไดหรือไม

3คําเตือน
การปรับเอนพนักพิงหลังมากเกินไปอาจทําใหเกิดการ

บาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิตไดเมื่อเกิดการชน

ปรับพนักพิงหลงัใหอยูในตําแหนงตั้งตรง และหลงัแนบ

กับพนักพิง
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ารเกิดบาดเจ็บจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น นิรภัย และ

หากทานไม

ยังสามารถ

ศึกษา ดูวา
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uu เบาะนั่งu เบาะหลัง
อุปกรณ

และการใชงาน

เบาะหลัง

คณุลกัษณะนีจ้ะเตือนทานถงึการมีอยูของผูโดยสารหรือสิง่ของในเบาะนัง่ดานหลงักอนที่ทานจะออกจาก

รถ จะทํางานเมื่อตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ VEHICLE OFF ถาเปดประตูดานหลังเปนระยะเวลาสั้นๆ กอน

หรอืหลงัตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ ON

ไฟเตือนจะปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่และเสยีง

เตือนจะดังขึ้นเมื่อตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ VEHICLE OFF

■ ไฟเตือนเบาะนั่งดานหลัง 1ไฟเตือนเบาะนั่งดานหลัง

เมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ VEHICLE OFF ไฟเตือนจะ

สวางขึ้นเปนระยะเวลาสั้นๆ จากนั้นฟงกชันจะถูกยกเลิกการ

ทํางาน

ไฟเตือนจะไมทํางานถาไมไดตั้งคาโหมดจายไฟเปน ON ภาย

ใน 10 นาทีของการใชงานประตูดานหลัง

ระบบไมตรวจจับผูโดยสารในเบาะนั่งดานหลัง ระบบสามารถ

ตรวจจับเมื่อเปดและปดประตูดานหลัง ระบุวาอาจมีบางอยาง

อยูในเบาะนั่งดานหลังแทน

ทานสามารถปดการตั้งคาการแจงเตือน

ั้งคา* หนา 118

รกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

 7 นิ้ว

 10.2 นิ้ว
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2 การต

2 วิธีกา

รุนจอสัมผัส

รุนจอสัมผัส

* สําหรบัรถบางรุน
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uu เบาะนั่งuการนั่งในทาที่เหมาะสม

อุปกรณ
และการใชงาน

การนั่งในทาที่เหมาะสม

หลงัจากผูโดยสารทุกทานปรบัเบาะนัง่และพนักพิงศีรษะของตน รวมทั้งคาดเข็มขัดนริภัยแลว ถอืเปนสิง่

สําคญัที่จะตองนัง่หลงัตรง แนบกบัพนกัพิงหลงัโดยเทาวางอยูบนพื้นตลอดเวลาจนกวารถจะจอดอยาง

ปลอดภยัและดับเครื่องยนตแลว

การนั่งที่ไมเหมาะสมอาจเพิ่มความเสีย่งตอการบาดเจ็บเมื่อเกดิการชนขึ้น ยกตัวอยางเชน ถาผูโดยสาร

นัง่งอตัว, นอนลง, นัง่หันขาง, เอนตัวไปดานหนาหรือดานขาง หรอืยกเทาขางใดขางหนึ่งหรอืทั้งสองขาง

ขึ้นโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บเมื่อเกดิการชนจะเพิ่มสงูขึ้น

นอกจากนี้ ผูโดยสารที่ไมไดนั่งอยูในตําแหนงของที่นั่งดานหนาอาจไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้น

เสียชีวิต เมื่อเกิดการชนขึ้นเนื่องจากกระแทกกับชิ้นสวนภายในของรถยนต หรือติดอยูกับถุงลม

ดานหนาที่พองตัวออก

1การนั่งในทาที่เหมาะสม

3คําเตือน
การนั่งที่ไมเหมาะสมหรือไมอยูในตําแหนงอาจทําใหไดรับ

บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตเมื่อเกิดการชนขึ้น

นั่งหลังตรงแนบกับพนักพิงหลังโดยเทาวางอยูบนพื้น

ตลอดเวลา
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uu เบาะนั่งuพนักพิงศีรษะ
อุปกรณ

และการใชงาน

พนักพิงศีรษะ

รถยนตของทานติดตั้งพนกัพิงศีรษะบนเบาะนั่ง

พนกัพิงศีรษะมีประสทิธภิาพสงูสดุในการปองกนัการบาด

เจ็บบรเิวณคอ และการบาดเจ็บที่เกิดจากการชนปะทะ

ดานหลังเมื่อกึง่กลางดานหลังของศีรษะผูโดยสารแนบกับ

กึง่กลางของพนกัพิงศีรษะ ดานบนสดุของใบหูของผู

โดยสารควรอยูในระดับเดียวกับความสงูกึง่กลางของพนัก

พิงศีรษะ

■ การปรบัพนักพิงศีรษะ 1การปรับพนักพิงศีรษะ

พนักพิงศีรษะทํางานไดอยางเหมาะสม:

สิ่งของใดๆ ไวบนพนักพิงศีรษะ หรือแขวนไวกับขา

ิงศีรษะ

ิ่งของไวระหวางผูโดยสารกับพนกัพิงหลัง

ักพิงศีรษะในตําแหนงที่ถูกตอง

3คําเตือน
พนักพิงศีรษะซึ่งอยูในตําแหนงที่ไมเหมาะสมจะทําให

ประสทิธิภาพการทํางานลดลง และเพิ่มความเสี่ยงตอการ

เกิดการบาดเจ็บเมื่อเกิดการชนขึ้น

ตรวจสอบใหแนใจวาพนักพิงศีรษะล็อกเขาที่และอยูใน

ตําแหนงที่เหมาะสมกอนเริ่มขับรถ

ศีรษะอยูในตําแหนงกึ่งกลางของพนักพิงศีรษะ
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การปรับพนกัพิงศีรษะขึ้น: 

ดึงพนักพิงศีรษะขึ้น

การปรับพนกัพิงศีรษะลง: 

กดปุมปลดล็อกไวแลวกดพนกัพิงศีรษะลง

เพื่อใหระบบ

• อยาแขวน

ของพนักพ

• อยาวางส

• ติดตั้งพน



uu เบาะนั่งuพนักพิงศีรษะ

190

อุปกรณ
และการใชงาน

ผูโดยสารที่นัง่ในตําแหนงเบาะนัง่ดานหลงัควรปรับความ

สงูของพนกัพิงศีรษะใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมกอนรถ

เริ่มแลน

การปรับพนักพงิศีรษะขึ้น:

ดึงพนักพิงศีรษะขึ้น

การปรับพนักพงิศีรษะลง:

กดปุมปลดล็อกไวแลวกดพนักพิงศีรษะลง

พนกั

การ

ดึงพ

การ

เสียบ

เหม

■ การเปลี่ยนตําแหนงพนักพิงศีรษะเบาะนั่งตรงกลางดานหลัง

■ การถอดและการประกอบพนักพิงศีรษะ 1การถอดและการประกอบพนักพิงศีรษะ

3คําเตือน
บที่ไมถูกตองทําใหพนักพิงศีรษะอาจเปนเหตุให

ดเจ็บรายแรงไดในขณะเกิดอุบัติเหตุรถชน

นักพิงศีรษะกอนการขับขี่เสมอ
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พิงศีรษะสามารถถอดไปทําความสะอาดหรือซอมแซมได

ถอดพนักพิงศีรษะ:

นกัพิงศีรษะขึ้นจนสดุ จากนัน้กดปุมปลดลอ็ก และดึงพนกัพิงศีรษะขึ้นและดึงออกมา

ประกอบพนักพงิศีรษะ:

ขากลับเขาไปยังตําแหนง จากนั้นกดปุมปลดล็อกไวและปรับพนักพิงศีรษะใหอยูในระดับที่

าะสม ดึงพนักพิงขึ้นเพื่อตรวจดูใหแนใจวาพนักพิงล็อกเขาที่เรียบรอยแลว

การประกอ

เกิดการบา

ใหติดตั้งพ
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uu เบาะนั่งuพนักเทาแขน
อุปกรณ

และการใชงาน

พนักเทาแขน

สามารถใชฝาปดชองคอนโซลเปนพนกัเทาแขนได

ดึงพนกัเทาแขนลงมาตรงกลางของที่นัง่

■ การใชพนักเทาแขนดานหนา

■ การใชพนักเทาแขนดานหลัง
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อุปกรณ
และการใชงาน

สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

ไฟภายในหองโดยสาร

■ เปด

ไฟภายสวางขึ้นไมวาประตูจะเปดหรอืปดอยูกต็าม

■ ตําแหนงเปดประตู

ไฟภายในสวางขึ้นในสถานการณดังตอไปนี:้

• เมื่อเปดประตูบานใดบานหนึ่ง

• ทานปลดล็อกประตูดานผูขับขี่

• เมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ VEHICLE OFF

■ ปด

ไฟภายในยงัคงปดไมวาประตูจะเปดหรอืปดอยูกต็าม

■ สวิตชไฟภายใน 1สวิตชไฟภายใน

ในตําแหนงประตูถูกสั่งงาน ไฟเกงจะคอยๆ ดับลงเมื่อผาน

ไป 30 วนิาที หลังจากปดประตู

ไฟจะดับลงหลังจากผานไป 30 วินาทีในสถานการณตอไปนี:้

• เมื่อทานปลดล็อกประตูดานผูขับขี่แตไมเปดประตูออก

• เมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ VEHICLE OFF แตไมไดเปด

ประตูออก

ระยะเวลาใหการปรับหรี่ไฟภายในหองโดยสาร

2 การตั้งคา * หนา 118

2 วิธีการกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

ะดับลงทันทีในสถานการณตอไปนี้:

ล็อกประตูดานผูขับขี่

ปดประตูดานผูขับขี่ในโหมด ACCESSORY

ตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ตําแหนง ON

ดประตูบานใดบานหนึ่งคางไวในโหมด VEHICLE 

K) ไฟภายในจะดับลงหลังจากผานไป 15 นาที

ี่ยงแบตเตอรี่เสื่อม อยาเปดไฟเกงทิ้งไวเปนเวลา

เครื่องยนตแลว

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

a ตําแหนงเปดประตู
b เปด

ดานหนา*
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ไฟภายในจ

• เมื่อทาน

• เมื่อทาน

• เมื่อทาน

หากทานเป

OFF (LOC

เพื่อหลีกเล

นานเมื่อดับ

c ปด

ดานหลัง

a ตําแหนงเปดประตู
b เปด
c ปด

* สําหรบัรถบางรุน
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uuสิ่งอํานวยความสะดวกภายในu ไฟภายในหองโดยสาร
อุปกรณ

และการใชงาน

ไฟอานแผนที่จะเปดและปดเมื่อกดสวิตช

■ สวิตชไฟอานแผนที่
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uuสิ่งอํานวยความสะดวกภายในuสิง่อํานวยความสะดวกภายใน

อุปกรณ
และการใชงาน

สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

ดึงมือจับเพื่อเปดกลองเก็บของ

■ กลองเก็บของ 1กลองเก็บของ

3คําเตือน
กลองเก็บของที่เปดอยูอาจทําใหผูโดยสารไดรับบาดเจ็บ

รุนแรงได ถาเกิดการชนแมจะคาดเข็มขัดนริภัยก็ตาม

ระหวางการขับขี่ ปดฝากลองเก็บของไวเสมอ
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uuสิง่อํานวยความสะดวกภายในuสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
อุปกรณ

และการใชงาน

ดึงมือเปดเพื่อเปดกลองคอนโซล

■ ถาดวางเครื่องดื่ม

ถาดในคอนโซนกลางสามารถถอดออกได โดยการยก

ขึ้น เพียงแคดึงขึ้นอยางงายๆ

■ คอนโซลกลาง
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uuสิ่งอํานวยความสะดวกภายในuสิง่อํานวยความสะดวกภายใน

196

อุปกรณ
และการใชงาน

■ ชองวางเครื่องดื่มดานหนา

ติดตั้งอยูที่ดานขางประตูหนาและหลงั

■ ชองวางเครื่องดื่มที่เบาะนั่งดานหลัง

พับหนกัเทาแขนลง เพื่อใชชองวางเครื่องดื่มที่เบาะนัง่

ดานหลงั

■ ชองวางเครือ่งดื่ม 1ชองวางเครื่องดื่ม

ขอสังเกต
เครื่องดื่มที่หกอาจกอใหเกิดความเสียหายกับผาหุม เบาะ

พรม และอุปกรณไฟฟาภายในรถได

โปรดระมัดระวังเมื่อทานกําลังใชชองวางเครื่องดื่ม น้ํารอน

อาจลวกผิวหนังได
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ติดตั้งอยูที่ดานขางประตูหนา
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uuสิง่อํานวยความสะดวกภายในuสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
อุปกรณ

และการใชงาน

■ ชองวางเครื่องดื่มขางประตูหลัง

ติดตั้งอยูที่ดานขางประตูหลงั

มีตะขอแขวนเสื้อบนราวมือจับฝงซายบรเิวณดานหลงั

■ ตะขอแขวนเสื้อ* 1ตะขอแขวนเสื้อ *

ตะขอแขวนเสื้อไมไดถูกออกแบบมาสําหรับแขวนสิ่งของขนาด

ใหญหรือมีน้ําหนักมาก

* สํา
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uuสิ่งอํานวยความสะดวกภายในuสิง่อํานวยความสะดวกภายใน

198

อุปกรณ
และการใชงาน

การเปดที่เก็บแวนกนัแดด ใหกดตรงรอยบากและ

ปลอย การปดใหกดอีกครัง้จนลอ็ก

ทานสามารถเกบ็แวนกนัแดด และของที่มีขนาดเลก็ไดใน

ชองนี้

■ ที่เก็บแวนกันแดด* 1 ที่เก็บแวนกันแดด *

ปดฝาปดไวเสมอในระหวางขับรถ ยกเวนเมื่อตองหยิบของจาก

ชอง

* สํา
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uuสิง่อํานวยความสะดวกภายในuสิง่อํานวยความสะดวกภายในอื่นๆ
อุปกรณ

และการใชงาน

สิ่งอํานวยความสะดวกภายในอื่นๆ

ชองเสยีบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติมสามารถใชไดโดยที่โหมดจายไฟอยูในตําแหนง ACCESSORY หรอื ON

■ ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม

เปดฝาครอบเพื่อใชงาน

■ ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม 1ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม

ขอสังเกต
อยาเสียบที่จุดบุหรี่ในรถเขากับชองนี้ เพราะอาจทําใหชอง

เสียบอุปกรณไฟฟารอนจัด

ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติมไดรับการออกแบบมาใหจาย

แรงเคลื่อนไฟฟาอุปกรณที่ระดับ 12 โวลต DC ที่มี

อัตรา 180 วัตต หรือนอยกวา (15 แอมป)

เพื่อปองกันแบตเตอรี่คายประจุ ใหใชชองเสียบอุปกรณไฟฟา

เมื่อเครื่องยนตกําลังทํางานเทานั้น

เมื่อไมไดใชชองเสียบอุปกรณไฟฟา ใหปดฝาปดเพื่อปองกันไม

ดเล็กใดๆ เขาไปในชองเสียบอุปกรณไฟฟา

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 199  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
มีตอ

ใหมีวตัถุขนา



uuสิ่งอํานวยความสะดวกภายในuสิง่อํานวยความสะดวกภายในอื่นๆ

200

อุปกรณ
และการใชงาน

ในการใชงานตัวชารจไฟแบบไรสาย โหมดจายไฟตองอยูในสถานะ ACCESSORY หรอื ON

ชารจอุปกรณใดๆ ที่เขากันไดกับการชารจไฟแบบไรสาย Qi บนพื้นที่ที่ระบุไวโดยเครื่องหมาย  ดังนี้:

1. กดปุม  (เปด/ปดเครื่อง) คางเพื่อเปดหรือปด

ระบบ

u เมื่อระบบทํางาน ไฟแสดงเครื่องหมายสเีขียวจะ

ปรากฏขึ้นมา

2. วางอุปกรณที่ตองการชารจลงบนพื้นที่สําหรบัชารจ

u ระบบจะเริ่มชารจไฟโดยโดยอัตโนมัติ และไฟ

แสดงเครื่องหมายสีเหลืองอําพันจะปรากฏขึ้นมา

u ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณเขากันไดกับระบบ 

■ ตัวชารจไฟแบบไรสาย* 1ตัวชารจไฟแบบไรสาย *

อยางปลอดภัย:

ตัถุโลหะใดๆ ออกจากแทนชารจกอนทําการชารจ

ฝาปดตัวชารจไฟ

ัวชารจไฟหากมีความผิดปกติ ติดตอศูนยบริการของ

3ขอควรระวัง
วัตถุโลหะระหวางแทนชารจและอุปกรณที่สามารถ

ชารจไฟไดจะเกิดความรอนและสามารถไหมทานได

• โปรดนําวัตถุที่ไมเกี่ยวของออกจากแทนชารจกอน
ทําการชารจอุปกรณเสมอ

• ตรวจสอบใหแนใจวาผิวหนาปราศจากฝุนและเศษ
ตะกอนอื่นๆ กอนทําการชารจ

• อยาทําของเหลวหก (อาทิ น้ํา, เครื่องดื่ม และ
อื่นๆ ) บนแทนชารจและอุปกรณ

• ไมใชน้ํามัน ไขมัน แอลกอฮอล เบนซิน หรือ
อรในการทําความสะอาดแทนชารจ
ุมระบบชารจดวยผาเช็ดตัว เสื้อผา หรือวัตถุ

ในขณะที่ทําการชารจ
ลี่ยงการใชละอองสเปรยที่อาจลอยมาสัมผัส
หนาของแทนชารจ

a ไ
b ไ
c ป
d พ

* สํา
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และวางดานที่สามารถชารจไดไวตรงกลางพื้นที่

สําหรับชารจ

3. เมื่อชารจไฟเสร็จสิน้ ไฟแสดงเครื่องหมายสีเขียวจะ

ปรากฏขึ้นมา

u ไฟแสดงเครื่องหมายสเีหลอืงอําพันจะคางอยู ขึ้นอยู

กบัอุปกรณ เพื่อใชงาน

• นําวัตถุว

อุปกรณ

• อยาเปด

• อยาใชต

ฮอนดา

ทินเน
• ไมคล

อื่นๆ 
• หลีกเ
กับผวิ

ฟแสดงสอีําพัน

ฟแสดงสเีขียว

ุม  (เปด/ปดเครื่อง)

ืน้ที่สําหรบัชารจ

หรบัรถบางรุน
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uuสิง่อํานวยความสะดวกภายในuสิง่อํานวยความสะดวกภายในอื่นๆ
อุปกรณ

และการใชงาน

■ เมื่อการชารจไมเริ่มทํางาน

ใหเลอืกหนึง่ในวิธแีกปญหาตามตารางตอไปนี้

ไฟแสดง สาเหตุ วิธีแกไข

สีเขียว 
และสี
เหลือง

อําพัน

ไฟ
กะพริบใน
เวลา

เดียวกัน

มีสิ่งกีดขวางระหวางอุปกรณและพื้นที่
สําหรบัชารจ

เอาสิ่งกีดขวางออก

อุปกรณไมอยูภายในพื้นที่สําหรับชารจ
หยิบและตั้งอุปกรณใหมไปยัง
ตรงกลางของพื้นที่สําหรับ

ชารจที่มี  อยู

อุณหภูมิของแทนตัวชารจไฟแบบไรสาย
หยุดการชารจไฟชั่วคราว
รอจนกวาอุณหภูมิจะลดลง

เห
อํา

1ตัวชารจไฟแบบไรสาย *

ถาตัวชารจไฟรบกวนการสื่อสารวิทยุ ใหพยายามแกไขการ

รบกวนนั้น:

• กดสวิตชบนตัวชารจไฟคางไวเปนเวลาสองถึงสามวินาทีเพื่อ

ปดตัวชารจไฟ

ระบบนี้ใชพลังงานสูงมาก อยาใชงานระบบดังกลาวตอเนื่อง

เปนเวลานานในขณะเครื่องยนตไมไดทํางาน เพราะอาจทําให

แบตเตอรี่ออนสงผลใหสตารตเครื่องยนตไดยาก

เมื่อจะใชตัวชารจไฟแบบไรสาย โปรดอานคูมือการใชงานที่มา

พรอมกับอุปกรณที่ทานตองการชารจไฟ

* สํา
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สงูขึ้น และพยายามชารจไฟอุปกรณ

อีกครั้ง

ลือง
พัน

การ
กะพริบ

ตัวชารจไฟแบบไรสายมีขอผดิพลาด
ติดตอศูนยบริการเพื่อซอม
แซม

หรบัรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

1ตัวชารจไฟแบบไรสาย *

ตัวชารจไฟแบบไรสายสามารถรองรับไดถึง 15 วัตต แตอัตรา

การชารจไฟจะแตกตางกันตามอุปกรณและสภาวะอื่นๆ

ขอสังเกต
อยาวางอุปกรณสื่อบันทึกที่เปนแมเหล็กหรือเครื่องจักรที่มี

ความเที่ยงตรงสูงไวในพื้นที่สําหรับชารจขณะทําการชารจ

ขอมูลบนบัตรอยางเชนบัตรเครดิตสามารถหายไปเพราะผล

จากแมเหล็กได เครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรงสูงอยางเชน

นาฬิกาอาจไดรับผลกระทบเชนกัน

“Qi” และเครื่องหมาย  เปนเครื่องหมายการคาที่ผานการ

จดทะเบียนในนามของ Wireless Power Consortium (WPC)

อาจหยุดหรือไมเริ่มทํางานในกรณีตอไปนี้:

ารจเต็มแลว

ิของอุปกรณสูงมากขณะที่ทําการชารจ

นที่ที่มีคลื่นสนามแมเหล็กเขมขนสูงหรือมีสัญญาณ

ยางเชนสถานีโทรทัศน โรงไฟฟา หรือปมน้ํามัน

ีฝาครอบ ซองหรืออุปกรณเสริมที่ไมสามารถเขากัน

รชารจไฟแบบไรสาย 

จชารจไมเขาหากสวนที่ชารจไดมีขนาดหรือรูปรางที่

กับพื้นที่สําหรับชารจ

กรณที่เหมาะกับระบบนี้

* สํา
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การชารจไฟ

• อุปกรณช

• อุณหภูม

• ทานอยูใ

รบกวนอ

• อุปกรณม

ไดกับกา

อุปกรณอา

ไมเหมาะสม

ไมใชทุกอุป

หรบัรถบางรุน
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uuสิง่อํานวยความสะดวกภายในuสิง่อํานวยความสะดวกภายในอื่นๆ
อุปกรณ

และการใชงาน

1ตัวชารจไฟแบบไรสาย *

ระหวางการชารจ เปนเรื่องปกติที่พื้นที่สําหรับชารจและ

อุปกรณรอนขึ้น

การชารจอาจถูกขัดจังหวะเปนเวลาชั่วครูเมื่อ:

• ประตูทุกบานและกระโปรงทายถูกปด

- เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนฟงกชันที่เหมาะสมของระบบ

สมารทคีย

• ตําแหนงของอุปกรณถูกเปลี่ยน

ไมชารจอุปกรณมากกวาหนึ่งชิ้นในเวลาเดียวกันบนพื้นที่สําหรับชารจ

ถาอุปกรณรอนเกินไปและฟงกชันปองกันแบตเตอรี่จะทํา

งาน อาจชารจไฟไดชามากหรือไมสามารถชารจไดอีกตอไป

ใหฟงกชันปองกนัแบตเตอรี่ทํางานขึ้นอยูกบัอุปกรณ

เผาไหม: 

ๆ ที่วางอยูระหวางแทนชารจและอุปกรณสามารถ

นได

* สํา
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อุณหภูมทิีท่ํา

เสี่ยงตอการ

วัตถุโลหะใด

เกิดความรอ

หรบัรถบางรุน



อุปกรณ
และการใชงาน

ชุดควบคุมระบบปรับอากาศ

การใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ*
ระบบปรับอากาศโดยอัตโนมัติจะรักษาอุณหภูมิภายในหองโดยสารใหเปนไปตามที่ทานเลือก นอกจากนี้ ระบบ
ยังเลือกผสมลมอุน* หรือลมเย็นที่เหมาะสม ซึ่งจะเพิ่มหรือลดอุณหภูมิภายในหองโดยสารตามความตองการ
ของทานโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได
ใชระบบเมื่อเครื่องยนตกําลงัทํางาน
1. กดปุม AUTO
2. ปรับอุณหภูมิภายในหองโดยสารดวยปุมหมุนควบคุมอุณหภูมิ
3. กดปุม  (เปด/ปด) เพื่อยกเลิก

1การใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ*

ถากดปุมใดๆ ในขณะใชระบบควบคมุสภาพอากาศในโหมด

อัตโนมัติจะยึดฟงกชันของปุมที่กดเปนสําคัญ

ไฟแสดง AUTO จะดับลง แตฟงกชนัที่ไมเกี่ยวของกับปุมที่กด

จะถูกควบคุมแบบอัตโนมัติ

เพื่อปองกันไมใหลมหนาวจากภายนอกพัดเขามา พัดลมอาจไม

เริ่มทํางานทันทีเมื่อกดปุม AUTO

หากอุณหภูมิภายในอุนเกินไป ทานสามารถลดอุณหภูมิลงได

เร็วขึ้นโดยการเปดกระจกหนาตางเล็กนอยแลวเปดระบบใน

โหมด AUTO แลวตั้งคาอุณหภูมิไปที่ระดับต่ํา เปลี่ยนโหมด

อากาศบริสุทธิ์ไปเปนโหมดหมุนเวียนอากาศจนกวาอุณหภูมิจะ

อุณหภูมิไวที่ระดับ Lo หรือ 28 จะแสดง

 เพื่อเปดและปดระบบปรับอากาศ เมื่อเปดใช

จะเปลี่ยนกลับไปใชตัวเลือกครั้งลาสุด

หมด ECON ระบบปรับอากาศจะมีการแปรผนั

กขึ้น

รุนที่มีปุม SYNC และปุม MAX COOL
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204
ลดลง

เมื่อทานตั้ง

กดปุม 

งาน ระบบ

ขณะอยูในโ

อุณหภูมิมา

a ปุมควบคมุดานผูโดยสาร j ปุม MODE
•  อากาศปลอยมาจากชองลมแผงหนาปด
•  อากาศปลอยมาจากชองลมแผง
หนาปดและชองลมดานลาง

•  อากาศปลอยมาจากชองลมดานลาง
•  อากาศปลอยมาจากชองลมดานลาง
และชองลมไลฝากระจกหนา

b ปุมควบคมุพัดลม
c ปุมควบคมุดานผูขับขี่
d ปุม MAX COOL
e ปุม AUTO
f ปุม ON/OFF
g ปุม A/C (ระบบปรับอากาศ) 
h ปุม SYNC
i ปุมหมุนเวียนอากาศ

* สําหรบัรถบางรุน



205

uu ชุดควบคุมระบบปรับอากาศuการใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ*
อุปกรณ

และการใชงาน

a ปุมหมุนควบคมุอุณหภมูิดานผูโดยสาร i ปุม MODE

•  อากาศปลอยมาจากชองลมแผงหนาปด

•  อากาศปลอยมาจากชองลมแผง

หนาปดและชองลมดานลาง

b ปุมควบคมุพัดลม
c ปุมหมุนควบคมุอุณหภมูิดานผูขับขี่
d ปุมหมุนเวียนอากาศ
e ป
f ป
g ป

h ป

รุนที่มีปุม SYNC
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•  อากาศปลอยมาจากชองลมดานลาง

•  อากาศปลอยมาจากชองลมดานลาง

และชองลมไลฝากระจกหนา

ุม AUTO

ุม ON/OFF

ุม A/C (ระบบปรับอากาศ)

ุม SYNC
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uu ชุดควบคุมระบบปรับอากาศuการใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ*

อุปกรณ
และการใชงาน

■ ก

กดป

โหม

โหม

เมื่ออ

a ปุมควบคมุพัดลม h ปุมหมุนควบคมุ MODE

•  อากาศปลอยมาจากชองลมแผงหนาปด

•  อากาศปลอยมาจากชองลมแผง

หนาปดและชองลมดานลาง

b ปุมหมุนควบคมุอุณหภมูิ
c ปุม MAX COOL
d ปุม AUTO
e ป
f ป
g ป

รุนที่ไมมีปุม SYNC
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ารเปลีย่นระหวางโหมดการหมุนเวียนอากาศ และโหมดอากาศบริสุทธิ์

ุม  (หมุนเวียนอากาศ) และเปลี่ยนโหมดตามสภาวะแวดลอม

ดหมุนเวียนอากาศ (ไฟแสดงติดสวาง): หมุนเวียนอากาศจากภายในรถไดผานทางระบบนี้

ดอากาศบริสุทธิ์ (ไฟแสดงดับ): ระบายอากาศจากภายนอก ปรับระบบใหอยูในโหมดอากาศบริสุทธิ์

ยูในสถานการณทั่วไป

•  อากาศปลอยมาจากชองลมดานลาง

•  อากาศปลอยมาจากชองลมดานลาง

และชองลมไลฝากระจกหนา

ุมหมุนเวียนอากาศ

ุม ON/OFF

ุม A/C (ระบบปรับอากาศ) 
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uu ชุดควบคุมระบบปรับอากาศuการใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ*
อุปกรณ

และการใชงาน

กดปุม  (ไลฝากระจกบังลมหนา) จะเปดระบบปรับ

อากาศ

กดปุม  (ไฟแสดงดับ) เพื่อเปลีย่นเปนโหมดอากาศ

บรสิทุธิ์

กดปุม  อีกครัง้เพื่อปด ระบบจะกลบัสูการตั้งคากอน

หนานี้

■ การไลฝากระจกหนาตางอยางรวดเร็ว

1. กดปุม  (ไฟแสดงติด)

2. กดปุม  (ไฟแสดงติด)

■ การไลฝากระจกบงัลมหนาและกระจกหนาตาง 1การไลฝากระจกบังลมหนาและกระจกหนาตาง

เพื่อความปลอดภัยของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาทาน

สามารถมองผานกระจกทุกบานไดอยางชัดเจนกอนขับรถ

หามตั้งคาอุณหภูมิไวใกลกับขีดจํากัดสูงสุด หรือต่ําสุด

เมื่อมีลมเย็นมาปะทะกระจกบังลมหนา ดานนอกของกระจกบัง

ลมหนาอาจเกิดฝาขึ้น

1การไลฝากระจกหนาตางอยางรวดเร็ว

หลังจากละลายฝาที่กระจกแลว ใหปรับไปสูโหมดปรับอากาศ

ภายนอก ถาระบบยังคงอยูในโหมดหมุนเวียนอากาศ อาจเกิด

างเนื่องจากความชื้น ซึ่งจะบดบังทัศนวิสัยของทาน
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ฝาบนหนาต



uu ชุดควบคุมระบบปรับอากาศuการใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ*

208

อุปกรณ
และการใชงาน

ทานสามารถตั้งคาอุณหภมูิทั้งสําหรบัดานผูขับขี่ และผูโดยสารใหเทากนัในโหมดปรบัอุณหภมูิรวม

1. กดปุม SYNC

u ระบบจะสลับเปนโหมด SYNC

2. ปรับตั้งอุณหภูมิโดยใชปุมหมุนควบคุมอุณหภูมิดานผูขับขี่

กดปุม SYNC หรอืปรบัอุณหภมูิภายในโดยใชปุมหมุนควบคมุดานผูโดยสารเพื่อกลบัไปยงัโหมดปรบั

อุณหภมูิแยกซายขวา

■ โหมด SYNC* 1โหมด SYNC*

เมื่อระบบอยูโหมดปรับอุณหภูมิแยกซายขวา อุณหภูมิดานผูขับ

ขี่และดานผูโดยสารสามารถตั้งคาแยกกันได

เมื่อทานกดปุม  ระบบจะเปลี่ยนเปนโหมด SYNC

a ป
b ป
c ป

* สํา
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ุมหมุนควบคมุอุณหภมูิดานผูโดยสาร

ุมหมุนควบคมุอุณหภมูิดานผูขับขี่

ุม SYNC

หรบัรถบางรุน
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uu ชุดควบคุมระบบปรับอากาศu เซ็นเซอรควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ
อุปกรณ

และการใชงาน

เซ็นเซอรควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ

ระบบควบคมุสภาพอากาศอัตโนมัติติดตั้งเซ็นเซอรวัด

แสงอาทิตย และเซ็นเซอรวัดอุณหภมูิภายใน หามนําวัสดุ

ใดๆ มาคลมุที่ตัวเซ็นเซอรดังกลาวหรือทําน้ําหกใส
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อุปกร

ในบทนี้จะอธิบายการใชงานระบบเครื่อง



อุปกรณ
อํานวย

ระบบเครื่องเสียง

ขอมูลระบบเครื่องเสียงของทาน

ระบบเครื่องเสียงชุดนี้มีวิทยุ FM/AM ในตัว และสามารถเลนแฟลชไดรฟ USB, iPod, iPhone, 

อุปกรณ Bluetooth® และสมารทโฟนได

ทานสามารถควบคุมการทํางานของระบบเครื่องเสียงไดจากปุมและสวิตชบนแผงสวิตช, สวิตชควบคมุ

ระบบเครื่องเสียงบนพวงมาลัย หรือไอคอนบนหนาจอเครื่องเสียงหนาจอสัมผสั

1ขอมูลระบบเครื่องเสียงของทาน

iPod®, iPhone® และ iTunes® เปนเครื่องหมายการคา

ของ Apple Inc.

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว
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ความสะดวก
a แฟลชไดรฟ USB
b iPod
c สวิตชควบคมุเครือ่งเสียง



213

uuระบบเครื่องเสียงuขอมูลระบบเครื่องเสยีงของทาน
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

*1 : ร

*2 : ร

a แ
b iP
c ส
d ส

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว
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ุนมาตรวัด 7 นิ้ว

ุนมาตรวัด 9 นิ้ว

ฟลชไดรฟ USB

od

วิตชควบคุมระบบเครื่องเสยีง*1

วิตชควบคุมระบบเครื่องเสยีง*2
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uuระบบเครื่องเสยีงuการยับยั้งการโจรกรรมของระบบเครื่องเสยีง*

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การยับยั้งการโจรกรรมของระบบเครื่องเสียง*

ระบบเครื่องเสียงจะไมทํางานเมื่อถูกถอดออกจากแหลงจายไฟ เชน เมื่อแบตเตอรี่ถูกถอด หรือหมดไฟ

ในบางสภาวะ ระบบอาจจะแสดงหนาจอเขารหัสผาน ซึ่งหากปรากฏขึ้น ใหเปดใชงานระบบเครื่องเสียง

ใหม

■ การเปดการใชงานระบบเครื่องเสียงใหม

1. กดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตไปที่ ON

2. เปดระบบเครื่องเสียง

3. กดปุม VOL/  AUDIO (ระดับเสียง/เปดและปดเครื่อง) คางไวเปนเวลามากกวาสองวินาที

u ระบบเครื่องเสยีงจะไดรับการเปดใหมเมื่อชุดควบคุมเครื่องเสียงทําการเชื่อมตอกับชุดควบคมุ

เครื่องยนต หากชุดควบคุมระบบเครื่องเสียงตรวจสอบไมพบชุดเครื่องเสียง ทานตองติดตอ

ศูนยบริการฮอนดาและเพื่อเขารับการตรวจสอบ
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* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

การใชงานระบบเครื่องเสียงเบื้องตน

เมื่อตองการใชระบบเครื่องเสียง โหมดจายไฟตองอยูในตําแหนง ACCESSORY หรือ ON

ใชปุมเลือกหรือปุม MENU เพื่อเขาสูฟงกชันเครื่อง

เสยีงบางอยาง

กด  เพื่อเปลี่ยนระหวางหนาจอแสดงปกติหรือหนา

จอขยาย สําหรับฟงกชันบางอยาง

ปุมเลือก: หมุนปุมไปทางซายหรือขวาเพื่อเลื่อนดูตัว

เลอืกที่ตองการ กด  เพื่อตั้งคาตัวเลือก

■ ฟงกชันระบบเครื่องเสียง 1รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

ตัวแสดงเหลานี้จะใชเพื่อแสดงวิธีการควบคุมปุมตัวเลือก

หมุน  เพื่อเลือก

กด  เพื่อปอนคาที่ตองการ

รายการเมนู

2 การปรับตั้งนาฬิกา (Adjusting the Clock) หนา 142
2 การปรับตั้งเสียง (Adjusting the Sound) หนา 218
2 การตั้งคาหนาจอแสดง (Display Setup) หนา 219
2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

กดปุมบนพวงมาลัยเพื่อเปลี่ยนการตั้งคาเครื่องเสียงใดๆ

2 สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง (Audio Remote 

trols) หนา 217

องหนาจอสัมผัส•
บคมุแบบเรียบงาย เชน การสัมผสั การปดซาย-ขวา
ลื่อนขึ้นลง เพื่อใชงานฟงกชันเครื่องเสียงบางอยาง
ารอาจกลายเปนสีเทาระหวางขับรถเพื่อลดการ
ความสนใจ
รถเลือกรายการนั้นไดเมื่อรถจอด
มืออาจจํากัดหรือขัดขวางการทํางานของหนาจอ
ัส

เปลี่ยนการตั้งคาความไวของหนาจอสัมผสัได

ักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

ures) หนา 242

ปุม  
(ยอนกลับ)

ปุมเลือก

ปุม MENU

หนาจอแสดงเมนู
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มีตอ

ปุม MENU: กดเพื่อแสดงหนาจอเมนู

ปุม  (ยอนกลับ): กดเพื่อกลับไปยังหนาจอ

กอนหนา

Con

การทํางานข

• ใชการคว
และการเ

• บางรายก
เบี่ยงเบน

• ทานสามา
• การใสถุง
แบบสัมผ

ทานสามารถ

2 คุณล

Feat



uuรุนจอสมัผัส 7 นิ้วuการใชงานระบบเครื่องเสยีงเบื้องตน

216

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ คอนโซลกลาง ( )

ชองเชื่อมตอ USB (2.5A) มีไวสําหรับชารจไฟอุปกรณ,

เลนไฟลเสียง และเชื่อมตอโทรศัพทที่สามารถใชงานได

กับ Apple Car Play หรือ Android Auto

u เพื่อปองกันปญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น โปรดใช

Apple MFi Certified Lightning Connector 

สําหรับ Apple CarPlay และสําหรับ Android 

Auto สายเคเบิล USB ควรไดรับการรับรองโดย

USB-IF เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน USB 2.0

■ อยูดานหลังของคอนโซลกลาง*

■ ชองเชื่อมตอ USB 1ชองเชื่อมตอ USB

• หามวาง iPod หรือแฟลชไดรฟ USB ทิ้งไวในรถ การสัมผสั

แสงแดดโดยตรงและอุณหภูมิสูงอาจทําใหอุปกรณเสียหายได

• ขอแนะนําใหทานใชสาย USB หากทานกําลังเชื่อมตอ

แฟลชไดรฟ USB เขากับชองเชือ่มตอ USB

• อยาเชือ่มตอ iPod หรือแฟลชไดรฟ USB โดยใชฮับ

• หามใชรวมกับอุปกรณอื่น เชน เครื่องอานการดหรือ

ฮารดดิสกไดรฟ เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณดังกลาว หรือ

ไฟลของทานเสียหาย

• ขอแนะนําใหทานสํารองขอมูลของทานไวกอนใชงานอุปกรณ

ดังกลาวในรถของทาน

• ขอความที่แสดงขึ้นมาจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับรุนของ

อุปกรณและรุนของซอฟตแวร

อ USB สามารถจายไฟไดถึง 2.5A ชองเชือ่มตอ

สงออกไฟ 2.5A จนกวาจะไดรับคําสั่งจากอุปกรณ

รใชงานอุปกรณที่ตองไดรับการชารจไฟสําหรับ

ดของกําลังกระแสไฟฟาที่มีการวัดในหนวยแอมแปร

พบางอยาง อุปกรณที่เสียบอยูกับชองเชื่อมตออาจ

กวนสถานวีิทยุที่ทานกําลังฟงอยู

วย USB

คอนโซลกลาง

อยูดานหลังของคอนโซลกลาง

* สํา

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 216  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
ชองเชื่อมตอ USB (2.5A) มีไวสําหรับชารจไฟใหกับ

อุปกรณเทานั้น

u ทานไมสามารถเลนเพลงได ถึงแมวาจะเชื่อม

เครื่องเลนเพลงเขากับชองเชื่อมตอแลวก็ตาม

ชองเชื่อมต

USB จะไม

อานคูมือกา

รายละเอีย

ภายใตสภา

สงเสียงรบ

การชารจด

หรับรถบางรุน
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uuรุนจอสัมผัส 7 นิ้วuการใชงานระบบเครื่องเสียงเบื้องตน
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

จะชวยใหทานสามารถใชงานระบบเครื่องเสียงในขณะขับรถได ขอมูลจะแสดงบนหนาจอแสดงขอมูล

ผูขับขี่

ปุม SOURCE
จะวนผานโหมดเครื่องเสียงดังนี้:
FMAMUSB/iPod/Apple CarPlay/
Android AutoBluetooth® Audio 

สวิตช VOL ( +   /VOL ( -   (ระดับเสียง)
กดขึ้น: เพื่อเพิ่มระดับเสียง
กดลง: เพื่อลดระดับเสียง

ปุม 

• เม
กด
กด
กด
กด

• เม
กด
กด

• เม
กด
กด

■ สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสยีง (Audio Remote Controls) 1สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง (Audio Remote Controls)

โหมดบางโหมดจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อใชอุปกรณหรือสื่อกลาง

ที่เหมาะสมเทานั้น

ฟงกชันบางอยางอาจใชไมไดขึ้นอยูกับอุปกรณ Bluetooth® ที่

ทานเชือ่มตอ
ปุม /  (คนหา/ขาม)

ปุม SOURCEสวิตช VOL ( +   /VOL ( -   
(ระดับเสียง)
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/  (คนหา/ขาม)

ื่อกําลังฟงวิทยุ
 : เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่บันทึกคาไวลวงหนาในสถานีถัดไป
 : เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่บันทึกคาไวลวงหนาในสถานีกอนหนา
ปุม  คางไว: เพื่อเลือกสถานีเครือขายที่มีสัญญาณแรงถัดไป
ปุม  คางไว: เพื่อเลือกสถานีเครือขายที่มีสัญญาณแรงกอนหนา
ื่อฟงผาน iPod, แฟลชไดรฟ USB, Bluetooth® Audio หรือการเชื่อมตอสมารทโฟน
 : เพื่อขามไปยังเพลงถัดไป
 : เพื่อกลับไปเริ่มตนเพลงปจจุบันใหมหรือไปยังเพลงกอนหนา
ื่อฟงเพลงจากแฟลชไดรฟ USB หรือ Bluetooth® Audio
ปุม  คางไว: เพื่อขามไปยังโฟลเดอร/กลุมถัดไป
ปุม  คางไว: เพื่อกลับสูโฟลเดอร/กลุมกอนหนา
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uuรุนจอสมัผัส 7 นิ้วuการปรับตั้งเสียง (Adjusting the Sound)

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การปรับตั้งเสียง (Adjusting the Sound)

1. เลือกแหลงที่มาของเสียง

2. กดปุม MENU

3. เลือก ตั้งคาเสียง (Sound Settings)

เลือกรายการจากตัวเลอืกตอไปนี้:

• เสียงทุม/เสียงแหลม (Bass/Treble): เสยีงทุม

(Bass), เสยีงกลาง (Midrange), เสียงแหลม
(Treble)

• สมดุลหนาหลงั/สมดุลซายขวา (Balance/Fader):

สมดุลหนาหลงั (Balance), สมดุลซายขวา (Fader)
• การชดเชยเสียงตามความเร็ว (Speed Volume 

Compensation): การชดเชยเสียงตามความเร็ว

1การปรับตั้งเสียง (Adjusting the Sound)

SVC จะปรับระดับเสียงตามความเร็วรถยนต เมื่อรถยนตมี

ความเร็วเพิ่มขึ้น ระดับเสียงก็จะเพิ่มขึ้น เมื่อรถยนตมีความเร็ว

ลดลง ระดับเสียงก็จะลดลง
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(SVC)
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uuรุนจอสมัผัส 7 นิ้วuการตั้งคาหนาจอแสดง (Display Setup)
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

การตั้งคาหนาจอแสดง (Display Setup)

ทานสามารถตั้งคาความสวางของหนาจอแยกกันสําหรบัโหมดกลางวันและกลางคืนได

1. กดปุม MENU

2. เลือก การตัง้คาหนาจอ (Display Adjustment)

3. เลือก กลางวัน (Day) หรอื กลางคืน (Night)

4. เลือกการตั้งคาที่ทานตองการ

■ การเปลี่ยนแปลงความสวางของจอแสดง 1การเปลี่ยนแปลงความสวางของจอแสดง

ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคา ความเขมจาง (Contrast) และ 

ระดับสีดํา (Black Level) ดวยวธิีเดียวกัน

ทานสามารถปรับการตั้งคาไดโดยการเลื่อนหรือแตะบนแถบ
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uuรุนจอสมัผัส 7 นิ้วuการเลนวิทยุ AM/FM

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การเลนวิทยุ AM/FM

ปุมคนหา

กด  หรือ  เพื่อคนหาคลื่นวิทยุ
ของสถานีที่มีสัญญาณแรงในชวงความถี่ที่
มากขึ้นหรือลง

ปุม VOL/  AUDIO (ระดับ
เสียง/เปด-ปดระบบเครื่องเสียง)

กดปุมนีเ้พื่อเปดและปดระบบเครื่องเสียง

หมุนเพื่อปรับระดับเสียง

ปุมเลอืก

หมุนเพื่อปรับหาคลื่นความถี่วิทยุ

กดแลวหมุนเพื่อเลือกรายการ จากนั้น ใหกด
อีกครั้งเพื่อเลือกตัวเลือกของทาน

หนาจอแสดงขอมูล
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ปุม RADIO

กดเพื่อเลือกยานความถี่

ปุม  (ยอนกลับ)

กดเพื่อกลับไปยังหนาจอกอนหนา

ปุม MENU

กดเพื่อแสดงรายการเมนู

ไอคอน กําหนดไวลวงหนา (Preset)

ปรับคลื่นความถี่วิทยุสําหรับหนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนา

เลือกไอคอนกําหนดไวลวงหนา (Preset) และกดคางไวเพื่อบันทึกสถานนีั้นๆ

เลือก เพื่อแสดงสถานีที่จัดเก็บไวตั้งแตสถานีที่ 5>
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uuรุนจอสมัผัส 7 นิ้วuการเลนวิทยุ AM/FM
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

รายการสถานีที่มีสญัญาณแรงที่สุดบนชวงความถี่ที่เลอืก

1. กด  ขณะฟงวิทยุ

2. เลือกสถานี

■ อัพเดทดวยตนเอง

อัพเดทรายการสถานทีี่ทานมีอยูไดทุกเมื่อ

1. กด  ขณะฟงวิทยุ

2. เลือก รีเฟรช (Refresh)

สุมตัว

1. เล

เพื่อป

■ รายการสถานี (Station List)

■ สแกน (Scan)

1การเลนวิทยุ AM/FM

ทั้งนี้สถานีวิทยุในยาน AM ไมสามารถออกอากาศในระบบเสียง

สเตอริโอได

ทานสามารถบันทึกสถานีวทิยุ AM ไดสูงสุด 12 สถานี และวิทยุ

FM 12 สถานี ไวในหนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนา

การเปลี่ยนโหมดเสียง

กดปุม SOURCE บนพวงมาลัย

2 สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง (Audio Remote 

Controls) หนา 217
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อยางสถานีที่มีสญัญาณแรงที่สุดแตละสถานีในชวงความถี่ที่เลือกเปนเวลา 10 วินาที

ือก สแกน (Scan)

ดการสแกน ใหเลือก หยุด (Stop) หรือกดปุม 
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uuรุนจอสมัผัส 7 นิ้วuการเลน iPod

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การเลน iPod

เชื่อมตอ iPod โดยใชขั้วตอชองเชื่อมตอของทานเขากับชองเชื่อมตอ USB จากนั้นกดปุม MEDIA

2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 216

ไฟแสดง USB

สวางขึ้นเมื่อเชือ่มตอ iPod

ปุมแทร็ก

กด  หรือ  เพื่อเปลี่ยนเพลง
กดคางไวเพื่อเลื่อนภายในเพลงอยางรวดเร็ว

ปุม VOL/  AUDIO (ระดับเสียง/
เปด-ปดระบบเครื่องเสียง)

กดปุมนี้เพื่อเปดและปดระบบเครื่องเสียง

หมุนเพื่อปรับระดับเสียง

ปุมเลือก

หมุนเพื่อเปลี่ยนเพลง

กดและหมุนเพื่อเลือกรายการ จากนัน้กด
เพื่อตั้งคาตัวเลือก

หนาจอแสดงขอมูล

ภาพอัลบั้ม

ดปจจุบันตามลําดับการสุม

้ํา
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ปุม MEDIA

กดเพื่อเลือก iPod (หากมีการเชื่อมตอ)

ปุม  (ยอนกลับ)

กดเพื่อกลับไปยังหนาจอกอนหนา

ปุม MENU

กดเพื่อแสดงรายการเมนู
ไอคอนเลนแบบสุม

เลือกเพื่อเลนไฟลทั้งหมดในหมว
ไอคอนเลน/หยุดชั่วคราว

เลือกเพื่อเลน/หยุดเพลง ไอคอนเลนซ้ํา

เลือกเพื่อเลนไฟลปจจุบันซ



223

uuรุนจอสัมผัส 7 นิ้วuการเลน iPod
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

1. กด  เพื่อแสดงรายการเพลงใน iPod

2. เลือกหมวดหมู

■ วิธีการเลือกเพลงจากรายการเพลงใน iPod 1การเลน iPod

ฟงกชันการควบคุมที่ใชงานไดจะแตกตางกันไปตามรุนหรือ

เวอรชัน บางฟงกชนัอาจไมสามารถใชงานไดบนระบบเครื่อง

เสียงรถยนต

หากเกิดขอบกพรอง ทานอาจพบขอความแสดงความผิดพลาด

บนหนาจอแสดงขอมูล

2 ขอความแสดงขอบกพรองในระบบเครื่องเสียง หนา

360

กา

การเลือกหมวด
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มีตอ

3. เลือกรายการ

u เลือกรายการซ้ําๆ จนกระทั่งรายการที่ทานตอง

การฟงแสดงขึ้นบนหนาจอ

รเลือกรายการ



uuรุนจอสมัผัส 7 นิ้วuการเลน iPod

224

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกโหมดการเลนซํ้าและการเลนแบบสุมขณะเลนเพลง

■ เลนแบบสุม/เลนซ้ํา (Shuffle/Repeat)

เลือกไอคอนเลนแบบสุมหรือเลนซ้ําจนกวาจะพบโหมดที่

ทานตองการ

■ การปดโหมดเลน

เลือก

■ วิธีการเลือกโหมดเลน 1วิธีการเลือกโหมดเลน

รายการตางๆ ในเมนูโหมดการเลน

เลนแบบสุม (Shuffle)

 ปดการเลนแบบสุม (Shuffle Off): ปดโหมดการเลน

แบบสุม:

 สุมเลนเพลงทั้งหมด (Shuffle All Songs): เลน

เพลงทั้งหมดในรายการที่เลือก (รายการเพลง, ศิลปน, อัลบั้ม,

เพลง, แนวเพลง หรือผูประพันธ) ตามลําดับการสุม

เลนซ้ํา (Repeat)

 ปดการเลนซ้ํา (Repeat Off): ปดโหมดการเลนซ้ํา

 เลนซ้ําทั้งหมด (Repeat all): เลนเพลงทั้งหมดซ้ํา

 เลนเพลงซ้ํา (Repeat Song): เลนเพลงปจจุบันซ้ํา

ไอคอนเลนแบบสุม
ไอคอนเลนซ้ํา
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uuรุนจอสัมผัส 7 นิ้วuการเลนแฟลชไดรฟ USB

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การเลนแฟลชไดรฟ USB

ระบบเครื่องเสียงของทานจะอานและเลนไฟลเสยีงจากแฟลชไดรฟ USB ทั้งในรูปแบบ MP3, WMA, 

AAC, FLAC หรือ WAV

เชื่อมตอแฟลชไดรฟ USB ของทานเขากับชองเชื่อมตอ USB จากนั้นกดปุม MEDIA

2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 216

ไฟแสดง USB

สวางขึ้นเมื่อเชือ่มตอแฟลชไดรฟ USB

ปุมแทร็ก

กด  หรือ  เพื่อเปลี่ยนไฟล

กดคางไวเพื่อเลื่อนภายในแทร็กอยางรวดเร็ว

ปุม VOL/  AUDIO (ระดับ
เสียง/เปด-ปดระบบเครื่องเสียง)

กดปุมนี้เพื่อเปดและปดระบบเครื่องเสียง

หมุนเพื่อปรับระดับเสียง

ปุมเลือก

หมุนเพื่อเปลี่ยนไฟล

กดและหมุนเพื่อเลือกรายการ จากนัน้กดเพื่อ

หนาจอแสดงขอมูล

ลทั้งหมดในหมวดปจจุบันตามลําดับการสุม

ันซ้ํา

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 225  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
ปุม MEDIA

กดเพื่อเลือกแฟลชไดรฟ USB (หากมีการเชื่อมตอ)

ปุม  (ยอนกลับ)

กดเพื่อกลับไปยังหนาจอกอนหนา

ตั้งคาตัวเลือก

ปุม MENU

กดเพื่อแสดงรายการเมนู

ไอคอนเลน

เลือกเพื่อเลนไฟล

ไอคอนสุมเลน

เลือกเพื่อเลนไฟ

ไอคอนหยุดชั่วคราว

เลือกเพื่อหยุดเลนไฟลชั่วคราว
ไอคอนเลนซ้ํา

เลือกเพื่อเลนไฟลปจจุบ



uuรุนจอสมัผัส 7 นิ้วuการเลนแฟลชไดรฟ USB

226

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

1.กด  เพื่อแสดงรายการโฟลเดอร

2.เลอืกโฟลเดอร

■ วิธีการเลือกไฟลจากโฟลเดอร 1การเลนแฟลชไดรฟ USB

ใชแฟลชไดรฟ USB ที่แนะนํา

2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง หนา 362

ไมสามารถเลนไฟลในรูปแบบ WMA ที่ปองกันดวยระบบจัดการ

ลิขสิทธิ์ระบบดิจิตอล (DRM) ได

ระบบเครื่องเสียงจะแสดง ไมสามารถเลนไฟลได

(Unplayable Files) แลวขามไปเลนไฟลถัดไป

หากเกิดขอบกพรอง ทานอาจพบขอความแสดงความผิดพลาด

บนหนาจอแสดงขอมูล

2 ขอความแสดงขอบกพรองในระบบเครื่องเสียง หนา

360

ก
แ

การเลือก
โฟลเดอร
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ทร็ก
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uuรุนจอสัมผัส 7 นิ้วuการเลนแฟลชไดรฟ USB
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกโหมดเลนซ้ําและสุมไดในขณะที่กําลังเลนไฟลอยู

■ สุมเลน/เลนซํ้า

เลอืกไอคอนสุมเลนหรือไอคอนเลนซ้ํา

■ การปดโหมดเลน

เลอืก

■ วิธีการเลือกโหมดเลน 1วิธีการเลือกโหมดเลน

รายการตางๆ ในเมนูโหมดการเลน

สุมเลน (Random)

 สุมเลนทุกแทร็ก (Random All Tracks): เลนไฟล

ทั้งหมดตามลําดับการสุม

 สุมเลนในโฟลเดอร (Random in Folder): เลนไฟล

ทั้งหมดในโฟลเดอรปจจุบันตามลําดับการสุม

เลนซ้ํา (Repeat)

 เลนแทร็กซ้ํา (Repeat track): เลนซ้ําไฟลปจจุบัน

 เลนซ้ําโฟลเดอร (repeat folder): เลนซ้ําไฟล

ทั้งหมดในโฟลเดอรปจจุบัน

ไอคอนเลนซ้ํา
ไอคอนสุมเลน
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uuรุนจอสมัผัส 7 นิ้วuการเลน Bluetooth® Audio

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การเลน Bluetooth® Audio

ระบบเครื่องเสียงของทานจะชวยใหทานสามารถรับฟงเพลงจากโทรศัพทที่รองรับไดกบัระบบ

Bluetooth

ฟงกชันนีส้ามารถใชงานไดเมื่อมีการจับคูโทรศัพทและเชื่อมตอเขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) 

ของรถ

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 255

1การเลน Bluetooth® Audio

โทรศัพทที่มี Bluetooth และสามารถถายโอนเสียงได 

บางเครื่องอาจไมสามารถใชงานรวมกับระบบนี้ได

ใหตรวจเช็ควาโทรศัพทของทานสามารถเขากันไดกับระบบ 

ใหสอบถามตัวแทนจําหนาย

ในบางรัฐ การใชขอมูลบางอยางในขณะขับรถอาจขัดตอกฎหมาย

ทานสามารถเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ HFT ไดครั้งละเครื่อง

เทานั้น เมื่อมีโทรศัพทที่จับคูสายไวมากกวาสองเครื่อง ระบบ

จะเชือ่มตอโดยอัตโนมัติเขากับโทรศัพทที่มีการจัดลําดับไว 

ทานสามารถจัดลําดับความสําคัญของโทรศัพทในเมนู 

การตั้งคา Bluetooth (Bluetooth Settings)

2 เมนู HFT หนา 253
นโทรศัพทที่คนหาดวยตนเอง เลือก ไปยังรายการ

o to Device List)

ีชื่อของศิลปน, อัลบั้ม, หรือแทร็กอาจไมปรากฏขึ้น

ง

อาจไมสามารถใชงานไดในอุปกรณบางอยาง

กําลังเชือ่มตอผานทาง Apple CarPlay หรือ

uto, Bluetooth® Audio จากโทรศัพทดังกลาวจะ

ชงานได อยางไรก็ตาม สามารถใชโทรศัพทอีกเครื่อง

จับคูไวกอนหนานี้ถายโอนเสียง Bluetooth®Audio 

 เครื่องเสียง (Audio) จากรายการอุปกรณ
®

ตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 255

หนาจอแสดงขอมูลไฟแสดง Bluetooth

ปรากฏขึ้นเมื่อโทรศัพทของทานเชื่อมตอเขากับ HFT
ไอคอนเลนแบบสุม

เลือกเพื่อเลนไฟลทั้ง
หมดในหมวดปจจุบัน
ตามลําดับการสุม

ปุมเลือก

หมุนเพื่อเปลี่ยนไฟล

กดและหมุนเพื่อเลือก
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ในการเปลี่ย

อุปกรณ (G

ในบางกรณ

อยางถูกตอ

บางฟงกชัน

ถาโทรศัพท

Android A

ไมสามารถใ

ที่ไดรับการ

ไดโดยเลือก

Bluetooth
2 การ

ปุม MEDIA

กดเพื่อเลือก Bluetooth® Audio

ปุม VOL/  AUDIO 
(ระดับเสียง/เปด-ปด
ระบบเครื่องเสียง)

กดปุมนี้เพื่อเปดและปด
ระบบเครื่องเสียง

หมุนเพื่อปรับระดับเสียงปุม MENU

กดเพื่อแสดงรายการเมนู

ปุมแทร็ก

กด  หรือ  เพื่อเปลี่ยนไฟล

ไอคอนเลนซ้ํา

เลือกเพื่อเลนไฟล
ปจจุบันซ้ํา

รายการ จากนั้นกดเพื่อตั้ง
คาตัวเลือก

ปุม  (ยอนกลับ)

กดเพื่อกลับไปยังหนาจอ
กอนหนา

ไอคอนเลน/หยุดชั่วคราว

เลือกเพื่อเลน/หยุดเลนไฟลชั่วคราว



229

uuรุนจอสัมผัส 7 นิ้วuการเลน Bluetooth® Audio
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

1. ใหแนใจวาโทรศัพทของทานจับคูและเชื่อมตอเขา

กับ HFT

2. กดปุม MEDIA จนกวาแหลงขอมูลของ Bluetooth® 

Audio จะถูกเลือก

หากระบบไมพบโทรศัพท แสดงวาอาจมีโทรศัพทที่เขา

กันไดกับ HFT แตไมสามารถเขากันไดกบั Bluetooth® 

Audio อีกเครื่องหนึง่เชื่อมตออยู

■ การหยุดชั่วคราวหรือเลนไฟลตอ

เลือกไอคอนเลน/หยุดชั่วคราว

■ การเลนไฟล Bluetooth® Audio 1การเลนไฟล Bluetooth® Audio

การเลนไฟลเสียง ทานอาจจําเปนตองใชงานโทรศัพทของทาน

หากเปนเชนนัน้ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตโทรศัพท

ฟงกชันการหยุดพักการเลนอาจไมสามารถใชงานไดกับอุปกรณ

บางอยาง

หากมีอุปกรณเครื่องเสียงใดๆ เชื่อมตอเขากับชองเชื่อมตอ

USB ทานอาจตองกดปุม MEDIA ซ้ําๆ เพื่อเลือกโหมด

Bluetooth® Audio

การเปลี่ยนไปยังโหมดอื่นจะทําใหเพลงที่กําลังเลนจากโทรศัพท

ของทานหยุดเลนชั่วคราว

าการตั้งคาระดับเสียงของโทรศัพทของทาน

ียงดังหรือเบาเกินไป

ไอคอนเลน/หยุดชั่วคราว
ปุม MEDIA
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ตรวจสอบว

หากระดับเส



uuรุนจอสมัผัส 7 นิ้วuการเลน Bluetooth® Audio

230

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

1. กด  เพื่อแสดงรายการคนหาเพลง

2. เลือกหมวดหมู

■ วิธีการเลือกเพลงจากรายการคนหาเพลง 1วิธีการเลือกเพลงจากรายการคนหาเพลง

หมวดหมูบางอยางหรือทั้งหมดอาจไมแสดงขึ้น ขึ้นอยูกับ

อุปกรณ Bluetooth® ที่ทานเชื่อมตอ

ก
ร

การเลือก
หมวด
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3. เลือกรายการ

u เลอืกรายการซ้ําๆ จนกระทั่งรายการที่ทาน

ตองการฟงแสดงขึ้นบนหนาจอ

ารเลือก
ายการ
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uuรุนจอสัมผัส 7 นิ้วuการเลน Bluetooth® Audio
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกโหมดการเลนซํ้าและการเลนแบบสุมขณะเลนเพลง

■ เลนแบบสุม/เลนซ้ํา (Shuffle/Repeat)

เลอืกไอคอนเลนแบบสุมหรอืเลนซ้ําจนกวาจะพบโหมดที่

ทานตองการ

■ การปดโหมดเลน

เลอืก

■ วิธีการเลือกโหมดเลน 1วิธีการเลือกโหมดเลน

รายการตางๆ ในเมนูโหมดการเลน

เลนแบบสุม (Shuffle)

 ปดการเลนแบบสุม (Shuffle Off): ปดโหมดการเลน

แบบสุม:

 สุมอลับั้ม (Shuffle Albums): เลนเพลงทั้งหมดใน

อัลบั้มที่เลือกตามลําดับการสุม

 สุมเลนเพลงทั้งหมด (Shuffle All Songs): เลน

เพลงทั้งหมดในรายการที่เลือกตามลําดับการสุม

เลนซ้ํา (Repeat)

 ปดการเลนซ้ํา (Repeat Off): ปดโหมดการเลนซ้ํา

 เลนซ้ําทั้งหมด (Repeat all): เลนเพลงทั้งหมดซ้ํา

เพลงซ้ํา (Repeat Song): เลนเพลงปจจุบันซ้ํา

อยางหรือทั้งหมดอาจไมแสดงขึ้น ขึ้นอยูกับอุปกรณ

 ที่ทานเชื่อมตอ

ไอคอนเลนแบบสุม
ไอคอนเลนซ้ํา
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Siri Eyes Free

ทานสามารถสนทนากับ Siri โดยใชปุม  (สนทนา) บนพวงมาลัย เมื่อ iPhone ของทานจับคูกับ

ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) เรียบรอยแลว

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 255

■ การใช Siri Eyes Free

1Siri Eyes Free

Siri เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc.

ตรวจสอบที่เวบ็ไซตของ Apple Inc. เพื่อดูคุณสมบัติที่ใชงาน

ไดของ Siri

ขอแนะนําวาไมใหใช Siri ที่นอกเหนือจากโหมด Siri Eyes 

Free ในระหวางการขับรถ

1การใช Siri Eyes Free

คําสั่งบางอยางจะทํางานกับคณุลักษณะหรือแอปพลิเคชันของ

โทรศัพทที่ถูกกําหนดไวเทานั้น

ปรากฏขึ้น
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ปุม  (สนทนา) 

กดจนกวาหนาจอจะเปลี่ยนไปตามที่แสดง

กดคางไวเพื่อปดใชงาน Siri Eyes Free

ในขณะที่ Siri Eyes Free:

หนาจอจะเหมือนเดิม ไมมีการตอบสนอง
หรือคําสั่งปรากฏขึ้น

เมื่อ Siri ถูกเปด
ใชงานใน Siri 
Eyes Free
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การจดจําเสียงสมารทโฟน

ทานสามารถใชการจดจําเสียงสมารทโฟนโดยใชปุม  (สนทนา) บนพวงมาลัย เมื่อโทรศัพท Android 

ของทานจับคูกับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) เรียบรอยแลว

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 255

■ การใชการจดจําเสียงสมารทโฟน 1การใชการจดจําเสียงสมารทโฟน

ทานอาจจําเปนตองใชงานโทรศัพท ขึ้นอยูกับโทรศัพท Android 

ของทาน

คําสั่งบางอยางจะทํางานกับคณุลักษณะหรือแอปพลิเคชันของ

โทรศัพทที่ถูกกําหนดไวเทานั้น

ขณะใชการจดจําเสียงสมารทโฟน:

ปรากฏขึ้นเมื่อ
เปดการใชงาน
การจดจําเสียง
สมารทโฟน

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 233  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
ปุม  (สนทนา)

กดเพื่อเปดการใชงานการจดจําเสียงสมารทโฟน

กดคางเพื่อปดการใชงานการจดจําเสียงสมารทโฟน

หนาจอจะเหมือนเดิม ไมมีการตอบ
สนองหรือคําสั่งปรากฏขึ้น
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Apple CarPlay

หากทานเชื่อมตอ iPhone ที่เขากันไดเขากับ Apple CarPlay กับระบบผานชองเชื่อมตอ USB ดาน

หนา ทานจะสามารถใชงานหนาจอแสดงขอมูลแทนที่หนาจอของ iPhone ในการโทรออก, ฟงเพลง, 

ดูแผนที่ (นําทาง) และเปดดูขอความได

2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 216

■ เมนู Apple CarPlay

1Apple CarPlay

มีเพียง iPhone 5 หรือรุนที่ใหมกวา ที่ติดตั้ง iOS 8.4 หรือใหม
กวาเทานั้นที่สามารถใชงาน Apple CarPlay ได

ขอแนะนําใหทานใช OS เวอรชนัลาสุด
จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยกอนทําการเชื่อมตอ iPhone ของ
ทานเขากับ Apple CarPlay และเมื่อเริ่มใชงานแอปพลิเคชันที่
รองรับใดๆ

ใหเลือก โทรศัพท (Phone) บนหนาจอหลักเพื่อเขาถึงฟงกชัน
โทรศัพท Apple CarPlay โดยตรง ในขณะที่เชื่อมตอ Apple
CarPlay ทานจะสามารถโทรออกไดผาน Apple CarPlay เทานั้น
หากทานตองการโทรออกดวยระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) 
ใหปด Apple CarPlay iPhone หรือปลดสาย USB ออกจาก
iPhone ของทาน

ตั้งคา Apple CarPlay หนา 236

e ของทานถูกเชื่อมตอเขากับ Apple CarPlay ทาน
รถใชงาน Bluetooth® Audio หรือระบบโทรศัพท
HFT) ได อยางไรก็ตาม โทรศัพทเครื่องอื่นๆ ที่ถูกจับ
านี้จะสามารถถายโอนเสียงผาน Bluetooth® ไดใน
ตอ Apple CarPlay อยู
ตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 255

ใชงาน Apple CarPlay และ Android Auto ได

ละเอยีดเกี่ยวกับพื้นที่และประเทศที่ใหบริการ   Apple 
วมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับฟงกชัน โปรดดูที่เว็บไซต
pple

กลับไปสูหนาจอ

หนาจอเมนู Apple CarPlay
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2 การ

เมื่อ iPhon
จะไมสามา
แฮนดฟรี (
คูไวกอนหน
ขณะที่เชื่อม

2 การ

ไมสามารถ
พรอมกัน

สําหรับราย
CarPlay ร
หลักของ A

เครื่องเสียง

ปุม CONNECT 

กดเพื่อแสดงหนาจอ Apple CarPlay

: กลับไปสูหนาจอแผง
หนาปด Apple CarPlay

: กลับไปสูหนาจอ
เมนู Apple CarPlay
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■ โทรศพัท (Phone)

เขาถึงรายชื่อผูติดตอ ทําการโทรออก หรือฟงขอความเสียง

■ ขอความ (Messages)

ตรวจสอบและตอบกลับขอความ หรือสั่งการใหโทรศัพทอานขอความ

■ เพลง (Music)

เลนเพลงที่เก็บไวใน iPhone ของทาน

■ แผนที่ (Maps)

แสดงแผนที่ Apple CarPlay และใชฟงกชันนําทางตามที่ทานตองการกับ iPhone ของทาน

1Apple CarPlay

ขอกําหนดและขอจํากัดในการใชงาน Apple CarPlay

Apple CarPlay จําเปนตองใช iPhone ที่เขากันไดและมีการ

เชื่อมตออินเทอรเน็ตและใชแพ็คเกจอินเทอรเน็ตบนมือถือ โดย

ผูใหบริการเครือขายของทานจะเก็บคาบริการอินเตอรเนต็

การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ ฮารดแวร ซอฟตแวรและ

เทคโนโลยีอื่นๆ ที่สําคญัตอการทํางานของ Apple CarPlay 

รวมถึงกฎระเบียบใหมหรือฉบบัแกไขของรัฐ อาจสงผลตอการ

ทํางานและการใหบริการของ Apple CarPlay ลดลงหรือยุติลง

ฮอนดาไมสามารถใหการรับประกันประสิทธภิาพและการทํางาน

ของ Apple CarPlay ในอนาคตได

ทานสามารถใชงานแอปพลิเคชันจากผูพัฒนาอื่นๆ ได หาก

ันเหลานั้นเขากันไดกับ Apple CarPlay โปรดดูที่

 Apple สําหรับขอมูลของแอปพลิเคชันที่เขากันได

บัเสียงเรียกเขา ระดับเสียงนําทางของระบบนําทาง

ือระดับเสียง ใหหมุนปุม VOL/  AUDIO (ระดับ

ละปดเครื่อง) ขณะที่เสียงที่ทานตองการปรับกําลัง
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มีตอ

แอปพลิเคช

เว็บไซตของ

เพื่อปรับระด

หรือ Siri หร

เสียง/เปดแ

เลนอยู
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หลงัจากที่ทานเชื่อมตอ iPhone ของทานกับระบบผานชองเชื่อมตอ USB ดานหนาแลว ใหปฏิบัติตาม

ขั้นตอนตอไปนีเ้พื่อตั้งคา Apple CarPlay การใชงาน Apple CarPlay จะชวยสงขอมูลผูใชและรถยนต

บางสวน (เชนตําแหนงของรถยนต ความเร็ว และสถานะ) ไปยัง iPhone ของทานเพื่อปรับปรุง

ประสบการณการใชงาน Apple CarPlay ใหดียิ่งขึ้น ทานจําเปนตองยอมรับใหมีการแบงปนขอมูลนี้ไป

บนหนาจอแสดงขอมูล

1. เชื่อมตอ iPhone เขากับชองเชื่อมตอ USB โดยใชสาย USB

2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 216

u

2. เล

u

ทาน

■ การตั้งคา Apple CarPlay

■ การเชื่อมตอ Apple CarPlay โดยใชสาย USB ตอเขากับชองเชื่อมตอ
USB

1การตั้งคา Apple CarPlay

ใหเปดใชงาน Apple CarPlay เมื่อทานไดจอดรถโดยปลอดภัย

แลวเทานัน้

เมื่อ Apple CarPlay ตรวจพบโทรศัพทของทานเปนครั้งแรก

ทานจะตองตั้งคาโทรศัพท โปรดดูที่คูมือคําแนะนําที่มาพรอม

กับ iPhone ของทาน

ทานสามารถใชขั้นตอนตอไปนี้เพื่อยกเลิกการเชื่อมตอหรือลบ

อุปกรณที่เชื่อมตอกับ Apple CarPlay:

กดปุม MENUเลือกการตั้งคาสมารทโฟนApple CarPlay

เลือกอุปกรณ (Select device)

การใชงานของผูใช และขอมูลรถยนต

ละการจัดการขอมูลผูใชและรถยนตที่สงไปยัง/มา

e ของทานโดย Apple CarPlay จะถูกควบคุมโดย

ะเงื่อนไขของ Apple iOS และนโยบายความเปน
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หนาจอการยืนยันจะแสดงขึ้น

ือก ใช (Yes)

หากทานไมตองการเชื่อมตอ Apple CarPlay ใหเลือก ไม (No)

อาจเปลี่ยนการตั้งคาคํายินยอมไดภายใตเมนู การตัง้คาสมารทโฟน (Smartphone)

การใชงานแ

จาก iPhon

ขอตกลงแล

สวนตัวของ

Apple
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กดปุมสนทนาไวเพื่อเปดใชงาน Siri

■ การใชงาน Apple CarPlay ดวย Siri 1การใชงาน Apple CarPlay ดวย Siri

ตัวอยางคําถามและคําสั่งสําหรับ Siri มีดังตอไปนี้

• วันนีม้ีภาพยนตรเรื่องอะไรฉายบาง

• โทรหาพอที่ทํางาน

• นี่คือเพลงอะไร

• อากาศพรุงนี้เปนอยางไร

• อานอีเมลลาสุดของฉัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 

www.apple.com/ios/siri

เพื่อปรับระดับเสียงนําทางของ Siri ใหหมุนปุม VOL/  AUDIO

(ระดับเสียง/เปดและปดเครื่อง) ขณะที่เปดใชงาน Siri

ปุม  (สนทนา):

กดเพื่อเปดใชงาน Siri
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Android Auto

Android Auto จะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ เมื่อทานเชื่อมตอโทรศัพทแอนดรอยดเขากับระบบเครื่อง

เสียงผาน USB เมื่อทําการเชื่อมตอผาน Android Auto ทานจะสามารถเขาถึงโทรศัพท, Google 

Maps (ระบบการนําทาง) และฟงกชัน Google Now ไดโดยผานหนาจอแสดงขอมูล เมื่อทาน

ใชงาน Android Auto เปนครั้งแรก จะมีวิธีการใชงานปรากฏขึ้นบนหนาจอ

เราขอแนะนําใหทานเรียนรูผานวิธีการใชงานนีใ้หครบถวนในขณะจอดรถกอนเริ่มใชงาน Android 

Auto

2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 216

2 การเชื่อมตอดวยการจับคูอัตโนมัติ หนา 240

หมายเหตุ:

Android Auto อาจจะไมสามารถใชงานไดในประเทศของทาน สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Andriod 

1Android Auto

แนะนําใหทานอัพเดท Android OS เปนเวอรชันลาสุดเมื่อใช

Android Auto

ไมสามารถใช Bluetooth A2DP ไดขณะที่โทรศัพทของทาน

เชื่อมตออยูกับ Android Auto

ในการใชงาน Android Auto กับสมารทโฟนที่มีระบบปฏิบตัิการ

Android 9.0 (Pie) หรือเกากวา ทานจําเปนตองดาวนโหลด

แอปพลิเคชัน Android Auto จาก Google Play ลงบน

สมารทโฟนของทาน

จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยกอนทําการเชื่อมตอโทรศัพท

แอนดรอยดของทานเขากับ Android Auto และเมื่อเริ่มใชงาน

ันที่รองรับใดๆ

ทแอนดรอยดของทานเชือ่มตอกับ Android Auto 

ามารถใชงาน Bluetooth® Audio อยางไรก็ตาม

รื่องอื่นๆ ที่ถูกจับคูไปกอนหนานี้จะสามารถถายโอน

luetooth® ไดในขณะที่เชื่อมตอ Android Auto 

ตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 255

ใชงาน Apple CarPlay และ Android Auto ได
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Auto กรุณาอางอิงจากเว็บไซตศูนยชวยเหลอืของ Google แอปพลิเคช

เมื่อโทรศัพ

ทานจะไมส

โทรศัพทเค

เสียงผาน B

อยู

2 การ

ไมสามารถ

พรอมกัน
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อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

• แผ
จะ
ทา
ปล

• โท
โท

• ออ
•
สั่ง

■ เมนู Android Auto 1Android Auto

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่และประเทศที่ใหบริการ
Android Auto รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับฟงกชนั โปรดดูที่
เว็บไซตหลักของ Android Auto
หนาจออาจแตกตางกันขึ้นอยูกับเวอรชันของแอปพลิเคชัน
Android Auto ที่ทานใชงาน

ขอกําหนดและขอจํากัดในการใชงาน Android Auto
ในการใชงาน Android Auto จําเปนตองใชโทรศัพทแอนดรอยด
ที่เขากันได และมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและใชแพ็กเกจ
อินเทอรเน็ตบนมือถือ โดยผูใหบริการเครือขายของทานจะเก็บ
คาบริการอินเตอรเน็ต

การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ ฮารดแวร ซอฟตแวร และ
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่สําคัญตอการทํางานของ Android Auto รวม

บใหมหรือฉบบัแกไขของรัฐ อาจสงผลใหการทํางาน
ริการของ Android Auto ลดลงหรือยุติลง ฮอนดา
หการรับประกันประสิทธิภาพและการทํางานของ
to ในอนาคตได

ใชงานแอปพลิเคชันจากผูพัฒนาอื่นๆ ได หาก
ันเหลานั้นเขากันไดกับ Android Auto โปรดดูที่
 Android Auto สําหรับขอมูลของแอปพลิเคชันที่

ับเสียงเรียกเขา ระดับเสียงนําทางของระบบ
ารจดจําเสียง หรือระดับเสียง ใหหมุนปุม
UDIO (ระดับเสียง/เปดและปดเครื่อง) ขณะกําลัง
านตองการปรับ

กลับไปสูหนาจอ
เครื่องเสียง

ป

ก

หนาจอเมนู Android Auto
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มีตอ

นที่ (Maps)
แสดง Google Maps และใชฟงกชันนําทางตามที่ทานตองการดวยโทรศัพทแอนดรอยดของ
น เมื่อรถยนตกําลังเคลือ่นที่ ทานจะไมสามารถใชงานแปนพิมพได หยุดรถยนตในบริเวณที่
อดภัยเพื่อทําการคนหาหรือปอนขอมูลอื่นๆ
รศพัท (Phone)
รออกและรับสาย ตลอดจนการฟงขอความเสียง
ก (Exit)

การ Android Auto ดวยเสียงของทาน

ถึงกฎระเบีย
และการใหบ
ไมสามารถใ
Android Au

ทานสามารถ
แอปพลิเคช
เว็บไซตของ
เขากันได

เพื่อปรับระด
นําทางหรือก
VOL/  A
เลนเสียงที่ท

ุม CONNECT

ดเพื่อแสดงหนาจอ Android Auto
กลับไปสูหนาจอเมนู Android Auto
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

•

ทานสามารถตรวจสอบการแจงเตือนแอนดรอยดได
•  (Android Auto Home)
จะแสดงขอมูลที่มีประโยชนซึ่งจัดการโดย Android Auto ลงในการด Google Now ซึ่งจะปรากฏ
เมื่อจําเปนเทานัน้

Android Auto จะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ เมื่อทานเชื่อมตอโทรศัพทแอนดรอยดเขากับชุดเครื่องเสียง
ผานชองเชื่อมตอ USB

เพื่อเปดใชงาน Android Auto หลังการเชื่อมตอโทรศัพทแอนดรอยดเขากับระบบ ใหเลอืก ใช (Yes) 
บนห

ทาน

■ การเชื่อมตอดวยการจับคูอัตโนมัติ

■ การเชื่อมตอ Android Auto โดยใชสาย USB ตอเขากับชองเชื่อมตอ USB

1การเชื่อมตอ Android Auto โดยใชสาย USB ตอเขากับชอง

เชื่อมตอ USB

ใหเปดใชงาน Android Auto เมือ่ทานไดจอดรถโดยปลอดภัยแลว
เทานั้น เมื่อ Android Auto ตรวจพบโทรศัพทของทานเปนครั้ง

ะตองตั้งคาโทรศัพทใหสามารถทําการจับคูอัตโนมัติ
ี่คูมือคําแนะนําที่มาพรอมกับโทรศัพทของทาน

ถใชขั้นตอนตอไปนี้เพื่อยกเลิกการเชื่อมตอหรือลบ
ื่อมตอกับ Android Auto หลังจากที่ทานเสร็จสิ้น
าตรฐานแลว:
NU  เลือกการตั้งคาสมารทโฟน (Smartphone 
 Android Auto  เลือกอุปกรณ (Select device)

ของผูใช และขอมูลรถยนต
ละการจัดการสําหรับผูใชและขอมูลรถยนตที่สงไป
ทรศัพทของทานโดย Android Auto จะถูกควบคุม
ยความเปนสวนตัวของ Google
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นาจอ

อาจเปลี่ยนการตั้งคาคํายินยอมไดภายใตเมนู การตัง้คาสมารทโฟน (Smartphone)

แรก ทานจ
ได โปรดดูท

ทานสามาร
อุปกรณที่เช
การตั้งคาม
กดปุม ME
Settings) 

การใชงาน
การใชงานแ
ยัง/มาจากโ
โดยนโยบา
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กดปุม  (สนทนา) เพื่อสั่งการ Android Auto ดวยเสียงของทาน

*1 : ร

*2 : ร

■ การสั่งการ Android Auto ดวยการจดจําเสียง 1การสั่งการ Android Auto ดวยการจดจําเสียง

ตัวอยางคําสั่งที่ทานสามารถสั่งไดผานการจดจําเสียงมีดังตอไป

นี้:

• ตอบกลับขอความ

• โทรหาภรรยาของฉัน

• นําทางไปฮอนดา

• เลนเพลงของฉัน

• สงขอความถึงภรรยาของฉัน

• โทรหารานขายดอกไม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซตหลักของ Android 

Auto

ทานยังสามารถเปดใชงานฟงกชันการจดจําเสียงไดโดยการ

  ที่มุมลางดานซาย*1/ขวา*2 ของหนาจอ

ับเสียงนําทางของการจดจําเสียง ใหหมุนปุม

UDIO (ระดับเสียง/เปดและปดเครื่อง) ขณะที่

กําลังเลนอยู

ปุม  (สนทนา):

กดไวเพื่อสั่งการ Android Auto 
ดวยเสียงของทาน
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ุนพวงมาลัยขวา

ุนพวงมาลัยซาย

เลือกไอคอน

เพื่อปรับระด

VOL/  A

เสียงนําทาง

กดอีกครั้งเพื่อปดใชงานการจด
จําเสียง
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

ใชหนาจอแสดงขอมูลเพื่อทําการกําหนดคณุลักษณะบางอยางดวยตนเอง

เมื่อรถยนตของทานจอดสนิทแลว โดยที่โหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON ใหกดปุม MENU ในการ

กําหนดคาคุณลักษณะของโทรศัพท กดปุม PHONE แลวเลือก การตัง้คา (Settings)

■ วิธีการกําหนดการตั้งคา

1คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

เมื่อทานกําหนดการตั้งคาดวยตนเอง:

• ใหแนใจวารถยนตของทานจอดสนทิแลว

• เปลี่ยนเกียรไปที่?( P

เพื่อดูรายละเอียดคุณลักษณะที่กําหนดเอง โปรดดูที่หัวขอ

ตอไปนี้

2 แผนผังการกําหนดคาดวยตัวเอง หนา 243

2 รายการตัวเลือกที่สามารถกําหนดคาดวยตน

เอง หนา 246

หนาจอแสดงขอมูล
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ปุม MENU
ปุมเลือก

ปุม PHONE
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มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ แผ

กดปุม
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นผงัการกําหนดคาดวยตัวเอง

 MENU

การตั้งคา Bluetooth (Bluetooth 
Settings)

เสียงทุม/เสียงแหลม (Bass/Treble)

สมดุลหนาหลัง/สมดุลซายขวา (Balance/Fader)

การชดเชยระดับเสียงตามความเร็ว (Speed Volume 
Compensation)

เชื่อมตออุปกรณใหม (Connect New Device)

เปลี่ยนอุปกรณ (Change Devices)

ลําดับอุปกรณ (Priority Device)

การตั้งคานาฬิกา (Clock Settings)

การตั้งคาสมารทโฟน (Smartphone 
Settings)

ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณทั้งหมด (Disconnect all 
devices) 
(ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณทั้งหมด (Disconnect all 
devices))
ลบอุปกรณ (Delete device)

เวลาอัตโนมัติ (Automatic Time)

ตั้งเวลา (Set Time)

โซนเวลา (Time Zone)

Apple CarPlay

Android Auto

Daylight Saving Time

การตั้งคาเสียง (Sound Settings)
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก
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การตั้งคาหนาจอ (Display 
Adjustment)

ความสวาง (Brightness)

ความเขมจาง (Contrast)

ระดับสีดํา (Black Level)

กลางวัน (Day)

กลางคืน (Night)

ความไวของแปนสัมผัส (Touch Panel 
Sensitivity)

ภาษา (Language)

ปดหนาจอ (Display OFF)

ตัวบอกระยะตายตัว (Fixed Guideline)

ตัวบอกระยะไดนามิก (Dynamic Guideline)

ตั้งคาขอมูลใหกลับสูคาจากโรงงาน
(Factory Data Reset)

ตั้งคากลองหลัง (Rear Camera) 
(ตั้งคากลองหลัง (Rear Camera))

ใบอนุญาต (Licence) 
(ใบอนุญาต (License))
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มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

กดปุม
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 PHONE และเลือก การตั้งคา (Settings)

การตั้งคา Bluetooth (Bluetooth Settings)

เสียงเรียกเขา (Ringtone)

เชื่อมตออุปกรณใหม (Connect New Device) 

เปลี่ยนอุปกรณ (Change Devices)

ลําดับอุปกรณ (Priority Device)

ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณทั้งหมด (Disconnect all 
devices) 
(ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณทั้งหมด (Disconnect all
devices))
ลบอุปกรณ (Delete device)

รถยนต (Vehicle)

โอนสายการโทรอัตโนมัติ (Auto Phone Call 
Transfer)

โทรศัพท (Phone)

ลางขอมูลระบบ (System Clear) 
(ลางขอมูลระบบแฮนดฟรี (Hands-Free System 

Clear))
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ ร

กดป

*1 : ก

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

การ
Set ) หนา 218

—

การ
(Blu

255
—

255
—

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

รศัพท
—

—

การ
Set

ัติ 
เปด (ON)*1/ปด (OFF)

e เปด (ON)/ปด (OFF)*1

—

การ
(Sm

—
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ายการตัวเลอืกที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง

ุม MENU

ารตั้งคามาตรฐาน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอยีด

ตั้งคาเสียง (Sound 
tings)

เสียงทุม/เสียงแหลม (Bass/Treble)

ปรับการตั้งคาของเสียงลําโพงของระบบเสียง
2 การปรับตั้งเสียง (Adjusting the Sound

สมดุลหนาหลงั/สมดุลซายขวา
(Balance/Fader)

การชดเชยระดับเสียงตามความเร็ว
(Speed Volume Compensation)

ตั้งคา Bluetooth 
etooth Settings)

เชื่อมตออุปกรณใหม 
(Connect New Device)

จับคูโทรศัพทเขากับ HFT
2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา

เปลีย่นอุปกรณ (Change Devices)
เชื่อมตอโทรศัพทที่จับคู

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา

ลําดับอุปกรณ (Priority Device) ตั้งอุปกรณเปนอุปกรณสําคญั

ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณทั้งหมด
(Disconnect All Device)

ยกเลิกการเชื่อมตอโทรศัพทที่จับคูออกจากระบบโท
แฮนดฟรี (HFT)

ลบอุปกรณ (Delete device) ลบโทรศัพทที่จับคู

ตั้งคานาฬิกา (Clock 
tings)

เวลาอัตโนมัติ (Automatic Time)
เลือก เปด (ON) เพื่อให GPS ปรับนาฬิกาอัตโนม
เลือก ปด (OFF) เพื่อยกเลิกฟงกชนันี้

Daylight Saving Time ตั้งคาใหนาฬิกาอัพเดทตาม daylight savings tim

ตั้งเวลา (Set Time)
เปลี่ยนเวลา

2 การปรับตั้งนาฬิกา (Adjusting the 
Clock) หนา 142

โซนเวลา (Time Zone) เปลี่ยนโซนเวลาดวยตนเอง

ตั้งคาสมารทโฟน
artphone Settings)

Apple CarPlay ตั้งคาการเชือ่มตอ Apple CarPlay

Android Auto ตั้งคาการเชือ่มตอ Android Auto
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มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

*1 : ก
*2 : ก

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

การต
Adju

—

ความ
(Tou

ปกติ (Normal)*1/สูง (High)

ตั้งค
Sett

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ภาษ

อังกฤษ (English) สหราชอาณาจักร
(United Kingdom)*2, อังกฤษ
(English) สหรัฐอเมริกา (United 
States)*2 หรือ ไทย (Thai)*2

โปรดดูภาษาอื่นๆ ที่เลือกไดบนหนาจอ

ใบอน —

ตั้งคา
(Fac หนา 249

—
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ารตั้งคามาตรฐาน
ารตั้งคามาตรฐานจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับรุน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

ั้งคาหนาจอ (Display 
stment)

ความสวาง (Brightness) เปลี่ยนความสวางของหนาจอแสดงขอมูล

ความเขมจาง (Contrast) เปลี่ยนคาความเขมจางของหนาจอแสดงขอมูล

ระดับสีดํา (Black Level) เปลี่ยนระดับสีดําของหนาจอแสดงขอมูล

กลางวัน (Day)

เปลี่ยนไประหวางโหมดกลางวันและโหมดกลางคืนกลางคืน (Night)

ปดหนาจอ (Display OFF)

ไวของแปนสัมผัส 
ch Panel Sensitivity)

ตั้งคาความไวของแปนสัมผสับนหนาจอ

ากลองหลัง (Rear Camera 
ing)

ตัวบอกระยะตายตัว (Fixed 
Guideline)

แสดงตัวบอกระยะที่ไมขยับพรอมกับพวงมาลัย
2 กลองสองภาพดานหลังปรับมุมมองสาม

ตัวบอกระยะไดนามิก (Dynamic 
Guideline)

ระดบั หนา 485

แสดงตัวบอกระยะที่ขยับพรอมกับพวงมาลัย

2 กลองสองภาพดานหลังปรับมุมมองสาม
ระดบั หนา 485

า (Language) เปลี่ยนภาษาที่แสดงบนหนาจอ

ุญาต (Licence) แสดงขอมูลทางกฎหมาย

ขอมูลใหกลับสูคาจากโรงงาน
tory Data Reset)

การตั้งคาทั้งหมดใหกลับสูคามาตรฐานจากโรงงาน
2 การกําหนดคาทั้งหมดใหเปนคามาตรฐาน 
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uuรุนจอสมัผัส 7 นิ้วu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

กดป

*1 : ก

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

การ

(Blu

255
—

255
—

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

รศัพท
—

—

เสีย โทรศัพท (Phone)*1/รถยนต (Vehicle)

โอน
ัง HFT 

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ลาง

(ลา

 (Phone) 
—
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ุม PHONE และเลือก การตั้งคา (Settings)

ารตั้งคามาตรฐาน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

ตั้งคา Bluetooth 

etooth Settings)

เชื่อมตออุปกรณใหม (Connect 

New Device)

จับคูโทรศัพทเขากับ HFT

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา

เปลีย่นอุปกรณ (Change Devices)
เชื่อมตอโทรศัพทที่จับคู

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา

ลําดับอุปกรณ (Priority Device) ตั้งอุปกรณเปนอุปกรณสําคญั

ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณทั้งหมด

(Disconnect All Device)

ยกเลิกการเชื่อมตอโทรศัพทที่จับคูออกจากระบบโท

แฮนดฟรี (HFT)

ลบอุปกรณ (Delete device) ลบโทรศัพทที่จับคู

งเรียกเขา (Ringtone) เลือกเสียงเรียกเขา

สายการโทรอัตโนมัติ (Auto Phone Call Transfer)
ตั้งคาการโอนสายการโทรจากโทรศัพทของทานไปย

อัตโนมัติเมื่อทานเขาไปในรถยนต

ขอมูลระบบ (System Clear) 

งขอมูลระบบแฮนดฟรี (Hands-Free System Clear))

รีเซ็ตรายการที่กําหนดเองในกลุมการตั้งคาโทรศัพท

ใหกลับสูคามาตรฐาน
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uuรุนจอสัมผัส 7 นิ้วuการกําหนดคาทั้งหมดใหเปนคามาตรฐาน
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

การกําหนดคาทั้งหมดใหเปนคามาตรฐาน

ตั้งคาเมนู และการตั้งคาที่กําหนดเองทั้งหมดใหกลับสูคามาตรฐานที่มาจากโรงงาน

1. กดปุม MENU

2. เลือก ตั้งคาขอมูลใหกลับสูคาจากโรงงาน (Factory Data Reset)

u ขอความยืนยนัจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

3. เลือก ใช (Yes) เพื่อรีเซ็ตการตั้งคา

4. เลือก ใช (Yes) อีกครั้งเพื่อรีเซ็ตการตั้งคา

u ระบบจะทําการรีบูท

1การกําหนดคาทั้งหมดใหเปนคามาตรฐาน

เมื่อทานโอนรถยนตใหบุคคลที่สาม ใหตั้งคาทั้งหมดสูคาเริ่มตน

และลบขอมูลสวนตัวทั้งหมด

หากทานทําการ ตั้งคาขอมูลใหกลับสูคาจากโรงงาน (Factory 

Data Reset) จะเปนการตั้งคาทั้งหมดกลับเปนคามาตรฐานที่

มาจากโรงงาน
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uuรุนจอสมัผัส 7 นิ้วuระบบโทรศัพทแฮนดฟรี

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี

ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) จะชวยใหทานสามารถรับสายและวางสายโดยใชระบบเครื่องเสียง

ในรถ โดยไมตองหยิบจับโทรศัพทของทาน

การใชงาน HFT

■ ปุม HFT

1ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี

ใหวางโทรศัพทของทานไวตรงจุดที่รับสัญญาณไดดี

หากตองการใช HFT ทานจะตองมีโทรศัพทที่เขากันไดกับระบบ

Bluetooth สําหรับรายการโทรศัพทที่สามารถใชงานรวมกับ

ระบบ ขั้นตอนการจับคู และความสามารถ ในการทํางานของ

คุณลักษณะพิเศษ โปรดสอบถามตัวแทนจําหนายของทาน

เคล็ดลับการออกคําสั่งดวยเสียง

• หันชองลมใหออกหางจากเพดาน และปดหนาตาง เนื่องจาก

เสียงรบกวนที่มาจากชองลมอาจไปกอกวนไมโครโฟน

• หากไมโครโฟนรับเสียงอื่นที่นอกเหนอืจากเสียงของ

ทาน ระบบอาจแปลคําสั่งผิดเพี้ยน

ทึกรายการโปรดไดถึง 20 รายการ หากไมมีรายการ

 หนาตางปอปอัพการแจงเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

การโปรด หนา 263

ทึกประวัติการโทรไดถึง 20 รายการ ถาไมมี

โทร ประวัติการโทรจะไมสามารถใชงานได

ปุมเลือก

สวิตช VOL ( +/VOL ( -    
(ระดับเสียง)
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สามารถบัน

อยูในระบบ

2 ราย

สามารถบัน

ประวัติการ

ปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย)

ปุม PHONE



251

uuรุนจอสัมผัส 7 นิ้วuการใชงาน HFT
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย): ขณะที่กําลังรับสาย หนาจอสายเรียกเขาจะแสดงขึ้นบนหนาจอแสดง

ขอมูลผูขับขี่ ทานสามารถรับสายไดโดยใชปุมเลือก/ตั้งคา

2 การรับสาย หนา 268

ปุม PHONE: กดเพื่อกลับไปหนาจอ โทรศัพท (Phone)

ปุมเลือก: หมุน  เพื่อเลอืกรายการบนหนาจอ จากนั้นกดปุม 

1ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี

Bluetooth® Wireless Technology

เครื่องหมาย และสัญลักษณคําวา Bluetooth® เปนเครื่อง

หมายการคาที่เปนเจาของโดยบริษทั Bluetooth SIG, Inc. 

และบริษัทฮอนดาใชเครื่องหมายดังกลาวภายใตลิขสิทธิ์ 

เครื่องหมายการคาอื่นๆ และชื่อทางการคาเปนของเจาของ

บริษัทเหลานั้นตามลําดับ

ขอจํากัดของ HFT

สายเรียกเขาในระบบ HFT จะขัดจังหวะระบบวิทยุที่กําลังเลน

อยู ระบบเสียงจะเริ่มเลนตอเมื่อวางสาย
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มีตอ



uuรุนจอสมัผัส 7 นิ้วuการใชงาน HFT

252

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

หนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียงจะแจงใหทานทราบเมื่อมีสายเรียกเขา

ฟงก

วิ่งอย

■ หนาจอแสดงสถานะ HFT 1หนาจอแสดงสถานะ HFT

ขอมูลที่ปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียงจะแตกตาง

กันไป ตามรุนของโทรศัพท

■ ข

โหมด HFT

สถานะระดับแบตเตอรี่
ความแรงของสัญญาณ

ไฟแสดง Bluetooth

ปรากฏขึ้นเมื่อโทรศัพทของทาน
เชื่อมตอเขากับ HFT สถานะการโรมมิ่ง

ชื่อผูโทร
หมายเลขโทรศัพท

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 252  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
ชันการสั่งงานดวยตนเองบางอยางจะไมสามารถใชงานได หรอืไมสามารถทํางานไดขณะที่รถกําลัง

ู ทานจะไมสามารถเลือกตัวเลือกที่ปรากฏเปนสีเทาไดจนกวาจะจอดรถยนต

อจํากัดของการสั่งงานดวยตนเอง
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uuรุนจอสัมผัส 7 นิ้วu เมนู HFT
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

เมนู HFT

เมื่อตองการใชฟงกชันระบบเครื่องเสียง โหมดจายไฟตองอยูในตําแหนง ACCESSORY หรือ ON 1เมนู HFT

หากตองการใชระบบ HFT ทานจะตองจับคูโทรศัพทที่เขากันได

กับระบบ Bluetooth เขากับระบบขณะที่รถยังจอดอยู

ฟงกชันบางอยางจะถูกจํากัดในขณะขับรถ ขอความปรากฏบน

หนาจอเมื่อรถเคลื่อนที่และการทํางานถูกยกเลิกปุม PHONE

การโทรลาสุด
(Recent Calls)*1

ทั้งหมด (All)

รายการโปรด
(Favorite 

สายที่โทรออก (Dialed)

สายที่ไมไดรับ (Missed)

สายที่โทรเขา (Received)

แสดงหมายเลขโทรออก สายเรียกเขา และสายที่ไมไดรับลาสุด

แสดงหมายเลขโทรออกลาสุด

แสดงสายที่ไมไดรับลาสุด

แสดงหมายเลขสายเรียกเขาลาสุด

ูออกจากระบบ
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จับคูโทรศัพทเขากับระบบ
เชื่อมตออุปกรณใหม (Connect 
New Device)

เปลี่ยนอุปกรณ (Change Devices) เชื่อมตอโทรศัพทที่จับคู

ลําดับอุปกรณ (Priority Device) ตั้งอุปกรณเปนอุปกรณสําคัญ

การตั้งคา Bluetooth 
(Bluetooth Settings)

คียแพด (Keypad)*1

การตั้งคา
(Settings)

Contacts)*1
(รายการที่มีอยู) (Existing entry 
list)

ผูติดตอ
(Contacts)*1

หมุนหมายเลขที่เลือกในรายการโปรด

แสดงสมุดโทรศัพทของที่โทรศัพทจับคู

ใสหมายเลขโทรศัพทเพื่อโทรออก

ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณทั้ง
หมด (Disconnect all devices) 
(ยกเลิกการเชื่อมตออุปกรณทั้ง
หมด (Disconnect all devices))

ยกเลิกการเชื่อมตอโทรศัพทที่จับค

ลบอุปกรณ (Delete device) ลบโทรศัพทที่จับคู*1 : ใชงานไดเมื่อโทรศัพทถูกเชื่อมตอเขากับระบบ HFT เทานั้น
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uuรุนจอสมัผัส 7 นิ้วu เมนู HFT

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

เสียงเรียกเขา
(Ringtone)

เลือกเสียงเรียกเขาที่บันทึกในโทรศัพทมือถือโทรศัพท (Phone)

รถยนต (Vehicle) เลือกเสียงเรียกเขาที่บันทึกใน HFTโอนสายการโทร
อัตโนมัติ (Auto 
Phone Call 
Transfer)

ลางขอมูลระบบ
(System Clear) 
(ลางขอมูลระบบ
แฮนดฟรี (Hands-
Free System Clear))

ตั้งคาการโอนสายการโทรจากโทรศัพทของทานไปยัง HFT อัตโนมัติเมื่อทานเขาไปในรถยนต

ลางการตั้งคาโทรศัพท, โทรศัพทที่จับคู, รายชื่อในรายการโปรดทั้งหมด, ขอมูลประวัติการโทร
ทั้งหมด และขอมูลสมุดโทรศัพทที่นําเขามาทั้งหมด
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uuรุนจอสัมผัส 7 นิ้วu เมนู HFT
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

■ การจับคูโทรศพัท (เมื่อไมมีโทรศพัทที่จับคูอยูกบั

ระบบ)

1. กดปุม PHONE

2. ดูใหแนใจวาโทรศัพททําการคนหา หรืออยูในโหมดที่

สามารถคนหาได

3. เลือก ใช (Yes)

u ระบบเครื่องเสียงจะเขาสูโหมดรอสําหรับการจับคู

4. เลือก Honda HFT จากโทรศัพทของทาน

u หากทานตองการจับคูโทรศัพทจากระบบเครื่อง

■ การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) 1การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup)

โทรศัพทที่เขากันไดกับระบบ Bluetooth จะตองถูกจับคูเขากับ

HFT กอนที่ทานจะสามารถรับสายโดยใชระบบแฮนดฟรีได

วิธีการจับคู:

• ทานจะไมสามารถจับคูโทรศัพทของทานไดในขณะที่รถกําลัง

เคลื่อนที่

• ทานสามารถจับคูโทรศัพทไดไมเกิน 6 เครื่อง

• โทรศัพทของทานอาจสูญเสียพลังงานแบตเตอรี่เร็วขึ้น เมื่อ

เชื่อมตอกับระบบ

• หากโทรศัพทของทานไมพรอมสําหรับการจับคู หรือระบบหา

โทรศัพทไมพบภายในสามนาที ระบบจะหมดเวลาในการคน

หาและกลับสูหนาจอ การตั้งคา Bluetooth (Bluetooth 

)

ับคูโทรศัพทแลว ทานจะเห็นวาโทรศัพทแสดงขึ้น

ยที่มีหนึ่งหรือสองไอคอนทางดานขวา

งสิ่งตอไปนี้

ทที่ใชไดกับ Bluetooth® Audio

ทสามารถใชงานรวมกับ HFT ได

ศัพทจากระบบเครื่องเสียงนี้:

ของทานไมปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดง ใหเลือก 

ทรศัพท (Search from phone) และคนหา

etooth® โดยใชโทรศัพทของทาน เลือก Honda 

รศัพทของทาน
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เสียงนี้ เลือก คนหาจากรถ (Search from car) 

ปฏิบัติตามคําแนะนํา

เมื่อโทรศัพทของทานปรากฏบนรายการแลว 

ใหเลือก

5. ระบบจะใหรหัสในการจับคูบนหนาจอแสดงขอมูล

u ยืนยันวารหัสการจับคูบนหนาจอและโทรศัพทของ

ทานตรงกัน

ลักษณะนีอ้าจแตกตางกันไปตามรุนโทรศัพท

6. การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นที่หนาจอหากจับคูอุปกรณ

ไดสําเร็จ

Settings

เมื่อทานไดจ

บนหนาจอโด

ไอคอนแสด

: โทรศัพ

: โทรศัพ

เมื่อจับคูโทร

หากโทรศัพท

คนหาจากโ

อุปกรณ Blu
HFT จากโท
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■ การจับคูโทรศัพท (เมื่อโทรศัพทที่จับคูอยูกับระบบ)

1. กดปุม PHONE

u หากมีขอความขออนุญาตเชื่อมตอกับโทรศัพทให

กด ไม (No) แลวไปที่ขั้นตอนที่ 2

2. เลือก การตั้งคา (Settings)

3. เลือก การตัง้คา Bluetooth (Bluetooth Settings)

4. เลือก เชื่อมตออุปกรณใหม (Connect New 

Device)

u ระบบเครื่องเสยีงจะเขาสูโหมดรอสําหรับการจับคู
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5. ดูใหแนใจวาโทรศัพททําการคนหา หรืออยูในโหมดที่

สามารถคนหาได

6. เลือก Honda HFT จากโทรศัพทของทาน

u หากทานตองการจับคูโทรศัพทจากระบบเครื่อง

เสียงนี้ เลือก คนหาจากรถ (Search from car) 

ปฏิบัติตามคําแนะนํา

เมื่อโทรศัพทของทานปรากฏบนรายการแลว ให

เลือก

7. ระบบจะใหรหัสในการจับคูบนหนาจอแสดงขอมูล

u ยืนยันวารหัสการจับคูบนหนาจอและโทรศัพทของ

ทานตรงกัน
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ลักษณะนีอ้าจแตกตางกันไปตามรุนโทรศัพท

8. การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นที่หนาจอหากจับคูอุปกรณ

ไดสําเร็จ

u ทานสามารถจัดลําดับความสําคัญของอุปกรณ

Bluetooth® ไดในเวลาเดียวกัน เลอืก ใช (Yes) 

หากทานตองการจัดลําดับความสําคัญของ

อุปกรณ
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■ การเปลีย่นโทรศพัทที่ถูกจับคูในปจจุบัน

1. กดปุม PHONE

2. เลือก การตั้งคา (Settings)

3. เลือก การตัง้คา Bluetooth (Bluetooth Settings)

4. เลือก เปลี่ยนอุปกรณ (Change Device)

u หนาจอจะเปลี่ยนเปนรายการอุปกรณ
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5. เลือกชื่ออุปกรณที่ตองการ
6. เลือก ทั้งคู (Both), เครื่องเสียง (Audio) หรือ 
โทรศพัท (Phone)
u เมื่อเชื่อมตออุปกรณอื่นเขากับ Android Auto 

และทานเลือก ทั้งคู (Both) หรือ 
โทรศัพท (Phone) ขอความยืนยนัจะปรากฏขึ้น
เลอืก ทําตอ (Continue)

u HFT จะยกเลิกโทรศัพทที่เชื่อมตออยู และเริ่มทํา
การคนหาโทรศัพทที่จับคูเครื่องอื่น
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■ การลบโทรศพัทที่จับคู 

1. กดปุม PHONE

2. เลือก การตัง้คา (Settings)

3. เลือก การตั้งคา Bluetooth (Bluetooth Settings)

4. เลือก ลบอุปกรณ (Delete Device)

u หนาจอจะเปลี่ยนเปนรายการอุปกรณ

5. เลือกโทรศัพทที่ตองการลบ
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6. ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ เลือก 

ใช (Yes)

u เมื่อเชื่อมตออุปกรณเขากับ Android Auto 

ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก ใช (Yes)
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เมื่อการจับคูระหวางโทรศัพทของทานและระบบทํางานขณะที่ทานกําลังใชโทรศัพท ระบบจะทําการ

โอนสายไปยัง HFT โดยอัตโนมัติ

1. กดปุม PHONE

2. เลือก การตั้งคา (Settings)

3. เลือก โอนสายอัตโนมัติ (Auto Phone Call 

Transfer)

4. เลือก เปด (ON) หรือ ปด (OFF)

ทาน

■ การโอนสายอัตโนมัติ

■ เ ขา (Ring Tone)

Phone): ขึ้นอยูกับรุนของโทรศัพทมือถือ เสียง

ันทึกไวในโทรศัพทมือถือจะสงเสียงขึ้นหากมีสาย

ehicle): เสียงเรียกเขาแบบกําหนดตายตัวดังจาก
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สามารถเปลี่ยนการตั้งคาเสียงเรียกเขาได

1. กดปุม PHONE

2. เลือก การตั้งคา (Settings)

3. เลือก เสียงเรียกเขา (Ringtone)

4. เลือก โทรศัพท (Phone) หรือ รถยนต (Vehicle)

สยีงเรียกเขา (Ring Tone) 1เสียงเรียกเ

โทรศัพท (

เรียกเขาที่บ

เรียกเขา

รถยนต (V

ลําโพง
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การตั้งคาโทรศัพท, โทรศัพทที่จับคู, รายชื่อในรายการโปรดทั้งหมด, ขอมูลประวัติการโทรทั้งหมด และ
ขอมูลสมุดโทรศัพทที่นําเขามาทั้งหมดจะถูกลบทั้งหมด

1. กดปุม PHONE

2. เลือก การตัง้คา (Settings)

3. เลือก ลางขอมูลระบบ (System Clear) (ลางขอ

มูลระบบแฮนดฟรี (Hands-Free System Clear))

4. เลือก ใช (Yes)

5. ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ เลือก 

■ การลางขอมูลของระบบ
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ใช (Yes)

6. การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ เลือก 

ตกลง (OK)
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เมื่อโทรศัพทของทานถูกจับคู ขอมูลในสมุดโทรศัพทและประวัติการโทรจะนําเขาสู HFT โดยอัตโนมัติ

■ การนําเขาสมุดโทรศัพท และประวัติการโทรโดยอัตโนมัติ 1การนําเขาสมุดโทรศัพท และประวัติการโทรโดยอัตโนมัติ

เมื่อทานเลือกชื่อจากรายการในสมุดโทรศัพท ทานจะเห็น

ไอคอนแสดงหมวดหมูหาอยาง ไอคอนนี้แสดงหมวดหมูของ

หมายเลขที่บันทึกไวสําหรับชื่อดังกลาว

บางรุนอาจไมสามารถนําเขาไอคอนแสดงหมวดหมู



ทจะอัพเดทหลังจากที่มีการเชื่อมตอทุกครั้ง

โทรจะถูกอัพเดทหลังจากการเชื่อมตอ หรือการ

ครั้ง

เบอรโปรด 
(Pref)
บาน (Home)

มือถือ 
(Mobile)

เพจเจอร (Pager)

ที่ทํางาน 
(Work)

แฟกซ (Fax)

รถ (Car)

อื่นๆ (Other)

เสียง (voice)
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ในโทรศัพท

ใน HFT ได

สมุดโทรศัพ

ประวัติการ

โทรออกทุก
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■ การเพิ่มรายการโปรด

1. กดปุม PHONE

2. เลือก การโทรลาสุด  (Recent Calls), รายชื่อผู

ติดตอ (Contacts) หรือ คียแพด (Keypad)

3. เลือกไอคอนรูปดาว

■ รายการโปรด

หนาจอการโทรลาสุด (Recent calls)

ไอคอนรูปดาว
หนาจอผูติดตอ (Contacts)

หนา

รา
(เพ

บนหนาจอการโทรลาสุด (Recent calls) 
หรือรายชื่อผูติดตอ (Contacts)
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3. เลือก รายการโปรด (Favorite contacts) (เพิ่มลง
ในรายการโปรด (Add to Favorites))
u หากบันทึกรายการโปรดสําเร็จ การแจงจะปรากฏ

ขึ้นบนหนาจอ

u เลือกไอคอนรูปดาวอีกครั้งเพื่อนํารายการนั้นออก

จากรายการโปรด

ไอคอนรูปดาว
จอคียแพด (Keypad)

ยการโปรด (Favorite contacts) 
ิ่มลงในรายการโปรด (Add to 

บนหนาจอคยีแพด (Keypad)
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■ การลบรายการโปรด

1. กดปุม PHONE

2. เลือกรายการโปรด (Favorite contacts) 

(รายการโปรด (Favorite Contacts))

3. เลือกไอคอนรูปดาว

4. ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ เลือก 

ใช (Yes)ไอคอนรูปดาว

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 264  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM



265

uuรุนจอสัมผัส 7 นิ้วu เมนู HFT
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ทานสามารถโทรออกไดโดยการใสหมายเลขโทรศัพท หรือใชรายการโทรลาสุดที่นําเขา การโทรลาสุด
(Recent calls) (การโทรลาสุด (Recent Calls)), รายการโปรด (Favorite contacts) (รายการ
โปรด (Favorite Contacts)) และรายชื่อใน ผูตดิตอ (Contacts)

■ การโทรออกโดยใชสมุดโทรศัพทที่นําเขา

■ การโทรออก 1การโทรออก

เมื่อโทรศัพทตอสาย ทานจะไดยินเสียงของผูรับสายผานทาง

ลําโพงเครื่องเสียง
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เมื่อโทรศัพทของทานถูกจับคู ขอมูลในสมุดโทรศัพทจะ

นําเขาสู HFT โดยอัตโนมัติ

1. กดปุม PHONE

2. เลือก ผูติดตอ (Contacts)

3. สมุดโทรศัพทจะถูกจัดเก็บตามลําดับตัวอักษร

เลือกชื่อ

4. เลือกหมายเลข

u การโทรออกจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
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■ การโทรออกโดยใชหมายเลขโทรศัพท

1. กดปุม PHONE

2. เลือก คียแพด (Keypad)

3. เลือกหมายเลข

4. เลือก โทร (Call)

u การโทรออกจะเริ่มโดยอัตโนมัติ

■ การโทรออกโดยใชประวัติการโทร

ประวัติการโทรจะถูกบันทึกไวใน ทั้งหมด (All), สายที่

โทรออก (Dialed) , สายที่ไมไดรับ (Missed) หรือ 

สายที่ไดรับ (Received)

1การโทรออกโดยใชประวัติการโทร

ประวัติการโทรจะแสดงเมื่อโทรศัพทตอกับ HFT เทานัน้ และ

ปรากฏหมายเลขทั้งหมดที่โทรออก รับสาย หรือสายที่ไมไดรับ

20 หมายเลข
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1. กดปุม PHONE

2. เลือก การโทรลาสุด (Recent Calls)

u ทานสามารถเรียงลําดับจาก ทั้งหมด (All), สายที่

โทรออก (Dialed) , สายที่ไมไดรับ (Missed) 

หรือ สายที่ไดรับ (Received) เลือกไอคอนที่อยู

ดานขวาบนของหนาจอ

3. เลือกหมายเลข

u การโทรออกจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
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อํานวยความสะดวก

■ การโทรโดยใชรายการโปรด

1. กดปุม PHONE

2. เลือกรายการโปรด (Favorite contacts) 

(รายการโปรด (Favorite Contacts))

3. เลือกหมายเลข

u การโทรออกจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
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uuรุนจอสมัผัส 7 นิ้วu เมนู HFT

268

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

เมื่อมีสายเรียกเขา จะมีเสียงการแจงเตือนและหนาจอ 

สายเรียกเขา... (Incoming Call...) จะปรากฏขึ้น

ทานสามารถรับสายไดโดยใชปุมเลือก/ตั้งคา

เพื่อรับสาย ใหเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเพื่อเลอืก รับสาย

(Answer) บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ แลวกดปุม

เลือก/ตั้งคา

uหากทานตองการปฏิเสธหรือวางสาย ใหเลอืก 

ปฏเิสธ (Ignore) บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

โดยใชปุมเลอืก/ตั้งคา

■ การรับสาย 1การรับสาย

สายเรียกเขา

เลือก รับสาย (Answer) โดยใชปุมเลือก/ตั้งคา เพื่อพักสาย

ปจจุบันเพื่อรับสายเรียกเขาอีกสาย

เลือก เปลีย่นสาย (Swap call) โดยใชปุมเลือก/ตั้งคา เพื่อ

กลับมารับสายที่พักไว

เลือก ปฏิเสธ (Ignore) โดยใชปุมเลือก/ตั้งคา เพื่อปฏิเสธสาย

เรียกเขาหาก ทานไมตองการรับสาย

เลือก วางสาย (Hang up) โดยใชปุมเลือก/ตั้งคา หากทาน

ตองการวางสายปจจุบัน

ทานสามารถเลือกไอคอนบนหนาจอแสดงขอมูลแทนไอคอนบน

หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ได

โหมด HFT

ชื่อผูโทรเขา
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uuรุนจอสัมผัส 7 นิ้วu เมนู HFT
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ตัวเลือกตอไปนี้จะใชไดในระหวางการโทร

เปลีย่นสาย (Swap call): พักสายปจจุบันเพื่อรับสายเรียกเขาอีกสาย

ปดเสียง (Mute): ปดเสยีงของทาน

การใชมือถือ (Use Handheld): โอนสายจาก HFT ไปยังโทรศัพทของทาน

คยีแพด (Keypad): สงหมายเลขในระหวางการโทร คณุสมบัตินี้เปนประโยชนเมื่อทานโทรไปยังระบบ

โทรศัพทที่ทํางานผานเมนู

ตัวเลือกที่มีจะแสดงขึ้นที่สวนครึ่งลางของหนาจอ

เลอืกตัวเลอืก

u สัญลักษณปดเสียงจะปรากฏขึ้นเมื่อเลือก ปด

เสียง (Mute) เลือก ปดเสียง (Mute) อีกครั้ง

■ ตัวเลือกระหวางการโทร 1ตัวเลือกระหวางการโทร

คียแพด (Keypad): ใชไดในโทรศัพทบางรุน

ไอคอนปดเสียง
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อุปกรณ
อํานวย

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

การเริ่มใชงาน

เครื่องเสียงแบบหนาจอสัมผัสจะเริ่มทํางานอัตโนมัติเมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟเปน ACCESSORY 

หรอื ON เมื่อเริ่มใชงาน หนาจอเกี่ยวกับการปฏิเสธความรับผดิชอบตอไปนี้จะแสดงขึ้น

เลือก ตกลง (OK)

u ถาหากไมมีอุปกรณที่ลงทะเบียนไว ใหเลือก

ตกลง (OK) และหนาจอการจับคู Bluetooth® จะ

แสดงขึ้น

u หากทานทําเครื่องหมายในกลอง ไมตองแสดง

สิ่งนี้อีก (Do not show this again) หนาจอนี้

จะไมแสดงขึ้นมาอีก

■ การจับคูโทรศัพทมือถือ (เมื่อไมมีโทรศัพทที่จับคู

อยูกับระบบ)
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ความสะดวก
1. ดูใหแนใจวาโทรศัพททําการคนหา หรืออยูในโหมดที่

สามารถคนหาได

2. เลือก Honda HFT จากโทรศัพทของทาน

u หากทานตองการจับคูโทรศัพทกับเครื่องเสยีงแบบ

หนาจอสัมผัส ใหเลือก คนหาอุปกรณ (Search 

for Devices) แลวเลือกโทรศัพทของทานเมื่อ

โทรศัพทแสดงขึ้นในรายการ
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuการใชงานขั้นพื้นฐาน
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

การใชงานขั้นพื้นฐาน

เมื่อตองการใชฟงกชันระบบเครื่องเสียง โหมดจายไฟตองอยูในตําแหนง ACCESSORY หรือ ON

■ ฟงกชันระบบเครื่องเสียง 1ฟงกชันระบบเครื่องเสียง

หนาจอจะแสดงในรถยนตรุนพวงมาลัยขวา สําหรับรุนพวงมาลัย

ซาย หนาจอจะอยูดานตรงขามกับรุนพวงมาลัยขวา
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a  แอปทั้งหมด f ปุม  (ยอนกลับ)
b ไอคอนสถานะ g ปุม VOL/  AUDIO (ระดับเสยีง/เปด-ปด

ระบบเครื่องเสยีง)
c ไอคอนทางลัดแอปพลิเคชัน h ปุม /  (คนหา/ขาม)
d ลูกศร i ไอคอนสวิตชเปลีย่นโหมด
e ปุม  (หนาจอหลัก) j  ไอคอน โหมดจอแสดงผล
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuการใชงานขั้นพื้นฐาน

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

 แอปทั้งหมด: แสดงแอปพลเิคชันทั้งหมด

ไอคอนสถานะ: แสดงตัวแสดงของขอมูลสําหรับรถยนต, โทรศัพทที่เชื่อมตอ เปนตน ในบริเวณสวน

บนของหนาจอ

ไอคอนทางลัดแอปพลิเคชัน: แสดงไอคอนทางลัดแอปพลิเคชัน

ลูกศร: แสดงหนาถัดไปในหนาจอแสดงขอมูล

ปุม  (หนาจอหลัก): กดเพื่อไปสูหนาจอหลัก

ปุม  (ยอนกลับ): กดเพื่อกลับไปยังหนาจอกอนหนา

ปุม VOL/  AUDIO (ระดับเสียง/เปด-ปดระบบเครื่องเสียง): หมุนเพื่อปรับระดับเสียงและ

เปด-ปดระบบเครื่องเสยีง

ปุม /  (คนหา/ขาม): กดเพื่อเปลี่ยนสถานี, เพลง หรือไฟล

ไอคอนสวิตชเปลีย่นโหมด: แสดงไอคอนเพื่อเปลีย่นโหมดโดยตรง

และ

โหม

*1 : ร
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เลอืก  หรือ  เพื่อทําการปรับตั้ง ในแตละครั้งที่ทานเลอืก *1 โหมดจะเปลี่ยนระหวาง

ดกลางวันและโหมดกลางคนื

ุนมาตรวัด 7 นิ้ว
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuการใชงานขั้นพื้นฐาน
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

■ คอนโซลกลาง ( )

ชองเชื่อมตอ USB (2.5A) บนแผงหนามีไวสําหรับชารจ
ไฟอุปกรณ, เลนไฟลเสยีง และเชื่อมตอโทรศัพทที่
สามารถใชงานไดกับ Apple Car Play หรือ Android 
Auto

u เพื่อปองกันปญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น โปรดใช
Apple MFi Certified Lightning Connector 
สําหรับ Apple CarPlay และสําหรับ Android 
Auto สายเคเบิล USB ควรไดรับการรับรองโดย
USB-IF เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน USB 2.0

■ คอนโซลกลาง ( )

■ ชองเชื่อมตอ USB 1ชองเชื่อมตอ USB

• หามวาง iPod หรือแฟลชไดรฟ USB ทิ้งไวในรถ การสัมผสั

แสงแดดโดยตรงและอุณหภมูิสูงอาจทําใหอปุกรณเสียหายได

• ขอแนะนําใหทานใชสาย USB หากทานกําลังเชื่อมตอ

แฟลชไดรฟ USB เขากับชองเชือ่มตอ USB

• อยาเชือ่มตอ iPod หรือแฟลชไดรฟ USB โดยใชฮับ

• หามใชรวมกับอุปกรณอื่น เชน เครื่องอานการดหรือ

ฮารดดิสกไดรฟ เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณดังกลาว หรือ

ไฟลของทานเสียหาย

• ขอแนะนําใหทานสํารองขอมูลของทานไวกอนใชงานอุปกรณ

ดังกลาวในรถของทาน

• ขอความที่แสดงขึ้นมาจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับรุนของ

อุปกรณและรุนของซอฟตแวร

 USB สามารถจายไฟไดถึง 2.5A ชองเชือ่มตอ

งออกไฟ 2.5A จนกวาจะไดรับคําสั่งจากอุปกรณ

ใชงานอุปกรณที่ตองไดรับการชารจไฟสําหรับ

ของกําลังกระแสไฟฟาที่มีการวัดในหนวยแอมแปร

บางอยาง อุปกรณที่เสียบอยูกับชองเชื่อมตออาจ

วนสถานวีิทยุที่ทานกําลังฟงอยู

วย USB

คอนโซลกลาง

a เลนไฟลเสยีงและเชื่อมตอโทรศัพทที่
สามารถใชงานได

b ไวสําหรับชารจไฟใหกับอุปกรณเทานั้น

หลังค

* สํา
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ชองเชื่อมตอ USB (2.5A) บนแผงหนามีไวสําหรับชารจ
ไฟใหกับอุปกรณเทานัน้

u ทานไมสามารถเลนเพลงได ถึงแมวาจะเชื่อม
เครื่องเลนเพลงเขากับชองเชื่อมตอแลวก็ตาม

■ หลงัคอนโซลกลาง*

ชองเชื่อมตอ USB (2.5A) เหลานี้มีไวสําหรับชารจไฟให
กับอุปกรณเทานั้น

u ทานไมสามารถเลนเพลงได ถึงแมวาจะเชื่อม
เครื่องเลนเพลงเขากับชองเชื่อมตอแลวก็ตาม

ชองเชื่อมตอ

USB จะไมส

อานคูมือการ

รายละเอียด

ภายใตสภาพ

สงเสียงรบก

การชารจด

อนโซลกลาง

หรับรถบางรุน
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

จะชวยใหทานสามารถใชงานระบบเครื่องเสยีงในขณะ

ขับรถได ขอมูลจะแสดงบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

■ สวิตชควบคุมระบบเครือ่งเสียง 1สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง

โหมดบางโหมดจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อใชอุปกรณหรือสื่อกลาง

ที่เหมาะสมเทานั้น

ฟงกชันบางอยางอาจใชไมไดขึ้นอยูกับอุปกรณ Bluetooth® ที่

ทานเชือ่มตอ

กดปุม  (หนาจอหลัก) เพื่อกลับไปหนาจอหลักบนหนาจอ

แสดงขอมูลผูขับขี่

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

a ปุม /  (คนหา/ขาม)
b สวิตช VOL ( +   /VOL ( -   (ระดับเสียง)
c ปุมเลอืก/ตั้งคา
d ป

รุนม

a ป
b ส
c ป
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ุม /  (คนหา/ขาม)
วิตช VOL ( +   /VOL ( -   (ระดับเสียง)
ุมเลอืก/ตั้งคา
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อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

สวิตช VOL ( +   /VOL ( -   (ระดับเสียง)

กดขึ้น: เพื่อเพิ่มระดับเสียง

กดลง: เพื่อลดระดับเสียง

ปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย)•เมื่อเลอืกโหมดระบบเครื่องเสียง*1

กดปุม  (หนาจอหลัก) จากนัน้เลือกขึ้นหรือลงเพื่อเลือก  (เครื่องเสียง) บนหนาจอแสดงขอมูล

ผูขับขี่ แลวกดปุมเลือก/ตั้งคา

*1 : ร
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ุนมาตรวัด 7 นิ้ว
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuการใชงานขั้นพื้นฐาน

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

เลือกขึ้นหรือลง:

หากตองการเลือกโหมด ใหเลื่อนขึ้นหรือลงแลวกดเพื่อตั้งคา:

FM/AM/iPod/USB/Bluetooth® Audio/Apple CarPlay/Android Auto

uโหมดที่แสดงขึ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนีข้ึ้นอยูกับอุปกรณที่เชื่อมตอ

ปุม /  (คนหา/ขาม)

• เมื่อกําลงัฟงวิทยุ

กด : เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่บันทึกคาไวลวงหนาในสถานถีัดไป

กด : เพื่อเลือกสถานีวิทยุที่บันทึกคาไวลวงหนาในสถานีกอนหนา

กดปุม  คางไว: เพื่อเลือกสถานีเครือขายที่มีสัญญาณแรงถัดไป

กดปุม  คางไว: เพื่อเลือกสถานเีครือขายที่มีสัญญาณแรงกอนหนา

• เมื่อฟงผาน iPod, แฟลชไดรฟ USB, Bluetooth® Audio หรือการเชื่อมตอสมารทโฟน

u

ก

ก

• เม

ก

ก

• เม

ก

ก
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การทํางานที่แสดงขึ้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุปกรณที่เชื่อมตอ

ด : เพื่อขามไปยังเพลงถัดไป

ด : เพื่อกลับสูเพลงกอนหนา

ื่อกําลงัฟงแฟลชไดรฟ USB

ดปุม  คางไว: เพื่อขามไปยังโฟลเดอรถัดไป

ดปุม  คางไว: เพื่อกลับสูโฟลเดอรกอนหนา

ื่อฟงผาน iPod:

ดปุม  คางไว: เพื่อขามไปยังเพลงถัดไป

ดปุม  คางไว: เพื่อกลับสูเพลงกอนหนา
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วu คูมือผูใชรถ
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

คูมือผูใชรถ

ทานสามารถดูเนื้อหาของคูมือผูใชรถบนเครื่องเสียงแบบหนาจอสัมผสัได

1. เลือก  แอปพลเิคชันทั้งหมด (All Apps)

2. เลือก คูมือผูใชรถ (Owner’s manual)

■ การใชงาน

1คูมือผูใชรถ

ฟงกชนันีไ้มไดครอบคลุมทุกภาษาที่มีในเครื่องเสยีงแบบหนาจอ

สัมผัส

การเปลี่ยนภาษาของเครื่องเสียงแบบหนาจอสัมผสัจะเปนการ

เปลี่ยนภาษาของคูมือผูใชรถดวยเชนกัน หากไมมีหรือไมได

ติดตั้งคูมือผูใชรถในภาษานั้น คูมือผูใชรถจะยังคงเปนคา

มาตรฐานคือ ภาษาอังกฤษ
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

หนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

แสดงสถานะระบบเครื่องเสียงและนาฬิกา ทานสามารถไปที่ตัวเลอืกการตั้งคาตางๆ ไดจากหนาจอนี้ 1หนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

การใชงานหนาจอสัมผัส•
• ใชการควบคุมแบบเรียบงาย เชน การสัมผัส การปด

ซาย-ขวา และการเลื่อนขึ้นลง เพื่อใชงานฟงกชนัเครื่อง

เสียงบางอยาง

• บางรายการอาจกลายเปนสีเทาระหวางขับรถเพื่อลดการ

เบี่ยงเบนความสนใจ

• ทานสามารถเลือกรายการนั้นไดเมื่อรถจอด

• การใสถุงมืออาจจํากัดหรือขัดขวางการทํางานของหนาจอ

แบบสัมผัส

ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาความไวของหนาจอสัมผสัได

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

tures) หนา 322
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

■ เพ

เลอืก

■ ฟงกชันทางลัดแอปพลิเคชัน 1ฟงกชันทางลัดแอปพลิเคชัน

สามารถเพิ่มจํานวนหนาจอหลักไดถึง 6 หนาจอ

เลือก  เพื่อกลับไปยังหนาแรกของหนาจอหลักโดยตรงจาก

หนาใดก็ตาม

a ไอ
b ล
c ต
d ส
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ื่อเปลี่ยนไปหนาจอถัดไป

  หรือ  หรือเลื่อนหนาจอไปทางซายหรือขวาเพื่อเปลี่ยนไปยังหนาจอถัดไป

คอนทางลัดแอปพลิเคชัน

ูกศร

ัวแสดงหนา

วิตชเปลี่ยนโหมด

< >



uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

280

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ การเพิ่มไอคอนแอปพลิเคชันบนหนาจอหลัก

สามารถเพิ่มไอคอนแอปพลิเคชันบนหนาจอหลักได

1. กดปุม 

2. เลือก  แอปพลเิคชันทั้งหมด (All Apps)

3. เลือกทําเครื่องหมายในกลองสี่เหลีย่มของ

แอปพลิเคชันที่ตองการ

1การเพิ่มไอคอนแอปพลิเคชันบนหนาจอหลัก

แอปพลิเคชันที่ติดตั้งไวลวงหนาอาจไมสามารถเริ่มตนไดโดย

ปกติ ถาหากเกิดขึ้น ทานจําเปนตองทําการเริ่มตนระบบใหม 

ตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ VEHICLE OFF จากนั้นตั้งคาโหมดจาย

ไฟไปที่ตําแหนง ON หลังจากนั้น ใหเปดแอปพลิเคชันใหม

อีกครั้ง ถายังไมสามารถเริ่มตนการทํางานแอปพลิเคชันได 

ทานจําเปนตองทําการรีเซ็ตระบบ

2 การกําหนดคาทั้งหมดใหเปนคามาตรฐาน หนา 338

หากทานทําการ ตั้งคาขอมูลใหกลับสูคาจากโรงงาน (Factory 

Data Reset) อาจเกิดการรีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดกลับเปนคา

มาตรฐานจากโรงงาน

2 การกําหนดคาทั้งหมดใหเปนคามาตรฐาน หนา 338

อปพลิเคชนัเหลานั้นไมสามารถเริ่มตนไดโดยปกติ

การ ตั้งคาขอมูลใหกลับสูคาจากโรงงาน (Factory 

et) ใหติดตอศูนยบริการฮอนดา
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

■ การเคลื่อนยายไอคอนบนหนาจอหลัก

ทานสามารถเปลีย่นตําแหนงบนหนาจอหลักได

1. กดปุม 

2. เลือกไอคอนและกดคางไว

u หนาจอจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอการปรับตั้งคาดวย

ตนเอง

3. ลากและปลอยไอคอนในตําแหนงที่ทานตองการ

4. เลือก ตกลง (Done)

u หนาจอจะกลับสูหนาจอหลกั

1การเคลื่อนยายไอคอนบนหนาจอหลัก

เลือก คําแนะนํา (Tips) เพื่อแสดงคําแนะนํา หากตองการ

ซอนคําแนะนําใหเลือกอีกครั้ง
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

282

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ การลบไอคอนบนหนาจอหลัก

ทานสามารถลบไอคอนบนหนาจอหลักได

1. กดปุม 

2. เลือกไอคอนและกดคางไว

u หนาจอจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอการปรับตั้งคาดวย

ตนเอง

3. ลากและปลอยไอคอนที่ทานตองการนําออกไปยัง

บริเวณสวนบนของหนาจอ

u ไอคอนจะถูกลบออกจากหนาจอหลัก

4. เลือก ตกลง (Done)

u หนาจอจะกลับสูหนาจอหลัก

1การลบไอคอนบนหนาจอหลัก

ทานไมสามารถลบแอปพลิเคชันไดดวยการลบไอคอนบน

หนาจอหลัก

เลือก คําแนะนํา (Tips) เพื่อแสดงคําแนะนํา หากตองการ

ซอนคําแนะนําใหเลือกอีกครั้ง
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

■ การสรางไอคอนทางลัดบนหนาจอหลกั

ทานสามารถเก็บไอคอนไดสูงสุดหาไอคอนที่สวนลางของหนาจอหลัก

1. กดปุม 

2. เลือกไอคอนและกดคางไว

u หนาจอจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอการปรับตั้งคาดวย

ตนเอง

3. ลากและปลอยไอคอนที่ทานตองการเก็บไวที่สวนลาง

ของหนาจอหลัก

u ไอคอนจะถูกจัดเก็บไวที่บริเวณสวิตชเปลีย่นโหมด

4. เลือก ตกลง (Done)

u หนาจอจะกลับสูหนาจอหลกั

1การสรางไอคอนทางลัดบนหนาจอหลัก

เลือก คําแนะนํา (Tips) เพื่อแสดงคําแนะนํา หากตองการ

ซอนคําแนะนําใหเลือกอีกครั้ง

a สวิตชเปลี่ยนโหมด
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

แสดงตัวแสดงของขอมูลสําหรับรถยนต, โทรศัพทที่เชื่อมตอ เปนตน ในบริเวณสวนบนของหนาจอ

ทานสามารถยืนยันขอมูลรายละเอียดไดโดยการเลือกไอคอนเหลานี้

1. เลือกไอคอนสถานะระบบ

u พื้นที่แสดงสถานะจะปรากฏขึ้น

2. เลือกรายการเพื่อดูรายละเอียด

3. กดปุม  หรือเลือกไอคอนสถานะระบบเพื่อปด

พื้นที่แสดง

■ พื้นที่แสดงสถานะ

a ไอคอนสถานะระบบ

■ ก
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ฟงกชันการสั่งงานดวยตนเองบางอยางจะไมสามารถใชงานได หรือไมสามารถทํางานไดขณะที่รถกําลัง

วิ่งอยู

ทานจะไมสามารถเลือกตัวเลือกที่ปรากฏเปนสีเทาไดจนกวาจะจอดรถยนต

■ ขอจํากัดของการสัง่งานดวยตนเอง

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 285  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM



286

uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuการตั้งคานาฬิกา

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การตั้งคานาฬิกา

ทานสามารถปรับเวลาไดดวยตนเองและตั้งวอลเปเปอรของนาฬิกาไดในหนาจอแสดงขอมูล

1. กดปุม 

2. เลือก การตั้งคาทั่วไป (General Settings)

3. เลือก ระบบ (System)

4. เลือก วันและเวลา (Date & Time)

5. เลือก ตั้งคาวันและเวลา (Set Date & Time)

6. เลือก วันและเวลาอัตโนมัติ (Automatic Date & 

Time) จากนั้นเลอืก ปด (OFF)

เพื่อปรับวัน:

■ การปรับตั้งนาฬิกา (Adjusting the Clock) 1การปรับตั้งนาฬิกา (Adjusting the Clock)

นาฬิกาจะอัพเดทโดยอัตโนมัติผานระบบเครื่องเสียง

ทานสามารถตั้งคานาฬิกาโดยการสัมผัสนาฬิกาที่แสดงใน

บริเวณสวนบนของหนาจอแสดงขอมูล นาฬิกา (Clock) ที่

แสดงในหนาจอหลัก หรือ  แอปพลิเคชันทั้งหมด (All 

Apps)

1. แตะนาฬิกาบนหนาจอ

หนาจอของนาฬิกาก็จะปรากฏขึ้น

2. เลือก การตั้งคา (Settings)

3. เลือก วันและเวลา (Date & Time)

4. เลือก ตั้งคาวันและเวลา (Set Date & Time)

ันและเวลาอัตโนมัติ (Automatic Date & Time) 

เลือก ปด (OFF)

ั้งคาวัน (Set Date) หรือ ตั้งคาเวลา (Set Time)

วัน, ชั่วโมง และนาที โดย /

ันทึก (Save) เพื่อตั้งคาเวลา

ถตั้งคาการแสดงนาฬิกา

บ (System) หนา 323

3 4
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7. เลือก ตั้งวันที่ (Set Date)

8. เลือก /

9. เลือก บันทึก (Save) เพื่อตั้งคาวัน

เพื่อปรับเวลา:

7. เลือก ตั้งเวลา (Set Time)

8. เลือก /

9. เลือก บันทึก (Save) เพื่อตั้งคาเวลา

5. เลือก ว

จากนั้น

6. เลือก ต

7. ปรับตั้ง

8. เลือก บ

ทานสามาร

2 ระบ

3 4

3 4
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uuรุนจอสัมผัส 10.2 นิ้วuการตั้งคานาฬิกา
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

■ นําเขาวอลเปเปอรนาฬิกา
1. เชื่อมตอแฟลชไดรฟ USB เขากับชองเชื่อมตอ USB

2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 273
2. กดปุม 
3. เล

u

4. เล
5. เล
6. เล

u

7. เล
u

8. เล
u

9. เล
u

■ การตั้งคาวอลเปเปอรนาฬิกา 1การตั้งคาวอลเปเปอรนาฬิกา

• เมื่อทําการนําเขาไฟลวอลเปเปอร ภาพดังกลาวจะตองอยูใน

ไดเร็กทอรี่หลักของแฟลชไดรฟ USB

ภาพที่อยูในโฟลเดอรจะไมสามารถนําเขาได

• ชื่อไฟลจะตองมีความยาวไมเกิน 64 ตัวอักษร

• ภาพทีส่ามารถนําเขาไดจะตองอยูในรูปแบบไฟล BMP (bmp)

หรือ JPEG (jpg)

• ขนาดไฟลตองนอยกวา 10 MB

• หากแฟลชไดรฟ USB ไมมีภาพอยู จะมีขอความแสดงขึ้น

• สามารถนําเขารูปภาพไดสูงสุด 11 รูป

• ขนาดภาพสูงสุดคือ 4,096 x 2,304 พิกเซล หากขนาดของ

ภาพนอยกวา 1,280 x 720 พิกเซล ภาพจะแสดงขึ้นตรง

กลางของหนาจอโดยมีพื้นที่สีดําปรากฏขึ้นโดยรอบ
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ือก นาฬกิา (Clock)
หาก นาฬิกา (Clock) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลัก ใหเลือก  แอปพลเิคชันทั้งหมด (All 
Apps)
ือก การตั้งคา (Settings)
ือก ประเภทนาฬิกา (Clock Faces)
ือก เพิ่ม (Add More)
รูปของรูปภาพที่บันทึกในแฟลชไดรฟ USB จะแสดงขึ้นในรายการ
ือกรูปภาพที่ตองการนําเขา
สามารถเลอืกรูปภาพมากกวาหนึ่งรูปไดพรอมกัน
ือก ตกลง (OK)
รูปภาพที่เลือกจะแสดงขึ้น
ือก ถายโอน (Transfer)
การแสดงหนาจอจะกลับไปที่หนาจอการตั้งคาวอลเปเปอรนาฬิกา
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■ เลือกวอลเปเปอรนาฬิกา
1. กดปุม 
2. เลือก นาฬิกา (Clock)

u หาก นาฬิกา (Clock) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลัก ใหเลือก  แอปพลิเคชันทั้งหมด (All 
Apps)

3. เลือก การตั้งคา (Settings)
4. เลือก ประเภทนาฬกิา (Clock Faces)
5. เลือกรูปภาพที่ตองการตั้งเปนวอลเปเปอร

u ภาพตัวอยางจะแสดงขึ้นบนหนาจอ
6. เลือก บนัทึก (Save)

u หนาจอนาฬิกาที่มีการตั้งวอลเปเปอรแลวจะแสดงขึ้น

■ ลบวอลเปเปอรนาฬกิา
1. ก
2. เล

u

3. เล
4. เล
5. เล
6. เล

u

7. เล
u

8. เล
u
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ดปุม 
ือก นาฬิกา (Clock)
หาก นาฬิกา (Clock) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลัก ใหเลือก  แอปพลิเคชันทั้งหมด (All 
Apps)
ือก การตั้งคา (Settings)
ือก ประเภทนาฬกิา (Clock Faces)
ือก ลบรูปภาพ (Delete Photos)
ือกรูปภาพที่ตองการลบ
สามารถเลือกรูปภาพมากกวาหนึ่งรูปไดพรอมกัน
ือก ตกลง (OK)
รูปภาพที่เลือกจะแสดงขึ้น
ือก ลบ (Delete)
การแสดงหนาจอจะกลบัไปที่หนาจอการตั้งคาวอลเปเปอรนาฬิกา
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การปรับตั้งเสียง

1. กดปุม 

2. เลือกไอคอนแหลงขอมูลเครื่องเสยีง

3. เลือก เสียง (Sound)

เลอืกรายการจากตัวเลือกตอไปนี้:
• เสียงทุม/เสียงแหลม (Bass/Treble): เสียงแหลม

(Treble), เสียงกลาง (Midrange), เสียงทุม (Bass)
• โซนเสียง & สมดุลหนาหลงั/สมดุลซายขวา (Audio 

Zones & Balance/Fader)*1: เฉพาะผูขับขี่ (Driver 
Only), เฉพาะดานหนา (Front Only), เฉพาะดาน
หลงั (Rear Only), ทั้งคันรถ (Full Vehicle), สมดุล
ซายขวา (Balance), สมดุลหนาหลงั (Fader)

• Bose Centerpoint*1: Bose Centerpoint

1การปรับตั้งเสียง

การชดเชยเสียงตามความเร็วของ Bose (Bose Dynamic 
Speed Compensation)*1/การชดเชยเสียงตามความเร็ว
(Speed Volume Compensation)*2 จะปรับระดับเสียงตาม
ความเร็วรถยนต เมื่อรถยนตมีความเร็วเพิ่มขึ้น ระดับเสียงก็จะ
เพิ่มขึ้น เมื่อรถยนตมีความเร็วลดลง ระดับเสียงก็จะลดลง

ทานสามารถปรับเสียงไดตามขั้นตอนตอไปนี้
1. กดปุม 
2. เลือก การตั้งคาทั่วไป (General Settings)
3. เลือก เสียง (Sound)

โซนเสียง & สมดุลหนาหลัง/สมดุลซายขวา (Audio Zones 
& Balance/Fader)*1

ทานสามารถเปลี่ยนทิศทางที่เสียงจะออกไดโดยการเลือกตัว
เลือกลําโพงดังตอไปนี้:

: จะมีเสียงดังออกจากลําโพงทั้งหมด
ับขี่: จะมีเสียงดังออกจากลําโพงขางเบาะนัง่ผูขับขี่

นหนา: จะมีเสียงดังออกจากลําโพงตัวหนาเทานัน้
นหลัง: จะมีเสียงดังออกจากลําโพงตัวหลังเทานัน้

รตั้งคาแตละรายการ เสียงทุม/เสียงแหลม
le), โซนเสียง & สมดุลหนาหลัง/สมดุลซาย
 Zones & Balance/Fader*1, การชดเชยเสียง
็วของ Bose (Bose Dynamic Speed 
tion)*1, สมดุลหนาหลัง/สมดุลซายขวา
ader)*2 และ การชดเชยเสียงตามความเร็ว
lume Compensation)*2 ใหเลือก คา
Default)

รุนที่มีแอมป BOSE

รุนที่มีแอมปปกติ
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• การชดเชยเสียงตามความเร็วของ Bose (Bose 
Dynamic Speed Compensation)*1: การชดเชย
เสียงตามความเร็วของ Bose (Bose Dynamic 
Speed Compensation)

• สมดุลหนาหลัง/สมดุลซายขวา (Balance/Fader)*2: 
สมดุลหนาหลัง (Balance), สมดุลซายขวา (Fader)

• การชดเชยเสียงตามความเร็ว (Speed Volume 
Compensation)*2: การชดเชยระดับเสียงตามความ
เร็ว (Speed Volume Compensation)

*1 : รุนทีม่ีแอมป BOSE

*2 : รุนทีม่ีแอมปปกติ

• ทั้งคันรถ
• เฉพาะผูข
เทานั้น

• เฉพาะดา
• เฉพาะดา

การรีเซ็ตกา
(Bass/Treb
ขวา (Audio
ตามความเร
Compensa
(Balance/F
(Speed Vo
มาตรฐาน (
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การตั้งคาหนาจอแสดง

ทานสามารถตั้งคาความสวางของหนาจอ

เลือก โหมดจอแสดงผล (Display Mode)

u แถบความสวางจะปรากฏขึ้นสองถึงสามวินาที

u เลอืก  หรือ  เพื่อปรับความสวาง

u เลอืก ปดหนาจอ (Display OFF) เพื่อปด

หนาจอ เพื่อเปดหนาจอ ใหกดปุม  หรือ 

u เลอืก *1 เพื่อเปลีย่นระหวางโหมดกลางวัน

และโหมดกลางคนื

■ การเปลี่ยนโหมดจอแสดงผลดวยตนเอง (Switching Display Mode 
Manually)

1การตั้งคาหนาจอแสดง

ทานสามารถปรับความสวางของจอแสดงผลไดโดยการเลื่อน

หรือแตะบนแถบความสวาง

ทานสามารถปรับความสวางโดยใชวิธีตอไปนี้ไดเชนกัน 

1. กดปุม 
2. เลือก การตั้งคาทั่วไป (General Settings)
3. เลือก การแสดงผล (Display)
4. เลือกการตั้งคาที่ทานตองการ

ในการตั้งคา เลือก คามาตรฐาน (Default)

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

ัด 9 นิ้ว

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว
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*1 : รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรว

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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อัพเดทระบบ

สามารถอัพเดทเฟรมแวรของระบบเครื่องเสียงไดดวยการเชื่อมตอ Wi-Fi, อุปกรณ USB หรือชุดควบคุม

เทเลเมติกส (TCU)* ผานบริการแบบสมัครสมาชิก

เมื่อสามารถอัพเดทระบบเครื่องเสียงได การแจงเตือนจะแสดงขึ้นในพื้นที่แสดงสถานะ ปฏิบัติตาม

ขั้นตอนตอไปนี้เพื่ออัพเดทระบบ

1. กดปุม 

2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)

u หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลกั ใหเลอืก  แอปพลเิคชัน

ทั้งหมด (All Apps)

u ระบบจะตรวจสอบดูการอัพเดท

■ วิธีการอพัเดท 1วิธีการอัพเดท

ทานสามารถอัพเดทระบบผาน Wi-Fi แตไมสามารถใช

อินเทอรเน็ตที่จําเปนตองลงชื่อเขาใชหรือยอมรับขอตกลงใน

การใชเบราวเซอรได

การดาวนโหลดจะถูกยกเลิกถา:

• การเชื่อมตอ Wi-Fi ของทานไมดี

• ทานดับเครื่องยนตเมื่อแบตเตอรี่มีพลังงานต่ํา 

การดาวนโหลดของทานจะเริ่มตนใหมในครั้งถดัไปทีม่กีารเชื่อมตอ

ปกปองแบตเตอรี่ จะไมสามารถเลือก ติดตั้งใน

ตดับ (Install While Vehicle Off) ไดเมื่อ

 ถาทานตองการติดตั้งขอมูลที่อัพเดท ใหชารจ

มหรือเลือก ติดตั้งทันที (Install Now)
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u ถาไอคอนอัพเดทปรากฏขึ้นบนหนาจอหลัก ใหเลือกไอคอนแสดงสถานะ

2 พื้นที่แสดงสถานะ หนา 284

3. เลือก ดาวนโหลด (Download)

u การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นที่หนาจอถาจําเปนตองมีการยอมรับจากผูใชเพื่อดาวนโหลด

4. เลือก ติดตั้งทันที (Install Now) หรือ ติดตัง้ในขณะที่รถยนตดับ (Install While Vehicle Off)

u การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นที่หนาจอถาการอัพเดทพรอมติดตั้ง

Wi-Fi 

เพื่อเปนการ

ขณะที่รถยน

แบตเตอรี่ต่ํา

แบตเตอรี่ให

* สําหรับรถบางรุน
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สามารถตั้งคาดังตอไปนี้ได

• ดาวนโหลดอัตโนมัต ิ(Auto Download)

• สถานะเวอรชัน (Version Status)

• ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection Setup)

• ประวัติการอัพเดท (Update History)

■ การตั้งคาการดาวนโหลดอัตโนมัติ
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนีเ้พื่อเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับการดาวนโหลดอัตโนมัติ
1. กดปุม 
2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)

u

3. เล
4. เล
5. เล

u

■ ด
ปฏิบ
1. ก
2. เล

u

3. เล
4. เล

■ การตั้งคาการอัพเดทระบบ
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หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลกั ใหเลอืก  แอปพลเิคชัน
ทั้งหมด (All Apps)
ือก การตั้งคา (Settings)
ือก ดาวนโหลดอัตโนมัติ (Auto Download)
ือกแอคเซสพอยท แลวเลือก อนุญาต (Allow)
หากทานไมตองการใหระบบทําการอัพเดทโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ไมอนุญาต (Block)

ูเวอรชันและสถานะการอัพเดท
ัติตามขั้นตอนตอไปนีเ้พื่อยืนยันเวอรชันและสถานะการอัพเดท
ดปุม 
ือก อัพเดทระบบ (System Updates)
หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลกั ใหเลอืก  แอปพลเิคชัน
ทั้งหมด (All Apps)
ือก การตั้งคา (Settings)
ือก สถานะเวอรชัน (Version Status)
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■ ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection setup)
ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานเครือขาย Wi-Fi
1. กดปุม 
2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)

u หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลกั ใหเลอืก  แอปพลเิคชัน
ทั้งหมด (All Apps)

3. เลือก การตั้งคา (Settings)
4. เลือก ตั้งคาการเชื่อมตอ (Connection Setup)
5. เลือก ตกลง (OK)
6. เลือกแอคเซสพอยทจากรายการเครือขาย

u เพื่อเชื่อมตอกับฮอตสปอตที่ไมสามารถตรวจจับไดโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตวัเลือก (Options) 
จากนั้น เพิม่เครือขาย (Add Network)

7. ใสรหัสผาน
u

8. เล

■ กา
ปฏิบัต
1. กด
2. เล

u

3. เล
4. เล
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หากทานทําเครื่องหมายในกลอง ใชเครือขายนี้ในการดาวนโหลดอัพเดทระบบโดยอัตโนมัติ
(Use this network to automatically download system updates) ทานจะสามารถตั้ง
คาเครือขายเพื่อใชสําหรับอัพเดทระบบได
ือก เชื่อมตอ (Connect)

รดูประวัติการอัพเดท
ิตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อยืนยันประวัติการอัพเดท
ปุม 
ือก อัพเดทระบบ (System Updates)
หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลกั ใหเลอืก  แอปพลเิคชัน
ทั้งหมด (All Apps)
ือก การตั้งคา (Settings)
ือก ประวัติการอัพเดท (Update History)
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■ ตั้งคาโหมดการเชื่อมตอไรสาย
1. กดปุม 
2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)

u หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลกั ใหเลอืก  แอปพลเิคชัน
ทั้งหมด (All Apps)

3. เลือก การตั้งคา (Settings)
4. เลือก ตัง้คาการเชื่อมตอ (Connection Setup)
5. เลือก ตกลง (OK)
6. เลือกแอคเซสพอยทจากรายการเครือขาย

u เพื่อเชื่อมตอกับฮอตสปอตที่ไมสามารถตรวจจับไดโดยอัตโนมัติ ใหเลอืก ตัวเลือก (Options) 
จากนั้น เพิ่มเครือขาย (Add Network)

7. ใสรหัสผาน
u หากทานทําเครื่องหมายในกลอง ใชเครือขายนี้ในการดาวนโหลดอัพเดทระบบโดยอัตโนมัติ

8. เล

■ ว
1. ก
2. เล

u

3. เล
4. เล

u

5. เล
u

■ วิธีการอัพเดทแบบไรสาย
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(Use this network to automatically download system updates) ทานจะสามารถตั้ง
คาเครือขายเพื่อใชสําหรับอัพเดทระบบได
ือก เชื่อมตอ (Connect)

ิธีการอัพเดท
ดปุม 
ือก อัพเดทระบบ (System Updates)
หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลกั ใหเลอืก  แอปพลเิคชัน
ทั้งหมด (All Apps)
ือก ผานเครือขายไรสาย (via Wireless)
ือก ดาวนโหลด (Download)
การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นที่หนาจอถาจําเปนตองมีการยอมรับจากผูใชเพื่อดาวนโหลด
ือก ตดิตัง้ทันที (Install Now) หรือ ตดิตั้งในขณะที่รถยนตดับ (Install While Vehicle Off)
การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นที่หนาจอถาการอัพเดทพรอมติดตั้ง
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■ ดาวนโหลดและอัพเดทไฟลจากเซิฟเวอร
1. กดปุม 
2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)

u หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงขึ้นบนหนาจอหลกั ใหเลอืก  แอปพลเิคชัน
ทั้งหมด (All Apps)

3. เลือก วิธีการอื่น (Other Methods)
4. เลือก ผาน USB (Via USB)

u การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
5. เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับชองเชื่อมตอ USB

u รายการขอมูลจะถูกคดัลอกลงอุปกรณ USB
2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 273

6. ถอดอุปกรณ USB ออกจากชองเชื่อมตอ USB
7. เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับคอมพิวเตอรของทาน แลวดาวนโหลดไฟลอัพเดท

u

■ อัพ
1. กด
2. เล
3. เล
4. เล

u

5. เช
u

6. เล
u

■ วิธีการอพัเดทดวยอปุกรณ USB 1วิธีการอัพเดทดวยอุปกรณ USB

ขอแนะนําใหใชอุปกรณ USB ที่มีพื้นที่วางอยางนอย 8 GB ขึ้น

ไป

ใหแนใจวาไดลบรายการขอมูลหรือไฟลอัพเดทกอนหนานี้ออก

จาก USB กอนจะเริ่มขั้นตอนการอัพเดท USB
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เปดลงิกเพื่อดาวนโหลดไฟลอัพเดทซอฟตแวรที่จําเปน โปรดดูที่ 
https://usb.honda.com สําหรับคําแนะนํา

เดทระบบเครื่องเสียง
ปุม 
ือก อัพเดทระบบ (System Updates)
ือก วิธีการอื่น (Other Methods)
ือก ผาน USB (Via USB)
การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
ื่อมตออุปกรณ USB ที่มีไฟลอัพเดทเขากับชองเชื่อมตอ USB
การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 273
ือก ติดตั้งทันที (Install Now)
การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นที่หนาจอถาการอัพเดทสําเร็จ
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การเลนวิทยุ FM/AM

90.50 98.10 98.10
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a ไอคอน การตั้งคา (Settings) * e ไอคอน สแกน (Scan)
b ไอคอน เสียง (Sound) f ไอคอน ปรับหา (Tune)
c ไอคอน กําหนดไวลวงหนา (Preset) g ไอคอน คนหา (Seek)
d ไอคอน รายการสถานี (Station List)

* สําหรับรถบางรุน
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ปรับคลื่นความถี่วิทยุสําหรับหนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนา
วิธีการจัดเก็บสถานีวิทยุ:
1. ปรับหาสถานีวิทยุที่เลอืกไว
2. เลือกไอคอนกําหนดไวลวงหนา (Preset) และกดคางไวเพื่อบันทึกสถานีนัน้ๆ

u การเลือก กดและคางไว (Press & Hold) จะทําใหสามารถตั้งคาสถานทีี่ตั้งคาไวได

รายการสถานีที่มีสญัญาณแรงที่สุดบนชวงความถี่ที่เลอืก
1. เลือก รายการสถานี (Station List) เพื่อแสดงรายการ
2. เลือกสถานี

■ อัพเดทดวยตนเอง
อัพเด
1. เล
2. เล

สุมตัว
ถาตอ
ปุม 

เลอืก

■ หนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนา

■ รายการสถานี (Station List)

■ ส

■ ค

1หนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนา

ไฟเตือน ST ที่ปรากฏบนหนาจอแสดงวาสถานวีิทยุ FM นั้น

ออกอากาศในระบบเสียงสเตอริโอ

การเปลี่ยนโหมดเสียง

หมุนปุมเลือก/ตั้งคา หรือเลือก แหลงที่มาของเสียง (Audio 

Source) บนหนาจอ

2 สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง หนา 274

ทานสามารถบันทึกสถานีวทิยุ AM/FM ไดสูงสุด 12 สถานีไวใน

หนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนา
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ทรายการสถานทีี่ทานมีอยูไดทุกเมื่อ
ือก รายการสถานี (Station List) เพื่อแสดงรายการ
ือก รีเฟรช (Refresh)

อยางสถานีที่มีสญัญาณแรงที่สุดแตละสถานีในชวงความถี่ที่เลือกเปนเวลา 10 วินาที
งการเริ่มสแกน ใหเลอืก สแกน (Scan) และเพื่อปดการสแกน ใหเลือก หยุด (Stop) หรือกด

  หรือ  เพื่อคนหาคลื่นวิทยุของสถานีที่มีสญัญาณแรงในชวงความถี่ที่มากขึ้นหรือลง

แกน (Scan)

นหา (Seek)
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ปรับตั้งการตั้งคาเสียง

2 การปรับตั้งเสียง หนา 289

เลือกเพื่อใชแปนพิมพบนหนาจอสมัผัสเพื่อปอนคลื่นความถี่วิทยุโดยตรง

1. เลือก ปรับหา (Tune)

2. ใสคลืน่ความถี่วิทยุที่ตองการโดยใชแปนพิมพบน

หนาจอสัมผัส

3. เลือก ตกลง (Enter) เพื่อปรับคลื่นความถี่วิทยุ

■ เสยีง (Sound)

■ หนาจอปรับหาคลื่นความถี่วิทยุดวยตนเอง 1หนาจอปรับหาคลื่นความถี่วิทยุดวยตนเอง

ทานสามารถปรับหาคลื่นความถี่ FM ในชวง 87.5 ถึง 108.0 MHz

ได

ไอคอน / :

เลือก  หรือ  เพื่อปรับหาคลื่นความถี่วิทยุ

a แ
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ปนพิมพบนหนาจอสัมผัส
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ใหขอมูลตัวอักษรที่เกี่ยวกับสถานี FM ที่รองรบั RDS ที่ทานไดเลือกไว

■ การคนหาสถานีที่รองรับ RDS จากรายการสถานี

1. เลือก รายการสถานี (Station List) เพื่อแสดงรายการในขณะฟงสถานีวิทยุ FM

2. เลือกสถานี

■ อัพเดทดวยตนเอง

อัพเดทรายการสถานทีี่ทานมีอยูไดทุกเมื่อ

1. เลือก รายการสถานี (Station List) เพื่อแสดงรายการในขณะฟงสถานีวิทยุ FM

2. เลือก รีเฟรช (Refresh)

■ กา

ฟงกช

เปดใ

การเ

ขอมูล

u

การป

■ ระบบการสงขอมูลผานคลื่นวิทยุ (RDS)* 1ระบบการสงขอมูลผานคลื่นวิทยุ (RDS)*

เมื่อทานเลือกสถานี FM ที่รองรับ RDS จะทําให RDS เปดโดย

อัตโนมัติ และหนาจอแสดงความถี่จะเปลี่ยนเปนชือ่สถานี 

อยางไรก็ตาม เมื่อสัญญาณของสถานีนั้นออนลง หนาจอจะ

เปลี่ยนจากชื่อสถานีเปนความถี่

1การรายการสภาพการจราจร (TA)

 จะปรากฏที่สวนบนของหนาจอเมื่อฟงกชัน TA 

ํางาน

ก สแกน (Scan) ในขณะที่เปดใชงานฟงกชัน TA 

ะบบจะคนหาเฉพาะสถานี TP เทานั้น

A ในขณะที่การรายงานสภาพการจราจรเปดอยู 

ลิกฟงกชัน TA สแตนบาย

* สํา
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รรายการสภาพการจราจร (TA)

ัน TA สแตนบายอนุญาตใหระบบสแตนบายการรายงานสภาพการจราจรในทุกๆ โหมดในขณะที่

ชงานฟงกชัน สถานีที่ปรับหาลาสุดตองเปนสถานทีี่มีโปรแกรมการจราจรที่รองรับ RDS

ปดฟงกชัน: เลือก TA เมื่อเริ่มมีการรายงานสภาพการจราจร ขอมูลจะปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดง

 ระบบจะกลับไปยงัโหมดที่เลือกไวลาสุดหลงัจากสิ้นสดุการรายงานสภาพการจราจร

ถาตองการกลับไปยังโหมดที่เลือกลาสุดระหวางการรายงานสภาพการจราจร ใหเลือก 

หยุด (Stop)

ดฟงกชัน: เลือก TA อีกครั้ง

ไฟเตือน TA

สแตนบายท

หากทานเลือ

สแตนบาย ร

การเลือก T

จะไมไปยกเ

หรับรถบางรุน
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เปลี่ยนการตั้งคา RDS

1. การตั้งคา (Settings)

2. เลือกตัวเลือก

• ขอมูล TA (TA-Information): เปดและปดขอมูลการจราจร (เปด (ON)/ปด (OFF)*1)

• AF: เปดและปดเพื่อเปลี่ยนความถี่ของโปรแกรมเดิมโดยอัตโนมัติเมื่อเขาสูเขตอื่นๆ (เปด (ON)*1/

ปด (OFF))

• REG: เปดและปดเพื่อคงความถี่ของสถานใีนเขตนั้นไวที่เดิมแมสัญญาณจะออนลง (เปด (ON)*1/

ปด (OFF))

• NEWS: เปดและปดการปรับหาโปรแกรมขาวโดยอัตโนมัติ (เปด (ON)/ปด (OFF)*1)

*1 : ก

■ การตั้งคา*

* สํา
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ารตั้งคามาตรฐาน

หรับรถบางรุน
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การเลน iPod

เชื่อมตอ iPod เขากับชองเชื่อมตอ USB โดยใชขั้วตอ USB ของทาน จากนัน้เลือกโหมด USB

2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 273

1การเลน iPod

ฟงกชันการควบคุมที่ใชงานไดจะแตกตางกันไปตามรุนหรือ

เวอรชัน บางฟงกชนัอาจไมสามารถใชงานไดบนระบบเครื่อง

เสียงรถยนต

หากเกิดขอบกพรอง ทานอาจพบขอความแสดงความผิดพลาด

บนหนาจอแสดงขอมูล

2 ขอความแสดงขอบกพรองในระบบเครื่อง

เสียง หนา 360

หากทานใชงานแอปพลิเคชันเพลงบน iPhone/iPod ของทาน

ในขณะที่มีการเชื่อมตอโทรศัพทเขากับระบบเครื่องเสียง ทาน

อาจไมสามารถใชงานแอปพลิเคชนัเดียวกันนี้บนหนาจอแสดง

หถอดอุปกรณและเชื่อมตอใหม

ฟนถูกเชื่อมตอผาน Apple CarPlay หรือ Android 

ที่มาของเสียง iPod/USB จะไมสามารถใชงานได

รถเลนไฟลเสียงในโทรศัพทไดผาน Apple 

ือ Android Auto เทานั้น
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ขอมูล

หากจําเปนใ

หากสมารทโ

Auto แหลง

และจะสามา

CarPlay หรa ไอคอน เสียง (Sound) e ไอคอน แทร็ก (Track)
b ไอคอนเลนแบบสุม f ไอคอน เรียกดู (Browse)
c ไอคอนเลนซ้ํา g ภาพหนาปก (Cover Art)
d ไอคอนเลน/หยุดชั่วคราว
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ทานสามารถเลือกเพื่อแสดงหนาจอรายการคนหาเพลง

1. เลือก เรียกดู (Browse)

2. เลือกหมวดหมูการคนหา

3. ทําการเลือกตอไปจนกวาทานจะพบเพลงที่ทานตองการ

ทานสามารถเลือกโหมดเลนซ้ําและสุมไดในขณะที่กําลงัเลนเพลงอยู

■ เลนแบบสุม/เลนซ้ํา (Shuffle/Repeat)

เลือกไอคอนเลนแบบสุมหรือเลนซ้ําจนกวาจะพบโหมดที่ทานตองการ

เลน

เลน

■ ก

เลือก

■ วิธีการเลือกเพลงจากรายการคนหาเพลง

■ วิธีการเลือกโหมดเลน
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แบบสุม (Shuffle)

 ปดการเลนแบบสุม (shuffle off): ปดโหมดการเลนแบบสุม:

 สุมเลนเพลงทั้งหมด (shuffle all songs): เลนเพลงทั้งหมดในรายการที่เลือกตามลําดับการสุม

ซ้ํา (Repeat)

 ปดการเลนซ้ํา (repeat off): ปดโหมดการเลนซ้ํา

 เลนเพลงซ้ํา (repeat song): เลนเพลงปจจุบันซ้ํา

 เลนซําทั้งหมด (repeat all): เลนเพลงทั้งหมดซ้ํา

ารหยุดชั่วคราวหรือเลนเพลงตอ

ไอคอนเลน/หยุดชั่วคราว
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uuรุนจอสัมผัส 10.2 นิ้วuการเลน iPod
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือก  หรือ  เพื่อเปลีย่นเพลง เลือกและกดคางไวเพื่อเลื่อนภายใน

เพลงอยางรวดเร็ว

ทานสามารถปรับการตั้งคาเสยีงได

2 การปรับตั้งเสียง หนา 289

■ วิธีการเปลี่ยนเพลง

■ เสียง (Sound)
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuการเลนแฟลชไดรฟ USB

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การเลนแฟลชไดรฟ USB

ระบบเครื่องเสียงของทานจะอานและเลนไฟลเสียงและวิดีโอจากแฟลชไดรฟ USB

เชื่อมตอแฟลชไดรฟ USB ของทานเขากับชองเชื่อมตอ USB จากนั้นเลอืกโหมด USB

2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 273

1การเลนแฟลชไดรฟ USB

ทานสามารถใชรูปแบบตอไปนี้เพื่อเลนเพลงหรือไฟลวิดีโอบน

แฟลชไดรฟ USB ได

ในขณะที่กําลังเลนไฟลเสียง: 

MP3, WMA, AAC*1, FLAC, PCM/WAVE

ในขณะเลนไฟลวิดีโอ: 

MP4, AVI, MKV, ASF/WMV

นีจ้ะสามารถเลนไฟลรูปแบบ AAC ที่บันทึกโดย

 เทานัน้
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*1: เครื่อง

ใช iTunes

a ไอคอน การตั้งคา (Settings) (เลนวิดีโอ) f ไอคอน หยุดเลน (Stop) (เลนวิดีโอ)
b ไอคอน เสียง (Sound) g ไอคอน แทร็ก/วิดีโอ (Track/Video)
c ไอคอนสุมเลน h ไอคอน เรียกดู (Browse)
d ไอคอนเลนซ้ํา i ภาพหนาปก (Cover Art) (กําลงัเลนเพลง)/

เครื่องเลนขนาดเล็ก (Mini Player) (เลนวิดีโอ)
e ไอคอนเลน/หยุดชั่วคราว
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uuรุนจอสัมผัส 10.2 นิ้วuการเลนแฟลชไดรฟ USB
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกเพื่อแสดงหนาจอรายการคนหาเพลง

1. เลือก เรียกดู (Browse)

2. เลือก รายการเพลงปจจุบัน (Current Playlist), เพลง (Music) หรือวิดีโอ (Video)

3. ทําการเลอืกตอไปจนกวาทานจะพบไฟลหรือวิดีโอที่ทานตองการ

■ วิธีการเลือกไฟลจากรายการคนหาเพลง 1การเลนแฟลชไดรฟ USB

ใชแฟลชไดรฟ USB ที่แนะนํา

2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง หนา 362

ไมสามารถเลนไฟลในรูปแบบ WMA และ AAC ที่ปองกันดวย

ระบบจัดการลิขสิทธิ์ระบบดิจิตอล (DRM) ได

ระบบเครื่องเสียงจะแสดงไมสามารถเลนไฟลได

(Unplayable Files) จากนั้นจะขามไปยังไฟลถัดไป

หากเกิดขอบกพรอง ทานอาจพบขอความแสดงความผิดพลาด

บนหนาจอแสดงขอมูล

2 ขอความแสดงขอบกพรองในระบบเครื่อง

เสียง หนา 360
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มีตอ
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuการเลนแฟลชไดรฟ USB

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกโหมดเลนซ้ําและสุมไดในขณะที่กําลงัเลนไฟลอยู

■ สุมเลน/เลนซํ้า
เลือกไอคอนสุมเลนหรือไอคอนเลนซ้ําซ้ําๆ จนกวาจะพบโหมดที่ทานตองการ

สุมเลน (Random)
 ปดสุมเลน (Random off): ปดโหมดการเลนแบบสุม
 สุมเลนทุกแทร็ก (random all files): เลนไฟลทั้งหมดตามลําดับการสุม
 สุมเลนในโฟลเดอร (random in folder): เลนไฟลทั้งหมดในโฟลเดอรปจจุบันตามลําดับการสุม

เลนซ้ํา (Repeat)
 ปดการเลนซ้ํา (repeat off): ปดโหมดการเลนซ้ํา

 เลนไฟลซ้ํา (repeat file): เลนซ้ําไฟลปจจุบัน

■ ใ

 
/

■ ก

เลือก

ไอคอ
ทาน

■ วิธีการเลือกโหมดเลน

■ ว
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 เลนซ้ําโฟลเดอร (repeat folder): เลนซ้ําไฟลทั้งหมดในโฟลเดอรปจจุบัน

นขณะเลนไฟลวิดีโอ

หยุด (Stop): เลือกเพื่อหยุดไฟล
: เลือก  เพื่อยอหนาจอวิดีโอ เลอืก  เพื่อขยายหนาจอวิดีโอ

ารหยุดชั่วคราวหรือเลนไฟลตอ

ไอคอนเลน/หยุดชั่วคราว

น แทร็ก/วิดีโอ (Track/Video)
สามารถเลือกเพื่อเปลี่ยนไฟลได เลือกและกดคางไวเพื่อเลือ่นภายในไฟลอยางรวดเร็ว

ิธีการเปลี่ยนไฟล
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uuรุนจอสัมผัส 10.2 นิ้วuการเลนแฟลชไดรฟ USB
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ทานสามารถปรับการตั้งคาเสยีงได

2 การปรับตั้งเสียง หนา 289

เปลีย่นการตั้งคา USB ในขณะที่กําลังเลนไฟลวิดีโอ

1. การตัง้คา (Settings)

2. เลือกตัวเลือก

• การตัง้คารูปภาพ (Image Settings): เปลี่ยนความสวางของหนาจอแสดงขอมูล ในการตั้งคา

เลือก คามาตรฐาน (Default) (ความสวาง (Brightness)/ความเขมจาง (Contrast)/ระดับสี

ดํา

• อัต

(แ

• ตํา

ขว

ซา

*1 : ก

■ เสียง (Sound)

■ การตั้งคา (Settings)
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 (Black Level)/สี ((Color))/โทนสี (Tint))

ราสวนมุมมอง (Aspect Ratio): เลือกโหมดจอแสดงผลที่มีอัตราสวนมุมมองที่แตกตางกัน

บบเดิม (Original)/ปกติ (Normal)*1/เต็มจอ (Full)/ขยาย (Zoom))

แหนงนาฬกิา (Overlay Clock Location): เปลี่ยนการจัดวางการแสดงนาฬิกา (ดานบน

า (Upper right)*1/ดานบนซาย (Upper Left)/ดานลางขวา (Lower Right)/ดานลาง

ย (Lower Left)/ปด (OFF))

ารตั้งคามาตรฐาน
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuการเลน Bluetooth® Audio

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การเลน Bluetooth® Audio

ระบบเครื่องเสียงของทานจะชวยใหทานสามารถรับฟงเพลงจากโทรศัพทที่รองรับไดกบัระบบ
Bluetooth
ฟงกชันนีส้ามารถใชงานไดเมื่อมีการจับคูโทรศัพทและเชื่อมตอเขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) 
ของรถ

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

1การเลน Bluetooth® Audio

โทรศัพทที่มี Bluetooth และสามารถถายโอนเสียงได บางเครื่อง
อาจไมสามารถใชงานรวมกับระบบนี้ได

ใหตรวจเช็ควาโทรศัพทของทานสามารถเขากันไดกับระบบ ให
สอบถามตัวแทนจําหนาย

การใชขอมูลบางอยางในขณะขับรถอาจขัดตอกฎหมาย
ทานสามารถเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ HFT ไดครั้งละเครื่อง
เทานั้น
เมื่อมีโทรศัพทที่จับคูสายไวมากกวาสองเครื่อง ระบบจะเชื่อม
ตอโดยอัตโนมัติเขากับโทรศัพทที่มีการจัดลําดับไว ทานสามารถ
จัดลําดับความสําคัญของโทรศัพทในรายการ
อุปกรณ Bluetooth®

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

ับคูโทรศัพทมากกวาหนึ่งเครื่องเขากับระบบ HFT 
ลาชา กอนที่ระบบจะเริ่มเลน

ีชื่อของศิลปน, อัลบั้ม, หรือแทร็กอาจไมปรากฏขึ้น
ง

อาจไมสามารถใชงานไดในอุปกรณบางอยาง

กําลังเชือ่มตอผานทาง Apple CarPlay หรือ
uto Bluetooth® Audio จากโทรศัพทดังกลาวจะไม
งานได อยางไรก็ตาม ถามีโทรศัพทเครื่องอื่นถูก
ูกับระบบ จะสามารถใชเปน Bluetooth® Audio ได
กโหมดเครื่องเสียง
ตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346
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หากมีการจ
อาจมีความ

ในบางกรณ
อยางถูกตอ

บางฟงกชัน

ถาโทรศัพท
Android A
สามารถใช
เชื่อมตออย
โดยการเลือ

2 การ

a ไอคอน เสียง (Sound) e ไอคอน แทร็ก (Track)
b ไอคอน เลนแบบสุม f ไอคอน เรียกดู (Browse)
c ไอคอน เลนซ้ํา g ภาพหนาปก (Cover Art)
d ไอคอน เลน/หยุดชั่วคราว
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuการเลน Bluetooth® Audio
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

1. ใหแนใจวาโทรศัพทของทานไดรับการจับคูและเชื่อมตอเขากับระบบแลว

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

2. เลือกโหมด Bluetooth® Audio

หากระบบไมพบโทรศัพท แสดงวาอาจมีโทรศัพทที่เขากันไดกับ HFT แตไมสามารถเขากันไดกับ

Bluetooth® Audio อีกเครื่องหนึง่เชื่อมตออยู

ทานสามารถเลือกโหมดเลนซ้ําและสุมไดในขณะที่กําลังเลนเพลงอยู

เลนแบบสุม (Shuffle)

เลนซ

 

 

■ กา

เลอืก

■ การเลนไฟล Bluetooth® Audio

■ วิธีการเลือกโหมดเลน

1การเลนไฟล Bluetooth® Audio

การเลนไฟลเสียง ทานอาจจําเปนตองใชงานโทรศัพทของทาน

หากเปนเชนนัน้ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตโทรศัพท

การเปลี่ยนไปยังโหมดอื่นจะทําใหเพลงที่กําลังเลนจากโทรศัพท

ของทานหยุดเลนชั่วคราว

ทานสามารถเปลี่ยนโทรศัพทที่เชือ่มตอ โดยการเลือก เปลี่ยน

อุปกรณ (Change Device)

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346
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มีตอ

 ปดการเลนแบบสุม (shuffle off): ปดโหมดการเลนแบบสุม:

 สุมเลนเพลงทั้งหมด (shuffle all songs): เลนเพลงทั้งหมดในรายการที่เลอืกตามลําดับการสุม

้ํา (Repeat)

ปดการเลนซ้ํา (repeat off): ปดโหมดการเลนซ้ํา

 เลนเพลงซ้ํา (repeat song): เลนเพลงปจจุบันซ้ํา

 เลนซ้ํากลุม (repeat group): เลนซ้ํากลุมปจจุบัน

เลนซําทั้งหมด (repeat all): เลนเพลงทั้งหมดซ้ํา

รหยุดชั่วคราวหรือเลนไฟลตอ

ไอคอนเลน/หยุดชั่วคราว



uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuการเลน Bluetooth® Audio

310

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

1. เลือก เรียกดู (Browse)

2. เลือกหมวดหมูการคนหา

3. เลือกรายการ

u รายการที่เลือกจะเริ่มเลน

ทานสามารถปรับการตั้งคาเสียงได

2 การปรับตั้งเสียง หนา 289

■ การคนหาเพลง

■ เสยีง (Sound)

1การคนหาเพลง

รายการบางอยางหรือทั้งหมดอาจไมแสดงขึ้น ขึ้นอยูกับ

อุปกรณ Bluetooth® ที่ทานเชื่อมตอ
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uuรุนจอสัมผัส 10.2 นิ้วuการเชื่อมตอ Wi-Fi (Wi-Fi Connection)
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

การเชื่อมตอ Wi-Fi (Wi-Fi Connection)

รถคนันี้ติดตั้งการเชื่อมตอ Wi-Fi ทานสามารถเชื่อมตอเขากับฮอตสปอต Wi-Fi ภายนอกหรืออุปกรณ

เชื่อมตอ

1. กดปุม 
2. เลือก การตัง้คาทั่วไป (General Settings)
3. เลือก การเชื่อมตอ (Connections)
4. เลือก Wi-Fi
5. เลือก ตกลง (OK)
6. เลือกแอคเซสพอยทจากรายการเครือขาย

■ การเชื่อมตอรถเขากับฮอตสปอต Wi-Fi

1การเชื่อมตอ Wi-Fi (Wi-Fi Connection)

Wi-Fi และ Wi-Fi Direct เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
ของ Wi-Fi Alliance®

1การเชือ่มตอรถเขากับฮอตสปอต Wi-Fi

ทานไมสามารถดําเนินการตั้งคาในขณะที่รถยนตกําลังเคลื่อนที่

จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อทําการตั้งคาระบบเครื่องเสียง

ในโหมด Wi-Fi

ผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือบางรายอาจเรียก เก็บคาใช

จายในการกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ตจาก โทรศัพทมือถือ

านขอมูลสมารทโฟน โปรดตรวจสอบรายละเอียด

รับสงขอมูลขจากโทรศัพทของทาน

ือโทรศัพทของทานเพื่อตรวจสอบวาโทรศัพท

มตอ Wi-Fi ไดหรือไม

ยืนยันวาการเชื่อมตอ Wi-Fi กําลังเปดหรือปดได

 บนพื้นที่แสดงสถานะ ความเร็วในการสง

ๆ จะไมแสดงบนหนาจอ

ี่แสดงสถานะ หนา 284

มตอ Wi-Fi กับโทรศัพทของทาน ตรวจสอบใหแนใจ

Wi-Fi ของโทรศพัทของทานอยูในโหมดแอคเซสพอยท

สัญญาณอินเทอรเนต็จากโทรศัพทมือถือ)
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u เพื่อเชื่อมตอกับฮอตสปอตที่ไมสามารถตรวจจับได
โดยอัตโนมัติ ใหเลือก ตัวเลือก (Options) จาก
นั้น เพิ่มเครือขาย (Add Network)

7. ใสรหัสผาน
u หากทานทําเครื่องหมายในกลอง ใชเครือขายนี้

ในการดาวนโหลดอัพเดทระบบโดยอัตโนมัติ
(Use this network to automatically 
download system updates) ทานจะสามารถ
ตั้งคาเครอืขายเพื่อใชสําหรับอัพเดทระบบได
2 อพัเดทระบบ หนา 291

8. เลือก เชื่อมตอ (Connect)
■ การปดการเชื่อมตอ Wi-Fi
1. เลือก เปลี่ยนโหมด (Change Mode)
2. เลือก ปด (OFF)

และการใชง

แพ็กเกจการ

โปรดดูที่คูม

สามารถเชือ่

ทานสามารถ

ดวยไอคอน 

ผานและอื่น

2 พื้นท

ในกรณีที่เชื่อ

วาการตัง้คา 

(การกระจาย
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

Apple CarPlay

หากทานเชื่อมตอ iPhone ที่ใชงานรวมกันไดกับ Apple CarPlay เขากบัระบบผานชองเชื่อมตอ USB 

หรอืเชื่อมตอแบบไรสาย ทานจะสามารถใชงานหนาจอแสดงขอมูลแทนหนาจอของ iPhone ในการ

โทรออก ฟงเพลง ดูแผนที่ (นําทาง) และเปดดูขอความได

2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 273

1Apple CarPlay

มีเพียง iPhone 5 หรือรุนที่ใหมกวาที่ติดตั้ง iOS 8.4 หรือใหม

กวาเทานั้นที่สามารถใชงาน Apple CarPlay ได

ขอแนะนําใหทานใช OS เวอรชนัลาสุด

จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยกอนทําการเชื่อมตอ iPhone ของ

ทานเขากับ Apple CarPlay และเมื่อเริ่มใชงานแอปพลิเคชันที่

รองรับใดๆ

ในขณะที่เชือ่มตอ Apple CarPlay ทานจะสามารถโทรออกได

ผาน Apple CarPlay เทานั้น หากทานตองการโทรออกดวย

ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ใหปด Apple CarPlay

2 การตั้งคา Apple CarPlay หนา 314

e ของทานถูกเชื่อมตอเขากับ Apple CarPlay ทาน

รถใชงาน Bluetooth® Audio หรือระบบโทรศัพท

 อยางไรก็ตาม โทรศัพทเครื่องอื่นๆ ที่ถูกจับคูไว

ะสามารถถายโอนเสียงผาน Bluetooth® ไดใน

ตอ Apple CarPlay อยู

ตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

ใชงาน Apple CarPlay และ Android Auto ได

ละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่และประเทศที่ใหบริการ 

Play รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับฟงกชัน โปรดดูที่

ักของ Apple
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เมื่อ iPhon

จะไมสามา

แฮนดฟรีได

กอนหนานี้จ

ขณะที่เชื่อม

2 การ

ไมสามารถ

พรอมกัน

สําหรับราย

Apple Car

เว็บไซตหล

a Apple CarPlay



313

uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuApple CarPlay
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

• โทรศพัท (Phone)
เขาถึงรายชื่อผูติดตอ ทําการโทรออก หรือฟงขอความเสียง

• เพลง (Music)

เล
• แผ
แส

• ขอ
ตร

• ฮอ

เล
•
กล

•
กล

■ เมนู Apple CarPlay 1Apple CarPlay

ขอกําหนดและขอจํากัดในการใชงาน Apple CarPlay

Apple CarPlay จําเปนตองใช iPhone ที่เขากันไดและมีการ

เชื่อมตออินเทอรเน็ตและใชแพ็คเกจอินเทอรเน็ตบนมือถือ โดย

ผูใหบริการเครือขายของทานจะเก็บคาบริการอินเตอรเนต็

การเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการ ฮารดแวร ซอฟตแวร และ

เทคโนโลยีอื่นๆ ที่สําคญัตอการทํางานของ Apple CarPlay 

รวมถึงกฎระเบียบใหมหรือฉบบัแกไขของรัฐ อาจสงผลตอการ

ทํางานและการใหบริการของ Apple CarPlay ลดลงหรือยุติ

ลง ฮอนดาไมสามารถใหการรับประกันประสิทธิภาพและ

การทํางานของ Apple CarPlay ในอนาคตได

ใชงานแอปพลิเคชันจากผูพัฒนาอื่นๆ ได หาก

ันเหลานั้นเขากันไดกับ Apple CarPlay โปรดดูที่

 Apple สําหรับขอมูลของแอปพลิเคชันที่เขากันได

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 313  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
มีตอ

นเพลงที่เก็บไวใน iPhone ของทาน
นที่ (Maps)
ดงแผนที่ Apple CarPlay และใชฟงกชันนําทางตามที่ทานตองการกับ iPhone ของทาน

ความ (Messages)
วจสอบและตอบกลบัขอความ หรือสัง่การใหโทรศัพทอานขอความ
นดา (Honda)

ือกไอคอนฮอนดา เพื่อกลับไปยังหนาจอหลกั

ับไปสูหนาจอแผงหนาปด Apple CarPlay

ับไปสูหนาจอเมนู Apple CarPlay

ทานสามารถ

แอปพลิเคช

เว็บไซตของ
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

หลงัจากที่ทานเชื่อมตอ iPhone ของทานกับระบบผานการเชื่อมตอทาง USB หรือเชื่อมตอแบบไรสาย
แลว ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อตั้งคา Apple CarPlay การใชงาน Apple CarPlay จะชวยสง
ขอมูลผูใชและรถยนตบางสวน (เชนตําแหนงของรถยนต ความเร็ว และสถานะ) ไปยัง iPhone ของ
ทานเพื่อปรับปรุงประสบการณการใชงาน Apple CarPlay ใหดียิ่งขึ้น ทานจําเปนตองยอมรับใหมีการ
แบงปนขอมูลนี้ไปบนหนาจอแสดงขอมูล

1. เชื่อมตอ iPhone เขากับชองเชื่อมตอ USB โดยใชสาย USB
2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 273

u หนาจอการยืนยันจะแสดงขึ้น
2. เลือก ใช (Yes)

u หากทานไมตองการเชื่อมตอ Apple CarPlay ใหเลือก ไม (No)
ทาน
Con

■ เ
1. ก
2. เล
3. เล
4. จ

5. เล
u

■ การตั้งคา Apple CarPlay

■ การเชื่อมตอ Apple CarPlay โดยใชสาย USB ตอเขากับชองเชื่อมตอ USB

■ เ

1การตั้งคา Apple CarPlay

ใหเปดใชงาน Apple CarPlay เมื่อทานไดจอดรถโดยปลอดภัย

แลวเทานัน้

เมื่อ Apple CarPlay ตรวจพบโทรศัพทของทานเปนครั้งแรก

ทานจะตองตั้งคาโทรศัพท โปรดดูที่คูมือคําแนะนําที่มาพรอม

กับ iPhone ของทาน

ทานสามารถใชขั้นตอนตอไปนี้เพื่อยกเลิกการเชื่อมตอหรือลบ

อุปกรณที่เชื่อมตอกับ Apple CarPlay:

เลือก การตั้งคาทั่วไป (General Settings)  การเชื่อมตอ

สมารทโฟน (Smartphone Connection)  Apple 

CarPlay  เลือกอุปกรณ (Select device)

ของผูใช และขอมูลรถยนต

ละการจัดการขอมูลผูใชและรถยนตที่สงไปยัง/มา

e ของทานโดย Apple CarPlay จะถูกควบคุมโดย

ะเงื่อนไขของ Apple iOS และนโยบายความเปน

 Apple
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อาจเปลี่ยนการตั้งคาคํายินยอมไดภายใตเมนูการตั้งคา การเชื่อมตอสมารทโฟน (Smartphone 
nection)

ชื่อมตอ Apple CarPlay แบบไรสายบนหนาจอหลัก
ดปุม 
ือก การเชื่อมตอสมารทโฟน (Smartphone Connection)
ือก + เชื่อมตออุปกรณใหม (+ Connect New Device)
ับคู iPhone เขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ของรถยนต
2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

ือก ใช (Yes)
หาก iPhone ของทานถามเพื่อใหแสดงความยินยอมในการเชื่อมตอ Apple CarPlay ใหยอมรับ
การเชื่อมตอ

ชื่อมตอ Apple CarPlay แบบไรสาย

การใชงาน

การใชงานแ

จาก iPhon

ขอตกลงแล

สวนตัวของ
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■ เชื่อมตอ Apple CarPlay แบบไรสายบนรายการอุปกรณ Apple CarPlay
1. กดปุม 
2. เลือก การตั้งคาทั่วไป (General Settings)
3. เลือก การเชื่อมตอสมารทโฟน (Smartphone Connection)
4. เลือก Apple CarPlay
5. เลือก + เชื่อมตออุปกรณใหม (+ Connect New Device)
6. จับคู iPhone เขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ของรถยนต

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

7. เลือก ใช (Yes)
u หาก iPhone ของทานถามเพื่อใหแสดงความยินยอมในการเชื่อมตอ Apple CarPlay ใหยอมรับ

การเชื่อมตอ

■ เชื่อมตอ Apple CarPlay แบบไรสายบนรายการอุปกรณ Bluetooth®
1. กดปุม 
2. เล
3. เล
4. เล
5. เล
6. จับ

7. ทํา
u

8. เล
9. เล

u
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มีตอ

ือก การตั้งคาทั่วไป (General Settings)
ือก การเชื่อมตอ (Connections)
ือก Bluetooth
ือก + เชื่อมตออุปกรณใหม (+ Connect New Device)
คู iPhone เขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ของรถยนต
2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

เครื่องหมายในกลองสี่เหลี่ยมของ Apple CarPlay
หากทานเลือก Apple CarPlay ทานจะไมสามารถเลอืก เครื่องเสียง (Audio) และ
โทรศัพท (Phone)
ือก เชื่อมตอ (Connect)
ือก ใช (Yes)
หาก iPhone ของทานถามเพื่อใหแสดงความยินยอมในการเชื่อมตอ Apple CarPlay ใหยอมรับ
การเชื่อมตอ



316

uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuApple CarPlay

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ เชื่อมตอ Apple CarPlay แบบไรสายกับพวงมาลัย
1. กดปุม  (สนทนา) บนพวงมาลัยคางไว
2. จับคู iPhone เขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ของรถยนต

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

3. ทําเครื่องหมายในกลองสี่เหลี่ยมของ Apple CarPlay
u หากทานเลอืก Apple CarPlay ทานจะไมสามารถเลือก เครื่องเสียง (Audio) และ

โทรศัพท (Phone)
4. เลือก เชื่อมตอ (Connect)
5. เลือก ใช (Yes)

u หาก iPhone ของทานถามเพื่อใหแสดงความยินยอมในการเชื่อมตอ Apple CarPlay ใหยอมรับ
การเชื่อมตอ

■ เชื่อมตอ Apple CarPlay แบบไรสายเมื่อเริ่มใชงาน (เมื่อไมมีการจับคูโทรศัพทเขากับระบบ)
1. เปดโหมดจายไฟไปที่ ACCESSORY หรือ ON
2. เล

u

u

3. จ

4. ท
u

5. เล
6. เล

u
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ือก ตกลง (OK)
ถาหากไมมีอุปกรณที่ลงทะเบียนไว หนาจอการจับคู Bluetooth® จะแสดงขึ้น
หากทานทําเครื่องหมายในกลอง ไมตองแสดงสิ่งนี้อีก (Do not show this again) หนาจอนี้
จะไมแสดงขึ้นมาอีก

ับคู iPhone เขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ของรถยนต
2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

ําเครื่องหมายในกลองสี่เหลี่ยมของ Apple CarPlay
หากทานเลอืก Apple CarPlay ทานจะไมสามารถเลือก เครื่องเสียง (Audio) และ
โทรศัพท (Phone)
ือก เชื่อมตอ (Connect)
ือก ใช (Yes)
หาก iPhone ของทานถามเพื่อใหแสดงความยินยอมในการเชื่อมตอ Apple CarPlay ใหยอมรับ
การเชื่อมตอ
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กดปุม  (สนทนา) คางไวเพื่อเปดใชงาน Siri

กดคา
กดอีก
กดแล

■ การใชงาน Apple CarPlay ดวย Siri 1การใชงาน Apple CarPlay ดวย Siri

ตัวอยางคําถามและคําสั่งสําหรับ Siri มีดังตอไปนี้

• วันนีม้ีภาพยนตรเรื่องอะไรฉายบาง

• โทรหาพอที่ทํางาน

• นี่คือเพลงอะไร

• อากาศพรุงนี้เปนอยางไร

• อานอีเมลลาสุดของฉัน

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ 

www.apple.com/ios/siri

a ปุม  (สนทนา)

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

a ป

รุนมา
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งไวเพื่อเปดใชงาน Siri
ครั้งเพื่อยกเลิกการทํางานของ Siri
ะปลอย เพื่อเปดใชงานการโทรดวยระบบจดจําเสียง

ุม  (สนทนา)

ตรวัด 9 นิ้ว
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

Android Auto

Android Auto จะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ เมื่อทานเชื่อมตอโทรศัพทแอนดรอยดเขากับระบบเครื่อง
เสียงผาน USB เมื่อทําการเชื่อมตอผาน Android Auto ทานจะสามารถเขาถึงโทรศัพท, Google 
Maps (ระบบการนําทาง) และฟงกชัน Google Now ไดโดยผานหนาจอแสดงขอมูล เมื่อทาน
ใชงาน Android Auto เปนครั้งแรก จะมีวิธีการใชงานปรากฏขึ้นบนหนาจอ
เราขอแนะนําใหทานเรียนรูผานวิธกีารใชงานนีใ้หครบถวนในขณะจอดรถกอนเริ่มใชงาน Android Auto

2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 273

2 การเชื่อมตอดวยการจับคูอัตโนมัติ หนา 320

หมายเหตุ:
Android Auto อาจจะไมสามารถใชงานไดในประเทศของทาน สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Andriod 
Auto กรุณาอางอิงจากเว็บไซตศูนยชวยเหลอืของ Google

1Android Auto

แนะนําใหทานอัพเดท Android OS เปนเวอรชันลาสุดเมื่อใช

Android Auto

ไมสามารถใช Bluetooth A2DP ไดขณะที่โทรศัพทของทาน

เชื่อมตออยูกับ Android Auto

ในการใชงาน Android Auto กับสมารทโฟนที่มีระบบปฏิบัติ

การ Android 9.0 (Pie) หรือเกากวา ทานจําเปนตองดาวน

โหลดแอปพลิเคชัน Android Auto จาก Google Play ลงบน

สมารทโฟนของทาน

จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยกอนทําการเชื่อมตอโทรศัพทแอ

นดรอยดของทานเขากับ Android Auto และเมื่อเริ่มใชงานแอ

ปพลิเคชันที่รองรับใดๆ

droid Auto ใหเชื่อมตอสาย USB เขากับชองเชือ่ม

เชื่อมตอ USB หนา 273

ทแอนดรอยดของทานเชือ่มตอกับ Android Auto 

ามารถใชงาน Bluetooth® Audio อยางไรก็

ทเครื่องอื่นๆ ที่ถูกจับคูไปกอนหนานี้จะสามารถถาย

าน Bluetooth® ไดในขณะที่เชื่อมตอ Android 

ตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

ใชงาน Apple CarPlay และ Android Auto ได
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เพื่อใช An

ตอ USB

2 ชอง

เมื่อโทรศัพ

ทานจะไมส

ตาม โทรศัพ

โอนเสียงผ

Auto อยู

2 การ

ไมสามารถ

พรอมกันa Android Auto
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อุปกรณ
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• แผนที่ (Maps)

จะแสดง Google Maps และใชฟงกชันนําทางตามที่ทานตองการดวยโทรศัพทแอนดรอยดของ

ทาน เมื่อรถยนตกําลังเคลือ่นที่ ทานจะไมสามารถใชงานแปนพิมพได หยุดรถยนตในบริเวณที่

ปล

• โท

โท

• ออ

•

สั่ง

•

ทา

•

จะ

เม

■ เมนู Android Auto 1Android Auto

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่และประเทศที่ใหบริการ

Android Auto รวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับฟงกชนั โปรดดูที่

เว็บไซตหลักของ Android Auto

หนาจออาจแตกตางกันขึ้นอยูกับเวอรชันของแอปพลิเคชัน

Android Auto ที่ทานใชงาน

ขอกําหนดและขอจํากัดในการใชงาน Android Auto

ในการใชงาน Android Auto จําเปนตองใชโทรศัพทแอนดรอยด

ที่เขากันได และมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและใชแพ็กเกจ

อินเทอรเน็ตบนมือถือ โดยผูใหบริการเครือขายของทานจะเก็บ

คาบริการอินเตอรเน็ต

ปลงระบบปฏิบัติการ ฮารดแวร ซอฟตแวร และ

ื่นๆ ที่สําคัญตอการทํางานของ Android Auto รวม

บใหมหรือฉบบัแกไขของรัฐ อาจสงผลใหการทํางาน

ริการของ Android Auto ลดลงหรือยุติลง ฮอนดา

หการรับประกันประสิทธิภาพและการทํางานของ

to ในอนาคตได

ใชงานแอปพลิเคชันจากผูพัฒนาอื่นๆ ได หาก

ันเหลานั้นเขากันไดกับ Android Auto โปรดดูที่

 Android Auto สําหรับขอมูลของแอปพลิเคชันที่
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มีตอ

อดภัยเพื่อทําการคนหาหรือปอนขอมูลอื่นๆ

รศพัท (Phone)

รออกและรับสาย ตลอดจนการฟงขอความเสียง

ก (Exit)

การ Android Auto ดวยเสียงของทาน

นสามารถตรวจสอบการแจงเตือนแอนดรอยดได

 (Android Auto Home)

แสดงขอมูลที่มีประโยชนซึ่งจัดการโดย Android Auto ลงในการด Google Now ซึ่งจะปรากฏ

ื่อจําเปนเทานั้น

การเปลี่ยนแ

เทคโนโลยีอ

ถึงกฎระเบีย

และการใหบ

ไมสามารถใ

Android Au

ทานสามารถ

แอปพลิเคช

เว็บไซตของ

เขากันได
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

Android Auto จะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ เมื่อทานเชื่อมตอโทรศัพทแอนดรอยดเขากับชุดเครื่องเสียง

ผานชองเชื่อมตอ USB

■ การเปดใชงาน Android Auto

เพื่อเปดใชงาน Android Auto หลังการเชื่อมตอโทรศัพทแอนดรอยดเขากับระบบ ใหเลอืก ใช (Yes) 

บนหนาจอ

ทานอาจเปลี่ยนการตั้งคาคํายินยอมไดภายใตเมนูการตั้งคา การเชื่อมตอสมารทโฟน (Smartphone 

Connection)

■ การเชื่อมตอดวยการจับคูอัตโนมัติ
1การเปดใชงาน Android Auto

ใหเปดใชงาน Android Auto เมื่อทานไดจอดรถโดยปลอดภัย

แลวเทานัน้ เมื่อ Android Auto ตรวจพบโทรศัพทของทานเปน

ครั้งแรก ทานจะตองตั้งคาโทรศัพทใหสามารถทําการจับคู

อัตโนมัติได โปรดดูที่คูมือคําแนะนําที่มาพรอมกับโทรศัพทของ

ทาน

ทานสามารถใชขั้นตอนตอไปนี้เพื่อยกเลิกการเชื่อมตอหรือลบ

อุปกรณที่เชื่อมตอกับ Android Auto หลังจากที่ทานเสร็จสิ้น

การตั้งคามาตรฐานแลว:

เลือก การตั้งคาทั่วไป (General Settings)  การเชื่อมตอ

สมารทโฟน (Smartphone Connection)  Android Auto  

ณ (Select device)

ของผูใช และขอมูลรถยนต

ละการจัดการสําหรับผูใชและขอมูลรถยนตที่สงไป

ทรศัพทของทานโดย Android Auto จะถูกควบคุม

ยความเปนสวนตัวของ Google
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เลือกอุปกร

การใชงาน

การใชงานแ

ยัง/มาจากโ

โดยนโยบา
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กดปุม  (สนทนา) คางไวเพื่อสั่งการ Android Auto ดวยเสียงของทาน

กดคา
กดแล

■ การสั่งการ Android Auto ดวยการจดจําเสียง 1การสั่งการ Android Auto ดวยการจดจําเสียง

ตัวอยางคําสั่งที่ทานสามารถสั่งไดผานการจดจําเสียงมีดังตอไป

นี้:

• ตอบกลับขอความ

• โทรหาภรรยาของฉัน

• นําทางไปฮอนดา

• เลนเพลงของฉัน

• สงขอความถึงภรรยาของฉัน

• โทรหารานขายดอกไม

สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซตหลักของ Android 

Auto

ทานยังสามารถเปดใชงานฟงกชันการจดจําเสียงไดโดยการ

  ที่มุมลางดานซายของหนาจอ

a ปุม  (สนทนา)

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

a ป

รุนมา
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งไวเพื่อสัง่การ Android Auto ดวยเสียงของทาน
ะปลอย เพื่อเปดใชงานการโทรดวยระบบจดจําเสียง

เลือกไอคอน

ุม  (สนทนา)

ตรวัด 9 นิ้ว
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

ใชหนาจอแสดงขอมูลเพื่อทําการกําหนดคณุลักษณะบางอยางดวยตนเอง

ขณะที่สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตอยูที่ตําแหนง ON เลือก การตัง้คาทั่วไป (General Settings) 

จากนัน้เลือกรายการการตั้งคา

■ วิธีการกําหนดการตั้งคาทั่วไป

1คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

เมื่อทานกําหนดการตั้งคาดวยตนเอง:

• ใหแนใจวารถยนตของทานจอดสนทิแลว

• เปลี่ยนเกียรไปที่ P
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• ระบบ (System) 2 หนา 323

• การเชื่อมตอสมารทโฟน (Smartphone Connection) 2 หนา 325

• การเชื่อมตอ (Connections) 2 หนา 326

• หนาจอ (Display) 2 หนา 327

• เสียง (Sound) 2 หนา 328

• กลอง (Camera) 2 หนา 329
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มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ ระ

*1 : ก

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

วันแ
(Da

ด (OFF) เพื่อ
เปด (ON)*1/ปด (OFF)

86
วัน (Day)/เดือน (Month)/
ป (Year)

86
ชั่วโมง (Hour)/นาที (Minute)
AM/PM

โซนเวลาที่
เปด (ON)*1/ปด (OFF)

—

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ดด/วว/ปปปป
(MM/DD/YYYY)/
วว/ดด/ปปปป
(DD/MM/YYYY)*1/
ปปปป/ดด/วว (YYYY/MM/DD)

12-H*1/24-H 
(12H*1/24H)

* สํา
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บบ (System)

ารตั้งคามาตรฐาน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

ละเวลา 
te & Time)

ตั้งวันที่
และเวลา
(Set Date 
& Time)

วันและเวลา
อัตโนมัติ 
(Automatic 
Date & Time)

เลือก เปด (ON) เพื่อให GPS ปรับนาฬิกาอัตโนมัติ เลือก ป
ยกเลิกฟงกชนันี้

ตั้งวันที่ (Set 
Date)

เปลี่ยนวันที่
2 การปรับตั้งนาฬิกา (Adjusting the Clock) หนา 2

ตั้งเวลา (Set 
Time)

เปลี่ยนเวลา
2 การปรับตั้งนาฬิกา (Adjusting the Clock) หนา 2

โซนเวลา
(Time 
Zone)*

โซนเวลาอตัโนมตัิ
(Automatic 
Time Zone)*

ตั้งระบบเครื่องเสียงใหปรับนาฬิกาโดยอัตโนมัติ เมื่อขับขี่ผาน
แตกตางกัน

(เลือกโซนเวลา) เปลี่ยนโซนเวลาดวยตนเอง

Daylight Saving Time อตัโนมัติ
(Auto Daylight Saving Time)*

ตั้งคาใหนาฬิกาอัพเดทตาม daylight savings time

รูปแบบวัน (Date Format) เลือกรูปแบบวัน

รูปแบบเวลา (Time Format) เลือกรูปแบบเวลา

หรับรถบางรุน
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

*1 : ก
*2 : ก

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

ภา
ขอมูล

องักฤษ (English) สหราช
อาณาจักร (United Kingdom)*2, 
องักฤษ (English) สหรัฐ
อเมริกา (United States)*2 
หรือ ไทย (Thai)*2

โปรดดูภาษาอืน่ๆ ที่เลอืกไดบน
หนาจอ

คว
สัม
Se

สูง (High)/ปกติ (Normal)*1

ระ
(Sy

—

—

—

—

ใหกลับสูคา

กา
เช
Re

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

* สํา
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ารตั้งคามาตรฐาน
ารตั้งคามาตรฐานจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับรุน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

ษา (Language)
เปลี่ยนภาษาบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่และหนาจอแสดง
แยกกัน

ามไวของแปน
ผัส (Touch Panel 
nsitivity)

ตั้งคาความไวของแปนสัมผัสบนหนาจอ

ดับเสียงของระบบ
stem Volumes)

เสียงของระบบ (System 
Sounds)

ตั้งคาระดับเสียงของระบบ

การอานออกเสียงขอ
ความ (Text-to-Speech)

ตั้งคาระดับเสียงของการอานออกเสียงขอความ

การนําทางดวย
เสียง (Navigation 
Guidance)

ตั้งคาระดับเสียงของการนําทางดวยเสียง

โทรออก (Phone Calls) ตั้งคาระดับเสียงของการโทร

คามาตรฐาน (Default)
การตั้งคา ระดับเสียงระบบ (System Volumes) ทั้งหมด
มาตรฐาน

รแนะนําการเติมน้ํามัน
ื้อเพลิง (Refuel 
commend)*

เปดและปดฟงกชันการแนะนําการเติมน้ํามันเชือ้เพลิง
2 การแนะนําการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง* หนา 359

หรับรถบางรุน
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ กา

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

เกี่ย —

ตั้งค
คาจ
(Fa

ทําตอ (Continue)/ยกเลิก
(Cancel)

ราย
(De ัน —

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

App

—

—

And —
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รเชื่อมตอสมารทโฟน (Smartphone Connection)

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

วกับ (About)

สถานะ (Status)

แสดงรายการตั้งคาแอนดรอยด

ขอมูลทางกฎหมาย 
(Legal Information)

หมายเลขรุน (Model Number)

เวอรชันแอนดรอยด 
(Android Version)

เวอรชันเคอรเนล 
(Kernel Version)

หมายเลขบิลด (Build Number)

าขอมูลใหกลับสู
ากโรงงาน
ctory Data Reset)

การตั้งคาทั้งหมดใหกลับสูคามาตรฐานจากโรงงาน
2 การกําหนดคาทั้งหมดใหเปนคามาตรฐาน หนา 338

ละเอียดขอมูล
tail Information)

โปรแกรมจัดการแอปพลเิคชัน
(App Manager) แสดงหนวยความจําระบบแอนดรอยดและขอมูลแอปพลิเคช

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

le CarPlay

+ เชื่อมตออปุกรณใหม
(+ Connect New Device)

จับคูโทรศัพทใหมเขากับ Apple CarPlay
2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

(อุปกรณที่บันทึกไว)
เชื่อมตอ ตัดการเชื่อมตอ หรือลบโทรศัพทที่จับคู

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

roid Auto (อุปกรณที่บันทึกไว)
เชื่อมตอ ตัดการเชื่อมตอ หรือลบโทรศัพทที่จับคู

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ ก

*1 : ก
*2 : ป

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

Wi

เครือขาย (Network)*1/

สมารทโฟน (Smartphone)*2/

ปด (OFF)

—

—

—

Blu

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

—

—

—
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ารเชื่อมตอ

ารตั้งคามาตรฐาน
รากฏขึ้นเมื่อเชื่อมตอแบบไรสายกับ Apple CarPlay เทานั้น

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

-Fi

เปลี่ยนโหมด (Change Mode) เปลี่ยนโหมด Wi-Fi

(เครือขายที่ใชได/อุปกรณที่เชื่อมตอ) แสดงเครือขายที่ใชไดหรืออุปกรณที่เชื่อมตออยูในขณะนี้

ตัวเลือก

(Options)

เพิ่มเครือขาย 

(Add Network)
เพิ่มเครือขายใหมเพื่อเชื่อมตอ Wi-Fi

เครือขายที่บันทึกไว

(Saved Networks)
บันทึกเครือขายที่เชื่อมตอ

etooth

ตัวเลือก

(Options)

Bluetooth เปดหรือปด Bluetooth®

ลําดับอุปกรณ 

(Priority Device)
แสดงลําดับอุปกรณ

+ เชื่อมตออุปกรณใหม 

(+ Connect New Device)

จับคูโทรศัพทเขากับ HFT

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

(อุปกรณที่บันทึกไว)
เชื่อมตอ ตัดการเชื่อมตอ หรือลบโทรศัพทที่จับคู

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ หน

*1 : รุน

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

โหม
—

โหม

ควา —

ควา —

ระด —

คาม
ง และระดับ

—
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าจอแสดงผล (Display)

มาตรวัด 7 นิ้ว

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

ดกลางวัน (Day Mode)*1 เปลี่ยนไประหวางโหมดกลางวันและโหมดกลางคืน

2 การตั้งคาหนาจอแสดง หนา 290ดกลางคืน (Night Mode)*1

มสวาง (Brightness) เปลี่ยนความสวางของหนาจอแสดงขอมูล

มเขมจาง (Contrast) เปลี่ยนคาความเขมจางของหนาจอแสดงขอมูล

ับสีดํา (Black Level) เปลี่ยนระดับสีดําของหนาจอแสดงขอมูล

าตรฐาน (Default)
การตั้งคาที่กําหนดเองทั้งหมดสําหรับความสวาง, ความเขมจา

สีดํา
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ เ

*1 : ร
*2 : ร

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

เส

—

โซ

& 

Bo

กา

(B

สม

กา

Co
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สียง (Sound)

ุนทีม่ีแอมป BOSE
ุนทีม่ีแอมปปกติ

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

ียงทุม/เสียงแหลม (Bass/Treble)

เสียงแหลม

(Treble)

ปรับการตั้งคาของเสียงลําโพงของระบบเสียง

2 การปรับตั้งเสียง หนา 289

เสียงกลาง 

(Midrange)

เสียงทุม (Bass)

นเสียง & สมดุลหนาหลัง/สมดุลซายขวา (Audio Zones 

Balance/Fader)*1

se Centerpoint*1

รชดเชยเสียงตามความเร็วของ Bose 

ose Dynamic Speed Compensation)*1

ดุลหนาหลงั/สมดุลซายขวา (Balance/Fader)*2

รชดเชยเสียงตามความเร็ว (Speed Volume 

mpensation)*2
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ กล

*1 : ก
*2 : รุน
*3 : รุน

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

กลอ
นา 485

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

นา 485
เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ระบ
ดาน

ยตาดานขาง
ทานบังคับ

02

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

สัญญาณไฟ

02

0 วินาที*1/2 วินาที

ขอมูลระบบ

02

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

* สํา
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อง (Camera)

ารตั้งคามาตรฐาน
พวงมาลัยขวา
พวงมาลัยซาย

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด

งหลัง (Rear Camera)

ตัวบอกระยะตายตัว 
(Fixed Guideline)

แสดงตัวบอกระยะที่ไมขยับพรอมกับพวงมาลัย
2 กลองสองภาพดานหลังปรับมุมมองสามระดับ ห

ตัวบอกระยะไดนามิก
(Dynamic Guideline)

แสดงตัวบอกระยะที่ขยับพรอมกับพวงมาลัย
2 กลองสองภาพดานหลังปรับมุมมองสามระดับ ห

บแสดงภาพมุมอับสายตา
ขางรถ (LaneWatch)*

แสดงขึ้นพรอมกับไฟแสดง
(Show with indicator) 
(แสดงพรอมกับสัญญาณไฟ
เลี้ยว (Show with turn 
signal))

เลือกวาจะใหหนาจอแสดงขอมูลระบบแสดงภาพมุมอับสา
รถปรากฏระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถขึ้นเมื่อ
สวิตซไฟเลี้ยวซาย*2/ขวา*3 หรือไม

2 ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ* หนา 4

แสดงเวลาหลังจากที่ไฟ
แสดงดับ (Display Time 
after Indicator Off) 
(แสดงเวลาหลังจากที่
สัญญาณไฟเลี้ยวดับ
(Display Time after Turn 
Signal Off))

เปลี่ยนระยะเวลาการแสดง LaneWatch หลังจากที่กาน 
เลี้ยวกลับสูตําแหนง

2 ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ* หนา 4

เสนแสดงระยะหางของรถ
(Reference Line)

เลือกวาจะเปดเสนแสดงระยะหางของรถบนหนาจอแสดง
แสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถหรือไม

2 ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ* หนา 4

หรับรถบางรุน
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ขณะที่โหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON เลือก การตั้งคารถยนต (Vehicle Settings) จากนั้นเลือก

รายการการตั้งคา

• ต

• ก

• ก

• ก

• ก

• ข

■ วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต 1วิธีการกําหนดการตั้งคารถยนต

หาก การตั้งคารถยนต (Vehicle Settings) ไมแสดงขึ้นบน

หนาจอหลัก ใหเลือก  แอปพลเิคชันทั้งหมด (All Apps) 

ทานสามารถเปลี่ยนไอคอนที่แสดงบนหนาจอหลักได

2 ฟงกชันทางลดัแอปพลิเคชัน หนา 279

Maintenance Info.

* สํา
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ั้งคาระบบสนับสนุนการขับขี่ (Driver Assist System Setup) 2 หนา 331

ารตั้งคามาตรวัด (Meter Setup) 2 หนา 332

ารตั้งคาระบบสมารทคีย (Keyless Access Setup) * 2 หนา 334

ารตั้งคาไฟ (Lighting Setup) 2 หนา 335

ารตั้งคาประตู/กระจกหนาตาง (Door/Window Setup) 2 หนา 336

อมูลการบริการ (Maintenance Info.) 2 หนา 337

หรับรถบางรุน
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ ตั้ง

*1 : ก

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

ระย

คันห

pro

(ระ

(For

า 409

ไกล (Far)/ปกติ (Normal)*1/

ใกล (Near) 

(ยาว (Long)/ปกติ (Normal)*1/

สั้น (Short))

เสีย

AC

bee

(เสีย

AC

Bee

บบ

ามรถ
เปด (ON)/ปด (OFF)*1

ระบ

ตัว 

Not

ปด (OFF)/ปกติ (Normal)*1/

กอน (Early)

การ

นอก

mit

(กา

นอก

Mit

 458

กอน (Early)/ปกติ (Normal)*1/ชา

(Delayed)/เตือนเทานั้น (Warning 

only) 

(แคบ (Narrow)/ปกติ (Normal)*1/

กวาง (Wide)/เตือนเทานั้น (Warning 

Only))

* สํา
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คาระบบสนบัสนุนการขับขี่ (Driver Assist System Setup)

ารตั้งคามาตรฐาน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคา
ดวยตนเอง

รายละเอยีด

ะทางในการเตือนการเขาใกลรถยนต

นา (Preceding vehicle 

ximity warning distance) 

ยะทางในการเตือนการชนดานหนา

ward Collision Warning Distance))

เลือกระยะทางสําหรับการเตือนการชนดานหนาดวยเสียงและภาพ

2 ระบบเตอืนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS) หน

งเตือนเมื่อตรวจพบรถยนตคันหนา

C (ACC vehicle ahead detected 

p) 

งเตือนเมื่อตรวจพบรถยนตคันหนา

C (ACC Forward Vehicle Detect 

p))

เปด/ปดเสียงการแจงเตือนเมื่อรถยนตเขา/ออกจากชวงควบคุมความเร็วอัตโนมัติแ

แปรผัน

2 ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วต

ยนตคันหนาทีค่วามเรว็ต่ํา (ACC with LSF) หนา 422

บแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออก

(Lead Car Departure 

ification System)*

เปลี่ยนการตั้งคาสําหรับระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว

2 ระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว* หนา 488

ตั้งคาการชวยควบคุมเมื่อรถออก

เสนทางเดินรถ (Road departure 

igation setting) 

รตั้งคาการชวยควบคุมเมื่อรถออก

เสนทางเดินรถ (Road Departure 

igation Setting))

เลือกโหมดการทํางานของระบบชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกเสนทางเดินรถ

2 ระบบเตอืนและชวยควบคมุเมือ่รถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM) หนา

หรับรถบางรุน
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

*1 : ก

■ ก

*1 : ก

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

เส
อย
as
(เส
อย
As

เปด (ON)/ปด (OFF)*1

ระ
ขี่ 
(ระ
ขี่ 

ี่

ปด (OFF)/การเตือนดวยแรงสั่นสะเทือน
เทานั้น (Tactile alert only)/การเตือน
ดวยแรงสั่นสะเทือนและเสียง (Tactile 
and audible alert)*1 
(ปด (OFF)/การเตือนดวยแรงสั่นสะเทือน
(Tactile Alert)/การเตือนดวยแรงสั่นสะเทือน
และเสียง (Tactile And Audible Alert)*1)

การตั้งคาทีส่ามารถเลอืกได

หน
(Ad
(หน
นอ

-3°C ~ ±0°C*1 ~ +3°C

ตัง้
ทา
(ต
เด
Tim

เมื่อเติมน้ํามันเชื้อเพลงิเต็ม (When fully 
refueled)/เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ OFF 
(When ignition is turned OFF)/ตั้งคาดวย
ตนเอง (Manual reset)*1 (เมื่อเติมน้ํามันเชื้อ
เพลงิเต็ม (When Fully Refueled)/IGN 
OFF/ตั้งคาดวยตนเอง (Manually Reset)*1)
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ารตั้งคามาตรฐาน

ารตั้งคามาตรวัด (Meter Setup)

ารตั้งคามาตรฐาน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคา
ดวยตนเอง รายละเอียด

ียงเตือนของระบบชวยควบคุมรถให
ูในชองทางเดินรถ (Lane keep 
sist beep) 
ียงเตือนของระบบชวยควบคุมรถให
ูในชองทางเดินรถ (Lane Keeping 
sist Suspend Beep))

เลือกเปด/ปดการแจงเตอืนของระบบ LKAS เมือ่ตรวจไมพบเสนถนน 
2 ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดนิรถ (LKAS) หนา 444

บบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับ
(Driver attention monitor) 
บบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับ
(Driver Attention Monitor))

เปลี่ยนการตั้งคาสําหรับระบบตรวจจับและแจงเตือนความเหนื่อยลาของผูขับข
2 ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับขี่ หนา 113, 134

คุณลกัษณะที่สามารถกําหนดคา
ดวยตนเอง รายละเอยีด

าจอการปรับอณุหภูมอิากาศภายนอก
just outside temp. display) 
าจอการปรับอณุหภูมอิากาศภาย
ก (Adjust Outside Temp. Display))

เลอืกเพื่อปรับการอานอณุหภูมภิายนอกเปนแบบทีละสองถึงสามองศา
2 อุณหภูมิภายนอก หนา 106

การจบัเวลามาตรวัดระยะการเดิน
ง A ใหม (Trip A reset timing) 
ัง้การจบัเวลา "มาตรวัดระยะการ
นิทาง A" ใหม ("Trip A" Reset 
ing))

เลอืกชวงเวลาสําหรับการตั้งคามาตรวัดระยะการเดินทาง A 
2 ระยะทางโดยประมาณ/น้ํามันเชื้อเพลิง/มาตรวัดระยะการเดิน

ทาง หนา 109, 130
2 ความเร็วและเวลา หนา 111, 132
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

*1 : ก

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

ตั้งก
ทาง
(ตั้ง
ทาง
Tim

เมื่อเติมน้ํามันเชื้อเพลงิเต็ม (When fully 
refueled)/เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่ OFF 
(When ignition is turned OFF)/ตั้งคา
ดวยตนเอง (Manual reset)*1 (เมื่อเติม
น้ํามันเชื้อเพลงิเต็ม (When Fully 
Refueled)/IGN OFF/ตั้งคาดวยตนเอง
(Manually Reset)*1)

การ
volu
เตือ

สูงสุด (Max)/กลาง (Mid)*1/ต่ําสุด (Min) 
(สูง (High)/กลาง (Mid)*1/ต่ํา (Low))

แสง
เพล
(แส
เพล

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

หนา
turn
ผลเ
Dis

ง เปด (ON)*1/ปด (OFF)

หนว
(Fu
ประ
Eco

กม./ลติร*1/ลิตร/100 กม.

มาต
(Ta เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ไฟเ
rem
หลัง

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

* สํา
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ารตั้งคามาตรฐาน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคา
ดวยตนเอง รายละเอียด

ารจับเวลามาตรวัดระยะการเดิน
 B ใหม (Trip B reset timing) 
การจับเวลา "มาตรวัดระยะการเดิน
 B ใหม" ("Trip B" Reset 
ing))

เลือกชวงเวลาสําหรับการตั้งคามาตรวัดระยะการเดินทาง B 
2 ระยะทางโดยประมาณ/น้ํามันเชื้อเพลงิ/มาตรวัดระยะการเดิน

ทาง หนา 109, 130
2 ความเร็วและเวลา หนา 111, 132

ควบคุมระดับเสียงเตือน (Alarm 
me control) (การปรับระดับเสียง
น (Adjust Alarm Volume))

เปลี่ยนระดับเสียงการเตือนของระบบ, การเตือนเปดประตู และไฟเตือนทั้งหมด

ไฟแสดงประสิทธิภาพเชื้อ
ิง (Fuel efficiency backlight) 
งไฟแสดงประสิทธิภาพเชื้อ
ิง (Fuel Efficiency Backlight))*

เปดและปดมาตรวัดลักษณะการขับขี่

จอแสดงผลเลี้ยวตอเลี้ยว (Turn by 
 display) (หนาจออัตโนมัติแสดง
ลี้ยวตอเลี้ยว (Turn By Turn Auto 
play))

เปด/ปดหนาตางปอปอัพการเตือนของการนําทางแบบเลี้ยวตอเลี้ยวในหนาจอแสด
ขอมูลผูขับขี่

ยการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง 
el economy unit) (หนวยการ
หยัดน้ํามันเชื้อเพลิง (Fuel 
nomy Unit))*

เลือกหนวยการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง

รวัดความเร็วรอบเครื่องยนต
chometer)*

เลือกวาใหมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนตแสดงขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่
หรือไม

ตือนเบาะนั่งดานหลัง (Rear seat 
inder) (ไฟเตือนเบาะนั่งดาน
 (Rear Seat Reminder))

เปดและปดลักษณะไฟเตือนเบาะนั่งดานหลัง

หรับรถบางรุน
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ ก

*1 : ก

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

โห

un

(โห

Un

ประตูดานผูขับขี่เทานั้น (Driver door 

only)*1/ประตูทุกบาน (All doors) 

(ประตูดานผูขับขี่เทานั้น (Driver 

Door Only)*1/ประตูทุกบาน (All 

Doors))

ระ

En

สูงสุด (Max)*1/ต่ําสุด (Min) 

(สูง (High)*1/ต่ํา (Low))

กา

Lig
เปด (ON)*1/ปด (OFF)

เส

Be
เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ระ

sta

(ระ

Sta

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

* สํา
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ารตั้งคาระบบสมารทคีย (Keyless Access Setup)*

ารตั้งคามาตรฐาน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคา

ดวยตนเอง
รายละเอียด

มดการปลดลอ็กประตู (Door 

lock mode) 

มดการปลดล็อกประตู (Door 

lock Mode))*

เปลี่ยนประตูที่จะปลดล็อกเมื่อทานจับมือเปดประตูของประตูดานผูขับขี่

ดับเสียงเตือนสมารทคีย (Smart 

try Beep Volume)
เปลี่ยนระดับเสียงเตือนของการปลด/ล็อกประตู

รกะพริบของไฟสมารทคีย (Entry 

ht Flash)
ทําใหไฟภายนอกกะพริบ เมื่อทานปลด/ล็อกประตู

ียงปบสมารทคีย (Smart Entry 

ep)
ทําใหเสียงปบดังเมื่อทานปลดล็อก/ล็อกประตู

บบสมารทคีย เปด/ปด (Remote 

rt system ON/OFF) 

บบสมารทคีย เปด/ปด (Remote 

rt System ON/OFF))*

เปดและปดลักษณะการสตารตเครื่องยนตดวยสมารทคีย

หรับรถบางรุน
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ กา

*1 : ก

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

ระบ

Bea
เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ระย

ligh

(ระ

Lig

60 วินาที (60sec)/30 วินาที

(30sec)*1/15 วินาที (15sec)

ตัวต

(He

(ตัว

(He

60 วินาที (60sec)/30 วินาที

(30sec)/15 วินาที (15sec)*1/

0 วินาที (0sec)

ไฟห

หนา

Hea

ู

เปด (ON)*1/ปด (OFF)
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รตัง้คาไฟ (Lighting Setup)

ารตั้งคามาตรฐาน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคา

ดวยตนเอง
รายละเอยีด

บปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Auto High 

m)
เปด/ปดฟงกชันปรับไฟสูงอัตโนมัติ

ะเวลาหรี่ไฟภายในรถ (Interior 

t dimmer duration) 

ยะเวลาหรี่ไฟภายในรถ (Interior 

ht Dimming Time))

เลือกระยะเวลาที่ไฟภายในจะสวางคางหลังจากที่ปดประตู

2 ไฟภายในหองโดยสาร หนา 192

ั้งเวลาปดไฟหนาอัตโนมัติ

adlight auto OFF timer) 

ตั้งเวลาปดไฟหนาอตัโนมัติ

adlight Auto OFF Timer))

เลือกระยะเวลาที่ไฟภายนอกจะสวางคางหลังจากที่ทานปดประตูดานผูขับขี่

2 คุณลักษณะการปดไฟอัตโนมัติ หนา 169

นาสัมพันธกับที่ปดน้ําฝน (เปดไฟ

อตัโนมัติพรอมกับที่ปดน้ําฝน (Auto 

dlight On with Wiper On))

เลือกเปด/ปดฟงกชันไฟหนาและการทํางานของที่ปดน้ําฝนเมื่อการตั้งคาไฟหนาอย

ที่ AUTO

2 ไฟหนาสัมพันธกับที่ปดน้ําฝน หนา 169
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ ก

*1 : ก

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

กา

loc

Do

ปด (OFF)/ดวยความเร็วของรถยนต

(With vehicle speed)*1/เลื่อนคัน

เกียรจาก P (Shift from P) 

(ปด (OFF)/ดวยความเร็วของรถยนต

(With Vehicle Speed)*1/เลื่อนคัน

เกียรจาก P (Shift From P))

กา

do

อัต

ปด (OFF)/เลื่อนคันเกียรไปที่ (Shift 

to P)*1/เมื่อบิดสวิตชกุญแจไปที่

ตําแหนง OFF (When ignition is 

turned OFF) (ปด (OFF)/เลื่อนคัน

เกียรไปที่ (Shift To P)*1/IGN OFF)

โห

สม

mo

แล

Un

ุญแจ

ประตูดานผูขับขี่เทานั้น (Driver 

door only)*1/ประตูทุกบาน (All 

doors) (ประตูดานผูขับขี่เทา

นั้น (Driver Door Only)*1/ประตูทุก

บาน (All Doors))

* สํา
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ารตั้งคาประตู/กระจกหนาตาง (Door/Window Setup)

ารตั้งคามาตรฐาน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคา

ดวยตนเอง
รายละเอียด

รล็อกประตูอตัโนมัติ (Auto door 

k) (การล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto 

or Lock))

เปลี่ยนการตั้งคาของคณุลักษณะการล็อกอัตโนมัติ

รปลดลอ็กประตูอัตโนมัติ (Auto 

or unlock) (การปลดล็อกประตู

โนมัติ (Auto Door Unlock))

เปลี่ยนการตั้งคาเวลาที่ประตูจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

มดการปลดลอ็กดวยกุญแจและ

ารทคีย (Key and remote unlock 

de) (โหมดการปลดล็อกดวยกุญแจ

ะสมารทคีย (Key And Remote 

lock Mode))*

ตั้งคาทั้งประตูผูขับขี่หรือประตูทุกบาน เพื่อปลดลอ็กในการกดสมารทคียหรือก

ดานครั้งแรก

หรับรถบางรุน
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วu คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features)
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

*1 : ก

■ ขอ

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

ระบ

(ระ

Aut

เปด (ON)/ปด (OFF)*1

การ

loc

(กา

Loc

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

การ

Fol
เปด (ON)*1/ปด (OFF)

การ

ไกล
เปด (ON)*1/ปด (OFF)

การตั้งคาที่สามารถเลือกได

ขอม การตั้งคา

* สํา
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ารตั้งคามาตรฐาน

มูลการบริการ (Maintenance Info.)

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคา

ดวยตนเอง
รายละเอยีด

บล็อกอัตโนมัติ (Walk away lock) 

บบล็อกอัตโนมัติ (Walk Away 

o Lock))*
เปลี่ยนการตั้งคาฟงกชันการล็อกโดยอัตโนมัติเมื่อทานเดินจากรถยนตไป

ตอบกลับระบบสมารทคีย (Keyless 

k notification) 

รตอบกลับระบบสมารทคีย (Keyless 

k Answer Back))

เปด/ปดการกะพริบของไฟภายนอกเมื่อล็อก/ปลดล็อกประตูดวยสมารทคีย

2 การใชสมารทคียสงสัญญาณ หนา 150

พับกระจกมองขางอัตโนมัติ (Auto 

ding Door Mirror)
เปลี่ยนวิธีการพับกระจกมองขาง

ควบคุมกระจกหนาตางจากระยะ

 (Remote Window Control)*
เปดและปดการควบคุมกระจกหนาตางจากระยะไกล

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคา

ดวยตนเอง
รายละเอยีด

ูลการบริการ (Maintenance Info.)
ตั้งคาขอมูลการบริการ

2 ระบบเตอืนการเปลีย่นน้ํามันเครือ่ง หนา 497

หรับรถบางรุน
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 นิ้วuการกําหนดคาทั้งหมดใหเปนคามาตรฐาน

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การกําหนดคาทั้งหมดใหเปนคามาตรฐาน

ตั้งคาเมน ูและการตั้งคาที่กําหนดเองทั้งหมดใหกลับสูคามาตรฐานที่มาจากโรงงาน

1. กดปุม 

2. เลือก การตั้งคาทั่วไป (General Settings)

3. เลือก ระบบ (System)

4. เลือก ตัง้คาขอมูลใหกลบัสูคาจากโรงงาน (Factory Data Reset)

u ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

5. เลือก ทําตอ (Continue) เพื่อรีเซ็ตการตั้งคา

6. เลือก ทําตอ (Continue) อีกครั้งเพื่อรีเซ็ตการตั้งคา

u ระบบจะทําการรีบูท

■ การตั้งคามาตรฐานทั่วไป

1การกําหนดคาทั้งหมดใหเปนคามาตรฐาน

เมื่อทานโอนรถยนตใหบุคคลที่สาม ใหตั้งคาทั้งหมดสูคาเริ่มตน

และลบขอมูลสวนตัวทั้งหมด

หากทานทําการ ตั้งคาขอมูลใหกลับสูคาจากโรงงาน (Factory 

Data Reset) จะเปนการตั้งคาทั้งหมดกลับเปนคามาตรฐานที่

มาจากโรงงาน
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1. กดปุม 

2. เลือก การตั้งคารถยนต (Vehicle Settings)

3. เลือก คามาตรฐาน (Default)

4. เลือก ใช (Yes)

■ การตั้งคามาตรฐานรถยนต
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uuรุนจอสัมผัส 10.2 นิ้วuระบบโทรศัพทแฮนดฟรี
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี

ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) จะชวยใหทานสามารถรับสายและวางสายโดยใชระบบเครื่องเสียง
ในรถ โดยไมตองหยิบจับโทรศัพทของทาน

■ ปุม HFT

1ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี

ใหวางโทรศัพทของทานไวตรงจุดที่รับสัญญาณไดดี

หากตองการใช HFT ทานจะตองมีโทรศัพทที่เขากันไดกับ

ระบบ Bluetooth สําหรับรายการโทรศัพทที่สามารถใชงานรวม

กับระบบ ขั้นตอนการจับคู และความสามารถ ในการทํางาน

ของคุณลักษณะพิเศษ โปรดสอบถามตัวแทนจําหนายของทาน

การใชงานระบบจะตองตั้งคา Bluetooth ไปที่ เปด (ON)

2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

เคล็ดลับการออกคําสั่งดวยเสียง

• หันชองลมใหออกหางจากเพดาน และปดหนาตาง เนื่องจาก

เสียงรบกวนที่มาจากชองลมอาจไปกอกวนไมโครโฟน

 เมื่อทานตองการโทรออกโดยการใชแท็กเสียงที่

พูดโดยออกเสียงใหชัดเจน และเปนธรรมชาติหลัง

ินเสียงเตือน

รโฟนรับเสียงอื่นที่นอกเหนอืจากเสียงของทาน

แปลคําสั่งผิดเพี้ยน

นระดับเสียง เลือก VOL (ระดับเสียง) ของระบบ

ง หรือใชวิธีการควบคุมเสียงดวยรีโมทบนพวงมาลัย

การโปรด (Favourite contacts) อยูในระบบ 

อัพการแจงเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

ารโปรด หนา 351
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*1 : รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

• กดปุม 

บันทึกไว 

จากที่ไดย

• หากไมโค

ระบบอาจ

• การเปลี่ย

เครื่องเสีย

หากไมมีราย

หนาตางปอป

2 รายก

a สวิตช VOL ( +   /VOL ( -   (ระดับเสียง)
b ปุม  (สนทนา)
c ปุมเลือก/ตั้งคา
d ปุม  (หนาจอหลกั) *1
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อํานวยความสะดวก

ปุม  (สนทนา): กดเพื่อโทรออกดวยแท็กเสียงที่บันทึกไว

ปุม  (หนาจอหลัก)*1: กดเพื่อกลบัไปยังหนาจอหลักบนจอแสดงขอมูลผูขับขี่

ปุมเลือก/ตั้งคา: กดปุม  (หนาจอหลัก)*1 เลอืกขึ้นหรือลงเพื่อเลือก  (โทรศัพท) บนหนา

จอแสดงขอมูลผูขับขี่ แลวกดปุมเลือก/ตั้งคา

ขณะที่กําลังรับสาย หนาจอสายเรียกเขาจะแสดงขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ ทานสามารถรับสาย

ไดโดยใชปุมเลือก/ตั้งคา

2 การรับสาย หนา 357

*1 : ร

1ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี

Bluetooth® Wireless Technology

เครื่องหมาย และสัญลักษณคําวา Bluetooth® เปนเครื่อง

หมายการคาที่เปนเจาของโดยบริษทั Bluetooth SIG, Inc. 

และบริษัทฮอนดาใชเครื่องหมายดังกลาวภายใตลิขสิทธิ์ เครื่อง

หมายการคาอื่นๆ และชื่อทางการคาเปนของเจาของบริษัท

เหลานั้นตามลําดับ

ขอจํากัดของ HFT

สายเรียกเขาในระบบ HFT จะขัดจังหวะระบบวิทยุที่กําลังเลน

อยู ระบบเสียงจะเริ่มเลนตอเมื่อวางสาย
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หนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสยีงจะแจงใหทานทราบเมื่อมีสายเรียกเขา

■ หนาจอแสดงสถานะ HFT 1หนาจอแสดงสถานะ HFT

ขอมูลที่ปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียงจะแตกตาง

กันไป ตามรุนของโทรศัพท

a ไฟ

ป

b ค

c ส

d โห

e ช
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แสดง Bluetooth®

รากฏขึ้นเมื่อโทรศัพทของทานเชื่อมตอเขากับ HFT

วามแรงของสัญญาณ

ถานะระดับแบตเตอรี่

มด HFT

ื่อผูโทรเขา (หากมีบันทึก)/หมายเลขผูโทร (หากไมมีบนัทึก)
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ฟงกชันการสั่งงานดวยตนเองบางอยางจะไมสามารถใชงานได หรอืไมสามารถทํางานไดขณะที่รถกําลัง

วิ่งอยู ทานจะไมสามารถเลือกตัวเลือกที่ปรากฏเปนสีเทาไดจนกวาจะจอดรถยนต

มีเพียงหมายเลขรานการโปรดที่บันทึกไวโดยใชแท็กเสยีงเทานั้นที่สามารถโทรไดโดยใชคําสั่งเสียง

ขณะที่รถยนตเคลื่อนที่

2 รายการโปรด หนา 351

■ ขอจํากัดของการสั่งงานดวยตนเอง
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สวิตชสตารตตองอยูในตําแหนง ACCESSORY หรือ ON เพื่อใชงานระบบ เลือก โทรศพัท (Phone) 
เพื่อแสดงหนาจอโทรศัพท

■ เมนู HFT 1เมนู HFT

ฟงกชันบางอยางจะถูกจํากัดในขณะขับรถ

a ก
b ก
c รา
d ผ
e ค
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ารตัง้คา (Settings)

ารโทรลาสุด (Recent calls) (การโทรลาสุด (Recent Calls))

ยการโปรด (Favourite contacts) (รายการโปรด (Favorite Contacts))

ูติดตอ (Contacts)

ียแพด (Keypad)
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การตั้งคา (Settings): เปลี่ยนการตั้งคาโทรศัพท

2 หนาจอตั้งคาโทรศัพท (Phone Settings) หนา 345

การโทรลาสุด (Recent calls) (การโทรลาสุด (Recent Calls)): แสดงหมายเลขโทรออก 

สายเรียกเขา และสายที่ไมไดรับลาสุด

2 การโทรออกโดยใชการโทรลาสุด หนา 355

รายการโปรด (Favourite contacts) (รายการโปรด (Favorite Contacts)): โทรหาหมายเลขที่

เลือกใน รายการโปรด (Favourite contacts)

2 ทําการโทรโดยใชรายการรายชื่อรายการโปรด หนา 355

ผูตดิตอ (Contacts): แสดงสมุดโทรศัพทของที่โทรศัพทจับคู

2 การโทรออกโดยใชสมุดโทรศัพทที่นําเขา หนา 356

คียแพด (Keypad): ใสหมายเลขโทรศัพทเพื่อโทรออก
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เพื่อแสดงหนาจอตั้งคาโทรศัพท ใหเลือก การตัง้คา (Settings) ในหนาจอโทรศัพท

เปลีย่นอุปกรณ (Change Devices): จับคูโทรศัพทใหมกับระบบและเชื่อมตอ ตัดการเชื่อมตอ หรือ

ลบอุปกรณที่จับคู

การแ

การโท

โอนส

ของท

เสียง

■ หนาจอตั้งคาโทรศัพท (Phone Settings)
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2 การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

ลกเปลี่ยนขอมูลโทรศัพทอัตโนมัติ (Auto Sync Phone): กําหนดสมุดโทรศัพท และขอมูล

รลาสุดเพื่อทําการนําเขาอัตโนมัติเมื่อโทรศัพทถูกจับคูเขากับระบบ HFT

2 การนําเขาสมุดโทรศัพท และการโทรลาสุดโดยอัตโนมัติ หนา 349

ายการโทรอัตโนมัติ (Auto Phone Call Transfer): ตั้งคาการโอนสายการโทรจากโทรศัพท

านไปยัง HFT อัตโนมัติเมื่อทานเขาไปในรถยนต

2 การโอนสายอัตโนมัติ หนา 350

เรียกเขา (Ringtone): เลือกเสียงเรียกเขา

2 เสียงเรียกเขา (Ring Tone) หนา 350
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■ การตั้งคา Bluetooth®
ทานสามารถเปดและปดฟงกชัน Bluetooth®

1. กดปุม 

2. เลือก การตั้งคาทั่วไป (General Settings)

3. เลือก การเชื่อมตอ (Connections)

4. เลือก Bluetooth

5. เลือก ตวัเลือก (Options)

6. เลือก Bluetooth แลวเลือก เปด (ON)

■ การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup)
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■ การจับคูโทรศพัทมือถือ (เมื่อไมมีโทรศัพทที่จับคู

อยูกับระบบ)

1. เลือก โทรศพัท (Phone)

2. เลือก เชื่อมตออุปกรณใหม (Connect New 

Device)

3. ดูใหแนใจวาโทรศัพททําการคนหา หรืออยูในโหมดที่

สามารถคนหาได

4. เลือก Honda HFT จากโทรศัพทของทาน

u หากทานตองการจับคูโทรศัพทกับระบบเครื่อง

เสียงนี้ ใหเลือก คนหาอุปกรณ (Search for 

Devices) แลวเลอืกโทรศัพทของทานเมื่อ

โทรศัพทแสดงขึ้นในรายการ

1การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup)

โทรศัพทที่เขากันไดกับระบบ Bluetooth จะตองถูกจับคูเขา

กับ HFT กอนที่ทานจะสามารถรับสายโดยใชระบบแฮนดฟรีได

วิธีการจับคู:

• ทานจะไมสามารถจับคูโทรศัพทของทานไดในขณะ ที่รถกําลัง

เคลื่อนที่

• ทานสามารถจับคูโทรศัพทไดไมเกิน 6 เครื่อง

• โทรศัพทของทานอาจสูญเสียพลังงานแบตเตอรี่เร็วขึ้น เมื่อ

ถูกจับคูกับระบบ

เมื่อทานไดจับคูโทรศัพทแลว ทานจะเห็นวาโทรศัพทแสดงขึ้น

บนหนาจอโดยที่มีไอคอนดังตอไปนี้

: โทรศัพทที่ใชไดกับ Bluetooth® Audio

ทสามารถใชงานรวมกับ HFT ได

ทเครื่องนี้สามารถใชงานรวมกับ Apple CarPlay ได

ื่อมตอกับ Apple CarPlay จะไมสามารถจับคูกับ

งานรวมกับ Bluetooth® เพิ่มได
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5. ระบบจะใหรหัสในการจับคูบนหนาจอแสดงขอมูล

u ยืนยันวารหัสการจับคูบนหนาจอและโทรศัพทของ

ทานตรงกัน

ลักษณะนีอ้าจแตกตางกันไปตามรุนโทรศัพท

6. เลือกฟงกชันที่ตองการ จากนั้นเลอืก เชื่อม

ตอ Connect

7. การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นที่หนาจอหากจับคูอุปกรณ

ไดสําเร็จ

8. เลือก ตกลง (OK)

: โทรศัพ

: โทรศัพ

หากมีการเช

อุปกรณที่ใช
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■ การเปลีย่นโทรศพัทที่ถูกจับคูในปจจุบัน
1. เลือก โทรศัพท (Phone)
2. เลือก การตั้งคา (Settings)
3. เลือก เปลี่ยนอุปกรณ (Change Devices)
4. เลือกโทรศัพทที่ตองการเชื่อมตอ

u HFT จะยกเลิกโทรศัพทที่เชื่อมตออยู และเริ่มทํา
การคนหาโทรศัพทที่จับคูเครื่องอื่น

u ทานสามารถเรียงลําดับความสําคญัของโทรศัพท
ที่เชื่อมตอได เลือกทําเครื่องหมายในกลองสี่
เหลี่ยมของโทรศัพทที่ทานตองการเรียงลําดับ

5. เลือก  (เสียง),  (โทรศัพท) หรือ  (Apple 
CarPlay)
u สามารถเลือก  และ  พรอมกันได แตอยาง

1การเปลี่ยนโทรศัพทที่ถูกจับคูในปจจุบัน

ถาไมพบ หรือจับคูโทรศัพทอื่น เมื่อพยายามสลับไปเปน

โทรศัพทอีกเครื่อง HFT จะแจงทานวาโทรศัพทเครื่องเดิม

เชื่อมตออีกครั้ง

เมื่อตองการจับคูโทรศัพทเครื่องอื่น ใหเลือก + เชื่อมตอ

อุปกรณใหม (+ Connect New Device) จากหนาจอ

Bluetooth
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สามารถเลือกได

6. เลือก ใชงาน (Apply)

■ การลบโทรศัพทที่จับคู
1. เลือก โทรศัพท (Phone)
2. เลือก การตั้งคา (Settings)
3. เลือก เปลี่ยนอุปกรณ (Change Devices)
4. เลือกโทรศัพทที่ตองการลบ
5. เลือก ลบ (Delete)
6. ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ เลือก 
ลบ (Delete)
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อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

เมื่อโทรศัพทของทานถกูจับคู ขอมูลในสมุดโทรศัพทและการโทรลาสดุจะนําเขาสูระบบโดยอัตโนมัติ

1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก การตั้งคา (Settings)

3. เลือก การแลกเปลี่ยนขอมูลโทรศัพทอัตโนมัติ (Auto Sync Phone)

4. เลือก เปด (ON) หรือ ปด (OFF)

u การตั้งคามาตรฐานอยูที่ เปด (ON)

■ การนําเขาสมุดโทรศัพท และการโทรลาสดุโดยอัตโนมัติ 1การนําเขาสมุดโทรศัพท และการโทรลาสุดโดยอัตโนมัติ

ในโทรศัพทบางรุนจําเปนตองตั้งคาเพื่อเปดใชงานการนําเขา

สมุดโทรศัพท

เมื่อทานเลือกชื่อจากรายการในสมุดโทรศัพท ทานจะเห็น

ไอคอนแสดงหมวดหมู ไอคอนนี้แสดงหมวดหมูของหมายเลขที่

บันทึกไวสําหรับชื่อดังกลาว

างรุนอาจไมสามารถนําเขาไอคอนแสดงหมวดหมู

ทจะอัพเดทหลังจากที่มีการเชื่อมตอทุกครั้ง

ดุจะถูกอัพเดทหลังจากการเชื่อมตอหรือการโทร

เบอรโปรด (Pref) แฟกซ (Fax)

บาน (Home) รถ (Car)

มือถือ (Mobile) เสียง (voice)

ที่ทํางาน (Work) อื่นๆ (Other)

จเจอร

ager)
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ในโทรศัพทบ

ในระบบได

สมุดโทรศัพ

การโทรลาส

ทุกครั้ง

เพ

(P
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350

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

เมื่อทานเขาไปในรถยนตขณะที่กําลงัใชโทรศัพท ระบบจะทําการโอนสายไปยัง HTF โดยอัตโนมัติ

1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก การตั้งคา (Settings)

3. เลือก โอนสายอัตโนมัติ (Auto Phone Call Transfer)

4. เลือก เปด (ON) หรือ ปด (OFF)

u การตั้งคามาตรฐานอยูที่ เปด (ON)

ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาเสียงเรียกเขาได

1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เล

3. เล

4. เล

u

■ การโอนสายอัตโนมัติ

■ เสยีงเรียกเขา (Ring Tone) 1เสียงเรียกเขา (Ring Tone)

รถยนต (Vehicle): เสียงเรียกเขาแบบกําหนดตายตัวดังจาก

ลําโพง

Phone): ขึ้นอยูกับรุนของโทรศัพทมือถือ เสียงเรียก

ไวในโทรศัพทมือถือจะสงเสียงขึ้นหากมีสายเรียก
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ือก การตั้งคา (Settings)

ือก เสียงเรียกเขา (Ringtone)

ือก รถยนต (Vehicle) หรือ โทรศพัท (Phone)

การตั้งคามาตรฐานอยูที่ โทรศพัท (Phone)

โทรศัพท (

เขาที่บันทึก

เขา 
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อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

■ การเพิ่มรายการโปรด
1. เลือก โทรศพัท (Phone)
2. เลือก การโทรลาสุด (Recent Calls), รายชื่อ
ผูตดิตอ (Contacts) หรือ คียแพด (Keypad)

3. เลือกไอคอนรูปดาว

3. เลือก เพิ่มลงในรายการโปรด (Add to Favourite 
Contacts) (เพิ่มลงในรายการโปรด (Add to 
Favorite Contacts))
u หากบันทึกรายการโปรดสําเร็จ การแจงจะปรากฏ

■ รายการโปรด

หนาจอการโทรลาสุด (Recent calls)

a ไอคอนรูปดาว

บนหนาจอการโทรลาสุด (Recent calls) หรือ

รายชื่อผูติดตอ (Contacts)

บนหนาจอคยีแพด (Keypad)

หนาจ

a ไอ
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ขึ้นที่หนาจอ
u เลือกไอคอนรูปดาวอีกครั้งเพื่อนํารายการนั้นออก

จากรายการโปรด

อผูติดตอ (Contacts)

คอนรูปดาว
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

หนาจอคียแพด (Keypad)

a เพิ่มลงในรายการโปรด (Add to 
Favourite Contacts) (เพิ่มลงใน
รายการโปรด (Add to Favorite 
Contacts))
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อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

■ การเพิ่มแท็กเสียงที่หมายเลขรายการโปรดที่

บันทึก

1. เลือก โทรศพัท (Phone)

2. เลือก รายการโปรด (Favourite contacts) 

(รายการโปรด (Favorite Contacts))

3. เลือก แกไข (Edit) บนรายการโปรดที่ตองการแกไข

4. เลือก แท็กเสียง (Voice Tag)

5. เลือก บันทึก (Record)

6. เลือก บันทึก (Record) หรือใชปุม  และปฏิบัติ

ตามคําแนะนําเพื่อบันทึกแท็กเสียงใหเรียบรอย

■ การลบแท็กเสียง

1รายการโปรด

หลีกเลี่ยงการใชแท็กเสียงที่ซ้ํากัน

หลีกเลี่ยงการใช “โฮม” เปนแท็กเสียง

ระบบจะรับรูชือ่ที่มีความยาวไดงายกวา ตัวอยางเชนการ

ใช “John Smith” แทน “John”
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1. เลือก โทรศพัท (Phone)

2. เลือก รายการโปรด (Favourite contacts) 

(รายการโปรด (Favorite Contacts))

3. เลือก แกไข (Edit) บนรายการโปรดที่ตองการแกไข

4. เลือก แท็กเสียง (Voice Tag)

5. เลือก ลาง (Clear)

6. ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ เลือก 

ใช (Yes)
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ การแกไขรายการโปรด

1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก รายการโปรด (Favourite contacts) 

(รายการโปรด (Favorite Contacts))

3. เลือก แกไข (Edit) บนรายการโปรดที่ตองการแกไข

4. เลือกการตั้งคาที่ทานตองการ

5. เลือก ตกลง (Done)

■ การลบรายการโปรด

1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก รายการโปรด (Favourite contacts) 

(รายการโปรด (Favorite Contacts))
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3. เลือก แกไข (Edit) บนรายการโปรดที่โทรบอยที่ตอง

การลบ

4. เลือก ลบ (Remove)

5. ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ เลือก 

ใช (Yes)



355
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อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ทานสามารถโทรออกไดโดยการใสหมายเลขโทรศัพท

หรือใชรายการโทรลาสุดที่นําเขา การโทรลาสุด

(Recent calls) (การโทรลาสุด (Recent Calls)), 

รายการโปรด (Favourite contacts) (รายการโปรด

(Favorite Contacts)) และรายชื่อใน ผูติดตอ

(Contacts)

■ การโทรออกโดยใชการโทรลาสุด
การโทรลาสุดจะถูกบันทึกไวใน ทั้งหมด (All), สายที่โทรออก (Dialed) , สายที่ไมไดรับ (Missed) 
และ สายที่ไดรับ (Received)
1. เล
2. เล

u

3. เล
u

■ ทํา
1. เล
2. เล

u

3. เล
u

■ การโทรออก 1การโทรออก

หมายเลขรายการโปรดแบบแท็กเสียงสามารถโทรออกดวย
เสียงจากหนาจอใดก็ได
กดปุม  และพูดชือ่แท็กเสียง

เมื่อโทรศัพทตอสาย ทานจะไดยินเสียงของผูรับสายผานทาง
ลําโพงเครื่องเสียง

ขณะที่ทําการเชื่อมตอกับ Apple CarPlay จะไมสามารถโทร
ออกดวยระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) และจะตองโทรออก
ดวย Apple CarPlay เทานั้น

1การโทรออกโดยใชการโทรลาสุด

การโทรลาสุดจะปรากฏขึ้นเมือ่เชื่อมตอโทรศพัทเขากบัระบบเทานั้น

ทั้งหมด (All): แสดงหมายเลขโทรออก สายเรียกเขา และสาย

สุด

ก (Dialled) (สายที่โทรออก (Dialed)): แสดง

รออกลาสุด

ับ (Missed): แสดงสายที่ไมไดรับลาสุด

 (Received): แสดงหมายเลขสายเรียกเขาลาสุด

ยใชรายการรายชื่อรายการโปรด

ท็กเสียงแลว ใหกดที่ปุม  เพื่อโทรออก หมาย

รโดยการใชแท็กเสียง

ารโปรด หนา 351
ยการโปรดแบบแท็กเสียงสามารถโทรออกดวย

าจอใดก็ได

 และปฏิบัติตามคําแนะนํา
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ือก โทรศัพท (Phone)
ือก การโทรลาสุด (Recent Calls)
ทานสามารถเรียงลําดับจาก ทั้งหมด (All), สายที่โทรออก (Dialed), สายที่ไมไดรับ (Missed) 
หรือ สายที่ไดรับ (Received) เลือกไอคอนที่อยูดานขวาบนของหนาจอ
ือกหมายเลข
การโทรออกจะเริ่มโดยอัตโนมัติ

การโทรโดยใชรายการรายชื่อรายการโปรด
ือก โทรศัพท (Phone)
ือก รายการโปรด (Favourite contacts) (รายการโปรด (Favorite Contacts))
ทานสามารถเปลี่ยนลําดับของรายชื่อในรายการโปรดโดยการเลือก เรียงลําดับ (Reorder)
ือกหมายเลข
การโทรออกจะเริ่มโดยอัตโนมัติ

ที่ไมไดรับลา

สายที่โทรออ

หมายเลขโท

สายที่ไมไดร

สายที่ไดรับ

1ทําการโทรโด

เมื่อบันทึกแ

เลขที่ตองกา

2 รายก
หมายเลขรา

เสียงจากหน

กดปุม 
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ การโทรออกโดยใชสมุดโทรศัพทที่นําเขา

1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก ผูติดตอ (Contacts)

3. เลือกชื่อ

u ทานสามารถเรียงลําดับจาก ชื่อ (First Name) หรือ นามสกุล (Surname) (นามสกุล (Last 

Name)) เลือกไอคอนที่อยูดานขวาบนของหนาจอ

4. เลือกหมายเลข

u การโทรออกจะเริ่มโดยอัตโนมัติ

■ การโทรออกโดยใชหมายเลขโทรศัพท

1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก คยีแพด (Keypad)

3. เล

u

4. เล

u
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ือกหมายเลข

ใชแปนพิมพบนหนาจอสัมผัสเพื่อพิมพหมายเลข

ือก โทร (Call)

การโทรออกจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
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อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

เมื่อมีสายเรียกเขา จะมีเสยีงการแจงเตือน (ถาเปดใช

งาน) และหนาจอ สายเรียกเขา.... (Incoming Call...) 

จะปรากฏขึ้น 

ทานสามารถรับสายไดโดยใชปุมเลือก/ตั้งคา

เพื่อรบัสาย ใหเลื่อนขึ้นหรือเลือ่นลงเพื่อเลือก  

(รับสาย) บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ แลวกดปุม

เลอืก/ตั้งคา

u หากทานตองการปฏิเสธหรือวางสาย ใหเลือก

 (ปฏิเสธ) บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่โดย

ใชปุมเลือก/ตั้งคา

■ การรับสาย 1การรับสาย

สายเรียกเขา

เลือก  (รับสาย) เพื่อพักสายปจจุบันเพื่อรับสายเรียกเขา

อีกสาย

เลือก  โดยใชปุมเลือก/ตั้งคาเพื่อกลับมารับสายที่พักไว

เลือก  (ปฏิเสธ) เพื่อปฏิเสธสายเรียกเขาหาก ทานไมตอง

การรับสาย

เลือก  หากทานตองการวางสายปจจุบัน

ทานสามารถเลือกไอคอนบนหนาจอแสดงขอมูลแทนที่

 และ  บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ตัวเลอืกตอไปนีจ้ะใชไดในระหวางการโทร

คียแพด (Keypad): สงหมายเลขในระหวางการโทร คุณสมบัตินีเ้ปนประโยชนเมื่อทานโทรไปยังระบบ

โทรศัพทที่ทํางานผานเมนู

ปดเสียง (Mute): ปดเสียงของทาน

■ ตัวเลือกระหวางการโทร 1ตัวเลือกระหวางการโทร

ทานสามารถเลือกไอคอนบนหนาจอแสดงขอมูล
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การใชมือถือ (Use Handheld): โอนสายของทานจากระบบกลับสูโทรศัพท

ตัวเลอืกที่มีจะแสดงขึ้นที่สวนครึง่ลางของหนาจอ

เลือกตัวเลือก

u สญัลักษณปดเสียงจะปรากฏขึ้นเมื่อเลือก ปดเสียง (Mute) เมื่อหนาจอแหลงที่มาอื่นนอกเหนือ

จากหนาจอโทรศัพทแสดงขึ้น เลือก ปดเสียง (Mute) อีกครั้งเพื่อปด

* สําหรับรถบางรุน
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uuรุนจอสัมผัส 10.2 นิ้วuการแนะนําการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง*
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

การแนะนําการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง*

รถของทานติดตั้งคุณลกัษณะที่จะมีการคํานวณโดยอัตโนมัติเมื่อเติมน้ํามันเชื้อเพลิง คุณลักษณะนี้
จะแจงเตือนทานเมื่อควรเติมน้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งยังใหทานสามารถคนหาปมน้ํามันที่ตั้งในบริเวณ
ใกลเคียงกับรถของทานได

1. เมื่อถึงเวลาตองเติมน้ํามันเชื้อเพลงิรถ การแจงเตือน

จะแสดงขึ้นและไอคอนการแจงเตือนจะแสดงขึ้นที่

สวนบน 

2. แตะกลองที่มีไอคอน

3. เลือก คนหาปมน้ํามันเดี๋ยวนี้ (Find Petrol 

Station) Now (คนหาปมน้ํามันเดี๋ยวนี้ (Find Gas 

1การแนะนําการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง *

ทานสามารถเปดและปดการแนะนําการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 322

เมื่อปดคุณลักษณะนี้การแจงเตือนการแนะนําการเติมน้ํามัน

เชื้อเพลิงจะไมแสดงขึ้น

คุณลักษณะนีส้ามารถใชไดเมื่อระดับน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง

น้ํามันเชื้อเพลิงต่ํากวา 30 เปอรเซ็นต

หากทานเลือก คนหาปมน้ํามันเดี๋ยวนี้ (Find Petrol Station 

Now) (คนหาปมน้ํามันเดี๋ยวนี้ (Find Gas Station Now)) 

หรือเติมน้ํามันเชื้อเพลิงมากกวา 5 ลิตร การแจงเตือนการเติม

ลิงจะหายไป หากทานไมตองการรับการแจงเตือน

(OFF) ในการตั้งคาสําหรับการแนะนําการเติม

ลิง 

ถบนถนนที่ขรุขระหรือทางขึ้นรือลงเขาเปนเวลา

งเตือนอาจหายไปหรืออาจไมแสดงขึ้น
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Station Now))

4. เลือกปมน้ํามันจากหนาจอการคนหาของระบบนําทาง

u สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการใชระบบนําทาง

โปรดดูที่คูมือการใชงานระบบนําทาง

น้ํามันเชื้อเพ

ใหเลือกปด 

น้ํามันเชื้อเพ

เมื่อทานขับร

นาน การแจ

a ไอคอนการแจงเตือน



อุปกรณ
อํานวย

ขอความแสดงขอบกพรองในระบบเครื่องเสียง

iPod/แฟลชไดรฟ USB

ถามีขอบกพรองเกิดขึ้นขณะที่เลนเพลงจาก iPod หรือแฟลชไดรฟ USB ทานอาจเห็นขอความแสดง

ขอบกพรองตอไปนี้ปรากฏขึ้น ถาทานไมสามารถลบขอความแสดงขอบกพรองตอไปนี้ออกได โปรด

ติดตอศูนยบริการฮอนดา

ขอความแสดงความบกพรอง แกไขขอบกพรอง

อุปกรณ USB มีขอผิดพลาด (Faulty USB Device)
กรุณาตรวจสอบในคูมือผูใชรถ (Please check 
owner's manual) (อุปกรณ USB ไมดี (Bad USB 
Device) กรุณาตรวจสอบในคูมือผูใชรถ (Please 
check owners manual))*1

ปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมตออุปกรณที่เขากันไมไดกับระบบ ถอดอุปกรณออก จากนัน้ใหปดระบบเครื่องเสยีง
และเปดอีกครั้ง อยาเชื่อมตออุปกรณที่ทําใหเกิดขอบกพรองซ้ําเขาไป

ลองเชื่อมตออีกครั้ง (Connect Retry)*1, *2 ปรากฏขึ้นเมื่อระบบมองไมเห็น iPod เชื่อมตอ iPod อีกครั้ง

*1, *2 แสดงขึ้นเมื่อไฟลในแฟลชไดรฟ USB มีการคุมครองลขิสิทธิ์ หรือ รูปแบบที่ไมรองรับ ขอความแสดง
จะเลนเพลงถัดไป

 MP3, WMA, AAC, FLAC หรือ WAV* ใน

ฏขึ้นในขณะที่เชื่อมตออุปกรณที่ระบบรองรับ 
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ความสะดวก
*1 : รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว
*2 : รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

ไมสามารถเลนไฟลได (Unplayable File)
ขอบกพรองนี้จะปรากฏขึ้นประมาณสองสามวินาที จากนั้น

ไมมีขอมูล (No Data)*1, *2

ปรากฏขึ้นเมื่อ iPod ไมมีขอมูล

ปรากฏขึ้นเมื่อแฟลชไดรฟ USB ไมมีขอมูล หรือไมมีไฟล
แฟลชไดรฟ USB"

ตรวจสอบวามีไฟลที่เขากันไดบนัทึกไวในอุปกรณหรือไม

ไมรองรับ (Unsupported)*1, *2 ปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมตออุปกรณที่ระบบไมรองรับ หากปราก
ใหถอดและเชื่อมตออุปกรณใหม

iPod

แฟลชไดรฟ USB

iPod และ แฟลชไดรฟ USB
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uuขอความแสดงขอบกพรองในระบบเครื่องเสียงu iPod/แฟลชไดรฟ USB
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

*1 : รุน
*2 : รุน

ขอความแสดงความบกพรอง แกไขขอบกพรอง

อุปกรณไมตอบสนอง (No response from device) 

(อุปกรณไมตอบสนอง (Device No Response))*1, *2

ปรากฏขึ้นเมื่อระบบไมสื่อสารกับอุปกรณที่เชื่อมตอ หากขอความนี้ปรากฏเมื่อมีการเชื่อมตอกับอุปกรณ 

ใหติดตอที่ที่ทานซื้ออุปกรณ

ไมรองรับสายพวง USB (USB hub not supported)*1, *2
จะปรากฏขึ้นตอเมื่อมีการเชื่อมตอสายพวง USB เทานั้น หากขอความปรากฏขึ้น ใหเชื่อมตอแฟลชไดรฟ

USB กับสายพวง USB

อุปกรณ USB ที่เชื่อมตอมีขอบกพรองในการชารจ เมื่อ

ปลอดภัย โปรดตรวจสอบความเขากันไดระหวาง

อุปกรณและสาย USB แลวลองอีกครั้ง (When safe 

please check the compatibility of the device and 

USB cable and try again.)*1, *2

ปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมตออุปกรณที่เขากันไมไดกับระบบ ถอดอุปกรณออก จากนั้นใหปดระบบเครื่องเสียง

และเปดอีกครั้ง อยาเชื่อมตออุปกรณที่ทําใหเกิดขอบกพรองซ้ําเขาไป
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จอสัมผัส 7 นิ้ว
จอสัมผัส 10.2 นิ้ว



อุปกรณ
อํานวย

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง

iPod, iPhone และแฟลชไดรฟ USB ที่สามารถใชได

■ รุน iPod และ iPhone ที่สามารถใชได

รุน

สรางขึ้นมาสําหรับ iPod touch (รุนที่ 6 ถึง 7) วางจําหนายระหวางป 2015 ถึงป 2019

สรางขึ้นมาสําหรับ iPhone 5s/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 6S/iPhone 6S Plus/iPhone 

SE/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone X/iPhone XS/iPhone XS 

Max/iPhone XR/iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max /iPhone SE (รุนที่ 2) 

รุน

สรางขึ้นมาสําหรับ iPod touch (รุนที่ 5 ถึง 6) วางจําหนายระหวางป 2012 ถึงป 2015

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

1รุน iPod และ iPhone ที่สามารถใชได

ระบบนี้อาจไมสามารถทํางานรวมกับอุปกรณเหลานี้ใน

ซอฟตแวรทุกรุนได

Lightning Connector ที่ใชงานกับ iPhone 5*1, iPhone 5s, 

iPhone 5c*1, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 

6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, 

iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, 

iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro 

Max, iPhone SE (รุนที่ 2)*2, iPod touch (รุนที่ 5*1, 6, 7*2)

The 30-pin connectorที่ใชงานกับ iPhone 4s*1

USB ที่ทํางานกับ iPhone 4s*1, iPhone 5*1, iPhone 5s, 
*1, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 

hone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, 

Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, 

, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro 

ne SE (รุนที่ 2)*2, iPod touch (รุนที่ 5*1, 6, 7*2)
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ความสะดวก
*1 : รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

*2 : รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

สรางขึ้นมาสําหรับ iPhone 4s/iPhone 5/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 6/iPhone 6 Plus/iPhone 

6S/iPhone 6S Plus/iPhone SE/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone 

X/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max

iPhone 5c

6S Plus, iP

iPhone 8 

iPhone XR

Max, iPho
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uuขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสยีงu iPod, iPhone และแฟลชไดรฟ USB ที่สามารถใชได
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

• ขอแนะนําใหใชแฟลชไดรฟ USB ที่มีความจุ 256 MB ขึ้นไป

• เครื่องเลนเพลงดิจิตอลบางรุนอาจไมสามารถใชงานรวมกันได

• แฟลชไดรฟ USB บางตัว (เชน รุนที่มีระบบล็อกปองกัน) อาจไมสามารถใชงานได

• ไฟลที่สรางขึ้นมาจากซอฟตแวรบางตัวไมสามารถเลนไดหรือไมสามารถแสดงขอมูลตัวอักษรได

• ระบบเครื่องเสียงแตละระบบจะสามารถใชงานรวมกบัรูปแบบดังตอไปนี้ได รูปแบบไฟลบางรุนอาจ

ไมรองรับ

MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV

MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, PCM/WAVE, MP4, AVI, MKV, ASF/WMV

■ แฟลชไดรฟ USB

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

1แฟลชไดรฟ USB

ไฟลในแฟลชไดรฟ USB จะแสดงตามลําดับการบันทึก ลําดับนี้

อาจแตกตางกับในเครื่อง PC หรืออุปกรณของทาน
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uuขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงu iPod, iPhone และแฟลชไดรฟ USB ที่สามารถใชได

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ ไฟล MP4

■ ไ

■ อุปกรณที่แนะนํา

มีเดีย แฟลชไดรฟ USB

โปรไฟล (รุน MP4)
BaselineProfile/Level 3,
MailProfile/Level 3.1

(MPEG4-AVC)
SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)

นามสกุลไฟล (รุน MP4) .mp4/.m4v

Audio Codec ที่สามารถใชงานได AAC, MP3

Video codec ที่สามารถใชงานได MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)

บิตเรต 10 Mbps, 14 Mbps (MPEG4-AVC) 8 Mbps (MPEG4)

ขนาดภาพสูงสุด 1,280 × 720 พิกเซล (MPEG4-AVC) 720 × 576 พิกเซล (MPEG4)

4)
AdvancedProfile/Level 2, 

MainProfile/Level Medium, 
SimpleProfile/Level Medium (VC-1)

A

V 2) VC-1

20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps (VC-1)

1,280 × 720 พิกเซล,
720 x 480 พิกเซล,

352 x 288 พิกเซล (VC-1)
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ฟล AVI

มีเดีย แฟลชไดรฟ USB

โปรไฟล (รุน AVI)
BaselineProfile/Level 3, 
MailProfile/Level 3.1

(MPEG4-AVC)
SimpleProfile/Level 5 (MPEG

นามสกุลไฟล (รุน AVI) .avi

udio Codec ที่สามารถใชงานได AAC, MP3, WMA

ideo codec ที่สามารถใชงานได MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.

บิตเรต 10 Mbps, 14 Mbps (MPEG4-AVC) 8 Mbps (MPEG4)

ขนาดภาพสูงสุด 1,280 × 720 พิกเซล (MPEG4-AVC) 720 × 576 พิกเซล (MPEG4)
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uuขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสยีงu iPod, iPhone และแฟลชไดรฟ USB ที่สามารถใชได
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

■ ไฟล MKV

■ ไฟ

มีเดีย แฟลชไดรฟ USB

โปรไฟล (รุน MKV)
BaselineProfile/Level 3, 
MailProfile/Level 3.1

(MPEG4-AVC)
SimpleProfile/Level 5 (MPEG4)

AdvancedProfile/Level 2, 
MainProfile/Level Medium, 

SimpleProfile/Level Medium (VC-1)

นามสกุลไฟล (รุน MKV) .mkv

Audio Codec ที่สามารถใชงานได AAC, MP3

Video codec ที่สามารถใชงานได MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2) VC-1

บิตเรต
10 Mbps, 14 Mbps

(MPEG4-AVC)
8 Mbps (MPEG4)

20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps
(VC-1)

ขนาดภาพสูงสุด
1,280 × 720 พิกเซล

(MPEG4-AVC)
720 × 576 พิกเซล

(MPEG4)

1,280 × 720 พิกเซล,
720 x 480 พิกเซล,

352 x 288 พิกเซล (VC-1)

B

AdvancedProfile/Level 2,
MainProfile/Level Medium,

SimpleProfile/Level Medium (VC-1)

VC-1

20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps (VC-1)

1,280 × 720 พิกเซล,
720 x 480 พิกเซล,

352 x 288 พิกเซล (VC-1)
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ล ASF/WMV

มีเดีย แฟลชไดรฟ US

โปรไฟล (รุน ASF/WMV)
BaselineProfile/Level 3, 
MailProfile/Level 3.1

(MPEG4-AVC)

นามสกุลไฟล (รุน ASF/WMV) .asf/.wmv

Audio Codec ที่สามารถใชงานได WMA

Video codec ที่สามารถใชงานได MPEG4-AVC (H.264)

บิตเรต 10 Mbps, 14 Mbps (MPEG4-AVC)

ขนาดภาพสูงสุด 1,280 × 720 พิกเซล (MPEG4-AVC)
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก
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เกี่ยวกั
ใหปฏิบัติต

1. กดปุม 

2. เลือก ใ

1. กดปุม 

2. เลือก ก

3. เลือก ร

4. เลือก เ

5. เลือก ข

6. เลือก ใ

รุนจอสัมผ

รุนจอสัมผ
บใบอนุญาตโอเพนซอรซ
ามขั้นตอนตอไปนี้ เพื่อดูขอมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตโอเพนซอรซ

MENU

บอนุญาต (Licence) (ใบอนุญาต (License))

ารตั้งคาทั่วไป (General Settings)

ะบบ (System)

กี่ยวกับ (About)

อมูลทางกฎหมาย (Legal Information)

บอนุญาต (Licence) (ใบอนุญาต (License))

ัส 7 นิ้ว

ัส 10.2 นิ้ว
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อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ขอมูลใบอนญุาต

โลโกและสัญลักษณคําวา Bluetooth® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. 

และบริษัท PANASONIC CORPORATION ใชเครื่องหมายดังกลาวภายใตลิขสิทธิ์ เครื่องหมาย

การคาอื่นๆ และชื่อทางการคาเปนของเจาของบริษัทเหลานั้นตามลําดับ

โลโกและสัญลักษณคําวา Bluetooth® เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. 

และบริษัท MITSUBISHI ELECTRIC ใชเครื่องหมายดังกลาวภายใตลขิสิทธิ์

เครื่องหมายการคาอื่นๆ และชื่อทางการคาเปนของเจาของบรษิัทเหลานั้นตามลําดับ

https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/marketing-branding/

■ Bluetooth
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ผลิตภัณฑนีไ้ดรบัการคุมครองตามสิทธิทรัพยสนิทางปญญาของ Microsoft ไมอนุญาตใหใชหรือแจก

จายเทคโนโลยีดังกลาวภายนอกผลติภณัฑนี้โดยไมไดรับการอนุญาตจาก Microsoft

■ Windows Media
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

"Made for iPod" และ "made for iPhone" หมายถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไดรับการออกแบบมาเพื่อ

เชื่อมตอกับ iPod หรือ iPhone โดยเฉพาะตามลําดับ และผานการรับรองโดยผูพัฒนาเพื่อวาได

มาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple บริษัท Apple ไมรับผิดชอบตอการทํางานของอุปกรณนี้หรือความ

สอดคลองกับมาตรฐานดานความปลอดภัยและระเบียบกฎหมาย โปรดทราบไววา การใชงานอุปกรณ

เสริมนี้รวมกับ iPod หรือ iPhone อาจกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานแบบไรสายได

Apple, โลโกของ Apple, iPhone, iPod touch เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซึ่งจด

ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Apple CarPlay และ Lightning เปนเครื่องหมาย

การคาของ Apple Inc. App Store เปนเครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

■ Apple
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อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

Mpeg4 Visual

ผลิตภัณฑนีไ้ดรบัอนุญาตภายใตการอนุญาตใชงานรายการสิทธิบัตร MPEG-4 VISUAL สําหรับการใช

งานสวนบุคคลและมิไดเปนไปเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย (i) สําหรับการเขารหัสวิดีโอซึ่งเปนไปตาม

มาตรฐาน MPEG-4 VISUALA ("MPEG-4 VIDEO") และ/หรือ (ii) การถอดรหัสวิดีโอ MPEG-4 ที่

ถูกเขารหัสโดยผูใชงาน

สําหรับการใชในกิจกรรมสวนบุคคลและมิใชเชิงพาณิชย และ/หรือวิดีโอที่ไดรับมาจากผูใหบริการวิดีโอ

ที่ไดรับอนุญาตจาก MPEG LA ใหเผยแพรวิดีโอ MPEG-4 ไมมีการอนุญาตหรือบงบอกโดยนัยสําหรับ

การใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นใด ขอมูลเพิ่มเติมรวมถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับการใชงานเพื่อการสงเสริมการ

ขาย การใชงานภายใน และการใชงานเชิงพาณิชย และการอนญุาตใชงานสามารถดูไดจาก MPEG 

LA, LLC.

โปรด

VC-1

ผลิตภ

สวนบ

มาตร

งานส

วิดีโอ

วัตถุป

สามา

HTTP

■ MPEG
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ดูที่เว็บไซต HTTP://WWW.MPEGLA.COM

ัณฑนีไ้ดรบัอนุญาตภายใตการอนุญาตใชงานรายการสิทธิบัตร VC-1 VISUAL สําหรับการใชงาน

ุคคลและมิไดเปนไปเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย (i) สําหรับการเขารหัสวิดีโอซึ่งเปนไปตาม

ฐาน VC-1 ("VC-1 VIDEO") และ/หรือ (ii) การถอดรหัส VC-1 VIDEO ที่ถูกเขารหัสโดยผูใช

ําหรับการใชในกิจกรรมสวนบุคคลและมิใชเชิงพาณิชย และ/หรือวิดีโอที่ไดรับมาจากผูใหบริการ

ที่ไดรับอนุญาตใหเผยแพร VC-1 VIDEO ไมมีการอนุญาตหรือบงบอกโดยนัยสําหรับการใชเพื่อ

ระสงคอื่นใด

รถหาขอมูลเพิ่มเติมไดจาก MPEG LA, LLC. โปรดดูที่เว็บไซต 

://WWW.MPEGLA.COM
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

AVC/H.264

ผลติภัณฑนี้ไดรับอนุญาตภายใตการอนุญาตใชงานรายการสทิธิบัตร AVC สําหรับการใชงานสวน

บุคคลและมิไดเปนไปเพื่อประโยชนในเชิงพาณิชย (i) สําหรับการเขารหัสวิดีโอซึ่งเปนไปตาม

มาตรฐาน AVC ("AVC VIDEO") และ/หรือ (ii) การถอดรหัสวิดีโอ AVC ที่ถูกเขารหัสโดยผูใชงาน

สําหรับการใชในกจิกรรมสวนบุคคลและมิใชเชิงพาณิชย และ/หรือวิดีโอที่ไดมาจากผูใหบริการวิดีโอที่

ไดรับอนญุาตใหเผยแพร AVC VIDEO ไมมีการอนุญาตหรือบงบอกโดยนัยสําหรับการใชเพื่อวัตถุ

ประสงคอื่นใด

สามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดจาก MPEG LA, LLC. โปรดดูที่เว็บไซต 

HTTP://WWW.MPEGLA.COM
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มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

หนึ่งของเงื่อนไขการใหบริการของ APPLE iOS 

รองหรือไมเปนไปอยางถูกตอง หรือการให

มถึงตําแหนงของรถยนต, ความเร็วรถยนต และ

จเกิดขึ้นไดบางประการ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช

ายละเอียดที่เกี่ยวกับการใชงานและการจัดการ

านตองแสดงความยินยอมเมื่อไดทําการดาวน

ID AUTO ปฏิเสธความรับผิดของ GOOGLE 

ของ GOOGLE และผูใหบริการโดยเครง

 ซึ่งไดรวบรวมและจัดเก็บโดย GOOGLE และ

ึ่งรวมถึงความเปนไปไดที่คนขับจะเสียสมาธิ โปรด

ย ANDROID AUTO ของ GOOGLE
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การใชงาน 

กลาวคอื เง

บริการ หย

สถานะ ขอ

งาน CARP

ขอมูลที่อัพ

การใชงาน 

โหลดแอปพ

และผูใหบร

ครัด, อธิบา

ผูใหบริการ

ดูที่นโยบาย

■ ใบอน
างกฎหมายเกี่ยวกับ Apple CarPlay/Android Auto

APPLE CARPLAY จะเปนไปตามขอตกลงของทานตอเงือ่นไขการใหบริการของ CARPLAY ซึ่งถือเปนสวน

ื่อนไขการใหบริการของ CARPLAY ปฏิเสธความรับผิดของ APPLE และผูใหบริการ หากการใหบริการบกพ

ุดลง, จํากัดความรับผิดอื่นๆ ของ Apple และผูใหบริการโดยเครงครัด, อธิบายประเภทของขอมูลผูใช (ซึ่งรว

งรถยนต เปนตน) ซึ่งไดรวบรวมและจัดเก็บโดย APPLE และผูใหบริการ และแจงใหทราบถึงความเสี่ยงที่อา

LAY ซึ่งรวมถึงความเปนไปไดที่คนขับจะเสียสมาธิ โปรดดูที่นโยบายความเปนสวนตัวของ APPLE สําหรับร

โหลดดวย CARPLAY ของ APPLE

ANDROID AUTO จะเปนไปตามขอตกลงของทานที่มีตอเงื่อนไขการใหบริการของ ANDROID AUTO ซึ่งท

ลิเคชัน ANDROID AUTO ลงในโทรศัพทแอนดรอยดของทาน กลาวคอื เงื่อนไขการใหบริการของ ANDRO

ิการ หากการใหบริการบกพรองหรือไมเปนไปอยางถูกตอง หรือการใหบริการหยุดลง, จํากัดความรับผิดอื่นๆ 

ยประเภทของขอมูลผูใช (ซึ่งรวมถึงตําแหนงของรถยนต, ความเร็วรถยนต และสถานะของรถยนต เปนตน)

 และแจงใหทราบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดบางประการ อันเกี่ยวเนื่องกับการใชงาน ANDROID AUTO ซ

ความเปนสวนตัวของ GOOGLE สําหรับรายละเอียดที่เกี่ยวกับการใชงานและการจัดการขอมูลที่อัพโหลดดว

ุญาตใชงานคูมือผูใช/การรับผิดชอบตามกฎหมาย
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

วามเสีย่งของทานแตเพียงผูเดียว และความเสี่ยง
ทั้งสิน้ ตามกฎหมายที่ใชบงัคบั และแอปพลเิคชัน
รอง โดยไมมีการรับประกันในลกัษณะใดๆ และ
มวาโดยตรง, โดยออม หรือตามกฎหมายกต็าม 
ภาพอันเปนที่พึงพอใจ, ความเหมาะสม สําหรับ
ัวแทนที่ไดรับอนุญาต ทั้งที่เปนคําพูด และลาย

วของกับความถูกตองของขอมูลที่ระบุไวใน
าร, สภาพอากาศ, การจราจร หรือเนื้อหาอื่นใดอัน
อปพลิเคชัน ซึ่งอาจสูญหายไดตลอดเวลา ฮอนดา

รับประกันวาจะมีการใหบริการใดๆ หรือทั้งหมดใน
ซอมแซม, บํารุงรักษา, ซอมแซมระบบความ
หรืออื่นๆ ได นอกจากนี้ ทานเขาใจวาการเปลีย่น

ัย และ/หรือไมสามารถใชงานได

รรมดาที่ยอมเกิดขึ้น, ความเสียหายในกรณีพิเศษ,
มเสียหายสําหรับการสูญเสียผลกําไร, ความผิด
สียหายหรือการสูญเสียเชิงพาณิชยอื่นใดก็ตามที่
ิเคชันได ไมวาจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม โดย
ารเกิดความเสียหายดังกลาวก็ตาม บางพื้นที่และ
เวนหรือขอจํากัดเหลานี้อาจไมสามารถใชกับทาน
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ทานไดเขา
ทั้งหมดอัน
ตลอดจนข
ฮอนดาขอ
ซึ่งรวมถึงแ
วัตถุประส
ลักษณอักษ
แอปพลิเค
มาจากทาง

ไมขอรับป
เวลาหรือส
ปลอดภัย, 
แปลงที่เก

ภายในขอบ
ความเสียห
พลาดของ
เกิดจากหร
คํานึงถึงท
เขตอํานาจ
ได ขอจําก
ฏิเสธการรบัประกัน; ขอจํากัดการรับผิด
ใจและตกลงโดยชัดแจงวาการใชงาน APPLE CARPLAY หรือ ANDROID AUTO (“แอปพลิเคชัน”) เปนค
เกีย่วกับคณุภาพอันเปนที่พึงพอใจ, ประสทิธภิาพ, ความถกูตอง และการใชงานถอืเปนความเสีย่งของทานเอง
อมูลในแอปพลิเคชันดังกลาวไดจัดหาให “ตามที่เปนอยู” และ “ตามที่มี” โดยที่ทานยอมรับความชํารุดบกพ
ปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดอันเกี่ยวเนื่องกับแอปพลิเคชันและขอมูลในแอปพลิเคชันดังกลาว ไ
ตไมจํากัดเพียง การรับประกันโดยนยั หนาที่ และ/หรือ เงื่อนไขของสภาพการใชประโยชนเชิงพาณิชย, คณุ
งคเฉพาะ, ความถูกตอง, การใชโดยสงบ และการไมละเมิดซึ่งสิทธิของบุคคลที่สาม ขอมูลจากฮอนดาหรือต
ร ไมถือเปนการรับประกันทั้งสิ้น เพื่อเปนตัวอยาง โดยไมมีขอจํากัด ฮอนดาปฏิเสธการรับประกันใดๆ ที่เกี่ย
ชัน เชน ความถูกตองของทิศทาง, เวลาในการเดินทางโดยคาดการณ, การจํากัดความเร็ว, สภาพถนน, ขาวส
 APPLE, GOOGLE, บริษัทในเครือ หรือผูพัฒนารายอื่น ฮอนดาไมขอรับประกันการสูญหายของขอมูลในแ

ระกันวาจะมีการใหบริการแอปพลิเคชันหรือการใหบริการใดก็ตามผานแอปพลิเคชันเหลานี้ตลอดเวลา หรือไม
ถานที่ที่กําหนด ตัวอยางเชน อาจมีการหยุดใหบริการชั่วคราวหรืออาจมีการขัดจังหวะการใชงาน เพื่อทําการ
อัพเดท หรืออื่นๆ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา โดยทานอาจไมสามารถใชบรกิารในพื้นที่หรือสถานที่ของทาน

ิดกับเทคโนโลยีของผูพัฒนารายอื่น หรือกฎระเบียบของรัฐอาจสงผลใหบริการ และ/หรือแอปพลิเคชันลาสม

เขตที่กฎหมายรับรอง ฮอนดาหรือบริษัทในเครือไมรับผิดสําหรับความเสียหายตอบุคคล หรือความเสียหายธ
ายโดยออม หรือความเสียหายที่เปนผลสืบเนื่อง หรือความเสยีหายใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงควา
ขอมูลหรือการสญูเสียขอมูล, ความบกพรองในการสงหรือรับขอมูลใดๆ, การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือความเ
ือเกี่ยวของกับแอปพลิเคชัน หรือการใชงานหรือการไมสามารถเขาใชงานแอปพลิเคชันหรือขอมูลในแอปพล
ฤษฏีความรับผดิ (สญัญา, การละเมิด หรืออื่นๆ) และแมวาทางฮอนดาไดรับคําแนะนําถึงความเปนไปไดในก
ศาลอาจไมใหอนุญาตเกี่ยวกับขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดสําหรับความเสียหาย ดังนั้นขอตกลงยก
ัดที่ไดกลาวไปกอนหนานี ้จะมีผลแมวาการชดเชยที่กลาวถึงขางตนไมสามารถใหการชดเชยที่เพียงพอได
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    การขับรถ

นีอ้ธิบายเรื่องการขับรถ, การเติมน้ํามันเชื้อเพลงิ

74
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ก

กอนขับรถ

การเตรียมขับรถ

ตรวจสอบรายการตอไปนีก้อนที่ทานจะขับรถ

• ควรแนใจวาไมมีสิง่กดีขวางติดอยูที่หนาตาง, กระจกประตู, ไฟภายนอก หรอืสวนอื่นๆ ของเครื่องยนต

u นําน้ําคางแข็ง หรือน้ําแข็งออก

u ปดน้ําคางแข็งออกจากหลังคารถ ที่อาจจะไหลลงมาบดบังทัศนวิสยัในระหวางการขับรถของทาน

ได หากเปนน้ําแข็ง ใหกําจัดออกเมื่อมันละลายแลว

u เมื่อตองกําจัดน้ําแข็งที่เกาะอยูที่ลอ ควรแนใจวาจะไมทําใหลอหรือสวนประกอบของลอเสียหาย

• ตรวจดูใหแนใจวาฝาประโปรงหนาปดสนทิดี

u หากฝากระโปรงหนาเปดในขณะขับรถ อาจทําใหการมองเห็นของทานถูกบดบัง

• ตรวจดูใหแนใจวายางอยูในสภาพดี

■ การตรวจสอบภายนอก 1การตรวจสอบภายนอก

ขอสังเกต

เมื่อประตูมีน้ําแข็งเกาะอยู ใหใชน้ําอุนละลายน้ําแข็งรอบๆ ขอบ

ประตู อยาพยายามฝนเปดประตู เพราะอาจทําใหยางรอบขอบ

ประตูเสื่อมสภาพได เมื่อละลายน้ําแข็งหมดแลว ใหเช็ดใหแหง

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเย็น

หามเทน้ําอุนเขาไปในชองเสียบกุญแจ

ทานจะไมสามารถเสียบกุญแจเขาไปไดหากน้ํากลายเปนน้ําแข็ง

ความรอนจากเครื่องยนตและไอเสียสามารถทําใหไฟติดได วัตถุ

ทองรถอาจทําใหเกิดไฟไหมได หากทานตองจอด

เวลานาน ใหตรวจสอบเศษขยะที่อยูรอบบริเวณ

ิ้ง ควรตรวจสอบใตทองรถวามีวตัถุไวไฟตกคางอยู
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ารขับรถ
u ตรวจสอบแรงดันลมยาง และความเสียหายอื่นๆ

2 การตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนต หนา 552

• ควรแนใจวาไมมีบุคคลหรือวัตถุใดๆ อยูดานหลังของรถ

u อาจมีจุดบดบังจากดานใน

ไวไฟที่อยูใต

รถทิ้งไวเปน

และนําไปท

หรือไม
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uuกอนขับรถuการเตรียมขับรถ
การขับรถ

• เก็บหรอืยึดสิ่งของทั้งหมดที่อยูภายในรถใหเหมาะสม

u การบรรทุกสมัภาระมากเกินไป หรือจัดเก็บไมถูกวิธี จะสงผลกระทบตอการควบคุมรถ, 

เสถียรภาพ, ระยะการหยุด และยางรถ รวมถึงไมมีความปลอดภัยอีกดวย

2 การบรรทุกสัมภาระ หนา 377

• หามวางสิง่ของซอนกันจนสงูกวาความสงูของเบาะนั่ง

u สิ่งของที่วางไวสูงจะบดบังทัศนวิสัยของทานและอาจถูกเหวี่ยงไปขางหนาเมื่อมีการเบรกรถ

กะทันหัน

• หามวางสิง่ของใดๆ ไวที่บรเิวณที่วางเทาของเบาะหนา และตรวจสอบวายางปูพื้นยดึไวแนนหนาแลว

u สิ่งของหรือยางปูพื้นที่ไมมีการยึดไวจะกีดขวางการใชงานแปนเบรกและคนัเรงในขณะขับรถ

• ถาทานนําสัตวเลี้ยงไวในรถ อยาปลอยใหสัตวเลี้ยงเดินไปมาอยูภายในรถ

u

• ปด

• ปร

u

• ปร

u

■ การตรวจสอบภายในรถ 1การตรวจสอบภายในรถ

ทิศทางการสองของไฟหนาไดรับการตั้งมาจากโรงงานและโดย

ปกติแลวไมจําเปนตองมีการปรับเพิ่ม อยางไรก็ตาม ถาทาน

บรรทุกสัมภาระที่มีน้ําหนักมากไวในชองเก็บของใตฝากระโปรง

ทาย ใหนํารถเขารับการปรับทิศทางการสองของไฟหนาใหมที่

ศูนยบริการฮอนดาหรือชางที่มีความชํานาญ

รถยนตของทานติดตั้งระบบไฟหนาปรับอัตโนมัติ โดยจะปรับ

มุมแนวตั้งของไฟหนาต่ําโดยอัตโนมัติ

รุนไฟหนาปรับอัตโนมัติ

* สํา
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มีตอ

สัตวเลี้ยงอาจรบกวนการขับรถ และทําใหเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นได

ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายใหสนิท

ับตําแหนงการนั่งของทานใหถูกตอง

การปรับพนักพิงศีรษะ

2 เบาะนั่ง หนา 183

2 การปรับพนักพิงศีรษะ หนา 189

ับกระจกมองหลังและพวงมาลัยใหเหมาะสมกับการขับรถของทาน

ควรปรับในขณะที่นั่งอยูในตําแหนงนั่งขับรถที่ถูกตอง

2 กระจก หนา 179

2 การปรับระดับพวงมาลัย หนา 178

หรับรถบางรุน



376

uuกอนขับรถuการเตรียมขับรถ

การขับรถ

• ตองแนใจวาสิ่งของที่วางไวบนพื้นรถดานหลังเบาะหนาไมกลิ้งไปมาอยูใตเบาะนั่ง

u สิง่ของดังกลาวอาจกีดขวางการใชงานแปนเหยียบของผูขับขี่ หรือการใชงานเบาะนัง่

• ผูโดยสารทุกคนในรถตองคาดเข็มขัดนิรภัย

2 การคาดเข็มขัดนิรภัย หนา 41

• ตองมั่นใจวาไฟเตือนตางๆ บนชุดมาตรวัดสวางขึ้นมาเมื่อทานสตารตเครื่อง และดับลงหลงัจาก

เวลาผานไปครูหนึ่ง

u หากเกิดขอบกพรองขึ้น ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

2 ไฟเตือนชุดมาตรวัด หนา 86
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uuกอนขับรถuการบรรทุกสัมภาระ
การขับรถ

การบรรทุกสมัภาระ

เมื่อทานบรรทุกสัมภาระ, น้ําหนักรวมของรถยนต, ผูโดยสารทุกคน และสัมภาระ ตองไมเกินน้ําหนัก

สูงสุดที่รับได
2 ขอมูลจาํเพาะ หนา 592

น้ําหนกัที่บรรทุกบนเพลาหนาและเพลาทายตองไมเกินนํา้หนกับรรทุกสงูสุด

2 ขอมูลจาํเพาะ หนา 592

1การบรรทุกสัมภาระ

3คําเตือน
การบรรทุกน้ําหนกัมากเกินไปหรือการบรรทุกไมเหมาะสม

จะสงผลกระทบตอการควบคุมรถและเสถียรภาพของรถ

และเปนสาเหตุของอุบัติเหตุรถชน ซึ่งอาจทําใหทานไดรับ

บาดเจ็บหรือเสยีชีวิตได

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับขีดจํากัดการรับน้ําหนกั

และขอมูลวิธีการบรรทุกสัมภาระอื่นๆ ในคูมือฉบับนี้
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เมื่อขับรถ

การสตารตเครื่องยนต

1. ตองมั่นใจวากดเบรกมือแลว

u ไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) สวางโชว

ประมาณ 30 วินาที หลังจากกดสวิตชเบรกมือ

ไฟฟา

2. ตรวจสอบใหแนใจวาคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง 

P จากนั้นเหยียบแปนเบรก

u แมวาจะสามารถสตารตเครื่องในตําแหนง (N 

1การสตารตเครื่องยนต

เหยียบแปนเบรกไวในขณะสตารตเครื่อง

เครื่องยนตจะสตารตติดยากเมื่อในอยูในสถานที่ที่อากาศหนาว

เย็นและสภาพอากาศเบาบาง ซึ่งพบไดในสถานที่ที่มีความสูง

มากกวา 2,400 เมตร

เมื่อตองสตารตเครื่องยนตในชวงที่อากาศหนาวเย็นให ปดการ

ทํางานของอุปกรณไฟฟาทั้งหมด เชน หลอดไฟ, ระบบปรับ

อากาศ และชุดละลายฝากระจกบังลมหลัง เพื่อลดการใชงาน

แบตเตอรี่

ถาเสียงของระบบไอเสียดังผดิปกติ หรือทานไดกลิ่นกาซไอเสีย

โดยสาร ใหทานนํารถเขารับการตรวจเชค็ที่ศูนย

ดา เพราะอาจมีขอบกพรองที่เครื่องยนตหรือระบบ

a สวิตชเบรกมือไฟฟา
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ารขับรถ
แตควรสตารตที่ตําแหนง (P เพื่อความ

ปลอดภัย

ภายในหอง

บริการฮอน

ไอเสีย

a แปนเบรก
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uu เมื่อขับรถuการสตารตเครื่องยนต
การขับรถ

3. กด สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต โดยไมตองเหยียบ

แปนคนัเรง

ทานสามารถดับเครื่องยนตไดเมื่อรถยนตจอดสนิทแลว
1. เลื่อนคันเปลีย่นเกียรไปยังตําแหนง (P

2. กด สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

1การสตารตเครื่องยนต

นําสมารทคียหรือคียการด* เขาใกล สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต 

หากประจุไฟในสมารทคียหรือคียการด* ต่ํา

2 ถาประจุไฟแบตเตอรี่ในสมารทคีย/คียการด * ต่ํา 

หนา 561

เครื่องยนตอาจไมสตารต หากสมารทคยีหรือคียการด * ไดรับ

คลื่นวทิยุที่มีสัญญาณแรง

ไมจําเปนตองกด สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต คางไว เพื่อ

สตารตเครื่องยนต

ถาเครื่องยนตสตารตไมติด ใหรออยางนอย 30 วินาที จึงคอย

ลองสตารตใหม

bilizer จะยับยั้งรถยนตของทานจากการโจรกรรม 

ุญแจเขารหัสที่ไมถูกตอง ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงของ

ะไมทํางาน

 Immobilizer หนา 159

■ การดับเครื่องยนต

* สํา
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ระบบ Immo

ถามีการใชก

เครื่องยนตจ

2 ระบบ

หรับรถบางรุน



uu เมื่อขับรถuการสตารตเครื่องยนต

380

การขับรถ

ทานสามารถสตารตเครื่องยนตจากระยะไกลไดดวยการใชปุมบนสมารทคีย

■ การสตารตเครื่องยนต

กดปุม  จากนัน้กดปุม  คางไว

uไฟภายนอกจะกะพริบหนึ่งครั้ง

■ การตอบสนองระบบสตารตเครื่องยนตพรอมเครื่องปรับอากาศดวยสมารทคีย* 1การตอบสนองระบบสตารตเครื่องยนตพรอมเครื่องปรับอากาศ

ดวยสมารทคีย *

อบสนองระบบสตารตเครื่องยนตพรอมเครื่อง

ดวยสมารทคียอาจเปนการฝาฝนกฎหมายประจํา

อบกฎหมายประจําทองถิ่นของทานกอนใชงาน

สมารทคยีอาจลดลง หากมีอาคารหรือสิง่กีดขวางอยู

นตของทานและสมารทคยี ระยะการใชงานนี้อาจ

ไปตามการรบกวนทางไฟฟาภายนอก

3คําเตือน
ไอเสียจากเครื่องยนตประกอบดวยกาซ คารบอน

มอนอกไซดที่เปนพิษ

การหายใจเอากาซคารบอนมอนอกไซดเขาไปอาจทําให 

หมดสติหรือเสียชีวิตได

หามใชสมารทคยีเมื่อจอดรถยนตไวในโรงรถหรือบรเิวณอื่น

ที่มีการระบายอากาศอยางจํากัด
a LED: กะพริบเมื่อปุมใดก็ตามถูกกด

* สํา
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ถาสตารตเครื่องยนตไดอยางราบรื่น ไฟภายนอก

บางดวงจะกะพริบขึ้น 6 ครั้ง

การใชการต

ปรับอากาศ

ทองถิ่นได

ควรตรวจส

สมารทคีย

ระยะการใช

ระหวางรถย

แตกตางกัน

หรับรถบางรุน
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uu เมื่อขับรถuการสตารตเครื่องยนต
การขับรถ

หากเครื่องยนตสตารตไมติด ไฟภายนอกจะไมกะพริบ

u เขาไปในระยะและรัศมีที่ทํางาน แลวลองใหมอีก

ครั้ง

เมื่อสตารตรถจากระยะไกล เครื่องยนตจะดับลงอัตโนมัติหลังจากเดินเบา 10 นาที และไมไดเหยียบ

แปนเบรกหรือกด สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต พรอมกัน

ในการขยายเวลาในการทํางานไปอีก 10 นาที ระหวางการทํางานครั้งแรก ใหกดปุม  จากนัน้กด

ปุม  คางไว

u ไฟภายนอกบางดวงจะกะพริบหกครั้ง หากคําสั่งขยายเวลา 10 นาที ไดรับการสงอยางสมบูรณ

1การตอบสนองระบบสตารตเครื่องยนตพรอมเครื่องปรับอากาศ

ดวยสมารทคีย *

ทานอาจไมสามารถใชสมารทคยีในการสตารตเครื่องยนตไดหาก:

• ทานไดปดการใชงานการตั้งคาสมารทคยีผานหนาจอแสดง

ขอมูลผูขับขี่หรือหนาจอแสดงขอมูล

2 การตั้งคา* หนา 118

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 322

• สวิตชสตารตไมอยูในโหมด OFF (LOCK)

• คันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนงอื่นนอกจากตําแหนง ( P

• ฝากระโปรงหนาเปด หรือไมไดล็อกประตูหรือกระโปรงทาย

• ทานไดใชสมารทคยีในการสตารตเครื่องยนตไปแลวสองครั้ง

• มีสมารทคยีที่ลงทะเบียนอีกหนึ่งในรถยนต

บกพรอง

ลดล็อกดวยกุญแจที่ติดตั้งอยูภายใน

มันเครื่องยนตตํ่า

ารหลอเย็นเครื่องยนตสูงเกินไป

ติกส * ทํางานบกพรอง

ั้งคาสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

* สํา
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มีตอ

• เสาอากาศ

• ประตูถูกป

• แรงดันนํ้า

• อุณหภูมิส

• ชุดเทเลเม

• ไมมีการต

หรับรถบางรุน



uu เมื่อขับรถuการสตารตเครื่องยนต

382

การขับรถ

■ การดับเครื่องยนต

กดปุม  คางไวนานหนึ่งวินาที

ถาเครื่องยนตดับ ไฟภายนอกจะกะพริบขึ้นหนึ่งครั้ง

เมื่ออยูนอกระยะรัศมีทํางาน ไฟภายนอกจะไมกะพริบ 

เครื่องยนตจะไมดับ

u เขาไปในระยะและรัศมีที่ทํางาน แลวลองใหมอีก

ครั้ง

1การตอบสนองระบบสตารตเครื่องยนตพรอมเครื่องปรับอากาศ

ดวยสมารทคีย *

เครื่องยนตอาจจะหยุดในขณะกําลังทํางานถา:

• ไมไดสตารตเครื่องยนตภายใน 10 นาที หลังจากสตารต

เครื่องยนตดวยสมารทคีย

• ดับเครื่องยนตโดยใชสมารทคีย

• ไมมีการตั้งคาสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

• ประตูถูกปลดล็อกดวยกุญแจที่ติดตั้งอยูภายใน

• ฝากระโปรงหนาเปด หรือไมไดล็อกประตูหรือกระโปรงทาย

• กดสวิตชปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียร

• อุณหภูมิสารหลอเย็นเครื่องยนตสูงเกินไป

• ประจุไฟในแบตเตอรี่ต่ํา

• แรงดันนํ้ามันเครื่องยนตตํ่า

• ไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรอง (MIL) บกพรองใน

ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง

ขณะที่เครื่องยนตทํางาน รถจะเตรียมการทํางานลวงหนาโดย

อัตโนมัติ

เมื่ออุณหภูมิภายนอกสูงขึ้น:

• ระบบปรับอากาศจะเปดใชงานในโหมดหมุนเวียนอากาศซ้ํา

เมื่ออุณหภูมิภายนอกต่ํา:

• ไลฝาจะทํางานที่อุณหภูมิอุนปานกลาง

• ระบบไลฝากระจกบังลมหลังจะทํางาน

2 สวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง หนา 168

* สําหรับรถบางรุน
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uu เมื่อขับรถuการสตารตเครื่องยนต
การขับรถ

1. เหยียบแปนเบรกคางไว และใหกด สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

2. ใหวางเทาดานขวาไวบนแปนเบรก เลื่อนคันเปลีย่นเกียรไปยังตําแหนง (D เลือก (R เมื่อถอยหลัง

3. เมื่อกดสวิตชเบรกมือ ใหปลอยแปนเบรกและเหยียบแปนคันเรงเบาๆ

u ตองมั่นใจวาไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) ดับลงแลว

2 เบรกมือ หนา 473

■ ระบบชวยออกตัวขณะขึ้นทางชัน

ระบบชวยออกตัวขณะขึ้นเนินเขาจะทําใหเบรกทํางานเปนระยะเวลาสั้นๆ เพื่อชวยปองกันไมใหรถยนต

ไหลบนทางลาดเอียงขณะที่ทานเคลื่อนเทาจากแปนเบรกไปยังคันเรง

เลือ่น

ขึ้นทา

■ การเริม่ตนขับรถ 1การเริ่มตนขับรถ

เครื่องยนตจะดับเมื่อคันเปลี่ยนเกียรออกจากตําแหนง ( P 

กอนกด สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต ปฏิบัติตามขั้นตอน

ที่ 1 เมื่อเริ่มตนขับรถ

สามารถปลดเบรกมือไดโดยกดสวิตชเบรกมือไฟฟา ขณะที่
เหยียบแปนเบรก
เมื่อลงทางชัน ทานสามารถสตารตเครื่องยนตไดอยางราบรื่น
มากขึ้นโดยการปลดเบรกมือไฟฟาดวยสวิตชเบรกมือไฟฟาดวย
ตนเอง แทนการปลดดวยการเหยียบคนัเรง

เมื่อเครื่องยนตสตารตโดยใชงานปุม  บนสมารทคีย
เมื่อเครื่องยนตสตารตโดยใชงานปุม  บนสมารทคีย

เมื่อเครื่องยนตสตารตในกรณีใดก็ตาม

1ระบบชวยออกตัวขณะขึ้นทางชัน

กตัวขณะขึ้นทางชันอาจไมสามารถปองกันรถยนต
ันที่มีความชนัมากหรือลื่น และจะไมทํางานบนทาง
ล็กนอย

กตัวขณะขึ้นทางชันไมสามารถทดแทนเบรกมือได

กตัวขณะขึ้นทางชนัจะทํางานเมื่อระบบ VSA ดับลง

* สํา
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คันเปลี่ยนเกียรไปที่ (D , (S * หรือ (L * เมื่อตองขับขึ้นทางชันหรือ (R เมื่อตองขับรถถอยหลัง

งชัน จากนั้นปลอยแปนเบรก

ระบบชวยออ
ไหลบนทางช
ที่ลาดเอียงเ

ระบบชวยออ

ระบบชวยออ

หรับรถบางรุน
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uu เมื่อขับรถuขอควรระวังขณะขับรถ

การขับรถ

ขอควรระวังขณะขับรถ

ทัศนวิสยัจะแยลงเมื่อมีหมอก ขณะที่ทานขับรถใหเปดไฟหนาในระดับที่ต่ํา แมวาจะเปนเวลากลางวัน 

ขับใหชาลง ใชเสนถนนตรงกลาง ราวกั้น และไฟทายของรถคนัหนาเปนแนวทางในการขับขี่

หากลมดานขางพัดแรงทําใหรถของทานเบนออกขณะขับขี่ ใหจับพวงมาลัยไวใหมั่น ลดความเร็วลง

อยางชาๆ และใหรถของทานอยูกึง่กลางถนน ระวังลมพัดแรงกะทันหันโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรถของ

ทานกําลังออกจากอุโมงค ขับอยูบนสะพานหรือริมตลิ่ง และขับผานพื้นที่เปดโลงอยางเชนเหมืองแร

และเมื่อรถบรรทุกขนาดใหญขับผาน

■ การขับรถในสภาวะมีหมอก

■ การขับรถในสภาวะลมแรง

1ขอควรระวังขณะขับรถ

ขอควรระวัง: หามขับรถไปในที่น้ําลึก การขับรถไปในที่น้ําลึก

อาจทําใหเกิดความเสียหายตอเครื่องยนต อุปกรณไฟฟา และ

ทําใหรถยนตเสียหายได

ขอสังเกต

หามใชงานคันเปลี่ยนเกียรในขณะที่เหยียบคันเรง ทานอาจ

ทําใหเกียรเสียหายได

ขอสังเกต

หากทานหมุนพวงมาลัยซ้ําๆ เมื่อใชความเร็วที่ต่ํามาก หรือหมุน

พวงมาลัยคางทางดานซายหรือขวาสุดครูหนึ่ง ระบบพวงมาลัย

ไฟฟา (EPS) จะรอนขึ้น ระบบจะเขาสูโหมดปองกันการทํางาน 

ระสิทธิภาพ ทําใหพวงมาลัยแข็งขึ้นและควบคุม

ื่อระบบเย็นลงระบบพวงมาลัยไฟฟา EPS ก็จะกลับ

เดิม

การทํางานซ้ําๆ ภายใตสภาวะเหลานี ้อาจสงผลเสีย



ารจายไฟถูกตั้งคาไวที่ตําแหนง ACCESSORY 

ะบบการจายพลังงานจะดับลง และฟงกชนัการทํา

ของระบบชวยจายพลังงานใหกับพวงมาลัย

ยุดการทํางาน และทําใหยากตอการควบคุมรถ

ําแหนง ( N ขณะขับขี่ ไมเชนนั้นอาจทําใหสูญเสีย

พการเบรก (และการเรงความเร็ว) ของเครื่องยนต
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และจํากัดป

ยากขึ้น เม

คืนสูสภาวะ

การควบคุม

ตอระบบได

หากโหมดก

ขณะขับขี่ ร

งานทั้งหมด

และ เบรกห

หามเลือกต

ประสิทธิภา
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uu เมื่อขับรถuขอควรระวังขณะขับรถ
การขับรถ

ถนนจะลื่นเมื่อฝนตก หลีกเลีย่งการเบรกแรงๆ การเรงความเร็วอยางรวดเร็ว และการเลี้ยวแบบ

กะทันหัน และใชความระมัดระวังในขณะขับขี่มากขึ้น ทานอาจประสบกับอาการเหินน้ําไดหากทานขับ

รถบนถนนที่มีรองแคบและมีแองน้ํา หลีกเลี่ยงการขับในที่น้ําลึกและถนนที่มีน้ําทวม เพราะอาจทําให

เกิดความเสียหายตอเครื่องยนต หรือเกิดขอบกพรองตอสวนประกอบไฟฟาได

ถามีการกระแทกอยางรนุแรงเกิดขึ้นใตทองรถ ใหจอดรถในสถานที่ที่ปลอดภัย ตรวจสอบใตทองรถเพื่อ

ดูความเสียหายหรือการรั่วของนํ้ามันตางๆ

■ การขับรถในสภาวะฝนตก

■ ขอควรระวังอื่นๆ

1ขอควรระวังขณะขับรถ

ขอสังเกต

การกระทําตอไปนีส้ามารถทําใหสปอยเลอรดานลางไดรับความ
เสียหาย:
• จอดรถโดยใชหมอนรองลอที่จอดรถ
• จอดรถขนานกับไหลถนน
• การขับรถลงเนินเขา
• การขับรถขึ้นหรือลงไปยังถนนที่มีระดับพื้นผิวแตกตางกัน 

(เชน ไหลถนน)
• การขับรถบนถนนที่มีรองแคบหรือขรุขระ
• การขับรถบนถนนที่มีหลุม

ในระหวางการใชงาน 1,000 กม.แรก ใหหลีกเลี่ยง การเรง
เครื่องกะทันหัน หรือการเรงเครื่องเต็มที่เพื่อปองกันไมให
เครื่องยนต หรือระบบสงกําลังไดรับความเสียหาย

รเบรกอยางรุนแรงในชวง 300 กม.แรก หลังจาก
หรือเปลี่ยนผาเบรกใหมหรือจานดิสกเบรกเพื่อให
ินที่เหมาะสม

สภาวะฝนตก

การเหินน้ํา ขณะที่ทานขับรถอยูบนถนนที่มีน้ําขัง
็วมากเกินไป จะทําใหเกิดชั้นผิวน้ําที่อยูระหวางยาง
นน หากเกิดเหตุการณเชนนี้รถของทานจะไม
สนองตอการควบคุม เชนการเลี้ยวหรือเบรกได

อยางชาๆ พรอมลดเกียร หากถนนลื่นการเบรก
าจทําใหยางลื่นไถลได
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หลีกเลี่ยงกา
ซื้อรถคันใหม
เกิดการรันอ

1การขับรถใน

ระวังเกิดอา
ดวยความเร
และพื้นผิวถ
สามารถตอบ

ลดความเร็ว
กะทันหัน อ
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uu เมื่อขับรถu เกียรอัตโนมัติแบบอัตราทดตอเนื่อง

การขับรถ

เกียรอัตโนมัติแบบอัตราทดตอเนื่อง

เมื่อเครื่องยนตทํางานที่รอบเดินเบาสูง แรงในการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น

ใหเหยียบแปนเบรกจนสุดคางไวเมื่อตองการหยุดรถไมใหเคลื่อนที่

การเหยียบคันเรงอยางรวดเร็วในขณะที่กําลงัขับรถขึ้นทางชันอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดการลดเกียร

และรถเรงเครื่องกะทันหัน โปรดเหยียบคนัเรงดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะเมื่อขับรถบนถนนที่ลื่น

และมีโคงจํานวนมาก

■ การเคลื่อนที่อยางชาๆ

■ การคิกดาวน
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uu เมื่อขับรถuการเปลี่ยนเกียร
การขับรถ

การเปลี่ยนเกียร

เปลีย่นตําแหนงเกียรใหเหมาะสมกับลักษณะการขับขี่ของทาน

■ ตําแหนงเกียร

Pจอด

ใชเมื่อจอดรถหรือสตารตเครื่อง

Rถอยหลัง

ใชเมื่อถอยหลัง

Nเกียรวาง

ใชเมื่อเดินเบาเครื่อง

Dขับ

ใชสําหรับการขับรถปกติ

Sขับ(S)

1ตําแหนงเกียร

ทานไมสามารถเปลี่ยนโหมดจายไฟเปนจาก ON เปน VEHICLE 

OFF เวนเสียแตวาตําแหนงเกียรจะอยูที่ ( P

รถยนตอาจไหลไปขางหนาเล็กนอยแมในตําแหนง ( N ในขณะ

ที่อุณหภูมิเครื่องยนตต่ํา

เหยียบแปนเบรกใหสุด และถาจําเปน ใหใชเบรกมือ

a ปุมปลดล็อก
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มีตอ

ใชเมื่อ:

• ใชเพื่อเรงความเร็วไดดียิ่งขึ้น

• ใชเพื่อเพิ่มแรงเบรกใหกับเครื่องยนต

• ใชเพื่อการขับขี่ขึ้น-ลงทางลาดชัน

Lเกียรต่ํา

• ใชเพื่อเพิ่มแรงเบรกของเครื่องยนต

• ใชเพื่อการขับขี่ขึ้น-ลงทางลาดชัน



uu เมื่อขับรถuการเปลี่ยนเกียร

388

การขับรถ

■ การเปลี่ยนเกียร 1การเปลี่ยนเกียร

ขอสังเกต

เมื่อทานเปลี่ยนตําแหนงเกียรจากตําแหนง ( D ไปยัง ( R ให
จอดรถใหสนิทและเหยียบแปนเบรกคางไว
การเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรกอนที่รถจะจอดสนิทจะทําใหชุดเกียร
ไดรับความเสียหาย

สังเกตไฟเตือนตําแหนงเกียรเพื่อตรวจสอบตําแหนงคนัเปลี่ยน
เกียรกอนออกตัว ไมวาคนัเปลี่ยนเกียรจะอยูในตําแหนงใดก็ตาม

ในขณะที่รถแลน หากไฟเตือนกะพริบ แสดงวาเกิดขอบกพรอง
ที่ชุดเกียร
หลีกเลี่ยงการเรงเครื่องกะทันหันและนํารถเขารับการตรวจสอบ
ชุดเกียรที่ศูนยบริการฮอนดาทันทีที่ทําได

อาจตัดการจายนํ้ามันเชื้อเพลิง ถาทานขับรถที่
บอยูภายในพื้นที่สีแดงของมาตรวัดความเร็วรอบ
 (ขีดจํากัดความเร็วรอบของเครื่องยนต) ถาอาการ
ิดขึ้น ทานอาจรูสึกวารถกระตุก

ารถใชงานคันเปลี่ยนเกียรไดถาเหยียบแปนเบรกไว
ปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียร
ปนเบรกกอน

ปลี่ยนเกียรในสภาพอากาศที่เย็นมากอาจเกิดการ
อยกอนที่ตําแหนงเกียรจะแสดงขึ้น ดังนั้นโปรด
หแนใจวาเกียรอยูในตําแหนงที่ถูกตองกอนขับรถ

a พ
b ไ
c เ
d เ
e ก

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว
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เครื่องยนต
ความเร็วรอ
เครื่องยนต
ดังกลาวเก

อาจไมสาม
พรอมกับกด
ใหเหยียบแ

เมื่อทําการเ
หนวงเล็กน
ตรวจสอบใ

ื้นที่สแีดงของมาตรวัดรอบเครือ่งยนต

ฟเตือนตําแหนงเกียร

หยียบแปนเบรกและกดปุมปลดล็อกคันเปลีย่นเกียรเพื่อเปลี่ยนเกียร

ปลี่ยนเกียรไดโดยไมตองกดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียร

ดปุมปลดล็อกคนัเปลี่ยนเกียรและเปลี่ยนเกียร



389

uu เมื่อขับรถuการเปลี่ยนเกียร
การขับรถ

a ไฟเตือนตําแหนงเกียร
b พื้นที่สีแดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต
c เห
d เป
e ก

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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ยียบแปนเบรกและกดปุมปลดลอ็กคันเปลี่ยนเกียรเพื่อเปลีย่นเกียร

ลีย่นเกียรไดโดยไมตองกดปุมปลดลอ็กคันเปลี่ยนเกียร

ดปุมปลดล็อกคันเปลีย่นเกียรและเปลีย่นเกียร



390

uu เมื่อขับรถuการเปลี่ยนเกียร

การขับรถ

การเปลี่ยนเกียร

เปลี่ยนตําแหนงเกียรใหเหมาะสมกับลักษณะการขับขี่ของทาน

■ ตําแหนงเกียร

Pจอด

ใชเมื่อจอดรถหรือสตารตเครื่อง

Rถอยหลงั

ใชเมื่อถอยหลัง

Nเกียรวาง

ใชเมื่อเดินเบาเครื่อง

Dขับ

ใชเมื่อ:

รุนที่มีสวิตชเปลี่ยนเกียรที่พวงมาลั

1ตําแหนงเกียร

ทานไมสามารถเปลี่ยนโหมดจายไฟเปนจาก ON เปน VEHICLE 

OFF เวนเสียแตวาตําแหนงเกียรจะอยูที่ ( P

รถยนตอาจไหลไปขางหนาเล็กนอยแมในตําแหนง ( N ในขณะ

ที่อุณหภูมิเครื่องยนตต่ํา

เหยียบแปนเบรกใหสุด และถาจําเปน ใหใชเบรกมือ

a ปุมปลดล็อก
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• ใชสําหรับการขับรถปกติ

• ใชเพื่อการขับขี่แบบโหมดแมนนวลชั่วคราว

• ใชเพื่อการขับขี่แบบโหมดแมนนวล (ในโหมด SPORT) 
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uu เมื่อขับรถuการเปลี่ยนเกียร
การขับรถ

■ การเปลี่ยนเกียร 1การเปลี่ยนเกียร

ขอสังเกต

เมื่อทานเปลี่ยนตําแหนงเกียรจากตําแหนง ( D ไปยัง ( R ให
จอดรถใหสนิทและเหยียบแปนเบรกคางไว
การเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรกอนที่รถจะจอดสนิทจะทําใหชุดเกียร
ไดรับความเสียหาย

สังเกตไฟเตือนตําแหนงเกียรเพื่อตรวจสอบตําแหนงคนัเปลี่ยน
เกียรกอนออกตัว ไมวาคนัเปลี่ยนเกียรจะอยูในตําแหนงใดก็ตาม

ในขณะที่รถแลน หากไฟเตือนกะพริบ แสดงวาเกิดขอบกพรอง
ที่ชุดเกียร
หลีกเลี่ยงการเรงเครื่องกะทันหันและนํารถเขารับการตรวจสอบ
ชดุเกียรที่ศูนยบริการฮอนดาทันทีที่ทําได

าจตัดการจายนํ้ามันเชื้อเพลิง ถาทานขับรถที่
บอยูภายในพื้นที่สีแดงของมาตรวัดความเร็วรอบ
(ขีดจํากัดความเร็วรอบของเครื่องยนต) ถาอาการ
ขึ้น ทานอาจรูสึกวารถกระตุก

รถใชงานคันเปลี่ยนเกียรไดถาเหยียบแปนเบรกไว
ปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียร
นเบรกกอน

ลี่ยนเกียรในสภาพอากาศที่เย็นมากอาจเกิดการ
ยกอนที่ตําแหนงเกียรจะแสดงขึ้น ดังนั้นโปรด
แนใจวาเกียรอยูในตําแหนงที่ถูกตองกอนขับรถ

a เข
b ไฟ
c ไฟ
d เห
e เป
f ก

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว
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เครื่องยนตอ
ความเร็วรอ
เครื่องยนต 
ดังกลาวเกิด

อาจไมสามา
พรอมกับกด
ใหเหยียบแป

เมื่อทําการเป
หนวงเล็กนอ
ตรวจสอบให

ตสีแดงมาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต

เตือนตําแหนงเกียร

แสดง M (โหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล)/ไฟแสดงตําแหนงเกียร

ยียบแปนเบรกและกดปุมปลดลอ็กคันเปลี่ยนเกียรเพื่อเปลีย่นเกียร

ลีย่นเกียรไดโดยไมตองกดปุมปลดลอ็กคันเปลี่ยนเกียร

ดปุมปลดล็อกคันเปลีย่นเกียรและเปลีย่นเกียร
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uu เมื่อขับรถuการเปลี่ยนเกียร

การขับรถ

a ไฟเตือนตําแหนงเกียร
b ไ
c พ
d เ
e เ
f ก

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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ฟแสดง M (โหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล)/ไฟแสดงตําแหนงเกียร

ื้นที่สแีดงของมาตรวัดรอบเครือ่งยนต

หยียบแปนเบรกและกดปุมปลดล็อกคันเปลีย่นเกียรเพื่อเปลี่ยนเกียร

ปลี่ยนเกียรไดโดยไมตองกดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียร

ดปุมปลดล็อกคนัเปลี่ยนเกียรและเปลี่ยนเกียร
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uu เมื่อขับรถuการเปลี่ยนเกียร
การขับรถ

ใชสวิตชเปลี่ยนเกียรเพื่อเปลี่ยนเกียรระหวางเกียร 1st และเกียร 7th โดยไมจําเปนตองปลอยมือออก
จากพวงมาลัย เกียรจะเปลีย่นไปที่โหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล เมื่อทานกดสวิตชเปลี่ยนเกียรที่
พวงมาลัยขณะขับขี่ โหมดนีจ้ะมีประโยชนเมื่อจําเปนตองใชแรงเบรกของเครื่องยนต

■ เมื่อคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง (D :

โหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวลจะเปนโหมดการเปลี่ยนเกียรชั่วคราวและหมายเลขจะแสดงในไฟ
แสดงตําแหนงเกียร

โหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวลจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากทานขับรถดวยความเร็วคงที่ หรือ
เรงความเร็วและหมายเลขในไฟแสดงตําแหนงเกียรดับลง

ทานสามารถยกเลกิโหมดนี้โดยการดึง (+ คันเปลี่ยนเกียรไวสองสามวินาที

โหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวลจะมีประโยชนเปนอยางยิ่งเมื่อลดความเร็วรถชั่วคราวกอนทําการเลี้ยว

■ เม

โหมด
หมาย
อัตโน
หากค
เกียร

ทานส

เมื่อย
โหมด
ถูกยก

■ โหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล 1โหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล

ในโหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล เกียรจะเปลี่ยนขึ้นหรือ

ลงโดยใชงานสวติชเปลี่ยนเกียร ภายใตสภาพดังตอไปนี้:

เพิ่มเกียร: ความเร็วรอบเครื่องยนตอยูที่ระดับต่ําสุด ของ

ตําแหนงความเร็วของเกียรที่สูงกวา

ลดเกียร: ความเร็วเครื่องยนตอยูที่ความเร็วสูงสุดของตําแหนง

เกียรที่ต่ํากวา

เมื่อความเร็วรอบเครื่องยนตเขาใกลพื้นที่สีแดงของ มาตรวัด

รอบเครื่องยนต เกียรจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อความเร็วรอบเครื่องยนตอยูที่ระดับต่ําสุดของตําแหนง

ความเร็วของเกียรที่เลือกเกียรจะลดลงโดยอัตโนมัติ

วิตชเปลี่ยนเกียรบนพื้นที่ลื่นอาจทําใหยางล็อก 

ี้โหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวลจะถูกยกเลิก 

เปนโหมดการขับขี่ที่เกียรตําแหนง ( D ปกติ
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ื่อคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง (D ในโหมด SPORT:

การเปลี่ยนเกียรของรถ จะเปลีย่นเปนโหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล ไฟแสดง M และ
เลขความเร็วจะแสดงในไฟแสดงตําแหนงเกียร ขณะความเร็วรถลดลง เกียรจะลดลงตามโดย
มัติ เมื่อรถหยุด เกียรจะลดลงไปที่เกียร 1st โดยอัตโนมัติ
วามเร็วรถเพิ่มขึ้นและความเร็วรอบเครื่องยนตเขาใกลพื้นที่สแีดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต 
จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

ามารถออกตัวรถที่เกียร 1st เทานั้น

กเลิกโหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล ใหใชสวิตชโหมดการขับขี่เพื่อเลอืกนอกเหนือจาก
 SPORT หรือดึง (+ คันเปลี่ยนเกียรไวสองสามวินาที เมื่อโหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล
เลกิ ไฟแสดง M และไฟแสดงตําแหนงเกียรจะดับลง

การใชงานส

ในกรณีเชนน

และกลับไป



uu เมื่อขับรถuการเปลี่ยนเกียร

394

การขับรถ

■ การทํางานในโหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล 1การทํางานในโหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล

การใชงานสวิตชเปลี่ยนเกียรแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนเกียร

หนึ่งเกียร

หากตองการเปลี่ยนเกียรอยางตอเนื่อง ใหปลอยสวิตชเปลี่ยน

เกียรและกดอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเปนเกียรถัดไป

ถาไฟเตือนตําแหนงเกียรกะพริบเมื่อทานพยายามเพิ่ม หรือลด

เกียร แสดงวาความเร็วของรถในขณะนั้นไมอยูในชวงที่สามารถ

เปลี่ยนเกียรได

ใหเรงเครื่องขึ้นเล็กนอยเพื่อเพิ่มเกียรและเบาเครื่องเพื่อลด

เกียรในขณะที่ไฟเตือนกะพริบอยู

a -

b +

c เ
d เ
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สวิตชเปลีย่นเกียรลง

สวิตชเปลีย่นเกียรขึ้น

ปลี่ยนเกียรลงเมื่อกดสวิตช -  เปลีย่นเกียรที่พวงมาลัย (เปลี่ยนเปนเกียรที่ต่ําลง)

ปลี่ยนเกียรขึ้นเมื่อกดสวิตช +  เปลี่ยนเกียรที่พวงมาลัย (เปลีย่นเปนเกียรที่สูงขึ้น)
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uu เมื่อขับรถuสวิตช ECON*
การขับรถ

สวิตช ECON*

1สวิตช ECON*

ขณะอยูในโหมด ECON ระบบปรับอากาศจะมีความผันผวน

ของอุณหภูมิมากขึ้น

เนื่องจากการทํางานของเบรกฉุกเฉินหรือสภาวะการขับขี่ ทาน

อาจไมสามารถเปลี่ยนโหมดได

a สวิตช ECON
b ไฟเตือนโหมด ECON
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กดสวิตช ECON เพื่อเปดและปด โหมด ECON

โหมด ECON จะชวยทานประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงโดยการปรับการใชเครื่องยนต เกียร และระบบ

เครื่องปรับอากาศ

* สําหรับรถบางรุน
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uu เมื่อขับรถuสวิตชโหมดการขับขี่ *

การขับรถ

สวิตชโหมดการขับขี่*

ควบคุมเครื่องยนต, เกียร, ระบบพวงมาลัย EPS, เบรก และระบบ VSA ของรถของทานตามโหมดที่
ทานเลือกอยูเสมอ
ทานสามารถเลือกระหวางสามโหมด โหมด SPORT โหมด NORMAL และโหมด ECON โดยใช
สวิตชโหมดการขับขี่
โหมดปจจุบันจะแสดงขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่และแตละโหมดจะปรากฏขึ้นมาแตกตางกัน
หากทานกําลังขับขี่อยูในโหมด SPORT หรือโหมด NORMAL ในการขับขี่ครั้งลาสุด โหมด NORMAL 
จะถูกเลือกเมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ตําแหนง ON
หากทานกําลังขับขี่อยูในโหมด ECON ในการขับขี่ครั้งลาสุด โหมด ECON จะถูกเลือกเมื่อทานตั้งคา
โหมดจายไฟไปที่ตําแหนง ON

1สวิตชโหมดการขับขี่ *

อาจไมสามารถเปลี่ยนโหมดไดเมื่อ:

• กําลังเลี้ยวรถ

• ระบบ VSA กําลังทํางาน

• มีปญหากับเครื่องยนต, เกียร, ระบบ VSA และระบบ

พวงมาลัย EPS
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a สวิตชโหมดการขับขี่ c โหมด NORMAL
b โหมด SPORT d โหมด ECON

* สําหรับรถบางรุน
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uu เมื่อขับรถuสวิตชโหมดการขับขี่*
การขับรถ

เพิ่มการตอบสนองของคนัเรงใหสงูขึ้น

ปรับการควบคุมและการขับขี่ใหสมดุลกันในทุกสภาพ

■ โหมด SPORT

■ โหมด NORMAL
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แวดลอม
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uu เมื่อขับรถuสวิตชโหมดการขับขี่ *

การขับรถ

จะชวยทานประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงโดยการปรับการใช

เครื่องยนต, เกียร และระบบเครื่องปรับอากาศ

■ โหมด ECON
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uu เมื่อขับรถuระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA)
การขับรถ

ระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA)

ระบบ VSA ชวยใหรถยนตทรงตัวไดดีขึ้นในขณะเลี้ยวหากรถมีการหักเลี้ยวนอยเกินไปหรือมากเกินไป

และยังชวยในการยึดเกาะบนพื้นผิวถนนที่ลื่น โดยการควบคุมกําลังสงของเครื่องยนตและเลอืกใชงาน

เบรกใหเหมาะกบัสถานการณเฉพาะหนา

เมื่อระบบ VSA ทํางาน ทานจะสังเกตไดวาเครื่องยนตไม

ตอบสนองตอการเรงความเร็วรถ และทานยังอาจไดยิน

เสยีงจากระบบเบรกไฮดรอลกิ และสังเกตเห็นไฟแสดง

กะพริบ

■ การทํางานของระบบ VSA

1ระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA)

ระบบ VSA อาจทํางานไดไมถูกตองหากทานใชขนาด และ
ประเภทยางตางชนิดกัน ตรวจสอบใหแนใจวาใชยางที่มี
ขนาด และประเภทเดียวกัน และคาแรงดันลมยางถูกตองตาม
คาที่กําหนด

เมื่อไฟแสดงระบบ VSA ติดสวางและยังคงติดคางในระหวางขับ
ขี่ แสดงวาอาจเกิดปญหาขึน้กับระบบ แมจะยังไมมีผลตอการขับ
ขี่ตามปกติ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบโดยศูนยบริการทันที

ระบบ VSA ไมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทรงตัวไดทุก
กรณีและไมสามารถควบคุมระบบเบรกไดทั้งหมด ทานยังคง
ตองขับขี่และบังคับเลี้ยวในความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพการ
จราจร และควบคมุระยะหางใหอยูในความปลอดภัย

ของระบบ VSA มักจะเปนที่รูจักในชือ่ ระบบควบ
พแบบอิเล็กทรอนกิส (ESC) ระบบนี้มีฟงกชัน
ุมการยึดเกาะถนนดวย

แสดงระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA), ระบบ
การทรงตัว (VSA) ปด, ระบบควบคมุความเร็วรถ
อมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความ
 with LSF) และระบบสนับสนุนความปลอดภัย
ึ้นเปนสีเหลืองอําพันพรอมกับขอความบนมาตรวัด
าโหมดจายไฟไปที่ตําแหนง ON หลังจากเชื่อมตอ
ม
ยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม.
านะแตละชนิดควรจะดับลง หากไมมีไฟแสดง
หนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
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มีตอ

ฟงกชันหลัก
คุมเสถียรภา
ระบบควบค

เครื่องหมาย
ชวยควบคุม
อัตโนมัติพร
เร็วต่ํา (ACC
อาจปรากฏข
เมื่อทานตั้งค
แบตเตอรี่ให
ขับขี่รถในระ
ไฟแสดงสถ
สถานะดับ ใ

a รุนมาตรวัด 7 นิว้
b รุนมาตรวัด 9 นิว้
c ไฟแสดงระบบ VSA

* สําหรับรถบางรุน



uu เมื่อขับรถuระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA)

400

การขับรถ

ปุมนี้อยูบนแผงควบคุมทางดานผูขับขี่ การเปดและปด

ระบบ VSA นี้ ใหกดปุมคางไวจนกระทั่งไดยินเสียงบิบ๊

รถยนตของทานจะมีประสิทธิภาพในการเบรกและเลี้ยว

รถแบบปกติ

การเปดใชงานระบบอีกครั้ง ใหกดปุม  (VSA OFF) 

จนกระทั่ง ไดยินเสียงบิ๊บ

VSA จะทํางานทุกครั้งที่สตารตเครื่องยนต แมวาทานจะ

ปดระบบ ในครั้งลาสดุที่ขับรถแลวก็ตาม

■ การเปดและปดสวิตชระบบ VSA 1ระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA)

ในสภาวะการขับขี่ที่ไมดีบางสถานการณ เชน รถติดหลมโคลน 

ทานจะสามารถนํารถออกจากหลมไดงายขึ้นโดยการปด

ระบบ VSA ไวชั่วคราว

เมื่อกดปุม  ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนจะมีประสิทธิภาพ

ลดลง ทําใหลอหมุนไดอยางเปนอิสระมากขึ้นที่ความเร็วต่ํา ทาน

จะตองพยายามนํารถออกจากหลมโดยที่ปดระบบ VSA หากไม

สามารถนํารถออกจากหลมขณะเปดใชงานระบบ VSA ได

หลังจากควบคมุรถไดแลว ใหเปดใชงานระบบ VSA อีกครั้ง ไม

แนะนําใหขับรถของทานโดยปดระบบควบคมุการยึดเกาะและ

ระบบ VSA

ยินเสียงมอเตอรดังจากหองเครื่องยนตในขณะที่

ทําการตรวจสอบหลังจากสตารตเครื่องยนตหรือใน

ึ่งเปนอาการปกติ

a รุนมาตรวัด 7 นิว้
b รุนมาตรวัด 9 นิว้
c ไฟแสดง VSA OFF
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ทานอาจได

ระบบกําลัง

ขณะขับขี่ ซ
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uu เมื่อขับรถuระบบชวยควบคุมการขับขี่
การขับรถ

ระบบชวยควบคุมการขับขี่

จะเบรกเบาๆ ที่ลอหนาและลอหลังตามความจําเปนขณะที่ทานหมุนพวงมาลัยและชวยในการทรงตัว

และประสิทธิภาพของรถระหวางการเลีย้วโคง

1ระบบชวยควบคุมการขับขี่

ระบบชวยควบคุมการขับขี่ไมสามารถชวยเพิ่มการทรงตัวใน

การขับขี่ทุกสถานการณได ทานยังคงตองขับขี่และบังคับเลี้ยว

ในความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพการจราจร และควบคุมระยะ

หางใหอยูในความปลอดภัย

เมื่อไฟแสดงระบบ VSA ติดสวางและยังคงติดคางในระหวาง

ขับขี่ แสดงวาไมไดเปดใชงานระบบชวยควบคุมการขับขี่

ทานอาจไดยินเสียงดังมาจากหองเครื่องยนตขณะที่เปดใชงาน

ระบบชวยควบคุมการขับขี่ ซึ่งเปนอาการปกติ
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uu เมื่อขับรถuระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ *

การขับรถ

ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ*

ระบบชวยเหลือที่ยอมใหทานตรวจสอบพื้นที่ดานหลังของดานผูโดยสารแสดงขึ้นบนหนาจอแสดง

ขอมูล เมื่อสัญญาณไฟเลี้ยวดานซายถูกใชงาน

กลองบนกระจกมองขางดานผูโดยสารสังเกตดูพื้นที่

เหลานี ้และยอมใหทานตรวจหารถ นอกเหนือจากที่ทาน

ไดทําการตรวจสอบดวยตาเปลา และใชกระจกมองขาง

ดานผูโดยสาร ทานยังสามารถปลอยใหระบบทํางานเพื่อ

เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่

1ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ *

คําเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญ

ับระบบเพื่อความปลอดภัยทั่วไป ระบบแสดงภาพมุม
านขางรถจะมีขอจํากัด การเชื่อมั่นในระบบแสดง
สายตาดานขางรถมากเกินไปอาจทําใหรถชนได

บแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถอาจ บกพรอง
ภาพอากาศ แสง (รวมทั้งไฟหนา และมุมที่แสง
 สภาพมืดโดยรอบ สภาพ กลอง และภาระโหลด

ภาพมุมอับสายตาดานขางรถ อาจไมสามารถแสดง
านขางหรือดานหลังไดตามปกติในสภาวะตอไปนี้:
ีการดัดแปลงระบบรองรับนํา้หนัก เปลี่ยนแปลง
ของรถยนต
มยางมากหรือนอยเกินไป
ลอมีหลายขนาดหรือตางจากคามาตรฐาน

3คําเตือน
หากไมทําการตรวจสอบดวยตาเพื่อยืนยันความปลอดภัย
กอนจะทําการเปลี่ยนชองทาง อาจทําใหรถเกิดการชนจน
เปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

อยาเชื่อมั่นในระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ
อยางเดียวขณะขับขี่

ใหตรวจสอบกระจกของรถทานทั้งสองดานของรถ และ
ดานหลังของทานเพื่อดูรถคนัอื่นกอนจะเปลีย่นชองทาง
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ระบบจะทํางานเมื่อทานดําเนินการดังนี้:

• กดปุม LaneWatch

• เลื่อนสวิตชไฟเลีย้วไปทางดานซาย

ระบบจะยกเลิกการทํางานเมื่อกดปุม LaneWatch อีก

ครั้ง

เชนเดียวก
อับสายตาด
ภาพมุมอับ

ฟงกชันระบ
เนื่องจากส
อาทิตยต่ํา)

ระบบแสดง
การจราจรด
• รถยนตม
ความสูง

• แรงดันล
• ยางหรือ

a กลอง

a ปุม CAMERA

* สําหรับรถบางรุน
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uu เมื่อขับรถuระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ *
การขับรถ

หนาจอแสดงภาพดานผูโดยสารปรากฏขึ้นบนหนา

จอแสดงขอมูล

■ การกําหนดการตั้งคาระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถดวยตวัเอง

ทานสามารถกําหนดการตั้งคารายการตอไปนี้ดวยตัวเองโดยใชหนาจอแสดงขอมูล

• แสดงขึ้นพรอมกับไฟแสดง: เลือกวาจะใหหนาจอแสดงขอมูลระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดาน

ขา

• แส

ดา

• เส

ดา

• หน

a หนาจอแสดงขอมูล

1ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ *

มุมมองของกลองระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถถูก

จํากัด เลนสแบบเฉพาะทําใหวัตถุบนหนาจอมีสภาพตางจาก

ปกติเล็กนอย

หนาจอแสดงขอมูลระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถจะ

ไมแสดงขึ้นเมื่อเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปที่ตําแหนง ( R

สําหรับการใช ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ ที่

เหมาะสม:

• กลองจะอยูตรงกระจกมองขางดานผูโดยสาร ใหรักษาความ

สะอาดพื้นที่ดังกลาว หากเลนสกลองถูกปกคลุมดวยสิ่ง

สกปรก ความชืน้ ใหใชผานุมบดิหมาดเชด็ทําความสะอาด

กําจัดเศษขยะออก

ิกเกอร หรือฉลากชนิดใดก็ตามติดบนฝาครอบ

งเลนสกลอง

* สํา
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งรถปรากฏระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถขึ้นเมื่อทานใชสวิตชไฟเลี้ยวหรือไม

ดงเวลาหลังจากที่ไฟแสดงดับ: เปลี่ยนเวลาที่หนาจอแสดงขอมูลระบบแสดงภาพมุมอับสายตา

นขางรถปรากฏหลังจากดึงสวิตชไฟเลี้ยวกลบั

นอางอิง: เลือกวาจะใหเสนอางอิงปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลระบบแสดงภาพมุมอับสายตา

นขางรถหรือไม

าจอแสดงขอมูล: ปรับการตั้งคาหนาจอ

2 คุณลักษณะทีก่ําหนดเอง (Customized Features) หนา 242, 322

เลนสเพื่อ

• อยาใชสต

เลนส

• อยาจับตร

หรับรถบางรุน



uu เมื่อขับรถuระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ *

404

การขับรถ

■ เสนอางอิง

เสนสามเสนที่ปรากฏบนหนาจอสามารถใหแนวทางใน

การกําหนดไดวารถ หรือวัตถุบนหนาจออยูหางจากรถ

ของทานเทาใด หากวัตถอุยูใกลเสนที่  (ในสแีดง) 

แสดงวาอยูใกลกับรถของทาน ในขณะที่วัตถุที่อยูในเขต

เสน  จะอยูหางไกลออกไป

1เสนอางอิง

บริเวณรอบๆ เสนอางอิง  (แดง) เปนบริเวณที่อยูใกลกับรถของ

ทานมาก ดังนัน้ ตองแนใจวาทานใชตามองเพื่อเชค็ใหแนใจเพื่อ

ความปลอดภยัในการเปลี่ยนชองทางกอนจะเปลี่ยนชองทาง

ระยะระหวางรถของทาน และเสน ,  และ  บนหนา

จอจะแตกตางกันไปตามสภาพของถนน และภาระโหลดของ

รถ ตัวอยางเชน เสนอางอิงบนหนาจออาจดูเหมือนกับอยูใกล

กวาระยะที่แทจริงเมื่อภาระโหลดดานหลังรถของทานสูง

ใหปรึกษาตัวแทนจําหนายหาก:

• กระจกมองขางดานผูโดยสาร หรือบริเวณรอบๆ กระจก

ถูกกระแทกอยางรุนแรง ทําใหมุมกลองเปลี่ยน

สดงขอมูลไมสวางขึ้นเลย
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• หนาจอแ



405

uu เมื่อขับรถuการปรับการกระจายลําแสงไฟหนา
การขับรถ

การปรับการกระจายลําแสงไฟหนา

การขับรถรุนพวงมาลัยขวาในการจราจรที่วิ่งชิดขวา หรือขับรถชนิดพวงมาลัยซายในการจราจรที่วิ่งชิด

ซายจะทําใหแสงสะทอนไฟหนาสองรถที่วิ่งสวนมา ทานจําเปนตองเปลีย่นการกระจายลําแสงไฟหนา 

โดยใชเทปกาว

รุนที่มีไฟหนาชนิด LED

1การปรับการกระจายลําแสงไฟหนา

ระมัดระวังอยาติดเทปกาวในตําแหนงที่ไมถูกตอง หากมีการ

กระจายลําแสงไฟหนาที่ไมเหมาะสม อาจผิดขอกําหนดทาง

กฎหมายในประเทศของทานได สอบถามรายละเอียดไดที่ศูนย

บริการฮอนดาของทาน
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1. เตรยีมเทปกาวรูปสีเ่หลีย่ม 2 ชิ้นโดยวัดใหมีความกวาง 40 มม.และยาว 100 มม.*1 หรอืยาว 80 มม.*2

u ใชเทปกาวที่สามารถบังแสงได เชน เทปไวนิลพันสายไฟแบบกันน้ํา

2. ติดเทปไวที่เลนสตามภาพ

*1 : สําหรับไฟหนาดานผูขบัขี่

*2 : สําหรับไฟหนาดานผูโดยสาร

a จุดกึ่งกลาง



ก

ฮอนดาเซนสซิ่ง

ฮอนดาเซนสซิ่งเปนระบบสนับสนนุการขับขี่ซึ่งจะใชกลองมองภาพดานหนารถที่ยึดอยูกับดานใน

ของกระจกบังลมหนา ดานหลังกระจกมองหลัง

ฮอนดาเซนสซิ่งมีหนาที่ดังตอไปนี้

■ ฟงกชันที่ไมตองใชสวิตชเพื่อเปดใชงาน

• ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS) 2 หนา 409

• ระบบเตือนและชวยควบคมุเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)  2 หนา 458

• ระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว *  2 หนา 466

■ ฟงกชันที่ตองใชสวิตชเพื่อเปดใชงาน

• ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความ

เร็วต่ํา (ACC with LSF)  2 หนา 422

• ร

* สํา
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ารขับรถ
ะบบชวยควบคมุรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS) 2 หนา 444

หรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งu
การขับรถ

a สวิตช 

กดเพื่อเปดหรือสแตนบายโหมดหรือยกเลิกระบบ ACC 

หรือกดเพื่อยกเลกิระบบ

b สวิตช LKAS

กดเพื่อใหสแตนบายโหมดทํางานสําหรับระบบ LKAS 

หรือกดเพื่อยกเลกิระบบ

■ สวิตชการทํางานระบบควบคุมความเร็วอตัโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบ
ปรับความเรว็ตามรถยนตคันหนาที่ความเรว็ต่ํา (ACC with LSF)/ระบบ
ชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
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c สวิตช RES/+/SET/−

กดสวิตช RES/+ ขึ้นเพื่อเพิ่มความเร็วรถยนตใน

ระบบ ACC

กดสวิตช RES/+ ลงเพื่อลดความเร็วรถยนตใน

ระบบ ACC 

d สวิตชตั้งระยะ

กดเพื่อเปลีย่นชวงระยะการตั้งคา

e สวิตช ยกเลิก

กดเพื่อยกเลกิระบบ ACC 
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uuฮอนดาเซนสซิ่งu

การขับรถ

ทานจะเห็นสถานะปจจุบันของระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตาม
รถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF) และ
ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
a แสดงวาระบบ ACC with LSF พรอมที่จะใชงาน
•   สีเขียว: ระบบเปด
•   สีขาว: ระบบเตรียมพรอมทํางาน
•   เหลอืงอําพัน: ระบบมีขอบกพรอง
b แสดงวาระบบ LKAS พรอมที่จะใชงาน
•   สีเขียว: ระบบเปด
•   สีขาว: ระบบเตรียมพรอมทํางาน
•   เหลอืงอําพัน: ระบบขอบกพรอง
c แสดงวาระบบ LKAS ถูกใชงานและตรวจสอบวามี

■ รายละเอียดมาตรวัด

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 408  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
เสนจราจรหรือไม
•   เสนสเีขียว: ระบบเปด
•   เสนสขีาว: ตรวจพบเสนจราจร
•   เสนสเีหลืองอําพัน: ตรวจพบรถออกนอกเลน
d แสดงวามีการตรวจพบรถดานหนาหรือไม

•   รถเปาหมายที่ควบคุม: สีขาวและเสนขอบสเีขียว
•   ดานนอกของรถเปาหมายที่ควบคมุ: สีเทา
e แสดงวาระบบ ACC with LSF แสดงความเร็วของ

รถยนตที่ตั้งคาไว
f แสดงวาระบบ ACC with LSF แสดงระยะหางของ

รถที่กําหนด

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)
การขับรถ

ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

ระบบสามารถชวยทานได เมื่อตัดสินวามีความเปนไปไดที่รถของทานอาจชนกับรถคันขางหนาจากดาน

หลัง (รวมถึงรถจักรยานยนต), รถคันที่ขับสวนมาทางดานหนา, คนเดินถนน หรือคนที่กําลังขี่รถ

จักรยาน (รถจักรยานที่กําลงัเคลื่อนที่)

ระบบ CMBS ไดรับการออกแบบมาเพื่อเตือนทานเมื่อประมวลผลแลวมีความเปนไดที่จะเกิดการชน 

รวมทั้งชวยลดความเร็ว, หลีกเลี่ยงการชน และลดความรุนแรงของการชน

1ระบบเตือนการชนรถและคนเดนิถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

คําเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญ

ระบบ CMBS ไดรับการออกแบบมาเพื่อลดความรุนแรงในการ

ชนกระแทกลงใหนอยที่สุด แตไมสามารถปองกันไมใหเกิดการ

ชน หรือหยุดรถแบบอัตโนมัติ ยังคงเปนความรับผิดชอบของ

ทานตอการควบคุมการเหยียบเบรกและพวงมาลัยอยางเหมาะสม

ตามสภาวะการขับขี่

ระบบ CMBS อาจไมทํางาน หรืออาจไมตรวจจับรถคนัหนารถ

ของทานไดในสภาวะบางอยาง:

2 สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบ CMBS 

หนา 415

อานเกี่ยวกับขอมูลการใชงานกลองที่ติดตั้งมา

บบนี้

มองภาพดานหนารถ หนา 471

านระบบ CMBS ระบบจะทํางานตอไปแม วาจะ

งบางสวนก็ตาม อยางไรก็ตาม ระบบจะถูกยกเลิก 

ันเรงจนสุด
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ทานสามารถ

พรอมกับระ

2 กลอง

เมื่อเปดใชง

เหยียบคันเร

หากเหยียบค



uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

410

การขับรถ

■ วิธีการทํางานของระบบ

ระบบจะเริ่มตรวจจับถนนหนารถของทานเมื่อทานขับรถที่ความเร็วประมาณ 5 กม./ชม. หรือมากกวา

และคนหารถ, คนเดินถนน หรือรถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่อยูหนารถของทาน

ระบ

• ค

ข

• ร

ค

• ร

- รถ

- คน

1วิธีการทํางานของระบบ

กลองที่ใชในระบบ CMBS ไดรับการออกแบบใหสามารถตรวจ

จับคนเดินถนนดวยเชนกัน

อยางไรก็ดี คุณสมบัติการตรวจจับคนเดินถนนอาจไมทํางาน 

หรืออาจไมสามารถตรวจจับคนเดินถนนที่หนารถของทานไดใน

บางสภาวะ

โปรดดูจากขอจํากัดการตรวจจับคนเดินถนนจากรายการ

2 สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบ CMBS 

หนา 415a กลองมองภาพดานหนารถอยูทางดานหลังของกระจกมองหลัง

เมื่อตองการใชงาน
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บ CMBS จะทํางานเมื่อ:

วามเร็วระหวางรถของทาน และรถ, คนเดินถนน หรอืรถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่ที่อยูดานหนารถ

องทานตางกันประมาณ 5 กม./ชม. หรือมากกวา และมีโอกาสที่จะเกิดการชน

ถยนตของทานขับขี่อยูที่ 30 กม./ชม. หรือนอยกวา และมีโอกาสที่จะเกิดการชนทางดานหนากับรถ

ันที่ขับสวนมาเมื่อทานเลีย้วขวาตรงทางแยก

ถของทานมีความเร็วประมาณ 100 กม./ชม. หรือนอยกวา และมีโอกาสที่จะเกิดการชนกับ

ยนตที่ขับสวนมาหรือรถยนตที่จอดนิง่สนิทอยูกับที่ดานหนารถยนตของทาน

เดินถนน หรือรถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่ดานหนารถยนตของทาน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)
การขับรถ

ระบบ CMBS จะถูกยกเลิกเมื่อรถของทานหยุดหรือระบบตัดสนิวาไมมีความเปนไปไดที่จะเกิดการชน

นอกจากนี ้ระบบ CMBS ยงัอาจจะถูกยกเลกิเมื่อผูขับขี่ใชงานพวงมาลัยและเบรก หรือคันเรงเพื่อหลีก
เลีย่งการชน

■ เมื่อระบบทํางาน

ระบบจะมีการเตือนดวยภาพ, เสียง และการสั่นสะเทือน
เมื่อเกิดแนวโนมที่จะชน และหยุดรถเมื่อหลกีพนจาก
การชน

u ใชวิธีปฏิบัติอยางเหมาะสมเพื่อปองกันการชน 
(เชน การเบรก, การเปลีย่นเลน เปนตน)

ทานส
ติดขึ้น

a ก
b ก

* สํา
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ามารถเปลีย่นระยะหาง (ไกล, ปกติ หรือ ใกล) ระหวางรถที่การเตือนการชนแรกสุดของระบบจะ
ผานตัวเลือกการตั้งคาหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่หรือหนาจอแสดงขอมูล
2 การตั้งคา* หนา 118

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized Features) หนา 322

ารเตือนดวยเสียง

ารเตือนดวยภาพ

หรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

การขับรถ

ระบ ถานะสุดทาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแตละสถานการณ

■ ส

สียงเตือน การเบรก

ส

ะบบภาพ และเสียงเตือน
องทานไกลกวาการตั้งคา
ล การเตือนจะทํางานที่
ิ

—

สถ

สียงเตือน

เบรกเบาๆ

สถ เบรกเต็มที่

a ร
b ร
c ไ
d ป
e ใ
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บจะมีสถานะในการเตือนเมื่อมีแนวโนมในการชน 3 สถานะ แต CMBS อาจไมผานทุกสถานะกอนจะเริ่มตนเขาสูส

ถานะการเตือนการชน

ระยะหางระหวางรถ
CMBS

เซ็นเซอรตรวจพบรถ ระบบภาพและเ

ถานะแรก
มีความเสี่ยงในการชนกับรถคัน
หนารถทาน

เมื่อการตั้งคาของทานเปน ไกล ร
จะทํางานที่ระยะหางจากหนารถข
เปน ปกติ สวนการตั้งคาเปน ใก
ระยะใกลกวาการตั้งคาเปน ปกต

านะที่สอง
ความเสีย่งในการชนจะเพิ่มขึ้น 
ระยะเวลาในการตอบสนองจะ
ลดลง

ระบบภาพและเ

านะที่สาม
CMBS จะกําหนดวาการชนไม
สามารถหลีกเลี่ยงได

ถของทาน
ถคันหนา
กล
กติ
กล
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)
การขับรถ

เมื่อตองการเปดและปดระบบ CMBS ใหปฏบิตัิดังตอไปนี้

1. กดสวิตชระบบสนับสนุนความปลอดภัย

2. หมุนปุมเลือก/ตั้งคาไปยังสญัลักษณ  แลวกด

2. หมุนปุมเลอืก/ตั้งคา (ดานขวา) ไปยงัสญัลกัษณ  

แลวกด

u ขอความบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่จะเตือนให

ทานทราบเมื่อระบบเปดหรือปด

■ การเปดและการปดระบบ CMBS 1ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

ทานไมสามารถปดระบบ CMBS ไดในขณะขับขี่

ระบบ CMBS อาจปดการทํางานโดยอตัโนมัติ และไฟเตือน
ระบบสนบัสนนุการขับขี่ (เหลืองอําพัน) จะติดสวางในบางสภาวะ

2 สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบ CMBS 
หนา 415

ระบบ CMBS จะไมทํางานเปนเวลาประมาณ 15 วินาทีหลัง
จากสตารตเครื่องยนต

ทานยังสามารถเลือกเนื้อหาของระบบสนับสนุนการขับขี่จาก
หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

2 จอแสดงขอมูลผูขับขี่ หนา 107

สดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา) หนา 128

แสดงระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA), ระบบ
การทรงตัว (VSA) ปด, ระบบควบคมุความเร็วรถ
อมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความ
 with LSF) และระบบสนับสนุนความปลอดภัย
ึ้นเปนสีเหลืองอําพันพรอมกับขอความบนมาตรวัด
าโหมดจายไฟไปที่ตําแหนง ON หลังจากเชื่อมตอ
ม
ยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม.
านะแตละชนิดควรจะดับลง หากไมมีไฟแสดง
หนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

a ปุมเลือก/ตั้งคา
b ส

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

* สํา
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u เครื่องหมายถูกปรากฏในกลองและสีของ

สัญลักษณ  เปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่อระบบ

เปด เครื่องหมายถูกหายไปและสขีอง

สัญลักษณ  เปลี่ยนเปนสีเทาเมื่อระบบปด

CMBS จะทํางานทุกครั้งที่สตารตเครื่องยนต แมวาทาน

จะปดระบบในครั้งลาสุดที่ขับรถแลวก็ตาม

2 จอแ

เครื่องหมาย
ชวยควบคุม
อัตโนมัติพร
เร็วต่ํา (ACC
อาจปรากฏข
เมื่อทานตั้งค
แบตเตอรี่ให
ขับขี่รถในระ
ไฟแสดงสถ
สถานะดับ ใ

วิตชระบบสนับสนุนความปลอดภัย

หรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

การขับรถ

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

a ปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา)
b สวิตชระบบสนับสนุนความปลอดภัย
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)
การขับรถ

ระบบอาจปดการทํางานโดยอัตโนมัติ และไฟเตือนระบบสนับสนุนการขับขี่ (เหลืองอําพัน) จะติดสวาง

ในบางสภาวะ ตอไปนี้เปนสภาวะที่ยกมาเปนตัวอยางบางสวน ภายใตเงื่อนไขอื่นๆ อาจไปลดฟงกชัน

การทํางานของระบบ CMBS

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 471

■ สภาวะแวดลอม

• การขับรถในสภาพอากาศที่เลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน)

• มีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันระหวางความสวางกับความมืด เชน ทางเขาหรือทางออก

อุโมงค หรือใตเงาของตนไม หรืออาคาร เปนตน

• การขับรถในชวงเวลาที่มีแสงนอย (เชน เวลาเชามืด หรือชวงใกลค่ํา)

• การขับรถในเวลาที่มีแสงจาสะทอนบนรถยนต, คนเดินถนน, รถจักรยานที่กําลังเคลือ่นที่ หรือพื้นผวิ

ถน

• ละ

• กา

สว

■ สภ

• กา

• มีต

• กา

• รถ

■ สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบ CMBS 1สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบ CMBS

นํารถยนตไปตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาหากทานพบการทํา

งานที่ผิดปกติของระบบ (เชน ขอความเตือน ปรากฏขึ้นบอย

เกินไป)
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น

อองน้ําหรือหิมะพัดกระเด็นมาจากรถยนตคันขางหนา

รขับรถเวลากลางคืน หรือในที่มืด เชน อุโมงค (เนื่องจากมีแสงนอย อาจทําใหแสงไฟไมสอง

างไปยังรถยนต, คนเดินถนน หรือรถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่)

าวะของถนน

รขับรถบนถนนที่มีทางโคงซิกแซ็ก, เปนทางวกวน, เปนเนินขึ้นลงเปนระยะ หรือถนนลาดชัน

ัวเคลือบบนน้ําหรือแองน้ําบนพื้นผิวถนน

รขับรถบนถนนที่มีรองแคบ (ถนนที่เปนหิมะหรือทางรกราง เปนตน)

ยนตของทานจะสั่นสะเทือนอยางรุนแรงบนพื้นถนนที่ไมเรียบ



416

uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

การขับรถ

■ สภาวะของรถยนต

• รถเอียง เนือ่งจากขนสัมภาระหนักไวในฝากระโปรงทาย หรือเบาะนั่งดานหลัง

• การขับรถเวลากลางคืน หรือในที่มืด (เชน อุโมงค) โดยไมเปดไฟหนา

• ดานหนาของกลองถูกปกคลมุดวยสิ่งสกปรก, หมอก, ฝน, โคลน, ซีล, อุปกรณเสริม, สติกเกอร หรือ

ฟลมและอื่นๆ บนกระจกบังลมหนา

• มีคราบบนกระจกบังลมหนาที่เกิดจากปดน้ําฝนหนา

• เมื่อแสงไฟออนลงเนื่องจากมีสิ่งสกปรกปกคลุมเลนสไฟหนา หรือมีทัศนวิสยัแยในที่มืดเนื่องจากไฟ

หนาถูกปรับตั้งอยางไมเหมาะสม

• ระบบรองรับน้ําหนักถูกปรับแตง
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)
การขับรถ

■ ตัวอยางขอจํากัดของการตรวจจับที่ถูกตองของกลองเนื่องจากสภาวะของรถคันขางหนา, 

รถคันที่ขับสวนมา, คนเดินถนน หรือรถจักรยาน

• ระยะหางระหวางรถยนตของทาน กับรถคันขางหนา, รถคนัที่ขับสวนมา, คนเดินถนน หรือรถ

จักรยานที่กําลงัเคลื่อนที่ดานหนารถยนตของทานใกลเกินไป

• รถคันขางหนา, รถคันที่ขับสวนมา, คนเดินถนน หรือรถจักรยานที่กําลังเคลือ่นที่ตัดหนาหรือวิ่งออก

มาบริเวณดานหนาทานอยางกะทันหัน

• รถจักรยานหยุด

• รถคันที่ขับสวนมาหรือรถคนัขางหนาอยูที่ขางทาง

• เมื่อรถคันขางหนา, รถคันที่ขับสวนมา, คนเดินถนน หรือรถจักรยานที่กําลังเคลือ่นที่ดูกลมกลืนไปกับ

พื้นหลงั ระบบจึงไมสามารถระบุสิ่งเหลานี้ได

• เมื่อมีกลุมคนเดินถนน หรือกลุมรถจักรยานกําลังเคลือ่นที่ดานหนารถยนตของทาน

• เมื่อคนเดินถนนหรือรถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่ขามถนนเร็วเกินไป

• คน

• ไฟ

ใน

• เม

• เม

• เม

• เม

1ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

ตรวจสอบใหแนใจวายางทุกลอมีขนาด ประเภท และยี่หอตาม

ที่กําหนด และดอกยางสึกเทากัน

ถาทานใชยางที่มีขนาด ประเภท ยี่หอ หรือความสึกของดอก

ยางที่แตกตางกัน ระบบอาจไมสามารถทํางานตามปกติได

อยาปรับแตงระบบรองรับน้ําหนัก การปรับแกความสูงของ

รถยนตอาจกระทบตอการทํางานปกติของระบบ
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เดินถนนหรอืรถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่เขามาใกลในทิศตรงกันขาม

หนาของรถคันขางหนาทานหรือรถคนัที่ขับสวนมาสวางขึ้นดานเดียว หรือไมสวางเลยทั้งสองดาน

ที่มืด

ื่อสวนใดสวนหนึ่งของคนเดินถนน (ศีรษะ, แขนหรือขา) ถูกบดบังดวยกระเปาสัมภาระ

ื่อคนเดินถนนโคงตัว หรือนั่งยองๆ, เมื่อบุคคลนั้นยกมือขึ้น หรือกําลงัวิ่ง

ื่อคนเดินถนนมีความสูงนอยกวา 1 เมตร หรือสูงกวา 2 เมตร

ื่อคนเดินเทาเข็นรถเข็นเด็กหรือจูงจักรยาน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

การขับรถ

■ ตัวอยางขอจํากัดอื่นๆ ของการตรวจจับหรือการทํางานของระบบ

• รถคันหนาของทานเปน รถมอเตอรไซค, รถมอเตอรไซคพรอมรถพวงขาง, เกาอี้รถเข็น, พาหนะที่มี

สามลอหรือรถที่มีขนาดเล็กประเภทอื่นๆ

• เมื่อรถยนตมีดานหลังต่ํากวาดานหนา เชน รถบรรทุกที่ไมไดบรรทุกน้ําหนัก หรือรถที่มีลักษณะแคบ

• เมื่อรถคันขางหนา, รถคนัที่ขับสวนมา, คนเดินถนน หรือรถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่ไมไดอยูดาน

หนาของรถยนต

• ความเร็วระหวางรถยนตของทานกับรถคันขางหนา, รถคนัที่ขับสวนมา, คนเดินถนน หรือรถ

จักรยานที่กําลังเคลื่อนที่มีความแตกตางกันมาก

• เมื่อรถหรือรถจักรยานที่กําลงัเคลื่อนที่ที่ดานหนารถยนตของทานลดความเร็วลงกะทันหัน

• เมื่อผูขับขี่ใชงานแปนเบรกและพวงมาลัยเพื่อหลีกเลี่ยงการชน

• เมื่อทานเขาใกลรถคันขางหนา, รถคันที่ขับสวนมา, คนเดินถนน หรือรถจักรยานที่กําลังเคลือ่นที่

ข *3

• เม

ม

พ

• เม

ท

• เม
*3:
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ณะเรงความเรว็อยางรวดเร็ว หรอืกําลงัใชงานพวงมาลยั (ยกเวนเมื่อเลีย้วขวาที่ทางแยก เปนตน)

ื่อรถจักรยานที่กําลงัเคลื่อนที่เปนรถจักรยานขนาดเลก็สําหรับเด็ก, จักรยานแบบพับได, พาหนะที่

ีสามลอ, รถจักรยานที่มีลอขนาดเล็กประเภทอื่นๆ หรือรถจักรยานขนาดยาว เชน รถจักรยานที่ปน

รอมกันหลายคน

ื่อกลองไมสามารถระบุรูปรางของรถคันขางหนา, รถคนัที่ขับสวนมา, คนเดินถนน หรือรถจักรยาน

ี่กําลังเคลื่อนที่ไดอยางถูกตอง

ื่อระยะระหวางพื้นกับตัวรถที่ต่ําสดุของรถคนัขางหนาสูงมากเกินไป
เมือ่มคีวามเปนไปไดทีจ่ะเกดิการชนกบัรถคนัทีข่บัสวนมาทางดานหนาขณะเลี้ยวขวาระบบ CMBS จะทํางาน อยางไรกต็าม 
ระบบอาจไมทํางาน ถาหักพวงมาลัยกะทนัหัน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)
การขับรถ

■ การปดอัตโนมัติ

ระบบ CMBS อาจปดการทํางานโดยอัตโนมัติ และไฟเตือนระบบสนับสนุนการขับขี่ (เหลอืงอําพัน) จะ

ติดสวางขึ้นและสวางคางไวเมื่อ:

• ทานขับรถออฟโรด หรือขับตามถนนบนเขา หรือทางโคงซิกแซ็ก หรอืถนนที่เปนทางวกวนเปนระยะ

เวลานาน

• การขับรถในสภาพอากาศที่เลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน)

• การขับรถแลวเหยียบเบรก

• อุณหภูมิของกลองสงูเกินไป

• ดานหนาของกลองถูกปกคลุมดวยสิ่งสกปรก, หมอก, ฝน, โคลน, ซีล, อุปกรณเสริม, สติกเกอร หรือ

ฟลมและอื่นๆ บนกระจกบังลมหนา

• ตรวจพบสภาพยางผิดปกติ (ขนาดยางไมถูกตอง, ยางแบน เปนตน)

เมื่อสภาวะที่ทําใหระบบ CMBS ปดการทํางานนั้นดีขึ้น หรือไดรับการแกไข (เชน การทําความสะอาด) 

ระบบ
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จะกลบัมาทํางานไดตามเดิม
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

การขับรถ

แมวาจะมีโอกาสเกิดการชนเพียงเล็กนอย ระบบ CMBS อาจทํางานภายใตสภาวะดังตอไปนี้:

• รถของทานเขาใกล หรือแซงรถคันอื่นที่กําลังเลีย้วซาย หรือเลีย้วขวา

• เมื่อรถของทานเขาใกลรถคันขางหนา และทานเปลี่ยนชองทางเพื่อแซง

• รถยนตของทานเขาใกลรถคันอื่นตรงทางแยก

■ เมื่อมีโอกาสในการชนเล็กนอย
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)
การขับรถ

• เมื่อขับรถผานประตูทางเขาที่ต่ําหรือแคบดวยความเร็วสูงกวาที่มีการจํากัดความเรว็ไว

• เมื่อมีปายจราจรหรือสิง่ปลูกสราง เชน ราวเหล็ก อยูขางถนนตลอดแนวทางโคง

• เมื่อขับผานทางโคง รถของทานจะอยูในจุดที่รถคันขางหนาอยูดานหนารถของทานแบบประชิด

• เม
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ื่อเคลือ่นที่เขาใกลรถที่จอดอยูนิ่งๆ หรือกําแพง เชน เมื่อจอดรถ
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาทีค่วามเร็วต่ํา (ACC with LSF)

การขับรถ

ระบบควบคุมความเรว็อัตโนมัตแิบบแปรผนั พรอมระบบปรบัความเรว็

ตามรถยนตคนัหนาที่ความเรว็ต่ํา (ACC with LSF)

รักษาความเร็วรถใหคงที่ และระยะหางระหวางรถของทานและรถขางหนาของทานโดยไมตองวางเทา

ไวบนเบรก หรือคันเรงตลอดเวลา

เมื่อระบบ ACC with LSF ชะลอรถยนตของทานโดยการใชงานเบรก ไฟเบรกของรถจะสวาง

1ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับ

ความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF)

ื่อความปลอดภัยที่สําคัญ
ับระบบการทํางานอื่นๆ จะมีขอจํากัดในการใชงาน
 with LSF ใหเหยียบเบรกทุกครั้งที่จําเปน และ
ะยะหางระหวางรถคันหนากับรถของทานใหอยูใน
ดภัย

ถอานเกี่ยวกับขอมูลการใชงานกลองที่ติดตั้งมา
บบนี้
งมองภาพดานหนารถ หนา 471

3คําเตือน
การใชระบบ ACC with LSF อยางไมถูกวิธีอาจนําไปสู
การชนได

ควรใชระบบ ACC with LSF เฉพาะเวลาขับรถบนถนนที่
โลงในสภาพอากาศที่ดีเทานั้น

3คําเตือน
ระบบ ACC with LSF มีขอจํากัดความสามารถในการ
เบรกและอาจไมหยดุรถของทานในเวลาที่ตองการได เพื่อ

การชนกับรถดานหนาของทานที่หยุดอยาง

มีความพรอมที่จะเหยียบเบรกอยูเสมอเมื่อจําเปน

เมื่อตองการใชงาน
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• ความเร็วรถสําหรับระบบ ACC with LSF: 

ตรวจพบรถดานหนาซึ่งอยูภายในระยะการทํางานของระบบ ACC with LSF – ระบบ ACC 

with LSF ทํางานไดที่ความเร็วสูงสุดที่ 180 กม./ชม.

ตรวจไมพบรถดานหนาซึ่งอยูภายในระยะการทํางานของระบบ ACC with LSF – ระบบ ACC 

with LSF ทํางานที่ความเร็ว 30 กม./ชม. หรือมากกวา

• ตําแหนงเกียรในระบบ ACC with LSF: ในตําแหนง (D หรือ (S *

คําเตือนเพ
เชนเดียวก
ระบบ ACC
คอยรักษาร
ระยะที่ปลอ

ทานสามาร
พรอมกับระ

2 กลอ

หลีกเลี่ยง
รวดเร็ว

ทานจึงตอง

a กลองมองภาพดานหนารถอยูทางดานหลังของกระจกมองหลัง

* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF)
การขับรถ

■ การใชงานระบบ 1ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับ

ความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF)

ขอควรระวัง: อุปกรณนี้ควรใชงานพรอมกับการรักษาระยะหาง

ของอุปกรณที่ปลอยรังสีใหหางจากรางกายอยางนอย 20 ซม. 

หรือมากกวา (ไมรวมแขนขา: มือ, ขอมือ, เทา และขอเทา)

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณนี้มีความสอดคลองตาม

มาตรฐานหรือขอกําหนดทางเทคนิคของกสทช.

สอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของ

มนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหง

ชาติประกาศกําหนด

 with LSF อาจไมสามารถทํางานไดอยางถูกตองใน

ํางานและขอจํากัดของระบบควบคุมความเร็ว

มัติแบบแปรผันพรอมระบบปรับความเร็วตาม

ตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF) หนา

งานระบบ ACC with LSF: ใหปดโดยการกด

a ป

ก

b
ระ

วิธีการใชงาน

* สํา
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ระบบ ACC

บางสภาวะ

2 การท

อตัโน

รถยน

434

เมื่อจะไมใช

สวิตช 

ุม 

ดปุม  บนพวงมาลัย

 (สีขาว) ตดิขึ้นบนมาตรวัด

บบ ACC with LSF จะพรอมใชงาน

หรับรถบางรุน
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การขับรถ

■ การกําหนดความเร็วรถ 1ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับ
ความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF)

หามใชระบบ ACC with LSF ในสภาวะตอไปนี้:
• บนถนนที่มีการจราจรติดขัด หรือขณะขับรถแบบที่รถเคลื่อน
ตัวไดทีละนอย

• บนถนนที่มีโคงหักศอก
• บนถนนที่มี่ทางลาดชนลงทางชัน เนือ่งจากความเร็วรถจะ
เกินจากที่กําหนดไวตามการเคลื่อนที่ดวยแรงดึงดูด ในกรณี
เชนนี ้ระบบ ACC with LSF จะไมเบรกเพื่อรักษาความเร็ว
ที่กําหนดไว

• บนถนนที่มีดานเก็บคาผานทาง หรือมีวตัถุอื่นๆ อยูระหวาง
เสนจราจร หรือในลานจอดรถ หรือในที่ที่ใหบริการแบบ Drive 
through

• บนถนนที่มีสภาพอากาศเลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก, มี
หิมะ เปนตน) ทําใหระบบไมสามารถตรวจจับระยะหาง

ถยนตของทานกับรถคันขางหนาไดอยางเหมาะสม
ี่มีสภาพพื้นผวิลื่นหรือมีน้ําแข็งเกาะ ลออาจหมุนหัก
รถยนตอาจสูญเสียการควบคุมภายใตสภาวะนี้
ี่มีทางขึ้นหรือลงลาดชนั
ี่มีเนินขึ้นลงเปนระยะ

ยแสดงระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA), ระบบ
การทรงตัว (VSA) ปด, ระบบควบคมุความเร็วรถ
อมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความ
C with LSF) และระบบสนับสนุนความปลอดภัย
ขึ้นเปนสีเหลืองอําพันพรอมกับขอความบนมาตรวัด
คาโหมดจายไฟไปที่ตําแหนง ON หลังจากเชื่อมตอ
หม
ะยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม.
านะแตละชนิดควรจะดับลง หากไมมีไฟแสดง
ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

a สวิตช RES/+/SET/−

ขึ้นหรือลง
b เ
c เ
d
e ค

* สํา
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ระหวางร
• บนถนนท
ออกและ

• บนถนนท
• บนถนนท

เครื่องหมา
ชวยควบคุม
อัตโนมัติพร
เร็วต่ํา (AC
อาจปรากฏ
เมื่อทานตั้ง
แบตเตอรี่ใ
ขับขี่รถในร
ไฟแสดงสถ
สถานะดับ 

ปดเมื่อระบบ ACC with LSF เริ่มทํางานสําหรับรุนที่มี่มาตรวัดแบบ A

ปดเมื่อระบบ ACC with LSF เริ่มทํางานสําหรับรุนที่มี่มาตรวัดแบบ B

 (สีเขียว)

วามเร็วของรถยนตที่ตั้งคาไว (สขีาว)

หรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF)
การขับรถ

ขับขี่ที่ความเร็วประมาณ 30 กม./ชม.หรือสูงกวา: เหยียบคันเรงเพื่อเพิ่มความเร็วและกด

สวิตช RES/+/SET/− ขึ้นหรือลงเมื่อถึงความเร็วที่ตองการ เมื่อปลอยปุม ความเร็วในการตั้งคาจะถูก

กําหนด ระบบ ACC with LSF เริ่มทํางาน

เมื่อขับขีท่ี่ความเร็วนอยกวา 30 กม./ชม.: โดยรถยนตเคลื่อนที่และไมเหยียบแปนเบรก การกดปุม

จะเปนการแกไขความเร็วที่กําหนดเปน 30 กม./ชม. โดยไมคํานึงถึงความเร็วรถยนตปจจุบัน

ถารถยนตหยุดนิง่ ทานสามารถตั้งคาความเร็วไดแมเหยียบแปนเบรก
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาทีค่วามเร็วต่ํา (ACC with LSF)

การขับรถ

เมื่อระบบ ACC with LSF เริ่มการทํางาน ไอคอนรถ, 

แถบแสดงระยะหาง และความเร็วที่กําหนดจะปรากฏ

ขึ้นบนมาตรวัด

เมื่อทานใชระบบ ACC with LSF ฟงกชันชวยเหลอืการ

ขับขี่ (คุณลกัษณะของระบบพวงมาลัยไฟฟา) จะเปดใช

งานระบบ

ฟงกชันชวยการขับใหตรงเลนจะทํางานฟงกชันนี้เปน

ฟงกชันของ EPS ซึ่งชวยลดแรงการหมุนวงพวงมาลัย

เพื่อใหองศาพวงมาลัยขนานไปกับทางตรงที่มีความลาด

เอียง

a ระยะหางของรถที่กําหนด
b ความเร็วของรถที่กําหนด
c  (สีเขียว)

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนม

a ร
b ค
c
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าตรวัด 9 นิ้ว

ะยะหางของรถที่กําหนด

วามเร็วของรถที่กําหนด

 (สีเขียว)
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF)
การขับรถ

■ เมื่อมีรถยนตอยูขางหนารถของทาน

ระบบ ACC with LSF จะตรวจวารถคันขางหนานั้นอยูในระยะการทํางานของระบบ ACC with LSF 

หรือไม หากตรวจจับไดวามีรถคนัใดเขามาในระยะการทํางานดังกลาวระบบ ACC with LSF จะรักษา

ความเร็ว หรือ ลดความเร็วตามที่กําหนดไว เพื่อรักษาระยะหางระหวางรถของทานกับรถคันขางหนาไว

2 การกําหนดหรือเปลี่ยนระยะหางขณะขับตามหลัง หนา 439

■ เมื่ออยูในระหวางการทํางาน 1เมื่ออยูในระหวางการทํางาน

หากรถขางหนาของทานลดความเร็วลงกะทันหัน หรือหากรถ
คันอื่นวิ่งตัดหนาทาน เสียงปบจะดัง มีขอความปรากฏขึ้นที่หนา
จอแสดงขอมูลผูขับขี่

เหยียบแปนเบรก และรักษาระยะหางจากรถคนัหนาใหเหมาะสม

นดวยเสียง

a ระ
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a การเตือ

ยะหางระบบ ACC with LSF: 120 เมตร
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาทีค่วามเร็วต่ํา (ACC with LSF)

การขับรถ

หากกลองตรวจจับไดวารถขางหนาของทานขับชากวา

ความเร็วที่ทานกําหนดไว หรือหากรถคนัอื่นวิ่งตัดหนา

ทาน รถของทานจะเริ่มลดความเร็วลง

a ไอคอนรถยนตจะปรากฏขึ้นบนมาตรวัด

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

ไอคอ
a ร

ข
b ด

ส
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นรถยนตจะปรากฏขึ้นบนมาตรวัด

ถเปาหมายที่ควบคุม: สีขาวและเสน

อบสเีขียว

านนอกของรถเปาหมายที่ควบคุม: 

เีทา
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF)
การขับรถ

■ ไมมีรถคนัหนา

รถของทานจะรักษาความเร็วตามระดับที่กําหนดไวโดย

ไมตองเหยียบแปนเบรก หรือคนัเรง

หากกอนหนานี้มีรถคันหนึ่งที่อยูขางหนาถูกตรวจจับไดวา

ทําใหรถของทานไมสามารถรักษาระดับความเร็วที่

กําหนดไวได ระบบ ACC with LSF จะเรงความเร็วรถ

ของทานไปที่ความเร็วที่กําหนดไว และรักษาระดับความ

เร็วนี้ไว

บนทางลงที่ลาดชันระหวางใชระบบ ACC with LSF จะ

เบรกเพื่อยับยั้งการเรงความเร็วที่มากเกินไปเพื่อรักษา

ความเร็วที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม ความเรว็ของรถยนต

1เมื่ออยูในระหวางการทํางาน

แมวาระยะหางระหวางรถของทาน และรถคันหนาจะสั้นลง 

ระบบ ACC with LSF อาจจะเริ่มทําการเรงความเร็วของรถ

ทานภายในเงื่อนไขดังตอไปนี้:

• รถขางหนาของทานจะวิ่งดวยความเร็วเกือบจะเทากัน หรือ

เร็วกวารถของทาน

• รถที่ตัดหนารถของทานกําลังวิง่ดวยความเร็วเกินกวารถของ

ทาน และคอยๆ วิ่งหางออกไป

ทานสามารถตั้งคาใหระบบสงเสียงเตือนเมื่อระบบตรวจจับได

วารถคันที่อยูขางหนารถของทานนัน้กําลัง เขาใกล และออก

หางจากระยะการตรวจจับของระบบ ACC with LSF

สามารถเลือกเปดหรือปดการสงเสียงเตือนของระบบตรวจจับ

ั้งคา* หนา 118

ักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

ures) หนา 322

a ไอคอนรถยนตที่มีเสนลอมรอบปรากฏ

ขึ้นบนมาตรวัด

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมา

* สํา
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อาจสูงขึ้นมากกวาความเร็วที่กําหนดไว
รถยนตได

2 การต

2 คุณล

Feat

ตรวัด 9 นิ้ว

หรับรถบางรุน
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การขับรถ

■ เมื่อทานเหยียบคันเรง

ทานสามารถเพิ่มความเร็วรถชั่วคราวได ในกรณีนี้จะไมมีเสียงใหไดยิน หรือสญัลักษณเตือนที่มองเห็น

ไดแมวารถจะอยูในระยะ ACC with LSF

ACC with LSF จะทํางานจนกวาทานจะยกเลิก เมื่อทานปลอยคันเรง ระบบจะกลับเขาสูระดับความ

เร็วที่กําหนดไว

บางครั้งความเร็วรถจะลดลงเมื่อทานเหยียบคันเรงเบาๆ

1เมื่ออยูในระหวางการทํางาน

ขอจํากัด

ทานอาจจําเปนตองเหยียบเบรกเพื่อรักษาระยะหางที่ ปลอดภัย

เมื่อใชระบบ ACC with LSF นอกจากนี้ระบบ ACC with LSF 

อาจไมสามารถทํางานไดในบางสภาวะ

2 การทํางานและขอจํากัดของระบบควบคุมความเร็ว

อตัโนมัติแบบแปรผันพรอมระบบปรับความเร็วตาม

รถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF) หนา

434
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF)
การขับรถ

1เมื่ออยูในระหวางการทํางาน

• ระบบ ACC with LSF อาจทําการควบคุมระยะหางระหวาง

รถยนตของทานและรถยนตในเลนที่ติดกัน หรือระหวาง

บริเวณโดยรอบรถยนตของทานชั่วคราว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพ

ถนน (เชน ทางโคง) หรือสภาพรถยนต (เชน การใชงานพวง

มาลัยหรือตําแหนงของรถยนตในเลน)

ันขางหนาของทานเคลื่อนที่หางออกไป เชน เมื่อ

ยกตางระดับหรือที่พักรถ ระบบ ACC with LSF 

รักษาระยะหางที่ปลอดภัยตอไปเปนระยะเวลาสั้นๆ
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การขับรถ

■ รถที่ตรวจพบดานหนาในชวงระบบ ACC with LSF ชาลงเพื่อหยุด

รถของทานจะหยุดอัตโนมัติ ขอความ Stopped จะ

ปรากฏขึ้นบนมาตรวัด

เมื่อรถดานหนาของทานเริ่มเคลื่อนตัวอีกครั้ง ไอคอน

ของรถยนตบนมาตรวัดจะกะพริบ หากทานกดสวิตช 

RES/+ /SET/− ขึ้นหรือลง หรือเหยียบคันเรง ระบบ 

ACC with LSF ก็จะเริ่ม ทํางานใหมในความเร็วที่

กําหนดไวกอนหนานี้

1รถที่ตรวจพบดานหนาในชวงระบบ ACC with LSF ชาลงเพื่อหยุด

3คําเตือน
การออกจากรถที่ถกูหยุดในขณะที่ระบบ ACC with LSF ยงั

ทํางานอยู อาจสงผลใหรถยนตเคลือ่นที่โดยไมมีผูควบคมุ

รถยนตที่เคลื่อนที่โดยไมมีผูควบคุมจะทําใหเกิดความเสยี

หายสงผลใหไดรับบาดเจ็บหรือเสยีชีวิตได

หามออกจากรถเมื่อรถถูกหยุดดวยระบบ ACC with LSFa  (สีเขียว)

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

a

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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การขับรถ

ถาไมมีรถมาแทรกดานหนากอนที่ทานจะเริ่มขับรถตอไป 

เหยียบคันเรง ระบบ ACC with LSF จะเริ่มทํางานอีก

ครั้ง ภายในความเร็วที่กําหนดไวลวงหนา

a  (สีเขียว)

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

a

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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 (สีเขียว)
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การขับรถ

ระบบอาจปดการทํางานโดยอัตโนมัติในบางสภาวะ ตอไปนี้เปนสภาวะที่ยกมาเปนตัวอยางบางสวน ภาย

ใตเงื่อนไขอื่นๆ อาจไปลดฟงกชันการทํางานของระบบ ACC

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 471

■ สภาวะแวดลอม

• การขับรถในสภาพอากาศที่เลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน)

• มีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันระหวางความสวางกับความมืด เชน ทางเขาหรือทางออก

อุโมงค หรือใตเงาของตนไม หรืออาคาร เปนตน

• การขับรถในเวลาที่มีแสงจาสะทอนบนรถยนตหรือพื้นผวิถนน

• ละอองน้ําหรือหิมะพัดกระเด็นมาจากรถยนตคันขางหนา

• ก

ส

• ก

■ การทํางานและขอจํากัดของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพรอม
ระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF)
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การขับรถ

■ สภาวะของถนน
• การขับรถบนถนนที่มีทางโคงซิกแซ็ก, เปนทางวกวน, เปนเนินขึ้นลงเปนระยะ หรือถนนลาดชัน

• การขับรถบนถนนที่มีรองแคบ (ถนนที่เปนหิมะหรือทางรกราง เปนตน)
• มีแองน้ําหรือตัวเคลือบบนน้ําอยูบนพื้นผิวถนน
• รถยนตของทานจะสั่นสะเทือนอยางรุนแรงบนพื้นถนนที่ไมเรียบ

■ สภ
• รถ
• ติด
• ดา
ฟล

• กา
• มีค
• เม
หน

• ยา
เต

• ระ
• ดึง

* สํา
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าวะของรถยนต
เอียง เนื่องจากขนสมัภาระหนักไวในฝากระโปรงทาย หรอืเบาะนัง่ดานหลัง
ตั้งโซติดลอ *

นหนาของกลองถูกปกคลุมดวยสิ่งสกปรก, หมอก, ฝน, โคลน, ซีล, อุปกรณเสริม, สติกเกอร หรือ
มและอื่นๆ บนกระจกบังลมหนา
รขับรถเวลากลางคืน หรือในที่มืด (เชน อุโมงค) โดยไมเปดไฟหนา
ราบบนกระจกบังลมหนาที่เกิดจากปดน้ําฝนหนา
ื่อแสงไฟออนลงเนือ่งจากมีสิ่งสกปรกปกคลุมเลนสไฟหนา หรือมีทัศนวิสัยแยในที่มืดเนื่องจากไฟ
าถูกปรับตั้งอยางไมเหมาะสม
งรถยนต หรือสภาพของลอผิดปกติ (ขนาดยางไมถูกตอง, ขนาดหรือโครงสรางยางไมเสมอกัน, 
ิมลมยางไมถูกตอง * เปนตน)
บบรองรับน้ําหนักถูกปรับแตง
คันเบรกมือ

หรับรถบางรุน
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การขับรถ

■ ตัวอยางของสภาวะที่กลองอาจตรวจจับรถคนัขางหนาไดไมถูกตอง

• รถยนตที่ตัดหนารถกะทันหัน

• ระยะหางระหวางรถของทานกับรถยนตคันอื่นใกลเกินไป

• เมื่อรถคันขางหนาดูกลมกลืนไปกับพื้นหลัง ระบบจึงไมสามารถระบุได

• ไฟหนาของรถคนัขางหนาสวางขึ้นดานเดียว หรือไมสวางเลยทั้งสองดานในที่มืด
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การขับรถ

■ ตัวอยางของสภาวะที่ระบบอาจไมสามารถทํางานไดอยางถูกตอง

• รถคันขางหนาหยุด และความเร็วระหวางรถยนตของทานกับรถคันขางหนามีความแตกตางกันมาก

• เมื่อรถคันขางหนาลดความเรว็กะทันหัน

• เมื่อรถคันขางหนาเปนพาหนะที่มีสามลอ หรือพาหนะที่มีรูปรางพิเศษ

• เมื่อรถยนตมีดานหลังต่ํากวาดานหนา เชน รถบรรทุกที่ไมไดบรรทุกน้ําหนัก หรือรถที่มีลกัษณะแคบ

• เม

• เม

• เม

• เม

a ก
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ื่อรถของทานหรือรถคันขางหนากําลังขับอยูที่ขอบของเลน

ื่อรถคันขางหนาเปนรถที่มีลักษณะแคบ เชน รถจักรยานยนต

ื่อระยะระหวางพื้นกบัตัวรถที่ต่ําสุดของรถคันขางหนาสูงมากเกินไป

ื่อกลองไมสามารถระบุรูปรางของรถคันขางหนาไดอยางถูกตอง

ลองตรวจพบสวนบนของรถบรรทุกเปนพื้นที่วางเปลา
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การขับรถ

เพิ่มหรือลดความเร็วรถโดยใชสวิตช RES/+/SET/− บนพวงมาลัย

• ท

ป

• ห

ป

■ การปรับเปลี่ยนความเร็วรถ 1การปรับเปลี่ยนความเร็วรถ

หากรถคันหนาวิง่ดวยความเร็วชากวารถของทาน ระบบ ACC 

with LSF อาจจะไมเรงความเร็วรถ เพื่อรักษาระยะหาง

ระหวางรถของทาน และรถคันหนา

เมื่อทานเหยียบคันเรงและจากนั้นกดสวิตช RES/+/SET/− ลง

และปลอยสวติช ความเร็วปจจุบันจะถูกตั้งคาไว

a สําหรับเพิ่มความเร็ว
b สําหรับลดความเร็ว
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ุกครั้งที่ทานกดสวิตช RES/+/SET/− ขึ้นหรือลง ความเร็วรถจะเพิ่มขึ้น หรือลดลงครั้งละ

ระมาณ 1 กม./ชม. ตามลําดับ

ากทานกดสวิตช RES/+/SET/− ขึ้นหรือลงคางไว ความเร็วรถจะเพิ่มขึ้น หรือลดลงครั้งละ

ระมาณ 10 กม./ชม. ตามลําดับ
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การขับรถ

กดสวิตชตั้งระยะเพื่อเปลีย่นระยะหาง ACC with LSF

แตละครั้งที่ทานกดปุมนี้ จะเปนการหมุนรอบการตั้งคา

ระยะหางตอไปนี้ (ระยะหางจากดานหลังของรถที่ตรวจ

จับไดวาอยูดานหนารถของทาน) ระหวางระยะยาว

พิเศษ, ระยะยาว, ระยะปานกลาง และระยะสั้น

กําหนดการตั้งคาระยะหางตอไปนี้ที่เหมาะสมที่สดุตาม

สภาวะการขับขี่ของทาน โปรดปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่อง

ระยะหางตอไปนี้ที่กําหนดไวโดยกฎระเบียบในเขตพื้นที่

ของทาน

■ การกําหนดหรือเปลี่ยนระยะหางขณะขับตามหลัง

a สวิตชตั้งระยะ
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การขับรถ

ยิ่งทานเลอืกระดับความเร็วที่กําหนดใหเร็วขึ้นเทาไหร ระยะทางก็จะยิ่งสั้น, ปานกลาง, ยาว หรือยาว

พิเศษตามที่กําหนด ดูตัวอยางตอไปนี้เพื่อการอางอิง

เมื่อร

สอง

*1 : ร

*2 : ร

ระยะหางรถ
เมื่อความเร็วที่กําหนดเปน:

80 กม./ชม. 104 กม./ชม.

สั้น
26.6 เมตร
1.2 วินาที

33.7 เมตร
1.2 วินาที

ปานกลาง
34.6 เมตร
1.6 วินาที

44.9 เมตร
1.6 วินาที

ยา

1การกําหนดหรือเปลี่ยนระยะหางขณะขับตามหลัง

ผูขับขี่ตองอยูในสภาวะใดๆ ที่ตองรักษาระยะเบรกที่เพียงพอ

จากรถคันหนา และควรทราบวาระยะทางหรือระยะชวงต่ําสุดที่

สามารถกําหนดไดตามกฎหมายของทองถิ่น

*1 *2

*1 *2
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ถของทานหยุดลงอัตโนมัติเนื่องจากรถที่ตรวจพบดานหนาหยุดลง ชวงระยะเวลาระหวางรถทั้ง

คันอาจแตกตางกันขึ้นอยูกับการตั้งคาในระบบ ACC with LSF

ุนมาตรวัด 7 นิ้ว

ุนมาตรวัด 9 นิ้ว

ยาว
44.0 เมตร
2.0 วินาที

57.1 เมตร
2.0 วินาที

วพิเศษ
53.6 เมตร

2.4 วินาที

70.0 เมตร

2.4 วินาที

*1 *2

*1 *2
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การขับรถ

การยกเลิกระบบ ACC with LSF ใหปฏิบัติดังตอไปนี้:

• กดปุม CANCEL

u ไฟแสดง  (เขียว) บนมาตรวัดเปลี่ยนเปนไฟ

แสดง  (ขาว)

• กดปุม 

u ไฟแสดง  (เขียว) จะดับลง

• เหยียบแปนเบรกขณะรถยนตเคลื ่อนที่ไปขางหนา

u ไฟแสดง  (เขียว) บนมาตรวัดเปลี่ยนเปนไฟ

แสดง  (ขาว)

■ การยกเลิก 1การยกเลิก

การใชความเร็วที่ตั้งไวกอนหนานี้ตอ: หลังจากยกเลิก

ระบบ ACC with LSF ทานสามารถเปดใชงานระบบ ACC 

with LSF ดวยความเร็วที่ตั้งไวกอนหนาที่แสดงบนมาตรวดั 

(เปนสีเทา) โดยการกดสวิตช RES/+/SET/– ขึ้น แมวารถยนต

จะหยุดก็ตาม

เมื่อทานปดระบบ ACC with LSF โดยกดปุม CANCEL หรือ

เหยียบแปนเบรก ความเร็วที่ตั้งไวกอนหนาจะแสดงขึ้นบน

มาตรวดัเปนสีเทา

เมื่อกดสวิตช RES/+/SET/– ขึ้น จะทํางานตามความเร็วที่

แสดง

ถาไฟแสดง  (สีขาว) แสดงขึ้น และทานกดสวติช RES/

+/SET/– ขึ้น แตไมมีความเร็วที่ตั้งไวกอนหนา (เปนสีเทา) 

ามเร็วจะถกูตั้งคาตามความเร็วรถของทานในขณะนั้น

a ปุม 
b สวิตชยกเลิก
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442

การขับรถ

■ การยกเลกิอัตโนมัติ

เสียงปบจะดังและจะมีขอความปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูล เมื่อระบบ ACC with LSF ถูกยกเลิก
อัตโนมัติ สภาวะที่จะกลาวถึงเหลานี้เปนสาเหตุที่อาจทําใหระบบ ACC with LSF ยกเลิกการทํางาน
แบบอัตโนมัติ:
• การขับรถในสภาพอากาศที่เลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน)
• ไมสามารถตรวจพบรถคันหนาของทาน
• พบสภาพยางผิดปกติ หรือยางลื่น
• การขับรถตามถนนบนเขา หรือขับออฟโรดเปนระยะเวลาติดตอกันนานๆ
• การหักพวงมาลัยกะทันหัน
• เมื่อระบบ ABS, VSA หรือ CMBS ทํางาน
• เมื่อไฟแสดงระบบ VSA สวางขึ้น
• เมื่อหยุดรถบนที่ๆ มีความลาดชันมาก
• เมื่อใชงานเบรกมือดวยตนเอง
• ล
• ก
• เม
• เม
• ด
ฟ

• ร
• เม
• เม
• ม
ร

• เม

1การยกเลิก

ี่กําหนดไมสามารถตั้งคาหรือเริ่มใชงานตอได เมื่อ

 with LSF ถูกปดการใชงานโดยใชปุม  กด

ื่อเปดใชงานระบบ จากนัน้ ตั้งคาความเร็วที่ตองการ

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

a  (สีขาว)

b ความเร็วที่ตั้งไวกอนหนา (สีเทา)

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

าว)

ี่ตั้งไวกอนหนา (สีเทา)
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ะอองน้ําหรือหิมะพัดกระเด็นมาจากรถยนตคันขางหนา
ารขับรถในชวงเวลาที่มีแสงนอย (เชน เวลาเชามืด หรือชวงใกลค่ํา)
ื่อรถที่ตรวจจับภายในระยะหาง ACC with LSF นั้นอยูใกลกับรถของทานมากเกินไป
ื่อเรงความเร็วอยางรวดเร็ว
านหนาของกลองถูกปกคลมุดวยสิ่งสกปรก, หมอก, ฝน, โคลน, ซีล, อุปกรณเสริม, สติกเกอร หรือ
ลมและอื่นๆ บนกระจกบังลมหนา
ถบรรทุกสมัภาระหนักไวในฝากระโปรงทาย หรือเบาะนั่งดานหลัง
ื่อขับรถผานที่มืด เชน อุโมงค
ื่อไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวางขึ้น
ีการใชงานเบรกหลายครั้งเพื่อรักษาความเร็วที่กําหนดไว (เชน กําลงัลงจากทางลาดชันเนนิใน
ะยะทางที่ยาว)
ื่อระบบไมตรวจจับการขับขี่ใดๆ จากผูขับขี่ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ขณะที่ระบบ LKAS ทํางาน

ความเร็วท

ระบบ ACC

ปุม  เพ

a  (สีข

b ความเร็วท
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF)
การขับรถ

การยกเลิกระบบ ACC with LSF อัตโนมัติสามารถเกิดขึ้นไดจากสาเหตุเหลานี ้กรณีนีเ้บรกมือจะถูกใช

โดยอัตโนมัติ

• ปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยขณะจอดรถอยู

• จอดรถนานกวา 10 นาที

• ดับเครื่องยนต
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

การขับรถ

ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

ระบบนี้ชวยเสริมแรงใหกับพวงมาลัยเพื่อใหรถอยูตรงกลางของเลนที่ตรวจจับได และใหการเตือนดวย

แรงสั่นสะเทือน เสียง และภาพ เมื่อระบบตรวจจับไดวารถกําลงออกนอกเลน

■ ระบบเสริมแรงพวงมาลัย

ระบบนี้จะใชแรงบิดในการควบคมุพวงมาลยัเพื่อใหรถอยูกึ่งกลางระหวางเสนจราจรดานซายและ

ขวา แรงบิดที่ใชจะเพิ่มมากขึ้นเวลาที่รถเขาใกลกับเสนจราจรดานใดดานหนึ่ง

■ การเตือนดวยแรงสั่นสะเทือน เสียง และภาพ

การสั่นสะเทือนอยางเร็วที่พวงมาลัย, เสียงเตือนและการแสดงคําเตือนที่หนาจอเปนการเตือนวารถ

กําลังขับออกนอกเลนที่ตรวจจับ

1ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

คําเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญ
ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS) มีไว เพื่อ
อํานวยความสะดวกเทานั้น ไมใชระบบการขับขี่อัตโนมัติและจํา
เปนตองใชสมาธิและการควบคุมของผูขับขี่อยูเสมอ ระบบจะ
ไมทํางานหากทานยกมือออกจากพวงมาลัย หรือไมควบคุมพวง
มาลัย

ระบบ LKAS ชวยอํานวยความสะดวกในการขับรถบนถนนที่โลง

หามวางวัตถุใดๆ ไวบนแผงหนาปด วัตถุอาจสะทอนไปที่กระจก
บังลมหนา และกีดขวางการตรวจจับเสนจราจรที่ถูกตอง

ระบบ LKAS จะเตือนทานเฉพาะเวลาที่ตรวจจับไดวารถกําลัง
ขับออกนอกเลนโดยไมใชสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบ LKAS อาจ

ตรวจจับเสนจราจร หรือการขับออกนอกเลนได
ามแมนยําจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับสภาพอากาศ, 
ละสภาพของเสนจราจร
นผูรับผิดชอบตอการขับรถอยางปลอดภัยอยู
หลีกเลี่ยงการชน

ถอานเกี่ยวกับขอมูลการใชงานกลองที่ติดตั้งมา
บบนี้
งมองภาพดานหนารถ หนา 471

S อาจไมสามารถทํางานไดอยางถูกตองหรือทํางาน
บางสภาวะ:
วะการทํางานและขอจํากัดของระบบชวยควบคุม
หอยูในชองทางเดินรถ (LKAS) หนา 454
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ไมสามารถ
ทั้งหมด คว
ความเร็ว แ
ทานตองเป
เสมอ และ

ทานสามาร
พรอมกับระ

2 กลอ

ระบบ LKA
บกพรองใน

2 สภา
รถใa กลองมองภาพดานหนารถ: ทําหนาที่ตรวจจับเสนจราจร
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
การขับรถ

เมื่อทานใชสัญญาณไฟเลี้ยวในการเปลีย่นเลน ระบบจะระงับการทํางานไวชั่วคราว และเริ่มทํางานตอ

หลังจากปดสัญญาณไฟเลี้ยว

หากทานเปลีย่นเลนโดยไมใชสญัญาณไฟเลี้ยว การเตือนของระบบ LKAS จะทํางาน และเพิ่มแรงบิด

ไปที่พวงมาลัย

1ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

เมื่อระบบไมสามารถตรวจจับเลนได ระบบจะถูกยกเลิกไวชั่ว

คราว เมื่อตรวจจับเลนได ระบบจะกลับมาทํางานอีกโดย

อัตโนมัติ

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 445  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
มีตอ



uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

446

การขับรถ

ใหความชวยเหลือในการควบคมรถใหอยูกลางเลน เมื่อรถเขาใกลเสนสีขาวหรือสเีหลือง แรงบังคับ

เลี้ยวของพวงมาลัยไฟฟาจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น

■ ฟงกชันชวยควบคุมรถใหอยูในเลน 1ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

ระบบ LKAS อาจไมสามารถทํางานไดตามที่ออกแบบขณะขับรถ

แบบที่รถเคลือ่นตัวไดทีละนอย หรือบนถนนที่มีทางโคงหักศอก
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
การขับรถ

เมื่อรถเขาสูพื้นที่การเตือน ระบบ LKAS จะเตือนทานดวยแรงสั่นสะเทือนที่พวงมาลัยเล็กนอย พรอม

กับเสยีงเตือน และการเตือนที่หนาจอ

■ ฟงกชันการเตือนเมื่อรถออกนอกเลน

a รุน
b รุน
c เส
d ไฟ
e พ
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มาตรวัด 7 นิว้

มาตรวัด 9 นิว้

นสเีหลืองอําพัน

เตือนระบบ LKAS (สีเขียว)

ื้นที่การเตือน



uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

448

การขับรถ

ทานสามารถใชงานระบบนีไ้ดภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
• เลนที่ทานกําลงขับรถอยูนั้นมีเสนจราจรที่ชัดเจนทั้งสองขาง และรถของทานอยูที่กลางเลน
• รถยนตวิ่งอยูที่ความเร็วระหวาง 72 ถึง 180 กม./ชม.
• ทานกําลงัขับรถบนถนนทางตรง หรือทางโคงเล็กนอย
• ปดสัญญาณไฟเลีย้ว

■ เมื่อสามารถใชงานระบบได 1เมื่อสามารถใชงานระบบได

หากรถจะออกนอกเลนไปทางดานซายหรือขวาของเสนจราจร

อนัเนือ่งมาจากระบบกําลังใชแรงบดิ ใหปดระบบ และนํารถยนต

ไปตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

ใหแนใจวาไดปฏิบัติตามดานลางดังตอไปนี้เพื่อใหระบบทํางาน

ไดอยางเหมาะสม

• รักษาความสะอาดของกระจกบังลมหนาบริเวณที่ติดตั้ง

กลองอยูเสมอ

• เมื่อทําความสะอาดกระจกบังลมหนา ระวังอยาใหน้ํายาทํา

ความสะอาดกระจกถูกกับเลนสกลอง

• อยาจับตรงเลนสกลอง

• อยาติดสติกเกอรบริเวณกลอง
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
การขับรถ

■ การใชงานระบบ

1. กดปุม LKAS

u ไฟเตือนระบบ LKAS ปรากฏขึ้นบนมาตรวัด

ระบบเตรียมพรอมทํางาน

u หากตรวจพบเสนจราจร เสนสีขาวจะปรากฏขึ้นบน

มาตรวัด

1เมื่อสามารถใชงานระบบได

กดปุม LKAS เมื่อใช ระบบ LKAS จะเปดโดยไมตองเตรียม

พรอมทํางาน

a ส
b รุน
c รุน
d เส
e ไฟ
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วิตช LKAS

มาตรวัด 7 นิว้

มาตรวัด 9 นิว้

นสขีาว

เตือนระบบ LKAS (สีขาว)
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

การขับรถ

2. ขับรถใหอยูกึ่งกลางของเลน

u ไฟเตือนระบบ LKAS เปลีย่นจากสขีาวเปนสเีขียว 

และเสนสีขาวเปลี่ยนเปนสีเขียว เมื่อระบบเริ่ม

การทํางานหลังจากตรวจจับเสนจราจรดานซาย

และดานขวาไดแลว

a เสนสเีขียว
b ไฟเตือนระบบ LKAS (สีเขียว)

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

a เ
b ไ

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
การขับรถ

กดปุม LKAS

ระบบ LKAS จะปดการทํางานทุกครั้งที่ทานดับเครื่อง

ยนต แมวาทานจะเปดไวในครั้งลาสุดที่ทานขับรถ

■ การยกเลิก

a สวิตช LKAS
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

452

การขับรถ

■ การทํางานของระบบจะถูกระงับหากทาน:

• ลดความเร็วรถไปที่ 64 กม./ชม. หรือนอยกวาโดย

ประมาณ
u การเพิ่มความเร็วรถไปที่ประมาณ 72 กม./ชม. 

ขึ้นไป จะทําใหระบบ LKAS กลบัสูการทํางานตอ

• เหยียบแปนเบรก
u ระบบ LKAS จะกลบัสูการทํางาน และเริ่มตรวจจบั 

เสนจราจรอีกครั้งเมื่อทานปลอยเบรก

• รถยนตของทานกําลงัขับอยูทางดานขวาหรือซายของ
เลน

1การทํางานของระบบจะถูกระงับหากทาน:

ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของระบบ LKAS ได

สามารถระงับการเปดและปดการสงเสียงเตือนของ

ระบบ LKAS ได

2 การตั้งคา * หนา 118

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 322

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

a เสนสขีาว
b ไฟเตือนระบบ LKAS (สีขาว)

a เ
b ไ

เมื่อร
เขียว
และ

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

* สํา
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ฟเตือนระบบ LKAS (สีขาว)

ะบบ LKAS ถูกระงับการทํางาน เสนสี
บนมาตรวัดจะเปลีย่นเปนเสนสขีาว 
มีเสียงเตือนดังขึ้น (ถาเปดใชงาน)

หรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
การขับรถ

■ ระบบ LKAS อาจถูกพักการทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อ:

• ระบบไมสามารถตรวจจับเสนจราจร

• มีการหักพวงมาลัยกะทันหัน

• ทานไมสามารถบังคับพวงมาลัย

• การขับผานโคงหักศอก

• การขับรถดวยความเร็วสูงกวา 185 กม./ชม. โดยประมาณ

• เมื่อใชงานระบบ RDM

• เหยียบเบรก

เมื่อไมปรากฏสภาวะเหลานี้อีกตอไป ระบบ LKAS จะกลับสูการทํางานโดยอัตโนมัติ

■ ระบบ LKAS อาจถูกระงับการทํางานโดยอัตโนมัตเิมื่อ:

ในกรณีตอไปนี้ เสนจราจรอาจหายไปจากหนาจอ เสียงเตือนอาจดังขึ้น และระบบ LKAS อาจถูกระงับ

การทํางานโดยอัตโนมัติ:

• อุณ

• กล

• ระ

เสยีง
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หภูมิของกลองสงูเกินไป

องที่อยูหลังกระจกมองหลัง หรือบริเวณรอบๆ กลอง รวมถึงกระจกบังลมหนาสกปรก

บบ ABS หรือ VSA เริ่มทํางาน

เตือนจะดังขึ้นหากระบบ LKAS ถกูยกเลิกโดยอัตโนมัติ
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

การขับรถ

ระบบอาจไมตรวจจับเสนจราจร และดังนัน้จึงอาจไมสามารถชวยใหรถอยูที่กึ่งกลางเลนไดในบาง

สภาวะซึ่งมีดังตอไปนี้:

■ สภาวะแวดลอม

• เสนจราจรมีสีที่กลมกลืนกับพื้นผิวถนน

• การขับรถในสภาพอากาศที่เลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน)

• การขับรถบนถนนที่เปยกลื่น

• การขับรถในชวงเวลาที่มีแสงนอย (เชน เวลาเชามืด หรือชวงใกลค่ํา)

• มีเงาของวัตถุที่อยูใกลเคยีง (เชน ตนไม, อาคาร, ราวเหล็ก, รถยนต เปนตน) เคียงขนานอยูกับเสน

จราจรสีขาวหรือเสน (สีเหลอืง)

• ม

อ

• ก

ส

• เม

อ

• ก

■ สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทาง
เดินรถ (LKAS)
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ีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันระหวางความสวางกับความมืด เชน ทางเขาหรือทางออก

ุโมงค หรือใตเงาของตนไม หรืออาคาร เปนตน

ารขับรถเวลากลางคืน หรือในที่มืด เชน อุโมงค (เนื่องจากมีแสงนอย อาจทําใหแสงไฟไมสอง

วางไปยังเสนจราจรหรือพื้นผวิถนน)

ื่อไมสามารถมองเห็นเสนจราจรหรือพื้นผิวถนน เชน เมื่อระยะทางถึงรถคันหนาสัน้มากหรือเมื่อ

ยูบนทางแยก

ารขับรถในเวลาที่มีแสงจาสะทอนบนพื้นผวิถนน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
การขับรถ

■ สภาวะของถนน

• การขับรถบนถนนที่มีการกําหนดเลนแบบชั่วคราว
• เสนจราจรที่ซีดจาง, มีหลายเสน หรือมีลักษณะแตกตางไปจากเดิม เนื่องมาจากการซอมแซมถนน 
หรือเสนจราจรเกา

• ถนนมีเสนจราจรที่มาบรรจบกัน, แยกออกจากกัน หรือไขวกัน เชน บริเวณสี่แยก หรือทางมาลาย
• เสนจราจรแคบหรือกวางมากเกินไป หรือมีการเปลีย่นแปลง

• บา
• ถน
• รถ
• เม
หร

• กา

a เสนจาง b เสนคู c รอยยาง

a เส
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งสวนของเสนจราจรถูกบดบังโดยวัตถุ เชน รถยนต
นมีความลาดชัน หรือรถอยูใกลกับยอดเขา
ยนตของทานจะสั่นสะเทือนอยางรุนแรงบนพื้นถนนที่ไมเรียบ
ื่อวัตถุบนถนน (ขอบทางเดิน, ราวเหล็ก, เครื่องหมายบอกทาง เปนตน) ถูกระบุวาเปนเสนสีขาว
ือเสน (สีเหลือง)
รขับรถบนถนนที่ขรุขระ หรือทางรกราง หรือบนพื้นถนนที่มีกรวดหิน

นจราจรแคบหรือกวางมาก
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

การขับรถ

• การขับรถบนถนนที่มีเสนจราจรคู

• การขับรถบนถนนที่ปกคลมุไปดวยหิมะหรือถนนลื่น

• มองเห็นพื้นถนนไดบางสวนเทานั้นเนื่องจากมีหิมะหรือแองน้ําบนถนน

• มีตัวเคลือบบนน้ําหรือแองน้ําบนพื้นผิวถนน

• ระบุเสนสขีาวหรือเสน (สีเหลือง) ไมถูกตองเนือ่งจากสภาพถนน เชน ทางโคง, ทางคดเคีย้ว หรือ

ทางลาดชัน

• การขับรถบนถนนที่มีรองแคบหรือรกราง

• การขับรถผานทางออกหรือทางแยก

a เ

ห
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
การขับรถ

■ สภาวะของรถยนต

• เมื่อแสงไฟออนลงเนื่องจากมีสิ่งสกปรกปกคลุมเลนสไฟหนา หรือมีทัศนวิสัยแยในที่มืดเนื่องจาก

ไฟหนาถูกปรับตั้งอยางไมเหมาะสม

• ดานหนาของกลองถูกปกคลุมดวยสิ่งสกปรก, หมอก, ฝน, โคลน, ซีล, อุปกรณเสริม, สติกเกอร หรือ

ฟลมและอื่นๆ บนกระจกบังลมหนา

• การขับรถเวลากลางคืน หรือในที่มืด (เชน อุโมงค) โดยไมเปดไฟหนา

• มีคราบบนกระจกบังลมหนาที่เกิดจากปดน้ําฝนหนา

• ยางรถยนต หรือสภาพของลอผิดปกติ (ขนาดยางไมถูกตอง, ขนาดหรือโครงสรางยางไมเสมอกัน, 

เติมลมยางไมถูกตอง * เปนตน)

• รถเอียง เนื่องจากขนสมัภาระหนักไวในฝากระโปรงทาย หรอืเบาะนัง่ดานหลัง

• ระบบรองรับน้ําหนักถูกปรับแตง
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)

การขับรถ

ระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)

ระบบนี้จะเตือนและชวยเหลือทานเมื่อระบบระบุไดถึงความเปนไปไดที่รถของทานจะวิ่งขามเสนจราจร

ที่ตรวจจับไดโดยไมตั้งใจ

กลองดานหนาที่อยูหลังกระจกมองหลังจะตรวจจับเสน

จราจรดานซายและขวา (สีขาวหรือสเีหลือง) หากรถของ

ทานเขาใกลกับเสนจราจรที่ตรวจจับไดโดยไมมีการเปด

สัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะแจงเตือนดวยภาพ และเพิ่ม

แรงบิดที่พวงมาลัย และเตือนทานดวยแรงสัน่สะเทือน

เร็วๆ ที่พวงมาลัย เพื่อชวยใหทานอยูภายในเลนที่ตรวจ

จับได

■ วิธีการทํางานของระบบ

1ระบบเตือนและชวยควบคมุเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)

คําเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สําคัญ

ระบบ RDM มีขอจํากัดในการทํางานเชนเดียวกับ ระบบชวย

เหลืออื่นๆ ทั้งหมด

การพึ่งพาระบบ RDM มากเกินไปอาจทําใหเกิดการชนได ทาน

ตองเปนผูรับผิดชอบตอการขับรถใหอยูภายในเลนตลอดการ

ขับขี่

ระบบ RDM จะเตือนทานเฉพาะเวลาที่ตรวจจับไดวารถกําลัง

ขับออกนอกเลนโดยไมใชสัญญาณไฟเลี้ยว ระบบ RDM อาจไม

สามารถตรวจจับเสนจราจร หรือการขับออกนอกเลนไดทั้งหมด 

ความแมนยําจะแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ สภาพอากาศ, ความ

เร็ว และสภาพของเสนจราจร ทานตองเปนผูรับผิดชอบตอการ

ปลอดภัยอยูเสมอ และหลีกเลี่ยงการชน

 จะไมทํางานเปนเวลาประมาณ 15 วินาทีหลังจาก

ื่องยนต

ถอานเกี่ยวกับขอมูลการใชงานกลองที่ติดตั้งมา

บบนี้

งมองภาพดานหนารถ หนา 471
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2 การตั้งคา* หนา 118

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 322

การเตือนดวยภาพ ขอความ Lane departure จะ

ปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

ขับรถอยาง

ระบบ RDM

สตารตเคร

ทานสามาร

พรอมกับระ

2 กลอ
a รุนมาตรวัด 7 นิ้ว
b รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
c เสนสีเหลืองอําพัน

* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)
การขับรถ

ระบบจะยกเลกิการทํางานของระบบชวยเหลือเมื่อทานหมุนพวงมาลัยเพื่อหลกีเลี่ยงการวิ่งทับเสน

จราจรที่ตรวจจับได

หากระบบทํางานหลายๆ ครั้งโดยตรวจจับไดวาไมมีการ

ตอบสนองของผูขับขี่ ระบบจะเตือนทานดวยเสียง จาก

นัน้ การชวยเตือนที่พวงมาลัยของระบบ RDM จะหยุด

ชั่วคราว และจะมีเพียงเสียงเตือนดังขึ้นเทานัน้

จากนั้นอีกสองสามนาที ขอความในภาพซายมือจะแสดง

ขึ้น ระบบ RDM จะกลับมาทํางานปกติ

1ระบบเตือนและชวยควบคมุเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)

ระบบ RDM อาจไมสามารถทํางานไดอยางถูกตอง หรือทํางาน

บกพรองในบางสภาวะ:

2 สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบ เตือนและ

ชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM) 

หนา 463

บางครั้งทานอาจไมสังเกตเห็นฟงกชันระบบ RDM เนือ่งจาก

การควบคุมรถยนต หรือสภาพของพื้นผิวถนน

ถาระบบ LKAS ปด และเลือก Early จากตัวเลือกที่สามารถ

กําหนดเองโดยใชหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ ขอความตอไปนี้จะ

แสดงขึ้นในกรณีที่ระบบตัดสินวามีความเปนไปไดที่รถของทาน

ั้งคา* หนา 118

ักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

ures) หนา 322

* สํา
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จะขามเลน

2 การต

2 คุณล

Feat

หรับรถบางรุน



uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)

460

การขับรถ

ระบบจะทํางานเมื่ออยูในสภาวะตอไปนี้ทั้งหมด:

• รถยนตวิ่งอยูที่ความเร็วระหวาง 72 ถึง 180 กม./ชม.

• ทานกําลงัขับรถบนถนนทางตรง หรือทางโคงเล็กนอย

• ปดสัญญาณไฟเลีย้ว

• ระบบยืนยันไดวา ผูขับขี่ไมไดกําลงัเหยียบคันเรง, เบรก หรือบังคับพวงมาลยั

■ ระบบทํางานอยางไร 1ระบบทํางานอยางไร

ระบบเตือนและชวยควบคมุเมื่อรถออกนอกชองทางเดิน

รถ (RDM) อาจปดการทํางานอัตโนมัติและไฟเตือนระบบสนับ

สนุนการขับขี่ (เหลืองอําพัน) จะติด และสวางคาง

2 ไฟเตือนชุดมาตรวัด หนา 86

ฟงกชันการทํางานของระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อ รถออก

นอกชองทางเดินรถ (RDM) อาจไดรับผล กระทบเมื่อรถ:

• ถูกขับขี่อยูชดิขอบดานในของทางโคง หรือขับขี่ออกนอกเลน

• ถูกขับขี่อยูในเลนแคบๆ
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)
การขับรถ

เมื่อตองการเปดและปดระบบ RDM ใหปฏิบัติดังตอไปนี้

1. กดสวิตชระบบสนับสนุนความปลอดภัย

2. หมุนปุมเลือก/ตั้งคาไปยังสญัลักษณ  แลวกด

2. หมุนปุมเลอืก/ตั้งคา (ดานขวา) ไปยังสัญลักษณ  

แลวกด

u ขอความบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่จะเตือนให

ทานทราบเมื่อระบบเปดหรือปด

■ การเปดและการปดระบบ RDM 1การเปดและการปดระบบ RDM

ทานยังสามารถเลือกเนื้อหาของระบบสนับสนุนการขับขี่จาก

หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

2 จอแสดงขอมูลผูขับขี่ หนา 107

2 จอแสดงขอมูลผูขับขี่ (ดานขวา) หนา 128

เครื่องหมายแสดงระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA), ระบบ

ชวยควบคุมการทรงตัว (VSA) ปด, ระบบควบคมุความเร็วรถ

อัตโนมัติพรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความ

เร็วต่ํา (ACC with LSF) และระบบสนับสนุนความปลอดภัย

อาจปรากฏขึ้นเปนสีเหลืองอําพันพรอมกับขอความบนมาตรวัด

เมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ตําแหนง ON หลังจากเชื่อมตอ

แบตเตอรี่ใหม

ยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม.

านะแตละชนิดควรจะดับลง หากไมมีไฟแสดง

หนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

a ปุมเลือก/ตั้งคา
b ส

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

* สํา

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 461  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
มีตอ

u เครื่องหมายถูกปรากฏในกลองและสีของ

สัญลักษณ  เปลี่ยนเปนสีเขียวเมื่อระบบ

เปด เครื่องหมายถูกหายไปและสขีอง

สัญลักษณ  เปลี่ยนเปนสีเทาเมื่อระบบปด

ระบบ RDM จะเปด (มีเครื่องหมายถูก) หรือปด (ไมมี

เครื่องหมายถูก) ตามที่ไดตั้งคาไวกอนดับเครื่องยนต

ขับขี่รถในระ

ไฟแสดงสถ

สถานะดับ ใ

วิตชระบบสนับสนุนความปลอดภัย

หรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)

การขับรถ

a ปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา)
b สวิตชระบบสนับสนุนความปลอดภัย

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)
การขับรถ

ในบางสภาวะ ระบบอาจไมสามารถตรวจจับเสนจราจร และตําแหนงของรถไดอยางแมนยํา ตอไปนี้

เปนสภาวะที่ยกมาเปนตัวอยางบางสวน

■ สภาวะแวดลอม

• เสนจราจรมีสีที่กลมกลืนกับพื้นผวิถนน

• การขับรถในสภาพอากาศที่เลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน)

• การขับรถบนถนนที่เปยกลืน่

• การขับรถในชวงเวลาที่มีแสงนอย (เชน เวลาเชามืด หรือชวงใกลค่ํา)

• มีเงาของวัตถุที่อยูใกลเคียง (เชน ตนไม, อาคาร, ราวเหล็ก, รถยนต เปนตน) เคยีงขนานอยูกับเสน

จราจรสีขาวหรือเสน (สีเหลือง)

• มีก

อุโ

• กา

• กา

สว

• ระ

ถน

■ สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบ เตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออก
นอกชองทางเดินรถ (RDM)
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ารเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันระหวางความสวางกับความมืด เชน ทางเขาหรือทางออก

มงค หรือใตเงาของตนไม หรืออาคาร เปนตน

รขับรถในเวลาที่มีแสงจาสะทอนบนพื้นผิวถนน

รขับรถเวลากลางคืน หรือในที่มืด เชน อุโมงค (เนื่องจากมีแสงนอย อาจทําใหแสงไฟไมสอง

างไปยังเสนจราจร, พื้นผิวถนน หรอืรถคันที่ขับสวนมา)

ยะหางระหวางรถของทาน กับรถคันขางหนาใกลเกินไป และมองไมเห็นเสนจราจรและพื้นผิว

น
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)

การขับรถ

■ สภาวะของถนน

• การขับรถบนถนนที่มีการกําหนดเลนแบบชั่วคราว

• เสนจราจรที่ซีดจาง, มีหลายเสน หรือมีลกัษณะแตกตางไปจากเดิม เนือ่งมาจากการซอมแซมถนน 

หรือเสนจราจรเกา

• ถนนมีเสนจราจรที่มาบรรจบกัน, แยกออกจากกัน หรือไขวกัน เชน บริเวณสี่แยก หรอืทางมาลาย

• เสนจราจรแคบหรือกวางมากเกินไป หรือมีการเปลี่ยนแปลง

• บางสวนของเสนจราจรถูกบดบังโดยวัตถุ เชน รถยนต

• ถนนมีความลาดชัน หรือรถอยูใกลกับยอดเขา

• รถยนตของทานจะสั่นสะเทือนอยางรุนแรงบนพื้นถนนที่ไมเรียบ

• เมื่อวัตถุบนถนน (ขอบทางเดิน, ราวเหล็ก, เครื่องหมายบอกทาง เปนตน) ถูกระบุวาเปนเสนสขีาว

หรือเสน (สีเหลือง)

• ก

• ก

• ก

• ก

• ม

• ก

• ร

ท
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ารขับรถบนถนนที่ขรุขระ หรือทางรกราง หรือบนพื้นถนนที่มีกรวดหิน

ารขับรถบนถนนที่มีเสนจราจรคู

ารขับรถบนถนนที่ปกคลมุไปดวยหิมะหรือถนนลื่น

ารขับรถผานทางออกหรือทางแยก

องเห็นพื้นถนนไดบางสวนเทานั้นเนื่องจากมีหิมะหรือแองน้ําบนถนน

ารขับรถบนถนนที่มีรองแคบหรือรกราง

ะบุเสนสขีาวหรือเสน (สีเหลือง) ไมถูกตองเนือ่งจากสภาพถนน เชน ทางโคง, ทางคดเคีย้ว หรือ

างลาดชัน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)
การขับรถ

■ สภาวะของรถยนต

• เมื่อแสงไฟออนลงเนื่องจากมีสิ่งสกปรกปกคลุมเลนสไฟหนา หรือมีทัศนวิสัยแยในที่มืดเนื่องจาก

ไฟหนาถูกปรับตั้งอยางไมเหมาะสม

• ดานหนาของกลองถูกปกคลุมดวยสิ่งสกปรก, หมอก, ฝน, โคลน, ซีล, อุปกรณเสริม, สติกเกอร หรือ

ฟลมและอื่นๆ บนกระจกบังลมหนา

• การขับรถเวลากลางคืน หรือในที่มืด (เชน อุโมงค) โดยไมเปดไฟหนา

• เมื่อผูขับขี่ใชงานแปนเบรกและพวงมาลยั

• มีคราบบนกระจกบังลมหนาที่เกิดจากปดน้ําฝนหนา

• ยางรถยนต หรือสภาพของลอผิดปกติ (ขนาดยางไมถูกตอง, ขนาดหรือโครงสรางยางไมเสมอกัน, 

เติมลมยางไมถูกตอง * เปนตน)

• รถเอียง เนื่องจากขนสมัภาระหนักไวในฝากระโปรงทาย หรอืเบาะนัง่ดานหลัง *

• ระบบรองรับน้ําหนักถูกปรับแตง
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว*

การขับรถ

ระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว*

แจงเตือนทานดวยระบบภาพและเสียงเตือนเมื่อรถของทานหยุดแมวารถคันขางหนาจะเริ่มออกตัว 1ระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว *

ถอานเกี่ยวกับขอมูลการใชงานกลองที่อยูทางดาน

ะจกมองหลัง

งมองภาพดานหนารถ หนา 471

ทํางานไดไมถูกตองขึ้นอยูกับสภาพอากาศ, สภาพ

ปนตน เชนเดียวกันกับระบบชวยเหลืออื่นๆ

3คําเตือน
ระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัวเปนระบบเสริม

ที่ใหความชวยเหลอืในการขับขี่ ไมใชระบบที่แจงถึงความ

ปลอดภัยในการเริ่มขับขี่

การใชระบบนีอ้ยางไมเหมาะสมอาจนําไปสูการชน

ทําการตรวจสอบเพื่อยืนยันความปลอดภยัของสภาพแวด

ลอมของทานดวยตากอนการขับขี่และรักษาระยะหางที่

ปลอดภัยเมื่อขับขี่เสมอ

a เมื่อรถหยุด
b รถคันขางหนาหยุด
c รถคันขางหนาเริ่มออกตัว
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ระบบตรวจพบรถคันขางหนาหยุด ในสภาวะที่รถอยูหางกันภายในระยะ 10 ม. และรถทั้งสองคันหยุด

เปนระยะเวลาหนึ่ง เมื่อรถที่ตรวจพบเคลื่อนที่แตรถของทานไมเคลือ่นที่ ระบบจะทํางาน

■ เมื่อตําแหนงเกยีรอยูที่ตําแหนง (D หรือ (S *

ระบบจะทํางานเมื่อเหยียบเบรก ฟงกชันเบรกของระบบเบรกอัตโนมัติกําลังทํางาน หรือระบบ ACC 

with LSF กําลังทํางาน

ทานสามาร

หลังของกร

2 กลอ

ระบบนี้อาจ

แวดลอม เ

■ วิธีการทํางานของระบบ

* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว*
การขับรถ

■ เมื่อตําแหนงเกียรอยูที่ตําแหนง (N

ระบบจะทํางานเมื่อรถหยุด, เหยียบเบรก, ใชงานเบรกมือ หรือฟงกชันเบรกของระบบเบรกอัตโนมัติ

กําลังทํางาน

ทานสามารถเลือกจากโหมดเวลาการทํางานของทั้งสองระบบ Normal และ Early

2 การตั้งคา* หนา 118

ในโหมดปกติ ระบบจะทํางานเมื่อรถคันขางหนาเคลื่อนที่ประมาณ 3 เมตร จากจุดที่รถหยุด 

ในโหมดเร็ว ระบบจะทํางานทันทีที่ตรวจจับการเคลื่อนที่ได

1ระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว *

ทานสามารถปดระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัวได

2 การตั้งคา* หนา 118

 
ระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัวจะไมทํางานขณะไฟ

เตือนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผนั พรอมระบบ

ปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with 

LSF) ติดอยู

2 ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอม

ระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็ว

ต่ํา (ACC with LSF) หนา 422

* สํา
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว*

การขับรถ

เสียงปบจะดังและจะมีขอความปรากฏขึ้นบนหนา

จอแสดงขอมูลผูขับขี่ เมื่อระบบทํางาน

■ เมื่อระบบทํางาน

a การเตือนดวยเสียง
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว*
การขับรถ

ในสภาวะตอไปนี้ ระบบอาจหรืออาจไมทํางาน โดยไมคํานงึวารถคันขางหนาจะเริ่มออกตัวหรือไม

■ สภาวะแวดลอม
• การขับรถในสภาพอากาศที่เลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน)
• ละอองน้ําหรือหิมะพัดกระเด็นมาจากรถยนตคันขางหนา
• มีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันระหวางความสวางกับความมืด เชน ทางเขาหรือทางออก
อุโมงค หรือใตเงาของตนไม หรืออาคาร เปนตน

• การขับรถในเวลาที่มีแสงจาสะทอนบนรถยนตหรือพื้นผิวถนน
• การขับรถเวลากลางคืน หรือในที่มืด เชน อุโมงคที่อาจทําใหแสงไฟไมสองสวางไปยังรถยนตทั้งคัน 
เนื่องจากมีแสงนอย

• การขับรถในชวงเวลาที่มีแสงนอย เชน เวลาเชามืด หรือชวงใกลค่ํา

■ สภ
• กา
เล

■ สภ
• รถ
• รถ
• ดา
ฟล

• ติด
• กา
• ระ

■ สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว
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าวะของถนน
รขับรถบนถนนที่มีทางโคงซิกแซ็ก, เปนทางวกวน, เปนเนินขึ้นลงเปนระยะ หรือถนนลาดชัน หรือ
ี้ยวซายหรือขวากะทันหัน

าวะของรถยนต
เอียง เนื่องจากขนสมัภาระหนักไวในฝากระโปรงทาย หรอืเบาะนัง่ดานหลัง
หยุดเปนระยะเวลาสั้นๆ
นหนาของกลองถูกปกคลุมดวยสิ่งสกปรก, หมอก, ฝน, โคลน, ซีล, อุปกรณเสริม, สติกเกอร หรือ
มและอื่นๆ บนกระจกบังลมหนา
ตั้งโซติดลอ *

รขับรถเวลากลางคืน หรือในที่มืด (เชน อุโมงค) โดยไมเปดไฟหนา
บบรองรับน้ําหนักถูกปรับแตง



470

uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบแจงเตือนเมื่อรถยนตคันหนาออกตัว*

การขับรถ

■ ตัวอยางของสภาวะที่กลองอาจตรวจจับรถคนัขางหนาไดไมถูกตอง

• รถคันขางหนาหยุดเปนระยะเวลาสั้นๆ

• ระยะหางระหวางรถของทานกับรถยนตคันอื่นใกลเกินไป

• รถคันขางหนาเคลื่อนที่ชาเกินไป

• รถคันขางหนาเลีย้วซายหรือขวากะทันหัน

• รถคันขางหนากลนืไปกับทัศนียภาพและไมสามารถตรวจจับได

• รถคันขางหนามีไฟทายติดเพียงแคดวงเดียวหรือไมติดเลย

■ ตัวอยางขอจํากัดอื่นๆ ของการตรวจจับ

• มีคนเดินถนน, รถจักรยาน, รถจักรยานยนต หรือพาหนะที่มีรูปรางพิเศษอื่นๆ ดานหนาทาน

• รถคันอื่น, คนเดินถนน, รถจักรยานเขามาระหวางรถของทานและรถคันขางหนา

• รถคันขางหนาไมไดอยูดานหนารถของทานโดยตรง

■ ต

• ก

• ร

• ร
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ัวอยางขอจํากัดอื่นๆ ของการทํางานของระบบ

ลองไมสามารถตรวจจับรูปรางของรถคันขางหนาไดอยางถูกตอง

ถคันขางหนามีระยะระหวางพื้นกับตัวรถสูงมาก

ถคันขางหนา เชน รถบรรทุกที่ไมมีพวง มีดานหลังเลก็กวาดานหนา
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuกลองมองภาพดานหนารถ
การขับรถ

กลองมองภาพดานหนารถ

กลองที่ถกูใชในระบบ อยางเชน ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS), ระบบเตือนและ

ชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM), ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน 

พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเรว็ต่ํา (ACC with LSF), ระบบจดจําปายจราจร

และระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS) และระบบแจงเตือนเมื่อรถยนต

คันหนาออกตัว* ไดรับการออกแบบใหตรวจจับวัตถุที่กระตุนการสั่งงานของระบบ

กลองชนิดนี้อยูทางดานหลังของกระจกมองหลัง

เพื่อเปนการลดโอกาสที่จะทําใหอุณภูมิภายในกลองสูง

ซึ่งเปน สาเหตุที่ทําใหระบบการตรวจจับของกลองปด

■ ตําแหนงกลองและคําแนะนําการใชงาน

1กลองมองภาพดานหนารถ

หามติดฟลมหรือวตัถุอืน่ๆ เขากับกระจกบังลมหนา, ฝากระโปรง

หนารถ หรือตะแกรงดานหนาที่อาจไป กีดขวางมุมมองการมอง

เห็นของกลอง และสงผลให ระบบทํางานผิดปกติ

รอยขีดขวน, รอยกรีด และความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดกับกระจก

บังลมหนาที่อยูในมุมมองการมองเห็นของกลองอาจทําใหระบบ

ทํางานบกพรอง หากเกิดกรณีเชนนี้ ขอแนะนําใหทานเปลี่ยน

กระจกบังลมหนาที่เปนของแทจากฮอนดา การทําการซอมแซม

แมเพียงเล็กนอยภายในมุมรับภาพของกลอง หรือการติดตั้ง

กระจกบังลมดานหนาโดยใชอะไหลทดแทน อาจทําใหระบบ

ทํางานบกพรองได

หลังจากเปลี่ยนกระจกบังลมดานหนา ใหนํารถไปที่ศูนยบริการ

ฮอนดาเพื่อปรับตั้งกลองใหม การปรับตั้งกลองอยางถูกวิธีเปน

ราะจะทําใหระบบทํางานไดอยางถูกตอง

ุไวทางดานบนสุดของแผงหนาปด เพราะวัตถุอาจ

ไปที่กระจกบังลมหนา และกีดขวางการตรวจจับ

อยางแมนยําของระบบ

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 471  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
มีตอ

การทํางานอัตโนมัติ ควรเลือกจอดรถในที่ที่มีรมเงาโดย

เฉพาะบริเวณดานหนารถเพื่อไมใหโดนแสงแดดสอง 

หากทานใชมานบังแดดหนารถยนต หามปลอยใหไปปด

คลุมกลอง เพราะหากปดคลมุกลองจะยิ่งเปนการเพิ่ม

ความรอนใหกับตัวกลอง

สิ่งจําเปน เพ

หามวางวัตถ

สะทอนภาพ

เสนจราจรได
a กลองมองภาพดานหนารถ

* สําหรับรถบางรุน



uuฮอนดาเซนสซิ่งuกลองมองภาพดานหนารถ

472

การขับรถ

1กลองมองภาพดานหนารถ

ถาขอความ Some Driver Assist Systems Cannot 

Operate: Camera temperature too high ปรากฏขึ้น:

• ใชระบบปรับอากาศในการทําใหภายในหองโดยสารเย็น

ลง หากจําเปน ใหทานใชโหมดไลฝากระจกบังลมหนา โดยให

ลมเปาไปที่กลองโดยตรง

• เริ่มการขับรถเพื่อใหอุณหภูมิของกระจกบังลมหนาลดลง ซึ่ง

จะทําใหบริเวณกลองนั้นเย็นลงดวยเชนกัน

ถาขอความ Some driver assist systems cannot 

operate: Clean front windscreen or poor viewing 

conditions. ปรากฏขึ้น:

• จอดรถในที่ที่ปลอดภัย และตรวจสอบใหแนใจวากระจก

าสะอาด

ก ใหทําความสะอาดกระจกบังลมหนา หากขอความนี้

กฏหลังจากขับรถไประยะเวลาหนึ่ง ใหทานนํารถยนต

อบที่ศูนยบริการฮอนดา
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บังลมหน

ถาสกปร

ยังคงปรา

ไปตรวจส
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การขับรถ
การเบรก

ระบบเบรก

ใชเบรกมือเพื่อชวยใหรถอยูกับที่เมื่อจอดรถ ทานสามารถเขาและปลดเบรกมือดวยตนเองหรือปลด
อัตโนมัติ

■ การใชสวิตชเบรกมือไฟฟา

สามารถใชเบรกมือไฟฟาเมื่อใดก็ตามที่รถมีแบตเตอรี่ ไม

วาโหมดจายไฟจะอยูที่ตําแหนงใดก็ตาม

ดึงสวิตชเบรกมือไฟฟาขึ้นอยางเบามือและมั่นคง

u ไฟเตือนระบบเบรกมือไฟฟาจะสวางขึ้น

u ไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) จะสวางขึ้น

■ เบรกมือ 1เบรกมือ

ทานอาจไดยินเสียงการทํางานของมอเตอรระบบเบรกมือไฟฟา

จากบริเวณลอหลัง เมื่อทานดึงหรือปลดเบรกมือ ซึ่งเปนอาการ

ปกติ

แปนเบรกอาจเคลื่อนที่เล็กนอยเนือ่งจากการทํางานของระบบ

เบรกมือไฟฟาเมื่อทานดึงหรือปลดเบรกมือ ซึ่งเปนอาการปกติ

ทานไมสามารถดึงหรือปลดเบรกมือไฟฟาไดหากแบตเตอรี่หมด

2 ถาแบตเตอรี่หมดไฟ หนา 565

ถาทานดึงและปลอยสวิตชเบรกมือไฟฟาคางไวขณะขับขี่ 

เบรกของทัง้สี่ลอจะถูกใชดวยระบบ VSA จนกระทั่งรถหยุด 

เบรกมือไฟฟา และสวิตชควรจะถูกปลด

a สวิตชเบรกมือไฟฟา

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 473  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
มีตอ

■ การปลดสวิตชเบรกมือไฟฟา
รถยนตจะตองอยูในโหมด ON เพื่อจะปลดเบรกมือไฟฟา

1. เหยียบแปนเบรก
2. กดสวิตชเบรกมือไฟฟา

u ไฟเตือนระบบเบรกมือไฟฟาจะดับลง
u ไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) จะดับลง

การปลดเบรกมือดวยตนเองโดยใชสวิตชจะชวยใหรถ

คอยๆ สตารตอยางชาๆ และนุมนวลเมื่อหันรถเดินหนา

ลงจากทางลาดชัน

จากนั้นจะใช

a สวิตชเบรกมือไฟฟา



uuการเบรกuระบบเบรก

474

การขับรถ

■ การทํางานของระบบเบรกอัตโนมัติ

ถาทานเปดใชงานเบรกมือไฟฟาแลว

• เบรกมือไฟฟาจะทํางานโดยอัตโนมัติ เมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปยังตําแหนง OFF

• เพื่อใหแนใจวาเบรกมือทํางานแลว ใหตรวจสอบวาไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) สวางขึ้น

2 การเปดและปดใชงานคุณลักษณะเบรกมืออตัโนมัติ หนา 475

■ การปลดเบรกอัตโนมัติ

การเหยียบคันเรงจะทําใหเบรกมือปลดออก

ใชคันเรงในการปลอยเบรกมือเมื่อทานสตารตรถเวลาขึ้นทางชันหรือเมื่อรถติด

คอยๆ เหยียบคันเรง

เมื่ออยูบนทางลาด อาจจําเปนตองใชแรงเหยียบคันเรง

มากขึ้นเพื่อปลดเบรก

เบรก

• ผ

• เค

• ค

1เบรกมือ

ในสถานการณตอไปนี ้เบรกมือจะทํางานอัตโนมัติ

• เมื่อรถยนตหยุดนานกวา 10 นาที ขณะที่ระบบควบคุมความ

เร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตาม

รถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF) ทํางาน

• เมื่อผูขับขี่ไมคาดเข็มขัดนิรภัยขณะที่รถหยุดวิ่งขณะที่รถถูก

หยุดโดยอัตโนมัติดวยระบบ ACC with LSF

• เมื่อดับเครื่องยนตขณะที่ระบบ ACC with LSF ทํางาน

• เมื่อรถหยุดดวยระบบเบรกอัตโนมัตินานกวา 10 นาที

• เมื่อผูขับขี่ไมคาดเข็มขัดนิรภัยขณะที่รถหยุดวิ่ง และมีการใช

ระบบเบรกอัตโนมัติ

• เมื่อเครื่องยนตดับลงขณะที่ใชระบบเบรกอัตโนมัติ

• เมื่อมีปญหากับระบบเบรกอัตโนมัติขณะที่ใชเบรกอัตโนมัติ

ือไมสามารถปลดไดโดยอัตโนมัติ ใหทานปลดเบรก

อง

ังแลนขึ้นเนนิ ควรตองเหยียบคันเรงใหมากขึ้น เพื่อ

ือไฟฟาอัตโนมัติ

a ค
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u ไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) จะดับลง

มือจะปลดโดยอัตโนมัติเมื่อทานเหยียบคันเรงในกรณีที่:

ูขับขี่คาดเข็มขัดนิรภัย

รื่องยนตกําลังทํางาน

ันเปลี่ยนเกียรไมอยูในตําแหนง (P หรือ (N

หากเบรกม

มือดวยตนเ

เมื่อรถกําล

ปลดเบรกม

ันเรง
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uuการเบรกuระบบเบรก
การขับรถ

■ การเปดและปดใชงานคณุลักษณะเบรกมืออัตโนมัติ

เมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเปดหรือปดใชงานคุณลกัษณะเบรก

มืออัตโนมัติ

1. เลื่อนคันเปลีย่นเกียรไปยังตําแหนง (P

2. ดึงสวิตชเบรกมือไฟฟาขึ้นโดยไมเหยียบแปนเบรก

u ตรวจสอบวาไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (สีแดง) สวางขึ้น

3. ดึงสวิตชเบรกมือขึ้นคางไว เมื่อทานไดยินเสยีงปบ ใหปลอยสวิตชและดึงสวิตชขึ้นคางไวอีกครั้ง

ภายใน 3 วินาที

4. เมื่อทานไดยินเสยีงระบุวาขั้นตอนเสร็จสิ้นแลว ใหปลอยสวิตช

u เสียงปบ 2 ครั้ง แสดงวาไดเปดการใชงานนี้แลว

u เสียงปบ 1 ครั้งแสดงวาปดใชงานคณุลักษณะนี้แลว

u เมื่อทานเสร็จสิ้นการเปดใชงาน เบรกมือจะยังทํางานตอไปหลังจากที่ดับเครื่องยนตแลว

u

หากท

สายพ

1. เห

2. ตั้ง

u

u

u

1เบรกมือ

เบรกมือจะไมสามารถปลดไดโดยอตัโนมัติขณะที่ไฟเตือนตอไปนี้

ติดสวาง:

• หลอดไฟเตือนการทํางานบกพรอง

• ไฟเตือนตําแหนงเกียร

เบรกมือจะไมสามารถปลดไดโดยอัตโนมัติขณะที่ไฟเตือน ตอ

ไปนีต้ิดสวาง:

• ไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (สีแดง)

• ไฟเตือนระบบ VSA

• ไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อก ABS

• ไฟเตือนระบบถุงลม

1การเปดและปดใชงานคุณลักษณะเบรกมืออัตโนมัติ

าศที่หนาวเย็น คันเบรกมืออาจเปนน้ําแข็งไดถา

เอาไมหมอนรองลอไวและตรวจสอบใหแนใจวาได

รทํางานเบรกมือแบบอัตโนมัติ

ถเขาเครื่องลางรถอัตโนมัติแบบสายพานหรือเมื่อ

พวงรถของทาน ใหปดการใชงานเบรกมือแบบ

ะปลดเบรกมือ
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เพื่อใหแนใจวาเบรกมือทํางานแลว ใหตรวจสอบวาไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) สวางขึ้น

านจําเปนตองปดการใชงานนี้เปนการชั่วคราวเมื่อลางรถดวยเครื่องลางรถอัตโนมัติประเภท

าน หรือเมื่อลากรถ ทานสามารถทําตามขั้นตอนที่อธิบายไวดานลางนี้

ยียบแปนเบรกและหยุดรถ

คาโหมดจายไฟไปที่ตําแหนง OFF และกดสวิตชเบรกมือไฟฟาลงภายใน 2 วินาที

การตั้งคาเปดและปดการใชงานนีจ้ะไมไดรับผลกระทบใดๆ

กอนปดการใชงานนี้เปนการชั่วคราว ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

แบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วต่ํา (ACC with LSF) และ

ระบบเบรกอัตโนมัติกอนแลว

เพื่อใหแนใจวาเบรกมือทํางานแลว ใหตรวจสอบวาไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) สวางขึ้น

ในสภาพอาก

เขาเบรกมือ

เมื่อจอดรถ 

ปดใชงานกา

และเมื่อนําร

ใหรถอื่นลาก

อัตโนมัติ แล



uuการเบรกuระบบเบรก
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การขับรถ

รถยนตของทานมาพรอมกับดิสกเบรกทั้งสี่ลอ แรงดันสุญญากาศจะชวยลดแรงตานในการเหยียบ

เบรก แรงดันสญุญากาศจะชวยลดแรงตานในการเหยียบเบรกระบบชวยเบรกจะเพิ่มแรงในการหยุด

เมื่อทานตองเหยียบเบรกในสถานการณฉกุเฉิน ระบบเบรก ABS ชวยในการควบคุมพวงมาลัยเมื่อตอง

เหยียบเบรกแรง

2 ระบบเสริมแรงเบรก หนา 481

2 ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) หนา 480

■ เบรกมือแบบใชเทา 1เบรกมือแบบใชเทา

ตรวจสอบเบรกหลังการขับรถผานที่น้ําลึก หรือจําเปนตองลุยไป

ในพื้นที่ที่มีน้ําทวมขังบนพื้นถนน ใหใชการเหยียบแปนเบรก

หลายๆ ครั้งเพื่อทําใหเบรกแหง

หากทานไดยินเสียงเศษโลหะเมื่อเหยียบเบรก ผาเบรกควรไดรับ

การเปลี่ยน ใหปรึกษาตัวแทนจําหนาย

การใชงานแปนเบรกติดตอกันในขณะที่ขับรถลงเขาในระยะ

ทางไกลจะทําใหเบรกรอนขึ้น ซึ่งจะลดประสทิธิภาพในการเบรก

ลง ใชการเบรกเครื่องยนต โดยการเอาเทาออกจากคันเรง และ

เปลี่ยนเกียรไปที่เกียรต่ํากวา

ของทานบนแปนเบรกในขณะขับรถเพราะอาจทําให

และทําใหแผนรองเบรกเสียหาย และนอกจากนี้จะ

อื่นที่ขับอยูหลังรถของทานเกิดความสับสนได
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uuการเบรกuระบบเบรก
การขับรถ

เปนระบบที่รักษาการทํางานของเบรกตอหลังจากที่ปลอยเบรกแลว จนกวาทานจะเหยียบคันเรง ทาน

สามารถใชระบบนี้ขณะที่รถยนตถูกจอดชั่วคราว เชน เมื่อทานจอดรถตามสัญญาณไฟการจราจร

■ การเปดใชงานระบบ

ตองคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกวิธี จากนั้นทําการสตารต

เครื่องยนต กดสวิตชเบรกอัตโนมัติ

• ไฟเตือนระบบเบรกอัตโนมัติจะติดสวาง ระบบเปด

ใชงาน

■ กา

■ ระบบเบรกอัตโนมัติ 1ระบบเบรกอัตโนมัติ

3คําเตือน
การสั่งงานระบบเบรกอัตโนมัติบนทางลาดชันสงูหรือ ถนน
ที่มีความลื่นไถล อาจยังทําใหรถเคลือ่นตัวไดอยู หากทาน
ปลอยเทาออกจากแปนเบรก

หากรถขยับโดยไมคาดคิด อาจทําใหเกิดการชน และทําให
เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือถึงแกชีวิตได

หามสั่งงานระบบเบรกอัตโนมัติหรือพึ่งพาระบบนี้ในการ
ปองกันรถไหลขณะขับขี่บนทางลาดชันสูง หรือถนนที่ลื่น

3คําเตือน
เบรกอัตโนมัติในการจอดรถอาจทําใหรถ
ไมคาดคิดได

โดยไมคาดคิด อาจทําใหเกิดการชน และทําให
เจ็บที่รุนแรงหรือถึงแกชีวิตได

ทิ้งไวขณะที่ปลอยใหรถจอดดวยระบบ
มัติ และควรจอดรถโดยการเขาเกียรไปที่
 และกดเบรกมือ

a สวิตชเบรกอัตโนมัติ
b สวางขึ้น

a แ
b O
c ส
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รสั่งการทํางานของระบบ

เหยียบแปนเบรกเพื่อใหรถจอดสนทิ คันเปลี่ยนเกียรจะ

ตองไมอยูที่ตําแหนง (P หรือ (R

• ไฟเตือนระบบเบรกอัตโนมัติจะติดสวาง ระบบจะ

รักษาการเบรกไวสูงสุด 10 นาที

• ปลอยแปนเบรกหลังจากที่ไฟเตือนระบบเบรก

อัตโนมัติติดสวาง

การใชระบบ
เคลือ่นโดย

หากรถขยับ
เกิดการบาด

หามจอดรถ
เบรก อัตโน
ตําแหนง ( P

ปนเบรก

n

วางขึ้น
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uuการเบรกuระบบเบรก

การขับรถ

■ การยกเลกิระบบ

เหยียบคันเรงขณะที่คนัเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนงอื่นที่

ไมใช (P หรือ (N ระบบจะถูกยกเลกิ และรถจะเริ่ม

เคลือ่นที่

• ไฟเตือนระบบเบรกอัตโนมัติจะดับ ระบบจะทํางาน

ตอไป

a คันเรง
b On
c ดับลง

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 478  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM



479

uuการเบรกuระบบเบรก
การขับรถ

■ ระบบจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อ:

• ทานกดสวิตชเบรกมือไฟฟา

• ทานเหยียบแปนเบรก และเลือ่นคนัเปลี่ยนเกยีรไปที่ตําแหนง (P หรือ (R

■ ระบบจะยกเลกิโดยอัตโนมัติ และเบรกมือจะถูกใชงานเมื่อ:

• ระบบจะรักษาการเบรกไวนานกวา 10 นาที

• เข็มขัดนริภัยตําแหนงผูขับขี่จะถูกปลดล็อก

• ดับเครื่องยนต

• เกิดขอบกพรองกับระบบเบรกอัตโนมัติ

■ การปดระบบเบรกอัตโนมัติ

ขณะที่ระบบเปดการทํางาน ใหเหยียบแปนเบรกกดปุม

ระบบเบรกอัตโนมัติอีกครั้ง

u ไฟเตือนระบบเบรกอัตโนมัติจะดับ

1ระบบเบรกอัตโนมัติ

ขณะที่ระบบนี้ทํางาน ทานสามารถดับเครื่องยนต หรือ จอดรถ

โดยใชขั้นตอนปกติ

2 เมื่อรถหยุด หนา 483

ไมวาระบบจะเปดอยูหรือไม หรือระบบถูกสั่งงาน ระบบเบรก

อัตโนมัติจะปดทํางาน เมื่อดับเครื่องยนต

1การปดระบบเบรกอัตโนมัติ

ตองแนใจวาทานไดปดระบบเบรกอัตโนมัติเวลาที่ทํา การลาง

รถดวยเครื่องลางรถอัตโนมัติ

ินเสียงการทํางาน หากรถยนตเคลื่อน ขณะที่ระบบ

ัติกําลังทํางาน ระบบจะมีเสียง การทํางานขณะที่

วแลวมีการเคลื่อนตัว
a ส
b ด
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หากทานตองการปดระบบเบรกอัตโนมัติ ขณะที่ระบบ

กําลังทํางาน ใหทานกดปุมระบบเบรกอัตโนมัติพรอมกับ

เหยียบแปนเบรก

ทานอาจไดย

เบรกอัตโนม

รถถูกเบรกไ
วิตชเบรกอัตโนมัติ

ับลง
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uuการเบรกuระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)

การขับรถ

ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)

ชวยปองกนัลอลอ็กขณะเบรก และชวยใหทานสามารถควบคมุการบังคับเลี้ยวไดโดยการยํ้าเบรกอยาง

รวดเร็วซึ่งเร็วกวาที่ทานจะสามารถทําได

ระบบกระจายแรงเบรกอิเลก็ทรอนิกส (EBD) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบ ABS ยังชวยปรับสมดุลของ

การกระจายแรงเบรกที่ลอหนาและลอหลังเพื่อใหเหมาะสมกับนํา้หนกับรรทุกของรถ

ทานไมควรย้ําแปนเบรก โดยควรปลอยใหระบบ ABS ทํางานแทนทานโดยการคงนํ้าหนักการเหยียบ

แปนเบรกไวใหสมํ่าเสมอ วิธีการเชนนี้บางครั้งเรียกวา “เหยียบแลวหมุน”

■ การใชงานระบบ ABS

แปนเบรกอาจสั่นเล็กนอยเมื่อระบบ ABS ทํางาน ใหเหยียบแปนเบรกคางไวใหนิ่ง บนถนนที่แหง ทาน

■ ABS 1ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)

ขอสังเกต

ระบบ ABS อาจทํางานไมถูกตอง ถาทานใชยางรถผิด ประเภท
หรือผิดขนาด

เมื่อไฟเตือน ABS สวางขึ้นในขณะขับรถ แสดงวาอาจเกิดขอ
บกพรองขึ้นกับระบบ
ในขณะที่การเบรกแบบปกติไมไดรับผลกระทบ อาจมีความเปน
ไปไดวาระบบ ABS ไมทํางาน นํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการ
ฮอนดาทันที

ระบบ ABS ไมชวยลดเวลาหรือระยะในการหยุดรถ แตชวยให
สามารถควบคุมการบังคับเลี้ยวในระหวางที่เบรกอยางรุนแรง
เทานั้น

ปนี ้รถยนตของทานอาจตองใชระยะในการหยุดรถ
ที่ไมมีระบบ ABS:
ถบนพื้นถนนที่ขรุขระ ซึ่งรวมถึงเมื่อขับรถ บนพื้น
เรียบ เชน พื้นถนนที่เต็มไปดวย กอนกรวด
ั้งโซที่ยาง *

พบสิ่งตอไปนี้ในระบบ ABS
ทํางานของมอเตอร ABS ในหองเครื่องยนต เมื่อมี
บเบรกเพื่อตรวจสอบระบบ หลังจากสตารตเครื่อง
ขณะที่เรงความเร็ว
กสั่นหรือเกิดการสะเทือนของตัวถังรถเมื่อ
BS มีการใชงาน
ทือนและเสียงที่เกิดขึ้นเหลานี้เปนสภาวะปกติใน

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 480  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
จําเปนตองเหยียบแปนเบรกอยางรุนแรงเพื่อใหระบบ ABS ทํางาน อยางไรก็ตาม ระบบ ABS อาจ

ทํางานทันทีเมื่อทานพยายามหยุดรถบนหิมะหรือนํ้าแข็ง

ระบบ ABS อาจทํางานเมื่อเหยียบแปนเบรกบน:

• ถนนที่เปยกลื่น

• ถนนที่ปูดวยหิน

• ถนนที่พื้นผิวไมเรียบ เชน มีหลุม รอยแตก หรือฝาทอระบายน้ํา เปนตน

เมื่อความเร็วรถลดลงตํ่ากวา 10 กม./ชม. ระบบ ABS จะหยุดทํางาน

ในกรณีตอไ
มากกวารถ
• เมื่อขับร
ถนนที่ไม

• การติดต

ทานอาจจะ
• เสียงการ
การเหยีย
ยนตและ

• แปนเบร
ระบบ A

การสั่นสะเ
ระบบ ABS



481

uuการเบรกuระบบเสริมแรงเบรก
การขับรถ

ระบบเสรมิแรงเบรก

ออกแบบมาเพื่อชวยผูขับโดยการเพิ่มแรงเบรกใหมากขึ้นเมื่อทานเหยียบแปนเบรกอยางรุนแรงใน

ขณะเบรกรถฉุกเฉิน

■ การใชงานระบบเสริมแรงเบรก

เหยียบแปนเบรกใหสุดเพื่อใหไดแรงเบรกมากขึ้น

เมื่อระบบเสริมแรงเบรกทํางาน แปนเบรกอาจสายไปมาเล็กนอยและอาจไดยินเสียงการทํางาน ซึ่งเปน

อาการปกติ ใหเหยียบแปนเบรกคางไวจนสดุ
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uuการเบรกuสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน

การขับรถ

สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน

ทํางานเมื่อทานเบรกอยางแรงในระหวางที่ขับรถดวยความเร็วตั้งแต 60 กม./ชม. ขึ้นไปเพื่อเตือนใหผู

ขับขี่ดานหลังของทานทราบวาทานกําลังเบรกกะทันหันโดยการกะพริบไฟฉุกเฉินเตือนโดยเร็ว วิธีนี้จะ

ชวยเตือนผูขับขี่ดานหลังของทานเตรียมรับสถานการณอยางเหมาะสมเพื่อหลกีเลี่ยงแนวโนมที่จะชน

รถของทานได

■ เมื่อระบบทํางาน:

1สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน

สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหันไมใชระบบที่

สามารถปองกันการชนดานหลังที่เกิดจากการเบรกอยางรุนแรง

ของทานได ระบบจะกะพริบไฟเตือนฉุกเฉินในจังหวะที่ทาน

เบรกอยางแรง ขอแนะนําใหทานหลีกเลี่ยงการเบรกอยาง

แรง หากไมอยูในสถานการณที่จําเปนจริงๆ

สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหันจะไม ทํางาน

หากไฟเตือนฉุกเฉินถูกกดอยู

หากระบบ ABS หยุดทํางานเปนระยะเวลาชวงหนึ่งใน ระหวาง

การเบรก สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะ เบรกกะทันหันอาจ

ไมทํางานเลย
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ไฟเตือนฉกุเฉินจะหยุดกะพริบเมื่อ:

• ปลอยแปนเบรก

• ABS ยกเลิกการทํางาน

• ลดความเร็วของรถทานอยูในระดับที่ไมรุนแรง

• ทานกดสวิตชไฟเตือนฉุกเฉิน

a เบรกอยางแรง
b ไฟเบรกสวาง
c ไฟเตือนฉุกเฉินกะพริบ
d ไฟเตือนฉุกเฉินกะพริบ

















504

509
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การขับรถ
เครือ่งยนตเทอรโบ

ขอควรระวังและการดูแลรักษา

เทอรโบเปนอุปกรณที่มีความแมนยําสูงที่จะไดรับแรงมามากขึ้น โดยการสงการอัดอากาศจํานวน

มาก เขาไปในเครื่องยนต โดยใชกังหันขับเคลือ่นดวยแรงดันไอเสยีของเครื่องยนต

• เมื่อเครื่องยนตเย็นลงหลังจากสตารต ใหหลีกเลี่ยงการเรงเครื่องยนตหรือเรงความเร็วแบบ

กะทันหัน

• เปลี่ยนน้ํามันเครื่องและไสกรองน้ํามันเครื่องตามตารางการบํารุงรักษาเสมอ กังหันจะหมุนดวย

ความเร็วสูงมากกวา 100,000 รอบ/นาที และอุณหภูมิสูงกวา 700°C หลอลืน่และระบายความรอน

ดวยน้ํามันเครื่อง หากไมเปลี่ยนน้ํามันเครื่องและไสกรองน้ํามันเครื่องตามระยะทางหรือระยะเวลาที่

กําหนด น้ํามันเครื่องที่เสือ่มสภาพอาจทําใหเกิดการทํางานที่บกพรอง เชน ติดขัด เสียงรบกวนที่ผิด

ปกติของแบริ่งกังหัน

1เครื่องยนตเทอรโบ

ชวงระยะเวลาการบริการที่กําหนดไวสําหรับการเปลี่ยนไสกรอง

น้ํามันเครื่อง แสดงอยูในจอแสดงขอมูล ปฏิบัติตามระยะเวลา

การเปลี่ยนตามชวงเวลาการบริการ

2 ระบบเตือนการเปลี่ยนน้าํมนัเครือ่ง หนา 497 
2 นํ้ามันเครือ่งทีแ่นะนําใหใช หนา 509

ขอความ Engine temperature near limit. Avoid strong 

acceleration and high speed. อาจปรากฏขึ้นบนหนา

จอแสดงขอมูลผูขับขี่เมื่อทานสตารตเครื่องยนตใหม หลังจาก

ขับขี่ภายใตสภาวะการใชงานหนัก เชน ความเร็วสูง หรือขับขี่

สภาวะที่เปนทางชัน

ซึ่งเปนอาการปกติ ขอความจะดับลงภายหลังจากการเดินเบา

ปประมาณหนึ่งนาที

ลังจากขับขี่รถภายใตสภาวะการใชงานหนกั เชน 

 หรือขับขี่สภาวะที่เปนทางชัน ซึ่งเปนอาการปกติ 

หภูมิจะลดลงไปภายหลังจากการเดินเบาหรือขับขี่

ณหนึ่งนาที

 9 นิ้ว
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มีตอ

หรือขับขี่รถไ

เครื่องยนตห

ความเร็วสูง

มาตรวดัอุณ

รถไปประมา

รุนมาตรวัด
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การบํารุงรักษา

ในบทนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการบํารุงรักษา

94
95
ุง
96
97
04

06
07
09
10

การเติม
สารหลอ
นํ้ามันเก
น้ํามันเบ
การเติม
ไสกรอง

การเปลี่ยน
การตรวจส
การตรวจส
การตรว
เครื่องห
อายุการ

การเปลี่ยนยางและลอ ............................................. 532
การสลับยาง............................................................... 533

แบตเตอรี่........................................................................ 534
การดูแลรักษาสมารทคีย
การเปลี่ยนแบตเตอรี่สมารทคีย .............................. 537

การบํารงุรักษาระบบควบคุมการปรับอากาศ........... 540
การทําความสะอาด
การดูแลรักษาสภาพรถภายใน................................. 542
การดูแลรักษาสภาพรถภายนอก ............................. 544

อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเติม ................... 547
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กอนการบํารุงรักษา

การตรวจสอบและการบํารงุรักษา

เพื่อความปลอดภัยของทาน ใหทําการตรวจสอบและการบํารุงรักษาตามหัวขอที่แสดงไวทุกขอ เพื่อ

ดูแลรักษารถของทานใหอยูในสภาพที่ดีเสมอ หากทานสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น (เสยีงดัง

กลิ่นผิดปกติ น้ํามันเบรกไมเพียงพอ น้ํามันตกคางบนพื้นดิน และอื่นๆ) ใหทานนํารถเขาตรวจสอบที่

ศูนยบริการฮอนดาใกลบาน โปรดอางอิงคูมือการเขารับบริการที่ใหมาพรอมกับตารางการบํารงุรักษา

รถยนตในคูมือสําหรับเจาของรถยนตเลมนี ้สําหรับรายละเอียดขอมูลในการบํารุงรักษาและการตรวจ

สอบสภาพรถยนต

2 ตารางการบํารุงรักษา หนา 504

■ การตรวจสอบประจํา

ทําการตรวจสอบสภาพรถกอนการเดินทางไกล เมื่อทําการลางรถ หรือเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

■ ประเภทของการตรวจสอบและการบํารุงรกัษา
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การบํารุงรกัษา
■ การตรวจสอบตามระยะเวลา

• ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรกทุกเดือน

2 น้ํามันเบรก หนา 516

• ตรวจสอบแรงดันลมยางทุกเดือน ทดสอบการสึกหรอของดอกยาง และสิ่งแปลกปลอมตางๆ

2 การตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนต หนา 530

• ตรวจสอบการทํางานของหลอดไฟภายนอกรถทุกเดือน

2 การเปลี่ยนหลอดไฟ หนา 518

• ตรวจสอบสภาพใบปดน้ําฝนอยางนอยทุกหกเดือน

2 การตรวจสอบและบํารุงรักษายางใบปดนํ้าฝน หนา 528
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uuกอนการบํารุงรักษาuความปลอดภัยในการบํารุงรักษา
การบํารุงรกัษา

ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา

ขอควรระวังที่สําคัญที่สดุเพื่อความปลอดภัยบางประการจะไดกลาวถึงดังตอไปนี้ อยางไรก็ตามเราอาจ

ไมสามารถเตือนทานถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดในการปฏิบัติขั้นตอนการบํารุงรักษาทุกประการ มีเพียง

ทานเทานัน้ที่จะสามารถตัดสินใจไดวาทานควรทําตามขั้นตอนที่ใหไวตอไปหรือไม

• เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมหรือการระเบิด โปรดหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เก็บอุปกรณที่

ทําใหเกิดประกายไฟหรือไฟใหหางจากแบตเตอรี่และชิ้นสวนที่มีคราบน้ํามันทุกชนิด

• หามวางเศษผา ผาขนหน ูหรือวัตถุที่สามารถติดไฟไดอื่นๆ ไวขางใตฝากระโปรงหนา

u ความรอนจากเครื่องยนตและทอไอเสียอาจทําใหเกิดไฟลุกไหมได

• ในการทําความสะอาดชิ้นสวนตางๆ ใหใชน้ํายาทําความสะอาดชิ้นสวน หรือน้ํายาลางคราบมัน และ

คราบเปอนที่มีขายทั่วไป หามใชน้ํามันเบนซินทําความสะอาดเด็ดขาด

■ ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา

1ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา

3คําเตือน
การบํารุงรักษาอยางไมถูกตอง หรือการไมแกไขปญหา

กอนขับรถ อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุซึ่งทําใหไดรับบาดเจ็บ

สาหัสหรือเสยีชีวิตได

ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบและการบํารุงรักษาที่

แนะนํา และตารางการบํารุงรักษาในคูมือสําหรับเจาของ

รถยนต/คูมือการเขารับบริการเลมนี้เสมอ *

3คําเตือน
ัติตามคําแนะนําในการบํารุงรักษาและขอควร

อาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

ั้นตอนและขอควรระวังในคูมือการใชงาน

องรถเลมนี้เสมอ
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• สวมใสอุปกรณปองกันสายตา และเสือ้ผาปองกันเมื่อทํางานเกี่ยวกับแบตเตอรี่ หรืออุปกรณที่มีแรง

อัดอากาศ

• ไอเสยีจากเครื่องยนตประกอบดวยกาซคารบอนมอนอกไซดซึ่งเปนพิษตอรางกายและเปนอันตราย

ถึงแกชีวิตได

u ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเครื่องยนตในบริเวณพื้นที่ที่อากาศถายเทไดดีเทานัน้

การไมปฏิบ

ระวังตางๆ 

ได

ปฏิบัติตามข

สําหรับเจาข

* สําหรับรถบางรุน
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uuกอนการบํารุงรักษาu ชิ้นสวนและของเหลวที่ใชสําหรับงานบริการบํารุงรักษา

การบํารุงรกัษา

• รถยนตจะตองจอดนิ่งสนิทอยูกับที่เทานัน้

u ตรวจสอบใหแนใจวารถยนตของทานจอดอยูบนพื้นราบ ตั้งคาเบรกมือ และดับเครื่องยนตแลว

• ระวังชิ้นสวนที่รอน ระมัดระวังแผลไหมจากชิ้นสวนที่มีความรอน

u ตรวจสอบใหเครื่องยนตและทอไอเสียเย็นลง กอนสัมผัสรถยนตและชิ้นสวนเหลานัน้

• ระมัดระวังการบาดเจ็บจากชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ได

u หามสตารตเครื่องยนตโดยพลการ และใหมือและแขนหรือขาอยูหางจากชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ได

ชิ้นสวนและของเหลวที่ใชสําหรบังานบริการบํารุงรักษา

แนะนําใหใชชิ้นสวนและของเหลวของแทจากฮอนดาเทานัน้ เมื่อทําการบํารุงรักษาและดูแลรถยนต

ของ

ชิ้นส

■ ความปลอดภัยของรถยนต
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ทาน ชิ้นสวน/อะไหลแทจากฮอนดาไดรับการผลิตขึ้นตามมาตรฐานคณุภาพสูงสุด เชนเดียวกับที่

วนที่ใชในรถยนตฮอนดา



497

การบํารุงรกัษา
ระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง

ขอความเตือนนีจ้ะเตือนใหทานทราบเมื่อถึงเวลาตองเปลีย่นน้ํามันเครื่อง หรือเมื่อตองนํารถไปยังศูนย
บริการฮอนดาเพื่อรับบริการบํารุงรักษาที่ระบุ

การแสดงขอมูลของระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง

1. กดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตไปที่ ON
2. กดปุม  (HOME)
3. เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคาจนกระทั่งสัญลักษณ  ปรากฏ
4. เลื่อนปุมเลือก/ตั้งคาไปยังหนาจอแสดงขอมูลระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง
อายุการใชงานน้ํามันเครื่องจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงขอมูลผูขับขี่

ไฟแส
รักษา

1การแสดงขอมูลของระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง

ระยะทางที่เหลือกวาจะถึงชวงการบํารุงรักษาน้ํามันเครื่องครั้ง
ตอไปไดรับการคํานวณและแสดงขึน้ โดย อางอิงจากการทํางาน
ของเครื่องยนตและสภาพของน้ํามันเครื่อง
เนื่องจากสภาวะการขับขี่ ระยะทางการขับขี่จริงอาจสั้นกวา
ระยะทางที่แสดง
เปนอิสระจากขอมูลระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง ทําการ
บํารุงรักษาหลังจากผานไป 1 ป นับตั้งแตการเปลี่ยนถายน้ํามัน
ครั้งลาสุด

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

a ป
b ป
c ระ
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ดงขอความของระบบ ( ) จะสวางคางบนแผงหนาปดหลังจากถึงชวงเวลาของการบํารงุ
 ทานควรนํารถเขาศูนยบริการฮอนดาเพื่อทําการบํารุงรักษาตามที่ระบุทันที

ุม  (หนาจอหลัก)
ุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย)
ยะทางที่เหลอืกอนถึงชวงบํารุงรักษาน้ํามันเครื่องรอบถัดไป
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uuระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องuการแสดงขอมูลของระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครือ่ง

การบํารุงรกัษา

1. กดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตไปที่ ON

2. หมุนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) จนกระทั่งหนาจอแสดงขอมูลระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง

ปรากฏขึ้น อายุการใชงานน้ํามันเครื่องจะปรากฏขึ้นบนจอแสดงขอมูลผูขับขี่

ไฟแ

ทาน

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

a ร
b ป
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สดงขอความของระบบ ( ) จะสวางคางบนแผงหนาปดหลังจากถึงชวงเวลาของการบํารุงรักษา

ควรนํารถเขาศูนยบริการฮอนดาเพื่อทําการบํารุงรักษาตามที่ระบุทันที

ะยะทางที่เหลือกอนถึงชวงบํารุงรักษาน้ํามันเครื่องรอบถัดไป

ุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา)
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uuระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องuการแสดงขอมูลของระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง

มีตอ

การบํารุงรกัษา

*1 : ร
*2 : ร

■ ขอมูลแสดงระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครือ่งบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

ขอความเตือน หนาจออายุการใชงานน้ํามันเครื่อง ขอมูลทางเทคนิค

ปกติ

เมื่อทานตั้งคาระยะทางที่เหลือหลังจากการเปลี่ยนน้ํามัน
เครื่อง จะมีจุดจะปรากฏขึ้นบนหนาจออายุการใชงานน้ํามัน
เครื่อง จุดเหลานีจ้ะยังคงแสดงขึ้นจนกวาระบบจะตัดสนิตาม
สภาวะการขับขี่ และแสดงระยะทางที่เหลือจนกวาจะมีการ

เปลี่ยนน้ํามันเครื่องครั้งตอไป หรือจนกวาจะเปลีย่นน้ํามันเครื่อง
และไสกรองน้ํามันเครื่องครั้งตอไป

างที่เหลอื หลังจากการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องที่

รใชงานน้ํามันเครื่องจะปรากฏขึ้น

*1

*1

*2

*2
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ุนมาตรวัด 7 นิว้
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—

เมื่อตั้งคาระยะท

เหลอือยู อายุกา

*1

*1

*2

*2
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uuระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องuการแสดงขอมูลของระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครือ่ง

การบํารุงรกัษา

*1 : ร
*2 : ร

ขอมูลทางเทคนิค

ือไสกรองใกลหมดอายุการใชงาน

ือน้ํามันเครื่องและไสกรองน้ํามันเครื่องใกลหมด
และอุปกรณบริการการบํารุงรักษาจะตองไดรับ

ละเขารับบริการโดยเร็วที่สุด

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 500  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
ุนมาตรวัด 7 นิ้ว
ุนมาตรวัด 9 นิ้ว

ขอความเตือน หนาจออายุการใชงานน้ํามันเครื่อง

ใกลถึงกําหนดการใชบริการ

น้ํามันเครื่องหร

ถึงกําหนดการใชบริการแลว

น้ํามันเครื่อง หร
อายกุารใชงาน 

การตรวจสอบแ

*1

*1

*2

*2

*1

*1

*2

*2
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uuระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องuการแสดงขอมูลของระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง

มีตอ

การบํารุงรกัษา

*1 : ร
*2 : ร

ขอมูลทางเทคนิค

ือไสกรองน้ํามันเครื่องและน้ํามันเครื่องเลยอายุ
ุปกรณบริการการบํารุงรักษาจะตองไดรับการ
ารับบริการทันที 
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ขอความเตือน หนาจออายุการใชงานน้ํามันเครื่อง

เลยกําหนดการใชบริการแลว

น้ํามันเครื่อง หร
การใชงานแลว อ
ตรวจสอบและเข

*1

*1

*2

*2



uuระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องuการแสดงขอมูลของระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครือ่ง

502

การบํารุงรักษา

ตั้งคาขอมูลระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง หากทานทําการบํารุงรักษารถแลว

1. กดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตไปที่ ON
2. กดปุม  (HOME)
3. เลื่อนปุมเลอืก/ตั้งคาจนกระทั่งสญัลักษณ  ปรากฏ
4. เลื่อนปุมเลอืก/ตั้งคาไปยังหนาจอแสดงขอมูลระบบเตือนการเปลีย่นน้ํามันเครื่อง
5. กดปุมเลอืก/ตั้งคาคางไวประมาณ 10 วินาทีเพื่อเขาสูโหมดตั้งคา
6. หมุนปุมเลือก/ตั้งคา เลือก Reset (ทานสามารถเลือก Cancel เพื่อจบการทํางานได)
7. กดปุมเลอืกทางซายบนพวงมาลัยเพื่อตั้งคารายการที่เลือก

■ การตั้งคาหนาจอ 1การตั้งคาหนาจอ

ขอสังเกต

การไมสามารถตั้งคาอายุการใชงานน้ํามันเครื่องหลังการบริการ

การบํารุงรักษาทําใหระบบแสดงชวงเวลาการบํารุงรักษาที่ผิด

ซึ่งจะทําใหเกิดขอบกพรองทางดานเทคนคิที่รายแรงได

ทานสามารถตั้งคาหนาจอแสดงขอมูลระบบเตือนการเปลี่ยน
น้ํามันเครื่องไดโดยใชหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

2 การตั้งคา * หนา 118

ทานสามารถตั้งคาหนาจอแสดงขอมูลระบบเตือนการเปลี่ยน
งได โดยใชหนาจอเครื่องเสียง/ขอมูล
ลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

tures) หนา 322
ฮอนดาจะตั้งคาหนาจออายุการใชงานน้ํามันเครื่อง 
การบริการการบํารุงรักษาที่จําเปนเสร็จสิ้นแลว หาก 
ใดนอกเหนือจากศูนยบริการไดทําการบํารุงรักษา 
 ใหตั้งคาหนาจออายุการใชงานน้ํามันเครื่องดวยตัว 

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

a ป
b ป

* สํา
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น้ํามันเครื่อ
2 คุณ

Fea
ศูนยบริการ
หลังจากให
มีบุคคลอื่น
เครื่องยนต
ทานเอง

ุม  (หนาจอหลัก)

ุมเลือก/ตั้งคา

หรับรถบางรุน
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uuระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องuการแสดงขอมูลของระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง
การบํารุงรกัษา

1. กดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตไปที่ ON

2. หมุนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) จนกระทั่งหนาจอแสดงขอมูลระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเครื่อง

ปรากฏขึ้น

3. กดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) คางไวประมาณ 10 วินาทีเพื่อเขาสูโหมดตั้งคา

4. หมุนปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) เลือก Reset (ทานสามารถเลือก Cancel เพื่อจบการทํางานได)

5. กดปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา) บนพวงมาลัยเพื่อตั้งคารายการที่เลือก

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

a ป
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ุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา)



ตารางการบํารุงรักษา

หากรถยนตของทานมาพรอมกับสมุดคูมือการบริการจะมีตารางการบํารงุรักษาระบุอยูในนั้น สําหรับ

รถยนตที่ไมมีคูมือการบริการ ใหอางอิงจากตารางการบํารุงรักษาตอไปนี้

ตารางการบํารุงรักษาจะกําหนดรายการการบํารุงรักษาขั้นต่ําที่จําเปนเพื่อใหรถอยูในสภาพพรอมใช

งานอยูเสมอ เนื่องจากความแตกตางทางดานภูมิภาคและสภาพอากาศ อาจจําเปนตองมีการบํารุง

รักษาเพิ่มเติมบางรายการ โปรดศึกษาจากหนังสือรับประกันสําหรับขอมูลเพิ่มเติม

การบํารุงรักษาควรไดรับการปฏิบัติโดยชางเทคนคิที่ไดรับการฝกอบรมอยางถูกตองและมีเครื่องมือ

ครบถวน ศูนยบริการของฮอนดามีคุณสมบัติของขอมูลดังกลาวครบถวน

การบริการตามระยะทางหรือระยะเวลาที่ระบุ - แลว
แตวาอยางใดจะครบกําหนดกอน

กม. X 1,000 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

เดือน 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

เปลี่ยนน้ํามันเครื่อง เมื่อไฟเตือนแสดงขึ้น หรือ 6 เดือน

เปล เตือนแสดงขึ้น หรือ 1 ป

เปล ทุกๆ 30,000 กม.

ตรว ทุกๆ 40,000 กม.

เปล ทุกๆ 60,000 กม.

ตรว • • •

เปล  หลงัจากนั้นเปนทุกๆ 100,000 กม. หรือ 5 ป
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การบํารุงรกัษา
ี่ยนไสกรองน้ํามันเครื่อง เมื่อไฟ

ี่ยนไสกรองอากาศ

จสอบระยะหางวาลว

ี่ยนหัวเทียน

จสอบสายพาน • •

ี่ยนสารหลอเย็นเครื่องยนต ที่ 200,000 กม. หรือ 10 ป



505

uuตารางการบํารุงรักษาu

มีตอ

การบํารุงรกัษา

การบ

วาอย

100 120 140 160 180 200

60 72 84 96 108 120

เปลี่ย • • •

เปลี่ย • • • • • •

ตรว 10,000 กม. หรือ 1 ป

เปลี่ย ทุกๆ 80,000 กม.

เปลี่ย ทุกๆ 3 ป

สลับ ทุกๆ 10,000 กม.

ยางก

10,000 กม. หรือ 1 ปปลา

สวน

ทอน

• • • • • •
ระบ

ทอน

ระด
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ริการตามระยะทางหรือระยะเวลาที่ระบุ - แลวแต

างใดจะครบกําหนดกอน

กม. X 1,000 20 40 60 80

เดือน 12 24 36 48

นน้ํามันเกียร • •

นไสกรองระบบปรับอากาศ • • • •

จสอบเบรกลอหนาและลอหลงั ทุกๆ 

นไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิง

นน้ํามันเบรก

ยาง (ตรวจสอบลมยางและสภาพยางอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง)

ตรวจสอบรายการตอไปนี้ดวยสายตา:

ันฝุนเพลาขับ

ทุกๆ ยคันสง, กระปุกพวงมาลัย และยางกันฝุน

ประกอบระบบรองรับน้ําหนกั

้ํามันเบรกและทอออนเบรก (รวมทั้งระบบ ABS/VSA)

• • • •
บไอเสีย

้ํามันเชื้อเพลิงและขอตอตางๆ

ับของเหลวและสภาพของเหลว



การบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถ

รายการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถ

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 506  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
506

การบํารุงรกัษา
a น้ํามันเบรก (ฝาปดสีดํา) e ถังสํารองสารหลอเย็น
b แบตเตอรี่ f ฝาปดชองเติมนํ้ามันเครื่อง
c ฝาปดหมอน้ํา g ถังน้ําฉีดกระจก (ฝาปดสีฟา)
d กานวัดระดับน้ํามันเครื่อง (สีสม)
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการเปดฝากระโปรงหนา
การบํารุงรกัษา

การเปดฝากระโปรงหนา

1. จอดรถบนพื้นราบและกดเบรกมือ

2.  ดึงมือเปดฝากระโปรงหนาซึ่งอยูใตมุมลางขวาของ

แผงหนาปด

u กระโปรงหนาจะยกตัวขึ้นเล็กนอย

3. ดันกลอนปลดล็อกสําหรับล็อกฝากระโปรงหนา (อยู

ใตขอบหนาตรงกลางของฝากระโปรงหนา) ไปดาน

1การเปดฝากระโปรงหนา

ขอสังเกต

หามเปดฝากระโปรงหนาเมื่อใบปดน้ําฝนยังกางอยู ฝากระโปรง

ทกกับใบปดน้ําฝนและอาจทําใหทั้งใบปดน้ําฝน

ปรงเสียหายได

กระโปรงหนารถใหตรวจสอบวาฝากระโปรงยึดเขา

ดล็อกฝดหรือหากทานสามารถเปดฝากระโปรงหนา
กานปลดล็อกขึ้น ควรหลอลื่น หรือทําความสะอาด

3คําเตือน
เหล็กคํ้าฝากระโปรงหนาอาจมีความรอนสงูเนื่องจาก

ความรอนจากเครื่องยนตได

เพื่อปองกันไมใหเกิดแผลไหม อยาสัมผัสสวนโลหะของ

เหล็กค้ํา:

ใหใชดามจับที่เปนโฟมa มือเปดฝากระโปรงหนา
b ดึง
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มีตอ

ขางและยกฝากระโปรงหนาขึ้น เมื่อทานยกฝา

กระโปรงหนาขึ้นเล็กนอยแลว ทานสามารถปลอย

กลอนปลดล็อกได

หนาจะกระแ

และฝากระโ

ในการปดฝา
ที่ดีแลว
หากกานปล
โดยไมไดดัน
กลไกล็อก

a กลอนปลดล็อก



uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการเปดฝากระโปรงหนา

508

การบํารุงรกัษา

4. ดึงเหล็กคํา้ออกจากคลิปยึด ใชสวนดามจับคํ้ายัน

ฝากระโปรงรถไว

ในการปดฝากระโปรงหนา ใหดึงเหล็กคํ้าออกและเกี่ยว

เขากับคลปิยึดจากนั้นคอยๆ ลดระดับกระโปรงหนาลงมา

ที่ความสงูประมาณ 30 ซม. จากนั้นผลักดวยมือเพื่อปด

ฝากระโปรง

1การเปดฝากระโปรงหนา

ฝากระโปรงมีความรอนสูง

ี่คูมือผูใชรถ

เฉพาะบางประเทศ

a เหลก็คํ้า
b ดามจับ
c คลิปยึด
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• จับที่โฟม

• เหล็กค้ํา

• โปรดดูท



509

uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถu นํ้ามันเครื่องที่แนะนําใหใช
การบํารุงรกัษา

นํา้มันเครื่องที่แนะนําใหใช

ใชนํ้ามันเครื่องแทจากฮอนดาหรือนํ้ามันเครื่องอื่นที่มีคาความหนืดตรงตามมาตรฐาน SAE ซึ่งมี

จําหนายทั่วไปตามอุณหภูมิบรรยากาศ ที่แสดงในภาพ

น้ํามันเครื่องเปนสวนประกอบที่สําคัญที่มีผลตออายุการใชงานและประสิทธิภาพของเครื่องยนต หาก

ทานขับรถโดยมีน้ํามันเครื่องไมเพียงพอหรือน้ํามันเครื่องมีลักษณะเสื่อมสภาพ อาจทําใหเครื่องยนต

เสยีหาย หรือทํางานบกพรองได

น้ํามันเครื่องของแทจากฮอนดา น้ํามันเครื่องที่จําหนายทั่วไป

● น้ํามันเครื่องของฮอนดา Type 2.0*1 ● ACEA C2/C3

1นํ้ามันเครื่องที่แนะนําใหใช

รถของทานไมจําเปนตองใชสารเติมแตง ในทางตรงกันขาม 
สิ่งเหลานี้อาจสงผลตอสมรรถนะ และอายุการใชงานของ
เครื่องยนต
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*1 : ผานการคิดคนสูตรเพื่อเพิ่มการประหยัดน้ํามัน

อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิอากาศ



510

uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการตรวจสอบระดับน้ํามันเครือ่ง

การบํารุงรกัษา

การตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง

ขอแนะนําใหทานตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่องทุกครั้งที่เติมน้ํามันเชื้อเพลิง

โดยจอดรถบนระดับพื้นราบ

รอประมาณสามนาทีหลังจากดับเครื่องยนตกอนทําการตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง

1. ดึงกานวัดระดับน้ํามันเครื่องออกมา (หวงสีสม)

2. เช็ดน้ํามันเครื่องดวยผาสะอาดหรือกระดาษเช็ดมือ

3. สอดกานวัดระดับน้ํามันเครื่องกลับเขาไปใหมจนสุด

4. ดึงกานวัดออกมาอีกครั้ง และตรวจสอบระดับน้ํามัน

1การตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง

หากระดับน้ํามันเครื่องอยูใกลระดับต่ําสุด หรือต่ํากวาระดับตํ่าสุด
ใหเติมน้ํามันเครื่องชาๆ ระวังอยาใหหกลนออกมาขางนอก

อัตราการบริโภคน้ํามันเครื่องขึ้นอยูกับลักษณะการขับขี่และ

สภาพอากาศ รวมทั้งสภาพถนนในเสนทางการขับขี่ ปริมาณ

การบริโภคนํ้ามันเครื่องเฉลี่ยอาจสูงถึง 1 ลิตรตอ 1,000

กิโลเมตร นอกจากนี้ สําหรับเครื่องยนตใหม แนวโนมการ

บริโภคนํ้ามันเครื่องจะมากขึ้นกวาอัตราดังกลาว

คําแนะนําวิธีการกําจัดของเสียหรือวัสดุที่ใชแลวน้ํามันหลอลื่น,

น้ํามันเบรก, สารหลอลื่น, ไสกรองน้ํามันหลอลื่น และไสกรอง

น้ํามันเชื้อเพลิง

งการทิ้งน้ํามันหลอลื่น, น้ํามันเบรก, สารหลอเย็น

งที่ใชแลวรวมกับขยะทั่วไปของเสียในครัวเรือน หรือ

บายน้ําหรือบนพื้นดินเนื่องจากสวนประกอบของ

ดุที่ใชแลวเหลานี้เปนอันตรายตอสุขภาพและทํา ลาย

อม

ัดน้ํามันหลอลื่น, น้ํามันเบรก, สารหลอลื่น,ไสกรอง
ืน่ และไสกรองที่ใชแลว โปรดปฏิบัติตามกฎขอบังคับ
 และกฎหมายที่กําหนด หรือรวบรวมเพื่อสงไป
นวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน หรือติดตอ
ฮอนดาเพื่อรับคําแนะนํา
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โดยควรอยูที่ระดับสงูสุดและระดับต่ําสุด เติมนํ้ามัน

เครื่องหากจําเปน

1. หลีกเลี่ย

และไสกรอ

ทิ้งลงทอระ

สารหรือวัส

สภาพแวดล

2. การกําจ
น้ํามันหลอล
ของทองถิ่น
กําจัดโดยห
ศูนยบริการ

a ระดับสูงสุด
b ระดับต่ําสุด
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uuการบํารุงรกัษาใตฝากระโปรงหนารถuการเติมนํ้ามันเครื่อง
การบํารุงรกัษา

การเติมนํ้ามันเครื่อง

1. คลายฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่องออก

2. คอยๆ เติมน้ํามันเครื่อง

3. ใสฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่องกลับเขาที่ และขันให

แนน

4. รอประมาณ 3 นาที และตรวจสอบดวยกานวัดระดับ

น้ํามันเครื่องอีกครั้ง

1การเติมนํ้ามันเครื่อง

ขอสังเกต

อยาเติมน้ํามันเครื่องเกินระดับสูงสุด การเติมน้ํามันเครื่องมาก

เกินไปอาจทําใหเกิดการรั่วซึมและทําใหเครื่องยนตเสียหายได

หากน้ํามันหก ใหรีบเช็ดออกโดยทันที เนื่องจากน้ํามันเครื่องที่
หกออกมาอาจทําใหชิ้นสวนในหองเครื่องยนตเสียหายได
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuสารหลอเย็นเครือ่งยนต

การบํารุงรกัษา

สารหลอเย็นเครื่องยนต

สารหลอเย็นนี้มีการเติมสารกันเยือกแข็ง 50 % และน้ําเปลา 50 % ลงไปผสมกันกอนแลว ดังนั้นหาม

เติมสารกันเยือกแข็งหรือน้ําเปลาลงไปโดยตรงเด็ดขาด

ขอแนะนําใหทานตรวจสอบระดับสารหลอเย็นเครื่องยนตทุกครั้งที่เติมน้ํามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบถัง

สํารองกอน หากถังวาง ใหตรวจสอบระดับสารหลอเย็นในหมอน้ําดวย เติมสารหลอเย็นเครื่องยนตตาม

ลงไป

1. ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องยนตและหมอน้ําเย็น

ตัวลงแลว

สารหลอเย็นเครื่องยนตที่กําหนด: Honda All Season สารกันเยือกแข็ง/สารหลอเย็นชนิดที่ 2

■ ถังพัก

1สารหลอเย็นเครื่องยนต

ขอสังเกต

หากคาดวาอุณหภูมิจะต่ํากวา -30 °C อยางตอเนื่อง ควร
เปลี่ยนสวนผสมสารหลอเย็นใหมีความเขมขนสูงขึ้น สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวนผสมสารหลอเย็นที่เหมาะสม

ิการฮอนดา

รกันเยือกแข็ง/สารหลอเย็นของฮอนดา ทานอาจ
เย็นแบบไมมีซิลิเกตยี่หอชั้นนําอื่นแทนเปนการ
 ตรวจสอบวาสารหลอเย็นนัน้ๆ มีคณุภาพสูงและ
รับเครื่องยนตอะลูมิเนยีม การใชสารหลอเย็นยี่หอ
องฮอนดาอยางตอเนื่องสามารถทําใหเกิดการกัด
ะบบหลอเย็นทํางานผิดปกติหรือไมทํางาน ทําความ
บหลอเย็นและเติมดวยสารกันเยือกแข็ง/สารหลอ
นดาใหเร็วที่สุดเทาที่เปนไปได

รปองกันสนิม หรือสารเติมแตงอื่นใดลงในระบบ
งรถยนต เนื่องจากสารดังกลาวอาจมีคุณสมบัติไม
ับสารหลอเย็นหรือสวนประกอบของเครื่องยนต

3คําเตือน
ถอดฝาปดหมอน้ําออกในขณะเครื่องยนตรอนจะทําใหสาร
หลอเย็นพุงออกมาจนทําใหทานถูกลวกได

ปลอยใหเครื่องยนตและหมอนํ้าเย็นลงกอนถอดฝาปด
หมอนํ้าออกทุกครั้ง
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2. ตรวจสอบปริมาณสารหลอเย็นในถังน้ําสํารอง

u หากระดับสารหลอเย็นตํ่ากวาระดับตํ่าสุด MIN 

ใหเติมสารหลอเย็นที่กําหนดลงไปจนกวาจะถึง

ระดับสงูสุด MAX

จากศูนยบร

หากไมมีสา
ใชสารหลอ
ชั่วคราวได
แนะนําสําห
อื่นที่ไมใชข
กรอนและร
สะอาดระบ
เย็นของฮอ

หามเติมสา
หลอเย็นขอ
เหมาะสมก

a ถังพัก
b MAX
c MIN
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuสารหลอเย็นเครื่องยนต
การบํารุงรกัษา

3. ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบหลอเย็น
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuสารหลอเย็นเครือ่งยนต

514

การบํารุงรกัษา

1. ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องยนตและหมอน้ําเย็น

ตัวลงแลว

2. หมุนฝาปดหมอน้ําทวนเข็มนาฬิกา 1/8 และไลความ

ดันในระบบหลอเย็นออก

3. กดฝาปดหมอน้ําและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดฝา

ออก

4. ระดับสารหลอเย็นควรอยูเหนือจากฐานของคอ

สําหรับเติมสารหลอเย็น เติมสารหลอเย็นหากมี

ระดับต่ํา

5. ใสฝาปดหมอกลับเขาที่ และขันใหแนน

■ หมอน้ํา 1หมอน้ํา

ขอสังเกต

เติมของเหลวอยางชาๆ และระมัดระวังไมใหหก ทําความ

สะอาดของเหลวที่หกโดยทันที เพราะสามารถทําใหสวน

ประกอบของเครื่องยนตเสียหายได

a ฝาปดหมอน้ํา
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถu นํ้ามันเกียร
การบํารุงรกัษา

นํา้มันเกียร

นํารถตรวจสอบระดับน้ํามันเกียรที่ศูนยบริการ และเปลี่ยนหากจําเปน

ปฏิบัติตามกําหนดระยะเวลาการดูแลรักษาที่กําหนดไวสําหรับการเปลีย่นน้ํามันเกียรอัตโนมัติของ

รถยนตของทาน

2 ตารางการบํารุงรักษา หนา 504

อยาพยายามตรวจสอบหรือเปลีย่นน้ํามันเกียรอัตโนมัติแบบอัตราทดตอเนื่องดวยตัวเอง

■ น้ํามันเกียรอตัโนมัติ (CVT)

น้ํามันที่กําหนด: นํ้ามันเกียรฮอนดา HCF-2

1นํ้ามันเกียร

ขอสังเกต

หามผสมนํ้ามันเกียรฮอนดา HCF-2 กับนํ้ามันเกียรอืน่

การใชนํ้ามันเกียรอื่นนอกเหนือจากนํ้ามันเกียรฮอนดา HCF-2 
อาจมีผลตอการเปลี่ยนเกียรและอายุการใชงานของระบบเกียร
และสรางความเสียหายตอระบบเกียร
ความเสียหายที่เกิดจากการใชนํ้ามันเกียรที่ไมใชนํา้มันเกียร
ฮอนดา HCF-2 จะไมอยูในเงื่อนไขการรับประกันรถยนตใหม
ของฮอนดา
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถu น้ํามันเบรก

การบํารุงรกัษา

น้ํามันเบรก

ระดับนํ้ามันเบรกควรอยูที่ระหวางเครื่องหมายขีดตํ่า

สุด MIN และเครื่องหมายขีดสูงสุด MAX ที่ดาน

ขางกระปุกน้ํามันเบรก

น้ํามันที่กําหนด: น้ํามันเบรก DOT 3 หรือ DOT 4

■ การตรวจสอบระดับน้ํามันเบรก

1น้ํามันเบรก

ขอสังเกต

น้ํามันเบรกที่มีเครื่องหมาย DOT 5 ไมรองรับกับระบบเบรก

ของรถยนตของทาน และอาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายที่

รุนแรงขึ้นได

ขอแนะนําใหใชผลิตภัณฑที่เปนของแทของฮอนดา

หากระดับน้ํามันเบรกอยูที่หรือต่ํากวาระดับเครื่องหมายขีดตํ่า
สุด MIN ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาเพื่อ
ตรวจหาการรั่วซึมในระบบหรือการสึกหรอของผาเบรกโดยเร็ว
ที่สุด

a ถังพัก
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b MAX
c MIN
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการเติมนํ้าฉีดลางกระจกหนา
การบํารุงรกัษา

การเติมนํ้าฉีดลางกระจกหนา

ตรวจสอบปริมาณของน้ํายาฉีดกระจก

หากอยูในระดับต่ํา ใหเติมน้ํายาฉีดกระจกลงในถัง

เทน้ํายาฉีดกระจกอยางระมัดระวัง อยาใหลนเกินถังเก็บน้ํายา

ไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิง

เปลีย่นไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงตามเวลาและระยะทางที่แนะนําในตารางการบํารุงรักษา

1การเติมนํ้าฉีดลางกระจกหนา

ขอสังเกต

หามใชสารกันเยือกแข็งสําหรับเครื่องยนต หรือละลายน้ําสม

สายชู/น้ําเปลาเติมลงในกระปุกฉีดลางกระจกหนา

สารกันเยือกแข็งอาจทําลายสีรถยนตของทาน น้ําสมสายช/ูน้ํา
เปลาอาจสรางความเสียหายตอมอเตอรฉีดน้ําลางกระจกได
ใชเพียงแคน้ํายาฉีดกระจกที่มีการวางจําหนายทั่วไปเทานั้น
หลีกเลี่ยงการใชน้ํากระดางเปนเวลานานเพื่อปองกันการเพิ่ม
ของคราบหินปูน
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เขารับการเปลี่ยนไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลงิโดยชางผูชํานาญงาน นํ้ามันเชื้อเพลิงในระบบอาจฉีดพนออก

มาเปนฝอย และกอใหเกิดอันตรายหากขอตอสายและทอนํ้ามันตางๆ ไมไดรับการยึดอยางถูกตอง



การเปลี่ยนหลอดไฟ

หลอดไฟหนา

เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ ควรใชหลอดไฟตอไปนี้

1. กดที่แท็บเพื่อถอดขั้วตอออก

2. หมุนหลอดไฟเกาทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก

หลอดไฟหนาไฟสูง: 60 วัตต (HB3 สําหรับหลอดชนิดฮาโลเจน)*

ชนิด LED*

หลอดไฟหนาไฟต่ํา: 55 วัตต (H11 สําหรับหลอดชนดิฮาโลเจน)*

ชนิด LED*

■ หลอดไฟหนาไฟสูง

1หลอดไฟหนา

ทิศทางการสองของไฟหนาไดรับการตั้งมาจากโรงงานและโดย
ปกติแลวไมจําเปนตองมีการปรับเพิ่ม อยางไรก็ตาม ถาทาน
บรรทุกสัมภาระที่มีน้ําหนักมากไวในชองเก็บของใตฝากระโปรง
ทาย ใหนํารถเขารับการปรับทิศทางการสองของไฟหนาใหมที่
ศูนยบริการฮอนดาหรือชางที่มีความชํานาญ

ขอสังเกต

หลอดไฟฮาโลเจนจะเกิดความรอนเมื่อสองสวาง
หากมีน้ํามัน สารระเหย หรือรอยขีดขวนบนกระจกอาจทําให
หลอดไฟรอนเกิน และระเบิดได

เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟฮาโลเจน ใหจับตรงฐานของหลอดไฟ และ
องทานสัมผัสโดนกระจกหลอดไฟ หรือโดนวัตถุแข็ง
อดไฟ หากทานสัมผัสที่กระจก ใหทําความสะอาด
อลกอฮอลและสะอาด

 ชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการ
ตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟ

รุนที่มีหลอดชนิดฮาโลเจน

นาชนิด LED

รุนที่มีหลอดชนิดฮาโลเจน
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การบํารุงรกัษา
3. ใสหลอดไฟหลอดใหมเขาในชุดไฟหนาและหมุนตาม

เข็มนาฬิกา

4. ประกอบขั้วตอเขายังขั้วของหลอดไฟ

อยาใหผิวข
กระแทกหล
ดวยผาชุบแ

ไฟใหญหนา
ฮอนดาเพื่อ

รุนที่มีไฟห

a ขั้วตอ
b แท็บ
c หลอดไฟ
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟหนา
การบํารุงรกัษา

1. กดที่แท็บเพื่อถอดขั้วตอออก

2. หมุนหลอดไฟเกาทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก

3. ใสหลอดไฟหลอดใหมเขาในชุดไฟหนาและหมุนตาม

เข็มนาฬิกา

4. ประกอบขั้วตอเขายังขั้วของหลอดไฟ

■ หลอดไฟหนาไฟต่ํา

รุนที่มีหลอดชนิดฮาโลเจน

a ขั้วตอ
b แท็บ
c ห

* สํา
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ลอดไฟ

หรับรถบางรุน
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟสัญญาณไฟเลี้ยวดานหนา

การบํารุงรกัษา

หลอดไฟสญัญาณไฟเลี้ยวดานหนา

เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ ควรใชหลอดไฟตอไปนี้

1. หมุนขั้วตอหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก

2. ถอดหลอดไฟเกาออกและใสหลอดไฟใหมเขาไป

แทนที่

ไฟเลี้ยวหนา: 21 วัตต (สีเหลืองอําพัน)*

ชนดิ LED*

1หลอดไฟสัญญาณไฟเลี้ยวดานหนา

ไฟเลี้ยวหนาชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการ
ฮอนดาเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟ

รุนที่มีไฟหนาชนิด LED

รุนที่มีหลอดชนิดฮาโลเจน
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a ขั้วตอหลอดไฟ
b หลอดไฟ
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟu ไฟหรี่/ไฟเดยไลท
การบํารุงรกัษา

ไฟหรี่/ไฟเดยไลท

ไฟหรี่และไฟเดยไลทชนดิ LED ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยน

หลอดไฟ

ไฟตัดหมอก*

ไฟตัดหมอกเปนไฟชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยน

หลอดไฟ

ไฟเลี้ยวดานขาง/ไฟเตือนฉุกเฉิน

ไฟเลี้ยวดานขางกระจกประตูชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาเพื่อตรวจสอบและ

เปลีย่นหลอดไฟ
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* สําหรับรถบางรุน
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟเบรก ไฟทายและไฟเลี้ยวดานหลัง

การบํารุงรักษา

หลอดไฟเบรก ไฟทายและไฟเลี้ยวดานหลัง

เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ ควรใชหลอดไฟตอไปนี้

1. งัดขอบของฝาครอบโดยใชไขควงปากแบนเพื่อถอด

ออก

u ใชผาหุมปากไขควงเพื่อปองกันรอยขวน

ไฟเบรก: LED

ไฟทาย: LED

ไฟเลี้ยวหลัง: 21 วัตต (สีเหลืองอําพัน)

1หลอดไฟเบรก ไฟทายและไฟเลี้ยวดานหลัง

ไฟเบรกและไฟทายชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนย
บริการฮอนดาเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟ
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2. ถอดโบลทยึด

3. ดึงชุดไฟทายออกจากแผงตกแตงดานหลัง

a ฝาครอบ

a โบลท

* สําหรับรถบางรุน
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟเบรก ไฟทายและไฟเลี้ยวดานหลัง
การบํารุงรกัษา

4. หมุนขั้วตอหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก

5. ถอดหลอดไฟเกาออกและใสหลอดไฟใหมเขาไป

แทนที่

6. จัดแนวสลักใหตรงกับลกูยาง แลวดันเขาไปขางใน

จนกวาจะประกบจนสนิท

a ขั้วตอหลอดไฟ
b หลอดไฟ
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟu ไฟทายและไฟถอยหลัง

การบํารุงรกัษา

ไฟทายและไฟถอยหลัง

เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ ควรใชหลอดไฟตอไปนี้

1. ถอดคลปิยึดโดยใชไขควงปากแบน จากนั้นดึงแผง

ตกแตงออก

ไฟทาย: LED
ไฟถอยหลัง: 16 วัตต

1ไฟทายและไฟถอยหลัง

ไฟทายชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
เพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟ

สอดไขควงปากแบนเขาไปตรงแถบบนฝาครอบ จากนั้นยกขึ้น
เพื่อถอดคลิปออก

ยกขึ้นและดันเขาไปจนสดุ

ระทั่งแบนราบ
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2. หมุนขั้วตอหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก

3. ถอดหลอดไฟเกาออกและใสหลอดไฟใหมเขาไป

แทนที่

ใสคลิปโดย

a คลิป

a กดจนก

a คลิปยึด

a ขั้วตอหลอดไฟ
b หลอดไฟ
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟu ไฟเบรกดวงที่สาม
การบํารุงรกัษา

ไฟเบรกดวงที่สาม

เมื่อเปลีย่นหลอดไฟ ควรใชหลอดไฟตอไปนี้

1. เปดฝากระโปรงทาย

2. หมุนขั้วตอหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก

3. ถอดหลอดไฟเกาออกและใสหลอดไฟใหมเขาไป

แทนที่

ไฟเบรกดวงที่สาม: 21 วัตต

รุนที่ไมมีไฟเบรกดวงที่สามชนดิ LED 1ไฟเบรกดวงที่สาม

ไฟเบรกดวงที่สามชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนย
บริการฮอนดาเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนหลอดไฟ

รุนที่มีไฟเบรกดวงที่สามชนิด LED
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ไฟสองปายทะเบียนหลัง

ไฟสองปายทะเบียนหลงัชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาเพื่อตรวจสอบและ

เปลีย่นหลอดไฟ

a ขั้วตอหลอดไฟ
b หลอดไฟ
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟอื่นๆ

การบํารุงรกัษา

หลอดไฟอื่นๆ

เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ ควรใชหลอดไฟตอไปนี้

1. งัดขอบของฝาครอบโดยใชไขควงปากแบนเพื่อถอด

ออก

u ใชผาหุมปากไขควงเพื่อปองกันรอยขวน

■ หลอดไฟกระจกแตงหนา*

ไฟกระจกแตงหนา: 2 วัตต
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2. ถอดหลอดไฟเกาออกและใสหลอดไฟใหมเขาไป

แทนที่

a หลอดไฟ

* สําหรับรถบางรุน



527

uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟอื่นๆ
การบํารุงรกัษา

เมื่อเปลีย่นหลอดไฟ ควรใชหลอดไฟตอไปนี้

1. งัดขอบของฝาครอบโดยใชไขควงปากแบนเพื่อถอด

ออก

u ใชผาหุมปากไขควงเพื่อปองกันรอยขวน

2. ถอดหลอดไฟเกาออกและใสหลอดไฟใหมเขาไป

■ หลอดไฟกระโปรงทาย

ไฟกระโปรงทาย: 5 วัตต

a ห
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แทนที่

ลอดไฟ



การตรวจสอบและบํารุงรักษายางใบปดนํ้าฝน

การตรวจสอบยางใบปดนํ้าฝน

หากยางใบปดนํา้ฝนเสื่อมสภาพจะทําใหเกิดริ้วรอยและมีเสยีงดังรบกวนเมื่อปดนํา้ฝนทํางานและกาน

ใบปดนํ้าฝนสวนที่เปนโลหะอาจทําใหกระจกหนารถเกิดรอยขีดขวน

การเปลี่ยนยางใบปดนํ้าฝน

1. ตั้งคาโหมดจายไฟไปยังตําแหนง ON จากนัน้ตั้งคา

ไปยัง VEHICLE OFF

2. ภายใน 10 วินาทีหลังจากตั้งคาโหมดจายไฟไปยัง

ตําแหนง VEHICLE OFF ใหเปดสวิตชปดน้ําฝนคาง

ไวในตําแหนง MIST เปนเวลามากกวาสองวินาที

u กานปดน้ําฝนทั้งคู ถูกตั้งคายังตําแหนงการ

1การเปลี่ยนยางใบปดนํา้ฝน

ขอสังเกต

ระมัดระวังหามทํากานปดน้ําฝนตกลงบนกระจกหนารถเนื่อง

จากอาจทําใหกระจกหนารถเสียหายได
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การบํารุงรกัษา
บริการ ตามภาพแสดง

3. ยกกานปดน้ําฝนทั้งคู
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uuการตรวจสอบและบํารุงรักษายางใบปดนํ้าฝนuการเปลี่ยนยางใบปดนํ้าฝน
การบํารุงรกัษา

4. กดปุมล็อกเขาดานใน จากนัน้เลื่อนใบปดนํ้าฝนออก

จากกานปดนํ้าฝน

5. เลื่อนยางใบปดน้ําฝนอันใหมเขากับกานปดน้ําฝน

จนกระทั่งล็อกเขาที่

6. ลดกานปดน้ําฝนลง

7. เปดโหมดจายไฟไปยังตําแหนง ON จากนั้นเปด

สวิตชปดน้ําฝนไปยังตําแหนง MIST หนึ่งครั้ง

u กานปดน้ําฝนกลบัสูตําแหนงพื้นฐานa แท็บ
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การตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนต

การตรวจสอบสภาพยาง

เพื่อใหสามารถใชงานรถยนตของทานไดอยางปลอดภัยทานตองใชยางที่มีขนาดและประเภทที่ถูกตอง
เหมาะสมโดยยางตองอยูในสภาพที่มีดอกยางสมบูรณไมสึกหรอ และยางไมแบน

■ คําแนะนําในการเติมลมยาง
การเติมลมยางใหถูกตองเสมอ จะทําใหสามารถควบคมุรถไดดี ทําใหการขับขี่นุมนวล และยืดอายุ
ของดอกยาง โปรดสังเกตฉลากที่ติดอยูบนขอบประตูดานผูขับขี่

ยางที่มีแรงดันลมออนเกินไปจะทําใหการสึกไมสมํ่าเสมอซึ่งสงผลตอการควบคุมรถและอัตราการ
บริโภคน้ํามัน และอาจทําใหการทํางานบกพรองเนื่องจากรอนจัด

ยางที่เติมลมแข็งเกินไปจะทําใหการขับขี่ไมนิ่มนวล มีแนวโนมจะทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย และการ
สึกหรอของยางจะไมสมํ่าเสมอ

ดูยางแตละเสนทุกวันกอนที่ทานจะขับรถ หากมียางเสนใดลมนอยกวาเสนอื่น ใหตรวจสอบแรงดันลม
ยางดวยเกจวัดลมยาง

1การตรวจสอบสภาพยาง

วัดแรงดันลมยางเมื่อยางเย็นตัวลง ซึ่งหมายถึงหลังจากการ
จอดรถแลวอยางนอย 3 ชั่วโมง หรือขับขี่ไปในระยะทางสั้น
กวา 1.6 กม. หากจําเปนใหเติมหรือปลอยลมยางจนกระทั่งถึง

ตรวจวดัแรงดันลมในขณะที่ยางยังรอนอยูจะทําให
ูงกวาในขณะที่ยางเย็นตัวมากถึง 30–40 kPa 
าร, 4–6 psi)

มที่ปรับแรงดันลมยาง ทานตองปรับตั้งระบบเตือน
างต่ําใหม *

3คําเตือน
การใชงานยางที่สึกหรอมากหรือมีคาแรงดันลมยางไม

ถูกตองอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการชนซึ่งทําใหไดรับ

บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

ควรปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับการบํารุงรักษาและ

การเติมลมยางในคูมือสําหรับเจาของรถยนตเลมนี้
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การบํารุงรกัษา
ใชเกจวัดลมยางเพื่อวัดแรงดันลมยางทุกเสน รวมทั้งยางสํารองอยางนอยหนึง่ครั้งตอเดือนหรือกอน
เดินทางไกล แมแตยางสภาพดีกส็ามารถสญูเสยีลมยาง 10-20 kPa (0.1-0.2 บาร, 1-2 psi) ตอเดือนได

■ คําแนะนําในการตรวจสอบสภาพยาง
ทุกครั้งที่ทําการวัดแรงดันลมยาง ใหตรวจสอบสภาพยางและกานวาลวดวย

มองหา:
• รอยบุบหรือรอยนูนบนยางแตละดานหรือในดอกยาง เปลีย่นยางเมื่อทานพบรอยแทง รอยแยก หรือ
รอยแตกในแตละดานของยาง เปลี่ยนยางเมื่อทานเห็นโครงสรางภายในหรือเสนตีเกลียวเสริมยาง

• นําสิง่ผิดปกติออก ตรวจสอบการรั่วซึมของแรงดัน
• ดอกยางที่สึกผิดปกติ ใหศูนยบริการตรวจสอบการปรับแนวของลอ
• ดอกยางที่สึกผิดปกติ

2 เครื่องหมายเตือนการสึกหรอ หนา 531

• รอยขีดขวนความเสยีหายรอบๆ กานวาลว

คาที่กําหนด

หากทําการ
คาที่วดัไดส
(0.3–0.4 บ

เมื่อใดก็ตา
แรงดันลมย

* สําหรับรถบางรุน
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uuการตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนตu เครื่องหมายเตือนการสึกหรอ
การบํารุงรกัษา

เครื่องหมายเตือนการสกึหรอ

รองที่มีเครื่องหมายเตือนการสกึหรออยูนั้นตื้นกวาที่อื่น

บนยางประมาณ 1.6 มม. หากดอกยางสึกหรอจนเห็น

เครื่องหมายนั้น ใหเปลี่ยนยาง

การที่ดอกยางสึกหรอมากจะทําใหประสิทธิภาพใน

การยึดเกาะบนถนนเปยกไมดี

อายุการใชงานดอกยาง

1การตรวจสอบสภาพยาง

ใหศูนยบริการตรวจสอบยางหากทานรูสึกถึงการสั่นสะเทือน
ตลอดเวลาในระหวางที่ขับรถ ยางใหมและยางใดๆ ที่เอาออก
ไปแลวนํากลับมาติดตั้งใหมควรมีสมดุลอยางเหมาะสม

การขับรถดวยความเร็วสูง

ขอแนะนําใหทานขับรถดวยความเร็วที่ไมสูงเกินจากที่กฎหมาย
กําหนดและสภาวะบนทองถนน หากทานขับรถดวยความเร็วที่
สูงมาก (สูงเกิน 160 กม./ชม.) ใหทานปรับแรงดันลมยางขณะ
ที่ยางเย็นตามขอมูลดานลางนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความรอน
เกินและยางระเบิด

ขนาดยาง 215/50R17 91V

าง ดานหนา: 240 kPa (2.4 บาร) 35 psi

ดานหลัง: 230 kPa (2.3 บาร) 33 psi

รุนที่มียางขนาด 215/50R17 91V

a ตัวอยางเครื่องหมายเตือนการสกึหรอ
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อายุการใชงานของยางขึ้นอยูกบัหลายปจจัย ซึ่งประกอบไปดวย ลกัษณะนิสัยในการขับขี่ สภาพถนน

การบรรทุกสมัภาระ แรงดันลมยางประวัติการบํารุงรักษา ความเร็วที่ใช และลักษณะสภาพแวดลอม

(แมไมไดใชงานยางเสนนั้นก็ตาม)

นอกเหนอืจากการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอและเติมแรงดันลมยางแลวแนะนําใหทานทําการตรวจสอบ

สภาพยางเปนประจําทุกปเมื่อยางมีอายกุารใชงานนานถึง 5 ป แลวยางทุกเสนรวมถึงยางอะไหลจะ

ตองไมถูกนํามาใชงานหากมีอายุนานเกิน 10 ปนับจากวันที่ผลิตไมวายางจะอยูในสภาพดีหรอืเสื่อม

สภาพก็ตาม

แรงดันลมย

* สําหรับรถบางรุน
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uuการตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนตuการเปลี่ยนยางและลอ

การบํารุงรกัษา

การเปลี่ยนยางและลอ

เมื่อจําเปนตองเปลีย่นยาง ควรใชยางเรเดียลที่มีขนาดเดียวกัน, อัตราการบรรทุก, ความเร็วและแรงดัน

ลมยางในขณะเย็นเทากัน (ดังขอมูลที่แสดงอยูดานขางของยาง) การใชยางที่มีขนาดหรือโครงสราง

ตางกันอาจทําใหระบบ ABS และ VSA (ระบบชวยควบคมุการทรงตัว) ทํางานไดไมถกูตอง

ควรเปลี่ยนยางพรอมกันทั้งสีเ่สนจะเปนการดีที่สุด แตหากไมสามารถทําไดใหเปลี่ยนยางคูหนาหรือ

คูหลังพรอมกัน

ตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลจําเพาะของลอที่นํามาเปลีย่นตรงกับยางเสนเดิม

1การเปลี่ยนยางและลอ

3คําเตือน
การติดตั้งยางที่ไมถูกตองเขากับรถยนตของทานอาจทําให

การควบคมุรถและเสถียรภาพในการขับขี่ไดรับผลกระทบ

ซึ่งอาจนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ ทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัส

หรือเสียชีวิต

ใชยางที่มีขนาดและประเภทตามที่แนะนําในปายขอมูล

ยางบนรถยนต
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uuการตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนตuการสลับยาง
การบํารุงรกัษา

การสลับยาง

การสลับยางตามตารางการบํารุงรักษาจะทําใหการสึกหรอของยางสม่ําเสมอและชวยยืดอายุการใชงานยาง

■ ยางที่ไมมีเครื่องหมายแสดงทิศทางหมุน

สลับยางตามภาพแสดงตอไปนี้

1การสลับยาง

ยางที่มีเครื่องหมายแสดงทิศทางการหมุนการสลับยางจะ
สามารถทําการสลับไดเฉพาะลอคูหนาและคูหลังเทานั้น 
(ไมสามารถสลับระหวางดานตรงขามได)
ยางที่มีดอกยางทิศทางเดียวควรยึดกับรถดวยการหมุนตาม
เครื่องหมายแสดงทิศทางที่ชี้ไปขางหนา ตามภาพที่แสดง
ขางลาง

แลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานได ตรวจสอบ
างใหมีความเหมาะสม

ที่ยางถูกสลับ ทานตองปรับตั้งระบบเตือนแรงดัน
ม *

า

มายแสดงทิศทางหมุน

a ดานหนา
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■ ยางที่มีเครื่องหมายแสดงทิศทางการหมุน

สลับยางตามภาพแสดงตอไปนี้

เมื่อสลับยาง
แรงดันลมย

เมื่อใดก็ตาม
ลมยางต่ําให

a ดานหน
b เครื่องห

a ดานหนา



แบตเตอรี่

การตรวจสอบแบตเตอรี่

สภาพของแบตเตอรี่จะถูกตรวจสอบโดยเซ็นเซอรที่อยู

บนขั้วลบของแบตเตอรี่ หากมีขอบกพรองเกดิขึ้นกับ

เซ็นเซอรนี้หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่จะแสดงขอความ

เตือนขึ้นมาหากสิง่นี้เกิดขึ้น ควรนํารถเขาตรวจสอบที่

ศูนยบริการฮอนดา

ตรวจสอบสนิมของขั้วแบตเตอรี่ทุกเดือน

ถาแบตเตอรี่ไมมีการเชื่อมตอหรือใชงานไมได:

• ระบบเสียงถูกปดอยู *

2 การเปดการใชงานระบบเครื่องเสียงใหม หนา 214

1แบตเตอรี่

3คําเตือน
แบตเตอรี่มีกาซไฮโดรเจนซึ่งระเบิดไดระหวางการทํางาน
ปกติ

ประกายไฟหรือเปลวไฟอาจเปนสาเหตุใหแบตเตอรี่ระเบิด
ซึ่งทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

เก็บวัตถุที่กอใหเกิดประกายไฟ เกิดไฟไหม หรือบุหรี่ให
หางจากแบตเตอรี่

สวมเสื้อผาปองกันและเครื่องปองกันใบหนาหรือใหชาง
ผูชํานาญเปนผูทําการบํารุงรักษาแบตเตอรี่

3คําเตือน
ี่มีกรดกํามะถัน (สารอิเลก็โทรไลท) ซึ่งมีความ
ละกัดกรอนสูง

ิเลก็โทรไลทกระเด็นเขาดวงตาหรือผวิหนัง
ใหเกิดแผลไหมสาหัสได สวมใสเสื้อผาที่มิดชิด
ปองกันดวงตาเมื่อทํางานหรืออยูใกลกับ
ี่

ารอิเลก็โทรไลท อาจเกิดพิษรุนแรงจนถึงแก
กไขไดไมทันทวงที

อรี่ใหพนมือเด็ก
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การบํารุงรกัษา
แบตเตอร
เปนพิษ แ

การที่สารอ
สามารถทํา
และเครื่อง
แบตเตอร

การกลืนส
ชีวิตไดถาแ

เก็บแบตเต

* สําหรับรถบางรุน
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uuแบตเตอรี่uการตรวจสอบแบตเตอรี่
การบํารุงรกัษา

1แบตเตอรี่

กระบวนการในเหตุฉุกเฉนิ

ดวงตา: ลางดวยน้ําสะอาดจากถวยหรือภาชนะอยางนอย
15 นาที (แรงดันใตน้ําสามารถทําอันตรายตอดวงตาได) 
โทรเรียกแพทยโดยทันที
ผิวหนัง: ถอดเสื้อผาที่เปอนออก ลางผิวดวยน้ําปริมาณมากๆ
โทรเรียกแพทยโดยทันที
การกลืนเขาไป: ดื่มน้ําหรือนมเขาไป โทรเรียกแพทยโดยทันที

เมื่อทานตรวจพบการเกิดสนิมกัดกรอน ทําความสะอาดชองตอ
แบตเตอรี่ดวยการใชน้ําผสมผงฟู ทําความสะอาดขั้วดวยผาชุบ
น้ําหมาด ใชผาเช็ดขั้วใหแหง เคลือบขั้วดวยจาระบีเพื่อปองกัน
การเกิดสนิมในอนาคต

เมื่อจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่จะเปลี่ยนตองมีขอมูล
ือนกัน
บริการฮอนดาเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม

* สํา
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จําเพาะเหม
ปรึกษาศูนย

หรับรถบางรุน
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uuแบตเตอรี่uการชารจแบตเตอรี่

การบํารุงรกัษา

การชารจแบตเตอรี่

ถอดสายแบตเตอรี่ออกทั้งสองสายเพื่อปองกันการเสียหายของระบบไฟฟาของรถยนต ใหถอดสายขั้ว

ลบ (-) ออกกอนและติดตั้งสายนี้เปนสายสุดทายเสมอ

1แบตเตอรี่

เครื่องหมายแสดงระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA), ระบบ
ชวยควบคุมการทรงตัว (VSA) ปด, ระบบควบคมุความเร็วรถ
อัตโนมัติพรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความ
เร็วต่ํา (ACC with LSF), ระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา * และ
ระบบสนับสนนุความปลอดภัยอาจปรากฏขึ้นเปนสีเหลืองอําพัน
พรอมกับขอความบนมาตรวัดเมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่
ตําแหนง ON หลังจากเชือ่มตอแบตเตอรี่ใหม
ขับขี่รถในระยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม. 
ไฟแสดงสถานะแตละชนิดควรจะดับลง หากไมมีไฟแสดง
สถานะดับ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
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การบํารุงรกัษา
การดูแลรักษาสมารทคีย

การเปลี่ยนแบตเตอรี่สมารทคีย

ถาไฟเตือนไมสวางขึ้นเมื่อกดปุม ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

1. เอากุญแจในตัวออก

2. เอาครึ่งบนของฝาปดออกโดยงัดที่ชองอยางระมัด

ระวังดวยดามจับขอบกุญแจ

■ สมารทคีย
1การเปลี่ยนแบตเตอรี่สมารทคีย

คําเตือน : มีอันตรายจากการระเบิดไดหากเปลี่ยนแบตเตอรี่
อยางไมถูกตอง เปลี่ยนแบตเตอรี่ดวยชนิดเดียวกันหรือเทียบ
เทาเทานั้น

คําเตือน : อยาใหถูกความรอนสูงเกินไป เชน แสงอาทิตย ไฟ
ายกันที่สามารถทําใหเกิดการระเบิด หรือทําใหของ
ซไวไฟรั่วไหลไดขณะใชงาน จัดเก็บ หรือขนยาย

ยากําจัดแบตเตอรี่โดยใชไฟหรือเตารอน หรือบด
เครื่องกลที่อาจทําใหเกิดการระเบิดได

ยาใหถูกแรงกดอากาศต่ําเมื่ออยูในที่สูงซึ่งอาจทําให
ิดหรือของเหลวหรือกาซไวไฟรั่วไหลได

ตเตอรี่อยางไมเหมาะสมสามารถสรางความเสียหาย
อมได ตรวจสอบขอกําหนดของทองถิ่นในการกําจัด
ูเสมอ

ใชแบตเตอรี่ที่มีจําหนายทั่วไป หรือแบตเตอรี่จาก
นาย

3คําเตือน
อันตรายทางเคมี
แบตเตอรี่ที่ใชพลังงานจากเครื่องสงสญัญาณระยะไกล
สามารถทําใหเกิดการเผาไหมภายในอยางรุนแรง และ
อาจนําไปสูการเสยีชีวิต หากกลนืกิน
เก็บแบตเตอรี่ใหมและที่ใชแลวใหพนมือเด็ก
หรือหากสงสัยวาเด็กกลืนแบตเตอรี่ ใหรีบไปพบแพทยทันที

ชนิดแบตเตอรี่: CR2032
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มีตอ

u ใชผาหอดามจับเพื่อปองกันไมใหกุญแจรีโมทเกิด

รอยขีดขวน

u เอาฝาออกอยางระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการทํา

แบตเตอรี่หลนหาย

หรือสิ่งที่คล
เหลวหรือกา

คําเตือน : อ
หรือตัดดวย

คําเตือน : อ
เกิดการระเบ

ขอสังเกต

การกําจัดแบ
ตอสิ่งแวดล
แบตเตอรี่อย

ทานสามารถ
ตัวแทนจําห

* สําหรับรถบางรุน
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uuการดูแลรักษาสมารทคียuการเปลี่ยนแบตเตอรี่สมารทคีย

การบํารุงรกัษา

3. ถอดแบตเตอรี่โดยใชไขควงปากแบนงัดที่ขอบ โปรด

ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยหัน

ขั้วแบตเตอรี่ไปในทิศทางที่ถกูตอง

u ใชผาหอไขควงปากแบนเพื่อปองกันไมใหกญุแจ

รีโมทเกิดรอยขีดขวน

a แบตเตอรี่
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uuการดูแลรักษาสมารทคียuการเปลี่ยนแบตเตอรี่สมารทคีย
การบํารุงรกัษา

1. วางโดยใหดานที่มีโลโก H อยูดานลาง

2. กดเพื่อเลื่อนรองของที่ยึดแบตเตอรี่ออกดวยไขควง

ปากแบน แลวถอดตัวยึดแบตเตอรี่

u ใชผาหอไขควงปากแบนเพื่อปองกันไมใหตัวยึด

แบตเตอรี่เกิดรอยขีดขวน

3. ถอดแบตเตอรี่ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานได

เปลี่ยนแบตเตอรี่โดยหันขั้วแบตเตอรี่ไปในทิศทางที่

■ คียการด*

a รอง

ชนิดแบตเตอรี่: CR2412

a ต
b แ
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ถูกตอง

4. การใสที่ยึดแบตเตอรี่กลบัเขาที่ ใหกดที่ยึดแบตเตอรี่

กลับเขาไปในคียการดจนกระทั่งไดยินเสียงดังคลิก๊

u โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดติดตั้งที่ยึด

แบตเตอรี่ในดานที่ถูกตอง

ัวยึดแบตเตอรี่

บตเตอรี่



การบํารุงรักษาระบบควบคุมการปรับอากาศ

ไสกรองระบบปรับอากาศ

เปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศตามตารางการบํารุงรักษาที่แนะนําไว ทั้งนี้ขอแนะนําใหเปลี่ยน

ไสกรองเร็วกวากําหนด หากตองขับรถในพื้นที่ที่มีฝุนละอองมาก

2 ตารางการบํารุงรักษา หนา 504

1. เปดกลองเก็บของ

■ การเปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศ

■ วิธีการเปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศ

1ไสกรองระบบปรับอากาศ

ถาลมที่เปาออกมาจากระบบปรับอากาศ มีคุณภาพแยลงอยาง
มาก และมีฝาจับที่กระจกไดงายขึ้น แสดงวาจําเปนตองเปลี่ยน
ไสกรองใหม

ไสกรองระบบปรับอากาศจะทําการดักจับฝุนผง และอนุภาค
อื่นๆ ในอากาศ

ถาทานไมแนใจวาจะเปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศไดอยางไร
ใหติดตอศูนยบริการฮอนดา
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การบํารุงรกัษา
a มือจับ
b ดึง

* สําหรับรถบางรุน



541

uuการบํารุงรักษาระบบควบคุมการปรับอากาศu ไสกรองระบบปรับอากาศ
การบํารุงรกัษา

2. กดที่ตัวหยุดดานผูโดยสารของกลองเก็บของเพื่อ

ถอดออกจากกลองเก็บของ

3. ปลดขาล็อก 2 ตัวโดยการกดที่ดานขางของฝาครอบ

4. ถอดกลองเก็บของ

5. กดขาล็อกที่ดานขางของตัวเรือนไสกรองดึงตัวเรือน

ไสกรองออก

a ขาล็อก
b ตัวหยุด

a ก
b ข
c ฝ
d ไส
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6. ถอดไสกรองออกจากตัวเรือน

7. ติดตั้งไสกรองใหมเขาไป

u ติดตั้งโดยใชเครื่องหมายลูกศร AIR FLOW 

หันลง

ด

าล็อก

าครอบ

กรองระบบปรับอากาศ



การทําความสะอาด

การดูแลรักษาสภาพรถภายใน

ใชเครื่องดูดฝุนเพื่อดูดฝุนออก กอนเช็ดดวยผา

ใชผาชุบน้ําอุนผสมผงซักฟอกออนๆ บิดหมาดๆ เช็ดคราบฝุนออก ใชผาสะอาดเช็ดคราบนํ้าผงซักฟอก

ออกใหหมด

ใชแปรงนุมๆ กับน้ําอุนผสมผงซักฟอกออนๆ เช็ดสายเข็มขัดนริภัย จากนั้นปลอยทิ้งไวใหแหง ใชผา

สะอาดเช็ดชองเปดของหวงโลหะยึดสายเข็มขัด

■ การทําความสะอาดเข็มขัดนิรภัย

1การดูแลรักษาสภาพรถภายใน

หามทํานํ้าหกภายในรถ อุปกรณไฟฟาและระบบตางๆ อาจทํา
งานผิดปกติหากมีของเหลวหกใส

หามใชสเปรยที่มีสวนผสมของสารซิลิโคนฉีดใสอุปกรณไฟฟา
เชน ชุดเครื่องเสียงและสวิตชตางๆ การกระทําดังกลาวจะทําให
อุปกรณดังกลาวทํางานผิดปกติหรือเกิดเพลิงลุกไหมขึ้นในรถ
หากเผลอฉีดสเปรยที่มีสวนผสมของสารซิลิโคนใสอุปกรณ
ไฟฟา ใหปรึกษาศูนยบริการ

สารเคมีและน้ําหอมอาจทําใหชิน้สวนที่ทําจากเรซิ่น หรือผาเกิด
การเปลี่ยนสี ยน และแตกออก
หามใชสารที่มีฤทธิเ์ปนดางหรือสารทําละลาย เชน นํา้มันเบนซิน
หรือนํ้ามันปโตรเลียม

สารเคมีตองใชผาแหงเช็ดสารเคมี ดังกลาวออกจน

ที่ใชแลวทิ้งไวบนชิ้นสวนที่ทําจากเรซิ่น หรือผาเปน
ยไมนําไปซักใหสะอาด

อมปรับอากาศหก

มสะอาดกระจกหนาตาง

ดิตั้งอยูภายในหนาตางดานหลัง เช็ดทําความสะอาด
สายไฟดวยผานุมเพื่อปองกันไมใหเกิดความเสยีหาย

ไมทําของเหลวอยางเชนน้ําหรือสารทําความสะอาด
งบนหรือรอบฝาครอบของกลองมองภาพดานหนารถ
อรตรวจจับน้ําฝน/ไฟหนา *
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การบํารุงรกัษา
เช็ดทําความสะอาดดวยสารทําความสะอาดกระจก

หลังจากใช
หมด
หามวางผา
เวลานานโด

หามทํานํ้าหa ชองเปด

■ การทําความสะอาดกระจกหนาตาง 1การทําควา

สายไฟจะต
ตามทิศทาง

ระมัดระวัง
กระจกหกล
และเซ็นเซ



543

uuการทําความสะอาดuการดูแลรักษาสภาพรถภายใน
การบํารุงรกัษา

พรมวางเทาจะเกี่ยวอยูที่ที่ยึดพื้นเพื่อปองกันไมใหพรม

ไถลไปขางหนา เพื่อถอดพรมออกสําหรับการทําความ

สะอาด หมุนปุมยึดพื้นเพื่อปลดลอ็ก เมื่อประกอบพรม

หลังการทําความสะอาด ใหหมุนปุมเพื่อล็อกเขา

ตําแหนงเดิม

หามวางพรมวางเทาอื่นๆ ซอนทับกับพรมที่ล็อกดวยขอ

ลอ็ก

วิธีทํา

1. ใช

2. ทํา

3. เช

4. เช

■ พรมวางเทา* 1พรมวางเทา *

หากทานใชพรมวางเทาอื่นที่ไมไดใหมากับรถ ควรแนใจวาพรม
นั้นออกแบบมาเพื่อรถยนตประเภทเดียวกับรถของทาน ใชได
พอดีกับพื้น และยึดไดอยางปลอดภัยบนพื้น
จัดตําแหนงพรมวางเทาเบาะหลังใหเหมาะสม หากจัดตําแหนง
ไมดี พรมวางเทาอาจรบกวนการทํางานของเบาะหนา

a ปลดล็อก
b ลอ็ก

■ ก าหนัง

ี่สุดในการทําความสะอาดคือเช็ดสิ่งสกปรกหรือฝุน
ี่สุด การรั่วไหลสามารถซึมเขาไปในหนัง ซึ่งทําให
 สิ่งสกปรกหรือฝุนอาจทําใหเกิดรอยขีดขวนในหนัง
ื้อผาสีเขมบางชิ้น สามารถถูกับเบาะหนงั ซึ่งทําให
ี่ยนสีหรือคราบได
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ความสะอาดหนังอยางถูกตอง:

ผาแหงหรือเครื่องดูดฝุนทําความสะอาดสิ่งสกปรกออกกอน

ความสะอาดหนังดวยผานุมชุบสารละลายที่ประกอบดวยน้ํา 90% สบูที่เปนกลาง 10%

็ดสบูที่ติดคางออกดวยผาสะอาดที่เปยกหมาดๆ

็ดน้ําที่ตกคางออกใหหมดแลวปลอยใหหนังแหงในที่รม

ารดูแลรกัษาหนัง 1การดูแลรักษ

สิ่งที่สําคัญท
ออกใหเร็วท
เกิดคราบได
นอกจากนี้เส
เกิดการเปล
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uuการทําความสะอาดuการดูแลรักษาสภาพรถภายนอก

การบํารุงรกัษา

การดูแลรักษาสภาพรถภายนอก

ปดฝุนออกจากตัวรถเปนประจํา หมั่นตรวจสอบตัวถังรถเพื่อหารอยขีดขวนที่สีตัวถัง รอยขีดขวนเพียง

รอยเดียวอาจเปนสาเหตุของสนิมที่ตัวถัง หากทานพบรอยขีดขวน ใหจัดการแกไขทันที

โปรดลางรถอยางสมํ่าเสมอ และตองลางรถเมื่อใชงานรถในสถานที่ตอไปนี้:

• ถาขับรถบนถนนที่โรยดวยเกลอื

• ถาขับรถใกลชายฝงทะเล

• ถามียางมะตอย มูลนก ซากแมลง หรือยางไมติดที่สีตัวถังรถ

• ตองมั่นใจวาไดปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุไวที่เครื่องลางรถอัตโนมัติ

■ การลางรถ

■ การใชงานเครื่องลางรถอตัโนมัติ

1การลางรถ

หามฉีดน้ําที่ชองรับอากาศเขาโดยตรง เพราะจะทําใหเกิดการ
ทํางานผิดปกติขึ้น

ี่บริเวณฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงโดยตรง ซึ่ง
ดันสูงสามารถทําใหฝาปดเปดออกได

นปดน้ําฝนที่ตําแหนงการบริการกอนที่ทานจะยก
ฝนออกจากกระจกบังลมหนา
เปลี่ยนยางใบปดนํ้าฝน หนา 528

ากาศเขา
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• พับเก็บกระจกมองขาง

• สําหรับรุนที่มีการปดน้ําฝนตอเนื่องโดยอัตโนมัติ ใหปดการใชงานที่ปดน้ําฝน

• เวนระยะหางระหวางหัวฉีดน้ําและตัวถังรถใหเหมาะสม

• โปรดเพิ่มความระมัดระวังเวลาฉีดน้ําทําความสะอาดบริเวณกระจกหนาตาง การฉีดน้ําใกลเกินไปจะ

ทําใหน้ํารั่วซึมเขาไปภายในรถ

• หามฉีดน้ําเขาไปในหองเครื่องยนตโดยตรง ใหใชน้ําแรงดันต่ําและผสมผงซักฟอกออนๆ แทน

■ การใชงานเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง หามฉีดน้ําท
สเปรยแรง

ใหตั้งคาแข
แขนปดน้ํา

2 การ

a ชองรับอ

* สําหรับรถบางรุน



545

uuการทําความสะอาดuการดูแลรักษาสภาพรถภายนอก
การบํารุงรกัษา

การลงแว็กซเคลือบตัวถังรถเปนอยางดีจะชวยปกปองสรีถจากสภาพแวดลอม แว็กซที่เคลือบไวจะ

คอยๆ หลุดไปเมื่อเวลาผานไปและทําใหสีรถของทานสัมผัสกับสภาพแวดลอมโดยตรง ดังนัน้ใหลง

แว็กซใหมตามความจําเปน

หากทานทําน้ํามันเบนซิน, น้ํามัน, สารหลอเย็นเครื่องยนต หรือของเหลวจากแบตเตอรี่หกบนสวน

ประกอบที่เปนเรซิ่น อาจทําใหผิวเคลือบเปนรอยดางหรือถลอกได ใหเช็ดออกดวยผาสะอาดและ

น้ําเปลา

เช็ดท

■ การลงแว็กซ

■ การบํารุงรักษาเครื่องกันชนและสวนประกอบเรซิ่นอื่น

■ ก

1การลงแวก็ซ

ขอสังเกต

สารเคมีและน้ํายาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงจะกอความ

เสียหายใหกับสีรถ, ชิ้นสวนโลหะ และพลาสติกบนตัวรถ หาก

ทําหกใหเช็ดออกทันที

1การบํารุงรักษาเครื่องกันชนและสวนประกอบเรซิ่นอื่น

ปรึกษาตัวแทนจําหนายเกี่ยวกับวัสดุเคลือบผิวที่ถูกตอง เมื่อ
ทานตองการซอมแซมผิวหนาของสวนประกอบที่ทําจากเรซิ่น
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มีตอ

ําความสะอาดดวยสารทําความสะอาดกระจก

ารทําความสะอาดกระจกหนาตาง
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uuการทําความสะอาดuการดูแลรักษาสภาพรถภายนอก

การบํารุงรกัษา

อะลูมิเนยีมอาจเกิดความเสียหายไดจากการสัมผสัเกลือและสารปนเปอนตามทองถนน ใชฟองน้ําและ

น้ํายาทําความสะอาดอยางออนเช็ดทําความสะอาด ใหระมัดระวังอยาใชสารเคมีที่เปนอันตราย (รวม

ถึงสารทําความสะอาดลอที่โฆษณาอยูทั่วไป) หรือแปรงที่แข็งกระดาง เพราะอาจทําใหผิวเคลือบลอ

โลหะผสมอะลมูิเนยีมที่ชวยปองกันอะลูมิเนียม จากการเกิดสนิมและรอยดางเกิดความเสยีหายได 

เพื่อปองกันไมใหเกิดคราบน้ํา เช็ดลอใหแหงดวยผาในขณะที่ยังเปยกอยู 

พื้นผิวกระจกมองขางของรถยนตถูกเคลือบดวยแผนฟลมกันน้ํา ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปเมื่อกระจก

มองขางมีคุณสมบัติการปองกันการเปยกน้ํา ภายในเลนสอาจเกิดหยดน้ําขึ้นไดเมื่อเกิดความแตกตาง

อยางชัดเจนระหวางอุณหภูมิโดยรอบกับอุณหภูมิเลนสดานใน (ลกัษณะเดียวกับที่กระจกหนาตางรถ

เกิดฝ

ทางด

ลักษ

บกพ

อยา

ตรว

■ การบํารุงรักษาลออะลูมิเนียม

■ เลนสไฟภายนอกรถเกิดฝา
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าในสภาวะฝนตกหนัก) สภาวะเหลานีเ้ปนกระบวนการทางธรรมชาติ ซึ่งไมถือเปนความบกพรอง

านการออกแบบโครงสรางของไฟภายนอกรถ

ณะของการออกแบบเลนสอาจสงผลใหเกิดความชื้นที่พื้นผวิกรอบเลนสของไฟ ซึ่งไมถือเปนความ

รองในการทํางาน

งไรก็ดี หากทานพบเห็นหยดน้ําปริมาณมากๆ หรือเกิดหยดน้ําขนาดใหญที่ตัวเลนส ควรนํารถเขา

จสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
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การบํารุงรักษา
อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเติม

อุปกรณเสริม

เมื่อตองการติดตั้งอุปกรณเสริม ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:

• หามติดอุปกรณเสริมที่กระจกบังลมหนา เพราะจะไปบดบังทัศนวิสัยของทานและทําใหทานตอบ

สนองตอสภาพการขับรถไดชาลง

• หามติดตั้งอุปกรณเสริมบริเวณที่มีเครื่องหมาย SRS Airbag ดานขางหรือดานหลังของเบาะนั่ง

ดานหนา ดานขางของเบาะนั่งดานหลัง หรือบนดานขางของเสาดานหนาหรือใกลกับกระจกดานขาง

อุปกรณเสริมที่ติดตั้งบริเวณพื้นที่เหลานี้อาจรบกวนการทํางานของถุงลม หรืออาจจะกระแทกตัว

ทานหรือผูโดยสารดานหนาเมื่อถุงลมทํางาน

• ตองมั่นใจวาอุปกรณไฟฟาไมใชไฟเกินกวาที่วงจรไฟฟาจะรับไดหรือแทรกแซงการใชงานรถของทาน

2 ฟวส หนา 576

• กอนติดตั้งอุปกรณไฟฟาใดๆ ควรใหชางที่ทําการติดตั้งสอบถามกับศูนยบริการเพื่อขอคําแนะนํา หาก

เปนไปได ควรสงรถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการหลังติดตั้งเสร็จแลว

1อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเติม

3คําเตือน
อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเติมที่ไมถูกตองจะสง

ผลตอการควบคุมรถ เสถียรภาพ และประสิทธิภาพ และ

ยังเปนสาเหตุของอุบัติเหตุรถชนซึ่งอาจทําใหทานไดรับ

บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิต

ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือเจาของรถเลมนี้เกี่ยวกับ

อุปกรณเสริม และการปรับแตงเพิ่มเติม
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uu อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเติมuการปรับแตงเพิ่มเติม

การบํารุงรกัษา

การปรับแตงเพิ่มเติม

หามปรับแตงรถของทานไปในลักษณะที่มีผลตอเสถียรภาพการขับรถ ความมั่นคง ความเชื่อถือไดของ

รถ หรือติดตั้งชิ้นสวนและอุปกรณเสริมที่ไมใชของแทจากฮอนดาซึ่งมีผลคลายกัน

แคการปรับแตงเพียงเล็กนอยก็สามารถสงผลตอประสิทธิภาพโดยรวมของรถได

ตรวจสอบใหแนใจอยูเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นไดรับการติดตั้งและบํารุงรักษาอยูเสมอ และไมทําการปรับ

แตงใดๆ กับรถหรือระบบของรถซึ่งอาจทําใหรถของทานไมตรงตามขอกําหนดของประเทศหรือพื้นที่

ทองถิ่น

ชองระบบประมวลผลวิเคราะหการทํางานของรถ (ตัวเชื่อมตอ OBD-II/SAE J1962) ถูกติดตั้งไวใน

รถคันนี้โดยมีจุดประสงคเพื่อใชกับอุปกรณวิเคราะหการทํางานหรืออุปกรณอื่นๆ ที่ผานการรับรองจาก

ฮอนดา การใชอุปกรณชนดิอื่นๆ อาจสงผลตอระบบอิเลก็ทรอนิกสของรถหรือหากปลอยใหทํางานตอไป

อาจสงผลใหระบบทํางานผิดปกติ แบตเตอรี่เสื่อม หรือปญหาอื่นๆ ที่คาดไมถึง

1อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเติม

เมื่อทําการติดตั้งอยางถูกตอง โทรศัพทมือถือ สัญญาณเตือนภัย
วิทยุสื่อสาร และชุดเครื่องเสียงกําลังขับตํ่าตองไมรบกวนระบบ
คอมพิวเตอรควบคุมรถของทาน เชนถุงลม และระบบเบรก
ปองกันลอล็อก

แนะนําใหใชอุปกรณเสริมแทของฮอนดาเพื่อใหมั่นใจในการ
ทํางานอยางถูกตองของรถ
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รจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ิธีการจัดการเหตุการณไมคาดคิดในลกัษณะตางๆ

50

51

59
61
63
64

65

เลื่อนคันเป
โอเวอรฮีต
การแกไ

ไฟเตือน, ส
ถาไฟเต
ถาไฟเต
ถาไฟเต
กะพริบ
ถาไฟเต

ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบในเวลา
เดียวกัน เมือ่ไฟเตือนระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวาง
โชว ....................................................................574
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ฟวส
ตําแหนงฟวส .......................................................576
การตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส .......................585

การลากรถในกรณีฉุกเฉิน .................................. 588
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ฝาประโปรงทายเปดไมได.................................. 590

* สําห
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ือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบ.. 573
กา

ในบทนีอ้ธิบายถึงว



การจัด

เครื่องมือประจํารถ

ประเภทเครื่องมือ

1ประเภทเครื่องมือ

เครื่องมือจะถูกจัดเก็บไวในหองเก็บสัมภาระ

a ชุดเครื่องมือ
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การกับเหตุฉุกเฉิน
b คันเหลก็ดามแมแรง
c ตะขอถอดแยกไดสําหรบัลากรถ
d แมแรง
e ประแจขันนอ็ตลอ/ดามจับแมแรง
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
ถายางแบน

การเปลี่ยนยางที่แบน

หากยางแบนในระหวางการขับรถ จับพวงมาลัยใหแนนและคอยๆ แตะเบรกเพื่อลดความเร็ว จากนัน้

หยดุรถในที่ปลอดภัย เปลีย่นยางดวยยางอะไหล*/ยางอะไหลแบบเทาขนาดจริง* และเขาปรกึษาตัว

แทนจําหนายเร็วที่สดุเทาที่จะเปนไปไดเพื่อซอมยางหรือเปลี่ยนยางขนาดจริง

1. จอดรถบนพื้นที่ไดระดับ ไมลื่นและใชเบรกมือ

2. เลื่อนคันเปลีย่นเกียรไปยังตําแหนง ( P

3. เปดไฟเตือนฉุกเฉนิและตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ตําแหนง VEHICLE OFF

1การเปลี่ยนยางที่แบน

ปฏิบัติตามขอควรระวงัการเปลี่ยนยาง:

ตรวจสอบแรงดันลมยางของยางอะไหล ควรมีแรงดันตามที่

กําหนดไว แรงดันลมยางที่กําหนด: 420 kPa (4.2 bar, 60 psi)

เมื่อขับรถโดยใชยางอะไหล ควรขับรถดวยความเร็วไมเกิน

80 กม./ชม. รีบเปลี่ยนเปนยางขนาดจริงใหเร็วที่สุด

ยางอะไหลและลอในรถของทานไดรับการออกแบบมาเปน

พิเศษสําหรับรถรุนนี้โดยเฉพาะ หามนําไปใชงานกับรถรุนอื่นๆ

หรือใชยางอะไหลหรือลอรถยนตจากแหลงอื่นกับรถรุนนี้เปน

อันขาด

หามติดตั้งโซพันลอลงที่ยางอะไหล 

ซพันลอแบน ใหถอดยางขนาดจริงลอหลังขางหนึ่ง

ับยางอะไหล ถอดยางดานหนาที่แบนออกและ

างขนาดจริงที่ถอดมาจากดานหลัง ติดตั้งโซพันลอ

า

ะใหความรูสึกในการขับขี่ที่มีความนุมนวลนอยกวา

ตัวไดยากกวาสําหรับพื้นผิวถนนบางลักษณะ โปรด

ดัระวังมากยิ่งขึ้นขณะขับขี่โดยใชยางอะไหล

ะไหลเกินครั้งละ 1 ลอ
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ถายางที่ติดโ

และเปลี่ยนก

เปลี่ยนดวยย

ที่ยางดานหน

ยางอะไหลจ

และอาจทรง

ใชความระม

หามใชยางอ

* สําหรบัรถบางรุน



uuถายางแบนuการเปลี่ยนยางที่แบน

552

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

1. ดึงสายยึดที่ฝาปดพื้นที่หองเก็บสัมภาระแลวเปด

ฝาปด

2. นําถาดแมแรงออกจากฝากระโปรงทาย

■ เตรยีมความพรอมสําหรับเปลี่ยนยางที่แบน 1การเปลี่ยนยางที่แบน

ใชแมแรงที่มาพรอมกับรถของทานเพื่อการชวยเหลือ

ในเหตุฉุกเฉินสําหรับรถของทานเทานัน้ หามนําไปใชเพื่อการ

เปลี่ยนยางใหม หรือการดูแลรักษาและการซอมแซมรถยนต

เปนอันขาด

ขอสังเกต

หามใชงานแมแรงหากพบวาแมแรงมีการทํางานที่ไมสมบูรณ

โปรดโทรติดตอตัวแทนจําหนายของทานหรือบริษัทที่มีบริการ

ลากจูงรถเพื่อมาทําการลากจูงรถใหกับทานแทน

รูปรางของถุงชุดเครื่องมือจะแตกตางกันไปโดยขึ้นอยูกับรุน

ยางอะไหลจะมีขนาดที่เล็กกวายางขนาดจริง ระยะระหวางพื้น

ลดลงเมื่อทานใชยางอะไหล ทําใหบริเวณใตทองรถ

ียหายไดงายเมื่อขับขี่บนถนนที่มีพื้นผิวขรุขระมาก

a สายยึด

a ช
b ย
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3. นําแมแรง ประแจขันน็อตลอ และคนัเหลก็ดาม

แมแรงออกมาจากถุงชุดเครื่องมือ

4. คลายโบลทหางปลาออก และถอดกรวยสเปเซอร

ออก จากนั้นถอดยางอะไหล

กับตัวรถจะ

เกิดความเส

ุดเครื่องมือ

างอะไหล
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uuถายางแบนuการเปลี่ยนยางที่แบน
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

5. วางไมหมอนหนุนลอรถหรือกอนหินไวดานหนาและ

ดานหลังของลอในแนวทแยงมุมกับยางที่แบน

6. วางยางอะไหล (หันดานยางขึ้น) ไวใตตัวถังรถ ใกล

กับยางที่ตองการเปลี่ยน

a ยางที่จะเปลีย่น
b หมอนหนุนลอ
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uuถายางแบนuการเปลี่ยนยางที่แบน

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

7. คลายน็อตลอแตละตัวประมาณ 1 รอบดวยประแจ

ขันนอ็ตลอ
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uuถายางแบนuการเปลี่ยนยางที่แบน
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

1. วางแมแรงไวใตจุดขึ้นแมแรงที่ใกลกับยางที่จะ

เปลี่ยนมากที่สุด

2. หมุนแกนแมแรง ดังแสดงในรูป ตามเข็มนาฬิกาจน

■ ขั้นตอนการตั้งแมแรง 1 ขั้นตอนการตั้งแมแรง

วางแมแรงไวบนพื้นที่เรียบและมั่นคงระดับเดียวกับรถยนตที่

จอดอยู

อยาใชแมแรงในขณะมีผูโดยสารหรือสัมภาระอยูภายในรถ

หมาพรอมกับรถยนต

 อาจไมรองรับนํ้าหนัก (“โหลด”) หรือรูปทรงแม

มาะกับตัวรถ

ามคําแนะนําในการใชงานแมแรงอยางปลอดภัย

แรงในขณะเครื่องยนตกําลังทํางาน

พื้นที่แข็งแรงและเรียบเทานัน้

ตําแหนงขึ้นแมแรงเทานัน้

ในตัวรถขณะใชงานแมแรง

ิ่งของไวบนหรือใตแมแรง

3 คําเตือน
รถอาจหลนลงมาจากแมแรงไดงาย จนทําใหผูที่อยูใตทอง

รถไดรับบาดเจ็บรุนแรงได

ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเปลี่ยนยางใหถูกตอง และไมควร

มีสวนหนึ่งสวนใดของรางกายอยูใตทองรถซึ่งถูกรองรับไว

ดวยแมแรง

a จุดขึ้นแมแรง

a จุด
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กระทั่งดานบนสดุของแมแรงสัมผัสกับจุดขึ้นแมแรง

u ตรวจสอบใหแนใจวาแผนรองรับจุดขึ้นแมแรง

แนบกับชองของแมแรง

ใชแมแรงที่ใ

แมแรงอื่นๆ

แรงอาจไมเห

ตองปฏิบัติต

ดังตอไปนี้:

• หามใชแม

• ใชงานกับ

• ใชงานใน

• หามเขาไป

• หามวางส

ขึ้นแมแรง
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uuถายางแบนuการเปลี่ยนยางที่แบน

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

3. ยกรถดวยคันเหล็กดามแมแรงและดามแมแรงจน

กระทั่งยางลอยพนจากพื้น

a คนัเหลก็ดามแมแรง
b ใชประแจขันนอ็ตลอเปนดามแมแรง
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uuถายางแบนuการเปลี่ยนยางที่แบน
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

1. ขันน็อตลอและถอดยางที่แบนออก

2. เช็ดพื้นผิวติดตั้งบนลอดวยผาทําความสะอาด

3. ติดตั้งยางอะไหล

4. ขันน็อตลอจนกระทั่งน็อตสัมผัสกับขอบของชอง

■ การเปลี่ยนยางที่แบน 1การเปลี่ยนยางที่แบน

อยาขันน็อตลอแนนจนเกินไป
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ยึด และขันจนสุด

5. ลดระดับรถลงและนําแมแรงออก ขันน็อตลอตาม

ลําดับที่แสดงในภาพ ขันนอ็ตลอวนซํ้าอีกสองถึง

สามครั้ง โดยเรียงตามลําดับ

คาแรงขันนอ็ตลอ:

108 N·m (11 kgf·m, 80 lbf·ft)



uuถายางแบนuการเปลี่ยนยางที่แบน

558

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

1. ถอดฝาปดกลางออก

2. วางยางที่แบนโดยคว่ําลงในชองเก็บยางอะไหล

■ การเก็บยางที่แบน 1การเก็บยางที่แบน

3 คําเตือน
สิ่งของที่ยึดไวอยางหลวมๆ อาจกระเด็นอยูภายในหอง

โดยสารเมื่อเกิดการชนขึ้น และทําใหผูโดยสารไดรับ

บาดเจ็บรุนแรง 

เก็บลอ แมแรง และเครื่องมือใหแนนหนากอนขับรถ

a ฝาปด

a ก
b โ
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3. ถอดโบลทยึดออกจากกรวยสเปเซอร พลิกกลับ

ดาน และใสกลับเขาไป ยึดใหแนนดวยโบลทยึด

4. เก็บประแจขันน็อตลอและคันเหล็กดามแมแรงไวใน

ถุงชุดเครื่องมือ

5. เก็บถาดเครื่องมือเขาไปในฝากระโปรงทาย

รวยสเปเซอร

บลทยึด
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
เครือ่งยนตสตารตไมติด

การตรวจสอบเครื่องยนต

หากเครือ่งยนตสตารตไมติด ใหตรวจสอบมอเตอรสตารต

สภาพของมอเตอรสตารต รายการตรวจสอบ
มอเตอรสตารตรถไมหมุนหรือหมุนชา

แบตเตอรี่อาจหมดไฟ ตรวจสอบแตละ
รายการทางดานขวาและปฏิบัติตาม

คําแนะนํา

ตรวจสอบขอความบนหนาจอแสดงขอมูลการขับขี่

• ถาขอความ To start, touch start button with emblem side of remote ปรากฏขึ้น
2 ถาประจุไฟแบตเตอรี่ในสมารทคีย/คียการด* ต่ํา หนา 561

ตรวจสอบความสวางไฟภายใน

1การตรวจสอบเครื่องยนต

หากทานตองสตารตเครื่องยนตทันที ใหใชรถยนตชวยในการ

พวงสตารต
2 ถาแบตเตอรี่หมดไฟ หนา 565

หามกดสวิตช สตารต/ดับเครื่องยนต คางเปนเวลา

นานกวา 15 วินาที
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เปดไฟภายในและตรวจสอบ

• หากไฟภายในมืดสลัวหรือไมติด
2 แบตเตอรี่ หนา 534

• หากไฟภายในติดปกติ
2 ฟวส หนา 576

2 สตารตเครื่องยนตในกรณีฉุกเฉิน หนา 563



560

uu เครื่องยนตสตารตไมติดuการตรวจสอบเครื่องยนต

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

มอเตอรสตารตรถหมุนปกติแตเครื่องยนต

ไมสตารต

อาจมีขอบกพรองที่ฟวส ตรวจสอบแตละ

รายการทางดานขวาและปฏิบัติตาม

คําแนะนํา

ตรวจสอบขั้นตอนการสตารตเครื่องยนต

ปฏิบัติตามคําแนะนํา และพยายามสตารตเครื่องยนตอีกครั้ง
2  การสตารตเครื่องยนต หนา 378

ตรวจสอบไฟเตือนระบบ Immobilizer

เมื่อไฟเตือนระบบ Immobilizer กะพริบ เครื่องยนตจะไมสามารถสตารตได
2 ระบบ Immobilizer หนา 159

ตรวจสอบระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง

ควรมีนํา้มันเชื้อเพลงิเพียงพอในถัง
2  มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลงิ หนา 105

ตรวจสอบฟวส

สภาพของมอเตอรสตารต รายการตรวจสอบ
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ตรวจสอบฟวสทุกตัว หรือใหตัวแทนจําหนายชวยตรวจสอบ
2 การตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส หนา 585

หากยังพบขอบกพรองอยู:
2 การลากรถในกรณีฉกุเฉิน หนา 588



561

uu เครื่องยนตสตารตไมติดuถาประจไุฟแบตเตอรี่ในสมารทคีย/คียการด * ต่ํา
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ถาประจุไฟแบตเตอรี่ในสมารทคีย/คียการด* ต่ํา

หากมีเสยีงดังเตือน และมีขอความ To start, touch start button with emblem side of 

remote ปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลการขับขี่ ไฟแสดงบนสวิตช สตารต/ดับเครื่องยนต กะพริบ แต

เครือ่งยนตไมสตารต ใหสตารตเครื่องยนตดวยวิธีการตอไปนี:้

1. สัมผัสตรงกลางของสวิตช สตารต/ดับเครื่องยนต ซึ่ง

มีโลโก H อยูบนสมารทคยีหรือคยีการด * ในขณะที่ไฟ

แสดงกะพริบบนสวิตช สตารต/ดับเครื่องยนต ปุม

บนสมารทคียหรือคยีการด * ควรหันเขาหาตัวทาน

u ไฟแสดงบนสวิตช สตารต/ดับเครื่องยนต จะ

กะพริบเปนเวลาประมาณ 30 วินาที
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a สมารทคยี
b คยีการด*



562

uu เครื่องยนตสตารตไมติดuถาประจุไฟแบตเตอรี่ในสมารทคีย/คียการด * ต่ํา

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

2. เหยียบแปนเบรกและกดสวิตช สตารต/ดับ

เครื่องยนต ภายใน 10 วินาที หลังจากสัญญาณเสียง

ดังขึ้นและไฟแสดงบนสวิตช สตารต/ดับเครื่องยนต

เปลี่ยนจากกะพริบเปนติดสวางขึ้น

u หากทานไมเหยียบแปนเบรก ระบบจะเปลีย่นไป

ยังโหมด ACCESSORY

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 562  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM



563

uu เครื่องยนตสตารตไมติดuสตารตเครื่องยนตในกรณีฉุกเฉิน
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

สตารตเครื่องยนตในกรณฉีุกเฉิน

หากเครือ่งยนตสตารตไมติดดวยขั้นตอนการสตารตเครื่องยนตปกติ ทานอาจสามารถสตารตดวย
ขั้นตอนการสตารตเครื่องยนตฉุกเฉนิตอไปนี้

หามใชขั้นตอนนีห้ากไมใชกรณีฉุกเฉนิ 

1. ตองมั่นใจวากดเบรกมือแลว
u ไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) สวางโชวประมาณ 30 วินาที หลังจากกดสวิตชเบรกมือ

ไฟฟา
2. ตรวจสอบใหแนใจวาคนัเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง ( P จากนั้นเปดโหมดจายไฟไป
ที่ ACCESSORY

3. เหยียบแปนเบรกใหสดุ จากนั้นกดสวิตช สตารต/ดับเครื่องยนต คางไวเปนเวลา 15 วินาที

ควรตัดสินวาเปนการทํางานบกพรองของระบบ ถึงแมทานจะสามารถสตารตเครื่องยนตไดดวยขั้นตอน
ขางตน
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uu เครื่องยนตสตารตไมติดu เครื่องยนตดับกะทันหัน

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

เครื่องยนตดับกะทันหัน

สามารถดับเครื่องยนตดวยการกดสวิตซ สตารต/ดับเครื่องยนต ในกรณีฉกุเฉินขณะขับรถ ถาทานตอง

การหยุด/ดับเครื่องยนตใหดําเนินการดังนี้:

• กดสวิตช สตารต/ดับเครื่องยนต คางไวเปนเวลาสองวินาที

• กดสวิตช สตารต/ดับเครื่องยนต สามครั้ง

พวงมาลยัรถยนตจะไมอยูในตําแหนงลอ็ก

โหมดจายไฟจะอยูในตําแหนง ACCESSORY เมื่อเครื่องยนตดับแลว

เปลี่ยนไปยังโหมด VEHICLE OFF โดยเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง ( P หลังจากเครื่องยนต

ดับสนิท จากนั้นกดสวิตช สตารต/ดับเครื่องยนต 2 ครัง้ โดยไมตองเหยียบแปนเบรก

1เครื่องยนตดับกะทันหัน

หามกดสวิตช สตารต/ดับเครื่องยนต ในขณะขับรถ ยกเวนมี

ความจําเปนตองดับเครื่องยนต

หากทานกดสวิตช สตารต/ดับเครื่องยนต ขณะขับขี่ เสียง

เตือนจะดังขึ้น
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
ถาแบตเตอรี่หมดไฟ

ขั้นตอนการพวงสตารต

ปดอุปกรณไฟฟา เชน เครื่องเสียงและไฟ จากนั้นดับเครื่องยนตแลวจึงเปดฝากระโปรงหนารถ

1. เปดฝาครอบของขั้วบวก +

2. ตอสายจั๊มเขากับขั้วบวก + ของรถ

3. ตอสายพวงแบตเตอรี่อีกดานเขากับขั้ว + ของรถ

อีกคนั

u ใชแบตเตอรี่ 12 โวลตเทานั้น

u เมื่อใชที่ชารจแบตเตอรี่รถยนตในการชารจไฟให
กับแบตเตอรี่ 12 โวลต ใหทานเลอืกแรงดันในการ
ชารจไฟต่ํากวา 15 โวลต โปรดดูวิธีการใชงานที่

ถูกวิธีจากคูมือการใชงานที่ชารจ
4. ตอสายพวงแบตเตอรี่สายที่สองเขากับขั้ว - ของ

รถอีกคัน

1ถาแบตเตอรี่หมดไฟ

ขอสังเกต

ถาวางแบตเตอรี่ไวในสถานที่ที่เย็นจัด อิเล็กโทรไลทภายในอาจ

เปนนํ้าแข็งได การพวงสตารตดวยแบตเตอรี่ที่มีนํ้าแข็งเกาะ

อาจทําใหเกิดการระเบิดได

พวงแบตเตอรี่ใหแนนโดยไมใหหลุดในขณะ

ั่น ใชความระมัดระวังอยาใหสายพวงแบตเตอรี่

ใหปลายสายพวงแบตเตอรี่ทั้ง 2 ดานสัมผัสกันใน

บหรือถอดสายพวงแบตเตอรี่

3 คําเตือน
แบตเตอรี่อาจระเบิดจนทําใหผูที่อยูใกลเคียงไดรับ

บาดเจ็บ หากทานไมปฏิบัติตามขั้นตอนใหถูกตอง

เก็บวัตถุที่กอใหเกิดประกายไฟ เกิดไฟไหม หรือบุหรี่ให

หางจากแบตเตอรี่

a แบตเตอรี่
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เครื่องยนตส

พันกัน หรือ

ขณะประกอ



uuถาแบตเตอรี่หมดไฟu ขั้นตอนการพวงสตารต

566

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

5. ตอปลายอีกดานของสายพวงแบตเตอรี่เขากับขั้วสาย

ดินรถยนตดังแสดงในภาพ อยาตอสายพวง

แบตเตอรี่นี้เขากับชิ้นสวนอื่นๆ

6. หากรถของทานตอพวงกับรถยนตคนัอื่น ใหสตารต

เครื่องยนตของรถคันที่ใหความชวยเหลือ และเพิ่ม

ความเร็วรอบเครื่องยนตเลก็นอย

7. ลองสตารตเครื่องยนตของทาน ถาเครื่องยนตหมุน

ชา ใหตรวจสอบวาสายพวงแบตเตอรี่จุดตอแนนใน

ลักษณะโลหะสัมผัสกับโลหะดีหรือไม

1ถาแบตเตอรี่หมดไฟ

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงในสภาพอากาศที่เย็นและ

อาจทําใหสตารตเครื่องยนตไมติดได

* สํา
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uuถาแบตเตอรี่หมดไฟu ขั้นตอนการพวงสตารต
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

เมื่อสตารตเครื่องยนตแลว ใหถอดสายพวงแบตเตอรี่ออกโดยปฏบิัติตามลําดับดังตอไปนี้

1. ถอดสายพวงแบตเตอรี่ออกจากสายดินรถยนต

2. ถอดปลายอีกดานหนึ่ง ของสายพวงแบตเตอรี่ออกจากขั้ว - ของรถยนตคนัที่ใหความชวยเหลือ

3. ถอดสายพวงแบตเตอรี่ออกจากขั้ว + ของรถยนต

4. ถอดปลายอีกดานหนึ่ง ของสายพวงแบตเตอรี่ออกจากขั้ว + ของรถยนตคันที่ใหความชวยเหลือ

นํารถเขารบัการตรวจสอบที่สถานบีรกิารหรือศูนยบริการฮอนดาใกลบานทาน

■ การปฏบิัติหลังจากสตารตเครื่องยนต 1ถาแบตเตอรี่หมดไฟ

เครื่องหมายแสดงระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA), ระบบ

ชวยควบคุมการทรงตัว (VSA) ปด, ระบบควบคมุความเร็วรถ

อัตโนมัติพรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความ

เร็วต่ํา (ACC with LSF), ระบบเตือนแรงดันลมยางต่ํา * และ

ระบบสนับสนนุความปลอดภัยอาจปรากฏขึ้นเปนสีเหลืองอําพัน

พรอมกับขอความบนมาตรวัดเมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่

ตําแหนง ON หลังจากเชือ่มตอแบตเตอรี่ใหม

ขับขี่รถในระยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม. ไฟ

แสดงสถานะแตละชนดิควรจะดับลง หากไมมีไฟแสดงสถานะ

ดับ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ

* สํา
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การจัด

เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไมได

ปฏบิัติตามขั้นตอนดานลาง หากทานไมสามารถเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรออกจากตําแหนง ( P ได

1. กดเบรกมือ

2. ถอดกุญแจภายในออกจากสมารทคียหรือคียการด *

3. สอดกุญแจในชองปลดล็อกเกียร

4. ขณะดันกุญแจเขา กดปุมปลดล็อกและเลื่อนคัน

เปลี่ยนเกียรไปที่ตําแหนง ( N

u เมื่อถึงตอนนี้จะสามารถปลดล็อกได ปรึกษาศูนย

บริการฮอนดาใหชวยตรวจสอบเร็วที่สุดเทาที่จะ

เปนไปได

■ การปลดล็อก

a ปุมปลดล็อก
b ชองปลดลอ็กเกียร

สมารทคีย
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การกับเหตุฉุกเฉิน
a ปุมปลดล็อก
b ชองปลดลอ็กเกียร

คียการด *

* สําหรบัรถบางรุน



569

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
โอเวอรฮีต

การแกไขปญหาโอเวอรฮีต

อาการโอเวอรฮีตมีดังนี้:

• มาตรวัดอุณหภูมิเครื่องยนตอยูที่ตําแหนงสูงสุด หรือเครื่องยนตสูญเสยีกําลังฉบัพลนั

• ขอความ Engine temperature too hot. Do not drive. Allow engine to cool. ปรากฏบน

หนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

• มีไอน้ําออกมาจากหองเครื่องยนต

■ สิ่งแรกที่ตองทํา

1. จอดรถไวในที่ปลอดภัยทันที

2. ปดอุปกรณไฟฟาทั้งหมด และเปดไฟเตือนฉกุเฉิน

1การแกไขปญหาโอเวอรฮีต

ขอสังเกต

หากขับรถตอไปในขณะที่มาตรวัดอุณหภูมิอยูที่ตําแหนงสูงสุด

เครื่องยนตอาจเสียหายได

ไปในขณะที่ขอความ Engine temperature too 

t drive. Allow engine to cool. แสดงบนหนา

มูลผูขับขี่เครื่องยนตอาจเสียหายได

3 คําเตือน
ไอน้ําและละอองจากเครื่องยนตที่โอเวอรฮีตอาจทําใหทาน

ถูกลวกได

อยาเปดฝากระโปรงหนาหากมีไอน้ําออกมา

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

ทุกรุน

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

ทุกรุน
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u ไมมีไอน้ําออกมา: ติดเครื่องยนตไวและเปดฝากระโปรงหนารถขึ้น

u มีไอน้ําออกมา: ดับเครื่องยนตและรอจนกระทั่งไอน้ําหายไป จากนั้นเปดฝากระโปรงหนารถขึ้น
หากขับรถตอ

hot. Do no

จอแสดงขอ



uuโอเวอรฮีตuการแกไขปญหาโอเวอรฮีต

570

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

■ สิ่งที่ตองทําตอไป

1. ตรวจสอบวาพัดลมระบายความรอนกําลังทํางานหรือไม

และดับเครือ่งยนตทันทีที่ขอความ Engine 

temperature too hot. Do not drive. Allow 

engine to cool. บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่หายไป

u ถาพัดลมระบายความรอนไมทํางาน ใหดับ

เครื่องยนตทันที

2. หลังจากเครื่องยนตเย็นลง ใหตรวจสอบระดับสาร

หลอเย็นและชิ้นสวนของระบบหลอเย็นวามีรอยรั่ว

หรือไม

u ระดับสารหลอเย็นในถังพักตํ่า ใหเติมสารหลอเย็น

■ ส

เมื่อเ

ถาข

ทาน

ซอม

1การแกไขปญหาโอเวอรฮีต

ถาสารหลอเย็นรั่ว โปรดติดตอศูนยบริการฮอนดาเพื่อรับการซอม

ใชนํ้าในกรณีฉุกเฉิน/ชั่วคราวเทานั้น นํารถไปยังศูนยบริการ

ฮอนดา

3 คําเตือน
ถอดฝาปดหมอน้ําออกในขณะเครื่องยนตรอนจะทําให

สารหลอเย็นพุงออกมาจนทําใหทานถูกลวกได

ปลอยใหเครื่องยนตและหมอนํ้าเย็นลงกอนถอดฝาปด

หมอนํ้าออกทุกครั้ง

a ถงัพัก
b MAX
c MIN
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จนถงึเครื่องหมาย MAX

u ถาไมมีสารหลอเย็นอยูในถังพัก ใหตรวจสอบหมอ

นํา้วาเย็นหรือไม คลุมฝาปดหมอนํ้าดวยผาหนา

และเปดฝาปดออก เติมสารหลอเยน็จนถึงฐาน

ของคอถังถาจําเปน และปดฝา

ิ่งสุดทายที่ตองทํา

ครือ่งยนตเย็นลงจนไดที่แลวใหสตารตเครื่องยนตใหมและตรวจสอบหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่

อความ Engine temperature too hot. Do not drive. Allow engine to cool. ไมปรากฏ

สามารถขับรถตอไปได หากขอความปรากฏขึ้นอีกครั้ง โปรดติดตอศูนยบริการฮอนดาเพื่อรับการ
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
ไฟเตือน, สวาง/กะพริบ

ถาไฟเตือนแรงดันนํ้ามันเครื่องตํ่าสวาง

■ สาเหตทุี่ไฟเตอืนสวาง

ไฟเตือนนีจ้ะสวางเมื่อระดับน้ํามันเครื่องอยูในระดับตํ่า

■ สิ่งที่ตองทําทันทีที่ไฟเตือนสวาง

1. จอดรถในที่ปลอดภยัทันที

2. เปดไฟเตือนฉุกเฉนิถาจําเปน

■ สิ่งที่ตองทําหลงัจากจอดรถ

1. ดับเครื่องยนตและปลอยทิ้งไวเปนเวลาประมาณสาม

นาที

2. เปดฝากระโปรงหนาและตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่อง

u เติมนํ้ามันเครื่องตามจําเปน

2การตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง หนา 510

1ถาไฟเตือนแรงดันนํ้ามันเครื่องตํ่าสวาง

ขอสังเกต

เดินเครื่องยนตดวยแรงดันนํ้ามันเครื่องตํ่า อาจทําใหกลไกได

รับความเสียหายเกือบจะทันที
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3. สตารตเครื่องยนตและตรวจสอบไฟเตือนแรงดัน

นํ้ามันเครื่องตํ่า

u ไฟเตือนดับ: สตารตเครื่องยนตอีกครั้ง

u คําเตือนไมหายไปภายใน 10 วินาที: ดับ

เครื่องยนตและติดตอศูนยบริการฮอนดาเพื่อรับ

การซอมทันที



572

uuไฟเตือน, สวาง/กะพริบuถาไฟเตือนระบบประจุไฟสวาง

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ถาไฟเตือนระบบประจุไฟสวาง

■ สาเหตุที่ไฟเตือนสวาง

ไฟเตือนนีจ้ะสวางเมื่อมีขอบกพรองในระบบประจุไฟ

■ สิ่งที่ตองทําทันทีเมื่อไฟเตือนสวาง

จอดรถในที่ปลอดภัยและนํารถของทานเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาทันที

ถาไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรองสวางหรือกะพริบ

■ สาเหตุที่ไฟเตือนสวางหรือกะพริบ

• สวางเมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นกับระบบควบคุมการปลอยไอเสยีเครื่องยนต

• กะพริบเมื่อระบบตรวจจับการจุดระเบิดผดิจังหวะของเครื่องยนต

■ สิ่งที่ตองทําเมื่อไฟเตือนสวาง

1ถาไฟเตือนระบบประจุไฟสวาง

ถาทานตองหยุดรถชั่วคราว อยาดับเครื่องยนต เนื่องจาก

การสตารตเครื่องยนตอีกครั้งอาจทําใหประจุไฟในแบตเตอรี่

หมดอยางรวดเร็ว

1ถาไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรองสวางหรือกะพริบ

ขอสังเกต

ถาทานขับรถโดยที่ถาไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรอง

สวางอยู ระบบควบคุมการปลอยไอเสียและเครื่องยนตอาจ

เสียหายได

ระบบเครื่องยนตทํางานบกพรองกะพริบอีกครั้ง เมื่อ

ื่องยนตใหมอีกครั้ง ใหขับรถไปยังศูนยบริการฮอนดา

วยความเร็วตํ่ากวา 50 กม./ชม. เพื่อนํารถเขารับ

อบ
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หลกีเลีย่งการขับขี่ดวยความเร็วสูง และนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบรกิารฮอนดา

ทันที

■ สิ่งที่ตองทําเมื่อไฟเตือนกะพริบ

จอดรถในที่ที่ปลอดภัยซึ่งไมมีวัตถุที่ติดไฟได และรออยางนอย 10 นาที หรือนานกวา

นั้น โดยดับเครือ่งยนตจนกระทั่งเครื่องยนตเย็นลง

ถาไฟเตือน

สตารตเคร

ที่ใกลที่สุดด

การตรวจส
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uu ไฟเตือน, สวาง/กะพริบuถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบ
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบ

■ สาเหตุที่ไฟเตือนสวาง

• ระดับน้ํามันเบรกต่ํา

• เกิดขอบกพรองขึ้นกับระบบเบรก

■ สิ่งที่ตองทําเมื่อไฟเตือนสวางในระหวางขับรถ

กดแปนเบรกเบาๆ เพื่อตรวจสอบแรงดันแปนเบรก

• ถาปกติ ใหตรวจสอบระดับน้ํามันเบรกในครั้งถัดไปที่ทานหยุดรถ

• ถาไมปกติ แกไขขอบกพรองทันที ลดเกียรลงเพื่อชะลอความเร็วดวยการเบรกจาก

เครื่องยนตถาจําเปน

■ สาเหตุที่ไฟเตือนกะพริบ

• เกิดขอบกพรองขึ้นกับระบบเบรกมือไฟฟา

■ สิ่งที่ตองทําเมื่อไฟเตือนกะพริบ

1ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบ

นํารถเขารับการซอมทันทีที่ศูนยบริการฮอนดา

การขับรถในขณะระดับน้ํามันเบรกต่ําถือเปนการกระทําที่

อันตราย ในกรณีที่ไมมีแรงตานจากแปนเบรกใหหยุดรถในที่ที่

ปลอดภัยทันที ลดเกียรลงหากจําเปน

ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) และไฟเตือน ABS สวางขึ้น

พรอมกัน ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกสจะไมทํางาน ซึ่ง

สงผลใหรถยนตไมมีเสถียรภาพภายใตการเบรกที่กะทันหัน

ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาทันที

ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) กะพริบพรอมกันกับที่ไฟเตือน

ระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวางขึ้น เบรกมืออาจไมทํางาน

หลีกเลี่ยงการใชเบรกมือและใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนย

าทันที
เตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบใน
เดียวกัน เมื่อไฟเตือนระบบเบรก (เหลือง
น) สวางโชว หนา 574
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• หลีกเลี่ยงการใชเบรกมือและใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาทันที บริการฮอนด
2 ถาไฟ

เวลา
อําพั
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uuไฟเตือน, สวาง/กะพริบuถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบในเวลาเดียวกัน เมื่อไฟเตือนระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวางโชว

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบในเวลาเดียวกัน

เมื่อไฟเตือนระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวางโชว

■ ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางขึ้น หรือกะพริบพรอมกันกับที่ไฟเตือนระบบ

เบรก (เหลืองอําพัน) สวางขึ้น ใหปลดเบรกมือดวยตนเองหรืออัตโนมัติ

2 เบรกมือ หนา 473

• ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางคางอยางตอเนื่อง หรือกะพริบพรอมกันกับที่ไฟ

เตือนระบบเบรก (เหลอืงอําพัน) สวางขึ้น ใหดับรถในสถานที่ปลอดภัยและนํารถเขา

ตรวจสอบที่ศูนยบริการของฮอนดา

uการปองกันรถไมใหเคลื่อนที่เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง ( P

• ถามีเพียงไฟเตือนระบบเบรกที่ดับลง (แดง) ใหหลีกการใชเบรกมือ และนํารถเขา

1ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบในเวลาเดียว

กัน เมื่อไฟเตือนระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวางโชว

ถาทานใชเบรกมือ ทานอาจไมสามารถปลดเบรกมือได

ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) และไฟเตือนระบบเบรก (เหลือง

อําพัน) สวางขึ้นพรอมกัน แสดงวาเบรกมือกําลังทํางาน

ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) กะพริบพรอมกันกับที่ไฟเตือน

ระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวางขึ้น เบรกมืออาจไมทํางาน

เนื่องจากกําลังมีการตรวจสอบระบบอยู

ถาทานใชงานเบรกมือไฟฟาซ้ําๆ ในระยะเวลาสั้นๆ เบรกจะ

เพื่อปองกันไมใหระบบเกิดความรอน และไมใหไฟ

ิบ

ับเชาสูสถานะปกติในเวลาประมาณ 1 นาที

(แดง)

(เหลือง
อําพัน)
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ตรวจสอบที่ศูนยบริการของฮอนดาทันที หยุดทํางาน

แสดงกะพร

เบรกจะกล



575

uu ไฟเตือน, สวาง/กะพริบuถาไฟเตือนระบบพวงมาลัย EPS สวาง
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ถาไฟเตือนระบบพวงมาลัย EPS สวาง

■ สาเหตุที่ไฟเตือนสวาง

• ไฟเตือนนี้จะสวางเมื่อมีขอบกพรองในระบบพวงมาลยั EPS

■ สิ่งที่ตองทําทันทีเมื่อไฟเตือนสวาง

• หยุดรถในที่ที่ปลอดภัยและสตารตเครื่องยนตใหม

หากไฟเตือนยังคงสวางอยู ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาทันที

• ถาขอความ Do not drive ปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ จอดรถในที่

ปลอดภัยทันทีและติดตอศูนยบริการฮอนดา
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การจัด

ฟวส

ตําแหนงฟวส

หากอุปกรณไฟฟาไมทํางาน ใหตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ตําแหนง VEHICLE OFF และตรวจสอบวามี

ฟวสใดบางที่ขาด

กลองฟวสจะอยูใกลกบัแบตเตอรี่ ใหทานกดที่แท็บเพื่อเปดกลอง

ตําแหนงฟวสจะแสดงบนแผนภูมิฟวส

ติดตั้งฟวสใหตรงตามลําดับฟวสและกลองฝาครอบ

■ กลองฟวสเครื่องยนต
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576

การกับเหตุฉุกเฉิน
* สําหรบัรถบางรุน



577

uuฟวสu ตําแหนงฟวส
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

a ข
b ก
c ด
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าลอ็ก
ลองฟวส
านหนา



578

uuฟวสu ตําแหนงฟวส

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

■ ว

1

2

3

4

− −
Back Up FI-ECU 10 A

IGP 15 A
ระบบสงกําลงั 15 A
ไฟหนาดานซาย 15 A

หัวฉีด 15 A
ไฟเบรก 10 A

ไฟหนาดานขวา 15 A
IG Coil 15 A

− −
ฉุกเฉิน 15 A

− −
− −
− −
− −
− −
− −

VB ACT 10 A
IGPS (LAF) 10 A

มอนิเตอร IG1 2 7.5 A

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps
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− −
− −
− −

ไลฝากระจกบังลมหลัง 40 A
− −

มอเตอรโบลเวอร 40 A
− −
− −

มอเตอร ABS/VSA 40 A
− −
− −

IG Main 30 A
− −

รีเลยโมดุล 2 30 A

9 − −
10 เครื่องเสียงยอย * 7.5 A
11 − −
12 − −
13 − −
14 − −
15 ไฟตัดหมอกหนา 10 A
16 คลัตช MG 10 A
17 มอเตอรถังน้ําฉีดกระจก 15 A
18 แตร 10 A
19 Back Up 15 A
20 ระบบเครื่องเสยีง 15 A
21 − −
22 DBW 15 A

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
งจรการปองกันและหมายเลขฟวส

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps
แบตเตอรี่ 125 A

− −
− −

ออพชั่นกลองฟวส 60 A
− −

ออพชั่นกลองฟวส 2 40 A
− −

กลองฟวสหลัก 60 A

5

สวิตชแมกเนติก ST 30 A
มอเตอรปดน้ําฝนหนา 30 A

EPS 70 A
รีเลยโมดุล 1 30 A

ABS/VSA FSR 40 A
มอเตอรพัดลมหลัก 30 A
กลองฟวสหลัก 2 40 A

6 มอเตอรพัดลมยอย 30 A
7 IG Main 2 30 A
8 − −

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32



579

uuฟวสu ตําแหนงฟวส
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

กลองฟวสจะอยูใกลกับแบตเตอรี ่ใหทานกดที่แท็บเพื่อเปดกลอง

ตําแหนงฟวสจะแสดงบนฝาครอบกลองฟวส ติดตั้งฟวสตามลําดับหมายเลขฟวสและตัวเลขบน

ฝาครอบ

a แท็บ
b ก
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ลองฟวส



580

uuฟวสu ตําแหนงฟวส

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

■ ว

1

2

3

4

− (20 A)
Back Up FI-ECU 10 A

IGP 15 A
ระบบสงกําลัง (15 A)
ไฟหนาดานซาย (15 A)

หัวฉีด (15 A)
ไฟเบรก 10 A

ไฟหนาดานขวา (15 A)
IG Coil 15 A

− − −
ฉุกเฉิน 15 A

− (7.5 A)
− − −

− (30 A)
− (30 A)

− − −
− − −

VB ACT (10 A)
IGPS (LAF) 10 A

มอนิเตอร IG1 2 7.5 A

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps

* สํา
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หรบัรถบางรุน
− − 40 A
− − 40 A
− − 40 A

ไลฝากระจกบังลมหลัง 40 A
− − 40 A

มอเตอรโบลเวอร 40 A
− − 40 A
− − 30 A

มอเตอร ABS/VSA 40 A
− (30 A)

− − 30 A
IG Main 30 A

− − 30 A
รีเลยโมดุล 2 30 A

9 ปมสุญญากาศไฟฟา* (30 A)
10 เครื่องเสยีงยอย * (7.5 A)
11 − − −
12 − − −
13 − (10 A)
14 − − −
15 ไฟตัดหมอกหนา * (10 A)
16 คลัตช MG 10 A
17 มอเตอรถังน้ําฉีดกระจก 15 A
18 แตร 10 A
19 Back Up 15 A
20 ระบบเครื่องเสียง * (15 A)
21 − − −
22 DBW 15 A

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
งจรการปองกันและหมายเลขฟวส

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps
แบตเตอรี่ 125 A

− − 40 A
− − 40 A

ออพชั่นกลองฟวส 60 A
− − 40 A

ออพชั่นกลองฟวส 2 40 A
− (30 A)

กลองฟวสหลกั 60 A

5

สวิตชแมกเนติก ST 30 A
มอเตอรปดน้ําฝนหนา 30 A

EPS 70 A
รีเลยโมดุล 1 30 A

ABS/VSA FSR 40 A
มอเตอรพัดลมหลกั 30 A
กลองฟวสหลัก 2 40 A

6 มอเตอรพัดลมยอย 30 A
7 IG Main 2 30 A
8 − − −

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32



581

uuฟวสu ตําแหนงฟวส

มีตอ

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ใตแผ

ตําแห

ติดตั้ง

■  ก

a ก
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ลองฟวส
งหนาปดดานผูขับขี่

นงฟวสจะแสดงบนแผนภูมิฟวส

ฟวสใหตรงตามลําดับฟวสและกลองฝาครอบ

ลองฟวสภายในหองโดยสาร



582

uuฟวสu ตําแหนงฟวส

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

■ ว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

เลื่อนเบาะนัง่ไฟฟาดานผูขับขี่ 20 A

− −

A/C 10 A

ไฟเดยไลท 10 A

ACC 10 A

ลอ็กกุญแจ ACC 10 A

ล็อกประตูดานซาย 10 A

− 20 A

− −

− −

− −

− −

− −

ออพชั่น 1 10 A

แอมปเครื่องเสียง * 30 A

− −

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps

* สํา
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− − 40 ปรับพนักพิงดานผูขับขี่ 20 A

หรบัรถบางรุน
− −

ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม
ดานหนา

20 A

ล็อกประตู 20 A

มาตรวัด 10 A

− −

− −

ออพชั่น 6 (VB SOL) 10 A

ปลดล็อกประตูดานผูขับขี่ 10 A

− 20 A

− −

− −

29 ปมน้ํามันเชื้อเพลิง 15 A

30 ปลดล็อกประตูดานซาย 10 A

31 ปลดล็อกประตูดานขวา 10 A

32 − −

33 − −

34 − −

35 − −

36 − −

37 − −

38 − −

39 ลอ็กประตูหลังดานขวา 10 A

50

51

52

53

54

55

56
งจรการปองกันและหมายเลขฟวส

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps
กระจกประตูผูขับขี่ 20 A

กระจกประตูผูโดยสารหนา 20 A

กระจกประตูดานหลังขวา 20 A

กระจกประตูดานหลังซาย 20 A

ออพชั่น 10 A

SRS 10 A

แอคทูเอเตอรลอ็กฝากระโปรงทาย 10 A

20 − −

21 − −

22 SMART 10 A

23 ลอ็กประตูดานผูขับขี่ 10 A

24 − −

25 IMG 10 A

26 SRS 10 A

27 − −

28 ออพชั่น 5 10 A

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps
41

42

43

44

45

46

47

48

49



583

uuฟวสu ตําแหนงฟวส
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ใตแผงหนาปดดานผูขับขี่

ตําแหนงฟวสจะแสดงบนแผนภมูิฟวสใตขอตอพวงมาลัย

ติดตั้งฟวสตามลําดับหมายเลขฟวสและหมายเลขฉลาก

a กลองฟวส

a แ
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ผนภูมิฟวส
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uuฟวสu ตําแหนงฟวส

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

■ ว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ปรับพนักพิงดานผูขับขี่ * (20 A)

เลื่อนเบาะนัง่ไฟฟาดานผูขับ

ขี่ *
(20 A)

ออพชั่น 3* (10 A)

A/C 10 A

ไฟเดยไลท 10 A

ACC 10 A

ล็อกกุญแจ ACC 10 A

ลอ็กประตูดานผูโดยสาร 10 A

− − 20 A

ปรับพนักพิงดานผูโดยสาร * (20 A)

− (10 A)

− (10 A)

− (20 A)

เลื่อนเบาะนั่งไฟฟาดานผู
โดยสาร *

(20 A)

ออพชั่น 1 10 A

แอมปเครื่องเสียง * (30 A)

− (30 A)

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps

* สํา
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− − − 39 ล็อกประตูหลังดานขวา 10 A

หรบัรถบางรุน
โปรงทาย

− − −

ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่ม
เติมดานหนา

20 A

ล็อกประตู 20 A

มาตรวัด 10 A

− 10 A

− (10 A)

ออพชั่น 6 (VB SOL) 10 A

ปลดลอ็กประตูดานผูขับขี่ * (10 A)

− − (20 A)

− (10 A)

28 ออพชั่น 5 10 A

29 ปมน้ํามันเชื้อเพลิง 15 A

30 ปลดล็อกประตูดานซาย 10 A

31 ปลดล็อกประตูดานขวา 10 A

32 − − −

33 − − −

34 − − −

35 − − −

36 − (20 A)

37 − (15 A)

38 − − −

48

49

50

51

52

53

54

55

56
งจรการปองกันและหมายเลขฟวส

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps
กระจกประตูผูขับขี่ 20 A

กระจกประตูผูโดยสารหนา 20 A

กระจกประตูดานหลังขวา 20 A

กระจกประตูดานหลังซาย 20 A

ออพชั่น 10 A

SRS 10 A

แอคทูเอเตอรล็อกฝากระ
10 A

19 − − −

20 − (10 A)

21 − (20 A)

22 SMART 10 A

23 ล็อกประตูดานผูขับขี่ * (10 A)

24 − (7.5 A)

25 IMG 10 A

26 SRS 10 A

27 − 20 A

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps
40

41

42

43

44

45

46

47



585

uuฟวสuการตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

การตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส

1. ตั้งคาโหมดจายไฟไปยังตําแหนง OFF ปดไฟหนา

และอุปกรณเสริมทั้งหมด

2. ถอดฝาครอบกลองฟวสออก

3. ตรวจสอบฟวสหลักในกลองฟวสในหองเครื่องยนต

u ดูที่ฟวสผานชอง

u หากฟวสขาด ใหเปลี่ยนฟวสที่ศูนยบริการฮอนดา

1การตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส

ขอสังเกต

การเปลี่ยนฟวสที่มีอัตราไฟสูงกวาจะเพิ่มโอกาสที่ระบบไฟฟา

จะไดรับความเสียหายได 

ยืนยันกระแสไฟฟาตามที่ระบุไวบนฉลากฟวส
2 ตําแหนงฟวส หนา 576

เปลี่ยนฟวสดวยฟวสอะไหลที่มีคาแอมแปรตามที่กําหนดไว

ทุกรุน
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มีตอ

a ชอง
b ฟวสหลัก



586

uuฟวสuการตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

4. ตรวจสอบฟวสรวมในกลองฟวสในหองเครื่องยนต

u ดูที่ชองวางระหวางฟวส

u หากฟวสขาด ใหเปลี่ยนฟวสที่ศูนยบริการฮอนดา

a ฟ
b ฟ

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 586  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM
วสขาด

วสรวม
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uuฟวสuการตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

5. ตรวจสอบฟวสขนาดเล็กภายในรถยนต

u ถามีฟวสที่ขาด ใหถอดออกดวยเครื่องมือถอด

ฟวสและเปลีย่นฟวสใหม

1การตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส

มีเครื่องมือถอดฟวสอยูทางดานหลังของฝาครอบกลองฟวสใน

หองเครื่องยนต

a เครือ่งมือถอดฟวส
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มีตอ



การจัด

การลากรถในกรณีฉุกเฉิน

ควรใชบริการผูใหบรกิารลากรถมืออาชีพ หากตองการลากรถของทาน

■ รถกึ่งพวงพื้นเรียบ

ผูใหบรกิารจะบรรทุกรถของทานไวบนรถบรรทุกกึ่งพวงพื้นเรยีบ

นี่คอืวิธีการที่ดีที่สุดในการขนยายรถยนตของทาน

■ รถยกลาก

รถยกลากจะใชกานตอแกนหมุนสองขางชอนใตลอหนาและยกลอขึ้นจากพื้นถนน ลอหลังจะยงัคงอยู

บนพื้นถนน วิธีนีค้ืออีกวิธีที่สามารถใชการลากรถของทานได

1การลากรถในกรณีฉุกเฉิน

ขอสังเกต

การลากรถดวยรถ หรือรถแบบอื่นๆ อาจสรางความเสียหายที่

รุนแรงได กันชนไมไดออกแบบมาเพื่อรองรับน้ําหนักของ

รถยนต

ตรวจสอบใหแนใจวาปลดเบรกมือแลว หากทานไมสามารถ

ปลดเบรกมือได กรณีนี้ควรเคลื่อนยายรถของทานดวยรถกึ่ง

พวงพื้นเรียบ
2 เบรกมือ หนา 473

ขอสังเกต

การลากรถที่ไมถูกวิธี เชน การลากรถดวยรถ หรือรถแบบอื่นๆ

อาจสรางความเสียหายตอระบบเกียรได

าะเชือกหรือโซเทานัน้ในการลากรถ

ดังกลาวอาจกอใหเกิดอันตรายอยางมากหากเชือก

นไปมาหรือเลื่อนเขาไปติดในระบบเบรก
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การกับเหตุฉุกเฉิน
หามใชเฉพ

การกระทํา

หรือโซเลื่อ



589

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
ฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงเปดไมได

หากทานไมสามารถปลดล็อกฝาเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง ใหปฏิบตัิตามขั้นตอนตอไปนี้

1. เปดฝากระโปรงทาย

2. ดึงสายสําหรับปลดล็อกเขาหาตัว

u สายสําหรับปลดล็อกจะปลดล็อกฝาปดชองเติม

น้ํามันเชื้อเพลิงเมื่อถูกดึง

3. เปดฝาปดชองเติมน้ํามันเชือ้เพลิง  
2 การเติมน้ํามันเชือ้เพลิง หนา 487

■ สิง่ที่ตองทําเมื่อฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเปดไมได 1ฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงเปดไมได

หลังจากทําตามขั้นตอนเหลานี้ โปรดนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนย

บริการของฮอนดา

a สายสําหรับปลดลอ็ก

22 CIVIC 4D HATC HMSB (IN KS KU KZ KN PH VT MA)-42T20T000.book  Page 589  Wednesday, May 5, 2021  8:09 AM



การจัด

ฝาประโปรงทายเปดไมได

ปฏบิัติตามขั้นตอนนีเ้พื่อเปดฝากระโปรงทาย

1. ถอดฝาครอบออกดวยกุญแจ

u ใชผารองกุญแจเพื่อปองกันไมใหขีดขวนฝาครอบ

■ จะตองทําอยางไรเมื่อไมสามารถเปดฝากระโปรงทายได 1จะตองทําอยางไรเมื่อไมสามารถเปดฝากระโปรงทายได

สิ่งที่ตองทําหลังจากนี:้

หลังจากทําตามขั้นตอนเหลานี้ โปรดนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนย

บริการของฮอนดา

a ฝาครอบ
b ส
c ค

a ส

* สํา
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การกับเหตุฉุกเฉิน
 2. ดึงสายสําหรบัปลดล็อก

3. ใสฝาครอบกลับเขาที่

มารทคีย
ยีการด *

ายสําหรับปลดลอ็ก

หรบัรถบางรุน



591

ขอมูลทางเทคนิค

อมูลเกี่ยวกับขนาดแ ตําแหนงของหมายเลขตางๆ ที่สําคญั และยังให
ควรจะทราบเกี่ยวกับระบบควบคุมไอเสียรถยนต

ขอมูลจําเพาะ ................................................592

หมายเลขตางๆ

หมายเลขรถยนต (VIN), หมายเลขเครื่องยนต

และหมายเลขเกียร..................................595

อุปกรณที่ปลอยคลื่นวิทยุ* ...........................596

* สําห
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ใบอนุญาตโอเพนซอรซ TCU
* ...................598
ตารางในบทนี้จะใหข

รับรถบางรุน
ละความจุตางๆ ของรถยนตฮอนดา ตลอดจน
ขอมูลที่ทาน



ขอมูลจําเพาะ

■ขอ

รุน

น้ําห

นํา้ห

นํา้ห
รับได

้ํามันเชื้อเพลงิ

บตเตอรี่

้ําฉีดลางกระจก

ันเชื้อเพลิง:
เบนซินไรสารตะกั่ว/แกสโซฮอล
E10-E85 คาออกเทนตั้งแต 
91 ขึ้นไป

มจุถังน้ํามัน
เพลิง

47 ลิตร

มจุ 48AH(5)/60AH(20)

มจุถัง 1.5 ลิตร
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ขอมูลทางเทคนิค
ควา
มูลจําเพาะรถยนต

Civic

นักรถเปลา 1,312 - 1,334 กก.

นักสูงสุดที่รับได
ดูฉลากที่ติดอยูบนขอบประตู
ดานผูโดยสาร
1,740 กก.

นักสูงสุดที่เพลา


ดูฉลากที่ติดอยูบนขอบประตู
ดานผูโดยสาร

■ขอมูลจําเพาะเครื่องยนต

ชนิด
เครื่องยนตเบนซิน 4 สูบ 4 จังหวะ
DOHC แบบแถวเรียงระบายความ
รอนดวยน้ํา

ความกวาง
กระบอกสูบ x 
ระยะชกั

73 × 89.5 มม.

ความจุกระบอกสูบ 1,498 ซม.3

อัตราสวนกําลังอัด 10.3 : 1

หัวเทียน NGK DILKAR8P8DY

■น

■แ

■น

น้ําม
ชนิด

ควา
เชือ้

ควา



12.3



594

uuขอมูลจําเพาะu

ขอมูลทางเทคนิค

■สา

ชนิด

อัตร

ควา

บรก

ะบบปรับอากาศ

ิติ

พาวเวอรผอนแรง
หนา ดิสกเบรกมีชองระบายความรอน
หลัง ดิสกเบรก
กมือ ระบบเบรกมือไฟฟา

สารทําความ
HFC-134a (R-134a)

มจุ 445 - 495 กรัม

มยาว 4,678 มม.
มกวาง 1,802 มม.
มสูง 1,415 มม.
ะฐานลอ 2,733 มม.

ะลอ

ดาน
หนา

1,547 มม.

ดาน
หลัง

1,587 มม.

* สํา
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หรับรถบางรุน
สําหรับขนาดยางและขอมูลแรงดัน โปรดดูฉลากที่ติดอยูบน
ขอบประตูดานผูขับขี่

18X8J
ยางอะไหล 16X4T

■ม
ควา
ควา
ควา
ระย

ระย
รหลอเย็นเครื่องยนต

ที่กําหนด
Honda All Season 
Antifreeze/Coolant Type2

าสวนผสม ผสมน้ํากลั่นในอัตรสวน 50/50

มจุ
(รวมสารหลอเย็นที่เหลืออยูในถัง
สํารอง 0.65 ลิตร)
5.53 ลิตร

■ยาง

ปกติ
ขนาด

215/55R16 93H
215/50R17 91V
235/40ZR18 95Y

แรงดันลมยาง
ดูฉลากที่ติดอยูบนขอบ
ประตูดานผูขับขี่

ยางอะไหล
ขนาด

T125/80D16 97M
T125/85D16 99M

แรงดันลมยาง
ดูฉลากที่ติดอยูบนขอบ
ประตูดานผูขับขี่

ขนาดลอ
ปกติ

16X7J
17X7J

■เ

■ร

ชนิด
ดาน
ดาน
เบร

ชนิด
เย็น
ควา
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ขอมูลทางเทคนิค
หมายเลขตางๆ

หมายเลขรถยนต (VIN), หมายเลขเครื่องยนตและหมายเลขเกียร

รถยนตของทานจะมีหมายเลขรถยนต (VIN) 17 หลกั ใชสําหรับการลงทะเบียนรถยนตสําหรับการ
รับประกันและใชในการทําประกันรถยนตและขอใบอนญุาตการขับขี่รถยนต โปรดดูภาพดานลางนี้
สําหรับหมายเลขตัวถังตําแหนงตางๆ

1หมายเลขรถยนต (VIN), หมายเลขเครื่องยนตและหมายเลขเกียร

หมายเลขรถยนตภายใน (VIN) จะติดอยูใตฝาครอบ
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a
b
c
d

หมายเลขรถยนต *

ฉลากการรับรอง */หมายเลขรถยนต */ปายการรับรอง*/หมายเลขตัวถัง */หมายเลขเครื่องยนต *

หมายเลขเกียรอัตโนมัติ

หมายเลขเครื่องยนต

* สําหรับรถบางรุน



อุป *

ผลิต

คยีการด *

* สํา
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ขอมูลทางเทคนิค
กรณที่ปลอยคลื่นวิทยุ

ภัณฑและระบบตางๆ ในรถยนตของทานดังตอไปนี้ปลอยคลื่นวิทยุขณะใชงาน

ระบบสมารทคยี

BCM FOB

หรับรถบางรุน
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uu อุปกรณที่ปลอยคลื่นวิทยุ*u

มีตอ

ขอมูลทางเทคนิค

เครื่อ
กสท

เครื่อ

วิทย
ประ

* สํา
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TCU*

งโทรคมนาคมนี้มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิคของ
ช.

งวิทยุคมนาคมนี้สอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนษุยจากการใชเครื่อง

ุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
กาศกําหนด

หรับรถบางรุน



ใบอนุญาตโอเพนซอรซ TCU *

ขอมูลใบอนุญาตซอฟแวรไมมีคาใชจาย/โอเพนซอรซ

ผลติภัณฑนี้มีซอฟแวรไมมีคาใชจาย/โอเพนซอรซ (FOSS)
ขอมูลใบอนญุาตและ/หรือซอรซโคดของ FOSS นี้สามารถคนหาไดที่ URL ตอไปนี้

https://www.denso.com/global/en/opensource/tcu/honda/

ใบอนุญาตมาตรวัดโอเพนซอรซ

ซอฟแวรที่อยูภายในผลติภัณฑนีเ้ปนซอฟแวรโอเพนซอรซ โปรดดูที่เว็บไซตตอไปนี้สําหรับรายละเอียด

เกี่ยวกับซอฟแวรโอเพนซอรซ
https://www.nippon-seiki.co.jp/business_ic_meter/
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ขอมูลทางเทคนิค
* สําหรับรถบางรุน



ขอมูลเพิ่มเติม    ระบบ

เสริมความปลอดภัย

ในรถยนตฮอนดา

เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ

ร ะบบถุ ง ลม
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ขอมูลนี้เปนสวนเพิ่มเติมจาก คูมือผูใชรถ

จัดทําขึ้น เพื่อเพิ่มเติมความเขาใจในการทํางานของ

ระบบถุงลม และอุปกรณเสริมความปลอดภัยอื่นๆ ในรถยนตฮอนดา

โปรดสละเวลาเพียงเล็กนอยในการอาน เพราะฮอนดาเชื่อมั่นวา

เมื่อทานยิ่งเขาใจระบบการทํางานของ อุปกรณเสริมความปลอดภัย

มากขึ้นเทาใด ทานและผูโดยสารก็จะไดรับการปกปองมากยิ่งขึ้น
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601

ระบบถุงลมดานหนาจะชวยปกปองผูที่นั่งอยูที่

เบาะคูหนาเมื่อเกิดการชนขึ้นที่บริเวณดานหนา
รถ ในขณะที่ระบบถุงลมดานขางจะชวยปกปอง
ผูขับขี่ หรือผูโดยสารดานหนา เมื่อเกิดการชน

ขึ้นที่บริเวณดานขางรถ

ทานทราบหรือไม ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว
ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางดานรถยนตหนึ่งราย
ทุกๆ 14 วินาที

ในขณะที่อุบัติเหตุบางอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได แต
ทานสามารถทําใหความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ

โดยบังเอิญลดลงได โดยทานตองคาดเข็มขัดนิรภัย
ทุกครั้งเมื่อตองขับรถ และตองคาดเข็มขัดนิรภัยให
ถูกตอง ซึ่งเปนวิธีปองกันจากการชนไดทุกประเภท
รวมถึงการชนดานหนา ดานขาง ดานหลัง และการ
พลกิคว่ํา

ยิ่งไปกวานั้น ระบบถุงลมสามารถชวยเสริมความ

ปลอดภยัใหทานอีกดวย เนือ่งจากถุงลมเปนสวนหนึ่ง
ของระบบเสริมความปลอดภัย ถูกออกแบบมาเพื่อ
ทํางานรวมกับเข็มขัดนิรภัย ซึ่งไมสามารถใชแทนกันได

ดวยเหตุนีทุ้กครั้งกอนออกรถทานควรมั่นใจวาทุ กคน
ในรถไดคาดเข็มขัดนิรภัยแลว

ความเสี่ยงของทาน

คืออะไร
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โครงสรางโลหะที่แข็งแรงของรถ ใหความ
ปลอดภัยโดยรอบหองผูโดยสาร

เมื่อเกิดการชน เข็มขัดนิรภัยจะตรึงทานไวกับ
ที่นั่ง

ดานหนาและดานทายรถ ถูกออกแบบใหยุบตัว
เพื่อดูดซับแรงกระแทก เมื่อเกิดการชน

ถงุลมดานหนาจะชวยปกปองศีรษะ และบริเวณ
หนาอกของผูโดยสารดานหนา

การออกแบบรถยนตปองกันทาน

จากการชนไดอยางไร
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เ พื่อชวยใหผูที่อยูในรถรอดชีวิตจากการชนอยาง
รุนแรง ระบบความปลอดภัยตางๆ ภายในรถจึง

ไดถูกออกแบบขึ้นมาอยางมากมาย

โครงสรางโลหะที่แข็งแรงของรถ ใหความ
ปลอดภยัโดยรอบหองผูโดยสารระยะยุบตัวดาน

หนา ดานหลัง และขอตอพวงมาลัยที่สามารถยุบ
ตัวไดสามารถลดการบาดเจ็บของผูขับขี่ และวัสดุ
ดูดซับแรงตลอดทั่วหองโดยสาร สามารถลดการ

บาดเจ็บของผูขับขี่ และผูโดยสารลงได

เข็มขัดนริภัย ไดถูกทดสอบแลววา เปนอุปกรณ
ปองกันความปลอดภัยที่มีประสทิธิภาพมากที่สุดใน
การลดการบาดเจ็บจากการชน เมื่อคาดเข็มขัด

นิรภัยอยางถูกตอง จะชวยตรึงทานไวกับที่ ซึ่งจะ
ชวยใหทานไมกระเด็นออกนอกตัวรถในระหวางที่
เกิดการชน

รถบางรุนยังมีเข็มขัดนิรภัยชนิดปรับความตึง
อัตโนมัติซึ่งจะชวยยึดทานใหอยูกับที่ และยังคงรั้ง
ทานจนกระทั่งทานจะปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยออก

ถุงลมดานหนาเปนสวนหนึ่งของระบบเสริมความ

ปลอดภัย ถูกออกแบบมาเพื่อปกปองศีรษะและหนา
อกของผูโดยสารเบาะหนาเมื่อเกิดการชนดานหนา
และถุงลมดานขาง เพื่อเพิ่มการปกปองลําตัวสวนบน

ในระหวางเกิดการชนดานขางอีกดวย

ขอตอพวงมาลัยที่สามารถยุบตัวได จะ
ดูดซับแรงที่มากระแทก ซึ่งจะชวยลด
การบาดเจ็บจากการชน

ระบบถุงลมดานขาง จะปกปองลําตัว
สวนบนของผูขับขี่ และผูโดยสารดาน
หนา
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เมื่อดานหนารถกระแทกโดยตรงกับสิ่งกีดขวาง

ที่ความเร็ว 30 ไมล/ชั่วโมง (50 กิโลเมตร/
ชั่วโมง) รถยนตจะหยุดลงในเวลาประมาณ 1
ใน 10 สวนของวินาที ซึ่งจะเร็วกวาการกะพริบ

ตา เวลานี้อะไรจะเกิดขึ้นกับผูที่อยูในรถ

ถาไมมีเข็มขัดนริภัย หรือระบบถุงลม ผูที่อยูใรถ
จะยังคงเคลื่อนที่ไปขางหนาที่ความเร็ว 30 ไมล/
ชั่วโมง (50 กิโลเมตร/ชั่วโมง) จนเกิดการกระแทก
กับภายในตัวรถ และอาจทําใหบาดเจ็บรุนแรง
หรือเสียชีวิตได

การชนดานหนารถ

ทําอันตรายทานไดอยางไร
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อยางไรก็ตาม ถาผูที่อยูในรถคาดเข็มขัดนิรภัย
ก็จะเปนสิง่ที่ชวยปองกัน และลดโอกาสการ

บาดเจ็บรุนแรงลงได ถุงลมดานหนายังชวย
เสริมความปลอดภัยและชวยลดการบาดเจ็บ
ที่ศีรษะ และหนาอกลงได

เมื่อดานหนาตัวรถกระแทกโดยตรงกับสิ่ง 

กีดขวางที่ความเร็ว 30 ไมล/ชั่วโมง (50 
กิโลเมตร/ชั่วโมง) และผูที่อยูในรถไมได
คาดเข็มขัดนิรภัยจะกระเด็นไปกระแทก

ภายในรถดวยแรงที่เทียบเทากับตกลงมา
จากตึก 3 ชั้นลงสูพื้น

เ มื่อดานหนาตัวรถปะทะโดยตรงกับสิง่กีดขวางที่ความเร็ว
30 ไมล/ชั่วโมง (50 กิโลเมตร/ชั่วโมง) รถยนตจะหยุดลง

เกือบจะทันที ซึ่งจะทําใหผูขับขี่ ผูโดยสาร และผูที่อยูในรถ
เคลื่อนที่ไปขางหนาเทากับความเร็วของรถ จนกระทั่งผูที่อยู

ในรถจะถูกทําใหหยุดดวยบางสิ่งบางอยาง

เมื่อผูขับขี่ และผูโดยสารไมถูกหยุดดวยเข็มขัดนริภัยหรือถุง
ลม ก็จะไปกระแทกกับภายในตัวรถดวยแรงเทียบเทากับ การ
ตกลงมาจากตึกชั้นที่ 3 ลงสูพื้น

อยางไรก็ตาม เมื่อผูขับขี่ และผูโดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย ก็

จะชวยปองกัน และลดโอกาสการบาดเจ็บรุนแรงลงได และ
เมื่อถุงลมดานหนาทํางาน ก็จะชวยปองกันเพิ่มเติมบริเวณ
หนาอก และศีรษะ
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เมื่อเซ็นเซอรตรวจจับแรงกระแทกขณะเกิด

การชนอยางรุนแรงกับวัตถุที่หยุดนิ่งบริเวณ
ดานหนารถ ถุงลมดานหนาจะทํางานทันทีเพื่อ
ปกปองศีรษะ และบริเวณหนาอกของผูโดยสาร หลงัจากถงุลมพองตัว จะยบุตัวลงทันที ขั้นตอน

ทั้งหมด ตั้งแตถงุลมเริม่พองตัวจนยบุตัว จะใช
เวลาประมาณ 0.1 วินาที รวดเร็วจนผูที่อยูในรถ
ไมอาจรบัรูไดวามีการพองตัวของถงุลม หากไม

เห็นถงุลมยบุตัวอยูบรเิวณดานหนา ดังนัน้จึงไม
รบกวนทัศนวิสยัของผูขับขี่ หรอืความสามารถ
ในการบังคบัควบคมุใดๆ

ระบบถุงลมดานหนา

ปกปองทานไดอยางไร
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เ มื่อเกิดการชนอยางรุนแรงกับวัตถุที่หยุดนิ่งที่บริเวณดานหนา เซ็นเซอรรับแรงกระแทกจะวินิจฉัยผลแรงที่
มากระแทก และขอบเขตของการชนอยูในเงื่อนไขในระบบ ก็จะสงสัญญาณไปยังชุดควบคุมเพื่อสั่งใหถุงลม
ดานหนาทํางานโดยทันที

ในขณะที่เข็มขัดนริภัยจะชวยปองกันการเคลื่อนที่ไปดานหนาของผูขับขี่ และผูโดยสารใหชาลง ระบบถุงลมก็
จะชวยเสริมความปลอดภัยเปน 2 ทาง คอืชวยปองกันลําตัวสวนบนเคลือ่นที่ไปดานหนาใหชาลง และจะชวย

ปองกันศีรษะ และหนาอกไปกระแทกกับชิ้นสวนภายในรถอีกดวย
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มานถุงลมคูดานหนา &

ถุงลมคูดานหนาทํางาน

2 จังหวะ

ฮอนดาไดพัฒนาเทคโนโลยีใหมของ ถุงลม 2
ระบบใหดียิ่งขึ้น ระบบมานถุงลมคูดานหนา
(Dual Curtain Front Airbags) และระบบ
ถุงลมคูดานหนาทํางาน 2 จังหวะ (Dual-

Stage Airbags)

จุดมุงหมายทั้งสองระบบ คือ ลดการบาดเจ็บ
ที่เกิดขึ้นจากการทํางานของถุงลมในการชนที่
ความเร็วต่ํา

ระบบมานถุงลมคูดานหนา (Dual Curtain 
Front Airbags)
ระบบมานถุงลมคูดานหนาจะทํางานเปน 2 แบบ
แบบที่ 1 สําหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา
คาดเข็มขัดนิรภัย
แบบที่ 2 สําหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา

ไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย

เมื่อผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา ไมไดคาด

เข็มขัดนิรภัย ระบบมานถงุลมจะพองตัวใน 
สภาวะปกติ (ระดับการชนที่รุนแรง) เชนเดียว

กับระบบถุงลมแบบธรรมดา

แตเมื่อผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา คาด

เข็มขัดนิรภัย มานถุงลมจะพองตัวเพียงเลก็
นอย (ในระดับการชนที่ระบบวินิจฉยัวามาน
ถุงลมมีการทํางาน) เพราะวาในสภาวะเชนนี้

ระบบวินิจฉัยแลววาเข็มขัดนิรภัยเพียงอยาง
เดียวก็สามารถที่จะปกปองผูขับขี่และผูโดยสาร
ไดอยางเพียงพอ
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ระบบถุงลมคูดานหนาทํางาน 2 จังหวะ (Dual-Stage 
Airbags)

ระบบนี้จะมีตัวขับกาซไนโตรเจน เพื่อทําปฏิกิริยาใหถุงลม
พองตัว 2 จังหวะ โดยสามารถที่จะแบงแยก หรือทํางาน
ไปพรอมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของการชน

ในระดับการชนที่รุนแรงนัน้ ตัวขับกาซไนโตรเจนจะทํา

ปฏิริยาไปพรอมกัน ทําใหถุงลมพองตัวอยางรวดเร็ว เพื่อ
ปกปองโดยทันทีทันใด เชนเดียวกับระบบถุงลมแบบปกติ

ในระดับการชนที่รุนแรงนอยกวา ตัวขับกาซไนโตรเจนจะ

ทําปฏิกิริยา 2 จังหวะ ดังนัน้ ถุงลมก็จะปกปองทานได
ยาวนานกวาปกติ ซึ่งแรงดันการขยายตัวของถุงลมก็จะ
นอยลง ทําใหแรงที่มากระแทกระหวางทานกับถุงลมก็จะ

นอยลง
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เมื่อใดที่ระบบถุงลมดานหนา

อาจจะ และไมสามารถ

ปกปองผูที่อยูในรถได

ระบบถุงลมดานหนา สามารถชวยทานไดในกรณี

ที่มีการชนดานหนาดวยความเรว็ปานกลางถึง
รนุแรงกับรถยนตคันอื่น หรือวัตถุที่หยุดนิง่กับที่

ระบบถุงลมดานหนาไมไดถูกออกแบบมาใหทํา

งาน เมื่อมีการชนบริเวณดานหนาที่ไมรุนแรง
เปนเชนนี้เพราะวา เข็มขัดนริภัยเพียงอยาง
เดียวสามารถที่จะปกปองทานไดอยางเพียงพอ

แลว
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หนาที่สําคญัในระบบถุงลมดานหนา คอื ใหการปกปองสวน
ศีรษะ และลําตัวสวนบนของผูขับขี่และผูโดยสารดานหนา

ขณะที่เกิดการชนขึ้นที่บรเิวณดานหนารถ ในระดับปานกลาง
ถงึรนุแรง

อยางไรก็ตาม ระบบถุงลมดานหนาไมไดถกูออกแบบมาเพื่อ

ใชประโยชนจากการชนประเภทอื่นๆ รวมถึงระดับการชนที่ไม
รนุแรงที่เกิดขึ้นบรเิวณดานหนา ดานขาง และดานหลงัของ
ตัวรถ รวมถงึรถเกิดการพลกิคว่ํา

ซึ่งถาหาก ระบบถุงลมดานหนามีการทํางานเกิดขึ้นใน

สภาวะการณเชนนี้ ก็อาจเปนสาเหตุทําใหมีคาใชจายที่เพิ่ม
ขึ้นในการเปลี่ยนชิ้นสวนใหม

ระบบถุงลมดานหนาไมไดถูกออกแบบมาใหทํางานเมื่อรถของ
ทานถูกชนจากดานหลัง

ระบบถุงลมดานหนาไมสามารถชวยทานได และจะไมทํางาน
ในกรณีที่รถพลิกคว่ํา
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เมื่อลอหนาตก หรือ กระแทกลงในหลุมบนพื้น

ถนนอยางรุนแรง โดยสรุปความสูงของหลุมที่
ลอหนาไปกระแทก เปนปจจัยหลักที่ทําใหความ
เร็วของรถชะลอลง ปจจัยดังกลาวจึงอาจเปน

สาเหตุทําใหถุงลมดานหนาทํางานได

การทํางานของถงุลมดานหนาเกดิขึ้นไดนอยมาก

เมื่อเกดิการชนที่รนุแรงขึ้นที่บรเิวณดานหนารถ
เชน ลกัษณะการชนกับเสา หรือตนไม 

การชนลักษณะฝากระโปรงดานหนารถมุดลงต่ํา

กวารถคนัหนาดวยความเรว็ต่ํา คอืลกัษณะการ
ชนโดยปกติ ความเสยีหายจะเกิดขึ้นกบัชิ้นสวน
บรเิวณตัวถังเทานัน้ ซึ่งกไ็มบอยนกัที่ถงุลมดาน

หนาจะทํางาน

ลักษณะการชนเฉพาะแบบ
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ลักษณะการชนเฉพาะแบบทั้ง 3 ประการที่ทานควร
ทราบ ที่ระบบถุงลมดานหนาในรถของทานอาจจะ

หรือไมทํางาน อันไดแก การตกหลุม การชนสิ่งกีด
ขวาง ชนเสา ตนไม หรือการชนลักษณะฝากระ

โปรงดานหนารถมุดลงต่ํากวารถคันหนา

เมื่อทานไดเขาใจยิ่งขึ้นวา ทําไมระบบถุงลมดาน
หนาทํางาน และไมทํางานในบางกรณี ซึ่งจะชวย
ใหทานทราบถึงโครงสราง และสวนที่เกี่ยวของกับ

ระบบถุงลมดานหนาอีกดวย

โดยทั่วไป ชิ้นสวนโครงสรางที่แข็งแรง ถูกลอม

รอบดวยชิ้นสวนสามารถยุบตัวได เปนตนวา
กันชนหนา บังโคลน ฝากระโปรงดานหนา และ
หมอน้ํา เมื่อมีวัตถุมากระแทก บริเวณชิ้นสวน

ตางๆ เหลานี้ ทําใหความเร็วของรถถูกลดต่ําลง
และสงผลใหถงุลมทํางานได

อยางไรก็ตาม เมื่อชิ้นสวนตางๆ ที่ทําหนาที่ดูดซับ

แรงกระแทก รับรูถึงแรงที่มากระแทกบริเวณดาน
หนารถ อัตราการลดความเร็วของรถจึงมีมากกวา
เพียงพอที่จะทําใหถุงลมทํางานได

โครงสรางที่ถูกออกแบบใหเชื่อมติดเปนชิ้นเดียว
กัน กับชิ้นสวนประกอบอื่นๆ ใหความปลอดภัย

โดยรอบหองผูโดยสาร และเมื่อเกิดการชนขึ้นที่
บริเวณดานหนารถ ชิ้นสวนตางๆ ที่เกี่ยวของที่

ถูกออกแบบใหดูดซับแรงกระแทก ซึ่งทนตอการ
ยืดหยุนไดสูงและถุงลมดานหนาพรอมที่
จะทํางาน
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ถารถของทานมีระบบถุงลมดานขาง และมีการ

ชนเกิดขึ้นที่บริเวณประตูดานคนขับหรือดาน
ผูโดยสาร เซ็นเซอรในระบบจะทําการตรวจจับ
และวินจิฉยัความรุนแรงของการชน

เมื่อระบบรับรูถึงแรงที่มากระแทก อยูใน
เงื่อนไขที่ทําใหถุงลมดานขางทํางาน ถุงลมดาน
ขางฝงที่ไดรับแรงกระแทก จะพองตัวออกจาก

ดานขางของพนกัพิงเบาะนั่งอยางรวดเร็ว เพื่อ
ปองกันลําตัวสวนบนของผูขับขี่ และผูโดยสาร

ถุงลมดานขาง

ปกปองทานไ ดอยางไร
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การชนที่ไถลไปจากดานขางของรถ สงผล

ตอความเสียหายของรถเปนอยางมาก แต
แรงกระแทกมักจะไมมากพอที่จะทําให 
ถุงลมดานขางทํางาน

เ พื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นบริเวณลําตัวสวน
บนของผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา ในรถที่มี
การติดตั้งระบบถุงลมดานขางก็จะทํางานเชน
เดียวกับระบบถุงลมดานหนา เมื่อเกิดการชนขึ้นที่

บริเวณดานขางรถ

ในรถที่มีการติดตั้งระบบถุงลมดานขาง เมื่อมีแรงมา
กระแทกที่ประตูหนาดานขางอยูในเงื่อนไขที่ทําให
ถุงลมดานผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนาพองตัว เพื่อ
ลดแรงที่มากระแทกจากดานขางรถ จึงทําใหลดการ
บาดเจ็บที่เกิดขึ้นได

ชวงเวลาที่ระบบถุงลมดานขางถกูออกแบบใหทํางาน
ตัวอยางเชน ถงุลมดานขางไมทํางาน กรณีเมื่อเกดิ

การชนจากกการไถลไปจากดานขางรถ แตถงุลมดาน
ขางดานใดดานหนึ่งสามารถทํางานไดระหวางรถเกิด
การพลกิคว่ํา
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เซ็นเซอรตรวจจับทานั่ง ในระบบถุงลมดานขาง
จะวินิจฉัยวาผูที่มานั่งเปนเด็ก หรือผูใหญ เมื่อผู

โดยสารนั่งแลวศีรษะเอียงไปบริเวณขอบเขตที่
ถุงลมดานขางจะขยายตัว ระบบถุงลมดานขาง
จะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ

เมื่อระบบถุงลมดานขางหยุดทํางานสญัญาณไฟ

เตือนบนชุดมาตรวัด จะเตือนใหผูขับขี่ทราบ
อยางรวดเร็ว ภายหลงัจากนัน้ เมื่อผูโดยสารได
จัดทานัง่ใหถกูตอง โดยนัง่ตัวตรงใหแผนหลงั

แนบกับพนกัพิงเบาะนั่ง ไฟเตือนบนชุดมาตรวัด
กจ็ะดับลงโดยอัตโนมัติ ระบบก็กลบัเขาสูการ
ทํางานโดยปกติ

ระบบหยุดการทํางาน

ถุงลมดานขาง
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ทุกเวลาขณะที่ทานขับขี่รถ โดยมีผูโดยสารที่เปนเด็กนั่งไปดวย เปนไปได
ควรใหเด็กนั่งที่เบาะดานหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองดวย

ในบางกรณีที่เด็กจําเปนตองนั่งที่เบาะดานหนา และถาเด็กนั่งพิงเอนตัวไป
ดานขาง แลวศีรษะไปอยูในขอบเขตที่ถุงลมดานขางจะขยายตัว ระบบถุง

ลมดานขางก็จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของระบบ
ซึ่งไดถูกออกแบบมาใหหยุดการทํางาน

ระบบหยุดการทํางานถุงลมดานขาง ทํางานอยางไร
มีเซ็นเซอรตรวจจับทานัง่และความสูงหลายตัวติดตั้งอยูภายในพนักพิง

เบาะนัง่ดานผูโดยสารหนา

เมื่อเซ็นเซอรตรวจจับทานั่งและความสูงทั้งหมด วินจิฉยัและประมวลผล
ไดวา ผูโดยสารที่เปนเด็กหรือผูใหญที่ตัวเล็ก และเมื่อผูโดยสารที่นั่งดาน
หนา ศีรษะไปอยูในขอบเขตที่ถุงลมดานขางจะขยายตัว ระบบถุงลมดาน
ขางก็จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ (ระบบถุงลมดานขางอาจจะหยุดการทํา
งาน ถาผูใหญที่ตัวใหญนั่งงอตัว และบดบังสญัญาณในขอบเขตที่จะทําให

ถุงลมดานขางขยายตัว)

เมื่อระบบถุงลมดานขางหยุดการทํางาน (สญัญาณไฟเตือน “SIDE 
AIRBAG” หรอื “SIDE AIRBAG OFF”) จะสวางเตือนขึ้นที่ชุดมาตรวัด
เพื่อเตือนใหผูขับขี่ทราบวา ในขณะนี้มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในระบบถุงลม

ดานขาง แตผูขับขี่ไมตองตกใจ เพียงแตเจงใหผูโดยสารที่นัง่มาดวยที่
เบาะดานหนารถ จัดทานั่งใหถกูตอง ไมกี่วินาทีหลังจากผูโดยสารจัดทานั่ง
ใหถูกตอง สัญญาณไฟเตือนที่ชุดมาตรวัดก็จะดับลงโดยอัตโนมัติ
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ปกปองตัวทานเองไดอยางไร

เพื่อลดการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการพองตัวของถุงลมดาน
หนา และถุงลมดานขาง ตองคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อตองขับ
รถ และควรจัดทานัง่ใหถูกตอง โดยนัง่ใหแผนหลังแนบไปกับพนัก

พิงเบาะ  นั่ง และนัง่ใหลําตัวของผูขับขี่หางจากวงพวงมาลัยอยาง
นอย 10 นิว้ (25 เซ็นติเมตร)
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เ พื่อใหไดรับการปกปองสูงสดุจากระบบถุงลม
ฮอนดาขอแนะนําใหทานปฏิบัติตามขอแนะนํา
งายๆ ดังตอไปนี้:

อันดับแรก คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อตองขับ
รถ เพราะวาเข็มขัดนริภัย คืออุปกรณปองกัน
ความปลอดภัยที่ดีที่สุด และตองคาดเข็มขัดนริภัย

อยางถูกตอง โดยจัดทานั่งใหอยูในตําแหนงที่ถูก
ตองดวย ก็จะเปนสิ่งที่เพิ่มความปลอดภัยใหกับผู
ขับขี่ และผูโดยสารเมื่อถุงลมดานหนาทํางาน

อันดับสอง คาดเข็มขัดนิรภัยใหถูกตอง คือจัด

ตําแหนงสายเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่คาดตักใหต่ําที่
สุด โดยพาดผานสะโพก จากนั้นดึงสายเข็มขัดที่
คาดไหล จนกระทั่วสายเข็มขัดสวนที่คาดตัก

กระชับ และตรวจสอบใหสายเข็มขัดนริภัยพาด
ผานกลางหนาอกและไหล

อันดับสาม เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง กอนที่จะขับ
รถออกไปทุกครั้ง ผูขับขี่ควรจัดทานั่งใหถูกตอง
และนั่งตัวใหตรง โดยใหแผนหลังของผูขับขี่แนบ

ไปกับพนักพิงเบาะนั่ง และเลื่อนเบาะนัง่ใหไกลที่
สุดจากพวงมาลัย โดยที่ผูขับขี่ยงัสามารถบังคบัรถ

ไดเปนอยางดี

ทําไมตองใหผูโดยสารดานหนาเลื่อนเบาะนั่งให
ไกลที่สุดเทาที่จะเปนไปได

เมื่อถุงลมดานหนาทํางาน จะพองตัวดวยความเร็ว
และแรงมาก ในขณะที่ถงุลมชวยลดความรุนแรง

ของการบาดเจ็บ ถงุลมกย็งัเปนสาเหตุของรอย
ถลอก และรอยฟกช้ํา ถาผูขับขี่หรอืผูโดยสารนัง่
ใกลถงุลมมากเกินไป หรอืไมไดคาดเข็มขัดนริภัย

หรอืไมไดนัง่ในตําแหนงที่ถกูตอง จะเปนสาเหตุ
ทําใหเกิดการบาดเจ็บรนุแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อถงุลม
ทํางาน

การคาดเข็มขัดนิรภัย และการจัดทานั่งอยางถูก
ตอง จะชวยใหผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนาได
รับประโยชนจากระบบถุงลมดานขาง เพื่อใหไดรับ

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันความปลอดภัย
และเพื่อลดการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากถุงลมดาน

ขาง ผูขับขี่ และผูโดยสารควรจัดทานัง่ใหถูกตอง
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เพื่อปองกันและลดการบาดเจ็บอยางรนุแรง

หรือเสยีชีวิต ที่จะเกิดขึ้นกับทารก โดยการพอง
ตัวของถุงลมดานหนา ควรจัดวางทารกไวใน
เบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออก และติดตั้ง

ไวที่เบาะหลัง

เด็กเล็กจะไดรับความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อนั่ง

อยูในเบาะนั่งสําหรับเด็กชนดิหันหนาออก และ
ลอ็กไวดวยเข็มขัดนิรภัยที่เบาะหลัง เด็กโตจะ
ไดรับความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อนั่งที่เบาะดาน

หลัง และคาดเข็มขัดนิรภัย

ผูโดยสารที่เปนเด็กเล็ก

ควรปกปองอยางไร
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กฎหมายในประเทศแถบทวีปอเมริกา กําหนดให
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป ที่ตองโดยสารไปในรถยนต
นั่งจะตองใชระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก และติดตั้ง

ไวที่เบาะดานหลัง

การพองตัวของถุงลมดานหนา อาจทําใหทารก
และเด็กเล็กบาดเจ็บสาหัส หรอืเสียชีวิตไดดวย
เหตุผลเชนนี ้ฮอนดาจึงแนะนําใหทานปฏิบัติตาม

คําแนะนําดังนี:้

ทารก : หามวางทารกบนเบาะนั่งชนดิหันหลงัออก
ไวกบัเบาะนัง่ดานหนา ในรถที่มีระบบถุงลมดาน

หนา และดานขาง เพราะเมื่อระบบถุงลมพองตัว
จะไปกระแทกกับเบาะนัง่ดวยความเรว็และรุนแรง
มากพอที่จะทําใหทารกไดรบับาดเจ็บ และเสยีชีวิต

ได

เด็กเล็ก : อยาวางเด็กเลก็บนเบาะนัง่สําหรับเด็ก
ชนดิหันหนาออก ไวบนเบาะนัง่ดานหนาในรถที่มี
ระบบถุงลมดานหนาและดานขาง เพราะเมื่อเกิด

การชน ศีรษะของเด็กอาจถูกเหวี่ยงไปขางหนา
แลวกระแทกกับถุงลมที่พองตัว จึงอาจเปนสาเหตุ
ของการบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

หากมีความจําเปนที่จะตองใหเด็กเลก็นั่งที่เบาะนั่ง

ดานหนา ทานควรปรับเลื่อนเบาะนั่งใหหางไปดาน
หลงัใหมากที่สุดเทาที่จะทําได และผูกรัดเด็กไวใน

เบาะนัง่ตามคําแนะนําของผูผลิตเบาะนัง่สําหรับ
เด็กโดยเครงครัด

เด็กโต : ก็ยังคงมีความเสีย่งตอการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตโดยถุงลมดานผูโดยสารได ควรใหเด็กโต

นั่งที่เบาะดานหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูก
ตองดวย

ถาตองใชเบาะเสริมรองนั่ง ควรใชชนิดที่เด็ก
สามารถใชรวมกับเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหล
ได และทานตองคอยสงัเกต ไมใหเด็กนั่งตัวงอ
หรือลาํตัวเอนเอียงไปดานหนา หรือดานขางหรือ
ใสเข็มขัดสวนที่คาดไหลไวดานหลัง ซึ่งเปนการ
เพิ่มความเสี่ยงอยางมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เด็ก

อาจไดรับอันตรายจากการกระแทกของถุงลมดาน
หนาจนไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

ถงุลมดานขางสามารถทําใหเกิดอันตรายตอเด็กๆ

ถาเด็กนํามือหรอืไหลไวในทิศทางการขยายตัวของ
ถงุลม เด็กก็อาจจะไดรบับาดเจ็บสาหัส หรอืเสยี
ชีวิตได ถาถงุลมดานขางทํางาน ถาเด็กโตตองนัง่

ดานหนา ใหเลือ่นเบาะนัง่ไปดานหลงัใหไกลที่สดุ
และใหเด็กนัง่ตัวตรง และคาดเข็มขัดอยางถกูตอง
ดวย
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คําถามเกี่ยวกับระบบถุงลม

และอุปกรณเสริมความปลอดภัย

อื่นๆ

ถารถยนตเสียหายอยางมาก ภายหลงัจาก
การชน หมายความวาระบบถุงลมดานหนา

ตองทํางานทุกครั้ง ใช หรือไม

ไมเสมอไป ความเสียหายของรถยนตจะมาก
หรือนอย ไมไดเปนตัวบงชี้วาระบบถุงลมดาน
หนาจะทํางาน

ภายหลังจากเกิดการชนที่ดานหนารถ ความ

เสียหายครอบคลุมไปยังตัวถังสวนที่ยุบตัวได
โครงสรางตัวถัง และอุปกรณที่เกี่ยวของจะ
ชวยลดระดับ และดูดซับแรงกระแทกถุงลม

ดานหนาจึงไมมีความจําเปนที่จะตองทํางาน

การชนดานขาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรถ 2
คันวิ่งไปยังทิศทางเดียวกัน ความเสียหายที่
เกิดขึ้นจะไมสงผลทําใหสัญญาณกระตุนการ

ขยายตัวของถุงลมดานขางได
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ถุงลมใหการปกปองจากการบาดเจ็บตางๆ ในทุกรูปแบบของการชน
ไดหรือไม

ไมมีความปลอดภัยใดๆ ที่สามารถใหการปกปองไดอยางสมบูรณ ระบบ
ถุงลมดานหนาถูกออกแบบมาเพื่อลดการบาดเจ็บรุนแรงตอศีรษะ และ

ลําตัวสวนบน ในระหวางเกิดการชนที่ดานหนารถ เชนเดียวกัน ถุงลม
ดานขางกจ็ะชวยลดการบาดเจ็บที่ลําตัวสวนบนของผูขับขี่ และผูโดยสาร

ดานหนารถในระ หวางเกิดการชนที่ดานขางรถ แตระบบถุงลมก็ไม
สามารถที่จะปองกันการบาดเจ็บไดทั้งหมด

ขอเท็จจรงิ เมื่อสัมผัสกับถุงลมที่พองตัว สามารถทําใหเกิดรอยถลอก
และรอยฟกช้ําได และปจจัยอื่นๆ เชนเมื่อเกิดการชนทางดานหนาตาง

ก็อาจทําใหทานไดรับอันตรายจากการทิ่มแทงของกระจกหนาตาง หรือ
ชิ้นสวนอื่นๆ ภายในรถได

การชนที่รุนแรงมากๆ สามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส รวมถึงการ
เสียชีวิตได ถึงแมวาจะมีการคาดเข็มขัดนริภัย อยางถูกตองและระบบ

ถุงลมจะทํางานก็ตาม

ควันที่เกิดขึ้นภายในหองโดยสาร ภายหลงัถุงลมพองตัวเปนอันตราย
หรือไม

ไมเกิดอันตรายใดๆ ตอรางกาย แตทานที่มีปญหาเกี่ยวกับระบบทาง
เดินหายใจ หากเกิดปญหานี้ขึ้น ใหทานออกมาจากรถโดยเร็วที่สุด
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เ ปนไปไดหรือไม ในระบบถุงลมคูดานหนาจะมีเพยีงถุงลมเพียงดาน
เดียวที่ทํางาน

ระบบถุงลมคูดานหนาของรถยนตโดยทั่วไปจะทํางานพรอมกนัทั้งคูใน
เวลาเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม เมื่อเกดิการชนขึ้นที่บรเิวณมุมดานหนา

หรอืบรเิวณเสาประตูดานใดดานหนึง่ ระบบจะวินจิฉยัและตัดสนิวา
ถงุลมทั้งคูจะทํางานหรือไม ซึ่งกเ็ปนไปไดวา จะมีถงุลมเพียงดานเดียว
เทานัน้ที่ทํางาน

กรณีที่ถุงลมทํางานเพียงดานเดียว สามารถเกิดขึ้นไดในรถที่มีระบบ

มานถุงลมคูดานหนา ถาผูขับขี่ หรือผูโดยสารดานหนาคนใดคนหนึ่ง
คาดเข็มขัดนิรภัย แตอีกคนไมไดคาดเข็มขัดนริภัย

ถุงลมดานขางดานผูโดยสารจะทํางานหรือไม ถาไมมีใครนั่งอยูที่
เบาะนั่ง

ได ถาระบบวินจิฉยัวาอยูในเงื่อนไข ถุงลมดานผูโดยสารก็พรอมที่จะ
ทํางาน แมวาจะไมมีผูโดยสารนั่งอยูที่เบาะนั่งก็ตาม

ถงุลมดานขางทั้งคูจะทํางานในเวลาเดียวกัน ไดหรือไม
โดยปกติ ถงุลมดานขางจะทํางานเฉพาะดานที่ไดรบัแรงกระแทกเทานัน้

อยางไรก็ตาม ถงุลมทั้งคูอาจจะทํางานพรอมกนั เมื่อมีแรงมากระแทก
ทั้งสองดานหลายๆ ครัง้

เ ข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลบัอัตโนมัตจิะทํางานดวยตัวเองไดหรือไม
หรือ ทํางานเฉพาะเมื่อระบบถุงลมคูดานหนาทํางาน
เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลบัอัตโนมัติ ถูกออกแบบมาใหทํางานทุกครั้ง
เมื่อระบบถุงลมคูดานหนามีการทํางาน แตอยางไรก็ตามเข็มขัดนิรภัย

แบบดึงกลับอัตโนมัติ ในรถบางรุนสามารถที่จะทํางานไดเมื่อเกิดการ
ชนขึ้น กรณีเชนนี้ระบบถุงลมคูดานหนาจึงไมมีความจําเปนที่จะตอง
ทํางาน
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ขอมูลทั่วไป ในระบบเสริมความปลอดภัยเลมนี้

ขึ้นอยูกับรถในแตละรุน อุปกรณบางตําแหนงอาจไมมีในรถของทาน

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ โดยไมตองแจงลวงหนา

หามกระทําการคัดลอก หรือจัดพิมพขอมูลใดๆ นอกจากจะไดรับอนุญาตจากทางบริษัทฯ กอน
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