
ขณะท่ีทานอานคูมือการใชงานฉบับนี้ ทานจะพบขอมูลท่ีอยูถัดจากสัญลักษณ
 ขอมูลนีมี้จุดประสงคเพ่ือชวยใหทานสามารถหลกีเลี่ยงความเสียหาย

ของรถยนต, ทรัพยสนิอ่ืน หรือสิง่แวดลอม

สัญลกัษณ  บนปายท่ีติดอยูบนตัวรถของทานมีไวเพ่ือเตือนใหทานอาน
ขอมูลในคูมือการใชงานฉบับนีเ้พ่ือใหสามารถใชงานรถยนตไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย

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

2 ฉลากความปลอดภัย หนา 83

ขอมูลความปลอดภัย
ความปลอดภยัของทานและผูอ่ืนถอืเปนเร่ืองสําคญัอยางยิง่ และการใชงานรถยนต
นี้ดวยความปลอดภัยถือเปนความรับผิดชอบท่ีสําคัญอยางหนึง่

เราไดจัดทําข้ันตอนการใชงานและขอมูลอ่ืนๆ ไวบนปายและในคูมือเลมนี ้เพ่ือชวย
ในการตัดสินใจเก่ียวกับความปลอดภัยของทาน ขอมูลนี้จะชวยเตือนถึงอันตรายท่ี
อาจเกิดข้ึนกับตัวทานหรือผูอ่ืน

ถาไมปฏิบัติตามแนวทางท่ีถูกตองตามขอแนะนํา อาจทําใหเกิดอันตรายแกตัวทาน
และผูโดยสาร ทานควรพิจารณาเปนพิเศษ

ขอสังเกต
นอกจากนี้ยังมีสญัลักษณท่ีทานจะพบไดอีกคือ:
● ฉลากความปลอดภัย  – บนตัวรถ
● ขาวสารความปลอดภัย  – คําเตือนเพ่ือความปลอดภยั   และสัญลักษณ
เตือนสามชนดิคอื DANGER (อันตราย), WARNING (คําเตือน) หรือ CAUTION
(ขอควรระวัง) มีความหมายคอื:

● หัวขอความปลอดภัย – เชน สัญลกัษณเตือนความปลอดภัยหรือขอควรระวัง
● หมวดความปลอดภัย – เชน ความปลอดภัยดานผูขับข่ีและผูโดยสาร
● คําแนะนํา – การใชรถอยางไรจึงจะถูกตองและปลอดภัย

คูมือนี้เปนเอกสารเพ่ือความปลอดภัย – โปรดอานใหเขาใจอยางถองแท

3อันตราย      ทานจะถึงแกชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสหากไม
     ปฏิบัติตามคําแนะนํา

3คําเตือน      ทานอาจถึงแกชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
     หากไมปฏิบัติตามคําแนะนํา

3ขอควรระวัง      ทานอาจไดรบับาดเจ็บสาหัส
     หากไมปฏิบัติตามคําแนะนํา



ชุดบันทึกขอมูล
รถยนตของทานไดติดต้ังอุปกรณ เรียกวาชุดบนัทึกขอมูลอุปกรณตางๆ ของรถยนต
ตามเวลาจรงิ เชน การทํางานของระบบถงุลม SRS และความบกพรองของอุปกรณ
ในระบบ
ขอมูลรถยนตยังรวมไปถึงขอมูลการทํางานของระบบพวงมาลัย, ระบบเบรก และ
ความเร็วรถยนต เปนตน ขอมูลนีผู้อ่ืนไมสามารถเขาถึงได ยกเวนไดรบัอนญุาตทาง
กฎหมายหรือจากเจาของรถยนต
อยางไรก็ตาม ขอมูลนี้อาจเขาถึงไดโดย Honda, ตัวแทนจําหนายท่ีไดรับอนุญาต
และชางซอมท่ีไดรบัอนญุาต เพ่ือจุดประสงคในการวินิจฉัยทางเทคนิค การคนควา
และการพัฒนารถยนตเทานั้น

ชุดบันทึกการวินิจฉัยขอบกพรอง
รถยนตของทานไดติดต้ังอุปกรณท่ีเก่ียวของกับการใหบริการ ซ่ึงจะบันทึกขอมูล
เก่ียวกับสมรรถนะของระบบสงกําลังและสภาวะการขับข่ีตางๆ ขอมูลนี้จะเปน
ประโยชนกับเจาหนาท่ีเทคนิคในการวินิจฉัย ซอมแซม และการบํารุงรักษา
เครื่องยนต ผูอ่ืนไมสามารถเขาถึงขอมูลนี้ได ยกเวนไดรับอนุญาตทางกฎหมาย
หรือจากเจาของรถยนต
อยางไรก็ตาม ขอมูลนี้อาจเขาถึงไดโดย Honda, ตัวแทนจําหนายท่ีไดรบัอนุญาต
และชางซอมท่ีไดรบัอนญุาต เพ่ือจุดประสงคในการวินิจฉัยทางเทคนิค การคนควา
และการพัฒนารถยนตเทานั้น

บันทึกขอมูลของรถยนต*

รถยนตคันนี้จะทําการบันทึกขอมูลตอไปนี้เปนขอมูลเม่ือระบบเตือนการชนรถและ
คนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS) ทํางาน
● สถานะการทํางานของแตละฟงกชันในระบบ CMBS
● การทํางานของแปนคนัเรง/แปนเบรก
● ความเร็วของรถยนต
● ขอมูล เชน ระยะหางและความเร็วสัมพัทธของเปาหมายซ่ึงจะถูกระบุโดย
ระบบ CMBS ท่ีทํางาน

Honda อาจทําการรวบรวมและใชขอมูลท่ีบันทึกไวเพ่ือจุดประสงคในการวินจิฉยั
ทางเทคนิค การคนควา และการพัฒนารถยนต
ระบบ CMBS จะไมบันทึกภาพหรือเสียงภายในรถยนต
จําเปนตองใชเคร่ืองมือพิเศษในการตรวจสอบหรอืลบขอมูล

การเปดเผยขอมูล
Honda จะไมเปดเผยหรือใหขอมูลท่ีไดรบัมาจากขอมูลท่ีบันทึกโดยระบบ CMBS 

แกบุคคลท่ีสาม ยกเวนในกรณีตอไปนี:้
● เม่ือเจาของรถยนตยินยอม
● เม่ือเปนไปตามท่ีกฎหมาย, คําสั่งศาล หรือคําสั่งทางกฎหมายท่ีมีผลบังคบัใชไป
ในทิศทางเดียวกันไดกําหนดไว

● เม่ือขอมูลถูกนํามาประมวลผลเพ่ือไมใหมีการระบุ/เปดเผยตัวตนของรถยนต/
ผูใช เชน เม่ือสงมอบขอมูลโดยรวมใหกับสถาบันวิจัย

* สําหรับรถบางรุน



ขอกําหนดและเง่ือนไขของแอปพลิเคชันคูมือผูใชรถ*

ท่ัวไป
แอปพลิเคชันนีจ้ะชวยใหเคร่ืองเสียงแบบหนาจอสัมผสัสามารถคนหาการอัพเดท
คูมือผูใชรถเฉพาะสําหรับเคร่ืองเสียงแบบหนาจอสมัผัสของรถยนตของทานทุก
ครั้งท่ีเปลี่ยนโหมดจายไฟไปท่ี ON แอปพลเิคชันนี้จะสงขอมูลเก่ียวกับรถยนตและ
อุปกรณในปริมาณท่ีจํากัดเขาสูเซิรฟเวอรเปนระยะ: หมายเลขรถยนต (VIN), 

หมายเลขซีเรียลฮารดแวรเคร่ืองเสียงแบบหนาจอสัมผัส, ภาษาท่ีใช, เลขท่ีอยูไอพี
(IP), ไฟล Log บันทึกคําสัง่การทํางาน (การดูแจงเตือนและอัพเดท, การติดต้ัง
และดาวนโหลดขอมูลอัพเดท, งานใชงานแอปพลิเคชันคูมือผูใช) หรืออ่ืนๆ เม่ือ
แอปพลิเคชันพบวามีการอัพเดทจากเซิฟเวอร แอปพลเิคชันจะสอบถามเพื่อทํา
การดาวนโหลดและติดต้ัง

เม่ือเครื่องเสียงแบบหนาจอสัมผัสคนหาการอัพเดทในเซิรฟเวอร เราจะมอบ
โอกาสใหทานอัพเดทคูมือผูใชรถโดยอัตโนมัติ และเรายังเก็บบันทึกขอมูลของ
การอัพเดทไวในเซิรฟเวอร

ขอมูลสวนบุคคล
หากขอมูลท่ีถูกสงมาให Honda ตามท่ีกลาวไวขางตนนั้น ประกอบดวยขอมูลสวน
ตัวของทาน โปรดทราบไววาขอมูลเหลานี้จะไดรบัการดูแลรักษาตามกฎระเบียบ
และขอบังคบัท่ีกําหนดไวในหนังสอืบอกกลาวฉบับนี้ รวมไปถึงกฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลท่ีใชบังคบั

ขอตกลงในนโยบายความเปนสวนตัวของเรานัน้รวมอยูในขอตกลงเหลานีต้ามการ
อางอิง และการใชงานการอัพเดทระบบของทานนัน้จะเปนไปตามนโยบายความเปน
สวนตัว นโยบายความเปนสวนตัวของเรานัน้จะแสดงขอมูลเกีย่วกับวิธกีารท่ีเราและ
บคุคลท่ีสามท่ีถูกระบุช่ือจะใชเพ่ือดําเนนิการกับขอมูลสวนบุคคลใดๆ ท่ีทางเราได

เก็บรวบรวมมาจากทาน หรอืขอมูลท่ีทานใหกับเรา ผานทางโปรแกรมอรรถประโยชน
(โปรดดูท่ีเว็บไซตของ Honda สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม)

Honda จะรวบรวม, ใช และจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานดวยเหตุผลดังท่ี
แสดงดานลาง:
เม่ือจําเปนตอผลประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ Honda ดังท่ีระบุดานลาง
และเม่ือผลประโยชนของเรานั้นไมถูกลบลางโดยสิทธิคุมครองขอมูลสวนบุคคล
ของทาน
 เพ่ือสงขอมูลอัปเดตของคูมือผูใชใหกับทาน
 เพ่ือชวยใหเราสามารถปรบัปรงุและพัฒนาการใชงานคูมือผูใชและบริการใหดียิง่ข้ึน
 เพ่ือตอบคําถามและคํารองเรียนของผูใชงาน และเพ่ือจัดเก็บบันทึกขอมูลภายใน
กิจการ

การปกปองผลประโยชนทางธุรกิจโดยชอบดวยกฎหมายและสิทธิตามกฎหมาย 
สิ่งนีร้วมไปถึงแตไมจํากัดเพียงการใชท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, 
การกํากับดูแล, การตรวจสอบ, การเรียกรองสทิธิตามกฎหมาย (รวมไปถึงการเปด
เผยขอมูลท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการทางกฎหมายและการฟองรอง) และขอมูล
เกี่ยวกับจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีจําเปนตองรายงาน

Honda ยังจะแปลงขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลไมระบุตัวตนและใชขอมูลนั้น 
(โดยท่ัวไปแลวใชกับพ้ืนฐานทางสถิติรวม) สําหรับการคนควาและวิเคราะหตลาด,
เพ่ือปรับปรุงคูมือผูใชรถ, เพ่ือวิเคราะหแนวโนม และเพ่ือทําใหปลอยการอัพเดท
ซอฟแวรไดอยางสมบูรณ ขอมูลสวนบุคคลโดยรวมจะไมระบุตัวตนของทานหรือ
การใชงานอ่ืนๆ ของคูมือผูใชรถ

Honda อาจแบงปนขอมูลนีกั้บองคการสนับสนุนของ Honda ท่ัวโลก หรือบริษัท
ในเครือ Honda หรือบคุคลท่ีสามท่ีเกี่ยวของกับ Honda เพ่ือวัตถุประสงคในการ
ใหความชวยเหลอืเพ่ือสนบัสนุนบริการท่ีเกี่ยวของกับการสนับสนุนระบบ

* สําหรับรถบางรุน



อัพเดทระบบ ขอกําหนดและเง่ือนไข*

ท่ัวไป
รถของทานจะมีแอปพลิเคชันท่ีจะชวยใหเครื่องเสียงแบบหนาจอสัมผสัสามารถ
คนหาการอัพเดทซอฟแวรของ Honda เฉพาะสําหรับเครื่องเสียงแบบหนาจอ
สมัผัสและอุปกรณท่ีเช่ือมตอไดโดยอัตโนมัติ (ทุกหนึ่ง (1) สัปดาหผานทาง Wi-Fi 
หรือทุกสี่ (4) สัปดาหผานทางชุดควบคมุเทเลเมติกส (TCU) * การดึงขอมูลอาจ
ปรากฏข้ึนบอยหรือนอยกวานี้ ข้ึนอยูกับการขาดหายของสัญญาณอินเทอรเน็ต,
การเช่ือมตอใหม, พฤติกรรมของผูใชงาน, ขอความ Push จากเซิฟเวอร หรือการ
เปลีย่นแปลงในนโยบายการดึงขอมูลบนเซิฟเวอรของ Honda) แอปพลิเคชันนี้จะ
สงขอมูลเก่ียวกับรถยนตและอุปกรณในปริมาณท่ีจํากัดเขาสูเซิฟเวอรเปนระยะ
(หมายเลขรถยนต (VIN), หมายเลขประเภทรุน (MT), หมายเลขช้ินสวนฮารดแวร
และซอฟแวร, หมายเลขซีเรียล, รุนซอฟแวร, ภาษาท่ีใช, เลขท่ีอยูไอพี (IP), ไฟล
Log บันทึกคําสัง่การทํางาน (การดูแจงเตือนและอัพเดท, การติดต้ังและดาวน
โหลดขอมูลอัพเดท, สถานะซอฟแวร) เปนตน) เม่ือแอปพลิเคชันพบวามีการอัพ
เดทจากเซิฟเวอร แอปพลิเคชันจะขออนุญาตเพ่ือทําการดาวนโหลดและติดต้ังอัพ
เดท ทานอาจเลอืกดาวนโหลดและติดต้ังการอัพเดทเหลานี้โดยอัตโนมัติไดในการ
ต้ังคาของทาน หรือทานอาจเลือกดาวนโหลดและอัพเดทระบบดวยตนเอง

เม่ือเครื่องเสียงแบบหนาจอสัมผัสคนหาการอัพเดทหรือการแจงเตือนในเซิฟเวอร
เราจะมอบโอกาสใหทานอัพเดทอุปกรณของทาน หรือสงการอัพเดทหรือการแจง
เตือนไปยังเคร่ืองเสียงแบบหนาจอสัมผัสโดยตรงโดยอัตโนมัติ และเรายังเก็บ
บันทึกขอมูลของอัพเดทหรือการแจงเตือนไวในเซิฟเวอร

ขอมูลสวนบุคคล
หากขอมูลท่ีถูกสงมาให Honda ตามท่ีกลาวไวขางตนนั้น ประกอบดวยขอมูลสวน
ตัวของทาน โปรดทราบไววาขอมูลเหลานี้จะไดรบัการดูแลรักษาตามกฎระเบียบ
และขอบงัคับท่ีกําหนดไวในหนงัสอืบอกกลาวฉบับนี ้รวมไปถึงกฎหมายคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลท่ีใชบังคับ

ขอตกลงในนโยบายความเปนสวนตัวของเรานัน้รวมอยูในขอตกลงเหลานีต้ามการ
อางอิง และการใชงานการอัพเดทระบบของทานนัน้จะเปนไปตามนโยบายความเปน
สวนตัว นโยบายความเปนสวนตัวของเรานัน้จะแสดงขอมูลเกีย่วกับวิธกีารท่ีเราและ
บคุคลท่ีสามท่ีถูกระบุช่ือจะใชเพ่ือดําเนนิการกับขอมูลสวนบคุคลใดๆ ท่ีทางเราได
เก็บรวบรวมมาจากทาน หรอืขอมูลท่ีทานใหกับเรา ผานทางแอปพลเิคชัน
โปรดดูท่ีเว็บไซตของ Honda สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม
Honda จะรวบรวม, ใช และจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของทานดวยเหตุผลดังท่ี
แสดงดานลาง:
เม่ือจําเปนตอผลประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของ Honda ดังท่ีระบุดานลาง และ
เม่ือผลประโยชนของเรานัน้ไมถูกลบลางโดยสทิธิคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทาน
● เพ่ือจัดสงขอมูลอัพเดทของระบบและบริการท่ีเกี่ยวของใหทาน
● เพ่ือชวยใหเราสามารถปรับปรงุและพัฒนาผลติภณัฑท่ีเกีย่วของกบัการอัพเดท
ระบบและบริการใหดียิ่งข้ึน

● เพ่ือตอบคําถามและคํารองเรียนของผูใชงาน และเพ่ือจัดเก็บบันทึกขอมูลภายใน
กิจการ

สิ่งนีร้วมไปถึงการปกปองผลประโยชนทางธุรกิจโดยชอบดวยกฎหมายและสิทธิ
ตามกฎหมาย แตไมจํากัดเพียงการใชท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบติัตามกฎระเบียบ,
การกํากับดูแล, การตรวจสอบ, การเรียกรองสิทธิตามกฎหมาย (รวมไปถึงการเปด
เผยขอมูลท่ีเกีย่วของกับกระบวนการทางกฎหมายและการฟองรอง) และขอมูล
เกี่ยวกับจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีจําเปนตองรายงาน
Honda ยังจะแปลงขอมูลสวนบุคคลเปนขอมูลไมระบุตัวตนและใชขอมูลนั้น (โดย
ท่ัวไปแลวใชกับพ้ืนฐานทางสถิติรวม) สําหรับการคนควาและวิเคราะหตลาด, เพ่ือ
ปรับปรุงการอัพเดทระบบ, เพ่ือวิเคราะหแนวโนม และเพ่ือทําใหปลอยการอัพเดท
ซอฟแวรไดอยางสมบูรณ ขอมูลสวนบุคคลโดยรวมจะไมระบุตัวตนของทานหรือ
การใชงานอื่นๆ ของระบบ

Honda อาจแบงปนขอมูลนี้กับองคการสนบัสนุนของ Honda ท่ัวโลก หรือบริษัท
ในเครือ Honda หรือบุคคลท่ีสามท่ีเกี่ยวของกับ Honda เพ่ือวัตถุประสงคในการ
ใหความชวยเหลือเพ่ือสนับสนุนบริการท่ีเกี่ยวของกับการสนับสนนุระบบ

* สําหรับรถบางรุน
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ขอแสดงความยินดีกับทานท่ีตัดสินใจเลือกใชรถยนตฮอนดา ซ่ึงถือเปนการ
ลงทุนอันชาญฉลาด ทําใหทานไดรับความพึงพอใจในการขับข่ีไปอีกนานเทา
นาน

หากทานสละเวลาเล็กนอยในการศึกษาคูมือเลมนี้ ทานจะยิ่งเพลิดเพลิน
กับรถคันใหมของทานมากข้ึนไปอีก เพราะทานจะไดทราบขอมูลท่ีเปน
ประโยชนและความสะดวกสบายในรถของทาน นอกจากนั้น การปฏิบัติตาม
กําหนดการรับบริการและการบํารุงรักษาในสมุดรับประกัน จะชวยใหทาน
ขับข่ีโดยปราศจากปญหา และยังเปนการคุมคากับการลงทุนของทานอีก
ดวย

โปรดเก็บคูมือนี้ไวในรถเสมอ เพ่ือท่ีทานสามารถเปดดูไดทุกเวลา และอยา
ลืมเก็บคูมือไวกับรถเม่ือทานขายรถตอ เพ่ือท่ีจะเปนประโยชนแกเจาของรถ
คนตอไป ในสมุดรับประกันจะมีคําอธิบายเก่ียวกับการรับประกัน ซ่ึงจะ
คุมครองรถของทาน ขอแนะนําใหทานอานสมุดรับประกันโดยละเอียดเชน
กัน เพ่ือท่ีทานจะไดเขาใจถึงขอบเขตของการรบัประกันและความรับผดิชอบ
ของเจาของรถ

เม่ือรถของทานจําเปนจะตองเขารับการตรวจเช็ค ใหระลึกไวเสมอวาชาง
ของศูนยบริการของฮอนดาคือผู ท่ีไดรับการฝกอบรมมาเปนพิเศษทาง
ดานการใหบริการตรวจเช็คและบํารุงรักษาระบบตางๆ ของรถยนตฮอนดา
ผูจําหนายรถยนตฮอนดาของทานจะทุมเทอยางเต็มท่ีเพ่ือใหบริการท่ีจะ
ทําใหทานพึงพอใจ และยินดีเสมอท่ีจะใหคําปรึกษาทุกคร้ังท่ีทานตองการ

คูมือสําหรับผูใชรถเลมนี้ ประกอบดวยอุปกรณมาตรฐาน และอุปกรณพิเศษ
บางอยางอาจจะติดต้ังเฉพาะรถบางรุนเทานั้น บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล
(ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
หรือแบบโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมมีขอผูกพันใดๆ

2 การขับข่ีอยางปลอดภัย หนา 31
คําแนะนําการขบัขี่อยางปลอดภัย หนา 32 เข็มขัดนิรภัย หนา 36 ถุงลม หนา 47

2 แผงหนาปด หนา 85 
ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับขี่ หนา 104

2 อุปกรณและการใชงาน หนา 141
นาฬิกา หนา 142 การล็อกและการปลดล็อกประตู หนา 143
อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัย หนา 163
ส่ิงอํานวยความสะดวกภายใน หนา 192

2 อุปกรณอํานวยความสะดวก หนา 211
ระบบเคร่ืองเสียง หนา 212 รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว หนา 215
ขอมูลทัว่ไปเกีย่วกบัระบบเครือ่งเสียง หนา 362
2 การขบัรถ หนา 373
กอนขบัรถ หนา 374 เมื่อขบัรถ หนา 378
กลองสองภาพดานหลังปรับมุมมองสามระดับ หนา 485 การเตมินํ้ามันเชือ้เพลิง หนา 487

2 การบาํรุงรักษา หนา 493
กอนการบาํรงุรกัษา หนา 494 ระบบเตอืนการเปลี่ยนน้าํมันเครือ่ง หนา 497
การตรวจสอบและบาํรุงรกัษายางใบปดน้ําฝน หนา 528
การบํารุงรักษาระบบควบคุมการปรับอากาศ หนา 540

การทาํความสะอาด หนา 542

ถายางแบน หนา 551
ไฟเตือน, สวาง/กะพรบิ หนา 571

2 การจดัการกบัเหตฉุุกเฉิน หนา 549 
เครือ่งมือประจาํรถ หนา 550
โอเวอรฮีต หนา 569
ฝาประโปรงทายเปดไมได หนา 590

2ขอมูลทางเทคนคิ หนา 591 
ขอมูลจําเพาะ หนา 592 หมายเลขตางๆ หนา 595

2 ระบบถุงลม หนา 599

ไฟเตอืนชุดมาตรวัด หนา 86
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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

รุนจดสัมผัส 10.2 นิว้ หนา 270 ขอความแสดงขอบกพรองในระบบเครือ่งเสยีง หนา 360

ฮอนดาเซนสซ่ิง 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

อุปกรณเสริมและการปรบัแตงเพิม่เตมิ 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 598

แนะนําการใชแบบรวดเร็ว หนา 6

การขับขี่อยางปลอดภัย หนา 31

แผงหนาปด

อุปกรณและการใชงาน หนา 141

อุปกรณอํานวยความสะดวก หนา 211

การขับรถ   หนา 373

การบํารุงรกัษา   หนา 493

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน   หนา 549

ขอมูลทางเทคนิค   หนา 591

ระบบถุงลม หนา 599

ฝาปดชองเติมนํา้มันเชือ้เพลงิเปดไมได หนา 589

การประหยดันํา้มันเช้ือเพลิงและการปลอยคารบอนไดออกไซด (CO2) หนา 490

หนา 85
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แนะนําการใชแบบรวดเร็ว

แนะนําการใชแบบรวดเร็ว

แนะนําการใชแบบรวดเร็ว

a สวิตชไฟเตือนฉุกเฉิน
b ระบบเคร่ืองเสียง (n212)

ระบบนําทาง* 
() ดูคูมือการใชงานระบบนําทาง

c ไฟเตือนชุดมาตรวัด (n86)

ชุดมาตรวัด (n104)

จอแสดงขอมูลผูขับข่ี 
(n107, 128)

d สวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนต(n163)

e ควบคุมแสงสวางชุดมาตรวัด (n176, 177)

f  ปุม (OFF ระบบชวยควบคมุการทรงตัว (VSA)) 
(n400)

สวติช CMBS (n413, 461)

g การปรับระดับพวงมาลัย (n178)

h ระบบปรับอากาศ (n204)

i สวิตชไลฝากระจกบงัลมหลัง (n168)

* สําหรับรถบางรุน
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แนะนําการใชแบบรวดเร็ว

a สวิตชปดน้ําฝน/ฉีดน้ําลางกระจก (n174)

b สวิตชเปลี่ยนเกียรลง (-)* (n394)

c ปุมระบบควบคมุความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพรอมระบบ 
ปรับความเร็วตามรถยนตคนัหนาท่ีความเร็วตํ่า (ACC with 
LSF) (n422)

d สวิตชเปลี่ยนเกียรขึ้น (+)* (n394)

e สวิตชไฟหนา/ไฟเล้ียว (n166, 168)

ระบบแสดงภาพมุมอบัสายตาดานขางรถ* (n402)

f สวิตชระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS) 
(n444)

g

h

i

ปุมเลือก/ตั้งคา (ดานขวา)* (n128)

สวิตชกําหนดระยะหาง (n439)

แตร (กดทีส่ัญลักษณ )

j ปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย)* (n113, 118)

k สวิตชควบคุมระบบการควบคุมดวยเสียงโทรศัพทแฮนดฟรี
* (n250)

ปุม      (หนาหลัก)*  (n108, 274)

สวิตชควบคุมระบบเคร่ืองเสยีง (n217, 274)

* สําหรับรถบางรุน
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แนะนําการใชแบบรวดเร็ว

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

ถุงลมดานผูโดยสารหนา (n49)

ชองเสยีบอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม (n199)

ชองเชือ่มตอ USB (n216, 273)

ถุงลมดานผูขับข่ี (n49)

สวิตชปรับกระจกมองขาง (n181)

สวิตชหลกัล็อกประต ู(n154)

สวิตชควบคุมกระจกประตู (n161)

สวิตชเปดฝากระโปรงทาย (n157)

มือเปดฝากระโปรงหนา (n507)

กลองฟวสภายในดานผูขับข่ี (n581)

คันเปลีย่นเกยีร (n387, 390)

สวิตช ECON* (n395)

สวิตชโหมดการขับข่ี* (n396)

สวิตชเบรกมือไฟฟา (n473)

สวิตชเบรกอัตโนมตั ิ(n477)

กลองเก็บของ (n194)
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a กระจกมองหลัง (n179)

b ไฟอานแผนท่ี (n193)

c แผงบังแดด
กระจกแตงหนา

d มานถุงลมดานขาง (n54)

e เข็มขัดนิรภัย (n36)

f ไฟเกง (n192)

g ราวมือจับ
ตะขอแขวนเส้ือ* (n197)

h เบาะนัง่ดานหลัง (n187)

i เข็มขัดนิรภัย (ติดตั้งระบบเบาะน่ังสําหรับเด็ก) 
(n75)

เข็มขัดนิรภยัสําหรับยึดระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก
(n77)

j จุดล็อกสวนลางเพื่อยึดระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก
(n71)

k

l

ถุงลมดานขางดานหนา (n52)

ชองเชือ่มตอ USB* (n216, 273)

m เบาะหนา (n183)

* สําหรับรถบางรุน
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a

b

c

d

e

f

g

การบาํรุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถ (n506)

ปดน้าํฝนหนา (n174, 528)

กระจกมองขางปรับไฟฟา (n181)

ไฟเลีย้วดานขาง (n168, 521)

ควบคมุการล็อก/ปลดล็อกประตู (n146)

ยาง (n530, 551)

ไฟหนา (n166, 518)

ไฟหร่ี/ไฟเดยไลท (n166, 170, 521)

ไฟเลีย้วหนา (n168, 520)

ไฟตดัหมอก* (n170, 521)

a

b

c

d

e

การเตมิน้าํมันเชือ้เพลิง (n487)

ไฟเบรกดวงท่ีสาม (n525)

การเปด/ปดฝากระโปรงทาย (n157)

ไฟสองปายทะเบียนหลัง (n166, 525)

กลองมองภาพดานหลังปรับมุมมองสามระดับ (n485)

f

g

ไฟทาย (n166, 524)

ไฟถอยหลัง (n524)

ไฟทาย (n166, 522)

ไฟเบรก (n166, 522)

ไฟเลีย้วหลัง (n168, 522)
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การขับข่ีอยางปลอดภัย (n31)

ถุงลม (n47)

● รถของทานมีการติดต้ังถุงลมเพ่ือปกปองทานและผูโดยสารระหวางการชนปะทะระดับปานกลางจนถึงข้ันรุนแรง

ความปลอดภัยของเด็ก (n57)

● เด็กท่ีมีอายุ 12 ปและตํ่ากวา ควรนั่งท่ีเบาะนัง่ดานหลัง
● เด็กเล็กควรไดรบัการปกปองโดยการใหนั่งบนเบาะนั่งสาํหรับเด็กแบบหันหนาออก
● ทารกควรไดรับการปกปองโดยการใหน่ังบนเบาะน่ังสําหรับเด็กแบบหันหลังออก ซ่ึงติดต้ังลงบนเบาะน่ังดานหลัง

อันตรายจากกาซคารบอนมอนอกไซด (n82)

● รถยนตของทานจะมีการปลอยควันพิษสวนประกอบของกาซคารบอนมอนอกไซด
ออกมา หามติดเคร่ืองยนตในบริเวณท่ีอับและไมสามารถถายเทอากาศเพ่ือ
ระบายไอเสียได

รายการตรวจสอบกอนการขับรถ (n35)
● กอนการขับรถ ใหตรวจสอบการปรับเบาะนั่งดานหนา พนักพิงศีรษะ
พวงมาลัย และกระจกมองขางใหถูกตอง

เข็มขัดนิรภัย (n36)

● คาดเข็มขัดนริภัยและนั่ง ในตําแหนงและลักษณะ
ท่ีถูกตอง

● ตรวจสอบวาผูโดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัย
อยางถูกตองแลวหรือไม

รัดเข็มขัดนิรภัยใหตํ่าท่ีสุด
เทาท่ีเปนไปได
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แผงหนาปด (n 85)

ชดุมาตรวัด (n 104)/จอแสดงขอมูลผูขับข่ี (n 107, 128)/ไฟเตือนชุดมาตรวัด (n 86)

ไฟแสดง M (โหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล)/
ไฟแสดงตําแหนงเกียร * (n92)

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

ไฟแสดงตําแหนงเกียร/
ไฟเตือนตําแหนงเกียร
(n92)

มาตรวัดเช้ือเพลิง (n105)

จอแสดงขอมูล (n107)

มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต
(n104)

มาตรวัดความเร็วรถ
(n104)

มาตรวัดระยะทาง (n105)

จอแสดงผลอุณหภูมิภายนอก (n106)

สีชุดมาตรวัด (n105)
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ไฟแสดง M (โหมดการเปลี่ยนเกียร
แบบแมนนวล)/ไฟแสดงตําแหนง
เกียร (n92)

● สามารถเปลี่ยนรูปแบบมาตรวัดได
2 การเปลี่ยนรูปแบบมาตรวัด (n140)

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

ไฟแสดงตําแหนงเกียร/
ไฟเตือนตําแหนงเกียร (n92)

มาตรวัดเช้ือเพลิง (n105)

จอแสดงขอมูลผูขับข่ี (ดานขวา) (n128)

มาตรวัดความเร็วรถ (n104)

มาตรวัดระยะทาง
(n105)

มาตรวัดอุณหภูมิเคร่ืองยนต (n105)

จอแสดงผลอุณหภูมิภายนอก
(n106)

มาตรวัดความเร็วรอบเคร่ืองยนต
(n104)

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณและการใชงาน
(n 141)

นาฬิกา (n 142)

ทานสามารถปรับเวลานาฬิกาและคาหนาจอนาฬิกาได
(n 286)

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 เพ่ือเปลี่ยนเวลารูปแบบ
12 หรือ 24 ชม.

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

ปุม MENU

f เลอืก  หรือ 

g เลอืก Set เพ่ือต้ังคาเวลา 

สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
(n 163)

กดสวิตชเพ่ือเปลี่ยนไปยังโหมดใชอุปกรณไฟฟา

3 4 สวิตชไฟเลี้ยว (n 168)

ไฟหนา (n 166)

สวติชไฟเลี้ยว

สวติชควบคุมไฟสองสวาง

ไฟต่ํา

ไฟสูง

กะพริบไฟสูง
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สวิตชปดน้ําฝนและฉดีน้ําลางกระจก
(n 174)

*1 : รุนปดน้ําฝนอัตโนมัติ
*2 : รุนไมมีระบบปดน้ําฝนอัตโนมัติ

ควรจะปดสวิตช AUTO ไปยังตําแหนง OFF เพ่ือ
หลีกเลี่ยงความเสียหายกับระบบเม่ือ:
● การทําความสะอาดกระจกบังลมหนา
● ขับรถผานเครื่องลางรถ
● ไมมีฝนตก

สวติชปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจก
วงแหวนปรับต้ัง *
( -     : ความไวตํ่า*1

 : ทํางานชา*2
( +    : ความไวสูง*1

 : หนวงเวลาส้ัน*2

MIST
OFF
AUTO*1: ความเร็วในการปดน้ําฝนจะมีการเปล่ียนแปลง
โดยอัตโนมัติ
INT*2: ท่ีปดน้ําฝนทํางานเปนชวงๆ
LO: จังหวะชา
HI: จังหวะเร็ว

ดึงกานสวติช
ควบคุมการปด
เขาหาตัวทานเพ่ือ
ฉีดน้ําลางกระจก

รุนปดน้ําฝนอัตโนมัติ

พวงมาลัยรถยนต (n 178)

● การปรับพวงมาลัย ใหดึงคนัปรับระดับพวงมาลัย
เขาหาตัว และปรับไปยังตําแหนงท่ีตองการ แลว
ลอ็กคันปรับกลับเขาท่ี

การปลดล็อกประตูดานผูขับข่ีจาก
ดานในรถ (n 153)

● ดึงมือจับประตูดานในท่ีประตูดานผูขับข่ีหรือประตู
ดานผูโดยสาร * เพ่ือปลดล็อกพรอมเปดออก

การปรับ

การล็อก

ฝากระโปรงทาย (n 157)

● กดปุมเปดฝากระโปรงทายท่ีดานขางเบาะนัง่ผูขับข่ี
คางไวเพ่ือปลดลอ็กและเปดฝากระโปรงทาย

● กดปุมเปดกระโปรงทายบนรีโมทเพ่ือปลดล็อกและ
เปดกระโปรงทาย

● กดปุมเปดกระโปรงทายบนฝากระโปรงทาย * เพ่ือ
ปลดล็อกและเปดกระโปรงทาย

สวติชเปดฝากระโปรงทาย

* สําหรับรถบางรุน
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กระจกมองขางปรับไฟฟา 
(n 181)

● เลื่อนปุมเลอืกไปท่ี L หรือ R โดยท่ีโหมดจายไฟ
อยูในตําแหนง ON

● กดสวนปลายสวิตชปรับกระจกตามท่ีตองการปรับ
เพ่ือปรับกระจกมองขาง

● กดปุมพับกระจก * เพ่ือพับกระจกเขาหรือกางออก

สวติชเลือก

สวติชปรับ

สวติชพับกระจก

กระจกหนาตางไฟฟา (n 161)

● ขณะท่ีสวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนตอยูท่ี
ตําแหนง ON, เปด และปดกระจกหนาตางไฟฟา

● หากปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟาอยูในตําแหนง
ปดจะสามารถทําการเปดหรือปดหนาตางดาน
ผูโดยสารแตละดานโดยใชสวิตชท่ีหนาตาง
แตละบานได

● หากปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟาอยูในตําแหนง
เปด (ไฟแสดงติดสวาง) สวิตชท่ีหนาตางดาน
ผูโดยสารแตละดานจะไมสามารถใชได

สวติชล็อกกระจกหนาตางไฟฟา

สวติชกระจก

ไฟเตือน
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ระบบปรับอากาศ* (n204)

● กดปุม AUTO เพ่ือสั่งงานระบบควบคุมสภาพอากาศ
● กดปุม  เพ่ือปดหรือเปดระบบ
● กดปุม  เพ่ือไลฝากระจกหนา

ปุมควบคุมพัดลม

ปุม  (ไลฝากระจกบังลมหนา)

ปุมควบคมุดานผูขับข่ี

ปุม  (หมุนเวยีนอากาศ)

ปุม  (ON/OFF)

ปุม AUTO

ปุม A/C (ระบบปรับอากาศ)

ชองลมท่ีแผงหนาปด ชองลมท่ีแผงหนาปด
และชองลมดานลาง

ชองลมดานลาง ชองลมดานลาง
และชองลมไลฝา

ปุมควบคมุดานผูโดยสาร

ปุม SYNC

รุนท่ีมีปุม SYNC และปุม MAX COOL

ปุม MAX COOL

* สําหรับรถบางรุน
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ปุม  (ไลฝากระจกบังลมหนา)

ปุม  (หมุนเวียนอากาศ)

ปุมควบคมุพัดลม ปุมหมุนควบคมุอุณหภูมิ

ปุม  (ON/OFF)

ปุม AUTO

ปุม A/C (ระบบปรับอากาศ)

ชองลมท่ีแผงหนาปด ชองลมท่ีแผงหนาปด
และชองลมดานลาง

ชองลมดานลาง ชองลมดานลางและ
ชองลมไลฝา

รุนท่ีไมมีปุม SYNC

ปุม MAX COOL
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อปุกรณอํานวยความสะดวก (n211)

ระบบเครื่องเสียง (n212)

 (n 215)รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

หนาจอแสดงขอมูล/เคร่ืองเสียง

ปุม VOL/  AUDIO (ระดับเสียง/
เปด-ปดระบบเคร่ืองเสียง)

ปุม  (คนหา/ขาม)

ปุม  (ยอนกลับ) ปุม  (คนหา/ขาม)

ปุม RADIO

ปุม PHONE

ปุม MEDIA

ปุม CONNECT

ปุม MENU

ปุมเลือก
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ปุม  (หนาจอหลัก)
ปุม  (ยอนกลับ)

ปุม VOL/  AUDIO (ระดับเสียง/
เปด-ปดระบบเคร่ืองเสียง)

ปุม  (คนหา/ขาม)

ปุม  (คนหา/ขาม)

หนาจอแสดงขอมูล/เคร่ืองเสียง

รุนจอสัมผัส 10.2 น้ิว (n270)

สําหรับรุนระบบนําทาง () โปรดดูท่ีคูมือระบบนําทาง
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สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง
 (n 217)

● ปุม SOURCE
กดเพ่ือวนผานโหมดเคร่ืองเสียงดังนี้:
FM AM USB/iPod/USB/Apple
CarPlay/Android Auto Bluetooth® Audio

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

● ปุม  /  (คนหา/ขาม)
วิทยุ:
กด  /  เพ่ือเปล่ียนสถานีวทิยุท่ีต้ังคาไว
กดและคางปุม  /  เพ่ือเปล่ียนสถานีท่ีมี
สญัญาณแรง
เชื่อมตอ iPod, แฟลชไดรฟ USB, Bluetooth®
เคร่ืองเสียงหรือสมารทโฟน:
กด  /  เพ่ือขามไปยังจุดเร่ิมตนของ
เพลงถัดไป หรือกลับไปยังจุดเร่ิมตนของเพลงปจจุบัน
แฟลชไดรฟ USB หรือเคร่ืองเสียง Bluetooth®:
กดและคางปุม  /  เพ่ือเปล่ียน
โฟลเดอร/กลุม

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

ปุม SOURCE

ปุม  /  (คนหา/ขาม)

สวติช VOL ( +   /VOL ( -   (ระดับเสียง)

 (n 274)

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

● ปุม  /  (คนหา/ขาม) 
วทิยุ:
กด  /  เพ่ือเปล่ียนสถานีวิทยุท่ีต้ังคาไว
กดและคางปุม  /  เพ่ือเปล่ียนสถานีท่ีมี
สญัญาณแรง

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว
รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

ปุมเลือก/ต้ังคา

ปุม  /  (คนหา/ขาม)

สวติช VOL ( +   /VOL ( -   (ระดับเสียง)
ปุม  (หนาจอหลัก)

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

ปุมเลือก/ต้ังคา

ปุม  /  (คนหา/ขาม)

สวติช VOL ( +   /VOL ( -   (ระดับเสียง)

เชื่อมตอ iPod, แฟลชไดรฟ USB, Bluetooth® 
เคร่ืองเสียงหรือสมารทโฟน: 
กด  /  เพ่ือขามไปยังจุดเร่ิมตนของ
เพลงถัดไป หรือกลับไปยังจุดเร่ิมตนของเพลงปจจุบัน
แฟลชไดรฟ USB: 
กดและคางปุม  /  เพ่ือเปล่ียนโฟลเดอร

● ปุมเลือก/ต้ังคา
เม่ือเลือกโหมดระบบเคร่ืองเสียง*1
กดปุม  (Home) จากน้ันเลือกขึ้นหรือลงเพ่ือเลือก
โหมด บนจอแสดงขอมูล และกดต้ังคา
เลือกข้ึนหรือลง:
หากตองการเลือกโหมด ใหเล่ือนข้ึนหรือลงแลวกดเพ่ือ
ต้ังคา:

*1 : รุนมาตรวัด 7 นิว้

FM

AM

USB

Bluetooth® Audio

การเช่ือมตอสมารทโฟน (Smartphone 
Connection) (Apple CarPlay/Android Auto)
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การขับรถ (n373)

เกียรอัตโนมัต ิ(n 386, 387, 390)

● เล่ือนคันเปล่ียนเกียรไปยังตําแหนง ( P และเหยียบเบรกเพ่ือสตารตเคร่ืองยนต
● การเปลีย่นเกียร

ไฟแสดง M

จอด
ใชเม่ือจอดรถหรือสตารทรถ

เกียรวาง
ระบบสงกําลังไมไดล็อก

ขับ (S)*

ใชเม่ือ:
● ใชเพ่ือเรงความเร็วไดดียิ่งข้ึน
● ใชเพ่ือเพ่ิมแรงเบรกใหกับ
เครื่องยนต

● ใชเพ่ือการขับข่ีข้ึน-ลงทางลาดชัน

รุนไมมีปุมเปล่ียน
เกียรท่ีพวงมาลัย

รุนท่ีมีปุมเปลี่ยน
เกียรท่ีพวงมาลัย

เหยียบแปนเบรกและกดปุมปลดล็อก
คันเปล่ียนเกียรเพ่ือเปล่ียนเกียร

กดปุมปลดล็อกคันเปล่ียนเกียรและ
เปล่ียนเกียร

เปล่ียนเกียรไดโดยไมตองกดปุมปลด
ล็อกคนัเปล่ียนเกียร

ถอยหลัง
ใชเพ่ือขับถอยหลัง

ขับ
ใชเม่ือ:
● ใชสําหรับการขับรถปกติ

● ใชเพ่ือการขับข่ีแบบโหมด
แมนนวลช่ัวคราว

● ใชเพ่ือการขับข่ีแบบโหมด
แมนนวล (ในโหมด SPORT)

รุนท่ีมีสวติชเปล่ียนเกียรท่ีพวงมาลัย
ต่ํา*
● ใชเพ่ือเพ่ิมแรงเบรกของ
เคร่ืองยนต

● ใชเพ่ือการขับข่ีข้ึน-ลงทางลาดชัน

สวติชเปล่ียน
เกียรลง ( -

สวติชเปล่ียน
เกียรข้ึน ( +

การทาํงานในโหมดการเปลี่ยนเกยีร 
แบบแมนนวล* (n393)

● สามารถเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล
ข้ึนหรือลง โดยไมตองยกมือออก
จากพวงมาลัย

เม่ือคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง 
( D    ในโหมด SPORT
● สามารถเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยน
เกียรอยางตอเนื่องแบบแมนนวล
ได 7 สปด

● ไฟแสดง M และสปดท่ีเลือกจะ
ปรากฏข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

เม่ือคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง 
( D
● สามารถเปลี่ยนแปลงสปดอยางตอ
เนื่องแบบแมนนวล หมายเลขสปดท่ี
เลือกจะแสดงตําแหนง

ปุมปลดล็อกคนัเปล่ียนเกียร

ไฟแสดงตําแหนงเกียร

ไฟแสดงตําแหนง
เกียร

* สําหรับรถบางรุน
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การเปดและปด CMBS (n413)

● เม่ือไมสามารถหลีกเลีย่งการชนดานหนาได
ระบบ CMBS สามารถชวยทานลดความเร็วของ
รถยนตและความรุนแรงของการชนได

● ระบบ CMBS จะเปดทุกคร้ังเม่ือสตารท
เคร่ืองยนต

● ใชปุมสนบัสนุนความปลอดภัยเพ่ือเปดหรือปด
ระบบ CMBS

การเปดและปดสวิตชระบบ VSA 
(n400)

● ระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA) ชวยในดาน
การทรงตัวของรถยนตในขณะเขาโคงและรักษา
ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนในระหวางเรง
ความเร็วบนพ้ืนถนนท่ีลืน่

● ระบบ VSA ทํางานอัตโนมัติทุกคร้ังท่ีทานสตารต
เคร่ืองยนต

● เปดหรือปดระบบ VSA โดยกดปุมนี้คางไวจน
กระท่ังไดยินเสียงเตือน
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การเติมน้าํมันเช้ือเพลิง (n487)

a ปลดล็อกประตูดานผูขับข่ี 

b กดและปลอยบริเวณที่ลูกศรช้ี เพ่ือปลดลอ็กฝาปดถัง
น้ํามันเช้ือเพลิง ทานจะไดยินเสยีงคลิ๊กและฝาจะเปดข้ึน
เล็กนอย

c คอยๆ หมุนฝาปดถังน้าํมันเช้ือเพลิงเพ่ือถอดออก

d วางฝาปดไวกับท่ียึดบนฝาปดท่ีเติมน้ํามันเช้ือเพลิง

e หลงัจากเติมน้ํามันเช้ือเพลงิ ใหใสฝาปดกลับเขาจน
กระท่ังมีเสียงดังคลิก๊อยางนอย 1 ครั้ง

น้ํามันเช้ือเพลิงท่ีฮอนดา
แนะนํา:

เบนซินไรสารตะกั่ว/แกสโซฮอล (E10 ถึง E85) คาออกเทนต้ังแต 91 ข้ึนไป

ความจุถังน้ํามันเช้ือเพลิง: 47 ลติร
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ฮอนดาเซนสซิ่ง (n406)

ฮอนดาเซนสซ่ิงเปนระบบสนับสนุนการขับข่ีซ่ึงจะใช
กลองมองภาพดานหนารถท่ียึดอยูกับดานในของ
กระจกบังลมหนา ดานหลังกระจกมองหลัง

กลองมองภาพ
ดานหนารถ

กลองจะอยูทางดานหลัง
ของกระจกมองหลัง

ระบบเตือนการชนและเสริมแรง
เบรกเพ่ือลดความรนุแรงในการเกิด
อุบัติเหตุ (CMBS) (n 409)

ระบบสามารถชวยทานได เม่ือตัดสนิวามีความเปนไป
ไดท่ีรถของทานอาจชนกับรถคันขางหนาจากดานหลัง
(รวมถึงรถจักรยานยนต), รถคันท่ีขับสวนมาทางดาน
หนา, คนเดินถนน หรือคนท่ีกําลงัข่ีรถจักรยาน
(รถจักรยานท่ีกําลังเคลื่อนท่ี) ระบบ CMBS ไดรับ
การออกแบบมาเพ่ือเตือนทานเม่ือประมวลผลแลวมี
ความเปนไดท่ีจะเกิดการชน รวมท้ังชวยลดความเร็ว,
หลีกเลี่ยงการชน และลดความรุนแรงของการชน

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
แบบแปรผัน พรอมระบบปรับความ
เร็วตามรถยนตคนัหนาท่ีความเร็ว
ต่ำ (ACC with LSF) (n 422)

รกัษาความเร็วรถใหคงท่ี และระยะหางท่ีปลอดภัย
ระหวางรถของทานและรถขางหนาของทานโดยไม
ตองวางเทาไวบนเบรก หรือคันเรงตลอดเวลา

ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชอง
ทางเดนิรถ (LKAS) (n 444)

ระบบนีช้วยเสริมแรงใหกับพวงมาลยัเพ่ือใหรถอยูตรง
กลางของเลนท่ีตรวจจับได และใหการเตือนดวยแรง
สัน่สะเทือน เสยีง และภาพ เม่ือระบบตรวจจับไดวา
รถกําลงออกนอกเลน

ระบบแจงเตือนการออกนอกถนน
(n 458)

แจงเตือนและชวยเหลอืทานเม่ือระบบตรวจจับไดวามี
ความเปนไปไดท่ีรถของทานขามเลนโดยไมไดเจตนา
และ/หรือออกนอกถนนไปพรอมกัน

ระบบแจงเตือนเม่ือรถยนตคนัหนา
ออกตัว* (n466)

แจงเตือนทานดวยระบบภาพและเสียงเตือนเม่ือรถ
ของทานหยุดแมวารถคนัขางหนาจะเร่ิมออกตัว

* สําหรับรถบางรุน
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การบํารุงรักษา (n493)

ใตฝากระโปรงหนา (n506)

● ตรวจสอบน้ํามันเครื่อง, สารหลอเย็นเครื่องยนตและระดับน้ําฉีด
กระจก เติมถาจําเปน

● ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรก
● ตรวจสอบสภาพของแบตเตอร่ีเดือนละคร้ัง
a ดึงคันปลดล็อกฝากระโปรงหนาซ่ึงอยูใตมุมลางขวาของแผงหนาปด

b ปลดล็อกกลอนฝากระโปรงหนา โดยผลกัไปดานขาง และยก
ฝากระโปรงหนาข้ึน เม่ือทานยกฝากระโปรงหนาข้ึนเล็กนอยแลว
ทานสามารถปลอยคันปรับได

c เม่ือเสร็จสิน้แลว ใหปดฝากระโปรงหนาแลวตรวจดูใหแนใจวา
ล็อกถูกตอง

ไฟหนา (n518)

● ตรวจสอบไฟหนาท้ังหมดอยาง
สมํ่าเสมอ

ยางใบปดนํ้าฝน (n528)

● เปลี่ยนยางใบปดน้ําฝนใหม ถาพบวาไมสามารถ
กวาดน้ําไดหมดหรอืมีเสยีงดังรบกวนขณะใชงาน

ยาง (n530)

● ตรวจสอบยางอะไหลและลอ
อยางสมํ่าเสมอ

● ตรวจสอบแรงดันลมยางสมํ่าเสมอ
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การจัดการกบัเหตฉุุกเฉิน (n 549)

ยางแบน (n 551)

● จอดรถในท่ีปลอดภัย และเปลี่ยนยางท่ีแบนออก
โดยใชยางอะไหลท่ีอยูในหองสัมภาระ

ไฟเตือนสวาง (n 571)

● ตรวจสอบไฟเตือนในคูมือผูใชรถ

เครือ่งยนตสตารตไมติด 
(n 559)

● ถาแบตเตอร่ีหมดไฟ ใหใชวิธีพวงสตารต

ฟวสขาด (n 576)

● ตรวจสอบการขาดของฟวส ถาระบบไฟฟา
บางอยางในรถหยุดทํางาน

โอเวอรฮีต (n 569)

● จอดรถในท่ีปลอดภัย ถาไมเห็นไอน้ําใตฝากระโปรง
หนา เปดฝากระโปรงหนาและรอจนอุณหภูมิ
เครื่องลดตํ่าลง

การลากรถในกรณีฉุกเฉนิ 
(n 588)

● ควรใชบริการผูใหบริการลากรถมืออาชีพ หากตอง
การลากรถของทาน
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จะทําอยางไรในสถานการณตอไปนี้
ทําไมโหมดจายไฟไมสามารถเปลีย่นจาก
OFF (LOCK) ไปยัง ACCESSORY เปน
เพราะอะไร?

● พวงมาลัยอาจถูกล็อกอยู

● หมุนพวงมาลยัไปทางซายและขวาหลังจากกดสวิตช
สตารต/ดับเคร่ืองยนต

ทําไมโหมดจายไฟไมสามารถเปลีย่นจาก
ACCESSORY ไปยัง VEHICLE OFF 

(LOCK) เปนเพราะอะไร?

เลือ่นคนัเปลีย่นเกียรไปยงัตําแหนง ( P

ทําไมแปนเบรกจึงมีอาการส่ันเปนจงัหวะ
เลก็นอยเม่ือเหยียบ?

กรณีนีส้ามารถเกิดข้ึนไดเม่ือระบบ ABS มีการใชงาน ซ่ึงไมใชอาการบกพรอง เหยยีบแปนเบรกจนสดุ
ดวยแรงท่ีม่ันคง หามย้ําแปนเบรก

2 ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) (n480)
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ไมสามารถเปดประตดูานหลงัจากดานใน
รถได เปนเพราะอะไร?

ตรวจสอบวาฟงกชันลอ็กประตูปองกนัเด็กอยูในตําแหนงลอ็ก
หรือไม หากลอ็กอยู ใหเปดประตูดานหลงัดวยมือเปดประตู
ดานนอก

เพ่ือยกเลกิฟงกช่ันดังกลาว ใหดันกานลอ็กไปยังตําแหนงปลด
ลอ็ก

ทําไมประตจูงึลอ็กหลงัจากท่ีปลดล็อก
ประตดูวยสมารทคยี?

หากทานไมเปดประตูรถภายใน 30 วินาที ประตูจะลอ็กโดยอัตโนมัติอีกคร้ังหนึง่เพ่ือความปลอดภยั

ทําไมมีเสียงปบดังขึน้เม่ือเปดประตู
ดานผูขบัขี?่

จะมีเสยีงเตือนดังข้ึนเม่ือ:

● โหมดจายไฟถูกต้ังเปน ACCESSORY

● ไฟหนารถยังคงเปดอยู

ทําไมมีเสียงปบดังขึน้เม่ือเดินออกจากรถ
หลงัจากปดประต?ู

เสยีงเตือนจะดังข้ึนหากสมารทคยีหรือคยีการด* ออกหางจากชวงระยะการทํางานของระบบลอ็ก
อัตโนมัติ (Walk Away Auto Lock) กอนท่ีประตูทุกบานจะปดสนทิ

2 การล็อกรถ (ล็อกอัตโนมัติเม่ือเดินออกหาง) (n 148)

ทําไมจึงมีเสียงดังเตอืนเม่ือเร่ิมออกรถ? เสยีงจะเตือนดังข้ึนเม่ือผูขับข่ีและ/หรือผูโดยสารท่ีเบาะหนาไมคาดเข็มขัดนริภัย

รุนท่ีมีระบบล็อกอัตโนมัติ 
(Walk Away Auto Lock)

* สําหรับรถบางรุน
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กดสวิตชเบรกมือไฟฟาแตกไ็มทําให
สามารถปลดเบรกมือได เปนเพราะอะไร?

ใหทําการกดสวิตชเบรกมือไฟฟาพรอมกบัเหยียบแปนเบรก

เหยยีบคนัเรง แตก็ไมทําใหสามารถปลด
เบรกมือไดอัตโนมัต ิเปนเพราะอะไร?

� คาดเข็มขัดนิรภัยท่ีตําแหนงผูขับข่ี

� ตรวจสอบวาเกียรอยูในตําแหนง ( P หรือ ( N หรือไม หากมี ใหทานเปลี่ยนเกียรไปท่ี
ตําแหนงอ่ืนๆ

ทําไมจึงไดยินเสียงหวีดเม่ือเหยียบแปน
เบรก?

อาจถงึเวลาตองเปลีย่นผาเบรก ใหนํารถเขารบัการตรวจสอบท่ีศูนยบรกิารฮอนดาทันที
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การขับข่ีอยางปลอดภัย
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การขับขี่อยางปลอดภัย

คําแนะนําการขับข่ีอยางปลอดภัย

ในหนาตอไปนี้อธบิายฟงกชันความปลอดภัยและวิธกีารใชงานอยางถูกตอง ขอมูลท่ีสําคัญเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยดานลางคือสิง่ท่ีเราพิจารณาวาเปนสิง่สาํคญัท่ีสุด

ขอมูลท่ีสําคัญเก่ียวกับความปลอดภัย
■ คาดเข็มขัดนริภยัตลอดเวลา
เข็มขัดนริภัยจะชวยปองกันอันตรายไดระดับหนึ่งเม่ือเกิดการชน ถุงลมไดรบัการออกแบบใหเปน
อุปกรณเสริมกับเข็มขัดนริภัยแตใชแทนกันไมได ดังนัน้ผูท่ีขับข่ีและผูโดยสารทุกคนจึงควรคาดเข็มขัด
นิรภัยอยางถูกตองตลอดเวลา

■ คาดเข็มขัดนริภยัใหกับเด็กทุกคน
เด็กท่ีมีอายุ 12 ป หรือตํ่ากวานี้ ควรจะจัดท่ีนั่งใหท่ีเบาะหลัง ไมใชเบาะหนา ทารกและเด็กเล็กตองใช
เบาะนั่งสาํหรับเด็กโดยเฉพาะ เด็กโตข้ึนอีกหนอยควรใชเบาะนั่งสาํหรับเด็ก และคาดเข็มขัดนิรภัย
ชนดิคาดตัก/ไหลจนกวาเด็กจะสามารถใชเข็มขัดนิรภัยไดโดยท่ีไมตองเบาะนั่งเด็กชวย

■ ระวังอันตรายจากถุงลม
แมวาถุงลมจะชวยปกปองชีวิตไวไดแตก็อาจทําใหบาดเจ็บถึงชีวิตไดเชนกัน โดยเฉพาะผูขับข่ีหรือ
ผูโดยสารท่ีนัง่ใกลถุงลมมากเกินไป หรือคาดเข็มขัดนิรภัยไมถูกตอง สําหรับทารก, เด็กเล็ก และผูใหญ
ท่ีตัวเล็กเปนกลุมบุคคลท่ีมีอัตราเสี่ยงตอการเกิดอันตรายสูง ควรปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือนี้

■ งดด่ืมสุราเม่ือตองขับรถ
แอลกอฮอลและการขับรถไมใชของคูกัน การด่ืมสุราแมเพียงแกวเดียวจะทําใหความต่ืนตัวและ
ปฏิกิริยาตอบสนองของทานลดลง และจะลดลงเปนลําดับ หากมีการด่ืมตอๆ ไป ดังนัน้ควรงดด่ืมสรุา
เม่ือตองขับรถ

1ขอมูลท่ีสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย
หามใชโทรศัพทมือถือ ยกเวนติดต้ังอุปกรณแฮนดฟรีท่ี
ผูขับข่ีขณะขับรถ
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การขับขี่อยางปลอดภัย
uu คําแนะนําการขับข่ีอยางปลอดภัยuขอมูลทีส่ําคัญเก่ียวกับความปลอดภัย

■ ใหความใสใจตอหนาท่ีการขบัขี่ท่ีปลอดภัยอยางเหมาะสม
การสนทนาทางโทรศัพทมือถือหรือทํากิจกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงทําใหทานเสียสมาธิในการใสใจทองถนน, 
รถคนัอ่ืน และผูใชถนนท่ัวไปอาจนําไปสูการชนปะทะได โปรดจําไววาสถานการณตางๆ อาจเปลี่ยน
แปลงและเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็ว มีเพียงทานเทานั้นท่ีสามารถตัดสินใจไดวาเวลาใดท่ีจะเหมาะสม
หรือสามารถเบี่ยงเบนความสนใจออกจากทองถนน

■ ควบคุมความเร็วของทาน
การขับรถดวยความเร็วสูงเปนสาเหตุสําคัญของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน ยิ่งใช
ความเร็วสูงข้ึน ความเสีย่งก็จะยิ่งมากข้ึน อยางไรก็ตามอุบัติเหตุรายแรงก็สามารถเกิดข้ึนท่ีความเร็ว
ตํ่าไดเชนกัน อยาขับรถเร็วเกินกวาสภาพความปลอดภัยจะเอ้ืออํานวย แมวาความเร็วท่ีใชนัน้จะตํ่ากวา
ความเร็วท่ีกฎหมายกําหนดไวก็ตาม

■ ดูแลรักษารถใหอยูในสภาพปลอดภัย
ยางท่ีแบนหรือเครื่องยนตบกพรองอาจทําใหเกิดอันตรายรายแรงได
เพ่ือเปนการลดอันตราย หม่ันตรวจสอบแรงดันลมและสภาพของยางเปนประจํา และนํารถเขารับการ
บํารุงรกัษาตามกําหนด

■ หามท้ิงเด็กไวในรถโดยลําพัง
เด็กเล็กและสัตวเลีย้งท่ีไมมีการดูแลในรถ อาจไดรบับาดเจ็บสาหัสได ถาพวกเคาเปดการใชงานชุด
ควบคุม ซ่ึงอาจจะทําใหรถยนตเคลื่อนท่ีไดจากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนสงผลใหบุคคลอ่ืนอาจไดรับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต อุณหภูมิภายในหองโดยสารอาจสูงมาก ซ่ึงอาจทําใหเกิดอันตรายหรือ
เสยีชีวิต แมวาระบบปรับอากาศจะทํางานอยู ดังนัน้อยาปลอยใหพวกเขาอยูในรถตามลาํพัง เนื่องจาก
ระบบปรับอากาศสามารถปดไดตลอดเวลา
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uu คําแนะนําการขับข่ีอยางปลอดภัยu อุปกรณดานความปลอดภัยในรถของทาน

การขับขี่อยางปลอดภัย

อุปกรณดานความปลอดภัยในรถของทาน

ตรวจสอบรายการดังตอไปนี้ ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการปองกันทานและผูโดยสาร

1อุปกรณดานความปลอดภัยในรถของทาน
คุณลักษณะความปลอดภัยบางประการมิไดมีสวนเก่ียวของกับ
การปกปองรางกายของทานโดยตรง

คุณลักษณะบางประการไมตองการการกระทําใดๆ โดยทาน
เชน โครงสรางเหล็กท่ีแข็งแรงท่ีจะชวยปองกันหองโดยสาร
ระยะยุบตัวดานหนาและดานทาย ขอตอพวงมาลัยท่ีสามารถ
ยุบตัวได และตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยท่ีจะดึงกระชับ
เข็มขัดนิรภัยดานหนาเม่ีอเกิดการชนกระแทก

อยางไรก็ตามทานและผูโดยสารจะไมไดรับการปองกันเต็มท่ี 
ถาไมไดอยูในตําแหนงท่ีถูกตอง และไมไดคาดเข็มขัดนริภัย
อยางถูกตองเสมอ ในความเปนจริงคุณลักษณะความปลอดภัย
บางประการก็อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บไดหากใชไมถูกตอง

a ระยะยุบตัว
b โครงปองกนัหองโดยสาร
c มานถุงลมดานขาง
d พนกัพิงศีรษะ
e เบาะนั่งและพนักพิง
f ถุงลมดานขางดานหนา
g ถุงลมดานหนา
h ขอตอพวงมาลัยยุบตัวได
i เข็มขัดนิรภัยชนิดปรับความตึงอัตโนมัติ
j เข็มขัดนิรภัย
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uu คําแนะนําการขับข่ีอยางปลอดภัยuรายการตรวจสอบดานความปลอดภัย
การขับขี่อยางปลอดภัย

รายการตรวจสอบดานความปลอดภัย
เพ่ือความปลอดภัยตอตัวทานและผูโดยสารทานอ่ืน หม่ันตรวจสอบรายการตอไปนี้ใหติดเปนนิสัยกอน
ขับรถ
� ปรับเบาะน่ังของทานใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมตอการขับข่ี และโปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดทํา
การปรับเบาะนั่งดานหนาไปทางดานหลังใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ซ่ึงจะทําใหไมรบกวนการควบคุม
รถของผูขับข่ี เนื่องจากการนั่งใกลตําแหนงถุงลมดานหนามากเกินไปจะทําใหไดรบับาดเจ็บรุนแรง
เม่ือเกิดการชนปะทะ

2 เบาะนั่ง หนา 183

� ปรับพนักพิงศีรษะใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม พนักพิงศีรษะจะมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุเม่ือสวน
กลางของพนกัพิงอยูในตําแหนงตรงกับสวนกลางศีรษะของทาน ผูท่ีมีความสงูมากควรปรับพนักพิง
ศีรษะใหอยูในตําแหนงสูงท่ีสดุ

2 การปรับพนักพิงศีรษะ หนา 189

� คาดเข็มขัดนิรภัยทุกคร้ัง และคาดใหถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวาผูโดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัย
แลว

2 การคาดเข็มขัดนิรภัย หนา 41

� ปกปองเด็กดวยการใชเข็มขัดนิรภัย หรือระบบเบาะนั่งสาํหรับเด็กตามอายุ ความสูง และนํ้าหนัก
ของเด็ก

2 ความปลอดภัยของเด็ก หนา 57

1รายการตรวจสอบดานความปลอดภัย
หากขอความเปดประตู/ฝากระโปรงทายปรากฏอยูบนหนาจอ
รวมขอมูลผูขับข่ี แสดงวามีประตู/ฝากระโปรงทายปดไมสนทิ
ปดประตูทุกบานและฝากระโปรงทายใหสนทิจนกวาไฟเตือนจะ
ดับลง

2 ขอมูล หนา 117
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การขับขี่อยางปลอดภัย

เข็มขัดนิรภัย

เก่ียวกับเข็มขัดนริภัยของทาน
เข็มขัดนริภัยคืออุปกรณความปลอดภัยอยางเดียวท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เนื่องจากชวยใหทานอยู
ติดกับตัวรถ และสามารถใชงานอุปกรณความปลอดภัยอ่ืนๆ ท่ีติดต้ังกับตัวรถได และยังชวยไมใหตัว
ทานกระเด็นไปกระแทกภายในตัวรถ, กระแทกกับผูโดยสารทานอ่ืน หรือกระเด็นออกนอกรถ หากคาด
เข็มขัดอยางถูกตอง เข็มขัดจะชวยใหรางกายทานอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมหากเกดิการชน ดังนัน้ทาน
จะไดประโยชนถุงลมซึ่งจะชวยเสริมความปลอดภัยดวย

เม่ือทานและผูโดยสารไดคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตอง จะชวยปกปองทานจากการชนในเกือบทุก
กรณี:

- การปะทะดานหนา
- การปะทะดานขาง
- การปะทะดานหลัง
- การพลิกควํ่า

1เก่ียวกับเข็มขัดนิรภัยของทาน

คําเตือน: เข็มขัดนิรภัยถูกออกแบบมาเพ่ือรองรับกับโครงสราง
สวนท่ีเปนกระดูกของรางกาย และควรคาดในสวนลางบริเวณ
ดานหนาของกระดูกเชงิกราน หรือบริเวณกระดูกเชิงกราน,
หนาอกและไหลอยางเหมาะสม หลีกเล่ียงการคาดเข็มขัดนิรภัย
สวนท่ีคาดตักไวบริเวณทองนอย

คําเตือน: ควรจะปรับเข็มขัดนิรภัยใหแนนเทาท่ีจะทําได แตยัง
คงใหความสบายอยู เพ่ือใหการปองกันเปนไปตามท่ีไดรับการ
ออกแบบมา เข็มขัดนิรภัยท่ีหลวมจะทําใหการปองกันลดลงมาก

คําเตือน: ไมควรคาดเข็มขัดนิรภัยท้ังๆ ท่ีสายบิดงอ

คําเตือน: เข็มขัดนิรภัยหนึง่เสนใชไดหนึ่งคนเทานั้น การคาด
เข็มขัดนิรภัยซอนไปกับเด็กท่ีนัง่อยูบนตักจะทําใหเกิดอันตราย
ได

3คําเตือน
การไมคาดเขม็ขดันิรภัยอยางถูกตองจะทําใหมีโอกาส
สูงท่ีจะไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

ตรวจใหแนใจวาทานและผูโดยสารไดคาดเข็มขัดนิรภัย
ทุกคร้ัง และคาดอยางถูกตอง
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■ เข็มขัดนริภัยชนดิคาดตัก/ไหล
เบาะนั่งท้ังหาตําแหนงมีการติดต้ังเข็มขัดนิรภัยชนดิคาดตัก/ไหล ในสภาพการขับข่ีปกติทานจะสามารถ
เคลื่อนไหวไดอยางอิสระแมจะถูกเข็มขัดดึงไวบางสวน ในระหวางการชนหรือการเบรกกะทันหันจะ
ลอ็กเพ่ือดึงรั้งรางกายไวไมใหเกิดการกระแทก

เข็มขัดนิรภัยจะตองไดรบัการยึดอยางเหมาะสมเม่ือใชกับระบบเบาะน่ังสาํหรับเด็กแบบหันหนาออก
2 การติดต้ังเบาะน่ังสําหรับเด็กดวยสายเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหล หนา 75

■ การใชงานเข็มขัดนริภยัอยางถูกตอง
ปฏิบัติตามแนวทางเหลานี้เพ่ือการใชงานอยางถูกตอง:
� ผูรวมทางทุกคนตองนัง่ตัวตรงหลังชิดพนักพิงอยูประจําเบาะนั่ง และควรอยูในตําแหนงดังกลาว
ตลอดการเดินทาง การนัง่ตัวงอหรือเอียงตัวจะลดประสิทธิภาพการทํางานของเข็มขัดนริภัย และ
เพ่ิมความเสี่ยงตอการบาดเจ็บสาหัสกรณีเกิดการชน

� หามคาดสวนท่ีใชคาดไหลของเข็มขัดนริภัยไวใตแขนหรือดานหลังของทาน การกระทําเชนนี้จะ
ทําใหไดรบับาดเจ็บสาหัสกรณีเกิดการชน

� หามคาดเข็มขัดเกินหนึ่งคนตอหนึ่งเสน หากไมปฏิบัติตามจะทําใหไดรบับาดเจ็บสาหัสกรณีเกิด
การชน

� หามสวมเครื่องประดับใดๆ ไวบนเข็มขัดนิรภัย อุปกรณท่ีมีจุดประสงคในการปรับปรุงความสบาย
หรือปรับตําแหนงเข็มขัดนริภัยบริเวณไหลใหมสามารถลดประสทิธิภาพการปกปองและเพ่ิมโอกาส
ในการไดรบับาดเจ็บสาหัสในการชนได

1เก่ียวกับเข็มขัดนิรภัยของทาน
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติอาจลอ็กได หากทานมี
การเอนตัวไปขางหนามากเกินไป การคอยๆ เคล่ือนจะทําให
เข็มขัดนิรภัยยืดไดสุดโดยไมมีการล็อก

เข็มขัดนิรภัยไมสามารถปกปองทานไดอยางสมบูรณ จากการ
ชนทุกคร้ัง แตโดยมากแลวเข็มขัดนริภัยจะชวยลดความเส่ียง
ตอการบาดเจ็บสาหัส

กฎหมายบังคับใหคาดเข็มขัดนิรภัย ดังนั้น ควรศึกษา และทํา
ตามขอบังคับตามกฎหมายเร่ืองการคาดเข็มขัดนริภัย
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■ เบาะนั่งดานหนา
ระบบเข็มขัดนิรภัยประกอบดวยไฟเตือนบนแผงหนาปด
เพ่ือเตือนผูขับข่ีหรือผูโดยสารดานหนาหรือท้ังคูใหคาด
เข็มขัดนิรภัยตัวเอง 
หากทานต้ังโหมดจายไฟเปน ON กอนท่ีจะคาดเข็มขัด
นิรภัยดานผูขับข่ี ไฟเตือนจะสวางข้ึน

หากทานยังคงขับรถตอไปเร่ือยๆ โดยไมคาดเข็มขัดนิร
ภยัเสียงบ๊ีปเตือนจะกะพริบซํ้าอีกเปนระยะ จนกวา
ผูขับข่ีและ/หรือผูโดยสารดานหนาจะคาดเข็มขัดนิรภัย

■ ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย 1ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย
ไฟเตือนจะสวางข้ึนดวยหากผูโดยสารดานหนาไมคาดเข็มขัด
นิรภัยตัวเองภายในเวลาหกวินาทีหลังจากท่ีโหมดจายไฟถูกต้ัง
ใหเปน ON

หากไมมีผูโดยสารนั่งอยูดานหนา ไฟเตือนจะไมสวาง และเสียง
เตือนจะไมดัง

ถาไฟแสดงสวางข้ึน หรือเสียงเตือนดังข้ึนโดยไมมีผูนั่งอยูบน
เบาะนั่งดานหนา ใหตรวจสอบวา:
� ไมมีสิง่ของหนักวางอยูบนเบาะนั่งดานหนา
� คาดเข็มขัดนิรภัยดานผูขับข่ี

ถาไฟแสดงไมสวางข้ึนเม่ือผูโดยสารนั่งลงโดยท่ีไมคาดเข็มขัด
นิรภัย แสดงวาอาจมีบางอยางท่ีขัดขวางการทํางานเซ็นเซอร
การตรวจจับผูโดยสาร ใหตรวจสอบวา:
� มีเบาะพิงอยูบนท่ีนั่ง
� ผูโดยสารดานหนานั่งไมถูกตอง

หากไมมีสิง่เหลานี้เกิดข้ึนควรนํารถยนตเขาตรวจสอบท่ีศูนย
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uu เข็มขัดนิรภัยu เก่ียวกับเข็มขัดนิรภัยของทาน

■ เบาะนั่งดานหลัง*
รถยนตของทานตรวจสอบการใชงานเข็มขัดนิรภัยเบาะ
นัง่หลัง หนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีและไฟเตือนจะแจงให
ทานทราบหากมีการใชงานเข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งหลัง
สายใดๆ

หนาจอจะปรากฏเม่ือ:
� ไมคาดเข็มขัดนิรภัยเบาะนัง่ดานหลังในขณะท่ีโหมด
จายไฟอยูในตําแหนง ON

� ประตูดานหลังเปดและปด
� มีผูโดยสารดานหลังคาดหรือไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยจะกะพริบและเสยีงเตือนจะดังข้ึน
หากไมไดคาดเข็มขัดนิรภัยเบาะน่ังหลงัขณะขับข่ี

a คาดเข็มขัด
b ไมคาด
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เบาะนั่งดานหนามีการติดต้ังตัวปรับความตึงเข็มขัด
นิรภัยอัตโนมัติเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
ตัวปรับความตึงจะปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยเบาะนั่ง
ดานหนาโดยอัตโนมัติระหวางเกิดการชนปะทะจากดาน
หนาระดับปานกลางรุนแรง เนื่องจากบางคร้ังการชน
ปะทะอาจไมรุนแรงพอท่ีจะทําใหถุงลมพองออก

■ ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติ 1ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติ
ตัวปรับความตึงเข็มขัดนริภัยสามารถทํางานไดเพียงคร้ังเดียว
เทานั้น

หากตัวปรับความตึงทํางานไปแลวไฟเตือนระบบถุงลม SRS 

จะติดข้ึน ใหนํารถเขารับการเปล่ียนตัวปรับความตึงตลอดจน
ตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยท่ีศูนยบริการ เนือ่งจากระบบอาจ
ไมสามารถปกปองไดหากเกิดการชนคร้ังตอไป

ระหวางการชนปะทะจากดานขางในระดับปานกลางถึงรุนแรง
มาก ตัวดึงกลับท้ังสองดานจะทํางานดวยเชนกัน

* สําหรับรถบางรุน
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การคาดเข็มขัดนิรภัย
หลังจากปรับเบาะนั่งดานหนาใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม ขณะเบาะนัง่หลังตรงพิงพนักพิง (โปรดดูท่ี
ภาพประกอบสําหรับทานั่งท่ีถูกตอง):

2 เบาะนั่ง หนา 183

1. ดึงเข็มขัดนริภัยออกชาๆ

2. เสียบลิน้ล็อกเขากบัหัวเข็มขัดนิรภัย จากนัน้กระตุก
เข็มขัดเพ่ือตรวจสอบใหม่ันใจวาหัวเข็มขัดยึดแนนดี
แลว
u ตรวจสอบใหแนใจวาเข็มขัดนริภัยไมบิดหรือติดกับ
สิ่งใด

1การคาดเข็มขัดนิรภัย
ไมควรนั่งบนเบาะนั่งท่ีไมสามารถใชงานเข็มขัดนิรภัยไดหรือ
เข็มขัดนิรภัยท่ีมีลักษณะเส่ือมประสิทธิภาพ หากไมปฏิบัติตาม
อาจไมสามารถปกปองผูโดยสารกรณีเกิดการชนได ใหนํารถเขา
รับการตรวจสอบท่ีศูนยบริการทันที

ถาเข็มขัดนิรภัยติดคางอยูในตําแหนงมวนเก็บจนสุด ใหดึง
เข็มขัดนิรภัยพาดไหลหนึ่งคร้ัง แลวดันกลับเขาไป 
จากนั้นดึงเข็มขัดออกมาจากตัวดึงสายกลับอยางนิ่มนวลแลว
จึงคาดเข็มขัดนิรภัย หากไมสามารถดึงเข็มขัดนิรภัยออกจาก
ตําแหนงมวนเก็บจนสุดได หามใหผูโดยสารนัง่ตําแหนงเบาะ
นั้น และนํารถยนตของทานเขารับการซอมแซมท่ีศูนยบริการ

2 เก่ียวกับเข็มขัดนิรภัยของทาน หนา 36

2 การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย หนา 45

a ลิ้นลอ็ก
b หัวเข็มขัดนิรภัย
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3. คาดสวนท่ีคาดตักผานสะโพกใหตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะเปน
ไปได (โปรดดูท่ีภาพประกอบ) จากนั้นดึงสวนท่ีคาด
ไหลข้ึนเพ่ือใหสวนท่ีคาดตักแนบกับลําตัวพอดี เพ่ือ
ใหสวนกระดูกเชิงกรานซ่ึงเปนสวนท่ีแข็งรบัแรง
กระแทก และลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บภายใน

4. หากจําเปน ใหดึงเข็มขัดข้ึนอีกคร้ังเพ่ือปรับสวนท่ี
หยอนจากนั้นตรวจสอบใหเข็มขัดคาดผานสวนกลาง
หนาอกและอยูเหนือไหล เพ่ือเปนการกระจายแรง
จากการชนไปยังสวนกระดูกท่ีแข็งท่ีสดุของลําตัว
สวนบน

1การคาดเข็มขัดนิรภัย

การปลดเข็มขัด ใหกดปุม PRESS สแีดง จากนั้นใชมือจับ
เข็มขัดไวจนเข็มขัดถูกดึงกลับจนสุด
เม่ือออกจากรถ ตรวจสอบใหแนใจวาเข็มขัดไมไดโผลออก
มานอกรถ และไมถูกหนีบเม่ือปดประตู

หามใสวัตถุใดๆ เขาไปในหัวเข็มขัดหรือระบบกลไกของตัวดึง
เข็มขัด

3คําเตือน
การคาดเข็มขัดไมถูกตองอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสียชีวิตในกรณีเกิดการชน

ตรวจสอบใหแนใจวามีการคาดเข็มขัดนิรภัยอยาง
ถูกตองเรยีบรอยกอนออกรถ
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เบาะนั่งดานหนามีตัวปรับระดับจุดยึดเข็มขัดนิรภัยเพ่ือใหสอดคลองกับความสูงของผูโดยสาร
1. เลื่อนจุดยึดเข็มขัดข้ึนและลงพรอมกับกดปุมปลด
ล็อก

2. จัดตําแหนงจุดยึดใหสามารถคาดเข็มขัดผานสวน
กลางหนาอกและไหลไดพอดี

■ การปรับจุดยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได 1การปรับจุดยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได
หลังการปรับตรวจสอบใหแนใจวาล็อกตําแหนงจุดยึดเขาท่ีแลว

สามารถปรับระดับความสูงของจุดยึดเข็มขัดนริภัยได หาก
เข็มขัดนิรภัยสัมผัสหรือพาดผานสวนคอของทานใหปรับ
ความสูง
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พิจารณาทางเลือกอ่ืน:การปองกันมารดาคือวิธีท่ีดีท่ีสดุในการปองกันทารกในครรภ สตรีมีครรภจึงควร
คาดเข็มขัดนิรภัยเสมอ การคาดเข็มขัดนิรภัยนัน้ ใหคาดเข็มขัดนริภัยสวนท่ีคาดไหลผานหนาอกโดย
ระมัดระวังสวนชองทอง และคาดสวนท่ีคาดตักผานสะโพกใหตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได (โปรดดูท่ีภาพ
ประกอบ)

■ คําแนะนําสําหรับสตรีมีครรภ 1คําแนะนําสําหรับสตรีมีครรภ
ทุกคร้ังท่ีไปตรวจรางกายใหสอบถามแพทยวาสภาพ รางกาย
ของทานในขณะนั้นสมควรขับรถหรือไม

เพ่ือลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บตอท้ังตัวทานและเด็กใน
ครรภซ่ึงอาจเกิดจากการพองตัวของถุงลม:
� หากขับรถ ใหนั่งหลังตรงโดยปรับเบาะนั่งไปดานหลังใหมาก
ท่ีสดุเทาท่ีจะเปนไปไดขณะท่ียังสามารถควบคุมรถไดเต็มท่ี

� หากนั่งบนเบาะนั่งผูโดยสารดานหนา ใหปรับเบาะนั่งไปดาน
หลังใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได
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การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย
เพ่ือความปลอดภัย ควรตรวจสอบสภาพของเข็มขัดนิรภัยเปนประจํา:

� ดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกมาจนสดุ ตรวจสอบดูรอยขาดหลุดลุย ไหม หรือการสึกหรอ
� ตรวจสอบการดึงกลับของเข็มขัดนิรภัยวาปกติหรือไม

u หากการดึงกลับของเข็มขัดนริภัยทําไดยาก การทําความสะอาดเข็มขัดอาจชวยแกปญหาได โดย
ใชเฉพาะสบูชนิดออนกับน้ําอุน หามใชแปรงขัดหรือสารทําความสะอาด ควรตรวจสอบใหแนใจ
วาเข็มขัดแหงสนิทแลวกอนทดสอบการดึงตัวกลบัของเข็มขัด

เข็มขัดเสนใดท่ีไมอยูในสภาพดีหรือทํางานไดไมดีจะไมสามารถใหการปกปองไดอยางเต็มท่ี ดังนัน้จึง
ควรเปลี่ยนเข็มขัดเสนใหมใหเร็วท่ีสุด
เข็มขัดท่ีเกิดการชํารุดจากการชนอาจไมสามารถใหการปกปองไดดีเทาเดิมหากเกิดการชนคร้ังตอไป ดัง
นัน้ใหนํารถเขาตรวจสอบระบบเข็มขัดนริภัยท่ีศูนยบริการภายหลังเกิดการชน

1การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

คําเตือน : หามดัดแปลงหรือปรับแตง หรือติดต้ังอุปกรณเพ่ิม
เติมใดๆ กับเข็มขัดนิรภัยท่ีจะทําใหเข็มขัดนิรภัยไมทํางาน หรือ
ไมสามารถปรับได

คําเตือน : จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองเปล่ียนเข็มขัดนิรภัยใหมท้ัง
ชุด หลังจากท่ีเข็มขัดนิรภัยถูกใชงาน ถึงแมวาความเสียหาย
ของเข็มขัดนิรภัยจะไมเห็นไดอยางชัดเจนก็ตาม

คําเตือน : ควรระวังรักษาอยาใหสายเข็มขัดนิรภัยเปรอะเปอน
น้ํายาขัดเงา น้ํามัน และสารเคมี โดยเฉพาะอยางย่ิงน้ํากรด
แบตเตอร่ี สาํหรับการทําความสะอาดเข็มขัดนิรภัยควรใชน้ํา
และสบูออนจะปลอดภัยกวา และควรเปล่ียนเข็มขัดนริภัยใหม
เม่ือสายรัดเร่ิมหลุด เปรอะเปอน หรือเสียหาย

3คําเตือน
การไมตรวจสอบหรือบํารุงรักษาเข็มขัดนิรภัย อาจกอ
ใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแกชีวิตได ถาเข็มขัด
นิรภัยไมทํางาน

ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยของทานเสมอทุกคร้ังท่ีได
และรีบแกไขปญหาที่พบโดยทันที
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จุดยึดเข็มขัดนิรภัย
เม่ือมีการเปลีย่นเข็มขัดนริภัย ตรวจสอบใหแนใจวาไดใช
จุดยึดดังแสดงในรูป
ท่ีดานหนาจะมีเข็มขัดนิรภัยคาดตักและไหล

ท่ีดานหลังจะมีเข็มขัดนิรภัย 3 ตําแหนง

เบาะนั่งดานหนา

เบาะนั่งดานหลัง
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ถุงลม

สวนประกอบของระบบถุงลม
ถุงลมดานหนา, ดานขาง, ดานหลัง * และมานถุงลม
ดานขางจะพองออกตามทิศทางและความแรงของ
การชนปะทะ ระบบถุงลมประกอบดวย:

� ถุงลม SRS ดานหนา 2 ชุด ถุงลมดานผูขับข่ีซ่ึงอยู
สวนกลางของพวงมาลัย สวนถุงลมดานผูโดยสาร
จะอยูในแผงหนาปด ถุงลมดานขางท้ังสอง
ตําแหนงจะมีเคร่ืองหมาย SRS AIRBAG

� ถุงลมดานขางสีใ่บ ใบแรกสําหรับผูขับข่ี อีกใบ
สําหรับผูโดยสารดานหนา และอีกใบสําหรับเบาะ
หลงัแตละขาง *.
ถุงลมดานหนาจะถูกจัดเก็บอยูท่ีขอบพนกัพิง
ดานนอกและถุงลมดานหลัง * จะถูกจัดเก็บดาน
ขางตําแหนงเบาะนั่งดานหลังดานนอก
ถุงลมดานขางทุกตําแหนงจะมีเครื่องหมาย
SIDE AIRBAG กํากับไว

� มานถุงลมดางขาง 2 ชุด ถูกติดต้ังไวชุดละดาน
ของรถยนต โดยมีถุงลมเก็บไวบนเพดานหอง
โดยสารเหนือกระจกหนาตางดานขาง เสาประตู
ดานหนา และดานหลังจะมีอักษรเขียนวา SIDE 

CURTAIN AIRBAG

� หนวยควบคมุอิเล็กทรอนิกสท่ีตรวจสอบขอมูล
เกีย่วกับเซ็นเซอรการปะทะตางๆ เซ็นเซอรเบาะ
นัง่และหัวเข็มขัด ตัวปลอยถุงลม ตัวปรับความตึง
เข็มขัดนิรภัย และขอมูลเก่ียวกับรถยนตอ่ืนๆ เม่ือ
โหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON ขณะท่ีเกิดการ
ชน หนวยสามารถบันทึกขอมูลดังกลาวได

� ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยดานหนาอัตโนมัติ

� เซ็นเซอรตรวจจับการชนจะตรวจจับสัญญาณการ
ปะทะดานหนาและดานขางจากระดับปานกลางถึง
รุนแรง 

� ไฟเตือนบนชุดมาตรวัดจะเตือนใหทราบถึง
ขอบกพรองท่ีอาจเกิดข้ึนกับระบบถุงลม หรือ
เข็มขัดนิรภัยปรับความตึงอัตโนมัติ
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ในการทํางานของถุงลม ถุงลมจะตองใชแรงท่ีมากในการพองตัวออก ดวยเหตุนี ้ในขณะท่ีชวยรักษา
ชีวิตเอาไว ถุงลมอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยได ซ่ึงในบางกรณีอาจนําไปสูการบาดเจ็บจนถึงแก
ชีวิตไดหากวาผูโดยสารไมคาดเข็มขัดนิรภัยใหถูกตอง และนัง่อยูในทาท่ีเหมาะสม

ส่ิงท่ีทานควรทํา: คาดเข็มขัดนิรภัยใหถูกตอง นั่งหลังตรงและอยูในตําแหนงท่ีหางจากพวงมาลัยมาก
ท่ีสดุเทาท่ีจะเปนไปได โดยท่ียังสามารถควบคุมรถไดอยางเต็มประสทิธิภาพ ผูโดยสารดานหนาควร
เลื่อนเบาะนั่งใหหางจากแผงหนาปดมากท่ีสดุเทาท่ีจะเปนไปได

อยางไรก็ตาม โปรดจําไววาไมมีระบบความปลอดภัยใดท่ีจะสามารถปองกันการบาดเจ็บ หรือการเสีย
ชีวิตท่ีอาจเกิดข้ึนเม่ือมีการชนอยางรุนแรงไดท้ังหมด แมวาจะคาดเข็มขัดนริภัยอยางถูกตองและถุงลม
พองตัวออกแลวก็ตาม

อยาวางวัตถุท่ีแข็งหรือมีคมไวระหวางตัวทานกับถุงลมดานหนา การวางวัตถุท่ีแข็งหรือมีคมไวบนตัก หรือ
ขับรถในขณะท่ีมีวัตถุมีคมชนิดอ่ืนๆ อยูในปากอาจทําใหทานไดรบับาดเจ็บ เม่ือถุงลมดานหนาพองตัว
ออก

อยาติดหรือวางวัตถุใดๆ ไวบนฝาครอบถุงลมดานหนา วัตถุบนฝาครอบท่ีมีสัญลกัษณ SRS AIRBAG อาจ
ขัดขวางการทํางานของถุงลม หรือกระเด็นอยูภายในรถ และทําใหมีคนไดรบับาดเจ็บหากวาถุงลมพอง
ตัวออก

■ ขอมูลสําคัญเก่ียวกับระบบถุงลมของทาน 1ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับระบบถุงลมของทาน
อยาพยายามยกเลิกการทํางานถุงลมของทาน ถุงลมและ
เข็มขัดนิรภัยจะใหการปกปองไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด เม่ือ
ทํางานรวมกัน

เม่ือขับรถ ใหวางมือและแขนใหหางจากตําแหนงการพองตัว
ออกของถุงลมหนาโดยจับท่ีพวงมาลัยแตละดานไว อยาไขว
แขนเหนือฝาครอบถุงลม
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ชนดิของถุงลม
รถยนตของทานมีถุงลมสามชนิดติดต้ัง:
� ถุงลมดานหนา: 

ถุงลมท่ีอยูทางดานหนาของเบาะนัง่สาํหรับผูขับข่ีและผูโดยสารดานหนา
� ถุงลมดานขาง: 

ถุงลมท่ีอยูในพนักพิงเบาะนั่งสาํหรับผูขับข่ีและเบาะน่ังสาํหรับผูโดยสารดานหนา และดานขาง
ตําแหนงเบาะนั่งดานหลังดานนอก *

� มานถุงลมดานขาง: 
ถุงลมจะอยูเหนอืกระจกหนาตางดานขาง

สําหรับรายละเอียดถุงลมแตละชนิดจะอธิบายไวในหนาตางๆ ตอจากนี้

ถุงลมดานหนา (SRS)

ถุงลม SRS ดานหนาจะพองตัวออกเพ่ือชวยปกปองบริเวณศีรษะและหนาอกของผูขับข่ี และ/หรือผู
โดยสารดานหนาเม่ือมีการชนดานหนาในระดับปานกลางถึงรนุแรง

SRS (Supplemental Restraint System) แสดงใหทานทราบวาถุงลมน้ีถูกออกแบบมาเพ่ือสนบัสนุน
การทํางานของเข็มขัดนิรภัย ไมใชทําหนาท่ีแทนเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยจึงถอืเปนระบบความ
ปลอดภัยหลกัสําหรับผูโดยสาร

ถุงลมดานหนาจัดเก็บอยูในสวนกลางของพวงมาลัยผูขับข่ี และถุงลมสําหรับผูโดยสารดานหนาจะอยู
ในแผงหนาปด ถุงลมท้ัง 2 ตําแหนงจะมีสัญลกัษณ SRS AIRBAG

■ ตําแหนงติดต้ัง

1ชนิดของถุงลม
ถุงลมสามารถพองตัวไดเม่ือโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

หลังจากถุงลมพองตัวระหวางการชน ทานอาจพบวามีควนัข้ึน
มาเล็กนอย ซ่ึงเกิดจากการทํางานของวัสดุท่ีใชในการอัดลม
และไมมีอนัตรายใดๆ สาํหรับบุคคลท่ีมีอาการผิดปกติเก่ียวกับ
ระบบทางเดินหายใจ อาจรูสกึไมสบายไดหากเกิดกรณีเชน
นี้ ควรรีบออกจากตัวรถใหเร็วท่ีสุด หากเกิดกรณีเชนนี้ ควร
รีบออกจากตัวรถใหเร็วท่ีสุด
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ถุงลมดานหนาไดรบัการออกแบบมาใหพองตัวออกในขณะการปะทะดานหนาในระดับปานกลางถึง
รนุแรงมาก ในกรณีท่ีรถยนตลดความเร็วอยางกะทันหัน เซ็นเซอรจะสงขอมูลไปท่ีหนวยควบคมุซ่ึงจะ
สงสญัญาณใหถุงลมดานหนาหนึ่งหรือท้ังสองใบพองตัว

การชนดานหนาอาจเปนการชนระหวางรถ 2 คันซ่ึงชนจากดานหนาหรือมุม หรือเม่ือรถชนปะทะเขากับ
วัตถุท่ีหยุดนิ่ง เชน กําแพงคอนกรีต เปนตน

ในขณะท่ีเข็มขัดนิรภัยดึงรั้งลาํตัวของทานไว ถุงลมดาน
หนาจะใหการปกปองบริเวณศีรษะและหนาอกของทาน
ถุงลมดานหนาจะยุบตัวลงทันทีเพ่ือไมใหบดบงัทัศนวิสัย
ของผูขับข่ีหรือกีดขวางความสามารถในการบังคับ
เลี้ยว หรือการควบคุมตางๆ

เวลาท้ังหมดท่ีถุงลมพองตัวและยุบตัวรวดเร็วจนผูโดยสารไมอาจรับรูไดวาถุงลมทํางาน จนกวาจะเห็น
ถุงลมวางอยูบนตัก

■ การทํางาน

■ ถุงลมดานหนาทํางานอยางไร



51

การขับขี่อยางปลอดภัย
uu ถุงลมu ถุงลมดานหนา (SRS)

■ เม่ือถุงลมดานหนาไมทํางาน
เกิดการชนดานหนาเล็กนอย: ถุงลมดานหนาถูกออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนการทํางานของเข็มขัด
นริภัย และชวยรักษาชีวิตผูโดยสารไว ไมใชเพ่ือปองกันการถลอกเพียงเล็กนอย หรือปองกันกระดูกหัก
ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในระหวางการชนดานหนาท่ีตํ่ากวาระดับปานกลางถึงรนุแรง
การชนดานขาง: ถุงลมดานหนาสามารถใหการปกปองเม่ือมีการลดความเร็วลงกะทันหันสงผลใหตัว
ของผูขับข่ีหรือผูโดยสารดานหนาเคล่ือนท่ีไปดานหนาตัวรถ ถุงลมดานขางและมานถุงลมดานขาง ได
รบัการออกแบบมาเปนพิเศษ เพ่ือลดความรุนแรงอันเกิดจากการชนดานขาง ซ่ึงสงผลใหตัวของผูขับข่ี
หรือผูโดยสารเคลือ่นท่ีไปดานขางของตัวรถ
การชนดานหลัง: พนักพิงศีรษะและเข็มขัดนิรภัยถือเปนการปกปองท่ีดีท่ีสดุในขณะเกิดการชนดาน
หลัง ถุงลมดานหนาจะไมสามารถใหปกปองไดเพียงพอ และไมไดถูกออกแบบมาใหทํางานเม่ือเกิดการ
ชนในลักษณะดังกลาว
การพลิกควํ่า: เข็มขัดนิรภัยและมานถุงลมดานขาง สามารถปกปองไดดีท่ีสดุเม่ือเกิดการพลิกควํ่า
เนือ่งจากถุงลมดานหนาจะสามารถใหการปกปองไดเพียงเล็กนอย ถุงลมดานหนาจึงไมไดถูกออกแบบ
มาใหทํางานเม่ือเกิดการพลิกควํ่า
■ เม่ือถุงลมดานหนาพองตวัออกในกรณีท่ีเกิดความเสียหายเลก็นอย หรือมองไมเห็นความเสียหาย
เนือ่งจากระบบถงุลมรับรูการลดความเร็วลงอยางกะทันหัน การส่ันสะเทือนอยางแรงท่ีมีตอโครงสราง
รถ หรือระบบรองรับน้ําหนักอาจทําใหถงุลมต้ังแต 1 ตําแหนงข้ึนไปทํางาน เชน แลนไปยังขอบทาง,
ขอบหลุม หรือวัตถุท่ีอยูในระดับตํ่า ซ่ึงทําใหเกิดการลดความเร็วลงอยางกะทันหันในแชสซีสรถ เนื่อง
ดวยแรงสั่นสะเทือนดังกลาว เกิดข้ึนใตทองรถความเสยีหายจึงอาจไมเดนชัดนัก
■ เม่ือถุงลมดานหนาไมทํางาน แมความเสียหายท่ีปรากฏภายนอกจะดูรนุแรง
เนือ่งจากช้ินสวนตัวถังท่ีบบุไดจะดูดซับแรงชนปะทะในระหวางการชน ปริมาณความเสียหายท่ีมองเห็น
จึงไมไดแสดงถึงการทํางานท่ีถกูตองของถุงลมเสมอไป ในความเปนจริงแลว การชนปะทะบางรูปแบบ
อาจสงผลตอความเสียหายท่ีรนุแรงแตถุงลมไมพองออกเนือ่งจากไมมีความจําเปนตองใชถุงลม หรือ
ถุงลมจะไมสามารถใหการปกปองแมวาจะพองออกก็ตาม
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การขับขี่อยางปลอดภัย

ถุงลมดานขาง
ถุงลมดานขางชวยปกปองสวนลําตัวดานบนของผูขับข่ี, ผูโดยสารดานหนา หรือผูโดยสารดานหลังดาน
นอก * ในระหวางเกิดการชนดานขางในระดับปานกลางถึงรนุแรง

ถุงลมดานขางติดต้ังอยูในขอบดานนอกของพนักพิงหลัง
เบาะน่ังผูขับข่ีและเบาะน่ังผูโดยสารดานหนา
ถุงลมดานขางทุกตําแหนงจะมีเครื่องหมาย SIDE 

AIRBAG กํากบัไว

เม่ือเซ็นเซอรตรวจจับไดถึงการชนทางดานขางในระดับ
ปานกลางถึงรนุแรง ชุดควบคุมจะสงสญัญาณใหถุงลม
ดานขางในดานท่ีมีการชนพองออกทันที

■ ตําแหนงติดต้ัง

1ถุงลมดานขาง
อยาติดต้ังอุปกรณเสริมไวบนหรือในตําแหนงใกลเคยีงกับถุงลม
ดานขาง เนือ่งจากอุปกรณดังกลาวอาจไปขัดขวางการทํางาน
ของถุงลม หรือทําใหมีผูไดรับบาดเจ็บเม่ือถุงลมพองออก
อยาคลุมหรือเปล่ียนบุพนักพิงหลังของเบาะนัง่ดานหนาโดยไม
ขอคําปรึกษาจากผูจําหนายฮอนดา
การเปล่ียนหรือการคลุมเบาะพนักพิงหลังของเบาะนั่งอยางไม
ถูกวิธีอาจขัดขวางการทํางานของถุงลมดานขางเม่ือมีการปะทะ
ดานขาง
การนั่งพิงประตูดานหนาอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรง หรือ
อาจถึงแกชีวติไดเม่ือถุงลมเกิดการพองตัว

a ตําแหนงถงุลมดานขาง

■ การทํางาน

a ถุงลมดานขางเม่ือพองตัว
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uu ถุงลมu ถุงลมดานขาง

■ เม่ือถุงลมดานขางพองออกเม่ือเกิดความเสียหายเพียงเล็กนอย หรือมองไมเห็นความเสียหาย
เนือ่งจากระบบถงุลมรับรูไดถึงการเรงความเร็วอยางทันทีทันใด การชนปะทะอยางรุนแรงท่ีเกิดข้ึน
ดานขางของตัวรถจึงทําใหถุงลมดานขางพองออก ในกรณีนี้อาจมีความเสียหายเกิดข้ึนเพียงเล็กนอย
หรือไมมีความเสยีหายเกิดข้ึนเลย แตเซ็นเซอรตรวจจับการชนจากดานขางตรวจจับไดถึงแรงปะทะท่ี
รนุแรงเพียงพอท่ีจะทําใหถุงลมพองออก

■ เม่ือถุงลมดานขางไมพองออก แมวาความเสียหายท่ีปรากฏอยูในระดับท่ีรุนแรง
มีความเปนไปไดท่ีถุงลมดานขางจะไมพองออกในขณะเกิดการชนซ่ึงทําใหเกิดความเสยีหายท่ีมีความ
รนุแรงชัดเจน เหตุการณดังกลาวอาจเกิดข้ึนเม่ือตําแหนงของการชนไปยังดานหนาสดุหรือหลังสุด
ของตัวรถ ไมวากรณีใดก็ตาม ถุงลมจะไมสามารถใชประโยชนไดหรือไมใหการปกปองแมวาจะพองออก
ก็ตาม
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มานถุงลมดานขาง
มานถุงลมดานขางชวยปกปองสวนศีรษะของผูขับข่ีและผูโดยสารท่ีนัง่อยูในตําแหนงเบาะน่ังดานนอก
ในระหวางการเกิดการชนดานขางในระดับปานกลางถึงรุนแรง

มานถุงลมดานขางติดต้ังอยูในขอบเพดานเหนือกระจก
หนาตางดานขางบนท้ังดานซายและดานขวาของตัวรถ

มานถุงลมดานขางไดรบัการออกแบบใหพองตัวใน
ระหวางการเกิดการชนดานขางในระดับปานกลางถึง
รนุแรง

■ เม่ือมานถุงลมดานขางพองตัวเม่ือเกิดการชนดานหนา
หนึง่หรือท้ังสองดานของมานถุงลมดานขางอาจพองตัวในระหวางการเกิดการชนดานหนาในระดับ
ปานกลางถึงรนุแรง

■ ตําแหนงติดต้ัง

1มานถุงลมดานขาง
มานถุงลมดานขางจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเม่ือ
ผูโดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกวิธี และนั่งหลังตรง พรอม
เอนหลังใหพิงกับพนักพิงหลังใหเรียบรอย

หามติดต้ังอุปกรณใดๆ เขากับกระจกหนาตาง หรือเสาหลังคา
เพราะอาจเปนการกีดขวางการทํางานของมานถุงลมดานขาง

หามแขวนไมแขวนเส้ือ หรือวตัถุท่ีหนักบนท่ีแขวนเส้ือเพราะจะ
ทําใหเกิดการบาดเจ็บหากมานถุงลมดานขางเกิดการพองตัว

a ตําแหนงมานถุงลมดานขาง

■ การทํางาน

a มานถุงลมดานขางเม่ือพองตัว
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ไฟเตือนระบบถุงลม
ไฟเตือนระบบถุงลม SRS เปนสญัญาณเตือนใหทราบวามีขอบกพรองเกิดข้ึนกับระบบถุงลม

■ เม่ือตั้งคาโหมดจายไฟไปท่ี ON

ไฟเตือนจะสวางข้ึนช่ัวขณะแลวดับลง แสดงวาระบบ
ทํางานเปนปกติ

ถาไฟเตือนสวางข้ึนในกรณีอ่ืนหรือไมสวางเลยทานควร
นํารถเขาศูนยบริการเพ่ือตรวจสอบระบบ ถามีเหตุการณ
ดังกลาวเกิดข้ึน ถุงลมและเข็มขัดนิรภัยชนดิปรับความ
ตึง อาจไมทํางานเม่ือมีเหตุจําเปน

■ ไฟเตือนระบบถุงลม (SRS) 1ไฟเตือนระบบถุงลม (SRS)

3คําเตือน
การละเลยจากไฟเตือนระบบถุงลม SRS อาจทําให
เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตไดถาถุงลมไม
ทํางานเมื่อมีเหตุจําเปน

นํารถของทานเขารับการตรวจสอบทันที เมื่อมีไฟ
เตือนระบบถุงลม SRS เตือนใหทราบวามีขอบกพรอง
เกิดขึ้น
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การดูแลรักษาถุงลม
ทานไมจําเปน และไมควรทําการบํารุงรกัษา หรือเปลีย่นดวยตนเอง อยางไรก็ตาม ใหนํารถของทานเขา
รบัการตรวจสอบในกรณีดังนี:้

■ เม่ือถุงลมพองตัวออกแลว
ถาถุงลมพองตัวออกแลว ตองเปลี่ยนชุดควบคุมและช้ินสวนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และเชนเดียวกัน เม่ือตัว
ปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยไดผานการทํางานแลว ตองเปลี่ยนตัวปรับความตึงเข็มขัดนริภัยใหม

■ เม่ือรถยนตผานการชนในระดับปานกลางถึงรุนแรง
แมวาถุงลมไมพองตัวออก ใหนาํรถของทานเขารับการตรวจสอบรายการตอไปนี้: ตัวปรับความตึง
เข็มขัดนริภัยดานหนา และเข็มขัดนิรภัยแตละตําแหนงท่ีถูกคาดในระหวางเกิดการชน

1การดูแลรักษาถุงลม
หามถอดชิ้นสวนของระบบถุงลม SRS ออกจากรถ

ในกรณีท่ีเกิดความบกพรอง หรือหลังจากถุงลมพองตัวออก/ตัว
ปรับความตึงเข็มขัดนริภัยทํางานโปรดติดตอชางผูเชี่ยวชาญ
เพ่ือดําเนินการ

ขอแนะนาํวาไมควรใชชิ้นสวนระบบถุงลมรวมท้ังถุงลม, ตัวปรับ
ความตึงเข็มขัดนิรภัย, เซ็นเซอร และชุดควบคมุท่ีไดรับความ
เสียหาย
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ความปลอดภัยของเด็ก

การปกปองผูโดยสารท่ีเปนเด็ก
ในแตละป เด็กจํานวนมากตองบาดเจ็บหรือเสยีชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน เพราะไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย
หรือคาดเข็มขัดนิรภัยไมถูกตอง อุบัติเหตุจากรถชนคือสาเหตุการเสยีชีวิตอันดับหนึง่ของเด็กอายุ
12 ป และตํ่ากวา
ในการลดจํานวนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บของเด็ก ควรจะใหทารกและเด็กคาดเข็มขัดนิรภัยอยาง
ถูกตองเม่ือโดยสารรถ

เด็กควรนั่งโดยคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองท่ีเบาะ
หลัง เนื่องจาก:
� ถุงลมดานหนาสามารถทําใหเด็กบาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิตไดเม่ือนั่งอยูท่ีเบาะนั่งดานหนา

� จากสถิติพบวาเด็กเล็กทุกชวงอายุไมวาจะมีขนาดตัว
เทาไรก็ตามจะปลอดภัยมากข้ึนเม่ือไดรบัการยึดไวบน
เบาะนั่งดานหลัง

� จากสถิติพบวาเด็กทุกชวงอายุไมวาจะมีขนาดตัว
เทาใดก็ตามจะมีความปลอดภัยมากกวาหากนั่งอยูบน
เกาอ้ีนิรภัยอยางถูกตองท่ีตําแหนงเบาะน่ังดานหลัง

1การปกปองผูโดยสารท่ีเปนเด็ก
แผงบังแดดผูโดยสารดานหนา

3คําเตือน

หามวางเบาะน่ังสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกไวบนท่ี
น่ังซึ่งมีระบบถุงลม อาจเกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจบ็
สาหัสได

3คําเตือน
เด็กท่ีไมไดรับการผูกรัด หรือผูกรัดไวอยางไมถูกตอง
อาจไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตไดถาเกิดการชน

เด็กท่ีเล็กเกินกวาจะคาดเขม็ขัดนิรภัย จะตองไดรับ
การปองกันดวยเบาะน่ังสําหรับเด็กท่ีผานการรับรอง
สําหรับเด็กโตควรไดรับการคาดเขม็ขัดนิรภัยอยาง
ถูกตองและใชเบาะน่ังถาจําเปน
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1การปกปองผูโดยสารท่ีเปนเด็ก
ในหลายๆ ประเทศ กฎหมายกําหนดใหเด็กอายุตํ่ากวา 12 ป หรือ
มีความสูงนอยกวา 150 ซม. จะตองใชระบบเบาะนั่งสําหรับ
เด็กท่ีเหมาะสม

ในประเทศดังกลาวการเคล่ือนยายเด็กจะตองใชระบบเบาะนั่ง
สําหรับเด็กท่ีผานการรับรองอยางเปนทางการและเหมาะสมบน
เบาะน่ังดานผูโดยสาร โปรดตรวจสอบขอกฎหมายในประเทศน้ันๆ

ขอแนะนาํเบาะนัง่สําหรับเด็กท่ีมีขอมูลจําเพาะตามขอกําหนด
UN 44 หรือขอ 129 โปรดตรวจดูตรารับรองและขอความ
รับรองของบริษัทผูผลิตบนกลองและท่ีนัง่

� หามใหเด็กนั่งบนตักเนื่องจากจะทําใหไมสามารถปกปองเด็กไดเม่ือเกิดการชนข้ึน

� หามคาดสายเข็มขัดนิรภัยผานลําตัวของทานและเด็ก เพราะเม่ือเกิดการชน สายเข็มขัดอาจกดทับ
บนตัวเด็กจนทําใหไดรบับาดเจ็บรุนแรง หรือถึงข้ันเสียชีวิตได

� หามปลอยใหเด็ก 2 คนคาดเข็มขัดนิรภัยเสนเดียวกัน เพราะอาจทําใหไดรบับาดเจ็บรุนแรงเม่ือเกิด
การชนข้ึน

� เด็กท่ีมีขนาดตัวเล็กเกินกวาจะคาดเข็มขัดนิรภัยไดตองไดรบัการยึดไวอยางถกูตองบนเบาะนั่ง
สําหรับเด็กท่ีไดรบัการรับรองซ่ึงยดึไวกบัรถดวยสายเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหลในสวนสายคาดตัก
อยางถูกตอง
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� หามปลอยใหเด็กควบคมุการทํางานของประตู, กระจกหนาตาง หรือปรับท่ีนั่ง

� หามปลอยใหเด็กอยูในรถโดยลําพัง โดยเฉพาะในสภาพอากาศรอน โดยอากาศภายในรถอาจรอน
จนทําใหเด็กเสยีชีวิตได นอกจากนี้ เด็กอาจสั่งงานปุมควบคมุตางๆ ภายในรถจนทําใหรถเคลื่อนท่ี
โดยไมต้ังใจ

1การปกปองผูโดยสารท่ีเปนเด็ก
คําเตือน: ใชปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟาเพ่ือปองกันไมใหเด็ก
เปดกระจกหนาตาง คุณสมบัตินี้ชวยปองกันไมใหเด็กเลน
กระจกหนาตาง ซ่ึงจะทําใหเกิดอันตรายตามมาหรือทําใหผูขับข่ี
เสียสมาธิได

2 การเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา หนา 161

คําเตือน: ใหนําสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกติดตัวทาน
เสมอ เม่ือจอดรถท้ิงไว (พรอมกับผูโดยสารทานอื่น)

เพ่ือเตือนถึงอันตรายของถุงลมของผูโดยสารดานหนาและ
ความปลอดภัยของเด็ก รถยนตของทานมีปายเตือนอยูบริเวณ
แผงบังแดดดานขางของผูโดยสารและขอบประตูผูโดยสาร
ดานหนา
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนาํบนปายนี้

2 ฉลากความปลอดภัย หนา 83
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ความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก

ประเภทเบาะนั่งสาํหรับเด็ก ตองรัดเด็กทารกไวในเบาะนั่งสาํหรับเด็กชนิดหันหลังออกจนกวาเด็กจะมี
น้ําหนักและความสูงตามท่ีโรงงานผูผลติกําหนด และสามารถนัง่เองไดโดยไมตองใชเบาะนั่งสาํหรับ
เด็กทารก

■ ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออก
ระบบเบาะน่ังสาํหรับเด็กติดต้ังและยึดในตําแหนงเบาะ
หลัง

u ขอแนะนําใหทานติดต้ังเบาะน่ังชนิดหันหลังออก
ไวดานหลังเบาะน่ังผูโดยสารดานหนาโดยเลือ่น
เบาะนั่งดานผูโดยสารหนาไปดานหนาบนสุดเทาท่ี
จําเปน

u ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการติดตอระหวางเบาะ
นัง่สาํหรับเด็กกับเบาะนัง่ดานหนา
หรืออาจเลือกใชระบบเบาะน่ังสาํหรับเด็กชนิดหัน
หลังออกท่ีมีขนาดเล็กลง

■ การปองกันทารก 1การปองกันทารก

3คําเตือน
การติดตั้งเบาะน่ังสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกอาจ
ทําใหเด็กไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเมื่อถุงลม
พองตัว

จัดวางระบบเบาะน่ังสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกไวท่ี
เบาะหลังเสมอ ไมใชดานหนา
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เม่ือไดติดต้ังเบาะนัง่สาํหรับเด็กอยางถูกตองแลว เบาะนัง่สาํหรับเด็กชนิดหันหลงัออกอาจกั้นไมให
ผูโดยสารตอนหนาเลื่อนเบาะนัง่ของตัวเองไปทางดานหลังดังท่ีไดเคยแนะนําไว หรือจากการล็อก
เบาะนั่งไวยังตําแหนงท่ีตองการได

1การปองกันทารก
ผูเชีย่วชาญหลายทานแนะนําการใชงานเบาะนั่งสําหรับเด็ก
ชนดิหันหนาไปดานหลังกับเด็กอายุไมเกิน 2 ป หากวาความสูง
และน้ําหนักของเด็กเหมาะสมสําหรับระบบเบาะน่ัง สาํหรับเด็ก
ชนดิหันหนาไปดานหลัง

หามติดต้ังระบบนั่งเด็กแบบหันหลังออกโดยหันดานหนาของ
เบาะไปทางหนารถ

โปรดติดต้ังระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กตามคําแนะนําท่ีระบุไวโดย
บริษัทผูผลิตระบบเบาะนั่งท่ีทานใชงาน

หากถุงลมดานหนาฝงผูโดยสารพองตัว อาจไปกระแทกเบาะนั่ง
ของทารกดวยแรงอัดท่ีรุนแรงมาก ซ่ึงอาจทําใหเบาะนั่งหลุด
ออกจากท่ียึดหรือกระแทกกับระบบเบาะนั่ง และสงผลใหเกิด
การบาดเจ็บรุนแรงกับทารกได
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เด็กท่ีมีน้ําหนัก และความสูงตามท่ีโรงงานผูผลติกําหนด ควรใชเบาะชนิดหันหนาออกท่ีมีการรัดพยุง
เด็กใหนัง่ตัวตรงอยางแนนหนา

■ การวางเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออก
ขอแนะนําใหทานวางเบาะนั่งสาํหรับเด็กชนิดหันหนา
ออกไวบนเบาะนัง่ดานหลัง

การวางเบาะนั่งสาํหรับเด็กชนิดหันหนาออกไวบนเบาะนั่งดานหนาอาจทําใหเกิดอันตราย เบาะนัง่ดาน
หลงัถือเปนตําแหนงท่ีปลอดภัยท่ีสุดสําหรับเด็ก

■ การปองกันเด็ก 1การปองกันเด็ก

ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับกฎหมายและขอกําหนดเก่ียว
กับการใชงานเบาะนั่งสําหรับเด็กในประเทศท่ีขับข่ี
รวมท้ังปฏิบัติตามคําแนะนาํของผูผลิตเบาะนั่งสําหรับเด็ก

3คําเตือน
การติดตั้งเบาะน่ังสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกอาจ
ทําใหเด็กไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเมื่อถุงลม
พองตัว

ถาทานมีความจําเปนตองติดตั้งเบาะน่ังสําหรับเด็กท่ี
เบาะดานหนา ใหเล่ือนเบาะไปขางหลังใหไกลท่ีสุด
และผูกรัดเด็กใหถูกตอง
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ระบบเบาะนั่งสาํหรับเด็กบางชนิดมีขอตอแบบตายตัว ในขณะท่ีบางชนดิมีขอตอแบบยืดหยุนได ระบบ
เบาะนั่งสาํหรับเด็กท้ัง 2 ชนิดใชงานไดงายเหมือนกัน ไมวาทานจะเลอืกใชงานชนดิใด ใหปฏิบัติตามคํา
แนะนําในการใชงานและการดูแลรักษาระบบเบาะนัง่สําหรับเด็กจากผูผลิต รวมท้ังปฏิบัติตามคําแนะ
นําในคูมือเลมนี ้การติดต้ังอยางถูกวิธีถือเปนกุญแจนําไปสูการเพ่ิมความปลอดภัยสําหรับเด็กของทาน 
ตัวยึดแบบยืดหยุนไดอาจใชไมไดในประเทศของทาน
ในตําแหนงเบาะนั่งและรถยนตท่ีไมไดติดต้ังขอยึดดานลาง ใหติดต้ังเบาะน่ังสาํหรับเด็กโดยใชสาย
เข็มขัดนิรภัยเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย เนื่องจากเบาะนัง่สําหรับเด็กทุกชนิดตองไดรบัการยึดดวยสาย
คาดตัก หรือสายเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหลสวนตัก นอกจากนี้ ผูผลิตเบาะนัง่สาํหรับเด็กควรแนะนาํวา
เข็มขัดนิรภัยใชเพ่ือติดต้ังระบบ ISOFIX เม่ือเด็กมีน้ําหนักตามท่ีกําหนดไว โปรดดูคําแนะนําในการติด
ต้ังท่ีถกูตองจากคูมือการใชงานเบาะนั่งสาํหรับเด็ก 

■ การเอาใจใสท่ีสําคัญเม่ือเลือกระบบเบาะน่ังสําหรับเด็ก
ตรวจสอบใหแนใจวาเบาะนั่งสาํหรับเด็กตรงตามขอกําหนด 3 ขอดังตอไปนี:้
� เบาะนัง่สาํหรับเด็กเปนประเภทและขนาดท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก
� เบาะนัง่สาํหรับเด็กเปนประเภทท่ีเหมาะสมสําหรับตําแหนงเบาะนัง่
� เบาะนัง่สาํหรับเด็กจะตองไดมาตรฐานดานความปลอดภัย ขอแนะนําเบาะน่ังสาํหรับเด็กท่ีมีขอมูล
จําเพาะตามขอกําหนด UN 44 หรือขอ 129 โปรดตรวจดูตรารับรองและขอความรับรองของบริษทั
ผูผลติบนกลองและท่ีนัง่ โปรดตรวจดูตรารับรองและขอความรับรองของบริษัทผูผลิตบนกลองและ
ท่ีนัง่

■ การเลือกระบบเบาะน่ังสําหรับเด็ก 1การเลือกระบบเบาะนั่งสาํหรับเด็ก
การติดต้ังระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กท่ีเขากันไดกับจุดยึดตะขอ
ดานลางทําไดงาย
การติดต้ังเบาะนั่งสําหรับเด็กท่ีเขากันไดกับจุดยึดตะขอดาน
ลางถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือชวยใหติดต้ังไดงายข้ึนและลดความเส่ียง
ท่ีจะเกิดการบาดเจ็บซ่ึงเปนผลมาจากการติดต้ังไมถูกวิธี
ขอแนะนาํใหใชเบาะนั่งสําหรับเด็ก ISOFIX แทของฮอนดา
แบบหันหลังออก หรือแบบหันหนาออก สําหรับเด็กทารกหรือ
เด็กเล็กตามลําดับ สามารถส่ังซ้ือไดจากศูนยบริการฮอนดา
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■ มาตรฐานระบบเบาะนัง่สําหรับเด็ก
ถาระบบเบาะน่ังสําหรับเด็ก (ไมวาจะเปนประเภท i-Size/ISOFIX หรือท่ีติดต้ังเข็มขัดนิรภัย) จะตอง
เปนไปตามขอกําหนดของ UN โดยจะมีการติดฉลากอนุมัติตามท่ีแสดงกอนท่ีทานจะซ้ือหรือใชระบบ
เบาะนั่ง ใหตรวจสอบฉลากอนุมัติและตรวจสอบใหม่ันใจวามันสามารถใชกับรถยนตและเด็กของทาน
และสอดคลองกับขอบังคบัของ UN ท่ีเกี่ยวของ กอนการซ้ือหรือใชระบบเบาะน่ังสาํหรับเด็กใดๆ โปรด
ตรวจสอบฉลากอนมัุติและแนใจวาเขากันไดกับรถยนตของทานและเด็ก และตรวจสอบวาเปนไปตาม
กฏ UN ท่ีเก่ียวของ

1การเลือกระบบเบาะนั่งสาํหรับเด็ก
ตัวอยางของฉลากอนุมัติของ UN ขอ 44

a “แมสกรุป”
b หมายเลขควบคุม
c ประเภท
d หมายเลขอนุมัติ
e โคตประเทศ
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1การเลือกระบบเบาะนั่งสาํหรับเด็ก
ตัวอยางของฉลากอนุมัติของ UN ขอ 129

a ประเภท
b ขนาดและน้ําหนกัแสดง
c หมายเลขอนุมัติ
d หมายเลขควบคุม
e โคตประเทศ
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■ ตําแหนงสําหรับการติดต้ังระบบเบาะน่ังสําหรับเด็ก

ใชไดกับระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กแบบสากลท่ีติดต้ังมากับเข็มขัด
นริภัยของรถยนต
ใชไดกับระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกแบบสากลท่ี
ติดต้ังมากับเข็มขัดนิรภัยของรถยนต

ใชไดกับระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิด i-Size และ ISOFIX

ใชไดกับระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกเทานั้น

หามใชระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออก

ตําแหนงเบาะนั่งท่ีมีติดต้ังจุดยึดสายยึด
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*1 : เม่ือติดต้ังระบบเบาะนั่งสาํหรับเด็ก ใหปรับตําแหนงเบาะน่ังไปดานหลังสดุ ถาระบบเบาะน่ังสําหรับ
เด็กกีดขวางพนกัพิงศีรษะและไมสามารถติดต้ังไดอยางม่ันคง ใหปรับพนักพิงศีรษะข้ึนไปยัง
ตําแหนงสูงสุด ถาพนักพิงศีรษะยังคงกีดขวางแมจะปรับไปยังตําแหนงสูงสดุแลว ใหถอดพนักพิง
ศีรษะ โปรดทราบไววาพนักพิงศีรษะท่ีถอดออกมาควรไวในหองสัมภาระ เพ่ือท่ีพนกัพิงศีรษะจะไม
กระเด็นเม่ือมีการเบรกกะทันหันหรือการชน และหากทานถอดระบบเบาะนั่งสาํหรับเด็กออก ใหติด
ต้ังพนักพิงศีรษะกลับเขาท่ีตําแหนงเดิม และตรวจดูใหแนใจวาพนกัพิงลอ็กเขาท่ีแลว หากทานไม
สามารถยึดเบาะเสริมรองนัง่อยางแนนหนาได ใหปรับองศาของพนักพิงหลังใหขนานกันโดยท่ียัง
คงอยูดานหนาของจุดยึดเข็มขัดนิรภัย

*2 : สามารถติดต้ังระบบเบาะน่ังสาํหรับเด็กชนิดหันหนาออกไดเทานั้น
*3 : สําหรับการติดต้ังระบบเบาะน่ังสาํหรับเด็กแบบสากลท่ีมีเข็มขัดนิรภัย ใหปรับพนักพิงหลังไปยัง
ตําแหนงลอ็กดานหนาสุด

*4 : ถาระบบเบาะน่ังสําหรับเด็กกีดขวางพนักพิงศีรษะและไมสามารถติดต้ังไดอยางม่ันคง ใหปรับพนัก
พิงศีรษะข้ึนไปยังตําแหนงสูงสุด

� ระบบเบาะน่ังสาํหรับเด็กท่ีมีขายึดจะสามารถติดต้ังในตําแหนงท่ี i-Size ไมสามารถติดต้ังได แตจะ
ไมสามารถติดต้ังท่ีเบาะนั่งกลางได

� เบาะนัง่สาํหรับเด็กท่ีมีช่ือ (CRS) จะแสดงถึงคาํแนะนําของฮอนดาเม่ือวันท่ีผลิต ทานควรติดตอตัว
แทนจําหนายฮอนดาสําหรับรายละเอียดลาสุดเก่ียวกับคําแนะนํา CRS ของเรา CRS อ่ืนอาจใชได
เชนกัน โปรดติดตอผูผลติ CRS สําหรับรายการรถยนตท่ีแนะนํา
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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)

ตําแหนงเบาะน่ังทีใ่ชไดกบั
CRS ของแทท่ีแนะนํา

โปรดดูท่ีรายการ CRS ของ
แท No (ไมใช) Yes (ใช) No (ไมใช) Yes (ใช)

ตําแหนงเบาะน่ังท่ีใชไดกับ
ชนิดหันขางออก (L1/L2) — No (ไมใช) No 

(ไมใช) No (ไมใช) No 
(ไมใช)

ชนิดหันหลังออกขนาด
ใหญท่ีสดุท่ีใชได
(R1/R2X/R2/R3)

กลุม 0 ไมเกิน 10 กก.
No (ไมใช) R3 No (ไมใช) R3กลุม 0+ ไมเกิน 13 กก.

กลุม I 9 - 18 กก.
ชนิดหันหนาออกขนาด
ใหญท่ีสดุท่ีใชได
(F2X/F2/F3)

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

เบาะเสริมรองนั่งขนาด
ใหญท่ีสดุท่ีใชได (B2/B3)

≤ 150 ซม. B3 B3 B3 B3

1ตําแหนงสาํหรับการติดต้ังระบบเบาะน่ังสาํหรับเด็ก
เม่ือจะซ้ือระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก ใหแนใจวาไดตรวจสอบการ
แบงขนาดตาม ISOFIX หรือการยึดของเบาะ เพ่ือใหแนใจวา
เบาะนั่งสําหรับเด็กสามารถใชงานรวมกับรถยนตของทานได
คําอธิบาย
ตําแหนง
การยึด (CRF)

รายละเอียด

ISO/L1
เบาะนั่งสําหรับทารกชนดิหันขางออกดานซาย 
(แบบเปล)

ISO/L2
เบาะนั่งสําหรับทารกชนดิหันขางออกดานขวา 
(แบบเปล)

ISO/R1 เบาะนั่งสําหรับทารกชนดิหันหลังออก

ISO/R2X
ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกแบบขนาด
เล็กลง

ISO/R2
ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกแบบขนาด
เล็กลง

ISO/R3 ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกขนาดจริง

ISO/F2X
ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกแบบความ
สูงนอยลง

ISO/F2
ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกแบบความ
สูงนอยลง

ISO/F3
ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกแบบความ
สูงจริง

ISO/B2
เบาะเสริมรองนั่งชนิดหันหนาออกแบบความกวาง
นอยลง

ISO/B3 เบาะเสริมรองนั่งชนิดหันหนาออกแบบความกวางจริง
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*1 : เม่ือติดต้ังระบบเบาะนั่งสาํหรับเด็ก ใหปรับตําแหนงเบาะน่ังไปดานหลังสดุ ถาระบบเบาะน่ังสําหรับ
เด็กกีดขวางพนกัพิงศีรษะและไมสามารถติดต้ังไดอยางม่ันคง ใหปรับพนักพิงศีรษะข้ึนไปยัง
ตําแหนงสูงสุด ถาพนักพิงศีรษะยังคงกีดขวางแมจะปรับไปยังตําแหนงสูงสดุแลว ใหถอดพนักพิง
ศีรษะ โปรดทราบไววาพนักพิงศีรษะท่ีถอดออกมาควรไวในหองสัมภาระ เพ่ือท่ีพนกัพิงศีรษะจะไม
กระเด็นเม่ือมีการเบรกกะทันหันหรือการชน และหากทานถอดระบบเบาะนั่งสาํหรับเด็กออก ใหติด
ต้ังพนักพิงศีรษะกลับเขาท่ีตําแหนงเดิม และตรวจดูใหแนใจวาพนกัพิงลอ็กเขาท่ีแลว หากทานไม
สามารถยึดเบาะเสริมรองนัง่อยางแนนหนาได ใหปรับองศาของพนักพิงหลังใหขนานกันโดยท่ียัง
คงอยูดานหนาของจุดยึดเข็มขัดนิรภัย

*2 : สามารถติดต้ังระบบเบาะน่ังสาํหรับเด็กชนิดหันหนาออกไดเทานั้น
*3 : สําหรับการติดต้ังระบบเบาะน่ังสาํหรับเด็กแบบสากลท่ีมีเข็มขัดนิรภัย ใหปรับพนักพิงหลังไปยัง
ตําแหนงลอ็กดานหนาสุด

*4 : ถาระบบเบาะน่ังสําหรับเด็กกีดขวางพนักพิงศีรษะและไมสามารถติดต้ังไดอยางม่ันคง ใหปรับพนัก
พิงศีรษะข้ึนไปยังตําแหนงสูงสุด

� ระบบเบาะน่ังสาํหรับเด็กท่ีมีขายึดจะสามารถติดต้ังในตําแหนงท่ี i-Size ไมสามารถติดต้ังได แตจะ
ไมสามารถติดต้ังท่ีเบาะนั่งกลางได

� เบาะนัง่สาํหรับเด็กท่ีมีช่ือ (CRS) จะแสดงถึงคาํแนะนําของฮอนดาเม่ือวันท่ีผลิต ทานควรติดตอตัว
แทนจําหนายฮอนดาสําหรับรายละเอียดลาสุดเก่ียวกับคําแนะนํา CRS ของเรา CRS อ่ืนอาจใชได
เชนกัน โปรดติดตอผูผลติ CRS สําหรับรายการรถยนตท่ีแนะนํา
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R129

■ รายการ CRS

ขอบเขตของการใชงาน ระบบเบาะน่ังสาํหรับเด็ก ประเภท

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

15 เดือนข้ึนไปและสูง
71 - 100 ซม. Honda Baby & Kids i-size i-Size ISOFIX แบบสากล
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ระบบยึดชุดท่ีนั่งสาํหรับเด็กสามารถติดต้ังไดท่ีเบาะดานหลัง ระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กจะใหมา
พรอมกับระบบยึดชุดท่ีนั่งพรอมดวยตัวเช่ือมตอท้ังแบบแข็งและแบบยืดหยุน (โปรดดูท่ีภาพประกอบ)

1. หาเคร่ืองหมายจุดยึดท่ีติดอยูท่ีฐานของเบาะนั่ง

2. ดึงฝาครอบใตเครื่องหมายจุดยึดดานลางออก

■ การติดต้ังระบบยึดชุดท่ีน่ังเสริมความปลอดภัยสําหรับเด็ก 1การติดต้ังระบบยึดชุดท่ีนั่งเสริมความปลอดภัยสําหรับเด็ก

ชุดระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กบางชุดอาจมาพรอมกับตัว
นําเสริม ซ่ึงจะชวยหลีกเล่ียงไมใหเกิดการเสียหายตอพ้ืนผิว
เบาะนั่ง ปฏิบัติตามคําแนะนําของโรงงานเม่ือตองใชตัวนํา
เสริม และติดต้ังระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กใหไดตาม
รูปภาพ

3คําเตือน
หามผูกยึดเด็กสองคนเขาไปในจุดยึดเดียวกัน เมื่อ
เกิดแรงปะทะอาจไมแข็งแรงพอท่ีจะยึดส่ิงท่ีแนบมา
กับระบบเบาะนั่งเพราะอาจทําใหเบาะน่ังแตกหรือ
เสียหายซึ่งทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได

a ระบบยึดชุดท่ีนัง่
b ตัวนําเสริม

a เคร่ืองหมาย
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3. ติดต้ังระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กบนท่ีนั่งจากนัน้
ติดต้ังระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กกับระบบยึดชุด
ท่ีนั่งตามคําแนะนําท่ีใหมาพรอมกับระบบความ
ปลอดภัยสําหรับเด็ก
u เม่ือติดต้ังระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กควร
แนใจวาระบบยึดชุดท่ีนั่งจะไมมีเข็มขัดนิรภัย 
หรือวัตถุอ่ืนมากีดขวาง

a ชนดิแข็ง
b จุดยึดดานลาง

a ชนดิยืดหยุน
b จุดยึดดานลาง
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4. เปดฝาปดจุดยึดเหนี่ยวสายรัด

5. ปรับพนักพิงศีรษะใหอยูในตําแหนงสูงสุด แลวดึง
สายยึดเบาะนั่งผานขาต้ังพนักพิงศีรษะ จากนั้นเก่ียว
ตะขอสายยึดเขากับจุดยึด ตรวจสอบใหแนใจวาสาย
ยึดไมบิดงอ ม่ันใจวาสายไมบิดงอ

a สัญลักษณสมอสําหรับจุดยึดเหน่ียว

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กท่ีมีสายยึด

สายยึดแบบตรง

a ตะขอสายยึด
b ตัวยึด

1การติดต้ังระบบยึดชุดท่ีนั่งเสริมความปลอดภัยสําหรับเด็ก
คําเตือน: อยาใชตะขอท่ีไมไดมาพรอมกับสัญลักษณจุดยึด
เหนี่ยวกับการติดต้ังระบบเบาะน่ังสําหรับเด็ก

สําหรับความปลอดภัยของเด็ก เม่ือตองใชระบบเบาะน่ังสําหรับ
เด็กท่ีติดต้ังระบบยึดชดุท่ีนั่ง ควรแนใจวาระบบเบาะนั่งสําหรับ
เด็กไดติดต้ังอยางถูกตองในรถยนต
เบาะนั่งสําหรับเด็กท่ีไมไดรับการยึดไวอยางถูกตอง จะไม
สามารถใหการปกปองแกเด็กไดเพียงพอเม่ือเกิดการชน
ข้ึน และอาจทําใหเด็กหรือผูโดยสารคนอ่ืนๆ ไดรับบาดเจ็บ

ตัวยึดแบบยืดหยุนไดอาจใชไมไดในประเทศของทาน
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6. ปรับสายยึดใหแนนตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต
ระบบเบาะนัง่สาํหรับเด็ก

7. ตรวจสอบใหแนใจวาเบาะนั่งสาํหรับเด็กไดรบัการยึด
อยางหนาแนน โดยลองดันไปดานหนาและดาน
หลัง ดานซายไปดานขวา ควรรูสึกวาเบาะมีการ
เคลื่อนท่ีเลก็นอย

8. ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายเข็มขัดนิรภัยทุก
ตําแหนงท่ีไมไดใชงาน ซ่ึงเด็กอาจเขาถึงไดไวในหัว
เข็มขัดแลว

4. ดึงขายึดออกจนกระท่ังขายึดสัมผัสกับพ้ืนตามคําแนะ
นําของผูผลิตเบาะนัง่สาํหรับเด็ก
u ม่ันใจวาสวนของพ้ืนท่ีขารองรับรองรับอยูท่ีระดับ
หากสวนนี้ไมใชระดับขาสนับสนุนก็จะไมไดรบัการ
สนับสนุนอยางเพียงพอในกรณีท่ีใหเลื่อนเบาะนัง่
ไปดานหนาหรือดานหลังโดยใหขายึดอยูท่ีระดับ

u ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีการติดตอระหวางเบาะ
นัง่สาํหรับเด็กกับเบาะนัง่ดานหนา

a ตะขอสายยึด
b ตัวยึด

สายยึดแบบอ่ืน

a ขายึด

เบาะนั่งสําหรับเด็กท่ีมีขายึด
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1. วางเบาะนัง่สาํหรับเด็กไวบนท่ีนั่งในรถยนต

2. สอดสายเข็มขัดนิรภัยผานเบาะนัง่สําหรับเด็กตาม
คําแนะนําของเครื่องหมายบนเบาะนั่งสาํหรับเด็ก
และเสยีบลิ้นเข็มขัดเขากับหัวเข็มขัด
u เสียบลิ้นเข็มขัดใหสดุจนมีเสียงดังคลิ๊ก

3. ดันแท็บข้ึน สอดสายเข็มขัดนิรภัยสวนไหลเขาไปใน
ชองท่ีอยูดานขาง 

4. จับสายเข็มขัดนิรภัยสวนไหลท่ีอยูใกลหัวเข็มขัด แลว
ดึงข้ึนเพ่ือปรับความหยอนของสายเข็มขัดนิรภัยสวน
ตัก 
u ในการกระทําดังกลาว ใหท้ิงน้าํหนักตัวของทานลง
บนเบาะนัง่สาํหรับเด็ก และดันเบาะนั่งสาํหรับเด็ก
เขาหาท่ีนั่งในรถ

5. จัดสายเข็มขัดนิรภัยใหเรียบรอยและดึงแท็บข้ึน 
ตรวจสอบใหแนใจวาสายเข็มขัดไมพันเปนเกลยีว 
u ในการดันแท็บข้ึน ใหดึงสายเข็มขัดนิรภัยสวนไหล
ชวงบนข้ึนเพ่ือปรับความหยอนของสายเข็มขัด

■ การติดต้ังเบาะนั่งสําหรับเด็กดวยสายเข็มขัดนิรภยัคาดตัก/ไหล 1การติดต้ังเบาะน่ังสาํหรับเด็กดวยสายเข็มขัดนิรภัยคาด
ตัก/ไหล
เบาะนั่งสําหรับเด็กท่ีไมไดรับการยึดไวอยางถูกตอง จะไม
สามารถใหการปกปองแกเด็กไดเพียงพอเม่ือเกิดการชนข้ึน
และอาจทําใหเด็กหรือผูโดยสารคนอ่ืนๆ ไดรับบาดเจ็บ

a แท็บ
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6. ตรวจสอบใหแนใจวาเบาะนั่งสาํหรับเด็กไดรบัการยึด
อยางหนาแนน โดยลองดันไปดานหนาและดานหลัง
ดานซายไปดานขวา ควรรูสกึวาเบาะมีการเคลือ่นท่ี
เล็กนอย

7. ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายเข็มขัดนิรภัยทุกตําแหนง
ท่ีไมไดใชงาน ซ่ึงเด็กอาจเขาถึงไดไวในหัวเข็มขัดแลว

ถาเบาะนั่งสาํหรับเด็กของทานไมใชแบบท่ีมีกลไกยึดสาย
เข็มขัดนิรภัยใหติดต้ังคลิปลอ็กบนสายเข็มขัดนิรภัย
หลังจากปฏิบัติตามข้ันตอนท่ี 1 และ 2 แลว ใหดึงสาย
เข็มขัดนิรภัยสวนไหลข้ึน และตรวจสอบใหแนใจวาสาย
เข็มขัดสวนตักไมมีสวนใดท่ีหยอน
3. จับสายเข็มขัดสวนท่ีอยูใกลลิ้นเข็มขัดใหแนน หนีบ
สายเข็มขัดท้ัง 2 สวนเขาหากันเพ่ือไมใหสายเข็มขัด
เลื่อนผานชองของลิน้เข็มขัดปลดลอ็กเข็มขัดนิรภัย
ปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยออกจากหัวเข็มขัด

4. ติดต้ังคลิปล็อกดังแสดงในภาพ จัดคลิปล็อกใหอยูใน
ตําแหนงท่ีอยูใกลกับลิ้นเข็มขัดใหมากท่ีสุด

5. เสียบลิ้นเข็มขัดเขากับหัวเข็มขัด จากน้ันไปยัง
ข้ันตอนท่ี 6 และ 7

a คลิปล็อก
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จุดยึดเหน่ียวสายรัดจัดมาใหไวดานหลังของแตละตําแหนง
ระบบเบาะนั่งสาํหรับเด็กท่ีถูกติดต้ังโดยใชเข็มขัดนริภัย
และมาพรอมกับสายรัดสามารถใชสายรัดนั้นเพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภัยยิ่งข้ึน

1. คนหาตําแหนงของจุดสําหรับยึดเหนี่ยว แลวยกฝา
ปดข้ึน

2. ปรับพนักพิงศีรษะใหอยูในตําแหนงสูงสุด แลวดึง
สายยึดเบาะนั่งผานขาต้ังพนักพิงศีรษะ จากนั้นเก่ียว
ตะขอสายยึดเขากับจุดยึด ตรวจสอบใหแนใจวาสาย
ยึดไมบิดงอ ม่ันใจวาสายไมบิดงอ

■ การเพ่ิมความปลอดภัยดวยสายยึด 1การเพ่ิมความปลอดภัยดวยสายยึด
คําเตือน: ระบบเสริมความปลอดภัยของเด็กถูกออกแบบมาให
ทนตอการรองรับน้ําหนักไดอยางพอดี ไมมีสภาวะการณใดท่ี
เหมาะจะใชสาํหรับเข็มขัดนิรภัย, เบาะนั่งของผูใหญ หรือ
สําหรับการยึดวัตถุ หรืออุปกรณเขากับ

เนื่องจากสายรัดเปนอุปกรณท่ีชวยเพ่ิมความปลอดภัยใหกับ
การติดต้ังเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหลไดจึงขอแนะนําใหทาน
ใชสายรัดเสมอ

a จุดสําหรับยึดเหน่ียว
b ฝาครอบ

a ตะขอสายยึด
b ตัวยึด

สายยึดแบบตรง
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3. เก่ียวตะขอสายยึดเขากับจุดยึด
4. ปรับสายยึดใหแนนตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต
ระบบเบาะนัง่สาํหรับเด็ก

a ตะขอสายยึด
b ตัวยึด

สายยึดแบบอ่ืน
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ความปลอดภัยของเด็กโต

ในหนาตอไปจะมีคําแนะนําในการตรวจสอบความกระชับของเข็มขัดนริภัย และชนิดของเบาะเสริมรอง
นัง่ถาจําเปนตองใช และคําเตือนท่ีสําคัญสําหรบัเด็กท่ีมีความจําเปนตองนั่งท่ีเบาะตอนหนา

เม่ือเด็กมีนํ้าหนักและความสูงเกินกวาท่ีกําหนดไวสําหรับเบาะนั่งเด็กชนิดหันหนาออก ควรเปลี่ยนให
เด็กไปนัง่บนเบาะเสริมรองนั่งท่ีเบาะหลังและคาดเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหล ใหเด็กนัง่หลังตรง
และหลังแนบพนักพิงขอบเบาะนั่ง จากนัน้ใหถามตัวทานเองดังนี้

■ รายการตรวจสอบ
� หัวเขาของเด็กซ่ึงอยูเหนอืขอบเบาะนั่งนัน้งอไดอยาง
สบายหรือไม

� เข็มขัดนิรภัยสวนไหลคาดผานคอหรือแขนเด็กหรือไม?
� เข็มขัดนริภัยสวนท่ีคาดผานหนาตักอยูต่ําพอท่ีจะไป
ทับตนขาเด็กหรือไม

� เด็กสามารถจะน่ังอยูบนเบาะนั่งเชนนี้ตลอดการเดิน
ทางหรือไม?

หากทานตอบวาใชในคําถามทุกขอ เด็กนัน้พรอมท่ีจะคาดเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหลอยางถูกตอง
แลว หากในคําถามขอใดขอหนึ่งทานยงัตอบปฏิเสธ แสดงวาเด็กยังจําเปนท่ีตองนั่งบนเบาะนั่งสาํหรับ
เด็กหรือเบาะเสริมรองนั่งอยู

■ การปกปองเด็กโต

■ การตรวจสอบความกระชับของเข็มขัดนิรภัย

1ความปลอดภัยของเด็กโต

3คําเตือน
การใหเด็กอายุ 12 ป หรือตํ่ากวาน่ังอยางไมถูกตองท่ี
เบาะน่ังดานหนาอาจทําใหไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
ไดถาถุงลมพองตัว

ถามีความจําเปนตองใหเด็กโตน่ังท่ีเบาะน่ังดานหนา
ควรเลื่อนเบาะใหถอยหลังใหมากท่ีสุด และคาด
เข็มขัดนิรภัยอยางถูกตอง
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หากไมสามารถใชงานสายเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหลได
อยางเหมาะสม ใหเด็กนั่งบนเบาะเสริมรองนัง่ใน
ตําแหนงท่ีนั่งดานหลัง เพ่ือความปลอดภัยของตัวเด็กให
ตรวจดูวาเด็กของทานมีลักษณะตรงตามคําแนะนําของ
ผูผลิตเบาะเสริมรองนั่งท่ีใชงานหรอืไม

พนักพิงดานหลังมีใหสําหรับเบาะเสริมรองนั่งพิเศษ 
ติดต้ังพนกัพิงดานหลังเขากับเบาะเสริมรองนัง่ และปรับ
ใหเหมาะสมกับเบาะน่ังภายในรถ ตรวจสอบใหแนใจวา
สอดสายเข็มขัดนิรภัยผานชองนําสายท่ีอยูในสวนไหล
ของพนักพิงดานหลังอยางถูกตอง และสายเข็มขัดนิรภัย
ไมสัมผัส หรือคาดผานลําคอของเด็ก

■ เบาะเสริมรองน่ัง 1เบาะเสริมรองนั่ง
เม่ือติดต้ังเบาะเสริมรองนั่ง ตองใหแนใจวาอานคําแนะนาํท่ีให
มากับเบาะเสริมรองนั่ง และทําการติดต้ังโดยปฏิบัติตามคํา
แนะนําดังกลาว
เบาะเสริมรองนัง่มีแบบสูงและแบบต่ํา ใหเลือกเบาะเสริมรอง
นัง่ท่ีเด็กจะสามารถคาดเข็มขัดนริภัยไดอยางเหมาะสม

เราขอแนะนําเบาะเสริมรองนั่งท่ีมีพนักพิงดานหลังเนื่องจาก
งายกวาตอการปรับเข็มขัดนิรภัยสวนคาดไหล

a ชองนําสาย
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของเด็กโต

รถยนตของทานมีท่ีนั่งดานหลังซ่ึงจะสามารถยึดตัวเด็กไวอยางเหมาะสมได ถาจําเปนตองมีเด็ก
โดยสารมาเปนกลุม เด็กเล็กควรนั่งดานหนา:
� ตองใหแนใจวาทานอานคําแนะนําและขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยในคูมือเลมนี้และเขาใจอยาง
ถองแท

� ปรับเบาะผูโดยสารดานหนาใหไกลท่ีสดุเทาท่ีจะทําได
� ใหเด็กนัง่หลังตรงและหลังแนบพนักพิงของเบาะนั่ง
� ตรวจสอบใหแนใจวาจัดสายเข็มขัดนิรภัยใหเหมาะสมแลวเพ่ือใหเด็กไดรบัการยึดไวกับเบาะนั่ง

■ การตรวจสอบผูโดยสารท่ีเปนเด็ก
เราแนะนําใหทานคอยระมัดระวังผูโดยสารเด็ก แมกระท่ังเด็กโตท่ีบางคร้ังตองไดรบัการดูแลตักเตือน
ใหคาดเข็มขัดนิรภัยใหแนนและนัง่อยางถูกตอง

■ การปกปองเด็กโต - การตรวจสอบข้ันสุดทาย
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อันตรายจากกาซไอเสีย

กาซคารบอนมอนอกไซด
ไอเสียจากรถทานจะมีกาซคารบอนมอนอกไซดอยู ทานจะไมมีปญหาเกี่ยวกับกาซคารบอนมอนอกไซด
ผานเขามาภายในรถเลย ถาทานไดบํารุงรกัษารถของทานอยางถูกตอง และปฏิบัติตามขอมูลในหนานี้

■ ควรใหชางตรวจสอบระบบไอเสียเพื่อหารอยร่ัวเม่ือ
� พบวาเสยีงของไอเสียเปลีย่นไป
� กรณีท่ีอาจเกิดความเสียหายกับระบบไอเสียรถยนต
� มีการยกรถเพ่ือเปลี่ยนถายน้ํามันเคร่ือง
ถาฝากระโปรงทายเปดอยู การไหลของอากาศจะพัดพาไอเสียเขามาในรถ และทําใหเกิดอันตรายได 
ถาจําเปนจะตองขับรถโดยเปดฝากระโปรงทายรถไว ใหเปดหนาตางทุกบานและปรับระบบปรับอากาศ
ดังนี้

1. เลือกโหมดอากาศบริสุทธิ์

2. เลือกโหมด 

3. เปดสวิตชควบคมุพัดลมไปท่ีตําแหนงแรงสุด

4. เลื่อนสวิตชควบคมุอุณหภูมิไปท่ีตําแหนงใหความสบายสูงสุด
ปรับระบบควบคุมการปรบัอากาศใหอยูในรูปแบบเดียวกันหากทานนัง่อยูภายในรถซ่ึงจอดโดยติด
เคร่ืองยนตท้ิงไว

1กาซคารบอนมอนอกไซด

กาซคารบอนมอนอกไซดปริมาณมากจะสะสมอยางรวดเร็ว
ในบริเวณท่ีปด เชน ในโรงรถ
อยาติดเคร่ืองยนตโดยท่ีประตูโรงรถปดอยู และถึงแมจะเปด
ประตูไวก็ควรติดเคร่ืองยนตเฉพาะในชวงเวลาเพ่ือนํารถออก
มาเทานัน้

3คําเตือน
กาซคารบอนมอนอกไซดเปนกาซพิษ การหายใจเอา
กาซดังกลาวเขาไปอาจทําใหหมดสตหิรือเสียชีวิตได

หลีกเล่ียงการอยูในบริเวณท่ีปดทึบหรือมีกาซคารบอน
มอนอกไซด
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ฉลากความปลอดภัย

ตาํแหนงปายเตือน
ปายเตือนเหลานีจ้ะอยูในตําแหนงท่ีแสดงไว ซ่ึงจะเตือนใหทานทราบถึงอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงได ใหอานปายนี้โดยละเอียด
อานปายเตือนเหลานี้อยางละเอียด
หากปายเตือนหลุดหรือตัวอักษรเร่ิมเลอืนลาง ใหติดตอศูนยบริการฮอนดาเพ่ือทําการเปลี่ยน

a

b

c

การปกปองผูโดยสารท่ีเปนเด็ก 2 หนา 57 
แบตเตอรี่
ฝาปดหมอน้าํ 2 หนา 514
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แผงหนาปด
ในบทนี้จะอธิบายการใชงานปุมตางๆ, ไฟเตือนและมาตรวัดตางๆ ท่ีใชงานระหวางการขับข่ี

ไฟเตือนชุดมาตรวัด ............................................86
ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี
ชุดมาตรวัด .......................................................104

จอแสดงขอมูลผูขับข่ี .....................................107

จอแสดงขอมูลผูขับข่ี (ดานขวา)..................128

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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ไฟเตือนชุดมาตรวัด

ไฟเตือนจะสวางข้ึน/กะพริบข้ึนอยูกับสภาวะของรถยนต ขอความอาจแสดงข้ึนบนจอแสดงขอมูลผูขับข่ี
พรอมกัน โปรดดําเนนิการตามท่ีเหมาะสมท่ีระบุไวในขอความ เชน ใหติดตอศูนยบริการฮอนดา

ไฟแสดง M (โหมดการ
เปล่ียนเกียรแบบแมนนวล)/
ไฟแสดงตําแหนงเกียร *

 หนา 92

ไฟเตือนเบรกมือและระบบ
เบรก (แดง)

ไฟเตือนเบรกมือและระบบ
เบรก (เหลืองอําพัน)

ไฟเตือนระบบเบรก
อัตโนมติั

ไฟเตือนเบรกอัตโนมัติ

*1 : เม่ือทานต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ี ON ไฟเตือนดังกลาวจะสวางข้ึนเพ่ือแสดงใหเห็นวาระบบกําลงัทํางาน ระบบไฟเตือนจะดับลงหลังจากผานไปสองถึงสามวินาที
หรือหลังจากท่ีเคร่ืองยนตสตารต หากไฟเตือนไมสวางหรือดับลง อาจมีความบกพรองในระบบท่ีเกี่ยวของ เพ่ือแกไขขอบกพรอง โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําในคู
มือผูใชรถ 

 หนา 88*1

ไฟเตือนระบบเคร่ืองยนต
ทํางานบกพรอง

ไฟเตือนระบบประจุไฟ

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย

ไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํา

 หนา 90

 หนา 91

 หนา 91

 หนา 91

 หนา 91

*1

*1

*1

ไฟแสดงตําแหนงเกียร  หนา 92

ไฟเตือนตําแหนงเกียร  หนา 92

 หนา 93

 หนา 93

*1

*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

* สําหรับรถบางรุน
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*1 : เม่ือทานต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ี ON ไฟเตือนดังกลาวจะสวางข้ึนเพ่ือแสดงใหเห็นวาระบบกําลังทํางาน ระบบไฟเตือนจะดับลงหลังจากผานไปสองถึงสามวินาที หรือหลังจากท่ี
เคร่ืองยนตสตารต หากไฟเตือนไมสวางหรือดับลง อาจมีความบกพรองในระบบท่ีเก่ียวของ เพ่ือแกไขขอบกพรอง โปรดปฏิบัติตามคําแนะนาํในคูมือผูใชรถ 

*2 : รุนไมมีสวติชโหมดการขับข่ี
*3 : รุนมีสวติชโหมดการขับข่ี

ไฟเตือนระบบปรับไฟสูง
อัตโนมัติ

ไฟเตือนไฟเล้ียวและ
ไฟเตือนฉุกเฉิน

ไฟเตือนไฟหนา

ไฟเตือนไฟสูง

ไฟเตือนไฟตัดหมอกหนา *

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

ไฟเตือนระบบชวยควบคุมรถให
อยูในชองทางเดินรถ (LKAS) 
(สีเหลืองอําพัน)

ไฟเตือนระบบสนับสนุนการ
ขับขี่ (สีเขยีว/สีเทา)

 หนา 94

 หนา 96

 หนา 100

 หนา 96

 หนา 96

 หนา 96

ไฟเตือนระบบ Immobilizer  หนา 99

 หนา 97

 หนา 101

 หนา 103*1

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

 หนา 100

*1

ไฟเตือนระบบชวยควบคุมรถให
อยูในชองทางเดินรถ (LKAS) 
(สีขาว/สีเขยีว)

 หนา 101

*1 ไฟเตือนระบบสนับสนุนการ
ขับขี่ (เหลืองอําพัน)

 หนา 102

*1

ไฟเตือนโหมด NORMAL*  หนา 98

ไฟเตือนโหมด ECON  หนา 98
*3

ไฟเตือนโหมด SPORT *
 หนา 98

ไฟเตือนอุณหภูมิตํ่า *  หนา 98

ไฟเตือนชวงระยะระบบควบคุม
ความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน
พรอมระบบปรับความเร็วตาม
รถยนตคันหนาที่ความเร็วตํ่า
(ACC with LSF) *

 หนา 101

*2

*1
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ไฟเตอืน ช่ือไฟเตือน ตดิ/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนเบรกมือและ
ระบบเบรก (แดง)

� ไฟเตือนจะสวางเม่ือทานดึงเบรกมือและจะดับไปเม่ือ
ปลดเบรกมือ

� เสยีงเตือนจะดังและไฟเตือนจะสวางเม่ือทานขับรถโดยท่ียงัใช
งานเบรกมือ

� ปรากฏข้ึนเปนเวลาประมาณ 30 วินาที เม่ือทานใชงานเบรกมือ
ไฟฟาในขณะท่ีโหมดจายไฟอยูในโหมด ACCESSORY

หรอื VEHICLE OFF หลงัจากนัน้จะดับไป
� สวางคางเปนเวลาประมาณ 30 วินาที เม่ือทานเปลีย่นโหมดจาย
ไฟไปยังโหมด VEHICLE OFF ขณะท่ีใชงานเบรกมือไฟฟา หลงั
จากนัน้จะดับไป

� ไฟเตือนจะสวางเม่ือระดับน้ํามันเบรกในกระปุกอยูใน
ระดับตํ่า

� สวางโชวขณะขับข่ี - ตรวจสอบใหแนใจวาปลดเบรกมือ
แลว หยุดรถในท่ีปลอดภัยและตรวจสอบระดับน้ํามันเบรก

2 สิ่งท่ีตองทําเมือ่ไฟเตือนสวางในระหวางขับรถ หนา 573

(แดง)
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ไฟเตือน ช่ือไฟเตอืน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนเบรกมือและ
ระบบเบรก (แดง)

� ไฟเตือนจะสวางเม่ือมีขอบกพรองเกดิข้ึนในระบบเบรก
� ไฟเตือนสวางโชวพรอมไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก

(เหลืองอําพัน) - หยุดรถทันทีในท่ีๆ ปลอดภัย ติดตอศูนย
บริการฮอนดาเพ่ือนํารถเขาตรวจสอบทันที การทํางานของ
แปนเบรกจะหนกัข้ึน
เหยียบแปนเบรกมากกวาปกติดวยความระมัดระวัง

2 ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางข้ึน หรือกะพริบพรอม
กันกับทีไ่ฟเตอืนระบบเบรก (เหลอืงอาํพัน) สวางขึน้ ให 
ปลดเบรกมือดวยตนเองหรืออตัโนมัติ หนา 574

� ไฟเตือนสวางขณะขับข่ีพรอมกับไฟเตอืนระบบเบรก ABS

 - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดา
2 ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบ หนา 573

� ถาไฟกะพริบและไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (เหลือง
อําพัน) สวางข้ึนพรอมกัน - เกิดขอบกพรองกับระบบเบรกมือ
ไฟฟา เบรกมืออาจไมสามารถใชงานได
หลีกเลีย่งการใชเบรกมือและใหนํารถเขาตรวจสอบท่ีศูนย
บริการฮอนดาทันที

2 ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบในเวลา
เดียวกัน เมือ่ไฟเตอืนระบบเบรก (เหลอืงอําพนั) สวาง 
โชว หนา 574

(แดง)

รุนท่ีมีระบบปมสุญญากาศไฟฟา

ทุกรุน



90

uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปด

ไฟเตอืน ช่ือไฟเตือน ตดิ/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนเบรกมือและ
ระบบเบรก (เหลือง
อําพัน)

� ไฟสวางข้ึนหากมีขอบกพรองเกีย่วกับระบบท่ีเก่ียวของ
กับการเบรก นอกเหนอืจากระบบเบรกท่ัวไป

� สวางโชวขณะขับขี่ - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบท่ีศูนย
บรกิารฮอนดา

� ถงึแมวาไฟเตือนนีจ้ะสวางอยูในขณะขับข่ี ระบบเบรกธรรมดาจะ
ยงัคงทํางานตามปกติ

� ไฟสวางข้ึนหากมีขอบกพรองเกีย่วกับระบบเบรกมือ
ไฟฟาและ/หรือระบบเบรกอัตโนมัติ

� สวางคาง - หลีกเลีย่งการใชเบรกมือและใหนํารถเขาตรวจ
สอบท่ีศูนยบริการฮอนดาทันที

(เหลือง



477

477

572

572
534
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปด

ไฟเตือน ช่ือไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟแสดงตําแหนงเกียร
� แสดงตําแหนงเกียรปจจุบัน

2 การเปลีย่นเกียร หนา 387, 390

ไฟแสดง M (โหมดการ
เปลี่ยนเกียรแบบแมน
นวล)/ไฟแสดง
ตําแหนงเกียร *

� ไฟสวางข้ึนเม่ือโหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล
ทํางาน

2 โหมดการเปล่ียนเกียรแบบแมนนวล หนา 393

ไฟเตือนตําแหนงเกียร

� ไฟเตือนจะกะพริบ หากพบขอบกพรองในระบบเกียร � ไฟกะพริบขณะขับข่ี - ไฟกะพริบขณะขับข่ี - หลีกเลี่ยง
การสตารตและการเรงความเร็วอยางฉับพลัน นํารถเขาตรวจ
สอบท่ีศูนยบริการฮอนดาทันที

� ไฟเตือนจะกะพริบหากพบขอบกพรองในระบบ และ
ประสิทธิภาพของรถยนตจะลดลง

� หลีกเลี่ยงการสตารตและการเรงความเร็วอยางฉบัพลัน นํารถ
เขาตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดาทันที

� ไฟเตือนจะกะพริบหากพบขอบกพรองในระบบ สวิตช
เปลี่ยนเกียรไมสามารถใชได

� โปรดนํารถเขารับการตรวจสอบท่ีศูนยบรกิารฮอนดาโดยทันทีรุนท่ีมีสวติชเปล่ียนเกียรท่ีพวงมาลัย

* สําหรับรถบางรุน
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แผงหนาปด
uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

ไฟเตอืน ช่ือไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย

� ไฟเตือนจะสวางข้ึนหากทานไมไดคาดเข็มขัดนริภัย เม่ือ
ต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ีตําแหนง ON

� หากผูโดยสารดานหนาไมไดคาดเข็มขัดนริภัย ไฟแสดง
จะติดสวางในอีกไมก่ีวินาทีตอมา

� ไฟเตือนจะสวางข้ึนช่ัวขณะหากผูโดยสารดานหลงัไมได
คาดเข็มขัดนริภัย ขณะท่ีโหมดจายไฟอยูท่ีตําแหนง ON

� ไฟเตือนจะกะพริบขณะขับข่ีหากทาน, ผูโดยสารดาน
หนาและ/หรือผูโดยสารดานหลงั* ไมคาดเข็มขัดนริภัย
เสยีงปบดังข้ึนและไฟเตือนจะกะพริบดวยความเร็ว
ปกติ

� สญัญาณเสยีงเตือนจะหยดุและไฟเตือนดับลง เม่ือทาน, 
ผูโดยสารดานหนาและผูโดยสารดานหลัง* คาดเข็มขัดนริภัย

� ไฟสวางคางหลังจากท่ีทาน, ผูโดยสารดานหนาและ/หรือ
ผูโดยสารดานหลัง* คาดเข็มขัดนิรภัย - ระบบเซ็นเซอร
ตรวจพบความบกพรองบางอยาง ใหนํารถเขารับการตรวจ
สอบท่ีศูนยบริการฮอนดา

2 ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย หนา 38

ไฟเตือนระดับน้ํามัน
เช้ือเพลิงต่ํา

� ไฟเตือนสวางเม่ือระดับน้ํามันเช้ือเพลงิ
ตํ่า (ประมาณ 7.0 ลติรในถงัน้ํามันเช้ือเพลงิ)

� สวาง – เติมนํ้ามันเช้ือเพลิงโดยดวน

� ไฟเตือนจะกะพริบเม่ือพบขอบกพรองกบัมาตรวัดน้ํามัน
เช้ือเพลงิ

� กะพริบ - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดา

รถรุนมีระบบเตือนเข็มขัดนิรภัยสําหรับผูโดยสารดานหลัง

ทุกรุน

* สําหรับรถบางรุน
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปด

ไฟเตือน ช่ือไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนระบบเบรก
ปองกนัลอลอ็ก (ABS)

� ไฟเตือนจะสวางหากมีขอบกพรองกบัระบบเบรก ABS � สวางคาง - ใหนํารถเขารบัการตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดา
ถึงแมวาไฟเตือนนี้จะสวางอยูในขณะขับข่ี ระบบเบรกธรรมดา
จะยังคงทํางานตามปกติ แตระบบเบรกปองกันล็อก ABS จะ
ไมทํางาน

2 ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) หนา 480

ไฟเตือนระบบถุงลม

� หากไฟเตือนนีส้วางแสดงวามีขอบกพรองดังนี:้
-ระบบถุงลม
-ระบบถุงลมดานขาง
-ระบบมานถงุลมดานขาง
-เข็มขัดนริภัยชนดิปรบัความตงึอัตโนมัติ

� สวางคาง - ใหนํารถเขารบัการตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดา

ไฟเตือนระบบปรับไฟ
สูงอัตโนมัติ

� สวางข้ึนเม่ือทุกสภาวะการทํางานในระบบปรบัไฟสงู
อัตโนมัติไดรบัการตอบสนอง 2 ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ หนา 171
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แผงหนาปด
uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

ไฟเตอืน ช่ือไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนระบบ VSA

� ไฟกะพริบเม่ือระบบ VSA ทํางาน —

� ไฟเตือนจะสวางข้ึนเม่ือมีขอบกพรองเกิดข้ึนกับ
ระบบ VSA ระบบเสริมแรงเบรก หรือระบบชวยออก
ตัวขณะข้ึนทางชัน

� สวางคาง - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดา
2 ระบบชวยควบคมุการทรงตัว (VSA) หนา 399

� ไฟเตือนจะสวางข้ึนถาระบบ VSA ยกเลิกการทํางาน
ช่ัวคราว หลังจากท่ีถอดแบตเตอร่ีออก และตอใหม
อีกคร้ัง

� ขับข่ีรถในระยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม.
ไฟเตือนควรจะดับลง ถาไฟเตือนไมดับลง ใหนํารถยนตเขา
ตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดา

ไฟเตือน VSA ปด

� ไฟเตือนจะสวางเม่ือปดการทํางานบางสวนของ
ระบบ VSA

2 การเปดและปดสวติชระบบ VSA หนา 400

� ไฟเตือนจะสวางข้ึนถาระบบ VSA ยกเลิกการทํางาน
ช่ัวคราว หลังจากท่ีถอดแบตเตอร่ีออก และตอใหม
อีกคร้ัง

� ขับข่ีรถในระยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม.
ไฟเตือนควรจะดับลง ถาไฟเตือนไมดับลง ใหนํารถยนตเขา
ตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดา

ไฟเตือนระบบ
พวงมาลัย EPS

� ไฟเตือนนี้จะสวางเม่ือมีขอบกพรองในระบบ EPS � สวางคาง - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดา
� Do not drive แสดงข้ึนบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี - จอด
รถในท่ีปลอดภัยทันทีและติดตอศูนยบรกิารฮอนดา

2 ถาไฟเตือนระบบพวงมาลัย EPS สวาง หนา 575
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปด

ไฟเตือน ช่ือไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนไฟเลี้ยวและ
ไฟเตือนฉุกเฉิน

� ไฟกะพริบเม่ือทานบังคบัสวิตชไฟเลีย้ว
� กะพริบพรอมกับสญัญาณไฟเลี้ยวท้ังหมดเม่ือทาน
กดปุมไฟฉุกเฉนิ

� ไมกะพริบหรือกะพริบเรว็ผดิปกติ
2 การเปลีย่นหลอดไฟ หนา 518

� กะพริบพรอมกับสญัญาณไฟเลี้ยวท้ังหมดเม่ือ
เหยียบแปนเบรกในขณะท่ีขับข่ีดวยความเร็วสูง 2 สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน หนา 482

ไฟเตือนไฟสูง � ไฟเตือนจะสวางข้ึนเม่ือเปดสวิตชไฟสงู —

ไฟเตือนไฟหนา � สวางข้ึนเม่ือไฟหรี่, ไฟทาย หรือไฟสองสวางภาย
นอกอ่ืนๆ เปดอยู 2 ไฟหนา หนา 166

ไฟเตือนไฟตัดหมอก
หนา *

� ไฟเตือนจะสวางข้ึนเม่ือเปดสวิตชไฟตัดหมอก
2 ไฟตัดหมอก* หนา 170

* สําหรับรถบางรุน
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แผงหนาปด
uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

ไฟเตือน ช่ือไฟเตอืน ตดิ/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนขอความเตือน

� เสียงเตือนนี้จะดังข้ึนเม่ือตรวจพบปญหา ขอความ
ระบบบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีจะปรากฏข้ึน
พรอมกัน

� โปรดดูท่ีขอมูลทางเทคนิคไฟเตือนในบทนี้เม่ือขอความระบบ
ปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูล ดําเนินการตามท่ีเหมาะสม
สําหรับขอความ

� ขณะท่ีไฟเตือนสวาง กดปุม  (หนาจอหลัก) และ
เลือก Information เพ่ือดูขอความอีกครั้ง

2 การเขาถึงเน้ือหาบนจอแสดงผล หนา 107

� หนาจอแสดงขอมูลการขับข่ีจะไมกลับไปยังหนาจอปกติจนกวา
จะยกเลกิการเตือนหรือ กดปุม  (หนาจอหลัก)

� ขณะท่ีไฟเตือนสวาง ใหเลื่อนปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา) เพ่ือดู
ขอความอีกคร้ัง

2 การเปล่ียนการแสดงผล หนา 128

� หนาจอแสดงขอมูลการขับข่ีจะไมกลับไปยังหนาจอปกติจนกวา
จะยกเลกิการเตือนหรือ เลื่อนปุมเลอืก/ต้ังคา (ดานขวา)

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปด

*1 : รุนไมมีสวิตชโหมดการขับข่ี
*2 : รุนมีสวิตชโหมดการขับข่ี

ไฟเตือน ช่ือไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนโหมด ECON
� สวางข้ึนเม่ือโหมด ECON ทํางาน

� สวางข้ึนเม่ือต้ังคาโหมดการขับข่ีเปน ECON

2  สวติช ECON* หนา 395
2  สวติชโหมดการขับข่ี* หนา 396

ไฟเตือน
โหมด NORMAL *

� สวางข้ึนเม่ือต้ังคาโหมดการขับข่ีเปน NORMAL
2  สวติชโหมดการขับข่ี* หนา 396

ไฟเตือนโหมด SPORT *

� สวางข้ึนเม่ือต้ังคาโหมดการขับข่ีเปน SPORT

� จอแสดงขอมูลจะยังคงสวางตราบใดท่ียงัเลอืกโหมด SPORT

อยู

� ชุดมาตรวัดในแผงหนาปดจะสวางเปนสแีดงตราบใดท่ียงัเลอืก
โหมด SPORT อยู

2 สวติชโหมดการขับข่ี* หนา 396

ไฟเตือนอุณหภูมิตํ่า *
� ไฟเตือนนีจ้ะสวางเม่ืออุณหภูมิสารหลอเยน็เคร่ืองยนต
ตํ่า

� ถาไฟเตือนสวางคางหลงัจากท่ีเครือ่งยนตถึงอุณหภมิูการทํางาน
ปกติ อาจมีขอบกพรองท่ีเซ็นเซอรตรวจจับอุณหภมิู ใหนํารถเขา
รบัการตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดาทันที

*1

*2

รุนไมมีสวติชโหมดการขับข่ี

รุนมีสวติชโหมดการขับข่ี

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

* สําหรับรถบางรุน
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แผงหนาปด
uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

ไฟเตือน ช่ือไฟเตอืน ตดิ/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือน
ระบบ Immobilizer

� ไฟเตือนจะกะพริบเม่ือระบบ Immobilizer ไม
สามารถรับรูขอมูลของกุญแจได

� ไฟเตือนนี้จะกะพริบเม่ือระบบความปลอดภัยเร่ิม
ทํางาน

� กะพริบ ทานจะไมสามารถสตารตเครื่องยนตได ต้ังคาโหมด
จายไฟไปท่ี VEHICLE OFF จากนัน้เลือกโหมด ON อีกคร้ัง

� กะพริบถี ่– ระบบอาจเกิดความบกพรอง ใหนํารถเขารับการ
ตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดา

� อยาพยายามเปลี่ยนแปลงระบบน้ี หรือเพ่ิมเติมอุปกรณอ่ืนๆ
เขาไปในระบบ อาจเกิดปญหาท่ีเก่ียวกับระบบไฟฟาได

2 สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย หนา 160

ไฟเตือน
รุนมาตรวดั 7 นิว้

ไฟเตือน
รุนมาตรวดั 9 นิว้



377

422



377

444

439



377
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uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu
แผงหนาปด

ไฟเตือน ช่ือไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนระบบสนับสนุน
การขับข่ี (เหลือง
อําพัน)

� สวางโชวเม่ือระบบ RDM หรือ CMBS ปดการทํา
งานเอง

� สวางคาง - อุณหภูมิภายในกลองสูงเกินไป
ใชระบบปรับอากาศในการทําใหกลองเย็นลง
ระบบจะเปดการทํางานอัตโนมัติเม่ืออุณหภูมิกลองตํ่าลง

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 471

� สวางคาง บริเวณรอบๆ กลอง มีสิ่งสกปรก โคลนหรืออ่ืนๆ ปด
คลุมไว หยุดรถในท่ีๆ ปลอดภัยและเช็ดคราบสกปรกออกโดย
ใชผาท่ีสะอาดและนุม

� นํารถไปตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดา หากไฟเตือนยังไมดับ
ไปหลังจากทําความสะอาดฝาครอบเซ็นเซอร

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 471
� ไฟเตือนอาจสวางโชวเม่ือสภาพแวดลอมโดยรอบมืด เชน เม่ือ
ขับข่ีในอุโมงค หรือในเวลากลางคืน, เชามืด หรือชวงใกลค่ํา

ไฟเตือนระบบสนับสนุน
การขับข่ี (สเีขียว/สี
เทา)

� สวางข้ึนเปนสีเขียวเม่ือระบบ RDM หรือ CMBS

เปดใชงาน
� สวางข้ึนเปนสีเขียวและสเีทา เม่ือระบบ RDM

หรือ CMBS ปดการใชงาน
� สวางข้ึนเปนสีเทา เม่ือระบบ RDM หรือ CMBS ปด
การใชงาน

2 การเปดและการปดระบบ RDM หนา 461 
2 การเปดและการปดระบบ CMBS หนา 413



104

แผงหนาปด

ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี

ชุดมาตรวัด
มาตรวัดความเร็วรถ, มาตรวัดนํ้ามันเช้ือเพลิง, มาตรวัดความเร็วรอบเคร่ืองยนต และไฟเตือนท่ีเก่ียว
ของอ่ืนๆ รวมอยูในชุดมาตรวัด
รายการจะสามารถแสดงผลเม่ือโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

แสดงความเร็วในการขับข่ีของทานเปนกโิลเมตร/ช่ัวโมง

แสดงความเร็วรอบเคร่ืองยนตเปนรอบตอนาที (rpm)

■ มาตรวัดความเร็วรถ

■ มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต 1มาตรวดัความเร็วรอบเคร่ืองยนต

สามารถเปดและปดมาตรวัดความเร็วรอบเคร่ืองยนตไดโดย
การใชหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีหรือหนาจอแสดงขอมูล

2 การต้ังคา * หนา 118

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

แมวาทานจะปดมาตรวัดความเร็วรอบเคร่ืองยนตบนหนา
จอแสดงขอมูลผูขับข่ีหรือหนาจอแสดงขอมูลแลว ถาเลือก No 

content บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี จะเปลี่ยนเปนหนาจอ
มาตรวดัความเร็วรอบเคร่ืองยนตเทานั้น

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

* สําหรับรถบางรุน
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีu ชุดมาตรวัด
แผงหนาปด

แสดงปริมาณน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีอยูในถัง

แสดงอุณหภูมิของสารหลอเย็นของเครื่องยนต

แสดงจํานวนระยะทางกิโลเมตรท้ังหมดท่ีรถของทานไดเดินทาง

จะเปลี่ยนไปเปนสีเขียวเพ่ือระบวุาทานกําลังขับข่ีรถดวยวิธปีระหยัดเช้ือเพลิงและปดโหมด SPORT *

เปลีย่นไปเปนสแีดงเพ่ือระบุวาโหมด SPORT ถูกเลือก

■ มาตรวัดนํ้ามันเช้ือเพลิง

■ มาตรวัดอุณหภูมิ

■ มาตรวัดระยะทาง

■ สชุีดมาตรวัด

1มาตรวดัน้ํามันเชื้อเพลิง
ขอสังเกต
ทานควรเติมนํา้มันเชื้อเพลิงเม่ือคาท่ีอานไดใกลเคียง * 

หรือ ( *

การปลอยใหน้ํามันเชือ้เพลิงหมดจะทําใหเคร่ืองยนตดับและ
เคร่ืองกรองไอเสียจะชํารุด

ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีเหลืออยูจริงในถังเชื้อเพลิงอาจมี
ความแตกตางจากชดุมาตรวัด

E

0

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
1มาตรวดัอุณหภูมิ
ขอสังเกต
การขับข่ีในขณะท่ีมาตรวัดอุณหภูมิอยูท่ีแถบบนสดุสามารถทําให
เกิดความเสียหายตอเคร่ืองยนตได ควรจอดรถท่ีขางทางและ
รอใหอณุหภูมิกลับสูระดับปกติ

2 โอเวอรฮีต หนา 569

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนลอไมใชขนาด 18 นิว้

รุนโหมด SPORT



uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีu ชุดมาตรวัด

106

แผงหนาปด

อุณหภูมิภายนอกจะแสดงเปนหนวยองศาเซลเซียส

■ การปรับจอแสดงผลอุณหภูมิภายนอก
ปรับการอานคาอุณหภูมิไปท่ี ±3°C หากการอานคาอุณหภูมิดูจะไมถูกตอง

แสดงโหมดปจจุบนัสําหรับระบบ ACC with LSF และ LKAS

2 ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาท่ีความ
เร็วตํ่า (ACC with LSF) หนา 422

2 ระบบชวยควบคมุรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS) หนา 444

แสดงนาฬิกา
ทานสามารถต้ังเวลาไดดวยตนเอง หรือเปลี่ยนรูปแบบนาฬิกาเปนแบบ 12 หรือ 24 ช่ัวโมงได

2 นาฬิกา หนา 142

■ อุณหภูมิภายนอก

■ โหมดปจจุบันสําหรับระบบ ACC with LSF และ LKAS

■ นาฬิกา

1อณุหภูมิภายนอก
เซ็นเซอรตรวจจับอุณหภูมิจะอยูท่ีกันชนหนา
ความรอนจากถนนและไอเสียจากรถคันอื่นอาจมีผลตอการอาน
คาอุณหภูมิเม่ือรถของทานวิ่งท่ีความเร็วต่ํากวา 30 กม./ชม.

จอแสดงผลอาจใชเวลาหลายนาทีในการอัพเดทขอมูล หลังการ
อานคาอุณหภูมิคงท่ี

ทานสามารถปรับการอานคาอุณหภูมิได
2 การต้ังคา * หนา 118

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

1โหมดปจจุบนัสําหรับระบบ ACC with LSF และ LKAS

เม่ือต้ังคาความเร็วสําหรับระบบ ACC with LSF เคร่ืองหมาย
ความเร็วท่ีต้ังไวจะแสดงข้ึนบนมาตรวัดความเร็วรถ

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

a ความเร็วท่ีกําหนด

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

* สําหรับรถบางรุน
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีuจอแสดงขอมูลผูขับข่ี
แผงหนาปด

จอแสดงขอมูลผูขับข่ี
หนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีจะแสดงขอมูล เชน ระยะทางท่ีเดินทางไดโดยประมาณ และอัตราการ
ประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิงของรถยนต นอกจากนีย้ังสามารถแสดงขอความ เชน คําเตือนและขอมูลท่ีมี
ประโยชนอ่ืนๆ
เม่ือขอความเตือนแสดงข้ึน โปรดตรวจสอบขอความและใหติดตอขอความเตือนและควรนํารถเขา
ตรวจสอบถาจําเปน โปรดดูท่ีหนาดานลางถาขอความ Engine oil pressure low. หรือ Engine 

temperature too hot. แสดงข้ึน
2 ถาไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครือ่งตํา่สวาง หนา 571 
2 โอเวอรฮีต หนา 569

■ การเขาถึงเนื้อหาบนจอแสดงผล
กดปุม  (หนาจอหลัก) จากน้ันเลื่อนปุมเลือก/ต้ังคาเพ่ือเลื่อนเนื้อหาท่ีทานตองการดู กดปุมเลือก
เพ่ือดูรายละเอียด

■ การเปลี่ยนการแสดงผล

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

1การเปล่ียนการแสดงผล
ทานสามารถเพ่ิม หรือลบมาตรวัดได

2 ต้ังคาหนาจอ หนา 117
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีuจอแสดงขอมูลผูขับข่ี

แผงหนาปด

a ต้ังคาหนาจอ 2 หนา 117 g การบํารุงรักษา 2 หนา 115

b No content h ระบบสนับสนุนการขับข่ี 2 หนา 116

c ขอมูล 2 หนา 117 i การต้ังคา* 2 หนา 118

d ระยะทางโดยประมาณ/นํ้ามันเช้ือเพลิง/มาตรวัด
ระยะการเดินทาง 2 หนา 109

e ความเร็วและเวลา 2 หนา 111

f ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับข่ี
2 หนา 113

สวิตช (โหมด) ปุมเลือก/ตั้งคา (ซาย)
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีuจอแสดงขอมูลผูขับข่ี

มีตอ

แผงหนาปด

เลือ่นปุมเลือก/ต้ังคาเพ่ือสลับระหวางมาตรวัดระยะการเดินทาง A และมาตรวัดระยะการเดินทาง B

■ ระยะทางโดยประมาณ/น้ํามันเช้ือเพลิง/มาตรวัดระยะการเดินทาง

a มาตรวัดการเดินทาง A
b ระยะทางโดยประมาณ
c เฉลี่ยการใชเช้ือเพลงิ
d การใชเช้ือเพลิงปจจุบัน
e มาตรวัดการเดินทาง B



uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีuจอแสดงขอมูลผูขับข่ี
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แผงหนาปด

■ มาตรวัดระยะการเดินทาง
มาตรวัดระยะทางการเดินทางจะแสดงจํานวนกิโลเมตรท่ีถูกใชงานไปครั้งลาสุดท่ีต้ังคาไว มาตรวัด A 

และ B ใชวัดคาระยะทางท่ีแยกจากกัน

การปรับตั้งมาตรวัดระยะการเดินทาง
การปรับต้ังมาตรวัดระยะการเดินทางทําไดโดยกดปุมเลือก/ต้ังคา และเลอืก Reset 

u มาตรวัดระยะการเดินทางจะกลับไปท่ี 0.0

■ มาตรวัดเฉลีย่การใชน้ํามันเช้ือเพลิง
แสดงคาเฉล่ียการใชน้ํามันเช้ือเพลิงของการวัดแตละคร้ังเปนกม./ลิตร * หรือลิตร/100 กม. การแสดง
ผลดังกลาวจะปรบัเปลี่ยนตามชวงเวลาท่ีต้ังไว เม่ือมีการต้ังคามาตรวัด คาเฉล่ียการใชน้ํามันเช้ือเพลงิ
จะถูกต้ังคาไปดวย

■ การใชเช้ือเพลงิปจจุบัน
แสดงการใชน้ํามันเช้ือเพลงิปจจุบันเปนแทงกราฟเปนกม./ลิตร * หรือลติร/100 กม.

■ ระยะทางโดยประมาณ
เปนตัวเลขแสดงระยะทางโดยประมาณท่ีรถของทานสามารถขับไปไดตามปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีมี
เหลืออยูในถัง ระยะทางโดยประมาณข้ึนอยูกับการประหยัดน้ํามันของรถยนตในขณะนัน้

1ระยะทางโดยประมาณ/น้ํามันเชือ้เพลิง/มาตรวดัระยะการเดินทาง

ทานสามารถเปล่ียนหนวยของการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลิง
เปนกม./ลิตรและลิตร/100 กม.ได

2 การต้ังคา * หนา 118

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

1มาตรวดัเฉลี่ยการใชน้ํามันเชือ้เพลิง
ทานสามารถเปล่ียนเวลาท่ีจะตองต้ังคาการประหยัดน้ํามันเชื้อ
เพลิงใหมได

2 การต้ังคา * หนา 118

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

1ระยะทางโดยประมาณ
ระยะทางการขับข่ีท่ีแสดงข้ึนนั้นเปนเพียงการประมาณและอาจ
แตกตางกับระยะทางจริงท่ีเดินทาง

* สําหรับรถบางรุน
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uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีuจอแสดงขอมูลผูขับข่ี

มีตอ

แผงหนาปด

เลือ่นปุมเลือก/ต้ังคาเพ่ือสลับระหวางมาตรวัดระยะการเดินทาง A และมาตรวัดระยะการเดินทาง B

■ ความเร็วและเวลา

a มาตรวัดการเดินทาง A
b คาความเรว็โดยเฉลีย่
c เวลาท่ีใชไป
d การใชเช้ือเพลิงปจจุบัน



uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีuจอแสดงขอมูลผูขับข่ี

112

แผงหนาปด

■ มาตรวัดระยะการเดินทาง
2 มาตรวัดระยะการเดินทาง หนา 110

■ เวลาท่ีใชไป
แสดงเวลาท่ีใชไปต้ังแตต้ังคาระยะการเดินทาง A กับระยะการเดินทาง B

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

1เวลาท่ีใชไป
สามารถเปล่ียนเม่ือต้ังเวลาท่ีใชไป

2 การต้ังคา * หนา 118

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

1คาความเร็วโดยเฉล่ีย
สามารถเปล่ียนเม่ือต้ังคาความเร็วเฉล่ีย

2 การต้ังคา * หนา 118

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

* สําหรับรถบางรุน
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ระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ีจะวิเคราะหพฤติกรรมการขับข่ีจากการควบคุมพวงมาลัย หาก
ตรวจพบวาทานมีอาการงวงนอนหรือคณุภาพการขับข่ีลดลง หากระบบตรวจพบลักษณะการขับข่ีดัง
กลาว จะแสดงผลระดับของการแจงเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ีบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี

เม่ือทานเลือก สมาธิผูขับขี่ (Driver Attention) บน
หนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี ไฟสีขาวบนแถบสถานะจะ
สวางข้ึนเพ่ือแสดงถงึระดับของการแจงเตือนผูขับข่ี

2 การเขาถึงเนื้อหาบนจอแสดงผล หนา 107

■ ระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ี 1ระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ี
ระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ีไมสามารถแจงเตือนได
ตลอดเวลา หากผูขับข่ีเหนื่อยลาหรือไมสมาธิ
หากทานรูสกึเม่ือยลา จอดรถในบริเวณท่ีปลอดภัยและหยุดพัก
เทาท่ีตองการ โดยไมตองใหระบบแจงเตือน

a ปุม  (หนาจอหลัก)
b ปุมเลือก/ต้ังคา (ดานซาย)
c จอแสดงขอมูลผูขับข่ี
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หากแถบสถานะสองแถบมีไฟเตือนสวางข้ึน จะปรากฏ
ขอความ สมาธิผูขับขี่อยูในระดับต่ํา (Driver 

Attention Level Low)

หากแถบสถานะมีไฟเตือนสวางข้ึนแถบเดียว จะปรากฏ
ขอความ สมาธิผูขับขี่อยูในระดับต่ํา (Driver 
attention level low) ใหหยดุพัก (Take a rest) 
เสียงปบจะดัง และพวงมาลัยจะสั่น
หากขอความนี้ปรากฏข้ึน ใหจอดรถในบริเวณท่ีปลอดภัย
และหยุดพักเทาท่ีตองการ
ขอความจะหายไปเม่ือกดปุมเลอืก หรือเม่ือระบบตรวจ
สอบแลววาผูขับข่ีขับรถตามปกติ
หากผูขับข่ีไมหยุดพักและการตรวจสอบยังคงพบวา
ผูขับข่ีเม่ือยลามาก จะปรากฏขอความข้ึนอีกคร้ังหลงัจาก
เวลาประมาณ 15 นาที พรอมกับเสียงปบและการส่ัน
ของพวงมาลัย
ขอความจะไมปรากฏเม่ือการเดินทางใชเวลา 30 นาที 
หรือนอยกวา
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■ ระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ีจะตั้งคาเม่ือ:
� ปดเครื่องยนต
� ผูขับข่ีไมคาดเข็มขัดนริภัยและเปดประตูขณะท่ีรถหยุดว่ิง

■ เพื่อใหระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ีทํางาน:
� รถยนตตองมีความเร็วมากกวา 40 กม./ชม
� ไฟเตือนระบบพวงมาลัย EPS ตองไมสวางข้ึน

■ ระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ีอาจจะไมทํางานในสภาวะแวดลอมดังตอไปนี้ โดยข้ึน
อยูกับเงื่อนไขและปจจัยอ่ืนๆ:
� เปดการทํางานชวยเหลอืการบังคบัเลีย้วของระบบชวยควบคมุรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
2 ระบบชวยควบคมุรถใหอยูในชองทางเดนิรถ (LKAS) หนา 444
� เงื่อนไขของสภาวะถนน เชน ทางรกราง หรือถนนท่ีมีกรวดหิน
� มีลมแรง
� พฤติกรรมการขับข่ีของผูขับข่ี เชน การเปล่ียนชองทางเดินรถ หรือ การเรงความเร็ว

■ การตัง้คาดวยตนเอง
ทานจะสามารถเปลี่ยนการต้ังคาระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ีได เลอืก การเตือนดวยแรง
ส่ันสะเทือนเทานั้น (Tactile alert only) หรือ ปด (OFF)

2 การต้ังคา* หนา 118
2 คุณลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized Features) หนา 242

แสดงระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเคร่ือง
2 คุณลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized Features) หนา 242

■ การบํารุงรักษา

1เพ่ือใหระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ีทํางาน:
แถบสถานะบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีจะยังคงเปนสีเทาจน
กวาระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ีจะทํางาน

* สําหรับรถบางรุน
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แสดงสถานะของระบบ RDM หรือ CMBS เชน เปด, ปด หรือบกพรอง ดวยการแบงสแีละตัวอักษร

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

■ ระบบสนับสนุนการขับข่ี

a พ้ืนท่ีขอมูลสําหรับระบบ RDM
b พ้ืนท่ีขอมูลสําหรับ CMBS
c ไอคอนและขอมูลสถานะระบบ RDM
d ไอคอน CMBS และขอมูลสถานะ

1ระบบสนับสนนุการขับข่ี
หากไฟสวางเตือนดวยสีเหลืองอําพัน ใหนํารถเขาตรวจสอบท่ี
ศูนยฮอนดาทันที

เพ่ือเปดหรือปดแตละระบบ ใหหมุนปุมเลือกกอนเพ่ือเปลี่ยน
การแสดงผล ทานสามารถเลือกวาจะเปดหรือปดระบบจากการ
แสดงผลถัดไป 

2 การเปดและการปดระบบ RDM หนา 461 
2 การเปดและการปดระบบ CMBS หนา 413

ทานสามารถยืนยันสถานะของแตละฟงกชนัได โดยใชสไีฟ
เตือนระบบสนับสนุนการขับข่ี

2 ไฟเตือนระบบสนับสนุนการขับข่ี (เหลือง
อําพัน) หนา 102

2 ไฟเตือนระบบสนับสนุนการขับข่ี (สีเขียว/สี
เทา) หนา 103
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เปลีย่นการต้ังคาตามท่ีตองการ
■ จัดเรียงเนื้อหา
ทานสามารถเลือกไอคอนท่ีจะแสดงบนหนาจอหลักได

1. เลื่อนปุมเลือก/ต้ังคาเพ่ือเลือก Customize display 

จากนัน้กดปุมเลอืก/ต้ังคา
2. เลื่อนปุมเลือก/ต้ังคา

3. เลื่อนปุมเลือก/ต้ังคาเพ่ือเปลี่ยนระหวางไอคอน 
จากนัน้กดปุมเลอืก/ต้ังคาเพ่ือเลือกหรือไมเลือก
ไอคอนนัน้

ทานสามารถตรวจสอบหากมีขอความเตือนท่ียังใชงานอยู

■ ต้ังคาหนาจอ 1 ต้ังคาหนาจอ
ไอคอนท่ีเปนสีเทาจะไมสามารถลบออกจากหนาจอหลักได

เม่ือทานปรับแตงการต้ังคา ใหเปล่ียนเกียรไปยังตําแหนง P 

■ ขอมูล 1ขอมูล
หากมีหลายการแจงเตือน ทานสามารถเล่ือนปุมเลือก/ต้ังคา
เพ่ือดูการเตือนอื่นๆ
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แผงหนาปด

ใชหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีเพ่ือทําการกําหนดคณุลักษณะบางอยางดวยตนเอง

■ วิธีการกําหนดคาดวยตวัเอง
กดปุม  (หนาจอหลัก) แลวเลือกหนาจอ Settings โดยการเล่ือนปุมเลอืก/ต้ังคาในขณะท่ีโหมด
จายไฟอยูท่ี ON, รถยนตจอดสนทิ และเกียรอยูในตําแหนง ( P จากนั้นกดปุมเลือก/ต้ังคา

■ การต้ังคา* 1การต้ังคา *

ในการกําหนดคาคุณลักษณะอ่ืนๆ ใหเล่ือนปุมเลือก/ต้ังคา
(ดานซาย)

2 รายการตัวเลือกท่ีสามารถกําหนดคาดวยตนเอง
หนา 119

2 ตัวอยางการต้ังคาดวยตัวเอง หนา 126

เม่ือทานปรับแตงการต้ังคา ใหเปล่ียนเกียรไปยังตําแหนง P (

a จอแสดงขอมูลผูขับข่ี
b ปุมเลือก/ต้ังคา (ดานซาย)
c ปุม  (หนาจอหลัก)

* สําหรับรถบางรุน
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■ รายการตัวเลือกท่ีสามารถกําหนดคาดวยตนเอง

*1 : การต้ังคามาตรฐาน

กลุมการตัง้คา คณุลักษณะท่ีสามารถ
กําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด การต้ังคาท่ีสามารถเลอืกได

ตั้งคาระบบชวย
ผูขับขี่ (Driver 

assist system 

setup)

ระยะทางในการเตือน
การเขาใกลรถยนตคันหนา
(Preceding vehicle 

proximity warning 

distance)

เปลี่ยนระยะหางการเตือนของระบบ CMBS
ไกล (Far)/ปกติ (Normal)*1/

ใกล (Near)

เสียงเตือนเม่ือตรวจพบ
รถยนตคนัหนา ACC (ACC 

vehicle ahead detected 

beep)

ระบบจะสงเสียงดังเตือนเม่ือตรวจพบรถยนตหรือเม่ือรถยนตอยู
นอกระยะของระบบ ACC พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนต
คันหนาท่ีความเร็วต่ํา

เปด (ON)/ปด (OFF)*1

ระบบแจงเตือนเม่ือรถยนต
คันหนาออกตวั (Lead Car 

Departure Notification 

System)

เปลี่ยนการตั้งคาสําหรับระบบแจงเตือนเม่ือรถยนตคันหนา
ออกตัว

ปกต ิ(Normal)*1/กอน (Early)/

ปด (OFF)
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*1 : การต้ังคามาตรฐาน

กลุมการตัง้คา คุณลักษณะท่ีสามารถ
กําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด การตัง้คาท่ีสามารถเลือกได

ตั้งคาระบบชวย
ผูขับขี่ (Driver 

assist system 

setup)

การตั้งคาการชวยควบคุมเม่ือ
รถออกนอกเสนทางเดินรถ
(Road departure 

mitigation setting)

เปลี่ยนการตั้งคาสําหรับระบบเตอืนและชวยควบคุมเม่ือรถออก
นอกชองทางเดินรถ

กอน (Early)/ปกติ (Normal)*1/

ชา (Delayed)/เตือนเทานั้น
(Warning only)

เสียงเตอืนของระบบชวย
ควบคุมรถใหอยูในชองทาง
เดินรถ (Lane keep assist 
beep)

ระบบสงเสียงเตือนเม่ือระบบ LKAS ถูกระงับ เปด (ON)/ปด (OFF)*1

ระบบชวยเตอืนความเม่ือย
ลาขณะขับขี่ (Driver 

attention monitor)

เปลี่ยนการตั้งคาสําหรับระบบตรวจจับและแจงเตอืนความเหนื่อย
ลาของผูขับข่ี

การเตอืนดวยแรงส่ันสะเทือน
และเสียง (Tactile and 
audible alert)*1/ การเตือนดวย
แรงส่ันสะเทือนเทานั้น (Tactile 
alert only)/ปด (OFF)
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*1 : การต้ังคามาตรฐาน

กลุมการตัง้คา คณุลักษณะท่ีสามารถ
กําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด การต้ังคาท่ีสามารถเลอืกได

การตัง้คามาตรวัด
(Meter setup)

หนาจอการปรับอุณหภูมิ
อากาศภายนอก (Adjust 

outside temp. display)

ปรับการอานอุณหภูมิเปนแบบทีละสองถึงสามองศา -3°C ~ ±0°C*1 ~ +3°C

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

reset timing)

เปลี่ยนการตั้งคาของการตั้งมาตรวัดระยะการเดินทาง A, 
มาตรวัดเฉลี่ยการใชน้ํามันเช้ือเพลิง A, ความเร็วโดยเฉลีย่ A 
และเวลาท่ีใชไป A

เม่ือเตมิน้ํามันเช้ือเพลิงเต็ม
(When fully refueled)/เม่ือบิด
สวิตชกุญแจไปท่ี OFF (When 

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

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

reset timing)

เปลี่ยนการตั้งคาของการตั้งมาตรวัดระยะการเดินทาง B, 
มาตรวัดเฉลี่ยการใชน้ํามันเช้ือเพลิง B, ความเร็วโดยเฉลี่ย B 
และเวลาท่ีใชไป B

เม่ือเตมิน้ํามันเช้ือเพลิงเต็ม
(When fully refueled)/เม่ือบิด
สวิตชกุญแจไปท่ี OFF (When 

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

*1 : การต้ังคามาตรฐาน

กลุมการตัง้คา คุณลักษณะท่ีสามารถ
กําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด การตัง้คาท่ีสามารถเลือกได

การตั้งคามาตรวัด
(Meter setup)

การควบคุมระดับเสียงเตือน
(Alarm volume control)

เปลี่ยนระดับเสียงเตือน เชน เสียงเตือน, เสียงคําเตือน เสียง
สัญญาณเลี้ยว และอ่ืนๆ

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

แสงไฟแสดงประสิทธิภาพ
เช้ือเพลิง (Fuel efficiency 
backlight)

เปดและปดมาตรวัดลักษณะการขับขี่ เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ไฟเตือนเบาะน่ังดานหลัง
(Rear seat reminder) เปดและปดลักษณะไฟเตือนเบาะน่ังดานหลัง เปด (ON)*1/ปด (OFF)

หนวยการประหยัดน้ํามัน
เช้ือเพลิง (Fuel economy unit) เลือกหนวยการส้ินเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิง กม./ลิตร*1/ลิตร/100 กม.

มาตรวัดความเร็วรอบ
เคร่ืองยนต

เลือกวาจะใหมาตรวัดความเร็วรอบเคร่ืองยนตแสดงขึ้นบนแผง
หนาปดหรือไม เปด (ON)*1/ปด (OFF)

การตั้งคาระบบ
สมารทคีย
(Keyless access 
setup)*

ระดับเสียงปบของระบบ
สมารทคีย (Keyless access 
beep volume)

เปลี่ยนโทนเสียงปบท่ีจะดังขึ้นเม่ือทานมีสมารทคียและจับมือเปด
ประตูหนา สูง (High)*1/ต่ํา (Low)

การกะพริบของไฟสมารทคีย
(Keyless access light 
flash)

ทําใหไฟภายนอกกะพริบ เม่ือทานปลด/ล็อกประตู เปด (ON)*1/ปด (OFF)

เสียงปบของระบบสมารทคีย
(Keyless access beep) ตั้งคาเสียงปบดังหรือไมเม่ือจับมือเปดประตูหนา เปด (ON)*1/ปด (OFF)

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

เปดและปดลักษณะการสตารตเครื่องยนตดวยสมารทคีย เปด (ON)*1/ปด (OFF)
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แผงหนาปด
uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีuจอแสดงขอมูลผูขับข่ี

*1 : การต้ังคามาตรฐาน

กลุมการตัง้คา คณุลักษณะท่ีสามารถ
กําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด การต้ังคาท่ีสามารถเลอืกได

การตัง้คาไฟ
(Lighting setup)

ตัวตัง้เวลาปดไฟหนา
อัตโนมัต ิ(Headlight auto 

OFF timer)

เปลี่ยนระยะเวลาท่ีไฟภายนอกจะสวางคางหลังจากท่ีทานปด
ประตูดานคนขับ

60 วินาที (60sec)/30 วินาที
(30sec)/15 วินาที (15sec)*1/
0 วินาที (0sec)

ไฟหนาสัมพันธกับท่ีปดน้ําฝน
ไฟหนาสัมพันธกับท่ีปดน้ําฝน เปลี่ยนการตั้งคาการทํางานของท่ี
ปดน้ําฝนเม่ือไฟหนาเปดโดยอัตโนมัตขิณะท่ีสวิตชไฟหนาอยูใน
ตําแหนง AUTO

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ไฟสูงอัตโนมัต ิ เปดและปดอัตโนมัติ เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ระยะเวลาหรี่ไฟภายในรถ เปลี่ยนชองระยะเวลาท่ีไฟภายในจะสวางคางหลังจากท่ีปดประตู 60 วินาที (60sec)/30 วินาที
(30sec)/15 วินาที (15sec)*1
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แผงหนาปด

*1 : การต้ังคามาตรฐาน

กลุมการตัง้คา คุณลักษณะท่ีสามารถ
กําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด การตัง้คาท่ีสามารถเลือกได

การตั้งคาประตู
(Door setup)

การล็อกประตอัูตโนมัต ิ
(Auto door lock)

เปลี่ยนการตั้งคาเวลาท่ีประตูจะลอ็กโดยอัตโนมัติ

ดวยความเร็วของรถยนต 
(With vehicle speed)*1/เลื่อน
คันเกียรจาก (Shift from P)/

ปด (OFF)

การปลดล็อกประตอัูตโนมัติ
(Auto door unlock)

เปลี่ยนการตั้งคาเวลาท่ีประตูจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ เลื่อนคันเกียรไปท่ี P (Shift To 
P)*1/IGN OFF/ปด (OFF)

ระบบลอ็กอัตโนมัติ 
(Walk away lock) *

เปลี่ยนการตั้งคาฟงกชันการล็อกโดยอัตโนมัติเม่ือทานเดินจาก
รถยนตไป เปด (ON)/ปด (OFF)*1

การตอบกลับระบบสมารทคีย
(Keyless lock notification)

ล็อก (LOCK)/ปลดล็อก (UNLOCK)- ไฟภายนอกกะพริบ เปด (ON)*1/ปด (OFF)

การพับกระจกมองขาง
อัตโนมัติ (Auto folding 

door mirror)*
เปลี่ยนวิธีการพบักระจกมองขาง

พับกระจกอัตโนมัติดวยกุญแจ
อัจฉริยะ (Auto fold with 

keyless)*1/พับดวยตัวเอง
(Manual only)
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แผงหนาปด
uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีuจอแสดงขอมูลผูขับข่ี

*1 : การต้ังคามาตรฐาน

กลุมการตัง้คา คณุลักษณะท่ีสามารถ
กําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด การต้ังคาท่ีสามารถเลอืกได

ตั้งคาการบริการ
(Maintenance 

reset)

—
ตั้งคาขอมูลระบบเตอืนการเปลี่ยนน้ํามันเคร่ือง หากทานทําการ
บริการแลว ยกเลกิ (Cancel)/ตั้งคา (Reset)

คามาตรฐานท้ังหมด
(Default all)

— ยกเลิกการปรับแตงการตั้งคาและเรียกคนืการตัง้คามาตรฐาน ยกเลกิ (Cancel)/ตกลง (OK)
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แผงหนาปด

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

1. กดปุม  (หนาจอหลัก) เพ่ือเลือก Settings จาก
นั้นกดปุมเลือก/ต้ังคา

2. เลื่อนปุมเลอืก/ต้ังคาจนกวา Meter setup จะแสดง
ข้ึนบนหนาจอ

3. กดปุมเลอืก/ต้ังคา
u Adjust outside temp. display จะปรากฏข้ึน
บนหนาจอเปนรายการแรก
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มีตอ

แผงหนาปด

4. เลื่อนปุมเลือก/ต้ังคาจนกระท่ัง “Trip A” reset 
timing ปรากฏข้ึนบนหนาจอ จากนั้นกดปุมเลือก/
ต้ังคา
u หนาจอเปลี่ยนไปยังหนาการต้ังคาดวยตัวเอง ซ่ึง
ทานสามารถเลือก When fully refueled, IGN 

OFF, Manual reset หรือ Back

5. หมุนปุมเลือก/ต้ังคาและเลือก When fully 

refueled จากนัน้กดปุมเลอืก/ต้ังคา
u เม่ือ Selected ปรากฏข้ึน จากนัน้หนาจอจะกลับ
ไปยังหนาจอปกติ

6. กดปุมเลือก/ต้ังคาจนกระท่ัง Back ปรากฏข้ึนบน
หนาจอ จากน้ันกดปุมเลือก/ต้ังคา

7. ทําตามข้ันตอนท่ี 6 จนกระท่ังทานกลบัไปยังหนาจอ
ปกติ
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แผงหนาปด

จอแสดงขอมูลผูขับข่ี (ดานขวา)
หนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีจะแสดงขอมูล เชน ระยะทางท่ีเดินทางไดโดยประมาณ และอัตราการ
ประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิงของรถยนต นอกจากนี้ยังสามารถแสดงขอความ เชน คําเตือนและขอมูลท่ีมี
ประโยชนอ่ืนๆ
เม่ือขอความเตือนแสดงข้ึน โปรดตรวจสอบขอความและใหติดตอขอความเตือนและควรนํารถเขา
ตรวจสอบถาจําเปน โปรดดูท่ีหนาดานลางถาขอความ Engine oil pressure low. หรือ Engine 

temperature too hot. แสดงข้ึน
2 ถาไฟเตือนแรงดันน้ํามันเคร่ืองต่ําสวาง หนา 571 
2 โอเวอรฮีต หนา 569

เลื่อนปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา) เพ่ือดูประเภทของเนื้อหาท่ีแตกตางกัน

■ การเปล่ียนการแสดงผล

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

1การเปล่ียนการแสดงผล
ทานสามารถเพ่ิม หรือลบมาตรวัดได

2 ต้ังคาหนาจอ หนา 139
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แผงหนาปด
uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีuจอแสดงขอมูลผูขับข่ี (ดานขวา)

a ต้ังคาหนาจอ (Customize Display) 2 หนา 117 f

b No Content g

c ระยะทางโดยประมาณ/น้ํามันเช้ือเพลงิ/มาตรวัดระยะการเดินทาง
(Range/Fuel/Trip Meter) 2 หนา 109

h

ระบบชวยเตอืนความเมือ่ยลาขณะขับขี ่(Driver Attention Monitor) 2 หนา 134 
เข็มขัดนิรภัย (Seat Belts)* 2 หนา 137
การบํารุงรักษา (Maintenance) 2 หนา 137

d ความเร็วและเวลา (Speed & Time) 2 หนา 132 i ระบบสนบัสนุนการขับข่ี (Safety support) 2 หนา 138
e ระบบนําทางและเข็มทิศ (Navigation/Compass) 2 หนา 133
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แผงหนาปด

กดปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา) เพ่ือสลับระหวางมาตรวัดระยะการเดินทาง A และมาตรวัดระยะการเดิน
ทาง B

■ ระยะทางโดยประมาณ/นํ้ามันเช้ือเพลิง/มาตรวัดระยะการเดินทาง

a มาตรวัดการเดินทาง A
b ระยะทางโดยประมาณ
c เฉลีย่การใชเช้ือเพลิง
d การใชเช้ือเพลิงปจจุบัน
e มาตรวัดการเดินทาง B
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แผงหนาปด

■ มาตรวัดระยะการเดินทาง
มาตรวัดระยะทางการเดินทางจะแสดงจํานวนกิโลเมตรท่ีถูกใชงานไปครั้งลาสุดท่ีต้ังคาไว มาตรวัด A 

และ B ใชวัดคาระยะทางท่ีแยกจากกัน

การปรับตั้งมาตรวัดระยะการเดินทาง
การปรับต้ังมาตรวัดระยะการเดินทางทําไดโดยกดปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา) คางไว และเลอืก Reset

u มาตรวัดระยะการเดินทางจะกลบัไปท่ี 0.0

■ มาตรวัดเฉลี่ยการใชน้ํามันเช้ือเพลิง
แสดงคาเฉลีย่การใชน้ํามันเช้ือเพลิงของการวัดแตละคร้ังเปนกม./ลิตร * หรือลิตร/100 กม. การแสดง
ผลดังกลาวจะปรับเปลี่ยนตามชวงเวลาท่ีต้ังไว เม่ือมีการต้ังคามาตรวัด คาเฉล่ียการใชน้ํามันเช้ือเพลิง
จะถูกต้ังคาไปดวย

■ การใชเช้ือเพลิงปจจุบัน
แสดงการใชน้ํามันเช้ือเพลิงปจจุบันเปนแทงกราฟเปนกม./ลิตร * หรือลิตร/100 กม.

■ ระยะทางโดยประมาณ
เปนตัวเลขแสดงระยะทางโดยประมาณท่ีรถของทานสามารถขับไปไดตามปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลงิท่ีมี
เหลืออยูในถัง ระยะทางโดยประมาณข้ึนอยูกับการประหยัดน้ํามันของรถยนตในขณะนั้น

1ระยะทางโดยประมาณ/น้ํามันเชือ้เพลิง/มาตรวดัระยะการเดินทาง
ทานสามารถเปล่ียนหนวยของการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลิง
เปนกม./ลิตรและลิตร/100 กม.ได

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

1มาตรวดัเฉลี่ยการใชน้ํามันเชือ้เพลิง
ทานสามารถเปล่ียนเวลาท่ีจะตองต้ังคาการประหยัดน้ํามันเชื้อ
เพลิงใหมได

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

1ระยะทางโดยประมาณ
ระยะทางการขับข่ีท่ีแสดงข้ึนนั้นเปนเพียงการประมาณและอาจ
แตกตางกับระยะทางจริงท่ีเดินทาง
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แผงหนาปด

กดปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา) เพ่ือสลับระหวางมาตรวัดระยะการเดินทาง A และมาตรวัดระยะการเดิน
ทาง B

■ ความเรว็และเวลา

a มาตรวัดการเดินทาง A
b คาความเร็วโดยเฉลี่ย
c เวลาท่ีใชไป
d มาตรวัดการเดินทาง B



มีตอ 133

uu ชุดมาตรวัดและหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีuจอแสดงขอมูลผูขับข่ี (ดานขวา)
แผงหนาปด

■ มาตรวัดระยะการเดินทาง
2 มาตรวัดระยะการเดินทาง หนา 131

■ เวลาท่ีใชไป
แสดงเวลาท่ีใชไปต้ังแตต้ังคาระยะการเดินทาง A กับระยะการเดินทาง B

■ คาความเร็วโดยเฉลี่ย
แสดงความเร็วเฉล่ียใน กม./ชม.ต้ังแตต้ังคาระยะการเดินทาง A กับระยะการเดินทาง B

■ เข็มทิศ
แสดงหนาจอเข็มทิศ

■ การนําทางแบบเลีย้วตอเลี้ยว
เม่ือระบบนําทางนําทางในการขับข่ี * ทิศทางจาก Apple CarPlay หรือ Android Auto การนําทางแบบ
เลีย้วตอเลีย้วท่ีสัมพันธกับทิศทางของทานจะปรากฏข้ึน

2 โปรดดทูี่คูมือระบบนําทาง 
2 Apple CarPlay หนา 312  
2 Android Auto หนา 318

■ การนําทาง

1เวลาท่ีใชไป
สามารถเปล่ียนเม่ือต้ังเวลาท่ีใชไป

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

1คาความเร็วโดยเฉล่ีย
สามารถเปล่ียนเม่ือต้ังคาความเร็วเฉลี่ย

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

1การนําทาง
ทานสามารถเลือกวาจะใหหนาจอแสดงผลเล้ียวตอเล้ียวแสดง
ข้ึนขณะใหคําแนะนําเสนทาง

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

การนําทางแบบเล้ียวตอเล้ียวอาจไมสามารถใชงานไดกับ
แอปพลิเคชันท้ังหมด

เม่ือเข็มทิศหรือการนําทางเล้ียวตอเล้ียวแสดงผลขึ้น ทานจะ
สามารถควบคุมการทํางานระบบนําทางบางอยางได ผาน
จอแสดงขอมูลการขับข่ีดวยการกดปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา)

2 โปรดดูท่ีคูมือระบบนําทาง

รุนมีระบบนําทาง
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แผงหนาปด

ระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ีจะวิเคราะหพฤติกรรมการขับข่ีจากการควบคุมพวงมาลัย หาก
ตรวจพบวาทานมีอาการงวงนอนหรือคุณภาพการขับข่ีลดลง หากระบบตรวจพบลักษณะการขับข่ี
ดังกลาว จะแสดงผลระดับของการแจงเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ีบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี

■ ระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ี 1ระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ี
ระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ีไมสามารถแจงเตือนได
ตลอดเวลา หากผูขับข่ีเหนื่อยลาหรือไมสมาธิ
หากทานรูสกึเม่ือยลา จอดรถในบริเวณท่ีปลอดภัยและหยุดพัก
เทาท่ีตองการ โดยไมตองใหระบบแจงเตือน 

a จอแสดงขอมูลผูขับข่ี
b ปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา)
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เม่ือทานเลือกระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ีบน
หนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี ไฟสีขาวบนแถบสถานะจะ
สวางข้ึนเพ่ือแสดงถงึระดับของการแจงเตือนผูขับข่ี

2 การเปลี่ยนการแสดงผล หนา 128

หากแถบสถานะสองแถบมีไฟเตือนสวางข้ึน จะปรากฏ
ขอความ สมาธิผูขับขี่อยูในระดับต่ํา (Driver 

Attention Level Low)

a ระดับ
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หากแถบสถานะมีไฟเตือนสวางข้ึนแถบเดียว จะปรากฏ
ขอความ สมาธิผูขับขี่อยูในระดับต่ํา (Driver 

Attention Level Low) สมาธิผูขับขี่อยูในระดับต่ํา
(Driver attention level low.) ใหหยุดพัก (Take a 
rest) เสียงปบจะดัง และพวงมาลยัจะสั่น
หากขอความนี้ปรากฏข้ึน ใหจอดรถในบริเวณท่ีปลอดภัย
และหยุดพักเทาท่ีตองการ
ขอความจะหายไปเม่ือเลื่อนปุมเลอืก/ต้ังคา (ดานขวา)
หรือเม่ือระบบตรวจสอบแลววาผูขับข่ีขับรถตามปกติ
หากผูขับข่ีไมหยุดพักและการตรวจสอบยังคงพบวา
ผูขับข่ีเม่ือยลามาก จะปรากฏขอความข้ึนอีกคร้ังหลงัจาก
เวลาประมาณ 15 นาที พรอมกับเสียงปบและการส่ัน
ของพวงมาลัย
ขอความจะไมปรากฏเม่ือการเดินทางใชเวลา 30 นาที 
หรือนอยกวา
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■ ระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ีจะตั้งคาเม่ือ:
� ปดเครื่องยนต
� ผูขับข่ีไมคาดเข็มขัดนริภัยและเปดประตูขณะท่ีรถหยุดว่ิง

■ เพื่อใหระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ีทํางาน:
� รถยนตตองมีความเร็วมากกวา 40 กม./ชม
� ไฟเตือนระบบพวงมาลัย EPS ตองไมสวางข้ึน

■ ระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ีอาจจะไมทํางานในสภาวะแวดลอมดังตอไปนี้ โดยข้ึน
อยูกับเงื่อนไขและปจจัยอ่ืนๆ:
� เปดการทํางานชวยเหลือการบังคับเล้ียวของระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
2 ระบบชวยควบคมุรถใหอยูในชองทางเดนิรถ (LKAS) หนา 444
� เงื่อนไขของสภาวะถนน เชน ทางรกราง หรือถนนท่ีมีกรวดหิน
� มีลมแรง
� พฤติกรรมการขับข่ีของผูขับข่ี เชน การเปล่ียนชองทางเดินรถ หรือ การเรงความเร็ว

■ การตัง้คาดวยตนเอง
ทานจะสามารถเปลี่ยนการต้ังคาระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ีได เลอืก การเตือนดวยแรงสั่น
สะเทือนและเสียง (Tactile and audible alert) การเตือนดวยแรงส่ันสะเทือนเทานั้น (Tactile 
alert only) หรือ ปด (OFF)

2 คุณลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized Features) หนา 242

แสดงระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเคร่ือง
2 ระบบเตือนการเปล่ียนน้าํมนัเครือ่ง หนา 497

■ การบํารุงรักษา

1เพ่ือใหระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ีทํางาน:
แถบสถานะบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีจะยังคงเปนสีเทาจน
กวาระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ีจะทํางาน

ปรากฏข้ึนเม่ือคาดเข็มขัดนิรภัยหรือปลดล็อก

■ เข็มขัดนิรภัย*
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แผงหนาปด

แสดงสถานะของระบบ RDM หรือ CMBS เชน เปด, ปด หรือบกพรอง ดวยการแบงสแีละตัวอักษร
สีดังตอไปนี้ แสดงถึงสถานะของระบบตางๆ ดังกลาวขางตน:

� สเีขียว: ระบบเปด
� สเีทา: ระบบปด
� เหลืองอําพัน: ระบบพบขอบกพรอง

■ ระบบสนับสนุนการขับข่ี 1ระบบสนับสนนุการขับข่ี
หากไฟสวางเตือนดวยสีเหลืองอําพัน ใหนํารถเขาตรวจสอบท่ี
ศูนยฮอนดาทันที

เพ่ือเปดหรือปดแตละระบบ ใหกดปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา)
กอนเพ่ือเปล่ียนการแสดงผล ทานสามารถเลือกวาจะเปดหรือ
ปดระบบจากการแสดงผลถัดไป 

2 การเปดและการปดระบบ RDM หนา 461 
2 การเปดและการปดระบบ CMBS หนา 413

ทานสามารถยืนยันสถานะของแตละฟงกชนัได โดยใชสไีฟ
เตือนระบบสนับสนุนการขับข่ี

2 ไฟเตือนระบบสนับสนุนการขับข่ี (เหลือง
อําพัน) หนา 102

2 ไฟเตือนระบบสนับสนุนการขับข่ี (สีเขียว/สี
เทา) หนา 103

a พ้ืนท่ีขอมูลสําหรับระบบ RDM

b พ้ืนท่ีขอมูลสําหรับ CMBS

c ไอคอนและขอมูลสถานะระบบ RDM

d ไอคอน CMBS และขอมูลสถานะ
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เปลีย่นการต้ังคาตามท่ีตองการ

■ จัดเรียงเนื้อหาบริเวณดานขวา
ทานสามารถเลือกเนื้อหาท่ีจะแสดงข้ึนบริเวณหนาจอดานขวาได

1. กดปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา) เม่ื อทานเลือก
Customize display บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี

2. เลื่อนปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา) เพ่ือเลือก
Hide/show จากนัน้กดปุมเลอืก/ต้ังคา (ดานขวา)

3. เลื่อนปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา) เพ่ือเปลี่ยนระหวาง
เนื้อหา จากนั้นกดปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา) เพ่ือ
เลือกหรือไมเลอืกเนื้อหานั้น

■ ต้ังคาหนาจอ 1จัดเรียงเนื้อหาบริเวณดานขวา
เนื้อหาท่ีเปนสีเทาจะไมสามารถลบออกจากบริเวณหนาจอ
ดานขวาได

เม่ือทานปรับแตงการต้ังคา ใหเปล่ียนเกียรไปยังตําแหนง P
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■ การเปลีย่นรูปแบบมาตรวัด
สามารถเปลี่ยนรูปแบบ เชน มาตรวัดความเร็วรถ, มาตรวัดความเร็วรอบเคร่ืองยนต ฯลฯ ได

1. กดปุมเลอืก/ต้ังคา (ดานขวา) เม่ื อทานเลอืก
Customize display บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี

2. เลื่อนปุมเลอืก/ต้ังคา (ดานขวา) เพ่ือเลอืก Gauge 

design จากน้ันกดปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา)

3. เลื่อนปุมเลอืก/ต้ังคา (ดานขวา) เพ่ือเลือกการต้ังคาท่ี
ตองการ จากนั้นกดปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา)

1การเปล่ียนรูปแบบมาตรวัด
สามารถเลือกรูปแบบตอไปนี้
Round: แสดงมาตรวัดความเร็วรถและมาตรวัดความเร็วรอบ
เคร่ืองยนตในรูปแบบวงกลม
Bar: แสดงมาตรวัดความเร็วรถและมาตรวัดความเร็วรอบ
เคร่ืองยนตในรูปแบบแถบ
Round (Cruise): แสดงมาตรวัดความเร็วรถและมาตรวัด
ความเร็วรอบเคร่ืองยนตในรูปแบบวงกลม ขณะท่ีไมไดใชงาน
ระบบ ACC with LSF

Bar (Cruise): แสดงมาตรวดัความเร็วรถและมาตรวัดความ
เร็วรอบเคร่ืองยนตในรูปแบบแถบ ขณะท่ีไมไดใชงาน
ระบบ ACC with LSF
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นาฬิกา

การปรับต้ังนาฬิกา (Adjusting the Clock)

ทานสามารถปรับเวลาในหนาจอแสดงนาฬกิาเม่ือโหมดจายไฟอยูท่ี 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 เพ่ือเปลี่ยนเวลารูป
แบบ 12 หรือ 24 ชม.

6. เลือก  หรือ
7. เลือก Set เพ่ือต้ังคาเวลา

■ การปรับเวลา

1การปรับต้ังนาฬิกา (Adjusting the Clock)

ทานสามารถปรับเวลานาฬิกาและคาหนาจอนาฬิกาได
2 การต้ังคานาฬกิา หนา 286

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว
รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

1การปรับเวลา
นาฬิกาจะอัพเดทโดยอัตโนมัติผานระบบเคร่ืองเสียง

ทานยังสามารถเลือกและปอนดวยปุม LIST/SELECT 

(รายการ/เลือก) แทนการใชแปนสัมผสั

a ปุม MENU 3 4
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อุปกรณและการใชงาน
การล็อกและการปลดล็อกประตู

กุญแจ
รถของทานจะมีสมารทคยีดังนี:้

ใชสมารทคียเพ่ือสตารตและดับเคร่ืองยนต ลอ็กและปลดล็อกประตูทุกบาน และฝาปดชองเติมนํ้ามัน
เช้ือเพลิง

1กุญแจ
สมารทคียของทานมีระบบ Immobilizer ระบบ Immobilizer 

จะชวยยับย้ังรถของทานจากการโจรกรรม
2 ระบบ Immobilizer หนา 159

เพ่ือปองกันความเสียหายกับอุปกรณทานควรปฏิบัติดังนี้:
� ปองกันไมใหสมารทคียไดรับแสงแดดโดยตรง, สมัผสักับ
อณุหภูมิหรือความช้ืนสูง

� อยาทําสมารทคียตกหรือวางวัสดุท่ีมีนํา้หนักทับสมารทคีย
� เก็บสมารทคยีใหหางจากของเหลว ฝุน และทราย
� อยาถอดแยกสวนสมารทคีย ยกเวนเม่ือทําการเปล่ียน
แบตเตอร่ี

ถาวงจรอิเล็กทรอนิกสภายในสมารทคียเสียหาย เคร่ืองยนตอาจ
ไมสามารถสตารตได และสมารทคียสงสัญญาณอาจไมทํางาน
ถาพบสมารทคียสตารตทํางานบกพรอง ติดตอศูนยบริการ
ฮอนดา

ทานสามารถสตารตเคร่ืองยนตจากระยะไกลไดดวยการใชปุม
สตารตเคร่ืองยนต

2 การตอบสนองระบบสตารตเคร่ืองยนตพรอมเคร่ือง
ปรับอากาศดวยสมารทคีย* หนา 380

รุนมีระบบสตารตเคร่ืองยนตดวยสมารทคีย

a สมารทคยี
b คยีการด*

* สําหรับรถบางรุน



144

uuการล็อกและการปลดล็อกประตูu กุญแจ

อุปกรณและการใชงาน

ทานสามารถใชกุญแจปลดลอ็กเพ่ือปลดลอ็กประตูเม่ือประจุไฟของแบตเตอรีใ่นสมารทคยีหรือคยีการด* 

ลดลงโดยไมสามารถปลดลอ็กประตูดวยระบบไฟฟาได
กดปุมปลดล็อกและดึงกุญแจเพ่ือเอากุญแจดานใน
ออกมา การใสกุญแจกลับเขาท่ี ใหกดกุญแจกลับเขาไป
ในสมารทคียจนกระท่ังไดยินเสียงดังคลิ๊ก

เลื่อนปุมปลดล็อกและดึงกุญแจเพ่ือเอากุญแจดานใน
ออกมา การใสกุญแจกลับเขาท่ี ใหกดกุญแจกลับเขาไป
ในคียการดจนกระท่ังไดยินเสียงดังคลิ๊ก

■ มีกุญแจอยูดานใน

a ปุมปลดลอ็ก
b มีกุญแจอยูดานใน

สมารทคีย

a ปุมปลดลอ็ก
b มีกุญแจอยูดานใน

คียการด *

* สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuสัญญาณประจุไฟในสมารทคีย/คียการด * ตํ่า
อุปกรณและการใชงาน

สัญญาณประจุไฟในสมารทคีย/คียการด* ต่ํา
เม่ือลอ็ก/ปลดลอ็กประตู* และฝาปดชองเติมนํา้มันเช้ือเพลงิ การเปด* ฝากระโปรงทาย หรือสตารต
เคร่ืองยนต รถยนตจะสงคลืน่สญัญาณวิทยเุพ่ือระบตํุาแหนงของสมารทคยีหรือคยีการด*

ในกรณีดังตอไปนี ้การล็อก/ปลดลอ็ก* ประตู การเปด* ฝากระโปรงทาย หรอืสตารตเคร่ืองยนตอาจไม
สามารถทําได หรือการทํางานอาจไมเสถียร:
� มีอุปกรณสงคลื่นสญัญาณวิทยุแรงสงูอยูในบริเวณใกลเคียง
� ทานกําลงัพกพาสมารทคยีและคยีการดไว* คูกบัอุปกรณโทรคมนาคม, เครือ่งคอมพิวเตอรโนตบุค, 
โทรศัพทมือถือหรืออุปกรณไรสาย

� มีวัตถุท่ีเปนโลหะสัมผสัหรือบดบังสมารทคยีและคียการด *

� คียการด * อยูในปลอกหรือซองท่ีบดบังคลื่นวิทยุ

1สัญญาณประจุไฟในสมารทคีย/คียการด * ตํ่า
การส่ือสารระหวางสมารทคียหรือคยีการด * และรถยนตจะกิน
ไฟจากแบตเตอร่ีของสมารทคียหรือคียการด *

แบตเตอร่ีมีอายุการใชงานประมาณ 2*1 ปหรือ 1.5*2 ป แตอายุ
การใชงานแตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน
แบตเตอร่ีจะถูกใชเม่ือสมารทคียหรือคียการด * รับคล่ืน
สญัญาณวทิยุแรงสูง ใหหลีกเล่ียงการวางสมารทคียไวใกลกับ
อปุกรณไฟฟา เชน โทรทัศน และเคร่ืองคอมพิวเตอรสวน
บุคคล

สามารถลดการใชแบตเตอร่ีไดโดยการปดการรับคล่ืนวิทยุ เม่ือ
กดปุมล็อกและปลดล็อกคางไวพรอมกันเปนเวลาประมาณสาม
วินาที ไฟ LED จะกะพริบสองคร้ังและการรับคล่ืนวิทยุจะปด
หากกดสวิตชบนสมารทคียหนึง่คร้ัง สมารทคียจะเร่ิมรับ
สัญญาณวทิยุอกีคร้ัง

สมารทคีย

*1 : สมารทคีย
*2 : คียการด

* สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

อุปกรณและการใชงาน

การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

เม่ือทานพกพาสมารทคยีหรือคยีการด* ไวกับตัว ทาน
สามารถลอ็ก/ปลดลอ็กประตู และเปดฝากระโปรงทายได
ทานสามารถล็อก/ปลดล็อกประตู และฝาปดชองเติมนํ้า
มันเช้ือเพลิงในรัศมีประมาณ 80 ซม.จากมือเปดประตู
ดานนอกหรือสวิตชปลดล็อกฝากระโปรงทาย

■ การล็อกประตูและฝากระโปรงทาย
สมัผสัเซ็นเซอรลอ็กประตูบนประตูหนา

u ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายจะล็อกและ
ระบบความปลอดภัยจะทํางาน

u ไฟภายนอกและไฟแสดงบางดวงจะกะพริบหนึ่ง
ครั้ง และเสียงเตือนจะดังข้ึนหนึ่งคร้ัง

■ การใชงานระบบสมารทคีย* 1การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก
หากสวิตชไฟเกงอยูในตําแหนงท่ีเปดใชงาน ไฟภายในหอง
โดยสารจะติดสวางเม่ือทานปลดล็อกประตู
ไมมีการเปดประตู: ไฟจะคอยๆ ดับลงหลังจากเวลาผาน
ไป 30 วนิาที
ล็อกประตูอีกคร้ัง: ไฟจะดับลงทันที

2 ไฟภายในหองโดยสาร หนา 192

1การใชงานระบบสมารทคีย *
หากทานไมเปดประตูภายใน 30 วนิาทีหลังจากปลดล็อกรถดวย
ระบบสมารทคีย ประตูและกระโปรงทายจะล็อกโดยอัตโนมัติ
อกีคร้ัง

ทานสามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูโดยใชระบบสมารทคีย เม่ือ
โหมดสวิตชสตารตอยูในตําแหนง VEHICLE OFF

� ผูขับข่ีตองพกสมารทคียหรือคียการด * ไวกับตัวและไมท้ิงไว
ภายในรถ เม่ือออกจากตัวรถ

� บุคคลท่ีไมไดพกสมารทคียหรือคียการด * ไวกับตัวจะสามารถ
ล็อก/ปลดล็อกประตูไดหากวาสมารทคยีหรือคียการด * ท่ีพก
ไวกับตัวอยูภายในขอบเขต

� ประตูอาจถูกล็อกหรือปลดล็อก ถามือเปดประตูถูกปกคลุม
ดวยน้ําในขณะฝนตกหนัก หรืออยูในเคร่ืองลางรถ
อตัโนมัติ หากวาสมารทคียหรือคียการด * อยูภายในขอบเขต

� ถาทานจับมือเปดประตูดานหนาหรือสัมผสัเซ็นเซอรล็อก
ประตูโดยสวมถุงมืออยู เซ็นเซอรประตูอาจตอบสนองได
ชา หรืออาจไมตอบสนองเม่ือล็อกหรือปลดล็อกประตู

a เซ็นเซอรลอ็กประตู

* สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก
อุปกรณและการใชงาน

■ การปลดลอ็กประตูและฝากระโปรงทาย
จับมือเปดประตูหนา:

u ประตูทุกบานและฝาปดชองเติมเช้ือเพลงิปลดล็อก
u ไฟภายนอกและไฟแสดงบางดวงจะกะพริบสอง
ครั้ง และเสยีงเตือนจะดังข้ึนสองครั้ง

กดสวิตชปลดลอ็กฝากระโปรงทาย:
u ฝากระโปรงทายจะปลดล็อกและเปดออก
u ไฟภายนอกและไฟแสดงบางดวงจะกะพริบสอง
ครั้ง และเสยีงเตือนจะดังข้ึนหนึ่งครั้ง
2 การใชสวิตชปลดล็อกฝากระโปรงทาย * หนา 158

1การใชงานระบบสมารทคีย *

� หลังจากล็อกประตู, คุณมีเวลาอยางนอย 2 วินาทีในระหวาง
ท่ีคณุสามารถดึงมือเปดประตูเพ่ือยืนยันวาประตูถูกล็อกหรือ
ไม หากคุณตองการปลดล็อกประตูทันทีหลังจากล็อกรถ, รอ
อยางนอย 2 วินาทีกอนท่ีจะจับมือเปดประตู มิฉะนัน้ประตูจะ
ไมปลดล็อก

� ประตูอาจไมเปดออกหากวาทานดึงประตูออกทันทีหลังจาก
จับมือจับประตู ใหจับท่ีมือเปดประตูอกีคร้ังและตรวจสอบให
ม่ันใจวาประตูปลดล็อกแลวกอนท่ีจะดึงมือเปดประตู

� แมวาจะอยูภายในระยะรัศมี 80 ซม. ทานอาจไมสามารถ
ล็อก/ปลดล็อกประตูไดดวยสมารทคียหรือคียการด * หากมัน
อยูเหนือหรือใตมือจับประตูดานนอก

� สมารทคียหรือคียการด * อาจไมทํางาน หากอยูใกลประตูหรือ
กระจกประตูมากเกินไป

สามารถปรับแตงการต้ังคาไฟกะพริบ เสียงเตือน และโหมด
การปลดล็อกประตู * ได

2 การต้ังคา* หนา 118

2 วิธีการกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณและการใชงาน

■ การลอ็กรถ (ล็อกอัตโนมัตเิม่ือเดินออกหาง)
เม่ือเดินหางจากตัวรถโดยประตูทุกบานปดขณะท่ีถือ
สมารทคียหรือคียการดอยู * ประตูจะล็อกอัตโนมัติ
ฟงกชันการล็อกอัตโนมัติจะทํางานเม่ือประตูทุกบาน
ปดอยู และสมารทคียหรือคียการด * อยูภายในรศัมี 
1.5 เมตร จากมือเปดประตูดานนอก
ออกจากรถขณะท่ีถือสมารทคียหรือคียการด * และปด
ประตู

1. ขณะท่ีอยูภายในรัศมี 1.5 เมตร จากตัวรถ
u เม่ือเสียงเตือนดังข้ึน และฟงกชันล็อกอัตโนมัติจะ
ทํางาน

2. ถือสมารทคียหรือคียการด * ใหหางจากรถ 1.5 เมตร
และใหอยูในชวงนี้นาน 2 วินาที หรอืมากกวานั้น
u ไฟภายนอกจะกะพริบ ประตูทุกบานและฝาปด
ชองเติมเช้ือเพลงิจะล็อก

1การล็อกรถ (ล็อกอัตโนมัติเม่ือเดินออกหาง)
ฟงกชนัล็อกอัตโนมัติต้ังคาไวเปน OFF จากโรงงาน สามารถ
เปดฟงกชนัล็อกอัตโนมัติผานหนาจอแสดงขอมูลการขับข่ีหรือ
หนาจอแสดงขอมูล/เคร่ืองเสียงได
หากทานต้ังคาล็อกอัตโนมัติเปน ON ผานหนาจอแสดง
ขอมูล/เคร่ืองเสียง มีเพียงแคสมารทคยีท่ีใชปลดล็อกประตู
ดานผูขับข่ีเทานั้นท่ีสามารถตั้งคาเพ่ือเปดการล็อกอัตโนมัติได

2 การต้ังคา * หนา 118

2 วิธีการกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

หลังจากฟงกชนัล็อกอัตโนมัติทํางาน เม่ือทานยืนอยูภายใน
ระยะรัศมีทีร่ะบบล็อก/ปลดล็อกทํางานได ไฟแสดงบนสมารทคีย
หรือคียการด * จะกะพริบตอไปจนกระท่ังประตูล็อก

เม่ือทานยืนอยูดานขางของรถภายในระยะรัศมีท่ีสมารทคยี
ทํางาน ประตูจะล็อกโดยอัตโนมัติประมาณ 30 วินาที หลังจาก
เสียงเตือนฟงกชันล็อกอัตโนมัติทํางานดังข้ึน

เม่ือทานเปดประตูหลังจากเสียงฟงกชันล็อกอัตโนมัติทํางาน
ดังข้ึน ฟงกชันล็อกอัตโนมัติจะถูกยกเลิก

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว
a รศัมีการทํางานของฟงกชันการลอ็ก
อัตโนมัติอยูท่ีประมาณ 1.5 เมตร

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณและการใชงาน

ถาตองการยกเลกิการทํางานของฟงกชันช่ัวคราว
1. ต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ีตําแหนง OFF

2. เปดประตูดานผูขับข่ี
3. ใชสวิตชหลักล็อกประตูเพ่ือใหระบบล็อกทํางาน
ดังตอไปนี้:
ล็อก  ปลดล็อก  ล็อก  ปลดลอ็ก
u เสียงเตือนดัง และฟงกชันจะถูกยกเลิกการทํางาน

หากตองการเรียกคนืฟงกชัน:
� กดสวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนตไปท่ี ON

� ล็อกรถโดยไมใชฟงกชันล็อกอัตโนมัติ
� ถือสมารทคยีหรือคยีการด * ไวกับตัว ออกหางจาก
ขอบเขตทํางานของฟงกชันล็อกอัตโนมัติ

� เปดประตูใดประตูหนึ่ง

1การล็อกรถ (ล็อกอัตโนมัติเม่ือเดินออกหาง)
ฟงกชันล็อกอัตโนมัติจะไมเปดใชงานในสภาวะตอไปนี้:
� สมารทคียหรือคียการด * อยูภายในรถยนต
uเสียงเตือนระบบไมดัง
� สมารทคียหรือคียการด * อยูนอกขอบเขตการใชงานกอนท่ี
ประตูทุกบานถูกปดลง

uเสียงเตือนระบบจะดัง

ฟงกชันล็อกอัตโนมัติจะไมทํางานในสภาวะตางๆ ดังตอไปนี:้
� สมารทคยีหรือคยีการด* อยูภายในรถยนต
� ประตูหรือฝากระโปรงหนาไมปด
� ต้ังโหมดจายไฟไปท่ีตําแหนงใดก็ตามนอกเหนือจาก OFF 

� สมารทคียหรือคียการด * ไมอยูภายในรัศมี 1.5 เมตร จาก
รถยนต เม่ือทานออกจากรถและปดประตู

เสียงเตือนการหยุดทํางานของฟงกชันล็อกอัตโนมัติ
หลังฟงกชันล็อกอัตโนมัติทํางาน เสียงเตือนการหยุดทํางาน
ของฟงกชันล็อกอัตโนมัติจะดังเปนเวลาประมาณสองวินาที
ในกรณีตอไปนี้
� สมารทคียหรือคียการด * วางอยูภายในรถยนตผานหนาตาง
� ทานอยูใกลกับรถมากเกินไป
� สมารทคียหรือคียการด * วางอยูภายในฝากระโปรงทาย

ถาเสียงเตือนดังข้ึน ใหตรวจสอบวาทานถือสมารทคียหรือ
คียการด * ไวหรือไม เปด/ปดประตู และยืนยันวามีเสียงเตือน
การทํางานของการล็อกอัตโนมัติหนึ่งคร้ัง

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณและการใชงาน

■ การลอ็กประตู
กดคร้ังแรก:

u ไฟภายนอกจะกะพริบ ประตูทุกบานและฝาปด
ชองเติมเช้ือเพลงิจะล็อก ระบบความปลอดภัยจะ
เริ่มทํางาน

กดคร้ังท่ีสอง (ภายใน 5 วินาทีหลังจากการกดคร้ัง
แรก):

u ไฟบางดวงภายนอกจะกะพริบ สัญญาณเสียงจะ
ดัง ระบบความปลอดภัยเริ่มต้ังคา

■ ปลดล็อกประตูทุกบาน
กดปุมปลดลอ็ก

u ไฟบางดวงภายนอกจะกะพริบสองคร้ัง ประตูทุก
บาน ฝากระโปรงทายและฝาปดชองเติมเช้ือเพลิง
จะปลดลอ็ก

■ การใชสมารทคียสงสญัญาณ 1การใชสมารทคียสงสัญญาณ
ถาทานไมเปดประตูรถท่ีไมไดล็อกและมีระบบสมารทคียภายใน
30 วินาที ประตูจะล็อกใหมเองอัตโนมัติ

ทานสามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูโดยใชสมารทคียสง
สญัญาณ เม่ือโหมดจายไฟอยูท่ีตําแหนง VEHICLE OFF

สมารทคียสงสัญญาณระยะไกลจะใชพลังงานต่ํา ดังนั้นระยะ
การใชงานอาจแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม

สมารทคียจะไมล็อกรถเม่ือประตูเปดอยู

หากระยะรัศมีการทํางานของสมารทคียแตกตางกัน พลังงาน
แบตเตอร่ีอาจเหลือนอยได
ถาไฟ LED ไมติดเม่ือทานกดปุมแสดงวาประจุไฟของแบตเตอร่ี
หมด

2 การเปล่ียนแบตเตอรี่สมารทคีย หนา 537

ทานสามารถกําหนดคาโหมดการปลดล็อกประตู * เองได

2 การต้ังคา * หนา 118

2 วิธีการกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

a ปุมลอ็ก
b ปุมปลดลอ็ก

* สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก
อุปกรณและการใชงาน

หากฟงกชันการปลดล็อกของสมารทคยีหรอืคยีการด* ไมทํางาน ใหใชกุญแจแทนสมารทคยี รกุูญแจอยูท่ี
ดานหลังของมือเปดประตู

สอดกญุแจเขาไปในรูกุญแจจากดานลางของมือเปดประตู
แลวบิดกญุแจ

■ การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยใชกุญแจ 1การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยใชกุญแจ
หากทานปลดล็อกประตูดวยกุญแจดานในในขณะท่ีระบบความ
ปลอดภัยทํางาน เสียงเตือนจะหยุด

ทานสามารถกําหนดคาโหมดการปลดล็อกประตู * เองได

2 การต้ังคา* หนา 118

2 วิธีการกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

หากฟงกชนัการล็อกของสมารทคียหรือคียการด * ไมทํางาน
โปรดปฏิบัติดังตอไปนี้

2 การล็อกประตูโดยไมใชกุญแจ หนา 152

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

สมารทคีย

คียการด *

* สําหรับรถบางรุน
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หากทานไมไดถือกญุแจไวกับตัว หรือหากทานไมสามารถลอ็กประตูโดยใชกุญแจ ทานสามารถลอ็กประตู
โดยไมตองใชกุญแจก็ได

■ การลอ็กประตูดานผูขับขี่
กดปุมลอ็กไปทางดานหนา  หรือกดสวิตชหลกัลอ็ก
ประตูในตําแหนงลอ็ก  จากนัน้ดึงมือเปดประตูดาน
นอกคางไว  ปดประตู จากนัน้จึงปลอยมือเปดประตู

■ การลอ็กประตูดานผูโดยสาร
เลือ่นปุมลอ็กประตูไปดานหนาและปดประตู

■ ระบบปองกันการล็อก
ประตูทุกบานไมสามารถลอ็กได เม่ือสมารทคยีหรือคยีการด* อยูภายในรถ

■ การล็อกประตูโดยไมใชกุญแจ 1การล็อกประตูโดยไมใชกุญแจ
เม่ือทานล็อกประตูดานผูขับข่ี ประตูบานก็จะล็อกดวย

ตรวจดูใหแนใจวาทานหยิบกุญแจติดตัวมาแลวหรือไม เพ่ือ
ปองกันกุญแจติดอยูในรถ

* สําหรับรถบางรุน
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การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานใน

■ การล็อกประตู
ดันปุมลอ็กประตูไปดานหนา

■ การปลดลอ็กประตู
ดึงปุมลอ็กไปดานหลงั

ดึงมือจับประตูดานในท่ีประตูดานผูขับข่ีหรือประตูดาน
ผูโดยสาร*

u ประตูจะปลดลอ็กและเปดในจังหวะเดียวกัน

การปลดลอ็กและการเปดประตูดานผูขับข่ีจากมือเปดประตูในรถจะปลดลอ็กประตูบานอ่ืนท้ังหมด

■ การใชปุมล็อกประตู 1การใชปุมล็อกประตู
เม่ือทานล็อกประตูโดยใชปุมล็อก/ปลดล็อกประตูท่ีประตูดาน
คนขับ ประตูบานอื่นๆ และฝากระโปรงทาย ฝาปดชองเติมนํา้
มันเชื้อเพลิงจะล็อก/ปลดล็อกในเวลาเดียวกัน

a การลอ็ก
b การปลดลอ็ก

■ การปลดล็อกโดยใชมือจับประตูดานในทีป่ระตูดานผูขับข่ี 1การปลดล็อกโดยใชมือจับประตูดานในท่ีประตูดานผูขับข่ี
มือจับประตูดานในท่ีประตูดานผูขับข่ีหรือประตูดานผูโดยสาร * 
ไดออกแบบมาเพ่ือใหผูโดยสารดานหนาสามารถเปดประตูได
พรอมกับการปลดล็อกในคร้ังเดียว อยางไรก็ตามคุณลักษณะ
กําหนดไววาผูโดยสารดานหนาจะตองไมดึงมือเปดประตูดานใน
ท่ีประตูดานผูขับข่ีหรือประตูดานผูโดยสาร * ในขณะท่ีรถกําลัง
วิ่งอยู

ควรใหเด็กนั่งท่ีเบาะหลังซ่ึงมีล็อกประตูปองกันเด็ก
2 ลอ็กประตูปองกันเด็ก หนา 155

* สําหรับรถบางรุน
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กดสวิตชหลกัลอ็กประตูตามรูปเพ่ือลอ็กหรอืปลดลอ็ก
ประตูทุกบานและฝากระโปรงทาย

■ การใชสวิตชหลักล็อกประตู 1การใชสวติชหลักล็อกประตู
เม่ือทานล็อก/ปลดล็อกประตูดานผูขับข่ีโดยใชสวติชหลักล็อก
ประตู ประตูทุกบานและฝาปดชองเติมนํา้มันเชื้อเพลิงจะล็อก/
ปลดล็อกในเวลาเดียวกัน

a การลอ็ก
b การปลดลอ็ก

* สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูu ล็อกประตูปองกันเด็ก
อุปกรณและการใชงาน

ล็อกประตูปองกันเด็ก
ลอ็กประตูปองกนัเด็กจะปองกนัการเปดประตูดานหลงัจากดานในโดยไมคํานงึถึงตําแหนงของปุมลอ็ก
ประตู

เลือ่นคนัปรบัท่ีประตูดานหลังไปท่ีตําแหนงลอ็กและปด
ประตู

■ เม่ือเปดประตู
เปดประตูโดยใชมือเปดประตูดานนอก

■ การต้ังคาล็อกประตูปองกันเด็ก

1ล็อกประตูปองกันเด็ก
เม่ือตองการเปดประตูจากดานในขณะท่ีใชล็อกประตูปองกัน
เด็กอยู ใหกดปุมล็อกประตูมาท่ีตําแหนงปลดล็อกลดระดับ
กระจกหนาตางหลัง ย่ืนมือของทานออกจากกระจกหนาตาง
หลัง และดึงมือเปดประตูดานนอกออกเพ่ือเปดประตู

a ปลดลอ็ก
b ลอ็ก
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อุปกรณและการใชงาน

การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ
รถยนตของทานสามารถต้ังคาการลอ็ก/ปลดลอ็กประตูโดยอัตโนมัติ ตามเงือ่นไขดังตอไปนี้

■ Drive Lock โหมด
ลอ็กประตูทุกบาน เม่ือความเรว็รถยนตประมาณ 15 กิโลเมตรตอช่ัวโมง

■ Park Unlock โหมด
ประตูทุกบานปลดลอ็ก เม่ือเหยยีบแปนเบรกและเล่ือนคนัเปลีย่นเกียรไปยงัตําแหนง?( P

■ การล็อกประตูอัตโนมัติ

■ การปลดล็อกประตูอตัโนมัติ

1การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ
รถยนตของทานสามารถปดหรือเปล่ียนการต้ังคาการล็อก/ปลด
ล็อกประตูโดยอัตโนมัติไดโดยใชหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีหรือ
หนาจอแสดงขอมูล/เคร่ืองเสียง

2 การต้ังคา * หนา 118

2 วิธีการกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณและการใชงาน
การเปดและการปดฝากระโปรงทาย

ขอควรระวังในการเปด/การปดฝากระโปรงทาย
■ การปดฝากระโปรงทาย
ปดฝากระโปรงทายไวตลอดเวลาการขับข่ี: 

u เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
u ปองกันไอเสียเขามาภายในหองโดยสาร

2 กาซคารบอนมอนอกไซด หนา 82

การใชมือเปดฝากระโปรงทาย
กดปุมเปดฝากระโปรงทายท่ีดานขางเบาะน่ังดานผูขับข่ี
เพ่ือปลดลอ็กและเปดฝากระโปรงทาย

2 ฝาประโปรงทายเปดไมได หนา 590
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uuการเปดและการปดฝากระโปรงทายuการใชสวิตชปลดล็อกฝากระโปรงทาย *

อุปกรณและการใชงาน

การใชสวิตชปลดล็อกฝากระโปรงทาย*

กดสวิตชปลดลอ็กบนฝาปดฝากระโปรงทายรถหลงัจากท่ี
ประตูปลดลอ็ก

2 ฝาประโปรงทายเปดไมได หนา 590

แมวาฝากระโปรงทายรถจะถูกลอ็ก ทานจะสามารถเปด
ฝากระโปรงทายรถไดหากทานมีสมารทคยีหรือคยีการด*

u ไฟภายนอกและไฟแสดงบางดวงจะกะพริบสอง
ครั้ง และเสียงเตือนจะดังข้ึนหนึ่งคร้ัง

การใชสมารทคียสงสัญญาณ
กดปุมเปดฝากระโปรงทายประมาณ 1 วินาที เพ่ือปลด
ลอ็กและเปดฝากระโปรงทาย

1การใชสวติชปลดล็อกฝากระโปรงทาย *

� อยาท้ิงสมารทคียหรือคียการด * ไวในฝากระโปรงและปด
ฝากระโปรง เสียงปบจะดังและจะไมสามารถปดฝากระโปรง
ทายได

� แมวาทานจะไมมีสมารทคยีหรือคียการด * ทานสามารถปลด
ล็อกฝากระโปรงทายไดในขณะมีผูอืน่ท่ีมีสมารทคียหรือ
คียการดอยูภายในระยะ

� หากเสียงปบดังข้ึนหลังจากปดฝากระโปรงทาย ใหขยับ
สมารทคียหรือคียการด * ออกหางจากฝากระโปรงทายและ
ปดอีกคร้ัง

� สมารทคียหรือคียการด * อาจไมทํางาน หากอยูใกล
ฝากระโปรงทายมากเกินไป

1การใชสมารทคียสงสัญญาณ
ถาประตูดานผูขับข่ีถูกล็อก ฝากระโปรงทายจะล็อกโดย
อตัโนมัติเม่ือทานปดมัน มิฉะนั้นทานจะตองล็อกดวยตนเอง

a สวิตชปลดล็อกฝากระโปรงทาย

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณและการใชงาน
ระบบความปลอดภัย

ระบบ Immobilizer

ระบบนีทํ้าหนาท่ีปองกนัการสตารตเคร่ืองยนตดวยสมารทคยีท่ีไมไดบันทึกรหัสไว

ใสใจตอรายละเอียดดังตอไปนีเ้ม่ือกด สวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนต:
� หามวางวัตถุท่ีปลอยคลื่นวิทยไุวใกลกับ สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
� ตรวจสอบใหแนใจวาสมารทคียไมถูกครอบไว หรือสมัผัสกับวัตถุโลหะ
� อยานําสมารทคียจากระบบ Immobilizer ของรถยนตอีกคันหน่ึงไวใกลกับ สวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนต 

อยาวางกุญแจไวใกลกับอุปกรณท่ีเปนแมเหลก็ อุปกรณอิเลก็ทรอนกิส อาทิ โทรทัศนและระบบเครือ่ง
เสยีงสามารถปลอยสนามแมเหลก็เขมขนออกมาได ดังนัน้ โปรดจําไววาพวงกญุแจสามารถกลายเปนแม
เหลก็ได

1ระบบ Immobilizer

ขอสังเกต
การท้ิงกุญแจไวในรถสามารถสงผลใหเกิดการโจรกรรมหรือการ
เคล่ือนท่ีโดยไมไดเจตนาได
เก็บกุญแจรถไวกับตัวทุกคร้ังท่ีออกนอกตัวรถโดยท่ีรถไมไดอยู
ในสายตา

หามเปล่ียนระบบหรือเพ่ิมอุปกรณอื่นๆ เขาไปในระบบ
การกระทําดังกลาวจะทําใหระบบเสียหาย และทําใหรถของ
ทานไมสามารถทํางาน

ถาระบบไมสามารถจํารหัสกุญแจของทานได และหากทานทํา
กุญแจหายและไมสามารถสตารตเคร่ืองยนตได และหากทาน
ทําสมารทคียหายและไมสามารถสตารตเคร่ืองยนตได ให
ติดตอศูนยบริการฮอนดา
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uuระบบความปลอดภัยuสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

อุปกรณและการใชงาน

สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย
เสยีงเตือนระบบความปลอดภัยจะทํางานเม่ือฝากระโปรงทาย ฝากระโปรงหนา หรอืประตูถกูงัดใหเปด
ออก เสยีงเตือนจะไมทํางานหากฝากระโปรงทายหรือประตูถกูเปดดวยกุญแจ* สมารทคยี หรือระบบ
สมารทคยี*

■ เม่ือสัญญาณเตือนระบบความปลอยภัยทํางาน
เสยีงแตรจะดังข้ึนเปนจังหวะ และไฟภายนอกบางดวงจะกะพริบ

■ การยกเลกิสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย
ปลดลอ็กรถโดยใชกุญแจ* สมารทคยีหรือระบบสมารทคยี* หรือเปลีย่นโหมดจายไปท่ี ON ระบบรวมท้ัง
แตร และไฟกะพริบจะยกเลกิการทํางาน

■ การตั้งคาสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย
สญัญาณเตือนระบบความปลอดภยัจะต้ังคาอัตโนมัติเม่ืออยูในสภาพดังตอไปนี:้
� ต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ี VEHICLE OFF

� ฝากระโปรงหนาและฝากระโปรงทายปดอยู
� ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายถูกล็อกจากดานนอกดวยสมารทคยี หรือระบบสมารทคีย *

■ เม่ือสัญญาณเตือนระบบความปลอยภัยทํางาน
ไฟเตือนของสญัญาณเตือนระบบความปลอดภยับนชุดมาตรวัดจะกะพริบ เม่ือจังหวะของการกะพริบ
เปลีย่นแปลงหลังผานไปประมาณ 15 วินาที

■ การยกเลกิสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย
สญัญาณเตือนระบบปลอดภยัถกูยกเลกิเม่ือปลดลอ็กรถยนตโดยใชกุญแจ* สมารทคยี หรือระบบสมารทคยี* 
หรือเม่ือต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ี ON ไฟเตือนระบบความปลอดภัยจะดับลงในเวลาเดียวกัน

1สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย
หามเปล่ียนระบบหรือเพ่ิมอุปกรณอืน่ๆ เขาไปในระบบ
การกระทําดังกลาวจะทําใหระบบเสียหาย และทําใหรถของ
ทานไมสามารถทํางาน
สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยจะทํางานตอเนื่อง
ประมาณ 5 นาที กอนท่ีระบบความปลอดภัยจะยกเลิกการทํางาน
ระบบทํางานผานรอบการทํางาน 30 วนิาที ขณะท่ีแตรจะสง
เสียงดังและไฟแสดงฉุกเฉินจะกะพริบ
ข้ึนอยูกับบางสถานการณ ระบบความปลอดภัยอาจทํางานตอ
เนื่องกันเปนเวลามากกวา 5 นาที
อยาทําการต้ังคาสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยเม่ือมีผู
โดยสารอยูในรถ หรือมีกระจกหนาตางเปดอยู ระบบสามารถทํา
งานโดยไมไดคาดคิดเม่ือ:
� ปลดล็อกประตูดวยปุมล็อก
� การเปดฝากระโปรงทายดวยสวิตชเปดกระโปรงทาย
� เปดฝากระโปรงทายดวยปุมปลดล็อกฝากระโปรงทาย หรือ
ปุมเปดฝากระโปรงทายฉุกเฉิน
หากแบตเตอร่ี 12 โวลตหมดหลังจากทานต้ังสัญญาณเตือน
ระบบความปลอดภัยไวแลว สัญญาณเตือนระบบความ
ปลอดภัยอาจดับลงทันทีหลังจากท่ีชารจแบตเตอร่ี 12 โวลต
ใหมหรือเปล่ียนใหม
ในกรณน้ีี ใหยกเลิกการทํางานสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย
โดยปลดล็อกประตูดวยกญุแจ* สมารทคียหรือระบบสมารทคีย*

หากทานปลดล็อกประตูดวยกุญแจดานในในขณะท่ีระบบความ
ปลอดภัยทํางาน เสียงเตือนจะหยุด

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณและการใชงาน
กระจกหนาตาง

การเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา
ทานสามารถเปดและปดกระจกหนาตางไฟฟาไดดวยไดเม่ือโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON โดยใชสวิตช
บนประตู

สวิตชขางผูขับข่ีสามารถใชงานเพ่ือเปดและปดกระจกหนาตางท้ังหมดได ปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟา
ท่ีอยูดานคนขับตองปดอยู (เคร่ืองหมาย ปด) เพ่ือท่ีทานจะสามารถเปดและปดกระจกหนาตางใน
ตําแหนงอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากตําแหนงท่ีนัง่ดานคนขับได

เม่ือกดปุมลอ็กกระจกหนาตางไฟฟาลง ทานจะสามารถควบคมุหนาตางดานคนขับไดเทานัน้ เปดปุมลอ็ก
กระจกหนาตางไฟฟาเม่ือมีเด็กโดยสารมาในรถ

■ การทํางานแบบแมนนวล
การเปด: กดสวิตชลงเบาๆ
การปด: ดึงสวิตชข้ึนเบาๆ

■ การทํางานอัตโนมัติ
การเปด: ใชแรงกดสวิตชลง
การปด: ใชแรงดึงสวิตชข้ึน

กระจกหนาตางจะเปดหรอืปดจนสดุ หยดุกระจกหนาตาง
ในตําแหนงใดๆ กต็ามโดยกดหรือดึงสวิตชแลวปลอย

■ การเปด/ปดกระจกหนาตางดวยฟงกชันเปด/ปดอัตโนมัติ

1การเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา

คําเตือน : ใหนําสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกติดตัวทาน
เสมอ เม่ือจอดรถท้ิงไว (พรอมกับผูโดยสารทานอื่น)

กระจกหนาตางไฟฟาจะสามารถทํางานไดถึง 10 นาทีหลังจากท่ี
ทานต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ี VEHICLE OFF

3คําเตือน
เม่ือกระจกหนาตางไฟฟาหนีบมือ อาจทําใหเกิดการบาด
เจ็บรุนแรงได

กอนปดกระจกหนาตางตรวจดูใหแนใจวาผูโดยสารภายใน
รถของทานอยูหางจากกระจกหนาตาง

a สวิตชลอ็กกระจกหนาตางไฟฟา
b สวิตชกระจกหนาตางดานผูขับข่ี
c สวิตชกระจกหนาตางดานผูโดยสาร
ดานหนา

d สวิตชกระจกหนาตางดานผูโดยสาร
ดานหลัง *

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณและการใชงาน

การเปด: กดสวิตชลง
การปด: ดึงสวิตชข้ึน

ปลอยสวิตชเม่ือกระจกหนาตางอยูในตําแหนงท่ีตองการ

■ การเปด/ปดกระจกหนาตางโดยไมใชฟงกชันเปด/ปดอตัโนมัติ*

a ปด
b เปด

1การเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา
เลื่อนกลับอัตโนมัติ
ถากระจกหนาตางไฟฟารับรูถึงแรงตานทานในระหวาง การปด
อตัโนมัติ กระจกหนาตางไฟฟาจะหยุดการปดและจะเล่ือนกลับ
ในทิศทางตรงขาม

ฟงกชันเล่ือนกลับอัตโนมัติจะไมสามารถใชงานได เม่ือทานดึง
สวติชตอเนื่องกัน

ฟงกฃชันเล่ือนกลับอัตโนมัติจะหยุดการรับรูเม่ือกระจกหนาตาง
ปดเกือบสนทิเพ่ือใหม่ันใจวากระจกหนาตางจะปดสนิทท้ังหมด
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อุปกรณและการใชงาน
อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัย

สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

หากทานพกสมารทคยีหรือคยีการดไวกบัตัว* และกดปุม 
สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต โดยไมไดเหยียบแปน
เบรก โหมดจายไฟจะเปลีย่นไปตามลําดับดังนี:้ 
VEHICLE OFFACCESSORYON

VEHICLE OFF

VEHICLE OFF:

ระบบจายไฟของรถยนตถูกเปลี่ยนไปท่ี ปด (OFF)

ACCESSORY:

สามารถใชระบบเคร่ืองเสยีงและอุปกรณเสริมบางอยางได
ON:

สามารถใชอุปกรณเสริมท้ังหมดได

■ กดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตเพ่ือเปล่ียนโหมด 1สวติชสตารต/ดับเคร่ืองยนต
หากสมารทคียหรือคยีการด * ถูกจัดวางไวในกลองเก็บของหรือ
สถานท่ีอืน่ๆ ท่ีสญัญาณถูกขัดขวาง โหมดจายไฟจะไมเปล่ียน

เม่ือต้ังคาโหมดจายไฟไวท่ีตําแหนง ON โหมดจายไฟจะเปล่ียน
ไปยังตําแหนง ACCESSORY ถากดปุม สวิตชสตารต/ดับ
เคร่ืองยนต ในขณะท่ีคันเปล่ียนเกียรอยูในตําแหนงอ่ืนนอก
จากตําแหนง ( P

* สําหรับรถบางรุน
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หากทานปลอยใหคนัเปลีย่นเกยีรอยูในตําแหนง ( P ประมาณ 30 ถึง 60 นาที และสวิตชสตารต/ดับ
เครือ่งยนตอยูใน ACCESSORY รถจะเขาสูโหมดท่ีใกลเคยีงกับ VEHICLE OFF (LOCK) เพ่ือหลกีเลีย่ง
การสูญเสยีพลงังานแบตเตอร่ี

เม่ืออยูในโหมดน้ี: วงพวงมาลัยจะไมล็อก ทานสามารถล็อกหรือปลดล็อกดวยสมารทคีย* กด สวิตชสตารต/
ดับเคร่ืองยนต เพ่ือเปลีย่นเขาสูโหมด VEHICLE OFF (LOCK)

หากทานเปดประตูดานผูขับข่ีเม่ือโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ACCESSORY เสยีงเตือนจะดังข้ึน

■ การปดอัตโนมัติ

■ การแจงเตือนโหมดสวิตชสตารต/ดับเครือ่งยนต

* สําหรับรถบางรุน
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เม่ือต้ังโหมดจายไฟไปท่ีตําแหนงใดกต็ามนอกเหนอื
จาก OFF และทานไดนําสมารทคยีหรือคยีการด* ออกมา
จากรถยนตและปดประตู เสยีงเตือนจะดังข้ึน ถาเสยีง
เตือนยงัคงดังอยางตอเนือ่ง ใหวางสมารทคยีหรือคยี
การดไว* ท่ีตําแหนงอ่ืน

■ เม่ือสวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนตอยูใน
ตําแหนง ACCESSORY

เสยีงเตือนจะดังข้ึนจากดานนอกของตัวรถ

■ เม่ือโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

เสยีงเตือนจะดังข้ึนท้ังจากดานในและดานนอกของตัว
รถ นอกจากนี ้ไฟเตือนจะปรากฏข้ึนบนแผงหนาปดดวย
เชนกนั

■ การเตือนสมารทคีย/คียการด*
1การเตือนสมารทคยี/คียการด *

เม่ือสมารทคยีหรือคียการด * ยังอยูในระยะการทํางาน และ
ประตูดานผูขับข่ียังคงถูกปดไว ฟงกชั่นการเตือนก็จะไมทํางาน

แตหากสมารทคียหรือคียการด * ถูกนําออกไปนอกรถหลังจากท่ี
สตารตเคร่ืองยนตแลว ทานจะไมสามารถเปลี่ยนโหมดของ 
สวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนต หรือสตารตเคร่ืองยนตใหม โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาสมารทคียอยูภายในรถหรือไม เม่ือทานกด 
สวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนต

การนําสมารทคยีหรือคียการด * ออกนอกรถผานทางกระจก
หนาตางไมสงผลใหเสียงเตือนทํางาน

หามวางสมารทคียหรือคียการดไว * บนแผงหนาปด หรือในชอง
ใสของ เพราะอาจทําใหเสียงเตือนดังข้ึน ในบางสภาวะท่ีอาจทํา
ใหรถไมสามารถคนหาตําแหนงของสมารทคียได เสียงเตือน
อาจดังข้ึนเชนกันแมวาสมารทคยีจะอยูในระยะการทํางานของ
ระบบ

* สําหรับรถบางรุน
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยu ไฟหนา

อุปกรณและการใชงาน

ไฟหนา

ไฟจะเปดโดยอัตโนมัติ ข้ึนอยูกบัความสวางของสภาพแวดลอม โดยสามารถทําการเปดและปดไฟเหลานี้
ดวยตัวเองไดเชนกนั

ไฟภายนอกจะเปดโดยอัตโนมัติเม่ือสวิตชไฟอยูใน
ตําแหนง AUTO ในขณะท่ีโหมดจายไฟอยูท่ี ON

■ การทํางานแบบแมนนวล
ไฟหนา/ไฟหร่ี:
หมุนสวิตชไฟไปท่ีตําแหนง 

ไฟหรี่:
หมุนสวิตชไฟไปท่ีตําแหนง 

ปดไฟหนา/ไฟหรี่:
เปลีย่นสวิตชไฟไปท่ี OFF และปลอยในขณะท่ีเกียรอยูในตําแหนง ( P และใชงานเบรกมือ 

u ไฟจะกลับมาสวางโดยอัตโนมัติเม่ือ:
� เปลี่ยนสวิตชไฟไปท่ี OFF อีกครั้งและปลอย
� เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรออกจากตําแหนง ( P และเบรกมือถูกปลอย

■ ไฟหนา/ไฟหร่ี 1ไฟหนา
เม่ือเปดไฟหนา ไฟเตือนบนชดุมาตรวัดจะติดสวาง

2 ไฟเตือนไฟหนา หนา 96

1ไฟหนา/ไฟหร่ี
เม่ือเปดไฟหร่ี ไฟทายและไฟสองปายทะเบียนดานหลังก็จะเปด
ดวยเชนกัน

เม่ือสวติชไฟถูกเปล่ียนไปท่ี  หรือ  และการจายไฟ
อยูท่ี OFF เสียงเตือนจะดังข้ึนเม่ือเปดประตูดานผูขับข่ี

เม่ือเปล่ียนสวิตชไฟไปท่ี AUTO และระดับความสวางภายนอก
ตํ่า ไฟหนาและไฟหร่ีจะเปดถาทานปลดล็อกประตู ไฟจะปดเม่ือ
ล็อกประตู
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยu ไฟหนา
อุปกรณและการใชงาน

เม่ือไฟหนาสวางข้ึน ใหดันคนัปรบัไปขางหนา ใหดึงคนัปรบัมาดานหลังเม่ือกลบัสูตําแหนงไฟตํ่า
■ กะพริบไฟสูง
ใหดึงคนัปรบัมาดานหลังเพ่ือเปลีย่นกลบัไปเปนไฟสงู

u ใหปลอยคันปรับเพ่ือเปลีย่นกลับไปเปนไฟตํ่า

■ ไฟสงู 1ไฟหนา/ไฟหร่ี
เซ็นเซอรไฟหนาจะอยูในตําแหนงดังภาพแสดง
หามมีส่ิงใดมาบดบังบริเวณเซ็นเซอรนี้ มิฉะนัน้ระบบควบคุมไฟ
หนาเปดอัตโนมัติ อาจทํางานบกพรอง

รุนไมมีปดน้ําฝนอัตโนมัติ

รุนปดน้ําฝนอัตโนมัติ
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สามารถใชงานไฟเลีย้วไดเม่ือโหมดจายไฟอยูใน
ตําแหนง ON

■ : ไฟเลี้ยว
ดันคนัปรบัข้ึนหรอืลงตามทิศทางท่ีทานตองการเลีย้ว และ
ไฟเลีย้วจะกะพริบ

■ : ไฟเลี้ยวแบบ One-touch
เม่ือทานดันคนัปรบัข้ึนหรือลงเบาๆ และปลอย สญัญาณ
ไฟเลีย้วจะกะพริบ 3 คร้ัง

u หากทานดันคันปรับไปในทิศทางตรงกนัขามเบาๆ
ในขณะท่ีสัญญาณไฟเลี้ยวกะพริบ การกะพริบจะ
หยุดลง

กดสวิตชไลฝากระจกบังลมหลงัเพ่ือละลายฝาท่ีกระจกบังลมหลงั เม่ือสวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนตอยูใน
ตําแหนง ON

ระบบไลฝาจะปดโดยอัตโนมัติเม่ือเวลาผานไป 10 – 30 
นาที ท้ังนีข้ึ้นอยูกบัอุณหภมิูภายนอก 
อยางไรก็ตาม หากอุณหภมิูภายนอกอยูท่ี 0°C หรือ
ตํ่ากวา ระบบอาจจะไมปดอัตโนมัติ

■ สวิตชไฟเล้ี ยว 1สวติชไฟเล้ี ยว
ไฟเตือนไฟเล้ียวบนแผงหนาปดจะกะพริบเม่ือสัญญาณไฟเลี้ยว
ดานนอกกะพริบ

2 ไฟเตือนไฟเล้ียวและ ไฟเตือนฉุกเฉิน หนา 96

1สวติชไลฝากระจกบังลมหลัง
ระบบนี้ใชกําลังไฟฟามาก ดังนั้นปดระบบเม่ือไลฝาท่ีกระจก
แลว นอกจากนี้ อยาใชงานระบบดังกลาวตอเนือ่งเปนเวลา
นาน ในขณะเคร่ืองยนตเดินเบาอยู เพราะอาจทําใหแบตเตอร่ี
ออนสงผลใหสตารตเคร่ืองยนตไดยาก

■ สวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง
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ไฟหนาจะสวางข้ึนอัตโนมัติเม่ือท่ีปดน้ําฝนปดเปนจังหวะหลายครัง้ พรอมกบัสวิตชไฟหนาอยูท่ี
โหมด AUTO

ไฟหนาดับลงอัตโนมัตินานสองสามนาทีหลังจากท่ีปดน้ําฝนหยุดทํางาน

ไฟหนา, ไฟภายนอกทุกดวง และไฟบนแผงหนาปดจะปดภายใน 15 วินาทีหลงัจากทานต้ังคาโหมดจายไฟ
เปน VEHICLE OFF นําสมารทคยีติดตัวหรือคยีการด* ไปพรอมกบัทาน และปดประตูดานผูขับข่ี หาก
ทานเปดสวิตชไฟหนา

หากทานต้ังคาโหมดจายไฟเปน VEHICLE OFF พรอมกบัการเปดสวิตชไฟ แตไมเปดประตู ไฟจะปด หลงั
จาก 10 นาที (3 นาที หากสวิตชอยูในตําแหนง AUTO)

ไฟจะเปดอีกคร้ังเม่ือทานปลดลอ็กหรือเปดประตูดานผูขับข่ี หากทานปลดลอ็กประตูแตไมไดเปดออกภาย
ใน 15 วินาที ไฟจะดับลง หากทานเปดประตูดานผูขับข่ี ทานจะไดยนิเสยีงสญัญาณเตือนวาไฟเปดอยู

■ ไฟหนาสมัพันธกับทีป่ดน้ําฝน

■ คุณลักษณะการปดไฟอัตโนมัติ

1ไฟหนาสัมพันธกับท่ีปดน้ําฝน
คุณลักษณะนีทํ้างานขณะท่ีไฟหนาดับลงในโหมด AUTO ความ
สวางของแผงหนาปดจะไมเปล่ียนแปลงเม่ือไฟหนาสวางข้ึน

ในระดับความสวางตํ่า คณุลักษณะการควบคุมแสดงไฟ
อตัโนมัติจะเปดไฟหนา ไมวาท่ีปดน้ําฝนจะปดก่ีคร้ัง

ทานสามารถเปดและปดฟงกชนัไฟหนาสัมพันธกับท่ีปดน้ําฝนได

2 การต้ังคา* หนา 118

2 วิธีการกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

1คุณลักษณะการปดไฟอัตโนมัติ
ทานสามารถต้ังเวลาการปดไฟหนาอัตโนมัติได

2 การต้ังคา* หนา 118

2 วิธีการกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

* สําหรับรถบางรุน



uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยu ไฟหนา

170

อุปกรณและการใชงาน

ทานสามารถสามารถใชไฟตัดหมอกหนาไดเฉพาะในเวลา
ท่ีเปดไฟหนาแลวเทานัน้

ไฟเดยไลทจะติดสวางภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี:้
� โหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

� สวิตชไฟหนาอยูในตําแหนง AUTO

� แสงสวางภายนอกสวางมาก

ขณะท่ีรถยนตหยุด หากทานเปลี่ยนสวิตชไฟไปท่ี OFF และปลอย ไฟเดยไลทจะดับลง เม่ือเลือ่นคนั
เปลี่ยนเกียรออกจากตําแหนง ( P และเบรกมือถูกปลอย ไฟจะสวางข้ึนอีกคร้ัง ในทางกลับกัน หาก
เปลี่ยนสวิตชไฟไปท่ี OFF อีกคร้ัง ไฟจะสวางข้ึนอีกคร้ัง

■ ไฟตัดหมอก*

■ ไฟเดยไลท 1ไฟเดยไลท
ไฟเดยไลทและไฟหร่ีแบงปนแหลงกําเนดิแสงรวมกัน

ไฟเดยไลทจะสวางกวาไฟหร่ี

ไฟเดยไลทจะไมติดสวางถาทานทําการเปดไฟหร่ีดวยตนเอง

* สําหรับรถบางรุน
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ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ
กลองมองภาพดานหนารถจะตรวจจับแหลงไฟท่ีสองมายงัรถ เชน ไฟของรถคนัหนาหรือรถท่ีสวนมา หรือ
ไฟบนถนน เม่ือทานขับรถในเวลากลางคนื ระบบจะสลบัไฟหนาใหอยูระหวางไฟตํ่าและไฟสงูโดย
อัตโนมัติ ข้ึนอยูกับสถานการณ

ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติจะทํางานเม่ือเงือ่นไขทุกอยางเปนไปดังตอไปนี้
� สวิตชสตารตอยูในตําแหนง ON

� สวิตชไฟหนาอยูในตําแหนง AUTO

� สวิตชไฟหนาอยูในตําแหนงไฟตํ่า
� ไฟหนาทํางานโดยอัตโนมัติ
� ภายนอกรถมืด

1ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติไมสามารถใชงานไดกับทุกสถานการณ
เสมอไป ระบบนีมี้ไวเพ่ือชวยเหลือผูขับข่ีเทานั้น สงัเกตสภาพ
แวดลอมรอบตัวทานอยูเสมอและเปดไฟหนาใหอยูในระดับ
ระหวางไฟสูงและไฟตํ่าดวยมือในกรณีท่ีจําเปน

ระยะหางท่ีกลองสามารถตรวจจับไดเปล่ียนแปลงไปตาม
สภาวะโดยรอบตัวรถ

รายละเอียดเก่ียวกับการใชงานของกลองท่ีติดต้ังดานในกระจก
บงัลมหนา อางอิงตามหัวขอ

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 471

เพ่ือใหไฟสูงอัตโนมัติทํางานอยางเหมาะสม:
� อยาวางวัตถุท่ีสะทอนแสงบนแผงหนารถ
� รักษาความสะอาดของกระจกหนาบริเวณท่ีติดต้ังกลอง
� เม่ือทําความสะอาดกระจกบังลมหนา ระวังอยาใหน้ํายาทํา
ความสะอาดกระจกถูกกับเลนสกลอง

� อยาติดวัตถุหรือสต๊ิกเกอร ฟลม บริเวณกลอง
� อยาจับตรงเลนสกลอง

หากกลองถูกกระแทกอยางแรงหรือตองการซอมแซมบริเวณท่ี
ติดต้ังกลองใหปรึกษาตัวแทนจําหนาย

a กลองมองภาพดานหนารถ

■ วิธีใชงานระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ

a ไฟเตือนระบบปรับไฟสงูอัตโนมัติ
b สวิตชไฟหนา
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หากไฟแสดงสถานะการทํางานของระบบปรับไฟสงูอัตโนมัติไมติด ถึงแมวาจะเปนไปตามเงือ่นไขขางตน
แลว ใหปฏิบติัตามข้ันตอนดานลาง
� ดึงคนัปรับเขาหาตัวแลวปลอย
� หมุนสวิตชไฟไปท่ีตําแหนง  และหมุนสวิตชไฟไปท่ีตําแหนง AUTO

■ การปรับเปลีย่นระหวางไฟสูงและไฟต่ําโดยอัตโนมัติ
เม่ือระบบปรบัไฟสงูอัตโนมัติทํางาน การสลบัระหวางไฟสงูและไฟตํ่าจะเปนไปตามเงือ่นไขดังตอไปนี้

เปลี่ยนเปนไฟสูง: เปลี่ยนเปนไฟตํ่า:

ไฟสงูจะติดเม่ือมีเง่ือนไขครบท้ังหมดดังนี้
� ความเร็วรถประมาณหรือมากกวา 

30 กม./ชม.
� ไมมีพาหนะท่ีเปดไฟทายว่ิงนําอยูดานหนา 
หรือไมมีพาหนะเปดไฟหนาว่ิงสวนมา

� มีไฟสองสวางถนนขางหนานอย

ไฟตํ่าจะติดเม่ือมีเง่ือนไขขอใดขอหนึ่งดังนี้
� ความเร็วรถประมาณหรือนอยกวา 

24 กม./ชม.
� มีพาหนะท่ีเปดไฟทายว่ิงนาํอยูดานหนา
หรือมีพาหนะเปดไฟหนาว่ิงสวนมา

� มีไฟสองสวางถนนขางหนามาก

1การปรับเปล่ียนระหวางไฟสูงและไฟตํ่าโดยอัตโนมัติ
ในกรณีตอไปนี ้ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติอาจเปดไฟหนาไดไม
เหมาะสมหรือระยะเวลาของสวติชเปล่ียนไป ในกรณีท่ีการใช
งานสวิตชอัตโนมัติไมเหมาะสมกับพฤติกรรมการขับรถของ
ทาน กรุณาเปดสวิตชไฟหนาดวยมือ

� ความสวางของแสงจากพาหนะท่ีวิ่งอยูดานหนาหรือวิ่งสวน
มาจาหรือสลัวเกินไป

� ทัศนวิสยัท่ีไมดีจากสภาพอากาศ (ฝน, หมอก, น้ําแข็งเกาะ
กระจกหนา, อืน่ๆ)

� แหลงกําเนดิแสงอ่ืน เชน ไฟถนน, ไฟจากปายโฆษณาทําให
ถนนขางหนาสวางมาก

� ความสวางของถนนดานหนาเปลี่ยนแปลงบอย
� ถนนไมเรียบหรือคดเคีย้ว
� มียานพาหนะขับตัดหนาหรือยานพาหนะดานหนาไมเคล่ือนท่ี
� ดานหนารถยกตัวข้ึนจากการบรรทุกหนัก
� ปายจราจร กระจกหรือวัตถุท่ีสะทอนแสงอื่นๆ ท่ีอยูขางหนา
สะทอนแสงจามาท่ียานพาหนะ

� ตนไมขางทางหรือแผงก้ันบดบังยานพาหนะท่ีวิ่งสวนมา
บอยๆ

� เม่ือพาหนะท่ีอยูดานหนาคือ จักรยานยนต จักรยานรถสาม
ลอ หรือพาหนะอ่ืนๆ ท่ีมีขนาดเล็ก

ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติจะเปดไฟหนาดวยระดับตํ่าเม่ือ:
� ใบปดน้ําฝนทํางานท่ีความเร็วสูง
� กลองมีฝาไอน้ําจับ
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■ การปรับเปลี่ยนระหวางไฟสูงและไฟต่ําดวยตวัเอง
ถาคุณตองการปรับเปลี่ยนระหวางไฟสูงและไฟตํ่าดวยตัวเอง ใหปฏิบัติตามข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง
ดานลาง ขอควรทราบเม่ือคุณทําข้ันตอนนี้ การทํางานของระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติจะถูกยกเลิกและ
ไฟแสดงสถานะดับ
การใชคนัปรับ: 
ดึงคนัปรับเขาหาตัวสําหรับกะพริบไฟสูงแลวปลอยหรือดันคันปรับไปดานหนาในตําแหนงไฟสูง

u การทําใหระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติและไฟแสดงสถานะกลับมาทํางานอีกคร้ังใหปฏิบัติตามข้ัน
ตอนใดข้ันตอนหนึ่ง ดังนี้

� ดึงคนัสวิตชเขาหาตัวและคางไว 2 วินาทีแลวปลอย
� หมุนสวิตชไฟไปท่ีตําแหนง  และตําแหนง AUTO ในขณะท่ีคันสวิตชอยูในตําแหนงไฟต่ํา
การใชสวิตชไฟหนา: 
หมุนสวิตชไฟไปท่ีตําแหนง 

u การทําใหระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติกลับมาทํางานอีกคร้ังใหหมุนสวิตชไปท่ีตําแหนง AUTO ใน
ขณะท่ีคันสวิตชอยูในตําแหนงไฟตํ่า ไฟแสดงสถานะการทํางานของระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ
จะติด

1ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ
ทานสามารถเปล่ียนใหระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติเปดและปดได

2 การต้ังคา* หนา 118

2 วิธีการกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

* สําหรับรถบางรุน
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สวิตชปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจก

ทานสามารถใชปดน้ําฝนและฉดีน้ําลางกระจกไดเม่ือโหมด
จายไฟอยูในตําแหนง ON
■ MIST

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

ดึงกานปรบัมาดานหลงัเม่ือกลบัสูตําแหนงไฟตํ่า
■ การปรับเวลาการหนวง*
หมุนวงแหวนปรับต้ังเพ่ือปรบัเวลาหนวงการทํางานของท่ี
ปดน้ําฝน

■ ฉีดน้ําลางกระจก
สวิตชจะฉดีน้ํายาลางกระจกบังลมหนาเม่ือดึงคนัปรบัเขา
หาตัว
เม่ือทานปลอยกานปรับนานเกิน 1 วินาที นํ้าลางจะหยุดฉีด ท่ี
ปดนํ้าฝนกระจกบังลมหนาจะปด 2-3 คร้ัง กอนจะหยุด

*1 : รุนไมมีระบบปดน้ําฝนอัตโนมัติ
*2 : รุนมีระบบปดน้ําฝนอัตโนมัติ

■ สวิตชปดนํ้าฝน/ฉีดนํ้าลางกระจก 1สวติชปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจก

ขอสังเกต
อยาใชงานปดน้ําฝนในขณะท่ีกระจกหนาแหง
กระจกบงัลมหนาจะเกิดรอยขีดขวน หรือใบปดน้ําฝนจะเสียหายได
ขอสังเกต
ปดสวิตชฉีดน้ําลางกระจกหากวาไมมีน้ําลางกระจกออกมา
ไมเชนนั้นมอเตอรจะเสียหายได
มอเตอรของท่ีปดน้ําฝนอาจหยุดทํางานชั่วคราวเพ่ือปองกันการ
ใชงานมากเกินไป ท่ีปดน้ําฝนจะกลับมาทํางานตามเดิมภายใน
เวลาไมก่ีนาที เม่ือวงจรไฟฟากลับสูสภาวะปกติ

หากความเร็วรถเพ่ิมข้ึนระหวางการทํางานเปนชวงจังหวะของ
ทีป่ดนํ้าฝนระยะเวลาในการหยุดพกัการทํางานแตละชวงจะส้ันลง
เม่ือรถเร่ิมออกตัวท่ีปดน้ําฝนจะทําการปดน้ําฝนคร้ังเดียว เม่ือ
ความเร็วรถเพ่ิมข้ึนการต้ังคาหนวงเวลาท่ีส้ันท่ีสดุในการทํางาน
ของท่ีปดน้ําฝน ( ) และการต้ังคา LO จะเหมือนกัน
ขอสังเกต
ในสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น ยางปดน้ําฝนอาจเกาะติดกระจก
หนารถยนต
การใชงานท่ีปดน้ําฝนในสภาพดังกลาวอาจทําใหท่ีปดน้ําฝนเสีย
หาย ใหใชฟงกชันไลฝาเพ่ือใหความรอนแกกระจกบังลม
หนา จากนั้นจึงเปดสวิตชปดน้ําฝน
หากท่ีปดน้ําฝนหยุดทํางานเนื่องจากมีวัตถุเกาะอยูเชนหิมะท่ี
เกาะสะสม ทานควรจอดรถในท่ีท่ีปลอดภัยกอน หมุนสวิตชปด
น้ําฝนไปยังตําแหนง OFFและต้ังคาสวิตชสตารต/ดับเคร่ือง
เปน ACCESSORY หรือ VEHICLE OFF จากนัน้ใหนําวตัถุท่ี
เกาะติดอยูออก

รุนท่ีมีวงแหวนปรับต้ังการทํางานของท่ีปดน้ําฝน
a MIST
b OFF
c INT*1/AUTO*2

d LO: จังหวะชา
e HI: จังหวะเร็ว
f ฉีดน้ําลางกระจก
g วงแหวนปรับต้ังการทํางานของท่ีปด
น้ําฝน*

ทํางานชา

หนวงเวลาส้ัน

* สําหรับรถบางรุน
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เม่ือทานดันกานปรบัลงไปท่ีตําแหนง AUTO ท่ีปดน้ําฝน
กระจกบังลมหนาจะกวาดหน่ึงครัง้ และจะเขาสูโหมด
อัตโนมัติ

ท่ีปดน้ําฝนทํางานอยางตอเนือ่งท่ีความเร็วตํ่าหรือความ
เร็วสงู และหยุดตามปรมิาณน้ําฝนท่ีเซ็นเซอรน้ําฝนจับได

■ การปรับตั้งความไวอัตโนมัติ
เม่ืออยูในโหมด AUTO ทานสามารถปรบัต้ังความไว
เซ็นเซอรน้ําฝน โดยใชวงแหวนการปรับต้ังเวลาอยาง
ตอเนื่อง

ความไวเซ็นเซอร

■ การปดน้ําฝนตอเน่ืองโดยอตัโนมัติ*
1การปดน้ําฝนตอเนือ่งโดยอัตโนมัติ *

เซ็นเซอรน้ําฝนจะติดต้ังอยูในบริเวณท่ีแสดงในรูป

ขอสังเกต
ควรจะปดสวิตช AUTO ไปยังตําแหนง OFF เพ่ือหลีกเล่ียง
ความเสียหายกับระบบเม่ือ
� ทําความสะอาดกระจกบังลมหนา
� ขับรถผานเคร่ืองลางรถ
� ไมมีฝนตก

a วงแหวนปรบัต้ัง

ความไวตํ่า:

ความไวสูง:

* สําหรับรถบางรุน
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การควบคุมแสงสวางแผงหนาปด
เม่ือโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON ทานสามารถใชปุม
ควบคมุความสวางเพ่ือปรบัความสวางของแผงหนาปด
เพิ่มความสวาง: หมุนปุมหมุนเพ่ิม
ลดความสวาง: หมุนปุมหมุนลง

ทานจะไดยนิเสยีงปบ* เม่ือปรบัระดับความสวางถงึระดับ
ตํ่าสดุหรอืสงูสดุ จอแสดงขอมูลจะเปลีย่นกลบัไปยงั
สถานะปกติหลงัจากท่ีปรับความสวางเสร็จแลวครูหนึง่

■ ไฟเตือนระดับความสวาง
ระดับความสวางแสดงอยูบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี
ขณะท่ีทานทําการปรับ

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

1การควบคุมแสงสวางแผงหนาปด
แสงสวางของแผงหนาปดจะลดลงเม่ือ:
� โหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

� เปดไฟหร่ีหนาและภายนอกมืด

a ปุมหมุนควบคมุ

* สําหรับรถบางรุน
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การควบคุมแสงสวางแผงหนาปด
ความสวางของมาตรวัดจะปรับต้ังโดยอัตโนมัติ ท้ังนีข้ึ้นอยู
กับความสวางของสภาพแวดลอม
� ความสวางอาจมืดลงไดเม่ือสภาพแวดลอมมืด
� ความสวางอาจสวางข้ึนไดเม่ือสภาพแวดลอมสวาง

■ การปรับตั้งความสวางดวยตนเอง
เม่ือโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON ทานสามารถใชปุม
ควบคมุความสวางเพ่ือปรบัความสวางของแผงหนาปด
เพิม่ความสวาง: หมุนปุมหมุนเพ่ิม
ลดความสวาง: หมุนปุมหมุนลง

u ทานสามารถเปลีย่นการต้ังคา ถึงแมวาสภาพแวด
ลอมจะสวาง แตความสวางของมาตรวัดจะไม
เปลี่ยนแปลง

■ ไฟเตอืนระดับความสวาง
ระดับความสวางแสดงอยูบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี 
ขณะท่ีทานทําการปรบั

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

1การควบคุมแสงสวางแผงหนาปด
จอแสดงขอมูลจะเปล่ียนกลับไปยังสถานะปกติหลังจากท่ีทาน
ปรับความสวางเสร็จแลวครูหนึ่ง

a ปุมหมุนควบคมุ
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การปรับระดับพวงมาลัย
ทานสามารถปรับความสงูและระยะหางของพวงมาลยั จากตัวของทานเพ่ือใหสามารถจับพวงมาลยัใน
ตําแหนงขับรถท่ีเหมาะสมได

1. ขณะท่ีรถหยุด ดันคนัปรับระดับพวงมาลยัลง
u คนัปรับระดับพวงมาลยัอยูใตคอพวงมาลัย

2. เลื่อนพวงมาลัยข้ึนหรือลง และเขาหรือออก
u ตรวจสอบใหแนใจวาทานสามารถมองเห็นมาตรวัด
และไฟเตือนตางๆ บนชุดมาตรวัด

3. ดึงคนัปรับระดับพวงมาลยัข้ึนเพ่ือลอ็กพวงมาลัยให
เขาท่ี
u หลังจากปรับตําแหนง ตรวจสอบใหแนใจวาทาน
ลอ็กพวงมาลัยจนเขาท่ีแลวโดยลองเลือ่นพวงมาลัย
ข้ึน, ลง, เขา และออก

1การปรับระดับพวงมาลัย

3คําเตือน
การปรับระดับพวงมาลยัในขณะท่ีขับรถอยูอาจจะทําให
เสียการควบคุมรถ และอาจบาดเจ็บสาหัส เม่ือเกดิการชน

การปรับระดับพวงมาลยัในขณะท่ีขับรถอยูอาจจะทําให
เสียการควบคุมรถ และอาจบาดเจ็บสาหัส เม่ือเกดิการชน

a การลอ็ก
b การปรับ



179มีตอ

อุปกรณและการใชงาน
กระจก

กระจกมองหลัง
ปรับองศาของกระจกมองหลังเม่ือทานนัง่อยูในตําแหนงขับท่ีถูกตอง

กลบัแท็บเพ่ือเปลีย่นตําแหนง
กระจกมองหลังมีท้ังตําแหนงกลางวันและกลางคืน
ตําแหนงกลางคืนจะชวยลดแสงสะทอนจากไฟหนา
ของรถท่ีอยูดานหลังทาน

■ กระจกมองหลัง*

1กระจก
เซ็ดกระจกดานในและดานนอกใหสะอาดเสมอ และปรับให
ทานสามารถมองเห็นทัศนวิสัยท่ีดีท่ีสุด

ปรับต้ังกระจกกอนการขับข่ี
2 เบาะนั่งดานหนา หนา 183

a ตําแหนงเวลากลางคนื
b ตําแหนงเวลากลางวัน

* สําหรับรถบางรุน
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ขณะขับรถในท่ีมืด กระจกมองหลังจะลดความจาของแสง
จากไฟหนาดานหลงัทานโดยอัตโนมัติ กดปุม AUTO เพ่ือ
ปดหรอืเปดระบบ เม่ือเปดใชงาน ไฟเตือน AUTO จะ
สวางข้ึน

■ กระจกมองหลังปรับอัตโนมัติ* 1กระจกมองหลังปรับอัตโนมัติ *

ฟงกชนัลดแสงไฟอัตโนมัติจะถูกยกเลิกเม่ือเล่ือนคันเปล่ียน
เกียรไปท่ีตําแหนง ( R

a เซ็นเซอร
b ปุม Auto

* สําหรับรถบางรุน
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กระจกมองขางปรับไฟฟา
ทานสามารถปรบัต้ังกระจกมองขางไดเม่ือโหมดจายไฟอยู
ในตําแหนง ON

■ ปรับตั้งตําแหนงกระจกมองขาง
สวิตชเลือก L/R: เลือกปรับต้ังกระจกดานซาย หรือ
ขวา หลังจากปรับกระจกเรียบรอยแลว ใหเลือ่น
สวิตชไปยังตําแหนงกลาง

สวิตชปรับตําแหนงกระจก: ปรับกระจกโดยกดสวิตช
ตรงตําแหนงท่ีตองการ ไมวาจะเปนซาย, ขวา, บน หรือ
ลาง

■ การพับกระจกมองขาง*
กดสวิตชเพ่ือพับเขาหรือกางกระจกออก

a สวิตชเลอืก
b สวิตชปรบั
c สวิตชพับกระจก*

* สําหรับรถบางรุน
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■ การพับกระจกมองขาง
กดปุมลอ็กท่ีสมารทคยี หรือสมัผสัเซ็นเซอรลอ็กประตู* บนประตูหนา

u กระจกมองขางจะพับอัตโนมัติ

■ การกางกระจกมองขาง
ปลดลอ็กประตูทุกบานโดยใชสมารทคยีหรอืระบบสมารทคยี* เปดประตูดานผูขับข่ี

u กระจกมองขางจะกางออกโดยอัตโนมัติ

■ กระจกมองขางพับอัตโนมัติ* 1กระจกมองขางพับอัตโนมัติ *

ทานไมสามารถกางกระจกมองขางออกโดยใชสวติชพับ

ทานสามารถเปดหรือปดฟงกชันพับกระจกอัตโนมัติได

2 การต้ังคา * หนา 118

2 วิธีการกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

กระจกมองขางจะไมพับอัตโนมัติเม่ือล็อกรถจากดานใน หรือใช
สวติชหลักล็อกประตู

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

* สําหรับรถบางรุน
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เบาะนั่ง

เบาะนั่งดานหนา
ใหปรับเบาะนัง่คนขับเลื่อนไปดานหลังเทาท่ีจะทําได โดย
ท่ีทานยังสามารถบังคบัรถไดอยางสมบูรณ ทานควรจะ
สามารถนั่งหลังตรง หลังแนบกับหนักพิงของเบาะนั่ง
และสามารถเหยียบแปนตางๆ ไดโดยไมเอนตัวไป
ขางหนา และจับพวงมาลัยไดถนัด เบาะนั่งผูโดยสาร
ควรปรับใหอยูในลักษณะเดียวกัน โดยปรับใหถอยหาง
จากถุงลมดานหนาในแผงหนาปดมากท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนไปได

1เบาะนั่ง
ใหปรับเบาะนั่งกอนเร่ิมขับรถเสมอ

1เบาะนั่งดานหนา

นอกจากการปรับเบาะนั่ง ทานสามารถปรับพวงมาลัยข้ึน
หรือลง เขาและออกได ใหมีชองวางระหวางก่ึงกลางพวง
มาลัยกับหนาอกของทานอยางนอย 25 ซม. (10 นิ้ว)

3คําเตือน
การน่ังชิดกับถุงลมดานหนาจนเกินไปอาจทําใหไดรับบาด
เจ็บรุนแรง หรือเสยีชีวิตเม่ือถุงลมดานหนาพองตัวออก

นั่งใหหางจากถุงลมดานหนาใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดโดย
ท่ียังสามารถควบคุมรถไดอยางสมบูรณ

เล่ือนไปดานหลังเพ่ือใหมีพ้ืนท่ีเพียงพอ
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■ การปรับตัง้เบาะนั่งไฟฟาดานหนา*
■ การปรับตั้งตําแหนงเบาะนั่ง

a การปรับตําแหนงในแนวนอน
เลือ่นคนัปรบัเพ่ือเลือ่นเบาะนัง่

b การปรับความสูง (ดานผูขับขี่เทานัน้)
ดึงคนัปรบัข้ึนหรอืกดคนัปรบัลงเพ่ือเพ่ิมหรอืลดระดับเบาะนัง่

c การปรับมุมพนักพิงหลัง
ดันคนัปรบัไปขางหนาหรือดึงมาขางหลงัเพ่ือเปลีย่นองศา

* สําหรับรถบางรุน
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■ การปรับตั้งเบาะน่ังดานหนา* 1การปรับต้ังเบาะนั่งดานหนา *

เม่ือปรับเบาะน่ังใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมแลว ใหลองดันไป
ขางหนาและดานหลัง เพ่ือตรวจสอบใหแนใจวาเบาะนั่งล็อก
เขาท่ีแลว

a การปรับมุมพนักพงิหลงั
ดึงคนัปรบัข้ึนเพ่ือปรบัมุม

b การปรับตําแหนงในแนวนอน
ดึงคนัปรบัข้ึนเพ่ือเลือ่นเบาะนัง่จากนัน้ปลอยคนัปรบั

c การปรับความสูง (ดานผูขับขี่เทานั้น)
ดึงคนัปรบัข้ึนหรอืกดคนัปรบัลงเพ่ือเพ่ิมหรอืลดระดับเบาะนัง่

* สําหรับรถบางรุน
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ปรับพนกัพิงหลงัใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมและต้ังตรง
โดยใหมีชองวางเพียงพอระหวางหนาอกของทานกบัฝา
ครอบถุงลมในตําแหนงก่ึงกลางของพวงมาลัย

ควรปรับพนกัพิงหลงัของเบาะนัง่ผูโดยสารดานหนาใหอยู
ในตําแหนงท่ีเหมาะสมและต้ังตรง

การปรับเอนพนกัพิงหลงัโดยสายเข็มขัดนริภัยสวนไหลไมแนบกับหนาอกของผูโดยสารจะลดขีดความ
สามารถในการปกปองของสายเข็มขัดนริภัย นอกจากนีย้งัเพ่ิมโอกาสท่ีผูโดยสารจะลืน่ไหลผานสายเข็มขัด
นริภัยเม่ือเกดิการชน และทําใหไดรบับาดเจ็บรุนแรงได เม่ือทานปรับเอนพนักพิงหลงัมากข้ึน ความเสีย่ง
ตอการเกิดบาดเจ็บจะย่ิงเพ่ิมมากข้ึน

■ การปรับพนักพิงหลัง 1การปรับพนักพิงหลัง

อยาวางหมอนรองน่ัง หรือวัตถุอืน่ๆ ไวระหวางพนักพิงหลังกับ
แผนหลังของทาน

การกระทําดังกลาวอาจเปนการขัดขวางการทํางานของเข็ดขัด
นิรภัย และถุงลม

หากทานไมสามารถปรับระยะใหออกหางจากพวงมาลัยโดยท่ี
ยังสามารถเขาถึงการควบคุมตางๆ ไดขอแนะนาํใหทานลอง
ศึกษา ดูวามีอปุกรณชนดิใดท่ีสามารถชวยไดหรือไม

3คําเตือน
การปรับเอนพนักพิงหลังมากเกินไปอาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิตไดเม่ือเกิดการชน

ปรับพนักพิงหลงัใหอยูในตําแหนงต้ังตรง และหลงัแนบ
กับพนักพิง
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เบาะหลัง

คณุลกัษณะนีจ้ะเตือนทานถงึการมีอยูของผูโดยสารหรือสิง่ของในเบาะนัง่ดานหลงักอนท่ีทานจะออกจาก
รถ จะทํางานเม่ือต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ี VEHICLE OFF ถาเปดประตูดานหลังเปนระยะเวลาส้ันๆ กอน
หรือหลงัต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ี ON

ไฟเตือนจะปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีและเสยีง
เตือนจะดังข้ึนเม่ือต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ี VEHICLE OFF

■ ไฟเตือนเบาะนั่งดานหลัง 1ไฟเตือนเบาะนั่งดานหลัง
เม่ือทานต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ี VEHICLE OFF ไฟเตือนจะ
สวางข้ึนเปนระยะเวลาสั้นๆ จากนั้นฟงกชันจะถูกยกเลิกการ
ทํางาน

ไฟเตือนจะไมทํางานถาไมไดต้ังคาโหมดจายไฟเปน ON ภาย
ใน 10 นาทีของการใชงานประตูดานหลัง

ระบบไมตรวจจับผูโดยสารในเบาะน่ังดานหลัง ระบบสามารถ
ตรวจจับเม่ือเปดและปดประตูดานหลัง ระบุวาอาจมีบางอยาง
อยูในเบาะนั่งดานหลังแทน

ทานสามารถปดการต้ังคาการแจงเตือน

2 การต้ังคา* หนา 118

2 วิธีการกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณและการใชงาน

การนั่งในทาท่ีเหมาะสม
หลงัจากผูโดยสารทุกทานปรบัเบาะนัง่และพนักพิงศีรษะของตน รวมท้ังคาดเข็มขัดนริภัยแลว ถอืเปนสิง่
สําคญัท่ีจะตองนัง่หลงัตรง แนบกับพนกัพิงหลงัโดยเทาวางอยูบนพ้ืนตลอดเวลาจนกวารถจะจอดอยาง
ปลอดภยัและดับเคร่ืองยนตแลว

การน่ังท่ีไมเหมาะสมอาจเพ่ิมความเสีย่งตอการบาดเจ็บเม่ือเกดิการชนข้ึน ยกตัวอยางเชน ถาผูโดยสาร
นัง่งอตัว, นอนลง, นัง่หันขาง, เอนตัวไปดานหนาหรือดานขาง หรอืยกเทาขางใดขางหน่ึงหรอืท้ังสองขาง
ข้ึนโอกาสท่ีจะเกิดการบาดเจ็บเม่ือเกิดการชนจะเพ่ิมสงูข้ึน

นอกจากนี้ ผูโดยสารท่ีไมไดนั่งอยูในตําแหนงของท่ีนั่งดานหนาอาจไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงข้ัน
เสียชีวิต เม่ือเกิดการชนข้ึนเนื่องจากกระแทกกับช้ินสวนภายในของรถยนต หรือติดอยูกับถุงลม
ดานหนาท่ีพองตัวออก

1การนั่งในทาท่ีเหมาะสม

3คําเตือน
การน่ังท่ีไมเหมาะสมหรือไมอยูในตําแหนงอาจทําใหไดรับ
บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตเม่ือเกิดการชนข้ึน

นั่งหลังตรงแนบกบัพนักพิงหลังโดยเทาวางอยูบนพ้ืน
ตลอดเวลา
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uu เบาะน่ังuพนักพิงศีรษะ

มีตอ

อุปกรณและการใชงาน

พนักพิงศีรษะ
รถยนตของทานติดต้ังพนกัพิงศีรษะบนเบาะน่ัง

พนกัพิงศีรษะมีประสทิธภิาพสงูสดุในการปองกนัการบาด
เจ็บบริเวณคอ และการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการชนปะทะ
ดานหลังเม่ือกึง่กลางดานหลังของศีรษะผูโดยสารแนบกับ
ก่ึงกลางของพนกัพิงศีรษะ ดานบนสดุของใบหูของผู
โดยสารควรอยูในระดับเดียวกับความสงูก่ึงกลางของพนัก
พิงศีรษะ

การปรับพนกัพิงศีรษะขึ้น: 
ดึงพนักพิงศีรษะข้ึน
การปรับพนกัพิงศีรษะลง: 
กดปุมปลดล็อกไวแลวกดพนกัพิงศีรษะลง

■ การปรบัพนักพิงศีรษะ 1การปรับพนักพิงศีรษะ

เพ่ือใหระบบพนักพิงศีรษะทํางานไดอยางเหมาะสม:
� อยาแขวนส่ิงของใดๆ ไวบนพนักพิงศีรษะ หรือแขวนไวกับขา
ของพนักพิงศีรษะ

� อยาวางส่ิงของไวระหวางผูโดยสารกับพนกัพิงหลัง
� ติดต้ังพนักพิงศีรษะในตําแหนงท่ีถูกตอง

3คําเตือน
พนักพิงศีรษะซ่ึงอยูในตําแหนงท่ีไมเหมาะสมจะทําให
ประสทิธิภาพการทํางานลดลง และเพ่ิมความเสี่ยงตอการ
เกิดการบาดเจ็บเม่ือเกิดการชนข้ึน

ตรวจสอบใหแนใจวาพนักพิงศีรษะล็อกเขาท่ีและอยูใน
ตําแหนงท่ีเหมาะสมกอนเร่ิมขับรถ

ศีรษะอยูในตําแหนงก่ึงกลางของพนักพิงศีรษะ
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ผูโดยสารท่ีนัง่ในตําแหนงเบาะนัง่ดานหลงัควรปรับความ
สงูของพนกัพิงศีรษะใหอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมกอนรถ
เร่ิมแลน
การปรับพนักพงิศีรษะขึ้น:
ดึงพนักพิงศีรษะข้ึน
การปรับพนักพงิศีรษะลง:
กดปุมปลดล็อกไวแลวกดพนักพิงศีรษะลง

พนกัพิงศีรษะสามารถถอดไปทําความสะอาดหรือซอมแซมได

การถอดพนักพิงศีรษะ:
ดึงพนกัพิงศีรษะข้ึนจนสดุ จากนัน้กดปุมปลดลอ็ก และดึงพนกัพิงศีรษะข้ึนและดึงออกมา

การประกอบพนักพงิศีรษะ:
เสียบขากลับเขาไปยังตําแหนง จากนั้นกดปุมปลดล็อกไวและปรับพนักพิงศีรษะใหอยูในระดับท่ี
เหมาะสม ดึงพนักพิงข้ึนเพ่ือตรวจดูใหแนใจวาพนักพิงล็อกเขาท่ีเรียบรอยแลว

■ การเปล่ียนตําแหนงพนักพิงศีรษะเบาะนั่งตรงกลางดานหลัง

■ การถอดและการประกอบพนักพิงศีรษะ 1การถอดและการประกอบพนักพิงศีรษะ

3คําเตือน
การประกอบท่ีไมถูกตองทําใหพนักพิงศีรษะอาจเปนเหตุให
เกิดการบาดเจ็บรายแรงไดในขณะเกิดอุบัติเหตุรถชน

ใหติดต้ังพนักพิงศีรษะกอนการขับข่ีเสมอ
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uu เบาะน่ังuพนักเทาแขน
อุปกรณและการใชงาน

พนักเทาแขน

สามารถใชฝาปดชองคอนโซลเปนพนกัเทาแขนได

ดึงพนกัเทาแขนลงมาตรงกลางของท่ีนัง่

■ การใชพนักเทาแขนดานหนา

■ การใชพนักเทาแขนดานหลัง
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สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

ไฟภายในหองโดยสาร

■ เปด
ไฟภายสวางข้ึนไมวาประตูจะเปดหรอืปดอยูก็ตาม
■ ตําแหนงเปดประตู
ไฟภายในสวางข้ึนในสถานการณดังตอไปนี:้
� เม่ือเปดประตูบานใดบานหน่ึง
� ทานปลดล็อกประตูดานผูขับข่ี
� เม่ือทานต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ี VEHICLE OFF

■ ปด
ไฟภายในยงัคงปดไมวาประตูจะเปดหรอืปดอยูก็ตาม

■ สวิตชไฟภายใน 1สวติชไฟภายใน
ในตําแหนงประตูถูกส่ังงาน ไฟเกงจะคอยๆ ดับลงเม่ือผาน
ไป 30 วนิาที หลังจากปดประตู
ไฟจะดับลงหลังจากผานไป 30 วินาทีในสถานการณตอไปนี:้
� เม่ือทานปลดล็อกประตูดานผูขับข่ีแตไมเปดประตูออก
� เม่ือทานต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ี VEHICLE OFF แตไมไดเปด
ประตูออก

ระยะเวลาใหการปรับหร่ีไฟภายในหองโดยสาร

2 การต้ังคา * หนา 118

2 วิธีการกําหนดการตัง้คารถยนต หนา 330

ไฟภายในจะดับลงทันทีในสถานการณตอไปนี้:
� เม่ือทานล็อกประตูดานผูขับข่ี
� เม่ือทานปดประตูดานผูขับข่ีในโหมด ACCESSORY

� เม่ือทานต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ีตําแหนง ON

หากทานเปดประตูบานใดบานหนึ่งคางไวในโหมด VEHICLE 

OFF (LOCK) ไฟภายในจะดบัลงหลังจากผานไป 15 นาที

เพ่ือหลีกเล่ียงแบตเตอร่ีเสื่อม อยาเปดไฟเกงท้ิงไวเปนเวลา
นานเม่ือดับเคร่ืองยนตแลว

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว
a ตําแหนงเปดประตู
b เปด
c ปด

ดานหนา*

ดานหลัง

a ตําแหนงเปดประตู
b เปด
c ปด

* สําหรับรถบางรุน
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uuสิ่งอํานวยความสะดวกภายในu ไฟภายในหองโดยสาร
อุปกรณและการใชงาน

ไฟอานแผนท่ีจะเปดและปดเม่ือกดสวิตช

■ สวิตชไฟอานแผนที่
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uuสิ่งอํานวยความสะดวกภายในuสิง่อํานวยความสะดวกภายใน

อุปกรณและการใชงาน

สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

ดึงมือจับเพ่ือเปดกลองเก็บของ

■ กลองเก็บของ 1กลองเก็บของ

3คําเตือน
กลองเก็บของท่ีเปดอยูอาจทําใหผูโดยสารไดรบับาดเจ็บ
รนุแรงได ถาเกิดการชนแมจะคาดเข็มขัดนริภัยก็ตาม

ระหวางการขับข่ี ปดฝากลองเก็บของไวเสมอ
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uuสิง่อํานวยความสะดวกภายในuสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

มีตอ

อุปกรณและการใชงาน

ดึงมือเปดเพ่ือเปดกลองคอนโซล

■ ถาดวางเคร่ืองด่ืม
ถาดในคอนโซนกลางสามารถถอดออกได โดยการยก
ข้ึน เพียงแคดึงข้ึนอยางงายๆ

■ คอนโซลกลาง
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■ ชองวางเคร่ืองด่ืมดานหนา
ติดต้ังอยูท่ีดานขางประตูหนาและหลงั

■ ชองวางเคร่ืองด่ืมท่ีเบาะนัง่ดานหลัง
พับหนกัเทาแขนลง เพ่ือใชชองวางเคร่ืองด่ืมท่ีเบาะนัง่
ดานหลงั

■ ชองวางเคร่ืองด่ืมขางประตูหนา
ติดต้ังอยูท่ีดานขางประตูหนา

■ ชองวางเครือ่งด่ืม 1ชองวางเครื่องด่ืม

ขอสังเกต
เคร่ืองด่ืมท่ีหกอาจกอใหเกิดความเสียหายกับผาหุม เบาะ
พรม และอุปกรณไฟฟาภายในรถได

โปรดระมัดระวังเม่ือทานกําลังใชชองวางเคร่ืองด่ืม น้ํารอน
อาจลวกผิวหนังได
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uuสิง่อํานวยความสะดวกภายในuสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
อุปกรณและการใชงาน

■ ชองวางเคร่ืองด่ืมขางประตูหลัง
ติดต้ังอยูท่ีดานขางประตูหลงั

มีตะขอแขวนเส้ือบนราวมือจับฝงซายบรเิวณดานหลงั

■ ตะขอแขวนเส้ือ* 1ตะขอแขวนเสื้อ *

ตะขอแขวนเสื้อไมไดถูกออกแบบมาสําหรับแขวนส่ิงของขนาด
ใหญหรือมีน้ําหนักมาก

* สําหรับรถบางรุน
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การเปดท่ีเก็บแวนกนัแดด ใหกดตรงรอยบากและ
ปลอย การปดใหกดอีกครัง้จนลอ็ก

ทานสามารถเก็บแวนกนัแดด และของท่ีมีขนาดเลก็ไดใน
ชองนี้

■ ที่เก็บแวนกันแดด* 1 ท่ีเก็บแวนกันแดด *

ปดฝาปดไวเสมอในระหวางขับรถ ยกเวนเม่ือตองหยิบของจาก
ชอง

* สําหรับรถบางรุน
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uuสิง่อํานวยความสะดวกภายในuสิง่อํานวยความสะดวกภายในอ่ืนๆ

มีตอ

อุปกรณและการใชงาน

สิ่งอํานวยความสะดวกภายในอ่ืนๆ

ชองเสยีบอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติมสามารถใชไดโดยท่ีโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ACCESSORY หรือ ON

■ ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม
เปดฝาครอบเพ่ือใชงาน

■ ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม 1ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม

ขอสังเกต
อยาเสียบท่ีจุดบุหร่ีในรถเขากับชองนี้ เพราะอาจทําใหชอง
เสียบอุปกรณไฟฟารอนจัด

ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติมไดรับการออกแบบมาใหจาย
แรงเคล่ือนไฟฟาอุปกรณท่ีระดับ 12 โวลต DC ท่ีมี
อัตรา 180 วัตต หรือนอยกวา (15 แอมป)

เพ่ือปองกันแบตเตอร่ีคายประจุ ใหใชชองเสียบอุปกรณไฟฟา
เม่ือเคร่ืองยนตกําลังทํางานเทานั้น

เม่ือไมไดใชชองเสียบอุปกรณไฟฟา ใหปดฝาปดเพ่ือปองกันไม
ใหมีวตัถุขนาดเล็กใดๆ เขาไปในชองเสียบอุปกรณไฟฟา
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ในการใชงานตัวชารจไฟแบบไรสาย โหมดจายไฟตองอยูในสถานะ ACCESSORY หรอื ON

ชารจอุปกรณใดๆ ท่ีเขากันไดกับการชารจไฟแบบไรสาย Qi บนพ้ืนท่ีท่ีระบุไวโดยเคร่ืองหมาย  ดังนี:้
1. กดปุม  (เปด/ปดเครื่อง) คางเพ่ือเปดหรือปด
ระบบ
u เม่ือระบบทํางาน ไฟแสดงเคร่ืองหมายสเีขียวจะ
ปรากฏข้ึนมา

2. วางอุปกรณท่ีตองการชารจลงบนพ้ืนท่ีสําหรับชารจ
u ระบบจะเร่ิมชารจไฟโดยโดยอัตโนมัติ และไฟ
แสดงเคร่ืองหมายสีเหลืองอําพันจะปรากฏข้ึนมา

u ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณเขากันไดกับระบบ 
และวางดานท่ีสามารถชารจไดไวตรงกลางพ้ืนท่ี
สําหรับชารจ

3. เม่ือชารจไฟเสร็จสิน้ ไฟแสดงเคร่ืองหมายสีเขียวจะ
ปรากฏข้ึนมา
u ไฟแสดงเคร่ืองหมายสเีหลอืงอําพันจะคางอยู ข้ึนอยู
กบัอุปกรณ

■ ตัวชารจไฟแบบไรสาย* 1ตัวชารจไฟแบบไรสาย *

เพ่ือใชงานอยางปลอดภัย:
� นําวัตถุวตัถุโลหะใดๆ ออกจากแทนชารจกอนทําการชารจ
อปุกรณ

� อยาเปดฝาปดตัวชารจไฟ
� อยาใชตัวชารจไฟหากมีความผิดปกติ ติดตอศูนยบริการของ
ฮอนดา

3ขอควรระวัง
วัตถุโลหะระหวางแทนชารจและอุปกรณท่ีสามารถ
ชารจไฟไดจะเกิดความรอนและสามารถไหมทานได
� โปรดนําวัตถุท่ีไมเก่ียวของออกจากแทนชารจกอน
ทําการชารจอุปกรณเสมอ

� ตรวจสอบใหแนใจวาผิวหนาปราศจากฝุนและเศษ
ตะกอนอ่ืนๆ กอนทําการชารจ

� อยาทําของเหลวหก (อาทิ น้ํา, เครื่องด่ืม และ
อ่ืนๆ ) บนแทนชารจและอุปกรณ

� ไมใชน้ํามัน ไขมัน แอลกอฮอล เบนซิน หรือ
ทินเนอรในการทําความสะอาดแทนชารจ

� ไมคลุมระบบชารจดวยผาเช็ดตัว เสื้อผา หรือวัตถุ
อ่ืนๆ ในขณะท่ีทําการชารจ

� หลีกเลี่ยงการใชละอองสเปรยท่ีอาจลอยมาสัมผัส
กับผวิหนาของแทนชารจ

a ไฟแสดงสอํีาพัน
b ไฟแสดงสเีขียว
c ปุม  (เปด/ปดเคร่ือง)
d พ้ืนท่ีสําหรับชารจ

* สําหรับรถบางรุน
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■ เม่ือการชารจไมเร่ิมทํางาน
ใหเลอืกหนึง่ในวิธแีกปญหาตามตารางตอไปนี้

ไฟแสดง สาเหตุ วิธแีกไข

สีเขียว 
และสี
เหลือง
อําพัน

ไฟ
กะพริบใน
เวลา
เดียวกัน

มีสิ่งกีดขวางระหวางอุปกรณและพ้ืนท่ี
สําหรบัชารจ เอาส่ิงกดีขวางออก

อุปกรณไมอยูภายในพ้ืนท่ีสําหรับชารจ
หยิบและต้ังอุปกรณใหมไปยัง
ตรงกลางของพ้ืนท่ีสําหรับ
ชารจท่ีมี  อยู

อุณหภูมิของแทนตัวชารจไฟแบบไรสาย
สงูข้ึน

หยุดการชารจไฟช่ัวคราว
รอจนกวาอุณหภูมิจะลดลง
และพยายามชารจไฟอุปกรณ
อีกคร้ัง

เหลือง
อําพัน

การ
กะพริบ ตัวชารจไฟแบบไรสายมีขอผดิพลาด ติดตอศูนยบริการเพ่ือซอม

แซม

1ตัวชารจไฟแบบไรสาย *

ถาตัวชารจไฟรบกวนการสื่อสารวิทยุ ใหพยายามแกไขการ
รบกวนน้ัน:
� กดสวิตชบนตัวชารจไฟคางไวเปนเวลาสองถึงสามวินาทีเพ่ือ
ปดตัวชารจไฟ

ระบบนี้ใชพลังงานสูงมาก อยาใชงานระบบดังกลาวตอเนื่อง
เปนเวลานานในขณะเคร่ืองยนตไมไดทํางาน เพราะอาจทําให
แบตเตอร่ีออนสงผลใหสตารตเคร่ืองยนตไดยาก

เม่ือจะใชตัวชารจไฟแบบไรสาย โปรดอานคูมือการใชงานท่ีมา
พรอมกับอุปกรณท่ีทานตองการชารจไฟ

* สําหรับรถบางรุน
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1ตัวชารจไฟแบบไรสาย *

ตัวชารจไฟแบบไรสายสามารถรองรับไดถึง 15 วัตต แตอตัรา
การชารจไฟจะแตกตางกันตามอุปกรณและสภาวะอ่ืนๆ

ขอสังเกต
อยาวางอุปกรณสือ่บันทึกท่ีเปนแมเหล็กหรือเคร่ืองจักรท่ีมี
ความเท่ียงตรงสูงไวในพ้ืนท่ีสําหรับชารจขณะทําการชารจ
ขอมูลบนบัตรอยางเชนบัตรเครดิตสามารถหายไปเพราะผล
จากแมเหล็กได เคร่ืองจักรท่ีมีความเท่ียงตรงสูงอยางเชน
นาฬิกาอาจไดรับผลกระทบเชนกัน

“Qi” และเคร่ืองหมาย  เปนเคร่ืองหมายการคาท่ีผานการ
จดทะเบียนในนามของ Wireless Power Consortium (WPC)

การชารจไฟอาจหยุดหรือไมเร่ิมทํางานในกรณีตอไปนี้:
� อปุกรณชารจเต็มแลว
� อณุหภูมิของอุปกรณสูงมากขณะท่ีทําการชารจ
� ทานอยูในท่ีท่ีมีคล่ืนสนามแมเหล็กเขมขนสูงหรือมีสญัญาณ
รบกวนอยางเชนสถานีโทรทัศน โรงไฟฟา หรือปมน้ํามัน

� อปุกรณมีฝาครอบ ซองหรืออุปกรณเสริมท่ีไมสามารถเขากัน
ไดกับการชารจไฟแบบไรสาย 

อุปกรณอาจชารจไมเขาหากสวนท่ีชารจไดมีขนาดหรือรูปรางท่ี
ไมเหมาะสมกับพ้ืนท่ีสําหรับชารจ

ไมใชทุกอุปกรณท่ีเหมาะกับระบบนี้

* สําหรับรถบางรุน
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1ตัวชารจไฟแบบไรสาย *

ระหวางการชารจ เปนเร่ืองปกติท่ีพ้ืนท่ีสาํหรับชารจและ
อุปกรณรอนข้ึน

การชารจอาจถูกขัดจังหวะเปนเวลาชั่วครูเม่ือ:
� ประตูทุกบานและกระโปรงทายถูกปด

- เพ่ือหลีกเล่ียงการรบกวนฟงกชันท่ีเหมาะสมของระบบ
สมารทคีย

� ตําแหนงของอุปกรณถูกเปล่ียน

ไมชารจอุปกรณมากกวาหน่ึงช้ินในเวลาเดียวกันบนพ้ืนท่ีสําหรับชารจ

ถาอุปกรณรอนเกินไปและฟงกชันปองกันแบตเตอร่ีจะทํา
งาน อาจชารจไฟไดชามากหรือไมสามารถชารจไดอกีตอไป
อุณหภูมทิีท่ําใหฟงกชันปองกนัแบตเตอร่ีทํางานข้ึนอยูกบัอุปกรณ

เส่ียงตอการเผาไหม: 
วัตถุโลหะใดๆ ท่ีวางอยูระหวางแทนชารจและอุปกรณสามารถ
เกิดความรอนได

* สําหรับรถบางรุน
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ชุดควบคุมระบบปรับอากาศ

การใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ*
ระบบปรับอากาศโดยอัตโนมติัจะรักษาอุณหภูมิภายในหองโดยสารใหเปนไปตามท่ีทานเลือก นอกจากน้ี ระบบ
ยังเลือกผสมลมอุน* หรือลมเย็นท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะเพ่ิมหรือลดอุณหภูมิภายในหองโดยสารตามความตองการ
ของทานโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได
ใชระบบเม่ือเคร่ืองยนตกําลงัทํางาน
1. กดปุม AUTO
2. ปรับอุณหภูมิภายในหองโดยสารดวยปุมหมุนควบคุมอุณหภูมิ
3. กดปุม  (เปด/ปด) เพ่ือยกเลิก

1การใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ*
ถากดปุมใดๆ ในขณะใชระบบควบคมุสภาพอากาศในโหมด
อตัโนมัติจะยึดฟงกชันของปุมท่ีกดเปนสําคัญ

ไฟแสดง AUTO จะดับลง แตฟงกชนัท่ีไมเก่ียวของกับปุมท่ีกด
จะถูกควบคุมแบบอัตโนมัติ

เพ่ือปองกันไมใหลมหนาวจากภายนอกพัดเขามา พัดลมอาจไม
เร่ิมทํางานทันทีเม่ือกดปุม AUTO

หากอุณหภูมิภายในอุนเกินไป ทานสามารถลดอุณหภูมิลงได
เร็วข้ึนโดยการเปดกระจกหนาตางเล็กนอยแลวเปดระบบใน
โหมด AUTO แลวต้ังคาอุณหภูมิไปท่ีระดับตํ่า เปล่ียนโหมด
อากาศบริสุทธิ์ไปเปนโหมดหมุนเวียนอากาศจนกวาอุณหภูมิจะ
ลดลง

เม่ือทานต้ังอุณหภูมิไวท่ีระดับ Lo หรือ 28 จะแสดง

กดปุม  เพ่ือเปดและปดระบบปรับอากาศ เม่ือเปดใช
งาน ระบบจะเปล่ียนกลับไปใชตัวเลือกคร้ังลาสุด

ขณะอยูในโหมด ECON ระบบปรับอากาศจะมีการแปรผัน
อุณหภูมิมากข้ึน

a ปุมควบคมุดานผูโดยสาร j ปุม MODE
�  อากาศปลอยมาจากชองลมแผงหนาปด
�  อากาศปลอยมาจากชองลมแผง
หนาปดและชองลมดานลาง

�  อากาศปลอยมาจากชองลมดานลาง
�  อากาศปลอยมาจากชองลมดานลาง
และชองลมไลฝากระจกหนา

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

รุนท่ีมีปุม SYNC และปุม MAX COOL

* สําหรับรถบางรุน
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a ปุมหมุนควบคมุอุณหภมิูดานผูโดยสาร i ปุม MODE

�  อากาศปลอยมาจากชองลมแผงหนาปด
�  อากาศปลอยมาจากชองลมแผง
หนาปดและชองลมดานลาง

�  อากาศปลอยมาจากชองลมดานลาง
�  อากาศปลอยมาจากชองลมดานลาง
และชองลมไลฝากระจกหนา

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

รุนท่ีมีปุม SYNC
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■ การเปลีย่นระหวางโหมดการหมุนเวียนอากาศ และโหมดอากาศบริสุทธ์ิ
กดปุม  (หมุนเวียนอากาศ) และเปล่ียนโหมดตามสภาวะแวดลอม
โหมดหมุนเวียนอากาศ (ไฟแสดงติดสวาง): หมุนเวียนอากาศจากภายในรถไดผานทางระบบนี้
โหมดอากาศบริสุทธิ์ (ไฟแสดงดับ): ระบายอากาศจากภายนอก ปรับระบบใหอยูในโหมดอากาศบริสุทธิ์
เม่ืออยูในสถานการณท่ัวไป

a ปุมควบคมุพัดลม h ปุมหมุนควบคมุ MODE

�  อากาศปลอยมาจากชองลมแผงหนาปด
�  อากาศปลอยมาจากชองลมแผง
หนาปดและชองลมดานลาง

�  อากาศปลอยมาจากชองลมดานลาง
�  อากาศปลอยมาจากชองลมดานลาง
และชองลมไลฝากระจกหนา

b ปุมหมุนควบคมุอุณหภมิู
c ปุม MAX COOL
d ปุม AUTO
e ปุมหมุนเวียนอากาศ
f ปุม ON/OFF
g ปุม A/C (ระบบปรับอากาศ) 

รุนท่ีไมมีปุม SYNC
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กดปุม  (ไลฝากระจกบังลมหนา) จะเปดระบบปรับ
อากาศ
กดปุม  (ไฟแสดงดับ) เพ่ือเปลีย่นเปนโหมดอากาศ
บริสทุธิ์

กดปุม  อีกคร้ังเพ่ือปด ระบบจะกลับสูการต้ังคากอน
หนานี้

■ การไลฝากระจกหนาตางอยางรวดเร็ว
1. กดปุม  (ไฟแสดงติด)
2. กดปุม  (ไฟแสดงติด)

■ การไลฝากระจกบงัลมหนาและกระจกหนาตาง 1การไลฝากระจกบังลมหนาและกระจกหนาตาง
เพ่ือความปลอดภัยของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาทาน
สามารถมองผานกระจกทุกบานไดอยางชัดเจนกอนขับรถ

หามต้ังคาอุณหภูมิไวใกลกับขีดจํากัดสูงสุด หรือตํ่าสุด
เม่ือมีลมเย็นมาปะทะกระจกบังลมหนา ดานนอกของกระจกบัง
ลมหนาอาจเกิดฝาข้ึน

1การไลฝากระจกหนาตางอยางรวดเร็ว
หลังจากละลายฝาท่ีกระจกแลว ใหปรับไปสูโหมดปรับอากาศ
ภายนอก ถาระบบยังคงอยูในโหมดหมุนเวียนอากาศ อาจเกิด
ฝาบนหนาตางเนื่องจากความชื้น ซ่ึงจะบดบังทัศนวิสยัของทาน
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อุปกรณและการใชงาน

ทานสามารถต้ังคาอุณหภมิูท้ังสําหรับดานผูขับข่ี และผูโดยสารใหเทากันในโหมดปรบัอุณหภมิูรวม

1. กดปุม SYNC

u ระบบจะสลับเปนโหมด SYNC

2. ปรับต้ังอุณหภูมิโดยใชปุมหมุนควบคุมอุณหภูมิดานผูขับข่ี

กดปุม SYNC หรือปรบัอุณหภมิูภายในโดยใชปุมหมุนควบคมุดานผูโดยสารเพ่ือกลบัไปยงัโหมดปรับ
อุณหภมิูแยกซายขวา

■ โหมด SYNC* 1โหมด SYNC *

เม่ือระบบอยูโหมดปรับอุณหภูมิแยกซายขวา อณุหภูมิดานผูขับ
ข่ีและดานผูโดยสารสามารถต้ังคาแยกกันได

เม่ือทานกดปุม  ระบบจะเปล่ียนเปนโหมด SYNC

a ปุมหมุนควบคมุอุณหภมิูดานผูโดยสาร
b ปุมหมุนควบคมุอุณหภมิูดานผูขับข่ี
c ปุม SYNC

* สําหรับรถบางรุน
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uu ชุดควบคุมระบบปรับอากาศu เซ็นเซอรควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ
อุปกรณและการใชงาน

เซ็นเซอรควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ
ระบบควบคมุสภาพอากาศอัตโนมัติติดต้ังเซ็นเซอรวัด
แสงอาทิตย และเซ็นเซอรวัดอุณหภมิูภายใน หามนําวัสดุ
ใดๆ มาคลมุท่ีตัวเซ็นเซอรดังกลาวหรือทําน้ําหกใส
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

ระบบเคร่ืองเสียง

ขอมูลระบบเครื่องเสียงของทาน
ระบบเคร่ืองเสียงชุดนี้มีวิทยุ FM/AM ในตัว และสามารถเลนแฟลชไดรฟ USB, iPod, iPhone, 

อุปกรณ Bluetooth® และสมารทโฟนได
ทานสามารถควบคุมการทํางานของระบบเคร่ืองเสียงไดจากปุมและสวิตชบนแผงสวิตช, สวิตชควบคมุ
ระบบเคร่ืองเสียงบนพวงมาลัย หรือไอคอนบนหนาจอเคร่ืองเสียงหนาจอสัมผสั

1ขอมูลระบบเครื่องเสียงของทาน
iPod®, iPhone® และ iTunes® เปนเคร่ืองหมายการคา
ของ Apple Inc.

a แฟลชไดรฟ USB
b iPod
c สวิตชควบคมุเครือ่งเสียง

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว
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uuระบบเครื่องเสียงuขอมูลระบบเคร่ืองเสยีงของทาน
อุปกรณอํานวยความสะดวก

*1 : รุนมาตรวัด 7 นิ้ว
*2 : รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

a แฟลชไดรฟ USB
b iPod
c สวิตชควบคุมระบบเคร่ืองเสยีง*1
d สวิตชควบคุมระบบเคร่ืองเสยีง*2

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว
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uuระบบเคร่ืองเสยีงuการยับย้ังการโจรกรรมของระบบเคร่ืองเสยีง*

อุปกรณอํานวยความสะดวก

การยับย้ังการโจรกรรมของระบบเครื่องเสียง*
ระบบเคร่ืองเสียงจะไมทํางานเม่ือถูกถอดออกจากแหลงจายไฟ เชน เม่ือแบตเตอรี่ถูกถอด หรือหมดไฟ
ในบางสภาวะ ระบบอาจจะแสดงหนาจอเขารหัสผาน ซ่ึงหากปรากฏข้ึน ใหเปดใชงานระบบเคร่ืองเสียง
ใหม

■ การเปดการใชงานระบบเคร่ืองเสียงใหม
1. กดสวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนตไปท่ี ON

2. เปดระบบเคร่ืองเสียง
3. กดปุม VOL/  AUDIO (ระดับเสียง/เปดและปดเคร่ือง) คางไวเปนเวลามากกวาสองวินาที

u ระบบเคร่ืองเสยีงจะไดรบัการเปดใหมเม่ือชุดควบคุมเคร่ืองเสียงทําการเช่ือมตอกับชุดควบคมุ
เคร่ืองยนต หากชุดควบคุมระบบเคร่ืองเสียงตรวจสอบไมพบชุดเคร่ืองเสียง ทานตองติดตอ
ศูนยบริการฮอนดาและเพ่ือเขารับการตรวจสอบ

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณอํานวยความสะดวก
รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

การใชงานระบบเคร่ืองเสียงเบื้องตน

เม่ือตองการใชระบบเคร่ืองเสียง โหมดจายไฟตองอยูในตําแหนง ACCESSORY หรือ ON

ใชปุมเลือกหรือปุม MENU เพ่ือเขาสูฟงกชันเคร่ือง
เสยีงบางอยาง
กด  เพ่ือเปลี่ยนระหวางหนาจอแสดงปกติหรือหนา
จอขยาย สําหรับฟงกชันบางอยาง

ปุมเลือก: หมุนปุมไปทางซายหรือขวาเพ่ือเลื่อนดูตัว
เลอืกท่ีตองการ กด  เพ่ือต้ังคาตัวเลือก

ปุม MENU: กดเพ่ือแสดงหนาจอเมนู

ปุม  (ยอนกลับ): กดเพ่ือกลับไปยังหนาจอ
กอนหนา

■ ฟงกชันระบบเครื่องเสียง 1รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว
ตัวแสดงเหลานี้จะใชเพ่ือแสดงวิธีการควบคุมปุมตัวเลือก
หมุน  เพ่ือเลือก
กด  เพ่ือปอนคาท่ีตองการ

รายการเมนู
2 การปรับต้ังนาฬิกา (Adjusting the Clock) หนา 142
2 การปรับต้ังเสียง (Adjusting the Sound) หนา 218
2 การต้ังคาหนาจอแสดง (Display Setup) หนา 219
2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

กดปุมบนพวงมาลัยเพ่ือเปล่ียนการตั้งคาเคร่ืองเสียงใดๆ
2 สวิตชควบคุมระบบเคร่ืองเสียง (Audio Remote 

Controls) หนา 217

การทํางานของหนาจอสัมผัส�
� ใชการควบคมุแบบเรียบงาย เชน การสัมผสั การปดซาย-ขวา
และการเล่ือนข้ึนลง เพ่ือใชงานฟงกชันเคร่ืองเสียงบางอยาง

� บางรายการอาจกลายเปนสีเทาระหวางขับรถเพ่ือลดการ
เบี่ยงเบนความสนใจ

� ทานสามารถเลือกรายการนั้นไดเม่ือรถจอด
� การใสถุงมืออาจจํากัดหรือขัดขวางการทํางานของหนาจอ
แบบสัมผัส
ทานสามารถเปล่ียนการต้ังคาความไวของหนาจอสัมผสัได

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 242

ปุม  
(ยอนกลับ)

ปุมเลือก

ปุม MENU

หนาจอแสดงเมนู



uu รุนจอสมัผัส 7 น้ิวuการใชงานระบบเคร่ืองเสยีงเบ้ืองตน

216

อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ คอนโซลกลาง ( )

ชองเช่ือมตอ USB (2.5A) มีไวสําหรับชารจไฟอุปกรณ,
เลนไฟลเสียง และเช่ือมตอโทรศัพทท่ีสามารถใชงานได
กับ Apple Car Play หรือ Android Auto

u เพ่ือปองกันปญหาใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน โปรดใช
Apple MFi Certified Lightning Connector 

สําหรับ Apple CarPlay และสําหรับ Android 

Auto สายเคเบิล USB ควรไดรบัการรับรองโดย
USB-IF เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน USB 2.0

■ อยูดานหลังของคอนโซลกลาง*
ชองเช่ือมตอ USB (2.5A) มีไวสําหรับชารจไฟใหกับ
อุปกรณเทานั้น

u ทานไมสามารถเลนเพลงได ถึงแมวาจะเช่ือม
เคร่ืองเลนเพลงเขากับชองเช่ือมตอแลวก็ตาม

■ ชองเช่ือมตอ USB 1ชองเชื่อมตอ USB

� หามวาง iPod หรือแฟลชไดรฟ USB ท้ิงไวในรถ การสัมผสั
แสงแดดโดยตรงและอุณหภูมิสูงอาจทําใหอุปกรณเสียหายได

� ขอแนะนาํใหทานใชสาย USB หากทานกําลังเชื่อมตอ
แฟลชไดรฟ USB เขากับชองเชือ่มตอ USB

� อยาเชือ่มตอ iPod หรือแฟลชไดรฟ USB โดยใชฮับ
� หามใชรวมกับอุปกรณอื่น เชน เคร่ืองอานการดหรือ
ฮารดดิสกไดรฟ เนื่องจากอาจทําใหอปุกรณดังกลาว หรือ
ไฟลของทานเสียหาย

� ขอแนะนาํใหทานสํารองขอมูลของทานไวกอนใชงานอุปกรณ
ดังกลาวในรถของทาน

� ขอความท่ีแสดงข้ึนมาจะแตกตางกันไปโดยข้ึนอยูกับรุนของ
อปุกรณและรุนของซอฟตแวร

ชองเชื่อมตอ USB สามารถจายไฟไดถึง 2.5A ชองเชือ่มตอ
USB จะไมสงออกไฟ 2.5A จนกวาจะไดรับคําส่ังจากอุปกรณ
อานคูมือการใชงานอุปกรณท่ีตองไดรับการชารจไฟสําหรับ
รายละเอียดของกําลังกระแสไฟฟาท่ีมีการวัดในหนวยแอมแปร

ภายใตสภาพบางอยาง อุปกรณท่ีเสียบอยูกับชองเชื่อมตออาจ
สงเสียงรบกวนสถานวีิทยุท่ีทานกําลังฟงอยู

การชารจดวย USB

คอนโซลกลาง

อยูดานหลังของคอนโซลกลาง

* สําหรับรถบางรุน
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จะชวยใหทานสามารถใชงานระบบเคร่ืองเสียงในขณะขับรถได ขอมูลจะแสดงบนหนาจอแสดงขอมูล
ผูขับข่ี

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

สวิตช VOL ( +   /VOL ( -   (ระดับเสียง)
กดข้ึน: เพ่ือเพ่ิมระดับเสียง
กดลง: เพ่ือลดระดับเสียง

ปุม /  (คนหา/ขาม)
� เม่ือกําลังฟงวิทยุ
กด : เพ่ือเลือกสถานีวิทยุท่ีบันทึกคาไวลวงหนาในสถานีถัดไป
กด : เพ่ือเลือกสถานีวิทยุท่ีบันทึกคาไวลวงหนาในสถานีกอนหนา
กดปุม  คางไว: เพ่ือเลือกสถานีเครือขายท่ีมีสัญญาณแรงถัดไป
กดปุม  คางไว: เพ่ือเลือกสถานีเครือขายท่ีมีสัญญาณแรงกอนหนา

� เม่ือฟงผาน iPod, แฟลชไดรฟ USB, Bluetooth® Audio หรือการเช่ือมตอสมารทโฟน
กด : เพ่ือขามไปยังเพลงถัดไป
กด : เพ่ือกลับไปเร่ิมตนเพลงปจจุบันใหมหรือไปยังเพลงกอนหนา

� เม่ือฟงเพลงจากแฟลชไดรฟ USB หรือ Bluetooth® Audio
กดปุม  คางไว: เพ่ือขามไปยังโฟลเดอร/กลุมถัดไป
กดปุม  คางไว: เพ่ือกลับสูโฟลเดอร/กลุมกอนหนา

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

โหมดบางโหมดจะปรากฏข้ึนเฉพาะเม่ือใชอุปกรณหรือสื่อกลาง
ท่ีเหมาะสมเทานั้น

ฟงกชันบางอยางอาจใชไมไดข้ึนอยูกับอุปกรณ Bluetooth® ท่ี
ทานเชือ่มตอ

ปุม /  (คนหา/ขาม)

ปุม SOURCEสวติช VOL ( +   /VOL ( -   
(ระดับเสียง)
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การปรับตั้งเสียง (Adjusting the Sound)

1. เลือกแหลงท่ีมาของเสียง
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
(SVC)

1การปรับต้ังเสียง (Adjusting the Sound)

SVC จะปรับระดับเสียงตามความเร็วรถยนต เม่ือรถยนตมี
ความเร็วเพ่ิมข้ึน ระดับเสียงก็จะเพ่ิมข้ึน เม่ือรถยนตมีความเร็ว
ลดลง ระดับเสียงก็จะลดลง
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uuรุนจอสมัผัส 7 น้ิวuการต้ังคาหนาจอแสดง (Display Setup)
อุปกรณอํานวยความสะดวก

การต้ังคาหนาจอแสดง (Display Setup)

ทานสามารถต้ังคาความสวางของหนาจอแยกกันสําหรับโหมดกลางวันและกลางคืนได

1. กดปุม MENU

2. เลือก การตัง้คาหนาจอ (Display Adjustment)

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

4. เลือกการต้ังคาท่ีทานตองการ

■ การเปลี่ยนแปลงความสวางของจอแสดง 1การเปล่ียนแปลงความสวางของจอแสดง
ทานสามารถเปล่ียนการต้ังคา ความเขมจาง (Contrast) และ 
ระดับสีดํา (Black Level) ดวยวธิีเดียวกัน

ทานสามารถปรับการต้ังคาไดโดยการเล่ือนหรือแตะบนแถบ
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uu รุนจอสมัผัส 7 น้ิวuการเลนวิทยุ AM/FM

อุปกรณอํานวยความสะดวก

การเลนวิทยุ AM/FM

ปุม RADIO

กดเพ่ือเลือกยานความถ่ี

ปุม  (ยอนกลับ)
กดเพ่ือกลับไปยังหนาจอกอนหนา

ปุมคนหา
กด  หรือ  เพ่ือคนหาคล่ืนวิทยุ
ของสถานีท่ีมีสัญญาณแรงในชวงความถ่ีท่ี
มากข้ึนหรือลง

ปุม VOL/  AUDIO (ระดับ
เสียง/เปด-ปดระบบเคร่ืองเสียง)
กดปุมนีเ้พ่ือเปดและปดระบบเคร่ืองเสียง
หมุนเพ่ือปรับระดับเสียง

ปุมเลอืก
หมุนเพ่ือปรับหาคล่ืนความถ่ีวิทยุ
กดแลวหมุนเพ่ือเลือกรายการ จากนั้น ใหกด
อกีคร้ังเพ่ือเลือกตัวเลือกของทาน

ปุม MENU

กดเพ่ือแสดงรายการเมนู

หนาจอแสดงขอมูล

ไอคอน กําหนดไวลวงหนา (Preset)

ปรับคล่ืนความถ่ีวิทยุสาํหรับหนวยความจําท่ีกําหนดไวลวงหนา
เลือกไอคอนกําหนดไวลวงหนา (Preset) และกดคางไวเพ่ือบันทึกสถานนีั้นๆ
เลือก เพ่ือแสดงสถานีท่ีจัดเก็บไวต้ังแตสถานีท่ี 5>
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uu รุนจอสมัผัส 7 น้ิวuการเลนวิทยุ AM/FM
อุปกรณอํานวยความสะดวก

รายการสถานีท่ีมีสญัญาณแรงท่ีสุดบนชวงความถี่ท่ีเลอืก

1. กด  ขณะฟงวิทยุ
2. เลือกสถานี

■ อัพเดทดวยตนเอง
อัพเดทรายการสถานท่ีีทานมีอยูไดทุกเม่ือ
1. กด  ขณะฟงวิทยุ
2. เลือก รเีฟรช (Refresh)

สุมตัวอยางสถานีท่ีมีสญัญาณแรงท่ีสุดแตละสถานีในชวงความถ่ีท่ีเลือกเปนเวลา 10 วินาที
1. เลือก สแกน (Scan)

เพ่ือปดการสแกน ใหเลือก หยุด (Stop) หรือกดปุม 

■ รายการสถานี (Station List)

■ สแกน (Scan)

1การเลนวิทยุ AM/FM

ท้ังนี้สถานีวิทยุในยาน AM ไมสามารถออกอากาศในระบบเสียง
สเตอริโอได

ทานสามารถบันทึกสถานีวทิยุ AM ไดสูงสุด 12 สถานี และวิทยุ
FM 12 สถานี ไวในหนวยความจําท่ีกําหนดไวลวงหนา

การเปล่ียนโหมดเสียง
กดปุม SOURCE บนพวงมาลัย

2 สวิตชควบคุมระบบเคร่ืองเสียง (Audio Remote 

Controls) หนา 217
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uu รุนจอสมัผัส 7 น้ิวuการเลน iPod

อุปกรณอํานวยความสะดวก

การเลน iPod

เช่ือมตอ iPod โดยใชข้ัวตอชองเช่ือมตอของทานเขากับชองเช่ือมตอ USB จากนั้นกดปุม MEDIA

2 ชองเช่ือมตอ USB หนา 216

ไฟแสดง USB

สวางข้ึนเม่ือเชือ่มตอ iPod

ปุม MEDIA

กดเพ่ือเลือก iPod (หากมีการเชื่อมตอ)

ปุม  (ยอนกลับ)
กดเพ่ือกลับไปยังหนาจอกอนหนา

ปุมแทร็ก
กด  หรือ  เพ่ือเปล่ียนเพลง
กดคางไวเพ่ือเล่ือนภายในเพลงอยางรวดเร็ว

ปุม VOL/  AUDIO (ระดับเสียง/
เปด-ปดระบบเคร่ืองเสียง)
กดปุมนี้เพ่ือเปดและปดระบบเคร่ืองเสียง
หมุนเพ่ือปรับระดับเสียง

ปุมเลือก
หมุนเพ่ือเปล่ียนเพลง
กดและหมุนเพ่ือเลือกรายการ จากนัน้กด
เพ่ือต้ังคาตัวเลือก

ปุม MENU

กดเพ่ือแสดงรายการเมนู

หนาจอแสดงขอมูล

ภาพอัลบ้ัม

ไอคอนเลนแบบสุม
เลือกเพ่ือเลนไฟลท้ังหมดในหมวดปจจุบันตามลําดับการสุม

ไอคอนเลน/หยุดชั่วคราว
เลือกเพ่ือเลน/หยุดเพลง ไอคอนเลนซํ้า

เลือกเพ่ือเลนไฟลปจจุบันซํ้า
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uuรุนจอสัมผัส 7 น้ิวuการเลน iPod
อุปกรณอํานวยความสะดวก

1. กด  เพ่ือแสดงรายการเพลงใน iPod

2. เลือกหมวดหมู

3. เลือกรายการ
u เลือกรายการซํ้าๆ จนกระท่ังรายการท่ีทานตอง
การฟงแสดงข้ึนบนหนาจอ

■ วิธีการเลือกเพลงจากรายการเพลงใน iPod 1การเลน iPod

ฟงกชันการควบคุมท่ีใชงานไดจะแตกตางกันไปตามรุนหรือ
เวอรชัน บางฟงกชนัอาจไมสามารถใชงานไดบนระบบเคร่ือง
เสียงรถยนต

หากเกิดขอบกพรอง ทานอาจพบขอความแสดงความผิดพลาด
บนหนาจอแสดงขอมูล

2 ขอความแสดงขอบกพรองในระบบเคร่ืองเสียง หนา
360

การเลือกรายการ

การเลือกหมวด
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกโหมดการเลนซ้ําและการเลนแบบสุมขณะเลนเพลง
■ เลนแบบสุม/เลนซํ้า (Shuffle/Repeat)

เลือกไอคอนเลนแบบสุมหรือเลนซํ้าจนกวาจะพบโหมดท่ี
ทานตองการ

■ การปดโหมดเลน
เลือกโหมดท่ีทานตองการปด

■ วิธีการเลือกโหมดเลน 1วิธีการเลือกโหมดเลน
รายการตางๆ ในเมนูโหมดการเลน
เลนแบบสุม (Shuffle)

 ปดการเลนแบบสุม (Shuffle Off): ปดโหมดการเลน
แบบสุม:

 สุมเลนเพลงท้ังหมด (Shuffle All Songs): เลน
เพลงท้ังหมดในรายการท่ีเลือก (รายการเพลง, ศิลปน, อัลบั้ม,
เพลง, แนวเพลง หรือผูประพันธ) ตามลําดับการสุม

เลนซํ้า (Repeat)

 ปดการเลนซํ้า (Repeat Off): ปดโหมดการเลนซํ้า
 เลนซํ้าท้ังหมด (Repeat all): เลนเพลงท้ังหมดซํ้า
 เลนเพลงซํ้า (Repeat Song): เลนเพลงปจจุบันซํ้า

ไอคอนเลนแบบสุม
ไอคอนเลนซํ้า
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uuรุนจอสัมผัส 7 น้ิวuการเลนแฟลชไดรฟ USB

มีตอ

อุปกรณอํานวยความสะดวก

การเลนแฟลชไดรฟ USB

ระบบเครื่องเสียงของทานจะอานและเลนไฟลเสยีงจากแฟลชไดรฟ USB ท้ังในรูปแบบ MP3, WMA, 

AAC, FLAC หรือ WAV

เช่ือมตอแฟลชไดรฟ USB ของทานเขากับชองเช่ือมตอ USB จากนั้นกดปุม MEDIA

2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 216

ไฟแสดง USB

สวางข้ึนเม่ือเชือ่มตอแฟลชไดรฟ USB

ปุม MEDIA

กดเพ่ือเลือกแฟลชไดรฟ USB (หากมีการเชื่อมตอ)

ปุม  (ยอนกลับ)
กดเพ่ือกลับไปยังหนาจอกอนหนา

ปุมแทร็ก
กด  หรือ  เพ่ือเปล่ียนไฟล
กดคางไวเพ่ือเล่ือนภายในแทร็กอยางรวดเร็ว

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

ปุมเลือก
หมุนเพ่ือเปล่ียนไฟล
กดและหมุนเพ่ือเลือกรายการ จากนัน้กดเพ่ือ
ต้ังคาตัวเลือก

ปุม MENU

กดเพ่ือแสดงรายการเมนู

หนาจอแสดงขอมูล

ไอคอนเลน
เลือกเพ่ือเลนไฟล

ไอคอนสุมเลน
เลือกเพ่ือเลนไฟลท้ังหมดในหมวดปจจุบันตามลําดับการสุม

ไอคอนหยุดช่ัวคราว
เลือกเพ่ือหยุดเลนไฟลชั่วคราว ไอคอนเลนซํ้า

เลือกเพ่ือเลนไฟลปจจุบันซํ้า



uu รุนจอสมัผัส 7 น้ิวuการเลนแฟลชไดรฟ USB

226

อุปกรณอํานวยความสะดวก

1.กด  เพ่ือแสดงรายการโฟลเดอร

2.เลอืกโฟลเดอร

3.เลอืกไฟล

■ วิธีการเลือกไฟลจากโฟลเดอร 1การเลนแฟลชไดรฟ USB

ใชแฟลชไดรฟ USB ท่ีแนะนํา
2 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับระบบเคร่ืองเสียง หนา 362

ไมสามารถเลนไฟลในรูปแบบ WMA ท่ีปองกันดวยระบบจัดการ
ลิขสิทธิ์ระบบดิจิตอล (DRM) ได
ระบบเคร่ืองเสียงจะแสดง ไมสามารถเลนไฟลได
(Unplayable Files) แลวขามไปเลนไฟลถัดไป

หากเกิดขอบกพรอง ทานอาจพบขอความแสดงความผิดพลาด
บนหนาจอแสดงขอมูล

2 ขอความแสดงขอบกพรองในระบบเคร่ืองเสียง หนา
360

การเลือก
แทร็ก

การเลือก
โฟลเดอร
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uuรุนจอสัมผัส 7 น้ิวuการเลนแฟลชไดรฟ USB
อุปกรณอํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกโหมดเลนซํ้าและสุมไดในขณะท่ีกําลังเลนไฟลอยู
■ สุมเลน/เลนซ้ํา
เลอืกไอคอนสุมเลนหรือไอคอนเลนซํ้า

■ การปดโหมดเลน
เลอืกโหมดท่ีทานตองการปด

■ วิธีการเลือกโหมดเลน 1วิธีการเลือกโหมดเลน
รายการตางๆ ในเมนูโหมดการเลน
สุมเลน (Random)

 สุมเลนทุกแทร็ก (Random All Tracks): เลนไฟล
ท้ังหมดตามลําดับการสุม

 สุมเลนในโฟลเดอร (Random in Folder): เลนไฟล
ท้ังหมดในโฟลเดอรปจจุบันตามลําดับการสุม

เลนซํ้า (Repeat)

 เลนแทร็กซํ้า (Repeat track): เลนซํ้าไฟลปจจุบัน
 เลนซํ้าโฟลเดอร (repeat folder): เลนซํ้าไฟล

ท้ังหมดในโฟลเดอรปจจุบัน

ไอคอนเลนซํ้า
ไอคอนสุมเลน
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uu รุนจอสมัผัส 7 น้ิวuการเลน Bluetooth® Audio

อุปกรณอํานวยความสะดวก

การเลน Bluetooth® Audio

ระบบเคร่ืองเสียงของทานจะชวยใหทานสามารถรับฟงเพลงจากโทรศัพทท่ีรองรับไดกับระบบ
Bluetooth

ฟงกชันนีส้ามารถใชงานไดเม่ือมีการจับคูโทรศัพทและเช่ือมตอเขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) 

ของรถ
2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 255

1การเลน Bluetooth® Audio

โทรศัพทท่ีมี Bluetooth และสามารถถายโอนเสียงได 
บางเครื่องอาจไมสามารถใชงานรวมกับระบบนี้ได
ใหตรวจเช็ควาโทรศัพทของทานสามารถเขากันไดกับระบบ 
ใหสอบถามตัวแทนจําหนาย

ในบางรัฐ การใชขอมูลบางอยางในขณะขับรถอาจขัดตอกฎหมาย

ทานสามารถเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ HFT ไดคร้ังละเคร่ือง
เทานั้น เม่ือมีโทรศัพทท่ีจับคูสายไวมากกวาสองเคร่ือง ระบบ
จะเชือ่มตอโดยอัตโนมัติเขากับโทรศัพทท่ีมีการจัดลําดับไว 
ทานสามารถจัดลําดับความสําคัญของโทรศัพทในเมนู 
การต้ังคา Bluetooth (Bluetooth Settings)

2 เมนู HFT หนา 253
ในการเปล่ียนโทรศัพทท่ีคนหาดวยตนเอง เลือก ไปยังรายการ
อุปกรณ (Go to Device List)

ในบางกรณีชื่อของศิลปน, อลับั้ม, หรือแทร็กอาจไมปรากฏข้ึน
อยางถูกตอง

บางฟงกชันอาจไมสามารถใชงานไดในอุปกรณบางอยาง
ถาโทรศัพทกําลังเชือ่มตอผานทาง Apple CarPlay หรือ
Android Auto, Bluetooth® Audio จากโทรศัพทดังกลาวจะ
ไมสามารถใชงานได อยางไรก็ตาม สามารถใชโทรศัพทอีกเครื่อง
ท่ีไดรับการจับคูไวกอนหนานี้ถายโอนเสียง Bluetooth®Audio 

ไดโดยเลือก เคร่ืองเสียง (Audio) จากรายการอุปกรณ
Bluetooth®

2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 255

ปุม MEDIA

กดเพ่ือเลือก Bluetooth® Audio

ปุม VOL/  AUDIO 
(ระดับเสียง/เปด-ปด
ระบบเคร่ืองเสียง)
กดปุมนี้เพ่ือเปดและปด
ระบบเคร่ืองเสียง
หมุนเพ่ือปรับระดับเสียงปุม MENU

กดเพ่ือแสดงรายการเมนู

หนาจอแสดงขอมูลไฟแสดง Bluetooth

ปรากฏข้ึนเม่ือโทรศัพทของทานเชือ่มตอเขากับ HFT

ปุมแทร็ก
กด  หรือ  เพ่ือเปล่ียนไฟล

ไอคอนเลนซํ้า
เลือกเพ่ือเลนไฟล
ปจจุบันซํ้า

ไอคอนเลนแบบสุม
เลือกเพ่ือเลนไฟลท้ัง
หมดในหมวดปจจุบัน
ตามลําดับการสุม

ปุมเลือก
หมุนเพ่ือเปล่ียนไฟล
กดและหมุนเพ่ือเลือก
รายการ จากนั้นกดเพ่ือต้ัง
คาตัวเลือก
ปุม  (ยอนกลับ)
กดเพ่ือกลับไปยังหนาจอ
กอนหนา

ไอคอนเลน/หยุดชั่วคราว
เลือกเพ่ือเลน/หยุดเลนไฟลชั่วคราว
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1. ใหแนใจวาโทรศัพทของทานจับคูและเช่ือมตอเขา
กับ HFT

2. กดปุม MEDIA จนกวาแหลงขอมูลของ Bluetooth® 

Audio จะถูกเลือก
หากระบบไมพบโทรศัพท แสดงวาอาจมีโทรศัพทท่ีเขา
กันไดกับ HFT แตไมสามารถเขากันไดกับ Bluetooth® 

Audio อีกเคร่ืองหนึง่เช่ือมตออยู

■ การหยุดช่ัวคราวหรือเลนไฟลตอ
เลือกไอคอนเลน/หยุดช่ัวคราว

■ การเลนไฟล Bluetooth® Audio 1การเลนไฟล Bluetooth® Audio

การเลนไฟลเสียง ทานอาจจําเปนตองใชงานโทรศัพทของทาน
หากเปนเชนนัน้ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตโทรศัพท

ฟงกชันการหยุดพักการเลนอาจไมสามารถใชงานไดกับอุปกรณ
บางอยาง

หากมีอปุกรณเคร่ืองเสียงใดๆ เชื่อมตอเขากับชองเชื่อมตอ
USB ทานอาจตองกดปุม MEDIA ซํ้าๆ เพ่ือเลือกโหมด
Bluetooth® Audio

การเปล่ียนไปยังโหมดอื่นจะทําใหเพลงท่ีกําลังเลนจากโทรศัพท
ของทานหยุดเลนชั่วคราว

ตรวจสอบวาการต้ังคาระดับเสียงของโทรศัพทของทาน
หากระดับเสียงดังหรือเบาเกินไป

ไอคอนเลน/หยุดชั่วคราว
ปุม MEDIA
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

1. กด  เพ่ือแสดงรายการคนหาเพลง

2. เลือกหมวดหมู

3. เลือกรายการ
u เลอืกรายการซํ้าๆ จนกระท่ังรายการท่ีทาน
ตองการฟงแสดงข้ึนบนหนาจอ

■ วิธีการเลือกเพลงจากรายการคนหาเพลง 1วิธีการเลือกเพลงจากรายการคนหาเพลง
หมวดหมูบางอยางหรือท้ังหมดอาจไมแสดงข้ึน ข้ึนอยูกับ
อปุกรณ Bluetooth® ท่ีทานเชือ่มตอ

การเลือก
รายการ

การเลือก
หมวด
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ทานสามารถเลือกโหมดการเลนซ้ําและการเลนแบบสุมขณะเลนเพลง
■ เลนแบบสุม/เลนซํ้า (Shuffle/Repeat)

เลอืกไอคอนเลนแบบสุมหรอืเลนซํ้าจนกวาจะพบโหมดท่ี
ทานตองการ

■ การปดโหมดเลน
เลอืกโหมดท่ีทานตองการปด

■ วิธีการเลือกโหมดเลน 1วิธีการเลือกโหมดเลน
รายการตางๆ ในเมนูโหมดการเลน
เลนแบบสุม (Shuffle)

 ปดการเลนแบบสุม (Shuffle Off): ปดโหมดการเลน
แบบสุม:

 สุมอลับ้ัม (Shuffle Albums): เลนเพลงท้ังหมดใน
อลับั้มท่ีเลือกตามลาํดับการสุม

 สุมเลนเพลงท้ังหมด (Shuffle All Songs): เลน
เพลงท้ังหมดในรายการท่ีเลือกตามลําดับการสุม

เลนซํ้า (Repeat)

 ปดการเลนซํ้า (Repeat Off): ปดโหมดการเลนซํ้า
 เลนซํ้าท้ังหมด (Repeat all): เลนเพลงท้ังหมดซํ้า
 เลนเพลงซํ้า (Repeat Song): เลนเพลงปจจุบันซํ้า

ฟงกชันบางอยางหรือท้ังหมดอาจไมแสดงข้ึน ข้ึนอยูกับอุปกรณ
Bluetooth® ท่ีทานเชื่อมตอ

ไอคอนเลนแบบสุม
ไอคอนเลนซํ้า
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

Siri Eyes Free

ทานสามารถสนทนากับ Siri โดยใชปุม  (สนทนา) บนพวงมาลัย เม่ือ iPhone ของทานจับคูกับ
ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) เรียบรอยแลว

2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 255

■ การใช Siri Eyes Free

1Siri Eyes Free

Siri เปนเคร่ืองหมายการคาของ Apple Inc.

ตรวจสอบท่ีเวบ็ไซตของ Apple Inc. เพ่ือดูคุณสมบัติท่ีใชงาน
ไดของ Siri

ขอแนะนาํวาไมใหใช Siri ท่ีนอกเหนือจากโหมด Siri Eyes 

Free ในระหวางการขับรถ

1การใช Siri Eyes Free

คําส่ังบางอยางจะทํางานกับคณุลักษณะหรือแอปพลิเคชันของ
โทรศัพทท่ีถูกกําหนดไวเทานั้น

ปุม  (สนทนา) 
กดจนกวาหนาจอจะเปล่ียนไปตามท่ีแสดง
กดคางไวเพ่ือปดใชงาน Siri Eyes Free

ในขณะท่ี Siri Eyes Free:

หนาจอจะเหมือนเดิม ไมมีการตอบสนอง
หรือคําส่ังปรากฏข้ึน

ปรากฏข้ึน
เม่ือ Siri ถูกเปด
ใชงานใน Siri 
Eyes Free
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uu รุนจอสมัผัส 7 น้ิวuการจดจําเสียงสมารทโฟน
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การจดจําเสียงสมารทโฟน
ทานสามารถใชการจดจําเสียงสมารทโฟนโดยใชปุม  (สนทนา) บนพวงมาลัย เม่ือโทรศัพท Android 

ของทานจับคูกับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) เรียบรอยแลว
2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 255

■ การใชการจดจําเสียงสมารทโฟน 1การใชการจดจําเสียงสมารทโฟน
ทานอาจจําเปนตองใชงานโทรศัพท ข้ึนอยูกับโทรศัพท Android 

ของทาน

คําส่ังบางอยางจะทํางานกับคณุลักษณะหรือแอปพลิเคชันของ
โทรศัพทท่ีถูกกําหนดไวเทานั้น

ปุม  (สนทนา)
กดเพ่ือเปดการใชงานการจดจําเสียงสมารทโฟน
กดคางเพ่ือปดการใชงานการจดจําเสียงสมารทโฟน

ขณะใชการจดจําเสียงสมารทโฟน:
หนาจอจะเหมือนเดิม ไมมีการตอบ
สนองหรือคําส่ังปรากฏข้ึน

ปรากฏขึ้นเม่ือ
เปดการใชงาน
การจดจําเสียง
สมารทโฟน
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

Apple CarPlay

หากทานเช่ือมตอ iPhone ท่ีเขากันไดเขากับ Apple CarPlay กับระบบผานชองเช่ือมตอ USB ดาน
หนา ทานจะสามารถใชงานหนาจอแสดงขอมูลแทนท่ีหนาจอของ iPhone ในการโทรออก, ฟงเพลง, 
ดูแผนท่ี (นําทาง) และเปดดูขอความได

2 ชองเช่ือมตอ USB หนา 216

■ เมนู Apple CarPlay

1Apple CarPlay

มีเพียง iPhone 5 หรือรุนท่ีใหมกวา ท่ีติดต้ัง iOS 8.4 หรือใหม
กวาเทานั้นท่ีสามารถใชงาน Apple CarPlay ได
ขอแนะนาํใหทานใช OS เวอรชนัลาสุด
จอดรถในบริเวณท่ีปลอดภัยกอนทําการเชื่อมตอ iPhone ของ
ทานเขากับ Apple CarPlay และเม่ือเร่ิมใชงานแอปพลิเคชันท่ี
รองรับใดๆ
ใหเลือก โทรศัพท (Phone) บนหนาจอหลักเพ่ือเขาถึงฟงกชัน
โทรศัพท Apple CarPlay โดยตรง ในขณะท่ีเชื่อมตอ Apple
CarPlay ทานจะสามารถโทรออกไดผาน Apple CarPlay เทาน้ัน
หากทานตองการโทรออกดวยระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) 
ใหปด Apple CarPlay iPhone หรือปลดสาย USB ออกจาก
iPhone ของทาน

2 การต้ังคา Apple CarPlay หนา 236

เม่ือ iPhone ของทานถูกเชื่อมตอเขากับ Apple CarPlay ทาน
จะไมสามารถใชงาน Bluetooth® Audio หรือระบบโทรศัพท
แฮนดฟรี (HFT) ได อยางไรก็ตาม โทรศัพทเคร่ืองอื่นๆ ท่ีถูกจับ
คูไวกอนหนานี้จะสามารถถายโอนเสียงผาน Bluetooth® ไดใน
ขณะท่ีเชื่อมตอ Apple CarPlay อยู

2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 255

ไมสามารถใชงาน Apple CarPlay และ Android Auto ได
พรอมกัน
สาํหรับรายละเอยีดเก่ียวกับพ้ืนท่ีและประเทศท่ีใหบริการ   Apple 
CarPlay รวมถึงขอมูลท่ีเก่ียวของกับฟงกชัน โปรดดูท่ีเว็บไซต
หลักของ Apple

กลับไปสูหนาจอ
เคร่ืองเสียง

ปุม CONNECT 

กดเพ่ือแสดงหนาจอ Apple CarPlay

หนาจอเมนู Apple CarPlay

: กลับไปสูหนาจอแผง
หนาปด Apple CarPlay

: กลับไปสูหนาจอ
เมนู Apple CarPlay
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uu รุนจอสัมผัส 7 น้ิวuApple CarPlay
อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ โทรศพัท (Phone)

เขาถึงรายช่ือผูติดตอ ทําการโทรออก หรือฟงขอความเสียง

■ ขอความ (Messages)

ตรวจสอบและตอบกลับขอความ หรือสั่งการใหโทรศัพทอานขอความ

■ เพลง (Music)

เลนเพลงท่ีเก็บไวใน iPhone ของทาน

■ แผนท่ี (Maps)

แสดงแผนท่ี Apple CarPlay และใชฟงกชันนําทางตามท่ีทานตองการกับ iPhone ของทาน

1Apple CarPlay

ขอกําหนดและขอจํากัดในการใชงาน Apple CarPlay

Apple CarPlay จําเปนตองใช iPhone ท่ีเขากันไดและมีการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตและใชแพ็คเกจอินเทอรเน็ตบนมือถือ โดย
ผูใหบริการเครือขายของทานจะเก็บคาบริการอินเตอรเนต็

การเปล่ียนแปลงระบบปฏิบัติการ ฮารดแวร ซอฟตแวรและ
เทคโนโลยีอืน่ๆ ท่ีสําคญัตอการทํางานของ Apple CarPlay 

รวมถึงกฎระเบียบใหมหรือฉบบัแกไขของรัฐ อาจสงผลตอการ
ทํางานและการใหบริการของ Apple CarPlay ลดลงหรือยุติลง
ฮอนดาไมสามารถใหการรับประกันประสิทธภิาพและการทํางาน
ของ Apple CarPlay ในอนาคตได

ทานสามารถใชงานแอปพลิเคชันจากผูพัฒนาอื่นๆ ได หาก
แอปพลิเคชันเหลานั้นเขากันไดกับ Apple CarPlay โปรดดูท่ี
เว็บไซตของ Apple สําหรับขอมูลของแอปพลิเคชันท่ีเขากันได

เพ่ือปรับระดับเสียงเรียกเขา ระดับเสียงนําทางของระบบนําทาง
หรือ Siri หรือระดับเสียง ใหหมุนปุม VOL/  AUDIO (ระดับ
เสียง/เปดและปดเคร่ือง) ขณะท่ีเสียงท่ีทานตองการปรับกําลัง
เลนอยู
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

หลงัจากท่ีทานเช่ือมตอ iPhone ของทานกับระบบผานชองเช่ือมตอ USB ดานหนาแลว ใหปฏิบัติตาม
ข้ันตอนตอไปนีเ้พ่ือต้ังคา Apple CarPlay การใชงาน Apple CarPlay จะชวยสงขอมูลผูใชและรถยนต
บางสวน (เชนตําแหนงของรถยนต ความเร็ว และสถานะ) ไปยัง iPhone ของทานเพ่ือปรับปรุง
ประสบการณการใชงาน Apple CarPlay ใหดียิ่งข้ึน ทานจําเปนตองยอมรับใหมีการแบงปนขอมูลนี้ไป
บนหนาจอแสดงขอมูล

1. เช่ือมตอ iPhone เขากับชองเช่ือมตอ USB โดยใชสาย USB

2 ชองเช่ือมตอ USB หนา 216

u หนาจอการยืนยันจะแสดงข้ึน
2. เลือก ใช (Yes)

u หากทานไมตองการเช่ือมตอ Apple CarPlay ใหเลือก ไม (No)

ทานอาจเปลี่ยนการต้ังคาคํายินยอมไดภายใตเมนู การตัง้คาสมารทโฟน (Smartphone)

■ การต้ังคา Apple CarPlay

■ การเช่ือมตอ Apple CarPlay โดยใชสาย USB ตอเขากับชองเชื่อมตอ
USB

1การต้ังคา Apple CarPlay

ใหเปดใชงาน Apple CarPlay เม่ือทานไดจอดรถโดยปลอดภัย
แลวเทานัน้
เม่ือ Apple CarPlay ตรวจพบโทรศัพทของทานเปนคร้ังแรก
ทานจะตองต้ังคาโทรศัพท โปรดดูท่ีคูมือคําแนะนําท่ีมาพรอม
กับ iPhone ของทาน

ทานสามารถใชข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือยกเลิกการเชื่อมตอหรือลบ
อุปกรณท่ีเชื่อมตอกับ Apple CarPlay:

กดปุม MENUเลือกการต้ังคาสมารทโฟนApple CarPlay

เลือกอุปกรณ (Select device)

การใชงานของผูใช และขอมูลรถยนต
การใชงานและการจัดการขอมูลผูใชและรถยนตท่ีสงไปยัง/มา
จาก iPhone ของทานโดย Apple CarPlay จะถูกควบคุมโดย
ขอตกลงและเง่ือนไขของ Apple iOS และนโยบายความเปน
สวนตัวของ
Apple
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กดปุมสนทนาไวเพ่ือเปดใชงาน Siri

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

ตัวอยางคําถามและคําส่ังสําหรับ Siri มีดังตอไปนี้

� วันนีมี้ภาพยนตรเร่ืองอะไรฉายบาง
� โทรหาพอท่ีทํางาน
� นี่คือเพลงอะไร
� อากาศพรุงนี้เปนอยางไร
� อานอีเมลลาสุดของฉัน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี 
www.apple.com/ios/siri

เพ่ือปรับระดับเสียงนําทางของ Siri ใหหมุนปุม VOL/  AUDIO

(ระดับเสียง/เปดและปดเคร่ือง) ขณะท่ีเปดใชงาน Siri

ปุม  (สนทนา):
กดเพ่ือเปดใชงาน Siri

กดอีกคร้ังเพ่ือยกเลิก
การทํางานของ Siri
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Android Auto

Android Auto จะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติ เม่ือทานเช่ือมตอโทรศัพทแอนดรอยดเขากับระบบเครื่อง
เสียงผาน USB เม่ือทําการเช่ือมตอผาน Android Auto ทานจะสามารถเขาถึงโทรศัพท, Google 

Maps (ระบบการนําทาง) และฟงกชัน Google Now ไดโดยผานหนาจอแสดงขอมูล เม่ือทาน
ใชงาน Android Auto เปนครั้งแรก จะมีวิธกีารใชงานปรากฏข้ึนบนหนาจอ
เราขอแนะนําใหทานเรียนรูผานวิธกีารใชงานนีใ้หครบถวนในขณะจอดรถกอนเร่ิมใชงาน Android 

Auto

2 ชองเช่ือมตอ USB หนา 216

2 การเช่ือมตอดวยการจับคูอัตโนมัติ หนา 240

หมายเหตุ:
Android Auto อาจจะไมสามารถใชงานไดในประเทศของทาน สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับ Andriod 

Auto กรุณาอางอิงจากเว็บไซตศูนยชวยเหลอืของ Google

1Android Auto

แนะนําใหทานอัพเดท Android OS เปนเวอรชันลาสุดเม่ือใช
Android Auto

ไมสามารถใช Bluetooth A2DP ไดขณะท่ีโทรศัพทของทาน
เชื่อมตออยูกับ Android Auto

ในการใชงาน Android Auto กับสมารทโฟนท่ีมีระบบปฏิบติัการ
Android 9.0 (Pie) หรือเกากวา ทานจําเปนตองดาวนโหลด
แอปพลิเคชัน Android Auto จาก Google Play ลงบน
สมารทโฟนของทาน

จอดรถในบริเวณท่ีปลอดภัยกอนทําการเชื่อมตอโทรศัพท
แอนดรอยดของทานเขากับ Android Auto และเม่ือเร่ิมใชงาน
แอปพลิเคชันท่ีรองรับใดๆ

เม่ือโทรศัพทแอนดรอยดของทานเชือ่มตอกับ Android Auto 

ทานจะไมสามารถใชงาน Bluetooth® Audio อยางไรก็ตาม
โทรศัพทเคร่ืองอื่นๆ ท่ีถูกจับคูไปกอนหนานี้จะสามารถถายโอน
เสียงผาน Bluetooth® ไดในขณะท่ีเชื่อมตอ Android Auto 

อยู
2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 255

ไมสามารถใชงาน Apple CarPlay และ Android Auto ได
พรอมกัน
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� แผนท่ี (Maps)
จะแสดง Google Maps และใชฟงกชันนําทางตามท่ีทานตองการดวยโทรศัพทแอนดรอยดของ
ทาน เม่ือรถยนตกําลังเคลือ่นท่ี ทานจะไมสามารถใชงานแปนพิมพได หยุดรถยนตในบริเวณท่ี
ปลอดภัยเพ่ือทําการคนหาหรือปอนขอมูลอ่ืนๆ

� โทรศพัท (Phone)
โทรออกและรับสาย ตลอดจนการฟงขอความเสียง

� ออก (Exit)
�

สั่งการ Android Auto ดวยเสียงของทาน

■ เมนู Android Auto 1Android Auto

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับพ้ืนท่ีและประเทศท่ีใหบริการ
Android Auto รวมถึงขอมูลท่ีเก่ียวของกับฟงกชนั โปรดดูท่ี
เว็บไซตหลักของ Android Auto
หนาจออาจแตกตางกันข้ึนอยูกับเวอรชันของแอปพลิเคชัน
Android Auto ท่ีทานใชงาน
ขอกําหนดและขอจํากัดในการใชงาน Android Auto
ในการใชงาน Android Auto จําเปนตองใชโทรศัพทแอนดรอยด
ท่ีเขากันได และมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและใชแพ็กเกจ
อนิเทอรเน็ตบนมือถือ โดยผูใหบริการเครือขายของทานจะเก็บ
คาบริการอินเตอรเน็ต
การเปล่ียนแปลงระบบปฏิบัติการ ฮารดแวร ซอฟตแวร และ
เทคโนโลยีอืน่ๆ ท่ีสาํคัญตอการทํางานของ Android Auto รวม
ถึงกฎระเบียบใหมหรือฉบบัแกไขของรัฐ อาจสงผลใหการทํางาน
และการใหบริการของ Android Auto ลดลงหรือยุติลง ฮอนดา
ไมสามารถใหการรับประกันประสิทธิภาพและการทํางานของ
Android Auto ในอนาคตได
ทานสามารถใชงานแอปพลิเคชันจากผูพัฒนาอื่นๆ ได หาก
แอปพลิเคชันเหลานั้นเขากันไดกับ Android Auto โปรดดูท่ี
เว็บไซตของ Android Auto สําหรับขอมูลของแอปพลิเคชันท่ี
เขากันได
เพ่ือปรับระดับเสียงเรียกเขา ระดับเสียงนําทางของระบบ
นําทางหรือการจดจําเสียง หรือระดับเสียง ใหหมุนปุม
VOL/  AUDIO (ระดับเสียง/เปดและปดเคร่ือง) ขณะกําลัง
เลนเสียงท่ีทานตองการปรับ

กลับไปสูหนาจอ
เคร่ืองเสียง

ปุม CONNECT

กดเพ่ือแสดงหนาจอ Android Auto

หนาจอเมนู Android Auto

กลับไปสูหนาจอเมนู Android Auto
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�

ทานสามารถตรวจสอบการแจงเตือนแอนดรอยดได
�  (Android Auto Home)
จะแสดงขอมูลท่ีมีประโยชนซ่ึงจัดการโดย Android Auto ลงในการด Google Now ซ่ึงจะปรากฏ
เม่ือจําเปนเทานัน้

Android Auto จะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติ เม่ือทานเช่ือมตอโทรศัพทแอนดรอยดเขากับชุดเคร่ืองเสียง
ผานชองเช่ือมตอ USB

เพ่ือเปดใชงาน Android Auto หลังการเช่ือมตอโทรศัพทแอนดรอยดเขากับระบบ ใหเลอืก ใช (Yes) 
บนหนาจอ

ทานอาจเปลี่ยนการต้ังคาคํายินยอมไดภายใตเมนู การตัง้คาสมารทโฟน (Smartphone)

■ การเช่ือมตอดวยการจับคูอัตโนมัติ

■ การเช่ือมตอ Android Auto โดยใชสาย USB ตอเขากับชองเชื่อมตอ USB

1การเชื่อมตอ Android Auto โดยใชสาย USB ตอเขากับชอง
เชื่อมตอ USB

ใหเปดใชงาน Android Auto เมือ่ทานไดจอดรถโดยปลอดภัยแลว
เทานั้น เม่ือ Android Auto ตรวจพบโทรศัพทของทานเปนคร้ัง
แรก ทานจะตองต้ังคาโทรศัพทใหสามารถทําการจับคูอตัโนมัติ
ได โปรดดูท่ีคูมือคําแนะนาํท่ีมาพรอมกับโทรศัพทของทาน

ทานสามารถใชข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือยกเลิกการเชื่อมตอหรือลบ
อปุกรณท่ีเชื่อมตอกับ Android Auto หลังจากท่ีทานเสร็จสิ้น
การต้ังคามาตรฐานแลว:
กดปุม MENU  เลือกการต้ังคาสมารทโฟน (Smartphone 
Settings)  Android Auto  เลือกอุปกรณ (Select device)

การใชงานของผูใช และขอมูลรถยนต
การใชงานและการจัดการสําหรับผูใชและขอมูลรถยนตท่ีสงไป
ยัง/มาจากโทรศัพทของทานโดย Android Auto จะถูกควบคุม
โดยนโยบายความเปนสวนตัวของ Google
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กดปุม  (สนทนา) เพ่ือสั่งการ Android Auto ดวยเสียงของทาน

*1 : รุนพวงมาลัยขวา
*2 : รุนพวงมาลัยซาย

■ การส่ังการ Android Auto ดวยการจดจําเสียง 1การส่ังการ Android Auto ดวยการจดจําเสียง
ตัวอยางคําส่ังท่ีทานสามารถสั่งไดผานการจดจําเสียงมีดังตอไป
นี้:
� ตอบกลับขอความ
� โทรหาภรรยาของฉัน
� นําทางไปฮอนดา
� เลนเพลงของฉัน
� สงขอความถึงภรรยาของฉัน
� โทรหารานขายดอกไม

สาํหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ีเว็บไซตหลักของ Android 

Auto

ทานยังสามารถเปดใชงานฟงกชันการจดจําเสียงไดโดยการ
เลือกไอคอน  ท่ีมุมลางดานซาย*1/ขวา*2 ของหนาจอ

เพ่ือปรับระดับเสียงนําทางของการจดจําเสียง ใหหมุนปุม
VOL/  AUDIO (ระดับเสียง/เปดและปดเคร่ือง) ขณะท่ี
เสียงนําทางกําลังเลนอยู

ปุม  (สนทนา):
กดไวเพ่ือสั่งการ Android Auto 
ดวยเสียงของทาน
กดอีกคร้ังเพ่ือปดใชงานการจด
จําเสียง
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คณุลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized Features)

ใชหนาจอแสดงขอมูลเพ่ือทําการกําหนดคณุลักษณะบางอยางดวยตนเอง

เม่ือรถยนตของทานจอดสนิทแลว โดยท่ีโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON ใหกดปุม MENU ในการ
กําหนดคาคุณลักษณะของโทรศัพท กดปุม PHONE แลวเลือก การตัง้คา (Settings)

■ วิธีการกําหนดการต้ังคา

1คุณลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized Features)

เม่ือทานกําหนดการต้ังคาดวยตนเอง:
� ใหแนใจวารถยนตของทานจอดสนทิแลว
� เปล่ียนเกียรไปท่ี?( P

เพ่ือดูรายละเอียดคุณลักษณะท่ีกําหนดเอง โปรดดูท่ีหัวขอ
ตอไปนี้

2 แผนผังการกําหนดคาดวยตัวเอง หนา 243

2 รายการตัวเลือกท่ีสามารถกําหนดคาดวยตน
เอง หนา 246

หนาจอแสดงขอมูล

ปุม MENU
ปุมเลือก

ปุม PHONE
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■ แผนผงัการกําหนดคาดวยตัวเอง
กดปุม MENU

การต้ังคา Bluetooth (Bluetooth 
Settings)

เสียงทุม/เสียงแหลม (Bass/Treble)

สมดุลหนาหลัง/สมดุลซายขวา (Balance/Fader)

การชดเชยระดับเสียงตามความเร็ว (Speed Volume 
Compensation)

เช่ือมตออุปกรณใหม (Connect New Device)

เปล่ียนอุปกรณ (Change Devices)

ลําดับอุปกรณ (Priority Device)

การต้ังคานาฬิกา (Clock Settings)

การต้ังคาสมารทโฟน (Smartphone 
Settings)

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

เวลาอัตโนมัติ (Automatic Time)

ต้ังเวลา (Set Time)

โซนเวลา (Time Zone)

Apple CarPlay

Android Auto

Daylight Saving Time

การต้ังคาเสียง (Sound Settings)
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การต้ังคาหนาจอ (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)

ต้ังคาขอมูลใหกลับสูคาจากโรงงาน
(Factory Data Reset)

ต้ังคากลองหลัง (Rear Camera) 
(ต้ังคากลองหลัง (Rear Camera))

ใบอนุญาต (Licence) 
(ใบอนุญาต (License))
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กดปุม PHONE และเลือก การต้ังคา (Settings)

การต้ังคา Bluetooth (Bluetooth Settings)

เสียงเรียกเขา (Ringtone)

เช่ือมตออุปกรณใหม (Connect New Device) 

เปล่ียนอุปกรณ (Change Devices)

ลําดับอุปกรณ (Priority Device)

ยกเลิกการเช่ือมตออุปกรณทั้งหมด (Disconnect all 
devices) 
(ยกเลิกการเช่ือมตออุปกรณทั้งหมด (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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■ รายการตัวเลอืกท่ีสามารถกําหนดคาดวยตนเอง
กดปุม MENU

*1 : การต้ังคามาตรฐาน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอยีด การต้ังคาท่ีสามารถเลือกได

การต้ังคาเสียง (Sound 
Settings)

เสียงทุม/เสียงแหลม (Bass/Treble)

ปรับการต้ังคาของเสียงลําโพงของระบบเสียง
2 การปรับต้ังเสียง (Adjusting the Sound) หนา 218

—
สมดุลหนาหลงั/สมดุลซายขวา
(Balance/Fader)

การชดเชยระดับเสียงตามความเร็ว
(Speed Volume Compensation)

การต้ังคา Bluetooth 
(Bluetooth Settings)

เชื่อมตออุปกรณใหม 
(Connect New Device)

จับคูโทรศัพทเขากับ HFT
2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 255

—

เปลีย่นอุปกรณ (Change Devices)
เชื่อมตอโทรศัพทท่ีจับคู

2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 255
—

ลําดับอุปกรณ (Priority Device) ต้ังอุปกรณเปนอุปกรณสาํคญั เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ยกเลิกการเช่ือมตออุปกรณท้ังหมด
(Disconnect All Device)

ยกเลิกการเชื่อมตอโทรศัพทท่ีจับคูออกจากระบบโทรศัพท
แฮนดฟรี (HFT)

—

ลบอุปกรณ (Delete device) ลบโทรศัพทท่ีจับคู —

การต้ังคานาฬิกา (Clock 
Settings)

เวลาอัตโนมัติ (Automatic Time)
เลือก เปด (ON) เพ่ือให GPS ปรับนาฬิกาอัตโนมัติ 
เลือก ปด (OFF) เพ่ือยกเลิกฟงกชนันี้ เปด (ON)*1/ปด (OFF)

Daylight Saving Time ต้ังคาใหนาฬิกาอัพเดทตาม daylight savings time เปด (ON)/ปด (OFF)*1

ต้ังเวลา (Set Time)
เปล่ียนเวลา

2 การปรับต้ังนาฬิกา (Adjusting the 
Clock) หนา 142 —

โซนเวลา (Time Zone) เปล่ียนโซนเวลาดวยตนเอง
การต้ังคาสมารทโฟน
(Smartphone Settings)

Apple CarPlay ต้ังคาการเชือ่มตอ Apple CarPlay
—

Android Auto ต้ังคาการเชือ่มตอ Android Auto
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มีตอ
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*1 : การต้ังคามาตรฐาน
*2 : การต้ังคามาตรฐานจะแตกตางกันไปโดยข้ึนอยูกับรุน

คุณลักษณะท่ีสามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด การต้ังคาท่ีสามารถเลือกได

การต้ังคาหนาจอ (Display 
Adjustment)

ความสวาง (Brightness) เปล่ียนความสวางของหนาจอแสดงขอมูล

—

ความเขมจาง (Contrast) เปล่ียนคาความเขมจางของหนาจอแสดงขอมูล
ระดับสีดํา (Black Level) เปล่ียนระดับสีดําของหนาจอแสดงขอมูล
กลางวัน (Day)

เปล่ียนไประหวางโหมดกลางวันและโหมดกลางคืนกลางคืน (Night)

ปดหนาจอ (Display OFF)

ความไวของแปนสัมผัส 
(Touch Panel Sensitivity)

ต้ังคาความไวของแปนสัมผสับนหนาจอ ปกติ (Normal)*1/สูง (High)

ต้ังคากลองหลัง (Rear Camera 
Setting)

ตัวบอกระยะตายตัว (Fixed 
Guideline)

แสดงตัวบอกระยะท่ีไมขยับพรอมกับพวงมาลัย
2 กลองสองภาพดานหลังปรับมุมมองสาม เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ตัวบอกระยะไดนามิก (Dynamic 
Guideline)

ระดบั หนา 485
แสดงตัวบอกระยะท่ีขยับพรอมกับพวงมาลัย

2 กลองสองภาพดานหลังปรับมุมมองสาม
ระดบั หนา 485

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ภาษา (Language) เปล่ียนภาษาท่ีแสดงบนหนาจอ

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

ใบอนุญาต (Licence) แสดงขอมูลทางกฎหมาย —

ต้ังคาขอมูลใหกลับสูคาจากโรงงาน
(Factory Data Reset)

การต้ังคาท้ังหมดใหกลับสูคามาตรฐานจากโรงงาน
2 การกําหนดคาท้ังหมดใหเปนคามาตรฐาน หนา 249

—
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กดปุม PHONE และเลือก การตั้งคา (Settings)

*1 : การต้ังคามาตรฐาน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด การต้ังคาท่ีสามารถเลือกได

การต้ังคา Bluetooth 

(Bluetooth Settings)

เชื่อมตออุปกรณใหม (Connect 

New Device)

จับคูโทรศัพทเขากับ HFT

2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 255
—

เปลีย่นอุปกรณ (Change Devices)
เชื่อมตอโทรศัพทท่ีจับคู

2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 255
—

ลําดับอุปกรณ (Priority Device) ต้ังอุปกรณเปนอุปกรณสําคญั เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ยกเลิกการเช่ือมตออุปกรณท้ังหมด
(Disconnect All Device)

ยกเลิกการเชื่อมตอโทรศัพทท่ีจับคูออกจากระบบโทรศัพท
แฮนดฟรี (HFT)

—

ลบอุปกรณ (Delete device) ลบโทรศัพทท่ีจับคู —

เสียงเรียกเขา (Ringtone) เลือกเสียงเรียกเขา โทรศัพท (Phone)*1/รถยนต (Vehicle)

โอนสายการโทรอัตโนมัติ (Auto Phone Call Transfer)
ต้ังคาการโอนสายการโทรจากโทรศัพทของทานไปยัง HFT 

อัตโนมัติเม่ือทานเขาไปในรถยนต เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ลางขอมูลระบบ (System Clear) 

(ลางขอมูลระบบแฮนดฟรี (Hands-Free System Clear))

รีเซ็ตรายการท่ีกําหนดเองในกลุมการต้ังคาโทรศัพท (Phone) 

ใหกลับสูคามาตรฐาน —
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การกําหนดคาท้ังหมดใหเปนคามาตรฐาน
ต้ังคาเมนู และการต้ังคาท่ีกําหนดเองท้ังหมดใหกลับสูคามาตรฐานท่ีมาจากโรงงาน
1. กดปุม MENU

2. เลือก ตั้งคาขอมูลใหกลับสูคาจากโรงงาน (Factory Data Reset)

u ขอความยืนยนัจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ
3. เลือก ใช (Yes) เพ่ือรีเซ็ตการต้ังคา
4. เลือก ใช (Yes) อีกคร้ังเพ่ือรีเซ็ตการต้ังคา

u ระบบจะทําการรีบูท

1การกําหนดคาท้ังหมดใหเปนคามาตรฐาน
เม่ือทานโอนรถยนตใหบุคคลท่ีสาม ใหต้ังคาท้ังหมดสูคาเร่ิมตน
และลบขอมูลสวนตัวท้ังหมด

หากทานทําการ ต้ังคาขอมูลใหกลับสูคาจากโรงงาน (Factory 
Data Reset) จะเปนการต้ังคาท้ังหมดกลับเปนคามาตรฐานท่ี
มาจากโรงงาน
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี
ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) จะชวยใหทานสามารถรับสายและวางสายโดยใชระบบเคร่ืองเสียง
ในรถ โดยไมตองหยิบจับโทรศัพทของทาน

การใชงาน HFT

■ ปุม HFT

1ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี
ใหวางโทรศัพทของทานไวตรงจุดท่ีรับสัญญาณไดดี

หากตองการใช HFT ทานจะตองมีโทรศัพทท่ีเขากันไดกับระบบ
Bluetooth สําหรับรายการโทรศัพทท่ีสามารถใชงานรวมกับ
ระบบ ข้ันตอนการจับคู และความสามารถ ในการทํางานของ
คุณลักษณะพิเศษ โปรดสอบถามตัวแทนจําหนายของทาน

เคล็ดลับการออกคําส่ังดวยเสียง
� หันชองลมใหออกหางจากเพดาน และปดหนาตาง เนื่องจาก
เสียงรบกวนท่ีมาจากชองลมอาจไปกอกวนไมโครโฟน

� หากไมโครโฟนรับเสียงอ่ืนท่ีนอกเหนอืจากเสียงของ
ทาน ระบบอาจแปลคําส่ังผิดเพ้ียน

สามารถบันทึกรายการโปรดไดถึง 20 รายการ หากไมมีรายการ
อยูในระบบ หนาตางปอปอัพการแจงเตือนจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ

2 รายการโปรด หนา 263

สามารถบันทึกประวัติการโทรไดถึง 20 รายการ ถาไมมี
ประวัติการโทร ประวัติการโทรจะไมสามารถใชงานได

ปุมเลือก

ปุมเลือก/ต้ังคา (ดานซาย)

ปุม PHONE

สวติช VOL ( +/VOL ( -    
(ระดับเสียง)
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ปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย): ขณะท่ีกําลังรับสาย หนาจอสายเรียกเขาจะแสดงข้ึนบนหนาจอแสดง
ขอมูลผูขับข่ี ทานสามารถรับสายไดโดยใชปุมเลือก/ต้ังคา

2 การรับสาย หนา 268

ปุม PHONE: กดเพ่ือกลับไปหนาจอ โทรศัพท (Phone)

ปุมเลือก: หมุน  เพ่ือเลอืกรายการบนหนาจอ จากนั้นกดปุม 

1ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี
Bluetooth® Wireless Technology

เคร่ืองหมาย และสัญลักษณคําวา Bluetooth® เปนเคร่ือง
หมายการคาท่ีเปนเจาของโดยบริษทั Bluetooth SIG, Inc. 

และบริษทัฮอนดาใชเคร่ืองหมายดังกลาวภายใตลิขสิทธิ์ 
เคร่ืองหมายการคาอื่นๆ และช่ือทางการคาเปนของเจาของ
บริษัทเหลานั้นตามลําดับ

ขอจํากัดของ HFT

สายเรียกเขาในระบบ HFT จะขัดจังหวะระบบวิทยุท่ีกําลังเลน
อยู ระบบเสียงจะเร่ิมเลนตอเม่ือวางสาย
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

หนาจอแสดงขอมูล/เคร่ืองเสียงจะแจงใหทานทราบเม่ือมีสายเรียกเขา

ฟงกชันการสั่งงานดวยตนเองบางอยางจะไมสามารถใชงานได หรือไมสามารถทํางานไดขณะท่ีรถกําลัง
ว่ิงอยู ทานจะไมสามารถเลือกตัวเลือกท่ีปรากฏเปนสีเทาไดจนกวาจะจอดรถยนต

■ หนาจอแสดงสถานะ HFT 1หนาจอแสดงสถานะ HFT

ขอมูลท่ีปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูล/เคร่ืองเสียงจะแตกตาง
กันไป ตามรุนของโทรศัพท

■ ขอจํากัดของการส่ังงานดวยตนเอง

โหมด HFT

สถานะระดับแบตเตอร่ี
ความแรงของสัญญาณ

ไฟแสดง Bluetooth

ปรากฏข้ึนเม่ือโทรศัพทของทาน
เชื่อมตอเขากับ HFT สถานะการโรมมิ่ง

ชื่อผูโทร
หมายเลขโทรศัพท
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

เมนู HFT

เม่ือตองการใชฟงกชันระบบเครื่องเสียง โหมดจายไฟตองอยูในตําแหนง ACCESSORY หรือ ON 1เมนู HFT

หากตองการใชระบบ HFT ทานจะตองจับคูโทรศัพทท่ีเขากันได
กับระบบ Bluetooth เขากับระบบขณะท่ีรถยังจอดอยู

ฟงกชนับางอยางจะถูกจํากัดในขณะขับรถ ขอความปรากฏบน
หนาจอเม่ือรถเคล่ือนท่ีและการทํางานถูกยกเลิกปุม PHONE

การโทรลาสุด
(Recent Calls)*1

ทั้งหมด (All)

จับคูโทรศัพทเขากับระบบเช่ือมตออุปกรณใหม (Connect 
New Device)

เปล่ียนอุปกรณ (Change Devices) เชื่อมตอโทรศัพทท่ีจับคู
ลําดับอุปกรณ (Priority Device) ต้ังอุปกรณเปนอุปกรณสําคัญ

การต้ังคา Bluetooth 
(Bluetooth Settings)

คียแพด (Keypad)*1

การต้ังคา
(Settings)

รายการโปรด
(Favorite 
Contacts)*1

(รายการท่ีมีอยู) (Existing entry 
list)

ผูติดตอ
(Contacts)*1

สายที่โทรออก (Dialed)

สายที่ไมไดรับ (Missed)

สายที่โทรเขา (Received)

แสดงหมายเลขโทรออก สายเรียกเขา และสายท่ีไมไดรับลาสุด
แสดงหมายเลขโทรออกลาสุด

แสดงสายท่ีไมไดรับลาสุด

แสดงหมายเลขสายเรียกเขาลาสุด

หมุนหมายเลขท่ีเลือกในรายการโปรด

แสดงสมุดโทรศัพทของท่ีโทรศัพทจับคู

ใสหมายเลขโทรศัพทเพ่ือโทรออก

ยกเลิกการเช่ือมตออุปกรณทั้ง
หมด (Disconnect all devices) 
(ยกเลิกการเช่ือมตออุปกรณทั้ง
หมด (Disconnect all devices))

ยกเลิกการเชื่อมตอโทรศัพทท่ีจับคูออกจากระบบ

ลบอุปกรณ (Delete device) ลบโทรศัพทท่ีจับคู*1 : ใชงานไดเมื่อโทรศัพทถูกเชื่อมตอเขากับระบบ HFT เทานั้น
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

เสียงเรียกเขา
(Ringtone)

เลือกเสียงเรียกเขาท่ีบันทึกในโทรศัพทมือถือโทรศัพท (Phone)

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

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

ต้ังคาการโอนสายการโทรจากโทรศัพทของทานไปยัง HFT อตัโนมัติเม่ือทานเขาไปในรถยนต

ลางการต้ังคาโทรศัพท, โทรศัพทท่ีจับคู, รายช่ือในรายการโปรดท้ังหมด, ขอมูลประวัติการโทร
ท้ังหมด และขอมูลสมุดโทรศัพทท่ีนําเขามาท้ังหมด
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■ การจับคูโทรศพัท (เม่ือไมมีโทรศพัทท่ีจับคูอยูกบั
ระบบ)

1. กดปุม PHONE

2. ดูใหแนใจวาโทรศัพททําการคนหา หรืออยูในโหมดท่ี
สามารถคนหาได

3. เลือก ใช (Yes)

u ระบบเคร่ืองเสียงจะเขาสูโหมดรอสําหรับการจับคู

4. เลือก Honda HFT จากโทรศัพทของทาน
u หากทานตองการจับคูโทรศัพทจากระบบเคร่ือง
เสียงนี ้เลือก คนหาจากรถ (Search from car) 

ปฏิบัติตามคําแนะนํา
เม่ือโทรศัพทของทานปรากฏบนรายการแลว 
ใหเลือก

5. ระบบจะใหรหัสในการจับคูบนหนาจอแสดงขอมูล
u ยืนยันวารหัสการจับคูบนหนาจอและโทรศัพทของ
ทานตรงกัน
ลักษณะนีอ้าจแตกตางกันไปตามรุนโทรศัพท

6. การแจงเตือนจะปรากฏข้ึนท่ีหนาจอหากจับคูอุปกรณ
ไดสําเร็จ

■ การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) 1การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup)

โทรศัพทท่ีเขากันไดกับระบบ Bluetooth จะตองถูกจับคูเขากับ
HFT กอนท่ีทานจะสามารถรับสายโดยใชระบบแฮนดฟรีได

วิธีการจับคู:
� ทานจะไมสามารถจับคูโทรศัพทของทานไดในขณะท่ีรถกําลัง
เคล่ือนท่ี

� ทานสามารถจับคูโทรศัพทไดไมเกิน 6 เคร่ือง
� โทรศัพทของทานอาจสูญเสียพลังงานแบตเตอร่ีเร็วข้ึน เม่ือ
เชื่อมตอกับระบบ

� หากโทรศัพทของทานไมพรอมสําหรับการจับคู หรือระบบหา
โทรศัพทไมพบภายในสามนาที ระบบจะหมดเวลาในการคน
หาและกลับสูหนาจอ การต้ังคา Bluetooth (Bluetooth 

Settings)

เม่ือทานไดจับคูโทรศัพทแลว ทานจะเห็นวาโทรศัพทแสดงข้ึน
บนหนาจอโดยท่ีมีหนึ่งหรือสองไอคอนทางดานขวา
ไอคอนแสดงส่ิงตอไปนี้

: โทรศัพทท่ีใชไดกับ Bluetooth® Audio

: โทรศัพทสามารถใชงานรวมกับ HFT ได

เม่ือจับคูโทรศัพทจากระบบเคร่ืองเสียงนี้:
หากโทรศัพทของทานไมปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดง ใหเลือก 
คนหาจากโทรศัพท (Search from phone) และคนหา
อุปกรณ Bluetooth® โดยใชโทรศัพทของทาน เลือก Honda 

HFT จากโทรศัพทของทาน
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■ การจับคูโทรศัพท (เม่ือโทรศัพทท่ีจับคูอยูกับระบบ)
1. กดปุม PHONE

u หากมีขอความขออนุญาตเช่ือมตอกับโทรศัพทให
กด ไม (No) แลวไปท่ีข้ันตอนท่ี 2

2. เลือก การตั้งคา (Settings)

3. เลือก การตัง้คา Bluetooth (Bluetooth Settings)

4. เลือก เช่ือมตออุปกรณใหม (Connect New 

Device)

u ระบบเคร่ืองเสยีงจะเขาสูโหมดรอสําหรับการจับคู
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5. ดูใหแนใจวาโทรศัพททําการคนหา หรืออยูในโหมดท่ี
สามารถคนหาได

6. เลือก Honda HFT จากโทรศัพทของทาน
u หากทานตองการจับคูโทรศัพทจากระบบเคร่ือง
เสียงนี ้เลือก คนหาจากรถ (Search from car) 

ปฏิบัติตามคําแนะนํา
เม่ือโทรศัพทของทานปรากฏบนรายการแลว ให
เลือก

7. ระบบจะใหรหัสในการจับคูบนหนาจอแสดงขอมูล
u ยืนยันวารหัสการจับคูบนหนาจอและโทรศัพทของ
ทานตรงกัน
ลักษณะนีอ้าจแตกตางกันไปตามรุนโทรศัพท

8. การแจงเตือนจะปรากฏข้ึนท่ีหนาจอหากจับคูอุปกรณ
ไดสําเร็จ
u ทานสามารถจัดลําดับความสําคัญของอุปกรณ

Bluetooth® ไดในเวลาเดียวกัน เลอืก ใช (Yes) 

หากทานตองการจัดลําดับความสําคัญของ
อุปกรณ
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■ การเปลีย่นโทรศพัทท่ีถูกจับคูในปจจุบัน
1. กดปุม PHONE

2. เลือก การตั้งคา (Settings)

3. เลือก การตัง้คา Bluetooth (Bluetooth Settings)

4. เลือก เปลีย่นอุปกรณ (Change Device)

u หนาจอจะเปลี่ยนเปนรายการอุปกรณ

5. เลือกช่ืออุปกรณท่ีตองการ
6. เลือก ท้ังคู (Both), เคร่ืองเสียง (Audio) หรือ 
โทรศพัท (Phone)
u เม่ือเช่ือมตออุปกรณอ่ืนเขากับ Android Auto 
และทานเลือก ท้ังคู (Both) หรือ 
โทรศัพท (Phone) ขอความยืนยนัจะปรากฏข้ึน
เลอืก ทําตอ (Continue)

u HFT จะยกเลิกโทรศัพทท่ีเช่ือมตออยู และเร่ิมทํา
การคนหาโทรศัพทท่ีจับคูเครื่องอ่ืน



259

uuรุนจอสัมผัส 7 น้ิวu เมนู HFT

มีตอ

อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ การลบโทรศพัทท่ีจับคู 
1. กดปุม PHONE

2. เลือก การตัง้คา (Settings)

3. เลือก การตั้งคา Bluetooth (Bluetooth Settings)

4. เลือก ลบอุปกรณ (Delete Device)

u หนาจอจะเปลี่ยนเปนรายการอุปกรณ
5. เลือกโทรศัพทท่ีตองการลบ

6. ขอความยืนยันจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ เลือก 
ใช (Yes)

u เม่ือเช่ือมตออุปกรณเขากับ Android Auto 

ขอความยืนยันจะปรากฏข้ึน เลือก ใช (Yes)
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เม่ือการจับคูระหวางโทรศัพทของทานและระบบทํางานขณะท่ีทานกําลังใชโทรศัพท 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)

ทานสามารถเปล่ียนการต้ังคาเสียงเรยีกเขาได
1. กดปุม PHONE

2. เลือก การตั้งคา (Settings)

3. เลือก เสียงเรียกเขา (Ringtone)

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

■ การโอนสายอัตโนมัติ

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

โทรศัพท (Phone): ข้ึนอยูกับรุนของโทรศัพทมือถือ เสียง
เรียกเขาท่ีบันทึกไวในโทรศัพทมือถือจะสงเสียงข้ึนหากมีสาย
เรียกเขา
รถยนต (Vehicle): เสียงเรียกเขาแบบกําหนดตายตัวดังจาก
ลําโพง
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การต้ังคาโทรศัพท, โทรศัพทท่ีจับคู, รายช่ือในรายการโปรดท้ังหมด, ขอมูลประวัติการโทรท้ังหมด และ
ขอมูลสมุดโทรศัพทท่ีนําเขามาท้ังหมดจะถูกลบท้ังหมด

1. กดปุม PHONE

2. เลือก การตัง้คา (Settings)

3. เลือก ลางขอมูลระบบ (System Clear) (ลางขอ
มูลระบบแฮนดฟรี (Hands-Free System Clear))

4. เลือก ใช (Yes)

5. ขอความยืนยันจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ เลือก 
ใช (Yes)

6. การแจงเตือนจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ เลือก 
ตกลง (OK)

■ การลางขอมูลของระบบ
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เม่ือโทรศัพทของทานถูกจับคู ขอมูลในสมุดโทรศัพทและประวัติการโทรจะนําเขาสู HFT โดยอัตโนมัติ

■ การนําเขาสมุดโทรศัพท และประวัติการโทรโดยอัตโนมัติ 1การนําเขาสมุดโทรศัพท และประวัติการโทรโดยอัตโนมัติ
เม่ือทานเลือกชื่อจากรายการในสมุดโทรศัพท ทานจะเห็น
ไอคอนแสดงหมวดหมูหาอยาง ไอคอนนี้แสดงหมวดหมูของ
หมายเลขท่ีบันทึกไวสาํหรับชื่อดังกลาว

ในโทรศัพทบางรุนอาจไมสามารถนาํเขาไอคอนแสดงหมวดหมู
ใน HFT ได

สมุดโทรศัพทจะอัพเดทหลังจากท่ีมีการเชื่อมตอทุกคร้ัง
ประวัติการโทรจะถูกอัพเดทหลังจากการเชื่อมตอ หรือการ
โทรออกทุกคร้ัง

เบอรโปรด 
(Pref)
บาน (Home)

มือถือ 
(Mobile)

เพจเจอร (Pager)

ท่ีทํางาน 
(Work)

แฟกซ (Fax)

รถ (Car)

อืน่ๆ (Other)

เสียง (voice)
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■ การเพิ่มรายการโปรด
1. กดปุม PHONE

2. เลือก การโทรลาสุด  (Recent Calls), รายช่ือผู
ติดตอ (Contacts) หรือ คียแพด (Keypad)

3. เลือกไอคอนรูปดาว

3. เลือก รายการโปรด (Favorite contacts) (เพิ่มลง
ในรายการโปรด (Add to Favorites))

u หากบันทึกรายการโปรดสําเร็จ การแจงจะปรากฏ
ข้ึนบนหนาจอ

u เลือกไอคอนรูปดาวอีกคร้ังเพ่ือนํารายการน้ันออก
จากรายการโปรด

■ รายการโปรด
หนาจอการโทรลาสุด (Recent calls)

ไอคอนรูปดาว
หนาจอผูติดตอ (Contacts)

ไอคอนรูปดาว
หนาจอคียแพด (Keypad)

รายการโปรด (Favorite contacts) 
(เพ่ิมลงในรายการโปรด (Add to 

บนหนาจอการโทรลาสุด (Recent calls) 
หรือรายชื่อผูติดตอ (Contacts)

บนหนาจอคยีแพด (Keypad)
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■ การลบรายการโปรด
1. กดปุม PHONE

2. เลือกรายการโปรด (Favorite contacts) 
(รายการโปรด (Favorite Contacts))

3. เลือกไอคอนรูปดาว
4. ขอความยืนยันจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ เลือก 
ใช (Yes)ไอคอนรูปดาว
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ทานสามารถโทรออกไดโดยการใสหมายเลขโทรศัพท หรือใชรายการโทรลาสุดท่ีนําเขา การโทรลาสุด
(Recent calls) (การโทรลาสุด (Recent Calls)), รายการโปรด (Favorite contacts) (รายการ
โปรด (Favorite Contacts)) และรายช่ือใน ผูตดิตอ (Contacts)

■ การโทรออกโดยใชสมุดโทรศัพทท่ีนําเขา
เม่ือโทรศัพทของทานถูกจับคู ขอมูลในสมุดโทรศัพทจะ
นําเขาสู HFT โดยอัตโนมัติ
1. กดปุม PHONE

2. เลือก ผูติดตอ (Contacts)

3. สมุดโทรศัพทจะถูกจัดเก็บตามลําดับตัวอักษร
เลือกช่ือ

4. เลือกหมายเลข
u การโทรออกจะเร่ิมโดยอัตโนมัติ

■ การโทรออก 1การโทรออก
เม่ือโทรศัพทตอสาย ทานจะไดยินเสียงของผูรับสายผานทาง
ลําโพงเคร่ืองเสียง
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■ การโทรออกโดยใชหมายเลขโทรศพัท
1. กดปุม PHONE

2. เลือก คียแพด (Keypad)

3. เลือกหมายเลข
4. เลือก โทร (Call)

u การโทรออกจะเร่ิมโดยอัตโนมัติ

■ การโทรออกโดยใชประวัติการโทร
ประวัติการโทรจะถูกบันทึกไวใน ท้ังหมด (All), สายท่ี
โทรออก (Dialed) , สายท่ีไมไดรับ (Missed) หรือ 
สายท่ีไดรับ (Received)

1. กดปุม PHONE

2. เลือก การโทรลาสุด (Recent Calls)

u ทานสามารถเรียงลาํดับจาก ท้ังหมด (All), สายท่ี
โทรออก (Dialed) , สายท่ีไมไดรับ (Missed) 

หรือ สายท่ีไดรับ (Received) เลือกไอคอนท่ีอยู
ดานขวาบนของหนาจอ

3. เลือกหมายเลข
u การโทรออกจะเร่ิมโดยอัตโนมัติ

1การโทรออกโดยใชประวัติการโทร
ประวัติการโทรจะแสดงเม่ือโทรศัพทตอกับ HFT เทานัน้ และ
ปรากฏหมายเลขท้ังหมดท่ีโทรออก รับสาย หรือสายท่ีไมไดรับ
20 หมายเลข
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■ การโทรโดยใชรายการโปรด
1. กดปุม PHONE

2. เลือกรายการโปรด (Favorite contacts) 
(รายการโปรด (Favorite Contacts))

3. เลือกหมายเลข
u การโทรออกจะเร่ิมโดยอัตโนมัติ
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เม่ือมีสายเรียกเขา จะมีเสียงการแจงเตือนและหนาจอ 
สายเรียกเขา... (Incoming Call...) จะปรากฏข้ึน
ทานสามารถรับสายไดโดยใชปุมเลือก/ต้ังคา
เพ่ือรับสาย ใหเลื่อนข้ึนหรือเลื่อนลงเพ่ือเลอืก รบัสาย
(Answer) บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี แลวกดปุม
เลือก/ต้ังคา

uหากทานตองการปฏิเสธหรือวางสาย ใหเลอืก 
ปฏเิสธ (Ignore) บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี
โดยใชปุมเลอืก/ต้ังคา

■ การรับสาย 1การรับสาย
สายเรียกเขา
เลือก รับสาย (Answer) โดยใชปุมเลือก/ต้ังคา เพ่ือพักสาย
ปจจุบันเพ่ือรับสายเรียกเขาอีกสาย
เลือก เปลีย่นสาย (Swap call) โดยใชปุมเลือก/ต้ังคา เพ่ือ
กลับมารับสายท่ีพักไว
เลือก ปฏิเสธ (Ignore) โดยใชปุมเลือก/ต้ังคา เพ่ือปฏิเสธสาย
เรียกเขาหาก ทานไมตองการรับสาย
เลือก วางสาย (Hang up) โดยใชปุมเลือก/ต้ังคา หากทาน
ตองการวางสายปจจุบัน

ทานสามารถเลือกไอคอนบนหนาจอแสดงขอมูลแทนไอคอนบน
หนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีได

โหมด HFT

ชื่อผูโทรเขา
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ตัวเลือกตอไปนี้จะใชไดในระหวางการโทร
เปลีย่นสาย (Swap call): พักสายปจจุบันเพ่ือรับสายเรียกเขาอีกสาย
ปดเสียง (Mute): ปดเสยีงของทาน
การใชมือถือ (Use Handheld): โอนสายจาก HFT ไปยังโทรศัพทของทาน
คยีแพด (Keypad): สงหมายเลขในระหวางการโทร คณุสมบัตินี้เปนประโยชนเม่ือทานโทรไปยังระบบ
โทรศัพทท่ีทํางานผานเมนู

ตัวเลือกท่ีมีจะแสดงข้ึนท่ีสวนครึ่งลางของหนาจอ
เลอืกตัวเลอืก

u สัญลักษณปดเสียงจะปรากฏข้ึนเม่ือเลือก ปด
เสียง (Mute) เลือก ปดเสียง (Mute) อีกคร้ัง
เพ่ือปด

■ ตัวเลือกระหวางการโทร 1ตัวเลือกระหวางการโทร
คียแพด (Keypad): ใชไดในโทรศัพทบางรุน

ไอคอนปดเสียง
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รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

การเริ่มใชงาน
เคร่ืองเสียงแบบหนาจอสัมผัสจะเร่ิมทํางานอัตโนมัติเม่ือทานต้ังคาโหมดจายไฟเปน ACCESSORY 

หรือ ON เม่ือเริ่มใชงาน หนาจอเกี่ยวกับการปฏิเสธความรับผดิชอบตอไปนี้จะแสดงข้ึน
เลือก ตกลง (OK)

u ถาหากไมมีอุปกรณท่ีลงทะเบียนไว ใหเลือก
ตกลง (OK) และหนาจอการจับคู Bluetooth® จะ
แสดงข้ึน

u หากทานทําเคร่ืองหมายในกลอง ไมตองแสดง
ส่ิงนี้อีก (Do not show this again) หนาจอนี้
จะไมแสดงข้ึนมาอีก

■ การจับคูโทรศัพทมือถือ (เม่ือไมมีโทรศัพทท่ีจับคู
อยูกับระบบ)

1. ดูใหแนใจวาโทรศัพททําการคนหา หรืออยูในโหมดท่ี
สามารถคนหาได

2. เลือก Honda HFT จากโทรศัพทของทาน
u หากทานตองการจับคูโทรศัพทกับเคร่ืองเสยีงแบบ
หนาจอสัมผัส ใหเลือก คนหาอุปกรณ (Search 

for Devices) แลวเลือกโทรศัพทของทานเม่ือ
โทรศัพทแสดงข้ึนในรายการ
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การใชงานข้ันพ้ืนฐาน

เม่ือตองการใชฟงกชันระบบเครื่องเสียง โหมดจายไฟตองอยูในตําแหนง ACCESSORY หรือ ON

■ ฟงกชันระบบเครื่องเสียง 1ฟงกชันระบบเคร่ืองเสียง
หนาจอจะแสดงในรถยนตรุนพวงมาลัยขวา สาํหรับรุนพวงมาลัย
ซาย หนาจอจะอยูดานตรงขามกับรุนพวงมาลัยขวา

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

ระบบเคร่ืองเสยีง)
c ไอคอนทางลัดแอปพลิเคชัน h ปุม /  (คนหา/ขาม)
d ลูกศร i ไอคอนสวิตชเปลีย่นโหมด
e ปุม  (หนาจอหลัก) j  ไอคอน โหมดจอแสดงผล
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 แอปท้ังหมด: แสดงแอปพลเิคชันท้ังหมด
ไอคอนสถานะ: แสดงตัวแสดงของขอมูลสําหรับรถยนต, โทรศัพทท่ีเช่ือมตอ เปนตน ในบริเวณสวน
บนของหนาจอ
ไอคอนทางลัดแอปพลิเคชัน: แสดงไอคอนทางลดัแอปพลิเคชัน
ลูกศร: แสดงหนาถัดไปในหนาจอแสดงขอมูล
ปุม  (หนาจอหลัก): กดเพ่ือไปสูหนาจอหลัก
ปุม  (ยอนกลับ): กดเพ่ือกลับไปยังหนาจอกอนหนา
ปุม VOL/  AUDIO (ระดับเสียง/เปด-ปดระบบเคร่ืองเสียง): หมุนเพ่ือปรับระดับเสียงและ
เปด-ปดระบบเคร่ืองเสยีง
ปุม /  (คนหา/ขาม): กดเพ่ือเปลี่ยนสถานี, เพลง หรือไฟล
ไอคอนสวิตชเปลีย่นโหมด: แสดงไอคอนเพ่ือเปลีย่นโหมดโดยตรง

 ไอคอนโหมดจอแสดงผล: เปลี่ยนความสวางของหนาจอแสดงขอมูล เลือก  หนึ่งครัง้
และเลอืก  หรือ  เพ่ือทําการปรับต้ัง ในแตละคร้ังท่ีทานเลอืก *1 โหมดจะเปลี่ยนระหวาง
โหมดกลางวันและโหมดกลางคนื

*1 : รุนมาตรวัด 7 นิ้ว
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■ คอนโซลกลาง ( )

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

u เพ่ือปองกันปญหาใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน โปรดใช
Apple MFi Certified Lightning Connector 
สําหรับ Apple CarPlay และสําหรับ Android 
Auto สายเคเบิล USB ควรไดรบัการรับรองโดย
USB-IF เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐาน USB 2.0

■ คอนโซลกลาง ( )
ชองเช่ือมตอ USB (2.5A) บนแผงหนามีไวสําหรับชารจ
ไฟใหกับอุปกรณเทานัน้

u ทานไมสามารถเลนเพลงได ถึงแมวาจะเช่ือม
เครื่องเลนเพลงเขากับชองเช่ือมตอแลวก็ตาม

■ หลงัคอนโซลกลาง*
ชองเช่ือมตอ USB (2.5A) เหลานี้มีไวสําหรับชารจไฟให
กับอุปกรณเทานั้น

u ทานไมสามารถเลนเพลงได ถึงแมวาจะเช่ือม
เครื่องเลนเพลงเขากับชองเช่ือมตอแลวก็ตาม

■ ชองเชื่อมตอ USB 1ชองเชื่อมตอ USB

� หามวาง iPod หรือแฟลชไดรฟ USB ท้ิงไวในรถ การสัมผสั
แสงแดดโดยตรงและอณุหภูมิสูงอาจทําใหอปุกรณเสียหายได

� ขอแนะนาํใหทานใชสาย USB หากทานกําลังเชื่อมตอ
แฟลชไดรฟ USB เขากับชองเชือ่มตอ USB

� อยาเชือ่มตอ iPod หรือแฟลชไดรฟ USB โดยใชฮับ
� หามใชรวมกับอุปกรณอื่น เชน เคร่ืองอานการดหรือ
ฮารดดิสกไดรฟ เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณดังกลาว หรือ
ไฟลของทานเสียหาย

� ขอแนะนาํใหทานสํารองขอมูลของทานไวกอนใชงานอุปกรณ
ดังกลาวในรถของทาน

� ขอความท่ีแสดงข้ึนมาจะแตกตางกันไปโดยข้ึนอยูกับรุนของ
อปุกรณและรุนของซอฟตแวร

ชองเชื่อมตอ USB สามารถจายไฟไดถึง 2.5A ชองเชือ่มตอ
USB จะไมสงออกไฟ 2.5A จนกวาจะไดรับคําส่ังจากอุปกรณ
อานคูมือการใชงานอุปกรณท่ีตองไดรับการชารจไฟสําหรับ
รายละเอียดของกําลังกระแสไฟฟาท่ีมีการวัดในหนวยแอมแปร

ภายใตสภาพบางอยาง อปุกรณท่ีเสียบอยูกับชองเชื่อมตออาจ
สงเสียงรบกวนสถานวีิทยุท่ีทานกําลังฟงอยู

การชารจดวย USB

คอนโซลกลาง

a เลนไฟลเสยีงและเช่ือมตอโทรศัพทท่ี
สามารถใชงานได

b ไวสําหรับชารจไฟใหกับอุปกรณเทานั้น

หลังคอนโซลกลาง

* สําหรับรถบางรุน
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จะชวยใหทานสามารถใชงานระบบเคร่ืองเสยีงในขณะ
ขับรถได ขอมูลจะแสดงบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี

■ สวิตชควบคุมระบบเครือ่งเสียง 1สวติชควบคุมระบบเครื่องเสียง
โหมดบางโหมดจะปรากฏข้ึนเฉพาะเม่ือใชอปุกรณหรือสื่อกลาง
ท่ีเหมาะสมเทานั้น

ฟงกชนับางอยางอาจใชไมไดข้ึนอยูกับอุปกรณ Bluetooth® ท่ี
ทานเชือ่มตอ

กดปุม  (หนาจอหลัก) เพ่ือกลับไปหนาจอหลักบนหนาจอ
แสดงขอมูลผูขับข่ี

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

a ปุม /  (คนหา/ขาม)
b สวิตช VOL ( +   /VOL ( -   (ระดับเสียง)
c ปุมเลอืก/ต้ังคา
d ปุม  (หนาจอหลกั)
รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

a ปุม /  (คนหา/ขาม)
b สวิตช VOL ( +   /VOL ( -   (ระดับเสียง)
c ปุมเลอืก/ต้ังคา
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สวิตช VOL ( +   /VOL ( -   (ระดับเสียง)
กดข้ึน: เพ่ือเพ่ิมระดับเสียง
กดลง: เพ่ือลดระดับเสียง

ปุมเลือก/ตั้งคา (ดานซาย)�เม่ือเลอืกโหมดระบบเคร่ืองเสียง*1

กดปุม  (หนาจอหลัก) จากนัน้เลือกข้ึนหรือลงเพ่ือเลือก  (เคร่ืองเสียง) บนหนาจอแสดงขอมูล
ผูขับข่ี แลวกดปุมเลือก/ต้ังคา

*1 : รุนมาตรวัด 7 นิ้ว
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เลือกข้ึนหรือลง:
หากตองการเลือกโหมด ใหเลื่อนข้ึนหรือลงแลวกดเพ่ือต้ังคา:
FM/AM/iPod/USB/Bluetooth® Audio/Apple CarPlay/Android Auto

uโหมดท่ีแสดงข้ึนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังนีข้ึ้นอยูกับอุปกรณท่ีเช่ือมตอ

ปุม /  (คนหา/ขาม)
� เม่ือกําลงัฟงวิทยุ
กด : เพ่ือเลือกสถานีวิทยุท่ีบันทึกคาไวลวงหนาในสถานถัีดไป
กด : เพ่ือเลือกสถานีวิทยุท่ีบันทึกคาไวลวงหนาในสถานีกอนหนา
กดปุม  คางไว: เพ่ือเลือกสถานีเครือขายท่ีมีสัญญาณแรงถัดไป
กดปุม  คางไว: เพ่ือเลือกสถานเีครือขายท่ีมีสัญญาณแรงกอนหนา

� เม่ือฟงผาน iPod, แฟลชไดรฟ USB, Bluetooth® Audio หรือการเช่ือมตอสมารทโฟน
u การทํางานท่ีแสดงข้ึนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับอุปกรณท่ีเช่ือมตอ
กด : เพ่ือขามไปยังเพลงถัดไป
กด : เพ่ือกลับสูเพลงกอนหนา

� เม่ือกําลงัฟงแฟลชไดรฟ USB

กดปุม  คางไว: เพ่ือขามไปยังโฟลเดอรถัดไป
กดปุม  คางไว: เพ่ือกลับสูโฟลเดอรกอนหนา

� เม่ือฟงผาน iPod:

กดปุม  คางไว: เพ่ือขามไปยังเพลงถัดไป
กดปุม  คางไว: เพ่ือกลับสูเพลงกอนหนา
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวu คูมือผูใชรถ
อุปกรณอํานวยความสะดวก

คูมือผูใชรถ
ทานสามารถดูเนื้อหาของคูมือผูใชรถบนเคร่ืองเสียงแบบหนาจอสัมผสัได

1. เลือก  แอปพลเิคชันท้ังหมด (All Apps)

2. เลือก คูมือผูใชรถ (Owner’s manual)

■ การใชงาน

1คูมือผูใชรถ
ฟงกชนันีไ้มไดครอบคลุมทุกภาษาท่ีมีในเคร่ืองเสยีงแบบหนาจอ
สัมผัส

การเปล่ียนภาษาของเครื่องเสียงแบบหนาจอสัมผสัจะเปนการ
เปล่ียนภาษาของคูมือผูใชรถดวยเชนกัน หากไมมีหรือไมได
ติดต้ังคูมือผูใชรถในภาษานั้น คูมือผูใชรถจะยังคงเปนคา
มาตรฐานคือ ภาษาอังกฤษ

* สําหรับรถบางรุน
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uu รุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวuหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

อุปกรณอํานวยความสะดวก

หนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง
แสดงสถานะระบบเครื่องเสียงและนาฬิกา ทานสามารถไปท่ีตัวเลอืกการต้ังคาตางๆ ไดจากหนาจอนี้ 1หนาจอแสดงขอมูล/เคร่ืองเสียง

การใชงานหนาจอสัมผัส�
� ใชการควบคุมแบบเรียบงาย เชน การสัมผัส การปด
ซาย-ขวา และการเล่ือนข้ึนลง เพ่ือใชงานฟงกชนัเคร่ือง
เสียงบางอยาง

� บางรายการอาจกลายเปนสีเทาระหวางขับรถเพ่ือลดการ
เบ่ียงเบนความสนใจ

� ทานสามารถเลือกรายการนั้นไดเม่ือรถจอด
� การใสถุงมืออาจจํากัดหรือขัดขวางการทํางานของหนาจอ
แบบสัมผัส

ทานสามารถเปล่ียนการต้ังคาความไวของหนาจอสัมผสัได
2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 322
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวuหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง
อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ เพื่อเปลี่ยนไปหนาจอถัดไป
เลอืก  หรือ  หรือเลื่อนหนาจอไปทางซายหรือขวาเพ่ือเปลี่ยนไปยังหนาจอถัดไป

■ ฟงกชันทางลัดแอปพลิเคชัน 1ฟงกชันทางลัดแอปพลิเคชัน
สามารถเพ่ิมจํานวนหนาจอหลักไดถึง 6 หนาจอ

เลือก  เพ่ือกลับไปยังหนาแรกของหนาจอหลักโดยตรงจาก
หนาใดก็ตาม

a ไอคอนทางลัดแอปพลิเคชัน
b ลูกศร
c ตัวแสดงหนา
d สวิตชเปลี่ยนโหมด

< >
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ การเพิ่มไอคอนแอปพลิเคชันบนหนาจอหลัก
สามารถเพ่ิมไอคอนแอปพลิเคชันบนหนาจอหลักได

1. กดปุม 
2. เลือก  แอปพลเิคชันท้ังหมด (All Apps)

3. เลือกทําเครื่องหมายในกลองสี่เหลีย่มของ
แอปพลิเคชันท่ีตองการ

1การเพ่ิมไอคอนแอปพลเิคชันบนหนาจอหลัก
แอปพลิเคชันท่ีติดต้ังไวลวงหนาอาจไมสามารถเร่ิมตนไดโดย
ปกติ ถาหากเกิดข้ึน ทานจําเปนตองทําการเร่ิมตนระบบใหม 
ต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ี VEHICLE OFF จากนั้นต้ังคาโหมดจาย
ไฟไปท่ีตําแหนง ON หลังจากนั้น ใหเปดแอปพลิเคชันใหม
อกีคร้ัง ถายังไมสามารถเร่ิมตนการทํางานแอปพลิเคชันได 
ทานจําเปนตองทําการรีเซ็ตระบบ

2 การกําหนดคาท้ังหมดใหเปนคามาตรฐาน หนา 338

หากทานทําการ ต้ังคาขอมูลใหกลับสูคาจากโรงงาน (Factory 
Data Reset) อาจเกิดการรีเซ็ตการต้ังคาท้ังหมดกลับเปนคา
มาตรฐานจากโรงงาน

2 การกําหนดคาท้ังหมดใหเปนคามาตรฐาน หนา 338

ในกรณีท่ีแอปพลิเคชนัเหลานั้นไมสามารถเร่ิมตนไดโดยปกติ
หลังจากทําการ ต้ังคาขอมูลใหกลับสูคาจากโรงงาน (Factory 
Data Reset) ใหติดตอศูนยบริการฮอนดา
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวuหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง
อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ การเคลื่อนยายไอคอนบนหนาจอหลัก
ทานสามารถเปลีย่นตําแหนงบนหนาจอหลักได

1. กดปุม 
2. เลือกไอคอนและกดคางไว

u หนาจอจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอการปรับต้ังคาดวย
ตนเอง

3. ลากและปลอยไอคอนในตําแหนงท่ีทานตองการ
4. เลือก ตกลง (Done)

u หนาจอจะกลับสูหนาจอหลกั

1การเคล่ือนยายไอคอนบนหนาจอหลัก
เลือก คําแนะนํา (Tips) เพ่ือแสดงคําแนะนํา หากตองการ
ซอนคําแนะนาํใหเลือกอีกคร้ัง
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ การลบไอคอนบนหนาจอหลัก
ทานสามารถลบไอคอนบนหนาจอหลักได

1. กดปุม 
2. เลือกไอคอนและกดคางไว

u หนาจอจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอการปรับต้ังคาดวย
ตนเอง

3. ลากและปลอยไอคอนท่ีทานตองการนําออกไปยัง
บริเวณสวนบนของหนาจอ
u ไอคอนจะถูกลบออกจากหนาจอหลัก

4. เลือก ตกลง (Done)

u หนาจอจะกลับสูหนาจอหลัก

1การลบไอคอนบนหนาจอหลัก
ทานไมสามารถลบแอปพลิเคชันไดดวยการลบไอคอนบน
หนาจอหลัก

เลือก คําแนะนํา (Tips) เพ่ือแสดงคําแนะนํา หากตองการ
ซอนคําแนะนาํใหเลือกอีกคร้ัง
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวuหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง
อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ การสรางไอคอนทางลัดบนหนาจอหลกั
ทานสามารถเก็บไอคอนไดสูงสดุหาไอคอนท่ีสวนลางของหนาจอหลัก

1. กดปุม 
2. เลือกไอคอนและกดคางไว

u หนาจอจะเปลี่ยนไปเปนหนาจอการปรับต้ังคาดวย
ตนเอง

3. ลากและปลอยไอคอนท่ีทานตองการเก็บไวท่ีสวนลาง
ของหนาจอหลัก
u ไอคอนจะถูกจัดเก็บไวท่ีบริเวณสวิตชเปลีย่นโหมด

4. เลือก ตกลง (Done)

u หนาจอจะกลับสูหนาจอหลกั

1การสรางไอคอนทางลัดบนหนาจอหลัก
เลือก คําแนะนํา (Tips) เพ่ือแสดงคําแนะนํา หากตองการ
ซอนคําแนะนาํใหเลือกอีกคร้ัง

a สวิตชเปลี่ยนโหมด
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uu รุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวuหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง

อุปกรณอํานวยความสะดวก

แสดงตัวแสดงของขอมูลสําหรับรถยนต, โทรศัพทท่ีเช่ือมตอ เปนตน ในบริเวณสวนบนของหนาจอ
ทานสามารถยืนยันขอมูลรายละเอียดไดโดยการเลือกไอคอนเหลานี้

1. เลือกไอคอนสถานะระบบ
u พ้ืนท่ีแสดงสถานะจะปรากฏข้ึน

2. เลือกรายการเพ่ือดูรายละเอียด
3. กดปุม  หรือเลือกไอคอนสถานะระบบเพ่ือปด
พ้ืนท่ีแสดง

เลือก แหลงท่ีมาของเสียง (Audio Source) ในบริเวณ
สวนบนของหนาจอ แลวเลอืกไอคอนในรายการแหลงท่ี
มาเพ่ือสลับแหลงท่ีมาของเสียง

■ พ้ืนที่แสดงสถานะ

a ไอคอนสถานะระบบ

■ การเลือกแหลงที่มาของเสียง
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวuหนาจอแสดงขอมูล/เครื่องเสียง
อุปกรณอํานวยความสะดวก

ฟงกชันการสั่งงานดวยตนเองบางอยางจะไมสามารถใชงานได หรือไมสามารถทํางานไดขณะท่ีรถกําลัง
ว่ิงอยู
ทานจะไมสามารถเลือกตัวเลือกท่ีปรากฏเปนสีเทาไดจนกวาจะจอดรถยนต

■ ขอจํากัดของการสัง่งานดวยตนเอง
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uu รุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวuการต้ังคานาฬิกา

อุปกรณอํานวยความสะดวก

การต้ังคานาฬิกา

ทานสามารถปรับเวลาไดดวยตนเองและต้ังวอลเปเปอรของนาฬิกาไดในหนาจอแสดงขอมูล
1. กดปุม 
2. เลือก การตั้งคาท่ัวไป (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)

เพ่ือปรับวัน:
7. เลือก ตั้งวันท่ี (Set Date)

8. เลือก /

9. เลือก บันทึก (Save) เพ่ือต้ังคาวัน
เพ่ือปรับเวลา:
7. เลือก ตั้งเวลา (Set Time)

8. เลือก /

9. เลือก บันทึก (Save) เพ่ือต้ังคาเวลา

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

นาฬิกาจะอัพเดทโดยอัตโนมัติผานระบบเคร่ืองเสียง

ทานสามารถต้ังคานาฬิกาโดยการสัมผัสนาฬิกาท่ีแสดงใน
บริเวณสวนบนของหนาจอแสดงขอมูล นาฬิกา (Clock) ท่ี
แสดงในหนาจอหลัก หรือ  แอปพลิเคชันท้ังหมด (All 

Apps)

1. แตะนาฬิกาบนหนาจอ
หนาจอของนาฬิกาก็จะปรากฏขึ้น

2. เลือก การต้ังคา (Settings)

3. เลือก วันและเวลา (Date & Time)

4. เลือก ต้ังคาวันและเวลา (Set Date & Time)

5. เลือก วันและเวลาอัตโนมัติ (Automatic Date & Time) 

จากนั้นเลือก ปด (OFF)

6. เลือก ต้ังคาวัน (Set Date) หรือ ต้ังคาเวลา (Set Time)

7. ปรับต้ังวัน, ชั่วโมง และนาที โดย /

8. เลือก บันทึก (Save) เพ่ือต้ังคาเวลา

ทานสามารถต้ังคาการแสดงนาฬิกา
2 ระบบ (System) หนา 323

3 4

3 4

3 4
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uu รุนจอสัมผัส 10.2 น้ิวuการต้ังคานาฬิกา
อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ นําเขาวอลเปเปอรนาฬิกา
1. เช่ือมตอแฟลชไดรฟ USB เขากับชองเช่ือมตอ USB

2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 273

2. กดปุม 
3. เลือก นาฬกิา (Clock)

u หาก นาฬิกา (Clock) ไมแสดงข้ึนบนหนาจอหลัก ใหเลือก  แอปพลเิคชันท้ังหมด (All 
Apps)

4. เลือก การตั้งคา (Settings)
5. เลือก ประเภทนาฬิกา (Clock Faces)
6. เลือก เพิ่ม (Add More)

u รปูของรูปภาพท่ีบันทึกในแฟลชไดรฟ USB จะแสดงข้ึนในรายการ
7. เลือกรูปภาพท่ีตองการนําเขา

u สามารถเลอืกรูปภาพมากกวาหนึ่งรปูไดพรอมกัน
8. เลือก ตกลง (OK)

u รูปภาพท่ีเลือกจะแสดงข้ึน
9. เลือก ถายโอน (Transfer)

u การแสดงหนาจอจะกลับไปท่ีหนาจอการต้ังคาวอลเปเปอรนาฬิกา

■ การต้ังคาวอลเปเปอรนาฬิกา 1การต้ังคาวอลเปเปอรนาฬิกา
� เม่ือทําการนําเขาไฟลวอลเปเปอร ภาพดังกลาวจะตองอยูใน
ไดเร็กทอร่ีหลักของแฟลชไดรฟ USB

ภาพท่ีอยูในโฟลเดอรจะไมสามารถนาํเขาได
� ชื่อไฟลจะตองมีความยาวไมเกิน 64 ตัวอักษร
� ภาพทีส่ามารถนําเขาไดจะตองอยูในรูปแบบไฟล BMP (bmp)

หรือ JPEG (jpg)

� ขนาดไฟลตองนอยกวา 10 MB

� หากแฟลชไดรฟ USB ไมมีภาพอยู จะมีขอความแสดงข้ึน
� สามารถนาํเขารูปภาพไดสงูสุด 11 รูป
� ขนาดภาพสูงสุดคือ 4,096 x 2,304 พิกเซล หากขนาดของ
ภาพนอยกวา 1,280 x 720 พิกเซล ภาพจะแสดงขึน้ตรง
กลางของหนาจอโดยมีพ้ืนท่ีสีดําปรากฏข้ึนโดยรอบ
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■ เลือกวอลเปเปอรนาฬิกา
1. กดปุม 
2. เลือก นาฬิกา (Clock)

u หาก นาฬิกา (Clock) ไมแสดงข้ึนบนหนาจอหลัก ใหเลือก  แอปพลิเคชันท้ังหมด (All 
Apps)

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

u ภาพตัวอยางจะแสดงข้ึนบนหนาจอ
6. เลือก บันทึก (Save)

u หนาจอนาฬิกาท่ีมีการต้ังวอลเปเปอรแลวจะแสดงข้ึน

■ ลบวอลเปเปอรนาฬกิา
1. กดปุม 
2. เลือก นาฬิกา (Clock)

u หาก นาฬิกา (Clock) ไมแสดงข้ึนบนหนาจอหลัก ใหเลือก  แอปพลิเคชันท้ังหมด (All 
Apps)

3. เลือก การตั้งคา (Settings)
4. เลือก ประเภทนาฬกิา (Clock Faces)
5. เลือก ลบรูปภาพ (Delete Photos)
6. เลือกรูปภาพท่ีตองการลบ

u สามารถเลือกรูปภาพมากกวาหนึ่งรปูไดพรอมกัน
7. เลือก ตกลง (OK)

u รปูภาพท่ีเลือกจะแสดงข้ึน
8. เลือก ลบ (Delete)

u การแสดงหนาจอจะกลบัไปท่ีหนาจอการต้ังคาวอลเปเปอรนาฬิกา
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การปรับตั้งเสียง
1. กดปุม 
2. เลือกไอคอนแหลงขอมูลเคร่ืองเสยีง
3. เลือก เสียง (Sound)

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

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

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

� Bose Centerpoint*1: Bose Centerpoint
� 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

1การปรับต้ังเสียง
การชดเชยเสียงตามความเร็วของ Bose (Bose Dynamic 
Speed Compensation)*1/การชดเชยเสียงตามความเร็ว
(Speed Volume Compensation)*2 จะปรับระดับเสียงตาม
ความเร็วรถยนต เม่ือรถยนตมีความเร็วเพ่ิมข้ึน ระดับเสียงก็จะ
เพ่ิมข้ึน เม่ือรถยนตมีความเร็วลดลง ระดับเสียงก็จะลดลง

ทานสามารถปรับเสียงไดตามข้ันตอนตอไปนี้
1. กดปุม 
2. เลือก การต้ังคาท่ัวไป (General Settings)
3. เลือก เสียง (Sound)

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

ทานสามารถเปล่ียนทิศทางท่ีเสียงจะออกไดโดยการเลือกตัว
เลือกลําโพงดังตอไปนี้:
� ท้ังคันรถ: จะมีเสียงดังออกจากลําโพงท้ังหมด
� เฉพาะผูขับข่ี: จะมีเสียงดังออกจากลําโพงขางเบาะนัง่ผูขับข่ี
เทานั้น

� เฉพาะดานหนา: จะมีเสียงดังออกจากลําโพงตัวหนาเทานัน้
� เฉพาะดานหลัง: จะมีเสียงดังออกจากลําโพงตัวหลังเทานัน้

การรีเซ็ตการต้ังคาแตละรายการ เสียงทุม/เสียงแหลม
(Bass/Treble), โซนเสียง & สมดุลหนาหลัง/สมดุลซาย
ขวา (Audio Zones & Balance/Fader*1, การชดเชยเสียง
ตามความเร็วของ Bose (Bose Dynamic Speed 
Compensation)*1, สมดุลหนาหลัง/สมดุลซายขวา
(Balance/Fader)*2 และ การชดเชยเสียงตามความเร็ว
(Speed Volume Compensation)*2 ใหเลือก คา
มาตรฐาน (Default)

รุนท่ีมีแอมป BOSE

รุนท่ีมีแอมปปกติ
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การต้ังคาหนาจอแสดง
ทานสามารถต้ังคาความสวางของหนาจอ

เลือก โหมดจอแสดงผล (Display Mode)

u แถบความสวางจะปรากฏข้ึนสองถึงสามวินาที
u เลอืก  หรือ  เพ่ือปรับความสวาง
u เลอืก ปดหนาจอ (Display OFF) เพ่ือปด
หนาจอ เพ่ือเปดหนาจอ ใหกดปุม  หรือ 

u เลอืก *1 เพ่ือเปลีย่นระหวางโหมดกลางวัน
และโหมดกลางคนื

*1 : รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

■ การเปล่ียนโหมดจอแสดงผลดวยตนเอง (Switching Display Mode 
Manually)

1การต้ังคาหนาจอแสดง
ทานสามารถปรับความสวางของจอแสดงผลไดโดยการเล่ือน
หรือแตะบนแถบความสวาง

ทานสามารถปรับความสวางโดยใชวิธีตอไปนี้ไดเชนกัน 
1. กดปุม 
2. เลือก การต้ังคาท่ัวไป (General Settings)
3. เลือก การแสดงผล (Display)
4. เลือกการตั้งคาท่ีทานตองการ

ในการต้ังคา เลือก คามาตรฐาน (Default)

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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อัพเดทระบบ
สามารถอัพเดทเฟรมแวรของระบบเคร่ืองเสียงไดดวยการเช่ือมตอ Wi-Fi, อุปกรณ USB หรือชุดควบคุม
เทเลเมติกส (TCU) * ผานบริการแบบสมัครสมาชิก

เม่ือสามารถอัพเดทระบบเคร่ืองเสียงได การแจงเตือนจะแสดงข้ึนในพื้นท่ีแสดงสถานะ ปฏิบัติตาม
ข้ันตอนตอไปนี้เพ่ืออัพเดทระบบ
1. กดปุม 
2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)

u หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงข้ึนบนหนาจอหลกั ใหเลอืก  แอปพลเิคชัน
ท้ังหมด (All Apps)

u ระบบจะตรวจสอบดูการอัพเดท
u ถาไอคอนอัพเดทปรากฏข้ึนบนหนาจอหลัก ใหเลือกไอคอนแสดงสถานะ

2 พ้ืนท่ีแสดงสถานะ หนา 284

3. เลือก ดาวนโหลด (Download)

u การแจงเตือนจะปรากฏข้ึนท่ีหนาจอถาจําเปนตองมีการยอมรับจากผูใชเพ่ือดาวนโหลด
4. เลือก ติดตั้งทันที (Install Now) หรือ ติดตัง้ในขณะท่ีรถยนตดับ (Install While Vehicle Off)

u การแจงเตือนจะปรากฏข้ึนท่ีหนาจอถาการอัพเดทพรอมติดต้ัง

■ วิธีการอพัเดท 1วิธีการอัพเดท
ทานสามารถอัพเดทระบบผาน Wi-Fi แตไมสามารถใช
อินเทอรเน็ตท่ีจําเปนตองลงชื่อเขาใชหรือยอมรับขอตกลงใน
การใชเบราวเซอรได

การดาวนโหลดจะถูกยกเลิกถา:
� การเชื่อมตอ Wi-Fi ของทานไมดี
� ทานดับเคร่ืองยนตเม่ือแบตเตอร่ีมีพลังงานตํ่า 

การดาวนโหลดของทานจะเร่ิมตนใหมในคร้ังถดัไปทีม่กีารเช่ือมตอ
Wi-Fi 

เพ่ือเปนการปกปองแบตเตอร่ี จะไมสามารถเลือก ติดต้ังใน
ขณะท่ีรถยนตดับ (Install While Vehicle Off) ไดเม่ือ
แบตเตอร่ีตํ่า ถาทานตองการติดต้ังขอมูลท่ีอัพเดท ใหชารจ
แบตเตอร่ีใหมหรือเลือก ติดต้ังทันที (Install Now)

* สําหรับรถบางรุน
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สามารถต้ังคาดังตอไปนี้ได
� ดาวนโหลดอัตโนมัต ิ(Auto Download)

� สถานะเวอรชัน (Version Status)

� ตั้งคาการเช่ือมตอ (Connection Setup)

� ประวัติการอัพเดท (Update History)

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

u หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงข้ึนบนหนาจอหลกั ใหเลอืก  แอปพลเิคชัน
ท้ังหมด (All Apps)

3. เลือก การตั้งคา (Settings)
4. เลือก ดาวนโหลดอัตโนมัติ (Auto Download)
5. เลือกแอคเซสพอยท แลวเลือก อนุญาต (Allow)

u หากทานไมตองการใหระบบทําการอัพเดทโดยอัตโนมัติ ใหเลือก ไมอนุญาต (Block)

■ ดูเวอรชันและสถานะการอัพเดท
ปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนีเ้พ่ือยืนยันเวอรชันและสถานะการอัพเดท
1. กดปุม 
2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)

u หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงข้ึนบนหนาจอหลกั ใหเลอืก  แอปพลเิคชัน
ท้ังหมด (All Apps)

3. เลือก การตั้งคา (Settings)
4. เลือก สถานะเวอรชัน (Version Status)

■ การต้ังคาการอัพเดทระบบ
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■ ตั้งคาการเช่ือมตอ (Connection setup)
ปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือเช่ือมตออินเทอรเน็ตผานเครือขาย Wi-Fi
1. กดปุม 
2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)

u หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงข้ึนบนหนาจอหลกั ใหเลอืก  แอปพลเิคชัน
ท้ังหมด (All Apps)

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

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

7. ใสรหัสผาน
u หากทานทําเคร่ืองหมายในกลอง ใชเครือขายนี้ในการดาวนโหลดอัพเดทระบบโดยอัตโนมัติ

(Use this network to automatically download system updates) ทานจะสามารถต้ัง
คาเครือขายเพ่ือใชสําหรับอัพเดทระบบได

8. เลือก เช่ือมตอ (Connect)

■ การดูประวัติการอัพเดท
ปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือยืนยันประวัติการอัพเดท
1. กดปุม 
2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)

u หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงข้ึนบนหนาจอหลกั ใหเลอืก  แอปพลเิคชัน
ท้ังหมด (All Apps)

3. เลือก การตั้งคา (Settings)
4. เลือก ประวัติการอัพเดท (Update History)
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■ ตั้งคาโหมดการเช่ือมตอไรสาย
1. กดปุม 
2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)

u หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงข้ึนบนหนาจอหลกั ใหเลอืก  แอปพลเิคชัน
ท้ังหมด (All Apps)

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

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

7. ใสรหัสผาน
u หากทานทําเคร่ืองหมายในกลอง ใชเครือขายนี้ในการดาวนโหลดอัพเดทระบบโดยอัตโนมัติ

(Use this network to automatically download system updates) ทานจะสามารถต้ัง
คาเครือขายเพ่ือใชสําหรับอัพเดทระบบได

8. เลือก เช่ือมตอ (Connect)

■ วิธีการอัพเดท
1. กดปุม 
2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)

u หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงข้ึนบนหนาจอหลกั ใหเลอืก  แอปพลเิคชัน
ท้ังหมด (All Apps)

3. เลือก ผานเครือขายไรสาย (via Wireless)
4. เลือก ดาวนโหลด (Download)

u การแจงเตือนจะปรากฏข้ึนท่ีหนาจอถาจําเปนตองมีการยอมรับจากผูใชเพ่ือดาวนโหลด
5. เลือก ตดิตัง้ทันที (Install Now) หรือ ตดิตั้งในขณะท่ีรถยนตดับ (Install While Vehicle Off)

u การแจงเตือนจะปรากฏข้ึนท่ีหนาจอถาการอัพเดทพรอมติดต้ัง

■ วิธีการอัพเดทแบบไรสาย
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■ ดาวนโหลดและอัพเดทไฟลจากเซิฟเวอร
1. กดปุม 
2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)

u หาก อัพเดทระบบ (System Updates) ไมแสดงข้ึนบนหนาจอหลกั ใหเลอืก  แอปพลเิคชัน
ท้ังหมด (All Apps)

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

u การแจงเตือนจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ
5. เช่ือมตออุปกรณ USB เขากับชองเช่ือมตอ USB

u รายการขอมูลจะถูกคดัลอกลงอุปกรณ USB
2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 273

6. ถอดอุปกรณ USB ออกจากชองเช่ือมตอ USB
7. เช่ือมตออุปกรณ USB เขากับคอมพิวเตอรของทาน แลวดาวนโหลดไฟลอัพเดท

u เปดลงิกเพ่ือดาวนโหลดไฟลอัพเดทซอฟตแวรท่ีจําเปน โปรดดูท่ี 
https://usb.honda.com สําหรับคําแนะนํา

■ อัพเดทระบบเคร่ืองเสียง
1. กดปุม 
2. เลือก อัพเดทระบบ (System Updates)
3. เลือก วิธีการอ่ืน (Other Methods)
4. เลือก ผาน USB (Via USB)

u การแจงเตือนจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ
5. เช่ือมตออุปกรณ USB ท่ีมีไฟลอัพเดทเขากับชองเช่ือมตอ USB

u การแจงเตือนจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ
2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 273

6. เลือก ติดตั้งทันที (Install Now)
u การแจงเตือนจะปรากฏข้ึนท่ีหนาจอถาการอัพเดทสําเร็จ

■ วิธีการอพัเดทดวยอปุกรณ USB 1วิธีการอัพเดทดวยอุปกรณ USB

ขอแนะนาํใหใชอปุกรณ USB ท่ีมีพ้ืนท่ีวางอยางนอย 8 GB ข้ึน
ไป

ใหแนใจวาไดลบรายการขอมูลหรือไฟลอัพเดทกอนหนานี้ออก
จาก USB กอนจะเร่ิมข้ันตอนการอัพเดท USB
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การเลนวิทยุ FM/AM

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)

90.50 98.10 98.10

* สําหรับรถบางรุน
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ปรับคลื่นความถี่วิทยุสําหรับหนวยความจําท่ีกําหนดไวลวงหนา
วิธกีารจัดเก็บสถานีวิทยุ:
1. ปรับหาสถานีวิทยุท่ีเลอืกไว
2. เลือกไอคอนกําหนดไวลวงหนา (Preset) และกดคางไวเพ่ือบันทึกสถานีนัน้ๆ

u การเลือก กดและคางไว (Press & Hold) จะทําใหสามารถต้ังคาสถานท่ีีต้ังคาไวได

รายการสถานีท่ีมีสญัญาณแรงท่ีสุดบนชวงความถี่ท่ีเลอืก
1. เลือก รายการสถานี (Station List) เพ่ือแสดงรายการ
2. เลือกสถานี

■ อัพเดทดวยตนเอง
อัพเดทรายการสถานท่ีีทานมีอยูไดทุกเม่ือ
1. เลือก รายการสถานี (Station List) เพ่ือแสดงรายการ
2. เลือก รเีฟรช (Refresh)

สุมตัวอยางสถานีท่ีมีสญัญาณแรงท่ีสุดแตละสถานีในชวงความถ่ีท่ีเลือกเปนเวลา 10 วินาที
ถาตองการเร่ิมสแกน ใหเลอืก สแกน (Scan) และเพ่ือปดการสแกน ใหเลือก หยุด (Stop) หรือกด
ปุม 

เลอืก  หรือ  เพ่ือคนหาคลื่นวิทยุของสถานีท่ีมีสญัญาณแรงในชวงความถี่ท่ีมากข้ึนหรือลง

■ หนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนา

■ รายการสถานี (Station List)

■ สแกน (Scan)

■ คนหา (Seek)

1หนวยความจําท่ีกําหนดไวลวงหนา
ไฟเตือน ST ท่ีปรากฏบนหนาจอแสดงวาสถานวีิทยุ FM นั้น
ออกอากาศในระบบเสียงสเตอริโอ

การเปล่ียนโหมดเสียง
หมุนปุมเลือก/ต้ังคา หรือเลือก แหลงท่ีมาของเสียง (Audio 

Source) บนหนาจอ
2 สวิตชควบคุมระบบเคร่ืองเสียง หนา 274

ทานสามารถบันทึกสถานีวทิยุ AM/FM ไดสงูสุด 12 สถานีไวใน
หนวยความจําท่ีกําหนดไวลวงหนา
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ปรับต้ังการต้ังคาเสียง
2 การปรับต้ังเสียง หนา 289

เลือกเพ่ือใชแปนพิมพบนหนาจอสมัผัสเพ่ือปอนคลื่นความถี่วิทยุโดยตรง
1. เลือก ปรับหา (Tune)
2. ใสคลืน่ความถี่วิทยุท่ีตองการโดยใชแปนพิมพบน
หนาจอสัมผัส

3. เลือก ตกลง (Enter) เพ่ือปรับคลื่นความถี่วิทยุ

■ เสยีง (Sound)

■ หนาจอปรับหาคล่ืนความถ่ีวิทยุดวยตนเอง 1หนาจอปรับหาคล่ืนความถ่ีวิทยุดวยตนเอง
ทานสามารถปรับหาคล่ืนความถ่ี FM ในชวง 87.5 ถึง 108.0 MHz

ได

ไอคอน / :

เลือก  หรือ  เพ่ือปรับหาคล่ืนความถ่ีวิทยุ

a แปนพิมพบนหนาจอสัมผัส
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ใหขอมูลตัวอักษรท่ีเก่ียวกับสถานี FM ท่ีรองรบั RDS ท่ีทานไดเลือกไว

■ การคนหาสถานีท่ีรองรับ RDS จากรายการสถานี
1. เลือก รายการสถานี (Station List) เพ่ือแสดงรายการในขณะฟงสถานีวิทยุ FM
2. เลือกสถานี

■ อัพเดทดวยตนเอง
อัพเดทรายการสถานท่ีีทานมีอยูไดทุกเม่ือ
1. เลือก รายการสถานี (Station List) เพ่ือแสดงรายการในขณะฟงสถานีวิทยุ FM
2. เลือก รเีฟรช (Refresh)

■ การรายการสภาพการจราจร (TA)

ฟงกชัน TA สแตนบายอนุญาตใหระบบสแตนบายการรายงานสภาพการจราจรในทุกๆ โหมดในขณะท่ี
เปดใชงานฟงกชัน สถานีท่ีปรับหาลาสุดตองเปนสถานท่ีีมีโปรแกรมการจราจรท่ีรองรับ RDS

การเปดฟงกชัน: เลือก TA เม่ือเร่ิมมีการรายงานสภาพการจราจร ขอมูลจะปรากฏข้ึนบนหนาจอแสดง
ขอมูล ระบบจะกลับไปยังโหมดท่ีเลือกไวลาสุดหลงัจากสิ้นสดุการรายงานสภาพการจราจร

u ถาตองการกลับไปยังโหมดท่ีเลือกลาสุดระหวางการรายงานสภาพการจราจร ใหเลือก 
หยุด (Stop)

การปดฟงกชัน: เลือก TA อีกคร้ัง

■ ระบบการสงขอมูลผานคล่ืนวิทยุ (RDS)* 1ระบบการสงขอมูลผานคล่ืนวิทยุ (RDS) *

เม่ือทานเลือกสถานี FM ท่ีรองรับ RDS จะทําให RDS เปดโดย
อตัโนมัติ และหนาจอแสดงความถี่จะเปล่ียนเปนชือ่สถานี 
อยางไรก็ตาม เม่ือสัญญาณของสถานีนั้นออนลง หนาจอจะ
เปล่ียนจากชื่อสถานีเปนความถ่ี

1การรายการสภาพการจราจร (TA)

ไฟเตือน TA จะปรากฏท่ีสวนบนของหนาจอเม่ือฟงกชัน TA 

สแตนบายทํางาน

หากทานเลือก สแกน (Scan) ในขณะท่ีเปดใชงานฟงกชัน TA 

สแตนบาย ระบบจะคนหาเฉพาะสถานี TP เทานั้น

การเลือก TA ในขณะท่ีการรายงานสภาพการจราจรเปดอยู 
จะไมไปยกเลิกฟงกชัน TA สแตนบาย

* สําหรับรถบางรุน
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เปลี่ยนการต้ังคา RDS

1. การตั้งคา (Settings)

2. เลือกตัวเลือก

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

� AF: เปดและปดเพ่ือเปลี่ยนความถี่ของโปรแกรมเดิมโดยอัตโนมัติเม่ือเขาสูเขตอ่ืนๆ (เปด (ON)*1/

ปด (OFF))

� REG: เปดและปดเพ่ือคงความถี่ของสถานใีนเขตนั้นไวท่ีเดิมแมสัญญาณจะออนลง (เปด (ON)*1/

ปด (OFF))

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

*1 : การต้ังคามาตรฐาน

■ การต้ังคา*

* สําหรับรถบางรุน
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การเลน iPod

เช่ือมตอ iPod เขากับชองเช่ือมตอ USB โดยใชข้ัวตอ USB ของทาน จากนัน้เลือกโหมด USB

2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 273

1การเลน iPod

ฟงกชันการควบคุมท่ีใชงานไดจะแตกตางกันไปตามรุนหรือ
เวอรชัน บางฟงกชนัอาจไมสามารถใชงานไดบนระบบเคร่ือง
เสียงรถยนต

หากเกิดขอบกพรอง ทานอาจพบขอความแสดงความผิดพลาด
บนหนาจอแสดงขอมูล

2 ขอความแสดงขอบกพรองในระบบเคร่ือง
เสียง หนา 360

หากทานใชงานแอปพลิเคชันเพลงบน iPhone/iPod ของทาน
ในขณะท่ีมีการเชื่อมตอโทรศัพทเขากับระบบเคร่ืองเสียง ทาน
อาจไมสามารถใชงานแอปพลิเคชนัเดียวกันนี้บนหนาจอแสดง
ขอมูล
หากจําเปนใหถอดอุปกรณและเชือ่มตอใหม

หากสมารทโฟนถูกเชื่อมตอผาน Apple CarPlay หรือ Android 

Auto แหลงท่ีมาของเสียง iPod/USB จะไมสามารถใชงานได
และจะสามารถเลนไฟลเสียงในโทรศัพทไดผาน Apple 

CarPlay หรือ Android Auto เทานั้นa ไอคอน เสียง (Sound) e ไอคอน แทร็ก (Track)
b ไอคอนเลนแบบสุม f ไอคอน เรียกดู (Browse)
c ไอคอนเลนซํ้า g ภาพหนาปก (Cover Art)
d ไอคอนเลน/หยุดช่ัวคราว



302

uu รุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวuการเลน iPod

อุปกรณอํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกเพ่ือแสดงหนาจอรายการคนหาเพลง
1. เลือก เรียกดู (Browse)

2. เลือกหมวดหมูการคนหา
3. ทําการเลือกตอไปจนกวาทานจะพบเพลงท่ีทานตองการ

ทานสามารถเลือกโหมดเลนซํ้าและสุมไดในขณะที่กําลงัเลนเพลงอยู

■ เลนแบบสุม/เลนซํ้า (Shuffle/Repeat)

เลือกไอคอนเลนแบบสุมหรือเลนซํ้าจนกวาจะพบโหมดท่ีทานตองการ

เลนแบบสุม (Shuffle)

 ปดการเลนแบบสุม (shuffle off): ปดโหมดการเลนแบบสุม:
 สุมเลนเพลงท้ังหมด (shuffle all songs): เลนเพลงท้ังหมดในรายการท่ีเลือกตามลําดับการสุม

เลนซํ้า (Repeat)

 ปดการเลนซํ้า (repeat off): ปดโหมดการเลนซํ้า
 เลนเพลงซํ้า (repeat song): เลนเพลงปจจุบันซํ้า

 เลนซําท้ังหมด (repeat all): เลนเพลงท้ังหมดซํ้า

■ การหยุดช่ัวคราวหรือเลนเพลงตอ
เลือกไอคอนเลน/หยุดช่ัวคราว

■ วิธีการเลือกเพลงจากรายการคนหาเพลง

■ วิธีการเลือกโหมดเลน
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ทานสามารถเลือก  หรือ  เพ่ือเปลีย่นเพลง เลือกและกดคางไวเพ่ือเลื่อนภายใน
เพลงอยางรวดเร็ว

ทานสามารถปรับการต้ังคาเสยีงได
2 การปรับต้ังเสียง หนา 289

■ วิธีการเปล่ียนเพลง

■ เสียง (Sound)
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การเลนแฟลชไดรฟ USB

ระบบเคร่ืองเสียงของทานจะอานและเลนไฟลเสียงและวิดีโอจากแฟลชไดรฟ USB

เช่ือมตอแฟลชไดรฟ USB ของทานเขากับชองเช่ือมตอ USB จากนั้นเลอืกโหมด USB

2 ชองเช่ือมตอ USB หนา 273

1การเลนแฟลชไดรฟ USB

ทานสามารถใชรูปแบบตอไปนี้เพ่ือเลนเพลงหรือไฟลวิดีโอบน
แฟลชไดรฟ USB ได
ในขณะท่ีกําลังเลนไฟลเสียง: 
MP3, WMA, AAC*1, FLAC, PCM/WAVE

ในขณะเลนไฟลวิดีโอ: 
MP4, AVI, MKV, ASF/WMV

*1: เคร่ืองนีจ้ะสามารถเลนไฟลรูปแบบ AAC ท่ีบันทึกโดย
ใช iTunes เทานัน้

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 ไอคอนเลนซํ้า i ภาพหนาปก (Cover Art) (กําลงัเลนเพลง)/

เคร่ืองเลนขนาดเล็ก (Mini Player) (เลนวิดีโอ)
e ไอคอนเลน/หยุดช่ัวคราว
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uuรุนจอสัมผัส 10.2 น้ิวuการเลนแฟลชไดรฟ USB
อุปกรณอํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกเพ่ือแสดงหนาจอรายการคนหาเพลง
1. เลือก เรียกดู (Browse)

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

3. ทําการเลอืกตอไปจนกวาทานจะพบไฟลหรือวิดีโอท่ีทานตองการ

■ วิธีการเลือกไฟลจากรายการคนหาเพลง 1การเลนแฟลชไดรฟ USB

ใชแฟลชไดรฟ USB ท่ีแนะนํา
2 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับระบบเคร่ืองเสียง หนา 362

ไมสามารถเลนไฟลในรูปแบบ WMA และ AAC ท่ีปองกันดวย
ระบบจัดการลิขสิทธิ์ระบบดิจิตอล (DRM) ได
ระบบเคร่ืองเสียงจะแสดงไมสามารถเลนไฟลได
(Unplayable Files) จากนั้นจะขามไปยังไฟลถัดไป

หากเกิดขอบกพรอง ทานอาจพบขอความแสดงความผิดพลาด
บนหนาจอแสดงขอมูล

2 ขอความแสดงขอบกพรองในระบบเคร่ือง
เสียง หนา 360
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกโหมดเลนซํ้าและสุมไดในขณะที่กําลงัเลนไฟลอยู

■ สุมเลน/เลนซ้ํา
เลือกไอคอนสุมเลนหรือไอคอนเลนซํ้าซํ้าๆ จนกวาจะพบโหมดท่ีทานตองการ
สุมเลน (Random)

 ปดสุมเลน (Random off): ปดโหมดการเลนแบบสุม
 สุมเลนทุกแทร็ก (random all files): เลนไฟลท้ังหมดตามลําดับการสุม
 สุมเลนในโฟลเดอร (random in folder): เลนไฟลท้ังหมดในโฟลเดอรปจจุบันตามลําดับการสุม

เลนซํ้า (Repeat)

 ปดการเลนซํ้า (repeat off): ปดโหมดการเลนซํ้า
 เลนไฟลซํ้า (repeat file): เลนซํ้าไฟลปจจุบัน

 เลนซํ้าโฟลเดอร (repeat folder): เลนซํ้าไฟลท้ังหมดในโฟลเดอรปจจุบัน

■ ในขณะเลนไฟลวิดีโอ
 หยุด (Stop): เลือกเพ่ือหยุดไฟล
/ : เลือก  เพ่ือยอหนาจอวิดีโอ เลอืก  เพ่ือขยายหนาจอวิดีโอ

■ การหยุดช่ัวคราวหรือเลนไฟลตอ
เลือกไอคอนเลน/หยุดช่ัวคราว

ไอคอน แทร็ก/วิดีโอ (Track/Video)

ทานสามารถเลือกเพ่ือเปลี่ยนไฟลได เลือกและกดคางไวเพ่ือเลือ่นภายในไฟลอยางรวดเร็ว

■ วิธีการเลือกโหมดเลน

■ วิธีการเปลี่ยนไฟล
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uuรุนจอสัมผัส 10.2 น้ิวuการเลนแฟลชไดรฟ USB
อุปกรณอํานวยความสะดวก

ทานสามารถปรับการต้ังคาเสยีงได
2 การปรับต้ังเสียง หนา 289

เปลีย่นการต้ังคา USB ในขณะท่ีกําลังเลนไฟลวิดีโอ
1. การตัง้คา (Settings)

2. เลือกตัวเลือก

� การตัง้คารูปภาพ (Image Settings): เปลี่ยนความสวางของหนาจอแสดงขอมูล ในการตั้งคา
เลือก คามาตรฐาน (Default) (ความสวาง (Brightness)/ความเขมจาง (Contrast)/ระดับสี
ดํา (Black Level)/สี ((Color))/โทนสี (Tint))

� อัตราสวนมุมมอง (Aspect Ratio): เลือกโหมดจอแสดงผลท่ีมีอัตราสวนมุมมองท่ีแตกตางกัน
(แบบเดิม (Original)/ปกต ิ(Normal)*1/เต็มจอ (Full)/ขยาย (Zoom))

� ตําแหนงนาฬกิา (Overlay Clock Location): เปลี่ยนการจัดวางการแสดงนาฬิกา (ดานบน
ขวา (Upper right)*1/ดานบนซาย (Upper Left)/ดานลางขวา (Lower Right)/ดานลาง
ซาย (Lower Left)/ปด (OFF))

*1 : การต้ังคามาตรฐาน

■ เสียง (Sound)

■ การต้ังคา (Settings)
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uu รุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวuการเลน Bluetooth® Audio

อุปกรณอํานวยความสะดวก

การเลน Bluetooth® Audio

ระบบเคร่ืองเสียงของทานจะชวยใหทานสามารถรับฟงเพลงจากโทรศัพทท่ีรองรับไดกับระบบ
Bluetooth

ฟงกชันนีส้ามารถใชงานไดเม่ือมีการจับคูโทรศัพทและเช่ือมตอเขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) 
ของรถ

2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

1การเลน Bluetooth® Audio

โทรศัพทท่ีมี Bluetooth และสามารถถายโอนเสียงได บางเคร่ือง
อาจไมสามารถใชงานรวมกับระบบนีไ้ด

ใหตรวจเช็ควาโทรศัพทของทานสามารถเขากันไดกับระบบ ให
สอบถามตัวแทนจําหนาย

การใชขอมูลบางอยางในขณะขับรถอาจขัดตอกฎหมาย
ทานสามารถเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ HFT ไดคร้ังละเคร่ือง
เทานั้น
เม่ือมีโทรศัพทท่ีจับคูสายไวมากกวาสองเคร่ือง ระบบจะเชื่อม
ตอโดยอัตโนมัติเขากับโทรศัพทท่ีมีการจัดลําดับไว ทานสามารถ
จัดลําดับความสําคัญของโทรศัพทในรายการ
อปุกรณ Bluetooth®

2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

หากมีการจับคูโทรศัพทมากกวาหนึ่งเคร่ืองเขากับระบบ HFT 
อาจมีความลาชา กอนท่ีระบบจะเร่ิมเลน

ในบางกรณีชื่อของศิลปน, อลับั้ม, หรือแทร็กอาจไมปรากฏข้ึน
อยางถูกตอง

บางฟงกชันอาจไมสามารถใชงานไดในอุปกรณบางอยาง

ถาโทรศัพทกําลังเชือ่มตอผานทาง Apple CarPlay หรือ
Android Auto Bluetooth® Audio จากโทรศัพทดังกลาวจะไม
สามารถใชงานได อยางไรก็ตาม ถามีโทรศัพทเคร่ืองอื่นถูก
เชื่อมตออยูกับระบบ จะสามารถใชเปน Bluetooth® Audio ได
โดยการเลือกโหมดเคร่ืองเสียง

2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

a ไอคอน เสียง (Sound) e ไอคอน แทร็ก (Track)
b ไอคอน เลนแบบสุม f ไอคอน เรียกดู (Browse)
c ไอคอน เลนซํ้า g ภาพหนาปก (Cover Art)
d ไอคอน เลน/หยุดช่ัวคราว
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

1. ใหแนใจวาโทรศัพทของทานไดรบัการจับคูและเช่ือมตอเขากับระบบแลว
2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

2. เลือกโหมด Bluetooth® Audio

หากระบบไมพบโทรศัพท แสดงวาอาจมีโทรศัพทท่ีเขากันไดกับ HFT แตไมสามารถเขากันไดกับ
Bluetooth® Audio อีกเครื่องหนึง่เช่ือมตออยู

ทานสามารถเลือกโหมดเลนซํ้าและสุมไดในขณะท่ีกําลังเลนเพลงอยู

เลนแบบสุม (Shuffle)

 ปดการเลนแบบสุม (shuffle off): ปดโหมดการเลนแบบสุม:
 สุมเลนเพลงท้ังหมด (shuffle all songs): เลนเพลงท้ังหมดในรายการท่ีเลอืกตามลําดับการสุม

เลนซํ้า (Repeat)

 ปดการเลนซํ้า (repeat off): ปดโหมดการเลนซํ้า
 เลนเพลงซํ้า (repeat song): เลนเพลงปจจุบันซํ้า
 เลนซํ้ากลุม (repeat group): เลนซํ้ากลุมปจจุบัน

 เลนซําท้ังหมด (repeat all): เลนเพลงท้ังหมดซํ้า

■ การหยุดช่ัวคราวหรือเลนไฟลตอ
เลอืกไอคอนเลน/หยุดช่ัวคราว

■ การเลนไฟล Bluetooth® Audio

■ วิธีการเลือกโหมดเลน

1การเลนไฟล Bluetooth® Audio

การเลนไฟลเสียง ทานอาจจําเปนตองใชงานโทรศัพทของทาน
หากเปนเชนนัน้ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตโทรศัพท

การเปล่ียนไปยังโหมดอื่นจะทําใหเพลงท่ีกําลังเลนจากโทรศัพท
ของทานหยุดเลนชั่วคราว

ทานสามารถเปล่ียนโทรศัพทท่ีเชือ่มตอ โดยการเลือก เปลี่ยน
อุปกรณ (Change Device)

2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

1. เลือก เรียกดู (Browse)

2. เลือกหมวดหมูการคนหา
3. เลือกรายการ

u รายการท่ีเลือกจะเริ่มเลน

ทานสามารถปรับการต้ังคาเสียงได
2 การปรับต้ังเสียง หนา 289

■ การคนหาเพลง

■ เสยีง (Sound)

1การคนหาเพลง
รายการบางอยางหรือท้ังหมดอาจไมแสดงขึ้น ข้ึนอยูกับ
อปุกรณ Bluetooth® ท่ีทานเชือ่มตอ
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uu รุนจอสัมผัส 10.2 น้ิวuการเช่ือมตอ Wi-Fi (Wi-Fi Connection)
อุปกรณอํานวยความสะดวก

การเชื่อมตอ Wi-Fi (Wi-Fi Connection)

รถคนันี้ติดต้ังการเช่ือมตอ Wi-Fi ทานสามารถเช่ือมตอเขากับฮอตสปอต Wi-Fi ภายนอกหรืออุปกรณ
เช่ือมตอ

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

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

7. ใสรหัสผาน
u หากทานทําเคร่ืองหมายในกลอง ใชเครือขายนี้
ในการดาวนโหลดอัพเดทระบบโดยอัตโนมัติ
(Use this network to automatically 
download system updates) ทานจะสามารถ
ต้ังคาเครือขายเพ่ือใชสําหรับอัพเดทระบบได
2 อพัเดทระบบ หนา 291

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

■ การเช่ือมตอรถเขากับฮอตสปอต Wi-Fi

1การเชื่อมตอ Wi-Fi (Wi-Fi Connection)

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

1การเชือ่มตอรถเขากับฮอตสปอต Wi-Fi

ทานไมสามารถดําเนินการต้ังคาในขณะท่ีรถยนตกําลังเคล่ือนท่ี
จอดรถในบริเวณท่ีปลอดภัยเพ่ือทําการต้ังคาระบบเคร่ืองเสียง
ในโหมด Wi-Fi

ผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือบางรายอาจเรียก เก็บคาใช
จายในการกระจายสัญญาณอินเทอรเน็ตจาก โทรศัพทมือถือ
และการใชงานขอมูลสมารทโฟน โปรดตรวจสอบรายละเอียด
แพ็กเกจการรับสงขอมูลขจากโทรศัพทของทาน

โปรดดูท่ีคูมือโทรศัพทของทานเพ่ือตรวจสอบวาโทรศัพท
สามารถเชือ่มตอ Wi-Fi ไดหรือไม

ทานสามารถยืนยันวาการเชื่อมตอ Wi-Fi กําลังเปดหรือปดได
ดวยไอคอน  บนพ้ืนท่ีแสดงสถานะ ความเร็วในการสง
ผานและอื่นๆ จะไมแสดงบนหนาจอ

2 พ้ืนท่ีแสดงสถานะ หนา 284

ในกรณีท่ีเช่ือมตอ Wi-Fi กับโทรศัพทของทาน ตรวจสอบใหแนใจ
วาการตัง้คา Wi-Fi ของโทรศพัทของทานอยูในโหมดแอคเซสพอยท
(การกระจายสัญญาณอินเทอรเนต็จากโทรศัพทมือถือ)
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

Apple CarPlay

หากทานเช่ือมตอ iPhone ท่ีใชงานรวมกันไดกับ Apple CarPlay เขากบัระบบผานชองเช่ือมตอ USB 

หรือเช่ือมตอแบบไรสาย ทานจะสามารถใชงานหนาจอแสดงขอมูลแทนหนาจอของ iPhone ในการ
โทรออก ฟงเพลง ดูแผนท่ี (นําทาง) และเปดดูขอความได

2 ชองเช่ือมตอ USB หนา 273

1Apple CarPlay

มีเพียง iPhone 5 หรือรุนท่ีใหมกวาท่ีติดต้ัง iOS 8.4 หรือใหม
กวาเทานั้นท่ีสามารถใชงาน Apple CarPlay ได

ขอแนะนาํใหทานใช OS เวอรชนัลาสุด

จอดรถในบริเวณท่ีปลอดภัยกอนทําการเชื่อมตอ iPhone ของ
ทานเขากับ Apple CarPlay และเม่ือเร่ิมใชงานแอปพลิเคชันท่ี
รองรับใดๆ

ในขณะท่ีเชือ่มตอ Apple CarPlay ทานจะสามารถโทรออกได
ผาน Apple CarPlay เทานั้น หากทานตองการโทรออกดวย
ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ใหปด Apple CarPlay

2 การต้ังคา Apple CarPlay หนา 314

เม่ือ iPhone ของทานถูกเชื่อมตอเขากับ Apple CarPlay ทาน
จะไมสามารถใชงาน Bluetooth® Audio หรือระบบโทรศัพท
แฮนดฟรีได อยางไรก็ตาม โทรศัพทเคร่ืองอื่นๆ ท่ีถูกจับคูไว
กอนหนานี้จะสามารถถายโอนเสียงผาน Bluetooth® ไดใน
ขณะท่ีเชื่อมตอ Apple CarPlay อยู

2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

ไมสามารถใชงาน Apple CarPlay และ Android Auto ได
พรอมกัน

สาํหรับรายละเอียดเก่ียวกับพ้ืนท่ีและประเทศท่ีใหบริการ 
Apple CarPlay รวมถึงขอมูลท่ีเก่ียวของกับฟงกชัน โปรดดูท่ี
เว็บไซตหลักของ Apple

a Apple CarPlay
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� โทรศพัท (Phone)

เขาถึงรายช่ือผูติดตอ ทําการโทรออก หรือฟงขอความเสียง
� เพลง (Music)

เลนเพลงท่ีเก็บไวใน iPhone ของทาน
� แผนท่ี (Maps)

แสดงแผนที่ Apple CarPlay และใชฟงกชันนําทางตามท่ีทานตองการกับ iPhone ของทาน
� ขอความ (Messages)

ตรวจสอบและตอบกลบัขอความ หรือสัง่การใหโทรศัพทอานขอความ
� ฮอนดา (Honda)

เลือกไอคอนฮอนดา เพ่ือกลับไปยังหนาจอหลกั
�

กลับไปสูหนาจอแผงหนาปด Apple CarPlay

�

กลับไปสูหนาจอเมนู Apple CarPlay

■ เมนู Apple CarPlay 1Apple CarPlay

ขอกําหนดและขอจํากัดในการใชงาน Apple CarPlay

Apple CarPlay จําเปนตองใช iPhone ท่ีเขากันไดและมีการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตและใชแพ็คเกจอินเทอรเน็ตบนมือถือ โดย
ผูใหบริการเครือขายของทานจะเก็บคาบริการอินเตอรเนต็

การเปล่ียนแปลงระบบปฏิบัติการ ฮารดแวร ซอฟตแวร และ
เทคโนโลยีอืน่ๆ ท่ีสําคญัตอการทํางานของ Apple CarPlay 

รวมถึงกฎระเบียบใหมหรือฉบบัแกไขของรัฐ อาจสงผลตอการ
ทํางานและการใหบริการของ Apple CarPlay ลดลงหรือยุติ
ลง ฮอนดาไมสามารถใหการรับประกันประสิทธิภาพและ
การทํางานของ Apple CarPlay ในอนาคตได

ทานสามารถใชงานแอปพลิเคชันจากผูพัฒนาอื่นๆ ได หาก
แอปพลิเคชันเหลานั้นเขากันไดกับ Apple CarPlay โปรดดูท่ี
เว็บไซตของ Apple สําหรับขอมูลของแอปพลิเคชันท่ีเขากันได
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หลงัจากท่ีทานเช่ือมตอ iPhone ของทานกับระบบผานการเช่ือมตอทาง USB หรือเช่ือมตอแบบไรสาย
แลว ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือต้ังคา Apple CarPlay การใชงาน Apple CarPlay จะชวยสง
ขอมูลผูใชและรถยนตบางสวน (เชนตําแหนงของรถยนต ความเร็ว และสถานะ) ไปยัง iPhone ของ
ทานเพ่ือปรับปรุงประสบการณการใชงาน Apple CarPlay ใหดียิ่งข้ึน ทานจําเปนตองยอมรับใหมีการ
แบงปนขอมูลนี้ไปบนหนาจอแสดงขอมูล

1. เช่ือมตอ iPhone เขากับชองเช่ือมตอ USB โดยใชสาย USB
2 ชองเช่ือมตอ USB หนา 273

u หนาจอการยืนยันจะแสดงข้ึน
2. เลือก ใช (Yes)

u หากทานไมตองการเช่ือมตอ Apple CarPlay ใหเลือก ไม (No)
ทานอาจเปลี่ยนการต้ังคาคํายินยอมไดภายใตเมนูการต้ังคา การเช่ือมตอสมารทโฟน (Smartphone 
Connection)

■ เช่ือมตอ Apple CarPlay แบบไรสายบนหนาจอหลัก
1. กดปุม 
2. เลือก การเช่ือมตอสมารทโฟน (Smartphone Connection)
3. เลือก + เช่ือมตออุปกรณใหม (+ Connect New Device)
4. จับคู iPhone เขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ของรถยนต

2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

5. เลือก ใช (Yes)
u หาก iPhone ของทานถามเพ่ือใหแสดงความยินยอมในการเช่ือมตอ Apple CarPlay ใหยอมรับ
การเช่ือมตอ

■ การต้ังคา Apple CarPlay

■ การเช่ือมตอ Apple CarPlay โดยใชสาย USB ตอเขากับชองเช่ือมตอ USB

■ เช่ือมตอ Apple CarPlay แบบไรสาย

1การต้ังคา Apple CarPlay

ใหเปดใชงาน Apple CarPlay เม่ือทานไดจอดรถโดยปลอดภัย
แลวเทานัน้
เม่ือ Apple CarPlay ตรวจพบโทรศัพทของทานเปนคร้ังแรก
ทานจะตองต้ังคาโทรศัพท โปรดดูท่ีคูมือคําแนะนําท่ีมาพรอม
กับ iPhone ของทาน

ทานสามารถใชข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือยกเลิกการเชื่อมตอหรือลบ
อุปกรณท่ีเชื่อมตอกับ Apple CarPlay:

เลือก การต้ังคาท่ัวไป (General Settings)  การเชื่อมตอ
สมารทโฟน (Smartphone Connection)  Apple 

CarPlay  เลือกอุปกรณ (Select device)

การใชงานของผูใช และขอมูลรถยนต
การใชงานและการจัดการขอมูลผูใชและรถยนตท่ีสงไปยัง/มา
จาก iPhone ของทานโดย Apple CarPlay จะถูกควบคุมโดย
ขอตกลงและเง่ือนไขของ Apple iOS และนโยบายความเปน
สวนตัวของ Apple
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■ เช่ือมตอ Apple CarPlay แบบไรสายบนรายการอุปกรณ Apple CarPlay
1. กดปุม 
2. เลือก การตั้งคาท่ัวไป (General Settings)
3. เลือก การเช่ือมตอสมารทโฟน (Smartphone Connection)
4. เลือก Apple CarPlay
5. เลือก + เช่ือมตออุปกรณใหม (+ Connect New Device)
6. จับคู iPhone เขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ของรถยนต

2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

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

■ เช่ือมตอ Apple CarPlay แบบไรสายบนรายการอุปกรณ Bluetooth®
1. กดปุม 
2. เลือก การตั้งคาท่ัวไป (General Settings)
3. เลือก การเช่ือมตอ (Connections)
4. เลือก Bluetooth
5. เลือก + เช่ือมตออุปกรณใหม (+ Connect New Device)
6. จับคู iPhone เขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ของรถยนต

2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

7. ทําเคร่ืองหมายในกลองสี่เหลี่ยมของ Apple CarPlay
u หากทานเลือก Apple CarPlay ทานจะไมสามารถเลอืก เคร่ืองเสียง (Audio) และ
โทรศัพท (Phone)

8. เลือก เช่ือมตอ (Connect)
9. เลือก ใช (Yes)

u หาก iPhone ของทานถามเพ่ือใหแสดงความยินยอมในการเช่ือมตอ Apple CarPlay ใหยอมรับ
การเช่ือมตอ
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■ เช่ือมตอ Apple CarPlay แบบไรสายกับพวงมาลัย
1. กดปุม  (สนทนา) บนพวงมาลัยคางไว
2. จับคู iPhone เขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ของรถยนต

2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

3. ทําเคร่ืองหมายในกลองสี่เหลี่ยมของ Apple CarPlay
u หากทานเลอืก Apple CarPlay ทานจะไมสามารถเลือก เคร่ืองเสียง (Audio) และ
โทรศัพท (Phone)

4. เลือก เช่ือมตอ (Connect)
5. เลือก ใช (Yes)

u หาก iPhone ของทานถามเพ่ือใหแสดงความยินยอมในการเช่ือมตอ Apple CarPlay ใหยอมรับ
การเช่ือมตอ

■ เช่ือมตอ Apple CarPlay แบบไรสายเม่ือเร่ิมใชงาน (เม่ือไมมีการจับคูโทรศัพทเขากับระบบ)
1. เปดโหมดจายไฟไปท่ี ACCESSORY หรือ ON
2. เลือก ตกลง (OK)

u ถาหากไมมีอุปกรณท่ีลงทะเบียนไว หนาจอการจับคู Bluetooth® จะแสดงข้ึน
u หากทานทําเคร่ืองหมายในกลอง ไมตองแสดงส่ิงนี้อีก (Do not show this again) หนาจอน้ี
จะไมแสดงข้ึนมาอีก

3. จับคู iPhone เขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ของรถยนต
2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

4. ทําเคร่ืองหมายในกลองสี่เหลี่ยมของ Apple CarPlay
u หากทานเลอืก Apple CarPlay ทานจะไมสามารถเลือก เคร่ืองเสียง (Audio) และ
โทรศัพท (Phone)

5. เลือก เช่ือมตอ (Connect)
6. เลือก ใช (Yes)

u หาก iPhone ของทานถามเพ่ือใหแสดงความยินยอมในการเช่ือมตอ Apple CarPlay ใหยอมรับ
การเช่ือมตอ
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กดปุม  (สนทนา) คางไวเพ่ือเปดใชงาน Siri

กดคางไวเพ่ือเปดใชงาน Siri
กดอีกคร้ังเพ่ือยกเลิกการทํางานของ Siri
กดและปลอย เพ่ือเปดใชงานการโทรดวยระบบจดจําเสียง

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

ตัวอยางคําถามและคําส่ังสําหรับ Siri มีดังตอไปนี้
� วันนีมี้ภาพยนตรเร่ืองอะไรฉายบาง
� โทรหาพอท่ีทํางาน
� นี่คือเพลงอะไร
� อากาศพรุงนี้เปนอยางไร
� อานอีเมลลาสุดของฉัน

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ี 
www.apple.com/ios/siri

a ปุม  (สนทนา)

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

a ปุม  (สนทนา)

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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Android Auto

Android Auto จะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติ เม่ือทานเช่ือมตอโทรศัพทแอนดรอยดเขากับระบบเครื่อง
เสียงผาน USB เม่ือทําการเช่ือมตอผาน Android Auto ทานจะสามารถเขาถึงโทรศัพท, Google 
Maps (ระบบการนําทาง) และฟงกชัน Google Now ไดโดยผานหนาจอแสดงขอมูล เม่ือทาน
ใชงาน Android Auto เปนครั้งแรก จะมีวิธกีารใชงานปรากฏข้ึนบนหนาจอ
เราขอแนะนําใหทานเรียนรูผานวิธกีารใชงานนีใ้หครบถวนในขณะจอดรถกอนเร่ิมใชงาน Android Auto

2 ชองเช่ือมตอ USB หนา 273

2 การเช่ือมตอดวยการจับคูอัตโนมัติ หนา 320

หมายเหตุ:
Android Auto อาจจะไมสามารถใชงานไดในประเทศของทาน สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับ Andriod 
Auto กรุณาอางอิงจากเว็บไซตศูนยชวยเหลอืของ Google

1Android Auto

แนะนําใหทานอัพเดท Android OS เปนเวอรชันลาสุดเม่ือใช
Android Auto

ไมสามารถใช Bluetooth A2DP ไดขณะท่ีโทรศัพทของทาน
เชื่อมตออยูกับ Android Auto

ในการใชงาน Android Auto กับสมารทโฟนท่ีมีระบบปฏิบัติ
การ Android 9.0 (Pie) หรือเกากวา ทานจําเปนตองดาวน
โหลดแอปพลิเคชัน Android Auto จาก Google Play ลงบน
สมารทโฟนของทาน

จอดรถในบริเวณท่ีปลอดภัยกอนทําการเชื่อมตอโทรศัพทแอ
นดรอยดของทานเขากับ Android Auto และเม่ือเร่ิมใชงานแอ
ปพลิเคชันท่ีรองรับใดๆ

เพ่ือใช Android Auto ใหเชื่อมตอสาย USB เขากับชองเชือ่ม
ตอ USB

2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 273

เม่ือโทรศัพทแอนดรอยดของทานเชือ่มตอกับ Android Auto 

ทานจะไมสามารถใชงาน Bluetooth® Audio อยางไรก็
ตาม โทรศัพทเคร่ืองอื่นๆ ท่ีถูกจับคูไปกอนหนานี้จะสามารถถาย
โอนเสียงผาน Bluetooth® ไดในขณะท่ีเชื่อมตอ Android 

Auto อยู
2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

ไมสามารถใชงาน Apple CarPlay และ Android Auto ได
พรอมกันa Android Auto
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� แผนท่ี (Maps)

จะแสดง Google Maps และใชฟงกชันนําทางตามท่ีทานตองการดวยโทรศัพทแอนดรอยดของ
ทาน เม่ือรถยนตกําลังเคลือ่นท่ี ทานจะไมสามารถใชงานแปนพิมพได หยุดรถยนตในบริเวณท่ี
ปลอดภัยเพ่ือทําการคนหาหรือปอนขอมูลอ่ืนๆ

� โทรศพัท (Phone)

โทรออกและรับสาย ตลอดจนการฟงขอความเสียง
� ออก (Exit)

�

สั่งการ Android Auto ดวยเสียงของทาน
�

ทานสามารถตรวจสอบการแจงเตือนแอนดรอยดได
�  (Android Auto Home)

จะแสดงขอมูลท่ีมีประโยชนซ่ึงจัดการโดย Android Auto ลงในการด Google Now ซ่ึงจะปรากฏ
เม่ือจําเปนเทานั้น

■ เมนู Android Auto 1Android Auto

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับพ้ืนท่ีและประเทศท่ีใหบริการ
Android Auto รวมถึงขอมูลท่ีเก่ียวของกับฟงกชนั โปรดดูท่ี
เว็บไซตหลักของ Android Auto

หนาจออาจแตกตางกันข้ึนอยูกับเวอรชันของแอปพลิเคชัน
Android Auto ท่ีทานใชงาน

ขอกําหนดและขอจํากัดในการใชงาน Android Auto

ในการใชงาน Android Auto จําเปนตองใชโทรศัพทแอนดรอยด
ท่ีเขากันได และมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตและใชแพ็กเกจ
อนิเทอรเน็ตบนมือถือ โดยผูใหบริการเครือขายของทานจะเก็บ
คาบริการอินเตอรเน็ต

การเปล่ียนแปลงระบบปฏิบัติการ ฮารดแวร ซอฟตแวร และ
เทคโนโลยีอืน่ๆ ท่ีสาํคัญตอการทํางานของ Android Auto รวม
ถึงกฎระเบียบใหมหรือฉบบัแกไขของรัฐ อาจสงผลใหการทํางาน
และการใหบริการของ Android Auto ลดลงหรือยุติลง ฮอนดา
ไมสามารถใหการรับประกันประสิทธิภาพและการทํางานของ
Android Auto ในอนาคตได

ทานสามารถใชงานแอปพลิเคชันจากผูพัฒนาอื่นๆ ได หาก
แอปพลิเคชันเหลานั้นเขากันไดกับ Android Auto โปรดดูท่ี
เว็บไซตของ Android Auto สําหรับขอมูลของแอปพลิเคชันท่ี
เขากันได
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320

อุปกรณอํานวยความสะดวก

Android Auto จะเร่ิมทํางานโดยอัตโนมัติ เม่ือทานเช่ือมตอโทรศัพทแอนดรอยดเขากับชุดเคร่ืองเสียง
ผานชองเช่ือมตอ USB

■ การเปดใชงาน Android Auto

เพ่ือเปดใชงาน Android Auto หลังการเช่ือมตอโทรศัพทแอนดรอยดเขากับระบบ ใหเลอืก ใช (Yes) 

บนหนาจอ

ทานอาจเปลี่ยนการต้ังคาคํายินยอมไดภายใตเมนูการต้ังคา การเช่ือมตอสมารทโฟน (Smartphone 

Connection)

■ การเช่ือมตอดวยการจับคูอัตโนมัติ
1การเปดใชงาน Android Auto

ใหเปดใชงาน Android Auto เม่ือทานไดจอดรถโดยปลอดภัย
แลวเทานัน้ เม่ือ Android Auto ตรวจพบโทรศัพทของทานเปน
คร้ังแรก ทานจะตองต้ังคาโทรศัพทใหสามารถทําการจับคู
อตัโนมัติได โปรดดูท่ีคูมือคําแนะนาํท่ีมาพรอมกับโทรศัพทของ
ทาน

ทานสามารถใชข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือยกเลิกการเชื่อมตอหรือลบ
อปุกรณท่ีเชื่อมตอกับ Android Auto หลังจากท่ีทานเสร็จสิ้น
การต้ังคามาตรฐานแลว:
เลือก การต้ังคาท่ัวไป (General Settings)  การเชื่อมตอ
สมารทโฟน (Smartphone Connection)  Android Auto  

เลือกอุปกรณ (Select device)

การใชงานของผูใช และขอมูลรถยนต
การใชงานและการจัดการสําหรับผูใชและขอมูลรถยนตท่ีสงไป
ยัง/มาจากโทรศัพทของทานโดย Android Auto จะถูกควบคุม
โดยนโยบายความเปนสวนตัวของ Google
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uuรุนจอสัมผัส 10.2 น้ิวuAndroid Auto
อุปกรณอํานวยความสะดวก

กดปุม  (สนทนา) คางไวเพ่ือสั่งการ Android Auto ดวยเสียงของทาน

กดคางไวเพ่ือสัง่การ Android Auto ดวยเสียงของทาน
กดและปลอย เพ่ือเปดใชงานการโทรดวยระบบจดจําเสียง

■ การส่ังการ Android Auto ดวยการจดจําเสียง 1การส่ังการ Android Auto ดวยการจดจําเสียง
ตัวอยางคําส่ังท่ีทานสามารถสั่งไดผานการจดจําเสียงมีดังตอไป
นี้:
� ตอบกลับขอความ
� โทรหาภรรยาของฉัน
� นําทางไปฮอนดา
� เลนเพลงของฉัน
� สงขอความถึงภรรยาของฉัน
� โทรหารานขายดอกไม

สาํหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดดูท่ีเว็บไซตหลักของ Android 

Auto

ทานยังสามารถเปดใชงานฟงกชันการจดจําเสียงไดโดยการ
เลือกไอคอน  ท่ีมุมลางดานซายของหนาจอ

a ปุม  (สนทนา)

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

a ปุม  (สนทนา)

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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uu รุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวu คุณลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized Features)

อุปกรณอํานวยความสะดวก

คณุลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized Features)

ใชหนาจอแสดงขอมูลเพ่ือทําการกําหนดคณุลักษณะบางอยางดวยตนเอง

ขณะท่ีสวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนตอยูท่ีตําแหนง ON เลือก การตัง้คาท่ัวไป (General Settings) 

จากนัน้เลือกรายการการต้ังคา

� ระบบ (System) 2 หนา 323

� การเช่ือมตอสมารทโฟน (Smartphone Connection) 2 หนา 325

� การเช่ือมตอ (Connections) 2 หนา 326

� หนาจอ (Display) 2 หนา 327

� เสียง (Sound) 2 หนา 328

� กลอง (Camera) 2 หนา 329

■ วิธีการกําหนดการต้ังคาทั่วไป

1คุณลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized Features)

เม่ือทานกําหนดการต้ังคาดวยตนเอง:
� ใหแนใจวารถยนตของทานจอดสนทิแลว
� เปล่ียนเกียรไปท่ี P
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวu คุณลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized Features)

มีตอ

อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ ระบบ (System)

*1 : การต้ังคามาตรฐาน

คุณลักษณะท่ีสามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด การต้ังคาท่ีสามารถเลือกได

วันและเวลา 
(Date & Time)

ต้ังวันท่ี
และเวลา
(Set Date 
& Time)

วันและเวลา
อัตโนมัติ 
(Automatic 
Date & Time)

เลือก เปด (ON) เพ่ือให GPS ปรับนาฬิกาอัตโนมัติ เลือก ปด (OFF) เพ่ือ
ยกเลิกฟงกชนันี้ เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ต้ังวันท่ี (Set 
Date)

เปล่ียนวันท่ี
2 การปรับต้ังนาฬิกา (Adjusting the Clock) หนา 286

วัน (Day)/เดือน (Month)/
ป (Year)

ต้ังเวลา (Set 
Time)

เปล่ียนเวลา
2 การปรับต้ังนาฬิกา (Adjusting the Clock) หนา 286

ชั่วโมง (Hour)/นาที (Minute)
AM/PM

โซนเวลา
(Time 
Zone)*

โซนเวลาอตัโนมติั
(Automatic 
Time Zone) *

ต้ังระบบเคร่ืองเสียงใหปรับนาฬิกาโดยอัตโนมัติ เม่ือขับข่ีผานโซนเวลาท่ี
แตกตางกัน เปด (ON)*1/ปด (OFF)

(เลือกโซนเวลา) เปล่ียนโซนเวลาดวยตนเอง —

Daylight Saving Time อตัโนมัติ
(Auto Daylight Saving Time) *

ต้ังคาใหนาฬิกาอัพเดทตาม daylight savings time เปด (ON)*1/ปด (OFF)

รูปแบบวัน (Date Format) เลือกรูปแบบวัน

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

รูปแบบเวลา (Time Format) เลือกรูปแบบเวลา 12-H*1/24-H 
(12H*1/24H)

* สําหรับรถบางรุน



324

uu รุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวu คุณลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized Features)

อุปกรณอํานวยความสะดวก

*1 : การต้ังคามาตรฐาน
*2 : การต้ังคามาตรฐานจะแตกตางกันไปโดยข้ึนอยูกับรุน

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด การต้ังคาท่ีสามารถเลือกได

ภาษา (Language) เปล่ียนภาษาบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีและหนาจอแสดงขอมูล
แยกกัน

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

ความไวของแปน
สัมผัส (Touch Panel 
Sensitivity)

ต้ังคาความไวของแปนสัมผัสบนหนาจอ สูง (High)/ปกติ (Normal)*1

ระดับเสียงของระบบ
(System Volumes)

เสียงของระบบ (System 
Sounds)

ต้ังคาระดับเสียงของระบบ —

การอานออกเสียงขอ
ความ (Text-to-Speech)

ต้ังคาระดับเสียงของการอานออกเสียงขอความ —

การนําทางดวย
เสียง (Navigation 
Guidance)

ต้ังคาระดับเสียงของการนําทางดวยเสียง —

โทรออก (Phone Calls) ต้ังคาระดับเสียงของการโทร —

คามาตรฐาน (Default)
การต้ังคา ระดับเสียงระบบ (System Volumes) ท้ังหมดใหกลับสูคา
มาตรฐาน

การแนะนําการเติมนํ้ามัน
เชื้อเพลิง (Refuel 
Recommend) *

เปดและปดฟงกชันการแนะนําการเติมน้ํามันเชือ้เพลิง
2 การแนะนําการเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง* หนา 359

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

* สําหรับรถบางรุน
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวu คุณลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized Features)

มีตอ

อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ การเช่ือมตอสมารทโฟน (Smartphone Connection)

คุณลักษณะท่ีสามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด การต้ังคาท่ีสามารถเลือกได

เก่ียวกับ (About)

สถานะ (Status)

แสดงรายการต้ังคาแอนดรอยด —

ขอมูลทางกฎหมาย 
(Legal Information)

หมายเลขรุน (Model Number)

เวอรชันแอนดรอยด 
(Android Version)

เวอรชันเคอรเนล 
(Kernel Version)

หมายเลขบิลด (Build Number)

ต้ังคาขอมูลใหกลับสู
คาจากโรงงาน
(Factory Data Reset)

การต้ังคาท้ังหมดใหกลับสูคามาตรฐานจากโรงงาน
2 การกําหนดคาท้ังหมดใหเปนคามาตรฐาน หนา 338

ทําตอ (Continue)/ยกเลิก
(Cancel)

รายละเอียดขอมูล
(Detail Information)

โปรแกรมจัดการแอปพลเิคชัน
(App Manager) แสดงหนวยความจําระบบแอนดรอยดและขอมูลแอปพลิเคชัน —

คุณลักษณะที่สามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด การต้ังคาท่ีสามารถเลือกได

Apple CarPlay

+ เชื่อมตออปุกรณใหม
(+ Connect New Device)

จับคูโทรศัพทใหมเขากับ Apple CarPlay
2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

—

(อุปกรณท่ีบันทึกไว) เชื่อมตอ ตัดการเชื่อมตอ หรือลบโทรศัพทท่ีจับคู
2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

—

Android Auto (อุปกรณท่ีบันทึกไว) เชื่อมตอ ตัดการเชื่อมตอ หรือลบโทรศัพทท่ีจับคู
2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

—
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ การเช่ือมตอ

*1 : การต้ังคามาตรฐาน
*2 : ปรากฏข้ึนเม่ือเช่ือมตอแบบไรสายกับ Apple CarPlay เทาน้ัน

คุณลักษณะท่ีสามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด การต้ังคาท่ีสามารถเลือกได

Wi-Fi

เปลี่ยนโหมด (Change Mode) เปล่ียนโหมด Wi-Fi

เครือขาย (Network)*1/

สมารทโฟน (Smartphone)*2/

ปด (OFF)

(เครือขายท่ีใชได/อุปกรณท่ีเชื่อมตอ) แสดงเครือขายท่ีใชไดหรืออุปกรณท่ีเชื่อมตออยูในขณะนี้ —

ตัวเลือก
(Options)

เพ่ิมเครือขาย 
(Add Network)

เพ่ิมเครือขายใหมเพ่ือเชื่อมตอ Wi-Fi —

เครือขายท่ีบันทึกไว
(Saved Networks)

บันทึกเครือขายท่ีเชื่อมตอ —

Bluetooth

ตัวเลือก
(Options)

Bluetooth เปดหรือปด Bluetooth® เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ลําดับอุปกรณ 
(Priority Device)

แสดงลําดับอุปกรณ —

+ เชื่อมตออุปกรณใหม 
(+ Connect New Device)

จับคูโทรศัพทเขากับ HFT

2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346
—

(อุปกรณท่ีบันทึกไว) เชื่อมตอ ตัดการเชื่อมตอ หรือลบโทรศัพทท่ีจับคู
2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

—
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มีตอ

อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ หนาจอแสดงผล (Display)

*1 : รุนมาตรวัด 7 น้ิว

คุณลักษณะท่ีสามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด การต้ังคาท่ีสามารถเลือกได

โหมดกลางวัน (Day Mode)*1 เปล่ียนไประหวางโหมดกลางวันและโหมดกลางคืน
2 การต้ังคาหนาจอแสดง หนา 290

—
โหมดกลางคืน (Night Mode)*1

ความสวาง (Brightness) เปล่ียนความสวางของหนาจอแสดงขอมูล —

ความเขมจาง (Contrast) เปล่ียนคาความเขมจางของหนาจอแสดงขอมูล —

ระดับสีดํา (Black Level) เปล่ียนระดับสีดําของหนาจอแสดงขอมูล —

คามาตรฐาน (Default)
การต้ังคาท่ีกําหนดเองท้ังหมดสําหรับความสวาง, ความเขมจาง และระดับ
สีดํา —
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ เสียง (Sound)

*1 : รุนทีมี่แอมป BOSE
*2 : รุนทีมี่แอมปปกติ

คุณลักษณะท่ีสามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด การต้ังคาท่ีสามารถเลือกได

เสียงทุม/เสียงแหลม (Bass/Treble)

เสียงแหลม
(Treble)

ปรับการต้ังคาของเสียงลําโพงของระบบเสียง
2 การปรับต้ังเสียง หนา 289

—

เสียงกลาง 
(Midrange)

เสียงทุม (Bass)

โซนเสียง & สมดุลหนาหลัง/สมดุลซายขวา (Audio Zones 

& Balance/Fader)*1

Bose Centerpoint*1

การชดเชยเสียงตามความเร็วของ Bose 

(Bose Dynamic Speed Compensation)*1

สมดุลหนาหลงั/สมดุลซายขวา (Balance/Fader)*2

การชดเชยเสียงตามความเร็ว (Speed Volume 

Compensation)*2
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวu คุณลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized Features)

มีตอ

อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ กลอง (Camera)

*1 : การต้ังคามาตรฐาน
*2 : รุนพวงมาลัยขวา
*3 : รุนพวงมาลัยซาย

คุณลักษณะท่ีสามารถกําหนดคาดวยตนเอง รายละเอียด การต้ังคาท่ีสามารถเลือกได

กลองหลัง (Rear Camera)

ตัวบอกระยะตายตัว 
(Fixed Guideline)

แสดงตัวบอกระยะท่ีไมขยับพรอมกับพวงมาลัย
2 กลองสองภาพดานหลังปรับมุมมองสามระดับ หนา 485 เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ตัวบอกระยะไดนามิก
(Dynamic Guideline)

แสดงตัวบอกระยะท่ีขยับพรอมกับพวงมาลัย
2 กลองสองภาพดานหลังปรับมุมมองสามระดับ หนา 485 เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ระบบแสดงภาพมุมอับสายตา
ดานขางรถ (LaneWatch)*

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

เลือกวาจะใหหนาจอแสดงขอมูลระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขาง
รถปรากฏระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถขึ้นเม่ือทานบังคับ
สวติซไฟเล้ียวซาย*2/ขวา*3 หรือไม

2 ระบบแสดงภาพมมุอับสายตาดานขางรถ* หนา 402
เปด (ON)*1/ปด (OFF)

แสดงเวลาหลังจากท่ีไฟ
แสดงดับ (Display Time 
after Indicator Off) 
(แสดงเวลาหลังจากท่ี
สัญญาณไฟเล้ียวดับ
(Display Time after Turn 
Signal Off))

เปล่ียนระยะเวลาการแสดง LaneWatch หลังจากท่ีกาน สญัญาณไฟ
เล้ียวกลับสูตําแหนง

2 ระบบแสดงภาพมมุอับสายตาดานขางรถ* หนา 402
0 วินาที*1/2 วินาที

เสนแสดงระยะหางของรถ
(Reference Line)

เลือกวาจะเปดเสนแสดงระยะหางของรถบนหนาจอแสดงขอมูลระบบ
แสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถหรือไม

2 ระบบแสดงภาพมมุอับสายตาดานขางรถ* หนา 402
เปด (ON)*1/ปด (OFF)

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

ขณะท่ีโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON เลือก การตั้งคารถยนต (Vehicle Settings) จากนั้นเลือก
รายการการต้ังคา

� ตั้งคาระบบสนับสนุนการขับขี่ (Driver Assist System Setup) 2 หนา 331

� การตั้งคามาตรวัด (Meter Setup) 2 หนา 332

� การตั้งคาระบบสมารทคีย (Keyless Access Setup) * 2 หนา 334

� การตั้งคาไฟ (Lighting Setup) 2 หนา 335

� การตั้งคาประต/ูกระจกหนาตาง (Door/Window Setup) 2 หนา 336

� ขอมูลการบริการ (Maintenance Info.) 2 หนา 337

■ วิธีการกําหนดการต้ังคารถยนต 1วิธีการกําหนดการต้ังคารถยนต
หาก การต้ังคารถยนต (Vehicle Settings) ไมแสดงข้ึนบน
หนาจอหลัก ใหเลือก  แอปพลเิคชันท้ังหมด (All Apps) 

ทานสามารถเปล่ียนไอคอนท่ีแสดงบนหนาจอหลักได
2 ฟงกชันทางลดัแอปพลิเคชัน หนา 279

Maintenance Info.

* สําหรับรถบางรุน
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวu คุณลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized Features)

มีตอ

อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ ตั้งคาระบบสนบัสนุนการขับข่ี (Driver Assist System Setup)

*1 : การต้ังคามาตรฐาน

คุณลักษณะท่ีสามารถกําหนดคา
ดวยตนเอง รายละเอยีด การต้ังคาท่ีสามารถเลือกได

ระยะทางในการเตือนการเขาใกลรถยนต
คันหนา (Preceding vehicle 

proximity warning distance) 

(ระยะทางในการเตือนการชนดานหนา
(Forward Collision Warning Distance))

เลือกระยะทางสําหรับการเตือนการชนดานหนาดวยเสยีงและภาพ
2 ระบบเตอืนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS) หนา 409

ไกล (Far)/ปกติ (Normal)*1/

ใกล (Near) 

(ยาว (Long)/ปกติ (Normal)*1/

ส้ัน (Short))

เสียงเตือนเม่ือตรวจพบรถยนตคันหนา
ACC (ACC vehicle ahead detected 

beep) 

(เสียงเตือนเม่ือตรวจพบรถยนตคันหนา
ACC (ACC Forward Vehicle Detect 

Beep))

เปด/ปดเสียงการแจงเตือนเม่ือรถยนตเขา/ออกจากชวงควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ
แปรผัน

2 ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถ
ยนตคันหนาทีค่วามเรว็ตํ่า (ACC with LSF) หนา 422

เปด (ON)/ปด (OFF)*1

ระบบแจงเตือนเม่ือรถยนตคันหนาออก
ตัว (Lead Car Departure 

Notification System)*

เปล่ียนการตั้งคาสําหรับระบบแจงเตือนเม่ือรถยนตคันหนาออกตัว
2 ระบบแจงเตือนเม่ือรถยนตคันหนาออกตัว* หนา 488

ปด (OFF)/ปกติ (Normal)*1/

กอน (Early)

การต้ังคาการชวยควบคุมเมื่อรถออก
นอกเสนทางเดินรถ (Road departure 

mitigation setting) 

(การต้ังคาการชวยควบคุมเม่ือรถออก
นอกเสนทางเดินรถ (Road Departure 

Mitigation Setting))

เลือกโหมดการทํางานของระบบชวยควบคุมเมื่อรถออกนอกเสนทางเดินรถ
2 ระบบเตอืนและชวยควบคมุเมือ่รถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM) หนา 458

กอน (Early)/ปกติ (Normal)*1/ชา
(Delayed)/เตือนเทาน้ัน (Warning 

only) 

(แคบ (Narrow)/ปกติ (Normal)*1/

กวาง (Wide)/เตือนเทาน้ัน (Warning 

Only))

* สําหรับรถบางรุน
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวu คุณลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized Features)

อุปกรณอํานวยความสะดวก

*1 : การต้ังคามาตรฐาน

■ การตั้งคามาตรวัด (Meter Setup)

*1 : การต้ังคามาตรฐาน

คุณลักษณะท่ีสามารถกําหนดคา
ดวยตนเอง รายละเอียด การต้ังคาท่ีสามารถเลือกได

เสียงเตือนของระบบชวยควบคุมรถให
อยูในชองทางเดินรถ (Lane keep 
assist beep) 
(เสียงเตือนของระบบชวยควบคุมรถให
อยูในชองทางเดินรถ (Lane Keeping 
Assist Suspend Beep))

เลือกเปด/ปดการแจงเตอืนของระบบ LKAS เมือ่ตรวจไมพบเสนถนน 
2 ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดนิรถ (LKAS) หนา 444 เปด (ON)/ปด (OFF)*1

ระบบชวยเตือนความเมื่อยลาขณะขับ
ข่ี (Driver attention monitor) 
(ระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับ
ข่ี (Driver Attention Monitor))

เปลี่ยนการต้ังคาสําหรับระบบตรวจจับและแจงเตือนความเหน่ือยลาของผูขับข่ี
2 ระบบชวยเตือนความเม่ือยลาขณะขับข่ี หนา 113, 134

ปด (OFF)/การเตือนดวยแรงส่ันสะเทือน
เทาน้ัน (Tactile alert only)/การเตือน
ดวยแรงส่ันสะเทือนและเสียง (Tactile 
and audible alert)*1 
(ปด (OFF)/การเตือนดวยแรงส่ันสะเทือน
(Tactile Alert)/การเตือนดวยแรงส่ันสะเทือน
และเสียง (Tactile And Audible Alert)*1)

คุณลกัษณะท่ีสามารถกําหนดคา
ดวยตนเอง รายละเอยีด การต้ังคาท่ีสามารถเลอืกได

หนาจอการปรับอณุหภูมอิากาศภายนอก
(Adjust outside temp. display) 
(หนาจอการปรับอณุหภูมอิากาศภาย
นอก (Adjust Outside Temp. Display))

เลอืกเพ่ือปรับการอานอณุหภูมภิายนอกเปนแบบทีละสองถึงสามองศา
2 อุณหภูมิภายนอก หนา 106

-3°C ~ ±0°C*1 ~ +3°C

ตัง้การจับเวลามาตรวัดระยะการเดิน
ทาง A ใหม (Trip A reset timing) 
(ตัง้การจบัเวลา "มาตรวัดระยะการ
เดินทาง A" ใหม ("Trip A" Reset 
Timing))

เลอืกชวงเวลาสําหรับการต้ังคามาตรวัดระยะการเดินทาง A 
2 ระยะทางโดยประมาณ/นํ้ามันเชื้อเพลิง/มาตรวัดระยะการเดิน
ทาง หนา 109, 130

2 ความเร็วและเวลา หนา 111, 132

เม่ือเติมนํ้ามันเช้ือเพลงิเต็ม (When fully 
refueled)/เม่ือบิดสวิตชกุญแจไปท่ี OFF 
(When ignition is turned OFF)/ต้ังคาดวย
ตนเอง (Manual reset)*1 (เม่ือเติมนํ้ามันเช้ือ
เพลงิเต็ม (When Fully Refueled)/IGN 
OFF/ต้ังคาดวยตนเอง (Manually Reset)*1)
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวu คุณลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized Features)

มีตอ

อุปกรณอํานวยความสะดวก

*1 : การต้ังคามาตรฐาน

คุณลักษณะท่ีสามารถกําหนดคา
ดวยตนเอง รายละเอียด การต้ังคาท่ีสามารถเลือกได

ต้ังการจับเวลามาตรวัดระยะการเดิน
ทาง B ใหม (Trip B reset timing) 
(ต้ังการจับเวลา "มาตรวัดระยะการเดิน
ทาง B ใหม" ("Trip B" Reset 
Timing))

เลือกชวงเวลาสําหรับการต้ังคามาตรวัดระยะการเดินทาง B 
2 ระยะทางโดยประมาณ/นํ้ามันเช้ือเพลงิ/มาตรวัดระยะการเดิน
ทาง หนา 109, 130

2 ความเร็วและเวลา หนา 111, 132

เม่ือเติมนํ้ามันเช้ือเพลงิเต็ม (When fully 
refueled)/เม่ือบิดสวิตชกุญแจไปท่ี OFF 
(When ignition is turned OFF)/ต้ังคา
ดวยตนเอง (Manual reset)*1 (เม่ือเติม
นํ้ามันเช้ือเพลงิเต็ม (When Fully 
Refueled)/IGN OFF/ต้ังคาดวยตนเอง
(Manually Reset)*1)

การควบคุมระดับเสียงเตือน (Alarm 
volume control) (การปรับระดับเสียง
เตือน (Adjust Alarm Volume))

เปล่ียนระดับเสียงการเตือนของระบบ, การเตือนเปดประตู และไฟเตือนท้ังหมด สูงสุด (Max)/กลาง (Mid)*1/ตํ่าสุด (Min) 
(สูง (High)/กลาง (Mid)*1/ตํ่า (Low))

แสงไฟแสดงประสิทธิภาพเช้ือ
เพลิง (Fuel efficiency backlight) 
(แสงไฟแสดงประสิทธิภาพเช้ือ
เพลิง (Fuel Efficiency Backlight))*

เปดและปดมาตรวัดลักษณะการขับข่ี เปด (ON)*1/ปด (OFF)

หนาจอแสดงผลเลี้ยวตอเลี้ยว (Turn by 
turn display) (หนาจออัตโนมัติแสดง
ผลเลี้ยวตอเลี้ยว (Turn By Turn Auto 
Display))

เปด/ปดหนาตางปอปอัพการเตือนของการนําทางแบบเล้ียวตอเล้ียวในหนาจอแสดง
ขอมูลผูขับข่ี เปด (ON)*1/ปด (OFF)

หนวยการประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง 
(Fuel economy unit) (หนวยการ
ประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิง (Fuel 
Economy Unit)) *

เลือกหนวยการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง กม./ลติร*1/ลิตร/100 กม.

มาตรวัดความเร็วรอบเคร่ืองยนต
(Tachometer)*

เลือกวาใหมาตรวัดความเร็วรอบเคร่ืองยนตแสดงข้ึนบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี
หรือไม เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ไฟเตือนเบาะน่ังดานหลัง (Rear seat 
reminder) (ไฟเตือนเบาะน่ังดาน
หลัง (Rear Seat Reminder))

เปดและปดลักษณะไฟเตือนเบาะนั่งดานหลัง เปด (ON)*1/ปด (OFF)

* สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ การตั้งคาระบบสมารทคีย (Keyless Access Setup)*

*1 : การต้ังคามาตรฐาน

คุณลักษณะท่ีสามารถกําหนดคา
ดวยตนเอง รายละเอียด การต้ังคาท่ีสามารถเลือกได

โหมดการปลดลอ็กประตู (Door 

unlock mode) 

(โหมดการปลดล็อกประตู (Door 

Unlock Mode))*

เปล่ียนประตูท่ีจะปลดล็อกเม่ือทานจับมือเปดประตูของประตูดานผูขับข่ี

ประตูดานผูขับข่ีเทาน้ัน (Driver door 

only)*1/ประตูทุกบาน (All doors) 

(ประตูดานผูขับข่ีเทาน้ัน (Driver 

Door Only)*1/ประตูทุกบาน (All 

Doors))

ระดับเสียงเตือนสมารทคีย (Smart 

Entry Beep Volume)
เปล่ียนระดับเสียงเตือนของการปลด/ล็อกประตู สูงสุด (Max)*1/ตํ่าสุด (Min) 

(สูง (High)*1/ตํ่า (Low))

การกะพริบของไฟสมารทคีย (Entry 

Light Flash)
ทําใหไฟภายนอกกะพริบ เม่ือทานปลด/ล็อกประตู เปด (ON)*1/ปด (OFF)

เสียงปบสมารทคีย (Smart Entry 

Beep)
ทําใหเสียงปบดังเม่ือทานปลดล็อก/ล็อกประตู เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ระบบสมารทคีย เปด/ปด (Remote 

start system ON/OFF) 

(ระบบสมารทคีย เปด/ปด (Remote 

Start System ON/OFF)) *

เปดและปดลักษณะการสตารตเคร่ืองยนตดวยสมารทคีย เปด (ON)*1/ปด (OFF)

* สําหรับรถบางรุน
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวu คุณลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized Features)

มีตอ

อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ การตัง้คาไฟ (Lighting Setup)

*1 : การต้ังคามาตรฐาน

คุณลักษณะท่ีสามารถกําหนดคา
ดวยตนเอง รายละเอยีด การต้ังคาท่ีสามารถเลือกได

ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Auto High 

Beam)
เปด/ปดฟงกชันปรับไฟสูงอัตโนมัติ เปด (ON)*1/ปด (OFF)

ระยะเวลาหร่ีไฟภายในรถ (Interior 
light dimmer duration) 

(ระยะเวลาหร่ีไฟภายในรถ (Interior 
Light Dimming Time))

เลือกระยะเวลาท่ีไฟภายในจะสวางคางหลังจากท่ีปดประตู
2 ไฟภายในหองโดยสาร หนา 192

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

ตัวต้ังเวลาปดไฟหนาอัตโนมัติ
(Headlight auto OFF timer) 

(ตัวต้ังเวลาปดไฟหนาอตัโนมัติ
(Headlight Auto OFF Timer))

เลือกระยะเวลาท่ีไฟภายนอกจะสวางคางหลังจากท่ีทานปดประตูดานผูขับข่ี
2 คุณลักษณะการปดไฟอัตโนมัติ หนา 169

60 วินาที (60sec)/30 วินาที
(30sec)/15 วินาที (15sec)*1/
0 วินาที (0sec)

ไฟหนาสัมพันธกับท่ีปดนํ้าฝน (เปดไฟ
หนาอตัโนมัติพรอมกับท่ีปดนํ้าฝน (Auto 

Headlight On with Wiper On))

เลือกเปด/ปดฟงกชันไฟหนาและการทํางานของท่ีปดน้ําฝนเม่ือการต้ังคาไฟหนาอยู
ท่ี AUTO

2 ไฟหนาสัมพันธกับท่ีปดนํ้าฝน หนา 169

เปด (ON)*1/ปด (OFF)
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uu รุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวu คุณลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized Features)

อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ การตั้งคาประต/ูกระจกหนาตาง (Door/Window Setup)

*1 : การต้ังคามาตรฐาน

คุณลักษณะท่ีสามารถกําหนดคา
ดวยตนเอง รายละเอียด การต้ังคาท่ีสามารถเลือกได

การล็อกประตูอตัโนมัติ (Auto door 

lock) (การล็อกประตูอัตโนมัติ (Auto 

Door Lock))

เปล่ียนการตั้งคาของคณุลักษณะการล็อกอัตโนมัติ

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))

การปลดลอ็กประตูอัตโนมัติ (Auto 

door unlock) (การปลดล็อกประตู
อัตโนมัติ (Auto Door Unlock))

เปลี่ยนการต้ังคาเวลาท่ีประตูจะปลดล็อกโดยอัตโนมัติ

ปด (OFF)/เลื่อนคันเกียรไปท่ี (Shift 

to P)*1/เม่ือบิดสวิตชกุญแจไปท่ี
ตําแหนง OFF (When ignition is 

turned OFF) (ปด (OFF)/เลื่อนคัน
เกียรไปท่ี (Shift To P)*1/IGN OFF)

โหมดการปลดลอ็กดวยกุญแจและ
สมารทคีย (Key and remote unlock 

mode) (โหมดการปลดล็อกดวยกุญแจ
และสมารทคีย (Key And Remote 

Unlock Mode))*

ต้ังคาท้ังประตูผูขับข่ีหรือประตูทุกบาน เพ่ือปลดลอ็กในการกดสมารทคียหรือกุญแจ
ดานคร้ังแรก

ประตูดานผูขับข่ีเทาน้ัน (Driver 

door only)*1/ประตูทุกบาน (All 

doors) (ประตูดานผูขับข่ีเทา
น้ัน (Driver Door Only)*1/ประตูทุก
บาน (All Doors))

* สําหรับรถบางรุน
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uuรุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวu คุณลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized Features)
อุปกรณอํานวยความสะดวก

*1 : การต้ังคามาตรฐาน

■ ขอมูลการบริการ (Maintenance Info.)

คุณลักษณะท่ีสามารถกําหนดคา
ดวยตนเอง รายละเอยีด การต้ังคาท่ีสามารถเลือกได

ระบบล็อกอัตโนมัติ (Walk away lock) 

(ระบบล็อกอัตโนมัติ (Walk Away 

Auto Lock))*
เปล่ียนการตั้งคาฟงกชันการล็อกโดยอัตโนมัติเม่ือทานเดินจากรถยนตไป เปด (ON)/ปด (OFF)*1

การตอบกลับระบบสมารทคีย (Keyless 

lock notification) 

(การตอบกลับระบบสมารทคีย (Keyless 

Lock Answer Back))

เปด/ปดการกะพริบของไฟภายนอกเม่ือล็อก/ปลดล็อกประตูดวยสมารทคีย
2 การใชสมารทคียสงสัญญาณ หนา 150

เปด (ON)*1/ปด (OFF)

การพับกระจกมองขางอัตโนมัติ (Auto 

Folding Door Mirror)
เปล่ียนวิธีการพับกระจกมองขาง เปด (ON)*1/ปด (OFF)

การควบคุมกระจกหนาตางจากระยะ
ไกล (Remote Window Control)*

เปดและปดการควบคุมกระจกหนาตางจากระยะไกล เปด (ON)*1/ปด (OFF)

คุณลักษณะท่ีสามารถกําหนดคา
ดวยตนเอง รายละเอยีด การต้ังคาท่ีสามารถเลือกได

ขอมูลการบริการ (Maintenance Info.)
ต้ังคาขอมูลการบริการ

2 ระบบเตอืนการเปลีย่นนํ้ามันเครือ่ง หนา 497 การต้ังคา

* สําหรับรถบางรุน
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uu รุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวuการกําหนดคาทั้งหมดใหเปนคามาตรฐาน

อุปกรณอํานวยความสะดวก

การกําหนดคาท้ังหมดใหเปนคามาตรฐาน
ต้ังคาเมน ูและการต้ังคาท่ีกําหนดเองท้ังหมดใหกลับสูคามาตรฐานท่ีมาจากโรงงาน

1. กดปุม 
2. เลือก การตั้งคาท่ัวไป (General Settings)

3. เลือก ระบบ (System)

4. เลือก ตัง้คาขอมูลใหกลบัสูคาจากโรงงาน (Factory Data Reset)

u ขอความยืนยันจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ
5. เลือก ทําตอ (Continue) เพ่ือรีเซ็ตการต้ังคา
6. เลือก ทําตอ (Continue) อีกครั้งเพ่ือรีเซ็ตการต้ังคา

u ระบบจะทําการรีบูท

1. กดปุม 
2. เลือก การตั้งคารถยนต (Vehicle Settings)

3. เลือก คามาตรฐาน (Default)

4. เลือก ใช (Yes)

■ การต้ังคามาตรฐานทั่วไป

■ การต้ังคามาตรฐานรถยนต

1การกําหนดคาท้ังหมดใหเปนคามาตรฐาน
เม่ือทานโอนรถยนตใหบุคคลท่ีสาม ใหต้ังคาท้ังหมดสูคาเร่ิมตน
และลบขอมูลสวนตัวท้ังหมด

หากทานทําการ ต้ังคาขอมูลใหกลับสูคาจากโรงงาน (Factory 
Data Reset) จะเปนการต้ังคาท้ังหมดกลับเปนคามาตรฐานท่ี
มาจากโรงงาน
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uu รุนจอสัมผัส 10.2 น้ิวuระบบโทรศัพทแฮนดฟรี

มีตอ

อุปกรณอํานวยความสะดวก

ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี
ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) จะชวยใหทานสามารถรับสายและวางสายโดยใชระบบเคร่ืองเสียง
ในรถ โดยไมตองหยิบจับโทรศัพทของทาน

*1 : รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

■ ปุม HFT

1ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี
ใหวางโทรศัพทของทานไวตรงจุดท่ีรับสัญญาณไดดี

หากตองการใช HFT ทานจะตองมีโทรศัพทท่ีเขากันไดกับ
ระบบ Bluetooth สาํหรับรายการโทรศัพทท่ีสามารถใชงานรวม
กับระบบ ข้ันตอนการจับคู และความสามารถ ในการทํางาน
ของคุณลักษณะพิเศษ โปรดสอบถามตัวแทนจําหนายของทาน

การใชงานระบบจะตองต้ังคา Bluetooth ไปท่ี เปด (ON)

2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

เคล็ดลับการออกคําส่ังดวยเสียง
� หันชองลมใหออกหางจากเพดาน และปดหนาตาง เนื่องจาก
เสียงรบกวนท่ีมาจากชองลมอาจไปกอกวนไมโครโฟน

� กดปุม  เม่ือทานตองการโทรออกโดยการใชแท็กเสียงท่ี
บันทึกไว พูดโดยออกเสียงใหชัดเจน และเปนธรรมชาติหลัง
จากท่ีไดยินเสียงเตือน

� หากไมโครโฟนรับเสียงอ่ืนท่ีนอกเหนอืจากเสียงของทาน
ระบบอาจแปลคําส่ังผิดเพ้ียน

� การเปล่ียนระดับเสียง เลือก VOL (ระดับเสียง) ของระบบ
เคร่ืองเสียง หรือใชวิธีการควบคุมเสียงดวยรีโมทบนพวงมาลัย

หากไมมีรายการโปรด (Favourite contacts) อยูในระบบ 
หนาตางปอปอัพการแจงเตือนจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ

2 รายการโปรด หนา 351

a สวิตช VOL ( +   /VOL ( -   (ระดับเสียง)
b ปุม  (สนทนา)
c ปุมเลือก/ต้ังคา
d ปุม  (หนาจอหลกั) *1
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340

อุปกรณอํานวยความสะดวก

ปุม  (สนทนา): กดเพ่ือโทรออกดวยแท็กเสียงท่ีบันทึกไว
ปุม  (หนาจอหลัก)*1: กดเพ่ือกลบัไปยังหนาจอหลักบนจอแสดงขอมูลผูขับข่ี
ปุมเลือก/ตั้งคา: กดปุม  (หนาจอหลัก)*1 เลอืกข้ึนหรือลงเพ่ือเลือก  (โทรศัพท) บนหนา
จอแสดงขอมูลผูขับข่ี แลวกดปุมเลือก/ต้ังคา
ขณะท่ีกําลังรบัสาย หนาจอสายเรียกเขาจะแสดงข้ึนบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี ทานสามารถรับสาย
ไดโดยใชปุมเลือก/ต้ังคา

2 การรับสาย หนา 357

*1 : รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

1ระบบโทรศัพทแฮนดฟรี
Bluetooth® Wireless Technology

เคร่ืองหมาย และสัญลักษณคําวา Bluetooth® เปนเคร่ือง
หมายการคาท่ีเปนเจาของโดยบริษทั Bluetooth SIG, Inc. 

และบริษทัฮอนดาใชเคร่ืองหมายดังกลาวภายใตลิขสิทธิ์ เคร่ือง
หมายการคาอื่นๆ และชื่อทางการคาเปนของเจาของบริษัท
เหลานั้นตามลําดับ

ขอจํากัดของ HFT

สายเรียกเขาในระบบ HFT จะขัดจังหวะระบบวิทยุท่ีกําลังเลน
อยู ระบบเสียงจะเร่ิมเลนตอเม่ือวางสาย
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uu รุนจอสัมผัส 10.2 น้ิวuระบบโทรศัพทแฮนดฟรี
อุปกรณอํานวยความสะดวก

หนาจอแสดงขอมูล/เคร่ืองเสยีงจะแจงใหทานทราบเม่ือมีสายเรียกเขา

■ หนาจอแสดงสถานะ HFT 1หนาจอแสดงสถานะ HFT

ขอมูลท่ีปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูล/เคร่ืองเสียงจะแตกตาง
กันไป ตามรุนของโทรศัพท

a ไฟแสดง Bluetooth®

ปรากฏข้ึนเม่ือโทรศัพทของทานเช่ือมตอเขากับ HFT

b ความแรงของสัญญาณ
c สถานะระดับแบตเตอร่ี
d โหมด HFT

e ช่ือผูโทรเขา (หากมีบันทึก)/หมายเลขผูโทร (หากไมมีบนัทึก)
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uu รุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวuระบบโทรศัพทแฮนดฟรี

อุปกรณอํานวยความสะดวก

ฟงกชันการสั่งงานดวยตนเองบางอยางจะไมสามารถใชงานได หรือไมสามารถทํางานไดขณะท่ีรถกําลัง
ว่ิงอยู ทานจะไมสามารถเลือกตัวเลือกท่ีปรากฏเปนสีเทาไดจนกวาจะจอดรถยนต

มีเพียงหมายเลขรานการโปรดท่ีบันทึกไวโดยใชแท็กเสยีงเทานั้นท่ีสามารถโทรไดโดยใชคําสั่งเสียง
ขณะท่ีรถยนตเคลื่อนท่ี

2 รายการโปรด หนา 351

■ ขอจํากัดของการส่ังงานดวยตนเอง
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uu รุนจอสัมผัส 10.2 น้ิวuระบบโทรศัพทแฮนดฟรี
อุปกรณอํานวยความสะดวก

สวิตชสตารตตองอยูในตําแหนง ACCESSORY หรือ ON เพ่ือใชงานระบบ เลือก โทรศพัท (Phone) 
เพ่ือแสดงหนาจอโทรศัพท

■ เมนู HFT 1เมนู HFT

ฟงกชันบางอยางจะถูกจํากัดในขณะขับรถ

a การตัง้คา (Settings)
b การโทรลาสุด (Recent calls) (การโทรลาสุด (Recent Calls))
c รายการโปรด (Favourite contacts) (รายการโปรด (Favorite Contacts))
d ผูตดิตอ (Contacts)
e คียแพด (Keypad)
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uu รุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวuระบบโทรศัพทแฮนดฟรี

อุปกรณอํานวยความสะดวก

การตั้งคา (Settings): เปลี่ยนการต้ังคาโทรศัพท
2 หนาจอต้ังคาโทรศัพท (Phone Settings) หนา 345

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

2 การโทรออกโดยใชการโทรลาสุด หนา 355

รายการโปรด (Favourite contacts) (รายการโปรด (Favorite Contacts)): โทรหาหมายเลขท่ี
เลือกใน รายการโปรด (Favourite contacts)

2 ทําการโทรโดยใชรายการรายช่ือรายการโปรด หนา 355

ผูตดิตอ (Contacts): แสดงสมุดโทรศัพทของท่ีโทรศัพทจับคู
2 การโทรออกโดยใชสมุดโทรศัพทท่ีนําเขา หนา 356

คียแพด (Keypad): ใสหมายเลขโทรศัพทเพ่ือโทรออก
2 การโทรออกโดยใชหมายเลขโทรศัพท หนา 356
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uu รุนจอสัมผัส 10.2 น้ิวuระบบโทรศัพทแฮนดฟรี

มีตอ

อุปกรณอํานวยความสะดวก

เพ่ือแสดงหนาจอต้ังคาโทรศัพท ใหเลือก การตัง้คา (Settings) ในหนาจอโทรศัพท

เปลีย่นอุปกรณ (Change Devices): จับคูโทรศัพทใหมกับระบบและเช่ือมตอ ตัดการเช่ือมตอ หรือ
ลบอุปกรณท่ีจับคู

2 การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup) หนา 346

การแลกเปลี่ยนขอมูลโทรศัพทอัตโนมัติ (Auto Sync Phone): กําหนดสมุดโทรศัพท และขอมูล
การโทรลาสุดเพ่ือทําการนําเขาอัตโนมัติเม่ือโทรศัพทถูกจับคูเขากับระบบ HFT

2 การนําเขาสมุดโทรศัพท และการโทรลาสุดโดยอัตโนมัติ หนา 349

โอนสายการโทรอัตโนมัติ (Auto Phone Call Transfer): ต้ังคาการโอนสายการโทรจากโทรศัพท
ของทานไปยัง HFT อัตโนมัติเม่ือทานเขาไปในรถยนต

2 การโอนสายอัตโนมัติ หนา 350

เสียงเรียกเขา (Ringtone): เลือกเสียงเรียกเขา
2 เสียงเรียกเขา (Ring Tone) หนา 350

■ หนาจอต้ังคาโทรศัพท (Phone Settings)
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■ การตั้งคา Bluetooth®
ทานสามารถเปดและปดฟงกชัน Bluetooth®

1. กดปุม 
2. เลือก การตั้งคาท่ัวไป (General Settings)

3. เลือก การเช่ือมตอ (Connections)

4. เลือก Bluetooth

5. เลือก ตวัเลือก (Options)

6. เลือก Bluetooth แลวเลือก เปด (ON)

■ การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup)



มีตอ 347

uu รุนจอสัมผัส 10.2 น้ิวuระบบโทรศัพทแฮนดฟรี
อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ การจับคูโทรศพัทมือถือ (เม่ือไมมีโทรศัพทท่ีจับคู
อยูกับระบบ)

1. เลือก โทรศพัท (Phone)

2. เลือก เช่ือมตออุปกรณใหม (Connect New 

Device)

3. ดูใหแนใจวาโทรศัพททําการคนหา หรืออยูในโหมดท่ี
สามารถคนหาได

4. เลือก Honda HFT จากโทรศัพทของทาน
u หากทานตองการจับคูโทรศัพทกับระบบเคร่ือง
เสียงนี ้ใหเลือก คนหาอุปกรณ (Search for 

Devices) แลวเลอืกโทรศัพทของทานเม่ือ
โทรศัพทแสดงข้ึนในรายการ

5. ระบบจะใหรหัสในการจับคูบนหนาจอแสดงขอมูล
u ยืนยันวารหัสการจับคูบนหนาจอและโทรศัพทของ
ทานตรงกัน
ลักษณะนีอ้าจแตกตางกันไปตามรุนโทรศัพท

6. เลือกฟงกชันท่ีตองการ จากนั้นเลอืก เช่ือม
ตอ Connect

7. การแจงเตือนจะปรากฏข้ึนท่ีหนาจอหากจับคูอุปกรณ
ไดสําเร็จ

8. เลือก ตกลง (OK)

1การต้ังคาโทรศัพท (Phone Setup)

โทรศัพทท่ีเขากันไดกับระบบ Bluetooth จะตองถูกจับคูเขา
กับ HFT กอนท่ีทานจะสามารถรับสายโดยใชระบบแฮนดฟรีได

วิธีการจับคู:
� ทานจะไมสามารถจับคูโทรศัพทของทานไดในขณะ ท่ีรถกําลัง
เคล่ือนท่ี

� ทานสามารถจับคูโทรศัพทไดไมเกิน 6 เคร่ือง
� โทรศัพทของทานอาจสูญเสียพลังงานแบตเตอร่ีเร็วข้ึน เม่ือ
ถูกจับคูกับระบบ

เม่ือทานไดจับคูโทรศัพทแลว ทานจะเห็นวาโทรศัพทแสดงข้ึน
บนหนาจอโดยท่ีมีไอคอนดังตอไปนี้

: โทรศัพทท่ีใชไดกับ Bluetooth® Audio

: โทรศัพทสามารถใชงานรวมกับ HFT ได
: โทรศัพทเคร่ืองน้ีสามารถใชงานรวมกับ Apple CarPlay ได

หากมีการเชื่อมตอกับ Apple CarPlay จะไมสามารถจับคูกับ
อปุกรณท่ีใชงานรวมกับ Bluetooth® เพ่ิมได
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■ การเปลีย่นโทรศพัทท่ีถูกจับคูในปจจุบัน
1. เลือก โทรศัพท (Phone)
2. เลือก การตั้งคา (Settings)
3. เลือก เปลี่ยนอุปกรณ (Change Devices)
4. เลือกโทรศัพทท่ีตองการเช่ือมตอ

u HFT จะยกเลิกโทรศัพทท่ีเช่ือมตออยู และเร่ิมทํา
การคนหาโทรศัพทท่ีจับคูเครื่องอ่ืน

u ทานสามารถเรียงลาํดับความสําคญัของโทรศัพท
ท่ีเช่ือมตอได เลือกทําเคร่ืองหมายในกลองสี่
เหลี่ยมของโทรศัพทท่ีทานตองการเรียงลาํดับ

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

6. เลือก ใชงาน (Apply)

■ การลบโทรศพัทท่ีจับคู
1. เลือก โทรศัพท (Phone)
2. เลือก การตั้งคา (Settings)
3. เลือก เปลี่ยนอุปกรณ (Change Devices)
4. เลือกโทรศัพทท่ีตองการลบ
5. เลือก ลบ (Delete)
6. ขอความยืนยันจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ เลือก 
ลบ (Delete)

1การเปล่ียนโทรศัพทท่ีถูกจับคูในปจจุบัน
ถาไมพบ หรือจับคูโทรศัพทอื่น เม่ือพยายามสลับไปเปน
โทรศัพทอกีเคร่ือง HFT จะแจงทานวาโทรศัพทเคร่ืองเดิม
เชื่อมตออีกคร้ัง

เม่ือตองการจับคูโทรศัพทเคร่ืองอื่น ใหเลือก + เชื่อมตอ
อุปกรณใหม (+ Connect New Device) จากหนาจอ
Bluetooth
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เม่ือโทรศัพทของทานถูกจับคู ขอมูลในสมุดโทรศัพทและการโทรลาสดุจะนําเขาสูระบบโดยอัตโนมัติ
1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก การตั้งคา (Settings)

3. เลือก การแลกเปลี่ยนขอมูลโทรศัพทอัตโนมัติ (Auto Sync Phone)

4. เลือก เปด (ON) หรือ ปด (OFF)

u การต้ังคามาตรฐานอยูท่ี เปด (ON)

■ การนําเขาสมุดโทรศัพท และการโทรลาสดุโดยอัตโนมัติ 1การนําเขาสมุดโทรศัพท และการโทรลาสุดโดยอัตโนมัติ
ในโทรศัพทบางรุนจําเปนตองต้ังคาเพ่ือเปดใชงานการนําเขา
สมุดโทรศัพท

เม่ือทานเลือกชื่อจากรายการในสมุดโทรศัพท ทานจะเห็น
ไอคอนแสดงหมวดหมู ไอคอนนี้แสดงหมวดหมูของหมายเลขท่ี
บันทึกไวสาํหรับชื่อดังกลาว

ในโทรศัพทบางรุนอาจไมสามารถนาํเขาไอคอนแสดงหมวดหมู
ในระบบได

สมุดโทรศัพทจะอัพเดทหลังจากท่ีมีการเชื่อมตอทุกคร้ัง
การโทรลาสุดจะถูกอัพเดทหลังจากการเชื่อมตอหรือการโทร
ทุกคร้ัง

เบอรโปรด (Pref) แฟกซ (Fax)

บาน (Home) รถ (Car)

มือถือ (Mobile) เสียง (voice)

ท่ีทํางาน (Work) อืน่ๆ (Other)

เพจเจอร
(Pager)
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เม่ือทานเขาไปในรถยนตขณะท่ีกําลงัใชโทรศัพท 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 การต้ังคามาตรฐานอยูท่ี เปด (ON)

ทานสามารถเปล่ียนการต้ังคาเสียงเรยีกเขาได
1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก การตั้งคา (Settings)

3. เลือก เสียงเรียกเขา (Ringtone)

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

u การต้ังคามาตรฐานอยูท่ี โทรศพัท (Phone)

■ การโอนสายอัตโนมัติ

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

รถยนต (Vehicle): เสียงเรียกเขาแบบกําหนดตายตัวดังจาก
ลําโพง
โทรศัพท (Phone): ข้ึนอยูกับรุนของโทรศัพทมือถือ เสียงเรียก
เขาท่ีบันทึกไวในโทรศัพทมือถือจะสงเสียงข้ึนหากมีสายเรียก
เขา 
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■ การเพิ่มรายการโปรด
1. เลือก โทรศพัท (Phone)
2. เลือก การโทรลาสุด (Recent Calls), รายช่ือ
ผูตดิตอ (Contacts) หรือ คียแพด (Keypad)

3. เลือกไอคอนรูปดาว

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

u เลือกไอคอนรูปดาวอีกคร้ังเพ่ือนํารายการน้ันออก
จากรายการโปรด

■ รายการโปรด
หนาจอการโทรลาสุด (Recent calls)

a ไอคอนรูปดาว

บนหนาจอการโทรลาสุด (Recent calls) หรือ
รายชื่อผูติดตอ (Contacts)

บนหนาจอคยีแพด (Keypad)

หนาจอผูติดตอ (Contacts)

a ไอคอนรูปดาว
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หนาจอคียแพด (Keypad)

a เพ่ิมลงในรายการโปรด (Add to 
Favourite Contacts) (เพ่ิมลงใน
รายการโปรด (Add to Favorite 
Contacts))
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■ การเพิ่มแท็กเสียงท่ีหมายเลขรายการโปรดท่ี
บันทึก

1. เลือก โทรศพัท (Phone)

2. เลือก รายการโปรด (Favourite contacts) 
(รายการโปรด (Favorite Contacts))

3. เลือก แกไข (Edit) บนรายการโปรดท่ีตองการแกไข
4. เลือก แท็กเสียง (Voice Tag)

5. เลือก บันทึก (Record)

6. เลือก บันทึก (Record) หรือใชปุม  และปฏิบัติ
ตามคําแนะนําเพ่ือบันทึกแท็กเสียงใหเรียบรอย

■ การลบแท็กเสียง
1. เลือก โทรศพัท (Phone)

2. เลือก รายการโปรด (Favourite contacts) 
(รายการโปรด (Favorite Contacts))

3. เลือก แกไข (Edit) บนรายการโปรดท่ีตองการแกไข
4. เลือก แท็กเสียง (Voice Tag)

5. เลือก ลาง (Clear)

6. ขอความยืนยันจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ เลือก 
ใช (Yes)

1รายการโปรด
หลีกเล่ียงการใชแท็กเสียงท่ีซํ้ากัน
หลีกเล่ียงการใช “โฮม” เปนแท็กเสียง
ระบบจะรับรูชือ่ท่ีมีความยาวไดงายกวา ตัวอยางเชนการ
ใช “John Smith” แทน “John”
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■ การแกไขรายการโปรด
1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก รายการโปรด (Favourite contacts) 
(รายการโปรด (Favorite Contacts))

3. เลือก แกไข (Edit) บนรายการโปรดท่ีตองการแกไข
4. เลือกการต้ังคาท่ีทานตองการ
5. เลือก ตกลง (Done)

■ การลบรายการโปรด
1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก รายการโปรด (Favourite contacts) 
(รายการโปรด (Favorite Contacts))

3. เลือก แกไข (Edit) บนรายการโปรดท่ีโทรบอยท่ีตอง
การลบ

4. เลือก ลบ (Remove)

5. ขอความยืนยันจะปรากฏข้ึนบนหนาจอ เลือก 
ใช (Yes)
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ทานสามารถโทรออกไดโดยการใสหมายเลขโทรศัพท
หรือใชรายการโทรลาสุดท่ีนําเขา การโทรลาสุด
(Recent calls) (การโทรลาสุด (Recent Calls)), 

รายการโปรด (Favourite contacts) (รายการโปรด
(Favorite Contacts)) และรายช่ือใน ผูติดตอ
(Contacts)

■ การโทรออกโดยใชการโทรลาสุด
การโทรลาสุดจะถูกบันทึกไวใน ท้ังหมด (All), สายท่ีโทรออก (Dialed) , สายท่ีไมไดรับ (Missed) 
และ สายท่ีไดรับ (Received)
1. เลือก โทรศัพท (Phone)
2. เลือก การโทรลาสุด (Recent Calls)

u ทานสามารถเรียงลาํดับจาก ท้ังหมด (All), สายท่ีโทรออก (Dialed), สายท่ีไมไดรับ (Missed) 
หรือ สายท่ีไดรับ (Received) เลือกไอคอนท่ีอยูดานขวาบนของหนาจอ

3. เลือกหมายเลข
u การโทรออกจะเร่ิมโดยอัตโนมัติ

■ ทําการโทรโดยใชรายการรายช่ือรายการโปรด
1. เลือก โทรศัพท (Phone)
2. เลือก รายการโปรด (Favourite contacts) (รายการโปรด (Favorite Contacts))

u ทานสามารถเปลี่ยนลําดับของรายช่ือในรายการโปรดโดยการเลือก เรียงลําดับ (Reorder)
3. เลือกหมายเลข

u การโทรออกจะเร่ิมโดยอัตโนมัติ

■ การโทรออก 1การโทรออก
หมายเลขรายการโปรดแบบแท็กเสียงสามารถโทรออกดวย
เสียงจากหนาจอใดก็ได
กดปุม  และพูดชือ่แท็กเสียง

เม่ือโทรศัพทตอสาย ทานจะไดยินเสียงของผูรับสายผานทาง
ลําโพงเคร่ืองเสียง

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

1การโทรออกโดยใชการโทรลาสุด
การโทรลาสุดจะปรากฏข้ึนเมือ่เช่ือมตอโทรศพัทเขากบัระบบเทาน้ัน

ท้ังหมด (All): แสดงหมายเลขโทรออก สายเรียกเขา และสาย
ท่ีไมไดรับลาสุด
สายท่ีโทรออก (Dialled) (สายท่ีโทรออก (Dialed)): แสดง
หมายเลขโทรออกลาสุด
สายท่ีไมไดรับ (Missed): แสดงสายท่ีไมไดรับลาสุด
สายท่ีไดรับ (Received): แสดงหมายเลขสายเรียกเขาลาสุด

1ทําการโทรโดยใชรายการรายชื่อรายการโปรด
เม่ือบันทึกแท็กเสียงแลว ใหกดท่ีปุม  เพ่ือโทรออก หมาย
เลขท่ีตองการโดยการใชแท็กเสียง

2 รายการโปรด หนา 351
หมายเลขรายการโปรดแบบแท็กเสียงสามารถโทรออกดวย
เสียงจากหนาจอใดก็ได
กดปุม  และปฏิบัติตามคําแนะนํา
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uu รุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวuระบบโทรศัพทแฮนดฟรี

อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ การโทรออกโดยใชสมุดโทรศัพทท่ีนําเขา
1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก ผูติดตอ (Contacts)

3. เลือกช่ือ
u ทานสามารถเรียงลาํดับจาก ช่ือ (First Name) หรือ นามสกุล (Surname) (นามสกุล (Last 

Name)) เลือกไอคอนท่ีอยูดานขวาบนของหนาจอ
4. เลือกหมายเลข

u การโทรออกจะเร่ิมโดยอัตโนมัติ

■ การโทรออกโดยใชหมายเลขโทรศพัท
1. เลือก โทรศัพท (Phone)

2. เลือก คยีแพด (Keypad)

3. เลือกหมายเลข
u ใชแปนพิมพบนหนาจอสัมผัสเพ่ือพิมพหมายเลข

4. เลือก โทร (Call)

u การโทรออกจะเร่ิมโดยอัตโนมัติ
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uu รุนจอสัมผัส 10.2 น้ิวuระบบโทรศัพทแฮนดฟรี
อุปกรณอํานวยความสะดวก

เม่ือมีสายเรียกเขา จะมีเสยีงการแจงเตือน (ถาเปดใช
งาน) และหนาจอ สายเรียกเขา.... (Incoming Call...) 

จะปรากฏข้ึน 
ทานสามารถรับสายไดโดยใชปุมเลือก/ต้ังคา
เพ่ือรบัสาย ใหเลื่อนข้ึนหรือเลือ่นลงเพ่ือเลือก  

(รับสาย) บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี แลวกดปุม
เลอืก/ต้ังคา

u หากทานตองการปฏิเสธหรือวางสาย ใหเลือก
 (ปฏิเสธ) บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีโดย

ใชปุมเลือก/ต้ังคา

■ การรับสาย 1การรับสาย
สายเรียกเขา
เลือก  (รับสาย) เพ่ือพักสายปจจุบันเพ่ือรับสายเรียกเขา
อีกสาย
เลือก  โดยใชปุมเลือก/ต้ังคาเพ่ือกลับมารับสายท่ีพักไว

เลือก  (ปฏิเสธ) เพ่ือปฏิเสธสายเรียกเขาหาก ทานไมตอง
การรับสาย
เลือก  หากทานตองการวางสายปจจุบัน

ทานสามารถเลือกไอคอนบนหนาจอแสดงขอมูลแทนท่ี
 และ  บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี
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uu รุนจอสมัผัส 10.2 น้ิวuระบบโทรศัพทแฮนดฟรี

อุปกรณอํานวยความสะดวก

ตัวเลอืกตอไปนีจ้ะใชไดในระหวางการโทร
คียแพด (Keypad): สงหมายเลขในระหวางการโทร คุณสมบัตินีเ้ปนประโยชนเม่ือทานโทรไปยังระบบ
โทรศัพทท่ีทํางานผานเมนู
ปดเสียง (Mute): ปดเสียงของทาน
การใชมือถือ (Use Handheld): โอนสายของทานจากระบบกลับสูโทรศัพท

ตัวเลอืกท่ีมีจะแสดงข้ึนท่ีสวนครึง่ลางของหนาจอ

เลือกตัวเลือก
u สญัลักษณปดเสียงจะปรากฏข้ึนเม่ือเลือก ปดเสียง (Mute) เม่ือหนาจอแหลงท่ีมาอ่ืนนอกเหนือ
จากหนาจอโทรศัพทแสดงข้ึน เลือก ปดเสียง (Mute) อีกคร้ังเพ่ือปด

■ ตัวเลือกระหวางการโทร 1ตัวเลือกระหวางการโทร
ทานสามารถเลือกไอคอนบนหนาจอแสดงขอมูล

* สําหรับรถบางรุน
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uu รุนจอสัมผัส 10.2 น้ิวuการแนะนําการเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง*
อุปกรณอํานวยความสะดวก

การแนะนําการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง*
รถของทานติดต้ังคณุลกัษณะท่ีจะมีการคํานวณโดยอัตโนมัติเม่ือเติมน้ํามันเช้ือเพลิง คุณลักษณะนี้
จะแจงเตือนทานเม่ือควรเติมน้ํามันเช้ือเพลิง รวมท้ังยงัใหทานสามารถคนหาปมน้ํามันท่ีต้ังในบริเวณ
ใกลเคียงกับรถของทานได

1. เม่ือถึงเวลาตองเติมน้ํามันเช้ือเพลงิรถ การแจงเตือน
จะแสดงข้ึนและไอคอนการแจงเตือนจะแสดงข้ึนท่ี
สวนบน 

2. แตะกลองท่ีมีไอคอน

3. เลือก คนหาปมน้ํามันเด๋ียวนี้ (Find Petrol 

Station) Now (คนหาปมน้ํามันเด๋ียวนี้ (Find Gas 

Station Now))

4. เลือกปมน้ํามันจากหนาจอการคนหาของระบบนําทาง
u สําหรับคําแนะนําเก่ียวกับวิธีการใชระบบนําทาง
โปรดดูท่ีคูมือการใชงานระบบนําทาง

1การแนะนําการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง *

ทานสามารถเปดและปดการแนะนําการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง
2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 322

เม่ือปดคุณลักษณะนี้การแจงเตือนการแนะนําการเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิงจะไมแสดงข้ึน

คุณลักษณะนีส้ามารถใชไดเม่ือระดับน้ํามันเชื้อเพลิงในถัง
น้ํามันเชื้อเพลิงตํ่ากวา 30 เปอรเซ็นต

หากทานเลือก คนหาปมนํ้ามันเด๋ียวน้ี (Find Petrol Station 

Now) (คนหาปมนํ้ามันเด๋ียวน้ี (Find Gas Station Now)) 

หรือเติมน้ํามันเชื้อเพลิงมากกวา 5 ลิตร การแจงเตือนการเติม
น้ํามันเชื้อเพลิงจะหายไป หากทานไมตองการรับการแจงเตือน
ใหเลือกปด (OFF) ในการตั้งคาสําหรับการแนะนาํการเติม
น้ํามันเชื้อเพลิง 

เม่ือทานขับรถบนถนนท่ีขรุขระหรือทางข้ึนรือลงเขาเปนเวลา
นาน การแจงเตือนอาจหายไปหรืออาจไมแสดงข้ึน

a ไอคอนการแจงเตือน
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

ขอความแสดงขอบกพรองในระบบเครื่องเสียง

iPod/แฟลชไดรฟ USB

ถามีขอบกพรองเกิดข้ึนขณะท่ีเลนเพลงจาก iPod หรือแฟลชไดรฟ USB ทานอาจเห็นขอความแสดง
ขอบกพรองตอไปนี้ปรากฏข้ึน ถาทานไมสามารถลบขอความแสดงขอบกพรองตอไปนี้ออกได โปรด
ติดตอศูนยบริการฮอนดา

*1 : รุนจอสัมผัส 7 น้ิว
*2 : รุนจอสัมผัส 10.2 น้ิว

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

ปรากฏข้ึนเม่ือเช่ือมตออุปกรณท่ีเขากันไมไดกับระบบ ถอดอุปกรณออก จากนัน้ใหปดระบบเคร่ืองเสยีง
และเปดอีกครั้ง อยาเช่ือมตออุปกรณท่ีทําใหเกิดขอบกพรองซํ้าเขาไป

ลองเช่ือมตออีกคร้ัง (Connect Retry)*1, *2 ปรากฏข้ึนเม่ือระบบมองไมเห็น iPod เช่ือมตอ iPod อีกคร้ัง

ไมสามารถเลนไฟลได (Unplayable File)*1, *2 แสดงข้ึนเม่ือไฟลในแฟลชไดรฟ USB มีการคุมครองลขิสิทธิ์ หรือ รูปแบบท่ีไมรองรับ ขอความแสดง
ขอบกพรองนี้จะปรากฏข้ึนประมาณสองสามวินาที จากนั้นจะเลนเพลงถัดไป

ไมมีขอมูล (No Data)*1, *2

ปรากฏข้ึนเม่ือ iPod ไมมีขอมูล

ปรากฏข้ึนเม่ือแฟลชไดรฟ USB ไมมีขอมูล หรือไมมีไฟล MP3, WMA, AAC, FLAC หรือ WAV* ใน
แฟลชไดรฟ USB"

ตรวจสอบวามีไฟลท่ีเขากันไดบันทึกไวในอุปกรณหรือไม

ไมรองรับ (Unsupported)*1, *2 ปรากฏข้ึนเม่ือเช่ือมตออุปกรณท่ีระบบไมรองรับ หากปรากฏข้ึนในขณะท่ีเช่ือมตออุปกรณท่ีระบบรองรับ 
ใหถอดและเช่ือมตออุปกรณใหม

iPod

แฟลชไดรฟ USB

iPod และ แฟลชไดรฟ USB
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uuขอความแสดงขอบกพรองในระบบเคร่ืองเสียงu iPod/แฟลชไดรฟ USB
อุปกรณอํานวยความสะดวก

*1 : รุนจอสัมผัส 7 น้ิว
*2 : รุนจอสัมผัส 10.2 น้ิว

ขอความแสดงความบกพรอง แกไขขอบกพรอง

อุปกรณไมตอบสนอง (No response from device) 

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

ปรากฏข้ึนเม่ือระบบไมสื่อสารกับอุปกรณท่ีเช่ือมตอ หากขอความน้ีปรากฏเม่ือมีการเช่ือมตอกับอุปกรณ 
ใหติดตอท่ีท่ีทานซ้ืออุปกรณ

ไมรองรับสายพวง USB (USB hub not supported)*1, *2
จะปรากฏข้ึนตอเม่ือมีการเช่ือมตอสายพวง USB เทานั้น หากขอความปรากฏข้ึน ใหเช่ือมตอแฟลชไดรฟ
USB กับสายพวง USB

อุปกรณ USB ท่ีเช่ือมตอมีขอบกพรองในการชารจ เม่ือ
ปลอดภัย โปรดตรวจสอบความเขากันไดระหวาง
อุปกรณและสาย USB แลวลองอีกคร้ัง (When safe 

please check the compatibility of the device and 

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

ปรากฏข้ึนเม่ือเช่ือมตออุปกรณท่ีเขากันไมไดกับระบบ ถอดอุปกรณออก จากนั้นใหปดระบบเคร่ืองเสียง
และเปดอีกคร้ัง อยาเช่ือมตออุปกรณท่ีทําใหเกิดขอบกพรองซํ้าเขาไป
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อุปกรณอํานวยความสะดวก

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับระบบเครื่องเสียง

iPod, iPhone และแฟลชไดรฟ USB ท่ีสามารถใชได

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

■ รุน iPod และ iPhone ที่สามารถใชได

รุน
สรางข้ึนมาสําหรับ iPod touch (รุนท่ี 6 ถึง 7) วางจําหนายระหวางป 2015 ถึงป 2019

สรางข้ึนมาสําหรับ 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 (รุนท่ี 2) 

รุน
สรางข้ึนมาสําหรับ iPod touch (รุนท่ี 5 ถึง 6) วางจําหนายระหวางป 2012 ถึงป 2015

สรางข้ึนมาสําหรับ 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

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

1รุน iPod และ iPhone ท่ีสามารถใชได
ระบบนี้อาจไมสามารถทํางานรวมกับอุปกรณเหลานี้ใน
ซอฟตแวรทุกรุนได

Lightning Connector ท่ีใชงานกับ 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 (รุนท่ี 2)*2, iPod touch (รุนท่ี 5*1, 6, 7*2)

The 30-pin connectorท่ีใชงานกับ iPhone 4s*1

USB ท่ีทํางานกับ iPhone 4s*1, 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 (รุนท่ี 2)*2, iPod touch (รุนท่ี 5*1, 6, 7*2)



มีตอ 363

uuขอมูลทั่วไปเก่ียวกับระบบเคร่ืองเสยีงu iPod, iPhone และแฟลชไดรฟ USB ที่สามารถใชได
อุปกรณอํานวยความสะดวก

� ขอแนะนําใหใชแฟลชไดรฟ USB ท่ีมีความจุ 256 MB ข้ึนไป
� เคร่ืองเลนเพลงดิจิตอลบางรุนอาจไมสามารถใชงานรวมกันได
� แฟลชไดรฟ USB บางตัว (เชน รุนท่ีมีระบบล็อกปองกัน) อาจไมสามารถใชงานได
� ไฟลท่ีสรางข้ึนมาจากซอฟตแวรบางตัวไมสามารถเลนไดหรือไมสามารถแสดงขอมูลตัวอักษรได
� ระบบเคร่ืองเสียงแตละระบบจะสามารถใชงานรวมกับรูปแบบดังตอไปนี้ได รปูแบบไฟลบางรุนอาจ
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
อาจแตกตางกับในเคร่ือง PC หรืออุปกรณของทาน
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uuขอมูลทั่วไปเก่ียวกับระบบเครื่องเสียงu iPod, iPhone และแฟลชไดรฟ USB ที่สามารถใชได

อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ ไฟล MP4

■ ไฟล AVI

■ 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 ท่ีสามารถใชงานได AAC, MP3

Video codec ท่ีสามารถใชงานได 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)

มีเดีย แฟลชไดรฟ USB

โปรไฟล (รุน AVI)
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 AVI) .avi

Audio Codec ท่ีสามารถใชงานได AAC, MP3, WMA

Video codec ท่ีสามารถใชงานได 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)
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uuขอมูลทั่วไปเก่ียวกับระบบเคร่ืองเสยีงu iPod, iPhone และแฟลชไดรฟ USB ที่สามารถใชได
อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ ไฟล MKV

■ ไฟล ASF/WMV

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 ท่ีสามารถใชงานได AAC, MP3

Video codec ท่ีสามารถใชงานได 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)

มีเดีย แฟลชไดรฟ USB

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

(MPEG4-AVC)

AdvancedProfile/Level 2,
MainProfile/Level Medium,

SimpleProfile/Level Medium (VC-1)

นามสกุลไฟล (รุน ASF/WMV) .asf/.wmv

Audio Codec ท่ีสามารถใชงานได WMA

Video codec ท่ีสามารถใชงานได MPEG4-AVC (H.264) VC-1

บิตเรต 10 Mbps, 14 Mbps (MPEG4-AVC) 20 Mbps, 10 Mbps, 384 kbps (VC-1)

ขนาดภาพสูงสุด 1,280 × 720 พิกเซล (MPEG4-AVC)
1,280 × 720 พิกเซล,
720 x 480 พิกเซล,

352 x 288 พิกเซล (VC-1)
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uuขอมูลทั่วไปเก่ียวกับระบบเครื่องเสียงu เก่ียวกับใบอนุญาตโอเพนซอรซ

อุปกรณอํานวยความสะดวก

เก่ียวกับใบอนุญาตโอเพนซอรซ
ใหปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปนี้ เพ่ือดูขอมูลเก่ียวกับใบอนุญาตโอเพนซอรซ

1. กดปุม MENU

2. เลือก ใบอนุญาต (Licence) (ใบอนุญาต (License))

1. กดปุม 
2. เลือก การตั้งคาท่ัวไป (General Settings)

3. เลือก ระบบ (System)

4. เลือก เก่ียวกับ (About)

5. เลือก ขอมูลทางกฎหมาย (Legal Information)

6. เลือก ใบอนุญาต (Licence) (ใบอนุญาต (License))

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว
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uuขอมูลทั่วไปเก่ียวกับระบบเคร่ืองเสียงuขอมูลใบอนุญาต

มีตอ

อุปกรณอํานวยความสะดวก

ขอมูลใบอนญุาต

โลโกและสัญลักษณคําวา Bluetooth® เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. 

และบริษัท PANASONIC CORPORATION ใชเคร่ืองหมายดังกลาวภายใตลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมาย
การคาอ่ืนๆ และช่ือทางการคาเปนของเจาของบริษทัเหลานั้นตามลําดับ
โลโกและสัญลักษณคําวา Bluetooth® เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. 

และบริษัท MITSUBISHI ELECTRIC ใชเครื่องหมายดังกลาวภายใตลขิสิทธิ์
เคร่ืองหมายการคาอ่ืนๆ และช่ือทางการคาเปนของเจาของบรษิทัเหลานั้นตามลําดับ
https://www.bluetooth.com/develop-with-bluetooth/marketing-branding/

ผลิตภัณฑนีไ้ดรบัการคุมครองตามสิทธิทรัพยสนิทางปญญาของ Microsoft ไมอนุญาตใหใชหรือแจก
จายเทคโนโลยีดังกลาวภายนอกผลติภัณฑนี้โดยไมไดรบัการอนุญาตจาก Microsoft

■ Bluetooth

■ Windows Media



368

uuขอมูลทั่วไปเก่ียวกับระบบเครื่องเสียงuขอมูลใบอนุญาต

อุปกรณอํานวยความสะดวก

"Made for iPod" และ "made for iPhone" หมายถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสไดรบัการออกแบบมาเพ่ือ
เช่ือมตอกับ iPod หรือ iPhone โดยเฉพาะตามลําดับ และผานการรับรองโดยผูพัฒนาเพ่ือวาได
มาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple บริษัท Apple ไมรับผิดชอบตอการทํางานของอุปกรณนี้หรือความ
สอดคลองกับมาตรฐานดานความปลอดภัยและระเบียบกฎหมาย โปรดทราบไววา การใชงานอุปกรณ
เสริมนี้รวมกับ iPod หรือ iPhone อาจกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานแบบไรสายได
Apple, โลโกของ Apple, iPhone, iPod touch เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซ่ึงจด
ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ Apple CarPlay และ Lightning เปนเคร่ืองหมาย
การคาของ Apple Inc. App Store เปนเคร่ืองหมายบริการของ Apple Inc.

■ Apple
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uuขอมูลทั่วไปเก่ียวกับระบบเคร่ืองเสียงuขอมูลใบอนุญาต

มีตอ

อุปกรณอํานวยความสะดวก

Mpeg4 Visual

ผลิตภัณฑนีไ้ดรบัอนุญาตภายใตการอนุญาตใชงานรายการสิทธิบัตร MPEG-4 VISUAL สําหรับการใช
งานสวนบุคคลและมิไดเปนไปเพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชย (i) สําหรับการเขารหัสวิดีโอซ่ึงเปนไปตาม
มาตรฐาน MPEG-4 VISUALA ("MPEG-4 VIDEO") และ/หรือ (ii) การถอดรหัสวิดีโอ MPEG-4 ท่ี
ถูกเขารหัสโดยผูใชงาน
สําหรับการใชในกิจกรรมสวนบุคคลและมิใชเชิงพาณิชย และ/หรือวิดีโอท่ีไดรบัมาจากผูใหบริการวิดีโอ
ท่ีไดรบัอนุญาตจาก MPEG LA ใหเผยแพรวิดีโอ MPEG-4 ไมมีการอนุญาตหรือบงบอกโดยนัยสําหรับ
การใชเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนใด ขอมูลเพ่ิมเติมรวมถึงขอมูลท่ีเก่ียวของกับการใชงานเพ่ือการสงเสริมการ
ขาย การใชงานภายใน และการใชงานเชิงพาณิชย และการอนญุาตใชงานสามารถดูไดจาก MPEG 

LA, LLC.

โปรดดูท่ีเว็บไซต HTTP://WWW.MPEGLA.COM

VC-1

ผลิตภัณฑนีไ้ดรบัอนุญาตภายใตการอนุญาตใชงานรายการสิทธิบัตร VC-1 VISUAL สําหรับการใชงาน
สวนบุคคลและมิไดเปนไปเพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชย (i) สําหรับการเขารหัสวิดีโอซ่ึงเปนไปตาม
มาตรฐาน VC-1 ("VC-1 VIDEO") และ/หรือ (ii) การถอดรหัส VC-1 VIDEO ท่ีถูกเขารหัสโดยผูใช
งานสําหรับการใชในกิจกรรมสวนบุคคลและมิใชเชิงพาณิชย และ/หรือวิดีโอท่ีไดรบัมาจากผูใหบริการ
วิดีโอท่ีไดรบัอนุญาตใหเผยแพร VC-1 VIDEO ไมมีการอนุญาตหรือบงบอกโดยนัยสําหรับการใชเพ่ือ
วัตถุประสงคอ่ืนใด
สามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก MPEG LA, LLC. โปรดดูท่ีเว็บไซต 
HTTP://WWW.MPEGLA.COM

■ MPEG
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uuขอมูลทั่วไปเก่ียวกับระบบเครื่องเสียงuขอมูลใบอนุญาต

อุปกรณอํานวยความสะดวก

AVC/H.264

ผลติภัณฑนี้ไดรบัอนุญาตภายใตการอนุญาตใชงานรายการสทิธิบัตร AVC สําหรับการใชงานสวน
บุคคลและมิไดเปนไปเพ่ือประโยชนในเชิงพาณิชย (i) สําหรับการเขารหัสวิดีโอซ่ึงเปนไปตาม
มาตรฐาน AVC ("AVC VIDEO") และ/หรือ (ii) การถอดรหัสวิดีโอ AVC ท่ีถูกเขารหัสโดยผูใชงาน
สําหรับการใชในกิจกรรมสวนบุคคลและมิใชเชิงพาณิชย และ/หรือวิดีโอท่ีไดมาจากผูใหบริการวิดีโอท่ี
ไดรบัอนญุาตใหเผยแพร AVC VIDEO ไมมีการอนุญาตหรือบงบอกโดยนัยสําหรับการใชเพ่ือวัตถุ
ประสงคอ่ืนใด
สามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก MPEG LA, LLC. โปรดดูท่ีเว็บไซต 
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
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uuขอมูลทั่วไปเก่ียวกับระบบเคร่ืองเสยีงuขอมูลทางกฎหมายเก่ียวกับ Apple CarPlay/Android Auto

มีตอ

อุปกรณอํานวยความสะดวก

ขอมูลทางกฎหมายเก่ียวกับ Apple CarPlay/Android Auto

การใชงาน APPLE CARPLAY จะเปนไปตามขอตกลงของทานตอเง่ือนไขการใหบริการของ CARPLAY ซ่ึงถอืเปนสวนหน่ึงของเง่ือนไขการใหบริการของ APPLE iOS 

กลาวคอื เง่ือนไขการใหบริการของ CARPLAY ปฏิเสธความรับผิดของ APPLE และผูใหบริการ หากการใหบริการบกพรองหรือไมเปนไปอยางถูกตอง หรือการให
บริการ หยุดลง, จํากัดความรับผิดอ่ืนๆ ของ Apple และผูใหบริการโดยเครงครัด, อธิบายประเภทของขอมูลผูใช (ซ่ึงรวมถึงตําแหนงของรถยนต, ความเร็วรถยนต และ
สถานะ ของรถยนต เปนตน) ซ่ึงไดรวบรวมและจัดเก็บโดย APPLE และผูใหบริการ และแจงใหทราบถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดบางประการ อันเก่ียวเน่ืองกับการใช
งาน CARPLAY ซ่ึงรวมถึงความเปนไปไดท่ีคนขับจะเสียสมาธิ โปรดดูท่ีนโยบายความเปนสวนตัวของ APPLE สําหรับรายละเอียดท่ีเก่ียวกับการใชงานและการจัดการ
ขอมูลท่ีอัพโหลดดวย CARPLAY ของ APPLE

การใชงาน ANDROID AUTO จะเปนไปตามขอตกลงของทานท่ีมีตอเงื่อนไขการใหบริการของ ANDROID AUTO ซ่ึงทานตองแสดงความยินยอมเม่ือไดทําการดาวน
โหลดแอปพลิเคชัน ANDROID AUTO ลงในโทรศัพทแอนดรอยดของทาน กลาวคอื เงื่อนไขการใหบริการของ ANDROID AUTO ปฏิเสธความรับผิดของ GOOGLE 

และผูใหบริการ หากการใหบริการบกพรองหรือไมเปนไปอยางถูกตอง หรือการใหบริการหยุดลง, จํากัดความรับผิดอ่ืนๆ ของ GOOGLE และผูใหบริการโดยเครง
ครัด, อธิบายประเภทของขอมูลผูใช (ซ่ึงรวมถึงตําแหนงของรถยนต, ความเร็วรถยนต และสถานะของรถยนต เปนตน) ซ่ึงไดรวบรวมและจัดเก็บโดย GOOGLE และ
ผูใหบริการ และแจงใหทราบถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนไดบางประการ อันเก่ียวเน่ืองกับการใชงาน ANDROID AUTO ซ่ึงรวมถึงความเปนไปไดท่ีคนขับจะเสียสมาธิ โปรด
ดูท่ีนโยบายความเปนสวนตัวของ GOOGLE สําหรับรายละเอียดท่ีเกีย่วกับการใชงานและการจัดการขอมูลท่ีอัพโหลดดวย ANDROID AUTO ของ GOOGLE

■ ใบอนุญาตใชงานคูมือผูใช/การรับผิดชอบตามกฎหมาย
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uuขอมูลทั่วไปเก่ียวกับระบบเครื่องเสียงuขอมูลทางกฎหมายเก่ียวกับ Apple CarPlay/Android Auto

อุปกรณอํานวยความสะดวก

■ การปฏิเสธการรบัประกัน; ขอจํากัดการรับผิด
ทานไดเขาใจและตกลงโดยชัดแจงวาการใชงาน APPLE CARPLAY หรือ ANDROID AUTO (“แอปพลิเคชัน”) เปนความเสีย่งของทานแตเพียงผูเดียว และความเสี่ยง
ท้ังหมดอันเก่ียวกับคณุภาพอันเปนท่ีพึงพอใจ, ประสทิธภิาพ, ความถกูตอง และการใชงานถอืเปนความเสีย่งของทานเองท้ังสิน้ ตามกฎหมายท่ีใชบังคบั และแอปพลเิคชัน
ตลอดจนขอมูลในแอปพลิเคชันดังกลาวไดจัดหาให “ตามท่ีเปนอยู” และ “ตามท่ีมี” โดยท่ีทานยอมรับความชํารุดบกพรอง โดยไมมีการรับประกันในลกัษณะใดๆ และ
ฮอนดาขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขท้ังหมดอันเก่ียวเนื่องกับแอปพลิเคชันและขอมูลในแอปพลิเคชันดังกลาว ไมวาโดยตรง, โดยออม หรือตามกฎหมายกต็าม 
ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การรับประกันโดยนยั หนาท่ี และ/หรือ เง่ือนไขของสภาพการใชประโยชนเชิงพาณิชย, คณุภาพอันเปนท่ีพึงพอใจ, ความเหมาะสม สําหรับ
วัตถุประสงคเฉพาะ, ความถูกตอง, การใชโดยสงบ และการไมละเมิดซ่ึงสทิธิของบุคคลท่ีสาม ขอมูลจากฮอนดาหรือตัวแทนท่ีไดรบัอนุญาต ท้ังท่ีเปนคําพูด และลาย
ลักษณอักษร ไมถือเปนการรับประกันท้ังสิ้น เพ่ือเปนตัวอยาง โดยไมมีขอจํากัด ฮอนดาปฏิเสธการรับประกันใดๆ ท่ีเก่ียวของกับความถูกตองของขอมูลท่ีระบุไวใน
แอปพลิเคชัน เชน ความถูกตองของทิศทาง, เวลาในการเดินทางโดยคาดการณ, การจํากัดความเร็ว, สภาพถนน, ขาวสาร, สภาพอากาศ, การจราจร หรือเนื้อหาอ่ืนใดอัน
มาจากทาง APPLE, GOOGLE, บริษทัในเครือ หรือผูพัฒนารายอ่ืน ฮอนดาไมขอรับประกันการสูญหายของขอมูลในแอปพลิเคชัน ซ่ึงอาจสูญหายไดตลอดเวลา ฮอนดา
ไมขอรับประกันวาจะมีการใหบริการแอปพลิเคชันหรือการใหบริการใดก็ตามผานแอปพลิเคชันเหลานี้ตลอดเวลา หรือไมรบัประกันวาจะมีการใหบริการใดๆ หรือท้ังหมดใน
เวลาหรือสถานท่ีท่ีกําหนด ตัวอยางเชน อาจมีการหยุดใหบริการช่ัวคราวหรืออาจมีการขัดจังหวะการใชงาน เพ่ือทําการซอมแซม, บํารุงรกัษา, ซอมแซมระบบความ
ปลอดภัย, อัพเดท หรืออ่ืนๆ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา โดยทานอาจไมสามารถใชบรกิารในพ้ืนท่ีหรือสถานท่ีของทานหรืออ่ืนๆ ได นอกจากนี้ ทานเขาใจวาการเปลีย่น
แปลงท่ีเกิดกับเทคโนโลยีของผูพัฒนารายอ่ืน หรือกฎระเบียบของรัฐอาจสงผลใหบริการ และ/หรือแอปพลิเคชันลาสมัย และ/หรือไมสามารถใชงานได

ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายรับรอง ฮอนดาหรือบริษัทในเครือไมรับผิดสําหรับความเสียหายตอบุคคล หรือความเสียหายธรรมดาท่ียอมเกิดข้ึน, ความเสียหายในกรณีพิเศษ,
ความเสียหายโดยออม หรือความเสียหายท่ีเปนผลสืบเนื่อง หรือความเสยีหายใดก็ตาม ซ่ึงรวมถึงแตไมจํากัดเพียงความเสียหายสําหรับการสูญเสียผลกําไร, ความผิด
พลาดของขอมูลหรือการสญูเสียขอมูล, ความบกพรองในการสงหรือรับขอมูลใดๆ, การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือความเสียหายหรือการสูญเสียเชิงพาณิชยอ่ืนใดก็ตามท่ี
เกิดจากหรือเก่ียวของกับแอปพลิเคชัน หรือการใชงานหรอืการไมสามารถเขาใชงานแอปพลิเคชันหรือขอมูลในแอปพลิเคชันได ไมวาจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม โดย
คํานึงถงึทฤษฏีความรับผดิ (สญัญา, การละเมิด หรืออ่ืนๆ) และแมวาทางฮอนดาไดรับคําแนะนําถึงความเปนไปไดในการเกิดความเสียหายดังกลาวก็ตาม บางพ้ืนท่ีและ
เขตอํานาจศาลอาจไมใหอนุญาตเกี่ยวกับขอตกลงยกเวนหรือจํากัดความรับผิดสําหรับความเสียหาย ดังนัน้ขอตกลงยกเวนหรือขอจํากัดเหลานี้อาจไมสามารถใชกับทาน
ได ขอจํากัดท่ีไดกลาวไปกอนหนานี ้จะมีผลแมวาการชดเชยท่ีกลาวถึงขางตนไมสามารถใหการชดเชยท่ีเพียงพอได
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การขับรถ

กอนขับรถ

การเตรียมขับรถ
ตรวจสอบรายการตอไปนีก้อนท่ีทานจะขับรถ

� ควรแนใจวาไมมีสิง่กีดขวางติดอยูท่ีหนาตาง, กระจกประตู, ไฟภายนอก หรือสวนอ่ืนๆ ของเคร่ืองยนต
u นําน้ําคางแข็ง หรือน้ําแข็งออก
u ปดน้ําคางแข็งออกจากหลังคารถ ท่ีอาจจะไหลลงมาบดบังทัศนวิสยัในระหวางการขับรถของทาน
ได หากเปนน้ําแข็ง ใหกําจัดออกเม่ือมันละลายแลว

u เม่ือตองกําจัดน้ําแข็งท่ีเกาะอยูท่ีลอ ควรแนใจวาจะไมทําใหลอหรือสวนประกอบของลอเสียหาย
� ตรวจดูใหแนใจวาฝาประโปรงหนาปดสนทิดี

u หากฝากระโปรงหนาเปดในขณะขับรถ อาจทําใหการมองเห็นของทานถูกบดบัง
� ตรวจดูใหแนใจวายางอยูในสภาพดี

u ตรวจสอบแรงดันลมยาง และความเสียหายอ่ืนๆ
2 การตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนต หนา 552

� ควรแนใจวาไมมีบุคคลหรือวัตถุใดๆ อยูดานหลังของรถ
u อาจมีจุดบดบังจากดานใน

■ การตรวจสอบภายนอก 1การตรวจสอบภายนอก
ขอสังเกต
เม่ือประตูมีน้ําแข็งเกาะอยู ใหใชน้ําอุนละลายน้ําแข็งรอบๆ ขอบ
ประตู อยาพยายามฝนเปดประตู เพราะอาจทําใหยางรอบขอบ
ประตูเส่ือมสภาพได เม่ือละลายน้าํแข็งหมดแลว ใหเช็ดใหแหง
เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดความเย็น

หามเทน้ําอุนเขาไปในชองเสียบกุญแจ
ทานจะไมสามารถเสียบกุญแจเขาไปไดหากน้ํากลายเปนน้ําแข็ง

ความรอนจากเคร่ืองยนตและไอเสียสามารถทําใหไฟติดได วัตถุ
ไวไฟท่ีอยูใตทองรถอาจทําใหเกิดไฟไหมได หากทานตองจอด
รถท้ิงไวเปนเวลานาน ใหตรวจสอบเศษขยะท่ีอยูรอบบริเวณ
และนําไปท้ิง ควรตรวจสอบใตทองรถวามีวตัถุไวไฟตกคางอยู
หรือไม
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uuกอนขับรถuการเตรียมขับรถ
การขับรถ

� เก็บหรอืยึดสิ่งของท้ังหมดท่ีอยูภายในรถใหเหมาะสม
u การบรรทุกสมัภาระมากเกินไป หรือจัดเก็บไมถูกวิธ ีจะสงผลกระทบตอการควบคุมรถ, 
เสถียรภาพ, ระยะการหยุด และยางรถ รวมถึงไมมีความปลอดภัยอีกดวย

2 การบรรทุกสัมภาระ หนา 377

� หามวางสิง่ของซอนกันจนสงูกวาความสงูของเบาะนั่ง
u สิ่งของท่ีวางไวสูงจะบดบังทัศนวิสัยของทานและอาจถูกเหว่ียงไปขางหนาเม่ือมีการเบรกรถ
กะทันหัน

� หามวางสิง่ของใดๆ ไวท่ีบรเิวณท่ีวางเทาของเบาะหนา และตรวจสอบวายางปูพ้ืนยดึไวแนนหนาแลว
u สิ่งของหรือยางปูพ้ืนท่ีไมมีการยึดไวจะกีดขวางการใชงานแปนเบรกและคนัเรงในขณะขับรถ

� ถาทานนําสัตวเลี้ยงไวในรถ อยาปลอยใหสัตวเลี้ยงเดินไปมาอยูภายในรถ
u สัตวเลี้ยงอาจรบกวนการขับรถ และทําใหเกิดอุบัติเหตุรถชนข้ึนได

� ปดประตูทุกบานและฝากระโปรงทายใหสนิท
� ปรับตําแหนงการนั่งของทานใหถูกตอง

u การปรับพนักพิงศีรษะ
2 เบาะนั่ง หนา 183

2 การปรับพนักพิงศีรษะ หนา 189

� ปรับกระจกมองหลังและพวงมาลัยใหเหมาะสมกับการขับรถของทาน
u ควรปรับในขณะท่ีนั่งอยูในตําแหนงนั่งขับรถท่ีถูกตอง

2 กระจก หนา 179

2 การปรับระดับพวงมาลัย หนา 178

■ การตรวจสอบภายในรถ 1การตรวจสอบภายในรถ
ทิศทางการสองของไฟหนาไดรับการต้ังมาจากโรงงานและโดย
ปกติแลวไมจําเปนตองมีการปรับเพ่ิม อยางไรก็ตาม ถาทาน
บรรทุกสัมภาระท่ีมีน้ําหนักมากไวในชองเก็บของใตฝากระโปรง
ทาย ใหนํารถเขารับการปรับทิศทางการสองของไฟหนาใหมท่ี
ศูนยบริการฮอนดาหรือชางท่ีมีความชํานาญ

รถยนตของทานติดต้ังระบบไฟหนาปรับอัตโนมัติ โดยจะปรับ
มุมแนวต้ังของไฟหนาตํ่าโดยอัตโนมัติ

รุนไฟหนาปรับอัตโนมัติ

* สําหรับรถบางรุน
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uuกอนขับรถuการเตรียมขับรถ

การขับรถ

� ตองแนใจวาสิ่งของท่ีวางไวบนพ้ืนรถดานหลังเบาะหนาไมกลิ้งไปมาอยูใตเบาะนั่ง
u สิง่ของดังกลาวอาจกีดขวางการใชงานแปนเหยียบของผูขับข่ี หรือการใชงานเบาะนัง่

� ผูโดยสารทุกคนในรถตองคาดเข็มขัดนิรภัย
2 การคาดเข็มขัดนิรภัย หนา 41

� ตองม่ันใจวาไฟเตือนตางๆ บนชุดมาตรวัดสวางข้ึนมาเม่ือทานสตารตเคร่ือง และดับลงหลงัจาก
เวลาผานไปครูหนึ่ง
u หากเกิดขอบกพรองข้ึน ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

2 ไฟเตือนชุดมาตรวัด หนา 86
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การบรรทุกสมัภาระ
เม่ือทานบรรทุกสัมภาระ, น้ําหนักรวมของรถยนต, ผูโดยสารทุกคน และสัมภาระ ตองไมเกินน้ําหนัก
สูงสุดท่ีรับได

2 ขอมูลจาํเพาะ หนา 592
น้ําหนกัท่ีบรรทุกบนเพลาหนาและเพลาทายตองไมเกินนํา้หนกับรรทุกสงูสุด

2 ขอมูลจาํเพาะ หนา 592

1การบรรทุกสัมภาระ

3คําเตือน
การบรรทุกน้ําหนกัมากเกินไปหรือการบรรทุกไมเหมาะสม
จะสงผลกระทบตอการควบคุมรถและเสถียรภาพของรถ
และเปนสาเหตุของอุบัติเหตุรถชน ซ่ึงอาจทําใหทานไดรับ
บาดเจ็บหรือเสยีชีวิตได

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําเก่ียวกับขีดจํากัดการรับน้ําหนกั
และขอมูลวิธกีารบรรทุกสัมภาระอ่ืนๆ ในคูมือฉบับนี้
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เม่ือขับรถ

การสตารตเครือ่งยนต
1. ตองม่ันใจวากดเบรกมือแลว

u ไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) สวางโชว
ประมาณ 30 วินาที หลังจากกดสวิตชเบรกมือ
ไฟฟา

2. ตรวจสอบใหแนใจวาคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง 
P จากน้ันเหยียบแปนเบรก
u แมวาจะสามารถสตารตเคร่ืองในตําแหนง (N 

แตควรสตารตท่ีตําแหนง (P เพ่ือความ
ปลอดภัย

1การสตารตเคร่ืองยนต
เหยียบแปนเบรกไวในขณะสตารตเคร่ือง

เคร่ืองยนตจะสตารตติดยากเม่ือในอยูในสถานท่ีท่ีอากาศหนาว
เย็นและสภาพอากาศเบาบาง ซ่ึงพบไดในสถานท่ีท่ีมีความสูง
มากกวา 2,400 เมตร

เม่ือตองสตารตเคร่ืองยนตในชวงท่ีอากาศหนาวเย็นให ปดการ
ทํางานของอุปกรณไฟฟาท้ังหมด เชน หลอดไฟ, ระบบปรับ
อากาศ และชุดละลายฝากระจกบังลมหลัง เพ่ือลดการใชงาน
แบตเตอร่ี

ถาเสียงของระบบไอเสียดังผดิปกติ หรือทานไดกล่ินกาซไอเสีย
ภายในหองโดยสาร ใหทานนํารถเขารับการตรวจเชค็ท่ีศูนย
บริการฮอนดา เพราะอาจมีขอบกพรองท่ีเคร่ืองยนตหรือระบบ
ไอเสีย

a สวิตชเบรกมือไฟฟา

a แปนเบรก
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3. กด สวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนต โดยไมตองเหยียบ
แปนคนัเรง

ทานสามารถดับเคร่ืองยนตไดเม่ือรถยนตจอดสนิทแลว
1. เลื่อนคันเปลีย่นเกียรไปยังตําแหนง (P

2. กด สวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนต

1การสตารตเคร่ืองยนต
นําสมารทคียหรือคียการด* เขาใกล สวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนต 
หากประจุไฟในสมารทคียหรือคียการด* ตํ่า

2 ถาประจุไฟแบตเตอร่ีในสมารทคีย/คียการด * ตํ่า 
หนา 561

เคร่ืองยนตอาจไมสตารต หากสมารทคยีหรือคียการด * ไดรับ
คล่ืนวทิยุท่ีมีสญัญาณแรง

ไมจําเปนตองกด สวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนต คางไว เพ่ือ
สตารตเคร่ืองยนต
ถาเคร่ืองยนตสตารตไมติด ใหรออยางนอย 30 วินาที จึงคอย
ลองสตารตใหม

ระบบ Immobilizer จะยับย้ังรถยนตของทานจากการโจรกรรม 
ถามีการใชกุญแจเขารหัสท่ีไมถูกตอง ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงของ
เคร่ืองยนตจะไมทํางาน

2 ระบบ Immobilizer หนา 159

■ การดับเครื่องยนต

* สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

ทานสามารถสตารตเครื่องยนตจากระยะไกลไดดวยการใชปุมบนสมารทคีย
■ การสตารตเคร่ืองยนต

กดปุม  จากนัน้กดปุม  คางไว
uไฟภายนอกจะกะพริบหนึ่งครั้ง

ถาสตารตเคร่ืองยนตไดอยางราบร่ืน ไฟภายนอก
บางดวงจะกะพริบข้ึน 6 ครั้ง

■ การตอบสนองระบบสตารตเคร่ืองยนตพรอมเคร่ืองปรับอากาศดวยสมารทคีย* 1การตอบสนองระบบสตารตเคร่ืองยนตพรอมเคร่ืองปรับอากาศ
ดวยสมารทคีย *

การใชการตอบสนองระบบสตารตเคร่ืองยนตพรอมเคร่ือง
ปรับอากาศดวยสมารทคียอาจเปนการฝาฝนกฎหมายประจํา
ทองถ่ินได
ควรตรวจสอบกฎหมายประจําทองถ่ินของทานกอนใชงาน
สมารทคีย

ระยะการใชสมารทคยีอาจลดลง หากมีอาคารหรือส่ิงกีดขวางอยู
ระหวางรถยนตของทานและสมารทคยี ระยะการใชงานน้ีอาจ
แตกตางกันไปตามการรบกวนทางไฟฟาภายนอก

3คําเตือน
ไอเสียจากเครื่องยนตประกอบดวยกาซ คารบอน
มอนอกไซดท่ีเปนพิษ

การหายใจเอากาซคารบอนมอนอกไซดเขาไปอาจทําให 
หมดสติหรือเสียชีวิตได

หามใชสมารทคยีเม่ือจอดรถยนตไวในโรงรถหรือบรเิวณอ่ืน
ท่ีมีการระบายอากาศอยางจํากัด

a LED: กะพริบเม่ือปุมใดก็ตามถูกกด

* สําหรับรถบางรุน
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หากเครื่องยนตสตารตไมติด ไฟภายนอกจะไมกะพริบ
u เขาไปในระยะและรัศมีท่ีทํางาน แลวลองใหมอีก
ครั้ง

เม่ือสตารตรถจากระยะไกล เคร่ืองยนตจะดับลงอัตโนมัติหลังจากเดินเบา 10 นาที และไมไดเหยียบ
แปนเบรกหรือกด สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต พรอมกัน
ในการขยายเวลาในการทํางานไปอีก 10 นาที ระหวางการทํางานคร้ังแรก ใหกดปุม  จากนัน้กด
ปุม  คางไว

u ไฟภายนอกบางดวงจะกะพริบหกคร้ัง หากคําสั่งขยายเวลา 10 นาที ไดรบัการสงอยางสมบูรณ

1การตอบสนองระบบสตารตเคร่ืองยนตพรอมเคร่ืองปรับอากาศ
ดวยสมารทคีย *

ทานอาจไมสามารถใชสมารทคยีในการสตารตเคร่ืองยนตไดหาก:
� ทานไดปดการใชงานการต้ังคาสมารทคยีผานหนาจอแสดง
ขอมูลผูขับข่ีหรือหนาจอแสดงขอมูล

2 การต้ังคา* หนา 118

2 คุณลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 322
� สวติชสตารตไมอยูในโหมด OFF (LOCK)

� คันเปล่ียนเกียรอยูในตําแหนงอ่ืนนอกจากตําแหนง ( P

� ฝากระโปรงหนาเปด หรือไมไดล็อกประตูหรือกระโปรงทาย
� ทานไดใชสมารทคยีในการสตารตเคร่ืองยนตไปแลวสองคร้ัง
� มีสมารทคยีท่ีลงทะเบียนอีกหนึ่งในรถยนต
� เสาอากาศบกพรอง
� ประตูถูกปลดล็อกดวยกุญแจท่ีติดต้ังอยูภายใน
� แรงดันนํ้ามันเคร่ืองยนตต่ํา
� อณุหภูมิสารหลอเย็นเคร่ืองยนตสงูเกินไป
� ชุดเทเลเมติกส * ทํางานบกพรอง
� ไมมีการต้ังคาสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

* สําหรับรถบางรุน
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■ การดับเคร่ืองยนต
กดปุม  คางไวนานหนึ่งวินาที

ถาเคร่ืองยนตดับ ไฟภายนอกจะกะพริบข้ึนหนึ่งครั้ง

เม่ืออยูนอกระยะรัศมีทํางาน ไฟภายนอกจะไมกะพริบ 
เคร่ืองยนตจะไมดับ

u เขาไปในระยะและรัศมีท่ีทํางาน แลวลองใหมอีก
ครั้ง

1การตอบสนองระบบสตารตเคร่ืองยนตพรอมเคร่ืองปรับอากาศ
ดวยสมารทคีย *

เคร่ืองยนตอาจจะหยุดในขณะกําลังทํางานถา:
� ไมไดสตารตเคร่ืองยนตภายใน 10 นาที หลังจากสตารต
เคร่ืองยนตดวยสมารทคีย

� ดับเคร่ืองยนตโดยใชสมารทคีย
� ไมมีการต้ังคาสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย
� ประตูถูกปลดล็อกดวยกุญแจท่ีติดต้ังอยูภายใน
� ฝากระโปรงหนาเปด หรือไมไดล็อกประตูหรือกระโปรงทาย
� กดสวิตชปลดล็อกคันเปล่ียนเกียร
� อณุหภูมิสารหลอเย็นเคร่ืองยนตสูงเกินไป
� ประจุไฟในแบตเตอร่ีตํ่า
� แรงดันนํ้ามันเคร่ืองยนตต่ํา
� ไฟเตือนระบบเคร่ืองยนตทํางานบกพรอง (MIL) บกพรองใน
ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง

ขณะท่ีเคร่ืองยนตทํางาน รถจะเตรียมการทํางานลวงหนาโดย
อตัโนมัติ
เม่ืออุณหภูมิภายนอกสูงข้ึน:
� ระบบปรับอากาศจะเปดใชงานในโหมดหมุนเวียนอากาศซํ้า
เม่ืออุณหภูมิภายนอกตํ่า:
� ไลฝาจะทํางานท่ีอณุหภูมิอุนปานกลาง
� ระบบไลฝากระจกบังลมหลังจะทํางาน

2 สวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง หนา 168

* สําหรับรถบางรุน
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1. เหยียบแปนเบรกคางไว และใหกด สวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนต

2. ใหวางเทาดานขวาไวบนแปนเบรก เลื่อนคันเปลีย่นเกียรไปยังตําแหนง (D เลือก (R เม่ือถอยหลัง
3. เม่ือกดสวิตชเบรกมือ ใหปลอยแปนเบรกและเหยียบแปนคันเรงเบาๆ

u ตองม่ันใจวาไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) ดับลงแลว
2 เบรกมือ หนา 473

■ ระบบชวยออกตัวขณะข้ึนทางชัน
ระบบชวยออกตัวขณะข้ึนเนินเขาจะทําใหเบรกทํางานเปนระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือชวยปองกันไมใหรถยนต
ไหลบนทางลาดเอียงขณะท่ีทานเคลื่อนเทาจากแปนเบรกไปยังคนัเรง
เลือ่นคันเปล่ียนเกียรไปท่ี (D , (S * หรือ (L * เม่ือตองขับข้ึนทางชันหรือ (R เม่ือตองขับรถถอยหลัง
ข้ึนทางชัน จากนั้นปลอยแปนเบรก

■ การเริม่ตนขับรถ 1การเร่ิมตนขับรถ

เคร่ืองยนตจะดับเม่ือคันเปล่ียนเกียรออกจากตําแหนง ( P 

กอนกด สวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนต ปฏิบัติตามข้ันตอน
ท่ี 1 เม่ือเร่ิมตนขับรถ

สามารถปลดเบรกมือไดโดยกดสวิตชเบรกมือไฟฟา ขณะท่ี
เหยียบแปนเบรก
เม่ือลงทางชัน ทานสามารถสตารตเคร่ืองยนตไดอยางราบร่ืน
มากข้ึนโดยการปลดเบรกมือไฟฟาดวยสวติชเบรกมือไฟฟาดวย
ตนเอง แทนการปลดดวยการเหยียบคนัเรง

เม่ือเคร่ืองยนตสตารตโดยใชงานปุม  บนสมารทคีย
เม่ือเคร่ืองยนตสตารตโดยใชงานปุม  บนสมารทคีย

เม่ือเคร่ืองยนตสตารตในกรณีใดก็ตาม

1ระบบชวยออกตัวขณะข้ึนทางชัน

ระบบชวยออกตัวขณะข้ึนทางชันอาจไมสามารถปองกันรถยนต
ไหลบนทางชันท่ีมีความชนัมากหรือล่ืน และจะไมทํางานบนทาง
ท่ีลาดเอียงเล็กนอย

ระบบชวยออกตัวขณะข้ึนทางชันไมสามารถทดแทนเบรกมือได

ระบบชวยออกตัวขณะข้ึนทางชนัจะทํางานเม่ือระบบ VSA ดับลง

* สําหรับรถบางรุน
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ขอควรระวังขณะขับรถ

ทัศนวิสยัจะแยลงเม่ือมีหมอก ขณะท่ีทานขับรถใหเปดไฟหนาในระดับท่ีตํ่า แมวาจะเปนเวลากลางวัน 
ขับใหชาลง ใชเสนถนนตรงกลาง ราวก้ัน และไฟทายของรถคนัหนาเปนแนวทางในการขับข่ี

หากลมดานขางพัดแรงทําใหรถของทานเบนออกขณะขับข่ี ใหจับพวงมาลยัไวใหม่ัน ลดความเร็วลง
อยางชาๆ และใหรถของทานอยูกึง่กลางถนน ระวังลมพัดแรงกะทันหันโดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือรถของ
ทานกําลังออกจากอุโมงค ขับอยูบนสะพานหรือริมตลิ่ง และขับผานพ้ืนท่ีเปดโลงอยางเชนเหมืองแร
และเม่ือรถบรรทุกขนาดใหญขับผาน

■ การขับรถในสภาวะมีหมอก

■ การขับรถในสภาวะลมแรง

1ขอควรระวังขณะขับรถ
ขอควรระวัง: หามขับรถไปในท่ีน้ําลึก การขับรถไปในที่น้ําลึก
อาจทําใหเกิดความเสียหายตอเคร่ืองยนต อปุกรณไฟฟา และ
ทําใหรถยนตเสียหายได

ขอสังเกต
หามใชงานคันเปล่ียนเกียรในขณะท่ีเหยียบคันเรง ทานอาจ
ทําใหเกียรเสียหายได

ขอสังเกต
หากทานหมุนพวงมาลัยซํ้าๆ เม่ือใชความเร็วท่ีตํ่ามาก หรือหมุน
พวงมาลัยคางทางดานซายหรือขวาสุดครูหนึ่ง ระบบพวงมาลัย
ไฟฟา (EPS) จะรอนข้ึน ระบบจะเขาสูโหมดปองกันการทํางาน 
และจํากัดประสิทธิภาพ ทําใหพวงมาลัยแข็งข้ึนและควบคุม
ยากข้ึน เม่ือระบบเย็นลงระบบพวงมาลัยไฟฟา EPS ก็จะกลับ
คืนสูสภาวะเดิม
การควบคุมการทํางานซํ้าๆ ภายใตสภาวะเหลานี ้อาจสงผลเสีย
ตอระบบได

หากโหมดการจายไฟถูกต้ังคาไวท่ีตําแหนง ACCESSORY 

ขณะขับข่ี ระบบการจายพลังงานจะดับลง และฟงกชนัการทํา
งานท้ังหมดของระบบชวยจายพลังงานใหกับพวงมาลัย
และ เบรกหยุดการทํางาน และทําใหยากตอการควบคุมรถ

หามเลือกตําแหนง ( N ขณะขับข่ี ไมเชนนั้นอาจทําใหสูญเสีย
ประสิทธิภาพการเบรก (และการเรงความเร็ว) ของเคร่ืองยนต
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ถนนจะลื่นเม่ือฝนตก หลีกเลีย่งการเบรกแรงๆ การเรงความเร็วอยางรวดเร็ว และการเลี้ยวแบบ
กะทันหัน และใชความระมัดระวังในขณะขับข่ีมากข้ึน ทานอาจประสบกับอาการเหินน้ําไดหากทานขับ
รถบนถนนท่ีมีรองแคบและมีแองน้ํา หลีกเลี่ยงการขับในท่ีน้ําลึกและถนนท่ีมีน้ําทวม เพราะอาจทําให
เกิดความเสียหายตอเครื่องยนต หรือเกิดขอบกพรองตอสวนประกอบไฟฟาได

ถามีการกระแทกอยางรนุแรงเกิดข้ึนใตทองรถ ใหจอดรถในสถานท่ีท่ีปลอดภัย ตรวจสอบใตทองรถเพ่ือ
ดูความเสียหายหรือการร่ัวของนํ้ามันตางๆ

■ การขับรถในสภาวะฝนตก

■ ขอควรระวังอื่นๆ

1ขอควรระวังขณะขับรถ
ขอสังเกต
การกระทําตอไปนีส้ามารถทําใหสปอยเลอรดานลางไดรับความ
เสียหาย:
� จอดรถโดยใชหมอนรองลอท่ีจอดรถ
� จอดรถขนานกับไหลถนน
� การขับรถลงเนินเขา
� การขับรถข้ึนหรือลงไปยังถนนท่ีมีระดับพ้ืนผิวแตกตางกัน 

(เชน ไหลถนน)
� การขับรถบนถนนท่ีมีรองแคบหรือขรุขระ
� การขับรถบนถนนท่ีมีหลุม

ในระหวางการใชงาน 1,000 กม.แรก ใหหลีกเล่ียง การเรง
เคร่ืองกะทันหัน หรือการเรงเคร่ืองเต็มท่ีเพ่ือปองกันไมให
เคร่ืองยนต หรือระบบสงกําลังไดรับความเสียหาย

หลีกเล่ียงการเบรกอยางรุนแรงในชวง 300 กม.แรก หลังจาก
ซ้ือรถคันใหมหรือเปล่ียนผาเบรกใหมหรือจานดิสกเบรกเพ่ือให
เกิดการรันอินท่ีเหมาะสม

1การขับรถในสภาวะฝนตก
ระวังเกิดอาการเหินน้ํา ขณะท่ีทานขับรถอยูบนถนนท่ีมีน้ําขัง
ดวยความเร็วมากเกินไป จะทําใหเกิดชั้นผิวน้ําท่ีอยูระหวางยาง
และพ้ืนผิวถนน หากเกิดเหตุการณเชนนี้รถของทานจะไม
สามารถตอบสนองตอการควบคุม เชนการเล้ียวหรือเบรกได

ลดความเร็วอยางชาๆ พรอมลดเกียร หากถนนล่ืนการเบรก
กะทันหัน อาจทําใหยางล่ืนไถลได
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เกียรอัตโนมัติแบบอัตราทดตอเนื่อง

เม่ือเครื่องยนตทํางานท่ีรอบเดินเบาสูง แรงในการเคล่ือนท่ีจะเพ่ิมข้ึน
ใหเหยียบแปนเบรกจนสุดคางไวเม่ือตองการหยุดรถไมใหเคลื่อนท่ี

การเหยียบคันเรงอยางรวดเร็วในขณะท่ีกําลงัขับรถข้ึนทางชันอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดการลดเกียร
และรถเรงเคร่ืองกะทันหัน โปรดเหยียบคนัเรงดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะเม่ือขับรถบนถนนท่ีลื่น
และมีโคงจํานวนมาก

■ การเคล่ือนที่อยางชาๆ

■ การคิกดาวน



387

uu เม่ือขับรถuการเปลี่ยนเกียร
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การขับรถ

การเปล่ียนเกียร
เปลีย่นตําแหนงเกียรใหเหมาะสมกับลักษณะการขับข่ีของทาน
■ ตําแหนงเกียร

Pจอด
ใชเม่ือจอดรถหรือสตารตเครื่อง
Rถอยหลัง
ใชเม่ือถอยหลัง

Nเกียรวาง
ใชเม่ือเดินเบาเครื่อง

D ขับ
ใชสําหรับการขับรถปกติ
S ขับ(S)

ใชเม่ือ:
� ใชเพ่ือเรงความเร็วไดดียิ่งข้ึน
� ใชเพ่ือเพ่ิมแรงเบรกใหกับเคร่ืองยนต
� ใชเพ่ือการขับข่ีข้ึน-ลงทางลาดชัน

Lเกียรต่ํา
� ใชเพ่ือเพ่ิมแรงเบรกของเคร่ืองยนต
� ใชเพ่ือการขับข่ีข้ึน-ลงทางลาดชัน

1ตําแหนงเกียร
ทานไมสามารถเปล่ียนโหมดจายไฟเปนจาก ON เปน VEHICLE 

OFF เวนเสียแตวาตําแหนงเกียรจะอยูท่ี ( P

รถยนตอาจไหลไปขางหนาเล็กนอยแมในตําแหนง ( N ในขณะ
ท่ีอุณหภูมิเคร่ืองยนตตํ่า
เหยียบแปนเบรกใหสุด และถาจําเปน ใหใชเบรกมือ

a ปุมปลดล็อก
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การขับรถ

■ การเปล่ียนเกียร 1การเปล่ียนเกียร
ขอสังเกต
เม่ือทานเปล่ียนตําแหนงเกียรจากตําแหนง ( D ไปยัง ( R ให
จอดรถใหสนทิและเหยียบแปนเบรกคางไว
การเล่ือนคันเปล่ียนเกียรกอนท่ีรถจะจอดสนิทจะทําใหชุดเกียร
ไดรับความเสียหาย

สงัเกตไฟเตือนตําแหนงเกียรเพ่ือตรวจสอบตําแหนงคนัเปล่ียน
เกียรกอนออกตัว ไมวาคนัเปล่ียนเกียรจะอยูในตําแหนงใดก็ตาม

ในขณะท่ีรถแลน หากไฟเตือนกะพริบ แสดงวาเกิดขอบกพรอง
ท่ีชุดเกียร
หลีกเล่ียงการเรงเคร่ืองกะทันหันและนํารถเขารับการตรวจสอบ
ชุดเกียรท่ีศูนยบริการฮอนดาทันทีท่ีทําได

เคร่ืองยนตอาจตัดการจายนํ้ามันเชื้อเพลิง ถาทานขับรถท่ี
ความเร็วรอบอยูภายในพ้ืนท่ีสีแดงของมาตรวัดความเร็วรอบ
เคร่ืองยนต (ขีดจํากัดความเร็วรอบของเคร่ืองยนต) ถาอาการ
ดังกลาวเกิดข้ึน ทานอาจรูสกึวารถกระตุก

อาจไมสามารถใชงานคันเปล่ียนเกียรไดถาเหยียบแปนเบรกไว
พรอมกับกดปุมปลดล็อกคันเปล่ียนเกียร
ใหเหยียบแปนเบรกกอน

เม่ือทําการเปล่ียนเกียรในสภาพอากาศท่ีเย็นมากอาจเกิดการ
หนวงเล็กนอยกอนท่ีตําแหนงเกียรจะแสดงข้ึน ดังนั้นโปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาเกียรอยูในตําแหนงท่ีถูกตองกอนขับรถ

a พ้ืนท่ีสแีดงของมาตรวัดรอบเคร่ืองยนต
b ไฟเตือนตําแหนงเกียร
c เหยียบแปนเบรกและกดปุมปลดล็อกคันเปลีย่นเกียรเพ่ือเปลี่ยนเกียร
d เปลี่ยนเกียรไดโดยไมตองกดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียร
e กดปุมปลดล็อกคนัเปลี่ยนเกียรและเปลี่ยนเกียร

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว
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a ไฟเตือนตําแหนงเกียร
b พ้ืนท่ีสีแดงของมาตรวัดรอบเคร่ืองยนต
c เหยียบแปนเบรกและกดปุมปลดลอ็กคันเปล่ียนเกียรเพ่ือเปลีย่นเกียร
d เปลีย่นเกียรไดโดยไมตองกดปุมปลดลอ็กคันเปลี่ยนเกียร
e กดปุมปลดล็อกคันเปลีย่นเกียรและเปลีย่นเกียร

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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การเปล่ียนเกียร
เปลี่ยนตําแหนงเกียรใหเหมาะสมกับลักษณะการขับข่ีของทาน
■ ตําแหนงเกียร

Pจอด
ใชเม่ือจอดรถหรือสตารตเคร่ือง
Rถอยหลงั
ใชเม่ือถอยหลัง

Nเกียรวาง
ใชเม่ือเดินเบาเครื่อง

D ขับ
ใชเม่ือ:
� ใชสําหรับการขับรถปกติ
� ใชเพ่ือการขับข่ีแบบโหมดแมนนวลชั่วคราว
� ใชเพ่ือการขับข่ีแบบโหมดแมนนวล (ในโหมด SPORT) 

รุนท่ีมีสวติชเปล่ียนเกียรท่ีพวงมาลั

1ตําแหนงเกียร

ทานไมสามารถเปล่ียนโหมดจายไฟเปนจาก ON เปน VEHICLE 

OFF เวนเสียแตวาตําแหนงเกียรจะอยูท่ี ( P

รถยนตอาจไหลไปขางหนาเล็กนอยแมในตําแหนง ( N ในขณะ
ท่ีอุณหภูมิเคร่ืองยนตตํ่า
เหยียบแปนเบรกใหสุด และถาจําเปน ใหใชเบรกมือ

a ปุมปลดล็อก
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■ การเปลี่ยนเกียร 1การเปล่ียนเกียร
ขอสังเกต
เม่ือทานเปล่ียนตําแหนงเกียรจากตําแหนง ( D ไปยัง ( R ให
จอดรถใหสนทิและเหยียบแปนเบรกคางไว
การเล่ือนคันเปล่ียนเกียรกอนท่ีรถจะจอดสนิทจะทําใหชุดเกียร
ไดรับความเสียหาย

สงัเกตไฟเตือนตําแหนงเกียรเพ่ือตรวจสอบตําแหนงคนัเปล่ียน
เกียรกอนออกตัว ไมวาคนัเปล่ียนเกียรจะอยูในตําแหนงใดก็ตาม

ในขณะท่ีรถแลน หากไฟเตือนกะพริบ แสดงวาเกิดขอบกพรอง
ท่ีชุดเกียร
หลีกเล่ียงการเรงเคร่ืองกะทันหันและนํารถเขารับการตรวจสอบ
ชดุเกียรท่ีศูนยบริการฮอนดาทันทีท่ีทําได

เคร่ืองยนตอาจตัดการจายนํ้ามันเชื้อเพลิง ถาทานขับรถท่ี
ความเร็วรอบอยูภายในพ้ืนท่ีสีแดงของมาตรวัดความเร็วรอบ
เคร่ืองยนต (ขีดจํากัดความเร็วรอบของเคร่ืองยนต) ถาอาการ
ดังกลาวเกิดข้ึน ทานอาจรูสึกวารถกระตุก

อาจไมสามารถใชงานคันเปล่ียนเกียรไดถาเหยียบแปนเบรกไว
พรอมกับกดปุมปลดล็อกคันเปล่ียนเกียร
ใหเหยียบแปนเบรกกอน

เม่ือทําการเปล่ียนเกียรในสภาพอากาศท่ีเย็นมากอาจเกิดการ
หนวงเล็กนอยกอนท่ีตําแหนงเกียรจะแสดงข้ึน ดังนั้นโปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาเกียรอยูในตําแหนงท่ีถูกตองกอนขับรถ

a เขตสีแดงมาตรวัดความเร็วรอบเคร่ืองยนต
b ไฟเตือนตําแหนงเกียร
c ไฟแสดง M (โหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล)/ไฟแสดงตําแหนงเกียร
d เหยียบแปนเบรกและกดปุมปลดลอ็กคันเปล่ียนเกียรเพ่ือเปลีย่นเกียร
e เปลีย่นเกียรไดโดยไมตองกดปุมปลดลอ็กคันเปลี่ยนเกียร
f กดปุมปลดล็อกคันเปลีย่นเกียรและเปลีย่นเกียร

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว
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a ไฟเตือนตําแหนงเกียร
b ไฟแสดง M (โหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล)/ไฟแสดงตําแหนงเกียร
c พ้ืนท่ีสแีดงของมาตรวัดรอบเคร่ืองยนต
d เหยียบแปนเบรกและกดปุมปลดล็อกคันเปลีย่นเกียรเพ่ือเปลี่ยนเกียร
e เปลี่ยนเกียรไดโดยไมตองกดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียร
f กดปุมปลดล็อกคนัเปลี่ยนเกียรและเปลี่ยนเกียร

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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ใชสวิตชเปลี่ยนเกียรเพ่ือเปลี่ยนเกียรระหวางเกียร 1st และเกียร 7th โดยไมจําเปนตองปลอยมือออก
จากพวงมาลัย เกียรจะเปลีย่นไปท่ีโหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล เม่ือทานกดสวิตชเปลี่ยนเกียรท่ี
พวงมาลัยขณะขับข่ี โหมดนีจ้ะมีประโยชนเม่ือจําเปนตองใชแรงเบรกของเคร่ืองยนต

■ เม่ือคันเปล่ียนเกียรอยูในตําแหนง (D :

โหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวลจะเปนโหมดการเปลี่ยนเกียรช่ัวคราวและหมายเลขจะแสดงในไฟ
แสดงตําแหนงเกียร
โหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวลจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากทานขับรถดวยความเร็วคงท่ี หรือ
เรงความเร็วและหมายเลขในไฟแสดงตําแหนงเกียรดับลง
ทานสามารถยกเลกิโหมดนี้โดยการดึง (+ คันเปลี่ยนเกียรไวสองสามวินาที
โหมดการเปล่ียนเกียรแบบแมนนวลจะมีประโยชนเปนอยางย่ิงเม่ือลดความเร็วรถช่ัวคราวกอนทําการเล้ียว

■ เม่ือคันเปล่ียนเกียรอยูในตําแหนง (D ในโหมด SPORT:

โหมดการเปลี่ยนเกียรของรถ จะเปลีย่นเปนโหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล ไฟแสดง M และ
หมายเลขความเร็วจะแสดงในไฟแสดงตําแหนงเกียร ขณะความเร็วรถลดลง เกียรจะลดลงตามโดย
อัตโนมัติ เม่ือรถหยุด เกียรจะลดลงไปท่ีเกียร 1st โดยอัตโนมัติ
หากความเร็วรถเพ่ิมข้ึนและความเร็วรอบเคร่ืองยนตเขาใกลพ้ืนท่ีสแีดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต 
เกียรจะเพ่ิมข้ึนโดยอัตโนมัติ

ทานสามารถออกตัวรถท่ีเกียร 1st เทานั้น

เม่ือยกเลิกโหมดการเปลีย่นเกียรแบบแมนนวล ใหใชสวิตชโหมดการขับข่ีเพ่ือเลอืกนอกเหนือจาก
โหมด SPORT หรือดึง (+ คันเปลี่ยนเกียรไวสองสามวินาที เม่ือโหมดการเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวล
ถูกยกเลกิ ไฟแสดง M และไฟแสดงตําแหนงเกียรจะดับลง

■ โหมดการเปล่ียนเกียรแบบแมนนวล 1โหมดการเปล่ียนเกียรแบบแมนนวล

ในโหมดการเปล่ียนเกียรแบบแมนนวล เกียรจะเปล่ียนข้ึนหรือ
ลงโดยใชงานสวติชเปล่ียนเกียร ภายใตสภาพดังตอไปนี้:
เพ่ิมเกียร: ความเร็วรอบเคร่ืองยนตอยูท่ีระดับตํ่าสุด ของ
ตําแหนงความเร็วของเกียรท่ีสูงกวา
ลดเกียร: ความเร็วเคร่ืองยนตอยูท่ีความเร็วสูงสุดของตําแหนง
เกียรท่ีตํ่ากวา

เม่ือความเร็วรอบเคร่ืองยนตเขาใกลพ้ืนท่ีสีแดงของ มาตรวัด
รอบเคร่ืองยนต เกียรจะเพ่ิมข้ึนโดยอัตโนมัติ
เม่ือความเร็วรอบเคร่ืองยนตอยูท่ีระดับตํ่าสุดของตําแหนง
ความเร็วของเกียรท่ีเลือกเกียรจะลดลงโดยอัตโนมัติ

การใชงานสวิตชเปล่ียนเกียรบนพ้ืนท่ีล่ืนอาจทําใหยางล็อก 
ในกรณีเชนนี้โหมดการเปล่ียนเกียรแบบแมนนวลจะถูกยกเลิก 
และกลับไปเปนโหมดการขับข่ีท่ีเกียรตําแหนง ( D ปกติ



uu เม่ือขับรถuการเปลี่ยนเกียร

394

การขับรถ

■ การทํางานในโหมดการเปล่ียนเกียรแบบแมนนวล 1การทํางานในโหมดการเปล่ียนเกียรแบบแมนนวล
การใชงานสวิตชเปล่ียนเกียรแตละคร้ังจะเปนการเปล่ียนเกียร
หนึ่งเกียร
หากตองการเปล่ียนเกียรอยางตอเนื่อง ใหปลอยสวิตชเปล่ียน
เกียรและกดอีกคร้ังเพ่ือเปล่ียนเปนเกียรถัดไป

ถาไฟเตือนตําแหนงเกียรกะพริบเม่ือทานพยายามเพ่ิม หรือลด
เกียร แสดงวาความเร็วของรถในขณะน้ันไมอยูในชวงท่ีสามารถ
เปล่ียนเกียรได
ใหเรงเคร่ืองข้ึนเล็กนอยเพ่ือเพ่ิมเกียรและเบาเคร่ืองเพ่ือลด
เกียรในขณะท่ีไฟเตือนกะพริบอยู

a -สวิตชเปลีย่นเกียรลง
b +สวิตชเปลีย่นเกียรข้ึน
c เปลี่ยนเกียรลงเม่ือกดสวิตช -  เปลีย่นเกียรท่ีพวงมาลัย (เปลี่ยนเปนเกียรท่ีตํ่าลง)
d เปลี่ยนเกียรข้ึนเม่ือกดสวิตช +  เปลี่ยนเกียรท่ีพวงมาลัย (เปลีย่นเปนเกียรท่ีสูงข้ึน)



395

uu เม่ือขับรถuสวิตช ECON *
การขับรถ

สวิตช ECON *

กดสวิตช ECON เพ่ือเปดและปด โหมด ECON

โหมด ECON จะชวยทานประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิงโดยการปรับการใชเคร่ืองยนต เกียร และระบบ
เคร่ืองปรับอากาศ

1สวติช ECON *

ขณะอยูในโหมด ECON ระบบปรับอากาศจะมีความผันผวน
ของอุณหภูมิมากข้ึน

เนื่องจากการทํางานของเบรกฉุกเฉินหรือสภาวะการขับข่ี ทาน
อาจไมสามารถเปล่ียนโหมดได

a สวิตช ECON
b ไฟเตือนโหมด ECON

* สําหรับรถบางรุน
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สวิตชโหมดการขับข่ี*

ควบคุมเคร่ืองยนต, เกียร, ระบบพวงมาลัย EPS, เบรก และระบบ VSA ของรถของทานตามโหมดท่ี
ทานเลือกอยูเสมอ
ทานสามารถเลือกระหวางสามโหมด โหมด SPORT โหมด NORMAL และโหมด ECON โดยใช
สวิตชโหมดการขับข่ี
โหมดปจจุบันจะแสดงข้ึนบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีและแตละโหมดจะปรากฏข้ึนมาแตกตางกัน
หากทานกําลังขับข่ีอยูในโหมด SPORT หรือโหมด NORMAL ในการขับข่ีครั้งลาสุด โหมด NORMAL 
จะถูกเลือกเม่ือทานต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ีตําแหนง ON
หากทานกําลังขับข่ีอยูในโหมด ECON ในการขับข่ีครั้งลาสุด โหมด ECON จะถูกเลือกเม่ือทานต้ังคา
โหมดจายไฟไปท่ีตําแหนง ON

1สวติชโหมดการขับข่ี *

อาจไมสามารถเปล่ียนโหมดไดเม่ือ:
� กําลังเล้ียวรถ
� ระบบ VSA กําลังทํางาน
� มีปญหากับเคร่ืองยนต, เกียร, ระบบ VSA และระบบ
พวงมาลัย EPS

a สวิตชโหมดการขับข่ี c โหมด NORMAL
b โหมด SPORT d โหมด ECON

* สําหรับรถบางรุน
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เพ่ิมการตอบสนองของคนัเรงใหสงูข้ึน

ปรับการควบคุมและการขับข่ีใหสมดุลกันในทุกสภาพ
แวดลอม

■ โหมด SPORT

■ โหมด NORMAL
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จะชวยทานประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิงโดยการปรับการใช
เคร่ืองยนต, เกียร และระบบเคร่ืองปรับอากาศ

■ โหมด ECON
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ระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA)

ระบบ VSA ชวยใหรถยนตทรงตัวไดดีข้ึนในขณะเลี้ยวหากรถมีการหักเลี้ยวนอยเกินไปหรือมากเกินไป
และยังชวยในการยึดเกาะบนพ้ืนผิวถนนท่ีลื่น โดยการควบคุมกําลังสงของเครือ่งยนตและเลอืกใชงาน
เบรกใหเหมาะกับสถานการณเฉพาะหนา

เม่ือระบบ VSA ทํางาน ทานจะสังเกตไดวาเคร่ืองยนตไม
ตอบสนองตอการเรงความเร็วรถ และทานยังอาจไดยิน
เสยีงจากระบบเบรกไฮดรอลกิ และสังเกตเห็นไฟแสดง
กะพริบ

■ การทํางานของระบบ VSA

1ระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA)

ระบบ VSA อาจทํางานไดไมถูกตองหากทานใชขนาด และ
ประเภทยางตางชนิดกัน ตรวจสอบใหแนใจวาใชยางท่ีมี
ขนาด และประเภทเดียวกัน และคาแรงดันลมยางถูกตองตาม
คาท่ีกําหนด

เม่ือไฟแสดงระบบ VSA ติดสวางและยังคงติดคางในระหวางขับ
ข่ี แสดงวาอาจเกิดปญหาขึน้กับระบบ แมจะยังไมมีผลตอการขับ
ข่ีตามปกติ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบโดยศูนยบริการทันที

ระบบ VSA ไมสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทรงตัวไดทุก
กรณีและไมสามารถควบคุมระบบเบรกไดท้ังหมด ทานยังคง
ตองขับข่ีและบังคับเล้ียวในความเร็วท่ีเหมาะสมกับสภาพการ
จราจร และควบคมุระยะหางใหอยูในความปลอดภัย

ฟงกชันหลักของระบบ VSA มักจะเปนท่ีรูจักในชือ่ ระบบควบ
คุมเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนกิส (ESC) ระบบน้ีมีฟงกชัน
ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนดวย

เคร่ืองหมายแสดงระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA), ระบบ
ชวยควบคุมการทรงตัว (VSA) ปด, ระบบควบคมุความเร็วรถ
อตัโนมัติพรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาท่ีความ
เร็วตํ่า (ACC with LSF) และระบบสนับสนุนความปลอดภัย
อาจปรากฏข้ึนเปนสีเหลืองอําพันพรอมกับขอความบนมาตรวัด
เม่ือทานต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ีตําแหนง ON หลังจากเชื่อมตอ
แบตเตอร่ีใหม
ขับข่ีรถในระยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม.
ไฟแสดงสถานะแตละชนิดควรจะดับลง หากไมมีไฟแสดง
สถานะดับ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดา

a รุนมาตรวัด 7 นิว้
b รุนมาตรวัด 9 นิว้
c ไฟแสดงระบบ VSA

* สําหรับรถบางรุน
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ปุมนี้อยูบนแผงควบคุมทางดานผูขับข่ี การเปดและปด
ระบบ VSA นี้ ใหกดปุมคางไวจนกระท่ังไดยินเสียงบิบ๊

รถยนตของทานจะมีประสิทธิภาพในการเบรกและเล้ียว
รถแบบปกติ

การเปดใชงานระบบอีกคร้ัง ใหกดปุม  (VSA OFF) 

จนกระท่ัง ไดยินเสียงบิ๊บ

VSA จะทํางานทุกคร้ังท่ีสตารตเคร่ืองยนต แมวาทานจะ
ปดระบบ ในครั้งลาสดุท่ีขับรถแลวก็ตาม

■ การเปดและปดสวิตชระบบ VSA 1ระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA)

ในสภาวะการขับข่ีท่ีไมดีบางสถานการณ เชน รถติดหลมโคลน 
ทานจะสามารถนํารถออกจากหลมไดงายข้ึนโดยการปด
ระบบ VSA ไวชั่วคราว

เม่ือกดปุม  ระบบควบคมุการยึดเกาะถนนจะมีประสิทธิภาพ
ลดลง ทําใหลอหมุนไดอยางเปนอิสระมากข้ึนท่ีความเร็วตํ่า ทาน
จะตองพยายามนํารถออกจากหลมโดยท่ีปดระบบ VSA หากไม
สามารถนาํรถออกจากหลมขณะเปดใชงานระบบ VSA ได

หลังจากควบคมุรถไดแลว ใหเปดใชงานระบบ VSA อกีคร้ัง ไม
แนะนําใหขับรถของทานโดยปดระบบควบคมุการยึดเกาะและ
ระบบ VSA

ทานอาจไดยินเสียงมอเตอรดังจากหองเคร่ืองยนตในขณะท่ี
ระบบกําลังทําการตรวจสอบหลังจากสตารตเคร่ืองยนตหรือใน
ขณะขับข่ี ซ่ึงเปนอาการปกติ

a รุนมาตรวัด 7 นิว้
b รุนมาตรวัด 9 นิว้
c ไฟแสดง VSA OFF
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uu เม่ือขับรถuระบบชวยควบคุมการขับข่ี
การขับรถ

ระบบชวยควบคุมการขับข่ี
จะเบรกเบาๆ ท่ีลอหนาและลอหลังตามความจําเปนขณะท่ีทานหมุนพวงมาลัยและชวยในการทรงตัว
และประสิทธิภาพของรถระหวางการเลีย้วโคง

1ระบบชวยควบคุมการขับข่ี
ระบบชวยควบคุมการขับข่ีไมสามารถชวยเพ่ิมการทรงตัวใน
การขับข่ีทุกสถานการณได ทานยังคงตองขับข่ีและบังคับเล้ียว
ในความเร็วท่ีเหมาะสมกับสภาพการจราจร และควบคุมระยะ
หางใหอยูในความปลอดภัย

เม่ือไฟแสดงระบบ VSA ติดสวางและยังคงติดคางในระหวาง
ขับข่ี แสดงวาไมไดเปดใชงานระบบชวยควบคุมการขับข่ี

ทานอาจไดยินเสียงดังมาจากหองเคร่ืองยนตขณะท่ีเปดใชงาน
ระบบชวยควบคุมการขับข่ี ซ่ึงเปนอาการปกติ
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uu เม่ือขับรถuระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ *

การขับรถ

ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ*

ระบบชวยเหลือท่ียอมใหทานตรวจสอบพ้ืนท่ีดานหลังของดานผูโดยสารแสดงข้ึนบนหนาจอแสดง
ขอมูล เม่ือสัญญาณไฟเลี้ยวดานซายถูกใชงาน

กลองบนกระจกมองขางดานผูโดยสารสังเกตดูพ้ืนท่ี
เหลานี ้และยอมใหทานตรวจหารถ นอกเหนือจากท่ีทาน
ไดทําการตรวจสอบดวยตาเปลา และใชกระจกมองขาง
ดานผูโดยสาร ทานยังสามารถปลอยใหระบบทํางานเพ่ือ
เพ่ิมความสะดวกสบายในการขับข่ี

ระบบจะทํางานเม่ือทานดําเนินการดังนี:้
� กดปุม LaneWatch

� เลื่อนสวิตชไฟเลีย้วไปทางดานซาย
ระบบจะยกเลิกการทํางานเม่ือกดปุม LaneWatch อีก
ครั้ง

1ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ *

คําเตือนเพ่ือความปลอดภัยท่ีสําคัญ
เชนเดียวกับระบบเพ่ือความปลอดภัยท่ัวไป ระบบแสดงภาพมุม
อับสายตาดานขางรถจะมีขอจํากัด การเชื่อม่ันในระบบแสดง
ภาพมุมอับสายตาดานขางรถมากเกินไปอาจทําใหรถชนได

ฟงกชันระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถอาจ บกพรอง
เนื่องจากสภาพอากาศ แสง (รวมท้ังไฟหนา และมุมท่ีแสง
อาทิตยตํ่า) สภาพมืดโดยรอบ สภาพ กลอง และภาระโหลด

ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ อาจไมสามารถแสดง
การจราจรดานขางหรือดานหลังไดตามปกติในสภาวะตอไปนี้:
� รถยนตมีการดัดแปลงระบบรองรับนํา้หนัก เปล่ียนแปลง
ความสูงของรถยนต

� แรงดันลมยางมากหรือนอยเกินไป
� ยางหรือลอมีหลายขนาดหรือตางจากคามาตรฐาน

3คําเตือน
หากไมทําการตรวจสอบดวยตาเพ่ือยืนยันความปลอดภัย
กอนจะทําการเปลี่ยนชองทาง อาจทําใหรถเกิดการชนจน
เปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

อยาเช่ือม่ันในระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ
อยางเดียวขณะขับข่ี

ใหตรวจสอบกระจกของรถทานท้ังสองดานของรถ และ
ดานหลังของทานเพ่ือดูรถคนัอ่ืนกอนจะเปลีย่นชองทาง

a กลอง

a ปุม CAMERA

* สําหรับรถบางรุน
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uu เม่ือขับรถuระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ *
การขับรถ

หนาจอแสดงภาพดานผูโดยสารปรากฏข้ึนบนหนา
จอแสดงขอมูล

■ การกําหนดการตั้งคาระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถดวยตวัเอง
ทานสามารถกําหนดการต้ังคารายการตอไปนี้ดวยตัวเองโดยใชหนาจอแสดงขอมูล
� แสดงขึ้นพรอมกับไฟแสดง: เลือกวาจะใหหนาจอแสดงขอมูลระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดาน
ขางรถปรากฏระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถข้ึนเม่ือทานใชสวิตชไฟเลี้ยวหรือไม

� แสดงเวลาหลังจากท่ีไฟแสดงดับ: เปลี่ยนเวลาท่ีหนาจอแสดงขอมูลระบบแสดงภาพมุมอับสายตา
ดานขางรถปรากฏหลังจากดึงสวิตชไฟเลี้ยวกลบั

� เสนอางอิง: เลือกวาจะใหเสนอางอิงปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลระบบแสดงภาพมุมอับสายตา
ดานขางรถหรือไม

� หนาจอแสดงขอมูล: ปรับการต้ังคาหนาจอ
2 คุณลักษณะทีก่ําหนดเอง (Customized Features) หนา 242, 322

a หนาจอแสดงขอมูล

1ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ *

มุมมองของกลองระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถถูก
จํากัด เลนสแบบเฉพาะทําใหวัตถุบนหนาจอมีสภาพตางจาก
ปกติเล็กนอย

หนาจอแสดงขอมูลระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถจะ
ไมแสดงข้ึนเม่ือเล่ือนคันเปล่ียนเกียรไปท่ีตําแหนง ( R

สาํหรับการใช ระบบแสดงภาพมุมอับสายตาดานขางรถ ท่ี
เหมาะสม:
� กลองจะอยูตรงกระจกมองขางดานผูโดยสาร ใหรักษาความ
สะอาดพ้ืนท่ีดังกลาว หากเลนสกลองถูกปกคลุมดวยส่ิง
สกปรก ความชืน้ ใหใชผานุมบดิหมาดเชด็ทําความสะอาด
เลนสเพ่ือกําจัดเศษขยะออก

� อยาใชสติกเกอร หรือฉลากชนิดใดก็ตามติดบนฝาครอบ
เลนส

� อยาจับตรงเลนสกลอง

* สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

■ เสนอางอิง
เสนสามเสนท่ีปรากฏบนหนาจอสามารถใหแนวทางใน
การกําหนดไดวารถ หรือวัตถุบนหนาจออยูหางจากรถ
ของทานเทาใด หากวัตถอุยูใกลเสนท่ี  (ในสแีดง) 
แสดงวาอยูใกลกับรถของทาน ในขณะท่ีวัตถุท่ีอยูในเขต
เสน  จะอยูหางไกลออกไป

1เสนอางอิง
บริเวณรอบๆ เสนอางอิง  (แดง) เปนบริเวณท่ีอยูใกลกับรถของ
ทานมาก ดังนัน้ ตองแนใจวาทานใชตามองเพ่ือเชค็ใหแนใจเพ่ือ
ความปลอดภยัในการเปล่ียนชองทางกอนจะเปล่ียนชองทาง

ระยะระหวางรถของทาน และเสน ,  และ  บนหนา
จอจะแตกตางกันไปตามสภาพของถนน และภาระโหลดของ
รถ ตัวอยางเชน เสนอางอิงบนหนาจออาจดูเหมือนกับอยูใกล
กวาระยะท่ีแทจริงเม่ือภาระโหลดดานหลังรถของทานสูง

ใหปรึกษาตัวแทนจําหนายหาก:
� กระจกมองขางดานผูโดยสาร หรือบริเวณรอบๆ กระจก
ถูกกระแทกอยางรุนแรง ทําใหมุมกลองเปล่ียน

� หนาจอแสดงขอมูลไมสวางข้ึนเลย
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uu เม่ือขับรถuการปรับการกระจายลําแสงไฟหนา
การขับรถ

การปรับการกระจายลําแสงไฟหนา
การขับรถรุนพวงมาลัยขวาในการจราจรท่ีว่ิงชิดขวา หรือขับรถชนิดพวงมาลัยซายในการจราจรท่ีว่ิงชิด
ซายจะทําใหแสงสะทอนไฟหนาสองรถท่ีว่ิงสวนมา ทานจําเปนตองเปลีย่นการกระจายลําแสงไฟหนา 
โดยใชเทปกาว

1. เตรียมเทปกาวรูปสีเ่หลีย่ม 2 ช้ินโดยวัดใหมีความกวาง 40 มม.และยาว 100 มม.*1 หรือยาว 80 มม.*2

u ใชเทปกาวท่ีสามารถบังแสงได เชน เทปไวนิลพันสายไฟแบบกันน้ํา
2. ติดเทปไวท่ีเลนสตามภาพ

*1 : สําหรับไฟหนาดานผูขบัขี่
*2 : สําหรับไฟหนาดานผูโดยสาร

รุนท่ีมีไฟหนาชนิด LED

1การปรับการกระจายลําแสงไฟหนา
ระมัดระวังอยาติดเทปกาวในตําแหนงท่ีไมถูกตอง หากมีการ
กระจายลําแสงไฟหนาท่ีไมเหมาะสม อาจผิดขอกําหนดทาง
กฎหมายในประเทศของทานได สอบถามรายละเอียดไดท่ีศูนย
บริการฮอนดาของทาน

a จุดกึ่งกลาง
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การขับรถ

ฮอนดาเซนสซ่ิง

ฮอนดาเซนสซ่ิงเปนระบบสนับสนนุการขับข่ีซ่ึงจะใชกลองมองภาพดานหนารถท่ียึดอยูกับดานใน
ของกระจกบังลมหนา ดานหลังกระจกมองหลัง

ฮอนดาเซนสซ่ิงมีหนาท่ีดังตอไปนี้
■ ฟงกชันท่ีไมตองใชสวิตชเพื่อเปดใชงาน
� ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS) 2 หนา 409

� ระบบเตือนและชวยควบคมุเม่ือรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)  2 หนา 458

� ระบบแจงเตือนเม่ือรถยนตคันหนาออกตัว *  2 หนา 466

■ ฟงกชันท่ีตองใชสวิตชเพื่อเปดใชงาน
� ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาท่ีความ
เร็วตํ่า (ACC with LSF)  2 หนา 422

� ระบบชวยควบคมุรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS) 2 หนา 444

* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งu

มีตอ

การขับรถ

a สวิตช 
กดเพ่ือเปดหรือสแตนบายโหมดหรือยกเลิกระบบ ACC 

หรือกดเพ่ือยกเลกิระบบ
b สวิตช LKAS

กดเพ่ือใหสแตนบายโหมดทํางานสําหรับระบบ LKAS 

หรือกดเพ่ือยกเลกิระบบ

c สวิตช RES/+/SET/−

กดสวิตช RES/+ ข้ึนเพ่ือเพ่ิมความเร็วรถยนตใน
ระบบ ACC

กดสวิตช RES/+ ลงเพ่ือลดความเรว็รถยนตใน
ระบบ ACC 

d สวิตชต้ังระยะ
กดเพ่ือเปลีย่นชวงระยะการตั้งคา
e สวิตช ยกเลิก
กดเพ่ือยกเลกิระบบ ACC 

■ สวิตชการทํางานระบบควบคุมความเร็วอตัโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบ
ปรับความเรว็ตามรถยนตคันหนาที่ความเรว็ตํ่า (ACC with LSF)/ระบบ
ชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
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uuฮอนดาเซนสซิ่งu

การขับรถ

ทานจะเห็นสถานะปจจุบันของระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตาม
รถยนตคันหนาท่ีความเร็วตํ่า (ACC with LSF) และ
ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
a แสดงวาระบบ ACC with LSF พรอมท่ีจะใชงาน
�   สีเขียว: ระบบเปด
�   สีขาว: ระบบเตรียมพรอมทํางาน
�   เหลอืงอําพัน: ระบบมีขอบกพรอง
b แสดงวาระบบ LKAS พรอมท่ีจะใชงาน
�   สีเขียว: ระบบเปด
�   สีขาว: ระบบเตรียมพรอมทํางาน
�   เหลอืงอําพัน: ระบบขอบกพรอง
c แสดงวาระบบ LKAS ถูกใชงานและตรวจสอบวามี
เสนจราจรหรือไม

�   เสนสเีขียว: ระบบเปด
�   เสนสขีาว: ตรวจพบเสนจราจร
�   เสนสเีหลืองอําพัน: ตรวจพบรถออกนอกเลน
d แสดงวามีการตรวจพบรถดานหนาหรือไม

�   รถเปาหมายท่ีควบคุม: สีขาวและเสนขอบสเีขียว
�   ดานนอกของรถเปาหมายท่ีควบคมุ: สีเทา
e แสดงวาระบบ ACC with LSF แสดงความเร็วของ
รถยนตท่ีต้ังคาไว

f แสดงวาระบบ ACC with LSF แสดงระยะหางของ
รถท่ีกําหนด

■ รายละเอียดมาตรวัด

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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มีตอ

การขับรถ

ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

ระบบสามารถชวยทานได เม่ือตัดสินวามีความเปนไปไดท่ีรถของทานอาจชนกับรถคันขางหนาจากดาน
หลัง (รวมถึงรถจักรยานยนต), รถคันท่ีขับสวนมาทางดานหนา, คนเดินถนน หรือคนท่ีกําลังข่ีรถ
จักรยาน (รถจักรยานท่ีกําลงัเคลื่อนท่ี)
ระบบ CMBS ไดรบัการออกแบบมาเพ่ือเตือนทานเม่ือประมวลผลแลวมีความเปนไดท่ีจะเกิดการชน 
รวมท้ังชวยลดความเร็ว, หลีกเลี่ยงการชน และลดความรุนแรงของการชน

1ระบบเตือนการชนรถและคนเดนิถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

คําเตือนเพ่ือความปลอดภัยท่ีสําคัญ
ระบบ CMBS ไดรับการออกแบบมาเพ่ือลดความรุนแรงในการ
ชนกระแทกลงใหนอยท่ีสุด แตไมสามารถปองกันไมใหเกิดการ
ชน หรือหยุดรถแบบอัตโนมัติ ยังคงเปนความรับผิดชอบของ
ทานตอการควบคุมการเหยียบเบรกและพวงมาลัยอยางเหมาะสม
ตามสภาวะการขับข่ี

ระบบ CMBS อาจไมทํางาน หรืออาจไมตรวจจับรถคนัหนารถ
ของทานไดในสภาวะบางอยาง:

2 สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบ CMBS 

หนา 415

ทานสามารถอานเก่ียวกับขอมูลการใชงานกลองท่ีติดต้ังมา
พรอมกับระบบนี้

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 471

เม่ือเปดใชงานระบบ CMBS ระบบจะทํางานตอไปแม วาจะ
เหยียบคันเรงบางสวนก็ตาม อยางไรก็ตาม ระบบจะถูกยกเลิก 
หากเหยียบคันเรงจนสุด



uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

410

การขับรถ

■ วิธีการทํางานของระบบ

ระบบจะเร่ิมตรวจจับถนนหนารถของทานเม่ือทานขับรถท่ีความเร็วประมาณ 5 กม./ชม. หรือมากกวา
และคนหารถ, คนเดินถนน หรือรถจักรยานท่ีกําลังเคลื่อนท่ีอยูหนารถของทาน

ระบบ CMBS จะทํางานเม่ือ:
� ความเร็วระหวางรถของทาน และรถ, คนเดินถนน หรือรถจักรยานท่ีกําลังเคลื่อนท่ีท่ีอยูดานหนารถ
ของทานตางกันประมาณ 5 กม./ชม. หรือมากกวา และมีโอกาสท่ีจะเกิดการชน

� รถยนตของทานขับข่ีอยูท่ี 30 กม./ชม. หรือนอยกวา และมีโอกาสท่ีจะเกิดการชนทางดานหนากับรถ
คันท่ีขับสวนมาเม่ือทานเลีย้วขวาตรงทางแยก

� รถของทานมีความเร็วประมาณ 100 กม./ชม. หรือนอยกวา และมีโอกาสท่ีจะเกิดการชนกับ
- รถยนตท่ีขับสวนมาหรือรถยนตท่ีจอดนิง่สนิทอยูกับท่ีดานหนารถยนตของทาน
- คนเดินถนน หรือรถจักรยานท่ีกําลังเคล่ือนท่ีดานหนารถยนตของทาน

1วิธีการทํางานของระบบ
กลองท่ีใชในระบบ CMBS ไดรับการออกแบบใหสามารถตรวจ
จับคนเดินถนนดวยเชนกัน
อยางไรก็ดี คุณสมบัติการตรวจจับคนเดินถนนอาจไมทํางาน 
หรืออาจไมสามารถตรวจจับคนเดินถนนท่ีหนารถของทานไดใน
บางสภาวะ
โปรดดูจากขอจํากัดการตรวจจับคนเดินถนนจากรายการ

2 สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบ CMBS 

หนา 415
a กลองมองภาพดานหนารถอยูทางดานหลังของกระจกมองหลัง

เม่ือตองการใชงาน
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มีตอ

การขับรถ

ระบบ CMBS จะถูกยกเลิกเม่ือรถของทานหยุดหรือระบบตัดสนิวาไมมีความเปนไปไดท่ีจะเกิดการชน
นอกจากนี ้ระบบ CMBS ยงัอาจจะถูกยกเลกิเม่ือผูขับข่ีใชงานพวงมาลัยและเบรก หรือคันเรงเพ่ือหลีก
เลีย่งการชน

■ เม่ือระบบทํางาน
ระบบจะมีการเตือนดวยภาพ, เสียง และการส่ันสะเทือน
เม่ือเกิดแนวโนมท่ีจะชน และหยุดรถเม่ือหลกีพนจาก
การชน

u ใชวิธีปฏบิัติอยางเหมาะสมเพ่ือปองกันการชน 
(เชน การเบรก, การเปลีย่นเลน เปนตน)

ทานสามารถเปลีย่นระยะหาง (ไกล, ปกติ หรือ ใกล) ระหวางรถท่ีการเตือนการชนแรกสุดของระบบจะ
ติดข้ึนผานตัวเลือกการต้ังคาหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีหรือหนาจอแสดงขอมูล

2 การต้ังคา* หนา 118

2 คุณลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized Features) หนา 322

a การเตือนดวยเสียง
b การเตือนดวยภาพ

* สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

ระบบจะมีสถานะในการเตือนเม่ือมีแนวโนมในการชน 3 สถานะ แต CMBS อาจไมผานทุกสถานะกอนจะเริ่มตนเขาสูสถานะสุดทาย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับแตละสถานการณ
■ สถานะการเตือนการชน

ระยะหางระหวางรถ
CMBS

เซ็นเซอรตรวจพบรถ ระบบภาพและเสียงเตือน การเบรก

สถานะแรก มีความเสี่ยงในการชนกับรถคัน
หนารถทาน

เม่ือการต้ังคาของทานเปน ไกล ระบบภาพ และเสียงเตือน
จะทํางานท่ีระยะหางจากหนารถของทานไกลกวาการต้ังคา
เปน ปกต ิสวนการต้ังคาเปน ใกล การเตือนจะทํางานท่ี
ระยะใกลกวาการต้ังคาเปน ปกติ

—

สถานะท่ีสอง
ความเสีย่งในการชนจะเพิ่มข้ึน 
ระยะเวลาในการตอบสนองจะ
ลดลง

ระบบภาพและเสียงเตือน

เบรกเบาๆ

สถานะท่ีสาม CMBS จะกําหนดวาการชนไม
สามารถหลกีเลี่ยงได เบรกเต็มท่ี

a รถของทาน
b รถคันหนา
c ไกล
d ปกติ
e ใกล
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มีตอ

การขับรถ

เม่ือตองการเปดและปดระบบ CMBS ใหปฏิบติัดังตอไปนี้
1. กดสวิตชระบบสนับสนุนความปลอดภัย

2. หมุนปุมเลือก/ต้ังคาไปยังสญัลักษณ  แลวกด

2. หมุนปุมเลอืก/ต้ังคา (ดานขวา) ไปยงัสญัลกัษณ  

แลวกด
u ขอความบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีจะเตือนให
ทานทราบเม่ือระบบเปดหรือปด

u เครื่องหมายถูกปรากฏในกลองและสีของ
สัญลักษณ  เปลี่ยนเปนสีเขียวเม่ือระบบ
เปด เคร่ืองหมายถูกหายไปและสขีอง
สัญลักษณ  เปลี่ยนเปนสีเทาเม่ือระบบปด

CMBS จะทํางานทุกคร้ังท่ีสตารตเคร่ืองยนต แมวาทาน
จะปดระบบในคร้ังลาสุดท่ีขับรถแลวก็ตาม

■ การเปดและการปดระบบ CMBS 1ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

ทานไมสามารถปดระบบ CMBS ไดในขณะขับข่ี

ระบบ CMBS อาจปดการทํางานโดยอตัโนมัติ และไฟเตือน
ระบบสนบัสนนุการขับข่ี (เหลืองอําพัน) จะติดสวางในบางสภาวะ

2 สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบ CMBS 
หนา 415

ระบบ CMBS จะไมทํางานเปนเวลาประมาณ 15 วินาทีหลัง
จากสตารตเคร่ืองยนต

ทานยังสามารถเลือกเนื้อหาของระบบสนับสนุนการขับข่ีจาก
หนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี

2 จอแสดงขอมูลผูขับข่ี หนา 107

2 จอแสดงขอมูลผูขับข่ี (ดานขวา) หนา 128

เคร่ืองหมายแสดงระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA), ระบบ
ชวยควบคุมการทรงตัว (VSA) ปด, ระบบควบคมุความเร็วรถ
อตัโนมัติพรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาท่ีความ
เร็วตํ่า (ACC with LSF) และระบบสนับสนุนความปลอดภัย
อาจปรากฏข้ึนเปนสีเหลืองอําพันพรอมกับขอความบนมาตรวัด
เม่ือทานต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ีตําแหนง ON หลังจากเชื่อมตอ
แบตเตอร่ีใหม
ขับข่ีรถในระยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม.
ไฟแสดงสถานะแตละชนิดควรจะดับลง หากไมมีไฟแสดง
สถานะดับ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดา

a ปุมเลือก/ต้ังคา
b สวิตชระบบสนับสนุนความปลอดภัย

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

* สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

a ปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา)
b สวิตชระบบสนับสนุนความปลอดภัย



มีตอ 415

uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)
การขับรถ

ระบบอาจปดการทํางานโดยอัตโนมัติ และไฟเตือนระบบสนับสนุนการขับข่ี (เหลืองอําพัน) จะติดสวาง
ในบางสภาวะ ตอไปนี้เปนสภาวะท่ียกมาเปนตัวอยางบางสวน ภายใตเง่ือนไขอ่ืนๆ อาจไปลดฟงกชัน
การทํางานของระบบ CMBS

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 471

■ สภาวะแวดลอม
� การขับรถในสภาพอากาศท่ีเลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน)
� มีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันระหวางความสวางกับความมืด เชน ทางเขาหรือทางออก
อุโมงค หรือใตเงาของตนไม หรืออาคาร เปนตน

� การขับรถในชวงเวลาท่ีมีแสงนอย (เชน เวลาเชามืด หรือชวงใกลค่ํา)
� การขับรถในเวลาท่ีมีแสงจาสะทอนบนรถยนต, คนเดินถนน, รถจักรยานท่ีกําลังเคลือ่นท่ี หรือพ้ืนผวิ
ถนน

� ละอองน้ําหรือหิมะพัดกระเด็นมาจากรถยนตคันขางหนา
� การขับรถเวลากลางคืน หรือในท่ีมืด เชน อุโมงค (เนื่องจากมีแสงนอย อาจทําใหแสงไฟไมสอง
สวางไปยังรถยนต, คนเดินถนน หรือรถจักรยานท่ีกําลังเคลื่อนท่ี)

■ สภาวะของถนน
� การขับรถบนถนนท่ีมีทางโคงซิกแซ็ก, เปนทางวกวน, เปนเนินข้ึนลงเปนระยะ หรือถนนลาดชัน
� มีตัวเคลือบบนน้ําหรือแองน้าํบนพ้ืนผิวถนน
� การขับรถบนถนนท่ีมีรองแคบ (ถนนท่ีเปนหิมะหรือทางรกราง เปนตน)
� รถยนตของทานจะสั่นสะเทือนอยางรุนแรงบนพ้ืนถนนท่ีไมเรียบ

■ สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบ CMBS 1สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบ CMBS

นํารถยนตไปตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดาหากทานพบการทํา
งานท่ีผดิปกติของระบบ (เชน ขอความเตือน ปรากฏข้ึนบอย
เกินไป)
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การขับรถ

■ สภาวะของรถยนต
� รถเอียง เนือ่งจากขนสัมภาระหนักไวในฝากระโปรงทาย หรือเบาะน่ังดานหลัง
� การขับรถเวลากลางคืน หรือในท่ีมืด (เชน อุโมงค) โดยไมเปดไฟหนา
� ดานหนาของกลองถูกปกคลมุดวยสิ่งสกปรก, หมอก, ฝน, โคลน, ซีล, อุปกรณเสริม, สติกเกอร หรือ
ฟลมและอ่ืนๆ บนกระจกบังลมหนา

� มีคราบบนกระจกบังลมหนาท่ีเกิดจากปดน้ําฝนหนา
� เม่ือแสงไฟออนลงเนื่องจากมีสิ่งสกปรกปกคลุมเลนสไฟหนา หรือมีทัศนวิสยัแยในท่ีมืดเนื่องจากไฟ
หนาถูกปรับต้ังอยางไมเหมาะสม

� ระบบรองรับน้ําหนักถูกปรับแตง
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)
การขับรถ

■ ตัวอยางขอจํากัดของการตรวจจับท่ีถูกตองของกลองเนื่องจากสภาวะของรถคันขางหนา, 
รถคันท่ีขับสวนมา, คนเดินถนน หรือรถจักรยาน

� ระยะหางระหวางรถยนตของทาน กับรถคันขางหนา, รถคนัท่ีขับสวนมา, คนเดินถนน หรือรถ
จักรยานท่ีกําลงัเคลื่อนท่ีดานหนารถยนตของทานใกลเกินไป

� รถคันขางหนา, รถคันท่ีขับสวนมา, คนเดินถนน หรือรถจักรยานท่ีกําลังเคลือ่นท่ีตัดหนาหรือว่ิงออก
มาบริเวณดานหนาทานอยางกะทันหัน

� รถจักรยานหยุด
� รถคันท่ีขับสวนมาหรือรถคนัขางหนาอยูท่ีขางทาง
� เม่ือรถคันขางหนา, รถคันท่ีขับสวนมา, คนเดินถนน หรือรถจักรยานท่ีกําลังเคลือ่นท่ีดูกลมกลืนไปกับ
พ้ืนหลงั ระบบจึงไมสามารถระบุสิ่งเหลานี้ได

� เม่ือมีกลุมคนเดินถนน หรือกลุมรถจักรยานกําลังเคลือ่นท่ีดานหนารถยนตของทาน
� เม่ือคนเดินถนนหรือรถจักรยานท่ีกําลังเคลื่อนท่ีขามถนนเร็วเกินไป
� คนเดินถนนหรอืรถจักรยานท่ีกําลังเคลื่อนท่ีเขามาใกลในทิศตรงกันขาม
� ไฟหนาของรถคันขางหนาทานหรือรถคนัท่ีขับสวนมาสวางข้ึนดานเดียว หรือไมสวางเลยท้ังสองดาน
ในท่ีมืด

� เม่ือสวนใดสวนหน่ึงของคนเดินถนน (ศีรษะ, แขนหรือขา) ถูกบดบังดวยกระเปาสัมภาระ
� เม่ือคนเดินถนนโคงตัว หรือนั่งยองๆ, เม่ือบุคคลนั้นยกมือข้ึน หรือกําลงัว่ิง
� เม่ือคนเดินถนนมีความสูงนอยกวา 1 เมตร หรือสูงกวา 2 เมตร
� เม่ือคนเดินเทาเข็นรถเข็นเด็กหรือจูงจักรยาน

1ระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

ตรวจสอบใหแนใจวายางทุกลอมีขนาด ประเภท และย่ีหอตาม
ท่ีกําหนด และดอกยางสึกเทากัน
ถาทานใชยางท่ีมีขนาด ประเภท ย่ีหอ หรือความสึกของดอก
ยางท่ีแตกตางกัน ระบบอาจไมสามารถทํางานตามปกติได

อยาปรับแตงระบบรองรับน้ําหนัก การปรับแกความสูงของ
รถยนตอาจกระทบตอการทํางานปกติของระบบ
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

การขับรถ

■ ตัวอยางขอจํากัดอ่ืนๆ ของการตรวจจับหรือการทํางานของระบบ
� รถคันหนาของทานเปน รถมอเตอรไซค, รถมอเตอรไซคพรอมรถพวงขาง, เกาอ้ีรถเข็น, พาหนะท่ีมี
สามลอหรือรถท่ีมีขนาดเล็กประเภทอ่ืนๆ

� เม่ือรถยนตมีดานหลังตํ่ากวาดานหนา เชน รถบรรทุกท่ีไมไดบรรทุกน้ําหนัก หรือรถท่ีมีลักษณะแคบ
� เม่ือรถคันขางหนา, รถคนัท่ีขับสวนมา, คนเดินถนน หรือรถจักรยานท่ีกําลังเคลื่อนท่ีไมไดอยูดาน
หนาของรถยนต

� ความเร็วระหวางรถยนตของทานกับรถคันขางหนา, รถคนัท่ีขับสวนมา, คนเดินถนน หรือรถ
จักรยานท่ีกําลังเคลื่อนท่ีมีความแตกตางกันมาก

� เม่ือรถหรือรถจักรยานท่ีกําลงัเคลื่อนท่ีท่ีดานหนารถยนตของทานลดความเร็วลงกะทันหัน
� เม่ือผูขับข่ีใชงานแปนเบรกและพวงมาลัยเพ่ือหลีกเลี่ยงการชน
� เม่ือทานเขาใกลรถคันขางหนา, รถคันท่ีขับสวนมา, คนเดินถนน หรือรถจักรยานท่ีกําลังเคลือ่นท่ี
ขณะเรงความเร็วอยางรวดเร็ว หรือกําลงัใชงานพวงมาลยั (ยกเวนเม่ือเลีย้วขวาท่ีทางแยก เปนตน)*3

� เม่ือรถจักรยานท่ีกําลงัเคลื่อนท่ีเปนรถจักรยานขนาดเลก็สําหรับเด็ก, จักรยานแบบพับได, พาหนะท่ี
มีสามลอ, รถจักรยานท่ีมีลอขนาดเล็กประเภทอ่ืนๆ หรือรถจักรยานขนาดยาว เชน รถจักรยานท่ีปน
พรอมกันหลายคน

� เม่ือกลองไมสามารถระบุรูปรางของรถคันขางหนา, รถคนัท่ีขับสวนมา, คนเดินถนน หรือรถจักรยาน
ท่ีกําลังเคลื่อนท่ีไดอยางถูกตอง

� เม่ือระยะระหวางพ้ืนกับตัวรถท่ีตํ่าสดุของรถคนัขางหนาสูงมากเกินไป
*3: เมือ่มคีวามเปนไปไดทีจ่ะเกดิการชนกับรถคนัทีข่บัสวนมาทางดานหนาขณะเล้ียวขวาระบบ CMBS จะทํางาน อยางไรกต็าม 
ระบบอาจไมทํางาน ถาหักพวงมาลัยกะทนัหัน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

มีตอ

การขับรถ

■ การปดอัตโนมัติ
ระบบ CMBS อาจปดการทํางานโดยอัตโนมัติ และไฟเตือนระบบสนับสนุนการขับข่ี (เหลอืงอําพัน) จะ
ติดสวางข้ึนและสวางคางไวเม่ือ:
� ทานขับรถออฟโรด หรือขับตามถนนบนเขา หรือทางโคงซิกแซ็ก หรอืถนนท่ีเปนทางวกวนเปนระยะ
เวลานาน

� การขับรถในสภาพอากาศท่ีเลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน)
� การขับรถแลวเหยียบเบรก
� อุณหภูมิของกลองสงูเกินไป
� ดานหนาของกลองถูกปกคลุมดวยสิ่งสกปรก, หมอก, ฝน, โคลน, ซีล, อุปกรณเสริม, สติกเกอร หรือ
ฟลมและอ่ืนๆ บนกระจกบังลมหนา

� ตรวจพบสภาพยางผิดปกติ (ขนาดยางไมถูกตอง, ยางแบน เปนตน)
เม่ือสภาวะท่ีทําใหระบบ CMBS ปดการทํางานนั้นดีข้ึน หรือไดรบัการแกไข (เชน การทําความสะอาด) 
ระบบจะกลบัมาทํางานไดตามเดิม
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)

การขับรถ

แมวาจะมีโอกาสเกิดการชนเพียงเล็กนอย ระบบ CMBS อาจทํางานภายใตสภาวะดังตอไปนี้:
� รถของทานเขาใกล หรือแซงรถคันอ่ืนท่ีกําลังเลีย้วซาย หรือเลีย้วขวา
� เม่ือรถของทานเขาใกลรถคันขางหนา และทานเปลี่ยนชองทางเพ่ือแซง
� รถยนตของทานเขาใกลรถคันอ่ืนตรงทางแยก

■ เม่ือมีโอกาสในการชนเล็กนอย
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS)
การขับรถ

� เม่ือขับรถผานประตูทางเขาท่ีตํ่าหรือแคบดวยความเร็วสูงกวาท่ีมีการจํากัดความเรว็ไว
� เม่ือมีปายจราจรหรือสิง่ปลูกสราง เชน ราวเหล็ก อยูขางถนนตลอดแนวทางโคง

� เม่ือขับผานทางโคง รถของทานจะอยูในจุดท่ีรถคันขางหนาอยูดานหนารถของทานแบบประชิด

� เม่ือเคลือ่นท่ีเขาใกลรถท่ีจอดอยูนิ่งๆ หรือกําแพง เชน เม่ือจอดรถ
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาทีค่วามเร็วตํ่า (ACC with LSF)

การขับรถ

ระบบควบคุมความเรว็อัตโนมัตแิบบแปรผนั พรอมระบบปรบัความเรว็
ตามรถยนตคนัหนาท่ีความเรว็ตํ่า (ACC with LSF)

รกัษาความเร็วรถใหคงท่ี และระยะหางระหวางรถของทานและรถขางหนาของทานโดยไมตองวางเทา
ไวบนเบรก หรือคันเรงตลอดเวลา
เม่ือระบบ ACC with LSF ชะลอรถยนตของทานโดยการใชงานเบรก ไฟเบรกของรถจะสวาง

� ความเร็วรถสําหรับระบบ ACC with LSF: 

ตรวจพบรถดานหนาซ่ึงอยูภายในระยะการทํางานของระบบ ACC with LSF – ระบบ ACC 

with LSF ทํางานไดท่ีความเร็วสูงสดุท่ี 180 กม./ชม.
ตรวจไมพบรถดานหนาซ่ึงอยูภายในระยะการทํางานของระบบ ACC with LSF – ระบบ ACC 

with LSF ทํางานท่ีความเร็ว 30 กม./ชม. หรือมากกวา
� ตําแหนงเกียรในระบบ ACC with LSF: ในตําแหนง (D หรือ (S *

1ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับ
ความเร็วตามรถยนตคันหนาท่ีความเร็วตํ่า (ACC with LSF)

คําเตือนเพ่ือความปลอดภัยท่ีสําคัญ
เชนเดียวกับระบบการทํางานอื่นๆ จะมีขอจํากัดในการใชงาน
ระบบ ACC with LSF ใหเหยียบเบรกทุกคร้ังท่ีจําเปน และ
คอยรักษาระยะหางระหวางรถคันหนากับรถของทานใหอยูใน
ระยะท่ีปลอดภัย

ทานสามารถอานเก่ียวกับขอมูลการใชงานกลองท่ีติดต้ังมา
พรอมกับระบบนี้

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 471

3คําเตือน
การใชระบบ ACC with LSF อยางไมถูกวิธอีาจนําไปสู
การชนได

ควรใชระบบ ACC with LSF เฉพาะเวลาขับรถบนถนนท่ี
โลงในสภาพอากาศท่ีดีเทานั้น

3คําเตือน
ระบบ ACC with LSF มีขอจํากัดความสามารถในการ
เบรกและอาจไมหยดุรถของทานในเวลาท่ีตองการได เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการชนกับรถดานหนาของทานท่ีหยุดอยาง
รวดเร็ว

ทานจึงตองมีความพรอมท่ีจะเหยียบเบรกอยูเสมอเม่ือจําเปน

a กลองมองภาพดานหนารถอยูทางดานหลังของกระจกมองหลัง

เม่ือตองการใชงาน

* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วตํ่า (ACC with LSF)
การขับรถ

■ การใชงานระบบ 1ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับ
ความเร็วตามรถยนตคันหนาท่ีความเร็วตํ่า (ACC with LSF)

ขอควรระวัง: อุปกรณนี้ควรใชงานพรอมกับการรักษาระยะหาง
ของอุปกรณท่ีปลอยรังสีใหหางจากรางกายอยางนอย 20 ซม. 
หรือมากกวา (ไมรวมแขนขา: มือ, ขอมือ, เทา และขอเทา)

เคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณน้ีมีความสอดคลองตาม
มาตรฐานหรือขอกําหนดทางเทคนิคของกสทช.

สอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของ
มนุษยจากการใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมท่ีคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหง
ชาติประกาศกําหนด

ระบบ ACC with LSF อาจไมสามารถทํางานไดอยางถูกตองใน
บางสภาวะ

2 การทํางานและขอจํากัดของระบบควบคุมความเร็ว
อตัโนมัติแบบแปรผันพรอมระบบปรับความเร็วตาม
รถยนตคันหนาท่ีความเร็วตํ่า (ACC with LSF) หนา
434

เม่ือจะไมใชงานระบบ ACC with LSF: ใหปดโดยการกด
สวติช 

a ปุม 
กดปุม  บนพวงมาลัย

b  (สีขาว) ตดิข้ึนบนมาตรวัด
ระบบ ACC with LSF จะพรอมใชงาน

วิธีการใชงาน

* สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

■ การกําหนดความเร็วรถ 1ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับ
ความเร็วตามรถยนตคันหนาท่ีความเร็วตํ่า (ACC with LSF)

หามใชระบบ ACC with LSF ในสภาวะตอไปนี้:
� บนถนนท่ีมีการจราจรติดขัด หรือขณะขับรถแบบท่ีรถเคล่ือน
ตัวไดทีละนอย

� บนถนนท่ีมีโคงหักศอก
� บนถนนท่ีม่ีทางลาดชนลงทางชัน เนือ่งจากความเร็วรถจะ
เกินจากท่ีกําหนดไวตามการเคลื่อนท่ีดวยแรงดึงดูด ในกรณี
เชนนี ้ระบบ ACC with LSF จะไมเบรกเพ่ือรักษาความเร็ว
ท่ีกําหนดไว

� บนถนนท่ีมีดานเก็บคาผานทาง หรือมีวตัถุอืน่ๆ อยูระหวาง
เสนจราจร หรือในลานจอดรถ หรือในท่ีท่ีใหบริการแบบ Drive 
through

� บนถนนท่ีมีสภาพอากาศเลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก, มี
หิมะ เปนตน) ทําใหระบบไมสามารถตรวจจับระยะหาง
ระหวางรถยนตของทานกับรถคันขางหนาไดอยางเหมาะสม

� บนถนนท่ีมีสภาพพ้ืนผวิล่ืนหรือมีน้ําแข็งเกาะ ลออาจหมุนหัก
ออกและรถยนตอาจสญูเสียการควบคุมภายใตสภาวะน้ี

� บนถนนท่ีมีทางขึ้นหรือลงลาดชนั
� บนถนนท่ีมีเนินข้ึนลงเปนระยะ
เคร่ืองหมายแสดงระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA), ระบบ
ชวยควบคุมการทรงตัว (VSA) ปด, ระบบควบคมุความเร็วรถ
อัตโนมัติพรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาท่ีความ
เร็วตํ่า (ACC with LSF) และระบบสนับสนุนความปลอดภัย
อาจปรากฏข้ึนเปนสีเหลืองอําพันพรอมกับขอความบนมาตรวัด
เม่ือทานต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ีตําแหนง ON หลังจากเชื่อมตอ
แบตเตอร่ีใหม
ขับข่ีรถในระยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม.
ไฟแสดงสถานะแตละชนิดควรจะดับลง หากไมมีไฟแสดง
สถานะดับ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดา

a สวิตช RES/+/SET/−

ข้ึนหรือลง
b เปดเม่ือระบบ ACC with LSF เร่ิมทํางานสาํหรับรุนท่ีม่ีมาตรวัดแบบ A
c เปดเม่ือระบบ ACC with LSF เร่ิมทํางานสาํหรับรุนท่ีม่ีมาตรวัดแบบ B
d  (สีเขียว)
e ความเร็วของรถยนตท่ีต้ังคาไว (สขีาว)

* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วตํ่า (ACC with LSF)

มีตอ

การขับรถ

ขับขี่ท่ีความเร็วประมาณ 30 กม./ชม.หรือสูงกวา: เหยียบคันเรงเพ่ือเพ่ิมความเร็วและกด
สวิตช RES/+/SET/− ข้ึนหรือลงเม่ือถึงความเร็วท่ีตองการ เม่ือปลอยปุม ความเร็วในการต้ังคาจะถูก
กําหนด ระบบ ACC with LSF เร่ิมทํางาน
เม่ือขับขีท่ี่ความเร็วนอยกวา 30 กม./ชม.: โดยรถยนตเคลื่อนท่ีและไมเหยียบแปนเบรก การกดปุม
จะเปนการแกไขความเร็วท่ีกําหนดเปน 30 กม./ชม. โดยไมคํานึงถงึความเร็วรถยนตปจจุบัน
ถารถยนตหยุดนิง่ ทานสามารถต้ังคาความเรว็ไดแมเหยียบแปนเบรก
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การขับรถ

เม่ือระบบ ACC with LSF เร่ิมการทํางาน ไอคอนรถ, 
แถบแสดงระยะหาง และความเร็วท่ีกําหนดจะปรากฏ
ข้ึนบนมาตรวัด

เม่ือทานใชระบบ ACC with LSF ฟงกชันชวยเหลอืการ
ขับข่ี (คุณลกัษณะของระบบพวงมาลัยไฟฟา) จะเปดใช
งานระบบ
ฟงกชันชวยการขับใหตรงเลนจะทํางานฟงกชันนี้เปน
ฟงกชันของ EPS ซ่ึงชวยลดแรงการหมุนวงพวงมาลัย
เพ่ือใหองศาพวงมาลัยขนานไปกับทางตรงท่ีมีความลาด
เอียง

a ระยะหางของรถท่ีกําหนด
b ความเร็วของรถท่ีกําหนด
c  (สีเขียว)

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

a ระยะหางของรถท่ีกําหนด
b ความเร็วของรถท่ีกําหนด
c  (สีเขียว)
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วตํ่า (ACC with LSF)
การขับรถ

■ เม่ือมีรถยนตอยูขางหนารถของทาน
ระบบ ACC with LSF จะตรวจวารถคันขางหนานั้นอยูในระยะการทํางานของระบบ ACC with LSF 

หรือไม หากตรวจจับไดวามีรถคนัใดเขามาในระยะการทํางานดังกลาวระบบ ACC with LSF จะรักษา
ความเร็ว หรือ ลดความเร็วตามท่ีกําหนดไว เพ่ือรักษาระยะหางระหวางรถของทานกับรถคันขางหนาไว

2 การกําหนดหรือเปล่ียนระยะหางขณะขับตามหลัง หนา 439

■ เม่ืออยูในระหวางการทํางาน 1เม่ืออยูในระหวางการทํางาน
หากรถขางหนาของทานลดความเร็วลงกะทันหัน หรือหากรถ
คันอ่ืนวิ่งตัดหนาทาน เสียงปบจะดัง มีขอความปรากฏข้ึนท่ีหนา
จอแสดงขอมูลผูขับข่ี

เหยียบแปนเบรก และรักษาระยะหางจากรถคนัหนาใหเหมาะสม

a การเตือนดวยเสียง

a ระยะหางระบบ ACC with LSF: 120 เมตร
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาทีค่วามเร็วตํ่า (ACC with LSF)

การขับรถ

หากกลองตรวจจับไดวารถขางหนาของทานขับชากวา
ความเร็วท่ีทานกําหนดไว หรือหากรถคนัอ่ืนว่ิงตัดหนา
ทาน รถของทานจะเริ่มลดความเร็วลง

a ไอคอนรถยนตจะปรากฏข้ึนบนมาตรวัด

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

ไอคอนรถยนตจะปรากฏข้ึนบนมาตรวัด
a รถเปาหมายท่ีควบคุม: สีขาวและเสน
ขอบสเีขียว

b ดานนอกของรถเปาหมายท่ีควบคุม: 
สเีทา
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วตํ่า (ACC with LSF)
การขับรถ

■ ไมมีรถคนัหนา
รถของทานจะรักษาความเร็วตามระดับท่ีกําหนดไวโดย
ไมตองเหยียบแปนเบรก หรือคนัเรง
หากกอนหนานี้มีรถคันหนึ่งท่ีอยูขางหนาถูกตรวจจับไดวา
ทําใหรถของทานไมสามารถรักษาระดับความเร็วท่ี
กําหนดไวได ระบบ ACC with LSF จะเรงความเร็วรถ
ของทานไปท่ีความเร็วท่ีกําหนดไว และรักษาระดับความ
เร็วนี้ไว

บนทางลงท่ีลาดชันระหวางใชระบบ ACC with LSF จะ
เบรกเพ่ือยับยั้งการเรงความเร็วท่ีมากเกินไปเพ่ือรักษา
ความเร็วท่ีกําหนดไว อยางไรก็ตาม ความเรว็ของรถยนต
อาจสูงข้ึนมากกวาความเรว็ท่ีกําหนดไว

1เม่ืออยูในระหวางการทํางาน
แมวาระยะหางระหวางรถของทาน และรถคันหนาจะส้ันลง 
ระบบ ACC with LSF อาจจะเร่ิมทําการเรงความเร็วของรถ
ทานภายในเง่ือนไขดังตอไปนี้:
� รถขางหนาของทานจะวิ่งดวยความเร็วเกือบจะเทากัน หรือ
เร็วกวารถของทาน

� รถท่ีตัดหนารถของทานกําลังวิง่ดวยความเร็วเกินกวารถของ
ทาน และคอยๆ วิ่งหางออกไป

ทานสามารถต้ังคาใหระบบสงเสียงเตือนเม่ือระบบตรวจจับได
วารถคันท่ีอยูขางหนารถของทานนัน้กําลัง เขาใกล และออก
หางจากระยะการตรวจจับของระบบ ACC with LSF

สามารถเลือกเปดหรือปดการสงเสียงเตือนของระบบตรวจจับ
รถยนตได

2 การต้ังคา* หนา 118

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 322

a ไอคอนรถยนตท่ีมีเสนลอมรอบปรากฏ
ข้ึนบนมาตรวัด

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

* สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

■ เม่ือทานเหยียบคันเรง
ทานสามารถเพ่ิมความเร็วรถช่ัวคราวได ในกรณีนี้จะไมมีเสียงใหไดยิน หรือสญัลักษณเตือนท่ีมองเห็น
ไดแมวารถจะอยูในระยะ ACC with LSF

ACC with LSF จะทํางานจนกวาทานจะยกเลิก เม่ือทานปลอยคันเรง ระบบจะกลับเขาสูระดับความ
เร็วท่ีกําหนดไว
บางคร้ังความเร็วรถจะลดลงเม่ือทานเหยียบคันเรงเบาๆ

1เม่ืออยูในระหวางการทํางาน
ขอจํากัด
ทานอาจจําเปนตองเหยียบเบรกเพ่ือรักษาระยะหางท่ี ปลอดภัย
เม่ือใชระบบ ACC with LSF นอกจากนี้ระบบ ACC with LSF 

อาจไมสามารถทํางานไดในบางสภาวะ
2 การทํางานและขอจํากัดของระบบควบคุมความเร็ว
อตัโนมัติแบบแปรผันพรอมระบบปรับความเร็วตาม
รถยนตคันหนาท่ีความเร็วตํ่า (ACC with LSF) หนา
434



มีตอ 431

uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วตํ่า (ACC with LSF)
การขับรถ

1เม่ืออยูในระหวางการทํางาน
� ระบบ ACC with LSF อาจทําการควบคุมระยะหางระหวาง
รถยนตของทานและรถยนตในเลนท่ีติดกัน หรือระหวาง
บริเวณโดยรอบรถยนตของทานชั่วคราว ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาพ
ถนน (เชน ทางโคง) หรือสภาพรถยนต (เชน การใชงานพวง
มาลัยหรือตําแหนงของรถยนตในเลน)

� เม่ืองรถคันขางหนาของทานเคล่ือนท่ีหางออกไป เชน เม่ือ
เขาทางแยกตางระดับหรือท่ีพักรถ ระบบ ACC with LSF 

อาจยังคงรักษาระยะหางท่ีปลอดภัยตอไปเปนระยะเวลาสั้นๆ
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การขับรถ

■ รถท่ีตรวจพบดานหนาในชวงระบบ ACC with LSF ชาลงเพื่อหยุด
รถของทานจะหยุดอัตโนมัติ ขอความ Stopped จะ
ปรากฏข้ึนบนมาตรวัด
เม่ือรถดานหนาของทานเร่ิมเคลื่อนตัวอีกคร้ัง ไอคอน
ของรถยนตบนมาตรวัดจะกะพริบ หากทานกดสวิตช 
RES/+ /SET/− ข้ึนหรือลง หรือเหยียบคันเรง ระบบ 
ACC with LSF ก็จะเร่ิม ทํางานใหมในความเร็วท่ี
กําหนดไวกอนหนานี้

1รถท่ีตรวจพบดานหนาในชวงระบบ ACC with LSF ชาลงเพ่ือหยุด

3คําเตือน
การออกจากรถท่ีถกูหยุดในขณะท่ีระบบ ACC with LSF ยงั
ทํางานอยู อาจสงผลใหรถยนตเคลือ่นท่ีโดยไมมีผูควบคมุ

รถยนตท่ีเคลื่อนท่ีโดยไมมีผูควบคุมจะทําใหเกิดความเสยี
หายสงผลใหไดรบับาดเจ็บหรือเสยีชีวิตได

หามออกจากรถเม่ือรถถูกหยุดดวยระบบ ACC with LSFa  (สีเขียว)

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

a  (สีเขียว)

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วตํ่า (ACC with LSF)

มีตอ

การขับรถ

ถาไมมีรถมาแทรกดานหนากอนท่ีทานจะเร่ิมขับรถตอไป 
เหยียบคันเรง ระบบ ACC with LSF จะเร่ิมทํางานอีก
ครั้ง ภายในความเร็วท่ีกําหนดไวลวงหนา

a  (สีเขียว)

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

a  (สีเขียว)

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาทีค่วามเร็วตํ่า (ACC with LSF)

การขับรถ

ระบบอาจปดการทํางานโดยอัตโนมัติในบางสภาวะ ตอไปนี้เปนสภาวะท่ียกมาเปนตัวอยางบางสวน ภาย
ใตเง่ือนไขอ่ืนๆ อาจไปลดฟงกชันการทํางานของระบบ ACC

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 471

■ สภาวะแวดลอม
� การขับรถในสภาพอากาศท่ีเลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน)
� มีการเปล่ียนแปลงอยางฉับพลันระหวางความสวางกับความมืด เชน ทางเขาหรือทางออก
อุโมงค หรือใตเงาของตนไม หรืออาคาร เปนตน

� การขับรถในเวลาท่ีมีแสงจาสะทอนบนรถยนตหรือพ้ืนผวิถนน
� ละอองน้ําหรือหิมะพัดกระเด็นมาจากรถยนตคันขางหนา
� การขับรถเวลากลางคืน หรือในท่ีมืด เชน อุโมงค (เนื่องจากมีแสงนอย อาจทําใหแสงไฟไมสอง
สวางไปยังรถยนตท้ังคัน)

� การขับรถในชวงเวลาท่ีมีแสงนอย (เชน เวลาเชามืด หรือชวงใกลค่ํา)

■ การทํางานและขอจํากัดของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพรอม
ระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาท่ีความเร็วตํ่า (ACC with LSF)
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วตํ่า (ACC with LSF)

มีตอ

การขับรถ

■ สภาวะของถนน
� การขับรถบนถนนท่ีมีทางโคงซิกแซ็ก, เปนทางวกวน, เปนเนินข้ึนลงเปนระยะ หรือถนนลาดชัน

� การขับรถบนถนนท่ีมีรองแคบ (ถนนท่ีเปนหิมะหรือทางรกราง เปนตน)
� มีแองน้าํหรือตัวเคลือบบนน้ําอยูบนพ้ืนผิวถนน
� รถยนตของทานจะสั่นสะเทือนอยางรุนแรงบนพ้ืนถนนท่ีไมเรียบ
■ สภาวะของรถยนต
� รถเอียง เนื่องจากขนสมัภาระหนักไวในฝากระโปรงทาย หรอืเบาะนัง่ดานหลัง
� ติดต้ังโซติดลอ *

� ดานหนาของกลองถูกปกคลุมดวยสิ่งสกปรก, หมอก, ฝน, โคลน, ซีล, อุปกรณเสริม, สติกเกอร หรือ
ฟลมและอ่ืนๆ บนกระจกบังลมหนา

� การขับรถเวลากลางคืน หรือในท่ีมืด (เชน อุโมงค) โดยไมเปดไฟหนา
� มีคราบบนกระจกบังลมหนาท่ีเกิดจากปดน้ําฝนหนา
� เม่ือแสงไฟออนลงเนือ่งจากมีสิ่งสกปรกปกคลุมเลนสไฟหนา หรือมีทัศนวิสัยแยในท่ีมืดเนื่องจากไฟ
หนาถูกปรับต้ังอยางไมเหมาะสม

� ยางรถยนต หรือสภาพของลอผิดปกติ (ขนาดยางไมถูกตอง, ขนาดหรือโครงสรางยางไมเสมอกัน, 
เติมลมยางไมถูกตอง * เปนตน)

� ระบบรองรับน้ําหนักถูกปรับแตง
� ดึงคนัเบรกมือ
* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาทีค่วามเร็วตํ่า (ACC with LSF)

การขับรถ

■ ตัวอยางของสภาวะท่ีกลองอาจตรวจจับรถคนัขางหนาไดไมถูกตอง
� รถยนตท่ีตัดหนารถกะทันหัน
� ระยะหางระหวางรถของทานกับรถยนตคันอ่ืนใกลเกินไป
� เม่ือรถคันขางหนาดูกลมกลืนไปกับพ้ืนหลัง ระบบจึงไมสามารถระบุได
� ไฟหนาของรถคนัขางหนาสวางข้ึนดานเดียว หรือไมสวางเลยท้ังสองดานในท่ีมืด
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วตํ่า (ACC with LSF)

มีตอ

การขับรถ

■ ตัวอยางของสภาวะท่ีระบบอาจไมสามารถทํางานไดอยางถูกตอง
� รถคันขางหนาหยุด และความเร็วระหวางรถยนตของทานกับรถคันขางหนามีความแตกตางกันมาก
� เม่ือรถคันขางหนาลดความเรว็กะทันหัน
� เม่ือรถคันขางหนาเปนพาหนะท่ีมีสามลอ หรือพาหนะท่ีมีรูปรางพิเศษ
� เม่ือรถยนตมีดานหลังตํ่ากวาดานหนา เชน รถบรรทุกท่ีไมไดบรรทุกน้ําหนัก หรือรถท่ีมีลกัษณะแคบ

� เม่ือรถของทานหรือรถคันขางหนากําลังขับอยูท่ีขอบของเลน
� เม่ือรถคันขางหนาเปนรถท่ีมีลกัษณะแคบ เชน รถจักรยานยนต
� เม่ือระยะระหวางพ้ืนกบัตัวรถท่ีตํ่าสุดของรถคันขางหนาสูงมากเกินไป
� เม่ือกลองไมสามารถระบุรูปรางของรถคันขางหนาไดอยางถูกตอง

a กลองตรวจพบสวนบนของรถบรรทุกเปนพ้ืนท่ีวางเปลา



uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาทีค่วามเร็วตํ่า (ACC with LSF)
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การขับรถ

เพ่ิมหรือลดความเร็วรถโดยใชสวิตช RES/+/SET/− บนพวงมาลัย

� ทุกคร้ังท่ีทานกดสวิตช RES/+/SET/− ข้ึนหรือลง ความเร็วรถจะเพ่ิมข้ึน หรือลดลงคร้ังละ
ประมาณ 1 กม./ชม. ตามลําดับ

� หากทานกดสวิตช RES/+/SET/− ข้ึนหรือลงคางไว ความเร็วรถจะเพ่ิมข้ึน หรือลดลงคร้ังละ
ประมาณ 10 กม./ชม. ตามลําดับ

■ การปรับเปล่ียนความเร็วรถ 1การปรับเปล่ียนความเร็วรถ

หากรถคันหนาวิง่ดวยความเร็วชากวารถของทาน ระบบ ACC 

with LSF อาจจะไมเรงความเร็วรถ เพ่ือรักษาระยะหาง
ระหวางรถของทาน และรถคันหนา

เม่ือทานเหยียบคันเรงและจากนั้นกดสวิตช RES/+/SET/− ลง
และปลอยสวติช ความเร็วปจจุบันจะถูกต้ังคาไว

a สําหรับเพ่ิมความเร็ว
b สําหรับลดความเร็ว
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วตํ่า (ACC with LSF)

มีตอ

การขับรถ

กดสวิตชต้ังระยะเพ่ือเปลีย่นระยะหาง ACC with LSF

แตละคร้ังท่ีทานกดปุมนี้ จะเปนการหมุนรอบการต้ังคา
ระยะหางตอไปนี้ (ระยะหางจากดานหลังของรถท่ีตรวจ
จับไดวาอยูดานหนารถของทาน) ระหวางระยะยาว
พิเศษ, ระยะยาว, ระยะปานกลาง และระยะส้ัน

กําหนดการต้ังคาระยะหางตอไปนี้ท่ีเหมาะสมท่ีสดุตาม
สภาวะการขับข่ีของทาน โปรดปฏิบัติตามขอกําหนดเร่ือง
ระยะหางตอไปนี้ท่ีกําหนดไวโดยกฎระเบียบในเขตพ้ืนท่ี
ของทาน

■ การกําหนดหรือเปล่ียนระยะหางขณะขับตามหลัง

a สวิตชต้ังระยะ



uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาทีค่วามเร็วตํ่า (ACC with LSF)
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การขับรถ

ยิ่งทานเลอืกระดับความเร็วท่ีกําหนดใหเร็วข้ึนเทาไหร ระยะทางก็จะยิ่งสั้น, ปานกลาง, ยาว หรือยาว
พิเศษตามท่ีกําหนด ดูตัวอยางตอไปนี้เพ่ือการอางอิง

เม่ือรถของทานหยุดลงอัตโนมัติเนื่องจากรถท่ีตรวจพบดานหนาหยุดลง ชวงระยะเวลาระหวางรถท้ัง
สองคันอาจแตกตางกันข้ึนอยูกับการต้ังคาในระบบ ACC with LSF

*1 : รุนมาตรวัด 7 นิ้ว
*2 : รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

ระยะหางรถ
เม่ือความเร็วท่ีกําหนดเปน:

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

ยาว 44.0 เมตร
2.0 วินาที

57.1 เมตร
2.0 วินาที

ยาวพิเศษ 53.6 เมตร
2.4 วินาที

70.0 เมตร
2.4 วินาที

1การกําหนดหรือเปล่ียนระยะหางขณะขับตามหลัง
ผูขับข่ีตองอยูในสภาวะใดๆ ท่ีตองรักษาระยะเบรกท่ีเพียงพอ
จากรถคันหนา และควรทราบวาระยะทางหรือระยะชวงตํ่าสุดท่ี
สามารถกําหนดไดตามกฎหมายของทองถ่ิน

*1 *2

*1 *2

*1 *2

*1 *2
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วตํ่า (ACC with LSF)
การขับรถ

การยกเลิกระบบ ACC with LSF ใหปฏิบัติดังตอไปนี้:
� กดปุม CANCEL

u ไฟแสดง  (เขียว) บนมาตรวัดเปลี่ยนเปนไฟ
แสดง  (ขาว)

� กดปุม 
u ไฟแสดง  (เขียว) จะดับลง

� เหยียบแปนเบรกขณะรถยนตเคลื ่อนท่ีไปขางหนา
u ไฟแสดง  (เขียว) บนมาตรวัดเปลี่ยนเปนไฟ
แสดง  (ขาว)

■ การยกเลิก 1การยกเลิก
การใชความเร็วท่ีต้ังไวกอนหนานี้ตอ: หลังจากยกเลิก
ระบบ ACC with LSF ทานสามารถเปดใชงานระบบ ACC 

with LSF ดวยความเร็วท่ีต้ังไวกอนหนาท่ีแสดงบนมาตรวดั 
(เปนสีเทา) โดยการกดสวิตช RES/+/SET/– ข้ึน แมวารถยนต
จะหยุดก็ตาม
เม่ือทานปดระบบ ACC with LSF โดยกดปุม CANCEL หรือ
เหยียบแปนเบรก ความเร็วท่ีต้ังไวกอนหนาจะแสดงข้ึนบน
มาตรวดัเปนสีเทา
เม่ือกดสวิตช RES/+/SET/– ข้ึน จะทํางานตามความเร็วท่ี
แสดง
ถาไฟแสดง  (สีขาว) แสดงข้ึน และทานกดสวติช RES/

+/SET/– ข้ึน แตไมมีความเร็วท่ีต้ังไวกอนหนา (เปนสีเทา) 
แสดงข้ึน ความเร็วจะถกูต้ังคาตามความเร็วรถของทานในขณะน้ัน

a ปุม 
b สวิตชยกเลิก



uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาทีค่วามเร็วตํ่า (ACC with LSF)
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การขับรถ

■ การยกเลกิอัตโนมัติ
เสียงปบจะดังและจะมีขอความปรากฏข้ึนบนหนาจอแสดงขอมูล เม่ือระบบ ACC with LSF ถูกยกเลิก
อัตโนมัติ สภาวะท่ีจะกลาวถึงเหลานี้เปนสาเหตุท่ีอาจทําใหระบบ ACC with LSF ยกเลิกการทํางาน
แบบอัตโนมัติ:
� การขับรถในสภาพอากาศท่ีเลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน)
� ไมสามารถตรวจพบรถคันหนาของทาน
� พบสภาพยางผิดปกติ หรือยางลื่น
� การขับรถตามถนนบนเขา หรือขับออฟโรดเปนระยะเวลาติดตอกันนานๆ
� การหักพวงมาลัยกะทันหัน
� เม่ือระบบ ABS, VSA หรือ CMBS ทํางาน
� เม่ือไฟแสดงระบบ VSA สวางข้ึน
� เม่ือหยุดรถบนท่ีๆ มีความลาดชันมาก
� เม่ือใชงานเบรกมือดวยตนเอง
� ละอองน้ําหรือหิมะพัดกระเด็นมาจากรถยนตคันขางหนา
� การขับรถในชวงเวลาท่ีมีแสงนอย (เชน เวลาเชามืด หรือชวงใกลค่ํา)
� เม่ือรถท่ีตรวจจับภายในระยะหาง ACC with LSF นั้นอยูใกลกับรถของทานมากเกินไป
� เม่ือเรงความเร็วอยางรวดเร็ว
� ดานหนาของกลองถูกปกคลมุดวยสิ่งสกปรก, หมอก, ฝน, โคลน, ซีล, อุปกรณเสริม, สติกเกอร หรือ
ฟลมและอ่ืนๆ บนกระจกบังลมหนา

� รถบรรทุกสมัภาระหนักไวในฝากระโปรงทาย หรือเบาะนั่งดานหลัง
� เม่ือขับรถผานท่ีมืด เชน อุโมงค
� เม่ือไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวางข้ึน
� มีการใชงานเบรกหลายคร้ังเพ่ือรักษาความเร็วท่ีกําหนดไว (เชน กําลงัลงจากทางลาดชันเนนิใน
ระยะทางท่ียาว)

� เม่ือระบบไมตรวจจับการขับข่ีใดๆ จากผูขับข่ีในชวงระยะเวลาหน่ึง ขณะท่ีระบบ LKAS ทํางาน

1การยกเลิก

ความเร็วท่ีกําหนดไมสามารถต้ังคาหรือเร่ิมใชงานตอได เม่ือ
ระบบ ACC with LSF ถูกปดการใชงานโดยใชปุม  กด
ปุม  เพ่ือเปดใชงานระบบ จากนัน้ ต้ังคาความเร็วท่ีตองการ

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

a  (สีขาว)
b ความเร็วที่ตั้งไวกอนหนา (สีเทา)

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

a  (สีขาว)
b ความเร็วที่ตั้งไวกอนหนา (สีเทา)
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาที่ความเร็วตํ่า (ACC with LSF)
การขับรถ

การยกเลิกระบบ ACC with LSF อัตโนมัติสามารถเกิดข้ึนไดจากสาเหตุเหลานี ้กรณีนีเ้บรกมือจะถูกใช
โดยอัตโนมัติ
� ปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยขณะจอดรถอยู
� จอดรถนานกวา 10 นาที
� ดับเคร่ืองยนต
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

การขับรถ

ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

ระบบนี้ชวยเสริมแรงใหกับพวงมาลยัเพ่ือใหรถอยูตรงกลางของเลนที่ตรวจจับได และใหการเตือนดวย
แรงสั่นสะเทือน เสียง และภาพ เม่ือระบบตรวจจับไดวารถกําลงออกนอกเลน

■ ระบบเสริมแรงพวงมาลัย
ระบบนี้จะใชแรงบิดในการควบคมุพวงมาลยัเพ่ือใหรถอยูกึ่งกลางระหวางเสนจราจรดานซายและ
ขวา แรงบิดท่ีใชจะเพ่ิมมากข้ึนเวลาท่ีรถเขาใกลกับเสนจราจรดานใดดานหน่ึง

■ การเตือนดวยแรงส่ันสะเทือน เสียง และภาพ
การส่ันสะเทือนอยางเร็วท่ีพวงมาลัย, เสียงเตือนและการแสดงคําเตือนท่ีหนาจอเปนการเตือนวารถ
กําลังขับออกนอกเลนท่ีตรวจจับ

1ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

คําเตือนเพ่ือความปลอดภัยท่ีสําคัญ
ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS) มีไว เพ่ือ
อํานวยความสะดวกเทานั้น ไมใชระบบการขับข่ีอัตโนมัติและจํา
เปนตองใชสมาธิและการควบคุมของผูขับข่ีอยูเสมอ ระบบจะ
ไมทํางานหากทานยกมือออกจากพวงมาลัย หรือไมควบคุมพวง
มาลัย

ระบบ LKAS ชวยอํานวยความสะดวกในการขับรถบนถนนท่ีโลง

หามวางวัตถุใดๆ ไวบนแผงหนาปด วัตถุอาจสะทอนไปท่ีกระจก
บังลมหนา และกีดขวางการตรวจจับเสนจราจรท่ีถูกตอง

ระบบ LKAS จะเตือนทานเฉพาะเวลาท่ีตรวจจับไดวารถกําลัง
ขับออกนอกเลนโดยไมใชสัญญาณไฟเล้ียว ระบบ LKAS อาจ
ไมสามารถตรวจจับเสนจราจร หรือการขับออกนอกเลนได
ท้ังหมด ความแมนยําจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับสภาพอากาศ, 
ความเร็ว และสภาพของเสนจราจร
ทานตองเปนผูรับผิดชอบตอการขับรถอยางปลอดภัยอยู
เสมอ และหลีกเล่ียงการชน

ทานสามารถอานเก่ียวกับขอมูลการใชงานกลองท่ีติดต้ังมา
พรอมกับระบบนี้

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 471

ระบบ LKAS อาจไมสามารถทํางานไดอยางถูกตองหรือทํางาน
บกพรองในบางสภาวะ:

2 สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบชวยควบคุม
รถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS) หนา 454a กลองมองภาพดานหนารถ: ทําหนาท่ีตรวจจับเสนจราจร
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
การขับรถ

เม่ือทานใชสัญญาณไฟเลี้ยวในการเปลีย่นเลน ระบบจะระงับการทํางานไวช่ัวคราว และเร่ิมทํางานตอ
หลังจากปดสัญญาณไฟเลี้ยว
หากทานเปลีย่นเลนโดยไมใชสญัญาณไฟเลี้ยว การเตือนของระบบ LKAS จะทํางาน และเพ่ิมแรงบิด
ไปท่ีพวงมาลัย

1ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

เม่ือระบบไมสามารถตรวจจับเลนได ระบบจะถูกยกเลิกไวชั่ว
คราว เม่ือตรวจจับเลนได ระบบจะกลับมาทํางานอีกโดย
อัตโนมัติ



uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
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การขับรถ

ใหความชวยเหลือในการควบคมรถใหอยูกลางเลน เม่ือรถเขาใกลเสนสีขาวหรือสเีหลือง แรงบังคับ
เลี้ยวของพวงมาลัยไฟฟาจะย่ิงเพ่ิมมากข้ึน

■ ฟงกชันชวยควบคุมรถใหอยูในเลน 1ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

ระบบ LKAS อาจไมสามารถทํางานไดตามท่ีออกแบบขณะขับรถ
แบบท่ีรถเคลือ่นตัวไดทีละนอย หรือบนถนนท่ีมีทางโคงหักศอก
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

มีตอ

การขับรถ

เม่ือรถเขาสูพ้ืนท่ีการเตือน ระบบ LKAS จะเตือนทานดวยแรงสั่นสะเทือนท่ีพวงมาลัยเล็กนอย พรอม
กับเสยีงเตือน และการเตือนท่ีหนาจอ

■ ฟงกชันการเตือนเม่ือรถออกนอกเลน

a รุนมาตรวัด 7 นิว้
b รุนมาตรวัด 9 นิว้
c เสนสเีหลืองอําพัน
d ไฟเตือนระบบ LKAS (สีเขียว)
e พ้ืนท่ีการเตือน



uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
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การขับรถ

ทานสามารถใชงานระบบนีไ้ดภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
� เลนท่ีทานกําลงขับรถอยูนั้นมีเสนจราจรท่ีชัดเจนท้ังสองขาง และรถของทานอยูท่ีกลางเลน
� รถยนตว่ิงอยูท่ีความเร็วระหวาง 72 ถึง 180 กม./ชม.
� ทานกําลงัขับรถบนถนนทางตรง หรือทางโคงเล็กนอย
� ปดสัญญาณไฟเลีย้ว

■ เม่ือสามารถใชงานระบบได 1เม่ือสามารถใชงานระบบได
หากรถจะออกนอกเลนไปทางดานซายหรือขวาของเสนจราจร
อนัเนือ่งมาจากระบบกําลังใชแรงบดิ ใหปดระบบ และนํารถยนต
ไปตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดา

ใหแนใจวาไดปฏิบัติตามดานลางดังตอไปนี้เพ่ือใหระบบทํางาน
ไดอยางเหมาะสม
� รักษาความสะอาดของกระจกบังลมหนาบริเวณท่ีติดต้ัง
กลองอยูเสมอ

� เม่ือทําความสะอาดกระจกบังลมหนา ระวังอยาใหน้ํายาทํา
ความสะอาดกระจกถูกกับเลนสกลอง

� อยาจับตรงเลนสกลอง
� อยาติดสติกเกอรบริเวณกลอง
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
การขับรถ

■ การใชงานระบบ
1. กดปุม LKAS

u ไฟเตือนระบบ LKAS ปรากฏข้ึนบนมาตรวัด
ระบบเตรียมพรอมทํางาน

u หากตรวจพบเสนจราจร เสนสีขาวจะปรากฏข้ึนบน
มาตรวัด

1เม่ือสามารถใชงานระบบได
กดปุม LKAS เม่ือใช ระบบ LKAS จะเปดโดยไมตองเตรียม
พรอมทํางาน

a สวิตช LKAS
b รุนมาตรวัด 7 นิว้
c รุนมาตรวัด 9 นิว้
d เสนสขีาว
e ไฟเตือนระบบ LKAS (สีขาว)
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

การขับรถ

2. ขับรถใหอยูก่ึงกลางของเลน
u ไฟเตือนระบบ LKAS เปลีย่นจากสขีาวเปนสเีขียว 
และเสนสีขาวเปลี่ยนเปนสีเขียว เม่ือระบบเร่ิม
การทํางานหลังจากตรวจจับเสนจราจรดานซาย
และดานขวาไดแลว

a เสนสเีขียว
b ไฟเตือนระบบ LKAS (สีเขียว)

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

a เสนสเีขียว
b ไฟเตือนระบบ LKAS (สีเขียว)

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

มีตอ

การขับรถ

กดปุม LKAS

ระบบ LKAS จะปดการทํางานทุกคร้ังท่ีทานดับเครื่อง
ยนต แมวาทานจะเปดไวในคร้ังลาสุดท่ีทานขับรถ

■ การยกเลิก

a สวิตช LKAS



uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
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การขับรถ

■ การทํางานของระบบจะถูกระงับหากทาน:
� ลดความเร็วรถไปท่ี 64 กม./ชม. หรือนอยกวาโดย
ประมาณ
u การเพ่ิมความเร็วรถไปท่ีประมาณ 72 กม./ชม. 
ข้ึนไป จะทําใหระบบ LKAS กลบัสูการทํางานตอ

� เหยียบแปนเบรก
u ระบบ LKAS จะกลบัสูการทํางาน และเร่ิมตรวจจบั 
เสนจราจรอีกคร้ังเม่ือทานปลอยเบรก

� รถยนตของทานกําลงัขับอยูทางดานขวาหรือซายของ
เลน

1การทํางานของระบบจะถูกระงับหากทาน:
ทานสามารถเปล่ียนการต้ังคาของระบบ LKAS ได
สามารถระงับการเปดและปดการสงเสียงเตือนของ
ระบบ LKAS ได

2 การต้ังคา * หนา 118

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 322

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

a เสนสขีาว
b ไฟเตือนระบบ LKAS (สีขาว)

a เสนสขีาว
b ไฟเตือนระบบ LKAS (สีขาว)
เม่ือระบบ LKAS ถูกระงับการทํางาน เสนสี
เขียวบนมาตรวัดจะเปลีย่นเปนเสนสขีาว 
และมีเสียงเตือนดังข้ึน (ถาเปดใชงาน)

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

มีตอ

การขับรถ

■ ระบบ LKAS อาจถูกพักการทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือ:
� ระบบไมสามารถตรวจจับเสนจราจร
� มีการหักพวงมาลัยกะทันหัน
� ทานไมสามารถบังคับพวงมาลัย
� การขับผานโคงหักศอก
� การขับรถดวยความเร็วสูงกวา 185 กม./ชม. โดยประมาณ
� เม่ือใชงานระบบ RDM

� เหยียบเบรก
เม่ือไมปรากฏสภาวะเหลานี้อีกตอไป ระบบ LKAS จะกลับสูการทํางานโดยอัตโนมัติ
■ ระบบ LKAS อาจถูกระงับการทํางานโดยอัตโนมัตเิม่ือ:
ในกรณีตอไปนี้ เสนจราจรอาจหายไปจากหนาจอ เสียงเตือนอาจดังข้ึน และระบบ LKAS อาจถูกระงับ
การทํางานโดยอัตโนมัติ:
� อุณหภูมิของกลองสงูเกินไป
� กลองท่ีอยูหลังกระจกมองหลัง หรือบริเวณรอบๆ กลอง รวมถึงกระจกบังลมหนาสกปรก
� ระบบ ABS หรือ VSA เร่ิมทํางาน
เสยีงเตือนจะดังข้ึนหากระบบ LKAS ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

การขับรถ

ระบบอาจไมตรวจจับเสนจราจร และดังนัน้จึงอาจไมสามารถชวยใหรถอยูท่ีก่ึงกลางเลนไดในบาง
สภาวะซ่ึงมีดังตอไปนี้:
■ สภาวะแวดลอม
� เสนจราจรมีสีท่ีกลมกลืนกับพ้ืนผิวถนน
� การขับรถในสภาพอากาศท่ีเลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน)
� การขับรถบนถนนท่ีเปยกลื่น
� การขับรถในชวงเวลาท่ีมีแสงนอย (เชน เวลาเชามืด หรือชวงใกลค่ํา)
� มีเงาของวัตถุท่ีอยูใกลเคยีง (เชน ตนไม, อาคาร, ราวเหล็ก, รถยนต เปนตน) เคียงขนานอยูกับเสน
จราจรสีขาวหรือเสน (สีเหลอืง)

� มีการเปล่ียนแปลงอยางฉับพลันระหวางความสวางกับความมืด เชน ทางเขาหรือทางออก
อุโมงค หรือใตเงาของตนไม หรืออาคาร เปนตน

� การขับรถเวลากลางคืน หรือในท่ีมืด เชน อุโมงค (เนื่องจากมีแสงนอย อาจทําใหแสงไฟไมสอง
สวางไปยังเสนจราจรหรือพ้ืนผวิถนน)

� เม่ือไมสามารถมองเห็นเสนจราจรหรือพ้ืนผิวถนน เชน เม่ือระยะทางถึงรถคันหนาสัน้มากหรือเม่ือ
อยูบนทางแยก

� การขับรถในเวลาท่ีมีแสงจาสะทอนบนพ้ืนผวิถนน

■ สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทาง
เดินรถ (LKAS)
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

มีตอ

การขับรถ

■ สภาวะของถนน
� การขับรถบนถนนท่ีมีการกําหนดเลนแบบช่ัวคราว
� เสนจราจรท่ีซีดจาง, มีหลายเสน หรือมีลักษณะแตกตางไปจากเดิม เนื่องมาจากการซอมแซมถนน 
หรือเสนจราจรเกา

� ถนนมีเสนจราจรท่ีมาบรรจบกัน, แยกออกจากกัน หรือไขวกัน เชน บริเวณส่ีแยก หรือทางมาลาย
� เสนจราจรแคบหรือกวางมากเกินไป หรือมีการเปลีย่นแปลง

� บางสวนของเสนจราจรถูกบดบังโดยวัตถุ เชน รถยนต
� ถนนมีความลาดชัน หรือรถอยูใกลกับยอดเขา
� รถยนตของทานจะสั่นสะเทือนอยางรุนแรงบนพ้ืนถนนท่ีไมเรียบ
� เม่ือวัตถุบนถนน (ขอบทางเดิน, ราวเหล็ก, เครื่องหมายบอกทาง เปนตน) ถูกระบุวาเปนเสนสีขาว
หรือเสน (สีเหลือง)

� การขับรถบนถนนท่ีขรุขระ หรือทางรกราง หรือบนพ้ืนถนนท่ีมีกรวดหิน

a เสนจาง b เสนคู c รอยยาง

a เสนจราจรแคบหรือกวางมาก
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)

การขับรถ

� การขับรถบนถนนท่ีมีเสนจราจรคู
� การขับรถบนถนนท่ีปกคลมุไปดวยหิมะหรือถนนลื่น
� มองเห็นพ้ืนถนนไดบางสวนเทานั้นเนื่องจากมีหิมะหรือแองน้ําบนถนน
� มีตัวเคลือบบนน้ําหรือแองน้าํบนพ้ืนผิวถนน
� ระบุเสนสขีาวหรือเสน (สีเหลือง) ไมถูกตองเนือ่งจากสภาพถนน เชน ทางโคง, ทางคดเคีย้ว หรือ
ทางลาดชัน

� การขับรถบนถนนท่ีมีรองแคบหรอืรกราง
� การขับรถผานทางออกหรือทางแยก

a เสนจราจรหายไปเนื่องจากทางออก
หรือทางแยก
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS)
การขับรถ

■ สภาวะของรถยนต
� เม่ือแสงไฟออนลงเนื่องจากมีสิ่งสกปรกปกคลุมเลนสไฟหนา หรือมีทัศนวิสัยแยในท่ีมืดเนื่องจาก
ไฟหนาถูกปรับต้ังอยางไมเหมาะสม

� ดานหนาของกลองถูกปกคลุมดวยสิ่งสกปรก, หมอก, ฝน, โคลน, ซีล, อุปกรณเสริม, สติกเกอร หรือ
ฟลมและอ่ืนๆ บนกระจกบังลมหนา

� การขับรถเวลากลางคืน หรือในท่ีมืด (เชน อุโมงค) โดยไมเปดไฟหนา
� มีคราบบนกระจกบังลมหนาท่ีเกิดจากปดน้ําฝนหนา
� ยางรถยนต หรือสภาพของลอผิดปกติ (ขนาดยางไมถูกตอง, ขนาดหรือโครงสรางยางไมเสมอกัน, 
เติมลมยางไมถูกตอง * เปนตน)

� รถเอียง เนื่องจากขนสมัภาระหนักไวในฝากระโปรงทาย หรอืเบาะนัง่ดานหลัง
� ระบบรองรับน้ําหนักถูกปรับแตง
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนและชวยควบคุมเม่ือรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)

การขับรถ

ระบบเตือนและชวยควบคุมเม่ือรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)

ระบบนี้จะเตือนและชวยเหลือทานเม่ือระบบระบุไดถึงความเปนไปไดท่ีรถของทานจะว่ิงขามเสนจราจร
ท่ีตรวจจับไดโดยไมต้ังใจ

กลองดานหนาท่ีอยูหลังกระจกมองหลังจะตรวจจับเสน
จราจรดานซายและขวา (สีขาวหรือสเีหลือง) หากรถของ
ทานเขาใกลกับเสนจราจรท่ีตรวจจับไดโดยไมมีการเปด
สัญญาณไฟเลี้ยว ระบบจะแจงเตือนดวยภาพ และเพ่ิม
แรงบิดท่ีพวงมาลัย และเตือนทานดวยแรงสัน่สะเทือน
เร็วๆ ท่ีพวงมาลัย เพ่ือชวยใหทานอยูภายในเลนท่ีตรวจ
จับได

2 การต้ังคา* หนา 118

2 คุณลักษณะท่ีกําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 322

การเตือนดวยภาพ ขอความ Lane departure จะ
ปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี

■ วิธีการทํางานของระบบ

1ระบบเตือนและชวยควบคมุเม่ือรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)

คําเตือนเพ่ือความปลอดภัยท่ีสําคัญ
ระบบ RDM มีขอจํากัดในการทํางานเชนเดียวกับ ระบบชวย
เหลืออื่นๆ ท้ังหมด
การพ่ึงพาระบบ RDM มากเกินไปอาจทําใหเกิดการชนได ทาน
ตองเปนผูรับผิดชอบตอการขับรถใหอยูภายในเลนตลอดการ
ขับข่ี

ระบบ RDM จะเตือนทานเฉพาะเวลาท่ีตรวจจับไดวารถกําลัง
ขับออกนอกเลนโดยไมใชสัญญาณไฟเล้ียว ระบบ RDM อาจไม
สามารถตรวจจับเสนจราจร หรือการขับออกนอกเลนไดท้ังหมด 
ความแมนยําจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับ สภาพอากาศ, ความ
เร็ว และสภาพของเสนจราจร ทานตองเปนผูรับผิดชอบตอการ
ขับรถอยางปลอดภัยอยูเสมอ และหลีกเล่ียงการชน

ระบบ RDM จะไมทํางานเปนเวลาประมาณ 15 วินาทีหลังจาก
สตารตเคร่ืองยนต

ทานสามารถอานเก่ียวกับขอมูลการใชงานกลองท่ีติดต้ังมา
พรอมกับระบบนี้

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 471
a รุนมาตรวัด 7 นิ้ว
b รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
c เสนสีเหลืองอําพัน

* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนและชวยควบคุมเม่ือรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)
การขับรถ

ระบบจะยกเลิกการทํางานของระบบชวยเหลือเม่ือทานหมุนพวงมาลัยเพ่ือหลกีเลี่ยงการว่ิงทับเสน
จราจรท่ีตรวจจับได

หากระบบทํางานหลายๆ ครั้งโดยตรวจจับไดวาไมมีการ
ตอบสนองของผูขับข่ี ระบบจะเตือนทานดวยเสียง จาก
นัน้ การชวยเตือนท่ีพวงมาลัยของระบบ RDM จะหยุด
ช่ัวคราว และจะมีเพียงเสียงเตือนดังข้ึนเทานัน้

จากน้ันอีกสองสามนาที ขอความในภาพซายมือจะแสดง
ข้ึน ระบบ RDM จะกลับมาทํางานปกติ

1ระบบเตือนและชวยควบคมุเม่ือรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)

ระบบ RDM อาจไมสามารถทํางานไดอยางถูกตอง หรือทํางาน
บกพรองในบางสภาวะ:

2 สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบ เตือนและ
ชวยควบคุมเม่ือรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM) 

หนา 463

บางคร้ังทานอาจไมสังเกตเห็นฟงกชันระบบ RDM เนือ่งจาก
การควบคุมรถยนต หรือสภาพของพ้ืนผิวถนน

ถาระบบ LKAS ปด และเลือก Early จากตัวเลือกท่ีสามารถ
กําหนดเองโดยใชหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี ขอความตอไปนี้จะ
แสดงข้ึนในกรณีท่ีระบบตัดสินวามีความเปนไปไดท่ีรถของทาน
จะขามเลน

2 การต้ังคา* หนา 118

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 322

* สําหรับรถบางรุน



uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนและชวยควบคุมเม่ือรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)

460

การขับรถ

ระบบจะทํางานเม่ืออยูในสภาวะตอไปนี้ท้ังหมด:
� รถยนตว่ิงอยูท่ีความเร็วระหวาง 72 ถึง 180 กม./ชม.
� ทานกําลงัขับรถบนถนนทางตรง หรือทางโคงเล็กนอย
� ปดสัญญาณไฟเลีย้ว
� ระบบยืนยันไดวา ผูขับข่ีไมไดกําลงัเหยียบคันเรง, เบรก หรือบังคับพวงมาลยั

■ ระบบทํางานอยางไร 1ระบบทํางานอยางไร
ระบบเตือนและชวยควบคมุเม่ือรถออกนอกชองทางเดิน
รถ (RDM) อาจปดการทํางานอัตโนมัติและไฟเตือนระบบสนับ
สนุนการขับข่ี (เหลืองอําพัน) จะติด และสวางคาง

2 ไฟเตือนชุดมาตรวัด หนา 86

ฟงกชันการทํางานของระบบเตือนและชวยควบคุมเม่ือ รถออก
นอกชองทางเดินรถ (RDM) อาจไดรับผล กระทบเม่ือรถ:
� ถูกขับข่ีอยูชดิขอบดานในของทางโคง หรือขับข่ีออกนอกเลน
� ถูกขับข่ีอยูในเลนแคบๆ
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนและชวยควบคุมเม่ือรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)
การขับรถ

เม่ือตองการเปดและปดระบบ RDM ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
1. กดสวิตชระบบสนับสนุนความปลอดภัย

2. หมุนปุมเลือก/ต้ังคาไปยังสญัลักษณ  แลวกด

2. หมุนปุมเลอืก/ต้ังคา (ดานขวา) ไปยังสญัลักษณ  

แลวกด
u ขอความบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีจะเตือนให
ทานทราบเม่ือระบบเปดหรือปด

u เครื่องหมายถูกปรากฏในกลองและสีของ
สัญลักษณ  เปลี่ยนเปนสีเขียวเม่ือระบบ
เปด เคร่ืองหมายถูกหายไปและสขีอง
สัญลักษณ  เปลี่ยนเปนสีเทาเม่ือระบบปด

ระบบ RDM จะเปด (มีเคร่ืองหมายถูก) หรือปด (ไมมี
เคร่ืองหมายถูก) ตามท่ีไดต้ังคาไวกอนดับเครื่องยนต

■ การเปดและการปดระบบ RDM 1การเปดและการปดระบบ RDM

ทานยังสามารถเลือกเนื้อหาของระบบสนับสนุนการขับข่ีจาก
หนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี

2 จอแสดงขอมูลผูขับข่ี หนา 107

2 จอแสดงขอมูลผูขับข่ี (ดานขวา) หนา 128

เคร่ืองหมายแสดงระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA), ระบบ
ชวยควบคุมการทรงตัว (VSA) ปด, ระบบควบคมุความเร็วรถ
อตัโนมัติพรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาท่ีความ
เร็วตํ่า (ACC with LSF) และระบบสนับสนุนความปลอดภัย
อาจปรากฏข้ึนเปนสีเหลืองอําพันพรอมกับขอความบนมาตรวัด
เม่ือทานต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ีตําแหนง ON หลังจากเชื่อมตอ
แบตเตอร่ีใหม
ขับข่ีรถในระยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม.
ไฟแสดงสถานะแตละชนิดควรจะดับลง หากไมมีไฟแสดง
สถานะดับ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดา

a ปุมเลือก/ต้ังคา
b สวิตชระบบสนับสนุนความปลอดภัย

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนและชวยควบคุมเม่ือรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)

การขับรถ

a ปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา)
b สวิตชระบบสนับสนุนความปลอดภัย

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนและชวยควบคุมเม่ือรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)

มีตอ

การขับรถ

ในบางสภาวะ ระบบอาจไมสามารถตรวจจับเสนจราจร และตําแหนงของรถไดอยางแมนยํา ตอไปนี้
เปนสภาวะท่ียกมาเปนตัวอยางบางสวน
■ สภาวะแวดลอม
� เสนจราจรมีสีท่ีกลมกลืนกับพ้ืนผวิถนน
� การขับรถในสภาพอากาศท่ีเลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน)
� การขับรถบนถนนท่ีเปยกลืน่
� การขับรถในชวงเวลาท่ีมีแสงนอย (เชน เวลาเชามืด หรือชวงใกลค่ํา)
� มีเงาของวัตถุท่ีอยูใกลเคียง (เชน ตนไม, อาคาร, ราวเหล็ก, รถยนต เปนตน) เคยีงขนานอยูกับเสน
จราจรสีขาวหรือเสน (สีเหลือง)

� มีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันระหวางความสวางกับความมืด เชน ทางเขาหรือทางออก
อุโมงค หรือใตเงาของตนไม หรืออาคาร เปนตน

� การขับรถในเวลาท่ีมีแสงจาสะทอนบนพ้ืนผิวถนน
� การขับรถเวลากลางคืน หรือในท่ีมืด เชน อุโมงค (เนื่องจากมีแสงนอย อาจทําใหแสงไฟไมสอง
สวางไปยังเสนจราจร, พ้ืนผิวถนน หรอืรถคันท่ีขับสวนมา)

� ระยะหางระหวางรถของทาน กับรถคันขางหนาใกลเกินไป และมองไมเห็นเสนจราจรและพ้ืนผิว
ถนน

■ สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบ เตือนและชวยควบคุมเมื่อรถออก
นอกชองทางเดินรถ (RDM)
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนและชวยควบคุมเม่ือรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)

การขับรถ

■ สภาวะของถนน
� การขับรถบนถนนท่ีมีการกําหนดเลนแบบช่ัวคราว
� เสนจราจรท่ีซีดจาง, มีหลายเสน หรือมีลกัษณะแตกตางไปจากเดิม เนือ่งมาจากการซอมแซมถนน 
หรือเสนจราจรเกา

� ถนนมีเสนจราจรท่ีมาบรรจบกัน, แยกออกจากกัน หรือไขวกัน เชน บริเวณสี่แยก หรือทางมาลาย
� เสนจราจรแคบหรือกวางมากเกินไป หรือมีการเปลี่ยนแปลง
� บางสวนของเสนจราจรถูกบดบังโดยวัตถุ เชน รถยนต
� ถนนมีความลาดชัน หรือรถอยูใกลกับยอดเขา
� รถยนตของทานจะสั่นสะเทือนอยางรุนแรงบนพ้ืนถนนท่ีไมเรียบ
� เม่ือวัตถุบนถนน (ขอบทางเดิน, ราวเหล็ก, เคร่ืองหมายบอกทาง เปนตน) ถูกระบุวาเปนเสนสขีาว
หรือเสน (สีเหลือง)

� การขับรถบนถนนท่ีขรุขระ หรือทางรกราง หรือบนพ้ืนถนนท่ีมีกรวดหิน
� การขับรถบนถนนท่ีมีเสนจราจรคู
� การขับรถบนถนนท่ีปกคลมุไปดวยหิมะหรือถนนลื่น
� การขับรถผานทางออกหรือทางแยก
� มองเห็นพ้ืนถนนไดบางสวนเทานั้นเนื่องจากมีหิมะหรือแองน้ําบนถนน
� การขับรถบนถนนท่ีมีรองแคบหรอืรกราง
� ระบุเสนสขีาวหรือเสน (สีเหลือง) ไมถูกตองเนือ่งจากสภาพถนน เชน ทางโคง, ทางคดเคีย้ว หรือ
ทางลาดชัน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบเตือนและชวยควบคุมเม่ือรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM)
การขับรถ

■ สภาวะของรถยนต
� เม่ือแสงไฟออนลงเนื่องจากมีสิ่งสกปรกปกคลุมเลนสไฟหนา หรือมีทัศนวิสัยแยในท่ีมืดเนื่องจาก
ไฟหนาถูกปรับต้ังอยางไมเหมาะสม

� ดานหนาของกลองถูกปกคลุมดวยสิ่งสกปรก, หมอก, ฝน, โคลน, ซีล, อุปกรณเสริม, สติกเกอร หรือ
ฟลมและอ่ืนๆ บนกระจกบังลมหนา

� การขับรถเวลากลางคืน หรือในท่ีมืด (เชน อุโมงค) โดยไมเปดไฟหนา
� เม่ือผูขับข่ีใชงานแปนเบรกและพวงมาลยั
� มีคราบบนกระจกบังลมหนาท่ีเกิดจากปดน้ําฝนหนา
� ยางรถยนต หรือสภาพของลอผิดปกติ (ขนาดยางไมถูกตอง, ขนาดหรือโครงสรางยางไมเสมอกัน, 
เติมลมยางไมถูกตอง * เปนตน)

� รถเอียง เนื่องจากขนสมัภาระหนักไวในฝากระโปรงทาย หรอืเบาะนัง่ดานหลัง *

� ระบบรองรับน้ําหนักถูกปรับแตง
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบแจงเตือนเม่ือรถยนตคันหนาออกตัว*

การขับรถ

ระบบแจงเตือนเม่ือรถยนตคนัหนาออกตัว*

แจงเตือนทานดวยระบบภาพและเสียงเตือนเม่ือรถของทานหยุดแมวารถคันขางหนาจะเร่ิมออกตัว

ระบบตรวจพบรถคันขางหนาหยุด ในสภาวะท่ีรถอยูหางกันภายในระยะ 10 ม. และรถท้ังสองคันหยุด
เปนระยะเวลาหนึ่ง เม่ือรถท่ีตรวจพบเคลื่อนท่ีแตรถของทานไมเคลือ่นท่ี ระบบจะทํางาน
■ เม่ือตําแหนงเกียรอยูท่ีตําแหนง (D หรือ (S *

ระบบจะทํางานเม่ือเหยียบเบรก ฟงกชันเบรกของระบบเบรกอัตโนมัติกําลังทํางาน หรือระบบ ACC 

with LSF กําลังทํางาน

1ระบบแจงเตือนเม่ือรถยนตคันหนาออกตัว *

ทานสามารถอานเก่ียวกับขอมูลการใชงานกลองท่ีอยูทางดาน
หลังของกระจกมองหลัง

2 กลองมองภาพดานหนารถ หนา 471

ระบบนี้อาจทํางานไดไมถูกตองข้ึนอยูกับสภาพอากาศ, สภาพ
แวดลอม เปนตน เชนเดียวกันกับระบบชวยเหลืออื่นๆ

3คําเตือน
ระบบแจงเตือนเม่ือรถยนตคันหนาออกตัวเปนระบบเสริม
ท่ีใหความชวยเหลอืในการขับข่ี ไมใชระบบท่ีแจงถึงความ
ปลอดภัยในการเร่ิมขับข่ี

การใชระบบนีอ้ยางไมเหมาะสมอาจนําไปสูการชน

ทําการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความปลอดภยัของสภาพแวด
ลอมของทานดวยตากอนการขับข่ีและรักษาระยะหางท่ี
ปลอดภัยเม่ือขับข่ีเสมอ

a เม่ือรถหยุด
b รถคันขางหนาหยุด
c รถคันขางหนาเร่ิมออกตัว

■ วิธีการทํางานของระบบ

* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบแจงเตือนเม่ือรถยนตคันหนาออกตัว*
การขับรถ

■ เม่ือตําแหนงเกียรอยูท่ีตําแหนง (N

ระบบจะทํางานเม่ือรถหยุด, เหยียบเบรก, ใชงานเบรกมือ หรือฟงกชันเบรกของระบบเบรกอัตโนมัติ
กําลังทํางาน
ทานสามารถเลือกจากโหมดเวลาการทํางานของท้ังสองระบบ Normal และ Early

2 การต้ังคา* หนา 118

ในโหมดปกติ ระบบจะทํางานเม่ือรถคันขางหนาเคล่ือนท่ีประมาณ 3 เมตร จากจุดท่ีรถหยุด 
ในโหมดเร็ว ระบบจะทํางานทันทีท่ีตรวจจับการเคลื่อนท่ีได

1ระบบแจงเตือนเม่ือรถยนตคันหนาออกตัว *

ทานสามารถปดระบบแจงเตือนเม่ือรถยนตคันหนาออกตัวได
2 การต้ังคา* หนา 118
 

ระบบแจงเตือนเม่ือรถยนตคันหนาออกตัวจะไมทํางานขณะไฟ
เตือนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผนั พรอมระบบ
ปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาท่ีความเร็วตํ่า (ACC with 

LSF) ติดอยู
2 ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอม
ระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาท่ีความเร็ว
ตํ่า (ACC with LSF) หนา 422

* สําหรับรถบางรุน
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบแจงเตือนเม่ือรถยนตคันหนาออกตัว*

การขับรถ

เสียงปบจะดังและจะมีขอความปรากฏข้ึนบนหนา
จอแสดงขอมูลผูขับข่ี เม่ือระบบทํางาน

■ เม่ือระบบทํางาน

a การเตือนดวยเสียง
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบแจงเตือนเม่ือรถยนตคันหนาออกตัว*

มีตอ

การขับรถ

ในสภาวะตอไปนี้ ระบบอาจหรืออาจไมทํางาน โดยไมคํานงึวารถคันขางหนาจะเร่ิมออกตัวหรือไม
■ สภาวะแวดลอม
� การขับรถในสภาพอากาศท่ีเลวราย (เชน ขณะฝนตก, มีหมอก เปนตน)
� ละอองน้ําหรือหิมะพัดกระเด็นมาจากรถยนตคันขางหนา
� มีการเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันระหวางความสวางกับความมืด เชน ทางเขาหรือทางออก
อุโมงค หรือใตเงาของตนไม หรืออาคาร เปนตน

� การขับรถในเวลาท่ีมีแสงจาสะทอนบนรถยนตหรือพ้ืนผิวถนน
� การขับรถเวลากลางคืน หรือในท่ีมืด เชน อุโมงคท่ีอาจทําใหแสงไฟไมสองสวางไปยงัรถยนตท้ังคัน 
เนื่องจากมีแสงนอย

� การขับรถในชวงเวลาท่ีมีแสงนอย เชน เวลาเชามืด หรือชวงใกลค่ํา

■ สภาวะของถนน
� การขับรถบนถนนท่ีมีทางโคงซิกแซ็ก, เปนทางวกวน, เปนเนินข้ึนลงเปนระยะ หรือถนนลาดชัน หรือ
เลี้ยวซายหรือขวากะทันหัน

■ สภาวะของรถยนต
� รถเอียง เนื่องจากขนสมัภาระหนักไวในฝากระโปรงทาย หรอืเบาะนัง่ดานหลัง
� รถหยุดเปนระยะเวลาสั้นๆ
� ดานหนาของกลองถูกปกคลุมดวยสิ่งสกปรก, หมอก, ฝน, โคลน, ซีล, อุปกรณเสริม, สติกเกอร หรือ
ฟลมและอ่ืนๆ บนกระจกบังลมหนา

� ติดต้ังโซติดลอ *

� การขับรถเวลากลางคืน หรือในท่ีมืด (เชน อุโมงค) โดยไมเปดไฟหนา
� ระบบรองรับน้ําหนักถูกปรับแตง

■ สภาวะการทํางานและขอจํากัดของระบบแจงเตือนเม่ือรถยนตคันหนาออกตัว
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuระบบแจงเตือนเม่ือรถยนตคันหนาออกตัว*

การขับรถ

■ ตัวอยางของสภาวะท่ีกลองอาจตรวจจับรถคนัขางหนาไดไมถูกตอง
� รถคันขางหนาหยุดเปนระยะเวลาส้ันๆ
� ระยะหางระหวางรถของทานกับรถยนตคันอ่ืนใกลเกินไป
� รถคันขางหนาเคลื่อนท่ีชาเกินไป
� รถคันขางหนาเลีย้วซายหรือขวากะทันหัน
� รถคันขางหนากลนืไปกับทัศนียภาพและไมสามารถตรวจจับได
� รถคันขางหนามีไฟทายติดเพียงแคดวงเดียวหรือไมติดเลย
■ ตัวอยางขอจํากัดอ่ืนๆ ของการตรวจจับ
� มีคนเดินถนน, รถจักรยาน, รถจักรยานยนต หรือพาหนะท่ีมีรูปรางพิเศษอ่ืนๆ ดานหนาทาน
� รถคันอ่ืน, คนเดินถนน, รถจักรยานเขามาระหวางรถของทานและรถคันขางหนา
� รถคันขางหนาไมไดอยูดานหนารถของทานโดยตรง
■ ตัวอยางขอจํากัดอ่ืนๆ ของการทํางานของระบบ
� กลองไมสามารถตรวจจับรูปรางของรถคันขางหนาไดอยางถูกตอง
� รถคันขางหนามีระยะระหวางพ้ืนกับตัวรถสูงมาก
� รถคันขางหนา เชน รถบรรทุกท่ีไมมีพวง มีดานหลังเลก็กวาดานหนา
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uuฮอนดาเซนสซิ่งuกลองมองภาพดานหนารถ

มีตอ

การขับรถ

กลองมองภาพดานหนารถ
กลองท่ีถูกใชในระบบ อยางเชน ระบบชวยควบคุมรถใหอยูในชองทางเดินรถ (LKAS), ระบบเตือนและ
ชวยควบคุมเม่ือรถออกนอกชองทางเดินรถ (RDM), ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน 
พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาท่ีความเรว็ตํ่า (ACC with LSF), ระบบจดจําปายจราจร
และระบบเตือนการชนรถและคนเดินถนนพรอมระบบชวยเบรก (CMBS) และระบบแจงเตือนเม่ือรถยนต
คันหนาออกตัว* ไดรบัการออกแบบใหตรวจจับวัตถุท่ีกระตุนการสั่งงานของระบบ

กลองชนิดนี้อยูทางดานหลังของกระจกมองหลัง

เพ่ือเปนการลดโอกาสที่จะทําใหอุณภูมิภายในกลองสูง
ซ่ึงเปน สาเหตุท่ีทําใหระบบการตรวจจับของกลองปด
การทํางานอัตโนมัติ ควรเลือกจอดรถในท่ีท่ีมีรมเงาโดย
เฉพาะบริเวณดานหนารถเพ่ือไมใหโดนแสงแดดสอง 
หากทานใชมานบังแดดหนารถยนต หามปลอยใหไปปด
คลุมกลอง เพราะหากปดคลมุกลองจะยิ่งเปนการเพ่ิม
ความรอนใหกับตัวกลอง

■ ตําแหนงกลองและคําแนะนําการใชงาน

1กลองมองภาพดานหนารถ
หามติดฟลมหรือวตัถุอืน่ๆ เขากับกระจกบังลมหนา, ฝากระโปรง
หนารถ หรือตะแกรงดานหนาท่ีอาจไป กีดขวางมุมมองการมอง
เห็นของกลอง และสงผลให ระบบทํางานผิดปกติ
รอยขีดขวน, รอยกรีด และความเสียหายอื่นๆ ท่ีเกิดกับกระจก
บังลมหนาท่ีอยูในมุมมองการมองเห็นของกลองอาจทําใหระบบ
ทํางานบกพรอง หากเกิดกรณีเชนนี้ ขอแนะนําใหทานเปล่ียน
กระจกบังลมหนาท่ีเปนของแทจากฮอนดา การทําการซอมแซม
แมเพียงเล็กนอยภายในมุมรับภาพของกลอง หรือการติดต้ัง
กระจกบังลมดานหนาโดยใชอะไหลทดแทน อาจทําใหระบบ
ทํางานบกพรองได
หลังจากเปล่ียนกระจกบังลมดานหนา ใหนํารถไปท่ีศูนยบริการ
ฮอนดาเพ่ือปรับต้ังกลองใหม การปรับต้ังกลองอยางถูกวิธีเปน
ส่ิงจําเปน เพราะจะทําใหระบบทํางานไดอยางถูกตอง

หามวางวัตถุไวทางดานบนสุดของแผงหนาปด เพราะวัตถุอาจ
สะทอนภาพไปท่ีกระจกบังลมหนา และกีดขวางการตรวจจับ
เสนจราจรไดอยางแมนยําของระบบa กลองมองภาพดานหนารถ

* สําหรับรถบางรุน
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1กลองมองภาพดานหนารถ
ถาขอความ Some Driver Assist Systems Cannot 

Operate: Camera temperature too high ปรากฏขึ้น:
� ใชระบบปรับอากาศในการทําใหภายในหองโดยสารเย็น
ลง หากจําเปน ใหทานใชโหมดไลฝากระจกบังลมหนา โดยให
ลมเปาไปท่ีกลองโดยตรง

� เร่ิมการขับรถเพ่ือใหอณุหภูมิของกระจกบังลมหนาลดลง ซ่ึง
จะทําใหบริเวณกลองนั้นเย็นลงดวยเชนกัน

ถาขอความ Some driver assist systems cannot 

operate: Clean front windscreen or poor viewing 

conditions. ปรากฏข้ึน:
� จอดรถในท่ีท่ีปลอดภัย และตรวจสอบใหแนใจวากระจก
บังลมหนาสะอาด
ถาสกปรก ใหทําความสะอาดกระจกบังลมหนา หากขอความน้ี
ยังคงปรากฏหลังจากขับรถไประยะเวลาหน่ึง ใหทานนํารถยนต
ไปตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดา
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ระบบเบรก

ใชเบรกมือเพ่ือชวยใหรถอยูกับท่ีเม่ือจอดรถ ทานสามารถเขาและปลดเบรกมือดวยตนเองหรือปลด
อัตโนมัติ

■ การใชสวิตชเบรกมือไฟฟา
สามารถใชเบรกมือไฟฟาเม่ือใดก็ตามท่ีรถมีแบตเตอรี ่ไม
วาโหมดจายไฟจะอยูท่ีตําแหนงใดก็ตาม
ดึงสวิตชเบรกมือไฟฟาข้ึนอยางเบามือและม่ันคง

u ไฟเตือนระบบเบรกมือไฟฟาจะสวางข้ึน
u ไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) จะสวางข้ึน

■ การปลดสวิตชเบรกมือไฟฟา
รถยนตจะตองอยูในโหมด ON เพ่ือจะปลดเบรกมือไฟฟา

1. เหยียบแปนเบรก
2. กดสวิตชเบรกมือไฟฟา

u ไฟเตือนระบบเบรกมือไฟฟาจะดับลง
u ไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) จะดับลง
การปลดเบรกมือดวยตนเองโดยใชสวิตชจะชวยใหรถ
คอยๆ สตารตอยางชาๆ และนุมนวลเม่ือหันรถเดินหนา
ลงจากทางลาดชัน

■ เบรกมือ 1เบรกมือ
ทานอาจไดยินเสียงการทํางานของมอเตอรระบบเบรกมือไฟฟา
จากบริเวณลอหลัง เม่ือทานดึงหรือปลดเบรกมือ ซ่ึงเปนอาการ
ปกติ

แปนเบรกอาจเคลื่อนท่ีเล็กนอยเนือ่งจากการทํางานของระบบ
เบรกมือไฟฟาเม่ือทานดึงหรือปลดเบรกมือ ซ่ึงเปนอาการปกติ

ทานไมสามารถดึงหรือปลดเบรกมือไฟฟาไดหากแบตเตอร่ีหมด
2 ถาแบตเตอร่ีหมดไฟ หนา 565

ถาทานดึงและปลอยสวิตชเบรกมือไฟฟาคางไวขณะขับข่ี 
เบรกของทัง้ส่ีลอจะถูกใชดวยระบบ VSA จนกระท่ังรถหยุด 
จากน้ันจะใชเบรกมือไฟฟา และสวิตชควรจะถูกปลด

a สวิตชเบรกมือไฟฟา

a สวิตชเบรกมือไฟฟา
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■ การทํางานของระบบเบรกอัตโนมัติ
ถาทานเปดใชงานเบรกมือไฟฟาแลว
� เบรกมือไฟฟาจะทํางานโดยอัตโนมัติ เม่ือทานต้ังคาโหมดจายไฟไปยังตําแหนง OFF

� เพ่ือใหแนใจวาเบรกมือทํางานแลว ใหตรวจสอบวาไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) สวางข้ึน
2 การเปดและปดใชงานคุณลักษณะเบรกมืออตัโนมัติ หนา 475

■ การปลดเบรกอัตโนมัติ
การเหยียบคันเรงจะทําใหเบรกมือปลดออก
ใชคันเรงในการปลอยเบรกมือเม่ือทานสตารตรถเวลาข้ึนทางชันหรือเม่ือรถติด

คอยๆ เหยียบคันเรง
เม่ืออยูบนทางลาด อาจจําเปนตองใชแรงเหยียบคันเรง
มากข้ึนเพ่ือปลดเบรก

u ไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) จะดับลง

เบรกมือจะปลดโดยอัตโนมัติเม่ือทานเหยียบคันเรงในกรณีท่ี:
� ผูขับข่ีคาดเข็มขัดนิรภัย
� เคร่ืองยนตกําลังทํางาน
� คันเปลี่ยนเกียรไมอยูในตําแหนง (P หรือ (N

1เบรกมือ
ในสถานการณตอไปนี ้เบรกมือจะทํางานอัตโนมัติ
� เม่ือรถยนตหยุดนานกวา 10 นาที ขณะท่ีระบบควบคุมความ
เร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตาม
รถยนตคันหนาท่ีความเร็วตํ่า (ACC with LSF) ทํางาน

� เม่ือผูขับข่ีไมคาดเข็มขัดนิรภัยขณะท่ีรถหยุดวิ่งขณะท่ีรถถูก
หยุดโดยอัตโนมัติดวยระบบ ACC with LSF

� เม่ือดับเคร่ืองยนตขณะท่ีระบบ ACC with LSF ทํางาน
� เม่ือรถหยุดดวยระบบเบรกอตัโนมัตินานกวา 10 นาที
� เม่ือผูขับข่ีไมคาดเข็มขัดนิรภัยขณะท่ีรถหยุดวิ่ง และมีการใช
ระบบเบรกอัตโนมัติ

� เม่ือเคร่ืองยนตดับลงขณะท่ีใชระบบเบรกอัตโนมัติ
� เม่ือมีปญหากับระบบเบรกอัตโนมัติขณะท่ีใชเบรกอัตโนมัติ

หากเบรกมือไมสามารถปลดไดโดยอัตโนมัติ ใหทานปลดเบรก
มือดวยตนเอง

เม่ือรถกําลังแลนข้ึนเนนิ ควรตองเหยียบคันเรงใหมากข้ึน เพ่ือ
ปลดเบรกมือไฟฟาอัตโนมัติ

a คันเรง
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■ การเปดและปดใชงานคณุลักษณะเบรกมืออัตโนมัติ
เม่ือโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON ใหทําตามข้ันตอนตอไปนี้เพ่ือเปดหรือปดใชงานคุณลกัษณะเบรก
มืออัตโนมัติ
1. เลื่อนคันเปลีย่นเกียรไปยังตําแหนง (P

2. ดึงสวิตชเบรกมือไฟฟาข้ึนโดยไมเหยียบแปนเบรก
u ตรวจสอบวาไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (สีแดง) สวางข้ึน

3. ดึงสวิตชเบรกมือข้ึนคางไว เม่ือทานไดยินเสยีงปบ ใหปลอยสวิตชและดึงสวิตชข้ึนคางไวอีกครั้ง
ภายใน 3 วินาที

4. เม่ือทานไดยินเสยีงระบุวาข้ันตอนเสร็จสิ้นแลว ใหปลอยสวิตช
u เสียงปบ 2 ครั้ง แสดงวาไดเปดการใชงานน้ีแลว
u เสียงปบ 1 ครั้งแสดงวาปดใชงานคณุลักษณะน้ีแลว
u เม่ือทานเสร็จสิ้นการเปดใชงาน เบรกมือจะยังทํางานตอไปหลังจากท่ีดับเครื่องยนตแลว
u เพ่ือใหแนใจวาเบรกมือทํางานแลว ใหตรวจสอบวาไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) สวางข้ึน

หากทานจําเปนตองปดการใชงานน้ีเปนการช่ัวคราวเม่ือลางรถดวยเคร่ืองลางรถอัตโนมัติประเภท
สายพาน หรือเม่ือลากรถ ทานสามารถทําตามข้ันตอนท่ีอธิบายไวดานลางนี้
1. เหยียบแปนเบรกและหยุดรถ
2. ต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ีตําแหนง OFF และกดสวิตชเบรกมือไฟฟาลงภายใน 2 วินาที

u การต้ังคาเปดและปดการใชงานนีจ้ะไมไดรบัผลกระทบใดๆ
u กอนปดการใชงานน้ีเปนการช่ัวคราว ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
แบบแปรผัน พรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาท่ีความเร็วตํ่า (ACC with LSF) และ
ระบบเบรกอัตโนมัติกอนแลว

u เพ่ือใหแนใจวาเบรกมือทํางานแลว ใหตรวจสอบวาไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) สวางข้ึน

1เบรกมือ
เบรกมือจะไมสามารถปลดไดโดยอตัโนมัติขณะท่ีไฟเตือนตอไปนี้
ติดสวาง:
� หลอดไฟเตือนการทํางานบกพรอง
� ไฟเตือนตําแหนงเกียร

เบรกมือจะไมสามารถปลดไดโดยอัตโนมัติขณะท่ีไฟเตือน ตอ
ไปนีติ้ดสวาง:
� ไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (สีแดง)
� ไฟเตือนระบบ VSA

� ไฟเตือนระบบเบรกปองกันลอล็อก ABS

� ไฟเตือนระบบถุงลม

1การเปดและปดใชงานคุณลักษณะเบรกมืออัตโนมัติ
ในสภาพอากาศท่ีหนาวเย็น คันเบรกมืออาจเปนน้ําแข็งไดถา
เขาเบรกมือ

เม่ือจอดรถ เอาไมหมอนรองลอไวและตรวจสอบใหแนใจวาได
ปดใชงานการทํางานเบรกมือแบบอัตโนมัติ

และเม่ือนํารถเขาเคร่ืองลางรถอัตโนมัติแบบสายพานหรือเม่ือ
ใหรถอ่ืนลากพวงรถของทาน ใหปดการใชงานเบรกมือแบบ
อตัโนมัติ และปลดเบรกมือ
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รถยนตของทานมาพรอมกับดิสกเบรกท้ังสี่ลอ แรงดันสุญญากาศจะชวยลดแรงตานในการเหยียบ
เบรก แรงดันสญุญากาศจะชวยลดแรงตานในการเหยียบเบรกระบบชวยเบรกจะเพ่ิมแรงในการหยุด
เม่ือทานตองเหยียบเบรกในสถานการณฉกุเฉิน ระบบเบรก ABS ชวยในการควบคุมพวงมาลัยเม่ือตอง
เหยียบเบรกแรง

2 ระบบเสริมแรงเบรก หนา 481

2 ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) หนา 480

■ เบรกมือแบบใชเทา 1เบรกมือแบบใชเทา
ตรวจสอบเบรกหลังการขับรถผานท่ีน้ําลึก หรือจําเปนตองลุยไป
ในพ้ืนท่ีท่ีมีน้ําทวมขังบนพ้ืนถนน ใหใชการเหยียบแปนเบรก
หลายๆ คร้ังเพ่ือทําใหเบรกแหง

หากทานไดยินเสียงเศษโลหะเม่ือเหยียบเบรก ผาเบรกควรไดรับ
การเปล่ียน ใหปรึกษาตัวแทนจําหนาย

การใชงานแปนเบรกติดตอกันในขณะท่ีขับรถลงเขาในระยะ
ทางไกลจะทําใหเบรกรอนข้ึน ซ่ึงจะลดประสทิธิภาพในการเบรก
ลง ใชการเบรกเคร่ืองยนต โดยการเอาเทาออกจากคันเรง และ
เปล่ียนเกียรไปท่ีเกียรตํ่ากวา

หามพักเทาของทานบนแปนเบรกในขณะขับรถเพราะอาจทําให
เบรกทํางานและทําใหแผนรองเบรกเสียหาย และนอกจากนี้จะ
ทําใหรถคันอื่นท่ีขับอยูหลังรถของทานเกิดความสับสนได
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uuการเบรกuระบบเบรก
การขับรถ

เปนระบบท่ีรักษาการทํางานของเบรกตอหลังจากท่ีปลอยเบรกแลว จนกวาทานจะเหยียบคันเรง ทาน
สามารถใชระบบนี้ขณะท่ีรถยนตถูกจอดช่ัวคราว เชน เม่ือทานจอดรถตามสัญญาณไฟการจราจร
■ การเปดใชงานระบบ

ตองคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกวิธี จากน้ันทําการสตารต
เคร่ืองยนต กดสวิตชเบรกอัตโนมัติ
� ไฟเตือนระบบเบรกอัตโนมัติจะติดสวาง ระบบเปด
ใชงาน

■ การส่ังการทํางานของระบบ
เหยียบแปนเบรกเพ่ือใหรถจอดสนทิ คันเปล่ียนเกียรจะ
ตองไมอยูท่ีตําแหนง (P หรือ (R

� ไฟเตือนระบบเบรกอัตโนมัติจะติดสวาง ระบบจะ
รักษาการเบรกไวสูงสุด 10 นาที

� ปลอยแปนเบรกหลังจากท่ีไฟเตือนระบบเบรก
อัตโนมัติติดสวาง

■ ระบบเบรกอัตโนมัติ 1ระบบเบรกอัตโนมัติ

3คําเตือน
การส่ังงานระบบเบรกอัตโนมัติบนทางลาดชันสงูหรือ ถนน
ท่ีมีความลื่นไถล อาจยังทําใหรถเคล่ือนตัวไดอยู หากทาน
ปลอยเทาออกจากแปนเบรก

หากรถขยับโดยไมคาดคิด อาจทําใหเกิดการชน และทําให
เกิดการบาดเจ็บท่ีรุนแรงหรือถึงแกชีวิตได

หามสั่งงานระบบเบรกอัตโนมัติหรือพ่ึงพาระบบนี้ในการ
ปองกันรถไหลขณะขับข่ีบนทางลาดชันสูง หรือถนนท่ีลื่น

3คําเตือน
การใชระบบเบรกอัตโนมัติในการจอดรถอาจทําใหรถ
เคลือ่นโดยไมคาดคิดได

หากรถขยับโดยไมคาดคิด อาจทําใหเกิดการชน และทําให
เกิดการบาดเจ็บท่ีรุนแรงหรือถึงแกชีวิตได

หามจอดรถท้ิงไวขณะท่ีปลอยใหรถจอดดวยระบบ
เบรก อัตโนมัติ และควรจอดรถโดยการเขาเกียรไปท่ี
ตําแหนง ( P และกดเบรกมือ

a สวิตชเบรกอัตโนมัติ
b สวางข้ึน

a แปนเบรก
b On
c สวางข้ึน
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uuการเบรกuระบบเบรก

การขับรถ

■ การยกเลกิระบบ
เหยียบคันเรงขณะท่ีคนัเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนงอ่ืนท่ี
ไมใช (P หรือ (N ระบบจะถูกยกเลกิ และรถจะเร่ิม
เคลือ่นท่ี
� ไฟเตือนระบบเบรกอัตโนมัติจะดับ ระบบจะทํางาน
ตอไป

a คันเรง
b On
c ดับลง
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uuการเบรกuระบบเบรก
การขับรถ

■ ระบบจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเม่ือ:
� ทานกดสวิตชเบรกมือไฟฟา
� ทานเหยียบแปนเบรก และเลือ่นคนัเปลี่ยนเกียรไปท่ีตําแหนง (P หรือ (R

■ ระบบจะยกเลกิโดยอัตโนมัติ และเบรกมือจะถูกใชงานเม่ือ:
� ระบบจะรักษาการเบรกไวนานกวา 10 นาที
� เข็มขัดนริภัยตําแหนงผูขับข่ีจะถูกปลดล็อก
� ดับเคร่ืองยนต
� เกิดขอบกพรองกับระบบเบรกอัตโนมัติ
■ การปดระบบเบรกอัตโนมัติ

ขณะท่ีระบบเปดการทํางาน ใหเหยียบแปนเบรกกดปุม
ระบบเบรกอัตโนมัติอีกคร้ัง

u ไฟเตือนระบบเบรกอัตโนมัติจะดับ

หากทานตองการปดระบบเบรกอัตโนมัติ ขณะท่ีระบบ
กําลังทํางาน ใหทานกดปุมระบบเบรกอัตโนมัติพรอมกับ
เหยียบแปนเบรก

1ระบบเบรกอัตโนมัติ
ขณะท่ีระบบนี้ทํางาน ทานสามารถดับเคร่ืองยนต หรือ จอดรถ
โดยใชข้ันตอนปกติ

2 เม่ือรถหยุด หนา 483

ไมวาระบบจะเปดอยูหรือไม หรือระบบถูกส่ังงาน ระบบเบรก
อัตโนมัติจะปดทํางาน เม่ือดับเคร่ืองยนต

1การปดระบบเบรกอัตโนมัติ
ตองแนใจวาทานไดปดระบบเบรกอัตโนมัติเวลาท่ีทํา การลาง
รถดวยเคร่ืองลางรถอัตโนมัติ

ทานอาจไดยินเสียงการทํางาน หากรถยนตเคล่ือน ขณะท่ีระบบ
เบรกอัตโนมัติกําลังทํางาน ระบบจะมีเสียง การทํางานขณะท่ี
รถถูกเบรกไวแลวมีการเคล่ือนตัว

a สวิตชเบรกอัตโนมัติ
b ดับลง
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uuการเบรกuระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)

การขับรถ

ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)

ชวยปองกนัลอลอ็กขณะเบรก และชวยใหทานสามารถควบคมุการบังคบัเลี้ยวไดโดยการย้ําเบรกอยาง
รวดเร็วซ่ึงเร็วกวาท่ีทานจะสามารถทําได

ระบบกระจายแรงเบรกอิเลก็ทรอนิกส (EBD) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของระบบ ABS ยังชวยปรับสมดุลของ
การกระจายแรงเบรกท่ีลอหนาและลอหลังเพ่ือใหเหมาะสมกับนํา้หนกับรรทุกของรถ

ทานไมควรยํ้าแปนเบรก โดยควรปลอยใหระบบ ABS ทํางานแทนทานโดยการคงนํ้าหนักการเหยียบ
แปนเบรกไวใหสม่ําเสมอ วิธกีารเชนนี้บางคร้ังเรียกวา “เหยียบแลวหมุน”
■ การใชงานระบบ ABS

แปนเบรกอาจสั่นเล็กนอยเม่ือระบบ ABS ทํางาน ใหเหยียบแปนเบรกคางไวใหนิ่ง บนถนนท่ีแหง ทาน
จําเปนตองเหยียบแปนเบรกอยางรุนแรงเพ่ือใหระบบ ABS ทํางาน อยางไรก็ตาม ระบบ ABS อาจ
ทํางานทันทีเม่ือทานพยายามหยุดรถบนหิมะหรือนํ้าแข็ง

ระบบ ABS อาจทํางานเม่ือเหยียบแปนเบรกบน:
� ถนนท่ีเปยกลื่น
� ถนนท่ีปูดวยหิน
� ถนนท่ีพ้ืนผิวไมเรียบ เชน มีหลุม รอยแตก หรือฝาทอระบายน้ํา เปนตน

เม่ือความเร็วรถลดลงต่ํากวา 10 กม./ชม. ระบบ ABS จะหยุดทํางาน

■ ABS
1ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)

ขอสังเกต
ระบบ ABS อาจทํางานไมถูกตอง ถาทานใชยางรถผิด ประเภท
หรือผิดขนาด

เม่ือไฟเตือน ABS สวางข้ึนในขณะขับรถ แสดงวาอาจเกิดขอ
บกพรองข้ึนกับระบบ
ในขณะท่ีการเบรกแบบปกติไมไดรับผลกระทบ อาจมีความเปน
ไปไดวาระบบ ABS ไมทํางาน นํารถเขาตรวจสอบท่ีศูนยบริการ
ฮอนดาทันที

ระบบ ABS ไมชวยลดเวลาหรือระยะในการหยุดรถ แตชวยให
สามารถควบคุมการบังคับเล้ียวในระหวางท่ีเบรกอยางรุนแรง
เทานั้น

ในกรณีตอไปนี ้รถยนตของทานอาจตองใชระยะในการหยุดรถ
มากกวารถท่ีไมมีระบบ ABS:
� เม่ือขับรถบนพ้ืนถนนท่ีขรุขระ ซ่ึงรวมถึงเม่ือขับรถ บนพ้ืน
ถนนท่ีไมเรียบ เชน พ้ืนถนนท่ีเต็มไปดวย กอนกรวด

� การติดต้ังโซท่ียาง *

ทานอาจจะพบสิ่งตอไปนี้ในระบบ ABS
� เสียงการทํางานของมอเตอร ABS ในหองเคร่ืองยนต เม่ือมี
การเหยียบเบรกเพ่ือตรวจสอบระบบ หลังจากสตารตเคร่ือง
ยนตและขณะท่ีเรงความเร็ว

� แปนเบรกส่ันหรือเกิดการสะเทือนของตัวถังรถเม่ือ
ระบบ ABS มีการใชงาน
การส่ันสะเทือนและเสียงท่ีเกิดข้ึนเหลานี้เปนสภาวะปกติใน
ระบบ ABS
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uuการเบรกuระบบเสริมแรงเบรก
การขับรถ

ระบบเสริมแรงเบรก
ออกแบบมาเพ่ือชวยผูขับโดยการเพ่ิมแรงเบรกใหมากข้ึนเม่ือทานเหยียบแปนเบรกอยางรุนแรงใน
ขณะเบรกรถฉุกเฉิน
■ การใชงานระบบเสริมแรงเบรก
เหยียบแปนเบรกใหสุดเพ่ือใหไดแรงเบรกมากข้ึน

เม่ือระบบเสริมแรงเบรกทํางาน แปนเบรกอาจสายไปมาเล็กนอยและอาจไดยินเสียงการทํางาน ซ่ึงเปน
อาการปกติ ใหเหยียบแปนเบรกคางไวจนสดุ
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uuการเบรกuสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน

การขับรถ

สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน
ทํางานเม่ือทานเบรกอยางแรงในระหวางท่ีขับรถดวยความเร็วต้ังแต 60 กม./ชม. ข้ึนไปเพ่ือเตือนใหผู
ขับข่ีดานหลังของทานทราบวาทานกําลังเบรกกะทันหันโดยการกะพริบไฟฉุกเฉินเตือนโดยเร็ว วิธีนีจ้ะ
ชวยเตือนผูขับข่ีดานหลังของทานเตรียมรับสถานการณอยางเหมาะสมเพ่ือหลกีเลี่ยงแนวโนมท่ีจะชน
รถของทานได

■ เม่ือระบบทํางาน:

ไฟเตือนฉกุเฉินจะหยุดกะพริบเม่ือ:
� ปลอยแปนเบรก
� ABS ยกเลิกการทํางาน
� ลดความเร็วของรถทานอยูในระดับท่ีไมรนุแรง
� ทานกดสวิตชไฟเตือนฉุกเฉิน

1สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน
สญัญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหันไมใชระบบท่ี
สามารถปองกันการชนดานหลังท่ีเกิดจากการเบรกอยางรุนแรง
ของทานได ระบบจะกะพริบไฟเตือนฉุกเฉินในจังหวะท่ีทาน
เบรกอยางแรง ขอแนะนําใหทานหลีกเล่ียงการเบรกอยาง
แรง หากไมอยูในสถานการณท่ีจําเปนจริงๆ

สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหันจะไม ทํางาน
หากไฟเตือนฉุกเฉินถูกกดอยู

หากระบบ ABS หยุดทํางานเปนระยะเวลาชวงหนึ่งใน ระหวาง
การเบรก สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะ เบรกกะทันหันอาจ
ไมทํางานเลย

a เบรกอยางแรง
b ไฟเบรกสวาง
c ไฟเตือนฉุกเฉินกะพริบ
d ไฟเตือนฉุกเฉินกะพริบ
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การขับรถ
เครือ่งยนตเทอรโบ

ขอควรระวังและการดูแลรักษา
เทอรโบเปนอุปกรณท่ีมีความแมนยําสูงท่ีจะไดรบัแรงมามากข้ึน โดยการสงการอัดอากาศจํานวน
มาก เขาไปในเคร่ืองยนต โดยใชกังหันขับเคลือ่นดวยแรงดันไอเสยีของเครือ่งยนต

� เม่ือเครื่องยนตเย็นลงหลังจากสตารต ใหหลีกเลี่ยงการเรงเคร่ืองยนตหรือเรงความเร็วแบบ
กะทันหัน

� เปลี่ยนน้ํามันเคร่ืองและไสกรองน้ํามันเคร่ืองตามตารางการบํารุงรกัษาเสมอ กังหันจะหมุนดวย
ความเร็วสูงมากกวา 100,000 รอบ/นาที และอุณหภูมิสูงกวา 700°C หลอลืน่และระบายความรอน
ดวยน้ํามันเคร่ือง หากไมเปลี่ยนน้ํามันเครื่องและไสกรองน้ํามันเคร่ืองตามระยะทางหรือระยะเวลาท่ี
กําหนด น้ํามันเคร่ืองท่ีเสือ่มสภาพอาจทําใหเกิดการทํางานท่ีบกพรอง เชน ติดขัด เสียงรบกวนท่ีผิด
ปกติของแบร่ิงกังหัน

1เคร่ืองยนตเทอรโบ
ชวงระยะเวลาการบริการท่ีกําหนดไวสาํหรับการเปล่ียนไสกรอง
น้ํามันเคร่ือง แสดงอยูในจอแสดงขอมูล ปฏิบัติตามระยะเวลา
การเปล่ียนตามชวงเวลาการบริการ

2 ระบบเตือนการเปล่ียนน้าํมันเครือ่ง หนา 497 
2 นํ้ามันเครือ่งทีแ่นะนําใหใช หนา 509

ขอความ Engine temperature near limit. Avoid strong 

acceleration and high speed. อาจปรากฏข้ึนบนหนา
จอแสดงขอมูลผูขับข่ีเม่ือทานสตารตเคร่ืองยนตใหม หลังจาก
ขับข่ีภายใตสภาวะการใชงานหนัก เชน ความเร็วสูง หรือขับข่ี
สภาวะท่ีเปนทางชัน
ซ่ึงเปนอาการปกติ ขอความจะดับลงภายหลังจากการเดินเบา
หรือขับข่ีรถไปประมาณหนึ่งนาที

เคร่ืองยนตหลังจากขับข่ีรถภายใตสภาวะการใชงานหนกั เชน 
ความเร็วสูง หรือขับข่ีสภาวะท่ีเปนทางชัน ซ่ึงเปนอาการปกติ 
มาตรวดัอุณหภูมิจะลดลงไปภายหลังจากการเดินเบาหรือขับข่ี
รถไปประมาณหน่ึงนาที

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว
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การบํารุงรักษา
ในบทนี้จะอธิบายเก่ียวกับการบํารุงรกัษา
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การบํารุงรักษา

กอนการบํารุงรักษา

การตรวจสอบและการบํารงุรักษา
เพ่ือความปลอดภัยของทาน ใหทําการตรวจสอบและการบํารุงรกัษาตามหัวขอท่ีแสดงไวทุกขอ เพ่ือ
ดูแลรักษารถของทานใหอยูในสภาพท่ีดีเสมอ หากทานสังเกตเห็นความผิดปกติใดๆ เกิดข้ึน (เสยีงดัง
กลิ่นผิดปกติ น้ํามันเบรกไมเพียงพอ น้ํามันตกคางบนพ้ืนดิน และอ่ืนๆ) ใหทานนํารถเขาตรวจสอบท่ี
ศูนยบริการฮอนดาใกลบาน โปรดอางอิงคูมือการเขารับบริการท่ีใหมาพรอมกับตารางการบํารุงรกัษา
รถยนตในคูมือสําหรับเจาของรถยนตเลมนี ้สําหรับรายละเอียดขอมูลในการบํารุงรกัษาและการตรวจ
สอบสภาพรถยนต

2 ตารางการบํารุงรักษา หนา 504

■ การตรวจสอบประจํา
ทําการตรวจสอบสภาพรถกอนการเดินทางไกล เม่ือทําการลางรถ หรือเติมน้ํามันเช้ือเพลิง

■ การตรวจสอบตามระยะเวลา
� ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรกทุกเดือน

2 นํ้ามันเบรก หนา 516

� ตรวจสอบแรงดันลมยางทุกเดือน ทดสอบการสึกหรอของดอกยาง และสิ่งแปลกปลอมตางๆ
2 การตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนต หนา 530

� ตรวจสอบการทํางานของหลอดไฟภายนอกรถทุกเดือน
2 การเปล่ียนหลอดไฟ หนา 518

� ตรวจสอบสภาพใบปดน้ําฝนอยางนอยทุกหกเดือน
2 การตรวจสอบและบํารุงรักษายางใบปดน้ําฝน หนา 528

■ ประเภทของการตรวจสอบและการบํารุงรกัษา
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uuกอนการบํารุงรักษาuความปลอดภัยในการบํารุงรักษา

มีตอ

การบํารุงรักษา

ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา
ขอควรระวังท่ีสาํคัญท่ีสดุเพ่ือความปลอดภัยบางประการจะไดกลาวถึงดังตอไปนี้ อยางไรก็ตามเราอาจ
ไมสามารถเตือนทานถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดในการปฏิบัติข้ันตอนการบํารุงรกัษาทุกประการ มีเพียง
ทานเทานัน้ท่ีจะสามารถตัดสินใจไดวาทานควรทําตามข้ันตอนท่ีใหไวตอไปหรือไม

� เพ่ือลดความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมหรือการระเบิด โปรดหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เก็บอุปกรณท่ี
ทําใหเกิดประกายไฟหรือไฟใหหางจากแบตเตอรี่และช้ินสวนท่ีมีคราบน้ํามันทุกชนิด

� หามวางเศษผา ผาขนหน ูหรือวัตถุท่ีสามารถติดไฟไดอ่ืนๆ ไวขางใตฝากระโปรงหนา
u ความรอนจากเครื่องยนตและทอไอเสียอาจทําใหเกิดไฟลุกไหมได

� ในการทําความสะอาดช้ินสวนตางๆ ใหใชน้ํายาทําความสะอาดช้ินสวน หรือน้ํายาลางคราบมัน และ
คราบเปอนท่ีมีขายท่ัวไป หามใชน้าํมันเบนซินทําความสะอาดเด็ดขาด

� สวมใสอุปกรณปองกันสายตา และเสือ้ผาปองกันเม่ือทํางานเกี่ยวกับแบตเตอร่ี หรืออุปกรณท่ีมีแรง
อัดอากาศ

� ไอเสยีจากเครื่องยนตประกอบดวยกาซคารบอนมอนอกไซดซ่ึงเปนพิษตอรางกายและเปนอันตราย
ถึงแกชีวิตได
u ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับเครื่องยนตในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีอากาศถายเทไดดีเทานัน้

■ ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา

1ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา

3คําเตือน
การบํารุงรกัษาอยางไมถูกตอง หรือการไมแกไขปญหา
กอนขับรถ อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุซ่ึงทําใหไดรับบาดเจ็บ
สาหัสหรือเสยีชีวิตได

ปฏิบัติตามข้ันตอนการตรวจสอบและการบํารุงรกัษาท่ี
แนะนํา และตารางการบํารุงรกัษาในคูมือสําหรับเจาของ
รถยนต/คูมือการเขารับบริการเลมนี้เสมอ *

3คําเตือน
การไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการบํารุงรกัษาและขอควร
ระวังตางๆ อาจทําใหทานไดรบับาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ได

ปฏิบัติตามข้ันตอนและขอควรระวังในคูมือการใชงาน
สําหรับเจาของรถเลมนี้เสมอ

* สําหรับรถบางรุน
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uuกอนการบํารุงรักษาu ช้ินสวนและของเหลวท่ีใชสําหรับงานบริการบํารุงรักษา

การบํารุงรักษา

� รถยนตจะตองจอดนิ่งสนิทอยูกับท่ีเทานัน้
u ตรวจสอบใหแนใจวารถยนตของทานจอดอยูบนพ้ืนราบ ต้ังคาเบรกมือ และดับเคร่ืองยนตแลว

� ระวังช้ินสวนท่ีรอน ระมัดระวังแผลไหมจากช้ินสวนท่ีมีความรอน
u ตรวจสอบใหเคร่ืองยนตและทอไอเสียเย็นลง กอนสัมผัสรถยนตและช้ินสวนเหลานัน้

� ระมัดระวังการบาดเจ็บจากช้ินสวนท่ีเคลื่อนท่ีได
u หามสตารตเครื่องยนตโดยพลการ และใหมือและแขนหรือขาอยูหางจากช้ินสวนท่ีเคลื่อนท่ีได

ชิ้นสวนและของเหลวท่ีใชสําหรบังานบริการบํารุงรักษา
แนะนําใหใชช้ินสวนและของเหลวของแทจากฮอนดาเทานัน้ เม่ือทําการบํารุงรกัษาและดูแลรถยนต
ของทาน ช้ินสวน/อะไหลแทจากฮอนดาไดรบัการผลิตข้ึนตามมาตรฐานคณุภาพสูงสุด เชนเดียวกับท่ี
ช้ินสวนท่ีใชในรถยนตฮอนดา

■ ความปลอดภัยของรถยนต
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การบํารุงรักษา
ระบบเตือนการเปล่ียนน้ํามันเครื่อง

ขอความเตือนนีจ้ะเตือนใหทานทราบเม่ือถึงเวลาตองเปลีย่นน้ํามันเครื่อง หรือเม่ือตองนํารถไปยังศูนย
บริการฮอนดาเพ่ือรับบริการบํารุงรกัษาท่ีระบุ

การแสดงขอมูลของระบบเตือนการเปล่ียนน้ํามันเคร่ือง

1. กดสวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนตไปท่ี ON
2. กดปุม  (HOME)
3. เลื่อนปุมเลือก/ต้ังคาจนกระท่ังสญัลักษณ  ปรากฏ
4. เลื่อนปุมเลือก/ต้ังคาไปยังหนาจอแสดงขอมูลระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเคร่ือง
อายุการใชงานน้ํามันเคร่ืองจะปรากฏข้ึนบนจอแสดงขอมูลผูขับข่ี

ไฟแสดงขอความของระบบ ( ) จะสวางคางบนแผงหนาปดหลังจากถึงชวงเวลาของการบํารงุ
รกัษา ทานควรนํารถเขาศูนยบริการฮอนดาเพ่ือทําการบํารุงรกัษาตามท่ีระบุทันที

1การแสดงขอมูลของระบบเตือนการเปล่ียนน้ํามันเคร่ือง
ระยะทางท่ีเหลือกวาจะถึงชวงการบํารุงรักษาน้ํามันเคร่ืองคร้ัง
ตอไปไดรับการคํานวณและแสดงขึน้ โดย อางอิงจากการทํางาน
ของเคร่ืองยนตและสภาพของน้ํามันเคร่ือง
เนื่องจากสภาวะการขับข่ี ระยะทางการขับข่ีจริงอาจสั้นกวา
ระยะทางท่ีแสดง
เปนอิสระจากขอมูลระบบเตือนการเปล่ียนน้ํามันเคร่ือง ทําการ
บํารุงรักษาหลังจากผานไป 1 ป นับต้ังแตการเปล่ียนถายน้ํามัน
คร้ังลาสุด

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

a ปุม  (หนาจอหลัก)
b ปุมเลือก/ต้ังคา (ดานซาย)
c ระยะทางท่ีเหลอืกอนถึงชวงบํารุงรกัษาน้ํามันเครื่องรอบถัดไป
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uuระบบเตือนการเปล่ียนนํ้ามันเคร่ืองuการแสดงขอมูลของระบบเตือนการเปลี่ยนนํ้ามันเครือ่ง

การบํารุงรักษา

1. กดสวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนตไปท่ี ON

2. หมุนปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา) จนกระท่ังหนาจอแสดงขอมูลระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเคร่ือง
ปรากฏข้ึน อายุการใชงานน้ํามันเคร่ืองจะปรากฏข้ึนบนจอแสดงขอมูลผูขับข่ี

ไฟแสดงขอความของระบบ ( ) จะสวางคางบนแผงหนาปดหลังจากถึงชวงเวลาของการบํารุงรกัษา
ทานควรนํารถเขาศูนยบริการฮอนดาเพ่ือทําการบํารุงรกัษาตามท่ีระบุทันที

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

a ระยะทางท่ีเหลือกอนถึงชวงบํารุงรกัษาน้ํามันเคร่ืองรอบถัดไป
b ปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา)
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uuระบบเตือนการเปล่ียนนํ้ามันเคร่ืองuการแสดงขอมูลของระบบเตือนการเปล่ียนนํ้ามันเคร่ือง

มีตอ

การบํารุงรักษา

*1 : รุนมาตรวัด 7 นิว้
*2 : รุนมาตรวัด 9 นิว้

■ ขอมูลแสดงระบบเตอืนการเปล่ียนนํ้ามันเครือ่งบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี

ขอความเตือน หนาจออายุการใชงานนํ้ามันเคร่ือง ขอมูลทางเทคนิค

ปกติ

—

เม่ือทานต้ังคาระยะทางท่ีเหลือหลังจากการเปลี่ยนน้ํามัน
เครื่อง จะมีจุดจะปรากฏข้ึนบนหนาจออายุการใชงานน้ํามัน
เครื่อง จุดเหลานีจ้ะยังคงแสดงข้ึนจนกวาระบบจะตัดสนิตาม
สภาวะการขับข่ี และแสดงระยะทางท่ีเหลือจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนน้ํามันเคร่ืองคร้ังตอไป หรือจนกวาจะเปลีย่นน้ํามันเครื่อง
และไสกรองน้ํามันเคร่ืองครั้งตอไป

เม่ือต้ังคาระยะทางท่ีเหลอื หลังจากการเปลี่ยนน้ํามันเคร่ืองท่ี
เหลอือยู อายุการใชงานนํ้ามันเคร่ืองจะปรากฏข้ึน

*1

*1

*2

*2

*1

*1

*2

*2
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uuระบบเตือนการเปล่ียนนํ้ามันเคร่ืองuการแสดงขอมูลของระบบเตือนการเปลี่ยนนํ้ามันเครือ่ง

การบํารุงรักษา

*1 : รุนมาตรวัด 7 นิ้ว
*2 : รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

ขอความเตือน หนาจออายุการใชงานนํ้ามันเครื่อง ขอมูลทางเทคนิค

ใกลถึงกําหนดการใชบริการ

น้ํามันเคร่ืองหรือไสกรองใกลหมดอายุการใชงาน

ถึงกําหนดการใชบริการแลว

น้ํามันเคร่ือง หรือน้ํามันเครื่องและไสกรองน้ํามันเคร่ืองใกลหมด
อายกุารใชงาน และอุปกรณบริการการบํารุงรกัษาจะตองไดรับ
การตรวจสอบและเขารับบริการโดยเร็วท่ีสุด

*1

*1

*2

*2

*1

*1

*2

*2
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uuระบบเตือนการเปล่ียนนํ้ามันเคร่ืองuการแสดงขอมูลของระบบเตือนการเปล่ียนนํ้ามันเคร่ือง

มีตอ

การบํารุงรักษา

*1 : รุนมาตรวัด 7 นิว้
*2 : รุนมาตรวัด 9 นิว้

ขอความเตือน หนาจออายุการใชงานนํ้ามันเคร่ือง ขอมูลทางเทคนิค

เลยกําหนดการใชบริการแลว

น้ํามันเครื่อง หรือไสกรองน้ํามันเคร่ืองและน้ํามันเคร่ืองเลยอายุ
การใชงานแลว อุปกรณบริการการบํารุงรกัษาจะตองไดรบัการ
ตรวจสอบและเขารับบริการทันที 

*1

*1

*2

*2
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การบํารุงรักษา

ต้ังคาขอมูลระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเคร่ือง หากทานทําการบํารุงรกัษารถแลว

1. กดสวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนตไปท่ี ON
2. กดปุม  (HOME)
3. เลื่อนปุมเลอืก/ต้ังคาจนกระท่ังสญัลักษณ  ปรากฏ
4. เลื่อนปุมเลอืก/ต้ังคาไปยังหนาจอแสดงขอมูลระบบเตือนการเปลีย่นน้ํามันเครื่อง
5. กดปุมเลอืก/ต้ังคาคางไวประมาณ 10 วินาทีเพ่ือเขาสูโหมดต้ังคา
6. หมุนปุมเลือก/ต้ังคา เลือก Reset (ทานสามารถเลือก Cancel เพ่ือจบการทํางานได)
7. กดปุมเลอืกทางซายบนพวงมาลัยเพ่ือต้ังคารายการท่ีเลือก

■ การต้ังคาหนาจอ 1การต้ังคาหนาจอ
ขอสังเกต
การไมสามารถต้ังคาอายุการใชงานน้ํามันเคร่ืองหลังการบริการ
การบํารุงรักษาทําใหระบบแสดงชวงเวลาการบํารุงรักษาท่ีผิด
ซ่ึงจะทําใหเกิดขอบกพรองทางดานเทคนคิท่ีรายแรงได

ทานสามารถต้ังคาหนาจอแสดงขอมูลระบบเตือนการเปล่ียน
น้ํามันเคร่ืองไดโดยใชหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี

2 การต้ังคา * หนา 118

ทานสามารถต้ังคาหนาจอแสดงขอมูลระบบเตือนการเปล่ียน
น้ํามันเคร่ืองได โดยใชหนาจอเครื่องเสียง/ขอมูล

2 คุณลักษณะที่กําหนดเอง (Customized 

Features) หนา 322
ศูนยบริการฮอนดาจะต้ังคาหนาจออายุการใชงานนํ้ามันเคร่ือง 
หลังจากใหการบริการการบํารุงรักษาท่ีจําเปนเสร็จสิ้นแลว หาก 
มีบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากศูนยบริการไดทําการบํารุงรักษา 
เคร่ืองยนต ใหต้ังคาหนาจออายุการใชงานน้ํามันเคร่ืองดวยตัว 
ทานเอง

รุนจอสัมผัส 7 นิ้ว

รุนจอสัมผัส 10.2 นิ้ว

รุนมาตรวัด 7 นิ้ว

a ปุม  (หนาจอหลัก)
b ปุมเลือก/ต้ังคา

* สําหรับรถบางรุน
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uuระบบเตือนการเปล่ียนนํ้ามันเคร่ืองuการแสดงขอมูลของระบบเตือนการเปล่ียนนํ้ามันเคร่ือง
การบํารุงรักษา

1. กดสวิตชสตารต/ดับเคร่ืองยนตไปท่ี ON

2. หมุนปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา) จนกระท่ังหนาจอแสดงขอมูลระบบเตือนการเปลี่ยนน้ํามันเคร่ือง
ปรากฏข้ึน

3. กดปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา) คางไวประมาณ 10 วินาทีเพ่ือเขาสูโหมดต้ังคา

4. หมุนปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา) เลือก Reset (ทานสามารถเลือก Cancel เพ่ือจบการทํางานได)

5. กดปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา) บนพวงมาลัยเพ่ือต้ังคารายการท่ีเลือก

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

a ปุมเลือก/ต้ังคา (ดานขวา)
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การบํารุงรักษา

ตารางการบํารุงรักษา

หากรถยนตของทานมาพรอมกับสมุดคูมือการบริการจะมีตารางการบํารุงรกัษาระบุอยูในนั้น สําหรับ
รถยนตท่ีไมมีคูมือการบริการ ใหอางอิงจากตารางการบํารุงรกัษาตอไปนี้

ตารางการบํารุงรกัษาจะกําหนดรายการการบํารุงรกัษาข้ันตํ่าท่ีจําเปนเพ่ือใหรถอยูในสภาพพรอมใช
งานอยูเสมอ เนื่องจากความแตกตางทางดานภูมิภาคและสภาพอากาศ อาจจําเปนตองมีการบํารุง
รกัษาเพ่ิมเติมบางรายการ โปรดศึกษาจากหนังสอืรับประกันสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

การบํารุงรกัษาควรไดรบัการปฏิบัติโดยชางเทคนคิท่ีไดรบัการฝกอบรมอยางถูกตองและมีเคร่ืองมือ
ครบถวน ศูนยบริการของฮอนดามีคุณสมบัติของขอมูลดังกลาวครบถวน

การบริการตามระยะทางหรือระยะเวลาท่ีระบุ - 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

เปลี่ยนน้ํามันเคร่ือง เม่ือไฟเตือนแสดงข้ึน หรือ 6 เดือน
เปลี่ยนไสกรองน้ํามันเคร่ือง เม่ือไฟเตือนแสดงข้ึน หรือ 1 ป
เปลี่ยนไสกรองอากาศ ทุกๆ 30,000 กม.
ตรวจสอบระยะหางวาลว ทุกๆ 40,000 กม.
เปลี่ยนหัวเทียน ทุกๆ 60,000 กม.
ตรวจสอบสายพาน � � � � �

เปลี่ยนสารหลอเย็นเคร่ืองยนต ท่ี 200,000 กม. หรือ 10 ป หลงัจากนั้นเปนทุกๆ 100,000 กม. หรือ 5 ป
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uuตารางการบํารุงรักษาu

มีตอ

การบํารุงรักษา

การบริการตามระยะทางหรือระยะเวลาท่ีระบุ - แลวแต
วาอยางใดจะครบกําหนดกอน

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

เปลี่ยนน้ํามันเกียร � � � � �

เปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศ � � � � � � � � � �

ตรวจสอบเบรกลอหนาและลอหลงั ทุกๆ 10,000 กม. หรือ 1 ป
เปลี่ยนไสกรองน้ํามันเช้ือเพลิง ทุกๆ 80,000 กม.
เปลี่ยนน้ํามันเบรก ทุกๆ 3 ป
สลับยาง (ตรวจสอบลมยางและสภาพยางอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง) ทุกๆ 10,000 กม.

ตรวจสอบรายการตอไปนี้ดวยสายตา:
ยางกันฝุนเพลาขับ

ทุกๆ 10,000 กม. หรือ 1 ปปลายคันสง, กระปุกพวงมาลัย และยางกันฝุน
สวนประกอบระบบรองรับน้ําหนกั
ทอน้ํามันเบรกและทอออนเบรก (รวมท้ังระบบ ABS/VSA)

� � � � � � � � � �
ระบบไอเสีย
ทอน้ํามันเช้ือเพลิงและขอตอตางๆ
ระดับของเหลวและสภาพของเหลว
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การบํารุงรักษา

การบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถ

รายการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถ

a น้ํามันเบรก (ฝาปดสีดํา) e ถังสาํรองสารหลอเย็น
b แบตเตอรี่ f ฝาปดชองเติมนํ้ามันเครื่อง
c ฝาปดหมอน้ํา g ถังน้าํฉีดกระจก (ฝาปดสีฟา)
d กานวัดระดับน้ํามันเคร่ือง (สีสม)
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการเปดฝากระโปรงหนา

มีตอ

การบํารุงรักษา

การเปดฝากระโปรงหนา
1. จอดรถบนพ้ืนราบและกดเบรกมือ

2.  ดึงมือเปดฝากระโปรงหนาซ่ึงอยูใตมุมลางขวาของ
แผงหนาปด
u กระโปรงหนาจะยกตัวข้ึนเล็กนอย

3. ดันกลอนปลดล็อกสําหรับล็อกฝากระโปรงหนา (อยู
ใตขอบหนาตรงกลางของฝากระโปรงหนา) ไปดาน
ขางและยกฝากระโปรงหนาข้ึน เม่ือทานยกฝา
กระโปรงหนาข้ึนเล็กนอยแลว ทานสามารถปลอย
กลอนปลดล็อกได

1การเปดฝากระโปรงหนา

ขอสังเกต
หามเปดฝากระโปรงหนาเม่ือใบปดน้ําฝนยังกางอยู ฝากระโปรง
หนาจะกระแทกกับใบปดน้ําฝนและอาจทําใหท้ังใบปดน้ําฝน
และฝากระโปรงเสียหายได
ในการปดฝากระโปรงหนารถใหตรวจสอบวาฝากระโปรงยึดเขา
ท่ีดีแลว
หากกานปลดล็อกฝดหรือหากทานสามารถเปดฝากระโปรงหนา
โดยไมไดดันกานปลดล็อกข้ึน ควรหลอล่ืน หรือทําความสะอาด
กลไกล็อก

3คําเตือน
เหล็กคํ้าฝากระโปรงหนาอาจมีความรอนสงูเนื่องจาก
ความรอนจากเคร่ืองยนตได

เพ่ือปองกันไมใหเกิดแผลไหม อยาสัมผัสสวนโลหะของ
เหล็กค้ํา:
ใหใชดามจับท่ีเปนโฟมa มือเปดฝากระโปรงหนา

b ดึง

a กลอนปลดล็อก
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การบํารุงรักษา

4. ดึงเหล็กคํา้ออกจากคลิปยึด ใชสวนดามจับคํ้ายัน
ฝากระโปรงรถไว

ในการปดฝากระโปรงหนา ใหดึงเหล็กคํ้าออกและเก่ียว
เขากับคลปิยึดจากนั้นคอยๆ ลดระดับกระโปรงหนาลงมา
ท่ีความสงูประมาณ 30 ซม. จากนั้นผลักดวยมือเพ่ือปด
ฝากระโปรง

1การเปดฝากระโปรงหนา

� จับท่ีโฟม
� เหล็กค้ําฝากระโปรงมีความรอนสูง
� โปรดดูท่ีคูมือผูใชรถ

เฉพาะบางประเทศ

a เหลก็คํ้า
b ดามจับ
c คลิปยึด
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถu น้ํามันเคร่ืองที่แนะนําใหใช
การบํารุงรักษา

นํา้มันเครื่องท่ีแนะนําใหใช
ใชนํ้ามันเครื่องแทจากฮอนดาหรือนํ้ามันเคร่ืองอ่ืนท่ีมีคาความหนืดตรงตามมาตรฐาน SAE ซ่ึงมี
จําหนายท่ัวไปตามอุณหภูมิบรรยากาศ ท่ีแสดงในภาพ
น้ํามันเคร่ืองเปนสวนประกอบท่ีสําคัญท่ีมีผลตออายุการใชงานและประสิทธิภาพของเครื่องยนต หาก
ทานขับรถโดยมีน้ํามันเคร่ืองไมเพียงพอหรือน้ํามันเคร่ืองมีลักษณะเส่ือมสภาพ อาจทําใหเครื่องยนต
เสยีหาย หรือทํางานบกพรองได

*1 : ผานการคิดคนสูตรเพ่ือเพ่ิมการประหยัดน้ํามัน

น้ํามันเครื่องของแทจากฮอนดา น้ํามันเคร่ืองท่ีจําหนายท่ัวไป

● น้ํามันเคร่ืองของฮอนดา Type 2.0*1 ● ACEA C2/C3

1นํ้ามันเคร่ืองท่ีแนะนําใหใช
รถของทานไมจําเปนตองใชสารเติมแตง ในทางตรงกันขาม 
สิง่เหลานี้อาจสงผลตอสมรรถนะ และอายุการใชงานของ
เคร่ืองยนต

อุณหภูมิอากาศ อณุหภูมิอากาศ
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการตรวจสอบระดับนํ้ามันเครือ่ง

การบํารุงรักษา

การตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่อง
ขอแนะนําใหทานตรวจสอบระดับน้ํามันเคร่ืองทุกคร้ังท่ีเติมน้ํามันเช้ือเพลิง
โดยจอดรถบนระดับพ้ืนราบ

รอประมาณสามนาทีหลังจากดับเครื่องยนตกอนทําการตรวจสอบระดับน้ํามันเคร่ือง
1. ดึงกานวัดระดับน้ํามันเคร่ืองออกมา (หวงสีสม)

2. เช็ดน้ํามันเคร่ืองดวยผาสะอาดหรือกระดาษเช็ดมือ

3. สอดกานวัดระดับน้ํามันเคร่ืองกลับเขาไปใหมจนสุด

4. ดึงกานวัดออกมาอีกคร้ัง และตรวจสอบระดับน้ํามัน
โดยควรอยูท่ีระดับสงูสุดและระดับตํ่าสุด เติมนํ้ามัน
เครื่องหากจําเปน

1การตรวจสอบระดับน้ํามันเคร่ือง
หากระดับนํ้ามันเคร่ืองอยูใกลระดับตํ่าสุด หรือตํ่ากวาระดับต่ําสุด
ใหเติมน้ํามันเคร่ืองชาๆ ระวังอยาใหหกลนออกมาขางนอก

อตัราการบริโภคน้ํามันเคร่ืองข้ึนอยูกับลักษณะการขับข่ีและ
สภาพอากาศ รวมท้ังสภาพถนนในเสนทางการขับข่ี ปริมาณ
การบริโภคนํ้ามันเคร่ืองเฉล่ียอาจสูงถึง 1 ลิตรตอ 1,000
กิโลเมตร นอกจากนี้ สาํหรับเคร่ืองยนตใหม แนวโนมการ
บริโภคนํ้ามันเคร่ืองจะมากขึ้นกวาอัตราดังกลาว

คําแนะนาํวิธีการกําจัดของเสียหรือวัสดุท่ีใชแลวน้ํามันหลอล่ืน,
น้ํามันเบรก, สารหลอล่ืน, ไสกรองนํ้ามันหลอล่ืน และไสกรอง
น้ํามันเชื้อเพลิง
1. หลีกเล่ียงการท้ิงน้ํามันหลอล่ืน, น้ํามันเบรก, สารหลอเย็น
และไสกรองท่ีใชแลวรวมกับขยะท่ัวไปของเสียในครัวเรือน หรือ
ท้ิงลงทอระบายน้ําหรือบนพ้ืนดินเนื่องจากสวนประกอบของ
สารหรือวัสดุท่ีใชแลวเหลานี้เปนอันตรายตอสุขภาพและทํา ลาย
สภาพแวดลอม
2. การกําจัดน้ํามันหลอล่ืน, น้ํามันเบรก, สารหลอล่ืน,ไสกรอง
นํ้ามันหลอล่ืน และไสกรองท่ีใชแลว โปรดปฏิบัติตามกฎขอบังคับ
ของทองถ่ิน และกฎหมายท่ีกําหนด หรือรวบรวมเพ่ือสงไป
กําจัดโดยหนวยงานท่ีไดรับอนุญาตจากกรมโรงงาน หรือติดตอ
ศูนยบริการฮอนดาเพ่ือรับคําแนะนํา

a ระดับสูงสุด
b ระดับตํ่าสุด
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการเติมน้ํามันเคร่ือง
การบํารุงรักษา

การเติมนํ้ามันเคร่ือง
1. คลายฝาปดชองเติมน้ํามันเคร่ืองออก
2. คอยๆ เติมน้ํามันเคร่ือง
3. ใสฝาปดชองเติมน้ํามันเคร่ืองกลับเขาท่ี และขันให
แนน

4. รอประมาณ 3 นาที และตรวจสอบดวยกานวัดระดับ
น้ํามันเคร่ืองอีกคร้ัง

1การเติมนํ้ามันเคร่ือง
ขอสังเกต
อยาเติมน้ํามันเคร่ืองเกินระดับสูงสุด การเติมน้ํามันเคร่ืองมาก
เกินไปอาจทําใหเกิดการร่ัวซึมและทําใหเคร่ืองยนตเสียหายได

หากน้ํามันหก ใหรีบเช็ดออกโดยทันที เนื่องจากน้ํามันเคร่ืองท่ี
หกออกมาอาจทําใหชิ้นสวนในหองเคร่ืองยนตเสียหายได
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuสารหลอเย็นเคร่ืองยนต

การบํารุงรักษา

สารหลอเย็นเครื่องยนต

สารหลอเย็นนี้มีการเติมสารกันเยือกแข็ง 50 % และน้ําเปลา 50 % ลงไปผสมกันกอนแลว ดังนัน้หาม
เติมสารกันเยือกแข็งหรือน้ําเปลาลงไปโดยตรงเด็ดขาด

ขอแนะนําใหทานตรวจสอบระดับสารหลอเย็นเครื่องยนตทุกคร้ังท่ีเติมน้ํามันเช้ือเพลิง ตรวจสอบถัง
สํารองกอน หากถังวาง ใหตรวจสอบระดับสารหลอเย็นในหมอน้ําดวย เติมสารหลอเย็นเคร่ืองยนตตาม
ลงไป

1. ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองยนตและหมอน้ําเย็น
ตัวลงแลว

2. ตรวจสอบปริมาณสารหลอเย็นในถังน้ําสํารอง
u หากระดับสารหลอเย็นต่ํากวาระดับต่ําสุด MIN 

ใหเติมสารหลอเย็นท่ีกําหนดลงไปจนกวาจะถึง
ระดับสงูสุด MAX

สารหลอเย็นเคร่ืองยนตท่ีกําหนด: Honda All Season สารกันเยือกแข็ง/สารหลอเย็นชนิดท่ี 2

■ ถังพัก

1สารหลอเย็นเคร่ืองยนต

ขอสังเกต
หากคาดวาอุณหภูมิจะตํ่ากวา -30 °C อยางตอเนื่อง ควร
เปล่ียนสวนผสมสารหลอเย็นใหมีความเขมขนสูงข้ึน สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสวนผสมสารหลอเย็นท่ีเหมาะสม
จากศูนยบริการฮอนดา

หากไมมีสารกันเยือกแข็ง/สารหลอเย็นของฮอนดา ทานอาจ
ใชสารหลอเย็นแบบไมมีซิลิเกตย่ีหอชั้นนําอื่นแทนเปนการ
ชั่วคราวได ตรวจสอบวาสารหลอเย็นนัน้ๆ มีคณุภาพสูงและ
แนะนําสําหรับเคร่ืองยนตอะลูมิเนยีม การใชสารหลอเย็นย่ีหอ
อื่นท่ีไมใชของฮอนดาอยางตอเนื่องสามารถทําใหเกิดการกัด
กรอนและระบบหลอเย็นทํางานผิดปกติหรือไมทํางาน ทําความ
สะอาดระบบหลอเย็นและเติมดวยสารกันเยือกแข็ง/สารหลอ
เย็นของฮอนดาใหเร็วท่ีสดุเทาท่ีเปนไปได

หามเติมสารปองกันสนิม หรือสารเติมแตงอ่ืนใดลงในระบบ
หลอเย็นของรถยนต เนื่องจากสารดังกลาวอาจมีคุณสมบัติไม
เหมาะสมกับสารหลอเย็นหรือสวนประกอบของเคร่ืองยนต

3คําเตือน
ถอดฝาปดหมอน้ําออกในขณะเคร่ืองยนตรอนจะทําใหสาร
หลอเย็นพุงออกมาจนทําใหทานถูกลวกได

ปลอยใหเคร่ืองยนตและหมอนํ้าเย็นลงกอนถอดฝาปด
หมอนํ้าออกทุกคร้ัง

a ถังพัก
b MAX
c MIN
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuสารหลอเย็นเคร่ืองยนต
การบํารุงรักษา

3. ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบหลอเย็น



uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuสารหลอเย็นเคร่ืองยนต

514

การบํารุงรักษา

1. ตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองยนตและหมอน้ําเย็น
ตัวลงแลว

2. หมุนฝาปดหมอน้ําทวนเข็มนาฬิกา 1/8 และไลความ
ดันในระบบหลอเย็นออก

3. กดฝาปดหมอน้ําและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือถอดฝา
ออก

4. ระดับสารหลอเย็นควรอยูเหนือจากฐานของคอ
สําหรับเติมสารหลอเย็น เติมสารหลอเย็นหากมี
ระดับตํ่า

5. ใสฝาปดหมอกลับเขาท่ี และขันใหแนน

■ หมอนํ้า 1หมอน้ํา
ขอสังเกต
เติมของเหลวอยางชาๆ และระมัดระวังไมใหหก ทําความ
สะอาดของเหลวท่ีหกโดยทันที เพราะสามารถทําใหสวน
ประกอบของเคร่ืองยนตเสียหายได

a ฝาปดหมอน้ํา
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถu น้ํามันเกียร
การบํารุงรักษา

นํา้มันเกียร

นํารถตรวจสอบระดับน้ํามันเกียรท่ีศูนยบริการ และเปล่ียนหากจําเปน
ปฏิบัติตามกําหนดระยะเวลาการดูแลรักษาท่ีกําหนดไวสําหรับการเปลีย่นน้ํามันเกียรอัตโนมัติของ
รถยนตของทาน

2 ตารางการบํารุงรักษา หนา 504

อยาพยายามตรวจสอบหรือเปลีย่นน้ํามันเกียรอัตโนมัติแบบอัตราทดตอเนื่องดวยตัวเอง

■ น้ํามันเกียรอตัโนมัติ (CVT)

น้ํามันท่ีกําหนด: นํ้ามันเกียรฮอนดา HCF-2

1นํ้ามันเกียร
ขอสังเกต
หามผสมน้ํามันเกียรฮอนดา HCF-2 กับน้ํามันเกียรอืน่
การใชนํ้ามันเกียรอื่นนอกเหนือจากนํ้ามันเกียรฮอนดา HCF-2 
อาจมีผลตอการเปล่ียนเกียรและอายุการใชงานของระบบเกียร
และสรางความเสียหายตอระบบเกียร
ความเสียหายท่ีเกิดจากการใชนํ้ามันเกียรท่ีไมใชนํา้มันเกียร
ฮอนดา HCF-2 จะไมอยูในเง่ือนไขการรับประกันรถยนตใหม
ของฮอนดา



516

uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถu นํ้ามันเบรก

การบํารุงรักษา

น้ํามันเบรก

ระดับนํ้ามันเบรกควรอยูท่ีระหวางเครื่องหมายขีดต่ํา
สุด MIN และเคร่ืองหมายขีดสูงสุด MAX ท่ีดาน
ขางกระปุกน้ํามันเบรก

น้ํามันท่ีกําหนด: น้ํามันเบรก DOT 3 หรือ DOT 4

■ การตรวจสอบระดับน้ํามันเบรก

1น้ํามันเบรก
ขอสังเกต
น้ํามันเบรกท่ีมีเคร่ืองหมาย DOT 5 ไมรองรับกับระบบเบรก
ของรถยนตของทาน และอาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายท่ี
รุนแรงข้ึนได

ขอแนะนาํใหใชผลิตภัณฑท่ีเปนของแทของฮอนดา

หากระดับน้ํามันเบรกอยูท่ีหรือตํ่ากวาระดับเคร่ืองหมายขีดต่ํา
สุด MIN ใหนํารถเขารับการตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดาเพ่ือ
ตรวจหาการร่ัวซึมในระบบหรือการสึกหรอของผาเบรกโดยเร็ว
ท่ีสุด

a ถังพัก
b MAX
c MIN
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการเติมน้ําฉีดลางกระจกหนา
การบํารุงรักษา

การเติมนํ้าฉีดลางกระจกหนา
ตรวจสอบปริมาณของน้ํายาฉีดกระจก
หากอยูในระดับตํ่า ใหเติมน้ํายาฉีดกระจกลงในถัง

เทน้ํายาฉีดกระจกอยางระมัดระวัง อยาใหลนเกินถังเก็บน้ํายา

ไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิง
เปลีย่นไสกรองนํ้ามันเช้ือเพลิงตามเวลาและระยะทางท่ีแนะนําในตารางการบํารุงรกัษา

เขารับการเปลี่ยนไสกรองนํ้ามันเช้ือเพลงิโดยชางผูชํานาญงาน นํ้ามันเช้ือเพลิงในระบบอาจฉีดพนออก
มาเปนฝอย และกอใหเกิดอันตรายหากขอตอสายและทอนํ้ามันตางๆ ไมไดรบัการยึดอยางถูกตอง

1การเติมนํ้าฉีดลางกระจกหนา
ขอสังเกต
หามใชสารกันเยือกแข็งสําหรับเคร่ืองยนต หรือละลายน้าํสม
สายชู/น้ําเปลาเติมลงในกระปุกฉีดลางกระจกหนา
สารกันเยือกแข็งอาจทําลายสีรถยนตของทาน น้ําสมสายช/ูน้ํา
เปลาอาจสรางความเสียหายตอมอเตอรฉีดน้ําลางกระจกได
ใชเพียงแคน้ํายาฉีดกระจกท่ีมีการวางจําหนายท่ัวไปเทานั้น
หลีกเล่ียงการใชน้ํากระดางเปนเวลานานเพ่ือปองกันการเพ่ิม
ของคราบหินปูน
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การบํารุงรักษา

การเปลี่ยนหลอดไฟ

หลอดไฟหนา
เม่ือเปลี่ยนหลอดไฟ ควรใชหลอดไฟตอไปนี้

1. กดท่ีแท็บเพ่ือถอดข้ัวตอออก
2. หมุนหลอดไฟเกาทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือถอดออก
3. ใสหลอดไฟหลอดใหมเขาในชุดไฟหนาและหมุนตาม
เข็มนาฬิกา

4. ประกอบข้ัวตอเขายังข้ัวของหลอดไฟ

หลอดไฟหนาไฟสูง: 60 วัตต (HB3 สําหรับหลอดชนิดฮาโลเจน)*

ชนิด LED*

หลอดไฟหนาไฟต่ํา: 55 วัตต (H11 สําหรับหลอดชนดิฮาโลเจน)*

ชนิด LED*

■ หลอดไฟหนาไฟสูง

1หลอดไฟหนา
ทิศทางการสองของไฟหนาไดรับการต้ังมาจากโรงงานและโดย
ปกติแลวไมจําเปนตองมีการปรับเพ่ิม อยางไรก็ตาม ถาทาน
บรรทุกสัมภาระท่ีมีน้ําหนักมากไวในชองเก็บของใตฝากระโปรง
ทาย ใหนํารถเขารับการปรับทิศทางการสองของไฟหนาใหมท่ี
ศูนยบริการฮอนดาหรือชางท่ีมีความชํานาญ

ขอสังเกต
หลอดไฟฮาโลเจนจะเกิดความรอนเม่ือสองสวาง
หากมีน้ํามัน สารระเหย หรือรอยขีดขวนบนกระจกอาจทําให
หลอดไฟรอนเกิน และระเบิดได

เม่ือเปล่ียนหลอดไฟฮาโลเจน ใหจับตรงฐานของหลอดไฟ และ
อยาใหผิวของทานสัมผัสโดนกระจกหลอดไฟ หรือโดนวัตถุแข็ง
กระแทกหลอดไฟ หากทานสัมผัสท่ีกระจก ใหทําความสะอาด
ดวยผาชุบแอลกอฮอลและสะอาด

ไฟใหญหนาชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบท่ีศูนยบริการ
ฮอนดาเพ่ือตรวจสอบและเปล่ียนหลอดไฟ

รุนท่ีมีหลอดชนิดฮาโลเจน

รุนท่ีมีไฟหนาชนิด LED

รุนท่ีมีหลอดชนิดฮาโลเจน

a ข้ัวตอ
b แท็บ
c หลอดไฟ
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟหนา
การบํารุงรักษา

1. กดท่ีแท็บเพ่ือถอดข้ัวตอออก
2. หมุนหลอดไฟเกาทวนเข็มนาฬิกาเพ่ือถอดออก
3. ใสหลอดไฟหลอดใหมเขาในชุดไฟหนาและหมุนตาม
เข็มนาฬิกา

4. ประกอบข้ัวตอเขายังข้ัวของหลอดไฟ

■ หลอดไฟหนาไฟต่ํา
รุนท่ีมีหลอดชนิดฮาโลเจน

a ข้ัวตอ
b แท็บ
c หลอดไฟ

* สําหรับรถบางรุน
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uuการเปล่ียนหลอดไฟuหลอดไฟสัญญาณไฟเล้ียวดานหนา

การบํารุงรักษา

หลอดไฟสญัญาณไฟเล้ียวดานหนา
เม่ือเปลี่ยนหลอดไฟ ควรใชหลอดไฟตอไปนี้

1. หมุนข้ัวตอหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก
2. ถอดหลอดไฟเกาออกและใสหลอดไฟใหมเขาไป
แทนท่ี

ไฟเลี้ยวหนา: 21 วัตต (สีเหลืองอําพัน)*
ชนดิ LED*

1หลอดไฟสัญญาณไฟเล้ียวดานหนา

ไฟเล้ียวหนาชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบท่ีศูนยบริการ
ฮอนดาเพ่ือตรวจสอบและเปล่ียนหลอดไฟ

รุนท่ีมีไฟหนาชนิด LED

รุนท่ีมีหลอดชนิดฮาโลเจน

a ข้ัวตอหลอดไฟ
b หลอดไฟ
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟu ไฟหร่ี/ไฟเดยไลท
การบํารุงรักษา

ไฟหรี่/ไฟเดยไลท
ไฟหร่ีและไฟเดยไลทชนดิ LED ใหนํารถเขาตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดาเพ่ือตรวจสอบและเปลี่ยน
หลอดไฟ

ไฟตัดหมอก*

ไฟตัดหมอกเปนไฟชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดาเพ่ือตรวจสอบและเปลี่ยน
หลอดไฟ

ไฟเล้ียวดานขาง/ไฟเตือนฉุกเฉิน
ไฟเลี้ยวดานขางกระจกประตูชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดาเพ่ือตรวจสอบและ
เปลีย่นหลอดไฟ

* สําหรับรถบางรุน
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uuการเปล่ียนหลอดไฟuหลอดไฟเบรก ไฟทายและไฟเล้ียวดานหลัง

การบํารุงรักษา

หลอดไฟเบรก ไฟทายและไฟเลี้ยวดานหลัง
เม่ือเปลี่ยนหลอดไฟ ควรใชหลอดไฟตอไปนี้

1. งดัขอบของฝาครอบโดยใชไขควงปากแบนเพ่ือถอด
ออก
u ใชผาหุมปากไขควงเพ่ือปองกันรอยขวน

2. ถอดโบลทยึด
3. ดึงชุดไฟทายออกจากแผงตกแตงดานหลัง

ไฟเบรก: LED

ไฟทาย: LED

ไฟเลี้ยวหลัง: 21 วัตต (สีเหลืองอําพัน)

1หลอดไฟเบรก ไฟทายและไฟเล้ียวดานหลัง
ไฟเบรกและไฟทายชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบท่ีศูนย
บริการฮอนดาเพ่ือตรวจสอบและเปล่ียนหลอดไฟ

a ฝาครอบ

a โบลท

* สําหรับรถบางรุน



523

uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟเบรก ไฟทายและไฟเล้ียวดานหลัง
การบํารุงรักษา

4. หมุนข้ัวตอหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก
5. ถอดหลอดไฟเกาออกและใสหลอดไฟใหมเขาไป
แทนท่ี

6. จัดแนวสลักใหตรงกับลกูยาง แลวดันเขาไปขางใน
จนกวาจะประกบจนสนิท

a ข้ัวตอหลอดไฟ
b หลอดไฟ
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uuการเปล่ียนหลอดไฟu ไฟทายและไฟถอยหลัง

การบํารุงรักษา

ไฟทายและไฟถอยหลัง
เม่ือเปลี่ยนหลอดไฟ ควรใชหลอดไฟตอไปนี้

1. ถอดคลปิยึดโดยใชไขควงปากแบน จากนั้นดึงแผง
ตกแตงออก

2. หมุนข้ัวตอหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก
3. ถอดหลอดไฟเกาออกและใสหลอดไฟใหมเขาไป
แทนท่ี

ไฟทาย: LED
ไฟถอยหลัง: 16 วัตต

1ไฟทายและไฟถอยหลัง
ไฟทายชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดา
เพ่ือตรวจสอบและเปล่ียนหลอดไฟ
สอดไขควงปากแบนเขาไปตรงแถบบนฝาครอบ จากนั้นยกข้ึน
เพ่ือถอดคลิปออก

ใสคลิปโดยยกข้ึนและดันเขาไปจนสดุ
a คลิป

a กดจนกระท่ังแบนราบ

a คลิปยึด

a ข้ัวตอหลอดไฟ
b หลอดไฟ
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟu ไฟเบรกดวงที่สาม
การบํารุงรักษา

ไฟเบรกดวงที่สาม

เม่ือเปลีย่นหลอดไฟ ควรใชหลอดไฟตอไปนี้

1. เปดฝากระโปรงทาย
2. หมุนข้ัวตอหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก
3. ถอดหลอดไฟเกาออกและใสหลอดไฟใหมเขาไป
แทนท่ี

ไฟสองปายทะเบียนหลัง
ไฟสองปายทะเบียนหลงัชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดาเพ่ือตรวจสอบและ
เปลีย่นหลอดไฟ

ไฟเบรกดวงท่ีสาม: 21 วัตต

รุนท่ีไมมีไฟเบรกดวงท่ีสามชนดิ LED 1ไฟเบรกดวงท่ีสาม

ไฟเบรกดวงท่ีสามชนิด LED ใหนํารถเขาตรวจสอบท่ีศูนย
บริการฮอนดาเพ่ือตรวจสอบและเปล่ียนหลอดไฟ

รุนท่ีมีไฟเบรกดวงท่ีสามชนิด LED

a ข้ัวตอหลอดไฟ
b หลอดไฟ
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uuการเปล่ียนหลอดไฟuหลอดไฟอ่ืนๆ

การบํารุงรักษา

หลอดไฟอ่ืนๆ

เม่ือเปลี่ยนหลอดไฟ ควรใชหลอดไฟตอไปนี้

1. งัดขอบของฝาครอบโดยใชไขควงปากแบนเพ่ือถอด
ออก
u ใชผาหุมปากไขควงเพ่ือปองกันรอยขวน

2. ถอดหลอดไฟเกาออกและใสหลอดไฟใหมเขาไป
แทนท่ี

■ หลอดไฟกระจกแตงหนา*

ไฟกระจกแตงหนา: 2 วัตต

a หลอดไฟ

* สําหรับรถบางรุน
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟอ่ืนๆ
การบํารุงรักษา

เม่ือเปลีย่นหลอดไฟ ควรใชหลอดไฟตอไปนี้

1. งดัขอบของฝาครอบโดยใชไขควงปากแบนเพ่ือถอด
ออก
u ใชผาหุมปากไขควงเพ่ือปองกันรอยขวน

2. ถอดหลอดไฟเกาออกและใสหลอดไฟใหมเขาไป
แทนท่ี

■ หลอดไฟกระโปรงทาย

ไฟกระโปรงทาย: 5 วัตต

a หลอดไฟ
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การบํารุงรักษา

การตรวจสอบและบํารุงรักษายางใบปดนํ้าฝน

การตรวจสอบยางใบปดนํ้าฝน
หากยางใบปดนํา้ฝนเสื่อมสภาพจะทําใหเกิดริ้วรอยและมีเสยีงดังรบกวนเม่ือปดนํา้ฝนทํางานและกาน
ใบปดนํ้าฝนสวนท่ีเปนโลหะอาจทําใหกระจกหนารถเกิดรอยขีดขวน

การเปล่ียนยางใบปดนํ้าฝน
1. ต้ังคาโหมดจายไฟไปยังตําแหนง ON จากนัน้ต้ังคา
ไปยัง VEHICLE OFF

2. ภายใน 10 วินาทีหลังจากต้ังคาโหมดจายไฟไปยัง
ตําแหนง VEHICLE OFF ใหเปดสวิตชปดน้ําฝนคาง
ไวในตําแหนง MIST เปนเวลามากกวาสองวินาที
u กานปดน้ําฝนท้ังคู ถูกต้ังคายังตําแหนงการ
บริการ ตามภาพแสดง

3. ยกกานปดน้ําฝนท้ังคู

1การเปล่ียนยางใบปดนํา้ฝน
ขอสังเกต
ระมัดระวังหามทํากานปดน้ําฝนตกลงบนกระจกหนารถเนื่อง
จากอาจทําใหกระจกหนารถเสียหายได



529

uuการตรวจสอบและบํารุงรักษายางใบปดน้ําฝนuการเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝน
การบํารุงรักษา

4. กดปุมล็อกเขาดานใน จากนัน้เลื่อนใบปดนํ้าฝนออก
จากกานปดนํ้าฝน

5. เลื่อนยางใบปดน้ําฝนอันใหมเขากับกานปดน้ําฝน
จนกระท่ังลอ็กเขาท่ี

6. ลดกานปดน้ําฝนลง
7. เปดโหมดจายไฟไปยังตําแหนง ON จากนั้นเปด
สวิตชปดน้ําฝนไปยังตําแหนง MIST หนึ่งคร้ัง
u กานปดน้ําฝนกลบัสูตําแหนงพ้ืนฐานa แท็บ
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การบํารุงรักษา

การตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนต

การตรวจสอบสภาพยาง
เพ่ือใหสามารถใชงานรถยนตของทานไดอยางปลอดภัยทานตองใชยางท่ีมีขนาดและประเภทท่ีถูกตอง
เหมาะสมโดยยางตองอยูในสภาพท่ีมีดอกยางสมบูรณไมสึกหรอ และยางไมแบน
■ คําแนะนําในการเติมลมยาง
การเติมลมยางใหถูกตองเสมอ จะทําใหสามารถควบคมุรถไดดี ทําใหการขับข่ีนุมนวล และยืดอายุ
ของดอกยาง โปรดสังเกตฉลากท่ีติดอยูบนขอบประตูดานผูขับข่ี
ยางท่ีมีแรงดันลมออนเกินไปจะทําใหการสึกไมสม่ําเสมอซ่ึงสงผลตอการควบคุมรถและอัตราการ
บริโภคน้ํามัน และอาจทําใหการทํางานบกพรองเนื่องจากรอนจัด
ยางท่ีเติมลมแข็งเกินไปจะทําใหการขับข่ีไมนิ่มนวล มีแนวโนมจะทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย และการ
สึกหรอของยางจะไมสม่ําเสมอ
ดูยางแตละเสนทุกวันกอนท่ีทานจะขับรถ หากมียางเสนใดลมนอยกวาเสนอ่ืน ใหตรวจสอบแรงดันลม
ยางดวยเกจวัดลมยาง
ใชเกจวัดลมยางเพ่ือวัดแรงดันลมยางทุกเสน รวมท้ังยางสํารองอยางนอยหนึง่คร้ังตอเดือนหรือกอน
เดินทางไกล แมแตยางสภาพดีก็สามารถสญูเสยีลมยาง 10-20 kPa (0.1-0.2 บาร, 1-2 psi) ตอเดือนได
■ คําแนะนําในการตรวจสอบสภาพยาง
ทุกคร้ังท่ีทําการวัดแรงดันลมยาง ใหตรวจสอบสภาพยางและกานวาลวดวย
มองหา:
� รอยบุบหรือรอยนูนบนยางแตละดานหรือในดอกยาง เปลีย่นยางเม่ือทานพบรอยแทง รอยแยก หรือ
รอยแตกในแตละดานของยาง เปลี่ยนยางเม่ือทานเห็นโครงสรางภายในหรือเสนตีเกลียวเสริมยาง

� นําสิง่ผดิปกติออก ตรวจสอบการรั่วซึมของแรงดัน
� ดอกยางท่ีสึกผิดปกติ ใหศูนยบริการตรวจสอบการปรับแนวของลอ
� ดอกยางท่ีสึกผิดปกติ

2 เคร่ืองหมายเตือนการสึกหรอ หนา 531

� รอยขีดขวนความเสยีหายรอบๆ กานวาลว

1การตรวจสอบสภาพยาง

วัดแรงดันลมยางเม่ือยางเย็นตัวลง ซ่ึงหมายถึงหลังจากการ
จอดรถแลวอยางนอย 3 ชั่วโมง หรือขับข่ีไปในระยะทางสั้น
กวา 1.6 กม. หากจําเปนใหเติมหรือปลอยลมยางจนกระท่ังถึง
คาท่ีกําหนด

หากทําการตรวจวดัแรงดันลมในขณะท่ียางยังรอนอยูจะทําให
คาท่ีวดัไดสูงกวาในขณะท่ียางเย็นตัวมากถึง 30–40 kPa 
(0.3–0.4 บาร, 4–6 psi)

เม่ือใดก็ตามท่ีปรับแรงดันลมยาง ทานตองปรับต้ังระบบเตือน
แรงดันลมยางตํ่าใหม *

3คําเตือน
การใชงานยางท่ีสกึหรอมากหรือมีคาแรงดันลมยางไม
ถูกตองอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการชนซ่ึงทําใหไดรับ
บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

ควรปฏิบัติตามคําแนะนําเก่ียวกับการบํารุงรกัษาและ
การเติมลมยางในคูมือสําหรับเจาของรถยนตเลมนี้

* สําหรับรถบางรุน
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uuการตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนตu เคร่ืองหมายเตือนการสึกหรอ
การบํารุงรักษา

เครื่องหมายเตือนการสกึหรอ
รองท่ีมีเคร่ืองหมายเตือนการสกึหรออยูนั้นต้ืนกวาท่ีอ่ืน
บนยางประมาณ 1.6 มม. หากดอกยางสึกหรอจนเห็น
เคร่ืองหมายนั้น ใหเปลี่ยนยาง
การท่ีดอกยางสึกหรอมากจะทําใหประสิทธิภาพใน
การยึดเกาะบนถนนเปยกไมดี

อายุการใชงานดอกยาง
อายุการใชงานของยางข้ึนอยูกับหลายปจจัย ซ่ึงประกอบไปดวย ลกัษณะนิสัยในการขับข่ี สภาพถนน
การบรรทุกสมัภาระ แรงดันลมยางประวัติการบํารุงรกัษา ความเร็วท่ีใช และลักษณะสภาพแวดลอม
(แมไมไดใชงานยางเสนนั้นก็ตาม)

นอกเหนอืจากการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอและเติมแรงดันลมยางแลวแนะนําใหทานทําการตรวจสอบ
สภาพยางเปนประจําทุกปเม่ือยางมีอายกุารใชงานนานถึง 5 ป แลวยางทุกเสนรวมถึงยางอะไหลจะ
ตองไมถูกนํามาใชงานหากมีอายุนานเกิน 10 ปนับจากวันท่ีผลิตไมวายางจะอยูในสภาพดีหรอืเสื่อม
สภาพก็ตาม

1การตรวจสอบสภาพยาง
ใหศูนยบริการตรวจสอบยางหากทานรูสึกถึงการส่ันสะเทือน
ตลอดเวลาในระหวางท่ีขับรถ ยางใหมและยางใดๆ ท่ีเอาออก
ไปแลวนํากลับมาตดิต้ังใหมควรมีสมดุลอยางเหมาะสม

การขับรถดวยความเร็วสูง

ขอแนะนาํใหทานขับรถดวยความเร็วท่ีไมสูงเกินจากท่ีกฎหมาย
กําหนดและสภาวะบนทองถนน หากทานขับรถดวยความเร็วท่ี
สูงมาก (สูงเกิน 160 กม./ชม.) ใหทานปรับแรงดันลมยางขณะ
ท่ียางเย็นตามขอมูลดานลางนี้ เพ่ือหลีกเล่ียงการเกิดความรอน
เกินและยางระเบิด
ขนาดยาง 215/50R17 91V

แรงดันลมยาง ดานหนา: 240 kPa (2.4 บาร) 35 psi
ดานหลัง: 230 kPa (2.3 บาร) 33 psi

รุนท่ีมียางขนาด 215/50R17 91V

a ตัวอยางเคร่ืองหมายเตือนการสกึหรอ

* สําหรับรถบางรุน
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uuการตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนตuการเปลี่ยนยางและลอ

การบํารุงรักษา

การเปล่ียนยางและลอ
เม่ือจําเปนตองเปลีย่นยาง ควรใชยางเรเดียลท่ีมีขนาดเดียวกัน, อัตราการบรรทุก, ความเร็วและแรงดัน
ลมยางในขณะเย็นเทากัน (ดังขอมูลท่ีแสดงอยูดานขางของยาง) การใชยางท่ีมีขนาดหรือโครงสราง
ตางกันอาจทําใหระบบ ABS และ VSA (ระบบชวยควบคมุการทรงตัว) ทํางานไดไมถกูตอง

ควรเปลี่ยนยางพรอมกันท้ังสีเ่สนจะเปนการดีท่ีสุด แตหากไมสามารถทําไดใหเปลี่ยนยางคูหนาหรือ
คูหลังพรอมกัน

ตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลจําเพาะของลอท่ีนํามาเปลีย่นตรงกับยางเสนเดิม

1การเปล่ียนยางและลอ

3คําเตือน
การติดต้ังยางท่ีไมถูกตองเขากับรถยนตของทานอาจทําให
การควบคมุรถและเสถียรภาพในการขับข่ีไดรบัผลกระทบ
ซ่ึงอาจนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุ ทําใหไดรบับาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิต

ใชยางท่ีมีขนาดและประเภทตามท่ีแนะนําในปายขอมูล
ยางบนรถยนต
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uuการตรวจสอบและการดูแลรักษายางรถยนตuการสลับยาง
การบํารุงรักษา

การสลับยาง
การสลับยางตามตารางการบํารุงรักษาจะทําใหการสึกหรอของยางสมํ่าเสมอและชวยยืดอายุการใชงานยาง
■ ยางท่ีไมมีเคร่ืองหมายแสดงทิศทางหมุน

สลับยางตามภาพแสดงตอไปนี้

■ ยางท่ีมีเคร่ืองหมายแสดงทิศทางการหมุน
สลับยางตามภาพแสดงตอไปนี้

1การสลับยาง
ยางท่ีมีเคร่ืองหมายแสดงทิศทางการหมุนการสลับยางจะ
สามารถทําการสลับไดเฉพาะลอคูหนาและคูหลังเทานั้น 
(ไมสามารถสลับระหวางดานตรงขามได)
ยางท่ีมีดอกยางทิศทางเดียวควรยึดกับรถดวยการหมุนตาม
เคร่ืองหมายแสดงทิศทางท่ีชี้ไปขางหนา ตามภาพท่ีแสดง
ขางลาง

เม่ือสลับยางแลว โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานได ตรวจสอบ
แรงดันลมยางใหมีความเหมาะสม

เม่ือใดก็ตามท่ียางถูกสลับ ทานตองปรับต้ังระบบเตือนแรงดัน
ลมยางตํ่าใหม *

a ดานหนา
b เครื่องหมายแสดงทิศทางหมุน

a ดานหนา

a ดานหนา
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การบํารุงรักษา

แบตเตอร่ี

การตรวจสอบแบตเตอร่ี
สภาพของแบตเตอรี่จะถูกตรวจสอบโดยเซ็นเซอรท่ีอยู
บนข้ัวลบของแบตเตอร่ี หากมีขอบกพรองเกดิข้ึนกับ
เซ็นเซอรนี้หนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีจะแสดงขอความ
เตือนข้ึนมาหากสิง่นีเ้กิดข้ึน ควรนํารถเขาตรวจสอบท่ี
ศูนยบริการฮอนดา
ตรวจสอบสนิมของข้ัวแบตเตอร่ีทุกเดือน

ถาแบตเตอรี่ไมมีการเช่ือมตอหรือใชงานไมได:
� ระบบเสียงถูกปดอยู *

2 การเปดการใชงานระบบเครื่องเสียงใหม หนา 214

1แบตเตอร่ี

3คําเตือน
แบตเตอรี่มีกาซไฮโดรเจนซ่ึงระเบิดไดระหวางการทํางาน
ปกติ

ประกายไฟหรือเปลวไฟอาจเปนสาเหตุใหแบตเตอรี่ระเบิด
ซ่ึงทําใหเกิดการบาดเจ็บหรอืเสียชีวิต

เก็บวัตถุท่ีกอใหเกิดประกายไฟ เกิดไฟไหม หรือบุหรี่ให
หางจากแบตเตอร่ี

สวมเสื้อผาปองกันและเคร่ืองปองกันใบหนาหรือใหชาง
ผูชํานาญเปนผูทําการบํารุงรักษาแบตเตอร่ี

3คําเตือน
แบตเตอรี่มีกรดกํามะถัน (สารอิเลก็โทรไลท) ซ่ึงมีความ
เปนพิษ และกัดกรอนสูง

การท่ีสารอิเลก็โทรไลทกระเด็นเขาดวงตาหรือผวิหนัง
สามารถทําใหเกิดแผลไหมสาหัสได สวมใสเสื้อผาท่ีมิดชิด
และเคร่ืองปองกันดวงตาเม่ือทํางานหรืออยูใกลกับ
แบตเตอรี่

การกลืนสารอิเลก็โทรไลท อาจเกิดพิษรุนแรงจนถึงแก
ชีวิตไดถาแกไขไดไมทันทวงที

เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก

* สําหรับรถบางรุน
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uuแบตเตอร่ีuการตรวจสอบแบตเตอร่ี
การบํารุงรักษา

1แบตเตอร่ี
กระบวนการในเหตุฉกุเฉนิ
ดวงตา: ลางดวยน้ําสะอาดจากถวยหรือภาชนะอยางนอย
15 นาที (แรงดันใตน้ําสามารถทําอันตรายตอดวงตาได) 
โทรเรียกแพทยโดยทันที
ผิวหนัง: ถอดเส้ือผาท่ีเปอนออก ลางผิวดวยน้ําปริมาณมากๆ
โทรเรียกแพทยโดยทันที
การกลืนเขาไป: ด่ืมน้ําหรือนมเขาไป โทรเรียกแพทยโดยทันที

เม่ือทานตรวจพบการเกิดสนิมกัดกรอน ทําความสะอาดชองตอ
แบตเตอร่ีดวยการใชน้ําผสมผงฟู ทําความสะอาดข้ัวดวยผาชุบ
น้ําหมาด ใชผาเช็ดข้ัวใหแหง เคลือบข้ัวดวยจาระบีเพ่ือปองกัน
การเกิดสนิมในอนาคต

เม่ือจะเปล่ียนแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีท่ีจะเปล่ียนตองมีขอมูล
จําเพาะเหมือนกัน
ปรึกษาศูนยบริการฮอนดาเพ่ือขอขอมูลเพ่ิมเติม

* สําหรับรถบางรุน
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uuแบตเตอรี่uการชารจแบตเตอรี่

การบํารุงรักษา

การชารจแบตเตอรี่
ถอดสายแบตเตอรี่ออกท้ังสองสายเพ่ือปองกันการเสียหายของระบบไฟฟาของรถยนต ใหถอดสายข้ัว
ลบ (-) ออกกอนและติดต้ังสายนี้เปนสายสุดทายเสมอ

1แบตเตอร่ี
เคร่ืองหมายแสดงระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA), ระบบ
ชวยควบคุมการทรงตัว (VSA) ปด, ระบบควบคมุความเร็วรถ
อตัโนมัติพรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาท่ีความ
เร็วตํ่า (ACC with LSF), ระบบเตือนแรงดันลมยางตํ่า * และ
ระบบสนับสนนุความปลอดภัยอาจปรากฏข้ึนเปนสีเหลืองอําพัน
พรอมกับขอความบนมาตรวัดเม่ือทานต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ี
ตําแหนง ON หลังจากเชือ่มตอแบตเตอร่ีใหม
ขับข่ีรถในระยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม. 
ไฟแสดงสถานะแตละชนิดควรจะดับลง หากไมมีไฟแสดง
สถานะดับ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดา
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การบํารุงรักษา
การดูแลรักษาสมารทคีย

การเปล่ียนแบตเตอร่ีสมารทคีย

ถาไฟเตือนไมสวางข้ึนเม่ือกดปุม ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

1. เอากุญแจในตัวออก

2. เอาครึ่งบนของฝาปดออกโดยงัดท่ีชองอยางระมัด
ระวังดวยดามจับขอบกุญแจ
u ใชผาหอดามจับเพ่ือปองกันไมใหกุญแจรีโมทเกิด
รอยขีดขวน

u เอาฝาออกอยางระมัดระวังเพ่ือหลีกเลี่ยงการทํา
แบตเตอรีห่ลนหาย

■ สมารทคีย 1การเปล่ียนแบตเตอร่ีสมารทคีย

คําเตือน : มีอันตรายจากการระเบิดไดหากเปล่ียนแบตเตอร่ี
อยางไมถูกตอง เปล่ียนแบตเตอร่ีดวยชนิดเดียวกันหรือเทียบ
เทาเทานั้น
คําเตือน : อยาใหถูกความรอนสูงเกินไป เชน แสงอาทิตย ไฟ
หรือสิ่งท่ีคลายกันท่ีสามารถทําใหเกิดการระเบิด หรือทําใหของ
เหลวหรือกาซไวไฟร่ัวไหลไดขณะใชงาน จัดเก็บ หรือขนยาย
คําเตือน : อยากําจัดแบตเตอร่ีโดยใชไฟหรือเตารอน หรือบด
หรือตัดดวยเคร่ืองกลท่ีอาจทําใหเกิดการระเบิดได
คําเตือน : อยาใหถูกแรงกดอากาศตํ่าเม่ืออยูในท่ีสูงซ่ึงอาจทําให
เกิดการระเบิดหรือของเหลวหรือกาซไวไฟร่ัวไหลได

ขอสังเกต
การกําจัดแบตเตอร่ีอยางไมเหมาะสมสามารถสรางความเสียหาย
ตอส่ิงแวดลอมได ตรวจสอบขอกําหนดของทองถ่ินในการกําจัด
แบตเตอร่ีอยูเสมอ
ทานสามารถใชแบตเตอร่ีท่ีมีจําหนายท่ัวไป หรือแบตเตอร่ีจาก
ตัวแทนจําหนาย

3คําเตือน
อันตรายทางเคมี
แบตเตอรี่ท่ีใชพลังงานจากเครื่องสงสญัญาณระยะไกล
สามารถทําใหเกิดการเผาไหมภายในอยางรุนแรง และ
อาจนําไปสูการเสยีชีวิต หากกลนืกิน
เก็บแบตเตอรี่ใหมและท่ีใชแลวใหพนมือเด็ก
หรือหากสงสัยวาเด็กกลืนแบตเตอร่ี ใหรีบไปพบแพทยทันที

ชนิดแบตเตอรี่: CR2032

* สําหรับรถบางรุน
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uuการดูแลรักษาสมารทคียuการเปลี่ยนแบตเตอรี่สมารทคีย

การบํารุงรักษา

3. ถอดแบตเตอร่ีโดยใชไขควงปากแบนงัดท่ีขอบ โปรด
ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดเปลี่ยนแบตเตอร่ีโดยหัน
ข้ัวแบตเตอรี่ไปในทิศทางท่ีถูกตอง
u ใชผาหอไขควงปากแบนเพ่ือปองกันไมใหกญุแจ
รโีมทเกิดรอยขีดขวน

a แบตเตอรี่
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uuการดูแลรักษาสมารทคียuการเปลี่ยนแบตเตอรี่สมารทคีย
การบํารุงรักษา

1. วางโดยใหดานท่ีมีโลโก H อยูดานลาง
2. กดเพ่ือเลื่อนรองของท่ียึดแบตเตอรี่ออกดวยไขควง
ปากแบน แลวถอดตัวยึดแบตเตอร่ี
u ใชผาหอไขควงปากแบนเพ่ือปองกันไมใหตัวยึด
แบตเตอรีเ่กิดรอยขีดขวน

3. ถอดแบตเตอรี่ โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานได
เปลี่ยนแบตเตอร่ีโดยหันข้ัวแบตเตอร่ีไปในทิศทางท่ี
ถูกตอง

4. การใสท่ียึดแบตเตอร่ีกลบัเขาท่ี ใหกดท่ียึดแบตเตอร่ี
กลับเขาไปในคียการดจนกระท่ังไดยินเสียงดังคลิก๊
u โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดติดต้ังท่ียึด
แบตเตอรีใ่นดานท่ีถูกตอง

■ คียการด*

a รอง

ชนิดแบตเตอรี่: CR2412

a ตัวยึดแบตเตอรี่
b แบตเตอรี่
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การบํารุงรักษา

การบํารุงรักษาระบบควบคุมการปรับอากาศ

ไสกรองระบบปรับอากาศ

เปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศตามตารางการบํารุงรกัษาท่ีแนะนําไว ท้ังนีข้อแนะนําใหเปลี่ยน
ไสกรองเร็วกวากําหนด หากตองขับรถในพ้ืนท่ีท่ีมีฝุนละอองมาก

2 ตารางการบํารุงรักษา หนา 504

1. เปดกลองเก็บของ

■ การเปล่ียนไสกรองระบบปรับอากาศ

■ วิธีการเปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศ

1ไสกรองระบบปรับอากาศ
ถาลมท่ีเปาออกมาจากระบบปรับอากาศ มีคุณภาพแยลงอยาง
มาก และมีฝาจับท่ีกระจกไดงายข้ึน แสดงวาจําเปนตองเปล่ียน
ไสกรองใหม

ไสกรองระบบปรับอากาศจะทําการดักจับฝุนผง และอนุภาค
อื่นๆ ในอากาศ

ถาทานไมแนใจวาจะเปล่ียนไสกรองระบบปรับอากาศไดอยางไร
ใหติดตอศูนยบริการฮอนดา

a มือจับ
b ดึง

* สําหรับรถบางรุน
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uuการบํารุงรักษาระบบควบคุมการปรับอากาศu ไสกรองระบบปรับอากาศ
การบํารุงรักษา

2. กดท่ีตัวหยุดดานผูโดยสารของกลองเก็บของเพ่ือ
ถอดออกจากกลองเก็บของ

3. ปลดขาล็อก 2 ตัวโดยการกดท่ีดานขางของฝาครอบ
4. ถอดกลองเก็บของ

5. กดขาล็อกท่ีดานขางของตัวเรือนไสกรองดึงตัวเรือน
ไสกรองออก

6. ถอดไสกรองออกจากตัวเรือน
7. ติดต้ังไสกรองใหมเขาไป

u ติดต้ังโดยใชเคร่ืองหมายลูกศร AIR FLOW 

หันลง

a ขาล็อก
b ตัวหยุด

a กด
b ขาล็อก
c ฝาครอบ
d ไสกรองระบบปรับอากาศ
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การบํารุงรักษา

การทําความสะอาด

การดูแลรักษาสภาพรถภายใน
ใชเคร่ืองดูดฝุนเพ่ือดูดฝุนออก กอนเช็ดดวยผา
ใชผาชุบน้ําอุนผสมผงซักฟอกออนๆ บิดหมาดๆ เช็ดคราบฝุนออก ใชผาสะอาดเช็ดคราบนํ้าผงซักฟอก
ออกใหหมด

ใชแปรงนุมๆ กับน้ําอุนผสมผงซักฟอกออนๆ เช็ดสายเข็มขัดนริภัย จากนั้นปลอยท้ิงไวใหแหง ใชผา
สะอาดเช็ดชองเปดของหวงโลหะยึดสายเข็มขัด

เช็ดทําความสะอาดดวยสารทําความสะอาดกระจก

■ การทําความสะอาดเข็มขัดนิรภัย

1การดูแลรักษาสภาพรถภายใน
หามทํานํ้าหกภายในรถ อปุกรณไฟฟาและระบบตางๆ อาจทํา
งานผิดปกติหากมีของเหลวหกใส

หามใชสเปรยท่ีมีสวนผสมของสารซิลิโคนฉีดใสอุปกรณไฟฟา
เชน ชุดเคร่ืองเสียงและสวิตชตางๆ การกระทําดังกลาวจะทําให
อปุกรณดังกลาวทํางานผิดปกติหรือเกิดเพลิงลุกไหมข้ึนในรถ
หากเผลอฉีดสเปรยท่ีมีสวนผสมของสารซิลิโคนใสอปุกรณ
ไฟฟา ใหปรึกษาศูนยบริการ

สารเคมีและน้ําหอมอาจทําใหชิน้สวนท่ีทําจากเรซ่ิน หรือผาเกิด
การเปล่ียนสี ยน และแตกออก
หามใชสารท่ีมีฤทธิเ์ปนดางหรือสารทําละลาย เชน นํา้มันเบนซิน
หรือนํ้ามันปโตรเลียม

หลังจากใชสารเคมีตองใชผาแหงเช็ดสารเคมี ดังกลาวออกจน
หมด
หามวางผาท่ีใชแลวท้ิงไวบนชิ้นสวนท่ีทําจากเรซ่ิน หรือผาเปน
เวลานานโดยไมนําไปซักใหสะอาด

หามทํานํ้าหอมปรับอากาศหกa ชองเปด

■ การทําความสะอาดกระจกหนาตาง 1การทําความสะอาดกระจกหนาตาง
สายไฟจะติดต้ังอยูภายในหนาตางดานหลัง เช็ดทําความสะอาด
ตามทิศทางสายไฟดวยผานุมเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสยีหาย

ระมัดระวังไมทําของเหลวอยางเชนน้ําหรือสารทําความสะอาด
กระจกหกลงบนหรือรอบฝาครอบของกลองมองภาพดานหนารถ
และเซ็นเซอรตรวจจับน้ําฝน/ไฟหนา *
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uuการทําความสะอาดuการดูแลรักษาสภาพรถภายใน
การบํารุงรักษา

พรมวางเทาจะเก่ียวอยูท่ีท่ียึดพ้ืนเพ่ือปองกันไมใหพรม
ไถลไปขางหนา เพ่ือถอดพรมออกสําหรับการทําความ
สะอาด หมุนปุมยึดพ้ืนเพ่ือปลดลอ็ก เม่ือประกอบพรม
หลังการทําความสะอาด ใหหมุนปุมเพ่ือล็อกเขา
ตําแหนงเดิม
หามวางพรมวางเทาอ่ืนๆ ซอนทับกับพรมท่ีล็อกดวยขอ
ลอ็ก

วิธีทําความสะอาดหนังอยางถูกตอง:
1. ใชผาแหงหรือเคร่ืองดูดฝุนทําความสะอาดสิ่งสกปรกออกกอน
2. ทําความสะอาดหนังดวยผานุมชุบสารละลายท่ีประกอบดวยน้ํา 90% สบูท่ีเปนกลาง 10%
3. เช็ดสบูท่ีติดคางออกดวยผาสะอาดท่ีเปยกหมาดๆ
4. เช็ดน้ําท่ีตกคางออกใหหมดแลวปลอยใหหนังแหงในท่ีรม

■ พรมวางเทา* 1พรมวางเทา *

หากทานใชพรมวางเทาอ่ืนท่ีไมไดใหมากับรถ ควรแนใจวาพรม
นั้นออกแบบมาเพ่ือรถยนตประเภทเดียวกับรถของทาน ใชได
พอดีกับพ้ืน และยึดไดอยางปลอดภัยบนพ้ืน
จัดตําแหนงพรมวางเทาเบาะหลังใหเหมาะสม หากจัดตําแหนง
ไมดี พรมวางเทาอาจรบกวนการทํางานของเบาะหนา

a ปลดล็อก
b ลอ็ก

■ การดูแลรกัษาหนัง 1การดูแลรักษาหนัง
ส่ิงท่ีสาํคัญท่ีสดุในการทําความสะอาดคือเช็ดส่ิงสกปรกหรือฝุน
ออกใหเร็วท่ีสุด การร่ัวไหลสามารถซึมเขาไปในหนัง ซ่ึงทําให
เกิดคราบได สิง่สกปรกหรือฝุนอาจทําใหเกิดรอยขีดขวนในหนัง
นอกจากนี้เส้ือผาสีเขมบางชิ้น สามารถถูกับเบาะหนงั ซ่ึงทําให
เกิดการเปล่ียนสีหรือคราบได
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uuการทําความสะอาดuการดูแลรักษาสภาพรถภายนอก

การบํารุงรักษา

การดูแลรักษาสภาพรถภายนอก
ปดฝุนออกจากตัวรถเปนประจํา หม่ันตรวจสอบตัวถังรถเพ่ือหารอยขีดขวนท่ีสีตัวถัง รอยขีดขวนเพียง
รอยเดียวอาจเปนสาเหตุของสนมิท่ีตัวถัง หากทานพบรอยขีดขวน ใหจัดการแกไขทันที

โปรดลางรถอยางสม่ําเสมอ และตองลางรถเม่ือใชงานรถในสถานท่ีตอไปนี้:
� ถาขับรถบนถนนท่ีโรยดวยเกลอื
� ถาขับรถใกลชายฝงทะเล
� ถามียางมะตอย มูลนก ซากแมลง หรือยางไมติดท่ีสีตัวถังรถ

� ตองม่ันใจวาไดปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีระบุไวท่ีเคร่ืองลางรถอัตโนมัติ
� พับเก็บกระจกมองขาง
� สําหรับรุนท่ีมีการปดน้ําฝนตอเนื่องโดยอัตโนมัติ ใหปดการใชงานท่ีปดน้ําฝน

� เวนระยะหางระหวางหัวฉีดน้ําและตัวถังรถใหเหมาะสม
� โปรดเพ่ิมความระมัดระวังเวลาฉีดน้ําทําความสะอาดบริเวณกระจกหนาตาง การฉีดน้ําใกลเกินไปจะ
ทําใหน้ําร่ัวซึมเขาไปภายในรถ

� หามฉีดน้ําเขาไปในหองเครื่องยนตโดยตรง ใหใชน้ําแรงดันตํ่าและผสมผงซักฟอกออนๆ แทน

■ การลางรถ

■ การใชงานเครื่องลางรถอตัโนมัติ

■ การใชงานเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง

1การลางรถ
หามฉีดน้ําท่ีชองรับอากาศเขาโดยตรง เพราะจะทําใหเกิดการ
ทํางานผิดปกติข้ึน

หามฉีดน้ําท่ีบริเวณฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงโดยตรง ซ่ึง
สเปรยแรงดันสูงสามารถทําใหฝาปดเปดออกได

ใหต้ังคาแขนปดน้ําฝนท่ีตําแหนงการบริการกอนท่ีทานจะยก
แขนปดน้ําฝนออกจากกระจกบังลมหนา

2 การเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝน หนา 528

a ชองรับอากาศเขา

* สําหรับรถบางรุน
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uuการทําความสะอาดuการดูแลรักษาสภาพรถภายนอก
การบํารุงรักษา

การลงแว็กซเคลือบตัวถังรถเปนอยางดีจะชวยปกปองสรีถจากสภาพแวดลอม แว็กซท่ีเคลือบไวจะ
คอยๆ หลุดไปเม่ือเวลาผานไปและทําใหสีรถของทานสัมผัสกับสภาพแวดลอมโดยตรง ดังนัน้ใหลง
แว็กซใหมตามความจําเปน

หากทานทําน้ํามันเบนซิน, น้ํามัน, สารหลอเย็นเคร่ืองยนต หรือของเหลวจากแบตเตอรี่หกบนสวน
ประกอบท่ีเปนเรซ่ิน อาจทําใหผิวเคลือบเปนรอยดางหรือถลอกได ใหเช็ดออกดวยผาสะอาดและ
น้ําเปลา

เช็ดทําความสะอาดดวยสารทําความสะอาดกระจก

■ การลงแว็กซ

■ การบํารุงรักษาเครื่องกันชนและสวนประกอบเรซ่ินอื่น

■ การทําความสะอาดกระจกหนาตาง

1การลงแวก็ซ
ขอสังเกต
สารเคมีและน้ํายาทําความสะอาดท่ีมีฤทธิ์รุนแรงจะกอความ
เสียหายใหกับสีรถ, ชิ้นสวนโลหะ และพลาสติกบนตัวรถ หาก
ทําหกใหเช็ดออกทันที

1การบํารุงรักษาเคร่ืองกันชนและสวนประกอบเรซ่ินอื่น
ปรึกษาตัวแทนจําหนายเก่ียวกับวัสดุเคลือบผิวท่ีถูกตอง เม่ือ
ทานตองการซอมแซมผิวหนาของสวนประกอบท่ีทําจากเรซ่ิน
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uuการทําความสะอาดuการดูแลรักษาสภาพรถภายนอก

การบํารุงรักษา

อะลูมิเนยีมอาจเกิดความเสียหายไดจากการสัมผสัเกลือและสารปนเปอนตามทองถนน ใชฟองน้ําและ
น้ํายาทําความสะอาดอยางออนเช็ดทําความสะอาด ใหระมัดระวังอยาใชสารเคมีท่ีเปนอันตราย (รวม
ถึงสารทําความสะอาดลอท่ีโฆษณาอยูท่ัวไป) หรือแปรงท่ีแข็งกระดาง เพราะอาจทําใหผิวเคลือบลอ
โลหะผสมอะลมิูเนยีมท่ีชวยปองกันอะลูมิเนียม จากการเกิดสนิมและรอยดางเกิดความเสยีหายได 
เพ่ือปองกันไมใหเกิดคราบน้ํา เช็ดลอใหแหงดวยผาในขณะท่ียังเปยกอยู 

พ้ืนผิวกระจกมองขางของรถยนตถูกเคลือบดวยแผนฟลมกันน้ํา ปฏิบัติตามข้ันตอนตอไปเม่ือกระจก
มองขางมีคุณสมบัติการปองกันการเปยกน้ํา ภายในเลนสอาจเกิดหยดน้ําข้ึนไดเม่ือเกิดความแตกตาง
อยางชัดเจนระหวางอุณหภูมิโดยรอบกับอุณหภูมิเลนสดานใน (ลกัษณะเดียวกับท่ีกระจกหนาตางรถ
เกิดฝาในสภาวะฝนตกหนัก) สภาวะเหลานีเ้ปนกระบวนการทางธรรมชาติ ซ่ึงไมถือเปนความบกพรอง
ทางดานการออกแบบโครงสรางของไฟภายนอกรถ
ลักษณะของการออกแบบเลนสอาจสงผลใหเกิดความช้ืนท่ีพ้ืนผวิกรอบเลนสของไฟ ซ่ึงไมถือเปนความ
บกพรองในการทํางาน
อยางไรก็ดี หากทานพบเห็นหยดน้ําปริมาณมากๆ หรือเกิดหยดน้ําขนาดใหญท่ีตัวเลนส ควรนํารถเขา
ตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดา

■ การบํารุงรักษาลออะลูมิเนียม

■ เลนสไฟภายนอกรถเกิดฝา
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การบํารุงรักษา
อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพ่ิมเติม

อุปกรณเสริม
เม่ือตองการติดต้ังอุปกรณเสริม ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี้:
� หามติดอุปกรณเสริมท่ีกระจกบังลมหนา เพราะจะไปบดบังทัศนวิสัยของทานและทําใหทานตอบ
สนองตอสภาพการขับรถไดชาลง

� หามติดต้ังอุปกรณเสริมบริเวณท่ีมีเครื่องหมาย SRS Airbag ดานขางหรือดานหลังของเบาะนั่ง
ดานหนา ดานขางของเบาะนั่งดานหลัง หรือบนดานขางของเสาดานหนาหรือใกลกับกระจกดานขาง
อุปกรณเสริมท่ีติดต้ังบรเิวณพ้ืนท่ีเหลานี้อาจรบกวนการทํางานของถุงลม หรืออาจจะกระแทกตัว
ทานหรือผูโดยสารดานหนาเม่ือถุงลมทํางาน

� ตองม่ันใจวาอุปกรณไฟฟาไมใชไฟเกินกวาท่ีวงจรไฟฟาจะรับไดหรือแทรกแซงการใชงานรถของทาน
2 ฟวส หนา 576

� กอนติดต้ังอุปกรณไฟฟาใดๆ ควรใหชางท่ีทําการติดต้ังสอบถามกับศูนยบริการเพ่ือขอคําแนะนํา หาก
เปนไปได ควรสงรถเขารับการตรวจสอบท่ีศูนยบริการหลังติดต้ังเสร็จแลว

1อปุกรณเสริมและการปรับแตงเพ่ิมเติม

3คําเตือน
อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพ่ิมเติมท่ีไมถูกตองจะสง
ผลตอการควบคุมรถ เสถียรภาพ และประสิทธิภาพ และ
ยังเปนสาเหตุของอุบัติเหตุรถชนซ่ึงอาจทําใหทานไดรับ
บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกชีวิต

ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือเจาของรถเลมนี้เกี่ยวกับ
อุปกรณเสริม และการปรับแตงเพ่ิมเติม
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การบํารุงรักษา

การปรับแตงเพ่ิมเติม
หามปรับแตงรถของทานไปในลักษณะท่ีมีผลตอเสถียรภาพการขับรถ ความม่ันคง ความเช่ือถือไดของ
รถ หรือติดต้ังช้ินสวนและอุปกรณเสริมท่ีไมใชของแทจากฮอนดาซ่ึงมีผลคลายกัน

แคการปรับแตงเพียงเล็กนอยก็สามารถสงผลตอประสิทธิภาพโดยรวมของรถได
ตรวจสอบใหแนใจอยูเสมอวาอุปกรณทุกช้ินไดรบัการติดต้ังและบํารุงรกัษาอยูเสมอ และไมทําการปรับ
แตงใดๆ กับรถหรือระบบของรถซ่ึงอาจทําใหรถของทานไมตรงตามขอกําหนดของประเทศหรือพ้ืนท่ี
ทองถิ่น

ชองระบบประมวลผลวิเคราะหการทํางานของรถ (ตัวเช่ือมตอ OBD-II/SAE J1962) ถูกติดต้ังไวใน
รถคันนี้โดยมีจุดประสงคเพ่ือใชกับอุปกรณวิเคราะหการทํางานหรืออุปกรณอ่ืนๆ ท่ีผานการรับรองจาก
ฮอนดา การใชอุปกรณชนดิอ่ืนๆ อาจสงผลตอระบบอิเลก็ทรอนิกสของรถหรือหากปลอยใหทํางานตอไป
อาจสงผลใหระบบทํางานผิดปกติ แบตเตอรีเ่สื่อม หรือปญหาอ่ืนๆ ท่ีคาดไมถึง

หามทําการปรับแตงเพ่ิมเติมหรือพยายามซอมแซมช้ินสวนไฟฟาใดๆ

1อปุกรณเสริมและการปรับแตงเพ่ิมเติม
เม่ือทําการติดต้ังอยางถูกตอง โทรศัพทมือถือ สญัญาณเตือนภัย
วิทยุส่ือสาร และชุดเคร่ืองเสียงกําลังขับต่ําตองไมรบกวนระบบ
คอมพิวเตอรควบคุมรถของทาน เชนถุงลม และระบบเบรก
ปองกันลอล็อก

แนะนําใหใชอปุกรณเสริมแทของฮอนดาเพ่ือใหม่ันใจในการ
ทํางานอยางถูกตองของรถ
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ในบทนีอ้ธิบายถึงวิธกีารจัดการเหตุการณไมคาดคิดในลกัษณะตางๆ

เครือ่งมือประจํารถ
ประเภทเคร่ืองมือ ................................................ 550
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* สําหรับรถบางรุน
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เครื่องมือประจํารถ

ประเภทเครื่องมือ
1ประเภทเคร่ืองมือ
เคร่ืองมือจะถูกจัดเก็บไวในหองเก็บสัมภาระ

a ชุดเครื่องมือ
b คันเหลก็ดามแมแรง
c ตะขอถอดแยกไดสําหรับลากรถ
d แมแรง
e ประแจขันนอ็ตลอ/ดามจับแมแรง
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ถายางแบน

การเปล่ียนยางที่แบน
หากยางแบนในระหวางการขับรถ จับพวงมาลัยใหแนนและคอยๆ แตะเบรกเพ่ือลดความเร็ว จากน้ัน
หยดุรถในท่ีปลอดภัย เปลีย่นยางดวยยางอะไหล*/ยางอะไหลแบบเทาขนาดจริง* และเขาปรกึษาตัว
แทนจําหนายเร็วท่ีสดุเทาท่ีจะเปนไปไดเพ่ือซอมยางหรือเปลี่ยนยางขนาดจริง

1. จอดรถบนพ้ืนท่ีไดระดับ ไมลื่นและใชเบรกมือ
2. เลื่อนคันเปลีย่นเกียรไปยังตําแหนง ( P

3. เปดไฟเตือนฉุกเฉนิและต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ีตําแหนง VEHICLE OFF

1การเปล่ียนยางท่ีแบน

ปฏิบัติตามขอควรระวงัการเปล่ียนยาง:
ตรวจสอบแรงดันลมยางของยางอะไหล ควรมีแรงดันตามท่ี
กําหนดไว แรงดันลมยางท่ีกําหนด: 420 kPa (4.2 bar, 60 psi)

เม่ือขับรถโดยใชยางอะไหล ควรขับรถดวยความเร็วไมเกิน
80 กม./ชม. รีบเปล่ียนเปนยางขนาดจริงใหเร็วท่ีสุด

ยางอะไหลและลอในรถของทานไดรับการออกแบบมาเปน
พิเศษสําหรับรถรุนนี้โดยเฉพาะ หามนําไปใชงานกับรถรุนอื่นๆ
หรือใชยางอะไหลหรือลอรถยนตจากแหลงอ่ืนกับรถรุนนี้เปน
อนัขาด

หามติดต้ังโซพันลอลงท่ียางอะไหล 
ถายางท่ีติดโซพันลอแบน ใหถอดยางขนาดจริงลอหลังขางหนึ่ง
และเปล่ียนกับยางอะไหล ถอดยางดานหนาท่ีแบนออกและ
เปล่ียนดวยยางขนาดจริงท่ีถอดมาจากดานหลัง ติดต้ังโซพันลอ
ท่ียางดานหนา

ยางอะไหลจะใหความรูสึกในการขับข่ีท่ีมีความนุมนวลนอยกวา
และอาจทรงตัวไดยากกวาสําหรับพ้ืนผิวถนนบางลักษณะ โปรด
ใชความระมัดระวังมากย่ิงข้ึนขณะขับข่ีโดยใชยางอะไหล

หามใชยางอะไหลเกินคร้ังละ 1 ลอ

* สําหรับรถบางรุน
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

1. ดึงสายยึดท่ีฝาปดพ้ืนท่ีหองเก็บสัมภาระแลวเปด
ฝาปด

2. นําถาดแมแรงออกจากฝากระโปรงทาย
3. นําแมแรง ประแจขันน็อตลอ และคนัเหลก็ดาม
แมแรงออกมาจากถุงชุดเคร่ืองมือ

4. คลายโบลทหางปลาออก และถอดกรวยสเปเซอร
ออก จากนั้นถอดยางอะไหล

■ เตรยีมความพรอมสําหรับเปล่ียนยางที่แบน 1การเปล่ียนยางท่ีแบน
ใชแมแรงท่ีมาพรอมกับรถของทานเพ่ือการชวยเหลือ
ในเหตุฉุกเฉินสําหรับรถของทานเทานัน้ หามนําไปใชเพ่ือการ
เปล่ียนยางใหม หรือการดูแลรักษาและการซอมแซมรถยนต
เปนอันขาด

ขอสังเกต
หามใชงานแมแรงหากพบวาแมแรงมีการทํางานท่ีไมสมบูรณ
โปรดโทรติดตอตัวแทนจําหนายของทานหรือบริษัทท่ีมีบริการ
ลากจูงรถเพ่ือมาทําการลากจูงรถใหกับทานแทน

รูปรางของถุงชุดเคร่ืองมือจะแตกตางกันไปโดยข้ึนอยูกับรุน

ยางอะไหลจะมีขนาดท่ีเล็กกวายางขนาดจริง ระยะระหวางพ้ืน
กับตัวรถจะลดลงเม่ือทานใชยางอะไหล ทําใหบริเวณใตทองรถ
เกิดความเสียหายไดงายเม่ือขับข่ีบนถนนท่ีมีพ้ืนผิวขรุขระมาก

a สายยึด

a ชุดเคร่ืองมือ
b ยางอะไหล
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

5. วางไมหมอนหนุนลอรถหรือกอนหินไวดานหนาและ
ดานหลังของลอในแนวทแยงมุมกับยางท่ีแบน

6. วางยางอะไหล (หันดานยางข้ึน) ไวใตตัวถังรถ ใกล
กับยางท่ีตองการเปลี่ยน

a ยางท่ีจะเปลีย่น
b หมอนหนุนลอ
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7. คลายน็อตลอแตละตัวประมาณ 1 รอบดวยประแจ
ขันนอ็ตลอ
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1. วางแมแรงไวใตจุดข้ึนแมแรงท่ีใกลกับยางที่จะ
เปลี่ยนมากท่ีสุด

2. หมุนแกนแมแรง ดังแสดงในรูป ตามเข็มนาฬิกาจน
กระท่ังดานบนสดุของแมแรงสัมผัสกับจุดข้ึนแมแรง
u ตรวจสอบใหแนใจวาแผนรองรับจุดข้ึนแมแรง
แนบกับชองของแมแรง

■ ข้ันตอนการต้ังแมแรง 1 ข้ันตอนการตั้งแมแรง

วางแมแรงไวบนพ้ืนท่ีเรียบและม่ันคงระดับเดียวกับรถยนตท่ี
จอดอยู

อยาใชแมแรงในขณะมีผูโดยสารหรือสัมภาระอยูภายในรถ

ใชแมแรงท่ีใหมาพรอมกับรถยนต
แมแรงอื่นๆ อาจไมรองรับนํ้าหนัก (“โหลด”) หรือรูปทรงแม
แรงอาจไมเหมาะกับตัวรถ

ตองปฏิบัติตามคําแนะนาํในการใชงานแมแรงอยางปลอดภัย
ดังตอไปนี้:
� หามใชแมแรงในขณะเคร่ืองยนตกําลังทํางาน
� ใชงานกับพ้ืนท่ีแข็งแรงและเรียบเทานัน้
� ใชงานในตําแหนงข้ึนแมแรงเทานัน้
� หามเขาไปในตัวรถขณะใชงานแมแรง
� หามวางส่ิงของไวบนหรือใตแมแรง

3 คําเตือน
รถอาจหลนลงมาจากแมแรงไดงาย จนทําใหผูท่ีอยูใตทอง
รถไดรบับาดเจ็บรุนแรงได

ปฏิบัติตามข้ันตอนในการเปลี่ยนยางใหถูกตอง และไมควร
มีสวนหน่ึงสวนใดของรางกายอยูใตทองรถซ่ึงถูกรองรับไว
ดวยแมแรง

a จุดข้ึนแมแรง

a จุดข้ึนแมแรง
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

3. ยกรถดวยคันเหล็กดามแมแรงและดามแมแรงจน
กระท่ังยางลอยพนจากพ้ืน

a คนัเหลก็ดามแมแรง
b ใชประแจขันนอ็ตลอเปนดามแมแรง
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uuถายางแบนuการเปลี่ยนยางที่แบน
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

1. ขันน็อตลอและถอดยางท่ีแบนออก

2. เช็ดพ้ืนผิวติดต้ังบนลอดวยผาทําความสะอาด
3. ติดต้ังยางอะไหล
4. ขันน็อตลอจนกระท่ังนอ็ตสัมผัสกับขอบของชอง
ยึด และขันจนสุด

5. ลดระดับรถลงและนําแมแรงออก ขันน็อตลอตาม
ลําดับท่ีแสดงในภาพ ขันนอ็ตลอวนซ้ําอีกสองถึง
สามคร้ัง โดยเรียงตามลําดับ
คาแรงขันนอ็ตลอ:
108 N·m (11 kgf·m, 80 lbf·ft)

■ การเปลี่ยนยางที่แบน 1การเปล่ียนยางท่ีแบน
อยาขันน็อตลอแนนจนเกินไป
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

1. ถอดฝาปดกลางออก

2. วางยางท่ีแบนโดยควํ่าลงในชองเก็บยางอะไหล
3. ถอดโบลทยึดออกจากกรวยสเปเซอร พลิกกลับ
ดาน และใสกลับเขาไป ยึดใหแนนดวยโบลทยึด

4. เก็บประแจขันน็อตลอและคันเหล็กดามแมแรงไวใน
ถุงชุดเคร่ืองมือ

5. เก็บถาดเคร่ืองมือเขาไปในฝากระโปรงทาย

■ การเก็บยางที่แบน 1การเก็บยางท่ีแบน

3 คําเตือน
สิ่งของท่ียึดไวอยางหลวมๆ อาจกระเด็นอยูภายในหอง
โดยสารเม่ือเกิดการชนข้ึน และทําใหผูโดยสารไดรับ
บาดเจ็บรุนแรง 

เก็บลอ แมแรง และเคร่ืองมือใหแนนหนากอนขับรถ

a ฝาปด

a กรวยสเปเซอร
b โบลทยึด
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
เครือ่งยนตสตารตไมติด

การตรวจสอบเคร่ืองยนต
หากเครือ่งยนตสตารตไมติด ใหตรวจสอบมอเตอรสตารต

สภาพของมอเตอรสตารต รายการตรวจสอบ
มอเตอรสตารตรถไมหมุนหรือหมุนชา
แบตเตอรีอ่าจหมดไฟ ตรวจสอบแตละ
รายการทางดานขวาและปฏิบัติตาม
คําแนะนํา

ตรวจสอบขอความบนหนาจอแสดงขอมูลการขับขี่
� ถาขอความ To start, touch start button with emblem side of remote ปรากฏข้ึน

2 ถาประจุไฟแบตเตอร่ีในสมารทคีย/คียการด* ตํ่า หนา 561

ตรวจสอบความสวางไฟภายใน
เปดไฟภายในและตรวจสอบ
� หากไฟภายในมืดสลัวหรือไมติด

2 แบตเตอร่ี หนา 534

� หากไฟภายในติดปกติ
2 ฟวส หนา 576
2 สตารตเคร่ืองยนตในกรณีฉุกเฉิน หนา 563

1การตรวจสอบเคร่ืองยนต
หากทานตองสตารตเคร่ืองยนตทันที ใหใชรถยนตชวยในการ
พวงสตารต

2 ถาแบตเตอรี่หมดไฟ หนา 565

หามกดสวิตช สตารต/ดับเคร่ืองยนต คางเปนเวลา
นานกวา 15 วินาที
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

มอเตอรสตารตรถหมุนปกติแตเคร่ืองยนต
ไมสตารต
อาจมีขอบกพรองท่ีฟวส ตรวจสอบแตละ
รายการทางดานขวาและปฏิบัติตาม
คําแนะนํา

ตรวจสอบข้ันตอนการสตารตเคร่ืองยนต
ปฏิบัติตามคําแนะนํา และพยายามสตารตเครื่องยนตอีกคร้ัง

2  การสตารตเคร่ืองยนต หนา 378

ตรวจสอบไฟเตือนระบบ Immobilizer

เม่ือไฟเตือนระบบ Immobilizer กะพริบ เครื่องยนตจะไมสามารถสตารตได
2 ระบบ Immobilizer หนา 159

ตรวจสอบระดับนํ้ามันเช้ือเพลิง
ควรมีนํา้มันเช้ือเพลงิเพียงพอในถัง

2  มาตรวัดนํ้ามันเช้ือเพลงิ หนา 105

ตรวจสอบฟวส
ตรวจสอบฟวสทุกตัว หรือใหตัวแทนจําหนายชวยตรวจสอบ

2 การตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส หนา 585

หากยังพบขอบกพรองอยู:
2 การลากรถในกรณีฉกุเฉิน หนา 588

สภาพของมอเตอรสตารต รายการตรวจสอบ
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มีตอ

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ถาประจุไฟแบตเตอร่ีในสมารทคีย/คียการด* ต่ํา
หากมีเสยีงดังเตือน และมีขอความ To start, touch start button with emblem side of 

remote ปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลการขับข่ี ไฟแสดงบนสวิตช สตารต/ดับเคร่ืองยนต กะพริบ แต
เคร่ืองยนตไมสตารต ใหสตารตเคร่ืองยนตดวยวิธกีารตอไปนี:้

1. สัมผัสตรงกลางของสวิตช สตารต/ดับเครื่องยนต ซ่ึง
มีโลโก H อยูบนสมารทคยีหรือคยีการด * ในขณะท่ีไฟ
แสดงกะพริบบนสวิตช สตารต/ดับเครื่องยนต ปุม
บนสมารทคียหรือคยีการด * ควรหันเขาหาตัวทาน
u ไฟแสดงบนสวิตช สตารต/ดับเคร่ืองยนต จะ
กะพริบเปนเวลาประมาณ 30 วินาที

a สมารทคยี
b คยีการด*
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uu เคร่ืองยนตสตารตไมติดuถาประจุไฟแบตเตอรี่ในสมารทคีย/คียการด * ตํ่า

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

2. เหยียบแปนเบรกและกดสวิตช สตารต/ดับ
เคร่ืองยนต ภายใน 10 วินาที หลังจากสัญญาณเสียง
ดังข้ึนและไฟแสดงบนสวิตช สตารต/ดับเคร่ืองยนต
เปลี่ยนจากกะพริบเปนติดสวางข้ึน
u หากทานไมเหยียบแปนเบรก ระบบจะเปลีย่นไป
ยังโหมด ACCESSORY
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uu เคร่ืองยนตสตารตไมติดuสตารตเคร่ืองยนตในกรณีฉุกเฉิน
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

สตารตเครื่องยนตในกรณฉีุกเฉิน
หากเครือ่งยนตสตารตไมติดดวยข้ันตอนการสตารตเครื่องยนตปกติ ทานอาจสามารถสตารตดวย
ข้ันตอนการสตารตเครื่องยนตฉุกเฉนิตอไปนี้

หามใชข้ันตอนนีห้ากไมใชกรณีฉกุเฉนิ 

1. ตองม่ันใจวากดเบรกมือแลว
u ไฟเตือนเบรกมือและระบบเบรก (แดง) สวางโชวประมาณ 30 วินาที หลังจากกดสวิตชเบรกมือ
ไฟฟา

2. ตรวจสอบใหแนใจวาคนัเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง ( P จากน้ันเปดโหมดจายไฟไป
ท่ี ACCESSORY

3. เหยียบแปนเบรกใหสดุ จากนั้นกดสวิตช สตารต/ดับเครื่องยนต คางไวเปนเวลา 15 วินาที

ควรตัดสินวาเปนการทํางานบกพรองของระบบ ถึงแมทานจะสามารถสตารตเครื่องยนตไดดวยข้ันตอน
ขางตน
โปรดนํารถเขารับการตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดาโดยทันที
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uu เคร่ืองยนตสตารตไมติดu เคร่ืองยนตดับกะทันหัน

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

เครื่องยนตดับกะทันหัน
สามารถดับเครื่องยนตดวยการกดสวิตซ สตารต/ดับเคร่ืองยนต ในกรณีฉกุเฉินขณะขับรถ ถาทานตอง
การหยุด/ดับเคร่ืองยนตใหดําเนินการดังนี้:
� กดสวิตช สตารต/ดับเคร่ืองยนต คางไวเปนเวลาสองวินาที
� กดสวิตช สตารต/ดับเคร่ืองยนต สามคร้ัง

พวงมาลยัรถยนตจะไมอยูในตําแหนงลอ็ก

โหมดจายไฟจะอยูในตําแหนง ACCESSORY เม่ือเครื่องยนตดับแลว
เปลี่ยนไปยังโหมด VEHICLE OFF โดยเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง ( P หลังจากเครื่องยนต
ดับสนิท จากนั้นกดสวิตช สตารต/ดับเคร่ืองยนต 2 ครัง้ โดยไมตองเหยียบแปนเบรก

1เคร่ืองยนตดับกะทันหัน
หามกดสวิตช สตารต/ดับเคร่ืองยนต ในขณะขับรถ ยกเวนมี
ความจําเปนตองดับเคร่ืองยนต
หากทานกดสวิตช สตารต/ดับเคร่ืองยนต ขณะขับข่ี เสียง
เตือนจะดังข้ึน
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
ถาแบตเตอร่ีหมดไฟ

ข้ันตอนการพวงสตารต
ปดอุปกรณไฟฟา เชน เคร่ืองเสียงและไฟ จากนั้นดับเครื่องยนตแลวจึงเปดฝากระโปรงหนารถ

1. เปดฝาครอบของข้ัวบวก +
2. ตอสายจ๊ัมเขากับข้ัวบวก + ของรถ
3. ตอสายพวงแบตเตอร่ีอีกดานเขากับข้ัว + ของรถ
อีกคนั
u ใชแบตเตอรี ่12 โวลตเทานั้น
u เม่ือใชท่ีชารจแบตเตอรี่รถยนตในการชารจไฟให
กับแบตเตอร่ี 12 โวลต ใหทานเลอืกแรงดันในการ
ชารจไฟตํ่ากวา 15 โวลต โปรดดูวิธกีารใชงานท่ี
ถูกวิธจีากคูมือการใชงานท่ีชารจ

4. ตอสายพวงแบตเตอร่ีสายท่ีสองเขากับข้ัว - ของ
รถอีกคัน

1ถาแบตเตอร่ีหมดไฟ

ขอสังเกต
ถาวางแบตเตอร่ีไวในสถานท่ีท่ีเย็นจัด อิเล็กโทรไลทภายในอาจ
เปนนํ้าแข็งได การพวงสตารตดวยแบตเตอร่ีท่ีมีนํา้แข็งเกาะ
อาจทําใหเกิดการระเบิดได

ยึดคลิปสายพวงแบตเตอร่ีใหแนนโดยไมใหหลุดในขณะ
เคร่ืองยนตส่ัน ใชความระมัดระวังอยาใหสายพวงแบตเตอร่ี
พันกัน หรือใหปลายสายพวงแบตเตอร่ีท้ัง 2 ดานสัมผัสกันใน
ขณะประกอบหรือถอดสายพวงแบตเตอร่ี

3 คําเตือน
แบตเตอรีอ่าจระเบิดจนทําใหผูท่ีอยูใกลเคียงไดรับ
บาดเจ็บ หากทานไมปฏิบัติตามข้ันตอนใหถูกตอง

เก็บวัตถุท่ีกอใหเกิดประกายไฟ เกิดไฟไหม หรือบุหรี่ให
หางจากแบตเตอร่ี

a แบตเตอร่ี
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

5. ตอปลายอีกดานของสายพวงแบตเตอรี่เขากับข้ัวสาย
ดินรถยนตดังแสดงในภาพ อยาตอสายพวง
แบตเตอรี่นีเ้ขากับช้ินสวนอ่ืนๆ

6. หากรถของทานตอพวงกับรถยนตคนัอ่ืน ใหสตารต
เคร่ืองยนตของรถคันท่ีใหความชวยเหลือ และเพ่ิม
ความเร็วรอบเคร่ืองยนตเลก็นอย

7. ลองสตารตเคร่ืองยนตของทาน ถาเครื่องยนตหมุน
ชา ใหตรวจสอบวาสายพวงแบตเตอร่ีจุดตอแนนใน
ลักษณะโลหะสมัผัสกับโลหะดีหรือไม

1ถาแบตเตอร่ีหมดไฟ
ประสิทธิภาพของแบตเตอร่ีจะลดลงในสภาพอากาศท่ีเย็นและ
อาจทําใหสตารตเคร่ืองยนตไมติดได

* สําหรับรถบางรุน



567

uuถาแบตเตอร่ีหมดไฟu ข้ันตอนการพวงสตารต
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เม่ือสตารตเครื่องยนตแลว ใหถอดสายพวงแบตเตอร่ีออกโดยปฏบิัติตามลําดับดังตอไปนี้

1. ถอดสายพวงแบตเตอร่ีออกจากสายดินรถยนต
2. ถอดปลายอีกดานหน่ึง ของสายพวงแบตเตอรี่ออกจากข้ัว - ของรถยนตคนัท่ีใหความชวยเหลือ
3. ถอดสายพวงแบตเตอร่ีออกจากข้ัว + ของรถยนต
4. ถอดปลายอีกดานหน่ึง ของสายพวงแบตเตอรี่ออกจากข้ัว + ของรถยนตคันท่ีใหความชวยเหลือ

นํารถเขารับการตรวจสอบท่ีสถานบีรกิารหรือศูนยบริการฮอนดาใกลบานทาน

■ การปฏบิัติหลังจากสตารตเครื่องยนต 1ถาแบตเตอร่ีหมดไฟ
เคร่ืองหมายแสดงระบบชวยควบคุมการทรงตัว (VSA), ระบบ
ชวยควบคุมการทรงตัว (VSA) ปด, ระบบควบคมุความเร็วรถ
อตัโนมัติพรอมระบบปรับความเร็วตามรถยนตคันหนาท่ีความ
เร็วตํ่า (ACC with LSF), ระบบเตือนแรงดันลมยางตํ่า * และ
ระบบสนับสนนุความปลอดภัยอาจปรากฏข้ึนเปนสีเหลืองอําพัน
พรอมกับขอความบนมาตรวัดเม่ือทานต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ี
ตําแหนง ON หลังจากเชือ่มตอแบตเตอร่ีใหม
ขับข่ีรถในระยะทางสั้นๆ ความเร็วมากกวา 20 กม./ชม. ไฟ
แสดงสถานะแตละชนดิควรจะดับลง หากไมมีไฟแสดงสถานะ
ดับ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบท่ีศูนยบริการ

* สําหรับรถบางรุน
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

เล่ือนคันเปล่ียนเกียรไมได

ปฏบิัติตามข้ันตอนดานลาง หากทานไมสามารถเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรออกจากตําแหนง ( P ได

1. กดเบรกมือ
2. ถอดกุญแจภายในออกจากสมารทคียหรือคียการด *

3. สอดกุญแจในชองปลดล็อกเกียร
4. ขณะดันกุญแจเขา กดปุมปลดล็อกและเลื่อนคัน
เปลี่ยนเกียรไปท่ีตําแหนง ( N

u เม่ือถึงตอนนี้จะสามารถปลดล็อกได ปรึกษาศูนย
บริการฮอนดาใหชวยตรวจสอบเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะ
เปนไปได

■ การปลดล็อก

a ปุมปลดล็อก
b ชองปลดลอ็กเกียร

สมารทคีย

a ปุมปลดล็อก
b ชองปลดลอ็กเกียร

คียการด *

* สําหรับรถบางรุน
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
โอเวอรฮีต

การแกไขปญหาโอเวอรฮีต
อาการโอเวอรฮีตมีดังนี้:

� มาตรวัดอุณหภูมิเคร่ืองยนตอยูท่ีตําแหนงสูงสุด หรือเครื่องยนตสูญเสยีกําลังฉบัพลนั

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

� มีไอน้ําออกมาจากหองเครื่องยนต

■ ส่ิงแรกท่ีตองทํา
1. จอดรถไวในท่ีปลอดภัยทันที
2. ปดอุปกรณไฟฟาท้ังหมด และเปดไฟเตือนฉกุเฉิน

u ไมมีไอน้ําออกมา: ติดเคร่ืองยนตไวและเปดฝากระโปรงหนารถข้ึน
u มีไอน้ําออกมา: ดับเครื่องยนตและรอจนกระท่ังไอน้ําหายไป จากนั้นเปดฝากระโปรงหนารถข้ึน

1การแกไขปญหาโอเวอรฮีต

ขอสังเกต

หากขับรถตอไปในขณะท่ีมาตรวัดอุณหภูมิอยูท่ีตําแหนงสูงสุด
เคร่ืองยนตอาจเสียหายได

หากขับรถตอไปในขณะท่ีขอความ Engine temperature too 

hot. Do not drive. Allow engine to cool. แสดงบนหนา
จอแสดงขอมูลผูขับข่ีเคร่ืองยนตอาจเสียหายได

3 คําเตือน
ไอน้ําและละอองจากเคร่ืองยนตท่ีโอเวอรฮีตอาจทําใหทาน
ถูกลวกได

อยาเปดฝากระโปรงหนาหากมีไอน้ําออกมา

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

ทุกรุน

รุนมาตรวัด 9 นิ้ว

ทุกรุน



uuโอเวอรฮีตuการแกไขปญหาโอเวอรฮีต

570

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

■ ส่ิงท่ีตองทําตอไป
1. ตรวจสอบวาพัดลมระบายความรอนกําลังทํางานหรือไม
และดับเครือ่งยนตทันทีท่ีขอความ Engine 

temperature too hot. Do not drive. Allow 

engine to cool. บนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ีหายไป
u ถาพัดลมระบายความรอนไมทํางาน ใหดับ
เคร่ืองยนตทันที

2. หลังจากเครื่องยนตเย็นลง ใหตรวจสอบระดับสาร
หลอเย็นและช้ินสวนของระบบหลอเย็นวามีรอยร่ัว
หรือไม
u ระดับสารหลอเย็นในถังพักต่ํา ใหเติมสารหลอเย็น
จนถงึเคร่ืองหมาย MAX

u ถาไมมีสารหลอเย็นอยูในถังพัก ใหตรวจสอบหมอ
นํา้วาเย็นหรือไม คลุมฝาปดหมอนํ้าดวยผาหนา
และเปดฝาปดออก เติมสารหลอเยน็จนถึงฐาน
ของคอถังถาจําเปน และปดฝา

■ ส่ิงสุดทายท่ีตองทํา
เม่ือเครือ่งยนตเย็นลงจนไดท่ีแลวใหสตารตเครื่องยนตใหมและตรวจสอบหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี
ถาขอความ Engine temperature too hot. Do not drive. Allow engine to cool. ไมปรากฏ
ทานสามารถขับรถตอไปได หากขอความปรากฏข้ึนอีกคร้ัง โปรดติดตอศูนยบริการฮอนดาเพ่ือรับการ
ซอม

1การแกไขปญหาโอเวอรฮีต

ถาสารหลอเย็นร่ัว โปรดติดตอศูนยบริการฮอนดาเพ่ือรับการซอม

ใชนํ้าในกรณีฉุกเฉิน/ชั่วคราวเทานั้น นํารถไปยังศูนยบริการ
ฮอนดา

3 คําเตือน
ถอดฝาปดหมอน้ําออกในขณะเคร่ืองยนตรอนจะทําให
สารหลอเย็นพุงออกมาจนทําใหทานถูกลวกได

ปลอยใหเคร่ืองยนตและหมอนํ้าเย็นลงกอนถอดฝาปด
หมอนํ้าออกทุกคร้ัง

a ถังพัก
b MAX
c MIN
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
ไฟเตือน, สวาง/กะพริบ

ถาไฟเตือนแรงดันนํ้ามันเครื่องต่ําสวาง
■ สาเหตท่ีุไฟเตอืนสวาง
ไฟเตือนนีจ้ะสวางเม่ือระดับน้ํามันเครื่องอยูในระดับต่ํา
■ ส่ิงท่ีตองทําทันทีท่ีไฟเตือนสวาง
1. จอดรถในท่ีปลอดภยัทันที
2. เปดไฟเตือนฉุกเฉนิถาจําเปน
■ ส่ิงท่ีตองทําหลงัจากจอดรถ
1. ดับเคร่ืองยนตและปลอยท้ิงไวเปนเวลาประมาณสาม
นาที

2. เปดฝากระโปรงหนาและตรวจสอบระดับนํ้ามันเคร่ือง
u เติมนํ้ามันเคร่ืองตามจําเปน

2การตรวจสอบระดับนํ้ามันเคร่ือง หนา 510

3. สตารตเครื่องยนตและตรวจสอบไฟเตือนแรงดัน
นํ้ามันเคร่ืองต่ํา
u ไฟเตือนดับ: สตารตเคร่ืองยนตอีกคร้ัง
u คําเตือนไมหายไปภายใน 10 วินาที: ดับ
เครื่องยนตและติดตอศูนยบริการฮอนดาเพ่ือรับ
การซอมทันที

1ถาไฟเตือนแรงดันนํ้ามันเคร่ืองต่ําสวาง
ขอสังเกต
เดินเคร่ืองยนตดวยแรงดันนํ้ามันเคร่ืองต่ํา อาจทําใหกลไกได
รับความเสียหายเกือบจะทันที
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uuไฟเตือน, สวาง/กะพริบuถาไฟเตือนระบบประจุไฟสวาง

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ถาไฟเตือนระบบประจุไฟสวาง
■ สาเหตุท่ีไฟเตือนสวาง
ไฟเตือนนีจ้ะสวางเม่ือมีขอบกพรองในระบบประจุไฟ
■ ส่ิงท่ีตองทําทันทีเม่ือไฟเตือนสวาง
จอดรถในท่ีปลอดภัยและนํารถของทานเขาตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดาทันที

ถาไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรองสวางหรือกะพริบ
■ สาเหตุท่ีไฟเตือนสวางหรือกะพริบ
� สวางเม่ือมีขอบกพรองเกิดข้ึนกับระบบควบคุมการปลอยไอเสยีเคร่ืองยนต
� กะพริบเม่ือระบบตรวจจับการจุดระเบิดผดิจังหวะของเคร่ืองยนต
■ ส่ิงท่ีตองทําเม่ือไฟเตือนสวาง
หลกีเลีย่งการขับข่ีดวยความเร็วสูง และนํารถเขารับการตรวจสอบท่ีศูนยบรกิารฮอนดา
ทันที
■ ส่ิงท่ีตองทําเม่ือไฟเตือนกะพริบ
จอดรถในท่ีท่ีปลอดภัยซ่ึงไมมีวัตถุท่ีติดไฟได และรออยางนอย 10 นาที หรือนานกวา
นั้น โดยดับเครือ่งยนตจนกระท่ังเครื่องยนตเยน็ลง

1ถาไฟเตือนระบบประจุไฟสวาง
ถาทานตองหยุดรถชั่วคราว อยาดับเคร่ืองยนต เนื่องจาก
การสตารตเคร่ืองยนตอกีคร้ังอาจทําใหประจุไฟในแบตเตอร่ี
หมดอยางรวดเร็ว

1ถาไฟเตือนระบบเคร่ืองยนตทํางานบกพรองสวางหรือกะพริบ
ขอสังเกต
ถาทานขับรถโดยท่ีถาไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรอง
สวางอยู ระบบควบคุมการปลอยไอเสยีและเคร่ืองยนตอาจ
เสียหายได

ถาไฟเตือนระบบเคร่ืองยนตทํางานบกพรองกะพริบอีกคร้ัง เม่ือ
สตารตเคร่ืองยนตใหมอกีคร้ัง ใหขับรถไปยังศูนยบริการฮอนดา
ท่ีใกลท่ีสุดดวยความเร็วต่ํากวา 50 กม./ชม. เพ่ือนํารถเขารับ
การตรวจสอบ
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uu ไฟเตือน, สวาง/กะพริบuถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบ
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบ
■ สาเหตุท่ีไฟเตือนสวาง
� ระดับน้ํามันเบรกตํ่า
� เกิดขอบกพรองข้ึนกับระบบเบรก
■ ส่ิงท่ีตองทําเม่ือไฟเตือนสวางในระหวางขับรถ
กดแปนเบรกเบาๆ เพ่ือตรวจสอบแรงดันแปนเบรก
� ถาปกติ ใหตรวจสอบระดับน้ํามันเบรกในคร้ังถดัไปท่ีทานหยุดรถ
� ถาไมปกติ แกไขขอบกพรองทันที ลดเกียรลงเพ่ือชะลอความเร็วดวยการเบรกจาก
เคร่ืองยนตถาจําเปน

■ สาเหตุท่ีไฟเตือนกะพริบ
� เกิดขอบกพรองข้ึนกับระบบเบรกมือไฟฟา
■ ส่ิงท่ีตองทําเม่ือไฟเตือนกะพริบ
� หลีกเลี่ยงการใชเบรกมือและใหนํารถเขาตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดาทันที

1ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบ
นํารถเขารับการซอมทันทีท่ีศูนยบริการฮอนดา
การขับรถในขณะระดับน้ํามันเบรกต่ําถือเปนการกระทําท่ี
อันตราย ในกรณีท่ีไมมีแรงตานจากแปนเบรกใหหยุดรถในท่ีท่ี
ปลอดภัยทันที ลดเกียรลงหากจําเปน

ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) และไฟเตือน ABS สวางข้ึน
พรอมกัน ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกสจะไมทํางาน ซ่ึง
สงผลใหรถยนตไมมีเสถียรภาพภายใตการเบรกท่ีกะทันหัน
ใหนํารถเขารับการตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดาทันที

ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) กะพริบพรอมกันกับท่ีไฟเตือน
ระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวางข้ึน เบรกมืออาจไมทํางาน
หลีกเล่ียงการใชเบรกมือและใหนํารถเขาตรวจสอบท่ีศูนย
บริการฮอนดาทันที

2 ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบใน
เวลาเดียวกัน เม่ือไฟเตือนระบบเบรก (เหลือง
อําพัน) สวางโชว หนา 574
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uuไฟเตือน, สวาง/กะพริบuถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบในเวลาเดียวกัน เม่ือไฟเตือนระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวางโชว

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบในเวลาเดียวกัน
เม่ือไฟเตือนระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวางโชว

■ ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางขึ้น หรือกะพริบพรอมกันกับท่ีไฟเตือนระบบ
เบรก (เหลืองอําพัน) สวางขึ้น ใหปลดเบรกมือดวยตนเองหรืออัตโนมัติ
2 เบรกมือ หนา 473

� ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางคางอยางตอเนื่อง หรือกะพริบพรอมกันกับท่ีไฟ
เตือนระบบเบรก (เหลอืงอําพัน) สวางข้ึน ใหดับรถในสถานท่ีปลอดภัยและนํารถเขา
ตรวจสอบท่ีศูนยบริการของฮอนดา
uการปองกันรถไมใหเคลื่อนท่ีเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง ( P

� ถามีเพียงไฟเตือนระบบเบรกท่ีดับลง (แดง) ใหหลีกการใชเบรกมือ และนํารถเขา
ตรวจสอบท่ีศูนยบริการของฮอนดาทันที

1ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวางหรือกะพริบในเวลาเดียว
กัน เม่ือไฟเตือนระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวางโชว
ถาทานใชเบรกมือ ทานอาจไมสามารถปลดเบรกมือได

ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) และไฟเตือนระบบเบรก (เหลือง
อาํพัน) สวางข้ึนพรอมกัน แสดงวาเบรกมือกําลังทํางาน

ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) กะพริบพรอมกันกับท่ีไฟเตือน
ระบบเบรก (เหลืองอําพัน) สวางข้ึน เบรกมืออาจไมทํางาน
เนื่องจากกําลังมีการตรวจสอบระบบอยู

ถาทานใชงานเบรกมือไฟฟาซํ้าๆ ในระยะเวลาส้ันๆ เบรกจะ
หยุดทํางานเพ่ือปองกันไมใหระบบเกิดความรอน และไมใหไฟ
แสดงกะพริบ
เบรกจะกลับเชาสูสถานะปกติในเวลาประมาณ 1 นาที

(แดง)

(เหลือง
อําพัน)
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uu ไฟเตือน, สวาง/กะพริบuถาไฟเตือนระบบพวงมาลัย EPS สวาง
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ถาไฟเตือนระบบพวงมาลัย EPS สวาง
■ สาเหตุท่ีไฟเตือนสวาง
� ไฟเตือนนี้จะสวางเม่ือมีขอบกพรองในระบบพวงมาลยั EPS

■ ส่ิงท่ีตองทําทันทีเม่ือไฟเตือนสวาง
� หยุดรถในท่ีท่ีปลอดภัยและสตารตเครื่องยนตใหม
หากไฟเตือนยังคงสวางอยู ใหนํารถเขารับการตรวจสอบท่ีศูนยบริการฮอนดาทันที

� ถาขอความ Do not drive ปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูลผูขับข่ี จอดรถในท่ี
ปลอดภัยทันทีและติดตอศูนยบริการฮอนดา
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ฟวส

ตาํแหนงฟวส
หากอุปกรณไฟฟาไมทํางาน ใหต้ังคาโหมดจายไฟไปท่ีตําแหนง VEHICLE OFF และตรวจสอบวามี
ฟวสใดบางท่ีขาด

กลองฟวสจะอยูใกลกับแบตเตอรี่ ใหทานกดท่ีแท็บเพ่ือเปดกลอง
ตําแหนงฟวสจะแสดงบนแผนภูมิฟวส
ติดต้ังฟวสใหตรงตามลําดับฟวสและกลองฝาครอบ

■ กลองฟวสเครื่องยนต

* สําหรับรถบางรุน
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uuฟวสu ตําแหนงฟวส
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

a ขาลอ็ก
b กลองฟวส
c ดานหนา
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uuฟวสu ตําแหนงฟวส

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

■ วงจรการปองกันและหมายเลขฟวส

วงจรท่ีไดรบัการปองกัน Amps
1 แบตเตอรี่ 125 A

2

− −

− −

ออพช่ันกลองฟวส 60 A
− −

ออพช่ันกลองฟวส 2 40 A
− −

กลองฟวสหลัก 60 A

3

− −

− −

− −

ไลฝากระจกบังลมหลัง 40 A
− −

มอเตอรโบลเวอร 40 A
− −

4

− −

มอเตอร ABS/VSA 40 A
− −

− −

IG Main 30 A
− −

รีเลยโมดุล 2 30 A

5

สวิตชแมกเนติก ST 30 A
มอเตอรปดน้ําฝนหนา 30 A

EPS 70 A
รเีลยโมดุล 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 − −

9 − −

10 เคร่ืองเสียงยอย * 7.5 A
11 − −

12 − −

13 − −

14 − −

15 ไฟตัดหมอกหนา 10 A
16 คลัตช MG 10 A
17 มอเตอรถังน้าํฉีดกระจก 15 A
18 แตร 10 A
19 Back Up 15 A
20 ระบบเคร่ืองเสยีง 15 A
21 − −

22 DBW 15 A

วงจรท่ีไดรบัการปองกัน Amps
23 − −

24 Back Up FI-ECU 10 A
25 IGP 15 A
26 ระบบสงกาํลงั 15 A
27 ไฟหนาดานซาย 15 A
28 หัวฉีด 15 A
29 ไฟเบรก 10 A
30 ไฟหนาดานขวา 15 A
31 IG Coil 15 A
32 − −

33 ฉุกเฉิน 15 A
34 − −

35 − −

36 − −

37 − −

38 − −

39 − −

40 VB ACT 10 A
41 IGPS (LAF) 10 A
42 มอนิเตอร IG1 2 7.5 A

วงจรท่ีไดรับการปองกัน Amps
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uuฟวสu ตําแหนงฟวส
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

กลองฟวสจะอยูใกลกับแบตเตอรี ่ใหทานกดท่ีแท็บเพ่ือเปดกลอง
ตําแหนงฟวสจะแสดงบนฝาครอบกลองฟวส ติดต้ังฟวสตามลําดับหมายเลขฟวสและตัวเลขบน
ฝาครอบ

a แท็บ
b กลองฟวส
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uuฟวสu ตําแหนงฟวส

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

■ วงจรการปองกันและหมายเลขฟวส

วงจรท่ีไดรบัการปองกัน Amps
1 แบตเตอรี่ 125 A

2

− − 40 A
− − 40 A

ออพช่ันกลองฟวส 60 A
− − 40 A

ออพช่ันกลองฟวส 2 40 A
− (30 A)

กลองฟวสหลกั 60 A

3

− − 40 A
− − 40 A
− − 40 A

ไลฝากระจกบังลมหลัง 40 A
− − 40 A

มอเตอรโบลเวอร 40 A
− − 40 A

4

− − 30 A
มอเตอร ABS/VSA 40 A

− (30 A)
− − 30 A

IG Main 30 A
− − 30 A

รเีลยโมดุล 2 30 A

5

สวิตชแมกเนติก ST 30 A
มอเตอรปดน้ําฝนหนา 30 A

EPS 70 A
รเีลยโมดุล 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 − − −

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 มอเตอรถังน้าํฉีดกระจก 15 A
18 แตร 10 A
19 Back Up 15 A
20 ระบบเคร่ืองเสียง * (15 A)
21 − − −

22 DBW 15 A

วงจรท่ีไดรบัการปองกัน Amps
23 − (20 A)
24 Back Up FI-ECU 10 A
25 IGP 15 A
26 ระบบสงกําลัง (15 A)
27 ไฟหนาดานซาย (15 A)
28 หัวฉีด (15 A)
29 ไฟเบรก 10 A
30 ไฟหนาดานขวา (15 A)
31 IG Coil 15 A
32 − − −

33 ฉุกเฉิน 15 A
34 − (7.5 A)
35 − − −

36 − (30 A)
37 − (30 A)
38 − − −

39 − − −

40 VB ACT (10 A)
41 IGPS (LAF) 10 A
42 มอนิเตอร IG1 2 7.5 A

วงจรท่ีไดรับการปองกัน Amps

* สําหรับรถบางรุน
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uuฟวสu ตําแหนงฟวส

มีตอ

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ใตแผงหนาปดดานผูขับข่ี
ตําแหนงฟวสจะแสดงบนแผนภูมิฟวส
ติดต้ังฟวสใหตรงตามลําดับฟวสและกลองฝาครอบ

■  กลองฟวสภายในหองโดยสาร

a กลองฟวส
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uuฟวสu ตําแหนงฟวส

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

■ วงจรการปองกันและหมายเลขฟวส

วงจรท่ีไดรบัการปองกัน Amps
1 กระจกประตูผูขับข่ี 20 A

2 กระจกประตูผูโดยสารหนา 20 A

3 กระจกประตูดานหลังขวา 20 A

4 กระจกประตูดานหลังซาย 20 A

5 ออพช่ัน 10 A

6 SRS 10 A

7 แอคทูเอเตอรลอ็กฝากระโปรงทาย 10 A

8 − −

9
ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเติม

ดานหนา 20 A

10 ล็อกประตู 20 A

11 มาตรวัด 10 A

12 − −

13 − −

14 ออพช่ัน 6 (VB SOL) 10 A

15 ปลดล็อกประตูดานผูขับข่ี 10 A

16 − 20 A

17 − −

18 − −

19 − −

20 − −

21 − −

22 SMART 10 A

23 ลอ็กประตูดานผูขับข่ี 10 A

24 − −

25 IMG 10 A

26 SRS 10 A

27 − −

28 ออพช่ัน 5 10 A

29 ปมน้ํามันเช้ือเพลิง 15 A

30 ปลดล็อกประตูดานซาย 10 A

31 ปลดล็อกประตูดานขวา 10 A

32 − −

33 − −

34 − −

35 − −

36 − −

37 − −

38 − −

39 ลอ็กประตูหลังดานขวา 10 A

40 ปรับพนักพิงดานผูขับข่ี 20 A

วงจรท่ีไดรบัการปองกัน Amps
41 เลื่อนเบาะนัง่ไฟฟาดานผูขับข่ี 20 A

42 − −

43 A/C 10 A

44 ไฟเดยไลท 10 A

45 ACC 10 A

46 ลอ็กกุญแจ ACC 10 A

47 ล็อกประตูดานซาย 10 A

48 − 20 A

49 − −

50 − −

51 − −

52 − −

53 − −

54 ออพช่ัน 1 10 A

55 แอมปเครื่องเสียง * 30 A

56 − −

วงจรท่ีไดรับการปองกัน Amps

* สําหรับรถบางรุน
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uuฟวสu ตําแหนงฟวส
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ใตแผงหนาปดดานผูขับข่ี
ตําแหนงฟวสจะแสดงบนแผนภมิูฟวสใตขอตอพวงมาลัย
ติดต้ังฟวสตามลําดับหมายเลขฟวสและหมายเลขฉลาก

a กลองฟวส

a แผนภูมิฟวส
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uuฟวสu ตําแหนงฟวส

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

■ วงจรการปองกันและหมายเลขฟวส

วงจรท่ีไดรบัการปองกัน Amps
1 กระจกประตูผูขับข่ี 20 A

2 กระจกประตูผูโดยสารหนา 20 A

3 กระจกประตูดานหลังขวา 20 A

4 กระจกประตูดานหลังซาย 20 A

5 ออพช่ัน 10 A

6 SRS 10 A

7
แอคทูเอเตอรลอ็กฝากระ

โปรงทาย 10 A

8 − − −

9
ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพ่ิม

เติมดานหนา 20 A

10 ล็อกประตู 20 A

11 มาตรวัด 10 A

12 − 10 A

13 − (10 A)

14 ออพช่ัน 6 (VB SOL) 10 A

15 ปลดลอ็กประตูดานผูขับข่ี * (10 A)

16 − − (20 A)

17 − (10 A)

18 − − −

19 − − −

20 − (10 A)

21 − (20 A)

22 SMART 10 A

23 ล็อกประตูดานผูขับข่ี * (10 A)

24 − (7.5 A)

25 IMG 10 A

26 SRS 10 A

27 − 20 A

28 ออพช่ัน 5 10 A

29 ปมน้ํามันเช้ือเพลิง 15 A

30 ปลดล็อกประตูดานซาย 10 A

31 ปลดล็อกประตูดานขวา 10 A

32 − − −

33 − − −

34 − − −

35 − − −

36 − (20 A)

37 − (15 A)

38 − − −

39 ล็อกประตูหลังดานขวา 10 A

วงจรท่ีไดรบัการปองกัน Amps
40 ปรับพนักพิงดานผูขับข่ี * (20 A)

41
เลื่อนเบาะนัง่ไฟฟาดานผูขับ

ข่ี *
(20 A)

42 ออพช่ัน 3 * (10 A)

43 A/C 10 A

44 ไฟเดยไลท 10 A

45 ACC 10 A

46 ล็อกกุญแจ ACC 10 A

47 ลอ็กประตูดานผูโดยสาร 10 A

48 − − 20 A

49 ปรับพนักพิงดานผูโดยสาร * (20 A)

50 − (10 A)

51 − (10 A)

52 − (20 A)

53
เลื่อนเบาะนั่งไฟฟาดานผู

โดยสาร * (20 A)

54 ออพช่ัน 1 10 A

55 แอมปเคร่ืองเสียง * (30 A)

56 − (30 A)

วงจรท่ีไดรับการปองกัน Amps

* สําหรับรถบางรุน
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uuฟวสuการตรวจสอบและการเปล่ียนฟวส

มีตอ

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

การตรวจสอบและการเปล่ียนฟวส
1. ต้ังคาโหมดจายไฟไปยังตําแหนง OFF ปดไฟหนา
และอุปกรณเสริมท้ังหมด

2. ถอดฝาครอบกลองฟวสออก
3. ตรวจสอบฟวสหลักในกลองฟวสในหองเครื่องยนต

u ดูท่ีฟวสผานชอง
u หากฟวสขาด ใหเปลี่ยนฟวสท่ีศูนยบริการฮอนดา

1การตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส
ขอสังเกต
การเปล่ียนฟวสท่ีมีอตัราไฟสูงกวาจะเพ่ิมโอกาสท่ีระบบไฟฟา
จะไดรับความเสียหายได 

ยืนยันกระแสไฟฟาตามท่ีระบุไวบนฉลากฟวส
2 ตําแหนงฟวส หนา 576

เปล่ียนฟวสดวยฟวสอะไหลท่ีมีคาแอมแปรตามท่ีกําหนดไว
ทุกรุน

a ชอง
b ฟวสหลัก
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uuฟวสuการตรวจสอบและการเปล่ียนฟวส

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

4. ตรวจสอบฟวสรวมในกลองฟวสในหองเครื่องยนต
u ดูท่ีชองวางระหวางฟวส
u หากฟวสขาด ใหเปลี่ยนฟวสท่ีศูนยบริการฮอนดา

a ฟวสขาด
b ฟวสรวม



มีตอ 587

uuฟวสuการตรวจสอบและการเปล่ียนฟวส
การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

5. ตรวจสอบฟวสขนาดเล็กภายในรถยนต
u ถามีฟวสท่ีขาด ใหถอดออกดวยเครื่องมือถอด
ฟวสและเปลีย่นฟวสใหม

1การตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส
มีเคร่ืองมือถอดฟวสอยูทางดานหลังของฝาครอบกลองฟวสใน
หองเคร่ืองยนต

a เคร่ืองมือถอดฟวส
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

การลากรถในกรณีฉุกเฉิน

ควรใชบริการผูใหบรกิารลากรถมืออาชีพ หากตองการลากรถของทาน
■ รถก่ึงพวงพื้นเรียบ
ผูใหบรกิารจะบรรทุกรถของทานไวบนรถบรรทุกก่ึงพวงพ้ืนเรียบ
นี่คอืวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการขนยายรถยนตของทาน

■ รถยกลาก
รถยกลากจะใชกานตอแกนหมุนสองขางชอนใตลอหนาและยกลอข้ึนจากพ้ืนถนน ลอหลังจะยงัคงอยู
บนพ้ืนถนน วิธีนีค้อือีกวิธีท่ีสามารถใชการลากรถของทานได

1การลากรถในกรณีฉุกเฉิน
ขอสังเกต
การลากรถดวยรถ หรือรถแบบอ่ืนๆ อาจสรางความเสียหายท่ี
รุนแรงได กันชนไมไดออกแบบมาเพ่ือรองรับน้ําหนักของ
รถยนต
ตรวจสอบใหแนใจวาปลดเบรกมือแลว หากทานไมสามารถ
ปลดเบรกมือได กรณีนี้ควรเคล่ือนยายรถของทานดวยรถก่ึง
พวงพ้ืนเรียบ

2 เบรกมือ หนา 473

ขอสังเกต
การลากรถท่ีไมถูกวิธี เชน การลากรถดวยรถ หรือรถแบบอ่ืนๆ
อาจสรางความเสียหายตอระบบเกียรได

หามใชเฉพาะเชือกหรือโซเทานัน้ในการลากรถ
การกระทําดังกลาวอาจกอใหเกิดอันตรายอยางมากหากเชือก
หรือโซเล่ือนไปมาหรือเล่ือนเขาไปติดในระบบเบรก



589

การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน
ฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงเปดไมได

หากทานไมสามารถปลดล็อกฝาเติมนํ้ามันเช้ือเพลิง ใหปฏิบติัตามข้ันตอนตอไปน้ี
1. เปดฝากระโปรงทาย
2. ดึงสายสําหรับปลดล็อกเขาหาตัว

u สายสําหรับปลดล็อกจะปลดล็อกฝาปดชองเติม
น้ํามันเช้ือเพลิงเม่ือถูกดึง

3. เปดฝาปดชองเติมนํ้ามันเชือ้เพลิง  
2 การเติมนํ้ามันเชือ้เพลิง หนา 487

■ สิง่ที่ตองทําเม่ือฝาปดชองเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงเปดไมได 1ฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงเปดไมได
หลังจากทําตามขั้นตอนเหลานี้ โปรดนํารถเขาตรวจสอบท่ีศูนย
บริการของฮอนดา

a สายสําหรับปลดลอ็ก
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การจัดการกับเหตุฉุกเฉิน

ฝาประโปรงทายเปดไมได

ปฏบิัติตามข้ันตอนนีเ้พ่ือเปดฝากระโปรงทาย
1. ถอดฝาครอบออกดวยกุญแจ

u ใชผารองกุญแจเพ่ือปองกันไมใหขีดขวนฝาครอบ

2. ดึงสายสําหรับปลดล็อก
3. ใสฝาครอบกลับเขาท่ี

■ จะตองทําอยางไรเม่ือไมสามารถเปดฝากระโปรงทายได 1จะตองทําอยางไรเม่ือไมสามารถเปดฝากระโปรงทายได
สิง่ท่ีตองทําหลังจากนี:้
หลังจากทําตามข้ันตอนเหลานี้ โปรดนํารถเขาตรวจสอบท่ีศูนย
บริการของฮอนดา

a ฝาครอบ
b สมารทคีย
c คยีการด *

a สายสําหรับปลดลอ็ก

* สําหรับรถบางรุน
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ขอมูลทางเทคนิค
ตารางในบทนี้จะใหขอมูลเก่ียวกับขนาดและความจุตางๆ ของรถยนตฮอนดา ตลอดจนตําแหนงของหมายเลขตางๆ ท่ีสําคญั และยังให

ขอมูลท่ีทานควรจะทราบเก่ียวกับระบบควบคุมไอเสียรถยนต

ขอมูลจําเพาะ ................................................592
หมายเลขตางๆ
หมายเลขรถยนต (VIN), หมายเลขเครื่องยนต
และหมายเลขเกียร..................................595

อุปกรณท่ีปลอยคล่ืนวิทยุ* ...........................596

* สําหรับรถบางรุน

ใบอนุญาตโอเพนซอรซ TCU* ...................598
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ขอมูลทางเทคนิค

ขอมูลจําเพาะ

■ขอมูลจําเพาะรถยนต
รุน Civic

น้ําหนักรถเปลา 1,312 - 1,334 กก.

นํา้หนักสูงสุดท่ีรับได
ดูฉลากท่ีติดอยูบนขอบประตู
ดานผูโดยสาร
1,740 กก.

นํา้หนักสูงสุดท่ีเพลา
รับได

ดูฉลากท่ีติดอยูบนขอบประตู
ดานผูโดยสาร

■ขอมูลจําเพาะเคร่ืองยนต

ชนิด
เคร่ืองยนตเบนซิน 4 สูบ 4 จังหวะ
DOHC แบบแถวเรียงระบายความ
รอนดวยน้ํา

ความกวาง
กระบอกสูบ x 
ระยะชกั

73 × 89.5 มม.

ความจุกระบอกสูบ 1,498 ซม.3

อตัราสวนกําลังอัด 10.3 : 1

หัวเทียน NGK DILKAR8P8DY

■น้ํามันเช้ือเพลงิ

■แบตเตอรี่

■น้ําฉีดลางกระจก

น้ํามันเชื้อเพลิง:
ชนิด

เบนซินไรสารตะก่ัว/แกสโซฮอล
E10-E85 คาออกเทนตั้งแต 
91 ข้ึนไป

ความจุถังน้ํามัน
เชือ้เพลิง 47 ลิตร

ความจุ 48AH(5)/60AH(20)

ความจุถัง 1.5 ลิตร
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uuขอมูลจําเพาะu

ขอมูลทางเทคนิค

■สารหลอเย็นเคร่ืองยนต

ชนิดท่ีกําหนด Honda All Season 
Antifreeze/Coolant Type2

อตัราสวนผสม ผสมน้ํากล่ันในอัตรสวน 50/50

ความจุ
(รวมสารหลอเย็นท่ีเหลืออยูในถัง
สํารอง 0.65 ลิตร)
5.53 ลิตร

■ยาง

สําหรับขนาดยางและขอมูลแรงดัน โปรดดูฉลากที่ติดอยูบน
ขอบประตูดานผูขับขี่

ปกติ
ขนาด

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

แรงดันลมยาง ดูฉลากท่ีติดอยูบนขอบ
ประตูดานผูขับข่ี

ยางอะไหล
ขนาด T125/80D16 97M

T125/85D16 99M

แรงดันลมยาง ดูฉลากท่ีติดอยูบนขอบ
ประตูดานผูขับข่ี

ขนาดลอ ปกติ
16X7J
17X7J
18X8J

ยางอะไหล 16X4T

■เบรก

■ระบบปรับอากาศ

■มิติ

ชนิด พาวเวอรผอนแรง
ดานหนา ดิสกเบรกมีชองระบายความรอน
ดานหลัง ดิสกเบรก
เบรกมือ ระบบเบรกมือไฟฟา

ชนิดสารทําความ
เย็น HFC-134a (R-134a)

ความจุ 445 - 495 กรัม

ความยาว 4,678 มม.
ความกวาง 1,802 มม.
ความสูง 1,415 มม.
ระยะฐานลอ 2,733 มม.

ระยะลอ

ดาน
หนา 1,547 มม.

ดาน
หลัง 1,587 มม.

* สําหรับรถบางรุน
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ขอมูลทางเทคนิค
หมายเลขตางๆ

หมายเลขรถยนต (VIN), หมายเลขเคร่ืองยนตและหมายเลขเกียร
รถยนตของทานจะมีหมายเลขรถยนต (VIN) 17 หลกั ใชสําหรับการลงทะเบียนรถยนตสําหรับการ
รบัประกันและใชในการทําประกันรถยนตและขอใบอนญุาตการขับข่ีรถยนต โปรดดูภาพดานลางนี้
สําหรับหมายเลขตัวถังตําแหนงตางๆ

1หมายเลขรถยนต (VIN), หมายเลขเคร่ืองยนตและหมายเลขเกียร
หมายเลขรถยนตภายใน (VIN) จะติดอยูใตฝาครอบ

a หมายเลขรถยนต *
b ฉลากการรับรอง */หมายเลขรถยนต */ปายการรับรอง*/หมายเลขตัวถัง */หมายเลขเครื่องยนต *
c หมายเลขเกียรอัตโนมัติ
d หมายเลขเครื่องยนต

* สําหรับรถบางรุน
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ขอมูลทางเทคนิค

อุปกรณท่ีปลอยคล่ืนวิทยุ *

ผลิตภัณฑและระบบตางๆ ในรถยนตของทานดังตอไปน้ีปลอยคล่ืนวิทยุขณะใชงาน

ระบบสมารทคยี
BCM FOB คยีการด *

* สําหรับรถบางรุน
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uu อุปกรณที่ปลอยคล่ืนวิทยุ*u

มีตอ

ขอมูลทางเทคนิค

TCU *

เคร่ืองโทรคมนาคมนี้มีความสอดคลองตามมาตรฐานทางเทคนิคหรือขอกําหนดทางเทคนิคของ
กสทช.

เคร่ืองวิทยุคมนาคมนี้สอดคลองตามมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนษุยจากการใชเครื่อง
วิทยุคมนาคมท่ีคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
ประกาศกําหนด

* สําหรับรถบางรุน
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ขอมูลทางเทคนิค

ใบอนุญาตโอเพนซอรซ TCU *

ขอมูลใบอนุญาตซอฟแวรไมมีคาใชจาย/โอเพนซอรซ
ผลติภัณฑนี้มีซอฟแวรไมมีคาใชจาย/โอเพนซอรซ (FOSS)

ขอมูลใบอนญุาตและ/หรือซอรซโคดของ FOSS นี้สามารถคนหาไดท่ี URL ตอไปนี้
https://www.denso.com/global/en/opensource/tcu/honda/

ใบอนุญาตมาตรวัดโอเพนซอรซ
ซอฟแวรท่ีอยูภายในผลติภัณฑนีเ้ปนซอฟแวรโอเพนซอรซ โปรดดูท่ีเว็บไซตตอไปนี้สําหรับรายละเอียด
เก่ียวกับซอฟแวรโอเพนซอรซ
https://www.nippon-seiki.co.jp/business_ic_meter/

* สําหรับรถบางรุน



ขอมูลเพ่ิมเติม    ระบบ
เสริมความปลอดภัย
ในรถยนตฮอนดา

เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ

ร ะบบถุ ง ลม
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ขอมูลน้ีเปนสวนเพ่ิมเติมจาก คูมือผูใชรถ

จัดทําขึ้น เพ่ือเพ่ิมเติมความเขาใจในการทํางานของ

ระบบถุงลม และอุปกรณเสริมความปลอดภัยอ่ืนๆ ในรถยนตฮอนดา

โปรดสละเวลาเพียงเล็กนอยในการอาน เพราะฮอนดาเชื่อม่ันวา

เม่ือทานย่ิงเขาใจระบบการทํางานของ อุปกรณเสริมความปลอดภัย

มากขึ้นเทาใด ทานและผูโดยสารก็จะไดรบัการปกปองมากย่ิงขึ้น
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ระบบถุงลมดานหนาจะชวยปกปองผูท่ีนั่งอยูท่ี
เบาะคูหนาเม่ือเกิดการชนข้ึนท่ีบริเวณดานหนา
รถ ในขณะท่ีระบบถุงลมดานขางจะชวยปกปอง
ผูขับข่ี หรือผูโดยสารดานหนา เม่ือเกิดการชน
ข้ึนท่ีบริเวณดานขางรถ

ทานทราบหรือไม ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว
ไดรบับาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางดานรถยนตหนึ่งราย
ทุกๆ 14 วินาที

ในขณะท่ีอุบัติเหตุบางอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได แต
ทานสามารถทําใหความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ
โดยบังเอิญลดลงได โดยทานตองคาดเข็มขัดนิรภัย
ทุกคร้ังเม่ือตองขับรถ และตองคาดเข็มขัดนิรภัยให
ถูกตอง ซ่ึงเปนวิธีปองกันจากการชนไดทุกประเภท
รวมถึงการชนดานหนา ดานขาง ดานหลัง และการ
พลกิควํ่า

ยิ่งไปกวานั้น ระบบถุงลมสามารถชวยเสริมความ
ปลอดภยัใหทานอีกดวย เนือ่งจากถุงลมเปนสวนหน่ึง
ของระบบเสริมความปลอดภัย ถูกออกแบบมาเพ่ือ
ทํางานรวมกับเข็มขัดนิรภัย ซ่ึงไมสามารถใชแทนกันได
ดวยเหตุนีทุ้กคร้ังกอนออกรถทานควรม่ันใจวาทุ กคน
ในรถไดคาดเข็มขัดนิรภัยแลว

ความเส่ียงของทาน
คืออะไร
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โครงสรางโลหะท่ีแข็งแรงของรถ ใหความ
ปลอดภัยโดยรอบหองผูโดยสาร

เม่ือเกิดการชน เข็มขัดนิรภัยจะตรึงทานไวกับ
ท่ีนั่ง

ดานหนาและดานทายรถ ถูกออกแบบใหยุบตัว
เพ่ือดูดซับแรงกระแทก เม่ือเกิดการชน

ถงุลมดานหนาจะชวยปกปองศีรษะ และบริเวณ
หนาอกของผูโดยสารดานหนา

การออกแบบรถยนตปองกันทาน
จากการชนไดอยางไร
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เ พ่ือชวยใหผูท่ีอยูในรถรอดชีวิตจากการชนอยาง
รนุแรง ระบบความปลอดภัยตางๆ ภายในรถจึง
ไดถูกออกแบบข้ึนมาอยางมากมาย

โครงสรางโลหะท่ีแข็งแรงของรถ ใหความ
ปลอดภยัโดยรอบหองผูโดยสารระยะยุบตัวดาน
หนา ดานหลัง และขอตอพวงมาลัยท่ีสามารถยุบ
ตัวไดสามารถลดการบาดเจ็บของผูขับข่ี และวัสดุ
ดูดซับแรงตลอดท่ัวหองโดยสาร สามารถลดการ
บาดเจ็บของผูขับข่ี และผูโดยสารลงได

เข็มขัดนริภัย ไดถูกทดสอบแลววา เปนอุปกรณ
ปองกันความปลอดภัยท่ีมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุใน
การลดการบาดเจ็บจากการชน เม่ือคาดเข็มขัด
นิรภัยอยางถูกตอง จะชวยตรึงทานไวกับท่ี ซ่ึงจะ
ชวยใหทานไมกระเด็นออกนอกตัวรถในระหวางท่ี
เกิดการชน

รถบางรุนยังมีเข็มขัดนิรภัยชนิดปรับความตึง
อัตโนมัติซ่ึงจะชวยยึดทานใหอยูกับท่ี และยังคงรั้ง
ทานจนกระท่ังทานจะปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยออก

ถุงลมดานหนาเปนสวนหน่ึงของระบบเสริมความ
ปลอดภัย ถูกออกแบบมาเพ่ือปกปองศีรษะและหนา
อกของผูโดยสารเบาะหนาเม่ือเกิดการชนดานหนา
และถุงลมดานขาง เพ่ือเพ่ิมการปกปองลําตัวสวนบน
ในระหวางเกิดการชนดานขางอีกดวย

ขอตอพวงมาลัยท่ีสามารถยุบตัวได จะ
ดูดซับแรงท่ีมากระแทก ซ่ึงจะชวยลด
การบาดเจ็บจากการชน

ระบบถุงลมดานขาง จะปกปองลําตัว
สวนบนของผูขับข่ี และผูโดยสารดาน
หนา
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เม่ือดานหนารถกระแทกโดยตรงกับสิ่งกดีขวาง
ท่ีความเร็ว 30 ไมล/ช่ัวโมง (50 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง) รถยนตจะหยุดลงในเวลาประมาณ 1

ใน 10 สวนของวินาที ซ่ึงจะเร็วกวาการกะพริบ
ตา เวลานี้อะไรจะเกิดข้ึนกับผูท่ีอยูในรถ

ถาไมมีเข็มขัดนริภัย หรือระบบถุงลม ผูท่ีอยูใรถ
จะยังคงเคลื่อนท่ีไปขางหนาท่ีความเร็ว 30 ไมล/
ช่ัวโมง (50 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) จนเกิดการกระแทก
กับภายในตัวรถ และอาจทําใหบาดเจ็บรุนแรง
หรือเสียชีวิตได

การชนดานหนารถ
ทําอันตรายทานไดอยางไร
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อยางไรก็ตาม ถาผูท่ีอยูในรถคาดเข็มขัดนิรภัย
ก็จะเปนสิง่ท่ีชวยปองกัน และลดโอกาสการ
บาดเจ็บรุนแรงลงได ถุงลมดานหนายังชวย
เสริมความปลอดภัยและชวยลดการบาดเจ็บ
ท่ีศีรษะ และหนาอกลงได

เม่ือดานหนาตัวรถกระแทกโดยตรงกับสิ่ง 
กีดขวางท่ีความเร็ว 30 ไมล/ช่ัวโมง (50 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง) และผูท่ีอยูในรถไมได
คาดเข็มขัดนิรภัยจะกระเด็นไปกระแทก
ภายในรถดวยแรงท่ีเทียบเทากับตกลงมา
จากตึก 3 ช้ันลงสูพ้ืน

เ ม่ือดานหนาตัวรถปะทะโดยตรงกับสิง่กีดขวางท่ีความเร็ว
30 ไมล/ช่ัวโมง (50 กิโลเมตร/ช่ัวโมง) รถยนตจะหยุดลง
เกือบจะทันที ซ่ึงจะทําใหผูขับข่ี ผูโดยสาร และผูท่ีอยูในรถ
เคลื่อนท่ีไปขางหนาเทากับความเร็วของรถ จนกระท่ังผูท่ีอยู
ในรถจะถูกทําใหหยุดดวยบางสิ่งบางอยาง

เม่ือผูขับข่ี และผูโดยสารไมถูกหยุดดวยเข็มขัดนริภัยหรือถุง
ลม ก็จะไปกระแทกกับภายในตัวรถดวยแรงเทียบเทากับ การ
ตกลงมาจากตึกช้ันท่ี 3 ลงสูพ้ืน

อยางไรก็ตาม เม่ือผูขับข่ี และผูโดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย ก็
จะชวยปองกัน และลดโอกาสการบาดเจ็บรุนแรงลงได และ
เม่ือถุงลมดานหนาทํางาน ก็จะชวยปองกันเพ่ิมเติมบริเวณ
หนาอก และศีรษะ
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เม่ือเซ็นเซอรตรวจจับแรงกระแทกขณะเกิด
การชนอยางรุนแรงกับวัตถุท่ีหยุดนิ่งบริเวณ
ดานหนารถ ถุงลมดานหนาจะทํางานทันทีเพ่ือ
ปกปองศีรษะ และบริเวณหนาอกของผูโดยสาร หลงัจากถงุลมพองตัว จะยบุตัวลงทันที ข้ันตอน

ท้ังหมด ต้ังแตถุงลมเริม่พองตัวจนยบุตัว จะใช
เวลาประมาณ 0.1 วินาที รวดเร็วจนผูท่ีอยูในรถ
ไมอาจรบัรูไดวามีการพองตัวของถงุลม หากไม
เห็นถงุลมยบุตัวอยูบรเิวณดานหนา ดังนัน้จึงไม
รบกวนทัศนวิสยัของผูขับข่ี หรือความสามารถ
ในการบังคบัควบคมุใดๆ

ระบบถุงลมดานหนา
ปกปองทานไดอยางไร
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เ ม่ือเกิดการชนอยางรุนแรงกับวัตถุท่ีหยุดนิ่งท่ีบรเิวณดานหนา เซ็นเซอรรบัแรงกระแทกจะวินิจฉัยผลแรงท่ี
มากระแทก และขอบเขตของการชนอยูในเง่ือนไขในระบบ ก็จะสงสญัญาณไปยังชุดควบคุมเพ่ือสั่งใหถุงลม
ดานหนาทํางานโดยทันที

ในขณะที่เข็มขัดนริภัยจะชวยปองกันการเคลื่อนท่ีไปดานหนาของผูขับข่ี และผูโดยสารใหชาลง ระบบถุงลมก็
จะชวยเสริมความปลอดภัยเปน 2 ทาง คอืชวยปองกันลําตัวสวนบนเคลือ่นท่ีไปดานหนาใหชาลง และจะชวย
ปองกันศีรษะ และหนาอกไปกระแทกกับช้ินสวนภายในรถอีกดวย
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มานถุงลมคูดานหนา &
ถุงลมคูดานหนาทํางาน

2 จังหวะ

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

Stage Airbags)

จุดมุงหมายท้ังสองระบบ คือ ลดการบาดเจ็บ
ท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานของถุงลมในการชนท่ี
ความเร็วตํ่า

ระบบมานถุงลมคูดานหนา (Dual Curtain 

Front Airbags)

ระบบมานถุงลมคูดานหนาจะทํางานเปน 2 แบบ
แบบท่ี 1 สําหรับผูขับข่ี และผูโดยสารดานหนา
คาดเข็มขัดนิรภัย
แบบท่ี 2 สําหรับผูขับข่ี และผูโดยสารดานหนา
ไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย

เม่ือผูขับข่ี และผูโดยสารดานหนา ไมไดคาด
เข็มขัดนิรภัย ระบบมานถงุลมจะพองตัวใน 
สภาวะปกติ (ระดับการชนท่ีรนุแรง) เชนเดียว
กับระบบถุงลมแบบธรรมดา

แตเม่ือผูขับข่ี และผูโดยสารดานหนา คาด
เข็มขัดนิรภัย มานถุงลมจะพองตัวเพียงเลก็
นอย (ในระดับการชนท่ีระบบวินิจฉยัวามาน
ถุงลมมีการทํางาน) เพราะวาในสภาวะเชนนี้
ระบบวินิจฉัยแลววาเข็มขัดนิรภัยเพียงอยาง
เดียวก็สามารถท่ีจะปกปองผูขับข่ีและผูโดยสาร
ไดอยางเพียงพอ
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ระบบถุงลมคูดานหนาทํางาน 2 จังหวะ (Dual-Stage 

Airbags)

ระบบนี้จะมีตัวขับกาซไนโตรเจน เพ่ือทําปฏิกิรยิาใหถุงลม
พองตัว 2 จังหวะ โดยสามารถท่ีจะแบงแยก หรือทํางาน
ไปพรอมกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระดับความรุนแรงของการชน

ในระดับการชนท่ีรุนแรงนัน้ ตัวขับกาซไนโตรเจนจะทํา
ปฏิริยาไปพรอมกัน ทําใหถุงลมพองตัวอยางรวดเร็ว เพ่ือ
ปกปองโดยทันทีทันใด เชนเดียวกับระบบถุงลมแบบปกติ

ในระดับการชนท่ีรนุแรงนอยกวา ตัวขับกาซไนโตรเจนจะ
ทําปฏิกิริยา 2 จังหวะ ดังนัน้ ถุงลมก็จะปกปองทานได
ยาวนานกวาปกติ ซ่ึงแรงดันการขยายตัวของถุงลมก็จะ
นอยลง ทําใหแรงท่ีมากระแทกระหวางทานกับถุงลมก็จะ
นอยลง
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เม่ือใดท่ีระบบถุงลมดานหนา
อาจจะ และไมสามารถ
ปกปองผูที่อยูในรถได

ระบบถุงลมดานหนา สามารถชวยทานไดในกรณี
ท่ีมีการชนดานหนาดวยความเรว็ปานกลางถึง
รนุแรงกับรถยนตคันอ่ืน หรือวัตถุท่ีหยุดนิง่กับท่ี

ระบบถุงลมดานหนาไมไดถูกออกแบบมาใหทํา
งาน เม่ือมีการชนบริเวณดานหนาท่ีไมรุนแรง
เปนเชนนี้เพราะวา เข็มขัดนริภัยเพียงอยาง
เดียวสามารถท่ีจะปกปองทานไดอยางเพียงพอ
แลว
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หนาท่ีสําคญัในระบบถุงลมดานหนา คอื ใหการปกปองสวน
ศีรษะ และลําตัวสวนบนของผูขับข่ีและผูโดยสารดานหนา
ขณะท่ีเกิดการชนข้ึนท่ีบริเวณดานหนารถ ในระดับปานกลาง
ถึงรุนแรง

อยางไรก็ตาม ระบบถุงลมดานหนาไมไดถกูออกแบบมาเพ่ือ
ใชประโยชนจากการชนประเภทอ่ืนๆ รวมถึงระดับการชนท่ีไม
รนุแรงท่ีเกิดข้ึนบรเิวณดานหนา ดานขาง และดานหลงัของ
ตัวรถ รวมถงึรถเกิดการพลกิควํ่า

ซ่ึงถาหาก ระบบถุงลมดานหนามีการทํางานเกิดข้ึนใน
สภาวะการณเชนนี้ ก็อาจเปนสาเหตุทําใหมีคาใชจายท่ีเพ่ิม
ข้ึนในการเปลี่ยนช้ินสวนใหม

ระบบถุงลมดานหนาไมไดถูกออกแบบมาใหทํางานเม่ือรถของ
ทานถูกชนจากดานหลัง

ระบบถุงลมดานหนาไมสามารถชวยทานได และจะไมทํางาน
ในกรณีท่ีรถพลิกควํ่า
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เม่ือลอหนาตก หรือ กระแทกลงในหลุมบนพ้ืน
ถนนอยางรุนแรง โดยสรุปความสูงของหลุมท่ี
ลอหนาไปกระแทก เปนปจจัยหลักท่ีทําใหความ
เร็วของรถชะลอลง ปจจัยดังกลาวจึงอาจเปน
สาเหตุทําใหถุงลมดานหนาทํางานได

การทํางานของถงุลมดานหนาเกดิข้ึนไดนอยมาก
เม่ือเกดิการชนท่ีรนุแรงข้ึนท่ีบริเวณดานหนารถ
เชน ลกัษณะการชนกับเสา หรือตนไม 

การชนลกัษณะฝากระโปรงดานหนารถมุดลงตํ่า
กวารถคนัหนาดวยความเรว็ตํ่า คอืลกัษณะการ
ชนโดยปกติ ความเสยีหายจะเกิดข้ึนกบัช้ินสวน
บรเิวณตัวถังเทานัน้ ซ่ึงก็ไมบอยนกัท่ีถงุลมดาน
หนาจะทํางาน

ลักษณะการชนเฉพาะแบบ
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ลักษณะการชนเฉพาะแบบท้ัง 3 ประการท่ีทานควร
ทราบ ท่ีระบบถุงลมดานหนาในรถของทานอาจจะ
หรือไมทํางาน อันไดแก การตกหลุม การชนสิ่งกีด
ขวาง ชนเสา ตนไม หรือการชนลักษณะฝากระ
โปรงดานหนารถมุดลงต่ํากวารถคันหนา

เม่ือทานไดเขาใจยิ่งข้ึนวา ทําไมระบบถุงลมดาน
หนาทํางาน และไมทํางานในบางกรณี ซ่ึงจะชวย
ใหทานทราบถึงโครงสราง และสวนท่ีเก่ียวของกับ
ระบบถุงลมดานหนาอีกดวย

โดยท่ัวไป ช้ินสวนโครงสรางท่ีแข็งแรง ถูกลอม
รอบดวยช้ินสวนสามารถยุบตัวได เปนตนวา
กันชนหนา บังโคลน ฝากระโปรงดานหนา และ
หมอน้ํา เม่ือมีวัตถุมากระแทก บริเวณช้ินสวน
ตางๆ เหลานี้ ทําใหความเร็วของรถถูกลดตํ่าลง
และสงผลใหถงุลมทํางานได

อยางไรก็ตาม เม่ือช้ินสวนตางๆ ท่ีทําหนาท่ีดูดซับ
แรงกระแทก รับรูถึงแรงท่ีมากระแทกบริเวณดาน
หนารถ อัตราการลดความเร็วของรถจึงมีมากกวา
เพียงพอท่ีจะทําใหถุงลมทํางานได

โครงสรางท่ีถูกออกแบบใหเช่ือมติดเปนช้ินเดียว
กัน กับช้ินสวนประกอบอ่ืนๆ ใหความปลอดภัย
โดยรอบหองผูโดยสาร และเม่ือเกิดการชนข้ึนท่ี
บริเวณดานหนารถ ช้ินสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของท่ี
ถูกออกแบบใหดูดซับแรงกระแทก ซ่ึงทนตอการ
ยืดหยุนไดสูงและถุงลมดานหนาพรอมท่ี
จะทํางาน
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ถารถของทานมีระบบถุงลมดานขาง และมีการ
ชนเกิดข้ึนท่ีบริเวณประตูดานคนขับหรือดาน
ผูโดยสาร เซ็นเซอรในระบบจะทําการตรวจจับ
และวินจิฉยัความรุนแรงของการชน

เม่ือระบบรับรูถึงแรงท่ีมากระแทก อยูใน
เง่ือนไขท่ีทําใหถุงลมดานขางทํางาน ถุงลมดาน
ขางฝงท่ีไดรบัแรงกระแทก จะพองตัวออกจาก
ดานขางของพนกัพิงเบาะนั่งอยางรวดเร็ว เพ่ือ
ปองกันลําตัวสวนบนของผูขับข่ี และผูโดยสาร

ถุงลมดานขาง
ปกปองทานไ ดอยางไร
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การชนท่ีไถลไปจากดานขางของรถ สงผล
ตอความเสียหายของรถเปนอยางมาก แต
แรงกระแทกมักจะไมมากพอท่ีจะทําให 
ถุงลมดานขางทํางาน

เ พ่ือลดความรุนแรงท่ีจะเกิดข้ึนบริเวณลําตัวสวน
บนของผูขับข่ี และผูโดยสารดานหนา ในรถท่ีมี
การติดต้ังระบบถุงลมดานขางก็จะทํางานเชน
เดียวกับระบบถุงลมดานหนา เม่ือเกิดการชนข้ึนท่ี
บริเวณดานขางรถ

ในรถท่ีมีการติดต้ังระบบถุงลมดานขาง เม่ือมีแรงมา
กระแทกท่ีประตูหนาดานขางอยูในเง่ือนไขท่ีทําให
ถุงลมดานผูขับข่ี และผูโดยสารดานหนาพองตัว เพ่ือ
ลดแรงท่ีมากระแทกจากดานขางรถ จึงทําใหลดการ
บาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนได

ชวงเวลาท่ีระบบถุงลมดานขางถูกออกแบบใหทํางาน
ตัวอยางเชน ถงุลมดานขางไมทํางาน กรณีเม่ือเกดิ
การชนจากกการไถลไปจากดานขางรถ แตถงุลมดาน
ขางดานใดดานหน่ึงสามารถทํางานไดระหวางรถเกิด
การพลกิควํ่า
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เซ็นเซอรตรวจจับทานั่ง ในระบบถุงลมดานขาง
จะวินิจฉัยวาผูท่ีมานั่งเปนเด็ก หรือผูใหญ เม่ือผู
โดยสารนั่งแลวศีรษะเอียงไปบริเวณขอบเขตท่ี
ถุงลมดานขางจะขยายตัว ระบบถุงลมดานขาง
จะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ

เม่ือระบบถงุลมดานขางหยุดทํางานสญัญาณไฟ
เตือนบนชุดมาตรวัด จะเตือนใหผูขับข่ีทราบ
อยางรวดเร็ว ภายหลงัจากนัน้ เม่ือผูโดยสารได
จัดทานัง่ใหถูกตอง โดยนัง่ตัวตรงใหแผนหลงั
แนบกับพนกัพิงเบาะน่ัง ไฟเตือนบนชุดมาตรวัด
กจ็ะดับลงโดยอัตโนมัติ ระบบก็กลบัเขาสูการ
ทํางานโดยปกติ

ระบบหยุดการทํางาน
ถุงลมดานขาง
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ทุกเวลาขณะท่ีทานขับข่ีรถ โดยมีผูโดยสารท่ีเปนเด็กนั่งไปดวย เปนไปได
ควรใหเด็กนั่งท่ีเบาะดานหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองดวย

ในบางกรณีท่ีเด็กจําเปนตองนั่งท่ีเบาะดานหนา และถาเด็กนั่งพิงเอนตัวไป
ดานขาง แลวศีรษะไปอยูในขอบเขตท่ีถุงลมดานขางจะขยายตัว ระบบถุง
ลมดานขางก็จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของระบบ
ซ่ึงไดถูกออกแบบมาใหหยุดการทํางาน

ระบบหยุดการทํางานถุงลมดานขาง ทํางานอยางไร
มีเซ็นเซอรตรวจจับทานัง่และความสูงหลายตัวติดต้ังอยูภายในพนักพิง
เบาะนัง่ดานผูโดยสารหนา

เม่ือเซ็นเซอรตรวจจับทานั่งและความสูงท้ังหมด วินจิฉยัและประมวลผล
ไดวา ผูโดยสารท่ีเปนเด็กหรือผูใหญท่ีตัวเล็ก และเม่ือผูโดยสารท่ีนั่งดาน
หนา ศีรษะไปอยูในขอบเขตท่ีถุงลมดานขางจะขยายตัว ระบบถุงลมดาน
ขางก็จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ (ระบบถุงลมดานขางอาจจะหยุดการทํา
งาน ถาผูใหญท่ีตัวใหญนั่งงอตัว และบดบังสญัญาณในขอบเขตท่ีจะทําให
ถุงลมดานขางขยายตัว)

เม่ือระบบถุงลมดานขางหยุดการทํางาน (สญัญาณไฟเตือน “SIDE 

AIRBAG” หรอื “SIDE AIRBAG OFF”) จะสวางเตือนข้ึนท่ีชุดมาตรวัด
เพ่ือเตือนใหผูขับข่ีทราบวา ในขณะนี้มีสิ่งผดิปกติเกิดข้ึนในระบบถุงลม
ดานขาง แตผูขับข่ีไมตองตกใจ เพียงแตเจงใหผูโดยสารท่ีนัง่มาดวยท่ี
เบาะดานหนารถ จัดทานั่งใหถูกตอง ไมกี่วินาทีหลังจากผูโดยสารจัดทานั่ง
ใหถูกตอง สัญญาณไฟเตือนท่ีชุดมาตรวัดก็จะดับลงโดยอัตโนมัติ
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ปกปองตัวทานเองไดอยางไร
เพ่ือลดการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการพองตัวของถุงลมดาน
หนา และถุงลมดานขาง ตองคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเม่ือตองขับ
รถ และควรจัดทานัง่ใหถูกตอง โดยนัง่ใหแผนหลังแนบไปกับพนัก
พิงเบาะ  นั่ง และนัง่ใหลําตัวของผูขับข่ีหางจากวงพวงมาลยัอยาง
นอย 10 นิว้ (25 เซ็นติเมตร)
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เ พ่ือใหไดรบัการปกปองสูงสดุจากระบบถุงลม
ฮอนดาขอแนะนําใหทานปฏิบัติตามขอแนะนํา
งายๆ ดังตอไปนี้:

อันดับแรก คาดเข็มขัดนิรภัยทุกคร้ังเม่ือตองขับ
รถ เพราะวาเข็มขัดนริภัย คืออุปกรณปองกัน
ความปลอดภัยท่ีดีท่ีสุด และตองคาดเข็มขัดนริภัย
อยางถูกตอง โดยจัดทานั่งใหอยูในตําแหนงท่ีถูก
ตองดวย ก็จะเปนสิ่งท่ีเพ่ิมความปลอดภัยใหกับผู
ขับข่ี และผูโดยสารเม่ือถุงลมดานหนาทํางาน

อันดับสอง คาดเข็มขัดนิรภัยใหถูกตอง คือจัด
ตําแหนงสายเข็มขัดนิรภัยบริเวณท่ีคาดตักใหตํ่าท่ี
สุด โดยพาดผานสะโพก จากนั้นดึงสายเข็มขัดท่ี
คาดไหล จนกระท่ัวสายเข็มขัดสวนท่ีคาดตัก
กระชับ และตรวจสอบใหสายเข็มขัดนริภัยพาด
ผานกลางหนาอกและไหล

อันดับสาม เปนสิ่งท่ีสาํคัญอยางยิ่ง กอนท่ีจะขับ
รถออกไปทุกครั้ง ผูขับข่ีควรจัดทานั่งใหถูกตอง
และนั่งตัวใหตรง โดยใหแผนหลังของผูขับข่ีแนบ
ไปกับพนักพิงเบาะนั่ง และเลื่อนเบาะนัง่ใหไกลท่ี
สุดจากพวงมาลัย โดยท่ีผูขับข่ียงัสามารถบังคบัรถ
ไดเปนอยางดี

ทําไมตองใหผูโดยสารดานหนาเลื่อนเบาะน่ังให
ไกลท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได

เม่ือถุงลมดานหนาทํางาน จะพองตัวดวยความเร็ว
และแรงมาก ในขณะท่ีถงุลมชวยลดความรนุแรง
ของการบาดเจ็บ ถุงลมกย็งัเปนสาเหตุของรอย
ถลอก และรอยฟกชํ้า ถาผูขับข่ีหรือผูโดยสารนัง่
ใกลถุงลมมากเกินไป หรอืไมไดคาดเข็มขัดนริภัย
หรือไมไดนัง่ในตําแหนงท่ีถกูตอง จะเปนสาเหตุ
ทําใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงมากย่ิงข้ึนเม่ือถงุลม
ทํางาน

การคาดเข็มขัดนิรภัย และการจัดทานั่งอยางถูก
ตอง จะชวยใหผูขับข่ี และผูโดยสารดานหนาได
รบัประโยชนจากระบบถุงลมดานขาง เพ่ือใหไดรับ
ประสิทธิภาพสูงสดุในการปองกันความปลอดภัย
และเพ่ือลดการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากถุงลมดาน
ขาง ผูขับข่ี และผูโดยสารควรจัดทานัง่ใหถูกตอง
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เพ่ือปองกันและลดการบาดเจ็บอยางรนุแรง
หรือเสยีชีวิต ท่ีจะเกิดข้ึนกับทารก โดยการพอง
ตัวของถุงลมดานหนา ควรจัดวางทารกไวใน
เบาะนั่งสาํหรับเด็กชนิดหันหลังออก และติดต้ัง
ไวท่ีเบาะหลัง

เด็กเล็กจะไดรบัความปลอดภัยมากข้ึน เม่ือนั่ง
อยูในเบาะนั่งสาํหรับเด็กชนดิหันหนาออก และ
ลอ็กไวดวยเข็มขัดนิรภัยท่ีเบาะหลัง เด็กโตจะ
ไดรบัความปลอดภัยมากข้ึน เม่ือนั่งท่ีเบาะดาน
หลัง และคาดเข็มขัดนิรภัย

ผูโดยสารที่เปนเด็กเล็ก
ควรปกปองอยางไร
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กฎหมายในประเทศแถบทวีปอเมริกา กําหนดให
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป ท่ีตองโดยสารไปในรถยนต
นั่งจะตองใชระบบเบาะนั่งสาํหรับเด็ก และติดต้ัง
ไวท่ีเบาะดานหลัง

การพองตัวของถุงลมดานหนา อาจทําใหทารก
และเด็กเล็กบาดเจ็บสาหัส หรอืเสียชีวิตไดดวย
เหตุผลเชนนี ้ฮอนดาจึงแนะนําใหทานปฏิบัติตาม
คําแนะนําดังนี:้

ทารก : หามวางทารกบนเบาะนัง่ชนดิหันหลงัออก
ไวกบัเบาะนัง่ดานหนา ในรถท่ีมีระบบถุงลมดาน
หนา และดานขาง เพราะเม่ือระบบถงุลมพองตัว
จะไปกระแทกกับเบาะนัง่ดวยความเรว็และรุนแรง
มากพอท่ีจะทําใหทารกไดรบับาดเจ็บ และเสยีชีวิต
ได

เด็กเล็ก : อยาวางเด็กเลก็บนเบาะนัง่สาํหรับเด็ก
ชนดิหันหนาออก ไวบนเบาะนัง่ดานหนาในรถท่ีมี
ระบบถุงลมดานหนาและดานขาง เพราะเม่ือเกิด
การชน ศีรษะของเด็กอาจถูกเหว่ียงไปขางหนา
แลวกระแทกกับถุงลมท่ีพองตัว จึงอาจเปนสาเหตุ
ของการบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

หากมีความจําเปนท่ีจะตองใหเด็กเลก็นั่งท่ีเบาะนั่ง
ดานหนา ทานควรปรับเลื่อนเบาะนั่งใหหางไปดาน
หลงัใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และผูกรัดเด็กไวใน
เบาะนัง่ตามคําแนะนําของผูผลิตเบาะนัง่สาํหรับ
เด็กโดยเครงครัด

เด็กโต : ก็ยังคงมีความเสีย่งตอการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตโดยถุงลมดานผูโดยสารได ควรใหเด็กโต
นั่งท่ีเบาะดานหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูก
ตองดวย

ถาตองใชเบาะเสริมรองนั่ง ควรใชชนิดท่ีเด็ก
สามารถใชรวมกับเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหล
ได และทานตองคอยสงัเกต ไมใหเด็กนั่งตัวงอ
หรือลําตัวเอนเอียงไปดานหนา หรือดานขางหรือ
ใสเข็มขัดสวนท่ีคาดไหลไวดานหลัง ซ่ึงเปนการ
เพ่ิมความเสี่ยงอยางมากเม่ือเกิดอุบัติเหตุ เด็ก
อาจไดรับอันตรายจากการกระแทกของถุงลมดาน
หนาจนไดรบับาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

ถุงลมดานขางสามารถทําใหเกิดอันตรายตอเด็กๆ
ถาเด็กนํามือหรอืไหลไวในทิศทางการขยายตัวของ
ถุงลม เด็กก็อาจจะไดรบับาดเจ็บสาหัส หรือเสยี
ชีวิตได ถาถงุลมดานขางทํางาน ถาเด็กโตตองนัง่
ดานหนา ใหเลือ่นเบาะนัง่ไปดานหลงัใหไกลท่ีสดุ
และใหเด็กนัง่ตัวตรง และคาดเข็มขัดอยางถูกตอง
ดวย
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คําถามเกี่ยวกับระบบถุงลม
และอุปกรณเสริมความปลอดภัย

อ่ืนๆ

ถารถยนตเสียหายอยางมาก ภายหลงัจาก
การชน หมายความวาระบบถุงลมดานหนา
ตองทํางานทุกคร้ัง ใช หรือไม

ไมเสมอไป ความเสียหายของรถยนตจะมาก
หรือนอย ไมไดเปนตัวบงช้ีวาระบบถุงลมดาน
หนาจะทํางาน

ภายหลังจากเกิดการชนท่ีดานหนารถ ความ
เสียหายครอบคลุมไปยังตัวถังสวนท่ียุบตัวได
โครงสรางตัวถัง และอุปกรณท่ีเก่ียวของจะ
ชวยลดระดับ และดูดซับแรงกระแทกถุงลม
ดานหนาจึงไมมีความจําเปนท่ีจะตองทํางาน

การชนดานขาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือรถ 2
คันว่ิงไปยังทิศทางเดียวกัน ความเสียหายท่ี
เกิดข้ึนจะไมสงผลทําใหสัญญาณกระตุนการ
ขยายตัวของถุงลมดานขางได
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ถุงลมใหการปกปองจากการบาดเจ็บตางๆ ในทุกรูปแบบของการชน
ไดหรือไม

ไมมีความปลอดภัยใดๆ ท่ีสามารถใหการปกปองไดอยางสมบูรณ ระบบ
ถุงลมดานหนาถูกออกแบบมาเพ่ือลดการบาดเจ็บรุนแรงตอศีรษะ และ
ลําตัวสวนบน ในระหวางเกิดการชนท่ีดานหนารถ เชนเดียวกัน ถุงลม
ดานขางกจ็ะชวยลดการบาดเจ็บท่ีลําตัวสวนบนของผูขับข่ี และผูโดยสาร
ดานหนารถในระ หวางเกิดการชนท่ีดานขางรถ แตระบบถุงลมก็ไม
สามารถท่ีจะปองกันการบาดเจ็บไดท้ังหมด

ขอเท็จจรงิ เม่ือสัมผัสกับถุงลมท่ีพองตัว สามารถทําใหเกิดรอยถลอก
และรอยฟกชํ้าได และปจจัยอ่ืนๆ เชนเม่ือเกิดการชนทางดานหนาตาง
ก็อาจทําใหทานไดรับอันตรายจากการท่ิมแทงของกระจกหนาตาง หรือ
ช้ินสวนอ่ืนๆ ภายในรถได

การชนท่ีรนุแรงมากๆ สามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส รวมถึงการ
เสียชีวิตได ถึงแมวาจะมีการคาดเข็มขัดนริภัย อยางถูกตองและระบบ
ถุงลมจะทํางานก็ตาม

ควันท่ีเกิดข้ึนภายในหองโดยสาร ภายหลงัถุงลมพองตัวเปนอันตราย
หรือไม

ไมเกิดอันตรายใดๆ ตอรางกาย แตทานท่ีมีปญหาเกี่ยวกับระบบทาง
เดินหายใจ หากเกิดปญหานี้ข้ึน ใหทานออกมาจากรถโดยเร็วท่ีสุด
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เ ปนไปไดหรือไม ในระบบถุงลมคูดานหนาจะมีเพยีงถุงลมเพียงดาน
เดียวท่ีทํางาน
ระบบถุงลมคูดานหนาของรถยนตโดยท่ัวไปจะทํางานพรอมกนัท้ังคูใน
เวลาเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม เม่ือเกดิการชนข้ึนท่ีบริเวณมุมดานหนา
หรอืบรเิวณเสาประตูดานใดดานหนึง่ ระบบจะวินจิฉยัและตัดสนิวา
ถุงลมท้ังคูจะทํางานหรือไม ซ่ึงก็เปนไปไดวา จะมีถุงลมเพียงดานเดียว
เทานัน้ท่ีทํางาน

กรณีท่ีถุงลมทํางานเพียงดานเดียว สามารถเกิดข้ึนไดในรถท่ีมีระบบ
มานถุงลมคูดานหนา ถาผูขับข่ี หรือผูโดยสารดานหนาคนใดคนหน่ึง
คาดเข็มขัดนิรภัย แตอีกคนไมไดคาดเข็มขัดนริภัย

ถุงลมดานขางดานผูโดยสารจะทํางานหรือไม ถาไมมีใครน่ังอยูท่ี
เบาะนั่ง
ได ถาระบบวินจิฉยัวาอยูในเง่ือนไข ถุงลมดานผูโดยสารก็พรอมท่ีจะ
ทํางาน แมวาจะไมมีผูโดยสารนั่งอยูท่ีเบาะนั่งกต็าม

ถุงลมดานขางท้ังคูจะทํางานในเวลาเดียวกัน ไดหรือไม
โดยปกติ ถุงลมดานขางจะทํางานเฉพาะดานท่ีไดรบัแรงกระแทกเทานัน้
อยางไรก็ตาม ถงุลมท้ังคูอาจจะทํางานพรอมกนั เม่ือมีแรงมากระแทก
ท้ังสองดานหลายๆ คร้ัง

เ ข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลบัอัตโนมัตจิะทํางานดวยตัวเองไดหรือไม
หรือ ทํางานเฉพาะเม่ือระบบถุงลมคูดานหนาทํางาน
เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลบัอัตโนมัติ ถูกออกแบบมาใหทํางานทุกคร้ัง
เม่ือระบบถุงลมคูดานหนามีการทํางาน แตอยางไรก็ตามเข็มขัดนิรภัย
แบบดึงกลับอัตโนมัติ ในรถบางรุนสามารถท่ีจะทํางานไดเม่ือเกิดการ
ชนข้ึน กรณีเชนนี้ระบบถุงลมคูดานหนาจึงไมมีความจําเปนท่ีจะตอง
ทํางาน



ขอมูลทั่วไป ในระบบเสริมความปลอดภัยเลมน้ี
ขึ้นอยูกับรถในแตละรุน อุปกรณบางตําแหนงอาจไมมีในรถของทาน

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ โดยไมตองแจงลวงหนา

หามกระทําการคัดลอก หรือจัดพิมพขอมูลใดๆ นอกจากจะไดรับอนุญาตจากทางบริษัทฯ กอน
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