
ขอแสดงความยินดีกับทานที่ตัดสินใจเลือกใชรถยนต ซึ่งถือเปนการลงทุนอันชาญ
ฉลาด ทําใหทานไดรับความพึงพอใจในการขับขี่ไปอีกนานเ ทานาน

หากทานสละเวลาเล็กนอยในการศึกษาคูมือเลมนี้ ทานจะยิ่งเพลิดเพลินกับรถคันใหม
ของทานมากขึ้นไปอีก เพราะทานจะไดรับขอมูลที่เปนประโยชนและความสะดวกสบาย
ในรถของทาน นอกจากนั้น การปฏิบัติตามกําหนดการรับบริการและการบํารุงรักษาใน
สมุดรับประกัน จะชวยทําใหทานขับขี่โดยปราศจากขอบกพรองและยังเปนการคุมคากับ
การลงทุนของทานอีกดวย 

โปรดเก็บคูมือนี้ไวในรถเสมอ เพื่อที่ทานสามารถเปดดูไดทุกเวลา และอยาลืมเก็บคูมือ
ไวกับรถเมื่อทานขายรถตอเพื่อที่จะเปนประโยชนแกเจาของรถคนตอไป ในสมุด
รับประกันจะมีคําอธิบายเกี่ยวกับการรับประกันซึ่งจะคุมครองรถของทาน ขอแนะนําให
ทานอานสมุดรับประกันโดยละเอียดเชนกัน เพื่อที่ทานจะไดเขาใจถึงขอบเขตของการ
รับประกันและความรับผิดชอบของเจาของรถ

เมื่อรถของทานจําเปนตองเขารับการตรวจเช็ค ใหระลึกไวเสมอวาชางของศูนยบริการ
ของฮอนดาคือผูที่ไดรับการฝกอบรมมาเปนพิเศษทางดานการใหบริการตรวจเช็คและ
บํารุงรักษาระบบตางๆ ของรถยนตฮอนดา ผูจําหนายรถยนตฮอนดาของทานจะทุมเท
อยางเต็มที่เพื่อใหบริการที่จะทําใหทานพึงพอใจ และยินดีเสมอที่จะใหคําปรึกษาทุกครั้ง
ที่ทานตองการ 

แมวาคูมือเลมนี้จัดทําขึ้นจากตนฉบับที่ใชไดทั้งรถยนตรุนพวงมาลัยซายและขวา แต
ภาพประกอบบางภาพจะเปนสําหรับรถยนตรุนพวงมาลัยซาย

รายละเอียดในคูมือเลมนี้ ประกอบดวยอุปกรณมาตรฐาน ขอมูลอุปกรณดานความ
ปลอดภัย และขอมูลฉุกเฉินที่ เกี่ยวของกับรถยนตของทาน และอุปกรณพิเศษ
บางอยาง อาจจะติดตั้งเฉพาะรุนเทานั้น

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยน
แปลงรายละเอียดหรือแบบโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

2  การขับขี่อยางปลอดภัย หนา 27
คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัย หนา 28 เข็มขัดนิรภัย หนา 32 ถุงลม หนา 44

 
2  แผงหนาปทม หนา 75
ไฟเตือนชุดมาตรวัด หนา 76 ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมลู หนา 90

2  อุปกรณและการใชงาน หนา 97
นาฬิกา* หนา 98 การล็อกและการปลดล็อกประตู หนา 100
การเปดและการปดกระจกหนาตาง หนา 121
การปรับตั้งเบาะนั่ง หนา 138
ระบบปรับอากาศอัตโนมตัิ * หนา 157

2  อุปกรณอํานวยความสะดวก หนา 161
ระบบเครื่องเสียง* หนา 162 การควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน* หนา 168
ระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี* หนา 191

2  การขับรถ หนา 215
กอนขับรถ หนา 216 เมือ่ขับรถ หนา 220
กลองมองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ * หนา 249 การเติมน้ํามนัเชื้อเพลิง หนา 251

2  การบํารุงรักษา หนา 255
กอนการบํารุงรักษา หนา 256 ตารางการบํารุงรักษา หนา 259
การตรวจสอบและการบํารุงรักษาใบปดน้ําฝน หนา 282 
การบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ หนา 294

2  การรักษาสภาพรถ หนา 301
เครื่องมอืประจํารถ หนา 302 ถายางแบน หนา 303
โอเวอรฮีต หนา 317 ไฟเตือนสวาง/กะพริบ หนา 319

2  ขอมูลทางเทคนิค หนา 333
ขอมูลจําเพาะ หนา 334 หมายเลขตางๆ หนา 337

2  ระบบถุงลม หนา 339



สารบัญ

ความปลอดภัยของเด็ก หนา 54 อันตรายจากกาซคารบอนมอนอกไซด หนา 73           ปายเตือนความปลอดภัย หนา 74

 

 

 

การเปดและการปดฝากระโปรงทาย หนา 117 ระบบความปลอดภัย หนา 119

อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัย หนา 123 การปรับตั้งกระจก หนา 136

ไฟภายในหองโดยสาร/สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน หนา 149 ระบบปรับอากาศ หนา 155
 

ขอความแสดงขอบกพรองในระบบเครื่องเสียง หนา 186 ขอมลูทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง หนา 188

 

เบรก หนา 243 การจอดรถ หนา 248
การประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงและลดการปลอยคารบอนไดออกไซด (CO2) 
หนา 253

อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเติม หนา 254

การบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถ หนา 262 การเปลี่ยนหลอดไฟ หนา 272
การตรวจสอบและดูแลรักษายางรถยนต หนา 286 แบตเตอรี่ หนา 290           การดูแลรักษาสมารทคีย หนา 292
การทําความสะอาด หนา 296

เครื่องยนตสตารตไมติด หนา 310 การพวงสตารต หนา 313           เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไมได หนา 316
ฟวส หนา 322 การลากรถในกรณีฉุกเฉิน หนา 327

ตําแหนงอุปกรณในรถของทาน
หนา 2

การขับขี่อยางปลอดภัย
หนา 27

แผงหนาปทม
หนา 75

อุปกรณและการใชงาน
หนา 97

อุปกรณอํานวยความสะดวก
หนา 161

การขับรถ
หนา 215

การบํารุงรักษา
หนา 255

การรักษาสภาพรถ
หนา 301

ขอมลูทางเทคนิค
หนา 333

ระบบถุงลม
หนา 339



2

ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

❙ สวิตชสตารต* (n123)

❙ สวิตช ECON* (n237)

❙ นาฬิกา (n98)

❙ ระบบเครื่องเสียง* (n162)

❙ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ* (n157)

❙ การปรับระดับพวงมาลัย (n135)

❙ สวิตช  ปดระบบ (VSA)* (n241)

❙ สวิตชไฟเตอืนฉกุเฉิน

❙ สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต*1 (n124)

❙ ไฟเตือนชุดมาตรวัด (n76)

❙ ชุดมาตรวัด (n90)

❙ จอแสดงขอมูล* (n91)

❙ สวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง (n134)

ตําแหนงอุปกรณในรถของทาน

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

* : สําหรับรถบางรุน
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

❙ สวิตชไฟหนา/ไฟเลี้ยว (n128)

❙ สวิตชไฟตัดหมอกหนา* (n130)

❙ สวิตชเปลี่ยนเกียรลง (-) ที่พวงมาลัย* (n235)

❙ สวิตชปดน้ําฝน/ฉีดน้ําลางกระจก (n131)

❙ สวิตชควบคุมระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี* (n191)

❙ สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง* (n167)

❙ สวิตชระบบควบคมุความเร็วรถอัตโนมัติ* (n238)

❙ แตร (กดที่สัญลักษณ )

❙ ปุม  (เลือก/ตั้งคา) (n91)

❙ การควบคุมแสงสวางแผงหนาปทม (n133)

❙ สวิตชเปลี่ยนเกียรขึ้น (+) ที่พวงมาลยั* (n235)

* : สําหรับรถบางรุน
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

❙ ถุงลมดานผูขับขี่ (n46)

❙ กลองฟวสภายใน (n324)

❙ สวิตชปรับกระจกมองขาง (n137)

❙ สวิตชหลักลอ็กประตู* (n111)

❙ สวิตชควบคมุกระจกหนาตาง (n121)

❙ มือเปดฝาปดชองเตมิน้ํามันเชื้อเพลงิ (n252)

❙ มือเปดฝากระโปรงหนา (n263)

❙ คันเปลีย่นเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนือ่ง (CVT)* (n230, 232)

คันเปลีย่นเกียรธรรมดา* (n236)

❙ คันเบรกมือ (n243)

❙ กลองเก็บของ (n151)

❙ ถุงลมดานผูโดยสารหนา (n46)

❙ ชองเชื่อมตอ USB (n163)

❙ ชองเชื่อมตอ HDMITM* (n164)

❙ ชอง AUX สําหรับอุปกรณไฟฟาตอพวง* (n165)

❙ ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิม่เตมิ (n154)

ตําแหนงอุปกรณในรถของทาน

* : สําหรับรถบางรุน
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

❙ เข็มขัดนริภัยที่มีจุดยึดที่ถอดออกได (n40)

❙ เข็มขัดนริภัย (n32)

❙ เข็มขัดนริภัย (ติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็ก) (n54)

❙ ถุงลมดานขาง* (n49)

❙ เบาะหนา (n138)

❙ ไฟเกง (n149)

❙ มานถุงลมดานขาง* (n51)

❙ แผงบังแดด

❙ ไฟอานแผนที่* (n150)

❙ กระจกมองหลัง (n136)

❙ ชองเชื่อมตอ USB* (n163)

❙ ราวมือจับ

❙ ไฟหองสัมภาระ (n150)

❙ พื้นที่หองเก็บสัมภาระ* (n153)

❙ เบาะหลัง (n142)

❙ จุดยึดระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก* (n63)

* : สําหรับรถบางรุน
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

❙ การบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถ (n262)

❙ ปดน้ําฝนหนา (n131, 282)

❙ กระจกมองขางปรับไฟฟา (n137)

❙ ไฟเลี้ยวดานขาง* (n128, 277)

❙ ไฟเลี้ยวดานขาง* (n128, 277)

❙ ควบคุมการล็อก/ปลดล็อกประตู (n100)

❙ ไฟหนา (n129, 272)

❙ ไฟเลี้ยวดานหนา (n128, 276)

❙ ไฟหรี่หนา (n129, 276)

❙ ยาง (n286)

❙ ไฟตัดหมอกหนา* (n130, 274)

❙ ปดน้ําฝนหลัง (n132, 284)

❙ ไฟเบรกดวงที่สาม (n279)

❙ เสาอากาศ (n166)

❙ การเติมน้ํามันเชื้อเพลิง (n252)

❙ การเปด/ปดฝากระโปรงทาย (n117)

❙ สวิตชปลดล็อกฝากระโปรงทาย (n118)

❙ ไฟเบรก/ไฟทาย (n277)

❙ ไฟถอยหลัง (n278)

❙ ไฟเลี้ยวหลัง (n278)

❙ ไฟสองปายทะเบียนหลัง (n279)

❙ กลองมองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ* (n249)

ตําแหนงอุปกรณในรถของทาน

* : สําหรับรถบางรุน
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

ระบบชวยประหยัดเชื้อเพลิง*

ชุดมาตรวัด*
● เปลีย่นสีเพื่อสะทอนลักษณะการขับขี่ของทาน
สีเขียว: ใชเชื้อเพลงิขับขี่แบบมีประสิทธิภาพ
สีเขียวออน: ความเร็วปานกลาง/ชะลอความเร็ว
สีขาว: การเรงความเร็ว/ลดความเร็วแบบรวดเร็ว

● สขีองชุดมาตรวัดจะเปลี่ยนไปโดยสัมพันธกับการ
ทํางานของแปนเบรกหรือแปนคันเรง

สวิตช ECON* (n237)

ชวยประหยัดน้ํามันไดสูงสุด

ไฟเตือนโหมด ECON* (n87)

สวางขึ้นเมื่อเปดใชโหมด ECON

* : สําหรับรถบางรุน



8

ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

การขับขี่อยางปลอดภัย (n27)

ถุงลม (n44)

● รถของทานมีการติดตั้งถุงลมเพื่อปกปองทานและผูโดยสารระหวางการชนระดับปานกลางจนถึงขั้นรุนแรง

ความปลอดภัยของเด็ก (n54)

● เด็กที่มีอายุ 12 ปและต่ํากวา ควรนั่งที่เบาะนัง่ดานหลัง
● เด็กเล็กควรไดรับการปกปองโดยการใหนั่งบนเบาะนั่งสําหรับเด็กแบบหันหนาออก
● ทารกควรไดรับการปกปองโดยการใหนัง่บนเบาะนั่งสําหรับเด็กแบบหันหลังออก ซึ่งติดตั้งลงบน
เบาะนัง่ดานหลัง

อันตรายจากไอเสีย (n73)

● รถยนตของทานจะมีการปลอยควันพิษซึ่งมีสวนประกอบของกาซคารบอน

มอนอกไซดออกมา ดังนั้นหามติดเครื่องยนตในบรเิวณที่แคบและไม
สามารถถายเทอากาศเพื่อระบายไอเสียได

รายการตรวจสอบกอนการขับรถ (n31)

● กอนการขับรถ ใหตรวจสอบการปรับเบาะนั่งดานหนา พนักพิงศีรษะ พวงมาลัย และกระจกมองขางใหถูกตอง

เข็มขัดนิรภัย (n32)

● คาดเข็มขัดนิรภัยและนั่งในตําแหนงที่ถูกตอง
● ตรวจสอบวาผูโดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนริภัยอยาง
ถูกตองแลวหรือไม

รัดเข็มขัดนิรภัยใหต่ําที่สุด
เทาที่เปนไปได
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

แผงหนาปทม (n75)

ไฟเตือนระบบควบคุม
ความเร็วรถอัตโนมัติ *

ไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อ
เพลิงต่ํา

ไฟเตือนระบบเบรก
ปองกันลอล็อก (ABS)

ไฟเตือนเบรกมือและ
ระบบเบรก (สีแดง)

ไฟเตือนชุดมาตรวัด

ไฟเตือนระบบเครื่องยนต
ทํางานบกพรอง

ไฟเตือนแรงดัน
น้ํามันเครื่องต่ํา

ไฟเตือนระบบประจุไฟ

ไฟเตือนระบบ VSA*

ไฟเตือนระบบ VSA OFF *

ไฟเตือนระบบพวงมาลัย EPS

ไฟเตอืนไฟหนา

ไฟเตือนไฟหนา

ไฟเตือนไฟสงู

ไฟเตือนไฟตัดหมอกหนา *

ไฟเตือนระบบ Immobilizer

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย

ไฟเตือนชุดมาตรวัด

ไฟเตือน สวิตชหลัก
ความเร็วรถอัตโนมัติ *

มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต

มาตรวัดน้ํามัน
เชื้อเพลงิ

ชุดมาตรวัด* (n90)/ จอแสดงขอมูล * (n91)/ 
ไฟเตือนชดุมาตรวัด (n76)

ไฟเตือนไฟเลีย้วและ
ไฟเตือนฉุกเฉิน

จอแสดงขอมูล

ไฟเตือนระบบสมารทคยี *

ไฟเตือนการรีสตารต *

ไฟเตือนเครื่องยนต
อุณหภูมิสูง (สีแดง)

ไฟเตือนประตู และ
ฝากระโปรงทาย

ไฟเตือนระบบเบรก
(สเีหลืองอําพัน)

ไฟเตือนระบบถุงลมไฟเตือนคนัเปลี่ยน
เกียรตําแหนง P*

ไฟเตือนการหมุนพวงมาลัย *

ไฟเตือนตําแหนงเกียร *

ไฟแสดง M (โหมดการเปลี่ยนเกียรแบบ
แมนนวล)/ไฟแสดงตําแหนงเกียร *

ไฟเตือนโหมด ECON*

ไฟเตือนระบบความปลอดภัย

มาตรวัดความเร็วรถยนต

* : สําหรับรถบางรุน
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

ไฟเตือน ECO

ไฟเตือนระดับน้ํามัน
เชื้อเพลิงต่ํา

ไฟเตือนระบบเบรก
ปองกันลอล็อก (ABS)

ไฟเตือนเบรกมือและ
ระบบเบรก (สีแดง)

ไฟเตือนชุดมาตรวัด

ไฟเตือนระบบเครื่องยนต
ทํางานบกพรอง

ไฟเตือนแรงดัน
น้ํามันเครื่องต่ํา

ไฟเตือนระบบประจุไฟ

ไฟเตือนระบบ VSA*

ไฟเตือนระบบ VSA OFF *

ไฟเตือนระบบพวง
มาลยั EPS

ไฟเตอืนไฟหนา

ไฟเตือนไฟหนา

ไฟเตือนไฟสงู

ไฟเตือนระบบ Immobilizer

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย

ไฟเตือนชุดมาตรวัด
มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต

มาตรวัดความเร็วรถยนต

มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง

ไฟเตือนไฟเลีย้วและ
ไฟเตือนฉุกเฉิน

จอแสดงขอมูล

ไฟเตือนเครื่องยนต
อุณหภูมิสูง (สีแดง)

ไฟเตือนประตู และ
ฝากระโปรงทาย

ไฟเตือนระบบเบรก
(สเีหลืองอําพัน)

ไฟเตือนระบบถุงลม

ไฟเตือนตําแหนงเกียร *

ไฟเตือนระบบความ
ปลอดภัย

ชดุมาตรวัด*

* : สําหรับรถบางรุน
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

อุปกรณและการใชงาน (n97)

นาฬิกา* (n98)

a กดปุม  (เลือก/ตั้งคา) ซ้ําๆ เพื่อแสดงหนาจอ
การปรับนาฬิกา

u เวลาที่แสดงขึ้นเริ่มกะพริบ

b หมุนปุม  เพื่อปรับนาฬิกา

c กดปุม  อีกครั้งเพื่อสิ้นสดุการปรับนาฬิกา

ปุม  

นาฬิกา

a กดปุม  (เลอืก/ตั้งคา) ซ้ําๆ เพื่อแสดงหนาจอ

การปรับนาฬิกา

u เวลาที่แสดงขึ้นเริ่มกะพริบ

b หมุนปุม  เพื่อปรับนาฬิกา

c กดปุม  อีกครั้งเพื่อสิน้สุดการปรับนาฬิกา

ปุม  

นาฬิกา

สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต * 
(n124)

กดสวิตชเพื่อเปลีย่นไปยังโหมดใชอุปกรณไฟฟา

* : สําหรับรถบางรุน
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

สวิตชไฟเลี้ยว (n128)

กานควบคมุไฟเลี้ยว

ขวา

ซาย

ไฟหนา (n129)

สวิตชควบคุมไฟสองสวาง

ไฟสูง

กะพริบไฟสูง

ไฟตํ่า

สวิตชปดน้ําฝน/ฉีดน้ําลางกระจก
(n131)

กานควบคุมสวิตชปดน้ําฝน/ฉีดน้ําลางกระจก

MIST
OFF
INT: ความเร็วในการปดน้ําฝน
LO: จังหวะชา
HI: จังหวะเร็ว

ดึงกานสวิตชควบคมุ
การปดเขาหาตัวทาน
เพื่อฉดีน้ําลางกระจก
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

การปรับระดับพวงมาลัย (n135)

● การปรับพวงมาลัย ใหดึงคนัปรับระดับพวงมาลัย
เขาหาตัว และปรับไปยังตําแหนงที่ตองการ จาก
นั้นลอ็กคันปรับกลับเขาที่

ปรับตั้ง

ล็อก

การปลดล็อกประตูดานผูขับขี่จาก
ดานในรถ (n110)

● ดึงมือเปดดานในดานฝงประตูดานผูขับขี่พรอมกับ
เปดออก

● การปลดล็อกและการเปดประตูดานผูขับขี่จากมือ
เปดประตูในรถจะปลดล็อกประตูบานอื่นทั้งหมด

ฝากระโปรงทาย (n117)

● ขณะประตูทั้งหมดถกูปลดลอ็ก ใหดึงมือเปดดานนอก
ฝากระโปรงทาย และยกฝากระโปรงทายขึ้น

● ขณะประตูทั้งหมดถกูปลดลอ็ก ใหกดสวิตชปลดล็อก
ฝากระโปรงทายบนฝากระโปรงทายเพื่อเปดออก

● กดสวิตชปลดล็อกฝากระโปรงทายเพื่อปลด
ล็อก แลวเปดฝากระโปรงทายเมื่อทานถือ
สมารทคีย

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคยี
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

กระจกมองขางปรับไฟฟา 
(n137)

● ขณะที่สวิตชสตารตอยูในตําแหนง ON w*1 ให
เลื่อนสวิตชเลือกไปที่ตําแหนง L หรือ R

● กดสวนปลายสวิตชปรับกระจกตามที่ตองการ

ปรับ เพื่อปรับกระจกมองขาง
● กดสวิตชพับกระจก * เพื่อพับกระจกเขา หรือกาง
กระจกออก

R

L

สวิตชพับกระจก

สวิตชปรับกระจก

สวิตชเลือก

กระจกหนาตางไฟฟา (n121)

● ขณะที่สวิตชสตารตอยูในตําแหนง ON w*1 ให
เปดและปดกระจกหนาตางไฟฟา

● หากปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟาอยูในตําแหนง
ปด จะสามารถทําการเปดหรือปดหนาตางดาน
ผูโดยสารแตละดานโดยใชสวิตชที่หนาตางแตละ

บานได
● หากปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟาอยูในตําแหนง
เปด (ไฟแสดงติดสวาง) สวิตชที่หนาตางดาน
ผูโดยสารแตละดานจะไมสามารถใชได

R

L

ปุมล็อกกระจก
หนาตางไฟฟา

สวิตชกระจก

ไฟแสดง

*1 : รุนสมารทคยีมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

* : สําหรับรถบางรุน
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

ระบบปรับอากาศ (n155)

● หมุนสวิตชควบคุมพัดลมเพื่อปรับความเร็วของพัดลม
● หมุนสวิตชควบคุมทิศทางลม (  /  /  /  / ) เพื่อเลอืกชองลมที่ตองการ
● หมุนสวิตชควบคุมอุณหภูมิเพื่อปรับระดับอุณหภูมิ
● หมุนสวิตชควบคุมพัดลมไปยังตําแหนง OFF เพื่อปดระบบปรับอากาศ
● หมุนสวิตชควบคุมทิศทางลมไปยังตําแหนง  เพื่อไลฝากระจกบังลมหนา

สวิตช  (หมุนเวียนอากาศภายนอก)/
 (หมุนเวียนอากาศภายใน)สวิตช  (ไลฝากระจกบังลมหลัง)

อากาศปลอยออกมา
จากชองลมดานลาง
และชองลมไลฝา
กระจกบังลมหนา

อากาศปลอย
ออกมาจาก
ชองลมดาน
ลาง

อากาศปลอยออกมา
จากชองลมแผงหนา
ปทมและชองลมดาน
ลาง

อากาศปลอยออก
มาจากชองลม
แผงหนาปทม

สวิตชควบคุมทิศทางลม

สวิตชควบคมุพัดลม

สวิตช A/C (ระบบปรับอากาศ)

สวิตชควบคมุอุณหภูมิ

อากาศปลอยออก
มาจากชองลมไล
ฝากระจกบังลม
หนา
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ* (n157)

● เลือกสวิตช AUTO เพื่อเปดใชงานระบบปรับอากาศ
● เลือกสวิตช  เพื่อเปดหรือปดระบบ
● เลือกสวิตช  เพื่อละลายฝากระจกบังลมหนา

สวิตชควบคุมอุณหภูมิ

สวิตช  (ไลฝากระจกบังลมหลัง)

อากาศปลอยออกมาจาก
ชองลมดานลางและชอง
ลมไลฝากระจกบังลมหนา

อากาศปลอย
ออกมาจากชอง
ลมดานลาง

อากาศปลอยออกมาจาก
ชองลมแผงหนาปทม
และชองลมดานลาง

อากาศปลอยออก
มาจากชองลม
แผงหนาปทม

สวิตช AUTO

สวิตช  (เปด/ปด)

สวิตช  (หมุนเวียนอากาศภายใน) สวิตชควบคุมทิศทางลม

สวิตช A/C (ระบบปรับอากาศ)

สวิตชควบคุมพัดลม

สวิตช 
(ไลฝากระจกบังลมหนา) 

สวิตช  (หมุนเวียนอากาศภายนอก)

* : สําหรับรถบางรุน
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

อุปกรณอํานวยความ
สะดวก (n161)

สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง* 
(n167)

● ปุม  / 
กดเพื่อปรับเพิ่ม/ลดระดับเสยีง

● สวิตช SOURCE
กดเพื่อเปลี่ยนโหมดเครื่อง
เสียง: FM/AM/CD/USB/iPod/AppMode*/
Bluetooth*/AUX*/AUX HDMITM*

● ปุม  / 
วิทยุ: กดเพื่อเปลีย่นสถานีที่ตั้งไวลวงหนา

กดคางไวเพื่อเลอืกสถานทีี่มีสญัญาณแรง

ถัดไปหรือกอนหนา

อุปกรณ CD/USB:

กดเพื่อขามไปยังจุดเริ่มตนของเพลงถัดไป
หรือกลับสูจุดเริ่มตนของเพลงที่เลนในขณะนั้น

กดคางไวเพื่อเปลี่ยนโฟลเดอร

ปุม  /  /  / 

สวิตช SOURCE

ระบบเครื่องเสียง* (n162)

98.10 MHz

หนาจอเครื่องเสียง

ปุม CD/AUX

 ปุม (ขาม/คนหา)

ปุม LIST/SELECT
(เลือก) ปุม VOL/

(ปรับระดับ
เสียง/เปดและปด
เครื่อง)

ปุม FM/AM

ชอง AUX สําหรับ
อุปกรณไฟฟาตอพวง

ชองใสแผน CD

ปุม  (เปลี่ยนแผน CD)
ปุม  (ขาม/คนหา)

ปุม MENU

ปุม  (ยอนกลบั)

ปุม  (โทรศัพท)

* : สําหรับรถบางรุน
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ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

การขับรถ (n215)

เกียรจอด
ดับเครื่องหรือสตารตเครื่อง และล็อกเกียรโดยอัตโนมัติ

เกียรวาง
เกียรจะไมถูกล็อก

ตําแหนง S
สามารถใชโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด

รุนมีสวิตชเปลี่ยนเกียรที่พวงมาลัย

เกียรถอยหลัง
ใชเพื่อขับถอยหลงั

เกียรขับ
ขับขี่รถในสภาพปกติ
รุนมีสวิตชเปลีย่นเกียรที่พวง
มาลัย สามารถใชในตําแหนง (D โหมด)

เกียรธรรมดา* (n236)

เกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)* (n230, 232)

● เลื่อนคนัเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง P และเหยียบเบรกเมื่อสตารตเครื่องยนต

การเปลี่ยนเกียร

เกียรต่ํา
● ใชเพิ่มแรงเบรกของเครื่องยนต
● ใชเพื่อขึ้นหรือลงทางลาดชัน

เหยียบแปนเบรกและกดปุมปลดล็อก
เพื่อเลื่อนคันเปลีย่นเกียรออกจาก
ตําแหนง P

กดปุมปลดล็อกเพื่อเลื่อนคันเปลี่ยนเกียร

เลื่อนคันเปลีย่นเกียรโดยไมกดปุม
ปลดล็อก

คนัเปลี่ยนเกียร

ปุมปลดล็อก

รุนมีสวิตชเปลี่ยน
เกียรที่พวงมาลัย

รุนไมมีสวิตชเปลี่ยน
เกียรที่พวงมาลัย

ตําแหนง (S)
● ใชเพิ่มความเร็ว
● ใชเพิ่มแรงเบรกของเครื่องยนต
● ใชเพื่อขึ้นหรือลงทางลาดชัน

รุนไมมีสวิตชเปลี่ยนเกียรที่พวงมาลัย

โหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด*(n234)

● ทานสามารถเปลี่ยนเกียรแบบแมนนวลขึ้น หรือลงโดยไมตองปลอยมือออก

จากพวงมาลัย

เมื่อคันเปลีย่นเกียรอยูที่ตําแหนง S

● การดึงคนัเปลี่ยนเกียรจะเปนการเปลี่ยนโหมดการเปลี่ยนเกียรจากโหมดเกียร

ระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนือ่ง เปนโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด

● ไฟเตือน M และหมายเลขความเร็วที่เลือกจะแสดงในไฟแสดงตําแหนงเกยีร 

เมื่อคันเปลีย่นเกียรอยูที่ตําแหนง D

● การดึงคันเปลี่ยนเกียรจะเปนการเปลี่ยนโหมดแบบชั่วคราวจากโหมดเกียร

ระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนือ่ง เปนโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด 

หมายเลขความเร็วที่เลือกจะแสดงในไฟแสดงตําแหนงเกียร

ไฟแสดง M

เลือกหมายเลขเกียร

สวิตชเปลี่ยนเกียร
ลง  

สวิตชเปลี่ยนเกียร
ขึ้น  

* : สําหรับรถบางรุน
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ปุม VSA OFF* (n242)

● ระบบ VSA (ระบบชวยควบคมุการทรงตัว) ชวย
ในดานการทรงตัวของรถยนตในขณะเขาโคง และ
รักษาประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนระหวางการ
เรงความเร็วบนพื้นผวิถนนที่ลื่น

● ระบบ VSA ทํางานอัตโนมัติทุกครั้งที่ทานสตารต
เครื่องยนต

● เปดหรือปดระบบ VSA โดยกดปุมนี้คางไวจน
กระทั่งไดยินเสียงเตือน

ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ*
(n238)

● ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติชวยใหทาน

สามารถรักษาระดับความเร็วที่กําหนดไวโดยไมจํา
เปนตองเหยียบคันเรงคางไว

● การใชงานระบบควบคมุความเร็วรถอัตโนมัติ ให

กดปุม CRUISE จากนั้นกดปุม –/SET เมื่อความ
เร็วรถอยูในระดับที่ตองการ (สงูกวา 40 กม./ชม.)

การเติมน้ํามันเชื้อเพลิง (n251)

น้ํามันเชื้อเพลิงที่แนะนํา: เบนซินไรสารตะกั่ว/แกสโซฮอล E10 ถึง E85 คาออกเทนตั้งแต 91 ขึ้นไป

ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง: 40 ลิตร

a ดึงมือเปดฝาปดชองเติม
น้ํามันเชื้อเพลิงขึ้น

b คอยๆ หมุนฝาปดถังน้ํามัน
เชื้อเพลิง เพื่อถอดออก

c วางฝาปดไวกับที่ยึดบนฝาปด
ชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

d หลงัจากเติมน้ํามันเชื้อเพลงิ

ใหหมุนฝาปดกลบัเขาที่จน
กระทั่งมีเสียงดังคลิ๊กอยาง
นอย 1 ครั้ง

* : สําหรับรถบางรุน
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ในรถยนตของทาน

การบํารุงรักษา (n255)

ใตฝากระโปรงหนา (n262)

● ตรวจสอบน้ํามันเครื่อง สารหลอเย็นเครื่องยนต และระดับน้ําฉีด
ลางกระจกหนา เติมเมื่อจําเปน

● ตรวจสอบระดับน้ํามันเบรก
● ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่เดือนละครั้ง

a ดึงมือเปดฝากระโปรงหนาซึ่งอยูใตมุมลางขวาของแผงหนาปทม

b ปลดล็อกกลอนฝากระโปรงหนาและยกฝากระโปรงหนาขึ้น

c เมื่อเสร็จสิ้นแลว ใหปดฝากระโปรงหนาแลวตรวจดูใหแนใจวาล็อกถูกตอง

ไฟหนา (n272)

● ตรวจสอบไฟหนาทั้งหมดอยาง
สม่ําเสมอ

ยางใบปดน้ําฝน (n282)

● เปลี่ยนยางใบปดน้ําฝนใหม ถาใบปดน้ําฝน
ดังกลาวทําใหเกิดริ้วรอยขึ้นบนกระจกบังลม
หนา

ยาง (n286)

● ตรวจสอบยางและลออยางสม่ําเสมอ
● ตรวจสอบแรงดันลมยางสม่ําเสมอ
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การรักษาสภาพรถ (n301)

ยางแบน (n303)

● จอดรถในที่ปลอดภัย และเปลี่ยนยางที่แบนออก
โดยใชยางอะไหลที่อยูในหองสัมภาระ

ไฟเตือนสวาง/กะพริบ (n319)

● ตรวจสอบไฟเตือนในคูมือผูใชรถ

เครือ่งยนตสตารตไมติด (n310)

● ถาแบตเตอรี่หมดไฟ ใหใชวิธีพวงสตารตโดยใช

แบตเตอรี่พวง

ฟวสขาด (n322)

● ตรวจสอบการขาดของฟวส ถาอุปกรณไฟฟา
บางอยางในรถหยุดทํางาน

โอเวอรฮีต (n317)

● จอดรถในที่ปลอดภัย ถาไมเห็นไอน้ําใตฝา

กระโปรงหนา
ใหเปดฝากระโปรงหนาและรอจนอุณหภูมิ
เครื่องยนตลดต่ําลง

การลากรถในกรณีฉุกเฉนิ (n327)

● ควรใชบริการจากผูใหบริการลากรถมืออาชีพ หาก

ตองการลากรถของทาน
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จะทําอยางไรในสถานการณตอไปนี้
ไมสามารถหมุนสวิตชสตารตจาก 

0 ไปยัง q*1 ได เพราะอะไร?
● พวงมาลัยอาจถูกล็อกอยู

● พยายามหมุนพวงมาลัยไปทางซายและขวาขณะที่หมุน
สวิตชสตารต

● พยายามหมุนพวงมาลัยไปทางซายและขวาขณะที่กด 
สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ไมสามารถหมุนสวิตชสตารตจาก q 

ไปยัง 0 และไมสามารถดึงกุญแจออก

จากสวิตชสตารตได เพราะอะไร?

โหมดจายไฟไมสามารถเปลี่ยนจาก ON 

ไปยัง OFF (LOCK) ได เพราะอะไร?

เลื่อนคนัเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง P

ทําไมแปนเบรกจึงมีอาการสั่นเปน

จังหวะเลก็นอยเมื่อเหยียบเบรก?

สามารถเกิดขึ้นไดเมื่อมีการใชงานระบบ ABS ซึ่งไมใชอาการบกพรอง ใหเหยียบแปนเบรกจน

สุดดวยแรงที่มั่นคง หามย้ําแปนเบรก

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคยี

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคยี

*1 : รุนสมารทคยีมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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ไมสามารถเปดประตูดานหลังจากดาน
ในรถได เพราะอะไร?

ตรวจสอบวาฟงกชันล็อกประตูปองกันเด็กอยูในตําแหนง
ล็อกหรือไม หากล็อกอยู ใหเปดประตูดานหลังดวยมือเปด
ประตูดานนอก
การยกเลกิฟงกชันดังกลาว ใหดันกานลอ็กไปยังตําแหนง
ปลดล็อก

ทําไมประตูจึงล็อกหลังจากที่ปลดล็อก
ดวยกุญแจรีโมท?

หากทานไมเปดประตูภายใน 30 วินาที ประตูจะล็อกโดย
อัตโนมัติอีกครั้งหนึ่งเพื่อความปลอดภัย

ทําไมจึงมีเสียงดังเตือนเมื่อเปดประตรูถ
ดานผูขับขี่?

จะมีเสยีงเตือนดังขี้นเมื่อ:
● ไฟภายนอกรถยังคงเปดอยู

● กุญแจยังคาอยูในสวิตชสตารต

● โหมดจายไฟอยูในตําแหนง ACCESSORY

ทําไมจึงมีเสียงดังเตือนเมื่อเริ่มออกรถ? จะมีเสยีงเตือนดังขึ้นเมื่อ:
● ผูขับขี่และ/หรือผูโดยสาร* ไมคาดเข็มขัดนริภัย
● ปลดเบรกมือไมสุด

ทําไมจึงไดยินเสียงหวีดเมื่อเหยียบแปน

เบรก?

อาจถึงเวลาตองเปลี่ยนผาเบรก ใหนํารถเขาตรวจเช็คที่ศูนยบริการฮอนดา

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคยี

* : สําหรับรถบางรุน



24

ตําแหนงอุปกรณ
ในรถยนตของทาน

ชุดบันทึกขอมูล

รถยนตของทานไดติดตั้งอุปกรณ เรียกวาชุดบันทึกขอมูลอุปกรณตางๆ ทําหนาที่

บันทึกขอมูลอุปกรณตางๆ ของรถยนตตามเวลาจริง เชน การทํางานของระบบถุง

ลม SRS และความบกพรองของอุปกรณในระบบ ขอมูลนีผู้อื่นไมสามารถเขาถึง

ได ยกเวนไดรับอนญุาตทางกฎหมายหรอืจากเจาของรถยนต

อยางไรก็ตาม ขอมูลนี้อาจเขาถึงไดโดย Honda ตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาต

และชางซอมที่ไดรับอนุญาต เพื่อจุดประสงคในการวินิจฉยัทางเทคนิค การคน

ควา และการพัฒนารถยนตเทานัน้

ชุดบันทึกการวินิจฉัยขอบกพรอง

รถยนตของทานไดติดตั้งอุปกรณที่เกี่ยวของกับการใหบริการ ซึ่งจะบันทึกขอมูล

เกี่ยวกับสมรรถนะของระบบสงกําลงัและสภาวะการขับขี่ตางๆ ขอมูลนี้จะเปน

ประโยชนกับเจาหนาที่เทคนิคในการวินิจฉัย ซอมแซม และการบํารุงรักษา

เครื่องยนต ผูอื่นไมสามารถเขาถึงขอมูลนี้ได ยกเวนไดรับอนุญาตทางกฎหมาย

หรือจากเจาของรถยนต

อยางไรก็ตาม ขอมูลนีอ้าจเขาถึงไดโดย Honda ตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาต

และชางซอมที่ไดรับอนุญาต เพื่อจุดประสงคในการวินิจฉัยทางเทคนิค การคน

ควา และการพัฒนารถยนตเทานั้น
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ขณะที่ทานอานคูมือเลมนี้ ทานจะพบขอมูลที่อยูถัดจากสัญลักษณ

 ขอมูลนี้มีจุดประสงคเพื่อชวยใหทานสามารถหลีกเลีย่งความเสียหาย

ของรถยนต ทรัพยสินอื่น หรือสิ่งแวดลอม

สญัลักษณ  บนปายที่ติดอยูบนตัวรถของทานมีไวเพื่อเตือนใหทานอาน

ขอมูลในคูมือการใชงานฉบับนี้เพื่อใหสามารถใชงานรถยนตไดอยางถูกตองและ

ปลอดภัย

 สีของไฟเตือนจะบงบอกถึง “อันตราย” (สแีดง) “คําเตือน” (สีสม) หรือ “ขอ

ควรระวัง” (สเีหลือง)

ขอมูลความปลอดภัย
ความปลอดภัยของทานและผูโดยสารเปนเรื่องสําคญั เราจึงจัดทําขอมูลความ

ปลอดภัยสําหรับรถทาน

โปรดอานขอความนี้โดยละเอียดและปฏิบัติตามสัญลักษณเตือนที่แสดงไวในคูมือ

เลมนี้ เพื่อปองกันอันตรายแกตัวทานและผูโดยสาร

ถาไมปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกตองตามขอแนะนํา อาจทําใหเกิดอันตรายแกตัวทาน

และผูโดยสาร ทานควรพิจารณาเปนพิเศษ

ขอสังเกต

นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณที่ทานจะพบไดอีกคอื:

● ปายเตอืนความปลอดภัย - บนตัวรถ

● ขาวสารความปลอดภัย - อยูถัดจากสญัลักษณเตือนดานความปลอดภัย

3 และสัญลักษณเตือนสามชนิด: DANGER (อันตราย)

WARNING (คําเตือน) หรือ CAUTION (ขอควรระวัง)

มีความหมายคือ:

● หัวขอความปลอดภัย - เชน ขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

● หมวดความปลอดภัย - เชน การขับขี่อยางปลอดภัย

● คําแนะนํา - การใชรถอยางไรจึงจะถูกตองและปลอดภัย

คูมือเลมนี้เปนเอกสารเพื่อความปลอดภัย - โปรดอานใหเขาใจอยางถองแท

3 อันตราย
ทานจะถึงแกชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัสหากไมปฏิบัติตาม
คําแนะนํา

3 คําเตือน
ทานอาจถึงแกชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัสหากไมปฏิบัติตาม
คําแนะนํา

3 ขอควรระวัง ทานอาจไดรับบาดเจ็บสาหัส หากไมปฏิบัติตามคําแนะนํา
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การขับขี่อยางปลอดภัย

ในบทนี้มีขอมูลสําคัญเรือ่งความปลอดภัยสําหรับผูใชรถและผูโดยสาร

คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัย
ขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย .......28

อุปกรณดานความปลอดภัยในรถของทาน ..30
รายการตรวจสอบความปลอดภัย ...............31
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การขับขี่อยางปลอดภัย

คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัย

ในหนาตอไปนี้อธิบายฟงกชั่นความปลอดภัยและวิธีการใชงานอยางถูกตอง ขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับ

ความปลอดภัยดานลาง คือสิง่ที่เราพิจารณาวาเปนสิง่สําคญัที่สุด

ขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

■ คาดเข็มขัดนริภัยตลอดเวลา

เข็มขัดนริภัยจะชวยปองกันอันตรายไดระดับหนึ่งเมื่อเกิดการชน ถุงลมไดรับการออกแบบใหเปน
อุปกรณเสริมกับเข็มขัดนริภัย แตใชแทนกันไมได ดังนัน้ผูที่ขับขี่และผูโดยสารทุกคนจึงควรคาดเข็มขัด
นิรภัยอยางถูกตองตลอดเวลา

■ คาดเข็มขัดนริภัยใหกับเด็กทุกคน

เด็กที่มีอายุ 12 ป หรือต่ํากวานี้ ควรจะจัดที่นั่งใหที่เบาะหลัง ไมใชเบาะหนา ทารกและเด็กเล็กตองใช
เบาะนั่งสําหรับเด็กโดยเฉพาะ เด็กโตขึ้นอีกหนอยควรใชเบาะนั่งสําหรับเด็กและคาดเข็มขัดนิรภัยชนดิ
คาดตัก/ไหลจนกวาเด็กจะสามารถใชเข็มขัดนิรภัยไดโดยที่ไมตองเบาะนั่งเด็กชวย

■ ระวังอันตรายจากถุงลม

แมวาถุงลมจะชวยปกปองชีวิตไวไดแตก็อาจทําใหบาดเจ็บถึงชีวิตไดเชนกัน โดยเฉพาะผูขับขี่หรือผู
โดยสารที่นั่งใกลถุงลมมากเกินไป หรือคาดเข็มขัดนิรภัยไมถูกตอง สําหรับทารก เด็กเล็ก และผูใหญที่
ตัวเลก็เปนกลุมบุคคลที่มีอัตราเสีย่งตอการเกิดอันตรายสูง ควรปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือนี้

■ งดการดื่มสุราขณะขับรถ

แอลกอฮอลและการขับรถไมใชของคูกัน การดื่มสุราแมเพียงแกวเดียวจะทําใหความตื่นตัวและ
ปฏิกิริยาตอบสนองของทานลดลง และจะลดลงเปนลําดับหากมีการดื่มตอๆ ไป ดังนั้นควรงดดื่มสรุา
เมื่อตองขับรถ

1ขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย

หามใชโทรศัพทมือถือ ยกเวนติดตั้งอุปกรณแฮนดฟรีที่ผูขับขี่

ขณะขับรถ
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uu คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัยuขอมูลทีส่ําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย
การขับขี่อยางปลอดภัย

■ ใหความสําคัญและใสใจตอการขับขี่อยางปลอดภัย

การสนทนาทางโทรศัพทมือถือหรือทํากิจกรรมอื่นๆ ซึ่งทําใหทานเสียสมาธิในการใสใจทองถนน รถคัน

อื่น และผูใชถนนทั่วไปอาจนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุได โปรดจําไววาสถานการณตางๆ อาจเปลี่ยนแปลง
และเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว มีเพียงทานเทานั้นที่สามารถตัดสินใจไดวาเวลาใดที่จะเหมาะสมหรือ
สามารถเบี่ยงเบนความสนใจออกจากทองถนน

■ ควบคุมความเร็วรถ

การขับรถดวยความเร็วสูงเปนสาเหตุสําคัญของการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน ยิ่งใช
ความเร็วสูงขึ้น ความเสีย่งก็จะยิ่งมากขึ้น อยางไรก็ตามอุบัติเหตุรายแรงก็สามารถเกิดขึ้นที่ความเร็ว
ต่ําไดเชนกัน หามขับรถเร็วเกินกวาสภาพความปลอดภัยจะเอื้ออํานวย แมวาความเร็วที่ใชนั้นจะต่ํากวา

ความเร็วที่กฎหมายกําหนดไวก็ตาม

■ ดูแลรักษารถใหอยูในสภาพปลอดภัย

ยางที่แบนหรือเครื่องยนตบกพรองอาจทําใหเกิดอันตรายรายแรงได เพื่อเปนการลดอันตราย หมั่น
ตรวจสอบแรงดันลมและสภาพของยางเปนประจํา และนํารถเขารับการบํารุงรักษาตามกําหนด
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uu คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัยu อุปกรณดานความปลอดภัยในรถของทาน

การขับขี่อยางปลอดภัย

อุปกรณดานความปลอดภัยในรถของทาน

ตรวจสอบรายการดังตอไปนี้ ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการปองกันทานและผูโดยสาร

1อุปกรณดานความปลอดภัยในรถของทาน

รถยนตของทานไดรับการติดตั้งอุปกรณตางๆ ที่จะทํางานรวม

กันเพื่อปกปองทานและผูโดยสารระหวางการชน

คุณลักษณะความปลอดภัยบางประการมิไดมีสวนเกี่ยวของกับ

การปกปองรางกายของทานโดยตรง เชน โครงสรางเหล็กที่

แข็งแรงที่จะชวยปองกันหองโดยสาร ระยะยุบตัวดานหนาและ

ดานทาย ขอตอพวงมาลัยที่สามารถยุบตัวได และตัวปรับความ

ตึงเข็มขัดนริภัยที่จะดึงกระชบัเข็มขัดนิรภัยดานหนาเมื่อเกิด

การชนกระแทก

อยางไรก็ตามทานและผูโดยสารจะไมไดรับการปองกันเต็มที่ ถา

ไมไดอยูในตําแหนงที่ถูกตอง และไมไดคาดเข็มขัดนิรภัยอยาง

ถูกตองเสมอ ในความเปนจริง คุณลักษณะความปลอดภัยบาง

ประการก็อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บไดหากใชไมถูกตอง

6

7

8

9

10

โครงสรางปองกันหองโดยสาร
ระยะยุบตัว
เบาะนั่งและพนักพิง
พนักพิงศีรษะ
ขอตอพวงมาลัยยุบตัวได
เข็มขัดนิรภัย
ถุงลมดานหนา

มานถุงลมดานขาง*
เข็มขัดนิรภัยชนิดปรับความตึงอัตโนมัติ

ถุงลมดานขาง*

7

7

99

8

8

6

10

* : สําหรับรถบางรุน
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uu คําแนะนําการขับขี่อยางปลอดภัยuรายการตรวจสอบความปลอดภัย
การขับขี่อยางปลอดภัย

รายการตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อความปลอดภัยตอตัวทานและผูโดยสารทานอื่น หมั่นตรวจสอบรายการตอไปนี้ใหติดเปนนิสัยกอน
ขับรถ
• ปรับเบาะนั่งของทานใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมตอการขับขี่ และโปรดตรวจสอบใหแนใจวาไดทํา

การปรับเบาะนั่งดานหนาไปทางดานหลังใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ซึ่งจะทําใหไมรบกวนการควบคุม

รถของผูขับขี่ เนื่องจากการนั่งใกลตําแหนงถุงลมดานหนามากเกินไปจะทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง

เมื่อเกิดการชนปะทะ

2 การปรับตั้งเบาะนั่ง หนา 138

• ปรับพนักพิงศีรษะใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม พนักพิงศีรษะจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อสวน

กลางของพนักพิงศีรษะอยูในตําแหนงตรงกับสวนกลางศีรษะของทาน ผูที่มีความสูงมากควรปรับ

พนักพิงศีรษะใหอยูในตําแหนงสงูที่สุด

2 การปรับพนักพงิศีรษะ หนา 145

• คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง และคาดใหถูกตอง ตรวจสอบใหแนใจวาผูโดยสารทุกคนคาดเข็มขัดนิรภัย

แลว

2 การคาดเข็มขัดนริภัย หนา 37

• ปกปองเด็กดวยการใชเข็มขัดนิรภัย หรือระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กตามอายุ ความสูง และน้ําหนัก

ของเด็ก

2 ความปลอดภัยของเด็กโต หนา 70

1รายการตรวจสอบความปลอดภัย

หากไฟเตือนประตู/ฝากระโปรงทายติดสวางอยู แสดงวามี

ประตูและ/หรือฝากระโปรงทายปดไมสนิท ปดประตูทุกบาน

และฝากระโปรงทายใหสนิทจนกวาไฟเตือนจะดับลง

2 ไฟเตือนประตู และฝากระโปรงทาย หนา 82

*

*
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การขับขี่อยางปลอดภัย

เข็มขัดนิรภัย

เข็มขัดนริภัยในรถยนตของทาน

เข็มขัดนริภัยคืออุปกรณความปลอดภัยอยางเดียวที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากชวยใหทานอยู
ติดกับตัวรถและสามารถใชงานอุปกรณความปลอดภัยอื่นๆ ที่ติดตั้งกับตัวรถได และยังชวยไมใหตัว
ทานกระเด็นไปกระแทกภายในตัวรถ กระแทกกับผูโดยสารทานอื่น หรือกระเด็นออกนอกรถ หากคาด

เข็มขัดอยางถูกตองเข็มขัดจะชวยใหรางกายทานอยูในตําแหนงที่เหมาะสมหากเกิดการชน ดังนั้นทาน
จะไดประโยชนจากถุงลมซึ่งจะชวยเสริมความปลอดภัยดวย

เมื่อทานและผูโดยสารไดคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตอง จะชวยปกปองทานจากการชนในเกือบทุก
กรณี ไดแก:
- การชนดานหนา

- การชนดานขาง

- การชนดานหลัง

- การพลิกคว่ํา

1เข็มขัดนิรภัยในรถยนตของทาน

คําเตือน: เข็มขัดนิรภัยถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับโครงสราง

สวนที่เปนกระดูกของรางกาย และควรคาดในสวนลางบริเวณ

ดานหนาของกระดูกเชงิกรานหรือบริเวณกระดูกเชิงกราน หนา

อกและไหลอยางเหมาะสม หลีกเลี่ยงการคาดเข็มขัดนิรภัยสวน

ที่คาดตักไวบริเวณทองนอย

คําเตือน: ควรจะปรับเข็มขัดนิรภัยใหแนนเทาที่จะทําได แตยัง

คงใหความสบายอยู เพื่อใหการปองกันเปนไปตามที่ไดรับการ

ออกแบบมา เข็มขัดนิรภัยที่หลวมจะทําใหการปองกันลดลงมาก

คําเตือน: ไมควรคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งๆ ที่สายบิดงอ

คําเตือน: เข็มขัดนิรภัยหนึง่เสนใชไดหนึ่งคนเทานั้นการคาด

เข็มขัดนิรภัยซอนไปกับเด็กที่นัง่อยูบนตักจะทําใหเกิดอันตราย

ได

3 คําเตือน
การไมคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองจะทําใหมีโอกาสสูงที่จะได

รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต

ตรวจใหแนใจวาทานและผูโดยสารไดคาดเข็มขัดนิรภัยทุก

ครั้ง และคาดอยางถูกตอง
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uu เข็มขัดนิรภัยu เข็มขัดนิรภัยในรถยนตของทาน
การขับขี่อยางปลอดภัย

■ เข็มขัดนริภัยชนดิคาดตัก/ไหล

เบาะนั่งทั้งหาตําแหนงมีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยชนดิคาดตัก/ไหลที่มีตัวดึงรั้งเข็มขัด ในสภาพการขับขี่

ปกติทานจะสามารถเคลือ่นไหวไดอยางอิสระแมจะถูกเข็มขัดดึงไวบางสวน ในระหวางการชนหรือการ
เบรกกะทันหัน จะล็อกเพื่อดึงรั้งรางกายไวไมใหเกิดการกระแทก

เข็มขัดนิรภัยดานหลังจะตองมีการปรับตั้งความตึงที่ล็อกได เพื่อใชสําหรับติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็ก

2 การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กดวยสายเข็มขัดนริภัยคาดตัก/ไหล หนา 65

1เข็มขัดนิรภัยในรถยนตของทาน

หากเบาะนั่งผูโดยสารดานหลังขยับเลื่อนและดึงยึดสายเข็มขัด

นิรภัย ตัวปรับตั้งความตึงที่ล็อกจะเปด หากกรณีนี้เกิดขึ้น ให

ปลอยตัวดึงรั้งเข็มขัดโดยคลายเข็มขัดออก และจะทําให

เข็มขัดหดตัวกลับไปจนสุด แลวคอยรัดเข็มขัดนิรภัยใหม

อุปกรณล็อกฉุกเฉินตัวดึงกลับอาจล็อกไดหากโนมตัวไปดาน

หนารวดเร็วเกินไป การเคลื่อนไหวใหชาลงจะทําใหเข็มขัด

สามารถยืดจนสุดไดโดยไมล็อก

เข็มขัดนิรภัยไมสามารถปกปองทานไดอยางสมบูรณจากการชน

ทุกครั้ง แตโดยมากแลวเข็มขัดนิรภัยจะชวยลดความเสี่ยงตอ

การบาดเจ็บสาหัส

กฎหมายบังคับใหคาดเข็มขัดนิรภัยในประเทศสวนมาก ดังนัน้

ควรศึกษาและทําตามขอบังคับตามกฎหมายเรื่องการคาด

เข็มขัดนิรภัย

รุนที่เข็มขัดนิรภัยสามารถปรับตั้งความตึงที่ล็อกได

รุนที่สามารถปรับตั้งความตึงที่ล็อกได



uu เข็มขัดนิรภัยu เข็มขัดนิรภัยในรถยนตของทาน

34

การขับขี่อยางปลอดภัย

■ การใชงานเข็มขดันิรภัยอยางถูกตอง

ปฏิบัติตามขอแนะนําตอไปนี้เพื่อการใชงานเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตอง:

• ผูรวมทางทุกคนตองนั่งตัวตรงหลังชิดพนกัพิงอยูประจําเบาะนั่ง และควรอยูในตําแหนงดังกลาว

ตลอดการเดินทาง การนั่งตัวงอหรือเอียงตัวจะลดประสิทธิภาพการทํางานของเข็มขัดนิรภัย และ

เพิ่มความเสี่ยงตอการบาดเจ็บสาหัสกรณีเกิดการชน

• หามคาดสวนที่ใชคาดไหลของเข็มขัดนิรภัยไวใตแขนหรือดานหลังของทาน การกระทําเชนนี้จะทํา

ใหไดรับบาดเจ็บสาหัสกรณีเกิดการชน

• หามคาดเข็มขัดเกินหนึ่งคนตอหนึง่เสน หากไมปฏิบัติตามจะทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัสกรณีเกิดการ

ชน

• หามสวมของประดับเขากับเข็มขัดนิรภัย อุปกรณที่จะชวยใหทานรูสึกสบายหรือจัดตําแหนงเข็มขัด

นิรภัยบริเวณไหลใหมจะลดประสิทธิภาพการปกปองตัวทาน และเพิ่มโอกาสในการไดรับบาดเจ็บ

สาหัสกรณีเกิดการชน

1เข็มขัดนิรภัยในรถยนตของทาน

หากเบาะนัง่ผูโดยสารดานหลังขยับเลื่อนและดึงยึดสายเข็มขัด

นริภัย ตัวปรับตั้งความตึงที่ล็อกจะเปด หากกรณีนีเ้กิดขึ้น ให

ปลอยตัวดึงรั้งเข็มขัดโดยคลายเขม็ขัดออก และจะทําใหเข็มขัด

หดตัวกลับไปจนสุด แลวคอยรัดเข็มขัดนริภัยใหม

รุนที่เข็มขัดนิรภัยสามารถปรับตั้งความตึงที่ล็อกได
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■ เบาะนั่งดานหนา

รถของทานจะตรวจสอบการใชงานเข็มขัดนริภัยดานผู
ขับขี่และผูโดยสารดานหนา* เมื่อสวิตชสตารตอยูที่

ตําแหนง ON w*1 กอนที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยดานผูขับ
ขี่ เสียงเตือนจะดังขึ้นและไฟเตือนจะกะพริบ ถาผูขับขี่
ไมคาดเข็มขัดนิรภัยกอนที่เสยีงเตือนจะหยุดไปก็จะมีไฟ

เตือนแสดงขึ้นอยางตอเนื่อง

หากทานยังคงขับรถตอไปเรื่อยๆ โดยไมคาดเข็มขัด
นริภัยเสียงเตือนจะดังเปนระยะและไฟเตือนจะกะพริบ

ซ้ําอีกเปนระยะ

■ เสียงเตือนเข็มขัดนิรภัย 1เสียงเตือนเข็มขัดนิรภัย

ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อผูโดยสารดานหนาไมไดคาดเข็มขัด

นิรภัยภายใน 6 วินาที หลังจากสวิตชสตารตอยูที่ ON (w*1

หากทานยังคงขับรถตอไปเรื่อยๆ โดยผูโดยสารหนาไมคาด

เข็มขัดนิรภัย เสียงเตือนจะดังและไฟเตือนจะกะพริบซ้ําอีกเปน

ระยะจนกวาจะคาดเข็มขัด

หากไมมีผูโดยสารนั่งอยูดานหนา หรือมีเด็กหรือผูใหญตัวเล็ก

นั่งอยู ไฟเตือนอาจจะไมแสดง

หากไฟเตือนแสดงหรือมีเสียงดังขึ้นโดยที่ไมมีใครนั่งอยูดาน

หนา หรือมีผูโดยสารคาดเข็มขัดแลว อาจมีบางสิ่งไปกระทบกับ

เซ็นเซอร เชน:

• ของหนักบนเบาะนั่ง

• เบาะพิงอยูบนที่นั่ง

• ผูโดยสารดานหลังดันหรือดึงดานหลังของเบาะนั่งดานหนา

• ผูโดยสารดานหนานั่งไมถูกตอง

หากไมมีสิ่งเหลานี้เกิดขึ้น ควรนํารถยนตเขาตรวจสอบที่ศูนย

โดยเร็วที่สุด

รุนมีไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยดานผูโดยสารหนา

*

*

* : สําหรับรถบางรุน

*1 : รุนสมารทคยีมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต



uu เข็มขัดนิรภัยu เข็มขัดนิรภัยในรถยนตของทาน

36

การขับขี่อยางปลอดภัย

เบาะนั่งดานหนามีการติดตั้งตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ตัวปรับ
ความตึงจะปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งดานหนาโดยอัตโนมัติระหวางเกิดการชนปะทะจากดาน

หนาระดับปานกลางถึงรุนแรง เนื่องจากบางครั้งการชนปะทะอาจไมรุนแรงพอที่จะทําใหถุงลมพองออก

■ ตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยอัตโนมัติ 1ตัวปรับความตึงเข็มขัดนริภัยอัตโนมัติ

ตัวปรับความตึงเข็มขัดนริภัยจะทํางานเพียงครั้งเดียว

หากตัวปรับความตึงทํางานไปแลว ไฟเตือนระบบถุงลม SRS 

จะติดขึ้น ใหนํารถเขารับการเปลี่ยนตัวปรับความตึงตลอดจน

ตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยที่ศูนยบริการเนื่องจากระบบอาจ

ไมสามารถปกปองไดหากเกิดการชนครั้งตอไป

ระหวางการชนปะทะจากดานขางในระดับปานกลางถึงรุนแรง

มาก ตัวปรับความตึงในดานที่ถูกชนปะทะจะทํางานดวยเชนกัน

รุนที่มีมานถุงลมดานขาง
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การคาดเข็มขัดนิรภัย

หลังจากปรับเบาะนั่งดานหนาใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม ขณะเบาะนัง่หลังตรงพิงพนักพิง:
2 การปรับตั้งเบาะนั่ง หนา 138

1. ดึงเข็มขัดออกชาๆ

2. เสียบแผนล็อกเขากับหัวเข็มขัด จากนั้นกระตุก

เข็มขัดเพื่อตรวจสอบใหมั่นใจวาหัวเข็มขัดยึดแนนดี

แลว

u ตรวจสอบใหแนใจวาเข็มขัดไมบิดหรือถูกหนบี

1การคาดเข็มขัดนิรภัย

ไมควรนั่งบนเบาะนั่งที่ไมสามารถใชงานเข็มขัดนิรภัยได หรือ

เข็มขัดนิรภัยที่มีลักษณะเสื่อมประสิทธิภาพ หากไมปฏิบัติตาม

อาจไมสามารถปกปองผูโดยสารกรณีเกิดการชนได ใหนํารถเขา

รับการตรวจสอบที่ศูนยบริการทันที

หามใสวัตถุใดๆ เขาไปในหัวเข็มขัดหรือระบบกลไกของตัวดึง

เข็มขัด

ดึงออกชาๆ

ทานั่งที่ถูกตอง

แผนล็อก

หัวเข็มขัด
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3. คาดสวนที่คาดตักผานสะโพกใหต่ําที่สุดเทาที่จะเปน

ไปได จากนั้นดึงสวนที่คาดไหลขึ้นเพื่อใหสวนที่คาด

ตักแนบกับลําตัวพอดี เพื่อใหสวนกระดูกเชิงกรานซึ่ง

เปนสวนที่แข็งรับแรงกระแทก และลดความเสี่ยงตอ

การบาดเจ็บภายใน

4. หากจําเปน ใหดึงเข็มขัดขึ้นอีกครั้งเพื่อปรับสวนที่

หยอน จากนัน้ตรวจสอบใหเข็มขัดคาดผานสวนกลาง

หนาอกและอยูเหนือไหล เพื่อเปนการกระจายแรง

จากการชนไปยังสวนกระดูกที่แข็งที่สุดของลําตัวสวน

บน

1การคาดเข็มขัดนิรภัย

การปลดเข็มขัด ใหกดปุม PRESS สีแดง จากนั้นใชมือจับ

เข็มขัดไวจนเข็มขัดถูกดึงกลับจนสุด

เมื่อออกจากรถ ตรวจสอบใหแนใจวาเข็มขัดไมไดโผลออก

มานอกรถและไมถูกหนีบเมื่อปดประตูรถ

3 คําเตือน
การคาดเข็มขัดไมถูกตองอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือ

เสียชีวิตในกรณีเกิดการชน

ตรวจสอบใหแนใจวามีการคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองเรียบ

รอยกอนออกรถ

คาดเข็มขัดสวนตัก

ใหต่ําที่สุด
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เบาะนั่งดานหนามีตัวปรับระดับจุดยึดเข็มขัดนิรภัยเพื่อใหสอดคลองกับความสูงของผูโดยสาร

1. เลื่อนจุดยึดเข็มขัดขึ้นและลงพรอมกับกดปุมปลด

ล็อก

2. จัดตําแหนงจุดยึดใหสามารถคาดเข็มขัดผานสวน

กลางหนาอกและไหลไดพอดี

■ การปรบัจุดยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได 1การปรับจุดยึดเข็มขัดนิรภัยแบบปรับได

สามารถปรับระดับความสูงของจุดยึดเข็มขัดนริภัยได หาก

เข็มขัดนิรภัยสัมผัสหรือพาดผานสวนคอของทาน

ใหปรับความสูงหลังการปรับ ตรวจสอบใหแนใจวาล็อก

ตําแหนงจุดยึดเขาที่แลว

ดึงไปขางหนา



uu เข็มขัดนิรภัยuการคาดเข็มขัดนิรภัย

40

การขับขี่อยางปลอดภัย

1. ดึงเข็มขัดนิรภัยตรงแผนล็อกแผนเล็กและแผนล็อก

ออกจากแตละชองยึดในชองเพดาน

2. ดึงสายตรงเครื่องหมายรูปสามเหลีย่มบนแผนล็อก

แผนเลก็และตัวยึดหัวเข็มขัด ควรแนใจวาเข็มขัดจะ

ไมบิด ใสเข็มขัดเขาไปในตัวยึดหัวเข็มขัด

3. เสียบแผนล็อกเขากับหัวเข็มขัด ดึงเข็มขัดไปในทาง

เดียวกับที่ทานดึงเข็มขัดคาดตัก/ไหลใหตึง

■ เข็มขัดนิรภัยที่มีจุดยึดทีถ่อดออกได 1เข็มขัดนิรภัยที่มีจุดยึดที่ถอดออกได

เพื่อถอดสลักหัวยึดเข็มขัด ใหใสแผนล็อกในชองดานขางตัวยึด

หัวเข็มขัด

3 คําเตือน
การคาดเข็มขัดนิรภัยโดยที่ตัวยึดหัวเข็มขัดไมไดล็อกอาจเพิ่ม

โอกาสในการกอใหเกิดการบาดเจ็บ หรือการเสียชวีิตหากเกิด

การชน

กอนการใชเข็มขัด ควรแนใจวาตัวยึดหัวเข็มขัดไดล็อกเขากับหัว

เข็มขัดไวอยางถูกตอง

ตัวยึดหัว
เข็มขัด แผนล็อก

แผนล็อก

แผนล็อกแผนเล็ก

ตัวยึดหัว
เข็มขัด

หัวเข็มขัด

แผนล็อก
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การปองกันมารดาคือวิธีที่ดีที่สุดในการปองกันทารกในครรภ สตรีมีครรภจึงควรคาดเข็มขัดนิรภัยใน
ตําแหนงที่ถูกตองในขณะที่ขับรถหรือนั่งไปในรถ โดยคาดเข็มขัดนิรภัยสวนที่คาดตักผานสวนสะโพกให

ต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได

■ คําแนะนําสําหรับสตรีมีครรภ 1คําแนะนําสําหรับสตรีมีครรภ

ทุกครั้งที่ไปตรวจรางกายใหสอบถามแพทยวาสภาพรางกาย

ของทานในขณะนั้นสมควรขับรถหรือไม

เพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บตอทั้งตัวทานและเด็กใน

ครรภซึ่งอาจเกิดจากการพองตัวของถุงลม:

• หากขับรถ ใหนั่งหลังตรงโดยปรับเบาะนั่งไปดานหลังใหมาก

ที่สุดเทาที่จะเปนไปไดขณะที่ยังสามารถควบคุมรถไดเต็มที่

• หากนั่งบนเบาะนั่งผูโดยสารดานหนา ใหปรับเบาะนั่งไปดาน

หลังใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

คาดเข็มขัดนริิภัยสวนที่คาดไหลผาน
หนาอก โดยระมัดระวังสวนชองทอง

คาดเข็มขัดนิรภัยสวนที่คาดตักผานสวน
สะโพกใหต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได
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uu เข็มขัดนิรภัยuการตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

การขับขี่อยางปลอดภัย

การตรวจสอบเข็มขัดนริภัย

เพื่อความปลอดภัย ควรตรวจสอบสภาพของเข็มขัดนิรภัยเปนประจํา:

• ดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกมาจนสุด ตรวจสอบดูรอยขาดหลุดลุย ไหมหรือการสกึหรอ

• ตรวจสอบการดึงกลับของเข็มขัดนิรภัยวาปกติหรือไม

u  หากการดึงกลับของเข็มขัดนิรภัยทําไดยาก การทําความสะอาดเข็มขัดอาจชวยแกปญหาได โดย

ใชเฉพาะสบูชนิดออนกับน้ําอุน หามใชแปรงขัดหรือสารทําความสะอาด ควรตรวจสอบใหแนใจ

วาเข็มขัดแหงสนิทแลวกอนทดสอบการดึงตัวกลับของเข็มขัด

เข็มขัดเสนใดที่ไมอยูในสภาพดี หรือทํางานไดไมดีจะไมสามารถใหการปกปองไดอยางเต็มที่ ดังนัน้จึง

ควรเปลี่ยนเข็มขัดเสนใหมใหเร็วที่สุด
เข็มขัดที่เกิดการชํารุดจากการชนอาจไมสามารถใหการปกปองไดดีเทาเดิมหากเกิดการชนครั้งตอไป ดัง

นั้นใหนํารถเขาตรวจสอบระบบเข็มขัดนิรภัยที่ศูนยบริการภายหลังเกิดการชน

1การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

คําเตือน: หามปรับแตงหรือติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมใดๆ กับ

เข็มขัดนิรภัยที่จะทําใหเข็มขัดนิรภัยไมทํางานหรือไมสามารถ

ปรับได

คําเตือน: จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยใหมทั้ง

ชุด หลังจากที่เข็มขัดนิรภัยถูกใชงาน ถึงแมวาความเสียหาย

ของเข็มขัดนิรภัยจะไมเห็นไดอยางชัดเจนก็ตาม

คําเตือน: ควรระวังรักษาอยาใหสายเข็มขัดนริภัยเปรอะเปอน

น้ํายาขัดเงา น้ํามัน และสารเคมี โดยเฉพาะอยางยิ่งน้ํากรด

แบตเตอรี่ สําหรับการทําความสะอาดเข็มขัดนิรภัยควรใชน้ํา

และสบูออนจะปลอดภัยกวา และควรเปลี่ยนเข็มขัดนริภัยใหม

เมื่อสายรัดเริ่มหลุดเปรอะเปอนหรือเสียหาย

3 คําเตือน
การไมตรวจสอบ หรือบํารุงรักษาเข็มขัดนิรภัย อาจกอใหเกิด

การบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแกชวีิตได ถาเข็มขัดนิรภัยไมทํางาน

ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยของทานเสมอทุกครั้งที่ทําได และรีบ

แกไขปญหาที่พบโดยทันที
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uu เข็มขัดนิรภัยuจุดยึดเข็มขัดนิรภัย
การขับขี่อยางปลอดภัย

จุดยึดเข็มขัดนิรภัย

เมื่อมีการเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัย ตรวจสอบใหแนใจวาไดใช
จุดยึดดังแสดงในรูป ที่ดานหนาจะมีเข็มขัดนริภัยคาดตัก
และไหล

ที่ดานหลังจะมีเข็มขัดนิรภัย 3 ตําแหนง

เบาะหนา

เบาะหลัง
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การขับขี่อยางปลอดภัย

ถุงลม

สวนประกอบของระบบถุงลม

ถุงลมดานหนา ถุงลมหนาดานขาง* และมานถุงลม
ดานขาง* จะพองออกตามทิศทางและความแรงของ
การชนปะทะ ระบบถุงลมประกอบดวย:

• ถุงลม SRS ดานหนา 2 ชุด ถุงลมดานผูขับขี่ซึ่งอยู

สวนกลางของพวงมาลัย สวนถุงลมดานผูโดยสาร

จะอยูในแผงหนาปทม ถุงลมทั้ง 2 ตําแหนงจะมี

อักษรเขียนวา “SRS AIRBAG”

• ถุงลมดานขางสองใบ ใบแรกสําหรับผูขับขี่ และอีก

ใบ สําหรับผูโดยสารดานหนา ถุงลมจะถูกจัดเก็บ

อยูที่ขอบพนักพิงเบาะนั่งดานนอก โดยมีตัวอักษร

“SIDE AIRBAG” ระบุไว

• มานถุงลมดานขาง 2 ชุดถูกติดตั้งไวชุดละดาน

ของรถยนต โดยมีถุงลมเก็บไวบนเพดานหอง

โดยสารเหนือกระจกหนาตางดานขางเสาประตู

ดานหนา และดานหลังจะมีอักษรเขียนวา “SIDE 

CURTAIN AIRBAG”

รุนที่มีถุงลมดานขาง

รุนที่มีมานถุงลมดานขาง

• ระบบอิเล็กทรอนิกสที่ซับซอนทําหนาที่ตรวจจับ

ขอมูลอยางตอเนื่องจากเซ็นเซอรตรวจจับ

สัญญาณชุดควบคุมการทํางานของถุงลม เข็มขัด

นิรภัยชนิดปรับความตึงอัตโนมัติ และเข็มขัดนิรภัย

เบาะนั่งดานหนาของผูขับขี่และผูโดยสาร เมื่อ

สวิตชสตารตอยูในตําแหนง ON(w*1

• เข็มขัดนิรภัยชนิดปรับความตึงอัตโนมัติดานหนา

• เซ็นเซอรจะตรวจจับสัญญาณการปะทะจากดาน

หนาหรือดานขางในระดับปานกลางถึงรุนแรง 

• ไฟเตือนบนชุดมาตรวัดจะเตือนใหทราบถึงขอ

บกพรองที่อาจเกิดขึ้นกับถุงลม เซ็นเซอร หรือ

เข็มขัดนิรภัยปรับความตึงอัตโนมัติ

* : สําหรับรถบางรุน

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uu ถุงลมuสวนประกอบของระบบถุงลม
การขับขี่อยางปลอดภัย

ถุงลมอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรง ในการทํางานของถุงลม ถุงลมจะตองใชแรงที่มากในการพองตัว
ออก ดวยเหตุนี้ ในขณะที่ชวยรักษาชีวิตเอาไวถุงลมอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยได ซึ่งในบาง

กรณีอาจนําไปสูการบาดเจ็บจนถึงแกชีวิตไดหากวาผูโดยสารไมคาดเข็มขัดนิรภัยใหถูกตอง และนั่งอยู
ในทาที่เหมาะสม

สิ่งที่ทานควรทํา: คาดเข็มขัดนิรภัยใหถูกตอง นั่งหลังตรงและอยูในตําแหนงที่หางจากพวงมาลัยมาก

ที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยที่ยังสามารถควบคุมรถไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ผูโดยสารดานหนาควร
เลื่อนเบาะนั่งใหหางจากแผงหนาปทมมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

อยางไรก็ตาม โปรดจําไววาไมมีระบบความปลอดภัยใดที่จะสามารถปองกันการบาดเจ็บ หรือการเสีย

ชีวิตที่อาจเกิดขึ้นเมื่อมีการชนอยางรุนแรงไดทั้งหมด แมวาจะคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองและถุงลม
พองตัวออกแลวก็ตาม

อยาวางวัตถุที่แข็งหรือมีคมไวระหวางตัวทานกับถุงลมดานหนา

การวางวัตถุที่แข็งหรือมีคมไวบนตัก หรือขับรถในขณะที่มีวัตถุมีคมชนิดอื่นๆ อยูในปากอาจทําใหทาน

ไดรับบาดเจ็บ เมื่อถุงลมดานหนาพองตัวออก

อยาติดหรือวางวัตถุใดๆ ไวบนฝาครอบถุงลมดานหนา
วัตถุบนฝาครอบที่มีสัญลักษณ “SRS AIRBAG” อาจขัดขวางการทํางานของถุงลม หรือกระเด็นอยูภาย

ในรถ และทําใหมีคนไดรับบาดเจ็บหากวาถุงลมพองตัวออก

■ ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับระบบถุงลมของทาน 1ขอมูลสําคัญเกี่ยวกับระบบถุงลมของทาน

อยาพยายามยกเลิกการทํางานถุงลมของทาน ถุงลมและ

เข็มขัดนิรภัยจะใหการปกปองไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด เมื่อ

ทํางานรวมกัน

เมื่อขับรถ ใหวางมือและแขนใหหางจากตําแหนงการพองตัว

ออกของถุงลมหนาโดยจับที่พวงมาลัยแตละดานไว อยาไขว

แขนเหนือฝาครอบถุงลม
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uu ถุงลมuชนิดของถุงลม

การขับขี่อยางปลอดภัย

ชนิดของถุงลม

รถยนตของทานมีถุงลม 3 ชนิด:
• ถุงลมดานหนา: ถุงลมดานผูขับขี่จะอยูสวนกลางของพวงมาลัย สวนถุงลมดานผูโดยสาร จะอยูใน

แผงหนาปทมดานผูโดยสารหนา

• ถุงลมดานขาง*: ถุงลมที่อยูทางดานขางของพนักพิงเบาะนั่งสําหรับผูขับขี่และผูโดยสารดานหนา

• มานถุงลมดานขาง*: ถุงลมจะอยูเหนือกระจกหนาตางดานขาง

สําหรับรายละเอียดถุงลมแตละชนิดจะอธิบายไวในหนาตางๆ ตอจากนี้

ถุงลมดานหนา (SRS)

ถุงลม SRS ดานหนาจะพองตัวออกเพื่อชวยปกปองบริเวณศีรษะและหนาอกของผูขับขี่ และ/หรือผู
โดยสารดานหนาเมื่อมีการชนดานหนาในระดับปานกลางถึงรุนแรง

SRS (Supplemental Restraint System) แสดงใหทานทราบวาถุงลมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุน
การทํางานของเข็มขัดนิรภัย ไมใชทําหนาที่แทนเข็มขัดนิรภัย เข็มขัดนิรภัยจึงถือเปนระบบความ

ปลอดภัยหลักสําหรับผูโดยสาร

ถุงลมดานหนาจัดเก็บอยูในสวนกลางของพวงมาลัยผูขับขี่ และถุงลมสําหรับผูโดยสารดานหนาจะอยู
ในแผงหนาปทม ถุงลมทั้ง 2 ตําแหนงจะมีสัญลักษณ “SRS AIRBAG”

■ ตําแหนงติดตั้ง

1ชนดิของถุงลม

ถุงลมสามารถพองตัวไดเมื่อสวติชสตารตอยูในตําแหนง ON

w*1

หลังจากถุงลมพองตัวระหวางการชน ทานอาจพบวามีควนัขึ้น

มาเล็กนอย ซึ่งเกิดจากการทํางานของวัสดุที่ใชในการอัดลม

และไมมีอันตรายใดๆ สําหรับบุคคลที่มีอาการผิดปกติกเกี่ยวกับ

ระบบทางเดินหายใจ อาจรูสึกไมสบายได หากเกิดกรณีเชนนี้

ควรรีบออกจากตัวรถใหเร็วที่สุด

* : สําหรับรถบางรุน

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uu ถุงลมu ถุงลมดานหนา (SRS)
การขับขี่อยางปลอดภัย

ถุงลมดานหนาถูกออกแบบมาใหพองตัวออกในขณะเกิดการชนดานหนาในระดับปานกลางถึงรุนแรง
เมื่อรถยนตลดระดับความเร็วลงกะทันหัน เซ็นเซอรจะสงขอมูลไปยังชุดควบคุมซึ่งทําหนาที่สง
สัญญาณใหถุงลมดานหนาตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด หรือทั้ง 2 ตําแหนงพองตัวออก

การชนดานหนาอาจเปนการชนระหวางรถ 2 คันซึ่งชนจากดานหนา หรือมุม หรือเมื่อรถชนปะทะเขา

กับวัตถุที่หยุดนิ่ง เชน กําแพงคอนกรีต เปนตน

ในขณะที่เข็มขัดนิรภัยดึงรั้งลําตัวของทานไว ถุงลมดาน
หนาจะใหการปกปองบริเวณศีรษะและหนาอกของทาน

ถุงลมดานหนาจะยุบตัวลงทันทีเพื่อไมใหบดบังทัศนวิสัย

ของผูขับขี่ หรือกีดขวางความสามารถในการบังคับ
เลี้ยว หรือการควบคุมตางๆ

เวลาทั้งหมดที่ถุงลมพองตัวและยุบตัวรวดเร็วจนผูโดยสารไมอาจรับรูไดวาถุงลมทํางาน จนกวาจะเห็น
ถุงลมวางอยูบนตัก

■ การทํางาน

■ ถุงลมดานหนาทํางานอยางไร 1ถุงลมดานหนาทํางานอยางไร

แมวาโดยทั่วไปถุงลมดานผูขับขี่และผูโดยสารดานหนาจะพอง

ตัวออกภายในเสี้ยววินาทีแตมีความเปนไปไดที่ถุงลมจะทํางาน

เพียงดานเดียว กรณีดังกลาวอาจเกิดขึ้นไดหากวาความรุนแรง

ของการชนอยูในระดับต่ําสุดของแรงกระตุนซึ่งจะเปนตัว

กําหนดวาถุงลมจะทํางานหรือไม ในกรณีนีเ้ข็มขัดนริภัยจะให

การปกปองที่พอเพียงและการปกปองเสริมที่ไดรับจากถุงลมจะ

อยูในระดับนอยที่สุด
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การขับขี่อยางปลอดภัย

■ เมื่อถุงลมดานหนาไมทํางาน

เกิดการชนดานหนาเล็กนอย: ถุงลมดานหนาถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทํางานของเข็มขัด
นิรภัยและชวยรักษาชีวิตผูโดยสารไว ไมใชเพื่อปองกันการถลอกเพียงเล็กนอย หรือปองกันกระดูกหัก
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในระหวางการชนดานหนาที่ต่ํากวาระดับปานกลางถึงรุนแรง

การชนดานขาง: ถุงลมดานหนาสามารถใหการปกปองเมื่อมีการลดความเร็วลงกะทันหันสงผลใหตัว
ของผูขับขี่หรือผูโดยสารดานหนาเคลื่อนที่ไปดานหนาตัวรถ ถุงลมดานขาง* และมานถุงลมดานขาง* ได
รับการออกแบบมาเปนพิเศษเพื่อลดความรุนแรงอันเกิดจากการชนดานขาง ซึ่งสงผลใหตัวของผูขับขี่
หรือผูโดยสารเคลื่อนที่ไปดานขางของตัวรถ
การชนดานหลัง: พนักพิงศีรษะและเข็มขัดนิรภัยถือเปนการปกปองที่ดีที่สุดในขณะเกิดการชนดาน
หลัง ถุงลมดานหนาจะไมสามารถใหปกปองไดเพียงพอ และไมไดถูกออกแบบมาใหทํางานเมื่อเกิดการ

ชนในลักษณะดังกลาว
เกิดการพลิกคว่ํา: เข็มขัดนิรภัยและมานถุงลมดานขาง* เปนการปกปองที่ดีที่สุดในขณะเกิดการพลิก
คว่ํา เนื่องจากถุงลมดานหนาจะสามารถใหการปกปองไดเพียงเล็กนอย ถุงลมดานหนาจึงไมไดถูกออก

แบบมาใหทํางานเมื่อเกิดการพลิกคว่ํา
■ เมื่อถุงลมดานหนาพองตวัออกในกรณีที่เกิดความเสียหายเลก็นอย หรือมองไมเห็นความเสียหาย
เนื่องจากระบบถุงลมรับรูการลดความเร็วลงอยางกะทันหัน การสั่นสะเทือนอยางแรงที่มีตอโครงสราง

รถ หรือระบบรองรับน้ําหนักอาจทําใหถุงลมตั้งแต 1 ตําแหนงขึ้นไปทํางาน เชน แลนไปยังขอบทาง
ขอบหลุม หรือวัตถุที่อยูในระดับต่ําซึ่งทําใหเกิดการลดความเร็วลงอยางกะทันหันในแชสซีสรถ เนื่อง
ดวยแรงสั่นสะเทือนดังกลาวเกิดขึ้นใตทองรถความเสียหายจึงอาจไมเดนชัดนัก
■ เมื่อถุงลมดานหนาไมทํางาน แมความเสียหายที่ปรากฏภายนอกจะดูรุนแรง
เนื่องจากชิ้นสวนตัวถังที่บุบไดจะดูดซับแรงชนปะทะในระหวางการชน ปริมาณความเสียหายที่มองเห็น

จึงไมไดแสดงถึงการทํางานที่ถูกตองของถุงลมเสมอไป ในความเปนจริงแลว การชนปะทะบางรูปแบบ
อาจสงผลตอความเสียหายที่รุนแรงแตถุงลมไมพองออกเนื่องจากไมมีความจําเปนตองใชถุงลม หรือ
ถุงลมจะไมสามารถใหการปกปองแมวาจะพองออกก็ตาม

* : สําหรับรถบางรุน
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มีตอ

การขับขี่อยางปลอดภัย

ถุงลมดานขาง*

ถุงลมดานขางชวยปกปองสวนลําตัวดานบนของผูขับขี่หรือผูโดยสารดานหนาในระหวางเกิดการชน
ดานขางในระดับปานกลางถึงรุนแรง

ถุงลมดานขางติดตั้งอยูในขอบดานนอกของพนักพิงหลัง

เบาะนั่งผูขับขี่และเบาะนั่งผูโดยสารดานหนา

โดยมีตัวอักษร “SIDE AIRBAG” ระบุไว

■ ตําแหนงติดตั้ง

1ถุงลมดานขาง *

อยาปลอยใหผูโดยสารดานหนาเอนตัวไปทางดานขางโดย

ศีรษะอยูในระยะการพองตัวของถุงลมดานขาง

ถุงลมดานขางที่พองตัวออกมาอาจกระแทกกับผูโดยสารและ

ทําใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงได

อยาติดตั้งอุปกรณเสริมไวบนหรือในตําแหนงใกลเคยีงกับถุงลม

ดานขาง เนือ่งจากอุปกรณดังกลาวอาจไปขัดขวางการทํางาน

ของถุงลม หรือทําใหมีผูไดรับบาดเจ็บเมื่อถุงลมพองออก

หากมีการชนปะทะเกิดขึ้นที่ดานผูโดยสารถุงลมจะพองออกแม

วาจะไมมีผูโดยสารนั่งอยูบนเบาะนั่งดานหนาก็ตาม
ตําแหนง
ติดตั้ง

* : สําหรับรถบางรุน
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เมื่อเซ็นเซอรตรวจจับไดถึงการชนทางดานขางในระดับ
ปานกลางถึงรุนแรง ชุดควบคุมจะสงสัญญาณใหถุงลม

ดานขางในดานที่มีการชนพองออกทันที

■ เมื่อถุงลมดานขางพองออกเมื่อเกิดความเสียหายเพียงเลก็นอย หรือมองไมเห็นความเสียหาย

เนื่องจากระบบถุงลมรับรูไดถึงการเรงความเร็วอยางทันทีทันใด การชนปะทะอยางรุนแรงที่เกิดขึ้นดาน
ขางของตัวรถจึงทําใหถุงลมดานขางพองออก ในกรณีนี้ อาจมีความเสียหายเกิดขึ้นเพียงเล็กนอยหรือ
ไมมีความเสียหายเกิดขึ้นเลย แตเซ็นเซอรตรวจจับการชนจากดานขางตรวจจับไดถึงแรงปะทะที่

รุนแรงเพียงพอที่จะทําใหถุงลมพองออก

■ เมื่อถุงลมดานขางไมพองออก แมวาความเสียหายที่ปรากฏอยูในระดับที่รุนแรง

มีความเปนไปไดที่ถุงลมดานขางจะไมพองออกในขณะเกิดการชนซึ่งทําใหเกิดความเสียหายที่มีความ

รุนแรงชัดเจน เหตุการณดังกลาวอาจเกิดขึ้นเมื่อตําแหนงของการชนไปยังดานหนาสุดหรือหลังสุดของ
ตัวรถ หรือเมื่อชิ้นสวนตัวถังที่ยุบตัวไดของรถยนตดูดซับแรงชนทั้งหมดไว ไมวากรณีใดก็ตาม ถุงลมจะ
ไมสามารถใชประโยชนไดหรือไมใหการปกปองแมวาจะพองออกก็ตาม

■ การทํางาน 1ถุงลมดานขาง *

อยาคลุมหรือเปลี่ยนพนักพิงหลังของเบาะนัง่ดานหนาโดยไม

ขอคําปรึกษาจากตัวแทนจําหนายของฮอนดา

การเปลี่ยนหรือการคลุมพนักพิงหลังของเบาะนัง่อยางไมถูกวิธี

อาจขัดขวางการทํางานของถุงลมดานขางทําใหไมพอง

ออกเมื่อเกิดการชนทางดานขาง

เมื่อพองออก

ถุงลม
ดานขาง

* : สําหรับรถบางรุน
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มานถุงลมดานขาง*

มานถุงลมดานขางชวยปกปองสวนศีรษะของผูขับขี่และผูโดยสารที่นั่งอยูในตําแหนงเบาะนั่งดานนอก
ในระหวางการเกิดการชนดานขางในระดับปานกลางถึงรุนแรง

มานถุงลมดานขางติดตั้งอยูในขอบเพดานเหนือกระจก
หนาตางดานขางบนทั้งดานซายและดานขวาของตัวรถ

มานถุงลมดานขางไดรับการออกแบบใหพองตัวใน
ระหวางเกิดการชนดานขางในระดับปานกลางถึงรุนแรง

■ เมื่อมานถุงลมดานขางพองตวัเมื่อเกิดการชนดานหนา
หนึ่งหรือทั้งสองดานของมานถุงลมดานขางอาจพองตัวในระหวางการเกิดการชนดานหนาในระดับ
ปานกลางถึงรุนแรง ในกรณีนี้ มานถุงลมดานขางจะพองตัวเล็กนอยหลังจากที่ถุงลมดานหนาทํางาน

■ ตําแหนงติดตั้ง

1มานถุงลมดานขาง *

มานถุงลมดานขางจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อผู

โดยสารคาดเข็มขัดนริภัยอยางถูกวิธี และนั่งหลังตรง พรอม

เอนหลังใหพิงกับพนักพิงหลังใหเรียบรอย

หามติดตั้งอุปกรณใดๆ เขากับกระจกหนาตาง หรือเสาหลังคา

เพราะอาจเปนการกีดขวางการทํางานของมานถุงลมดานขาง

หามแขวนไมแขวนเสื้อ หรือวตัถุที่หนักบนที่แขวนเสื้อ เนื่อง

จากจะทําใหเกิดการบาดเจ็บหากมานถุงลมดานขางเกิดการ

พองตัว
บริเวณที่เก็บมานถุงลมดานขาง

■ การทํางาน

มานถุงลมดานขางเมื่อพองตัว

* : สําหรับรถบางรุน
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ไฟเตือนระบบถุงลม SRS

ไฟเตือนระบบถุงลม SRS และขอความเตือนหนาจอแสดงเปนสัญญาณเตือนใหทราบวามีขอบกพรอง
เกิดขึ้นกับระบบถุงลม

■ เมื่อหมุนสวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON w*1

ไฟเตือนจะสวางขึ้นชั่วขณะแลวดับลง แสดงวาระบบทํา
งานปกติ

ถาไฟเตือนสวางขึ้นในกรณีอื่นหรือไมสวางเลย ทานควร
นํารถเขาศูนยบริการเพื่อตรวจสอบระบบ ถามีเหตุการณ
ดังกลาวเกิดขึ้น ถุงลมและเข็มขัดนิรภัยชนิดปรับความ

ตึงอาจไมทํางานเมื่อมีเหตุจําเปน

■ ไฟเตือนระบบถุงลม SRS ทํางานอยางไร

1ไฟเตือนระบบถุงลม SRS ทํางานอยางไร

3 คําเตือน
การละเลยจากไฟเตือนระบบถุงลม SRS อาจทําใหเกิดการบาด

เจ็บสาหัสหรือเสียชีวติได ถาถุงลมไมทํางานเมื่อมีเหตุจําเปน

นํารถของทานเขารับการตรวจสอบทันที เมื่อมีไฟเตือนระบบถุง

ลม SRS เตือนใหทราบวามีขอบกพรองเกิดขึ้น

*

*

* : สําหรับรถบางรุน

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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การดูแลรักษาถุงลม

ทานไมจําเปนและไมควรทําการบํารุงรักษาหรือเปลี่ยนดวยตนเอง อยางไรก็ตามใหนํารถของทานเขา
รับการตรวจสอบในกรณีดังนี้:

■ เมื่อถุงลมพองตัวออกแลว

ถาถุงลมพองตัวออกแลว ตองเปลี่ยนชุดควบคุมและชิ้นสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และเชนเดียวกัน เมื่อตัว

ปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยไดผานการทํางานแลว ตองเปลี่ยนตัวปรับความตึงเข็มขัดนิรภัยใหม

■ เมื่อรถยนตผานการชนในระดับปานกลางถึงรุนแรง

แมวาถุงลมไมพองตัวออก ใหนํารถของทานเขารับการตรวจสอบรายการตอไปนี้: ตัวปรับความตึง
เข็มขัดนิรภัยดานหนา และเข็มขัดนิรภัยแตละตําแหนงที่ถูกคาดในระหวางเกิดการชน

1การดูแลรักษาถุงลม

หามถอดชิ้นสวนของระบบถุงลม SRS ออกจากรถ

ในกรณีที่เกิดความบกพรอง หรือหลังจากถุงลมพองตัวออก/ตัว

ปรับความตึงเข็มขัดนริภัยทํางาน โปรดติดตอชางผูเชี่ยวชาญ

เพื่อดําเนินการ

ขอแนะนําวาไมควรใชชิ้นสวนระบบถุงลมรวมทั้งถุงลม ตัวปรับ

ความตึงเข็มขัดนิรภัย เซ็นเซอร และชุดควบคุมที่ไดรับความ

เสียหาย
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ความปลอดภัยของเด็ก

การปองกันผูโดยสารที่เปนเด็ก

ในแตละป เด็กจํานวนมากตองบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชน เพราะไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย
หรือคาดเข็มขัดนิรภัยไมถูกตอง ตามขอเท็จจริงอุบัติเหตุจากรถเปนสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกของ
เด็กอายุ 12 ปลงไป

ในการลดจํานวนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บของเด็ก ควรจะใหทารกและเด็กคาดเข็มขัดนิรภัยอยาง

ถูกตองเมื่อโดยสารรถ

1การปองกันผูโดยสารที่เปนเด็ก

ในหลายๆ ประเทศ กฎหมายกําหนดใหเด็กอายุต่ํากวา12 ป หรือ

มีความสูงนอยกวา 150 ซม. จะตองใชระบบเบาะนั่งสําหรับ

เด็กที่เหมาะสม

ในประเทศดังกลาวการเคลื่อนยายเด็กจะตองใชระบบเบาะนั่ง

สําหรับเด็กที่ผานการรับรองอยางเปนทางการและเหมาะสมบน

เบาะนั่งดานผูโดยสาร โปรดตรวจสอบขอกฎหมายในประเทศ

นั้นๆ

ในหลายประเทศ เบาะนั่งสําหรับเด็ก จะตองไดมาตรฐานตาม

UN-ECE R44 หรือขอกฎหมายในประเทศนั้นๆ

2 การเลือกระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก หนา 61

3 คําเตือน
เด็กที่ไมไดรับการผูกรัด หรือผูกรัดไวอยางไมถูกตองอาจไดรับ

บาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตไดถาเกิดการชน

เด็กที่เล็กเกินกวาจะคาดเข็มขัดนิรภัย จะตองไดรับการปองกัน

ดวยเบาะนั่งสําหรับเด็กที่ผานการรับรอง สําหรับเด็กโตควรได

รับการคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองและใชเบาะนั่งถาจําเปน



มีตอ 55

uuความปลอดภัยของเด็กuการปองกันผูโดยสารทีเ่ปนเด็ก
การขับขี่อยางปลอดภัย

เด็กควรนั่งที่เบาะหลัง เนื่องจาก:

• ถุงลมดานหนาและถุงลมดานขาง * สามารถทําใหเด็ก

บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตไดเมื่อนั่งอยูที่เบาะนั่งดานหนา

• จากสถิติพบวาเด็กเล็กทุกชวงอายุไมวาจะมีขนาดตัว

เทาไรก็ตามจะปลอดภัยมากขึ้นเมื่อไดรับการยึดไวบน

เบาะนั่งดานหลัง

• จากสถิติพบวาเด็กเล็กทุกชวงอายุไมวาจะมีขนาดตัว

เทาใดก็ตามจะมีความปลอดภัยมากกวาหากนั่งอยูบน

เบาะนั่งสําหรับเด็กที่ติดตั้งอยางถูกตองที่ตําแหนง

เบาะนั่งดานหลัง

1การปองกันผูโดยสารที่เปนเด็ก

3 คําเตือน
การปลอยใหเด็กนําเข็มขัดนิรภัยมาเลนหรือพันรอบคออาจทํา

ใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได

ควบคุมดูแลอยาใหเด็กนําเข็มขัดนิรภัยมาเลน และตองแนใจ

วาเข็มขัดนิรภัยที่ไมไดใชงานซึ่งอยูในตําแหนงที่เด็กสามารถ

เขาถึงไดนั้นถูกเสียบไวกับหัวเข็มขัดมวนเก็บจนสุดและล็อกเขา

ที่แลว

รุนที่เข็มขัดนิรภัยสามารถปรับตั้งความตึงที่ล็อกได

* : สําหรับรถบางรุน
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• เด็กที่มีขนาดตัวเล็กเกินกวาจะคาดเข็มขัดนิรภัยไดตองไดรับการยึดไวอยางถูกตองบนเบาะนั่ง

สําหรับเด็กที่ไดรับการรับรองซึ่งยึดไวกับรถดวยสายเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหลในสวนสายคาดตัก

อยางถูกตอง

• หามใหเด็กนั่งบนตักเนื่องจากจะทําใหไมสามารถปกปองเด็กไดเมื่อเกิดการชนขึ้น

• หามคาดสายเข็มขัดนิรภัยผานลําตัวของทานและเด็ก เพราะเมื่อเกิดการชน สายเข็มขัดอาจกดทับ

บนตัวเด็กจนทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง หรือถึงขั้นเสียชีวิตได

• หามปลอยใหเด็ก 2 คนคาดเข็มขัดนิรภัยเสนเดียวกัน เพราะอาจทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรงเมื่อเกิด

การชนขึ้น

1การปองกันผูโดยสารที่เปนเด็ก

แผงบังแดดผูโดยสารดานหนา

3 คําเตือน

หามใชระบบยึดเบาะนั่งเด็กแบบหันหลังออกบนเบาะนั่งที่มี

ระบบถุงลมซึ่งอยูทางดานหนาเบาะนั่ง ไมเชนนั้นเด็กอาจไดรับ

การบาดเจ็บรุนแรง หรือถึงแกชีวิตได 
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uuความปลอดภัยของเด็กuการปองกันผูโดยสารทีเ่ปนเด็ก
การขับขี่อยางปลอดภัย

• หามปลอยใหเด็กควบคุมการทํางานของประตู กระจกหนาตาง หรือปรับเบาะ

• หามปลอยใหเด็กอยูในรถโดยลําพังโดยเฉพาะในสภาพอากาศรอน โดยอากาศภายในรถอาจรอนจน

ทําใหเด็กเสียชีวิตได นอกจากนี้เด็กอาจสั่งงานปุมควบคุมตางๆ ภายในรถจนทําใหรถเคลื่อนที่โดย

ไมตั้งใจ

1การปองกันผูโดยสารที่เปนเด็ก

รถของทานมีปายเตือนติดอยูบนแผงบังแดดเพื่อเปนการเตือน

ถึงอันตรายของถุงลมดานผูโดยสารหนาและความปลอดภัย

ของเด็ก

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําบนปายเตือน

2 ปายเตือนความปลอดภัย หนา 74

คําเตือน: ใชปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟาเพื่อปองกันไมใหเด็ก

เปดกระจกหนาตาง คณุสมบัตินี้ชวยปองกันไมใหเด็กเลน

กระจกหนาตาง ซึ่งจะทําใหเกิดอันตรายตามมาหรือทําใหผูขับขี่

เสียสมาธิได

2 การเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา หนา 121

คําเตือน: ควรนํากุญแจรถติดตัวทานไวเสมอเมื่อจอดรถทิ้ง

ไว (หรือจอดไวกับบุคคลอื่น)

หากตองการปดการทํางานของตัวปรับความตึงเข็มขัดนริภัย

แบบล็อกได ใหทานปลดล็อกหัวเข็มขัดนิรภัย และปลอยให

เข็มขัดนิรภัยเลื่อนขึ้นจนสุด

รุนที่เข็มขัดนิรภัยสามารถปรับตั้งความตึงที่ล็อกได
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ความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก

ประเภทเบาะนั่งสําหรับเด็ก ตองรัดเด็กทารกไวในเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออก หรือปรับเอนจน
กวาเด็กจะมีน้ําหนักและความสูงตามที่โรงงานผูผลิตกําหนด และสามารถนั่งเองไดโดยไมตองใชเบาะ

นั่งสําหรับเด็กทารกซึ่งอยางนอยที่สุดเด็กตองมีอายุ 1 ป
■ ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออก

หามติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกไวยังเบาะ
นั่งดานหนาโดยเด็ดขาด

■ การปองกันทารก 1การปองกันทารก

กฎของ UN-ECE R94

3 คําเตือน
การจัดวางเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกไวที่เบาะนั่งดาน

หนาอาจทําใหเด็กไดรับบาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิตได

ถาถุงลมพองตัว

จัดวางเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกไวที่เบาะหลังเสมอ

3 คําเตือน

หามวางเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกไวบนที่นั่งซึ่งมี

ระบบถุงลมอาจ เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได
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เมื่อไดติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กอยางถูกตองแลว เบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออกอาจกั้นไมใหผู

โดยสารตอนหนาเลื่อนเบาะนั่งของตัวเองไปทางดานหลังดังที่ไดเคยแนะนําไว หรือจากการล็อกเบาะ
นั่งไวยังตําแหนงที่ตองการได

1การปองกันทารก

หากถุงลมดานหนาฝงผูโดยสารพองตัว อาจไปกระแทกเบาะนั่ง

ของทารกดวยแรงอัดที่รุนแรงมาก ซึ่งอาจทําใหเบาะนั่งหลุด

ออกจากที่ยึด หรือกระแทกกับระบบเบาะนั่งและสงผลใหเกิด

การบาดเจ็บรุนแรงกับทารกได

หามติดตั้งระบบนั่งเด็กแบบหันหลังออกโดยหันดานหนาของ

เบาะไปทางหนารถ

โปรดติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กตามคําแนะนําที่ระบุไวโดย

บริษัทผูผลิตระบบเบาะนั่งที่ทานใชงาน
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เด็กที่อายุ 1 ปขึ้นไปและเด็กที่มีน้ําหนักและความสูงตามที่โรงงานผูผลิตกําหนด ควรใชเบาะชนิดหัน
หนาออกที่มีการรัดพยุงเด็กใหนั่งตัวตรงอยางแนนหนา

■ การวางเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออก

ขอแนะนําใหทานวางเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนา
ออกไวบนเบาะนั่งดานหลัง

การวางเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกไวบนเบาะนั่งดานหนาอาจทําใหเกิดอันตราย เบาะนั่งดาน
หลังถือเปนตําแหนงที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับเด็ก

■ การปองกันเด็กเล็ก 1การปองกันเด็กเล็ก

ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายและขอกําหนดเกี่ยว

กับการใชงานเบาะนั่งสําหรับเด็กในประเทศที่ขับขี่รวมทั้งปฏิบัติ

ตามคําแนะนําของผูผลิตเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ผูเชีย่วชาญหลายทานแนะนําการใชงานเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ชนดิหันหลังออกกับเด็กอายุไมเกิน 2 ป หากวาความสูงและ

น้ําหนกัของเด็กเหมาะสมสําหรับระบบเบาะนั่ง สําหรับเด็กชนิด

หันหลังออก

3 คําเตือน
การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออกอาจทําใหเด็กได

รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเมื่อถุงลมพองตัว

ถาทานมีความจําเปนตองติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กที่เบาะดาน

หนา ใหเลื่อนเบาะไปขางหลังใหไกลที่สุดและผูกรัดเด็กใหถูก

ตอง
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก
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ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กบางชนิดรองรับระบบยึดชุดที่นั่ง * ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กบางชนิดมีขอตอ
แบบตายตัว ในขณะที่บางชนิดมีขอตอแบบยืดหยุนได ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กทั้ง 2 ชนิดใชงานได

งายเหมือนกัน ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็กที่มีอยูหรือเคยใชสามารถติดตั้งไดโดยใชเข็มขัดนิรภัย ไมวา
ทานจะเลือกใชงานชนิดใด ใหปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานและการดูแลรักษาระบบเบาะนั่ง
สําหรับเด็กจากผูผลิต รวมทั้งปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือเลมนี้ การติดตั้งอยางถูกวิธีถือเปนกุญแจนํา
ไปสูการเพิ่มความปลอดภัยสําหรับเด็กของทาน 

ตัวยึดแบบยืดหยุนไดอาจใชไมไดในประเทศของทาน

ในตําแหนงเบาะนั่งและรถยนตที่ไมไดติดตั้งจุดยึดเหนี่ยวดานลาง ใหติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กโดยใช
สายเข็มขัดนิรภัย * เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เนื่องจากเบาะนั่งสําหรับเด็กทุกชนิดตองไดรับการยึดดวย
สายคาดตัก หรือสายเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหลสวนตักเมื่อไมใชระบบยึดชุดที่นั่ง * นอกจากนี้ ผูผลิต

เบาะนั่งสําหรับเด็กควรแนะนําวาเข็มขัดนิรภัยใชเพื่อติดตั้งระบบ ISO FIX* เมื่อเด็กมีน้ําหนักตามที่
กําหนดไว โปรดดูคําแนะนําในการติดตั้งที่ถูกตองจากคูมือการใชงานเบาะนั่งสําหรับเด็ก 

■ การเลือกระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก 1การเลือกระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

การติดตั้งระบบยึดชุดเบาะนั่ง* เสริมความปลอดภัยสําหรับเด็ก

สามารถทําไดโดยงาย

การติดตั้งระบบยึดชุดเบาะนั่ง* เสริมความปลอดภัยสําหรับเด็ก

ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชวยในการติดตั้งทําไดงายขึ้น และลดความ

เสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บซึ่งเปนผลมาจากการติดตั้งไมถูกวิธี

ขอแนะนําใหทานใชระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก BABYSAFE 

ISOFIX แบบหันหลังออกของฮอนดาสําหรับทารก และใช

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก ISOFIX ของฮอนดาเชนกัน สําหรับ

เด็กเล็ก

เบาะนั่งทั้งสองแบบสามารถสั่งซื้อไดจากตัวแทนจําหนายของ

ฮอนดา

* : สําหรับรถบางรุน
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■ การเอาใจใสที่สําคัญเมื่อเลอืกระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ตรวจสอบใหแนใจวาเบาะนั่งสําหรับเด็กตรงตามขอกําหนด 3 ขอดังตอไปนี้:

• เบาะนั่งสําหรับเด็กเปนประเภทและขนาดที่เหมาะสมสําหรับเด็ก

• เบาะนั่งสําหรับเด็กเปนประเภทที่เหมาะสมสําหรับตําแหนงเบาะนั่ง

• เบาะนั่งสําหรับเด็กจะตองไดมาตรฐานดานความปลอดภัย ขอแนะนําเบาะนั่งสําหรับเด็กที่มีขอมูล

จําเพาะตามขอกําหนด UN-ECE R44 หรือขอกฎหมายในประเทศนั้นๆ โปรดตรวจดูตรารับรองและ

ขอความรับรองของบริษัทผูผลิตบนกลองและบนเบาะนั่ง
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ระบบยึดชุดเบาะนั่งสําหรับเด็กสามารถติดตั้งไดที่เบาะดานหลัง ระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กจะให
มาพรอมกับระบบยึดชุดเบาะนั่งพรอมดวยตัวเชื่อมตอแบบแข็งหรือแบบยืดหยุน

1. ติดตั้งระบบยึดชุดเบาะนั่งขางใตเครื่องหมาย

2. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดล็อกพนักพิงหลัง

ในตําแหนงตั้งตรง

3. กดพนักพิงศีรษะลงตําแหนงต่ําสุด

4. ติดตั้งระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กบนเบาะนั่ง

จากนั้นติดตั้งระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กกับ

ระบบยึดชุดเบาะนั่งตามคําแนะนําที่ใหมาพรอมกับ

ระบบความปลอดภัยสําหรับเด็ก

u เมื่อติดตั้งระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กควร

แนใจวาระบบยึดชุดเบาะนั่งจะไมมีเข็มขัดนิรภัย

หรือวัตถุอื่นมากีดขวาง

■ การติดตั้งระบบยึดชุดเบาะนั่ง* เสรมิความปลอดภัยสําหรับเด็ก 1การติดตั้งระบบยึดชุดเบาะนั่ง* เสริมความปลอดภัยสําหรับเด็ก

ชุดระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กบางชุดอาจมาพรอมกับตัว

นําเสริม ซึ่งจะชวยหลีกเลี่ยงไมใหเกิดการเสียหายตอพื้นผิว

เบาะนั่ง ปฏิบัติตามคําแนะนําของโรงงานเมื่อตองใชตัวนํา

เสริม และติดตั้งระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กใหไดตามรูป

ภาพ

ระบบยึดชดุเบาะนั่ง

ตัวนําเสริม

เครื่องหมาย

แบบแข็ง

ระบบยึดชุดเบาะนั่ง

* : สําหรับรถบางรุน
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5. เปดฝาปดจุดยึดเหนี่ยวสายรัด

6. คาดสายรัดผานพนักพิงหลัง โปรดตรวจสอบใหแน

ใจวาสายรัดไมบิดงอ

7. ยึดตะขอสายรัดเขากับจุดยึดเหนี่ยว

8. ปรับสายรัดใหแนนตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

9. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาระบบเบาะนั่ง สําหรับเด็ก

ไดถูกยึดไวอยางหนาแนนโดยการเขยาไปทางดาน

หนาและหลังและดานขาง โดยใหเบาะนั่งขยับได

เพียงเล็กนอย

10. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเข็มขัดนิรภัยเสนที่ไมไดใช

งานและเด็กอาจเอี้อมจับไดถูกล็อกเขากับหัวล็อก

เข็มขัดแลว ตัวดึงสายเข็มขัดแบบล็อกได * ถูกเปดการ

ทํางาน และสายเข็มขัดถูกเลื่อนเก็บจนสุด และล็อกไว

ชนิดยืดหยุนจุดยึดเหนี่ยวดานลาง

1การติดตั้งระบบยึดชุดเบาะนั่ง* เสริมความปลอดภัยสําหรับเด็ก

สําหรับความปลอดภัยของเด็ก เมื่อตองใชระบบความปลอดภัย

สําหรับเด็กที่ติดตั้งระบบยึดชุดที่นั่ง ควรแนใจวาระบบความ

ปลอดภัยไดติดตั้งอยางถูกตองในรถยนต ระบบความปลอดภัย

สําหรับเด็กที่ไมไดติดตั้งอยางถูกตอง อาจไมมีความปลอดภัย

เพียงพอที่จะปองกันอันตราย สําหรับเด็กในการเกิดการชนและ

อาจทําใหเด็กหรือผูโดยสารทานอื่นเกิดการบาดเจ็บได

ตัวยึดแบบยืดหยุนไดอาจใชไมไดในประเทศของทาน

คําเตือน: อยาใชตะขอที่ไมไดมาพรอมกับสัญลักษณจุดยึด

เหนี่ยวกับการติดตั้งระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ฝาปด

สัญลักษณจุดยึดเหนี่ยว

ตะขอยึด
สายรัด

จุดยึดเหนี่ยว

หนารถ

* : สําหรับรถบางรุน
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1. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดล็อกพนักพิงหลัง

ในตําแหนงตั้งตรง

2. กดพนักพิงศีรษะลงตําแหนงต่ําสุด

3. วางเบาะนั่งสําหรับเด็กบนเบาะนั่งภายในรถยนต

4. ดึงสายเข็มขัดนิรภัยผานระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตเบาะนั่งสําหรับเด็ก

แลวจึงสอดแผนล็อกเขาไปในหัวเข็มขัด

u สอดแผนล็อกจนสดุจนไดยินเสียงคลิก

5. คอยๆ ดึงสวนไหลของเข็มขัดออกมาจนสุด เพื่อ

เปนการกระตุนใหตัวดึงสายเข็มขัดทํางาน

6. กดแท็บลง แลวคลองสายสวนไหลเขาไปตามชองที่

ดานขางของเบาะนั่ง 

■ การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กดวยสายเข็มขัดนิรภยัคาดตัก/ไหล 1การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กดวยสายเข็มขัดนริภัยคาดตัก/ไหล

ในการตรวจสอบวาสายเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหลติดตั้งตัวดึง

สายเข็มขัดกลับแบบล็อกไดหรือไม ใหดึงสายเข็มขัดนิรภัยคาด

ตัก/ไหลสวนไหลออกมาจนสุดแลวปลอยใหสายเข็มขัดมวน

กลับชาๆ จากนั้นคอยๆ ดึงสายเข็มขัดอีกครั้ง ถาสายเข็มขัด

นิรภัยล็อกเขาที่ แสดงวาสายเข็มขัดนิรภัยติดตั้งตัวดึงสาย

เข็มขัดกลับแบบล็อกได

เข็มขัดนิรภัยที่มีตัวดึงสายเข็มขัดแบบล็อกไดจะมีปายฉลากติด

อยูดังที่แสดงในรูป

เข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหลที่มีตัวดึงสายเข็มขัดแบบล็อกได
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7. ปลอยใหสายเข็มขัดนิรภัยกรอเขาไปในตัวดึง จาก

นั้นจึงลองดึงออก เพื่อใหมั่นใจวาตัวดึงสายถูกล็อก

u หากทานสามารถดึงสายคลองไหลออก แสดงวา

ตัวดึงสายเข็มขัดนิรภัยแบบล็อกไดไมทํางาน ดึง

เข็มขัดนิรภัยออกมาจนสุด แลวทําขั้นตอน

ที่ 4 - 6 ซ้ํา

8. จับสวนไหลของเข็มขัดนิรภัยบริเวณใกลหัวเข็มขัด

และดึงขึ้นเพื่อไมใหสายตรงสวนคาดตักหยอน

u เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนนี ้ใหทานลงน้ําหนักไปที่

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

9. วางเข็มขัดใหเรียบรอย โปรดตรวจสอบใหแนใจวา

สายไมบิดงอ

u ขณะดึงแท็บลง ใหทานดึงสวนไหลดานบนขึ้น

เพื่อใหสายตึง

1การติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กดวยสายเข็มขัดนริภัยคาดตัก/ไหล

ระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กที่ไมไดติดตั้งอยางถูกตอง อาจ

ไมมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะปองกันอันตราย สําหรับเด็กใน

การเกิดการชนและอาจทําใหเด็กหรือผูโดยสารทานอื่นเกิดการ

บาดเจ็บได

หลังจากติดตั้งเบาะนั่งสําหรับเด็กเรียบรอยแลว ใหตรวจสอบ

วาตัวดึงสายเข็มขัดกลับแบบล็อกไดทํางาน และสายเข็มขัด

นิรภัยมวนกลับจนสุดและล็อกเขาที่หรือไม หากตองการปดการ

ทํางานของตัวปรับความตึงเข็มขัดนริภัยแบบล็อกได ใหทาน

ปลดล็อกหัวเข็มขัดนิรภัย และปลอยใหเข็มขัดนิรภัยเลื่อนขึ้น

จนสุด

สายเข็มขัดนริภัยคาดตัก/ไหลแบบมีตัวดึงสายเข็มขัดกลับ

แบบล็อกได
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5. กดแท็บลง แลวคลองสายสวนไหลเขาไปตามชองที่

ดานขางของเบาะนั่ง 

6. จับสวนไหลของเข็มขัดบริเวณใกลหัวเข็มขัด และ

ดึงขึ้นเพื่อไมใหสายตรงสวนคาดตักหยอน 

u เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ ใหทานลงน้ําหนักไปที่

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

7. วางเข็มขัดใหเรียบรอย โปรดตรวจสอบใหแนใจวา

สายไมบิดงอ 

u ขณะดึงแท็บลง ใหทานดึงสวนไหลดานบนขึ้น

เพื่อใหสายตึง

8. ไปยังขั้นตอนที่ 10

10. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

ไดถูกยึดไวอยางหนาแนนโดยการเขยาไปทางดาน
หนาและหลังและดานขาง โดยใหเบาะนั่งขยับได
เพียงเล็กนอย

11. ตรวจสอบใหแนใจวาเสียบสายเข็มขัดนิรภัยทุก
ตําแหนงที่ไมไดใชงาน ซึ่งเด็กอาจเขาถึงไดไวในหัว

เข็มขัดแลว

แท็บ

สายเข็มขัดนริภัยคาดตัก/ไหลแบบมีตัวดึงสายเข็มขัดกลับ

แบบล็อกได

ทุกรุน
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก

การขับขี่อยางปลอดภัย

ถาเบาะนั่งสําหรับเด็กของทานไมใชแบบที่มีกลไกยึดสาย
เข็มขัดนิรภัย ใหติดตั้งคลิปล็อกบนสายเข็มขัดนิรภัย

หลังจากปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 และ 4 แลว ใหดึงสาย
เข็มขัดนิรภัยสวนไหลขึ้น และตรวจสอบใหแนใจวาสาย
เข็มขัดสวนตักไมมีสวนใดที่หยอน
3. จับสายเข็มขัดสวนที่อยูใกลลิ้นเข็มขัดใหแนน หนีบ

สายเข็มขัดทั้ง 2 สวนเขาหากันเพื่อไมใหสายเข็มขัด

เลื่อนผานชองของลิ้นเข็มขัด ปลดล็อกเข็มขัดนิรภัย

4. ติดตั้งคลิปล็อกดังแสดงในภาพ จัดคลิปล็อกใหอยูใน
ตําแหนงที่ใกลกับลิ้นเข็มขัดใหมากที่สุด

5. ใสหัวเข็มขัดเขาที่แผนล็อก ไปยังขั้นตอนที่ 9 และ 10

คลิปล็อก สายเข็มขัดนริภัยคาดตัก/ไหลแบบมีตัวดึงสายเข็มขัดกลับ

แบบล็อกได
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของทารกและเด็กเล็ก
การขับขี่อยางปลอดภัย

จุดยึดเหนี่ยวสายรัดจัดมาใหไวดานหลังของแตละ
ตําแหนง หรือตําแหนงเบาะนั่งดานหลังดานนอก ระบบ

เบาะนั่งสําหรับเด็กที่ถูกติดตั้งโดยใชเข็มขัดนิรภัยและ
มาพรอมกับสายรัดสามารถใชสายรัดนั้นเพื่อเพิ่มความ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

1. คนหาตําแหนงขอจุดสําหรับยึดเหนี่ยว แลวยกฝาปด

ขึ้น

2. กดพนักพิงศีรษะลงตําแหนงต่ําสุด

3. เปดฝาปดจุดยึดเหนี่ยว

4. คาดสายรัดผานพนักพิงหลัง โปรดตรวจสอบใหแนใจ

วาสายรัดไมบิดงอ

5. ยึดตะขอสายรัดเขากับจุดยึดเหนี่ยว

6. ปรับสายรัดใหแนนตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต

ระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก

■ การเพิ่มความปลอดภัยโดยสายรดั* 1การเพิ่มความปลอดภัยโดยสายรัด*

คําเตือน: ระบบเสริมความปลอดภัยของเด็กถูกออกแบบมาให

ทนตอการรองรับน้ําหนักไดอยางพอดี ไมมีสภาวะการณใดที่

เหมาะจะใชสําหรับเข็มขัดนิรภัย เบาะนั่งของผูใหญ หรือ

สําหรับการยึดวัตถุ หรืออุปกรณเขากับรถ

เนื่องจากสายรัดเปนอุปกรณที่ชวยเพิ่มความปลอดภัยใหกับ

การติดตั้งเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหลได จึงขอแนะนําให

ทานใชสายรัดเสมอ

ฝาปด

จุดสําหรับยึด
เหนีย่ว

ตะขอยืด
สายรัด

จุดยึดเหนี่ยว

หนารถ

* : สําหรับรถบางรุน
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของเด็กโต

การขับขี่อยางปลอดภัย

ความปลอดภัยของเด็กโต

ในหนาตอไปจะมีคําแนะนําในการตรวจสอบความกระชับของเข็มขัดนิรภัย และชนิดของเบาะเสริมรอง
นั่งถาจําเปนตองใช และคําเตือนที่สําคัญสําหรับเด็กที่มีความจําเปนตองนั่งที่เบาะตอนหนา

เมื่อเด็กมีนํ้าหนักและความสูงเกินกวาที่กําหนดไวสําหรับเบาะนั่งเด็กชนิดหันหนาออก ควรเปลี่ยนให
เด็กไปนั่งบนเบาะเสริมรองนั่งที่เบาะหลังและคาดเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหล ใหเด็กนั่งหลังตรง
และแนบพนักพิงขอบเบาะนั่ง จากนั้นใหถามตัวทานเองตามรายการดังนี้

■ รายการพิจารณา

• หัวเขาของเด็กซึ่งอยูเหนือขอบเบาะนัง่นั้นงอไดอยาง

สบายหรือไม?

• เข็มขัดนิรภัยสวนไหลคาดผานคอหรือแขนเด็กหรือไม?

• เข็มขัดนิรภัยสวนที่คาดผานหนาตักอยูตํ่าพอที่จะไป

ทับตนขาเด็กหรือไม?

• เด็กสามารถจะนั่งอยูบนเบาะนั่งเชนนี้ตลอดการเดิน

ทางหรือไม?

หากทานตอบวาใชในคําถามทุกขอ เด็กนั้นพรอมที่จะคาดเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหลอยางถูกตอง
แลว หากในคําถามขอใดขอหนึ่งทานยังตอบปฏิเสธ แสดงวาเด็กยังจําเปนที่ตองนั่งบนเบาะนั่งสําหรับ
เด็กหรือเบาะเสริมรองนั่งอยู

■ การปองกันเด็กโต

■ การตรวจสอบความกระชับของเข็มขัดนิรภยั

1ความปลอดภัยของเด็กโต

3 คําเตือน
การใหเด็กอายุ 12 ป หรือตํ่ากวานั่งอยางไมถูกตองที่เบาะนั่ง

ดานหนาอาจทําใหไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวติไดถาถุงลมพองตัว

ถามีความจําเปนตองใหเด็กโตนั่งที่เบาะนั่งดานหนาควรเลื่อน

เบาะใหถอยหลังใหมากที่สุด และคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูก

ตอง และใชเบาะเสริมรองนัง่หากจําเปน
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของเด็กโต
การขับขี่อยางปลอดภัย

หากไมสามารถใชงานสายเข็มขัดนิรภัยคาดตัก/ไหลได
อยางเหมาะสม ใหเด็กนั่งบนเบาะเสริมรองนั่งใน

ตําแหนงที่นั่งดานหลัง เพื่อความปลอดภัยของตัวเด็ก ให
ตรวจดูวาเด็กของทานมีลักษณะตรงตามคําแนะนําของผู
ผลิตเบาะเสริมรองนั่งที่ใชงานหรือไม

พนักพิงดานหลังมีใหสําหรับเบาะเสริมรองนั่งพิเศษ ติด
ตั้งพนักพิงดานหลังเขากับเบาะเสริมรองนั่ง และปรับให
เหมาะสมกับเบาะนั่งภายในรถ ตรวจสอบใหแนใจวา

สอดสายเข็มขัดนิรภัยผานชองนําสายที่อยูในสวนไหล
ของพนักพิงดานหลังอยางถูกตอง และสายเข็มขัดนิรภัย

ไมสัมผัส หรือคาดผานลําคอของเด็ก

■ การใชเบาะเสริมรองนั่ง 1การใชเบาะเสริมรองนัง่

เมื่อติดตั้งเบาะเสริมรองนั่ง ตองใหแนใจวาอานคําแนะนําที่ให

มากับเบาะเสริมรองนั่ง และทําการติดตั้งโดยปฏิบัติตามคํา

แนะนําดังกลาว

เบาะเสริมรองนัง่มีแบบสูงและแบบตํ่า ใหเลือกเบาะเสริมรอง

นั่งที่เด็กจะสามารถคาดเข็มขัดนิรภัยไดอยางเหมาะสม

ชองนําสาย
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uuความปลอดภัยของเด็กuความปลอดภัยของเด็กโต

การขับขี่อยางปลอดภัย

รถยนตของทานมีเบาะนั่งดานหลังซึ่งจะสามารถยึดตัวเด็กไวอยางเหมาะสมได ถาจําเปนตองมีเด็ก
โดยสารมาเปนกลุม เด็กเล็กควรนั่งดานหนา:
• ตองใหแนใจวาทานอานคําแนะนําและขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยในคูมือเลมนี้และเขาใจอยาง

ถองแท

• ปรับเบาะผูโดยสารดานหนาใหไกลที่สุดเทาที่จะทําได

• ใหเด็กนั่งหลังตรงและหลังแนบพนักพิงของเบาะนั่ง

• ตรวจสอบใหแนใจวาจัดสายเข็มขัดนิรภัยใหเหมาะสมแลวเพื่อใหเด็กไดรับการยึดไวกับเบาะนั่ง

■ การตรวจสอบผูโดยสารที่เปนเด็ก

เราแนะนําใหทานคอยระมัดระวังผูโดยสารเด็ก แมกระทั่งเด็กโตที่บางครั้งตองไดรับการดูแลตักเตือน

ใหคาดเข็มขัดนิรภัยใหแนนและนั่งอยางถูกตอง

■ การปกปองเด็กโต - การตรวจสอบขั้นสดุทาย
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การขับขี่อยางปลอดภัย
อันตรายจากกาซคารบอนมอนอกไซด

กาซคารบอนมอนอกไซด

ไอเสียจากรถทานจะมีกาซคอรบอนมอนอกไซด ซึ่งเปนกาซที่ไรสี ไรกลิ่น และเปนพิษรุนแรง ทานจะไม
มีปญหาเกี่ยวกับกาซคารบอนมอนอกไซดผานเขามาภายในรถเลย ถาทานไดบํารุงรักษารถของ
ทานอยางถูกตอง และปฏิบัติตามขอมูลในหนานี้

■ ควรใหชางตรวจสอบระบบไอเสียเพื่อหารอยรั่วเมื่อ

• พบวาเสียงของระบบไอเสียเปลี่ยนไป

• กรณีที่อาจเกิดความเสียหายกับระบบไอเสียรถยนต

• มีการยกรถเพื่อเปลีย่นถายน้ํามันเครื่อง

ถาฝากระโปรงทายเปดอยู การไหลของอากาศจะพัดพาไอเสียเขามาในรถและทําใหเกิดอันตรายได ถาจํา

เปนจะตองขับรถโดยเปดฝากระโปรงทายรถไว ใหเปดหนาตางทุกบานและปรับระบบปรับอากาศ/ระบบ
ปรับอากาศอัตโนมัติ * ดังนี้

1. เลือกโหมดหมุนเวียนอากาศภายนอก

2. เลือกโหมด 

3. เปดสวิตชควบคุมพัดลมไปที่ตําแหนงแรงสุด

4. เลื่อนสวิตชควบคุมอุณหภูมิไปที่ตําแหนงใหความสบายสูงสุด

ปรับระบบปรับอากาศ/ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ * ใหอยูในรูปแบบเดียวกันหากทานนั่งอยูภายในรถซึ่ง
จอดโดยติดเครื่องยนตทิ้งไว

1กาซคารบอนมอนอกไซด

กาซคารบอนมอนอกไซดปริมาณมากจะสะสมอยางรวดเร็วใน

บริเวณที่ปด เชน ในโรงรถ

อยาติดเครื่องยนต โดยที่ประตูโรงรถปดอยู และถึงแมจะเปด

ประตูไวก็ควรติดเครื่องยนตเฉพาะในชวงเวลาเพื่อนํารถออก

มาเทานัน้

3 คําเตือน
กาซคารบอนมอนอกไซดเปนกาซพิษ การหายใจเอากาซดังกลาว

เขาไปอาจทําใหหมดสติหรือเสียชีวิตได

หลีกเลี่ยงการอยูในบริเวณที่ปดทึบหรือมีกาซคารบอนมอนอกไซด

* : สําหรับรถบางรุน
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การขับขี่อยางปลอดภัย

ปายเตือนความปลอดภัย

ตําแหนงปายเตือน

ปายเตือนเหลานี้จะอยูในตําแหนงที่แสดงไว ซึ่งจะเตือนใหทานทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจะเปนสาเหตุใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงได อานปายนี้โดยละเอียด

หากปายเตือนหลุดลอกหรือเริ่มเลือนจนอานยาก ใหติดตอศูนยบริการฮอนดา

ฝาปดหมอน้ํา

ปายเตือนอันตรายที่ฝาปดหมอนํา้

แผงบังแดด

ปายเตือนความปลอดภัยสําหรับ
เด็ก/ถุงลม SRS
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แผงหนาปทม

ในบทนี้จะอธิบายการใชงานปุมตางๆ สัญญาณไฟเตือนและชุดมาตรวัดที่ใชขณะขับขี่

ไฟเตือนชุดมาตรวัด ............................................76

ขอความเตือนบนจอแสดงขอมูล*................89

ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูล

ชุดมาตรวัด .........................................................90

จอแสดงขอมูล*.................................................91

* : สําหรับรถบางรุน
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แผงหนาปทม

ไฟเตือนชุดมาตรวัด

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ตดิ/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนเบรกมือและระบบ
เบรก (สีแดง)

●   ไฟเตือนจะสวางขึ้น 2-3 วินาที เมื่อทานหมุนสวิตชสตารต
ไปยังตําแหนง ON (w*1 หลังจากนั้นจะดับไป

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อทานดึงเบรกมือและจะดับไปเมื่อ
ปลดเบรกมือ

●   เสียงเตือนจะดังและไฟเตือนจะสวางเมื่อทานขับรถโดยที่
ปลดเบรกมือไมสุด

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อระดับน้ํามันเบรกในกระปุกอยูใน
ระดับตํ่า

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นในระบบเบรก

●   ไฟเตือนสวางขณะขับขี่ - มั่นใจวาปลดเบรกมือ
แลว และตรวจสอบระดับน้ํามันเบรกในกระปุก
2 สิ่งที่ตองทําเมื่อไฟเตอืนสวางในระหวางขับรถ 

หนา 320

●   ไฟเตือนสวางขณะขับขี่พรอมกับไฟเตือนระบบ
เบรก ABS - ควรนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการ
ฮอนดา
2 ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวาง หนา 320

ไฟเตือนเบรกมือและระบบ
เบรก (สีเหลืองอําพัน)

●   ไฟเตือนจะสวางขึ้นเปนเวลา 2-3 วินาที เมื่อหมุน
สวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON (w*1 จากนั้นจะดับไป

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นกับระบบเกี่ยว
ของกับการเบรกนอกเหนือจากระบบเบรกธรรมดา

●   ติดสวางตลอด - ควรนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนย
บริการฮอนดา

ไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่อง
ต่ํา

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อทานหมุนสวิตชสตารตไปยัง
ตําแหนง ON (w*1 หลังจากนั้นจะดับไปเมื่อทาน
สตารตเครื่องยนต

●   ไฟเตือนนี้จะสวางเมื่อแรงดันนํ้ามันเครื่องตํ่า

●   ไฟเตอืนสวางคางขณะขับขี่ - ควรจอดรถในที่
ปลอดภัยทันที
2 ถาไฟเตือนแรงดันนํ้ามันเครื่องตํ่าสวาง หนา 319
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uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

มีตอ

แผงหนาปทม

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ไฟเตอืน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนระบบเครื่องยนต

ทํางานบกพรอง

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อทานหมุนสวิตชสตารตไปยัง

ตําแหนง ON (w*1 หลังจากนั้นจะดับไปเมื่อทาน
สตารตเครื่องยนต หรือเมื่อทานไมไดสตารตเครื่อง
ยนตและเวลาผานไปครูหนึ่ง

●   ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเมื่อมีขอบกพรองในระบบ
ควบคุมไอเสีย

●   ไฟเตือนนี้จะกะพริบเมื่อมีขอบกพรองในระบบ

เครื่องยนต

●   ไฟเตือนสวางขณะขับขี่ - ควรนํารถเขาตรวจสอบที่

ศูนยบริการฮอนดา
●   ไฟเตือนกะพริบขณะขับขี่ – จอดรถในที่ปลอดภัยที่

ไมมีวัตถุที่สามารถติดไฟ ดับเครื่องยนตเปนเวลา

มากกวา 10 นาที และรอจนกระทั่งเครื่องเย็น และ
ควรนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
2 ถาไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรอง

สวางหรือกะพริบ หนา 320

ไฟเตือนระบบประจุไฟ

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อทานหมุนสวิตชสตารตไปยัง
ตําแหนง ON (w*1 หลังจากนั้นจะดับไปเมื่อทาน
สตารตเครื่องยนต

●   ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเมื่อไมมีการชารจไฟเขาแบตเตอรี่

●   ไฟเตือนสวางขณะขับขี่ - ปดระบบปรับอากาศ/
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ* และชุดละลายฝากระจก
บังลมหลังตามลําดับ เพื่อลดการใชงานแบตเตอรี่
2 ถาไฟเตือนระบบประจุไฟสวาง หนา 319

ไฟเตือนตําแหนงเกียร* ●   แสดงตําแหนงคันเปลีย่นเกียรปจจุบัน 2 การเปลี่ยนเกียร หนา 230, 232, 236

* : สําหรับรถบางรุน
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปทม

ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ตดิ/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนตําแหนง

คันเปลี่ยนเกียร*

●    ไฟเตือนนี้จะกะพริบหากพบขอบกพรองในระบบเกียร ●  ไฟกะพริบขณะขับขี่ - หลีกเลี่ยงการสตารตและการ

เรงความเร็วกะทันหัน และนํารถยนตไปตรวจเช็คที่
ศูนยบริการฮอนดาทันที

ไฟเตือน M 
(โหมดเลือกเปลี่ยนเกียร
7 สปด/ไฟเตือนตําแหนง

เกียร)/ไฟแสดงตําแหนง
เกียร*

●    ติดสวางเมื่อใชงานโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด

2 โหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด หนา 234

* : สําหรับรถบางรุน
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uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

มีตอ

แผงหนาปทม

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ไฟเตอืน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย

●   ไฟเตือนจะสวางขึ้นและมีเสียงสัญญาณเตือนดัง

ขึ้น หากทานไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย เมื่อหมุนสวิตช
สตารตไปยังตําแหนง ON (w*1

●   ไฟกะพริบในระหวางขับหากทานไมไดคาดเข็มขัด

นิรภัย เสียงเตือนและไฟเตือนจะกะพริบในชวงเวลา
ปกติ

●   หากผูโดยสารดานหนาไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย ไฟเตือน

จะติดสวางในอีกไมกี่วินาทีตอมา
●   ไฟเตือนจะกะพริบขณะขับรถหากผูโดยสารดานหนาไม

ไดคาดเข็มขัดนิรภัย เสียงเตือนและไฟเตือนจะกะพริบ

ดวยความเร็วปกติ

●   เสียงเตือนจะหยุดดัง และไฟเตือนจะดับลงเมื่อผู

โดยสารหนาคาดเข็มขัดนิรภัย
●   ยังคงสวางอยูหลังจากทานคาดเข็มขัดนิรภัยแลว

 - อาจเกิดความบกพรองในการตรวจจับของเซ็นเซอร

ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

●   เสียงเตือนจะหยุดดัง และไฟเตือนจะดับลงเมื่อผู
โดยสารหนาคาดเข็มขัดนิรภัย

●   ไฟสวางคางหลังจากที่ผูโดยสารดานหนาคาด
เข็มขัดนิรภัย - อาจเกิดความบกพรองในการตรวจ
จับของเซ็นเซอร ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนย

บริการฮอนดา
2 เสียงเตือนเข็มขัดนริภัย หนา 35

รถรุนมีเสียงเตือนเข็มขัดนิรภัยสําหรับผูโดยสารดานหนา

รถรุนมีเสียงเตือนเข็มขัดนิรภัยสําหรับผูโดยสารดานหนา
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปทม

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ตดิ/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อ
เพลิงต่ํา

●   ไฟเตือนนี้สวางเมื่อระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่า

(ประมาณ 5.3 ลิตรในถังนํ้ามันเชื้อเพลิง)
●   ไฟเตือนนี้จะกะพริบเมื่อพบขอบกพรองในมาตรวัด

นํ้ามันเชื้อเพลิง

●   สวาง – เติมนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยดวน

●   กะพริบ - ควรนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการ
ฮอนดา

ไฟเตือนระบบเบรก

ปองกันลอล็อก (ABS)

●   ไฟเตือนจะสวางขึ้นเปนเวลา 2-3 วินาที เมื่อหมุน

สวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON (w*1 จากนั้นจะดับไป
●   ถาไฟเตือนสวางขึ้นในเวลาอื่น แสดงวาระบบเบรก

ปองกันลอล็อก ABS มีขอบกพรอง

●   ติดสวางตลอด - ควรนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนย

บริการฮอนดา ถึงแมวาไฟเตือนนี้จะสวางอยูในขณะ
ขับขี่ ระบบเบรกธรรมดาจะยังคงทํางานตามปกติ แต
ระบบเบรกปองกันล็อก ABS จะไมทํางาน
2 ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) หนา 245

ไฟเตือนระบบถุงลม SRS

●   ไฟเตือนจะสวางขึ้นเปนเวลา 2-3 วินาที เมื่อหมุน
สวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON (w*1 จากนั้นจะดับไป

●   ถาไฟเตือนนี้สวางขึ้นในเวลาอื่นแสดงวามีขอบกพรอง:

- ระบบถุงลม (SRS)
- ระบบถุงลมดานขาง*
- ระบบมานถุงลมดานขาง*

- เข็มขัดนิรภัยชนิดปรับความตึงอัตโนมัติ

●   ไฟเตอืนสวางคางหรือไมสวางขึ้นเลย 
- ควรนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

* : สําหรับรถบางรุน
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uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

มีตอ

แผงหนาปทม

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ไฟเตอืน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนระบบ VSA 
(ระบบชวยควบคุมการ
ทรงตัว)*

●   ไฟเตือนจะสวางขึ้นเปนเวลา 2-3 วินาที เมื่อหมุนสวิตช

สตารตไปยังตําแหนง ON (w*1 จากนั้นจะดับไป
●   กะพริบเมื่อระบบ VSA ทํางาน
●   ไฟเตือนจะสวางขึ้นเมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นกับระบบ

VSA

●   ติดสวางตลอด - ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนย

บริการฮอนดา
2 ระบบ VSA (ระบบชวยควบคุมการทรงตัว)* 

หนา 241

2 ระบบชวยการขึ้นทางชัน* หนา 222

ไฟเตือนระบบ VSA 
(ระบบชวยควบคุมการทรง
ตัว) OFF*

●   ไฟเตือนจะสวางขึ้นเปนเวลา 2-3 วินาที เมื่อหมุน
สวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON (w*1 จากนั้นจะดับไป

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อยกเลิกการทํางานของระบบ VSA
2 การเปดและปดสวิตชระบบ VSA หนา 242

* : สําหรับรถบางรุน
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปทม

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ตดิ/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนเครื่องยนต
อุณหภูมิสูง 

(สีแดง)

●   ไฟเตือนจะสวางขึ้นเปนเวลา 2-3 วินาที เมื่อหมุน

สวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON (w*1 จากนั้นจะดับไป
●   ไฟเตือนจะกะพริบเมื่ออุณหภูมิสารหลอเย็นเครื่องยนต

เพิ่มสูงขึ้น และจะติดสวางหากอุณหภูมิสูงอยางตอ

เนื่อง

●   ไฟดับจากนั้นจะติดสวาง เมื่ออุณหภูมิของสาร

หลอเย็นเครื่องยนตเหลือนอย
●   ไฟเตือนกะพริบขณะขับขี่ – ขับอยางชาๆเพื่อปองกัน
การรอนเกิน

●   ไฟเตือนสวางคางขณะขับขี่ - จอดรถทันทีในที่ที่
ปลอดภัย แลวปลอยใหเครื่องยนตเย็นลง
2 โอเวอรฮีต หนา 317

ไฟเตือนประตู 

และฝากระโปรงทาย

●   ไฟเตือนจะสวางขึ้นเปนเวลา 2-3 วินาที เมื่อหมุน

สวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON (w*1 จากนั้นจะดับไป
●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อประตูบานใดบานหนึ่งปดไมสนิท
●   เสียงเตือนและไฟเตือนจะสวางขึ้นหากมีประตูบานใด

บานหนึ่งเปดระหวางการขับขี่

●   ดับลงเมื่อประตูทุกบานปดสนิทและฝากระโปรง

ทายปดสนิท

* : สําหรับรถบางรุน



83

uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

มีตอ

แผงหนาปทม

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ไฟเตอืน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนระบบพวงมาลัย
ไฟฟา EPS

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อทานหมุนสวิตชสตารตไปยัง

ตําแหนง ON (w*1 หลังจากนั้นจะดับไปเมื่อทานสตารต
เครื่องยนต

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นในระบบ EPS

●   ไฟเตือนสวางคางหรือไมสวางขึ้นเลย - ควรนํารถ

เขาตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา
2 ถาไฟเตือนระบบพวงมาลัย EPS สวาง หนา 321

* : สําหรับรถบางรุน
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปทม

ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ตดิ/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนไฟเลี้ยวและไฟเตือน

ฉุกเฉิน

●   สัญญาณไฟเลี้ยวซายหรือขวาจะกะพริบเมื่อทานเปด

สวิตชไฟเลี้ยว
●   ถาทานเปดสวิตชไฟฉุกเฉิน จะทําใหไฟเลี้ยวทั้ง 2 บน

ชุดมาตรวัดกะพริบและไฟเลี้ยวทั้งหมดที่อยูดานนอก

กะพริบ

●   สัญญาณไฟเลี้ยวทั้งหมดกะพริบพรอมกันเมื่อเหยียบ

เบรกในขณะขับรถดวยความเร็วสูง

●   ไมกะพริบหรือกะพริบเร็วผดิปกติ - หลอดไฟดาน

หนึ่งบกพรอง ควรรีบเปลี่ยนหลอดไฟดานที่บกพรอง
ทันที
2 การเปลี่ยนหลอดไฟ หนา 272

2 สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน 
หนา 247

ไฟเตือนไฟสูง
●   ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิตชไฟสูง

—

ไฟเตือนไฟหนา

●   ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิตชไฟหนา ●   หากทานดึงกุญแจออกจากสวิตชสตารต* หรือตั้งคา
โหมดจายพลังงาน* ไปที่ VEHICLE OFF (LOCK) ใน

ขณะที่เปดไฟภายนอกอยูจะมีเสียงเตือนดังขึ้นเมื่อ
ทานเปดประตูดานผูขับขี่

ไฟเตือนไฟตัดหมอกหนา*
●   ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเมื่อเปดสวิตชไฟตัดหมอกหนา

—

รุนสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน

* : สําหรับรถบางรุน
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uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

มีตอ

แผงหนาปทม

*1 : รุนสมารทคียมี สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ไฟเตือน ชื่อไฟเตอืน ตดิ/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนระบบ
Immobilizer

●   ไฟเตือนนี้จะสวางโชวไมกี่วินาทีเมื่อทานหมุนสวิตช

สตารตไปยังตําแหนง ON (w *1 หลังจากนั้นจะดับ
ไป

●   ไฟเตือนนี้จะสวางโชวเมื่อระบบ Immobilizer ไม

สามารถรับรูขอมูลที่สําคัญ

●  กะพริบ

ทานไมสามารถสตารตเครื่องยนตได ใหหมุนสวิตช
สตารตไปยังตําแหนง LOCK (0 จากนั้นดึงกุญแจ

ออก แลวใสกุญแจเขาไปใหม และหมุนกุญแจไปยัง
ตําแหนง ON (w อีกครั้ง

ทานไมสามารถสตารตเครื่องยนตได ใหทานตั้งคา
โหมดจายไฟไปยังตําแหนง VEHICLE OFF (LOCK) 
จากนั้นเลือกไปยังโหมด ON อีกครั้ง

●   กะพริบถี่ – ระบบอาจเกิดความบกพรอง ใหนํารถ
เขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

●   อยาพยายามดัดแปลง หรือเพิ่มเติมอุปกรณอื่น เขา

ไปในระบบ เนื่องจากอาจเกิดปญหาที่เกี่ยวกับระบบ
ไฟฟาได

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคยี
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปทม

ไฟแสดง ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนระบบ
ความปลอดภัย

●   กะพริบเมื่อระบบความปลอดภัยเริ่มทํางาน

2 สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย หนา 119

ไฟเตือน
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uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดu

มีตอ

แผงหนาปทม

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนโหมด ECON*

●   สวางขึ้นสักครูหนึ่งเมื่อทานหมุนสวิตชสตารตไปยัง

ตําแหนง ON (w *1

●   สวางขึ้นเมื่อโหมด ECON ทํางาน
2 สวิตช ECON* หนา 237

ไฟเตือนสวิตชหลักระบบ
ควบคมุความเร็วรถ

อัตโนมัติ*

●   สวางขึ้นเมื่อทานกดปุม CRUISE

2 ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ* หนา 238

ไฟเตือนระบบควบคมุความ
เร็วรถอัตโนมัติ*

●   สวางขึ้นเมื่อทานกําหนดความเร็วไวสําหรับระบบควบ
คุมความเร็วรถอัตโนมัติ 2 ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ* หนา 238

ไฟเตือนระบบสมารทคีย*

●   สวางขึ้นสักครูหนึ่งเมื่อทานเปลี่ยนโหมดอยูใน
ตําแหนง ON

●   สวางขึ้นทันทีที่ตรวจพบขอบกพรองในระบบสมารทคีย

●   ไฟเตือนสวางคางหรือไมสวางขึ้นเลย - นํารถเขารับ
การตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

* : สําหรับรถบางรุน
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uuไฟเตือนชุดมาตรวัดu

แผงหนาปทม

ไฟเตือน ชื่อไฟเตือน ติด/กะพริบ คําอธิบาย

ไฟเตือนระบบสตารต*

●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อตั้งคาโหมดจายไฟอยูใน

ตําแหนง ON และดับไปเมื่อสตารตเครื่องยนตแลว
●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อระบบสตารตมีขอบกพรอง

●  สําหรับการแกปญหาเบื้องตน ใหทานกด สวิตช

สตารต/ดับเครื่องยนต คางไว 15 วินาที พรอมกับ
เหยียบแปนเบรก และสตารตเครื่องยนตดวยตัว
เอง จากนั้นจึงนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนย

บริการฮอนดา

ไฟเตือนคันเปลี่ยนเกียร
ตําแหนง P*

●   ไฟเตือนนี้จะสวางหากทานกด สวิตชสตารต/ดับ
เครื่องยนต เพื่อดับเครื่องยนตโดยไมเลื่อนคันเปลี่ยน
เกียรไปยังตําแหนง (P

●  กด สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต สองครั้งหลังจาก
เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง (P

ไฟเตือนการหมุนพวงมาลัย*

●   ไฟเตือนนี้จะสวางเมื่อพวงมาลัยถูกล็อก ●  หมุนพวงมาลัยไปทางซายและขวาขณะที่กด สวิตช

สตารต/ดับเครื่องยนต

ไฟเตือน ECO*
●   ไฟเตือนจะสวางเมื่อเครื่องยนตทํางานในชวงที่

ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงมากที่สุด —

* : สําหรับรถบางรุน
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uu ไฟเตือนชุดมาตรวัดuขอความเตือนบนจอแสดงขอมูล*
แผงหนาปทม

ขอความเตือนบนจอแสดงขอมูล*

ขอความตอไปนีจ้ะปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูลการขับขี่เทานั้น

ขอความ เงื่อนไข คําอธิบาย

●   ขอความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อทานเปดประตูโดยใหโหมดจายไฟ
เปน ON โดยที่ไมมีสมารทคียอยูภายในรถยนต

●   หายไปเมื่อทานนําสมารทคียกลับเขาไปภายในรถ แลวปดประตู

●   ขอความนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อแบตเตอรี่ของสมารทคียออนลง ●   เปลี่ยนแบตเตอรี่ทันที
2 การเปลีย่นแบตเตอรี่ หนา 292

รุนมีระบบสมารทคยี

* : สําหรับรถบางรุน
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แผงหนาปทม

ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูล

ชุดมาตรวัด

ชุดมาตรวัดรวมไปถึงมาตรวัดความเร็วรถยนต มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต น้ํามันเชื้อเพลิง
และไฟเตือนอื่นๆที่เกี่ยวของ แสดงขึ้นเมื่อสวิตชสตารตอยูในตําแหนง ON w *1

แสดงความเร็วของรถเปนกิโลเมตรตอชั่วโมง

แสดงความเร็วรอบเครื่องยนตเปนรอบตอนาที (rpm)

แสดงปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่อยูในถัง

■ มาตรวัดความเร็วรถยนต

■ มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต

■ มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง* 1มาตรวดัน้ํามันเชื้อเพลิง*

ขอสังเกต
ทานควรเติมนํา้มันเชื้อเพลิงเมื่อคาที่อานไดใกลเคียง 

เพราะเมื่อนํ้ามันเชื้อเพลิงหมดจะทําใหเครื่องยนตดับและ

เครื่องกรองไอเสียจะชํารุด

ปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่เหลืออยูจริงในถังเชื้อเพลิงอาจมี

ความแตกตางจากชุดมาตรวัด

E

* : สําหรับรถบางรุน

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูล*

มีตอ

แผงหนาปทม

จอแสดงขอมูล*

หนาจอแสดงขอมูลจะแสดงมาตรวัดระยะทาง มาตรเดินทาง และมาตรวัดอื่นๆ

กดปุม  (เลือก/ตั้งคา) เพื่อเปลี่ยนการแสดงผล

■ การเปลี่ยนการแสดงผล

1การเปลี่ยนการแสดงผล

ทุกครั้งที่ทานกดปุม (  การแสดงขอมูลจะเปลี่ยนดังนี้

2 การปรับนาฬิกา* หนา 98

นาฬิกา
มาตรวัดระยะทางใชงาน

นาฬิกา
มาตรวัดระยะการเดินทาง

นาฬิกา
มาตรวัดเฉลี่ยการใชน้ํามันเชื้อ
เพลิง (กม./ลิตร)

การปรับนาฬิกา

 ปุม (เลือก/ตั้งคา)

* : สําหรับรถบางรุน
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูล*

แผงหนาปทม

แสดงจํานวนระยะทาง (กม.) ทั้งหมดที่ถูกใชงานไป

มาตรวัดระยะทางการเดินทางจะแสดงจํานวนกิโลเมตรที่ถูกใชงานไปครั้งลาสุดที่ตั้งไว

■ การตั้งคามาตรวัดระยะการเดินทาง
การตั้งคามาตรวัดระยะการเดินทาง ใหทานแสดงมาตรวัดนี้ขึ้นกอน จากนั้นกดปุม  มาตรวัดระยะ
การเดินทางจะกลบัไปที่ 0.0

แสดงมาตรวัดเฉลี่ยการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยประมาณของมาตรวัดระยะการเดินทางใน กม./ลิตร การ
แสดงผลจะปรับเปลี่ยนตามชวงเวลาที่ตั้งไว เมื่อมีการตั้งคามาตรวัดระยะการเดินทาง มาตรวัดคา

เฉลี่ยการใชน้ํามันเชื้อเพลิงจะถูกตั้งคาไปดวย

■ มาตรวัดระยะทางใชงาน

■ มาตรวัดระยะการเดินทาง

■ มาตรวัดเฉลี่ยการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูล*

มีตอ

แผงหนาปทม

กดปุม  (เลือก/ตั้งคา) เพื่อเปลี่ยนการแสดงผล

■ การเปลี่ยนการแสดงผล* 1การเปลี่ยนการแสดงผล*

2 การปรับนาฬิกา* หนา 98

ปุม  (เลือก/ตั้งคา)

การใชเชื้อเพลิงปจจบุัน
นาฬิกา
มาตรวัดระยะทางใชงาน
ระยะทางการเดินทาง A
อุณหภูมิภายนอก
มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง

การใชเชื้อเพลงิปจจบุนั
นาฬกิา
ระยะทางโดยประมาณ
ระยะทางการเดินทาง A
อณุหภูมภิายนอก
มาตรวัดน้ํามนัเชื้อเพลงิ

การใชเชื้อเพลิงปจจุบัน
นาฬิกา
มาตรวัดเฉลี่ยการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง A
ระยะทางการเดินทาง A
อุณหภูมิภายนอก
มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง

การใชเชื้อเพลิงปจจุบัน
นาฬิกา
มาตรวัดเฉลี่ยการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง B
ระยะทางการเดินทาง B
อุณหภูมิภายนอก
มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง

การปรับนาฬิกา
มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง

* : สําหรับรถบางรุน
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แผงหนาปทม

แสดงการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในขณะปจจุบันกราฟแสดง กม./ลิตร

แสดงจํานวนระยะทาง (กม.) ทั้งหมดที่ถูกใชงานไป

แสดงจํานวนระยะทาง (กม.) ทั้งหมดที่ถูกใชงานไปนับจากการตั้งคาครั้งลาสุด ระยะการเดินทาง A 
และ B สามารถใชวัดการเดินทางสองครั้งแยกกัน

■ การตั้งคามาตรวัดระยะการเดินทาง
การตั้งคามาตรวัดระยะการเดินทาง ใหทานแสดงมาตรวัดนี้ขึ้นกอน จากนั้นกดปุม  มาตรวัดระยะ
การเดินทางจะกลบัไปที่ 0.0

เปนตัวเลขแสดงระยะทางโดยประมาณที่รถของทานสามารถขับไปไดตามปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่มี
เหลืออยูในถัง ระยะทางนี้เปนการประเมินจากอัตราคาเฉลี่ยการใชน้ํามันเชื้อเพลิงในการเดินทางครั้งที่
ผานมาของทาน

แสดงมาตรวัดเฉลี่ยการใชนํ้ามันเชื้อเพลิงของแตละมาตรวัดระยะการเดินทางใน กม./ลิตร การแสดง
ผลจะปรับเปลี่ยนตามชวงเวลาที่ตั้งไว เมื่อมีการตั้งคามาตรวัดระยะการเดินทาง มาตรวัดคาเฉลี่ยการ
ใชน้ํามันเชื้อเพลิงจะถูกตั้งคาไปดวย

■ การใชเชื้อเพลิงปจจุบนั

■ มาตรวัดระยะทางใชงาน

■ มาตรวัดระยะการเดินทาง

■ ระยะทางโดยประมาณ

■ มาตรวัดเฉลี่ยการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง

1มาตรวดัระยะการเดินทาง

เปลี่ยนระหวางมาตรวัดระยะการเดินทาง A กับมาตรวัดระยะ

การเดินทาง B โดยการกดปุม (
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uu ชุดมาตรวัดและจอแสดงขอมูลuจอแสดงขอมูล*
แผงหนาปทม

อุณหภูมิภายนอกจะแสดงอุณหภูมิเปนองศาเซลเซียส

หากอุณหภูมิภายนอกตํ่ากวา 3°C ขณะที่ทานหมุนสวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON w*1 ไฟเตือน
อุณหภูมิภายนอกจะกะพริบประมาณ 10 วินาที

■ การปรับจอแสดงผลอุณหภูมิภายนอก

ปรับการอานคาอุณหภูมิไปที่  3°C หากการอานคาอุณหภูมิดูจะไมถูกตอง
1. หมุนสวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON w*1

2. กดปุม  (เลือก/ตั้งคา) คางไว 10 วินาทีขึ้นไป ขณะที่หนาจอแสดงขอมูลกําลังแสดงอุณหภูมิภาย

นอก

u หนาจอแสดงขอมูลจะเขาสูโหมดการปรับอุณหภูมิ ที่หนาจอจะแสดงระดับการปรับตั้งแต -3°C 

ถึง +3°C

3. ปลอยมือจากปุม  เมื่อไดหนาจอแสดงระดับการปรับที่ถูกตอง

u การปรับเสร็จสมบูรณ

แสดงปริมาณเชื้อเพลิงคงเหลือที่อยูในถังน้ํามันเชื้อเพลิง

■ อณุหภูมิภายนอก

■ มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง

1อุณหภูมิภายนอก

เซ็นเซอรตรวจจับอุณหภูมิจะอยูที่กันชนหนา ความรอนจาก

ถนนและไอเสียจากรถคนัอื่นอาจมีผลตอการอานคาอุณหภูมิ

เมื่อรถของทานวิ่งที่ความเร็วตํ่ากวา 30 กม./ชม

จอแสดงผลอาจใชเวลาสักพักในการอัพเดทขอมูลหลังการอาน

คาอุณหภูมิคงที่

1มาตรวดัน้ํามันเชื้อเพลิง

ขอสังเกต
ทานควรเติมนํา้มันเชื้อเพลิงเมื่อคาที่อานไดใกลถึงระดับ 

เพราะเมื่อนํ้ามันเชื้อเพลิงหมดจะทําใหเครื่องยนตดับและ

เครื่องกรองไอเสียจะชํารุด

ปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่เหลืออยูจริงในถังเชื้อเพลิงอาจมี

ความแตกตางจากชุดมาตรวัด

E

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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อุปกรณและการใชงาน

บทนี้จะอธิบายวิธีการใชการควบคุมตางๆ ที่จําเปนสําหรับการขับขี่

นาฬิกา* ......................................................................98
การล็อกและการปลดล็อกประตู
กุญแจและการล็อก ............................................. 100
สัญญาณของสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกต่ํา* .. 102
การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก ................. 103
การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานใน..................... 110
ล็อกประตูปองกันเด็ก .......................................... 112
การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยอัตโนมตัิ*................ 113

การเปดและการปดฝากระโปรงทาย ..................... 117
ระบบความปลอดภัย
ระบบ Immobilizer ............................................. 119
สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย .................... 119

การเปดและการปดกระจกหนาตาง ....................... 121

อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัย

สวิตชสตารต ....................................................... 123

สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต ............................... 124
ตารางเปรียบเทียบสวิตชสตารตและโหมดจายไฟ .. 127
สวิตชไฟเลี้ยว ...................................................... 128
สวิตชไฟหนา ....................................................... 129
ไฟตัดหมอก* ....................................................... 130
สวิตชปดน้ําฝน/ฉีดน้ําลางกระจก ........................ 131
การควบคุมแสงสวางแผงหนาปทม..................... 133
สวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง ............................... 134

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคีย

การปรับระดับพวงมาลัย.......................................135
การปรับตั้งกระจก
การปรับตั้งกระจกมองหลัง...................................136
การปรับตั้งกระจกมองขางปรับไฟฟา ...................137

การปรับตั้งเบาะนั่ง
เบาะนั่งดานหนา...................................................138
เบาะนั่งดานหลัง...................................................142

ไฟภายในหองโดยสาร/สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน ...149
ระบบปรับอากาศ
การใชชองลมและระบบปรับอากาศ .....................155

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ*
การใชระบบปรับอากาศอัตโนมตัิ ..........................157
เซ็นเซอรควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ................160

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

นาฬิกา*

การปรับนาฬิกา*

ทานสามารถปรับเวลาในหนาจอแสดงนาฬิกาเมื่อสวิตชสตารตอยูในตําแหนง ON w*1

■ การใชงานปุม  ในหนาจอแสดงขอมูล

1. กดปุม  (เลือก/ตั้งคา) ซ้ําๆ เพื่อแสดงหนาจอการ

ปรับนาฬิกา

u การแสดงนาฬิกาจะเริ่มกะพริบ

2. หมุนปุม  เพื่อปรับเวลา

u หมุนไปทางขวาเพื่อเพิ่มนาที

การอานชั่วโมงจะเพิ่มขึ้นหนึ่งชั่วโมง หลังจากนาที

ที่ 59 แสดง

u หมุนไปทางซายเพื่อลดนาที

การอานชั่วโมงจะลดลงหนึ่งชั่วโมง หลังจากนาที

ที่ 00 แสดง

3. กดปุม  เพื่อตั้งเวลา

■ การเปลีย่นการแสดงเวลา

1. กดปุม  ซ้ําๆ เพื่อแสดงหนาจอการปรับนาฬิกา

2. กดปุม  คางไว การตั้งคาการแสดงเวลาจะเปลี่ยนไป

u การกดปุม  เปนการเปลี่ยนการตั้งคาระหวาง 12h, 24h และ OFF

u เลือก OFF เพื่อปดการแสดงเวลาในหนาจอแสดงขอมูล

3. กดปุม  เพื่อยืนยันการเลือก

■ การปรับเวลา*

ปุม 
(เลือก/ตั้งคา)

หนาจอการปรับ
นาฬิกา

* : สําหรับรถบางรุน

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uuนาฬิกา*uการปรับนาฬิกา*
อุปกรณ

และการใชงาน

■ การใชงานปุม  ในหนาจอแสดงขอมูล*

1. กดปุม  (เลือก/ตั้งคา) ซ้ําๆ เพื่อแสดงหนาจอการ

ปรับนาฬิกา

u การแสดงนาฬิกาจะเริ่มกะพริบ

2. หมุนปุม  เพื่อปรับเวลา

u หมุนไปทางขวาเพื่อเพิ่มนาที

ตัวเลขสวนชั่วโมงจะเพิ่มขึ้นหนึ่งชั่วโมงหลังจาก

ตัวเลขสวนนาทีขึ้นเปน 59

u หมุนไปทางซายเพื่อลดนาที

ตัวเลขสวนชั่วโมงจะลดลงหนึ่งชั่วโมงหลังจาก

สวนนาทีขึ้นเปน 00

3. กดปุม  เพื่อตั้งเวลา

■ การเปลี่ยนการแสดงเวลา

1. กดปุม  ซ้ําๆ เพื่อแสดงหนาจอการปรับนาฬิกา

2. กดปุม  คางไว การตั้งคาการแสดงเวลาจะเปลี่ยนไป

u การกดปุม  เปนการเปลี่ยนการตั้งคาระหวาง 12h, 24h และ OFF

u เลือก OFF เพื่อปดการแสดงเวลาในหนาจอแสดงขอมูล

3. กดปุม  เพื่อยืนยันการเลือก

ปุม 
(เลือก/ตั้งคา)

หนาจอการปรับ
นาฬิกา)

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

การล็อกและการปลดล็อกประตู

กุญแจและการล็อก

รถยนตนี้มาพรอมกับกุญแจดังตอไปนี้:

ใชกุญแจเพื่อสตารตและดับเครื่องยนต ล็อกและปลดล็อก* ประตูทุกบานและฝากระโปรงทาย
ทานสามารถใชกุญแจสตารตพรอมรีโมทหรือสมารทคีย* ล็อกและปลดล็อกประตูทุกบานและ
ฝากระโปรงทาย

■ กุญแจ

1กุญแจและการล็อก

สมารทคียของทานมีระบบ Immobilizer ระบบ Immobilizer 

จะชวยยับยั้งรถของทานจากการโจรกรรม

2 ระบบ Immobilizer หนา 119

สมารทคียของทานประกอบดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อ

ปองกันความเสียหายกับอุปกรณทานควรปฏิบัติดังนี้:

• ปองกันไมใหสมารทคียได รับแสงแดดโดยตรง สัมผัสกับ

อุณหภูมิหรือความชื้นสูง

• อยาทําสมารทคียตกหรือวางวัสดุที่มีน้ําหนักทับสมารทคีย

• นําสมารทคียออกหางจากน้ําหรือของเหลวใดๆ

• อยาพยายามถอดแยกสวนสมารทคีย ยกเวนการเปลี่ยน

แบตเตอรี่

ถาวงจรอิเล็กทรอนิกสภายในสมารทคียเสียหาย เครื่องยนต

อาจไมสามารถสตารตได และสมารทคยีสงสัญญาณอาจไมทํา

งาน ถาพบสมารทคียสตารตทํางานบกพรอง ติดตอศูนยบริการ

ฮอนดา

สมารทคีย* กุญแจสตารตแบบพับไดพรอมรีโมท*

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูu กุญแจและการล็อก
อุปกรณ

และการใชงาน

■ สมารทคีย*

ทานสามารถใชกุญแจดานในเพื่อล็อก/ปลดล็อกประตู

เมื่อประจุไฟของแบตเตอรี่ในสมารทคียออนลงโดยไม
สามารถล็อก/ปลดล็อกประตูดวยระบบไฟฟาได

การนํากุญแจดานในออกมา ใหดึงกุญแจออกในขณะที่
เลื่อนคันปลดล็อก การใสกุญแจกลับเขาที่ ใหกดกุญแจ

กลับเขาไปในสมารทคียจนกระทั่งไดยินเสียงดังคลิ๊ก

■ กุญแจสตารตแบบพับไดพรอมรีโมท*

ทานสามารถพับกุญแจเขาไปในตัวรีโมทได

1. กดปุมปลดล็อกเพื่อปลดกุญแจออกจากตัวรีโมท

u ตรวจสอบใหแนใจวากางลูกกุญแจออกจนสุด

2. เก็บลูกกุญแจโดยกดปุมปลดล็อก จากนั้นดันกุญแจ

เขาไปดานในตัวรีโมท จนกระทั่งไดยินเสียงดังคลิ๊ก

กุญแจดานใน

คนัปลดล็อก

1กุญแจสตารตแบบพับไดพรอมรีโมท*

ถาทานไมกางลูกกุญแจออกจนสุด ระบบ Immobilizer อาจทํา

งานไมถูกตองและเครื่องยนตอาจไมสตารต

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับกุญแจทั้งในขณะที่กางออกหรือพับเก็บ

อยู

ปุมปลดล็อก

กด

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuสญัญาณของสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกต่ํา*

อุปกรณ
และการใชงาน

สัญญาณของสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกต่ํา*

เมื่อล็อก/ปลดล็อกประตู เปดฝากระโปรงทาย รถยนตจะสงคลื่นสัญญาณวิทยุเพื่อระบุตําแหนงของ
สมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกหรือเพื่อสตารตเครื่องยนต

ในกรณีดังตอไปนี้ การล็อก/ปลดล็อกประตู หรือเปดฝากระโปรงทาย หรือสตารตเครื่องยนตอาจไม
สามารถทําได หรือการทํางานอาจไมเสถียร:
• มีอุปกรณสงคลื่นสัญญาณวิทยุแรงสูงอยูในบริเวณใกลเคียง

• ทานกําลังพกพาสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกไวคูกับอุปกรณโทรคมนาคม เครื่องคอมพิวเตอร

โนตบุค โทรศัพทมือถือหรืออุปกรณไรสาย

• มีวัตถุที่เปนโลหะสัมผัสหรือบดบังสมารทคียพรอมกุญแจปลดลอ็ก

1สัญญาณของสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกต่ํา*

การสื่อสารระหวางสมารทคียและรถยนตจะกินไฟจาก

แบตเตอรี่ของสมารทคยี

แบตเตอรี่มีอายุการใชงานประมาณ 2 ป แตอายุการใชงาน

แตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน

แบตเตอรี่จะถูกใชเมื่อสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกรับคลื่น

สัญญาณวทิยุแรงสูง ใหหลีกเลี่ยงการวางสมารทคียพรอม

กุญแจปลดล็อกไวใกลกับอุปกรณไฟฟา เชน โทรทัศน และ

เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล

* : สําหรับรถบางรุน



103

uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

มีตอ

อุปกรณ
และการใชงาน

การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

เมื่อทานพกพาสมารทคียไวกับตัว ทานสามารถ
ล็อก/ปลดล็อกประตู และเปดฝากระโปรงทายได
ทานสามารถล็อก/ปลดล็อกประตูภายในรัศมี

ประมาณ 80 ซม.จากมือเปดประตูดานนอก ทาน

สามารถเปดฝากระโปรงทายไดภายในรัศมี

ประมาณ 80 ซม.

■ การใชงานระบบสมารทคีย*
1การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

หากสวิตชไฟภายในหองโดยสารอยูในตําแหนงที่เปดใชงาน ไฟ

ภายในหองโดยสารจะติดสวางเมื่อทานกดปุมปลดล็อก

ไมมีการเปดประตู: ไฟจะคอยๆ ดับลงหลังจากเวลาผานไป

30 วินาที

ประตูถูกล็อกอีกครั้งดวยกุญแจสตารตพรอมรีโมท: ไฟจะดับลง

ทันที

2 ไฟภายใน หนา 149

1การใชงานระบบสมารทคีย*

ถาทานไมเปดประตูออกภายใน 30 วินาที หลังจากปลดล็อก

รถ ประตูจะล็อกอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

• ผูขับขี่ตองพกสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกไวกับตัวและ

ไมทิ้งไวภายในรถ เมื่อออกจากตัวรถ

• บุคคลที่ไมไดพกสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกไวกับตัวจะ

สามารถล็อก/ปลดล็อกประตูไดหากผูที่พกไวกับตัวอยูภายใน

ขอบเขต

• ประตูอาจถูกปลดล็อก ถามือเปดประตูถูกปกคลุมดวยนํา้ใน

ขณะฝนตกหนัก หรืออยูในเครื่องลางรถอัตโนมัติหากวา

สมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกอยูภายในขอบเขต

• ถาทานจับมือเปดประตูดานหนาโดยสวมถุงมืออยูเซ็นเซอร

ประตูอาจตอบสนองไดชา หรืออาจไมตอบสนองเมื่อปลด

ล็อกประตู

* : สําหรับรถบางรุน



uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

104

อุปกรณ
และการใชงาน

■ การลอ็กประตูและฝากระโปรงทาย

กดปุมล็อกประตูบนประตูหนาหรือฝากระโปรงทาย

u ไฟเลี้ยวดานนอกและไฟเตือนจะกะพริบ 3 ครั้ง

เสียงเตือนจะดังขึ้น 3 ครั้ง ประตูทุกบานและ

ฝากระโปรงทายจะล็อกและระบบความปลอดภัย

จะทํางาน

1การใชงานระบบสมารทคีย*

• ทานไมสามารถปลดล็อกประตูไดดวยการจับที่มือเปดเมื่อ

เวลาผานไป 2 วินาทีหลังจากล็อกประตู

• ประตูอาจไมเปดออกหากวาทานดึงประตูออกทันทีหลังจาก

จับมือเปดประตู ใหจับที่มือเปดประตูอีกครั้งและตรวจสอบ

ใหมั่นใจวาประตูปลดล็อกแลวกอนที่จะดึงมือเปดประตู

• ทานอาจไมสามารถล็อก/ปลดล็อกประตูและฝากระโปรงทาย

ดวยสมารทคีย หากวาสมารทคียอยูเหนือกวาหรือต่ํากวามือ

เปดประตูดานนอก แมวาทานจะอยูภายในรัศมี 80 ซม. ก็ตาม

• สมารทคียอาจไมทํางาน หากอยูใกลประตูหรือกระจกประตู

มากเกินไป

หากระยะที่ทํางานแตกตางกันไป พลังงานแบตเตอรี่อาจเหลือ

นอยได เปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจทันที

หากไฟ LED ไมสวางเมื่อทานกดปุม แสดงวาแบตเตอรี่หมด
ประจุไฟ

2 การเปลี่ยนแบตเตอรี่ หนา 292

ปุมล็อกประตู

ปุมล็อกประตู

* : สําหรับรถบางรุน



105

uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

มีตอ

อุปกรณ
และการใชงาน

■ การปลดลอ็กประตูและฝากระโปรงทาย

จับที่มือจับประตูดานหนา:

u ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายจะปลดล็อก

u ไฟเลี้ยวและไฟเตือนจะกะพริบ 1 ครั้ง เสียงเตือน

จะดังขึ้น 1 ครั้ง

กดสวิตชปลดล็อกฝากระโปรงทาย:
u ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายจะปลดล็อก

u ไฟเลี้ยวและไฟเตือนจะกะพริบ 1 ครั้ง เสียงเตือน

จะดังขึ้น 1 ครั้ง

2 การใชมือเปดภายนอก/ปุมปลดล็อกฝากระ

โปรงทาย หนา 118สวิตชปลดล็อก
ฝากระโปรงทาย

* : สําหรับรถบางรุน



uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

106

อุปกรณ
และการใชงาน

■ การลอ็กประตู

กดปุมล็อก
u สัญญาณไฟเลี้ยวและไฟแสดงสถานะจะกะพริบ

3 ครั้ง ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายจะล็อก

และระบบรักษาความปลอดภัยจะเริ่มทํางาน

■ การใชกุญแจสตารตพรอมรีโมทและสมารทคีย 1การใชกุญแจสตารตพรอมรีโมทและสมารทคีย

หากทานไมเปดประตูภายใน 30 วินาที เมื่อปลดล็อกรถดวย

สมารทคีย ประตูจะล็อกอีกครั้งโดยอัตโนมัติไฟ LED

ปุมปลดล็อก

ปุมล็อก

ไฟ LED
ปุมล็อก

ปุมปลดล็อก
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก
อุปกรณ

และการใชงาน

■ การปลดลอ็กประตู

กดปุมปลดล็อก

u สัญญาณไฟเลี้ยวและไฟแสดงสถานะจะกะพริบ 1 ครั้ง และประตูทุกบานและฝากระโปรงทาย

จะปลดล็อก

1การใชกุญแจสตารตพรอมรีโมทและสมารทคีย

รีโมทใชคลื่นสัญญาณพลังงานตํ่า ดังนัน้ระยะการสั่งงานอาจ

แตกตางกันไปตามสภาพแวดลอม

กุญแจสตารตพรอมรีโมทจะไมทํางานเมื่อกุญแจอยูในสวิตช

สตารต

ทานสามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูโดยใชกุญแจสตารตพรอม

รีโมทหรือสมารทคยีเทานั้นเมื่อโหมดจายไฟอยูที่ตําแหนง

VEHICLE OFF

สมารทคียจะไมล็อกรถยนต เมื่อมีประตูหรือฝากระโปรงทาย

เปดอยู

หากระยะที่ทํางานแตกตางกันไป พลังงานแบตเตอรี่อาจเหลือ

นอยได เปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจทันที

หากไฟ LED ไมสวางเมื่อทานกดปุม แสดงวาแบตเตอรี่หมด

ประจุไฟ

2 การเปลี่ยนแบตเตอรี่ หนา 292

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคีย

ทุกรุน



uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก

108

อุปกรณ
และการใชงาน

สอดกุญแจเขาไปจนสุดแลวบิดกุญแจ เพื่อล็อกหรือปลด
ล็อกประตู

■ การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยใชกุญแจ 1การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยใชกุญแจ

เมื่อทานล็อก/ปลดล็อก* ประตูดานผูขับขี่ดวยกุญแจ ประตูทุก

บานก็จะล็อก/ปลดล็อก* ดวย

การปลดล็อกประตโูดยใชกุญแจจะสงผลใหระบบความปลอดภัย

สงเสียงเตือน ดังนั้นควรใชกุญแจสตารตพรอมรีโมทในการปลด

ล็อก

รุนมีระบบสมารทคีย

รุนไมมีระบบสมารทคีย

ล็อก

ปลดล็อก*
ล็อก

ปลดล็อก*

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานนอก
อุปกรณ

และการใชงาน

■ การล็อกประตูดานผูขับขี่

กดปุมล็อกไปทางดานหนา a หรือกดสวิตชหลักล็อก
ประตู* ในตําแหนงล็อก b จากนั้นดึงมือเปดประตูดาน
นอกคางไว c ปดประตู จากนั้นจึงปลอยมือเปดประตู

■ การล็อกประตูดานผูโดยสาร

ดันปุมล็อกประตูไปดานหนาและปดประตู

■ ระบบปองกันการล็อก

ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายไมสามารถล็อกได เมื่อกุญแจอยูในสวิตชสตารต

ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายไมสามารถล็อกได เมื่อกุญแจอยูภายในรถ

■ การล็อกประตูโดยไมใชกุญแจ 1การล็อกประตูโดยไมใชกุญแจ

เมื่อทานล็อกประตูดานผูขับขี่ ประตูทุกบานและฝาประโปรง

ทายก็จะล็อกดวย

ใหแนใจวาทานมีกุญแจอยูกับตัวทานกอนทําการล็อกประตูเพื่อ

ปองกันไมใหกุญแจติดอยูภายในรถ

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคีย

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานใน

อุปกรณ
และการใชงาน

การล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานใน

■ การลอ็กประตู

ดันปุมล็อกประตูไปดานหนา

■ การปลดล็อกประตู

ดึงปุมล็อกประตูมาดานหลัง

■ การใชปุมล็อกประตู 1การใชปุมล็อกประตู

เมื่อทานล็อกประตูโดยใชปุมล็อก/ปลดล็อกประตูที่ประตูดานผู

ขับขี่ ประตูอื่นทั้งหมดรวมถึงฝากระโปรงทายจะล็อก/ปลดล็อก

พรอมกัน

ปลดล็อก

ปุมล็อก
ประตู

ล็อก
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูจากดานใน
อุปกรณ

และการใชงาน

ดึงมือเปดประตูดานในของประตูดานผูขับขี่
u ประตูจะปลดล็อกและเปดในจังหวะเดียวกัน

การปลดล็อกและการเปดประตูดานผูขับขี่โดยมือเปด

ประตูดานในจะเปนการปลดล็อกประตูทุกบาน

กดสวิตชหลักล็อกประตูตามรูป เพื่อล็อกหรือปลดลอ็ก
ประตูทุกบานและฝากระโปรงทาย

■ การปลดล็อกโดยใชมือเปดประตูดานในที่ประตูดานผูขับขี่ 1การปลดล็อกโดยใชมือเปดประตูดานในที่ประตูดานผูขับขี่

มือเปดประตูดานในที่ประตูดานผูขับขี่และผูโดยสารหนา* ได

รับการออกแบบมาเพื่อใหผูนั่งที่เบาะหนาสามารถเปดประตูได

ในคราวเดียว

อยางไรก็ตามคุณลักษณะนีก้ําหนดไววาผูนั่งที่เบาะหนาจะตอง

ไมดึงมือเปดประตูดานในที่ประตูดานผูขับขี่ขณะที่รถกําลังวิ่ง

อยู

ควรใหเด็กโดยสารที่เบาะนัง่ดานหลังที่มีล็อกประตูปองกันเด็ก

2 ลอ็กประตูปองกันเด็ก หนา 112
มือเปดประตูดานใน

■ การใชสวิตชหลักล็อกประตู*
1การใชสวิตชหลักล็อกประตู*

เมื่อทานล็อก/ปลดล็อกประตูดานผูขับขี่โดยใชสวติชหลักล็อก

ประตู ประตูอื่นทั้งหมดรวมถึงฝากระโปรงทายจะล็อก/ปลด

ล็อกพรอมกัน

สวิตชหลัก
ล็อกประตู

ล็อก
ปลดล็อก

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูu ล็อกประตูปองกันเด็ก

อุปกรณ
และการใชงาน

ล็อกประตูปองกันเด็ก

ล็อกประตูปองกันเด็กจะปองกันการเปดประตูดานหลังจากดานในโดยไมคํานึงถึงตําแหนงของปุมล็อก
ประตู

เลื่อนคันปรับที่ประตูดานหลังไปที่ตําแหนงล็อก และปด

ประตู

■ เมื่อเปดประตู

เปดประตูโดยใชมือเปดประตูดานนอก

■ การตั้งคาล็อกประตูปองกันเด็ก

1ล็อกประตูปองกันเด็ก

เมื่อตองการเปดประตูจากดานในขณะที่ใชล็อกประตูปองกัน

เด็กอยู ใหกดปุมล็อกประตูมาที่ตําแหนงปลดล็อก ลดระดับ

กระจกหนาตางหลัง ยื่นมือของทานออกจากกระจกหนาตาง

หลังและดึงมือเปดประตูดานนอกออกเพื่อเปดประตู

ปลดล็อก

ล็อก
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการล็อก/ปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ*
อุปกรณ

และการใชงาน

การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ*

รถยนตของทานสามารถตั้งคาการล็อก/ปลดลอ็กประตูโดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขดังตอไปนี้

■ Drive Lock โหมด

ล็อกประตูทุกบานและฝากระโปรงทาย เมื่อความเร็วรถยนตประมาณ 15 กิโลเมตรตอชั่วโมง

■ Park Unlock โหมด

ปลดล็อกประตูทุกบานและฝากระโปรงทาย เมื่อเหยียบเบรกและเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง P

■ การล็อกประตูอตัโนมัติ

■ การปลดล็อกประตูอัตโนมัติ

1การล็อก/ปลดล็อกประตูโดยอัตโนมัติ*

รถยนตของทานสามารถปดหรือเปลี่ยนการตั้งคาการล็อก/ปลด

ล็อกประตูโดยใชสวิตชหลักล็อกประตู

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการตั้งคาการล็อก/ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ*

อุปกรณ
และการใชงาน

การตั้งคาการล็อก/ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ*

ทานสามารถตั้งคาการล็อก/ปลดล็อกประตูอัตโนมัติไดตามชอบโดยการใชสวิตชหลักล็อกประตู*

■ การล็อกประตูอัตโนมัติ

■ การปลดล็อกประตูอัตโนมัติ

*1 : คามาตรฐาน

■ รายการตัวเลือกการล็อก/ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ

โหมด รายละเอียด

Drive Lock โหมด*1 ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายล็อก เมื่อความเร็วรถยนตประมาณ 15 กิโลเมตรตอชั่วโมง

Park Lock โหมด ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายล็อก เมื่อเหยียบแปนเบรกและเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรออกจากตําแหนง ( P

ปด ล็อกประตูอัตโนมัติจะไมทํางานตลอดเวลา

โหมด รายละเอียด

Park Unlock โหมด ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายปลดล็อก เมื่อเหยียบแปนเบรกและเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง ( P

ปด ปลดล็อกประตูอัตโนมัติจะไมทํางานตลอดเวลา

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการตั้งคาการล็อก/ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ*
อุปกรณ

และการใชงาน

*1 : คามาตรฐาน

■ การตั้งคา Auto Door Lock โหมด

ขั้นตอน Drive Lock โหมด*1 Park Lock โหมด ปด

1 ดึงเบรกมือ และมั่นใจวาคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง ( P

2 กดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต 2 ครั้ง โดยไมตองเหยียบแปนเบรก

3 มั่นใจวาไดปดประตูดานผูขับขี่และฝากระโปรงทายแลว เปดประตูดานผูขับขี่

4
เหยียบเบรกและเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรออกจาก
ตําแหนง ( P

—

5

กดดานหนาของสวิตชหลักล็อกประตู ที่ประตูดานผูขับขี่คางไวมากกวา 5 วินาที ปลอยมือหลังจากไดยินเสียงคลิ๊ก

6 เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรใหอยูตําแหนง ( P —

7
กดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตหนึ่งครั้งโดยไมตองเหยียบแปนเบรกภายใน 20 วินาที

u การตั้งคาเสร็จสมบูรณ
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uuการล็อกและการปลดล็อกประตูuการตั้งคาการล็อก/ปลดล็อกประตูอัตโนมัติ*

อุปกรณ
และการใชงาน

■ การตั้งคา Auto Door Unlock โหมด

ขั้นตอน Park Unlock โหมด ปด

1 ดึงเบรกมือ และมั่นใจวาคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง ( P

2 กดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต 2 ครั้ง โดยไมตองเหยียบแปนเบรก

3 มั่นใจวาไดปดประตูดานผูขับขี่และฝากระโปรงทายแลว เปดประตูดานผูขับขี่

4 เหยียบแปนเบรกและเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรออกจากตําแหนง ( P —

5

กดดานหลังของสวิตชหลักล็อกประตูที่ประตูดานผูขับขี่คางไวมากกวา 5 วินาที ปลอยมือหลังจากไดยินเสียงคลิ๊ก

6 กดปุมล็อกคางไวอีก 5 วินาทีจะไดยินเสียงคลิ๊กอีกครั้งหนึ่งแลวปลอยปุมล็อกปลอยปุมล็อก

7
กดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตหนึ่งครั้งโดยไมตองเหยียบแปนเบรกภายใน 20 วินาที

u การตั้งคาเสร็จสมบูรณ
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อุปกรณ
และการใชงาน

การเปดและการปดฝากระโปรงทาย

การปองกันการเปดและการปดฝากระโปรงทาย

ควรตรวจสอบใหแนใจเสมอวาไมมีบุคคลและวัตถุอยูขางในฝากระโปรงทายกอนเปดหรือปด

■ การเปดฝากระโปรงทาย

• เปดฝากระโปรงทายออก

u ถาเปดฝากระโปรงทายไมไดอยางเต็มที่ ฝากระโปรงทายอาจจะปดลงมาดวยน้ําหนักของตัวเอง

• ใหระวังเมื่อมีลมแรง เพราะแรงลมอาจทําใหฝากระโปรงทายปดได

■ การปดฝากระโปรงทาย

ปดฝากระโปรงทายไวตลอดเวลาการขับขี่: 
u เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย

u ปองกันไอเสียเขามาภายในหองโดยสาร

2 กาซคารบอนมอนอกไซด หนา 73

1การปองกันการเปดและการปดฝากระโปรงทาย

ใหระมัดระวงัอยายื่นมือของทานเขาไประหวางฝากระโปรงทาย

และชองเก็บสัมภาระเมื่อปดฝากระโปรง

เมื่อทานจะเก็บสัมภาระหรือเอาสัมภาระออกจากหองเก็บ

สัมภาระในขณะที่เครื่องเดินเบา หามยืนกีดขวางหนาทอไอ

เสีย เพราะอาจทําใหทานโดนความรอนจากทอไอเสียได

หามผูโดยสารเขาไปอยูในหองเก็บสัมภาระ พวกเขาอาจไดรับ

การบาดเจ็บไดในระหวางการเบรกอยางรุนแรง การเรงความ

เร็วกะทันหัน หรือการชน
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uuการเปดและการปดฝากระโปรงทายuการใชมือเปดภายนอก/ปุมปลดล็อกฝากระโปรงทาย

อุปกรณ
และการใชงาน

การใชมือเปดภายนอก/ปุมปลดล็อกฝากระโปรงทาย

เมื่อปลดลอ็กประตูทุกบาน ฝากระโปรงทายจะปลดล็อก
ดวย กดปุมปลดล็อกฝากระโปรงทายและยกฝากระโปรง
ทายขึ้น

ถึงแมวาฝากระโปรงทายล็อก ทานสามารถเปดฝากระ
โปรงไดหากทานใชรีโมท

เมื่อปลดลอ็กประตูทุกบาน ฝากระโปรงทายจะปลดล็อก
ดวย

ดึงมือเปดภายนอกฝากระโปรงทายและยกขึ้นเพื่อเปด

เพื่อปดฝากระโปรงทาย จับตรงมือจับภายใน ดึงฝากระ
โปรงทายลงและดันปดจากดานนอก

1การใชมือเปดภายนอก/ปุมปลดล็อกฝากระโปรงทาย

• หามวางสมารทคียไวในรถ ควรนําสมารทคียติดตัวไวทุกครั้ง

เมื่อตองการออกนอกรถ

• บุคคลที่ไมไดพกสมารทคียติดตัวสามารถปลดล็อกฝากระ

โปรงทายไดหากมีบุคคลที่พกสมารทคียติดตัวและอยูในรัศมี

สั่งการ

รุนมีระบบสมารทคีย

ปุมปลดล็อก
ฝากระโปรงทาย

รุนมีระบบสมารทคีย

มือเปดภายนอก

รุนไมมีระบบสมารทคีย

มือจับภายใน

ทุกรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

ระบบความปลอดภัย

ระบบ Immobilizer

ระบบ Immobilizer ทําหนาที่ปองกันการสตารตเครื่องยนตดวยกุญแจที่ไมไดบันทึกรหัสไว กุญแจแต
ละชุดประกอบดวยตัวสงสัญญาณอิเล็กทรอนิกสซึ่งใชสัญญาณอิเล็กทรอนิกสในการยืนยันความถูก
ตองของกุญแจ

ใสใจตอรายละเอียดดังตอไปนี้เมื่อเสียบกุญแจเขาไปในสวิตชสตารต หรือกดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต:

• หามวางวัตถุที่ปลอยคลื่นวิทยุไวใกลกับสวิตชสตารตหรือสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

• ตรวจสอบใหแนใจวากุญแจไมถูกครอบไว หรือสัมผัสกับวัตถุโลหะ

• อยานํากุญแจจากระบบ Immobilizer ของรถยนตอีกคันหนึ่งไวใกลกับสวิตชสตารต

สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยจะทํางานเมื่อเปดประตู กระโปรงหนา หรือกระโปรงทายโดยไมใช
กุญแจสตารตพรอมรีโมท หรือสมารทคีย

■ เมื่อสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยทํางาน

เสียงแตรจะดังขึ้นเปนจังหวะ และไฟเลี้ยวจะกะพริบ

■ การยกเลิกสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

ปลดล็อกรถดวยรีโมทสงสัญญาณ หรือสมารทคีย หรือสวิตชสตารตเปดไปที่ ON w*1 ระบบรวมทั้ง

แตร และไฟกะพริบจะยกเลิกการทํางาน

1ระบบ Immobilizer

ขอสังเกต
การปลอยกุญแจทิ้งไวในรถอาจทําใหเกิดการขโมย หรือรถ

เคลื่อนที่โดยไมไดคาดคิดได 

นํากุญแจติดตัวไวทุกครั้งที่ออกจากตัวรถ

ถาระบบไมสามารถจํารหัสกุญแจสตารตของทานได หรือหาก

ทานทํากุญแจหายและไมสามารถสตารตเครื่องยนตได ให

ติดตอศูนยบริการฮอนดา

หามเปลี่ยนระบบหรือเพิ่มเติมอุปกรณอื่นๆ เขาไปในระบบ

การกระทําดังกลาวจะทําใหระบบเสียหาย และทําใหรถของ

ทานไมสามารถทํางานได

1สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยทํางานตอเนือ่ง 30 วินาที

จากนั้นระบบจะทําการตั้งคา ถายังคงมีสาเหตุทําใหสัญญาณ

เตือนทํางานอยูอยางตอเนื่อง สัญญาณเตือนจะทํางานซํ้า

หลายๆ ครั้ง ทุกๆ 5 วนิาที

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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อุปกรณ
และการใชงาน

■ การตั้งคาสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยจะตั้งคาอัตโนมัติเมื่ออยูในสภาพดังตอไปนี้:
• สวิตชสตารตอยูในตําแหนง LOCK 0*1

• ฝากระโปรงหนาและฝากระโปรงทายปดอยู

• ประตูทุกบานและฝากระโปรงทายถูกล็อกจากภายนอกดวยกุญแจ กุญแจสตารตพรอมรีโมท หรือ

สมารทคีย

• ดึงกุญแจออกจากสวิตชสตารต

■ เมื่อสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยทําการตัง้คา

ไฟเตือนของสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยบนแผงหนาปทมจะกะพริบ เมื่อจังหวะของการกะพริบ

เปลี่ยนแปลงหลังผานไปประมาณ 15 วินาที สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยจะทําการตั้งคา

■ การยกเลกิสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยถูกยกเลิกเมื่อปลดล็อกรถยนตดวยกุญแจสตารตพรอมรีโมท หรือ
สวิตชสตารตอยูในตําแหนง ON w*1 ไฟเตือนระบบความปลอดภยัจะดับลงในเวลาเดียวกัน

1สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัย

อยาทําการตั้งคาสัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยเมื่อมีคน

อยูในรถหรือกระจกหนาตางเปดอยู ระบบอาจทํางานขึ้นเอง

โดยไมไดคาดคิดเมื่อปลดล็อกประตูดวยปุมล็อก

หากแบตเตอรี่หมดหลังจากทานตั้งสัญญาณเตือนระบบความ

ปลอดภัยไวแลว สัญญาณเตือนระบบความปลอดภัยอาจดับลง

ทันทีหลังจากแบตเตอรี่ไดรับการชารจใหมหรือเปลี่ยนใหม

ในกรณีนี ้ใหยกเลิกการทํางานสัญญาณเตือนระบบความ

ปลอดภัยโดยปลดล็อกประตูดวยกุญแจสตารตพรอมรีโมทหรือ

สมารทคีย

อยาพยายามเปลี่ยนแปลงระบบนี้ หรือเพิ่มเติมอุปกรณอื่นๆ เขา

ไปในระบบ

อยาปลดล็อกประตูโดยใชกุญแจ ระบบความปลอดภัยจะถูก

ล็อก

รุนไมมีระบบสมารทคีย

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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อุปกรณ
และการใชงาน

การเปดและการปดกระจกหนาตาง

การเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา

ทานสามารถเปดและปดกระจกหนาตางไฟฟาไดดวยสวิตชบนประตูเมื่อสวิตชสตารตอยูในตําแหนง
ON w*1 สวิตชดานผูขับขี่สามารถใชงานเพื่อเปดและปดกระจกหนาตางทั้งหมดได

ปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟาที่อยูดานผูขับขี่ตองปดอยู (ไมกดลง ไฟแสดงตองดับ) เพื่อที่ทานจะ
สามารถเปดและปดกระจกหนาตางในตําแหนงอื่นๆ ที่นอกเหนือจากตําแหนงที่นั่งดานผูขับขี่ได

เมื่อกดปุมล็อกกระจกหนาตางไฟฟาลง ทานจะสามารถควบคุมหนาตางดานผูขับขี่ไดเทานั้น เปดปุม

ล็อกกระจกหนาตางไฟฟาเมื่อมีเด็กโดยสารมาในรถ

■ การทํางานแบบอัตโนมัติ

เปด: ใชแรงกดสวิตชลง

ปด: ใชแรงดึงสวิตชขึ้น

กระจกหนาตางจะเปดหรือปดจนสุด หยุดกระจกหนาตาง

ในตําแหนงใดๆ ก็ตามโดยกดหรือดึงสวิตชแลวปลอย

■ การทํางานแบบแมนนวล

เปด: กดสวิตชลงเบาๆ ปลอยสวิตชเมื่อกระจกหนาตาง

ถึงตําแหนงที่ตองการ

ปด: ดึงสวิตชขึ้นเบาๆ ปลอยสวิตชเมื่อกระจกหนาตาง

ถึงตําแหนงที่ตองการ

■ การเปด/ปดกระจกหนาตางดวยฟงกชันเปด/ปดอัตโนมัติ

1การเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา

คําเตือน: เก็บกุญแจรถไวกับตัวทุกครั้งที่ออกนอกตัวรถ (โดยที่

มีผูโดยสารคนอื่นอยูในรถ)

กระจกหนาตางไฟฟาจะสามารถทํางานไดถึง 10 นาที หลังจากทาน

หมุนสวติชสตารตไปที่ LOCK ( 0*1

การเปดประตูหนารถทั้งสองดานจะเปนการยกเลิกฟงกชันนี้

ฟงกชันเลือ่นกลับอัตโนมัติ

ถากระจกหนาตางไฟฟารับรูถึงแรงตานทานในระหวางการปด

อัตโนมัติ กระจกหนาตางไฟฟาจะหยุดการปดและจะเลือ่นกลับ

ในทิศทางตรงขาม

ฟงกชันเลื่อนกลับอัตโนมัติจะไมสามารถใชงานไดเมื่อทานดึง

สวิตชตอเนื่องกัน

ฟงกชันเลื่อนกลับอัตโนมัติจะหยุดตรวจจับเมื่อหนาตางปด

เกือบสุดเพื่อใหตรวจวาปดสนิทเรียบรอย

3 คําเตือน
เมื่อกระจกหนาตางไฟฟาหนีบมือ อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ

รุนแรงได

กอนปดกระจกหนาตาง ตรวจดูใหแนใจวาผูโดยสารภายในรถ

ของทานอยูหางจากกระจกหนาตาง

สวิตชกระจกหนาตาง
ดานผูโดยสารหนา
(ฟงกชันอัตโนมัติ*)

ปด

เปด

ไฟเตือน

สวิตชกระจกหนาตาง
ดานผูขับขี่

ปุมล็อกกระจก
หนาตางไฟฟา

* : สําหรับรถบางรุน

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uuการเปดและการปดกระจกหนาตางuการเปด/ปดกระจกหนาตางไฟฟา

อุปกรณ
และการใชงาน

เปด: กดสวิตชลงเบาๆ ปลอยสวิตชเมื่อกระจกหนาตาง

ถึงตําแหนงที่ตองการ

ปด: ดึงสวิตชขึ้นเบาๆ ปลอยสวิตชเมื่อกระจกหนาตาง

ถึงตําแหนงที่ตองการ

■ การเปด/ปดกระจกหนาตางโดยไมใชฟงกชันเปด/ปดอตัโนมัติ

ปด

เปด

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัย

สวิตชสตารต
รุนไมมีระบบสมารทคีย

1สวิตชสตารต

คันเปลี่ยนเกียรจะตองอยูที่ตําแหนง ( P ทานจึงสามารถดึง

กุญแจออกจากสวิตชสตารตได

ทานจะไดยินเสียงเตือน ถามีดอกกุญแจคางอยูในตําแหนง

LOCK ( 0 หรือ ACCESSORY ( q แลวประตูดานผูขับขี่ถูก

เปด

เมื่อถอดกุญแจออกเสียงสัญญาณเตือนจะดับลง

ถากุญแจไมสามารถหมุนจากตําแหนง LOCK ( 0 ไปยัง

ACCESSORY ( q ใหหมุนกุญแจ ขณะเดียวกันก็ใหหมุนพวง

มาลัยไปทางซายและขวา พวงมาลัยจะปลดล็อกเพื่อใหกุญแจ

หมุนได

3 คําเตือน
การถอดกุญแจออกจากสวิตชสตารตขณะขับขี่จะทําใหพวง

มาลัยล็อก ซึ่งจะทําใหสูญเสียการควบคุมรถได

ถอดกุญแจออกเฉพาะเมื่อรถจอดอยูกับที่แลวเทานั้น

รุนเกียรธรรมดา

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

ทุกรุน

(0 LOCK: ทานจะสอดกุญแจเขาหรือถอดกุญแจออกไดใน
ตําแหนงนี้เทานั้น

(q ACCESSORY: สามารถเปดระบบเครื่องเสียง และชอง
เสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติมไดที่ตําแหนงนี้

(w ON: เปนตําแหนงปกติขณะขับขี่

(e START: ใชตําแหนงนี้เฉพาะเมื่อตองการสตารตเครือ่งยนต
สวิตชสตารตจะกลับมาที่ตําแหนง ON(w เมื่อปลอยสวิตชสตารต
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

อุปกรณ
และการใชงาน

สวิตชสตารต/ดับเครือ่งยนต

■ การเปลี่ยนโหมดจายไฟ

รุนมีระบบสมารทคีย

1สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ระยะการทํางานของสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ทานสามารถสตารตเครื่องยนตเมื่อสมารทคียอยูภายในรถ
นอกจากนี้ เครื่องยนตอาจทํางานถาสมารทคียอยูใกลกับประตู
หรือหนาตาง แมวาสมารทคียจะอยูนอกรถก็ตาม

โหมดเปด:
ไฟเตือนบนปุมจะดับ ถาเครื่องยนตทํางานอยู

หากรีโมทแบตเตอรี่ต่ํา เสียงปบจะดังขึ้น และขอความ
 จะปรากฏขึ้นบนหนาจอแสดงขอมูล

2 ถาประจุไฟแบตเตอรี่ในสมารทคยีต่ํา หนา 311

ระยะการทํางาน

รุนสมารทคีย

VEHICLE OFF (LOCK)

ไฟเตือนบนปุมดับ

พวงมาลัยถูกล็อกไว อุปกรณไฟฟาทั้งหมดจะปด

กดปุมโดยที่คันเปลี่ยนเกียรไมอยูในตําแหนง ( P

เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง ( P จากนั้นจึงกดปุม

กดปุม

ไมเหยียบแปนเบรก

ACCESSORY

ไฟเตือนบนปุมติดสวาง

ไฟเตือนบนปุมกะพริบ (จาก ON ไปยัง ACCESSORY) สั่งงานระบบ
เครื่องเสียง และอุปกรณเสริมอื่นๆ ในตําแหนงนี้

ON

ไฟเตือนบนปุมติดสวาง

สามารถใชอุปกรณไฟฟาทุกชิ้นได

ไฟแสดง
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
อุปกรณ

และการใชงาน

หากทานปลอยใหคันเปลีย่นเกียรอยูในตําแหนง P ประมาณ 30 ถึง 60 นาที ในตําแหนง ACCESSORY 
รถจะเขาสูโหมดที่ใกลเคียงกับ VEHICLE OFF (LOCK) เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานแบตเตอรี่ 

เมื่ออยูในโหมดนี้:

พวงมาลัยรถยนตจะไมล็อก 

ทานไมสามารถล็อกหรือปลดล็อกประตูดวยกุญแจสตารตพรอมรีโมท หรือสมารทคีย

กดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต เพื่อเปลี่ยนเขาสูโหมด VEHICLE OFF (LOCK)

2 การเปลี่ยนโหมดจายไฟ หนา 124

■ การปดอัตโนมัติ 1สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

หามปลอยใหรถอยูในตําแหนง ACCESSORY หรือ ON เวลา

ที่ทานออกนอกตัวรถ

หากโหมดจายไฟไมเปลี่ยนจาก VEHICLE OFF ไปยัง

ACCESSORY ใหทานกดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตขณะ

หมุนพวงมาลัยไปทางซายและขวา พวงมาลัยจะปลดล็อกเพื่อ

ใหสามารถเปลี่ยนโหมดได
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อุปกรณ
และการใชงาน

หากทานเปดประตูดานผูขับขี่เมื่อโหมดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตถูกตั้งคาไวอยูที่ตําแหนง
ACCESSORY เสียงสั่นเตือนจะดังขึ้น

การเตือนดวยเสียงสั่นๆ ความถี่ต่ําอาจดังออกมาจาก
ดานในและ/หรือดานนอกรถเพื่อเตือนทานใหทราบวามี
การนําสมารทคียออกนอกรถ หากเสียงเตือนยังคงดัง

อยางตอเนื่องแมวาทานจะนําสมารทคียกลับเขาไปในรถ
แลวก็ตาม ใหทานวางในตําแหนงใหมใหอยูในระยะการ
ทํางาน

■ เมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ON

หากสมารทคียถูกนําออกไปนอกรถ แลวปดประตูดานผู
ขับขี่ เสียงเตือนจะดังทั้งจากดานในและดานนอกรถ ขอ
ความเตือนที่ปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูล ใชเพื่อแจง

เตือนผูขับขี่ดานในวาสมารทคียยังอยูดานนอกรถ

■ เมื่อโหมดจายไฟอยูในตําแหนง ACCESSORY

หากสมารทคียถูกนําออกไปนอกรถ แลวปดประตูดานผู
ขับขี่ เสียงเตือนจะดังจากดานนอกรถ

■ การแจงเตือนโหมดจายไฟ

■ การเตือนสมารทคีย*
1การเตือนสมารทคยี*

เมื่อสมารทคยียังอยูในระยะการทํางานและประตูดานผูขับขี่ยัง

คงถูกปดไว ฟงกชันการเตือนก็จะไมทํางาน

แตหากสมารทคยีถูกนําออกไปนอกรถหลังจากที่สตารตเครื่องยนต

แลว ทานจะไมสามารถเปลีย่นโหมดของสวิตชสตารต/ดับ

เครื่องยนต หรือรีสตารตเครื่องยนต โปรดตรวจสอบใหแนใจวา

สมารทคยีอยูภายในรถหรือไมเมื่อทานกดสวิตชสตารต/ดับ

เครื่องยนต

การนําสมารทคยีออกนอกรถผานทางกระจกหนาตาง ไมสงผล

ใหเสียงเตือนทํางาน 

หามวางสมารทคียไวบนแผงหนาปทมหรือในชองใสของ เพราะ

อาจทําใหเสียงเตือนไมทํางาน ในบางสภาวะที่อาจทําใหรถไม

สามารถคนหาตําแหนงของสมารทคียไดเสียงเตือนก็อาจไม

ทํางานแมวาสมารทคียจะอยูในระยะการทํางานของระบบ

* : สําหรับรถบางรุน
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuตารางเปรียบเทียบสวิตชสตารตและโหมดจายไฟ

มีตอ

อุปกรณ
และการใชงาน

ตารางเปรียบเทียบสวิตชสตารตและโหมดจายไฟ

ตําแหนงสวิตชสตารต LOCK ( 0

(มี/ไมมีกุญแจ)
ACCESSORY ( q ON ( w START ( e

ไมมีระบบสมารทคีย ●  เครื่องยนตดับและไมมีการ
จายไฟ

●  พวงมาลัยถูกล็อกไว

●  ไมสามารถใชอุปกรณไฟฟา
ใดๆ ได

●  เครื่องยนตดับ
●  ยังสามารถใชงานอุปกรณ

ไฟฟาบางชิ้นได เชน ระบบ

เครื่องเสียง และชองเสียบ
อุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม

●  ตําแหนงปกติของกุญแจใน
ขณะขับรถ

●  สามารถใชอุปกรณไฟฟาทุก

ชิ้นได

●  ใชตําแหนงนี้เพื่อสตารต
เครื่องยนต

●  สวิตชสตารตจะเลื่อนกลับ

ไปยังตําแหนง ON ( w    
เมื่อปลอยมือจากกุญแจ

โหมดจายไฟ VEHICLE OFF
(LOCK)

ACCESSORY ON START

ระบบสมารทคียและ 

สวิตชสตารต/ดับ
เครื่องยนต

ไฟเตือน-ดับ

●  เครื่องยนตดับและไมมีการ
จายไฟ

●  พวงมาลัยถูกล็อกไว

●  ไมสามารถใชอุปกรณไฟฟา
ใดๆ ได

ไฟเตือน-ติดสวาง หรือกะพริบ

●  เครื่องยนตดับ
●  ยังสามารถใชงานอุปกรณ

ไฟฟาบางชิ้นได เชน ระบบ

เครื่องเสียงและชองเสียบ
อุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม

ไฟเตือน- 

ติดสวาง (เครื่องยนตดับ)
ดับ (เครื่องยนตทํางาน)

●  สามารถใชอุปกรณไฟฟาทุก

ชิ้นได

ไฟเตือน-ดับ

●  โหมดนี้จะกลับมาทํางานอีก
ครั้งหลังจากที่เครื่องยนต
สตารต

ไฟเตือน:     ติดสวาง     ดับ
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuสวิตชไฟเลี้ยว

อุปกรณ
และการใชงาน

สวิตชไฟเลี้ยว

สัญญาณไฟเลี้ยวสามารถใชไดเมื่อสวิตชสตารตอยูใน
ตําแหนง ON w*1

■ สัญญาณไฟเลีย้วแบบ One-push

เมื่อทานดันสวิตชไฟเลี้ยวขึ้นหรือลงเบาๆ แลวปลอย 

สัญญาณไฟเลี้ยวดานนอกทั้งหมดและไฟเตือนไฟเลี้ยว
จะกะพริบ 3 ครั้ง

คุณสมบัตินี้สามารถใชงานเพื่อใหสัญญาณแสดงการ
เปลี่ยนเลน

เลี้ยวขวา

เลี้ยวซาย

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuสวิตชไฟหนา
อุปกรณ

และการใชงาน

สวิตชไฟหนา

หมุนสวิตชไฟหนาเพื่อเปดและปดไฟ โดยไมตองคํานึง
ถึงตําแหนงของสวิตชสตารต*1

■ ไฟสูง

ดันกานปรับไปดานหนาจนไดยินเสียงดังคลิ๊ก

■ ไฟตํา่

เมื่ออยูในตําแหนงไฟสูง ใหดึงกานปรับมาดานหลังเมื่อ
กลับสูตําแหนงไฟตํ่า

■ กะพริบไฟสูง

ดึงกานปรับมาดานหลังแลวปลอย

■ การทํางานแบบแมนนวล 1สวิตชไฟหนา

ถาทานดึงกุญแจออกจากสวิตชสตารตในขณะที่ไฟเปดอยู เสียง

เตือนจะดังขึ้นเมื่อเปดประตูดานผูขับขี่ออก

หากทานตั้งคาโหมดจายไฟเปน VEHICLE OFF (LOCK) ขณะ

ที่เปดไฟหนา จะมีเสียงดังขึ้นเมื่อเปดประตูดานผูขับขี่

หากทานรูสึกวาระดับไฟหนาผิดปกติ โปรดนํารถเขารับการ

ตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

อยาเปดไฟทิ้งไวในขณะดับเครื่องยนตอยูเนื่องจากจะทําให

ประจุไฟในแบตเตอรี่หมด

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคีย

ไฟสูง

กะพริบไฟสูง ไฟตํ่า

เปดไฟหรี่ ไฟทาย และไฟสองปายทะเบียน
ดานหลัง

เปดไฟหนา ไฟหรี่ ไฟทาย และไฟสองปาย
ทะเบียนดานหลัง

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต



130

uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยu ไฟตัดหมอก*

อุปกรณ
และการใชงาน

ไฟตัดหมอก*

■ ไฟตัดหมอกหนา*

ทานสามารถสามารถใชไฟตัดหมอกหนาไดเฉพาะในเวลาที่เปดไฟหนาแลวเทานั้น

■ เปดไฟตัดหมอกหนา

หมุนสวิตชขึ้นดานบนจากตําแหนง OFF ไปยัง  
ไฟเตือน  จะติดสวางขึ้น

■ ไฟตัดหมอกหนา*

สวติชไฟตัดหมอกหนา

* : สําหรับรถบางรุน
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuสวิตชปดน้ําฝน/ฉีดน้ําลางกระจก
อุปกรณ

และการใชงาน

สวิตชปดน้ําฝน/ฉีดน้ําลางกระจก

ทานสามารถใชสวิตชปดน้ําฝนและฉีดน้ําลางกระจกบัง
ลมหนาไดเมื่อสวิตชสตารตอยูในตําแหนง ON w*1

■ MIST

กานปดจะทํางานดวยความเร็วสูงจนกวาทานจะปลอย
กานสวิตช

■ สวิตชปดน้ําฝน (OFF, INT, LO, HI)

เปลี่ยนการตั้งคาสวิตชปดน้ําฝนไปตามปริมาณของน้ํา
ฝน

■ ฉีดน้ําลางกระจก

น้ําลางจะฉีดที่กระจกบังลมหนา ในขณะที่ดึงกานปรบัที่ปด
น้ําฝนเขาหาตัว เมื่อทานปลอยกานปรบัที่ปดน้ําฝนนาน
เกิน 1 วินาที น้ําลางจะหยุดฉีด ที่ปดน้ําฝนกระจกบังลม
หนาจะปด 2-3 ครั้งกอนจะหยุด 

1สวิตชปดน้ําฝน/ฉีดน้ําลางกระจก

ขอสังเกต
อยาใชงานที่ปดน้ําฝนในขณะที่กระจกบังลมหนาแหง

กระจกบังลมหนาจะเกิดรอยขีดขวน หรือใบปดน้ําฝนจะเสีย

หายได

ขอสังเกต
ในสภาพอากาศที่หนาว ใบปดน้ําฝนอาจแข็งตัวติดอยูกับกระจก

บังลมหนา

การใชงานที่ปดน้ําฝนในสภาพดังกลาวอาจทําใหที่ปดน้ําฝนเสีย
หาย ใหใชฟงกชันไลฝาเพื่อใหความรอนแกกระจกบังลมหนา

จากนั้นจึงเปดสวิตชปดน้ําฝน

ปดสวิตชฉีดนํ้าลางกระจกหากวาไมมีนํ้าลางกระจกออกมา

ไมเชนนั้นมอเตอรจะเสียหายได

มอเตอรที่ปดน้ําฝนมาพรอมกับตัวตัดไฟที่อาจหยุดการทํางาน

ของมอเตอรชั่วคราว เพื่อปองกันภาวะโหลดเกินของไฟฟา ที่

ปดน้ําฝนจะกลับมาทํางานตามเดิมภายในเวลาไมกี่นาที เมื่อ

วงจรไฟฟากลับสูสภาวะปกติ

หากที่ปดน้ําฝนหยุดทํางานเนื่องจากมีวัตถุบางอยางเกาะ

อยู ทานควรจอดรถในที่ที่ปลอดภัยกอน

จากนั้นหมุนสวติชปดน้ําฝนไปยังตําแหนง OFF และหมุน

สวิตชสตารตไปยังตําแหนง ACCESSORY (q หรือ LOCK 

((0*1 จากนั้นจึงคอยกําจัดวตัถุที่เกาะอยูออกไปใหหมด

MIST

INT:

OFF

LO: จังหวะชา

HI: จังหวะเร็ว

ดึงเพื่อฉีดน้ํา
ลางกระจก

ที่ปดนํ้าฝนทํางานเปนชวงๆ

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuสวิตชปดน้ําฝน/ฉีดน้ําลางกระจก

อุปกรณ
และการใชงาน

สวิตชปดนํ้าฝน/ฉีดนํ้าลางกระจกบังลมหลังสามารถใช
ไดเมื่อสวิตชสตารตอยูในตําแหนง ON w*1

■ สวิตชปดน้ําฝน (OFF, ON)

ที่ปดน้ําฝนทํางานอยางตอเนื่อง

■ ฉีดน้ําลางกระจก ( )

ฉีดลางในขณะที่ทานหมุนสวิตชไปยังตําแหนงนี้

■ สวิตชปดนํ้าฝน/ฉีดนํ้าลางกระจกบงัลมหลัง

MIST: ปดน้ําฝนอยางตอเนื่อง

OFF

ฉีดน้ําลางกระจก

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uu อุปกรณควบคุมบรเิวณพวงมาลัยuการควบคุมแสงสวางแผงหนาปทม
อุปกรณ

และการใชงาน

การควบคุมแสงสวางแผงหนาปทม

เมื่อเปดไฟหรี่และสวิตชสตารตอยูในตําแหนง ON (w*1 
ทานสามารถใชงานปุม  (เลือก/ตั้งคา) เพื่อปรับความ
สวางของไฟที่แผงหนาปทมได

เพิม่ความสวาง: หมุนปุมไปทางขวา

ลดความสวาง: หมุนปุมไปทางซาย

ทานจะไดยินเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นเมื่อปรับระดับ

ความสวางถึงระดับตํ่าสุดหรือสูงสุด จอแสดงขอมูลจะ
เปลี่ยนกลับไปยังสถานะปกติหลังจากที่ทานปรับความ
สวางเสร็จแลวครูหนึ่ง

■ ไฟเตอืนระดับความสวาง

ระดับความสวางแสดงอยูบนจอแสดงขอมูลในขณะที่

ทานทําการปรับ

1การควบคุมแสงสวางแผงหนาปทม

ความสวางของแผงหนาปทมจะเปลี่ยนไปตลอดเวลา โดยขึ้น

อยูกับวาไฟภายนอกเปดหรือปดอยู ไฟที่แผงหนาปทมจะหรี่ลง

เมื่อไฟติดสวางขึ้นเพื่อลดแสงสะทอนเขาตา

กดปุม  เพื่อเปลี่ยนการแสดงผลบนหนาจอ

ถาทานหมุนปุมไปทางขวาจนกระทั่งความสวางอยูในระดับสูง

สุด เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น วิธีการนี้จะเปนการยกเลิกการ

ปรับลดความสวางของไฟแผงหนาปทมเมื่อเปดไฟดานนอก

*

*

ปุม  (เลือก/ตั้งคา)

ปุม  (เลือก/ตั้งคา)

**

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

* : สําหรับรถบางรุน
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuสวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง

อุปกรณ
และการใชงาน

สวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง

กดสวิตชไลฝากระจกบังลมหลังเพื่อละลายฝาที่กระจกบังลมหลังและกระจกมองขาง เมื่อสวิตช
สตารตอยูในตําแหนง ON w*1

ระบบไลฝาจะปดโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผานไป 10 - 30

นาที ทั้งนี้ขึ้นอยูกับอุณหภูมิภายนอก
อยางไรก็ตาม หากอุณหภูมิภายนอกอยูที่ 0°C หรือต่ํา
กวา ระบบอาจจะไมปดอัตโนมัติ

1สวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง

ขอสังเกต
เมื่อทําความสะอาดดานในกระจกบังลมหลัง ระมัดระวังอยาให

สายไฟระบบไลฝาเสียหาย

ตองเชด็กระจกจากดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่งขนานไปกับสาย

ไฟระบบไลฝา

ระบบนี้ใชกําลังไฟฟามาก ดังนั้นปดระบบเมื่อไลฝาที่กระจกแลว

นอกจากนี้ อยาใชงานระบบดังกลาวตอเนื่องเปนเวลานานใน

ขณะเครื่องยนตเดินเบาอยู เพราะอาจทําใหแบตเตอรี่ออนสง

ผลใหสตารตเครื่องยนตไดยาก

*

รุนมีระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

* : สําหรับรถบางรุน
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uu อุปกรณควบคุมบริเวณพวงมาลัยuการปรับระดับพวงมาลัย
อุปกรณ

และการใชงาน

การปรับระดับพวงมาลัย

ทานสามารถปรับความสูงและระยะหางของพวงมาลัย จากตัวของทานเพื่อใหสามารถจับพวงมาลัยใน
ตําแหนงขับรถที่เหมาะสมได

1. ดึงคันปรับระดับพวงมาลัยขึ้น

u คันปรับระดับพวงมาลัยอยูใตคอพวงมาลัย

2. เลื่อนพวงมาลัยขึ้นหรือลง และเขาหรือออก

u ตรวจสอบใหแนใจวาทานสามารถมองเห็นมาตร

วัดและไฟเตือนตางๆ บนชุดมาตรวัด

3. กดคันปรับระดับพวงมาลัยลงเพื่อล็อกพวงมาลัยให

เขาที่

u หลังจากปรับตําแหนง ตรวจสอบใหแนใจวาทาน

ล็อกพวงมาลัยจนเขาที่แลวโดยลองเลื่อนพวง

มาลัยขึ้น ลง เขา และออก

1การปรับระดับพวงมาลัย

มั่นใจวาปรับพวงมาลัยไดเหมาะสมแลวกอนการขับขี่

3 คําเตือน
การปรับระดับพวงมาลัยในขณะที่ขับรถอยูอาจจะทําใหเสียการ

ควบคุมรถ และอาจบาดเจ็บสาหัส เมื่อเกิดการชน

ควรปรับพวงมาลัยในขณะที่รถจอดอยูเทานั้น

ปรับตั้ง

ล็อก

คันปรับระดับ
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อุปกรณ
และการใชงาน

การปรับตั้งกระจก

การปรับตั้งกระจกมองหลัง

ปรับองศาของกระจกมองหลังเมื่อทานนั่งอยูในตําแหนงขับขี่ที่ถูกตอง

ดันแท็บเพื่อเปลี่ยนตําแหนง

กระจกมองหลังมีทั้งตําแหนงกลางวันและกลางคืน
ตําแหนงกลางคืนจะชวยลดแสงสะทอนจากไฟหนาของ
รถที่อยูดานหลังทาน

■ กระจกมองหลัง

1การปรับตั้งกระจก

เช็ดกระจกดานในและดานนอกใหสะอาดเสมอ และปรับให

ทานสามารถมองเห็นทัศนวิสัยที่ดีที่สุด

ปรับตั้งกระจกกอนการขับขี่

2 เบาะนั่งดานหนา หนา 138

แท็บ

ตําแหนง
กลางวัน ตําแหนง

กลางคนื
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uuการปรับตั้งกระจกuการปรับตั้งกระจกมองขางปรับไฟฟา
อุปกรณ

และการใชงาน

การปรับตั้งกระจกมองขางปรับไฟฟา

ทานสามารถปรับตั้งกระจกมองขางไดเมื่อสวิตชสตารต
อยูในตําแหนง ON w*1

■ การปรับตั้งตําแหนงกระจกมองขาง

สวิตชเลือกซาย/ขวา: เลือกปรับตั้งกระจกดานซาย หรือ
ขวา หลังจากปรับกระจกเรียบรอยแลว ใหเลื่อนสวิตชไป
ยังตําแหนงกลาง
สวิตชปรับตําแหนงกระจก: ปรับกระจกโดยกดสวิตช
ตรงตําแหนงที่ตองการ ไมวาจะเปนซาย ขวา บน หรือ
ลาง

■ สวิตชพับ*

กดสวิตชเพื่อพับกระจกเขาหรือกางกระจกออก

สวิตชเลือก

สวติชปรับ
สวิตชพับ*

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

การปรับตั้งเบาะนั่ง

เบาะนั่งดานหนา

ใหปรับเบาะนั่งผูขับขี่เลื่อนไปดานหลังเทาที่จะทําได โดย
ที่ทานยังสามารถบังคับรถไดอยางสมบูรณ ทานจะตอง
สามารถนั่งหลังตรง หลังแนบกับหนักพิงของเบาะนั่ง

และสามารถเหยียบแปนตางๆ ไดโดยไมเอนตัวไปขาง
หนา และจับพวงมาลัยไดถนัด เบาะนั่งผูโดยสารควร
ปรับใหอยูในลักษณะเดียวกัน โดยปรับใหถอยหางจากถุง
ลมดานหนาในแผงหนาปทมมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได

1การปรับตั้งเบาะนั่ง

นอกจากการปรับเบาะนั่ง ทานสามารถปรับพวงมาลัยขึ้นหรือ

ลง เขาและออกได ใหมีชองวางระหวางกึ่งกลางพวงมาลัยกับ

หนาอกของทานอยางนอย 25 ซม.

ใหปรับเบาะนั่งกอนเริ่มขับรถเสมอ

3 คําเตือน
การนั่งชิดกับถุงลมดานหนาจนเกินไปอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ

รุนแรง หรือเสียชีวิตเมื่อถุงลมดานหนาพองตัวออก

นั่งใหหางจากถุงลมดานหนาใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดโดยที่ยัง

สามารถควบคุมรถไดอยางสมบูรณเลื่อนไปดานหลัง

มีที่วางเพียงพอ
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uuการปรับตั้งเบาะนั่งu เบาะนั่งดานหนา
อุปกรณ

และการใชงาน

■ การปรับเบาะนั่งไฟฟาดานผูขับขี่

■ การปรบัตั้งตําแหนงเบาะนั่ง 1การปรับตั้งเบาะนั่ง

เมื่อปรับเบาะนั่งใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมแลว ใหลองดันไป

ดานหนาและดานหลัง เพื่อตรวจสอบใหแนใจวาเบาะนัง่ล็อก

เขาที่แลวการปรับตําแหนงในแนวนอน
ดึงคันปรับขึ้นเพื่อเลื่อนเบาะนั่งจากนั้น

ปลอยคันปรับ

แสดงภาพเบาะนั่งดานผูขับขี่

การปรับมุมพนักพิงหลงั
ดึงคันปรับขึ้นเพื่อปรับมุม

การปรับความสูง
(สําหรับผูขับขี่เทานั้น)
ดึงคันปรับขึ้นหรือกดลงเพื่อ
ปรับเบาะนั่งใหสูงขึ้นหรือต่ําลง

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

ปรับพนักพิงหลังใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมและตั้ง
ตรงโดยใหมีชองวางเพียงพอระหวางหนาอกของทานกับ

ฝาครอบถุงลมในตําแหนงกึ่งกลางของพวงมาลัย

ควรปรับพนักพิงหลังของเบาะนั่งผูโดยสารดานหนาให
อยูในตําแหนงที่เหมาะสมและตั้งตรง

การปรับเอนพนักพิงหลังโดยสายเข็มขัดนิรภัยสวนไหลไมแนบกับหนาอกของผูโดยสารจะลดขีดความ
สามารถในการปกปองของสายเข็มขัดนิรภัย นอกจากนี้ยังเพิ่มโอกาสที่ผูโดยสารจะลื่นไหลผานสาย

เข็มขัดนิรภัยเมื่อเกิดการชน และทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรงได เมื่อทานปรับเอนพนักพิงหลังมาก
ขึ้น ความเสี่ยงตอการเกิดบาดเจ็บจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น

■ การปรับพนักพิงหลัง 1การปรับพนักพิงหลัง

อยาวางหมอนรองนั่ง หรือวัตถุอื่นๆ ไวระหวางพนักพิงหลังกับ

แผนหลังของทาน

การกระทําดังกลาวอาจเปนการขัดขวางการทํางานของเข็ดขัด

นิรภัย และถุงลม

หากทานไมสามารถปรับระยะใหออกหางจากพวงมาลัยโดยที่

ยังสามารถเขาถึงการควบคุมตางๆ ได ขอแนะนําใหทานลอง

ศึกษา ดูวามีอุปกรณชนดิใดที่สามารถชวยไดหรือไม

3 คําเตือน
การปรับเอนพนักพิงหลังมากเกินไปอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ

รุนแรง หรือเสียชีวิตไดเมื่อเกิดการชน

ปรับพนักพิงหลังใหอยูในตําแหนงตั้งตรง และหลังแนบกับพนัก

พิง



141

uuการปรับตั้งเบาะนั่งu เบาะนั่งดานหนา
อุปกรณ

และการใชงาน

การเอนพนักพิงหลังของเบาะหนาสามารถทําใหอยูในระดับเดียวกับเบาะรองนั่งดานหลัง เพื่อใหได
พื้นที่รองนั่งขนาดใหญ ควรปฏิบัติเมื่อจอดรถในที่ปลอดภัยแลว (เทานั้น)

1. ดึงพนักพิงศีรษะเบาะนั่งดานหนาออกขณะกดปุม
ปลดล็อก
u เก็บพนักพิงศีรษะไวในพื้นที่บรรทุกสัมภาระ

2. ปรับเบาะหนาใหไปทางดานหนาใหมากที่สุดเทาที่จะ
เปนได

3. หงายพนักพิงหลังไปทางดานหลังโดยใหคันปรับ
องศาของพนักพิงหลังนั้นไดระนาบกับเบาะรองนั่ง
ของเบาะหลัง

4. ดันเบาะนั่งดานหนาไปขางหลังจนชนกันพอดีกับเบาะ
ดานหลัง

5. ปลดจุดยึดเหนี่ยวแบบถอดไดออกจากหัวเข็มขัด และ
เก็บสายเข็มขัดนิรภัยตรงกลางดานหลัง

2 เข็มขัดนิรภัยที่มีจุดยึดที่ถอดออกได หนา 40
6. ปรับพนักพิงหลังของเบาะหลังไปยังตําแหนงที่ตองการ

หากตองการคืนตําแหนงของเบาะนั่งดานหนากลับไปที่
ตําแหนงเดิม ใหปฏิบัติยอนกลับขั้นตอนที่ผานมา
เมื่อทานตองการคืนตําแหนงพนักพิงหลังกลับไปเปน
ตําแหนงตั้งตรง ใหจับพนักพิงหลังไวใหมั่นเพื่อปองกัน
การเดงกลับที่แรงและเร็วเกินไป

■ การเอนเบาะนั่งดานหนา 1การเอนเบาะนั่งดานหนา

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาพนักพิงหลัง พนกัพิงศีรษะและเบาะ

รองนั่ง ไดถูกติดตั้งเขาที่อยางแนนหนากอนเริ่มการขับขี่

2 การถอดและการตดิตัง้พนักพงิศีรษะกลับเขาที่ 

หนา 147
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uuการปรับตั้งเบาะนั่งu เบาะนั่งดานหลัง

อุปกรณ
และการใชงาน

เบาะนั่งดานหลัง

ดึงคันปรับดานขวาเพื่อเปลี่ยนมุมของพนักพิงหลังดาน
ขวา และดึงคันปรับดานซายเพื่อเปลีย่นมุมของพนักพิง

หลังดานซาย

■ การปรับพนักพิงหลังที่เบาะนั่งดานหลัง
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uuการปรับตั้งเบาะนั่งu เบาะนั่งดานหลัง
อุปกรณ

และการใชงาน

ทานสามารถแยกพับเฉพาะเบาะนั่งดานหลังเพื่อใหมีพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติม

■ กอนการพบัเบาะนั่ง

1. จัดเก็บเข็มขัดนิรภัยที่เบาะนั่งกลางกอน จากนั้นสอด

หัวเข็มขัดเขาไปในชองทางดานขางของแผนตะขอ

ยึดแผนเหล็ก

2. เลื่อนเก็บเข็มขัดนิรภัยกลับเขาไปบนที่ยึดบนผนัง

2 เข็มขัดนิรภัยที่มีจุดยึดที่ถอดออกได หนา 40

3. กดพนักพิงศีรษะลงตําแหนงต่ําสุด

■ การพับเบาะนั่งลง

ดึงคันปลดล็อก แลวพับพนักพิงหลังลง

หากตองการปรับเบาะนั่งกลับตําแหนงเดิม ใหดึงพนัก

พิงหลังขึ้นในตําแหนงตั้งตรง

■ การพับเบาะนั่งดานหลัง 1การพับเบาะนั่งดานหลัง

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาพื้นที่บรรทุกสัมภาระ หรือสิ่งของ

ที่ยื่นออกมาที่เบาะนั่งดานหลังไดถูกยึดไวอยางแนนหนา ไม

เชนนั้นสิ่งของดังกลาวอาจกระเด็นได เมื่อมีการเหยียบ

เบรกแรงๆ

นําสิ่งของที่วางบนเบาะนั่งดานหลังและพื้นออกกอนที่ทานจะ

ทําการพับเบาะหลัง

หากตองการล็อกพนกัพิงหลังตั้งตรง ใหดันไปทางดานหลังจน

ล็อกเขาที่

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาพนักพิงหลัง พนกัพิงศีรษะ และ

เบาะรองนั่ง ไดล็อกกลับเขาที่กอนเริ่มการขับขี่ นอกจากนี้โปรด

แนใจวาเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดไหลทั้งดานหลังทั้งหมดอยูทาง

ดานหนาของพนักพิงหลังและเข็มขัดนริภัยชนิดคาดไหลตรง

กลางไดถูกเลื่อนเก็บในชองยึดสาย

แผนตะขอยึด
แผนเหล็ก หัวเข็มขัด

คันปรับ
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อุปกรณ
และการใชงาน

ยกครึ่งซายและขวาของเบาะรองนั่งดานหลังแบบ
แยก เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระ

■ การยกเบาะรองนั่งดานหลัง

1. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาหัวเข็มขัดนิรภัยอยูในหวง

บนเบาะนั่ง

2. ดึงเบาะรองนั่งดานหลังขึ้น

3. พับขาเบาะลงขณะกดเบาะรองนั่งแรงๆ กลับไปทาง

พนักพิงหลังเพื่อล็อก

■ การปรับตําแหนงเบาะนั่งไปยังตําแหนงเดิม

1. จับเบาะรองนั่งในตําแหนงตั้งตรง จากนั้นดึงขาเบาะ

ขึ้นจนสุด

u เบาะรองนั่งสามารถพับลงในทันทีเมื่อทานดึงขา

เบาะขึ้น

2. คอยๆ วางเบาะรองนั่ง และตั้งใหขาตั้งอยูในรองนําที่พื้น

u กลอนจะออกมาเมื่อขาเบาะถูกตั้งวางอยางถูกตอง

■ การพับเบาะนั่งดานหลัง 1การพับเบาะนั่งดานหลัง

หลังจากที่ทานพับเบาะนั่งขึ้น หรือวางกลับไปที่ตําแหนงเดิม

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาเบาะนั่งไดล็อกเขาที่อยางแนนหนา

โดยการลองเขยาไปทางดานหนา-ดานหลัง

โปรดตรวจสอบวามีวัตถุใดบางบนเบาะนั่งกอนที่ทานจะดึงเบาะ

รองนั่งขึ้น โปรดตรวจสอบดวยวามีสิ่งกีดขวางใดรอบๆ รองนํา

ที่พื้นกอนที่ทานจะปรับเบาะนั่งใหกลับไปอยูตําแหนงเดิม

หวง

ขาเบาะ

ขาเบาะ

กลอน

รองนํา
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uuการปรับตั้งเบาะนั่งuพนักพิงศีรษะ

มีตอ

อุปกรณ
และการใชงาน

พนักพิงศีรษะ

รถยนตของทานติดตั้งพนักพิงศีรษะบนเบาะนั่งดานหนา
และดานหลัง

นอกจากนี้ เบาะนั่งกลางดานหลังยังติดตั้งพนักพิงศีรษะ*

ดานนอกอีกดวย

พนักพิงศีรษะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันการ

บาดเจ็บบริเวณคอ และการบาดเจ็บที่เกิดจากการชน
ปะทะดานหลังเมื่อกึ่งกลางดานหลังของศีรษะผูโดยสาร
แนบกับกึ่งกลางของพนักพิงศีรษะ ดานบนสุดของใบหู

ของผูโดยสารควรอยูในระดับเดียวกับความสูงกึ่งกลาง
ของพนักพิงศีรษะ

■ การปรับตําแหนงพนกัพิงศีรษะดานหนา

การปรับพนกัพิงศีรษะขึ้น: ดึงพนักพิงศีรษะขึ้น

การปรับพนกัพิงศีรษะลง: กดปุมปลดล็อกไวแลวกด

พนักพิงศีรษะลง

■ การปรบัพนักพิงศีรษะ 1การปรับพนักพิงศีรษะ

เพื่อใหระบบพนักพิงศีรษะทํางานไดอยางเหมาะสม

• อยาแขวนสิ่งของใดๆ ไวบนพนักพิงศีรษะ หรือแขวนไวกับขา

ของพนักพิงศีรษะ

• อยาวางสิ่งของไวระหวางผูโดยสารกับพนกัพิงหลัง

• ติดตั้งพนักพิงศีรษะในตําแหนงที่ถูกตอง

3 คําเตือน
พนักพิงศีรษะซึ่งอยูในตําแหนงที่ไมเหมาะสมจะทําให

ประสิทธิภาพการทํางานลดลง และเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิด

การบาดเจ็บเมื่อเกิดการชนขึ้น

ตรวจสอบใหแนใจวาพนกัพิงศีรษะล็อกเขาที่และอยูในตําแหนง

ที่เหมาะสมกอนเริ่มขับรถ
ใหสวนของศีรษะอยูตรงกลางของ
พนักพิงศีรษะ
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อุปกรณ
และการใชงาน

ผูโดยสารที่นั่งในตําแหนงดานนอกที่เบาะนั่งดานหลัง
ควรปรับความสูงของพนักพิงศีรษะใหอยูในตําแหนงที่

เหมาะสมกอนรถเริ่มแลน
การปรับพนักพงิศีรษะขึ้น:

ดึงพนักพิงศีรษะขึ้น
การปรับพนักพงิศีรษะลง:

กดปุมปลดล็อกไวแลวกดพนักพิงศีรษะลง

■ การเปลี่ยนตําแหนงพนักพิงศีรษะที่เบาะนั่งดานหลัง 1การเปลี่ยนตําแหนงพนักพิงศีรษะที่เบาะนั่งดานหลัง

เมื่อผูโดยสารนัง่ในตําแหนงดานหลัง ควรแนใจวาพนักพิง

ศีรษะดานหลังปรับตั้งไปที่ตําแหนงสูงสุดแลว หามปรับใหอยู

ในตําแหนงต่ํากวานี้

ดานนอก
ปุมปลดล็อก
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อุปกรณ

และการใชงาน

พนักพิงศีรษะสามารถถอดไปทําความสะอาดหรือซอมแซมได

เพือ่ถอดพนักพิงศีรษะ:
ดึงพนักพิงศีรษะขึ้นจนสุด จากนั้นกดปุมปลดล็อก และดึงพนักพิงศีรษะขึ้นและดึงออกมา

เพือ่ประกอบพนักพิงศรีษะ:

เสียบขากลับเขาไปยังตําแหนง จากนั้นกดปุมปลดล็อกไวและปรับพนักพิงศีรษะใหอยูในระดับที่
เหมาะสม ดึงพนักพิงขึ้นเพื่อตรวจดูใหแนใจวาพนักพิงล็อกเขาที่เรียบรอยแลว

■ การถอดและการติดตั้งพนักพิงศีรษะกลับเขาที่ 1การถอดและการติดตั้งพนักพิงศีรษะกลับเขาที่

3 คําเตือน
การประกอบที่ไมถูกตอง ทําใหพนักพิงศีรษะอาจเปนเหตุใหเกิด

การบาดเจ็บรายแรงไดในขณะเกิดอุบัติเหตุรถชน

ใหติดตั้งพนักพิงศีรษะกอนการขับขี่เสมอ
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uuการปรับตั้งเบาะนั่งuการนั่งในทาที่เหมาะสม

อุปกรณ
และการใชงาน

การนั่งในทาที่เหมาะสม

หลังจากผูโดยสารทุกทานปรับเบาะนั่งและพนักพิงศีรษะของตน รวมทั้งคาดเข็มขัดนิรภัยแลว ถือเปน
สิ่งสําคัญที่จะตองนั่งหลังตรง แนบกับพนักพิงหลังโดยเทาวางอยูบนพื้นตลอดเวลาจนกวารถจะจอด
อยางปลอดภัยและดับเครื่องยนตแลว

การนั่งที่ไมเหมาะสมอาจเพิ่มความเสี่ยงตอการบาดเจ็บเมื่อเกิดการชนขึ้น ยกตัวอยางเชน ถาผู

โดยสารนั่งงอตัว นอนลง นั่งหันขาง เอนตัวไปดานหนาหรือดานขาง หรือยกเทาขางใดขางหนึ่งหรือทั้ง
สองขางขึ้น โอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บเมื่อเกิดการชนจะเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ ผูโดยสารที่ไมไดนั่งอยูในตําแหนงของที่นั่งดานหนาอาจไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงขั้นเสีย
ชีวิตเมื่อเกิดการชนขึ้นเนื่องจากกระแทกกับชิ้นสวนภายในของรถยนต หรือติดอยูกับถุงลมดานหนาที่

พองตัวออก

พนักทาวแขน*

ฝาปดคอนโซลกลางสามารถใชเปนพนักทาวแขนได

■ การใชพนักทาวแขนหนา*

1การนั่งในทาที่เหมาะสม

3 คําเตือน
การนั่งที่ไมเหมาะสมหรือไมอยูในตําแหนงอาจทําใหไดรับบาด

เจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตเมื่อเกิดการชนขึ้น

นั่งหลังตรงแนบกับพนักพิงหลังโดยเทาวางอยูบนพื้นตลอด

เวลา

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

ไฟภายในหองโดยสาร/สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

ไฟภายใน

■ ON

ไฟภายในหองโดยสารจะติดสวางไมวาประตูจะเปดหรือปด
■ ตําแหนงเปดประตู

ไฟภายในหองโดยสารสวางขึ้นในสถานการณดังตอไปนี:้
u เมื่อเปดประตูบานใดบานหนึ่ง

u ทานปลดล็อกประตูดานผูขับขี่

u ทานสามารถดึงกุญแจออกจากสวิตชสตารต

u เมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ VEHICLE OFF 

(LOCK)

เฉพาะไฟในหองสัมภาระจะติดเมื่อฝากระโปรงทายเปด

■ OFF

ไฟภายในหองโดยสารจะดับตลอดไมวาทานจะเปดหรือ
ปดประตู

■ ไฟภายในหองโดยสาร
1ไฟภายในหองโดยสาร

ในตําแหนงประตูถูกสั่งงาน ไฟภายในหองโดยสารจะคอยๆดับ
ลงเมื่อผานไป 30 วนิาที หลังจากปดประตู
ไฟจะดับลงหลังจากผานไป 30 วินาทีในสถานการณตอไปนี:้
• เมื่อทานปลดล็อกประตูดานผูขับขี่แตไมเปดประตูออก

• เมื่อทานดึงกุญแจออกจากสวิตชสตารต แตไมไดเปดประตู

• เมื่อทานตั้งคาโหมดจายไฟไปที่ VEHICLE OFF (LOCK) แต
ไมไดเปดประตู

ไฟภายในหองโดยสารจะดับลงทันทีในสถานการณตอไปนี:้
• เมื่อทานล็อกประตูดานผูขับขี่
• เมื่อทานหมุนสวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON (w*1

• เมื่อทานปดประตูดานผูขับขี่ที่ขณะเสียบกุญแจอยูในสวิตช
สตารต

• เมื่อทานปดประตูดานผูขับขี่ในโหมด ACCESSORY

ถาทานหมุนประตูรถบานใดบานหนึ่งไวในโหมด VEHICLE 
OFF (LOCK) หรือไมไดเสียบกุญแจไวในสวิตชสตารต ไฟภาย
ในหองโดยสารจะดับลงเมื่อเวลาผานไป 15 นาที

*1: รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต 

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคีย

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคีย

ตําแหนงเปดประตู

ปด

เปด

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคีย
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อุปกรณ
และการใชงาน

ไฟอานแผนที่จะเปดและปดเมื่อกดเลนส

ไฟหองสัมภาระจะติดเมื่อทานเปดฝากระโปรงทาย

■ ไฟอานแผนที่*

■ ไฟหองสัมภาระ

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ

และการใชงาน

สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

ใหทานดึงมือจับเพื่อเปดกลองเก็บของ

ใหทานดึงมือจับเพื่อเปดคอนโซนกลาง

■ กลองเก็บของ 1กลองเก็บของ

3 คําเตือน
กลองเก็บของที่เปดอยูอาจทําใหผูโดยสารไดรับบาดเจ็บรุนแรง

ได ถาเกิดการชนแมจะคาดเข็มขัดนิรภัยก็ตาม

ระหวางการขับขี่ ใหปดกลองเก็บของไวเสมอ

■ คอนโซนกลาง*

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

■ ชองวางเครื่องดื่มหนา

ดึงฝาครอบเขาหาตัวเพื่อใชงานที่วางเครื่องดื่มดานหนา

ชองวางเครื่องดื่มอยูที่ดานหนาของประตูแตละบาน

■ ชองวางเครือ่งดื่ม 1ชองวางเครื่องดื่ม

ขอสังเกต
น้ําที่หกจะทําใหเปรอะเปอนเบาะนั่ง พรม และชิ้นสวนไฟฟา

ภายในรถยนตได

โปรดระมัดระวังเมื่อทานกําลังใชชองวางเครื่องดื่ม น้ํารอน

อาจลวกผิวหนังได

ประตูหนา
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มีตอ

อุปกรณ
และการใชงาน

■ ชองวางเครื่องดื่มที่นั่งดานหลัง

ชองวางเครื่องดื่มอยูที่ดานหนาของประตูแตละบาน

ดึงแผนปดพื้นที่หองสัมภาระขึ้น

รุนที่ไมมีคอนโซนกลาง

ประตูหลัง

■ พื้นที่หองสัมภาระ*

พื้นที่หองสัมภาระ

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติมสามารถใชไดเมื่อหมุนสวิตชสตารตอยูในตําแหนง ACCESSORY q 
หรือ ON w*1

■ ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิม่เตมิ (แผงคอนโซล)

เปดฝาปดออกเพื่อใชงาน

■ ชองเสยีบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม 1ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม

ขอสังเกต
อยาเสียบที่จุดบุหรี่ในรถเขากับชองนี้เพราะอาจทําใหชองเสียบ

อุปกรณไฟฟารอนจัด

ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติมแตละชองออกแบบเพื่อใชงาน

กับอุปกรณไฟฟากระแสตรง 12 โวลตที่กําลังไฟฟา 180 วัตต

หรือนอยกวา (15 แอมป)

เพื่อปองกันแบตเตอรี่คายประจุ ใหใชชองเสียบอุปกรณไฟฟา

เมื่อเครื่องยนตกําลังทํางานเทานั้น

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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อุปกรณ
และการใชงาน

ระบบปรับอากาศ

การใชชองลมและระบบปรับอากาศ

สวิตชควบคุมอุณหภูมิ
ปรับอุณหภูมิภายใน

สวิตชควบคุมพัดลม
ปรับความเร็วพัดลม หมุนสวิตชไปที่
ตําแหนง OFF จนสุดเพื่อปดการทํางาน
ทุกอยาง

สวิตชระบบปรับอากาศ A/C
กดเพื่อทําความเย็นภายในหองโดยสารหรือไล

ความชื้นภายในหองโดยสารขณะทําความรอน

สวิตชควบคุมโหมด
เปลี่ยนการไหลของ

อากาศ

สวิตชปรับอากาศภายนอก/หมุนเวียนอากาศ
แขนบังคับนี้ควบคุมแหลงที่มาของอากาศที่จะเขาสูระบบ

 โหมด (หมุนเวียนอากาศภายใน):
หมุนเวียนอากาศจากภายในหองโดยสารรถยนตผานทางระบบ

 โหมด (หมุนเวียนอากาศภายนอก):
ระบายอากาศจากภายนอก ปรับระบบใหอยูในโหมดอากาศบริสุทธิ์
เมื่ออยูในสถานการณทั่วไป

ชองลมแผงหนา
ปทม

ชองลมแผงหนาปทม
และชองลมดานลาง

ชองลมดานลาง ชองลมดานลาง
และชองลมไลฝา

โหมดไลฝา
กระจกบังลมหนา
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อุปกรณ
และการใชงาน

1. ปรับความเร็วพัดลมโดยใชปุมควบคุมพัดลม
2. เลือก  และ 
3. ปรับอุณหภูมิโดยใชสวิตชควบคุมอุณหภูมิ
4. กดปุม A/C (ไฟเตือนสวาง)

■ การทําใหหองโดยสารเย็นลงอยางรวดเร็ว
1. ตั้งคาพัดลมไปที่ความเร็วสูงสุด
2. เลือก 
3. ตั้งคาอุณหภูมิไวที่ระดับความเย็นสูงสุด
4. กดปุม A/C (ไฟเตือนสวาง)
5. เลื่อนแขนบังคับไปที่ตําแหนง 

1. ตั้งคาพัดลมที่ความเร็วสูงสุด
2. เลือก 
3. เลือก 
4. กดปุม A/C (ไฟเตือนสวาง)

■ การไลฝากระจกหนาตางอยางรวดเร็ว
1. ตั้งคาพัดลมไปที่ความเร็วสูงสุด
2. เลือก 
3. กดปุม A/C (ไฟเตือนสวาง)
4. เลือก 
5. ตั้งคาอุณหภูมิไปที่ความรอนสูงสุด

■ ระบบควบคุมการปรับอากาศ 1การทําใหหองโดยสารเย็นลงอยางรวดเร็ว

ถาอากาศภายในหองโดยสารอุนมาก ทานสามารถทําใหเย็นลง

รวดเร็วยิ่งขึ้นไดโดยเปดหนาตางบางสวน

ขณะอยูในโหมด ECON ระบบอาจมีความผันผวนของอุณหภูมิ

คอนขางมาก

รุนมีสวิตชโหมด ECON

■ การไลฝากระจกบังลมหนาและกระจกหนาตาง*

1การไลฝากระจกบังลมหนาและกระจกหนาตาง*

เพื่อความปลอดภัยของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาทาน

สามารถมองผานกระจกทุกบานไดอยางชัดเจนกอนขับรถ

หามตั้งคาอุณหภูมิไวใกลกับขีดจํากัดสูงสุด หรือตํ่าสุด

เมื่อมีลมเย็นมาปะทะกระจกบังลมหนา ดานนอกของกระจกบัง

ลมหนาอาจเกิดฝาขึ้น

ถาเกิดฝาที่กระจกดานขาง ใหปรับชองลมใหลมโดนกระจกดาน

ขาง

1การไลฝากระจกหนาตางอยางรวดเร็ว

หลังจากไลฝาที่กระจกแลว ใหปรับไปสูโหมดหมุนเวียนอากาศ

ภายนอก ถาระบบยังคงอยูในโหมดหมุนเวียนอากาศภายใน

อาจเกิดฝาบนหนาตางเนื่องจากความชื้น ซึ่งจะบดบังทัศนวิสัย

ของทาน

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ* 

การใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

ระบบปรับอากาศโดยอัตโนมัติจะรักษาอุณหภูมิภายในหองโดยสารใหเปนไปตามที่ทานเลือก ซึ่งจะเพิ่ม
หรือลดอุณหภูมิภายในหองโดยสารตามความตองการของทานโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได

ใชระบบนี้เมื่อเครื่องยนตทํางาน
1. กดสวิตช AUTO
2. ปรับอุณหภูมิภายในหองโดยสารดวยสวิตชควบคุมอุณหภูมิ
3. กดสวิตช  เพื่อยกเลิก

1การใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

ถาเลือกสวิตชใดๆ ระหวางที่ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ฟงกชัน

ของสวิตชที่เลือกไปจะทํางานแทน

ไฟเตือน AUTO จะดับลง แตฟงกชันอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับ

สวิตชที่เลือกจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติ

เพื่อปองกันลมเย็นเปาเขามาจากดานนอก พัดลมจะยังไมหมุน

ทันทีที่เลือกสวิตช AUTO

หากอุณหภูมิภายในอุนเกินไป ทานสามารถลดอุณหภูมิลงได

เร็วขึ้นโดยการเปดกระจกหนาตางเล็กนอยแลวเปดระบบใน

โหมด AUTO แลวตั้งคาอุณหภูมิไปที่ระดับต่ํา เปลี่ยนโหมด

ปรับอากาศภายนอกไปเปนโหมดหมุนเวยีนอากาศจนกวา

อุณหภูมิจะลดลง

เมื่อทานตั้งอุณหภูมิไวที่ระดับต่ําสุด หรือสูงสุด Lo หรือ Hi จะ

แสดง

ทานสามารถเพิ่มหรือลดอุณหภูมิ หรือความเร็วพัดลมโดยเลือก

ใชสวิตชควบคุม

ชองลมแผง
หนาปทม

ชองลมแผงหนา
ปทมและชองลม
ดานลาง

ชองลมดานลาง ชองลมดานลาง
และชองลมไลฝา

สวติชควบคุมพัดลม

สวติช AUTO

สวิตชควบคุมทิศทางลม

สวิตชควบคุมอุณหภูมิ

สวิตช  (หมุนเวยีนอากาศภายใน)

สวิตช  (หมุนเวียนอากาศภายนอก)

สวิตช  (เปด/ปด)

สวิตช A/C (ระบบปรับอากาศ)

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
และการใชงาน

■ การสลับระหวางโหมดหมุนเวียนอากาศภายในและโหมดหมุนเวียนอากาศภายนอก

กดสวิตช  หรือ  เพื่อเปลี่ยนโหมดตามเงื่อนไขทางสภาพแวดลอม 
 โหมดหมุนเวียนอากาศภายใน (ไฟแสดงติดสวาง): หมุนเวียนอากาศจากภายในหองโดยสารรถ

ยนตผานทางระบบ 
 โหมดหมุนเวียนอากาศภายนอก (ไฟแสดงติดสวาง): หมุนเวียนอากาศจากภายนอก ปรับระบบ

ใหอยูในโหมดหมุนเวียนอากาศภายนอกเมื่ออยูในสถานการณทั่วไป

เลือกสวิตช  เพื่อเปดระบบปรับอากาศ เลือก
สวิตช   เพื่อเปลีย่นเปนโหมดปรับอากาศภาย
นอก

เลือกสวิตช  อีกครั้งเพื่อปด ระบบจะกลับสูการตั้งคา
กอนหนานี้

■ การไลฝากระจกหนาตางอยางรวดเร็ว

1. เลือกสวิตช 

2. เลือกสวิตช 

■ การไลฝากระจกบังลมหนาและกระจกหนาตาง

1การใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

การเลอืกสวิตช  เปนการเปดและปดระบบปรบัอากาศ

อตัโนมตั ิเมือ่เปดใชงาน ระบบจะเปลีย่นกลบัไปใชตวัเลอืกครัง้ลาสดุ

ขณะอยูในโหมด ECON ระบบอาจมีความผันผวนของอุณหภูมิ

คอนขางมาก

รุนมีสวิตชโหมด ECON

1การไลฝากระจกบังลมหนาและกระจกหนาตาง

เพื่อความปลอดภัยของทาน ตรวจสอบใหแนใจวาทาน

สามารถมองผานกระจกทุกบานไดอยางชัดเจนกอนขับรถ

หามตั้งคาอุณหภูมิไวใกลกับขีดจํากัดสูงสุด หรือตํ่าสุด

เมื่อมีลมเย็นมาปะทะกระจกบังลมหนา ดานนอกของกระจก

บังลมหนาอาจเกิดฝาขึ้น

ถาเกิดฝาที่กระจกดานขาง ใหปรับชองลมใหลมโดนกระจกดาน

ขาง

ทุกรุน

1การไลฝากระจกหนาตางอยางรวดเร็ว

หลังจากละลายฝาที่กระจกแลว ใหปรับไปสูโหมดหมุนเวียน

อากาศภายนอก ถาระบบยังคงอยูในโหมดหมุนเวยีนอากาศ

ภายใน อาจเกิดฝาบนหนาตางเนื่องจากความชื้น ซึ่งจะบดบัง

ทัศนวิสัยของทาน
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อุปกรณ

และการใชงาน

จะไดยินเสียงการทํางานเมื่อใชงานระบบปรับอากาศบนหนาจอสัมผัส ทานสามารถเลือกวาจะเปดหรือ
ปดเสียงได

การปดเสียงแจงเตือน:

1. หมุนสวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON w*1

2. ใหทานกดสวิตช  ของสวิตชควบคมุ

อุณหภูมิ 5 ครั้ง โดยที่กดสวิตช  คางไว

3. ปลอยนิ้วออกจากสวิตช  หลังจากที่ - -

กะพริบ 5 ครั้งในหนาจอแสดงอุณหภูมิจะเปลี่ยน

เปน OF

การเปดเสียงแจงเตือน:

1. หมุนสวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON w*1

2. ใหทานกดสวิตช  ของสวิตชควบคมุ

อุณหภูมิ 5 ครั้ง โดยที่กดสวิตช  คางไว

3. ปลอยนิ้วออกจากสวิตช  หลังจากที่ OF 

กะพริบ 5 ครั้งในหนาจอแสดงอุณหภูมิจะเปลี่ยนเปน 

- -

■ การเปดและปดเสียงการทํางานของหนาจอสัมผัส 1การใชระบบปรับอากาศอัตโนมัติ

หามกดสวิตชอื่นใดขณะเปลี่ยนการตั้งคาเสียงเตือนการทํา
งาน เพราะอาจทําใหตั้งคาไมสําเร็จ ในกรณีนี้ ใหทานกดสวิตช

สตารตไปยังตําแหนง LOCK (0*1 จากนั้นทําตามขั้นตอนทั้ง

หมดใหมอีกครั้ง

* : สําหรับรถบางรุน

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uuระบบปรับอากาศอัตโนมัติ*u เซน็เซอรควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ

อุปกรณ
และการใชงาน

เซ็นเซอรควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติ

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติติดตั้งมาพรอมกับเซ็นเซอร
อยาบังหรือทําน้ําหรือของเหลวใดๆหกไปโดนเซ็นเซอร

เซ็นเซอร
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บทนี้จะอธิบายวิธีการควบคุมอุปกรณที่ใชเทคโนโลยี

ระบบเครื่องเสียง*
เกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงของทาน ......... 162
ชองเชื่อมตอ USB .................................... 163
ชองเชื่อมตอ HDMITM* ............................ 164
ชอง AUX สําหรับอุปกรณไฟฟาตอพวง* .. 165
เสาอากาศ................................................... 166
สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง* ............. 167

การควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน* ..... 168
ระบบเครื่องเสยีง*

การปรับตั้งเสียง .........................................169
การเลนวิทยุ AM/FM ................................170
การเลนแผนซีดี ..........................................173
การเลน iPod..............................................177
การเลนแฟลชไดรฟ USB.........................180
การเลน Bluetooth® Audio ...................184

ขอความแสดงขอบกพรองในระบบเครื่อง

เสียง ..............................................................186

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง ......188

ระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*....................191
การใชงาน HFT .........................................191
เมนู HFT.....................................................193

ระบบเครื่องเสยีง*

* : สําหรับรถบางรุน
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ระบบเครื่องเสียง*

เกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงของทาน

ระบบเครื่องเสียงของทานจะมีฟงกชันวิทยุ AM/FM และยังสามารถเปดซีดีเพลง ไฟล WMA/MP3/AAC, 
แฟลชไดรฟ USB, iPod, iPhone และอุปกรณ Bluetooth® ไดดวย

ทานสามารถควบคุมระบบเครื่องเสียงไดจากปุมและสวิตชที่อยูบนแผงควบคุมหรือจากสวิตชควบคุม
เครื่องเสียง* บนพวงมาลัย

1เกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงของทาน

ไมรองรับการเลนแผนซีดีภาพยนตร DVD และแผนซีดี

ขนาด 8 ซม.

iPod, iPhone และ iTunes เปนเครื่องหมายการคาของ Apple 

Inc

iPod

แฟลชไดรฟ USB

ชองเชื่อมตอ USB

ชองเสียบอุปกรณไฟฟาเพิ่มเติม

สวติชควบคุมเครื่องเสียง*

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบเครื่องเสยีง*uชองเชื่อมตอ USB
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

 ชองเชื่อมตอ USB

1. เปดฝา

2. เสียบขั้วตอ iPod USB หรือแฟลชไดรฟ USB เขา

กับชองเชื่อมตอ USB

1ชองเชื่อมตอ USB

• อยาวาง iPod หรือแฟลชไดรฟ USB ทิ้งไวในรถ เนื่องจาก

แสงแดดที่สองโดยตรงและอุณหภูมิสูงอาจทําใหเครื่องเสีย

หายได

• เราขอแนะนําใหทานใชสายพวงกับชองเชื่อมตอ USB

• อยาเชือ่มตอ iPod หรือแฟลชไดรฟ USB โดยใชฮับ

• อยาใชอุปกรณ อยางเชน อุปกรณอานการด หรือ ฮารดดิสก

ไดรฟเปนอุปกรณในรถเพราะอาจทําใหไฟลของทานเสียหาย

ได

• เราขอแนะนําใหทานเก็บสํารองขอมูลไวกอนจะใชอุปกรณใน

รถของทาน

• ขอความที่แสดงอาจแตกตางกันตามรุนอุปกรณและรุน

ซอฟตแวร

หากระบบเครื่องเสียงไมสามารถจําอุปกรณ iPod ได ใหลอง

ถอดและตอใหมสองสามครั้งหรือรีบูทอุปกรณ การรีบูทอุปกรณ

ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตที่มาพรอมกับ iPod หรือเขา

ไปที่ www.apple.com/ipod

สําหรับรถบางรุน

ชองเชื่อมตอ USB

ชองเชื่อมตอ USB*

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
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ชองเชื่อมตอ HDMITM*

1. เปดฝา

2. ติดตั้งสาย HDMITM เขากับชองเชื่อมตอ HDMITM
1ชองเชื่อมตอ HDMITM*

• หามเชื่อมตออุปกรณ HDMITM ทิ้งไวภายในรถ เนื่องจากแสง

แดดที่สองโดยตรงและอุณหภูมิสูงอาจทําใหอุปกรณเสียหาย

ได

• เราขอแนะนําใหทานเก็บสํารองขอมูลไวกอนจะใชอุปกรณใน

รถของทาน

• ขอความที่แสดงอาจแตกตางกันตามรุนอุปกรณและรุน

ซอฟตแวร

คําวา HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia 

Interface และสัญลักษณ HDMI เปนเครื่องหมายการคาหรือ

เครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

ชองเชื่อมตอ HDMI

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบเครื่องเสยีง*uชอง AUX สําหรับอุปกรณไฟฟาตอพวง*
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ชอง AUX สําหรับอุปกรณไฟฟาตอพวง*

ใชหัวเสียบเพื่อตอเขากับอุปกรณเครื่องเสียงพื้นฐาน

1. เปดฝา AUX

2. ตออุปกรณเครื่องเสียงมาตรฐานเขากับชองรับ

สัญญาณโดยใชหัวเสียบสเตอริโอขนาด 3.5 มม.

u ระบบเครื่องเสียงจะเปลี่ยนไปที่โหมด AUX โดย

อัตโนมัติ

1ชอง AUX สําหรับอุปกรณไฟฟาตอพวง*

การเปลี่ยนโหมดใหกดปุมใดๆ บนโหมดเครื่องเสียง ทาน

สามารถกลับสูโหมด AUX ไดโดยการกดปุม AUX

* : สําหรับรถบางรุน



166

uuระบบเครื่องเสยีง*u เสาอากาศ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

เสาอากาศ

รถของทานติดตั้งมาพรอมกับเสาอากาศที่สามารถถอด
ไดอยูที่ดานหลังของหลังคา

1เสาอากาศ

ขอสังเกต
กอนขับรถ “ผาน” เครื่องลางรถใหถอดเสาอากาศออกโดยการ

ใชมือหมุน เพื่อปองกันเสาอากาศเสียหายจากแปรงที่ขัดลางรถ
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uuระบบเครื่องเสียง*uสวิตชควบคุมระบบเครื่องเสยีง*
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง*

ชวยใหทานสามารถควบคุมระบบเครื่องเสียงในขณะขับรถได
ปุม SOURCE

จะวนผานโหมดวิทยุดังนี้:

FM➔AM➔CD➔USB➔iPod➔Bluetooth® 

Audio➔Apps*➔AUX/AUX HDMITM*

ปุม   (ระดับเสียง)

กด : เพื่อเพิ่มระดับเสียง

กด : เพื่อลดระดับเสียง

ปุม  

• เมื่อกําลังฟงวิทยุ

กด : เพื่อเลือกสถานีวิทยุถัดไปที่บันทึกคาไวลวงหนา

กด : เพื่อเลือกสถานีวิทยุกอนหนาที่บันทึกคาไวลวงหนา

กด  คางไว: เพื่อเลือกสถานีที่มีสัญญาณแรงถัดไป

กด  คางไว: เพื่อเลือกสถานีที่มีสัญญาณแรงกอนหนา

• เมื่อฟง CD, iPod, แฟลชไดรฟ USB หรือ Bluetooth® Audio

กด : เพื่อขามไปยังเพลงถัดไป

กด : เพื่อกลับไปเริ่มตนเพลงปจจุบันใหม หรือเพลงกอนหนา

• ในขณะกําลังฟงแผน CD หรือแฟลชไดรฟ USB

กด  คางไว: เพื่อขามไปยังโฟลเดอรถัดไป

กด  คางไว: เพื่อกลับไปสูโฟลเดอรกอนหนา

1สวิตชควบคุมระบบเครื่องเสียง*

บางโหมดจะปรากฏขึน้เฉพาะเมื่อใชอุปกรณหรือมเีดียทีเ่หมาะสม

เทานั้น

ฟงกชันบางอยางอาจไมทํางานขึ้นอยูกับอุปกรณ Bluetooth® 

ที่ทานเชื่อมตออยู

ปุม 

ปุม 
SOURCE

ปุม 

ปุม 

ปุม 

* : สําหรับรถบางรุน



168

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน*

ในการใชฟงกชันระบบเครื่องเสียง สวิตชสตารตจะตองอยูในตําแหนง ACCESSORY q 

หรือ ON w*1

ใชปุมตัวเลือกหรือกดปุม MENU เพื่อเขาใชงานฟงกชัน
เครื่องเสียงบางอยาง

กด  เพื่อเปลี่ยนระหวางหนาจอแสดงปกติหรือหนา

จอขยายสําหรับฟงกชันบางอยาง

ปุมตัวเลือก: หมุนไปทางซายหรือทางขวาเพื่อเลื่อนผาน
ตัวเลือกที่มีอยู กด  เพื่อกําหนดตัวเลือกที่จะใชงาน

ปุม MENU: กดเพื่อเลือกโหมดตางๆ

โหมดที่ใชไดจะรวมทั้งโหมดเลือกอัตโนมัติ โหมดบันทึก

คาลวงหนา การตั้งคาเสียง การตั้งคา Bluetooth® และ

โหมดเลน โหมดเลนยังสามารถเลือกไดจากการสแกน

(scan), เลนสุม (random), เลนซ้ํา (repeat) และอื่นๆ

ปุม  ยอนกลับ: กดเพื่อกลับไปสูหนาจอกอนหนา

เมื่อรายการหรือเมนูแสดงขึ้น

สําหรับรถบางรุน
1การควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน*

ตัวแสดงเหลานี้จะใชเพื่อแสดงวิธีการควบคุมปุมตัวเลือก

หมุน  เพื่อเลือก

กด  เพื่อปอนคาที่ตองการ

รายการเมนู

2 การปรับตั้งเสียง (Sound Settings) หนา 169
2 โหมดเลน (Play Mode) หนา 175, 179, 182
2 สแกน (Scan) หนา 176, 183
2 เลือกอัตโนมัติ (Auto Select) หนา 171ปุมตัวเลอืก

ปุม MENU

ปุม  (ยอนกลับ)

หนาจอแสดงเมนู

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน*uการปรับตั้งเสียง
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

การปรับตั้งเสียง

1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก การปรับตัง้เสียง (Sound 

Settings) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือกโหมด จากนั้นกด 

หมุน  เพื่อเลือกเสียงดังตอไปนี้:
ปุมตัวเลือก

ปุม MENU

สามารถเลือก Treble ได

Bass

Treble

Fader

Balance
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสยีงพื้นฐาน*uการเลนวิทยุ AM/FM

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การเลนวิทยุ AM/FM

98.10 MHz

หนาจอเครื่องเสียง

ปุม FM/AM

กดเพื่อเลือกชองสัญญาณ

ปุม  หรือ 

กด  หรือ  เพื่อคนหาชองสัญญาณสถานะ
ที่มีสัญญาณแรงที่สุดเพิ่มขึ้นหรือลดลง

ปุม MENU

เลือกเพื่อแสดงรายการเมนู

ปุมตัวเลือก

ปรับหาคลื่นความถี่เครื่อง
เสียง กดเพื่อแสดงรายการที่
ตั้งคาไวกอนหนา

หมุนเพื่อเลือกรายการ จาก
นัน้กดเพื่อเลือกตัวเลือกที่
ทานตองการใชงาน

ปุม VOL/  (ระดับเสียง/เปดและ
ปดเครื่อง)

กดเพื่อเปดและปดระบบเครื่องเสียง

หมุนเพื่อปรับระดับเสียง

ปุม  (ยอนกลับ)

กดเพื่อกลับไปสูหนาจอแสดงกอน
หนา เมื่อรายการหรือหนาจอเมนูแสดง
ขึ้น
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน*uการเลนวิทยุ AM/FM
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ใชคุณลักษณะการเลือกอัตโนมัติเพื่อสแกนทั้งชองสัญญาณ และบันทึกชองสัญญาณที่แรงที่สุดเพื่อ
กําหนดใหเปนคาลวงหนาแตละคา

1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก เลือกอัตโนมัติ (Auto Select) จากนั้นกด 

u ระบบจะทําการสแกนเปนเวลาหลายวินาที

การปดโหมดเลือกอัตโนมัติ กดปุม MENU และหมุน  เพื่อเลือก เลือกอัตโนมัติ (Auto Select) 

จากนั้นกด 

ใชคุณลักษณะหนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนาเพื่อบันทึกสถานีในชองที่กําหนดไวลวงหนาแตละชอง
1. ปรับคลื่นหาสถานีที่เลือก

2. กดปุม MENU

3. หมุน  เพื่อเลือก สถานีที่บันทึกไวลวงหนา (Save Preset) จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือกสถานีที่บันทึกลวงหนา จากนั้นกด 

ทานยังสามารถบันทึกสถานีดังกลาวไดโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. ปรับคลื่นหาสถานีที่เลือก

2. กดปุม  เพื่อเปลี่ยนโหมดไปสูโหมดสถานีที่ตั้งคาลวงหนา

3. หมุน  เพื่อเลือกสถานีที่จะเลือกลวงหนา จากนั้นกด  คางไว

■ Auto Select (เลือกอตัโนมัติ)

■ Preset Memory (หนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนา)

1การเลนวิทยุ AM/FM

ความถี่ของสถานีวิทยุที่เลือกจะแสดงขึ้นตรงกลางของหนาจอ

ไฟแสดง ST จะปรากฏขึ้นบนหนาจอเพื่อแสดงวามีการสง

สัญญาณ FM

สเตอริโอชองสัญญาณ AM จะไมสามารถใหสัญญาณสเตอริโอ

ได

ทานสามารถบันทึกได 6 สถานีวิทยุ AM และ 12 สถานีวทิยุ FM 

ในหนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนา FM1 และ FM2 จะบัน

ทึกไดชองละ 6 สถานี

ฟงกชันเลือกอัตโนมัติจะสแกนและบันทึกสถานีได 6 สถานี

วิทยุ AM และ 12 สถานี FM ที่มีชองสัญญาณแรงที่สุดลงใน

หนวยความจําที่กําหนดไวลวงหนา

หากทานไมชอบสถานะที่เลือกดวยระบบอัตโนมัติ ทานสามารถ

เปลี่ยนโดยการบันทึกชองความถี่ที่ทานชอบดวยวธิีแมนนวล

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสยีงพื้นฐาน*uการเลนวิทยุ AM/FM

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

รายการสถานีที่ตั้งคาลวงหนาในชองสัญญาณที่เลือก
1. ปรับคลื่นหาสถานีที่เลือก

2. กดปุม  เพื่อเปลีย่นโหมดไปสูโหมดรายการที่ตั้งคาลวงหนา

3. หมุน  เพื่อเลือกสถานีลวงหนา จากนั้นกด 

สุมตัวอยางสถานีที่มีสัญญาณแรงที่สุดในชองสัญญาณที่เลือกครั้งละ 10 วินาที

1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก สแกน (Scan) และกด 

เพื่อปดการสแกน กด 

■ รายการที่ตั้งคาลวงหนา

■ สแกน (Scan)
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน*uการเลนแผนซีดี

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การเลนแผนซีดี

ระบบเครื่องเสียงของทานรองรับการเลนแผน CD เพลง, CD-R และ CD-RW ที่มีรูปแบบไฟล
ทั้ง MP3, WMA หรือ AAC*1 กดปุม CD/AUX เมื่อมีแผนซีดีในเครื่อง

*1 : เครื่องนี้จะสามารถเลนไฟลรูปแบบ AAC ที่บันทึกโดยใช iTunes เทานั้น

หนาจอเครื่องเสียง

ปุม CD/AUX

กดเพื่อเลนแผน CD

ปุม MENU

เลือกเพื่อแสดงรายการเมนู

ปุมตัวเลือก

หมุนเพื่อเปลี่ยนแทร็ก/โฟลเดอร

กดและหมุนเพื่อเลือก
รายการ จากนั้นกดเพื่อเลือกตัว
เลือกที่ทานตองการ

ปุม  (ยอนกลับ)

กดเพื่อกลับไปสูหนาจอแสดงกอนหนา
เมื่อรายการหรือหนาจอเมนูแสดงขึ้น

ชองใสแผน CD

สอดแผนซีดีลงในชองครึ่งทาง
ปุม  (เปลี่ยนแผน CD)

กดเพื่อเดงแผน CD ออกจาก
เครื่อง

ปรากฎขึ้นเมื่อใสแผน CD
ปุม  หรือ 

กด  หรือ  เพื่อเปลี่ยนแทร็ก (ไฟลในรูปแบบ MP3, 
WMA หรือ AAC) กดคางไวเพื่อเลื่อนแทร็กหรือไฟลโดยเร็ว

ปุม VOL/  (ระดับเสียง/
เปดและปดเครื่อง)

กดเพื่อเปดและปดระบบเครื่องเสียง

หมุนเพื่อปรับระดับเสียง
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

1. กด  เพื่อแสดงรายชื่อโฟลเดอร

2. หมุน  เพื่อเลือกโฟลเดอร

3. กด  เพื่อแสดงรายชื่อไฟลในโฟลเดอร

4. หมุน  เพื่อเลือกไฟล จากนั้นกด 

■ วิธีการเลือกไฟลจากโฟลเดอรโดยใชปุมตัวเลือก 
(MP3/WMA/AAC)

1การเลนแผนซีดี

ขอสังเกต
อยาใชแผนซีดีที่มีสติ๊กเกอรติด เพราะอาจทําใหแผนซีดีติดใน

เครื่องได

ไมสามารถเลนไฟล WMA ที่ปองกันดวยระบบจัดการลิขสิทธิ์

ระบบดิจิตอล (DRM) ได

ขอมูลที่เปนตัวอักษรจะปรากฎขึ้นบนหนาจอภายใตเงื่อนไขดัง

ตอไปนี้:

• เมื่อทานเลือกโฟลเดอร ไฟลหรือแทร็กใหม

• เมื่อทานเปลี่ยนจากโหมดเครื่องเสียงไปเปนโหมดซีดี

• เมื่อทานใสแผนซีดีลงในเครื่อง

หากทานกดเดงแผนซีดีออกแตไมดึงแผนซีดีออกจากชอง

เครื่องจะดึงแผนซีดีกลับเขาไปอัตโนมัติหลังจากที่ผานไปสักพัก

การเลือกไฟล

การเลือกโฟลเดอร
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน*uการเลนแผนซีดี
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกโหมดเลนซ้ํา และเลนสุมไดในขณะที่กําลังเลนแทร็กหรือไฟล
1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก โหมดเลน (Play Mode) จาก

นั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือกโหมด จากนั้นกด 

■ การปดโหมดเลน

1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก โหมดเลน (Play Mode) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก เลนปกต ิ(Normal Play) จากนั้นกด 

■ วิธีการเลือกโหมดเลน 1วิธีการเลือกโหมดเลน

รายการเมนูโหมดเลน

เลนปกติ (Normal Play)

เลนซ้ําแทร็ก (Repeat Track): เลนซ้ําแทร็ก/ไฟลปจจุบัน

เลนซ้ําโฟลเดอร (Repeat Folder) (MP3/WMA/AAC): เลน

ซ้ําไฟลทั้งหมดในโฟลเดอรปจจุบัน

เลนสุมในโฟลเดอร (Random in Folder) 

(MP3/WMA/AAC): เลนไฟลทั้งหมดในโฟลเดอรปจจุบันตาม

ลําดับการสุม

เลนสุมทั้งหมด (Random All): เลนแทร็ก/ไฟลทั้งหมดตาม

ลําดับการสุม

รายการโหมดเลน
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกโหมดสแกนขณะที่กําลังเลนแทร็กหรือไฟล
1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก สแกนแทร็ก (Scan Tracks) 

หรือ สแกนโฟลเดอร (Scan Folders) จากนั้น

กด 

เพื่อปดการสแกน กด 

■ วิธีการเลือกโหมดสแกน 1วิธีการเลือกโหมดสแกน

รายการเมนูโหมดสแกน

สแกนแทร็ก (Scan Tracks): สุมเลนตัวอยางแทร็กทั้งหมด

ในแผนซีดีแทร็กละ 10 วินาที (ไฟลทั้งหมดในโฟลเดอรปจจุบัน

ที่มีรูปแบบไฟล MP3, WMA หรือ AAC)

สแกนโฟลเดอร (Scan Folders) (MP3/WMA/AAC): สุม

เลนตัวอยางไฟลแรกในแตละโฟลเดอรหลัก 10 วินาที
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน*uการเลน iPod

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การเลน iPod

ใชขั้วตอ USB เชื่อมตอ iPod เขากับชองเชื่อมตอ USB จากนั้นกดปุม CD/AUX
2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 163

หนาจอเครื่องเสียง

ปุม CD/AUX

กดเพื่อเลือก iPod หากเชื่อมตออยู

ปุม MENU

เลือกเพื่อแสดงรายการเมนู

ปุมตัวเลือก

หมุนเพื่อเปลี่ยนเพลง

กดและหมุนเพื่อเลือกรายการ จาก
นั้นกดเพื่อเลือกตัวเลือกที่ทานตอง
การ

ปุม VOL/  (ระดับเสียง/เปดและ
ปดเครื่อง)

กดเพื่อเปดและปดระบบเครื่องเสียง

หมุนเพื่อปรับระดับเสียง

ไฟแสดง USB

ปรากฏขึ้นเมื่อเชือ่มตอ iPod

ปุม  (ยอนกลับ)

กดเพื่อกลับไปสูหนาจอแสดงกอนหนา
เมื่อรายการหรือหนาจอเมนูแสดงขึ้น

ปุม  หรือ 

กด  หรือ  เพื่อเปลี่ยนเพลง

กดคางไวเพื่อเลื่อนผานเพลงโดยเร็ว
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

1. กด  เพื่อแสดงรายการเพลงใน iPod

2. หมุน  เพื่อเลือกหมวดหมู

3. กด  เพื่อแสดงรายการในหมวดหมู

4. หมุน  เพื่อเลือกรายการ จากนั้นกด .

u  ทําตามขั้นตอนนี้ซ้ําจนกวาจะเจอรายการเพลงที่

ตองการฟง

■ วิธีการเลือกเพลงจากรายการเพลงใน iPod Music List โดยใชปุมตัวเลือก 1การเลน iPod

ฟงกชันที่สามารถใชงานไดจะแตกตางกันไปตามรุน หรือ

เวอรชันของ iPod หรือ iPhone ที่ใช ฟงกชนับางอยางอาจใช

ไมไดกับระบบเครื่องเสียงภายในรถ

หากพบปญหาทานอาจเห็นขอความแสดงขอบกพรองปรากฏ

ขึ้นบนหนาจอเครื่องเสียง

2 iPod/แฟลชไดรฟ USB หนา 187

การเลือกรายการ

การเลือกหมวด
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน*uการเลน iPod
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกโหมดเลนซ้ําและเลนสุมลําดับเพลงได
1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก โหมดเลน (Play Mode) จาก

นั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือกโหมด จากนั้นกด 

■ การปดโหมดเลน

1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก โหมดเลน (Play Mode) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก เลนปกต ิ(Normal Play) จากนั้นกด 

■ วิธีการเลือกโหมดเลน 1วิธีการเลือกโหมดเลน

รายการเมนูโหมดเลน

เลนปกติ (Normal Play)

เลนซ้ําแทร็ก (Repeat Track): เลนซ้ําเพลงปจจุบัน

ปดการเลนซ้ํา (Repeat Off): ปดโหมดการเลนซ้ํา

ปดการเลนสุม (Shuffle Off): ปดโหมดเลนสุม

เลนสุมเพลง (Shuffle Songs): เลนเพลงทั้งหมดที่มีอยูใน

หมวดหมูที่เลือก (รายชื่อ เพลง ศิลปน อัลบั้ม เพลง ประเภท หรือ

ผูแตง) ตามลําดับการสุม

เลนสุมอัลบั้ม (Shuffle Albums): เลนเพลงทั้งหมดในอัลบั้ม

ของหมวดหมูที่เลือก (รายชื่อเพลง ศิลปน อัลบั้ม เพลง ประเภท หรือ

ผูแตง) ตามลําดับการสุม

รายการโหมดเลน
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสยีงพื้นฐาน*uการเลนแฟลชไดรฟ USB

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การเลนแฟลชไดรฟ USB

ระบบเครื่องเสียงของทานจะสามารถอานและเลนไฟลเพลงที่อยูในแฟลชไดรฟ USB ไดในรูปแบบ
ไฟล MP3, WMA หรือ AAC*1

เชื่อมตอแฟลชไดรฟ USB ของทานเขากับชองเชื่อมตอ USB จากนั้นกดปุม CD/AUX
2 ชองเชื่อมตอ USB หนา 163

*1 : เครื่องนี้จะสามารถเลนไฟลรูปแบบ AAC ที่บันทึกโดยใช iTunes เทานั้น

หนาจอเครื่องเสียง

ปุม CD/AUX

กดเพื่อเลือกแฟลชไดรฟ USB หากเชื่อมตออยู

ปุม MENU

เลือกเพื่อแสดงรายการเมนู

ปุมตัวเลือก

หมุนเพื่อเปลี่ยนโฟลเดอร

กดและหมุนเพื่อเลือกรายการ จาก
นั้นกดเพื่อเลือกตัวเลือกที่ทานตอง
การ

ปุม VOL/  (ระดับเสียง/เปด

และปดเครื่อง)

กดเพื่อเปดและปดระบบ
เครื่องเสียงหมุนเพื่อปรับระดับเสียง

ปุม  (ยอนกลับ)

กดเพื่อกลับไปสูหนาจอแสดงกอนหนา
เมื่อรายการหรือหนาจอเมนูแสดงขึ้น

ไฟแสดง USB

ปรากฏขึ้นเมื่อเชือ่มตอแฟลชไดรฟ USB
ปุม  หรือ 

เลือก  หรือ  เพื่อเปลี่ยนเพลง

กดคางไวเพื่อเลื่อนผานไฟลโดยเร็ว
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน*uการเลนแฟลชไดรฟ USB
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

1. กด  เพื่อเปลี่ยนหนาจอเปนรายการโฟลเดอร

2. หมุน  เพื่อเลือกโฟลเดอร

3. กด  เพื่อเปลี่ยนหนาจอเปนการแสดงรายการไฟล

ในโฟลเดอร

4. หมุน  เพื่อเลือกไฟล จากนั้นกด 

■ วิธีการเลือกไฟลจากโฟลเดอรโดยใชปุมตัวเลือก 1การเลนแฟลชไดรฟ USB

ใชแฟลชไดรฟ USB ที่แนะนํา

2 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง หนา 188

ไมสามารถเลนไฟล WMA ที่ปองกันดวยระบบจัดการลิขสิทธิ์

ระบบดิจิตอล (DRM) ได

ระบบเครื่องเสียงจะแสดงคําวา Unplayable File (ไมสามารถ

เลนไฟลได) และขามไปเลนไฟลถัดไป

หากพบปญหาทานอาจเห็นขอความแสดงขอบกพรองปรากฏ

ขึ้นบนหนาจอเครื่องเสียง

2 iPod/แฟลชไดรฟ USB หนา 187

การเลือกไฟล

การเลือกโฟลเดอร

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกโหมดเลนซ้ําและเลนสุมลําดับเพลงได
1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก โหมดเลน (Play Mode) จาก

นั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือกโหมด จากนั้นกด .

■ การปดโหมดเลน

1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก โหมดเลน (Play Mode) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก เลนปกติ (Normal Play) จากนั้นกด 

■ วิธีการเลือกโหมดเลน 1วิธีการเลือกโหมดเลน

รายการเมนูโหมดเลน

เลนปกติ (Normal Play)

เลนซ้ําแทร็ก (Repeat Track): เลนซ้ําไฟลปจจุบัน

เลนซ้ําโฟลเดอร (Repeat Folder): เลนซ้ําไฟลทั้งหมดใน

โฟลเดอรปจจุบัน

เลนสุมในโฟลเดอร (Random in Folder): เลนไฟลทั้งหมด

ในโฟลเดอรปจจุบันตามลําดับการสุม

เลนสุมทั้งหมด (Random All): เลนไฟลทั้งหมดตามลําดับ

การสุม

รายการโหมดเลน
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสียงพื้นฐาน*uการเลนแฟลชไดรฟ USB
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกโหมดสแกนขณะที่กําลังเลนไฟลได
1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก สแกนแทร็ก (Scan Tracks) 

หรือ สแกนโฟลเดอร (Scan Folders) จากนั้น

กด 

เพื่อปดการสแกน กด 

■ วิธีการเลือกโหมดสแกน 1วิธีการเลือกโหมดสแกน

รายการเมนูโหมดสแกน

สแกนแทร็ก (Scan Tracks): สุมเลนตัวอยางไฟลทั้งหมดใน

โฟลเดอรปจจุบัน ไฟลละ 10 วินาที

สแกนโฟลเดอร (Scan Folders): สุมเลนตัวอยางไฟลแรก

ในโฟลเดอรหลักแตละโฟลเดอร อยางละ 10 วินาที
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสยีงพื้นฐาน*uการเลน Bluetooth® Audio

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

การเลน Bluetooth® Audio

ระบบเครื่องเสียงของทานจะชวยใหทานสามารถรับฟงเพลงจากโทรศัพทที่มระบบ Bluetooth ของ
ทานได
ฟงกชันนี้จะใชไดเมื่อทานจับคูสายโทรศัพทและเชื่อมตอเขากับระบบโทรศัพทแฮนดฟรี (HFT) ของรถ

2 การตัง้คาโทรศัพท หนา 197

1การเลน Bluetooth® Audio

ไมจําเปนวาเครื่องเสียงที่เขากันไดกับระบบโทรศัพทที่

มี Bluetooth จะสามารถเลนได
การตรวจเช็ควาโทรศัพทของทานสามารถเขากันไดกับระบบ ให

สอบถามตัวแทนจําหนาย

การใชขอมูลบางอยางในขณะขับขี่อาจเปนขอหามทางกฎหมาย

ทานสามารถเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ HFT ไดครั้งละเครื่องเทา

นั้น เมื่อมีโทรศัพทที่จับคูสายไวมากกวาหนึ่งเครื่อง ระบบจะคน

หาและจับคูสายโทรศัพทลาสุดใหโดยอัตโนมัต

หากมีโทรศัพทที่จับคูสายมากกวาหนึ่งเครื่อง อาจทําใหเกิด

ความลาชาในการทํางานของระบบกอนจะเริ่มเลน

ในบางกรณี ชื่อของศิลปน อัลบั้ม หรือแทร็กอาจไมแสดงขึ้น

อยางถูกตอง

ฟงกชันบางอยางอาจใชงานไมไดกับอุปกรณบางตัว

ปุม CD/AUX

กดเพื่อเลือกระบบ Bluetooth® Audio.

ปุม MENU

เลือกเพื่อแสดง
รายการเมนู

ปุมตัวเลอืก

หมุนเพื่อเปลี่ยนกลุม

ปุม  (ยอนกลับ)

กดเพื่อกลับไปสูหนา
จอแสดงกอนหนา เมื่อ
รายการหรือหนาจอเมนู
แสดงขึ้น

หนาจอเครื่องเสียง

ไฟแสดง Bluetooth
ปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ HFT

ปุม  หรือ 

เลือก  หรือ  เพื่อเปลี่ยนเพลง

กดคางไวเพื่อเลื่อนผานไฟลโดยเร็ว

ปุม VOL/  (ระดับเสียง/เปดและปดเครื่อง)
กดเพื่อเปดและปดระบบเครื่องเสียง
หมุนเพื่อปรับระดับเสียง
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uuการควบคุมระบบเครื่องเสยีงพื้นฐาน*uการเลน Bluetooth® Audio
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

1. ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทของทานจับคูสาย และ

เชื่อมตอเขากับระบบเรียบรอยแลว

2. กดปุม CD/AUX

หากระบบจําโทรศัพทไมได แสดงวาอาจมีโทรศัพทที่เขา
กับ HFT เครื่องอื่นเชื่อมตออยู แตไมสามารถเขากันได

กับระบบเสียงแบบ Bluetooth® Audio

■ การหยุดพักหรือกลับเขาเลนไฟล

1. กดปุม MENU

2. หมุน  เพื่อเลือก กลับเขาเลน (Resume) หรือ หยุดพกั (Pause) จากนั้นกด 

■ การเลนไฟล Bluetooth® Audio 1การเลนไฟล Bluetooth® Audio

การเลนไฟลเสียง ทานอาจจําเปนตองควบคุมผานทางโทรศัพท

ของทาน หากเปนเชนนัน้ ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต

โทรศัพทของทาน

หากอุปกรณเสียงถูกเชื่อมตอเขากับชอง AUX สําหรับอุปกรณ

ไฟฟาตอพวง* หรือชองเชื่อมตอ USB ทานอาจตองกด

ปุม CD/AUX ซ้ําๆ เพื่อเลือกระบบ Bluetooth® Audio

การเปลี่ยนไปสูโหมดอื่นจะเปนการหยุดพักการเลนเพลงจาก

โทรศัพทของทานชั่วคราว
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ขอความแสดงขอบกพรองในระบบเครื่องเสียง

เครื่องเลนซีดี

หากแผนดิสกเกิดขอบกพรอง ทานอาจเห็นขอความแสดงขอบกพรองดังตอไปนีป้รากฏ

ขอความแสดงขอบกพรอง สาเหตุ วิธีแกไข

Unplayable File ไมรองรับรูปแบบแทร็ก/ไฟล ● แทร็ก/ไฟลปจจุบันจะถูกขาม เพื่อไปเลนแทร็ก/ไฟลที่ใชไดถัดไปโดยอัตโนมัติ

Bad Disc
Please Check Owner’s Manual

Push Eject กลไกบกพรอง

● กดปุม  (เปลี่ยนแผนซีดี) และดึงแผนซีดีออก และตรวจเช็คดูวาขอความ

แสดงขอบกพรองหายไปหรือไม

● ตรวจเช็คดูวาแผนดิสกไมเสียหาย หรือบิดเบี้ยว และใสแผนดิสกใหมอีกครั้ง
2 การปองกันแผนซีดี หนา 189

● หากขอความแสดงขอบกพรองปรากฏ ใหกดปุม  และดึงแผนดิสกออก
● ใสแผนดิสกแผนอื่น

หากแผนดิสกแผนใหมเลน แสดงวาแผนดิสกแผนแรกมีปญหา
● หากขอความแสดงขอบกพรองยังปรากฏขึ้นซ้ํา หรือไมสามารถดึงแผนดิสกออก
ได ใหติดตอตัวแทนจําหนาย

อยาพยายามฝนดึงแผนดิสกออกจากเครื่องเลน

Mecha Error

Bad Disc
Please Check Owner’s Manual

Servo บกพรอง

Check Disc Disc บกพรอง
● ตรวจเช็คดูวาแผนดิสกไมเสียหาย หรือบิดเบี้ยว

2 การปองกันแผนซีดี หนา 189

Heat Error อุณหภูมิสูง
● ปดระบบเครื่องเสียง และปลอยใหเครื่องเลนเย็นลงกอนจนกวาขอความแสดง
ขอบกพรองจะหายไป
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uuขอความแสดงขอบกพรองในระบบเครื่องเสียงu iPod/แฟลชไดรฟ USB
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

iPod/แฟลชไดรฟ USB

หากเกิดขอบกพรองขึ้นในระหวางการเลน iPod หรือแฟลชไดรฟ USB ทานอาจเห็นขอความแสดงขอ
บกพรองตอไปนี้แสดงขึ้น หากทานไมสามารถแกไขขอความแสดงขอบกพรองได ใหติดตอตัวแทนจําหนาย

ขอความแสดงขอบกพรอง วิธีแกไข

USB Error ปรากฏขึ้นเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นกับชองตอ USB ใหตรวจสอบวาอุปกรณดังกลาวสามารถใชรวมกับชองตอ USB ไดหรือไม

The connected USB device has a problem.
See Owner’s Manual
BAD USB DEVICE
PLEASE CHECK OWNERS MANUAL

ปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมตออุปกรณที่เขากันไมไดกับระบบ ถอดอุปกรณออก ปดระบบเครื่องเสียง และเปดใหมอีก
ครั้ง อยาตออุปกรณที่กอใหเกิดปญหาซ้ํา

Unsupported Version
UNSUPPORTED VER.

ปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมตอ iPod ที่ระบบไมรองรับ หากขอความนี้ปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมตอ iPod ที่ระบบรองรับ 
ใหอัพเดทซอฟตแวรของ iPod ใหเปนรุนใหม

Connect Retry ปรากฏขึ้นเมื่อระบบไมยอมรับ iPod ถอดและตอ iPod ใหมอีกครั้ง

Unplayable File
ปรากฏขึ้นเมื่อไฟลในแฟลชไดรฟ USB เปน DRM หรือรูปแบบที่ระบบไมรองรับ ขอความแสดงขอบกพรองนี้จะ
ปรากฏขึ้นประมาณ 3 วินาที จากนั้นจะไปเลนเพลงถัดไป

No Data
USB NO SONG
iPod NO SONG

ปรากฏขึ้นเมื่อ iPod ไมมีขอมูล

ปรากฏขึ้นเมื่อแฟลชไดรฟ USB ไมมีขอมูล หรือไมมีไฟล MP3, WMA หรือ AAC ในแฟลชไดรฟ USB

ตรวจเช็คดูวามีไฟลที่เขากันไดบันทึกไวในอุปกรณหรือไม

Unsupported
ปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมตออุปกรณที่ระบบไมรองรับ หากปรากฏขึ้นในขณะที่เชื่อมตออุปกรณที่ระบบรองรับ ใหถอด
และเชื่อมตออุปกรณใหม

iPod

แฟลชไดรฟ USB

iPod/แฟลชไดรฟ USB
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียง

แผนซีดีที่แนะนํา

• ใชแผน CD-R หรือ CD-RW คุณภาพสูงที่มีฉลากระบุใหใชสําหรับระบบเสียง

• ใชเฉพาะแผน CD-R หรือ CD-RW ที่มีการปดการบันทึกแลว

• เลนเฉพาะแผนซีดีแบบกลมมาตรฐานเทานั้น

• ซอฟตแวรไฟลบางอยางอาจไมสามารถเลนระบบเสียง หรือขอมูลที่เปนขอความได

• รูปแบบไฟล MP3, WMA หรือ AAC บางรุนอาจไมรองรับ

1แผนซีดีที่แนะนํา

แผนดิสกแบบดูอัลจะไมสามารถเลนกับเครื่องเลนนี้ได หาก

ผานการบันทึกขอมูลภายใตสภาพบางอยาง CD-R หรือ CD-

RW อาจไมเลนดวยเชนกัน

■ ซีดีทีม่ีไฟล MP3, WMA หรือ AAC

แพ็กเกจซีดี หรือซองใสควรจะมีเครื่องหมายเหลานี้
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uuขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสยีงuแผนซีดีที่แนะนํา
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

■ การปองกันแผนซีดี

ปฏิบัติตามขอควรระวังดังตอไปนี้เมื่อจะจับ หรือเก็บแผนซีดี:

• เก็บแผนซีดีไวในกลองเมื่อไมไดเลน

• เมื่อจะเช็ดแผนซีดี ใหใชผานุมเช็ดจากสวนกลางวนออกไปขอบดานนอก

• จับแผนซีดีตรงขอบ อยาจับตรงผิวหนาซีดี

• อยาสอดวัตถุแปลกปลอมลงในเครื่องเลนแผนซีดี

• เก็บแผนซีดีใหออกหางจากแสงแดดสองถึงโดยตรง หรือความรอนสูง

• อยาติดหวง หรือฉลากบนแผนซีดี

• หลีกเลี่ยงการเกิดรอยนิ้วมือ ของเหลว และปากกาหมึกซึมบนแผนซีดี

1การปองกันแผนซีดี

ขอสังเกต
อยาใสแผนซีดีที่เสียหาย เพราะอาจทําใหแผนซีดีติดอยูใน

เครื่องเลน

ตัวอยาง:

● แผนซีดีทีเ่สยีหาย

มีฟองอากาศ/ยับ มีสติกเกอรติด ใชชุดเครื่อง
พิมพสติกเกอร

หอ มีหวงพลาสติก
● ซีดีคุณภาพไมดี

กระเทาะ/แตก งอ ขรุขระ

● แผนซีดีขนาดเล็ก

ขนาด 8 ซม.

● มีฟองอากาศ ยับ ติดสติกเกอร และแผนซีดีที่หนาเกินไป
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uuขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงu iPod, iPhone และแฟลชไดรฟ USB ที่สามารถใชได

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

iPod, iPhone และแฟลชไดรฟ USB ที่สามารถใชได

• ใชแฟลชไดรฟ USB ที่มีขนาด 256 MB หรือมากกวาที่แนะนํา
• เครื่องเลนวิทยุดิจิตอลบางอยางอาจเขากันไมได
• แฟลชไดรฟ USB บางอยาง (เชน อุปกรณที่มีการล็อกปองกัน) อาจไมทํางาน
• ไฟลซอฟตแวรบางอยางอาจไมยินยอมใหเลนระบบเสียง หรือแสดงขอมูลตัวอักษร
• รูปแบบไฟล MP3, WMA หรือ AAC บางรุนอาจไมรองรับ

■ รุน iPod และ iPhone ที่สามารถใชได

รุน
iPod (Generation 5th)

iPod classic 80GB/160GB (ออกในป 2007)
iPod classic 120GB (ออกในป 2008)
iPod classic 160GB (ออกในป 2009)

iPod nano (Generation 1st ถึง 6th) ออกในป 2010
iPod nano (Generation 7th) ออกในป 2012

iPod touch (Generation 1st ถึง 4th) ออกในป 2010
iPod touch (Generation 5th) ออกในป 2012

iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4s/iPhone 5

■ แฟลชไดรฟ USB

■ อุปกรณที่แนะนํา

มีเดีย CD-R/CD-RW

Profile (รุน MP4) Baseline Level 3 (MPEG4-AVC), Simple Level 5 (MPEG4)

นามสกุลไฟล (เวอรชัน MP4) .mp4/.m4v

Audio codec ทีร่องรบั MPEG4-AVC (H.264) MPEG4 (ISO/IEC 14496 Part.2)

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

ภาพสูงสุด 720 X 576 พกิเซล

1รุน iPod และ iPhone ที่สามารถใชได

ระบบนี้อาจไมทํางานกับรุนซอฟตแวรทุกรุนของอุปกรณเหลานี้

1แฟลชไดรฟ USB

ไฟลในแฟลชไดรฟ USB จะแสดงตามลําดับการบันทึก ลําดับนี้

อาจแตกตางกับในเครื่อง PC หรืออุปกรณของทาน
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*

ระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี (HFT) จะชวยใหทานสามารถวางสาย และรับสายโทรศัพทที่เรียกเขา

มา โดยใชระบบวิทยุภายในรถ โดยไมตองใชมือจับโทรศัพทของทาน

การใชงาน HFT

ปุม  (รับสาย)*: กดเพื่อตรงเขาสูหนาจอ โทรศัพท หรือเพื่อรับสายที่กําลังเรียกเขา
ปุม  (วางสาย/กลับ)*: กดเพื่อสิ้นสุดการสนทนา กลับสูคําสั่งกอนหนา หรือยกเลิกคําสั่ง

ปุม  (โทรศพัท): กดเพื่อตรงเขาสูหนาจอ โทรศพัท หรือเพื่อรับสายที่กําลังเรียกเขา

ปุมตัวเลือก: หมุนไปทางซายหรือทางขวาเพื่อเลื่อนผานตัวเลือกที่มีอยู กด  เพื่อกําหนดตัวเลือกที่

จะใชงาน

■ ปุม HFT

1ระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*

วางโทรศัพทของทานไวในที่ที่มีสัญญาณดี การใช HFT ทานจะ

ตองมีโทรศัพทที่เขากันไดกับระบบ Bluetooth สําหรับรายชื่อ
ของโทรศัพทที่เขากันได ขั้นตอนการจับคูสาย และความ

สามารถในการทํางานของคุณลักษณะพิเศษ ใหสอบถามไดจาก

ตัวแทนจําหนายหรือบริษทัฮอนดาในทองที่ของทาน

หมายเลขโทรดวนสามารถบันทึกไวไดสูงสุด 15 หมายเลข หาก

หมายเลขไมไดถูกปอนไวในระบบ การโทรดวนจะถูกยกเลิก

2 การโทรดวน หนา 207

ประวัติการโทรสามารถบันทึกไวไดสูงสุด 10 หมายเลข หากไม

มีประวัติการโทรบันทึกไว ประวัติการโทรจะถูกยกเลิก

การเปลี่ยนระดับเสียง ใหใชปุมระดับเสียงของระบบเครื่องเสียง

Bluetooth® Wireless Technology

เครื่องหมาย และสัญลักษณคําวา Bluetooth® เปนเครื่อง

หมายการคาที่เปนเจาของโดยบริษทั Bluetooth SIG, Inc และ

บริษัทฮอนดาใชเครื่องหมายดังกลาวภายใตลิขสิทธิ์ เครื่อง

หมายการคาอื่นๆ และชื่อทางการคาเปนของเจาของบริษัท

เหลานั้นตามลําดับ

ขอจํากัดของ HFT

สายเรียกเขาในระบบ HFT จะขัดจังหวะระบบเครื่องเสียงที่

กําลังเลนอยู และระบบจะกลับเขาสูการเลน เมื่อทานวางสาย

สําหรับรถบางรุน

ปุม  (รับสาย)*

ไมโครโฟน เพิ่มระดับเสียง

ลดระดับเสียง

ปุม  (วางสาย/กลับ)*ปุม  (โทรศัพท)
ปุม LIST/SELECT (เลือก)

* : สําหรับรถบางรุน
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อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

หนาจอเครื่องเสียงจะแจงใหทานทราบเมื่อมีสายเรียก
เขา

■ หนาจอแสดงสถานะ HFT 1หนาจอแสดงสถานะ HFT

ขอมูลที่ปรากฏบนหนาจอเครื่องเสียงจะแตกตางกันไปตามรุน

ของโทรศัพทไฟแสดง Bluetooth
ปรากฏขึ้นเมื่อโทรศัพทของทานเชื่อม
ตอเขากับ HFT

ความแรงของสัญญาณ

สถานะการโรมมิ่ง

สถานะระดับแบตเตอรี่

ชื่อผูโทร
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

 หรือ *

แสดงหมายเลขโทรออกลาสุด 10 หมายเลข

แสดงหมายเลขสายเรียกเขาลาสุด 10 หมายเลข

แสดงสายที่ไมไดรับลาสุด 10 หมายเลข

โทรศัพท

การโทรดวน*2 เพิ่มใหม

เลือกเลขหมายจากประวัติการโทรเพื่อบันทึกเปนหมายเลขโทรดวนประวัติการโทร

สมุดโทรศัพท เลือกเลขหมายจากสมุดโทรศัพทเพื่อบันทึกเปนหมายเลขโทรดวน

หมายเลขโทรศัพท ปอนหมายเลขเพื่อบันทึกเปนหมายเลขโทรดวน

สายทีโ่ทรออก

สายทีไ่ดรับ

สายทีไ่มไดรับ

ประวัติการโทร*2

(รายชื่อหมายเลขที่มีอยูแลว)

เมนู HFT

สวิตชสตารตจะตองอยูใน ACCESSORY q หรือ ON w*1 เพื่อใชระบบ 1เมนู HFT

การใช HFT ทานจะตองจับคูสายโทรศัพทที่เขากันไดกับ

ระบบ Bluetooth ของทานเขากับระบบในรถกอนในขณะที่รถ
จอดอยู

ตัวแสดงเหลานี้จะใชเพื่อแสดงวิธีการควบคุมปุม LIST/SELECT 

(เลือก)

หมุน  เพื่อเลือก

กด  เพื่อปอนคาที่ตองการ

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
*2 : ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ HFT

 หรือ *

แสดงหมายเลขโทรออกลาสุด 10 หมายเลข

แสดงหมายเลขสายเรียกเขาลาสุด 10 หมายเลข

แสดงสายที่ไมไดรับลาสุด 10 หมายเลข

โทรศัพท

การโทรดวน*2 เพิ่มใหม

เลือกเลขหมายจากประวัติการโทรเพื่อบันทึกเปนหมายเลขโทรดวนประวัติการโทร

สมุดโทรศัพท เลือกเลขหมายจากสมุดโทรศัพทเพื่อบันทึกเปนหมายเลขโทรดวน

หมายเลขโทรศัพท ปอนหมายเลขเพื่อบันทึกเปนหมายเลขโทรดวน

สายทีโ่ทรออก

สายทีไ่ดรับ

สายทีไ่มไดรับ

ประวัติการโทร*2

(รายชื่อหมายเลขที่มีอยูแลว)

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

แสดงชือ่หรือหมายเลขที่ไดบันทึกไวในสมุดโทรศัพท

เพิ่มอุปกรณ

เชื่อมตอโทรศัพท

เชื่อมตอออดิโอ

การตั้งคา Bluetoothการตั้งคาโทรศัพท

สมุดโทรศัพท*1

จับคูโทรศัพทเขากับระบบ

จับคูโทรศัพทใหม และเชื่อมตอโทรศัพทที่จับคูเขากับระบบ

เปลี่ยนรหัสจับคูสาย

ยกเลิกการเชื่อมตอ

ลบอุปกรณ

รหัสจับคูสาย

ยกเลิกโทรศัพทที่จับคูสายออกจากระบบ

ลบอุปกรณที่จับคูสาย

เชื่อมตออุปกรณ Bluetooth® Audio เขากับระบบ

โทรหมายเลขลาสุดซ้ําการโทรซ้ํา*1

*1 : ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ HFT
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

ประวัติการโทร

สมุดโทรศัพท

หมายเลขโทรศัพท

เพิ่มใหมการโทรดวน*1 เลือกเลขหมายจากประวัติการโทรเพือ่บันทึกเปนหมายเลขโทร
ดวน

เลือกเลขหมายจากสมุดโทรศัพทเพื่อบันทึกเปนหมายเลขโทร
ดวน

แกไขการโทรดวน

ลบหมายเลขโทรดวน

(รายชื่อหมายเลขทีม่ีอยูแลว) เปลี่ยนหมายเลขโทรดวนที่บันทึกไวกอนหนา

ลบหมายเลขโทรดวนที่บันทึกไวกอนหนา

ปอนเลขหมายเพื่อบันทกึเปนหมายเลขโทรดวน

*1 : ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ HFT
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

อิมพอรทประวัติการโทร

ลบประวัติการโทร

สมุดโทรศัพท*1

ประวัติการโทร*1 อิมพอรทหมายเลขจากประวัติการโทร

ลบหมายเลขจากประวัติการโทร

*1 : ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อเชื่อมตอโทรศัพทเขากับ HFT

อิมพอรทสมุดโทรศัพท

ลบสมุดโทรศัพท

เพิ่มหมายเลขจากสมุดโทรศัพท

ลบหมายเลขจากสมุดโทรศัพท

รหัส ID ผูโทร

ลบขอมลูในระบบ

ลําดับตามชื่อ

ลําดับตามหมายเลข

เรียงลําดับชื่อผูโทรเปนรหัส ID ผูโทร

เรียงลําดับหมายเลขผูโทรเปนรหัส ID ผูโทร

ยกเลิก/ตั้งคาการตั้งคาที่กําหนดเองทั้งหมดในกลุม การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) ใหกลับสูคาเริ่มตน
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

■ การจับคูสายโทรศัพท (เมื่อไมมีโทรศัพทที่จับคูอยูกับระบบ)

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก ใช (Yes) จากนั้นกด 

3. ดูใหแนใจวาโทรศัพทอยูในโหมดการคนหา จากนั้นกด 

4. ระบบจะใหรหัสในการจับคูสายบนโทรศัพทของทาน เมื่อโทรศัพทของทานแสดงเตือน ใหใสรหัสจับ

คูสี่หลัก

■ การตั้งคาโทรศัพท 1การตั้งคาโทรศัพท

โทรศัพทที่เขากันไดกับระบบ Bluetooth จะตองถูกจับคูสาย
เขากับระบบกอนจะทําการโทรออก หรือรับสายโดยใชระบบ

แฮนดฟรี

วิธีการจับคูสาย:

• ทานจะไมสามารถจับคูสายโทรศัพทของทานไดในขณะที่รถ

กําลังวิ่ง

• ทานสามารถจับคูสายโทรศัพทไดไมเกิน 5 เครื่อง

• แบตเตอรี่โทรศัพทของทานอาจหมดไฟเร็วขึ้น เมื่อเชื่อมตอ

เขากับระบบ

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ การจับคูสายโทรศัพท (เมื่อมีโทรศัพทหนึ่งเครื่องที่จับคูกับระบบอยู)

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

u หากมีการแสดงเตือนขอเชื่อมตอกับ

โทรศัพท เลือก ไม (No) และปฏิบัติขั้นตอนที่ 2

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 

Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาบลูทูธ (Bluetooth 

Setup) จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือก เพิม่อุปกรณ (Add New 

Device) จากนั้นกด 

5. ดูใหแนใจวาโทรศัพทอยูในโหมดการคนหา จากนั้น

กด 

6. ระบบจะใหรหัสในการจับคูสายบนโทรศัพทของทาน

เมื่อโทรศัพทของทานแสดงเตือน ใหใสรหัสจับคูสี่หลัก

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ การยกเลิกการเชื่อมตอโทรศพัทที่จับคูสาย

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 

Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาบลทููธ (Bluetooth 

Setup) จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือก ยกเลิกการเชื่อมตอ

(Disconnect All) จากนั้นกด 

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ การเปลีย่นโทรศพัทที่จับคูสายปจจุบัน

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 

Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาบลูทูธ (Bluetooth 

Setup) จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือก เชื่อมตอโทรศพัท (Connect 

Phone) จากนั้นกด 

u หนาจอจะเปลี่ยนไปเปนรายชื่ออุปกรณ

5. หมุน  เพื่อเลือกชื่อของอุปกรณที่ทานตองการ

จากนั้นกด 

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT

มีตอ

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ การเปลี่ยนการตั้งคารหัสจับคูสาย

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 

Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาบลทููธ (Bluetooth 

Setup) จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือก รหัสจับคูสาย (Pairing Code) 

จากนั้นกด 

5. ใสรหัสจับคูสายใหม จากนั้นกด 

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

■ การลบโทรศัพทที่จับคูสาย

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 

Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาบลูทูธ (Bluetooth 

Setup) จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือก ลบอุปกรณ (Delete Device) 

จากนั้นกด 

u หนาจอจะเปลี่ยนไปเปนรายชื่ออุปกรณ

5. หมุน  เพื่อเลือกโทรศัพทที่ทานตองการลบ

จากนั้นกด 

6. ขอความยืนยันจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ หมุน  เพื่อ

เลือก ใช (Yes) จากนั้นกด 

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

ทานสามารถเลือกขอมูลของผูโทรใหแสดงขึ้นเมื่อมีการโทรเขา
1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 

Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก รหัส ID ผูโทร (Caller ID) จาก

นั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือกโหมดที่ตองการ จากนั้นกด 

■ ขอมูลรหัส ID ผูโทร 1ขอมูลรหัส ID ผูโทร

ลําดับตามชื่อ: ชื่อผูโทรจะแสดงขึ้นถามีบันทึกไวในสมุด

โทรศัพท

ลําดับตามหมายเลข: หมายเลขผูโทรจะแสดงขึ้น

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT

อุปกรณ
อํานวยความสะดวก

หมายเลขโทรดวนทั้งหมด ขอมูลจากสมุดโทรศัพทที่อิมพอรทมาทั้งหมด ขอมูลประวัติการโทรทั้งหมด
โทรศัพทที่จับคูสาย รหัสจับคูสาย การตั้งคารหัส ID ผูโทร และการตั้งคาระดับเสียงจะถูกลบออก

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)* 

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 

Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก ลบขอมูลในระบบ (System 

Clear) จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือก ใช (Yes) จากนั้นกด 

5. การแจงเตือนจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ กด 

■ การลบขอมูลในระบบ

* : สําหรับรถบางรุน
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uuระบบโทรศัพทแบบแฮนดฟรี*u เมนู HFT
อุปกรณ

อํานวยความสะดวก

เมื่อโทรศัพทของทานถูกจับคูสาย ขอมูลในสมุดโทรศัพทจะถูกอิมพอรทเขาสูระบบดวยตนเอง
■ การอิมพอรทขอมูลสมุดโทรศพัทของโทรศัพทมือ

ถือ

1. กดปุม  หรือปุม *

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 

Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก สมุดโทรศัพท (Phonebook) 

จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือก อิมพอรทสมุดโทรศัพท

(Import Phonebook) จากนั้นกด 

5. หมุน  เพื่อเลือก ใช (Yes) จากนั้นกด 

u ระบบจะเริ่มการอิมพอรทขอมูลจากสมุดโทรศัพท

■ การลบขอมูลจากสมุดโทรศัพทที่อิมพอรทมา

1. กดปุม  หรือปุม *

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 

Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก สมุดโทรศัพท (Phonebook) 

จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือก ลบสมุดโทรศัพท (Delete 

Phonebook) จากนั้นกด 

5. หมุน  เพื่อเลือก ใช (Yes) จากนั้นกด 

■ สมุดโทรศัพท 1สมุดโทรศัพท

สําหรับรายการคุณสมบัติของคุณลักษณะนี้ ใหสอบถามจากตัว

แทนจําหนาย

* : สําหรับรถบางรุน
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เมื่อโทรศัพทของทานถูกจับคูสาย ขอมูลในประวัติการโทรจะถูกอิมพอรทเขาสูระบบดวยตนเอง
■ การอิมพอรทขอมูลประวัติการโทรของโทรศัพทมือ

ถือ
1. กดปุม  หรือปุม *
2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 

Setup) จากนั้นกด 
3. หมุน  เพื่อเลือก ประวัติการโทร (Call History) 
จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อเลือก อิมพอรทประวัติการโทร
(Import Call History) จากนั้นกด 

5. หมุน  เพื่อเลือก ใช (Yes) จากนั้นกด 

u ระบบจะเริ่มการอิมพอรทขอมูลจากสมุดโทรศัพท

■ การลบขอมูลประวัติการโทรที่อิมพอรทมา
1. กดปุม  หรือปุม *

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone 
Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก ประวัติการโทร (Call History) 

จากนั้นกด 
4. หมุน  เพื่อเลือก ลบประวัติการโทร (Delete 

Call History) จากนั้นกด 

5. หมุน  เพื่อเลือก ใช (Yes) จากนั้นกด 

■ ประวัติการโทร 1ประวัติการโทร

สําหรับรายการคุณสมบัติของคุณลักษณะนี้ ใหสอบถามจากตัว

แทนจําหนาย

* : สําหรับรถบางรุน
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โทรศัพทแตละเครื่องจะบันทึกหมายเลขโทรดวนไดไมเกิน 15 หมายเลข
การบันทึกหมายเลขโทรดวน

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก การโทรดวน (Speed Dial) 

จากนั้นกด 

u หนาจอจะเปลี่ยนไปเปนรายชื่อการโทรดวน

3. หมุน  เพื่อเลือก เพิ่มใหม (Add New)

จากนั้นกด 

จาก ประวัติการโทร (Call History):

u  เลือกหมายเลขจากประวัติการโทร

จาก สมุดโทรศัพท (Phonebook):

u  เลือกหมายเลขจากสมุดโทรศัพทที่ถูกอิมพอรท

จากโทรศัพทที่เชื่อมตออยู

จาก หมายเลขโทรศัพท (Phone Number):

u  ใสหมายเลขดวยตนเอง

■ การโทรดวน

* : สําหรับรถบางรุน
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■ การแกไขหมายเลขโทรดวน

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก การโทรดวน (Speed Dial) จากนั้นกด 

4. เลือกหมายเลขโทรดวนที่ปอนไวแลว

5. หมุน  เพื่อเลือก แกไขการโทรดวน (Edit Speed Dial) จากนั้นกด 

6. เลือกหมายเลขโทรดวนใหม จากนั้นกด 

■ การลบหมายเลขโทรดวน

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก การตั้งคาโทรศัพท (Phone Setup) จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก การโทรดวน (Speed Dial) จากนั้นกด 

4. เลือกหมายเลขโทรดวนที่ปอนไวแลว

5. หมุน  เพื่อเลือก ลบหมายเลขโทรดวน (Delete Speed Dial) จากนั้นกด 

6. เลือกหมายเลขโทรดวนที่ตองการลบ จากนั้นกด 

* : สําหรับรถบางรุน
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ทานสามารถโทรออกไดโดยการใชรายการดังตอไปนี้:
• ประวัติการโทร

• สมุดโทรศัพท

• การโทรดวน

• การโทรซ้ํา

■ การโทรออก 1การโทรออก

เมื่อโทรศัพทตอสาย ทานจะไดยินเสียงของผูรับสายผานทาง

ลําโพงเครื่องเสียง
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■ การโทรออกโดยใชประวัติการโทร

ประวัติการโทรจะถูกบันทึกไวใน สายที่โทรออก (Dialed 

Calls), สายที่ไดรับ (Received Calls) และ สายที่ไม
ไดรับ (Missed Calls)
1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก ประวัติการโทร (Call History) 

จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือก สายที่โทรออก (Dialed Calls), 

สายที่ไดรับ (Received Calls) หรือ สายที่ไมไดรับ

(Missed Calls) จากนั้นกด 

u หนาจอจะเปลี่ยนไปเปนแตละรายการ

4. หมุน  เพื่อเลือกหมายเลข จากนั้นกด 

u การโทรออกจะเริ่มอัตโนมัติ

1การโทรออกโดยใชประวัติการโทร

ประวัติการโทรจะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อมีการเชื่อมตอโทรศัพท

เขากับระบบ และจะแสดงหมายเลขที่โทรออก รับสาย และไม

ไดรับสาย 10 หมายเลขลาสุด

* : สําหรับรถบางรุน
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■ การโทรออกโดยใชสมุดโทรศัพท

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก สมุดโทรศัพท (Phonebook) 

จากนั้นกด 

u สมุดโทรศัพทจัดเก็บเรียงตามลําดับตัวอักษร

3. หมุน  เพื่อเลือกชื่อในรายชื่อ จากนั้นกด 

4. หมุน  เพื่อหมายเลขในรายชื่อ จากนั้นกด 

u การโทรออกจะเริ่มอัตโนมัติ

■ การโทรออกโดยใชหมายเลขโทรดวน

1. กดปุม  (สนทนา) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก การโทรดวน (Speed Dial) 

จากนั้นกด 

3. หมุน  เพื่อเลือกหมายเลข จากนั้นกด 

u การโทรออกจะเริ่มอัตโนมัติ

1การโทรออกโดยใชสมุดโทรศัพท

เมื่อโทรศัพทของทานถูกจับคูสาย ขอมูลในสมุดโทรศัพทจะถูก

อิมพอรทเขาสูระบบดวยตนเอง

* : สําหรับรถบางรุน
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■ การโทรออกโดยใชวิธีการโทรซ้ํา

ทานสามารถโทรหมายเลขที่โทรออกลาสุดซ้ําได

1. กดปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือก โทรซ้ํา (Redial) จากนั้นกด 

u การโทรออกจะเริ่มอัตโนมัติ

เมื่อมีสายเรียกเขา จะมีเสียงแจงเตือนใหทานไดยิน และ
หนาจอสายเรียกเขาจะปรากฏขึ้น

กดปุม * เพื่อรับสาย
กดปุม * เพื่อปฏิเสธหรือวางสาย

■ การรับสาย 1การรับสาย

สายเรียกเขา

กดปุม  เพื่อพักสายปจจุบันเพื่อรับสายเรียกเขาอีกสาย

กดปุม  อีกครั้งเพื่อกลับมารับสายที่พักไว

เลือก ปฏิเสธ (Ignore) เพื่อปฏิเสธสายที่เรียกเขาหากทานไม

ตองการรับสาย

กดปุม  หากทานตองการวางสายปจจุบัน

ทานสามารถเลือกสัญลักษณบนหนาจอเครื่องเสียง/ขอมูล แทน

ที่ปุม  และ  ได หมุน  เพื่อเลือกสัญลักษณ จาก

นั้นกด 

* : สําหรับรถบางรุน
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ตัวเลือกตอไปนี้จะใชไดระหวางการโทร
ปดเสียง (Mute): ปดเสียงของทาน

โอนสาย (Transfer Call): โอนสายของทานจากระบบกลับสูโทรศัพท
ไดอัลโทน (Dial Tone)*: สงหมายเลขในระหวางการโทร ตัวเลือกนี้จะมีประโยชนเมื่อทานโทรจาก
ระบบโทรศัพทในเมนู

1. การดูตัวเลือกตางๆ ที่มีใหใช ใหกด

ปุม  (โทรศัพท) หรือปุม  (รับสาย)*

2. หมุน  เพื่อเลือกตัวเลือก จากนั้นกด 

u เลือก ปดเสียง (Mute) เพื่อเปด จากนั้นเลือก ปด

เสียง (Mute) อีกครั้งเพื่อปด

■ ตัวเลือกระหวางการโทร 1ตัวเลือกระหวางการโทร

ไดอัลโทน (Dial Tone)*: ใชไดในโทรศัพทบางรุน

ทานสามารถเลือกสัญลักษณบนหนาจอเครื่องเสียง

* : สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

ในบทนี้อธิบายเรื่องการขับรถ, การเติมน้ํามันเชื้อเพลิง และขอมูลทางเทคนิคของรายการตางๆ เชน อุปกรณเสริม

กอนขับรถ .......................................................... 216
เมื่อขับรถ

การสตารตเครื่องยนต ..................................... 220

การสตารตเครื่องยนต ..................................... 223
ขอควรระวังขณะขบัรถ .................................... 227
เกยีรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)* .. 229

การเปลี่ยนเกียร.............................................. 230

การเปลี่ยนเกียร.............................................. 232

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคีย

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT) 
ที่ไมมีสวิตชเปลี่ยนเกียรที่พวงมาลัย

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT) 
ที่มีสวิตชเปลี่ยนเกียรที่พวงมาลัย

การเปลี่ยนเกียร ..............................................236
สวิตช ECON*................................................237
ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ *...................238
ระบบ VSA (ระบบชวยควบคุมการทรงตัว) * ......241

เบรก
ระบบเบรก ......................................................243
ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) .....................245
ระบบเสริมแรงเบรก ........................................246
สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทนัหัน..247

การจอดรถ
เมื่อจอดรถ......................................................248

กลองมองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ *

กลองมองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ .........249

รุนเกียรธรรมดา การเติมน้ํามันเชือ้เพลงิ
ขอมูลการใชน้ํามนัเชื้อเพลิง .............................251
เติมน้ํามันเชื้อเพลิงอยางไร ..............................252

การประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงและการปลอยคารบอน
ไดออกไซด
การประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงและลดการปลอยคารบอน
ไดออกไซด (CO2).........................................253

อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเติม
อุปกรณเสริม ..................................................254
การปรับแตงเพิ่มเติม .......................................254

* : สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

กอนขับรถ

การเตรียมการขับรถ

ตรวจสอบรายการดังตอไปนี้กอนที่ทานจะขับรถ

• ควรแนใจวาไมมีสิ่งกีดขวางติดอยูที่หนาตาง กระจกประตู ไฟภายนอก หรือสวนอื่นๆ ของเครื่องยนต

u นําน้ําคางแข็ง หรือน้ําแข็งออก

u ปดน้ําคางแข็งบนหลังคาออก ที่อาจจะไหลลงมาบดบังทัศนวิสัยในระหวางการขับรถหากเปนน้ํา

แข็ง ใหกําจัดออกเมื่อมันละลายแลว

u เมื่อตองกําจัดน้ําแข็งที่เกาะอยูที่ลอ ควรแนใจวาจะไมทําใหลอหรือสวนประกอบของลอเสียหาย

• ตรวจดูใหแนใจวาฝาประโปรงหนาปดสนิทดี

u หากฝากระโปรงหนาเปดในขณะขับรถ อาจทําใหการมองเห็นของทานถูกบดบัง

• ตรวจดูใหแนใจวายางอยูในสภาพดี

u ตรวจสอบแรงดันลมยาง และความเสียหายอื่นๆ

2 การตรวจสอบและดูแลรักษายางรถยนต หนา 286

• ควรแนใจวาไมมีบุคคลหรือวัตถุใดๆ อยูดานหลังของรถ

u อาจมีจุดบดบังจากดานใน

■ การตรวจสอบภายนอก
1การตรวจสอบภายนอก

ขอสังเกต
เมื่อประตูมีน้ําแข็งเกาะอยู ใหใชน้ําอุนละลายน้ําแข็งรอบๆ ขอบ

ประตู อยาพยายามฝนเปดประตู เพราะอาจทําใหยางรอบขอบ

ประตูเสื่อมสภาพได เมื่อละลายน้ําแข็งหมดแลว ใหเช็ดใหแหง

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเย็น

หามเทน้ําอุนเขาไปในชองเสียบกุญแจ

ทานจะไมสามารถเสียบกุญแจเขาไปไดหากน้ํากลายเปนน้ําแข็ง

ความรอนจากเครื่องยนตและไอเสียสามารถทําใหไฟติดได วัตถุ

ไวไฟที่อยูใตทองรถอาจทําใหเกิดไฟไหมได หากทานตองจอด

รถทิ้งไวเปนเวลานาน ใหตรวจสอบเศษขยะที่อยูรอบบริเวณ

และนําไปทิ้ง เชน หญาและใบไมแหงรวงจากตนหรือที่มากับ

สัตวเพื่อใชทํารัง ตรวจสอบฝากระโปรงหนาวามีวัตถุไวไฟตก

คางอยูหรือไม หลังจากที่ทําการบํารุงรักษารถ
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• เก็บหรือยึดสิ่งของทั้งหมดที่อยูภายในรถใหเหมาะสม

u การบรรทุกสัมภาระมากเกินไป หรือจัดเก็บไมถูกวิธี จะสงผลกระทบตอการควบคุมรถ

การทรงตัว ระยะการหยุด และยางรถ รวมถึงไมมีความปลอดภัยอีกดวย

2 การบรรทุกสัมภาระ หนา 219

• หามวางสิง่ของซอนกันจนสูงกวาความสูงของเบาะนั่ง

u สิ่งของที่วางไวสูงจะบดบังทัศนวิสัยของทานและอาจถูกเหวี่ยงไปขางหนาเมื่อมีการเบรกรถกะทันหัน

• หามวางสิง่ของใดๆ ไวที่บริเวณที่วางเทาของเบาะหนา และตรวจสอบวาพรมวางเทา* ยึดไวแนนหนา

แลว

u สิ่งของหรือยางปูพื้นที่ไมมีการยึดไวจะกีดขวางการใชงานแปนเบรกและคันเรงในขณะขับรถ

• ถาทานนําสัตวเลี้ยงขึ้นรถ อยาปลอยใหสัตวเลี้ยงเดินไปมาภายในรถ

u สัตวเลี้ยงอาจรบกวนการขับรถ และทําใหเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้น

• ปดประตูทุกบานและฝากระโปรงทายใหสนิท

• ปรับตําแหนงการนั่งของทานใหถูกตอง

u ปรับพนักพิงศีรษะ

2 การปรับตั้งเบาะนั่ง หนา 138

2 การปรับพนักพงิศีรษะ หนา 145

• ปรับกระจกมองหลังและพวงมาลัยใหเหมาะสมกับการขับรถของทาน

u ควรปรับในขณะที่นั่งอยูในตําแหนงนั่งขับรถที่ถูกตอง

2 การปรับตั้งกระจก หนา 136

2 การปรับระดับพวงมาลัย หนา 135

■ การตรวจสอบภายในรถ 1การตรวจสอบภายในรถ

ทิศทางการสองของไฟหนาไดรับการตั้งมาจากโรงงานและโดย

ปกติแลวไมจําเปนตองมีการปรับเพิ่ม อยางไรก็ตาม ถาทาน

บรรทุกสัมภาระที่มีนํ้าหนักมากไวในชองเก็บของใตฝากระโปรง

ทายหรือลากรถคันอื่นเปนประจําใหนํารถเขารับการปรับทิศทาง

การสองของไฟหนาใหมที่ศูนยบริการฮอนดาหรือชางที่มีความ

ชํานาญ
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การขับรถ

• ตองแนใจวาสิ่งของที่วางไวบนพื้นรถดานหลังเบาะหนาไมกลิ้งไปมาอยูใตเบาะนั่ง

u สิ่งของดังกลาวอาจกีดขวางการใชงานแปนเหยียบของผูขับขี่ หรือการใชงานเบาะนั่ง

• ผูโดยสารทุกคนในรถตองคาดเข็มขัดนิรภัย

2 จุดยึดเข็มขัดนิรภัย หนา 43

• ตองมั่นใจวาไฟเตือนตางๆ บนชุดมาตรวัดสวางขึ้นมาเมื่อทานสตารตเครื่อง และดับลงหลังจาก

เวลาผานไปครูหนึ่ง

u หากเกิดขอบกพรองขึ้น ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

2 ไฟเตอืนชุดมาตรวัด หนา 76
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การบรรทุกสมัภาระ

เมื่อทานบรรทุกสัมภาระ นํ้าหนักรวมของรถยนต ผูโดยสารทุกคน และสัมภาระ ตองไมเกินนํ้าหนัก
บรรทุกสูงสุด

2 ขอมูลจําเพาะ หนา 334

1การบรรทุกสัมภาระ

3 คําเตือน
การบรรทุกนํา้หนักมากเกินไปหรือการบรรทุกไมเหมาะสม จะสง

ผลกระทบตอการควบคุมรถและการทรงตัวของรถและเปน

สาเหตุของอุบัติเหตุรถชน ซึ่งอาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บหรือ

เสียชีวิตได

โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับขีดจํากัดการรับนํ้าหนกัและ

ขอมูลวธิีการบรรทุกสัมภาระอื่นๆ ในคูมือฉบับนี้
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การขับรถ

เมื่อขับรถ

การสตารตเครื่องยนต

1. ตองมั่นใจวาดึงคันเบรกมือแลว

2. ตรวจสอบวาคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง P จาก

นั้นเหยียบแปนเบรก

u แมวาจะสามารถสตารตเครื่องในตําแหนง N ได

แตควรสตารตที่ตําแหนง P เพื่อความปลอดภัย

2. ตรวจสอบวาคันเปลี่ยนเกียรอยูในตําแหนง N ใช

เทาขวาเหยียบแปนเบรก และเทาซายเหยียบแปน

คลัตซ

u เหยียบแปนเบรกใหสุดเมื่อสตารตรถ

รุนไมมีระบบสมารทคีย

1การสตารตเครื่องยนต

เหยียบแปนเบรกไวในขณะสตารตเครื่อง

เครื่องยนตจะสตารตติดยากเมื่อในอยูในสถานที่ที่อากาศหนาว

เย็นและสภาพอากาศเบาบาง ซึ่งพบไดในสถานที่ที่มีความสูง

มากกวา 2,400 เมตร

เมื่อตองสตารตเครื่องยนตในชวงที่อากาศหนาวเย็นใหปดการ

ทํางานของอุปกรณไฟฟาทั้งหมด เชน หลอดไฟ ระบบปรับ

อากาศ/ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ* และชุดไลฝากระจก

บังลมหลังตามลําดับ เพื่อลดการใชงานแบตเตอรี่

ถาเสียงของระบบไอเสียดังผดิปกติ หรือทานไดกลิ่นกาซไอเสีย

ภายในหองโดยสาร ใหทานนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนย

บริการฮอนดา เพราะอาจมีขอบกพรองที่เครื่องยนตหรือระบบ

ไอเสีย
แปนเบรก

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

แปนเบรก

แปนคลัตซ รุนเกียรธรรมดา

* : สําหรับรถบางรุน



มีตอ 221

uu เมื่อขับรถuการสตารตเครื่องยนต
การขับรถ

3. หมุนสวิตชสตารตไปยังตําแหนงสตารต e โดยไม

ตองเหยียบแปนคันเรง

1. เหยียบแปนเบรกคางไวดวยเทาขวา ปลดเบรกมือ ตรวจสอบวาไฟเตือนระบบเบรกดับลงหรือไม

2 เบรกมือ หนา 243

2. เลื่อนคันเปลีย่นเกียรไปยังตําแหนง D เลือก R เมื่อตองการถอยหลัง

3. คอยๆ ปลอยแปนเบรกและเหยียบแปนคันเรงเบาๆ เพื่อออกตัว

1การสตารตเครื่องยนต

หามหมุนกุญแจคางไวที่ตําแหนง START (e นานกวา 10 วินาที

• ถาเครื่องยนตไมสตารตขึ้นมาทันที ใหรออยางนอย 30 วนิาที

กอนลองใหมอีกครั้ง

• ถาเครื่องยนตสตารต แตดับลงทันที ใหรออยางนอย 30 วนิาที

กอนทําซํ้าขั้นตอนที่ 3 อีกครั้งโดยใหเหยียบคนัเรงอยางนิม่นวล

ปลอยคันเรงทันทีที่เครื่องยนตสตารต

ระบบ Immobilizer ชวยยับยั้งรถยนตของทานจากการ

โจรกรรม ถามีการใชกุญแจซึ่งเขารหัสไมถูกตอง ระบบน้ํามัน

เชื้อเพลิงของเครื่องยนตจะไมทํางาน

2 ระบบ Immobilizer หนา 119

■ การเริม่ออกตัว

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)
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การขับรถ

■ ระบบชวยการขึ้นทางชัน *

คุณสมบัติชวยการขึ้นทางชันจะชวยเบรกในระยะสั้นๆ เพื่อปองกันไมใหรถไหลขณะจอดอยูบนเสนทาง

ลาดชันในขณะที่ผูขับขี่ยายเทาจากแปนเบรกไปที่คันเรง

เหยียบแปนคลัตช และเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังเกียรเดินหนาเมื่อตองขึ้นทางชัน หรือตําแหนงเกียร
ถอยหลัง R เมื่อขับลงทางชัน จากนั้นจึงปลอยแปนเบรก

เปลี่ยนเกียรไปที่ D , S หรือ L * เมื่อตองขับขึ้นทางชัน หรือ R เมื่อลงทางชัน จากนั้นปลอยแปน
เบรก

1ระบบชวยการขึ้นทางชัน *

ระบบชวยการขึ้นทางชันอาจไมสามารถปองกันการพลิกคว่ําให

รถของทานจากการลงทางชนัในพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก และ

ไมสามารถใชงานไดในทางลาดเอียงที่มีความชันนอย

ระบบการชวยขึ้นทางชันจะไมสามารถใชแทนการเบรกลอได

รุนเกียรธรรมดา

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

* : สําหรับรถบางรุน
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มีตอ

การขับรถ

การสตารตเครื่องยนต

1. ตองมั่นใจวาดึงคันเบรกมือแลว

2. ตรวจสอบวาคันเปลีย่นเกียรอยูในตําแหนง P จาก

นั้นเหยียบแปนเบรก

u แมวาจะสามารถสตารตเครื่องในตําแหนง N ได

แตควรสตารตที่ตําแหนง P เพื่อความปลอดภัย

รุนมีระบบสมารทคีย

1การสตารตเครื่องยนต

เหยียบแปนเบรกไวในขณะสตารตเครื่อง

เครื่องยนตจะสตารตติดยากเมื่อในอยูในสถานที่ที่อากาศหนาว

เย็นและสภาพอากาศเบาบาง ซึ่งพบไดในสถานที่ที่มีความสูง

มากกวา 2,400 เมตร

เมื่อตองสตารตเครื่องยนตในชวงที่อากาศหนาวเย็นใหปดการ

ทํางานของอุปกรณไฟฟาทั้งหมด เชน หลอดไฟ ระบบปรับ

อากาศ/ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ* และชุดไลฝากระจก

บังลมหลังตามลําดับ เพื่อลดการใชงานแบตเตอรี่

ถาเสียงของระบบไอเสียดังผดิปกติ หรือทานไดกลิ่นกาซไอเสีย

ภายในหองโดยสาร ใหทานนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนย

บริการฮอนดา เพราะอาจมีขอบกพรองที่เครื่องยนตหรือระบบ

ไอเสีย

ระบบ Immobilizer ชวยยับยั้งรถยนตของทานจากการโจรกรรม

ถามีการใชกุญแจซึง่เขารหัสไมถูกตอง ระบบน้ํามันเชือ้เพลิงของ

เครื่องยนตจะไมทํางาน

2 ระบบ Immobilizer หนา 119

แปนเบรก

* : สําหรับรถบางรุน
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3. กด สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต โดยไมตองเหยียบ

แปนคันเรง

ENGINE
START
STOP

1การสตารตเครื่องยนต

ถาประจุไฟในแบตเตอรี่สมารทคียออน ใหถือสมารทคียเขาไป

ใกลกับ สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

2 ถาประจุไฟแบตเตอรี่ในสมารทคยีต่ํา หนา 311

เครื่องยนตอาจไมสตารตหากสมารทคียไดรับคลื่นวิทยุที่มี

สัญญาณแรง

ไมจําเปนตองกด สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต คางไวเพื่อ

สตารตเครื่องยนต

ถาเครื่องยนตสตารตไมติด ใหรออยางนอย 30 วินาที จึงคอย

ลองสตารตใหม
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uu เมื่อขับรถuการสตารตเครื่องยนต

มีตอ

การขับรถ

ทานสามารถดับเครื่องยนตไดเมื่อรถจอดสนิทแลว

1. เลื่อนคันเปลีย่นเกียรไปยังตําแหนง P

2. กด สวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

1. เหยียบแปนเบรกคางไวดวยเทาขวา ปลดเบรกมือ ตรวจสอบวาไฟเตือนระบบเบรกดับลงหรือไม

2 เบรกมือ หนา 243

2. เลื่อนคันเปลีย่นเกียรไปยังตําแหนง D เลือก R เมื่อตองการถอยหลัง

3. คอยๆ ปลอยแปนเบรกและเหยียบแปนคันเรงเบาๆ เพื่อออกตัว

■ การดับเครื่องยนต

■ การเริม่ออกตัว
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การขับรถ

■ ระบบชวยการขึ้นทางชัน

คุณสมบัติชวยการขึ้นทางชันจะชวยเบรกในระยะสั้นๆ เพื่อปองกันไมใหรถไหลขณะจอดอยูบนเสนทาง

ลาดชันในขณะที่ผูขับขี่ยายเทาจากแปนเบรกไปที่คันเรง

เปลี่ยนเกียรไปที่ D , S หรือ L * เมื่อตองขับขึ้นทางชัน หรือ R เมื่อลงทางชัน จากนั้นปลอยแปน
เบรก

1ระบบชวยการขึ้นทางชัน

ระบบชวยการขึ้นทางชันอาจไมสามารถปองกันการพลิกคว่ําให

รถของทานจากการลงทางชนัในพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก และ

ไมสามารถใชงานไดในทางลาดเอียงที่มีความชันนอย

ระบบการชวยขึ้นทางชันจะไมสามารถใชแทนการเบรกลอได

* : สําหรับรถบางรุน
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uu เมื่อขับรถuขอควรระวังขณะขับรถ

มีตอ

การขับรถ

ขอควรระวังขณะขับรถ

หลีกเลี่ยงการขับในที่น้ําลึกและถนนที่มีน้ําทวม เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายตอเครื่องยนต หรือ
เกิดขอบกพรองตอสวนประกอบไฟฟาได

■ การขับรถในสภาวะฝนตก
1ขอควรระวังขณะขับรถ

ขอควรระวัง: หามขับรถไปในที่น้ําลึก การขับรถไปในที่น้ําลึก

อาจทําใหเกิดความเสียหายตอเครื่องยนต อุปกรณไฟฟา และ

ทําใหรถยนตเสียหายได

ขอสังเกต
หามใชงานคันเปลี่ยนเกียรในขณะที่เหยียบแปนคันเรง ทาน

อาจทําใหเกียรเสียหายได

ขอสังเกต
หากทานหมุนพวงมาลัยชาๆ ดวยความเร็วต่ํา หรือหมุนพวง

มาลัยไปทางซายสุดหรือขวาสุดชั่วขณะ ระบบพวงมาลัยไฟฟา

(EPS) จะรอนขึ้น ระบบจะเขาสูโหมดปองกัน และจํากัด

ประสิทธิภาพการทํางาน พวงมาลัยจึงหมุนยากขึ้นทําใหยากตอ

การควบคุม แตเมื่อระบบเย็นลง ระบบพวงมาลัยไฟฟา(EPS) 

ก็จะกลับคนืสภาพการทํางาน การทํางานซ้ําๆ ภายใตสภาวะ

เชนนี้ อาจทําใหเกิดความเสียหายตอระบบในที่สุด

หากสวิตชสตารตอยูที่ ACCESSORY (q หรือ LOCK (0*1 
ในขณะขับขี่ เครื่องยนตอาจดับ และฟงกชันการทํางานของ

พวงมาลัยและเบรกจะหยุดทํางานทําใหยากตอการควบคุม

รถยนต

หามเปลี่ยนเกียร ไปที่ (N อาจทําใหทานสูญเสียการควบคุม

เบรก (และคันเรง)

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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การขับรถ

ถามีการกระแทกอยางรุนแรงเกิดขึ้นใตทองรถ ใหจอดรถในสถานที่ที่ปลอดภัย ตรวจสอบใตทองรถเพื่อ
ดูความเสียหายหรือการรั่วของนํ้ามันตางๆ

■ ขอควรระวังอื่นๆ 1ขอควรระวังขณะขับรถ

ในระหวางการใชงาน 1,000 กม. แรก ใหหลีกเลี่ยงการเรง

เครื่องกะทันหัน หรือการเรงเครื่องเต็มที่เพื่อปองกันไมให

เครื่องยนตหรือระบบสงกําลังไดรับความเสียหาย

หลีกเลี่ยงการเบรกอยางรุนแรงในชวง 300 กม. แรก
ทานควรปฏิบัติเชนนี้เมื่อเปลี่ยนผาเบรกใหมดวย

ขอสังเกต
ลักษณะตอไปนีอ้าจทําใหบริเวณใตสปอยเลอรไดรับความเสีย

หายได:

• การจอดรถชิดขอบทาง

• การจอดรถขนานกับไหลทาง

• การขับรถลงทางลาดชัน

• การขับรถขึ้นหรือลงจากพื้นถนนตางระดับ (เชน ไหลทาง)

• การขับรถบนถนนที่มีพื้นผิวขรุขระ

• การขับรถบนถนนที่มีรองหลุม
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uu เมื่อขับรถu เกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)*
การขับรถ

เกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนือ่ง (CVT)*

เครื่องยนตจะทํางานที่รอบเดินเบาสูงและความเร็วในการเคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้น
ใหเหยียบแปนเบรกจนสุดคางไวเมื่อตองการหยุดรถไมใหเคลื่อนที่

การเหยียบคันเรงอยางรวดเร็วในขณะที่กําลังขับรถขึ้นทางชันอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดการลดเกียร
และรถเรงเครื่องกะทันหัน โปรดเหยียบคันเรงดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะเมื่อขับรถบนถนนที่
ลื่น และมีโคงจํานวนมาก

■ การเคลื่อนที่อยางชาๆ

■ การคิกดาวน

* : สําหรับรถบางรุน
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uu เมื่อขับรถuการเปลี่ยนเกียร

การขับรถ

การเปลี่ยนเกียร

เปลี่ยนตําแหนงเกียรใหเหมาะสมกับลักษณะการขับขี่ของทาน

■ ตําแหนงคนัเปลี่ยนเกียร

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT) ที่ไมมีสวิตชเปลี่ยนเกียรที่พวงมาลัย

1การเปลี่ยนเกียร

ทานไมสามารถหมุนสวติชสตารตไปยังตําแหนง LOCK (0 และ

ถอดกุญแจ เวนเสียแตวาคนัเปลี่ยนเกียรจะอยูที่ตําแหนง (P

ทานไมสามารถเปลี่ยนโหมดจายไฟจาก ON ไปยังโหมด OFF 

ได เวนเสียแตวาคันเปลี่ยนเกียรจะอยูที่ตําแหนง (P

รถยนตอาจไหลไปขางหนาเล็กนอยแมในตําแหนง (N ในขณะ

ที่เครื่องยนตเย็น

เหยียบแปนเบรกใหสุด และถาจําเปน ใหใชเบรกมือ

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคีย

ถอยหลัง

ใชเมื่อถอยหลัง

ขับ

ใชสําหรับการขับรถปกติ

จอด

ใชเมื่อจอดรถหรือสตารตเครื่อง

เกียรวาง

ใชเมื่อเดินเบาเครื่อง

ปุมปลดล็อก

ตําแหนง (S)

ใชเพื่อ:

● การเรงความเร็วไดดียิ่งขึ้น
● เพื่อเพิ่มแรงเบรกของเครื่องยนต
● เพื่อการขับขึ้น-ลงทางลาดชัน
เกียรต่ํา

ใชเพื่อ:

● เพิ่มแรงเบรกของเครื่องยนต
● เพื่อการขับขึ้น-ลงทางลาดชัน

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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uu เมื่อขับรถuการเปลี่ยนเกียร
การขับรถ

■ การใชงานคันเปลี่ยนเกียร 1การใชงานคันเปลี่ยนเกียร

ขอสังเกต
เมื่อทานเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปมาระหวางตําแหนง (D กับ 

(R ใหจอดรถใหสนิทและเหยียบแปนเบรกคางไว

การเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรกอนที่รถจะจอดสนิทจะทําใหชุดเกียร

ไดรับความเสียหาย

สังเกตไฟเตือนตําแหนงคนัเปลี่ยนเกียรเพื่อตรวจสอบตําแหนง

คันเปลี่ยนเกียรกอนออกตัว

หากไฟเตือนกะพริบ แสดงวาเกิดขอบกพรองที่ชุดเกียร

หลีกเลี่ยงการเรงเครื่องกะทันหันและนํารถเขารับการตรวจ

สอบชุดเกียรที่ศูนยบริการฮอนดาทันทีที่ทําได

เครื่องยนตอาจตัดการจายนํ้ามันเชื้อเพลิง ถาทานขับรถที่ความ

เร็วรอบอยูภายในพื้นที่สีแดงของมาตรวัดความเร็วรอบเครื่อง

ยนต (ขีดจํากัดความเร็วรอบของเครื่องยนต) ถาอาการดัง

กลาวเกิดขึ้น ทานอาจรูสึกวารถกระตุก

อาจไมสามารถใชงานคันเปลี่ยนเกียรไดถาเหยียบแปนเบรกอยู

ขณะที่กดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียร

ใหเหยียบแปนเบรกกอน

เหยียบแปนเบรกและกดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียรเพื่อ
เปลี่ยนเกียร

เปลี่ยนเกียรโดยไมกดปุมปลดล็อกคนัเปลี่ยนเกียร

กดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียรและเปลี่ยนเกียร

ไฟเตือนตําแหนงคันเปลี่ยนเกียร

พื้นที่สีแดงของมาตรวัดความเร็วรอบ
เครื่องยนต
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uu เมื่อขับรถuการเปลี่ยนเกียร

การขับรถ

การเปลี่ยนเกียร

เปลี่ยนตําแหนงเกียรใหเหมาะสมกับลักษณะการขับขี่ของทาน

■ ตําแหนงคนัเปลี่ยนเกียร

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT) ที่มีสวิตชเปลี่ยนเกียรที่พวงมาลัย

1การเปลี่ยนเกียร

ทานไมสามารถหมุนสวติชสตารตไปยังตําแหนง LOCK (0 และ

ถอดกุญแจ เวนเสียแตวาคนัเปลี่ยนเกียรจะอยูที่ตําแหนง (P

ทานไมสามารถเปลี่ยนโหมดจายไฟจาก ON ไปยังโหมด OFF 

ได เวนเสียแตวาคันเปลี่ยนเกียรจะอยูที่ตําแหนง (P

รถยนตอาจไหลไปขางหนาเล็กนอยแมในตําแหนง (N ในขณะ

ที่เครื่องยนตเย็น

เหยียบแปนเบรกใหสุด และถาจําเปน ใหใชเบรกมือ

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคีย

ถอยหลัง

ใชเมื่อถอยหลัง

ขับ

ใชเพื่อ:

● การขับรถปกติ
● เพื่อการขับขี่ในโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด

จอด

ใชเมื่อจอดรถหรือสตารตเครื่อง

เกียรวาง

ใชเมื่อเดินเบาเครื่อง

ปุมปลดล็อก
ตําแหนง (S)

ใชเพื่อ:

● การเรงความเร็วไดดียิ่งขึ้น
● เพื่อเพิ่มแรงเบรกของเครื่องยนต
● เพื่อการขับขึ้น-ลงทางลาดชัน
● เพื่อการขับขี่ในโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด 
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uu เมื่อขับรถuการเปลี่ยนเกียร
การขับรถ

■ การใชงานคันเปลี่ยนเกียร 1การใชงานคันเปลี่ยนเกียร

ขอสังเกต
เมื่อทานเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปมาระหวางตําแหนง (D กับ 

(R ใหจอดรถใหสนิทและเหยียบแปนเบรกคางไว

การเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรกอนที่รถจะจอดสนิทจะทําใหชุดเกียร

ไดรับความเสียหาย

สังเกตไฟเตือนตําแหนงคนัเปลี่ยนเกียรเพื่อตรวจสอบตําแหนง

คันเปลี่ยนเกียรกอนออกตัว

หากไฟเตือนกะพริบ แสดงวาเกิดขอบกพรองที่ชุดเกียร

หลีกเลี่ยงการเรงเครื่องกะทันหันและนํารถเขารับการตรวจ

สอบชุดเกียรที่ศูนยบริการฮอนดาทันทีที่ทําได

เครื่องยนตอาจตัดการจายนํ้ามันเชื้อเพลิง ถาทานขับรถที่ความ

เร็วรอบอยูภายในพื้นที่สีแดงของมาตรวัดความเร็วรอบเครื่อง

ยนต (ขีดจํากัดความเร็วรอบของเครื่องยนต) ถาอาการดัง

กลาวเกิดขึ้น ทานอาจรูสึกวารถกระตุก

อาจไมสามารถใชงานคันเปลี่ยนเกียรไดถาเหยียบแปนเบรกอยู

ขณะที่กดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียร

ใหเหยียบแปนเบรกกอน

ไฟเตือนตําแหนงคันเปลี่ยนเกียร

เหยียบแปนเบรกและกดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียรเพื่อ
เปลี่ยนเกียร

เปลี่ยนเกียรโดยไมกดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียร

กดปุมปลดล็อกคันเปลี่ยนเกียรและเปลี่ยนเกียร

ไฟเตือน M โหมด (โหมดเลือกเปลี่ยน
เกียร 7 สปด)/ไฟแสดงตําแหนงเกียร

พื้นที่สีแดงของมาตรวัดความเร็วรอบ
เครื่องยนต
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ใชสวิตชเปลี่ยนเกียรเพื่อเปลีย่นเกียรระหวางเกียร 1st และเกียร 7th โดยไมจําเปนตองปลอยมือออก
จากพวงมาลัย ชุดเกียรจะเปลี่ยนไปที่โหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด โหมดนี้จะเปนประโยชนเมื่อจํา

เปนตองใชการเบรกของเครื่องยนต

■ เมื่อคันเปลีย่นเกียรอยูที่ตําแหนง D :

โหมดการเปลี่ยนเกียรของรถจะเปลี่ยนเปนโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปดชั่วคราว และหมายเลขจะ
แสดงในไฟแสดงตําแหนงเกียร
โหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปดจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากทานขับรถดวยความเร็วคงที่ หรือเรง

ความเร็วและหมายเลขในไฟแสดงตําแหนงเกียรดับลง

ทานสามารถยกเลิกโหมดนี ้โดยการดึงสวิตชเปลี่ยนเกียรไว  ครูหนึ่ง

โหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปดจะมีประโยชนเปนอยางยิ่งเมื่อลดความเร็วรถชั่วคราวกอนทําการเลี้ยว

■ เมื่อคันเปลีย่นเกียรอยูที่ตําแหนง S :

โหมดการเปลี่ยนเกียรของรถ จะเปลี่ยนเปนโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด ไฟเตือน M และหมายเลข

ความเร็วที่เลือกจะแสดงในไฟแสดงตําแหนงเกียร ขณะลดความเร็วรถ ตําแหนงเกียรจะลดลงตาม
โดยอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่อง เกียรจะเปลี่ยนเปนเกียร 1st โดยอัตโนมัติ

หากความเร็วรถยนตเพิ่มขึ้น และความเร็วรอบเครื่องยนตไปถึงระดับที่เขาใกลโซนสีแดงของมาตรวัด
ความเร็วรอบเครื่องยนต เกียรจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

ทานสามารถออกตัวไดที่เกียร 1st เทานั้น

เมื่อทานยกเลิกโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด ใหเลื่อนคันเปลีย่นเกียรจากตําแหนง S ไป D เมื่อ
โหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปดถูกยกเลิก ไฟแสดง M และไฟแสดงการเปลี่ยนเกียรดับลง

■ โหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด 1โหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด

เพื่อการประหยัดน้ํามันเชือ้เพลิงอยางมีประสทิธภิาพการเปลี่ยน

เกียรอาจปรับความเร็วไดสูงสุดมากกวาเกียรที่ 7th ในบาง

สภาวะ ในกรณีเชนนี ้หมายเลขในไฟแสดงตําแหนงเกียรจะยัง

คงแสดงหมายเลข 7

ในโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด สามารถเพิ่ม-ลดเกียรไดโดย

ใชสวิตชเปลี่ยนเกียร ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้:

เพิ่มเกียร: ความเร็วเครื่องยนตอยูที่ระดับต่ําสุดของตําแหนง

ความเร็วของเกียรที่สูงกวา

ลดเกียร: ความเร็วเครื่องยนตอยูที่ความเร็วสูงสุดของตําแหนง

เกียรที่ต่ํากวา

เมื่อความเร็วเครื่องยนตเขาใกลโซนสีแดงของมาตรวัดความ

เร็วรอบเครื่องยนต เกียรจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อความเร็วเครื่องยนตไปถึงระดับต่ําสุดของตําแหนงความ

เร็วที่เลือก เกียรจะลดลงโดยอัตโนมัติ

การควบคุมสวิตชเปลี่ยนเกียรบนพื้นผิวถนนที่ลื่นไถล อาจทําให

ยางล็อก ในกรณีเชนนี้ โหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปดจะถูกยก

เลิก และกลับไปเปนโหมดการขับขี่ที่เกียรตําแหนง D ปกติ
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■ การทํางานโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด 1การทํางานโหมดเลือกเปลี่ยนเกียร 7 สปด

การใชงานสวิตชเปลี่ยนเกียรแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนเกียร

หนึ่งเกียร

หากตองการเปลี่ยนเกียรอยางตอเนื่อง ใหปลอยสวิตชเปลี่ยน

เกียรและกดอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนเปนเกียรถัดไป

ถาไฟเตือนตําแหนงเกียรกะพริบเมื่อทานพยายามเพิ่มหรือลด

เกียร แสดงวาความเร็วของรถในขณะนั้นไมอยูในชวงที่

สามารถเปลี่ยนเกียรได

เรงความเร็วขึ้นเล็กนอยเพื่อเพิ่มเกียรและลดความเร็วลงเพื่อ

ลดเกียร ขณะที่ไฟเตือนกะพริบ

ไฟเตือนตําแหนงการเปลี่ยนเกียรจะกะพริบเมื่อทานไมสามารถ

เปลี่ยนเกียรไปตําแหนงที่ต่ํากวาขณะขับขี่ เพื่อปองกันไมใหชุด

เกียรเสียหาย 

 สวิตชเปลี่ยนเกียร

ลง (-) ที่พวงมาลัย
 สวิตชเปลี่ยนเกียร

ขึ้น (+) ที่พวงมาลัย

เปลี่ยนเกียรลงเมื่อกดสวิตชเปลี่ยน

เกียร 

เปลี่ยนเกียรขึ้นเมื่อกดสวิตช

เปลี่ยนเกียร 



236

uu เมื่อขับรถuการเปลี่ยนเกียร

การขับรถ

การเปลี่ยนเกียร

เหยียบแปนคลัตซจนสุดเพื่อใชงานคันเปลี่ยนเกียร จากนั้นใหยกเทาออกจากแปนคลัตซชาๆ เหยียบ
แปนคลัตซ และหยุดรอประมาณ 2-3 วินาที กอนที่จะเปลี่ยนเกียรไปที่เกียร R หรือเปลี่ยนเกียรไปที่
เกียรเดินหนาเกียรใดเกียรหนึ่งชั่วคราว วิธีการนี้จะหยุดเกียรไมใหเกิดอาการ “เสียดสี”

เมื่อทานไมไดเปลี่ยนเกียรอยู หามวางเทาของทานไวบน

แปนคลัตช การกระทําดังกลาวอาจเปนสาเหตุใหผา
คลัตชสึกเร็วขึ้น 

รถยนตของทานมีระบบปองกันเกียรถอยหลัง โดยจะชวยปองกันการเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนงถอย
หลัง R ทันทีจากเกียร 5th โดยใหทานเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง N กอนเสมอ จากนั้นจึง
เลื่อนไปยังตําแหนงถอยหลัง R

■ การใชงานคันเปลี่ยนเกียร

เกียรธรรมดา

1การเปลี่ยนเกียร

ขอสังเกต
หามเปลี่ยนเกียรไปที่ตําแหนง (R กอนที่รถจะหยุดนิ่ง

การเปลี่ยนเกียรไปที่ตําแหนง (R กอนรถหยุดจะทําใหชดุเกียร

ไดรับความเสียหาย

ขอสังเกต
กอนเปลี่ยนเกียรลง ตรวจสอบใหแนใจวารอบเครื่องยนตไมอยู

ในเขตพื้นที่สีแดง หากอยูในพื้นที่สีแดงเครื่องยนตจะไดรับ

ความเสียหายรุนแรง

ที่คันเปลี่ยนเกียรจะมีชิ้นสวนโลหะอยู ถาทานจอดรถทิ้งไวกลาง

แจงเปนเวลานานในวันที่อากาศรอน โปรดใชความระมัดระวัง

กอนจับที่คันเปลี่ยนเกียร เพราะคันเปลี่ยนเกียรอาจรอนจัด

เนื่องจากความรอนของอากาศ ถาอุณหภูมิภายนอกต่ํา คัน

เปลี่ยนเกียรอาจเย็น

ถาทานเรงเครื่องจนเกิดความเร็วสูงสุดของเกียรความเร็วรอบ

เครื่องยนตจะเขาไปอยูในชวงพื้นที่สีแดงของมาตรวัดความเร็ว

รอบเครื่องยนต หากเหตุการณเชนนีเ้กิดขึ้น ทานอาจรูสึกวารถ

กระตุกเล็กนอย

■ ระบบปองกันเกียรถอยหลัง
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สวิตช ECON*

กดสวิตช ECON เพื่อเปดและปดโหมด ECON
โหมด ECON จะชวยทานประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงโดย
การปรับการใชเครื่องยนต เกียร* ระบบปรับอากาศ/

ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ* และระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติ*

1สวิตช ECON*

ขณะอยูในโหมด ECON ระบบปรับอากาศจะมีการแปรผัน

อุณหภูมิมากขึ้น

* : สําหรับรถบางรุน
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ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ*

รักษาความเร็วรถไวใหอยูในระดับคงที่โดยไมตองเหยียบแปนคันเรง ใชระบบควบคุมความเร็วรถ
อัตโนมัติบนถนนที่โลง การจราจรไมติดขัดซึ่งทานจะสามารถเดินทางโดยใชความเร็วคงที่ไดโดยมีการ
เรงความเร็วหรือลดความเร็วเพียงเล็กนอยเทานั้น

1ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ *

ไมสามารถใชงานระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติได เมื่อขับรถ

ขึ้นทางชันหรือลงทางชนั

เมื่อไมใชงานระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ:

ปดระบบควบคมุความเร็วรถอัตโนมัติโดยการกดปุม CRUISE

ขณะที่อยูในโหมด ECON อาจใชเวลาคอนขางนานในการเรง

ความเร็วตามระดับที่กําหนดเพื่อคงความเร็วรถ

3 คําเตือน
การใชงานระบบควบคมุความเร็วรถอัตโนมัติไมถูกตองเหมาะ

สมอาจทําใหเกิดการชนได

ใชงานระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติเฉพาะเมื่อเดินทางบน

ทางดวนที่โลง ในสภาพอากาศที่แจมใส

ใชงานเมื่อใด

วธิกีารใชงาน

■ ความเร็วของรถสําหรับระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมตัิ:
ความเร็วที่กําหนดอยูในชวงประมาณ 40 กม./ชม. ขึ้นไป

■ ตําแหนงเกียรในระบบควบคุมความเร็ว
รถอัตโนมัติ: ในตําแหนง (D หรือ (S

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

รักษาระยะหางระหวางรถของทานกับรถ

คันหนาใหมีระยะหางที่เพียงพอเสมอ

■ กดปุม CRUISE บน
พวงมาลัย

CRUISE MAIN จะติดสวางบนแผงหนาป ทม ระบบ
ควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติพรอมสําหรับการใชงาน

* : สําหรับรถบางรุน
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ถอนเทาออกจากแปนคันเรงแลวกดปุม –/SET เมื่อถึงความเร็วที่ทานตองการ 
ทันทีที่ปลอยมือออกจากปุม –/SET ความเร็วรถจะถูกกําหนดและระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติจะ

เริ่มทํางาน ไฟแสดง CRUISE CONTROL จะติดสวางขึ้น

■ การกําหนดความเร็วรถ

ปุม –/SET

เมื่อระบบควบคมุความเร็วรถอัตโนมัติเริ่มทํางาน

กดปุมแลวปลอย

On

On
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การขับรถ

เพิ่มหรือลดความเร็วรถโดยใชปุม RES/+ หรือ –/SET บนพวงมาลัยรถยนต

• ในแตละครั้งที่กดปุม ความเร็วรถจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงครั้งละ 1 กม./ชม.
• หากทานกดปุมคางไว ความเร็วรถจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงไปเรื่อยๆ จนกวาจะปลอยมือออกจากปุม และ
ความเร็วนี้จะไดรับการตั้งคา

การยกเลิกระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติ ใหทําตามขอ
ใดขอหนึ่งตอไปนี้:
• กดปุม CANCEL

• กดปุม CRUISE

• เหยียบแปนเบรก

ไฟแสดง CRUISE CONTROL จะดับไป

■ การปรับเปลี่ยนความเร็วรถ 1การปรับเปลี่ยนความเร็วรถ

ทานสามารถกําหนดความเร็วรถไดโดยใชปุม –/SET บนพวง

มาลัยรถเมื่อตองการปรับความเร็วดวยแปนคันเรงหรือแปน

เบรก

■ การยกเลิก

สําหรับลดความเร็ว

สําหรับเพิ่มความเร็ว

1การยกเลิก

การใชความเร็วที่ตั้งไวกอนหนานี้ตอ:

หลังจากยกเลิกระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติไปแลว ทาน

ยังคงสามารถใชความเร็วที่กําหนดไวกอนหนานี้ตอไดโดยการ

กดปุม RES/+ ในขณะขับขี่ที่ระดับความเร็ว อยางนอยเทากับ

หรือมากกวา 40 กม./ชม.

ทานไมสามารถตั้งคาหรือใชความเร็วที่ตั้งไวกอนหนาตอไดใน

กรณีดังนี:้

• เมื่อความเร็วรถต่ํากวา 40 กม./ชม.

• เมื่อปดใชงานปุม CRUISE

ระบบควบคุมความเร็วรถอัตโนมัติจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติที่

ความเร็วเทากับหรือตํ่ากวา 35 กม./ชม.

ปุม
CRUISE

ปุม
CANCEL
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uu เมื่อขับรถuระบบ VSA (ระบบชวยควบคุมการทรงตัว) *

มีตอ

การขับรถ

ระบบ VSA (ระบบชวยควบคุมการทรงตัว) *

ระบบ VSA ชวยใหรถยนตทรงตัวไดดีขึ้นในขณะเลี้ยวหากรถมีการหักเลี้ยวนอยเกินไปหรือมากเกิน
ไป และยังชวยในการยึดเกาะบนพื้นผิวถนนที่ลื่น โดยการควบคุมกําลังสงของเครื่องยนตและเลือกใช
งานเบรกใหเหมาะกับสถานการณเฉพาะหนา

เมื่อระบบ VSA ทํางาน ทานจะสังเกตไดวาเครื่องยนตไม
ตอบสนองตอการเรงความเร็วรถ และทานยังอาจไดยิน
เสียงจากระบบไฮดรอลิก และสังเกตเห็นไฟเตือน

กะพริบ

■ การทํางานของระบบ VSA

1ระบบ VSA (ระบบชวยควบคุมการทรงตัว) *

ระบบ VSA อาจทํางานไดไมถูกตองหากทานใชขนาดและ

ประเภทยางตางชนิดกัน ตรวจสอบใหแนใจวาใชยางที่มีขนาด

และประเภทเดียวกัน และคาแรงดันลมยางถูกตองตามคาที่

กําหนด

เมื่อไฟเตือนระบบ VSA ติดสวางและยังคงติดคางในระหวาง

ขับขี่ แสดงวาอาจเกิดปญหาขึ้นกับระบบ แมจะยังไมมีผลตอ

การขับขี่ตามปกติ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบโดยศูนยบริการ

ทันที

ระบบ VSA ไมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทรงตัวไดทุก

กรณีและไมสามารถควบคุมระบบเบรกไดทั้งหมด ทานยังคง

ตองควบคุมการขับขี่และบังคบัเลี้ยวที่ความเร็วที่เหมาะสมกับ

สภาพการจราจรและควบคุมระยะหางในขอบเขตที่จะทําใหเกิด

ความปลอดภัย

ไฟเตือน
ระบบ VSA

* : สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ

ปุมนี้อยูบนแผงควบคุมทางดานผูขับขี่ การเปดและปด
ระบบ VSA นี้ ใหกดปุมคางไวจนกระทั่งไดยินเสียงเตือน

ระบบควบคุมการยึดเกาะถนนจะหยุดทํางาน ทําใหพวง

มาลัยหมุนไดอยางเปนอิสระมากขึ้นที่ความเร็วต่ํา ไฟ
เตือนระบบ VSA OFF จะติดสวางขึ้น

การเปดใชงานระบบอีกครั้ง ใหกดปุม  (VSA OFF) 
จนกระทั่งไดยินเสียงเตือน

VSA จะทํางานทุกครั้งที่สตารตเครื่องยนต แมวาทานจะ

ปดระบบในครั้งลาสุดที่ขับรถแลวก็ตาม

■ การเปดและปดสวิตชระบบ VSA 1ระบบ VSA (ระบบชวยควบคุมการทรงตัว) *

เมื่อกดปุม  (ปดระบบ VSA) รถยนตของทานจะมี

ประสิทธิภาพในการเบรกและเลี้ยวรถแบบปกติ แตจะไมมีตัว

ชวยการยึดเกาะถนนและตัวชวยควบคุมการทรงตัวในการขับขี่

จากระบบ VSA

ในสภาวะการขับขี่ที่ไมดีบางสถานการณ เชน รถติดหลมโคลน

ทานจะสามารถนํารถออกจากหลมไดงายขึ้นโดยการกดปุม

 (ปดระบบ VSA) ไวชั่วคราว

เมื่อกดปุม  (ปดระบบ VSA) ระบบควบคุมการยึดเกาะถนน

จะมีประสิทธิภาพลดลง ทําใหพวงมาลัยหมุนไดอยางเปนอิสระ

มากขึ้นที่ความเร็วต่ํา ทานจะตองพยายามควบคุมรถโดยที่ปด

ระบบ VSA หากไมสามารถควบคุมดวยการเปดใชงานระบบ

VSA ได

หลังจากควบคมุรถไดแลว ใหเปดใชงานระบบ VSA อีกครั้ง ไม

แนะนําใหขับรถของทานโดยปดระบบควบคมุการยึดเกาะและ

ระบบ VSA

ทานอาจไดยินเสียงมอเตอรดังจากหองเครื่องยนตในขณะที่

ระบบกําลังทําการตรวจสอบหลังจากสตารตเครื่องยนตหรือใน

ขณะขับขี่ ซึ่งเปนอาการปกติ

ไฟเตือนระบบ (VSA) 
OFF

* : สําหรับรถบางรุน
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การขับรถ
เบรก

ระบบเบรก

ดึงเบรกมือเพื่อใหรถยนตจอดนิง่อยูกับที่ในขณะจอดรถ
การใชเบรกมือ:

ดึงคันเบรกมือขึ้นจนสุดโดยไมตองกดปุมปลดล็อก

การปลดเบรกมือ:

1. ดึงคันเบรกมือขึ้นเล็กนอย และกดปุมปลดล็อกคางไว

2. ยกคันเบรกมือลงจนสุด จากนั้นปลอยปุม

■ เบรกมือ 1เบรกมือ

ขอสังเกต
ปลดเบรกมือจนสุดกอนขับรถ ถาทานขับรถโดยที่ยังเขาเบรก

มืออยู จะสงผลใหเบรกหลังและเพลาทายไดรับความเสียหาย

ถาทานเริ่มตนขับรถโดยที่ยังไมไดปลดเบรกมือจนสุด

เสียงเตือนจะดังขึ้น

ดึงเบรกมือเมื่อจอดรถเสมอ
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การขับรถ

รถยนตของทานติดตั้งดิสกเบรกไวที่ลอหนา และดรัมเบรกที่ลอหลัง ระบบเสริมแรงเบรกชวยลดแรงที่
ตองใชในการเหยียบแปนเบรก ระบบเสริมแรงเบรก * ชวยเพิ่มแรงเบรกเมื่อทานเหยียบแปนเบรก

อยางรุนแรงในสถานการณฉุกเฉิน ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) ชวยใหทานสามารถควบคุมการ
บังคับเลี้ยวไดในขณะที่เบรกอยางรุนแรง

2 ระบบเสริมแรงเบรก หนา 246

2 ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS) หนา 245

■ เบรกมือ 1เบรกมือ

ตรวจสอบการเบรกหลังจากขับรถลุยน้ําที่ทวมสูง หรือน้ําที่เจิ่ง

นองอยูบนพื้นถนน ถาจําเปน ใหเหยียบแปนเบรกเบาๆ หลายๆ

ครั้งเพื่อใหเบรกแหง

ถาทานไดยินเสียงโลหะเสียดสีกันอยางตอเนื่องเมื่อใชเบรก

แสดงวาจําเปนตองเปลี่ยนผาเบรกใหม โปรดนํารถเขารับการ

ตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

การใชงานแปนเบรกติดตอกันในขณะที่ขับรถลงเขาในระยะ

ทางไกลจะทําใหเบรกรอนขึ้น ซึ่งจะลดประสิทธภิาพในการเบรก

ลง ใหใชเบรกเครื่องยนตโดยการยกเทาออกจากคันเรงและลด

เกียรลงหนึ่งเกียร สําหรับเกียรธรรมดาใหใชเกียรต่ําลงเพื่อให

เพิ่มแรงเบรกดวยเครื่องยนต

หามพักเทาของทานไวบนแปนเบรกในขณะที่กําลังขับรถเพราะ

จะเปนการเหยียบเบรกเล็กนอยตลอดเวลา และสงผลใหสูญ

เสียประสิทธิภาพในการเบรกเมื่อใชงานไปนานๆ และลดอายุ

การใชงานของผาเบรก และยังทําใหผูขับขี่รถตามหลังสับสน

* : สําหรับรถบางรุน
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uu เบรกuระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)
การขับรถ

ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)

ชวยปองกันลอล็อกขณะเบรก และชวยใหทานสามารถควบคุมการบังคับเลี้ยวไดโดยการยํ้าเบรกอยาง
รวดเร็วซึ่งเร็วกวาที่ทานจะสามารถทําได

ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส (EBD) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของระบบ ABS ยังชวยปรับสมดุลของ

การกระจายแรงเบรกที่ลอหนาและลอหลังเพื่อใหเหมาะสมกับนํ้าหนักบรรทุกของรถ

ทานไมควรย้ําแปนเบรก โดยควรปลอยใหระบบ ABS ทํางานแทนทานโดยการคงนํ้าหนักการเหยียบ
แปนเบรกไวใหสมํ่าเสมอ วิธีการเชนนี้บางครั้งเรียกวา “เหยียบแลวหมุน”

■ การใชงานระบบ ABS

แปนเบรกอาจสั่นเล็กนอยเมื่อระบบ ABS ทํางาน ใหเหยียบแปนเบรกคางไวใหนิ่ง บนถนนที่แหง ทาน
จําเปนตองเหยียบแปนเบรกอยางรุนแรงเพื่อใหระบบ ABS ทํางาน อยางไรก็ตามระบบ ABS อาจทํา
งานทันทีเมื่อทานพยายามหยุดรถบนน้ําคางแข็งหรือนํ้าแข็ง

เมื่อความเร็วรถลดลงตํ่ากวา 10 กม./ชม. ระบบ ABS จะหยุดทํางาน

■ ABS 1ระบบเบรกปองกันลอล็อก (ABS)

ขอสังเกต
ระบบ ABS อาจทํางานไมถูกตอง ถาทานใชยางรถผิดประเภท

หรือผิดขนาด

เมื่อไฟเตือนระบบ ABS ติดสวางและยังคงติดคางในระหวาง

ขับขี่ แสดงวาอาจเกิดปญหาขึ้นกับระบบ

ในขณะที่การเบรกแบบปกติไมไดรับผลกระทบ อาจมีความเปน

ไปไดวาระบบ ABS ไมทํางาน โปรดนํารถเขารับการตรวจสอบ

ที่ศูนยบริการฮอนดาโดยทันที

ระบบ ABS ไมชวยลดเวลาหรือระยะในการหยุดรถ แตชวยให

สามารถควบคุมการบังคับเลี้ยวในระหวางที่เบรกอยางรุนแรง

เทานั้น

ในกรณีตอไปนี ้รถยนตของทานอาจตองใชระยะในการหยุดรถ

มากกวารถที่ไมมีระบบ ABS:

• เมื่อขับรถบนพื้นถนนที่ขรุขระ ซึ่งรวมถึงเมื่อขับรถบนพื้น

ถนนที่ไมเรียบ เชน พื้นถนนที่เต็มไปดวยกอนกรวดหรือน้ํา

คางแข็ง

• เมื่อติดตั้งโซพันลอ

ทานอาจไดยินเสียงมอเตอรดังจากหองเครื่องยนตในขณะที่

ระบบกําลังทําการตรวจสอบหลังจากสตารตเครื่องยนตหรือใน

ขณะขับขี่ ซึ่งเปนอาการปกติ



246

uu เบรกuระบบเสริมแรงเบรก

การขับรถ

ระบบเสริมแรงเบรก

ออกแบบมาเพื่อชวยผูขับโดยการเพิ่มแรงเบรกใหมากขึ้นเมื่อทานเหยียบแปนเบรกอยางรุนแรงใน
ขณะเบรกรถฉุกเฉิน

■ การใชงานระบบเสริมแรงเบรก

เหยียบแปนเบรกใหสุดเพื่อใหไดแรงเบรกมากขึ้น

เมื่อระบบเสริมแรงเบรกทํางาน แปนเบรกอาจสายไปมาเล็กนอยและอาจไดยินเสียงการทํางาน ซึ่งถือ
เปนเรื่องปกติ ใหเหยียบแปนเบรกคางไวจนสุด

■ ระบบเสริมแรงเบรก

รุนมีระบบ VSA
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uu เบรกuสัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน
การขับรถ

สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน

ทํางานเมื่อทานเบรกอยางแรงในระหวางที่ขับรถดวยความเร็วตั้งแต 60 กม./ชม. ขึ้นไปเพื่อเตือนใหผู
ขับขี่ดานหลังของทานทราบวาทานกําลังเบรกกะทันหันโดยการกะพริบไฟฉุกเฉินเตือนโดยเร็ว วิธีนี้จะ
ชวยเตือนผูขับขี่ดานหลังของทานเตรียมรับสถานการณอยางเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงแนวโนมที่จะชน

รถของทานได

■ เมื่อระบบทํางาน:

ไฟเตือนฉุกเฉินจะหยุดกะพริบเมื่อ:
• ทานปลอยเบรก

• ABS ยกเลิกการทํางาน

• ความเร็วในการลดความเร็วของรถทานอยูในระดับที่ไมรุนแรง

• ทานกดปุมไฟเตือนฉุกเฉิน

1สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหัน

สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหันไมใชระบบที่

สามารถปองกันการชนดานหลังที่เกิดจากการเบรกอยางรุนแรง

ของทานได ระบบจะกะพริบไฟเตือนฉุกเฉินในจังหวะที่ทาน

เบรกอยางแรง ขอแนะนําใหทานหลีกเลี่ยงการเบรกอยาง

แรง หากไมอยูในสถานการณที่จําเปนจริงๆ

สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหันจะไมทํางาน

หากไฟเตือนฉุกเฉินถูกกดอยู

หากระบบ ABS หยุดทํางานเปนระยะเวลาชวงหนึ่งในระหวาง

การเบรก สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกะทันหันอาจ

ไมทํางานเลย

เบรกอยางแรง

ไฟเบรกสวาง

ไฟเตือนฉุกเฉินกะพริบ

ไฟเตือนฉุกเฉินกะพริบ
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การขับรถ

การจอดรถ

เมื่อจอดรถ

1. ใหเหยียบแปนเบรกจนสุด

2. กดเบรกมือ

3. เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรจากตําแหนง D ไป P

3. เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรใหอยูตําแหนง R

4. ดับเครื่องยนต

ดึงเบรกมือขึ้นจนสุดทุกครั้ง เมื่อทานจอดรถอยูบนทางลาดเอียง

1การจอดรถ

หามจอดรถยนตของทานใกลกับวตัถุที่ติดไฟงาย เชนหญา

แหง นํ้ามันเครื่อง หรือแผนไม

ความรอนจากเครื่องกรองไอเสียอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟลุก

ไหม

1เมื่อจอดรถ

ขอสังเกต

การกระทําตอไปนีส้ามารถทําใหชุดเกียรไดรับความเสียหาย:

• เหยียบคันเรงและแปนเบรกพรอมกัน

• ควบคมุใหรถอยูกับที่เมื่ออยูบนทางชันโดยการเหยียบคันเรง

• เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปที่ (P กอนที่รถจะหยุดสนิท

ในอุณหภูมิที่เย็นจัด คนัเบรกมืออาจแข็งไดหากดึงเบรกมือ ใน

กรณีนี้ อยาดึงเบรกมือ แตหากจอดรถบนทางลาด ใหหมุนลอ

หนาใหขัดกับขอบถนนหากรถจอดที่ทางลาดลง หรือบล็อกลอ

เพื่อปองกันรถเลื่อน หากทานไมปฏิบัติตามขอควรระวัง รถอาจ

ไถลไปแลวเกิดอุบตัิเหตุรถชนได 

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

เกียรธรรมดา
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การขับรถ
กลองมองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ *

กลองมองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ

หนาจอระบบเครื่องเสียง/ขอมูลสามารถแสดงภาพมุมมองดานหลังของรถทาน หนาจอจะเปลี่ยนไปที่
มุมมองดานหลังรถอัตโนมัติเมื่อเลื่อนเกียรไปที่ R

■ พื้นที่แสดงของกลองมองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ

1กลองมองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ

มุมกลองตัวหลังจะจํากัด ทานจะไมสามารถมองเห็นตรงขอบ

ของมุมกันชน หรือสวนที่อยูใตกันชนได เลนสเฉพาะจะทําให

วัตถุที่มองเห็นดูใกลกวา หรือไกลกวาระยะที่แทจริง

การตรวจเช็คดวยตาเปลาจะยืนยันไดถึงความปลอดภัยในการ

ขับรถกอนจะถอยหลัง ในสภาพบางอยาง (เชนสภาพอากาศ

แสง และอุณหภูมิสูง) อาจจํากัดการมองเห็นดานหลังดวยเชน

กัน อยาเชือ่มั่นในหนาจอแสดงภาพดานหลังมากเกินไป เพราะ

ระบบไมสามารถใหขอมูลดานหลังรถทานไดครบถวนทุกอยาง

หากเลนสกลองถูกปกคลุมดวยสิ่งสกปรกหรือความชื้นใหใชผา

นุมบิดหมาดเช็ดทําความสะอาดเลนสเพื่อกําจัดเศษขยะออก

ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคา Fixed Guideline ตัวบอกระยะ

ตายตัว และ Dynamic Guideline ตัวบอกระยะไดนามิก ได

ตัวบอกระยะตายตัว

On: ตัวบอกระยะจะปรากฏขึ้นเมื่อทานเปลี่ยนเกียรไปที่ (R

Off: ตัวบอกระยะจะไมปรากฏขึ้น

ตัวบอกระยะไดนามิก

On: ตัวบอกระยะจะเลื่อนตามทิศทางของพวงมาลัย

Off: ตัวบอกระยะจะไมเลื่อน

มุมมองจากบนลงลาง (Top down)

โหมดมุมมองปกติ (Normal)

โหมดมุมมองกวาง (Wide)
เสนบอกแนว

กันชน

กลอง
ประมาณ 50 ซม.
ประมาณ 1 ม.

ประมาณ 2 ม.

ประมาณ 3 ม.

* : สําหรับรถบางรุน
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uuกลองมองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ *uกลองมองภาพดานหลังปรับมุมมอง 3 ระดับ

การขับรถ

ทานสามารถดูภาพที่แสดงดวยกลองมองหลังไดจาก 3 มุมมองที่แตกตางกัน 

สัมผัสที่ไอคอนที่ตรงกับมุมมองภาพที่ตองการ

: มุมมองกวาง

: มุมมองปกติ

: มุมมองจากบนลงลาง
หากโหมดมุมมองที่ใชงานลาสุด คือมุมมองกวาง (Wide) หรือ มุมมองปกติ (Normal) โหมดเดียวกันนี้

จะถูกเลือกในครั้งตอไปที่ทานเปลี่ยนไปเปน R หากโหมดมุมมองจากบนลงลาง (Top View) เปนมุม
มองที่ใชงานลาสุดกอนดับเครื่องยนต โหมดมุมมองกวาง (Wide) จะถูกเลือกในครั้งตอไปที่ทานหมุน
สวิตชสตารตไปยังตําแหนง ON w*1 แลวไปยังเกียร R

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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การขับรถ
การเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

ขอมูลการใชน้ํามันเชื้อเพลิง

■ น้ํามันเชื้อเพลิงที่ฮอนดาแนะนํา

■ ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง: 40 ลิตร

เบนซินไรสารตะกั่ว/แกสโซฮอล E10 ถึง E85 คาออกเทนตั้งแต 91 ขึ้นไป

1การเติมน้ํามันเชือ้เพลิง

หากทานเปลี่ยนการใชชนิดของน้ํามันเชื้อเพลิงเปนชนดิอื่น เชน

กรณีใชน้ํามันเชื้อเพลิงแกสโซฮอล E20 เปลี่ยนเปนน้ํามันเชื้อ

เพลิงแกสโซฮอล E85 กลองควบคุมระบบเครื่องยนตและ

น้ํามันเชื้อเพลิงจะมีชวงเวลาประมวลผล เพื่อทําใหการใช

น้ํามันเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพอยางถูกตองกับประเภทของ

น้ํามันเชื้อเพลิงนั้นๆ โดยเงื่อนไขทานตองขับขี่รถยนตดวย

ความเร็วคงที่ประมาณ 10 นาที และควรหลีกเลี่ยงการเรง

เครื่องยนตทันทีทันใดในชวงเวลานี้

ขอสังเกต
ทานอาจจะไดยินเสียง (Knocking noise) จากเครื่องยนตเกิด

ขึ้นในการขับขี่ในชวงเวลานี้ ซึ่งไมไดมีความผิดปกติแตอยางใด

1ขอมูลการใชน้ํามันเชื้อเพลิง

ขอสังเกต
การใชนํ้ามันเบนซินที่มีสารตะกั่ว จะเปนสาเหตุทําใหเกิด

อันตรายตอไปนี้:

• ความเสียหายของระบบไอเสีย รวมถึงแคทตาไลทติกคอน

เวอรเตอร

• ความเสียหายของเครื่องยนต และระบบเชือ้เพลิง

• ผลเสียหายตอเนื่องถึงเครื่องยนต และระบบอื่นๆ
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uuการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงu เติมน้ํามันเชื้อเพลิงอยางไร

การขับรถ

เติมน้ํามันเชื้อเพลิงอยางไร

1. จอดรถโดยใหปมจายนํ้ามันเชื้อเพลิงอยูฝงซายหลัง
ของรถ

2. ดับเครื่องยนต
3. ดึงมือเปดฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงขางใตแผง
หนาปทมดานผูขับขี่
u ฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงเปดออก

4. เปดฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงออกชาๆ ถาทานได
ยินเสียงลมเปาออกมา ใหรอจนกวาจะหยุดจากนั้นจึง
หมุนฝาถังนํ้ามันเชื้อเพลิงชาๆ เพื่อเปดออก

5. วางฝาปดชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลงิไวที่ตัวยึด
6. สอดหัวจายนํ้ามันเชื้อเพลิงเขาไปจนสุด

u เมื่อถังนํ้ามันเชื้อเพลงิเต็ม หัวจายนํ้ามันเชื้อเพลงิ
จะหยดุจายน้ํามันเชื้อเพลงิโดยอัตโนมัติ โดยเหลอื
ที่วางสวนหนึ่งไวในถังนํ้ามันในกรณีที่นํ้ามันเชื้อ
เพลิงขยายตัวเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป

7. หลังจากเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงเสร็จแลว ใหใสฝาปดถัง
นํ้ามันเชื้อเพลงิกลับเขาที่ หมุนเขาที่ใหแนนจนกระทั่ง
ทานไดยินเสียงคลิก๊เขาที่อยางนอยหนึ่งครั้ง
u ปดฝาปดที่ชองเติมนํ้ามันเชื้อเพลงิดวยมือ

1เติมน้ํามันเชื้อเพลิงอยางไร

หัวจายนํ้ามันเชือ้เพลิงจะหยุดจายน้ํามันโดยอัตโนมัติโดยเหลือ

วางสวนหนึง่ไวในถังน้ํามันเพื่อไมใหน้ํามันเชือ้เพลิงไหลลนออก

มาเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป

หามเติมนํ้ามันเชือ้เพลิงเพิ่มหลังจากที่หัวจายนํ้ามันหยุดจาย

อัตโนมัติแลว การเติมนํ้ามันเชือ้เพลิงเพิ่มจะทําใหปริมาณนํ้า

มันเชื้อเพลิงเกินความจุที่ถังรับได

3 คําเตือน
นํ้ามันเชื้อเพลิงเปนวัสดุไวไฟสามารถลุกติดไฟได การปฏิบัติ

งานกับนํ้ามันเชื้อเพลิงอาจถูกไฟลวกหรือไดรับบาดเจ็บรุนแรง

ได

• ดับเครื่องยนตและอยานําความรอน ประกายไฟหรือ

เปลวไฟเขาใกล

• ทํางานกับนํ้ามันเชื้อเพลิงในที่โลงเทานั้น

• หากทําหกใหเช็ดออกทันที

ดึง

มือเปดฝาปดชอง
เติมน้ํามันเชื้อเพลิง

ฝาปด

ฝาปด

ตัวยึด
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การขับรถ
การประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงและการปลอยคารบอนไดออกไซด

การประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงและลดการปลอยคารบอน

ไดออกไซด (CO2)

เพื่อใหไดการประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงและลดการปลอยคารบอนไดออกไซด (CO2) นั้นขึ้นอยูกับปจจัย
หลายประการ ซึ่งประกอบไปดวย สภาพการขับขี่ น้ําหนักบรรทุก เวลาเดินเบา ลักษณะการขับขี่ของ

ทาน และสภาพของรถยนต ดวยปจจัยเหลานี้และปจจัยอื่นๆ ทานอาจไมสามารถขับรถไดอยางประ
หยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงตามอัตราที่กําหนดไวของรถคันนี้

ทานสามารถประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงไดเพิ่มมากขึ้นดวยการบํารุงรักษารถยนตของทานอยางเหมาะสม

โปรดดูแลรักษารถยนตของทานตามตารางการบํารุงรักษาในคูมือการเขารับบริการซึ่งใหมาพรอมกับรถ
ของทาน

การบํารุงรักษาแบบไมตองใชสมุดบริการ ใหปฏิบัติตามตารางการบํารุงรักษาในคูมือบริการเลมนี้ ถา

จําเปนใหตรวจสอบในสมุดรับประกัน

2 ตารางการบํารุงรักษา หนา 259

• ใชนํ้ามันเครื่องเกรด API ที่แนะนําซึ่งมีคาความหนืดที่เหมาะสม

• ควบคุมใหความดันลมยางอยูในระดับที่กําหนดไวเสมอ

• หามบรรทุกนํ้าหนักมากเกินไป

• ดูแลรักษาความสะอาดของรถ น้ําคางแข็งหรือโคลนที่เกาะสะสมอยูใตทองรถจะเพิ่มนํ้าหนักและ

ความตานทานของรถ

■ การบํารุงรักษาและการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง

1การประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงและลดการปลอยคารบอน

ไดออกไซด (CO2)

ขอแนะนําใหใชการคํานวณอัตราการบริโภคน้ํามันเชื้อเพลิง

โดยตรงที่ใชในการขับขี่

ระยะทาง
ทีข่ับได (กม.)

กม. ตอ ลติรปริมาณนํ้ามันเชื้อ
เพลิงที่ใช (ลิตร)

ระยะทางที่ขับได
(กม.)

ปริมาณนํ้ามันเชื้อ
เพลิงที่ใช (ลิตร)100 กม. ตอ ลติร
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การขับรถ

อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเติม

อุปกรณเสรมิ

เมื่อตองการติดตั้งอุปกรณเสริม ใหตรวจสอบสิ่งตอไปนี:้
• หามติดอุปกรณเสริมที่กระจกบังลมหนา เพราะจะไปบดบังทัศนวิสัยของทานและทําใหทานตอบ

สนองตอสภาพการขับรถไดชาลง

• หามติดตั้งอุปกรณเสริมบนบริเวณที่มีเครื่องหมาย SRS Airbag ดานขางหรือดานหลังของเบาะนั่ง

ดานหนา บนเสาดานหนาหรือเสาดานขาง หรือใกลกับกระจกหนาตางดานขาง อุปกรณที่ติดตั้งใน

พื้นที่เหลานี้อาจรบกวนการทํางานของถุงลม หรืออาจกระเด็นใสตัวทานหรือผูโดยสารคนอื่นหาก

ถุงลมทํางาน

• ตองมั่นใจวาอุปกรณไฟฟาไมใชไฟเกินกวาที่วงจรไฟฟาจะรับไดหรือแทรกแซงการใชงานรถของทาน

2 ฟวส หนา 322

• กอนติดตั้งอุปกรณไฟฟาใดๆ ควรใหชางที่ทําการติดตั้งสอบถามกับศูนยบริการฮอนดาเพื่อขอคํา

แนะนํา ถาเปนไปได ควรนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาหลังติดตั้งเสร็จแลว

การปรับแตงเพิ่มเติม

หามทําการปรับแตงรถเพิ่มเติมหรือใชสวนประกอบที่ไมใชชิ้นสวนแทของฮอนดาซึ่งจะสงผลกระทบตอ
การควบคุมรถ การทรงตัว และความคงทน

ประสิทธิภาพโดยรวมของรถอาจไดรับผลกระทบ ตองมั่นใจวาอุปกรณทั้งหมดไดรับการติดตั้งและดูแล
รักษาอยางเหมาะสมและเปนไปตามกฎขอบังคับในประเทศและพื้นที่ของทาน

1อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเติม

เมื่อทําการติดตั้งอยางถูกตอง โทรศัพทมือถือ สัญญาณเตือน

ภัย วิทยุสื่อสาร เสาอากาศ และชุดเครื่องเสียงกําลังขับตํ่าตอง

ไมรบกวนระบบคอมพิวเตอรควบคุมรถของทาน เชนถุงลม

และระบบเบรกปองกันลอล็อก

แนะนําใหใชอุปกรณเสริมแทของฮอนดาเพื่อใหมั่นใจในการทํา

งานอยางถูกตองของรถ

3 คําเตือน
อุปกรณเสริมและการปรับแตงเพิ่มเติมที่ไมถูกตองจะสงผลตอ

การควบคุมรถ การทรงตัว และประสิทธิภาพ และยังเปน

สาเหตุของอุบัติเหตุรถชนซึ่งอาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บสาหัส

หรือถึงแกชีวิต

ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือเลมนี้เกี่ยวกับอุปกรณเสริมและ

การปรับแตงเพิ่มเติม
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กอนการบํารุงรักษา

การตรวจสอบและการบํารงุรักษา

เพื่อความปลอดภัยของทาน โปรดปฏิบัติตามรายการการตรวจสอบและบํารุงรักษาทุกขอเพื่อใหรถยนต
ของทานอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ หากทานสังเกตเห็นความบกพรองใดๆ เกิดขึ้น (เสียงดัง กลิ่น
ผิดปกติ นํ้ามันเบรกไมเพียงพอ นํ้ามันตกคางบนพื้นดิน ฯลฯ) ใหทานนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการ

ฮอนดาใกลบาน โปรดอางอิงตารางการบํารุงรักษาในคูมือสําหรับเจาของรถฉบับนี้สําหรับรายละเอียด
ขอมูลในการบํารุงรักษาและตรวจสอบสภาพรถยนต

2 ตารางการบํารุงรักษา หนา 259

■ การตรวจสอบประจําวัน

ทําการตรวจสอบสภาพรถกอนการเดินทางไกล เมื่อทําการลางรถ หรือเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง

■ การตรวจสอบตามระยะเวลา

• ตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรกทุกเดือน
2 น้ํามันเบรก หนา 270

• ตรวจสอบแรงดันลมยางทุกเดือน ทดสอบการสึกหรอของดอกยาง และสิ่งแปลกปลอมตางๆ
2 การตรวจสอบและดูแลรักษายางรถยนต หนา 286

• ตรวจสอบการทํางานของหลอดไฟภายนอกรถทุกเดือน
2 การเปลี่ยนหลอดไฟ หนา 272

• ตรวจสอบสภาพใบปดนํ้าฝนอยางนอยทุกหกเดือน
2 การตรวจสอบและการบํารุงรักษาใบปดน้ําฝน หนา 282

■ ประเภทของการตรวจสอบและการบํารุงรกัษา
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การบํารุงรักษา

ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา

ขอควรระวังที่สําคัญที่สุดเพื่อความปลอดภัยบางประการจะไดกลาวถึงดังตอไปนี้
อยางไรก็ตามเราอาจไมสามารถเตือนทานถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดในการปฏิบัติขั้นตอนการบํารุงรักษาทุก
ประการ มีเพียงทานเทานั้นที่จะสามารถตัดสินใจไดวาทานควรทําตามขั้นตอนที่ใหไวตอไปหรือไม

• เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหมหรือการระเบิด โปรดหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เก็บอุปกรณที่ทํา
ใหเกิดประกายไฟหรือไฟใหหางจากแบตเตอรี่และชิ้นสวนที่มีคราบนํ้ามันทุกชนิด

• อยาทิ้งเศษผา ผา หรือวัสดุที่ติดไฟไดอื่นๆ ไวใตทองรถ
u ความรอนจากเครื่องยนตและไอเสียสามารถทําใหไฟติดได 

• ในการทําความสะอาดชิ้นสวนตางๆ ใหใชนํ้ายาทําความสะอาดชิ้นสวนหรือนํ้ายาลางคราบมันและ
คราบเปอนที่มีขายทั่วไป หามใชนํ้ามันเบนซินทําความสะอาดเด็ดขาด

• สวมใสอุปกรณปองกันสายตาและหนากากปองกันเมื่อทํางานเกี่ยวกับแบตเตอรี่หรืออุปกรณที่มีแรง
อัดอากาศ

• ไอเสียจากเครื่องยนตประกอบดวยกาซคารบอนมอนอกไซดซึ่งเปนพิษตอรางกายและเปนอันตราย
ถึงแกชีวิตได
u ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเครื่องยนตในบริเวณพื้นที่ที่อากาศถายเทไดดีเทานั้น

• รถยนตจะตองจอดนิ่งสนิทอยูกับที่เทานั้น

u ตรวจสอบใหแนใจวารถยนตของทานจอดอยูบนพื้นราบ ดึงเบรกมือ และดับเครื่องยนตแลว

• ระมัดระวังแผลไหมจากชิ้นสวนที่มีความรอน

u ตรวจสอบใหเครื่องยนตและทอไอเสียเย็นลง กอนสัมผัสรถยนตและชิ้นสวนเหลานั้น

• ระมัดระวังการบาดเจ็บจากชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ได

u หามสตารตเครื่องยนตโดยพลการ และใหมือและแขนหรือขาอยูหางจากชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ได

■ ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา

■ ความปลอดภัยเกี่ยวกับรถยนต

1ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา

3 คําเตือน
การบํารุงรักษาอยางไมถูกตองหรือการไมแกไขปญหากอนขับ

รถ อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุซึ่งทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสีย

ชีวติได

ปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบและบํารุงรักษาที่แนะนําและ

ตารางการบํารุงรักษาในคูมือบริการ/คูมือการใชงานสําหรับเจา

ของรถเลมนี้เสมอ

3 คําเตือน
การไมปฏิบัติตามคําแนะนําในการบํารุงรักษาและขอควรระวัง

ตางๆ อาจทําใหทานไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได

ปฏิบัติตามขั้นตอนและขอควรระวังในคูมือการใชงานสําหรับ

เจาของรถเลมนี้เสมอ
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uuกอนการบํารุงรักษาu ชิ้นสวนและของเหลวที่ใชสําหรับงานบริการ

การบํารุงรักษา

ชิ้นสวนและของเหลวที่ใชสําหรบังานบริการ

แนะนําใหใชชิ้นสวนและของเหลวของแทจากฮอนดาเทานั้น เมื่อทําการบํารุงรักษาและดูแลรถยนต
ของทาน ชิ้นสวน/อะไหลแทจากฮอนดาไดรับการผลิตขึ้นตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุด เชนเดียวกับชิ้น
สวนที่ใชในรถยนตฮอนดา
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การบํารุงรักษา
ตารางการบํารุงรกัษา

หากรถยนตของทานมาพรอมกับสมุดคูมือการบริการจะมีตารางการบํารุงรักษาระบุอยูในนั้น สําหรับรถยนตที่ไมมีคูมือการบริการ ใหอางอิงจากตารางการบํารุงรักษาตอไปนี้

ตารางการบํารุงรักษาจะกําหนดรายการการบํารุงรักษาที่จําเปนเพื่อใหรถอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ เนื่องจากความแตกตางทางดานภูมิภาคและสภาพอากาศ อาจ
จําเปนตองมีการบํารุงรักษาเพิ่มเติมบางรายการ โปรดศึกษาจากหนังสือรับประกันสําหรับขอมูลเพิ่มเติม 

การบํารุงรักษาควรไดรับการปฏิบัติโดยชางเทคนคิที่ไดรับการฝกอบรมอยางถูกตองและมีเครื่องมือครบถวน ศูนยบริการของฮอนดามีคุณสมบัติของขอมูลดังกลาวครบถวน

*: อางอิงหนา 261 สําหรับรายละเอียดขอมูลการเปลี่ยนภายใตสภาวะการใชงานหนัก

การบริการตามระยะทางหรือระยะเวลา – 

อยางใดอยางหนึง่ถึงกอน

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

เดือน 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

เปลี่ยนนํ้ามันเครื่อง ทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน

เปลี่ยนไสกรองนํ้ามันเครื่อง • • • • • • • • • •

เปลี่ยนไสกรองอากาศ ทุกๆ 30,000 กม.

ตรวจสอบระยะหางวาลว ทุกๆ 40,000 กม.

เปลี่ยนไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิง* • •

เปลี่ยนหัวเทียน ชนิดพิเศษ ทุกๆ 60,000 กม.

ตรวจสอบสายพานขับ • • • • •

ตรวจสอบรอบเดินเบา •

เปลี่ยนสารหลอเย็นเครื่องยนต ที่ 200,000 กม. หรือ 10 ป หลังจากนั้น ทุกๆ 100,000 กม. หรือ 5 ป
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การบํารุงรักษา

การบริการตามระยะทางหรือระยะเวลา –

อยางใดอยางหนึ่งถึงกอน

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

เดือน 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120

เปลี่ยนนํ้ามันเกียร HCF-2 ทุกๆ 40,000 กม.

ธรรมดา ทุกๆ 60,000 กม.

ตรวจสอบเบรกลอหนาและลอหลัง ทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือน

เปลี่ยนนํ้ามันเบรก ทุกๆ 3 ป

ตรวจสอบและปรับตั้งเบรกมือ • • • • • •

เปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศ • • • • • • • • • •

สลับยาง (ตรวจสอบสภาพยาง อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง) ทุกๆ 10,000 กม.

ตรวจสอบรายการตอไปนี้ ดวยสายตา:

ปลายคันสง กระปุกพวงมาลัย และยางกันฝุน

ทุกๆ 10,000 กม. หรือ 6 เดือนสวนประกอบระบบรองรับนํ้าหนัก

ยางกันฝุนเพลาขับ

ทอน้ํามันเบรกและทอออนเบรก (รวมทั้งระบบ ABS)

• • • • • • • • • •
ระดับของเหลวและสภาพของเหลว

ระบบไอเสีย

ทอนํ้ามันเชื้อเพลิงและขอตอตางๆ
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uuตารางการบํารุงรักษาu
การบํารุงรักษา

หากทานขับรถภายใตสภาวะการใชงานหนักจะตองใชรายการตอไปนี้กับเงื่อนไขการซอมที่ระบุไวใน

ตารางการบํารุงรักษา

รายการ สภาวะ

นํ้ามันเครื่องและไสกรอง A, B, C, D และ E

นํ้ามันเกียร B, D

1ตารางการบํารุงรักษา

สภาพการขับขี่ที่ถือวาเปนสภาพการขับขี่ที่ใชงานหนกั:

A. นอยกวา 8 กม. หรือนอยกวา 16 กม. ตอครั้งในอุณหภูมิที่

หนาวจัด

B. ในอุณหภูมิรอนจัด มากกวา 35°C

C. ขับรถที่รอบเดินเบา หรือขับๆ หยุดๆ เปนเวลานาน

D. ขับขี่ในภูมิประเทศที่เปนภูเขา

E. ขับขี่บนพื้นดินที่เปนโคลน มีฝุนทราย
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การบํารุงรักษา

การบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถ

การตรวจสอบและการบํารงุรักษาใตฝากระโปรงหนารถ

ถังพักสารหลอเย็น ฝาปดหมอน้ํา

ถังน้ําฉีดกระจก
(ฝาปดสีฟา)

กานวดัระดับน้ํามันเครื่อง
(หวงสีสม)

ฝาปดชองเติมน้ํามันเครื่อง

แบตเตอรี่

น้ํามันเบรก/น้ํามันคลัตช
(ฝาสีดํา)

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการเปดฝากระโปรงหนา
การบํารุงรักษา

การเปดฝากระโปรงหนา

1. จอดรถบนพื้นราบและดึงเบรกมือ

2. ดึงมือเปดฝากระโปรงหนาซึ่งอยูใตมุมลางขวาของ

แผงหนาปทม

u ฝากระโปรงหนาจะยกตัวขึ้นเล็กนอย

3. ดันคันปลดล็อกกลอนฝากระโปรงหนาที่อยูตรงกลาง

ขึ้นเพื่อปลดกลไกการล็อก และเปดฝากระโปรงรถ

4. ดึงเหล็กคํ้าออกจากคลิปยึด ใชสวนดามจับคํ้ายัน

ฝากระโปรงรถไว

ในการปดฝากระโปรงหนา ใหดึงเหล็กคํ้าออกและเกี่ยว
เขากับคลิปยึด จากนั้นคอยๆ ลดระดับกระโปรงหนาลง
ปลอยมือในขณะที่ฝากระโปรงหนาอยูที่ความสูงประมาณ 

30 ซม. เพื่อปดกระโปรงหนา

1การเปดฝากระโปรงหนา

ขอสังเกต
หามเปดฝากระโปรงหนาเมื่อใบปดนํ้าฝนยังกางอยู

ฝากระโปรงหนาจะกระแทกกับใบปดนํ้าฝนและอาจทําใหทั้งใบ

ปดนํ้าฝนและฝากระโปรงเสียหายได

ในการปดฝากระโปรงหนารถใหตรวจสอบวาฝากระโปรงยึดเขา

ที่ดีแลว

หากกานปลดล็อกฝดหรือหากทานสามารถเปดฝากระโปรงหนา

โดยไมไดดันกานปลดล็อกขึ้น ควรหลอลื่นหรือทําความสะอาด

กลไกล็อก

มือเปดฝากระโปรงหนา

ดึง

คันปลด
ล็อก

เหล็กคํ้า

ดามจับ

คลิปยึด
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถu นํ้ามันเครื่องที่แนะนําใหใช

การบํารุงรักษา

นํ้ามันเครื่องที่แนะนําใหใช

นํ้ามันเครื่องเปนสวนประกอบที่สําคัญที่มีผลตออายุการใชงานและประสิทธิภาพของเครื่องยนต หาก
ทานขับรถโดยมีนํ้ามันเครื่องไมเพียงพอหรือนํ้ามันเครื่องมีลักษณะเสื่อมสภาพอาจทําใหเครื่องยนตเสีย
หายและทํางานบกพรองได

ใชนํ้ามันเครื่องแทจากฮอนดาหรือนํ้ามันเครื่องอื่นที่มีคา
ความหนืดตรงตามมาตรฐาน SAE ซึ่งมีจําหนายทั่วไป
ตามอุณหภูมิบรรยากาศที่แสดงในภาพ

นํ้ามันเครื่อง 0W-20 ไดรับการคิดคนปรับปรุงเพื่อชวย

ใหประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงมากขึ้น

● นํ้ามันเครื่องของแทจากฮอนดา
● นํ้ามันเครื่องที่ไดมาตรฐาน API SM หรือนํ้ามันเครื่องที่มีคณุภาพเทาเทียมกัน

1นํ้ามันเครื่องที่แนะนําใหใช

สารเติมแตงนํ้ามันเครื่อง

รถของทานไมจําเปนตองใชสารเติมแตง ในทางตรงกันขามสิ่ง

เหลานี้อาจสงผลกระทบตอสมรรถนะและอายุการใชงานของ

เครื่องยนต

0W-20, 5W-30

อุณหภูมิบรรยากาศ
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่อง
การบํารุงรักษา

การตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่อง

ขอแนะนําใหทานตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่องทุกครั้งที่เติมนํ้ามันเชื้อเพลิง
โดยจอดรถบนพื้นราบ

รอประมาณสามนาทีหลังจากดับเครื่องยนตกอนทําการตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่อง

1. ดึงกานวัดระดับนํ้ามันเครื่องออกมา (หวงสีสม)

2. เช็ดนํ้ามันเครื่องดวยผาสะอาดหรือกระดาษชําระ

3. สอดกานวัดระดับน้ํามันเครื่องกลับเขาไปใหมจนสุด

4. ดึงกานวัดออกมาอีกครั้งและตรวจสอบระดับนํ้ามัน โดย

ควรอยูระหวางระดับสูงสุด และระดับตํ่าสุด เติมนํ้ามัน

เครื่องหากจําเปน

1การตรวจสอบระดับนํา้มันเครื่อง

หากระดับน้ํามันเครื่องอยูใกลระดับต่ําสุด หรือต่ํากวาระดับตํ่า

สุด ใหเติมนํ้ามันเครื่องชาๆ ระวังอยาใหหกลนออกมาขางนอก

อัตราการบริโภคน้ํามันเครื่องขึ้นอยูกับลักษณะการขับขี่และ

สภาพอากาศ รวมทั้งสภาพถนนในเสนทางการขับขี่ ปริมาณ

การบริโภคนํ้ามันเครื่องเฉลี่ยอาจสูงถึง 1 ลิตร ตอ 1,000

กิโลเมตร นอกจากนี้

สําหรับเครื่องยนตใหมแนวโนมการบริโภคนํ้ามันเครื่องจะมาก

ขึ้นกวาอัตราดังกลาว

คําแนะนําวิธีการกําจัดของเสียหรือวัสดุที่ใชแลว

น้ํามันหลอลื่น น้ํามันเบรก สารหลอลื่น ไสกรองน้ํามันหลอลื่น 

และไสกรองน้ํามันเชือ้เพลิง

1.  หลีกเลี่ยงการทิง้น้ํามนัหลอลื่น น้ํามนัเบรก สารหลอเยน็ และ

ไสกรองทีใ่ชแลว รวมกบัขยะทัว่ไปของเสียในครัวเรือน หรือทิง้

ลงทอระบายน้ําหรือบนพื้นดิน เนื่องจากสวนประกอบของสาร

หรือวัสดุทีใ่ชแลวเหลานี้ เปนอันตรายตอสุขภาพและทําลาย

สภาพแวดลอม

2. การกําจัดน้ํามันหลอลื่น น้ํามันเบรก สารหลอลื่น ไสกรอง

น้ํามันหลอลื่น และไสกรองที่ใชแลว โปรดปฏิบัติตามกฏขอ

บังคบัของทองถิ่น และกฏหมายที่กําหนด หรือรวบรวมเพื่อ

สงไปกําจัดโดยหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรง

งาน หรือติดตอศูนยบริการฮอนดาเพื่อรับคําแนะนํา

ระดับสูงสุด
ระดับต่ำสุด

ระดับสูงสุด

ระดับ
ต่ำสุด

เกิน

ขาด
พอดี
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการเติมนํ้ามันเครื่อง

การบํารุงรักษา

การเติมนํ้ามันเครื่อง

1. คลายฝาปดชองเติมนํ้ามันเครื่องออก

2. คอยๆ เติมนํ้ามันเครื่อง

3. ใสฝาปดชองเติมนํ้ามันเครื่องกลับเขาที่ และขันใหแนน

4. รอประมาณ 3 นาที และตรวจสอบดวยกานวัดระดับ

นํ้ามันเครื่องอีกครั้ง

1การเติมนํ้ามันเครื่อง

ขอสังเกต
หามเติมนํ้ามันเครื่องเกินระดับสูงสุด การเติมนํ้ามันเครื่องมาก

เกินไปอาจทําใหเกิดการรั่วซึมและทําใหเครื่องยนตเสียหายได

หากน้ํามันเครื่องหกใหเช็ดออกทันที เนือ่งจากน้ํามันเครื่องที่หก

ออกมาอาจทําใหชิ้นสวนในหองเครื่องยนตเสียหายได
ฝาปดชองเติมน้ํามัน
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuสารหลอเย็นเครื่องยนต
การบํารุงรักษา

สารหลอเย็นเครื่องยนต

สารหลอเย็นนี้มีการเติมสารกันเยือกแข็ง 50% และนํ้าเปลา 50% ลงไปผสมกันกอนแลว ดังนั้นหาม
เติมสารกันเยือกแข็งหรือนํ้าเปลาลงไปโดยตรงเด็ดขาด

ขอแนะนําใหทานตรวจสอบระดับสารหลอเย็นทุกครั้งที่เติมนํ้ามันเชื้อเพลิง ตรวจสอบถังนํ้าสํารองเปน
ลําดับแรก หากถังน้ําสํารองแหง ใหตรวจสอบระดับสารหลอเย็นในหมอน้ําดวย เติมสารหลอเย็น

เครื่องยนตใหอยูในระดับที่ถูกตอง

1. ตรวจสอบปริมาณสารหลอเย็นในถังนํ้าสํารอง

2. หากระดับสารหลอเย็นตํ่ากวาระดับตํ่าสุด (MIN) ให

เติมสารหลอเย็นที่กําหนดลงไปจนกวาจะถึงระดับสูง

สุด (MAX)

3. ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบหลอเย็น

สารหลอเย็นเครื่องยนตที่กําหนด: All Season Antifreeze/Coolant Type 2 ของฮอนดา

■ ถังนํ้าสํารอง

1สารหลอเย็นเครื่องยนต

หากไมสามารถหาซื้อ All Season Antifreeze/Coolant Type 

2 ของฮอนดาได ทานสามารถใชสารหลอเย็นของยี่หออื่นที่ไมมี

ซิลิเกตเติมแทนเปนการชั่วคราวได ใหตรวจสอบดวยวาสาร

หลอเย็นนั้นเปนสารหลอเย็นประสิทธิภาพสูงที่สามารถใชไดกับ

เครื่องยนตสวนที่เปนอะลูมิเนียมไดหรือไม การใชสารหลอเย็น

ที่ไมใชของฮอนดาอยางตอเนื่องอาจทําใหเกิดสนิม และเปน

สาเหตุใหระบบหลอเย็นทํางานบกพรองหรือไมสามารถทํางาน

ได ใหลางระบบหลอเย็นและเติมดวยสารหลอเย็น/สารกัน

เยือกแข็งของฮอนดาโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได

หามเติมสารปองกันสนิม หรือสารเติมแตงอื่นใดลงในระบบ

หลอเย็นของรถยนต เนื่องจากสารดังกลาวอาจมีคุณสมบัติไม

เหมาะสมกับสารหลอเย็นหรือสวนประกอบของเครื่องยนต

ถังน้ําสํารอง

ขีดสูงสุด

ขีดต่ําสุด
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การบํารุงรักษา

1. ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องยนตและหมอนํ้าเย็น

ตัวลงแลว

2. หมุนฝาปดหมอนํ้าทวนเข็มนาฬิกาและไลความดันใน

ระบบหลอเย็นออก หามกดฝาปดหมอนํ้าลงในขณะ

หมุนฝาปด

3. กดฝาปดหมอนํ้าและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดฝา

ออก

4. ระดับสารหลอเย็นควรอยูที่ระดับฐานของคอทอ

เติม หากมีระดับตํ่าใหเติมสารหลอเย็นเพิ่ม

5. ใสฝาปดหมอน้ํากลับเขาที่ และขันใหแนน

6. เทสารหลอเย็นลงในถังนํ้าสํารองจนกระทั่งถึงระดับ

ขีดสูงสุด MAX ปดฝาถังนํ้าสํารองกลับเขาที่ตามเดิม

■ หมอน้ํา 1หมอน้ํา

ขอสังเกต
เทสารหลอเย็นชาๆ และระวังอยาทําหก ทําความสะอาดคราบ

สารหลอเย็นที่หกทันที เพราะอาจทําความเสียหายแกสวน

ประกอบอื่นๆ ในเครื่องยนตได

3 คําเตือน
การถอดฝาหมอนํ้าในขณะที่เครื่องยนตยังรอนอยูอาจทําใหสาร

หลอเย็นไหลออก และทําใหไดรับบาดเจ็บจากนํ้ารอนลวกได

รอใหเครื่องยนตและหมอนํ้าเย็นตัวลงกอนถอดฝาปดหมอนํ้า

ออก

ฝาปดหมอน้ํา
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถu น้ํามันเกียร
การบํารุงรักษา

น้ํามันเกียร

นํารถตรวจสอบระดับน้ํามันเกียรที่ศูนยบริการ และเปลี่ยนหากจําเปน
ปฏิบัติตามกําหนดระยะเวลาการดูแลรักษาที่กําหนดไวสําหรับการเปลี่ยนน้ํามันเกียรของรถยนต

ของทาน

2 ตารางการบํารุงรักษา หนา 259

นํารถตรวจสอบระดับน้ํามันเกียรที่ศูนยบริการ และเปลี่ยนหากจําเปน
ปฏิบัติตามกําหนดระยะเวลาการดูแลรักษาที่กําหนดไวสําหรับการเปลี่ยนน้ํามันเกียรธรรมดาของ

รถยนตของทาน

2 ตารางการบํารุงรักษา หนา 259

■ น้ํามันเกียร HCF-2

นํ้ามันเกียรที่กําหนด: นํ้ามันเกียรฮอนดา HCF-2

■ น้ํามันเกียรธรรมดา

นํ้ามันเกียรที่กําหนด: น้ํามันเกียรธรรมดาฮอนดา (MTF)

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

1น้ํามันเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

ขอสังเกต
หามผสมนํ้ามันเกียรฮอนดา HCF-2 กับนํ้ามันเกียรอืน่

การใชนํ้ามันเกียรอื่นนอกเหนือจากนํ้ามันเกียรฮอนดา HCF-2 

อาจมีผลตอการเปลี่ยนเกียรและอายุการใชงานของระบบเกียร

และสรางความเสียหายตอระบบเกียร

ความเสียหายที่เกิดจากการใชนํ้ามันเกียรที่ไมใชนํา้มันเกียร

ฮอนดา HCF-2 จะไมอยูในเงื่อนไขการรับประกันรถยนตใหม

ของฮอนดา

เกียรธรรมดา

1น้ํามันเกียรธรรมดา

หากไมสามารถหาน้ํามันเกียรธรรมดาของฮอนดา MTF ได ทาน

สามารถใชน้ํามันเครื่องอื่นที่ตรงตามมาตรฐาน API ที่มีคา

ความหนืด 0W-20 หรือ 5W-20 ตาม SAE ชัว่คราวได

ควรเติมน้ํามัน MTF ทันทีที่สามารถทําได เนื่องจากน้ํามัน

เครื่องอื่นไมมีสวนประกอบของสารเติมแตงที่เหมาะสมตอการ

ทํางานของระบบเกียร การใชงานอยางตอเนื่องอาจมีผล

กระทบตอประสิทธิภาพในการเปลี่ยนเกียร และอาจทําใหระบบ

เกียรเสียหายในที่สุด
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถu น้ํามันเบรก

การบํารุงรักษา

น้ํามันเบรก

ระดับนํ้ามันเบรกควรอยูที่ระหวางเครื่องหมายขีดตํ่าสุด
(MIN) และเครื่องหมายขีดสูงสุด (MAX) ที่ดานขางกระ
ปุกนํ้ามันเบรก

กระปุกน้ํามันเบรกใชสําหรับน้ํามันคลัตซของทานดวย
หากทานยังคงรักษาระดับน้ํามันเบรกตามที่แนะนําขาง

ตน ก็ไมจําเปนที่จะตองตรวจสอบระดับน้ํามัน
คลัตซ

นํ้ามันเกียรที่กําหนด: น้ํามันเบรกที่มีเครื่องหมาย DOT 3 หรือ DOT 4

■ การตรวจสอบน้ํามันเบรก

1น้ํามันเบรก

ขอสังเกต
นํ้ามันเบรกที่มีเครื่องหมาย DOT 5 ไมรองรับกับระบบเบรก

ของรถยนตของทานและอาจเปนสาเหตุใหเกิดความเสียหายที่

รุนแรงขึ้นได

ขอแนะนําใหใชน้ํามันเบรกที่ระบุไว หากไมมีน้ํามันเบรกที่ระบุ

ไว ใหใชเฉพาะน้ํามันเบรกที่มีเครื่องหมาย DOT 3 หรือ DOT 4 

จากภาชนะที่ซีลปดไวเพื่อใชแทนชัว่คราว

หากระดับนํ้ามันเบรกอยูที่ระดับเครื่องหมายขีดตํ่าสุด (MIN) 

หรือตํ่ากวานั้น ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ

ฮอนดาเพื่อตรวจหาการรั่วซึมในระบบหรือการสึกหรอของผา

เบรกโดยเร็วที่สุด

ขีดต่ําสุด

ขีดสูงสุด

กระปุกน้ํามันเบรก

รุนเกียรธรรมดา
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uuการบํารุงรักษาใตฝากระโปรงหนารถuการเติมนํ้าฉีดลางกระจกหนา

มีตอ

การบํารุงรักษา

การเติมนํ้าฉีดลางกระจกหนา

ตรวจสอบปริมาณนํ้าฉีดลางกระจกหนาโดยใชกานวัดระดับนํ้าฉีดลางกระจกหนาที่อยูติดกับฝาปด
ใหเติมนํ้าฉีดลางกระจก หากปริมาณนํ้าฉีดลางกระจกอยู
ในระดับตํ่า

เติมนํ้าฉีดลางกระจกอยางระมัดระวัง อยาเติมน้ําฉีด

ลางกระจกจนลนกระปุกน้ําฉีดลางกระจก

ไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิง

เปลี่ยนไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงตามเวลาและระยะทางที่แนะนําในตารางการบํารุงรักษา

แนะนําใหเปลี่ยนไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงทุกๆ 40,000 กม. หรือหากทานสงสัยวาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ทาน

ใชอยูมีสิ่งปนเปอนใหทําการเปลี่ยนไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงทุกๆ 2 ป โดยในสภาพแวดลอมที่มีฝุน
ละอองมาก ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงอาจอุดตันไดเร็วขึ้น

เขารับการเปลี่ยนไสกรองนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยชางผูชํานาญงาน นํ้ามันเชื้อเพลิงในระบบอาจฉีดพนออก
มาเปนฝอย และกอใหเกิดอันตรายหากขอตอสายและทอนํ้ามันตางๆ ไมไดรับการยึดอยางถูกตอง

1การเติมนํ้าฉีดลางกระจกหนา

ขอสังเกต
หามใชสารกันเยือกแข็งสําหรับเครื่องยนต หรือละลายนํ้าสม

สายชู/นํ้าเปลา เติมลงในกระปุกน้ําฉีดลางกระจกหนา

สารกันเยือกแข็งอาจทําลายสีรถยนตของทาน และสารละลาย

นํ้าสมสายชู/นํ้าเปลา อาจสรางความเสียหายตอมอเตอรฉีดนํ้า

ลางกระจกได

กระปุกน้ําฉีดลางกระจกหนา
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การบํารุงรักษา

การเปลี่ยนหลอดไฟ

หลอดไฟหนา

เมื่อตองการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหเลือกใชหลอดไฟดังตอไปนี้

1. ถอดขั้วตอออก

2. ถอดยางกันฝุนออก

3. ถอดขาล็อกหลอดไฟ จากนั้นถอดหลอดไฟออกมา

4. ใสหลอดไฟดวงใหม

ไฟหนาสูง/ต่ํา: 60/55 วัตต (ชนิดฮาโลเจน)

■ ไฟหนาสูง/ต่ํา

1หลอดไฟหนา

ขอสังเกต
หลอดไฟฮาโลเจนจะรอนจัดเมื่อสวาง

หากมีน้ํามัน สารระเหย หรือรอยขีดขวนบนกระจก อาจทําให

หลอดไฟรอนเกิน และระเบิดได

ทิศทางการสองของไฟหนาไดรับการตั้งมาจากโรงงานและโดย

ปกติแลวไมจําเปนตองมีการปรับเพิ่ม อยางไรก็ตาม ถาทาน

บรรทุกสัมภาระที่มีนํ้าหนักมากไวในชองเก็บของใตฝากระโปรง

ทายหรือลากรถคันอื่นเปนประจํา ใหนํารถเขารับการปรับทิศ

ทางการสองของไฟหนาใหมที่ศูนยบริการฮอนดาหรือชางที่มี

ความชํานาญ

เมื่อจะเปลี่ยนหลอดไฟฮาโลเจนใหจับตรงฐานของหลอดไฟ 

และอยาใหผิวของทานสัมผัสโดนกระจกหลอดไฟ หรือมีวัตถุ

แข็งกระแทกหลอดไฟ หากทานจับโดนกระจกใหใชผาชบุ

แอลกอฮอลเจือจางทําความสะอาด

ขั้วตอ

ยางกันฝุน

ขาล็อกหลอดไฟ
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟหนา
การบํารุงรักษา

5. ประกอบขาล็อกหลอดไฟเขายังตําแหนงใหถูก

ตอง เกี่ยวปลายลวดคลิปยึดลงบนปุมในชอง

u ทานสามารถดูวาขาล็อกหลอดไฟอยูในตําแหนงที่

ถูกตองแลวหรือไมจากหนาตางตรวจสอบ

6. ประกอบยางกันฝุน

7. ประกอบขั้วตอเขากับขั้วหลอดไฟ
หนาตางตรวจสอบ

ขาล็อก
หลอดไฟ



274

uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟตัดหมอกหนา*

การบํารุงรักษา

หลอดไฟตัดหมอกหนา*

เมื่อตองการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหเลือกใชหลอดไฟดังตอไปนี้

1. ถอดสกรูโดยใชไขควงปลายแฉก

2. งัดสวนปลายระหวางกันชนและฝาครอบดวยไขควง

ปลายแบนเพื่อถอดฝาครอบออก

u ใชผาพันปลายไขควงปลายแบนเพื่อปองกันรอย

ขีดขวน

ไฟตัดหมอกหนา: 35 วัตต (H8 LL ชนิดฮาโลเจน)

1หลอดไฟตัดหมอกหนา*

ขอสังเกต
หลอดไฟฮาโลเจนจะรอนจัดเมื่อสวาง หากมีน้ํามัน สาร

ระเหย หรือรอยขีดขวนบนกระจก อาจทําใหหลอดไฟรอน

เกิน และระเบิดได

เมื่อจะเปลี่ยนหลอดไฟฮาโลเจนใหจับตรงฐานของหลอดไฟที่

เปนพลาสติก และอยาใหผิวของทานสัมผัสโดนกระจกหลอด

ไฟ หรือมีวัตถุแข็งกระแทกหลอดไฟ หากทานจับโดนกระจกให

ใชผาชุบแอลกอฮอลเจือจางทําความสะอาด

สกรู

ฝาครอบ

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟตัดหมอกหนา*
การบํารุงรักษา

3. ถอดสกรูยึดดวยไขควงปลายแฉก

4. ถอดชุดหลอดไฟตัดหมอกออกมา

5. กดที่แท็บเพื่อถอดขั้วตอออก

6. หมุนหลอดไฟไปทางดานซายเพื่อถอดออก

7. ใสหลอดไฟใหมเขายังชุดหลอดไฟตัดหมอก และ

หมุนไปทางขวา

8. ประกอบขั้วตอเขายังขั้วของหลอดไฟตัดหมอก

สกรู

สกรู

แท็บ
หลอดไฟ

ขั้วตอ



276

uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟเลี้ยวหนา, หลอดไฟหรีห่นา

การบํารุงรักษา

หลอดไฟเลี้ยวหนา, หลอดไฟหรี่หนา

เมื่อตองการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหเลือกใชหลอดไฟดังตอไปนี้

1. หมุนหลอดไฟเกาไปทางซายเพื่อถอดออก

2. ถอดหลอดไฟเกาออก 

3. ใสหลอดไฟดวงใหม

เมื่อตองการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหเลือกใชหลอดไฟดังตอไปนี้

1. หมุนหลอดไฟเกาไปทางซายเพื่อถอดออก

2. ใสหลอดไฟดวงใหม

หลอดไฟเลี้ยวหนา: 21 วัตต (สีเหลืองอําพัน) 

หลอดไฟ

ขั้วตอ

หลอดไฟหรี่หนา: 5 วัตต

หลอดไฟ

ขั้วตอ
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟเลี้ยวขาง/ไฟเตือนฉุกเฉิน*
การบํารุงรักษา

หลอดไฟเลี้ยวขาง/ไฟเตือนฉุกเฉิน*

เมื่อตองการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหเลือกใชหลอดไฟดังตอไปนี้

1. ดันสวนหนาของชุดไฟเลี้ยวขางไปดานหลังของ

รถยนตจนกระทั่งชุดไฟขางยกตัวออกจากตัวฐาน

2. หมุนขั้วตอหลอดไฟไปทางซายเพื่อถอดออก

3. ถอดหลอดไฟเกาและใสหลอดไฟใหมเขาไปแทนที่

หลอดไฟเลี้ยวขางที่กระจกมองขางเปนหลอดไฟ LED ใหนํารถเขาตรวจสอบเพื่อเปลีย่นหลอดไฟที่
ศูนยบริการฮอนดาเทานั้น

หลอดไฟเบรก/ไฟทาย*

หลอดไฟเบรก/ไฟทายเปนหลอดไฟ LED ใหนํารถเขาตรวจสอบเพื่อเปลี่ยนหลอดไฟที่ศูนยบริการ
ฮอนดาเทานั้น

หลอดไฟเลี้ยวขาง: 5 วัตต (สีเหลืองอําพัน)

ขางบังโคลนหนา

หลอดไฟ

ขั้วตอ

ที่กระจกมองขาง

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟถอยหลัง และไฟเลี้ยวหลัง

การบํารุงรักษา

หลอดไฟถอยหลัง และไฟเลี้ยวหลัง

เมื่อตองการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหเลือกใชหลอดไฟดังตอไปนี้

1. ใชไขควงถอดโบลทยึดออก

2. ดึงชุดไฟทายออกจากแผงตกแตง

3. หมุนขั้วตอหลอดไฟไปทางซายเพื่อถอดออก ถอด

หลอดไฟดวงเกาออก

4. ใสหลอดไฟดวงใหม

5. ใสชุดหลอดไฟเขากับแผงตกแตง จากนั้นประกอบ

โบลท ยึดติดใหแนน

หลอดไฟถอยหลัง: 16 วัตต

หลอดไฟเลี้ยวหลัง: 21 วัตต (สีเหลืองอําพัน)

โบลท

หลอดไฟ

ขั้วตอ
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟสองปายทะเบียนหลัง
การบํารุงรักษา

หลอดไฟสองปายทะเบียนหลัง

เมื่อตองการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหเลือกใชหลอดไฟดังตอไปนี้

1. ดันที่บนดานซายของเลนส และดึงชุดไฟออกมา

2. ถอดชุดไฟสองปายทะเบียนโดยการกดที่แท็บทั้งสอง

ขางของขั้วตอ

3. ถอดหลอดไฟเกาและใสหลอดไฟใหมเขาไป

หลอดไฟเบรกดวงที่สาม

หลอดไฟเบรกดวงที่สามเปนหลอดไฟ LED ใหนํารถเขาตรวจสอบเพื่อเปลีย่นหลอดไฟที่ศูนยบริการ
ฮอนดาเทานั้น

ไฟสองปายทะเบียนหลัง: 5 วัตต 

เลนส

หลอดไฟ
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟดวงอื่นๆ

การบํารุงรักษา

หลอดไฟดวงอื่นๆ

เมื่อตองการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหเลือกใชหลอดไฟดัง
ตอไปนี้

1. งัดปลายฝาครอบดวยไขควงปลายแบนเพื่อถอด

ฝาครอบออก

u ใชผาพันปลายไขควงเพื่อปองกันรอยขีดขวน

2. ถอดหลอดไฟเกาและใสหลอดไฟใหมเขาไป

■ หลอดไฟเกง

ไฟเกง: 8 วัตต

หลอด
ไฟ

เมื่อตองการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหเลือกใชหลอดไฟดัง
ตอไปนี้

1. งัดปลายฝาครอบดวยไขควงปลายแบนเพื่อถอด
ฝาครอบออก
u ใชผาพันปลายไขควงเพื่อปองกันรอยขีดขวน

2. ถอดหลอดไฟเกาและใสหลอดไฟใหมเขาไป

■ หลอดไฟอานแผนที่*

ไฟอานแผนที่: 8 วัตต

หลอด
ไฟ

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการเปลี่ยนหลอดไฟuหลอดไฟดวงอื่นๆ
การบํารุงรักษา

เมื่อตองการเปลี่ยนหลอดไฟ ใหเลือกใชหลอดไฟดัง
ตอไปนี้

1. งัดปลายฝาครอบดวยไขควงปลายแบนเพื่อถอด

ฝาครอบออก

u ใชผาพันปลายไขควงเพื่อปองกันรอยขีดขวน

■ หลอดไฟหองสัมภาระ

ไฟหองสัมภาระ: 5 วัตต

2. ถอดหลอดไฟเกาและใสหลอดไฟใหมเขาไป

หลอดไฟ
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การบํารุงรักษา

การตรวจสอบและการบํารุงรักษาใบปดน้ําฝน

การตรวจสอบใบปดน้ําฝน

หากยางใบปดน้ําฝนเสื่อม จะทําใหเกิดริ้วรอยเมื่อใบปดน้ําฝนทํางานและสวนพื้นผิวที่แข็งของใบปดน้ํา
ฝนอาจทําใหกระจกหนารถเกิดรอยขีดขวน

การเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝน

1. ยกกานปดน้ําฝนดานผูขับขี่ขึ้นกอน จากนั้นจึงยกดาน

ผูโดยสารดานหนา

2. กดแถบล็อกเขาดานใน จากนั้นเลื่อนใบปดน้ําฝนออก

จากกานปดน้ําฝน

1การเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝน

ขอสังเกต
ระมัดระวังหามทํากานปดน้ําฝนตกลงบนกระจกหนารถเนื่อง

จากอาจทําใหกระจกหนารถเสียหายได

แถบล็อก

* : สําหรับรถบางรุน



283

uuการตรวจสอบและการบํารุงรักษาใบปดน้ําฝนuการเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝน
การบํารุงรักษา

3. เลื่อนใบปดน้ําฝนออกจากตัวยึดโดยการดึงสวนปลาย

แถบล็อกออก

4. ถอดแถบเสริมความแข็งแรงออกจากยางใบปดน้ําฝน

ที่ดึงออกไปแลว และนําไปประกอบเขากับยางใบปด

น้ําฝนอันใหม

u จัดตําแหนงใหสวนที่ยื่นออกมาจากยางใบปดน้ํา

ฝนตรงกับรองของแถบเสริมความแข็งแรง

5. เลื่อนใบปดน้ําฝนอันใหมลงบนที่ยึด โดยเริ่มจากสวน

ปลายกอน

u แถบล็อกบนชุดใบปดน้ําฝนจะตองสวมเขากับสวน

เวาบนใบปดน้ําฝนพอดี

6. เลื่อนใบปดน้ําฝนใหประกอบลงบนกานปดน้ําฝนโดย

ตรวจสอบใหแนใจวาล็อกเขาที่แลว

7. พับกานปดน้ําฝนดานผูโดยสารหนาลงกอน จากนั้น

ตามดวยดานผูขับขี่

ใบปด
น้ําฝน

แถบเสริม
ความแข็ง
แรง

ใบปดน้ําฝน
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uuการตรวจสอบและการบํารุงรักษาใบปดน้ําฝนuการเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝนหลัง

การบํารุงรักษา

การเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝนหลัง

1. ยกกานปดน้ําฝนขึ้น

2. หมุนปลายดานลางโครงปดน้ําฝนออกจากกานปดน้ํา

ฝน

3. เลื่อนยางปดน้ําฝนออกจากทายรอยบาก

1การเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝนหลัง

ขอสังเกต
ระมัดระวังหามทํากานปดน้ําฝนตกลงบนกระจกหนารถเนื่อง

จากอาจทําใหกระจกหนารถเสียหายได

กานปดน้ําฝน

ใบปดน้ําฝน
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uuการตรวจสอบและการบํารุงรักษาใบปดน้ําฝนuการเปลี่ยนยางใบปดน้ําฝนหลัง
การบํารุงรักษา

4. ถอดแถบเสริมความแข็งแรงออกจากยางใบปดน้ําฝน

ที่ดึงออกไปแลว และนําไปประกอบเขากับยางใบปด

น้ําฝนอันใหม

5. เลื่อนยางใบปดน้ําฝนเขากับตัวยึด

u ควรแนใจวายางใบปดยึดเขาที่ดีแลว จากนั้นติด

ตั้งใบปดเขากับแขนใบปด

แถบเสริมความ
แข็งแรง

ตัวยึด
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การบํารุงรักษา

การตรวจสอบและดูแลรักษายางรถยนต

การตรวจสอบสภาพยาง

เพื่อใหสามารถใชงานรถยนตของทานไดอยางปลอดภัยทานตองใชยางที่มีขนาดและประเภทที่ถูกตอง
เหมาะสม โดยยางตองอยูในสภาพที่มีดอกยางสมบูรณไมสึกหรอ และยางไมแบน

■ คําแนะนําในการเติมลมยาง

การเติมลมยางใหถูกตองเสมอ จะทําใหสามารถควบคุมรถไดดี ทําใหการขับขี่นุมนวล และยืดอายุ
ของดอกยาง โปรดสังเกตฉลากที่ติดอยูบนขอบประตูดานผูขับขี่

ยางที่มีแรงดันลมออนเกินไปจะทําใหการสึกไมสมํ่าเสมอซึ่งสงผลตอการควบคุมรถและอัตราการบริ
โภคนํ้ามันและอาจทําใหการทํางานบกพรองเนื่องจากรอนจัด

ยางที่เติมลมแข็งเกินไปจะทําใหการขับขี่ไมนิ่มนวล มีแนวโนมจะทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย และการ
สึกหรอของยางจะไมสมํ่าเสมอ

กอนการขับรถในทุกวันควรตรวจดูยางทุกเสนดวยสายตา หากพบวาขางใดขางหนึ่งมีแรงดันออนกวา
ใหตรวจสอบแรงดันลมยางดวยมาตรวัดทันที

ใชมาตรวัดแรงดันลมยางตรวจสอบแรงดันลมยางทุกเสนรวมทั้งยางอะไหลอยางนอยเดือนละครั้งหรือ
กอนการเดินทางไกล แมยางจะอยูในสภาพดีก็อาจสามารถสูญเสียแรงดันไดถึง 10 ถึง 20 kPa (0.1 
ถึง 0.2 kgf/cm2, 1 ถึง 2 psi) ตอเดือน

■ คําแนะนําในการตรวจสอบสภาพยาง
ทุกครั้งที่ทําการวัดแรงดันลมยาง ใหตรวจสอบสภาพยางและกานวาลวดวย
ควรตรวจหา:
• การบวมของดอกยางหรือแกมยาง เปลี่ยนยางหากตรวจพบรอยฉีก ปริ หรือแตก หากพบวายางปริ
แตกจนสามารถมองเห็นผาใบหรือโครงลวดดานใน

• นําสิ่งผิดปกติออก ตรวจสอบการรั่วซึมของแรงดัน
• ดอกยางสึกไมสม่ําเสมอ ใหศูนยบริการตรวจสอบมุมลอ
• ดอกยางที่สึกผิดปกติ

2 เครื่องหมายเตือนการสึกหรอ หนา 287
• รอยขีดขวนความเสียหายรอบๆ กานวาลว

1การตรวจสอบสภาพยาง

วัดแรงดันลมยางในขณะที่ยางเย็นตัวลงแลว ซึ่งหมายถึงหลัง
จากการจอดรถแลวอยางนอย 3 ชั่วโมง หรือขับขี่ไปในระยะ
ทางสั้นกวา 1.6 กม. หากจําเปนใหเติมหรือปลอยลมยางจน
กระทั่งถึงคาที่กําหนด

หากทําการตรวจวดัแรงดันลมในขณะที่ยางยังรอนอยูจะทําให
คาที่วดัไดสูงกวาในขณะที่ยางเย็นตัวมากถึง 30–40 kPa (0.3–
0.4 kgf/cm2, 4–6 psi)

นํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาหากทานรูสึกวา
รถมีอาการสั่นในขณะขับขี่ เนื่องจากยางเสนใหมหรือยางที่ได
ถอดออกไปแลวมีการติดตั้งกลับเขาไปใหมจะตองไดรับการถวง
ลอใหมเสมอ

3 คําเตือน
การใชงานยางที่สึกหรอมากหรือมีคาแรงดันลมยางไมถูกตอง

อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการชนซึ่งทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัส

หรือเสียชีวิต

ควรปฏิบัติตามคําแนะนําเกี่ยวกับการบํารุงรักษาและการเติม

ลมยางในคูมือสําหรับเจาของรถยนตเลมนี้
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uuการตรวจสอบและดูแลรักษายางรถยนตu เครื่องหมายเตือนการสึกหรอ
การบํารุงรักษา

เครื่องหมายเตือนการสกึหรอ

เมื่อดอกยางสึกมากจนความลึกของดอกยางเหลือนอย
กวา 1.6 มม.จะเห็นเครื่องหมายเตือนการสึกหรอปรากฏ
หากดอกยางสึกจนกระทั่งเห็นเครื่องหมายปรากฏจะตอง

ทําการเปลี่ยนยาง การที่ดอกยางสึกหรอมากจะทําให
ประสิทธิภาพในการยึดเกาะบนถนนเปยกไมดี

อายุการใชงานดอกยาง

อายุการใชงานของยางขึ้นอยูกับหลายปจจัย ซึ่งประกอบไปดวย ลักษณะนิสัยในการขับขี่ สภาพถนน
การบรรทุกสัมภาระ แรงดันลมยาง ประวัติการบํารุงรักษา ความเร็วที่ใช และลักษณะสภาพแวดลอม

(แมไมไดใชงานยางเสนนั้นก็ตาม)

นอกเหนอืจากการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอและเติมแรงดันลมยางแลว แนะนําใหทานทําการตรวจ
สอบสภาพยางเปนประจําทุกปเมื่อยางมีอายุการใชงานนานถึง 5 ปแลว ยางทุกเสนรวมถึงยางอะไหล
จะตองไมถูกนํามาใชงาน หากมีอายุนานเกิน 10 ปนับจากวันที่ผลิตไมวายางจะอยูในสภาพดีหรือเสื่อม

สภาพก็ตาม

ตัวอยางเครื่องหมาย

เตือนการสึกหรอ
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uuการตรวจสอบและดูแลรักษายางรถยนตuการเปลี่ยนยางและลอ

การบํารุงรักษา

การเปลี่ยนยางและลอ

เมื่อจําเปนตองเปลี่ยนยาง ควรใชยางเรเดียลที่มีขนาดเดียวกัน อัตราการบรรทุก ความเร็วและแรงดัน
ลมยางในขณะเย็นเทากัน (ดังขอมูลที่แสดงอยูดานขางของยาง) การใชยางที่มีขนาดหรือโครงสราง
ตางกันอาจทําใหระบบ ABS และ VSA (ระบบชวยควบคุมการทรงตัว)*และระบบชวยการขึ้นทางชัน*

ทํางานไดไมถูกตอง

ควรเปลี่ยนยางพรอมกันทั้งสี่เสนจะเปนการดีที่สุด แตหากไมสามารถทําไดใหเปลี่ยนยางคูหนาหรือคู
หลังพรอมกัน

ตรวจสอบใหแนใจวาขอมูลจําเพาะของลอที่นํามาเปลี่ยนตรงกับยางเสนเดิม

1การเปลี่ยนยางและลอ

3 คําเตือน
การติดตั้งยางที่ไมถูกตองเขากับรถยนตของทาน อาจทําใหการ

ควบคุมรถและการทรงตัวในการขับขี่ไดรับผลกระทบ ซึ่งอาจนํา

ไปสูการเกิดอุบัติเหตุ ทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวติ

ใชยางที่มีขนาดและประเภทตามที่แนะนําในปายขอมูลยางบน

รถยนต

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการตรวจสอบและดูแลรักษายางรถยนตuการสลับยาง
การบํารุงรักษา

การสลับยาง

การสลับยางตามตารางการบํารุงรักษาจะทําใหการสึกหรอของยางสมํ่าเสมอและชวยยืดอายุการใชงานยาง

สลับยางตามภาพแสดงตอไปนี้โดยรวมยางอะไหล

■ รปูแบบการสลับยาง

ยางที่ไมมีเครื่องหมายแสดงทิศทางการหมุน ยางที่มีเครื่องหมายแสดงทิศทางการหมุน

1การสลับยาง

ยางที่มีเครื่องหมายแสดงทิศทางการหมุนการสลับยางจะ

สามารถทําการสลับไดเฉพาะลอคูหนาและคูหลังเทานั้น (ไม

สามารถสลับระหวางดานตรงขามได)

ทิศทางการสลับยางคือจะตองใหเครื่องหมายแสดงทิศทางการ

หมุนชี้ไป

เมื่อทําการสลับยางแลว ควรทําการตรวจวัดแรงดันลมยางให

อยูในคาที่กําหนดดวย

ดานหนาตามภาพดานหนา

เครื่องหมายแสดง
ทิศทางการหมุน

ดานหนา ดานหนา
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แบตเตอรี่

การตรวจสอบแบตเตอรี่

ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่เดือนละครั้ง เติมน้ํามัน
กลั่นใหไดระดับในแบตเตอรี่ต่ํากวาขีดลาง ใหทานนํารถ
เขาตรวจสอบที่ศูนยของฮอนดา

ถาแบตเตอรี่ไมมีการเชื่อมตอหรือใชงานไมได:
• นาฬิกาจะถูกตั้งคาใหม

2 นาฬิกา* หนา 98

1แบตเตอรี่

3 คําเตือน
แบตเตอรี่มีกาซไฮโดรเจนซึ่งระเบิดไดระหวางการทํางานปกติ

ประกายไฟหรือเปลวไฟอาจเปนสาเหตุใหแบตเตอรี่ระเบิด ซึ่ง
ทําใหเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวติ

ไมควรนําประกายไฟ เปลวไฟ หรือควันไฟเขาใกลแบตเตอรี่

สวมเสื้อผาปองกันและเครื่องปองกันใบหนาหรือใหชางผูชํานาญ
เปนผูทําการบํารุงรักษาแบตเตอรี่

3 คําเตือน
แบตเตอรี่มีกรดกํามะถัน (สารอิเล็กโทรไลท) ซึ่งมีความเปนพิษ
และกัดกรอนสูง

เมื่อสารอิเล็กโทรไลทเขาตาหรือถูกผิวหนังจะทําใหเกิดการบาด
เจ็บรุนแรง สวมเสื้อผาปองกันและเครื่องปองกันดวงตาเมื่อ
ตองทํางานหรืออยูใกลกับแบตเตอรี่

การกลืนสารอิเล็กโทรไลท อาจเกิดพิษรุนแรงจนถึงแกชีวติได
ถาแกไขไดไมทันทวงที

เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก
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uuแบตเตอรี่uการชารจแบตเตอรี่
การบํารุงรักษา

การชารจแบตเตอรี่

ถอดสายแบตเตอรี่ออกทั้งสองสายเพื่อปองกันการเสียหายของระบบไฟฟาของรถยนต ใหถอดสายขั้ว
ลบ (-) ออกกอนและติดตั้งสายนี้เปนสายสุดทายเสมอ

1แบตเตอรี่

ขั้นตอนการรักษาเรงดวน

ดวงตา: ลืมตาในน้ําสะอาดในถวยหรือภาชนะอื่นๆ เปนเวลา

อยางนอย 15 นาที (น้ําที่อยูภายใตแรงดันอาจทําความเสียหาย

ตอดวงตาได) ใหพบแพทยทันที

ผิวหนัง: ถอดเครื่องแตงกายที่เปอนออก ลางผิวหนังดวยน้ํา

ปริมาณมาก ใหพบแพทยทันที

การกลืน: ใหดื่มน้ําหรือนมตามเขาไป ใหพบแพทยทันที

เมื่อพบสนิม ใหทําความสะอาดขั้วแบตเตอรี่โดยใชผงฟูและ

สารละลายน้ํา ทําความสะอาดขั้วดวยผาชบุน้ําหมาดๆ ใชผา

เช็ดขั้วใหแหง เคลือบขั้วดวยจาระบีเพื่อปองกันการเกิดสนิมใน

อนาคต
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การดูแลรักษาสมารทคีย

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

หากไฟแสดงไมติดสวางเมื่อทานกดปุม ใหทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม

1. ถอดชิ้นสวนดานบนออกโดยใชเหรียญคอยๆ งัดที่

สวนขอบ

u ใชผาพันเหรียญไวเพื่อปองกันรอยขีดขวนปุมที่

สามารถถอดออกได

2. นําแบตเตอรี่กุญแจสตารตแบบพับไดออกมาโดยใช

ไขควงปลายแบนขนาดเล็ก

3. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดเปลี่ยนแบตเตอรี่

โดยหันขั้วแบตเตอรี่ไปในทิศทางที่ถูกตอง

■ กุญแจสตารตแบบพับได*

1การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ขอสังเกต
การกําจัดแบตเตอรี่อยางไมถูกวิธีจะทําใหเกิดความเสียหายตอ

สภาวะแวดลอม โปรดตรวจสอบวิธีการกําจัดที่กําหนดไว

สําหรับเขตพื้นที่ของทาน

แบตเตอรี่เปนอุปกรณที่มีจําหนายทั่วไป หรือสั่งซื้อไดที่ศูนย

บริการฮอนดา

ชนิดแบตเตอรี่: CR2032

แบตเตอรี่

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการดูแลรักษาสมารทคียuการเปลี่ยนแบตเตอรี่
การบํารุงรักษา

1. ถอดกุญแจที่ติดตั้งอยูภายใน

2. ถอดชิ้นสวนดานบนออกโดยใชเหรียญคอยๆ งัดที่

สวนขอบ

u ถอดออกอยางระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงไมให

แบตเตอรี่สูญหาย

u ใชผาหอเหรียญเพื่อปองกันไมใหสมารทคียเกิด

รอยขีดขวน

3. โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดเปลี่ยนแบตเตอรี่

โดยหันขั้วแบตเตอรี่ไปในทิศทางที่ถูกตอง

■ สมารทคีย*

ชนิดแบตเตอรี่: CR2032

แบตเตอรี่

* : สําหรับรถบางรุน
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การบํารุงรักษาระบบปรับอากาศ

ไสกรองระบบปรับอากาศ

เปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศตามตารางการบํารุงรักษาที่แนะนําไว ทั้งนี้ขอแนะนําใหเปลี่ยนไส
กรองเร็วกวากําหนด หากตองขับรถในพื้นที่ที่มีฝุนละอองมาก

2 ตารางการบํารุงรักษา หนา 259

1. เปดชองเก็บของ

2. ปลดขาล็อก 2 ตัวโดยการกดที่ดานขางของฝาครอบ

3. ถอดชองเก็บของออก

■ การเปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศ

■ วิธีการเปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศ

1ไสกรองระบบปรับอากาศ

การใชนํ้าหอมปรับอากาศจะลดประสิทธิภาพในการระงับกลิ่น

ของไสกรองระบบปรับอากาศ และลดอายุการใชงาน

ถาลมที่เปาออกมาจากระบบปรับอากาศอัตโนมัติ*มีคณุภาพแย

ลงอยางมาก และมีฝาจับที่กระจกไดงายขึ้นแสดงวาจําเปนตอง

เปลี่ยนไสกรองใหม

ไสกรองระบบปรับอากาศจะทําการดักจับฝุนผง และอนุภาค

อื่นๆ ในอากาศ

ดึง

มือเปด

แท็บ
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uuการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศu ไสกรองระบบปรับอากาศ
การบํารุงรักษา

4. กดขาล็อกที่มุมดานขางของตัวเรือนไสกรองดึงตัว

เรือนไสกรองออก

5. ถอดไสกรองออกจากตัวเรือน

6. ติดตั้งไสกรองใหมเขาไป

u ติดตั้งโดยใชเครื่องหมายลูกศร “AIR FLOW” 

หันลง

1ไสกรองระบบปรับอากาศ

ถาทานไมมั่นใจวิธีการเปลี่ยนไสกรองระบบปรับอากาศโปรด

มอบหมายใหเปนหนาที่ของศูนยบริการฮอนดา

ฝาครอบ

กด
กด

แท็บ

ไสกรองระบบ
ปรับอากาศ
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การทําความสะอาด

การดูแลรักษาสภาพรถภายใน

ใชเครื่องดูดฝุนกําจัดฝุนกอนใชผาเช็ด
ใชผาชุบน้ําอุนผสมผงซักฟอกออนๆ บิดหมาดๆ เช็ดคราบฝุนออก
ใชผาสะอาดเช็ดคราบน้ําผงซักฟอกออกใหหมด

ใชแปรงนุมๆ กับนํ้าอุนผสมผงซักฟอกออนๆ เช็ดสายเข็มขัดนิรภัย จากนั้นปลอยทิ้งไวใหแหง ใชผา
สะอาดเช็ดหวงโลหะยึดสายเข็มขัด

■ การทําความสะอาดเข็มขัดนิรภัย

1การดูแลรักษาสภาพรถภายใน

หามทําของเหลวใดๆ หกภายในรถ

อุปกรณและระบบอิเล็กทรอนิกสอาจทํางานบกพรองหากของ

เหลวหกใส

หามใชสเปรยที่มีสวนผสมของสารซิลิโคนฉีดใสอุปกรณไฟฟา

เชน ชุดเครื่องเสียงและสวิตชตางๆ

การกระทําดังกลาวจะทําใหอุปกรณดังกลาวทํางานผิดปกติหรือ

เกิดเพลิงลุกไหมขึ้นในรถ

ถาเผลอฉีดสเปรยที่มีสวนผสมของสารซิลิโคนใสอุปกรณ

ไฟฟา ใหนํารถเขาศูนยบริการฮอนดา

สารเคมีและน้ําหอมอาจทําใหชิน้สวนที่ทําจากเรซิ่น หรือผาเกิด

การเปลี่ยนสี ยน และแตกออก

หามใชสารที่มีฤทธิ์เปนดางหรือสารทําละลาย เชน น้ํามัน

เบนซิน หรือน้ํามันปโตรเลียม

หลังจากใชสารเคมี ตองใชผาแหงเชด็สารเคมีดังกลาวออกจน

หมด

หามวางผาที่ใชแลวทิ้งไวบนชิ้นสวนที่ทําจากเรซิ่นหรือผาเปน

เวลานานโดยไมนําไปซักใหสะอาด

หามทําน้ําหอมปรับอากาศหก

หวงโลหะ
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uuการทําความสะอาดuการดูแลรักษาสภาพรถภายใน
การบํารุงรักษา

พรมวางเทาจะเกี่ยวอยูที่ที่ยึดพื้นเพื่อปองกันไมใหพรม
ไถลไปขางหนา เพื่อถอดพรมออกสําหรับการทําความ
สะอาดหมุนปุมยึดพื้นเพื่อปลดลอ็ก เมื่อประกอบพรม
หลังการทําความสะอาด ใหหมุนปุมเพื่อล็อกเขา

ตําแหนงเดิม

หามวางพรมวางเทาอื่นๆ ซอนทับกับพรมที่ล็อกดวย
ขอล็อก

หมั่นดูดฝุนและสิ่งสกปรกออกจากหนังบอยๆ รักษาความสะอาดมากเปนพิเศษที่รอยพับและตะเข็บ ทํา
ความสะอาดหนังดวยผานุมชุบน้ําที่ผสมสบู 10 % และมีน้ํา 90 % หมาดๆ จากนั้นถูดวยผาสะอาดให
แหง ควรกําจัดสิ่งสกปรกหรือฝุนออกจากหนังโดยทันที

■ พรมวางเทา (อปุกรณเสรมิ)* 1พรมวางเทา (อุปกรณเสริม)*

หากทานใชพรมวางเทาอื่นที่ไมไดใหมากับรถ ควรแนใจวาพรม

นั้นออกแบบมาเพื่อรถยนตประเภทเดียวกับรถของทาน ใชได

พอดีกับพื้น และยึดไดอยางปลอดภัยบนพื้น

จัดตําแหนงพรมวางเทาเบาะหลังใหเหมาะสม หากจัดตําแหนง

ไมดี พรมวางเทาอาจรบกวนการทํางานของเบาะหนา
ล็อก

ปลดล็อก

■ การบํารุงรักษาหนัง*

* : สําหรับรถบางรุน
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uuการทําความสะอาดuการดูแลรักษาสภาพรถภายนอก

การบํารุงรักษา

การดูแลรักษาสภาพรถภายนอก

ปดฝุนออกจากตัวรถเปนประจํา
หมั่นตรวจสอบตัวถังรถเพื่อหารอยขีดขวนที่สีตัวถัง รอยขีดขวนเพียงรอยเดียวอาจเปนสาเหตุของสนิม

ที่ตัวถัง ถาทานพบรอยขีดขวน ใหจัดการแกไขทันที

โปรดลางรถอยางสมํ่าเสมอ และตองลางรถเมื่อใชงานรถในสถานที่ตอไปนี้:
• ถาขับรถบนถนนที่โรยดวยเกลือ

• ถาขับรถใกลชายฝงทะเล

• ถามียางมะตอย มูลนก ซากแมลง หรือยางไมติดที่สีตัวถังรถ

• ถอดหรือเก็บเสาอากาศ

2 เสาอากาศ หนา 166

• พับเก็บกระจกมองขาง 

ตองมั่นใจวาไดปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุไวที่เครื่องลางอัตโนมัติ

• เวนระยะหางระหวางหัวฉีดนํ้าและตัวถังรถใหเหมาะสม

• โปรดเพิ่มความระมัดระวังเวลาฉีดนํ้าทําความสะอาดบริเวณกระจกหนาตาง การฉีดนํ้าใกลเกินไปจะ

ทําใหนํ้ารั่วซึมเขาไปภายในรถ 

• หามฉีดนํ้าเขาไปในหองเครื่องยนตโดยตรง ใหใชน้ําแรงดันต่ําและผสมผงซักฟอกออนๆ แทน 

■ การลางรถ

■ การใชงานเครื่องลางรถอตัโนมัติ

■ การใชงานเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง

1การลางรถ

หามฉีดนํา้เขาไปที่ชองรับอากาศเขาหรือหองเครื่องยนตโดย

ตรง เพราะจะทําใหเกิดการทํางานผิดปกติขึ้น

ชองรับอากาศเขา
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การลงแว็กซเคลือบตัวถังรถเปนอยางดีจะชวยปกปองสีรถจากสภาพแวดลอม แว็กซที่เคลือบไวจะ
คอยๆ หลุดไปเมื่อเวลาผานไปและทําใหสีรถของทานสัมผัสกับสภาพแวดลอมโดยตรง ดังนั้นใหลง

แว็กซใหมตามความจําเปน

หากทานทําน้ํามันเบนซิน น้ํามัน สารหลอเย็นเครื่องยนต หรือของเหลวจากแบตเตอรี่หกบนสวน
ประกอบที่เปนเรซิ่น อาจทําใหผิวเคลือบเปนรอยดางหรือถลอกได ใหเช็ดออกดวยผาสะอาดและน้ํา

เปลา

เช็ดทําความสะอาดดวยสารทําความสะอาดกระจก

อะลูมิเนียมอาจเกิดความเสียหายไดจากการสัมผัสเกลือและสารปนเปอนตามทองถนน ใชฟองน้ําและ
น้ํายาทําความสะอาดอยางออนเช็ดทําความสะอาด ใหระมัดระวังอยาใชสารเคมีที่เปนอันตราย (รวม

ถึงสารทําความสะอาดลอที่โฆษณาอยูทั่วไป) หรือแปรงที่แข็งกระดาง เพราะอาจทําใหผิวเคลือบลอ
โลหะผสมอะลูมิเนียมที่ชวยปองกันอะลูมิเนียมจากการเกิดสนิมและรอยดางเกิดความเสียหายได

■ การลงแว็กซ

■ การบํารุงรักษาเครื่องกันชนและสวนประกอบเรซิ่นอื่น

■ การทําความสะอาดกระจกหนาตาง

■ การบํารุงรักษาลออะลูมิเนียม*

1การลงแวก็ซ

ขอสังเกต
สารเคมีและนํ้ายาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงจะกอความ

เสียหายใหกับสีรถ ชิ้นสวนโลหะ และพลาสติกบนตัวรถ หาก

ทําหกใหเช็ดออกทันที

1การบํารุงรักษาเครื่องกันชนและสวนประกอบเรซิ่นอื่น

ปรึกษาตัวแทนจําหนายเกี่ยวกับวัสดุเคลือบผิวที่ถูกตองเมื่อ

ทานตองการซอมแซมผิวหนาของสวนประกอบที่ทําจากเรซิ่น

* : สําหรับรถบางรุน

1การทําความสะอาดกระจกหนาตาง

สายไฟจะติดตั้งอยูภายในหนาตางดานหลัง เช็ดทําความ

สะอาดตามทิศทางสายไฟดวยผานุมเพื่อปองกันไมใหเกิดความ

เสียหาย
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เลนสดานในของไฟภายนอกรถ (ไฟหนา ไฟเบรก เปนตน) อาจเกิดฝาชั่วคราว หากทานขับรถทาม
กลางสายฝนหรือหลังจากที่รถยนตผานการนําไปลางทําความสะอาดที่เครื่องลางรถ ภายในเลนสอาจ

เกิดหยดน้ําขึ้นไดเมื่อเกิดความแตกตางอยางชัดเจนระหวางอุณหภูมิโดยรอบกับอุณหภูมิเลนสดาน
ใน (ลักษณะเดียวกับที่กระจกหนาตางรถเกิดฝาในสภาวะฝนตกหนัก) สภาวะเหลานี้เปนกระบวนการ
ทางธรรมชาติ ซึ่งไมถือเปนความบกพรองทางดานการออกแบบโครงสรางของไฟภายนอกรถ
ลักษณะของการออกแบบเลนสอาจสงผลใหเกิดความชื้นที่พื้นผิวกรอบเลนสของไฟ ซึ่งไมถือเปนความ

บกพรองในการทํางาน

อยางไรก็ดี หากทานพบเห็นหยดน้ําปริมาณมากๆ หรือเกิดหยดน้ําขนาดใหญที่ตัวเลนส ควรนํารถเขา

ตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

■ เลนสไฟภายนอกรถเกิดฝา
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เครื่องมือประจํารถ

ประเภทเครื่องมือ

1ประเภทเครื่องมือ

เครื่องมือจะถูกจัดเก็บไวในหองเก็บสัมภาระ

ประแจขันนอตลอ/ดามจับแมแรง

แมแรง

เหล็กจับแมแรง

ไขควงปลายแบน *
ดามจับ *

ขอลากจูง

แมแรง

กลองใส
เครื่องมือ

* : สําหรับรถบางรุน
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ถายางแบน

การเปลี่ยนยางที่แบน

หากยางแบนในระหวางการขับรถ จับพวงมาลัยใหแนนและคอยๆ แตะเบรกเพื่อลดความเร็ว จากนั้น
หยุดรถในที่ปลอดภัย เปลี่ยนยางที่แบนดวยยางอะไหล และเขาปรึกษาตัวแทนจําหนายเร็วที่สุดเทาที่
จะเปนไปไดเพื่อซอมยางหรือเปลี่ยนยางขนาดจริง

1. จอดรถบนพื้นที่ไดระดับ ไมลื่นและใชเบรกมือ

2. เลื่อนคันเปลีย่นเกียรใหอยูตําแหนง P

2. เลื่อนคันเปลีย่นเกียรใหอยูตําแหนง R

3. เปดไฟเตือนฉุกเฉินและกดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตไปยังตําแหนง LOCK 0*1

1การเปลี่ยนยางที่แบน

ปฏิบัติตามขอควรระวงัการเปลี่ยนยาง:
ตรวจสอบแรงดันลมยางของยางอะไหล ควรมีแรงดันตามที่
กําหนดไว
แรงดันลมยางที่กําหนด: 420 kPa (4.2 kgf/cm2, 60 psi)

เมื่อขับรถโดยใชยางอะไหล ควรขับรถดวยความเร็วไมเกิน 80
กม./ชม. แลวรีบทําการเปลี่ยนเปนยางขนาดจริงใหเร็วที่สุด

ยางอะไหลและลอในรถของทานไดรับการออกแบบมาเปน
พิเศษสําหรับรถรุนนี้โดยเฉพาะ หามนําไปใชงานกับรถรุนอื่นๆ
หรือใชยางอะไหลหรือลอรถยนตจากแหลงอื่นกับรถรุนนี้เปน
อันขาด

หามติดโซพันลอบนยางอะไหล ถายางหนาที่ติดโซพันลอ
แบน ใหถอดยางขนาดจริงลอหลังขางหนึ่ง และเปลี่ยนกับยาง
อะไหล ถอดยางหนาที่แบนออก และเปลี่ยนเปนยางขนาดจริง
ที่ถอดออกมาจากลอหลัง ติดโซพันลอบนยางหนา

ยางอะไหลจะใหความรูสึกในการขับขี่ที่มีความนุมนวลนอยกวาและ
อาจทรงตัวไดยากกวาสําหรับพื้นผวิถนนบางลักษณะ โปรดใชความ
ระมัดระวงัมากยิ่งขึ้นขณะขับขี่โดยใชยางอะไหล

หามใชยางอะไหลเกินครั้งละ 1 ลอ

ยางอะไหลจะมีขนาดที่เล็กกวายางขนาดจริง ระยะระหวางพื้น
กับตัวรถจะลดลงเมื่อทานใชยางอะไหล ทําใหบริเวณใตทองรถ
เกิดความเสียหายไดงายเมื่อขับขี่บนถนนที่มีพื้นผิวขรุขระมาก

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

รุนเกียรธรรมดา

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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1. เปดฝาปดยางอะไหลขึ้น

2. ยกกลองใสเครื่องมือออกจากฝากระโปรงทาย

3. นําประแจขันน็อตลอ เหล็กจับแมแรง และแม

แรงออกจากกลองใสเครื่องมือ

4. คลายโบลทหางปลาและถอดกรวยสเปเซอร จาก

นั้น ถอดยางอะไหล

5. ใชหมอนลอหรือหินวางที่ดานหนาหรือหลังลอรถที่อยู

มุมทแยงกับยางที่แบน

■ การเตรียมพรอมสําหรับเปลี่ยนยางที่แบน 1การเปลี่ยนยางที่แบน

คําเตือน: ใชแมแรงที่มาพรอมกับรถของทานเพื่อการชวยเหลือ

ในเหตุฉุกเฉินสําหรับรถของทานเทานัน้ หามนําไปใชเพื่อการ

เปลี่ยนยางใหม หรือการดูแลรักษาและการซอมแซมรถยนต

เปนอันขาด

ลักษณะของกลองใสเครื่องมือตางกันไปตามแตละรุน

ขอสังเกต
หามใชงานแมแรงหากพบวาแมแรงมีการทํางานที่ไมสมบูรณ

โปรดโทรติดตอตัวแทนจําหนายของทานหรือบริษัทที่มีบริการ

ลากจูงรถเพื่อมาทําการลากจูงรถใหกับทานแทน

ฝาปด
ยาง
อะไหล

กลองใสเครื่องมือ

ยางอะไหล

แมแรง

หมอน
หนนุลอ

ยางที่จะเปลี่ยน
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6. วางอะไหล (หันดานยางขึ้น) ไวใตตัวถังรถ ใกลกับ

ยางที่ตองการเปลี่ยน

7. วางปลายของเหล็กจับแมแรงบนขอบของฝาครอบ

ลอ คอยๆ งัดที่ขอบและถอดฝาครอบออกมา

u ใชผาหุมสวนปลายของเหล็กจับแมแรงกอน

เสมอ เพื่อปองกันการเกิดรอยขีดขวน

8. คลายน็อตลอแตละตัวประมาณ 1 รอบ ดวยประแจ

ขันน็อตลอ

เหล็กจับแมแรง

ฝาครอบลอ

น็อตลอ

สําหรับรุนที่มีฝาครอบลอ

ทุกรุน
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1. วางแมแรงไวใตจุดขึ้นแมแรงที่อยูใกลกับยางที่จะ

เปลี่ยนมากที่สุด

2. หมุนแกนแมแรง (ดังแสดงในรูป) ตามเข็มนาฬิกาจน

กระทั่งดานบนสุดของแมแรงสัมผัสกับจุดขึ้นแมแรง

u ตรวจสอบใหแนใจวาแผนรองรับจุดขึ้นแมแรง

แนบกับชองของแมแรง

■ ขั้นตอนการตั้งแมแรง 1 ขั้นตอนการตั้งแมแรง

คําเตือน: วางแมแรงไวบนพื้นที่เรียบและมั่นคงระดับเดียวกับ

รถยนตที่จอดอยู

ขอสังเกต
ใชแมแรงที่ใหมาพรอมกับรถยนตของทาน ถาทานพยายามยก
รถคันอื่นดวยแมแรงนี้ หรือใชแมแรงอื่นยก รถของทานรถยนต
หรือแมแรงอาจเสียหายได

3 คําเตือน
รถอาจหลนลงมาจากแมแรงไดงาย และทําใหผูที่อยูใตทองรถ

รับบาดเจ็บรุนแรงได

ปฏิบัติตามขั้นตอนในการเปลี่ยนยางใหถูกตอง และไมควรมี

สวนหนึ่งสวนใดของรางกายอยูใตทองรถซึ่งถูกรองรับไวดวย

แมแรง
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3. ยกรถดวยคันเหล็กดามแมแรงและดามแมแรงจน

กระทั่งยางลอยพนจากพื้น

?

เหล็กจับ
แมแรง

ใชประแจขันน็อตลอเปนดามแมแรง

1 ขั้นตอนการตั้งแมแรง

อยาใชแมแรงในขณะมีผูโดยสารหรือสัมภาระอยูภายในรถ

ใชแมแรงที่ใหมาพรอมกับรถยนต

แมแรงอื่นๆ อาจไมรองรับนํ้าหนัก (“โหลด”) หรือรูปทรงแม

แรงอาจไมเหมาะกับตัวรถ

ตองปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานแมแรงอยางปลอดภัย

ดังตอไปนี้

• หามใชงานในขณะเครื่องยนตกําลังทํางาน

• ใชงานกับพื้นที่แข็งแรงและเรียบเทานัน้

• ใชงานในตําแหนงขึ้นแมแรงเทานัน้

• หามเขาไปในตัวรถขณะใชงานแมแรง

• หามวางสิ่งของไวบนหรือใตแมแรง
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1. ขันนอตลอและถอดยางที่แบนออก

2. ทําความสะอาดหนาสัมผัสดุมลอดวยผาสะอาด

3. ประกอบยางอะไหล

4. ขันนอตลอจนกระทั่งนอตสัมผัสกับดุมลอ และขันจน

สุด

5. ลดระดับรถลงและนําแมแรงออก ขันนอตลอตาม

ลําดับที่แสดงในภาพ ขันนอตลอวนซํ้าอีก 2-3 ครั้ง โดย

เรียงตามลําดับ

คาแรงขันนอตลอ:

108 N·m (11 kgf·m, 80 lbf·ft)

■ การเปลี่ยนยางทีแ่บน 1การเปลี่ยนยางที่แบน

หามพยายามออกแรงมากเกินไปในการงัดฝาครอบลอออกโดย

ใชไขควงหรือเครื่องมืออื่นๆ

โปรดตรวจสอบใหแนใจวา แหวนล็อกถูกเกี่ยวเขากับคลิปที่อยู

รอบๆ ขอบของฝาครอบลอ

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแหวนล็อกอยูดานนอกของวาลวเติม

ลมยางดังภาพที่แสดง

รุนมีฝาครอบลอ

คลิป คลิป

จุดวาลว

นอ็ตลอ
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1. ถอดฝาจุกตรงกลางออก

2. ถอดโบลทหางปลาจากกรวยสเปเซอร พลิกดาน และ

ใสกลับเขาไปบนโบลท

3. เก็บยางที่แบนแบบคว่ําหนาลงชองเก็บยางอะไหล

4. ยึดยางที่แบนไวดวยโบลทหางปลา

5. เก็บแมแรงใหแนนหนา และวางประแจขันน็อต

ลอกลับเขาไปในกลองใสเครื่องมือ จากนั้นนํากลอง

ใสเครื่องมือเก็บไวในฝากระโปรงทาย

6. เก็บกลองใสเครื่องมือไวในหองบรรทุกสัมภาระ

■ การเก็บยางที่แบน 1การเก็บยางที่แบน

โปรดตรวจสอบใหแนใจวา แหวนล็อกอยูทางดานนอกของ

วาลวเติมลมยางดังภาพที่แสดง

3 คําเตือน
สิ่งของที่ยึดไวอยางหลวมๆ อาจกระเด็นอยูภายในหองโดยสาร

เมื่อเกิดการชนขึ้น และทําใหผูโดยสารไดรับบาดเจ็บรุนแรง 

เก็บลอ แมแรง และเครื่องมือใหแนนหนากอนขับรถ

สําหรับบางรุน

แหวนล็อก

วาลวเติมลมยาง

กรวย
สเปเซอร

โบลทหางปลา สําหรับรถบางรุน

ทุกรุน
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เครื่องยนตสตารตไมติด

การตรวจสอบเครื่องยนต

หากเครื่องยนตสตารตไมติด ใหตรวจสอบมอเตอรสตารต

สภาพของมอเตอรสตารต รายการตรวจสอบ

มอเตอรสตารตรถไมหมุนหรือหมุนชา
แบตเตอรี่อาจหมด ตรวจสอบแตละรายการ
ทางดานขวาและปฏิบัติตามคําแนะนํา

ตรวจสอบขอความที่ปรากฏบนหนาจอแสดงขอมูล*
● หากขอความ To Start, Hold Remote Near Start Button ปรากฏขึ้น

2 ถาประจุไฟแบตเตอรี่ในสมารทคียต่ํา หนา 311
u ตรวจสอบใหแนใจวาสมารทคียพรอมกุญแจปลดล็อกอยูในระยะการทํางาน 

2 ระยะการทํางานของสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต หนา 124

ตรวจสอบความสวางไฟภายใน เปดไฟภายในและตรวจสอบ
● หากไฟภายในมืดสลัวหรือไมติด 2 แบตเตอรี่ หนา 290
● หากไฟภายในติดปกติ 2 ฟวส หนา 322

มอเตอรสตารตรถหมุนปกติแตเครื่อง
ยนตไมสตารต
อาจมีขอบกพรองที่ฟวส
ตรวจสอบแตละรายการทางดานขวาและ
ปฏิบัติตามคําแนะนํา

ตรวจสอบขั้นตอนการสตารตเครื่องยนต ปฏิบัติตามคําแนะนํา และพยายามสตารตเครื่องยนตอีกครั้ง
2 การสตารตเครื่องยนต หนา 220, 223

ตรวจสอบไฟเตือนระบบ Immobilizer
เมื่อไฟเตือนระบบ Immobilizer กะพริบ เครื่องยนตจะไมสามารถสตารตได 

2 ระบบ Immobilizer หนา 119

ตรวจสอบระดับน้ํามันเชื้อเพลิง
ควรมีน้ํามันเชื้อเพลิงเพียงพอในถัง

2 มาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิง *  หนา 90, 95
ตรวจสอบฟวส
ตรวจสอบฟวสทุกตัว หรือใหตัวแทนจําหนายชวยตรวจสอบ 2 การตรวจสอบและการเปลีย่นฟวส หนา 326

หากยังพบขอบกพรองอยู: 2 การลากรถในกรณีฉุกเฉนิ หนา 327

1การตรวจสอบเครื่องยนต

หากทานตองสตารตเครื่องยนตทันที ใหใชรถยนตชวยในการ
พวงสตารต

2 การพวงสตารต หนา 313

รุนมีระบบสมารทคยี

* : สําหรับรถบางรุน
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ถาประจุไฟแบตเตอรี่ในสมารทคียต่ํา

หากมีเสียงดังเตือน ไฟแสดงบนสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตกะพริบ และเครื่องยนตไมสตารต

สตารตเครื่องยนตดวยวิธีการตอไปนี้
1. สัมผัสตรงกลางของสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต ซึ่ง

มีโลโก H อยูบนสมารทคีย ในขณะที่ไฟเตือนกะพริบ

ปุมบนสมารทคียควรหันเขาหาตัวทาน

u ไฟแสดงจะกะพริบเปนเวลาประมาณ 30 วินาที

2. เหยียบแปนเบรก และกดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

ภายใน 10 วินาที หลังจากสัญญาณเสียงดังขึ้นและไฟ

เตือนเปลี่ยนจากกะพริบเปนติดสวางขึ้น

u หากทานไมเหยียบแปนเบรก ระบบจะเปลี่ยนไป

ยังโหมด ACCESSORY

รุนสมารทคีย

ENGINE
START
STOP
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การดับเครื่องยนตฉุกเฉิน

ทานสามารถดับเครื่องยนตดวยการกดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตในกรณีฉุกเฉินขณะขับรถได หาก
ทานจําเปนตองดับเครื่องยนต ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้:
• กดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต คางไวเปนเวลา 2 วินาที

• ออกแรงกดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต สองครั้ง

พวงมาลัยรถยนตจะปลดล็อก

โหมดจายไฟจะอยูในตําแหนง ACCESSORY เมื่อดับเครื่องยนตแลว
เปลี่ยนไปยังโหมด VEHICLE OFF โดยคันเปลีย่นเกียรอยูในตําแหนง P หลังจากเครื่องยนตดับ

สนิท จากนั้นกดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต 2 ครั้ง โดยไมตองเหยียบแปนเบรก

รุนมีระบบสมารทคยี

1การดับเครื่องยนตฉุกเฉิน

หามกดสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนตในขณะขับรถ ยกเวนมี

ความจําเปนตองดับเครื่องยนต
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การพวงสตารต

ปดอุปกรณไฟฟาเชนเครื่องเสียงและไฟ จากนั้นดับเครื่องยนตแลวจึงเปดฝากระโปรงหนารถ
1. ตอสายพวงแบตเตอรี่สายแรกเขากับขั้ว + รถยนต

ของทาน

u ถอดฝาครอบกลองฟวสออก
2 กลองฟวสเครื่องยนต หนา 322

2. ตอสายพวงแบตเตอรี่อีกดานเขากับขั้ว + ของ

แบตเตอรี่รถอีกคัน

u ใชแบตเตอรี่ 12 โวลตเทานั้น

u เมื่อใชที่ชารจแบตเตอรี่รถยนตในการชารจไฟให

กับแบตเตอรี่ 12 โวลต ใหทานเลอืกแรงดันในการ
ชารจไฟต่ํากวา 15 โวลต โปรดดูวิธีการใชงานที่
ถูกวิธีจากคูมือการใชงานที่ชารจ

3. เชื่อมตอสายพวงแบตเตอรี่สายที่สองเขากับ

ขั้ว - ของแบตเตอรี่

■ ขั้นตอนการพวงสตารต 1การพวงสตารต

ขอสังเกต
ถาวางแบตเตอรี่ไวในสถานที่ที่เย็นจัด อิเล็กโทรไลทภายในอาจ

เปนนํ้าแข็งได การพวงสตารตดวยแบตเตอรี่ที่มีนํ้าแข็งเกาะ

อาจทําใหเกิดการระเบิดได

ยึดคลิปสายพวงแบตเตอรี่ใหแนนโดยไมใหหลุดในขณะ

เครื่องยนตสั่น นอกจากนี้ใชความระมัดระวังอยาใหสายพวง

แบตเตอรี่พันกัน หรือใหปลายสายพวงแบตเตอรี่ทั้ง 2 ดาน

สัมผัสกันในขณะประกอบหรือถอดสายพวงแบตเตอรี่

3 คําเตือน
แบตเตอรี่อาจระเบิดจนทําใหผูที่อยูใกลเคียงไดรับบาดเจ็บหาก

ทานไมปฏิบัติตามขั้นตอนใหถูกตอง

ไมควรนําประกายไฟ เปลวไฟ หรือควันไฟเขาใกลแบตเตอรี่

แบตเตอรี่
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4. ตอปลายอีกดานของสายพวงแบตเตอรี่เขากับขั้วสาย

ดินรถยนตดังที่แสดง หามเชื่อมตอสายพวงเขากับ

สวนอื่น

5. หากรถของทานตอพวงกับรถยนตคันอื่น ใหสตารต

เครื่องยนตของรถคันที่ใหความชวยเหลือ และเพิ่ม

ความเร็วรอบเครื่องยนตเล็กนอย

6. ลองสตารตเครื่องยนตของทาน ถาเครื่องยนตหมุน

ชาใหตรวจสอบวาสายตอพวงแบตเตอรี่จุดตอแนนใน

ลักษณะโลหะสัมผัสกับโลหะดีหรือไม

1การพวงสตารต

ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงในสภาพอากาศที่เย็น และ

อาจทําใหสตารตเครื่องยนตไมติดได

ขั้วสายดิน
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เมื่อสตารตเครื่องยนตแลว ใหถอดสายพวงแบตเตอรี่ออกโดยปฏิบัติตามลําดับดังตอไปนี้

1. ถอดสายพวงแบตเตอรี่ออกจากสายดินรถยนต

2. ถอดปลายอีกดานหนึ่งของสายพวงแบตเตอรี่ออกจากขั้ว - ของรถยนตคันที่ใหความชวยเหลือ

3. ถอดสายพวงแบตเตอรี่ออกจากขั้ว + ของรถยนต

4. ถอดปลายอีกดานหนึ่งของสายพวงแบตเตอรี่ออกจากขั้ว + ของรถยนตคันที่ใหความชวยเหลือ

นํารถเขารับการตรวจสอบที่สถานีบริการหรือศูนยบริการฮอนดาใกลบานทาน

■ การปฏบิัติหลังจากสตารตเครื่องยนต
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เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไมได

ปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง หากทานไมสามารถเลื่อนคันเปลี่ยนเกียรออกจากตําแหนง P ได

1. ดึงเบรกมือ

2. ถอดกุญแจออกจากสวิตชสตารต

3. ถอดกุญแจออกจากสมารทคีย

4. สอดกุญแจในชองปลดล็อกเกียร

5. ขณะดันกุญแจลง ใหกดปุมปลดล็อกและเลื่อนคัน

เปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง N

u เมื่อถึงตอนนี้จะสามารถปลดล็อกได ควรปรึกษา

ศูนยบริการฮอนดาใหชวยตรวจสอบเร็วที่สุดเทาที่

จะเปนไปได

■ การปลดล็อก

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

ปุมปลดล็อก

ชองปลดล็อกเกียร

รุนไมมีระบบสมารทคีย

รุนมีระบบสมารทคยี

ทุกรุน
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โอเวอรฮีต

การแกไขปญหาโอเวอรฮีต

อาการโอเวอรฮีตมีดังนี้:

• ถาไฟเตือนเครื่องยนตอุณหภูมิสูงสวางโชวจะทําใหเครื่องยนตสูญเสียกําลังฉับพลัน

• มีไอน้ําออกมาจากหองเครื่องยนต

■ สิ่งแรกที่ตองทํา

1. จอดรถไวในที่ปลอดภัยทันที

2. ปดอุปกรณไฟฟาทั้งหมด และเปดไฟเตือนฉุกเฉิน

u ไมมีไอออกมา: ติดเครื่องยนตและเปดฝากระโปรงหนารถขึ้น

u มีไอออกมา: ดับเครื่องยนตและรอจนกระทั่งไอน้ําหายไป จากนั้นเปดฝากระโปรงหนารถขึ้น

1การแกไขปญหาโอเวอรฮีต

ขอสังเกต
หากขับรถตอไปในขณะที่ไฟเตือนเครื่องยนตอุณหภูมิสูงสวาง

โชวจะทําใหเครื่องยนตอาจเสียหายได

3 คําเตือน
ไอน้ําและละอองจากเครื่องยนตที่โอเวอรฮีตอาจทําใหทาน

ถูกลวกได

อยาเปดฝากระโปรงหนาหากมีไอน้ําออกมา
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■ สิ่งที่ตองทําตอไป

1. ตรวจสอบวาพัดลมระบายความรอนกําลังทํางานหรือ

ไมและดับเครื่องยนตทันทีไฟเตือนเครื่องยนต

อุณหภูมิสูงดับลง

u ถาพัดลมระบายความรอนไมทํางาน ใหดับ

เครื่องยนตทันที

2. หลังจากเครื่องยนตเย็นลง ใหตรวจสอบระดับสาร

หลอเย็นและชิ้นสวนของระบบหลอเย็นวามีรอยรั่ว

หรือไม

u ระดับสารหลอเย็นในถังพักตํ่า ใหเติมสารหลอเย็น

จนถึงเครื่องหมาย MAX

u ถาไมมีสารหลอเย็นอยูในถังพัก ใหตรวจสอบหมอ

นํ้าวาเย็นหรือไม คลุมฝาปดหมอนํ้าดวยผาหนา

และเปดฝาปดออก เติมสารหลอเย็นจนถึงฐาน

ของคอถังถาจําเปนและปดฝา

■ สิ่งสุดทายที่ตองทํา

เมื่อเครื่องยนตเย็นลงจนไดที่แลวใหสตารตเครื่องยนตใหมและตรวจสอบไฟเตือนเครื่องยนตอุณหภูมิ
สูง

ถาไฟเตือนเครื่องยนตอุณหภูมิสูงดับลง ทานสามารถขับรถตอไปได ถาไมลดต่ําลง โปรดติดตอศูนย
บริการฮอนดาเพื่อรับการซอม

1การแกไขปญหาโอเวอรฮีต

ถาสารหลอเย็นรั่ว โปรดติดตอศูนยบริการฮอนดาเพื่อรับการ

ซอม

ใชนํ้าในกรณีฉุกเฉิน/ชั่วคราวเทานั้น ใหศูนยบริการฮอนดาลาง

ระบบหลอเย็นและเติมดวยสารหลอเย็น/สารกันเยือกแข็งโดย

เร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได

3 คําเตือน
การถอดฝาหมอนํา้ในขณะที่เครื่องยนตยังรอนอยูอาจทําใหสาร

หลอเย็นพุงออกมา และทําใหทานไดรับบาดเจ็บจากนํ้ารอนลวกได

รอใหเครื่องยนตและหมอนํ้าเย็นตัวลงกอนถอดฝาปดหมอนํ้า

ออกทุกครั้ง
ถังพัก

ขีดสูงสุด

ขีดสูงสุด
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ไฟเตือนสวาง/กะพริบ

ถาไฟเตือนแรงดันนํ้ามันเครื่องตํ่าสวาง

■ สาเหตทุี่ไฟเตอืนสวาง

สวางเมื่อแรงดันนํ้ามันเครื่องตํ่า

■ สิ่งที่ตองทําทันทีที่ไฟเตือนสวาง

1. จอดรถในที่ที่ปลอดภัยทันที

2. เปดไฟเตือนฉุกเฉินถาจําเปน

■ สิ่งที่ตองทําหลงัจากจอดรถ

1. ดับเครื่องยนตและปลอยทิ้งไวประมาณ 1 นาที

2. เปดฝากระโปรงหนาและตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่อง

2 การตรวจสอบระดับนํา้มันเครื่อง หนา 265

3. สตารตเครื่องยนตและตรวจสอบไฟเตือนแรงดันนํ้ามันเครื่องตํ่า

u ไฟเตือนดับ: สตารตเครื่องยนตอีกครั้ง

u ไฟเตือนไมดับภายใน 10 วินาที: ดับเครื่องยนตและติดตอศูนยบริการฮอนดาเพื่อ

รับการซอมทันที

ถาไฟเตือนระบบประจุไฟสวาง

■ สาเหตทุี่ไฟเตอืนสวาง

ไฟเตือนนี้จะสวางขึ้นเมื่อไมมีการชารจไฟเขาแบตเตอรี่

■ สิ่งที่ตองทําทันทีที่ไฟเตือนสวาง

ปดระบบปรับอากาศ/ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ* ไลฝากระจกหลัง และอุปกรณไฟฟา
อื่นๆ และติดตอศูนยบริการฮอนดาเพื่อรับการซอมทันที

1ถาไฟเตือนแรงดันนํ้ามันเครื่องตํ่าสวาง

ขอสังเกต
เดินเครื่องยนตดวยแรงดันนํ้ามันเครื่องตํ่า อาจทําใหกลไกได

รับความเสียหายเกือบจะทันที

1ถาไฟเตือนระบบประจุไฟสวาง

ถาทานตองหยุดรถชั่วคราว อยาดับเครื่องยนต เนื่องจาก

การสตารตเครื่องยนตอีกครั้งอาจทําใหประจุไฟในแบตเตอรี่

หมดอยางรวดเร็ว

* : สําหรับรถบางรุน
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ถาไฟเตือนระบบเครือ่งยนตทํางานบกพรองสวางหรอืกะพรบิ

■ สาเหตุที่ไฟเตือนสวางหรือกะพริบ

•  สวางเมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นกับระบบควบคุมการปลอยไอเสียเครื่องยนต

•  กะพริบเมื่อระบบตรวจจับการจุดระเบิดผิดจังหวะของเครื่องยนต

■ สิ่งที่ตองทําเมื่อไฟเตือนสวาง

หลีกเลี่ยงการขับขี่ดวยเร็วสูง และนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาโดย
ทันที
■ สิ่งที่ตองทําเมื่อไฟเตือนกะพริบ

จอดรถในที่ที่ปลอดภัยซึ่งไมมีวัตถุที่ติดไฟได และรออยางนอย 10 นาที หรือนานกวานั้น

โดยดับเครื่องยนตจนกระทั่งเครื่องยนตเย็นลง

ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวาง

■ สาเหตุที่ไฟเตือนสวาง

•  ระดับนํ้ามันเบรกตํ่า

•  เกิดขอบกพรองขึ้นกับระบบเบรก

■ สิ่งที่ตองทําเมื่อไฟเตือนสวางในระหวางขับรถ

เหยียบแปนเบรกเบาๆ เพื่อตรวจสอบแรงดันแปนเบรก
•  ถาปกติ ตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรกในครั้งตอไปที่ทานหยุดรถ

•  ถาไมปกติ แกไขขอบกพรองทันที ลดเกียรลงเพื่อชะลอความเร็วดวยการเบรกจาก

เครื่องยนตถาจําเปน

1ถาไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรองสวางหรือกะพริบ

ขอสังเกต
ถาทานขับรถโดยที่ถาไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรอง

สวางอยู ระบบควบคุมการปลอยไอเสียและเครื่องยนตอาจเสีย

หายได

ถาไฟเตือนระบบเครื่องยนตทํางานบกพรองกะพริบอีกครั้ง เมื่อ

สตารตเครื่องยนตใหมอีกครั้ง ใหขับรถไปยังศูนยบริการฮอนดา

ที่ใกลที่สุดดวยความเร็วตํ่ากวา 50 กม./ชม. เพื่อนํารถเขารับ

การตรวจสอบ

1ถาไฟเตือนระบบเบรก (แดง) สวาง

นํารถเขารับการซอมทันทีที่ศูนยบริการฮอนดา

การขับรถในขณะระดับนํา้มันเบรกตํ่าถือเปนการกระทําที่

อันตราย ในกรณีที่ไมมีแรงตานจากแปนเบรกใหหยุดรถในที่ที่

ปลอดภัยทันที ลดเกียรลงถาจําเปน

ถาไฟเตือนระบบเบรกและไฟเตือน ABS สวางขึ้นพรอม

กัน ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกสจะไมทํางาน ซึ่งสงผล

ใหรถยนตไมมีเสถียรภาพภายใตการเบรกที่กะทันหัน

ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาโดยทันที
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ถาไฟเตือนระบบพวงมาลัย EPS สวาง

■ สาเหตทุี่ไฟเตอืนสวาง

•  สวางเมื่อมีขอบกพรองเกิดขึ้นกับระบบพวงมาลัย EPS

•  หากทานเหยียบแปนคันเรงซํ้าๆ เพื่อเพิ่มความเร็วเครื่องยนตในขณะเครื่องยนต

กําลังเดินเบา ไฟเตือนจะสวางขึ้น และในบางครั้งพวงมาลัยจะควบคุมไดยากขึ้น

■ สิ่งที่ตองทําเมื่อไฟเตอืนสวาง

หยุดรถในที่ที่ปลอดภัยและสตารตเครื่องยนตใหม
ถาไฟเตือนยังคงสวางอยู ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดาทันที
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ฟวส

ตําแหนงฟวส

หากอุปกรณไฟฟาไมทํางาน ใหทานหมุนสวิตชสตารต
ไปยังตําแหนง LOCK 0*1 และตรวจสอบวามีฟวส
ใดบางที่ขาด

■ กลองฟวส (ชนดิ A)

กลองฟวสจะอยูใกลกับแบตเตอรี่ ใหทานกดแท็บเพื่อ
เปดกลอง

ตําแหนงฟวสจะแสดงบนฝาครอบกลองฟวส ติดตั้ง

ฟวสใหตรงตามลําดับฟวสและกลองฝาครอบ

■ กลองฟวสเครือ่งยนต

■ วงจรการปองกันและหมายเลขฟวส

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps

1 ไฟหนาต่ําดวงหลัก 20 A

2 Capacitor* (30 A)

3 ฉุกเฉิน 10 A

4 DBW 15 A

5 ปดน้ําฝน (30 A)

6 หยุด 10 A

7 IGP 15 A

8 IG COIL 15 A

9 ECP* (10 A)

10 INJ (20 A)

11 - - -

12 มอเตอรพัดลมหลัก 30 A

13 Starter SW (30 A)

14 คลัตซ MG 7.5 A

15 เซ็นเซอรแบตเตอรี่ * (7.5 A)

16 - - -

17 - - -

18 แตร 10 A

19 ไฟตัดหมอกหนา* (15 A)

20 - - -

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps

21 Back Up Main 15 A

22 ไฟภายใน 7.5 A

23 มอเตอรพัดลมยอย (30 A)

24 - - -

25 Starter (7.5 A)

26 ST MG DIODE (7.5 A)

27 - - -

28 - - -

29 Back Up (10 A)

30 IGP LAF (10 A)

31 IGPS (7.5 A)

32 ไฟหนาต่ําขวา 10 A

33 ไฟหนาต่ําซาย 10 A

* : สําหรับรถบางรุน
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มีตอ
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■ กลองฟวส (ชนิด B)

แท็บ

a

b c d

ดึงฝาครอบทางขั้ว + ขึ้น จากนั้นจึงถอดออกพรอม
กับดึงแท็บดังภาพที่แสดง

การเปลี่ยนฟวสหองเครื่องยนตควรดําเนินการโดยตัว
แทนจําหนาย

■ วงจรการปองกันและหมายเลขฟวส

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps

a แบตเตอรี่หลัก 100 A

b RB Main 1 70 A

c RB Main 2 80 A

d CAP Main 70 A
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ใตแผงหนาปทมดานผูขับขี่

ตําแหนงฟวสจะแสดงบนแผนภูมิฟวสใตขอตอพวง

มาลัย ติดตั้งฟวสตามลําดับหมายเลขฟวสและหมาย

เลขฉลาก

■ กลองฟวสภายใน

แผนภูมิฟวส

■ วงจรการปองกันและหมายเลขฟวส

วงจรที่ไดรับการปองกนั Amps

1 กระจกประตูดานผูขับขี่ (20 A)

2*1 ไฟหนาสูง (20 A)

3 ABS FSR (30 A)

4 ปดน้ําฝนหลัง (10 A)

5 ไฟดวงเล็ก (10 A)

6 ล็อกประตู (20 A)

7 - - -

8 - - -

9 - - -

10 ฉีดน้ําลางกระจก (15 A)

11
กระจกประตูไฟฟาดาน

ผูโดยสารหนา
(20 A)

12 HAC OP (20 A)

13
ชองเสียบอุปกรณเพิ่มเติม

คอนโซลกลาง*
(20 A)

14 - - -

15 - - -

16*1 IG Main (30 A)

16 - - -

17 - - -

*1 : รุนมีระบบสมารทคีย

*2 : รุนไมมีระบบสมารทคยี

18 - - -

19*1 ระบบสมารทคีย* (10 A)

19*2 - - -

20 - - -

21 - - -

22 ABS/VSA* MTR (40 A)

23 Heater Motor (30 A)

24 กระจกประตูไฟฟาหลัก (40 A)

25*1 สตารต (30 A)

25*2 สตารต (50 A)

26 ไลฝาหลัง (30 A)

27 พวงมาลัย (EPS) (60 A)

28 ปดน้ําฝนหนา (Low) (7.5 A)

29 STS (7.5 A)

30 IG2 (7.5 A)

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps

* : สําหรับรถบางรุน
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วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps

31 โบลเวอร (7.5 A)

32 ไฟหนาสูงดานซาย (10 A)

33 ไฟหนาสูงดานขวา (10 A)

34 ล็อกประตูดานขวา (15 A)

35 ล็อกประตูดานซาย (15 A)

36 ปลดล็อกประตูดานขวา (15 A)

37 ปลดล็อกประตูดานซาย (15 A)

38 ACC (7.5 A)

39
ชองเสียบอุปกรณไฟฟา

เพิ่มเติม
(20 A)

40
กระจกประตูไฟฟาดาน

หลังซาย
(20 A)

*1 : รุนมีระบบสมารทคีย

*2 : รุนไมมีระบบสมารทคีย

วงจรที่ไดรับการปองกัน Amps

41
กระจกประตูไฟฟาดาน

หลังขวา
(20 A)

42
กระจกประตูไฟฟาดานผู

โดยสารหนา
(20 A)

43*1 - - -

43*2 ACC KEYLOCK (7.5 A)

44 - - -

45 MISS SOL* (7.5 A)

46 มาตรวัด (7.5 A)

47 ปดน้ําฝนหลัง (10 A)

48 SRS (10 A)

49 - - -

50*1 - - -

50*2 ปดน้ําฝนหนา (30 A)

51 IG1*1 (7.5 A)

52 IG1 Option (10 A)

53 ABS/VSA* (7.5 A)

54 ACG (10 A)

55 ปมน้ํามันเชื้อเพลิง (15 A)

* : สําหรับรถบางรุน
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การตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส

1. หมุนสวิตชสตารตไปยังตําแหนง

LOCK 0*1 ปดไฟหนาและอุปกรณเสริมทั้งหมด

2. ตรวจสอบฟวสบนแบตเตอรี่ที่หองเครื่องยนต

u หากฟวสขาด ใหเปลี่ยนฟวสที่ศูนยบริการฮอนดา

3. ถอดฝาครอบกลองฟวสออก

4. ตรวจสอบฟวสขนาดเล็กภายในรถยนต

u ถามีฟวสที่ขาด ใหถอดออกดวยเครื่องมือถอด

ฟวสและเปลี่ยนฟวสใหม

5. ตรวจสอบฟวสขนาดใหญในรถยนต

u หากฟวสขาด ใหทานใชไขควงปลายแฉกในการไข

สกรู และเปลี่ยนฟวสอันใหม

1การตรวจสอบและการเปลี่ยนฟวส

ขอสังเกต
การเปลี่ยนฟวสที่มีอัตราไฟสูงกวาจะเพิ่มโอกาสที่ระบบไฟฟา

จะไดรับความเสียหายได 

เปลี่ยนฟวสดวยฟวสอะไหลที่มีคาแอมแปรตามที่กําหนดไว

ยืนยันกระแสไฟฟาตามที่ระบุไวบนฉลากฟวสตําแหนงฟวส

มีเครื่องมือถอดฟวสอยูทางดานหลังของฝาครอบกลองฟวสใน

หองเครื่องยนต 

กลองฟวสบนแบตเตอรี่

ฟวสที่ขาด

เครื่องมือ
ถอดฟวส

ฟวสรวม

ฟวสที่ขาด

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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การลากรถในกรณีฉุกเฉิน

ควรใชบริการผูใหบริการลากรถมืออาชีพ หากตองการลากรถของทาน

■ รถกึ่งพวงพื้นเรียบ

ผูใหบริการจะบรรทุกรถของทานไวบนรถบรรทุกกึ่งพวงพื้นเรียบ
นีค่ือวิธีการที่ดีที่สุดในการขนยายรถยนตของทาน

■ รถยกลาก

รถยกลากจะใชกานตอแกนหมุนสองขางชอนใตลอหนาและยกลอขึ้นจากพื้นถนน ลอหลังจะยังคงอยู
บนพื้นถนน นี่คอืวิธีที่สามารถใชในการลากรถของทานได

1การลากรถในกรณีฉุกเฉิน

ขอสังเกต
การลากรถที่ไมถูกวิธี เชน การลากรถดวยรถ หรือรถแบบ

อื่นๆ อาจสรางความเสียหายตอระบบเกียรได

หามใชเฉพาะเชือกหรือโซเทานัน้ในการลากรถ การกระทําดัง

กลาวอาจกอใหเกิดอันตรายอยางมากหากเชือกหรือโซเลื่อนไป

มาหรือเลื่อนเขาไปติดในระบบเบรก
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■ หากจําเปนตองลากรถโดยใหลอหนาอยูบนพื้นถนน:

1. ตรวจสอบพื้นขางใตรถยนตรอบๆ หองเกียรเพื่อตรวจ

หาการรั่วของน้ํามัน

u หากพบวามีการรั่วโปรดติดตอบริษัทที่ใหบริการ

ลากรถ แลวนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการ

2. วางผาไวที่ขอบของฝาปด คอยๆ งัดที่ขอบโดยใชดาม

จับแมแรงถอดฝาปดออกมา

u ตะขอลากจูงแบบถอดไดจะยึดกับชองตอหวงใน

กันชนหนา

1หากจําเปนตองลากรถโดยใหลอหนาอยูบนพื้นถนน:

ตามกฎหมายของบางประเทศ หามมีการลากรถ
โปรดตรวจสอบขอกําหนดตามกฎหมายที่บังคับใชในประเทศ
ของทานกอนทําการลากรถ

หากทานไมสามารถทําตามขั้นตอนที่แสดงไดทั้งหมด หามลาก
รถของทานโดยใหลอหนาสัมผัสกับพื้นถนน

หากทานไมสามารถติดเครื่องยนตได ทานอาจประสบกับ
เหตุการณตอไปนี้ในขณะที่รถของทานกําลังถูกลาก
• อาจทําการเบรกไดยากเนื่องจากระบบชวยเหลือการเบรกไม
สามารถใชงานได

• พวงมาลัยรถยนตจะหนักมากเนื่องจากระบบพวงมาลัยไม
สามารถใชงานได

• หมุนสวิตชสตารตไปยังตําแหนง LOCK (0*1 เพื่อล็อกพวง

มาลัย

สําหรับการลากรถโดยใหลอหนาสัมผัสกับพื้นถนน ไมควรลาก
รถไกลเกิน 80 กม. และรักษาความเร็วใหต่ํากวา 55 กม./ชม.

หากรถแลนลงทางลาดเปนระยะทางยาวอาจทําใหระบบเบรก
รอนขึ้น ซึ่งอาจทําใหประสิทธิภาพของระบบเบรกลดลง หาก
ตองทําการลากรถในพื้นที่ลาดชันควรใชบริการศูนยบริการมือ
อาชีพ

ใหแนใจวาใชอุปกรณการลากพวงที่ออกแบบมาเหมาะสม

รุนเกียรธรรมดา

ฝาปด

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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3. ถอดตะขอลากจูงและประแจขันน็อตลอออกมาจาก

ฝากระโปรงทาย

4. ขันตะขอลากจูงเขาไปในรู โดยใชประแจขันใหแนน

หนา

5. เกี่ยวอุปกรณลากจูงเขากับตะขอลากจูง

6. สตารตเครื่องยนต

u หากสตารตเครื่องยนตไดยาก ใหหมุนสวิตช

สตารตไปที่ ACCESSORY q หรือ ON (w*1

7. เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง N

7. เหยียบแปนเบรก

8. เลื่อนคันเปลี่ยนเกียรไปยังตําแหนง D และคาง

ไว 5 วินาที จากนั้นเลื่อนไปที่ N

9. ปลอยเบรกมือ

1หากจําเปนตองลากรถโดยใหลอหนาอยูบนพื้นถนน:

ขอสังเกต

เพื่อปองกันความเสียหายตอเครื่องยนตของทาน ควรใชตะขอ

ลากจูงบนพื้นถนนที่เรียบ และเปนทางตรงๆเทานัน้ หมลากจูง

แบบทํามุม หามใชตะขอในการยกรถขึ้นบนแทนวาง และหาม

ใชเพื่อการผูกดึง

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

ประแจขันน็อตลอ

ตะขอลากจูง

รุนเกียรธรรมดา

รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

ทุกรุน

*1 : รุนสมารทคียมีสวิตชสตารต/ดับเครื่องยนต
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เมื่อไมสามารถเปดฝากระโปรงทาย

ถาไมสามารถเปดฝากระโปรงทาย ใหทําตามขั้นตอนตอไปนี้

1. ใชผาหุมสวนปลายของไขควงปากแบน ใสเขาไปใน

ฝาปดดังที่แสดงในรูป และเปดฝาปด

2. หากตองการเปดฝากระโปรงทาย กดฝากระโปรงทาย

ขณะที่เลื่อนคันปลดล็อกไปทางดานขวา

■ สิ่งทีต่องทําหากเปดฝากระโปรงทายไมได 1เมื่อไมสามารถเปดฝากระโปรงทาย

หลังจากทําตามขั้นตอนเหลานี้ ใหติดตอนํารถเขารับการ

ตรวจสอบที่ศูนยบริการฮอนดา

เมื่อเปดฝากระโปรงทายจากดานใน ใหแนใจวามีพื้นที่รอบๆ

กระโปรงทายเพียงพอ และไมโดนคนหรือวตัถุใดๆ

ฝาปด

คันปลดล็อก

รุนมีระบบสมารทคีย
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2. เลื่อนคันปลดล็อกเพื่อปลดล็อกฝากระโปรงทาย

3. เปดฝากระโปรงทายคันปลดล็อก

รุนไมมีระบบสมารทคยี
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ขอมูลทางเทคนิค

ตารางในบทนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับขนาดและความจุตางๆ ของรถยนตฮอนดา ตลอดจนตําแหนงของหมายเลขตางๆ ที่สําคัญ

และยังใหขอมูลที่ทานควรจะทราบเกี่ยวกับระบบควบคุมไอเสียรถยนต

ขอมูลจําเพาะ ................................................334

หมายเลขตางๆ

หมายเลขรถยนต (VIN), หมายเลขเครื่องยนต
และหมายเลขเกียร..................................337

* : สําหรับรถบางรุน
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ขอมูลจําเพาะ

■ขอมูลจําเพาะของรถยนต

*1: รุนเกียรธรรมดา
*2: รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

รุน Jazz

น้ําหนักรถ
1,048 กก.*1

1,068 – 1,088 กก.*2

■ขอมูลจําเพาะของเครื่องยนต

ประเภท

เครื่องยนตเบนซิน 4 สูบ 4 จังหวะ

SOHC i-VTEC แบบแถวเรียงระบาย

ความรอนดวยนํ้า

ความกวาง

กระบอกสูบ
73.0 x 89.4 มม.

ความจุกระบอกสูบ 1,497 ซม.3

อัตราสวนกําลังอัด 10.3 : 1

หัวเทียน NGK DIFR6D13D

■นํ้ามันเชื้อเพลงิ

■แบตเตอรี่

■น้ําฉีดลางกระจก

ประเภทน้ํามัน:
เบนซินไรสารตะกั่ว/แกสโซฮอล E10 

ถึง E85 คาออกเทนตั้งแต 91 ขึ้นไป

ความจุถังน้ํามัน

เชือ้เพลิง
40 ลิตร

ความจุ/ประเภท 27AH(5)/30AH(20)

ความจุถัง 2.0 ลิตร
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■ ไฟแสงสวาง

ไฟหนา (ต่ํา/สูง) 60/55 วัตต (ฮาโลเจน)

ไฟตัดหมอกหนา* 35 วัตต (H8 LL)

ไฟเลี้ยวหนา 21 วัตต (สีเหลืองอําพัน)

ไฟหรี่หนา 5 วัตต

ไฟเลี้ยวหนา

(กระจกมองขาง)*
LED

ไฟเลี้ยวหนา

(บังโคลน)*
5 วัตต (สีเหลืองอําพัน)

ไฟเบรก/ไฟทาย LED

ไฟหองสัมภาระ LED

ไฟเลี้ยวหลัง 21 วัตต (สีเหลืองอําพัน)

ไฟถอยหลัง 16 วัตต

ไฟเบรกดวงที่สาม LED

ไฟสองทะเบียนหลัง 5 วัตต

ไฟภายใน
ไฟอานแผนที่ 8 วัตต

ไฟเกง 8 วัตต

■นํ้ามันเบรก/น้ํามันคลัตช

■ น้ํามันเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

■น้ํามันเกียรธรรมดา

■น้ํามันเครื่อง

ขอมูลจําเพาะ น้ํามันเบรก DOT3 หรือ DOT4

ขอมูลจําเพาะ นํา้มันเกียรอัตโนมัติฮอนดา HCF-2

ความจุ เปลี่ยน 3.4 ลิตร

ขอมูลจําเพาะ Honda MTF

ความจุ เปลี่ยน 1.4 ลิตร

ชนดิที่แนะนํา
น้ํามันเครื่องแทฮอนดา API service 

SM หรือเกรดสูงกวา 0W-20, 5W-30

ความจุ
เปลี่ยน 3.4 ลิตร

เปลี่ยนรวมไสกรอง 3.6 ลิตร

■สารหลอเย็นเครื่องยนต

*1: รุนเกียรระบบเปลี่ยนอัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)
*2: รุนเกียรธรรมดา

ชนิดที่กําหนด
Honda All Season 

Antifreeze/Coolant Type2

อัตราสวนผสม ผสมน้ํากลั่นในอัตราสวนผสม 50:50

ความจุ*1
4.10 ลิตร (รวมสารหลอเย็นที่เหลือใน

ถังสํารอง 0.42 ลิตร)

ความจุ*2
3.98 ลิตร (รวมสารหลอเย็นที่เหลือใน

ถังสํารอง 0.42 ลิตร)

* : สําหรับรถบางรุน
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■ยาง

ปกติ

ขนาด
175/65R15 84T

185/55R16 83H

แรงดันลมยาง
ดูฉลากบนเสาประตู

ดานผูขับขี่

ยางอะไหล

ขนาด T135/80D15 100M

แรงดันลมยาง

kPa (kgf/cm2[psi])
420 (4.2 [60])

ขนาด

กระทะลอ

อะไหล
15 x 4T

15 x 5 1/2J*1

ปกติ 16 x 6J*2

■ เบรก

■ ระบบปรับอากาศ

ชนิด พาวเวอรผอนแรง

หนา ดิสกเบรกมีชองระบายความรอน

หลัง ดรัม

เบรกมือ กลไก

ชนิดสารทําความเย็น HFC-134a (R-134a)

ความจุ 405 – 455 ก.

■ มิติ

*1: รุนยาง 175/65R15 84T
*2: รุนยาง 185/55R16 83H

ความยาว 3,954.4 มม.

ความกวาง 1,693.9 มม.

ความสูง 1,524.3 มม.

ฐานลอ 2,530 มม.

ระยะลอ*1
หนา 1,492 มม.

หลัง 1,476 มม.

ระยะลอ*2
หนา 1,481 มม.

หลัง 1,466 มม.

อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตที่ใชเชื้อเพลิงประเภทเอทานอลไมนอยกวารอยละ 85 เปนสวนผสม

กับน้ํามันเชื้อเพลิง (FFV)

หมายเหตุ
- คาที่แสดงอัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงไดจากการทดสอบในหองทดสอบตามมาตรฐาน มอก. 2540-2554 และ

คํานวณตามขอกําหนดทางเทคนิค UN Reg.101
- ประเภทน้ํามันที่ใชในการทดสอบตามที่กําหนดในมาตรฐาน มอก. 2540-2554 และน้ํามันตามที่

กรมธุรกิจพลังงานประกาศกําหนด
- คาที่แสดงอัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิงดังกลาว ใชในการเปรียบเทียบเทานั้น อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิง

จากการใชงานจริงอาจแตกตางจากคาที่แสดงไวในคูมือนี้ ทั้งนี้เนื่องมาจากปจจัยที่ตางกัน เชน ลักษณะการขับขี่
สภาพจราจร สภาพของรถยนต ประเภทน้ํามันเชื้อเพลิง เปนตน

ประเภทน้ํามัน อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิง กม./ลิตร

รุนเครื่องยนต น้ํามันเบนซิน น้ํามันแกสโซฮอล E85

1.5 ลิตร MT 17.2 12.2

1.5 ลิตร CVT 16.7 12.0



337

ขอมูลทางเทคนิค
หมายเลขตางๆ

หมายเลขรถยนต (VIN), หมายเลขเครื่องยนตและหมายเลขเกียร

รถยนตของทานจะมีหมายเลขตัวถังรถ (VIN) 17 หลัก ใชสําหรับการลงทะเบียนรถยนตสําหรับการ
รับประกันและใชในการทําประกันรถยนตและขอใบอนุญาตการขับขี่รถยนต โปรดดูภาพดานลางนี้
สําหรับหมายเลขตัวถังตําแหนงตางๆ โปรดดูตําแหนงของหมายเลขเครื่องยนตและหมายเลขเกียรได

ที่ภาพดานลาง

1หมายเลขตัวถังรถ (VIN)

หมายเลขตัวถังรถภายใน (VIN) จะติดอยูใตฝาครอบ

ฝาครอบ

หมายเลขเครื่องยนต

แผนรับรองหมายเลขตัวถังหมายเลขเกียรธรรมดา

หมายเลขเกียรระบบเปลี่ยน
อัตราทดอยางตอเนื่อง (CVT)

หมายเลขตัวถังรถ
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ขอมูลเพิ่มเติม    ระบบ

เสริมความปลอดภัย

ในรถยนตฮอนดา

เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ

ร ะบบถุ ง ลม
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ขอมูลนี้เปนสวนเพิ่มเติมจาก คูมือผูใชรถ

จัดทําขึ้น เพื่อเพิ่มเติมความเขาใจในการทํางานของ

ระบบถุงลม และอุปกรณเสริมความปลอดภัยอื่นๆ ในรถยนตฮอนดา

โปรดสละเวลาเพียงเล็กนอยในการอาน เพราะฮอนดาเชื่อมั่นวา

เมื่อทานยิ่งเขาใจระบบการทํางานของ อุปกรณเสริมความปลอดภัย

มากขึ้นเทาใด ทานและผูโดยสารก็จะไดรับการปกปองมากยิ่งขึ้น
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ระบบถุงลมดานหนาจะชวยปกปองผูที่นั่งอยูที่

เบาะคูหนาเมื่อเกิดการชนขึ้นที่บริเวณดานหนา
รถ ในขณะที่ระบบถุงลมดานขางจะชวยปกปอง
ผูขับขี่ หรือผูโดยสารดานหนา เมื่อเกิดการชน

ขึ้นที่บริเวณดานขางรถ

ทานทราบหรือไม ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว
ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางดานรถยนตหนึ่งราย
ทุกๆ 14 วินาที

ในขณะที่อุบัติเหตุบางอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได แต
ทานสามารถทําใหความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุ

โดยบังเอิญลดลงได โดยทานตองคาดเข็มขัดนิรภัย
ทุกครั้งเมื่อตองขับรถ และตองคาดเข็มขัดนิรภัยให
ถูกตอง ซึ่งเปนวิธีปองกันจากการชนไดทุกประเภท
รวมถึงการชนดานหนา ดานขาง ดานหลัง และการ
พลิกคว่ํา

ยิ่งไปกวานั้น ระบบถุงลมสามารถชวยเสริมความ

ปลอดภัยใหทานอีกดวย เนื่องจากถุงลมเปนสวนหนึ่ง
ของระบบเสริมความปลอดภยั ถูกออกแบบมาเพื่อทํา
งานรวมกับเข็มขัดนิรภัย ซึ่งไมสามารถใชแทนกันได

ดวยเหตุนี้ทุกครั้งกอนออกรถทานควรมั่นใจวาทุ กคน
ในรถไดคาดเข็มขัดนิรภัยแลว

ความเสี่ยงของทาน

คืออะไร
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โครงสรางโลหะที่แข็งแรงของรถ ใหความ
ปลอดภัยโดยรอบหองผูโดยสาร

เมื่อเกิดการชน เข็มขัดนิรภัยจะตรึงทานไวกับ
ที่นั่ง

ดานหนาและดานทายรถ ถูกออกแบบใหยุบตัว
เพื่อดูดซับแรงกระแทก เมื่อเกิดการชน

ถุงลมดานหนาจะชวยปกปองศีรษะ และบริเวณ
หนาอกของผูโดยสารดานหนา

การออกแบบรถยนตปองกันทาน

จากการชนไดอยางไร
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เ พื่อชวยใหผูที่อยูในรถรอดชีวิตจากการชนอยาง
รุนแรง ระบบความปลอดภัยตางๆ ภายในรถจึง

ไดถูกออกแบบขึ้นมาอยางมากมาย

โครงสรางโลหะที่แข็งแรงของรถ ใหความ
ปลอดภัยโดยรอบหองผูโดยสารระยะยุบตัวดาน

หนา ดานหลัง และขอตอพวงมาลัยที่สามารถยุบ
ตัวไดสามารถลดการบาดเจ็บของผูขับขี่ และวัสดุ
ดูดซับแรงตลอดทั่วหองโดยสาร สามารถลดการ

บาดเจ็บของผูขับขี่ และผูโดยสารลงได

เข็มขัดนริภัย ไดถูกทดสอบแลววา เปนอุปกรณ
ปองกันความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดใน
การลดการบาดเจ็บจากการชน เมื่อคาดเข็มขัด

นิรภัยอยางถูกตอง จะชวยตรึงทานไวกับที่ ซึ่งจะ
ชวยใหทานไมกระเด็นออกนอกตัวรถในระหวางที่
เกิดการชน

รถบางรุนยังมีเข็มขัดนิรภัยชนิดปรับความตึง
อัตโนมัติซึ่งจะชวยยึดทานใหอยูกับที่ และยังคงรั้ง
ทานจนกระทั่งทานจะปลดล็อกเข็มขัดนิรภัยออก

ถุงลมดานหนาเปนสวนหนึ่งของระบบเสริมความ

ปลอดภัย ถูกออกแบบมาเพื่อปกปองศีรษะและหนา
อกของผูโดยสารเบาะหนาเมื่อเกิดการชนดานหนา
และถุงลมดานขาง เพื่อเพิ่มการปกปองลําตัวสวน

บน ในระหวางเกิดการชนดานขางอีกดวย

ขอตอพวงมาลัยที่สามารถยุบตัวได จะ
ดูดซับแรงที่มากระแทก ซึ่งจะชวยลด
การบาดเจ็บจากการชน

ระบบถุงลมดานขาง จะปกปองลําตัว
สวนบนของผูขับขี่ และผูโดยสารดาน
หนา
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เมื่อดานหนารถกระแทกโดยตรงกับสิ่งกีดขวาง

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

ตา เวลานี้อะไรจะเกิดขึ้นกับผูที่อยูในรถ

ถาไมมีเข็มขัดนิรภัย หรือระบบถุงลม ผูที่อยูใรถ
จะยังคงเคลื่อนที่ไปขางหนาที่ความ

เร็ว 30 ไมล/ชั่วโมง (50 กิโลเมตร/ชั่วโมง) จน
เกิดการกระแทกกับภายในตัวรถ และอาจทําให
บาดเจ็บรุนแรง หรือเสียชีวิตได

การชนดานหนารถ

ทําอันตรายทานไดอยางไร
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อยางไรก็ตาม ถาผูที่อยูในรถคาดเข็มขัดนิรภัย
ก็จะเปนสิ่งที่ชวยปองกัน และลดโอกาสการ

บาดเจ็บรุนแรงลงได ถุงลมดานหนายังชวย
เสริมความปลอดภัยและชวยลดการบาดเจ็บ
ที่ศีรษะ และหนาอกลงได

เมื่อดานหนาตัวรถกระแทกโดยตรงกับสิ่ง 

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

ภายในรถดวยแรงที่เทียบเทากับตกลงมา
จากตึก 3 ชั้นลงสูพื้น

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

เกือบจะทันที ซึ่งจะทําใหผูขับขี่ ผูโดยสาร และผูที่อยูในรถ
เคลื่อนที่ไปขางหนาเทากับความเร็วของรถ จนกระทั่งผูที่อยู

ในรถจะถูกทําใหหยุดดวยบางสิ่งบางอยาง

เมื่อผูขับขี่ และผูโดยสารไมถูกหยุดดวยเข็มขัดนิรภัยหรือถุง
ลม ก็จะไปกระแทกกับภายในตัวรถดวยแรงเทียบเทากับ การ
ตกลงมาจากตึกชั้นที่ 3 ลงสูพื้น

อยางไรก็ตาม เมื่อผูขับขี่ และผูโดยสารคาดเข็มขัดนิรภัย ก็

จะชวยปองกัน และลดโอกาสการบาดเจ็บรุนแรงลงได และ
เมื่อถุงลมดานหนาทํางาน ก็จะชวยปองกันเพิ่มเติมบริเวณ
หนาอก และศีรษะ
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เมื่อเซ็นเซอรตรวจจับแรงกระแทกขณะเกิด

การชนอยางรุนแรงกับวัตถุที่หยุดนิ่งบริเวณ
ดานหนารถ ถุงลมดานหนาจะทํางานทันทีเพื่อ
ปกปองศีรษะ และบริเวณหนาอกของผูโดยสาร หลังจากถุงลมพองตัว จะยุบตัวลงทันที ขั้นตอน

ทั้งหมด ตั้งแตถุงลมเริ่มพองตัวจนยุบตัว จะใช
เวลาประมาณ 0.1 วินาที รวดเร็วจนผูที่อยูในรถ
ไมอาจรับรูไดวามีการพองตัวของถุงลม หากไม

เห็นถุงลมยบุตัวอยูบริเวณดานหนา ดังนั้นจึงไม
รบกวนทัศนวิสัยของผูขับขี่ หรือความสามารถ
ในการบังคับควบคุมใดๆ

ระบบถุงลมดานหนา

ปกปองทานไดอยางไร
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เ มื่อเกิดการชนอยางรุนแรงกับวัตถุที่หยุดนิ่งที่บริเวณดานหนา เซ็นเซอรรับแรงกระแทกจะวินิจฉัยผลแรงที่
มากระแทก และขอบเขตของการชนอยูในเงื่อนไขในระบบ ก็จะสงสัญญาณไปยังชุดควบคุมเพื่อสั่งใหถุงลม
ดานหนาทํางานโดยทันที

ในขณะที่เข็มขัดนิรภัยจะชวยปองกันการเคลื่อนที่ไปดานหนาของผูขับขี่ และผูโดยสารใหชาลง ระบบถุงลมก็
จะชวยเสริมความปลอดภัยเปน 2 ทาง คือชวยปองกันลําตัวสวนบนเคลื่อนที่ไปดานหนาใหชาลง และจะชวย

ปองกันศีรษะ และหนาอกไปกระแทกกับชิ้นสวนภายในรถอีกดวย
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มานถุงลมคูดานหนา &

ถุงลมคูดานหนาทํางาน

2 จังหวะ

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

Stage Airbags)

จุดมุงหมายทั้งสองระบบ คือ ลดการบาดเจ็บ
ที่เกิดขึ้นจากการทํางานของถุงลมในการชนที่
ความเร็วต่ํา

ระบบมานถุงลมคูดานหนา (Dual Curtain 
Front Airbags)
ระบบมานถุงลมคูดานหนาจะทํางานเปน 2 แบบ

แบบที่ 1 สําหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา
คาดเข็มขัดนิรภัย
แบบที่ 2 สําหรับผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา

ไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย

เมื่อผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา ไมไดคาด

เข็มขัดนิรภัย ระบบมานถุงลมจะพองตัวใน 
สภาวะปกติ (ระดับการชนที่รุนแรง) เชนเดียว

กับระบบถุงลมแบบธรรมดา

แตเมื่อผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา คาด

เข็มขัดนิรภัย มานถุงลมจะพองตัวเพียงเล็ก
นอย (ในระดับการชนที่ระบบวินิจฉัยวามาน
ถุงลมมีการทํางาน) เพราะวาในสภาวะเชน

นี้ ระบบวินิจฉัยแลววาเข็มขัดนิรภัยเพียงอยาง
เดียวก็สามารถที่จะปกปองผูขับขี่และผูโดยสาร
ไดอยางเพียงพอ
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ระบบถุงลมคูดานหนาทํางาน 2 จังหวะ (Dual-Stage 
Airbags)
ระบบนี้จะมีตัวขับกาซไนโตรเจน เพื่อทําปฏิกิริยาใหถุงลม
พองตัว 2 จังหวะ โดยสามารถที่จะแบงแยก หรือทํางาน
ไปพรอมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของการชน

ในระดับการชนที่รุนแรงนั้น ตัวขับกาซไนโตรเจนจะทํา
ปฏิริยาไปพรอมกัน ทําใหถุงลมพองตัวอยางรวดเร็ว เพื่อ
ปกปองโดยทันทีทันใด เชนเดียวกับระบบถุงลมแบบปกติ

ในระดับการชนที่รุนแรงนอยกวา ตัวขับกาซไนโตรเจนจะ

ทําปฏิกิริยา 2 จังหวะ ดังนั้น ถุงลมก็จะปกปองทานได
ยาวนานกวาปกติ ซึ่งแรงดันการขยายตัวของถุงลมก็จะ
นอยลง ทําใหแรงที่มากระแทกระหวางทานกับถุงลมก็จะ

นอยลง
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เมื่อใดที่ระบบถุงลมดานหนา

อาจจะ และไมสามารถ

ปกปองผูที่อยูในรถได

ระบบถุงลมดานหนา สามารถชวยทานไดใน

กรณีที่มีการชนดานหนาดวยความเร็วปานกลาง
ถึงรุนแรง กับรถยนตคันอื่น หรือวัตถุที่หยุดนิ่ง
กับที่

ระบบถุงลมดานหนาไมไดถูกออกแบบมาใหทํา

งาน เมื่อมีการชนบริเวณดานหนาที่ไม
รุนแรง เปนเชนนี้เพราะวา เข็มขัดนิรภัยเพียง
อยางเดียวสามารถที่จะปกปองทานไดอยาง

เพียงพอแลว
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หนาที่สําคัญในระบบถุงลมดานหนา คือ ใหการปกปองสวน
ศีรษะ และลําตัวสวนบนของผูขับขี่และผูโดยสารดานหนา

ขณะที่เกิดการชนขึ้นที่บริเวณดานหนารถ ในระดับปานกลาง
ถึงรุนแรง

อยางไรก็ตาม ระบบถุงลมดานหนาไมไดถูกออกแบบมาเพื่อ

ใชประโยชนจากการชนประเภทอื่นๆ รวมถึงระดับการชนที่ไม
รุนแรงที่เกิดขึ้นบริเวณดานหนา ดานขาง และดานหลังของ
ตัวรถ รวมถงึรถเกิดการพลกิคว่ํา

ซึ่งถาหาก ระบบถุงลมดานหนามีการทํางานเกิดขึ้นในสภาวะ

การณเชนนี้ ก็อาจเปนสาเหตุทําใหมีคาใชจายที่เพิ่มขึ้นใน
การเปลี่ยนชิ้นสวนใหม

ระบบถุงลมดานหนาไมไดถูกออกแบบมาใหทํางานเมื่อรถของ
ทานถูกชนจากดานหลัง

ระบบถุงลมดานหนาไมสามารถชวยทานได 
และจะไมทํางานในกรณีที่รถพลิกคว่ํา
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เมื่อลอหนาตก หรือ กระแทกลงในหลุมบนพื้น

ถนนอยางรุนแรง โดยสรุปความสูงของหลุมที่
ลอหนาไปกระแทก เปนปจจัยหลักที่ทําใหความ
เร็วของรถชะลอลง ปจจัยดังกลาวจึงอาจเปน

สาเหตุทําใหถุงลมดานหนาทํางานได

การทํางานของถุงลมดานหนาเกิดขึ้นไดนอยมาก

เมื่อเกิดการชนที่รุนแรงขึ้นที่บริเวณดานหนารถ
เชน ลักษณะการชนกับเสา หรือตนไม 

การชนลักษณะฝากระโปรงดานหนารถมุดลงต่ํา

กวารถคันหนาดวยความเร็วต่ํา คือลักษณะการ
ชนโดยปกติ ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับชิ้นสวน
บริเวณตัวถังเทานั้น ซึ่งก็ไมบอยนักที่ถุงลมดาน

หนาจะทํางาน

ลักษณะการชนเฉพาะแบบ
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ลักษณะการชนเฉพาะแบบทั้ง 3 ประการที่ทานควร
ทราบ ที่ระบบถุงลมดานหนาในรถของทานอาจจะ

หรือไมทํางาน อันไดแก การตกหลุม การชนสิ่งกีด
ขวาง ชนเสา ตนไม หรือการชนลักษณะฝากระ

โปรงดานหนารถมุดลงต่ํากวารถคันหนา

เมื่อทานไดเขาใจยิ่งขึ้นวา ทําไมระบบถุงลมดาน
หนาทํางาน และไมทํางานในบางกรณี ซึ่งจะชวย
ใหทานทราบถึงโครงสราง และสวนที่เกี่ยวของกับ

ระบบถุงลมดานหนาอีกดวย

โดยทั่วไป ชิ้นสวนโครงสรางที่แข็งแรง ถูกลอม
รอบดวยชิ้นสวนสามารถยุบตัวได เปนตนวา
กันชนหนา บังโคลน ฝากระโปรงดานหนา และ
หมอน้ํา เมื่อมีวัตถุมากระแทก บริเวณชิ้นสวน
ตางๆ เหลานี้ ทําใหความเร็วของรถถูกลดต่ําลง
และสงผลใหถุงลมทํางานได

อยางไรก็ตาม เมื่อชิ้นสวนตางๆ ที่ทําหนาที่ดูดซับ

แรงกระแทก รับรูถึงแรงที่มากระแทกบริเวณดาน
หนารถ อัตราการลดความเร็วของรถจึงมีมากกวา
เพียงพอที่จะทําใหถุงลมทํางานได

โครงสรางที่ถูกออกแบบใหเชื่อมติดเปนชิ้นเดียว
กัน กับชิ้นสวนประกอบอื่นๆ ใหความปลอดภัย

โดยรอบหองผูโดยสาร และเมื่อเกิดการชนขึ้นที่
บริเวณดานหนารถ ชิ้นสวนตางๆ ที่เกี่ยวของที่

ถูกออกแบบใหดูดซับแรงกระแทก ซึ่งทนตอการ
ยืดหยุนไดสูงและถุงลมดานหนาพรอมที่
จะทํางาน
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ถารถของทานมีระบบถุงลมดานขาง และมีการ

ชนเกิดขึ้นที่บริเวณประตูดานคนขับหรือดาน
ผูโดยสาร เซ็นเซอรในระบบจะทําการตรวจจับ
และวินิจฉัยความรุนแรงของการชน

เมื่อระบบรับรูถึงแรงที่มากระแทก อยูใน
เงื่อนไขที่ทําใหถุงลมดานขางทํางาน ถุงลมดาน
ขางฝงที่ไดรับแรงกระแทก จะพองตัวออกจาก

ดานขางของพนักพิงเบาะนั่งอยางรวดเร็ว เพื่อ
ปองกันลําตัวสวนบนของผูขับขี่ และผูโดยสาร

ถุงลมดานขาง

ปกปองทานไ ดอยางไร
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การชนที่ไถลไปจากดานขางของรถ สงผล

ตอความเสียหายของรถเปนอยางมาก แต
แรงกระแทกมักจะไมมากพอที่จะทําให 
ถุงลมดานขางทํางาน

เ พื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นบริเวณลําตัวสวน
บนของผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนา ในรถที่มี
การติดตั้งระบบถุงลมดานขางก็จะทํางานเชน
เดียวกับระบบถุงลมดานหนา เมื่อเกิดการชนขึ้นที่

บริเวณดานขางรถ

ในรถที่มีการติดตั้งระบบถุงลมดานขาง เมื่อมีแรงมา
กระแทกที่ประตูหนาดานขางอยูในเงื่อนไขที่ทําให
ถุงลมดานผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนาพองตัว เพื่อ
ลดแรงที่มากระแทกจากดานขางรถ จึงทําใหลดการ
บาดเจ็บที่เกิดขึ้นได

ชวงเวลาที่ระบบถุงลมดานขางถูกออกแบบใหทํางาน
ตัวอยางเชน ถุงลมดานขางไมทํางาน กรณีเมื่อเกิด

การชนจากกการไถลไปจากดานขางรถ แตถุงลมดาน
ขางดานใดดานหนึ่งสามารถทํางานไดระหวางรถเกิด
การพลิกคว่ํา
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เซ็นเซอรตรวจจับทานั่ง ในระบบถุงลมดานขาง
จะวินิจฉัยวาผูที่มานั่งเปนเด็ก หรือผูใหญ เมื่อผู

โดยสารนั่งแลวศีรษะเอียงไปบริเวณขอบเขตที่
ถุงลมดานขางจะขยายตัว ระบบถุงลมดานขาง
จะหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ

เมื่อระบบถุงลมดานขางหยุดทํางานสัญญาณไฟ

เตือนบนชุดมาตรวัด จะเตือนใหผูขับขี่ทราบ
อยางรวดเร็ว ภายหลังจากนั้น เมื่อผูโดยสารได
จัดทานั่งใหถูกตอง โดยนั่งตัวตรงใหแผนหลัง

แนบกับพนักพิงเบาะนั่ง ไฟเตือนบนชุดมาตรวัด
ก็จะดับลงโดยอัตโนมัติ ระบบก็กลับเขาสูการ
ทํางานโดยปกติ

ระบบหยุดการทํางาน

ถุงลมดานขาง
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ทกุเวลาขณะที่ทานขับขี่รถ โดยมีผูโดยสารที่เปนเด็กนั่งไปดวย เปนไปได
ควรใหเด็กนั่งที่เบาะดานหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองดวย

ในบางกรณีที่เด็กจําเปนตองนั่งที่เบาะดานหนา และถาเด็กนั่งพิงเอนตัวไป
ดานขาง แลวศีรษะไปอยูในขอบเขตที่ถุงลมดานขางจะขยายตัว ระบบถุง

ลมดานขางก็จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของระบบ
ซึ่งไดถูกออกแบบมาใหหยุดการทํางาน

ระบบหยุดการทํางานถุงลมดานขาง ทํางานอยางไร
มีเซ็นเซอรตรวจจับทานั่งและความสูงหลายตัวติดตั้งอยูภายในพนักพิง

เบาะนั่งดานผูโดยสารหนา

เมื่อเซ็นเซอรตรวจจับทานั่งและความสูงทั้งหมด วินิจฉัยและประมวลผล
ไดวา ผูโดยสารที่เปนเด็กหรือผูใหญที่ตัวเล็ก และเมื่อผูโดยสารที่นั่งดาน
หนา ศีรษะไปอยูในขอบเขตที่ถุงลมดานขางจะขยายตัว ระบบถุงลมดาน

ขางก็จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ (ระบบถุงลมดานขางอาจจะหยุดการทํา
งาน ถาผูใหญที่ตัวใหญนั่งงอตัว และบดบังสัญญาณในขอบเขตที่จะทําให

ถุงลมดานขางขยายตัว)

เมื่อระบบถุงลมดานขางหยุดการทํางาน (สัญญาณไฟเตือน “SIDE 
AIRBAG” หรือ “SIDE AIRBAG OFF”) จะสวางเตือนขึ้นที่ชุดมาตรวัด
เพื่อเตือนใหผูขับขี่ทราบวา ในขณะนี้มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในระบบถุงลม

ดานขาง แตผูขับขี่ไมตองตกใจ เพียงแตเจงใหผูโดยสารที่นั่งมาดวยที่
เบาะดานหนารถ จัดทานั่งใหถูกตอง ไมกี่วินาทีหลังจากผูโดยสารจัดทานั่ง
ใหถูกตอง สัญญาณไฟเตือนที่ชุดมาตรวัดก็จะดับลงโดยอัตโนมัติ
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ปกปองตัวทานเองไดอยางไร

เพื่อลดการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการพองตัวของถุงลมดาน
หนา และถุงลมดานขาง ตองคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อตองขับ
รถ และควรจัดทานั่งใหถูกตอง โดยนัง่ใหแผนหลังแนบไปกับพนัก

พิงเบาะ  นั่ง และนั่งใหลําตัวของผูขับขี่หางจากวงพวงมาลัยอยาง
นอย 10 นิ้ว (25 เซ็นติเมตร)
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เ พื่อใหไดรับการปกปองสูงสุดจากระบบถุงลม
ฮอนดาขอแนะนําใหทานปฏิบัติตามขอแนะนํา
งายๆ ดังตอไปนี้:

อันดับแรก คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเมื่อตองขับ
รถ เพราะวาเข็มขัดนิรภัย คืออุปกรณปองกัน
ความปลอดภัยที่ดีที่สุด และตองคาดเข็มขัดนิรภัย

อยางถูกตอง โดยจัดทานั่งใหอยูในตําแหนงที่ถูก
ตองดวย ก็จะเปนสิ่งที่เพิ่มความปลอดภัยใหกับผู
ขับขี่ และผูโดยสารเมื่อถุงลมดานหนาทํางาน

อันดับสอง คาดเข็มขัดนิรภัยใหถูกตอง คือจัด

ตําแหนงสายเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่คาดตักใหต่ําที่
สุด โดยพาดผานสะโพก จากนั้นดึงสายเข็มขัดที่
คาดไหล จนกระทั่วสายเข็มขัดสวนที่คาดตัก

กระชับ และตรวจสอบใหสายเข็มขัดนิรภัยพาด
ผานกลางหนาอกและไหล

อันดับสาม เปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง กอนที่จะขับ
รถออกไปทุกครั้ง ผูขับขี่ควรจัดทานั่งใหถูกตอง
และนั่งตัวใหตรง โดยใหแผนหลังของผูขับขี่แนบ

ไปกับพนักพิงเบาะนั่ง และเลื่อนเบาะนั่งใหไกลที่
สุดจากพวงมาลัย โดยที่ผูขับขี่ยังสามารถบังคับรถ

ไดเปนอยางดี

ทําไมตองใหผูโดยสารดานหนาเลื่อนเบาะนั่งให
ไกลที่สุดเทาที่จะเปนไปได

เมื่อถุงลมดานหนาทํางาน จะพองตัวดวยความเร็ว
และแรงมาก ในขณะที่ถุงลมชวยลดความรุนแรง

ของการบาดเจ็บ ถุงลมกย็ังเปนสาเหตุของรอย
ถลอก และรอยฟกช้ํา ถาผูขับขี่หรือผูโดยสารนั่ง
ใกลถุงลมมากเกินไป หรือไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย

หรือไมไดนั่งในตําแหนงที่ถูกตอง จะเปนสาเหตุ
ทําใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงมากยิ่งขึ้นเมื่อถุงลม
ทํางาน

การคาดเข็มขัดนิรภัย และการจัดทานั่งอยางถูก
ตอง จะชวยใหผูขับขี่ และผูโดยสารดานหนาได
รับประโยชนจากระบบถุงลมดานขาง เพื่อใหไดรับ

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปองกันความปลอดภัย
และเพื่อลดการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากถุงลมดาน

ขาง ผูขับขี่ และผูโดยสารควรจัดทานั่งใหถูกตอง
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เพื่อปองกันและลดการบาดเจ็บอยางรุนแรง

หรือเสียชีวิต ที่จะเกิดขึ้นกับทารก โดยการพอง
ตัวของถุงลมดานหนา ควรจัดวางทารกไวใน
เบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหลังออก และติดตั้ง

ไวที่เบาะหลัง

เด็กเล็กจะไดรับความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อนั่ง

อยูในเบาะนั่งสําหรับเด็กชนิดหันหนาออก และ
ล็อกไวดวยเข็มขัดนิรภัยที่เบาะหลัง เด็กโตจะ
ไดรับความปลอดภัยมากขึ้น เมื่อนั่งที่เบาะดาน

หลัง และคาดเข็มขัดนิรภัย

ผูโดยสารที่เปนเด็กเล็ก

ควรปกปองอยางไร
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กฎหมายในประเทศแถบทวีปอเมริกา กําหนดให
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป ที่ตองโดยสารไปในรถยนต
นั่งจะตองใชระบบเบาะนั่งสําหรับเด็ก และติดตั้ง

ไวที่เบาะดานหลัง

การพองตัวของถุงลมดานหนา อาจทําใหทารก
และเด็กเล็กบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตไดดวย
เหตุผลเชนนี้ ฮอนดาจึงแนะนําใหทานปฏิบัติตาม

คําแนะนําดังนี้:

ทารก : หามวางทารกบนเบาะนั่งชนิดหันหลังออก
ไวกับเบาะนั่งดานหนา ในรถที่มีระบบถุงลมดาน

หนา และดานขาง เพราะเมื่อระบบถุงลมพองตัว
จะไปกระแทกกับเบาะนั่งดวยความเร็วและรุนแรง
มากพอที่จะทําใหทารกไดรับบาดเจ็บ และเสียชีวิต

ได

เด็กเล็ก : อยาวางเด็กเล็กบนเบาะนั่งสําหรับเด็ก
ชนิดหันหนาออก ไวบนเบาะนั่งดานหนาในรถที่มี
ระบบถุงลมดานหนาและดานขาง เพราะเมื่อเกิด

การชน ศีรษะของเด็กอาจถูกเหวี่ยงไปขางหนา
แลวกระแทกกับถุงลมที่พองตัว จึงอาจเปนสาเหตุ
ของการบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

หากมีความจําเปนที่จะตองใหเด็กเล็กนั่งที่เบาะนั่ง

ดานหนา ทานควรปรับเลื่อนเบาะนั่งใหหางไปดาน
หลังใหมากที่สุดเทาที่จะทําได และผูกรัดเด็กไวใน

เบาะนั่งตามคําแนะนําของผูผลิตเบาะนั่งสําหรับ
เด็กโดยเครงครัด

เด็กโต : ก็ยังคงมีความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตโดยถุงลมดานผูโดยสารได ควรใหเด็กโต

นั่งที่เบาะดานหลัง และคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูก
ตองดวย

ถาตองใชเบาะเสริมรองนั่ง ควรใชชนิดที่เด็ก
สามารถใชรวมกับเข็มขัดนิรภัยชนิดคาดตัก/ไหล
ได และทานตองคอยสงัเกต ไมใหเด็กนั่งตัวงอ
หรือลําตัวเอนเอียงไปดานหนา หรือดานขางหรือ
ใสเข็มขัดสวนที่คาดไหลไวดานหลัง ซึ่งเปนการ
เพิ่มความเสี่ยงอยางมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เด็ก
อาจไดรับอันตรายจากการกระแทกของถุงลมดาน
หนาจนไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือเสียชีวิตได

ถุงลมดานขางสามารถทําใหเกิดอันตรายตอเด็กๆ

ถาเด็กนํามือหรือไหลไวในทิศทางการขยายตัวของ
ถุงลม เด็กก็อาจจะไดรับบาดเจ็บสาหัส หรือเสีย
ชีวิตได ถาถุงลมดานขางทํางาน ถาเด็กโตตองนั่ง

ดานหนา ใหเลื่อนเบาะนั่งไปดานหลังใหไกลที่สุด
และใหเด็กนั่งตัวตรง และคาดเข็มขัดอยางถูกตอง
ดวย
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คําถามเกี่ยวกับระบบถุงลม

และอุปกรณเสริมความปอลดภัย

อื่นๆ

ถารถยนตเสียหายอยางมาก ภายหลงัจาก
การชน หมายความวาระบบถุงลมดานหนา

ตองทํางานทุกครั้ง ใช หรือไม

ไมเสมอไป ความเสียหายของรถยนตจะมาก
หรือนอย ไมไดเปนตัวบงชี้วาระบบถุงลมดาน
หนาจะทํางาน

ภายหลังจากเกิดการชนที่ดานหนารถ ความ

เสียหายครอบคลุมไปยังตัวถังสวนที่ยุบตัวได
โครงสรางตัวถัง และอุปกรณที่เกี่ยวของจะ
ชวยลดระดับ และดูดซับแรงกระแทกถุงลม

ดานหนาจึงไมมีความจําเปนที่จะตองทํางาน

การชนดานขาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรถ 2
คันวิ่งไปยังทิศทางเดียวกัน ความเสียหายที่
เกิดขึ้นจะไมสงผลทําใหสัญญาณกระตุนการ

ขยายตัวของถุงลมดานขางได
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ถุงลมใหการปกปองจากการบาดเจ็บตางๆ ในทุกรูปแบบของการชน
ไดหรือไม

ไมมีความปลอดภัยใดๆ ที่สามารถใหการปกปองไดอยางสมบูรณ ระบบ
ถุงลมดานหนาถูกออกแบบมาเพื่อลดการบาดเจ็บรุนแรงตอศีรษะ และ

ลําตัวสวนบน ในระหวางเกิดการชนที่ดานหนารถ เชนเดียวกัน ถุงลม
ดานขางก็จะชวยลดการบาดเจ็บที่ลําตัวสวนบนของผูขับขี่ และผูโดยสาร

ดานหนารถในระ หวางเกิดการชนที่ดานขางรถ แตระบบถุงลมก็ไม
สามารถที่จะปองกันการบาดเจ็บไดทั้งหมด

ขอเท็จจริง เมื่อสัมผัสกับถุงลมที่พองตัว สามารถทําใหเกิดรอยถลอก
และรอยฟกช้ําได และปจจัยอื่นๆ เชนเมื่อเกิดการชนทางดานหนาตาง

ก็อาจทําใหทานไดรับอันตรายจากการทิ่มแทงของกระจกหนาตาง หรือ
ชิ้นสวนอื่นๆ ภายในรถได

การชนที่รุนแรงมากๆ สามารถทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส รวมถึงการ
เสียชีวิตได ถึงแมวาจะมีการคาดเข็มขัดนิรภัย อยางถูกตองและระบบ

ถุงลมจะทํางานก็ตาม

ควันที่เกิดขึ้นภายในหองโดยสาร ภายหลงัถุงลมพองตัวเปนอันตราย
หรือไม

ไมเกิดอันตรายใดๆ ตอรางกาย แตทานที่มีปญหาเกี่ยวกับระบบทาง
เดินหายใจ หากเกิดปญหานี้ขึ้น ใหทานออกมาจากรถโดยเร็วที่สุด
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เ ปนไปไดหรือไม ในระบบถุงลมคูดานหนาจะมีเพยีงถุงลมเพียงดาน
เดียวที่ทํางาน

ระบบถุงลมคูดานหนาของรถยนตโดยทั่วไปจะทํางานพรอมกันทั้งคูใน
เวลาเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม เมื่อเกิดการชนขึ้นที่บริเวณมุมดานหนา

หรือบริเวณเสาประตูดานใดดานหนึง่ ระบบจะวินิจฉัยและตัดสินวา
ถุงลมทั้งคูจะทํางานหรือไม ซึ่งก็เปนไปไดวา จะมีถุงลมเพียงดานเดียว
เทานั้นที่ทํางาน

กรณีที่ถุงลมทํางานเพียงดานเดียว สามารถเกิดขึ้นไดในรถที่มีระบบ

มานถุงลมคูดานหนา ถาผูขับขี่ หรือผูโดยสารดานหนาคนใดคนหนึ่ง
คาดเข็มขัดนิรภัย แตอีกคนไมไดคาดเข็มขัดนิรภัย

ถุงลมดานขางดานผูโดยสารจะทํางานหรือไม ถาไมมีใครนั่งอยูที่
เบาะนั่ง
ได ถาระบบวินิจฉัยวาอยูในเงื่อนไข ถุงลมดานผูโดยสารก็พรอมที่จะ
ทํางาน แมวาจะไมมีผูโดยสารนั่งอยูที่เบาะนั่งก็ตาม

ถุงลมดานขางทั้งคูจะทํางานในเวลาเดียวกัน ไดหรือไม
โดยปกติ ถุงลมดานขางจะทํางานเฉพาะดานที่ไดรับแรงกระแทกเทานั้น

อยางไรก็ตาม ถุงลมทั้งคูอาจจะทํางานพรอมกัน เมื่อมีแรงมากระแทก
ทั้งสองดานหลายๆ ครั้ง

เ ข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลบัอัตโนมัตจิะทํางานดวยตัวเองไดหรือไม
หรือ ทํางานเฉพาะเมื่อระบบถุงลมคูดานหนาทํางาน
เข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ถูกออกแบบมาใหทํางานทุกครั้ง
เมื่อระบบถุงลมคูดานหนามีการทํางาน แตอยางไรก็ตามเข็มขัดนิรภัย

แบบดึงกลับอัตโนมัติ ในรถบางรุนสามารถที่จะทํางานไดเมื่อเกิดการ
ชนขึ้น กรณีเชนนี้ระบบถุงลมคูดานหนาจึงไมมีความจําเปนที่จะตอง
ทํางาน



ขอมูลทั่วไป ในระบบเสริมความปลอดภัยเลมนี้

ขึ้นอยูกับรถในแตละรุน อุปกรณบางตําแหนงอาจไมมีในรถของทาน

บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จํากัด

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ โดยไมตองแจงลวงหนา

หามกระทําการคัดลอก หรือจัดพิมพขอมูลใดๆ นอกจากจะไดรับอนุญาตจากทางบริษัทฯ กอน
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