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บทนํา
คูมือเลมนี้เปนสวนหนึ่งของรถยนต ดังนั้น ใหเก็บรักษา
คูมือเลมนี้ไวกับตัวรถเมื่อจําหนายหรือโอนกรรมสิทธิ์
ตอใหกับเจาของหรือผูใชรายใหม โปรดอานคูมือเลมนี้
อยางละเอียดกอนใชงานรถยนตซูซูกิคันใหมของทาน
และให อ านทบทวนคู มื อนี้ เป นครั้ งคราว คู มื อเล มนี้
ประกอบด ว ยข อ มู ล สํ า คั ญ เกี่ ยวกั บ ความปลอดภั ย
การใชงาน และการบํารุงรักษา

ขอมูลทั้งหมดในคูมือเลมนี้อางอิงจากขอมูลลาสุดของ
รถยนต ที่ จําหน าย ณ เวลาที่ จั ดพิ มพ ข อมู ลในคู มื อ
เลมนี้ กับรถของท านอาจแตกตางกั น อันเนื่ องมาจาก
การปรั บปรุงหรื อการเปลี่ ยนแปลงอื่ นๆ บริ ษั ท ซู ซู กิ
มอเตอร (ประเทศไทย) จํ ากั ด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดทางการผลิ ตได ตลอดเวลา
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมถือเปนขอผูกมัด
เพื่ อทําการเปลี่ ยนแปลงให เหมื อนหรื อคล ายคลึงกั บ
รถยนตที่ผลิตหรือจําหนาย ไปกอนหนานี้
รถยนตคันนี้อาจไมไดเปนไปตามมาตรฐานหรือกฎขอ
บังคับของแตละประเทศ กอนดําเนินการจดทะเบียนรถ
คันนี้เพือ่ ใชในประเทศอื่นใด โปรดตรวจสอบขอบังคับ
ทั้งหมด และทําการดัดแปลงแกไขบางสวนตามความ
จําเปน

สิง่ สําคัญ
คําเตือน/ ขอควรระวัง/ขอพึงระวัง/ขอสังเกต
กรุ ณ าอ า นคู มื อ นี้ และปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า อย า ง
ระมั ด ระวั ง เพื่ อเน น ข อ มู ล พิ เ ศษ สั ญ ลั ก ษณ
และคําว า คําเตื อน, ข อควรระวั ง, ข อพึ งระวั ง และ
ข อสั งเกต จะมี ความหมายพิ เศษ ดั งนั้ น ให เอาใจใส
เป นพิ เศษต อข อความที่ เน นย้ําดวยสั ญลั กษณ และคํา
เหลานี้
คําเตือน
สัญลักษณนี้เตือนใหระมัดระวังอันตรายซึ่งอาจทํา
ใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได
ขอควรระวัง
สัญลักษณนี้เตือนใหระมัดระวังอันตรายซึ่งอาจทํา
ใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยหรือปานกลางได
ขอพึงระวัง
สัญลักษณนี้เตือนใหระมัดระวังอันตรายซึ่งอาจทํา
ใหรถเสียหายได
หมายเหตุ:
สัญลักษณนี้แสดงขอมูลเพิม่ เติมเพือ่ ใหทําการบํารุง
รักษาไดงายขึ้น หรือใหคําแนะนําที่ชัดเจนขึ้น
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คําเตือนเกีย่ วกับการดัดแปลง

75F135

สัญลักษณวงกลมที่มเี สนคาดผานในคูมอื เลมนี้หมายถึง
“หามทําสิ่งนี้” หรือ “อยาใหสิ่งนี้เกิดขึ้น”

คําเตือน
หามทําการดัดแปลงแกไขรถยนตคันนี้ การดัดแปลง
แก ไขอาจส งผลเชิ งลบในด านความปลอดภัย การ
ควบคุม สมรรถนะ หรืออายุการใชงาน และอาจเปน
การละเมิดกฎขอบังคับทางกฎหมายได นอกจากนี้
ความเสี ยหายหรื อป ญหาดานสมรรถนะที่ เปนผล
จากการดัดแปลงแกไขจะอยูนอกเหนือเงื่อนไขการ
รับประกัน
ขอสังเกต
การติดตั้งอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ที่ไมถูกตอง เชน
โทรศัพทเคลื่ อนที่ หรือวิทยุสื่ อสาร CB (Citizens
Band) อาจทําใหเกิดการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส
กับระบบจุดระเบิดของรถเปนผลใหเกิดปญหาทาง
ดานสมรรถนะของรถ กรุณาติดตอศูนยบริการซูซกู ิ
เพื่ อขอรั บคําแนะนําในการติ ดตั้ งอุ ปกรณ สื่ อสาร
เคลื่อนที่
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คํานํา
ขอขอบคุณที่ทานเลือกใชรถยนตซูซูกิ และยินดีตอนรับทานสูค รอบครัวของเรา การเลือกใชรถยนตซูซูกิเปนสิ่งที่คมุ คาอยางยิ่ง ซึ่งผลิตภัณฑของซูซูกิเปนผลิตภัณฑที่จะทํา
ใหทานไดรับความพึงพอใจจากการขับขี่
คูมือการใชงานนี้ไดจัดเตรียมไวเพือ่ ชวยใหทานไดรับความปลอดภัย ความเพลิดเพลิน และปราศจากปญหาใดๆ จากการใชงานรถยนตซูซูกิ ในคูมือเลมนี้ ทานจะไดเรียนรู
เกี่ยวกับการทํางานของรถยนต ระบบความปลอดภัยตางๆ และขอกําหนดในการบํารุงรักษา โปรดอานคูมือนี้อยางละเอียดกอนใชงาน หลังจากนัน้ ใหเก็บคูม ือนี้ไวในชอง
เก็บของเพื่อใชอา งอิงในอนาคต
หากทานจําหนายรถยนตนี้ โปรดเก็บคูม ือนี้ไวในรถเพือ่ มอบใหกับเจาของรายใหม
นอกจากคูมือการใชงานนี้แลว ยังมีคมู ือเลมอืน่ ๆ ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันแนบมาพรอมกับรถยนตซูซูกิดวย เราขอแนะนำใหทานอานคูม ือเหลานี้อยาง
ละเอียดเพื่อทําความเขาใจขอมูลสําคัญตางๆ
เมื่อวางแผนนํารถยนตซูซูกิของทานเขารับการบํารุงรักษาตามระยะ เราขอแนะนําใหทานเขารับบริการที่ศูนยบริการซูซูกิใกลบานทาน ชางเทคนิคที่ผานการฝกอบรมมาเปน
อยางดีจะมีความชํานาญในการใหบริการไดดีที่สุดแกทาน และศูนยบริการจะใชอะไหลและอุปกรณเสริมแทของซูซูกิเทานั้น
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คําแนะนําในการใชอะไหลและอุปกรณเสริมแทของซูซกู ิ
ซูซูกิขอแนะนําใหใชอะไหลและอุปกรณเสริมแทของซูซูกิเทานั้น อะไหลและอุปกรณเสริมแทของซูซูกิไดรับการผลิตดวยมาตรฐานสูงสุดทั้งในดานคุณภาพและสมรรถนะ
และยังไดรับการออกแบบมาใหประกอบเขากับตัวรถไดพอดีตามคากําหนดของรถ
ในปจจุบัน อะไหลสําหรับเปลีย่ นและอุปกรณเสริมที่ไมใชของแทจากซูซูกินั้นมีจําหนายตามทองตลาดอยางหลากหลาย การใชอะไหลและอุปกรณเสริมเหลานี้จะสงผล
กระทบตอสมรรถนะ และทําใหอายุการใชงานของรถลดลง ดังนั้น การติดตั้งอะไหลและอุปกรณเสริมที่ไมใชของแทจากซูซูกิจะอยูน อกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน

อะไหลและอุปกรณเสริมตางๆ ทีไ่ มใชของแทจากซูซูกิ

อะไหลและอุปกรณเสริมบางอยางอาจผานการรับรองจากองคกรใดๆ ในประเทศของทาน
อะไหลและอุปกรณเสริมบางอยางซึ่งจัดจําหนายโดยผานการรับรองจากซูซกู ิ อะไหลและอุปกรณเสริมทีเ่ ปนของแทจากซูซกู ซิ ึ่งจัดจําหนายเป็นชิน้ สวนทีใ่ ชแลว อะไหลและ
อุปกรณเสริมตางๆ เหลานี้ไมใชอะไหลและอุปกรณเสริมแทจากซูซูกิ และการใชงานอะไหลและอุปกรณเสริมตางๆ เหลานี้จะอยูนอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน

การนําอะไหลและอุปกรณเสริมแทของซูซูกิกลับมาใชใหม

หามมิใหจําหนายตอ หรือนําชิ้นสวนประกอบตางๆ ตอไปนี้กลับมาใชใหม เนื่องจากชิ้นสวนประกอบตางๆ เหลานี้จะกอใหเกิดอันตรายแกผูใช:
• ชิ้นสวนประกอบของถุงลม และชุดประจุแกสทั้งหมด รวมถึงชิ้นสวนประกอบของชุดประจุแกส (เชน ยางรอง อุปกรณควบคุม และเซ็นเซอรตางๆ)
• ระบบเข็มขัดนิรภัย รวมถึงชิ้นสวนประกอบตางๆ ของระบบ (เชน สายเข็มขัดนิรภัย ปลอกล็อค และชุดรั้งกลับ)
ชิ้นสวนประกอบตางๆ ของถุงลมประกอบดวยสารเคมีที่สามารถระเบิดได ดังนั้น ชิ้นสวนประกอบตางๆ เหลานี้ควรไดรับการถอดและกําจัดอยางถูกตองเหมาะสมโดย
ศูนยบริการมาตรฐานที่ไดรับการรับรองจากซูซูกิ เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดพองตัวโดยไมคาดคิดกอนทําการกําจัดซาก
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คําแนะนําจุดบริการตางๆ
1. น้ํามันเชื้อเพลิง (ดูหมวดที่ 1)
2. ฝากระโปรงหนา (ดูหมวดที่ 5)
3. เครื่องมือสําหรับเปลี่ยนยาง (ดูหมวดที่ 8)
4. กานวัดระดับน้ํามันเครื่อง <สีเหลือง>
(ดูหมวดที่ 7)
5. กานวัดระดับน้ํามันเกียร CVT <สีแดง>
(ดูหมวดที่ 7)
6. น้ําหลอเย็นเครื่องยนต (ดูหมวดที่ 7)
7. น้ําฉีดลางกระจกบังลมหนา
(ดูหมวดที่ 7)
8. แบตเตอรี่ (ดูหมวดที่ 7)
9. แรงดันลมยาง
(ดูที่ปายขอมูลยางที่เสากลางประตูดานคนขับ)
10. ยางอะไหล (ดูหมวดที่ 7)
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บันทึก

58MS0-14E

สารบัญ

คําแนะนําเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง

1

กอนการขับขี่

2

การใชงานรถของทาน

3

ขอแนะนําการขับขี่

4

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ

5

การบรรทุกสัมภาระและการลากจูง

6

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา

7

บริการฉุกเฉิน

8

การดูแลรักษารถยนต

9

ขอมูลทั่วไป

10

ขอมูลจําเพาะ

11

รถยนตประหยัดพลังงานมาตราฐานสากล

12

ดัชนี

13
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ภาพประกอบสารบัญ

ภายนอก

1. ปดน้ําฝนกระจกประตูทาย (หนา 2-59)
2. ไฟเบรกเสริมดวงที่สาม (หนา 7-31)
3. เสาอากาศวิทยุ (หนา 5-12)
4. ฝากระโปรงหนา (หนา 5-44)
5. ไฟหนา (หนา 2-55, 7-28)
6. ปดน้ําฝน (หนา 2-58)
7. ฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิง (หนา 5-43)
8. ไฟสองปายทะเบียน (หนา 7-31)
9. ประตูทาย (หนา 2-4)
10. ไฟทายรวม (หนา 7-30)
11. ไฟตัดหมอกหนา (ในรถบางรุน)
(หนา 2-56, 7-30)
12. กระจกมองขาง (หนา 2-19)
13. ล็อคประตู (หนา 2-2)
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ภาพประกอบสารบัญ

ภายใน

1. กระจกมองหลัง (หนา 2-18)
2. แผงบังแดด (หนา 5-45)
3. สวิตชควบคุมกระจกไฟฟา
(ในรถบางรุน) (หนา 2-19)/
การควบคุมกระจกไฟฟา (หนา 2-16)
4. ไฟสองสวางภายในหองโดยสาร
(หนา 5-46, 7-27)
5. มือจับเหนือประตู (ในรถบางรุน) (หนา 5-47)
6. เข็มขัดนิรภัย (หนา 2-25)
7. คันเกียร (หนา 3-17)
8. เบาะหนา (หนา 2-20)
9. คันเบรกมือ (หนา 3-10)
10. เบาะหลัง (หนา 2-22)
11. ฝาปดหองเก็บสัมภาระ
(ในรถบางรุน) (หนา 5-51)

ตัวอยาง
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ภาพประกอบสารบัญ

แผงหนาปด

1. ถุงลมดานหนา (ในรถบางรุน) (หนา 2-36)
2. เครื่องเสียง (ในรถบางรุน) (หนา 5-13)
3. สวิตชไฟฉุกเฉิน (หนา 2-57)
4. สวิตชที่ปด น้าํ ฝนและที่ฉดี น้ําลางกระจกบังลมหนา
(หนา 2-58)/สวิตชที่ปดน้ําฝนและที่ฉีดน้ําลาง
กระจกประตูทาย (หนา 2-59)
5. แผงหนาปด (หนา 2-41)
6. สวิตชควบคุมไฟสองสวาง (หนา 2-55)/
สวิตชควบคุมไฟเลี้ยว (หนา 2-56)
7. ชองเก็บของ (หนา 5-48)
8. ระบบทําความรอน (ในรถบางรุน) และระบบปรับ
อากาศ (หนา 5-1)
9. ชองเสียบอุปกรณเสริม (หนา 5-47)
10. สวิตชไลฝากระจกประตูทาย
(ในรถบางรุน) (หนา 2-61)
11. สวิตชควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย
(ในรถบางรุน) (หนา 5-36)
12. คันล็อคปรับระดับพวงมาลัย 4 ทิศทาง
(ในรถบางรุน) (หนา 2-60)
13. สวิตชสตารท (รุนทีไ่ มมรี ะบบปุมกดคียเ ลสสตารท)
(หนา 3-3)
14. สวิตชเครื่องยนต
(รุนที่มีระบบปุมกดคียเลสสตารท) (หนา 3-5)
15. คันปลดล็อคฝากระโปรงหนา
(หนา 5-44)
16. กลองฟวส (หนา 7-23)
17. สวิตชไฟตัดหมอกหนา (ในรถบางรุน)
(หนา 2-56)
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ตัวอยาง
58MST0003
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ภาพประกอบสารบัญ

เครือ่ งมือสําหรับเปลีย่ นยาง

1. ดามแมแรง (หนา 8-1)
2. ประแจขันลอ (หนา 8-1)
3. หูลากจูง (หนา 5-52)
4. ยางอะไหล (ในรถบางรุน) (หนา 7-21, 8-1)
5. แมแรง (หนา 8-1)
6. ชุดซอมยางแบน (ในรถบางรุน)
(หนา 8-6)

รุน ที่ไมมีชดุ ซอมยาง
1

2

3

4

รุน ที่มีชดุ ซอมยาง

5

1

2

6

3

5

ตัวอยาง
58MST0004
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ภาพประกอบสารบัญ

บันทึก

58MS0-14E

คําแนะนําเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง

คําแนะนําเกีย่ วกับน้าํ มันเชือ้ เพลิง

1

คําแนะนําเกี่ยวกับน้ํามันเชือ้ เพลิง ....................................................................1-1
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คําแนะนําเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง: 1, 2

คําแนะนําเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง

คําแนะนําเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง

ถามีขอความ “RON 95” ติดไว ทานจะตองใชน้ํามัน
เบนซิ นไร สารตะกั่ วที่ มี ค าออกเทน (RON) 95 หรื อ
สูงกวาเทานั้น

ตัวอยาง
58MST0101

รถของทานสามารถใชน้ํามันเบนซินที่มีสวนผสมของ
สารตะกั่วหรือไรสารตะกั่วที่ มีคาออกเทน (RON) 85
หรือสูงกวาได
หมายเหตุ ขอแนะนําใหใชน้ํามัน เบนซินไรสารตะกั่ว
ถ ารถของท านมีตัวจํากัดขนาดหัวจายติดตั้ งอยู ในทอ
เติมน้ํามันเชือ้ เพลิง ทานจะตองใชน้ํามันเบนซินไรสาร
ตะกั่ วที่ มี ค าออกเทน (RON) 91 หรื อสู งกว า (หรื อ
RON 95 หรือสูงกวา ถาระบุไวบนฝาปดชองเติมน้ํามัน
เชื้ อเพลิ ง) เท านั้ น รถเหล านี้ จะมี ข อความติ ดไว ใกล
กับทอเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งระบุไววา: “UNLEADED
FUEL ONLY”, “NUR UNVERBLEITES BENZIN”,
“ENDAST BLYFRI BENSIN” หรื อ “SOLO
GASOLINA SIN PLOMO”

น้ํามันเบนซินที่มีสวนผสมของเอธานอล
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วที่มีสวนผสมของเอธานอล
(แอลกอฮอลที่ ไดจากกระบวนการหมักและกลั่ นพืช)
ซึ่งเปนที่รูจักกันดีในชื่อแกสโซฮอล มีการจัดจําหนาย
ในเชิ งพาณิชยในบางประเทศ น้ํามันเบนซินที่ มีสวน
ผสมของเอธานอลชนิดนี้สามารถใชไดกับรถของทาน
ถ าในส วนผสมมี ป ริ มาณเอธานอลไม เ กิ นกว า 20%
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาน้ํามันเบนซินที่มีสวนผสม
ของเอธานอลนี้มีคา ออกเทนไมต่ํากวาคาทีแ่ นะนําไว

ขอพึงระวัง
ระมัดระวังอยาทําใหน้ํามันเชื้ อเพลิงที่ มีสวนผสม
ของแอลกอฮอลหกกระเซ็นขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง
ถามีน้ํามันเชื้อเพลิงหกลงบนตัวถังรถ ใหรีบเช็ดออก
ทันที น้ํามันเชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลจะ
ทําใหเกิดความเสียหายกับสีรถได ซึ่งความเสียหายนี้
อยูนอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันรถใหม

ขอพึงระวัง
ถังน้ํามันเชื้ อเพลิงมีพื้ นที่ วางสําหรับการขยายตัว
ของน้ํามันในเวลาที่อากาศรอน หากทานยังคงเติม
น้ํามันเชื้ อเพลิงตอหลังจากที่ หัวจายน้ํามันตัดการ
ทํางานโดยอัตโนมัติ หรือเมื่อเกิดอากาศดันกลับใน
ครั้งแรก พื้นที่วางนั้นจะเต็ม เมื่อเติมน้ํามันจนเต็ม
ในลั กษณะนี้ และน้ํา มั นเชื้ อเพลิ งได รั บความร อน
อาจทําใหเกิดการรั่ วซึมเนื่ องจากการขยายตัวของ
น้ํามันได เพื่อปองกันการรั่วซึมของน้ํามันเชื้อเพลิง
ในลั กษณะนี้ ให หยุ ดเติ มน้ํามั นหลั งจากที่ หั วจ าย
น้ํ า มั นเชื้ อเพลิ งตั ดการทํางานโดยอั ตโนมั ติ หรื อ
เมื่อใชระบบอื่นที่ไมใชระบบอัตโนมัติ หรือเมื่อเกิด
อากาศดันกลับในครั้งแรก
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กอนการขับขี่

กอนการขับขี่
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กุญแจ ..............................................................................................................2-1
ล็อคประตู ........................................................................................................2-2 2
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กอนการขับขี่

กุญแจ
ตัวอยาง

54G489

รถของท านมาพร อมกั บกุ ญแจที่ เหมื อนกั นสองดอก
เก็บรักษากุญแจสํารองไวในที่ปลอดภัย กุญแจหนึ่งดอก
สามารถเปดล็อคไดทุกจุดของรถ
หมายเลขระบุ กุญแจจะประทั บอยู บนปายโลหะที่ ให
มาพรอมกับกุญแจหรือบนตัวกุญแจเอง เก็บรักษาปาย
โลหะไว ในที่ ปลอดภั ย (ในรถบางรุ น ) หากท านทํา
กุญแจหาย ทานจําเปนตองใชหมายเลขนี้เพื่อขอสั่งทํา
กุ ญ แจชุ ด ใหม ให จ ดหมายเลขไว ใ นช อ งด า นล า ง
เพื่อใชอา งอิงในอนาคต
หมายเลขระบุกุญแจ:

ระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนต
ระบบนี้ ไ ด รั บการออกแบบมาเพื่ อช วยป องกั นการ
โจรกรรมรถยนต โดยตัดการทํางานของระบบสตารท
เครื่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส
เครื่ องยนตจะสามารถสตารทติดไดก็ตอเมื่ อใชกุญแจ
สตาร ทระบบยับยั้ งการทํางานของเครื่ องยนตที่ ใหมา
พรอมกับรถของทาน ซึ่งมีรหัสประจําตัวอิเล็กทรอนิกส
ที่ ถู กโปรแกรมไว ในกุ ญแจเท านั้ น กุ ญแจจะส งรหั ส
ประจําตัวไปที่ รถเมื่ อบิ ดสวิ ตช สตาร ทไปที่ ตําแหน ง
“ON” หรือกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมด
สตาร ท เป น “ON” ถ า ท า นจํ า เป น ต อ งสั่ ง ทํ า กุ ญ แจ
สํ ารอง กรุ ณาติ ดต อศู น ย บ ริ การซู ซู กิ ใ กล บ า นท า น
ตั วรถจะต องได รั บการตั้ งโปรแกรมให ตรงกั บรหั ส
ประจํ า ตั ว ที่ ถู ก ต อ งของกุ ญ แจสํ า รองด ว ยเช น กั น
กุ ญแจที่ ทําโดยช างทํากุ ญแจทั่ วไปจะไม สามารถใช
งานได

80JM122

ถ าไฟเตื อนระบบปุ มกดคี ย เลสสตาร ท/ระบบยั บยั้ ง
การทํางานของเครื่องยนตกะพริบเมื่อสวิตชสตารทอยู
ในตํ า แหน ง “ON” หรื อ โหมดสตาร ท อยู ที่ “ON”
เครื่องยนตจะสตารทไมติด

หมายเหตุ:
ถาไฟเตือนนี้กะพริบ ใหปฏิบัติตามดังตอไปนี้:
(สําหรับรุนที่ไมมีระบบปุมกดคียเลสสตารท)
บิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “LOCK” จากนั้นบิด
กลับไปที่ตําแหนง “ON”
(สําหรับรุนที่มีระบบปุมกดคียเ ลสสตารท)
เปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “LOCK” (OFF) จากนั้น
เปลี่ยนกลับไปที่ “ON”
ถาไฟเตือนนี้ยังคงกะพริบอยูขณะที่สวิตชสตารทอยูที่
ตําแหนง “ON” หรือเปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “ON”
แสดงวาอาจมีปญหาเกิดขึ้ นกับกุ ญแจกุญแจของทาน
หรือระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนต ใหนํารถเขา
รับการตรวจเช็คที่ศนู ยบริการซูซูกิ
หมายเหตุ:

• ถาทานทํากุญแจสตารทระบบยับยั้ งการทํางานของ
เครื่องยนตหาย กรุณาติดตอศูนยบริการซูซูกิใหเร็วที่สุด
เท าที่ จะทําได เพื่ อยกเลิ ก รหั สประจํา ตั วของ กุ ญแจที่
หายไป และเพื่อสั่งทํากุญแจใหม
• ถาทานมีรถยนตอีกคันหนึ่งซึง่ มีระบบยับยั้งการทํางาน
ของเครื่ องยนต ติ ดตั้ งอยู ด วยเช นกั น ให ท านนํากุ ญแจ
ของรถยนต คันดังกลาวออกห างจากสวิตช สตารทหรือ
สวิตชสตารทเครื่องยนตเมื่อใชรถซูซกู ิของทาน มิฉะนั้น
เครื่องยนตจะไมสามารถสตารทได เนื่องจากกุญแจของ
รถอี กคั นหนึ่ งอาจรบกวนระบบยั บยั้ งการทํา งานของ
เครือ่ งยนตในรถซูซูกิของทานได
• ถามีวตั ถุทเี่ ปนโลหะติดอยูก บั กุญแจระบบยับยัง้ การทํางาน
ของเครื่ องยนต กุ ญแจดอกดั งกล าวอาจไม สามารถใช
สตารทเครื่องได
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กุญแจ: 8

กอนการขับขี่
ขอพึงระวัง
กุ ญแจระบบยั บยั้ งการทํางานของเครื่ องยนต เป น
อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสที่ละเอียดออน เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสียหายตอกุญแจระบบยับยั้งการทํางานของ
เครื่องยนต:
• อยาใหกญ
ุ แจไดรับการกระทบกระแทก ความชื้น
หรืออยูในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เชน บนแผงคอนโซล
หนารถซึ่งถูกแสงแดดโดยตรง
• เก็บกุญแจระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนต
ใหหางจากวัตถุที่เปนแมเหล็ก

เสียงเตือนลืมถอดกุญแจสตารท
เสียงเตือนจะดังและหยุดเปนชวงๆ เพื่อเตือนใหทาน
ถอดกุญแจสตารทออก ถากุญแจเสียบคางอยู ที่ สวิตช
สตารทเมื่อประตูดานคนขับเปดอยู

ล็อคประตู
ล็อคประตูขาง
(2)

(1)
(3)

(4)
60B008

(1) ล็อค
(2) ปลดล็อค
(3) ดานหนา
(4) ดานหลัง
รุนที่มีระบบปุมกดคียเลสสตารท
การล็อคประตูหนาจากดานนอกรถ:
• เสียบกุญแจและบิดใหดา นบนของกุญแจหมุนไปทาง
ดานหลังของรถ หรือ
• เลื่อนปุมล็อคไปทางดานหนาและปดประตู
รุนที่ไมมีระบบปุมกดคียเลสสตารท
การล็อคประตูหนาจากดานนอกรถ:
• เสียบกุญแจและบิดใหดา นบนของกุญแจหมุนไปทาง
ดานหลังของรถ หรือ
2-2

58MS0-14E

ล็อคประตู: 3, 5, 8

กอนการขับขี่
• เลื่อนปุมล็อคไปทางดานหนา แลวดึงมือเปดประตู
ดานนอกคางไวขณะปดประตู
หมายเหตุ:
ใหแนใจวาไดดึงมือเปดประตูดานนอกคางไวขณะที่
ทานปดประตูหนาทีล่ ็อคแลว มิฉะนั้นประตูจะไมล็อค
การปลดล็ อ คประตู ห น า จากด า นนอกรถ ให เ สี ย บ
กุ ญแจและบิ ดให ด านบนของกุ ญแจหมุ นไปทางดาน
หนาของรถ

การปลดล็อคเฉพาะประตูดานคนขับ ใหเสียบกุญแจที่
เบาเสียบกุญแจประตูดานคนขับ และบิดใหดานบนของ
กุญแจหมุนไปทางดานหนาของรถหนึ่งครั้ง

ระบบเซ็นทรัลล็อค
(2)
(4)

ตัวอยาง

(1)
(3)
(2)

ตัวอยาง
(3)
(1)
(2)

74LHT0201

(1) ล็อค
(2) ปลดล็อค
การล็อคประตูจากดานในรถ ใหเลื่อนปุมล็อคไปทางดาน
หนา เลือ่ นปุม ล็อคไปทางดานหลังเพื่อปลดล็อคประตู
การล็อคประตู หลังจากด านนอกรถ ให เลื่ อนปุ มล็ อค
ไปทางดานหนาและปดประตู ทานไมจําเปนตองดึงมือ
เปดประตูดานนอกคางไวขณะปดประตู

58MST0201

(1) ปลดล็อค
(2) ล็อค
(3) ดานหนา
(4) ดานหลัง
ทานสามารถล็อคและปลดล็อคประตูทุกบาน (รวมถึง
ประตู ท าย) ได พร อมกั นโดยใช กุ ญแจไขที่ เบ าเสี ยบ
กุญแจประตูดานคนขับ
การล็อคประตูทุกบานพร อมกัน ใหเสียบกุญแจที่ เบา
เสียบกุ ญแจประตู ดานคนขับ และบิ ดให ด านบนของ
กุญแจหมุนไปทางดานหลังของรถหนึ่งครั้ง
การปลดล็ อคประตู ทุ กบานพร อมกั น ให เสียบกุ ญแจที่
เบาเสียบกุญแจประตูดานคนขับ และบิดใหดานบนของ
กุญแจหมุนไปทางดานหนาของรถสองครั้ง

58MST0222

(1) ล็อค
(2) ปลดล็อค
ท า นยั ง สามารถล็ อ คหรื อ ปลดล็ อ คประตู ทุ ก บาน
โดยการกดที่ ด านหน าหรื อด านหลังของสวิ ตชตามที่
ตองการไดดวยเชนกัน
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หมายเหตุ:
• ถารถของทานมีระบบคียเลสเอ็นทรี ทานจะสามารถ
ล็อคหรือปลดล็อคประตูทุกบานโดยใชรีโมทไดดวย
เชนกัน ดูที่ “รีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลส
สตาร ท/รี โมทคอนโทรลของระบบคี ย เลสเอ็ นทรี ”
ในหมวดนี้
• ถารถของทานมีระบบปุมกดคียเ ลสสตารท ทานจะ
สามารถล็ อคหรื อปลดล็ อ คประตู ทุ กบานโดยกด
สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกไดดวยเชนกัน ดูที่
“รีโมทคอนโทรลของระบบปุ มกดคียเลสสตาร ท/
รีโมทคอนโทรลของระบบคียเลสเอ็นทรี” ในหมวดนี้

ล็อคนิรภัยสําหรับเด็ก (ประตูหลัง)

ประตูทาย

ตัวอยาง
(2)

(1)

(1)
68LM203

(1) ล็อค
(2) ปลดล็อค
ที่ประตูหลังแตละขางจะมีล็อคนิรภัยสําหรับเด็กติดตั้ง
อยู ซึ่ งสามารถใช เพื่ อช วยป องกั นการเป ดประตู จาก
ทางด านในตั วรถโดยไม ตั้ งใจได เมื่ อปุ มล็ อคอยู ใน
ตําแหนง “ล็อค” (1) ทานจะสามารถเปดประตูหลังได
จากด า นนอกตั ว รถเท า นั้ น แต เ มื่ อปุ มล็ อ คอยู ใน
ตําแหน ง “ปลดล็ อค” (2) ท านจะสามารถเป ดประตู
หลังไดจากทั้งดานในและดานนอกตัวรถ
คําเตือน
ใหแนใจวาปุมล็อคนิรภัยสําหรับเด็กอยูในตําแหนง
“ล็อค” ทุกครั้งที่มีเด็กโดยสารที่เบาะหลัง

74LHT0203

(1) สวิตชปลดล็อคประตูทาย
ท านสามารถล็ อคและปลดล็ อคประตู ท ายได โดยใช
กุญแจไขทีเ่ บาเสียบกุญแจประตูดานคนขับ
การเปดประตูทาย ใหกดสวิตชปลดล็อคประตูทาย (1)
คางไว และยกประตูทายขึน้
หมายเหตุ:
ในกรณีที่ประตูทายปดไมสนิท ใหปฏิบัติตามขัน้ ตอน
ดานลางนี้:
1) กดสวิตชปลดล็อคประตูทาย (1) และเปดประตูทาย
ขึ้นเล็กนอย
2) หลังจากนั้ นสองถึงสามวินาที ใหปดประตูทาย
อีกครั้ง
3) ใหแนใจวาประตูทายปดสนิท
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รีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคีย
เลสสตารท / รีโมทคอนโทรลของระบบ
คียเลสเอ็นทรี

คําเตือน
ตรวจเช็คใหแนใจทุกครั้งวาประตูทายปดสนิทและ
ล็อคเรี ยบร อยดี การป ดประตู ท ายให สนิ ทจะช วย
ป องกั นผู โดยสารไม ให ถู กเหวี่ ยงออกนอกตั วรถ
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ การปดประตูทาย
ใหสนิทยังชวยปองกันไมใหกาซไอเสียเขาสูภายใน
รถอีกดวย
ถ าท านไม สามารถปลดล็ อคประตู ทายไดโดยการกด
สวิ ตช ป ลดล็ อ ค (1) เนื่ องจากแบตเตอรี่ ห มดประจุ
หรื อ เกิ ด ความบกพร อ งขึ้ น ให ป ฏิ บั ติ ตามขั้ น ตอน
ดานลางเพื่อปลดล็อคประตูทายจากดานในตัวรถ
1) พับเบาะหลังไปขางหนาเพื่อใหเขาสูประตูทายได
งายขึน้ ดูที่หมวด “การพับเบาะหลัง” สําหรับ
รายละเอียดเกีย่ วกับวิธกี ารพับเบาะหลังไปขางหนา

แบบ A

แบบ B

(2)
68LM246

2) กดเปดประตูทา ยจากดานในตัวรถโดยการดันคันปลด
ล็อคฉุกเฉิน (2) ขึน้ ดวยไขควงแบนหรือดามแมแรง
ประตูทายจะล็อคอีกครั้งโดยการปดประตูทา ยเบาๆ
ถายังไมสามารถปลดล็อคประตูทายไดโดยการกดสวิตช
ปลดล็อค (1) ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ
ซูซกู ิ
ขอควรระวัง
• เพื่อหลีกเลีย่ งการบาดเจ็บ อยาใชนิ้วของทานดัน
คันปลดล็อคฉุกเฉิน
• ใหแนใจวาไมมใี ครอยูใกลประตูทายขณะดัน
เพื่อเปดประตูทายจากดานในของตัวรถ

68LM205

รถของทานจะมี รีโมทคอนโทรลของระบบปุ มกดคีย
เลสสตารท (แบบ A) หรือรีโมทคอนโทรลของระบบ
คี ย เลสเอ็ นทรี (แบบ B) รี โมทคอนโทรลของระบบ
ปุ มกดคี ยเลสสตาร ทจะมีทั้ งระบบคียเลสเอ็นทรี และ
ระบบปุ มกดคี ย เ ลสสตาร ท รี โ มทคอนโทรลของ
ระบบคี ย เลสเอ็ นทรี จะมี เฉพาะระบบคี ย เลสเอ็ นทรี
สําหรับรายละเอียด ใหดูที่คําอธิบายดังตอไปนี้
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รีโมทคอนโทรลของระบบปุม กดคียเลสสตารท
(แบบ A)
รีโมทคอนโทรลทําใหสามารถใชงานดังตอไปนี้ได:
• ทานสามารถล็อคหรือปลดล็อคประตูโดยการใชงาน
ปุม ล็อค/ปลดล็อค บนรีโมทคอนโทรลได ใหดูที่
คําอธิบายในหมวดนี้
• ทานสามารถล็อคหรือปลดล็อคประตูโดยการกดสวิตช
บนมือเปดประตูดานนอกได สําหรับรายละเอียด ใหดู
ทีค่ ําอธิบายในหมวดนี้
• ทานสามารถสตารทเครื่องยนตโดยไมตองใชกุญแจ
สตารทได สําหรับรายละเอียด ใหดทู ี่ “สวิตชสตารท
เครื่องยนต” ในหมวด “การใชงานรถของทาน”

(2)

(1)

68LM206

(1) ปุม “ล็อค”
(2) ปุม “ปลดล็อค”
ท านสามารถล็ อคหรื อปลดล็ อคประตู ทุ กบาน (รวม
ถึงประตูทาย) ไดพรอมกันโดยใชรีโมทคอนโทรลเมื่อ
อยูใกลกับรถ
ระบบเซ็นทรัลล็อค
• การล็อคประตูทุกบาน ใหกดปุม “ล็อค” (1) หนึ่งครั้ง
• การปลดล็อคเฉพาะประตูดา นคนขับ ใหกดปุมปลด
ล็อค (2) หนึ่งครั้ง
• การปลดล็อคประตูบานอืน่ ๆ ใหกดปุม “ปลดล็อค”
(2) อีกหนึ่งครั้ง
ไฟเลี้ยวจะกะพริบหนึ่งครั้งและเสียงเตือนภายนอกจะ
ดังหนึ่งครั้งเมื่อประตูล็อค

เมื่อปลดล็อคประตู:
• ไฟเลี้ยวจะกะพริบสองครั้งและเสียงเตือนภายนอก
จะดังสองครั้ง
• ถาสวิตชไฟสองสวางภายในอยูท ี่ตําแหนง DOOR
ไฟส อ งสว า งภายในจะติ ด สว า งขึ้ นประมาณ 15
วิ นาที และค อยๆ ดั บลง ถ าท านกดสวิ ตช สตาร ท
เครื่ องยนตในระหวางนี้ ไฟสองสวางจะคอยๆ ดับ
ลงทันที
ใหแนใจวาประตูล็อคหลังจากกดปุม “ล็อค” (1)
ถ าไม เป ดประตู ใดๆ ภายใน 30 วิ นาที โดยประมาณ
หลังจากกดปุ ม “ปลดล็ อค” (2) ประตู จะล็ อคอีกครั้ ง
โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ:
• รัศมีการทํางานสูงสุดของรีโมทคอนโทรลอยู ที่
ประมาณ 5 ม. (16 ฟุต) ทั้งนี้ทั้งนั้นรัศมีการทํางาน
นี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เมื่ออยูใ กลกับอุปกรณสงสัญญาณอื่นๆ เชน
หอวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุสื่อสาร CB (Citizens
Band)
• ทานจะไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลเพื่ อ
ควบคุมล็อคประตูได ถาโหมดสตารทอยูท ี่ตําแหนง
อื่นนอกเหนือจาก “LOCK” (OFF)
• เมื่อประตูใดประตูหนึ่งเปด ถาทานกดปุม “LOCK”
ที่รีโมทคอนโทรล เสียงเตือนภายนอกจะดังขึน้ และ
จะไมสามารถล็อคประตูได
2-6

58MS0-14E

ล็อคประตู: 3, 5, 8

กอนการขับขี่
• ถาทานทํารีโมทคอนโทรลชุดใดชุดหนึ่งหาย ใหรีบ
ติดตอศูนยบริการซูซูกิโดยเร็วที่สุดเพื่อทําการเปลี่ยน
รีโมทคอนโทรล ใหแนใจวาทานไดใหศูนยบริการ
ซู ซู กิ ลงทะเบี ยนรหั สรี โมทใหม ในหน วยความจํา
ของรถทานเพื่อใหรหัสเกาถูกลบออกไป
การล็อคหรือปลดล็อคแบบไมใชกุญแจโดยใชสวิตชบน
มือเปดประตูดานนอก

ตัวอยาง

(1)
58MST0202

เมื่อรีโมทคอนโทรลอยูภายในชวงการทํางานที่ไดอธิบาย
ไวในหมวดนี้ ทานสามารถล็ อคหรื อปลดล็ อคประตู
(รวมถึ ง ประตู ท า ย) โดยการกดที่ ส วิ ตช (1) บนมื อ
เป ดประตู ด านนอกของประตู ด านคนขั บ ประตู ด าน
ผูโดยสารเบาะหนาหรือประตูทาย
การปลดล็อคประตูหนึ่งบานหรือประตูทุกบาน
• กดที่สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกหนึ่งครั้งเพือ่
ปลดล็อคเฉพาะประตูหนึ่งบาน

• กดที่สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกสองครั้งเพื่อ
ปลดล็อคประตูทุกบาน
ไฟเลี้ยวจะกะพริบหนึ่งครั้งและเสียงเตือนภายนอกจะ
ดังหนึ่งครั้งเมื่อประตูล็อค
เมื่อปลดล็อคประตู:
• ไฟเลี้ยวจะกะพริบสองครั้งและเสียงเตือนภายนอก
จะดังสองครั้ง
• ถาสวิตชไฟสองสวางภายในอยูที่ตําแหนง “DOOR”
ไฟสองสวางภายในจะติดสวางขึน้ ประมาณ 15 วินาที
และคอยๆ ดับลง ถาทานกดสวิตชสตารทเครือ่ งยนต
ในระหวางนี้ ไฟสองสวางจะคอยๆ ดับลงทันที
ใหแนใจวาประตูล็อคแลวหลังจากใชงานสวิตชบนมือ
เปดประตูดานนอกเพื่อล็อคประตู
หมายเหตุ:
• ทานจะไมสามารถใชงานล็อคประตูดว ยสวิตชบนมือ
เปดประตูดานนอกไดภายใตสภาวะดังตอไปนี้:
– ถาประตูใดประตูหนึ่งเปดหรือปดไมสนิท
– ถาโหมดสตารทอยูที่ตําแหนงอืน่ นอกเหนือจาก
“LOCK” (OFF)
• ถาไมเปดประตูใดๆ ภายใน 30 วินาทีโดยประมาณ
หลังจากการปลดล็อคประตูโดยการกดสวิตชบนมือ
เปดประตูดา นนอก ประตูจะล็อคอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

ตัวอยาง
(1)

(1)

(1)

80J056

(1) 80 ซม. (2 1/2 ฟุต)
เมื่ อรีโมทคอนโทรลอยู ภายในระยะประมาณ 80 ซม.
(2 1/2 ฟุต) จากมือเปดประตูหนาดานนอกหรือสวิตช
ที่ ประตู ท าย ท านสามารถล็ อคหรื อ ปลดล็ อคประตู
โดยการกดสวิตชบนมือเปดประตูดานนอก
หมายเหตุ:
• ถารีโมทคอนโทรลอยูภายนอกชวงการทํางานของ
สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกตามที่ไดอธิบายไว
ดานบน ทานจะไมสามารถใชงานสวิตชได
• ถาแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลหมดประจุ หรือมี
คลื่นวิทยุหรือคลื่นรบกวนกําลังแรงสูงชวงการทํางาน
ของสวิตชบนมือเปดประตูดานนอกอาจลดลงหรือ
อาจไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลได
• ถารีโมทคอนโทรลอยูใกลกระจกประตูมากเกินไป
สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกอาจไมทํางาน
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ล็อคประตู: 3, 5, 8
กระจกหนาตาง: 3, 8

กอนการขับขี่
• ถามีรีโมทคอนโทรลสํารองอยูภายในรถ สวิตชบนมือ
เปดประตูดานนอกอาจไมทํางานตามปกติ
• รีโมทคอนโทรลจะทําใหสวิตชบนมือเปดประตูดา นนอก
ทํางานไดก็ตอเมื่ออยูภายในชวงการทํางานของสวิตช
เทานั้น ตัวอยางเชน ถารีโมทคอนโทรลอยูภ ายในชวง
การทํางานของสวิ ตช บนมื อเป ดประตู ด านนอกด าน
คนขับแตไมอยูในชวงการทํางานของสวิตชบนมือเปด
ประตูดา นนอกดานผูโดยสารเบาะหนาหรือสวิตชบนมือ
เป ดประตู ด านนอกประตู ท าย สามารถใช งานสวิ ตช
ที่ ป ระตู ด านคนขั บได แต ไม ส ามารถใช ง านสวิ ต ช ที่
ประตูดา นผูโดยสารเบาะหนาหรือสวิตชที่ประตูทายได

ขอพึงระวัง
รีโมทคอนโทรลเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ละเอียด
ออน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอรีโมทคอนโทรล:
• อยาใหกญ
ุ แจไดรับการกระทบกระแทก ความชื้น
หรืออยูในทีท่ ี่มีอุณหภูมิสูง เชน บนแผงคอนโซล
หนารถซึ่งถูกแสงแดดโดยตรง
• เก็บรีโมทคอนโทรลใหหางจากวัตถุที่เปนแมเหล็ก
เชน โทรทัศน
หมายเหตุ:
ระบบปุมกดคียเลสสตารทอาจทํางานไมถูกตองในสภาพ
แวดลอมบางกรณีหรือภายใตสภาวะการทํางานบางอยาง
ดังเชนตอไปนี้:
• เมือ่ มีสญั ญาณกําลังแรงตางๆ มาจากโทรทัศน โรงงาน
ไฟฟาหรือโทรศัพทเคลื่อนที่

• เมื่อรีโมทคอนโทรลอยูใกลหรือถูกบังดวยวัตถุที่เปน
โลหะ
• เมื่ อใชงานรี โมทคอนโทรลแบบคลื่ นวิทยุของระบบ
คียเลสเอ็นทรีในบริเวณใกลเคียง
• เมือ่ วางรีโมทคอนโทรลไวใกลกบั อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
เชน คอมพิวเตอร
นอกจากนี้ยังมีขอพึงระวังและขอมูลเพิ่มเติมที่ทานควร
ทราบดังนี้:
• ใหแนใจวาเก็บกุญแจไวในรีโมทคอนโทรล ถาทานไม
สามารถใชงานรีโมทคอนโทรลไดตามปกติ ทานจะไม
สามารถล็อคหรือปลดล็อคประตูได
• ใหแนใจวาคนขับถือรีโมทคอนโทรลไวเสมอ
• ถาทานทํารีโมทคอนโทรลชุดใดชุดหนึ่งหายใหรีบ
ติดตอศูนยบริการซูซูกิโดยเร็วที่สุดเพื่อทําการเปลี่ยน
รีโมทคอนโทรล ใหแนใจวาทานไดใหศูนยบริการซูซูกิ
ลงทะเบียนรหัสรีโมทใหมในหนวยความจําของรถทาน
เพื่อใหรหัสเกาถูกลบออกไป
• ทานสามารถใชรีโมทคอนโทรลและกุญแจกับรถของ
ทานไดสูงสุด 4 ชุด สอบถามรายละเอียดไดที่ศูนย
บริการซูซูกิ
• อายุการใชงานแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลอยูท ี่ 2 ป
โดยประมาณ แต สามารถแตกต างออกไปได ขึ้ นอยู
กับสภาวะการใชงาน

57L21016

การเก็ บ กุ ญ แจไว ในรี โ มทคอนโทรล ให ดั น กุ ญ แจ
เขาในรีโมทคอนโทรลจนไดยนิ เสียงคลิก

(A)

68LM247

การนํากุญแจออกจากรีโมทคอนโทรล ใหกดที่ปุม (A)
ตามทิ ศ ทางที่ ลู ก ศรชี้ แล ว ดึ ง กุ ญ แจออกจากรี โ มท
คอนโทรล
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เสียงเตือนสวิตชบนมือเปดประตูดานนอก
เสี ย งเตื อ นภายนอกจะดั ง บี๊ บประมาณ 2 วิ น าที ใ น
สภาวะดั งต อไปนี้ เพื่ อเตื อนให ท า นทราบว าสวิ ตช
บนมือเปดประตูดานนอกไมทํางาน:
• สวิตชบนมือเปดประตูดา นนอกถกู กดหลังจากปดประตู
ทุกบานขณะที่โหมดสตารทเปลี่ยนไปที่ “ACC” หรือ
“ON” โดยการกดสวิตชสตารทเครื่องยนต
• สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกถูกกดในสภาวะ
ดั ง ต อไปนี้ หลั ง จากเปลี่ ยนโหมดสตาร ท ไปท ี่
“LOCK” (OFF) โดยการกดสวิตชสตารทเครื่องยนต
– ทิ้งรีโมทคอนโทรลไวภายในรถ
– ประตูใดประตูหนึ่งเปด
ใหกดสวิตชบนมือเปดประตูดานนอกอีกครั้งหลังจาก
ปฏิบัติดังตอไปนี้:
ขณะที่โหมดสตารทเปลี่ยนไปที่ “LOCK” (OFF) โดย
การกดสวิตชสตารทเครื่องยนต ใหนํารีโมทคอนโทรล
ออกถารีโมทคอนโทรลอยู ภายในรถและตรวจเช็ควา
ประตูทุกบานปดสนิท

• ถาทานเปดประตูดานคนขับและล็อคประตูโดยการ
เลื่ อนปุ มล็ อคไปทางด านหน าหรื อกดสวิ ตช ล็ อค
ประตูไฟฟาประตูดา นคนขับจะปลดล็อคโดยอัตโนมัติ
• ถาทานเปดประตูดา นผูโ ดยสารเบาะหนาและล็อคประตู
โดยการเลื่อนปุมล็อคไปทางดานหนาหรือกดสวิตช
ล็ อคประตู ไฟฟ า ประตู ด านผู โดยสารเบาะหน าจะ
ปลดล็อคโดยอัตโนมัติ

ฟงกชั่นการเตือน

ตัวอยาง
58MST0203

ถารีโมทคอนโทรลไมอยูภายในรถภายใตสภาวะดังตอ
ไปนี้ เสียงเตือนจะดังขึ้นเปนชวงๆ เปนเวลา 2 วินาที
โดยประมาณ และไฟเตือนระบบปุมกดคียเลสสตารท/
ระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนตบนแผงหนาปด
จะกะพริบ
• เมื่อมีประตูตั้งแตหนึ่งบานขึ้นไปเปดอยูและปดประตู
ทุกบานในภายหลังขณะที่โหมดสตารทอยูที่ตําแหนง
อื่นนอกเหนือจาก “LOCK”
ไฟแสดงสถานะจะดับลงภายในเวลาหลายวินาทีหลัง
จากนํ า รี โ มทคอนโทรลกลั บ ไปยั ง บริ เ วณของรถ
นอกเหนือจากบริเวณหองเก็บสัมภาระ
ถารีโมทคอนโทรลถูกทิ้งไวในรถและทานล็อคประตู
ด า นคนขั บ หรื อ ประตู ด า นผู โดยสารเบาะหน า ดั ง
อธิบายไวดานลาง ประตูจะปลดล็อคโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:
• การเตือนจะไมทํางานเมื่ อรีโมทคอนโทรลอยูที่
แผงหนาปดในชองเก็บของ ในหองเก็บสัมภาระใน
แผงบังแดดหรือบนพื้น ฯลฯ
• ใหแนใจวาคนขับถือรีโมทคอนโทรลไวเสมอ
• อยาทิ้งรีโมทคอนโทรลไวในรถเมื่อออกจากรถ
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การเปลี่ยนแบตเตอรี่
ถาทานไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลไดตามปกติ
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล:

คําเตือน
การกลื นแบตเตอรี่ ลิ เธี ยมอาจทําให ได รั บบาดเจ็ บ
ภายในอย างรุ นแรง ดั งนั้ น อย าให ใครก็ ตามกลื น
แบตเตอรี่ ลิ เธี ยม และให เก็ บแบตเตอรี่ ลิ เธี ยมให
พ นมื อเด็ กและห างจากสั ตว เลี้ ยง หากกลื นเข าไป
ใหรีบไปพบแพทยทันที

(1)

68LM210

71LMT0201

1) ดึงกุญแจออกจากรีโมทคอนโทรล
2) ใชไขควงปากแบนหุม ดวยผานุม สอดเขาในรองของ
รีโมทคอนโทรล และงัดเบาๆ ใหเปดออก

(1) แบตเตอรี่ลิเธียมแบบกระดุม:
CR2032 หรือเทียบเทา
3) เปลีย่ นแบตเตอรี่ (1) โดยใหขั้วบวก (+) หันเขาหา
ดานลางของตัวเรือน ดังภาพ
4) ปดรีโมทคอนโทรลใหแนน
5) ตรวจเช็คใหแนใจวาทานสามารถใชรโี มทคอนโทรล
ควบคุมล็อคประตูได
6) กําจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลวใหถูกตองตามกฎหรือขอ
บังคับที่ บังคับใช อยาทิ้ งแบตเตอรี่ ลิเธียมรวมกับ
ขยะในครัวเรือนทั่วไป

ขอพึงระวัง
รีโมทคอนโทรลเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ละเอียด
ออน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอรีโมทคอนโทรล
อย าให รี โมทคอนโทรลถู กฝุ นหรื อความชื้ น หรื อ
อยาใหชนิ้ สวนภายในไดรับการกระทบกระเทือน
หมายเหตุ:
จะต องกําจั ดแบตเตอรี่ ที่ ใช แล วอย างถู กต องตามกฎ
หรื อขอบังคับที่ บังคับใช และจะตองไมทิ้ งลงถังขยะ
ในครัวเรือนทั่วไป
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รีโมทคอนโทรลของระบบคียเลสเอ็นทรี
(แบบ B)

ระบบเซ็นทรัลล็อค
• การล็อคประตูทุกบาน ใหกดปุม “ล็อค” (1) หนึ่งครั้ง
• การปลดล็อคเฉพาะประตูดานคนขับ ใหกดปุมปลด
ล็อค (2) หนึ่งครั้ง
• การปลดล็อคประตูบานอืน่ ๆ ใหกดปุม “ปลดล็อค”
(2) อีกหนึ่งครั้ง

(1)
(2)

81A184

(1) ปุม “ล็อค”
(2) ปุม “ปลดล็อค”
ทานสามารถล็อคหรือปลดล็อคประตูทุกบาน (รวมถึง
ประตู ท าย) ได พร อมกั นโดยใช รี โมทคอนโทรลเมื่ อ
อยูใกลกับรถ

เมื่อปลดล็อคประตู:
• ไฟเลี้ยวจะกะพริบสองครั้ง
• ถาสวิตชไฟสองสวางภายในอยูทตี่ ําแหนง “DOOR”
ไฟส อ งสว า งภายในจะติ ด สว า งขึ้ น ประมาณ 15
วิ นาที และคอยๆ ดั บลง ถ าท านเสี ยบกุ ญแจเข าไป
ในสวิตชสตารทในระหวางนี้ ไฟสองสวางจะคอยๆ
ดับลงทันที
ใหแนใจวาประตูล็อคหลังจากกดปุม “ล็อค” (1)
หมายเหตุ:
ถาไมเปดประตูใดๆ ภายใน 30 วินาทีโดยประมาณ
หลังจากกดปุม “ปลดล็อค” (2) ประตูจะล็อคอีกครั้ง
โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:
• รัศมีการทํางานสูงสุดของรีโมทคอนโทรลระบบคีย
เลสเอ็นทรีอยูที่ประมาณ 5 ม. (16 ฟุต) ทั้งนี้ทั้งนั้น
รัศมีการทํางานนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามตามสภาพ
แวดลอม โดยเฉพาะอยางยิง่ เมื่ออยูใกลกับอุปกรณ
สงสัญญาณอื่นๆ เชน หอวิทยุกระจายเสียง หรือ
วิทยุสื่อสาร CB (Citizens Band)
• ทานจะไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุม
ล็อคประตูได ถากุญแจสตารทเสียบอยูในสวิตชสตารท
• เมื่อประตูใดประตูหนึ่งเปด
ทานสามารถใชรีโมทคอนโทรลปลดล็อคประตูได
เทานั้น และไฟเลี้ยวจะไมกะพริบ
• ถาทานทํารีโมทคอนโทรลชุดใดชุดหนึง่ หาย ใหรีบ
ติดตอศูนยบริการซูซูกิโดยเร็วที่สุดเพื่อทําการเปลี่ยน
รีโมทคอนโทรล ใหแนใจวาทานไดใหศูนยบริการ
ซู ซู กิ ลงทะเบี ยน รหั สรีโมทใหม ในหน วยความจํา
ของรถทานเพื่อใหรหัสเกาถูกลบออกไป
ขอพึงระวัง
รีโมทคอนโทรลเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ละเอียด
ออน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอรีโมทคอนโทรล:
• อยาใหกุญแจไดรับการกระทบกระแทก ความชื้น
หรืออยูในทีท่ ี่มีอุณหภูมิสูง เชน บนแผงคอนโซล
หนารถซึ่งถูกแสงแดดโดยตรง
• เก็บรีโมทคอนโทรลใหหางจากวัตถุที่เปนแมเหล็ก
เชน โทรทัศน
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กระจก: 3, 8
การปรับเบาะ: 3

กอนการขับขี่
การเปลี่ยนแบตเตอรี่
ถาทานไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลไดตามปกติ
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่

คําเตือน
การกลื นแบตเตอรี่ ลิ เธี ยมอาจทําให ได รั บบาดเจ็ บ
ภายในอย างรุ นแรง ดั งนั้ น อย าให ใครก็ ตามกลื น
แบตเตอรี่ลิเธียม และใหเก็บแบตเตอรี่ลิเธียมใหพน
มื อ เด็ ก และห า งจากสั ต ว เ ลี้ ยง หากกลื น เข า ไป
ใหรีบไปพบแพทยทันที

(2)

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล:
(3)
(1)
(2)
68LM249

(3) แบตเตอรี่ลิเธียมแบบกระดุม:
CR1616 หรือเทียบเทา
68LM248

1) ถอดสกรู (1) และเปดฝาครอบรีโมท
2) นํารีโมท (2) ออกมา

3) สอดปลายไขควงแบนเขาไปในรองของรีโมท
คอนโทรล (2) และงัดเบาๆ ใหเปดออก
4) เปลีย่ นแบตเตอรี่ (3) โดยใหขวั้ บวก (+) ของ
แบตเตอรี่ หันเขาหาเครื่องหมาย + ของตัวรีโมท
5) ปดรีโมทคอนโทรลและติดตัง้ เขากับตัวเรือนรีโมท
6) ปดฝาครอบรีโมท ติดตั้งและขันสกรูใหแนน (1)
7) ตรวจเช็คใหแนใจวาทานสามารถใชรโี มทคอนโทรล
ควบคุมล็อคประตูได
8) กําจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลวใหถูกตองตามกฎหรือขอ
บังคับที่ บังคับใช อยาทิ้ งแบตเตอรี่ ลิเธียมรวมกับ
ขยะในครัวเรือนทั่วไป

ขอพึงระวัง
รีโมทคอนโทรลเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ละเอียด
ออน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอรีโมทคอนโทรล
อย าให รี โมทคอนโทรลถู กฝุ นหรื อความชื้ น หรื อ
อยาใหชนิ้ สวนภายในไดรับการกระทบกระเทือน
หมายเหตุ:
จะต องกําจั ดแบตเตอรี่ ที่ ใช แล วอย างถู กต องตามกฎ
หรือ ขอบังคับที่บังคับใช และจะตองไมทิ้งลงถังขยะ
ในครัวเรือนทั่วไป
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การปรับเบาะ: 3

กอนการขับขี่

ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมจะทํางานหลั งจาก
ล็อคประตูประมาณ 20 วินาที
ระบบปุมกดคียเลสสตารท – ใชรีโมทคอนโทรลหรือ
กดสวิ ตช ที่ ประตู ด านคนขั บหรื อด านผู โดยสารหรื อ
ประตูทาย
ระบบคียเ ลสเอ็นทรี – ใชรีโมทคอนโทรล
ขณะที่ ระบบทํางาน เมื่ อมี การพยายามจะเป ดประตู
โดยใช วิ ธี การอื่ นๆ ( * ) นอกเหนื อจากใช รี โมท
คอนโทรลของระบบปุ มกดคี ยเลสสตาร ท สวิ ตช บน
มือเปดประตูดานนอกหรือรีโมทคอนโทรลของระบบ
คียเ ลสเอ็นทรีจะทําใหสญั ญาณเตือนถูกกระตุน ใหทาํ งาน
* วิธีเหลานี้รวมถึงวิธีดังตอไปนี:้
– ใชกุญแจ
– คันล็อคที่ประตู
– สวิตชล็อคประตูไฟฟา

หมายเหตุ:
• ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมจะทําใหเกิดสัญญาณ
เตือนเมื่อพบสภาวะใดๆ ที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม
ระบบจะไม มี ฟ งก ชั่ นใดๆ ที่ จะป องกั นการบุ กรุ ก
เขาสูภายในรถ
• ใหใชรโี มทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารท
สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกหรือรีโมทคอนโทรล
ของระบบคี ย เลสเอ็ นทรี เพื่ อปลดล็ อคประตู เสมอ
เมื่ อระบบสั ญญาณเตื อนการโจรกรรมทํ างานอยู
การใช กุ ญแจจะเป นการกระตุ นสั ญญาณเตื อนให
ทํางาน
• ถามีบุคคลใดที่ไมทราบเกีย่ วกับระบบสัญญาณเตือน
การโจรกรรมนี้ จ ะขั บ รถของท า น ขอแนะนํา ให
อธิ บายถึ งระบบและการทํางานของระบบให กั บ
บุคคลนั้น หรือยกเลิกการทํางานของระบบไวกอน
การทําให สั ญญาณเตื อนทํางานด วยความไม รู จ ะ
กอใหเกิดความรําคาญแกบุคคลอื่น
• แมวา ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมจะทํางานอยู
ทานก็ควรตองระมัดระวังเพื่อปองกันการโจรกรรม
ดวย อยาทิ้งเงินสดหรือสิ่งของมีคาไวในรถของทาน

วิธีการทําใหระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมทํางาน
(เมื่อเปดใชงาน)
ล็ อคประตู โดยใช รี โมทคอนโทรลของระบบปุ มกด
คี ย เลสสตาร ท สวิ ตช บนมื อเป ดประตู ด านนอกหรื อ
รี โมทคอนโทรลของระบบคี ย เลสเอ็ นทรี ไฟแสดง
สถานะสัญญาณเตือนการโจรกรรม (1) จะเริ่มกะพริบ
และระบบสั ญญาณเตื อนการโจรกรรมจะเริ่ มทํางาน
ในเวลาประมาณ 20 วินาที
ขณะที่ ระบบทํ า งาน ไฟแสดงสถานะจะกะพริ บ
ตอเนื่องรอบละ 2 วินาทีโดยประมาณ

(1)

71LST0203
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พนักพิงศีรษะแบบปรับได: 3
ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3

กอนการขับขี่
หมายเหตุ:
• เพื่อปองกันการกระตุนการทํางานของสัญญาณเตือน
โดยไมตั้งใจ ใหหลีกเลี่ยงการทําใหระบบทํางานใน
ขณะที่มีคนอยูในรถ สัญญาณเตือนจะถูกกระตุนให
ทํางานถามีบุคคลภายในรถปลดล็อคประตูโดยใชงาน
คันล็อคหรือสวิตชล็อคประตูไฟฟา
• ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมจะไมทํางานเมื่อ
ล็ อคประตู ทุ กบานโดยใช กุ ญแจจากทางด านนอก
หรือโดยใชคันล็อคประตูหรือสวิตชล็อคประตูไฟฟา
จากภายในรถ
• ถามีประตูใดประตูหนึง่ ไมถกู ใชงานภายในระยะเวลา
30 วิ น าที โ ดยประมาณหลั ง จากปลดล็ อ คโดยใช
รี โมทคอนโทรลของระบบปุ มกดคี ย เลสสตาร ท
สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกหรือรีโมทคอนโทรล
ระบบคี ย เลสเอ็ นทรี ประตู จะล็ อคโดยอั ตโนมั ติ
อี กครั้ ง ในขณะเดี ยวกั นระบบสั ญญาณเตื อนการ
โจรกรรมจะทํางานถาระบบอยูในสถานะเปดใชงาน
วิธกี ารยกเลิกการทํางานระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
ปลดล็อคประตูโดยใชรีโมทคอนโทรลของระบบปุ ม
กดคี ย เ ลสสตาร ท สวิ ตช บนมื อเป ด ประตู ด า นนอก
หรื อ รี โ มทคอนโทรลของระบบคี ย เลสเอ็ น ทรี ไฟ
แสดงสถานะสั ญ ญาณเตื อ นการโจรกรรมจะดั บ ลง
แสดงใหทราบวาระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมไม
ทํางาน

วิธีการหยุดสัญญาณเตือน
เมื่ อสั ญญาณเตือนถู กกระตุ นให ทํางานโดยอัตโนมั ติ
ใหกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารท
ไปยั ง “ON” หรื อเปลี่ ยนสวิ ตชสตาร ทไปที่ ตําแหน ง
“ON” สัญญาณเตือนจะหยุดทํางาน
หมายเหตุ:
• แมวาหลังจากสัญญาณเตือนจะหยุดดัง ถาทานล็อค
ประตูโดยใชรีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลส
สตารทสวิตชบนมือเปดประตูดานนอกหรือรีโมท
คอนโทรลของระบบคียเลสเอ็นทรี ระบบสัญญาณ
เตื อนการโจรกรรมจะกลั บมาทํางานหลั งจากนั้ น
ประมาณ 20 วินาที
• ถาทานปลดแบตเตอรี่ในขณะระบบสัญญาณเตือน
การโจรกรรมอยู ในสถานะที่ ระบบทํ า งาน หรื อ
สั ญ ญาณเตื อ นกํ า ลั ง ทํ า งาน สั ญ ญาณเตื อ นจะถู ก
กระตุนหรือถูกกระตุนอีกครั้งเมื่อตอแบตเตอรี่กลับ
เข า ที่ ถึ ง แม ว า ในช ว งเวลาล า สุ ด สั ญ ญาณเตื อ น
จะหยุดทํางานในชวงระยะเวลาระหวางที่ ปลดและ
ตอแบตเตอรี่กลับเขาที่
• แมวาหลังจากสัญญาณเตือนหยุดทํางานเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการทํางานที่กําหนดไว สัญญาณเตือนจะ
ถู กกระตุ นให ทํางานอี กครั้ งถ าเป ดประตู ใดประตู
หนึ่ ง โดยไม ไ ด ย กเลิ ก การทํ า งานระบบสั ญ ญาณ
เตือนการโจรกรรม

การตรวจเช็ควาสัญญาณเตือนถูกกระตุนใหทํางานใน
ระหวางที่จอดรถหรือไม
ถาสัญญาณเตื อนถู กกระตุ นให ทํางานเนื่ องจากมีการ
บุกรุกเขาสูภ ายในรถและทานกดสวิตชสตารทเครื่องยนต
เพื่ อเปลี่ ยนโหมดสตาร ทไปเป น “ON” หรื อเปลี่ ยน
สวิ ตช สตาร ทไปที่ ตําแหน ง “ON” ไฟแสดงสถานะ
สัญญาณเตือนการโจรกรรมจะกะพริบอยางรวดเร็วเปน
เวลาประมาณ 8 วินาทีและเสียงเตือนจะดังบี๊ บ 4 ครั้ ง
ในระหว า งช ว งระยะเวลานี้ ถ า เกิ ด กรณี นี้ ขึ้ น ให
ตรวจเช็ควารถของทานถูกบุกรุกเขาสูภายในรถในขณะ
ที่ทานไมอยูห รือไม
การเป ดใช งานและยกเลิ กการทํางานระบบสั ญญาณ
เตือนการโจรกรรม
สามารถทําการ “เปดใชงาน” หรือ “ยกเลิกการทํางาน”
ของระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมได
เมื่อเปดใชงาน (การตัง้ คาจากโรงงาน)
เมื่ อระบบถู ก เป ด ใช ง าน จะทํ า ให ไ ฟเตื อ นฉุ ก เฉิ น
กะพริ บ เป น เวลาประมาณ 40 วิ น าที ถ า ตรวจพบ
สภาวะที่ ก ระตุ นการทํ างานของสั ญญาณเตื อ นใดๆ
ระบบจะทําใหเสียงเตือนภายในดังบี๊บเปนชวงๆ เปน
ระยะเวลาประมาณ 10 วินาที ซึ่งจะตามดวยเสียงแตร
ดังขึ้นเปนชวงๆ เปนระยะเวลาประมาณ 30 วินาที
ไฟแสดงสถานะสั ญญาณเตื อนการโจรกรรมจะ
กะพริบตอเนื่องในระหวางชวงระยะเวลานี้
เมื่อยกเลิกการทํางาน
เมื่ อระบบถู กยกเลิ กการทํางาน ระบบจะยั งคงอยู ใน
สถานะไมทํางานแมวาทานจะทําใหระบบทํางานดวย
วิธีใดๆ
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ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3

กอนการขับขี่
วิธีการสับเปลีย่ นสถานะของระบบสัญญาณเตือนการ
โจรกรรม
ท า นสามารถสั บ เปลี่ ยนระบบสั ญ ญาณเตื อ นการ
โจรกรรมจากสถานะเปดใชงานไปเปนสถานะยกเลิก
การทํางาน โดยใชวธิ ีการดังตอไปนี้

1) ขณะโหมดสตารท “ON” หรือสวิตชสตารทอยู
ในตําแหนง “ON” ใหปดประตูทุกบานแลวเลื่ อน
ปุมล็อค (1) ที่ ประตูดานคนขับไปในทิศทางปลด
ล็ อ ค (2) (ไปทางด า นหลั ง ) เลื่ อนปุ มที่ สวิ ต ช
ควบคุมไฟสองสวางไปยังตําแหนง OFF (5)

ตัวอยาง
(3)
(2)
(4)

หมายเหตุ:
การทํางานทั้งหมดรวมทั้งขัน้ ตอน 2) และ 3) ตอไปนี้
จะตองปฏิบัติภายใน 15 วินาที

(3)
(2)

(1)

74LHT0202

(2) ปลดล็อค
(3) ล็อค

ตัวอยาง
58MST0204

(6)
(5)

ตัวอยาง

2) เลื่อนปุมที่สวิตชควบคุมไฟสองสวางไปที่
ตําแหนง (6) แลวเลื่อนไปที่ตําแหนง OFF (5)
ทําซ้ําการทํางานนี้ 4 ครั้งขณะที่สวิตชควบคุมอยูท ี่
ตําแหนง “OFF”
3) กดที่ ปลายดานล็อค (3) (ปลายดานหนา) ของ
สวิตชล็อคประตูไฟฟา (4) เพื่อล็อคประตู แลว
ปลดล็อคปลาย (2) (ปลายดานหลัง) เพื่อปลดล็อค
ประตู ทําซ้ําการทํางานเหลานี้ 3 ครั้งและสุดทาย
กดปลายล็อคของสวิตช

58MST0205
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ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3

กอนการขับขี่
ทุ กครั้ งที่ ท านปฏิ บั ติ ชุ ดของขั้ นตอนด านบน
สถานะของระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมจะเปลี่ยน
จากสถานะที่ เลื อกป จจุ บั นไปเป นสถานะอื่ นๆ ท าน
สามารถตรวจเช็ควาระบบถูกเปดใชงานหรือถูกยกเลิก
การทํางานไวโดยจํานวนครั้งของเสียงบี๊บของชุดเสียง
เตือนภายในในตอนทายของขั้นตอน ดังตอไปนี้
สถานะระบบ
ยกเลิกการทํางาน

กระจกหนาตาง

ดานคนขับ

ตัวอยาง

การควบคุมกระจกแบบธรรมดา
(ในรถบางรุน)

(1)

ตัวอยาง

(3)

จํานวนครั้งของเสียงบี๊บ
หนึ่งครั้ง

(2)
(4)

เปดใชงาน

4 ครั้ง

หมายเหตุ:
• ทานไมสามารถยกเลิกการทํางานระบบสัญญาณเตือน
การโจรกรรมในขณะที่อยูใ นสถานะที่ระบบทํางาน
• ถาทานปฏิบัติขั้นตอน 2) และ3) ไมเสร็จสมบูรณ
ภายใน 15 วินาที ใหปฏิบัติตามขัน้ ตอนใหมตั้งแต
เริ่มตนอีกครั้ง
• ใหแนใจวาปดประตูทุกบานเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอน
ดานบน

74LHT0204

60G010

เลื่อนกระจกหนาตางขึ้นหรือลงโดยการหมุนมือหมุน
ที่แผงประตู

ประตู ด านคนขั บมี สวิ ตช (1) สําหรั บใช งานกระจก
ดานคนขับ และสวิตช (2) สําหรับใชงานกระจกดาน
ผูโดยสารเบาะหนา หรือสวิตช (3), (4) สําหรับใชงาน
กระจกผูโดยสารดานหลังซายและขวา ตามลําดับ

การควบคุมกระจกไฟฟา
(ในรถบางรุน)
ทานสามารถใชงานกระจกไฟฟาไดเมื่อสวิตชสตารท
อยูที่ตําแหนง “ON” หรือโหมดสตารทอยูท ี่ “ON”
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ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3

กอนการขับขี่
ประตูดานผูโดยสาร

ตัวอยาง

สวิตชล็อค
ปด

ตัวอยาง

(5)

เปด

81A009
74LHT0205

ประตูดานผูโดยสารมีสวิตช (5) สําหรับใชงานกระจก
ดานผูโดยสาร

กดสวนบนของสวิตชลงเพื่ อเปดกระจก และดันสวน
บนของสวิตชขึ้นเพือ่ ปดกระจก
กระจกด า นคนขั บ มี ฟ ง ก ชั่ น “เป ด อั ต โนมั ติ ” เพื่ อ
เพิ่ มความสะดวกสบาย (เช น ที่ ด านเก็ บค าผ านทาง
หรื อ ร า นอาหารที่ ให บ ริ ก ารแบบขั บ ผ า น (DriveThrough)) ฟ งก ชั่ นนี้ ชวยให ท านสามารถเป ดกระจก
หน า ต า งได โ ดยไม ต อ งกดสวิ ต ช ก ระจกค า งไว ใ น
ตําแหนง “เปด” กดสวิตชกระจกดานคนขับลงจนสุด
แลวปลอย เมื่ อตองการใหกระจกหยุดกอนที่จะเลื่ อน
ลงจนสุด ใหดันสวิตชขึ้นแลวปลอยทันที

74LHT0206

ประตูดานคนขับมีสวิตชล็อคกระจกดานผูโดยสารอยู
ดวย เมื่อทานกดสวิตชล็อค ทานจะไมสามารถใชงาน
สวิ ตช (2), (3), (4) หรื อ (5) เพื่ อเลื่ อนกระจกด า น
ผู โดยสารขึ้นหรือลงได ใหกดสวิตชล็อคอีกครั้ ง เพื่ อ
กลับมาใชงานตามปกติ

2-17

58MS0-14E

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3

กอนการขับขี่
คําเตือน
• ทานควรล็อคการทํางานของกระจกดานผูโดยสาร
ทุกครั้งเมื่อมีเด็กโดยสารอยูในรถ เด็กอาจไดรับ
บาดเจ็ บ อย า งรุ น แรงถ า ส วนใดส วนหนึ่ งของ
ร า งกายถู ก กระจกหนี บ ในระหว า งที่ กระจก
หนาตางทํางาน
• เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหผูโดยสารไดรับบาดเจ็บจาก
การถูกกระจกหนาตางหนี บ ตรวจดูให แนใจวา
ไมมีอวัยวะสวนหนึ่งสวนใดของผูโดยสาร เชน
มื อ หรื อ ศี ร ษะกี ด ขวางการทํ า งานของกระจก
ไฟฟาขณะเลื่อนปด
• ใหถอดกุญแจสตารทออกทุกครั้งเมื่อออกจากรถ
แมวาจะเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม นอกจากนี้
อยาปลอยใหเด็กอยูในรถตามลําพัง เนื่องจากเด็ก
อาจเลนสวิตชกระจกไฟฟาโดยรูเ ทาไมถึงการณ
จนเปนเหตุใหถูกกระจกหนีบได
หมายเหตุ:
ถ า ท า นขั บ รถโดยเป ด กระจกหลั ง บานใดบานหนึ่ ง
ท านอาจได ยิ นเสี ยงดั งจากลมปะทะได เพื่ อให เสี ยง
ดั ง กล า วลดลง ให เ ป ด กระจกด า นคนขั บ หรื อ ด า น
ผู โดยสารเบาะหนา หรือเปดกระจกด านหลังลงเพียง
เล็กนอย

กระจก
กระจกมองหลัง

68LMT0205

คําเตือน
• ใหปรับกระจกมองหลังโดยที่คันปรับอยูในตําแหนง
การขับขี่ในเวลากลางวันทุกครั้ง
• ใหใชตําแหนงการขับขี่ในเวลากลางคืนเฉพาะเมื่อ
จําเปนตองลดแสงสะทอนจากไฟหนาของรถที่
ขับตามหลังเทานั้น พึงระลึกไววา ในตําแหนงนี้
ท า นอาจไม ส ามารถมองเห็ น วั ต ถุ บ างอย า งที่
สามารถมองเห็ นได เมื่ อใชตําแหนงการขั บขี่ ใน
เวลากลางวัน

(1)
(2)

(3)
68LMT0206

(2) การขับขี่ในเวลากลางวัน
(3) การขับขี่ในเวลากลางคืน
ทานสามารถใชมือปรับกระจกมองหลังเพื่อใหมองเห็น
ด านหลั งของรถได จากกระจก การปรั บกระจก ให
เลื่ อนคั น ปรั บ (1) ไปที่ ตํ า แหน ง การขั บ ขี่ ในเวลา
กลางวัน จากนั้นใชมือปรับกระจกขึ้น-ลง หรือไปทาง
ดานขางเพื่อใหมองเห็นไดดีที่สุด
เมื่ อขับขี่ ในเวลากลางคืน ท านสามารถเลื่ อนคันปรั บ
ไปที่ ตําแหน งการขั บ ขี่ ในเวลากลางคื นเพื่ อ ลดแสง
สะทอนจากไฟหนาของรถที่ขับตามหลังได
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ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3

กอนการขับขี่
กระจกมองขาง
ปรั บกระจกมองขางเพื่ อให สามารถมองเห็นดานขาง
รถของทานไดเล็กนอยผานทางกระจก

สวิตชพับกระจกมองขาง (ในรถบางรุน )

แบบ 2

ตัวอยาง
(1)

คําเตือน
ให ระมัดระวั งเมื่ อตัดสิ นขนาดหรื อระยะห างของ
รถหรือวัตถุอื่นซึ่งมองเห็นผานทางกระจกมองขาง
แบบนู น พึ งระลึ กไว ว า วั ตถุ จะดู มี ขนาดเล็ กกว า
และไกลกวาเมื่อมองจากกระจกแบบแบน

(1)

(1)
(3)

(2)
(4)

(2)

(3)
(4)

แบบ 1
58MS20202

สวิ ตช ควบคุ มกระจกมองข างไฟฟ า ติ ดตั้ งอยู ที่ แผง
ประตู ด านคนขั บ ท านสามารถปรั บกระจกมองข าง
ไดในขณะที่สวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง “ACC” หรือ
“ON” หรือโหมดสตารทอยูท ี่ “ACC” หรือ “ON” การ
ปรับกระจกมองขาง:

(1)
77J009

ทานสามารถปรับกระจกมองขางดวยมือโดยใชปุม (1)
ที่อยูบริเวณแผงประตูดานคนขับหรือดานผูโดยสาร

1) บิดสวิตชควบคุมไปทางซายหรือขวาเพื่อเลือก
กระจกที่ทานตองการปรับ
2) โยกสวิตชไปในทิศทางที่ทา นตองการปรับกระจก
3) บิดสวิตชควบคุมกลับไปที่ ตําแหนงกลางเพื่อ
ปองกันการปรับโดยไมไดตั้งใจ

58MST0206

ท านสามารถพั บกระจกมองข างเมื่ อจอดรถในที่ แคบ
ได กดสวิ ตช พั บ (1) เพื่ อพั บและกางกระจกมองข าง
ใหแนใจวากระจกมองขางกางออกจนสุดกอนทําการ
ขับรถ
คําเตือน
กระจกมองขางที่ เลื่ อนอยู อาจหนีบมือจนเปนเหตุ
ใหไดรับบาดเจ็บได ฉะนั้น อยาใหผูใดก็ตามเอามือ
เขาไปใกลกับกระจกมองขางขณะที่กระจกมองขาง
กําลังพับหรือกางออก
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ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3

กอนการขับขี่

เบาะหนา

การปรับตําแหนงเบาะนั่ง

การปรับเบาะ
คําเตือน
อย าปรั บเบาะนั่ งหรื อพนั กพิ งด านคนขั บในขณะ
ขับขี่ เบาะนั่งหรือพนักพิงอาจเลื่อนโดยไมคาดคิด
เปนเหตุใหสูญเสียการควบคุมได ฉะนั้น ใหแนใจวา
ไดปรับเบาะนั่งและพนักพิงดานคนขับอยางถูกตอง
เหมาะสมแลวกอนทําการขับขี่
คําเตือน
เพื่ อหลี กเลี่ ยงไม ให เข็ มขั ดนิ รภั ยซึ่ งเป นอุ ปกรณ
เพื่ อความปลอดภั ย หย อ นเกิ น ไปจนเป น เหตุ ใ ห
ประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัยลดลง ใหแนใจวาได
ปรับเบาะเรียบรอยแลวกอนที่จะคาดเข็มขัดนิรภัย

ตัวอยาง
74LHT0208

คันปรับเบาะหนาแตละตัวติดตั้งอยูใตเบาะทางดานหนา
การปรับตําแหนงเบาะนั่ง ใหดึงคันปรับขึ้นและเลื่อน
เบาะไปทางดานหนาหรือดานหลัง
หลั งจากปรั บเบาะแล ว ให ลองขยั บเบาะไปดานหน า
หรือดานหลังเพือ่ ใหแนใจวาเบาะล็อคเขาที่ดี

ตัวอยาง
74LHT0209

ถาเบาะคนขับมีคันปรับความสูงเบาะนั่งซึ่งติดตั้งอยูที่
ดานขางเบาะ ทานจะสามารถปรับระดับความสูงของ
เบาะนั่ งใหสู งขึ้ นหรือต่ําลงไดโดยการดึงคันปรับขึ้ น
หรือลง
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การปรับพนักพิง

ดานหนา

พนักพิงศีรษะ

ตัวอยาง

คําเตือน
ควรปรับพนักพิงทั้ งหมดใหอยู ในตําแหนงตั้ งตรง
ขณะขับขี่ มิฉะนั้นประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัย
อาจลดลง เข็ มขั ดนิ รภั ยได รั บการออกแบบมาให
ปกปองไดสูงสุดเมื่อพนักพิงอยูในตําแหนงตัง้ ตรง

ตัวอยาง
74LHT0210

การปรับมุมพนักพิงของเบาะหนา ใหดึงคันปรับซึ่งอยู
ที่ ด านข างเบาะขึ้ น แล วเลื่ อนพนั กพิ งไปยั งตําแหน ง
ที่ ต อ งการและปล อ ยคั น ปรั บเพื่ อล็ อ คพนั ก พิ ง ที่
ตําแหนงนั้น

63J246

80JS082

พนักพิงศีรษะไดรับการออกแบบมาเพื่ อชวยลดความ
เสี่ ยงต อ การบาดเจ็ บ ที่ คอในกรณี ที่ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
ปรับพนักพิงศีรษะโดยใหตําแหนงกึ่งกลางของพนักพิง
ศีรษะอยูใกลกับใบหูดานบนมากที่สุด หากไมสามารถ
ปรับไดตามที่ อธิบายไวเนื่ องจากผู โดยสารตัวสูงมาก
ใหปรับพนักพิงศีรษะใหสูงที่สุดเทาที่จะทําได

การปรั บ พนั ก พิ ง ศี ร ษะเบาะหน า ให สู ง ขึ้ น ให ดึ ง
พนักพิงศีรษะขึ้ นจนกระทั่ งไดยินเสียงคลิก การปรับ
พนักพิงศีรษะลง ใหดันพนักพิงศีรษะลงขณะที่กดปุม
ล็ อคค างไว ถ าต องถอดพนั กพิ งศี รษะ (เพื่ อทําความ
สะอาด หรือเปลี่ยน ฯลฯ) ใหกดปุมล็อคคางไวและดึง
พนักพิงศีรษะออกใหหมด

คําเตือน
• อยาทําการขับขี่ในขณะที่ถอดพนักพิงศีรษะออก
• อยาปรับพนักพิงศีรษะขณะขับขี่
หมายเหตุ:
ทานอาจจําเปนตองปรับเอนพนักพิงเพื่อใหมีพื้นที่ดาน
บนมากพอที่จะถอดพนักพิงศีรษะออกได
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กอนการขับขี่

เบาะหลัง
พนักพิงศีรษะ
พนักพิงศีรษะไดรับการออกแบบมาเพื่อชวยลดความ
เสี่ยงตอการบาดเจ็บที่คอในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ดานหลัง

การพับเบาะหลัง
เบาะหลังในรถของทานสามารถพับไปทางดานหนาเพื่อ
เพิ่มพืน้ ที่เก็บสัมภาระได
การพับเบาะหลังไปทางดานหนา:

ตัวอยาง

คําเตือน
• อยาทําการขับขี่ในขณะที่ถอดพนักพิงศีรษะออก
• อยาปรับพนักพิงศีรษะขณะขับขี่
หมายเหตุ:
ท านอาจจําเป นต องพั บพนั กพิ งไปข างหน าเพื่ อให มี
พื้นที่มากพอที่จะถอดพนักพิงศีรษะออกได
ปรับพนักพิงศีรษะโดยใหตําแหนงกึ่งกลางของพนักพิง
ศีรษะอยูใกลกับใบหูดานบนมากที่สุด หากไมสามารถ
ปรับไดตามที่ อธิบายไวเนื่ องจากผู โดยสารตัวสูงมาก
ใหปรับพนักพิงศีรษะใหสูงที่สุดเทาที่จะทําได

ตัวอยาง

74LHT0211

การปรับพนักพิงศีรษะเบาะหลังใหสูงขึ้น ใหดึงพนักพิง
ศีรษะขึ้ นจนกระทั่ งไดยินเสียงคลิก การปรั บพนักพิง
ศีรษะลง ใหดันพนักพิงศีรษะลงขณะที่กดปุมล็อคคางไว
ถ าตองถอดพนั กพิงศีรษะ (เพื่ อทําความสะอาด หรื อ
เปลี่ยน ฯลฯ) ใหกดปุมล็อคคางไวและดึงพนักพิงศีรษะ
ออกใหหมด
เมื่อติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก ใหปรับพนักพิงศีรษะ
ไปที่ตําแหนงสูงสุด

58MS20203

1) สอดปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัยดานขางเขาในรองของ
เบาะนั่ง และสอดปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัยตรงกลาง
เขาในรองของพนักพิง
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กอนการขับขี่
ตัวอยาง

4) ดึงสายรัดที่ดานบนเบาะ แลวพับพนักพิงไปทาง
ดานหนา

ตัวอยาง

ขอพึงระวัง
หลังจากพับพนักพิงเบาะหลังไปทางดานหนาแลว
อย า ให มี สิ่ งแปลกปลอมเข า ไปในช อ งล็ อ คของ
พนั ก พิ ง สิ่ งแปลกปลอมนี้ อาจทํ า ให เ กิ ด ความ
เสี ยหายที่ ด านในของล็ อค และทําให ไม สามารถ
ล็อคพนักพิงไดอยางแนนหนา
58MS20204

2) เกี่ยวสายเข็มขัดนิรภัยเขากับหูเกี่ยวเข็มขัด
ขอพึงระวัง
• ขณะที่ เลื่ อนพนั กพิ ง ให แนใจว าได เกี่ ยวสาย
เข็มขัดนิรภัยเขากับหูเกี่ยวเข็มขัดเรียบรอยแลว
เพื่ อไม ให เ ข็ มขั ดนิ ร ภั ยติ ดกั บ พนั กพิ งขาพั บ
เบาะนั่ง หรือเดือยล็อคเบาะนั่ง การปฏิบัติเชนนี้
จะชวยปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับระบบ
เข็มขัดนิรภัย
• ใหแนใจวาสายเข็มขัดนิรภัยไมบิดพันกัน

58MS20205

คําเตือน
ถาทานจําเปนตองบรรทุกสัมภาระไวในหองโดยสาร
โดยพั บ พนั ก พิ ง เบาะหลั ง ไปทางด า นหน า ให
แนใจวาไดยึดสัมภาระอยางแนนหนาแลว มิฉะนั้น
สัมภาระอาจเหวี่ยงไปมาเปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บได
อยาวางสัมภาระซอนกันจนสูงกวาพนักพิง

3) ปรับพนักพิงศีรษะแบบปรับไดลงจนสุด

2-23

58MS0-14E

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3

กอนการขับขี่
การปรั บเบาะกลับไปยังตําแหนงปกติ ใหปฏิ บั ติตาม
ขั้นตอนดานลางนี้

ขอควรระวัง
หามเอามือเขาไปในชองล็อคของพนักพิงเบาะหลัง
มิฉะนั้นนิ้วมือของทานอาจเขาไปติดและไดรับบาด
เจ็บได

ตัวอยาง

ขอควรระวัง
ขณะปรับพนักพิงเบาะหลังกลับไปยังตําแหนงปกติ
ใหระมัดระวังอยาใหนิ้วมือของทานติดอยูระหวาง
ตัวล็อคและเดือยล็อค
ขอพึงระวัง
• ขณะปรับพนักพิงเบาะหลังกลับไปยังตําแหนง
ปกติ ให แน ใจว าไม มี สิ่ งใดอยู รอบๆ เดื อยล็ อค
สิ่ งแปลกปลอมต างๆ จะทําให ไม สามารถล็ อค
พนักพิงไดอยางแนนหนา
• ขณะที่ เลื่อนพนักพิง ใหแนใจวาไดเกี่ยวสาย
เข็มขัดนิรภัยเขากับหูเกี่ยวเข็มขัดเรียบรอยแลว
เพื่ อไม ให เข็ มขั ดนิ รภั ยติ ดกั บพนั กพิ ง ขาพั บ
เบาะนั่ง หรือเดือยล็อคเบาะนั่ง การปฏิบัติเชนนี้
จะช ว ยป อ งกั น ความเสี ย หายที่ จะเกิ ด ขึ้ นกั บ
ระบบเข็มขัดนิรภัย

58MST0208

ยกพนักพิงขึน้ จนกระทั่งล็อคเขาทีด่ ี
หลังจากปรับเบาะกลับไปยังตําแหนงปกติ ใหลองขยับ
พนักพิงเพือ่ ใหแนใจวาล็อคอยางแนนหนา

ขอพึงระวัง
• เมื่อปรับพนักพิงเบาะหลังกลับไปที่ตําแหนงปกติ
แล ว อย าให มี สิ่ งแปลกปลอมเข าไปในช องล็ อค
ของพนั กพิ ง สิ่ งแปลกปลอมต างๆ จะทําให ไม
สามารถล็อคพนักพิงไดอยางแนนหนา
• ขณะปรับพนักพิงเบาะหลังกลับไปยังตําแหนงปกติ
ให แน ใจว าได ใช มื อปรั บด วยความระมั ดระวั ง
ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้น
กับตัวล็อค อยาใชวัตถุใดๆ ปรับพนักพิง หรือใช
แรงกดที่มากเกินไป
• เนื่ องจากล็ อคได รั บการออกแบบมาเพื่ อใช ยึ ด
พนักพิงเบาะหลังโดยเฉพาะ ดังนั้นอยาใชตัวล็อค
นี้ เพื่ อวั ตถุ ประสงค อื่ น การใช ตั วล็ อคไม ถู กต อง
อาจทําให เกิ ดความเสี ยหายที่ ด า นในของล็ อค
และทํ า ให ไม สามารถล็ อคพนั กพิ งได อย าง
แนนหนา
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กอนการขับขี่

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับ
เด็ก

เหนือกระดูกเชิงกราน

คาดผานกระดูกเชิงกราน

65D606

65D231S

คําเตือน
ใหคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาขณะขับขี่
คําเตือน
ถุงลมเปนอุปกรณเสริมหรือเพิ่ มเติมใหกับเข็มขัด
นิรภัยในการชวยปกปองการชนปะทะจากทางดาน
หน า ผู ขั บขี่ และผู โดยสารทุ กคนจะต อ งคาด
เข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองเพื่อเสริมความปลอดภัย
ตลอดเวลา ไม ว า ตํา แหน ง ที่ นั่ งนั้ น ๆ จะมี ถุ ง ลม
ติดตั้ งหรือไมก็ตาม ทั้ งนี้ เพื่อลดความเสี่ ยงตอการ
บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตในกรณีที่เกิดการชน

คําเตือน
• อยาใหผูใดก็ตามโดยสารในพืน้ ที่เก็บสัมภาระ
ของรถ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ผูโดยสารที่ไมได
โดยสาร บนเบาะนั่ งและคาดเข็ มขั ดนิรภั ยจะมี
ความเสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บสูงกวามาก
• ทานควรปรับเข็มขัดนิรภัยใหอยูใ นลักษณะตอไปนี้
ตลอดเวลา:
– ใหคาดเข็มขัดนิรภัยโดยใหสายคาดสะโพกอยูต ่ํา
และคาดผานกระดูกเชิงกราน ไมใชคาดผานเอว
– ใหคาดเข็มขัดนิรภัยโดยใหสายคาดไหลคาด
ผ านไหล ด านนอกเท านั้ น และห ามคาดผ าน
ใตแขนเด็ดขาด
– ใหคาดสายคาดไหลใหหางจากใบหนาและ
ลําคอของทาน แตอยาใหตกออกจากไหล
(ตอ)

65D201

คําเตือน
(ตอ)
• อยาคาดเข็มขัดนิรภัยโดยที่สายเข็มขัดบิดพันกัน
และควรปรับสายเข็มขัดใหแนนพอแตไมอึดอัด
จนเกินไปเพื่อใหสามารถปกปองไดตามที่ไดรับ
การออกแบบมา สายเข็ มขั ดที่ หย อนจะให การ
ปกปองไดนอยกวาสายเข็มขัดที่ตงึ
• ใหแนใจวาไดสอดหัวเข็มขัดนิรภัยแตละอันลงใน
รองปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตอง เนื่องจาก
อาจเปนไปไดที่ จะเสียบหัวเข็มขัดเขากับปลอก
ล็อคเข็มขัดนิรภัยผิดอัน
(ตอ)
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กอนการขับขี่
คําเตือน

คาดผานสะโพกใหต่ําที่สุด

65D199

คําเตือน
(ตอ)
• สตรีมีครรภควรคาดเข็มขัดนิรภัยดวยเชนกัน
แมวาจะมีคําแนะนําพิเศษเกี่ ยวกับการขับขี่ จาก
แพทย เฉพาะทางของสตรี ก็ตาม พึ งระลึ กไว ว า
ทานควรคาดสายคาดสะโพกใหต่ําที่ สุดเทาที่ จะ
ทําได ดังภาพ
• อยาคาดเข็มขัดนิรภัยทับของแข็งหรือวัตถุที่
แตกหั กได ในกระเป าเสื้ อหรื อเสื้ อผ าของท าน
ในกรณี ที่ เกิ ดอุบั ติ เหตุ วั ตถุเหลานี้ เช น แวนตา
ปากกา ฯลฯ ซึ่งอยูใตเข็มขัดนิรภัยอาจเปนเหตุให
เกิดการบาดเจ็บได
(ตอ)

(ตอ)
• หามใชเข็มขัดนิรภัยเสนเดียวกันกับผูโดยสารมากกวา
หนึ่งคน และหามคาดเข็มขัดนิรภัยผานตัวทารกหรือ
เด็กเล็กทีน่ งั่ อยูบนตักผูโดยสาร การใชเข็มขัดนิรภัย
ในลักษณะนี้อาจทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรงในกรณี
ที่เกิดอุบัติเหตุได
• ใหตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัยเปนประจําวาสึกหรอ
และชํารุดเสียหายมากเกินไปหรือไม ทานควรเปลี่ยน
เข็มขัดนิรภัยถาสายเข็มขัดนิรภัยหลุดลุย สกปรก
ปนเป อน หรื อชํารุ ดเสี ยหายไม ทางใดก็ ทางหนึ่ ง
การเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยทั้งชุดนั้นเปนสิ่งสําคัญหลัง
จากที่ ถูกใชงานในกรณี ที่ เกิ ดการกระทบกระแทก
อย างรุ นแรง แม ว าความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นกั บชุ ด
เข็มขัดนิรภัยจะไมชัดเจนก็ตาม
• เด็กอายุ 12 ปหรือต่ํากวาควรนั่งโดยสารที่เบาะหลัง
โดยคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตอง
• ทานไมควรใหทารกและเด็กเล็กโดยสารไปดวย
เวนแตเด็กจะไดรับการเสริมความปลอดภัยโดยใช
เบาะนิ รภั ยสําหรั บเด็ กอย างถู กต อง ท านควรใช
เบาะนิรภัยสําหรับทารกและเด็กเล็กซึ่งสามารถสั่ง
ซื้ อได ที่ ศู นย บริ การซู ซู กิ ให แน ใจว าเบาะนิ รภั ย
สําหรับเด็กที่ทานซื้อนั้นไดมาตรฐานความปลอดภัย
ที่บังคับใช อานและปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งหมดที่
ผูผลิตใหไว
(ตอ)

คําเตือน
(ตอ)
• หากสายคาดไหลทําใหคอหรือใบหนาของเด็ก
ระคายเคือง ใหเด็กเลื่อนเขาไปนั่งใกลกับตําแหนง
ตรงกลางของรถมากขึ้น
• หลีกเลี่ยงการทําใหสายเข็มขัดนิรภัยปนเปอนจาก
น้ํายาขัดเงา น้ํามัน สารเคมี และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
น้ํากรดแบตเตอรี่ ทานสามารถทําความสะอาด
ไดอยางปลอดภัยโดยใชน้ําสบูออ นๆ
• อยาสอดวัตถุตา งๆ เชน เหรียญ คลิปหนีบ ฯลฯ
เขาในปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัย และระมัดระวัง
อยาใหของเหลวหกเขาไปในชิ้นสวนตางๆ ถามี
วัตถุแปลกปลอมเขาไปในปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัย
เข็มขัดนิรภัยอาจทํางานไมถกู ตอง
• ควรปรับพนักพิงทั้งหมดใหอยูในตําแหนงตั้งตรง
ขณะขับขี่ มิฉะนั้นประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัย
อาจลดลง เข็มขัดนิรภัยไดรบั การออกแบบมาให
ปกปองไดสูงสุดเมื่อพนักพิงอยูในตําแหนงตั้งตรง
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กอนการขับขี่
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด
ชุดรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยแบบล็อคฉุกเฉิน (ELR)
เข็มขัดนิรภัยมีชุดรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยแบบล็อคฉุกเฉิน
(ELR) ซึ่ งไดรับการออกแบบมาใหล็อคเข็มขัดนิรภัย
ในระหวางที่รถหยุดกะทันหันหรือเกิดการชนกระแทก
ชุดรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยนี้อาจล็อคไดเชนกันถาทานดึง
สายเข็มขัดคาดผานลําตัวอยางรวดเร็ว ถาเกิดเหตุการณ
นี้ขึ้น ใหปลอยสายเข็มขัดคืนเพื่อปลดล็อค แลวดึงสาย
เข็มขัดคาดผานลําตัวอีกครั้งใหชาลง
ขอความเตือนเพื่อความปลอดภัย

เข็มขัดนิรภัยทุกเสนยกเวนที่ตําแหนงเบาะหลังกลาง
คาดใหต่ําบริเวณ
สะโพก

60A040

นั่งตัวตรงและแนบ
กับพนักพิง
คาดใหต่ําบริเวณสะโพก

เพื่ อลดความเสี่ ยงตอการไหลลอดใต เข็มขัดนิรภัยใน
ระหว างการชน ให คาดเข็ มขั ดนิ รภั ยโดยให สายคาด
สะโพกอยู ต่ําระดับสะโพกใหมากที่ สุดเทาที่จะทําได
และปรับใหแนนพอดีโดยการดึงสายคาดไหลขึ้นผาน
ทางหั วเข็ ม ขั ด สายคาดไหล ที่ พาดแทยงอยู จะปรั บ
ความยาวเองเพื่ อให ท านสามารถเคลื่ อนไหวไดอยาง
อิสระ

60A036

การคาดเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ให นั่ งตั ว ตรงและแนบกั บ
พนักพิงแลวนําหัวเข็มขัดซึ่งรอยอยูกับสายเข็มขัดนิรภัย
คาดผ านลําตั วของท าน และเสี ยบเข ากั บปลอกล็ อค
เข็มขัดนิรภัยจนไดยินเสียง “คลิก”

60A038
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กอนการขับขี่
เข็มขัดนิรภัยที่ตําแหนงเบาะหลังกลาง
เข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด

คลายออก

ปรับใหแนน
คาดใหต่ํา
บริเวณสะโพก

มุมขวา
60A039

การปลดเข็ ม ขั ด นิ ภั ย ให ก ดที่ ปุ ม “PRESS” สี แ ดง
ที่ปลอกล็อค แลวปลอยใหสายเข็มขัดดึงกลับชาๆ ใน
ขณะที่ใชจับที่สายเข็มขัดและ/หรือหัวเข็มขัดไว

80JS029

80JS028

นั่ งตัวตรงและแนบกับพนักพิง การคาดเข็มขัดนิรภั ย
ใหนําหัวเข็มขัดซึ่งรอยอยูกับสายเข็มขัดนิรภัยคาดผาน
สะโพกของท าน และเสี ยบเข ากั บปลอกล็ อคเข็ มขั ด
นิรภัยจนไดยินเสียง “คลิก” เพื่อลดความเสี่ ยงตอการ
ไหลลอดใต เข็ มขั ดนิ รภั ยในระหว างการชน ให คาด
เข็ มขั ดนิ รภั ยโดยให อยู ต่ํา ระดั บสะโพกให มากที่ สุ ด
เทาที่จะทําไดและปรับใหแนนพอดี
การปรั บสายเข็ มขั ด นิ ร ภั ย ให แน น ให ดึ ง ปลายสาย
เข็ มขัดด านที่ ปล อยเป นอิ สระไปในแนวเดี ยวกั บสาย
คาดสะโพก

เมื่ อตองการปรั บสายเข็มขัดนิรภัยใหยาวขึ้ น ให ปลด
ล็ อคหั วเข็ มขั ดนิ รภั ยออกจากปลอกล็ อค แล วดึ งหั ว
เข็ มขั ด (ตั วปรั บ) ไปในทิ ศทางที่ ลู กศรชี้ ทางมุ มขวา
ของเข็มขัด เสียบหัวเข็มขัดนิรภัยเขากับปลอกล็อคอีก
ครั้ งและปรั บสายเข็ มขั ดให แน นตามที่ ได อธิ บายไว
แลวกอนหนานี้
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กอนการขับขี่

ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับ

ตัวอยาง

ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับ

ตัวอยาง

คําเตือน
การคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาของทั้งผูขับขี่และ
ผู โดยสารเป นสิ่ ง สํา คั ญอย า งยิ่ ง ผู ใดก็ ตามที่ ไม
คาดเข็มขัดนิรภัยจะมีความเสี่ยงที่จะไดรับบาดเจ็บ
รุนแรงกวามากในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะฉะนั้น
ให คาดเข็ มขั ดนิ รภั ยให เป นนิ สั ยก อนเสี ยบกุ ญแจ
สตารทหรือกดสวิตชสตารทเครือ่ งยนตเสมอ

80J2008

หมายเหตุ:
ที่ปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัยของตําแหนงเบาะหลังกลาง
จะมี คํา ว า “CENTER” ประทั บอยู ปลอกล็ อคนี้ ได
รับการออกแบบมาเพื่อไมใหหัวเข็มขัดนิรภัยเสียบเขา
กับปลอกล็อคผิดอันได

71LMT0219

เมื่อคนขับไมคาดเข็มขัดนิรภัยขณะที่สวิตชสตารทอยู
ในตําแหน ง “ON” หรื อสวิ ตช สตาร ทเครื่ องยนต ถู ก
กดเพื่ อเปลี่ ยนโหมดสตาร ท ไปที่ “ON” ไฟเตื อ น
คาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับบนแผงหนาปดจะกะพริบ
จนกวาคนขับคาดเข็มขัดนิรภัย
ไฟเตือนจะดับลงโดยอัตโนมัตเิ มือ่ คาดเข็มขัดนิรภัยดาน
คนขับหรือสวิตชสตารทอยูท ี่ OFF
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กอนการขับขี่
ตัวปรับความสูงหูยึดสายคาดไหล

หูเกีย่ วเข็มขัดนิรภัย

ตัวอยาง

64J198

ปรั บความสู งหู ยึ ดสายคาดไหล เพื่ อให สายคาดไหล
คาดผานกึ่งกลางของไหลดานนอก การปรับใหสูงขึ้น
ให เลื่ อนหู ยึ ดขึ้ น การปรั บให ต่ํ า ลง ให เลื่ อนหู ยึ ดลง
ขณะดึ งปุ มล็ อคออก หลั งจากการปรั บ ตรวจเช็ คให
แนใจวาหูยึดล็อคแนนหนาดี
คําเตือน
ให แน ใจวาสายคาดไหล คาดผ านกึ่ งกลางของไหล
ด านนอก ให ค าดสายคาดไหล ให ห างจากใบหน า
และลํ า คอของท า น แต อ ย า ให ต กออกจากไหล
การปรั บสายเข็ มขั ดนิ รภั ยที่ ไม ถู กต องอาจทําให
ประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัยลดลงในกรณีที่เกิด
การชนได

การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

ตัวอยาง

ตัวอยาง

74LHT0212

ขอพึงระวัง
ขณะที่เลื่อนพนักพิง ใหแนใจวาไดเกี่ยวสายเข็มขัด
นิรภัยเขากับหูเกี่ยวเข็มขัดเรียบรอยแลว เพื่อไมให
เข็ มขั ดนิ รภั ยติ ดกั บพนั กพิ ง ขาพั บเบาะนั่ ง หรื อ
เดือยล็อคเบาะนั่ ง การปฏิบัติเชนนี้ จะชวยปองกัน
ความเสียหายที่จะ เกิดขึ้นกับระบบเข็มขัดนิรภัย

65D209S

ใหตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยเปนประจํา เพื่อใหแนใจวา
เข็ มขั ด ทํางานได อย างถู กต องและไม ชํา รุ ดเสี ยหาย
ตรวจเช็คสายเข็มขัด ปลอกล็อค หัวเข็มขัด ชุดรั้งกลับ
หู ยึ ด และห วงยึ ดสายเข็ มขั ดนิ รภั ย ให เปลี่ ยนเข็ มขั ด
นิรภัยที่ทํางานไมถกู ตองหรือชํารุดเสียหาย
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กอนการขับขี่
คําเตือน
ให แน ใจว าได ตรวจสอบชุ ดเข็ มขั ดนิ รภั ยทั้ งหมด
หลั งจากที่ เกิ ดการชน ท านควรเปลี่ ยนชุ ดเข็ มขั ด
นิ ร ภั ย ใดๆ ซึ่ งถู ก ใช ง านในระหว า งที่ เ กิ ด การชน
(ยกเว นกรณี ที่ เปนการชนเล็ กๆ น อยๆ) แมว าความ
เสียหายที่ เกิดขึ้ นกับชุดเข็มขัดนิรภัยจะไมชัดเจนก็
ตามท านควรเปลี่ ยนชุ ดเข็ มขั ดนิ รภั ยใดๆ ซึ่ งไม ได
ถูกใชงานในระหวางที่เกิดการชนถาชุดเข็มขัดนิรภัย
ทํางานไมปกติหรือเสียหายที่ตําแหนงใดก็ตาม

เบาะนิรภัยสําหรับเด็ก

เบาะนิรภัยสําหรับเด็กเล็ก

ตัวอยาง

60G332S

เบาะนิรภัยสําหรับทารก - เบาะหลังเทานั้น

80JC016

เบาะนิรภัยสําหรับเด็กโต

ตัวอยาง

80JC007

ตัวอยาง

80JC008
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กอนการขับขี่
ซู ซู กิขอแนะนําให ทานใช เบาะนิรภัยสําหรั บเด็กเพื่ อ
เสริ ม ความปลอดภั ย ให กั บ ทารกและเด็ ก เล็ ก เบาะ
นิ ร ภั ย สํ า หรั บ เด็ ก แบบต า งๆ มี ว างจํ า หน า ยทั่ วไป
ใหแนใจวาเบาะนิรภัยสําหรับเด็กที่ทานเลือกใชนั้นได
มาตรฐานความปลอดภัยที่บงั คับใช
เบาะนิรภัยสําหรับเด็กทุกประเภทไดรับการออกแบบ
มาใหยึดติดกับเบาะนั่งในรถยนตโดยใชเข็มขัดนิรภัย
แบบต า งๆ (เข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย แบบ 2 จุ ด หรื อ สายคาด
สะโพกของเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด) ซู ซูกิ ขอแนะนํา
ให ติ ดตั้ งเบาะนิ รภั ยสําหรั บเด็ กที่ เบาะหลั งทุกครั้ งที่
สามารถทําได จากสถิ ติ การเกิ ดอุ บั ติ เหตุ ผู โดยสาร
ที่เปนเด็กจะปลอดภัยกวาเมื่อโดยสารอยูในเบาะนิรภัย
สําหรับเด็กซึ่งติดตั้งอยางถูกตองบนเบาะหลังมากกวา
เบาะหนา
ถ าท านจําเป นต องติ ดตั้ งเบาะนิ รภั ยสําหรั บเด็ กแบบ
หันหนาออกไปทางหนารถ บนเบาะผูโดยสารดานหนา
ให เลื่ อนเบาะผู โดยสารด านหน าไปทางด านหลั งให
มากที่สุดเทาที่จะทําได
หมายเหตุ:
ใหปฏิบัติตามขอบังคับตามกฎหมายเกี่ยวกับเบาะนิรภัย
สําหรับเด็ก

65D607

65D608

คําเตือน
ถารถของทานมีถุงลมดานผูโดยสารเบาะหนาติดตั้ง
อยู หามติดตั้ งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหั นหลัง
ออกไปทางหน า รถบนเบาะผู โดยสารด า นหน า
เด็ ดขาด เพราะถ าถุ งลมด านผู โดยสารเบาะหน า
ระเบิ ด พองตั ว เด็ ก ที่ โดยสารอยู ในเบาะนิ ร ภั ย
สําหรับเด็กแบบหันหลังออกไปทางหนารถอาจเสีย
ชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงได เนื่องจากดานหลังของ
เบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันหลังออกไปทางหนา
รถอาจอยูใกลกับถุงลมที่ระเบิดพองตัวมากเกินไป
คําเตือน
ถ าท านติ ดตั้ งเบาะนิ รภั ยสําหรั บเด็ กบนเบาะหลั ง
ให เลื่ อนเบาะหน าไปข างหน าใหมากพอเพื่ อไม ให
เทาของเด็กสัมผัสกับพนักพิงเบาะหนา สิ่งนี้จะชวย
หลีกเลี่ยงไมใหเด็กไดรบั บาดเจ็บในกรณีทเี่ กิดอุบตั เิ หตุ

65D609
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ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3

กอนการขับขี่
คําเตือน
เด็ กอาจได รั บอั นตรายมากกว าปกติ ในกรณี ที่ เกิ ด
การชนถาทานติดตั้ งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กเขากับ
รถไม ถู ก ต อ ง เมื่ อ ติ ด ตั้ ง เบาะนิ ร ภั ยสํ า หรั บ เด็ ก
ให แน ใจว าท านได ปฏิ บั ติ ตามคําแนะนําด านล าง
ตรวจเช็คให แน ใจว าเด็ กนั่ งโดยสารในเบาะนิ รภั ย
สําหรับเด็กซึ่งติดตั้งไวอยางถูกตองตามคําแนะนํา
ของผูผลิต

การติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กดวยเข็มขัดนิรภัยแบบ
3 จุด

เข็มขัดนิรภัยแบบ ELR

ตัวอยาง

ขอพึงระวัง
ก อนติ ดตั้ งเบาะนิ รภั ยสําหรั บเด็ กที่ เบาะหลั ง ให
ปรับพนักพิงศีรษะขึ้นไปที่ตําแหนงบนสุด

80JC021

ติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กของทานตามคําแนะนําที่
ผูผลิตเบาะนิรภัยสําหรับเด็กใหไว
ใหแนใจวาเข็มขัดนิรภัยล็อคแนนหนา
ลองขยั บเบาะนิ รภั ยสําหรั บเด็ กในทุ กทิ ศทางเพื่ อให
แนใจวาไดติดตั้งอยางแนนหนาแลว
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กอนการขับขี่
การติดตั้งดวยเข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด

ตัวอยาง

ดึงใหแนน

60G132

ติดตั้ งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กของทานตามคําแนะนําที่
ผูผลิตเบาะนิรภัยสําหรับเด็กใหไว
การปรั บสายเข็ มขั ดนิ รภั ยให ยาวขึ้ นหรื อให แน นขึ้ น
ให ดู ที่ หั ว ข อ “เข็ มขั ดนิ ร ภั ย แบบ 2 จุ ด ” ในหมวด
“ระบบเข็ มขั ดนิ รภั ยและเบาะนิ รภั ยสําหรั บเด็ ก” นี้
หลั ง จากแน ใ จแล ว ว า เข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย ล็ อ คแน น หนา
ให ลองขยั บเบาะนิ รภั ยสําหรั บเด็ กในทุกทิศทาง เพื่ อ
ให แ น ใ จว า ได ติ ด ตั้ งอย า งแน น หนาแล ว ถ า ท า น
ต องการปรั บเข็ ม ขั ด นิ รภั ยให แน น ให ดึ งปลายสาย
เข็มขัดดานที่ปลอยเปนอิสระ
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กอนการขับขี่

ระบบเสริมความปลอดภัย (ถุงลม)
คําเตือน
คู มือการใชงานหัวขอนี้ จะอธิบายถึงการปกปองที่
จะไดรับจากระบบเสริมความปลอดภัย (ถุงลม) ใน
รถซูซูกิของทาน
กรุ ณาอ านและปฏิ บั ติ ตามคําแนะนําเหล านี้ อย าง
ละเอียดเพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บรุนแรงหรือ
เสียชีวิตในกรณีที่เกิดการชน
รถของท านมี ระบบเสริ มความปลอดภั ยติ ดตั้ งอยู ซึ่ ง
ประกอบไปด วยชิ้ นส วนประกอบต างๆ ดั งต อไปนี้
เพิ่ มเติ มจากเข็ มขั ดนิ รภั ยแบบ 3 จุ ดที่ ตํ า แหน ง
เบาะหนาแตละดาน

ตัวอยาง
2

3

4
1

1. ชุดถุงลมดานคนขับ
2. ชุดถุงลมดานผูโดยสารเบาะหนา (ในรถบางรุน)
3. ชุดควบคุมถุงลม
4. เซ็นเซอรตรวจจับการชนดานหนา
58MST0223
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กอนการขับขี่
ถุงลมดานหนา

ตัวอยาง

ตัวอยาง

63J030

ถ าไฟเตื อน “AIR BAG” บนแผงหน าป ดไม กะพริ บ
แตติดคาง หรือติดขึ้ นขณะขับขี่ เมื่อบิดสวิตชสตารท
ไปที่ ตําแหนง ON ในครั้ งแรก หรือเมื่ อโหมดสตารท
ถูกเปลี่ยนไปที่ “ON” ในครั้งแรก แสดงวาระบบถุงลม
อาจไม ทํางานตามปกติ ให นํารถเขารั บการตรวจเช็ ค
ระบบถุงลมที่ศูนยบริการซูซูกิโดยเร็วที่สุด

74LHT0237
63J113

ตัวอยาง

ถุ งลมด านคนขั บติ ดตั้ งอยู ที่ ด านหลั งแป น พวงมาลั ย
และถุงลมดานผูโดยสารเบาะหนาจะติดตั้งอยูที่ดานหลัง
แผงคอนโซลดานผูโดยสารเบาะหนา

74LHT0217
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กอนการขับขี่
ชวงการชนดานหนา

ถุงลมดานหนาจะไมระเบิดพองตัว

60G032

ถุงลมดานหนาไดรับการออกแบบมาใหระเบิดพองตัว
ในกรณีที่เกิดการชนปะทะทางดานหนาอยางรุนแรง

65D236

ถุงลมดานหนาอาจจะไมระเบิดพองตัว

ทางด านหน าเพี ยงเล็ กน อย เนื่ องจากถุ งลมด านหน า
ไมไดใหการปกปองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในลักษณะ
เหล า นั้ น พึ ง ระลึ ก ไว ว า เนื่ องจากถุ ง ลมจะระเบิ ด
พองตั วเพี ยงแค ครั้ งเดี ยวในระหว างที่ เกิ ดอุ บั ติ เหตุ
ด วยเหตุ นี้ จึ งจําเป นต องคาดเข็ มขั ดนิ รภั ยเพื่ อรั้ งตั ว
ผู โดยสารไว ไม ให เคลื่ อ นที่ ไปมาในระหว างที่ เ กิ ด
อุบัติเหตุ
ดังนั้น ถุงลมจึงไมใชสิ่งที่ใชแทนเข็มขัดนิรภัยได เพื่อ
ให ท านไดรั บการปกป องสูงสุ ด ให คาดเข็มขั ดนิรภั ย
ตลอดเวลาขณะขั บขี่ พึ งระลึ กไว ว าไม มี ระบบใดที่
สามารถปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
ไดทุกกรณี
คําเตือน
ถุงลมเปนอุปกรณเสริมหรือเพิ่ มเติมใหกับเข็มขัด
นิรภัยในการชวยปกปองจากการชนปะทะ ผู ขับขี่
และผูโดยสารทุกคนจะตองคาดเข็มขัดนิรภัยอยาง
ถู กต องเพื่ อเสริ มความปลอดภั ยตลอดเวลา ไม ว า
ตําแหน งที่ นั่ งนั้ นๆ จะมี ถุงลมติ ดตั้ งหรื อไม ก็ ตาม
ทั้ งนี้ เพื่ อลดความเสี่ ยงตอการบาดเจ็บรุนแรงหรือ
เสียชีวิตในกรณีที่เกิดการชน

65D237

ถุงลมดานหนาไมไดรับการออกแบบมาใหระเบิดพอง
ตั วในกรณี ที่ เกิ ดการชนปะทะทางด า นหลั ง การชน
ปะทะทางด านข าง การพลิ กคว่ํ า หรื อการชนปะทะ
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กอนการขับขี่
ความหมายของสัญลักษณถุงลม (ในรถบางรุน)

ตัวอยาง

65D607

คําเตือน
หามติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันหลังออก
ไปทางหน ารถที่ เบาะผู โดยสารด านหน าเด็ ดขาด
เพราะถาถุงลมดานผู โดยสารเบาะหนาระเบิดพอง
ตัวเด็กที่ โดยสารอยู ในเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบ
หันหลังออกไปทางหนารถอาจเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
รุนแรงได เนื่องจากดานหลังของเบาะนิรภัยสําหรับ
เด็กแบบหันหลังออกไปทางหนารถอาจอยู ใกลกับ
ถุงลมที่ระเบิดพองตัวมากเกินไป
ถ าท านจําเป นต องติ ดตั้ งเบาะนิ รภั ยสําหรั บเด็ กแบบ
หันหนาออกไปทางหนารถบนเบาะผูโดยสารดานหนา
ใหแนใจวาไดเลื่อนเบาะผูโดยสารดานหนาไปทางดาน
หลังใหมากที่สุดเทาที่จะทําได กรุณาดูที่หัวขอ “ระบบ
เข็มขัดนิ รภัยและเบาะนิ รภัยสําหรั บเด็ก” ในหมวดนี้
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยสําหรับเด็ก

58MST0209

ทานอาจพบปายนี้บนแผงบังแดด
คําเตือน
อยาติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันหลังออก
ไปทางหนารถที่เบาะซึ่งมีถุงลมอยูในตําแหนงดาน
หนา

ระบบทํางานอยางไร
ในกรณี ที่ เ กิ ด การชนปะทะทางด า นหน า เซ็ น เซอร
ตรวจจับการชนจะตรวจจับการลดความเร็วอยางรวดเร็ว
และถ าชุ ดควบคุ มตั ดสิ นว าการลดความเร็ ว นั้ นเป น
การชนปะทะทางด านหน าอย างรุ นแรง ชุ ดควบคุ ม
จะกระตุ นให ชุ ดประจุ แก สทํางาน ชุ ด ประจุ แก สจะ
จายแกสไนโตรเจนหรืออารกอนเพื่ อให ถุงลมดานที่
ถู กกระตุ นระเบิ ดพองตั ว ถุ งลมที่ ระเบิ ด พองตั วจะ
รองรั บ ศี ร ษะและลํ า ตั ว ช ว งบนของท า น ถุ ง ลมจะ
ระเบิดพองตัวและยุบตัวลงอยางรวดเร็วจนทานอาจไม
สั งเกตเห็ นว ามี การทํางานเกิ ดขึ้ น ถุ งลมจะไม บดบั ง
ทัศนวิสัยของทานและไมทําใหทานออกจากรถไดยาก
ขึ้นแตอยางใด
ถุ งลมต องระเบิ ดพองตั วอย างรวดเร็ วและแรงมากพอ
เพื่อลดโอกาสตอการไดรับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต
อย างไรก็ ตาม ผลที่ ตามมาจากการระเบิ ดพองตัวอย าง
รวดเร็ วโดยหลีกเลี่ ยงไมไดคื อถุงลมอาจทําให บริ เวณ
ผิ วหนั งซึ่ งไมมีสิ่ งปกคลุ มเกิ ดอาการระคายเคื อง เชน
บริเวณใบหนาจากถุงลมดานหนา นอกจากนี้ ขณะเกิด
การระเบิดพองตัวนั้ น ทานอาจไดยินเสียงดังและมีฝุน
และควันลอยออกมาดวยเชนกัน สภาวะเหลานี้ ไมเปน
อั น ตรายแต อ ย า งใดและไม ไ ด ห มายความว า รถเกิ ด
ไฟไหม อยางไรก็ตาม พึงระวังไววาชิ้ นสวนประกอบ
ของถุงลมบางชิ้ นอาจมีความรอนชั่ วขณะหลังจากการ
ระเบิดพองตัว
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กอนการขับขี่
เข็มขัดนิรภัยชวยใหทานอยูในตําแหนงที่เหมาะสมเพื่อ
การปกป องสู งสุ ดในขณะที่ ถุ งลมระเบิ ดพองตั ว
ปรั บเบาะของท านไปทางด านหลั งให มากที่ สุ ดโดยที่
ยังสามารถควบคุมรถได นั่งตัวตรง และแนบกับพนักพิง
อย าโน มตั วค้ํ า พวงมาลั ยหรื อแผงคอนโซล กรุ ณาดู ที่
หัวขอ “การปรับเบาะ” และหัวขอ “ระบบเข็มขัดนิรภัย
และเบาะนิ รภั ยสําหรั บเด็ ก” ในหมวดนี้ สําหรั บราย
ละเอียดเกีย่ วกับการปรับเบาะและเข็มขัดนิรภัยทีถ่ กู ตอง

คําเตือน
• ผู ขับขี่ ไมควรโน มตั วค้ําพวงมาลั ย ผู โดยสาร
เบาะหน า ไม ควรนั่ ง พิ ง กั บแผงคอนโซล หรื อ
อยูใกลกับแผงคอนโซลมากเกินไป ในกรณีเหลานี้
ผู โดยสารซึ่ งนั่ งอยู ในตําแหน งที่ ไม ถู กตองอาจ
อยู ใกล กั บ ถุ ง ลมที่ ระเบิ ด พองตั ว มากเกิ น ไป
และอาจทําใหบาดเจ็บรุนแรงได
• หามติดวัตถุหรือวางวัตถุใดๆ ไวบนพวงมาลัย
หรือแผงคอนโซล ห ามวางวัตถุใดๆ ไวระหวาง
ถุ ง ลมกั บ ผู ขั บ หรื อ ผู โดยสารเบาะหน า วั ต ถุ
เหล านี้ อาจกี ดขวางการทํางานของถุ งลมหรื อ
พุ งกระเด็ นออกมาโดยถุ งลมในกรณี ที่ เกิ ดการ
ชนปะทะ ซึ่งสภาวะเหลานี้อาจเปนเหตุใหไดรับ
บาดเจ็บรุนแรงได

พึงระลึกไววา แมวารถของทานจะไดรับความเสียหาย
จากการชนปะทะในระดั บ หนึ่ ง แต ก ารชนอาจไม
รุ นแรงพอที่ จะกระตุ นให ถุ งลมระเบิ ดพองตั ว ถ ารถ
ของท านได รั บความเสี ยหายใดๆ จากการชนปะทะ
ทางด านหน าหรื อด านข าง ให นํ า รถเข ากั บการ
ตรวจเช็คระบบถุงลมที่ ศูนยบริการซูซูกิเพื่ อใหแนใจ
วาถุงลมยังคงทํางานไดตามปกติ
รถของทานมีชุดวิเคราะหปญหาติดตั้งอยูซึ่งจะทําการ
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับระบบถุงลม ถาถุงลมระเบิดพอง
ตัวในขณะที่เกิดการชน ชุดวิเคราะหปญหานี้จะบันทึก
ขอมูลเกี่ยวกับสถานะของระบบโดยรวม ซึ่งเซ็นเซอร
กระตุนการทํางานใหถุงลมระเบิดพองตัว

65D610
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การบํารุงรักษาระบบถุงลม
ถ า ถุ ง ลมระเบิ ด พองตั ว ให นํา รถเข า รั บ การเปลี่ ย น
ถุ งลมและชิ้ นส วนประกอบที่ เกี่ ยวของที่ ศูนย บริ การ
ซูซูกิใหเร็วที่สุด
ถารถของทานเคยลุยน้ําลึกและพื้นรถดานคนขับจมอยู
ใตน้ํา ชุดควบคุมถุงลมอาจเสียหายได ถาลุยน้ําลึกมา
ใหนํารถเขารับการตรวจเช็คระบบถุงลมที่ศูนยบริการ
ซูซูกิโดยเร็วที่สุด
การบํารุงรักษาหรือเปลี่ยนถุงลมจําเปนตองใชขั้นตอน
พิ เศษ ด วยเหตุ นี้ จึ งควรให ศู นย บ ริ การซู ซู กิ เ ป น ผู
ทําการบํารุงรักษาหรือเปลี่ยนถุงลมเทานั้น กรุณากลาว
เตื อนเจ าหน าที่ ซึ่ งดําเนิ นการซ อมบํารุ งรถซู ซู กิ ของ
ทานวารถคันนี้มีถุงลม
การซ อมบํารุ งที่ บริ เวณหรื อรอบๆ ชิ้ นส วนประกอบ
หรื อ สายไฟของถุ ง ลมจะต อ งดํ า เนิ น การโดยศู น ย
บริการซูซูกิเทานั้น การปฏิบัติงานที่ไมถูกตองอาจเปน
ผลใหถุงลมระเบิดพองตัวโดยไมไดตั้งใจ หรืออาจทําให
ระบบถุงลมไมสามารถใชงานได สภาวะทั้งสองนี้อาจ
เปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บรุนแรงได
เพื่อปองกันไมใหระบบถุงลมระเบิดพองตัวโดยไมได
ตั้งใจหรือเพือ่ ปองกันความเสียหาย ใหแนใจวาไดปลด
แบตเตอรี่ออก และสวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง “LOCK”
หรือโหมดสตารทอยูที่ “LOCK” (OFF) แลว เปนเวลา
อยางนอย 90 วินาทีกอนเริ่มปฏิบัติงานทาง ไฟฟาใดๆ
กับรถซูซูกิของทาน อยาสัมผัสชิ้นสวนประกอบ หรือ
สายไฟของระบบถุงลม สายไฟจะถูกพันดวยเทปพัน

สายไฟสีเหลืองหรือหุมดวยฉนวน สีเหลือง และขั้วตอ
ก็เปนสีเหลืองเพื่อใหสามารถ จําแนกไดงาย
การกําจัดซากรถซึ่งมีถุงลมที่ยังไมระเบิดพองตัวจะเปน
อันตรายได หากทานตองการกําจัดซาก ใหติดตอศูนย
บริการซูซูกิ
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แผงหนาปด

1. มาตรวัดความเร็ว
2. มาตรวัดรอบเครื่องยนต (ในรถบางรุน)
3. เกจวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง
4. เกจวัดอุณหภูมิ
5. จอแสดงขอมูล
6. ปุมเลือกมาตรวัดระยะทาง
7. ปุมเลือกการแสดงผล
8. ไฟเตือนและไฟแสดงสถานะ

ตัวอยาง

2

4

8

5

6

8

1

7

8

3
58MST0210

* เครื่องหมายเหลานี้เปนคําอธิบายของปุม 6 และ 7 ดูที่ “จอแสดงขอมูล” ในหมวดนี้ สําหรับรายละเอียดของปุมตางๆ
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ไฟเตือนและไฟแสดงสถานะ
ไฟเตือนระบบเบรก

65D477

มีการทํางานทั้งหมดสามแบบทั้งนี้ขึ้นอยูกับคากําหนด
ของรถ
1) ไฟเตือนจะติดสวางขึ้นเปนระยะเวลาสั้นๆ แลว
ดับลงเมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON” หรือ
กดสวิตชสตารทเครือ่ งยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารท
เปน “ON”
2) ไฟเตือนติดสวางขึ้นเมื่ อดึงเบรกมือโดยที่สวิตช
สตารท อยูที่ตําแหนง “ON” หรือโหมดสตารท
อยูท ี่ “ON”
3) ไฟเตือนติดสวางขึน้ ภายใตสภาวะใดสภาวะหนึ่ง
หรือทั้งสองสภาวะขางตน
ไฟเตื อ นจะติ ด สว า งขึ้ นด ว ยเช น กั น เมื่ อน้ํ า มั น ใน
กระปุกน้ํามันเบรกลดลงต่ํากวาระดับที่กําหนดไว
ไฟเตือนควรดับลงหลังจากสตารทเครื่องยนต ปลดเบรก
มือจนสุด และถาระดับน้ํามันในกระปุกน้ํามัน เบรกอยู
ในระดับที่เพียงพอ

นอกจากนี้ ไฟเตือนระบบเบรกจะติดสวางขึ้นพรอมกับ
ไฟเตื อน ABS ด วยเช นกั น เมื่ อฟ งก ชั่ นควบคุ มแรง
เบรกล อหลั ง (ฟ งก ชั่ นวาล วปรั บแรงดั น) ของระบบ
ABS ไมทํางาน
ถาไฟเตือนระบบเบรกติดสวางขึ้นขณะขับขี่ แสดงวา
อาจมี สิ่ งผิ ด ปกติ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ระบบเบรกของรถ ถ า
เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น ทานควรปฏิบัติดังนี้:
1) นํารถเขาจอดขางทางโดยใหหยุดรถอยางระมัดระวัง
คําเตือน
พึงระลึกไววาระยะเบรกอาจไกลขึ้น ทานอาจจะตอง
เหยียบแปนเบรกโดยใชแรงมากกว าเดิ ม และแปน
เบรกอาจจมลงมากกวาปกติ
2) ทดสอบเบรกอยางระมัดระวังโดยการออกตัวและ
หยุดรถที่ไหลทาง
3) ถาทานแนใจวาปลอดภัย ใหคอ ยๆ ขับดวยความ
ระมัดระวังโดยใชความเร็วต่ําไปยังศูนยบริการซูซกู ิ
ที่ใกลที่สุดเพือ่ เขารับบริการ หรือ
4) ใหลากรถไปยังศูนยบริการซูซูกิที่ใกลที่สุดเพื่อเขา
รับบริการ

คําเตือน
ถ าสภาวะใดสภาวะหนึ่ งต อไปนี้ เกิ ดขึ้ น ท านควร
นํารถเขารับการตรวจสอบระบบเบรกที่ศูนยบริการ
ซูซูกทิ ันที
• ถาไฟเตือนระบบเบรกไมดับลงหลังจากสตารท
เครื่องยนตและปลดเบรกมือจนสุดแลว
• ไฟเตือนระบบเบรกไมติดสวางขึ้นเมื่อบิดสวิตช
สตารทไปที่ตําแหนง “ON” หรือกดสวิตชสตารท
เครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทเปน “ON”
• ถาไฟเตือนระบบเบรกติดสวางขึ้นเมื่อไรก็ตาม
ในระหวางการใชรถ
หมายเหตุ:
เนื่ องจากระบบเบรกเป นแบบปรั บด วยตั วเอง ดังนั้ น
ระดับน้ํามันเบรกจึงลดลงตามการสึกของผาเบรก การ
เติมน้ํามันเบรกในกระปุกน้ํามันเบรกจึงเปนการบํารุง
รักษาตามระยะปกติ
หมายเหตุ:
(เสียงเตือนเบรกมือ)
เสี ยงเตื อนจะดั งขึ้ นเปนช วงๆ เพื่ อเตื อนให ท านปลด
เบรกมื อ ถ าท านสตาร ทรถโดยที่ ไม ได ปลดเบรกมื อ
ใหแนใจวาทานปลดเบรกมือจนสุดและไฟเตือนระบบ
เบรกจะดับลง
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ไฟเตือนระบบปองกันเบรกล็อค (ABS) (ในรถบางรุน )

65D529

เมื่ อบิ ด สวิ ต ช ส ตาร ท ไปที่ ตํ า แหน ง “ON” หรื อ กด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไปเปน
“ON” ไฟเตือนจะติดสวางขึ้ นเปนระยะเวลาสั้ นๆ แลว
ดับลงเพื่อใหทา นตรวจเช็ควาไฟเตือนทํางานปกติ
ถาไฟเตือนติดสวางคาง หรือติดสวางขึ้นในขณะขับขี่
แสดงวาอาจมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับ ABS
ถาเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น:
1) นํารถเขาจอดขางทางโดยใหหยุดรถอยางระมัดระวัง
2) บิดสวิตชสตารทไปทีต่ ําแหนง “LOCK” หรือเปลี่ยน
โหมดสตารทไปที่ “LOCK” (OFF) โดยการกด
สวิตชสตารทเครื่องยนต จากนั้นสตารทเครื่องยนต
อีกครั้ง
ถาไฟเตือนติดสวางขึ้นเปนระยะเวลาสั้นๆ แลวดับลง
แสดงว า ระบบปกติ ถ า ไฟเตื อ นยั ง คงติ ด สว า งค า ง
แสดงวาระบบผิดปกติ
ถาไฟเตือน ABS และไฟเตือนระบบเบรกติดสวางคาง
หรือติดสวางขึ้นพรอมกันในขณะขับขี่ แสดงวาระบบ
ABS ของท า นมี ฟ ง ก ชั่ นควบคุ ม แรงเบรกล อ หลั ง
(ฟงกชั่นวาลวปรับแรงดัน) และอาจมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

กับฟงกชั่นควบคุมแรงเบรกลอหลังและฟงกชั่นปองกัน
การล็อคของระบบ ABS
ถ าสภาวะใดสภาวะหนึ่ งเกิ ดขึ้ น ให นํารถเข ารั บการ
ตรวจเช็คระบบที่ศนู ยบริการซูซูกิ
ถ าระบบ ABS ไม ทํ า งาน ระบบเบรกจะทํ า งาน
เหมือนระบบเบรกธรรมดาที่ไมมีระบบ ABS
สําหรั บรายละเอี ยดของระบบ ABS ให ดู ที่ “ระบบ
ป องกั นเบรกล็ อค (ABS)” ในหมวด “การใช งานรถ
ของทาน”

ไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่อง

50G051

ไฟเตื อนนี้ จะติ ดสว างขึ้ นเมื่ อบิ ดสวิ ตช สตาร ทไปที่
ตําแหนง “ON” หรื อกดสวิตชสตาร ทเครื่ องยนตเพื่ อ
เปลี่ ยนโหมดสตาร ทเป น “ON” แล วดั บลงเมื่ อ
เครื่องยนตสตารทติด ไฟเตือนนี้จะติดสวางขึ้นและติด
ค างถ าแรงดั นน้ํา มั นเครื่ องไม เพี ยงพอ ถ าไฟเตื อนนี้
ติดสวางขึ้นขณะขับขี่ ใหนํารถจอดขางทางใหเร็วที่สุด
เทาที่จะทําไดและดับเครื่องยนต
ตรวจเช็ คระดั บน้ํา มั นเครื่ องและเติ มน้ํ า มั นเครื่ องถ า
จําเป น ถ ามี น้ํา มั นเครื่ องมากพอ ให นํารถเข ารั บการ
ตรวจสอบระบบหลอลื่นที่ศูนยบริการซูซูกิกอนทําการ
ขับขีอ่ ีกครั้ง
ขอพึงระวัง
• ถาทานปลอยใหเครื่องยนตทํางานขณะที่ไฟเตือน
นี้ติดสวาง เครื่องยนตอาจเสียหายรุนแรงได
• อยาใชไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่องเพื่อตัดสิน
ความจําเปนในการเติมน้ํามันเครื่องเพียงอยางเดียว
ให แน ใจว าได ตรวจเช็ คระดั บน้ํ า มั นเครื่ องเป น
ประจํา
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ไฟเตือนไฟชารจ

ไฟแสดงสถานะความบกพรอง

ไฟเตือน “AIR BAG”

50G052

63J030

65D530

ไฟเตื อนนี้ จะติ ดสว างขึ้ นเมื่ อบิ ดสวิ ตช สตาร ทไปที่
ตําแหนง “ON” หรื อกดสวิตชสตาร ทเครื่ องยนตเพื่ อ
เปลี่ ยนโหมดสตาร ทเป น “ON” แล วดั บลงเมื่ อ
เครื่องยนตสตารทติด ไฟเตือนนี้จะติดสวางขึ้นและติด
คางถามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบชารจไฟแบตเตอรี่
ถ า ไฟเตื อ นนี้ ติ ด สว า งขึ้ นขณะเครื่ องยนต ทํ า งาน
ให นํา รถเข า รั บ การตรวจเช็ ค ระบบไฟชาร จ ที่ ศู น ย
บริการซูซูกิทันที
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับ

ไฟเตื อนนี้ จะกะพริ บหรื อติ ดสว างขึ้ นเป นระยะเวลา
หลายวินาที เมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON”
หรื อ กดสวิ ตช สตาร ท เครื่ อ งยนต เ พื่ อ เปลี่ ย นโหมด
สตารทไปเปน “ON” เพื่อใหทานตรวจเช็ควาไฟเตือน
ทํางานปกติ
ไฟเตือนจะติดสวางขึ้ นและติดคางถามีปญหาเกิ ดขึ้ น
ในระบบถุงลม

รถของท านมี ระบบควบคุ มมลภาวะซึ่ งควบคุ มด วย
คอมพิ วเตอร ไฟแสดงสถานะความบกพร องติ ดตั้ ง
อยูที่แผงหนาปดเพื่อแจงเตือนเมื่อจําเปนตองนํารถเขา
รั บ การตรวจเช็ ค ระบบควบคุ ม มลภาวะ ไฟแสดง
สถานะความบกพร องจะติ ดสว า งขึ้ นเมื่ อ บิ ดสวิ ตช
สตาร ท ไปที่ ตํ า แหน ง “ON” หรื อ กดสวิ ต ช ส ตาร ท
เครื่ องยนต เพื่ อเปลี่ ยนโหมดสตาร ทเป น “ON” เพื่ อ
ให ท า นทราบว า ไฟแสดงสถานะทํ า งานเป น ปกติ
และจะดับลงเมื่อเครื่องยนตสตารทติด
ถ าไฟแสดงสถานะความบกพร อ งติ ดสว างขึ้ นหรื อ
กะพริบขณะเครื่องยนตทํางาน แสดงวาระบบควบคุม
มลภาวะไดรับความเสียหาย
ใหนํารถของทานเขารับบริการที่ศูนยบริการซูซูกิเพื่อ
ซอมแซมความเสียหาย

60G049

ถาคนขับไมคาดเข็มขัดนิรภัย ไฟเตือนนี้จะติดสวางขึ้น
และ / หรือกะพริบ
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย
ใหดูที่ “ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก”
ในหมวดนี้

คําเตือน
ถ า ไฟเตื อ น “AIR BAG” บนแผงหน าป ดไม
กะพริ บหรื อติ ดสว างขึ้ นเป นระยะเวลาสั้ นๆ แล ว
ดั บลงเมื่ อบิ ดสวิ ตช สตาร ทไปที่ ตําแหน ง “ON”
หรือกดสวิตชสตารทเครื่ องยนตเพื่ อเปลี่ ยนโหมด
สตาร ท ไปที่ “ON” ไฟเตื อ นติ ด ค า งเป น เวลา
นานกว า 10 วิ น าที หรื อ ติ ด สว า งในขณะขั บ ขี่
ระบบถุงลมอาจทํางานไมปกติ ใหนํารถเขารับการ
ตรวจเช็คระบบทั้งสองที่ศูนยบริการซูซูกิ

ขอพึงระวัง
การขับรถตอไปโดยที่ไฟแสดงสถานะความบกพรอง
ติดสวางหรือกะพริบอยูจะทําใหระบบควบคุมมลภาวะ
ของรถเสียหายอยางถาวร และสงผลตอการขับขี่หรือ
การประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงของรถ
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ไฟเตือนระบบปุม กดคียเลสสตารท/ระบบยับยั้งการ
ทํางานของเครื่องยนต (ในรถบางรุน)

80JM122

เมื่ อ บิ ด สวิ ต ช ส ตาร ทไปที่ ตํ า แหน ง “ON” หรื อ กด
สวิ ตชสตาร ทเครื่ องยนตเพื่ อเปลี่ ยนโหมดสตาร ทไป
เปน “ON” ไฟเตือนจะติดสวางขึ้นเปนระยะเวลาสั้นๆ
แลวดับลงเพื่อใหทานตรวจเช็ควาไฟเตือนทํางานปกติ
ถาไฟเตือนนี้ติดคาง แสดงวามีปญหาเกิดขึน้ กับระบบ
(รุนที่ไมมีระบบปุมกดคียเ ลสสตารท)
ถาไฟเตือนนี้กะพริบ ใหบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง
“LOCK” แล วบิ ดกลั บไปที่ ตําแหน ง “ON” อี กครั้ ง
ถาไฟเตือนนี้ยังคงกะพริบอยูขณะที่สวิตชสตารทอยูที่
ตําแหนง “ON” แสดงวาอาจมีปญหาเกิดขึ้นกับกุญแจ
ของท านหรื อระบบยั บยั้ งการทํางานของเครื่ องยนต
ใหนํารถเขารับการตรวจเช็คที่ศูนยบริการซูซูกิ

ไฟเตือนประตูเปด

ไฟเตือนระดับน้ํามันเชือ้ เพลิงต่ํา

54G391

54G343

ไฟเตื อนนี้ จะติ ดสว างจนกว าประตู ทั้ งหมด (รวมถึ ง
ประตูทาย) จะปดสนิท
ถ ามี ประตู บานใดบานหนึ่ ง (รวมถึ งประตู ท าย) เป ด
อยู ขณะที่ รถกําลั งเคลื่ อนที่ เสี ยงเตื อนจะดั งขึ้ นเพื่ อ
เตือนใหทานปดประตูทุกบานใหสนิท

ถาไฟเตือนนี้ติดสวางขึ้น ใหเติมน้ํามันเชื้อเพลิงทันที
เมื่อไฟเตือนนี้ติดสวางขึ้น เสียงเตือนจะดังขึ้นหนึ่งครั้ง
เพื่อเตือนใหทานเติมน้ํามันเชื้อเพลิง
ถาทานไมเติมน้ํามันเชื้อเพลิง เสียงเตือนจะดังทุกครั้ง
เมื่ อ บิ ด สวิ ตช ส ตาร ท ไปที่ ตํ า แหน ง “ON” หรื อ กด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทเปน
“ON”
หมายเหตุ:
จุดที่กระตุนใหไฟเตือนนี้ทํางานจะแตกตางกันไปทั้งนี้
ขึ้ นอยู กับสภาพถนน (เชน ทางลาดชัน หรือทางโคง)
และสภาวะการขับขี่เนื่องจากน้ํามันเชื้อเพลิงในถังจะ
เคลือ่ นที่ไปมา

(รุนที่มีระบบปุมกดคียเลสสตารท)
ไฟเตือนนี้จะกะพริบถาทานกดสวิตชสตารทเครื่องยนต
ในขณะที่ระบบไมไดรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล
สําหรั บรายละเอี ยด ให ดู ที่ “ระบบยั บยั้ งการทํางาน
ของเครื่ องยนต ” ในหมวดนี้ หรื อ “ระบบปุ มกด
คียเลสสตารท” ในหมวด “การใชงานรถของทาน”
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ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟา

ไฟแสดงสถานะไฟเลี้ยว

ไฟเตือนระบบเกียร
(ในรถบางรุน)

79J039

50G055

ไฟเตื อนนี้ จะติ ดสว างขึ้ นเมื่ อบิ ดสวิ ตช สตาร ทไปที่
ตําแหนง “ON” หรื อกดสวิตชสตาร ทเครื่ องยนตเพื่ อ
เปลี่ ยนโหมดสตาร ทเป น “ON” แล วดั บลงเมื่ อ
เครื่องยนตสตารทติด
ถ าไฟเตื อนนี้ ติ ดสว างขึ้ นขณะขั บขี่ ระบบพวงมาลั ย
เพาเวอรไฟฟาอาจไมทํางานตามปกติ ใหนํารถเขารับ
การ ตรวจเช็คระบบที่ศูนยบริการซูซูกิ

เมื่ อท านเป ดสั ญญาณเลี้ ยวซ ายหรื อเลี้ ยวขวา ลู กศร
สีเขียวของสัญญาณเลี้ยวที่เปดบนแผงหนาปดจะกะพริบ
พรอมกับไฟเลี้ ยวนั้ นๆ เมื่ อทานเปดสวิตชไฟฉุกเฉิน
ลูกศรทั้งสองจะกะพริบพรอมกับไฟเลี้ยวทั้งหมด
ไฟแสดงสถานะไฟสูง

หมายเหตุ:
ถาระบบพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟาไมทํางานตามปกติ ทาน
จะรูส กึ วาบังคับเลีย้ วไดยากขึน้ อยางไรก็ตามทานจะยัง
คงสามารถบังคับเลีย้ วไดเชนเดิม
หมายเหตุ:
ถาพวงมาลัยถูกใชงาน ทานอาจไดยินเสียงเสียดสี ซึ่ง
ไมใชลักษณะของความผิดปกติแตอยางใด และยังแสดง
วาระบบพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟานัน้ ทํางานอยางถูกตอง

80J219

ไฟเตื อนนี้ จะติ ดสว างขึ้ นเป นระยะเวลาหลายวิ นาที
เมื่ อบิ ด สวิ ตช ส ตาร ท ไปที่ ตํ า แหน ง “ON” หรื อ กด
สวิ ตชสตาร ทเครื่ องยนตเพื่ อเปลี่ ยนโหมดสตาร ทไป
เปน “ON” เพื่อใหทานตรวจเช็ควาไฟเตือนทํางานปกติ
ถ าไฟเตื อนนี้ ติ ดสว างขึ้ น แสดงว ามี ป ญหาเกิ ดขึ้ นกั บ
ระบบเกียร ใหนํารถเขารับการตรวจเช็คที่ศูนยบริการ
ซูซูกิ
ไฟเตือนอัตราการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล
ของระบบปุมกดคียเลสสตารท (ในรถบางรุน)

50G056

ไฟแสดงสถานะนี้จะติดสวางขึน้ เมื่อเปดไฟสูง
70K122

ถาทานไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลไดตามปกติ
ไฟเตื อนนี้ จะติ ดสวางขึ้ นเปนเวลาหลายวินาทีเมื่ อกด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไปที่
“ON”
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ไฟแสดงสถานะ “PUSH”
(ในรถบางรุน)

มาตรวัดความเร็ว

ไฟแสดงสถานะ “ON” ของโหมดสตารท
(ในรถบางรุน)

82K174

ถาไฟแสดงสถานะนี้ติดสวางขึ้นเมื่อเหยียบแปนเบรก
สําหรับรุ นเกียร CVT หรื อเหยียบแป นคลัตชสําหรั บ
รุนเกียรธรรมดา ทานสามารถสตารทเครื่องยนตได

ตัวอยาง

82K098

ไฟแสดงสถานะนี้ จะติดสวางขึ้นเมื่อโหมดสตารทอยู
ที่ “ON” ขณะที่เครื่องยนตดับ
68LM223

ไฟแสดงสถานะ “ACC” (ในรถบางรุน)

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วรถโดยใชหนวยวัด
เปน กม./ชม.

82K097

ไฟแสดงสถานะนี้จะติดสวางขึ้นเมื่อโหมดสตารทอยู
ที่ “ACC”
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มาตรวัดรอบเครื่องยนต (ในรถบางรุน)
ตัวอยาง

หมายเหตุ:
ความเร็วรอบเครื่ องยนตสูงสุดถูกจํากัดไวที่ ประมาณ
5000 รอบตอนาที โดยการควบคุมการตัดน้ํามันเชื้อเพลิง
เมื่อทานเหยียบแปนคันเรงในขณะเกียรอยูที่ตําแหนง
“P” (เกียรจอด) หรือ “N” (เกียรวา ง)

เกจวัดระดับน้ํามันเชือ้ เพลิง

(2)
(1)
68LM224

74LHT0220

มาตรวัดรอบเครือ่ งยนตจะแสดงความเร็วรอบเครือ่ งยนต
โดยใชหนวยวัดเปนรอบตอนาที (rpm)

เมื่อสวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง ON หรือโหมดสตารท
อยูที่ “ON” เกจวัดนี้จะชี้แสดงปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่มีอยูในถังน้ํามันเชื้อเพลิงโดยประมาณ “F” แสดงวา
น้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง และ “E” แสดงวาน้ํามันเชื้อเพลิง
หมดถัง

ขอพึงระวัง
อยาขับขี่โดยใหความเร็วรอบเครื่องยนตอยูในโซน
สีแดง มิฉะนั้นเครื่องยนตอาจเสียหายรุนแรงได
ใหรักษาระดับความเร็วรอบเครื่องยนตใหต่ํากวาโซน
สีแดงแมในขณะเปลี่ยนเกียรลงไปยังตําแหนงเกียร
ต่ํากวา
ให ดู ที่ “ความเร็ ว สู ง สุ ด ที่ สามารถทํ า ได ใ นการ
เปลี่ยนเกียรลง” ในหมวด “การใชงานรถของทาน”

ถ าเข็ มชี้ ไปที่ ขี ดระดั บต่ํ า กว าระดั บ “E” (ไม ใช ที่ ตั ว
อักษร E) ใหเติมน้ํามันเชื้อเพลิงใหเร็วที่สุด
หมายเหตุ:
เข็มชี้นี้จะเลื่อนไปมาเล็กนอย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพถนน
(เชน ทางลาดชัน หรือทางโคง) และสภาวะการขับขี่
เนื่องจากน้ํามันเชื้อเพลิงในถังจะเคลื่อนที่ไปมา
ถ าไฟเตื อนระดั บน้ํา มั นเชื้ อเพลิ งต่ํา (1) ติ ดสว างขึ้ น
ใหเติมน้ํามันเชื้อเพลิงทันที
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เมื่ อไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้ อเพลิงต่ํา (1) ติดสวางขึ้ น
เสียงเตือนจะดังขึ้นหนึ่งครั้งเพื่อเตือนใหทานเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิง
ถาทานไมเติมน้ํามันเชื้อเพลิง เสียงเตือนจะดังทุกครั้ง
เมื่ อบิ ด สวิ ตช ส ตาร ท ไปที่ ตํ า แหน ง “ON” หรื อ กด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทเปน
“ON”
หมายเหตุ:
จุดที่ กระตุ นใหไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํา (1)
ทํางาน จะแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับสภาพถนน (เชน
ทางลาดชัน หรือทางโคง) และสภาวะการขับขีเ่ นื่องจาก
น้ํามันเชื้อเพลิงในถังจะเคลื่อนที่ไปมา
เครื่ องหมาย (2) แสดงใหเห็นวาฝาปดชองเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิงอยูท างดานซายของรถ

เกจวัดอุณหภูมิ

การควบคุมความสวางของแผงหนาปด
(ในรถบางรุน)
ตัวอยาง

(1)
68LM226

เมื่อสวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง “ON” หรือโหมดสตารท
อยู ที่ “ON” เกจวั ดนี้ จะชี้ แสดงอุ ณหภู มิ น้ํา หล อเย็ น
เครื่ องยนต ภายใต สภาวะการขั บขี่ ปกติ เข็ มชี้ ควรชี้
ภายในชวงอุณหภูมิปกติที่สามารถยอมรับไดระหวาง
“H” และ “C” ถ าเข็ มชี้ เลื่ อนเข าใกล “H” แสดงว า
เครื่องยนตรอนจัด ปฏิบัติตามคําแนะนําถาเครื่องยนต
รอนจัดในหมวด “การปฏิบตั ิในกรณีฉุกเฉิน”
ขอพึงระวัง
การฝนขับรถตอไปโดยที่ เข็มชี้แสดงวาเครื่องยนต
รอนจัดจะสงผลใหเครื่องยนตเสียหายรุนแรงได

68LM227

เมื่ อ บิ ด สวิ ตช ส ตาร ท ไปที่ ตํ า แหน ง “ON” หรื อ กด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทเปน
“ON” ไฟเข็มชี้จะติดสวางขึ้น
รถของทานมีระบบซึ่งจะหรี่ความสวางของไฟบนแผง
หนาปดโดยอัตโนมัติเมื่อเปดไฟหรี่หรือไฟหนา
เมื่ อเปดไฟหรี่ และ/หรือไฟหนา ทานสามารถควบคุม
ความเขมของไฟสองสวางที่มาตรวัดได
การเพิ่มความสวางของไฟบนแผงหนาปด ใหหมุนปุม
ควบคุมความสวาง (1) ตามเข็มนาฬิกา
การลดความสวางของไฟบนแผงหนาปด ใหหมุนปุม
ควบคุมความสวาง (1) ทวนเข็มนาฬิกา
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หมายเหตุ:
• ถาทานไมหมุนปุมควบคุมความสวางภายในเวลา
ประมาณ 5 วินาทีของระยะเวลาการทํางานของจอ
แสดงการควบคุมความสวาง จอแสดงการควบคุม
ความสวางจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
• เมื่อทานตอแบตเตอรี่กลับเขาที่ ความสวางของไฟ
บนแผงหนาปดจะถูกตัง้ คาเริ่มตนใหม ใหปรับความ
สวางอีกครั้งตามความตองการของทาน

จอแสดงขอมูล
ตัวอยาง
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(1)

(3)

(2)
58MST0211

(1) ปุมเลือกมาตรวัดระยะทาง
(2) ปุมเลือกการแสดงผล
(3) จอแสดงขอมูล
เมื่ อ สวิ ต ช ส ตาร ท อยู ที่ ตํ า แหน ง “ON” หรื อ โหมด
สตาร ท อยู ที่ “ON” จอแสดงข อ มู ล จะแสดงข อ มู ล
ดังตอไปนี้

จอแสดง (A)
เทอรโมมิเตอร
จอแสดง (B) (สําหรับรุนเกียร CVT)
ไฟแสดงตําแหนงเกียร
จอแสดง (C)
มาตรวัดระยะทาง / อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
ณ ขณะนั้ น / อั ต ราการสิ้ นเปลื อ งน้ํ า มั น เชื้ อเพลิ ง
โดยเฉลี่ย / ชวงการขับขี่
จอแสดง (D)
มาตรบันทึกระยะทาง
จอแสดง (E)
นาฬิกา
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เทอรโมมิเตอร (ในรถบางรุน)
เมื่ อ สวิ ต ช ส ตาร ทอยู ที่ ตํ า แหน ง “ON” หรื อ โหมด
สตาร ทอยู ที่ “ON” จอแสดง (A) จะแสดง
เทอรโมมิเตอร
เทอรโมมิเตอรจะแสดงคาอุณหภูมิภายนอก

ตัวอยาง

เมื่ อ จอแสดง (C) แสดงช วงการขั บขี่ ท านสามารถ
เปลี่ยนหนวยอุณหภูมิได
การเปลี่ ยนหน วยของอุ ณหภู มิ ให หมุ นปุ มเลื อกการ
แสดงผล (2) ขณะที่กดปุมเลือกมาตรวัดระยะทาง (1)
คางไว

ตัวอยาง

(a )

ตัวอยาง

(b)

58MST0212

(คาเริ่มตน)

68LM258

ถาอุณหภูมิภายนอกใกลจุดเยือกแข็ง เครื่ องหมาย (a)
จะปรากฏขึ้นบนจอแสดง
หมายเหตุ:
• อุณหภูมภิ ายนอกทีแ่ สดงจะไมใชคาอุณหภูมิภายนอก
จริงเมื่อขับรถดวยความเร็วต่ําหรือขณะที่รถหยุด
• ถามีสงิ่ ผิดปกติเกิดขึ้นกับเทอรโมมิเตอร หรือหลังจาก
ที่ บิ ดสวิ ตช สตาร ทไปที่ ตําแหน ง “ON” หรื อกด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทเปน
“ON” สักครู หนึ่ ง จอแสดงอาจจะไมระบุอุณหภูมิ
ภายนอก

ไฟแสดงตําแหนงเกียร (สําหรับรุนเกียร CVT)

68LM259

หมายเหตุ:
เมื่อทานตอสายขั้วลบ (–) แบตเตอรี่กลับเขาที่ หนวย
ของอุณหภูมิจะถูกตั้งคาเริ่มตนใหม ใหเปลี่ยนหนวย
อีกครั้งตามความตองการของทาน

เมื่ อ สวิ ต ช ส ตาร ท อยู ที่ ตํ า แหน ง “ON” หรื อ โหมด
สตาร ทอยู ที่ “ON” จอแสดง (B) จะแสดงตําแหน ง
เกียร (b)
สํ า หรั บรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บวิ ธี ใช เกี ยร ให ดู ที่
“การใชเกียร” ในหมวด “การใชงานรถของทาน”
มาตรวัดระยะทาง / อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
ณ ขณะนัน้ / อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้ เพลิง โดย
เฉลี่ย / ชวงการขับขี่
เมื่ อ สวิ ต ช ส ตาร ท อยู ที่ ตํ า แหน ง “ON” หรื อ โหมด
สตารทอยูที่ “ON” จอแสดง (C) จะแสดงผลหนึ่งอยาง
จากห าอย างต อไปนี้ มาตรวั ดระยะทาง A, มาตรวั ด
ระยะทาง B, อั ตราการสิ้ นเปลื องน้ํ า มั นเชื้ อเพลิ ง ณ
ขณะนั้น, อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
หรือชวงการขับขี่
การเปลี่ ยนการแสดงผลของจอแสดง (C) ให กดปุ ม
เลื อ กมาตรวั ด ระยะทาง (1) หรื อ กดปุ มเลื อ กการ
แสดงผล (2) อยางรวดเร็ว
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มาตรวัดระยะทาง A
มาตรวัดระยะทาง B
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้น
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
ชวงการขับขี่

มาตรวัดระยะทาง
ทานสามารถใชมาตรวัดระยะทางเพื่ อวัดระยะทางใน
การเดินทางสั้นๆ หรือใชวัดระยะทางระหวางชวงการ
หยุดเติมน้ํามันเชื้อเพลิงแตละครั้ง
ท า นสามารถใช ม าตรวั ด ระยะทาง A หรื อมาตรวั ด
ระยะทาง B โดยแยกเปนอิสระตอกันได
การรี เซ็ ตมาตรวั ดระยะทางกลั บไปที่ ศู นย ให กดปุ ม
เลื อ กมาตรวั ด ระยะทาง (1) ค า งไว ค รู หนึ่ งขณะที่
จอแสดงกําลังแสดงมาตรวัดระยะทางอยู

คําเตือน
ถ า ท า นพยายามปรั บ เปลี่ ยนจอแสดงขณะขั บ ขี่
ทานอาจสูญเสียการควบคุมรถได
อยาพยายามปรับเปลีย่ นจอแสดงขณะขับขี่

หมายเหตุ:
คาสูงสุดทีม่ าตรวัดระยะทางสามารถแสดงไดคอื 9999.9
เมื่อทานขับขี่ โดยที่ระยะทางผานคาสูงสุดแลว คาที่
แสดงจะยอนกลับไปที่ 0.0

กดปุมเลือกมาตรวัดระยะทาง (1)

ตัวอยาง

กดปุมเลือกการแสดงผล (2)
(c)

(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

(d)

(e)

หมายเหตุ:
• การแสดงผลจะเปลี่ยนเมื่อทานกดและปลอยปุม
• จอแสดงจะแสดงคาโดยประมาณ ดังนั้น คาที่แสดง
จึงอาจไมเทากับคาจริง

(f)

(g)

71LMT0204
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อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้ เพลิง ณ ขณะนั้น
ถ าท านเลื อกอั ตราการสิ้ นเปลื องน้ํ า มั นเชื้ อเพลิ ง ณ
ขณะนั้ นเมื่ อท า นขั บ รถครั้ งล า สุ ด จอแสดงจะไม
แสดงค าสุ ดท ายของอั ตราการสิ้ นเปลื องน้ํ า มั น
เชื้ อเพลิง ณ ขณะนั้ น จากการขับขี่ กอนหนานี้ เมื่ อบิด
สวิ ต ช ส ตาร ท ไปที่ ตํ า แหน ง “ON” หรื อ กดสวิ ต ช
สตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “ON”
จอแสดงจะแสดงคานั้นเฉพาะเมื่อรถกําลังเคลื่อนที่
หมายเหตุ:
• จอแสดงจะไมแสดงคานั้น นอกจากขณะรถเคลื่อนที่
เทานั้น
• คาสูงสุดที่ แสดงของอัตราการสิ้ นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิง ณ ขณะนั้นคือ 30 จะไมมีการแสดงคาที่
มากกวา 30 บนจอแสดง แมวา อัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้นจะสูงกวานั้นก็ตาม
• การแสดงผลบนจอแสดงอาจลาชา ถาอัตราการสิ้น
เปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงไดรับผลกระทบอยางมากจาก
สภาวะการขับขี่
• จอแสดงจะแสดงคาโดยประมาณ ดังนั้น คาที่แสดง
จึงอาจไมเทากับคาจริง
• ทานสามารถเปลี่ยนหนวยของอัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้นที่แสดงบนจอแสดงได
ใหดูที่ “อัตราการสิน้ เปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย”
ในหมวดนี้

อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้ เพลิงโดยเฉลี่ย
ถาทานเลือกอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
เมื่ อทานขับรถครั้ งลาสุด จอแสดงจะแสดงคาสุดทาย
ของอัตราการสิ้ นเปลืองน้ํามันเชื้ อเพลิงโดยเฉลี่ ยจาก
การขับขี่กอนหนานี้เมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง
“ON” หรื อกดสวิ ตช สตาร ทเครื่ อ งยนต เพื่ อเปลี่ ยน
โหมดสตาร ท ไปที่ “ON” จอแสดงจะแสดงค า ของ
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยซึ่งจะรวม
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยในระหวาง
การขับขี่ กอนหนานี้ ดวย นอกเสียจากทานจะรีเซ็ตคา
ของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยแลว
การรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
กลั บไปที่ ศู นย ให กดปุ มเลื อกการแสดงผล (2)
ค างไว ครู หนึ่ งขณะที่ จอแสดงกําลั งแสดงอั ตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยอยู
หมายเหตุ:
เมื่ อท า นรี เ ซ็ ต การแสดงผลหรื อ ต อ สายขั้ วลบ (–)
แบตเตอรี่ กลับเขาที่ คาของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้ อเพลิงโดยเฉลี่ ยจะแสดงขึ้ นหลังจากที่ ขับรถไปได
ระยะหนึ่ง
การเปลี่ยนหนวยของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยเฉลี่ ย ให หมุ นปุ มเลื อกการแสดงผล (2) ขณะที่
กดปุม เลือกมาตรวัดระยะทาง (1) คางไว

ตัวอยาง

68LM262

หมายเหตุ:
• เมื่อทานเปลี่ยนหนวยที่แสดงของอัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย หนวยที่แสดงของอัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้นก็จะเปลี่ยนไป
ดวยโดยอัตโนมัติ
• เมื่อทานตอสายขั้วลบ (–) แบตเตอรี่กลับเขาที่ หนวย
ของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะ
ถูกตั้งคาเริ่มตนใหม
ใหเปลี่ยนหนวยอีกครั้งตามความตองการของทาน
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ชวงการขับขี่
ถ าท านเลื อกช วงการขั บขี่ เมื่ อท า นขั บรถครั้ งล าสุ ด
จอแสดงจะแสดง “---” เป นเวลาสองถึ งสามวิ นาที
จากนั้ นจะแสดงช วงการขั บขี่ ป จจุ บั น เมื่ อบิ ดสวิ ตช
สตาร ท ไปที่ ตํา แหน ง “ON” หรื อ กดสวิ ต ช ส ตาร ท
เครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “ON”
ชวงการขับขี่ที่แสดงบนจอแสดงเปนระยะทางโดยเฉลี่ย
ที่ทานสามารถขับขี่ไดจนกวาเข็มของเกจวัดระดับน้ํามัน
เชื้อเพลิงจะชี้ไปที่ “E” ตามสภาวะการขับขีป่ จจุบัน
เมื่ อไฟเตื อนระดั บน้ํามั นเชื้ อเพลิงต่ําติ ดสว างขึ้ น จอ
แสดง “---” จะปรากฏ
ถ าไฟเตื อนระดั บน้ํ า มั นเชื้ อเพลิ งต่ํ า ติ ดสว างขึ้ น ให
เติ มน้ํา มั นเชื้ อเพลิ งทั นที ไม ว าคาของช วงการขั บขี่ ที่
แสดงบนจอแสดงจะเปนเทาไรก็ตาม
เนื่ องจากชวงการขับขี่ หลังการเติมน้ํามันเชื้ อเพลิงจะ
คํานวณตามสภาวะการขับขี่ลาสุด ดังนั้น คาที่แสดงจึง
แตกตางกันในแตละครั้งที่ทานเติมน้ํามันเชื้อเพลิง
หมายเหตุ:
• ถาทานเติมน้ํามันเชื้ อเพลิงเมื่ อสวิตชสตารทอยู ที่
ตําแหนง “ON” หรือโหมดสตารทถูกเปลี่ยนไปที่
“ON” ชวงการขับขีอ่ าจแสดงคาไมถกู ตอง
• เมื่อทานตอสายขัว้ ลบ (–) แบตเตอรี่กลับเขาที่ คา
ของชวงการขับขี่จะแสดงขึ้นหลังจากที่ขับรถไปได
ระยะหนึ่ง

มาตรบันทึกระยะทาง
เมื่ อ สวิ ต ช ส ตาร ท อยู ที่ ตํ า แหน ง “ON” หรื อ โหมด
สตารทอยูที่ “ON” จอแสดง (D) จะแสดงมาตรบันทึก
ระยะทาง
มาตรบันทึกระยะทางจะบันทึกระยะทางทั้งหมดที่ได
ขับขี่
ขอพึงระวัง
หมั่นตรวจเช็คคาบนมาตรบันทึกระยะทางของทาน
และตรวจเช็คตารางการบํารุงรักษาเปนประจําเพื่อ
นํารถเขารับการบํารุงรักษาตามระยะ
การไม นํารถเขารับการบํารุ งรั กษาตามระยะจะทํา
ให ชิ้ นส วนบางอย างสึ กหรอหรื อเสี ยหายมากกว า
ปกติ
นาฬิกา
เมื่ อ สวิ ต ช ส ตาร ท อยู ที่ ตํ า แหน ง “ON” หรื อ โหมด
สตารทอยูท ี่ “ON” จอแสดง (E) จะแสดงเวลา

การตั้งเวลา:
1) กดปุมเลือกมาตรวัดระยะทาง (1) และปุมเลือกการ
แสดงผล (2) พรอมกัน
2) การเปลี่ยนตัวแสดงชั่วโมง ใหหมุนปุมเลือกการ
แสดงผล (2) ไปทางซายหรือขวาติดตอกันขณะที่
ตัวแสดงชัว่ โมงกะพริบ การเปลีย่ นตัวแสดงชัว่ โมง
อยางรวดเร็ว ใหหมุนปุ มเลือกการแสดงผล (2)
คางไว การตั้งชั่วโมง ใหกดปุมเลือกการแสดงผล
(2) และตัวแสดงนาทีจะกะพริบ
3) การเปลีย่ นตัวแสดงนาที ใหหมุนปุม เลือกการแสดง
ผล (2) ไปทางซายหรือขวาติดตอกันขณะที่ตวั แสดง
นาทีกะพริบ การเปลี่ยนตัวแสดงนาทีอยางรวดเร็ว
ใหหมุนปุม เลือกการแสดงผล (2) คางไว การตั้งนาที
ใหกดปุมเลือกการแสดงผล (2)
คําเตือน
ถ า ท า นพยายามปรั บ เปลี่ ยนจอแสดงขณะขั บ ขี่
ทานอาจสูญเสียการควบคุมรถได
อยาพยายามปรับเปลีย่ นจอแสดงขณะขับขี่
หมายเหตุ:
เมื่อทานตอสายขั้วลบ (–) แบตเตอรี่กลับเขาที่ การ
แสดงผล ของนาฬิกาจะถูกตั้งคาเริ่มตนใหม ใหเปลี่ยน
การแสดงผลอีกครั้งตามความตองการของทาน
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สวิตชควบคุมไฟสองสวาง

การใชงานไฟสองสวาง

ตัวอยาง

ตัวอยาง
(3)

(1)

(2)

58MST0214
58MST0213

65D611

คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น หามใชงาน
สวิตชควบคุมโดยใชมือสอดผานชองพวงมาลัย

การเป ด หรื อ ป ด ไฟ ให บิ ด ที่ ป ลายสวิ ตช ซึ่ ง มี ส าม
ตําแหนง คือ:
OFF (1)
ปดไฟทั้งหมด

ขณะที่ ไฟหน าเป ดอยู ให ดั นสวิ ตช ไปข างหน าเพื่ อ
เปดไฟสูง หรือดันสวิตชเขาหาตัวเพื่อกลับมายังไฟต่ํา
ขณะที่ เป ดไฟสู ง ไฟแสดงสถานะไฟสู งบนแผง
หน าป ดจะติ ดสว างขึ้ น การกะพริ บไฟสู งเพื่ อใชเป น
ไฟขอทาง ให ดั นสวิ ตช เข าหาตั วเล็ กน อยแล วปล อย
เมื่อทานใหสัญญาณเสร็จเรียบรอยแลว

(2)
เป ดไฟหรี่ ไฟท าย ไฟส องป ายทะเบี ยน และไฟแผง
หนาปด แตไฟหนาไมเปด
(3)
เปดไฟหรี่ ไฟทาย ไฟสองปายทะเบียน ไฟแผงหนาปด
และไฟหนา
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เสียงเตือนไฟสองสวาง
เสี ยงเตื อนภายในจะดั งบี๊ บอย างต อเนื่ อง ถาท านเป ด
ประตู ด านคนขั บโดยที่ ไม ได ป ดไฟหน าและไฟหรี่
ฟ ง ก ชั่ นนี้ จะถู ก กระตุ นให ทํ า งานภายใต เ งื่ อนไข
ดังตอไปนี้:
เป ด ไฟหน า และ/หรื อ ไฟหรี่ แม ห ลั ง จากบิ ด สวิ ต ช
สตารทไปที่ OFF หรือกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อ
เปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “LOCK” (OFF)
เสียงเตือนจะหยุดดังเมื่อทานปดไฟหนาและไฟหรี่

สวิตชไฟตัดหมอกหนา
(ในรถบางรุน)

สวิตชควบคุมไฟเลีย้ ว

65D611
64J058

ไฟตั ด หมอกหน า จะติ ด สว า งขึ้ นเมื่ อกดสวิ ต ช ไ ฟ
ตัดหมอกหนาขณะที่ไฟหรี่ ไฟทาย และ/หรือไฟหนา
เปดอยูไฟแสดงสถานะที่อยูดานบนสวิตชจะติดสวาง
ขึ้นเมื่อเปดไฟตัดหมอกหนา

คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น หามใชงาน
สวิตชควบคุมโดยใชมือสอดผานชองพวงมาลัย

หมายเหตุ:
ในบางประเทศ การใชงานไฟสองสวางอาจแตกตางจาก
ที่อธิบายไวขางตนตามกฎขอบังคับของทองถิน่ นั้นๆ
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การใชงานไฟเลีย้ ว
ขณะที่ สวิตชสตาร ทอยู ที่ ตําแหน ง “ON” หรื อโหมด
สตารทอยู ที่ “ON” ใหเลื่อนสวิตชขึ้นหรือลงเพื่ อเปด
สัญญาณไฟเลี้ยวขวาหรือซาย

สวิตชไฟฉุกเฉิน

สัญญาณการเปลี่ยนเลน

ตัวอยาง

สัญญาณไฟเลี้ยวปกติ

ตัวอยาง
58MST0216

ตัวอยาง
58MST0215

เลื่อนสวิตชขึ้นหรือลงจนสุดเพื่อเปดสัญญาณไฟเลี้ยว
เมื่ อทําการเลี้ ยวเสร็ จเรี ยบร อยแล ว สั ญญาณไฟเลี้ ยว
จะถูกยกเลิกและสวิตชไฟเลี้ยวจะกลับสูตําแหนงปกติ

ในบางกรณีเชน เมื่อเปลี่ยนเลน การหมุนของพวงมาลัย
จะไมมากพอที่จะยกเลิกสัญญาณไฟเลี้ ยว ดังนั้ น เพื่อ
ความสะดวก ทานสามารถกะพริบสัญญาณไฟเลี้ยวได
โดยการเลื่ อนสวิ ตช ค างไว ครึ่ งหนึ่ ง สวิ ตช จะกลั บสู
ตําแหนงปกติเมื่อทานปลอยสวิตช

68LM235

กดสวิตชไฟฉุกเฉินเพื่อเปดไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยวทั้งหมด
และไฟแสดงสถานะไฟเลี้ยวทั้งสองจะกะพริบพรอมกัน
การปดไฟฉุกเฉิน ใหกดสวิตชอกี ครั้ง
ใชไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นบนทองถนนในระหวาง
ที่ทานตองจอดรถในกรณีฉุกเฉิน หรือเมื่อรถของทาน
อาจเปนเหตุใหเกิดอันตรายบนทองถนนได
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สวิตชทปี่ ดน้ําฝนและที่ฉดี น้ําลางกระจกบัง
ลมหนา

การใชงานที่ปดน้ําฝนและที่ฉีดน้ําลางกระจก
เมื่ อสวิตชสตาร ทอยู ในตําแหนง “ON” ทานสามารถ
ใชสวิตชที่ปดน้ําฝน/ที่ฉดี น้ําลางกระจกได

ตัวอยาง

ที่ปดน้ําฝนกระจกบังลมหนา

ตัวอยาง

58MST0218

57L21128

คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น หามใชงาน
สวิตชควบคุมโดยใชมือสอดผานชองพวงมาลัย

58MST0217

ถาสวิตชเปนรุนที่มีปลอกสวิตชควบคุม “INT TIME”
ให บิ ดปลอกสวิ ตช ควบคุ มไปทางด านหน าหรื อด าน
หลังเพื่อปรับชวงจังหวะการทํางานของที่ปดน้ําฝนใน
ตําแหนงปดและหยุดเปนชวงๆ ตามที่ตองการ

การเปดที่ ปดน้ําฝนกระจกบั งลมหนา ให เลื่ อนสวิตช
ลงไปที่ ตําแหน งการทํางานหนึ่ งในสามตําแหน ง ใน
ตําแหนง “INT” ที่ ปดน้ําฝนจะปดและหยุดเปนชวงๆ
ตําแหนง “INT” เหมาะสําหรับการขับขี่ในสภาวะที่มี
หมอกหรื อฝนตกปรอยๆ ในตํ าแหน ง “LO” ที่ ป ด
น้ําฝนจะทํางานดวยความเร็วต่ําคงที่ ในตําแหนง “HI”
ที่ ป ดน้ําฝนจะทํางานด วยความเร็วสูงคงที่ การป ดที่
ปดน้ําฝน ใหเลื่อนสวิตชกลับไปยังตําแหนง “OFF”
เลื่อนสวิตชขึ้นคางไวที่ตําแหนง “MIST” ที่ปดน้ําฝน
กระจกบังลมหนาจะทํางานอยางตอเนื่องทีค่ วามเร็วต่ํา
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ที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนา

สวิตชที่ปดน้ําฝน/ที่ฉีดน้ําลางกระจกประตูทาย

ตัวอยาง

58MST0219

การฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนา ใหดันสวิตชเขาหาตัว
ที่ปดน้ําฝนกระจกบังลมหนาจะทํางานโดยอัตโนมัติที่
ความเร็วต่ํา ถาไมไดเปดใชงานที่ปดน้ําฝนและเปนรุน
ที่มีตําแหนง “INT”
คําเตือน
• เพื่อปองกันไมใหน้ําแข็งเกาะที่กระจกบังลมหนา
ในสภาวะอากาศหนาว ใหเปดระบบไลฝา เพื่ออุน
กระจกบังลมหนาทั้งกอนและระหวางการใชงาน
ที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนา
• หามใชสารปองกันการแข็งตัวสําหรับหมอน้ําใน
ถังพั กน้ําฉี ดลางกระจกบั งลมหน า สารปองกั น
การแข็งตัวสําหรับหมอน้ําจะทําใหทัศนวิสัยใน
การขับขี่ลดลงอยางมากเมื่อฉีดน้ําลางกระจกบัง
ลมหนาลงบนกระจก และจะทําใหสีรถของทาน
ไดรับความเสียหายดวย

ขอพึงระวัง
เพื่อชวยปองกันความเสียหายกับชิ้นสวนประกอบ
ของระบบที่ปดน้ําฝนและที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลม
หนา ทานควรปฏิบัติตามขอพึงระวังตอไปนี้:
• อยาเลือ่ นสวิตชคา งไวอยางตอเนื่องถาไมมีน้ําฉีด
ลางกระจกบังลมหนาพนออกมา เนื่องจากจะทําให
มอเตอรที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนาเสียหายได
• อยาพยายามขจัดคราบสกปรกออกจากกระจก
บังลมหนาที่แหงโดยใชที่ปดน้ําฝน มิฉะนั้นกระจก
บังลมหนาและใบปดน้ําฝนจะเสียหายได ใหฉีด
น้ําลางกระจกบังลมหน าให เปยกทุกครั้ งกอนที่
จะใชงานที่ปดน้ําฝน
• ใหขจัดน้ําแข็งหรือหิมะออกจากใบปดน้ําฝน
กอนที่จะใชงานที่ปด น้ําฝน
• ตรวจเช็คระดับน้ําฉีดลางกระจกบังลมหนาเปน
ประจํา ตรวจเช็คใหบอยขึ้น เมื่อสภาพอากาศไมดี
• ใหเติมน้ําลงในถังพักน้ําฉีดลางกระจกบังลมหนา
เพียง 3/4 สวนเทานั้นในชวงสภาพอากาศหนาว
เพื่ อให มี พื้ นที่ ว างสําหรั บการขยายตั วในกรณี
ที่ อุ ณหภู มิ ลดต่ํ า ลงมากพอที่ จะทําให น้ํ า กลาย
เปนน้ําแข็ง

ตัวอยาง

ที่ฉีดน้ําลางกระจก
ที่ปดน้ําฝน

ปดและหยุดเปนชวงๆ

58MST0220

การเป ดที่ ป ดน้ํ า ฝนกระจกประตู ท าย ให บิ ดที่ ปลาย
สวิตชที่ ปดน้ําฝนกระจกประตูทายไปทางดานหนาที่
ตําแหน ง “ON” ถ ารถของท านเป นรุ น ที่ มี ตําแหน ง
“INT” ที่ ป ดน้ํ า ฝนกระจกประตู ท ายจะป ดและหยุ ด
เป น ช วงๆ เมื่ อท า นบิ ด สวิ ต ช ไปทางด า นหน า ที่
ตําแหนง “INT” การปดที่ปดน้ําฝนกระจกประตูทาย
ใหบิดสวิตชกลับไปยังตําแหนง “OFF”
ขณะที่สวิตชที่ปดน้ําฝนกระจกประตูทายอยูที่ตําแหนง
“OFF” ใหบิดสวิตชไปทางดานหลังคางไวเพื่ อฉีดน้ํา
ฉีดลางกระจก
ขณะที่สวิตชที่ปดน้ําฝนกระจกประตูทายอยูที่ตําแหนง
“ON” ให บิ ด สวิ ต ช ไ ปทางด า นหน า ค า งไว เ พื่ อ ฉี ด
น้ําฉีดลางกระจก
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กอนการขับขี่
ขอพึงระวัง
ใหขจัดน้ําแข็งหรือหิมะออกจากกระจกประตูทาย
และใบปดน้ําฝนกระจกประตูทายกอนที่ จะใชงาน
ที่ ป ดน้ํ า ฝนกระจกประตู ท าย น้ํ า แข็ งหรื อหิ มะที่
สะสมอาจกี ดขวางการเคลื่ อนที่ ของใบป ดน้ํ า ฝน
เปนเหตุใหมอเตอรที่ปดน้ําฝนเสียหายได

คันล็อคปรับระดับพวงมาลัย 4 ทิศทาง
(ในรถบางรุน)
ตัวอยาง

คําเตือน
อย าพยายามปรั บตั้ งพวงมาลั ยขณะที่ รถเคลื่ อนที่
มิฉะนั้นทานอาจสูญเสียการควบคุมรถได

58MST0221

(1) ล็อค
(2) ปลดล็อค
คันล็อคจะอยูใตคอพวงมาลัย เพื่อปรับระดับความสูง
และตําแหนงเขา-ออกของพวงมาลัย:
1) ดันคันล็อคลงเพื่อปลดล็อคคอพวงมาลัย
2) ปรับพวงมาลัยไปที่ระดับความสูงและ ตําแหนง
เขา-ออกที่ตองการ และล็อคคอพวงมาลัยโดยการ
ดึงคันล็อคขึน้
3) ลองขยับพวงมาลัยขึน้ -ลงและเขา-ออก เพื่อใหแนใจ
วาพวงมาลัยล็อคเขาที่แนนหนาดี
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กอนการขับขี่

แตร

สวิตชไลฝากระจกประตูทาย
(ในรถบางรุน)

ตัวอยาง

หมายเหตุ:
• ไลฝาจะทํางานเฉพาะขณะเครื่องยนตทํางาน
• ไลฝาจะปดโดยอัตโนมัติหลังจากทํางานเปนเวลา
15 นาทีเพื่อปองกันแบตเตอรี่หมดประจุ

ตัวอยาง

68LM240

กดปุมแตรที่พวงมาลัยเพื่อใหเสียงแตรดังขึ้น แตรจะดัง
ไมวาสวิตชสตารทจะอยูท ี่ตําแหนงใดหรืออยูในโหมด
สตารทใดก็ตาม

(1)
74LHT0234

เมื่ อกระจกประตู ท ายเป นฝ า ให กดสวิ ตช นี้ (1) เพื่ อ
ใหกระจกมองเห็นชัดเจน
ไฟแสดงสถานะจะติดสวางขึ้นเมื่อไลฝาทํางาน ไลฝา
จะทํางานเฉพาะขณะเครื่ องยนตทํางาน การป ดไล ฝา
ใหกดสวิตช (1) อีกครั้ง
ขอพึงระวัง
ไลฝากระจกประตูทายใชกระแสไฟฟาปริมาณมาก
ดังนั้ น ใหแนใจวาปดไลฝาทุกครั้ งหลังจากกระจก
มองเห็นชัดเจนแลว
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กอนการขับขี่
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กอนการขับขี่
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การใชงานรถของทาน

การใชงานรถของทาน

60G408
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คําเตือนเกี่ยวกับกาซไอเสีย: NO
รายการตรวจสอบประจําวัน: NO

การใชงานรถของทาน

คําเตือนเกีย่ วกับกาซไอเสีย

คําเตือน

52D334

คําเตือน
หลีกเลี่ยงการสูดดมกาซไอเสีย กาซไอเสียประกอบ
ด วยก าซคาร บอนมอนนอกไซด ซึ่ งเป นก าซพิ ษ
ที่ไรสีไรกลิ่น เนื่องจากกาซคารบอนมอนนอกไซด
เปนกาซที่ตรวจจับไดยาก จึงควรแนใจวาไดปฏิบัติ
ตามขอพึงระวังตอไปนี้ เพื่อชวยปองกันไมใหกาซ
คารบอนมอนนอกไซดเขาสูภายในรถยนตของทาน
• อยาสตารทเครื่องยนตทิ้งไวในโรงรถหรือในพื้นที่
แคบที่อากาศถายเทไมสะดวก
(ตอ)

(ตอ)
• อยาจอดรถโดยที่ติดเครือ่ งยนตไวเปนเวลานาน
แมในพื้นที่เปดโลง ถาจําเปนตองนั่งในรถที่จอด
อยู เป น เวลาสั้ นๆ ขณะที่ เครื่ องยนต ทํ า งาน
ให แ น ใ จว า ได ป รั บ ปุ มควบคุ ม อากาศเข า ไปที่
“อากาศภายนอก” และปรับโบลเวอรไปที่ความเร็ว
สูง
• หลีกเลีย่ งการใชงานรถยนตขณะเปดประตูทาย
ถาจําเปนตองใชงานรถยนตขณะเปดประตูทาย
ใหแนใจวาไดปดกระจกหนาตางและหรือหลังคา
ซั น รู ฟ (ในรถบางรุ น ) ทุ กบานแล ว และปรั บ
โบลเวอร ไปที่ ความเร็ วสู ง พร อมกั บปรั บปุ ม
ควบคุมอากาศเขาไปที่ “อากาศภายนอก”
• เพื่อใหระบบระบายอากาศในรถของทานทํางาน
อยางเหมาะสม ใหหมั่นตรวจเช็คไมใหตะแกรง
ชองอากาศ เขาที่อยูดานหนากระจกบังลมหนามี
หิมะ ใบไม หรือ สิ่งกีดขวางอื่นๆ ติดอยู
• อยาใหสวนปลายทอไอเสียมีหิมะหรือสิ่งอื่นๆ ติด
อยูเพื่อชวยลดการสะสมของกาซไอเสียใตทองรถ
สิ่งนี้เปนสิ่งสําคัญเมื่อจอดรถในสภาวะที่มีพายุหมิ ะ
• ใหทําการตรวจสอบระบบไอเสียเปนระยะๆ เพือ่
ตรวจดูความเสียหายและการรั่ วซึม ถาเกิดความ
เสียหาย หรือการรั่วซึมใดๆ ขึ้นใหทําการซอมแซม
โดยทันที

รายการตรวจสอบประจําวัน
กอนการขับขี่

60A187S

1) ใหแนใจวากระจกหนาตาง กระจกมองหลัง กระจก
มองขาง ไฟสองสวาง และแถบสะทอนแสงสะอาด
และไมมีสิ่งใดบดบัง
2) ตรวจเช็คยางดวยสายตาตามจุดตางๆ ตอไปนี้:
– ความลึกของดอกยาง
– การสึกหรอที่ผิดปกติ รอยปริ และความเสียหาย
– นัตลอหลุดหลวม
– มีวัตถุแปลกปลอมเชน ตะปู หิน ฯลฯ
ดู รายละเอี ยดเพิ่ มเติ มที่ หั วข อ “ยาง” ในหมวด
“การตรวจสอบและการบํารุงรักษา”
3) ตรวจหารอยรั่วของน้ํามันและของเหลวตางๆ
หมายเหตุ:
น้ําที่หยดจากระบบปรับอากาศหลังการใชงานไมใช
สิ่งผิดปกติแตอยางใด
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รายการตรวจสอบประจําวัน: NO
การกินน้ํามันเครื่อง:

การใชงานรถของทาน
4) ใหแนใจวาฝากระโปรงหนาปดสนิทและล็อคเขาที่
5) ตรวจเช็คไฟหนา ไฟเลี้ยว ไฟเบรก และแตรวา
ทํางานอยางถูกตอง
6) ปรับเบาะนั่งและพนักพิงศีรษะ
7) ตรวจเช็คแปนเบรกและคันเบรกมือ
8) ปรับกระจกมองหลัง และกระจกมองขาง
9) ใหแนใจวาทั้งทานซึง่ เปนผูขับขีแ่ ละผูโดยสาร
ทั้งหมดคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตอง
10) ใหแนใจวาไฟเตือนทั้งหมดติดสวางขึน้ ขณะที่บิด
กุญแจไปที่ตําแหนง “ON” หรือกดสวิตชสตารท
เครื่องยนตเพือ่ เปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “ON”
11) ตรวจเช็คเกจวัดทั้งหมด
12) ตรวจเช็คใหแนใจวาไฟเตือนระบบเบรกดับลงเมื่อ
ปลดเบรกมือแลว
ใหทําการตรวจเช็คตางๆ ดังตอไปนี้ในหองเครื่องยนต
เปนประจําสัปดาหละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่ทานเติม
น้ํามันเชื้อเพลิง
1) ระดับน้ํามันเครื่อง
2) ระดับน้ําหลอเย็น
3) ระดับน้ํามันเบรก
4) ระดับน้ํากลั่นแบตเตอรี่
5) ระดับน้ําฉีดลางกระจกบังลมหนา
6) การล็อคของกลอนล็อคฝากระโปรงหนา
ดึงคันปลดล็อคฝากระโปรงหนาภายในรถ ใหแนใจ
วาทานไมสามารถเปดฝากระโปรงหนา ออกไดสุด
โดยไมปลดคันล็อคที่ ฝากระโปรงหนา ตรวจเช็ค

ใหแนใจวาไดปดฝากระโปรงหนาอยางแนนหนา
หลั งจากที่ ตรวจเช็ คการล็อคของกลอน ล็อคแลว
สําหรับตารางการหลอลื่ น ใหดูที่ รายการ “กลอน
บานพั บ และล็ อคทั้ งหมด” ของ “ช วงล าง
และตั วถัง” ใน “ตารางการบํารุงรักษาตามระยะ”
ในหมวด “การตรวจสอบและการบํารุงรักษา”
คําเตือน
ตรวจเช็คใหแนใจวาฝากระโปรงหนาปดสนิทและ
ล็อคเขาที่ กอนการขับขี่ มิฉะนั้ น ฝากระโปรงหนา
อาจเปดขึ้นโดยไมคาดคิดในขณะขับขี่ ทําใหบดบัง
ทัศนวิสัยจนเปนเหตุใหเกิดอุบัตเิ หตุได
ใหตรวจเช็คแรงดันลมยางโดยใชัเกจวัดแรงดันลมยาง
เป นประจําเดื อนละหนึ่ งครั้ ง หรื อทุ กครั้ งที่ ท านเติ ม
น้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งตรวจเช็คแรงดันลมยางของยาง
อะไหลดวย

การกินน้ํามันเครื่อง

เปนเรื่องปกติที่เครื่องยนตจะกินน้ํามันเครื่องในระหวาง
การใชงานรถยนตตามปกติ
ปริมาณการกินน้ํามันเครื่องจะขึ้นอยูกับความหนืดของ
น้ํามัน คุณภาพของน้ํามัน และสภาวะการขับขี่รถยนต
การขับขี่ รถยนต ดวยความเร็ วสู ง และการเร งหรื อลด
ความเร็ ว บ อ ยๆ จะทํ า ให กิ น น้ํ า มั น เครื่ องมากขึ้ น
ภายใต การรั บภาระสู งก็ เป นสาเหตุ ให เครื่ องยนต กิ น
น้ํามันเครื่องมากขึน้ เชนกัน
เครื่องยนตใหมก็กินน้ํามันเครื่องมากเชนกัน เนื่องจาก
ลูกสูบ แหวนลูกสูบ และผนังกระบอกสูบยังปรับสภาพ
ไม เข าที่ การกิ นน้ํ า มั นเครื่ องของเครื่ องยนต ใหม จะ
อยู ในระดั บปกติ ก็ ต อเมื่ อผ านการขั บขี่ ไปเป นระยะ
ทางประมาณ 5,000 กม. (3,000 ไมล) แลวเทานั้น
การกินน้ํามันเครื่อง:
สูงสุด 1.0 ลิตรตอ 1,000 กม.
(1 ควอรตตอ 600 ไมล)
เมื่ อวั ด ปริ ม าณการกิ น น้ํ า มั น เครื่ อง พึ ง ระลึ ก ไว ว า
น้ํามันเครื่องอาจเจือจางจึงทําใหยากตอการตัดสินระดับ
น้ํามันเครื่องที่แทจริงไดอยางถูกตอง
ตัวอยางเชน ถาขับขี่รถยนตเปนระยะทางสั้นๆ บอยครั้ง
และเครื่องยนตกินน้ํามันเครื่ องในระดับปกติ กานวัด
ระดับน้ํามันเครื่องอาจไมแสดงระดับน้ํามันเครื่องที่ลด
ลงเลย แมวาจะขับรถมาแลวเปนระยะทาง 1,000 กม.
(600 ไมล ) หรื อมากกว าก็ ตาม ที่ เป นเช นนี้ เนื่ องจาก
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การสตารทเครื่องยนต: 1

การใชงานรถของทาน
น้ํา มั นเครื่ องนั้ นค อยๆ เจื อจางกั บน้ํา มั นเชื้ อเพลิ งหรื อ
ความชื้นทีละนอย จึงทําใหดเู หมือนวาระดับน้ํามันเครื่อง
ไมเปลี่ยนแปลงเลย
ท านควรทราบด วยเช นกั นว าส ว นผสมที่ เจื อจางจะ
ระเหยออกมาภายหลั งเมื่ อขับขี่ รถยนต ที่ ความเร็ วสู ง
เช น บนทางด วน ซึ่ งจะทําให ดู เหมื อนว าเครื่ องยนต
กิ น น้ํ า มั น เครื่ องมากเกิ น ไปหลั ง จากการขั บ ขี่ ด ว ย
ความเร็วสูง

สวิตชสตารท
(รุนทีไ่ มมีระบบปุมกดคียเ ลสสตารท)

ตัวอยาง

60B041

สวิตชสตารทมีสี่ตําแหนงดังตอไปนี้:
65D611

คําเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น หามใชงาน
สวิตชควบคุมโดยใชมือสอดผานชองพวงมาลัย

LOCK
ตําแหนงนี้เปนตําแหนงจอดปกติ ตําแหนงนี้เปนเพียง
ตําแหนงเดียวเทานัน้ ที่สามารถนํากุญแจออกได
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การใชเกียร: 10

การใชงานรถของทาน
บิดไปที่ “LOCK”

ACC
อุปกรณไฟฟาตางๆ เชน วิทยุจะสามารถทํางานได แต
เครื่องยนตจะไมทํางาน
ON
ตํ า แหน ง นี้ เป น ตํ า แหน ง ทํ า งานปกติ ระบบไฟฟ า
ทั้งหมดจะทํางานได

กด

60G033

• รุนเกียรธรรมดา
ท า นต อ งกดกุ ญ แจเข า เพื่ อ บิ ด กุ ญ แจไปที่ ตํา แหน ง
“LOCK” กุญแจจะล็อคการจุดระเบิด (สตาร ท) และ
ปองกันการใชงานพวงมาลัยหลังจากนํากุญแจออก
• รุนเกียร CVT
คั น เกี ย ร จ ะต อ งอยู ในตํา แหน ง “P” (จอด) เพื่ อ บิ ด
กุ ญแจไปที่ ตําแหน ง ”LOCK” กุ ญแจจะล็ อคการจุ ด
ระเบิด (สตารท) และปองกันการใชงานพวงมาลัยและ
คันเกียรหลังจากนํากุญแจออก

START
ตําแหนงนี้ คือตําแหนงสําหรับสตารทเครื่ องยนตดวย
มอเตอรสตารท ทานควรปลอยกุญแจออกจากตําแหนง
นี้ทันทีเมื่อเครื่องยนตสตารทติดแลว
เสียงเตือนลืมถอดกุญแจสตารท
เสียงเตือนจะดังและหยุดเปนชวงๆ เพื่ อเตือนใหทาน
ถอดกุญแจสตารทออก ถากุ ญแจเสียบคางอยู ที่ สวิตช
สตารทเมื่อประตูดานคนขับเปดอยู

81A297S

คําเตือน
• หามบิดสวิตชสตารทกลับไปที่ตําแหนง “LOCK”
และถอดกุญแจสตารทออกขณะที่รถกําลังเคลื่อนที่
มิฉะนั้น พวงมาลัยจะล็อค และทานจะไมสามารถ
ควบคุมรถได
(ตอ)

การปลดล็อคพวงมาลัย ใหเสียบกุญแจและบิดตามเข็ม
นาฬิกาไปที่ ตําแหนงอื่น ถาทานไมสามารถบิดกุญแจ
เพื่ อปลดล็ อคพวงมาลั ยได ให ขยั บพวงมาลั ยไปทาง
ขวาหรือซายเล็กนอยในขณะที่บิดกุญแจ
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การใชเกียร: 10

การใชงานรถของทาน
คําเตือน
(ตอ)
• ใหบิดสวิตชสตารทกลับไปที่ตําแหนง “LOCK”
และถอดกุญแจสตารทออกทุกครั้งที่ออกจากรถ
แม ว าจะเป นระยะเวลาสั้ นๆ ก็ ตาม นอกจากนี้
อยาปลอยใหเด็กอยูในรถตามลําพัง เนื่องจากเด็ก
ที่ไมมีผูปกครองดูแลอาจทําใหรถเคลื่อนที่โดยไม
ไดตั้งใจ หรืออาจเลนกับกระจกไฟฟาหรือหลังคา
ซันรูฟได นอกจากนี้ เด็กอาจเปนลมแดดเนื่องจาก
สภาวะอากาศที่รอนจัด ซึ่งอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ
รุนแรงหรือเสียชีวิตได
ขอพึงระวัง
• เมื่ อสตาร ทเครื่ องยนตแตละครั้ ง อย าสตารท
เครื่องยนตจนมอเตอรสตารททํางานนานตอเนื่อง
เปนเวลาเกินกวา 15 วินาที ถาเครื่องยนตสตารท
ไม ติ ด ให รอ 15 วิ นาที แล วจึ งลองสตาร ทใหม
อีกครั้ง ถาเครื่องยนตยังคงสตารทไมติดหลังจาก
ที่ ลองสตารทหลายครั้ งแล ว ให ตรวจเช็คระดั บ
น้ํามันเชื้ อเพลิงว ามี เหลืออยู หรือไม หรือนํารถ
เขารับการตรวจเช็คที่ศูนยบริการซูซูกิ
• อยาปลอยสวิตชสตารทคางไวที่ตําแหนง “ON”
ถาเครื่ องยนตไมทํางาน เนื่ องจากจะทําให
แบตเตอรี่หมดประจุได

สวิตชสตารทเครื่องยนต
(รุนทีม่ ีระบบปุมกดคียเลสสตารท)

ที่ แผงหน า ป ด จะติ ด สว า งขึ้ น ให ดู ร ายละเอี ย ดที่
“ไฟเตือน และไฟแสดงสถานะ” ในหมวด “กอนการ
ขับขี”่

ตัวอยาง

58MST0301

LOCK (OFF)
โหมดนี้ สําหรับการจอดรถ เมื่ อโหมดนี้ ถูกเลือกโดย
การกดสวิตชสตารทเครื่ องยนตแลวทานเปดประตูรถ
ใดๆ พวงมาลัยจะล็อคโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ:
พวงมาลัยจะล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อประตูดานผูโดยสาร
เบาะหนาและ/หรือประตูหลังใดๆ เปดอยู
ACC
กดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเลือกโหมดสตารทนี้เพื่อ
ใช งานอุ ปกรณ ไฟฟ า เช น ระบบเครื่ องเสี ยง กระจก
มองขางและชองเสียบอุปกรณเสริมขณะที่เครื่องยนต
ไมทํางาน เมื่อเลือกตําแหนงนี้ ไฟแสดงสถานะ “ACC”

ON
• ขณะเครื่องยนตไมทํางาน (OFF)
ทานสามารถใชงานอุปกรณไฟฟาเชน กระจกประตู
ไฟฟาและที่ปดน้ําฝนขณะที่เครื่องยนตไมทํางานได
เมื่ อเลื อกโหมดสตาร ทนี้ โดยการกดสวิ ตช สตาร ท
เครื่ องยนต ไฟแสดงสถานะ “ON” ที่ แผงหน าป ด
จะติดสวางขึ้น
• ขณะเครื่องยนตทํางาน (ON)
ทานสามารถใชงานอุปกรณไฟฟาไดทั้ งหมด รถ
สามารถขับเคลื่อนไดเมื่อทานเลือกโหมดสตารทนี้
โดยการกดสวิตชสตารทเครื่องยนต
START
เกียร CVT – เมื่อทานมีรีโมทคอนโทรลของระบบปุม
กดคียเลสสตารทอยูกับทาน เครื่องยนตจะสตารทโดย
อัตโนมัติเมื่อทานกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเลือก
โหมดสตารทนี้ หลังจากที่เลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง
“P” แลวเหยียบแปนเบรก (ถาทานจําเปนตองสตารท
เครื่ องยนต ใหม ในขณะที่ รถกําลั งเคลื่ อนที่ ให เลื่ อน
คันเกียรไปที่ตําแหนง “N”)
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การใชเกียร: 10
การเบรก: 6

การใชงานรถของทาน
เกียรธรรมดา – เมื่ อทานมีรีโมทคอนโทรลของระบบ
ปุมกดคียเลสสตารทอยูกับทาน เครื่องยนตจะสตารท
โดยอัตโนมัติเมื่อทานกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อ
เลื อ กโหมดสตาร ท นี้ หลั ง จากที่ เลื่ อนคั น เกี ย ร ไ ป
ที่ ตําแหนง “N” (เกียรวาง) แลวเหยียบแปนเบรกและ
แปนคลัตช
หมายเหตุ:
ทานไมจําเปนตองกดสวิตชสตารทเครื่องยนตคา งไว
เพื่อสตารทเครื่องยนต
ขอพึงระวัง
อยาปลอยให สวิตชสตารทเครื่ องยนต อยู ในโหมด
“ACC” หรื อ “ON” เมื่ อเครื่ องยนต ไ ม ทํ า งาน
หลี กเลี่ ยงการใช งานวิ ทยุ หรื ออุ ปกรณ ไฟฟ าอื่ นๆ
เปนเวลานานเมื่อสวิตชสตารทเครื่องยนตอยูในโหมด
“ACC” หรื อ “ON” เมื่ อเครื่ องยนต ไ ม ทํ า งาน
มิฉะนั้นแบตเตอรีอ่ าจหมดประจุได

ระบบปุมกดคียเลสสตารท

ถ ามี รี โมทคอนโทรลของระบบปุ มกดคี ยเลสสตาร ท
อยู ภายใน “บริ เวณการทํางานภายใน” (ดูที่ คําอธิบาย
ที่ เกี่ ยวข องในหมวดนี้ ) ท านจะสามารถใชงานสวิตช
สตาร ทเครื่ องยนต เพื่ อสตาร ทเครื่ องยนต และเลื อก
โหมดสตาร ท (“ACC” หรื อ “ON”) ได นอกจากนี้
สามารถใชงานฟงกชั่นดังตอไปนี้ได:
• ฟงกชั่นคียเ ลสเอ็นทรี ดูรายละเอียดที่ “รีโมทคอนโทรล
ของระบบปุมกดคียเ ลสสตารท” ในหมวด “กอน
การขับขี่”
• การล็อคและการปลดล็อคประตู (รวมถึงประตูทาย)
โดยใชสวิตชบนมือเปดประตูดา นนอก ดูรายละเอียด
ที่ “รีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารท”
ในหมวด “กอนการขับขี”่
• ฟงกชั่ นยับยั้ งการทํางานของเครื่ องยนต (ปองกัน
การโจรกรรม) ใหดูรายละเอียดที่ “ระบบยับยั้งการ
ทํางานของเครื่องยนต” ในหมวด “กอนการขับขี่”

ไฟสองสวางที่สวิตชสตารทเครื่องยนต
สวิตชสตารทเครื่องยนตจะติดสวางในสถานการณ
ดังนี้:
• เปดประตูดานคนขับ (เฉพาะกรณีเครื่องยนตไม
ทํางาน)
• หลังจากปดประตูดานคนขับเปนเวลา 15 วินาที
(เฉพาะกรณีเครื่องยนตไมทํางาน)
• เปดไฟหรี่
ไฟสองสวางจะคอยๆ ดับลงเมื่อไมจําเปนตองใช

หมายเหตุ:
• พวงมาลัยอาจปลดล็อคไดถา มีน้ําหนักกดทับที่พวง
มาลัย ถาเกิดเหตุการณดงั กลาว ใหหมุนพวงมาลัย
ไปทางขวาหรือซายเพื่อคลายจากน้ําหนักนั้น กอนที่
ทานจะกดสวิตชสตารทเครื่องยนตอีกครั้งเพื่อเปลี่ยน
ไปที่โหมดสตารทที่ตองการ
• ในบริเวณที่สัญญาณวิทยุหรือสัญญาณรบกวนกําลัง
แรงสูง ทานอาจไมสามารถเปลี่ยนโหมดสตารทไป
เปน “ACC” หรือ “ON” หรือเพื่อสตารทเครื่องยนต
โดยใชสวิตชสตารทเครื่องยนตได
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การเบรก: 6

การใชงานรถของทาน
การเลือกโหมดสตารท
กดสวิ ตช สตาร ทเครื่ องยนต เพื่ อเลื อกโหมด “ACC”
หรื อ “ON” ดั ง วิ ธี ต อไปนี้ เมื่ อ ท านใช ง านอุ ปกรณ
ไฟฟาหรือตรวจเช็คการทํางานของอุปกรณตางๆ โดย
ไมไดติดเครื่องยนต

82K253

หมายเหตุ:
เพื่อการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ไฟสองสวางจะดับ
ลงโดยอัตโนมั ติเมื่ อสภาวะทั้ งสองดังต อไปนี้ เกิดขึ้ น
พรอมกัน (ฟงกชั่นประหยัดพลังงานแบตเตอรี่):
• ปดไฟหนาและไฟหรี่
• หลังจากเปดประตูดานคนขับผานไป 15 นาที

1) นํารีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารท
ไวกับตัวทานแลวนัง่ ที่เบาะคนขับ
2) เกียรธรรมดา – กดสวิตชสตารทเครื่องยนตโดยไม
ตองเหยียบแปนคลัตช (1)
CVT – กดสวิตชสตารทเครื่องยนตโดยไมตอ งเหยียบ
แปนเบรก (1)

CVT

LOCK
(OFF)

คันเกียร์อยู่ใน
ตำแหน่ง

P

ACC

ON

(อุปกรณ์เครืองเสียง)
คันเกียร์อยู่ในตำแหน่งอืน

P
57L31006

เกียรธรรมดา

LOCK
(OFF)

ACC

ON

(อุปกรณเครื่องเสียง)

(1)
57L31033
82K254

ทุกครั้งที่ทานกดสวิตชสตารทเครื่องยนต โหมดสตารท
จะเปลี่ยนดังตอไปนี้
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การเบรก: 6

การใชงานรถของทาน
หมายเหตุ:
เกียร CVT – ถาคันเกียรอยูท ี่ตําแหนงอื่นนอกเหนือจาก
ตําแหนง “P” หรือถากดปุม ที่หัวคันเกียรเมื่อคันเกียร
อยูในตําแหนง “P” โหมดสตารทจะไมสามารถเปลี่ยน
กลับไปที่ “LOCK” (OFF) ได
ถาไฟแสดงสถานะ “PUSH” กะพริบและไมสามารถ
เลือกโหมดสตารทได
รี โมทคอนโทรลของระบบปุ มกดคี ย เลสสตาร ทของ
ท านอาจไม สามารถรั บสั ญญาณขณะอยู ภายใน
“บริเวณการทํางานภายใน” (ดูที่ คําอธิบายที่ เกี่ ยวของ
ในหมวดนี้) ใหลองอีกครั้งหลังจากที่ตรวจสอบแลววา
มี รี โมทคอนโทรลอยู กั บตั วท าน ถ ายั งคงไม สามารถ
เลื อ กโหมดสตาร ท ได แบตเตอรี่ รี โ มทคอนโทรล
อาจหมดประจุ เพื่อใหสามารถเลือกโหมดสตารทได
ทานจะตองใชวิธีการดังตอไปนี้:

ตัวอยาง
(1)

(2)

58MST0302

1) กดสวิตชสตารทเครือ่ งยนตโดยไมตอ งเหยียบแปน
คลัตช (1)
2) ในระหวางที่ไฟแสดงสถานะ “PUSH” บนแผง
หนาปดกะพริบภายใน 10 วินาที ใหปลายสวิตช
ล็อคของรีโมทคอนโทรล (2) สัมผัสกับสวิตช
สตารทเครื่องยนตเปนเวลา 2 วินาทีโดยประมาณ

หมายเหตุ:
• ถาทานยังคงไมสามารถเลือกโหมดสตารทได อาจมี
ปญหาเกิดขึ้นกับระบบปุมกดคียเลสสตารท ใหติดตอ
ศูนยบริการซูซูกิเพื่อทําการตรวจสอบระบบ
• ไฟเตือนระบบปุมกดคียเ ลสสตารท/ระบบยับยัง้ การ
ทํ า งานของเครื่ องยนต จ ะติ ด สว า งขึ้ นเป น เวลา
ประมาณ 5 วินาทีในขณะที่ไฟแสดงสถานะ “PUSH”
กะพริบ ใหดูรายละเอียดที่ “ไฟเตือนและไฟแสดง
สถานะ” ในหมวด “กอนการขับขี่”
• ทานสามารถกําหนดคาระบบใหเสียงเตือนภายในดัง
หนึ่ งครั้ งสํ าหรั บการเตื อน “รี โมทคอนโทรลอยู
ภายนอกช วงการรั บสัญญาณ” เพื่ อทําการกําหนด
คานี้ กรุณาติดตอศูนยบริการซูซูกิ
• ถาแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลใกลจะหมดประจุ
ไฟเตื อนอั ตราการสิ้ นเปลื องแบตเตอรี่ ของรี โมท
คอนโทรลระบบปุมกดคียเลสสตารทที่แผงหนาปด
จะติดสวางขึ้นเปนเวลา 2-3 วินาทีเมื่อทานกดสวิตช
สตาร ท เครื่ องยนต เ พื่ อเปลี่ ยนโหมดสตาร ท ไป
เป น “ON” ให ดู รายละเอี ยดที่ “ไฟเตื อนและไฟ
แสดงสถานะ” ในหมวด “กอนการขับขี่” สําหรับ
รายละเอี ยดการเปลี่ ยนแบตเตอรี่ ให ดู ที่ “รี โมท
คอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารท” ในหมวด
“กอนการขับขี่”
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การรันอิน: 6
ตัวแปลงสภาพไอเสีย: NO

การใชงานรถของทาน
การเตือน “รีโมทคอนโทรลอยูภายนอก”
เมื่อตรวจพบสภาวะดังไดอธิบายไวดานลาง ระบบจะ
ทําการเตือน “รีโมทคอนโทรลอยู ภายนอก” โดยการ
ส ง เสี ย งเตื อ นภายในแล ะภายนอกและกะพริ บ ไฟ
เตื อ นระบบปุ มกดคี ย เ ลสสตาร ท /ระบบยั บ ยั้ งการ
ทํางานของ เครื่องยนต
• รีโมทคอนโทรลไมอยู ภายในรถ เมื่อเปดประตูใด
ประตูหนึ่งขณะเครื่องยนตกําลังทํางานหรือขณะกด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไป
ที่ “ACC” หรื อ “ON” และหลั งจากนั้ นประตู ทุ ก
บานถูกปด
• รีโมทคอนโทรลไมอยูภายในรถขณะที่ทานพยายาม
จะสตารทเครื่ องยนตหลังจากเปลี่ยนโหมดสตารท
ไปเปน “ACC” หรือ “ON” โดยการกดสวิตชสตารท
เครื่องยนต

หมายเหตุ:
• ถามีการเตือน ใหระบุตําแหนงรีโมทคอนโทรลให
เร็วที่สุดเทาที่เปนไปได
• การพยายามสตารทเครื่องยนตจะลมเหลวในขณะที่
การเตือนทํางาน การกะพริบของไฟเตือนระบบปุม
กดคี ย เ ลสสตาร ท /ระบบยั บ ยั้ งการทํ า งานของ
เครื่องยนต ที่แผงหนาปดจะระบุสภาวะนี้ ใหดูราย
ละเอียดที่ “ไฟเตือนและไฟแสดงสถานะ” ในหมวด
“กอนการขับขี่”
• ไฟเตือนระบบปุมกดคียเ ลสสตารท/ระบบยับยั้งการ
ทํางานของเครื่ องยนตควรจะหยุดกะพริบในไมชา
หลั ง จากนํ า รี โ มทคอนโทรลกลั บ เข า ภายในรถ
ถาไฟเตือนไมหยุดกะพริบ ใหเปลี่ยนโหมดสตารท
ไปที่ “LOCK” (OFF) โดยการกดสวิ ตช สตาร ท
เครื่องยนตแลวทําการสตารทเครื่องยนต
• เก็บรีโมทคอนโทรลไวกับตัวทานซึง่ เปนผูขับขี่เสมอ

บริเวณการทํางานภายในสําหรับการสตารทเครื่องยนต
การเลือกโหมดสตารทและการเตือน “รีโมทคอนโทรลอยู
ภายนอก”

(1)

68LM302

(1) บริเวณการทํางานภายใน
“บริ เวณการทํางานภายใน” สําหรั บฟ งก ชั่ นเหล านี้
หมายถึงพื้นที่ภายในหองโดยสารยกเวนพื้นที่เหนือแผง
หนาปด

(1)
68LM308

(1) ไฟเตือนระบบปุมกดคียเ ลสสตารท/ระบบยับยั้ง
การทํางานของเครื่องยนต (กะพริบ)
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การใชงานรถของทาน
หมายเหตุ:
• แมวาเมื่ อรีโมทคอนโทรลอยูภายใน “บริเวณการ
ทํางานภายใน” ถาอยูในสภาวะใดสภาวะหนึ่งดังตอ
ไปนี้ ท านอาจไม สามารถสตาร ทเครื่ องยนต หรื อ
เลื อกโหมดสตาร ทได และการเตื อน “รี โมทคอน
โทรลอยูภ ายนอก” อาจเกิดขึ้น
– แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรลต่ํา
– รีโมทคอนโทรลถูกรบกวนจากสัญญาณคลื่ น
วิทยุกําลังสูงหรือสัญญาณรบกวน
– รีโมทคอนโทรลสัมผัสกับหรือถูกบังดวยวัตถุ
ที่เปนโลหะ
– รีโมทคอนโทรลอยูในกลองเก็บของ เชน ชอง
เก็บของหรือชองเก็บของขางประตู
– รีโมทคอนโทรลอยูในชองเก็บของที่แผงบังแดด
หรือบนพื้น
• แมวาเมื่อรีโมทคอนโทรลอยูภ ายนอก “บริเวณการ
ทํางานภายใน” ถาอยูในสภาวะใดสภาวะหนึ่งดังตอ
ไปนี้ ทานอาจสามารถสตารทเครื่องยนตหรือเลือก
โหมดสตาร ทได การเตือน “รีโมทคอนโทรลอยู
ภายนอก” อาจเกิดขึ้นในขณะนั้น
– รีโมทคอนโทรลอยูภายนอกรถแตใกลกบั ประตูมาก
– รีโมทคอนโทรลอยูที่แผงหนาปด

คันเบรกมือ

สําหรับรุนเกียร CVT ใหใสเบรกมือกอนเลื่อนคันเกียร
ไปที่ ตําแหนง “P” (จอด) ทุกครั้ ง ถาทานจอดรถบน
ทางลาดชันและเลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง “P” กอนที่
จะใสเบรกมือ น้ําหนักของรถอาจทําใหเลื่อนคันเกียร
ออกจากตําแหนง “P” ไดยากเมื่อทานพรอมที่จะขับรถ
อีกครั้ง
เมื่ อจะเริ่ มออกตัว ให เลื่ อนคันเกียร ออกจากตําแหนง
“P” กอนที่จะปลดเบรกมือ

ตัวอยาง
(1)
(2)

(3)

54G039

(1) ใสเบรกมือ
(2) ปลดเบรกมือ
(3) ปลดเบรกมือ
คั น เบรกมื อ จะอยู ร ะหว า งเบาะนั่ ง การใส เ บรกมื อ
ให เ หยี ยบแป น เบรกค า งไว แล ว ดึ ง คั น เบรกมื อ ขึ้ น
ให สุ ด การปลดเบรกมื อ ให เหยี ยบแป นเบรกค างไว
แลวดึงคันเบรกมือขึ้นเล็กนอย จากนั้นใชนิ้วหัวแมมือ
กดปุมที่ปลายคันเบรกมือ และลดคันเบรกมือลงกลับสู
ตําแหนงเดิม

คําเตือน
• หามขับรถขณะใสเบรกมือ: ประสิทธิภาพของ
เบรกหลังจะลดลงเนื่องจากความรอนที่มากเกินไป
อายุการใชงานของเบรกจะสั้นลง หรือเบรก อาจ
เสียหายอยางถาวรได
• ถาเบรกมือไมสามารถยึดรถใหจอดนิง่ อยูก บั ที่ได
หรือปลดเบรกมือลงไดไมสุด ใหนํารถเขารับการ
ตรวจเช็คที่ศูนยบริการซูซูกทิ ันที
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การใชงานรถของทาน
คําเตือน
ใหดึงเบรกมือขึ้นจนสุดกอนที่จะออกจากรถทุกครั้ ง
มิ ฉะนั้ นรถอาจเคลื่ อนที่ เป นเหตุให ได รับบาดเจ็ บ
หรื อเกิ ดความเสี ยหายได เมื่ อจอดรถ ให แน ใจว า
คันเกียรสําหรับรุนเกียรธรรมดาอยูในตําแหนงเกียร
1 หรื อ ตํา แหน ง “R” (เกี ย ร ถ อย) หรื อ คั น เกี ย ร
สําหรับรุนเกียร CVT อยูในตําแหนง “P” (เกียรจอด)
พึงระลึกไววา แมวาจะเลื่อนคันเกียรไปที่ ตําแหนง
ใดๆ หรื อตําแหน ง P (จอด) ก็ตาม ท านจะตองดึ ง
เบรกมือขึ้นใหสุดทุกครั้งที่จอดรถ
คําเตือน
เมื่อจอดรถภายใตสภาวะอากาศหนาวจัด ใหปฏิบัติ
ตามขั้นตอนตอไปนี้:
1) ใสเบรกมือ
2) รุนเกียรธรรมดา - ดับเครื่องยนต แลวเลื่อน
คันเกียรไปที่ตําแหนงเกียรถอยหรือเกียรหนึ่ง
เกียร CVT - เลือ่ นคันเกียรไปที่ตําแหนง “P”
(เกียรจอด) และดับเครื่องยนต
3) ออกจากรถและหนุนลอไว
4) ปลดเบรกมือ
เมื่อทานกลับมาที่รถ ทานตองจําใหไดวาจะตอง
ใสเบรกมือกอน แลวจึงนําอุปกรณหนุนลอออก

เสียงเตือนเบรกมือ
เสี ยงเตือนจะดั งขึ้ นเปนช วงๆ เพื่ อเตื อนให ท านปลด
เบรกมื อ ถ าท านสตาร ทรถโดยที่ ไม ได ปลดเบรกมื อ
ใหแนใจวาทานปลดเบรกมือจนสุดและไฟเตือนระบบ
เบรกจะดับลง

แปนเหยียบ
เกียรธรรมดา

ตัวอยาง
(1)

(2)

(3)

80J2121

CVT

ตัวอยาง
(2)

(3)

80J2122
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การใชงานรถของทาน
แปนคลัตช (1)
(สําหรับรุน เกียรธรรมดา)
แป นคลั ตช ใช เพื่ อตั ดการส งกําลั งที่ ส งไปยั งล อเมื่ อ
สตาร ท เครื่ องยนต หยุ ด รถ หรื อ เปลี่ ยนเกี ย ร การ
เหยียบแปนคลัตชจะตัดกําลังที่สงผานคลัตช
คําเตือน
อยาขับรถโดยวางเทาไวบนแปนคลัตช เพราะจะทํา
ให ค ลั ต ช สึ ก มากกว า ปกติ คลั ต ช เ สี ย หาย หรื อ
สูญเสียกําลังเบรกดวยเครื่องยนตโดยไมคาดคิด

แปนเบรก (2)
เบรกที่ติดตั้งมากับรถซูซูกิของทานเปนแบบดิสกเบรก
หน าและหลั ง หรื อดิ สก เบรกหน าและดรั มเบรกหลั ง
อยางใดอยางหนึ่ง การเหยียบแปนเบรกจะทําใหเบรก
ดังกลาวทํางาน
เมื่ อเหยี ยบเบรก ท า นอาจได ยิ นเสี ย งเบรกบ า งเป น
ครั้ งคราว เสี ยงเบรกนี้ มีสาเหตุ มาจากป จจั ยแวดล อม
ต างๆ เช น สภาวะอากาศเย็ น เป ยกชื้ น หรื อหิ มะตก
และอื่นๆ ซึ่งไมไดแสดงถึงความผิดปกติแตอยางใด
คําเตือน
ถาเบรกมีเสี ยงดั งมากผิดปกติ และเกิดขึ้ นทุ กครั้ ง
ที่ เหยียบเบรก ท านควรนํารถเขารับการตรวจเช็ค
เบรกที่ศูนยบริการซูซูกิ
คําเตือน
อย า “ขั บ ขี่ ” โดยที่ เหยี ย บเบรกนานต อ เนื่ อง
หรื อวางเท าไว บนแป นเบรก การกระทําเช นนี้ จะ
สงผล ใหเบรกร อนจั ดเป นผลให เกิ ดการเบรกโดย
ไม ค าดคิ ด ระยะเบรกเพิ่ มขึ้ น หรื อ ทํ า ให เ บรก
เสียหายอยางถาวร
แปนคันเรง (3)
แป นคันเร งนี้ ใชเพื่ อควบคุมความเร็วรอบเครื่ องยนต
การเหยี ยบแป น คั น เร งจะเป น การเพิ่ มกํ า ลั งและ
ความเร็วรถ

การสตารทเครื่องยนต
(รุนทีไ่ มมีระบบปุมกดคียเ ลสสตารท)
กอนสตารทเครื่องยนต
MT

CVT

58MST0303

1) ใหแนใจวาไดใสเบรกมือจนสุดแลว
2) รุนเกียรธรรมดา – เลื่อนคันเกียรไปทีต่ ําแหนง “N”
(เกี ยร ว าง) และเหยี ยบแป นคลั ตช ให สุ ด เหยี ยบ
แปนคลัตชคา งไวขณะสตารทเครื่องยนต
รุนเกียร CVT – ถาคันเกียรไมอยูในตําแหนง “P”
(เกี ยร จอด) ให เลื่ อนคั นเกี ยร ไปที่ ตําแหน ง “P”
(เกียรจอด) (ถาทานจําเปนตองสตารทเครื่องยนต
ใหมในขณะที่ รถกําลังเคลื่ อนที่ ใหเลื่ อนคันเกียร
ไปที่ตําแหนง “N”)
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การใชงานรถของทาน
หมายเหตุ:
รถรุนเกียร CVT จะมีอุปกรณปองกันการทํางานของ
มอเตอรสตารทซึง่ ออกแบบมาเพื่อปองกันไมใหมอเตอร
สตารททํางานถาคันเกียรอยูในตําแหนงการขับขีใ่ ดๆ
คําเตือน
ก อนสตาร ทเครื่ องยนต ให แน ใจว าได ใส เบรกมื อ
จนสุ ด แล ว และคั น เกี ยร อ ยู ที่ ตํ า แหน ง เกี ย ร ว า ง
(หรือเกียรจอดสําหรับรุนเกียร CVT)

การสตารทเครื่องยนตขณะเครื่องเย็น และขณะเครื่อง
อุน
สตารทเครื่องยนตโดยบิดกุญแจสตารทไปที่ตําแหนง
“START” โดยไมเหยียบแปนคันเรง ปลอยกุญแจเมื่อ
เครื่องยนตสตารทติดแลว
ขอพึงระวัง
• ใหปลอยสวิตชสตารททันทีหลังจากที่เครื่องยนต
สตารทติดแลว มิฉะนั้นมอเตอรสตารทจะเสียหาย
ได
• อยาสตารทเครือ่ งยนตนานติดตอกันเกินกวา 15
วินาที ถาเครื่องยนตสตารทไมติดในครั้งแรก ให
รอประมาณ 15 วิ นาที แล วจึ งลองสตาร ทใหม
อีกครั้ง
ถาเครื่องยนตสตารทไมติดหลังจากที่สตารทเปนเวลา
15 วิ น าที แ ล ว ให ร ออี ก ประมาณ 15 วิ น าที แล ว
เหยี ยบแป นคั นเร งลง 1/3 ของระยะแป นคั นเร ง แล ว
ลองสตาร ทเครื่ องยนต ใหม อี กครั้ ง ปล อยกุ ญแจและ
แปนคันเรงเมื่อเครื่องยนตสตารทติดแลว
ถ าเครื่ องยนต ยั งคงสตาร ทไม ติ ด ให ลองเหยียบแป น
คันเรงลงจนสุดขณะสตารทเครื่องยนต วิธีนี้อาจจะชวย
ใหเครื่องยนตสตารทติดไดถามีน้ํามันทวม

การสตารทเครื่องยนต
(รุนทีม่ ีระบบปุมกดคียเลสสตารท)
กอนสตารทเครื่องยนต

MT

CVT

58MST0304

1) ใหแนใจวาไดใสเบรกมือจนสุดแลว
2) เกียรธรรมดา - เลื่อนคันเกียรไปที่ “N” (เกียรวาง)
และเหยียบแปนคลัตชจนสุด เหยียบแปนคลัตช
และแปนเบรกจนสุดคางไว
รุนเกียร CVT – ถาคันเกียรไมอยูในตําแหนง “P”
(เกียรจอด) ใหเลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง “P”
เหยียบแปนเบรกจนสุดคางไว
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การใชงานรถของทาน
ขอพึงระวัง
• อยาเหยียบแปนคันเรงในระหวางขั้ นตอนการ
สตารทเครื่องยนต
• ถาเครื่องยนตไมตอบสนองเมือ่ ทานพยายาม
สตาร ทด วยสวิ ตช สตาร ทเครื่ องยนต หรื อถ า
สวิตชสตารทเครื่องยนตวนซ้ําโหมด “OFF” “ACC” - “ON” แบตเตอรี่ ของรถอาจหมด
ประจุ ใหตรวจเช็คแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่
รถกอนลองสตารทใหมอกี ครัง้

(1)

82K254

3) ไฟแสดงสถานะ “PUSH” ที่แผงหนาปดจะติด
สวางขึน้ กดสวิตชสตารทเครื่องยนต (1) เมื่อ
เครือ่ งยนตสตารทติด มอเตอรสตารทจะหยุดทํางาน
โดยอัตโนมัติ
คําเตือน
ก อนสตาร ทเครื่ องยนต ให แน ใจว าได ใส เบรกมื อ
จนสุ ด แล ว และคั น เกี ยร อ ยู ที่ ตํ า แหน ง เกี ยร ว า ง
(หรือเกียรจอดสําหรับรุนเกียร CVT)

หมายเหตุ:
• ทานไมจําเปนตองกดสวิตชสตารทเครื่องยนตคางไว
เพือ่ สตารทเครื่องยนต
• เครื่องยนตของรถรุนเกียรธรรมดาจะไมสตารทถาไม
เหยียบแปนคลัตช
• รถรุนเกียร CVT จะมีอุปกรณปองกันการทํางาน
ของมอเตอร สตาร ทซึ่ งออกแบบมาเพื่ อป องกั นไม
ใหมอเตอรสตารททํางานถาคันเกียรอยูในตําแหนง
การขับขี่ใดๆ
• ทานควรลดภาระตางๆ ลง เชน ปดไฟหนาและ
ระบบปรับอากาศเพื่อใหสตารทเครื่องยนตไดงา ยขึ้น
• แมวาทานจะสตารทเครือ่ งยนตไมติด มอเตอรสตารท
จะหยุดหมุนโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นสักครู หลังจาก
มอเตอรสตารทหยุดหมุนหรือถามีปญหาเกิดขึ้นกับ
ระบบ มอเตอร สตาร ทจะหมุ นเฉพาะในณะที่ กด
สวิตชสตารทเครื่องยนต

การดับเครือ่ งยนต
• กดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อดับเครื่องยนตหลัง
จากที่รถจอดสนิท
• ในกรณีฉกุ เฉิน ทานสามารถดับเครื่องยนตโดยการ
กดสวิตชสตารทเครือ่ งยนตนานกวา 3 วินาทีในขณะ
ที่รถเคลือ่ นที่ได
หมายเหตุ:
อยาดับเครื่องยนตในขณะที่รถเคลื่อนที่ ยกเวนในกรณี
ฉุกเฉิน
การบังคับเลี้ ยวและการเบรกตองออกแรงมากขึ้ นเมื่ อ
เครื่องยนตดับ
ดูที่ “การเบรก” ในหมวด “การใชงานรถของทาน”
ขอพึงระวัง
ถ าท านดั บเครื่ องยนต ในขณะที่ รถเคลื่ อนที่ เกี ยร
CVT อาจไดรับความเสียหาย
หลีกเลี่ยงการดับเครื่องยนตในขณะขับขี่
• ถาเครื่องยนตดบั และอยูใ นสถานะนัน้ ชั่วขณะหลังจาก
ทีเ่ ครื่องยนตดับโดยไมคาดคิด หรือรถวิ่งดวยความเร็ว
สู งก อนเครื่ องยนต จะดั บ อาจได ยิ นเสี ยงคลิ กจาก
เครื่องยนตเมื่อสตารทเครื่องยนตใหมอกี ครั้ง ซึ่งไม
ถือวาเปนสิ่งผิดปกติ ในกรณีนี้ ใหเดินเบาเครื่องยนต
กอนจะดับเครื่องเสมอ
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การใชงานรถของทาน
การสตารทเครื่องยนตขณะเครื่องเย็นและขณะเครื่องอุน
สตารทเครื่องยนตโดยกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อ
เปลี่ ยนโหมดสตาร ทไปที่ “START” โดยไม เหยี ยบ
แปนคันเรง
ขอพึงระวัง
อย าสตาร ทเครื่ องยนต นานติ ดต อกั นเกิ นกว า 12
วิ น าที ถ า เครื่ องยนต ส ตาร ท ไม ติ ด ในครั้ งแรก
ให รอประมาณ 15 วิ นาที แล วจึ งลองสตาร ทใหม
อีกครัง้
หลังจากกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมด
สตาร ท ไปที่ “START” มอเตอร ส ตาร ท จะสตาร ท
เครื่องยนตเปนเวลาประมาณ 12 วินาทีกอ นที่เครื่องยนต
จะสตารทติด ถาเครื่องยนตสตารทไมติด ในครั้งแรก
ใหรอประมาณ 15 วินาที จากนั้นลองสตารทใหมอกี ครัง้
ในขณะที่กดสวิตชสตารท เครื่องยนตคางไวพรอมกับ
เหยี ย บแป น คั นเร ง ลงประมาณ 1/3 ของระยะแป น
คันเรง ปลอยแปนคันเรงเมื่อเครื่องยนตสตารทติดแลว
ถาเครื่ องยนต ยังคงสตาร ทไม ติ ด ใหลองเหยียบแป น
คั นเร งลงจนสุ ดขณะสตาร ทเครื่ องยนต วิ ธี นี้ อาจจะ
ชวยใหเครื่องยนตสตารทติดไดถามีน้ํามันทวม
ถาทานไมสามารถสตารทเครื่องยนตไดโดยใชขั้นตอนนี้
กรุณาติดตอศูนยบริการซูซูกิ

ถาไฟแสดงสถานะ “PUSH” กะพริบและเครื่องยนต
สตารทไมตดิ
รีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารทอาจไม
สามารถรั บสั ญญาณได ขณะอยู ภายใน “บริ เวณการ
ทํางานภายใน” ให ลองอี กครั้ งหลั งจากที่ ตรวจสอบ
แลววามีรีโมทคอนโทรลอยูกับตัวทาน ถาเครื่องยนต
ยังคงสตารทไมติด แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลอาจ
หมดประจุ ดังนั้น ทานจะตองใชวิธีดังตอไปนี้เพื่อให
สามารถสตารทเครื่องยนตได

ตัวอยาง
(1)

(2)

58MST0302

1) ใหแนใจวาไดใสเบรกมือจนสุดแลว
2) เกียรธรรมดา - เลื่อนคันเกียรไปที่ “N” (เกียรวาง)
และเหยียบแปนคลัตชจนสุด
เหยียบแปนคลัตชและแปนเบรกจนสุดคางไว
เกียร CVT – ถาคันเกียรไมอยูใ นตําแหนง “P”
(เกียรจอด) ใหเลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง “P”
เหยียบแปนเบรกจนสุดคางไว
3) ไฟแสดงสถานะ “PUSH” ที่แผงหนาปดจะติด
สวางขึน้ กดสวิตชสตารทเครื่องยนต (1)
4) ในระหวางที่ไฟแสดงสถานะ “PUSH” บนแผง
หนาปดกะพริบภายใน 10 วินาที ใหปลายสวิตช
ล็อคของรีโมทคอนโทรล (2) สัมผัสกับสวิตช
สตารทเครื่องยนตเปนเวลา 2 วินาทีโดยประมาณ
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การใชงานรถของทาน
หมายเหตุ:
• ถาทานยังคงสตารทเครื่องยนตไมติดหลังจากได
พยายาม แลวหลายครั้งดวยวิธีการดังกลาว อาจมี
ปญหาเกิดขึ้นที่อื่น เชน แบตเตอรี่ต่ํา กรุณาติดตอ
ขอรับการตรวจสอบที่ศูนยบริการซูซูกิ
• ไฟเตือนระบบปุมกดคียเ ลสสตารท/ระบบยับยั้งการ
ทํางานของเครื่องยนตจะติดสวางขึ้นเปนเวลาประมาณ
5 วินาทีในขณะที่ไฟแสดงสถานะ “PUSH” กะพริบ
• ทานสามารถกําหนดคาระบบใหเสียงเตือนภายในดัง
หนึ่งครั้งสําหรับการเตือน
“รีโมทคอนโทรลอยูภ ายนอกชวงการรับสัญญาณ”
กรุณาติดตอขอรับการกําหนดคาไดที่ศูนยบริการ
ซูซูกิ
• ถาแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลใกลจะหมดประจุ
ไฟเตื อนอั ตราการสิ้ นเปลื องแบตเตอรี่ ของรี โมท
คอนโทรลระบบปุมกดคียเลสสตารทที่แผงหนาปด
จะติดสวางขึ้นเปนเวลา 2-3 วินาทีเมื่อทานกดสวิตช
สตารทเครื่ องยนตเพื่ อเปลี่ยนโหมดสตารทไปเปน
“ON” สําหรับรายละเอียดการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหดู
ที่ “รีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารท”
ในหมวด “กอนการขับขี”่

เปลีย่ นโหมดสตารทกลับไปที่ “LOCK” (OFF)
เกี ยร CVT – เพื่ อความปลอดภั ย จะสามารถเปลี่ ยน
โหมดสตาร ทกลั บไปที่ “LOCK” (OFF) โดยการกด
สวิ ตช สตาร ทเครื่ องยนต ได เฉพาะเมื่ อคั นเกี ยร อยู ใน
ตําแหนง “P” โดยทีไ่ มกดปุมที่หัวคันเกียร
หมายเหตุ:
ในกรณีของรุนเกียร CVT จะไมสามารถเปลี่ยนโหมด
สตารทกลับไปที่ ตําแหน ง “LOCK” (OFF) ไดถาคัน
เกียรอยูท ี่ตําแหนงอื่นนอกเหนือจาก “P”
ป ญ หาบางประการ เช น ความบกพร อ งในระบบ
เครื่ องยนตอาจทําใหไมสามารถเปลี่ ยนสวิตชสตารท
เครื่ องยนต กลั บไปที่ โหมด “LOCK” (OFF) ได ถ า
เกิ ดป ญหานี้ ขึ้ น ให นํารถเข ารั บการตรวจสอบได ที่
ศูนยบริการซูซูกิหลังจากที่ไดปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอ
ไปนี้:
• ล็อคประตูดวยกุญแจเพื่อปองกันการโจรกรรม (ไม
สามารถใชงานสวิตชบนมือเปดประตูดานนอกและ
รีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารทเพื่อ
ล็อคประตูได)
• ปลดสายขั้วลบแบตเตอรี่เพือ่ ปองกันการคายประจุ

เสียงเตือนโหมด “LOCK” (OFF)
ถาประตูดานคนขับเปดโดยที่ไมไดเปลี่ยนโหมดสตาร
ทกลับไปที่ “LOCK” (OFF) โดยการกดสวิตชสตารท
เครื่องยนต เสียงเตือนจะเตือนทานทราบสถานะนี้
• ถาทานเปดประตูดา นคนขับหลังจากกดสวิตชสตารท
เครื่ องยนต เพื่ อเปลี่ ยนโหมดสตาร ทไปที่ “ACC”
เสียงบี๊บภายในจะดังขึ้นเปนชวงๆ
• เสียงเตือนจะหยุดดังถาหลังจากนั้นทานกดสวิตช
สตารทเครื่องยนตสองครั้ง ดังนั้นจะเปนการเปลี่ยน
โหมดสตารทกลับไปที่ตําแหนง “LOCK” (OFF)
หมายเหตุ:
เมื่ อไหร ก็ ตามที่ ท านออกจากรถ ให แน ใจว าท านได
เปลี่ยนโหมดสตารทกลับไปที่ “LOCK” (OFF) โดยใช
สวิตชสตารทเครื่ องยนตแลวล็อคประตู ถาไมเปลี่ ยน
โหมดสตาร ทกลั บไปที่ “LOCK” (OFF) ท านจะไม
สามารถใช งานสวิ ตช บนมื อเป ดประตู ด านนอกหรื อ
รี โมทคอนโทรลของระบบปุ มกดคี ย เลสสตาร ทเพื่ อ
ล็อคประตูได
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เสียงเตือนล็อคพวงมาลัย
ถาพวงมาลัยไมล็อคเนื่องจากความบกพรองของระบบ
เมื่ อท านเป ดประตู ด านคนขั บ เสี ยงเตื อนภายในจะ
เตื อ นให ท า นทราบสถานะนี้ ด วยเสี ย งบี๊ บ สั้ น ๆ ซ้ํ า
หลายครั้ง ถาเกิดกรณีนขี้ นึ้ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบ
ที่ศูนยบริการซูซูกิ

การใชเกียร

ความเร็วสูงสุดที่สามารถทําไดในการเปลีย่ นเกียรลง

เกียรธรรมดา

การเปลี่ยนเกียรลง

ตัวอยาง
68LM324

การเริ่มออกตัว
การเริ่มออกตัว ใหเหยียบแปนคลัตชจนสุด แลวเลื่อน
คันเกียรไปที่ตําแหนงเกียร 1 หลังจากปลดเบรกมือแลว
ให ค อยๆ ปล อ ยคลั ต ช เมื่ อท านได ยิ นเสี ยงของ
เครื่ องยนตเปลี่ ยนไป ใหเหยียบคันเรงชาๆ ในขณะที่
ยังคงคอยๆ ปลอยคลัตชอยางตอเนื่อง

กม./ชม. (ไมล/ชม.)

เกียร 2 ไปที่เกียร 1

45 (28)

เกียร 3 ไปที่เกียร 2

80 (50)

เกียร 4 ไปที่เกียร 3

120 (75)

เกียร 5 ไปที่เกียร 4

165 (103)*

*หมายเหตุ:
ท านอาจไม สามารถเร งความเร็ วไปที่ ความเร็ วสู งสุ ด
ที่ สามารถทํา ได เนื่ องจากสภาวะการขั บขี่ และ/หรื อ
สภาวะของรถ
ขอพึงระวัง
ขณะเปลี่ยนเกียรลงไปที่เกียรต่ํากวา ใหแนใจวาไม
เปลี่ยนเกียรลงในขณะที่ความเร็วรถสูงกวาความเร็ว
สูงสุดที่ตําแหนงเกียรต่ํากวาถัดไปนั้นสามารถทํา ได
มิฉะนั้นจะทําความเสียหายแกเครื่องยนตได

การเปลี่ยนเกียร
เกี ยร เดิ นหน าทั้ งหมดจะทํางานผสานกั นอย างลงตั ว
ซึ่ ง ให ทั้ ง ความเงี ย บและการเปลี่ ย นเกี ยร ที่ ง า ยดาย
ใหเหยียบแปนคลัตชจนสุดกอนที่จะเปลีย่ นเกียรทุกครั้ง
และใหรักษาระดับความเร็วรอบเครื่องยนตไมใหเขาสู
โซนสีแดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต
3-17

58MS0-14E

การใชงานรถของทาน
คําเตือน
• ลดความเร็วลงและเปลี่ยนเกียรไปยังเกียรต่ํากอนที่
จะขับลงทางลาดชันที่เปนทางยาว เกียรต่ําจะทํา
ใหเกิดกําลังเบรกดวยเครื่ องยนต หลีกเลี่ ยงการ
ขับขี่โดยเหยียบเบรกนานตอเนื่อง มิฉะนั้นเบรก
อาจรอนจัดเปนเหตุใหเบรกใชงานไมได
• เมื่อขับรถบนถนนลื่น ใหแนใจวาไดลดความเร็ว
ลงกอนที่จะเปลีย่ นเกียรต่ําลง การเปลี่ยนแปลง
ของความเร็วรอบเครื่องยนตที่มากเกินไปและ/
หรือในทันทีทันใดอาจทําใหรถสูญเสียการยึดเกาะ
ถนนจนเปนเหตุใหทานสูญเสียการควบคุมรถได

เกียรอัตราทดแปรผันตอเนื่อง (CVT)

(1)

58MST0305

(1) สวิตชโหมด S (สปอรต)

ขอพึงระวัง
• ใหแนใจวารถจอดสนิทดีแลวกอนที่จะเลือ่ นคัน
เกียรไปที่ตําแหนงเกียรถอย
ขอพึงระวัง
• เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหคลัตชเสียหาย หามใชแปน
คลั ตช เปนที่ พั กเท าในขณะขั บขี่ หรื อใชคลัตช
เพื่ อประคองรถให หยุ ดนิ่ งบนทางลาดชั น และ
เหยียบแปนคลัตชใหสุดเมื่อเปลีย่ นเกียร
• อยาเรงเครือ่ งยนตในขณะที่เปลีย่ นเกียรหรือเริ่ม
ออกตัว การเรงเครื่องจะทําใหอายุการใชงานของ
เครื่องยนตสั้นลง และทําใหเกิดการกระชากเมื่อ
เปลี่ยนเกียร

สวิตชโหมด S (สปอรต)
สวิตชโหมดสปอรต (1) ใชสําหรับเปดและปดโหมด
สปอรต การเปดโหมดสปอรต ใหกดที่ สวิตชและไฟ
แสดงสถานะโหมดสปอร ต (2) จะปรากฏขึ้ นบนจอ
แสดงขอมูล การปดโหมดสปอรต ใหกดที่สวิตชอีกครั้ง
และไฟแสดงสถานะโหมดสปอรตจะดับลง
เมื่อสตารทเครื่องยนตใหมอีกครั้ง โหมดสปอรตจะถูก
ปดโดยอัตโนมัติ
โหมดสปอรตเหมาะสําหรับสภาวะการขับขี่ ดังตอไป
นี้:
• การขับขี่บนทางลาดชัน ถนนคดเคี้ยว
– ทานจะสามารถขับรถไดนุมนวลขึน้ โดยที่ไมตอง
เปลี่ยนเกียรบอ ย
• การขับขี่ลงทางลาดชันมาก
– จะมีกําลังเบรกดวยเครื่องยนต

(2)
58MST0306

(2) ไฟแสดงสถานะโหมดสปอรต
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คันเกียร

เลื่ อนคันเกียรโดยที่ กดปุ มที่ หัวคันเกียร
(1) ไวพรอมกับเหยียบแปนเบรก
เลื่ อนคันเกียรโดยที่กดปุ มที่ หัวคันเกียร
(1) ไว

(1)

เลื่อนคันเกียรโดยที่ไมตองกดปุมที่หัวคัน
เกียร (1)

58MST0307

(1) ปุมที่หัวคันเกียร
คันเกียรไดรับการออกแบบมาไมใหสามารถเลื่อนออก
จากตําแหน ง “P” ได นอกจากสวิ ตช สตาร ทจะอยู ที่
ตําแหน ง “ON” หรื อโหมดสตาร ทอยู ที่ “ON” และ
เหยียบแปนเบรก
คําเตือน
ใหเหยียบแปนเบรกทุกครั้งกอนที่จะเปลี่ยนเกียรจาก
ตําแหนง “P” (จอด) (หรือตําแหนง “N” (เกียรวาง)
ถารถจอดอยูกับที่) ไปที่เกียรเดินหนาหรือถอยหลัง
เพื่ อปองกันรถเคลื่ อนที่ โดยไมคาดคิดขณะเปลี่ ยน
เกียร
คันเกียรจะมีกลไกล็อคเพื่อชวยปองกันการเปลี่ยนเกียร
โดยไมไดตั้งใจ การเลื่อนคันเกียร:

หมายเหตุ:
• เลื่อนคันเกียรโดยที่ไมตองกดปุมที่หัวคันเกียร (1)
เสมอ ยกเวนเมื่อทานเปลี่ยนเกียรจาก “P” ไปที่ “R”,
จาก “D” ไปที่ “L”, จาก “N” ไปที่ “R” หรือจาก
“R” ไปที่ “P” ถาทานกดปุมที่หัวคันเกียร (1) เมื่อ
เลื่อนคันเกียรอยูเสมอ ทานอาจเปลี่ยนไปที่ตําแหนง
“P” หรือ “R” ดวยความเขาใจผิดได
• ถาเขาของคนขับหรือผูโดยสารชนกับคันเกียรในขณะ
ขับขี่ คันเกียรอาจเลื่อนไดและเกียรอาจเปลี่ยนโดย
ไมคาดคิด
ใชงานตําแหนงเกียรตางๆ ตามที่อธิบายไวดานลางนี้:

P (จอด)
ใชตําแหนงนี้เพื่อล็อคเกียรเมื่อจอดรถ หรือเมื่อสตารท
เครื่ องยนต ให เลื่ อนคั นเกี ยร ไปที่ ตําแหน ง P (จอด)
เมื่อรถจอดสนิทอยูกับที่เทานั้น
R (เกียรถอย)
ใชตําแหนงนี้เพื่ อถอยรถจากที่รถหยุดนิ่ ง ใหแนใจวา
รถจอดสนิทดีแลวกอนที่จะเลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง
เกียรถอย
N (เกียรวาง)
ใชตําแหนงนีเ้ พื่อสตารทเครื่องยนต ในกรณีทเี่ ครื่องยนต
ดั บและท านจําเป นตองสตาร ทเครื่ องยนต อี กครั้ งใน
ขณะที่รถกําลังเคลื่ อนที่ นอกจากนี้ ทานอาจเลื่อนคัน
เกียรไปที่ ตําแหนงเกียรวางและเหยียบแปนเบรก เพื่อ
ใหรถหยุดอยู กับที่ ในระหวางที่ เดินเบาเครื่ องยนตได
ดวยเชนกัน
D (ขับเคลือ่ น)
ใชตําแหนงนี้สําหรับการขับขีป่ กติทั้งหมด
เมื่ อคั นเกี ยร อยู ที่ ตําแหน ง “D” ท านสามารถเปลี่ ยน
เกียรลงไดโดยอัตโนมัติดวยการเหยียบแปนคันเรงลง
ไปอีก ยิ่งความเร็วรถสูงมากเทาไร ทานยิ่งตองเหยียบ
แปนคันเรงลงมากขึ้นเทานั้นเพือ่ ใหเกียรเปลี่ยนลง
L (เกียรต่ํา)
ใช ตําแหน งนี้ เพื่ อให รถมี กําลั งสู งสุ ดเมื่ อขั บขึ้ นทาง
ลาดชันที่มีความชันมาก หรือเมื่อขับผานถนนที่มีหิมะ
หรือโคลนหนา หรือเพื่อใหรถมีกาํ ลังเบรกดวย เครื่องยนต
สูงสุดเมื่อขับลงทางลาดชันที่มีความชันมาก
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หมายเหตุ:
ถาทานเลื่อนคันเกียรไปยังตําแหนงเกียรที่ต่ําลงขณะขับ
รถด วยความเร็ วที่ สู งกว าความเร็ วสู งสุ ดที่ ตํา แหน ง
เกียรต่ํานั้นสามารถทําได เกียรจะไมเปลี่ยนลงจนกวา
ความเร็วรถจะลดลงต่ํากวาความเร็วสูงสุดที่ ตําแหนง
เกียรต่ํานั้นสามารถทําได
ขอพึงระวัง
ให แน ใจว าได ปฏิ บั ติ ตามข อพึ งระวั งต อไปนี้ เพื่ อ
หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกียร CVT:
• ใหแนใจว ารถจอดสนิทดี แล ว กอนที่ จะเลื่ อน
คันเกียร ไปที่ตําแหนง “P” หรือ “R”
• อยาเลื่อนคันเกียรจากตําแหนง “P” หรือ “N” ไป
ที่ตําแหนง “R”, “D”, หรือ “L” เมื่อ เครื่องยนต
ทํางานที่รอบสูงกวาความเร็วรอบเดินเบา
• อยาเรงเครือ่ งยนตโดยที่เกียรอยูในตําแหนงขับ
เคลื่ อน (“R”, “D”, หรื อ “L”) และล อ หน า
ไมหมุน
• อยาใชคันเรงเพื่อประคองรถบนทางลาดชัน ให
ใชเบรกของรถ

ถาทานไมสามารถเลื่อนคันเกียร CVT ออกจาก
ตําแหนง “P” (จอด) ได

(1)
(2)

4) ขณะที่กดปุมที่หัวคันเกียร (1) ใหกดปุมปลดล็อค
คันเกียร (2) แลวเลื่ อนคันเกียรไปที่ ตําแหนงที่
ตองการ
ขั้ นตอนนี้ ใช เฉพาะในกรณีฉุ กเฉินเทานั้ น ถ าจําเปน
ต องใช ขั้ นตอนนี้ ซ้ํา หรือขั้ นตอนนี้ ไมสามารถแกไข
สภาวะดั งกล าวได ให นํารถเข ารั บบริ การได ที่ ศู นย
บริการซูซูกิ

58MST0308

สํ า หรั บ รถรุ นเกี ย ร CVT จะมี ร ะบบล็ อ คเกี ย ร จ อด
ควบคุ ม ด ว ยไฟฟ า ถ า แบตเตอรี่ ข องรถหมดประจุ
หรือเกิดความบกพรองทางไฟฟาอื่ นๆ จะไมสามารถ
เลื่ อนคั น เกี ยร CVT ออกจากตํ า แหน ง เกี ยร จ อด
ตามปกติ การพ ว งแบตเตอรี่ เพื่ อสตาร ท อาจแก ไ ข
สภาวะนี้ได ถาไมเปนเชนนั้น ใหปฏิบัติตามคําอธิบาย
ด า นล า ง ขั้ นตอนนี้ จ ะทําให ส ามารถเลื่ อนคั นเกี ย ร
ออกจากตําแหนงเกียรจอดได
1) ใหแนใจวาใสเบรกมือจนสุดแลว
2) ถาเครือ่ งยนตกําลังทํางาน ใหดับเครื่องยนต
3) ใหแนใจวากุญแจอยูที่ตําแหนง “ON” หรือ “ACC”
หรือโหมดสตารทอยูที่ “ON” หรือ “ACC”
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การใชงานรถของทาน

การเบรก

คําเตือน
ถ ามี น้ํา เข าดรั มเบรก ประสิ ทธิ ภาพของเบรกอาจ
ลดลงและไม ส ามารถคาดเดาได หลั ง จากขั บ รถ
ผ านบริ เวณที่ เป นน้ํา หรื อฉี ดน้ํา ล างใต ท องรถ ให
ทดสอบระบบเบรกโดยขับรถดวยความเร็วต่ํา เพื่อ
ตรวจเช็ควาประสิทธิภาพของเบรกอยูในสภาวะปกติ
หรื อไม ถาประสิ ทธิภาพของเบรกต่ํากว าปกติ ให
ทําใหเบรกแหงโดยการเหยียบเบรกซ้ําหลายๆ ครั้ง
ขณะขับขี่ดวยความเร็วต่ําจนกระทั่งประสิทธิภาพ
ของเบรกกลับสูสภาวะปกติ
60G165S

ระยะเบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วรถ
ตั ว อย า งเช น ระยะเบรกจนถึ ง จุ ด หยุ ด นิ่ ง เมื่ อ ขั บ ที่
ความเร็ว 60 กม./ชม. (37 ไมล/ชม.) จะมากกวา ระยะ
เบรกจนถึงจุ ดหยุดนิ่ งเมื่ อขั บที่ ความเร็ ว 30 กม./ชม.
(19 ไมล/ชม.) ประมาณ 4 เทา ใหเริ่มเบรกเมื่อมีระยะ
เบรกมากพอระหวางตัวรถกับจุดที่จะหยุด และคอยๆ
ลดความเร็วลง

หมอลมเบรก
(ในรถบางรุน)
รถของท านมี หม อลมเบรกติ ดตั้ งอยู ถ าสู ญเสี ย
กําลั งช วยเบรกจากหม อลมเบรกเนื่ องจากเครื่ องยนต
ดั บหรื อความผิ ดปกติ อื่ นๆ ระบบจะยั งคงทํางานได
อยางเต็ มที่ ดวยกําลั งสํารอง และทานสามารถจอดรถ
ใหหยุดนิ่งไดดวยการเหยียบแปนเบรกคางไวเพียงครั้ง
เดียว กําลังสํารองสวนหนึ่งจะถูกใชไปเมื่อทานเหยียบ
แปนเบรก และจะลดลงทุกครั้งที่เหยียบแปนเบรก ให
เหยียบแปนเบรกชาๆ โดยออกแรงเหยียบใหสม่ําเสมอ
และอยาย้ําเบรก

คําเตือน
ถึงแมจะไมมีกําลังสํารองในระบบเบรก ทานยังคง
สามารถหยุดรถไดโดยออกแรงเหยียบแปนเบรกให
มากกวาปกติ ทั้ งนี้ ระยะเบรกอาจเพิ่มมากขึ้ นกวา
เดิม
ระบบชวยเบรก (ในรถบางรุน)
เมื่อเหยียบเบรกเต็มที่ ระบบเสริมแรงเบรกจะตัดสินวา
เปนการเบรกฉุกเฉิน และจะเพิ่มกําลังเบรกใหมากขึ้น
เพื่อชวยผูขับขี่ที่ไมสามารถเหยียบแปนเบรกคางไวอยาง
มั่นคงได
หมายเหตุ:
ถาทานเหยียบเบรกอยางรุนแรงและรวดเร็ว ทานอาจ
ไดยินเสียงคลิกที่แปนเบรก ซึ่งไมใชลักษณะของความ
ผิดปกติแตอยางใด และยังแสดงวาระบบเสริมแรงเบรก
นั้นทํางานอยางถูกตอง
ระบบปองกันเบรกล็อค (ABS)
(ในรถบางรุน)
ABS จะชวยหลีกเลี่ยงไมใหรถลื่นไถลโดยควบคุมแรง
เบรกดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบนี้ยังชวยทานรักษาการ
ควบคุมรถเมื่ อเบรกบนพื้ นผิ วถนนลื่ น หรือเมื่ อเบรก
อยางแรงไดอีกดวย
ABS จะทํางานโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ทานจึงไมจําเปน
ต องใช เทคนิ คพิ เศษในการเบรกแต อย างใด เพี ยงแต
เหยี ยบแป นเบรกลงโดยไม ต องย้ําเบรกเท านั้ น ABS
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การใชงานรถของทาน
จะทํางานทุกครั้งที่ตรวจจับไดวาลอล็อค ทานอาจรูสึก
ไดวาแปนเบรกสั่นเล็กนอยขณะที่ ABS ทํางาน
หมายเหตุ:
ABS จะไมทํางานถาความเร็วรถต่ํากวา 9 กม./ชม.
(6 ไมล/ชม.)
คําเตือน
• บนพื้นผิวถนนที่ไมแนนบางประเภท (เชน ถนน
ลูกรัง ถนนที่มีหิมะปกคลุม ฯลฯ) ระยะเบรกที่
ใชของรถที่ มี ABS อาจมากกวาเล็กนอยเมื่ อ
เปรียบเทียบกับรถที่ใชระบบเบรกทั่วไป ในระบบ
เบรกทั่วไป ลอที่ลนื่ ไถลอาจ “ไถกวาด” เอาหิน
ลูกรังหรือชัน้ หิมะขึ้นมา ทําใหระยะเบรกลดลง
ABS จะลดแรงตานนี้ใหนอยลง ดังนั้น ใหเผือ่
ระยะเบรกใหมากขึ้นเมื่อขับขี่บนถนนที่มีพื้นผิว
ไมแนน
• บนถนนลาดยางปกติ ผูขับขี่บางทานอาจสามารถ
หยุดรถที่ใชระบบเบรกทั่วไปไดดวยระยะเบรกที่
สั้นกวาเล็กนอยเมื่อเทียบกับรถที่มี ABS
(ตอ)

คําเตือน
(ตอ)
• ภายใตสภาวะทั้งสองที่กลาวไวขางตน ABS จะ
ยั งคงช วยให ท า นรั กษาการควบคุ มทิ ศทางได
อยางไรก็ตาม พึงระลึกไววา ABS ไมสามารถใช
เพื่อชดเชยสภาพถนนที่ไมดี หรือสภาวะอากาศ
ที่เลวราย หรือวิจารณญาณที่ไมดีพอของ ผูขับขี่
ได ดั งนั้ น ให ใช วิ จารณญาณในการขั บขี่ และ
อย าขั บรถเร็ วเกินกว าสภาวะที่ จะขั บขี่ ได อย าง
ปลอดภัย

(1)

(2)

คําเตือน
• ถาไฟเตือน ABS (1) บนแผงหนาปดติดสวางขึ้น
แลวติดคางขณะขับขี่ แสดงวาอาจมีปญหาเกิด
ขึ้นกับระบบ ABS ใหนํารถเขารับการตรวจสอบ
ระบบ ABS ที่ ศูนยบริการซูซูกิทันที ถาระบบ
ABS ไม ทํางาน ระบบเบรกจะทํางานเหมื อน
ระบบเบรกทั่ วไปที่ ไมมี ABS
• ถาไฟเตือน ABS (1) และไฟเตือนระบบเบรก (2)
บนแผงหนาปดติดสวางขึ้นหรือติดคางพรอมกัน
ในขณะขับขี่ แสดงวาทั้งฟงกชั่นปองกันลอล็อค
และฟงกชั่ น ควบคุมแรงเบรกลอหลัง (ฟงกชั่ น
วาล วปรั บแรงดั น) ของระบบ ABS อาจผิ ดปกติ
ถ าเป นเชนนั้ น ล อหลั งอาจลื่ นไถลได ง าย หรื อ
ในกรณี ที่ เลวร ายที่ สุ ดรถอาจหมุ นได เมื่ อเบรก
บนถนนลื่นหรือเมื่ อเบรกอยางแรงแมวาจะเปน
บนถนนลาดยางที่แหงก็ตาม ใหนํารถเขารับการ
ตรวจสอบระบบ ABS ที่ ศูนยบริการซูซูกิทันที
ใหขับขี่ ดวยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการ
เบรกอยางแรงเทาที่จะทําได

63J081

(1) ไฟเตือน ABS
(2) ไฟเตือนระบบเบรก
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ABS ทํางานอยางไร
คอมพิ วเตอร จะตรวจสอบความเร็ วล ออย างต อเนื่ อง
โดยจะเปรี ยบเที ยบการเปลี่ ยนแปลงของความเร็ วลอ
ในขณะที่เบรก ถาลอหมุนชาลงอยางกะทันหัน ระบบจะ
แปลความหมายเปนสภาวะการลื่ นไถล คอมพิวเตอร
จะจายแรงเบรกเพื่อปองกันลอล็อคโดยปรับแรงเบรก
หลายๆ ครั้ งในแต ละวินาที เมื่ อท านเริ่ มออกตั วหรื อ
เมื่ อท า นเร ง ความเร็ ว หลั ง จากการเบรกอย า งแรง
ท านอาจได ยิ นเสี ยงมอเตอร หรื อเสี ยงคลิ กเป นระยะ
เวลาสั้นๆ เนื่องจากระบบจะรีเซ็ทหรือทําการตรวจเช็ค
ตัวเอง
คําเตือน
ABS อาจทํางานไม ถู กต อง ถ าใช ยางหรื อล อที่ มี
คากําหนดนอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือการใชงาน
ที่ เป น เช น นี้ เนื่ องจาก ABS จะทํ า งานโดยการ
เปรี ย บเที ย บการเปลี่ ยนแปลงของความเร็ ว ล อ
ดังนั้ น เมื่อเปลี่ยนยางหรือลอ ใหใชเฉพาะยางและ
ลอที่มีขนาดและชนิดที่ตรงตามคากําหนดที่ระบุไว
ในคูมือการใชงานเทานั้น
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การขับขี่โดยใชความเร็วสูง: NO
การขับขี่บนทางลาดชัน: NO

ขอแนะนําการขับขี่

การรันอิน (การใชงานรถในชวงแรก)

52D078S

คําเตือน
• ใหคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาขณะขับขี่ ถึงแมวา
ที่เบาะหนาจะมีถุงลมติดตั้งอยูดวย แตทั้งคนขับ
และผู โดยสารทั้ งหมดควรคาดเข็ มขั ดนิ รภั ยที่
ติดตั้งมากับรถใหถูกตองตลอดเวลา ดูที่คําแนะนํา
การใชงานเข็มขัดนิรภัยที่ถูกตองในหัวขอ “ระบบ
เข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก”
• หามขับรถในขณะที่อยูในอาการมึนเมาจากฤทธิ์
แอลกอฮอลหรือยาอื่นๆ แอลกอฮอลและยาจะทํา
ใหความสามารถในการขับขี่ดวยความปลอดภัย
ของท านลดลงอย างเห็นได ชั ด เป นผลให ความ
เสี่ยงตอการบาดเจ็บแกตัวทานเองและบุคคลอื่น
เพิ่ มขึ้ นอย างมาก ท านควรหลี กเลี่ ยงการขั บขี่
ในขณะที่ อ อนเพลี ย ป วย มี อาการระคายเคื อง
หรืออยูในภาวะเครียด

ขอพึงระวัง
สมรรถนะและอายุการใชงานของเครื่องยนตจะขึ้น
อยู กั บการดู แ ลรั ก ษาและการใช งานในระยะแรก
โดยเฉพาะอย างยิ่ งในชวง 960 กม. แรก ท านควร
ปฏิบัตติ ามขอพึงระวังตอไปนี้
• หลังจากสตารทเครื่องยนต หามเรงเครื่องยนต
• ปลอยใหเครื่องยนตทํางานเพื่ออุนเครื่องไปที่
อุณหภูมิการทํางานปกติ
• หลีกเลีย่ งการขับรถในระดับความเร็วคงที่เปน
เวลานาน ชิ้ นสวนที่ เคลื่ อนที่ ไดจะปรับเขาที่ ได
ดีกวา ถาทานใชความเร็วในระดับความเร็วตางๆ
• เริ่ มออกตัวชาๆ หลีกเลี่ยงการออกตัวโดยการ
เหยียบคันเรงจนสุด
• หลีกเลีย่ งการเบรกอยางแรงหรือเบรกกะทันหัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงการขับขี่ 320 กม. แรก
• อยาขับขีด่ วยความเร็วต่ําขณะอยูในตําแหนงเกียร
สูง ขับขี่ที่ความเร็วรอบเครือ่ งยนตปานกลาง
• อยาลากจูงรถพวงในชวงการขับขี่ 960 กม. แรก

ตัวแปลงสภาพไอเสีย

80G106

ตั ว แปลงสภาพไอเสี ย คื อ อุ ป กรณ ที่ ช ว ยลดปริ ม าณ
มลพิ ษที่ เป น อั นตรายในก าซไอเสี ยของรถให เหลื อ
นอยที่สุด หามใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของสาร
ตะกั่วในรถรุนที่มีตัวแปลงสภาพไอเสีย เนื่องจากสาร
ตะกั่ วจะไปทําลายส วนประกอบที่ ช วยลดมลพิ ษใน
ระบบแปลงสภาพไอเสีย
ตัวแปลงสภาพไอเสียไดรับการออกแบบมาใหใชงาน
ไดตลอดอายุการใชงานของรถภายใตสภาวะการใชงาน
ปกติและเมื่อใชน้ํามันเชื้อเพลิงไรสารตะกั่วเทานั้น ตัว
แปลงสภาพไอเสี ยไม จําเป นต องได รั บการดู แลรั กษา
เป นพิ เศษ อย างไรก็ ตาม การปรั บแต งเครื่ องยนต ให
ถูกตองเหมาะสมเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง การปรับแตง
เครื่ องยนต ที่ ไม ถู กต องจะส งผลให เครื่ องยนต ไม จุ ด
ระเบิ ด เป น เหตุ ใ ห ตั ว แปลงสภาพไอเสี ย ร อ นจั ด
ซึ่ งอาจมี ผลทําให ตั วแปลงสภาพไอเสี ยและชิ้ นส วน
ประกอบต างๆ ของรถเกิ ดความเสี ยหายโดยสิ้ นเชิ ง
จากความรอนได
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การขับขี่บนทางลาดชัน: NO
การขับขี่บนถนนลื่น: NO

ขอแนะนําการขับขี่
ขอพึงระวัง
การหลี กเลี่ ยงไม ให ตั วแปลงสภาพไอเสี ยหรื อรถ
เกิดความเสียหาย:
• บํารุงรักษาเครื่องยนตใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
อยูเสมอ
• ในกรณีที่เครือ่ งยนตบกพรอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่ อเกิ ดการไม จุ ดระเบิ ดของเครื่ องยนต หรื อ
ดูเหมือนวาเครื่องยนตไมมีกําลัง ใหนํารถเขารับ
การตรวจเช็คทันที
• อยาดับเครื่องยนตหรือขัดขวางการจุดระเบิด
ขณะที่เขาเกียรและรถกําลังเคลื่อนที่อยู
• อยาสตารทเครือ่ งยนตโดยการเข็นหรือลากจูงรถ
หรือปลอยใหรถวิ่งลงทางลาดชัน
• อยาเดินเบาเครื่องยนตขณะที่ปลดหรือถอดสาย
หัวเทียน เชน ในระหวางการวิเคราะหปญหา
• อย าเดิ นเบาเครื่ องยนต เป นระยะเวลานาน ถ า
เครื่องยนตเดินเบาไมเรียบ หรือมีความบกพรอง
อื่นๆ
• อยาปลอยใหน้ํามันเชือ้ เพลิงเหลือนอยจนใกล
หมดถัง

การประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง

54G584S

คําเตือน
ให ระมั ดระวั งในเรื่ องที่ จอดรถและสถานที่ ขั บขี่
เนื่องจากตัวแปลงสภาพไอเสียและชิ้นสวนประกอบ
อื่ นๆ ของระบบไอเสียจะมีความรอนสูง เชนเดียว
กับรถยนตทั่ วไป อยาจอดหรือขับรถยนตคันนี้ ใน
บริเวณที่ วัตถุไวไฟเชน ผาแหง หรือใบไมสามารถ
เขาใกลระบบไอเสียได

คํ า แนะนํ า ต อ ไปนี้ จะช ว ยให ท า นประหยั ด น้ํ า มั น
เชื้อเพลิงได
หลีกเลีย่ งการเดินเบาเครื่องยนตที่นานเกินไป
ถาทานตองจอดรถรอเปนเวลานานกวาหนึ่งนาที ใหดับ
เครื่องยนตและสตารทใหมภายหลัง เมื่ออุนเครื่องยนต
ขณะเครื่ องเย็น ใหเดินเบาเครื่ องยนตจนกระทั่ งเข็มชี้
เกจวัดอุณหภูมิชี้ไปที่ตําแหนง “C” (ถาไมมีขอหามให
ติ ดเครื่ องยนต เดินเบาเปนเวลานาน) เมื่ อเข็มชี้ เกจวัด
อุณหภูมิชี้ไปที่ตําแหนงนี้ เครื่องยนตจะอยูที่อุณหภูมิ
การทํางานพรอมสําหรับการออกตัว
หลีกเลีย่ งการออกตัว “อยางรวดเร็ว”
การออกตั วอย างรวดเร็ วหลั งจากหยุ ดที่ สั ญญาณไฟ
จราจรหรือปายหยุดจะทําใหสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยไมจําเปน และยังลดอายุการใชงานของเครื่องยนต
อีกดวย ดังนั้นจึงควรออกตัวอยางชาๆ
หลีกเลีย่ งการหยุดรถโดยไมจําเปน
หลีกเลี่ยงการลดความเร็วและการหยุดรถโดยไมจําเปน
ให รักษาระดั บความเร็ วให ช าและคงที่ เมื่ อไรก็ ตามที่
สามารถทําได การลดแลวเรงความเร็วอีกครั้งทันทีจะ
ทําใหสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้น
รักษาระดับความเร็วใหคงที่
รั กษาความเร็ วให คงที่ เท าที่ สภาพท องถนนและการ
จราจรจะอํานวย
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การขับขี่บนถนนลื่น: NO

ขอแนะนําการขับขี่

การขับขีโ่ ดยใชความเร็วสูง

รักษาไสกรองอากาศใหสะอาดอยูเสมอ

ตัวอยาง

60A183S

ถากรองอากาศอุดตั นจากฝุ น จะทําใหเกิ ดการป ดกั้ น
การไหลของอากาศเขามากขึ้ น เปนผลใหกําลังเครื่อง
ลดลงและสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
รักษาน้ําหนักบรรทุกใหนอยที่สุด
ยิ่ งรถมี น้ํา หนั กบรรทุ กมากขึ้ นเท าใด ก็ จะสิ้ นเปลื อง
น้ํา มั นเชื้ อเพลิ งมากขึ้ นเท านั้ น ดั งนั้ น ให นําสิ่ งของ
หรือสัมภาระที่ไมจําเปนออกจากรถ
รักษาระดับแรงดันลมยางใหถกู ตองอยูเสมอ
แรงดันลมยางที่ นอยเกิ นไปจะทําใหสิ้ นเปลืองน้ํามัน
เชื้ อเพลิ งมากกว าปกติ เนื่ องจากแรงเสี ยดทานที่ ยาง
มีมากขึ้นในขณะที่รถเคลื่อนที่ หมั่นตรวจสอบแรงดัน
ลมยางใหอยูในระดับที่ถูกตองเสมอ ตามที่ระบุไวบน
ป ายที่ ประตู ด านคนขั บหรื อที่ เสากลางประตู รถด าน
คนขับ

เมื่ อขั บ ขี่ ด ว ยความเร็ ว สู ง ให ร ะมั ด ระวั ง สิ่ งต า งๆ
ตอไปนี้:
• ระยะเบรกจะมากขึน้ ตามความเร็วของรถ ใหเหยียบ
เบรกกอนถึงจุดที่ตองการจะหยุดรถใหมากพอ เพือ่
เผื่อระยะหยุดรถ
• ในวันทีฝ่ นตก อาจเกิด “การเหินน้ํา” ได “การเหินน้ํา”
คือ การสูญเสียการสัมผัสกันโดยตรงระหวางพืน้ ผิว
ถนนกับยางรถ เนื่องจากเกิดการกอตัวของชั้นผิวน้ํา
ขึน้ ระหวางพื้นผิวถนนกับยางรถ การบังคับเลี้ยวหรือ
การเบรกรถในขณะที่เกิด “การเหินน้ํา” จะทําได
ยากมาก จนเปนเหตุใหสูญเสียการควบคุมได ดังนั้น
จึงควรลดความเร็วลง เมื่อพื้นผิวถนนเปยก
• ในขณะที่ขับรถดวยความเร็วสูง รถอาจถูกลมปะทะ
จากทางดานขาง ดวยเหตุนี้ ใหลดความเร็วลง และ
เตรียมพรอมสําหรับการปะทะกับแรงลมทีไ่ มคาดคิด
ซึ่งอาจเกิดขึ้นที่ทางออกปากอุโมงค เมือ่ ขับรถผาน
ชองเขา หรือเมื่อมีรถขนาดใหญแซงผานไป ฯลฯ

การขับขีบ่ นทางลาดชัน

58MST0401

• เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชันมากๆ รถจะเริ่มชาลงและ
กําลังเครื่องยนตจะตก ถาเกิดเหตุการณลักษณะนี้ขึ้น
ทานควรเปลี่ยนเกียรไปที่เกียรต่ําเพื่อใหเครื่องยนต
กลับมามีกําลัง และควรเปลี่ยนเกียรดวยความรวดเร็ว
เพือ่ ปองกันไมใหรถสูญเสียแรงเฉื่อย
• เมื่อขับรถลงทางลาดชัน ทานควรใชกําลังเครือ่ งยนต
ในการชวยเบรกโดยเปลีย่ นเกียรลงทีละเกียร (ใชวิธี
เดียวกันนี้กับทั้งเกียร CVT หรือเกียรธรรมดา)
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ขอแนะนําการขับขี่
คําเตือน
พยายามหลีกเลี่ยงการเหยียบแปนเบรกคางไวเปน
เวลานานหรื อบ อยเกิ นไป ในขณะที่ ขั บรถลงจาก
ทางลาดชันมากๆ หรือขับรถลงเขาที่มีระยะทางยาว
การกระทําเชนนี้อาจทําใหเบรกมีความรอนสูงเกิน
ไป เป น เหตุ ใ ห ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการเบรกลดลง
ถาไมปฏิบัติตามขอพึงระวังนี้ อาจสงผลใหสูญเสีย
การควบคุมรถได
ขอพึงระวัง
เมื่อขับรถลงทางลาดชัน หามปดสวิตชสตารทไปที่
ตําแหนง “OFF” หรือกดสวิตชสตารทเครื่องยนต
เพื่ อ เปลี่ ยนโหมดสตาร ทไปที่ “LOCK” (OFF)
เพราะอาจทําให ระบบควบคุ มมลภาวะและเกี ยร
CVT (ในรถบางรุน) เสียหายได

การขับขีบ่ นถนนลื่น

โซหุมลอ
ทานควรใชโซหุมลอเมื่อจําเปนตองเพิ่มการยึดเกาะถนน
หรือเมื่อกฎหมายกําหนดใหใชเทานั้น โปรดตรวจสอบ
ใหแนใจวาโซที่ทานใชมีขนาดที่ถูกตองเหมาะสมกับ
ลอรถของทาน นอกจากนี้ ให แนใจดวยวาระยะห าง
ระหวางซุมลอกับลอที่ติดตั้งโซแลวนั้นมีเพียงพอ
ติดตั้งโซเขากับลอหนาใหแนนหนาตามคําแนะนําจาก
ผูผลิต รัดโซซ้ําอีกครั้งใหแนนหนา หลังจากขับไปได
1.0 กม. ถาจําเปน เมื่อติดตั้งโซหุมลอ ใหขับรถชาๆ

60G089S

เมื่ อพื้ นผิ วถนนเป ยก ท านควรขั บรถด วยความเร็ วที่
ต่ํากวาที่ ใช บนพื้ นผิวถนนแห ง เนื่ องจากอาจเกิดการ
ลื่ นไถลของยางในระหว างการเบรกได เมื่ อขั บขี่ บน
พื้ นผิวถนนที่ ปกคลุมไปดวยน้ําแข็ง หิมะ หรือโคลน
ให ลดความเร็ วลงและหลี กเลี่ ยงการเร งความเร็ วใน
ทันที การเบรกกะทันหัน หรือการหมุนพวงมาลัยอยาง
ฉับพลัน

ขอพึงระวัง
• ถาทานไดยินเสียงโซกระทบกับตัวถังรถขณะขับขี่
ใหหยุดรถและรัดโซใหแนน
• ถารถของทานติดตั้งฝาครอบลอแบบเต็มวง ให
ถอดฝาครอบลอออกกอนที่จะติดตัง้ โซ มิฉะนั้น
ฝาครอบลออาจชํารุดเสียหายจากการเสียดสีของ
โซได
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ขอแนะนําการขับขี่
ถารถติดหลม
ถ า รถของท า นติ ด หล ม หิ ม ะ โคลน หรื อ ทราย ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางนี้:
1) เปลี่ยนเกียรไปมาระหวางเกียรเดินหนา (หรือเกียร
หนึ่งสําหรับรุนเกียรธรรมดา) กับเกียรถอย ขั้นตอน
นี้จะทําใหรถโยกเดินหนาและถอยหลัง ซึ่งอาจชวย
ใหมีแรงเฉื่ อยเพียงพอที่ จะทําให รถหลุดออกจาก
หลมได คอยๆ เหยียบคันเรงเพื่อใหลอคอยๆ หมุน
ใหถอนคันเรงขณะเปลี่ยนเกียร
อยาเร งเครื่ องยนต การหมุ นของลอที่ มากเกิ นไป
จะทําให ลอยิ่ งจมลงไปในหล ม เปนเหตุ ให นํารถ
ออกจากหลมไดยากกวาเดิม
2) ถารถของทานยังคงติดอยูใ นหลมหลังจากทีโ่ ยกรถ
เดินหนาและถอนหลังเปนเวลาสองถึงสามนาทีแลว
ใหขอความชวยเหลือจากรถคันอื่นเพื่อลากรถของ
ทานขึน้ มา

ขอพึงระวัง
อย าโยกรถติดตอกันเปนเวลานานกว าสองถึ งสาม
นาที การโยกรถติ ดต อกั นเป นเวลานานจะทําให
เครื่องยนตรอนจัดหรือชุดเกียรเสียหายได

54G638S

คําเตือน
อย าให ผู ใดยื นใกล กั บรถขณะที่ ท านกําลั งขั บเพื่ อ
โยกรถออกจากหลม และอยาใหลอหมุนเร็วกวา 40
กม./ชม. ตามที่ แสดงบนมาตรวั ดความเร็ ว ล อที่
หมุ นเร็ วเกิ นไปอาจเป นผลใหได รั บบาดเจ็ บและ /
หรือรถยนตเสียหายได

คําเตือน
นอกเหนื อจากข อแนะนําการขั บขี่ ที่ อธิ บายไว ใน
หมวดนี้ แล ว ข อพึ งระวั งต อไปนี้ เป นสิ่ งสําคั ญที่
ทานตองปฏิบัตติ ามดวย
• ใหแนใจวายางอยูใ นสภาพทีด่ ี และหมัน่ ตรวจเช็ค
แรงดันลมยางใหอยูทคี่ ากําหนดเสมอ ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมที่หวั ขอ “ยาง” ในหมวด “การตรวจสอบ
และการบํารุงรักษา”
(ตอ)

คําเตือน
(ตอ)
• หามใชยางอื่นนอกเหนือจากที่ซูซูกิระบุไว อยาใช
ยางที่ มี ขนาดหรื อชนิ ดที่ แตกต างกั นที่ ล อหน า
และล อหลั ง สําหรั บข อมู ลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับยาง
ที่ กําหนด ให ดู ที่ ป ายข อมู ลยางซึ่ งติ ดอยู ที่ เสา
กลางประตูดานคนขับ
• อยาใชลอที่มีขนาดใหญกวาลอทีต่ ิดมากับรถ หรือ
โชคอัพและสปริงเฉพาะ เพื่ อทําให ตัวรถสูงขึ้ น
มิ ฉ ะนั้ น จะทํ า ให ค วามรู สึ ก ในการบั ง คั บ รถ
เปลี่ยนแปลงไป ลอที่มีขนาดใหญกวาลอที่ติดมา
กับรถอาจเสียดสีกับซุมลอเมื่อขับผานลูกระนาด
หรื อ หลั ง เต า เป น เหตุ ใ ห ร ถเสี ย หายหรื อ ล อ
ชํารุดได
• ภายหลังจากการขับรถผานบริเวณที่มีน้ําทวมขัง
ให ทดสอบเบรกขณะที่ ขั บรถด วยความเร็ วต่ํ า
เพื่อตรวจเช็ควาเบรกยังมีประสิทธิภาพดีอยูหรือ
ไม ถ า ประสิ ทธิ ภาพของเบรกต่ํ า กว าปกติ ให
ทํา ให เบรกแห งโดยการเหยี ยบเบรกซ้ํ า หลายๆ
ครั้ งขณะขั บขี่ ด วยความเร็ วต่ํ า จนกระทั่ ง
ประสิทธิภาพของเบรกกลับสูสภาวะปกติ
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อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ

อุปกรณและการควบคุมอืน่ ๆ
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อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ

ระบบทําความรอน (ในรถบางรุน)
และระบบปรับอากาศ

ระบบทํ าความร อนและระบบปรั บอากาศมี 2 แบบ
ดังนี้:
• ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา
• ระบบทําความรอนและระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
(การควบคุมอุณหภูมิ)

ชองลมออก

ตัวอยาง
1

1

2

2
3
4
3
5

5

58MST0512

1. ชองลมไลฝากระจกบังลมหนา
2. ชองลมไลฝาดานขาง
3. ชองลมดานขาง
4. ชองลมกลาง
5. ชองลมที่พนื้
5-1

58MS0-14E

แปนเหยียบ: 6

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ
ชองลมดานขาง

ชองลมกลาง
(1)

(1)

(1)

(2)

68LM502

เลื่อนปุม (1) ในแนวตั้ง และหมุนปุม (2) ในแนวนอน
เพื่ อปรั บทิ ศทางการไหลของอากาศที่ ต องการ เมื่ อ
“เปด” ลมจะออกมาจากชองลมดานขางโดยไมคาํ นึงถึง
ตําแหนงปุมควบคุมการไหลของอากาศ

74LHT0502

เลื่อนปุม (1) ในแนวตั้งหรือแนวนอนเพือ่ ปรับทิศทางการไหลของอากาศที่ตองการ
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คันเกียร: 10
ฝาถังน้ํามันเชือ้ เพลิง: 5

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ

ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา
คําอธิบายเกีย่ วกับการควบคุม
(2)

(1)

(4)

(3)
58MST0513

สวิตชปรับอากาศพรอมปุมควบคุมอุณหภูมิ (1)
หมุนปุมนี้เพื่อเลือกอุณหภูมิ
นอกจากนี้ ยั งใช เพื่ อเป ด และป ดระบบปรั บอากาศ
โดยการหมุนปุมนี้ดวย
การเปดระบบปรับอากาศ ใหหมุนปุมไปที่ตําแหนงอื่น
นอกเหนือจาก “OFF” เมื่อปุมนี้อยูที่ตําแหนง “OFF”
จะเปนการปดระบบปรับอากาศ

หมายเหตุ:
ในระหวางการทํางานของเครื่ องปรับอากาศ ทานอาจ
สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของความเร็วรอบเครื่องยนต
เล็กนอย การเปลี่ยนแปลงนี้ไมใชสิ่งผิดปกติแตอยางใด
เนื่ องจากระบบได รั บ การออกแบบมาโดยให ค อม
เพรสเซอร ทํางานหรื อไม ทํางานเพื่ อรั กษาอุ ณหภู มิ ที่
ตองการไว
การทํ า งานของคอมเพรสเซอร ที่ น อ ยลงจะทํ า ให
ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงไดดียิ่งขึน้
ปุมควบคุมความเร็วโบลวเวอร (2)
หมุ น ปุ มนี้ เพื่ อเป ด โบล ว เวอร แ ละเลื อ กความเร็ ว
โบลวเวอร
ปุมควบคุมการไหลของอากาศ (3)

(a)

74LHT0504

อากาศที่ ถู กควบคุ มอุ ณหภู มิ จะออกจากช องลมกลาง
และชองลมดานขาง
สองระดับ (b)

74LHT0505

(c)

(b)

การระบายอากาศ (a)

(d)

อากาศที่ ถู กควบคุ มอุ ณหภู มิ จะออกจากช องลมกลาง
ชองลมดานขางและชองลมที่พื้น
เปาเทา (c)

(e)

74LHT0506
63J048

ใชปุ มนี้ เพื่ อเลือกฟงกชั่ นใดฟงกชั่ นหนึ่ งที่ อธิบายไว
ดานลางนี้

อากาศที่ ถู กควบคุ มอุ ณหภู มิ จะออกจากช องลมที่ พื้ น
และชองลมดานขาง และจะออกจากชองลมไลฝากระจก
บังลมหนาและออกจากชองลมไลฝาดานขางเบาๆ
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ฝาถังน้ํามันเชือ้ เพลิง: 5
การพับเบาะหลัง: 3

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ
เปาเทาและกระจกบังลมหนา (d)

ปุมควบคุมอากาศเขา (4)

(f)

(g)

74LHT0507

68LM511

อากาศที่ ถูกควบคุ มอุ ณหภู มิ จะออกจากช องลมที่ พื้ น
ชองลมไลฝากระจกบังลมหนา และชองลมดานขาง
กระจกบังลมหนา (e)

ใชปมุ นี้เพื่อเลือกโหมดตางๆ ตอไปนี้
อากาศภายนอก (f)
เมื่ อเลือกโหมดนี้ ไฟแสดงสถานะจะดับลงและจะใช
อากาศภายนอก
อากาศหมุนเวียนภายใน (g)
เมื่ อเลือกโหมดนี้ ไฟแสดงสถานะจะสวางขึ้ น ซึ่ งจะ
เปนการปดชองอากาศภายนอกและหมุนเวียนอากาศ
ภายในแทน โหมดนี้เหมาะสําหรับการขับผานบริเวณ
ที่ มีฝุ นหรื อมีมลพิ ษทางอากาศ เช น อุโมงค หรือเมื่ อ
ตองการใหภายในหองโดยสารเย็นเร็วขึน้

74LHT0508

อากาศที่ ถู กควบคุมอุ ณหภู มิจะออกจากช องลมไล ฝา
กระจกบังลมหนา และชองลมดานขาง

การกดปุ มควบคุ มอากาศเขาในแต ละครั้ งจะเป นการ
สลับการทํางานระหวาง “โหมดอากาศภายนอก” และ
“อากาศหมุนเวียนภายใน”
หมายเหตุ:
หากทานเลือก “อากาศหมุนเวียนภายใน” เปนเวลานาน
อากาศภายในรถอาจมี เ ชื้ อโรคปนเป อ นได ดั ง นั้ น
ทานควรเลือก “อากาศภายนอก” บางเปนครั้งคราว

คําแนะนําในการใชงานระบบ
การระบายอากาศธรรมชาติ
เลื อก “การระบายอากาศ” และ “อากาศภายนอก” แล ว
ปรับปุมควบคุมอุณหภูมิไปที่ตําแหนงอุณหภูมิที่ตองการ
และปรั บปุ มควบคุ มความเร็ วโบล วเวอร ไปที่ “OFF”
อากาศภายนอกจะไหลผานรถยนตในระหวางการขับขี่
การระบายอากาศแบบควบคุม
การปรั บตั้ งการควบคุ มจะเหมื อนกั บการระบายอากาศ
ธรรมชาติ ยกเว นท านจะต องปรั บปุ มควบคุ มความเร็ ว
โบลวเวอรไปที่ตําแหนงอื่นๆ นอกจาก “OFF”
การทําความเย็นปกติ
ปรั บปุ มควบคุ มการไหลของอากาศไปที่ “การระบาย
อากาศ” แล ว ปรั บ ปุ มควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ไ ปที่ ตํ า แหน ง
อุ ณ หภู มิ ที่ ต องการ และปรั บปุ มควบคุ มความเร็ ว
โบล วเวอร ไปที่ ตําแหน งความเร็ วโบล วเวอร ที่ ต องการ
และปรั บ ปุ ม ควบคุ ม ไปที่ ตํ าแหน ง อื่ น นอกเหนื อ จาก
“OFF” การปรั บ ปุ ม ควบคุ มความเร็ ว โบล วเวอร ไ ปที่
ตํ า แหน ง ความเร็ ว โบล ว เวอร ที่ สู ง ขึ้ น จะเป น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทําความเย็น
ทานสามารถเปลี่ยนการทํางานของปุมควบคุมอากาศเขา
ไปที่ “อากาศภายนอก” หรือ “อากาศหมุนเวียนภายใน”
ตามที่ทานตองการได การเลือก “อากาศหมุนเวียนภายใน”
จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทําความเย็น
การทําความเย็นอยางรวดเร็ว
(โดยใชอากาศหมุนเวียนภายใน)
การปรับตั้ งการควบคุมจะเหมือนกับการทําความเย็นปกติ
ยกเวนทานจะตองเลือก “อากาศหมุนเวียนภายใน” และ
ความเร็วโบลวเวอรสูงสุด
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การพับเบาะหลัง: 3

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ
หมายเหตุ:
• หากทานเลือก “อากาศหมุนเวียนภายใน” เปนเวลานาน
อากาศภายในรถอาจมี เชื้ อโรคปนเป อนได ดั งนั้ น
ทานควรเลือก “อากาศภายนอก” บางเปนครั้งคราว
• หากทานจอดรถยนตทงิ้ ไวกลางแดดโดยทีป่ ดกระจก
ไว การทําความเย็ นจะเร็ วขึ้ นเมื่ อท านเป ดกระจก
ลงเปนระยะเวลาสั้ นๆ ในขณะที่ ทานใชงานเครื่ อง
ปรับอากาศโดยที่ปุมควบคุมอากาศเขาอยูที่ “อากาศ
ภายนอก” และความเร็วโบลวเวอรอยูท ี่ความเร็วสูง
การไลความชืน้
ปรั บปุ มควบคุ มการไหลของอากาศไปที่ ตําแหน งที่
ตองการปรับปุมควบคุมอุณหภูมิไปที่ตําแหนงอุณหภูมิ
ที่ตองการ และปรับปุมควบคุมความเร็วโบลวเวอรไป
ที่ ตําแหน งความเร็ วโบล วเวอร ที่ ต องการ นอกจากนี้
ใหเลือก “อากาศภายนอก” และปรั บปุ มควบคุมไปที่
ตําแหนงอื่นนอกเหนือจาก “OFF”

การบํารุงรักษา
ถ าท านไม ได ใช เครื่ องปรั บอากาศเป นเวลานาน เช น
ในช วงฤดู หนาว เครื่ องปรั บอากาศอาจทํางานได ไม
เต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเมื่ อท า นเริ่ มใช ง านอี ก ครั้ ง เพื่ อ
เปนการยืดอายุการใชงานและรักษาประสิทธิภาพการ
ทํางานสูงสุดของเครื่องปรับอากาศ จึงจําเปนตองเปด
ใชงานเครื่องปรับอากาศบางเปนครั้งคราว เปดใชงาน
เครื่องปรับอากาศอยางนอยเดือนละครั้งเปนเวลาหนึ่ง
นาที ขณะเครื่ องยนต เดิ นเบา การทําเช นนี้ จะเป นการ
หมุ น เวี ย นสารทํ า ความเย็ น และน้ํ า มั น รวมทั้ ง ช ว ย
ปองกันชิ้นสวนประกอบภายในดวย
เครื่ องปรับอากาศของทานมีไสกรองอากาศ ทําความ
สะอาดหรื อเปลี่ ยนไส กรองอากาศตามที่ ระบุ ไว ใน
“ตารางการบํารุงรักษา” ในหมวด “การตรวจสอบและ
การบํ า รุ ง รั ก ษา” ให ศู น ย บ ริ ก ารซู ซู กิ เ ป น ผู ปฏิ บั ติ
ขั้นตอนนี้เนื่องจากจําเปนตองเลื่อนชองเก็บของดานลาง
ลงเพื่อปฏิบัติงาน

หมายเหตุ:
รถของท า นใช ส ารทํ า ความเย็ น ระบบปรั บ อากาศ
HFC-134a ซึ่ งโดยทั่ วไปเรี ยกว า “R-134a” R-134a
เขามาแทนที่ R-12 ประมาณป 1993 สําหรับการใชงาน
กับรถยนต สารทําความเย็นอื่ นๆ สามารถนํามาใชได
เชนกัน โดยรวมถึง R-12 แบบรีไซเคิล แตแนะนําให
ใชเฉพาะ R-134a กับรถของทานเทานั้น
ขอพึงระวัง
การใชสารทําความเย็นผิดประเภทอาจทําใหระบบ
ปรับอากาศของทานไดรับความเสียหาย ใชเฉพาะ
R-134a เทานั้ น หามผสมหรือใชสารทําความเย็ น
อืน่ แทน R-134a

หมายเหตุ:
เนื่ องจากระบบปรั บอากาศจะไล ความชื้ นในอากาศ
การเปดการทํางานจะชวยใหกระจกใส
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การพับเบาะหลัง: 3

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ

ระบบทําความรอนและระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
(การควบคุมอุณหภูมิ)

(1) ปุมควบคุมอุณหภูมิ
(2) ปุมควบคุมความเร็วโบลวเวอร
(3) ปุมควบคุมอากาศเขา
(4) ปุมควบคุมการไหลของอากาศ
(5) สวิตชไลฝา
(6) สวิตชเครื่องปรับอากาศ
(7) สวิตช “OFF”
(8) สวิตช “AUTO”
(9) จอแสดงผล

คําอธิบายเกีย่ วกับการควบคุม

(1)

(3)

(9)

(6)

(7)

(8)

(2)

(4)

(5)

71LST0504
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การพับเบาะหลัง: 3

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ
ปุมควบคุมอุณหภูมิ (1)

ปุมควบคุมความเร็วโบลวเวอร (2)

ปุมควบคุมอากาศเขา (3)

(2)

(1)

(3)
(a)

(b)
68LM514

หมุนปุมควบคุมอุณหภูมิ (1) เพื่อปรับอุณหภูมิ

68LM515

71LS10501

ปุ มควบคุ มความเร็ วโบล วเวอร (2) ใช สํ าหรั บเป ด
โบลวเวอรและเลือกความเร็วโบลวเวอร
ถ า กดสวิ ต ช “AUTO” (8) ความเร็ ว โบล ว เวอร จ ะ
เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเพื่อใหระบบควบคุมอุณหภูมิ
รักษาอุณหภูมิที่เลือกไว

กดปุมควบคุมอากาศเขา (3) เพื่อเปลี่ยนระหวางโหมด
ตอไปนี้
ถ ากดสวิตช “AUTO” (8) อากาศเขาจะเปลี่ ยนแปลง
โดยอัตโนมัตเิ พื่อใหระบบควบคุมอุณหภูมริ กั ษาอุณหภูมิ
ที่เลือกไว
หมายเหตุ:
เมื่อทานเลือกโหมดอากาศหมุนเวียนภายใน ระบบการ
ทํ างานอั ตโนมั ติ จะถู กยกเลิ กการทํางาน ถ าท านกด
สวิตช “AUTO” (8)
อากาศหมุนเวียนภายใน (a)
เมื่ อเลื อกโหมดนี้ ขณะป ด ช องอากาศภายนอกและ
หมุนเวียนอากาศภายในแทน โหมดนี้เหมาะสําหรับการ
ขับผานบริเวณที่มีมีมลพิษทางอากาศ เชน อุโมงคหรือ
เมื่อตองการใหภายในหองโดยสารเย็นเร็วขึ้น
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การพับเบาะหลัง: 3

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ
อากาศภายนอก (b)
เมื่อเลือกโหมดนี้ อากาศภายนอกจะถูกนําเขามา
การกดปุ มควบคุมอากาศเขาในแต ละครั้ งจะเปนการ
เลือกการทํางานระหวาง “โหมดอากาศภายนอก” และ
“อากาศหมุนเวียนภายใน”
หมายเหตุ:
หากทานเลือก “อากาศหมุนเวียนภายใน” เปนเวลานาน
อากาศภายในรถอาจมี เ ชื้ อ โรคปนเป อ นได ดั ง นั้ น
ทานควรเลือก “อากาศภายนอก” บางเปนครั้งคราว

ปุมควบคุมการไหลของอากาศ (4)

การระบายอากาศ (c)

(c)

(d)

(e)

74LHT0504

(4)

อากาศที่ ถู กควบคุ มอุ ณหภู มิ จะออกจากช องลมกลาง
และชองลมดานขาง

(f)

สองระดับ (d)
68LM517

กดปุ มควบคุ ม การไหลของอากาศ (4) เพื่ อเปลี่ ยน
ระหวางฟงกชั่นตอไปนี้ การแสดงสถานะของแตละ
โหมดที่เลือกจะปรากฏบนจอแสดงผล
ถ า กดสวิ ต ช “AUTO” (8) การไหลของอากาศจะ
เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเพื่อใหระบบควบคุมอุณหภูมิ
รักษาอุณหภูมิที่เลือกไว

74LHT0505

อากาศที่ ถู กควบคุ มอุ ณหภู มิ จะออกจากช องลมที่ พื้ น
และอากาศที่ เย็นจะออกจากช องลมกลางและชองลม
ด านข าง เมื่ อปุ มควบคุ มอุ ณหภู มิ (1) อยู ในตําแหน ง
เย็นสุดหรือรอนสุด อยางไรก็ตาม ลมที่ออกจากชองลม
ที่ พื้ นและลมที่ ออกจากชองลมกลางและช องลมด าน
ขางจะมีอุณหภูมิเทากัน
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การพับเบาะหลัง: 3

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ
ความรอน (e)

สวิตชไลฝา (5)

74LHT0506

การไลฝา

(5)

อากาศที่ ถูกควบคุ มอุ ณหภู มิ จะออกจากช องลมที่ พื้ น
และชองลมดานขาง และจะออกจากชองลมไลฝากระจก
บังลมหนาและออกจากชองลมไลฝาดานขางเบาๆ
ความรอนและไลฝา (f)

74LHT0508

อากาศที่ ถู กควบคุมอุ ณหภู มิ จะออกจากชองลมไล ฝา
กระจกบั งลมหน า ช องลมไลฝาด านข าง และช องลม
ดานขาง
68LM518

กดสวิตชไลฝา (5) เพือ่ เปดใชงานระบบไลฝา

หมายเหตุ:
เมื่ อกดสวิ ตช ไ ล ฝ า (5) เพื่ อเป ดใช งานระบบไล ฝ า
ระบบปรั บอากาศจะทํางานและเลื อกโหมด “อากาศ
ภายนอก” โดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม ในสภาพอากาศ
หนาวจัด ระบบปรับอากาศจะไมทํางาน

74LHT0507

อากาศที่ ถูกควบคุ มอุ ณหภู มิ จะออกจากช องลมที่ พื้ น
ชองลมไลฝากระจกบังลมหนา ชองลมไลฝาดานขาง
และชองลมดานขาง
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การพับเบาะหลัง: 3
ทีว่ างพักแขน: 3

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ
สวิตชเครื่องปรับอากาศ (6)

คําแนะนําในการใชงานระบบ
การทํางานอัตโนมัติ
(6)

(6)
(1)

68LM555

สวิ ตช เครื่ องปรั บอากาศ (6) ใช สําหรั บเป ดและป ด
ระบบปรั บอากาศได ขณะที่ โบลวเวอร ทํางานเทานั้ น
การเป ดระบบปรั บอากาศ ให กดที่ สวิ ตช และ “A/C”
จะปรากฏบนจอแสดงผล การป ดระบบปรั บอากาศ
ให กดที่ สวิ ตช อี กครั้ งและ “A/C” จะหายไปจากจอ
แสดงผล

(7)

(8)
68LM520

ทานสามารถทําใหระบบควบคุมอุณหภูมิ ทํางานโดย
อั ตโนมั ติ การตั้ ง ให ระบบทํางานอั ตโนมั ติ ทั้ งหมด
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง
1) สตารทเครื่องยนต
2) กดสวิตช “AUTO” (8)
3) เลือกอุณหภูมิที่ตองการโดยการหมุนปุมควบคุม
อุณหภูมิ (1)
ความเร็วโบลวเวอร อากาศเขาและการไหลของอากาศ
จะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติเพือ่ รักษาอุณหภูมิที่ตั้งไว
หมายเหตุ:
เมื่ อท านเลื อกโหมดอากาศหมุ นเวี ยนภายใน ระบบ
การทํางานอัตโนมัติจะถูกยกเลิกการทํางาน ถาทานกด
สวิตช “AUTO” (8)

ท านสามารถใช งานสวิตช เครื่ องปรับอากาศ (6) เพื่ อ
เป ดหรื อป ดเครื่ องปรั บอากาศด วยตนเองตามที่ ท าน
ตองการได เมื่อทานปดสวิตชเครื่องปรับอากาศ ระบบ
ควบคุมอุณหภูมิจะไมสามารถทําใหอุณหภูมิภายในต่ํา
กวาอุณหภูมิภายนอกได
การปดระบบควบคุมอุณหภูมิ ใหกดทีส่ วิตช “OFF” (7)
หมายเหตุ:
ถา “AUTO” ที่จอแสดงผลกะพริบ แสดงวามีปญหาที่
ระบบทําความรอนและ/หรือระบบปรับอากาศ ทานควร
นํารถเขารับการตรวจเช็คระบบที่ศนู ยบริการซูซูกิ
หมายเหตุ:
• การเลือกอุณหภูมิที่ทานรูสึกสบายที่สุด ใหเริ่มจาก
การตั้งคาที่ 25°C (75°F)
• ถาทานหมุนปุมควบคุมอุณหภูมิ (1) จนกระทั่ง “HI”
หรือ “LO” ปรากฏบนจอแสดงผล ระบบควบคุม
อุณหภูมิจะทํางานที่การทําความรอนสูงสุดและการ
ทําความเย็นสูงสุด และโบลวเวอรจะทํางานดวย
ความเร็วสูงสุด
• เพื่อปองกันการเปาลมเย็นในสภาพอากาศหนาวหรือการ
เปาลมรอนในสภาพอากาศรอน ระบบจะเปดโบลวเวอร
ชากวาปกติจนกวาลมอุนหรือลมเย็นจะพรอมทํางาน
• หากทานจอดรถยนตทิ้งไวกลางแดดโดยที่ปดกระจก
ไว การทําความเย็นจะเร็วขึน้ เมื่อทานเปดกระจกลง
เปนระยะเวลาสั้นๆ
5-10

58MS0-14E

ทีว่ างพักแขน: 3
แผงบังแดด: 5

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ
• แมวาจะอยูภายใตการทํางานอัตโนมัติ ทานสามารถ
ตั้งคาแตละปุมควบคุมไปยังโหมดแบบกําหนดเอง
ได ฟ งก ชั่ นที่ เลื อกแบบกําหนดเองจะถู กรั กษาไว
และฟงกชั่นอื่นๆ จะยังคงอยูภายใตการทํางานแบบ
อัตโนมัติ
• การตั้งคาปุมควบคุมความเร็วโบลวเวอร (2), ปุ ม
ควบคุมอากาศเขา (3), ปุมควบคุมการไหลของอากาศ
(4) กลับไปยังการทํางานอัตโนมัติ ใหกดสวิตช
“AUTO” (8)

การทํางานแบบกําหนดเอง
ท านสามารถควบคุ มระบบควบคุ ม อุ ณหภู มิ ได ด ว ย
ตัวเอง ปรับปุมควบคุมไปที่ตําแหนงที่ตองการ

ตัวอยาง

ตัวอยาง
(11)
74LHT0509

(10)

74LHT0510

ระมัดระวังอยาบังเซ็นเซอรอุณหภูมภิ ายในหองโดยสาร
(10) ที่ อยู ระหว างพวงมาลั ยกั บแผงควบคุ มอุ ณหภู มิ
หรื อโซล าร เซ็ นเซอร (11) ที่ อยู ส วนบนสุ ดของแผง
คอนโซลด านคนขั บ ระบบควบคุ มอั ตโนมั ติ จะใช
เซ็นเซอรเหลานี้ในการควบคุมอุณหภูมิ

หมายเหตุ:
หากทานตองการการไลฝาสูงสุด:
• กดสวิตชไลฝา (5) เพื่อเปดใชงานระบบไลฝา (ระบบ
ปรับอากาศจะทํางานและเลือกโหมด “อากาศภายนอก”
โดยอัตโนมัติ)
• ปรับปุม ควบคุมความเร็วโบลวเวอรไปทีค่ วามเร็วสูง
• ปรับปุมควบคุมอุณหภูมิไปที่เครื่องหมาย “HI” บน
จอแสดงผล และ
• ปรับชองลมดานขางเพื่อใหลมเปาไปที่กระจกขาง

การบํารุงรักษา
ถาทานไมไดใชเครื่ องปรับอากาศเปนเวลานาน เชน ใน
ช ว งฤดู หนาว เครื่ องปรั บอากาศอาจทํ างานได ไม เต็ ม
ประสิ ทธิ ภาพเมื่ อท านเริ่ มใช งานอี กครั้ ง เพื่ อเป นการ
ยื ด อายุ ก ารใช ง านและรั กษาประสิ ท ธิ ภ าพการทํ างาน
สู งสุ ดของเครื่ องปรั บอากาศ จึ งจําเป นต องเป ดใช งาน
เครื่ องปรั บอากาศบ างเป นครั้ งคราว เป ดใช งานเครื่ อง
ปรั บอากาศอย างน อ ยเดื อนละครั้ ง เป นเวลาหนึ่ งนาที
ขณะเครื่ องยนตเดินเบา การทําเชนนี้ จะเปนการหมุนเวียน
สารทําความเย็ นและน้ํามั น รวมทั้ งช วยป องกั นชิ้ นส วน
ประกอบภายในดวย
เครื่ องปรั บอากาศของท านมี ไส กรองอากาศ ทําความ
สะอาดหรื อ เปลี่ ยนไส ก รองอากาศตามที่ ระบุ ไ ว ใ น
“ตารางการบํารุ งรั กษา” ในหมวด “การตรวจสอบและ
การบํารุงรักษา” ใหศูนยบริการซูซูกิเปนผูปฏิบัติขั้นตอนนี้
เนื่ องจากจําเป นต องเลื่ อนช องเก็ บของด านล างลง เพื่ อ
ปฏิบัติงาน
หมายเหตุ:
รถของทานใชสารทําความเย็นระบบปรับอากาศ HFC-134a
ซึ่งโดยทั่วไปเรียกวา “R-134a” R-134a เขามาแทนที่ R-12
ประมาณป 1993 สํ า หรั บการใช งานกั บรถยนต สารทํ า
ความเย็นอื่นๆ สามารถนํามาใชไดเชนกัน โดยรวมถึง R-12
แบบรี ไซเคิ ล แต แนะนําให ใช เฉพาะ R-134a กั บรถของ
ทานเทานัน้
ขอพึงระวัง
การใชสารทําความเย็นผิดประเภทอาจทําใหระบบปรับ
อากาศของทานไดรับความเสียหาย ใชเฉพาะ R-134a
เทานั้น หามผสมหรือใชสารทําความเย็นอืน่ แทน R-134a
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สวิตชไฟสองสวางภายใน: 7
สปอตไลท: 7

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ

เสาอากาศวิทยุ

การติดตั้งชุดสงสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ
ตัวอยาง

เราขอแนะนําใหทานขอคําแนะนําจากศูนยบริการซูซูกิ
เกี่ยวกับแถบคลื่นความถี่วิทยุ กําลังไฟฟาสงออกสูงสุด
ตําแหนงเสาอากาศบนรถ และเงื่อนไขที่กําหนดตางๆ
สํ าหรั บการติ ดตั้ ง และ/หรื อการใช งานก อนทําการ
ติ ดตั้ งชุ ดสงสัญญาณคลื่ นความถี่ วิทยุกับรถของทาน
อุ ป กรณ บ างประเภทอาจทํ า ให ร ะบบควบคุ ม ด ว ย
อิเล็กทรอนิ กส เกิดความบกพร อง ถ าไดรับการติ ดตั้ ง
อยางไมถกู ตองหรืออุปกรณเหลานั้นไมเหมาะสมกับรถ

63J055

เสาอากาศวิทยุที่ หลังคาเปนแบบถอดได การถอดเสา
อากาศ ใหหมุนทวนเข็มนาฬิกา การติดตั้งเสาอากาศกลับ
เขาที่ ใหใชมือหมุนเสาอากาศตามเข็มนาฬิกาใหแนน
ขอพึงระวัง
การหลี กเลี่ ย งไม ให เ กิ ด ความเสี ย หายขึ้ น กั บ เสา
อากาศวิทยุ:
• ถอดเสาอากาศออกเมื่อใชบริการลางรถดวยเครื่อง
ลางรถอัตโนมัติ
• ถอดเสาอากาศออกเมื่อเสาอากาศจะชนกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง เชน เพดานต่ําในโรงจอดรถหรือเมื่อใชผา
คลุมรถ
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ชุดเพิ่มอุณหภูมิเบาะหนา: 8
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ระบบเครื่องเสียง (ในรถบางรุน)

AS

RPT

FM

DISP

AM

PUSH SOUND
TUNE/FLD

VOL PUSH PWR

USB

RDM

CD

1

2

3

4

5

6
MENU

SEEK/TRACK

เครื่องเลน CD และวิทยุ AM/FM
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ชองเสียบอุปกรณเสริม: 8
มือจับเหนือประตู: 3

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ

ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
คําเตือน
ถาทานใหความสนใจตอการใชงานระบบเครื่องเสียง
หรื อ การมองที่ จอแสดงของระบบเครื่ องเสี ย ง
ในขณะขับขี่ มากเกินไป อาจทําให เกิดอุบัติเหตุได
ถาทานปรับระดับเสียงใหดังเกินไป อาจทําใหทาน
ขาดความระมั ด ระวั ง กั บ สภาพการจราจรและ
ทองถนนในขณะนั้นได
• ทานควรตั้งใจมองไปที่ถนนและตั้งใจขับรถอยาง
ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการใหความสนใจกับการ
ใชงานระบบเครื่องเสียงหรือ การมองที่จอแสดง
ของระบบเครื่องเสียงมากเกินไป
• ทานควรทําความคุนเคยกับการใชงานและปุ ม
ควบคุมตางๆ ของระบบเครื่องเสียงกอนการขับขี่
• ตั้งสถานีวิทยุที่ทานชืน่ ชอบไวกอ นการขับขี่ เพือ่
ให ท านสามารถปรั บตั้ งคลื่ นเหล านั้ นได อย าง
รวดเร็วโดยใชสถานีวิทยุที่ตั้งไว
• ปรับระดับเสียงใหอยูในระดับที่ทานสามารถรับรู
สภาพการจราจร และทองถนนในขณะขับขี่ได

ขอสังเกตเกี่ยวกับแผนดิสก
ขอพึงระวัง
• เมื่อหองโดยสารภายในรถเย็นจัดและมีการใชงาน
เครื่ องเล น ทั นที หลั งจากเป ดฮี ทเตอร ความชื้ น
อาจจั บ ตั วบนแผ น ดิ ส ก ห รื อ ส ว นออพติ คั ล ของ
เครื่องเลน และทําใหไมสามารถเลนเพลงไดอยาง
ถูกตอง หากความชื้นจับตัวบนแผนดิสกใหใชผานุม
เช็ดออก แตถาความชื้นจับตัวบนสวนออพติคัลของ
เครื่ องเล น ห ามใช งานเครื่ องเล นประมาณหนึ่ ง
ชั่วโมง เพื่อปลอยใหความชื้นหายไปตามปกติ
• การขับขี่บนถนนที่ขรุขระมากซึ่งทําใหเกิดแรงสั่น
สะเทือนที่รุนแรงอาจทําใหเสียงเพลงสะดุด
• เครื่องเลนนี้ใชกลไกที่มีความแมนยํา แมในกรณีที่
มีปญหาเกิดขึ้น หามเปดฝาครอบ ถอดแยกชิ้นสวน
เครื่องเลน หรือหลอลื่นสวนหมุน
กรุ ณานํารถเขารับการตรวจเช็คเครื่ องเลนที่ ศูนย
บริการซูซูกิ

ขอควรระวังในการใชงาน

(A)

เครื่องเลนนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อเลนแผน CD ที่
มีเครื่องหมาย (A) ดังที่แสดงดานบนโดยเฉพาะ
ซึ่งไมสามารถเลนแผนดิสกประเภทอื่นได
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ตะขอแขวนเสื้อ:
กลองใสแวน:

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ
การนําแผนดิสกออก

วิธีการจับแผน CD ที่ถกู ตอง

การลบรอยนิ้วมือหรือเช็ดฝุนออกจากแผน CD ใหใช
ผานุมเช็ดเปนแนวเสนตรงจากตรงกลางของแผน CD
ไปที่ขอบแผน CD
การนําแผ น CD ออกจากกล องเก็บแผ น CD ให กดที่
ตรงกลางของกลองและหยิบแผน CD ออกมาโดยจับ
ที่ขอบแผน CD อยางระมัดระวัง

หามติดปายบนพื้นผิวแผน CD รวมทั้งใชปากกาหรือ
ดินสอเขียนบนแผน CD

(B)
(C)

(B)

จับที่ขอบแผน CD ทุกครั้ง
หามจับที่พนื้ ผิวของแผนดิสก

หามใชสารละลาย เชน น้ํายาเช็ดทําความสะอาด สเปรย
ลดไฟฟาสถิต หรือทินเนอร เช็ดทําความสะอาดแผน
CD
แผ นดิ สก ใหม อาจมี รอยขรุ ขระรอบๆ ขอบแผ นดิ สก
เครื่องเลนอาจไมทํางานหรือเสียงอาจสะดุดหากนําแผน
ดั งกล าวมาใช ใช ปากกาลู กลื่ น (B) ฯลฯ กําจั ดรอย
ขรุขระ (C) ออกจากขอบแผนดิสกใหหมดกอนใสเขา
ไปในเครื่องเลน
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อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ

หามใชแผน CD ที่มีรอยขูดขีดมาก เสียรูป หรือแตกหัก
ฯลฯ เพราะการเลนแผนดิสกที่มีลักษณะดังกลาวจะทํา
ใหเกิดความเสียหายหรือทําใหระบบไมสามารถทํางาน
ไดอยางถูกตอง

อยาใหแผน CD ถูกแสงแดดหรือแหลงความรอนใดๆ
โดยตรง
หมายเหตุ:
• หามใชแผนปองกัน CD ที่มีจําหนายทั่วไปหรือแผน
ดิสกที่มตี ัวกันสะเทือน ฯลฯ
เพราะอาจเกิดการติดขัดกับกลไกภายในและทําให
แผนดิสกไดรับความเสียหาย
• อาจไมสามารถเลนแผน CD-R กับเครื่องเลนนี้ได
เนื่องจากเงื่อนไขในการบันทึก
• ไมสามารถเลนแผน CD-RW กับเครื่องเลนนี้ได

คําเตือน
ผลิ ต ภั ณ ฑ นี้ เ ป น เลเซอร ค ลาส I การใช ง านการ
ควบคุมหรือการปรับตั้งหรือการปฏิบัติขั้นตอนใดๆ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในที่นี้ อาจทําใหเกิดการ
แผรงั สีที่เปนอันตรายออกมาได
อยาเปดฝาครอบและอยาพยายามซอมเครื่องเลนนี้
ด วยตนเอง ให นําเครื่ องเลนเขารับบริการจากชาง
ผูช ํานาญการ
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อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ

การทํางานพื้นฐาน
(1) ปุมเปด/ปด หรือปุมควบคุมระดับเสียง
(2) ปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND
(3) ปุม ปดเสียง

(3)

AS

RPT

FM

DISP

AM

RDM

SOUND
TUNE/FLD
PUSH

VOL PUSH PWR

(1)

(2)
USB

CD

1

2

3

4

5

6
MENU

SEEK/TRACK
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อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ
การเปด/ปด
กดปุม เปด/ปด (1)
เครื่ องเล นจะเริ่ มเล นในโหมดการทํางานล าสุ ดที่ ใช
กอนปดเครื่อง
การปรับระดับเสียง
หมุนปุมควบคุมระดับเสียง (1)
การหมุนปุมตามเข็มนาฬิกาจะเปนการเพิ่มระดับเสียง
และการหมุนปุ มทวนเข็มนาฬิกาจะเปนการลดระดับ
เสียง
หมายเหตุ:
ขณะขับขี่ ควรปรับเสียงใหอยูในระดับที่สามารถไดยิน
เสียงทั่วไปและ/หรือเสียงรบกวนจากภายนอกรถได
การปดเสียง
กดปุมปดเสียง (3) เพื่อปดเสียง การยกเลิกการปดเสียง
ใหกดที่ปุมปดเสียง (3) อีกครั้ง

การปรับเสียงเบส/เสียงแหลม/สมดุลเสียง/เฟเดอร
1) กดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
การกดปุ มในแตละครั้ งจะทําให การปรั บเสียง
เปลี่ยนแปลงดังนี้:
การปรับเสียงเบส (BASS 0)
การปรับเสียงแหลม (TREBLE 0)
การปรับสมดุลเสียง (BALANCE 0)
การปรับเฟเดอร (FADER 0)

การปรับ AVC (ระบบควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ)
ฟงกชั่นระบบควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ (AVC) จะ
ปรั บ (เพิ่ ม /ลด) ระดั บ เสี ย งตามความเร็ ว รถ ระบบ
ควบคุ ม AVC มาพร อ มกั บตั วเลื อกเสี ยงสามระดั บ
(LEVEL OFF, 1, 2, 3) ชวงการปรับระดับเสียงจะเพิ่ม
ขึ้นพรอมกับหมายเลขของ LEVEL
1) กดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2) จน
ถึงโหมดการปรับ AVC
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพื่อเลือกระดับการปรับ AVC ที่ตองการ (การตั้ง
คาเริ่มตน: LEVEL 2)

การปรับ AVC (LEVEL 2)
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพื่อปรับเสียง
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การฟงวิทยุ

จอแสดงผล
(A)

(B)

(7)
(1)
(2)

AS

RPT

FM

DISP

AM

RDM

SOUND
TUNE/FLD
PUSH

VOL PUSH PWR

(5)
USB

CD

1

2

4

3

5

6
MENU

(6)

SEEK/TRACK

(4)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ปุม FM
ปุม AM
ปุมคนหาสถานีแบบเลื่อนขึน้
ปุมคนหาสถานีแบบเลื่อนลง
ปุม ปรับหาคลื่นความถี่ดวยตัวเอง (TUNE FOLDER
PUSH SOUND)
(6) ปุมตั้งสถานี ([1] ถึง [6])
(7) ปุมบันทึกอัตโนมัติ (AS)
(A) คลื่นวิทยุ
(B) ความถี่
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อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ
การเลือกคลืน่ วิทยุ FM
กดปุม FM (1)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนคลื่นวิทยุดังนี้:
FM1

FM2

การเลือกคลืน่ วิทยุ AM
กดปุม AM (2)
การคนหาสถานี
กดปุ มค นหาสถานี แบบเลื่ อนขึ้ น (3) หรื อปุ มค นหา
สถานีแบบเลื่อนลง (4)
เครื่องเลนจะหยุดการคนหาสถานีเมื่อพบสถานีในชวง
ความถี่ที่สามารถรับได
การปรับหาคลื่นความถี่ดวยตัวเอง
หมุนปุมปรับหาคลื่นความถี่ดว ยตัวเอง (TUNE FOLDER
PUSH SOUND) (5)
ความถี่ที่รับไดจะแสดงบนหนาจอ

การบันทึกสถานี
1) เลือกสถานีที่ตองการ
2) กดปุมตั้งสถานี (6) ทีท่ านตองการบันทึกสถานีวิทยุ
([1] ถึง [6]) คางไวเปนเวลา 2 วินาทีหรือนานกวา
การบันทึกอัตโนมัติ
กดปุ ม AS (7) ค างไว เป นเวลา 2 วินาที หรื อนานกวา
สถานี วิ ทยุ ที่ สามารถรั บสั ญญาณได ดี 6 สถานี จะถู ก
บันทึกไวในปุ มตั้ งสถานี (5) ตามลําดับโดยอัตโนมัติ
โดยเริ่มจากความถีต่ ่ําสุด
หมายเหตุ:
• สามารถยกเลิกการบันทึกอัตโนมัตไิ ดโดยการกดปุม
AS (7) ในขณะทีก่ ารบันทึกอัตโนมัตกิ ําลังทํางานอยู
• เมือ่ ทําการบันทึกอัตโนมัติ สถานีที่บันทึกไวในหนวย
ความจํากอนหนานี้จะถูกบันทึกทับ
• เมื่อมีสถานีที่บันทึกไดนอยกวา 6 สถานี แมวาจะทํา
การบันทึกโดยอัตโนมัติครบ 1 รอบแลว จะไมมีการ
บันทึกสถานีใดในปุมตั้งสถานี (6) ที่เหลืออยู
• ในโหมดการบันทึกอัตโนมัติ สามารถตั้งสถานีสาํ หรับ
FM1 และ FM2 ไดเหมือนกัน 6 สถานี และสําหรับ
AM อีก 6 สถานี

การเปด/ปดโหมดการบันทึกอัตโนมัติ
กดปุม AS (7)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการสลับโหมดดังนี้:
เปดโหมด AS

ปดโหมด AS

การรับคลื่นวิทยุ
การรับคลืน่ วิทยุอาจไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอม
สภาพอากาศ หรื อ ความแรงของสั ญ ญาณวิ ท ยุ แ ละ
ระยะทางจากสถานี ภูเขาและอาคารในบริเวณนั้ นอาจ
รบกวนหรื อหั กเหการรั บคลื่ นวิ ทยุ ซึ่ งทําให การรั บ
สั ญญาณไม ดี การรั บสั ญญาณไม ดี หรื อคลื่ นรบกวน
วิทยุอาจมีสาเหตุมาจากกระแสไฟฟาจากสายไฟหรือ
สายไฟฟ าแรงสูง
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การฟง CD

จอแสดงผล
(A)
(2)

(1)
(B)
(6)

AS

RPT

FM

DISP

AM

PUSH SOUND
TUNE/FLD

VOL PUSH PWR

USB

RDM

CD

1

2

3

4

5

6
MENU

(3)

SEEK/TRACK

(5)

(4)

(7)
(8)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ชองใสแผน
ปุมนําแผนออก
ปุม CD
ปุมเลื่อนแทร็คขึ้น/ปุมกรอเดินหนา
ปุมเลื่อนแทร็คลง/ปุม กรอถอยหลัง
ปุมเลนซ้ํา (RPT)
ปุมเลนแบบสุม (RDM)
ปุมแสดงผล (DISP)

(A) หมายเลขแทร็ค
(B) เวลาเลน
หมายเหตุ:
เครื่องเลนนี้ไมรองรับแผน CD ขนาด 8 ซ.ม. (หรืออาจ
เรียกวา “mini single CD”, “3-inch CD”, “CD3”, ฯลฯ)
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(A)

• ไมสามารถใชแผน CD หรือ CD-ROM ที่ไมมี
เครื่องหมาย (A) ได
• แผนดิสกที่บันทึกในรูปแบบ CD-R/CD-RW บาง
แผนอาจไมสามารถเลนได

ขอพึงระวัง
• หามสอดนิ้วหรือมือของทานเขาไปในชองใสแผน
CD หามใสวัสดุแปลกปลอมเขาไป
• หามใสแผน CD ที่ มีกาวหลุดลอกออกมาจาก
เทปกาว หรือปายฉลากติดแผน CD หรือมีคราบ
กาวจากการลอกเทปกาวหรือปายฉลากแผน CD
ติดอยู เพราะอาจทําใหเครื่องเลนไมสามารถนํา
แผ น CD ออกมาหรื ออาจทํ า ให เครื่ อ ง เล น
บกพรองได
การเลือกโหมด CD
กดปุม CD (3)

• ใสแผน CD โดยหงายดานที่มีเครื่องหมายขึ้น
• เมื่อมีแผน CD อยูในเครื่ องเลนอยูแลว จะไม
สามารถใสแผน CD ไดอกี ถาไมนําแผน CD ออก
จากเครื่องเลนกอน หามออกแรงบังคับเพื่อใสแผน
CD เขาไปในชองใสแผน CD

การโหลดแผน CD
ใสแผน CD ลงในชองใส CD (1)
เมื่อโหลดแผน CD แลว การเลนแผนจะเริ่มขึ้น

การนําแผน CD ออก
กดปุมนําแผนออก (2)
เมื่ อโหมดสตาร ทอยู ที่ “LOCK” แผ น CD ที่ นําออก
คางไวที่ ชองใสแผนเปนเวลาประมาณ 15 วินาทีหรือ
นานกว าจะถู กดึ ง เข าไปในเครื่ องเล นโดยอั ตโนมั ติ
(ฟงกชั่นรีโหลดอัตโนมัติ)
ฟงกชั่นการนําแผนดิสกออกขณะปดเครื่อง:
ฟงกชั่นนี้จะชวยใหทานสามารถนําแผน CD ออกจาก
เครื่องไดโดยการกดปุมนําแผนออก (2) แมขณะโหมด
สตารทอยูท ี่ OFF
ขอพึงระวัง
หากท านพยายามดั นแผ น CD ที่ นําออกมาให เข า
ไปในเครื่ องเล นก อนที่ จะมี การโหลดอี กครั้ งโดย
อัตโนมัติ พื้นผิวแผนดิสกอาจมีรอยขูดขีดได
เมื่ อทําการโหลดแผ น CD อี กครั้ ง ให นําแผ น CD
ออกจากเครื่ องเล นก อนจะทําการโหลดแผ น CD
อีกครัง้
การฟง CD
เมื่อใสแผน CD แลว แผน CD จะเริ่มเลนโดยอัตโนมัติ
เมื่ อแผน CD อยู ในเครื่ องแลว ใหกดปุ ม CD (3) เพื่ อ
เลนแผน
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การเลือกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึ้น (4) เพื่อฟงแทร็คถัดไป
• กดปุมเลือ่ นแทร็คลง (5) สองครั้งเพื่อฟงแทร็คกอน
หนา
เมื่อกดปุมเลื่อนแทร็คลง (5) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลน
อยูในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน
การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• กดปุมกรอเดินหนา (4) คางไวเพื่อกรอแทร็คไป
ขางหนาอยางรวดเร็ว
• กดปุมกรอถอยหลัง (5) คางไวเพื่อกรอแทร็คถอย
หลัง
การเลนแบบสุม
กดปุม เลนแบบสุม (RDM) (7)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:
OFF

สุมเลนแทร็ค

การเลนซ้ํา
กดปุม เลนซ้ํา (RPT) (6)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:
OFF

การเลนแทร็คซ้ํา

• การเลนแทร็คซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT” จะติดสวางขึ้น
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะถูกเลนซ้ํา

การเปลี่ยนการแสดงผล
กดปุมแสดงผล (DISP) (8)
การกดปุ มแต ละครั้ งจะเป นการเปลี่ ยนการแสดงผล
ดังนี้:
เวลาเลน
ชื่อแผนดิสก
ชื่อแทร็ค
หมายเหตุ:
• “NO TITLE” จะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีขอ มูลตัวอักษร
ในแผนดิสกที่กําลังเลนในขณะนั้น
• ถาขอมูลตัวอักษรมีมากกวา 12 ตัว เครื่องหมาย “>”
จะปรากฏขึ้นทีท่ า ยตัวอักษรดานขวา การกดปุม แสดง
ผล (DISP) (8) คางไวเปนเวลา 1 วินาทีหรือนานกวา
จะสามารถแสดงหนาถัดไปได

• การสุมเลนแทร็ค
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM” จะติดสวางขึน้
แทร็คในแผนดิสกที่โหลดเขาไปจะเลนแบบสุม
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การฟงแผน MP3/WMA

จอแสดงผล
(A)

(D)
(4)
AS

RPT

FM

DISP

AM

RDM

(5)
(6)

PUSH SOUND
TUNE/FLD

VOL PUSH PWR

(1)
USB

CD

1

2

3

4

5

6
MENU

SEEK/TRACK

(3)

(2)

(B)

(C)

(1) ปุมเลือกโฟลเดอร (TUNE FOLDER PUSH
SOUND)
(2) ปุมเลื่อนแทร็คขึ้น/ปุมกรอเดินหนา
(3) ปุมเลื่อนแทร็คลง/ปุม กรอถอยหลัง
(4) ปุมเลนซ้ํา (RPT)
(5) ปุมเลนแบบสุม (RDM)
(6) ปุมแสดงผล (DISP)
(A) หมายเลขโฟลเดอร
(B) หมายเลขแทร็ค
(C) เวลาเลน
(D) ตัวแสดง MP3/WMA
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การเลือกโฟลเดอร
หมุ นปุ ม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1) เพื่ อ
เลือกโฟลเดอร
การเลือกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึน้ (2) เพือ่ ฟงแทร็คถัดไป
• กดปุมเลื่อนแทร็คลง (3) สองครั้ งเพื่อฟงแทร็ค
กอนหนา
เมื่อกดปุมเลื่อนแทร็คลง (3) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลน
อยูใ นขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน
การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• กดปุมกรอเดินหนา (2) คางไวเพื่อกรอแทร็คไป
ขางหนาอยางรวดเร็ว
• กดปุ มกรอถอยหลั ง (3) ค างไว เพื่ อกรอแทร็ ค
ถอยหลัง

การเลนแบบสุม
กดปุมเลนแบบสุม (RDM) (5)
การกดปุม แตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:
OFF

การสุมเลนจากโฟลเดอร

การสุมเลนจากทั้งแผนดิสก

• การสุมเลนจากโฟลเดอร
ตั วแสดงการสุ ม เล น “RDM.F” จะติ ดสว างขึ้ น
แทร็คในโฟลเดอรปจ ุจบันจะเลนตามลําดับแบบสุม
• การสุมเลนจากทั้งแผนดิสก
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM” จะติดสวางขึ้น
แทร็คในแผนดิสกที่โหลดเขาไปจะเลนแบบสุม

การเลนซ้ํา
กดปุมเลนซ้ํา (RPT) (4)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:
OFF

การเลนไฟลซ้ํา

การเลนโฟลเดอรซ้ํา

• การเลนไฟลซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT” จะติดสวางขึ้น
แทร็คที่เลนอยูใ นขณะนั้นจะถูกเลนซ้ํา
• การเลนโฟลเดอรซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT.F” จะติดสวางขึน้
แทร็ คทั้ งหมดในโฟลเดอร ที่ เลือกอยู ในขณะนั้ น
จะถูกเลนซ้ํา
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การเปลี่ยนการแสดงผล
กดปุม แสดงผล (DISP) (6)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนการแสดงผลดังนี:้
เวลาเลน
ชื่อโฟลเดอร
ชื่อไฟล
ชื่ออัลบั้ม (เฉพาะไฟล MP3)
ชื่อแทร็ค
ชื่อศิลปน
หมายเหตุ:
• “NO TITLE” จะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีขอ มูลตัวอักษร
ในแผนดิสกที่กําลังเลนในขณะนั้น
• ถาขอมูลตัวอักษรมีมากกวา 12 ตัว เครื่องหมาย “>”
จะปรากฏขึ้นที่ทายตัวอักษรดานขวา
การกดปุมแสดงผล (DISP) (6) คางไวเปนเวลา
1 วินาทีหรือนานกวาจะสามารถแสดงหนาถัดไปได
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ขอสังเกตสําหรับ MP3/WMA

MP3/WMA คืออะไร
MP3 (MPEG1/2 Audio Layer-III) และ WMA
(Windows MediaTM Audio) คื อรู ปแบบการบี บอั ด
เสี ย งแบบดิ จิ ตอล ซึ่ ง รู ป แบบ MP3 พั ฒ นาขึ้ น โดย
MPEG (Motion Picture Experts Group (กลุ มผู
เชี่ ยวชาญด านภาพเคลื่ อนไหว)) และ WMA พั ฒนา
ขึ้นโดยบริษัท Microsoft Corporation
เมื่อใชรูปแบบการบีบอัดดังกลาว ทานสามารถบันทึก
เพลงไดเทียบเทากับแผน CD เพลงประมาณ 10 แผน
ลงในแผน CD เพียงแผนเดียว (ตัวเลขนี้อางอิงมาจาก
ข อมู ลที่ บั นทึ กบนแผ น CD-R หรื อ CD-RW ขนาด
650 MB ที่ อัตราบิตคงที่ ขนาด 128 kbps และความถี่
สุม (Sampling Frequency) 44.1 kHz)
ขอพึงระวังเมื่อสรางไฟล MP3/WMA
ขอมูลทั่วไป
• แนะนําใหใชอตั ราบิตสูงและความถีส่ มุ สูงสําหรับ
เสียงคุณภาพสูง
• ไมแนะนําใหเลือก VBR (อัตราบิตแปรผันได)
การเลือก VBR อาจทําใหแสดงเวลาในการเลนที่
ไมถูกตองและอาจเกิดการสะดุดของเสียง
• คุณภาพเสียงที่ เลนจะแตกตางกันไปตามลักษณะ
การเขารหัส สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่
คู มื อผู ใช ซอฟต แวร การเข ารหั สและซอฟต แวร
การเขียนบันทึกขอมูลที่ใช

MP3
• ควรตั้งชื่ อไฟล MP3/WMA ตามมาตรฐานและ
ขอกําหนดของระบบที่แสดงไวในรายละเอียดตอ
• แนะนําใหกําหนดอัตราบิตคงที่ “ขนาด 128 kbps
ไปนี้
หรือมากกวา”
• ควรกําหนดนามสกุล “.mp3” หรือ “.wma” ใหกับ
WMA
แตละไฟลตามรูปแบบของไฟลโดยแยกกัน
• แนะนําใหกําหนดอัตราบิตคงที่ “ขนาด 64 kbps • ทานอาจประสบปญหาในการเลนไฟล MP3/WMA
หรือมากกวา”
หรือการแสดงขอมูลของไฟล MP3/WMA ซึ่งขึ้น
• หามกําหนดคุณลักษณะการปองกันการคัดลอกบน
อยูกับซอฟตแวรการเขียนบันทึกขอมูลหรือเครื่อง
ไฟล WMA เพื่อใหเครื่องสามารถเลนได
บันทึก CD ที่ใช
• เครื่องเลนนี้ไมมีฟงกชั่นแสดงรายการเลน
ขอพึงระวัง
• ขอแนะนําใหบนั ทึกแผนดิสกดว ยโหมดการบันทึก
ห ามกําหนดนามสกุ ล “.mp3” หรื อ “.wma” ให
ขอมูลแบบจบครั้งเดียว (Disc-at-Once) แมวาเครื่อง
ไฟลที่ไมไดอยูในรูปแบบ MP3/WMA มิฉะนั้นอาจ
จะรองรับโหมดการบันทึกตอไดหลายครั้ง (Multiทําใหลําโพงเสียหายเนื่องจากเกิดเสียงรบกวนขึ้น
session mode)
การบันทึกไฟล MP3/WMA ลงในแผน CD
• ไมแนะนําใหบันทึกทั้งไฟล CD-DA และไฟล รูปแบบการบีบอัด
MP3 /WMA ลงใหแผนดิสกเดียวกัน
MP3
• ถาทั้งไฟล CD-DA และไฟล MP3/WMA อยูใน • อัตราบิต:
แผ น ดิ ส ก เ ดี ย วกั น แทร็ ค อาจไม เ ล น ตามลํ า ดั บ
MPEG1 Audio Layer III: 64 k - 320 kbps
อยางถูกตองหรือบางแทร็คอาจไมสามารถเลนได
MPEG2 Audio Layer III: 64 k - 160 kbps
เลย
• ความถี่สุม (Sampling Frequency):
• เมื่อทําการบันทึกทั้งขอมูลไฟล MP3 และ WMA
MPEG1 Audio Layer III: 32 k/44.1 k/48 kHz
MPEG2 Audio Layer III: 16 k/22.05 k/24 kHz
ในแผ นดิ สก เดี ยวกั น ให จั ดเรี ยงและวางไว แยก
โฟลเดอรกัน
WMA (Ver.7, Ver.8)
• หามบันทึกไฟลประเภทอื่นทีไ่ มใชไฟล MP3/WMA • อัตราบิต: CBR 48 k -192 kbps
และโฟลเดอรที่ไมจําเปนลงในแผนดิสก
• ความถีส่ มุ (Sampling Frequency): 32 k/44.1 k/48 kHz
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WMA (Ver. 9*)
• อัตราบิต: CBR 48 k - 320 kbps
• ความถีส่ มุ (Sampling Frequency): 32 k/44.1 k/48 kHz
* ไมรองรับ WMA 9 Professional/LossLess/Voice
ระบบไฟลที่รองรับ
ISO 9660 Level 1/Level 2, Joliet, Romeo
จํานวนสูงสุดของไฟล/โฟลเดอร
• จํานวนสูงสุดของไฟล: 512 (ไฟล + โฟลเดอร)
• จํานวนสูงสุดของไฟลในหนึ่งโฟลเดอร: 512
• ความลึกสูงสุดของสารบบ: 8
• จํานวนสูงสุดของโฟลเดอร: 255
(รวมโฟลเดอรหลัก)
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การฟงจากไฟลทบี่ ันทึกในอุปกรณ USB

จอแสดงผล
(A)

(D)
(5)

AS

RPT

FM

DISP

AM

RDM

(6)
(7)

PUSH SOUND
TUNE/FLD

VOL PUSH PWR

(2)
USB

CD

1

2

3

4

5

6
MENU

(1)

SEEK/TRACK

(4)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(B)

(C)

ปุม USB
ปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND
ปุมเลื่อนแทร็คขึ้น/ปุมกรอเดินหนา
ปุมเลื่อนแทร็คลง/ปุม กรอถอยหลัง
ปุมเลนซ้ํา (RPT)
ปุมเลนแบบสุม (RDM)
ปุมแสดงผล (DISP)

(A) หมายเลขโฟลเดอร
(B) หมายเลขแทร็ค
(C) เวลาเลน
(D) ตัวแสดง MP3/WMA
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ขอพึงระวัง
อย าเชื่ อ มต ออุ ปกรณ USB อื่ น ๆ นอกเหนื อจาก
หน ว ยความจํ า USB หรื อ เครื่ องเล น USB อย า
เชื่อมตออุปกรณ USB หลายๆ เครื่ องเขากับขั้วตอ
USB โดยใชอปุ กรณตอพวง USB, ฯลฯ กําลังไฟฟา
ที่ จ ายไปยั งอุ ปกรณ USB หลายเครื่ องจากขั้ วต อ
อาจทําใหเกิดความรอนสูงและไหมได
การเลือกโหมดอุปกรณ USB
กดปุม USB (1)
การเลือกโฟลเดอร
หมุ นปุ ม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2) เพื่ อ
เลือกโฟลเดอรที่ตองการ
การเลือกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึ้น (3) เพื่อฟงแทร็คถัดไป
• กดปุมเลือ่ นแทร็คลง (4) สองครั้งเพื่อฟงแทร็คกอน
หนา
เมื่อกดปุมเลื่อนแทร็คลง (4) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลน
อยูในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน
การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• กดปุมกรอเดินหนา (3) คางไวเพื่อกรอแทร็คไป
ขางหนาอยางรวดเร็ว
• กดปุ มกรอถอยหลั ง (4) คางไวเพื่ อกรอแทร็ ค
ถอยหลัง

การเลนแบบสุม
กดปุม เลนแบบสุม (RDM) (6)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:
OFF

การสุมเลนจากโฟลเดอร

การสุมเลนจากทั้งหมด

• การสุมเลนจากโฟลเดอร
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM.F” จะติดสวางขึ้น
แทร็คในโฟลเดอรที่เลือกปจุจบันจะเลนตามลําดับ
แบบสุม
• การสุมเลนจากทั้งหมด
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM” จะติดสวางขึน้
แทร็คในอุปกรณ USB ที่เชื่อมตอจะเลนแบบสุม

การเลนซ้ํา
กดปุมเลนซ้ํา (RPT) (5)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:
OFF

การเลนไฟลซ้ํา

การเลนโฟลเดอรซ้ํา

• การเลนไฟลซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT” จะติดสวางขึ้น
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะถูกเลนซ้ํา
• การเลนโฟลเดอรซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT.F” จะติดสวางขึ้น
แทร็ คทั้ งหมดในโฟลเดอร ที่ เลือกอยู ในขณะนั้ น
จะถูกเลนซ้ํา
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การเปลี่ยนการแสดงผล
กดปุม แสดงผล (DISP) (7)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนการแสดงผลดังนี:้
เวลาเลน
ชื่อโฟลเดอร
ชื่อไฟล
ชื่ออัลบั้ม (เฉพาะไฟล MP3)
ชื่อแทร็ค
ชื่อศิลปน
หมายเหตุ:
• “NO TITLE” จะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีขอ มูลตัวอักษร
ในแผนดิสกที่กําลังเลนในขณะนั้น
• ถาขอมูลตัวอักษรมีมากกวา 12 ตัว เครื่องหมาย “ >”
จะปรากฏขึ้ นที่ ท า ยตั ว อั ก ษรด า นขวา การกดปุ ม
แสดงผล (DISP) (7) คางไวเป นเวลา 1 วินาที หรื อ
นานกวาจะสามารถแสดงหนาถัดไปได

ขอสังเกตสําหรับอุปกรณ USB

อุปกรณ USB ที่สามารถใชได
• USB Mass Storage Class
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหนวยความจํา USB /
เครื่ องเลน USB ของทานสามารถใชไดกับ USB
Mass Storage Class หรื อไม กรุ ณาติดต อผู ผลิ ต
หนวยความจํา USB / เครื่องเลน USB ของทาน
• รองรับ USB มาตฐาน 1.1/2.0 ความเร็วเต็มที่
• ระบบไฟล FAT16/32
• กระแสไฟฟาสูงสุดไมเกิน 500 mA
• ความจุไมเกิน 4 GB (1 partition)
การเชื่อมตออุปกรณ USB
• เมื่อเชือ่ มตออุปกรณ USB ใหแนใจวากดขัว้ ตอเขา
ในชองเสียบจนสุด
• อยาทิ้ งอุ ปกรณ USB ไว ภายในรถเป นเวลานาน
เนื่องจากอุณหภูมิภายในรถอาจเพิม่ สูงมาก
• สํารองขอมูลสําคัญเอาไวกอ นเสมอ เนื่องจากซูซูกิ
จะไมรับผิดชอบในกรณีที่มีการสูญหายของขอมูล
ใดๆ
• ไมแนะนําใหเชื่ อมตออุปกรณ USB ที่ บรรจุไฟล
ขอมูลอื่นๆ นอกเหนือจากรูปแบบ MP3/WMA

การบันทึกไฟล MP3/WMA ลงในอุปกรณ USB
• อาจไมสามารถเลนหรือแสดงไฟลได ซึ่ งขึ้ นอยูกับ
รู ปแบบของอุ ปกรณ USB ที่ ใช หรื อเงื่ อนไขในการ
บันทึก
• ไฟล ตางๆ อาจเล นตามลําดั บแตกตางจากลําดั บที่
ไฟลไดถกู เก็บบันทึกซึง่ ขึน้ อยูก ับหนวยความจํา USB
ที่เชื่อมตอ
รูปแบบการบีบอัด
MP3
• อัตราบิต:
MPEG1 Audio Layer III: 64 k - 320 kbps
MPEG2 Audio Layer III: 64 k - 160 kbps
• ความถี่สุม (Sampling Frequency):
MPEG1 Audio Layer III: 32 k/44.1 k/48 kHz
MPEG2 Audio Layer III: 16 k/22.05 k/24 kHz
WMA (Ver.7, Ver.8)
• อัตราบิต: CBR 48 k -192 kbps
• ความถี่สมุ (Sampling Frequency): 32 k/44.1 k/48 kHz
WMA (Ver.9*)
• อัตราบิต: CBR 48 k - 320 kbps
• ความถี่สมุ (Sampling Frequency): 32 k/44.1 k/48 kHz
* ไมรองรับ WMA 9 Professional/LossLess/Voice
จํานวนสูงสุดของไฟล/โฟลเดอร
• จํานวนสูงสุดของไฟล: 2500 (ไฟล + โฟลเดอร)
• จํานวนสูงสุดของไฟลในหนึ่งโฟลเดอร: 255
• ความลึกสูงสุดของสารบบ: 8
• จํานวนสูงสุดของโฟลเดอร: 255
(รวมโฟลเดอรหลัก)
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การฟงจากเครื่องเลน iPod®

จอแสดงผล
(A)

(B)
(5)
AS

RPT

FM

DISP

AM

RDM

(6)
(7)

PUSH SOUND
TUNE/FLD

VOL PUSH PWR

(2)
USB

CD

1

2

4

3

5

6
MENU

(1)

(8)

SEEK/TRACK

(4)

(3)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(C)

ปุม USB
ปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND
ปุมเลื่อนแทร็คขึ้น/ปุมกรอเดินหนา
ปุมเลื่อนแทร็คลง/ปุม กรอถอยหลัง
ปุมเลนซ้ํา (RPT)
ปุมเลนแบบสุม (RDM)
ปุมแสดงผล (DISP)
ปุมเลือกโหมดการเลน ([1] ถึง [6])

(A) ชื่อแทร็ค
(B) หมายเลขแทร็ค
(C) เวลาเลน
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การเลือกโหมดเครื่องเลน iPod®
กดปุม USB (1)
การเลือกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึ้น (3) เพื่อฟงแทร็คถัดไป
• กดปุมเลือ่ นแทร็คลง (4) สองครั้งเพื่อฟงแทร็คกอน
หนา
เมื่อกดปุมเลื่อนแทร็คลง (4) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลน
อยูในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน
การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• กดปุมกรอเดินหนา (3) คางไวเพื่อกรอแทร็คไป
ขางหนาอยางรวดเร็ว
• กดปุ มกรอถอยหลั ง (4) คางไวเพื่ อกรอแทร็ ค
ถอยหลัง

การเลนแบบสุม
กดปุม เลนแบบสุม (RDM) (6)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:
OFF

การสุมเลนเพลง

การสุมเลนอัลบั้ม

• การสุมเลนเพลง
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM” จะติดสวางขึน้
แทร็คในเครือ่ งเลน iPod® จะเลนตามลําดับแบบสุม
• การสุมเลนอัลบั้ม
ตัวแสดงการสุมเลน “D.RDM” จะติดสวางขึ้น
อัลบัม้ ในเครื่องเลน iPod® จะเลนตามลําดับแบบสุม

การเลนซ้ํา
กดปุมเลนซ้ํา (RPT) (5)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:
OFF

การเลนเพลงซ้ํา

• การเลนเพลงซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT” จะติดสวางขึ้น
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะถูกเลนซ้ํา
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การเปลี่ยนการแสดงผล
กดปุม แสดงผล (DISP) (7)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนการแสดงผลดังนี:้
ชื่อรายการเพลง /
ชื่อแทร็ค (โหมดรายการเพลงเทานั้น)
ชื่อศิลปน /
ชื่อแทร็ค
ชื่ออัลบั้ม /
ชื่อแทร็ค
ชื่อแทร็ค /
เวลาเลน
หมายเหตุ:
ถาขอมูลตัวอักษรมีมากกวา 12 ตัว เครื่องหมาย “>”
จะปรากฏขึ้นที่ทายตัวอักษรดานขวา
การกดปุมแสดงผล (DISP) (7) คางไวเปนเวลา
1 วินาทีหรือนานกวาจะสามารถแสดงหนาถัดไปได

การเลือกโหมดการเลน
1) กดที่ปุมหมายเลข [6] ของปุมเลือกโหมดการเลน
(8) เปนเวลา 1 วินาทีหรือนานกวา
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
การหมุนปุม แตละครัง้ จะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี:้
รายการเพลง
ศิลปน
อัลบั้ม
เพลง
แนวเพลง
3) กดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพื่อเลือกโหมดที่ตองการ
หมายเหตุ:
• เมื่อกดปุมหมายเลข [6] ของปุมเลือกโหมดการเลน
(8) โหมดที่เลือกกอนหนานี้จะแสดง

ขอสังเกตสําหรับเครื่องเลน iPod®

เครื่องเลน iPod® ที่รองรับ
• iPod® touch (เจนเนอรเรชั่นที่ 4)
(เจนเนอรเรชั่นที่ 3)
(เจนเนอรเรชั่นที่ 2)
(เจนเนอรเรชั่นที่ 1)
• iPod ®classic
• iPod® nano (เจนเนอรเรชั่นที่ 6)
(เจนเนอรเรชั่นที่ 5)
(เจนเนอรเรชั่นที่ 4)
(เจนเนอรเรชั่นที่ 3)
(เจนเนอรเรชั่นที่ 2)
(เจนเนอรเรชั่นที่ 1)
®
• iPod
(เจนเนอรเรชั่นที่ 5)
• iPhone® 4
• iPhone® 3GS
• iPhone® 3G
• iPhone®
* ฟงกชั่นการทํางานบางฟงกชั่นอาจใชงานไมได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกบั รุนของ iPod ®
* iPod® เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ
* iPhone เปนเครือ่ งหมายการคาของ Apple Inc. ซึง่
จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ
* บริษัท Apple ไมไดมีสวนรับผิดชอบในการทํางาน
หรื อ มาตรฐานการควบคุ ม และความปลอดภั ย ของ
อุปกรณนี้
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การเชื่อมตอเครื่องเลน iPod®
• ใหแนใจวาปลดเครื่องเลน iPod® ออกหลังจากกด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารท
ไปที่ LOCK เครื่ องเลน iPod® อาจไมปดลงเมื่ อ
กําลังเชือ่ มตออยูและอาจทําใหแบตเตอรี่หมดประจุ
• กรุ ณาอย าเชื่ อมต ออุ ปกรณ เสริ มของเครื่ องเล น
iPod® ตัวอยางเชน รีโมทคอนโทรลหรือหูฟงของ
เครื่องเลน iPod® ขณะที่กําลังเชื่อมตอเครื่องเลน
iPod ® เข ากั บเครื่ องเล นของรถ เครื่ องเล นอาจ
ทํางานผิดปกติได
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<

<

FM1 (วิทยุ)

การเลือกแทร็ค (โหมด CD, USB (iPod®))
• การขามไปยังแทร็คถัดไป ใหกดที่ “ ” ของสวิตช
(4) แลวปลอยทันที
• การขามไปยังแทร็คกอนหนานี้ ใหกดที่ “ ” ของ
สวิตช (4) สองครั้ง แลวปลอยทันที
เมื่ อกดสวิ ต ช (4) หนึ่ งครั้ ง แล ว ปล อ ยทั น ที
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน

FM2 (วิทยุ)
CD
USB (iPod)

<

การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• การกรอเดินหนา ใหกดที่ “ ” ของสวิตช (4) เปน
เวลา 1 วินาทีหรือนานกวา
• การกรอถอยหลัง ใหกดที่ “ ” ของสวิตช (4) เปน
เวลา 1 วินาทีหรือนานกวา

AM (วิทยุ)
สามารถเปดระบบเครือ่ งเสียงไดโดยการกดที่สวิตช (3)

<

(4)

การเลือกโหมด
กดทีส่ วิตช (3)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

<

(1)

(3)

<

(2)

การเลือกสถานีวิทยุ (โหมด FM1, FM2, AM)
• การเลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวถัดไป ใหกดที่ “ ”
ของสวิตช (4) แลวปลอยทันที
• การเลือกสถานีวิทยุที่ ตั้ งไวกอนหนานี้ ใหกดที่
“ ” ของสวิตช (4) แลวปลอยทันที
• การคนหาสถานีวิทยุที่มีคลืน่ ความถี่สูงขึน้ ใหกด
ที่ “ ” ของสวิ ต ช (4) เป น เวลา 1 วิ น าที ห รื อ
นานกวา
• การคนหาสถานีวิทยุที่มีคลืน่ ความถี่ต่ําลง ใหกดที่
“ ” ของสวิตช (4) เปนเวลา 1 วินาทีหรือนานกวา
<

ท า นสามารถควบคุ ม การทํา งานพื้ น ฐานของระบบ
เครื่องเสียงไดดวยสวิตชที่พวงมาลัย

การปรับระดับเสียง
• การเพิ่มระดับเสียง ใหกดที่ “+” ของสวิตช VOL (1)
คางไว ระดับเสียงจะเพิม่ ขึ้นอยางตอเนื่องจนกวา
จะปลอยสวิตช
• การลดระดับเสียง ใหกดที่ “-” ของสวิตช VOL (1)
คางไว ระดับเสียงจะลดลงอยางตอเนื่องจนกวา
จะปลอยสวิตช
• การปดเสียง ใหกดสวิตช (2)

<

สวิตชควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย
(ในรถบางรุน)
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ระบบปองกันการโจรกรรม
(1)
(2)
(3)
(4)

AS

ปุม VOL PUSH POWER
ปุมตั้งสถานี ([1] ถึง [6])
ปุมเลื่อนแทร็คขึ้น/ปุมกรอเดินหนา
ปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND

RPT

FM

DISP

AM

RDM

SOUND
TUNE/FLD
PUSH

VOL PUSH PWR

(4)

(1)
USB

CD

1

2

4

3

5

6
MENU

(2)

SEEK/TRACK

(3)
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ระบบปองกันการโจรกรรมมีวัตถุประสงคเพื่อกันขโมย
เชน ฟงกชั่นที่จะยับยั้งไมใหระบบเครื่ องเสียงทํางาน
เมื่อถูกยายไปที่รถคันอื่น
ระบบนี้จะทํางานโดยใหทานปอนรหัสประจําตัว (PIN)
เมื่อระบบเครื่องเสียงถูกตัดการเชื่อมตอจากแหลงจาย
ไฟ เช น ขณะที่ ระบบเครื่ องเสี ยงถู กถอดออกหรื อมี
การปลดขั้ วแบตเตอรี่ ระบบจะไมทํางานจนกวาจะมี
การปอนรหัส PIN อีกครั้ง

การตั้งฟงกชนั่ ปองกันการโจรกรรม
1) ปดเครื่องโดยการกดปุม VOL PUSH POWER
knob (1)
2) กดปุมหมายเลข [1] และ [6] ของปุมตั้งสถานี (2)
คางไวและกดปุม VOL PUSH POWER (1)
ขอความ “SECURITY” จะปรากฏ
3) กดปุมเลื่อนแทร็คขึ้น/ปุมกรอเดินหนา (3) และกด
ปุมหมายเลข [1] ของปุมตั้งสถานี (2) พรอมกัน
4) ปอนตัวเลข 4 หลักเพื่อตั้งเปนรหัส PIN โดยใช
ตัวเลขจากปุมหมายเลข [1] - [4] ของปุมตั้งสถานี (2)
5) กดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (4)
คางไวเปนเวลา 1 วินาทีหรือนานกวา เพือ่ ตัง้ ระบบ
ปองกันการโจรกรรม
หมายเหตุ:
กรุณาจดบันทึกรหัส PIN ที่ไดตั้งไว แลวเก็บไวใชใน
ครั้งตอไป

การยกเลิกระบบปองกันการโจรกรรม
การยกเลิกระบบปองกันการโจรกรรม ใหลบรหัส PIN
ที่ตั้งไว
1) ปดเครื่องโดยการกดปุม VOL PUSH POWER
knob (1)
2) กดปุมหมายเลข [1] และ [6] ของปุมตั้งสถานี (2)
คางไวและกดปุม VOL PUSH POWER (1)
ขอความ “PIN ENTRY” จะปรากฏ
3) กดปุมเลื่อนแทร็คขึ้น/ปุมกรอเดินหนา (3) และกด
ปุมหมายเลข [1] ของปุมตั้งสถานี (2) พรอมกัน
4) ปอนตัวเลข 4 หลักเพื่อตั้งเปนรหัส PIN โดยใช
ตัวเลขจากปุมหมายเลข [1] - [4] ของปุมตั้งสถานี (2)
5) กดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (4)
คางไวเปนเวลา 1 วินาทีหรือนานกวา เพื่อลบรหัส
PIN ทีต่ ั้งไว จะปรากฏ “----” ขึน้ และระบบปองกัน
การโจรกรรมจะถูกยกเลิก
หมายเหตุ:
การเปลี่ยนรหัส PIN ตองลบ PIN ปจจุบันของทาน
ออกกอนแลวจึงตั้งรหัสใหม
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การยืนยันรหัสประจําตัว (PIN)
เมื่ อแหล งจ ายไฟหลั กถู กตั ดการเชื่ อมต อ เช น ขณะ
เปลี่ ยนแบตเตอรี่ ฯลฯ ท านจะต องยื นยั นรหั ส PIN
ของทานเพื่อใหสามารถใชระบบเครื่องเสียงได
1) บิดสวิตชสตารทไปทีต่ ําแหนง “ACC”
ขอความ “SECURITY” จะปรากฏ
2) กดปุมเลื่อนแทร็คขึ้น/ปุมกรอเดินหนา (3) และ
กดปุมหมายเลข [1] ของปุมตั้งสถานี (2) พรอมกัน
3) ปอนตัวเลข 4 หลักเพือ่ ตั้งเปนรหัส PIN โดยใช
ตัวเลขจากปุม หมายเลข [1] - [4] ของปุม ตัง้ สถานี (2)
4) กดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (4)
คางไว 1 วินาทีหรือนานกวา
เมื่อปอนรหัส PIN ตรงกับรหัสที่ตั้งไว ระบบ
เครื่องเสียงจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ และทาน
จะสามารถใชงานระบบเครื่องเสียงได
หมายเหตุ:
หากท า นป อ นรหั ส PIN ผิ ด ข อ ความ “ERROR”
และจํานวนครั้ งที่ ท านสามารถป อนรหัสผิดได อี กจะ
ปรากฏ
หากป อ นรหั ส PIN ผิ ด 10 ครั้ งขึ้ นไป ข อ ความ
“HELP” จะปรากฏและระบบเครื่องเสียงจะไมทํางาน
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การแกไขปญหา
เมื่อเกิดปญหาขึ้น ใหตรวจเช็คและปฏิบัติตามวิธีการที่ไดอธิบายดังตอไปนี้
ถาคําแนะนําที่ไดอธิบายไวไมสามารถแกไขปญหาได ขอแนะนําใหทานนําเครื่องเสียงเขารับการบริการที่ศูนยบริการซูซูกิ
ปญหา

สาเหตุที่เปนไปได

วิธแี กไข

ขอมูลทั่วไป
ไมสามารถใชงานได

ฟงกชั่นความปลอดภัยทํางาน

เมื่อ “SECURITY” ปรากฏ ใหปอนรหัสประจําตัว
เมื่อ “HELP” ปรากฏ ใหติดตอศูนยบริการซูซูกิ

ไมสามารถเปดเครื่องเสียงได (ไมมีเสียง)
(ไมมีเสียง)

ฟวสขาด

ติดตอศูนยบริการซูซูกิ

เสียงรบกวนดังเกินไป

อาจปรับไมตรงตามคลื่นความถี่ของสถานี

ปรับใหตรงตามคลื่นความถี่ของสถานี

ไมสามารถรับสัญญาณวิทยุไดโดยการปรับตั้ งคลื่น
อัตโนมัติ

อาจไมมีสถานีที่มีคลื่นวิทยุที่แรงมากพอ

เลือกสถานีโดยการปรับหาคลื่นเอง

แผนดิสกสกปรก

ใชผานุมเช็ดแผนดิสก

แผนดิสกมีรอยขีดขวนหรือบิดงออยางมาก

เปลี่ยนแผนดิสกที่ไมมีทั้งรอยขีดขวนและไมบิดงอ

วิทยุ

CD
เสียงสะดุดหรือมีเสียงรบกวน
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ปญหา

สาเหตุที่เปนไปได

วิธแี กไข

MP3/WMA
ไมมีการเลน

แผนดิสกบรรจุขอมูลในรูปแบบที่ไมรองรับ

ตรวจเช็ครูปแบบไฟล

เสียงสะดุดหรือมีเสียงรบกวน

เสียงสะดุดอาจเกิดจากขณะเลนไฟล VBR (อัตราบิต
แปรผันได)

ไมแนะนําใหเลนไฟล VBR (อัตราบิตแปรผันได)

ไม มี ไ ฟล รู ป แบบที่ รองรั บ ที่ สามารถเล น ได กั บ
เครื่องเสียงนี้

ตรวจเช็ครูปแบบไฟล

การใชกระแสไฟฟาสําหรับอุปกรณ USB เกิน 500 mA

ใชอุปกรณ USB ที่ใชกระแสไฟฟาต่ํากวา 500 mA

USB
การเลนไมเริ่มตนเมื่อเชื่อมตออุปกรณ USB
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ขอความแสดงความผิดพลาด
การแสดงผล

สาเหตุที่เปนไปได

วิธีแกไข

CD
ERROR 1

ไมสามารถอานแผนดิสกได

ใสแผนดิสกโดยหงายดานที่มีเครื่องหมายขึ้น
ตรวจเช็คแผนดิสกวาไมบิดงอหรือไมมีจุดบกพรอง
เมื่อ ERROR 1 ไมหายไปแมวาจะใสแผนดิสกที่เปนปกติแลว ใหติดตอ
ศูนยบริการซูซูกิ

ERROR 3

เครื่องเลนเกิดความผิดพลาดจากสาเหตุทรี่ ะบุไมได

เมื่อแผน CD อยูในเครื่องเลน ใหกดปุมนําแผน CD ออก เพือ่ นําแผน CD
ออกมา
เมื่อไมสามารถนําแผนดิสกออกมาได ใหติดตอศูนยบริการซูซูกิ

ERROR 1

ไมทํางานเนื่องจากสาเหตุที่ระบุไมได

ปลดอุปกรณ USB ออกแลวเสียบเขาไปใหมอกี ครั้ง
เมื่อขอความ ERROR 1 ไมหายไป ใหติดตอศูนยบริการซูซูกิ

ERROR 2

ไมสามารถสื่อสารกับอุปกรณ USB ไดอยางถูกตอง

ปลดอุปกรณ USB ออกแลวเสียบเขาไปใหมอกี ครั้ง
ตรวจเช็คอุปกรณ USB

ERROR 3

อุปกรณ USB ไมไดเชื่อมตอ

ตรวจเช็คการเชื่อมตออุปกรณ USB

ERROR 4

การใชกระแสไฟฟาสําหรับอุปกรณ USB เกิน 500 mA

ตรวจเช็คอุปกรณ USB

USB/iPod®
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ฝาถังน้ํามันเชือ้ เพลิง

ฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิงอยูที่ดานหลังซายของรถสามารถ
ปลดล็อคฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงไดโดยการดึงคัน
เป ดทางด านขางของเบาะคนขั บและล็ อคได โดยการ
ปดฝา

ตัวอยาง

เปด

ปด

ตัวอยาง

(1)

(3)

(1)

(1)
(2)

68LMT0503

หมายเหตุ:
ขายึ ดฝาถั ง (1) สามารถยึ ดฝาถั งน้ํ า มั นเชื้ อเพลิ ง (2)
โดยการเกี่ยวไวกับรอง (3) ไดขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

68LM522

ตัวอยาง

ตัวอยาง

57L51093

การเปดฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิง:
1) เปดฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิง
2) ถอดฝาถังออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา

74LHT0511

ขอควรระวัง
เป ดฝาถั งน้ํ า มั นเชื้ อเพลิ งอย างช าๆ เพราะน้ํ า มั น
เชื้ อเพลิ งอาจมี แรงดั นและฉี ดพ นออกมา ซึ่ งเป น
สาเหตุใหไดรับบาดเจ็บ

การปดฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิงกลับเขาที่:
1) หมุนฝาถังตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งไดยินเสียงคลิก
หลายครั้ง
2) ปดฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิง
คําเตือน
น้ํามันเชื้อเพลิงเปนวัตถุไวไฟสูงมาก เพราะฉะนั้น
หามสูบบุหรี่ขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง และตรวจสอบ
ใหแนใจวาไมมีเปลวไฟหรือประกายไฟในบริเวณนั้น

5-43

58MS0-14E

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ
คําเตือน
หากจําเปนตองเปลี่ ยนฝาถังน้ํามั นเชื้ อเพลิง ให ใช
ฝาถังแทของซูซูกิ การใชฝาถังที่ ไมถูกตองอาจทํา
ให ร ะบบเชื้ อเพลิ ง หรื อ ระบบควบคุ ม มลภาวะ
บกพร องได และอาจส งผลให เกิ ดการรั่ วไหลของ
น้ํามันเชื้อเพลิง ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุอีกดวย

ฝากระโปรงหนา

ตัวอยาง

ตัวอยาง

74LHT0514
74LHT0533

การเปดฝากระโปรงหนา:
1) ดึงมือเปดฝากระโปรงหนาทางดานขางฝงคนขับ
ของแผงหนาปด ซึง่ จะเปนการปลดล็อคฝากระโปรง
หนาครึ่งหนึง่

2) ใชนิ้วดันคันปลดใตฝากระโปรงหนาขึ้น ดังที่แสดง
ไว ใ นภาพ ขณะดั น คั น ปลด ให ย กฝากระโปรง
หนาขึ้น

58MST0514
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3) ยกฝากระโปรงหน าขึ้ นจนกระทั่ งสู งพอที่ จะค้ํา
ดวยขาค้ําฝากระโปรงหนา
การปดฝากระโปรงหนา:
1) ยกฝากระโปรงหนาขึ้ นเล็กนอยและเอาขาค้ําออก
จากชองวางขาค้ํากลับเขาในคลิปยึด
2) ลดระดับฝากระโปรงหนาลงใหใกลกบั กันชน แลว
ปลอยใหฝากระโปรงปดลง ตรวจสอบใหแนใจวา
ฝากระโปรงหนาล็อคแนนแลวหลังจากปด
คําเตือน
ตรวจเช็คใหแนใจวาฝากระโปรงหนาปดสนิทและ
ล็อคเขาที่ กอนการขับขี่ มิฉะนั้ น ฝากระโปรงหนา
อาจเปดขึ้นโดยไมคาดคิดในขณะขับขี่ ทําใหบดบัง
ทัศนวิสัยจนเปนเหตุใหเกิดอุบัตเิ หตุได

แผงบังแดด

ที่เสียบบัตร (ในรถบางรุน)

ตัวอยาง

(1)

ตัวอยาง

79J161

58MST0501

สามารถดึงแผงบังแดดลงเพื่อบังแสงที่สองผานกระจก
หนา หรื อปลดตะขอและหมุนไปทางดานขางเพื่ อบัง
แสงที่สองผานกระจกดานขาง

(1) ที่เสียบบัตร
ทานสามารถเสียบบัตรไวในที่เสียบบัตร (1) ที่ดานหลัง
ของแผงบังแดดได

ขอพึงระวัง
เมื่อปลดและเกี่ ยวตะขอแผงบังแดด ใหแนใจวาได
จับแผงบังแดดตรงสวนที่เปนพลาสติกแข็ง มิฉะนั้น
แผงบังแดดอาจชํารุดเสียหายได

ขอพึงระวัง
เมื่อจอดรถไวภายนอกโดยถูกแสงแดดโดยตรงหรือ
อยู ในสภาพอากาศรอน อยาเสียบบัตรพลาสติกไว
ในที่ เสี ย บบั ต ร เพราะความร อ นอาจทํ า ให บั ต ร
ดังกลาวไดรับความเสียหาย
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สวิตชไฟสองสวางภายใน

กระจกสองหนา (ในรถบางรุน)

ตัวอยาง

ตัวอยาง

(3)

(2)

OFF (3)
ไฟจะยังคงปดอยูเมื่อเปดประตู

(1)

ตัวอยาง

(2)

58MST0503

(2) กระจกสองหนา
คําเตือน
• หามใชกระจกขณะขับขี่เพราะอาจทําใหเสียการ
ควบคุมรถได
• ขณะใชกระจกสองหนา อยาขยับเขาไปใกลกับ
ตําแหน งถุงลมด านหนามากเกินไปหรืออยาพิง
ถุงลม เพราะหากถุงลมดานหนาพองตัวออกโดย
บังเอิญทานอาจไดรบั บาดเจ็บรุนแรง

64J104

สวิตชไฟสองสวางนี้มีทั้งหมดสามตําแหนงซึ่งทํางาน
ตามที่อธิบายไวดานลาง:
ON (1)
ไฟติ ดสว างและติ ดค างโดยไม คํานึ งว าประตู จะเป ด
หรือปด
ประตู (2)
ไฟติ ดสว างเมื่ อเป ดประตู หลั งจากป ดประตู ทุ กบาน
แลว ไฟจะยังคงสวางอยูประมาณ 15 วินาที แลวคอยๆ
ดั บ ลง หากท า นเสี ย บกุ ญ แจ หรื อ กดสวิ ต ช ส ตาร ท
เครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “ACC” หรือ
“ON” ในระหว า งนี้ ไฟจะค อ ยๆ ดั บ ลงในทั น ที
หลังจากดึงกุญแจออกจากสวิตชสตารทแลว ไฟจะติด
สวางประมาณ 15 วินาที แลวคอยๆ ดับลง

68LM529

หมายเหตุ:
จํานวนประตู ที่ เกี่ ยวข องกั บการสั่ งเป ดไฟส องสว าง
ภายในขึ้ นอยู กั บค ากํ า หนดของรถ หากมี สวิ ตช
(ปุ ม ยื่ น ที่ ทํ า ด วยยาง) ที่ ช องประตู ดั งแสดงในภาพ
ประตูบานนั้นจะเกี่ ยวของกับการสั่งเปดไฟสองสวาง
ประตู ท ายจะเกี่ ยวข องกั บการสั่ งเป ดไฟส องสว างนี้
เชนกันแมวาจะไมมีปุมยื่นที่ทําดวยยางก็ตาม
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ชองเสียบอุปกรณเสริม

มือจับเหนือประตู (ในรถบางรุน)

ชองเสียบ USB (ในรถบางรุน)

ตัวอยาง

ตัวอยาง

58MST0505

58MST0506

ช องเสี ยบอุ ปกรณ เสริ มจะทํางานได ในขณะที่ สวิ ตช
สตารทอยู ที่ ตําแหนง “ACC” หรือ “ON” หรือโหมด
สตารทอยูท ี่ “ACC” หรือ “ON”
โดยสามารถใชชองเสียบนี้เพื่อจายไฟขนาด 12 โวลท/
120 วัตตใหกับอุปกรณเสริมที่ใชไฟฟา

เชื่ อมต อ เครื่ องเล น เพลงดิ จิ ต อลแบบพกพา ฯลฯ
เข ากั บช องเสี ยบนี้ เพื่ อเพลิ ดเพลิ นกั บเสี ยงเพลงผ าน
ระบบเครื่องเสียงของรถยนตโดยใชเครื่องเลนพกพานั้น
เปนเหลงกําเนิด ใหดูที่ “ระบบเครื่องเสียง” ในหมวด
“อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ”

ขอพึงระวัง
การใชอุปกรณเสริมที่ใชไฟฟาที่ไมเหมาะสมอาจทํา
ให ระบบไฟฟ าในรถของท านได รั บความเสี ยหาย
ตรวจดู ใหแน ใจวาอุปกรณเสริมที่ ใชไฟฟาที่ นํามา
ใชไดรับการออกแบบใหเสียบกับชองเสียบประเภท
นี้ได

54G249

มือจับเหนือประตูมีไวใหเพื่ออํานวยความสะดวก
ขอพึงระวัง
เพื่ อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่ อาจเกิดขึ้นกับมือจับ
เหนื อประตูและแผงหลังคาขึ้ นรูป อยาโหนมื อจับ
เหนือประตู
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ตะขอแขวนเสื้อผา (ในรถบางรุน)

ชองเก็บของ

ที่วางแกวและพื้นทีเ่ ก็บของ
ตัวอยาง

57L51049

74LHT0519

ท านสามารถแขวนเสื้ อผ าที่ ตะขอได แต ตะขอแขวน
เสื้อผานี้ ไมไดออกแบบมาเพื่ อรองรับวัตถุขนาดใหญ
หรือมีน้ําหนักมาก

การเป ดช องเก็ บของ ให ดึ งที่ คั นล็ อค การป ด ให กด
ฝาชองเก็บของเขาไปจนกระทั่งล็อคเขาที่

คําเตือน
รถของท า นมี ม า นถุ ง ลมด า นข า งติ ด ตั้ ง อยู อย า
แขวนวั ต ถุ แ หลมคม เช น ไม แ ขวนเสื้ อที่ ตะขอ
แขวนเสื้อผา เมื่อตองการแขวนเสื้อผา ใหแขวนกับ
ตะขอโดยไมตองใชไมแขวนเสื้อ

58MST0507

ตัวอยาง

คําเตือน
อย า ขั บ ขี่ ขณะที่ ฝาช อ งเก็ บ ของเป ด อยู เพราะ
อาจทําใหไดรับบาดเจ็บในกรณีที่เกิดอุบัตเิ หตุ

68LMT0501

ที่วางแกวจะติดตั้งไวในบริเวณคอนโซลกลาง
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ขอควรระวัง
อยาวางแกวที่มีน้ํารอนอยูหรือสิ่งที่มีขอบแหลมคม
แข็ ง หรื อแตกหั กได ในที่ วางแก วน้ํ า เพราะสิ่ งที่
อยู ในที่ วางแก วอาจกระเด็ นออกมาในกรณี ที่ หยุ ด
รถกะทั นหั นหรื อเกิ ดการชนกระแทก เป นเหตุ ให
บาดเจ็บได

ชองใสของหลังเบาะหนา
(ในรถบางรุน)

ที่วางขวดน้ํา
ดานหนา

ตัวอยาง

ตัวอยาง
58MST0515

ดานหลัง

58MST0508

ช องใส ของนี้ มี ไว เพื่ อใส สิ่ งของที่ มี น้ํ า หนั กเบาและ
ออนนุม เชน ถุงมือ หนังสือพิมพ หรือนิตยสาร
ขอควรระวัง
ห ามใส ของแข็ งหรื อแตกหั กได ลงในช องใส ของ
เพราะหากเกิ ด อุ บั ติ เหตุ สิ่ งของต า งๆ เช น ขวด
กระปอง ฯลฯ อาจทําให ผู โดยสารเบาะหลังได รับ
บาดเจ็บ

ตัวอยาง
68LM542

ทานควรวางขวดน้ําโดยที่ปดฝาขวดไวในที่วางขวด
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ที่วางพักเทา

ผายางปูพื้น

คําเตือน
การไมปฏิบัติตามขอพึงระวังตอไปนี้ อาจทําใหผา
ยางปู พื้ นด านคนขั บเข าไปขั ดกั บแป นต างๆ และ
เปนเหตุใหสูญเสียการควบคุมรถหรือเกิดอุบัติเหตุได
• ใหแนใจวาปลอกยึดผายางปูพื้นเกี่ยวเขากับตัวยึด
แนนหนาดี
• หามวางผายางปูพื้นเพิ่มเติมทับบนผายางปูพื้นที่
มีอยูแลว

ตัวอยาง

(1)

ตัวอยาง
58MST0509

ใชทวี่ างพักเทา (1) เพื่อรองรับเทาซายของทาน

74LHT0534

เพื่ อปองกันไมใหผายางปูพื้ นดานคนขับเลื่ อนไปขาง
หน าและอาจเข าไปขั ดขวางกั บการทํางานของแป น
ตางๆ ขอแนะนําใหใชผายางปูพื้นแทของซูซูกิ
เมื่อไหรก็ตามที่ทานติดตั้งผายางปูพื้นดานคนขับกลับ
เขาที่หลังจากที่ไดถอดออก ใหแนใจวาเกี่ยวปลอกยึด
ผ ายางปู พื้ นเขากั บตั วยึดแน นหนาดี และจั ดตําแหน ง
ผายางปูพื้นที่บริเวณที่วางเทาในตําแหนงที่ถูกตอง
เมื่อทานเปลี่ยนผายางปูพื้นในรถของทานเปนรูปแบบ
ที่แตกตางไป เชน ผายางปูพื้นสําหรับทุกสภาพอากาศ
เราขอแนะนําใหทานเลือกใชผายางปูพื้นแทของซูซูกิ
เพื่อใหพอดีกับขนาด
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ฝาปดหองเก็บสัมภาระ
(ในรถบางรุน)

ใช ฝาป ดห องเก็ บสัมภาระเพื่ อปดไม ให เห็ นสัมภาระ
หรือสิ่งของอื่นที่วางอยูในหองเก็บสัมภาระ
คําเตือน
ห ามวางสิ่ งของใดๆ ที่ ด านบนของฝาป ดห องเก็ บ
สั ม ภาระ แม ว า สิ่ งของนั้ นจะมี ขนาดเล็ ก และ
น้ําหนักเบาก็ตาม เพราะสิ่ งของที่ อยู บนฝาปดอาจ
กระเด็นในระหวางที่เกิดอุบัติเหตุ เปนสาเหตุใหได
รั บบาดเจ็ บ หรื ออาจกี ด ขวางทั ศนวิ สั ยด านหลั ง
ของคนขับ
หมายเหตุ:
สามารถเปดฝาปดหองเก็บสัมภาระทิ้งไวได อยางไรก็ดี
ถ า ติ ด ตั้ งฝาป ด ห อ งเก็ บ สั ม ภาระไม ถู ก ต อ ง จะไม
สามารถเปดทิ้งไวได
การถอดฝาปดหองเก็บสัมภาระออก

(1)

1) ปรับพนักพิงศีรษะลงไปที่ตําแหนงต่ําสุด ยกสวน
ปลายดานหลังของฝาปดหองเก็บสัมภาระ (1) จน
ฝาปดสัมผัสกับพนักพิงศีรษะ

(3)

ตัวยึดแร็คหลังคา

(3)
(2)

(2)

71LST0503

58MST0517

2) ยกฝาปดขึน้ เล็กนอยพรอมกับเลือ่ นไปขางหนาเพือ่
ปลดแทงยึด (2) และตัวยึด (3) ออกจากกัน
การติดตั้งฝาปดหองเก็บสัมภาระ
1) วางตัวยึด (3) ของฝาปดหองเก็บสัมภาระ (1) ที่
ตรงแทงยึด (2) แลวตอเขากัน
2) ปรับพนักพิงศีรษะลงไปที่ตําแหนงต่ําสุด ยกสวน
ปลายดานหลังของฝาปดหองเก็บสัมภาระ (1) จน
ฝาปดสัมผัสกับพนักพิงศีรษะ
3) วางฝาปดหองเก็บสัมภาระ (1) กลับเขาในตําแหนง
แนวราบ

ท านสามารถใช ตั วยึ ดแร็ คหลั งคาเพื่ อยึ ดแร็ คหลั งคา
เสริ มที่ มี จําหนายในศูนย บริ การซู ซู กิ ได หากทานใช
แร็ คหลั งคา ให ปฏิ บั ติ ตามคําแนะนําและขอพึ งระวั ง
ในหมวดนีแ้ ละที่ใหมาพรอมกับแร็คหลังคา
• ตรวจดูใหแนใจวาติดตั้ งแร็คหลังคาแนนหนาแลว
• การบรรทุกสัมภาระหลากหลายประเภท (เชน อุปกรณ
เล นสกี จักรยาน ฯลฯ) อยางถูกต อง ให ใชขายึดที่
เหมาะสมซึ่งมีจําหนายในศูนยบริการซูซูกิ ใหแนใจ
ว าได ติ ด ตั้ งขายึ ดอย างถู กต องและแน นหนาตาม
คํ า แนะนํ า ที่ ให ไ ว ห า มบรรทุ ก สั ม ภาระบนแผง
หลังคาโดยตรง เพราะสัมภาระอาจทําใหแผงหลังคา
ชํารุดเสียหายได

58MST0516

5-51

58MS0-14E

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ
• น้ําหนักรวมของแร็คหลังคาและสัมภาระตองไมเกิน
ความสามารถในการรั บน้ํ า หนั ก (50 กก.
(110 ปอนด )) และต องไม ให น้ํ า หนั กรถโดยรวม
(รถที่ บรรทุ ก เต็ ม พิ กั ด ซึ่ งประกอบด ว ยคนขั บ
ผู โดยสาร สัมภาระ น้ําหนักบรรทุกบนหลังคา และ
น้ํ า หนั กกดขอเกี่ ยวพ ว ง) เกิ น พิ กั ดน้ํ า หนั ก รถ
โดยรวมสุ ทธิ (GVWR) ที่ ระบุ ไว ในหมวด
“ขอมูลจําเพาะ” ในคูมือเลมนี้
• บรรทุกและยึดสัมภาระบนแร็คหลังคาอยางถูกตอง
ตามคําแนะนําที่ใหไว ใหแนใจวาไดวางสิ่งของที่มี
น้ําหนักมากที่สุดไวที่ดานลาง และกระจายสัมภาระ
โดยเฉลี่ยน้ําหนักให เทาๆ กันเทาที่เปนไปได
• หามบรรทุ กสิ่ งของที่ มี ขนาดใหญ จนห อยลงมาที่
กันชนหรือทางดานขางของตัวรถ เพราะอาจกีดขวาง
ทัศนวิสัยของทานได
• ยึดสวนปลายดานหนาและดานหลังของสิ่งของที่มี
ความยาว เช น แผ นไม กระดานโตคลื่ น และอื่ นๆ
เขากับดานหนาและดานทายของรถ และควรปกปอง
รถของท า นไม ให สี ถ ลอกและเกิ ด รอยขู ด ขี ด ที่ มี
สาเหตุมาจากการมัดเชือก
• ตรวจเช็คเปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวาแร็คหลังคายึด
แนนหนาดีและไมมีสิ่งใดไดรับความเสียหาย
• สําหรับรุนที่มีตัวยึดแร็คหลังคา ตรวจดูใหแนใจวา
ไดปดฝาตัวยึดแลวเมื่อไมไดใชงาน

คําเตือน
• การหักเลี้ยวอยางกะทันหันหรือการยึดสัมภาระ
ที่ไมแนนหนาอาจทําใหสัมภาระกระเด็นออกจาก
ตั วรถและชนกระแทกกั บบุ คคลหรื อรถคั นอื่ น
ซึ่งอาจทําใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย
ได
• ยึดสัมภาระใหแนนหนาและหลีกเลี่ยงการหักเลี้ยว
อยางกะทันหัน เชน “การเรงออกตัวอยางรวดเร็ว
(jackrabbit)” การเลี้ยวหักมุม การเขาโคงดวย
ความเร็วและการเบรกกะทันหัน ตรวจเช็คเปน
ระยะๆ เพื่อใหแนใจวาไดยึดสัมภาระอยางแนน
หนาแลว
• สิ่งของที่มีขนาดใหญยาว หรือแบนราบอาจสงผล
ตอหลักอากาศพลศาสตารของรถหรือได รับผล
จากแรงลม และอาจทําให ความสามารถในการ
ควบคุ มรถลดลงซึ่ งเป นผลทําให เกิ ดอุ บั ติ เหตุ
และได รั บ บาดเจ็ บ ดั ง นั้ น จึ ง ควรขั บ ขี่ อย า ง
ระมัดระวังดวยความเร็วในระดับที่ปลอดภัยขณะ
บรรทุกสัมภาระประเภทดังกลาว

หูเกี่ยวโครงรถ
ดานหนา

ตัวอยาง

(1)

63J117

รถของทานมีหูเกี่ยวลากจูง (1) อยูที่ดานหนารถสําหรับ
ใชในกรณีฉกุ เฉินเทานั้น
การติดตั้งหูเกี่ยว (1) ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้
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ตัวอยาง

(C)
(A)

(B)

(1)

(B)

(1)

(A)

ตัวอยาง

ตัวอยาง

71LMT0512

68LM546

62J161

1) นําหูเกี่ยวลากจูง (1) ดามแมแรง (A) และประแจ
ขันลอ (B) ที่เก็บอยูใ นหองเก็บสัมภาระออกมา

2) ใชดามแมแรง (A) ที่หุมดวยผานุมถอดฝาปด (C)
ออก ดังแสดงในภาพ

4) การขันหูเกี่ยวลากจูง (1) ใหขันตามเข็มนาฬิกา
ดวยประแจขันลอ (B) จนกวาจะติดตั้งหูเกี่ยว (1)
แนนหนาดี

ตัวอยาง

ขอพึงระวัง
เมื่อทานใชหูเกี่ยวลากจูง (1) ใหหลีกเลี่ยงการขับรถ
ที่ ทํ า ให เ กิ ด การกระแทกที่ หู เ กี่ ยวอย า งรุ น แรง
มิฉะนั้นอาจทําใหหูเกี่ยวหรือตัวถังรถเสียหายได
อยาเรงความเร็วในทันที
(1)

63J120

การถอดหูเกี่ยวลากจูง (1) ใหทํายอนขัน้ ตอนการติดตั้ง
หูเกี่ยวลากจูง

3) ติดตั้งหูเกี่ยวลากจูง (1) ดวยมือ
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ดานหลัง

หูเกีย่ วอื่นๆ

ตัวอยาง

คําเตือน
หามใชหูเกี่ ยวโครงรถในการลากรถคันอื่ นหรือให
รถคั นอื่ นลากรถของท านบนถนนทั่ วไปหรื อทาง
หลวง หูเกี่ ยว (1) ได รับการออกแบบใหใชในกรณี
ฉุกเฉินเทานั้น เชน ในกรณีที่รถของทานหรือรถคัน
อื่ นติ ดหล มโคลนหรื อหิ มะ หู เกี่ ยว (2) ได รั บการ
ออกแบบใหใชในกรณีฉุกเฉินและเพื่อการขนสงทาง
เรือเทานั้น
หู เกี่ ยว (3) (ในรถบางรุ น) และรู ที่ โครงรถ (5) มี
ไวสําหรับใชในวัตถุประสงคเพื่ อการขนสงทางรถ
พวงหรือรถไฟเทานั้น หูเกี่ยว (4) มีไวสําหรับใชใน
วัตถุประสงคเพือ่ การขนสงทางเรือเทานั้น

ตัวอยาง

(3)

(2)
(4)
58MST0511

รถของท า นมี หู เ กี่ ย วโครงรถ (2) อยู ที่ ด า นหลั ง รถ
สําหรับใชในกรณีฉุกเฉินและเพื่อวัตถุประสงคในการ
ขนสงทางเรือเทานั้น
ขอพึงระวัง
เมื่ อท า นใช หู เกี่ ยวโครงรถ (2) ให หลี ก เลี่ ยงการ
ขับรถที่ทําใหเกิดการกระแทกที่หูเกี่ยวอยางรุนแรง
มิ ฉะนั้ นอาจทําให หู เกี่ ยว ตั วถั งรถหรื อระบบขั บ
เคลื่อนเสียหายได
• อยาเรงความเร็วในทันที
• อยาลางจูงรถที่มีน้ําหนักมากกวารถของทาน

(5)

71LS10502

หู เกี่ ยว (3) (ในรถบางรุ น) และรู ที่ โครงรถ (5) มี ไว
สํา หรั บใช ในวั ตถุ ประสงค เพื่ อการขนส งทางรถพ วง
หรื อรถไฟเท านั้ น หู เกี่ ยว (4) มี ไว สําหรั บใช ในวั ตถุ
ประสงคเพื่อการขนสงทางเรือเทานั้น

ขอพึงระวัง
ห ามใช หู เกี่ ยว (1) สําหรั บวั ตถุ ประสงค เพื่ อการ
ขนส ง ทางรถพ ว งหรื อ รถไฟและทางเรื อ เพื่ อ
ปองกันไมใหรถไดรับความเสียหาย

การลากจู งรถของท านบนถนนทั่ วไปหรื อทางหลวง
ให ปฏิ บั ติ ตามคําแนะนําของ “การลากจู ง” ในหมวด
“การปฏิบัติในกรณีฉกุ เฉิน”
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บันทึก
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การบรรทุกสัมภาระ

รถของทานไดรับการออกแบบมาใหสามารถรับน้ําหนัก
บรรทุ กได ตามที่ กําหนดไว ความสามารถในการรั บ
น้ําหนักบรรทุกของรถจะถูกกําหนดโดยน้ําหนักรถโดย
รวมสุทธิ (GVWR) และน้ําหนักรถเปลาสุทธิ (GAWR,
หนาและหลัง) รายการของ GVWR และ GAWR (หนา
และหลัง) จะถูกระบุไวในหมวด “คากําหนด”
GVWR – น้ําหนักรถโดยรวมสุทธิ (รวมทั้งผูโดยสาร
ทุกทาน อุปกรณเสริม สัมภาระ และน้ําหนักหัวตอพวง
ถาลากจูงรถพวง)
GAWR – (หนาและหลัง) น้ําหนักรถเปลาสุทธิที่เพลา
แตละเพลา
การระบุน้ําหนักจริงของรถพรอมน้ําหนักบรรทุก และ
น้ําหนักบรรทุกจริ งที่ เพลาหนาและหลังจะทําไดโดย
การชั่งน้ําหนักรถเทานั้น ใหเปรียบเทียบน้ําหนักที่ ชั่ง
ไดเหลานี้กับ GVWR และ GAWR (หนาและหลัง) ถา
น้ํา หนั กรถโดยรวม หรื อน้ํา หนั กบรรทุ กที่ เพลาหน า
หรื อหลั งเกิ นกว าอั ตราเหล านี้ ท านต องนําสั มภาระ
ออกให มากพอ เพื่ อให น้ําหนักลดลงจนอยู ภายในขีด
จํากัดที่กําหนดไว

คําเตือน
หามบรรทุกน้ําหนักเกิน น้ําหนักรถโดยรวม (ผลรวม
ของน้ํ า หนั ก รถ ผู โดยสารทุ ก ท า น อุ ป กรณ เ สริ ม
สัมภาระ และน้ําหนักหัวตอพวงถาลากจูงรถพวง)
ต อ งไม เ กิ น น้ํ า หนั ก รถโดยรวมสุ ท ธิ (GVWR)
นอกจากนี้ อยาทําให น้ําหนั กบรรทุกกระจายไปที่
เพลาหนาหรือหลังเพียงดานเดียวจนเกินขีดจํากัด
น้ําหนักรถเปลาสุทธิ (GAWR)

การลากจูงรถพวง

รถซู ซู กิ ของท านได รั บการออกแบบมาเพื่ อบรรทุ ก
ผูโดยสารและสัมภาระทั่วไป มิไดมีจุดประสงคเพื่อใช
ลากจู งรถพ วง ซู ซู กิ ไม แนะนําให ท านใช รถของทาน
เพื่ อทําการลากจู ง การลากจู งรถพ วงจะสงผลกระทบ
อย างมากต อการควบคุ มรถ อายุ การใช งาน และการ
ประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง

คําเตือน
พยายามจั ดวางสั มภาระเพื่ อ กระจายน้ํ า หนั กให
เท า กั น เพื่ อหลี กเลี่ ยงไม ให เกิ ดการบาดเจ็ บทาง
รางกาย หรือความเสียหายกับตัวรถ ใหยึดสัมภาระ
ให แน นหนาเพื่ อป องกั น สั มภาระเคลื่ อ นที่ ไปมา
ในกรณีที่รถเคลื่อนตัวกะทันหัน ใหจัดวางสัมภาระ
ที่มีน้ําหนักมากไวบนพื้นหองเก็บสัมภาระ และให
วางเขาไปดานในใหมากที่สุดเทาที่จะทําได หามวาง
สัมภาระซอนกันจนสูงกวาขอบดานบนของพนักพิง
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การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
คําเตือน

60B128S

คําเตือน
ทานควรใช ความระมัดระวั งเป นพิเศษเมื่ อปฏิ บัติ
งานกับรถเพื่อปองกันการบาดเจ็บที่ อาจเกิดขึ้ นได
ขอพึงระวังบางประการที่ทานควรปฏิบัติตามอยาง
เครงครัดมีดังนี้:
• เพื่อปองกันไมใหระบบถุงลมระเบิดพองตัวโดย ไม
ไดตั้งใจหรือเพื่อปองกันความเสียหาย ใหแนใจวา
ได ป ลดแบตเตอรี่ ออก และสวิ ต ช ส ตาร ท อยู ที่
ตํ า แหน ง “LOCK” หรื อโหมดสตาร ทอยู ที่
“LOCK” (OFF) แลวเปนเวลาอยางนอย 90 วินาที
กอนเริ่มปฏิบัติงานทางไฟฟาใดๆ กับรถซูซูกิของ
ท าน อยาสัมผัสชิ้ นสวนประกอบหรือสายไฟของ
ระบบถุงลม
สายไฟจะถูกพันด วยเทปพั นสายไฟสีเหลืองหรือ
หุ มด วยฉนวนสี เหลื อง และขั้ วต อก็ เป นสี เหลื อง
เพื่อใหสามารถจําแนกไดงาย
• อยาสตารทเครื่องยนตทิ้งไวในโรงรถหรือในพื้นที่
แคบที่อากาศถายเทไมสะดวก
(ตอ)

(ตอ)
• ขณะเครื่ องยนต ทํางาน ระวั งอย าให มื อ เสื้ อผ า
เครื่องมือ และสิ่งของอื่นๆ เขาใกลพัดลมและสาย
พานขับ แมวาพัดลมจะไมหมุนก็ตาม แตพัดลม
อาจทํางานอัตโนมัติไดโดยไมมีสัญญาณเตือน
• เมื่อจําเปนตองปฏิบตั ิงานโดยทีเ่ ครื่องยนตทํางานอยู
ใหแนใจวาไดใสเบรกมือจนสุดและคันเกียรอยู ใน
ตําแหนงเกียรวาง (สําหรับรุนเกียรธรรมดา) หรือ
ตําแหนงจอด (P) (สําหรับรุนเกียร CVT)
• หามสัมผัสสายไฟหรือชิ้นสวนประกอบอื่นๆ ของ
ระบบจุดระเบิดขณะสตารทเครื่องยนตหรือขณะที่
เครื่องยนตกําลังทํางาน มิฉะนั้น ทานอาจถูกไฟฟา
ช็อตได
• ระมัดระวังอยาสัมผัสถูกเครื่องยนต ทอรวมไอเสีย
และทอไอเสีย หมอพักไอเสีย หมอน้ํา และทอยาง
น้ําที่รอ น
• หามสูบบุหรี่ ทําใหเกิดประกายไฟหรือเปลวไฟรอบๆ
บริเวณที่มีน้ํามันเชื้อเพลิงหรือแบตเตอรี่ เนื่องจาก
บริเวณดังกลาวจะติดไฟได
• หามเขาไปใตทองรถ ถารองรับรถของทานโดยใช
เพียงแคแมแรงแบบพกพาที่ติดมากับรถเทานั้น
• ระมัดระวังอยาใหเกิดการลัดวงจรโดยไมคาดคิด
ระหวางขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่
(ตอ)

คําเตือน
(ตอ)
• เก็บน้ํามันเครื่อง น้ําหลอเย็น และของเหลวอืน่ ๆ
ใหพนมือเด็กและหางจากสัตวเลี้ ยง กําจัดของ
เหลวที่ใชแลวอยางถูกตอง หามเทลงพื้นดินหรือ
ลงทอระบายน้ํา ฯลฯ
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ตารางการบํารุงรักษาตามระยะ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา

ตารางการบํารุงรักษา

ตารางต อไปนี้ แสดงช วงเวลาที่ ท านควรทําการบํารุ ง
รักษารถของทานตามปกติ ตารางนี้จะแสดงขอมูลเปน
ไมล กิโลเมตร และเดือน ซึ่งทานควรทําการตรวจสอบ
ปรั บตั้ ง หล อลื่ น และงานซ อมบํารุ งอื่ นๆ การบํารุ ง
รักษาตามระยะดังกลาวจะถี่ขึ้น ถาขับขี่ภายใตสภาวะ
การใช งานหนั กเป นประจํา (ให ดู ที่ “การบํารุ งรั กษา
ภายใตสภาวะการใชงานหนัก”)
คําเตือน
ซูซูกิขอแนะนําใหทานนํารถเขารับการบํารุงรักษา
ที่ ศู น ย บ ริ ก ารซู ซู กิ เ ท า นั้ น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
รายการที่ มี เ ครื่ องหมายดอกจั น ( * ) กํ า กั บ อยู
ทานอาจทําการบํารุงรักษารายการที่ไมมีเครื่องหมาย
กํากับได โดยปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหไวในหมวดนี้
ถ าท านไม มั่ นใจ ว าจะทําการบํารุ งรั กษารายการ
ดังกลาวได ใหนํารถเขารับบริการที่ศูนยบริการซูซูกิ

ขอพึงระวัง
เมื่ อจํ า เป น ต อ งเปลี่ ยนอะไหล ข องรถท า น ขอ
แนะนําใหใชอะไหลแทจากซูซูกเิ ทานั้น

ตารางการบํารุงรักษาตามระยะ

“R” : เปลีย่ นหรือถาย
“I” : ตรวจสอบ ทําความสะอาด ปรับตั้ง หลอลืน่
หรือเปลี่ยนใหมตามความจําเปน
“L” : หลอลืน่
หมายเหตุ:
ตารางนี้จะรวมการบํารุงรักษาตามระยะจนถึงระยะทาง
100,000 กม. (62,500 ไมล ) ถ า เกิ น 100,000 กม.
(62,500 ไมล) ใหทําการบํารุงรักษาแบบเดียวกันที่ชวง
ระยะ เดียวกันตามลําดับ
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ตารางการบํารุงรักษาตามระยะ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

การตรวจเช็คและการบํารุงรักษา
*ชวงระยะเวลา: ชวงเวลาใหพิจารณาจากมาตรวัดระยะทางที่อานได หรือจํานวนเดือน แลวแตวากรณีใดถึงกอน

กม. (x1000) 1
เดือน 1

10
6

20
12

30
18

40
24

50
30

60
36

70
42

80
48

90
54

100
60

–

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

เครื่องยนต
1.1 สายพานหนาเครื่องยนต

–

I

I

I

I

I

I

I

I

I

R

–

–

–

I

–

–

I

–

–

I

–

1.3 น้ํามันเครื่องและไสกรองน้ํามันเครื่อง

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1.4 น้ําหลอเย็นเครื่องยนต Suzuki LLC: Super (Blue)

–

–

–

–

R

–

–

–

R

–

–

–

–

–

–

R

–

–

–

R

–

–

–

I

I

I

R

I

I

I

R

I

I

ตรวจสอบความตึงสายพาน, *ปรับตั้ง, *เปลี่ยน
*1.2 ระยะหางวาลว

ระบบจุดระเบิด
2.1 หัวเทียน (แบบนิกเกิ้ล) ใชน้ํามันไรสารตะกั่ว
ใชเชื้อเพลิงผสมสารตะกั่ว ดูการบํารุงรักษา ภายใตสภาวะการใชงานหนัก
น้ํามันเชื้อเพลิง
3.1 ไสกรองอากาศ

ทางปกติ
สภาพถนนที่เต็มไปดวยฝุน

โปรดดูที่ตาราง “สภาพการขับขี่ที่ใชงานหนัก”

*3.2 ทอทางเดินทอน้ํามันเชื้อเพลิง

–

–

–

I

–

–

I

–

–

I

–

*3.3 ถังน้ํามันเชื้อเพลิง

–

–

–

–

I

–

–

–

I

–

–

*4.1 PCV Valve

–

–

–

–

–

–

–

–

–

I

–

*4.2 ระบบควบคุมการระบายมลภาวะไอน้ํามันเชื้อเพลิง

–

–

–

–

–

–

–

–

–

I

–

ระบบควบคุมมลภาวะ

1# ตองแนใจวามีการตรวจเช็คระดับของน้ํายาหลอเย็นในการตรวจสอบประจําวัน รายละเอียดระบุอยูในคูมือการใชรถ หัวขอรายการตรวจสอบประจำวัน
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ตารางการบํารุงรักษาตามระยะ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

การตรวจเช็คและการบํารุงรักษา
กม. (x1000) 1
เดือน 1

10
6

20
12

30
18

40
24

50
30

60
36

70
42

80
48

90
54

100
60

–

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

–

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

–

–

–

I

–

–

I

–

–

I

–

–

–

R

–

R

–

R

–

R

–

–

–

–

I

–

–

–

–

–

–

–

–

*6.1 คลัตช (ขากดคลัตชและระดับน้ํามันคลัตช)

–

–

–

–

–

I

–

–

I

–

6.2 ยาง, ลอ
*6.3 ยางหุมเพลาขับ

–
–

I
–

I
–

I
–

I
I

I
–

I
–

I
–

I
I

I
–

I
–

*6.4 ระบบรองรับน้ําหนัก

–

–

I

–

I

–

I

–

I

–

I

*6.5 ระบบพวงมาลัย

–

–

I

–

I

–

I

–

I

–

I

–

–

R

–

–

–

R

–

–

–

R

ระดับของเหลว

–

–

–

I

–

–

I

–

–

I

–

* ทอน้ํามัน

–

–

–

–

–

I

–

–

–

–

I

–

–

I

–

I

–

I

–

I

–

I

–

–

I

–

R

–

I

I

R

–

I

*ชวงระยะเวลา: ชวงเวลาใหพิจารณาจากมาตรวัดระยะทางที่อานได หรือจํานวนเดือน แลวแตวากรณีใดถึงกอน
เบรก
*5.1 ดิสกเบรกและผาเบรก (ลอหนา, ลอหลัง)
ดรัมเบรกและผาเบรก (ลอหลัง)
*5.2 ทอทางและแปปเบรก
5.3 น้ํามันเบรก

ตรวจสอบ, *เปลี่ยน

5.4 คันดึงเบรกและสายเคเบิ้ล ตรวจสอบ, *ปรับตั้ง (ครั้งแรก 20,000 ก.ม. เทานั้น)
แชสซีหรือตัวถัง

*6.6 น้ํามันเกียรธรรมดา

อะไหลแท Suzuki Gear Oil 75W-80
6.7 น้ํามันเกียรอัตโนมัติ
6.8 กลอน, บานพับและล็อคทั้งหมด
*6.9 ตัวกรองระบบปรับอากาศ

คําเตือน
โชคอัพ (ระบบชวงลาง) บรรจุดวยแกสแรงดันสูง หามถอดแยกชิ้นสวนหรือเผาไฟ หลีกเลี่ยงการเก็บใกลแหลงความรอนหรืออุปกรณที่มีความรอน
เมื่อจะทิ้งโชคอัพ ตองปลอยแกสออกใหหมดจนปลอดภัย ใหสอบถามผูจัดจําหนายของทานสําหรับความชวยเหลือ
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การบํารุงรักษาภายใตสภาวะการใชงานหนัก: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา

ขอแนะนําในการบํารุงรักษาภายใตสภาวะการใชงานหนัก

ถาใชงานรถยนตภายใตสภาพที่ตรงกับรหัสการใชงานหนักใดๆ ที่ใหไวดานลางเปนประจํา ขอแนะนําใหทําการบํารุงรักษาตามระยะที่กําหนดไว ดังแสดงในตารางดานลาง
รหัสสภาพการใชงานที่หนัก
A – ขับขี่ระยะทางสั้นๆ เปนประจํา
B – ขับขี่บนถนนขรุขระและ/หรือถนนที่เปนโคลน
C – ขับขี่บนถนนที่มีฝุนมาก
D – ขับขี่ในสภาพอากาศหนาวจัดและ/หรือบนถนนที่มีไอเค็ม
E – ขับขี่ระยะทางสั้นๆในสภาพที่หนาวจัดเปนประจํา
F – ใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของสารตะกัว่
G – ใชความเร็วสูงประจําหรืออุณหภูมิเครื่องยนตเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
H – ลากจูง รถพวง (ถาไดรับอนุญาติ)
รหัสสภาวะการใชงานหนัก
–

B C D –

การบํารุงรักษา

–

–

–

C D E

F

–

H น้ํามันเครื่องและไสกรองน้ํามันเครือ่ ง

R

A B C D E

F

–

H หัวเทียน

–

–

–

–

R
I
R

A –

–

C –

–

สายพานหนาเครื่อง

การบํารุงรักษา
I
R

หัวเทียนแบบนิกเกิ้ล

ตัวกรองระบบปรับอากาศ *1

ระยะเวลาการบํารุงรักษา
ทุก 20,000 กม. หรือ 12 เดือน
ทุก 60,000 กม. หรือ 36 เดือน
ทุก 5,000 กม.
หรือทุก 3 เดือน
ทุก 10,000 กม. หรือทุก 6 เดือน
ทุก 2,500 กม.
ทุก 10,000 กม. หรือทุก 6 เดือน
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การบํารุงรักษาภายใตสภาวะการใชงานหนัก: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
รหัสสภาพการใชงานหนัก
– – – – G
C D – – –
– D E – –

–
H
H

การบํารุงรักษา
ตรวจสอบระดับน้ํามันเกียร CVT บอยขึ้น
ลูกปนลอ
ยางหุมเพลาขับ

–

H

น้ํามันเกียรธรรมดา อะไหลแท Suzuki Gear Oil 75W-80

–

–

H

น้ํามันเกียรธรรมดา อะไหลยี่หออื่นที่ไมใช Suzuki Gear Oil 75W-80

R

–

–

–

ไสกรองอากาศของระบบปรับอากาศ

I
R

–
–
–

–
B
B

–

B

–

–

E

–

–

B

–

–

E

–

–

C

D

–

การบํารุงรักษา
I
I
I
I
R

ระยะเวลาในการบํารุงรักษา
ทุก 30,000 กม.หรือ 16 เดือน
ทุก 20,000 กม. หรือ 12 เดือน
ทุก 20,000 กม. หรือ 12 เดือน
ทุก 10,000 กม. หรือ 12 เดือน
ทุก 40,000 กม. หรือ 24 เดือน
ครั้งแรกที่15,000 กม.
หลังจากนั้นเปลี่ยนทุก 30,000 กม.
ทุก 10,000 กม. หรือทุก 6 เดือน
ทุก 20,000 กม. หรือ 12 เดือน

หมายเหตุ:

I – ตรวจสอบ ทําความสะอาด ปรับตั้ง หลอลื่นหรือเปลี่ยนถาจําเปน
R – เปลี่ยน
T – ขันใหแนนตามคาแรงขันที่กําหนด
* ตรวจสอบหรือเปลี่ยนบอยขึ้น ถาจําเปน

7-6

58MS0-14E

สายพานขับ: 1, 2
น้ํามันเครื่องและไสกรอง: 1, 2

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา

สายพานขับ
คําเตือน
ขณะเครื่ องยนต ทํา งาน ระวั งอย าให มื อ เส นผม
เสื้ อผ า เครื่ องมื อ และสิ่ งของอื่ นๆ เข าใกล พั ดลม
และสายพานขับ
ใหแนใจวาความตึงของสายพานขับถูกตอง ถาสายพาน
หลวมเกิ นไป อาจเป นเหตุ ให การชาร จไฟแบตเตอรี่
ไม เพี ยงพอ เครื่ องยนต ร อนจั ด พวงมาลั ยพาวเวอร
ทํางานไมสมบูรณ ระบบปรับอากาศทํางานไมสมบูรณ
หรือสายพานสึกหรอมากผิดปกติ เมื่อใชนิ้วหัวแมมือ
กดที่ กึ่ งกลางสายพานระหว า งพู ล เลย ควรมี ร ะยะ
หยอนสายพานตามที่แสดงในภาพประกอบ
นอกจากนี้ ทานควรตรวจสอบสายพานเพื่ อให แน ใจ
วาสายพานไมชํารุดเสียหายดวย
ถาทานจําเปนตองเปลี่ยนหรือปรับตั้งสายพาน ใหนํารถ
เข ารั บการปรั บตั้ งหรื อเปลี่ ยนสายพานที่ ศู นย บริ การ
ซูซูกิ

น้ํามันเครื่องและไสกรอง

L4
DEF: 4.0 – 4.5 มม.
(0.16 – 0.18 นิ้ว)

น้ํามันเครือ่ งที่กําหนดใหใช
DEF: 3 – 5 มม.
(0.12 – 0.20 นิ้ว)

(1)

5W-30
0W-20

o

C -30
o
F -22

GE

-20
-4

-10
14

0
32

10
50

20
68

30
86

40
104
68LM706

(1) แนะนําใหใช

AC

ให แน ใจว าน้ํามั นเครื่ องที่ ท านใช มี คุ ณภาพตามเกรด
SM เลือกความหนืดน้ํามันเครื่องที่เหมาะสม ตามที่แสดง
ไวในแผนภูมิดานบน

DEF: 9 – 10 มม.
(0.35 – 0.39 นิ้ว)
→: แรงกด 100 นิวตัน(10 กก., 22 ปอนด)
GE: ไดชารจ
DEF: ระยะหยอน
AC: คอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศ
52LM013

น้ํามันเครื่องเกรด SAE 0W-20 (1) คือตัวเลือกที่ดีที่สุด
สําหรั บการประหยัดน้ํามั นเชื้ อเพลิ ง และการสตาร ท
เครื่องยนตในสภาพอากาศเย็น
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น้ํามันเครื่องและไสกรอง: 1, 2

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
การรักษาระดับน้ํามันเครื่องใหอยูในระดับที่ถูกตองเพื่อ
หลอลืน่ เครื่องยนตนั้นเปนสิ่งสําคัญ ใหตรวจเช็คระดับ
น้ํามันเครื่องขณะที่รถจอดบนพื้นราบไดระดับ เนื่องจาก
การอานระดับน้ํามันเครื่องอาจไมถูกตองไดถารถจอด
อยูบนทางลาดชัน นอกจากนี้ ทานควรตรวจเช็คระดับ
น้ํามันเครื่ องกอนสตารทเครื่ องยนต หรือหลังจากดับ
เครื่องแลวอยางนอย 5 นาที
เพื่ อให จํ า แนกได ง าย ด า มจั บของก านวั ดระดั บ
น้ํามันเครื่องจะเปนสีเหลือง

การตรวจเช็คระดับน้ํามันเครื่อง

80G064

ตัวอยาง

ดึ งก านวั ดระดั บน้ํ า มั นเครื่ องออก ใช ผ าสะอาดเช็ ด
น้ํามั นออก จากนั้ น เสียบก านวัดลงไปในเครื่ องยนต
จนสุด แลวดึงออกอีกครั้ง น้ํามันเครื่องบนกานวัดควร
อยูระหวางขีดบนและขีดลางตามที่แสดงไวบนกานวัด
ถาระดับน้ํามันเครื่ องอยู ใกล กับขีดล าง ใหเติมน้ํามัน
เครื่องลงไปจนระดับน้ํามันเครื่องอยูท ี่ขีดบน
ขอพึงระวัง
ถ า ไม ต รวจเช็ ค ระดั บ น้ํ า มั น เครื่ องเป น ประจํ า
เครื่ องยนต อ าจเสี ย หายรุ น แรงได เนื่ องจากมี
น้ํามันเครื่องไมเพียงพอ

ดานบน
ดานลาง

52D084
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น้ํามันเครื่องและไสกรอง: 1, 2

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
การเติมน้ํามันเครื่อง

การเปลี่ยนน้ํามันเครือ่ งและไสกรอง
ถายน้ํามันเครื่องขณะที่เครื่องยนตยงั อุนอยู

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ตัวอยาง
เปด

ปด

เปด

ปด

60G306
81A147

เปดฝาน้ํามันเครื่องออก แลวเทน้ํามันผานลงไปในชอง
เติ ม ช า ๆ จนระดั บ น้ํ า มั น เครื่ องเพิ่ มถึ ง ขี ด บนของ
กานวัดระดับน้ํามันเครื่ อง ระมัดระวังอยาเติมจนลน
น้ํามันเครื่องที่มากเกินไปจะสงผลเสียไดใกลเคียงกับ
ปริ ม าณน้ํ า มั น เครื่ อ ง ที่ น อ ยเกิ น ไป หลั ง จากเติ ม
น้ํามันเครื่องแล ว ให สตาร ทเครื่ องยนต และปล อยให
เครื่ องยนต เดิ นเบาเป นเวลาประมาณหนึ่ งนาที ดั บ
เครือ่ งยนต แลวรอประมาณ 5 นาที จากนั้น ใหตรวจเช็ค
ระดับน้ํามันเครื่องอีกครั้ง

56KN054

1) เปดฝาน้ํามันเครื่อง
2) วางอางถายน้ํามันเครื่องไวใตปลั๊กถาย
3) ใชประแจถอดปลั๊กถาย แลวถายน้ํามันเครื่องออก
ขอควรระวัง
อุณหภูมิ น้ํามั นเครื่ องอาจสู งมากพอที่ จะทําให นิ้ ว
ของทานพองได ขณะที่ คลายปลั๊ กถายออก ดั งนั้ น
ให รอจนกว าปลั๊ กถ ายจะเย็ นลงพอที่ จะสั มผั สได
ดวยมือเปลา

คาแรงขันทีก่ ําหนดสําหรับปลั๊กถาย
35 นิวตัน-เมตร (3.5 กก.-เมตร, 25.3 ปอนด-ฟุต)

คําเตือน
น้ํามันเครื่องใหมและน้ํามันเครื่องที่ใชแลวอาจเปน
อั นตรายได เด็ กและสั ตว เลี้ ยงอาจได รั บอั นตราย
จากการกลืนน้ํามันเครื่องใหมและน้ํามันเครื่องที่ใช
แลว ดังนั้น ใหเก็บน้ํามันเครื่องใหมและน้ํามันเครื่อง
ที่ ใชแลว และไสกรองน้ํามันเครื่ องที่ ใชแลวให พน
มือเด็กและหางจากสัตวเลีย้ ง
การสัมผัสกับน้ํามันเครื่องที่ใชแลวบอยครั้งและเปน
เวลานานอาจเปนสาเหตุใหเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได
อยางไรก็ตาม การสัมผัสกับน้ํามันเครื่องที่ใชแลวใน
ระยะเวลาสั้ นๆ ก็ อ าจทํ า ให ผิ ว หนั ง ระคายเคื อ ง
ไดเชนกัน
(ตอ)
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น้ํามันเครื่องและไสกรอง: 1, 2

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
คําเตือน
(ตอ)
เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ํามันเครื่องที่ใชแลวให
มากที่สุด ใหสวมเสื้อแขนยาวและถุงมือกันความชื้น
(เช น ถุ ง มื อ สํ า หรั บ ล า งจาน) เมื่ อเปลี่ ยนถ า ย
น้ํ า มั น เครื่ อ ง ถ า น้ํ า มั น เครื่ อ งสั มผั ส ถู ก ผิ ว หนั ง
ใหลางออกใหทั่ว ดวยสบูและน้ําสะอาด
ทําความสะอาดเสือ้ ผาหรือผาตางๆ ถาเปอ นน้ํามัน
จากนั้ น ให รี ไ ซเคิ ล หรื อ กํ า จั ด น้ํ า มั น เครื่ อ งและ
ไสกรองน้ํามันเครือ่ งที่ใชแลวอยางถูกตอง

เปลีย่ นไสกรองน้ํามันเครื่อง
1) ใชประแจขันกรองน้ํามันเครื่องขันไสกรองน้ํามัน
เครื่องทวนเข็มนาฬิกา แลวถอดออก
2) ใชผาสะอาดเช็ดหนาสัมผัสที่เครื่องยนตซึ่งจะใช
ติดตั้งไสกรองน้ํามันเครื่องใหม
3) เกลี่ ยน้ํามันเครื่ องเล็กนอยรอบๆ ปะเก็นกรอง
น้ํามันเครื่องใหม
4) ใชมือหมุนไสกรองใหมจนกระทั่งปะเก็นกรอง
น้ํามันเครื่องสัมผัสกับหนาสัมผัสการติดตั้ง

การขันแนน (ภาพจากดานบนของไสกรองน้ํามันเครือ่ ง)

54G093

(1) ไสกรองน้ํามันเครื่อง
(2) 3/4 รอบ

4) ติดตั้งปลั๊กถายและปะเก็นกลับเขาที่
ใชประแจขันปลั๊ กถายใหแนนตามคาแรงขันที่
ระบุไว

ขอพึงระวัง
การระบุตําแหนงที่ปะเก็นกรองน้ํามันเครื่องสัมผัส
กับหนาสัมผัสการติดตั้งครั้งแรกอยางแมนยําเปนสิ่ง
สําคัญในการขันไสกรองน้ํามันเครื่องอยางถูกตอง
54G092

(1) คลาย
(2) ขันแนน
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น้ํามันเกียร: 10

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
5) ขันไสกรองตามรอบทีร่ ะบุไวจากจุดทีส่ ัมผัสกับหนา
สัมผัสการติดตั้ง (หรือตามคาแรงขันที่กําหนดไว)
โดยใชประแจขันกรองน้ํามันเครื่อง
คาแรงขันทีก่ ําหนดสําหรับไสกรองน้ํามันเครื่อง
3/4 รอบหรือ
14 นิวตัน-เมตร (1.4 กก.-เมตร, 10.1 ปอนด-ฟุต)

ขอพึงระวัง
เพื่อปองกันไมใหน้ํามันเครื่องรั่วไหล ใหแนใจวาได
ขันไสกรองน้ํามันเครื่ องจนแนนแลว แตระวังอยา
ใหแนนจนเกินไป

การเติมน้ํามันเครื่องและการตรวจเช็ครอยรั่ว
1) เทน้ํามันเครื่องผานชองเติม และปดฝาน้ํามันเครื่อง
กลับเขาที่
สําหรับความจุโดยประมาณของน้ํามันเครื่อง ใหดู
ที่หัวขอ “ความจุ” ในหมวด “คากําหนด”
2) สตารทเครื่องยนตและตรวจหารอยรั่วอยางละเอียด
ที่ไสกรองน้ํามันเครื่องและปลั๊กถาย ใหเครื่องยนต
ทํางานที่ความเร็วรอบตางๆ อยางนอย 5 นาที
3) ดับเครือ่ งและรอประมาณ 5 นาที จากนัน้ ตรวจเช็ค
ระดับน้ํามันเครื่องอีกครัง้ และเติมน้ํามันเครือ่ งตาม
ความจําเปน ตรวจเช็ครอยรั่วอีกครั้ง
ขอพึงระวัง
• เมื่อเปลี่ยนไสกรองน้ํามันเครื่อง ขอแนะนําใหทา น
ใชไสกรองน้ํามันเครื่องแทจากซูซูกิเทานั้น หาก
คุณใชไสกรองที่เปนผลิตภัณฑทดแทน ดูใหแนใจ
ว ามี คุ ณ ภาพเที ยบเท า ของแท แ ละปฏิ บั ติ ต าม
คําแนะนําของบริษัทผูผลิต
• ถามีน้ํามันรั่วไหลออกมารอบๆ ไสกรองน้ํามัน
เครื่องหรือปลัก๊ ถาย แสดงวาการติดตั้งไมถกู ตอง
หรือปะเก็นชํารุดเสียหาย ถาทานพบรอยรั่วใดๆ
หรือไมแนใจวาไดขันไสกรองน้ํามันเครื่องอยาง
แน น หนาและถู กต องหรื อ ไม ให นํ า รถเข า รั บ
การตรวจสอบที่ศูนยบริการซูซูกิ

น้ําหลอเย็นเครื่องยนต
การเลือกใชน้ําหลอเย็น
ขอพึงระวัง
SUZUKI LLC: น้ําหลอเย็น Super (สีน้ําเงิน);
SUZUKI LLC: น้ํ า หล อ เย็ น Super (สี น้ํ า เงิ น )
ไดรับการเจือจางใหมีคาเปอรเซ็นตที่เหมาะสมแลว
ห า มเจื อ จางด ว ยน้ํ า กลั่ นอี ก มิ ฉ ะนั้ น อาจทํ า ให
น้ําหลอเย็นแข็งตัวและ / หรือรอนจัดได
เพื่อยืดอายุการใชงานและใหเครื่องยนตมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ขอแนะนําใหใชน้ําหลอเย็นเครื่ องยนตแทจาก
ซูซูกิเทานั้น
หมายเหตุ:
ถ า ท า นเปลี่ ยนถ า ยน้ํ า หล อ เย็ น เครื่ องยนต โ ดยใช
น้ํ า หล อเย็ นอื่ นนอกเหนื อจาก SUZUKI LLC: Super
(สี น้ํ า เงิ น) ให ปฏิ บั ติ ตามตารางของ SUZUKI LLC:
Standard (สีเขียว) การดูรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการ
บํารุ งรั กษา ใหดูที่ “ตารางการบํารุงรักษาตามระยะ”
ในหมวดนี้
น้ํา หล อเย็ นชนิ ดนี้ คื อตั วเลื อกที่ ดี ที่ สุ ดสําหรั บระบบ
หลอเย็นเนื่องจาก:
• ชวยรักษาอุณหภูมิเครื่องยนตใหถูกตองเหมาะสม
• ปองกันการเดือดและการแข็งตัวของน้ําหลอเย็นอยาง
เหมาะสม
• ปองกันการสึกกรอนและการเกิดสนิมอยางเหมาะสม
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น้ํามันเกียร: 10
น้ํามันเกียรอัตโนมัติ (AT): 10

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
การใชน้ําหลอเย็นที่ไมถูกตองจะทําใหระบบหลอเย็น
เสียหายได ศูนยบริการซูซูกิสามารถชวยใหทานเลือก
ใชน้ําหลอเย็นที่เหมาะสมได
ขอพึงระวัง
การหลีกเลี่ยงไมใหระบบหลอเย็นเสียหาย:
• ใชน้ําหลอเย็นคุณภาพสูงชนิดที่มีสวนผสมของ
เอทธิลีน-ไกลคอล แตปราศจากสารประกอบซิลิกา
ซึ่งเจือจางดวยน้ํากลั่นที่มีความเขมขนในการผสม
ที่ถกู ตอง
• ใหแนใจวาอัตราสวนน้ําหลอเย็นตอน้ํากลั่นอยูที่
50/50 ซึ่งเปนอัตราสวนที่ถูกตอง และไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้นตองไมสูงกวา 70/30 เพราะความ
เขมขนของน้ําหลอเย็นตอน้ํากลัน่ ที่สูงกวา 70/30
จะเปนเหตุใหเกิดสภาวะเครือ่ งยนตรอนจัดได
• หามใชน้ําหลอเย็นหรือน้ําเปลาเพียงอยางเดียว
(ยกเวน SUZUKI LLC: Super (สีน้ําเงิน))
• หามเติมสารยับยั้งหรือสารเติมแตงพิเศษ เนือ่ ง
จากสารเหลานีอ้ าจเขากันไมไดกับระบบหลอเย็น
ของทาน
• หามผสมน้ําหลอเย็นทีม่ สี วนผสมหลักตางชนิดกัน
มิฉะนั้น อาจเปนผลใหเกิดการเรงการสึกหรอของ
ซีลและ / หรื อเกิ ดสภาวะร อนจั ดอย างรุนแรง
รวมถึงทําใหเครื่องยนต / เกียรอัตโนมัติ หรือเกียร
CVT เสียหายรุนแรงได

การตรวจเช็คระดับน้ําหลอเย็น
ตรวจเช็ คระดั บน้ํ า หล อเย็ นที่ ถั งพั ก ไม ใช ที่ หม อน้ํ า
ขณะที่เครื่องยนตเย็น ระดับน้ําหลอเย็นควรอยูร ะหวาง
เสนระดับ “FULL” และ “LOW”
การเติมน้ําหลอเย็น
คําเตือน
น้ําหลอเย็นเครื่องยนตเปนอันตรายหรือทําใหถึงแก
ชีวิตได หากกลืนหรือสูดดมเขาไป หามดื่มสวนผสม
ของสารป องกั นการแข็ งตั วหรื อน้ํ า หล อเย็ นโดย
เด็ ด ขาด หากกลื น เข า ไป อย า ทํ า ให อ าเจี ย น ให
ติ ด ต อ ศู น ย ค วบคุ ม สารพิ ษ หรื อ พบแพทย ทั น ที
หลี ก เลี่ ยงการสู ด ดมไอหรื อ ไอระเหยร อ น หาก
สูดดมเขาไป ใหยายผู ปวยไปยังที่ที่ มีอากาศบริสุทธิ์
ถาน้ําหลอเย็นเขาตา ใหลางตาดวยน้ําสะอาดปริมาณ
มากและไปพบแพทยทันที ทําความสะอาดรางกาย
หลังจากการปฏิบัติงาน สารทําละลายอาจเปนพิษ ตอ
สัตว ดังนั้น จึงตองเก็บใหพน มือเด็กและหางจากสัตว

ขอพึงระวัง
SUZUKI LLC: Standard (สีเขียว)
น้ําหลอเย็น;
• สวนผสมที่ทานใชควรมีความเขมขนของสาร
ปองกันการแข็งตัว 50%
• ถ าอุณหภู มิภายนอกต่ําสุดในบริ เวณที่ ทานอยู
ถู กคาดการณ ไว ที่ –35°C (–31°F) หรื อต่ํากว า
ใหใชความเขมขนสูงขึ้นไปที่ 60% ตามคําแนะนํา
บนภาชนะบรรจุสารปองกันการแข็งตัว

ขอพึงระวัง
SUZUKI LLC: น้ําหลอเย็น Super (สีน้ําเงิน);
SUZUKI LLC: น้ํ า หล อ เย็ น Super (สี น้ํ า เงิ น )
ไดรับการเจือจางใหมีคาเปอรเซ็นตที่เหมาะสมแลว
ห า มเจื อ จางด ว ยน้ํ า กลั่ น อี ก มิ ฉ ะนั้ น อาจทํ า ให
น้ําหลอเย็นแข็งตัวและ / หรือรอนจัดได
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น้ํามันเกียรอัตโนมัติ (AT): 10

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
การเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น
เนื่ องจากการเปลี่ ยนถ ายจําเป นต องใช ขั้ นตอนพิ เศษ
ขอแนะนําใหทานนํารถเขารับการเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น
ที่ศูนยบริการซูซูกิ

กรองอากาศ

FULL
LOW

68LMT0701

ถ า ระดั บ น้ํ า หล อ เย็ น อยู ต่ํ า กว า เส น ระดั บ “LOW”
ควรเติ มน้ําหล อเย็ นเพิ่ ม เป ดฝาป ดถั งพั กน้ําหล อเย็ น
และเติมน้ําหลอเย็นลงไปจนกระทั่งระดับน้ําหลอเย็น
ในถั งพักถึ งเส นระดั บ “FULL” ห ามเติ มน้ําหล อเย็ น
ในถังพักสูงกวาเสนระดับ “FULL”
ขอพึงระวัง
เมื่ อป ดฝาถั ง พั ก ให จั ดตําแหน งเครื่ องหมายบน
ฝาปดกับเครื่องหมายบนถังพักใหตรงกัน มิฉะนั้น
อาจทําใหน้ําหลอเย็นรั่วไหลได

68LM726

ถ ากรองอากาศอุดตั นจากฝุ น จะทําให เกิ ดการป ดกั้ น
การไหลของอากาศเขามากขึ้น เปนผลใหกําลังเครื่ อง
ลดลงและสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึน้
ปลดแคลมปยึดดานขาง และถอดไสกรองอากาศออก
จากเสื้อกรองอากาศ หากพบวาไสกรองอากาศสกปรก
ใหเปลี่ยนใหม
ติดตั้งแคลมปยึดดานขางใหแนนหนา

7-13

58MS0-14E

น้ํามันเกียรอัตโนมัติ (AT): 10
น้ําหลอเย็นเครือ่ งยนต: 1, 2

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา

หัวเทียน

น้ํามันเกียร

การเปลี่ยนและการตรวจสอบหัวเทียน
เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นถ า ยน้ํ า มั น เกี ย ร จํ า เป น ต อ งใช
ขั้ นตอน วั สดุ และเครื่ องมื อพิ เศษในการดําเนิ นการ
ขอแนะนําใหนํารถเขารับบริการที่ศนู ยบริการซูซูกิ

น้ํามันเกียรที่กําหนดใหใช
เมื่อเติมน้ํามันเกียร
ใหใชน้ํามันเกียรที่มีคาความหนืดและเกรดที่เหมาะสม
ตามที่แสดงไวในแผนภูมิดา นลาง

การตรวจเช็คระดับน้ํามันเกียร
เกียรธรรมดา

ตัวอยาง
(1)

แนะนําใหใช:
SUZUKI GEAR OIL 75W-80 สําหรั บน้ํ า มั นเกี ยร
ธรรมดา
น้ํามันเกียรธรรมดา (API GL-4)
58MST0701

75W-80
o

C -30
o
F -22

-20
-4

-10
14

0
32

10
50

20
68

30
86

40
104
68LM728

ใชขนั้ ตอนดังตอไปนีใ้ นการตรวจเช็คระดับน้ํามันเกียร:
1) จอดรถบนพืน้ ราบไดระดับและใสเบรกมือ จากนั้น
ใหดบั เครื่องยนต
2) ถอดปลั๊กเติมน้ํามัน (1)
3) ถามีน้ํามันเกียรไหลจากรูปลั๊กแสดงวาระดับน้ํามัน
ถูกตองแลว ติดตั้งปลัก๊ เติมกลับเขาที่ ถาไมมีน้ํามัน
เกียรไหลจากรูปลั๊ ก ใหเติมน้ํามันผานทางรูปลั๊ ก
เติมจนกระทั่งมีน้ํามันปริมาณเล็กนอยไหลจากรูปลั๊ก
คาแรงขันทีก่ ําหนดสําหรับปลั๊กเติมน้ํามัน (1)
เกียรธรรมดา:
21 นิวตัน-เมตร (2.1 กก.-เมตร, 15.2 ปอนด-ฟุต)
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น้ําหลอเย็นเครือ่ งยนต: 1, 2

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
ขอควรระวัง
หลั งการขั บขี่ อุณหภู มิน้ํามั นเกียร อาจสู งพอที่ จะ
ลวกทานได ดังนั้ น ใหรอจนกวาปลั๊กเติมน้ํามันจะ
เย็นพอที่จะสัมผัสไดดวยมือเปลากอนการตรวจสอบ
ระดับน้ํามันเกียร

แปนคลัตช

น้ํามันเกียรอัตราทดแปรผันตอเนื่อง (CVT)

คลัตชควบคุมน้ํามัน

น้ํามันเกียรที่กําหนด
ใชน้ํามันเกียร CVT “SUZUKI CVT FLUID GREEN1” หรือ “Shell GREEN-1V”
การตรวจเช็คระดับน้ํามัน
ขอพึงระวัง
การขั บขี่ โดยที่ มี น้ํ า มั นเกี ยร มากหรื อน อยเกิ นไป
จะทําใหเกียรเสียหายได

ขอพึงระวัง
เมื่อขันปลัก๊ ใหทากาวเหลวตอไปนี้หรือเทียบเทาลง
บนเกลียวปลัก๊ เพือ่ ปองกันการรัว่ ของน้ํามัน
SUZUKI Bond No. “1216E” หรือ “1217G”
68LM703

การเปลี่ยนถายน้ํามันเกียร
เนือ่ งจากการเปลี่ยนถายน้ํามันเกียรจําเปนตองใชขั้นตอน
วัสดุ และเครื่องมือพิเศษในการดําเนินการ ขอแนะนํา
ใหนํารถเขารับบริการที่ศูนยบริการซูซูกิ

ตรวจเช็คแปนคลัตชวาทํางานไดอยางราบรื่ นหรือไม
และตรวจเช็คระดับน้ํามันคลัตชเปนระยะ
ถารูสึกวาคลัตชไมจากเมื่อเหยียบแปนจนสุด ใหนํารถ
เข า รั บ การตรวจสอบที่ ศู น ย บ ริ ก ารซู ซู กิ ถ า ระดั บ
น้ํ า มั นคลั ตช อยู ใกล เส น “MIN” ให เติ มน้ํ า มั นเบรก
SAE J1703 หรือ DOT3 จนถึงเสน “MAX”

ท านต องตรวจเช็ คระดั บน้ํามันเกียร CVT ที่ อุณหภูมิ
การทํางานปกติ
การตรวจเช็คระดับน้ํามัน:
1) การอุ นน้ํามั นเกี ยร CVT ให ขับรถหรื อเดินเบา
เครื่ องยนตจนกระทั่ งเข็มของเกจวัดอุณหภูมิชี้ ไป
ที่อุณหภูมิการทํางานปกติ
2) จากนั้น ใหขับรถตอไปอีกเปนเวลาสิบนาทีขึ้นไป
ขอพึงระวัง
ใหแนใจวาไดใชน้ํามันเกียร CVT ตามที่กําหนดไว
การใช น้ํามันเกียร CVT นอกเหนื อจาก SUZUKI
CVT FLUID GREEN-1 หรือ Shell GREEN-1V
อาจทํ า ให เ กี ย ร CVT สํ า หรั บ รถยนต ข องท า น
เสียหายได
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น้ําหลอเย็นเครือ่ งยนต: 1, 2

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
หมายเหตุ:
อยาตรวจเช็คระดับน้ํามันหลังจากการขับขี่ดวยความเร็ว
สูงเปนเวลานาน หรือหลังจากขับขี่ที่สภาพการจราจร
ในเมืองที่มีสภาวะอากาศรอน หรือหลังจากที่รถเพิง่ ทํา
การลากจูงรถพวง ใหรอจนกวาน้ํามันจะเย็นลง (ประมาณ
30 นาที ) มิ ฉะนั้ น จะไมสามารถอานระดับน้ํา มั นได
ถูกตอง

คําเตือน
ใหแนใจวาไดเหยียบแปนเบรกขณะที่เลื่อนคันเกียร
มิฉะนั้น รถจะเคลื่อนที่อยางฉับพลันได

ตัวอยาง
(3)
(1)

(3)

ตัวอยาง

(1)

(2)

(2)

ตัวอยาง
54G317

68LM707

63J125

3) จอดรถบนพื้นราบไดระดับ
4) ดึงเบรกมือและสตารทเครื่องยนตโดยที่คันเกียรอยู
ในตําแหนง “P” (จอด) ปลอยใหเครื่องเดินเบา เปน
เวลาสองนาที และใหเครื่องยนตทํางานในระหวาง
การตรวจเช็คระดับน้ํามัน
5) เหยียบแปนเบรกดวยเทาของทาน แลวเลือ่ นคันเกียร
ไปทีละตําแหนง โดยใหหยุดประมาณสามวินาที
ในแต ล ะตํ า แหน ง จากนั้ น ให เ ลื่ อนกลั บ ไปที่
ตําแหนง “P” (จอด)

6) เพื่ อให จําแนกได ง าย ดามจับของก านวัดระดั บ
น้ํามันเกียร CVT จะเปนสีแดง
ดึงกานวัดออก ทําความสะอาด และเสียบกลับเขา
ไปจนฝาปดแนบ จากนั้น ดึงกานวัดออกมาอีกครั้ง
7) ตรวจเช็คกานวัดระดับน้ํามันทัง้ สองดาน และอานคา
ระดับต่ําสุด ระดับน้ํามันควรอยูระหวางเครื่องหมาย
สองตําแหนงในชวง “HOT” บนกานวัดระดับน้ํามัน

(1) FULL HOT
(2) LOW HOT
(3) จุดต่ําสุด = ระดับน้ํามัน
8) เติมน้ํามันเกียรทกี่ ำหนดไวลงในรูกา นวัดระดับน้ํามัน
เกียรในปริมาณที่มากพอที่จะทําใหน้ํามันเกียรอยู
ในระดับที่เหมาะสม
ขอพึงระวัง
หลั งจากการตรวจเช็ คหรื อเติ มน้ํา มั น ให แน ใจว า
ไดเสียบกานวัดระดับน้ํามันลงไปอยางแนนหนา
การเปลี่ยนถายน้ํามัน
เนื่ องจากการเปลี่ ยนถ า ยน้ํ า มั น เกี ย ร CVT จํ า เป น
ต อ งใช ขั้ นตอน วั ส ดุ และเครื่ องมื อ พิ เ ศษในการ
ดําเนิ นการ ขอแนะนําให นํารถเข ารั บบริ การที่ ศู นย
บริการซูซูกิ
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น้ําฉีดลางกระจกบังลมหนา: 3
กรองอากาศ: 1, 2

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา

เบรก
น้ํามันเบรก

68LM703

ตรวจเช็คระดับน้ํามันเบรกโดยดูที่กระปุกน้ํามันเบรก
ในหองเครื่องยนต ตรวจเช็คระดับน้ํามันวาอยูระหวาง
เสน “MAX” และ “MIN” หรือไม ถาระดับน้ํามันเบรก
อยู ใกล เส น “MIN” ให เติ มน้ํ า มั นเบรก SAE J1703
หรือ DOT3 จนถึงเสน “MAX”

คําเตือน
การไมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุไวดานลางจะทํา
ใหไดรับบาดเจ็บทางรางกาย หรือทําใหระบบเบรก
เสียหายรุนแรงได
• ถาน้ํามันเบรกในกระปุกน้ํามันลดลงต่ํากวาระดับ
หนึ่ ง ไฟเตือนระบบเบรกบนแผงหนาปดจะติด
สว า งขึ้ น (เครื่ อ งยนต ต อ งทํ า งานโดยที่ ปลด
เบรกมือจนสุดแลว) ถาไฟเตือนติดสวางขึ้ น ให
นํ า รถเข ารั บ การตรวจสอบระบบเบรกที่ ศู น ย
บริการซูซูกโิ ดยทันที
• ถาน้ํามันเบรกหายอยางรวดเร็วแสดงวาเกิดการ
รั่วซึมในระบบเบรก ใหนํารถเขารับการตรวจสอบ
ที่ศูนยบริการซูซูกิโดยทันที
• หามใชน้ํามันเบรกอื่นๆ นอกเหนือจาก SAE J1703
หรื อ DOT3 ห ามนําน้ํา มั นเบรกกลั บมาใช ใหม
และหามใชน้ํามันเบรกที่เก็บไวในภาชนะเกาหรือ
เป ดแล ว อย าให สิ่ งแปลกปลอมและของเหลว
ชนิดอื่นเขาไปในกระปุกน้ํามันเบรกโดยเด็ดขาด
ขอควรระวัง
น้ํา มั นเบรกเป นอั นตรายต อดวงตาและทําให สี รถ
เสี ยหายได ดั งนั้ น ให ใช ความระมั ดระวั งเมื่ อเติ ม
น้ํามันลงในกระปุกน้ํามันเบรก

คําเตือน
ถากลืนน้ํามันเบรกเขาไปจะเปนอันตรายหรือถึงแก
ชี วิ ตได และจะเป นอั นตรายถ าสั มผั สกั บผิ วหนั ง
หรื อ ดวงตา หากกลื น เข า ไป อย า ทํ า ให อ าเจี ย น
ให ติดต อศู นย ควบคุมสารพิ ษหรื อพบแพทย ทันที
ถ า น้ํ า มั น เบรกเข า ตา ให ล า งตาด ว ยน้ํ า สะอาด
ปริมาณมากและไปพบแพทยทันที ทําความสะอาด
รางกายหลังจากการปฏิบัติงาน สารทําละลายอาจ
เป นพิ ษต อสั ตว ดั งนั้ น จึ งต องเก็ บให พ นมื อเด็ ก
และหางจากสัตว
หมายเหตุ:
รุนที่มีดิสกเบรก ระดับน้ํามันเบรกอาจจะคอยๆ ลดลง
ตามการสึกของผาเบรก
แปนเบรก
ตรวจเช็ คว าแป นเบรกหยุ ดที่ ระดั บความสู งปกติ โดย
ไมรู สึกวา “เบรกจม” ขณะเหยียบเบรกหรือไม ถาไม
ให นํ า รถเข า รั บ การตรวจสอบที่ ศู น ย บ ริ ก ารซู ซู กิ
ถาทานไมแนใจเกี่ ยวกับระดับความสูงปกติของแปน
เบรก ใหตรวจเช็คดังนี้:
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กรองอากาศ: 1, 2
หัวเทียน: 1, 2

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
เบรกมือ

ตัวอยาง

54G108

ระยะหางต่ําสุดจากแปนเบรกถึงพื้นรถ “a”: 68 มม.
(2.7 นิ้ว)
ขณะเครื่ องยนต ทํางาน ให วั ดระยะหางระหวางแป น
เบรกกับพื้นรถโดยเหยียบแปนเบรกดวยแรงประมาณ
30 กก. (66 ปอนด) ระยะหางต่ําสุดจะตองเปนไปตาม
ที่กําหนดไว เนื่องจากระบบเบรกของรถทานเปนแบบ
ปรับดวยตัวเอง จึงไมจําเปนตองปรับแปนเบรก
ถาระยะหางระหวางแปนเบรกจนถึงพื้นรถที่วัดไดขาง
ตนต่ํากวาระยะหางต่ําสุดที่กําหนดไว ใหนํารถเขารับ
การตรวจสอบที่ศูนยบริการซูซูกิ

หมายเหตุ:
เมือ่ วัดระยะหางระหวางแปนเบรกกับพื้นรถ ใหแนใจวา
ไมไดรวมพรมปูพื้นหรือแผนยางปูพื้นไวในการวัดดวย

60G104S
54G109

คําเตือน
ถาเกิดปญหาใดๆ ตอไปนี้ กับระบบเบรกในรถของ
ท าน ให นํารถเข ารั บการตรวจสอบที่ ศู นย บริ การ
ซูซูกทิ ันที
• ประสิทธิภาพของเบรกไมดี
• แรงเบรกแตละลอไมเทากัน (เบรกแตละลอทํางาน
ดวยแรงเบรกไมเทากัน)
• ระยะเหยียบแปนเบรกมากเกินไป
• เบรกติด
• เสียงดังผิดปกติ

คากําหนดของซี่เฟอง “b”:
ซี่ที่ 4 - ซี่ที่ 9
แรงดึงคันเบรกมือ (1):
200 นิวตัน (20 กก., 44 ปอนด)

ตรวจเช็ความีการปรับเบรกมืออยางถูกตองแลวโดยการ
นั บ จํ า นวนคลิ ก ของซี่ ฟ น ขณะที่ ท า นค อ ยๆ ดึ ง คั น
เบรกมือขึ้ นจนสุด คันเบรกมือควรหยุดระหวางซี่ ฟน
ที่ระบุไว และลอหลังควรล็อคอยางแนนหนา ถาปรับ
เบรกมือไมถูกตองหรือเบรกติดหลังจากปลดเบรกมือ
จนสุ ดแล ว ให นํารถเข ารั บการตรวจสอบและ / หรื อ
ปรับเบรกมือที่ศูนยบริการซูซูกิ
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หัวเทียน: 1, 2

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา

ระบบบังคับเลีย้ ว

ยาง

การตรวจสอบยาง
ตรวจสอบยางของรถท านอย างนอยเดื อนละครั้ งโดย
ตรวจเช็ครายการตอไปนี้:

ตัวอยาง

1) วัดแรงดันลมยางดวยเกจวัดแรงดันลมยาง ปรับ
แรงดันลมยางตามความจําเปน และอยาลืมตรวจ
เช็คยางอะไหลดวย

“c”

ตัวอยาง
68LM708

ระยะฟรีพวงมาลัย “c”:
0 – 30 มม. (0.0 – 1.2 นิ้ว)

ตรวจเช็คระยะฟรีพวงมาลัยโดยคอยๆ หมุนพวงมาลัย
จากซายไปขวา และวัดระยะที่พวงมาลัยเคลื่อนที่กอน
ที่ จะรู สึกถึงแรงตานเล็กนอย ระยะฟรีควรอยูระหวาง
คาที่กําหนดไว
ตรวจเช็ควาพวงมาลัยหมุนไดงาย ราบรื่น และไมสั่นรัว
โดยหมุนพวงมาลัยไปทางขวาและทางซายจนสุดขณะ
ขับขี่ดวยความเร็วต่ําในพื้ นที่เปดกวาง ถาระยะฟรีไม
อยู ภายในชวงที่ กําหนดไว หรือพบวามีความผิดปกติ
ใดๆ เกิดขึ้น ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ
ซูซูกิ

74LHT0704

คากําหนดแรงดันลมยางของลอหนาและหลังสําหรับ
รถทานจะระบุไวที่ ปายขอมูลยาง ทั้ งยางลอหน าและ
ยางลอหลังควรมีแรงดันลมยางตามที่กําหนดไว
พึ งระลึกไว วาค าดั งกลาวไมใชค าสําหรับยางอะไหล
แบบคอมแพ็ค (ในรถบางรุน)

คําเตือน
• ใหตรวจเช็คแรงดันลมยางขณะที่ยางเย็น มิฉะนั้น
คาที่อานไดอาจไมถูกตอง
• ในขณะที่ เติมแรงดันลมยาง ใหคอยตรวจเช็ค
แรงดันลมยางไปดวยจนกระทั่งไดแรงดันลมยาง
ตามที่กําหนดไว
• หามเติมลมยางนอยหรือมากเกินกวาที่กําหนดไว
แรงดันลมยางที่นอยเกินไปจะทําใหลักษณะการ
ควบคุ มรถผิ ดปกติ หรื อจะทําให กระทะล อบด
กั บ ยาง เป น ผลให เ กิ ดอุ บั ติ เหตุ ห รื อ ทําให ย าง
หรือกระทะลอชํารุดเสียหายได
แรงดันลมยางที่ มากเกินไปจะทําใหยางระเบิดได
เป น ผลให ไ ด รั บ บาดเจ็ บ ทางร า งกาย อี ก ทั้ ง
แรงดันลมยางที่มากเกินไปยังจะทําใหลักษณะการ
ควบคุมรถผิดปกติ จนเปนเหตุใหเกิดอุบัตเิ หตุได
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กรองน้ํามันเชื้อเพลิง (เครื่องยนตดีเซล):
เบรก: 6

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
ขอควรระวัง
การชนขอบทางและการวิ่งบนทางที่เต็มไปดวยกอน
หิ นจะทํ า ให ยางเสี ยหายและมี ผลต อศู นย ล อ
ให แน ใจว าได นํา รถเข ารั บการตรวจเช็ คยางและ
ศูนยลอเปนระยะๆ ที่ศูนยบริการซูซูกิ

ตัวอยาง

4) ตรวจเช็คการหลุดหลวมของนัตลอ
5) ตรวจเช็ความีตะปู กอนหิน หรือวัตถุอื่นๆ ติดอยู
ในยางหรือไม
54G136

(1) ตัวแสดงดอกยางสึก
(2) เครื่องหมายบอกตําแหนงตัวแสดง
2) ตรวจเช็ควาความลึกของรองดอกยางนั้นมากกวา
1.6 มม. (0.06 นิ้ว) หรือไม เพื่อชวยใหทานตรวจ
เช็คได ที่ยางรถจะมีตัวแสดงดอกยางสึกซึ่ง หลอไว
ภายในรองดอกยาง เมื่อตัวแสดงปรากฏขึ้นบนพื้น
ผิวดอกยาง ความลึกที่เหลืออยูของดอกยางจะอยูที่
1.6 มม. (0.06 นิ้ ว) หรือนอยกวา และจําเปนตอง
เปลี่ยนยางใหม
3) ตรวจเช็คการสึกหรอที่ผิดปกติ รอยแตกราว และ
ความเสียหาย ทานควรเปลี่ยนยางที่มีรอยแตกราว
หรือความเสียหายอืน่ ๆ ถายางสึกหรอผิดปกติ ให
นํารถเขารับการตรวจสอบยางที่ศูนยบริการซูซูกิ

ขอพึงระวัง
การเปลี่ยนยางที่มีขนาดตางกันกับยางเดิมที่ติดมากับ
รถอาจทํ าให มาตรวั ดความเร็ วหรื อ มาตรบั นทึ ก
ระยะทางแสดงคาไมถูกตองได ดังนั้น ใหตรวจเช็ค
กับทางศูนยบริการซูซูกกิ อนซื้อวายางที่นํามาเปลี่ยน
นั้นมีขนาดตางจากยางเดิมหรือไม

คําเตือน
• ยางที่ ติดตั้ งมากั บรถซู ซู กิของท านเป นยางที่ มี
ประเภทและขนาดเดียวกันทั้ งหมด ยางทั้งหมด
นี้เปนสิ่งสําคัญในการบังคับเลี้ยวและการควบคุม
รถ หามใชยางที่มีประเภทหรือขนาดตางกันกับ
ล อทั้ งสี่ ของรถคั นเดี ยวกั น ขนาดและประเภท
ของยางที่ใชควรไดรับการรับรองจากซูซูกิวาเปน
อุ ปกรณมาตรฐานหรืออุปกรณเสริมสําหรับรถ
ของทานเทานั้น
• การเปลี่ ยนลอและยางด วยอะไหล ทดแทนที่ มี
จําหน ายทั่ วไปจะทําให การบั งคั บเลี้ ยวและการ
ควบคุมรถเปลี่ยนไปอยางมาก
• ดังนั้น ใหใชเฉพาะลอและยางที่ไดรับการรับรอง
จากซูซูกิวาเปนอุปกรณมาตรฐานหรืออุปกรณ
เสริมสําหรับรถของทานเทานั้น
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เบรก: 6

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
การสลับยาง
การสลับยาง 4 เสน

ยางอะไหลแบบคอมแพ็ค (ในรถบางรุน)

54G115
54G114

เพื่อหลีกเลี่ยงการสึกหรอที่ไมเทากันของยางและเพื่อ
ยืดอายุการใช งาน ให สลับยางตามที่ แสดงไว ในภาพ
ควรสลั บยางทุ กๆ 10000 กม. (6000 ไมล ) หลั งจาก
สลั บยางแล ว ให ปรั บแรงดั นลมยางล อหน าและหลั ง
ไปที่คากําหนดซึ่งระบุไวในปายขอมูลยาง

(1) ตัวแสดงดอกยางสึก
(2) เครื่องหมายบอกตําแหนงตัวแสดง

รถของท า นมาพร อ มกั บ ยางอะไหล แ บบคอมแพ็ ค
ยางอะไหลแบบคอมแพ็คไดรับการออกแบบมาเพื่อชวย
ให มี พื้ นที่ เก็ บสั มภาระมากขึ้ น และมี น้ําหนั กเบา จึ ง
ชวยใหติดตั้งไดงายในกรณีที่ยางแบน ยางอะไหลนี้มี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อใช ใ นกรณี ฉุ ก เฉิ น เพี ย งชั่ วคราว
เท า นั้ น จนกว ายางเส น หลั กจะได รั บการซ อมแซม
หรื อเปลี่ ยน ยางอะไหล แบบคอมแพ็ คควรได รั บการ
ตรวจเช็ คแรงดั นลมยางอย างน อยเดื อนละครั้ ง
ใชเกจวัดแรงดันลมยางขนาดพกพาคุณภาพดีและปรับ
ตั้ งไปที่ 420 กิ โลปาสคาล (60 ปอนด /นิ้ ว2) ในขณะ
เดียวกัน ใหตรวจเช็ควาไดจัดเก็บยางไวอยางแนนหนา
แลว ถาไม ใหขนั ใหแนนหนา
พึ งระลึ ก ไว ว า ไม ควรใช ยางอะไหล แบบคอมแพ็ ค
ตั้งแตสองเสนขึ้นไปพรอมกันบนรถคันเดียว
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เบรก: 6
ระบบบังคับเลี้ยว: 6
พวงมาลัยเพาเวอร: 6
การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
คําเตือน
ลอและยางอะไหลแบบคอมแพ็คถูกออกแบบมาให
ใช ในกรณี ฉุ กเฉิ นเท านั้ น การใช ยางอะไหล นี้ เป น
ระยะเวลานานต อเนื่ องจะทําให ยางเสี ยหายและ
สู ญเสี ยการควบคุ มได ให ปฏิ บั ติ ตามข อพึ งระวั ง
ตอไปนี้ทุกครั้งที่ใชยางอะไหล:
• ลักษณะการควบคุมรถจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช
ยางอะไหลชวั่ คราว
• หามใชความเร็วเกิน 80 กม./ชม. (50 ไมล/ชม.)
• ใหเปลีย่ นยางอะไหลเปนยางและลอมาตรฐานให
เร็วที่สุดเทาที่จะทําได
• การใชยางอะไหลนี้จะทําใหระยะหางระหวางพื้น
กับพื้นรถลดลง
• แรงดันลมยางทีแ่ นะนําสําหรับยางอะไหลคอื 420
กิโลปาสคาล (60 ปอนด/นิ้ว2)
• หามใชโซหุมลอกับยางอะไหลแบบคอมแพ็ค ถา
ท านจําเป นต องใช โซ หุ มล อ ให จั ดล อใหม โดย
ติดตั้งใหลอและยางมาตรฐานเปนลอหนา
• ยางอะไหลแบบคอมแพ็คมีอายุการใชงานสัน้ กวา
ยางมาตรฐานทั่วไป ใหเปลีย่ นยางใหเร็วที่สุดเมื่อ
ตัวแสดงดอกยางสึกปรากฏออกมา
• เมื่อเปลี่ยนยางอะไหลแบบคอมแพ็ค ใหใชยางที่
มีขนาดและโครงสรางแบบเดียวกันทุกประการ

แบตเตอรี่
•

•

•

•

คําเตือน
แบตเตอรี่จะคายกาซไฮโดรเจนไวไฟออกมา ควร
เก็บแบตเตอรี่ ใหหางจากเปลวไฟและประกายไฟ
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดได หามสูบบุหรี่
ขณะทํางานในบริเวณใกลเคียงกับแบตเตอรี่
เมื่อตรวจเช็คหรือซอมบํารุงแบตเตอรี่ ตองปลด
สายขั้วลบแบตเตอรี่ออกกอน ระมัดระวังอยาให
เกิดการลัดวงจรโดยปลอยใหวัตถุโลหะสัมผัสกับ
ขั้วแบตเตอรี่และรถพรอมกัน
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวทาน
หรื อความเสี ยหายต อตั วรถหรื อแบตเตอรี่ ให
ปฏิ บั ติตามคําแนะนําในการพวงแบตเตอรี่ เพื่ อ
สตารทในหมวด “การปฏิบัตใิ นกรณีฉกุ เฉิน” ของ
คูมือเลมนี้ ถาจําเปนตองพวงแบตเตอรี่เพื่อสตารท
รถของทาน
กรดซัลฟูริกเจือจางที่กระเด็นออกจากแบตเตอรี่
สามารถทําให ตาบอดหรือการไหม อย างรุนแรง
ได ดั งนั้ น โปรดสวมแว นตาปองกันและถุงมือ
ที่เหมาะสม ถามีอาการบาดเจ็บ ใหลางทําความ
สะอาดดวงตาหรือรางกายดวยน้ําปริมาณมากและ
นําสงโรงพยาบาลในทันที เก็บแบตเตอรี่ใหพน
มือเด็ก

ตัวอยาง (แบบทั่วไป)

54G118

สําหรับแบตเตอรี่ที่ไมตองบํารุงรักษา (แบบไมมีฝาปด)
ทานไมจําเปนตองเติมน้ํา สําหรับแบตเตอรี่แบบทั่วไป
ซึ่งมีฝาปดชองเติมน้ํา ระดับของน้ํากรดแบตเตอรี่ตอง
อยู ระหว า งเส น ระดั บ “UPPER” และ “LOWER”
ตลอดเวลา ถาพบวา ระดับน้ํากรดอยูต่ํากวาเสนระดับ
“LOWER” ใหเติมน้ํากลั่นจนถึงเสนระดับ “UPPER”
ท านควรตรวจเช็ คแบตเตอรี่ ขั้ วแบตเตอรี่ และขายึ ด
แบตเตอรี่ เป นระยะๆ เพื่ อดู ว ามี สนิ มเกิ ดขึ้ นหรื อไม
กําจัดสนิมออกโดยใชแปรงแบบลวดแข็งและแอมโมเนีย
ผสมกับน้ํา หรือเบกกิ้งโซดาผสมกับน้ํา หลังจากกําจัด
สนิมแลว ใหลางออกดวยน้ําสะอาด
ถาทานไมใชรถตั้งแตหนึ่งเดือนขึ้นไป ใหปลดสายขั้ว
ลบแบตเตอรี่เพื่อปองกันการคายประจุ
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แปนคลัตช: 6
ยาง: 6

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา

ฟวส

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

ตัวอยาง

(3)

การถอดฟวส ใหใชเครือ่ งมือถอดฟวสที่อยูในกลองฟวส

รถของท านมี ฟ วส สามประเภทตามที่ อธิ บายไว
ดานลางนี้:

(1)

ฟวสหลัก
ฟวสหลักจะรับกระแสไฟฟาโดยตรงจากแบตเตอรี่

(2)

(4)

51KM038

การถอดแบตเตอรี่:
1) ปลดสายขั้วลบ (-) (1)
2) ปลดสายขั้วบวก (+) (2)
3) ถอดนัตยึดประกับ (3) แลวถอดประกับ (4) ออก
4) ถอดแบตเตอรี่

ฟวสรอง
ฟ วส เหล านี้ จะอยู ระหวางฟวส หลักกั บฟวส แยก
และมีไวสําหรับกลุม ภาระทางไฟฟา
ฟวสแยก
ฟวสเหลานี้มีไวสําหรับวงจรไฟฟาแตละวงจร
63J095

การติดตั้งแบตเตอรี่:
1) ติดตั้งแบตเตอรี่ โดยทํายอนขัน้ ตอนการถอด
2) ขันนัตยึดประกับและสายแบตเตอรี่ใหแนน
หมายเหตุ:
เมื่อแบตเตอรี่ถูกปลดออก บางฟงกชั่ นของรถยนตจะ
ถูกตั้งคาเริ่มตนใหมและ / หรือบางฟงกชั่นจะไมทํางาน
ตองทําการรีเซ็ทฟงกชั่นเหลานี้ หลังจากตอแบตเตอรี่
กลับเขาที่
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ยาง: 6

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
ฟวสในหองเครือ่ งยนต

68LMS0701

71LMS0701

ฟวสหลัก / ฟวสรอง
(1) 80 A FL5
(2)
50 A FL4
(3) 100 A FL3
(4) 100 A FL2
(5) 100 A FL1
(6) 50 A สวิตชสตารท -2
(7)
–
วาง
(8) 15 A รีเลย CVT
(9)
–
วาง
(10) 10 A คอมเพรสเซอรเครือ่ งปรับอากาศ
(11) 15 A FI
(12)
–
วาง
(13) 60 A พวงมาลัยเพาเวอร
(14) 30 A พัดลมหมอน้ํา
(15)
–
วาง
(16) 30 A พัดลมโบลวเวอร
(17) 30 A มอเตอรสตารท
(18) 40 A มอเตอร ABS
(19) 30 A อุปกรณเสริม

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

–
25 A
25 A
–
20 A
–
40 A
7.5 A
15 A
15 A
–
–

วาง
ไฟหนา
ชุดควบคุม ABS
วาง
ไฟตัดหมอกหนา
วาง
สวิตชสตารท
สัญญาณสตารท
ไฟหนา (ดานซาย)
ไฟหนา (ดานขวา)
วาง
วาง
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ยาง: 6

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
ฟวสหลัก ฟวสรอง และฟวสแยกบางตัวจะอยูในหอง
เครื่ องยนต ถ าฟ วส หลั กขาด อุ ปกรณ ไฟฟ าทั้ งหมด
จะไม ทํางาน ถ าฟ วส รองขาด อุ ปกรณ ไฟฟ าในกลุ ม
ภาระทางไฟฟาที่เกี่ยวของจะไมทํางาน เมื่อเปลี่ยนฟวส
หลัก ฟวสรอง หรือฟวสแยก ใหใชอะไหลที่เปนของ
แทจากซูซูกิเทานั้น
การถอดฟวส ใหใชเครื่องมือถอดฟวสที่อยูในกลองฟวส
คากระแสไฟฟาของฟวสแตละตัวจะแสดงอยูที่ดานหลัง
ของฝาปดกลองฟวส

ฟวสใตแผงหนาปด

ตัวอยาง

ตัวอยาง
ปกติ

ขาด

60G111
74LHT0711

คําเตือน
ถาฟวสหลักหรือฟวสรองขาด ใหแนใจวาไดนํารถ
เขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการซูซูกิ ใชอะไหล
ที่ เป นของแท จากซู ซู กิ ทุ กครั้ ง ห ามใช อะไหล อื่ น
ทดแทน เช น สายไฟ ถึ งแม ว าจะใช เพี ยงชั่ วคราว
ก็ตาม มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายกับระบบไฟฟา
อยางรุนแรง และเกิดไฟไหมได

(1)

(16)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(10)
(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

หมายเหตุ:
ใหแนใจวากลองฟวสมีฟวสสํารองพรอมใชงานอยูเสมอ
68LM701
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ยาง: 6

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
ฟวสรอง
(1) 30 A
(2) 20 A
(3) 20 A
(4) 20 A
(5) 20 A
(6) 15 A
(7) 10 A
(8) 7.5 A
(9) 15 A
(10) 30 A
(11) 10 A
(12) 7.5 A
(13) 15 A
(14) 10 A
(15) 15 A
(16) 10 A
(17) 15 A
(18) 10 A
(19) 10 A

–
–
STL
ไลฝากระจกประตูทาย
–
–
–
สัญญาณสตารท
ชองเสียบอุปกรณเสริม
กระจกไฟฟา
ไฟฉุกเฉิน
BCM
คอยลจุดระเบิด
ชุดควบคุม ABS
อุปกรณเสริม
–
แตร
ไฟเบรก
ถุงลม

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

10 A
15 A
25 A
7.5 A
–
7.5 A
–
7.5 A
15 A
10 A
15 A
10 A
20 A
7.5 A
10 A
7.5 A
20 A

ไฟถอย
ที่ปดน้ําฝน / ที่ฉีดน้ําลางกระจก
ที่ปดน้ําฝนกระจกบังลมหนา
ไฟสองสวางหองโดยสาร
วาง
–
วาง
สัญญาณจุดระเบิด-1
–
–
วิทยุ
ไฟทาย
D/L
–
มาตรวัด
สัญญาณจุดระเบิด-2
–

ปกติ

ขาด

81A283

คําเตือน
ใหแนใจวาไดเปลี่ยนฟวสที่ขาดดวยฟวสใหมที่มีคา
กระแสไฟฟ าถู กต องเสมอ ห ามใชอะไหล ทดแทน
เช น อะลู มิ เ นี ยมฟอยล หรื อสายไฟเปลี่ ยนแทน
ฟวสที่ ขาด ถาทานเปลี่ ยนฟวส แลวฟวสใหมขาด
ในระยะเวลาอั น สั้ น แสดงว า ระบบไฟฟ า อาจมี
ปญหารุนแรง ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนย
บริการซูซูกทิ ันที
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แบตเตอรี่: 9
ฟวส: 7

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา

การปรับลําแสงไฟหนา

เนื่องจากการปรับลําแสงไฟหนาจําเปนตองใชขั้นตอน
พิเศษ ขอแนะนําให ทานนํารถเขารั บการปรั บลําแสง
ไฟหนาที่ศูนยบริการซูซูกิ

การเปลี่ยนหลอดไฟ

ไฟสองสวางภายในหองโดยสารตรงกลาง

ขอควรระวัง
• หลอดไฟมีความรอนมากพอที่จะทําใหนวิ้ มือของ
ทานพองไดหลังจากทีป่ ดใชงานไมนาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ไฟหนาฮาโลเจน ดังนั้น ใหเปลีย่ นหลอด
ไฟหลังจากที่หลอดไฟเย็นลงแลว
• หลอดไฟของไฟหนาจะมีกาซฮาโลเจนที่มีแรงดัน
อยูภายใน ซึ่งสามารถระเบิดและทําใหทานไดรับ
บาดเจ็บไดในกรณีที่แตกหรือหลนกระแทก ดังนั้น
ใหถืออยางระมัดระวัง
60G115

ขอพึงระวัง
น้ํามันจากผิวหนังของทานอาจทําใหหลอดฮาโลเจน
รอนจัดและระเบิดไดเมื่ อไฟดวงนั้ นเปดอยู ให จับ
หลอดไฟใหมโดยใชผาสะอาด

ถอดเลนสออกโดยใชไขควงแบนคลุมดวยผานุมสะอาด
ดังภาพ การติดตั้งกลับเขาที่ ใหดันกลับเขาไป
หลอดไฟสามารถถอดออกไดงายโดยการดึงออก เมื่อ
เปลี่ ยนหลอดไฟ ให แ น ใ จว า สปริ ง หน า สั ม ผั ส ยึ ด
หลอดไฟไวอยางแนนหนา

ขอพึงระวัง
การเปลี่ยนหลอดไฟบอยแสดงถึงความจําเปนของ
การตรวจสอบระบบไฟฟา ซึ่ งควรให ศูนย บริ การ
ซูซูกเิ ปนผูด ําเนินการ
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ฟวส: 7

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
ไฟหนา

ไฟเลี้ยวดานขาง (ในรถบางรุน)
(3)
(2)

(1)

68LM713

(3)

หมายเหตุ:
ทานจะเห็นตําแหนงของสปริงดัน (3) ไดจากชองไฟ
หนา

64J195

เนื่ องจากหลอดไฟเป นแบบติ ดตั้ งภายใน ดั งนั้ น จึ ง
จําเป น ต องเปลี่ ยนไฟทั้ ง ชุ ด ถอดชุ ดไฟออกโดยใช
นิ้วมือเลื่อนตัวเรือนไฟไปทางดานซาย

80JM069

เปดฝากระโปรงหนา ปลดขั้วตอ (1) ดึงซีลยางออก (2)
กดสปริงดัน (3) ไปทางดานหนา แลวปลดออก จากนั้น
ถอดหลอดไฟออก ติ ด ตั้ งหลอดไฟใหม โ ดยย อ น
ขั้นตอนการถอด
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ฟวส: 7

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
หลอดไฟอื่นๆ
เบาหลอดไฟ

หลอดไฟ

ไฟเลี้ยวหนา (1)
ไฟหรีห่ นา (2)

ตัวอยาง

ตัวอยาง

(1)

(2)
(2)

(1)
(1)

(3)

(2)

(4)
(1)

(2)
54G124

54G123

(1) การถอด
(2) การติดตั้ง
การถอดเบ าหลอดไฟออกจากตั วเรื อน ให หมุ นเบ า
ทวนเข็มนาฬิกาแลวดึงออก การติดตั้งเบาหลอดไฟ ให
ดันเบาหลอดไฟเขาไปขางในแลวหมุนตามเข็มนาฬิกา

(3) การถอด
(4) การติดตั้ง

68LM714

หลอดไฟมีสองประเภท “แบบแกวทั้งหลอด” (1) และ
“แบบแกว / โลหะ” (2)
การถอดและติดตั้งหลอดไฟแบบแกวทั้งหลอด (1) ให
ดึงหรือดันหลอดไฟเขาไปงายๆ
การถอดหลอดไฟแบบแก ว / โลหะ (2) ออกจากเบ า
หลอดไฟ ให ดั นหลอดไฟเข าไปแล วหมุ นทวนเข็ ม
นาฬิกา การติดตั้งหลอดไฟใหม ใหดันเขาไปและหมุน
ตามเข็มนาฬิกา
ทานสามารถเขาถึงหลอดไฟหรือเบาหลอดไฟไดดังนี้
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ฟวส: 7
การเปลี่ยนหลอดไฟ: 7

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
ไฟตัดหมอกหนา (ในรถบางรุน)
1) สตารทเครื่องยนต หมุนพวงมาลัยไปทางดานตรง
ขามกับไฟตัดหมอกที่ตองการเปลีย่ นเพือ่ ใหเปลีย่ น
หลอดไฟไดงาย จากนั้น ดับเครื่องยนต

ตัวอยาง

ไฟทายรวม
(ไฟทาย ไฟเบรก ไฟเลี้ยว ฯลฯ)
(1)

ตัวอยาง
(1)

(1)
(2)

80JM071

3) เปดแผงบังโคลน ปลดขัว้ ตอ โดยการกดทีต่ วั ปลดล็อค
หมุนเบาหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกา แลวถอดออก

(2)
68LM704

ถอดสกรู (1) ถอดไฟทายรวม (2) ออกโดยการดึงออก

68LM715

2) สอดไขควงแบนลงในชอง (2) และถอดคลิป (1)
ออกโดยหมุนไขควง ดังภาพ
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การเปลี่ยนหลอดไฟ: 7

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
ไฟสองปายทะเบียน

ไฟเบรกเสริมดวงที่สาม
(3)

(2)

(2)
(1)

63J127
68LM705

80J100

การเปดแผงปด (1) ใหสอดไขควงแบนลงในชอง (3)
และถอดคลิป (2) ออกโดยหมุนไขควง ดังภาพ

การถอดตัวเรือนไฟเบรกเสริมดวงที่สาม ใหปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตอไปนี้:

2) ปดประตูทาย ถอดตัวเรือนไฟเบรกเสริมดวงที่สาม
(2) ออกจากประตูทาย

1) เปดประตูทา ย และถอดนัต (1) ดังภาพ

68LM722
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การเปลี่ยนหลอดไฟ: 7

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา

ใบปดน้ําฝน
(3)

(4)

สําหรับที่ปดน้ําฝนกระจกบังลมหนา:

(3)

80JM076

3) ดันเขีย้ ว (3) เขาดานใน แลวถอดเบาหลอดไฟ (4)
ออก
4) เปลี่ยนหลอดไฟ
การติดตั้งตัวเรือนไฟเบรกเสริมดวงทีส่ าม ใหปฏิบตั ิ
ยอนขั้นตอนการถอด

54G129

ถาใบปดน้ําฝนเปราะหรือเสียหาย หรือทําใหเกิดรอย
ขณะปดน้ําฝน ใหเปลี่ยนใบปดน้ําฝน
การติ ด ตั้ ง ใบป ด น้ํ า ฝนใหม ให ป ฏิ บั ติ ตามขั้ น ตอน
ดานลางนี้
ขอพึงระวัง
เพื่ อหลี กเลี่ ยงไม ให กระจกเป นรอยขี ดข วนหรื อ
แตกร าว อย าให ก านป ดน้ํา ฝนกระแทกกั บกระจก
ขณะเปลีย่ นใบปดน้ําฝน

70G119

1) จับกานปดน้ําฝนใหหางจากกระจก
หมายเหตุ:
เมื่ อยกกานป ดน้ําฝนกระจกบั งลมหน าขึ้ นทั้ งสองอัน
ใหดึงกานปดน้ําฝนดานคนขับขึน้ กอน
และเมื่ อนําก านปดน้ําฝนลงกลั บที่ เดิม ให นําก านป ด
น้ําฝนดานผูโดยสารลงกอน
มิฉะนั้น กานปดน้ําฝนอาจกีดขวางกันเอง

หมายเหตุ:
ใบปดน้ําฝนบางประเภทอาจแตกตางจากที่ อธิบายไว
ในคูมือเลมนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคากําหนดของรถ ถาเปน
เช น นั้ น ให ติ ด ต อ ขอรั บ คํ า ปรึ ก ษาเกี่ ยวกั บ วิ ธี ก าร
เปลี่ยนที่ถูกตองจากศูนยบริการซูซกู ิ
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การเปลี่ยนหลอดไฟ: 7

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
4) ถาใบปดน้ําฝนใหมไมมีประกับโลหะสองอันมาให
ดวย ใหถอดประกับดังกลาวออกจากใบปดน้ําฝน
เกาเพื่อนํามาใสกับใบปดน้ําฝนใหม

ตัวอยาง

(4)

(4)

ตัวอยาง

60A260

71LMT0707

(4) ปลายดานที่ล็อค
(3)

(3)
54G130

2) บีบตัวล็อค (1) เขาหากานปดน้ําฝน (2) และ
ถอดโครงทีป่ ด น้ําฝนออกจากกานปดน้ําฝน ดังภาพ
3) ปลดล็อคที่ปลายของใบปดน้ําฝน แลวเลื่อนใบปด
น้ําฝนออก ดังภาพ

71LMT0708

(3) ประกับ

5) ติดตัง้ ใบปดน้ําฝนใหมโดยทํายอนขัน้ ตอนการถอด
และจัดใหปลายดานที่ล็อคหันไปทางกานปดน้ําฝน
ให แน ใจว า ขอเกี่ ยวทุ กตั วยึ ดใบป ด น้ํ า ฝนอย า ง
ถูกตองแลว ล็อคปลายของใบปดน้ําฝนใหเขาที่
6) ติดตัง้ โครงทีป่ ด น้ําฝนเขากับกานปดน้ําฝน ใหแนใจ
วาคันล็อคยึดเขากับกานปดน้ําฝนอยางแนนหนา
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การตรวจสอบและการบํารุงรักษา
สําหรับที่ปดน้ําฝนกระจกประตูทาย:

65D151

หมายเหตุ:
หามดัดปลายของโครงใบปดน้ําฝนมากเกินความจําเปน
มิฉะนั้น จะแตกหักได

80G146

54G135

(1) ประกับ
4) ถาใบปดน้ําฝนใหมไมมีประกับโลหะสองอันมาให
ดวย ใหถอดประกับดังกลาวออกจากใบปดน้ําฝน
เกาเพื่อนํามาใสกับใบปดน้ําฝนใหม
5) ติดตัง้ ใบปดน้ําฝนใหม โดยทํายอนขัน้ ตอนการถอด
ให แน ใจว า ขอเกี่ ยวทุ กตั วยึ ดใบป ด น้ํ า ฝนอย า ง
ถูกตองแลว
6) ติดตั้งโครงที่ปดน้ําฝนเขากับกานปดน้ําฝน โดยทํา
ยอนขั้นตอนการถอด

1) จับกานปดน้ําฝนใหหางจากกระจก
2) ถอดโครงทีป่ ด น้ําฝนออกจากกานปดน้ําฝน ดังภาพ
3) เลือ่ นใบปดน้ําฝนออก ดังภาพ
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การตรวจสอบและการบํารุงรักษา

น้ําฉีดลางกระจกบังลมหนา

ระบบปรับอากาศ

ตัวอยาง

ถ าท านไม ได ใช เครื่ องปรั บอากาศเป นเวลานาน เช น
ในช วงฤดู หนาว เครื่ องปรั บอากาศอาจทํางานได ไม
เต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพเมื่ อท า นเริ่ มใช ง านอี ก ครั้ ง เพื่ อ
เปนการยืดอายุการใชงานและรักษาประสิทธิภาพการ
ทํางานสูงสุดของเครื่องปรับอากาศ จึงจําเปนตองเปด
ใชงานเครื่องปรับอากาศบางเปนครั้งคราว เปดใชงาน
เครื่องปรับอากาศอยางนอยเดือนละครั้งเปนเวลาหนึ่ง
นาที ขณะเครื่ องยนต เดิ นเบา การทําเชนนี้ จะเป นการ
หมุ น เวี ย นสารทํ า ความเย็ น และน้ํ า มั น รวมทั้ ง ช ว ย
ปองกันชิ้นสวนประกอบภายในดวย

80JM078

ตรวจเช็ความีน้ําฉีดลางกระจกในถังพักหรือไม ใหเติม
ตามความจํ า เป น ใช น้ํ า ฉี ด ล า งกระจกบั ง ลมหน า
คุณภาพดี แลวเจือจางกับน้ําตามความจําเปน
คําเตือน
ห า มใช “สารป อ งกั น การแข็ ง ตั ว ” ในถั ง พั ก น้ํ า
ฉีดลางกระจกบังลมหนา สารนี้ จะทําใหทัศนวิสัย
ในการขั บขี่ ลดลงอย างมากเมื่ อฉี ดลงบนกระจก
บังลมหนา และจะทําใหสรี ถไดรับความเสียหายดวย
ขอพึงระวัง
ถามอเตอรที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนาทํางานโดย
ที่ ไม มี น้ํ า ในถั งพั กน้ํ า ฉี ดล างกระจก อาจเป นเหตุ
ใหเกิดความเสียหายได
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บริการฉุกเฉิน
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คําแนะนําในการใชแมแรง: 5

บริการฉุกเฉิน

เครื่องมือสําหรับเปลี่ยนยาง
ตัวอยาง
(3)

คําเตือน
หลังจากใชเครื่องมือสําหรับเปลี่ยนยาง ควรแนใจวา
ได เก็บอุปกรณทั้ งหมดเข าที่ แลว เนื่ องจากอาจทํา
ใหเกิดอุบัตเิ หตุและไดรับบาดเจ็บได

ตัวอยาง

(2)

ขอควรระวัง
ควรใชแมแรงในการเปลี่ยนลอเทานั้น และควรการ
อานคําแนะนําในการใชแมแรงในหมวดนี้กอนที่จะ
ใชแมแรง
(1)
71LMT0805

แม แ รง (1), ประแจขั นล อ (2) และด า มแม แ รง (3)
จะเก็บอยูในหองเก็บสัมภาระ

68LM805

การถอดแม แรง ให หมุ นแกนแม แรงทวนเข็ มนาฬิกา
และดึงแมแรงออกจากที่ เก็บ
การเก็ บ แม แ รง ให ว างไว ใ นที่ เก็ บ แล ว หมุ น แกน
แมแรงตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่ งแมแรงยึดเขาที่ ดี
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คําแนะนําในการใชแมแรง: 5

บริการฉุกเฉิน

คําแนะนําในการใชแมแรง

คําเตือน
• ควรแนใจวาไดเขาเกียรตําแหนง “P” (เกียรจอด)
แลวสําหรับรถเกียร CVT หรือเขาเกียรตําแหนง
“R” (เกียรถอย) สําหรับรถเกียรธรรมดา เมื่อขึ้น
แมแรงยกรถ
• อย าขึ้ นแมแรงยกรถโดยที่ เกียร อยู ในตําแหน ง
“N” (เกียรวาง) มิฉะนั้น แมแรงที่ไมมั่นคงอาจ
ทําใหเกิดอุบัตเิ หตุได

3) ใหเปดไฟกะพริบฉุกเฉินหากรถของทานจอดอยูช ดิ
ขอบทาง
4) หนุนลอหนาและลอหลังดานที่ตรงขามกับลอที่จะ
ยกในแนวทแยงมุม
5) วางลออะไหลไวใตตวั รถใกลกบั ลอทีจ่ ะยกดังทีแ่ สดง
ในภาพ เพื่อปองกันกรณีที่แมแรงเกิดเลื่อนหลุด

75F062

1) จอดรถยนตบนถนนพื้นแข็งแนวราบ
2) ดึงเบรกมือจนสุดและเขาเกียรตาํ แหนง “P” (เกียรจอด)
หากรถของทานเปนรถเกียร CVT หรือเขาเกียร
ตําแหนง “R” (เกียรถอย) หากรถของทานเปนรถ
เกียรธรรมดา

54G253
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คําแนะนําในการใชแมแรง: 5

บริการฉุกเฉิน
7) คอยๆ ยกแมแรงขึน้ ชาๆ อยางตอเนื่องจนกวายาง
จะพนจากพื้น อยายกรถมากเกินความจําเปน
•
•
•

63J100

•

•
•

คําเตือน
ใช แม แรงในการเปลี่ ยนล อบนพื้ นราบที่ มั่ นคง
เทานั้น
หามยกรถขึ้นบนพืน้ ลาดเอียง
อยายกรถโดยที่แมแรงอยูในตําแหนงอื่นนอกเหนือ
จากตําแหนงขึ้ นแมแรงที่ กําหนด (ดังแสดงใน
ภาพ) ใกลกับลอที่จะเปลีย่ น
ตรวจสอบใหแนใจวาแมแรงยกขึ้นไดอยางนอย
51 มม. (2 นิ้ว) กอนที่จะสัมผัสกับหนาแปลนตัวถัง
การใชแม แรงเมื่ อแม แรงพับอยู ภายในระยะ 51
มม. (2 นิ้ว) อาจทําใหแมแรงบกพรองได
อยายื่นสวนหนึ่งสวนใดของรางกายเขาไปใตทอง
รถขณะที่ยกรถไวดวยแมแรง
อยาเดิ นเครื่ องยนต ขณะที่ ยกรถไว ด วยแม แรง
และอยาใหผูโดยสารอยูภายในรถ

การยกรถดวยแมแรงตะเข
• ทําการขึ้ นแม แรงตะเข ในตําแหน งที่ แสดงในภาพ
ตอไปนี้
• ใหรองรับรถทีย่ กดวยขาตั้งแมแรง (มีจําหนายทัว่ ไป)
ที่ตําแหนงขึน้ แมแรงที่แสดงในภาพตอไปนี้เสมอ

63J101

6) วางแมแรงในมุมองศาดังที่แสดงในภาพและยกแม
แรงขึน้ โดยหมุนดามแมแรงตามเข็มนาฬิกาจนกวา
รองหัวแมแรงพอดีกับแถบแมแรงใตตัวถังรถ
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คําแนะนําในการใชแมแรง: 5
คําแนะนําในการพวงแบตเตอรี่เพื่อสตารท: 9, 10

บริการฉุกเฉิน
58MST0801

(1) ดานหนา
(2) ขาตั้งแมแรง
(3) ตําแหนงขึน้ แมแรงสําหรับแมแรงของรถ
(4) ดานหลัง
(5) โครงเสริมรองรับดานหนา
(6) หูเกี่ยวโครงรถ
(7) ตําแหนงขึน้ แมแรงสําหรับแมแรงตะเข
(8) ตําแหนงสําหรับลิฟทยกรถและขาตั้งแมแรง

(4)
(6)

(5)

(6)
(1)

หมายเหตุ:
สําหรับรายละเอียดเพิ่ มเติม กรุณาติดตอศูนยบริการ
ซูซูกิ

(4)

(1)

(3)

(2)

(2)

(3)

(7)

ขอพึงระวัง
อยาทําการขึ้นแมแรงตะเขที่ทอไอเสียหรือฝาครอบ
ใตเครื่องยนตและคานแข็งดานหลัง

(8)

8-4

58MS0-14E

คําแนะนําในการพวงแบตเตอรี่เพื่อสตารท: 9, 10
การลากจูง: 6

บริการฉุกเฉิน
การเปลี่ยนลอ
ในการเปลี่ยนลอ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
1) นําแมแรง, เครื่องมือ และลออะไหลออกจากรถ
2) คลายนัตลอใหหลวมแตอยาถอดออก
3) ยกรถขึ้ น (ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชแมแรง
ในหมวดนี้)
คําเตือน
• ควรแนใจวาไดเขาเกียรตําแหนง “P” (เกียรจอด)
ในรถเกี ยร CVT หรื อ เข า เกี ยร ตํา แหน ง “R”
(เกี ยร ถอย) ในรถเกียร ธรรมดาขณะขึ้ นแม แรง
ยกรถ
• อยาขึ้ นแม แรงยกรถโดยที่ เกียร อยู ในตําแหน ง
“N” (เกียรวาง) มิฉะนั้ น แมแรงที่ ไมมั่ นคงอาจ
ทําใหเกิดอุบัตเิ หตุได
4) ถอดนัตลอและลอออก
5) กอนการติดตั้งลอใหม ใหเช็ดคราบโคลนและสิ่ง
สกปรกออกจากพื้ นผิ วของล อและดุ มล อด วยผ า
สะอาด เช็ดดุมลอดวยความระมัดระวัง เนื่องจาก
อาจเกิดความรอนจากการขับขี่
6) ติดตั้ งล อใหมและเปลี่ ยนนั ตล อโดยให ปลายรู ป
โคนหั นเข าหาล อ ใช มือขันนั ตแตละขางให แนน
จนกระทั่ง ลอยึดกับดุมลออยางมั่นคง

ฝาครอบลอแบบเต็มวง (ในรถบางรุน)

ตัวอยาง

ตัวอยาง

54G116

คาแรงขันสําหรับนัตลอ
85 นิวตัน-เมตร (8.5 กก.-เมตร, 61.5 ปอนด-ฟุต)

7) ลดแมแรงลงแลวขันนัตลอตามแนวไขวกันดวย
ประแจขันนัตลอใหแนน ดังภาพที่แสดง
คําเตือน
ใช นั ตล อของแท และขั นนั ต ล อตามค าแรงขั นที่
กําหนดทันทีหลังจากทําการเปลี่ยนลอ นัตลอที่ไม
เหมาะสมหรือการขันนัตลอที่ไมถูกตอง อาจทําให
นัตลอหลวมหรือหลุดออก ซึ่งจะทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ได ถ า ท า นไม มี ป ระแจปอนด ขั น นั ต ล อ กรุ ณ า
เขารับการตรวจเช็คคาแรงขันนัตลอที่ ศูนยบริการ
ซูซูกิ

60G309

เครื่องมือปลายแบน (1) หรือ (2)
รถของทานมีเครื่องมือสองชนิด คือ ประแจขันนัตลอ
และดามขึ้นแมแรง ซึ่งดานหนึ่งจะมีปลายแบน
ใช เครื่ องมื อด านปลายแบนเพื่ อถอดฝาครอบล อแบบ
เต็มวงออกดังภาพดานบน

ตัวอยาง

54G117

เมื่ อติดตั้ งฝาครอบลอ ตรวจสอบให แนใจวาฝาครอบ
ต อ งอยู ในตํ า แหน ง ที่ ถู ก ต อ ง เพื่ อไม ใ ห บ ดบั ง หรื อ
ขัดขวางวาลวเติมลมยาง
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บริการฉุกเฉิน

ชุดซอมยางแบนฉุกเฉิน
(ในรถบางรุน)

ชุดซอมยางแบนฉุกเฉินจะเก็บอยูในชองเก็บของหอง
เก็บสัมภาระหมายเลข 1 โดยแยกตางหากใตแผงปดที่
พื้นหองเก็บสัมภาระ
กรุณาอานคูมือการใชงานที่แนบมากับชุดซอมยางแบน
ฉุกเฉินกอนใชงาน
สิ่งสําคัญ
ชุดซอมยางแบนฉุกเฉินไมสามารถใชในกรณีตอไปนี้
กรุณาติดตอสอบถามไดที่ศูนยบริการซูซูกิ
• การฉีกขาดตัด หรือรูเจาะ ในดอกยางที่มีขนาดใหญ
กวา 4 มม. โดยประมาณ
• ฉีกขาดถึงดานในผนังยาง
• ความเสียหายของยางที่เกิดจากการขับรถโดยความดัน
ยางลดลงอยางมาก หรือขับรถแมขณะยางแบน
• ปกยางไมไดแนบกับขอบยางอยางสมบูรณ
• ขอบมีความเสียหาย
รู รั่ วขนาดเล็ ก ในยางที่ เกิ ด จากตะปู ห รื อ สกรู เ จาะ
สามารถปดผนึกดวยชุดซอมยางแบนฉุกเฉิน
อยาเอาตะปูหรือสกรูออกจากยางระหวางชวงซอมแซม
ฉุกเฉิน

สวนประกอบของชุดซอมยางแบนฉุกเฉิน

(6)
(5)
(1)

(2)

(3)

(4)

57L81006

(1) เครื่องปมลม
(2) ขวดน้ํายาเคลือบ
(3) ฉลากจํากัดความเร็ว
(ติดอยูทขี่ วดน้ํายาเคลือบ)
(4) คูมือการใชงาน
(5) ทอลม
(6) ทอเติม

คําเตือน
น้ํายาเคลือบชุ ดซ อมยางแบนฉุ กเฉิ นเปนอั นตราย
ถากลืนกินเขาไป หรือสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา
หากกลืนเขาไป อยาทําใหอาเจียน ใหดื่มน้ําปริมาณ
มาก (ถาเปนไปไดใหดื่ม Charcoal Slurry) และไป
พบแพทย ทั นที ถ า น้ํ า ยาเคลื อบเข าตา ให ล างตา
ด ว ยน้ํ า สะอาดและไปพบแพทย ทั น ที ทํ า ความ
สะอาดร า งกายหลั ง จากการปฏิ บั ติ ง าน สารทํ า
ละลายอาจเป น พิ ษ ต อ สั ต ว ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งเก็ บ
ใหพนมือเด็กและหางจากสัตว
ขอพึงระวัง
ใหแนใจวาไดเปลี่ยนน้ํายาเคลือบกอนวันหมดอายุที่
ระบุ ไว ในฉลากของขวดน้ํ า ยาเคลื อบ สามารถหา
ซื้อน้ํายาเคลือบใหมไดที่ศูนยบริการซูซกู ิ
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บริการฉุกเฉิน
วิธีการซอมฉุกเฉิน
1) จอดรถยนตบนถนนพื้นแข็งแนวราบ ดึงเบรกมือ
จนสุดและเขาเกียรตําแหนง “P” (เกียรจอด) หากรถ
ของทานเปนรถเกียร CVT หรือเขาเกียรตําแหนง
“R” (เกียรถอย) หากรถของทานเปนรถเกียรธรรมดา
ให เป ดไฟกะพริ บฉุกเฉินหากรถของทานจอดอยู
ชิดขอบทาง
หนุนลอหนาและลอหลังดานที่ตรงขามกับลอที่จะ
ซอมในแนวทแยงมุม
2) นําขวดน้ํายาเคลือบและเครื่องปมลมออกมา
3) เปดฝาปดที่ปดเบาขวดน้ํายาเคลือบไวที่ดานบนของ
เครื่องปมลม แลวใสขวดน้ํายาเขาในเบา
4) คลายเกลียวฝาครอบของวาลวยาง
5) ตอทอเติมของขวดน้ํายาเคลือบเขากับวาลวยาง
6) ตอปลั๊กไฟของเครื่องปม ลมเขากับชองเสียบอุปกรณ
เสริ ม สตาร ทเครื่ องยนต เป ดเครื่ องป มลม และ
เติมลมยางไปที่คา แรงดันลมยางที่กําหนด

สูงสุด 10 นาที

ฉุ ก เฉิ น ไม ส ามารถซ อ มยางได กรุ ณ าติ ด ต อ ศู น ย
บริการซูซูกิหรือหนวยบริการฉุกเฉินบนทองถนน
(4)

หมายเหตุ:
ถาเติมลมยางมากเกินไป ใหปลอยลมยางออกโดยคลาย
สกรูที่ทอเติม

ต้องเติมแรงดัน
ลมยาง
(2)

(3)
(1)
57L81009

(1) วาลวยาง
(2) ทอเติม
(3) เครื่องปมลม
(4) ปลั๊กไฟ

7) ป ดเครื่ องป มลม ดึ งปลั๊ กไฟออกจากช องเสี ยบ
อุปกรณเสริม
8) ปลดทอเติมของขวดน้ํายาเคลือบออกจากวาลวยาง
9) กดปุมปลดล็อคที่ดานขางแลวนําขวดน้ํายาเคลือบ
ออก

ขอพึงระวัง
อย าใช งานเครื่ องป มลมอย างต อเนื่ องเกิ นกว า 10
นาที จะทําใหเครื่องปมลมเกิดความรอนสูงเกินไป
ถาคาแรงดันลมยางไมถึง 130 กิโลปาสคาล (1.3 บาร)
ภายใน 7 นาที ให ยกล อขึ้ นด วยแม แรงแล วหมุ นล อ
สามครั้งหรือมากกวาเพื่อใหน้ํายาเคลือบกระจายทั่วยาง
จากนั้น เติมลมยางอีกครั้ง
ถาแรงดันลมยางไมถึงคาที่กําหนด ยางอาจไดรับความ
เสียหายอยางมาก ในกรณีนี้ แสดงวาชุดซอมยางแบน

(5)
58MST0802

(5) ปุมปลดล็อค
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บริการฉุกเฉิน
10) นําฉลากจํากัดความเร็วจากดานลางขวดน้าํ ยาเคลือบ
ติดไวบริเวณที่คนขับมองเห็นได
11) ขับรถในระยะสั้ นทันทีหลังจากเติ มลมยางไปยัง
แรงดันลมยางที่กําหนด
ขับรถอยางระมัดระวังที่ความเร็วสูงสุดไมเกิน 80
กม./ชม. (50 ไมล/ชม.)
12) ขับรถตอไปอยางระมัดระวังไปที่ศูนยบริการซูซูกิ
หรืออูซอมรถที่ใกลที่สุด
คําเตือน
อยาติดฉลากจํากัดความเร็วบนฝาครอบถุงลม และ
บนไฟแสดงสถานะ ไฟเตือนหรือมาตรวัดความเร็ว
13) หลังจากขับรถผานไป 10 นาทีหรือ 5 กม. (3 ไมล)
ใหตรวจเช็คแรงดันลมยางดวยเกจวัดแรงดันลมยาง
ของเครื่องปมลม ถาแรงดันลมยางอยูที่มากกวา 130
กิโลปาสคาล (1.3 บาร) การซอมฉุกเฉินถือวา
สมบูรณ แตถาแรงดันลมยางอยูตํากวาแรงดันลมยาง
ที่ กําหนด ใหแกไขแรงดันลมยางใหมไปยังคาที่
กําหนด ถาแรงดันลมยางต่ํากวา 130 กิโลปาสคาล
(1.3 บาร ) แสดงว าชุ ดซ อมยางแบนฉุกเฉิ นไม
สามารถซอมยางได อยาขับรถตอไป และติดตอ
ศูนยบริการซูซูกิหรือหนวยบริการฉุกเฉินบนทอง
ถนน

คําเตือน
ให แน ใจว า ได ตรวจเช็ คแรงดั นลมยางและตรวจ
ยื น ยั น ความสมบู ร ณ ข องการซ อ มแซมฉุ ก เฉิ น
หลังจากขับรถไปได 10 นาทีหรือ 5 กม. (3 ไมล)
ขอพึงระวัง
ใหเปลี่ยนยางใหมไดที่ศูนยบริการซูซูกิที่ใกลที่สุด
เมื่ อตองการซอมยางที่ ซอมแซมฉุกเฉินกลับมาใช
ใหม ใหติดตออูซอ มรถ
สามารถนํากระทะลอกลับมาใชใหมหลังจากทําความ
สะอาดน้ํายาเคลือบออกจนหมดดวยผาเพื่ อปองกัน
การเกิดสนิม แตวาลวยางจะตองเปลี่ยนใหม
กําจั ดขวดน้ํายาเคลื อบได ที่ ศู นย บริ การซู ซู กิ หรื อ
ตามวิธีการที่มีกฎกําหนดไว
หลั งจากใช ขวดน้ํ า ยาเคลื อบแล ว ให เปลี่ ยนขวด
ใหมโดยสามารถหาซื้อไดที่ศูนยบริการซูซูกิ

วิธีการใชงานเครื่องปมลมของชุดซอมเพือ่ เติมลมยาง
1) จอดรถยนตบนถนนพื้นแข็งแนวราบ ดึงเบรกมือ
จนสุดและเขาเกียรตําแหนง “P” (เกียรจอด) หากรถ
ของทานเปนรถเกียร CVT หรือเขาเกียรตําแหนง
“R” (เกียรถอย) หากรถของทานเปนรถเกียรธรรมดา
2) นําเครื่องปมลมออกมา
3) คลายเกลียวฝาครอบของวาลวยาง
4) ตอทอลมของเครื่องปมลมเขากับวาลวยาง
5) ตอปลัก๊ ไฟของเครื่องปม ลมเขากับชองเสียบอุปรณ
เสริม สตารทเครื่ องยนต เปดเครื่ องป มลม และ
เติมลมยางไปที่คา แรงดันลมยางที่กําหนด
ขอพึงระวัง
อย าใช งานเครื่ องป มลมอย างต อเนื่ องเกิ นกว า 10
นาที จะทําใหเครื่องปมลมเกิดความรอนสูงเกินไป
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คําแนะนําในการพวงแบตเตอรี่เพื่อสตารท
•

•
•

•
•
•

คําเตือน
อย าพยายามพวงแบตเตอรี่ เพื่ อสตาร ทรถ ถ า
แบตเตอรี่เย็นจัด แบตเตอรี่ที่อยูในสภาพดังกลาว
อาจระเบิดหรือแตกได ถาพยายามพวงแบตเตอรี่
สตารท
ในการเชือ่ มตอสายพวงแบตเตอรี่ ควรแนใจวา
มือของทานและสายพวงไมอยูที่พูลเลย, สายพาน
หรือพัดลม
แบตเตอรี่จะคายกาซไฮโดรเจนไวไฟออกมา ควร
เก็บแบตเตอรี่ใหหางจากเปลวไฟและประกายไฟ
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดได หามสูบบุหรี่
ขณะทํางานในบริเวณใกลเคียงกับแบตเตอรี่
หากแบตเตอรี่ ที่ ใชพวงเพื่ อสตารทติ ดตั้ งอยู ใน
รถยนตคันอื่น ควรตรวจสอบใหแนใจวารถทั้ง
สองคันไมไดสัมผัสกัน
หากแบตเตอรี่คายประจุบอยครั้งโดยไมมีสาเหตุ
ควรนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการซูซูกิ
เพื่อหลีกเลีย่ งอันตรายกับตัวทานเองหรือความ
เสียหายตอรถยนตหรือแบตเตอรี่ ใหปฏิบัติตาม
คําแนะนําในการพวงแบตเตอรี่เพือ่ สตารทดานลาง
ตามลําดับอยางเครงครัด
หากทานมีขอสงสัยประการใด กรุณาติดตอศูนย
บริการซูซูกิ

ขอพึงระวัง
ท านไม ควรสตาร ทรถด วยการเข็ นรถหรื อลากจู ง
การสตารทรถดวยวิธีนี้อาจทําใหเกิดความเสียหาย
ถาวรขึ้ นกั บตั วแปลงสภาพไอเสี ย ให ใช สายพ วง
ในการสตารทรถยนตที่มีกําลังไฟแบตเตอรี่ออนหรือ
หมดประจุ

(1)

4

(3)

ในการพวงแบตเตอรี่เพื่อสตารทกับรถของทาน
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
1) ใชแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลทในการพวงแบตเตอรี่
เพือ่ สตารทรถของทานเทานั้น วางแบตเตอรี่ขนาด
12 โวลทไวใกลกับรถของทาน เพื่ อใหสายพวง
แบตเตอรี่ สามารถเชื่อมตอแบตเตอรี่ทั้งสองตัวได
เมื่อใชแบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยูก ับรถคันอื่น อยาใหรถ
ทั้งสองคันสัมผัสกันโดยเด็ดขาด ดึงเบรกมือของ
รถทั้งสองคันจนสุด
2) เพื่อความปลอดภัย ใหปด อุปกรณเสริมของรถยนต
ทั้ งหมด ยกเวนอุปกรณที่ จําเปน (เชน ไฟหนา
หรือไฟเตือนฉุกเฉิน)

ตัวอยาง

3

1
2
(2)
71LST0802

3) เชื่อมตอสายพวงดังตอไปนี้:
1. ตอปลายขางหนึ่งของสายพวงแรกเขากับขั้วบวก
(+) ของแบตเตอรี่ที่หมดประจุ (1)
2. ตอปลายอีกขางหนึ่งเขากับขัว้ บวก (+) ของแบตเตอรี่
ที่ใชพวง (2)
3. ตอปลายขางหนึ่งของสายพวงเสนที่สองเขากับ
ขั้วลบ (–) ของแบตเตอรี่ที่ใชพวง (2)
4. ทําการเชือ่ มตอสุดทายเขากับชิน้ สวนทีเ่ ปนโลหะ
หนักที่ ไมมีสีเคลือบ (เชน ขอเกี่ ยวเครื่ องยนต
(3)) ของรถที่แบตเตอรี่หมดประจุ (1)
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คําเตือน
ห ามต อสายพ วงเข ากั บขั้ วลบ (–) ของแบตเตอรี่
ที่ไมมีประจุ เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดได
4) หากแบตเตอรี่สง กําลังที่คณ
ุ จะใชติดตั้งอยูในรถยนต
คันอืน่ ใหสตารทเครื่องยนตของรถที่มีแบตเตอรี่
สงกําลัง เดินเครื่องที่ความเร็วปานกลาง
5) สตารทเครื่องยนตของรถที่แบตเตอรี่หมด
6) ถอดสายพ วงออกในลําดั บยอนกลั บจากขั้ นตอน
การเชื่อมตอ

การลากจูง

เมื่ อจําเป นต องลากจู งรถ ให ติ ดต อศู นย บริ การซู ซู กิ
ศูนยบริการซูซูกิของทานสามารถใหคําแนะนําในการ
ลากจูงโดยละเอียดแกทานได
ขอพึงระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับรถยนตขณะลากจูง
ควรใชอุปกรณและปฏิบั ติตามขั้ นตอนการลากจู ง
อยางถูกตอง
รุนเกียร CVT ขับเคลือ่ น 2 ลอ (2WD)
สามารถทําการลากจูงรถรุน CVT โดยใชวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตอไปนี้
1) ทางดานหนา ดวยการยกลอคูหนาขึ้นและลอคูหลัง
อยูบ นพื้น กอนการลากจูงรถ ควรตรวจสอบให
แนใจวาไดปลดเบรกมือแลว
2) ทางดานหลัง ดวยการยกลอคูหลังขึ้นโดยใชลอเลื่อน
รองรับใตลอคูหนา
ขอพึงระวัง
การลากจู งรถโดยให ลอคู หนาอยู บนพื้ นอาจทําให
ระบบเกียร CVT เสียหายได

รุนเกียรธรรมดาขับเคลื่อน 2 ลอ (2WD)
สามารถทําการลากจูงรถรุนเกียรธรรมดาโดยใชวิธีใด
วิธีหนึ่งตอไปนี้
1) ทางดานหนา ดวยการยกลอคูห นาขึน้ และลอคูห ลัง
อยูบนพื้ น กอนการลากจูงรถ ควรตรวจสอบให
แนใจวาไดปลดเบรกมือแลว
2) ทางดานหลัง ดวยการยกลอคูห ลังขึน้ และลอคูหนา
อยู บนพื้ น เพื่ อให พวงมาลัยและระบบขับเคลื่ อน
อยู ในสภาวะการทํางาน ก อนการลากจู งรถ ควร
ตรวจสอบใหแนใจวาเกียรอยูในตําแหนงเกียรวาง
และปลดล็อคพวงมาลัยแลว (รุ นที่ ไมมีระบบปุ ม
กดคียเ ลสสตารท - กุญแจสตารทควรอยูใ นตําแหนง
“ACC”) (รุนที่มีระบบปุมกดคียเลสสตารท - โหมด
สตาร ทอยู ที่ “ACC”) และติ ดตั้ งอุ ปกรณ ยึ ดที่ ได
รั บการออกแบบมาเพื่ อใช ในการลากจู ง เข า กั บ
พวงมาลัย
ขอพึงระวัง
แกนพวงมาลัยไมแข็งแรงพอที่จะทนตอแรงกระแทก
ที่ ส ง ผ า นมาจากล อ คู หน าในระหว า งการลากจู ง
ดังนั้น ใหปลดล็อคพวงมาลัยทุกครั้งกอนการลากจูง
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หากมอเตอรสตารทไมทํางาน

1) ลองบิ ดสวิ ตช สตาร ทไปที่ ตําแหน ง “START”
หรื อลองกดสวิ ตช สตาร ทเครื่ องยนต เพื่ อเปลี่ ยน
โหมดสตาร ทไปที่ “START” ขณะที่ เปดไฟหนา
เพื่อดูสภาวะของแบตเตอรี่ หากไฟหนาออนหรือ
ไมติดขึ้ น แสดงวาแบตเตอรี่หมดหรือหนาสัมผัส
ขั้ วแบตเตอรี่ เสื่ อม ชาร จไฟแบตเตอรี่ หรือขัดทํา
ความสะอาดหนาสัมผัสขัว้ แบตเตอรีต่ ามความจําเปน
2) หากไฟหนายังคงสวางอยู ใหตรวจเช็คฟวส หาก
ไมสามารถระบุสาเหตุความผิดพลาดของมอเตอร
สตารทได แสดงวาอาจเกิดปญหาขึน้ กับระบบไฟฟา
หลัก ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการซูซูกิ

หากเครื่องยนตมีน้ํามันทวม

(รุนที่ไมมีระบบปุมกดคียเลสสตารท)
หากเครื่องยนตมีน้ํามันเบนซินทวม อาจทําใหสตารท
ติดไดยาก หากเกิดเหตุการณเชนนี้ ใหเหยียบคันเรงจน
สุดถึงพื้นและเหยียบคางไวในขณะสตารทเครื่องยนต
(อยาใชงานมอเตอรสตารทนานเกิน 15 วินาที)
(รุนที่มีระบบปุมกดคียเลสสตารท)
หากเครื่องยนตมีน้ํามันเบนซินทวม อาจทําใหสตารท
ติดไดยาก หากเกิดเหตุการณเชนนี้ ใหเหยียบคันเรงจน
สุดถึงพื้นและเหยียบคางไวในขณะสตารทเครื่องยนต
(อยาใชงานมอเตอรสตารทนานเกิน 12 วินาที)
หมายเหตุ:
ถาเครื่องยนตสตารทไมติด มอเตอรสตารทจะหยุดหมุน
โดยอัตโนมัติหลังจากชวงระยะเวลาหนึ่ ง หลังจากที่
มอเตอร สตารทหยุดหมุนโดยอัตโนมัติหรือหรื อถามี
สิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบสตารทเครื่องยนต มอเตอร
สตารทจะหมุนเฉพาะขณะที่กดสวิตชสตารทเครื่องยนต
คางอยู

หากเครื่องยนตรอนจัด

เครื่องยนตอาจรอนจัดชั่วคราวภายใตสภาวะการขับขี่
สมบุกสมบัน หากเกจวัดอุณหภูมิน้ําหลอเย็นเครื่องยนต
ระบุวาเครื่องยนตรอนจัดขณะขับขี่:
1) ปดเครื่องปรับอากาศ ในรถบางรุน
2) จอดรถในบริเวณทีป่ ลอดภัย
3) ปล อยให เครื่ องยนต ทํางานที่ รอบเดิ นเบาปกติ
ประมาณสองถึงสามนาทีจนกวาเข็มชี้แสดงสถานะ
จะอยู ภายในช วงการทํางานปกติ ช วงอุ ณหภู มิ ที่
ยอมรับไดระหวาง “H” และ “C”
คําเตือน
หากทานมองเห็นหรือไดยินเสียงไอน้ําพนออกมาก
ให หยุ ดรถในที่ ปลอดภั ยและดั บเครื่ องยนต ทั นที
เพื่อใหเครื่องยนตเย็นลง หามเปดฝากระโปรงหนา
ในขณะที่ มีไอน้ําอยู เมื่ อมองไมเห็นหรือไมไดยิน
เสี ยงไอน้ํ า อี กต อไป ให เป ดฝากระโปรงหน าเพื่ อ
ดู ว าน้ํ า หล อเย็ นยั งคงเดื อดอยู หรื อไม หากยั งคง
เดื อดอยู ท า นต องรอจนกว าน้ํ า หล อ เย็ นจะหยุ ด
เดือดกอนที่จะดําเนินการตอ
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หากเข็มชี้ แสดงสถานะอุณหภูมิไมอยู ภายในชวงการ
ทํางานปกติ ชวงที่ยอมรับได:
1) ดับเครื่องยนต และตรวจเช็ควาสายพานปมน้ําและ
พูลเลยไมไดรับความเสียหายหรือเลื่ อนหลุดออก
หากตรวจพบความผิดปกติ ใหทําการแกไข
2) ตรวจเช็คระดับน้ําหลอเย็นในหมอพัก หากพบวา
ระดั บน้ํ า หล อเย็ นต่ํ า กว าขี ด “LOW” ให ตรวจดู
รอยรั่ ว ที่ หม อ น้ํ า , ป มน้ํ า และท อ ยางหม อ น้ํ า
และทอยางฮีทเตอร หากพบรอยรั่วที่อาจเปนสาเหตุ
ให เครื่ องยนต ร อนจั ด อย าให เครื่ องยนต ทํางาน
จนกวาจะแกไขปญหาแลว
3) หากไมพบรอยรั่วใดๆ ใหคอยๆ เติมน้ําหลอเย็น
ลงในหมอพักและหมอน้ํา หากจําเปน (ดูที่ “น้ํา
หลอเย็นเครื่ องยนต” ในหมวด “การตรวจสอบ
และการบํารุงรักษา”)

79J007

คําเตือน
• การเปดฝาหมอน้ําในขณะที่อณ
ุ หภูมิน้ําสูงอยูถ ือ
เปนอันตรายอยางยิ่ง เนื่องจากของเหลวและ
ไอน้ําที่รอนจะพนออกมาภายใตแรงดัน ควรเปด
ฝาปดเพือ่ อุณหภูมิน้ําหลอเย็นลดลงแลวเทานัน้
• เพื่อปองกันการบาดเจ็บ ควรระมัดระวังไมให
มือ, เครื่องมือ และเสื้อผาอยูใกลกบั พัดลมระบาย
ความรอนเครื่องยนตและพัดลมเครื่องปรับอากาศ
(ในรถบางรุ น) พัดลมไฟฟาเหลานี้ อาจเปดขึ้ น
โดยอัตโนมัติในฉับพลันได
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บริการฉุกเฉิน

บันทึก
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การดูแลรักษารถยนต
การปองกันสนิม ..............................................................................................9-1
การทําความสะอาดรถยนต .............................................................................9-2
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การปองกันสนิม: 5

การดูแลรักษารถยนต

การปองกันสนิม

การดูแลรักษารถยนตอยางดีเพื่อปองกันรถจากการเกิด
สนิ มนั้ นเป นสิ่ งสําคั ญ คําอธิ บายด านล างคื อคําแนะ
นําสําหรับการดูแลรักษารถยนตของทานในการปองกัน
สนิ ม กรุ ณ าอ า นและปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า เหล า นี้
อยางเครงครัด
ขอมูลสําคัญเกีย่ วกับการเกิดสนิม
สาเหตุทั่วไปของการเกิดสนิม
1) การสะสมของเกลือจากถนน สิ่งสกปรก ความชื้น
หรือสารเคมีในบริเวณที่ ยากจะเขาถึงที่ใตทองรถ
หรือโครงรถ
2) การกระเทาะ รอยขีดขวน และความเสียหายอื่นๆ
บนพื้นผิวของสีรถที่เปนโลหะ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
เพียงเล็กนอยหรือรอยถลอกจากกอนหินหรือกอน
กรวดที่กระเด็นถูกตัวรถ
สภาพแวดลอมที่เรงปฏิกิรยิ าการเกิดสนิม
1) เกลือจากถนน สารเคมีดักจับฝุนละออง ไอทะเล
หรื อมลพิ ษจากโรงงานอุ ตสาหกรรมล วนแต เร ง
ปฏิกิริยาการเกิดสนิมบนโลหะทั้งสิ้น
2) ความชื้นสูงจะทําใหอัตราการเกิดสนิมสูงขึ้น โดย
เฉพาะอยางยิ่ งที่ ชวงอุณหภู มิ สู งกวาจุ ดเยื อกแข็ ง
เล็กนอย
3) ความชื้นในบางจุดของรถที่สะสมเปนเวลานานอาจ
กอใหเกิดสนิมได แมวาสวนตัวถังสวนอื่นจะแหง
สนิทก็ตาม
4) อุณหภูมิสูงเปนสาเหตุหนึ่งในการเรงปฏิกิริยาการ
เกิดสนิมของชิ้นสวนตางๆ ของรถตรงจุดที่แหงได
ชาเนือ่ งจากอากาศถายเทไมสะดวก

ขอมูลนี้ แสดงใหเห็นถึงความจําเปนของการทําความ
สะอาดและทําให รถยนต แห งอยู เสมอเท าที่ จะทําได
(โดยเฉพาะอย างยิ่ งบริ เวณใต ท องรถ) การซ อมแซม
ความเสียหายของสีหรือสีเคลือบปองกันสนิมอยางเร็ว
ที่สุดเทาที่จะทําไดนั้นเปนสิ่งสําคัญไมแพกัน
วิธีปองกันการเกิดสนิม
ลางรถเปนประจํา
วิ ธี ที่ ดี ที่ สุ ดในการปกป องสี ชั้ นสุ ดท ายของรถและ
หลีกเลีย่ งการเกิดสนิมคือ การลางรถใหสะอาดอยูเสมอ
ล างรถของท านอย างน อยหนึ่ งครั้ งในช วงฤดู หนาว
และอีกหนึ่งครั้งทันทีหลังจากฤดูหนาว ดูแลรักษารถ
ของทานโดยเฉพาะบริเวณใตทองรถใหสะอาดและแหง
อยูเสมอเทาที่จะทําได
ถาทานขับรถบนถนนที่มีไอเค็มบอยครั้ง ทานควรลาง
รถของทานอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งในชวงฤดูหนาว
ถ าท านอาศั ยอยู ใกล ทะเล ท านควรล างรถของท าน
อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งตลอดทั้งป
สํ า หรั บ คําแนะนําในการล างรถ ดู ที่ หั วข อ “การทํา
ความสะอาดรถยนต”
การขจัดคราบสะสมของสิ่งสกปรก
สิ่ งสกปรกเช น ขี้ เกลื อ สารเคมี คราบน้ํามันหรื อยาง
มะตอยจากถนน ยางไม มูลนก และสิ่ งหลงเหลือจาก
อุตสาหกรรมอาจทําใหสีชั้ นสุดทายของรถทานเสียหาย
ได หากปลอยทิ้งไวบนพื้นผิวสีรถ ใหกําจัดคราบเหลานี้

ออกใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ถาลางคราบเหลานี้ออก
ได ยาก ท านอาจจําเป นต องใช น้ํ า ยาทําความสะอาด
ให แ น ใ จว า น้ํ า ยาทํ า ความสะอาดที่ ท า นใช ไ ม เ ป น
อั นตรายต อพื้ นผิ วสี รถ และมี ไว เพื่ อทําความสะอาด
รถโดยเฉพาะ ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานจาก
ผูผลิตเมื่อใชน้ํายาทําความสะอาดเหลานี้
การซอมแซมความเสียหายของสีชั้นสุดทาย
ตรวจสอบความเสียหายของพื้ นผิวสีรถอยางละเอียด
หากพบรอยกระเทาะหรื อรอยขีดขวนบนพื้ นผิ วสี รถ
ใหแตมสีทันทีเพื่อปองกันการเกิดสนิม ถารอยกระเทาะ
หรื อรอยขี ดข วนนั้ นลึ กถึ งเนื้ อโลหะ ให นํารถเข ารั บ
การซอมสีทศี่ ูนยบริการซูซูกิ
ดูแลรักษาความสะอาดภายในหองโดยสารและหองเก็บ
สัมภาระเสมอ
ความชื้น สิ่งสกปรก หรือโคลนสามารถสะสมอยูใตผา
ยางปูพื้นจนอาจเปนสาเหตุใหเกิดสนิมได ใหตรวจเช็ค
ใต ผ ายางปู พื้ นเหล านี้ เป นครั้ งคราวเพื่ อให แน ใจว า
บริ เวณนี้ สะอาดและแห ง ท านจําเป นต องตรวจเช็ ค
ให บ อยขึ้ น ถ าท านใช รถบนถนนแบบออฟโรด (Off
Road) หรือในสภาพอากาศที่เปยกชื้น
ผลิตภัณฑบางประเภทเชน สารเคมี ปุย น้ํายาทําความ
สะอาด เกลื อ ฯลฯ เป น สารที่ มี ฤ ทธิ์ กั ด กร อ นตาม
ธรรมชาติ ดั งนั้ น ควรทําการขนส งผลิ ตภั ณฑ เหลานี้
โดยบรรจุอยู ในภาชนะที่ปดสนิท ถาผลิตภัณฑเหลานี้
เกิดหกหรือรวั่ ขึ้นมา ใหรีบทําความสะอาดบริเวณนั้น
และทําใหแหงทันที
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การดูแลรักษารถยนต
จอดรถของท า นในบริ เ วณที่ แห ง และอากาศถ า ยเท
สะดวก
อย าจอดรถในบริ เ วณอั บชื้ น และอากาศถ า ยเทไม ดี
ถาทานลางรถของทานในโรงรถบอยครั้ง หรือถาทาน
ขั บรถเข าไปเก็ บในโรงรถขณะที่ รถเป ยกเปนประจํา
โรงรถอาจอับชื้นได ความชื้นสูงในโรงรถอาจเปนเหตุ
ใหเกิดสนิมหรือเรงปฏิกิริยาในการเกิดสนิมได ถาการ
ระบายอากาศไม ดี พอ รถที่ เป ยกชื้ นอาจเป นสนิ มได
แมวา จะจอดอยูในโรงรถที่มีเครื่องทําความรอนก็ตาม
คําเตือน
อยาพนสารเคลือบใตทองรถหรือสีกันสนิมบนหรือ
รอบๆ ชิ้ นส วนระบบไอเสี ย เช น ตั วแปลงสภาพ
ไอเสีย ทอไอเสีย ฯลฯ เพราะอาจทําใหเกิดไฟไหม
ไดหากสารเคลือบเหลานั้นรอนเกินไป

การทําความสะอาดรถยนต

การทําความสะอาดภายในหองโดยสาร
วัสดุตกแตงที่เปนไวนิล
เตรี ยมน้ํ า สบู อ อนๆ โดยผสมสบู หรื อน้ํ า ยาทําความ
สะอาดชนิดออนกับน้ําอุน ใชฟองน้ําหรือผานุมชุบน้ํา
สบูแลวทาไปบนไวนิล จากนั้นปลอยใหน้ําสบูซึมเขา
เนื้ อไวนิลประมาณสองถึงสามนาทีเพื่ อใหสิ่งสกปรก
หลุดออก
เช็ดถูพื้ นผิวไวนิลดวยผาสะอาดชุบน้ําหมาดเพื่ อขจัด
คราบสกปรกและน้ําสบูออก ถายังมีคราบสกปรกหลง
เหลืออยูบ นพื้นผิว ใหทําซ้ําขั้นตอนนี้
76G044S

คําเตือน
เมื่ อทํา ความสะอาดภายในหรื อภายนอกรถยนต
ห า มใช ส ารที่ ติ ด ไฟได เ ช น ทิ น เนอร แ ลกเกอร
แกโซลี น เบนซิ น หรื อ สารทํ า ความสะอาดเช น
น้ํ า ยาฟอกขาว หรื อน้ํ า ยาทําความสะอาดสําหรั บ
ครั วเรื อน สารเหล านี้ อาจทําให ได รั บบาดเจ็ บทาง
รางกายหรือทําความเสียหายกับตัวรถได

วัสดุตกแตงที่เปนผา
ใช เครื่ องดู ดฝุ นดู ดสิ่ งสกปรกออก ใช ผ าสะอาดชุ บ
น้ําสบูออนๆ บิดหมาด เช็ดถูบริเวณที่เปนคราบสกปรก
ให ล างน้ําสบู ออกโดยใช ผาสะอาดชุบน้ําหมาดเช็ ดถู
บริเวณนั้นอีกครั้ง ทําซ้ําขั้นตอนนี้จนกวาคราบสกปรก
จะหลุดออก หรือใชน้ํายาทําความสะอาดผาที่มีจําหนาย
ทั่ วไปถาคราบสกปรกนั้ นขจัดออกไดยาก ถาทานใช
น้ํายาทําความสะอาดผา ใหปฏิบัติตามคําแนะนําและ
ขอพึงระวังของผูผลิตอยางเครงครัด

9-2

58MS0-14E

การทําความสะอาดรถยนต: 5

การดูแลรักษารถยนต
เข็มขัดนิรภัย
ทําความสะอาดเข็มขัดนิรภัยดวยน้ําสบู ออนๆ อยาใช
น้ํ า ยาฟอกขาวหรื อ สารย อ มสี กั บ สายเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย
เนื่ องจากสารเหล า นี้ อาจไปทํ า ลายเนื้ อผ า ของสาย
เข็มขัดนิรภัยได
ผายางปูพื้นที่เปนไวนิล
ทานสามารถขจัดสิ่งสกปรกทั่วไปออกจากผายางปูพื้น
ที่ เป นไวนิ ลได ด วยน้ํา เปล าหรื อน้ํ า สบู อ อนๆ ให ใช
แปรงขัดเพื่อชวยขจัดสิ่งสกปรกออก หลังจากขจัดสิ่ง
สกปรกออกแล ว ให ล า งผ า ยางปู พื้ น ให ทั่ วด ว ยน้ํ า
สะอาด และตากใหแหงในที่รม

พรม
ใช เครื่ องดู ดฝุ นดู ดสิ่ งสกปรกและเศษหิ น ดิ น
ทรายออกใหไดมากที่สุด ใชผาสะอาดชุบน้ําสบูออนๆ
บิ ดหมาด เช็ ดถูบริ เวณที่ เปนคราบสกปรก ให ลางน้ํา
สบู ออกโดยใชผาสะอาดชุบน้ําหมาดเช็ดถูบริเวณนั้ น
อี กครั้ ง ทําซ้ํา ขั้ นตอนนี้ จนกว าคราบสกปรกจะหลุ ด
ออก หรือใชน้ํายาทําความสะอาดพรมที่มีจําหนายทั่ว
ไปถาคราบสกปรกนั้นขจัดออกไดยาก ถาทานใชน้ํายา
ทําความสะอาดพรม ให ปฏิ บัติตามคําแนะนําและขอ
พึงระวังของผูผลิตอยางเครงครัด

การดูแลรักษาลออะลูมิเนียม
หมายเหตุ:
• อยาใชน้ํายาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์เปนกรดหรือดาง
ทําความสะอาดลออะลูมิเนียม น้ํายาทําความสะอาด
ชนิดดังกลาวเหลานี้จะทําใหเกิดรอยดางถาวร สีหลุด
ลอกและรอยแตกราวที่พื้นผิวภายนอกได
• อยาใชแปรงแบบแข็งและสบูที่มีสวนผสมของวัตถุ
กัดกรอน สิ่ งเหลานี้ อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ
พื้นผิวภายนอกได

แผงหนาปดและแผงคอนโซล
หมายเหตุ:
เช็ดทําความสะอาดน้ําที่หกซึ่งมีสวนผสมของสารเคมี,
แอลกอฮอล, ฯลฯ ออกทันทีดวยผานุมชุบน้ําหมาดๆ
ใชน้ําสบูออนๆ ไดถา จําเปน อยาใชน้ํายาทําความสะอาด
หรือน้ํายาขัดเงาที่มีสวนผสมของสารละลายหรือน้ํายา
ที่มีฤทธิ์เปนกรดชนิดรุนแรง สารเคมีเหลานี้อาจทําให
เกิดคราบหรือทําใหเกิดการหลุดลอกของสีที่แผงหนา
ปดและแผงคอนโซลได
การทําความสะอาดภายนอกรถยนต
ขอพึงระวัง
การดูแลรักษารถยนตใหสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก
ถือเปนสิ่งสําคัญ มิฉะนั้น สีรถอาจซีดจางหรือเกิด
สนิมกับชิน้ สวนตางๆ ของตัวรถได
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การทําความสะอาดรถยนต: 5

การดูแลรักษารถยนต
เมื่ อล างรถ ให จอดรถในบริ เวณที่ ไม มี แสงแดดส องถึ ง
โดยตรงและปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางนี้:
1) ใชน้ําแรงดันสูงฉีดที่ใตทอ งรถและซุม ลอเพือ่ ลางโคลน
และเศษดินทรายออกและใหใชน้ําในปริมาณมากๆ

การลางรถ

ขอพึงระวัง

60B212S

คําเตือน
• อยาลางและเคลือบเงารถยนตขณะที่เครื่องยนต
ทํางาน
• เมื่อทําความสะอาดใตทองรถและซุมลอ ซึ่งอาจ
มีชิ้นสวนที่เปนขอบแหลมคม ทานควรสวมถุงมือ
และเสื้อแขนยาวเพื่อปองกันมือและแขนจากการ
ถูกชิน้ สวนเหลานั้นบาด
• หลังจากลางรถ ใหทดสอบเบรกอยางระมัดระวัง
กอนการขับขีเ่ พือ่ ใหแนใจวาเบรกยังมีประสิทธิภาพ
ดีอยู

เมือ่ ลางรถ:
• หลีกเลี่ยงอยาใหไอน้ําหรือน้ํารอนที่ มีอุณหภูมิ
สูงกวา 80°C (176°F) สัมผัสกับชิ้นสวนพลาสติก
โดยตรง
• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอชิ้นสวนตางๆ ของ
เครื่ องยนต อย าฉี ดน้ําแรงดั นสูงเขาไปในห อง
เครื่องยนต
2) ลางสิง่ สกปรกออกจากตัวรถ ลางสิ่งสกปรกและโคลน
ออกจากตั ว ถั งรถโดยฉี ดให น้ํ า ไหลพาสิ่ งสกปรก
ออกไป ทานอาจใชฟองน้ําหรือแปรงที่ออนนุมชวย
ลางออกดวยได แตอยาใชวัสดุที่แข็งกระดางซึ่งอาจ
ทําใหเกิดรอยขีดขวนบนเนื้อสีหรือพลาสติก โปรดจํา
ไววาโดยสวนใหญแลวฝาครอบ ไฟหนาหรือเลนสจะ
ผลิตจากพลาสติก

ขอพึงระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหพื้นผิวพลาสติกหรือสีรถเสียหาย
อย า เช็ ด สิ่ งสกปรกออกโดยใช น้ํ า ไม ม ากพอ ให
แนใจวาไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไวขางตน
3) ลางทําความสะอาดภายนอกตัวรถทัง้ หมดดวยน้าํ ยา
ทําความสะอาดชนิดออนหรือสบูล า งรถโดยใชฟอง

น้ําหรือผานุม ใหนําฟองน้ําหรือผาชุบในน้ําสบู ให
เปยกชุมอยูเสมอ

ขอพึงระวัง
เมื่ อใช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ล า งรถที่ มี จํ า หน า ยทั่ วไป ให
ปฏิ บั ติ ต ามข อ ควรระวั ง ที่ ผู ผลิ ต ระบุ ไ ว อ ย า ง
เคร ง ครั ด ห า มใช น้ํ า ยาทํ า ความสะอาดสํ า หรั บ
ครัวเรือนหรือสบูชนิดเขมขน
4) เมื่อลางสิง่ สกปรกออกหมดแลว ใหลา งน้ํายาทําความ
สะอาดออกโดยฉีดใหน้ําไหลพาน้ํายาทําความสะอาด
ออกไป
5) หลังจากลางน้ําแลว เช็ดตัวรถใหแหงดวยผาชามัวร
หรือผานุม และปลอยใหแหงในที่รม
6) ตรวจสอบความเสียหายของพื้นผิวสีรถอยางละเอียด
ถาพบความเสียหายใดๆ ให “แตมสี” ตรงบริเวณที่
เสียหายโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้:
1. ทําความสะอาดจุดทีเ่ สียหายทัง้ หมดและปลอยใหแหง
2. คนสีใหเขากันและคอยๆ “แตมสี” ตรงจุดที่เสียหาย
ดวยแปรงขนาดเล็ก
3. ปลอยสีทิ้งไวใหแหงสนิท

ขอพึงระวัง
ถาทานลางรถดวยเครื่องลางรถอัตโนมัติ ใหแนใจวา
ชิ้ นส วนของตั วถั งรถ เชน สปอยเลอรจะไมได รับ
ความเสียหาย ถาทานไมแนใจ ใหปรึกษาเพื่อขอคํา
แนะนําจากศูนยบริการซูซูกิ
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การดูแลรักษารถยนต
การเคลือบเงา

60B211S

หลั งจากล างรถแล ว ขอแนะนําให เคลื อบและขั ดเงา
เพื่ อปกปองและเพิ่ มความสวยงามใหกับสีรถ
• ให ใช เฉพาะแว็ กซ และน้ํายาขั ดเงาที่ มี คุ ณภาพดี
เท านั้ น
• เมื่อใชแว็กซและน้ํายาขัดเงา ใหปฏิบตั ิตามขอพึงระวัง
ทีผ่ ูผลิตระบุไวอยางเครงครัด
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ขอมูลทั่วไป

ขอมูลทัว่ ไป
หมายเลขประจํารถ .........................................................................................10-1

54G072
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หมายเลขประจํารถ: 2, 5

ขอมูลทัว่ ไป

หมายเลขประจํารถ

หมายเลขเครื่องยนต

ตัวอยาง

หมายเลขตัวถัง

ตัวอยาง

74LHT1002

74LHT1001

หมายเลขตั วถังและ / หรื อหมายเลขเครื่ องยนต จะใช
ในการจดทะเบียนรถยนต หมายเลขเหลานี้ ยังใช เพื่ อ
ชวยศูนยบริการในการสั่ งซื้ อหรืออางอิงถึงขอมูลการ
บริการพิเศษอีกดวย เมื่อใดก็ตามที่ทานติดตอกับศูนย
บริการซูซูกิ ให ระบุรถของทานดวยหมายเลขนี้ หาก
พบว าหมายเลขที่ ตัวรถอ านได ยาก ทานสามารถอาน
จากแผนปายประจํารถไดเชนกัน

60G128

หมายเลขเครื่องยนตจะประทับอยูบนเสื้อสูบ ดังภาพ
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ขอมูลจําเพาะ: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11

ขอมูลจําเพาะ

ขอมูลจําเพาะ
หมายเหตุ:
ขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา
รายการ: ขนาด
ความยาวโดยรวม
ความกวางโดยรวม
ความสูงโดยรวม
ฐานลอ
ชวงกวางระหวางลอ

M/T: เกียรธรรมดา
CVT: เกียรแปรผันตอเนื่อง
หนวย: มม. (นิ้ว)

หนา
หลัง

3850 (151.6)
1695 (66.7)
1510 (59.4)
2430 (95.7)
1490 (58.7)
1480 (58.3)
1495 (58.9)
1485 (58.5)
140 (5.5)

ยาง 175
ยาง 185
ยาง 175
ยาง 185

ระยะต่ําสุดจากพื้น
รายการ: มวล (น้ําหนัก)
มวลรวมน้ําหนักบรรทุก (น้ําหนัก)
อัตรามวลรถยนตรวม (น้ําหนัก)
อัตรามวลเพลาขับรวม (น้ําหนัก)

M/T
CVT
หนา
หลัง

หนวย: กก. (ปอนด)
945 - 950 (2083 - 2094)
965 - 975 (2127 - 2150)
1480 (3263)
800 (1764)
800 (1764)

11
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ขอมูลจําเพาะ: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11

ขอมูลจําเพาะ
รายการ: เครื่องยนต
ชนิด
จํานวนสูบ
กระบอก
ระยะชัก
การเคลื่อนตัวของลูกสูบ

K12B (DOHC)
4
73.0 มม. (2.87 นิ้ว)
74.2 มม. (2.92 นิ้ว)
1242 ซม.3
(1242 ซีซี, 75.8 ลบ.นิ้ว)
11.0 : 1

อัตราสวนกําลังอัด
รายการ: ระบบไฟฟา
หัวเทียนมาตรฐาน
แบตเตอรี่
ฟวส

NGK KR6A-10
NGK IKR6G11
12 โวลท 46B24L
ดูที่หมวด “การตรวจสอบและการบํารุงรักษา”
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ขอมูลจําเพาะ: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11

ขอมูลจําเพาะ
รายการ: ไฟสองสวาง
ไฟหนา
ไฟเลี้ยว
ไฟเลี้ยวดานขาง (ที่บังโคลน)
ไฟเลี้ยวดานขาง (ที่กระจกมองขาง)
ไฟหรี่
ไฟทาย/ไฟเบรก
ไฟสองปายทะเบียน
ไฟถอย
ไฟสองสวางภายใน
สปอตไลท
ไฟตัดหมอกหนา
ไฟเบรกเสริมดวงที่สาม

หนา
หลัง

วัตต
12 โวลท 60/55 วัตต
12 โวลท 21 วัตต
12 โวลท 21 วัตต
12 โวลท 5 วัตต
LED
12 โวลท 5 วัตต
12 โวลท 5/21 วัตต
12 โวลท 5 วัตต
12 โวลท 21 วัตต
12 โวลท 10 วัตต
12 โวลท 5 วัตต
12 โวลท 55 วัตต
12 โวลท 5 วัตต

หมายเลขหลอดไฟ
H4
PY21W
PY21W
WY5W
–
W5W
P21/5W
W5W
P21W
–
–
H11
W5W
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ขอมูลจําเพาะ: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11

ขอมูลจําเพาะ
รายการ: ลอและระบบรองรับ
ขนาดยาง ลอหนาและหลัง
ขนาดขอบยาง
แรงดันลมยาง
หมายเหตุ:
1) ใชยางที่กําหนดไวทปี่ ายขอมูลยางเทานั้น

185/55R16,
175/65R151)
ยาง 185: 16X6J,
ยาง 175: 15X5J
สําหรับแรงดันลมยางทีก่ ําหนด ใหดูที่ปายขอมูลยางทีเ่ สากลางประตูดานคนขับ
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ขอมูลจําเพาะ
รายการ: ระบบบังคับเลีย้ ว
มุมโท-อิน
มุมแคมเบอร
มุมแคสเตอร
รายการ: ความจุ (ประมาณ)
น้ําหลอเย็น (รวมถังพัก)
ถังน้ํามันเชื้อเพลิง
น้ํามันเครื่อง
น้ํามันเกียร

In 1.0 ± 1.0 มม. (In 0.04 ± 0.04 นิ้ว)
-0° 12’ ± 1°
5° 12’ ± 2°

M/T
CVT

4.5 ลิตร
4.4 ลิตร

42 ลิตร
3.1 ลิตร (เปลี่ยนกรองน้ํามันเครื่อง)
M/T
2.2 ลิตร
CVT
5.6 ลิตร
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ขอมูลจําเพาะ

บันทึก
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รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
วิธกี ารทดสอบตามมาตรฐาน UNECE R101 .................................................12-1
วิธกี ารทดสอบตามมาตรฐาน UNECE Reg.83 ..............................................12-3
วิธกี ารทดสอบตามมาตรฐาน UNECE Reg.94 ..............................................12-4
วิธกี ารทดสอบตามมาตรฐาน UNECE Reg.95 ..............................................12-4
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รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล

รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
รถยนตซูซูกิ SWIFT ของทาน มีคุณสมบัติเปนรถยนต
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรือ ECO CAR ตาม
ประกาศกระทรวงอุ ตสาหกรรม ซึ่ งมี ขอกําหนดทาง
เทคนิค ดังนี้
1. ขอกําหนดดานการประหยัดพลังงาน
สําหรับรถยนตที่ มีการใชหรื อสามารถใชน้ํามัน
เชื้ อเพลิ ง ต องมี อั ตราใช น้ํา มั นเชื้ อเพลิ งไม เกิ น
5.0 ลิตรตอ 100 กิโลเมตร ตาม Combine Mode
ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ กํ า หนดเทคนิ ค UNECE Reg.
101, Rev. 1
2. ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม
2.1 เปนไปตามมาตรฐานมลพิษระดับยูโร 4 ตาม
ข อ กํ า หนดทางเทคนิ ค UNECE Reg. 83
Rev.2 (2005) หรือระดับที่สูงกวา
2.2 มีปริมาณกาซคาร บอนไดออกไซด ที่ ปลอย
ออกจากท อ ไอเสี ย ไม เ กิ น 120 กรั ม ต อ 1
กิ โ ลเมตร ที่ วั ด ตามหลั ก เกณฑ ที่ ระบุ ไ ว
ในขอกําหนดทางเทคนิค UNECE Reg. 101,
Rev.1
3. ขอกําหนดดานความปลอดภัย
3.1 มีคุณสมบัติในการปองกันผูโดยสาร กรณีที่
เกิดจากอุบัติเหตุการชนดานหนาของตัวรถ
ตามขอกําหนดทางเทคนิค UNECE Reg. 94,
Rev.0 หรือสูงกวา

3.2 มีคุณสมบัติในการปองกันผูโดยสาร กรณีที่
เกิ ดจากอุ บั ติ เหตุ การชนด านข างของตั วรถ
ตามขอกําหนดทางเทคนิค UNECE Reg. 95,
Rev.0 หรือสูงกวา

วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน UNECE R101
ขอกําหนดทางเทคนิค UNECE Reg.101
วิ ธี ทดสอบอั ตราการใช เชื้ อเพลิ งตามมาตรฐาน
UNECE R101, Rev.1 จะกระทํา โดยการนํารถยนต
ทดสอบมาวิ่ งบนแชสซี ส ไ ดนาโมมิ เตอร ในห อ ง
ปฏิ บั ติ ก าร ณ ระดั บความเร็ วต างๆ ตามช วงเวลาที่
กําหนดในรูป

การทดสอบแบ งออกเป น 2 ช วง โดยช วงแรก
จะเปนการจําลองการขับรถยนตตามสภาวะในเมือง
(Urban Condition) จํานวน 4 วัฎจักร ระยะเวลา 780
วินาที สวนชวงที่สอง เปนการจําลองการขับรถยนต
ตามสภาวะนอกเมือง (Extra-Urban Condition) จํานวน
1 วัฎจักร ระยะเวลา 400 วินาที รวมเปน 1180 วิ นาที

12
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โดยความเร็ ว จริ ง ของการขั บ เคลื่ อ นจะคลาดเคลื่อน
จากความเร็วทีก่ าํ หนดไมเกิน ±2 กิโลเมตรตอชั่วโมง
ในระหว างการขั บเคลื่ อนรถยนต ทดสอบ จะมี
การเก็บตัวอยางการปลอยไอเสียจากรถยนตซึ่งประกอบ
ดวยไฮโดรคารบอน (HC), กาซคารบอนมอนอกไซด
(CO) และกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เพือ่ นําปริมาณ
การปล อยไอเสียจากรถยนต และความหนาแนนของ
เชื้ อเพลิงทดสอบ (Reference Fuel) มาใช คํานวณหา
อัตราการใชเชื้อเพลิงในแตละสภาวะ จากสูตร
FC = (0.1154/D) x [(0.866xHC)+(0.429xCO)+
(0.273xCO2)]
โดย
FC
คือ อัตราการใชนา้ํ มันเชือ้ เพลิงในหนวยลิตรตอ
100 กิโลเมตร
HC คือ ปริมาณสารมลพิษไฮโดรคารบอนในหนวย
กรัมตอกิโลเมตร
CO คือ ปริมาณสารมลพิษคารบอนมอนอกไซดใน
หนวยกรัมตอกิโลเมตร
CO2 คือ ปริมาณสารมลพิษคารบอนไดออกไซดใน
หนวยกรัมตอกิโลเมตร
D
คือ คาความหนาแนนของเชื้อเพลิงทดสอบ

ของแต ละสภาวะ ไปคํานวณอั ตราใช เชื้ อเพลิ งเฉลี่ ย
(Combined Condition) ตอไปจากสูตร
Mcombined = (Murban x D + Mextra-urban x D) /
(D + d)
โดย
Mcombined คื อ อั ต ราการใช น้ํ า มั น เชื้ อเพลิ ง หรื อ
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด สภาวะ
ในเมื อง - นอกเมื อง (Combined
Condition)
Murban
คื อ อั ต ราการใช น้ํ า มั น เชื้ อเพลิ ง หรื อ
ปริ ม าณก า ซคาร บอนไดออกไซด ตาม
สภาวะเมือง
Mextra-urban คื อ อั ต ราการใช น้ํ า มั น เชื้ อเพลิ ง หรื อ
ปริ ม าณก า ซคาร บ อนไดออกไซด ต าม
สภาวะนอกเมือง
D
คื อ ระยะทางเที ยบเท ารวมทั้ ง 4 วั ฎจั กร
ในเมือง
d
คือ ระยะทางเทียบเทาตลอดหนึ่งวัฎจักร
นอกเมือง

ผลการทดสอบตามมาตรฐาน UNCEC R101, Rev.1
โดยมีรายละเอียดผลการทดสอบดังนี้
อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิง

MT

CVT

ในเมือง (Urban Condition)

6.0

นอกเมือง (Extra-urban Condition)

4.4

เฉลีย่ (Combined Condition)

4.9

หนวย ลิตรตอ 100 กิโลเมตร
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

MT

CVT

ในเมือง (Urban Condition)

144

นอกเมือง (Extra-urban Condition)

104

เฉลีย่ (Combined Condition)

119

หนวย กรัมตอกิโลเมตร
*น้าํ มันเครื่องทีใ่ ชในการทดสอบมีคา ความหนืดทีร่ ะดับ
0W-20, น้ํามันเชือ้ เพลิงที่ใชในการทดสอบเปนน้ํามัน
(Reference) ที่ควบคุมอุณหภูมิขณะทดสอบที่ 15°C
และไมมีสว นผสมของแอลกอฮอล

เมื่อคํานวณหาอัตราการใชเชื้อเพลิงของสภาวะใน
เมื อ งและนอกเมื อ งได แ ล ว ก็ จ ะนํ า ค า อั ต ราการใช
เชื้ อเพลิงทั้ งสองสภาวะ พร อมกั บระยะทางเที ยบเท า
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วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน UNECE Reg.83
ขอกําหนดทางเทคนิค UNECE Reg.83
การทดสอบตามขอกําหนดทางเทคนิค UNECE Reg.
83 นั้นประกอบดวยการทดสอบ 7 ลักษณะ ดังนี้
การทดสอบลักษณะที่ 1: ปริมาณสารมลพิษภายหลัง
การติดเครื่องขณะเย็น
มีคามาตรฐานของการทดสอบรับรองเฉพาะแบบการ
ทดสอบลักษณะที่ 1 คือ
ประเภทรถยนต
CO
รถยนต นั่ งมวลเต็ มอั ตราบรรทุ ก 1.00
ไมเกิน 2,500 กิโลกรัม

HC
0.10

NOx
0.08

ผลการทดสอบ ผาน
การทดสอบลักษณะที่ 2: ปริมาณคารบอนมอนอกไซด
ในขณะเครื่องยนตเดินเบา
มีคามาตรฐานของการทดสอบรับรองเฉพาะแบบการ
ทดสอบลักษณะที่ 2 คือ
CO [volume%]

ภาวะเดินเบา
ที่ผูทําระบุ
3.5%

ผลการทดสอบ ผาน

ภาวะเดินเบาภายในชวง
การปรับที่กําหนด
4.5%

การทดสอบลักษณะที่ 3: ปริมาณสารมลพิษจากหอง
ขอเหวี่ยง
ผลการทดสอบ ผาน

การทดสอบลั กษณะที่ 7: การทดสอบระบบวิ นิ จฉั ย
อุปกรณควบคุมสารมลพิษ (OBD)

การทดสอบลักษณะที่ 4: ปริมาณสารมลพิษไอระเหย
มีคามาตรฐานของการทดสอบรับรองเฉพาะแบบการ
ทดสอบลักษณะที่ 4 คือ
สารมลพิษไอระเหยทีว่ ัดไดตอ งนอยกวา 2.0 g/test
ผลการทดสอบ ผาน

คาที่วัดได

CO (g/km)
2.90

HC (g/km)
0.752

การทดสอบลั กษณะที่ 7: การทดสอบระบบวิ นิ จฉั ย
อุปกรณควบคุมสารมลพิษ (OBD)
ผลการทดสอบ ผาน

การทดสอบลั กษณะที่ 5: ความทนทานของอุ ปกรณ
ควบคุมสารมลพิษ
ผลการทดสอบ ผาน
การทดสอบลักษณะที่ 6: การทดสอบปริมาณสารมลพิษ
จากรถยนตที่อณ
ุ หภูมิต่ํา (ประมาณ -7 องศาเซลเซียส)
มีคามาตรฐานของการทดสอบรับรองเฉพาะแบบการ
ทดสอบลักษณะที่ 6 คือ
คามาตรฐาน

CO (g/km)
15

HC (g/km)
1.8

ผลการทดสอบ ผาน
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รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน UNECE Reg.94
ขอกําหนดทางเทคนิค UNECE Reg. 94
การทดสอบการชนดานหนาเพื่อพิสูจนความปลอดภัย
ของยานยนตในเรื่องการปกปองผูขับขี่ และผูโดยสาร
จากการชนดานหนาตามขอกําหนดทางเทคนิค UNECE
Reg.94 นั้น จะทดสอบการชนดานหนาแบบเยื้องศูนย
40% โดยมี ข อกํา หนดที่ สํา คั ญ ดั งนี้ ฉุ ดลากโดยใช
เครื่ องยนต ของรถทดสอบเอง หรื อใช เครื่ องมื ออื่ น
ฉุดลาก รถยนตที่ทดสอบจะตองชนกําแพงทดสอบแบบ
เยื้ องศู นย กั บผิ วกําแพงด านหน า 40% ขณะที่ ชนจะ
ตองไมมีการขับเคลื่ อนหรือฉุดลากเพิ่ มเติม ความเร็ว
ในการชนของรถยนตทดสอบจะเทากับ 56 -57 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง
โดยมีหลักเกณฑมาตรฐานการชนดานหนาแบบเยื้ อง
ศูนย ที่สําคัญคือ การบาดเจ็บที่ศีรษะ, โมเมนตดัดที่คอ,
การรับแรงที่หนาอก, แรงกดที่หนาแขง, ไมมีการเปด
ของประตูระหวางทดสอบ, การรั่วของน้ํามันเชื้อเพลิง,
หลังการชนตองเปดประตูไดอยางนอยหนึ่งประตู และ
สามารถนําหุนจําลอง (Dummy) ออกจากรถยนตทดสอบ
ได
ผลการทดสอบตามมาตรฐาน UNCEC Reg.94
ผาน

วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน UNECE Reg.95
ขอกําหนดทางเทคนิค UNECE Reg.95
การทดสอบการชนดานขางเพื่ อพิสูจนความปลอดภัย
ของยานยนตในเรื่องการปกปองผูขับขี่ และผูโดยสาร
จากการชนด านข างตามข อกํ า หนดทางเทคนิ ค
UNECE Reg.95 มี ข อกําหนดที่ สําคั ญ ดั งนี้ กําแพง
ตองอยู ในแนวตั้ งฉากกับรถที่ ทดสอบ ตองมีอุปกรณ
ป องกั น การชนซ้ํ า กํา แพงเคลื่ อนตั ว เข า ชนรถยนต
ทดสอบดวยความเร็ว 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง
โดยมีหลักเกณฑมาตรฐานการชนดานขาง ที่สําคัญคือ
การบาดเจ็บที่ ศีรษะ, การบาดเจ็บที่ หนาอก, แรงกดที่
หัวหนาว, แรงที่กดหนาทอง, การรั่วของน้ํามันเชื้อเพลิง,
ไม มี ประตู เป ดระหว างการทดสอบ และสามารถนํา
หุ นจําลอง (Dummy) ออกจากรถยนต ทดสอบได
ผลการทดสอบตามมาตรฐาน UNCEC Reg.95
ผาน
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ไฟแสดงสถานะ “ACC” ....................................................................................... 2-47
ไฟเตือน “AIR BAG” ........................................................................................... 2-44
ไฟแสดงสถานะ “PUSH” ..................................................................................... 2-47

A
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ก

กรองอากาศ ............................................................................................................ 7-13
กระจก .................................................................................................................... 2-18
กระจกมองขาง ....................................................................................................... 2-19
กระจกมองขางไฟฟา .............................................................................................. 2-19
กระจกมองหลัง ...................................................................................................... 2-18
กระจกหนาตาง....................................................................................................... 2-16
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การขับขี่บนถนนลื่น ................................................................................................. 4-4
การขับขี่บนทางลาดชัน ............................................................................................ 4-3
การควบคุมกระจกไฟฟา ........................................................................................ 2-16
การควบคุมความสวางของแผงหนาปด.................................................................. 2-49
การเคลือบเงา............................................................................................................ 9-5
การใชเกียร .............................................................................................................. 3-17
การใชงานไฟเลี้ยว .................................................................................................. 2-57
การใชงานไฟสองสวาง........................................................................................... 2-55
การตรวจเช็คระดับน้ํามัน ....................................................................................... 7-15
การตรวจเช็คระดับน้ํามันเกียร ............................................................................... 7-14
การตรวจเช็คระดับน้ํามันเครื่อง............................................................................... 7-8
การตรวจเช็คระดับน้ําหลอเย็น ............................................................................... 7-12

การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย ....................................................................................2-30
การตรวจสอบยาง...................................................................................................7-19
การติดตั้งชุดสงสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ..............................................................5-12
การติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กดวยเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด .................................2-33
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การเติมน้ํามันเครื่องและการตรวจเช็ครอยรัว่ .........................................................7-11
การเติมน้ําหลอเย็น .................................................................................................7-12
การทําความสะอาดรถยนต .......................................................................................9-2
การบรรทุกสัมภาระ..................................................................................................6-1
การบํารุงรักษาภายใตสภาวะการใชงานหนัก ............................................................7-5
การเบรก .................................................................................................................3-21
การประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง .....................................................................................4-2
การปรับตําแหนงเบาะนั่ง ........................................................................................2-20
การปรับเบาะ...........................................................................................................2-20
การปรับพนักพิง .....................................................................................................2-21
การปองกันสนิม........................................................................................................9-1
การเปลี่ยนถายน้ํามันเกียร ......................................................................................7-15
การเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น ......................................................................................7-13
การเปลี่ยนน้ํามันเครื่องและไสกรอง.........................................................................7-9
การเปลี่ยนลอ ............................................................................................................8-5
การเปลี่ยนหลอดไฟ................................................................................................7-27
การพับเบาะหลัง .....................................................................................................2-22
การรันอิน (การใชงานรถในชวงแรก)........................................................................4-1
การลากจูง ...............................................................................................................8-10
การลากจูงรถพวง .....................................................................................................6-1 13
การลางรถ.................................................................................................................9-4
การเลือกใชน้ําหลอเย็น............................................................................................7-11
การเลือกโหมดสตารท ..............................................................................................3-7
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คันเกียร................................................................................................................... 3-19
คันเบรกมือ ............................................................................................................. 3-10
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คําแนะนําในการใชแมแรง......................................................................................... 8-2
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จอแสดงขอมูล ........................................................................................................ 2-50
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ชวงการขับขี่ ........................................................................................................... 2-54
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เบาะหนา................................................................................................................. 2-20
เบาะหลัง ................................................................................................................. 2-22
แบตเตอรี่ ................................................................................................................ 7-22
ใบปดน้ําฝน ............................................................................................................ 7-32

ป

ประตูทาย ................................................................................................................. 2-4
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ระบบชวยเบรก....................................................................................................... 3-21
ระบบเซ็นทรัลล็อค................................................................................................... 2-3
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ระบบทําความรอนและระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ (การควบคุมอุณหภูมิ) ...... 5-6
ระบบบังคับเลี้ยว .................................................................................................... 7-19
ระบบปรับอากาศ.................................................................................................... 7-35
ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา................................................................................. 5-3
ระบบปองกันเบรกล็อค (ABS) ............................................................................... 3-21
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ล็อคประตู ................................................................................................................. 2-2
ล็อคประตูขาง........................................................................................................... 2-2
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สวิตชที่ปดน้ําฝนและที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนา ...............................................2-58
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สวิตชสตารท ............................................................................................................3-3
สวิตชสตารทเครื่องยนต ...........................................................................................3-5
สายพานขับ...............................................................................................................7-7
เสาอากาศวิทยุ.........................................................................................................5-12
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หมายเลขเครื่องยนต ...............................................................................................10-1
หมายเลขตัวถัง .......................................................................................................10-1
หมายเลขประจํารถ.................................................................................................10-1
หัวเทียน..................................................................................................................7-14
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หูเกี่ยวเข็มขัดนิรภัย ................................................................................................2-30
หูเกี่ยวโครงรถ.........................................................................................................5-52
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