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บทนํา
คูมือเลมนี้เปนสวนหนึ่งของรถยนต ดงันั้น ใหเกบ็รักษา

คูมือเลมนี้ไวกับตัวรถเมื่อจําหนายหรือโอนกรรมสิทธิ์

ตอใหกับเจาของหรือผูใชรายใหม โปรดอานคูมือเลมนี้

อยางละเอียดกอนใชงานรถยนตซูซูกิคันใหมของทาน

และใหอานทบทวนคูมือนี้ เปนคร ั้ งคราว คูมือเลมนี้

ประกอบดวยขอมูลสําคัญเกี่ ยวกับความปลอดภัย

การใชงาน และการบํารุงรักษา

ขอมูลทั้งหมดในคูมือเลมนี้อางอิงจากขอมูลลาสุดของ

รถยนตที่จําหนาย ณ เวลาที่จัดพิมพ ขอมูลในคูมือเลม

นี้กับรถของทานอาจแตกตางกัน อันเนื่องมาจากการ

ปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร

(ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดทางการผลิตไดตลอดเวลา โดยไมตองแจง

ใหทราบลวงหนา และไมถือเปนขอผูกมัด เพื่อทําการ

เปลี่ยนแปลงใหเหมือนหรือคลายคลึงกบัรถยนตที่ผลิต

หรือจําหนายไปกอนหนานี้ 

รถยนตคันนี้อาจไมไดเปนไปตามมาตรฐานหรอืกฎขอ

บังคับของแตละประเทศ กอนดําเนินการจดทะเบียนรถ

คันนี้เพื่อใชในประเทศอื่นใด โปรดตรวจสอบขอบังคับ

ทั้งหมด และทําการดัดแปลงแกไขบางสวนตามความ

จําเปน

หมายเหตุ:
โปรดศึกษาปายเตือนในสวนของ “ความหมายของ
สัญลักษณถงุลม” ที่หมวด “กอนการขบัขี่” ในเนื้อหา
เกี่ยวกับถงุลมดานหนา

สิง่สาํคญั
คําเตอืน/ ขอควรระวัง/ขอพงึระวัง/หมายเหตุ

กรุณาอ านคู มื อนี้ และปฏิบั ติตามคําแนะนําอย าง
ระมั ดระวั ง เพื่ อเนนข อมู ลพิ เศษ สัญลั กษณ  
และคําวา คําเตือน, ขอควรระวัง, ขอพึงระวัง และ
หมายเหตุ จะมีความหมายพิเศษ ดังนั้น ใหเอาใจใส
เปนพิเศษตอขอความที่เนนย้ําดวยสัญลักษณและคํา
เหลานี้

หมายเหตุ:
สัญลักษณนี้แสดงขอมูลเพิม่เติมเพือ่ใหทําการบํารุง
รักษาไดงายขึ้น หรือใหคําแนะนําที่ชัดเจนขึ้น

คําเตอืน

สัญลกัษณนี้เตือนใหระมัดระวังอันตรายซึ่งอาจทํา
ใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได

ขอควรระวัง

สัญลกัษณนี้เตือนใหระมัดระวังอันตรายซึ่งอาจทํา
ใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยหรือปานกลางได 

ขอพงึระวัง
สัญลกัษณนี้เตือนใหระมัดระวังอันตรายซึ่งอาจทํา
ใหรถเสียหายได
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สัญลกัษณวงกลมที่มเีสนคาดผานในคูมอืเลมนี้หมายถึง

“หามทําสิ่งนี้” หรือ “อยาใหสิ่งนี้เกิดขึ้น”

คาํเตือนเกี่ยวกับการดัดแปลง

คําเตอืน

หามทําการดัดแปลงแกไขรถยนตคันนี้ การดัดแปลง
แกไขอาจสงผลเชิงลบในดานความปลอดภัย การ
ควบคุม สมรรถนะ หรืออายุการใชงาน และอาจเปน
การละเมิดกฎขอบังคับทางกฎหมายได นอกจากนี้
ความเสียหายหรือปญหาดานสมรรถนะที่เปนผล
จากการดัดแปลงแกไขจะอยูนอกเหนือเงื่อนไขการ
รบัประกัน

ขอพงึระวัง
การตดิตัง้อปุกรณสื่อสารเคลือ่นที่ที่ไมถกูตอง เชน
โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือวิทยุสื่อสาร CB (Citizens
Band) อาจทําใหเกดิการรบกวนทางอิเลก็ทรอนิกส
กับระบบจุดระเบิดของรถเปนผลใหเกิดปญหาทาง
ดานสมรรถนะของรถ กรุณาติดตอศูนยบริการซูซูกิ
เพื่อขอรับคําแนะนําในการติดตั้งอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนที่
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คาํนํา

ขอขอบคุณที่ทานเลือกใชรถยนตซูซูกิ และยินดีตอนรับทานสูครอบครัวของเรา การเลือกใชรถยนตซูซูกิเปนสิ่งที่คุมคาอยางยิ่ง ซึ่งผลิตภัณฑของซูซูกิเปนผลิตภัณฑที่จะทํา

ใหทานไดรับความพึงพอใจจากการขับขี่

คูมือการใชงานนี้ไดจัดเตรียมไวเพือ่ชวยใหทานไดรับความปลอดภยั ความเพลิดเพลิน และปราศจากปญหาใดๆ จากการใชงานรถยนตซูซูกิ ในคูมือเลมนี้ ทานจะไดเรียนรู

เกี่ยวกับการทํางานของรถยนต ระบบความปลอดภัยตางๆ และขอกําหนดในการบํารุงรักษา โปรดอานคูมือนี้อยางละเอียดกอนใชงาน หลงัจากนั้น ใหเก็บคูมือนี้ไวในชอง

เก็บของเพื่อใชอางอิงในอนาคต

หากทานจําหนายรถยนตนี้ โปรดเก็บคูมือนี้ไวในรถเพื่อมอบใหกับเจาของรายใหม

นอกจากคูมือการใชงานนี้แลว ยังมีคูมือเลมอืน่ๆ ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันแนบมาพรอมกับรถยนตซูซูกิดวย เราขอแนะนำใหทานอานคูมือเหลานี้อยาง

ละเอยีดเพื่อทําความเขาใจขอมูลสําคัญตางๆ

เมื่อวางแผนนํารถยนตซูซูกิของทานเขารับการบํารุงรักษาตามระยะ เราขอแนะนําใหทานเขารับบริการที่ศูนยบริการซูซูกิใกลบานทาน ชางเทคนิคที่ผานการฝกอบรมมาเปน

อยางดีจะมีความชํานาญในการใหบริการไดดีที่สุดแกทาน และศูนยบริการจะใชอะไหลและอุปกรณเสริมแทของซูซูกิเทานั้น
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คาํแนะนําในการใชอะไหลและอุปกรณเสริมแทของซูซกูิ

ซูซูกิขอแนะนําใหใชอะไหลและอุปกรณเสริมแทของซูซูกิเทานั้น อะไหลและอุปกรณเสริมแทของซูซูกิไดรับการผลิตดวยมาตรฐานสูงสุดทั้งในดานคุณภาพและสมรรถนะ

และยังไดรับการออกแบบมาใหประกอบเขากับตัวรถไดพอดีตามคากําหนดของรถ

ในปจจุบัน อะไหลสําหรับเปลีย่นและอุปกรณเสริมที่ไมใชของแทจากซูซูกินั้นมีจําหนายตามทองตลาดอยางหลากหลาย การใชอะไหลและอุปกรณ เสริมเหลานี้จะสงผล

กระทบตอสมรรถนะ และทําใหอายุการใชงานของรถลดลง ดังนั้น การติดตั้งอะไหลและอุปกรณเสริมที่ไมใชของแทจากซูซูกิจะอยูนอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน

อะไหลและอปุกรณเสริมตางๆ ทีไ่มใชของแทจากซูซูกิ
อะไหลและอุปกรณเสริมบางอยางอาจผานการรับรองจากองคกรใดๆ ในประเทศของทาน

อะไหลและอุปกรณเสริมบางอยางซึ่งจัดจําหนายโดยผานการรับรองจากซูซูกิ อะไหลและอุปกรณเสริมที่เปนของแทจากซูซูกซิึ่งจัดจําหนายเป ็นชิน้สวนที่ใชแลว อะไหลและ

อุปกรณเสริมตางๆ เหลานี้ไมใชอะไหลและอุปกรณเสริมแทจากซูซูกิ และการใชงานอะไหลและอุปกรณเสริมตางๆ เหลานี้จะอยูนอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน

การนําอะไหลและอปุกรณเสริมแทของซูซูกิกลบัมาใชใหม
หามมิใหจําหนายตอ หรือนําชิ้นสวนประกอบตางๆ ตอไปนี้กลับมาใชใหม เนื่องจากชิ้นสวนประกอบตางๆ เหลานี้จะกอใหเกิดอันตรายแกผ ูใช:

• ชิ้นสวนประกอบของถุงลม และชุดประจุแกสทั้งหมด รวมถึงชิ้นสวนประกอบของชุดประจุแกส (เชน ยางรอง อุปกรณควบคุม และเซ็นเซอรตางๆ) 
• ระบบเขม็ขัดนิรภัย รวมถึงชิ้นสวนประกอบตางๆ ของระบบ (เชน สายเข็มขดันิรภยั ปลอกล็อค และชุดรั้งกลับ)

ถุงลมและชิ้นสวนประกอบตางๆ ของชุดรั้งกลับเข็มขดันิรภยัประกอบดวยสารเคมีที่สามารถระเบิดได ดังนั้น ชิ้นสวนประกอบตางๆ เหลานี้ควรไดรับการถอดและกําจัด

อยางถูกตองเหมาะสมโดยศูนยบริการมาตรฐานที่ไดรับการรับรองจากซูซูกิ เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดพองตัวโดยไมคาดคิดกอนทําการกําจัดซาก
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คาํแนะนําจุดบริการตางๆ
1. น้ํามันเชื้อเพลิง (ดูหมวดที่ 1)

2. ฝากระโปรงหนา (ดูหมวดที่ 5)

3. เครื่องมือสําหรับเปลี่ยนยาง (ดูหมวดที่ 8)

4. กานวัดระดับน้ํามันเครื่อง <สีเหลือง> 

(ดูหมวดที่ 7)

5. กานวัดระดับน้ํามันเกียร CVT <สีแดง> 

(ดูหมวดที่ 7)

6. น้ําหลอเยน็เครื่องยนต (ดูหมวดที่ 7)

7. น้ําฉีดลางกระจกบังลมหนา 

(ดูหมวดที่ 7)

8. แบตเตอรี่ (ดูหมวดที่ 7)

9. แรงดันลมยาง

(ดูที่ปายขอมูลยางที่เสากลางประตูดานคนขับ)

10. ยางอะไหล (ดูหมวดที่ 7)
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บนัทกึ
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สารบญั
คําแนะนําเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง 1

กอนการขับขี่ 2

การใชงานรถของทาน 3

ขอแนะนําการขับขี่ 4

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ 5

การบรรทุกสัมภาระและการลากจูง 6

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา 7

บรกิารฉุกเฉิน 8

การดูแลรักษารถยนต 9

ขอมูลทั่วไป 10

ขอมูลจําเพาะ 11

รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 12

ดัชนี 13



ภาพประกอบสารบัญ
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ภายนอกดานหนา
1. ฝากระโปรงหนา (หนา 5-2)
2. ที่ปดน้ําฝน (หนา 2-50)
3. เสาอากาศวิทยุ (หนา 5-18)
4. ไฟหนา (หนา 2-47, 7-26)
5. กระจกมองขาง (หนา 2-10)
6. ล็อคประตู (หนา 2-2)
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ตัวอยาง
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ภายนอกดานหลัง
1. ไฟเบรกเสริมดวงที่สาม (หนา 7-30)
2. ที่ปดน้ําฝนกระจกประตูทาย (ในรถบางรุน)

(หนา 2-51)
3. ฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิง (หนา 5-1)
4. ไฟทายรวม (หนา 7-28)
5. ประตูทาย (หนา 2-4)
6. ไฟสองปายทะเบียน (หนา 7-29)

76MH0A018

63 4 5

1 2

ตัวอยาง



ภาพประกอบสารบัญ
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ภายในดานหนา
1. แผงบังแดด (หนา 5-3)
2. ถุงลมดานผูโดยสารเบาะหนา

(ในรถบางรุน) (หนา 2-24)
3. ไฟสองสวางภายในหองโดยสารดานหนา

(หนา 5-4, 7-31)
4. กระจกมองหลัง (หนา 2-9)
5. การควบคมุกระจกไฟฟา

(ในรถบางรุน) (หนา 2-8)/
สวิตชควบคุมกระจกไฟฟา
(ในรถบางรุน) (หนา 2-10)

6. ชองเก็บของ (หนา 5-6)
7. คันเบรกมือ (หนา 3-5)
8. เบาะหนา (หนา 2-10)

84MS0T003

541 32

6 7 8

A B

ตัวอยาง



ภาพประกอบสารบัญ
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1. สวิตชไฟฉุกเฉนิ (หนา 2-50)
2. เครื่องเสียง (ในรถบางรุน) (หนา 5-19)
3. แผงหนาปด (หนา 2-31)/
จอแสดงขอมูล (หนา 2-34)

4. สวติชที่ปดน้ําฝนและที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนา
(หนา 2-50)/
สวิตชทีป่ดน้าํฝนและทีฉ่ีดน้าํลางกระจกประตูทาย
(ในรถบางรุน) (หนา 2-51)

5. ชุดถุงลมดานคนขับ (หนา 2-24)
6. ชองเสียบ AUX/USB (ในรถบางรุน)

(หนา 5-6)
7. ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา

(หนา 5-13)
8. ชองเสียบอุปกรณเสริม (หนา 5-5)
9. คันเกียร (หนา 3-8)

10. ฟวส (หนา 7-23)

84MS0T004
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6 8 97 10

ตัวอยางภาพ ก



ภาพประกอบสารบัญ

84MS0-14E

1. สวิตชสตารท (หนา 3-3)
2. สวิตชควบคุมไฟสองสวาง (หนา 2-47)/ 
สวิตชควบคุมไฟเลี้ยว (หนา 2-48)

3. คันล็อคปรับระดับพวงมาลัย (ในรถบางรุน) 
(หนา 2-52)

4. คันเปดฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิง (หนา 5-1)
5. คันปลดล็อคฝากระโปรงหนา 

(หนา 5-2)

84MS0T005

21

43 5

ตัวอยางภาพ ข



ภาพประกอบสารบัญ

84MS0-14E

ภายในดานหลัง
1. เขม็ขัดนิรภัย (หนา 2-13)
2. มือจับเหนือประตู (หนา 5-6)
3. เบาะหลัง (หนา 2-12)

84MS0T006

1 2

3

ตัวอยาง



ภาพประกอบสารบัญ

84MS0-14E

หองเก็บสมัภาระ
1. ฝาปดหองเก็บสัมภาระ

(ในรถบางรุน) (หนา 5-9)
2. ยางอะไหล (หนา 8-1)
3. ดามแมแรง (หนา 8-1)
4. แมแรง (หนา 8-1)
5. ประแจขันลอ (หนา 8-1)
6. ตะขอแขวนถุงสัมภาระ (หนา 5-9)

84MS0T007

1

42 3 5 6

ตัวอยาง



คําแนะนําเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง

1

84MS0-14E

65D394

คาํแนะนําเกี่ยวกับน้ํามนัเชื้อเพลิง

คําแนะนําเกี่ยวกับน้ํามันเชือ้เพลิง ....................................................................1-1
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คําแนะนําเกี่ยวกับน้ํามนัเชื้อเพลิง

84MS0-14E

คําแนะนําเกี่ยวกบัน้ํามันเชื้อเพลิง

84MS0T101

ถารถของทานไมมีตัวจํากัดขนาดหัวจายติดตั้งอยูในทอ
เติมน้ํามันเชื้อเพลิง ทานจะสามารถใชไดทั้งน้ํามันเบนซิน
ที่มีสวนผสมของสารตะกั่วหรือไรสารตะกั่วที่มีคา
ออกเทน  (RON) 85 หรื อสู งกว าได  หมายเหตุ
ขอแนะนํา ใหใชน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว

ถารถของทานมีตัวจํากัดขนาดหัวจายติดตั้งอยูในทอ
เติมน้ํามันเชื้อเพลิง ทานจะตองใชน้ํามันเบนซินไรสาร
ตะกั่วที่ มีคาออกเทน (RON) 91 หรือสูงกวา (หรือ
RON 95 หรือสูงกวา ถาระบุไวบนฝาปดชองเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิง) เทานั้น รถเหลานี้จะมีขอความติดไวใกล
กับทอเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งระบุไววา: “UNLEADED
FUEL ONLY”

ถามีขอความ “RON 95” ติดไว ทานจะตองใชน้ํามัน
เบนซินไรสารตะกั่วที่มีคาออกเทน (RON) 95 หรือ
สูงกวาเทานั้น 

น้ํามันเบนซินที่มีสวนผสมของเอธานอล
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วที่มีสวนผสมของเอธานอล
(แอลกอฮอลที่ไดจากกระบวนการหมักและกลั่นพืช)
ซึ่งเปนที่รูจักกันดีในชื่อแกสโซฮอล มีการจัดจําหนาย
เชิงพาณิชยในบางประเทศ น้ํามันเบนซินที่มีสวนผสม
ของเอธานอลชนิดนี้สามารถใชได กับรถของทาน
ถาในสวนผสมมีปริมาณเอธานอลไมเกินกวา 20% (E20)
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาน้ํามันเบนซินที่มีสวนผสม
ของเอธานอลนี้มีคาออกเทนไมต่ํากวาคาที่แนะนําไว

ตัวอยาง

ขอพงึระวัง
ถังน้ํามันเชื้อเพลิงมีพื้นที่วางสําหรับการขยายตัว
ของน้ํามันในเวลาที่อากาศรอน หากทานยังคงเติม
น้ํามันเชื้อเพลิงตอหลังจากที่หัวจายน้ํามันตัดการ
ทํางานโดยอัตโนมัติ หรือเมื่อเกิดอากาศดันกลับใน
ครั้งแรก พื้นที่วางนั้นจะเต็ม เมื่อเติมน้ํามันจนเต็ม
ในลักษณะนี้และน้ํามันเชื้อเพลิงไดรับความรอน
อาจทําใหเกิดการรั่วซึมเนื่องจากการขยายตัวของ
น้ํามันได เพื่อปองกันการรั่วซึมของน้ํามันเชื้อเพลิง
ในลักษณะนี้  ใหหยุดเติมน้ํามันหลังจากที่หัวจาย
น้ํามันเชื้อเพลิงตัดการทํางานโดยอัตโนมัติ หรือ
เมื่อใชระบบอื่นที่ไมใชระบบอัตโนมัติ หรือเมื่อเกิด
อากาศดันกลับในครั้งแรก

ขอพงึระวัง
ระมัดระวังอยาทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีสวนผสม
ของแอลกอฮอลหกกระเซ็นขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง
ถามีน้ํามันเชื้อเพลิงหกลงบนตัวถังรถ ใหรีบเช็ดออก
ทันที น้ํามนัเชือ้เพลงิที่มสีวนผสมของแอลกอฮอลจะ
ทําใหเกิดความเสียหายกับสีรถได ซึ่งความเสียหายนี้
อยูนอกเหนือเงื่อนไขการรับประกนัรถใหม
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กุญแจ

51KM024

รถของท านมาพร อมกับกุญแจที่ เหมื อนกันสองดอก

เก็บรักษากุญแจสํารองไวในที่ปลอดภัย กุญแจหนึ่งดอก

สามารถเปดล็อคไดทุกจุดของรถ

หมายเลขระบุกุญแจจะประทับอยู บนปายโลหะที่ใหมา

พร อมกับกุญแจหรื อบนตั วกุญแจเอง  เ ก็ บรั กษาป าย

โลหะไว ในที่ ปลอดภั ย  (ในรถบางรุ น) หากท านทํา

กุญแจหาย ทานจําเปนตองใชหมายเลขนี้ เพื่ อขอสั่ งทํา

กุญแจชุดใหม ใหจดหมายเลขไวในชองดานลางเพื่อใช

อางอิงในอนาคต

ระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนต

ระบบนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อชวยปองกันการโจรกรรม
รถยนต โดยตัดการทํางานของระบบสตารทเครื่องยนตดวย
อิเล็กทรอนิกส
เครื่องยนตจะสามารถสตารทติดไดก็ตอเมื่อใชกุญแจสตารท
ระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนตที่ใหมาพรอมกับรถ
ของทาน ซึ่งมีรหัสประจําตัวอิเล็กทรอนิกสที่ถูกโปรแกรมไว
ในกุญแจเทานั้น กุญแจจะสงรหัสประจําตัวไปที่รถเมื่อบิด
สวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON” ถาทานจําเปนตองสั่งทํา
กุญแจสํารอง กรุณาติดตอศูนยบริการซูซูกิใกลบานทาน
ตัวรถจะตองไดรบัการตั้งโปรแกรมใหตรงกับรหัสประจาํตัว
ที่ถูกตองของกญุแจสาํรองดวยเชนกัน กุญแจที่ทาํโดยชางทาํ
กุญแจทั่วไปจะไมสามารถใชงานได

80JM122

ถาไฟเตอืนระบบยับยัง้การทาํงานของเครื่องยนตกะพริบเมื่อ
สวติชสตารทอยูในตําแหนง “ON” เครื่องยนตจะสตารทไมตดิ

หมายเหตุ:
• ถาไฟเตือนนี้กะพริบ ใหบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง

“LOCK” จากนั้นบิดกลับไปที่ตําแหนง “ON”
• ถาไฟเตือนนี้ยังคงกะพริบอยูขณะที่สวิตชสตารทอยู ที่
ตาํแหนง “ON” แสดงวาอาจมปีญหาเกดิขึน้กบักญุแจของ
ทานหรือระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนต ใหนํารถ
เขารับการตรวจเช็คที่ศูนยบริการซูซกูิ

หมายเหตุ:
• ถาทานทํากุญแจสตารทระบบยับยั้งการทํางานของเครือ่งยนต
หาย กรุณาติดตอศูนยบรกิารซซููกิใหเรว็ที่สดุเทาที่จะทํา
ไดเพื่อยกเลิกรหัสประจําตัวของกุญแจที่หายไป และเพื่อ
สั่งทํากุญแจใหม

• ถาทานมรีถยนตอีกคนัหนึ่งซึง่มรีะบบยบัยั้งการทํางานของ
เครื่องยนตติดตั้งอยูดวยเชนกัน ใหทานนํากุญแจของ
รถยนตคันดงักลาวออกหางจากสวติชสตารทเมื่อใชรถซซูกูิ
ของทาน มิฉะนัน้เครื่องยนตจะไมสามารถสตารทได เนื่องจาก
กญุแจของรถอีกคนัหนึ่งอาจรบกวนระบบยบัยั้งการทํางาน
ของเครื่องยนตในรถซูซูกิของทานได

• ถามวีัตถุที่เปนโลหะตดิอยูกบักญุแจระบบยบัยั้งการทํางาน
ของเครือ่งยนต กุญแจดอกดงักลาวอาจไมสามารถใชสตารท
เครือ่งได

เสียงเตอืนลมืถอดกุญแจสตารท

เสียงเตือนจะดังและหยุดเปนชวงๆ เพื่อเตือนใหทานถอด
กุญแจสตารทออก ถากุญแจเสียบคางอยูที่สวิตชสตารทเมื่อ
ประตูดานคนขับเปดอยู

หมายเลขระบุกุญแจ:

ตัวอยาง

ขอพงึระวัง
กุญแจระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนตเปนอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสที่ละเอียดออน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
ตอกุญแจระบบยับยัง้การทํางานของเครื่องยนต:
• อยาใหกุญแจไดรับการกระทบกระแทก ความชื้น หรือ

อยูในที่ที่มอีุณหภูมิสงู เชน บนแผงคอนโซลหนารถ
ซึ่งถูกแสงแดดโดยตรง

• เกบ็กญุแจระบบยบัยัง้การทํางานของเครื่องยนตใหหาง
จากวัตถุทีเ่ปนแมเหล็ก
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ล็อคประตู

ล็อคประตขูาง

ประตดูานคนขับ

76MH0A001

(1) ล็อค
(2) ปลดล็อค
(3) ดานหนา
(4) ดานหลัง

การล็อคประตูดานคนขบัจากดานนอกรถ:

• เสยีบกุญแจและบิดใหดานบนของกุญแจหมนุไปทาง
ดานหนาของรถ หรือ

• เลื่อนปุมล็อคไปทางดานหนา แลวดึงมือเปดประตู
ดานนอกคางไวขณะปดประตู

การปลดล็ อคประตู ด านคนขั บจากด านนอกรถ
ใหเสียบกุญแจและบิดใหดานบนของกุญแจหมุนไป
ทางดานหลังของรถ

การล็ อคประตูด านผู โดยสารเบาะหน าจากด าน
นอกรถ ให เลื่ อนปุ มล็อคไปทางดานหนา แลวดึง
มือเปดประตูดานนอกคางไวขณะปดประตู

การล็อคประตูหลังจากดานนอกรถ ใหเลื่อนปุมล็อค
ไปทางดานหนาและปดประตู

76MH0A019

(1) ล็อค
(2) ปลดล็อค

การล็อคประตูจากดานในรถ ใหเลื่อนปุมล็อคไปทาง
ดานหนา เลื่อนปุมล็อคไปทางดานหลังเพื่อปลดล็อค
ประตู ทานไมจําเปนตองดึงมือเปดประตูดานนอกคาง
ไวขณะปดประตู

ระบบเซ็นทรัลล็อค (ในรถบางรุน)

ประตดูานคนขับ

76MH0A002

(1) ล็อค
(2) ปลดล็อค
(3) ดานหนา
(4) ดานหลัง

ทานสามารถล็อคและปลดล็อคประตูทุกบาน (รวมถึง
ประตูทาย) ไดพรอมกันโดยใชกุญแจไขทีเ่บาเสยีบกุญแจ
ประตูดานคนขบั

การล็อคประตูทุกบานพรอมกัน ให เสียบกุญแจที่
เบาเสียบกุญแจประตูดานคนขับ และบิดใหดานบนของ
กุญแจหมุนไปทางดานหนาของรถหนึ่งครั้ง

การปลดล็อคประตูทุกบานพรอมกัน ใหเสียบกุญแจที่
เบาเสียบกุญแจประตูดานคนขับ และบิดใหดานบนของ
กุญแจหมุนไปทางดานหลังของรถสองครั้ง

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

ตัวอยาง

(3)

(2)
(1)

(4)
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หมายเหตุ:
ทานสามารถสับเปลี่ยนวิธีสั่งปลดล็อคประตทูุกบานจาก
การหมุนกุญแจสองครั้งมาเปนการหมุนครัง้เดียวหรอืใน
ทางกลับกันไดที่โหมดตั้งคาของจอแสดงขอมูล ศึกษา
รายละเอียดการใชงานหนาจอแสดงขอมูลไดที่
“จอแสดงขอมูล” ในหมวดนี้

การปลดล็อคเฉพาะประตูดานคนขับ ใหเสียบกุญแจที่
เบาเสียบกุญแจประตูดานคนขับ และบิดใหดานบน
ของกุญแจหมุนไปทางดานหลังของรถหนึ่งครั้ง

76MH0A020

(1) ล็อค
(2) ปลดล็อค

ทานยังสามารถล็อคหรือปลดล็อคประตูทุกบานโดย
การกดที่ดานหนาหรือดานหลังของสวิตชตามที่ตองการ
ไดดวยเชนกัน

หมายเหตุ:
ถารถของทานมีระบบคียเลสเอ็นทรี ทานจะสามารถ
ล็อคหรือปลดล็อคประตูทุกบานโดยใชรีโมทไดดวย
เชนกนั ดูที่ “รีโมทคอนโทรลของระบบคียเลสเอ็นทรี”
ในหมวดนี้

ล็อคนิรภัยสําหรบัเด็ก (ประตหูลงั)

76MH0A021

(1) ล็อค
(2) ปลดล็อค

ที่ประตูหลังแตละขางจะมีล็อคนิรภัยสําหรับเด็กติดตั้ง
อยู  ซึ่งสามารถใชเพื่อชวยปองกันการเปดประตูจาก
ทางดานในตัวรถโดยไมตั้งใจได เมื่อปุมล็อคอยู ใน
ตําแหนง “ล็อค” (1) ทานจะสามารถเปดประตูหลังได
จากด านนอกตัวรถเท านั้ น แต เมื่ อปุ มล็ อคอยู ใน
ตําแหนง “ปลดล็อค” (2) ทานจะสามารถเปดประตู
หลังไดทั้งจากดานในและดานนอกตัวรถ

(1)

(2)

ตัวอยาง

คําเตอืน

ใหแนใจวาปุมล็อคนิรภัยสําหรับเด็กอยูในตําแหนง
“ลอ็ค” ทุกครั้งที่มีเด็กโดยสารที่เบาะหลงั

(1)

(2)

ตัวอยาง
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ประตทูาย

76MH0A086

(1) ล็อคประตูดานคนขบั
(2) ล็อคประตูทาย
(3) มือเปดประตูทาย

• ถารถของทานมรีะบบเซ็นทรัลลอ็ค ทานสามารถลอ็ค
หรอืปลดล็อคประตูทายไดโดยใชกุญแจไขทีเ่บาเสยีบ
กุญแจประตูดานคนขับ (1) 

• ถารถของทานไมมีระบบเซ็นทรัลล็อค ทานสามารถ
ล็อคหรือปลดล็อคประตูทายไดโดยใชกุญแจไขที่
เบาเสียบกุญแจประตูทาย (2) 

การเปดประตูทาย ใหดึงมือเปดประตูทาย (3) ขึ้นคาง
ไวและยกประตูทายขึ้น

ถาทานไมสามารถปลดล็อคประตูทายไดโดยการดึงมือ
เปดประตูทาย (3) ขึ้น เนื่องจากแบตเตอรี่หมดประจุ
หรือเกิดความบกพรองขึ้ น ใหปฏิบั ติตามขั้ นตอน
ดานลางเพื่อปลดล็อคประตูทายจากดานในตัวรถ
1) ถอดฝาปดหองเก็บสัมภาระออก (ในรถบางรุน)

และพบัเบาะหลงัไปขางหนาเพือ่ใหเขาสูประตทูายได
งายขึน้ ดูที่ “การพับเบาะหลัง” สําหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการพับเบาะหลังไปขางหนา

84MS0T221

2) ใชไขควงแบนพันดวยผาเนื้อนุมดันคันปลดล็อค
ประตูทาย (4) ใหเปดออก ดังที่แสดงในภาพ

84MS0T222

3) การปลดล็อคประตูทาย ใหใชไขควงแบนดันคัน
ปลดล็อคฉุกเฉิน (5) ไปตามทิศทางที่ลูกศรแสดง
ในภาพ

4) กดเปดประตูทายจากดานในตัวรถ
เมื่อปดประตูทาย ประตูทายจะล็อคอีกครั้ง

ถายังไมสามารถปลดล็อคประตูทายไดโดยการดึงมือ
เปดประตูทาย (3) ขึ้น ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการซูซูกิ

คําเตอืน

ตรวจเช็คใหแนใจทุกครั้งวาประตูทายปดสนิทและ
ล็อคเรียบรอยดี การปดประตูทายใหสนิทจะชวย
ปองกันผู โดยสารไมใหถูกเหวี่ ยงออกนอกตัวรถ
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ การปดประตูทายให
สนิทยังชวยปองกันไมใหกาซไอเสียเขาสูภายในรถ
อกีดวย

(3)

(1)

(2)

ตัวอยาง

(4)

ขอควรระวัง

ใหแนใจวาไมมีใครอยูใกลประตูทายขณะดันเพื่อเปด
ประตูทายจากดานในของตวัรถ

(5)
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รีโมทคอนโทรลของระบบคียเลสเอน็ทรี 
(ในรถบางรุน)

81A184

(1) ปุม “ล็อค”
(2) ปุม “ปลดล็อค”

ทานสามารถล็อคหรือปลดล็อคประตูทุกบาน (รวมถึง
ประตูทาย) ไดพรอมกันโดยใชรีโมทคอนโทรลเมื่ออยู
ใกลกับรถ

• การล็อคประตูทกุบาน ใหกดปุม “ล็อค” (1) หนึง่ครัง้
• การปลดล็อคเฉพาะประตูดานคนขับ ใหกดปุ ม

“ปลดล็อค” (2) หนึ่งครั้ง
• การปลดล็อคประตูบานอืน่ๆ ใหกดปุม “ปลดล็อค”

(2) อีกหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ:
ทานสามารถสับเปลี่ยนวิธีการสั่งปลดล็อคประตทูุกบาน
จากการกดปุมสองครั้งมาเปนการกดปุมครั้งเดียวหรือ
ในทางกลับกันไดที่ โหมดตั้งคาของจอแสดงขอมูล
ศึกษารายละเอียดการใชงานหนาจอแสดงขอมูลไดที่
“จอแสดงขอมูล” ในหมวดนี้

ไฟเลี้ยวจะกะพริบหนึ่งครั้งเมื่อประตูล็อค

เมื่อปลดล็อคประตู:
• ไฟเลี้ยวจะกะพริบสองครั้ง
• ถาสวติชไฟสองสวางภายในอยูที่ตาํแหนง “DOOR”
ไฟสองสวางภายในจะตดิสวางขึ้นประมาณ 15 วนิาที
และคอยๆ ดับลง ถาทานเสียบกญุแจเขาไปในสวติช
สตารทในระหวางนี ้ไฟสองสวางจะคอยๆ ดับลงทนัที

ใหแนใจวาประตูล็อคหลังจากกดปุม “ล็อค” ถาไมเปด
ประตูใดๆ ภายใน 30 วินาทีโดยประมาณหลังจาก
กดปุม “ปลดล็อค” ประตูจะล็อคอกีครั้งโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:
• รัศมีการทํางานสูงสุดของรีโมทคอนโทรลระบบ
คียเลสเอ็นทรีอยูที่ประมาณ 5 ม. (16 ฟุต) ทั้ งนี้
ทั้งนั้นรัศมีการทํางานนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพ
แวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมือ่อยูใกลกับอปุกรณสง
สัญญาณอื่นๆ เชน หอวทิยุกระจายเสียง หรือวิทยุ
สื่อสาร CB (Citizens Band)

• ทานจะไมสามารถใชงานรโีมทคอนโทรลเพื่อควบคุม
ล็อคประตูได ถากุญแจสตารทยังเสียบอยูในสวิตช
สตารท

• ถามีประตบูานใดบานหนึ่งเปดอยู ทานจะไมสามารถ
ใชรีโมทคอนโทรลล็อคประตูได

• ถาทานทํารีโมทคอนโทรลชุดใดชุดหนึ่งหาย ใหรีบ
ติดตอศูนยบริการซูซูกิโดยเร็วที่สุดเพื่อทําการเปลี่ยน
รีโมทคอนโทรล ใหแนใจวาทานไดใหศูนยบริการซซูกูิ
ลงทะเบียนรหัสรีโมทใหมในหนวยความจําของรถ
ทานเพือ่ใหรหัสเกาถูกลบออกไป

(1)

(2)

ขอพงึระวัง
รีโมทคอนโทรลเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ละเอียด
ออน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอรีโมทคอนโทรล:
• อยาใหกุญแจไดรับการกระทบกระแทก ความชื้น
หรืออยูในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เชน บนแผงคอนโซล
หนารถซึ่งถกูแสงแดดโดยตรง

• เก็บรีโมทคอนโทรลใหหางจากวัตถุที่เปนแมเหล็ก
เชน โทรทัศน
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การเปลี่ยนแบตเตอรี่
ถาทานไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลไดตามปกติ
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล:

68LM248

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

68LM249

(3) แบตเตอรี่ลิเธียมแบบกระดุม:
CR1616 หรือเทียบเทา

3) สอดปลายไขควงแบนเขาไปในรองของรโีมทคอนโทรล
(2) และงัดเบาๆ ใหเปดออก

4) เปลี่ ยนแบตเตอรี่  (3) โดยใหขั้ วบวก (+) ของ
แบตเตอรี่หันเขาหาเครื่องหมาย “+” ของตัวรีโมท

5) ปดรีโมทคอนโทรลและตดิตัง้เขากับตัวเรือนรีโมท
6) ปดฝาครอบรีโมท ติดตั้งและขันสกรู (1) ใหแนน
7) ตรวจเช็คใหแนใจวาทานสามารถใชรโีมทคอนโทรล

ควบคุมล็อคประตูได
8) กําจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลวใหถูกตองตามกฎหรือขอ

บังคับที่บังคับใช อยาทิ้งแบตเตอรี่ลิเธียมรวมกับ
ขยะในครัวเรือนทั่วไป

หมายเหตุ:
จะตองกําจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลวอยางถูกตองตามกฎ
หรือขอบังคับที่บังคับใช และจะตองไมทิ้งลงถังขยะ
ในครัวเรือนทั่วไป

(1)

(2)

(2)

(3)

คําเตอืน

การกลืนแบตเตอรี่ลิเธียมอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ
ภายในอยางรุนแรง ดังนั้น อยาใหใครก็ตามกลืน
แบตเตอรี่ลิ เธียม และให เก็บแบตเตอรี่ ลิ เธียมให
พนมือเด็กและหางจากสัตวเลี้ยง หากกลืนเขาไป
ใหรีบไปพบแพทยทันที

ขอพงึระวัง
รีโมทคอนโทรลเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ละเอียด
ออน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอรีโมทคอนโทรล
อยาใหรีโมทคอนโทรลถูกฝุนหรือความชื้น หรือ
อยาใหชิน้สวนภายในไดรับการกระทบกระเทือน
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ไฟแสดงสถานะสัญญาณเตือนการโจรกรรม

รุนที่มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต

84MS0T202

รุนที่ไมมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต

84MS0T208

ไฟแสดงสถานะสัญญาณเตือนการโจรกรรมนี้ จะ
กะพริบเมื่ อสวิตชสตารทอยู ในตําแหนง “LOCK”
หรือ “ACC” ไฟแสดงสถานะสัญญาณเตือนการ
โจรกรรมที่กะพริบนี้มีไวเพื่อปองกันการโจรกรรมโดย
ทําใหผูอื่นเชื่อวามีระบบรักษาความปลอดภัยติดตั้งอยู
ในรถ

กระจกหนาตาง

การควบคมุกระจกแบบธรรมดา 
(ในรถบางรุน)

60G010

เลื่อนกระจกหนาตางขึ้นหรือลงโดยการหมุนมือหมุน
ที่แผงประตู

ตัวอยาง
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การควบคมุกระจกไฟฟา (ในรถบางรุน)

ทานสามารถใชงานกระจกไฟฟาไดเมื่อสวิตชสตารท
อยูในตําแหนง “ON” เทานั้น

ประตดูานคนขับ

76MH0A022

ประตูดานคนขับมีสวิตช (1) สําหรับใชงานกระจก
ดานคนขับ และสวิตช (2) สําหรับใชงานกระจกดาน
ผูโดยสารเบาะหนา หรือสวิตช (4), (5) สําหรับใชงาน
กระจกผูโดยสารดานหลังซายและขวาตามลําดับ

ประตดูานผูโดยสาร

76MH0A023

ประตูดานผูโดยสารมีสวิตช (3) สําหรับใชงานกระจก
ดานผูโดยสาร

81A009

กดสวนบนของสวิตชลงเพื่อเปดกระจก และดันสวน
บนของสวติชขึ้นเพือ่ปดกระจก

กระจกดานคนขับมีฟงกชั่ น “เปดอัตโนมัติ” เพื่ อ
เพิ่มความสะดวกสบาย (เชน ที่ดานเก็บคาผานทาง
หรอืรานอาหารที่ใหบรกิารแบบขับผาน (Drive-Through))
ฟงกชั่นนี้จะชวยใหทานสามารถเปดกระจกหนาตาง
ไดโดยไมตองกดสวิตชกระจกคางไวในตําแหนง
“เปด” กดสวิตชกระจกดานคนขับลงจนสุดแลวปลอย
เมื่อตองการใหกระจกหยุดกอนที่จะเลื่อนลงจนสุด
ใหดันสวิตชขึน้แลวปลอยทันที

(1)(2)

(5)

(4)

ตัวอยาง

(3)

ตัวอยาง ปด

เปด
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สวิตชล็อค

76MH0A024

ประตูดานคนขับมีสวิตชล็อคกระจกดานผูโดยสารอยู
ดวย เมื่อทานกดสวิตชล็อค ทานจะไมสามารถใชงาน
สวิตช  (2), (3), (4) หรือ (5) เพื่ อเลื่ อนกระจกดาน
ผูโดยสารขึ้นหรือลงได ใหกดสวิตชล็อคอีกครั้ง เพื่อ
กลับมาใชงานตามปกติ

หมายเหตุ:
ถาทานขับรถโดยเปดกระจกหลังบานใดบานหนึ่ง
ทานอาจไดยินเสียงดังจากลมปะทะได เพื่อใหเสียง
ดั งกล าวลดลง ให เปดกระจกด านคนขับหรือด าน
ผูโดยสารเบาะหนา หรือเปดกระจกดานหลังลงเพียง
เล็กนอย

กระจก

กระจกมองหลัง

ทานสามารถใชมือปรับกระจกมองหลังเพื่อใหมองเห็น
ดานหลังของรถไดจากกระจก

74LHT0235

ตัวอยาง
คําเตอืน

• ทานควรลอ็คการทํางานของกระจกดานผ ูโดยสาร
ทุกครั้งเมื่อมีเด็กโดยสารอยูในรถ เด็กอาจไดรับ
บาดเจ็บอยางรุนแรงถาสวนใดสวนหนึ่งของ
ร างกายถูกกระจกหนีบในระหวางที่ กระจก
หนาตางทํางาน

• เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหผูโดยสารไดรับบาดเจ็บจาก
การถูกกระจกหนาตางหนีบ ตรวจดูใหแนใจวา
ไมมีอวัยวะสวนหนึ่งสวนใดของผูโดยสาร เชน
มือหรือศีรษะกีดขวางการทํางานของกระจก
ไฟฟาขณะเลื่อนปด

• ใหถอดกุญแจสตารทออกทุกครั้งเมื่อออกจากรถ
แมวาจะเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม นอกจากนี้อยา
ปลอยใหเด็กอยูในรถตามลําพัง เนื่องจากเด็กอาจ
เลนสวิตชกระจกไฟฟาโดยรูเทาไมถึงการณจน
เปนเหตุใหถูกกระจกหนีบได
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กระจกมองขาง

ปรับกระจกมองขางเพื่อใหสามารถมองเห็นดานขาง
รถของทานไดเล็กนอยผานทางกระจก

68KH009

ทานสามารถปรับกระจกมองขางดวยมือโดยใชปุม (1)
ที่อยูบริเวณแผงประตูดานคนขับหรือดานผูโดยสาร

กระจกมองขางไฟฟา (ในรถบางรุน)

76MH0A026

สวิตชควบคุมกระจกมองขางไฟฟาติดตั้ งอยูที่ แผง
ประตูดานคนขับ ทานสามารถปรับกระจกมองขางได
เมื่อสวิตชสตารทอยูในตําแหนง “ACC” หรือ “ON”
การปรับกระจกมองขาง:

1) บิดสวิตชควบคุมไปทางซายหรือขวาเพื่อเลือก
กระจกที่ทานตองการปรับ

2) โยกสวิตชไปในทิศทางที่ทานตองการปรับกระจก
3) บิดสวิตชควบคุมกลับไปที่ ตําแหนงกลางเพื่ อ

ปองกันการปรับโดยไมไดตั้งใจ

เบาะหนา

การปรับเบาะ
คําเตอืน

ใหระมัดระวังเมื่อตัดสินขนาดหรือระยะหางของ
รถหรือวัตถุอื่นซึ่งมองเห็นผานทางกระจกมองขาง
แบบนูน พึงระลึกไววา วัตถุจะดูมีขนาดเล็กกวา
และไกลกวาเมื่อมองจากกระจกแบบแบน

(1)
ตัวอยาง

(2)

(4)

(3)

(1)

(1)

(3)(2)

(4)

ตัวอยาง

คําเตอืน

อยาปรับเบาะนั่งหรือพนักพิงดานคนขับในขณะ
ขับขี่ เบาะนั่งหรือพนักพิงอาจเลื่อนโดยไมคาดคิด
เปนเหตุใหสูญเสียการควบคุมได ฉะนั้น ใหแนใจวา
ไดปรับเบาะนั่งและพนักพิงดานคนขับอยางถูกตอง
เหมาะสมแลวกอนทําการขับขี่

คําเตอืน

เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเข็มขัดนิรภัยซึ่งเปนอุปกรณ
เพื่ อความปลอดภัยหยอนเกินไปจนเปนเหตุ ให
ประสิทธภิาพของเข็มขัดนิรภัยลดลง ใหแนใจวาได
ปรับเบาะเรียบรอยแลวกอนที่จะคาดเข็มขัดนิรภยั

คําเตอืน

ควรปรับพนักพิงทั้งหมดใหอยูในตําแหนงตั้งตรง
ขณะขับขี่ มิฉะนั้นประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัย
อาจลดลง เข็มขัดนิรภัยไดรับการออกแบบมาให
ปกปองไดสูงสุดเมื่อพนักพิงอยูในตําแหนงตัง้ตรง
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(2)

(1)

ตัวอยาง
คันปรับตําแหนงเบาะนั่ง (1)
ดึงคันปรับขึ้นและเลื่อนตําแหนงเบาะ

คันปรับพนักพิง (2)
ดึงคันปรับขึ้นและเลื่อนตําแหนงพนักพิง

หลังจากปรับเบาะแลว ใหลองขยับเบาะไปดานหนา
หรือดานหลังเพือ่ใหแนใจวาเบาะล็อคเขาที่ดี
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เบาะหลัง

การพบัเบาะหลงั

เบาะหลังในรถของทานสามารถพับไปทางดานหนา
เพื่อเพิ่มพื้นทีเ่ก็บสัมภาระได

การพับเบาะหลังไปทางดานหนา:

84MS0T204

1) สอดหัวเข็มขดันิรภยัดานขางลงในรอง (1)

84MS0T205

2) ดงึสายปลดล็อคที่ดานบนของเบาะ แลวพับพนักพิง
ไปทางดานหนา

(1)

ตัวอยาง

ขอพงึระวัง
• ขณะที่เลื่อนพนกัพิง ใหแนใจวาไดสอดหัวเขม็ขัด
นิรภัยลงในชองแนนหนาดีแลว เพื่อไมใหเข็มขัด
นิรภัยติดกับพนักพิง ขาพับเบาะนั่ง หรือเดือย
ล็อคเบาะนั่ง การปฏิบัติ เชนนี้ จะชวยปองกัน
ความเสียหายที่จะเกดิขึ้นกับระบบเข็มขัดนิรภัย

• ใหแนใจวาสายเข็มขัดนิรภยัไมบิดพันกัน

ตัวอยาง

ขอพงึระวัง
หลังจากพับพนักพิงเบาะหลังไปทางดานหนาแลว
อย าใหมีสิ่ งแปลกปลอมเข าไปในชองล็อคของ
พนักพิ ง สิ่ งแปลกปลอมนี้ อาจทําให เกิ ดความ
เสียหายที่ดานในของล็อค และทําใหไมสามารถ
ลอ็คพนักพิงไดอยางแนนหนา

คําเตอืน

ถาทานจําเปนตองบรรทุกสัมภาระไวในหองโดยสาร
โดยพับพนักพิ งเบาะหลั งไปทางด านหน า ให
แนใจวาไดยึดสัมภาระอยางแนนหนาแลว มิฉะนั้น
สัมภาระอาจเหวี่ยงไปมาเปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บได
อยาวางสัมภาระซอนกันจนสูงกวาพนักพงิ
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การปรับเบาะกลับไปยังตําแหนงปกติ ใหปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดานลางนี้

84MS0T206

ยกพนักพิงขึน้จนกระทั่งล็อคเขาที่ด ี

หลังจากปรับเบาะกลับไปยงัตําแหนงปกติ ใหลองขยบั
พนักพิงเพือ่ใหแนใจวาล็อคอยางแนนหนา ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก

65D231S

คําเตอืน

ขณะปรับพนักพิงเบาะหลังกลับไปยงัตําแหนงปกติ ให
แนใจวาไมมีสิ่งใดอยูรอบๆ เดือยล็อค สิ่งแปลกปลอม
ตางๆ จะทําใหไมสามารถล็อคพนกัพงิไดอยางแนนหนา

ขอควรระวัง

ขณะปรับพนักพิงเบาะหลังกลับไปยังตําแหนงปกติ
ใหระมัดระวังอยาใหนิ้วมือของทานติดอยูระหวาง
ตวัล็อคและเดือยล็อค

ตัวอยาง

ขอควรระวัง

หามเอามือเขาไปในชองล็อคของพนักพิงเบาะหลัง
มิฉะนั้นนิ้วมือของทานอาจเขาไปติดและไดรับบาด
เจบ็ได

ขอพงึระวัง
• เมื่อปรับพนักพิงเบาะหลังกลับไปที่ตําแหนงปกติ
แลว อยาใหมีสิ่งแปลกปลอมเขาไปในชองล็อค
ของพนักพิง สิ่งแปลกปลอมตางๆ จะทําใหไม
สามารถล็อคพนักพิงไดอยางแนนหนา

• ขณะปรับพนกัพิงเบาะหลงักลบัไปยังตาํแหนงปกติ
ใหแนใจวาไดใชมือปรับดวยความระมัดระวัง
ทั้งนี้เพื่อหลีกเลีย่งความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้น
กับตัวลอ็ค อยาใชวัตถุใดๆ ปรับพนักพิง หรอืใช
แรงกดที่มากเกินไป

• เนื่องจากล็อคไดรับการออกแบบมาเพื่อใชยึด
พนักพิงเบาะหลังโดยเฉพาะ ดังนั้นอยาใชตัวล็อค
นี้เพื่อวัตถุประสงคอื่น การใชตัวล็อคไมถูกตอง
อาจทําให เกิดความเสียหายที่ดานในของล็อค
และทําให ไม สามารถล็ อคพนั กพิ งได อย าง
แนนหนา

คําเตอืน

ใหคาดเข็มขัดนิรภยัตลอดเวลาขณะขับขี่

คําเตอืน

ถุงลมเปนอุปกรณเสริมหรือเพิ่มเติมใหกับเข็มขัด
นิรภัยในการชวยปกปองการชนปะทะจากทางดาน
หน า  ผู ขั บขี่ และผู โดยสารทุ กคนจะต องคาด
เข็มขัดนิรภัยอยางถูกตองเพื่อเสริมความปลอดภัย
ตลอดเวลา ไมวาตําแหนงที่นั่ งนั้ นๆ จะมีถุงลม
ติดตั้งหรือไมก็ตาม ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงตอการ
บาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชวีิตในกรณทีี่เกิดการชน
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65D606 65D201 65D199

คําเตอืน

• อยาใหผู ใดก็ตามโดยสารในพื้นที่ เก็บสัมภาระ
ของรถ ในกรณีที่เกิดอบุัตเิหตุ ผูโดยสารที่ไมได
โดยสารบนเบาะนั่งและคาดเข็มขัดนิรภัยจะมี
ความเสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บสูงกวามาก

• ทานควรปรบัเขม็ขดันิรภัยใหอยูในลักษณะตอไปนี้
ตลอดเวลา:
– ใหคาดเขม็ขดันิรภยัโดยใหสายคาดสะโพกอยูต่ํา
และคาดผานกระดกูเชิงกรานไมใชคาดผานเอว

– ใหคาดเข็มขัดนิรภัยโดยใหสายคาดไหลคาด
ผานไหลดานนอกเทานั้น และหามคาดผาน
ใตแขนเด็ดขาด

– ใหคาดสายคาดไหลใหหางจากใบหนาและ
ลําคอของทาน แตอยาใหตกออกจากไหล

(ตอ)

เหนือกระดูกเชิงกราน

คําเตอืน

(ตอ)
• อยาคาดเขม็ขดันริภยัโดยที่สายเขม็ขดับิดพนักนั
และควรปรับสายเข็มขัดใหแนนพอแตไมอึดอัด
จนเกินไปเพื่อใหสามารถปกปองไดตามที่ไดรับ
การออกแบบมา สายเข็มขัดที่หยอนจะใหการ
ปกปองไดนอยกวาสายเข็มขัดที่ตงึ

• ใหแนใจวาไดสอดหัวเขม็ขดันิรภยัแตละอนัลงใน
รองปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตอง เนื่องจาก
อาจเปนไปไดทีจ่ะเสียบหวัเขม็ขดัเขากับปลอกล็อค
เข็มขัดนิรภัยผดิอัน

(ตอ)

คาดผานกระดูกเชิงกราน

คําเตอืน

(ตอ)
• สตรีมีครรภควรคาดเข็มขัดนิรภัยดวยเชนกัน
แมวาจะมีคําแนะนําพิเศษเกี่ยวกับการขับขี่จาก
แพทยเฉพาะทางของสตรีก็ตาม พึงระลึกไววา
ทานควรคาดสายคาดสะโพกใหต่ําที่สุดเทาที่จะ
ทําได ดังภาพ

• อยาคาดเข็มขัดนิรภัยทับของแข็งหรือวัตถุที่
แตกหักไดในกระเปาเสื้ อหรือเสื้ อผาของทาน
ในกรณีที่เกดิอบุัติเหตุ วัตถเุหลานี้เชน แวนตา
ปากกา ฯลฯ ซึ่งอยูใตเขม็ขดันิรภยัอาจเปนเหตุให
เกิดการบาดเจ็บได

(ตอ)

คาดผานสะโพกใหต่ําที่สุด
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เข็มขัดนิรภยัแบบ 3 จุด

ชุดรั้งกลับเข็มขัดนิรภยัแบบล็อคฉุกเฉิน (ELR)
เข็มขัดนิรภัยมีชุดรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยแบบล็อคฉกุเฉิน
(ELR) ซึ่งไดรับการออกแบบมาใหล็อคเข็มขัดนิรภัย
ในระหวางที่รถหยุดกะทันหันหรือเกิดการชนกระแทก
ชุดรั้งกลับเข็มขดันิรภัยนี้อาจล็อคไดเชนกัน ถาทานดึง
สายเข็มขัดคาดผานลําตัวอยางรวดเร็ว ถาเกิดเหตุการณ
นี้ขึ้น ใหปลอยสายเข็มขัดคืนเพื่อปลดล็อค แลวดึงสาย
เข็มขัดคาดผานลําตัวอีกครั้งใหชาลง

ขอความเตือนเพื่อความปลอดภยั

60A038

คําเตอืน

(ตอ)
• หามใชเข็มขัดนริภัยเสนเดียวกนักับผ ูโดยสารมากกวา

หนึ่งคน และหามคาดเขม็ขดันริภยัผานตัวทารกหรือ
เด็กเล็กที่นั่งอยูบนตักผูโดยสาร การใชเข็มขัดนิรภัย
ในลักษณะนี้อาจทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรงในกรณี
ที่เกดิอุบัติเหตุได

• ใหตรวจสอบชดุเข็มขดันริภยัเปนประจําวาสกึหรอ
และชํารุดเสยีหายมากเกนิไปหรือไม ทานควรเปลีย่น
เข็มขัดนิรภัยถาสายเข็มขัดนิรภัยหลุดลุย สกปรก
ปนเปอน หรือชํารุดเสียหายไมทางใดก็ทางหนึ่ง
การเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยทั้งชุดนั้นเปนสิ่งสําคัญ
หลังจากที่ถูกใชงานในกรณีที่ เกิดการกระทบ
กระแทกอยางรุนแรง แมวาความเสยีหายที่เกิดขึ้น
กับชุดเข็มขัดนิรภยัจะไมชัดเจนกต็าม

• เดก็อาย ุ12 ปหรอืต่ํากวาควรนั่งโดยสารทีเ่บาะหลัง
โดยคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถกูตอง

• ทานไมควรใหทารกและเด็กเล็กโดยสารไปดวย
เวนแตเด็กจะไดรับการเสริมความปลอดภยัโดยใช
เบาะนริภัยสําหรบัเด็กอยางถูกตอง ทานควรใชเบาะ
นิรภยัสําหรบัทารกและเดก็เล็กซึ่งสามารถสั่งซื้อได
ที่ศูนยบรกิารซูซูกิ ใหแนใจวาเบาะนริภัยสาํหรบัเด็ก
ที่ทานซื้อนัน้ไดมาตรฐานความปลอดภัยที่บังคบัใช
อานและปฏิบัตติามคําแนะนาํทั้งหมดที่ผูผลิตใหไว

(ตอ)

คําเตอืน

(ตอ)
• หากสายคาดไหลทําใหคอหรือใบหนาของเด็ก
ระคายเคือง ใหเด็กเลื่อนเขาไปนั่งใกลกับตําแหนง
ตรงกลางของรถมากขึ้น

• หลีกเลี่ยงการทําใหสายเข็มขัดนิรภัยปนเปอนจาก
น้ํายาขดัเงา น้ํามัน สารเคมี และโดยเฉพาะอยางยิง่
น้ํากรดแบตเตอรี่ ทานสามารถทําความสะอาด
ไดอยางปลอดภยัโดยใชน้ําสบูออนๆ 

• อยาสอดวัตถุตางๆ เชน เหรียญ คลปิหนีบ ฯลฯ
เขาในปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัย และระมัดระวัง
อยาใหของเหลวหกเขาไปในชิ้นสวนตางๆ  ถามี
วัตถแุปลกปลอมเขาไปในปลอกลอ็คเขม็ขัดนริภยั
เข็มขัดนิรภัยอาจทํางานไมถกูตอง 

• ควรปรับพนักพิงทั้งหมดใหอยูในตําแหนงตั้งตรง
ขณะขับขี ่ มิฉะนั้นประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัย
อาจลดลง เข็มขัดนิรภยัไดรบัการออกแบบมาให
ปกปองไดสงูสดุเมือ่พนกัพิงอยูในตําแหนงตัง้ตรง

นั่งตัวตรงและ

แนบกับพนักพิง

คาดใหต่ําบริเวณสะโพก
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60A040

เพื่อลดความเสี่ยงตอการไหลลอดใตเข็มขัดนิรภัยใน
ระหวางการชน ใหคาดเข็มขัดนิรภัยโดยใหสายคาด
สะโพกอยูต่ําระดับสะโพกใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
และปรับใหแนนพอดีโดยการดึงสายคาดไหลขึ้นผาน
ทางหัวเข็มขัด สายคาดไหลที่ พาดแทยงอยู จะปรับ
ความยาวเองเพื่อใหทานสามารถเคลื่อนไหวไดอยาง
อิสระ

เข็มขัดนิรภยัทุกเสนยกเวนที่ตําแหนงเบาะหลังกลาง

เข็มขัดนิรภัยทุกเสนยกเวนที่ตําแหนงเบาะหลังกลาง
เปนเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด

60A036

การคาดเข็มขัดนิรภัย ใหนั่งตัวตรงและแนบกับพนักพิง
นําหัวเข็มขัดซึ่งรอยอยู กับสายเข็มขัดนิรภัยคาดผาน
ลําตัวของทาน แลวเสียบเขากับปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัย
จนไดยินเสียง “คลิก”

60A039

การปลดเข็มขดันิรภัย ใหกดปุมที่ปลอกล็อคและปลอย
ใหสายเข็มขัดดึงกลับชาๆ ในขณะที่ใชจับสายเข็มขัด
และ / หรือหัวเข็มขดัไว

คาดใหต่ําบริเวณ
สะโพก
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เข็มขัดนิรภยัที่ตําแหนงเบาะหลงักลาง

เข็มขัดนิรภัยที่ตําแหนงเบาะหลังกลางเปนเข็มขัดนิรภัย
แบบ 2 จุด
การคาดเข็มขัดนิรภัย ใหนําหัวเข็มขัดซึ่งรอยอยูกับสาย
เข็มขัดนิรภัยคาดผานสะโพกของทาน และเสียบเขากับ
ปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัยจนไดยินเสียง “คลิก” เพื่อลด
ความเสี่ยงตอการไหลลอดใตเข็มขัดนิรภัยในระหวาง
การชน ใหคาดเข็มขัดนิรภัยโดยใหอยูต่ําระดับสะโพก
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดและปรับใหแนนพอดี

80JS028

การปรับสายเข็มขัดนิรภยัใหแนน ใหดึงปลายสายเข็มขดั
ดานทีป่ลอยเปนอสิระไปในแนวเดยีวกับสายคาดสะโพก

80JS029

เมือ่ตองการปรบัสายเขม็ขดันิรภัยใหยาวขึ้น ใหปลดล็อค
หัวเข็มขัดนิรภัยออกจากปลอกล็อค แลวดึงหัวเข็มขัด
(ตัวปรับ) ไปในทิศทางที่ลูกศรชี้ทางมุมขวาของเข็มขัด
เสียบหัวเข็มขัดนิรภัยเขากับปลอกล็อคอีกครั้งและปรับ
สายเข็มขัดใหแนนตามที่ไดอธิบายไวแลวกอนหนานี้

การปลดเข็มขัดนิรภัย ใหกดปุมปลดล็อคบนปลอก
ล็อคเข็มขดันิรภยั

80JS031

หมายเหตุ:
ที่ปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัยและหัวเข็มขัดนิรภัยของ
ตําแหนงเบาะหลังกลางจะมีคําวา “CENTER” ประทบัอยู
เพื่อระบุใหทราบวาเปนปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัยและ
หัวเข็มขัดนิรภัยของตําแหนงเบาะหลังกลาง ปลอกล็อค
นีไ้ดรับการออกแบบมาเพือ่ไมใหหัวเขม็ขดันริภยัเสยีบ
เขากับปลอกล็อคผิดอันได

ปรับใหแนน

คาดใหต่ํา 

บริเวณสะโพก

คลายออก

มุมขวา
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ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับ

รุนที่มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต

84MS0T207

รุนที่ไมมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต

84MS0T218

เมื่อคนขับไมคาดเข็มขัดนิรภัยขณะที่สวิตชสตารทอยู
ที่ตําแหนง “ON” ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับ
ในแผงหนาปดจะกะพรบิจนกวาคนขบัคาดเข็มขดันริภยั

หูเกีย่วเข็มขัดนิรภยั

84MS0T204

ตัวอยาง

ตัวอยาง

คําเตอืน

การคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาของทั้งผูขับขี่และ
ผู โดยสารเปนสิ่ งสําคัญอยางยิ่ ง ผู ใดก็ตามที่ ไม
คาดเข็มขัดนิรภัยจะมีความเสี่ยงที่จะไดรับบาดเจ็บ
รุนแรงกวามากในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะฉะนั้น
ใหคาดเข็มขัดนิรภัยใหเปนนิสัยกอนเสียบกุญแจ
สตารทเสมอ

ขอพงึระวัง
• ขณะที่เลื่อนพนกัพิง ใหแนใจวาไดสอดหัวเขม็ขัด
นิรภัยลงในชอง (1) แนนหนาดีแลว เพือ่ไมให
เข็มขัดนิรภัยตดิกับพนักพิง ขาพับเบาะนั่ง หรือ
เดือยลอ็คเบาะนัง่ การปฏบิัตเิชนนีจ้ะชวยปองกัน
ความเสียหายที่จะเกดิขึ้นกับระบบเข็มขัดนิรภัย

• ใหแนใจวาสายเข็มขัดนิรภยัไมบิดพนักัน

(1)

ตัวอยาง
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การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

65D209S

ใหตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยเปนประจํา เพื่อใหแนใจวา
เข็มขัดทํางานไดอยางถูกตองและไมชํารุดเสียหาย
ตรวจเช็คสายเข็มขัด ปลอกล็อค หัวเข็มขัด ชุดรั้งกลับ
หูยึด และหวงยึดสายเข็มขัดนิรภัย ใหเปลี่ยนเข็มขัด
นิรภยัที่ทํางานไมถูกตองหรือชํารุดเสียหาย

เบาะนิรภัยสําหรบัเด็ก

60G332S

เบาะนิรภัยสําหรบัทารก

79J221

ตัวอยาง

คําเตอืน

ใหแนใจวาไดตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัยทั้งหมด
หลังจากที่เกิดการชน ทานควรเปลี่ยนชุดเข็มขัด
นิรภัยใดๆ ซึ่ งถูกใชงานในระหวางที่ เกิดการชน
(ยกเวนกรณีที่เปนการชนเล็กๆ นอยๆ) แมวาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับชุดเข็มขัดนิรภัยจะไมชัดเจน
ก็ตาม ทานควรเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยใดๆ ซึ่งไมได
ถูกใชงานในระหวางที่เกิดการชน ถาชุดเข็มขัดนิรภัย
ทํางานไมปกตหิรอืเสียหายที่ตําแหนงใดก็ตาม

ตัวอยาง



2-20

กอนการขับขี่

84MS0-14E

เบาะนิรภัยสําหรบัเด็กเล็ก

79J222

เบาะนิรภัยสําหรบัเด็กโต

79J223

ซูซูกิขอแนะนําใหทานใชเบาะนิรภัยสําหรับเด็กเพื่อ
เสริมความปลอดภัยใหกับทารกและเด็กเล็ก เบาะนิรภัย
สําหรับเด็กแบบตางๆ มีวางจําหนายทั่วไป ใหแนใจวา
เบาะนิรภัยสําหรับเด็กที่ทานเลือกใชนั้นไดมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่บังคับใช

เบาะนิรภัยสําหรับเด็กทุกประเภทไดรับการออกแบบ
มาใหยึดติดกับเบาะนั่งในรถยนตโดยใชเข็มขัดนิรภัย
แบบตางๆ (เข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จดุ หรือสายคาดสะโพก
ของเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด) ซูซูกิขอแนะนําใหติดตั้ง
เบาะนิรภัยสําหรับเด็กที่ เบาะหลังทุกครั้งที่สามารถ
ทําได จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผูโดยสารที่เปนเด็กจะ
ปลอดภัยกวาเมื่อโดยสารอยูในเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก
ซึ่งติดตั้งอยางถูกตองบนเบาะหลังมากกวาเบาะหนา

ถาทานจําเปนตองติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบ
หันหนาออกไปทางหนารถบนเบาะผูโดยสารดานหนา
ใหเลื่อนเบาะผูโดยสารดานหนาไปทางดานหลังให
มากที่สุดเทาที่จะทําได

หมายเหตุ:
ใหปฏิบัติตามขอบังคับตามกฎหมายเกี่ยวกับเบาะนิรภัย
สําหรับเด็ก

58MS030

ตัวอยาง

ตัวอยาง

คําเตอืน

ถารถของทานมีถุงลมดานผูโดยสารเบาะหนาติดตั้ง
อยู หามติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกไปทางหนารถบนเบาะผูโดยสารดานหนาเด็ดขาด
เพราะถาถงุลมดานผูโดยสารเบาะหนาระเบิดพองตัว
เด็กที่โดยสารอยูในเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหัน
หลังออกไปทางหนารถอาจเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
รนุแรงได เนื่องจากดานหลงัของเบาะนิรภัยสําหรบั
เด็กแบบหันหลังออกไปทางหนารถอาจอยูใกลกับ
ถงุลมที่ระเบิดพองตัวมากเกนิไป
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65D608

65D609

การติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กดวยเข็มขัดนิรภัยแบบ 
3 จุด

เข็มขัดนิรภยัแบบ ELR

80JC021

ติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กของทานตามคําแนะนําที่
ผูผลิตเบาะนิรภัยสําหรับเด็กใหไว

ใหแนใจวาเขม็ขัดนิรภัยล็อคแนนหนา

ลองขยับเบาะนิรภัยสําหรับเด็กในทุกทิศทางเพื่อให
แนใจวาไดติดตั้งอยางแนนหนาแลว

คําเตอืน

ถาทานติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กบนเบาะหลัง
ใหเลื่อนเบาะหนาไปขางหนาใหมากพอเพื่อไมให
เทาของเด็กสัมผัสกับพนักพิงเบาะหนา สิ่งนี้จะชวย
หลีกเลี่ยงไมใหเด็กไดรบับาดเจ็บในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

คําเตอืน

เด็กอาจไดรับอันตรายมากกวาปกติในกรณีที่ เกิด
การชนถาทานติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กเขากับรถ
ไมถูกตอง เมื่อติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก ใหแนใจ
วาทานไดปฏิบัติตามคําแนะนําดานลาง ตรวจเช็ค
ใหแนใจวาเด็กนั่งโดยสารในเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก
ซึ่งติดตั้งไวอยางถกูตองตามคําแนะนําของผูผลิต

ตัวอยาง
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ระบบเสริมความปลอดภัย (ถุงลม) 

รถของทานมีระบบเสริมความปลอดภัยติดตั้งอยูซึ่ ง
ประกอบไปดวยชิ้นสวนประกอบตางๆ ดังตอไปนี้
เพิ่ มเติ มจากเข็ มขั ดนิ รภั ยแบบ  3 จุ ดที่ ตําแหน ง
เบาะหนาแตละดาน

1. ชุดถุงลมดานคนขับ
2. ชดุถงุลมดานผูโดยสารเบาะหนา (ในรถบางรุน)

3. ชุดควบคุมถุงลม

4. เซ็นเซอรตรวจจับการชนดานหนา

คําเตอืน

คูมือการใชงานหัวขอนี้จะอธิบายถึงการปกปองที่
จะไดรับจากระบบเสริมความปลอดภัย (ถุงลม) ใน
รถซูซูกิของทาน 
กรุณาอานและปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้อยาง
ละเอียดเพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บรุนแรงหรือ
เสยีชีวิตในกรณีที่เกดิการชน

84MS0T224

4

2 1

3

ตัวอยาง
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ไฟเตือน “AIR BAG”

63J030

ถาไฟเตือน “AIR BAG” บนแผงหนาปดไมกะพริบ
หรือติดสวางเมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON”
ในครั้งแรก หรือติดสวางคางหรือติดสวางในขณะขับขี่
แสดงวาระบบถุงลมอาจทํางานผิดปกติ ใหนํารถเขารับ
การตรวจเช็คระบบถุงลมที่ศูนยบรกิารซซูกูิโดยเรว็ทีสุ่ด

ความหมายของสัญลักษณถุงลม

84MS0T209

ทานอาจพบปายนี้บนแผงบงัแดด

ถุงลมดานหนา

63J259

ถุงลมดานหนาไดรับการออกแบบมาใหระเบิดพองตัว
ในกรณีที่ เกิดการชนปะทะทางดานหนาอยางรุนแรง
ในขณะที่สวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง “ON”

ถุงลมดานหนาไมไดรับการออกแบบมาใหระเบิดพองตัว
ในกรณีที่เกิดการชนปะทะทางดานหลัง การชนปะทะ
ทางด านข าง การพลิกคว่ํ า  หรือการชนปะทะทาง
ดานหนาเพียงเล็กนอย เนื่องจากถุงลมดานหนาไมไดให
การปกปองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเหลานั้น
พึงระลึกไววา เนื่องจากถุงลมจะระเบิดพองตัวเพียงแค
ครั้งเดียวในระหวางที่เกิดอุบัติเหตุ ดวยเหตุนี้ จึงจําเปน
ตองคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่ อรั้ งตัวผู โดยสารไวไมให
เคลื่อนที่ไปมาในระหวางที่เกิดอบุัติเหตุ

คําเตอืน

ถุงลมเปนอุปกรณเสริมหรือเพิ่มเติมใหกับเข็มขัด
นิรภัยในการชวยปกปองจากการชนปะทะ ผูขับขี่
และผูโดยสารทุกคนจะตองคาดเข็มขัดนิรภัยอยาง
ถูกตองเพื่อเสริมความปลอดภัยตลอดเวลา ไมวา
ตําแหนงที่นั่งนั้นๆ จะมีถุงลมติดตั้งหรือไมก็ตาม
ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บรุนแรงหรือ
เสยีชีวิตในกรณีที่เกดิการชน

คําเตอืน

อยาติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันหลังออกไป
ทางหนารถที่เบาะซึ่งมีถุงลมอยูในตําแหนงดานหนา
เด็กอาจบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชวีิตได

ตัวอยาง

ตัวอยาง
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ดังนั้น ถุงลมจึงไมใชสิ่งที่ใชแทนเข็มขัดนิรภัยได เพื่อ
ใหทานไดรับการปกปองสูงสุด ใหคาดเข็มขัดนิรภัย
ตลอดเวลาขณะขับขี่  พึงระลึกไววาไมมีระบบใดที่
สามารถปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
ไดทุกกรณี

ถุงลมดานคนขับ

76MH0A033

ถุงลมดานผูโดยสารเบาะหนา
(ในรถบางรุน)

76MH0A034

ถุงลมดานคนขับติดตั้งอยูที่ดานหลังแปนพวงมาลัย
และถุงลมดานผูโดยสารเบาะหนาติดตั้งอยูที่ดานหลัง
แผงคอนโซลดานผูโดยสารเบาะหนา 
คําวา “SRS AIRBAG” จะประทับอยูที่ฝาครอบถุงลม
เพื่อระบุตําแหนงของถุงลม

58MS030

กรุณาดูที่ หัวขอ “ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัย
สําหรับเด็ก” ในหมวดนี้ สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยสําหรับเด็ก

ตัวอยาง

ตัวอยาง

คําเตอืน

หามติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันหลังออก
ไปทางหนารถที่ เบาะผู โดยสารดานหนาเด็ดขาด
เพราะถาถุงลมดานผูโดยสารเบาะหนาระเบิดพองตัว
เด็กที่โดยสารอยูในเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหัน
หลังออกไปทางหนารถอาจเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
รนุแรงได เนื่องจากดานหลงัของเบาะนิรภัยสําหรบั
เด็กแบบหันหลังออกไปทางหนารถอาจอยูใกลกับ
ถงุลมที่ระเบิดพองตัวมากเกนิไป
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สภาวะที่ถุงลมดานหนาทํางาน (การระเบิดพองตวั)

80J097

• การชนปะทะดานหนาเขากับผนงัซึง่อยูกับทีแ่นนหนา
ไมมีการเคลื่อนตําแหนงหรือเสียรูปทรง ที่ความเร็ว
ประมาณ 25 กม./ชม. (15 ไมล/ชม.) ขึ้นไป

80J098E

• การชนปะทะ เชน การชนในลกัษณะดงัภาพดานบน
ทํามุมประมาณ 30 องศา (1) หรอืนอยกวาจากดานหนา
ตัวรถ

สภาวะที่อาจทําใหถุงลมดานหนาระเบิดพองตัว
เมื่อเกิดการกระแทกอยางรุนแรงที่สวนลางของตัวรถ
ถุงลมดานหนาจะพองตัวในหลายกรณี

80J099

• เมื่อรถชนเขากับขอบทางเทาหรือเกาะกลางถนน

80J100E

• เมื่อรถตกหลุมหรือคนู้ําที่ลึก

80J101

• เมื่อรถลงเนินหรือกระแทกกับพื้นอยางแรง

ถุงลมดานหนาอาจพองตัวเมื่อมกีารกระแทกอยางรุนแรง

80J120

• การชนปะทะจากดานหลัง

(1)

(1)
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80J119

• การชนปะทะจากดานขาง

80J110

• รถพลิกคว่ํา

ถุงลมดานหนาอาจไมพองตวั
ถุงลมดานหนาอาจไมพองตัวหากมีการดูดซับแรง
กระแทก เนื่องจากวัตถุที่ชนเคลื่อนที่ ตัวรถเสียรูปทรง
หรือมุมที่เกิดการชนกวางกวา 30 องศาจากหนาตัวรถ

80J102

• การชนจากดานหนาเขากบัรถที่จอดอยูกบัที่ ที่ความเรว็
ประมาณ 50 กม./ชม. (30 ไมล/ชม.) หรือต่ํากวา

80J103

• การชนที่หนารถมุดเขาไปใตทองรถบรรทุก ฯลฯ

80J104

• การชนเขากับเสาไฟฟาหรือตนไมใหญ

80J105E

• การชนเขากับผนังหรือรั้วที่ยึดอยูกับที่ ที่มมุกวางกวา
30 องศา (1) จากดานหนาตัวรถ

(1)
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80J106

• การชนปะทะดานหนาเขากับผนังซึ่งยึดอยูกับที่ไมมี
การเคลือ่นตาํแหนงหรือเสียรูปทรง ที่ความเร็วต่าํกวา
25 กม./ชม. (15 ไมล/ชม.) โดยประมาณ

80J107

• มุมที่เกดิการชนเยือ้งกบัตัวรถ (การชนแบบเยื้องศนูย)

ระบบทํางานอยางไร

ในกรณีที่ เกิดการชนปะทะทางดานหนา เซ็นเซอร
ตรวจจับการชนจะตรวจจับการลดความเร็วอยางรวดเร็ว
และถาชุดควบคุมตัดสินวาการลดความเร็วนั้นเปน
การชนปะทะทางดานหนาอยางรุนแรง ชุดควบคุม
จะกระตุนใหชุดประจุแกสทํางาน ชุดประจุแกสจะ
จายแกสไนโตรเจนหรืออารกอนเพื่อใหถุงลมดานที่
ถูกกระตุนระเบิดพองตัว ถุงลมที่ ระเบิดพองตัวจะ
รองรับศีรษะและลําตัวชวงบนของทาน  ถุงลมจะ
ระเบิดพองตัวและยุบตัวลงอยางรวดเร็วจนทานอาจไม
สังเกตเห็นวามีการทํางานเกิดขึ้น ถุงลมจะไมบดบัง
ทัศนวิสัยของทานและไมทําใหทานออกจากรถไดยาก
ขึ้นแตอยางใด

ถุงลมตองระเบิดพองตัวอยางรวดเร็วและแรงมากพอ
เพื่อลดโอกาสตอการไดรับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต
อย างไรก็ตาม ผลที่ ตามมาจากการระเบิดพองตัว
อยางรวดเร็ว โดยหลีกเลี่ยงไมไดคือถุงลมอาจทําให
บริเวณผิวหนังซึ่งไมมีสิ่งปกคลุมเกิดอาการระคายเคือง
เชน บริเวณใบหนา นอกจากนี้  ขณะเกิดการระเบิด
พองตัวนั้น ทานอาจไดยินเสียงดังและมีฝุนและควัน
ลอยออกมาดวยเชนกัน สภาวะเหลานี้ไมเปนอันตราย
แตอยางใดและไมไดหมายความวารถเกิดไฟไหม
อยางไรก็ตาม พึงระวังไวว าชิ้ นสวนประกอบของ
ถุงลมบางชิ้นอาจมีความรอนชั่วขณะหลังจากการระเบิด
พองตัว

เข็มขัดนิรภัยชวยใหทานอยูในตําแหนงที่ เหมาะสม
เพื่อการปกปองสูงสุดในขณะที่ถุงลมระเบิดพองตัว
ปรับเบาะของทานไปทางดานหลังใหมากที่สุดโดยที่
ยังสามารถควบคุมรถได นั่งตัวตรง และแนบกับพนักพิง
อยาโนมตัวค้ําพวงมาลัยหรือแผงคอนโซล กรุณาดูที่
หัวขอ “เบาะหนา” และหัวขอ “ระบบเข็มขัดนิรภัย
และเบาะนิ รภั ยสําหรับเด็ก” ในหมวดนี้  สําหรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับเบาะและเข็มขัดนิรภัยที่
ถูกตอง

65D610
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พึงระลึกไววา แมวารถของทานจะไดรับความเสียหาย
จากการชนปะทะในระดับหนึ่ง แตการชนนั้นอาจไม
รุนแรงพอที่จะกระตุนใหถุงลมระเบิดพองตัว ถารถ
ของทานไดรับความเสียหายใดๆ จากการชนปะทะ
ทางดานหนา ใหนํารถเขารับการตรวจเช็คระบบถุงลม
ที่ศูนยบริการซูซูกิเพื่อใหแนใจวาถุงลมยังคงทํางานได
ตามปกติ

รถของทานมีชุดวิเคราะหปญหาติดตั้งอยูซึ่งจะทําการ
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับระบบถุงลม ถาถุงลมระเบิดพองตัว
ในขณะที่ เกิดการชน ชุดวิเคราะหปญหานี้จะบันทึก

ขอมูลเกี่ ยวกับสถานะของระบบโดยรวมวาเซ็นเซอร
ตัวใดสั่งใหถุงลมระเบิดพองตัว และตรวจสอบวามีการ
ใชงานเข็มขดันิรภัยหรือไมสําหรับรถบางรุน

การบํารงุรักษาระบบถุงลม
ถาถุงลมระเบิดพองตัว ใหนํารถเขารับการเปลี่ ยน
ถุงลมและชิ้นสวนประกอบที่ เกี่ยวของที่ศูนยบริการ
ซูซูกิใหเร็วที่สุด

ถารถของทานเคยลุยน้ําลึกและพื้นรถดานคนขับจม
อยูใตน้ํา ชุดควบคุมถุงลมอาจเสียหายได ถาลุยน้ําลึกมา
ใหนํารถเขารับการตรวจเช็คระบบถุงลมที่ศูนยบริการ
ซูซูกิโดยเร็วที่สุด

การบํารุงรักษาหรือเปลี่ยนถุงลมจําเปนตองใชขั้นตอน
พิเศษ ดวยเหตุนี้ จึงควรใหศูนยบริการซูซูกิเปนผูทํา
การบํารุงรักษาหรือเปลี่ยนถุงลมเทานั้น กรุณากลาว
เตือนเจาหนาที่ซึ่งดําเนินการซอมบํารุงรถซูซูกิของทาน
วารถคันนี้มีถุงลม

การซอมบาํรงุทีบ่รเิวณหรอืรอบๆ ชิ้นสวนประกอบ หรอื
สายไฟของถุงลมจะตองดําเนินการโดยศูนยบริการซูซูกิ
เทานั้น การปฏิบัติงานที่ไมถูกตองอาจเปนผลใหถุงลม
ระเบิดพองตัวโดยไมไดตั้งใจ หรืออาจทําใหระบบถุงลม
ไมสามารถใชงานได สภาวะทั้งสองนี้อาจเปนเหตุให
ไดรับบาดเจ็บรุนแรงได

เพื่อปองกันไมใหระบบถุงลมระเบิดพองตัวโดยไมได
ตั้งใจหรือเพือ่ปองกันความเสียหาย ใหแนใจวาไดปลด

แบตเตอรี่ออก และสวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง “LOCK”
แลวเปนเวลาอยางนอย 90 วนิาทีกอนเริ่มปฏบิัตงิานทาง
ไฟฟาใดๆ กับรถซูซูกิของทาน อยาสัมผัสชิ้นสวน
ประกอบหรือสายไฟของระบบถุงลม สายไฟจะถูกพัน
ดวยเทปพันสายไฟสีเหลืองหรือหุมดวยฉนวนสีเหลือง
และขั้วตอก็เปนสีเหลืองเพื่อใหสามารถจําแนกไดงาย

การกําจัดซากรถซึ่งมีถุงลมที่ยังไมระเบิดพองตัวจะ
เปนอันตรายได หากทานตองการกําจัดซาก ใหติดตอ
ศูนยบริการซูซูกิ

คําเตอืน

• ผูขับขี่ไมควรโนมตัวค้ําพวงมาลัย ผู โดยสาร
เบาะหนาไมควรนั่งพิงกับแผงคอนโซล หรือ
อยูใกลกับแผงคอนโซลมากเกินไป ในกรณีเหลานี้
ผูโดยสารซึ่งนั่งอยูในตําแหนงที่ไมถูกตองอาจ
อยูใกลกับถุงลมที่ระเบิดพองตัวมากเกินไป และ
อาจทําใหบาดเจ็บรุนแรงได

• หามติดวัตถุหรือวางวัตถุใดๆ ไวบนพวงมาลัย
หรือแผงคอนโซล หามวางวัตถุใดๆ ไวระหวาง
ถุงลมกับผูขับหรือผูโดยสารเบาะหนา วัตถุเหลานี้
อาจกีดขวางการทํางานของถุงลมหรือพุงกระเด็น
ออกมาจากการระเบดิพองตวัของถงุลมในกรณทีี่
เกิดการชนปะทะ ซึ่งสภาวะเหลานีอ้าจเปนเหตใุหได
รับบาดเจ็บรุนแรงได
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กอนการขับขี่

84MS0-14E

แผงหนาปด

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

รุนที่มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต 

84MS0T210

6 564 1

2 6 3

ตัวอยาง
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กอนการขับขี่

84MS0-14E

รุนที่ไมมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต

84MS0T219

6 564 1

3

ตัวอยาง
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กอนการขับขี่

84MS0-14E

มาตรวัดความเร็ว

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วรถ

มาตรวัดรอบเครื่องยนต (ในรถบางรุน)

มาตรวัดรอบเครือ่งยนตจะแสดงความเร็วรอบเครือ่งยนต
โดยใชหนวยวัดเปนรอบตอนาที (rpm)

หมายเหตุ:
ความเร็วรอบเครื่องยนตสูงสุดถูกจํากัดไวที่ประมาณ
6400 รอบตอนาที โดยการควบคุมการตัดน้ํามนัเชือ้เพลงิ
เมื่อทานเหยียบแปนคนัเรงในขณะที่เกยีรอยูในตําแหนง
“N” (เกียรวาง)

เกจวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลิง

รุนที่มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต

76MH0A037

รุนที่ไมมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต

76MH0A038

เมือ่สวติชสตารทอยูที่ตาํแหนง “ON” เกจวดันี้จะชีแ้สดง
ปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีอยู ในถังน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยประมาณ “F” แสดงวาน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง และ
“E” แสดงวาน้ํามันเชื้อเพลงิหมดถัง

ถาขีดแสดงระดับน้ํามันเชื้อเพลิงชี้แสดงเพียงขีดเดียว
เหนือ “E” ใหเติมน้ํามันเชื้อเพลิงใหเร็วที่สดุ

หมายเหตุ:
ถาขีดแสดงระดับน้ํามันเชื้อเพลิงขีดสุดทายกะพริบ
แสดงวาน้ํามันเชื้อเพลิงใกลหมดถัง 

ถาไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํา (1) ติดสวางขึน้ ให
เติมน้ํามันเชื้อเพลิงทันที

หมายเหตุ:
จุดที่กระตุนใหไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํา (1)
ทํางานจะแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพถนน (เชน
ทางลาดชัน หรือทางโคง) และสภาวะการขับขี่เนื่องจาก
น้ํามันเชื้อเพลิงในถังจะเคลื่อนที่ไปมา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “ไฟเตือนระดับน้ํามัน
เชื้ อเพลิงต่ํา” ไดที่ หั วขอ “ไฟเตือนและไฟแสดง
สถานะ” ในหมวดนี้

เครื่องหมาย (2) แสดงใหเห็นวาฝาปดชองเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิงอยูทางดานซายของรถ

ขอพงึระวัง
อยาขับขี่โดยใหความเร็วรอบเครื่องยนตอยูในโซน
สีแดง มิฉะนั้นเครื่องยนตอาจเสียหายรุนแรงได ให
รักษาระดับความเร็วรอบเครื่องยนตใหต่ํากวาโซน
สีแดงแมในขณะเปลี่ยนเกียรลงไปยังตําแหนงเกียร
ต่ํากวา ใหดูที่ “ความเร็วสูงสุดที่สามารถทําไดในการ
เปลี่ยนเกียรลง” ในหมวด “การใชงานรถของทาน”

(1)
(2)

ตัวอยาง

(1)

(2)
ตัวอยาง
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กอนการขับขี่

84MS0-14E

การควบคุมความสวางของแผงหนาปด

76MH0A039

เมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON” ไฟเข็มชี้จะ
ติดสวางขึ้น 

รถของทานมีระบบซึ่งจะหรี่ความสวางของไฟบนแผง
หนาปดโดยอัตโนมัติเมื่อเปดไฟหรี่หรือไฟหนา 

เมื่อเปดไฟหรี่และ/หรือไฟหนา ทานสามารถควบคุม
ความเขมของไฟสองสวางที่มาตรวัดได

การเพิ่มความสวางของไฟบนแผงหนาปด ใหหมุนปุม
ควบคมุความสวาง (1) ตามเขม็นาฬิกา
การลดความสวางของไฟบนแผงหนาปด ใหหมุนปุม
ควบคมุความสวาง (1) ทวนเข็มนาฬิกา

หมายเหตุ:
• ถาทานไมหมุนปุมควบคุมความสวางภายในเวลา
ประมาณ 5 วนิาทขีองระยะเวลาการทํางานของจอแสดง
การควบคุมความสวาง จอแสดงการควบคุมความสวาง
จะถกูยกเลิกโดยอัตโนมัติ 

• เมื่อทานตอแบตเตอรี่กลับเขาที่ ความสวางของไฟบน
แผงหนาปดจะถกูตั้งคาเริม่ตนใหม ใหปรบัความสวาง
อีกครั้งตามความตองการของทาน

จอแสดงขอมูล

84MS0T220

รุนที่มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต

84MS0T211

(1)

ตัวอยาง

คําเตอืน

ถาท านพยายามปรับเปลี่ ยนจอแสดงขณะขับขี่
ทานอาจสูญเสียการควบคุมรถได

อยาพยายามปรับเปลีย่นจอแสดงขณะขับขี่
(2)

(1)
ตัวอยาง

(3)

(A)

(B)

(C)

(D)

ตัวอยาง



2-33

กอนการขับขี่

84MS0-14E

รุนที่ไมมีมาตรวัดรอบเครื่องยนต

84MS0T212

(1) ปุมเลือกมาตรวัดระยะทาง
(2) ปุมเลือกการแสดงผล
(3) จอแสดงขอมูล

เมื่อสวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง “ON” จอแสดงขอมูล
จะแสดงขอมูลดังตอไปนี้

จอแสดง (A)
นาฬิกา

จอแสดง (B)
เกจวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง

จอแสดง (C)
มาตรวัดระยะทาง / มาตรบันทึกระยะทาง / อัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง / ชวงการขับขี่

จอแสดง (D)
ไฟแสดงตําแหนงเกียร (สําหรับรุนเกียร CVT)

นาฬิกา

เมื่อสวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง “ON” จอแสดง (A) จะ
แสดงเวลา

การตั้งเวลา: 
1) กดปุมเลือกมาตรวัดระยะทาง (1) และปุมเลือก

การแสดงผล (2) พรอมกัน
2) การเปลี่ยนตัวแสดงชั่วโมง ใหหมุนปุมเลือกการ

แสดงผล (2) ไปทางซายหรือขวาติดตอกันขณะที่
ตัวแสดงชัว่โมงกะพริบ การเปลีย่นตวัแสดงชัว่โมง
อยางรวดเร็ว ใหหมุนปุมเลือกการแสดงผล (2)
คางไว การตั้งชั่วโมง ใหกดปุมเลือกการแสดงผล
(2) และตัวแสดงนาทีจะกะพริบ

3) การเปลี่ยนตัวแสดงนาที ใหหมุนปุมเลือกการ
แสดงผล (2) ไปทางซายหรือขวาติดตอกันขณะที่
ตัวแสดงนาทีกะพริบ การเปลี่ยนตัวแสดงนาทีอยาง
รวดเร็ว ใหหมุนปุมเลือกการแสดงผล (2) คางไว
การตั้งนาที ใหกดปุมเลือกการแสดงผล (2)

หมายเหตุ:
เมื่อทานตอสายขั้วลบ (–) แบตเตอรี่กลับเขาที่  การ
แสดงผลของนาฬิกาจะถกูตั้งคาเริ่มตนใหม ใหเปลี่ยน
การแสดงผลอีกครั้งตามความตองการของทาน

เกจวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง

เมื่อสวิตชสตารทอยูที่ ตําแหนง “ON” จอแสดง (B)
จะแสดงเกจวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง

ใหดูที่หัวขอ “เกจวดัระดับน้ํามันเชื้อเพลิง” ในหมวดนี้

มาตรวัดระยะทาง / มาตรบันทึกระยะทาง / 
อัตราการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชือ้เพลงิ / ชวงการขับขี่

เมื่อสวิตชสตารทอยูที่ ตําแหนง “ON” จอแสดง (C)
จะแสดงขอมูลอยางใดอยางหนึ่งจากรายการแสดงผล
ตางๆ ไดแก มาตรวัดระยะทาง A, มาตรวัดระยะทาง B,
มาตรบันทึกระยะทาง, อัตราการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชื้อเพลิง
ณ ขณะนั้ น, อัตราการสิ้ นเปลืองน้ํามันเชื้ อเพลิง
โดยเฉลี่ยหรือชวงการขบัขี่

การเปลี่ยนการแสดงผลของจอแสดง (C), ใหกดปุม
เลื อกมาตรวัดระยะทาง (1) หรือกดปุ มเลือกการ
แสดงผล (2) อยางรวดเร็ว

(3)

(A)

(B) (C)(D)

ตัวอยาง

คําเตอืน

ถาท านพยายามปรับเปลี่ ยนจอแสดงขณะขับขี่
ทานอาจสูญเสียการควบคุมรถได

อยาพยายามปรับเปลีย่นจอแสดงขณะขับขี่
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76MH0A045

(a) มาตรวัดระยะทาง A
(b) มาตรวัดระยะทาง B
(c) มาตรบันทึกระยะทาง
(d) อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้น
(e) อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
(f) ชวงการขับขี่

หมายเหตุ:
• การแสดงผลจะเปลี่ยนเมื่อทานกดและปลอยปุม
• จอแสดงจะแสดงคาโดยประมาณ ดังนั้น คาที่แสดง
จึงอาจไมเทากับคาจริง

มาตรวัดระยะทาง
ทานสามารถใชมาตรวัดระยะทางเพื่อวัดระยะทางใน
การเดินทางสั้นๆ หรือใชวัดระยะทางระหวางชวงการ
หยุดเติมน้ํามันเชื้อเพลิงแตละครั้ง
ทานสามารถใชมาตรวัดระยะทาง A หรือมาตรวัด
ระยะทาง B โดยแยกเปนอสิระตอกันได

การรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางกลับไปที่ศูนย ใหกดปุม
เลือกมาตรวัดระยะทาง (1) คางไวครู หนึ่ งขณะที่
จอแสดงกําลังแสดงมาตรวัดระยะทางอยู

หมายเหตุ:
คาสูงสุดที่มาตรวัดระยะทางสามารถแสดงไดคอื 9999.9
เมื่อทานขับขี่โดยที่ระยะทางผานคาสูงสุดแลว คาที่
แสดงจะยอนกลับไปที่ 0.0

มาตรบันทึกระยะทาง
มาตรบันทึกระยะทางจะบันทึกระยะทางทั้งหมดที่ได
ขับขี่

กดปุมเลือกมาตรวัดระยะทาง (1)

กดปุมเลือกการแสดงผล (2)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

ตัวอยาง

คําเตอืน

ถาท านพยายามปรับเปลี่ ยนจอแสดงขณะขับขี่
ทานอาจสูญเสียการควบคุมรถได

อยาพยายามปรับเปลีย่นจอแสดงขณะขับขี่

ขอพงึระวัง

หมั่นตรวจเช็คคาบนมาตรบันทึกระยะทางของทาน
และตรวจเช็คตารางการบํารุงรักษาเปนประจําเพื่อ
นํารถเขารับการบํารงุรักษาตามระยะ
การไมนํารถเขารับการบํารุงรักษาตามระยะจะทําให
ชิน้สวนบางอยางสึกหรอหรือเสียหายมากกวาปกติ



2-35

กอนการขับขี่

84MS0-14E

อัตราการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชือ้เพลงิ ณ ขณะนั้น
จอแสดงจะแสดงคาของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
ณ ขณะนัน้เฉพาะขณะรถกําลังเคลื่อนทีเ่ทานัน้

หมายเหตุ:
• จอแสดงจะไมแสดงคานั้น
นอกจากขณะรถเคลื่อนที่เทานั้น

• คาสงูสดุทีแ่สดงของอัตราการสิน้เปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
ณ ขณะนั้นคือ 30 จะไมมีการแสดงคาที่มากกวา 30
บนจอแสดง แมวาอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
ณ ขณะนั้นจะสูงกวานั้นก็ตาม

• การแสดงผลบนจอแสดงอาจลาชา ถาอัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงไดรับผลกระทบอยางมาก
จากสภาวะการขับขี่

• จอแสดงจะแสดงคาโดยประมาณ ดังนั้น คาที่แสดง
จึงอาจไมเทากับคาจริง

• ทานสามารถเปลี่ยนหนวยของอัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้นที่แสดงบนจอแสดงได
ใหดูที่ “อตัราการสิน้เปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย”
ในหมวดนี้

อัตราการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชือ้เพลงิโดยเฉลี่ย
ถาทานเลือกอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
เมื่อทานขับรถครั้งลาสุด จอแสดงจะแสดงคาสุดทาย
ของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจาก
การขับขี่กอนหนานี้เมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง
“ON” จอแสดงจะแสดงคาของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยซึ่งจะรวมอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ ยในระหวางการขับขี่กอนหนานี้ ดวย
นอกเสียจากทานจะรีเซ็ตคาของอัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยแลว

การรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
กลั บไปที่ ศู นย  ให กดปุ มเลื อกการแสดงผล  (2)
คางไวครูหนึ่ งขณะที่จอแสดงกําลังแสดงอัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามัน เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยอยู

หมายเหตุ:
เมื่ อท านรี เซ็ตการแสดงผลหรือตอสายขั้ วลบ (–)
แบตเตอรี่กลับเขาที่ คาของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะแสดงขึ้นหลังจากที่ขับรถไปได
ระยะหนึ่ง

การเปลี่ยนหนวยของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยเฉลี่ ย ใหหมุนปุมเลือกการแสดงผล (2) ขณะที่
กดปุมเลือกมาตรวัดระยะทาง (1) คางไว

76MH0A046

หมายเหตุ:
• เมื่อทานเปลี่ยนหนวยที่แสดงของอัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย หนวยที่แสดงของอัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้นก็จะเปลี่ยนไป
ดวยโดยอัตโนมตัิ

• เมื่อทานตอสายขั้วลบ (–) แบตเตอรี่กลับเขาที่ หนวย
ของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะ
ถูกตั้งคาเริ่มตนใหม ใหเปลีย่นหนวยอกีครัง้ตามความ
ตองการของทาน

ตัวอยาง

(คาเริ่มตน)
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ชวงการขับขี่
ถาทานเลือกชวงการขับขี่ เมื่ อทานขับรถครั้งลาสุด
จอแสดงจะแสดง “---” เปนเวลาสองถึงสามวินาที
แลวจะแสดงชวงการขับขี่ปจจุบันเมื่อบิดสวิตชสตารท
ไปที่ตําแหนง “ON”

ชวงการขับขี่ที่ แสดงบนจอแสดงเปนระยะทางโดย
ประมาณที่ทานสามารถขับขี่ไดจนกวาเข็มของเกจวัด
ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงจะชี้ไปที่ “E” ตามสภาวะการขับขี่
ปจจุบัน

เมื่ อไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้ อเพลิงต่ําติดสว างขึ้ น
จอแสดง “---” จะปรากฏ

ถาไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงต่ําติดสวางขึ้น ให
เติมน้ํามันเชื้อเพลิงทันทีไมวาคาของชวงการขับขี่ที่
แสดงบนจอแสดงจะเปนเทาไรก็ตาม

เนื่องจากชวงการขับขี่หลังการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงจะ
คํานวณตามสภาวะการขับขี่ลาสุด ดังนั้น คาที่แสดงจึง
แตกตางกันในแตละครั้งที่ทานเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ:
• ถ าท านเติมน้ํามันเชื้ อเพลิงเมื่ อสวิ ตชสตารทอยู ที่
ตําแหนง “ON” ชวงการขับขี่อาจแสดงคาไมถูกตอง

• เมื่อทานตอสายขั้วลบ (–) แบตเตอรี่กลับเขาที่ คาของ
ชวงการขบัขีจ่ะแสดงขึ้นหลังจากที่ขบัรถไปไดระยะหนึง่

ไฟแสดงตําแหนงเกยีร (สําหรับรุนเกยีร CVT)

84MS0T213

เมื่อสวิตชสตารทอยูที่ ตําแหนง “ON” จอแสดง (D)
จะแสดงตําแหนงเกียร
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีใชเกียร ใหดูที่ หัวขอ
“การใชเกียร” ในหมวด “การใชงานรถของทาน”

ตัวอยาง
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โหมดตั้งคา

ทานสามารถตั้งคาฟงกชั่นตอไปนี้ไดในโหมดตั้งคา

การแสดงผล ฟงกชั่น

ระบบเซ็นทรัลล็อค “d1”

กะพริบสัญญาณไฟเลี้ยว “L2”

การตั้งคาเริ่มตน “de-on”

ออกจากโหมดตั้งคา “End”
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หมายเหตุ:
อาจไมมีการแสดงผลขอมูลบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
คากําหนดของรถ

วิธีการใชงานโหมดตั้งคา:
1) เมื่อสวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง “ON” และรถจอดอยู

กดปุมเลือกการแสดงผลมาตรวัดระยะทาง (1) เพือ่
เปลีย่นใหจอแสดง (C) แสดงมาตรบันทึกระยะทาง

2) กดปุมเลอืกการแสดงผล (2) คางไวจนกระทั่งขอความ
“door” ปรากฏบนจอแสดง

3) ดนัและ/หรือกดปุมเลือกการแสดงผล (2) เพื่อเลอืก
ฟงกชั่นทีท่านตองการตั้งคาตามรายละเอียดในตาราง
ดานบน

4) ดันและ/หรือกดปุมเลือกการแสดงผล (2) เพื่อบันทกึ
การตั้งคาสําหรับฟงกชั่นตอไปนี้

ระบบเซ็นทรัลล็อค “d1”
• d1-SL1: ปลดลอ็คประตทูุกบานโดยการไขกุญแจ

ที่เบาเสียบหรือกดรีโมทคอนโทรลของ
ระบบคียเลสเอ็นทรีหนึ่งครั้ง

• d1-SL2: ปลดลอ็คประตทูุกบานโดยการไขกุญแจ
ที่เบาเสียบหรือกดรีโมทคอนโทรลของ
ระบบคียเลสเอ็นทรีสองครั้ง
(คามาตรฐาน)

กะพรบิ
สัญญาณไฟเลี้ยว “L2”
• L2-SL1: กะพรบิสญัญาณไฟเลี้ยวสามครัง้หลังจาก

ที่ปลอยสวิตชควบคุมไฟเลี้ยวกลับสู
ตําแหนงปกติ (คามาตรฐาน)

• L2-SL2: ปดการกะพริบของสัญญาณไฟเลี้ยว

การตั้งคาเริ่มตน “de-on”
• de-on: เริ่มตนการตั้งคาใหมทั้งหมด

84MS0T223

หมายเหตุ:
• จากภาพดานบน “ ” ที่จอแสดงจะแสดงฟงกชั่น
ที่กําลังตั้งคา

• ยอนกลับไปยังการแสดงผลขั้นตอนกอนหนาไดโดยการ
ดันปุมเลือกการแสดงผล (2) จนขอความ “bACK” หรือ
“-bAC” ปรากฏ จากนั้นใหกดปุมเลือกการแสดงผล (2)

5) ออกจากโหมดการตั้งคาไดโดยการกดเลือกการ
แสดงผลจนกระทั่งขอความ “End” ปรากฏบนจอ
จากนั้นใหกดปุมเลือกการแสดงผล (2)

ดันปุมเลือกการแสดงผล (2)

กดปุมเลือกการแสดงผล (2)

ตัวอยาง
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ไฟเตือนและไฟแสดงสถานะ

ไฟเตือนระบบเบรก

65D477

มีการทํางานทั้งหมดสามแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคากําหนด
ของรถ

1) ไฟเตือนจะติดสวางขึ้นเปนระยะเวลาสั้นๆ แลว
ดับลงเมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON”

2) ไฟเตือนจะติดสวางเมื่อดึงเบรกมือขณะที่สวิตช
สตารทอยูที่ตําแหนง “ON”

3) ไฟเตือนติดสวางขึ้นภายใตสภาวะใดสภาวะหนึ่ง
หรือทั้งสองสภาวะขางตน

ไฟเตือนจะติดสวางขึ้ นดวยเชนกัน เมื่ อน้ํามันใน
กระปุกน้ํามันเบรกลดลงต่ํากวาระดับที่กําหนดไว

ไฟเตือนควรดับลงหลังจากสตารทเครื่องยนต ปลด
เบรกมือจนสุด และถาระดับน้ํามันในกระปุกน้ํามันเบรก
อยูในระดับที่เพียงพอ

นอกจากนี้ ไฟเตือนระบบเบรกจะติดสวางขึ้นพรอมกับ
ไฟเตือน ABS ดวยเชนกัน เมื่อฟงกชั่นควบคุมแรง
เบรกลอหลัง (ฟงกชั่นวาลวปรับแรงดัน) ของระบบ
ABS ไมทํางาน

ถ าไฟเตื อนระบบเบรกติดสว างขึ้ นในขณะขับขี่
แสดงวาอาจมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบเบรกของรถ
ถาเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น ทานควรปฏิบัติดังนี้:

1) นาํรถเขาจอดขางทางโดยใหหยดุรถอยางระมัดระวงั

2) ทดสอบเบรกอยางระมัดระวังโดยการออกตัวและ
หยุดรถที่ไหลทาง

– ถาทานแนใจวาปลอดภัย ใหคอยๆ ขับดวยความ
ระมัดระวังโดยใชความเร็วต่ําไปยังศูนยบริการ
ซูซูกิที่ใกลที่สุดเพือ่เขารับบริการ หรือ

– ใหลากรถไปยังศูนยบริการซูซูกิที่ใกลที่สุดเพื่อ
เขารับบริการ

หมายเหตุ:
เนื่องจากระบบดิสกเบรกเปนแบบปรับดวยตัวเอง ดงันั้น
ระดับน้ํามันเบรกจึงลดลงตามการสึกของผาเบรก การ
เติมน้ํามันเบรกในกระปุกน้ํามันเบรกจึงเปนการบํารุง
รักษาตามระยะปกติ

หมายเหตุ:
(เสียงเตือนเบรกมือ)
เสียงเตือนจะดังขึ้นเปนชวงๆ เพื่อเตือนใหทานปลด
เบรกมือ ถาทานสตารทรถโดยที่ไมไดปลดเบรกมือ
ใหแนใจวาทานปลดเบรกมือจนสดุและไฟเตือนระบบ
เบรกจะดับลง

คําเตอืน

พึงระลึกไววาระยะเบรกอาจไกลขึ้น ทานอาจจะตอง
เหยียบแปนเบรกโดยใชแรงมากกวาเดิม และแปนเบรก
อาจจมลงมากกวาปกติ

คําเตอืน

ถาสภาวะใดสภาวะหนึ่งตอไปนี้ เกิดขึ้น ทานควร
นํารถเขารับการตรวจสอบระบบเบรกที่ศูนยบริการ
ซูซูกทิันที
• ถาไฟเตือนระบบเบรกไมดับลงหลังจากสตารท
เครื่องยนตและปลดเบรกมือจนสุดแลว

• ถาไฟเตือนระบบเบรกไมติดสวางขึ้นเมื่ อบิด
สวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON”

• ถาไฟเตือนระบบเบรกติดสวางขึ้นเมื่อไรก็ตาม
ในระหวางการใชรถ
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กอนการขับขี่

84MS0-14E

ไฟเตือน “AIR BAG”

63J030

ไฟเตือนนี้จะกะพริบหรือติดสวางขึ้นเปนระยะเวลา
หลายวินาที เมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON”
เพื่อใหทานตรวจเช็ควาไฟเตือนทํางานปกติ

ไฟเตือนนี้จะติดสวางขึ้นและติดคางถามีปญหาเกิดขึ้น
ในระบบถุงลม

ไฟเตือนระบบปองกนัเบรกลอ็ค (ABS) (ในรถบางรุน)

65D529

เมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON” ไฟเตือนจะ
ติดสวางขึ้นเปนระยะเวลาสั้นๆ แลวดับลง เพื่อใหทาน
สามารถตรวจเช็คไดวาไฟเตือนทํางานปกติ
ถาไฟเตือนติดสวางคาง หรือติดสวางขึ้นในขณะขับขี่
แสดงวาอาจมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับ ABS

ถาเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น: 
1) นาํรถเขาจอดขางทางโดยใหหยดุรถอยางระมัดระวงั
2) บดิสวิตชสตารทไปทีต่ําแหนง “LOCK” แลวสตารท

เครื่องยนตอีกครั้ง

ถาไฟเตือนติดสวางขึ้นเปนระยะเวลาสั้นๆ แลวดับลง
แสดงว าระบบปกติ  ถาไฟเตือนยังคงติดสวางค าง
แสดงวาระบบผิดปกติ

ถาไฟเตือน ABS และไฟเตือนระบบเบรกติดสวางคาง
หรือติดสวางขึ้นพรอมกันในขณะขับขี่  แสดงวาระบบ
ABS ของท านมีฟงกชั่ นควบคุมแรงเบรกลอหลัง
(ฟงกชั่นวาลวปรับแรงดัน) และอาจมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
กับฟงกชั่นควบคุมแรงเบรกลอหลังและฟงกชั่นปองกัน
การล็อคของระบบ ABS

ถาสภาวะใดสภาวะหนึ่งเกิดขึ้น ใหนํารถเขารับการ
ตรวจเช็คระบบที่ศนูยบริการซูซูกิ 
ถ าระบบ  ABS ไม ทํางาน  ระบบเบรกจะทํางาน
เหมือนระบบเบรกธรรมดาที่ไมมีระบบ ABS

คําเตอืน

ถาไฟเตือน “AIR BAG” ไมกะพริบหรือไมติดสวาง
เปนระยะเวลาสั้นๆ แลวดับลงเมื่อบิดสวิตชสตารท
ไปทีต่ําแหนง “ON” แตติดสวางคางเปนเวลานานกวา
10 วินาที หรือติดสวางในขณะขับขี่ แสดงวาระบบ
ถุงลมอาจทํางานไมปกติ ใหนํารถเขารับการตรวจเช็ค
ระบบถุงลมที่ศูนยบริการซูซูกิ
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ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย

60G049

ไฟเตือนนี้จะกะพริบจนกวาคนขับจะคาดเข็มขดันิรภัย

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย
ใหดทูี่ “ระบบเข็มขัดนริภัยและเบาะนริภัยสําหรบัเดก็” ใน
หมวดนี้

ไฟแสดงสถานะความบกพรอง

63J031

รถของทานมีระบบควบคุมมลภาวะซึ่งควบคุมดวย
คอมพิวเตอร ไฟแสดงสถานะความบกพรองติดตั้งอยู
ที่แผงหนาปดเพื่อแจงเตือนเมื่อจําเปนตองนํารถเขารับ
การตรวจเช็คระบบควบคุมมลภาวะ ไฟแสดงสถานะ
ความบกพรองจะติดสวางขึ้นเมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่
ตําแหนง “ON” เพื่อใหทานทราบวาไฟแสดงสถานะ
ทํางานเปนปกติ และจะดับลงเมือ่เครื่องยนตสตารทติด

ถาไฟแสดงสถานะความบกพรองติดสวางขึ้ นหรือ
กะพริบขณะเครื่องยนตทํางาน แสดงวาระบบควบคุม
มลภาวะไดรับความเสียหาย ใหนํารถของทานเขารับ
บรกิารที่ศูนยบริการซูซูกิเพือ่ซอมแซมความเสียหาย 

นอกจากนี้  หากไฟเตือนนี้ ติดสวางขณะเครื่องยนต
ทํางาน แสดงวาระบบเกียร CVT มีปญหา ใหนํารถ
เขารับการตรวจเช็คที่ศูนยบริการซูซูกิ

ไฟเตือนระบบเกียร
(ในรถบางรุน)

80J219

ไฟเตือนนี้จะติดสวางขึ้นเปนระยะเวลาหลายวินาทีเมื่อ
บิดสวิตชสตารทไปที่ ตําแหนง “ON” เพื่ อใหทาน
สามารถตรวจเช็คไดวาไฟเตือนทํางานปกติ
หากไฟเตือนนี้ติดสวางขณะเครื่องยนตทํางาน แสดงวา
ระบบเกียร CVT มีปญหา ใหนํารถเขารับการตรวจเช็ค
ที่ศูนยบริการซูซูกิ

ขอพงึระวัง
การขับรถตอไปโดยที่ไฟแสดงสถานะความบกพรอง
ตดิสวางหรอืกะพรบิอยูจะทําใหระบบควบคุมมลภาวะ
ของรถเสยีหายอยางถาวร และสงผลตอการขับขี่หรือ
การประหยัดน้ํามันเชื้อเพลงิของรถ
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84MS0-14E

ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟา

79J039

ไฟเตือนนี้ จะติดสวางขึ้นเมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่
ตําแหนง “ON” และดับลงเมื่อเครื่องยนตสตารทติด

ถาไฟเตือนนี้ติดสวางขึ้นขณะขับขี่  ระบบพวงมาลัย
เพาเวอรอาจไมทํางานตามปกติ ใหนํารถเขารับการ
ตรวจเช็คระบบที่ศูนยบริการซูซูกิ

หมายเหตุ:
การใชพวงมาลัยในลักษณะตอไปนี้ขณะจอดหรือขับขี่
ที่ความเร็วต่ํามากๆ อาจทําใหตองออกแรงบังคับเลี้ยว
มากขึ้น กรณนีี้ไมใชความบกพรองของระบบบังคับเลี้ยว
แตเปนเพราะระบบควบคุมพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟา
ลดการสงกําลงัชวยลงเพื่อปองกันไมใหระบบบังคับเลีย้ว
รอนจัด
• เมื่อหักเลี้ยวบอยๆ
• เมื่อหมุนพวงมาลัยจนสดุคางไวเปนเวลานาน 

เมื่อระบบควบคุมพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟามีอุณหภูมิ
เย็นลง ระบบพวงมาลัยเพาเวอรจะกลับสูสภาวะปกติ

อยางไรก็ตาม การใชงานในลักษณะนี้ซ้ําๆ อาจทําให
ระบบพวงมาลัยเพาเวอรเสยีหายได

หมายเหตุ:
ถาระบบพวงมาลัยเพาเวอรไมทํางานตามปกติ ทานจะ
รูสึกวาบังคับเลี้ยวไดยากขึ้น อยางไรกต็ามทานจะยังคง
สามารถบังคับเลี้ยวไดเชนเดิม

หมายเหตุ:
ถาพวงมาลัยถูกใชงาน ทานอาจไดยินเสียงเสียดสี ซึ่ง
ไมใชลักษณะของความผิดปกตแิตอยางใด และยังแสดง
วาระบบพวงมาลัยเพาเวอรนั้นทํางานอยางถกูตอง

ไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่อง

50G051

ไฟเตือนนี้ จะติดสวางขึ้นเมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่
ตําแหนง “ON” และดับลงเมื่อเครื่องยนตสตารทติด
ไฟเตอืนนีจ้ะตดิสวางขึ้นและตดิคางถาแรงดนัน้าํมันเครือ่ง
ไมเพียงพอ ถาไฟเตือนนี้ตดิสวางขึ้นขณะขับขี่ ใหนํารถ
จอดขางทางใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดและดบัเครื่องยนต 
ตรวจเช็คระดับน้ํามันเครื่องและเติมน้ํามันเครื่องถา
จําเปน ถามีน้ํามันเครื่องมากพอ ใหนํารถเขารับการ
ตรวจสอบระบบหลอลื่นที่ศูนยบริการซูซูกิกอนทําการ
ขับขีอ่ีกครั้ง

ขอพงึระวัง
• ถาทานปลอยใหเครื่องยนตทํางานขณะที่ไฟเตือน
นี้ติดสวาง เครื่องยนตอาจเสียหายรุนแรงได

• อยาใชไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่องเพื่อตัดสิน
ความจําเปนในการเติมน้ํามันเครื่องเพยีงอยางเดยีว
ใหแนใจวาไดตรวจเช็คระดับน้ํามันเครื่องเปน
ประจํา 



2-43

กอนการขับขี่

84MS0-14E

ไฟเตือนไฟชารจ

50G052

ไฟเตือนนี้ จะติดสวางขึ้นเมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่
ตําแหนง “ON” และดับลงเมื่อเครื่องยนตสตารทติด
ไฟเตือนนี้จะติดสวางขึ้นและติดคางถามีสิ่งผิดปกติ
เกิดขึ้ นกับระบบชารจไฟแบตเตอรี่  ถ าไฟเตือนนี้
ติดสวางขึ้นขณะเครื่องยนตทํางาน ใหนํารถเขารับ
การตรวจเช็คระบบไฟชารจที่ศูนยบริการซูซูกิทันที

ไฟแสดงอุณหภมูิน้ําหลอเย็นเครื่องยนต

54G344

เมื่อบิดสวติชสตารทไปที่ตําแหนง “ON” ไฟเตือนนี้จะ
ติดสวางขึ้นเปนระยะเวลาสั้นๆ แลวดับลง เพื่อใหทาน
สามารถตรวจเช็คไดวาไฟเตือนทํางานปกติ

ไฟเตือนนี้จะทํางานในสองลักษณะดังนี้

ไฟเตือนอุณหภมูิน้ําหลอเย็นเครือ่งยนตต่ํา (สีฟา)

ไฟเตือนนี้จะติดสวางคางเมื่อเครื่องยนตมีอุณหภูมิต่ํา
และจะดับลงเมื่อเครื่องยนตมีอุณหภมูิสูงขึ้น

ถาไฟเตือนนี้กะพริบ แสดงวามีปญหาเกิดขึ้นกับระบบ
ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการซูซูกิ

ไฟเตือนอุณหภมูิน้ําหลอเย็นเครือ่งยนตรอนจัด
(สีแดง)

ถาไฟเตือนนี้กะพริบขณะขับขี่ แสดงวาเครื่องยนตเริ่ม
มีอุณหภูมิสูง ใหหลีกเลี่ยงสภาวะการขับขี่ที่อาจทํา
ใหเครื่องยนตมีอุณหภูมิรอนจัด ถาไฟเตือนนี้ติดสวาง
คางโดยไมกะพริบ แสดงวาเครือ่งยนตมอีุณหภูมริอนจดั
ใหปฏิบัติตามขอแนะนําในหัวขอ “หากเครื่องยนตรอนจัด”
ในหมวด “บริการฉกุเฉิน”

ขอพงึระวัง
การฝนขับรถตอไปโดยที่เข็มชี้แสดงวาเครื่องยนต
รอนจัดจะสงผลใหเครื่องยนตเสียหายรนุแรงได
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ไฟเตือนระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนต 

80JM122

เมื่อบิดสวติชสตารทไปที่ตําแหนง “ON” ไฟเตือนนี้จะ
ติดสวางขึ้นเปนระยะเวลาสั้นๆ แลวดับลง เพื่ อให
ท านสามารถตรวจเช็ คได ว าไฟเตือนทํางานปกติ
ถาไฟเตือนนี้กะพริบขณะที่สวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง
“ON” เครื่องยนตจะสตารทไมติด

หมายเหตุ:
ถาไฟเตือนนี้กะพริบ ใหบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง
“LOCK” จากนั้นบิดกลับไปที่ตําแหนง “ON”
ถาไฟเตือนนี้ยังคงกะพริบอยูขณะที่สวิตชสตารทอยูที่
ตําแหนง “ON” แสดงวาอาจมีปญหาเกิดขึน้กับกุญแจ
ของทานหรือระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนต
ใหนํารถเขารับการตรวจเช็คที่ศูนยบริการซูซูกิ

ไฟเตือนประตเูปด

54G391

ไฟเตือนนี้จะติดสวางจนกวาประตูทั้งหมด (รวมถึง
ประตูทาย) จะปดสนิท

ถามีประตูบานใดบานหนึ่ง (รวมถึงประตูทาย) เปดอยู
ขณะที่รถกําลังเคลื่อนที่ เสียงเตือนจะดังขึ้นเพื่อเตือน
ใหทานปดประตูทุกบานใหสนิท

ไฟเตือนระดับน้ํามันเชือ้เพลิงต่ํา

54G343

ถาไฟเตือนนี้ติดสวางขึ้น ใหเติมน้ํามันเชื้อเพลิงทันที

เมื่อไฟเตือนนี้ติดสวางขึ้น เสียงเตือนจะดังขึ้นหนึ่งครั้ง
เพื่อเตือนใหทานเติมน้ํามันเชื้อเพลงิ
ถาทานไม เติมน้ํามันเชื้ อเพลิง เสียงเตือนจะดังขึ้ น
ทุกครั้งที่บิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON”

หมายเหตุ:
จดุทีก่ระตุนใหไฟเตอืนนีท้าํงานจะแตกตางกนัไป ทัง้นีข้ึน้
อยูกับสภาพถนน (เชน ทางลาดชัน หรือทางโคง) และ
สภาวะการขับขี่เนื่องจากน้ํามนัเชือ้เพลงิในถงัจะเคลือ่นที่
ไปมา
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ไฟแสดงสถานะไฟเลี้ยว

50G055

เมื่อทานเปดสัญญาณเลี้ยวซายหรือเลี้ ยวขวา ลูกศร
สี เขี ยวของสั ญญาณเลี้ ยวที่ เป ดบนแผงหน าป ด
จะกะพริบพรอมกับไฟเลี้ยวนั้นๆ เมื่อทานเปดสวิตช
ไฟฉุกเฉิน ลูกศรทั้งสองจะกะพริบพรอมกับไฟเลี้ยว
ทั้งหมด

ไฟแสดงสถานะไฟสูง

50G056

ไฟแสดงสถานะนี้จะติดสวางขึน้เมื่อเปดไฟสูง

ไฟแสดงสถานะสัญญาณเตอืนการโจรกรรม

82K269

สําหรับรายละเอียดเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับไฟแดงสถานะ
สัญญาณเตือนการโจรกรรมดทูี่หัวขอ “ไฟแสดงสถานะ
สัญญาณเตือนการโจรกรรม” ในหมวดนี้

นอกจากนี้ ถาไฟแสดงสถานะนี้กะพริบเปนระยะเวลา
15 วินาที  ขณะที่สวิตชสตารทอยูที่ ตําแหนง “ON”
แสดงวาระบบไฟฟามีปญหา
ใหนํารถเขารับการตรวจเช็คที่ศูนยบริการซูซูกิ

สวิตชควบคุมไฟสองสวาง

65D611

คําเตอืน

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น หามใชงาน
สวิตชควบคุมโดยใชมือสอดผานชองพวงมาลยั
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84MS0-14E

การใชงานไฟสองสวาง

60MK011

การเปดหรือปดไฟ ใหบิดที่ปลายสวิตช  ซึ่ งมีสาม
ตําแหนง คือ:

OFF (1)

ปดไฟทั้งหมด

 (2)

เปดไฟหรี่  ไฟทาย ไฟสองปายทะเบียน และไฟแผง
หนาปด แตไฟหนาไมเปด

 (3)

เปดไฟหรี่ ไฟทาย ไฟสองปายทะเบียน ไฟแผงหนาปด
และไฟหนา

60MK012

ขณะที่ ไฟหนาเปดอยู  ใหดันสวิตชไปขางหนาเพื่ อ
เปดไฟสูง หรือดันสวิตชเขาหาตัวเพื่อกลับมายังไฟต่ํา
ขณะที่เปดไฟสูง ไฟแสดงสถานะไฟสูงบนแผงหนาปด
จะติดสวางขึ้น การกะพริบไฟสูงเพื่อใชเปนไฟขอทาง
ใหดันสวิตชเขาหาตัวเล็กนอยแลวปลอยเมื่อทานให
สัญญาณเสร็จเรียบรอยแลว

เสียงเตอืนไฟเปด
เสียงเตือนจะดงัขึ้นเพื่อเตอืนใหทานปดไฟ ถาไฟถูกเปด
ทิ้งไวเมื่อดึงกุญแจสตารทออกแลวและเปดประตูดาน
คนขบั

สวิตชควบคุมไฟเลีย้ว

65D611

(3)

(2)
(1)

ตัวอยาง

ตัวอยาง

คําเตอืน

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น หามใชงาน
สวิตชควบคุมโดยใชมือสอดผานชองพวงมาลยั
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84MS0-14E

การใชงานไฟเลีย้ว

ขณะที่สวิตชสตารทอยู ที่ ตําแหนง “ON” ให เลื่ อน
สวิตชขึ้นหรือลงเพือ่เปดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาหรือซาย

สัญญาณไฟเลี้ยวปกติ

60MK013

เลื่อนสวิตชขึ้นหรือลงจนสุดเพื่อเปดสัญญาณไฟเลี้ยว
เมื่อทําการเลี้ยวเสร็จเรียบรอยแลว สัญญาณไฟเลี้ยว
จะถูกยกเลิกและสวิตชไฟเลี้ยวจะกลับสูตําแหนงปกติ

สัญญาณการเปลี่ยนเลน

60MK014

ในบางกรณี เชน เมือ่เปลี่ยนเลน การหมนุของพวงมาลัย
จะไมมากพอที่จะยกเลกิสัญญาณไฟเลีย้ว ดังนัน้ เพือ่ความ
สะดวก ทานสามารถกะพริบสัญญาณไฟเลี้ยวไดโดย
การเลื่อนสวติชคางไวครึ่งหนึ่ง สวติชจะกลบัสูตําแหนง
ปกติเมื่อทานปลอยสวิตช

หมายเหตุ:
สัญญาณไฟเลี้ยวและไฟแสดงสถานะไฟเลี้ยวจะกะพริบ
สามครั้ง ถงึแมวาทานจะเลือ่นสวติชกลบัไปทีต่ําแหนง
เดิมทันทีหลังจากที่เลื่อนสวิตชก็ตาม

หมายเหตุ:
สามารถเลือกตั้งคาสัญญาณไฟเลี้ยวและไฟแสดงสถานะ
ไฟเลีย้วใหกะพรบิสามครัง้หลงัจากที่ปลอยสวิตชควบคุม
ไฟเลี้ยวกลับสูตําแหนงปกติไดที่จอแสดงขอมูล ใหดู
ที่หัวขอ “จอแสดงขอมูล” ในหมวดนี้

หมายเหตุ:
ทานสามารถกําหนดจํานวนครั้งในการกะพริบของ
สัญญาณไฟเลี้ยวและไฟแสดงสถานะไฟเลี้ยวได กรุณา
ติดตอขอรับการกําหนดคาไดที่ศูนยบริการซูซูกิ

ตัวอยาง

ตัวอยาง
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84MS0-14E

สวิตชไฟฉกุเฉนิ

84MS0T214

กดสวิตชไฟฉุกเฉินเพื่อเปดไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยวทั้งหมด
และไฟแสดงสถานะไฟเลี้ยวทั้งสองจะกะพริบพรอมกนั
การปดไฟฉุกเฉนิ ใหกดสวติชอกีครั้ง
ใชไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นบนทองถนนในระหวาง
ที่ทานตองจอดรถในกรณีฉุกเฉิน หรือเมื่อรถของทาน
อาจเปนเหตุใหเกิดอันตรายบนทองถนนได

สวิตชทีป่ดน้ําฝนและที่ฉดีน้ําลางกระจก 
บังลมหนา

65D611

การใชงานที่ปดน้ําฝนและที่ฉีดน้ําลางกระจก 
เมื่อสวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง “ON” ทานสามารถใช
สวติชที่ปดน้ําฝน/ที่ฉีดน้ําลางกระจก (ในรถบางรุน) ได

ที่ปดน้ําฝนกระจกบังลมหนา

84MS0T215

การเปดที่ปดน้ําฝนกระจกบังลมหนา ใหเลื่อนสวิตชลง
ไปที่ตําแหนงการทํางานหนึ่งในสามตําแหนง ในตําแหนง
“INT” ที่ปดน้ําฝนจะปดและหยุดเปนชวงๆ ตําแหนง
“INT” เหมาะสําหรับการขับขีใ่นสภาวะที่มีหมอกหรือ
ฝนตกปรอยๆ ในตําแหนง “LO” ที่ปดน้ําฝนจะทํางาน
ดวยความเร็วต่ําคงที่ ในตําแหนง “HI” ที่ปดน้ําฝนจะ
ทํางานดวยความเร็วสูงคงที่  การปดที่ปดน้ําฝนให
เลื่อนสวติชกลับไปยังตําแหนง “OFF”
เลื่อนสวิตชขึ้นคางไวที่ตําแหนง “MIST” ที่ปดน้ําฝน
กระจกบงัลมหนาจะทาํงานอยางตอเนือ่งดวยความเร็วต่ํา

ตัวอยาง

คําเตอืน

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น หามใชงาน
สวิตชควบคุมโดยใชมือสอดผานชองพวงมาลยั

ตัวอยาง
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84MS0-14E

ที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนา

84MS0T216

การฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนา ใหดันสวติชเขาหาตัว ที่ปด
น้ําฝนกระจกบังลมหนาจะทํางานโดยอัตโนมัติดวยความเร็วต่ํา
ถาไมไดเปดใชงานทีป่ดน้ําฝนและเปนรุนทีม่ีตาํแหนง “INT”

สวิตชที่ปดน้ําฝน/ที่ฉีดน้ําลางกระจกประตูทาย 
(ในรถบางรุน)

84MS0T217

การเปดที่ปดน้ําฝนกระจกประตูทาย ใหบิดทีป่ลายสวิตช
ที่ปดน้ําฝนกระจกประตูทายไปทางดานหนาที่ตําแหนง
“ON” การปดที่ปดน้ําฝนกระจกประตูทาย ใหบิดสวิตช
กลบัไปยังตําแหนง “OFF”

ขณะที่สวิตชที่ปดน้ําฝนกระจกประตูทายอยูที่ตําแหนง
“OFF” ใหบิดสวิตชไปทางดานหลังคางไวเพื่อฉีดน้ํา
ฉีดลางกระจก

ขณะที่สวิตชที่ปดน้ําฝนกระจกประตูทายอยูที่ตําแหนง
“ON” ใหบิดสวิตชไปทางดานหนาคางไวเพื่อฉีดน้ํา
ฉีดลางกระจก

คําเตอืน

• เพื่อปองกันไมใหน้ําแข็งเกาะที่กระจกบังลมหนา
ในสภาวะอากาศหนาว ใหเปดระบบไลฝาเพื่ออุน
กระจกบังลมหนาทั้งกอนและระหวางการใชงาน
ที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนา

• หามใชสารปองกันการแข็งตัวสําหรับหมอน้ําใน
ถังพักน้ําฉีดลางกระจกบังลมหนา สารปองกัน
การแข็งตัวสําหรับหมอน้ําจะทําใหทัศนวิสัยใน
การขับขี่ลดลงอยางมากเมื่อฉีดน้ําลางกระจกบังลม
หนาลงบนกระจก และจะทําใหสีรถของทานไดรับ
ความเสียหายดวย

ตัวอยาง

ขอพงึระวัง
เพื่อชวยปองกันความเสียหายกับชิ้นสวนประกอบ
ของระบบทีป่ดน้าํฝนและที่ฉีดน้าํลางกระจกบงัลมหนา
ทานควรปฏิบัติตามขอพงึระวังตอไปนี้:
• อยาเลือ่นสวิตชคางไวอยางตอเนื่องถาไมมีน้ําฉีด
ลางกระจกบังลมหนาพนออกมา เนื่องจากจะทําให
มอเตอรที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนาเสียหายได

• อยาพยายามขจัดคราบสกปรกออกจากกระจก
บังลมหนาที่แหงโดยใชที่ปดน้ําฝน มิฉะนั้นกระจก
บังลมหนาและใบปดน้ําฝนจะเสียหายได ใหฉีด
น้ําลางกระจกบังลมหนาใหเปยกทุกครั้งกอนที่
จะใชงานที่ปดน้ําฝน

• ใหขจดัน้ําแขง็หรอืหมิะออกจากใบปดน้ําฝนกอน
ที่จะใชงานที่ปดน้ําฝน

• ตรวจเช็คระดับน้ําฉีดลางกระจกบังลมหนาเปน
ประจํา ตรวจเช็คใหบอยขึ้น เมื่อสภาพอากาศไมดี

• ใหเตมิน้าํลงในถงัพกัน้ําฉดีลางกระจกบังลมหนา
เพียง 3/4 สวนเทานั้นในชวงสภาพอากาศหนาว
เพื่อใหมีพื้นที่วางสําหรับการขยายตัวในกรณี
ที่อุณหภูมิลดต่ําลงมากพอที่จะทําใหน้ํากลาย
เปนน้ําแข็ง

ที่ฉีดน้ําลางกระจก

ที่ปดน้ําฝน

ตัวอยาง
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คันล็อคปรับระดับพวงมาลัย
(ในรถบางรุน)

74LHT0333

คันล็อคจะอยูใตคอพวงมาลัย การปรับระดับความสูง
ของพวงมาลัย:

1) ดันคนัล็อคลงเพื่อปลดล็อคคอพวงมาลัย
2) ปรับพวงมาลัยไปที่ระดับความสูงที่ตองการ และ

ล็อคคอพวงมาลัยโดยการดึงคนัล็อคขึน้
3) ลองขยบัพวงมาลยัขึ้นและลงเพือ่ใหแนใจวาพวงมาลยั

ล็อคเขาที่แนนหนาดี

ขอพงึระวัง
ใหขจัดน้ําแข็งหรือหิมะออกจากกระจกประตูทาย
และใบปดน้ําฝนกระจกประตูทายกอนที่จะใชงานที่
ปดน้ําฝนกระจกประตูท าย น้ําแข็งหรือหิมะที่
สะสมอาจกีดขวางการเคลื่ อนที่ของใบปดน้ําฝน
เปนเหตุใหมอเตอรที่ปดน้ําฝนเสียหายได

ตัวอยาง

คําเตอืน

อยาพยายามปรับระดับความสูงพวงมาลัยขณะที่
รถเคลื่อนที ่มิฉะนั้นทานอาจสูญเสียการควบคุมรถได



2-51

กอนการขับขี่
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แตร

68LM240

กดปุมแตรที่พวงมาลัยเพื่อใหเสียงแตรดังขึ้น ไมวา
สวิตชสตารทจะอยูทีต่ําแหนงใดก็ตาม

ตัวอยาง
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84MS0-14E

คําเตือนเกีย่วกับกาซไอเสีย

52D334

รายการตรวจสอบประจําวัน

กอนการขับขี่

60A187S

1) ใหแนใจวากระจกหนาตาง กระจกมองหลงั กระจก
มองขาง ไฟสองสวาง และแถบสะทอนแสงสะอาด
และไมมีสิ่งใดบดบัง

2) ตรวจเช็คยางดวยสายตาตามจุดตางๆ ตอไปนี้:
– ความลึกของดอกยาง
– การสึกหรอที่ผิดปกติ รอยปริ และความเสียหาย
– นัตลอหลุดหลวม
– มีวัตถุแปลกปลอมเชน ตะปู หิน ฯลฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวขอ “ยาง” ในหมวด “การ
ตรวจสอบและการบํารุงรักษา”
3) ตรวจหารอยรั่วของน้ํามันและของเหลวตางๆ 

คําเตอืน

หลีกเลี่ยงการสูดดมกาซไอเสีย กาซไอเสียประกอบ
ดวยก าซคารบอนมอนอกไซด  ซึ่ งเปนก าซพิษ
ที่ไรสีและไรกลิ่น เนือ่งจากกาซคารบอนมอนอกไซด
เปนกาซที่ตรวจจับไดยาก จึงควรแนใจวาไดปฏิบัติ
ตามขอพึงระวังตอไปนี้เพื่อชวยปองกันไมใหกาซ
คารบอนมอนอกไซดเขาสูภายในรถยนตของทาน
• อยาสตารทเครื่องยนตทิ้งไวในโรงรถหรือในพื้น
ที่แคบที่อากาศถายเทไมสะดวก

(ตอ)

คําเตอืน

(ตอ)
• อยาจอดรถโดยที่ติดเครื่องยนตไวเปนเวลานาน
แมในพื้นที่เปดโลง ถาจําเปนตองนั่งในรถที่จอด
อยูเปนระยะเวลาสั้นๆ ขณะที่เครื่องยนตทํางานให
แนใจวาไดปรับปุมควบคุมอากาศเขาไปที่ “อากาศ
ภายนอก” และปรับโบลวเวอรไปที่ความเร็วสูง

• หลีกเลี่ยงการใชงานรถยนตขณะเปดประตูทาย
ถาจําเปนตองใชงานรถยนตขณะเปดประตูทาย
ใหแนใจวาไดปดหลังคาซันรูฟ (ในรถบางรุน) และ
กระจกหนาตางทุกบานแลว และปรบัโบลวเวอร
ไปที่ความเร็วสูง พรอมกับตั้งปุมควบคุมอากาศ
เขาไปที่ “อากาศภายนอก”

• เพื่อใหระบบระบายอากาศในรถของทานทํางาน
อยางเหมาะสม ใหหมั่นตรวจเชค็ไมใหตะแกรง
ชองอากาศเขาที่อยูดานหนากระจกบังลมหนามี
หิมะ ใบไม หรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ติดอยู

• อยาใหสวนปลายทอไอเสียมีหิมะหรือสิ่งอื่นๆ
ติดอยู เพื่อชวยลดการสะสมของกาซไอเสียใต
ทองรถ สิ่งนี้เปนสิ่งสําคัญเมื่อจอดรถในสภาวะ
ที่มีพายุหิมะ

• ใหทําการตรวจสอบระบบไอเสียเปนระยะๆ เพือ่
ตรวจดูความเสียหายและการรั่วซึม ถาเกดิความ
เสียหายหรือการรั่วซึมใดๆ ขึ้นใหทําการซอมแซม
โดยทันที
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หมายเหตุ:
น้ําทีห่ยดจากระบบปรับอากาศหลงัการใชงานไมใชสิง่
ผิดปกติแตอยางใด

4) ใหแนใจวาฝากระโปรงหนาปดสนิทและล็อคเขาที่
5) ตรวจเช็คไฟหนา ไฟเลี้ยว ไฟเบรก และแตรวา

ทํางานอยางถูกตอง
6) ปรับเบาะนั่ ง
7) ตรวจเช็คแปนเบรกและคนัเบรกมือ
8) ปรับกระจกมองหลงั และกระจกมองขาง
9) ใหแนใจวาทั้งทานซึ่งเปนผูขับขี่ และผูโดยสาร

ทั้งหมดคาดเข็มขดันิรภยัอยางถูกตอง
10) ใหแนใจวาไฟเตือนทั้งหมดติดสวางขึ้นขณะที่บิด

กุญแจไปที่ตําแหนง “ON”
11) ตรวจเช็คเกจวัดทั้งหมด
12) ตรวจเช็คใหแนใจวาไฟเตือนระบบเบรกดับลงเมื่อ

ปลดเบรกมือแลว

ใหทําการตรวจเช็คตางๆ ดังตอไปนี้ในหองเครื่องยนต
เปนประจําสัปดาหละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่ทานเติม
น้ํามันเชื้อเพลิง

1) ระดับน้ํามันเครื่อง
2) ระดับน้ําหลอเย็น
3) ระดับน้ํามันเบรก
4) ระดับน้ําฉดีลางกระจกบังลมหนา 
5) ระดับน้ํากลั่นแบตเตอรี่

6) การล็อคของกลอนล็อคฝากระโปรงหนา
ดงึคันปลดลอ็คฝากระโปรงหนาภายในรถ ใหแนใจ
วาทานไมสามารถเปดฝากระโปรงหนาออกไดสุด
โดยไมปลดคันล็อคที่ฝากระโปรงหนา ตรวจเช็ค
ใหแนใจวาไดปดฝากระโปรงหนาอยางแนนหนา
หลังจากที่ตรวจเช็คการล็อคของกลอนล็อคแลว
สําหรับตารางการหลอลื่น ใหดูที่รายการ “กลอน
บานพับ และล็อคทั้งหมด” ของ “ชวงลางและ
ตัวถัง” ใน “ตารางการบํารุงรักษาตามระยะ” ใน
หมวด “การตรวจสอบและการบํารุงรักษา”

ใหตรวจเช็คแรงดันลมยางโดยใชัเกจวัดแรงดันลมยาง
เปนประจําเดือนละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่ทานเติม
น้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้ งตรวจเช็คแรงดันลมยางของ
ยางอะไหลดวย

การกินน้ํามันเครื่อง

เปนเรื่องปกติที่เครื่องยนตจะกินน้ํามันเครื่องในระหวาง
การใชงานรถยนตตามปกติ

ปริมาณการกินน้ํามันเครื่องจะขึ้นอยูกับความหนืดของ
น้ํามัน คุณภาพของน้ํามัน และสภาวะการขับขี่รถยนต
การขับขี่รถยนตดวยความเร็วสูง และการเรงหรือลด
ความเร็วบอยๆ จะทําให กินน้ํ า มันเครื่ องมากขึ้ น
ภายใตการรับภาระสูงก็เปนสาเหตุใหเครื่องยนตกิน
น้ํามันเครื่องมากขึน้เชนกัน
เครื่องยนตใหมก็กินน้ํามันเครื่องมากเชนกัน เนื่องจาก
ลูกสูบ แหวนลูกสูบ และผนังกระบอกสูบยังปรับสภาพ
ไมเขาที่  การกินน้ํามันเครื่องของเครื่องยนตใหมจะ
อยูในระดับปกติ ก็ตอเมื่อผานการขับขี่ไปเปนระยะทาง
ประมาณ 5,000 กม. (3,000 ไมล) แลวเทานั้น

การกินน้ํามันเครื่อง: 
สูงสุด 1.0 ลิตรตอ 1,000 กม. 
(1 ควอรตตอ 600 ไมล)

เมื่ อวัดปริมาณการกินน้ํามันเครื่ อง พึงระลึกไววา
น้ํามันเครื่องอาจเจือจางจึงทําใหยากตอการตัดสินระดับ
น้ํามันเครื่องที่แทจริงไดอยางถูกตอง
ตัวอยางเชน ถาขับขี่รถยนตเปนระยะทางสั้นๆ บอยครั้ง
และเครื่องยนตกินน้ํามันเครื่องในระดับปกติ กานวัด
ระดับน้ํามันเครื่องอาจไมแสดงระดับน้ํามันเครื่องที่ลด

คําเตอืน

ตรวจเช็คใหแนใจวาฝากระโปรงหนาปดสนิทและ
ล็อคเขาที่กอนการขับขี่ มิฉะนั้น ฝากระโปรงหนา
อาจเปดขึ้นโดยไมคาดคิดในขณะขับขี่ ทําใหบดบัง
ทัศนวิสัยจนเปนเหตุใหเกดิอบุัตเิหตุได



3-3

การใชงานรถของทาน

84MS0-14E

ลงเลย แมวาจะขับรถมาแลวเปนระยะทาง 1,000 กม.
(600 ไมล) หรือมากกวาก็ตาม ที่ เปนเชนนี้ เนื่องจาก
น้ํามันเครื่องนั้นคอยๆ เจือจางกับน้ํามันเชื้อเพลิงหรือ
ความชื้นทีละนอย จึงทําใหดูเหมอืนวาระดับน้ํามนัเครื่อง
ไมเปลี่ยนแปลงเลย
ทานควรทราบดวยเชนกันวาสวนผสมที่ เจือจางจะ
ระเหยออกมาภายหลังเมื่อขับขี่รถยนตที่ความเร็วสูง
เชน บนทางดวน ซึ่งจะทําใหดูเหมือนวาเครื่องยนต
กินน้ํามันเครื่องมากเกินไปหลังจากการขับขี่ดวยความ
เร็วสูง

สวิตชสตารท

65D611

52KM052

สวิตชสตารทมีสี่ตําแหนงดังตอไปนี้:

LOCK
ตําแหนงนี้เปนตําแหนงจอดปกติ ตําแหนงนี้เปนเพียง
ตําแหนงเดียวเทานั้นที่สามารถนํากุญแจออกได

คําเตอืน

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น หามใชงาน
สวิตชควบคุมโดยใชมือสอดผานชองพวงมาลยั

ตัวอยาง
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60G033

• รุนเกยีรธรรมดา
ทานตองกดกุญแจเขา เพื่ อบิดกุญแจไปที่ ตําแหนง
“LOCK” กุญแจจะล็อคการจุดระเบิด (สตารท) และ
ปองกันการใชงานพวงมาลัยหลังจากนํากุญแจออก

• รุนเกยีร CVT
คันเกียรจะตองอยู ในตําแหนง “P” (จอด) เพื่ อบิด
กุญแจไปที่ ตําแหนง “LOCK” กุญแจจะล็อคการจุด
ระเบิด (สตารท) และปองกันการใชงานพวงมาลัยและ
คันเกียรหลังจากนํากุญแจออก

การปลดล็อคพวงมาลัย ใหเสียบกุญแจและบิดตามเข็ม
นาฬิกาไปที่ตําแหนงอื่น ถาทานไมสามารถบิดกุญแจ
เพื่อปลดล็อคพวงมาลัยไดใหขยับพวงมาลัยไปทาง
ขวาหรือซายเล็กนอยในขณะที่บิดกุญแจ

ACC
อุปกรณไฟฟาตางๆ เชน วิทยุจะสามารถทํางานได แต
เครื่องยนตจะไมทํางาน

ON
ตําแหน งนี้ เปนตําแหน งทํางานปกติ  ระบบไฟฟ า
ทั้งหมดจะทํางานได

START
ตําแหนงนี้คือตําแหนงสําหรับสตารทเครื่องยนตดวย
มอเตอรสตารท ทานควรปลอยกุญแจออกจากตําแหนง
นี้ทันทีเมื่อเครื่องยนตสตารทติดแลว

เสียงเตอืนลมืถอดกญุแจสตารท
เสียงเตือนจะดังและหยุดเปนชวงๆ เพื่อเตือนใหทาน
ถอดกุญแจสตารทออก ถากุญแจเสียบคางอยูที่สวิตช
สตารทเมื่อประตูดานคนขบัเปดอยู

81A297S

บิดไปที่ “LOCK”

กด

 ุ คําเตอืน

• หามถอดกุญแจสตารทออกขณะทีร่ถกําลังเคลื่อนที่
มิฉะนั้น พวงมาลัยจะล็อค และทานจะไมสามารถ
ควบคุมรถได

• ใหถอดกุญแจสตารทออกทุกครั้งเมื่อออกจากรถ
แมวาจะเปนชวงระยะเวลาสัน้ๆ กต็าม นอกจากนี้
อยาปลอยใหเด็กอยูในรถตามลําพงั เนื่องจากเด็ก
ที่ไมมผีูปกครองดแูลอาจทาํใหรถเคลือ่นที่โดยไม
ไดตัง้ใจ หรอือาจเลนกบักระจกไฟฟาหรอืหลงัคา
ซันรูฟได นอกจากนี ้เด็กอาจเปนลมแดดเนื่องจาก
สภาวะอากาศที่รอนจัด ซึ่งอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ
รุนแรงหรือเสียชีวิตได

ขอพงึระวัง
• เมื่ อสตารทเครื่องยนตแตละครั้ ง อยาสตารท
เครื่องยนตจนมอเตอรสตารททํางานนานตอเนื่อง
เปนเวลาเกนิกวา 12 วินาที ถาเครื่องยนตสตารท
ไมตดิ ใหรอ 15 วินาทีแลวจึงลองสตารทใหม
อกีครัง้ ถาเครือ่งยนตยงัคงสตารทไมตดิหลงัจาก
ที่ลองสตารทหลายครั้งแลว ใหตรวจเช็คระดับ
น้ํามันเชื้อเพลิงวามีเหลืออยูหรือไม หรือนํารถ
เขารับการตรวจเช็คที่ศูนยบรกิารซูซูกิ

• อยาปลอยสวิตชสตารทคางไวที่ตําแหนง “ON”
ถาเครือ่งยนตไมทํางาน เนือ่งจากจะทําใหแบตเตอรี่
หมดประจุได
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คันเบรกมือ

62J100

(1) ใสเบรกมือ
(2) ปลดเบรกมือ
(3) ปลดเบรกมือ

คันเบรกมือจะอยูระหวางเบาะนั่ง การใสเบรกมือ ให
เหยียบแปนเบรกคางไว แลวดึงคันเบรกมือขึ้นใหสุด
การปลดเบรกมือ ใหเหยียบแปนเบรกคางไว แลวดึง
คันเบรกมือขึ้นเล็กนอย จากนั้นใชนิ้วหัวแมมือกดปุม
ที่ ปลายคันเบรกมือ และลดคันเบรกมือลงกลับสู
ตําแหนงเดิม

สําหรับรุนเกียร CVT ใหใสเบรกมือกอนเลื่อนคันเกียร
ไปที่ตําแหนง “P” (จอด) ทุกครั้ง ถาทานจอดรถบน
ทางลาดชันและเลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง “P” กอน
ที่จะใสเบรกมือ น้ําหนักของรถอาจทําใหเลื่อนคันเกียร
ออกจากตําแหนง “P” ไดยากเมื่อทานพรอมที่จะขับรถ
อีกครั้ง

เมื่อจะเริ่มออกตัว ใหเลื่อนคันเกียรออกจากตําแหนง
“P” กอนที่จะปลดเบรกมือ

(2)

(3)

(1)
ตัวอยาง

คําเตอืน

• หามขับรถขณะใสเบรกมือ: ประสิทธภิาพของ
เบรกหลังจะลดลงเนื่องจากความรอนที่มากเกิน
ไปอายุการใชงานของเบรกจะสั้นลง หรือเบรก
อาจเสียหายอยางถาวรได

• ถาเบรกมอืไมสามารถยดึรถใหจอดนิง่อยูกบัที่ได
หรือปลดเบรกมือลงไดไมสุด ใหนํารถเขารบัการ
ตรวจเช็คที่ศูนยบริการซูซูกทิันที

คําเตอืน

ใหดึงเบรกมือขึ้นจนสุดกอนที่จะออกจากรถทุกครั้ง
มิฉะนั้นรถอาจเคลื่อนที่เปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บ
หรือเกิดความเสียหายได  เมื่ อจอดรถ ให แน ใจ
วาคันเกียรสําหรับรุนเกียรธรรมดาอยูในตําแหนง
เกียร 1 หรือตําแหนง “R” (เกยีรถอย) หรอืคันเกยีร
สํ าหรั บรุ น เกี ยร  CVT อยู ในตําแหน ง  “P”
(เกียรจอด) พึงระลึกไววา แมวาจะเลื่อนคันเกียรไป
ที่ตําแหนงใดๆ หรือตําแหนง P (จอด) ก็ตาม ทาน
จะตองดึงเบรกมือขึ้นใหสุดทุกครั้งที่จอดรถ

คําเตอืน

เมื่อจอดรถภายใตสภาวะอากาศหนาวจัด ใหปฏิบัติ
ตามขั้นตอนตอไปนี้:
1) ใสเบรกมือ
2) รุนเกยีรธรรมดา - ดับเครื่องยนตแลวเลื่อนคัน

เกียรไปที่ตําแหนงเกยีรถอยหรือเกยีรหนึ่ง
เกียร CVT - เลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง “P”
(เกียรจอด) และดับเครื่องยนต

3) ออกจากรถและหนุนลอไว
4) ปลดเบรกมือ 

เมื่อทานกลับมาที่รถทานตองจําใหไดวาจะตอง
ใสเบรกมือกอน แลวจึงนําอปุกรณหนุนลอออก
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เสียงเตอืนเบรกมือ

เสียงเตือนจะดังขึ้นเปนชวงๆ เพื่อเตือนใหทานปลด
เบรกมือ ถาทานสตารทรถโดยที่ไมไดปลดเบรกมือให
แนใจวาทานไดปลดเบรกมือจนสุดและไฟเตือนระบบ
เบรกจะดับลง 

แปนเหยียบ

เกียรธรรมดา

80J2121

CVT

80J2122

แปนคลัตช (1)

(สําหรับรุนเกียรธรรมดา)
แปนคลัตชใชเพื่อตัดการสงกําลังทีส่งไปยังลอเมือ่สตารท
เครื่องยนต หยุดรถ หรือเปลี่ยนเกียร การเหยียบแปน
คลัตชจะตัดกําลังที่สงผานคลัตช

(2)(1)

(3)

ตัวอยาง

(3)

(2)

ตัวอยาง

คําเตอืน

อยาขับรถโดยวางเทาไวบนแปนคลัตช เพราะจะ
ทําใหคลัตชสึกมากกวาปกติ คลัตชเสียหาย หรือ
สูญเสียกําลงัเบรกดวยเครื่องยนตโดยไมคาดคิด
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แปนเบรก (2)

เบรกที่ติดตั้งมากับรถซูซูกิของทานเปนแบบดิสกเบรก
หนาและดรัมเบรกหลัง การเหยียบแปนเบรกจะทําให
เบรกดังกลาวทํางาน

เมื่อเหยยีบเบรก ทานอาจไดยนิเสียงเบรกบางเปนครัง้คราว
เสียงเบรกนี้มีสาเหตุมาจากปจจัยแวดลอมตางๆ เชน
สภาวะอากาศเย็น เปยกชื้น หรือหิมะตก และอื่นๆ ซึ่ง
ไมไดแสดงถึงความผิดปกติแตอยางใด

แปนคันเรง (3)

แปนคันเรงนี้ใชเพื่อควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนต
การเหยยีบแปนคันเรงจะเปนการเพิม่กาํลงัและความเรว็รถ

การสตารทเครื่องยนต

กอนสตารทเครื่องยนต

84MS0T301

1) ใหแนใจวาไดใสเบรกมือจนสุดแลว
2) รุนเกียรธรรมดา – เลื่อนคนัเกียรไปที่ตําแหนง “N”

(เกียรวาง) และเหยียบแปนคลัตชใหสุดเหยียบแปน
คลัตชคางไวขณะสตารทเครื่องยนต 
รุนเกียร CVT – ถาคันเกียรไมอยูในตําแหนง “P”
(เกียรจอด) ใหเลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง “P”
(เกียรจอด) (ถาทานจําเปนตองสตารทเครื่องยนต
ใหมในขณะที่รถกําลังเคลื่อนที่ ใหเลื่อนคันเกียร
ไปที่ตําแหนง “N”)

หมายเหตุ:
รถรุนเกียร CVT จะมีอุปกรณปองกันการทํางานของ
มอเตอรสตารทซึง่ออกแบบมาเพื่อปองกันไมใหมอเตอร
สตารททํางานถาคันเกียรอยูในตําแหนงการขับขีใ่ดๆ

คําเตอืน

ถาเบรกมีเสียงดังมากผิดปกติ และเกิดขึ้นทุกครั้งที่
เหยียบเบรก ทานควรนํารถเขารับการตรวจเช็คเบรก
ที่ศูนยบรกิารซูซกูิ

คําเตอืน

อยา “ขับขี่” โดยการใชงานเบรกนานตอเนื่อง หรือ
วางเทาไวบนแปนเบรก การกระทําเชนนี้จะสงผลให
เบรกรอนจัดเปนผลใหเกิดการเบรกโดยไมคาดคิด
ระยะเบรกเพิ่มขึ้นหรือทําใหเบรกเสียหายอยางถาวร

CVT

คําเตอืน

กอนสตารทเครื่องยนต ใหแนใจวาไดใสเบรกมือจน
สุดแลว และคันเกียรอยู ที่ตําแหนงเกียรวาง (หรือ
เกียรจอดสําหรบัรุนเกียร CVT)
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การสตารทเครื่องยนตขณะเครื่องเย็น และขณะเครื่อง 
อุน

สตารทเครื่องยนตโดยบิดกุญแจสตารทไปที่ตําแหนง
“START” โดยไมเหยียบแปนคันเรง ปลอยกุญแจเมื่อ
เครื่องยนตสตารทติดแลว

ถาเครื่องยนตสตารทไมติดหลังจากที่สตารทเปนเวลา
12 วินาทีแลว ใหรออีกประมาณ 15 วินาที แลวเหยียบ
แปนคันเร งลง 1/3 ของระยะแปนคันเร งแลวลอง
สตารทเครื่ องยนต ใหม อี กครั้ ง ปลอยกุญแจและ
แปนคนัเรงเมื่อเครื่องยนตสตารทติดแลว

ถาเครื่องยนตยังคงสตารทไมติด ใหลองเหยียบแปน
คันเรงลงจนสุดขณะสตารทเครื่องยนต วิธีนี้อาจจะ
ชวยใหเครื่องยนตสตารทติดไดถามีน้ํามันทวม

การใชเกยีร

เกียรธรรมดา

68KH032

การเริ่มออกตวั
การเริ่มออกตัวใหเหยียบแปนคลัตชจนสุด แลวเลื่อนคัน
เกียรไปที่ตําแหนงเกียร 1 หลังจากปลดเบรกมือแลวให
คอยๆ ปลอยคลัตช เมื่อทานไดยินเสียงของเครื่องยนต
เปลี่ยนไป ใหเหยียบคันเรงชาๆ ในขณะที่ยังคงคอยๆ
ปลอยคลัตชอยางตอเนื่อง

การเปลี่ยนเกียร
เกียรเดินหนาทั้งหมดจะทํางานผสานกันอยางลงตัว ซึ่ง
ใหทั้งความเงยีบและการเปลีย่นเกยีรที่งายดาย ใหเหยียบ
แปนคลัชตจนสุดกอนที่จะเปลี่ยนเกียรทุกครั้ง

ความเรว็สูงสุดที่สามารถทําไดในการเปลีย่นเกียรลง

สําหรับเครื่องยนต K10B

*หมายเหตุ:
ทานอาจไมสามารถเรงความเร็วไปที่ความเร็วสูงสุดที่
สามารถทําไดเนื่องจากสภาวะการขับขี่และ/หรอืสภาวะ
ของรถ 

ใหรักษาระดับความเร็วรอบเครื่องยนตไมใหเขาสูโซน
สีแดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต

ขอพงึระวัง
• ใหปลอยสวติชสตารททนัทีหลงัจากที่เครือ่งยนต
สตารทติดแลว มิฉะนั้นมอเตอรสตารทจะเสีย
หายได

• อยาสตารทเครือ่งยนตนานติดตอกนัเกินกวา 12
วินาที ถาเครื่องยนตสตารทไมตดิในครั้งแรกใหรอ
ประมาณ 15 วนิาทแีลวจงึลองสตารทใหมอกีครัง้

การเปลี่ยนเกียรลง กม./ชม. (ไมล/ชม.)

เกียร 2 ไปที่เกียร 1 40 (25)

เกียร 3 ไปที่เกียร 2 80 (50)

เกียร 4 ไปที่เกียร 3 120 (75)

เกียร 5 ไปที่เกียร 4 155 (97)*

ขอพงึระวัง
ขณะเปลี่ยนเกียรลงไปที่เกียรต่ํากวา ใหแนใจวาไม
เปลี่ยนเกียรลงในขณะที่ความเร็วรถสูงกวาความเร็ว
สูงสุดที่ ตําแหนงเกียรต่ํากวาถัดไปนั้นสามารถ
ทําได มิฉะนั้นจะทําความเสียหายแกเครือ่งยนตได 
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เกียรอัตราทดแปรผันตอเนื่อง (CVT)

84MS0T302

(1) สวิตชโหมด S (สปอรต)

58MST0306

(2) ไฟแสดงสถานะโหมดสปอรต

สวิตชโหมด S (สปอรต)
สวิ ตช โหมดสปอร ต  (1) ใช สําหรั บเป ดและป ด
โหมดสปอรต
การเปดโหมดสปอรต ใหกดที่สวิตชและไฟแสดง
สถานะโหมดสปอรต (2) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดง
ขอมูล การปดโหมดสปอรต ใหกดที่สวิตชอีกครั้งและ
ไฟแสดงสถานะโหมดสปอรตจะดับลง

เมื่ อสตารทเครื่ องยนตใหมอีกครั้ ง โหมดสปอรต
จะถูกปดโดยอัตโนมัติ

โหมดสปอรตเหมาะสําหรับสภาวะการขับขี่ดังตอไปนี้:
• การขบัขี่บนทางลาดชัน ถนนคดเคี้ยว 

– ทานจะสามารถขับรถไดนุมนวลขึน้โดยที่ไมตอง
เปลี่ยนเกียรบอย 

• การขบัขี่ลงทางลาดชันมาก 
– จะมีกําลังเบรกดวยเครื่องยนต 

คําเตอืน

• ลดความเร็วลงและเปลีย่นเกยีรไปยงัเกยีรต่าํกอน
ที่จะขับลงทางลาดชนัที่เปนทางยาว เกยีรต่ําจะทํา
ใหเกิดกําลังเบรกดวยเครือ่งยนต หลีกเลี่ยงการขับขี่
โดยเหยียบเบรกนานตอเนื่อง มิฉะนั้น เบรกอาจ
รอนจัดเปนเหตใุหเบรกใชงานไมได

• เมื่อขับรถบนถนนลื่น ใหแนใจวาไดลดความเร็ว
ลงกอนที่จะเปลีย่นเกียรต่ําลง การเปลี่ยนแปลง
ของความเร็วรอบเครื่องยนตที่มากเกินไปและหรือ
ในทันทีทันใดอาจทําใหรถสูญเสียการยึดเกาะถนน
จนเปนเหตุใหทานสูญเสียการควบคุมรถได

ขอพงึระวัง
ใหแนใจวารถจอดสนิทดีแลวกอนที่จะเลือ่นคนัเกยีร
ไปที่ตําแหนงเกียรถอย

ขอพงึระวัง
• เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหคลัตชเสียหาย หามใชแปน
คลตัชเปนที่พักเทาในขณะขบัขี่ หรือใชคลตัชเพื่อ
ประคองรถใหหยุดนิ่งบนทางลาดชัน และเหยียบ
แปนคลัตชใหสดุเมื่อเปลี่ยนเกยีร

• อยาเรงเครือ่งยนตในขณะที่เปลีย่นเกียรหรือเริ่ม
ออกตัว การเรงเครื่องจะทําใหอายุการใชงานของ
เครื่องยนตสั้นลงและทําใหเกิดการกระชากเมื่อ
เปลี่ยนเกียร

(1)

(2)
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คันเกยีร

84MS0T303

(1) ปุมที่หัวคันเกียร 

คันเกียรไดรับการออกแบบมาไมใหสามารถเลื่อนออก
จากตําแหนง “P” ได นอกจากสวิตชสตารทจะอยูที่
ตําแหนง “ON” และเหยียบแปนเบรก

คันเกียรจะมีกลไกล็อคเพื่อชวยปองกันการเปลี่ยนเกียร
โดยไมไดตั้งใจ  การเลื่อนคนัเกียร: 

หมายเหตุ:
• เลื่อนคนัเกียรโดยที่ไมตองกดปุมที่หัวคันเกียร (1) เสมอ
ยกเวนเมื่อทานเปลี่ยนเกียรจาก “P” ไปที่ “R”, จาก “D”
ไปที่ “L”, จาก “N” ไปที่ “R” หรอืจาก “R” ไปที่ “P”
ถาทานกดปุมที่หัวคันเกียร (1) เมื่อเลื่อนคันเกียรอยูเสมอ
ทานอาจเปลี่ยนไปที่ตําแหนง “P” หรือ “R” ดวยความ
เขาใจผิดได

• ถาเขาของคนขับหรือผูโดยสารชนกับคันเกียรในขณะ
ขับขี่คันเกียรอาจเลื่อนไดและเกียรอาจเปลี่ยนโดยไม
คาดคิด

ใชงานตําแหนงเกียรตางๆ ตามที่อธิบายไวดานลางนี้:

P (จอด)
ใช ตําแหน งนี้ เพื่ อล็ อคเกียร เมื่ อจอดรถ หรือเมื่ อ
สตารทเครื่องยนต ใหเลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง P
(จอด) เมื่อรถจอดสนิทอยูกับที่เทานั้น

R (เกียรถอย)
ใชตําแหนงนี้เพื่อถอยรถจากที่รถหยุดนิ่ง ใหแนใจวารถ
จอดสนิทดีแลวกอนที่จะเลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง
เกียรถอย

N (เกียรวาง)
ใชตําแหนงนีเ้พื่อสตารทเครื่องยนต ในกรณีทีเ่ครื่องยนต
ดับและทานจําเปนตองสตารทเครื่องยนตอีกครั้งในขณะ
ที่รถกําลังเคลื่อนที่ นอกจากนี้ทานอาจเลื่อนคันเกียรไป
ที่ตําแหนงเกียรวางและเหยียบแปนเบรกเพื่อใหรถหยุด
อยูกับที่ในระหวางที่เดินเบาเครื่องยนตไดดวยเชนกัน

D (ขับเคลือ่น)
ใชตําแหนงนี้สําหรับการขับขีป่กติทั้งหมด

เมื่อคันเกียรอยูที่ ตําแหนง “D” ทานสามารถเปลี่ยน
เกียรลงไดโดยอัตโนมัติดวยการเหยียบแปนคันเรงลงไป
อีก ยิ่งความเร็วรถสูงมากเทาไร ทานยิ่งตองเหยียบแปน
คันเรงลงมากขึน้เทานั้นเพื่อใหเกียรเปลี่ยนลง

L (เกียรต่ํา)
ใชตําแหนงนี้เพื่อใหรถมีกําลังสูงสุดเมื่อขับขึ้นทางลาด
ชันที่มีความชันมาก หรือเมื่อขับผานถนนที่มีหิมะหรือ
โคลนหนา หรือเพื่อใหรถมีกําลังเบรกดวยเครื่องยนต
สูงสุดเมื่อขบัลงทางลาดชันที่มีความชันมาก

คําเตอืน

ใหเหยียบแปนเบรกทุกครั้งกอนที่จะเปลี่ยนเกียรจาก
ตําแหนง “P” (จอด) (หรือตําแหนง “N” (เกียรวาง)
ถารถจอดอยูกับที่) ไปที่เกียรเดินหนา หรือถอยหลัง
เพื่อปองกันรถเคลื่อนที่โดยไมคาดคิดขณะเปลี่ยน
เกยีร

(1)

เลื่อนคันเกียรโดยที่กดปุมที่หัวคันเกียร
(1) ไวพรอมกับเหยียบแปนเบรก 

เลื่อนคันเกียรโดยที่กดปุมที่หัวคันเกียร
(1) ไว

เลื่อนคันเกียรโดยที่ไมตองกดปุมที่หัว
คนัเกียร (1) 
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หมายเหตุ:
ถาทานเลื่อนคันเกียรไปยังตําแหนงเกียรที่ ต่ําลงขณะ
ขับรถดวยความเร็วที่สูงกวาความเร็วสูงสุดที่ตําแหนง
เกียรต่ํานั้นสามารถทําได เกียรจะไมเปลี่ยนลงจนกวา
ความเร็วรถจะลดลงต่ํากวาความเร็วสูงสุดที่ตําแหนง
เกียรต่ํานั้นสามารถทําได

ถาทานไมสามารถเลื่อนคนัเกียร CVT ออกจาก 
ตําแหนง “P” (จอด) ได

84MS0T304

สําหรับรถรุ นเกียร  CVT จะมีระบบล็อคเกียรจอด
ควบคุมดวยไฟฟา ถ าแบตเตอรี่ ของรถหมดประจุ
หรือเกิดความบกพรองทางไฟฟาอื่นๆ จะไมสามารถ
เลื่อนคันเกียร CVT ออกจากตําแหนงเกียรจอดตาม
ปกติ การพวงแบตเตอรี่เพื่อสตารทอาจแกไขสภาวะนี้
ได  ถาไมเปนเชนนั้น ใหปฏิบัติตามคําอธิบายดานลาง
ขั้ นตอนนี้ จะทําใหสามารถเลื่ อนคันเกียรออกจาก
ตําแหนงเกียรจอดได 

1) ใหแนใจวาใสเบรกมือจนสดุแลว 
2) ถาเครื่องยนตกําลังทํางาน ใหดับเครื่องยนต 
3) ใหแนใจวากญุแจอยูที่ตําแหนง “ON” หรือ “ACC”

4) ขณะที่กดปุมทีห่ัวคนัเกียร (1) ใหกดปุมปลดล็อคคนั
เกียร (2) แลวเลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนงที่ตองการ 

ขั้นตอนนี้ใชเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเทานั้น  ถาจําเปนตอง
ใชขั้นตอนนี้ซ้ํา หรือขั้นตอนนี้ไมสามารถแกไขสภาวะ
ดังกลาวไดใหนํารถเขารับบริการไดที่ศูนยบริการซูซูกิ 

ขอพงึระวัง
ใหแนใจวาไดปฏิบัติตามขอพึงระวังตอไปนี้เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกบัเกียร CVT:
• ใหแนใจวารถจอดสนิทดีแลว กอนที่จะเลื่อนคัน
เกียรไปที่ตําแหนง “P” หรือ “R”

• อยาเลือ่นคนัเกยีรจากตาํแหนง “P” หรอื “N” ไป
ที่ตําแหนง “R”, “D” หรือ “L” เมื่อ เครื่องยนต
ทํางานที่รอบสูงกวาความเร็วรอบเดินเบา

• อยาเรงเครื่องยนตโดยที่เกียรอยูในตําแหนงขับ
เคลื่อน (“R”, “D” หรือ “L”) และลอหนา ไมหมุน

• อยาใชคันเรงเพื่อประคองรถบนทางลาดชัน ใหใช
เบรกของรถ

(2)

(1)
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การเบรก

60G165S

ระยะเบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วรถ
ตัวอยางเชน ระยะเบรกจนถึงจุดหยุดนิ่ งเมื่ อขับที่
ความเร็ว 60 กม./ชม. (37 ไมล/ชม.) จะมากกวาระยะ
เบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งเมื่อขับที่ความเร็ว 30 กม./ชม.
(19 ไมล/ชม.) ประมาณ 4 เทา ใหเริ่มเบรกเมื่อมีระยะ
เบรกมากพอระหวางตัวรถกับจุดที่จะหยุด และคอยๆ
ลดความเร็วลง

หมอลมเบรก

รถของทานมีหมอลมเบรกติดตั้งอยู ถาสูญเสียกําลังชวย
เบรกจากหมอลมเบรกเนื่องจากเครื่องยนตดับ หรือ
ความผิดปกติอื่นๆ ระบบจะยังคงทํางานไดอยางเต็มที่
ดวยกําลังสํารองและทานสามารถจอดรถใหหยุดนิ่งได
ดวยการเหยียบแปนเบรกคางไวเพียงครั้งเดียวกําลัง
สํารองสวนหนึ่งจะถูกใชไปเมื่อทานเหยียบแปนเบรก
และจะลดลงทุกครั้งที่เหยียบแปนเบรกใหเหยียบแปน
เบรกชาๆ โดยออกแรงเหยียบใหสม่ําเสมอและอยาย้ํา
เบรก

ตัวอยาง

คําเตอืน

ถามีน้ําเขาดรัมเบรก ประสิทธิภาพของเบรกอาจ
ลดลงและไมสามารถคาดเดาได 
หลังจากขับรถผานบริเวณที่เปนน้ําหรือฉีดน้ําลาง
ใตทองรถ ใหทดสอบระบบเบรกโดยขับรถดวย
ความเร็วต่ําเพื่อตรวจเช็ควาประสิทธิภาพของเบรก
อยู ในสภาวะปกติหรือไม  ถาประสิทธิภาพของ
เบรกต่ํากวาปกติใหทําใหเบรกแหงโดยการเหยียบ
เบรกซ้ําหลายๆ ครั้งขณะขับขี่ดวยความเร็วต่ําจน
กระทั่งประสิทธภิาพของเบรกกลบัสูสภาวะปกติ 

คําเตอืน

ถึงแมจะไมมีกําลังสํารองในระบบเบรก ทานยังคง
สามารถหยุดรถไดโดยออกแรงเหยียบแปนเบรกให
มากกวาปกติ ทั้งนี้ระยะเบรกอาจเพิ่มมากขึน้กวาเดิม
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ระบบปองกนัเบรกลอ็ค (ABS)
(ในรถบางรุน)

ABS จะชวยหลีกเลี่ยงไมใหรถลื่นไถลโดยควบคุมแรง
เบรกดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบนี้ยังชวยทานรักษาการ
ควบคุมรถเมื่อเบรกบนพื้นผิวถนนลื่น หรือเมื่อเบรก
อยางแรงไดอีกดวย
ABS จะทํางานโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ทานจึงไมจําเปน
ตองใชเทคนิคพิเศษในการเบรกแตอยางใดเพียงแต
เหยยีบแปนเบรกลงโดยไมตองย้ําเบรกเทานั้น ABS จะ
ทํางานทุกครั้งที่ตรวจจับไดวาลอล็อค ทานอาจรูสึก
ไดวาแปนเบรกสั่นเล็กนอยขณะที่ ABS ทํางาน

หมายเหตุ:
ABS จะไมทํางานถาความเร็วรถต่ํากวาประมาณ 10 กม./ชม.
(6 ไมล/ชม.)

63J081

(1) ไฟเตือน ABS 
(2) ไฟเตือนระบบเบรก

คําเตอืน

• บนพื้นผิวถนนที่ไมแนนบางประเภท (เชน ถนน
ลูกรงั ถนนที่มีหิมะปกคลุม ฯลฯ) ระยะเบรกที่
ใชของรถที่มี ABS อาจมากกวาเล็กนอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับรถที่ใชระบบเบรกทัว่ไป ในระบบ
เบรกทั่วไป ลอที่ลืน่ไถลอาจ “ไถกวาด” เอาหิน
ลูกรังหรือชั้นหิมะขึ้นมา ทําใหระยะเบรกลดลง
ABS จะลดแรงตานนี้ใหนอยลง ดังนั้น ใหเผื่อ
ระยะเบรกใหมากขึ้นเมื่อขับขี่บนถนนที่มีพื้นผิว
ไมแนน

• บนถนนลาดยางปกติ ผูขับขีบ่างทานอาจสามารถ
หยุดรถที่ใชระบบเบรกทั่วไปไดดวยระยะเบรกที่
สั้นกวาเล็กนอยเมื่อเทียบกบัรถที่มี ABS

• ภายใตสภาวะทัง้สองทีก่ลาวไวขางตน ABS จะยัง
คงชวยใหทานรักษาการควบคุมทิศทางได อยางไร
ก็ตาม พึงระลึกไววา ABS ไมสามารถใชเพื่อ
ชดเชยสภาพถนนที่ไมดี หรือสภาวะอากาศที่
เลวราย หรอืวิจารณญาณที่ไมดีพอของผูขับขี่ได
ดังนั้น ใหใชวิจารณญาณในการขับขี่ และอยาขับ
รถเรว็เกินกวาสภาวะที่จะขับขี่ไดอยางปลอดภัย

คําเตอืน

• ถาไฟเตือน ABS (1) บนแผงหนาปดตดิสวาง
ขึ้นแลวติดคางขณะขับขี่ แสดงวาอาจมีปญหา
เกิดขึ้นกบัระบบ ABS ใหนํารถเขารับการตรวจ
สอบระบบ ABS ที่ศูนยบริการซูซูกิทันที ถา
ระบบ ABS ไมทํางาน ระบบเบรกจะทํางาน
เหมือนระบบเบรกทั่วไปที่ไมมี ABS

(ตอ)

(1)
(2)
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ABS ทํางานอยางไร

คอมพิวเตอรจะตรวจสอบความเร็วลออยางตอเนื่อง
โดยจะเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของความเร็วลอ
ในขณะที่เบรก ถาลอหมุนชาลงอยางกะทันหัน ระบบ
จะแปลความหมายเปนสภาวะการลื่นไถล คอมพิวเตอร
จะจายแรงเบรกเพื่อปองกันลอล็อคโดยปรับแรงเบรก
หลายๆ ครั้งในแตละวินาที เมื่อทานเริ่มออกตัวหลัง
จากการเบรก ทานอาจไดยินเสียงมอเตอรเปนระยะ
เวลาสั้นๆ เนื่องจากระบบจะทําการตรวจเช็คตัวเอง

คําเตอืน

(ตอ)
• ถาไฟเตอืน ABS (1) และไฟเตือนระบบเบรก (2)
บนแผงหนาปดตดิสวางขึน้หรอืตดิคางพรอมกนั
ในขณะขับขี่ แสดงวาทั้งฟงกชัน่ปองกันลอล็อค
และฟงกชั่นควบคุมแรงเบรกลอหลัง (ฟงกชั่น
วาลวปรับแรงดัน) ของระบบ ABS อาจผิดปกติ
ถาเปนเชนนั้น ลอหลงัอาจลื่นไถลไดงาย หรือใน
กรณีที่เลวรายที่สุดรถอาจหมุนไดเมื่อเบรกบน
ถนนลื่นหรือเมื่อเบรกอยางแรงแมวาจะเปนบน
ถนนลาดยางที่แหงก็ตาม ใหนํารถเขารับการตรวจ
สอบระบบ ABS ที่ศูนยบริการซูซูกทิันทีใหขับขี่
ดวยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ ยงการเบรก
อยางแรงเทาที่จะทําได

คําเตอืน

ABS อาจทํางานไมถูกตอง ถาใชยางหรือลอที่มีคา
กําหนดนอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือการใชงานที่
เป นเช นนี้ เนื่ องจาก  ABS จะทํางานโดยการ
เปรียบเที ยบการเปลี่ ยนแปลงของความเร็ วลอ
ดังนั้น เมื่อเปลี่ยนยางหรือลอ ใหใชเฉพาะยางและ
ลอที่มีขนาดและชนิดที่ตรงตามคากําหนดที่ระบุไว
ในคูมือการใชงานเทานั้น
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บันทกึ
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การรันอนิ (การใชงานรถในชวงแรก) ตัวแปลงสภาพไอเสีย

80G106
ตัวแปลงสภาพไอเสียคืออุปกรณที่ชวยลดปริมาณของสาร
มลพษิที่เปนอนัตรายในกาซไอเสียของรถใหเหลือนอยที่สุด
หามใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของสารตะกั่วในรถ
รุนที่มีตัวแปลงสภาพไอเสีย เนื่องจากสารตะกั่วจะไปทําลาย
สวนประกอบที่ชวยลดมลพิษในระบบแปลงสภาพไอเสีย

ตัวแปลงสภาพไอเสียไดรับการออกแบบมาใหใชงานได
ตลอดอายุการใชงานของรถภายใตสภาวะการใชงานปกติ
และเมื่อใชน้ํามันเชื้อเพลงิไรสารตะกัว่เทานั้น ตวัแปลงสภาพ
ไอเสียไมจําเปนตองไดรับการดูแลรักษาเปนพิเศษ อยางไร
ก็ตาม การปรับแตงเครื่องยนตใหถูกตองเหมาะสมเปนสิ่งท ี่
สําคัญอยางยิ่ง การปรบัแตงเครื่องยนตทีไ่มถูกตองจะสงผลให
เครื องยนตไมจดุระเบิดเปนเหตใุหตวัแปลงสภาพไอเสียรอนจดั
ซึ่งอาจมีผลทําใหตัวแปลงสภาพไอเสียและชิ้นสวนประกอบ
ตางๆ ของรถเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชงิจากความรอนได

คําเตอืน

• ใหคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาขณะขับขี่ ถึงแมวาท ี่
เบาะหนาจะมีถุงลมติดตั้งอยูดวย แตทั้งคนขับและ
ผูโดยสารทั้งหมดควรคาดเข็มขัดนริภยัที่ตดิตัง้มา
กับรถใหถูกตองตลอดเวลา ดูที่คําแนะนําการใช
งานเขม็ขดันิรภัยที่ถูกตองในหัวขอ “ระบบเข็มขัด
นิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรบัเด็ก”

• หามขับรถในขณะที่อยูในอาการมึนเมาจากฤทธิ์
แอลกอฮอลหรือยาอื่นๆ แอลกอฮอลและยาจะทําให 
ความสามารถในการขับขี่ดวยความปลอดภัยของ
ทานลดลงอยางเห็นไดชัด เปนผลใหความเสี่ยง
ตอการบาดเจ็บแกตัวทานเองและบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
อยางมาก ทานควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ในขณะที่
ออนเพลีย ปวย มีอาการระคายเคือง หรอือยูใน
ภาวะเครียด

ขอพงึระวัง
สมรรถนะและอายุการใชงานของเครื่องยนตจะขึ้น
อยู กับการดูแลรักษาและการใชงานในระยะแรก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง 960 กม. แรก ทานควร
ปฏิบัตติามขอพึงระวังตอไปนี้
• หลังจากสตารทเครื่องยนต หามเรงเครื่องยนต
ปลอยใหเครื่องยนตทํางานเพื่ออุนเครื่องไปที่
อุณหภมูิการทํางานปกติ

• หลีกเลี่ยงการขับรถในระดับความเร็วคงที่เปน
เวลานาน ชิน้สวนที่เคลือ่นที่ไดจะปรับเขาที่ไดดี
กวาถาทานใชความเร็วในระดับความเร็วตางๆ

• เริ่มออกตัวชาๆ หลีกเลี่ ยงการออกตัวโดยการ
เหยียบคันเรงจนสุด

• หลีกเลี่ยงการเบรกอยางแรงหรือเบรกกะทันหัน
 โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงการขับขี่ 320 กม. แรก

• อยาขับขี่ดวยความเร็วต่ําขณะอยูในตําแหนงเกียร 
สูง

• ขับขี่ที่ความเร็วรอบเครื่องยนตปานกลาง
• อยาลากจูงรถพวงในชวงการขับขี่ 960 กม. แรก
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54G584S

การประหยดัน้ํามันเชื้อเพลิง

คําแนะนําตอไปนีจ้ะชวยใหทานประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง
ได

หลกีเลีย่งการเดินเบาเครื่องยนตที่นานเกนิไป
ถาทานตองจอดรถรอเปนเวลานานกวาหนึ่งนาที ใหดับ
เครื่องยนตและสตารทใหมภายหลัง เมื่ออุนเครื่องยนต
ขณะเครื่องเย็น อยาเดินเบาเครื่องยนตหรือเหยียบคันเรง
จนสุดจนกระทั่งเครื่องยนตมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึงอุณหภูม ิ
การทํางานปกติ ใหอุนเครื่องยนตโดยการขับรถ

หลกีเลีย่งการออกตวั “อยางรวดเร็ว”
การออกตัวอยางรวดเรว็หลังจากหยดุทีส่ญัญาณไฟจราจร
หรือปายหยุดจะทําใหสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดย
ไมจําเปน และยังลดอายุการใชงานของเครือ่งยนตอกีดวย
ดังนั้นจึงควรออกตัวอยางชาๆ

หลกีเลีย่งการหยุดรถโดยไมจําเปน
หลีกเลี่ยงการลดความเร็วและการหยดุรถโดยไมจําเปน
ใหรักษาระดับความเร็วใหชาและคงที่เมื่อไรก็ตามที่
สามารถทําได  การลดแลวเรงความเร็วอีกครั้งทันท ี
จะทําใหสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้น

รักษาระดับความเร็วใหคงที่
รักษาความเร็วใหคงที่ เทาที่สภาพทองถนนและการ
จราจรจะอํานวย

ขอพงึระวัง
การหลกีเลีย่งไมใหตวัแปรสภาพไอเสียหรือสวนอื่นๆ
ของรถไดรบัความเสียหาย:
• บํารุงรักษาเครื่องยนตใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
อยูเสมอ

• ในกรณีที่เครือ่งยนตบกพรอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อเกิดการไมจุดระเบิดของเครื่องยนต หรือด ู
เหมือนวาเครื่องยนตไมมีกําลัง ใหนํารถเขารับ
การตรวจเชค็ทันที

• อยาดับเครื่องยนตหรือขัดขวางการจุดระเบิด
ขณะที่เขาเกยีรและรถกําลังเคลื่อนที่อยู

• อยาสตารทเครือ่งยนตโดยการเข็นหรอืลากจูงรถ
หรือปลอยใหรถวิ่งลงทางลาดชัน

• อยาเดินเบาเครื่องยนตขณะที่ปลดหรือถอดสาย
หัวเทียน เชน ในระหวางการวิเคราะหปญหา

• อยาเดินเบาเครื่องยนตเปนระยะเวลานาน ถา
เครื่องยนตเดินเบาไมเรียบ หรือมีความบกพรอง
อื่นๆ

• อยาปลอยใหน้ํามันเชื้อเพลิงเหลือนอยจนใกล 
หมดถัง

• หลีกเลี่ยงการขับขี่ที่ความเร็วรอบเครื่องยนตสูง
มากจนเขาสูหรืออยูบริเวณโซนสีแดงของมาตรวัด
รอบเครือ่งยนต (ในรถบางรุน)

คําเตอืน

ใหระมัดระวังในเรื่ องที่จอดรถและสถานที่ขับขี่
เนื่องจากตัวแปลงสภาพไอเสียและชิ้นสวนประกอบ
อื่นๆ ของระบบไอเสียจะมีความรอนสูง เชนเดียว
กับรถยนตทั่วไป อยาจอดหรือขับรถยนตคันนี้ใน
บรเิวณที่วตัถไุวไฟเชน หญาแหง หรอืใบไมสามารถ
เขาใกลระบบไอเสียได
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รักษาไสกรองอากาศใหสะอาดอยูเสมอ

60A183S

ถากรองอากาศอุดตันจากฝุน จะทําใหเกิดการปดกั้น
การไหลของอากาศเขามากขึ้น เปนผลใหกําลังเครื่อง
ลดลงและสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น

รักษาน้ําหนักบรรทุกใหนอยที่สุด
ยิ่งรถมีน้ําหนักบรรทุกมากขึ้นเทาใด ก็จะสิ้นเปลือง
น้ํามันเชือ้เพลงิมากขึ้นเทานั้น  ดงันั้น ใหนําสิ่งของหรือ
สัมภาระที่ไมจําเปนออกจากรถ

รักษาระดับแรงดันลมยางใหถกูตองอยูเสมอ

แรงดันลมยางที่นอยเกินไปจะทําใหสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงมากกวาปกติ เนื่องจากแรงเสียดทานที่ยางมี
มากขึ้นในขณะที่รถเคลื่อนที่ หมั่นตรวจสอบแรงดัน
ลมยางใหอยูในระดับทีถู่กตองเสมอ ตามทีร่ะบไุวบนปาย
ที่ประตูดานคนขบัหรือที่เสากลางประตูรถดานคนขับ

การขับขีโ่ดยใชความเร็วสูง

เมื่ อขับขี่ ด วยความเร็วสู ง ใหระมัดระวังสิ่ งต างๆ
ตอไปนี้:
• ระยะเบรกจะมากขึ้นตามความเร็วของรถ  ใหเหยยีบ
เบรกกอนถึงจุดที่ตองการจะหยุดรถใหมากพอ เพือ่
เผื่อระยะหยุดรถ

• ในวันทีฝ่นตก อาจเกิด “การเหินน้ํา” ได “การเหินน้ํา”
คือ การสูญเสียการสัมผัสกันโดยตรงระหวางพืน้ผิว
ถนนกับยางรถ เนื่องจากเกดิการกอตัวของชั้นผิวน้ํา
ขึ้นระหวางพื้นผิวถนนกบัยางรถ การบังคับเลีย้วหรือ
การเบรกรถในขณะที่เกิด “การเหินน้ํา” จะทําไดยาก
มาก จนเปนเหตุใหสูญเสียการควบคุมได ดงันั้นจึงควร
ลดความเร็วลง เมื่ อพื้ นผิวถนนเปยก

• ในขณะที่ขับรถดวยความเร็วสูง รถอาจถูกลมปะทะ
จากทางดานขาง ดวยเหตุนี้ ใหลดความเร็วลง และ
เตรียมพรอมสําหรับการปะทะกบัแรงลมที่ไมคาดคิด
ซึ่งอาจเกิดขึ้นที่ทางออกปากอุโมงค เมื่อขับรถผาน
ชองเขา หรือเมื่อมีรถขนาดใหญแซงผานไป ฯลฯ

การขับขีบ่นทางลาดชัน

84MS0T401

• เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชันมากๆ รถจะเริ่มชาลงและ
กําลังเครื่องยนตจะตก  ถาเกิดเหตุการณลกัษณะนี้ขึ้น
ทานควรเปลี่ยนเกียรไปที่เกียรต่ําเพื่อใหเครื่องยนต
กลบัมามกีําลงั และควรเปลีย่นเกียรดวยความรวดเร็ว
เพือ่ปองกันไมใหรถสูญเสียแรงเฉื่อย

• เมือ่ขับรถลงทางลาดชนั ทานควรใชกําลงัเครื่องยนต 
ในการชวยเบรกโดยเปลี่ยนเกียรต่ําลง

ตัวอยาง
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การขับขีบ่นถนนลื่น

60G089S

เมื่อพื้นผิวถนนเปยก ทานควรขับรถดวยความเร็วที่ต่ํา
กวาที่ใชบนพื้นผิวถนนแหง เนื่องจากอาจเกิดการลื่น
ไถลของยางในระหวางการเบรกได เมื่อขบัขี่บนพืน้ผิว
ถนนที่ปกคลุมไปดวยน้ําแข็ง หิมะ หรือโคลน ใหลด
ความเร็วลงและหลีกเลี่ ยงการเรงความเร็วในทันที
การเบรกกะทนัหนั หรอืการหมนุพวงมาลยัอยางฉับพลัน

โซหุมลอ (ในรถบางรุน)

ทานควรใชโซหุมลอเมือ่จาํเปนตองเพิ่มการยึดเกาะถนน
หรือเมื่อกฎหมายกําหนดใหใชเทานั้น โปรดตรวจสอบ
ใหแนใจวาโซที่ทานใชมีขนาดที่ถูกตองเหมาะสมกับ
ลอรถของทาน นอกจากนี้  ใหแนใจดวยวาระยะหาง
ระหวางซุมลอกับลอที่ติดตั้งโซแลวนั้นมีเพียงพอ

ติดตั้งโซเขากับลอหนาใหแนนหนาตามคําแนะนําจาก
ผูผลิต รัดโซซ้ําอีกครั้งใหแนนหนา หลังจากขับไปได
1.0 กม. ถาจําเปน เมื่อติดตั้งโซหุมลอ ใหขับรถชาๆ

คําเตอืน

พยายามหลีกเลี่ยงการเหยียบแปนเบรกคางไวเปน
เวลานานหรือบอยเกินไป ในขณะที่ขับรถลงจาก
ทางลาดชันมากๆ หรือขับรถลงเขาที่มีระยะทางยาว
การกระทําเชนนีอ้าจทําใหเบรกมีความรอนสงูเกนิไป
เปนเหตุใหประสิทธิภาพในการเบรกลดลง ถาไม
ปฏิบัติตามขอพึงระวังนี้ อาจสงผลใหสูญเสียการ
ควบคุมรถได

ขอพงึระวัง
เมื่อขับรถลงทางลาดชัน หามบิดสวิตชสตารทไปที่
ตําแหนง “LOCK” โดยเด็ดขาด เพราะอาจทําให
ระบบควบคุมมลภาวะและเกียร CVT (ในรถบางรุน)
เสยีหายได

ขอพงึระวัง
• ถาทานไดยินเสียงโซกระทบกับตัวถังรถขณะขบัขี่
ใหหยุดรถและรัดโซใหแนน

• ถารถของทานตดิตั้งฝาครอบลอแบบเตม็วง ใหถอด
ฝาครอบลอออกกอนที่จะติดตัง้โซ มฉิะนัน้ฝาครอบ
ลออาจชํารุดเสียหายจากการเสียดสีของโซได
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ถารถติดหลม

ถารถของทานติดหลมหิมะ โคลน หรือทราย ใหปฏิบัต ิ
ตามคําแนะนําดานลางนี้:

1) เปลี่ยนเกียรไปมาระหวางเกียรเดินหนา (หรือเกียร
หนึ่งสําหรับรุนเกยีรธรรมดา) กบัเกียรถอย ขั้นตอน
นี้จะทําใหรถโยกเดินหนาและถอยหลัง ซึ่งอาจชวย
ใหมีแรงเฉื่อยเพียงพอที่จะทําใหรถหลุดออกจาก
หลมได คอยๆ เหยียบคันเรงเพื่อใหลอคอยๆ หมุน
ใหถอนคันเรงขณะเปลี่ยนเกียร 
อยาเรงเครื่องยนต การหมุนของลอที่มากเกินไป
จะทําใหลอยิง่จมลงไปในหลม เปนเหตุใหนํารถ
ออกจากหลมไดยากกวาเดิม

2) ถารถของทานยังคงติดอย ูในหลมหลงัจากที โยกรถ
เดนิหนาและถอยหลงัเปนเวลาสองถงึสามนาทีแลว
ใหขอความชวยเหลือจากรถคันอื่นเพื่อลากรถของ
ทานขึน้มา 54G638S

คําเตอืน

อยาใหผู ใดยืนใกลกับรถขณะที่ทานกําลังขับเพื่อ
โยกรถออกจากหลม และอยาใหลอหมุนเร็วกวา
40 กม./ชม. ตามที่แสดงบนมาตรวัดความเร็ว ลอที่
หมุนเรว็เกินไปอาจเปนผลใหไดรับบาดเจบ็และ / หรอื
รถยนตเสียหายได

ขอพงึระวัง
อยาโยกรถติดตอกันเปนเวลานานกวาสองถึงสามนาท ี
การโยกรถตดิตอกันเปนเวลานานจะทําใหเครื่องยนต 
รอนจัดหรือชดุเกียรเสียหายได

คําเตอืน

นอกเหนือจากขอแนะนําการขับขี่ ที่อธิบายไวใน
หมวดนี้แลว ขอพึงระวังตอไปนี้ เปนสิ่งสําคัญที่
ทานตองปฏิบัตติามดวย
• ใหแนใจวายางอยูในสภาพทีด่ี และหมั่นตรวจเชค็
แรงดันลมยางใหอยู ที่ ค ากําหนดเสมอ ให ดู
รายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวขอ “ยาง” ในหมวด
“การตรวจสอบและการบํารงุรักษา”

(ตอ)

คําเตอืน

(ตอ)
• หามใชยางอื่นนอกเหนือจากที่ซูซูกิระบุไว อยาใช 
ยางที่มีขนาดหรือชนิดที่แตกตางกันที่ลอหนาและ
ลอหลัง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยางที่กําหนด
ใหดูที่ปายขอมลูยางซึง่ตดิอยูที่เสากลางประตดูาน
คนขับ

• อยาใชลอที่มีขนาดใหญกวาลอที่ติดมากับรถ หรือ
โชคอัพและสปริงเฉพาะ เพื่อทําใหตัวรถสูงขึ้น
มิฉะนัน้ จะทําใหความรูสึกในการบังคับรถเปลีย่น
แปลงไป ลอที่มีขนาดใหญกวาลอที่ติดมากบัรถ
อาจเสียดสีกับซุมลอเมื่อขับผานลูกระนาดหรือ
หลงัเตา เปนเหตใุหรถเสียหายหรือลอชํารุดได

• ภายหลังจากการขับรถผานบริเวณที่มีน้ําทวมขัง
ใหทดสอบเบรกขณะที่ขบัรถดวยความเรว็ต่าํเพือ่
ตรวจเช็ควาเบรกยังมีประสิทธิภาพดีอยูหรือไม 
ถาประสิทธิภาพของเบรกต่ํากวาปกติ ใหทําให 
เบรกแหงโดยการเหยียบเบรกซ้ําหลายๆ ครั้งขณะ
ขับขี่ดวยความเร็วต่ําจนกระทั่งประสิทธิภาพของ
เบรกกลับสูสภาวะปกติ
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ฝาถังน้ํามันเชือ้เพลิง

76MH0A064

74LHT0511

ฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิงอยูที่ดานหลังซายของรถ สามารถ
ปลดล็อคฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงไดโดยการดึง
คันเปดทางดานขางของเบาะคนขับและล็อคไดโดย
การปดฝา

68KN048

การเปดฝาถงัน้ํามันเชื้อเพลิง:
1) เปดฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิง
2) ถอดฝาถังออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา

76MH0A065

หมายเหตุ:
หากที่ฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงมีขายึดฝาถังน้ํามัน
เชื้อเพลิง (1) อยู ใหแขวนฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิงไวขณะที่
เติมน้ํามันเชื้อเพลิง

การปดฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิงกลับเขาที่:
1) หมุนฝาถงัตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งไดยินเสียงคลกิ

หลายครั้ง
2) ปดฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ขอควรระวัง

เปดฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิงอยางชาๆ  เพราะน้ํามัน
เชื้อเพลิงอาจมีแรงดันและฉีดพนออกมา ซึ่งเปน
สาเหตใุหไดรับบาดเจ็บ

เปด ปด

ตัวอยาง

คําเตอืน

น้ํามันเชื้อเพลิงเปนวัตถุไวไฟสูงมาก เพราะฉะนั้น
หามสูบบุหรี่ขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง และตรวจสอบ
ใหแนใจวาไมมีเปลวไฟหรือประกายไฟในบริเวณนัน้

(1)

ตัวอยาง
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ฝากระโปรงหนา

76MH0A066

การเปดฝากระโปรงหนา:
1) ดึงมือเปดฝากระโปรงหนาทางดานขางฝงคนขับ

ซึ่งจะเปนการปลดล็อคฝากระโปรงหนาครึ่งหนึ่ง

76MH0A067

2) ใชนิ้วดนัคันปลดใตฝากระโปรงหนาขึ้น ดงัที่แสดง
ไวในภาพ ขณะดนัคันปลดใหยกฝากระโปรงหนาขึ้น

คําเตอืน

หากจําเปนตองเปลี่ยนฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิง ใหใช
ฝาถงัแทของซซูกู ิการใชฝาถงัที่ไมถกูตองอาจทําให 
ระบบเชื้อเพลิงหรอืระบบควบคุมมลภาวะบกพรองได 
และอาจสงผลใหเกิดการรั่วไหลของน้ํามันเชื้อเพลิง
ในกรณีที่เกิดอบุัตเิหตุอีกดวย

ตัวอยาง

ขอควรระวัง

คันปลดอาจรอนจนลวกนิ้วของทานไดหากเปดฝา
กระโปรงหนาทันทีหลังจากการขับขี่ ใหสัมผัสคัน
ปลดเมื่อคันปลดเย็นตัวลงแลว

ขอพงึระวัง
ใหแนใจวาไมไดยกกานปดน้ําฝนไวกอนเปดฝา
กระโปรงหนา เพือ่หลกีเลีย่งไมใหกานปดน้าํฝนและ
ฝากระโปรงหนาเสียหาย
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76MH0A068

3) ขณะที่ยกฝากระโปรงหนาขึ้น ใหดงึขาค้ําฝากระโปรง
หนาออกจากคลิปยดึ และเกี่ยวปลายขาค้ําเขากับ
ชองที่ฝากระโปรงหนาตามที่แสดงในภาพ

การปดฝากระโปรงหนา:
1) ยกฝากระโปรงหนาขึ้นเล็กนอยและเอาขาค้ําออก

จากชอง วางขาค้ํากลับเขาในคลิปยึด
2) ลดระดับฝากระโปรงหนาลงใหใกลกับกันชน แลว

ปลอยใหฝากระโปรงปดลง 
ตรวจสอบใหแนใจวาฝากระโปรงหนาล็อคแนน
แลวหลังจากปด

แผงบังแดด

79J161

สามารถดึงแผงบังแดดลงเพื่อบังแสงที่สองผานกระจก
บังลมหนา หรือปลดตะขอและหมุนไปทางดานขาง
เพื่อบังแสงที่สองผานกระจกขาง

ขอควรระวัง

• ขาค้ําอาจรอนจนลวกนิ้วของทานไดหากเปดฝา
กระโปรงหนาทันทีหลังจากการขับขี่ ใหสัมผัสขาค้ํา
เมื่อขาค้ําเย็นตวัลงแลว

• เกี่ยวขาค้ําเขากับชองที่ฝากระโปรงหนาใหแนนหนา
หากขาค้ําหลดุออกจากชอง ฝากระโปรงหนาอาจ
หนีบถูกลําตวัของทานได

• ขาค้ําอาจหลุดออกจากชองได เมื่อฝากระโปรงหนา
ถูกลมตี ใหระมัดระวังในวันที่ลมแรง

คําเตอืน

ตรวจเช็คใหแนใจวาฝากระโปรงหนาปดสนิทและ
ล็อคเขาที่กอนการขับขี่ มิฉะนั้น ฝากระโปรงหนา
อาจเปดขึ้นโดยไมคาดคิดในขณะขับขี่ ทําใหบดบัง
ทัศนวิสัยจนเปนเหตุใหเกดิอบุัตเิหตุได

ขอควรระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ใหแนใจวาไมมีอวัยวะ
สวนใดสวนหนึ่งของผูโดยสาร เชน มือหรือศีรษะ
กดีขวางอยูเมื่อปดกระโปรงหนารถ

ขอพงึระวัง
การออกแรงกดลงบนฝากระโปรงหนาอาจทําให
ฝากระโปรงหนาเสียหายได

ขอพงึระวัง
เมื่อปลดและเกี่ยวตะขอแผงบังแดด ใหแนใจวาไดจับ
แผงบังแดดตรงสวนที่เปนพลาสติกแข็ง มิฉะนั้น
แผงบังแดดอาจชํารดุเสียหายได

ตัวอยาง
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ที่เสียบบัตร

67LH064

(1) ที่เสียบบัตร

ทานสามารถเสียบบัตรไวในที่เสียบบัตร (1) ที่ดานหลัง
ของแผงบังแดดได

กระจกสองหนา (ในรถบางรุน)

84MS0T520

(2) กระจกสองหนา

กระจกสองหนา (2) อยูที่ดานหลังของแผงบังแดด

ไฟสองสวางภายใน 

76MH0A138

ขอพงึระวัง
เมื่อจอดรถไวภายนอกโดยถูกแสงแดดโดยตรงหรือ
อยูในสภาพอากาศรอน อยาเสียบบัตรพลาสติกไวใน
ทีเ่สียบบตัร เพราะความรอนอาจทําใหบตัรเสียหายได

(1)

ตัวอยาง

คําเตอืน

• หามใชกระจกขณะขับขี่เพราะอาจทําใหเสียการ
 ควบคุมรถได

• ขณะใชกระจกสองหนา อยาขยับเขาไปใกลกบั
ตําแหนงถุงลมดานหนามากเกินไปหรืออยาพิง
ถุงลม เพราะหากถุงลมดานหนาพองตัวออกโดย
บังเอิญทานอาจไดรบับาดเจ็บรุนแรง

(2)

ตัวอยาง

(a)(b)(c)

ตัวอยาง
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สวิตชไฟสองสวางนี้มีทั้งหมดสามตําแหนงซึ่งทํางาน
ตามที่อธิบายไวดานลาง:

ON (a)
ไฟติดสวางและติดคางไมวาประตูจะเปดหรือปด

ประต ู(b)
ไฟติดสวางเมื่อเปดประตู 
หลังจากปดประตูทุกบานแลว ไฟจะยังคงสวางอยู
ประมาณ 15 วินาที แลวคอยๆ ดับลง หากทานเสียบ
กุญแจเขาไปในสวติชสตารทในระหวางนี้ ไฟสองสวาง
จะคอยๆ ดับลงในทันที 
หลังจากดึงกุญแจออกจากสวิตชสตารทแลว ไฟจะติด
สวางประมาณ 15 วนิาที แลวคอยๆ ดับลง

หมายเหตุ:
หากทานเปดประตูบานใดบานหนึ่งทิ้งไว ไฟจะดับลง
โดยอัตโนมัตหิลังจากนั้นประมาณ 15 นาที เพือ่ปองกนั
แบตเตอรี่หมดประจุ

OFF (c)
ไฟจะยังคงปดอยูเมื่อเปดประตู

76MH0A069

หมายเหตุ:
จํานวนประตูที่ เกี่ยวของกับการสั่งเปดไฟสองสวาง
ภายในขึน้อยูกับคากําหนดของรถ หากมีสวติช (ปุมยืน่
ที่ทําดวยยาง) ที่ชองประตูดังแสดงในภาพ ประตูบาน
นั้นจะเกี่ยวของกับการสั่งเปดไฟสองสวาง ประตูทาย
จะเกี่ยวของกับการสั่งเปดไฟสองสวางนี้เชนกันแมวา
จะไมมีปุมยืน่ที่ทําดวยยางก็ตาม

ชองเสียบอุปกรณเสริม

84MS0T501

ชองเสียบอุปกรณเสริมจะทํางานไดในขณะที่สวิตช
สตารทอยูในตําแหนง “ACC” หรือ “ON” โดยสามารถ
ใชชองเสียบนี้เพื่อจายไฟขนาด 12 โวลท/120 วัตตให
กับอุปกรณเสริมที่ใชไฟฟา

ตัวอยาง

ขอพงึระวัง
การใชอุปกรณเสริมที่ใชไฟฟาที่ไมเหมาะสมอาจทําให
ระบบไฟฟ าในรถของท านได รับความเสียหาย
ตรวจดูใหแนใจวาอุปกรณเสริมที่ใชไฟฟาที่นํามา
ใชไดรับการออกแบบใหเสียบกับชองเสียบประเภท
นี้ได

ตัวอยาง
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ชองเสียบ AUX/USB (ในรถบางรุน)

84MS0T502

เชื่อมตอเครื่องเลนเพลงดิจิตอลแบบพกพา ฯลฯ เขากับ
ชองเสียบนี้ เพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงผานระบบ
เครื่องเสียงของรถยนตโดยใชเครื่องเลนพกพานั้นเปน
แหลงกําเนิด ใหดูที่ “ระบบเครื่องเสียง” ในหมวดนี้

มือจับเหนือประตู

54G249

มือจับเหนือประตูมีไวใหเพื่ออํานวยความสะดวก

ชองเก็บของ

76MH0A073

การเปดชองเก็บของ ใหดึงที่คันล็อค การปด ใหกดฝา
ชองเก็บของเขาไปจนกระทั่งล็อคเขาที่

ตัวอยาง

ขอพงึระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับมือจับ
เหนือประตูและแผงหลังคาขึ้นรูป ดังนั้นอยาโหนที่
มือจับเหนือประตู

คําเตอืน

อยาขับขี่ในขณะที่ฝาชองเกบ็ของเปดอยู เพราะอาจ
ทําใหไดรับบาดเจ็บในกรณีที่เกดิอุบัติเหตุ

ตัวอยาง
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ที่วางแกวและพื้นทีเ่ก็บของ

76MH0A074

(1) ชองใสของทีแ่ผงหนาปด (ดานคนขบั) (2) ชองใสของที่แผงหนาปด (ตรงกลาง)

(3) ที่วางแกวดานหนา (4) ชองใสของที่แผงประตูดานหนา

(5) ที่วางแกวดานหลัง (6) ชองใสของที่แผงประตูดานหลัง

(4)(1)

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

(6)

(6)

ตัวอยาง

ชองใสของที่แผงหนาปด (ดานคนขับ) (1) /
ชองใสของที่แผงหนาปด (ตรงกลาง) (2)

คําเตอืน

อยาวางสิ่งของใดๆ ที่อาจหลนออกจากชองใสของ
ไดขณะที่รถกําลงัเคลื่อนที่
การไมปฏิบัติตามขอพึงระวังตอไปนี้อาจทําใหมีสิ่ง
ของเขาไปขัดกับแปนตางๆ และเปนเหตุใหสูญเสีย
การควบคุมรถหรือเกิดอุบัติเหตไุด
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ที่วางแกวดานหนา (3) /
ที่วางแกวดานหลัง (5)

ชองใสของที่แผงประตูดานหนา (4) / 
ชองใสของที่แผงประตูดานหลัง (6)

ชองใสของนีม้ีไวเพื่อใสสิ่งของทีม่ีขนาดเล็กและน้ําหนกั
เบา

ที่วางขวดน้ํา (ที่แผงประตหูลัง)

ทานควรวางขวดน้ําโดยที่ปดฝาขวดไวในที่วางขวด

ผายางปูพื้น (ในรถบางรุน)

68LM554

เพื่อปองกันไมใหผายางปูพื้นดานคนขับเลื่อนไปขาง
หนาและอาจเขาไปขัดขวางกับการทํางานของแปนตางๆ
ขอแนะนําใหใชผายางปูพืน้ของแทของซูซูกิ
เมื่อไหรก็ตามที่ทานติดตั้งผายางปูพื้นดานคนขับกลับ
เขาที่หลังจากที่ไดถอดออก ใหแนใจวาเกี่ยวปลอกยึด
ผายางปูพื้นเขากับตัวยึดแนนหนาดี และจัดตําแหนง
ผายางปูพื้นที่บริเวณที่วางเทาในตําแหนงที่ถูกตอง

เมื่อทานเปลี่ยนผายางปูพื้นในรถของทานเปนรูปแบบ
ที่แตกตางไป เชน ผายางปูพื้นสําหรับทุกสภาพอากาศ
เราขอแนะนําใหท านเลือกใชผ ายางปูพื้ นแทของ
ซูซูกิเพื่อใหพอดีกับขนาด

คําเตอืน

การไมปฏิบัติตามขอพึงระวังตอไปนี้อาจทําใหไดรับ
บาดเจ็บหรือเกดิความเสยีหายกบัตัวรถ

• ใหระมัดระวังเมื่อวางแกวน้ําที่มีน้ํารอนอยูลงใน
ที่วางแกว น้ํารอนอาจหกกระเด็นลวกผิวได

• อยาวางสิ่งของที่มีขอบแหลมคม แข็ง หรอืแตกหกั
ไดในที่วางแกวน้าํ เพราะสิง่ทีอ่ยูในที่วางแกวอาจ
กระเด็นออกมาในกรณีที่หยุดรถกะทันหันหรือ
เกิดการชนกระแทก เปนเหตใุหบาดเจ็บได

• ระมัดระวังอยาทําของเหลวหกใสหรืออยาใหมีสิ่ง
แปลกปลอมใดๆ ติดอยูในชิน้สวนที่เลื่อนไดของ
คันเกยีรหรือชิน้สวนอปุกรณไฟฟาอื่นๆ ของเหลว
หรือสิง่แปลกปลอมตางๆ อาจทําใหชิน้สวนเหลาน ี้
เสียหาย

ตัวอยาง
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ตะขอแขวนถุงสัมภาระที่หองเก็บสัมภาระ

ตะขอแขวนถุงสัมภาระ

76MH0A104

ทานสามารถแขวนถุงสัมภาระหรือสิ่ งของอื่ นๆ ท ี่
เหมาะสมบนตะขอแขวนถุงสัมภาระได
แตตะขอแขวนถุงสัมภาระนี้ไมไดออกแบบมาเพื่อรอง
รับวตัถุขนาดใหญหรือมีน้ําหนักมาก

ฝาปดหองเก็บสัมภาระ (ในรถบางรุน)

ใชฝาปดหองเก็บสัมภาระเพื่อปดไมใหเห็นสัมภาระ
หรือสิ่งของอื่นที่วางอยูในหองเก็บสัมภาระ

คําเตอืน

การไมปฏิบัติตามขอพึงระวังตอไปนี้อาจทําใหผา
ยางปพูืน้ดานคนขับเขาไปขดักบัแปนตางๆ และเปน
เหตใุหสูญเสียการควบคุมรถหรือเกิดอุบัติเหตไุด
• ใหแนใจวาปลอกยดึผายางปพูืน้เกีย่วเขากบัตวัยึด
แนนหนาดี

• หามวางผายางปูพื้นเพิ่มเติมทับบนผายางปูพื้น
ที่มีอยูแลว

ขอพงึระวัง

การหลีกเลี่ยงไมใหตะขอแขวนถุงสัมภาระแตกหัก
อยาแขวนสิ่งของที่มีน้ําหนักมากกวาน้ําหนักตอไปน ี้
ตะขอแขวนถงุสัมภาระ: 1 กก. (2.2 ปอนด)

ตัวอยาง คําเตอืน

หามวางสิ่งของใดๆ ที่ดานบนของฝาปดหองเก็บ
สมัภาระ แมวาสิง่ของนัน้จะมขีนาดเลก็และน้ําหนกั
เบาก็ตาม เพราะสิ่งของที่อยูบนฝาปดอาจกระเด็นใน
ระหวางที่เกิดอุบัติเหตุ เปนสาเหตุใหไดรับบาดเจ็บ
หรืออาจกดีขวางทัศนวสิัยดานหลงัของคนขับ

ขอพงึระวัง
การหลีกเลี่ยงไมใหฝาปดหองเก็บสัมภาระเสียหาย:
• อยาออกแรงกดหรือพงิที่ฝาปด
• จับฝาปดอยางระมัดระวังขณะทําการถอดหรือ

 ติดตั้ง
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การถอดฝาปดหองเกบ็สัมภาระออก

84MS0T521

1) ถอดสายคลอง (1) ออก

84MS0T503

2) ถอดฝาปดหองเก็บสมัภาระ (2) ออกจากตําแหนง
ที่ระบุในภาพ

การติดตั้งฝาปดหองเก็บสัมภาระ

ติดตั้งฝาปดหองเก็บสัมภาระใหม โดยทํายอนขั้นตอน
การถอด

หูเกี่ยวโครงรถ

ดานหนา

76MH0A077

หูเกี่ยวโครงรถ (1) อยูที่ดานหนารถใชสําหรับในกรณี
ฉุกเฉินและเพื่อวัตถุประสงคในการขนสงดวยรถพวง/
รถไฟ/เรือเทานั้น

การลากจูงรถของทานบนถนนทั่วไปหรือทางหลวง
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ “การลากจูง” ในหมวด
“การปฏิบัติในกรณีฉกุเฉิน”

(1)

(2)

ตัวอยาง

(1)
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ดานหลงั

76MH0A078

รถของทานมีหูเกี่ ยวโครงรถ (2) อยู ที่ ด านหลังรถ
สําหรับใชในกรณีฉุกเฉินและเพื่ อวัตถุประสงคใน
การขนสงทางเรือเทานั้น 

การลากจูงรถของทานบนถนนทั่วไปหรือทางหลวง
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ “การลากจูง” ในหมวด
“การปฏิบัติในกรณีฉกุเฉิน”

คําเตอืน

หามใชหูเกี่ยวโครงรถในการลากรถคันอื่นหรือใหรถ
คนัอืน่ลากรถของทานบนถนนทัว่ไปหรือทางหลวง
หูเกี่ยว (1) ไดรับการออกแบบใหใชในกรณีฉุกเฉิน
เทานั้น เชน ในกรณีที่รถของทานหรือรถคันอื่นติด
หลมโคลนหรือหิมะ

ขอพงึระวัง
เมื่อทานใชหูเกี่ยวโครงรถ (1) ใหหลีกเลี่ยงการขับ
รถที่ ทําใหเกิดการกระแทกที่หูเกี่ ยวอยางรุนแรง
มิฉะนั้นอาจทําใหหูเกี่ยวหรือตัวถงัรถเสียหายได 
 

อยาเรงความเรว็ในทันที

(2) ตัวอยาง

คําเตอืน

หามใชหูเกี่ยวโครงรถในการลากรถคันอื่นหรือใหรถ
คันอื่นลากรถของทานบนถนนทั่วไปหรือทางหลวง
หูเกี่ยว (2) ไดรับการออกแบบใหใชในกรณีฉุกเฉิน
เทานั้น เชน ในกรณีที่รถของทานหรือรถคันอื่นติด
หลมโคลนหรือหิมะ

ขอพงึระวัง
เมื่อทานใชหูเกี่ยวโครงรถ (2) ใหหลีกเลี่ยงการขับ
รถที่ ทําใหเกิดการกระแทกที่หูเกี่ ยวอยางรุนแรง
มฉิะนัน้อาจทําใหหเูกี่ยว ตวัถงัรถ หรอืระบบขบัเคลื่อน
เสียหายได  

• อยาเรงความเร็วในทันที
• อยาลางจูงรถที่มีน้ําหนักมากกวารถของทาน 
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หูเกีย่วอื่นๆ 

84MS0T522

หเูกี่ยว (3) มไีวสําหรับใชในวตัถปุระสงคเพื่อการขนสง
ดวยรถพวง/รถไฟเทานั้น

(3)

ตัวอยาง
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ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา

84MS0T504
1. ชองลมไลฝากระจกบังลมหนา
2. ชองลมไลฝาดานขาง
3. ชองลมดานขาง
4. ชองลมกลาง
5. ชองลมที่พื้นดานหนา

1 1

2 2

3

3

4

5
5

ตัวอยาง

ชองลมดานขาง

76MH0A118

เมื่อ “เปด” ลมจะออกมาโดยไมคํานึงถึงตําแหนงปุม
ควบคมุการไหลของอากาศ
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ชองลมกลาง

76MH0A081

เลื่อนปุม (1) ในแนวตั้งหรือแนวนอนเพือ่ปรับทิศทางการไหลของอากาศที่ตองการ

(1) (1)

คําอธิบายเกีย่วกับการควบคุม

84MS0T505

สวิตชปรับอากาศพรอมปุมควบคุมอณุหภูมิ (1) 
หมุนปุมนี้เพื่อเลือกอุณหภูมิ

นอกจากนี้ ยังใชเพื่อเปดและปดระบบปรับอากาศโดย
การหมุนปุมนี้ดวย การเปดระบบปรับอากาศใหหมุน
ปุมไปที่ตําแหนงอื่นนอกเหนือจาก “OFF” เมื่อปุมนี้
อยูที่ตําแหนง “OFF” จะเปนการปดระบบปรับอากาศ

0
1 2 3

4

(3) (4) (1)

(2)
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หมายเหตุ:
ในระหวางการทํางานของเครื่องปรับอากาศ ทานอาจ
สังเกตเหน็การเปลี่ยนแปลงของความเร็วรอบเครือ่งยนต
เลก็นอย การเปลีย่นแปลงนี้ไมใชสิง่ผิดปกติแตอยางใด
เนือ่งจากระบบไดรับการออกแบบมาโดยใหคอมเพรส
เซอรทํางานหรอืไมทํางานเพื่อรกัษาอณุหภมูทิี่ตองการไว  
การทํางานของคอมเพรสเซอรที่นอยลงจะทําใหประหยดั
น้ํามันเชื้อเพลิงไดดยีิ่งขึ้น

ปุมควบคุมความเร็วโบลวเวอร (2)
หมุนปุมนีเ้พือ่เปดโบลวเวอรและเลอืกความเรว็โบลวเวอร

ปุมควบคุมการไหลของอากาศ (3)

61MM0A019

ใชปุมนี้เพื่อเลือกฟงกชั่นใดฟงกชั่นหนึ่งที่อธิบายไว
ดานลางนี้

การระบายอากาศ (a)

76MH0A083

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมกลาง
และชองลมดานขาง

สองระดับ (b)

76MH0A084

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมกลาง
ชองลมดานขางและชองลมที่พื้น

เปาเทา (c)

76MH0A085

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมที่พื้น
และชองลมดานขาง และจะออกจากชองลมไลฝากระจก
บังลมหนาและออกจากชองลมไลฝาดานขางเบาๆ

เปาเทาและไลฝา (d)

76MH0A087

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมที่พื้น
ชองลมไลฝากระจกบังลมหนา ชองลมไลฝาดานขาง
และชองลมดานขาง(a)

(b)

(e)

(d)

(c)
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ไลฝา (e)

76MH0A088

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมไลฝา
กระจกบังลมหนา ชองลมไลฝาดานขาง และชองลม
ดานขาง

ปุมควบคุมอากาศเขา (4)

76MH0A089

ใชปุมนี้เพื่อเลือกโหมดตางๆ ตอไปนี้

อากาศภายนอก (f)
เมื่อเลือกโหมดนี้โดยเลื่อนคันปรับไปทางขวา จะเปน
การใชอากาศจะภายนอก

อากาศหมุนเวียนภายใน (g)
เมื่อเลือกโหมดนี้โดยเลื่อนคันปรับไปทางซายจะเปน
การปดชองอากาศภายนอกและหมุนเวียนอากาศภายใน
แทน โหมดนี้เหมาะสําหรับการขับผานบริเวณที่มีฝุน
หรือมมีลพิษทางอากาศ เชน อุโมงค หรือเมือ่ตองการให 
ภายในหองโดยสารเยน็เร็วขึน้

หมายเหตุ:
หากทานเลือก “อากาศหมุนเวียนภายใน” เปนเวลา
นานอากาศภายในรถอาจมีเชื้อโรคปนเปอนได ดังนั้น
ทานควรเลือก “อากาศภายนอก” บางเปนครั้งคราว

คําแนะนําในการใชงานระบบ

การระบายอากาศธรรมชาติ
เลือก “การระบายอากาศ” และ “อากาศภายนอก” แลว
ปรับปุมควบคุมอุณหภูมิไปที่ตําแหนงอุณหภูมิที่ตองการ
และปรับปุมควบคุมความเร็วโบลวเวอรไปที่ “OFF”
อากาศภายนอกจะไหลผานรถยนตในระหวางการขบัขี่

การระบายอากาศแบบควบคุม
การปรับตั้งการควบคุมจะเหมือนกับการระบายอากาศ
ธรรมชาติ ยกเวนทานจะตองปรับปุมควบคุมความเร็ว
โบลวเวอรไปที่ตําแหนงอื่นๆ นอกจาก “OFF”

การทําความเย็นปกติ
ปรับปุมควบคุมการไหลของอากาศไปที่ “การระบาย
อากาศ” แลวปรับปุมควบคุมอุณหภูมิไปที่ตําแหนง
อุณหภูมิที่ ตองการ  และปรับปุ มควบคุมความเร็ว
โบลวเวอรไปที่ตําแหนงความเร็วโบลวเวอรที่ตองการ
และปรับปุมควบคุมไปที่ตําแหนงอื่นนอกเหนือจาก
“OFF” การปรับปุมควบคุมความเร็วโบลวเวอรไปที่
ตําแหนงความเร็วโบลวเวอรที่สูงขึ้นจะเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทําความเย็น

ทานสามารถเปลี่ยนการทํางานของปุมควบคุมอากาศเขา
ไปที่ “อากาศภายนอก” หรือ “อากาศหมนุเวยีนภายใน”
ตามที่ทานตองการได การเลอืก “อากาศหมุนเวียนภายใน”
จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทําความเยน็

(g) (f)
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การทําความเย็นอยางรวดเรว็
(โดยใชอากาศหมุนเวียนภายใน)
การปรบัตั้งการควบคมุจะเหมอืนกับการทาํความเย็นปกต ิ
ยกเวนทานจะตองเลือก “อากาศหมุนเวียนภายใน” และ
ความเร็วโบลวเวอรสูงสุด

หมายเหตุ:
• หากทานเลือก “อากาศหมุนเวียนภายใน” เปนเวลา
นาน อากาศภายในรถอาจมีเชือ้โรคปนเปอนได ดงันั้น
ทานควรเลือก “อากาศภายนอก” บางเปนครั้งคราว

• หากทานจอดรถยนตทิ้งไวกลางแดดโดยที่ปดกระจก
ไวการทําความเย็นจะเร็วขึ้นเมื่อทานเปดกระจกลง
เปนระยะเวลาสั้นๆ ในขณะที่ทานใชงานเครื่องปรับ
อากาศโดยที่ปุมควบคุมอากาศเขาอยูที่  “อากาศ
ภายนอก” และความเร็วโบลวเวอรอยูที่ความเร็วสูง

การไลความชืน้
ปรับปุมควบคุมการไหลของอากาศไปที่ ตําแหนงที่
ตองการ ปรับปุมควบคุมอุณหภูมไิปที่ตําแหนงอุณหภูม ิ
ที่ตองการ และปรับปุมควบคุมความเร็วโบลวเวอรไป
ที่ ตําแหนงความเร็วโบลวเวอรที่ตองการ นอกจากนี้
ใหเลือก “อากาศภายนอก” และปรับปุมควบคุมไปที่
ตําแหนงอื่นนอกเหนือจาก “OFF”

หมายเหตุ:
เนื่องจากระบบปรับอากาศจะไลความชื้นในอากาศ
การเปดการทํางานจะชวยใหกระจกใส

การบํารงุรักษา

ถาทานไมไดใชเครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน เชน
ในชวงฤดหูนาว เครื่องปรับอากาศอาจทํางานไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพเมื่อทานเริ่มใชงานอีกครั้ง เพือ่เปนการยดื
อายุการใชงานและรักษาประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด
ของเครื่องปรับอากาศ จึงจําเปนตองเปดใชงานเครื่องปรับ
อากาศบางเปนครั้งคราว เปดใชงานเครื่องปรับอากาศ
อยางนอยเดอืนละครั้งเปนเวลาหนึ่งนาทีขณะเครื่องยนต 
เดินเบา การทําเชนนี้จะเปนการหมุนเวียนสารทําความ
เย็นและน้ํามัน รวมทั้งชวยปองกันชิ้นสวนประกอบ
ภายในดวย

หมายเหตุ:
รถของทานใชสารทําความเยน็ระบบปรับอากาศ HFC-
134a ซึง่โดยทัว่ไปเรียกวา “R-134a” R-134a เขามาแทนที่
R-12 ประมาณป 1993 สําหรับการใชงานกับรถยนต
สารทําความเย็นอื่นๆ สามารถนํามาใชไดเชนกัน โดย
รวมถงึ R-12 แบบรไีซเคิล แตแนะนําใหใชเฉพาะ R-134a
กับรถของทานเทานั้น

ขอพงึระวัง
การใชสารทําความเย็นผิดประเภทอาจทําใหระบบ
ปรับอากาศของทานไดรับความเสียหาย ใชเฉพาะ
R-134a เทานั้น หามผสมหรือใชสารทําความเย็น
อืน่แทน R-134a
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เสาอากาศวิทยุ

68KN028

เสาอากาศวิทยุที่หลังคาเปนแบบถอดได การถอดเสา
อากาศ ใหหมุนทวนเข็มนาฬกิา การติดตั้งเสาอากาศกลับ
เขาที่ ใหใชมือหมุนเสาอากาศตามเข็มนาฬิกาใหแนน

การติดตั้งชุดสงสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ

เราขอแนะนําใหทานขอคําแนะนําจากศูนยบริการซูซูก ิ
เกี่ยวกับแถบคลื่นความถี่วิทยุ กําลังไฟฟาสงออกสูงสุด
ตําแหนงเสาอากาศบนรถ และเงื่อนไขที่กําหนดตางๆ
สําหรับการติดตั้ง และ/หรือการใชงานกอนทําการตดิตั้ง
ชุดสงสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุกับรถของทาน อุปกรณ 
บางประเภทอาจทาํใหระบบควบคมุดวยอเิล็กทรอนิกส
เกิดความบกพรอง ถาไดรับการติดตั้งอยางไมถูกตอง
หรืออุปกรณเหลานั้นไมเหมาะสมกับรถ

ขอพงึระวัง
การหลีกเลี่ยงไมใหเกิดความเสียหายขึ้นกับเสาอากาศ
วิทยุ:
• ถอดเสาอากาศออกเมื่อใชบริการลางรถดวยเครื่อง
ลางรถอตัโนมัติ

• ถอดเสาอากาศออกเมื่อเสาอากาศจะชนกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง เชน เพดานต่ําในโรงจอดรถหรือเมื่อใช
ผาคลมุรถ

ตัวอยาง
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ระบบเครื่องเสียง (ในรถบางรุน) 

เครื่องเลน CD และวิทยุ AM/FM
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ขอมูลเกี่ยวกบัความปลอดภัย ขอสังเกตเกี่ยวกบัแผนดิสก 

ขอพึงระวัง
• เมื่อหองโดยสารภายในรถเย็นจัดและมีการใชงาน
เครื่องเลนทันทีหลังจากเปดฮีทเตอร ความชื้นอาจ
จับตัวบนแผนดิสกหรือสวนออพติคลัของเครื่องเลน
และทําใหไมสามารถเลนเพลงไดอยางถูกตอง หาก
ความชื้นจับตัวบนแผนดิสก ใหใชผานุมเช็ดออก
แตถาความชืน้จับตัวบนสวนออพตคิัลของเครื่องเลน
หามใชงานเครือ่งเลนประมาณหนึ่งชัว่โมง เพื่อปลอย
ใหความชื้นหายไปตามปกติ

• การขับขี่บนถนนที่ขรุขระมากซึ่งทําใหเกิดแรงสั่น
สะเทือนที่รุนแรงอาจทําใหเสียงเพลงสะดุด

• เครื่องเลนนี้ใชกลไกที่มีความแมนยํา แมในกรณีที่
มีปญหาเกิดขึ้น หามเปดฝาครอบ ถอดแยกชิ้นสวน
เครื่องเลน หรือหลอลื่นสวนหมุน
กรุณานํารถเขารับการตรวจเช็คเครื่องเลนที่ศูนย 
บริการซูซูกิ

ขอควรระวังในการใชงาน

เครื่องเลนนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อเลนแผน CD ที่ม ี
เครื่องหมาย (A) ดังที่แสดงดานบนโดยเฉพาะ 
ซึ่งไมสามารถเลนแผนดิสกประเภทอื่นได

การนําแผน CD ออกจากกลองเก็บแผน CD ใหกดที่
ตรงกลางของกลองและหยิบแผน CD ออกมาโดยจับ
ที่ขอบแผน CD อยางระมัดระวัง

จับที่ขอบแผน CD ทุกครั้ง
หามจับที่พืน้ผิวของแผนดิสก

คําเตอืน

ถาทานใหความสนใจตอการใชงานระบบเครื่องเสียง
หรือการมองที่จอแสดงของระบบเครื่องเสียงในขณะ
ขับขี่มากเกินไป อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได  ถาทาน
ปรับระดับเสียงใหดังเกินไป อาจทําใหทานขาดความ
ระมัดระวังกับสภาพการจราจรและทองถนนใน
ขณะนั้นได 
• ทานควรตัง้ใจมองไปทีถ่นนและตัง้ใจขบัรถอยาง
ระมัดระวัง  หลีกเลี่ยงการใหความสนใจกับการใช
งานระบบเครือ่งเสยีงหรอืการมองที่จอแสดงของ
ระบบเครื่องเสียงมากเกินไป

• ทานควรทําความคุนเคยกับการใชงานและปุม
ควบคมุตางๆ ของระบบเครือ่งเสียงกอนการขับข ี่ 

• ตั้งสถานีวทิยทุีท่านชื่นชอบไวกอนการขบัขี ่เพือ่ให 
ทานสามารถปรับตัง้คลื่นเหลานั้นไดอยางรวดเร็ว
โดยใชสถานีวิทยุที่ตัง้ไว

• ปรบัระดบัเสยีงใหอยูในระดับที่ทานสามารถรบัร ู
สภาพการจราจรและทองถนนในขณะขับขี่ได 

(A)

การนําแผนดิสกออก วิธีการจับแผน CD ทีถู่กตอง
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การลบรอยนิ้วมือหรือเช็ดฝุนออกจากแผน CD ใหใช
ผานุมเช็ดเปนแนวเสนตรงจากตรงกลางของแผน CD
ไปที่ขอบแผน CD

แผนดิสกใหมอาจมีรอยขรุขระรอบๆ ขอบแผนดิสก
เครื่องเลนอาจไมทํางานหรือเสียงอาจสะดุดหากนําแผน
ดังกลาวมาใช  ใชปากกาลูกลื่น (B) ฯลฯ กําจัดรอย
ขรุขระ (C) ออกจากขอบแผนดิสกใหหมดกอนใสเขา
ไปในเครื่องเลน

หามติดปายบนพื้นผิวแผน CD รวมทั้งใชปากกาหรือ
ดินสอเขยีนบนแผน CD

หามใชสารละลาย เชน น้ํายาเชด็ทําความสะอาด สเปรย 
ลดไฟฟาสถิต หรอืทนิเนอร เช็ดทําความสะอาดแผน CD

หามใชแผน CD ที่มีรอยขดูขดีมาก เสียรูป หรือแตกหัก
ฯลฯ เพราะการเลนแผนดิสกที่มีลักษณะดังกลาวจะ
ทําใหเกิดความเสียหายหรือทําใหระบบไมสามารถ
ทํางานไดอยางถูกตอง

อยาใหแผน CD ถูกแสงแดดหรือแหลงความรอนใดๆ
โดยตรง

หมายเหตุ:
• หามใชแผนปองกัน CD ที่มีจําหนายทั่วไปหรือแผน
ดิสกที่มีตัวกันสะเทือน ฯลฯ
เพราะอาจเกิดการติดขัดกับกลไกภายในและทําให
แผนดิสกไดรับความเสียหาย

• อาจไมสามารถเลนแผน CD-R กับเครื่องเลนนี้ได
เนื่องจากเงื่อนไขในการบันทึก

• อาจไมสามารถเลนแผน CD-RW กับเครื่องเลนนี้ได

(B)
(B)(C)
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คําเตอืน

ผลิตภัณฑนีเ้ปนเลเซอรคลาส I  การใชงานการควบคุม
หรือการปรับตั้งหรือการปฏิบัติขั้นตอนใดๆ นอกเหนือ
จากที่กําหนดไวในที่นี้ อาจทําใหเกิดการแผรังสีที่
เปนอันตรายออกมาได
อยาเปดฝาครอบและอยาพยายามซอมเครื่องเลนนี้
ดวยตนเอง  ใหนําเครื่องเลนเขารับบริการจากชาง
ผูชํานาญการ
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การทํางานพื้นฐาน

(1) ปุมเปด/ปด หรือปุมควบคมุระดับเสียง
(2) ปุมปรับแตงเสียง
(3) ปุมปดเสียง

(2)

(3)

(1)

การเปด/ปด
กดปุมเปด/ปด (1)
เครื่องเลนจะเริ่มเลนในโหมดการทํางานลาสุดที่ใชกอน
ปดเครื่อง

การปรับระดับเสียง
หมุนปุมควบคมุระดับเสียง (1) 
การหมุนปุมตามเข็มนาฬิกาจะเปนการเพิ่มระดับเสียง
และการหมุนปุมทวนเข็มนาฬิกาจะเปนการลดระดับ
เสียง

หมายเหตุ:
ขณะขบัขี ่ควรปรับเสยีงใหอยูในระดบัทีส่ามารถไดยนิ
เสียงทั่วไป และ/หรือเสียงรบกวนจากภายนอกรถได

การปดเสียง
กดปุมปดเสียง (3) เพือ่ปดเสียง  การยกเลกิการปดเสียง
ใหกดที่ปุมปดเสียง (3) อีกครั้ง
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การปรับเสียงเบส/เสียงแหลม/สมดุลเสียง/เฟเดอร
1) กดปุมปรับแตงเสียง (2)

การกดปุ มในแตละครั้ งจะทําใหการปรับเสียง
เปลี่ยนแปลงดังนี้:

2) หมุนปุมเปด/ปด และควบคมุระดับเสียง (1) เพือ่
ปรับเสียง

การปรับ AVC (ระบบควบคุมระดับเสียงอัตโนมัต)ิ
ฟงกชั่นระบบควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ (AVC) จะ
ปรับ (เพิ่ ม/ลด) ระดับเสียงตามความเร็วรถ ระบบ
ควบคุม AVC มาพรอมกับตัวเลือกเสียงสามระดับ
(LEVEL OFF, 1, 2, 3) ชวงการปรับระดับเสียงจะเพิ่ม
ขึ้นพรอมกับหมายเลขของ LEVEL 
1) กดปุมปรับแตงเสียง (2) จนถึงโหมดการปรับ AVC
2) หมุนปุมเปด/ปด และควบคมุระดับเสียง (1) เพือ่

เลือกระดับการปรับ AVC ที่ตองการ (การตั้งคา
เริ่มตน: LEVEL 2)

การปรับแตงเสียงสําเร็จรปู
ฟงกชั่นการปรับแตงเสียงสําเร็จรูปจะเลือกใชรูปแบบ
เสียงที่เหมาะสมกับประเภทของเพลงที่เลนอยู
1) กดปุมปรับแตงเสียง (2) หลายๆ ครั้ง จนกระทั่ง

ขอความ “PRESET-EQ” ปรากฏขึ้น
2) หมุนปุมเปด/ปด และควบคมุระดับเสียง (1) เพือ่

ปรับเสียง 
การหมุนปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดการ
ปรับแตงเสียงสําเร็จรูปดังนี้:

การปรับแตงเสียงสําเร็จรูป (EQ OFF)

การปรับเสียงเบส (BASS 0)

การปรับเสียงแหลม (TREBLE 0)

การปรับสมดุลเสียง (BALANCE 0)

การปรับเฟเดอร (FADER 0)

การปรับ AVC (AVC LEVEL 2)

ปด (FLAT)

JAZZ

ROCK

POP

CLASSIC

HIP-HOP
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การฟงวิทยุ

(5)

(4)(2)

(3)

(1)

(7)

(6)

จอแสดงผล

(1) ปุม FM/AM
(2) ปุมคนหาสถานีแบบเลือ่นขึ้น
(3) ปุมคนหาสถานีแบบเลือ่นลง
(4) ปุมปรับหาคลื่นความถี่ดวยตัวเองแบบเลื่อนขึ้น
(5) ปุมปรับหาคลื่นความถี่ดวยตัวเองแบบเลื่อนลง
(6) ปุมตั้งสถานี ([1] ถึง [6])
(7) ปุมบันทึกอัตโนมัติ (AS)

(A) คลื่นวทิยุ
(B) ความถี่

(A) (B)
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การเลือกคลืน่วิทยุ
กดปุม FM/AM (1)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนคลื่นวิทยดุังนี้:

การคนหาสถานี
กดปุมคนหาสถานีแบบเลื่อนขึ้น (2) หรือปุมคนหา
สถานีแบบเลื่อนลง (3)
เครื่องเลนจะหยุดการคนหาสถานีเมื่อพบสถานีในชวง
ความถี่ที่สามารถรับได

การปรับหาคลื่นความถี่ดวยตวัเอง
กดปุมปรับหาคลื่นความถี่ดวยตัวเองแบบเลื่อนขึ้น (4)
หรือปุมปรับหาคลื่นความถี่ดวยตัวเองแบบเลื่อนลง (5)
ความถี่ที่รับไดจะแสดงบนหนาจอ

การบันทึกสถานี
1) เลือกสถานีที่ตองการ
2) กดปุมตั้งสถานี (6) ที่ทานตองการบันทึกสถานีวทิยุ

([1] ถึง [6]) คางไวเปนเวลา 2 วินาทีหรือนานกวา

การบันทึกอตัโนมัติ
กดปุม AS (7) คางไวเปนเวลา 2 วินาทีหรือนานกวา
สถานีวิทยุที่สามารถรับสัญญาณไดดี 6 สถานีจะถูก
บันทึกไวในปุมตั้งสถานี (6) ตามลําดับโดยอัตโนมัติ
โดยเริ่มจากความถี่ต่ําสุด

หมายเหตุ:
• สามารถยกเลกิการบันทึกอตัโนมัติไดโดยการกดปุ ม

AS (7) ในขณะที่การบันทึกอัตโนมัติกําลังทํางานอยู
• เมื่อทําการบันทึกอัตโนมัติ สถานีที่บันทึกไวในหนวย
ความจํากอนหนานี้จะถูกบันทึกทับ

• เมื่อมีสถานีที่บันทึกไดนอยกวา 6 สถานี แมวาจะ
ทําการบันทึกโดยอัตโนมัติครบ 1 รอบแลวจะไมมี
การบันทกึสถานีใดในปุมตั้งสถานี (6) ที่เหลืออยู

• ในโหมดการบันทึกอตัโนมัติ สามารถตั้งสถานีสาํหรบั
FM1 และ FM2 ไดเหมือนกัน 6 สถานี และสําหรับ
AM อกี 6 สถานี

การเปด/ปดโหมดการบันทึกอตัโนมัต ิ
กดปุม AS (7)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการสลับโหมดดังนี้:

การรับคลื่นวิทยุ
การรับคลืน่วทิยุอาจไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอม
สภาพอากาศ หรือความแรงของสัญญาณวิทยุและ
ระยะทางจากสถานี  ภู เขาและอาคารในบริเวณนั้ น
อาจรบกวนหรือหักเหการรับคลื่นวิทยุ ซึ่งทําใหการรับ
สัญญาณไมดี การรับสัญญาณไมดีหรือคลื่นรบกวน
วิทยุอาจมีสาเหตุมาจากกระแสไฟฟาจากสายไฟหรือ
สายไฟฟาแรงสูง

FM1        FM2        AM

เปดโหมด AS  ปดโหมด AS 
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การฟง CD

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

(7)

(8)

(6)

จอแสดงผล

(1) ชองใสแผน
(2) ปุมนําแผนออก
(3) ปุม MEDIA
(4) ปุมเลื่อนแทร็คขึน้/ปุมกรอเดินหนา
(5) ปุมเลื่อนแทร็คลง/ปุมกรอถอยหลัง
(6) ปุมเลนซ้ํา (RPT)
(7) ปุมเลนแบบสุม (RDM)
(8) ปุมแสดงผล (DISP)

(A) หมายเลขแทร็ค
(B) เวลาเลน

หมายเหตุ:
เครื่องเลนนี้ไมรองรับแผน CD ขนาด 8 ซม. (หรืออาจ
เรียกวา “mini single CD”, “3-inch CD”, “CD3”, ฯลฯ)

(B)(A)
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• ไมสามารถใชแผน CD หรือ CD-ROM ที่ ไมมี
เครื่องหมาย (A) ได

• แผนดิสกทีบ่นัทึกในรูปแบบ CD-R/CD-RW บางแผน
อาจไมสามารถเลนได 

• ใสแผน CD โดยหงายดานที่มีเครื่องหมายขึน้ 
• เมือ่มีแผน CD อยูในเครื่องเลนอยูแลว จะไมสามารถ
ใสแผน CD ไดอีก ถาไมนําแผน CD ออกจาก
เครื่องเลนกอน หามออกแรงบังคับเพือ่ใสแผน CD
เขาไปในชองใสแผน CD 

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

การนําแผน CD ออก
กดปุมนําแผนออก (2)
เมื่อสวิตชสตารทอยูที่  “LOCK” แผน CD ที่นําออก
คางไวที่ชองใสแผนเปนเวลาประมาณ 15 วินาทีหรือ
นานกวาจะถูกดึงเขาไปในเครื่องเลนโดยอัตโนมัติ
(ฟงกชั่นรีโหลดอัตโนมัติ)
ฟงกชั่นการนําแผนดิสกออกขณะปดเครื่อง:
ฟงกชั่นนี้จะชวยใหทานสามารถนําแผน CD ออกจาก
เครื่องไดโดยการกดปุมนําแผนออก (2) แมขณะโหมด
สตารทอยูที่ ตําแหนง “LOCK”

การฟง CD
เมื่อใสแผน CD แลว แผน CD จะเริ่มเลนโดยอัตโนมัติ 
เมื่อแผน CD อยูในเครื่องแลว ใหกดปุม MEDIA (3)
เพื่อเริ่มเลนแผน

การเลือกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึน้ (4) เพือ่ฟงแทร็คถัดไป
• กดปุ มเลื่ อนแทร็คลง (5) สองครั้ งเพื่ อฟงแทร็ค
กอนหนา
เมื่อกดปุมเลื่อนแทร็คลง (5) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลน
อยูในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน

การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• กดปุมกรอเดินหนา (4) คางไวเพื่อกรอแทร็คไป
ขางหนาอยางรวดเร็ว

• กดปุมกรอถอยหลัง (5) คางไวเพื่อกรอแทร็คถอยหลัง

(A)

ขอพงึระวัง
• หามสอดนิ้ วหรือมือของทานเขาไปในชองใส
แผน CD หามใสวัสดุแปลกปลอมเขาไป

• หามใสแผน CD ที่มีกาวหลุดลอกออกมาจาก
เทปกาว หรือปายฉลากตดิแผน CD หรือมีคราบ
กาวจากการลอกเทปกาวหรือปายฉลากติดแผน CD
ติดอยู เพราะอาจทําใหเครือ่งเลนไมสามารถนําแผน
CD ออกมาหรืออาจทําใหเครื่องเลนบกพรองได

ขอพงึระวัง
หากทานพยายามดันแผน CD ที่นําออกมาใหเขาไป
ในเครื่องเลนกอนที่จะมีการโหลดอีกครั้งโดยอัตโนมัต ิ
พืน้ผิวแผนดิสกอาจมีรอยขูดขีดได
เมื่อทําการโหลดแผน CD อีกครั้ง ใหนําแผน CD ออก
จากเครือ่งเลนกอนจะทําการโหลดแผน CD อกีครั้ง 
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การเลนแบบสุม
กดปุมเลนแบบสุม (RDM) (7)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้: 

• การสุมเลนแทร็ค
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM” จะติดสวางขึ้น
แทร็คในแผนดิสกที่โหลดเขาไปจะเลนแบบสุม 

การเลนซ้ํา 
กดปุมเลนซ้ํา (RPT) (6)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้: 

• การเลนแทร็คซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT” จะติดสวางขึน้
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะถูกเลนซ้ํา

การเปลี่ยนการแสดงผล
กดปุมแสดงผล (DISP) (8) 
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลีย่นการแสดงผลดังนี้: 

หมายเหตุ:
• “NO TITLE” จะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีขอมูลตัวอกัษร
ในแผนดิสกที่กําลังเลนในขณะนั้น

• ถาขอมูลตัวอักษรมีมากกวา 12 ตัว การกดปุมแสดง
ผล (DISP) (8) คางไวเปนเวลา 1 วินาทีหรือนานกวา
จะสามารถแสดงหนาถัดไปได 

OFF  สุมเลนแทร็ค

OFF  เลนแทร็คซ้ํา

เวลาเลน

ชื่อแผนดิสก 

ชื่อแทร็ค
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การฟงแผน MP3/WMA/AAC

(5)

(4) (2)

(3) (1)

(7)

(6)

จอแสดงผล

(1) ปุมเลื่อนโฟลเดอรขึ้น
(2) ปุมเลื่อนโฟลเดอรลง
(3) ปุมเลื่อนแทร็คขึน้/ปุมกรอเดินหนา
(4) ปุมเลื่อนแทร็คลง/ปุมกรอถอยหลัง
(5) ปุมเลนซ้ํา (RPT)
(6) ปุมเลนแบบสุม (RDM)
(7) ปุมแสดงผล (DISP)

(A) ชนิดของแผนดิสก
(B) หมายเลขโฟลเดอร
(C) หมายเลขแทร็ค

(C)(A) (B)
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การเลือกโฟลเดอร
• กดปุมเลื่อนโฟลเดอรขึน้ (1) เพื่อฟงเพลงในโฟลเดอร
ถัดไป

• กดปุมเลือ่นโฟลเดอรลง (2) เพื่อฟงเพลงในโฟลเดอร 
กอนหนา

การเลือกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึน้ (3) เพือ่ฟงแทร็คถัดไป
• กดปุ มเลื่ อนแทร็คลง (4) สองครั้ งเพื่ อฟงแทร็ค
กอนหนา
เมื่อกดปุมเลื่อนแทร็คลง (4) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลน
อยูในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน

การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• กดปุมกรอเดินหนา (3) คางไวเพื่อกรอแทร็คไปขาง
หนาอยางรวดเร็ว

• กดปุมกรอถอยหลัง (4) คางไวเพื่อกรอแทร็คถอยหลัง

การเลนแบบสุม
กดปุมเลนแบบสุม (RDM) (6)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้: 

• การสุมเลนจากโฟลเดอร
ตัวแสดงการสุมเลน “F.RDM” จะติดสวางขึน้
แทร็คในโฟลเดอรปจุจบันจะเลนตามลําดับแบบสุม

• การสุมเลนจากทั้งแผนดสิก
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM” จะติดสวางขึ้น
แทร็คในแผนดิสกที่โหลดเขาไปจะเลนแบบสุม 

การเลนซ้ํา 
กดปุมเลนซ้ํา (RPT) (5)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้: 

• การเลนไฟลซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT” จะติดสวางขึ้น
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะถูกเลนซ้ํา

• การเลนโฟลเดอรซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “F.RPT” จะติดสวางขึน้
แทร็คทั้งหมดในโฟลเดอรที่เลือกอยูในขณะนั้นจะ
ถูกเลนซ้ํา 

OFF  การสุมเลนจากโฟลเดอร  การสุมเลนจากทั้งแผนดิสก OFF  การเลนไฟลซ้ํา  การเลนโฟลเดอรซ้ํา
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การเปลี่ยนการแสดงผล
กดปุมแสดงผล (DISP) (7) 
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลีย่นการแสดงผลดังนี้: 

หมายเหตุ:
• “NO TITLE” จะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีขอมูลตัวอกัษร
ในแผนดิสกที่กําลังเลนในขณะนั้น

• ถาขอมูลตัวอักษรมีมากกวา 12 ตัว การกดปุมแสดง
ผล (DISP) (7) คางไวเปนเวลา 1 วินาทีหรือนานกวา
จะสามารถแสดงหนาถัดไปได 

หมายเลขโฟลเดอร, หมายเลขแทร็ค

เวลาเลน

ชื่อโฟลเดอร

ชื่อไฟล

ชื่ออัลบั้ม (เฉพาะไฟล MP3, AAC) 

ชื่อแทร็ค

ชื่อศิลปน
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ขอสังเกตสําหรบั MP3/WMA/AAC

MP3 คืออะไร
• MP3 (MPEG audio layer3) คอืรปูแบบการบบีอดัเสยีง
ที่ถือเปนรูปแบบมาตรฐานในหมูผูใชคอมพิวเตอร 
สวนบุคคล ขอดีของ MP3 คือขอมูลเสียงจะถูกบีบ
อัดขนาดลงเหลอืประมาณ 1 ใน 10 โดยยังคงคุณภาพ
เสียงไวเชนเดมิ นั่นหมายความวาทานสามารถบันทึก
ขอมูลเสียงไดเทียบเทากับแผน CD เพลงประมาณ
10 แผนลงในแผน CD-R/RW เพียงแผนเดียว ซึง่ทาํให 
สามารถเลนเพลงไดเปนเวลานานโดยที่ไมตองเปลี่ยน
แผนดิสก

WMA คืออะไร
• WMA ซึ่งยอมาจาก “Windows Media Audio” คอื
รูปแบบการบีบอัดเสียงที่พัฒนาขึน้โดย Microsoft

• ไฟล WMA ที่มีการติดตั้งระบบปองกัน DRM
(Digital Rights Management) ไว จะไมสามารถเลนได

• ตราสัญลักษณ Windows MediaTM และ Windows®

คือเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจด
ทะเบยีนของบริษทั Microsoft Corporation ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

AAC คืออะไร
• AAC ซึ่งยอมาจาก “Advanced Audio Coding” คอื
รูปแบบการบีบอัดเสียงตามมาตรฐาน MPEG2 และ
MPEG4

ขอพึงระวังเมื่อสรางไฟล MP3/WMA/AAC
ขอมูลทั่วไป
• แนะนําใหใชอัตราบิตสูงและความถี่สุมสูงสําหรับ
เสียงคุณภาพสูง

• ไมแนะนําใหเลือก VBR (อัตราบิตแปรผันได)  การ
เลอืก VBR อาจทําใหแสดงเวลาในการเลนไมถกูตอง
และอาจเกิดการสะดุดของเสียง

• คุณภาพเสียงที่เลนจะแตกตางกันไปตามลกัษณะการ
เขารหัส  สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คูมือ
ผูใชซอฟตแวรการเขารหัสและซอฟตแวรการเขยีน
บันทึกขอมูลที่ใช

การบันทึกไฟล MP3/WMA/AAC ลงในแผน CD
• ไมแนะนําใหบันทึกทั้ งไฟล  CD-DA และไฟล

MP3/WMA/AAC ลงในแผนดิสกเดียวกัน
• ถาทั้งไฟล CD-DA และไฟล MP3/WMA/AAC
อยูในแผนดิสกเดียวกัน แทร็คอาจไมเลนตามลําดับ
อยางถกูตองหรือบางแทร็คอาจไมสามารถเลนไดเลย

• เมื่อทําการบันทึกทั้งขอมูลไฟล MP3 และ WMA
ในแผนดิสก เดียวกัน ใหจัดเรียงและวางไวแยก
โฟลเดอรกัน

• หามบันทึกไฟลประเภทอื่นที่ไมใชไฟล MP3/WMA/
AAC และโฟลเดอรที่ไมจําเปนลงในแผนดิสก

• ควรตั้งชื่อไฟล MP3/WMA/AAC ตามมาตรฐาน
และขอกําหนดของระบบที่แสดงไวในรายละเอียด
ตอไปนี้

• ควรกําหนดนามสกุล “.mp3”, “.wma” หรือ “.m4a”
ใหกับแตละไฟลตามรูปแบบของไฟลโดยแยกกัน

• ทานอาจประสบปญหาในการเลนไฟล MP3/WMA/
AAC หรอืการแสดงขอมลูของไฟล MP3/WMA/AAC
ซึ่งขึ้นอยูกับซอฟตแวรการเขียนบันทึกขอมูลหรือ
เครื่องบันทึก CD ที่ใช

• เครื่องเลนนี้ไมมฟีงกชั่นแสดงรายการเลน
• ขอแนะนําใหบันทึกแผนดิสกดวยโหมดการบันทึก
ขอมูลแบบจบครั้งเดียว (Disc-at-Once) แมวาเครื่อง
จะรองรับโหมดการบันทึกตอไดหลายครั้ง (Multi-
session mode)

รูปแบบการบีบอดั
MP3
• อัตราบิต:

MPEG1 Audio Layer III: 32 k - 320 kbps
MPEG2 Audio Layer III: 8 k - 160 kbps
MPEG2.5 Audio Layer III: 8 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
MPEG2.5 Audio Layer III: 8 k/11.025 k/12 kHz

ขอพงึระวัง
หามกําหนดนามสกุล “.mp3” , “.wma” หรือ “.m4a”
ใหไฟลที่ ไมไดอยู ในรูปแบบ MP3/WMA/AAC
มิฉะนั้นอาจทําใหลําโพงเสียหายเนื่องจากเกิดเสียง
รบกวนขึ้น
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WMA (Ver. 7, Ver. 8, Ver. 9*)
• อัตราบิต: CBR 32 k - 320 kbps
• ความถี่สุม (Sampling Frequency): 32 k/44.1 k/48 kHz
* ไมรองรับ WMA 9 Professional/LossLess/Voice

AAC*
• อัตราบิต: ABR 16k - 320 kbbs 
• ความถี่สุม (Sampling Frequency): 32 k/44.1 k/48 kHz
* ไมรองรับ Apple Lossless

ระบบไฟลที่รองรับ
ISO 9660 Level 1/Level 2, Joliet, Romeo

จํานวนสูงสุดของไฟล/โฟลเดอร
• จํานวนสูงสุดของไฟล: 512
• จํานวนสูงสุดของไฟลในหนึ่งโฟลเดอร: 255
• ความลึกสงูสุดของสารบบ: 8
• จํานวนสูงสุดของโฟลเดอร: 255

(รวมโฟลเดอรหลัก)
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การฟงจากไฟลที่บันทึกในอปุกรณ USB 

(6)

(5) (3)

(4) (2)

(8)(1)

(7)

จอแสดงผล

(1) ปุม MEDIA
(2) ปุมเลื่อนโฟลเดอรขึ้น
(3) ปุมเลื่อนโฟลเดอรลง
(4) ปุมเลื่อนแทร็คขึน้/ปุมกรอเดินหนา
(5) ปุมเลื่อนแทร็คลง/ปุมกรอถอยหลัง
(6) ปุมเลนซ้ํา (RPT)
(7) ปุมเลนแบบสุม (RDM)
(8) ปุมแสดงผล (DISP)

(A) หมายเลขโฟลเดอร
(B) หมายเลขแทร็ค

(B)(A)
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การเลือกโหมดอปุกรณ USB 
กดปุม MEDIA (1)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้: 

การเลือกโฟลเดอร
• กดปุมเลื่อนโฟลเดอรขึน้ (2) เพื่อฟงเพลงในโฟลเดอร
ถัดไป

• กดปุมเลือ่นโฟลเดอรลง (3) เพื่อฟงเพลงในโฟลเดอร
กอนหนา

การเลือกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึน้ (4) เพือ่ฟงแทร็คถัดไป
• กดปุ มเลื่ อนแทร็คลง (5) สองครั้ งเพื่ อฟงแทร็ค
กอนหนา
เมื่อกดปุมเลื่อนแทร็คลง (5) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลน
อยูในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน

การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• กดปุมกรอเดินหนา (4) คางไวเพื่อกรอแทร็คไปขาง
หนาอยางรวดเร็ว

• กดปุมกรอถอยหลัง (5) คางไวเพื่อกรอแทร็คถอยหลัง

การเลนแบบสุม
กดปุมเลนแบบสุม (RDM) (7)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้: 

• การสุมเลนจากโฟลเดอร
ตัวแสดงการสุมเลน “F.RDM” จะติดสวางขึน้
แทร็คในโฟลเดอรที่เลือกอยูในขณะนั้นจะถูกเลน
แบบสุม

• การสุมเลนจากทั้งหมด
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM” จะติดสวางขึ้น
แทร็คในอุปกรณ USB ที่เชื่อมตอจะเลนแบบสุม 

การเลนซ้ํา 
กดปุมเลนซ้ํา (RPT) (6)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้: 

• การเลนไฟลซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT” จะติดสวางขึ้น
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะถูกเลนซ้ํา

• การเลนโฟลเดอรซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “F.RPT” จะติดสวางขึน้
แทร็คทั้งหมดในโฟลเดอรที่เลือกอยูในขณะนั้นจะ
ถูกเลนซ้ํา 

ขอพงึระวัง
อยาเชื่ อมตออุปกรณ  USB อื่ นๆ นอกเหนือจาก
หนวยความจํา USB หรือเครื่ องเสียง USB อยา
เชื่อมตออุปกรณ USB หลายๆ เครื่องเขากับขั้วตอ
USB โดยใชอปุกรณตอพวง USB, ฯลฯ กําลังไฟฟา
ทีจ่ายไปยงัอปุกรณ USB หลายเครือ่งจากขั้วตออาจ
ทําใหเกิดความรอนสูงและไหมได 

DISK (ถามีแผน CD ในเครื่องเลน)

USB (iPod® ) (ถาเชื่อมตออุปกรณ)

AUX (ถาเชื่อมตออุปกรณ)

OFF  การสุมเลนจากโฟลเดอร  การสุมเลนจากทั้งหมด

OFF  การเลนไฟลซ้ํา  การเลนโฟลเดอรซ้ํา
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การเปลี่ยนการแสดงผล
กดปุมแสดงผล (DISP) (8) 
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลีย่นการแสดงผลดังนี้: 

หมายเหตุ:
• “NO TITLE” จะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีขอมูลตัวอกัษร
ในแผนดิสกที่กําลังเลนในขณะนั้น

• ถาขอมูลตัวอักษรมีมากกวา 12 ตัว การกดปุมแสดง
ผล (DISP) (8) คางไวเปนเวลา 1 วินาทีหรือนานกวา
จะสามารถแสดงหนาถัดไปได 

ขอสังเกตสําหรบัอปุกรณ USB

อุปกรณ USB ที่สามารถใชได
• USB Mass Storage Class
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหนวยความจํา USB /
เครื่องเสียง USB ของทานวาสามารถใชงานรวมกับ
USB Mass Storage Class ไดหรือไม กรุณาติดตอ
ผูผลิตหนวยความจํา USB / เครื่องเสยีง USB ของทาน

• รองรับ USB มาตรฐาน 1.1/2.0 ความเร็วเต็มที่
• ระบบไฟล FAT12/16/32, VFAT
• กระแสไฟฟาสูงสุดไมเกิน 1.0 A

การเชื่อมตออุปกรณ USB 
• เมื่อเชื่อมตออปุกรณ USB ใหแนใจวากดขัว้ตอเขา
ในชองเสียบจนสุด

• อยาทิ้งอุปกรณ USB ไวภายในรถเปนเวลานาน
เนื่องจากอุณหภูมิภายในรถอาจเพิ่มสูงมาก 

• สํารองขอมลูสําคัญเอาไวกอนเสมอ เนื่องจากซูซูกจิะ
ไมรับผิดชอบในกรณทีี่มีการสูญหายของขอมูลใดๆ

• ไมแนะนําใหเชื่อมตออุปกรณ USB ที่บรรจุไฟล
ขอมลูอื่นๆ นอกเหนือจากรูปแบบ MP3/WMA/AAC

การบันทึกไฟล MP3/WMA/AAC ลงในอปุกรณ USB
• อาจไมสามารถเลนหรือแสดงไฟลได ซึ่งขึ้นอยูกบัรูป
แบบของอปุกรณ USB ทีใ่ชหรอืเงือ่นไขในการบนัทกึ

• ไฟลตางๆ อาจเลนตามลําดับทีแ่ตกตางจากลําดับที่
ไฟลไดถกูเกบ็บันทึกซึ่งขึ้นอยูกบัหนวยความจาํ USB
ที่เชื่อมตอ

รูปแบบการบีบอดั
MP3
• อัตราบิต:

MPEG1 Audio Layer III: 32 k - 320 kbps
MPEG2 Audio Layer III: 8 k - 160 kbps
MPEG2.5 Audio Layer III: 8 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
MPEG2.5 Audio Layer III: 8 k/11.025 k/12 kHz

WMA (Ver. 7, Ver. 8, Ver. 9*)
• อัตราบิต: CBR 32 k -320 kbps
• ความถี่สุม (Sampling Frequency): 32 k/44.1 k/48 kHz
• ไมรองรับ WMA 9 Professional/LossLess/Voice

AAC*
• อัตราบิต: ABR 16k - 320 kbbs 
• ความถี่สุม (Sampling Frequency): 32 k/44.1 k/48 kHz
* ไมรองรับ Apple Lossless

จํานวนสูงสุดของไฟล/โฟลเดอร
• จํานวนสูงสุดของไฟล: 2500
• จํานวนสูงสุดของไฟลในหนึ่งโฟลเดอร: 255
• ความลึกสูงสุดของสารบบ: 8
• จํานวนสูงสุดของโฟลเดอร: 255

(รวมโฟลเดอรหลัก)

เวลาเลน

ชื่อโฟลเดอร

ชื่อไฟล

ชื่ออลับั้ม (เฉพาะไฟล MP3, AAC)

ชื่อแทร็ค

ชื่อศิลปน
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การฟงจากเครื่องเลน iPod®

(6)(5)(4)

(9)(3)

(2)

(8)(1)

(7)

จอแสดงผล

(1) ปุม MEDIA
(2) ปุมเลื่อนแทร็คขึน้/ปุมกรอเดินหนา
(3) ปุมเลื่อนแทร็คลง/ปุมกรอถอยหลัง
(4) ปุมเลนซ้ํา (RPT)
(5) ปุมเลนแบบสุม (RDM)
(6) ปุมคําสั่ง
(7) ปุมตกลง (ENT)
(8) ปุมแสดงผล (DISP)
(9) ปุมเปด/ปด หรือปุมควบคมุระดับเสียง

(A) หมายเลขแทร็ค
(B) เวลาเลน

(B)(A)
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การเลือกโหมดเครื่องเลน iPod® 
กดปุม MEDIA (1)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้: 

การเลือกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึน้ (2) เพือ่ฟงแทร็คถัดไป
• กดปุ มเลื่ อนแทร็คลง (3) สองครั้ งเพื่ อฟงแทร็ค
กอนหนา
เมื่อกดปุมเลื่อนแทร็คลง (3) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลน
อยูในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน

การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• กดปุมกรอเดินหนา (2) คางไวเพื่อกรอแทร็คไปขาง
หนาอยางรวดเร็ว

• กดปุมกรอถอยหลัง (3) คางไวเพื่อกรอแทร็คถอยหลัง

การเลนแบบสุม
กดปุมเลนแบบสุม (RDM) (5)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้: 

• การสุมเลนเพลง
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM” จะติดสวางขึ้น
แทร็คในเครื่องเลน iPod®  จะถูกเลนแบบสุม

• การสุมเลนอัลบั้ม
ตัวแสดงการสุมเลน “F.RDM” จะติดสวางขึน้
อัลบั้มในเครื่องเลน iPod®  จะถูกเลนแบบสุม

การเลนซ้ํา 
กดปุมเลนซ้ํา (RPT) (4)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้: 

• การเลนเพลงซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT” จะติดสวางขึน้
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะถูกเลนซ้ํา

การเปลี่ยนการแสดงผล
กดปุมแสดงผล (DISP) (8) 
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลีย่นการแสดงผลดงันี้: 

หมายเหตุ:
ถาขอมูลตัวอักษรมีมากกวา 12 ตัว การกดปุมแสดงผล
(DISP) (8) คางไวเปนเวลา 1 วินาทีหรือนานกวาจะ
สามารถแสดงหนาถัดไปได 

DISK (ถามีแผน CD ในเครื่องเลน)

USB (iPod® ) (ถาเชื่อมตออุปกรณ)

AUX (ถาเชื่อมตออุปกรณ)

OFF  การสุมเลนเพลง  การสุมเลนอัลบั้ม

OFF  การเลนเพลงซ้ํา

ชื่อรายการเพลง/
ชื่อแทร็ค (โหมดรายการเพลงเทานั้น)

ชื่อศิลปน /
ชื่อแทร็ค

ชื่ออลับั้ม /
ชื่อแทร็ค

ชื่อแทร็ค /
เวลาเลน
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การเลือกโหมดการเลน 
1) กดปุมคําสั่ง (6) เปนเวลา 1 วินาทีหรือนานกวา
2) หมุนปุมเปด/ปด และควบคุมระดับเสียง (9) 

การหมนุปุมแตละครั้งจะเปนการเปลีย่นโหมดดงันี้: 

3) กดปุมตกลง (7) เพื่อเลือกโหมดที่ตองการ

หมายเหตุ:
• เมื่อกดปุมคําสั่ง (6) โหมดที่เลือกกอนหนานี้จะแสดง

ขอสังเกตสําหรบัเครื่องเลน iPod®

เครื่องเลน iPod® ที่รองรบั
• iPod®  touch (เจนเนอรเรชั่นที่ 5)
• iPod®  touch (เจนเนอรเรชั่นที่ 4)
• iPod®  touch (เจนเนอรเรชั่นที่ 3)
• iPod®  touch (เจนเนอรเรชั่นที่ 2)
• iPod®  touch (เจนเนอรเรชั่นที่ 1)
• iPod®  classic
• iPod®  nano (เจนเนอรเรชั่นที่ 7)
• iPod®  nano (เจนเนอรเรชั่นที่ 6)
• iPod®  nano (เจนเนอรเรชั่นที่ 5)
• iPod®  nano (เจนเนอรเรชั่นที่ 4)
• iPod®  nano (เจนเนอรเรชั่นที่ 3)
• iPod®  nano (เจนเนอรเรชั่นที่ 2)
• iPod®  nano (เจนเนอรเรชั่นที่ 1)
• iPod®  (เจนเนอรเรชั่นที่ 5)
• iPhone®  5
• iPhone®  4S
• iPhone®  4
• iPhone®  3GS
• iPhone®  3G
• iPhone® 
* ฟงกชั่นการทํางานบางฟงกชั่นอาจใชงานไมได ทั้งนี้ขึ้น

อยูกับรุนของ iPod® 
* iPod®  เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซึง่จด

ทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมริกา และประเทศอื่นๆ
* iPhone®  เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซึง่จด

ทะเบียนในประเทศสหรฐัอเมริกา และประเทศอื่นๆ
* บรษิัท Apple ไมไดมีสวนรับผิดชอบในการทํางานหรือ

มาตรฐานการควบคุมและความปลอดภัยของอุปกรณนี้

การเชื่อมตอเครื่องเลน iPod® 
• ใหแนใจวาไดปลดเครื่องเลน iPod®  ออก หลังจาก
กดสวติชสตารทเครื่องยนตเพือ่เปลีย่นโหมดสตารท
ไปที่ LOCK  เครือ่งเลน iPod®  อาจไมปดลงเมื่อกําลัง
เชื่อมตออยูและอาจทําใหแบตเตอรี่หมดประจุ 

• กรุณาอยาเชือ่มตออุปกรณเสริมของเครื่องเลน iPod®

ตวัอยางเชน รีโมทคอนโทรลหรือหฟูงของเครื่องเลน
iPod®  ขณะที่กําลังเชือ่มตอเครื่องเลน iPod®  เขากับ
เครื่องเลนของรถ  เครื่องเลนอาจทํางานผิดปกติได 

รายการเพลง

ศิลปน

อัลบั้ม

เพลง

พ็อดคาสท

แนวเพลง

หนังสือเสียง
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ฟงกชั่น AUX

(1) ชองเสียบ AUX/USB
(2) ปุม MEDIA

(2)

(1)

การเชื่อมตออุปกรณที่ชอง AUX
สําหรับการฟงเพลงจากเครื่องเลนเพลงอื่นๆ (ขายแยก)
โดยใชฟงกชัน่ AUX ใหปฏบิัตติามคําแนะนําดานลางน ี้
1) เชื่อมตอเครื่องเลนเพลงเขากับชอง AUX/USB (1)

โดยใชสาย AUX
2) กดปุม MEDIA (2)

การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

ขอควรระวัง

• กอนเชื่อมตอเครื่องเลนเพลง ใหปดเสียงที่เครือ่ง
เสียงและปรับระดับเสียงของเครื่องเลนเพลงให 
อยูในระดับที่ไมทําใหเกดิเสียงแตก

• เมื่อปดเครื่องเลนเพลงแลว อาจยังมีเสียงออกมา
อยู ใหแนใจวาไดปดเครือ่งเสยีงหรอืเปลีย่นโหมด
เครื่องเสียงแลวกอนปดเครื่องเลนเพลง

DISK (ถามีแผน CD ในเครื่องเลน)

USB (iPod® ) (ถาเชื่อมตออุปกรณ)

AUX (ถาเชื่อมตออุปกรณ)
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หมายเหตุ:
• กรุณาสอบถามผูจําหนายเครื่องเลนเพลงของทานวา
อุปกรณนั้นๆ สามารถเชื่อมตอกับเครื่องเสียงรถได
หรือไม และตองใชสายตอพวงชนิดใด

• สามารถปรับระดับเสียงและรูปแบบเสียงที่เลนจาก
เครื่องเลนเพลงไดที่เครื่องเสียง

• ในโหมด AUX การตั้ งคาระดับเสียงจะตางจาก
โหมดอื่น
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ระบบปองกนัการโจรกรรม

(4)

(2)

(3)

(1)

(1) ปุมเปด/ปด หรือปุมควบคมุระดับเสียง
(2) ปุมตั้งสถานี ([1] ถึง [6])
(3) ปุมเลื่อนแทร็คขึน้/ปุมกรอเดินหนา
(4) ปุมปรับแตงเสียง
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ระบบปองกันการโจรกรรมมวีัตถุประสงคเพื่อกันขโมย
เชน ฟงกชั่นที่จะยับยั้งไมใหระบบเครื่องเสียงทํางาน
เมื่อถูกยายไปที่รถคนัอื่น
ระบบนี้จะทํางานโดยใหทานปอนรหัสประจําตัว (PIN)
เมื่อระบบเครื่องเสียงถูกตัดการเชื่อมตอจากแหลงจาย
ไฟ เชน ขณะที่ระบบเครื่องเสียงถูกถอดออกหรือมีการ
ปลดขั้วแบตเตอรี่ ระบบจะไมทํางานจนกวาจะมีการ
ปอนรหัส PIN อีกครั้ง

การตัง้ฟงกชัน่ปองกนัการโจรกรรม
1) ปดเครื่องโดยการกดปุมเปด/ปด และควบคมุระดับ

เสียง (1)
2) กดปุมหมายเลข [1] และ [6] ของปุมตั้งสถานี (2)

คางไวและกดปุมเปด/ปด และควบคมุระดับเสยีง (1)
ขอความ “SECURITY” จะปรากฏ

3) กดปุมเลื่อนแทรค็ขึน้/ปุมกรอเดินหนา (3) และกด
ปุมหมายเลข [1] ของปุมตั้งสถานี (2) พรอมกัน

4) ปอนตัวเลข 4 หลักเพือ่ตั้งเปนรหัส PIN โดยใช
ตัวเลขจากปุมหมายเลข [1] - [4] ของปุมตั้งสถาน ี(2)

5) กดปุมปรับแตงเสียง (4) คางไวเปนเวลา 1 วนิาที
หรือนานกวา เพื่อตั้งระบบปองกันการโจรกรรม

หมายเหตุ:
กรุณาจดบันทึกรหัส PIN ที่ไดตั้งไว แลวเก็บไวใชใน
ครั้งตอไป

การยกเลกิระบบปองกันการโจรกรรม 
การยกเลิกระบบปองกันการโจรกรรม ใหลบรหัส PIN
ที่ตั้งไว
1) ปดเครื่องโดยการกดปุมเปด/ปด และควบคมุระดับ

เสียง (1)

2) กดปุมหมายเลข [1] และ [6] ของปุมตั้งสถานี (2)
คางไวและกดปุมเปด/ปด และควบคมุระดับเสยีง (1)
ขอความ “PIN ENTRY” จะปรากฏ

3) กดปุมเลื่อนแทร็คขึน้/ปุมกรอเดินหนา (3) และกด
ปุมหมายเลข [1] ของปุมตั้งสถานี (2) พรอมกัน

4) ปอนตัวเลข 4 หลักเพือ่ตั้งเปนรหัส PIN โดยใช
ตัวเลขจากปุมหมายเลข [1] - [4] ของปุมตั้งสถาน ี(2)

5) กดปุมปรับแตงเสียง (4) คางไวเปนเวลา 1 วนิาที
หรือนานกวาเพื่อลบรหัส PIN ที่ตั้งไว “----” จะ
ปรากฏขึ้นและระบบปองกันการโจรกรรมจะถูก
ยกเลิก

หมายเหตุ:
การเปลี่ยนรหัส PIN ตองลบรหัส PIN ปจจุบันของ
ทานออกกอนแลวจึงตั้งรหัสใหม

การยืนยันรหัสประจําตวั (PIN)
เมื่อแหลงจายไฟหลักถูกตัดการเชื่อมตอ เชน ขณะเปลี่ยน
แบตเตอรี่ ฯลฯ ทานจะตองยืนยันรหัส PIN ของทาน
เพื่อใหสามารถใชระบบเครื่องเสียงได
1) บิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ACC” 

ขอความ “SECURITY” จะปรากฏ
2) กดปุมเลื่อนแทร็คขึน้/ปุมกรอเดินหนา (3) และกด

ปุมหมายเลข [1] ของปุมตั้งสถานี (2) พรอมกัน
3) ปอนตัวเลข 4 หลักเพือ่ตั้งเปนรหัส PIN โดยใช

ตัวเลขจากปุมหมายเลข [1] - [4] ของปุมตั้งสถาน ี(2)
4) กดปุมปรับแตงเสียง (4) เปนเวลา 1 วินาทีหรือ

นานกวา 
เมือ่ปอนรหสั PIN ตรงกบัรหัสที่ตัง้ไว ระบบเครื่อง
เสียงจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ และทานจะ
สามารถใชงานระบบเครื่องเสียงไดอีกครั้ง

หมายเหตุ:
หากทานปอนรหัส PIN ผิด ขอความ “ERROR” และ
จํานวนครั้งทีท่านสามารถปอนรหัสผิดไดอกีจะปรากฏ
หากปอนรหสั PIN ผิด 10 ครั้งขึ้นไป ขอความ “HELP”
จะปรากฏและระบบเครื่องเสียงจะไมทํางาน
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การแกไขปญหา

เมื่อเกิดปญหาขึ้น ใหตรวจเช็คและปฏิบัติตามวิธีการที่ไดอธิบายดังตอไปนี้
ถาคําแนะนําที่ไดอธิบายไวไมสามารถแกไขปญหาได ขอแนะนําใหทานนําเครื่องเสียงเขารับการบริการที่ศูนยบริการซูซูกิ  

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกไข

ขอมูลทั่วไป

ไมสามารถใชงานได ฟงกชั่นความปลอดภัยทํางาน

เมื่อขอความ “SECURITY” ปรากฏ ใหปอนรหัส
ประจําตัว
เมื่อขอความ “HELP” ปรากฏ ใหติดตอศูนยบริการ
ซูซูกิ

ไมสามารถเปดเครื่องเสียงได (ไมมเีสียง) 
(ไมมีเสียง)

ฟวสขาด ติดตอศนูยบริการซูซูกิ

วิทยุ

เสียงรบกวนดังเกินไป อาจปรับไมตรงตามคลื่นความถี่ของสถานี ปรับใหตรงตามคลื่นความถี่ของสถานี

ไมสามารถรับสัญญาณวิทยุไดโดยการปรับตั้งคลื่น
อัตโนมัติ

อาจไมมีสถานีที่มีคลื่นวิทยทุี่แรงมากพอ เลือกสถานีโดยการปรับหาคลื่นเอง 

CD

เสียงสะดุดหรือมีเสียงรบกวน 
แผนดิสกสกปรก ใชผานุมเช็ดแผนดิสก

แผนดิสกมีรอยขดีขวนหรือบิดงออยางมาก เปลี่ยนแผนดิสกที่ไมมีทั้งรอยขีดขวนและไมบิดงอ
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MP3/WMA/AAC

ไมมีการเลน แผนดิสกบรรจุขอมูลในรูปแบบที่ไมรองรับ ตรวจเช็ครูปแบบไฟล

เสียงสะดุดหรือมีเสียงรบกวน 
เสียงสะดุดอาจเกิดจากขณะเลนไฟล VBR (อัตราบิต
แปรผันได)

ไมแนะนําใหเลนไฟล VBR (อตัราบิตแปรผันได) 

USB

การเลนไมเริ่มตนเมื่อเชื่อมตออปุกรณ USB

ไมมีไฟลรูปแบบที่รองรับที่สามารถเลนไดกับเครื่อง
เสียงนี้ 

ตรวจเช็ครูปแบบไฟล

การใชกระแสไฟสําหรับอปุกรณ USB เกิน 1.0 A ใชอปุกรณ USB ที่ใชกระแสไฟฟาต่ํากวา 1.0 A

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกไข
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ขอความแสดงความผิดพลาด

การแสดงผล สาเหตทุี่เปนไปได วิธีแกไข

CD

ERROR 1 ไมสามารถอานแผนดิสกได 

ใสแผนดิสกโดยหงายดานที่มีเครื่องหมายขึน้
ตรวจเช็คแผนดิสกวาไมบิดงอหรือไมมีจุดบกพรอง 
เมื่อ ERROR 1 ไมหายไปแมวาจะใสแผนดิสกที่เปนปกติแลว ใหติดตอ
ศูนยบริการซูซูกิ

ERROR 3 เครื่องเลนเกิดความผิดพลาดจากสาเหตุที่ระบุไมได
เมื่อแผน CD อยูในเครื่องเลน ใหกดปุมนําแผน CD ออก เพื่อนําแผน CD
ออกมา 
เมื่อไมสามารถนําแผนดิสกออกมาได ใหติดตอศูนยบริการซูซูกิ

USB/iPod®

ERROR 1 อุปกรณ USB ไมไดเชื่อมตอ ตรวจเช็คการเชื่อมตออุปกรณ USB

ERROR 2 ไมสามารถสื่อสารกับอุปกรณ USB ไดอยางถูกตอง
ปลดอุปกรณ USB ออกแลวเสียบเขาไปใหมอีกครั้ง 
ตรวจเช็คอปุกรณ USB

ERROR 3 ไมทํางานเนื่องจากสาเหตุที่ระบุไมได
ปลดอุปกรณ USB ออกแลวเสียบเขาไปใหมอีกครั้ง 
เมื่อขอความ ERROR 3 ไมหายไป ใหติดตอศูนยบริการซูซูกิ

ERROR 4 การใชกระแสไฟสําหรับอุปกรณ USB เกิน 1.0 A ตรวจเช็คอปุกรณ USB
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การบรรทุกสัมภาระ

รถของทานไดรับการออกแบบมาใหสามารถรับน้ําหนัก
บรรทุกไดตามที่กําหนดไว ความสามารถในการรับ
น้ําหนักบรรทุกของรถจะถูกกําหนดโดยน้ําหนักรถ
โดยรวมสุทธิ (GVWR) และน้ําหนักลงเพลาสูงสุดที่
กาํหนด (PAW, หนาและหลงั) รายการของ GVWR และ
PAW (หนาและหลัง) จะถูกระบไุวในหมวด “คากําหนด”

GVWR – น้ําหนักรถโดยรวมสุทธิ (รวมทั้งผูโดยสาร
ทุกทาน อปุกรณเสริม สัมภาระ และน้ําหนักหัวตอพวง
ถาลากจูงรถพวง)
PAW – (หน าและหลัง) น้ํ าหนักลงเพลาสู งสุดที่
กําหนดสําหรับแตละเพลา

การระบุน้ําหนักจริงของรถพรอมน้ําหนักบรรทุก และ
น้ําหนักบรรทุกจริงที่เพลาหนาและหลังจะทําไดโดย
การชัง่น้ําหนักรถเทานั้น ใหเปรียบเทียบน้ําหนักที่ชั่งได 
เหลานีก้ับ GVWR และ PAW (หนาและหลัง) ถาน้าํหนกั
รถโดยรวม หรือน้ําหนักบรรทุกที่เพลาหนาหรือหลัง
เกินกวาอัตราเหลานี้ ทานตองนําสัมภาระออกใหมากพอ
เพื่อใหน้ําหนักลดลงจนอยูภายในขดีจํากัดที่กําหนดไว

การลากจูงรถพวง

รถซูซูกิของทานได รับการออกแบบมาเพื่ อบรรทุก
ผูโดยสารและสัมภาระทั่วไป มิไดมีจุดประสงคเพื่อใช
ลากจูงรถพวง ซูซูกิไมแนะนําใหทานใชรถของทาน
เพื่อทําการลากจูง  การลากจูงรถพวงจะสงผลกระทบ
อยางมากตอการควบคุมรถ อายุการใชงาน และการ
ประหยดัน้ํามันเชื้อเพลิง

คําเตอืน

หามบรรทุกน้ําหนกัเกนิ น้ําหนกัรถโดยรวม (ผลรวม
ของน้ําหนักรถ ผู โดยสารทุกทาน อุปกรณเสริม
สัมภาระ และน้ําหนักหัวตอพวงถาลากจูงรถพวง)
ตองไมเกินน้ําหนักรถโดยรวมสุทธิ (GVWR) นอก
จากนี้ อยาทําใหน้ําหนักบรรทกุกระจายไปทีเ่พลาหนา
หรือหลังเพียงดานเดียวจนเกินขีดจํากัดน้ําหนักลง
เพลาสูงสุดที่กําหนด (PAW)

คําเตอืน

พยายามจัดวางสัมภาระเพื่อกระจายน้ําหนักใหเทา
กัน เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเกิดการบาดเจ็บทางรางกาย
หรือความเสียหายกับตัวรถ ใหยึดสัมภาระใหแนน
หนา เพื่อปองกันสัมภาระเคลื่อนที่ไปมาในกรณีที่รถ
เคลื่อนตัวกะทันหัน ใหจัดวางสัมภาระที่มีน้ําหนัก
มากไวบนพื้นหองเก็บสัมภาระ และใหวางเขาไป
ดานในใหมากที่สุดเทาที่จะทําได หามวางสัมภาระ
ซอนกันจนสูงกวาขอบดานบนของพนักพิง
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การลากจูงรถของทาน
(การลากจูงโดยรถคันอืน่)

รถของทานอาจถูกลากจูงอยูดานหลังรถคันอื่น (เชน
รถบาน (motorhome)) หากรถของทานใชระบบขับเคลือ่น
2 ลอ (2WD) ขอแนะนําใหใชวิธีการลากจูงที่ถูกตอง
เหมาะสมกับรถของทานตามที่กําหนดไว วิธีการลากจูง
ที่ทานตองใชจะขึ้นอยูกับคากําหนดของรถทาน: ไมวา
รถของทานจะเปนรุนเกียรธรรมดาหรือรุนเกียร CVT

ใชตารางคําแนะนําในการลากจูงเพื่อเลือกวิธีการลากจูง
ที่ ถูกตองเหมาะสมกับรถของทาน และปฏิบั ติตาม
คําแนะนําที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ใหแนใจวาไดใช
อุปกรณลากจูงที่ถูกตองซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับ
การลากจูงโดยรถคนัอื่น และใหแนใจวาไดใชความเร็ว
ในการลากจูงไมเกิน 90 กม./ชม. (55 ไมล/ชม.)

ตารางคําแนะนําในการลากจูง

คําเตอืน

เมื่อลากจูงรถของทาน ใหปฏิบัติตามคําแนะนําดาน
ลางเพื่อหลีกเลี่ ยงอุบัติเหตุและความเสียหายตอ
รถของทาน นอกจากนี้  ใหแนใจวาไดปฏิบัติตาม
กฎหมายทองถิ่นเกี่ยวกับไฟสองสวางของรถและ
หัวตอพวงหรือคานตอพวง

คําเตอืน

ใหใชโซนริภัยทุกครั้งที่ทําการลากจูงรถของทาน

ระบบขับเคลื่อน เกียร วิธกีารลากจูง

2WD
M/T A B

CVT A
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71LN07001

วิธีการลากจูง A

จากดานหนา:

ลอหนาอยูบนลอเลื่อน 

และลอหลังอยูบนพืน้

A: รุนขบัเคลือ่น 2 ลอที่ใชเกยีรธรรมดาหรอืเกยีร CVT
1) ยึดลอหนาไวบนลอเลื่อนลากจูงใหแนนหนาตาม

คําแนะนําที่ผูผลิตลอเลื่อนลากจูงใหมา
2) ปลดเบรกมือ

71LN07002

ขอพงึระวัง
การลากจูงรถรุนเกียร CVT โดยที่ลอทั้งสี่อยูบนพื้น
จะสงผลใหชุดเกยีรอัตโนมัติเสียหายได 
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วิธีการลากจูง B

จากดานหนา:

ลอทั้งสี่อยูบนพื้น

B: รุนขับเคลือ่น 2 ลอที่ใชเกียรธรรมดา
1) เลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนงเกียรวาง
2) บิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ACC” เพื่อปลด

ล็อคพวงมาลัย
3) ปลดเบรกมือ

71LN07003

ขอพงึระวัง
แกนพวงมาลยัไมแข็งแรงพอที่จะทนตอแรงกระแทก
ทีส่งผานมาจากลอคูหนาในระหวางการลากจูง  ดงันั้น
ใหปลดลอ็คพวงมาลัยทุกครั้งกอนการลากจูง

ขอพงึระวัง
การลากจูงรถรุนเกียร CVT โดยที่ลอทั้งสี่อยูบนพื้น
จะสงผลใหชุดเกยีรอัตโนมัติเสียหายได
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บันทกึ
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คําเตอืน

ทานควรใชความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อปฏิบัติงาน
กับรถเพื่ อปองกันการบาดเจ็บที่ อาจเกิดขึ้ นได
ขอพึงระวังบางประการที่ทานควรปฏิบัติตามอยาง
เครงครดัมีดังนี้:

(ตอ)

คําเตอืน

(ตอ)
• เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย หรือเพื่อไม
ใหระบบถุงลมทํางานโดยไมไดตั้งใจ ใหแนใจวาได
ปลดแบตเตอรี่ออกและสวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง
“LOCK” แลวเปนเวลาอยางนอย 90 วินาที กอน
เริ่มปฏิบัตงิานทางไฟฟาใดๆ กับรถซูซูกิของทาน
อยาสัมผสัชิ้นสวนประกอบระบบถุงลม ชิ้นสวน
ประกอบหรือสายไฟ 
สายไฟจะถูกพันดวยเทปพันสายไฟสีเหลืองหรือ
หุมดวยฉนวนสีเหลือง และขั้วตอกเ็ปนสีเหลอืง
เพื่ อใหสามารถจําแนกไดงาย

• อยาสตารทเครื่องยนตทิ้งไวในโรงรถหรือในพื้นที่
แคบที่อากาศถายเทไมสะดวก

• ขณะเครื่องยนตทํางาน ระวังอยาใหมือ เสื้อผา
เครื่องมือ และสิ่งของอื่นๆ เขาใกลพัดลมและ
สายพานขับ แมวาพัดลมจะไมหมุนก็ตาม แตพัดลม
อาจทํางานอัตโนมัตไิดโดยไมมีสัญญาณเตอืน

(ตอ)

คําเตอืน

(ตอ)
• เมื่อจําเปนตองปฏิบัติงานในขณะที่เครื่องยนต
ทํางานอยู  ใหแนใจวาไดใสเบรกมือจนสุดและ
คันเกียรอยูในตําแหนงเกียรวาง

• หามสัมผัสสายไฟหรือชิ้นสวนประกอบอื่นๆ ของ
ระบบจุดระเบิดขณะสตารทเครื่องยนตหรอืขณะที่
เครื่องยนตกําลังทํางาน มิฉะนั้น ทานอาจถูก
ไฟฟาชอ็ตได

• ระมัดระวังอยาสัมผัสถูกเครื่องยนต ทอรวมไอเสีย
และทอไอเสีย หมอพักไอเสีย หมอน้ํา และทอยาง
น้ําที่รอน

• หามสบูบหุรี่ ทําใหเกิดประกายไฟหรือเปลวไฟรอบๆ

บริเวณทีม่ีน้ํามันเชื้อเพลิงหรอืแบตเตอรี่ เนื่องจาก

บริเวณดังกลาวจะตดิไฟได

• หามเขาไปใตทองรถ ถารองรับรถของทานโดย
ใชเพยีงแคแมแรงแบบพกพาที่ติดมากับรถเทานั้น

• ระมัดระวังอยาใหเกดิการลัดวงจรโดยไมคาดคดิ
ระหวางขั้วบวกและขัว้ลบของแบตเตอรี่

• เก็บน้ํามันเครื่อง น้ําหลอเย็น และของเหลวอืน่ๆ
ใหพนมือเดก็และหางจากสัตวเลี้ยง กําจดัของเหลว
ที่ใชแลวอยางถูกตอง หามเทลงพื้นดิน หรือลง
ทอระบายน้ํา ฯลฯ
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ตารางการบํารุงรักษา

ตารางตอไปนี้ จะแสดงชวงเวลาที่ ท านควรทําการ
บํารุงรักษารถของทานตามปกติ  ตารางนี้ จะแสดง
ขอมูลเปนกิโลเมตร และเดือน ซึ่ งทานควรทําการ
ตรวจสอบ ปรับตั้ง หลอลื่น และงานซอมบํารุงอื่นๆ
การบํารุงรักษาตามระยะดังกลาวจะถี่ ขึ้ น ถาขับขี่
ภายใตสภาวะการใช งานหนักเปนประจํา (ใหดูที่
“การบาํรงุรกัษาทีแ่นะนาํภายใตสภาวะการใชงานหนกั”)

ตารางการบํารุงรักษาตามระยะ

“R” : เปลีย่นหรือถาย
“I” : ตรวจสอบ ทําความสะอาด ปรับตั้ง หลอลืน่ 

หรอืเปลี่ยนใหมตามความจําเปน

หมายเหตุ:
ตารางนี้จะรวมการบํารุงรักษาตามระยะจนถงึระยะทาง
100,000 กม. ถาเกิน 100,000 กม.  ใหทําการบํารุงรักษา
แบบเดียวกันที่ชวงระยะเดียวกันตามลําดับ

คําเตอืน

ซูซูกิขอแนะนําใหทานนํารถเขารับการบํารุงรักษาที่
ศูนยบริการซูซูกิเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการที่
มีเครื่องหมายดอกจัน (*) กํากับอยู ทานอาจทําการ
บํารุงรักษารายการที่ ไมมี เครื่ องหมายกํากับได
โดยปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหไวในหมวดนี้ ถาทาน
ไมมั่นใจวาจะทําการบํารุงรักษารายการดังกลาวได
ใหนํารถเขารับบริการที่ศูนยบริการซูซูกิ

ขอพงึระวัง
เมื่อจําเปนตองเปลี่ยนอะไหลของรถทาน ขอแนะนํา
ใหใชอะไหลแทจากซูซูกเิทานั้น
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*ชวงระยะเวลา:  ชวงเวลาใหพิจารณาจากมาตรวัดระยะทางที่อานได หรือจํานวนเดือน แลวแตวากรณีใดถึงกอน 
กม. (x1000) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

เดือน 1 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

เครื่องยนต

1.1 สายพานหนาเครื่องยนต I I I I I I I I I I R

ตรวจสอบความตึงสายพาน, *ปรับตั้ง, *เปลี่ยน I I I I I I I I I I R

 *1.2 ระยะหางวาลว – – – I – – I – – I –

1.3 น้ํามันเครื่องและไสกรองน้ํามันเครื่อง I R R R R R R R R R R

 1.4 น้ําหลอเย็นเครื่องยนต Suzuki S-LLC: Super long life coolant (Blue) – – – – – – R – – – –

ระบบจุดระเบิด

2.1 หัวเทียน (แบบนิกเกิ้ล) ใชน้ํามันไรสารตะกั่ว – – – – R – – – R – –

ใชเชื้อเพลิงผสมสารตะกั่ว ดูการบํารุงรักษา ภายใตสภาวะการใชงานหนัก

น้ํามันเชื้อเพลงิ

 3.1 ไสกรองอากาศ ทางปกติ I I I I R I I I R I I

สภาพถนนที่เต็มไปดวยฝุน โปรดดูที่ตาราง “สภาพการขับขี่ที่ใชงานหนัก”

*3.2 ทอทางเดินทอน้ํามันเชื้อเพลิง – – – I – – I – – I –

*3.3 ถังน้ํามันเชื้อเพลิง – – – – I – – – I – –

ระบบควบคุมมลภาวะ

*4.1  PCV Valve – – – – – – – – – I –

*4.2 ระบบควบคุมการระบายมลภาวะไอน้ํามันเชื้อเพลิง – – – – – – – – – I –

1# ตองแนใจวามีการตรวจเช็คระดับของน้ํายาหลอเย็นในการตรวจสอบประจําวัน รายละเอียดระบุอยูในคูมือการใชรถ หัวขอรายการตรวจสอบประจำวัน
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เบรก

*5.1 ดิสกเบรกและผาเบรก (ลอหนา, ลอหลัง) I I I I I I I I I I I

ดรัมเบรกและผาเบรก (ลอหลัง) I I I I I I I I I I I

*5.2 ทอทางและแปปเบรก – – – I – – I – – I –

5.3 น้ํามันเบรก ตรวจสอบ, *เปลี่ยน – – – – R – – – R – –

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

แชสซีหรือตัวถัง

*6.1 คลัตช (ขากดคลัตชและระดับน้ํามันคลัตช) – – – – – I – – I –

6.2 ยาง, ลอ I I I I I I I I I I I

*6.3 ยางหุมเพลาขับ – – – – I – – – I – –

*6.4 ระบบรองรับน้ําหนัก – – I – I – I – I – I

*6.5 ระบบพวงมาลัย – – I – I – I – I – I

*6.6 น้ํามันเกียรธรรมดา

อะไหลแท Suzuki Gear Oil 75W-80 – – R – – – R – – – R

6.7 น้ํามันเกียรอัตโนมัติ ระดับของเหลว – – – I – – I – – I –

* ทอน้ํามัน – – – – – I – – – – I

6.8 กลอน, บานพับและล็อคทั้งหมด – – I – I – I – I – I

*6.9 ตัวกรองระบบปรับอากาศ – – I – R – I I R – I

คําเตอืน

โชคอพั (ระบบชวงลาง) บรรจุดวยแกสแรงดันสงู หามถอดแยกชิ้นสวนหรือเผาไฟ หลีกเลี่ยงการเก็บใกลแหลงความรอนหรืออุปกรณที่มีความรอน 

เมื่อจะทิ้งโชคอัพ ตองปลอยแกสออกใหหมดจนปลอดภัย  ใหสอบถามผูจัดจําหนายของทานสําหรับความชวยเหลือ

*ชวงระยะเวลา:  ชวงเวลาใหพิจารณาจากมาตรวัดระยะทางที่อานได หรือจํานวนเดือน แลวแตวากรณีใดถึงกอน 
กม. (x1000) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

เดือน 1 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
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ขอแนะนําการบํารุงรักษาภายใตสภาพการขับขี่ทีใ่ชงานหนัก
ถาใชงานรถยนตภายใตสภาพที่ตรงกับรหัสการใชงานหนักใดๆ ที่ใหไวดานลางเปนประจํา ขอแนะนําใหทําการบํารุงรักษาตามระยะที่กําหนดไว ดงัแสดงในตารางดานลาง

รหัสสภาพการใชงานที่หนัก
A – ขับขี่ระยะทางสั้นๆ เปนประจํา
B – ขับขี่บนถนนขรุขระและ/หรือถนนที่เปนโคลน
C – ขับขี่บนถนนที่มีฝุนมาก
D – ขับขี่ในสภาพอากาศหนาวจัดและ/หรือบนถนนที่มีไอเค็ม
E – ขับขี่ระยะทางสั้นๆในสภาพที่หนาวจัดเปนประจํา
F – ใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของสารตะกั่ว
G – ใชความเร็วสูงประจําหรืออณุหภูมิเครื่องยนตเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็
H – ลากจูง รถพวง (ถาไดรับอนุญาติ)

รหัสสภาวะการใชงานหนัก การบํารุงรักษา การบํารุงรักษา ระยะเวลาการบํารุงรักษา

– B C D – – – – สายพานหนาเครื่อง
I ทุก 20,000 กม. หรือ 12 เดือน

R ทุก 60,000 กม. หรือ 36 เดือน

A – C D E F – H น้ํามันเครื่องและไสกรองน้ํามันเครือ่ง R
ทุก 5,000 กม. 

หรือทุก 3 เดือน

A B C D E F – H หวัเทียน หัวเทียนแบบนิกเกิ้ล R ทุก 10,000 กม. หรือทุก 6 เดือน

– – C – – – – – ตวักรองระบบปรับอากาศ *1
I ทุก 2,500 กม. 

R ทุก 10,000 กม. หรือทุก 6 เดือน
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หมายเหตุ:
I – ตรวจสอบ ทําความสะอาด ปรับตั้ง หลอลื่นหรือเปลี่ยนถาจําเปน
R – เปลี่ยน 
T – ขันใหแนนตามคาแรงขันที่กําหนด

* ตรวจสอบหรือเปลี่ยนบอยขึ้น ถาจําเปน 

รหัสสภาพการใชงานหนัก การบํารุงรักษา การบํารุงรักษา ระยะเวลาในการบํารุงรักษา

– – – – – – G – ตรวจสอบระดับน้ํามันเกียร CVT บอยขึ้น I ทุก 30,000 กม.หรือ 16 เดือน

– B C D – – – H ลูกปนลอ I ทุก 20,000 กม. หรือ 12 เดือน

– B – D E – – H ยางหุมเพลาขับ I ทุก 20,000 กม. หรือ 12 เดือน

– B – – E – – H น้ํามันเกียรธรรมดา อะไหลแท Suzuki Gear Oil 75W-80
I ทุก 10,000 กม. หรือ 12 เดือน

R ทุก 40,000 กม. หรอื 24 เดือน

– B – – E – – H น้ํามันเกียรธรรมดา อะไหลยี่หออื่นที่ไมใช Suzuki Gear Oil 75W-80 R
ครั้งแรกที่15,000 กม. 

หลังจากนั้นเปลี่ยนทุก 30,000 กม.

– – C D – – – – ไสกรองอากาศของระบบปรับอากาศ
I ทุก 10,000 กม. หรือทุก 6 เดือน

R ทุก 20,000 กม. หรือ 12 เดือน
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สายพานขับ

ใหแนใจวาความตึงของสายพานขับถูกตอง ถาสายพาน
หลวมเกินไป อาจเปนเหตุใหการชารจไฟแบตเตอรี่
ไม เพียงพอ เครื่องยนตรอนจัด พวงมาลัยพาวเวอร
ทํางานไมสมบูรณ ระบบปรับอากาศทํางานไมสมบูรณ
หรือสายพานสึกหรอมากผิดปกติ เมื่อใชนิ้วหัวแมมือ
กดที่ กึ่ งกลางสายพานระหว างพูลเลย  ควรมีระยะ
หยอนสายพานตามที่แสดงในภาพประกอบ

นอกจากนี้ ทานควรตรวจสอบสายพานเพื่อใหแนใจวา
สายพานไมชํารุดเสียหายดวย

ถาทานจําเปนตองเปลี่ยนหรือปรับตั้งสายพาน ใหนํา
รถเขารับการปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพานที่ศูนยบริการ
ซูซูกิ

K10B

51KM036

น้ํามันเครื่องและไสกรอง

น้ํามันเครือ่งที่กําหนดใหใช

84MS0T701

(1) แนะนําใหใช

ใหแนใจวาน้ํามันเครื่องที่ทานใชมีคุณภาพตามเกรด
SL, SM หรือ SN เลือกความหนืดน้ํามันเครื่ องที่
เหมาะสมตามที่แสดงไวในแผนภูมิดานบน

น้ํามันเครื่องเกรด SAE 0W-20 (1) คือตัวเลือกที่ดีที่สุด
สําหรับการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง และการสตารท
เครื่องยนตในสภาพอากาศเย็น

คําเตอืน

ขณะเครื่ องยนตทํางาน ระวังอยาใหมือ เสนผม
เสื้อผา เครื่องมือ และสิ่งของอื่นๆ เขาใกลพัดลม
และสายพานขับ

→: แรงกด 100 นิวตัน (10 กก., 22 ปอนด)

GE: ไดชารจ

DEF: ระยะหยอน

AC: คอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศ

DEF: 4.0 – 4.5 มม. 

(0.16 – 0.18 นิ้ว)

GE

AC

DEF: 7 – 8 มม. 

(0.28 – 0.31 นิ้ว)

C
Fo

o -30
-22

-20
-4

-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

(1)

0W-20

5W-30
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การตรวจเชค็ระดับน้ํามันเครื่อง

68KH066

การรักษาระดับน้ํามันเครื่องใหอยูในระดับที่ถูกตองเพื่อ
หลอลื่นเครื่องยนตนั้นเปนสิ่งสําคัญ ใหตรวจเช็คระดับ
น้ํามนัเครื่องขณะที่รถจอดบนพืน้ราบไดระดบั เนื่องจาก
การอานระดับน้ํามันเครื่องอาจไมถูกตองไดถารถจอดอยู
บนทางลาดชัน นอกจากนี้  ทานควรตรวจเช็คระดับ
น้ํามันเครื่องกอนสตารทเครื่องยนต หรือหลังจากดับ
เครื่องแลวอยางนอย 5 นาที

เพื่อใหจําแนกไดงาย ดามจับของกานวัดระดับน้ํามันเครื่อง
จะเปนสีเหลือง 

52D084

ดึงกานวัดระดับน้ํามันเครื่องออก ใชผาสะอาดเช็ด
น้ํามันออก จากนั้น เสียบกานวัดลงไปในเครื่องยนต
จนสุด แลวดึงออกอีกครั้ง น้ํามันเครื่องบนกานวัดควร
อยูระหวางขีดบนและขีดลางตามที่แสดงไวบนกานวัด
ถาระดบัน้ํามันเครือ่งอยูใกลกบัขีดลาง ใหเตมิน้าํมันเครือ่ง
ลงไปจนระดับน้ํามันเครื่องอยูที่ขีดบน

การเติมน้ํามันเครื่อง

84MS0T702

เปดฝาน้ํามันเครื่ องออก แลวเทน้ํามันผานลงไปใน
ชองเติมชาๆ จนระดับน้ํามันเครื่องเพิ่มถึงขีดบนของ
กานวัดระดับน้ํามันเครื่อง ระมัดระวังอยาเติมจนลน
น้ํามันเครื่องที่มากเกินไปจะสงผลเสียไดใกล เคียง
กับปริมาณน้ํามันเครื่องที่นอยเกินไป หลังจากเติม
น้ํามันเครื่องแลว ใหสตารทเครื่องยนตและปลอยให
เครื่องยนต เดินเบาเปนเวลาประมาณหนึ่งนาที  ดับ
เครื่องยนต แลวรอประมาณ 5 นาที จากนั้น ใหตรวจเช็ค
ระดับน้ํามันเครื่องอีกครั้ง

ตัวอยาง

ขอพงึระวัง
ถ าไมตรวจเช็คระดับน้ํามันเครื่ องเปนประจํา
เครื่ องยนตอาจเสียหายรุนแรงได  เนื่ องจากมี
น้ํามันเครื่องไมเพียงพอ

ตัวอยาง ดานบน
ดานลาง

ปดเปด

ตัวอยาง
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การเปลี่ยนน้ํามันเครือ่งและไสกรอง

ถายน้ํามันเครื่องขณะที่เครื่องยนตยงัอุนอยู

84MS0T703

1) เปดฝาน้ํามันเครื่อง
2) วางอางถายน้ํามันเครื่องไวใตปลั๊กถาย
3) ใชประแจถอดปลั๊กถาย แลวถายน้ํามันเครื่องออก

68KH068

คาแรงขันทีก่ําหนดสําหรับปลั๊กถาย (1):
35 นิวตัน-เมตร (3.6 กก.-เมตร, 25.8 ปอนด-ฟุต) 4) ติดตั้งปลั๊กถายและปะเก็นกลับเขาที่

ใชประแจขนัปลั๊กถายใหแนนตามคาแรงขนัทีร่ะบไุว

เปลีย่นไสกรองน้ํามันเครื่อง

1) ใช ประแจขันกรองน้ํา มันเครื่ องขั นไส กรอง
น้ํามันเครื่อง ทวนเข็มนาฬิกา แลวถอดออก

2) ใชผาสะอาดเช็ดหนาสัมผัสที่เครื่องยนตซึ่งจะใช
ติดตั้งไสกรองน้ํามันเครื่องใหม

3) เกลี่ ยน้ํามันเครื่ องเล็กนอยรอบๆ ปะเก็นกรอง
น้ํามันเครื่องใหม

4) ใชมือหมุนไสกรองใหมจนกระทั่งปะเก็นกรอง
น้ํามันเครื่องสัมผัสกับหนาสัมผัสการติดตั้ง

ขอควรระวัง

อุณหภูมิน้ํามันเครื่องอาจสูงมากพอที่จะทําใหนิ้ว
ของทานพองไดขณะที่คลายปลั๊กถายออก ดังนั้น
ใหรอจนกวาปลั๊กถายจะเย็นลงพอที่จะสัมผัสได
ดวยมือเปลา

เปด ปด

ตัวอยาง

คําเตอืน

น้ํามันเครื่องใหมและน้ํามันเครื่องที่ใชแลวอาจเปน
อันตรายได เด็กและสัตวเลี้ยงอาจไดรับอันตราย
จากการกลืนน้ํามันเครื่องใหมและน้ํามันเครื่องที่ใช
แลว ดังนั้น ใหเก็บน้ํามันเครื่องใหมและน้ํามันเครื่อง
ที่ใชแลว และไสกรองน้ํามันเครื่องที่ใชแลวใหพน
มือเด็กและหางจากสัตวเลีย้ง
การสัมผัสกับน้ํามันเครื่องที่ใชแลวบอยครั้งและเปน
เวลานานอาจเปนสาเหตุใหเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได
อยางไรกต็าม การสัมผสักับน้ํามันเครื่องที่ใชแลวใน
ระยะเวลาสั้นๆ ก็อาจทําใหผิวหนังระคายเคืองได
เชนกัน

(ตอ)

(1)

ตัวอยาง คําเตอืน

(ตอ)

เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ํามันเครื่องที่ใชแลวให
มากที่สุด ใหสวมเสื้อแขนยาวและถุงมือกันความชื้น
(เชน  ถุ งมื อสําหรั บล างจาน) เมื่ อเปลี่ ยนถ าย
น้ํามันเครื่ อง ถาน้ํามันเครื่ องสัมผัสถูกผิวหนัง
ใหลางออกใหทั่วดวยสบูและน้ําสะอาด
ทําความสะอาดเสื้อผาหรือผาตางๆ ถาเปอนน้ํามัน
จากนั้น ใหรไีซเคิลหรอืกําจดัน้ํามันเครื่องและไสกรอง
น้ํามันเครื่องที่ใชแลวอยางถูกตอง
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54G092

(1) คลาย
(2) ขันแนน

การขนัแนน (ภาพจากดานบนของไสกรองน้ํามันเครื่อง)

54G093

(1) ไสกรองน้ํามันเครื่อง
(2) 3/4 รอบ

5) ขันไสกรองตามรอบที่ระบุไวจากจุดที่สัมผัสกับ
หนาสัมผสัการตดิตัง้ (หรอืตามคาแรงขันที่กาํหนดไว)
โดยใชประแจขันกรองน้ํามันเครื่อง

คาแรงขันทีก่ําหนดสําหรับไสกรองน้ํามันเครื่อง
3/4 รอบหรือ
14 นิวตัน-เมตร (1.4 กก.-เมตร, 10.3 ปอนด-ฟุต)

การเติมน้ํามันเครื่องและการตรวจเชค็รอยรั่ว

1) เทน้ํามนัเครื่องผานชองเติม และปดฝาน้ํามนัเครื่อง
กลับเขาที่ 
สําหรับความจุโดยประมาณของน้ํามันเครื่อง ใหดู
ที่หัวขอ “ความจุ” ในหมวด “คากําหนด”

2) สตารทเครื่องยนตและตรวจหารอยรั่วอยางละเอียด
ที่ไสกรองน้ํามันเครื่องและปลั๊กถาย ใหเครื่องยนต
ทํางานที่ความเร็วรอบตางๆ อยางนอย 5 นาที

3) ดบัเครื่องและรอประมาณ 5 นาที จากนั้น ตรวจเชค็
ระดบัน้ํามันเครื่องอีกครั้ง และเตมิน้ํามนัเครื่องตาม
ความจําเปน ตรวจเช็ครอยรั่วอีกครั้ง

ขอพงึระวัง
การระบุตําแหนงที่ปะเก็นกรองน้ํามันเครื่องสัมผัส
กับหนาสัมผัสการติดตั้งครั้งแรกอยางแมนยําเปน
สิง่สําคัญในการขันไสกรองน้ํามนัเครื่องอยางถกูตอง

ขอพงึระวัง
เพื่อปองกันไมใหน้ํามันเครื่องรั่วไหล ใหแนใจวาได
ขันไสกรองน้ํามันเครื่องจนแนนแลว แตระวังอยา
ใหแนนจนเกินไป

ขอพงึระวัง
• เมื่อเปลี่ยนไสกรองน้ํามันเครื่อง ขอแนะนําใหทาน
ใชไสกรองน้ํามันเครื่องแทจากซูซูกิเทานั้น หาก
ทานใชไสกรองที่เปนผลติภณัฑทดแทน ดูใหแนใจ
วามีคุณภาพเทียบเทาของแทและปฏิบัติตาม
คําแนะนําของบริษัทผูผลิต

• ถามนี้าํมนัรัว่ไหลออกมารอบๆ ไสกรองน้าํมนัเครือ่ง
หรือปลั๊ กถ าย แสดงว าการติดตั้ งไมถูกตอง
หรือปะเกน็ชํารุดเสียหาย ถาทานพบรอยรั่วใดๆ
หรือไมแนใจวาไดขันไสกรองน้ํามันเครื่องอยาง
แนนหนาและถูกตองหรือไม  ใหนํารถเขารับ
การตรวจสอบที่ ศูนยบริการซูซูกิ
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น้ําหลอเยน็เครื่องยนต

การเลือกใชน้ําหลอเย็น

เพื่อยืดอายุการใชงานและใหเครื่องยนตมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ขอแนะนําใหใชน้ําหลอเย็นเครื่องยนตแทจาก
ซูซูกิเทานัน้

หมายเหตุ:
ถาทานเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็นเครื่องยนตโดยใชน้ําหลอเย็น
อื่นนอกเหนือจาก SUZUKI LLC: Super (สีน้ําเงนิ) ให
ปฏิบัตติามตารางของ SUZUKI LLC: Standard (สีเขียว)
การดูรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการบํารุงรักษาใหดูที่
“ตารางการบํารุงรักษาตามระยะ” ในหมวดนี้

น้ําหลอเย็นชนิดนี้คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับระบบ
หลอเย็นเนื่องจาก:
• ชวยรักษาอุณหภูมิเครื่องยนตใหถูกตองเหมาะสม
• ปองกนัการเดอืดและการแข็งตวัของน้ําหลอเย็นอยาง
เหมาะสม

• ปองกันการสึกกรอนและการเกิดสนิมอยางเหมาะสม

การใชน้ําหลอเย็นที่ไมถูกตองจะทําใหระบบหลอเย็น
เสียหายได ศูนยบริการซูซูกิสามารถชวยใหทานเลือก
ใชน้ําหลอเย็นที่เหมาะสมได

การตรวจเชค็ระดับน้ําหลอเย็น

ตรวจเช็คระดับน้ําหลอเย็นที่ถังพัก ไมใชที่หมอน้ํา
ขณะที่เครื่องยนตเยน็ ระดับน้ําหลอเยน็ควรอยูระหวาง
เสนระดับ “FULL” และ “LOW”

การเติมน้ําหลอเย็น

76MH0A107

ขอพงึระวัง
SUZUKI LLC: น้ําหลอเย็น Super (สีน้ําเงิน);
SUZUKI LLC: น้ําหลอเย็น Super (สีน้ําเงิน) ได
รับการเจือจางใหมีคาเปอรเซ็นตที่ เหมาะสมแลว
หามเจือจางดวยน้ํากลั่ นอีก มิฉะนั้ น อาจทําให
น้ําหลอเย็นแข็งตวัและ / หรอืรอนจัดได

ขอพงึระวัง
การหลีกเลี่ยงไมใหระบบหลอเย็นเสียหาย:
• ใชน้ําหลอเย็นคุณภาพสูงชนิดที่มีสวนผสมของ
เอทธิลีน-ไกลคอล แตปราศจากสารประกอบซิลิกา
ซึ่งเจือจางดวยน้ํากลั่นที่มีความเขมขนในการผสม
ที่ถกูตอง

• ใหแนใจวาอัตราสวนน้ําหลอเย็นตอน้ํากลั่นอยูที่
50/50 ซึ่งเปนอัตราสวนที่ถูกตอง และไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้นตองไมสงูกวา 70/30 เพราะความเขมขน
ของน้ําหลอเย็นตอน้ํากลั่นที่สูงกวา 70/30 จะเปน
เหตุใหเกิดสภาวะเครื่องยนตรอนจัดได

• หามใชน้ําหลอเย็นหรือน้ําเปลาเพียงอยางเดียว
(ยกเวน SUZUKI LLC: Super (สีน้ําเงิน))

• หามเติมสารยบัยัง้หรอืสารเติมแตงพเิศษ เนื่องจาก
สารเหลานี้อาจเขากันไมไดกับระบบหลอเย็น
ของทาน

• หามผสมน้ําหลอเย็นที่มีสวนผสมหลักตางชนิดกัน
มิฉะนั้น อาจเปนผลใหเกิดการเรงการสึกหรอของ
ซีลและ / หรือเกิดสภาวะรอนจัดอยางรุนแรง
รวมถึงทําใหเครื่องยนต / เกียร CVT เสียหาย
รุนแรงได
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76MH0A108

ถาระดับน้ําหลอเย็นอยูต่ํากวาเสนระดับ “LOW” ควร
เติมน้ําหลอเย็นเพิ่ม เปดฝาปดถังพักน้ําหลอเย็นและ
เติมน้ําหลอเย็นลงไปจนกระทั่งระดับน้ําหลอเย็นในถงัพัก
ถึงเสนระดับ “FULL” หามเติมน้ําหลอเย็นในถังพักสูง
กวาเสนระดับ “FULL”

การเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น

เนื่องจากการเปลี่ยนถายจําเปนตองใชขั้นตอนพิเศษ
ขอแนะนําใหทานนํารถเขารับการเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น
ที่ศูนยบริการซูซูกิ

ตัวอยาง คําเตอืน

น้ําหลอเย็นเครื่องยนตเปนอันตรายหรือทําใหถึงแก
ชีวิตได หากกลืนหรือสูดดมเขาไป หามดื่มสวนผสม
ของสารปองกันการแข็งตัวหรือน้ําหลอเย็นโดย
เด็ดขาด หากกลืนเข าไป อย าทําใหอาเจียน ให
ติดตอศูนยควบคุมสารพิษหรือพบแพทย ทันที
หลีกเลี่ยงการสูดดมไอหรือไอระเหยรอน หากสูดดม
เขาไป ใหยายผูปวยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์  ถา
น้ําหลอเย็นเขาตา ใหลางตาดวยน้ําสะอาดปริมาณ
มากและไปพบแพทยทันที ทําความสะอาดรางกาย
หลังจากการปฏิบัติงาน สารทําละลายอาจเปนพิษตอ
สัตว ดังนั้น จึงตองเก็บใหพนมือเดก็และหางจากสัตว

ขอพงึระวัง
SUZUKI LLC: น้ําหลอเย็น Super (สีน้ําเงิน);
SUZUKI LLC: น้ําหลอเย็น Super (สีน้ําเงิน)
ไดรับการเจือจางใหมีคาเปอรเซ็นตที่เหมาะสมแลว
หามเจือจางดวยน้ํากลั่ นอีก มิฉะนั้ น อาจทําให
น้ําหลอเย็นแข็งตวัและ / หรอืรอนจัดได

ขอพงึระวัง
SUZUKI LLC: Standard (สีเขียว)
น้ําหลอเย็น;
• สวนผสมที่ทานใชควรมีความเขมขนของสาร
ปองกนัการแข็งตัว 50%

• ถาอุณหภูมิภายนอกต่ําสุดในบริเวณที่ทานอยูถูก
คาดการณไวที่ –35°C (–31°F) หรอืต่ํากวา ใหใช
ความเขมขนสูงขึน้ไปที่ 60% ตามคําแนะนําบน
ภาชนะบรรจุสารปองกันการแข็งตัว
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กรองอากาศ

ถากรองอากาศอุดตันจากฝุน จะทําใหเกิดการปดกั้น
การไหลของอากาศเขามากขึ้น เปนผลใหกําลังเครื่อง
ลดลงและสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น

76MH0A109

ปลดแคลมปยึดดานขาง และถอดไสกรองอากาศออกจาก
เสื้ อกรองอากาศ หากพบวาไสกรองอากาศสกปรก
ใหเปลี่ยนใหม

หัวเทียน

76MH0A109

68KH072

สําหรับหัวเทียนนิเกิล (แบบทั่วไป):
ทานควรตรวจสอบหัวเทยีนเปนระยะๆ เพื่อหาคราบเขมา
ถามีคราบเขมาสะสมอยูบนหัวเทียน อาจไมสามารถ
จุดประกายไฟที่ รุนแรงได กําจัดคราบเขมาออกโดย
ใชสายไฟหรือสลัก และปรับระยะหางเขี้ยวหัวเทียน

การเขาถึงหัวเทียน:
1) ปลดแคลมปยึดและถอดโบลทออก จากนั้นถอด

เสื้อกรองอากาศออก
2) ถาจําเปน ใหปลดขัว้ตอ (1) ในขณะที่กดแถบปลด

ล็อค
3) ถอดโบลทออก
4) ถอดคอยลจดุระเบิดออก

หมายเหตุ:
เมื่อทําการติดตั้ง ใหแนใจวาไดติดตั้งสายไฟ ขั้วตอ
ซลียางของฝาครอบวาลวและแหวนรองกลบัเขาทีอ่ยาง
ถูกตอง

ตัวอยาง

ตัวอยาง

(1)

ตัวอยาง
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78K179 60G160S 60B307

ระยะหางเขี้ยวหัวเทียน “a”
NGK KR6A-10: 
0.95 – 1.05 มม. (0.037 – 0.041 นิ้ว)

ขอพงึระวัง
• ขณะที่ดึงคอยลจุดระเบิดออก อยาดึงที่สายไฟ
การดึงที่สายจะทําใหสายหัวเทียนเสียหายได

• เมื่อทําการซอมบํารงุหัวเทียนอิริเดียม / แพลททินมั
(หวัเทยีนแบบเขีย้วเล็ก) อยาสัมผัสสวนที่เปนเขี้ยว
เพราะชํารุดเสียหายไดงาย

ถูกตอง ผิด

ตัวอยาง

ขอพงึระวัง
• ขณะตดิตัง้หัวเทียน ใหใชนิ้วมือหมนุหวัเทียนลงไป
เพื่อปองกนัไมใหปนเกลียว ใชประแจปอนดขัน
ไปที่คาแรงขัน 17.5 นวิตัน-เมตร (1.8 กก.-เมตร,
12.9 ปอนด-ฟุต) อยาใหสิ่งแปลกปลอมเขาไปใน
เครื่องยนตผานทางรูหัวเทียนขณะถอดหัวเทียน
ออก

• หามใชหัวเทียนที่มีขนาดเกลียวไมถูกตอง

คลาย

ขันแนน

ขอพงึระวัง
เมื่ อเปลี่ ยนหัวเทียนใหม  ให ใช หัวเทียนตามที่
กําหนดไวสําหรับรถของทาน สําหรับหัวเทียนที่
กําหนด ใหดูที่หมวด “ขอมูลจําเพาะ” ที่สวนทายของ
คูมือเลมนี้ ถาทานตองการใชหัวเทียนอืน่นอกเหนือ
จากที่กําหนดไว ใหติดตอขอรับคําปรึกษาจากศูนย
บริการซูซูกิ
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น้ํามันเกยีร

น้ํามันเกยีรธรรมดา

เมื่อเติมน้ํามันเกียร ใหใชน้ํามันเกียรที่มีคาความหนืด
และเกรดที่เหมาะสมตามที่แสดงไวในแผนภูมิดานลาง

แนะนําใหใช:
“SUZUKI GEAR OIL 75W-80” สําหรับน้ํามันเกียร
ธรรมดา

น้ํามันเกยีรธรรมดา

68LM728

การตรวจเชค็ระดับน้ํามันเกียร

68KH073

(1) ปลั๊กเติมและปรับเช็คระดับน้ํามัน

ใชขั้นตอนดงัตอไปนี้ในการตรวจเชค็ระดบัน้ํามนัเกยีร:

1) จอดรถบนพื้นราบไดระดับและใสเบรกมอื จากนั้น
ใหดบัเครื่องยนต

2) ถอดปลั๊กเติมน้ํามัน (1)
3) ใชนิ้วมอืตรวจเช็คดานในของรูปลัก๊ ถาระดับน้ํามนั

ขึ้นมาที่ดานลางของรูปลั๊ก แสดงวาระดับน้ํามัน
ถูกตอง ถาระดับน้ํามันถูกตองแลว ใหติดตั้งปลั๊ก
กลับเขาที่

4) ถาระดับน้ํามันต่ํา ใหเติมน้ํามันเกียรผานทางรูปลั๊ก
เตมิน้ํามนั (1) จนกระทั่งระดบัน้ํามันขึ้นถงึสวนลาง
ของรูปลั๊กเติม จากนั้น ใหติดตั้งปลั๊กเติมกลับเขาที่

คาแรงขันทีก่ําหนด (1):
21 นิวตัน-เมตร (2.1 กก.-เมตร, 15.5 ปอนด-ฟุต)

การเปลี่ยนถายน้ํามันเกียร

เนือ่งจากการเปลี่ยนถายน้ํามันเกียรจําเปนตองใชขั้นตอน
วัสดุ และเครื่องมือพิเศษในการดําเนินการ ขอแนะนํา
ใหนํารถเขารับบริการที่ศูนยบริการซูซูกิ

C
Fo

o -30
-22

-20
-4

-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

75W-80

(1)

ตัวอยาง

ขอควรระวัง

หลังการขับขี่ อุณหภูมิน้ํามันเกียรอาจสูงพอที่จะ
ลวกทานได ดังนั้น ใหรอจนกวาปลั๊กเติมน้ํามันจะ
เย็นพอที่จะสัมผัสไดดวยมือเปลากอนการตรวจสอบ
น้ํามันเกียร

ขอพงึระวัง
เมื่อขันปลัก๊ ใหทากาวเหลวตอไปนี้หรอืเทียบเทาลง
บนเกลียวปลัก๊เพือ่ปองกนัการรัว่ของน้ํามัน 

กาวเหลวสําหรับเกยีรธรรมดา:
SUZUKI Bond No. “1216E” หรอื “1217G”
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แปนคลัตช

สายคลตัช (ในรถบางรุน)

54G274

ระยะฟรีของแปนคลัตช “d”:
10 – 15 มม. (0.4 – 0.6 นิ้ว)

วัดระยะฟรีของแปนคลัตชโดยใชมือกดแปนคลัตช
และวัดระยะที่แปนคลัตชเคลื่อนที่ไดจนกระทั่งรูสึก
ถึงแรงตานเล็กนอย ระยะฟรีของแปนคลัตชควรอยู
ระหวางคาที่กําหนดไว หากระยะฟรีมากกวาหรือนอย
กวาคาที่กําหนดดานบนหรือรูสึกวาคลัตชไมจากเมื่อ
เหยียบแปนจนสุด ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการซูซูกิ

น้ํามันเกยีรอัตราทดแปรผันตอเนื่อง (CVT)

น้ํามันเกยีรที่กําหนด

ใชน้ํามันเกียร CVT SUZUKI CVT FLUID GREEN-2

การตรวจเชค็ระดับน้ํามัน

ทานตองตรวจเช็คระดับน้ํามันเกียร CVT ที่อุณหภูมิ
การทํางานปกติ

การตรวจเช็คระดับน้ํามัน:
1) การอุนน้ํามันเกียร  CVT ใหขับรถหรือเดินเบา

เครื่องยนตจนกระทั่งเข็มของเกจวัดอุณหภูมิชี้ไป
ที่อุณหภูมิการทํางานปกติ

2) จากนั้น ใหขบัรถตอไปอีกเปนเวลาสิบนาทขีึ้นไป

หมายเหตุ:
อยาตรวจเช็คระดับน้ํามันหลังจากการขับขีด่วยความเร็ว
สูงเปนเวลานาน หรือหลังจากขับขี่ที่สภาพการจราจร
ในเมืองที่มีสภาวะอากาศรอน หรือหลังจากที่รถเพิ่งทํา
การลากจูงรถพวง ใหรอจนกวาน้ํามนัจะเยน็ลง (ประมาณ
30 นาที) มิฉะนั้น จะไมสามารถอานระดับน้ํามันได
ถูกตอง

63J125

3) จอดรถบนพื้นราบไดระดับ
4) ดึงเบรกมือและสตารทเครื่องยนตโดยที่คันเกียรอยู

ในตําแหนง “P” (จอด) ปลอยใหเครื่องเดินเบาเปน
เวลาสองนาที และใหเครื่องยนตทํางานในระหวาง
การตรวจเช็คระดับน้ํามัน

5) เหยียบแปนเบรกดวยเทาของทาน แลวเลือ่นคันเกยีร
ไปทีละตําแหนง โดยใหหยุดประมาณสามวนิาทีใน
แตละตําแหนง จากนั้น ใหเลื่อนกลับไปที่ตําแหนง
“P” (จอด)

ตัวอยาง

ขอพงึระวัง
การขับขี่โดยที่มีน้ํามันเกียรมากหรือนอยเกินไปจะ
ทําใหเกียรเสียหายได

ขอพงึระวัง
ใหแนใจวาไดใชน้ํามันเกียร CVT ตามที่กําหนดไว
การใชน้ํามันเกียร CVT นอกเหนือจาก SUZUKI
CVT FLUID GREEN-2 อาจทําให เกียร  CVT
สําหรับรถยนตของทานเสียหายได

ตัวอยาง
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68LM707

6) เพื่อใหจําแนกไดงาย ดามจับของกานวัดระดับ
น้ํามันเกียร CVT จะเปนสีแดง
ดึงกานวัดออก ทําความสะอาด และเสยีบกลับเขา
ไปจนฝาปดแนบ จากนั้น ดึงกานวัดออกมาอีกครั้ง

7) ตรวจเช็คกานวัดระดับน้ํามันทัง้สองดาน และอานคา
ระดบัต่าํสุด ระดบัน้ํามนัควรอยูระหวางเครื่องหมาย
สองตําแหนงในชวง “HOT” บนกานวัดระดับน้ํามัน

54G317

(1) FULL HOT
(2) LOW HOT
(3) จุดต่ําสุด = ระดับน้ํามัน

8) เตมิน้าํมันเกยีรที่กาํหนดไวลงในรกูานวดัระดบัน้าํมัน
เกียรในปริมาณที่มากพอที่จะทําใหน้ํามันเกียรอยู
ในระดับที่เหมาะสม

การเปลี่ยนถายน้ํามัน

เนื่องจากการเปลี่ยนถายน้ํามันเกียร CVT จําเปนตอง
ใชขั้นตอน วัสดุ และเครื่องมือพิเศษในการดําเนินการ
ขอแนะนําใหนํารถเขารับบริการที่ศูนยบริการซูซูกิ

เบรก

น้ํามันเบรก

76MH0A110

ตรวจเช็คระดับน้ํามันเบรกโดยดูที่กระปุกน้ํามันเบรก
ในหองเครื่องยนต ตรวจเช็คระดับน้ํามันวาอยูระหวาง
เสน “MAX” และ “MIN” หรอืไม ถาระดับน้าํมนัเบรกอยู
ใกลเสน “MIN” ใหเติมน้ํามันเบรก SAE J1703 หรือ
DOT3 จนถงึเสน “MAX”

คําเตอืน

ใหแนใจวาไดเหยียบแปนเบรกขณะที่เลื่อนคันเกียร
มิฉะนั้น รถจะเคลือ่นที่อยางฉับพลันได

ตัวอยาง

ขอพงึระวัง
หลังจากการตรวจเช็คหรือเติมน้ํามัน ใหแนใจวาได
เสยีบกานวัดระดับน้ํามันลงไปอยางแนนหนา

(1)
(2)

(3) (1)

(2)

(3)

ตัวอยาง
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หมายเหตุ:
รุนที่มีดิสกเบรก ระดับน้ํามันเบรกอาจจะคอยๆ ลดลง
ตามการสึกของผาเบรก

แปนเบรก

ตรวจเช็ควาแปนเบรกหยุดที่ระดับความสูงปกติโดย
ไมรูสึกวา “เบรกจม” ขณะเหยียบเบรกหรือไม ถาไม
ใหนํารถเข ารับการตรวจสอบที่ ศูนยบริการซูซู กิ
ถาทานไมแนใจเกี่ยวกับระดับความสูงปกติของแปน
เบรก ใหตรวจเช็คดังนี้:

54G108

ระยะหางต่ําสุดจากแปนเบรกถึงพื้นรถ “a”:
66 มม. (2.6 นิ้ว)

ขณะเครื่ องยนต ทํางาน  ให วั ดระยะห างระหว าง
แปนเบรกกับพื้ นรถโดยเหยียบแปนเบรกดวยแรง
ประมาณ 30 กก. (66 ปอนด) ระยะหางต่าํสุดจะตองเปนไป
ตามที่กาํหนดไว เนื่องจากระบบเบรกของรถทานเปนแบบ
ปรับดวยตัวเอง จึงไมจําเปนตองปรับแปนเบรก 
ถาระยะหางระหวางแปนเบรกจนถงึพื้นรถทีว่ัดไดขางตน
ต่ํากวาระยะหางต่ําสุดที่ กําหนดไว  ใหนํารถเขารับ
การตรวจสอบที่ศูนยบริการซูซูกิ

คําเตอืน

การไมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุไวดานลางจะทําให
ไดรับบาดเจ็บทางรางกาย หรือทําใหระบบเบรก
เสยีหายรนุแรงได
• ถ าน้ํามันเบรกในกระปุกน้ํ า มันลดลงต่ํากว า
ระดบัหนึ่ง ไฟเตือนระบบเบรกบนแผงหนาปด
จะติดสวางขึ้น (เครื่องยนตตองทํางานโดยที่ปลด
เบรกมอืจนสดุแลว) ถาไฟเตอืนตดิสวางขึ้น ใหนํา
รถเขารับการตรวจสอบระบบเบรกที่ศูนยบรกิาร
ซูซูกิโดยทันที

• ถาน้ํามันเบรกหายอยางรวดเร็วแสดงวาเกิดการ
รั่วซมึในระบบเบรก ใหนํารถเขารับการตรวจสอบ
ที่ศูนยบริการซูซูกิโดยทันที

• หามใชน้ํามันเบรกอื่นๆ นอกเหนอืจาก SAE J1703
หรือ DOT3 หามนําน้ํามันเบรกกลับมาใชใหม
และหามใชน้ํามันเบรกที่เก็บไวในภาชนะเกาหรือ
เปดแลว อยาใหสิ่ งแปลกปลอมและของเหลว
ชนิดอื่นเขาไปในกระปกุน้ํามันเบรกโดยเด็ดขาด

ขอควรระวัง

น้ํามันเบรกเปนอันตรายตอดวงตาและทําใหสีรถ
เสียหายได ดังนั้น ใหใชความระมัดระวังเมื่อเติม
น้ํามันลงในกระปุกน้ํามันเบรก

คําเตอืน

ถากลืนน้ํามันเบรกเขาไปจะเปนอันตรายหรือถึงแก
ชีวิตได และจะเปนอันตรายถาสัมผัสกับผิวหนัง
หรือดวงตา หากกลืนเข าไป อย าทําใหอาเจียน
ใหติดตอศูนยควบคุมสารพิษหรือพบแพทยทันที
ถ าน้ํามันเบรกเข าตา ให ล างตาด วยน้ํ าสะอาด
ปริมาณมากและไปพบแพทยทันที ทําความสะอาด
รางกายหลังจากการปฏิบัติงาน สารทําละลายอาจ
เปนพิษตอสัตว ดังนั้น จึงตองเกบ็ใหพนมือเด็กและ
หางจากสัตว
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หมายเหตุ:
เมื่อวัดระยะหางระหวางแปนเบรกกบัพืน้รถ ใหแนใจวา
ไมไดรวมพรมปูพื้นหรือแผนยางปูพื้นไวในการวัดดวย

60G104S

เบรกมือ 

54G109

คากําหนดของซี่เฟอง “b”: 
ซี่ที่ 4 - ซี่ที่ 9
แรงดึงคันเบรกมือ (1):
200 นิวตัน (20 กก., 45 ปอนด)

ตรวจเช็ความีการปรับเบรกมืออยางถูกตองแลวโดยการ
นับจํานวนคลิกของซี่ฟนขณะที่ท านคอยๆ ดึงคัน
เบรกมือขึ้นจนสุด คันเบรกมือควรหยุดระหวางซี่ฟน
ที่ระบุไว และลอหลังควรล็อคอยางแนนหนา ถาปรับ
เบรกมือไมถูกตองหรือเบรกติดหลังจากปลดเบรกมือ
จนสุดแลว ใหนํารถเขารับการตรวจสอบและ / หรือ
ปรับเบรกมือที่ศูนยบริการซูซูกิ

ระบบบังคับเลีย้ว

68LM708

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

ตรวจเช็คระยะฟรีพวงมาลัยโดยคอยๆ หมุนพวงมาลัย
จากซายไปขวา และวัดระยะที่พวงมาลัยเคลื่อนที่กอน
ที่จะรูสึกถึงแรงตานเล็กนอย ระยะฟรีควรอยูระหวาง
คาที่กําหนดไว 

ตรวจเช็ควาพวงมาลัยหมุนไดงาย ราบรื่น และไมสั่นรัว
โดยหมุนพวงมาลัยไปทางขวาและทางซายจนสุดขณะ
ขับขี่ดวยความเร็วต่ําในพื้นที่เปดกวาง ถาระยะฟรีไมอยู
ภายในชวงที่กําหนดไว หรือพบวามีความผิดปกติใดๆ
เกิดขึ้น ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ
ซูซูกิ

คําเตอืน

ถาเกิดปญหาใดๆ ตอไปนี้กับระบบเบรกในรถของทาน
ใหนํารถเขารบัการตรวจสอบทีศ่นูยบรกิารซูซูกิทนัที
• ประสิทธิภาพของเบรกไมดี
• แรงเบรกแตละลอไมเทากนั (เบรกแตละลอทํางาน
ดวยแรงเบรกไมเทากนั)

• ระยะเหยียบแปนเบรกมากเกินไป
• เบรกติด
• เสียงดังผิดปกติ
• แปนเบรกสั่น (แปนเบรกสั่นขณะเหยียบเบรก)

ตัวอยาง

ตัวอยาง

“c”

ตัวอยาง
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ยาง

68KH075

คากําหนดแรงดันลมยางของลอหนาและลอหลังสําหรับ
รถทานจะระบุไวที่ปายขอมูลยาง ทั้งยางลอหนาและ
ยางลอหลังควรมีแรงดันลมยางตามที่กําหนดไว
พึงระลึกไววาคาดังกลาวไมใชคาสําหรับยางอะไหล
แบบคอมแพ็ค (ในรถบางรุน)

การตรวจสอบยาง

ตรวจสอบยางของรถทานอยางนอยเดือนละครั้งโดย
ตรวจเช็ครายการตอไปนี้:

1) วัดแรงดันลมยางดวยเกจวัดแรงดันลมยาง ปรับ
แรงดันลมยางตามความจําเปน และอยาลืมตรวจเช็ค
ยางอะไหลดวย

52KM110

(1) ตัวแสดงดอกยางสึก
(2) เครื่องหมายบอกตําแหนงตัวแสดง

2) ตรวจเช็ควาความลึกของรองดอกยางนั้นมากกวา
1.6 มม. (0.06 นิว้) หรือไม เพื่อชวยใหทานตรวจเช็ค
ได  ที่ ยางรถจะมีตัวแสดงดอกยางสึกซึ่ งหลอไว
ภายในรองดอกยาง เมือ่ตัวแสดงปรากฏขึน้บนพื้นผิว
ดอกยาง ความลึกที่ เหลืออยูของดอกยางจะอยูที่
1.6 มม. (0.06 นิ้ว) หรือนอยกวา และจําเปนตอง
เปลีย่นยางใหม

3) ตรวจเช็คการสึกหรอที่ผิดปกติ รอยแตกราว และ
ความเสียหาย ทานควรเปลี่ยนยางที่มีรอยแตกราว
หรือความเสียหายอืน่ๆ ถายางสึกหรอผิดปกติ ให
นํารถเขารับการตรวจสอบยางที่ศูนยบริการซูซูกิ

ตัวอยาง

คําเตอืน

• ใหตรวจเช็คแรงดันลมยางขณะที่ยางเย็น มิฉะนั้น
คาที่อานไดอาจไมถูกตอง

• ในขณะที่ เติมแรงดันลมยาง ใหคอยตรวจเช็ค
แรงดันลมยางไปดวยจนกระทั่งไดแรงดันลมยาง
ตามที่กําหนดไว

• หามเติมลมยางนอยหรือมากเกินกวาที่กําหนดไว
แรงดันลมยางที่นอยเกินไปจะทําใหลักษณะการ
ควบคุมรถผิดปกติ หรือจะทําใหกระทะลอบด
กับยาง เปนผลใหเกิดอบุัตเิหตหุรือทําใหยางหรือ
กระทะลอชํารดุเสียหายได 
แรงดันลมยางที่มากเกนิไปจะทําใหยางระเบิดได
เปนผลใหไดรับบาดเจ็บทางรางกาย อีกทั้ง แรงดัน
ลมยางที่มากเกินไปยังจะทําใหลักษณะการควบคุม
รถผิดปกติ จนเปนเหตุใหเกิดอบุัตเิหตไุด

(1)

(2)

ตัวอยาง
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4) ตรวจเช็คการหลุดหลวมของนัตลอ
5) ตรวจเช็ความีตะปู กอนหิน หรือวัตถุอื่นๆ ติดอยู

ในยางหรือไม
การสลับยาง

การสลับยาง 4 เสน

54G114

เพื่อหลีกเลี่ยงการสึกหรอที่ไมเทากันของยางและเพื่อ
ยืดอายุการใชงาน ใหสลับยางตามที่แสดงไวในภาพ
ควรสลบัยางทุกๆ 10000 กม. (6000 ไมล) หลงัจากสลบั
ยางแลว ใหปรับแรงดันลมยางลอหนาและหลังไปที่คา
กําหนดซึ่งระบุไวในปายขอมูลยาง

ยางอะไหลแบบคอมแพ็ค

54G115

(1) ตัวแสดงดอกยางสึก
(2) เครื่องหมายบอกตําแหนงตัวแสดง

รถของท านมาพรอมกับยางอะไหลแบบคอมแพ็ค
ยางอะไหลแบบคอมแพ็คไดรับการออกแบบมาเพื่อชวย
ใหมีพื้นที่เก็บสัมภาระมากขึ้น และมีน้ําหนักเบา จึง
ชวยใหติดตั้งไดงายในกรณีที่ยางแบน ยางอะไหลนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อใชในกรณีฉุกเฉินเพียงชั่วคราวเทานั้น
จนกวายางเสนหลักจะไดรับการซอมแซมหรือเปลี่ยน
ยางอะไหลแบบคอมแพ็คควรไดรับการตรวจเช็คแรงดัน
ลมยางอยางนอยเดือนละครั้ง ใชเกจวัดแรงดันลมยาง
ขนาดพกพาคุณภาพดีและปรับตั้งไปที่ 420 กิโลปาสคาล
(60 ปอนด/ตร.นิ้ว) ในขณะเดียวกัน ใหตรวจเช็ควาได
จัดเกบ็ยางไวอยางแนนหนาแลว ถาไมใหขันใหแนนหนา

ขอควรระวัง

การชนขอบทางและการวิ่ งบนทางที่ เต็มไปดวย
กอนหินจะทําใหยางเสียหายและมีผลตอศูนยลอ
ใหแนใจวาไดนํารถเขารับการตรวจเช็คยางและ
ศูนยลอเปนระยะๆ ที่ศูนยบริการซูซูกิ

คําเตอืน

• ยางที่ติดตั้งมากับรถซูซูกิของทานเปนยางที่มี
ประเภทและขนาดเดียวกันทั้งหมด ยางทั้งหมด
นี้เปนสิ่งสําคัญในการบังคับเลี้ยวและการควบคุม
รถ หามใชยางที่มปีระเภทหรือขนาดตางกนักับลอ
ทั้งสี่ของรถคันเดียวกัน ขนาดและประเภทของ
ยางที่ใชควรไดรับการรับรองจากซูซูกิวาเปน
อุปกรณมาตรฐานหรืออุปกรณเสริมสําหรับรถ
ของทานเทานั้น

• การเปลี่ยนลอและยางดวยอะไหลทดแทนที่มี
จําหนายทั่วไปจะทําใหการบังคับเลี้ยวและการ
ควบคุมรถเปลี่ยนไปอยางมาก

• ดังนั้น ใหใชเฉพาะลอและยางที่ไดรับการรับรอง
จากซูซูกิวาเปนอุปกรณมาตรฐานหรอือุปกรณเสรมิ
สําหรบัรถของทานเทานั้น

ขอพงึระวัง
การเปลี่ยนยางที่มีขนาดตางกันกับยางเดิมที่ติดมากับ
รถอาจทําใหมาตรวัดความเร็วหรือมาตรบันทึก
ระยะทางแสดงคาไมถูกตองได ดังนั้น ใหตรวจเช็ค
กับทางศูนยบริการซูซูกิกอนซื้อวายางที่นํามาเปลี่ยน
นั้นมีขนาดตางจากยางเดิมหรอืไม
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พึงระลกึไววา ไมควรใชยางอะไหลแบบคอมแพ็คตัง้แต
สองเสนขึน้ไปพรอมกันบนรถคันเดียว แบตเตอรี่

54G118

สําหรับแบตเตอรี่ที่ไมตองบํารุงรักษา (แบบไมมีฝาปด)
ทานไมจําเปนตองเติมน้ํา สําหรับแบตเตอรี่แบบทั่วไป
ซึ่งมีฝาปดชองเติมน้ํา ระดับของน้ํากรดแบตเตอรี่ตอง
อยู ระหว างเสนระดับ “UPPER” และ “LOWER”
ตลอดเวลา ถาพบวา ระดับน้ํากรดอยูต่ํากวาเสนระดับ
“LOWER” ใหเติมน้ํากลั่นจนถึงเสนระดับ “UPPER”
ทานควรตรวจเช็คแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่ และขายึด
แบตเตอรี่เปนระยะๆ เพื่อดูวามีสนิมเกิดขึ้นหรือไม
กําจัดสนิมออกโดยใชแปรงแบบลวดแข็งและแอมโมเนีย
ผสมกับน้ํา หรือเบกกิ้งโซดาผสมกับน้ํา หลังจากกําจัด
สนิมแลว ใหลางออกดวยน้ําสะอาด

ถาทานไมใชรถตั้งแตหนึ่ งเดือนขึ้นไป ใหปลดสาย
ขั้วลบแบตเตอรี่เพือ่ปองกันการคายประจุ

คําเตอืน

ลอและยางอะไหลแบบคอมแพ็คถูกออกแบบมาให
ใชในกรณีฉุกเฉินเทานั้น การใชยางอะไหลนี้ เปน
ระยะเวลานานตอเนื่ องจะทําใหยางเสียหายและ
สูญเสียการควบคุมได ใหปฏิบัติตามขอพึงระวัง
ตอไปนี้ทุกครั้งที่ใชยางอะไหล:
• ลักษณะการควบคมุรถจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อใช
ยางอะไหลชัว่คราว

• หามใชความเรว็เกิน 80 กม./ชม. (50 ไมล/ชม.)
• ใหเปลีย่นยางอะไหลเปนยางและลอมาตรฐานให
เร็วที่สุดเทาที่จะทําได

• การใชยางอะไหลนี้จะทําใหระยะหางระหวางพื้น
กับพื้นรถลดลง

• แรงดันลมยางที่ แนะนําสําหรับยางอะไหลคือ
420 กิโลปาสคาล (60 ปอนด/นิ้ว2)

• หามใชโซหุมลอกับยางอะไหลแบบคอมแพ็ค ถา
ทานจําเปนตองใชโซหุมลอ ใหจัดลอใหมโดย
ติดตั้งใหลอและยางมาตรฐานเปนลอหนา

• ยางอะไหลแบบคอมแพ็คมีอายุการใชงานสั้นกวา
ยางมาตรฐานทั่วไป ใหเปลีย่นยางใหเร็วที่สุดเมื่อ
ตัวแสดงดอกยางสึกปรากฏออกมา

• เมื่อเปลี่ยนยางอะไหลแบบคอมแพ็ค ใหใชยางที่
มีขนาดและโครงสรางแบบเดียวกันทุกประการ

คําเตอืน

• แบตเตอรี่จะคายกาซไฮโดรเจนไวไฟออกมา ควร
เก็บแบตเตอรี่ใหหางจากเปลวไฟและประกายไฟ
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดได หามสูบบุหรี่
ขณะทํางานในบริเวณใกลเคียงกับแบตเตอรี่

• เมื่อตรวจเชค็หรือซอมบํารุงแบตเตอรี่ ตองปลด
สายขั้วลบแบตเตอรี่ออกกอน ระมัดระวังอยาให
เกิดการลัดวงจรโดยปลอยใหวัตถโุลหะสัมผัสกบั
ขั้วแบตเตอรี่และรถพรอมกัน

• เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายทีอ่าจเกิดขึน้กับตัวทานหรือ
ความเสียหายตอตัวรถหรือแบตเตอรี่ ใหปฏิบัติ
ตามคําแนะนําในการพวงแบตเตอรี่เพื่อสตารท
ในหมวด “การปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน” ของคูมือ
เลมนี้ ถาจําเปนตองพวงแบตเตอรี่เพื่อสตารทรถ
ของทาน

• กรดซัลฟูริกเจือจางที่กระเด็นออกจากแบตเตอรี่
สามารถทําใหตาบอดหรือการไหมอยางรุนแรง
ได ดังนั้น โปรดสวมแวนตาปองกันและถงุมือที่
เหมาะสม ถามีอาการบาดเจ็บ ใหลางทําความ
สะอาดดวงตาหรือรางกายดวยน้ําปริมาณมากและ
นําสงโรงพยาบาลในทันที เก็บแบตเตอรี่ใหพน
มือเด็ก

ตัวอยาง
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ฟวส

รถของทานมฟีวสสามประเภทตามที่อธิบายไวดานลางนี:้

ฟวสหลัก
ฟวสหลักจะรับกระแสไฟฟาโดยตรงจากแบตเตอรี่

ฟวสรอง
ฟวสเหลานี้จะอยูระหวางฟวสหลักกับฟวสแยก และมี
ไวสําหรับกลุมภาระทางไฟฟา

ฟวสแยก
ฟวสเหลานี้มีไวสําหรับวงจรไฟฟาแตละวงจร

การถอดฟวส ใหใชเครือ่งมอืถอดฟวสทีอ่ยูในกลองฟวส

63J095

ฟวสในหองเครือ่งยนต

68KH076

68KH077

(1)

(2)

(3)

(27)

(28)

(4)

(24) (25) (26)

(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

(10)

(11)

(12)

(5) (6) (7) (8) (9)

ฟวสหลกั / ฟวสรอง

(1) 80A FL1

(2) 50A FL5

(3) 50A FL4

(4) – วาง

(5) – วาง

(6) – วาง

(7) – รเีลยคอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศ

(8) – วาง

(9) – รเีลย F/P

(10) 40A มอเตอร ABS

(11) – วาง

(12) 40A พวงมาลยัเพาเวอร 

(13) – วาง

(14) 20A CVT

(15) 30A สวิตชสตารท

(16) 10A เครื่องปมลม

(17) 15A FI

(18) – วาง

(19) 15A ไฟหนา (ดานขวา)

(20) 25A ชดุควบคมุ ABS 

(21) 15A ไฟหนา (ดานซาย)

(22) 30A มอเตอรสตารท

(23) 30A พัดลมหมอน้ํา

(24) – รเีลยหลัก FI
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ฟวสหลัก ฟวสรอง และฟวสแยกบางตัวจะอยู ใน
หองเครื่องยนต ถาฟวสหลักขาด อุปกรณไฟฟาทั้งหมด
จะไมทํางาน ถาฟวสรองขาด อุปกรณไฟฟาในกลุม
ภาระทางไฟฟาที่ เกี่ยวของจะไมทํางาน เมื่อเปลี่ยน
ฟวสหลัก ฟวสรอง หรือฟวสแยก ใหใชอะไหลที่เปน
ของแทจากซูซูกิเทานั้น
การถอดฟวส ใหใชเครื่องมือถอดฟวสที่อยูในกลองฟวส
คากระแสไฟฟาของฟวสแตละตัวจะแสดงอยูที่ดานหลัง
ของฝาปดกลองฟวส

60G111

หมายเหตุ:
ใหแนใจวากลองฟวสมีฟวสสํารองและเครื่องมือถอด
ฟวสพรอมใชงานอยูเสมอ

ฟวสใตแผงหนาปด

68KH078

76MH0A111

(25) – รีเลยมอเตอรสตารท

(26) – รีเลยพัดลมหมอน้ํา

(27) 80A FL3

(28) 80A FL2

คําเตอืน

ถาฟวสหลักหรือฟวสรองขาด ใหแนใจวาไดนํารถ
เขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการซูซูกิ ใชอะไหล
ที่ เปนของแทจากซูซูกิทุกครั้ง หามใชอะไหลอื่น
ทดแทน เชน สายไฟ ถึงแมวาจะใชเพียงชั่วคราว
ก็ตาม มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายกับระบบไฟฟา
อยางรุนแรง และเกดิไฟไหมได

ตัวอยาง

ขาด

ปกติ

ตัวอยาง

(7) (8) (9) (10) (11) (12)

(19)(14)(13) (15) (16) (17) (18) (20)

(23)

(24)

(21)

(22)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
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กลองฟวสนั้นติดตั้งอยูใตแผงหนาปดดานคนขบั
เปดฝากลองฟวสโดยดันปลายทั้งสองฝ งเขาดานใน
และดึงฝาเปดออก

81A283

การเปลี่ยนหลอดไฟฟวสหลกั / ฟวสรอง

(1) 10A ไฟเบรก

(2) 30A มอเตอรโบลวเวอร

(3) 10A ST SIG

(4) 15A อุปกรณเสริม

(5) 10A ไฟตัดหมอกหลัง

(6) 10A ไฟทาย

(7) 10A ไฟถอย

(8) 10A ABS

(9) 10A มาตรวัด

(10) 15A คอยลจุดระเบิด

(11) 20A ทีป่ดน้ําฝน / ที่ฉีดน้ําลางกระจก

(12) 10A IG2 SIG

(13) 10A IG1 SIG

(14) 10A ถุงลม

(15) 20A ไทมเมอรกระจกไฟฟา

(16) 20A ล็อคประตู

(17) 15A แตร / ไฟฉุกเฉิน

(18) 20A ไลฝากระจกประตูทาย

(19) 15A ไฟสองสวางหองโดยสาร

(20) 30A กระจกไฟฟา

(21) – วาง

(22) – วาง

(23) – วาง

(24) – วาง

คําเตอืน

ใหแนใจวาไดเปลี่ยนฟวสที่ขาดดวยฟวสใหมที่มีคา
กระแสไฟฟาถูกตองเสมอ หามใชอะไหลทดแทน
เชน อะลูมิ เนียมฟอยล  หรือสายไฟเปลี่ ยนแทน
ฟวสที่ขาด ถาทานเปลี่ยนฟวส แลวฟวสใหมขาด
ในระยะเวลาอันสั้ น แสดงว าระบบไฟฟาอาจมี
ปญหารุนแรง ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนย
บริการซูซูกทิันที

ขาดปกติ

ขอควรระวัง

• หลอดไฟมีความรอนมากพอที่จะทําใหนิ้วมือของ
ทานพองไดหลังจากทีป่ดใชงานไมนาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ ง ไฟหนาฮาโลเจน ดังนั้ น ให เปลี่ ยน
หลอดไฟ หลงัจากที่หลอดไฟเย็นลงแลว

• หลอดไฟของไฟหนาจะมกีาซฮาโลเจนที่มแีรงดัน
อยูภายใน ซึ่งสามารถระเบิดและทําใหทานไดรบั
บาดเจ็บไดในกรณีที่แตกหรือหลนกระแทก ดังนั้น
ใหถืออยางระมัดระวัง

ขอพงึระวัง
น้ํามันจากผิวหนังของทานอาจทําใหหลอดฮาโลเจน
รอนจัดและระเบิดไดเมื่อไฟดวงนั้นเปดอยู ใหจับ
หลอดไฟใหมโดยใชผาสะอาด

ขอพงึระวัง
การเปลี่ยนหลอดไฟบอยแสดงถึงความจําเปนของ
การตรวจสอบระบบไฟฟา ซึ่งควรใหศูนยบริการ
ซูซูกเิปนผูดําเนินการ
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ไฟหนา

ไฟหนาฮาโลเจน (1)

76MH0A112

76MH0A113

1) เปดฝากระโปรงหนา ปลดขั้วตอ (2) ดึงซีลยาง
ออก (3)

76MH0A114

2) กดสปริงดัน (4) ไปทางดานหนา แลวปลดออก
จากนัน้ ถอดหลอดไฟ (5) ออก ติดตั้งหลอดไฟใหม
โดยยอนขั้นตอนการถอด

76MH0A115

หมายเหตุ:
ทานจะเห็นตําแหนงของสปริงดันไดจากชองไฟหนา(1)

(3)

(2)

ตัวอยาง

(4)

(5)

ตัวอยาง



7-27

การตรวจสอบและการบํารงุรักษา

84MS0-14E

ไฟเลี้ยวหนา (1)
ไฟหรีห่นา (2)

76MH0A116

76MH0A117

1) เปดฝากระโปรงหนา การถอดเบาหลอดไฟของ
ไฟเลี้ยวหนา (1) หรือไฟหรี่หนา (2) ออกจาก
ตัวเรือน ใหหมุนเบาทวนเข็มนาฬิกาแลวดึงออก

61MM0B078

(3) การถอด
(4) การติดตั้ง

2) การถอดหลอดไฟของไฟเลี้ยวหนา (1) ออกจาก
เบาหลอดไฟ ใหดันหลอดไฟเขาไปแลวหมุน
ทวนเข็มนาฬิกา การติดตั้งหลอดไฟใหม ใหดัน
เขาไปและหมุนตามเขม็นาฬิกา
การถอดและติดตั้งหลอดไฟของไฟหรี่หนา (2) ให
ดึงหรือดันหลอดไฟเขาไปงายๆ

(1)

(2)

(2)

(1)
(2)

(1)

(3)

(4)

ตัวอยาง
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ไฟทายรวม

76MH0A121

1) ถอดโบลท (1) ออกและดึงตัวเรือน (2) ออกใน
แนวตรง

76MH0A122

2) การถอดเบาหลอดไฟของไฟทาย / ไฟเบรก (3),
ไฟเลี้ยว (4) หรือไฟถอย (5) ออกจากตัวเรือน ให
หมุนเบาทวนเข็มนาฬิกาแลวดึงออก

76MH0A123

(6) การถอด
(7) การติดตั้ง

3) การถอดหลอดไฟของไฟทาย / ไฟเบรก (3), ไฟเลี้ยว
(4) หรือไฟถอย (5) ออกจากเบาหลอดไฟ ใหดัน
หลอดไฟเขาไปแลวหมนุทวนเข็มนาฬิกา การตดิตัง้
หลอดไฟใหม ใหดันเขาไปและหมนุตามเขม็นาฬกิา

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)
(3) / (4) / (5)

(6)

(7)

ตัวอยาง
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76MH0A124

หมายเหตุ:

เมื่อติดตั้งตัวเรือนไฟกลับเขาที่ ใหแนใจวาไดยึดคลิป
อยางถกูตอง

ไฟสองปายทะเบียน

76MH0A125

1) หมนุแผงปด (1) ทวนเขม็นาฬกิาเพื่อถอดแผงปดออก

76MH0A126

2) การถอดและติดตั้งหลอดไฟของไฟสองปายทะเบียน
(2) ใหดึงหรือดันหลอดไฟเขาไปงายๆ

(1)

(2)
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ไฟเบรกเสรมิดวงที่สาม

80J100

1) เปดประตูทาย และถอดนัต (1) ดังภาพ

76MH0A127

2) ปดประตูทาย ถอดตัวเรือนไฟเบรกเสริมดวงที่สาม
(2) ออกจากประตูทาย

84MS0T704

3) ดันเขี้ยว (3) เขาดานใน แลวถอดเบาหลอดไฟ (4)
ออก

4) เปลีย่นหลอดไฟ

การติดตั้งตัวเรือนไฟเบรกเสริมดวงที่สาม ใหปฏิบัติ
ยอนขัน้ตอนการถอด

(1)
ตัวอยาง

(2)

ตัวอยาง

(3)(3) (4)

ตัวอยาง
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ไฟสองสวางภายใน 

ถอดเลนสออกโดยใชไขควงแบนคลุมดวยผาเนื้อนุม
ดังภาพ การติดตั้งกลับเขาที่ ใหดันกลับเขาไป

76MH0A139

ใบปดน้ําฝน

54G129

ถาใบปดน้ําฝนเปราะหรือเสียหาย หรือทําใหเกิดรอย
ขณะปดน้ําฝน ใหเปลี่ยนใบปดน้ําฝน

การติดตั้ งใบปดน้ําฝนใหม  ใหปฏิบั ติตามขั้ นตอน
ดานลางนี้

หมายเหตุ:
ใบปดน้ําฝนบางประเภทอาจแตกตางจากที่อธิบายไวใน
คูมือเลมนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู กับคากําหนดของรถ ถาเปน
เชนนั้น ใหตดิตอขอรับคําปรึกษาเกีย่วกบัวิธีการเปลี่ยน
ที่ถูกตองจากศูนยบริการซูซูกิ

สําหรับที่ปดน้ําฝนกระจกบังลมหนา:

70G119

1) จับกานปดน้ําฝนใหหางจากกระจก

ขอพงึระวัง
เพื่ อหลีกเลี่ ยงไมใหกระจกเปนรอยขีดขวนหรือ
แตกราว อยาใหกานปดน้ําฝนกระแทกกับกระจก
ขณะเปลีย่นใบปดน้ําฝน
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54G130

2) บีบตัวล็อค (1) เขาหากานปดน้ําฝน (2) และถอด
โครงที่ปดน้ําฝนออกจากกานปดน้ําฝน ดังภาพ

3) ปลดล็อคที่ปลายของใบปดน้ําฝน แลวเลื่อนใบปด
น้ําฝนออก ดังภาพ

การถอด

60A260

การติดตั้ง

54G132

(1) ปลายดานที่ล็อค

54G135

(1) ประกับ

4) ถาใบปดน้ําฝนใหมไมมีประกบัโลหะสองอันมาให
ดวย ใหถอดประกับดงักลาวออกจากใบปดน้ําฝน
เกาเพื่อนํามาใสกับใบปดน้ําฝนใหม

60MH071

ตัวอยาง

ตัวอยาง

(3)

(3)

ตัวอยาง
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60MH072

(A) ขึ้น
(B) ลง

หมายเหตุ:
เมื่อทําการติตตั้งประกับโลหะ (3) ใหแนใจวาทิศทาง
ของประกับโลหะนั้นเหมือนดังที่แสดงในภาพดานบน

5) ติดตัง้ใบปดน้ําฝนใหมโดยทํายอนขั้นตอนการถอด
และจดัใหปลายดานที่ลอ็คหนัไปทางกานปดน้ําฝน  
ใหแนใจวาขอเกี่ ยวทุกตัวยึดใบปดน้ําฝนอยาง
ถูกตองแลว ล็อคปลายของใบปดน้ําฝนใหเขาที่

6) ติดตั้งโครงทีป่ดน้ําฝนเขากับกานปดน้ําฝน ใหแนใจ
วาคนัล็อคยดึเขากับกานปดน้ําฝนอยางแนนหนา

สําหรับที่ปดน้ําฝนกระจกประตทูาย:

80G146

1) จับกานปดน้ําฝนใหหางจากกระจก
2) ถอดโครงที่ปดน้ําฝนออกจากกานปดน้ําฝน ดังภาพ
3) เลื่อนใบปดน้ําฝนออก ดังภาพ

65D151

หมายเหตุ:
หามดัดปลายของโครงใบปดน้ําฝนมากเกนิความจําเปน
มิฉะนั้น จะแตกหักได

(3)

(A)

(B)

ตัวอยาง
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54G135

(1) ประกับ

4) ถาใบปดน้ําฝนใหมไมมีประกบัโลหะสองอันมาให
ดวย ใหถอดประกับดงักลาวออกจากใบปดน้ําฝน
เกาเพื่อนํามาใสกับใบปดน้ําฝนใหม

5) ติดตั้งใบปดน้ําฝนใหม โดยทํายอนขัน้ตอนการถอด 
ใหแนใจวาขอเกี่ยวทุกตัวยึดใบปดน้ําฝนอยาง
ถูกตองแลว

6) ติดตั้งโครงที่ปดน้ําฝนเขากับกานปดน้ําฝน โดยทํา
ยอนขั้นตอนการถอด

น้ําฉีดลางกระจกบังลมหนา

ดานหนา

80JM078

ตรวจเช็ความีน้ําฉีดลางกระจกในถังพักหรือไม ใหเติม
ตามความจําเปน ใชน้ํ าฉี ดล างกระจกบังลมหน า
คุณภาพดี แลวเจือจางกับน้ําตามความจําเปน

คําเตอืน

หามใช “สารปองกันการแข็งตัว” ในถังพักน้ําฉีดลาง
กระจกบังลมหนา สารนี้จะทําใหทัศนวิสัยในการ
ขับขี่ลดลงอยางมากเมื่อฉีดลงบนกระจกบังลมหนา
และจะทําใหสีรถไดรับความเสียหายดวย

ตัวอยาง

ขอพงึระวัง
ถามอเตอรที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนาทํางานโดย
ที่ไมมีน้ําในถังพักน้ําฉีดลางกระจก อาจเปนเหตุให
เกิดความเสียหายได
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ระบบปรับอากาศ

ถาทานไมไดใชเครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน เชน
ในชวงฤดูหนาว เครื่องปรับอากาศอาจทํางานไดไม
เต็มประสิทธิภาพเมื่อทานเริ่มใชงานอีกครั้ง เพื่อเปน
การยืดอายุการใชงานและรักษาประสิทธิภาพการ
ทํางานสูงสุดของเครื่องปรับอากาศ จึงจําเปนตองเปด
ใชงานเครื่องปรับอากาศบางเปนครั้งคราว เปดใชงาน
เครื่ องปรับอากาศอยางนอยเดือนละครั้ งเปนเวลา
หนึ่งนาทีขณะเครื่องยนตเดินเบา การทําเชนนี้จะเปน
การหมุนเวียนสารทําความเย็นและน้ํามัน รวมทั้งชวย
ปองกันชิ้นสวนประกอบภายในดวย
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เครื่องมือสําหรับเปลี่ยนยาง

61MM0B100

(1) แมแรง
(2) ประแจขันลอ
(3) ดามแมแรง

เครือ่งมอืสาํหรบัเปลี่ยนยางจะเก็บอยูในหองเก็บสมัภาระ 
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ “หองเก็บสัมภาระ” ไดที่หมวด
“ภาพประกอบสารบญั”

76MH0A129

ในการถอดยางอะไหล  ใหหมุนโบลท (1) ทวนเข็ม
นาฬิกาและถอดออก

คําแนะนําในการใชแมแรง

52KM119

1) จอดรถยนตบนถนนพื้นแขง็แนวราบ
2) ดึงเบรกมอืจนสดุและเขาเกียรตําแหนง “P” (เกียรจอด)

หากรถของทานเปนรถเกยีร CVT หรอืเขาเกยีรตาํแหนง
“R” (เกียรถอย) หากรถของทานเปนรถเกียรธรรมดา

ตัวอยาง

(3)

(2)

(1)

คําเตอืน

หลังจากใชเครื่องมือสําหรับเปลี่ยนยาง ควรแนใจ
วาไดเก็บอุปกรณทั้งหมดเขาที่แลว เนื่องจากอาจ
ทําใหเกิดอุบัติเหตแุละไดรับบาดเจ็บได

ขอควรระวัง

ควรใชแมแรงในการเปลี่ยนลอเทานั้น และควรอาน
คําแนะนําในการใชแมแรงในหมวดนี้กอนที่จะใช
แมแรง

(1)

คําเตอืน

• ควรแนใจวาไดเขาเกยีรตาํแหนง “P” (เกยีรจอด)
แลวสําหรับรถเกียร CVT หรือเขาเกียรตําแหนง
“R” (เกียรถอย) สําหรับรถเกียรธรรมดาเมื่อขึ้น
แมแรงยกรถ

• อยาขึ้นแมแรงยกรถโดยทีเ่กียรอยูในตําแหนง “N”
(เกียรวาง) มิฉะนัน้ แมแรงที่ไมมั่นคงอาจทําให
เกิดอุบัตเิหตไุด 
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3) ใหเปดไฟกะพริบฉกุเฉนิหากรถของทานจอดอย ูชดิ
ขอบทาง 

4) หนุนลอหนาและลอหลังดานที่ตรงขามกับลอที่จะ
ยกในแนวทแยงมมุ 

5) วางลออะไหลไวใตตัวรถใกลกับลอที่จะยกดังที่
แสดงในภาพ เพื่อปองกันกรณีที่แมแรงเกิดเลื่อน
หลุด 

54G253

63J100

63J101

6) วางแมแรงในแนวตั้งและยกแมแรงขึ้นโดยหมุน
ดามแมแรงตามเขม็นาฬิกาจนกวารองหัวแมแรงจะ
พอดกีับแถบแมแรงใตตัวถังรถ ดูรายละเอียดจาก
ภาพประกอบ

7) คอยๆ ยกแมแรงขึน้ชาๆ อยางตอเนื่องจนกวายาง
จะพนจากพื้น อยายกรถมากเกินความจําเปน

คําเตอืน

• ใชแมแรงในการเปลี่ยนลอบนพื้นราบที่มั่นคง
เทานั้น

• หามยกรถขึ้นบนพืน้ลาดเอยีง
• อยายกรถโดยที่แมแรงอยูในตําแหนงอื่นนอกเหนือ

จากตาํแหนงขึ้นแมแรงทีก่ําหนด (ดังแสดงในภาพ)
ใกลกับลอที่จะเปลีย่น  

• ตรวจสอบใหแนใจวาแมแรงยกขึ้นไดอยางนอย
51 มม. (2 นิว้) กอนที่จะสัมผัสกบัหนาแปลนตัว
ถัง การใชแมแรงเมื่อแมแรงพับอยูภายในระยะ
51 มม. (2 นิ้ว) อาจทําใหแมแรงบกพรองได 

• อยายืน่สวนหนึง่สวนใดของรางกายเขาไปใตทอง
รถขณะที่ยกรถไวดวยแมแรง

• อยาเดินเครื่องยนตขณะที่ยกรถไวดวยแมแรง
และอยาใหผูโดยสารอยูภายในรถ
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การยกรถดวยแมแรงตะเข

• ทําการขึ้นแมแรงตะเขในตําแหนงที่แสดงในภาพ
ตอไปนี้ 

• ใหรองรับรถที่ยกดวยขาตั้งแมแรง (มจีําหนายทั่วไป)
ที่ตําแหนงขึน้แมแรงที่แสดงในภาพตอไปนี้เสมอ 

ตําแหนงขึ้นแมแรงสําหรับแมแรงตะเขที่ดานหนารถ (1)

76MH0A130

ตําแหนงขึ้นแมแรงสําหรับแมแรงตะเขที่ดานหลงัรถ (2)

76MH0A078

ตําแหนงสําหรับขาตัง้แมแรง (3)
หรอืลิฟทยกรถ

61MM0B103

(1)

ตัวอยาง

(2) ตัวอยาง

(3) (3)

ตัวอยาง
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หมายเหตุ:
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนยบริการ
ซูซูกิ

การเปลี่ยนลอ

ในการเปลี่ยนลอ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

1) ใหผูโดยสารทกุคนลงจากรถและนาํสมัภาระทัง้หมด
ออกจากรถ

2) นําแมแรง, เครื่องมือ และลออะไหลออกจากรถ
3) คลายนัตลอใหหลวมแตอยาถอดออก
4) ยกรถขึ้น (ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชแมแรง

ในหมวดนี้)

5) ถอดนัตลอและลอออก
6) กอนการติดตั้งลอใหม ใหเช็ดคราบโคลนและสิ่ง

สกปรกออกจากพื้นผิวของลอและดุมลอดวยผา
สะอาดเช็ดดุมลอดวยความระมัดระวัง เนื่องจาก
อาจเกิดความรอนจากการขับขี ่

7) ติดตั้งลอใหมและเปลี่ยนนัตลอโดยใหปลายรูป
โคนหันเขาหาลอ ใชมือขันนัตแตละขางใหแนน
จนกระทั่งลอยดึกับดุมลออยางมั่นคง

54G116

คาแรงขันสําหรับนัตลอ
85 นิวตนั-เมตร (8.7 กก.-เมตร, 62.7 ปอนด-ฟตุ)

8) ลดแมแรงลงแลวขันนัตลอตามแนวไขวกันดวย
ประแจขันนัตลอใหแนน ดังภาพที่แสดง

ขอพงึระวัง
อยาทําการขึ้นแมแรงตะเขที่ทอไอเสีย, สเกิรตขาง
(ในรถบางรุน), ฝาครอบใตเครื่องยนต หรือคาน
แข็งดานหลงั

คําเตอืน

• ควรแนใจวาไดเขาเกยีรตําแหนง “P” (เกยีรจอด)
ในรถเกียร CVT หรอืเขาเกียรตําแหนง “R” (เกียร
ถอย) ในรถเกียรธรรมดาขณะขึ้นแมแรงยกรถ

• อยาขึ้นแมแรงยกรถโดยทีเ่กียรอยูในตําแหนง “N”
(เกียรวาง) มิฉะนั้น แมแรงที่ไมมั่นคงอาจทําให
เกิดอุบัตเิหตไุด  คําเตอืน

ใชนัตลอของแท  และขันนัตลอตามคาแรงขันที่
กําหนดทันทีหลังจากทําการเปลี่ยนลอ นัตลอที่ไม
เหมาะสมหรือการขันนัตลอที่ไมถูกตอง อาจทําให
นัตลอหลวมหรือหลุดออก ซึ่งจะทําใหเกิดอุบัติเหตุได
ถาทานไมมีประแจปอนดขันนัตลอ กรุณาเขารับ
การตรวจเชค็คาแรงขันนัตลอที่ศูนยบริการซูซูกิ

คลาย

ขันแนน

ตัวอยาง
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ฝาครอบลอแบบเต็มวง (ในรถบางรุน)

60G309

เครื่องมือปลายแบน (1) หรือ (2)

รถของทานมีเครื่องมือสองชนิด คือ ประแจขันนัตลอ
และดามขึ้นแมแรง ซึ่งดานหนึ่งจะมีปลายแบน 
ใชเครื่องมือดานปลายแบนเพื่อถอดฝาครอบลอแบบ
เต็มวงออกดังภาพดานบน 

54G117

เมื่อติดตั้งฝาครอบลอ ตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบ
ตองอยู ในตําแหนงที่ถูกตอง เพื่ อไมใหบดบังหรือ
ขัดขวางวาลวเติมลมยาง 

คําแนะนําในการพวงแบตเตอรี่เพื่อสตารท

ในการพวงแบตเตอรี่เพื่อสตารทกบัรถของทาน
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

1) ใชแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลทในการพวงแบตเตอรี่
เพือ่สตารทรถของทานเทานั้น วางแบตเตอรี่ขนาด
12 โวลทไวใกลกับรถของทาน เพื่อใหสายพวง
แบตเตอรี่สามารถเชื่อมตอแบตเตอรี่ทั้งสองตัวได
เมื่อใชแบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยูกับรถคนัอื่น อยาใหรถ
ทั้งสองคันสัมผัสกันโดยเด็ดขาด  ดึงเบรกมือของ
รถทั้งสองคนัจนสุด

2) เพื่อความปลอดภัย ใหปดอุปกรณเสริมของรถยนต
ทั้งหมด ยกเวนอุปกรณที่จําเปน (เชน ไฟหนา หรือ
ไฟเตือนฉุกเฉิน)

ตัวอยาง

ตัวอยาง

คําเตอืน

• อยาพยายามพวงแบตเตอรี่ เพื่อสตารทรถ ถา
แบตเตอรีเ่ย็นจดั แบตเตอรีท่ี่อยูในสภาพดังกลาว
อาจระเบิดหรือแตกได ถาพยายามพวงแบตเตอรี่
สตารท

• ในการเชื่อมตอสายพวงแบตเตอรี่ ควรแนใจวามือ
ของทานและสายพวงไมอยูที่พลูเลย, สายพาน
หรือพัดลม

• แบตเตอรี่จะคายกาซไฮโดรเจนไวไฟออกมา ควร
เก็บแบตเตอรี่ใหหางจากเปลวไฟและประกายไฟ
เนือ่งจากอาจทําใหเกดิการระเบิดได หามสบูบุหรี่
ขณะทํางานในบริเวณใกลเคยีงกับแบตเตอรี่

• หากแบตเตอรี่ ที่ใชพวงเพื่อสตารทติดตั้งอยูใน
รถยนตคันอื่น ควรตรวจสอบใหแนใจวารถทั้ง
สองคันไมไดสัมผัสกนั 

• หากแบตเตอรี่หมดระจุบอยครั้งโดยไมมีสาเหตุ
ควรนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบรกิารซูซูกิ

• เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายกับตัวทานเองหรือความ
เสียหายตอรถยนตหรือแบตเตอรี่ ใหปฏิบัติตาม
คําแนะนําในการพวงแบตเตอรี่เพือ่สตารทดานลาง
ตามลําดับอยางเครงครัด 
หากทานมีขอสงสัยประการใด กรณุาตดิตอศูนย
บริการซูซูก ิ

ขอพงึระวัง
ทานไมควรสตารทรถดวยการเข็นรถหรือลากจูง
การสตารทรถดวยวิธีนี้อาจทําใหเกิดความเสียหาย
ถาวรขึ้นกับตัวแปลงสภาพไอเสีย ใหใชสายพวงใน
การสตารทรถยนตที่มีกําลังไฟแบตเตอรี่ออนหรือ
หมดประจุ
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3) เชื่อมตอสายพวงดังตอไปนี้:

1. ตอปลายขางหนึ่งของสายพวงแรกเขากับขั้วบวก
(+) ของแบตเตอรี่ที่หมดประจุ (1)

2. ตอปลายอีกขางหนึ่งเขากับขั้วบวก (+) ของ
แบตเตอรี่ที่ใชพวง (2)

3. ตอปลายขางหนึ่งของสายพวงเสนที่สองเขา
กับขั้วลบ (–) ของแบตเตอรี่ที่ใชพวง (2)

4. ทาํการเชื่อมตอสดุทายเขากับชิ้นสวนทีเ่ปนโลหะ
หนักที่ไมมีสีเคลือบ (เชน ขายดึเครื่องยนต (3))
ของรถที่แบตเตอรี่หมดประจุ (1)

4) หากแบตเตอรี่สงกําลังที่คณุจะใชติดตั้งอยูในรถยนต
คันอื่น ใหสตารทเครื่องยนตของรถที่มีแบตเตอรี่
สงกําลัง เดินเครื่องที่ความเร็วปานกลาง

5) สตารทเครื่องยนตของรถที่แบตเตอรี่หมด
6) ถอดสายพวงออกในลําดับยอนกลับจากขั้นตอน

การเชื่อมตอ

การลากจูง

เมื่อจําเปนตองลากจูงรถ ใหติดตอศูนยบริการซูซูกิ
ศูนยบริการซูซูกิของทานสามารถใหคําแนะนําในการ
ลากจูงโดยละเอียดแกทานได

รุนเกยีร CVT ขับเคลือ่น 2 ลอ (2WD)

สามารถทําการลากจูงรถรุน CVT โดยใชวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตอไปนี้

1) ทางดานหนา ดวยการยกลอคูหนาขึน้และลอคูหลัง
อยูบนพื้น กอนการลากจูงรถ ควรตรวจสอบให
แนใจวาไดปลดเบรกมือแลว

2) ทางดานหลัง ดวยการยกลอคูหลังขึน้โดยใชลอเลื่อน
รองรับใตลอคูหนา 

(2)

(1)

(3)

1

23

4

ตัวอยาง

คําเตอืน

หามตอสายพวงเขากับขั้วลบ (–) ของแบตเตอรี่ ที่
ไมมีประจุ เนื่องจากอาจทําใหเกดิการระเบิดได

ขอควรระวัง

ตอสายพวงเขากับขายึดเครื่ องยนตใหแนนหนา
หากสายพวงหลุดออกจากขายึดเครื่องยนตเนื่องจาก
แรงสั่นสะเทือนขณะเครื่องยนตสตารท สายพวง
อาจเขาไปพันกับสายพานขับได

ขอพงึระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับรถยนตขณะลากจูง
ควรใชอุปกรณและปฏิบัติตามขั้นตอนการลากจูง
อยางถกูตอง

ขอพงึระวัง
การลากจูงรถโดยใหลอคูหนาอยูบนพื้นอาจทําให
ระบบเกยีร CVT เสียหายได
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รุนเกยีรธรรมดาขับเคลื่อน 2 ลอ (2WD)

สามารถทําการลากจูงรถรุนเกียรธรรมดาไดโดยใชวิธี
ใดวธิีหนึ่งตอไปนี้ 

1) ทางดานหนา ดวยการยกลอคูหนาขึ้นและลอคูหลงั
อยูบนพื้น กอนการลากจูงรถ ควรตรวจสอบให
แนใจวาไดปลดเบรกมือแลว

2) ทางดานหลงั ดวยการยกลอคูหลงัขึ้นและลอคูหนา
อยูบนพืน้ เพือ่ใหพวงมาลัยและระบบขบัเคลือ่นอยูใน
สภาวะการทาํงาน กอนการลากจูงรถ ควรตรวจสอบ
ใหแนใจวาเกยีรอยูในตาํแหนงเกยีรวาง และปลดลอ็ค
พวงมาลัยแลว (สวิตชสตารทควรอยูในตําแหนง
“ACC”) และตดิตัง้อุปกรณยึดที่ไดรับการออกแบบ
มาเพือ่ใชในการลากจูงเขากับพวงมาลัย

หากมอเตอรสตารทไมทํางาน

1) ลองบิดสวติชสตารทไปที่ตําแหนง “START” ขณะ
ที่เปดไฟหนาเพื่อดูสภาวะของแบตเตอรี่ หากไฟ
หนาออนหรือไมติดขึน้ แสดงวาแบตเตอรี่หมดหรือ
หนาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่เสื่อม ชารจไฟแบตเตอรี่
หรือขัดทําความสะอาดหนาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่
ตามความจําเปน

2) หากไฟหนายังคงสวางอยู ใหตรวจเช็คฟวส หากไม
สามารถระบุสาเหตคุวามผดิพลาดของมอเตอรสตารท
ได แสดงวาอาจเกิดปญหาขึ้นกับระบบไฟฟาหลัก
ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการซูซูกิ 

หากเครื่องยนตมีน้ํามันทวม

หากเครื่องยนตมีน้ํามันเบนซินทวม อาจทําใหสตารท
ติดไดยาก  หากเกิดเหตุการณเชนนี้ ใหเหยยีบคนัเรงจน
สุดถึงพื้นและเหยียบคางไวในขณะสตารทเครื่องยนต
(อยาใชงานมอเตอรสตารทนานเกิน 12 วินาที)

ขอพงึระวัง
แกนพวงมาลยัไมแข็งแรงพอที่จะทนตอแรงกระแทก
ทีส่งผานมาจากลอคูหนาในระหวางการลากจูง  ดงันั้น
ใหปลดล็อคพวงมาลัยทุกครั้งกอนการลากจูง
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หากเครื่องยนตรอนจัด

เครื่องยนตอาจรอนจัดชั่วคราวภายใตสภาวะการขับขี่
สมบุกสมบัน หากไฟเตือนอุณหภูมิน้ําหลอเยน็เครือ่งยนต
รอนจัดติดขึน้เมื่อเครื่องยนตรอนจัดขณะขับขี:่
1) ปดเครื่องปรับอากาศ ในรถบางรุน
2) จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย
3) ปลอยใหเครื่องยนตทํางานที่รอบเดินเบาปกติประมาณ

สองถึงสามนาทจีนกวาไฟเตือนอณุหภูมนิ้ําหลอเย็น
เครื่องยนตรอนจัดจะดับลง

หากไฟเตือนอุณหภูมิน้ําหลอเย็นเครื่องยนตรอนจัดไม
ดับลง:
1) ดับเครื่องยนต และตรวจเช็ควาสายพานปมน้ํา และ

พูลเลยไมไดรับความเสียหายหรือเลื่อนหลุดออก
หากตรวจพบความผิดปกติ ใหทําการแกไข

2) ตรวจเช็คระดับน้ําหลอเย็นในหมอพัก หากพบวา
ระดับน้ําหลอเย็นต่ํากวาขีด “LOW” ใหตรวจดู
รอยรั่วที่หมอน้ํา, ปมน้ํา และทอยางหมอน้ําและ
ทอยางฮีทเตอร หากพบรอยรั่วที่อาจเปนสาเหตุให
เครื่องยนตรอนจดั อยาใหเครื่องยนตทํางานจนกวา
จะแกไขปญหาแลว

3) หากไมพบรอยรั่วใดๆ ใหคอยๆ เติมน้ําหลอเยน็ลง
ในหมอพักและหมอน้าํ หากจําเปน (ดูที ่“น้าํหลอเย็น
เครื่องยนต” ในหมวด “การตรวจสอบและการ
บํารุงรักษา”)

หมายเหตุ:
หากเครื่องยนตที่รถของทานรอนจัดและทานไมแนใจ
วาควรปฏิบัติอยางไร ใหติดตอศูนยบริการซูซูกิ

65D614

คําเตอืน

หากทานมองเห็นหรือไดยินเสียงไอน้ําพนออกมาก
ใหหยุดรถในที่ปลอดภัยและดับเครื่องยนตทันที
เพื่อใหเครื่องยนตเย็นลง หามเปดฝากระโปรงหนา
ในขณะที่มีไอน้ําอยู เมื่อมองไมเห็น หรือไมไดยิน
เสยีงไอน้ําอกีตอไป ใหเปดฝากระโปรงหนาเพือ่ดูวา
น้ําหลอเย็นยังคงเดือดอยูหรือไม หากยังคงเดือดอยู
ทานตองรอจนกวาน้ําหลอเย็นจะหยุดเดือดกอนที่จะ
ดําเนินการตอ 

คําเตอืน

• การเปดฝาหมอน้ําในขณะที่อณุหภูมนิ้ําสูงอยูถือ
เปนอันตรายอยางยิ่ง เนื่องจากของเหลว และ
ไอน้ําที่รอนจะพนออกมาภายใตแรงดัน ควรเปด
ฝาปดเมื่ออุณหภมูิน้ําหลอเย็นลดลงแลวเทานั้น

• เพื่อปองกันการบาดเจ็บ ควรระมัดระวังไมใหมือ,
เครื่ องมือ และเสื้ อผาอยู ใกลกับพัดลมระบาย
ความรอนเครื่องยนตและพัดลมเครื่องปรับอากาศ
(ในรถบางรุน) พัดลมไฟฟาเหลานี้อาจเปดขึ้น
โดยอตัโนมัติในฉับพลันได
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การปองกันสนิม

การดูแลรักษารถยนตอยางดีเพื่อปองกันรถจากการเกิด
สนิมนั้นเปนสิ่งสําคัญ คําอธิบายดานลางคือคําแนะนํา
สําหรับการดูแลรักษารถยนตของทานในการปองกันสนิม
กรณุาอานและปฏบิตัิตามคาํแนะนาํเหลานีอ้ยางเครงครดั

ขอมูลสําคัญเกีย่วกับการเกดิสนิม

สาเหตุทั่วไปของการเกิดสนิม
1) การสะสมของเกลือจากถนน สิ่งสกปรก ความชื้น

หรือสารเคมีในบริเวณที่ยากจะเขาถึงที่ใตทองรถ
หรือโครงรถ

2) การกระเทาะ รอยขีดขวน และความเสียหายอื่นๆ
บนพืน้ผิวของสีรถที่เปนโลหะ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ
เพียงเล็กนอยหรือรอยถลอกจากกอนหินหรือกอน
กรวดที่กระเด็นถูกตัวรถ

สภาพแวดลอมที่เรงปฏิกิรยิาการเกดิสนิม
1) เกลอืจากถนน สารเคมีดกัจับฝุนละออง ไอทะเล หรอื

มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมลวนแตเรงปฏกิริิยา
การเกิดสนิมบนโลหะทั้งสิ้น

2) ความชื้นสูงจะทําใหอัตราการเกิดสนิมสูงขึ้น โดย
เฉพาะอยางยิ่งที่ชวงอุณหภูมิสูงกวาจุดเยือกแข็ง
เล็กนอย

3) ความชื้นในบางจุดของรถที่สะสมเปนเวลานาน
อาจกอใหเกิดสนิมได แมวาสวนตัวถังสวนอื่นจะ
แหงสนิทก็ตาม

4) อุณหภูมิสูงเปนสาเหตุหนึ่งในการเรงปฏิกิริยาการ
เกดิสนิมของชิน้สวนตางๆ ของรถตรงจดุที่แหงได
ชาเนื่องจากอากาศถายเทไมสะดวก

ขอมูลนี้แสดงใหเห็นถึงความจําเปนของการทําความ
สะอาดและทําใหรถยนตแหงอยู เสมอเทาที่จะทําได
(โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณใตทองรถ) การซอมแซม
ความเสียหายของสีหรือสีเคลือบปองกันสนิมอยางเร็ว
ที่สุดเทาที่จะทําไดนั้นเปนสิ่งสําคัญไมแพกัน

วิธีปองกันการเกิดสนิม

ลางรถเปนประจํา
วิธีที่ ดีที่ สุดในการปกปองสีชั้ นสุดทายของรถและ
หลีกเลี่ยงการเกิดสนมิคอื การลางรถใหสะอาดอยูเสมอ
ลางรถของทานอยางนอยหนึ่ งครั้งในชวงฤดูหนาว
และอีกหนึ่งครั้งทันทีหลังจากฤดูหนาว ดูแลรักษารถ
ของทานโดยเฉพาะบริเวณใตทองรถใหสะอาดและแหง
อยูเสมอเทาที่จะทําได
ถาทานขับรถบนถนนที่มีไอเค็มบอยครั้ง ทานควรลาง
รถของทานอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งในชวงฤดูหนาว
ถาทานอาศัยอยูใกลทะเล ทานควรลางรถของทานอยาง
นอยเดือนละหนึ่งครั้งตลอดทั้งป

สําหรับคําแนะนําในการลางรถ ดูที่หัวขอ “การทําความ
สะอาดรถยนต”

การขจัดคราบสะสมของสิ่งสกปรก
สิ่งสกปรกเชน ขี้เกลือ สารเคมี คราบน้ํามัน หรือยาง
มะตอย จากถนน ยางไม มูลนก และสิ่งหลงเหลือจาก
อุ ตสาหกรรมอาจทําให สี ชั้ นสุ ดท ายของรถท าน
เสยีหายได หากปลอยทิ้งไวบนพื้นผิวสีรถ ใหกําจัดคราบ
เหลานี้ออกใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ถาลางคราบเหลานี้
ออกได ยาก ท านอาจจําเปนตองใชน้ํ ายาทําความ
สะอาด ใหแนใจวาน้ํายาทําความสะอาดที่ทานใชไมเปน
อันตรายตอพื้นผิวสีรถ และมีไวเพื่อทําความสะอาดรถ
โดยเฉพาะ ปฏบิัตติามคําแนะนําในการใชงานจากผูผลติ
เมื่อใชน้ํายาทําความสะอาดเหลานี้

การซอมแซมความเสียหายของสีชั้นสุดทาย
ตรวจสอบความเสียหายของพื้นผิวสีรถอยางละเอียด
หากพบรอยกระเทาะหรือรอยขีดขวนบนพื้นผิวสีรถ
ใหแตมสีทันทีเพื่อปองกันการเกิดสนิม ถารอยกระเทาะ
หรือรอยขีดขวนนั้นลึกถึงเนื้อโลหะ ใหนํารถเขารับการ
ซอมสีที่ศูนยบริการซูซูกิ

ดูแลรกัษาความสะอาดภายในหองโดยสารและหองเกบ็
สัมภาระเสมอ
ความชื้น สิ่งสกปรก หรือโคลนสามารถสะสมอยูใต
ผายางปพูื้นจนอาจเปนสาเหตุใหเกิดสนมิได ใหตรวจเช็ค
ใตผายางปูพื้นเหลานี้ เปนครั้งคราวเพื่อใหแนใจวา
บริเวณนี้สะอาดและแหง ทานจําเปนตองตรวจเช็คให
บอยขึ้น ถาทานใชรถบนถนนแบบออฟโรด (Off Road)
หรือในสภาพอากาศที่เปยกชื้น
ผลิตภัณฑบางประเภทเชน สารเคมี ปุย น้ํายาทําความ
สะอาด เกลอื ฯลฯ เปนสารที่มีฤทธิก์ดักรอนตามธรรมชาติ
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ดังนั้น ควรทําการขนสงผลิตภัณฑเหลานี้โดยบรรจุอยู
ในภาชนะที่ปดสนิท ถาผลิตภัณฑเหลานี้เกิดหกหรือ
รั่วขึ้นมา ใหรีบทําความสะอาดบริเวณนั้นและทําใหแหง
ทันที

จอดรถของทานในบริ เวณที่แหงและอากาศถายเท
สะดวก
อยาจอดรถในบริเวณอับชื้นและอากาศถายเทไมดี ถา
ทานลางรถของทานในโรงรถบอยครั้ง หรือถาทานขับ
รถเขาไปเกบ็ในโรงรถขณะที่รถเปยกเปนประจํา โรงรถ
อาจอับชื้นได ความชื้นสูงในโรงรถอาจเปนเหตุใหเกิด
สนิมหรือเรงปฏิกิริยาในการเกิดสนิมได ถาการระบาย
อากาศไมดีพอ รถที่เปยกชื้นอาจเปนสนิมได แมวาจะ
จอดอยูในโรงรถที่มเีครื่องทําความรอนก็ตาม

การทําความสะอาดรถยนต

76G044S

การทําความสะอาดภายในหองโดยสาร

วัสดุตกแตงที่เปนไวนิล
เตรยีมน้ําสบูออนๆ โดยผสมสบูหรอืน้ํายาทําความสะอาด
ชนิดออนกับน้ําอุน ใชฟองน้ําหรือผานุมชุบน้ําสบูแลว
ทาไปบนไวนิล จากนั้นปลอยใหน้ําสบูซึมเขาเนื้อไวนิล
ประมาณสองถึงสามนาทีเพื่อใหสิ่งสกปรกหลุดออก
เช็ดถูพื้นผิวไวนิลดวยผาสะอาดชุบน้ําหมาดเพื่อขจัด
คราบสกปรกและน้ําสบูออก ถายังมีคราบสกปรกหลง
เหลืออยูบนพื้นผิวใหทําซ้ําขั้นตอนนี้

วัสดุตกแตงที่เปนผา
ใชเครื่องดูดฝุนดูดสิ่งสกปรกออก ใชผาสะอาดชุบน้ําสบู
ออนๆ บิดหมาด เช็ดถูบริเวณที่เปนคราบสกปรก ใหลาง
น้ําสบูออกโดยใชผาสะอาดชุบน้ําหมาดเช็ดถูบริเวณ
นั้นอีกครั้ง ทําซ้ําขั้นตอนนี้จนกวาคราบสกปรกจะหลุด
ออก หรือใชน้ํายาทําความสะอาดผาที่มีจําหนายทั่วไป
ถาคราบสกปรกนั้นขจัดออกไดยาก ถาทานใชน้ํายา
ทําความสะอาดผา ใหปฏิบัติตามคําแนะนําและขอพึง
ระวังของผูผลิตอยางเครงครัด

เข็มขัดนิรภยั
ทําความสะอาดเข็มขัดนริภัยดวยน้ําสบูออนๆ อยาใชน้ํายา
ฟอกขาวหรอืสารยอมสีกับสายเข็มขัดนิรภัย เนื่องจากสาร
เหลานี้อาจไปทําลายเนื้อผาของสายเข็มขัดนิรภัยได

ผายางปูพื้นที่เปนไวนิล
ทานสามารถขจัดสิ่งสกปรกทั่วไปออกจากผายางปูพื้น
ที่ เปนไวนิลไดดวยน้ําเปลาหรือน้ําสบูออนๆ ใหใช

คําเตอืน

อยาพนสารเคลือบใตทองรถหรือสีกันสนิมบนหรือ
รอบๆ ชิ้นสวนระบบไอเสีย เชน ตัวแปลงสภาพไอเสีย
ทอไอเสีย ฯลฯ เพราะอาจทําใหเกิดไฟไหมไดหาก
สารเคลอืบเหลานั้นรอนเกนิไป

คําเตอืน

เมื่ อทําความสะอาดภายในหรือภายนอกรถยนต
ห ามใชสารที่ ติดไฟได  เชน ทินเนอรแลกเกอร
แกสโซลีน เบนซิน หรือสารทําความสะอาด เชน
น้ํายาฟอกขาว หรือน้ํายาทําความสะอาดสําหรับ
ครัวเรือน สารเหลานี้อาจทําใหไดรับบาดเจ็บทาง
รางกายหรอืทําความเสียหายกับตัวรถได
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แปรงขัดเพื่อชวยขจัดสิ่งสกปรกออก หลังจากขจัดสิ่ง
สกปรกออกแลว ใหล างผ ายางปูพื้ นใหทั่ วดวยน้ํา
สะอาดและตากใหแหงในที่รม

พรม
ใชเครื่องดูดฝุนดูดสิ่งสกปรกและเศษหิน ดิน ทราย
ออกใหไดมากที่สุด ใชผาสะอาดชุบน้ําสบูออนๆ บิด
หมาด เช็ดถูบริเวณทีเ่ปนคราบสกปรก ใหลางน้ําสบูออก
โดยใชผาสะอาดชุบน้ําหมาดเช็ดถูบริ เวณนั้นอีกครั้ ง
ทําซ้ําขั้นตอนนี้จนกวาคราบสกปรกจะหลดุออก หรือใช
น้ํายาทําความสะอาดพรมที่มจีาํหนายทั่วไปถาคราบสกปรก
นั้นขจดัออกไดยาก ถาทานใชน้ํายาทําความสะอาดพรม
ใหปฏิ บัติตามคําแนะนําและขอพึงระวังของผู ผลิต
อยางเครงครัด

แผงหนาปดและแผงคอนโซล

หมายเหตุ:
เช็ดทําความสะอาดน้ําที่หกซึ่งมีสวนผสมของสารเคมี,
แอลกอฮอล, ฯลฯ ออกทันทีดวยผานุมชุบน้ําหมาดๆ
ใชน้ําสบูออนๆ ไดถาจําเปน อยาใชน้ํายาทําความสะอาด
หรือน้ํายาขัดเงาที่มีสวนผสมของสารละลายหรือน้ํายา
ที่มีฤทธิ์เปนกรดชนิดรุนแรง  สารเคมีเหลานี้อาจทําให
เกิดคราบหรอืทําใหเกิดการหลุดลอกของสีที่แผงหนาปด
และแผงคอนโซลได 

การทําความสะอาดภายนอกรถยนต

การดูแลรักษาลออะลูมิเนียม 

หมายเหตุ:
• อยาใชน้ํายาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์เปนกรดหรือดาง
หรอืน้ํายาทําความสะอาดที่มสีารละลายปโตรเลียมทํา
ความสะอาดลออะลูมเินียม น้ํายาทําความสะอาดชนิด
ดังกลาวเหลานี้จะทําใหเกดิรอยดางถาวร สีหลุดลอก
และรอยแตกราวที่พื้นผวิภายนอกและทําใหฝาครอบ
ดุมลอเสียหายได 

• อยาใชแปรงแบบแข็งและสบูที่มีสวนผสมของวัตถุ
กัดกรอน สิ่งเหลานี้อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ
พื้นผิวภายนอกได 

การลางรถ

60B212S

ขอพงึระวัง
การดูแลรักษารถยนตใหสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก
ถือเปนสิ่งสําคัญ มิฉะนั้น สีรถอาจซีดจาง หรือเกิด
สนิมกบัชิน้สวนตางๆ ของตวัรถได

คําเตอืน

• อยาลางและเคลือบเงารถยนตขณะที่เครื่องยนต
ทํางาน

• เมื่อทําความสะอาดใตทองรถและซุมลอ ซึ่งอาจมี
ชิ้นสวนที่เปนขอบแหลมคม ทานควรสวมถุงมือ
และเสื้อแขนยาวเพื่อปองกันมือและแขนจากการ
ถูกชิน้สวนเหลานั้นบาด

• หลงัจากลางรถ ใหทดสอบเบรกอยางระมัดระวัง
กอนการขับขี่เพือ่ใหแนใจวาเบรกยังมปีระสิทธิภาพ
ดีอยู
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เมื่อลางรถ ใหจอดรถในบริเวณที่ไมมีแสงแดดสองถึง
โดยตรง และปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางนี้:
1) ใชน้ําแรงดันสูงฉีดที่ใตทองรถและซุมลอเพื่อลาง

โคลนและเศษดินทรายออก และใหใชน้ําในปริมาณ
มากๆ

2) ลางสิ่งสกปรกออกจากตัวรถ ลางสิ่งสกปรกและ
โคลนออกจากตัวถังรถโดยฉีดใหน้ําไหลพาสิ่งสกปรก
ออกไป ทานอาจใชฟองน้ําหรือแปรงที่ออนนุม
ชวยลางออกดวยได แตอยาใชวัสดุที่แข็งกระดาง
ซึ่งอาจทําใหเกดิรอยขีดขวนบนเนื้อสีหรือพลาสตกิ
โปรดจําไววาโดยสวนใหญแลวฝาครอบไฟหนา
หรือเลนสจะผลิตจากพลาสติก

3) ลางทําความสะอาดภายนอกตวัรถทั้งหมดดวยน้ํายา
ทําความสะอาดชนิดออนหรือสบูลางรถโดยใช
ฟองน้ําหรือผานุม ใหนําฟองน้ําหรือผาชบุในน้ําสบู
ใหเปยกชุมอยูเสมอ

4) เมื่อลางสิ่งสกปรกออกหมดแลว ใหลางน้ํายาทําความ
สะอาดออกโดยฉดีใหน้าํไหลพาน้ํายาทําความสะอาด
ออกไป

5) หลังจากลางน้ําแลว เชด็ตวัรถใหแหงดวยผาชามวัร
หรือผานุม และปลอยใหแหงในที่รม

6) ตรวจสอบความเสียหายของพื้นผิวสรีถอยางละเอียด
ถาพบความเสียหายใดๆ ให “แตมสี” ตรงบริเวณ
ที่เสยีหายโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้:

1. ทําความสะอาดจุดที่เสียหายทั้งหมดและปลอย
ใหแหง

2. คนสีใหเขากันและคอยๆ “แตมสี” ตรงจุดที่
เสียหายดวยแปรงขนาดเล็ก

3. ปลอยสีทิ้งไวใหแหงสนิท

ขอพงึระวัง
เมือ่ลางรถ:
• หลีกเลี่ยงอยาใหไอน้ําหรือน้ํารอนที่มีอุณหภูมิ
สูงกวา 80°C (176°F) สัมผัสกับชิน้สวนพลาสติก
โดยตรง

• เพื่อหลกีเลีย่งความเสียหายตอชิ้นสวนตางๆ ของ
เครื่องยนต อยาฉีดน้ําแรงดันสูงเขาไปในหอง
เครื่องยนต

ขอพงึระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหพื้นผิวพลาสติกหรือสีรถเสียหาย
อยาเช็ดสิ่งสกปรกออกโดยใชน้ําไมมากพอ ใหแนใจ
วาไดปฏบิัตติามขั้นตอนที่อธิบายไวขางตน

ขอพงึระวัง
เมือ่ใชผลติภณัฑลางรถที่มีจําหนายทั่วไป ใหปฏิบัติ
ตามขอควรระวังที่ผู ผลิตระบุไวอยางเครงครัด
หามใชน้ํายาทําความสะอาดสําหรับครัวเรือนหรือ
สบูชนิดเขมขน

ขอพงึระวัง
ถาทานลางรถดวยเครื่องลางรถอัตโนมัติ ใหแนใจ
วาชิ้นสวนของตัวถังรถ เชน สปอยเลอรจะไมได
รบัความเสียหาย  ถาทานไมแนใจ ใหปรกึษาเพื่อขอ
คําแนะนําจากศูนยบริการซูซูกิ
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การเคลือบเงา

60B211S

หลังจากลางรถแลว ขอแนะนําใหเคลือบและขัดเงา
เพื่อปกปองและเพิม่ความสวยงามใหกับสีรถ

• ใหใชเฉพาะแว็กซและน้ํายาขดัเงาทีม่ีคณุภาพดีเทานั้น
• เมื่อใชแว็กซและน้ํายาขัดเงา ใหปฏบิตัิตามขอพึงระวัง
ที่ผูผลิตระบุไวอยางเครงครัด



ขอมลูทั่วไป
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84MS0-14E

54G072

ขอมลูทัว่ไป

หมายเลขประจํารถ .........................................................................................10-1
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หมายเลขประจํารถ

หมายเลขตวัถัง

84MS0TA01

หมายเลขตัวถังและ / หรือหมายเลขเครื่องยนตจะใช
ในการจดทะเบียนรถยนต หมายเลขเหลานี้ยังใชเพื่อ
ชวยศูนยบริการในการสั่งซื้อหรืออางอิงถึงขอมูลการ
บริการพิเศษอีกดวย เมื่อใดก็ตามที่ทานติดตอกับศูนย
บริการซูซูกิ ใหระบุรถของทานดวยหมายเลขนี้ หาก
พบวาหมายเลขที่ตัวรถอานไดยาก ทานสามารถอาน
จากแผนปายประจํารถไดเชนกัน

หมายเลขเครื่องยนต

54G082

หมายเลขเครื่องยนตจะประทับอยูบนเสื้อสูบ ดังภาพ

ตัวอยาง
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ขอมลูจําเพาะ

หมายเหตุ:
ขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

M/T: เกียรธรรมดา
CVT: เกียรแปรผันตอเนื่อง

รายการ: ขนาด หนวย: มม. (นิ้ว)

ความยาวโดยรวม 3600 (141.7)

ความกวางโดยรวม 1600 (63.0)

ความสูงโดยรวม 1540 (60.6)

ฐานลอ 2425 (95.5)

ชวงกวางระหวางลอ หนา 1420 (55.9)

หลัง 1410 (55.5)

ระยะต่ําสุดจากพื้น 145 (5.7)

รายการ: มวล (น้ําหนัก) หนวย: กก. (ปอนด)

น้ําหนักรถเปลา M/T 785 (1731)

CVT 820 - 835 (1808 - 1841)

น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก 1330 (2932)

น้ําหนักลงเพลาสูงสุดที่กําหนด หนา 700 (1543)

หลัง 720 (1587)
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รายการ: เครื่องยนต

ชนิด K10B (DOHC)

จํานวนสูบ 3

กระบอก 73.0 มม. (2.87 นิ้ว)

ระยะชัก 79.5 มม. (3.13 นิ้ว)

การเคลื่อนตวัของลกูสูบ 998 ซม.3 (998 ซีซี, 60.9 ลบ.นิ้ว) 

อัตราสวนกําลังอัด 11.0 : 1

อัตราทดเกยีร

เกียรธรรมดา เกียรเดินหนา เกียร 1 3.545

เกียร 2 1.904

เกียร 3 1.280

เกียร 4 0.966

เกียร 5 0.783

เกียรถอยหลัง 3.272

เฟองทาย 4.294

เกียรอัตโนมัติ เกียรเดินหนา 4.006 - 0.550

เกียรถอยหลัง 3.771

เฟองทาย 3.757

รายการ: ระบบไฟฟา

หัวเทียนมาตรฐาน หัวเทียนนิเกิล NGK KR6A-10

แบตเตอรี่ 12 โวลท 34B19L

ฟวส ดูที่หมวด “การตรวจสอบและการบํารุงรักษา”
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รายการ: ไฟสองสวาง วัตต หมายเลขหลอดไฟ

ไฟหนา 12 โวลท 60/55 วัตต H4

ไฟหรี่ 12 โวลท 5 วัตต W5W

ไฟเลี้ยว หนา 12 โวลท 21 วัตต PY21W

หลัง 12 โวลท 21 วัตต PY21W

ไฟเลี้ยวดานขาง 12 โวลท 5 วัตต WY5W

ไฟเบรก/ไฟทาย 12 โวลท 21/5 วัตต P21/5W

ไฟเบรกเสริมดวงที่สาม 12 โวลท 5 วัตต W5W

ไฟถอย 12 โวลท 21 วัตต P21W

ไฟสองปายทะเบียน 12 โวลท 5 วัตต W5W

ไฟสองสวางภายใน 12 โวลท 10 วัตต –
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ติดตอขอขอมูลเพิม่เติมไดที่ศูนยบริการซูซูกิหรือผูจําหนายรถของทาน

รายการ: ลอและยาง

ขนาดยาง 165/65R14 

ขนาดขอบยาง 165/65R14 14x5J

แรงดันลมยาง สําหรับแรงดันลมยางทีก่ําหนด ใหดูที่ปายขอมูลยางที่เสากลางประตูดานคนขับ

รายการ: น้ํามันเชือ้เพลิง/น้ํามันหลอลื่น และความจุ (โดยประมาณ) ที่แนะนํา

น้ํามันเชื้อเพลิง ดูที่หมวด “คําแนะนําเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง” 35 ลิตร (7.7 อิมพีเรียล แกลลอน)

น้ํามันเครื่อง เกรด: SM หรือ SN
คาความหนืด: SAE 0W-20

2.9 ลิตร (5.1 อิมพีเรียล ไพน)
(เปลีย่นกรองน้ํามันเครื่อง)

น้ําหลอเย็นเครื่องยนต
ดูที่หมวด “การตรวจสอบและการบํารุงรักษา”

3.3 ลิตร (5.8 อิมพีเรียล ไพน)
(รวมถังพัก)

น้ํามันเกียรธรรมดา “SUZUKI GEAR OIL 75W-80” 1.45 ลิตร (2.6 อิมพีเรียล ไพน)

น้ํามันเกียร CVT SUZUKI CVT FLUID GREEN-2 5.7 ลิตร (10.0 อิมพีเรียล ไพน)

น้ํามันเบรก
SAE J1703 หรือ DOT3

เติมน้ํามันเบรกใหอยู ในระดับที่ เหมาะสมตามคําแนะนํา
ในหมวด “การตรวจสอบและการบํารุงรักษา”

อุปกรณที่มีสาระสําคัญในดานการใชพลังงาน -

อุปกรณที่มีสาระสําคัญในดานความปลอดภัย ถุงลมนิรภยัดานคนขับ หรือ

ถุงลมนิรภยัดานคนขับและผูโดยสารตอนหนา
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รถยนตประหยดัพลังงานมาตรฐานสากล
รถยนตซูซูกิ Celerio ของทาน มีคุณสมบัติเปนรถยนต
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรือ ECO CAR ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีขอกําหนดทาง
เทคนิค ดังนี้

1. ขอกําหนดดานการประหยัดพลังงาน
สําหรับรถยนตที่มีการใชหรือสามารถใชน้ํามัน
เชื้อเพลิง ตองมีอัตราใชน้ํามันเชื้อเพลิงไมเกิน
5.0 ลิตรตอ 100 กิโลเมตร ตาม Combine Mode
ที่ ระบุไวในขอกําหนดเทคนิค UNECE Reg.
101, Rev.1

2. ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม
2.1 เปนไปตามมาตรฐานมลพิษระดับยูโร 4 ตาม

ข อกําหนดทางเทคนิค UNECE Reg.83
Rev.2 (2005) หรือระดับที่สูงกวา

2.2 มีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ปลอย
ออกจากทอไอเสียไม เกิน 120 กรัมตอ 1
กิโลเมตร ที่ วั ดตามหลักเกณฑที่ ระบุไว
ในขอกําหนดทางเทคนิค UNECE Reg.101,
Rev.1

3. ขอกําหนดดานความปลอดภัย
3.1 มีคุณสมบัติในการปองกันผูโดยสาร กรณีที่

เกิดจากอุบัติเหตุการชนดานหนาของตัวรถ
ตามขอกําหนดทางเทคนิค UNECE Reg.94,
Rev.0 หรือสูงกวา

3.2 มีคุณสมบัติในการปองกันผูโดยสาร กรณีที่
เกิดจากอุบัติเหตุการชนดานขางของตัวรถ
ตามขอกําหนดทางเทคนิค UNECE Reg.95,
Rev.0 หรือสูงกวา

วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน UNECE Reg.101

ขอกําหนดทางเทคนิค UNECE Reg.101

วิธีทดสอบอัตราการใชเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน
UNECE R101, Rev.1 จะกระทําโดยการนํารถยนต
ทดสอบมาวิ่ งบนแชสซี ส ไดนาโมมิ เตอร ในห อง
ปฏิบั ติ การ ณ ระดับความเร็วตางๆ ตามชวงเวลาที่
กําหนดในรูป

การทดสอบแบงออกเปน 2 ชวง โดยชวงแรก
จะเปนการจําลองการขับรถยนตตามสภาวะในเมือง
(Urban Condition) จํานวน 4 วัฏจักร ระยะเวลา 780
วินาที สวนชวงที่สอง เปนการจําลองการขับรถยนต
ตามสภาวะนอกเมือง (Extra-Urban Condition) จํานวน
1 วัฏจักร ระยะเวลา 400 วินาที รวมเปน 1180 วินาที  
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โดยความเร็วจริงของการขับเคลื่ อนจะคลาดเคลื่อน
จากความเรว็ทีก่ําหนดไมเกิน ±2 กิโลเมตรตอชั่วโมง

ในระหวางการขับเคลื่อนรถยนตทดสอบ จะมี
การเก็บตัวอยางการปลอยไอเสียจากรถยนตซึ่งประกอบ
ดวย ไฮโดรคารบอน (HC), กาซคารบอนมอนอกไซด
(CO) และกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เพื่อนาํปรมิาณ
การปลอยไอเสียจากรถยนต และความหนาแนนของ
เชื้อเพลิงทดสอบ (Reference Fuel) มาใช คํานวณหา
อัตราการใชเชื้อเพลิงในแตละสภาวะ จากสูตร 

FC = (0.1154/D) x [(0.866xHC)+(0.429xCO)+
(0.273xCO2)]

โดย
FC คอื อตัราการใชน้าํมันเชื้อเพลิงในหนวยลิตรตอ

100 กิโลเมตร
HC คอื ปรมิาณสารมลพิษไฮโดรคารบอนในหนวย

กรมัตอกิโลเมตร
CO คือ ปริมาณสารมลพิษคารบอนมอนอกไซดใน

หนวยกรมัตอกิโลเมตร
CO2 คือ ปริมาณสารมลพิษคารบอนไดออกไซดใน

หนวยกรัมตอกิโลเมตร
D คอื คาความหนาแนนของเชื้อเพลิงทดสอบ

เมื่อคํานวณหาอัตราการใชเชื้อเพลิงของสภาวะใน
เมื องและนอกเมืองได แล ว ก็ จะนําค าอั ตราการใช
เชื้อเพลิงทั้งสองสภาวะ พรอมกับระยะทางเทียบเทา

ของแตละสภาวะ ไปคํานวณอัตราใชเชื้อเพลิงเฉลี่ ย
(Combined Condition) ตอไปจากสูตร 

Mcombined = (Murban x D + Mextra-urban x D) /
(D + d)

โดย
Mcombined คือ อัตราการใชน้ํ า มันเชื้ อเพลิ งหรือ

ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด สภาวะ
ในเมื อง  -  นอกเมื อง  ( C o m b i n e d
Condition)

Murban คือ อัตราการใชน้ํ า มันเชื้ อเพลิ งหรือ
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดตาม
สภาวะเมือง

Mextra-urban คือ อัตราการใชน้ํ า มันเชื้ อเพลิ งหรือ
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดตาม
สภาวะนอกเมือง

D คือ ระยะทางเทียบเทารวมทั้ง 4 วัฏจักร
ในเมือง

d คือ ระยะทางเทียบเทาตลอดหนึ่งวัฏจักร
นอกเมือง

ผลการทดสอบตามมาตรฐาน UNECE Reg.101 โดยมี
รายละเอียดผลการทดสอบดังนี้

หนวย ลิตรตอ 100 กิโลเมตร

หนวย กรัมตอกิโลเมตร

น้ํามันเครื่ องและน้ํามันเชื้ อเพลิงที่ ใช ในการทดสอบ
คุณสมบัติดานการประหยัดพลังงานและดานสิ่งแวดลอม
ตามขอกาํหนดเทคนิค UNECE Reg.101 และ UNECE Reg.83 

*น้ํามันเครื่องเกรด SAE 5W-30 คือ น้ํามันที่ใชสําหรับ
การทดสอบการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงและการสตารท
เครื่องยนตในสภาพอากาศเย็น 

* น้ํามันเชื้อเพลงิ คือ น้ํามันเชื้อเพลงิอางอิง (Reference Fuel)
ประเภทน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว ที่ควบคุมอุณหภูมิ
ขณะทดสอบที่ 15°C มีคาออกเทนอยางนอย (RON) 95
ความหนาแนนมากกวา 0.7517 kg/dm3 มีคาซัลเฟอร
นอยกวา 2 mg/kg และไมมีสวนผสมของแอลกอฮอล

อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิง M/T CVT

ในเมือง (Urban Condition) 5.8 5.8

นอกเมือง (Extra-urban Condition) 4.1 4.2

เฉลีย่ (Combined Condition) 4.7 4.8

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด M/T CVT

ในเมือง (Urban Condition) 138 137

นอกเมือง (Extra-urban Condition) 97 98

เฉลีย่ (Combined Condition) 112 113

ขอมูลจําเพาะ: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11
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วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน UNECE Reg.83
ขอกําหนดทางเทคนคิ UNECE Reg.83
การทดสอบตามขอกําหนดทางเทคนิค UNECE Reg.
83 นั้นประกอบดวยการทดสอบ 7 ลักษณะ ดังนี้
การทดสอบลักษณะที่ 1: ปริมาณสารมลพิษภายหลัง
การตดิเครื่องขณะเย็น
มีคามาตรฐานของการทดสอบรับรองเฉพาะแบบการ
ทดสอบลักษณะที่ 1 คือ

ผลการทดสอบ ผาน

การทดสอบลกัษณะที่ 2: ปริมาณคารบอนมอนอกไซด
ในขณะเครื่องยนตเดินเบา
มีคามาตรฐานของการทดสอบรับรองเฉพาะแบบการ
ทดสอบลักษณะที่ 2 คือ

ผลการทดสอบ ผาน

การทดสอบลักษณะที่ 3: ปริมาณสารมลพิษจากหอง
ขอเหวี่ยง

ผลการทดสอบ ผาน

การทดสอบลกัษณะที่ 4: ปริมาณสารมลพิษไอระเหย
มีคามาตรฐานของการทดสอบรับรองเฉพาะแบบการ
ทดสอบลักษณะที่ 4 คือ 

สารมลพิษไอระเหยทีว่ัดไดตองนอยกวา 2.0 g/test

ผลการทดสอบ ผาน

การทดสอบลักษณะที่  5: ความทนทานของอุปกรณ
ควบคุมสารมลพิษ

ผลการทดสอบ ผาน

การทดสอบลักษณะที่ 6: การทดสอบปริมาณสารมลพิษ
จากรถยนตที่อณุหภูมิต่ํา (ประมาณ -7 องศาเซลเซียส)
มีคามาตรฐานของการทดสอบรับรองเฉพาะแบบการ
ทดสอบลักษณะที่ 6 คือ

ผลการทดสอบ ผาน

การทดสอบลักษณะที่  7: การทดสอบระบบวินิจฉัย
อุปกรณควบคมุสารมลพิษ (OBD)

ระบบวินิจฉัยอุปกรณควบคุมสารมลพิษ ตองบงชี้
ความเสียหายของสวนประกอบหรือระบบที่เกี่ยวของ
กับปริมาณสารมลพิษ เมื่อความเสียหายนั้นมีผลทําให
ปริมาณสารมลพษิตางๆ

ผลการทดสอบ ผาน

ประเภทรถยนต CO HC NOx

รถยนตนั่ งมวลเต็มอัตราบรรทุก
ไมเกิน 2,500 กิโลกรัม

1.00 0.10 0.08

ภาวะเดินเบา
ที่ผูทําระบุ

ภาวะเดินเบาภายในชวง
การปรับที่กําหนด

CO [volume%] 3.5% 4.5%

CO (g/km) HC (g/km)

คามาตรฐาน 15 1.8

รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
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วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน UNECE Reg.94

ขอกําหนดทางเทคนคิ UNECE Reg.94
การทดสอบการชนดานหนาเพื่อพิสูจนความปลอดภัย
ของยานยนตในเรื่องการปกปองผูขับขี่ และผูโดยสาร
จากการชนดานหนาตามขอกําหนดทางเทคนิค UNECE
Reg.94 นั้น จะทดสอบการชนดานหนาแบบเยื้องศูนย
40% โดยมีขอกําหนดที่สําคัญ ดังนี้  รถยนตที่ทําการ
ทดสอบจะเคลื่อนที่โดยใชเครื่องมือฉุดลากดวยความ
เร็วระหวาง 56-57 กิโลเมตรตอชั่วโมง เขาชนกําแพง
แบบเยื้องศูนยกับผิวกําแพงดานหนาประมาณ 40%
(พื้นที่ปะทะดานคนขับคิดเปนรอยละ 40 ของความกวาง
รถยนต)
โดยมีหลักเกณฑมาตรฐานการชนดานหนาแบบเยื้อง
ศูนย ที่สําคัญคือ การบาดเจ็บที่ศีรษะ, โมเมนตดัดที่คอ,
การรับแรงที่หนาอก, แรงกดที่หนาแขง, ไมมีการเปด
ของประตูระหวางทดสอบ, การรั่วของน้ํามันเชื้อเพลิง,
หลังการชนตองเปดประตูไดอยางนอยหนึ่งประตู และ
สามารถนาํหุนจําลอง (Dummy) ออกจากรถยนตทดสอบ
ได 

ผลการทดสอบตามมาตรฐาน UNECE Reg.94 
ผาน

วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน UNECE Reg.95

ขอกําหนดทางเทคนิค UNECE Reg.95
การทดสอบการชนดานขางเพื่อพิสูจนความปลอดภัย
ของยานยนตในเรื่องการปกปองผูขับขี่ และผูโดยสาร
จากการชนดานขางตามขอกําหนดทางเทคนิค UNECE
Reg.95 มีขอกําหนดที่สําคัญ ดังนี้  รถยนตที่ทําการ
ทดสอบจะถูกชนดวยกําแพงที่ยุบตัวได (Deformable
Barrier) ที่เคลื่อนตัวได (เสมือนเปนรถจําลอง) โดยมี
ความเร็วขณะเขาชนประมาณ 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง
โดยกําแพงจะชนในแนวตั้งฉากกับรถยนต และจะตอง
มีอุปกรณปองกันการชนซ้ํา
โดยมีหลักเกณฑมาตรฐานการชนดานขาง ที่สําคัญคือ
การบาดเจ็บที่ศีรษะ, การบาดเจ็บที่หนาอก, แรงกดที่
กระดูกเชิ งกราน, แรงที่ กดหน าทอง, การรั่ วของ
น้ํามันเชื้อเพลิง, ไมมีประตูเปดระหวางการทดสอบ
และสามารถนําหุนจําลอง (Dummy) ออกจากรถยนต
ทดสอบได

ผลการทดสอบตามมาตรฐาน UNECE Reg.95
ผาน

รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
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