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ข้อควรระวัง
การติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่ไม่ถูกต้องเช่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือวิทยุสื่อสาร CB (Citizen’s
Band) อาจไปรบกวนอิเล็กทรอนิกส์ของระบบการ
จุดระเบิดของรถยนต์ ทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน
ใหต้ิดตอ่ผู้จำหนา่ยรถยนตซ์ูซูกิหรือช่างทีม่ีความรู้
สำหรับคำแนะนำในการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อน
ที่

คำเตอืน
ห้ามดัดแปลงแก้ไขรถยนต์โดยเด็ดขาด การดัด
แปลงแก้ไขอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการ
ขับขี่ การใช้งาน ประสิทธิภาพหรอืความคงทนและ
อาจผิดต่อกฏหมาย ความเสียหายหรือปัญหาที่เกิด
ขึ้นจากการดัดแปลงแก้ไขใดๆ จะไม่อยู่ในข้อตกลง
ของการรบัประกนัจากบรษิทัฯ

75F135

วงกลมที่มีเส้นทแยงมุมตรงกลางในคู่มือเล่มนี้หมาย
ความวา่ “ห้ามทำสิง่นี”้ หรือ “อย่าใหส้ิง่นีเ้กดิขึน้”

คำเตือนในการดัดแปลงแก้ไข
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คำแนะนำเกีย่วกับน้ำมันเชื้อเพลิง

54G001

ข้อควรระวงั
ถังนำ้มันเชื้อเพลิงมีพื้นที่ว่างเพือ่ใหน้้ำมันเชื้อเพลิง
ขยายตัวขณะอุณหภูมิสูงขึ้น ถ้าท่านพยายามเติม
น้ำมันเข้าไปในถังต่อไปขณะหัวจ่ายน้ำมันตัดการ
ทำงานโดยอัตโนมัติหรือเกิดแรงดันย้อนกลับ ช่อง
ว่างเพื่อการขยายตัวจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเกิด
ความร้อน น้ำมันจะไหลซึมออกจากถังเนื่องจาก
การขยายตวั  เพือ่ป้องกนัปญัหาขา้งตน้ไมค่วร เตมิ
น้ำมันต่อไปขณะหัวจ่ายตัดน้ำมันหรือเกิดแรงดัน
ย้อนกลับ

ข้อควรระวงั
ห้ามทำนำ้มันที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลก์ระเด็น
ออกมาขณะกำลังเติมน้ำมันเพราะจะทำใหส้ีของรถ
เสียหายซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

ถ้าช่องเติมน้ำมันในรถของท่านไม่ถูกกำหนดขนาด
ของหัวเติมน้ำมันเชื้อเพลิง และไม่มีแผ่นป้ายระบุ
“ใชน้ำ้มนัไรส้ารตะกัว่เทา่นัน้” ตดิอยูท่ีฝ่าปดิชอ่งเตมิ
น้ำมัน รถของท่านสามารถใช้น้ำมันเบนซินที่มีสาร
ตะกั่วหรือไร้สารตะกัว่ที่มีค่าออกเทน (RON) 85 หรือ
สูงกว่าได้ทั้งสองประเภท แต่การใช้น้ำมันเบนซินไร้
สารตะกัว่จะเปน็สิง่ทีด่กีวา่
ถ้ามแีผน่ปา้ยระบ ุ“ใชน้ำ้มนัไรส้ารตะกัว่เทา่นัน้” ตดิ
อยู่ที่ฝาปิดช่องเติมน้ำมันและช่องเติมน้ำมันไม่ถูก
กำหนดขนาดของหัวจ่ายน้ำมัน ท่านต้องใช้น้ำมันไร้
สารตะกั่วที่มีค่าออกเทน (RON) 91 หรือสูง กว่า  (หรือ
RON 95 หรือสงูกวา่ตามทีร่ะบไุวใ้นแผน่ปา้ย)

น้ำมันที่มีส่วนผสมของสารเอทานอล
น้ำมันไร้สารตะกั่วที่ผสมกับสารเอทานอล (Ehanol)
หรือที่รู้จักกันในชื่อแก๊สโซฮอล์ ซึ่งจะมีขายในบาง
พื้นที่ น้ำมันประเภทนี้สามารถใช้กับรถของท่าน
ได้ถ้ามีส่วนผสมของสารเอทานอลไม่เกิน 10% และ
ต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าน้ำมันที่ผสมเอทานอลนี้มีค่าออก
เทนไมต่่ำกว่าที่กำหนดไวส้ำหรับใช้กับรถยนต์ได้
น้ำมันที่มีส่วนผสมของเมทานอล
น้ำมันไร้สารตะกั่วที่ผสมกับสารเมทานอล (Methanol)
ก็มขีายในบางพืน้ทีเ่ชน่กนั อย่าใชน้ำ้มนัทีม่สีารเมทา
นอลผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงในอัตราเกิน 5% ไม่ว่า
กรณีใดทั้งสิ้น หากเกิดความเสียหายหรือปัญหาเกี่ยว
กับเครื่องยนต์อันเป็นผลมาจากการใช้น้ำมันประเภท
นี้ บริษัทรถยนต์ซูซูกิ จะไม่รับผิดชอบและถือว่าไม่อยู่
ภายใต้การรับประกันของบริษัทฯ
น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของสารเมทานอลไมเ่กิน
5% อาจเหมาะกับรถของท่านถ้ามีส่วนผสมของสาร
ป้องกันการสึกกร่อนอยู่ด้วย
ข้อสังเกต:
หากท่านไม่พอใจกับสมรรถนะของการขับขี่หรืออัตรา
การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงขณะใช้น้ำมันที่มีสาร

เอทานอล ควรกลับไปใชน้้ำมันไร้สารตะกัว่อย่างเดมิ
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กุญแจตา่งๆ
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มีกุญแจรถเหมอืนกนัอยู่ 2 ดอก ควรเกบ็กญุแจสำรอง
ไว้ในที่ปลอดภัย กุญแจ 1 ดอก สามารถไขปลดล็อค
ประตูรถได้ทุกบาน
หมายเลขของกุญแจอยู่บนแผ่นป้ายโลหะที่ติดอยู่กับ
กุญแจ ควรเกบ็ป้ายโลหะนีไ้ว้ในทีป่ลอดภัย หากทา่น
ทำกุญแจหายสามารถนำหมายเลขของกุญแจมาทำ
กญุแจใหมไ่ด ้โปรดกรอกหมายเลขไวด้า้นลา่งนีเ้พือ่
ประโยชน์ในอนาคต

ระบบกันไม่ให้เครื่องยนต์สตาร์ทติด
(Immobilizer) (ถ้ามีติดตั้ง)
ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้รถถูก
ขโมย ระบบสตาร์ทจะถูกตัดการทำงานด้วยวงจรอิเล็ก
ทรอนิกส์
เครื่องยนต์จะสตาร์ทติดถ้ากุญแจสตาร์ทมีรหัสกัน
ขโมยตรงกับรหัสที่ถูกโปรแกรมไว ้การสื่อสารข้อมูล
ระหว่างรหัสกุญแจกับรถยนต์จะเกิดขึ้นขณะสวิทช์
กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง “ON” การทำกุญแจสำรองต้อง
ดำเนนิการโดยผูจ้ำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ ตัวรถจะต้องได้
รับการโปรแกรมรหสัที่ถูกต้องของกญุแจสำรองกอ่น
ลูกกุญแจที่ทำจากช่างทั่วไป ไม่สามารถใช้งานได้
ถ้าไฟสัญญาณระบบกันขโมยกะพริบเมื่อสวิทช์ กุญแจ
อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” แสดงว่าอาจเกิดปัญหาที่กุญแจ
หรือระบบกันขโมย ให้นำรถไปตรวจสอบที่ผู้จำหน่าย
รถยนต์ซูซูกิ
ข้อสังเกต:
• หากกุญแจระบบกันขโมยหายโปรดติดต่อผู ้
จำหน่ายรถยนต์ ซูซูกิ โดยเร็วเพื่อรับกุญแจใหม่

• ถ้ามีกุญแจของรถอีกคันที่มีระบบกันขโมยเช่น
กัน ท่านต้องว่างสวิตซ์กุญแจให้ห่างจากกัน
เนื ่องจากอาจมีการรบกวนของคลื ่นสัญญาณ

หมายเลขกุญแจ:

ข้อควรระวงั
กุญแจกันขโมยเป็นอุปกรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการ
การดูแลอย่างดี ควรหลีกเลี่ยงสาเหตุที่อาจทำให้
กุญแจเสียหายดังนี้
• การถูกกระแทก, ถูกความชื้น, ความร้อนสูง เช่น
วางกุญแจบนหน้าปัดขณะแดดร้อนจัด

• วางใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอำนาจแม่เหล็ก

สัญญาณเตอืนการลมืกุญแจสตารต์ (ถ้ามีติดตัง้)
สัญญาณเตอืนจะดังขึ้น หากท่านเปิดประตูด้านคนขบั
โดยกญุแจสตารท์ยังเสยีบคา้งอยูท่ี่สวิตซก์ุญแจ

ทำให้เครื่องยนต์สตาร์ตไม่ได้
• เครื่องยนต์อาจสตาร์ตไม่ได้ ถ้ามีโลหะมาสัมผัส
กับกุญแจกันขโมย
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การล็อคประตูหน้าจากด้านนอกรถ
• เสียบกุญแจเข้าไปแล้วบิดกุญแจให้ด้านบนของ

กุญแจหมุนไปในทิศทางหลังรถหรือ
• กดปุ่มล็อคลงและดึงมือจับประตูค้างไว้ขณะ

ที่ท่านปิดประตู
การปลดล็อคประตูหน้าจากนอกรถ ให้เสียบกุญแจ
เข้าไปแล้วบิดกุญแจให้ด้านบนของกุญแจหมุนไป
ในทิศทางหน้ารถ
การล็อคประตูหลังจากด้านนอกรถ ให้กดปุ่มล็อคลง
แล้วปิดประตู

60B008

ล็อคประตู
ล็อคประตูข้าง

54G005

การล็อคประตูจากด้านในรถ ให้กดปุ่มล็อคลง ดึงปุ่ม
ล็อคขึ้นเมื่อต้องการปลดล็อคประตู
ข้อสังเกต:
ให้แน่ใจว่าดึงมือจับประตูไว้เมื่อท่านปิดประตูหน้า
ที่ถูกล็อคไว ้ไมเ่ช่นนัน้ประตจูะไมล่็อค

60A009

ระบบเซ็นทรัลล็อค
(ถ้ามีติดตั้ง)

ล็อค

ปลดล็อค

ด้านหน้า

ด้านหลัง

ปลดล็อค

  ล็อค

1-3

ท่านสามารถลอ็คและปลดลอ็คประตดู้านข้างทั้งหมด
และประตูท้ายได้พร้อมกันโดยใช้ลูกกุญแจล็อคจาก
ประตูด้านคนขับ
ท่านสามารถล็อคและปลดล็อคประตูทุกบานได้ โดย
กดลง-ดึงขึ้นปุ่มล็อคประตูด้านคนขับ
ข้อสังเกต:
เลื่อนปุ่มล็อคที่ประตูด้านผู้โดยสารหรือล็อคประตู ด้าน
หลังหรือปลดล็อคเฉพาะประตูเท่านั้น

ล็อค

ปลดล็อค

ด้านหน้า

ด้านหลัง
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ระบบกุญแจรีโมทเปิด/ปิดประตู (ถ้ามีติดตั้ง)

81A184
(1) ปุ่ม “ล็อค”
(2) ปุ่ม “ปลดล็อค”
ท่านสามารถล็อคหรือปลดล็อคประตูทุกบานได้พร้อม
กนัโดยการทำงานของเครือ่งสง่สญัญาณกญุแจรโีมท
ใกล้รถยนต์
• การล็อคประตู ให้กดปุ่ม “ล็อค” (1) บนเครื่องส่ง

สัญญาณของกญุแจรีโมท
• การปลดลอ็คประต ูให้กดปุม่ “ปลดล็อค” (2) บน

เครื่องส่งสัญญาณของกญุแจรีโมท

ให้แน่ใจว่าประตูทุกบานถูกล็อคหลังจากกดปุ่ม “ล็อค”
(1) ถ้าไม่มีประตูบานใดเปิดออกภายในประมาณ 30
วินาที หลังจากที่ปุ่ม “ปลดล็อค” (2) ทำงาน ประตูจะ
ล็อคโดยอัตโนมัติอีกครั้ง
ข้อสังเกต:
• ระยะห่างของการส่งสัญญาณประมาณ 5 เมตร

(16 ฟุต) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม หากใกล้
สถานีส่งวิทยุหรือคลื่นวิทยุรบกวนระยะการทำงาน
จะเปลีย่นไป

• รีโมทไมส่ามารถทำการลอ็คประตไูดถ้้า:
เสียบกุญแจสตาร์ทอยู่ในสวิทช์กุญแจ หรือ
ถ้าประตูบานใดบานหนึง่เปิดหรือปิดไม่สนิท

• ถ้าคุณทำรีโมทหาย ให้ติดต่อผู้จำหน่ายรถซูซูกิโดย
เร็ว เพื่อขอเปลี่ยนกุญแจใหม่และยกเลิกสัญญาณ
จากกญุแจชดุเกา่

ข้อควรระวงั
เครื ่องรับสัญญาณกุญแจรีโมทคอนโทรลเป็น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อหลีกเลี ่ยงการชำรุด
เสียหาย ห้ามไม่ให้ถูกกระแทก โดนความชื้นหรืออยู่
ในที่อุณหภูมิสูง (เช่น แผงหน้าปัดที่ถูกแสงแดด
ส่องโดยตรง)

การเปลี่ยนแบตเตอรี่กุญแจรีโมท
ถ้ารีโมทสง่สญัญาณไมไ่ดใ้ห้เปลีย่น แบตเตอรีใ่หม่

81A185

1) ถอดสกรูหมายเลข (1) ออก และเปิดฝาครอบ
แบตเตอรี่

2) ดึงตัวรับสัญญาณ (2) ขึ้นมา
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81A186

3) ใช้ขอบเหรียญหรือไขควงปากแบน ล็อคเข้าไป
ในชว่ง (2) และงดัฝาปดิใหเ้ปดิออก

4) เปลี่ยนแบตเตอรี่ (3) (แบบลิเทียม CR1616  หรือ
แบบอื่นที่มีขนาดเท่ากัน) ระวังขั้ว “+” ต้องใส่
ให้ตรงกัน

5) ปิดตัวส่งสัญญาณและนำตวัส่งสัญญาณประกอบ
กลับเขา้ที่เดิม

6) ปิดฝาครอบตัวส่งสัญญาณ และขันสกรู (1) กลับ
เข้าไปใหแ้น่น

7) ตรวจสอบการทำงานของรโีมทในการล็อคประตู
8) การเก็บทิ้งแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพแล้วให้ดำเนิน

การให้เรียบร้อยตามข้อกำหนดของกฏหมาย
ไมค่วรทิง้ในถงัขยะ

คำเตือน
การกลืนแบตเตอรี ่ลิเทียมเข้าไป อาจทำให้เกิด
อันตรายต่ออวัยวะภายใน ห้ามมิให้ผู้ใดกลืนแบต-
เตอรี่ลิเทียมเด็ดขาด การจัดเก็บต้องให้ห่างจาก
เด็กเล็กและสัตว์เลี ้ยง หากกลืนแบตเตอรี่เข้าไป
ให้นำไปพบแพทย์โดยเร็ว

ข้อควรระวงั
รีโมทคอนโทรลเป็นอุปกรณอิเล็กทรอนิกส์ที ่
ต้องการการดูแลอย่างดี เพื่อหลีกเลี่ยงการชำรุด
เสียหาย ห้ามมิให้รีโมทโดนฝุ่น หรือความชื้น หรือ
การถอดอุปกรณ์ภายในออกมา

ล็อคประตทู้าย (สำหรบัรุน่ APV)

61J001

การล็อคหรือปลดล็อคประตูท้ายทำโดยเสียบลูกกุญแจ
เขา้ไปแลว้บดิกญุแจ ตำแหนง่การลอ็คแตกตา่งกนัไป
ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของรถ ให้แน่ใจว่าประตูถูกล็อค
หลังจากทีล่็อคด้วยกุญแจ

คำเตือน
ให้แน่ใจว่าปิดและล็อคประตูท้ายจนปลอดภัย การ
ปิดประตูท้ายจนสนทิจะช่วยไม่ให้ก๊าซไอเสียเข้ามา
ในรถยนต์ และยังช่วยป้องกันผู้โดยสารไม่ให้ถูก
เหวี่ยงออกจากรถเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
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ข้อควรระวงั
ห้ามใช้กุญแจงดัประตูท้ายขึ้น ไม่เช่นนั้นกุญแจอาจ
หกัค้างอยูใ่นรกูุญแจ

ฝาท้ายและฝาข้าง (สำหรับรุ่น CARRY)

76A003

ฝาท้าย
สามารถเปิดฝาท้ายโดยดึงมือจับล็อคประตู (1) เมื่อ
ปิดฝาท้ายให้ล็อคให้สนิท
ฝาข้าง
สามารถเปิดฝาข้างโดยดึงมือจับล็อคประตู (1) และ (2)
เมื่อปิดฝาข้างให้ล็อคให้สนิท

คำเตือน
• การขับขี่โดยที่ฝาท้ายหรือฝาข้างเปิดอยู่จะทำ
ให้ฝาข้างหรือฝาท้ายถูกเหวี่ยงออกและกระแทก
ผู้อื่น ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือแม้แต่เสียชีวิต

• ฝาท้ายที่เปิดอยู่ จะบังคนขับรถคันหลังไม่ให้เห็น
ไฟท้าย ทำใหเ้กิดอุบัตเิหต ุใหแ้นใ่จวา่ฝาทา้ยและ
ฝาข้างทุกบานปิดและล็อคสนิทก่อนทำการขับขี่

• ให้แน่ใจเสมอว่าฝาท้ายและฝาข้างปิดและล็อค
สนทิ เพือ่ป้องกนัสิง่ของถกูเหวีย่งออกจากรถใน
กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

กระจกหนา้ต่าง
การควบคมุกระจกหนา้ตา่งดว้ยตนเอง
(ถ้ามีติดตั้ง)

60G010

เลื่อนกระจกขึ้นและลงด้วยการหมุนที่เปิดกระจกที่ติด
ตั้งอยู่ข้างแผงประตู
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การควบคมุกระจกไฟฟา้ (ถ้ามีติดตัง้)
กระจกไฟฟ้าจะทำงานเมือ่สวิทช์กุญแจอยู่ในตำแหน่ง
“ON” เท่านั้น
ดา้นคนขบั

61J131

ที่ประตูด้านคนขับมีสวิทช์ (1), (2), (3), (4) เพื่อให้
กระกไฟฟ้าทำงานตามลำดับ การเปิดกระจกด้วย
สวิทช์ประตดู้านคนขบั ให้กดสว่นบนของสวทิช์ การ
ปิดกระจก ให้ยกส่วนบนของสวทิช์ขึ้น
สวิทช์กระจกข้างคนขับมีคุณลักษณะการทำงานโดย
อัตโนมตัิโดยไมต่้องกดสวทิช์ตำแหนง่ “ลง” ค้างไว้

เลื่อนลงอัตโนมัติ
การเลือ่นกระจกไฟฟา้ลงโดยอตัโนมตั ิกดสวทิชก์ระ

จกด้านคนขับลงจนสุดแล้วปล่อย
กระจกจะเปิดจนหมด การหยุดครึ่งทาง ให้ดึงสวิทช์ขึ้น
เล็กน้อย
ประตูด้านผู้โดยสาร

61J132

ประตูด้านผู้โดยสารที่มีสวิทช์กระจกไฟฟ้า การเปิด
กระจกให้กดส่วนบนของสวิทช์ลงหรือปิดกระจก
โดยยกส่วนบนของสวทิช์ขึ้น ดังแสดงในภาพ

สวิทช์ล็อค
ประตูด้านคนขับ

61J133

ประตดู้านคนขบัเทา่นัน้ทีม่ีสวิทช์ล็อคสำหรบักระจก
หนา้ตา่งดา้นผูโ้ดยสาร เมือ่ทา่นกดลอ็คสวทิชก์ระจก
ด้านผู้โดยสารจะไม่สามารถเลื ่อนกระจกขึ้นหรือ
ลงโดยการทำงานของสวทิช์กระจกด้านผู้โดยสาร การ
กลับสู่การทำงานปกต ิให้กดปลดล็อคของสวิทช์

ปลดล็อค          ล็อค
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คำเตือน
• ขณะมีเด็กนั่งอยู่ในรถ ท่านควรล็อคการทำงาน
ของสวิตซ์กระจกด้านผู้โดยสาร เนื่องจากเด็ก
อาจได้รับบาดเจ็บจากการยื่นอวัยวะไปขวาง
ทางการทำงานของกระจก

• เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกกระจกหนีบ ขณะกระจก
ไฟฟ้าทำงาน ไม่ควรยื่นแขนหรือศีรษะไปขวาง
ทางขณะปิดกระจก

• นำกุญแจสตาร์ตติดตัวไปเสมอ ถึงแม้จอดรถ
ทิ้งไว้ชั่วครู่ ไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่ในรถตาม
ลำพงัขณะจอดรถ เนือ่งจากเดก็อาจไปกดสวติซ์
เล่น ทำให้ถูกกระจกหนีบได้

กระจกมองข้างและกระจกมองหลัง
กระจกมองหลัง

ปรบักระจกมองขา้งเพือ่ให้ท่านสามารถมองเหน็ดา้น
ข้างตัวรถของท่านในกระจก

กระจกมองข้าง

61J004

50G011

ทา่นสามารถใชม้อืปรบักระจกมองหลงัดว้ยมือ เพือ่ดู
ด้านหลังรถ คำเตือน

ระมัดระวังเวลาที่ท่านตัดสินขนาดหรือระยะทางของ
รถหรือวัตถุอื่นที่มองเห็นในกระจกมองข้าง จำไว้
ว่าวัตถุในกระจกมีขนาดเล็กกว่าและไกลกว่าความ
เป็นจรงิ
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61J134

สวิทช์ปรับตำแหน่งกระจกไฟฟา้จะอยู่บริเวณแผงข้าง
ประตดู้านคนขบั สามารถปรบักระจกมองขา้งได ้เมือ่
สวทิชก์ญุแจอยูใ่นตำแหนง่ “ACC” หรือ “ON” การ
ปรับกระจกมองขา้งทำดังนี้:
1) เลื่อนสวิทช์เลือกตำแหน่งไปด้านซ้ายหรือขวา

ตามตำแหน่งของกระจกมองขา้งที่ต้องการปรับ
2) กดบริเวณด้านนอกของสวิทช์ เพื่อทำการปรับ

กระจกให้ได้ตำแหน่งที่ต้องการ
3) เล ื ่อนสวิทช์เลือกตำแหน่งให้กลับมาอยู ่ใน

ตำแหน่งกึ่งกลาง เพื่อป้องกันไม่ให้กระจกมอง
ข้างถูกปรับตำแหนง่โดยไม่ตั้งใจ

กระจกมองขา้งไฟฟา้ (ถา้มตีดิตัง้)

61J135

(ถ้ามีติดตั้ง)

ขึ้นอยู่กับรุ่นของรถยนต์ ท่านสามารถพับกระจกมอง
ขา้งเมือ่จอดรถใกลท้ีแ่คบได ้กดสวทิชพ์ับกระจกเพือ่
พับหรือกางกระจกมองข้าง ท่านสามารถพับและกาง
กระจกมองข้างด้วยมือได้ถ้าจำเป็น ให้แน่ใจว่ากาง
กระจกมองขา้งออกจนสดุก่อนที่จะเริ่มขับขี่

คำเตือน
การเลื่อนกระจกมองข้างอาจหนีบมือ และทำให้ท่าน
บาดเจ็บได้ ห้ามไม่ให้ผู้ใดยื่นมือเข้าไปใกล้ เมื่อพับ
หรือกางกระจกมองข้าง

คำเตือน
ห้ามทำการปรับเบาะนั่งหรือพนักพิงหลังด้านคนขับ
ขณะขับรถ เนื ่องจากตำแหน่งของเบาะนั่งหรือ
พนักพิงหลังอาจเลื่อนมากเกินไป จนไม่สามารถ
ควบคุมรถได้ ต้องปรับตำแหน่งของเบาะนั่งและ
พนักพิงให้เรียบร้อยก่อนการขับรถทุกครั้ง

การปรับเบาะนัง่

คำเตือน
ตำแหน่งของเข็มขัดนิรภัยขณะถูกคาดจะสัมพันธ์
กับตำแหน่งของเบาะนั่ง ถ้าเข็มขัดนิรภัยหย่อน
เกินไปประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยจะลดลง ดังนั้นตำแหน่งของเบาะนั่งต้อง
ถูกปรับให้เหมาะสมกับการทำงานของเข็มขัดนิรภัย
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การปรับตำแหน่งเบาะนั่ง (ถ้ามีติดตั้ง)
เบาะหน้า

61J006

คันปรับเบาะนัง่ด้านหนา้ติดตั้งอยู่ใต้เบาะนัง่ด้านหนา้
แต่ละด้าน การปรับตำแหนง่เบาะนัง่ให้ดึงคันปรับขึ้น
แล้วเลื่อนเบาะนัง่ไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
หลังจากปรับตั้งแล้วให้ลองเลื่อนเบาะนั่งไปข้างหน้า
และข้างหลังเพื่อให้แน่ใจว่าล็อคจนปลอดภยั

การปรบัพนกัพงิหลงั
คำเตือน

ขณะขับรถพนักพิงหลังควรอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง
เสมอ มิฉะนั้นประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัยจะ
ลดลง เข็มขัดนิรภัยถูกออกแบบให้ทำงานได้ดีที่
สุดขณะพนักพิงหลังอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง

สามารถปรับพนักพิงหลังตามองศาทีต่่างกันได้
เบาะนั่งด้านหน้า (สำหรับรุ่น APV)

61J007

การปรับองศาของพนักพิงหลังของเบาะนั่งด้านหน้า
ดึงคันปรับข้างเบาะนั่งขึ้น เลื่อนพนักพิงหลังไปยังตำ
แหน่งที่ต้องการ และปล่อยคันปรับเพื่อล็อคพนักพิงหลัง

ข้อสังเกต:
สำหรับรุ่น CARRY ไม่สามารถปรับพนักพิงหลังตาม
องศาที่ต้องการ
เบาะนั่งแถวที่ 2 และแถวที่ 3 (ถ้ามีติดตั้ง)
ยกเว้นเบาะนั่งแบบแข็ง

61J008
การปรับองศาพนักพิงหลังของเบาะนั่งแถวที่ 2 และ
แถวที ่3ให้ดึงคนัปรบัขา้งเบาะนัง่ดา้นตดิกบัตัวรถขึ้น
เลื่อนพนักพิงไปยังตำแหน่งที่ต้องการแล้วปล่อยคัน
ปรับเพื่อล็อคพนักพิงหลัง
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สำหรับเบาะนั่งแบบแข็ง

61J086

การปรบัองศาพนกัพงิของเบาะนัง่แถวที ่2 และแถวที่
3 ให้ดึงคันปรับข้างซ้ายของเบาะนัง่แถวที่สอง/ข้างติด
กับตวัรถของเบาะนัง่แถวที ่3 เลื่อนพนกัพิงหลังไปยงั
ตำแหน่งที่ต้องการ แล้วปล่อยคันปรับเพื่อล็อคพนักพิง
ให้อยู่กับที่

การเข้า/ออกเบาะนั่งแถวที่ 3 (ถ้ามีติดตั้ง)
(ยกเว้นเบาะนั่งแบบแข็ง)
การเข้า/ออกเบาะนัง่แถวที่ 3 ให้ปฏิบัติดังขั้นตอนด้าน
ล่างนี้
1) ลดหมอนพิงศีรษะของเบาะนั่งแถวที่ 2 ลงจนสุด

(ถ้ามีติดตั้ง)
2) เกบ็ทีเ่ทา้แขน (ถ้ามตีดิตัง้) กลบัไปตำแหนง่เกบ็

3) ดึงก้านปรับ (1) ด้านติดกับประตูของเบาะนัง่แถว
ที่ 2 หรือดันก้านปรับ (2) ที่ด้านหลังของเบาะนั่ง
แถวที ่2 พนักพิงหลังจะพบัไปขา้งหนา้

61J009

คำเตือน
ห้ามขับรถโดยที่พนักพิงหลังพับมาข้างหน้า

61J087

4) พับเบาะนัง่ทั้งหมดไปขา้งหนา้
คำเตือน

หลังจากเข้าหรือออกจากเบาะนั่งแถวที่ 3 ให้แน่ใจ
ว่าปรับเบาะนั่งกลับสู่ตำแหน่งปกติและเบาะถูกยึด
จนปลอดภยัอยู่ในตำแหนง่นี้
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การปรับเบาะนั่งกลับสู่ตำแหน่งปกติ ให้ยกเบาะนั่งขึ้น
จากนั้นให้ยกพนักพิงหลังไปยังตำแหน่งตั้งตรง หลัง
จากปรับเบาะนั่งกลับ ให้ลองเลื่อนเบาะนั่งและพนักพิง
หลังเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในตำแหนง่ล็อคที่ปลอดภัย

61J127

คำเตือน
เมื่อปรับเบาะนั่งด้านหลังกลับสู่ตำแหน่งปกติ ห้าม
จับโครงเบาะดังแสดงในภาพ ไม่เช่นนั้นมือของท่าน
จะถูกหนีบระหว่างโครงเบาะกับพื้น ให้แน่ใจว่ายึด
พนักพิงหลังหรือเบาะรองนัง่กลับสู่ตำแหนง่ปกติ

คำเตือน
• ห้ามขับรถโดยที่พนักพิงหลังพับมาด้านหน้า
• ก่อนปรับเบาะนั่งแถวที่ 2 กลับสู่ตำแหนง่ปกติ ให้
แน่ใจว่าที่วางเท้าของเบาะนั่งแถวที่ 3 ไม่ขวาง
ทางอยู่

• หลังจากปรับเบาะนั่งกลับสู่ตำแหน่งเดิม ให้แน่ใจ
ว่าเบาะนั่งและพนักพิงหลังล็อคอย่างปลอดภัย

หมอนพิงศีรษะแบบปรับได้
(ถ้ามีติดตั้ง)

คำเตือน
• ห้ามขับรถขณะไม่มีหมอนพิงศีรษะ
• ห้ามปรับหมอนพิงศีรษะขณะขับรถ

หมอนพิงศีรษะถูกออกแบบให้ลดอาการบาดเจ็บ
บริเวณต้นคอขณะเกิดอุบัติเหตุ ปรับหมอนพิงศีรษะไป
ยังตำแหนง่ที่ศูนย์กลางของหมอนพงิศีรษะอยู่ใกล้กับ
ด้านบนสดุของหูของท่าน ถ้าไม่สามารถปรบัไปยังตำ
แหน่งนี้ได้เนื่องจากผู้โดยสารตัวสูงมาก ให้ปรับหมอน
พิงศีรษะไปยังตำแหนง่สูงสุด

63J256
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การปรบัเลือ่นขึน้ ให้ดึงหมอนพงิศรีษะขึน้จนถงึล็อค
การปรับลงให้กดหมอนพิงศีรษะขณะที่จับคันล็อค
ถ้าจำเป็นต้องถอดหมอนพิงศีรษะออก (เพื่อทำความ
สะอาด, เปลี่ยนใหม่ ฯลฯ) ให้กดคันล็อคแล้วดึงหมอน
พิงศีรษะออกจนสุด

61J010

65D231S

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนัง่สำหรบัเด็ก

คำเตือน
โปรดคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาในการเดิน
ทาง

คำเตือน
ถุงลมถูกเสริมเข้ามา เพื่อป้องกันการกระแทกจาก
ด้านหน้า ผู้ขับรถและผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัด
นิรภัยไว้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะมีหรือไม่มีถุงลม
นิรภัยติดตั้งอยู่ด้วยก็ตาม เพื่อลดอันตรายจากการ
บาดเจ็บหรือการเสียชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตุ

65D606

คำเตือน
• ห้ามไม่ให้ผู้ใดนั่งในห้องสัมภาระ เมื่อเกิดอุบัติ
เหตุ ผู้ที่นั่งอยู่ในห้องสัมภาระมีความเสี่ยงที่จะ
ได้รับบาดเจ็บมากกว่าหากไม่ได้คาดเข็มขัดนิร
ภัย

• ควรปรับเข็มขัดนิรภัยให้ถูกต้องดังนี้
- ควรคาดเข็มขัดนิรภัยให้อยู่บริเวณสะโพก

แถวกระดูกเชิงกรานห้ามขาดที่เอว
- ควรคาดให้ผ่านไหล่และหน้าอกห้ามคาดไว้

ใต้แขน
- ควรคาดไม่ให้เสียดสีใบหน้าและลำคอ แต่

ต้องให้ไม่หล่นจากบ่าของท่าน

เหนือกระดูกเชิงกราน
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62D201

คำเตือน
• ตรวจให้แน่ใจว่าสายเข็มขัดนิรภัยไม่บิดเป็น
เกลียวและควรปรับให้กระชับเพื่อความสบาย
และปลอดภัย เข็มขัดที่ไม่กระชับจะทำให้ประ-
สทิธิภาพในการปอ้งกนัอบุตัเิหตลุดลง

• ต้องแน่ใจว่าหัวเข็มขัดนิรภัยเสียบอยู่ในหัวเข็ม
ขัดข้างที่ถูกต้องเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่จะ
ข้ามไปเสียบกับเบาะหลัง

พาดกระดูกเชิงกราน

65D199

คำเตือน
• สตรีมีครรภ์ควรใช้เข็มขัดนิรภัยด้วยเช่นกัน โดย
คาดให้กระชับในบริเวณสะโพกและควรคาดให้
ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังภาพที่ได้แสดงไว้
ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการคาดเข็มขัด
นิรภัย

• ห้ามคาดเข็มขัดนิรภัยทับบนวัสดุแข็งของที่
แตกง่ายที่ใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ หรือกางเกงของ
ท่านขณะเกิดอุบัติเหตุ วัสดุดังกล่าวเช่น แว่น
ตา, ปากกา ฯลฯ อาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บได้

ผ่านสะโพกต่ำสุดเท่าที่จะทำได้

คำเตือน
• หา้มคาดเขม็ขัดนริภยัเสน้เดยีวกนัเกนิกวา่ 1 คน
หรือคาดเข็มขัดนิรภัยทับบนตัวเด็กทารกหรือ
เด็กเล็กที่นั่งอยู่บนตัก เพราะอาจได้รับอันตราย
รุนแรงได้หากเกิดอุบัติเหตุ

• ควรตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัยเป็นประจำ เพื่อ
ดูความสึกหรอและเสียหาย ควรเปลี ่ยนเข็ม
ขัดนิรภัยถ้าสายเข็มขัดเปื่อย ยุ่ย หรือเสียหาย
และจำเป็นต้องเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยทั้งชุดหลัง
จากที่ใช้คาดในกรณีที่เกิดการกระแทกอย่างแรง
ถึงแม้จะมองไม่เห็นความเสียหายบนสายเขม็ขัด
ก็ตาม

• ควรให้เด็กอายุ 12 ปี และต่ำกว่านั่งที่เบาะหลัง
และคาดเข็มขัดนิรภัย

• ไม่ควรให้เด็กทารกหรือเด็กเล็กนั่งรถโดยไม่มี
การป้องกันที่เหมาะสม หากท่านมีอุปกรณ์ใน
การป้องกันอุบัติเหตุสำหรับทารกและเด็กเล็ก
ควรนำออกมาใช้ และต้องแน่ใจว่าอุปกรณ์ที ่
ท่านมีนั้นได้มาตรฐานโดยดูได้จากคำแนะนำ
ในคู่มือของจผู้ผลิต
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คำเตือน
• ควรหลีกเลี่ยง ไม่ให้สายเข็มขัดนิรภัยเสียหาย
อันเนื่องมาจาก โดนน้ำมัน, สารเคมี และกรด
ควรหมั่นทำความสะอาดเข็มขัดโดยใช้สบู่อ่อน
และน้ำเปล่าเช็ด

• หากเข็มขัดนิรภัยเสียดสีบริเวณลำคอ หรือ
ใบหน้าของเด็ก ให้ย้ายเด็กมานั่งบริเวณตรง
กลางของรถ

• ควรปรับพนักพิงหลังให้อยู่ในตำแหน่งตั้งตรง
ขณะขับขี่ ไม่เช่นนั้นประสิทธิภาพของเข็มขัด
นิรภัยอาจลดลง เข็มขัดนิรภัยถูกออกแบบมา
เพื่อการป้องกันสูงสุดเมื่อพนักพิงหลังอยู่ในตำ
แหน่งตั้งตรง

เข็มขัดนิรภัยมีสองแบบคอืเบบ “เข็มขัดนิรภัยแบบยดึ
3 จุด” และเข็มขัดนิรภัยแบบยึด 2 จุด” แบบของเขม็ขัด
นิรภัยในรถของท่านขึ้นอยู่กับค่าจำเพาะของรถ

เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด
ระบบล็อคกลับกรณีฉุกเฉิน (ELR)
เข็มขัดนิรภัยประเภทนี้จะดึงกลับและล็อคตัวผู้โดยสาร
โดยอัตโนมัติเมื่อรถหยุดกะทันหันหรือเกิดการชนและ
เข็มขัดนิรภัยอาจล็อคได้หากท่านดึงเข็มขัดเพื่อคาด
อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดขึ้นเช่นนั้นให้ท่านปล่อยเข็มขัด
นิรภัยกลับไปยังตำแหน่งเดิมเพื่อปลดล็อค ต่อจาก
นัน้จงึดงึเขม็ขดัขา้มตวัทา่นอยา่งชา้ๆ

เตือนความจำ

60A038

60A040

เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ขับขี่จากการเลื่อนตัวภายใต้
เข็มขัดนิรภัยเมื ่อเกิดการชนให้ปรับสายคาดของ
เข็มขัดนิรภัยส่วนล่างให้อยู่ต่ำลงมาที่สะโพกพอดีและ

นั่งหลังตรงแนบพนักพิง

ต่ำสุดของสะโพก

ต่ำสุดของสะโพก
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ปรับให้พอเหมาะกับตัวหากต้องการปรับสายให้
กระชับตัวให้ดึงสายเขม็ขัดด้านนอกลง ความยาวของ
เข็มขัดที่พาดผ่านไหล่ตามแนวทแยงมุมจะปรับตัว
เองโดยอัตโนมัติ เพื่อการเคลื่อนไหวของผู้ขับขี่เป็นไป
โดยอิสระ

60A036
การคาดเขม็ขัดนิรภัย ให้นั่งตัวตรงหลังพิงพนักพิง ดึง
ลิ้นเข็มขัดที่ยึดกับสายเข็มขัดพาดผ่านลำตัวของท่าน
แล้วกดเขา้ไปในหวัเขม็ขดัจนกระทัง่ไดย้ิน “คลิ๊ก”

60A039
วิธีปลดลอ็คเขม็ขัดให้กดปุม่ปลดลอ็คสแีดงทีม่ีอักษร
คำว่า “PRESS” ตรงหัวเข็มขัดแล้วดึงสาย เข็มขัดกลับ
เข้าที่เดิม
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เข็มขัดนิรภัยแบบยึด 2 จุด (ถ้ามีติดตั้ง)

60A046 60G028

นั่งตัวตรงและให้หลังแนบเบาะนั่ง การคาดเข็มขัด
ให้ดึงลิ้นเข็มขัดที่ยึดอยู่กับเข็มขัดผ่านสะโพก แล้ว
กดลงไปในหัวเข็มขัดจนกระทั่งได้ยินเสียง “คลิ๊ก”
เพื ่อลดความเสี่ยงในการเลื ่อนตัวไปอยู่ใต้เข็มขัด
ระหวา่งทีเ่กดิการชน ใหจ้ดัสายเขม็ขดัอยูใ่นตำแหนง่
พาดผ่านตักให้ต่ำสุดเท่าที่จะต่ำได้ของสะโพกของท่าน
แล้วปรับให้พอดี
การรัดเข็มขัดให้แน่น ให้ดึงปลายฟรีสายเข็มขัดที่พาด
ผ่านตลอดหน้าตัก

การยืดสายเข็มขัด ให้ปลดลิ้นเข็มขัดจากหัวเข็มขัด
แล้วดึงลิ้นเข็มขัด (ตัวปรับ) ในทิศทางตามลกูศร ที่มุม
ขวาของเข็มขัด ลิ้นเข็มขัดควรถูกปรับให้พอดีกับหัว
เข็มขัดและเข็มขัดจะถูกปรับให้ตึงตามที่อธิบายไว้
ก่อนหน้านี้

ข้อสังเกต:
เพื่อให้ทราบว่าเป็นหัวเข็มขัดสำหรับเบาะนั่งตรงกลาง
ลิ้นเข็มขัดและหัวเข็มขัดของเบาะนั่งแถวที่ 2 และ
แถวที่ 3 จะมีเครื่องหมาย “CENTER” ประทับไว้ที่
หัวเข็มขัดเบาะนั่งกลางถูกออกแบบมาเพื่อไม่ให้ลิ้น
เข็มขัดสามารถเสยีบเขา้ไปทีห่ัวเข็มขัดเสน้อื่น

การรัดให้แน่น
การทำให้หลวม

ต่ำสุดของสะโพก

มุมขวา
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ตัวปรับความสูง-ต่ำ เข็มขัดนิรภัย (ถ้ามีติดตั้ง)

ปรบัความสงูเขม็ขดันริภัยเพือ่ใหส้ายเขม็ขดัพาดผา่น
กลางไหล่จากเสาประตู  การปรับตัวปรับความสูง-ต่ำ
เข็มขัดนิรภัย ให้เลื่อนขึ้นหรือลงขณะที่ดึงปุ่มล็อคออก
หลังจากทำการปรบัให้แน่ใจว่าตัวปรับยึดจนปลอดภัย

คำเตือน
ควรแน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยอยู่ในตำแหน่งกลางของ
ไหล่ และเข็มขัดนิรภัยควรจะอยู่ห่างจากหน้าและ
คอของท่าน แต่ไม่ควรอยู่ห่างจากไหล่ การปรับ
เข็มขัดนิรภัยอย่างเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยง
จากการกระแทกได้

54G186

การตรวจสอบเขม็ขัดนิรภัย

65D209S
ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่า
ทำงานปกตแิละไมม่ีความเสยีหาย ตรวจสอบสายเขม็
ขัด, หัวเข็มขัด, ลิ้นเข็มขัด, ตัวดึงกลับ, ตัวปรับความสูง
และแนวยึด ให้เปลี่ยนสายเข็มขัดนิรภัยที่ทำงานไม่
ถูกต้องหรือเสียหาย

คำเตือน
หลงัเกดิการชนใหต้รวจสอบชดุเขม็ขัดนริภัยเสมอ
ควรเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยใดที่ใช้งานระหว่างเกิด
การชน (ที่ไม่ใช่การชนเล็กน้อย) ถึงแม้จะมองไม่
เห็นความเสียหายชัดเจน ชุดเข็มขัดนิรภัยใดๆ ก็
ตามที่ไม่ได้ใช้ระหว่างที่เกิดการชนก็ควรเปลี่ยน
เช่นกันเพราะแสดงว่ามีความเสียหายที่ใดที่หนึ่ง

ระบบเบาะนั่งสำหรับเด็ก

60G332S

65D584

เบาะนั่งสำหรับทารก - เบาะนั่งแถวที่ 2 หรือ 3 เท่านั้น
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เบาะนั่งสำหรับเด็ก

65D197

65D203

เบาะเสริม

ซูซูกิขอแนะนำให้ท่านใช้เบาะนั่งสำหรับเด็ก เพื่อ
ป้องกันอุบัติเหตุให้แก่เด็กและทารก เบาะนั่งสำหรับ
เดก็มหีลายชนดิ กอ่นการซือ้ขอใหค้ำนงึถงึมาตรฐาน
ความปลอดภยัเปน็สำคญั
ระบบเบาะเด็กทั ้งหมดถูกออกแบบมาเพื ่อความ
ปลอดภัยในที่นั่งของรถโดยเข็มขัดนิรภัย ซูซูกิขอ
แนะนำให้ติดตั้งระบบเบาะเด็ก บริเวณที่นั่งด้านหลัง
ของรถซึ ่งสอดคล้องกับสถิต ิทางอุบ ัต ิ เหตุเด ็ก
จะปลอดภัยมากกว่าเมื่อถูก ยึดจากที่นั่งด้านหลัง
ถ้าจำเป็นต้องติดตั้งเบาะเด็กบนเบาะหน้า ให้ทำการ
เลื่อนเบาะหนา้มาทางดา้นหลังสุด
ข้อสังเกต:
ให้ศึกษากฎขอ้บังคับเกี่ยวกับเบาะนัง่เด็ก

65D607

คำเตือน
ถ้ารถของท่านมีถุงลมบริเวณที่นั่งด้านหน้าของผู้
โดยสารห้ามติดตั้งเบาะเด็กแบบหันหน้าไปด้านหลัง
ในที่นั่งด้านหน้าของผู้โดยสารเนื่องจากหากถุงลม
พองขึ้นเด็กที่โดนยึดโดยหันหน้าไปด้านหลังอาจ
เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง เนื่องจาก
ด้านหลังของเด็กที ่โดนยึดไว้อยู ่ใกล้กับถุงลม
ที่พองมากจนเกนิไป
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65D608

65D609

คำเตือน
เด็กสามารถได้รับอันตรายจากการปะทะได้หาก
เบาะเด็กไม่มีความปลอดภัยเพียงพอภายในรถ
เมื่อทำการติดตั้งระบบเบาะเด็กแล้วต้องแน่ใจว่า
ทำตามข้อแนะนำข้างล่างนี้ทั้งหมด และต้องแน่ใจ
ว่าความปลอดภัยของระบบเบาะเด็กสอดคล้องกับ
การแนะนำในคู่มือ

คำเตือน
อุบัติเหตุ หรือการหยุดกะทันหัน, ที่เท้าแขนเบาะ
นั่งแถวที่ 2 และ 3 (ถ้ามีติดตั้ง) อาจตกลงมาข้าง
หน้า ถ้าติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบหันหลังออก
ไว้ที่เบาะนั่งดังกล่าว ที่เท้าแขนที่ตกลงมาสามารถ
เป็นอันตรายแก่เด็กได้ ให้แน่ใจว่าที่เท้าแขนเก็บ
อยู่ในที่เก็บและล็อคไว้ เมื่อไม่ได้ใช้งาน

การติดตั้งพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด

65D233

ติดตั้งเบาะนัง่สำหรับเด็กตามคำแนะนำของผูผ้ลิต
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60G200

ให้แนใ่จวา่เขม็ขดันริภัยล็อคอย่างปลอดภยั
ลองขยับเบาะนัง่สำหรับเด็กในทศิทางทีแ่สดงในภาพ
เพื่อให้แนใ่จว่าติดตั้งอย่างปลอดภยั

ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pretensioner
(ถ้ามีติดตั้ง)

65D205

คำเตือน
ในหมวดนี ้จะอธ ิบายถ ึงเข ็มข ัดนิรภ ัยระบบ
Pretensioner ของซูซูกิ โปรดอ่านและปฏิบัติตาม
คำ แนะนำอย่างระวัง เพื่อลดความบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ
เพื่อที่จะทราบว่าเบาะนั่งด้านหน้าในรถของท่านได้
ติดตั้งเขม็ขัดนิรภัยแบบปรบัความตงึล่วงหนา้หรือไม่
ให้ท่านดูบริเวณด้านล่างของเข็มขัดนิรภัย ถ้ามี “P”
หรือ “PRE” ปรากฎอยู่แสดงว่ารถของท่านได้ติดตั้ง
เข็มขัดนิรภัย แบบ Pretensioner วิธีการใช้งานจะ
เหมือนกับการใช้เข็มขัดนิรภัยโดยทั่วไป

และ/หรือ

การติดตั้งพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบยึด 2 จุด

60G132

ติดตั้งเบาะนัง่สำหรับเด็กตามคำแนะนำของผูผ้ลิต
การยึดหรือรัดสายเขม็ขัดโปรดดทูี่หัวข้อ “เข็มขัดนิร-
ภัยแบบยึด 2 จุด” ในบท “ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะ
นั่งสำหรับเด็ก หลังจากแนใ่จว่าเข็มขัดยึดจนปลอดภยั
ให้ลองขยับเบาะนั่งสำหรับเด็กในทิศทางต่างๆ เพื่อให้
แน่ใจว่าติดตั้งเข้าที่ดีแล้ว ถ้าท่านต้องการรัดเข็มขัด
ให้แน่นให้ดึงตัวฟรีของสายเข็มขัดขึ้น

ดึงใหแ้นน่
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กรุณาอ่านหมวดนี้ และหมวด “ถุงลมนิรภัย” เพื่อ
ทราบถึงการทำงานของระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ
Pretensioner
ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pretensioner จะทำงานร่วม
กบัระบบถงุลมนริภัย เซน็เซอรต์รวจจบัการชน และ
กล่องควบคุมของระบบถุงลมนิรภัยจะควบคุมการ
ทำงานของชดุเขม็ขดัฯ เมือ่ถุงลมนริภัยทำงาน เขม็ขัด
นิรภัยแบบ Pretensioner จะทำงานด้วยเช่นกัน ข้อ
ควรระวังและข้อมูลทั่วไปรวมถึงการบริการของชุด
เข็มขัดนิรภัย จะกล่าวถึงหมวดของถุงลมนิรภัยทุกครั้ง
ชุด  Pretensioner จะติดตั้งอยู่ที่ชุดดึงเข็มขัดนิรภัย
กลับคืนของเบาะคู่หน้า ชุดความตึงปรับครั้งแรก จะ
ทำการดึงเข็มขัดนิรภัยให้แน่น โดยผู้โดยสารไม่รู้สึก
อึดอัดขณะเกดิการชนจากดา้นหนา้ ชุดดึงเขม็ขดักลบั
จะยังคงล็อคตัวอยู่หลังจากชุดความตึงปรับครั้งแรก
ทำงาน ในขณะทำงานของอุปกรณ์ป้องกันความ
ปลอดภัยข้างตน้ จะมเีสียงดังและควนัเกดิขึ้น ทั้งหมด
นี้ไม่เกิดอันตรายในการสูดดมเข้าไป และไม่ได้
หมายถึงเกิดเพลิงไหม้ภายในรถ
คนขบัและผูโ้ดยสารทัง้หมด ต้องคาดเขม็ขดันริภัยไว้
ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Preten-
sioner จะถูกติดตั้งหรือไม่ก็ตาม เพื่อลดความเสี่ยง

จากอนัตรายรา้ยแรง หรือการเสยีชีวิตจากการชนกนั
ให้นั่งเต็มหลังที่เก้าอี้และนั่งตัวตรงอย่าเอียงไปด้าน
หน้าหรือด้านข้างปรับเข็มขัดให้ส่วนของสายคาดลด
ลงต่ำไปอยู่บริเวณกระดูกเชิงกรานไม่อยู่ในบริเวณเอว
กรณุาดใูนสว่นของ “การปรบัเขม็ขดั” และคำแนะนำ
และข้อควรระวังเก ี ่ยวกับเข ็มขัดนิรภัยในส่วน
“เขม็ขดันริภัยและระบบเบาะนัง่สำหรบัเดก็” สำหรบั
รายละเอียดของที่นั่งที่เหมาะสมและการปรับเข็มขัด
นิรภัย
กรุณาจำไว้ว่าเข็มขัดนิรภัยฯ ตลอดจนถุงลมทำงาน
ในกรณีเกิดการชนจากด้านหน้าเท่านั้นทั้งหมดไม่ได้
ถูกออกแบบมาเพื่อการปะทะจากด้านหลัง ด้านข้าง
ด้านบน หรือการปะทะจากด้านหน้าเล็กๆ น้อยๆ
เข็มขัดนิรภัยฯนี้สามารถทำงานได้เพียงครั้งเดียวหาก
ทำงานแล้ว (นั่นหมายความว่าหากถุงลมทำงาน)
ให้เข้ารับบริการจากผูจ้ำหน่ายรถยนต์ซูซูกิโดยด่วน
ถ้าไฟแสดง “AIR BAG” บนหน้าปัดไม่ติด หรือติด
แล้วดับภายในเวลารวดเร็ว ขณะสวิตซ์กุญแจอยู่ที่
ตำแหน่ง “ON” หรือติดนานกว่า 10 วินาที หรือติด
ขณะขับรถ อาการข้างต้นแสดงว่าถุงลมนิรภัยหรือ
เข็มขัดนิรภัยฯ ทำงานผิดปกติ ให้นำรถไปให้ผู ้
จำหนา่ยรถซซูกู ิตรวจสอบโดยเรว็

การบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ หรือสายไฟฟ้าของระบบ
เข็มขัดนิรภัยจะต้องถูกกระทำโดยช่างเทคนิคของ
ผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ ที่ได้รับการอบรมโดยเฉพาะ
เท่านั้นการบริการที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นผลทำให้
เกิดการทำงานที่ไม่ได้ตั้งใจหรือการไม่ทำงานของ
ระบบเขม็ขดันริภยัฯ สภาพทัง้ 2 แบบนีอ้าจกอ่ใหเ้กดิ
อันตรายต่อผู้โดยสาร
เพื่อป้องกันความเสียหาย หรือการทำงานโดยไม่ได้
ตั้งใจของระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pretensioner ต้อง
แนใ่จวา่ขัว้แบตเตอรีถู่กปลดแลว้และสวติซก์ญุแจอยู่
ในตำแหนง่ “LOCK” อย่างนอ้ย 90 วินาท ีกอ่นการ
ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าบนรถของท่าน
ห้ามแตะต้องชุดสายไฟหรือระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ
Pretensioner ชุดสายไฟของระบบถูกหุ้มด้วยเทป
สีเหลือง หรืออยู่ในท่อสีเหลือง ปลั๊กต่อเป็นสีเหลือง
เช่นกัน ถ้าต้องการทำลายรถทิ้ง ให้แจ้งผู้จำหน่ายรถ
ซูซูกิ อู ่ซ ่อมสี หรือป่าช้ารถยนต์ เพื ่อขอความ
ช่วยเหลือ
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ระบบความปลอดภัยเสริม (ถุงลมนิรภัย)
(ถ้ามีติดตั้ง)

(1) ถุงลมนริภัย
(2) เซ็นเซอร์และตัวควบคุม
(3) เขม็ขดันริภัย Pretensioner
รถของท่านติดตั้งมาพร้อมกับระบบความปลอดภัย
เสริมซึ่งประกอบไปด้วยถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และ
ถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้า, เซ็นเซอร์จับการชน,
ตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ และตัวพองลมถุงลมนิรภัย
รวมทั้งเข็มขัดนิรภัยแบบยึด 3 จุด ที่ตำแหน่งเบาะ
หน้าแต่ละข้าง
ถุงลมนิรภัยด้านคนขับติดตั้งอยู่ด้านหลังพวงมาลัย
และถุงลมนิรภัยผู้โดยสารด้านหน้าติดตั้งอยู่หลังแผง
คอนโซลหน้าด้านผู้โดยสาร คำว่า “SRS AIRBAG”
ประทับอยู่ที่ตัวครอบถุงลมนิรภัยเพื่อแสดงให้เห็น

คำเตือน
ในหมวดนีจ้ะกล่าวถึงการป้องกันที่ได้รับจากระบบ
ความปลอดภัยเสริม (ถุงลมนิรภัย) ซูซูกิ
โปรดอา่นและปฏบิตัติามคำแนะนำดว้ยความระวงั
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากอันตรายร้ายแรง หรือ
การเสียชีวิตจากการชนกัน

54G022

65D610

60A038

61J111
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คำเตือน
ถุงลมถูกเสริมเข้ามา เพื่อป้องกันการกระแทกจาก
ด้านหน้า ผู้ขับรถและผู้โดยสารต้องคาดเข็มขัด
นิรภัยไว้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะมีหรือไม่มีถุงลม
นิรภัยติดตั้งอยู่ด้วยก็ตาม เพื่อลดอันตรายจากการ
บาดเจ็บหรือการเสียชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ระยะการชนทางด้านหน้า

ถ้าไฟสัญญาณเตือน “ถุงลมนิรภัย” บนแผงหน้าปัด
ไม่กระพริบขณะสวิทช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง “ON”
หรือไฟ “ถุงลมนริภัย” ติดตลอดหรอืไฟติดขณะรถวิง่
แสดงว่าระบบถุงลมนิรภัย (หรือระบบเข็มขัดนิรภัย
Pretensioner (ถ้ามีติดตั้ง) อาจทำงานผดิปกต ิให้นำรถ
เข้าตรวจสอบระบบทีผู่้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิโดยทันที
ทีเ่ปน็ไปได้

65D236

60G032

ถุงลมนิรภัยอาจไม่พองตัว

ถุงลมนิรภัยจะไม่พองตัว ถุงลมนิรภัยคู่หน้าถูกออกแบบมาสำหรบัการชนอยา่ง
รุนแรงจากด้านหน้าเท่านั ้น การชนจากด้านหลัง
ด้านข้าง การพลิกคว่ำหรือการชนจากด้านหน้าที่ขนาด
รุนแรงของการชนไมม่ากนัก ถุงลมนิรภัยจะไม่ทำงาน
โปรดระลึกว่า ถุงลมนิรภัยจะพองตัว ขณะเกิดอุบัติ
เหตุเพียงครั ้งเดียวเท่านั ้น ดังนั้นเข็มขัดนิรภัยจึง
จำเป็นต้องมีไว้ เพื่อคอยรั้งไม่ให้ผู้อยู่ในรถเคลื่อนตัว
ไปด้านหน้าขณะเกดิอุบัติเหตุ
ดงันัน้ถงุลมนริภัยไมส่ามารถใชแ้ทนเขม็ขดันริภัยได้
การป้องกันให้ได้ผลสูงสุด คือ การคาดเข็มขัดนิรภัย
ไว้ตลอดเวลา ทั้งนี้ยังไม่มีระบบใดที่สามารถป้องกัน
การบาดเจบ็จากอบุตัเิหตไุดอ้ย่างเตม็ที่

ตำแหน่งของถุงลมนิรภัย

63J030

65D237
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65D607

คำเตือน
ห้ามติดตั้งเบาะเด็กแบบหันหน้าไปทางด้านหลังใน
ที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า เพราะหากถุงลมด้านผู้
โดยสารพองตัวขึ้น เด็กอาจได้รับอันตรายหรือ
เสียชีวิตจากการหันหน้าไปด้านหลังได้เนื่องจาก
เบาะเด็กอยู่ใกล้กับถุงลมที่พองตัวขึ้นมากเกินไป

หากทา่นตอ้งใชเ้บาะนัง่สำหรบัเดก็แบบหนัหนา้ออก
ในทีน่ัง่ผูโ้ดยสารดา้นหนา้ ตอ้งแนใ่จวา่ไดเ้ลือ่นเบาะ
นั ่งด ้านหน้าไปข้างหลังมากสุดเท ่าท ี ่จะทำได ้
กรุณาดูใน ส่วน “เข็มขัดนิรภัยและระบบเบาะเดก็” ใน
“กอ่นการขบัขี”่ และเพือ่ทราบรายละเอยีด เพือ่ความ
ปลอดภัยแก่บุตรหลานของท่าน

ความหมายของสญัลกัษณถ์งุลมนริภัย
(ถ้ามีติดตั้ง)

60A561
สัญลักษณ์นี้อาจติดอยู่บนแผงหน้าปัด ซึ่งมีความ
หมายว่า “อันตรายร้ายแรง! ห้ามติดตั ้งเบาะนั ่ง
สำหรับเด็ก โดยหันหน้าไปข้างหลังบนที่นั่งที่ถูก
ป้องกันโดยถุงลมจากขา้งหนา้!”

60A561

ท่านอาจพบป้ายเตือนนี้บนแผ่นบังแดด
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ลักษณะคล้ายหมอนมารองรับใบหน้า (ถุงลมนิรภัย
ด้านหนา้ และมา่นนริภัย) รวมทัง้ส่วนบนของรา่งกาย
การทำงานของถุงลมจะเกิดขึ้น และจบสิ้นลงอย่าง
รวดเร็วจนท่านคิดว่าถุงลมไม่ทำงาน การทำงานของ
ถุงลมเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่ขวางการมองเห็นและ
การออกจากรถ
ถุงลมจะตอ้งพองตวัอย่างรวดเรว็ และมปีระสทิธิภาพ
เพื่อลดโอกาสบาดเจ็บอย่างร้ายแรงแต่อย่างไรก็ตาม
ผลที่ตามมาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการพองตัวอย่าง
รวดเร็วนั่นคือถุงลมอาจทำใหท้่านระคายเคอืงผิว เช่น
บริเวณหน้า และการพองตัวขึ้นจะก่อให้เกิดเสียงดัง
และควัน หรือผงบางประเภทจะถูกปล่อยออกมา
ในสภาพเช่นนั ้นไม่มีอันตราย และไม่ทำให้เกิด
ไฟไหม้ในรถได้และโปรดระวงัว่าบางสว่นของถุงลม
อาจร้อนชั่วขณะหลังจากถุงลมพอง
เข็มขัดนิรภัยจะช่วยให้ท่านอยู่ในตำแหนง่ที่เหมาะสม
สำหรับการป้องกันที่มีประสิทธิภาพเมื่อถุงลมพองตัว
ให้ท่านปรบัที่นั่งของทา่นไปดา้นหลังให้ไกลเทา่ที่จะ
ทำได้ ขณะยังคงควบคุมรถของท่านได้ ให้นั่งพิงหลัง
อย่างเต็มที่ และนั่งตัวตรงอย่างนั่งเอียงตัวไปที่พวง
มาลัย หรือด้านหน้าคนขับมากจนเกินไป กรุณาอ่าน
ส่วน “การปรับที่นั่ง” และส่วน “เข็มขัดนิรภัยและ

คำเตือน
• ผู้ขับรถไม่ควรเอียงตัวไปที่พวงมาลัยหรือที่
แผงหน้าปัดรถมากจนเกินไป และผู้โดยสารที่
นั ่งด้านหน้าไม่ควรพิงส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกายหรือนั่งใกล้ที่หน้าปัดรถมากจนเกินไป
ซึ่งในสถานการณ์เช่นนั้น ตำแหน่งเหล่านั้นจะ
ใกล้กับการพองตัวขึ้นของถุงลมและอาจได้รับ
บาดเจ็บร้ายแรงได้

• อย่าติดตั้งวัตถุ หรืออย่าวางวัตถุใดๆ บนพวง
มาลัยรถ หรือที่อยู่ด้านหน้ารถ อย่าวางสิ่งของ
ใดๆ ระหว่างถุงลม กับผู ้ขับขี ่หรือข้างหน้า
ผู้โดยสาร เนื่องจากวัตถุเหล่านั้นอาจขวางการ
ทำงานของถุงลม หรืออาจถูกดันโดยถุงลม
ในการกระแทกได้ซึ ่งสาเหตุทั ้ง 2 ประการ
อาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บ

ขณะเกิดการชนจากด้านหน้า เซ็นเซอร์ตรวจจับ
สัญญาณการชนจะตรวจสอบว่าความเร็วของรถเกิด
การลดลงอย่างรวดเร็ว และส่งสัญญาณไปให้กล่อง
ควบคุมทราบ ถ้ากล่องควบคุมวิเคราะห์สาเหตุที ่
เกิดขึ้นว่ามาจากการชน กล่องควบคุมจะสั่งให้ถุงลม
พองตวั ถ้ารถของทา่นมถีุงลมนริภัยดา้นขา้งและมา่น
นิรภัย เซ็นเซอร์ควบคุมการชนจะตรวจจับการชน
จากด้านข้างเช่นกัน ถ้ากล่องควบคุมตัดสินว่า แรง
กระแทกดา้นขา้งมมีากพอ กล่องฯ จะสัง่การใหถุ้งลม
ด้านขา้งและมา่นนริภัยพองตวั เช่นกนั
การจุดระเบิดให้ถุงลมพองตัวนั้น ใช้ก๊าซไนโตรเจน
หรือก๊าซอาร์กอน เป็นหลัก ถุงลมที่พองตัวแล้ว จะมี

61J111

ถุงลมนิรภัยทำงานอย่างไร ระบบเบาะเดก็” ในหมวด “ก่อนการขับรถ” เพื่อทราบ
รายละเอียดของการปรับที่นั่งและเข็มขัดนิรภัยอย่าง
เหมาะสม
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ให้จำไว้ว่าถึงแม้ว่ารถของท่านอาจจะได้รับความเสีย
หายพอประมาณจากการถูกกระแทกจากด้านหน้า
การกระแทกอาจไม่ได้อันตรายพอที่จะกระตุ้นถุงลม
ให้พองขึ้นได้ หรือถ้ารถของท่านได้รับความเสียหาย
มากไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ท่านรีบไปพบผู้จำหน่ายรถยนต์
ซูซูกิ เพื่อมั่นใจว่าถุงลมจะทำงานได้อย่างเหมาะสม
รถของท่านจะถูกติดตั้งด้วยสมองกลวัดการวิเคราะห์
ซึ่งจะบนัทกึขอ้มูลเกีย่วกับระบบถงุลม ถ้าถุงลมขยาย
ตัวจากการกระแทกหน่วยวัดจะทำการบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับสถานะของระบบทัง้หมดว่าเซ็นเซอร์ตัวไหน
เป็นตัวกระตุ้นถุงลม และรถบางรุ่นจะบอกด้วยว่า
คนขับคาดเข็มขัดนิรภัยหรือไม่

การบริการระบบถุงลม
ถ้าถุงลมพองตัวขึ้น ให้เปลี่ยนถุงลม และส่วนประกอบ
ที่เกีย่วข้องโดยผูจ้ำหนา่ยรถยนต ์ซูซูกิโดยเรว็ที่สุด
ถ้ารถของท่านเคยวิ่งผ่านบริเวณน้ำลึก และพื้นด้าน
คนขับแช่อยู่ในน้ำ ตัวควบคุมถุงลมอาจเกิดความเสีย
หายได้ ถ้าหากเป็นเช่นนั้นให้เข้ารับการตรวจสอบ
ระบบถุงลมจากผูจ้ำหน่ายรถยนต์ซูซูกิโดยเร็วที่สุด
การบริการหรือการเปลี่ยนถุงลม ต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการทำงาน ด้วยเหตุผลนั้นท่านจะต้องนำรถ

เข้ารับบริการโดยผู้จำหน่ายฯ เพื่อเปลี่ยนถุงลมชุดใหม่
แจ้งศูนย์บริการด้วยว่ารถของท่านมีถุงลมทุกครั้งที่
ท่านเข้ารับการบริการ
ระบบถุงลมจะต้องถูกซ่อม โดยผู้จำหน่ายเท่านั้น
การซ่อมที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการพองตัวออกของ
ถุงลมอย่างไม่ตั ้งใจ หรือถุงลมไม่ทำงาน ซึ่งทั ้ง
2 เหตุการณอ์าจกอ่ให้เกิดอันตรายได้
เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการพองตัวอย่างไม่
ตั้งใจของระบบถุงลม ต้องแน่ใจว่าขั้วแบตเตอรี่ถูก
ปลดออกและสวิตซ์สตาร์ทเครื ่องอยู ่ในตำแหน่ง
“LOCK” อย่างน้อย 90 วินาที ก่อนที่จะตรวจเช็ค
ระบบไฟฟ้าต่างๆ อย่าแตะต้องส่วนประกอบหรือ
สายวงจรของระบบถุงลมซึ่งสายวงจรจะถูกพันด้วย
เทปสีเหลืองหรือร้อยผ่านท่อสีเหลือง ขั้วต่อสายไฟ
จะเปน็สเีหลืองเชน่กนั เพื่อให้สังเกตไุดง้่าย
การทำลายทิ้งสำหรับรถที่มีถุงลมที่ยังไม่ได้พองตัวนั้น
สามารถก่อให้เกิดอันตรายได้ ขอให้สอบถามผู ้
จำหน่ายรถหรือศูนย์เคาะพ่นสี หรือป่าช้ารถยนต์ให้
ช่วยดำเนนิการ
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สวิทช์กุญแจ
รถยนต์ที่ไม่มีระบบสตาร์ทโดยไม่ใช้ลูกกุญแจ

สวิทช์กุญแจม ี4 ตำแหนง่ดงัตอ่ไปนี:้
LOCK
ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งจอดปกติ  เป็นตำแหน่งเดียว
ที่สามารถดงึกุญแจออกได้

เกียร์ธรรมดา

กดลกูกญุแจเพือ่บิดไปยงัตำแหนง่  “LOCK”
ตำแหน่งนี้จะล็อคการสตาร์ทเครื่องและป้องกันการใช้
งานปกตขิองพวงมาลัยหลังจากที่ดึงกุญแจออก
การปลดล็อคพวงมาลัย ให้เสียบลูกกุญแจเข้าไปแล้ว
บิดทวนเขม็นาฬิกากับตำแหนง่อื่น ถ้าท่านมีปัญหาใน
การบิดกุญแจเพื่อปลดล็อคพวงมาลัย ให้ลองหมุนพวง
มาลัยเบาๆ ไปข้างขวาหรือข้างซ้ายขณะที่บิดกุญแจ
ถ้ารถของท่านติดตั้งระบบล็อคกุญแจเกียร์อัตโนมัติ
สามารถบิดกุญแจไปยังตำแหน่ง “LOCK” ได้โดย
เลื่อนคันเกียร์ไปยังตำแหน่ง “P” (จอด)

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจบ็ที่อาจเกิดขึ้น ห้ามสอดมือ
เข้าไปในพวงมาลัยเพื่อเปิด-ปิดปุ่มระบบบังคับ
ต่างๆ

  คำเตือน

65D611

60B041

60G033



ระบบการควบคุมที่พวงมาลัย

2-2

ACC
ตำแหนง่นีอุ้ปกรณอ์ื่นๆ เชน่ วิทยจุะทำงาน แตเ่ครือ่ง
ยนต์จะไม่ทำงาน
ON
ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งทำงานตามปกติ ระบบไฟฟ้า
ทั้งหมดจะทำงาน
START
ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งสำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วย

81A297S

คำเตือน
• ให้ดึงกุญแจสตาร์ทออกเมื่อออกจากรถถึงแม้จะ
เป็นเพียงระยะเวลาไม่นาน และอย่าปล่อยให้
เด็กอยู่ในรถโดยลำพังเพราะเด็กอาจบิดกุญแจ
สตารท์ทำใหเ้กิดอบุตัเิหตไุด ้โดยเฉพาะอนัตราย
ที่เกิดจากกระจกไฟฟ้าหรือหลังคาที่เปิดได้ เด็ก
อาจกดเล่นจนถูกติดอยู ่ในรถที่ร้อนและไม่มี
อากาศซึ่งอาจเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายหรือถึง
แก่ชีวิต

ข้อควรระวงั
• อย่าสตาร์ทเครื่องยนต์จนมอเตอร์สตาร์ทหมุน
ต่อเนื่องกันเกินกว่า 15 วินาที ถ้าเครื่องยนต์ยังไม่
ติดใหร้อสัก 15 วินาท ีแล้วลองสตารท์เครื่องใหม่
อีกครั้งถ้ายังสตาร์ทไม่ติดให้ท่านตรวจเช็คระบบ
น้ำมันเชื้อเพลิงและระบบจุดระเบิดหรือปรึกษา
ผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ

• อย่าให้สวิทช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ถ้าเครื่อง
ยนต์ไม่ได้ทำงานเพราะจะทำให้แบตเตอรี่ไฟหมด

คำเตือน
• ห้ามดึงกุญแจสตาร์ทออกขณะที่รถเคลื่อนที่อยู่
เนื่องจากพวงมาลัยจะล็อคและจะไม่สามารถที่จะ
บังคับควบคุมรถได้

ก้านสวิทช์ควบคุมไฟส่องสว่าง/สัญญาณ
ไฟเลี้ยว
ก้านควบคุมนี้ติดตั้งอยู่ข้างแผงควบคุมบนคอพวงมาลัย
วิธีใช้ก้านควบคมุมีดังนี้

การควบคุมไฟส่องสว่าง

สำหรับการเปิดหรือปิดไฟส่องสว่าง ให้บิดปุ่มที่ปลาย
สุดของก้านควบคุม ซึ่งมีอยู่ 3 ตำแหน่ง: ในตำแหน่ง
“OFF” ไฟทั้งหมดจะดับ; ตำแหน่งกลางไฟจอด, ไฟ
ทา้ยและไฟสอ่งปา้ยทะเบยีนจะสวา่ง แตไ่ฟหนา้และ
ไฟทีแ่ผงหนา้ปดัจะดบั; ในตำแหนง่ทีส่ามไฟหนา้จะ
สว่างเพิ่มเติมจากไฟจุดอื่นที่ทำงานอยู่แล้ว

61J060



ระบบการควบคุมที่พวงมาลัย

2-3

สัญญาณไฟขอเปลี่ยนเลน

เมื่อไฟหน้าเปิดอยู่ให้ดันก้านควบคุมไปข้างหน้าเพื่อ
เปดิไฟสงู (ไฟหลัก) หรือดึงกา้นควบคมุเขา้หาตวัเพื่อ
เปิดไฟต่ำ  เมื่อเปิดไฟสูง (ไฟหลัก)  ไฟบนแผงหน้าปัด
จะติดขึ้น  การเปิดไฟสูง (ไฟหลัก) ชั่วขณะเพื่อใช้
เป็นสัญญาณไฟขอทาง ให้ดึงก้านควบคุมเข้าหาตัว
เบาๆ และปล่อยออกเมื่อให้สัญญาณเรียบร้อยแล้ว
เสียงตือนไฟส่องสว่างเปิด (ON) อยู่ (ถ้ามีติดตั้ง)
เสยีงเตอืน/ออดจะดงัขึน้เพือ่เตอืนใหป้ิดไฟสอ่งสวา่ง
ถ้าถูกเปิดทิ้งไว้เมื่อกุญแจสตารท์ถูกดึงออกและประตู
ด้านคนขับเปิดออก

การทำงานของสัญญาณไฟเลี้ยว
เมื่อสวิทช์กุญแจอยู่ในตำแหน่ง “ON” ให้เลื่อนก้าน
ควบคมุขึน้-ลงเพือ่ใหส้ญัญาณไฟเลีย้วขวาหรอืซา้ย
สัญญาณไฟเลี้ยวปกติ

บางครัง้หากตอ้งการเปลีย่นเลน พวงมาลยัจะหมนุไม่
เพียงพอที่จะยกเลิกสัญญาณไฟเลีย้ว เพื่อความสะดวก
สามารถใหส้ญัญาณไฟ กะพรบิขึน้โดยการเลื่อนกา้น
ควบคมุครึ่งทางและจบัค้างไว ้ก้านควบคมุจะกลบัไป
ยังตำแหนง่เดมิเมือ่ปลอ่ยเลื่อนก้านขึ้นหรือลงจนสุดเพื่อให้สัญญาณ เมื่อเลี้ยว

รถเรียบร้อยแล้ว สัญญาณไฟจะถูกยกเลิกและก้าน
ควบคมุจะกลบัมาอยูท่ี่ตำแหนง่เดมิ

61J061

61J062

61J063

สูง
ต่ำ

ขอทาง
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ก้านสวิทช์ที่ปัดน้ำฝนและฉีดน้ำล้างกระ จก
บังลมหน้า
ที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้า

การปดันำ้ฝนกระจกบงัลมหนา้ ใหเ้ลือ่นกา้นควบคมุ
ลงไปยงัตำแหนง่ทีต่อ้งการซึง่ม ี3 ตำแหนง่คอื “INT”
(ถ้ามตีดิตัง้) จะปดันำ้ฝนเปน็ระยะๆ ตำแหนง่ “INT”
จะเหมาะมากสำหรับการขับเวลาที่หมอกลงหรือเมื่อ
ฝนตกไมม่าก ตำแหนง่ “LO” ทีป่ดันำ้ฝนจะปดันำ้ฝน
ทคีวามเรว็ตำ่สมำ่เสมอ ในตำแหนง่ “HI” ทีป่ดันำ้ฝน
จะปัดน้ำฝนที่ความเร็วสูงสม่ำเสมอ การปิดที่ปัดน้ำฝน
ให้เลื่อนก้านควบคุมกลับไปยัง ตำแหน่ง “OFF”
เลื่อนก้านควบคมุขึ้นและคา้งไว้ที่ตำแหนง่ “MIST” ที่
ปดันำ้ฝนกระจกบงัลมหนา้จะทำงานอยา่งตอ่เนือ่ง ที่
ความเร็วต่ำ

61J064
สำหรับการฉีดพ่นน้ำล้างกระจกบงัลมหน้า ให้ดึงก้าน
ควบคุมเข้าหาตัว ที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้าจะ
ทำงานที่ความเร็วต่ำโดยอัตโนมัติถ้ายังไม่พร้อมที่จะ
ทำงานและจะอยูท่ีต่ำแหนง่ “INT” ถ้ามตีดิตัง้

ที่ฉีดน้ำล้างกระจกบังลมหน้า

61J065

คำเตือน
• เพื่อป้องกันไม่ให้กระจกมีน้ำแข็งเกาะในเวลาที่
อากาศหนาวจัด ให้เปิดปุ่มไล่ฝ้าก่อนและขณะ
ที่ใช้ที่ฉีดน้ำล้างกระจกบังลมหน้า

• ห้ามใช้น้ำยาป้องกันน้ำในหม้อน้ำแข็งตัวในถัง
น้ำฉีดล้างกระจกบังลมหน้า เพราะกระจกจะมัว
มองไมเ่ห็นเมือ่ฉีดนำ้ล้างกระจก และอาจทำใหส้ี
รถของทา่นเสยีหาย

ข้อควรระวงั
เพื่อป้องกันความเสียหายของที่ปัดน้ำฝนและระบบ
การฉีดน้ำล้างกระจก ควรปฏิบัติดังข้อควรระวัง
ต่อไปนี้:
• ห้ามกดก้านที่ปัดน้ำฝนต่อไปถ้าไม่มีน้ำออกมา
เพราะจะทำให้มอเตอร์ที่ฉีดน้ำล้างกระจกเสียหาย

• ห้ามใช้ที ่ปัดน้ำฝนปัดเอาสิ ่งสกปรกออกจาก
กระจกในขณะที่กระจกแห้ง เพราะสิ่งสกปรกที่
ติดอยู่บนกระจกแห้งจะทำให้ยางปัดน้ำฝนและ
กระจกบังลมเสียหาย  ต้องทำให้กระจกเปียกด้วย
น้ำยาล้างกระจกก่อนใช้ที่ปัดน้ำฝน

• ให้เอาเกล็ดน้ำแข็งหรือหิมะที่เกาะใบปัดน้ำฝน
ออกก่อนที่จะใชท้ี่ปัดนำ้ฝน

• หมั่นตรวจดูปริมาณน้ำล้างกระจกว่ามีมากพอ
หรือไม่ โดยเฉพาะในฤดูฝน

• เติมน้ำยาล้างกระจก 3/4 ของถังน้ำฉีดล้างกระจก
เพื่อให้มีที่ว่างสำหรับการขยายตัวเมื่ออุณหภูมิ
ลดต่ำจนกลายเป็นน้ำแข็ง
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สวิทช์ที่ปัดน้ำฝน/ฉีดน้ำล้างกระจกบังลม
หลัง (ถ้ามีติดตั้ง)

เมือ่สวทิชก์ญุแจอยูใ่นตำแหนง่ “ON”
บิดสวิทช์ที่ปัดน้ำฝนที่ปลายก้านควบคุมไปด้านหน้า
เพื่อเปิดที่ปัดน้ำฝน การปิดที่ปัดน้ำฝนให้บิดสวิทช์ที่
ปัดน้ำฝนที่ปลายก้านคุมข้างหลัง
เมื่อที่ปัดน้ำฝนอยู่ในตำแหน่ง “OFF” ให้บิดด้านบน
ของสวิทช์ไปด้านหลังและค้างไว้เ พื่อฉีดน้ำล้างกระจก
ที่ปัดนำ้ฝนจะทำงานอตัโนมตัิขณะทีจ่ับสวทิช์ค้างไว้
เมื่อที่ปัดน้ำฝนอยู่ในตำแหน่ง “ON” ให้บิดด้านบน
สวิทช์ไปดา้นหนา้และคา้งไวเ้พือ่ฉีดนำ้ล้างกระจก

ก้านล็อคถูกติดตั้งอยู่ใต้คอพวงมาลยั สำหรับการปรบั
ระดับความสงูพวงมาลยัให้ปฏิบัติดังนี้:
1) กดก้านล็อคลงเพื่อปลดล็อคคอพวงมาลัย
2) ปรับระดับความสูงของพวงมาลัยตามต้องการ

และล็อคคอพวงมาลัยโดยดึงก้านล็อคลง
3) ลองขยับพวงมาลัยขึ้น-ลงเพื่อให้แน่ใจว่าพวงมา

ลัยล็อคอยู่ในตำแหน่ง

ก้านล็อคการปรับระดับพวงมาลัย
(ถ้ามีติดตั้ง)

61J066

ห้ามปรับความสูงของพวงมาลัยขณะที่ขับรถอยู่
เพราะจะทำให้ไม่สามารถควบคุมบังคับรถได้

คำเตือน

ฉีดน้ำล้างกระจก

ฉีดน้ำล้างกระจก

ปัดน้ำฝน

ล็อค

ปลดล็อค
61J011
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แตร

ถ้าจะใช้สัญญาณแตรให้กดปุ่มแตรบนพวงมาลัย
สามารถใช้แตรได้ตลอดเวลาไม่ว่าสวิทช์กุญแจจะอยู่
ในตำแหน่งใดก็ตาม

61J012



ระบบการควบคุมที่พวงมาลัย
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แผงหนา้ปัดและอุปกรณ์ควบคุม
1. ช่องลมแอร์ด้านข้าง
2. ช่องลมแอร์กลาง
3. สวิทช์ไฟฉกุเฉนิ
4. ปุ่มเปดิ/ปิดเครือ่งเสยีง
5. สวิทช์ที่ปัดน้ำฝนและฉีดล้างกระจกบังลมหน้า/

สวิทช์ที่ปัดน้ำฝนและฉีดล้างกระจกบงัลมหลัง
(ถ้ามีติดตั้ง)

6. แผงหน้าปัดรวม
7. สวิทช์ไฟส่องสว่าง/สวิทช์สัญญาณไฟเลี้ยวและ

ไฟหรี่
8. กล่องเก็บของหน้ารถ
9. ปุม่เลอืกการหมนุเวยีนอากาศ (ถ้ามตีดิตัง้)
10. ที่เขี่ยบุหรี่
11.ปุ่มเลือกความเร็วพัดลม (ถ้ามีติดตั้ง)
12.ปุ่มเลือกอุณหภูมิ (ถ้ามีติดตั้ง)
13.ทีจ่ดุบหุรี่ (ถ้ามตีดิตัง้)
14. กล่องฟิวส์
15. ถุงลมนิรภัย (ถ้ามีติดตั้ง)
16.สวิทช์กุญแจ
17. ที่เปิดฝากระโปรงหน้า
18.สวิทช์อื่นๆ (ถ้ามีติดตั้ง)

61J136

   พวงมาลัยขวา

   พวงมาลัยซ้าย
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แผงหน้าปัด
1. มาตรวดัรอบเครือ่งยนต ์(ถ้ามีติดตั้ง)
2. เกจวดัอุณหภูมิเครือ่งยนต์
3. เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
4. มาตรวัดความเร็ว
5. ไฟเตือนและไฟแสดง
6. ไฟแสดงตำแหนง่เลอืกเกยีร์ A/T (ถ้ามตีดิตัง้)
7. มาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทางเป็น

เที่ยว
8. ปุ่มเลือกมาตรวัดระยะทางรวม/มาตรวัดระยะทาง

เป็นเที่ยว

61J137

มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์
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ไฟเตือนและไฟแสดง
ไฟเตือนระบบเบรก

60A072

ไฟจะสว่างขึ้นเมื่อดึงเบรกมือโดยที่สวิทช์กุญแจอยู่
ในตำแหนง่ “ON”
ไฟจะสว่างขึน้ดว้ยเมือ่นำ้มนัเบรกในกระปกุลดลงตำ่
กว่าระดับที่กำหนดดว้ย
ไฟควรจะดับลงหลังจากที่สตาร์ทเครื่องยนต์ และปลด
เบรกมือจนสุด ถ้าระดับน้ำมันเบรกในถังพักมีเพียงพอ
ถ้าไฟเตือนระบบเบรกติดขึ้นขณะที่ขับรถ แสดงว่าอาจ
มีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบเบรก ควรปฏิบัติดังนี้:
1) นำรถเขา้จอดขา้งทางอยา่งระมดัระวงั

64J138

ไม่มีมาตรวัดรอบเครื่องยนต์

คำเตือน
ห้ามลืมว่าระยะของการหยดุรถอาจจะยาวกวา่ปกติ
ท่านต้องเหยียบเบรกให้แรงและแป้นเหยียบเบรก
อาจถูกเหยียบลึกกว่าปกติ

3-3
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เมื่อเหตุดังต่อไปนี้เกิดขึ้นให้รีบติดต่อผู้จำหน่าย
รถยนต์ซูซูกิเพื่อตรวจสอบระบบเบรกทันที
• ถ้าไฟเตือนระบบเบรกไม่ดับหลังจากที่เครื่อง
ยนต์สตาร์ท และปลดเบรกมือแล้ว

•   ถ้าไฟเตือนระบบเบรกติดขึ้นตลอดเวลาระหว่าง
ที่กำลังขับขี่รถยนต์อยู่

คำเตือน

ข้อสังเกต:
เนื่องจากระบบดิสก์เบรกสามารถปรับได้ด้วยตัวของ
มันเอง ระดับน้ำมันเบรกจะลดลงเมื ่อผ้าเบรกสึก
การเตมิน้ำมันเบรกควรเตมิตามระยะเวลาทีก่ำหนด

65D529
เมื่อบิดสวิทช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” ไฟจะติดขึ้น
เป็นระยะสั้นๆ เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบว่าไฟ
ทำงานหรอืไม่
ถ้าไฟเตือนสว่างค้างหรือติดขึ้นขณะที่ขับขี่ อาจมีสิ่ง
ผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบเบรก ABS
ถ้าเกิดขึ้นให้ปฏิบัติดังนี้:
1) นำรถเขา้จอดขา้งทางอยา่งระมดัระวงั
2) บดิสวทิชก์ญุแจไปทีต่ำแหนง่ “LOCK” จากนัน้

ให้สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง
3) ถ้าไฟเตือนติดขึ ้นเป็นระยะสั ้นๆ แล้วดับลง

แสดงว่าระบบทำงานปกติ ถ้าไฟเตือนสว่างค้าง
แสดงว่าระบบ มีความผิดปกติ

ถ้าไฟส่องสว่างและไฟเตือนระบบเบรกสว่างค้าง หรือ
ติดขึ้นพร้อมกันขณะขับขี่  ระบบเบรก ABS ที่ติดตั้ง
มากับฟังก์ชันควบคุมแรงดันเบรกล้อหลัง (Propo-
tioning valve Function) อาจมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับทั้ง

3-4

2) ขับทดสอบระบบเบรกด้วยการเบรกเป็นระยะๆ
อย่างระมดัระวังที่ริมถนน
- ถ้าตรวจสอบจนมั่นใจว่าปลอดภัยแล้ว ให้ขับรถ
ช้าๆ ที่ความเร็วต่ำไปยังศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุด
เพื่อทำการซ่อมหรือ

- ใช้รถลาก ลากรถของท่านไปยังศูนย์บริการที่
ใกล้ที่สุด เพื่อทำการซอ่ม

ไฟเตือนระบบเบรกป้องกันล้อล็อค (ABS)
(ถ้ามีติดตั้ง)

ฟังกช์ันควบคมุแรงดนัเบรก ล้อหลังและฟงักช์ันปอ้ง
กันล้อล็อคของระบบเบรก ABS
ถ้ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบที่
ผู้จำหนา่ยรถยนตซ์ูซูกิ
ถ้าระบบเบรก ABS ไม่ทำงาน ระบบเบรกจะทำงานใน
ฟังก์ชันระบบเบรกปกตทิี่ไม่มีระบบ ABS

ไฟเตอืนแรงดนันำ้มนัเครือ่ง

50G051
ไฟนี้จะติดเมื่อบิดสวิทช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON”
และดับลงเมื่อเครื่องยนต์ทำงานแล้ว แต่ถ้าแรงดัน
น้ำมันผิดปกติไฟจะติดและสว่างค้าง ถ้าหากไฟตดิขึ้น
ในขณะที่ขับขี่ให้นำรถจอดข้างทางทันทีและดับเครื่อง
ยนต์
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและเติมน้ำมันถ้าจำเป็น
ถ้าหากมีน้ำมันเพียงพอกับระบบให้นำรถเข้าตรวจสอบ
ระบบหล่อลื่นที่ผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิก่อนจะนำไป
ขับอีกครั้ง
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63J030

ไฟเตือนถุงลมนิรภัย (ถ้ามีติดตั้ง)

65D530

ไฟนี้จะกะพริบหรือติดขึ้นเป็นเวลาหลายวินาที เมื่อบิด
สวิทช์กุญแจไปทีต่ำแหน่ง “ON”  เพื่อให้ท่านสามารถ
ตรวจสอบวา่ไฟทำงานหรอืไม่
ไฟจะติดและสว่างค้างถ้ามีปัญหาในระบบถุงลมนิรภัย
หรือระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pretensioner (ถ้ามีติดตั้ง)

ไฟแสดงการทำงานผิดปกติ

รถยนต์ของท่านมีระบบควบคุมมลภาวะทางไอเสียที่
ควบคมุโดยคอมพวิเตอร ์ไฟแสดงการทำงานผดิปกติ
จะอยู่บนแผงหน้าปัดเพื่อแสดงขึ้นถ้าจำเป็นต้องนำ
ระบบควบคุมมลภาวะทางไอเสียเข้ารับบริการ ไฟ
แสดง การทำงานผดิปกติจะติดขึ้นเมื่อบิดสวิทช์กุญแจ
ไปที่ตำแหน่ง “ON” หรือ “START” และดับลงเมื่อ
เครื่องยนต์ทำงาน
ถ้าไฟแสดงการทำงานผดิปกติติดขึ้นขณะที่เครื่องยนต์
ทำงาน แสดงว่ามีปัญหาในระบบควบคมุมลภาวะทาง
ไอเสยี ให้นำรถไปทีผู่้จำหนา่ยรถยนตซ์ูซูกิ เพื่อแกไ้ข
ปัญหา

ข้อควรระวงั
ถ้ายังคงขับรถต่อไปเมื่อไฟแสดงการทำงานผดิปกติ
ติดขึ้น อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบ ควบคุม
มลภาวะทางไอเสียรถยนต์ และส่งผลต่อการประ-
หยัดเชื้อเพลิงและความสามารถในการขับขี่

ไฟเตอืนระบบชารจ์แบตเตอรี่

50G052
ไฟนี้จะติดเมื่อบิดสวิทช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON”
และดับลงเมื่อเครื่องยนต์ทำงานแล้ว ไฟจะติดและ
สว่างค้างถ้ามีสิ่งผิดปกติกับระบบการชาร์จแบตเตอรี่
ถ้าไฟติดขึ้นขณะที่ขับขี่ ให้นำรถเข้าตรวจสอบที่ผู้
จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิโดยทันที

• ถ้ายังคงขับรถต่อไปขณะที่ไฟนี้ยังติดอยู่ อาจทำ
ให้เครื่องยนต์เสียหายอย่างร้ายแรง

• อย่าดูแต่ไฟเตือนแรงดันน้ำมันเครื่องแต่เพียง
อย่างเดียว ให้หมั่นตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง
อย่างสม่ำเสมอ

ข้อควรระวงั

ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย (ถ้ามีติดตั้ง)

60G049

เมื่อบิดสวิทช์กุญแจไปทีต่ำแหนง่ “ON” ไฟนี้จะสว่าง
ขึ้นเพื่อเตือนว่าคนขบัไม่ได้คาดเขม็ขัดนิรภัย

3-5

คำเตือน
ถ้าไฟเตือน “ถุงลมนิรภัย” ไม่กะพริบหรือติดขึ้นใน
ช่วงสั้นๆ เมื่อบิดสวิทช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON”,
สว่างค้างนานกว่า 10 วินาที, หรือติดขึ้นขณะขับขี่
แสดงว่าระบบเข็มขัดนิรภัยหรือระบบเข็มขัด
นิรภัยแบบ Pretensioner (ถ้ามีติดตั้ง) อาจทำงาน
ผิดปกติ ให้นำรถไปตรวจสอบระบบทั้งสองที่ผู ้
จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ
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ไฟแสดงระบบกันไม่ให้เครื่องยนต์สตาร์ทติด
(Immobilizer) (ถ้ามีติดตั้ง)

65D329

เมื่อบิดสวิทช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” ไฟนี้จะติดขึ้น
เพื่อให้ท่านทราบว่าไฟทำงานปกต ิถ้าไฟนี้กะพริบเมื่อ
สวิทช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง “ON”  แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติ
กับระบบ Immobilizer ให้ติดต่อผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ
เพื่อนำระบบเขา้ตรวจสอบ

ไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ

54G343

ถ้าไฟนี้ติดขึ้น ให้เติมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยทันที
ข้อสังเกต:
จุดการทำงานของไฟนี้จะต่างกันไปตามสภาพถนน
(เช่นทางลาดชันหรือทางโค้ง) และสภาพการขับขี่
เนื่องจากการเคลือ่นที่ของน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

ไฟเตือนประตูเปิดหรือปิดไม่สนิท

54G391

ไฟนีจ้ะสวา่งคา้งจนกวา่ประตทูกุบานจะปดิสนทิ

ไฟแสดง “O/D OFF” (ถ้ามีติดตั้ง)

เมื่อบิดสวิทช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” โดยที่เกียร์
อัตโนมัติ 4 สปีดอยู่ในโหมด 4 สปีด (3 สปีดรวมโอ
เวอร์ไดรฟ์) ไฟนี้จะสว่างขึ้นเป็นเวลาสั้นๆ เพื่อให้ท่าน
ทราบว่าไฟทำงานอยู่
เมื่อเกียร์อัตโนมัติเปลี่ยนไปที่โหมด 3 สปีด (ปิดโอ-

เวอรไ์ดรฟ)์ โดยทีส่วทิชก์ญุแจอยูใ่นตำแหนง่ “ON”
ไฟแสดงนี้จะสว่างขึ้นและค้างไว้

50G055

ไฟแสดงสัญญาณไฟเลี้ยว

เมื่อเปิดสัญญาณไฟเลีย้วซ้ายหรือขวา ลูกศรสีเขียวบน
แผงหนา้ปัดจะกะพรบิตามสญัญาณไฟเลีย้วข้างทีเ่ปิด
ถ้าเปิดไฟฉุกเฉิน ลูกศรทั้งสองข้างจะกะพริบพร้อมกับ
สัญญาณไฟเลี้ยวทั้งหมด

50G056

ไฟแสดงใช้ไฟสูง

ไฟแสดงนีจ้ะติดขึ้นเมื่อเปิดไฟสูง

54G142
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มาตรวัดความเร็วรถแสดงความเร็วรถเป็น กม./ช.ม.
และ/หรือไมล์/ช.ม. มาตรวัดระยะทางรวมจะบันทึก
ระยะทางทั้งหมดที่ได้ขับไป มาตรวัดระยะทางเป็น
เที่ยวสามารถใช้เพื่อวัดระยะทางทีเ่ดินทางในระยะสัน้
หรือระหว่างจุดเติมน้ำมันเชื้อเพลิง

เมื่อบิดสวิทช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ON” หน้าจอจะ
แสดงมาตรวัดระยะทางรวมและมาตรวัดระยะทาง
เป็นเที่ยว
หน้าจอจะแสดงไฟแสดง 3 แบบคือ:มาตรวัดระยะทาง
รวม, มาตรวัดระยะทางเปน็เที่ยว A และมาตรวดัระยะ
ทางเป็นเที่ยว B ให้กดปุ่มเลือกเร็วๆ เพื่อเปลี่ยนระ
หว่างไฟแสดงทัง้สามแบบ
ท่านสามารถใช้มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวทั้งสอง
แบบ (แบบ A และB) ได้เป็นอิสระจากกัน

ไฟแสดงตำแหนง่คันเกียร์ A/T
(ถ้ามีติดตั้ง)

เมื่อสวิทช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไฟนี้จะแสดง
ตำแหน่งคันเลือกเกียร์อัตโนมัติ

มาตรวัดความเร็วรถ/มาตรวัดระยะทาง
รวม/มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยว

3-7

61J139 61J140

ข้อควรระวงั
หมั่นอ่านตัวเลขบนมาตรวัด และตรวจสอบตาราง
การบำรุงรักษาเป็นประจำ การสึกหรอหรือความ
เสียหายที่เพิ่มขึ้นกับชิ้นส่วน อาจเกิดจากการไม่
นำรถเข้ารับบริการตามช่วงระยะทางที่เหมาะสม

65D059
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65D060
กดปุ่มเลือกเป็นเวลาค้างไว้ (ประมาณ 2 วินาที) เพื่อตั้ง
มาตรวัดระยะทางเป็นเที่ยวกลับไปที่ศูนย์

มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ (ถ้ามีติดตั้ง)

61J141
มาตรวัดรอบเครื่องยนต์แสดงความเร็วรอบเครื่องยนต์
เป็นรอบต่อนาที

ข้อควรระวงั
ห้ามขับรถจนเข็มแสดงความเร็วรอบเครื่องยนต์
อยู่ในโซนสีแดง เนื่องจากจะทำให้เครื่องยนต์เสีย
หายร้ายแรง
เมื่อเปลี่ยนไปใช้เกียร์ต่ำกว่าให้แน่ใจว่าไม่ได้เร่ง
ความเร็วเกินความเร็วรอบเครื่องยนต์ที่กำหนด
โปรดดูที่ “ความเร็วสูงสุดที่ยอมให้ในการเปลี่ยน
ไปยังเกียร์ต่ำกว่า” ในบท “การใช้งานรถยนต์ของ
ท่าน”

61J142

เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

เมือ่สวทิชก์ญุแจอยูใ่นตำแหนง่ “ON” เกจนีจ้ะแสดง
ปริมาณของน้ำมันเชื ้อเพลิงในถังโดยประมาณ
สัญลักษณ์ “F” หมายถึงน้ำมันเต็มถัง และ “E” หมาย
ถึงน้ำมันหมด
ถ้าระดบัเขม็ชี้ค่อนไปทางโซนสแีดง (ถ้ามี) ให้รีบเตมิ
น้ำมันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้  ถ้าไม่มีโซนสีแดง
และเข็มชี้ค่อนไปทาง “E” (ไม่ใช่ที่ “E”) ให้รีบเติม
น้ำมันให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
ถ้าไฟเตือนน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ (1) สว่างขึ้น ให้เติม
น้ำมันโดยทันที

ประมาณ 2 วินาที
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กดสวทิชไ์ฟฉกุเฉนิเพือ่ใหไ้ฟฉกุเฉนิทำงาน ไฟเลีย้ว
ทั้งสี่ข้างและไฟแสดงสัญญาณไฟเลี้ยวทั้งสองข้าง
จะกะพริบพร้อมๆ กัน เมื่อต้องการปิดไฟให้กดที่สวิทช์
อีกครั้ง
ใช้ไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นระหว่างการหยุดรถฉุก
เฉิน หรือเมื่อรถของท่านมีปัญหา

3-9

ข้อสังเกต:
ไฟแสดงคลาดเคลื่อนเล็กน้อยขึ้นอยู่กับสภาพถนน
(เช่นทางลาดชันหรือทางโค้ง) และสภาพการขับขี่ เนื่อง
จากการเคลือ่นที่ของน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง

เมือ่สวทิชก์ญุแจอยูใ่นตำแหนง่ “ON” เกจนีจ้ะแสดง
อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครือ่งยนต ์ภายใตส้ภาพการขบัขี่
ปกติ เข็มชี้ควรอยู่ภายในปกติช่วงอุณหภูมิที่วัดได้
ระหว่าง “H” และ “C” ถ้าเข็มชี้ไปถึง “H” แสดงว่า
เครื่องยนต์ร้อนจัด ให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำสำหรับ
เครื่องยนต์ที่มีความร้อนสูงในบท “การบริการฉุกเฉิน”

ข้อควรระวงั
หากขับรถต่อไปขณะที่เครื่องยนต์ร้อนจัด จะทำให้
เครื่องยนต์เสียหายร้ายแรง

เกจวดัอณุหภมูิ สวิทช์ไฟฉุกเฉิน

61J14461J143

หรือ
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สวิทช์ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังและกระจก
มองข้าง (ถ้ามีติดตั้ง)

เมื่อกระจกบังลมหลังมีฝ้าเกาะ ให้กดสวิทช์เพื่อไล่ฝ้า
ไฟแสดงจะตดิขึ้นเมื่อที่ไล่ฝ้าทำงาน ที่ไล่ฝ้าจะทำงาน
เมื่อสวิทช์กุญแจอยู่ในตำแหนง่ “ON” เท่านั้น เมื่อต้อง
การปิดที่ไล่ฝ้า ให้กดที่สวิทช์อีกครั้ง

ข้อควรระวงั
การทำความร้อนกระจกบังลมหลังและกระจกมอง
ข้าง (ถ้ามีติดตั้ง) ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเป็นจำนวน
มากให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิทช์หลังจากที่กระจกและ
หนา้ตา่งมองเหน็ชดัแลว้

61J021

สวิทช์ปรับระดับไฟหน้า (ถ้ามีติดตั้ง)

61J145
ปรับระดับความสงูไฟหน้าตามสภาพการบรรทกุของ
รถยนต์ของท่านโดยการหมุนที่สวิทช์นี้ ตารางด้านข้าง
แสดงตำแหน่งสวิทช์ที่เหมาะสมสำหรับสภาพการ
บรรทุกต่างๆ

ตำแหน่ง
สวิทช์

คนขับเท่านั้น 0
คนขับ + สินค้า (บรรทุกเต็มที่) 2

สภาพบรรทุกของรถยนต์

61J146

สวิทช์ไฟตัดหมอก (ถ้ามีติดตั้ง)

ไฟตัดหมอกจะติดขึ้นเมื่อกดสวิทช์ไฟตัดหมอก โดยที่
สวิทช์ไฟหน้าอยู่ในตำแหนง่ที่สองและ/หรือสาม
ไฟแสดงที่อยู่บนสวิทช์จะสว่างขึ้นเมื่อไฟตัดหมอก
ทำงาน
ข้อสังเกต:
ในบางประเทศการทำงานของไฟส่องสว่างอาจแตก
ต่างกันไปจากที่อธิบายไว้ข้างบนตามกฏหมายทอ้งถิ่น

ด้านหน้า                     ด้านหลัง
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นาฬิกา (ถ้ามีติดตั้ง)

65D061

นาฬกิาจะทำงานตราบใดทีแ่บตเตอรีย่ังคงตอ่อยู่ และ
มีไฟป้อนเข้าระบบ  การตั้งนาฬิกาให้ปฏิบัติดังต่อ
ไปนี้:
การตั้งนาที:
• กดที่ปุ่ม “.00” (b) ซ้ำๆ เพื่อตั้งให้กลับไปแสดงที่

ศนูย์
• กดที่ปุ่ม “M”  เพื่อตั้งนาที
การตั้งชั่วโมง:
กดที่ปุ่ม “H” เพื่อตั้งชั่วโมง

ที่จุดบุหรี่และที่เขี่ยบุหรี่

61J147

ข้อควรระวงั
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับช่องจ่ายไฟ ห้ามใช้
ช่องจ่ายไฟที่จุดบุหรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟอุปกรณ์อื่นๆ
ปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนดิอาจทำความเสยีหายกับ
กลไกภายในของช่องจ่ายไฟที่จุดบุหรี่

ที่จุดบุหรี่ (ถ้ามีติดตั้ง)
การใช้ที่จุดบุหรี่ให้กดลงไปจนสุดแล้วปล่อย ที่จุด
บุหรี่จะร้อนขึ้นโดยอัตโนมัติ และจะดีดตัวออกมาที่
ตำแหน่งปกติเมื่อพร้อมใช้งาน

ที่เขี่ยบุหรี่
การถอดที่เขี่ยบุหรี่ที่แผงควบคุมด้านหน้าเพื่อทำความ
สะอาด ให้กดแผ่นเหล็กลงแล้วดึงที่เขี่ยบุหรี่ออกมา
จากที่ยึด
ด้านหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)

60B078
การถอดที่เขี่ยบุหรี่ด้านหลัง ให้กดที่ลิ้นลงแล้วดึงที่เขี่ย
บุหรี่ออกมาจากทีย่ึด

คำเตือน
ให้แน่ใจว่าบุหรี่ดับสนิทก่อนที่จะปิดที่เขี ่ยบุหรี่
ห้ามทิ้งขยะลงในที่เขี่ยบุหรี่ เพราะจะทำให้เกิดไฟ
ไหม้
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61J148

กล่องเก็บของหน้ารถ

การเปิดกล่องเก็บของให้ดึงกลอน และปิดกล่องเก็บ
ของโดยการกดฝาจนกระทัง่กลอนยึดจนแน่น

คำเตือน
ห้ามขับรถขณะที่กล่องเก็บของหน้ารถเปิดอยู ่
เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้น

ระบบทำความร้อน
ระบบทำความร้อนมีหน้าที่ทำความร้อน, ไล่ฝ้า และระบายอากาศ

ด้านหนา้ (ถ้ามีติดตั้ง)

61J149
1. ช่องลมไล่ฝ้ากระจกบงัลมหน้า
2. ช่องลมไล่ฝ้ากระจกดา้นข้าง
3. ช่องลมด้านข้าง

4. ช่องลมตรงกลาง
5. ช่องลมบนพื้น
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ปุ่มเลือกทิศทางลม (1)

61J105

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกมาจากช่องลมกลาง
และช่องลมด้านข้าง

54G169

ลมออกสองระดับ (Bi-level) (d)

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกมาจากช่องลมที่พื้น
และอากาศที่เย็นกว่าจะออกมาจากช่องลมตรงกลาง
และช่องลมด้านข้าง เมื่อปุ่มเลือกอุณหภูมิ (3) อยู่ใน
ตำแหน่ง “เย็น” สุด หรือ “ร้อน” สุด อย่างไรก็ตามลม
ที่ออกจากช่องลมที่พื้น, ช่องลมตรงกลางและช่องลม
ด้านข้างจะมีอุณหภูมิเท่ากัน

การระบายอากาศ (a)

3-13

ด้านหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)

6. ช่องลมเหนือศีรษะ
61J150

คำอธิบายการควบคุม
ด้านหน้า

61J151

ใช้เพื่อเลือกหนึ่งในฟังก์ชันการทำงานดังอธิบายไว้
ด้านล่าง

54G168
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81A170

ให้ความร้อน (Heat) (c)

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกมาจากช่องลมที่พื้น

3-14

ให้ความร้อนและไล่ฝ้า (d) (ถ้ามีติดตั้ง)

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกมาจากช่องลมที่พื้น
ช่องลมไลฝ่้ากระจกบงัลมหนา้ และชอ่งลมไลฝ่้าดา้น
ข้าง
การไล่ฝ้า (e) (ถ้ามีติดตั้ง)

81A172
อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกมาจากช่องลมไล่
ฝ้ากระจกหนา้, ช่องลมไลฝ่้าดา้นขา้ง

81A171

ปุ่มเลือกความเร็วพัดลม (2)

61J163

ปุ่มเลือกอุณหภูมิ (3)

61J104
ใช้เพื่อเลือกความเร็วพัดลมโดยการหมนุที่ปุ่มเลือก ใช้เพื่อเลือกอุณหภูมิโดยการหมุนที่ปุ่มเลือก

ปุ่มเลือกอากาศไหลเข้า (4) (ถ้ามีติดตั้ง)
สวิทช์นี้ใช้เพื่อเลือกระหว่างอากาศภายนอกหมนุเวียน
เข้ามา (FRESH AIR) กับอากาศหมุนเวียนภายใน
(RECIRCULATED AIR)
ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง (5) (ถ้ามีติดตั้ง)
เมื่อกระจกบังลมหลังเป็นฝ้า ให้กดสวิทช์นี้เพื่อไล่ฝ้า
กระจกบังลมหลัง
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65J152

ข้อสังเกต:
ถ้าท่านต้องการไล่ฝ้าอย่างเร็วสุดให้หมุนปุ่มเลือก
อุณหภูมิไปที่ร้อนสุด และปรับช่องลมออกด้านข้าง
ให้ลมเป่าที่กระจกหน้าต่าง ดังขั้นตอนการไล่ฝ้าข้าง
บน

3-15

คำแนะนำการใช้งานระบบ
ระบายอากาศธรรมชาติ
เลือกปุ่ม “การระบายอากาศ” และ“อากาศภายนอก
หมุนเวียนเข้ามา” ที่ตำแหน่งอุณหภูมิที่ต้องการและ
เลือกความเรว็พัดลมที ่“OFF” อากาศภายนอกจะไหล
ผ่านตัวรถระหว่างที่ขับขี่
ระบายอากาศแบบถูกควบคุม
ตั้งการควบคุมเช่นเดียวกับการระบายอากาศธรรมชาติ
แต่ตั ้งความเร็วพัดลมไปยังตำแหน่งอื ่น นอกจาก
ตำแหนง่ “OFF”
การทำความร้อนปกติ (ใช้อากาศภายนอก)
เลือกปุ่ม “ให้ความร้อน” และ “อากาศภายนอกหมุน
เวียนเข้ามา” ที่ตำแหน่งอุณหภูมิที่ต้องการและเลือก
ความเร็วพัดลมที่ต้องการ การตั้งปุ่มเลือกความเร็ว
พัดลมไปที่ตำแหน่งความเร็วสูงกว่าจะเพิ่มประสิทธิ
ภาพในการทำงานความรอ้น
การทำความร้อนอย่างรวดเร็ว (ใช้อากาศหมุนเวียน
ภายใน)
ตั้งการควบคุมเช่นเดียวกับการทำความร้อนปกติ แต่
ให้เลือก “หมุนเวียนอากาศภายใน” ถ้าท่านใช้วิธี
การทำความร้อนวิธีนี้เป็นเวลานาน อากาศในรถจะ
กลายเปน็อากาศไมบ่ริสุทธิ์ และหน้าต่างรถจะพรา่มัว
ดงันัน้ ควรใชว้ิธนีีส้ำหรบัการทำความรอ้นอยา่งรวด

เร็วเท่านั้น และให้เปลี่ยนไปใช้วิธีทำความร้อนปกติ
ทันทีที่เป็นไปได้
การทำความเยน็ทีส่ว่นบน/อบอุน่เทา้
เลือกปุ่ม “ลมออกสองระดับ” และ “อากาศภายนอก
หมุนเวียนเข้ามา” ที่ตำแหน่งอุณหภูมิที่ต้องการและ
ความเร็วพัดลมตำแหน่งที่ต้องการ แต่เลือกอุณหภูมิ
ที่ตำแหน่ง “เย็น” สุด หรือ “ร้อน” สุด อุณหภูมิที่ออก
มาจากช่องลมกลาง และช่องลมด้านข้างจะเย็นกว่า
อุณหภมูทิีอ่อก มาจากชอ่งลมทีพ่ื้น
การไล่ฝ้า/อบอุ่นเท้า
เลอืกปุม่ “ใหค้วามรอ้นและไลฝ่า้” และ “อากาศภาย
นอกหมนุเวยีนเขา้มา ” ทีต่ำแหนง่อณุหภมูทิีต่อ้งการ
และตำแหนง่ความเรว็พัดลมที่ความเร็วสูง เมื่อกระจก
หน้าต่างใส ให้ตั ้งปุ ่มเลือกความเร็วพัดลมไปยัง
ตำแหนง่ความเรว็ที่ต้องการ
การไล่ฝ้า
เลอืกปุม่ “ไลฝ่า้” และ “อากาศภายนอกหมนุเวยีนเขา้
มา” ที่ตำแหน่งอุณหภูมิที่ต้องการ (อุณหภูมิสูงจะทำ
ให้ประสทิธิภาพในการไลฝ่้ามากขึน้) และเลอืกความ
เร็วพัดลมที่ความเร็วสูง เมื่อกระจกหน้าต่างใสให้ตั้ง
ปุ ่มเลือกความเร็วพัดลมไปยังตำแหน่งความเร็ว
ที่ต้องการ
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ระบบปรับอากาศ (ถ้ามีติดตั้ง)

ถ้ารถยนต์ของท่านติดตั้งระบบปรับอากาศ จะมีสวิทช์
“A/C” ซึ่งอยู่ที ่แผงควบคุมความร้อน ระบบปรับ
อากาศสามาถใช้เพื่อทำความเย็นและไล่ฝ้าดังอธิ-
บายดา้นลา่ง การเปดิระบบปรบัอากาศใหก้ดทีส่วทิช์
“A/C” และตั้งปุ่มเลือกความเร็วพัดลมไปที่ตำแหน่ง
อื่นนอกจากตำแหนง่ “OFF” เมื่อสวิทช์ “A/C” ทำงาน
ไฟแสดงจะสว่างขึ้น การปิดระบบปรับอากาศ ให้กด
ที่สวิทช์ “A/C” อีกครั้ง

คำแนะนำการใช้งานระบบ
การทำความเย็นปกติ
เปดิสวทิช์ “A/C” ตั้งปุม่เลอืกการหมนุเวยีนอากาศไป
ที่ “การระบายอากาศ”, ตำแหน่งอุณหภูมิที่ต้องการ
และความเร็วพัดลมตำแหน่งที่ต้องการ การตั้งปุ่ม
เลอืกความเรว็พัดลมไปตำแหนง่ทีค่วามเรว็สงูกวา่จะ
ทำให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นเพิ่มขึ้น
ท่านสามารถสับเปลี่ยนปุ่มเลือกอากาศไหลเข้าได้ทั้ง
“อากาศภายนอกหมนุเวยีนเขา้มา” หรือ “อากาศหมนุ
เวยีนภายใน” ไดต้ามตอ้งการ การเลอืก “อากาศหมนุ
เวียนภายใน” จะทำให้ประสิทธิภาพการทำความเย็น
เพิ่มขึ้น
การทำความเร็วอย่างรวดเร็ว (ใช้อากาศหมุนเวียน
ภายใน)
ตั้งการควบคุมเช่นเดียวกับการทำความเย็นปกติ แต่
ใหเ้ลอืก “อากาศหมนุเวยีนภายใน” และความเรว็พัด
ลมสูงสุด
ข้อสังเกต:
• ถ้าทา่นเลอืก “อากาศหมนุเวยีนภายใน” เปน็ระยะ
เวลานาน อากาศในรถจะกลายเป็นอากาศไม่บริ-
สุทธิ์ ดังนั้นท่านควรเลือก “อากาศภายนอกหมุน
เวยีนเขา้มา” บา้งเปน็ครัง้คราว

• ถ้ารถของท่านถูกจอดทิ้งไว้กลางแดด โดยปิดกระจก

หน้าต่างไว้ การทำความเย็นจะเร็วขึ้นถ้าท่านเปิด
หน้าต่างไว้เล็กน้อยขณะที่ให้ระบบปรับอากาศทำ
งานโดยทีปุ่่มเลือกอากาศไหลเขา้อยู่ที่ “อากาศภาย
นอกไหลเวียนเข้ามา” และความเร็วพัดลมที่ความ
เร็วสูง

การไล่ความชื้นอากาศ
เปดิสวทิช์ “A/C” ตั้งปุม่เลอืกการหมนุเวยีนอากาศไป
ตำแหน่งฟังก์ชันที่ต้องการ  เลือก “อากาศภายนอกไหล
เวียนเข้ามา” เลือกตำแหน่งอุณหภูมิและตำแหน่งความ
เร็วพัดลมที่ต้องการ
ข้อสังเกต:
• เนื่องจากระบบปรับอากาศจะทำการไล่ความชื้น
ในอากาศ การเปิดให้ทำงานจะช่วยให้กระจกใส
ถึงแม้จะเป่าลมร้อนโดยใช้ฟังก์ชัน “ไล่ฝ้า” หรือ
“ทำความร้อน และไล่ฝ้า” ก็ตาม

• รถยนต์ของท่านใช้น้ำยาแอร์ HFC-134a โดยทั่วไป
เรยีกวา่ “R-134a” นำ้ยาแอร ์R-134a ถูกใชแ้ทน R-
12  ราวๆ ปี 1993 เพื่อการใช้งานกับรถยนต์ น้ำยาแอร์
อื่นมีจำหน่ายทั่วไป รวมทั้ง R-12 ที่ถูกนำมารีไซเคิล
แต่ควรใช้น้ำยาแอร์ R-134a สำหรับรถยนต์ของ
ท่านเทา่นัน้
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ข้อควรระวงั
การใช้น้ำยาแอร์ที่ผิดอาจทำให้ระบบปรับอากาศ
ของรถยนต์เสียหาย ให้ใช้ R-134a เท่านั้น ห้ามผสม
นำ้ยาแอร ์R-134a กับนำ้ยาแอรช์นดิอืน่

ระบบปรับอากาศเหนือศีรษะด้านหลัง
(ถ้ามีติดตั้ง)
สวิทช์พัดลมด้านหลัง

61J154

การเปดิระบบปรบัอากาศเหนอืศรีษะดา้นหลงั ใหต้ัง้
สวิทช์พัดลมด้านหลัง (6) ไปที่ตำแหน่งอื่นนอกจาก
ตำแหนง่ “OFF” ขณะทีร่ะบบปรบัอากาศดา้นหนา้ทำ
งาน ให้กดสวิทช์ “A/C” และตั้งปุ่มเลือกความเร็วพัด
ลมไปทีต่ำแหนง่อืน่นอกจาก “OFF”

ระหว่างที่ระบบปรับอากาศทำงาน ท่านอาจสังเกตเห็น
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของเครื่องยนต์ การเปลี่ยน
เหล่านี้เป็นความปกติ ระบบถูกออกแบบมาเพื่อให้คอม
เพรสเซอรเ์ปิดหรือปิดเพื่อรักษาอุณหภูมิที่ต้องการ ยิ่ง
คอมเพรสเซอร์ทำงานต่ำยิ่งทำให้ประหยัดน้ำมันมาก
เทา่นัน้
การบำรุงรักษา
ถ้าไมใ่ช้ระบบปรบัอากาศเปน็เวลานาน อย่างเชน่ช่วง
ฤดูหนาว ระบบปรับอากาศอาจใชง้านได้ไม่ดีเมื่อกลับ
มาใช้ใหม่อีกครั้ง เพื่อช่วยให้รักษาประสิทธิภาพการ
ทำงานและความคงทนของระบบปรับอากาศสูงสุด
จำเป็นต้องเปิดใช้งานเป็นระยะๆ  ให้เครื่องปรับอากาศ
ทำงานอยา่งนอ้ยเดอืนละครัง้เปน็เวลา 1 นาท ีโดยให้
เครื่องยนต์เดินเบา วิธีนี้จะทำให้น้ำยาแอร์และน้ำมัน
หมนุเวยีนและชว่ยปกปอ้งชิน้สว่นภายใน
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คันเบรกมือ

(1) การใช้เบรกมือ
(2) การปลดเบรก
(3) การปลดเบรก

คนัเบรกมอืตดิตัง้อยูร่ะหวา่งเบาะนัง่ดา้นหนา้ การใช้
เบรกมือ ให้เหยียบแป้นเบรกค้างไว้แล้วดึงคันเบรกมือ
ขึ้นจนสุด การปลดเบรกมือให้เหยียบแป้นเบรกค้าง
ไว้  ดึงคันเบรกมอืขึ้นเบาๆ แล้วกดปุ่มที่ปลายคันเบรก
มือด้วยนิ้วหัวแม่มือ แล้วจึงลดคันเบรกมือจนกลับสู่
ตำแหน่งเดิม

สำหรับรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ ให้ดึงเบรกมอืขึ้นก่อนที่
จะเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P” (จอด) เสมอ ถ้าจอด
รถในที่ลาดเอียงให้เลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P”
ก่อนที่จะดึงเบรกมือ น้ำหนักของรถอาจทำให้ปลด
เกยีร์ออกจากตำแหนง่ “P” ไดย้าก เมือ่ทา่นจะขบัรถ
เมื่อเตรียมพร้อมที่จะขับรถ ให้เลื่อนคันเกียร์ออกจาก
ตำแหน่ง “P” ก่อนที่จะปลดเบรกมือ

4-1

คำเตอืน
ให้ดึงเบรกมือก่อนออกจากรถเสมอ ไม่เช่นนั้น
อาจทำให้รถเคลื่อนที่ทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิด
ความเสียหาย เมื่อจอดรถ ให้แน่ใจว่าได้เลื่อนคัน
เกียร์สำหรับรถยนต์เกียร์ธรรมดาไปที่เกียร์ 1 หรือ
เกียร์ “R” (ถอย) และคันเกียร์สำหรับรถยนต์เกียร์
อัตโนมัติที่เกียร์ “P” (จอด) จำไว้ว่า ถึงแม้จะเข้า
เกียร์จอดไวก้็ต้องดงึเบรกมอืจนสดุเสมอ

คำเตอืน
เมื่อจอดรถในช่วงอากาศหนาวเย็น ควรทำตามขั้น
ตอนดงัตอ่ไปนีม้าใช:้
1) ดึงเบรกมอื
2) เลื่อนคันเกียร์รถยนต์เกียร์ธรรมดาไปที่เกียร์

ถอยหรือเกียร์ 1 หรือเกียร์อัตโนมัติที่ “P” (จอด)
3) ดับเครื่องยนต์ ออกจากรถแล้วนำไม้หมอนมา

รองใตล้้อ
4) ปลดเบรกมอื

เมื่อกลับไปทีร่ถ ตอ้งจำไวว้่ากอ่นอืน่ตัง้ดงึเบรก
มือขึ้น จากนั้นจึงเอาไม้หมอนรองออกจากล้อ

คำเตอืน
• ห้ามขับรถในขณะที่เบรกมือทำงานอยู่: ประสิทธิ
ภาพของเบรกหลังจะลดลงเนื่องจากความร้อน
มากเกินไป, อายุการทำงานของเบรกจะน้อยลง
หรือเกิดความเสยีหายอยา่งมาก

• ถ้าเบรกมือไม่สามารถหยุดรถไม่ให้เคลื่อนที่ได้
หรือเบรกมือค้าง ให้นำรถเข้าตรวจสอบที่ผู้จำ
หนา่ยรถยนตซ์ซูกูิโดยทนัที
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81A071

แป้นเหยียบ
เกียร์ธรรมดา

54J041

เกียร์อัตโนมตัิ

แป้นเหยียบคลัตช์ (1)
(สำหรับเกียร์ธรรมดา)
แป้นเหยียบคลัตช์ใช้เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์, หยุดรถ,
หรือเปลี่ยนคันเกียร์ เหยียบแป้นคลัตช์เพื่อให้คลัตช์
ไม่ต่อกำลัง

ข้อควรระวัง
ห้ามขับรถในขณะที่เท้าของท่านอยู่บนแป้นคลัตช์
เพราะอาจทำให้คลัตช์สึกหรอ, เสียหายหรือสูญเสีย
กำลังจากเครือ่งยนต์

แป้นเหยียบเบรก (2)
รถยนต์ซูซูกิของทา่นไดต้ิดตั้งมาทัง้ดิสก์เบรกลอ้หน้า
และล้อหลังหรือดิสก์เบรกหน้าและดรัมเบรกหลัง
เหยียบแป้นเหยียบเบรกจะทำให้เบรกทั้งสองทำงาน
พร้อมกนั
ท่านอาจได้ยินเสียงเบรกในบางครั้งเมื่อเหยียบเบรก
นี่เป็นสภาวะปกตทิี่เกิดจากปจัจัยแวดล้อมเช่น อากาศ
เย็น, เปียกชื้น หรือมีหิมะ

คำเตอืน
ห้าม “เหยียบ” เบรกไว้อย่างต่อเนื่องหรือวางเท้าไว้
บนแป้นเบรก เพราะจะทำใหค้วามร้อนสูงที่ผ้าเบรก
ซึ่งอาจทำระบบเบรกทำงานไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพ
หรือทำใหเ้บรกเสยีหาย

แป้นเหยียบคันเร่ง (3)
แป้นเหยียบนี้ควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ การ
เหยียบแป้นเหยียบคันเร่งจะเป็นการเพิ่มกำลังและ
ความเรว็รถ

คำเตอืน
ถ้าเสียงเบรกดังเกินไปและเกิดขึ ้นทุกครั ้งเมื ่อ
เหยียบเบรก ควรนำรถของท่านไปตรวจสภาพเบรก
ที่ผู้แทนจำหนา่ยรถยนตซ์ซูกูิ
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65D038

ห่วงลากจูง
เกียร์ธรรมดา

81A073

เกียร์อัตโนมตัิ 61J116

ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงติดตั้งอยู่ด้านข้างตัวรถ
สำหรับรุ่น APV

รถยนต์ของท่านติดตั้งด้วยระบบเกียร์ธรรมดาหรือ
เกียร์อัตโนมัติ คันเกียร์สำหรับเกียร์แต่ละแบบแสดง
ในภาพ สำหรับรายละเอียดวิธีการใช้เกียร์ โปรดดู
“การใชเ้กยีร์” ในบท “การใชง้านรถยนต”์
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60G069

การถอดฝาช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง:
1) เปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันโดยเสียบกุญแจเข้าไป

แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา
2) ถอดฝาออกโดยหมนุทวนเขม็นาฬกิา
การติดตั้งฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง:
1) หมุนฝาปิดตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งได้ยินเสียง

คลิ๊กหลายๆ ครั้ง
2) ปิดประตูช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง หมุนกุญแจทวน

เข็มนาฬิกาเพื่อล็อคประตู

61J117

สำหรบัรุน่ CARRY

61J118

61J119
การถอดฝาช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง:
1) เปิดที่ครอบบนฝาออก เสียบกุญแจเข้าไปในฝา

แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อค
2) ดึงกุญแจออก
3) ถอดฝาออกโดยหมนุทวนเขม็นาฬกิา
การติดตั้งฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง:
1) หมุนฝาปิดตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งได้ยินเสียง

คลิ๊กหลายๆ ครั้ง
2) เปิดที่ครอบบนฝาออก เสียบกุญแจเข้าไปในฝา

แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อค
3) ดึงกุญแจออก
4) ให้แน่ใจว่าท่านได้ยินเสียงคลิ๊กหลายๆ ครั้งเมื่อ

หมนุฝาปดิทวนเขม็นาฬกิา เสยีงคลิก๊หมายถงึฝา
ถูกล็อคแล้ว

ล็อค

ปลดล็อค
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การพับเบาะนั่ง (สำหรับรุ่น APV)
เบาะหนา้

61J007

คำเตอืน
เปิดฝาช่องเติมน้ำมันช้าๆ เพราะน้ำมันเชื้อเพลิงอาจ
อยู่ภายใต้แรงดันและอาจพุ่งออกมา ทำให้ได้รับบาด
เจ็บได้

คำเตอืน
นำ้มนัเบนซนิเปน็วตัไุวไฟ หา้มสบูบหุรีข่ณะทีเ่ตมิ
น้ำมันและให้แน่ใจว่าไม่มีเปลวเพลิงหรือประกาย
ไฟในบรเิวณนัน้

คำเตอืน
ถ้าต้องการเปลี่ยนฝาปิดช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ให้ใช้ของแท้ของซูซูกิหรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า
การใช้ฝาปิดที่ไม่ถูกต้องอาจทำมีการทำงานผิด
ปกติในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงหรือระบบควบคุม
มลภาวะทางไอเสีย อาจทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงรั่วไหล
ในกรณทีี่เกิดอบุตัเิหตุ

4-5

เบาะนั่งด้านหน้าสามารถเอนไปข้างหลังได้จนสุด
การเอนเบาะพิงหลัง ให้ดึงก้านปรับข้างเบาะด้านติด
กับประตูขึ้น เลื่อนพนักพิงไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
แล้วปลดก้านปรับเพื่อล็อคพนักพิงให้อยู่กับที่

คำเตอืน
ห้ามขับรถโดยที่เบาะนั่งพับไปด้านหลังจนสุด พนัก
พงิหลงัควรอยูใ่นตำแหนง่ตัง้ตรงขณะขบัขี ่ไม่เชน่
นั้นประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัยอาจลดลง เข็ม
ขัดนิรภัยถูกออกแบบมาเพื่อการป้องกันสูงสุดเมื่อ
พนกัพิงหลงัอยูใ่นตำแหนง่ตัง้ตรง

เบาะนั่งแถวที่ 2 และแถวที ่3 (ถ้ามีติดตั้ง) (ยกเว้น
เบาะนัง่แบบแขง็)
เบาะนั่งแถวที่ 2
เบาะนั่งแถวที่ 2 สามารถพับไปข้างหน้าได้ เพื่อเข้า
หรือออกจากเบาะนัง่แถวที ่3 การพบัเบาะนัง่แถวที ่2
ไปข้างหนา้โปรดด ู“การเขา้/ออกเบาะนัง่แถวที ่3” ใน
บท “กอ่นการขบัขี”่
เบาะนั่งแถวที่ 3
เบาะนั่งแถวที่ 3 สามารถพับไปข้างหน้าได้ เพื่อเพิ่ม
พื้นที่วางสมัภาระ การพับเบาะนัง่แถวที ่3 ไปขา้งหนา้
ให้ปฏิบัติดังขั้นตอนด้านล่างนี้:
1) ลดหมอนพิงศีรษะ (ถ้ามีติดตั้ง) ลงจนสุด
2) เกบ็ทีเ่ทา้แขน (ถ้ามตีดิตัง้) กลบัไปตำแหนง่เกบ็
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3) ดึงก้านปรับ (1) ด้านติดกับประตูของเบาะนัง่แถว
ที่ 3 หรือดันก้านปรับ (2) ที่ด้านหลังของเบาะนั่ง
แถวที ่3 พนกัพงิหลงัจะพบัไปขา้งหนา้

61J087

4) พับเบาะนั่งทั้งหมดไปข้างหน้า

61J089

5) เกี่ยวสายรัดที่ด้านหลังของเบาะนัง่แถวที่ 3 เข้ากับ
หมอนพิงศีรษะของเบาะนั่งแถวที่ 2 ดังแสดงใน
ภาพ

61J009

คำเตอืน
หา้มขบัรถโดยทีพ่นกัพงิหลงัพบัมาขา้งหนา้

61J030
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การปรบัเบาะนัง่กลบัสูต่ำแหนง่ปกต ิใหป้ฏบิตัดิงัขัน้
ตอนตอ่ไปนี้
1) ปลดขอเกี่ยวสายรัดแล้วเก็บเข้าไปในช่องเก็บที่

เบาะรองนั่งของเบาะนั่งแถวที่ 3
2) ยกเบาะนั่งทั้งหมดขึ้นแล้วจากนั้นยกพนักพิง

หลังกลับขึ้นตำแหน่งตั้งตรง
หลังจากปรับเบาะนั่งกลับ ให้ลองขยับเบาะนั่งและ
พนักพิงหลังเพื่อให้แน่ใจว่าล็อคจนปลอดภัย

4-7

ที่พักแขน (ถ้ามีติดตั้ง)
เบาะนั่งด้านหนา้ (ด้านคนขับเท่านั้น)

54G464
จากตำแหน่งเก็บ (ตั้งตรง) ให้ลดที่เท้าแขนลงจนถึง
ตำแหนง่ตำ่สดุ จากนัน้ใหย้กขึน้มา ช้าๆ ยังตำแหนง่ที่
ต้องการ เมื่อไม่ใช้งานที่พักแขน ให้ยกกลับที่ตำแหน่ง
เก็บ

61J127
คำเตอืน

เมื่อปรับเบาะนั่งด้านหลังกลับสู่ตำแหน่งปกติ ห้าม
จับโครงเบาะดังแสดงในภาพ ไม่เช่นนั้นมือของท่าน
จะถูกหนีบระหว่างโครงเบาะกับพื้น ให้แน่ใจว่ายึด
พนกัพิงหลงัหรอืเบาะรองนัง่กลับสูต่ำแหนง่ปกติ

คำเตอืน
• หา้มขบัรถโดยทีพ่นกัพงิหลงัพบัมาดา้นหนา้
• ก่อนปรับเบาะนั่งแถวที่ 2 กลับสู่ตำแหนง่ปกติ ให้
แน่ใจว่าที่วางเท้าของเบาะนั่งแถวที่ 3 ไม่ขวาง
ทางอยู่

• หลังจากปรับเบาะนั่งกลับสู่ตำแหน่งเดิม ให้แน่ใจ
ว่าเบาะนัง่และพนกัพิงหลังล็อคอย่างปลอดภยั

• ควรเก็บสัมภาระหรือสิ่งของอื่นๆ ในห้องสัมภา-
ระโดยที่เบาะนั่งอยู่ในตำแหน่งตั้งตรงเมื่อใดก็ตาม
ที่เปน็ไปได ้ถา้ทา่นตอ้งการขนสนิคา้ในหอ้งโดย
สารโดยที่เบาะนั่งด้านหลังพับไปข้างหน้า ให้แน่
ใจว่ายึดสิ่งของจนปลอดภัย ไม่เช่นนั้นของอาจ
ถูกเหวี่ยงออกมา ทำให้ได้รับบาดเจ็บ ห้ามวาง
สัมภาระสงูเกินกว่าพนกัพิงหลงั
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แผ่นบังแดด

60A158
สามารถดึงแผ่นบังแดดลงมาเพื่อบังแสงแดดที่ผ่าน
เข้ามาทางกระจกบงัลมหน้า หรือสามารถปลดขอเกีย่ว
และหมุนไปด้านข้างเพื่อบังแสงแดดที่ผ่านกระจก
หนา้ตา่งเขา้มา

ข้อควรระวัง
เมื่อปลดหรือเกี่ยวขอเกี่ยวแผ่นบังแดด ให้แน่ใจว่า
เกี่ยวในส่วนที่เป็นพลาสติก ไม่เช่นนั้นแผ่นบังแดด
อาจเสยีหายได้

เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือหยุดรถกระทันหัน ที่พักแขน
ของเบาะนั่งแถวที่ 2 และแถวที่ 3  (ถ้ามีติดตั้ง) อาจ
ตกลงมาข้างหน้า ถ้าวางเบาะนั่งสำหรับเด็กแบบ
หันหลังออกไว้ที่ตำแหน่งกลางของเบาะนั่งแถวที่
2 และ 3 ที่พักแขนที่ตกลงมาอาจทำให้เด็กได้รับ
บาดเจ็บ ห้ามติดตั้งเบาะนั่งสำหรับเด็กไว้ที่ตำแหนง่
กลางเบาะนัง่แถวที ่2 และ 3

คำเตอืน

ข้อควรระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับที่พักแขน ห้ามนอน
พงิทีพ่กัแขนหรอืใหเ้ดก็นัง่บนทีพ่กัแขน

61J033

เบาะนัง่แถวที ่2 และแถวที ่3 (ถ้ามีติดตั้ง)

เมื่อจะใช้งานให้ดึงที่พักแขนลงมา เมื่อไม่ใช้งาน ให้
ดันเก็บเข้าไป
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สวิทช์ไฟในห้องโดยสาร
ด้านหนา้

61J155
ด้านหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)

61J156

สวิทช์ไฟนี้มี 3 ตำแหน่งซึ่งทำหน้าที่ดังอธิบายด้าน
ล่างนี้:
(1) ไฟจะสว่างขึ้นและค้างไว้ไม่ว่าประตูจะเปิดหรือ

ปิดอยู่
(2) ไฟจะสวา่งเมือ่ประตเูปดิ
(3) ไฟจะดบัตลอดเวลาแมว้่าประตถููกเปดิอยู่

61J034

ข้อสังเกต:
จำนวนของประตูที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของไฟ
ในห้องโดยสารจะขึ้นอยู่กับค่าจำเพาะของรถยนต์ ถ้ามี
สวิทช ์(ปุ่มยาง) ที่ประตเูปดิอยู่ดังแสดงในภาพ ประตู
นัน้จะทำใหไ้ฟทำงาน

ทีจ่บัดา้นขา้งตดิตัง้ไวเ้พือ่ความสะดวกของผูโ้ดยสาร

ที่จับด้านข้าง  (ถ้ามีติดตั้ง)

60B110

ข้อควรระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อที่จับด้านข้าง และ
โครงหลังคา ห้ามโหนที่จับด้านข้าง
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ห่วงลากจูง

61J112

ห่วงลากจงู (1) ติดตั้งอยู่ด้านหนา้ของตวัรถสำหรับใช้
ในกรณีฉุกเฉิน การลากจูงรถบนถนนหรือทางหลวง
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำใน บท “การบริการฉุกเฉิน”
ห่วงลากจงู (1) ยังใช้เพื่อจุดประสงคใ์นการขนสง่ทาง
เรอืดว้ย
ห่วงเกี่ยว (2) ติดตั้งอยู่ด้านหน้าของตัวรถสำหรับใช้
เพื่อการขนส่งทางเรือ ห้ามใช้ห่วงเกี่ยวนี้เพื่อจุดประ
สงค์อื่นนอกจากการขนส่งทางเรือเท่านั้น

คำเตอืน
ห้ามใช้ห่วงลากจูง (1) เพื่อลากจูง (หรือถูกลากจูง)
รถยนต์คันอื่นบนถนนหรือทางหลวงยกเว้นกรณี
ฉุกเฉินเทา่นัน้

ฝากระโปรงหนา้

61J070

การเปดิฝากระโปรงหนา้:
1) ดึงที่ปลดล็อคฝากระโปรงที่อยู่ใต้แผงหน้าปัด

ด้านคนขับ จะทำให้ฝากระโปรงหน้าเปิดแง้ม
ออกมา

2) ดันคันล็อคใต้ฝากระโปรงไปด้านข้าง ดังแสดง
ในภาพ ขณะที่กดคันล็อคอยู่ให้เปิดฝากระโปรง
หน้าขึ้น

61J037
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3) ยกฝากระโปรงหน้าขึ้นจนสูงพอที่จะเกี่ยวก้าน
คำ้ฝากระโปรง

การปดิฝากระโปรงหนา้:
1) ยกฝากระโปรงหน้าขึ้นเบาๆ แล้วอาก้านค้ำฝา

กระโปรงออกจากช่องเกี่ยว เก็บก้านค้ำฝากระ
โปรงกลับเข้าที่

2) ลดฝากระโปรงลงประมาณ 20 ซ.ม. เหนอืกนัชน
แล้วปล่อยฝากระโปรงลง
ให้แน่ใจว่าฝากระโปรงล็อคอย่างมั่นคงหลังจาก
ปิดฝากระโปรง

61J038

ข้อควรระวัง
ห้ามปล่อยฝากระโปรงหน้าลงเกินกว่า 20 ซ.ม. เหนือ
กันชน เพือ่ป้องกนักนัชนเสยีหาย

คำเตอืน
ให้แน่ใจว่าฝากระโปรงหน้าปิดและล็อคสนิทก่อน
ที่จะขับรถ เพราะอาจเปิดขึ้นมาโดยไม่คาดคิดใน
ขณะที่ขับขี่กีดขวางการมองของท่านและทำให้
เกิดอุบัติเหตุ

ที่วางขวดน้ำ (ถ้ามีติดตั้ง)

61J039

ที่วางขวดนำ้ติดตั้งอยู่ที่ประตหูน้าและกลอ่งคอนโซล
กลาง

คำเตอืน
ห้ามใช้ที่วางขวดน้ำสำหรับวางขวดที่บรรจุของร้อน,
วัตถุมีคม, ของแข็งหรือแตกหักง่าย เพราะอาจถูก
เหวี่ยงออกมาในระหว่างที่หยุดรถกะทันหันหรือเมื่อ
เกิดการกระแทก และอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ
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ห้องเครื่องยนต์
สำหรับรุ่น APV

61J092

การเปิดห้องเครื่องยนต์:
1) ปรับพนักพิงหลังด้านหน้าไปที่ตำแหน่งตั้งตรง
2) เลื่อนเบาะนั่งด้านหน้าไปที่ตำแหน่งหลังสุด
ข้อสังเกต:
โปรดดูที่ “การปรับเบาะนั่ง” สำหรับรายละเอียดวิธี
การปรับเอนพนักพิงหลังและวิธีการเลื่อนเบาะนั่ง

76A056
3) ปลดล็อคหูเกี่ยวทั้งสองที่ปลายเบาะนั่งด้านหน้า

61J057

4) ยกเบาะนั่งขึ้นช้าๆ

61J058
การปิดห้องเครื่องยนต์ ให้ปฏิบัติขั้นตอนย้อนลำดับ
กับที่ใช้เปิดห้องเครื่องยนต์ หลังจากปิดห้องเครื่อง-
ยนต์ ให้ลองขยับเบาะนั่งและพนักพิงหลังเดินหน้า
และถอยหลังเพื่อให้แน่ใจว่าล็อคปลอดภัย

คำเตอืน
ให้แน่ใจว่าเบาะนั่งและพนักพิงหลังถูกปรับเรียบร้อย
ก่อนทีท่่านจะทำการขบัขี่
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สำหรบัรุน่ CARRY

76A056

การเปิดห้องเครื่องยนต์:
1) ปลดล็อคหูเกี่ยวทั้งสองที่ปลายเบาะนั่งด้านหน้า

ดา้นคนขบั

61J120

2) ดึงสายรัด (1) ที่ด้านล่างของพนักพิงหลังแล้วยก
ขึ้น

ด้านผูโ้ดยสาร

61J121

2) ยกเบาะนั่งขึ้นแล้วเกี่ยวสายรัด (2) เข้ากับปลาย
ด้านหน้าของเบาะนั่ง
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เครื่องมือเปลี่ยนยางรถ

61J050

แม่แรงและอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนยางเก็บอยู่ในห้อง
เครื่องยนต์ใต้ฝากระโปรงหน้า
การนำแม่แรงออกมาให้หมุนแกนทวนเข็มนาฬิกา
แล้วดึงแม่แรงออกมาจากแท่นยึด การเก็บแม่แรง
ให้วางเข้าไปในแทน่ยึด และหมุนแกนตามเขม็นาฬิกา
จนกระทั่งแม่แรงยึดแน่นกับที่

คำเตอืน
เครื่องมือเปลี่ยนยางใชส้ำหรบัเปลี่ยนยางรถเทา่นั้น
เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอ่านคำแนะนำในการยกรถ
ในบท “การบรกิารฉกุเฉนิ” ในคูม่ือเลม่นีก้่อนทีจ่ะ
ใช้แม่แรง

คำเตอืน
หลังจากใช้เครื่องมือเปลี่ยนยางรถ ให้แน่ใจว่าเก็บ
เข้าที่เก็บจนปลอดภยั เพราะเครื่องมืออาจหลดุออก
มาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทำให้ได้รับบาดเจ็บ

สำหรับรุ่น APV

61J041
1) คลายสลักเกลียวล็อคที่ยึดยางอะไหล่

ยางอะไหล่เก็บอยู่ใต้พื้นด้านหลัง
การเอายางอะไหลอ่อกมา:

ขนัแน่น

คลาย
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80G142

เสาอากาศวิทยุ (ถ้ามีติดตั้ง)

เสาอากาศวิทยุสามารถดึงขึ้นหรือลดลงได้

61J042

2) ปลดล็อคที่ยึดยางอะไหล่แล้วลดยางอะไหล่ลง
ช้าๆ

3) เอายางอะไหลอ่อกมา

61J122

1) คลายน็อตโดยเหล็กถอดล้อ
2) ปลดที่ยึดยางอะไหล่ขณะที่ยกที่ยึดยางขึ้น
3) ลดที่ยึดยางลงแล้วเอายางอะไหล่ออกมา
การเก็บยางอะไหล่ ให้ปฏิบัติย้อนลำดับกับการถอด
ให้แน่ใจว่ายางถูกล็อคอย่างปลอดภัย

สำหรบัรุน่ CARRY

ข้อควรระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเสาอากาศวิทยุให้
ลดเสาอากาศลงในกรณตี่อไปนี้
• เมื่อล้างรถแบบอตัโนมตัิ
• เมื่อเสาอากาศชนกับอะไรก็ตามเช่นเพดานต่ำๆ ใน
โรงรถ

• เมื่อคลุมรถของทา่นดว้ยผ้าคลมุรถ

คลาย

ขันแน่น
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52D334

คำเตือนเกี่ยวกับก๊าซไอเสีย

หลีกเลี่ยงการสูดดมก๊าซไอเสีย เพราะประกอบด้วย
คาร์บอนมอนออกไซด์ซึ่งไม่มีสีและกลิ่นเป็นอัน-
ตรายต่อร่างกาย เนื่องจากคาร์บอนมอนออกไซด์
เป็นก๊าซที่ยากจะตรวจจับต้อง ให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติ
ตามข้อควรระวังต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซคาร์
บอนมอนออกไซดเ์ข้าไปในรถยนต์
• ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในโรงรถ หรือบริเวณ
ที่คับแคบ

• ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้เป็นเวลานาน ถึงแม้จะ
เป็นกลางแจ้ง ถ้าจำเป็นต้องนั่งอยู่ในรถเป็นเวลา
สั้นๆ โดยสตาร์ทเครื่องยนต์ทิ้งไว้ ให้แน่ใจว่าตั้ง

ปุ่มเลือกอากาศไหลเข้าไว้ที่ “อากาศภายนอก
หมุนเวียนเข้ามา” และพัดลมที่ความเร็วสูงสุด

• หลีกเลี่ยงการเปิดประตูท้าย, ประตูด้านหลงัหรือ
กระจกหน้าต่างด้านหลัง ถ้าจำเป็นให้แน่ใจว่า
ได้ปิดหลังคาเปิดรับแสง (ถ้ามีติดตั้ง) และปิด
กระจกทกุบาน และตัง้ความเรว็พัดลมไว้ที่ความ
เร็วสูงโดยตั้งการเลือกอากาศไหลเข้าไว้ที่ “อากาศ
ภายนอกไหลเวยีนเข้ามา”

• เพื่อให้การทำงานระบบหมุนเวียนอากาศเป็นไป
อย่างเหมาะสม ต้องไม่ใหต้ะแกรงชอ่งอากาศเขา้
ที่ใต้กระจกบังลมหน้ามีหิมะ, ใบไม้หรือสิ่งสก-
ปรกอื่นๆ ปิดอยู่

• ควรรักษาส่วนปลายท่อไอเสียไม่ให้มีหิมะหรือ
วัสดุอื่นเกาะอยู่เพื่อช่วยลดการสร้างก๊าซไอเสีย
ภายใต้รถยนต์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อจอด
รถในสภาพพายหุิมะ

• นำระบบไอเสียเข้าตรวจสอบตามระยะเวลาเพื่อ
ดูความเสียหายหรือการรั่วไหล ความเสียหาย
หรือการรั่วไหลใดๆ ควรได้รับการซ่อมทันที

60A187S

รายการตรวจสอบประจำวนั
ก่อนขับรถ

1) ต้องแน่ใจว่าหน้าต่าง, กระจก, ไฟส่องสว่าง และ
แถบสะท้อนแสงสะอาดและไม่มีสิ่งบดบัง

2) ตรวจสอบยางดว้ยตาเปลา่ในจดุตา่งๆ ตอ่ไปนี:้
- ความลึกของดอกยาง
- การสกึหรอทีผ่ิดปกต,ิ รอยแตกรา้วและเสยีหาย
- น็อตล้อที่หลวม
- วัตถแุปลกปลอมตดิอยู ่เชน่ ตะป,ู หิน และอืน่ๆ

สำหรบัรายละเอยีดโปรดดทูี ่“ยาง” ในบท “การตรวจ
เช็คและการบำรุงรักษา
3) ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำมันและของเหลว

  คำเตือน
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ข้อสังเกต:
น้ำที่หยดจากระบบปรับอากาศหลังการใช้งาน เป็น
เรื่องปกติ
4) ต้องแน่ใจว่าฝากระโปรงหน้าปิดและล็อคสนิท
5) ตรวจสอบไฟหน้า, สัญญาณไฟเลี้ยว, ไฟเบรก,

และแตรให้ทำงานถูกต้อง
6) ปรับเบาะนั่งและหมอนพิงศีรษะที่ปรับระดับได้

(ถ้ามีติดตั้ง)
7) ตรวจสอบแป้นเหยียบเบรกและคันเบรกมือ
8) ปรับกระจกต่างๆ
9) ต้องแน่ใจว่าผู้ขับขี่และผู้โดยสารทั้งหมดรัดเข็ม

ขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง
10) ต้องแน่ใจว่าไฟเตือนทั้งหมดติดขึ้น เมื่อบิดสวิทช์

กญุแจไปทีต่ำแหนง่ “ON” หรือ “START”
11) ตรวจสอบเกจวัดทั้งหมด
12) ต้องแน่ใจว่าไฟเตือนระบบเบรกดับลง เมื่อปลด

เบรกมือ
ให้ตรวจสอบใต้ฝากระโปรงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง หรือทุก
ครั้งที่เติมน้ำมัน ดังรายการตรวจสอบต่อไปนี้:
1) ระดับน้ำมันเครื่อง
2) ระดับน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
3) ระดับน้ำมันเบรก
4) ระดบันำ้มนัพวงมาลยัเพาเวอร ์(ถ้ามตีดิตัง้)

5) ระดับน้ำฉดีล้างกระจกบังลมหน้า
6) ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่
7) การทำงานของที่ล็อคฝากระโปรงหน้า

ให้ดึงคันล็อคฝากระโปรงรถ ต้องแน่ใจว่าไม่
สามารถเปิดฝากระโปรงได้โดยที่ไม่ได้ปลดคัน
ล็อค ใหแ้นใ่จวา่ไดป้ดิฝากระโปรงหนา้จนสนทิ
หลังจากที่ทำการตรวจสอบการทำงานของคนัล็อค
ดูที่ “กลอน, บานพับและล็อค” ของหมวด “แชส
ซีและตัวถัง” ใน “ตารางการบำรงุรักษาตามระยะ
เวลา” ในบท “การตรวจเชค็และการบำรงุรกัษา”

ให้ตรวจสอบแรงดันลมยางด้วยเกจวัดแรงดันลมยาง
เดือนละครั้ง หรือทุกครั้งที่เติมน้ำมันรวมทั้งยางอะ
ไหลด่ว้ย

ให้แน่ใจว่าฝากระโปรงหนา้ปิดและล็อคสนิทก่อนที่
จะขับรถ เพราะอาจเปิดขึ้นมาโดยไม่คาดคิดในขณะ
ที่ขับขี่ที่ทำให้บดบังทัศนวิสัยของท่านและทำให้เกิด
อุบตัเิหตุ

  คำเตือน

การสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่อง
เป็นเรื่องปกติสำหรับเครื่องยนต์ที่จะกินน้ำมันเครื่อง
ในระหวา่งการใชง้านรถยนตต์ามปกติ
ปริมาณการสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องจะขึ้นอยู่กับความ
หนืดของน้ำมันเครื่อง คุณภาพของน้ำมันเครื่องและ
สภาวะการขบัขีร่ถยนต์
การขับรถที่ความเร็วสูงและเมื่อเร่งความเร็วหรือลด
ความเร็วบ่อยครั้งจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องเพิ่ม
มากขึ้น  การบรรทุกน้ำหนักมากก็ทำให้สิ้นเปลือง
น้ำมันเครื่องมากขึ้นเช่นกัน
เครื่องยนต์ใหม่ก็สิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องมากเช่นกัน
เนื่องจากลูกสูบ, แหวนลูกสูบ, และผนังกระบอกสูบ
ยังไม่เขา้ที่
เครื่องยนต์ใหม่จะกลับสู่ระดับการสิ้นเปลืองน้ำมัน
เครื่องตามปกติ หลังจากที่ขับขี่เป็นระยะทาง 5,000
กิโลเมตร (3,000 ไมล์) ไปแล้วเท่านั้น
การสิน้เปลืองนำ้มันเครื่อง:
สูงสุด 1.0 ลิตร ต่อระยะทาง 1,000 กิโลเมตร
(1 ควอร์ต ต่อระยะทาง 600 ไมล์)
เมื่อวัดปริมาณการสิน้เปลืองน้ำมันเครื่อง ให้สังเกตว่า
น้ำมันเครื่องอาจจะมีสภาพเจือจางและทำให้เป็นการ
ยากที่จะวัดระดับน้ำมันเครื่องที่แท้จริงได้อย่างถูกต้อง
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ตัวอย่างเช่น หากรถยนตถ์ูกใช้งานในการเดนิทางเปน็
ระยะทางสั้นๆ บ่อยครั้ง และสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่องใน
ระดับปกติ ก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องอาจไม่แสดง
ระดับน้ำมันเครื่องที่ลดลงอย่างใดถึงแม้จะขับมาเป็น
ระยะทาง 1,000 กิโลเมตร (600 ไมล์) หรือมากกวา่นั้น
ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากน้ำมันเครื่องเริ่มมีสภาพเจือจางมาก
ขึ้นจากนำ้มันเชื้อเพลิงหรือความชื้น ทำให้ดูเหมือนว่า
ระดับน้ำมันเครื่องไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จึงควรระวังการเจอืจางของสารประกอบทีร่ะเหยออก
ไปเมื่อขับรถยนต์ที่ความเร็วสูงในเวลาต่อมา เช่นบน
ทางดว่น ทำใหดู้เหมือนว่าสิ้นเปลอืงน้ำมันเครือ่งมาก
ผิดปกติหลังจากที่ขับด้วยความเร็วสูง

การสตาร์ทเครื่องยนต์
ก่อนสตารท์เครื่องยนต์

1) ต้องแน่ใจว่าดึงเบรกมือขึ้นจนสุด
2) เกยีร์ธรรมดา - เลื่อนคนัเกยีร์ไปที ่“N” (ว่าง) และ

เหยียบแป้นคลัตช์จนสุดถึงพื้น เหยียบค้างไว้
ขณะทีส่ตารท์เครือ่งยนต์
เกยีร์อัตโนมตั ิ - ถ้าคนัเกยีร์ไมอ่ยู่ทีต่ำแหนง่ “P”
(จอด) ให้เลื่อนคันเกียร์ไปที่ “P” (จอด) (ถ้าต้อง
การสตาร์ทเครื่องยนต์ซ้ำอีกครั้งขณะที่รถยนต์
เคลือ่นตวัใหเ้ปลีย่นไปทีเ่กยีร์ “N”)

ข้อสังเกต:
รถยนต์เกียร์อัตโนมัติจะมีอุปกรณ์ล็อคสตาร์ทซึ่งถูก
ออกแบบมาเพื่อป้องกันการสตาร์ทถ้าเข้าเกียร์อยู่ใน

ตำแหน่งขับเคลื่อน
คำเตอืน

ให้แน่ใจว่าดึงเบรกมือขึ้นจนสุด และเกียร์อยู่ในตำ-
แหน่ง “N” (หรือ “P” สำหรับรถยนต์เกียร์อัตโนมัติ)
ก่อนสตารท์เครื่องยนต์

การสตารท์เครื่องยนตใ์นขณะเครือ่งเย็น และการ
อุ่นเครื่อง
ห้ามไม่ให้เหยียบที่แป้นเหยียบคันเร่ง สตาร์ทเครื่อง-
ยนต์โดยบิดสวิทช์กุญแจไปที ่“START” ปล่อยกุญแจ
เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ท

ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดภายในเวลา 15 วินาที ให้รอ
ประมาณ 15 วินาที จากนั้นเหยียบแป้นคันเร่งประมาณ
1 ใน 3 แล้วลองสตารท์เครือ่งยนต์อีกครั้งปล่อยกุญแจ
และแป้นคันเร่งเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ทติด

64J140
ข้อควรระวัง

• หยุดสตาร์ททันหลังจากที่เครื่องยนต์สตาร์ทติด
ไม่เช่นนัน้ระบบสตารท์จะไดร้ับความเสยีหาย

• หา้มสตารท์เครื่องยนตน์านกวา่ 15 วินาท ีถา้หาก
เครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติดในครั้งแรกให้รอประมาณ
15 วินาท ีก่อนทีจ่ะทำการสตารท์อกีครัง้
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ถ้าเครื่องยนต์ยังคงสตาร์ทไม่ติด ให้เหยียบแป้นคันเร่ง
จนถงึพืน้ขณะทีส่ตารท์เครือ่ง นีจ่ะเปน็การแกป้ญัหา
หากนำ้มนัทว่ม

61J108

การใช้เกียร์
เกียร์อัตโนมัติ 4-สปีด

4-A/T:
โหมดเกียร์อัตโนมัติ 4-สปีด
3-A/T:
โหมดเกียร์อัตโนมัติ 3-สปีด
สวทิช์ปิดโอเวอรไ์ดรฟ์
เกยีร์อัตโนมตัิ 4-สปีด (3-สปีดรวมโอเวอรไ์ดรฟ)์ เมือ่
สวิทช์โอเวอร์ไดรฟ์ทำงาน สามารถเปลี่ยนเกียร์ให้
เป็นเกียร์อัตโนมัติ 3-สปีด ซึ่งจะไม่เคลื่อนที่ไปยัง
ตำแหนง่โอเวอรไ์ดรฟ ์การเปลีย่นไปเปน็เกยีร์อัตโน-
มัติ 3-สปีด ให้กดที่สวิทช์ปิดโอเวอร์ไดรฟ์แล้วปล่อย
สวิทช์จะเด้งออกมาแล้วไฟแสดง O/D OFF บนแผง
หนา้ปดัจะสวา่งขึน้
การกลับไปยังโหมด 4-สปีด ให้กดที่สวิทช์ปิดโอเวอร์
ไดรฟ์อีกครั้ง สวิทช์จะอยู่กับที่และไฟแสดง “O/D
OFF” จะดับลง

   (1)  สวิทช์ปิดโอเวอร์ไดรฟ์
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คำเตอืน
ให้เหยียบแป้นเบรกก่อนเปลี่ยนจากตำแหน่ง “P”
(จอด) (หรือ “N” (ว่าง) ถ้ารถจอดอยู่กับที่) ไปยัง
เกียร์เดินหน้าหรือถอยหลัง เพื่อช่วยป้องกันรถ
เคลื่อนที่โดย ไม่ได้ตั้งใจเมื่อเข้าเกียร์

สำหรับการขับขี่ปกติ ให้แน่ใจว่าไฟแสดง “O/D OFF”
ดับอยู่จากนั้นเลื่อนคันเกียร์ไปยัง “D” (ขับเคลื่อน)
การใชค้นัเกยีร์ตำแหนง่อืน่เปน็ดงัอธบิายตอ่ไปนี:้
P (จอด)
ใช้ตำแหน่งนี้เพื่อล็อคเกียร์เมื่อรถจอดอยู่หรือเมื่อ
สตาร์ทเครื่องยนต์ เข้าเกียร์ “P” เท่านั้นเมื่อรถจอด
สนทิอยูก่บัที่
R (ถอยหลัง)
ใช้ตำแหน่งนี้เพื่อถอยรถ ให้แน่ใจว่ารถจอดสนทิก่อน
ที่จะเลื่อนคันเกียร์ไปยังเกียร์ถอย
N (ว่าง)
ใช้ตำแหน่งนี้สำหรับการสตารท์เครื่องยนต์  ถ้าเครื่อง-
ยนต์สะดุดดับและจำเปน็ต้องสตารท์ซ้ำอีกครั้งขณะที่
รถยนต์เคลื่อนที่ ท่านตอ้งเลื่อนคันเกยีร์ไปที ่“N” และ
เหยียบเบรกเพื่อให้รถหยุดอยู่กับที่ขณะเครื่องยนต์
อยู่ทีร่อบเดนิเบา
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D (ขับเคลื่อน)
ใช้ตำแหน่งนี้สำหรับการขับขี่ตามปกติทั้งหมด
เมื่อคันเกียร์อยู่ในตำแหน่ง “D” ท่านสามารถเปลี่ยน
ไปยังเกียร์ที่ต่ำอัตโนมัติโดยกดที่แป้นเหยียบคันเร่ง
ลงไป ยิ่งความเร็วรถสูงเท่าใดก็ต้องเหยียบคันเร่งให้
เรว็มากเทา่นัน้ เพือ่ทีจ่ะเปลีย่นไปยงัเกยีร์ทีต่ำ่กวา่
2 (เกียร์ต่ำ 2)
ใช้ตำแหน่งนี้เมื่อต้องการให้รถมีกำลังมากเป็นพิเศษ
เมื่อขับขึ้นเขา หรือเพื่อใช้แรงหน่วงของเครื่องยนต์
เมื่อขับลงเขา
1 (เกียร์ต่ำ 1)
ใช้ตำแหน่งนี้เมื่อต้องการให้รถมีกำลังสูงสุดเมื่อขับ
ขึ้นเขาที่ลาดชันหรือขับผ่านถนนที่มีหิมะหรือโคลน
หรือเพื่อใช้แรงหน่วงของเครื่องยนต์เมื่อขับลงเขาลาด
ชัน
ข้อสังเกต:
ถ้าเลื ่อนคันเกียร์ไปยังเกียร์ต่ำกว่าขณะที่ขับรถที่
ความ เร็วสูงกวา่ความเรว็สูงสดุทีย่อมใหส้ำหรับเกยีร์
ต่ำ เกียร์จะยังไม่เปลี่ยนไปยังเกียร์ที่ต่ำจนกว่าความเร็ว
รถจะลดลงต่ำกว่าความเร็วสูงสุดสำหรับเกียร์ต่ำ

คันเกียร์มีกลไกล็อคเพื่อช่วยป้องกันการเลื่อนเข้าไป
หรือออกจากตำแหน่ง “P” (จอด) ไปยังตำแหน่ง “R”
(ถอยหลัง), จากตำแหน่ง “D” (ขับเคลื่อน) ไปยัง “2”
(เกียร์ต่ำ 2) และจาก “2” (เกียร์ต่ำ 2) ไปยัง “1” (เกียร์ต่ำ
1) โดยไม่ตั้งใจ การปลดล็อคให้กดปุ่มล็อคที่คันเกียร์
ข้างตัวท่านก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์
ขึ้นอยู่กับรุ่นของรถยนต ์คันเกยีร์บางชนดิไมส่ามารถ
เปลีย่นออกจากตำแหนง่ “P” (จอด) ได ้เวน้แตจ่ะกด
ปุ่มล็อคเข้าไปพร้อมกับการเหยียบแป้นเบรก
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ข้อควรระวัง
ให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้เพื่อ
หลกีเลี่ยงความเสยีหายตอ่ระบบเกยีร์อัตโนมตัิ
• ให้แน่ใจว่ารถจอดสนิทก่อนเลื่อนคันเกียร์ไปที่

“P” หรอื “R”
• ห้ามเปลี่ยนเกียร์จาก “P” หรือ “N” ไปเกียร์ “R”,

“D”, “2”, หรือ “L” เมื่อเครื่องยนต์ไม่ได้อยู่
ที่ความเรว็รอบเดนิเบา

• ห้ามเร่งเครื่องยนต์โดยที่เกียร์อยู่ในตำแหน่งขับ
เคลื่อน (“R”, “D”, “2”, หรือ “L”) และล้อหลัง
ไม่เคลื่อนที่

• ห้ามใช้คันเร่งเพื่อยึดให้รถเกาะบนเขา ให้ใช้ระบบ
เบรกของรถ

65D038

การเริม่ออกตวั
การออกตวัให้เหยียบแปน้คลัตช์และเลือ่นคันเกยีร์ไป
ที่เกียร์ 1 หลังจากปลดเบรกมอื ค่อยๆ ปล่อยคลัตช์ เมื่อ
ได้ยินเสียงการเปลี่ยนแปลงที่เครื่องยนต์ ให้เหยียบคัน
เร่งช้าๆ ขณะที่ค่อยๆ ปล่อยคลัตช์ต่อไป
การเปลี่ยนเกียร์
เกียร์เดินหน้าทั้งหมดทำงานสอดคล้องกัน ซึ่งมีความ
เงียบและเปลี่ยนเกียร์ได้ง่าย ให้เหยียบแป้นคลัตช์จน
สดุ กอ่นทีจ่ะเปลีย่นเกยีร์

ความเร็วสูงสุดที่ยอมให้ในการเปลี่ยนไปยังเกียร์
ต่ำกว่า
สำหรบัเครือ่งยนต ์G15A, G16A
การเปลีย่นไปยงัเกียร์ต่ำกว่า กม./ช.ม. (mph)
เกยีร์ 2 ไปยงัเกยีร์ 1 35 (22)
เกยีร์ 3 ไปยงัเกยีร์ 2 65 (40)
เกยีร์ 4 ไปยงัเกยีร์ 3 85 (53)
เกยีร์ 5 ไปยงัเกยีร์ 4 125 (78)*

ข้อสังเกต:
ท่านอาจไม่สามารถเร่งความเร็วไปที่ความเร็วสูงสุด
ที่ยอมให้เนื่องจากสภาพการขับขี่และ/หรือสภาพรถ
ยนต์

ข้อควรระวัง
เมื่อเปลี่ยนไปใชเ้กียร์ที่ต่ำกว่า ให้แน่ใจว่าไม่ใช้ความ
เรว็ทีส่งูกวา่ความเรว็สงูสดุทีย่อมให ้ไม่เชน่นัน้อาจ
ทำใหเ้ครื่องยนตเ์สียหายอยา่งรา้ยแรง



การใชง้านรถยนตข์องท่าน

5-7

54G583

รักษาความเร็วเครื่องยนต์เพื่อไม่ให้มาตรวัดความเร็ว
รอบรถยนต์เข้าสู่โซนสีแดง

คำเตอืน
• ให้ลดความเร็วและเปลี่ยนไปใช้เกียร์ต่ำกว่าก่อน
ที่จะขับลงเขาที่มีเส้นทางและลาดชัน เกียร์ที่ต่ำ
กว่าจะยอมให้เครื่องยนต์มีแรงหน่วง หลีกเลี่ยง
การเหยียบเบรกอย่างต่อเนื่องเพราะอาจทำให้
ความร้อนสูงผิดปกติทำให้ระบบเบรกใช้การ
ไม่ได้

• เมื่อขับบนถนนที่ลื่น ให้แน่ใจว่าความเร็วลดลง
ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ การเร่งความเร็วเกินหรือ
เปลี่ยนความเร็วกะทันหันอาจทำให้เสียการทรง
ตวัซึง่ทำใหท้่านควบคมุไม่ได้

ข้อควรระวัง
• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อคลัตช์ ห้ามใช้แป้น
เหยียบคลัตช์เป็นที่พักเท้าขณะขับขี่หรือใช้คลัตช์
เพื่อให้รถจอดอยู่กับที่บนเนินเขา ให้เหยียบคลัตช์
จนสดุเมื่อเปลี่ยนเกยีร์

• เมื่อเปลี่ยนเกียร์หรือเริ่มออกตัว ห้ามเร่งเครื่อง
การเร่งเครื่องจะทำให้อายุเครื่องยนต์สั้นลงและ
ทำใหเ้ข้าเกียร์ยาก

ระบบเบรก

60G165S

ระยะทางที่ต้องการต่อการเบรกจะเพิ่มขึ้นตามความ
เร็วของรถยนต์ ตัวอย่างเช่น ระยะเบรกที่ต้องการที่
ความเร็วรถ 60 กม./ช.ม. (37 mph) จะมากกว่าระยะ
เบรกที่ต้องการที่ความเร็วรถ 30 กม./ช.ม. (19 mph)
ประมาณ 4 เทา่ ใหเ้ริม่เหยยีบเบรกเมือ่มรีะยะมากพอ
ระหว่างตัวรถกับจุดที่จะหยุด และค่อยๆลดความเร็ว
ลง

คำเตอืน
• ให้แน่ใจว่ารถจอดสนิทก่อนที่จะเข้าเกียร์ถอย
หลัง
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คำเตอืน
• บนผิวถนนบางประเภท (เช่น ถนนลูกรัง, ถนนที่
มีหิมะปกคลุม เป็นต้น) ระยะเบรกที่ต้องการ
สำหรับรถยนตท์ี่มีระบบเบรก ABS อาจน้อยกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับรถที่มีระบบเบรกธรรมดา ใน
ระบบเบรกธรรมดายางทีล่ื่นไถลอาจ “ไถ” ลูกรัง
หรือชั้นผิวหิมะ ทำให้ระยะหยุดสั้นขึ้น ระบบ
เบรก ABS จะลดการต้านทานนี้ให้น้อยลงที่สุด
ทำให้มีระยะหยุดมากขึ้นเมื่อขับบนถนนประเภทนี้

• บนทางลาดปกติ ด้วยระบบเบรกธรรมดาผู้ขับ
อาจจะหยุดรถในระยะเบรกที่สั้นกว่าในระบบ
เบรก ABS

• จากสองสภาวะข้างต้น ระบบเบรก ABS ยังคงมี
ความได้เปรียบในการช่วยให้ท่านรักษาการควบคุม
ทิศทาง อย่างไรก็ตาม ให้จำไว้ว่าระบบเบรก ABS
ไม่ช่วยแก้ไขในกรณีถนนหรือสภาพอากาศเลวร้าย
หรือการตัดสินใจทีไ่ม่ดีของคนขับ ให้ใช้วิจารณ-
ญาณทีด่ีในการขบัรถและไมข่ับรถเรว็กว่าสภาพ
การขบัขีท่ี่ปลอดภยั

คำเตอืน
ถึงแม้จะไม่มีกำลังสำรองในระบบเบรกท่านยัง
สามารถหยุดรถโดยการเหยียบที่แป้นเบรกหนัก
กว่าปกติ อย่างไรก็ตามระยะเบรกอาจยาวขึ้น

คำเตอืน
ถ้ามีน้ำเข้าดรมัเบรก การทำงานของเบรกจะตำ่และ
ไม่สามารถคาดเดาได้
หลังจากขับผ่านน้ำหรือฉีดน้ำล ้างใต ้ท ้องรถ
ใหท้ดสอบ เบรกโดยขบัรถดว้ยความเรว็ต่ำเพือ่ดูว่า
เบรกอยู่ในประสิทธิภาพปกติหรือไม่ ถ้าต่ำกว่าปกติ
ให้ทำให้ เบรกแห้งโดยการเหยียบเบรก หลายๆ ครั้ง
จนกระทัง่เบรกกลบัมาทำงานตามปกติ

กำลังช่วยในการเบรก
รถยนต์ของท่านมีกำลังช่วยในการเบรก ถ้าสูญเสียกำ-
ลังช่วยเนื่องจากเครื่องยนต์สะดุดดับหรือสาเหตุอื่นๆ
ระบบจะยังคงทำงานเต็มประสิทธิภาพ เพื่อสำรอง
กำลังและท่านสามารถหยุดรถได้สมบูรณ์โดยการ
เหยียบที่แป้นเบรกหนึ่งครั้งแล้วเหยียบค้างไว้ กำลัง
สำรองส่วนหนึ่งจะถูกใช้และลดลงในแต่ละครั้งที่
เหยียบแป้นเบรก ควรเหยียบแป้นเบรกช้าๆ และใช้
แรงกดสม่ำเสมอห้ามปั๊มเบรก

ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค (ABS)
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค (ABS) จะช่วยไม่ให้รถ
ท่านปัดลื่นไถลโดยแรงดันเบรกควบคุมด้วยไฟฟ้า
และยังช่วยรักษาการควบคุมรถเมื่อเบรกบนพื้นผิว
ทีล่ื่น หรือเมือ่ทำการเบรกอยา่งแรง
ระบบเบรก ABS จะทำงานโดยอตัโนมตั ิดงันัน้จงึไม่
จำเป็นต้องใช้เทคนิคการเบรกพิเศษใดๆ แค่เหยียบ
แป้นเบรกลงโดยไมต่้องปั๊มเบรก ระบบเบรก ABS จะ
ทำงานเมื่อใดก็ตามที่รับรู้ว่าล้อล็อค ท่านอาจรู้สึกได้
ว่าแปน้เบรกเคลือ่นที่เล็กน้อยขณะทีร่ะบบเบรก ABS
ทำงาน
ข้อสังเกต:
ระบบเบรก ABS จะไม่ทำงานถ้าความเร็วของรถต่ำ
กว่า 6 กม./ช.ม. (4 mph)
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(1) ไฟเตือนระบบเบรก ABS
(2) ไฟเตอืนระบบเบรก

การทำงานของระบบเบรก ABS
คอมพิวเตอร์จะคอยตรวจสอบความเร็วล้อรถอย่าง
ต่อเนื่อง โดยจะเปรียบเทียบการเปลีย่นแปลงความเรว็
ล้อรถเมื่อทำการเบรก ถ้าล้อรถหมุนช้าอย่างกะทนัหัน
หรือสังเกตเห็นสภาวะการลื่นไถล คอมพิวเตอร์จะ
เปลีย่นแรงดนัเบรกหลายๆครัง้ทกุวนิาท ี เพือ่ปอ้งกนั
ล้อล็อค เมื่อสตาร์ทรถหรือเมื่อเร่งความเร็วหลังจาก
ที่เบรกอย่างแรง อาจได้ยินเสียงมอเตอร์หรือเสียงดัง
คลิ๊กในชว่งสั้นๆ เนื่องจากระบบรเีซท็หรือตรวจสอบ
ตวัเอง

คำเตอืน
ระบบเบรก ABS อาจทำงานไม่ถูกต้อง ถ้าใช้ยาง
หรือล้อรถชนิดอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในคู่มือผู้ใช้ ที่
เป็นเช่นนี้เนื่องจากระบบเบรก ABS ทำงานโดยการ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงความเร็วของล้อรถ
ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนยางหรือล้อรถ ให้ใช้ประเภทและ
ชนิดที่กำหนดไวใ้นคูม่ือผู้ใช้เท่านัน้

คำเตอืน
ถ้าไฟเตือนระบบเบรก ABS (1) บนแผงหน้าปัด
สว่างขึ้นและยังคงสว่างขณะที่ขับรถอาจมีปัญหา
บางอย่างกับระบบเบรก ABS
ถา้เกดิขึน้:
1) นำรถจอดขา้งถนนดว้ยความระมดัระวงั
2) บิดสวิทช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “LOCK” จาก

นั้นใหส้ตารท์เครื่องยนตอ์ีกครั้ง
ถ้าไฟเตือนสว่างขึ้นเป็นเวลาสั้นๆ จากนั้นดับลง
แสดงวา่ระบบทำงานปกติ
ถ้าไฟเตือนสว่างค้างให้นำรถเข้าตรวจสอบระบบที่
ผู้จำหนา่ยรถยนตซ์ซูกูิทันที
ถ้าระบบเบรก ABS ไม่ทำงาน ระบบเบรกจะทำงาน
เช่นเดียวกับระบบเบรกธรรมดาทั่วไปที่ไม่มี ABS

ถา้ไฟเตอืนระบบเบรก ABS (1) และไฟเตอืนระบบ
เบรก (2) บนแผงหน้าปัดจะสว่างขึ้นมาพร้อมกัน
และยังคงสว่างค้างขณะที่ขับรถทั้งฟังก์ชันป้องกัน
ล้อล็อคและฟังก์ชันควบคุมแรงดันเบรกล้อหลัง
(Proportioning valve function) ของระบบเบรก
ABS อาจจะไม่ทำงาน ถ้าเป็นเช่นนั้นล้อหลังอาจปัด
ลื่นไถลได้ง่ายหรือยิ่งไปกว่านั้นรถอาจหมุนคว้าง
เมื่อเบรกบนถนนลื่นหรือเมื่อเบรกอย่างแรงแม้แต่
ถนนแห้งทางลาด ให้ติดต่อผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ
เพื่อตรวจสอบระบบเบรก ABS ทันที
ขับรถด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเบรกอย่าง
รนุแรงเทา่ทีจ่ะทำได้

คำเตอืน

63J081
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ระยะรันอิน (Break-in) เครื่องฟอกไอเสีย (ถ้ามีติดตั้ง)

ข้อควรระวัง
เพื่อลดความเสียหายต่อเครื่องฟอกอากาศหรือชิ้น
ส่วนอื่นๆ ของรถยนต์เท่าที่เป็นไปได้:
• ให้รักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพการทำงานที่
ถูกต้อง

• เมื่อเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะที่เกี่ยว
ข้องกับการไม่จุดระเบิดหรือสูญเสียประสิทธิภาพ
การทำงานอื่นๆ ที่มองเห็นได้  ให้นำรถยนต์เข้ารับ
บรกิารโดยทนัที

• ห้ามดับเครื่องยนต์หรือทำให้จังหวะการจุดระ
เบิดสะดุดเมื่อเข้าเกียร์อยู่หรือเมื่อรถยนต์กำลัง
ขับเคลื่อน

• ห้ามพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์โดยการเข็นหรือ
ลากจงูรถยนตห์รือปล่อยใหไ้หลลงเขา

• ห้ามเดินเบาเครื่องยนต์ โดยสายหัวเทียนไม่ได้
ต่ออยู่ หรือถูกถอดออก เช่นระหว่างการทดสอบ
การวิเคราะห์ปัญหา

• ห้ามเดินเบารถยนต์เป็นเวลานานถ้าการเดินเบา
ไม่ราบเรยีบหรอืมีการทำงานผดิปกตอิื่นๆ

• ห้ามปล่อยให้น้ำมันเชื้อเพลิงในถังอยู่ในระดับ
เกือบหมด

ข้อควรระวัง
สมรรถนะการทำงานและความคงทนของเครือ่งยนต์
ขึ้นอยู่กับการดูแลและการใช้งานในระหว่างอายุใช้
งานช่วงแรกๆ เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะสังเกตข้อ
ควรระวังเหลา่นีใ้นชว่งระยะขบั 960 กม. (600 ไมล์)
แรกของรถยนต์
 • หลังจากสตารท์เครื่อง ห้ามเร่งเครื่องก่อนที่จะอุ่น
เครื่อง

 • หลีกเลี่ยงการใช้งานรถยนต์ที่ความเร็วคงที่เป็น
เวลานาน ชิ้นส่วนต่างๆ จะทำงานเข้าที่เร็วขึ้นถ้า
ใช้ความเรว็ต่างกนั

 • ใหอ้อกตัวช้าๆ หลีกเลี่ยงการเรง่เครื่องเมื่อสตารท์
 • ถ้าเป็นไปได้ให้หลีกเลี่ยงการเบรกอย่างรุนแรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง 320 กม. (200 ไมล์) แรก
ของการขบั

 • หา้มขบัรถทีค่วามเรว็ตำ่ในเกยีร์สงู
 • ขับรถทีค่วามเรว็เครื่องยนตป์านกลาง
 • ห้ามลากจูงรถพ่วงระหว่างช่วง 960 กม. (600
ไมล์) แรกของการใช้งานรถยนต์

จุดประสงคข์องเครือ่งฟอกไอเสยีก็คือการลดปรมิาณ
มลพิษที่ออกจากท่อไอเสียรถยนต์ ห้ามใช้น้ำมันเชื้อ
เพลิงที่มีสารตะกั่วในรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องฟอกไอเสีย
เนื่องจากสารตะกั่วจะทำให้ส่วนประกอบในการลด
มลพษิของระบบฟอกไอเสยีไมท่ำงาน
เครื่องฟอกไอเสียถูกออกแบบมาเพื่อยืดอายุการใช้
งานรถยนต์ภายใต้การใช้งานตามปกติ และใช้น้ำมัน
เชื้อเพลิงไร้สารตะกัว่ เครื่องฟอกไอเสยีไม่จำเปน็ต้อง
บำรุงรักษาเป็นพิเศษ อย่างไรก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องปรับตั้งเครื่องยนต์ให้ถูกต้อง การที่เครื่องยนต์
ไม่จุดระเบิด ซึ่งเป็นผลจากปรับตั้งเครื่องยนต์ไม่ถูก
ต้อง อาจทำให้เครื่องฟอกไอเสียมีความร้อนสูงผิด

ปกต ิและความรอ้นขา้งตน้อาจสง่ผลใหเ้กดิความเสยี
หายต่อเครื่องฟอกไอเสียและชิ้นส่วน;อุปกรณ์อื่นๆ
ของรถยนต์

76A044
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60A183S
54G584S

การขับแบบประหยัดน้ำมัน
คำแนะนำดังต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านประหยัดน้ำมันเชื้อ
เพลิงได้
หลีกเลี่ยงการเดนิเบาเปน็เวลานาน
ถ้าตอ้งจอดรถนานกวา่ 1 นาท ีใหด้บัเครือ่งยนตแ์ละ
สตารท์อกีครัง้ในภายหลงั เมือ่ทำการอุน่เครือ่งยนตท์ี่
เย็น ให้เดินเบาเครื่องยนต์จนกระทั่งเกจวัดอุณหภูมิขึ้น
ไปอยู่ที่ตำแหนง่ “C” (ถ้าไมไ่ด้ห้ามใหท้ำการเดนิเบา)
ในตำแหน่งนี้เครื่องยนต์จะอุ่นพอที่จะออกตัวได้
หลีกเลี่ยงการออกตวัอย่างรวดเรว็
การออกตัวอย่างรวดเร็วจากสัญญาณไฟหรอืป้ายหยุด
รถ จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็น
และทำให้อายุเครื่องยนต์สั้นลง ให้ออกตัวอย่างช้าๆ
หลีกเลี่ยงการหยดุรถโดยไมจ่ำเปน็
หลีกเลี่ยงการลดความเร็วและหยุดรถโดยไม่จำเป็น
พยายามชะลอและรกัษาความเรว็ใหค้งทีเ่มือ่ใดกต็าม
ทีท่ำได ้การขบัชา้ๆจากนัน้กเ็รง่ความเรว็ขึน้จะทำให้
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
รักษาความเรว็ใหค้งที่
รักษาความเรว็ให้คงทีเ่ท่าที่ถนนและสภาพการจราจร
เอื้ออำนวย

คำเตอืน
จอดรถและขับขี่ด้วยความระมัดระวัง; เครื่องฟอก
ไอเสียและชิ้นส่วนอุปกรณ์ไอเสียอื่นๆ อาจร้อนจัด
เช่นเดียวกับรถอื่นๆ ห้ามจอดรถหรือใช้งานรถที่
ร้อนจัดในบริเวณที่มีวัตถุติดไฟง่าย เช่น หญ้าหรือ
ใบไม้แห้งเพราะอาจตดิไฟกับระบบไอเสียที่ร้อนจัด

รักษาความสะอาดกรองอากาศ

กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อ
เพลิงจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังเครื่องยนต์มากกว่า
ปริมาณอากาศที่ถูกป้อนเข้าไป ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิง
ตกค้างเนื่องจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์
บรรทกุนำ้หนกัใหน้อ้ยที่สดุ
ยิ่งบรรทุกน้ำหนักมากกส็ิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมาก
ให้นำสัมภาระออกจากรถเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้
รักษาความดนัลมยางใหถู้กต้อง
ยางทีเ่ตมิลมไมเ่ตม็จะทำใหส้ิน้เปลอืงนำ้มนัเชือ้เพลงิ
เนื่องจากแรงเสียดทานของยางเพิ่มขึ้น ให้เติมลมยาง
ให้ถูกต้องดังแสดงบนป้ายแสดงความดันลมยางข้าง
ประตูคนขับหรือเสาเก๋งด้านคนขับ
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64J185

  คำเตือน
• คาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา ถึงแม้จะติดตั้งถุงลม
นิรภัยที่เบาะนั่งด้านหนา้ ทั้งคนขับและผู้โดยสาร
ควรถูกยึดอยู่ตำแหน่งที่เหมาะสมด้วยการคาดเข็ม
ขัดนิรภัยเสมอ โปรดดูบท “ระบบเข็มขัดนิรภัย
และเบาะนั่งสำหรับเด็ก” สำหรับคำแนะนำการ ใช้
งานเขม็ขัดนริภยัทีถ่กูตอ้ง

• ห้ามขับขี่ขณะมึนเมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล
หรือใช้ยาอื่นๆ เครื่องดื่มแอลกอฮอลและยาอาจทำ
ให้ความสามารถในการขบัขี่ลดลง และเสี่ยงอย่าง
มากตอ่การไดร้ับบาดเจบ็หรอืทำใหผู้้อื่นบาดเจบ็
ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่เมื่อรู้สึกอ่อนเพลีย, ไม่
สบาย, หงุดหงิด หรือเกิดความเครียด

การขับขี่ที่ความเร็วสูง
เมื่อขับขี่ที่ความเร็วสูง ให้เอาใจใส่ในคำแนะนำต่อ
ไปนี:้
• รักษาระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ

ขณะขับรถด้วยความเร็วสูง เพื่อความปลอดภัย
เมื่อต้องใช้เบรกอย่างกะทันหัน

• ในวนัทีฝ่นตก อาจมนีำ้ขงัอยูบ่นถนน ทำใหห้นา้
สมัผสัระหวา่งยางกบัถนนลดลงทำใหก้ารขบัรถ
และการเบรกควบคุมได้ยาก ให้ลดความเร็วลง
เมือ่พบเหตกุารขา้งตน้

• ที่ความเร็วสูง รถอาจถูกปะทะจากลมข้างทาง
ดงันัน้ใหล้ดความเรว็ลงและเตรยีมพรอ้มกบัการ
ปะทะทีค่าดไมถ่ึงซงึอาจเกดิขึน้เมือ่ขบัเขา้อโุมง,
เมื่อขับรถผ่านเส้นทางโล่งบนภูเขาหรือรถที่ขับ
สวนทางมา ฯลฯ

การขับขี่บนเขา

61J109S
• เมื่อขับขึ้นเขาลาดชัน รถอาจเริ่มช้าลงและแสดง

ให้เห็นการหน่วงของกำลัง ถ้าเกิดขึ้นท่านควร
เปลี่ยนไปใช้เกียร์ที่ต่ำกว่า เพื่อที่เครื่องยนต์จะ
ทำงานที่กำลังตามปกติ ให้เปลี ่ยนเกียร์อย่าง
รวดเร็วเพื่อป้องกันรถสูญเสียสมดุลย์

• เมื่อขับลงเขา ควรใช้แรงหน่วงจากเครื่องยนต์
เพื่อทำการเบรกโดยเลื่อนไปใช้เกียร์ต่ำกว่า (ทำ
เช่นนี้ได้ทั้งกับเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ)
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การขับขี่บนถนนลื่น

76A021S

คำเตอืน
ห้ามเหยียบเบรกค้างไว้หรือเหยียบเบรกบ่อยๆ
ขณะขับลงเขาชันหรือสูง เพราะจะทำให้เกิดความ
ร้อนสูงที่ผ้าเบรก ซึ่งอาจทำใหร้ะบบเบรกทำงานได้
ไม่เต็มประสิทธิภาพ หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้
อาจ ทำให้รถเสียการควบคุม

ข้อควรระวัง
เมื่อขับลงเขา ห้ามบิดสวิทช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง
“OFF” เด็ดขาด เพราะอาจทำให้ระบบควบคุมมล
ภาวะทางไอเสยี และเกยีร์อัตโนมตั ิ(ถา้มตีดิตัง้) เสยี
หาย ภายใต้สภาพถนนเปียก ท่านควรขับรถด้วยความเร็วต่ำ

กว่าบนถนนแห้งเนื่องจากยางอาจลื่นในขณะเบรก
เมื่อขับขี่บนเส้นทางที่มีน้ำแข็ง, หิมะปกคลุมหรือถนน
ที่มีโคลน ให้ลดความเร็วและหลีกเลี่ยงการเร่งความ
เรว็, การเบรกหรอืเลีย้วรถกะหนัหนั
โซ่พันล้อ (ถ้ามีติดตั้ง)
ใช้โซ่พันล้อเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของยางหรือตาม
ที่กฏหมายกำหนดไว้เท่านั้น ให้แน่ใจว่าโซ่ที่ท่านใช้
มีขนาดถูกต้องสำหรับยางรถยนตข์องท่าน และให้แน่
ใจว่ามีระยะห่างระหว่างบังโคลนกับโซ่เพียงพอเมื่อ
ถูกติดตั้งอยู่กับล้อ
ติดตั้งโซ่พันล้อที่ล้อหลังให้ตึงตามคำแนะนำจากผู้

ผลิตโซ่ ถ้าจำเป็นพันโซ่ให้ตึงอีกครั้งหลังจากขับไป
ประมาณ 1.0 กม. (1/2 ไมล์) ขณะติดตั้งโซ่พันล้อ ให้
ขับรถช้าๆ

ข้อควรระวัง
• ถ้าได้ยินเสียงโซ่กระทบกับตัวรถขณะที่ขับขี่ ให้
หยดุรถแลว้พนัโซใ่หแ้นน่

• ถ้ารถของทา่นตดิตัง้ฝาครอบลอ้ ใหถ้อดฝาครอบ
ล้อออกก่อนที่จะติดตั้งโซ่พันล้อ ไม่เช่นนั้นฝา
ครอบล้ออาจเสยีหายจากการถกูับโซ่

ถ้ารถของท่านติดหล่ม
ถ้ารถของท่านติดอยู่ในหิมะ, โคลน หรือทราย ให้ปฏิ
บตัดิงัตอ่ไปนี:้
1) เขา้เกยีร์ถอยหลังและเดนิหนา้เพือ่เดนิหนา้ (หรือ

เกียร์ 1 สำหรับเกียร์ธรรมดา) และถอยหลังซึ่งนี่
จะเปน็การสรา้งแรงเฉือ่ยซึ่งทำใหท้่านมีกำลังขับ
เคลื่อนพอที่จะขับให้รถขึ้นจากหล่มได้ เหยียบ
เบาๆ ที่คันเร่งเพื่อให้ล้อหมุนน้อยที่สุด ยกเท้า
ออกจากคันเร่งขณะที่เข้าเกียร์
ห้ามเรง่เครือ่งยนต ์ล้อที่หมุนมากไปจะทำใหย้าง
ติดหล่มลึกลงไปมากขึ้น ทำให้ยากต่อการนำรถ
ขึ้นจากหล่ม

2) ถ้ารถของท่านยังติดอยู่หลังจากที่ปฏิบัติข้างต้น
แลว้ ใหใ้ชร้ถคนัอืน่มาดงึขึน้จากหลม่
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  คำเตือน
เพื่อที่จะปฏิบัติตามวิธีขับขี่ในบทนี ้จำเป็นที่จะต้อง
สงัเกตขอ้ควรระวงัทีส่ำคญัดงัตอ่ไปนี:้
• ให้แน่ใจว่ายางของท่านอยู่ในสภาพดีและรักษา
แรงดันลมยางอยู่ในค่ากำหนดเสมอ โปรดดูที่
“ยาง” ในบท “การตรวจเชค็และการบำรงุรักษา”
สำหรบัรายละเอยีด

• ห้ามใช้ยางอื่นนอกจากที่ซูซูกิระบุไว้ ห้ามใช้ยาง
ที่มีขนาดหรือชนิดต่างกันบนล้อหน้าและล้อหลัง
สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาง โปรดดูที่แผ่น
ป้ายแรงดันลมยางที่ติดอยู ่ข้างเสาประตูด้าน
คนขบั

(ต่อ)

  คำเตือน
(ต่อ)
• ห้ามใช้ยางที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติหรือโช๊คอัพ
พิเศษและสปริงเพื่อยกรถของท่าน เพราะจะทำ
ให้จุดศูนย์ถ่วงของรถเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลง
ลักษณะการควบคุมรถ ยางที่มีขนาดใหญ่กว่า
ปกติอาจไปถูกับบังโคลนเหนือกันชน ทำให้รถ
เสียหายหรอืยางใชง้านไมไ่ด้

• หลังจากขับผ่านน้ำ, โคลน, หรือพื้นทราย ให้ทด
สอบเบรกขณะขบัที่ความเร็วต่ำ เพื่อดูว่ายังรักษา
ประสิทธิภาพการทำงานตามปกติหรือไม่ ถ้าเบรก
มีประสิทธิภาพลดลง ให้เหยียบเบรกซำ้ๆ ขณะที่
ขับช้าๆ จนกระทั่งเบรกกลับสู่สภาพปกติ

  คำเตือน
ห้ามไม่ให้ผู้ใดยืนใกล้รถเมื่อท่านกำลังโยกรถอยู่
และห้ามให้ล้อหมุนเร็วกว่าความเร็ว 40 กม./ช.ม.
(25mph) ที่แสดงบนมาตรวัดความเร็ว บุคคลอาจ
ได้รับบาดเจ็บและ/หรือรถได้รับความเสียหาย อัน
เนื่องจากลอ้ที่หมุนเร็วเกินไป

ข้อควรระวัง
หา้มโยกรถตอ่เนือ่งนานกวา่ 2 -3 นาท ีเพราะจะทำ
ให้เครื่องยนต์มีความร้อนสูง, เกียร์เสียหายได้



การบรรทกุน้ำหนกัและการลากจงู
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การบรรทกุน้ำหนกัและการลากจงู

การบรรทุกน้ำหนัก
รถของท่านถูกออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักตามที่กำ
หนดไว้ น้ำหนักบรรทุกของรถยนต์แสดงเป็นอัตรา
น้ำหนักรวมที่รับได้มากที่สุด (GVWR) และอัตรา
น้ำหนักเพลารวม (GAWR ด้านหน้าและด้านหลัง)
และอยู่ในบท “ข้อมูลจำเพาะ” (สเปค)
GVWR - น้ำหนักรวมที่รับได้มากที่สุดของรถที่บรร
ทุกเต็มที่ (รวมถึงผู้โดยสาร, สัมภาระ, อุปกรณ์เสริม
และสิ่งของอื่นรวมน้ำหนักจมูกรถพ่วงถ้าลากจูงรถ
พ่วง)
GAWR - (ด้านหน้าและด้านหลัง) น้ำหนักที่รับได้
มากที่สุดของแต่ละเพลา
น้ำหนักแท้จริงของรถยนต์ที่บรรทุกและน้ำหนักแท้
จริงที่เพลาหน้าและเพลาหลังสามารถกำหนดได้โดย
น้ำหนักรถเท่านั้น เปรียบเทียบน้ำหนักเหล่านี้กับ
GVWR และ GAWR (ดา้นหนา้และดา้นหลงั) ถ้านำ้
หนักรวมของรถหรือน้ำหนักบรรทุกบนเพลาแต่ละ
ข้างเกินกว่าอัตราเหล่านี้ ท่านต้องเอาน้ำหนักออกให้
เพียงพอ เพื่อให้น้ำหนักลดลงเท่ากับปริมาณตามอตัรา

  คำเตือน
ห้ามบรรทุกน้ำหนักเกิน น้ำหนักรวมของรถ (ผล
รวมของน้ำหนักของรถ, ผู้โดยสารและคนขับ,
อุปกรณ์เสริม, สัมภาระรวมทั้งน้ำหนักตะขอพ่วงถ้า
ลากจูงรถพ่วง) ต้องไม่เกินอัตรา GVWR นอกจากนี้
ห้ามจ่ายน้ำหนักบรรทุกไปที่เพลาข้างใดข้างหนึ่งจน
เกินกวา่อตัรา GAWR

  คำเตือน
ให้กระจายน้ำหนักบรรทุกให้เท่ากัน เพื่อหลีกเลี่ยง
การบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อรถของท่าน ให้ยึด
สัมภาระให้แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายถ้ารถ
เคลื่อนตัวกระทันหัน วางของที่มีหนักกว่าบนพื้น
และให้ไกลสุดเท่าที่จะทำได้ ห้ามวางสงูกว่าพนักพิง
หลัง

การลากจูงรถพ่วง
ต้นแบบของรถยนต์ซูซูกิถูกออกแบบมาเพื่อบรรทุก
ผู้โดยสาร และนำ้หนกัทีไ่มเ่กนิกำหนด ซซูกูไิมแ่นะ
นำให้ท่านใช้รถยนต์ของท่านในการลากจูง ถ้าไม่มี
กฏหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวกับน้ำหนักบรรทุกที่อนุญาต
ให้ (เช่น ขึ้นทะเบียนหรือ พ.ร.บ. ปริมาณการลากจูง)
การลากจูงรถพ่วงอาจส่งผลกระทบอย่างแรงต่อการ
ควบคุมรถ, ความคงทนและอตัราการสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิง

7-1
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การลากจูงรถของท่าน
(การลากจูงแบบยกรถด้านใดด้านหนึ่งขึ้น)

61J128

61J129

เมื่อลากจงูรถของทา่น ใหป้ฏิบัติตามคำแนะนำดา้น
ล่างเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือความเสียหายกับรถ
ของท่าน และให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฏหมาย
ท้องถิ่นที่เกี่ยวกับไฟส่องสว่างรถยนต์และสลักยึด
รถพว่งหรอืคานตอ่สำหรบัลากจงู

  คำเตือน

ควรใชโ้ซน่ิรภัยทุกครั้งที่ทำการลากจงูรถของทา่น
  คำเตือน

ข้อควรระวัง
ห้ามลากจูงรถของท่านโดยให้ล้อหลังติดกับพื้น
(และอยู่ในเกียร์ว่าง) ถ้าทำเช่นนั้นเกียร์จะเสียหาย
อย่างรา้ยแรง

ข้อควรระวัง
การลากจูงรถเกียร์อัตโนมัติโดยที่ล้อทั้งสี่อยู่บนพื้น
อาจทำใหร้ะบบเกยีร์อัตโนมตัเิสยีหาย
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61J081

รถของท่านควรถูกลากจูงจากด้านหลังโดยที่ล้อหลัง
ยึดกบัลากเลือ่นอยา่งปลอดภยั ใหแ้นใ่จวา่ใชอุ้ปกรณ์
ลากจูงที ่ออกแบบมาอย่างต้องสำหรับการลากจูง
แบบยกรถด้านใดด้านหนึ่งขึ้น และให้แน่ใจว่าความ
เร็วในการลากจูงไม่เกิน 90 กม./ช.ม. (55 mph)
การลากจงูรถโดยใหล้้อหลังยึดอยู่บนลากเลือ่น
1) บิดสวิทช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “ACC” เพื่อดับ

เครื่องยนต์และเพื่อปลดล็อคพวงมาลัย

2) ให้แน่ใจว่าล้อหน้าตั้งตรงและยึดพวงมาลัยรถ
ด้วยอุปกรณ์ยึดพวงมาลัยที่ออกแบบมาสำหรับ
การลากจูง

ข้อควรระวัง
ล็อคคอพวงมาลยัไม่แขง็แรงเพยีงพอทีจ่ะตา้นทาน
การกระแทกที่ส่งผ่านมาจากล้อหน้าระหว่างที่ลากจูง

   (สำหรับทุกรุ่น)
    ล้อหน้าอยู่บนพื้นและหล้อหลังอยู่บนลากเลื่อน
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  คำเตือน
เกียร์ “P” (จอด) (สำหรับเกียร์อัตโนมัติ)

• ห้ามจับสายไฟแรงส่งหรือชิ้นส่วนของระบบจุด
ระเบิดอื่นๆ เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์หรือเมื่อเครื่อง
ยนตก์ำลงัทำงาน ไม่เช่นนัน้ทา่นอาจถกูไฟชอ็ต

• ระวังอย่าสัมผัสถูกเครื่องยนต์ที่มีความร้อน, ท่อ
ร่วมไอเสียและท่อต่างๆ หม้อพักไอเสีย, หม้อน้ำ
และทอ่นำ้ตา่งๆ

• ห้ามสูบบุหรี่, จุดไฟหรือทำให้เกิดประกายไฟ
รอบๆ น้ำมันเชื้อเพลิงหรือแบตเตอรี่เนื่องจากอาจ
เกิดไฟไหมไ้ด้

• ห้ามเข้าใต้ท้องรถ ถ้ารถยนต์ของท่านรองรับด้วย
แมแ่รงเพยีงอยา่งเดยีว

• ระวังอย่าให้เกิดการช็อตวงจรระหว่างขั้วบวก
และขั้วลบของแบตเตอรี่

• เก็บน้ำมันเครื่อง, น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ หรือ
ของเหลวอืน่ๆ ใหห้า่งจากเดก็และสตัวเ์ลี้ยง
ทิ้งของเหลวและน้ำมันที่ใช้แล้วให้ถูกต้อง; ห้าม
เทลงพื้น หรือท่อระบายน้ำเป็นต้น

ตารางการบำรงุรักษา
ตารางตอ่ไปนีแ้สดงเวลาทีท่่านควรทำการบำรงุรักษา
รถยนต์ของท่านตามปกติ ตารางนี้แสดงหน่วยเป็น
ไมล์  กิโลเมตร และเดือนที่ท่านควรทำการตรวจสอบ,
ปรบัตัง้, หล่อลื่นและบรกิารอืน่ๆ ช่วงเวลาเหลา่นีจ้ะ
สั้นลง ถ้าการขับขี่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้สภาพการใช้
งานหนัก (โปรดดู “ข้อแนะนำการบำรุงรักษาภายใต้
สภาพการขบัทีใ่ชง้านหนกั”)

  คำเตือน
ท่านควรเอาใจใส่เป็นอย่างมากเมื่อการบำรุงรักษา
รถยนต ์เพื่อป้องกันการบาดเจบ็จากอบุัติเหตุ ต่อไป
นีค้ือข้อควรระวังซึง่ทา่นควรระวงัพเิศษ:
• เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการกระทำโดย
ไม่ได้ตั้งใจต่อระบบถุงลมนิรภัยหรือระบบเข็ม
ขัดนิรภัยแบบ Pretensioner ให้แน่ใจว่าถอดขั้ว
ต่อแบตเตอรี่และสวิทช์กุญแจอยู่ในตำแหน่ง
“LOCK” เปน็เวลาอยา่งนอ้ย 90 วนิาท ีก่อนเริม่
ทำงานใดๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าบนรถยนต์ซูซูกิ
ของท่าน หา้มจับชิ้นส่วนระบบถุงลมนิรภัย, ระ
บบเข็มขัดนิรภัยแบบ Pretensioner หรือสายไฟ
สายไฟถูกหุ้มไว้ด้วยเทปสีเหลือง หรือท่อสีเหลือง
และอุปกรณ์เชื่อมต่อจะเป็นสีเหลืองเพื่อให้สังเกต
เห็นไดง้่าย

• ห้ามปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานในโรงรถหรือบริ
เวณทีอ่ากาศถา่ยเทไมส่ะดวก

• เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน ห้ามไม่ให้มือ, เสื้อผ้า,
เครื่องมือและวัตถุอื่นเข้าใกล้พัดลมหรือสายพาน
ถึงแม้ว่าพัดลมจะไม่ทำงาน เพราะพัดลมอาจทำ
งานขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการเตือน

• เมื่อจำเป็นต้องทำงานโดยให้เครื่องยนต์ทำงาน
ให้แน่ใจว่าได้ดึงเบรกมือขึ้นจนสุดและเกียร์อยู่ใน
ตำแหน่ง “N” (ว่าง) (สำหรับเกียร์ธรรมดา) หรือ

60A187S



การตรวจเชค็และการบำรงุรักษา

8-2

ตารางการบำรงุรักษาตามระยะเวลา
“R”: เปลี่ยน
“I” : ตรวจเชค็และแกไ้ขหรือเปลี่ยนถา้จำเปน็
“L”: หล่อลื่น
ข้อสงัเกต:
• แบบที ่1: มีตวัตรวจจบัอตัราสว่นอากาศในนำ้มนั

เชื้อเพลิงและหรอืตัวตรวจจบัก๊าซออก
ซิเจน (เครื่องยนต์ G16A)

• แบบที ่1: ไม่มีตวัตรวจจบัอตัราสว่นอากาศในนำ้
มันเชื้อเพลิงและหรอืตัวตรวจจบัก๊าซ
ออกซิเจน (เครื่องยนต์ G15A)

ข้อสังเกต:
ตารางนี้ครอบคลุมถึงบริการที่ตารางระบุไว้จนถึง
ระยะทางขับ 90,000 กม. (54,000 ไมล์) ถ้ามากกว่า
90,000 กม. (54,000 ไมล์) ให้ทำการตรวจสอบตาม
ช่วงเวลาเดียวกันตามลำดับ

  คำเตือน
ซูซูกิขอแนะนำวา่การบำรงุรักษาในหวัข้อที่มีเครื่อง
หมาย (*) ควรเข้ารับการตรวจสอบโดยผู้จำหน่าย
รถยนต์ซูซูกิที่ได้รับอนุญาต หรือโดยช่างผู้ชำนาญ
และอาจทำการบำรุงรักษารถของท่านเองได้ใน
หัวข้อที่ไม่มี (*) ตามคำแนะนำในบทนี้ ถ้าท่าน
ไม่แน่ใจว่าสามารถทำการบำรุงรักษารถในหัวข้อ
ที ่ไม่มี (*) เองได้ ให้ติดต่อผู ้จำหน่ายรถยนต์
ซูซูกิเพื่อทำการบำรงุรักษารถใหท้่าน

ข้อควรระวัง
เมื่อใดก็ตามที่จำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่บนรถยนต์
ของทา่น ขอแนะนำใหใ้ชอ้ะไหลแ่ทข้องซซูกูิหรอืที่
มีคุณภาพเทยีบเทา่
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เมื่อใช้น้ำมันแบบมีสารตะกั่วโปรดดูที่ตาราง “สภาพการขับขี่ที่ใช้งานหนัก”

* ช่วงระยะเวลา: ช่วงเวลาให้พิจารณาจากมาตรวัดระยะทางที่
   อ่านได้หรือจำนวนเดือนแล้วแต่ว่ากรณีใดถึงก่อน

กม. (x1000)
ไมล์ (x1000)

เดือน

15 30 45 60 75 90
9 18 27 36 45 54
12 24 36 48 60 72

– – I – – R

– I – I – I
R R R R R R

เปลี่ยนทุกๆ 10,000 กม. (6,000 ไมล์) หรือ 8 เดือน
– – R – – R
– I – I – I

เครื่องยนต์
1-1. สายพาน V-rib belt

*1-3. ระยะวาล์ว (ระยะห่าง)
1-4. น้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง [แบบที่ 1] (น้ำมันเครื่องเกรด SG, SH, SJ, SL)

*1-6. ระบบไอเสีย (ยกเว้นเครื่องฟอกไอเสีย)

2-1. หัวเทียน เมื่อใช้น้ำมันไร้สารตะกั่ว [แบบที่ 1]

น้ำมันเชื้อเพลิง
3-1. ไส้กรองอากาศ

*3-3. ท่อทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิง
*3-2. กรองน้ำมันเชื้อเพลิง

*3-4. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

I I R I I R
– – – R – –
– I – I – I
– – I – – I

(1) V-rib belt
61J082• แบบที่ 1: มีตัวจับก๊าซออกซิเจน (เครื่องยนต์ G16A)

• แบบที่ 2: ไม่มีตัวจับก๊าซออกซิเจน (เครื่องยนต์ G15A)

[แบบที่ 1] (น้ำมันเครื่องเกรด SE, SF) [แบบที่ 2]
*1-5. น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์

[แบบที่ 2]

เปลี่ยนทุกๆ 100,000 กม. (60,000 ไมล์)

ระบบจุดระเบิด
– – R – – R
– R – R – R

– I – I – I
– – – – – I
– – I – – I
– – – – – I
– I – I – I

ระบบควบคุมมลภาวะ
*4-1. ท่อยางและข้อต่อระบบระบายไอน้ำมันเครื่องในห้องข้อเหวี่ยง [แบบที่ 2]
*4-2. วาล์ว PVC [แบบที่ 1]

[แบบที่ 2]
*4-3. ระบบควบคุมการระบายมลภาวะไอน้ำมันเชื้อเพลิง [แบบที่ 1]

[แบบที่ 2]

*1-2. สายพานเพลาลูกเบี้ยว
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* ช่วงระยะเวลา: ช่วงเวลาให้พิจารณาจากมาตรวัดระยะทางที่
   อ่านได้หรือจำนวนเดือนแล้วแต่ว่ากรณีใดถึงก่อน

กม. (x1000)
ไมล์ (x1000)

เดือน

15 30 45 60 75 90
9 18 27 36 45 54

12 24 36 48 60 72

 โช้คอัพ (ระบบช่วงล่าง) บรรจุด้วยแก๊สความดนัสูง ห้ามถอดแยกชิน้ส่วนหรือเผาไฟ หลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งความร้อนหรืออุปกรณ์ที่มีความร้อน เมื่อจะทิ้งโช้คอัพ
ตอ้งปลอ่ยแกส๊ออกใหห้มดจนปลอดภยั ใหส้อบถามผูจ้ำหนา่ยรถยนตข์องทา่นสำหรบัความชว่ยเหลอื

  คำเตือน

8-4

     *5-2. ดิสก์เบรกและผ้าเบรก (หน้า)
ดรัมเบรกและก้านเบรก (หลัง)

*5-3. ท่อยางและแป๊ปเบรก
*5-4. น้ำมันเบรก
*5-5. คันดึงเบรกและสายเคเบิ้ล (I:ที่ 15,000 กม. แรกเท่านั้น)
5-6. ยาง

*5-7. จานล้อ
*5-8. ระบบรองรับน้ำหนัก
*5-9. เพลากลาง

*5-10. น้ำมันเกียร์ธรรมดา (I:ที่ 15,000 กม. แรกเท่านั้น)

5-12. น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ ระดับของเหลว

   *5-13. ระบบพวงมาลัย
5-14. กลอน, บานพับและล็อคทั้งหมด
5-15. พวงมาลัยเพาเวอร์ (ถ้ามีติดตั้ง)

*ท่อน้ำมัน

*5-11. น้ำมันเฟืองท้าย (R:ที่ 15,000 กม. แรกเท่านั้น)

*การเปลี่ยนแปลงของของเหลว

แชสซีและตัวถัง
– I – I – I
I I I I I I
– I – I – I
– I – I – I
– R – R – R
I – – – – –
I I I I I I
I I I I I I
– I – I – I
– – I – – I
I – R – – R

R หรือ I – I – I –
– I – I – I

เปลี่ยนทุกๆ 165,000 กม. (99,000 ไมล์)
– – – I – –
– I – I – I
– I – I – I
I I I I I I

5-1. คลัตช์ (ถ้ามีติดตั้ง)
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ข้อแนะนำการบำรงุรักษาภายใต้สภาพการขับขี่ที่ใช้งานหนัก
ถ้าใชง้านรถยนตภ์ายใตส้ภาพทีต่รงกบัรหสัสภาพการใชง้านทีห่นกัดา้นลา่ง ขอแนะนำใหท้ำการบำรงุรกัษาเปน็พเิศษดงัชว่งเวลาทีแ่สดงไวใ้นตารางดา้นลา่ง
รหัสสภาพการใชง้านทีห่นกั
A - การเดนิทางระยะสัน้บอ่ยๆ
B - ขับขี่บนถนนที่ขรุขระและ/หรือโคลน
C - ขับขี่บนถนนที่มีฝุ่น
D - ขับขีบ่นถนนทีม่ีอากาศหนาวเยน็และ/หรอืถนนทีโ่รยเกลอื
E - การเดนิทางระยะสัน้บอ่ยๆ ในสภาพอากาศหนาวเยน็
F - ใชน้ำ้มนัทีผ่สมสารตะกัว่
G -
H - การลากจูงรถพ่วง (ถ้าทำได้)

รหัสสภาพการใช้งานที่หนัก การบำรุงรักษา ระยะเวลาในการบำรุงรักษา
ทุกๆ 15,000 กม. (9,000 ไมล์)
หรือ 12 เดือน
ทุกๆ 45,000 กม. (27,000 ไมล์)
หรือ 36 เดือน
ทุกๆ 5,000 กม. (3,000 ไมล์)
หรือ 4 เดือน
ทุกๆ 10,000 กม. (6,000 ไมล์)
หรือ 8 เดือน

การดำเนินการ
การบำรุงรักษา

I

R
R

R

–   B   C   D   –   –   –   – สายพานเครื่องยนต์ (V-rib belt)

A   –   C   D   E   F   –   H น้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง

A   B   C   –   E   F   –   H หัวเทียน
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หมายเหตุ:
I - ตรวจสอบและแก้ไขหรือเปลี่ยนถ้าจำเป็น
R - เปลี่ยน
T - ขันให้แน่นตามค่าแรงขันที่กำหนด

ทุกๆ 2,500 กม. (15,000 ไมล์)
ทุกๆ 30,000 กม. (18,000 ไมล์)
หรือ 24 เดือน
ทุกๆ 30,000 กม. (18,000 ไมล์)
หรือ 24 เดือน
ทุกๆ 15,000 กม. (9,000 ไมล์)
หรือ 12 เดือน
ทุกๆ 15,000 กม. (9,000 ไมล์)
หรือ 12 เดือน
ครั้งแรกเท่านั้น:
ทุกๆ 15,000 กม. (9,000 ไมล์)
หรือ 12 เดือน
ครั้งที่สองและครั้งต่อมา:
ทุกๆ 30,000 กม. (18,000 ไมล์)
หรือ 24 เดือน นับจาก 0 กม.
(0 ไมล์) หรือ 0 เดือน
ทุกๆ 15,000 กม. (9,000 ไมล์)
หรือ 12 เดือน

รหัสสภาพการใช้งานที่หนัก การบำรุงรักษา ระยะเวลาในการบำรุงรักษาการดำเนินการ
การบำรุงรักษา

–   C   –   –   –   –   –   –

A   B   –   –  E   –   –   H เปลี่ยนน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ

–   B   C   D   –   –   –  H ลูกปนืลอ้

A  B   –   D   E   –   –  H เพลากลาง

A   B   –   –  E   –   –   H น้ำมันเกียร์ธรรมดา
น้ำมันเฟืองท้าย

I

I

R

R

I

R

ไส้กรองอากาศ
(ตรวจสอบหรือเปลี่ยนบ่อยๆ ถ้าจำเป็น)

 –  B   –   –   –   –   –   – น็อตและสลักเกลียวระบบรองรับน้ำหนัก T
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สายพาน

ให้แน่ใจว่าความตึงของสายพานถูกต้อง ถ้าสายพาน
หย่อนเกินไป อาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จไฟไม่พอ,
เครื่องยนต์มีความร้อนสูงผิดปกติ พวงมาลัยเพาเวอร์
ทำงานไดไ้ม่ดี, ระบบปรบัอากาศทำงานไมด่ีหรือสาย
พานสึกหรอเร็วเกินไป เมื่อกดสายพานด้วยนิ้วโป้ง
ตรงกลาง ระหว่างรอกปรับตั้งสายพานควรมีระยะ
เบี่ยงเบนดังแสดงข้อมูลในภาพต่อไปนี้
ควรตรวจสอบสายพานเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความเสีย
หาย
ถ้าต้องการเปลี่ยนหรือปรับตั้งสายพานให้ทำโดยผู้
จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ

น้ำมันเครื่องและกรองน้ำมันเครื่อง
น้ำมันเครื่องที่กำหนด

(1) แนะนำให้ใช้
ให้แน่ใจว่าน้ำมันเครื่องที่ท่านใช้อยู่ภายใต้คุณภาพ
มาตรฐานตามหมวด SE, SF, SG, SH, SJ หรือSL
เลือกค่าความหนืดน้ำมันเครื่องให้เหมาะสมตามตาม
ขอ้มลูดา้นบน
สำหรับอุณหภูมิต่ำกว่า -20°C (-4°F) เราแนะนำให้
ใช้  SAE 5W-30, 10W-30

61J085

  คำเตือน
ห้ามเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถเมื่อรถถูกยกขึ้นด้วยแม่แรง
รถที่ถูกรองรับไม่มั่นคงอาจหลน่ลงมาและทา่นอาจ
ได้รับบาดเจบ็หรอืเสยีชีวิต

  คำเตือน
เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน ห้ามไม่ให้มือ, เสื้อผ้า, เครื่อง
มือและวัตถุอื่นเข้าใกล้พัดลมหรือสายพาน ถึงแม้ว่า
พัดลมจะไม่ทำงาน เพราะพัดลมอาจทำงานขึ้นมา
โดยอัตโนมัติโดยไม่มีการเตือน

61J044
การเบีย่งเบนสายพาน
6 - 7 มม. (0.24 - 0.28 นิ้ว)

สายพานแอร์

การเบีย่งเบนสายพาน
8 - 9 มม. (0.31 - 0.35 นิ้ว)

61J093

(1):   มีปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์
(2):  ไม่มีปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์
� :  100 นิวตัน (10 กก., 22 ปอนด์)

100 นิวตัน
(10 กก., 22 ปอนด์)
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ข้อควรระวัง
หากไม่ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องเป็นประจำ อาจ
ทำให้เครื่องยนต์เสียหายอย่างรุนแรง อันเนื่องจาก
ระดบันำ้มนัไมเ่พยีงพอ

61J071

เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรักษาระดับน้ำมันเครื่องให้ถูก
ต้องเพือ่การหลอ่ลื่นทีเ่หมาะสมของเครือ่งยนต ์ตรวจ

สอบระดับน้ำมันเมื่อจอดรถอยู่บนพื้นเรียบ เครื่อง
หมายแสดงระดับน้ำมันอาจไม่ถูกต้องถ้าจอดรถบน
ทางลาด ควรตรวจสอบระดบัน้ำมันได้ทั้งก่อนสตาร์ท
เครื่องยนต์ หรืออย่างน้อย 5 นาทีหลังจากที่ดับเครื่อง
ยนต์
ด้ามจับก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องเป็นสีเหลืองเพื่อให้
สังเกตเห็นง่าย ดึงก้านวัดระดับน้ำมันเครื่องออกมา
เช็ดน้ำมันออกด้วยผ้าสะอาด เสียบก้านวัดระดับน้ำมัน
ลงไปที่เครื่องยนต์จนสุด จากนั้นดึงขึ้นมาอีกครั้ง ระ-
ดับน้ำมันควรอยู่ระหว่างขีดสูงสุดและต่ำสุดที่แสดง
บนกา้นวดั ถ้านำ้มนัอยูใ่กลร้ะดบัตำ่สดุ ใหเ้ตมินำ้มนั
เครื่องจนถึงระดับปกติ

ตรวจสอบระดบัน้ำมันเครื่อง การเตมิน้ำมันเครื่อง

เปิดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่องและเติมน้ำมันเครื่อง
ลงไปช้าๆ ผ่านช่องเติมเพื่อให้น้ำมันเครื่องอยู่ในระดับ
บนของก้านวัดระดับ ระวังอย่าเติมจนล้น น้ำมันเครื่อง
ที่มากไปสรา้งความเสยีหายให้กับเครื่องยนต์พอๆ กับ
น้ำมันเครื่องที่น้อยเกินไป หลังจากเติมน้ำมันเครื่อง
แลว้ ใหส้ตารท์เครือ่งยนตแ์ละปลอ่ยใหอ้ยู่ทีร่อบเดนิ
เบาประมาณ 1 นาท ีดบัเครือ่งยนต ์แลว้รอประมาณ 5
นาที จึงตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องอีกครั้ง

เปิด ปิด

81A147

เต็ม

เติม
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การเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและกรองนำ้มันเครื่อง
ถ่ายน้ำมันเครื่องออกขณะที่เครื่องยนต์ยังอุ่นเครื่อง

1) ถอดฝาปิดช่องเติมน้ำมันเครื่อง
2)     วางถาดรองน้ำมันเครื่องที่ใต้ปลั๊กถ่ายน้ำมันเครื่อง

(1)
3) ใช้ประแจคลายปลั๊กถ่ายและถ่ายน้ำมันเครื่อง

ออก
  คำเตือน

อุณหภูมิของน้ำมันเครื่องอาจสูงพอที่จะลวกนิ้ว
ของท่านเมื่อคลายปลั๊กถ่ายออก ให้รอให้ปลั๊กถ่าย
เย็นพอทีจ่ะจบัไดด้ว้ยมือเปล่า

4) ใส่ปลั๊กถ่ายและปะเก็นกลับเข้าไปใหม่
ขันปลั๊กให้แน่นด้วยประแจขันตามแรงขันที่
กำหนด

การเปลี่ยนกรองนำ้มันเครื่อง

1) ใช้ประแจถอดไสก้รองนำ้มันเครือ่ง แล้วหมุนไส้
กรองน้ำมันเครื่องทวนเข็มนาฬิกาแล้วถอดออก

2) ใช้ผ้าสะอาดเช็ดหน้าสัมผัสแท่นยึดกรองน้ำมัน
เครื่องที่จะใส่กรองตัวใหม่

3) ทาน้ำมันเครื่องเล็กน้อยรอบๆ ปะเก็นยางของ
กรองน้ำมันเครื่องตัวใหม่

4) ขันไส้กรองตัวใหม่ด้วยมือ จนกระทัง่ปะเกน็ของ
กรองตัวใหม่สัมผัสกับหน้าสัมผัสแท่นยึดกรอง
นำ้มนัเครือ่ง

61J045
60A198

ขันปลั๊กถ่ายด้วยแรงขัน: (1):
50 นิวตันเมตร (5.0 กม.-ม., 36.5 ปอนด์-ฟุต)

  คำเตือน
น้ำมันใหม่และน้ำมันที่ใช้แล้วอาจเป็นอันตรายต่อ
เด็กและสัตว์เลี้ยงหากกลืนเข้าไป ให้เก็บน้ำมันใหม่
น้ำมันที่ใช้แล้วและกรองน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วให้
ห่างจากเดก็และสตัว์เลี้ยง
การสัมผัสน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วอย่างต่อเนื่องอาจ
ทำใหเ้กิดมะเร็งผิวหนงั
การสัมผัสน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วในระยะเวลาสั้นๆ
อาจทำใหผ้ิวหนังระคายเคอืง
เพื่อสัมผัสน้ำมันเครื่องให้น้อยที่สุด ให้ใส่เสื้อแขน
ยาว และถุงมือกันความชื้น (เช่น ถุงมือล้างจาน) เมื่อ
ทำการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ถ้าน้ำมันถูกผิวหนัง ให้
ล้างออกใหห้มดดว้ยสบูแ่ละนำ้
ซักเสื้อหรือผ้าที่ใช้หากเปือ้นนำ้มัน
ให้รีไซเคิลหรือกำจัดน้ำมันและไส้กรองที่ใช้แล้ว
อย่างถกูต้อง
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การขันกรองน้ำมันเครื่อง (มุมมองจากด้านบนกรอง
นำ้มนัเครือ่ง)

(1) กรองน้ำมันเครื่อง
(2) 3/4 รอบ

5) ขันกรองนำ้มันเครื่อง ตามรอบทีก่ำหนดจากจดุที่
สัมผัสกับหน้าสัมผัสแท่นยึด (หรือตามแรงขัน
ทีก่ำหนด) โดยใชป้ระแจขนักรองนำ้มนัเครือ่ง

54G093

การขันกรองน้ำมันเครื่องที่ถูกต้อง จำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องให้จุดที่แสดงตำแหนง่ที่ปะเก็นกรองน้ำมัน
เครื่องสัมผัสแนบกับหน้าสัมผัสแท่นยึดอย่างถูก
ต้อง

ข้อควรระวัง

ขันกรองน้ำมันเครื่องด้วยแรงขัน: 3/4 รอบ หรือ
14 นิวตันเมตร (1.4 กก.-ม., 10.1 ปอนด์-ฟุต)

ข้อควรระวัง
เพื่อป้องกันน้ำมันรั่วไหล ต้องแน่ใจว่าขันกรองน้ำ
มันเครือ่งแนน่พอ แตต่อ้งไมแ่นน่เกนิไป

การเติมน้ำมันเครื่องและตรวจสอบการรัว่ไหล
1) เติมน้ำมันผ่านช่องเติมและปิดฝาช่องเติม

สำหรบัความจนุ้ำมนัเครือ่งโดยประมาณ โปรดดู
ที ่“ความจตุา่งๆ” ในบท “ขอ้มลูจำเพาะ”

2) สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วตรวจดูการรั่วซึมที่ไส้
กรองน้ำมันเครื่องและปลั๊กถ่ายอย่างระมัดระวัง
ให้เครื่องยนต์ทำงานที่ความเร็วแตกต่างกันเป็น
เวลาอยา่งนอ้ย 5 นาที

3) ดบัเครือ่งยนตแ์ละรอประมาณ 5 นาท ีตรวจสอบ
ระดับน้ำมันเครื่องอีกครั้งแล้วเติมถ้าจำเปน็ ตรวจ
สอบการรั่วซึมอีกครั้ง

ข้อควรระวัง
• เมื่อเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง ขอแนะนำให้ท่าน
ใช้กรองอะไหล่แท้ของซูซูกิ ถ้าท่านใช้กรองจาก
ผู้ผลิตรายอื่น ต้องแน่ใจว่ามีคุณภาพเทียบเท่าและ
ปฏบิตัติามคำแนะนำของผูผ้ลิต

• น้ำมันทีร่ั่วออกจากรอบๆ กรองนำ้มันเครือ่งหรอื
ปลั ๊กถ่ายแสดงว่าติดตั ้งกรองไม่ถูกต้องหรือ
ปะเก็นเสียหาย ถ้าท่านพบรอยรั่วใดๆ หรือไม่แน่
ใจว่าขันกรองแน่นดีหรือไม่ ให้นำรถเข้าตรวจ
สอบทีผู่้จำหนา่ยรถยนตซ์ซูกูิ
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น้ำมันเกียร์
น้ำมันเกียร์ธรรมดา/น้ำมันเฟืองท้าย
เมื่อเติมน้ำมันเกียร์ ให้ใช้น้ำมันที่มีค่าความหนืดและ
เกรดที่เหมาะสมดังแสดงในตารางด้านล่าง
เราขอแนะนำใหใ้ช:้
API GL-4 SAE 75W-90 สำหรบัน้ำมันเกยีรธ์รรมดา
API GL-5 hypoid gear oil SAE 80W-90 สำหรับ
นำ้มนัเฟอืงทา้ย

54G095

น้ำมันเกียร์ธรรมดา (API GL-4)

น้ำมันเฟืองท้าย  (API GL-5 hypoid)

61J046

65D572

เกียร์ธรรมดา

61J072

เฟืองท้าย

(1) ปลั๊กเติมน้ำมันและวัดระดับ
(2) ปลั๊กถ่ายน้ำมันเครื่อง

แรงขัน (1) (2):
23 นิวตันเมตร (2.3 กก.-ม., 17.0 ปอนด์-ฟุต)

(1) ปลั๊กเติมน้ำมัน/วัดระดับ
(2) ปลั๊กถ่ายน้ำมันเครื่อง

แรงขัน (1) (2):
27 นิวตันเมตร (2.7 กก.-ม., 19.5 ปอนด์-ฟุต)
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การตรวจสอบระดบัน้ำมันเกียร์
การตรวจสอบระดบันำ้มนัเกยีร์ ปฏบิตัดิงัวธิตีอ่ไปนี:้
1) จอดรถบนพื้นราบโดยดึงเบรกมือ จากนั้นดับ

เครื่องยนต์
2) ถอดปลั๊กเติมน้ำมันเกียร์ (1)
3) ใช้นิ้วของท่านสัมผัสข้างในช่องเติมถ้าระดับ

น้ำมันขึ้นมาเท่ากับส่วนล่าง (เสื้อทรานสเฟอร์: 10
มม.จากด้านล่าง) ของช่องเติมแสดงว่าระดับน้ำ
มันถูกต้อง ถ้าเป็นดังนั้นให้ใส่ปลั๊กกลับ เข้าไป

4) ถ้าระดบันำ้มนัตำ่ ใหเ้ตมินำ้มนัเกยีร์ผ่านชอ่งเตมิ
(1) จนกระทั่งระดับน้ำมันถึงด้านล่างของช่อง
เติม จากนั้นให้ใส่ปลั๊กกลับเข้าไปอีกครั้ง

การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์
การเปลีย่นนำ้มนัเกยีร์ในเกยีร์ธรรมดา, เสือ้เกยีร์หรือ
เฟอืงทา้ยปฏบิตัดิงัวธิตีอ่ไปนี:้
1) ถอดปลั๊กเติมน้ำมันเกียร์ (1)
2) ถอดปลั๊กถ่าย (2), ถ่ายน้ำมันเกียร์ออกแล้วใส่

ปลั๊กถ่ายกลับเข้าไป
3) เติมน้ำมันเกียร์ใหม่ลงในช่องเติม (1) จนถึงระดับ

ด้านล่างของช่องเติม
4) ใส่ปลั๊กเติมน้ำมันกลับเข้าไป

  คำเตือน
หลังจากทำการขับรถ อุณหภูมิน้ำมันเกียร์อาจสูง
พอที่จะลวกท่านได้ ให้รอจนกระทั่งปลั๊กเติมน้ำมัน
เกียร์เย็นพอที่จะจับได้ด้วยมือเปล่า ก่อนทำการ
ตรวจสอบนำ้มนัเกยีร์

ข้อควรระวัง
ก่อนขันปลั๊กน้ำมันให้แน่น ให้ทาสารกันรั่ว “ซูซูกิ
หมายเลขอะไหล่ 1215” หรือที่มีคุณภาพเทียบเท่า
บนเกลยีวเพื่อป้องกันการรัว่ไหลของนำ้มัน

น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ (AT)
น้ำมันที่กำหนด
ให้ใช้น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ DEXRON®-IIEหรือ
DEXRON®-III
การตรวจสอบระดบัน้ำมัน

ข้อควรระวัง
การขับขี่ที่ระดับน้ำมันเกียร์มากเกินไป หรือน้อย
เกินไปอาจทำใหเ้กียร์เสียหายได้

ท่านต้องตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์ของเกียร์อัตโนมัติ
ทีอุ่ณหภมูกิารทำงานปกต:ิ
การตรวจสอบระดบันำ้มนั:
1) เมื ่อต้องการอุ่นเครื่องให้ขับรถหรือปล่อยให้

เครือ่งยนตเ์ดนิเบาจนเกจวดัอณุหภมูชิี้ทีอุ่ณหภมูิ
การทำงานปกติ

2) จากนัน้ให้ทำการขบัรถตอ่อีกมากกวา่ 10 นาที
ข้อสังเกต:
อย่าตรวจสอบระดบันำ้มนัเกยีร์ถ้าหากทา่นเพิง่ขบัรถ
มาเป็นระยะเวลานานด้วยความเร็วสูง ถ้าท่านขับรถใน
ตัวเมืองที่รถติดในอากาศรอ้น หรือถ้ามีการลากจงู ให้
รอจนกระทั่งน้ำมันเกียร์เย็นลง (ประมาณ 30 นาที)
มิฉะนั้นจะแสดงระดับน้ำมันเกียร์ไม่ถูกต้อง



การตรวจเชค็และการบำรงุรกัษา

8-13

  คำเตือน
ให้แน่ใจว่าเท้าเหยียบอยู่ที่แป้นเบรกเมื่อเลื่อนคัน
เกียร์ ไม่เช่นนั้นรถยนต์อาจเคลื่อนที่กระทันหัน

(1)  ระดับสูงสุดที่ HOT (H)
(2)  ระดับต่ำสุดที่ HOT (H)
(3)  จุดต่ำสุด = ระดับน้ำมัน

8) เติมน้ำมันเกียร์ที่กำหนดผ่านก้านวัดระดับ เพื่อ
ให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม

การเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อัตโนมตัิ
การเปลีย่นนำ้มนัเกยีร์อัตโนมตั ิมคีวามจำเปน็ตอ้งใช้
ขั้นตอน, วัสดุและเครื่องมือพิเศษจึงขอแนะนำให้นำ
รถของท่านเข้ารับบริการจากผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ

ข้อควรระวัง
หลังจากตรวจสอบหรือเติมน้ำมันเกียร์ ให้แน่ใจว่า
เสยีบกา้นวดักลบัเขา้ทีเ่ดมิ

54G273

6) ด้ามจับของก้านวัดน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ  (A/T)
เป็นสีแดงเพื่อให้สังเกตเห็นได้ง่าย
ดึงก้านวัดออกมา ทำความสะอาดแลว้ใส่กลับเข้า
ที่เดิม จากนั้นให้ดึงก้านวัดออกอีกครั้ง

7) ตรวจสอบก้านวัดทั้งสองด้าน แล้วอ่านระดับที่
ต่ำที่สุด ระดับน้ำมันเกียร์ควรอยู่ระหว่างเครื่อง
หมาย “HOT” สองจดุบนกา้นวดั

81A090

3) จอดรถบนพืน้ราบ
4) ดึงเบรกมือ จากนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์ในตำแหน่ง

“P” (จอด) ปลอ่ยใหเ้ครือ่งยนตเ์ดนิเบา เปน็เวลา
2 นาท ีและใหเ้ครือ่งยนตท์ำงานตอ่ไประหวา่งที่
ตรวจสอบระดบันำ้มนัเกยีร์

5) เหยียบแป้นเบรก เลื่อนคันเกียร์ไปแต่ละตำแหนง่
แล้วให้หยุดในแต่ละตำแหน่งประมาณ 3 วินาที
จากนัน้ ใหเ้ลือ่นคนัเกยีร์กลบัไปยงัตำแหนง่ “P”
(จอด)

61J110
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น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ การเลือกน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์
เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานและความคงทน
สงูสดุของเครือ่งยนต ์ใหใ้ชน้ำ้หลอ่เยน็เครือ่งยนตแ์ท้
ของซูซูกิ หรือเทียบเท่า
น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ชนิดนี้ดีต่อระบบหล่อเย็นใน
รถของท่านเนื่องจาก:
• ช่วยรักษาอุณหภูมิของเครื่องยนต์ให้เหมาะสม
• ปอ้งกนัการแข็งตัว และการเดือดของหม้อน้ำ
• ป้องกันการผุกร่อนและเป็นสนิม
การใช้น้ำหล่อเย็นไม่ถูกต้องจะทำให้ระบบหล่อเย็นใน
รถของท่านเสียหาย ผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ สามารถ
ช่วยท่านเลือกน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ที่เหมาะสม

ข้อควรระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสยีหายตอ่ระบบหลอ่เย็น:
• ให้ใช้น้ำหล่อเย็นคุณภาพสูงชนิด Ethylene glycol
ไม่มีกรดเกลอื ที่ผสมนำ้กลัน่ตามอตัราสว่นทีถ่กู
ตอ้งเสมอ

• ให้แน่ใจว่าส่วนผสมระหว่างสารหลอ่เย็น และน้ำ
กลั่นอยูท่ี่ 50/50 และไมเ่กิน 70/30 ความเขม้ข้น
ของสารหล่อเย็นต่อน้ำกลั่นที่มากกว่า 70/30 จะ
ทำใหเ้กิดสภาวะความรอ้นสงู

• ห้ามใช้สารหล่อเย็นหรือน้ำเปล่าอย่างหนึ่งอย่าง
เดียว

ข้อควรระวัง
• ห้ามเติมสารยับยั้งพิเศษอื่นๆ เพราะอาจไม่เหมาะ
กับระบบทำความเยน็

• ห้ามผสมสารหล่อเย็นต่างจากประเภทที่กำหนด
เพราะจะเป็นการเร่งให้ซีลสึกหรอและ/หรืออาจ
ทำใหเ้กิดความรอ้นสงูอย่างมาก และทำใหเ้ครื่อง
ยนต/์เกียร์อัตโนมตัเิสยีหาย

การตรวจสอบระดบัน้ำหล่อเย็น
ตรวจสอบระบบน้ำหล่อเย็นในถังพักไม่ใช่ที่หม้อน้ำ
เมื่อเครื่องยนต์เย็น ระดับน้ำหล่อเย็นควรอยู่ระหว่าง
เครื่องหมาย “FULL” และ “LOW”

การเติมน้ำหล่อเย็น
ถ้าระดับน้ำหล่อเย็นอยู่ต่ำกว่าเครื่องหมาย “LOW”
ควรเติมน้ำหล่อเย็นเพิ่ม เปิดฝาถังพักน้ำหล่อเย็น
แล้วเติมน้ำหล่อเย็นจนถึงระดับ “FULL” ในถังพัก
ห้ามเตมินำ้หลอ่เยน็เกนิเครือ่งหมาย “FULL”

61J047

60A208S
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ข้อควรระวัง
• ส่วนผสมที ่ท ่านใช้ควรมีส่วนผสมของสาร
ปอ้งกนันำ้หลอ่เยน็แขง็ตวั 50%

• ถ้าบริเวณที่ท่านอยู่มีอุณหภูมิต่ำสุดที่ประมาณ
-35°°°°°C (-31°°°°°F) หรอืตำ่กวา่นัน้ ใหใ้ชส้ว่นผสมมี
ความเข้มข้นของสารป้องกันน้ำหล่อเย็นแข็งตัว
สูงถึง 60% ตามคำแนะนำบนภาชนะบรรจุ

• เมื่อปิดฝาถังพัก ให้จัดแนวลูกศรที่อยู่บนฝาถัง
ให้ตรงกับลูกศรบนถังพัก ไม่เช่นนั้นอาจทำให้
น้ำหลอ่เย็นรั่วออกมาได้

  คำเตือน
สารหลอ่เย็นเปน็อนัตรายหรอืทำใหเ้สยีชีวิตไดห้าก
กลืนหรือสูดดมเข้าไป ห้ามดื่มสารป้องกันน้ำหล่อ
เย็นแข็งตัวหรือสารหล่อเย็น หากกลืนเข้าไปห้ามทำ
ให้อาเจียน ให้รีบไปพบศูนย์ควบคุมสารพิษหรือ
แพทย์โดยทันที หลีกเลี ่ยงการสูดดมควันหรือ
ไอร้อน; หากสูดดมเข้าไป ให้รีบออกไปในที่ที่มี
อากาศบริสุทธิ์ สารหล่อเย็นเป็นอันตราย ให้เก็บ
ใหห้่างจากเดก็และสตัว์เลี้ยง

60G099 65D614

สำหรับการบำรงุรักษาตามปกต ิไม่จำเปน็ต้องถอดฝา
หม้อน้ำออก
แต่ถ้าท่านต้องถอดฝาหม้อน้ำออกด้วยเหตุผลบาง
ประการให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้:
เมือ่เครือ่งยนตเ์ย็น ให้ถอดฝาหมอ้น้ำโดยหมนุไปขา้ง
ซ้ายช้าๆจนกระทั่งรู้สึกว่า “หยุด” ห้ามกดฝาหม้อน้ำ
ขณะที่หมุน รอจนกระทั่งแรงดันที่ค้างอยู่ระบายออก
มา จากนัน้กดฝาลงแลว้หมนุทวนเขม็นาฬกิา

  คำเตือน
เป็นอันตรายมากถ้าเปิดฝาหม้อน้ำขณะที่อุณหภูมิ
ยังสูงอยู่ เนื่องจากน้ำที่เดือดอยู่และไอน้ำอาจพุ่งออก
มาภายใต้แรงดัน ให้รอจนกระทั่งอุณหภูมิน้ำหล่อ
เย็นลดลงกอ่นที่จะเปิดฝาหมอ้น้ำ

เปิด                           ปิด
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การเปลี่ยนน้ำหล่อเย็น

(1) อากาศแทรกอยูใ่นระบบ
ถ้าท่านถ่ายและเติมน้ำหล่อเย็นอย่างไม่ระวัง อากาศ
สว่นใหญจ่ะคา้งอยูใ่นระบบหลอ่เยน็ และเครือ่งยนต์
จะมีความร้อนสูง
ต้องไล่อากาศที่ค้างอยู ่ในระบบหล่อเย็นออกเมื ่อ
เติมน้ำหล่อเย็น ให้วางใจมอบงานนี้กับผู้จำหน่ายรถ
ยนต์ซูซูกิ

61J05177A073

ข้อควรระวัง
ห้ามขับรถขณะที ่ย ังมีอากาศค้างอยู ่ในระบบ
หล่อเย็น ไม่เช่นนั้นเครื่องยนต์จะมีความร้อนสูง
และทำใหเ้สียหายได้

น้ำฉีดล้างกระจกบังลมหน้า
ด้านหน้าและด้านหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)

ตรวจดวู่ามนีำ้ฉดีลา้งกระจกในถงัหรอืไม ่แลว้เตมิถา้
จำเปน็ ให้ใช้น้ำฉีดล้างกระจกบงัลมทีม่ีคุณภาพดแีละ
ใหเ้จอื จางดว้ยนำ้ถา้จำเปน็

ข้อควรระวัง
อาจเกิดความเสียหาย ถ้ามอเตอร์ฉีดน้ำล้างกระจก
ทำงานโดยไมม่ีน้ำฉีดล้างกระจกในถงัเก็บ

  คำเตือน
หา้มใชส้าร “ปอ้งกนันำ้หลอ่เยน็แขง็ตวั” ในถังเก็บ
น้ำฉีดล้างกระจกบังลม เพราะจะทำให้ทัศนวิสัยไม่ดี
เมือ่ฉดีน้ำลา้งกระจก และอาจทำความเสยีหายตอ่สี
รถยนต์ของท่าน

61J048

กรองอากาศ

ถ้าไส้กรองอากาศมีฝุ่นอุดตันจะทำให้การดูดอากาศ
เข้าเครื่องยนต์ทำได้ยากทำให้กำลังเครื่องยนต์ลดลง
และสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
ให้ตรวจสอบและทำความสะอาดเป็นประจำตามขั้น
ตอนตอ่ไปนี:้
1) คลายที่รัดท่อและถอดท่อออกจากฝา ครอบ
2) ถอดท่ออุ่นไอดี (1)
3) ปลดลอ็คทีร่ัดฝาครอบดา้นขา้ง
4) โดยยกฝาครอบกรองอากาศด้านที่ไกลสุดขึ้น

เลื่อนฝาครอบด้านที่อยู่ใกล้เพื่อถอดฝาครอบออก
5) ถอดไส้กรองอากาศออกจากเสื้อกรอง
6) ไส้กรองอากาศนี้เป็นแบบแห้ง ซึ่งจำเป็นต้อง
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76A007

ทำความสะอาดตามวธิีการดงัตอ่ไปนี้
7) เป่าฝุ่นบนไส้กรองออกด้วยแรงดันลมจากด้าน

ในไส้กรอง หรือเปลี่ยนไส้กรองใหม่ถ้าจำเป็น

ควรตรวจสอบหัวเทียนเป็นประจำเพื่อดูคราบคาร์-
บอนที่เกาะอยู่ เมื่อมีคาร์บอนสะสมอยู่บนหัวเทียน
อาจไม่สามารถสร้างประกายไฟที่แรงสูงได้ ให้กำจัด
คราบคาร์บอนออกด้วยแปรงลวด แล้วปรับตั้งระยะ
ห่างหัวเทยีน
การถอดหวัเทยีน:
1) ถอดฝาครอบคอล์ยจุดระเบิด
2) ถอดหัวต่อขณะที่ดันก้านปลดล็อค
3) ถอดสลักเกลียวออก
4) ดึงคอล์ยจุดระเบิดออกมา

ข้อสังเกต:
เมือ่ทำการตดิตัง้ ใหแ้นใ่จวา่สายไฟ, ขั้วต่อ, ซลียางฝา
ครอบด้านบนและแหวนรองใส่กลับในตำแหน่งที่
ถูกต้อง

หัวเทียน

76A008

ข้อควรระวัง
เมื่อถอดสายหัวเทียน ให้ดึงที่ขั้วหัวเทียนไม่ใช่ที่
ตวัสาย การดงึทีส่ายหวัเทยีนอาจทำใหห้วัเทยีนเสยี
หาย

ผิด

ถูก
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76A009S

คลาย

ขันให้แน่น

ข้อควรระวัง
• เมื่อตดิตัง้หวัเทียน ใหห้มนุดว้ยมือเพือ่กันเกลยีว
หวาน ขันเกลียวให้แน่นด้วยแรงขัน 25 นิวตัน
เมตร (2.5 กก.-ม., 18.1 ปอนด์-ฟุต) อย่าให้สิ่ง
สกปรกเข้าไป ในเครื่องยนต์เมื่อถอดหัวเทียน

• หา้มใชห้วัเทียนทีผ่ิดขนาด

ระยะหา่งหวัเทียน “a”
K20PR-U / BKR6E
0.7- 0.8 มม. (0.028 - 0.031 นิ้ว)

ข้อควรระวัง
เมื่อเปลี่ยนหัวเทียนควรใช้ยี่ห้อและชนิดที่กำหนดไว้
สำหรับรถยนต์ของท่าน สำหรับหัวเทียนที่กำหนด
ไว้ โปรดดูที่บท “ข้อมูลจำเพาะ” ที่ท้ายเล่ม ถ้าต้อง
การใช้หัวเทียนยี่ห้ออื่นนอกจากที่กำหนดไว้กรุณา
ตดิตอ่ผู้จำหนา่ยรถยนตซ์ซูกูิ

60B307

ข้อสังเกต:
ถ้ารถยนต์ของท่านติดตั้งสายจุดระเบิดแบบไฮคอร์ด
เทนชั่น และบางครั้งท่านประสพปัญหาการจุดไฟของ
หัวเทียน เช่น สตาร์ทเครื่องยนต์ยาก, จุดระเบิดผิด

พลาด ฯลฯ สาเหตุอาจไม่ได้อยู่ที่หัวเทียนอย่างเดียว
แต่อาจเป็นที่การเสื่อมสภาพของสายไฟจุดระเบิด
(โดยทัว่ไปอายใุชง้านนานกวา่ 80,000 กม. หรอื 5 ป)ี
ถ้าการเปลีย่นหวัเทยีนไมช่่วยแกป้ญัหา ใหน้ำสายไฟ
จุดระเบิดและระบบจุดระเบิดอื่นเข้าตรวจสอบที่ผู้
จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ
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เบรก
น้ำมันเบรก

ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันในห้อง

61J049

61J052

  คำเตือน
หากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดา้นล่างอาจทำใหไ้ด้รับ
บาดเจบ็หรอืเสียหายรา้ยแรงตอ่ระบบเบรก
•     ถ้าน้ำมันเบรกในกระปุกน้ำมันลดลงต่ำกว่าระดับ
ปกติ ไฟเตือนระบบเบรกบนแผงหนา้ปัดจะสว่าง
ขึ้น (เครื่องยนต์ทำงานโดยทีป่ลดเบรกมือจนสุด)
ถ้าไฟเตือนสว่างขึ้นให้รีบติดต่อผู้จำหน่ายรถยนต์
ซซูกูิโดยทนัทเีพือ่ตรวจสอบระบบเบรก

• ถ้าน้ำมันเบรกหมดอย่างรวดเร็ว แสดงว่ามีการรั่ว
ไหลในระบบเบรก ควรนำรถเข้าตรวจสอบโดย
ผู้จำหนา่ยรถยนตซ์ซูกูิโดยทนัที

• น้ำมันเบรกอาจทำอันตรายต่อดวงตาของท่าน
และ ทำให้สีที่ตัวรถเสียหาย ให้ระมัดระวังเมื่อเติม
น้ำมันเบรกลงในกระปกุ

• หา้มใชน้ำ้มนัเบรกชนดิอืน่นอกจาก SAE J1703
หรือ DOT3 ห้ามนำนำ้มันเบรกเก่ากลับมาใช้ใหม่
หรือใช้น้ำมันเบรกที่เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่เก่า
หรือเปิดอยู่ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเก็บวัสดุแปลก
ปลอมและของเหลวอืน่ใหห้่างจากกระปกุน้ำมัน

  คำเตือน
น้ำมันเบรกเป็นอันตรายหรือทำให้เสียชีวิตได้หาก
กลืนเข้าไป หรือถูกผิวหนังหรือดวงตา หากกลืนเข้า
ไป ห้ามทำให้อาเจียนออกมา ให้รีบไปพบศูนย์ควบ
คุมสารพิษหรือแพทย์โดยทันที ถ้าน้ำมันเบรก
กระเดน็เขา้ตา ใหล้้างออกดว้ยนำ้สะอาดแลว้รีบพบ
แพทย์ ล้างมือให้สะอาดหลังจากจับน้ำมันเบรกน้ำ
มันเบรกเป็นอันตราย ให้เก็บให้ห่างจากเด็กและ
สตัวเ์ลี้ยง

ข้อสังเกต:
ในระบบดิสก์เบรก ระดับน้ำมันเบรกจะค่อยๆ ลดลง
ทีละน้อยตามการสึกหรอของผ้าเบรก
แป้นเบรก
ตรวจสอบว่าแป้นเบรกหยุดที่ระดับปกติโดยไม่รู้สึก
“หยุ่นๆ” เมื่อเหยียบลงไป ถ้าไม่อยู่ระดับปกติให้นำรถ
เข้าตรวจสอบระบบเบรกที่ผู ้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ
ถ้าท่านสงสัยว่าแป้นเบรกอยู่ที่ระดับปกติหรือไม่ ให้
ตรวจสอบดงัตอ่ไปนี:้

เครื่องยนต์ ตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ระหว่าง
“MAX” และ “MIN” ถ้าระดบันำ้มนัเบรกเกอืบถงึขดี
“MIN” ให้เติมจนถึงขีด “MAX” ด้วยน้ำมันเบรก SAE
J1703 หรือ DOT3
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60A225

ระยะห่างจากแป้นเบรกถึงพื้นน้อยสุด “a”:
185 มม. (27.3นิว้)

เมื่อเครื่องยนต์ทำงานให้วัดระยะห่างระหว่างแป้นเบรก
และพืน้รถเมือ่เหยยีบแปน้เบรกดว้ยแรง 30 กก. ( 60
ปอนด์) โดยประมาณ ระยะห่างน้อยสุดที่ต้องการคือ
ค่าที่ระบุไว้ เนื่องจากระบบเบรกของท่านปรับตั้งได้
ด้วยตัวเองจึงไม่จำเป็นต้องปรับตั้งแป้นเบรก
ถ้าระยะจากแปน้เบรกถงึพืน้รถทีว่ัดไดน้อ้ยกวา่ระยะ
ที่ ต้องการ ให้นำรถของท่านเข้าตรวจสอบที่ผู้จำหน่าย
รถยนต์ซูซูกิ
ข้อสังเกต:
เมื่อวัดระยะระหว่างแป้นเบรกถึงพื้นรถ ให้แน่ใจว่าไม่
รวมพรมหรอืยางรองพืน้เขา้ไปดว้ย

60G104S

  คำเตือน
ถ้าท่านมีปัญหากับระบบเบรกดังต่อไปนี้ ให้นำรถ
เข้าตรวจสอบทีผู่้จำหนา่ยรถยนตซ์ซูกูิทันที
• สมรรถนะการเบรกไมด่ี
• เบรกปัด/เบรกไม่อยู่ (เบรกทำงานไม่เท่ากันทั้ง 4
ล้อ)

• เบรกจมมากเกนิไป
• เบรกตดิ
• เสียงดงัมากเกนิไป
• การสั่นของแป้นเบรก (แป้นเบรกสั่นเมื่อเหยียบ
ลงไป)

เบรกมอื

ฟันเฟืองที่ตำแหน่ง “b”:
5-7 เฟือง (คลิ๊ก)
แรงดึงคันเบรก (1):
200 นิวตัน (20 กก., 44 ปอนด์)

ตรวจสอบเบรกมือดูการปรับตั้งที่เหมาะสมโดยนับ
จำนวนเสียงคลิ๊กของฟันเฟืองขณะที่ดึงเบรกมือขึ้น
อย่างช้าๆ จนสุด คันเบรกมือควรหยุดระหว่างฟันเฟือง
ทีก่ำหนด และลอ้หลังควรลอ็คอยา่งปลอดภยั ถ้าปรบั
ตั้งเบรกมือไม่ถูกต้องหรือเบรกค้างหลังจากปลดคัน
เบรกจนสุด ให้นำรถเข้าตรวจสอบและ/หรือปรับตั้ง
ระบบเบรกโดยผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ

54G109
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พวงมาลัย พวงมาลัยเพาเวอร์ (ถ้ามีติดตั้ง) แป้นคลัตช์

ระยะฟรีพวงมาลัย “c”:
0-3 มม. (0.0 - 1.2 นิ้ว)

ตรวจสอบระยะฟรขีองพวงมาลยัโดยค่อยๆ หมุนจาก
ซ้ายไปขวาแล้ววัดระยะเคลื่อนที่ ก่อนจะรู้สึกถึงแรง
ตา้นทานเบาๆ ระยะฟรคีวรอยูร่ะหวา่งคา่ทีก่ำหนด
ตรวจดูว่าพวงมาลัยหมุนง่ายและราบรืน่โดยไม่มีเสียง
ดังจากการหมุนไปทางซ้ายและขวาขณะขับรถยนต์อย่าง
ช้าๆ ในพืน้ทีโ่ล่ง ถ้าระยะฟรไีมอ่ยู่ในคา่กำหนดหรอื
พบสิ่งผิดปกตใิดๆ ให้นำรถเขา้ตรวจสอบทีผู่้จำหน่าย
รถยนต์ซูซูกิ

(1) UPPER (ระดับสูงสุด)
(2) LOWER (ระดับต่ำสุด)
ตรวจกระปุก, ปั๊มพวงมาลัยและข้อต่อท่อทางต่างๆ ดู
การรัว่ซมึหรอืความเสยีหาย
น้ำมันพวงมาลยัเพาเวอร์
ตรวจสอบระดับน้ำมันในกระปุกน้ำมันที่อยู่ในห้อง
เครื่องยนต์ขณะที่น้ำมันเย็น (ประมาณอุณหภูมิห้อง
ปกติ)
ตรวจว่าระดับน้ำมันอยู ่ระหว่างขีด UPPER และ
LOWER ถ้าระดับน้ำมันเกือบถึงขีด LOWER ให้เติม
น้ำมันให้ถึงขีด UPPER ด้วยน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่
เทยีบเทา่กบั DEXRON®-II ห้ามเตมิจนลน้

ระยะฟรีแป้นคลัตช์ “d”:
5-15 มม. (0.2 - 0.6 นิ้ว)

ตรวจสอบระยะฟรีแป้นคลัตช์โดยเลื่อนแป้นคลัตช์
ด้วยมือแล้ววัดระยะเคลื่อนที่จนกระทั่งท่านรู้สึกถึง
แรงต้านทานเบาๆ ระยะฟรีแป้นคลัตช์ควรอยู่ระหว่าง
ค่ากำหนด ถ้ามากกว่าหรือน้อยกว่าข้างต้น หรือถ้า
รู ้สึกว่าคลัตช์ไม่จากเมื ่อเหยียบแป้นคลัตช์จนสุด
ใหน้ำ เขา้ตรวจสอบทีผู่้จำหนา่ยรถยนตซ์ซูกูิ

54G27454G22560B163
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ยาง

ค่ากำหนดแรงดันลมยางล้อหน้าและล้อหลังสำหรับ
รถของท่านอยู่ในแผ่นป้ายข้อมูลยาง ทั้งล้อหน้าและ
ล้อหลังควรใช้แรงดันลมยางตามกำหนด
ไม่ควรใช้ค่ากำหนดแรงดันลมยางกับยางอะไหล่

การตรวจสอบยาง
ตรวจสอบยางรถยนต์ของท่านอย่างน้อยเดือนละครั้ง
โดยทำการตรวจสอบดงัตอ่ไปนี:้
1) วัดแรงดันลมยางด้วยเกจวัดแรงดันลมยาง ปรับ

แรงดันถ้าจำเป็น โปรดจำไว้ว่าต้องตรวจสอบยาง
อะไหลด่ว้ย

  คำเตือน
• ควรตรวจสอบแรงดันลมยางขณะที่ยางเย็น ไม่
เช่นนัน้ค่าที่อ่านไดอ้าจไมถู่กต้อง

• ตรวจสอบแรงดันลมยางเป็นระยะๆ ขณะที่เติม
ลม จนกระทัง่ยางมแีรงดนัลมตามทีก่ำหนดไว้

• ห้ามเตมิลมยางมากเกนิไปหรอืนอ้ยเกินไป
ลมยางที่อ่อนอาจทำให้ยางไม่ยึดเกาะถนนหรือ
ทำให้ขอบยางลื่น ทำให้เกิดอุบัติเหตุ หรือทำให้
ยางหรอืขอบยางเสยีหาย
ลมยางที่มากเกินไปอาจทำให้ยางระเบิด ทำให้
บุคคลได้รับบาดเจ็บ การเติมลมยางที่มากไปยัง
ทำให้ยางไม่ยึดเกาะถนนซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
อุบตัเิหตุ

54G136

(1)   เครื่องหมายแสดงการสึกของดอกยาง
(2)   ตำแหน่งตัวแสดงการสึก

2) ตรวจสอบว่าความลึกของดอกยางมากกว่า 1.6
มม. (0.06 นิ้ว) เพื่อช่วยในการตรวจสอบ ที่ยางจะ
พิมพ์เครื่องหมายแสดงการสกึของดอกยางไวบ้น
หน้ายาง เมื่อเครื่องหมายแสดงการสึกของดอก
ยางปรากฏขึ้นบนผิวหน้าดอกยาง ความลึกของ
ดอกยางเท่ากับหรือน้อยกว่า 1.6 มม. (0.06 นิ้ว)
ควรเปลีย่นยาง

3) ตรวจสอบการสึกหรอที่ผิดปกติ, รอยแตกร้าว
หรือความเสียหาย ควรเปลี่ยนยางที่มีรอยแตกร้าว
หรือเสียหาย ถ้ายางแสดงการสึกหรอที่ผิดปกติ
ใหน้ำเขา้ตรวจสอบทีผู่้จำหนา่ยรถยนตซ์ซูกูิ

61J035
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4) ตรวจการหลุดหลวมของน็อตล้อ
5) ตรวจดูไม่ให้มีตะปู, หินหรือวัตถุอื่นๆ ติดอยู่ที่

ยาง

  คำเตือน
การชนกระแทกขอบทางหรือวิ่งทับก้อนหินอาจทำ
ความเสียหายให้กับยางและส่งผลต่อศูนย์ล้อ ให้แน่
ใจว่ายางและศูนย์ล้อได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำ
เสมอทีผู่้จำหนา่ยรถยนตซ์ซูกูิ

  คำเตือน
• รถยนต์ซูซูกิถูกติดตั ้งด้วยยางที ่มีขนาดและ
ชนิดเดียวกัน นี่เป็นสิ่งสำคัญต่อการควบคุม
และการยึดเกาะถนนของรถ ห้ามใช้ยางที่มีขนาด
และชนิดต่างกันกับล้อทั้ง 4 บนรถยนต์ของท่าน
ควรใช้ยางที ่มีขนาดและชนิดที ่ซูซูกิรับรอง
มาตรฐานกับรถยนต์ของท่าน

• การเปลี่ยนยางและล้อที่ติดตั้งมากับรถยนต์ของ
ท่านด้วยล้อและยางจากผู้ผลิตรายอื่นอาจทำให้
การควบคมุรถและการยดึเกาะถนนเปลีย่นแปลง
อย่างเหน็ไดช้ัด

• ดังนั้น ให้ใช้ล้อและยางที่ได้รับการรับรองมาตร-
ฐานจากซซููกิเท่านัน้

ข้อควรระวัง
การเปลี่ยนยางที่มากับรถด้วยยางที่มีขนาดต่างกัน
อาจสง่ผลใหม้าตรวดัความเรว็รถยนตแ์ละมาตรวดั
ระยะทางอ่านค่าผิด ให้ตรวจสอบกับผู้จำหน่ายรถ
ยนต์ซูซูกิก่อนที่จะซื้อยางอะไหล่ที่มีขนาดต่างกับ
ของเดมิ
การสลับยาง
การสลับยาง 5 ตำแหน่ง

การสลับยาง 4 ตำแหน่ง

L: รุ่นพวงมาลยัซา้ย
R: รุ่นพวงมาลัยขวา

เพื่อหลีกเลี่ยงการสึกหรอที่ไม่เท่ากันของยางรถยนต์
ของท่านและเพื่อยึดอายุการใช้งาน ให้สลับยางตามรูป
ที่แสดงไว ้ควรสลบัยางทกุๆ 10,000 กม. (6,000 ไมล)์
หลังจากที่สลับยางให้ปรับแรงดันลมยางล้อหน้าและ
ล้อหลังตามค่าที่กำหนดบนแผ่นป้ายข้อมูล

65D445

65D459
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การเปลี่ยนล้อ

61J050

61J123

61J067
การเปลี่ยนล้อ ให้ปฏิบัติดังขั้นตอนต่อไปนี:้
1) นำแม่แรง, เครื่องมือและล้ออะไหล่ออกจากรถ

การนำยางอะไหลอ่อกจากพืน้ดา้นหลงั ใหค้ลาย
น็อตยึดยาง (1) (สำหรับรุ่น APV) หรือน็อตยึด (2)
(สำหรับรุ่น CARRY) ด้วยเหล็กถอดล้อ (4) ถอด
ทีเ่กีย่วยาง (3) แลว้ลดตำ่ลงชา้ๆ

2) คลายนอ็ตแตไ่มต่อ้งถอดนอ็ตออก
3) ใช้แม่แรงยกรถขึ้น (ปฏิบัติตามวิธีการยกรถใน

บท “การบริการฉุกเฉิน” ในคู่มือเล่มนี้)
4) ถอดน็อตล้อและล้อออก
5) ติดตั้งล้อใหม่และเปลี่ยนน็อตล้อให้ปลายเกลียว

หันเข้าหาล้อ

ขันน็อตแต่ละข้างให้แน่นจนกระทั่งล้อยึดกับ
ดุมล้อจนปลอดภัย

(สำหรับรุ่น APV)

(สำหรับรุ่น CARRY)

81A057

61J124

ขันนอ็ตลอ้ดว้ยแรงขนั 85 นวิตนัเมตร
(8.5 กก.-ม., 61.5 ปอนด์-ฟุต)

คลาย

ขันให้แน่น
คลาย

ขันให้แน่น
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6) ลดแม่แรงลงแล้วขันน็อตจนแน่นตามแรงขันที่
กำหนดสลับกันในแนวตรงกันข้ามด้วยประแจขัน
นอ็ตดงัแสดงในภาพ

แบตเตอรี่
  คำเตือน

• แบตเตอรี่จะผลิตก๊าซไฮโดรเจนที่ติดไฟได้ ให้
เก็บให้ห่างจากไฟหรือประกายไฟเพราะอาจระเบิด
ได้ ห้ามสูบบุหรี่เมื่อทำงานใกล้กับแบตเตอรี่

• เมื่อตรวจสอบหรือทำงานกับแบตเตอรี่ ให้ถอดขั้ว
ลบของแบตเตอรีอ่อก ระวังอยา่ใหช้็อตวงจรโดย
ปล่อยให้วัสดุที่เป็นโลหะถูกขั้วแบตเตอรี่กับตัว
รถในเวลาเดยีวกัน

• เพื่อป้องกันอันตรายกับตัวท่านเองหรือความ
เสียหายกับรถยนต์หรือแบตเตอรี่ ให้ปฏิบัติตาม
คำแนะนำการพว่งสตารท์ในบท “การบรกิารฉกุ
เฉิน” ในคู่มือเล่มนี้ ถ้าจำเป็นต้องทำการพ่วง
สตาร์ทรถยนต์ของท่าน

สำหรบัแบตเตอรีช่นิดทีไ่มต่้องบำรงุรักษา (แบบไมม่ี
ฝาปิด) ท่านไม่จำเป็นต้องเติมน้ำกลั่น สำหรับแบตเตอ
รี่แบบเดิม ซึ่งมีฝาช่องเติมน้ำกลั่น ระดับของน้ำกลั่น
ต้องอยู ่ระหว่างขีดบน “UPPER” กับขีดล่าง
“LOWER” ถ้าระดบัตำ่กวา่ขดีลา่ง ใหเ้ตมินำ้กลัน่จน
ถึงขีดบน ควรตรวจดูการผุกร่อนของแบตเตอรี่, ขั้ว
แบตเตอรี่ และแท่นยึดแบตเตอรี่อย่างสม่ำเสมอ ปัด
สนิมออกด้วยแปรงแข็งและแอมโมเนียผสมน้ำ หรือ
เบคกิ้งโซดาผสมน้ำ หลังจากกำจัดสนิมออกให้ล้าง
ด้วยน้ำสะอาด
ถ้าท่านจะงดใช้รถเป็นเวลา 1 เดือนหรือนานกว่านั้น
ให้ถอดขั้วลบของแบตเตอรีอ่อกเพื่อป้องกันแบตเตอรี่
ไฟหมด

52G118
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ฟิวส์หลัก/ฟิวส์รอง

(1) 80A โหลดไฟฟ้าทั้งหมด
(2) 60A การจุดระเบิด
(3) 60A ไฟส่องสว่าง
(4) 50A ABS (ถ้ามีติดตั้ง)
(5) 30A หม้อน้ำ
(6) 10A ไฟหน้าข้างขวา
(7) 10A ไฟหน้าข้างซ้าย
(8) 15A ไฟตัดหมอก
(9) 30A มอเตอร์สตาร์ท

(10) 15A ฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
(11) 25A เครื่องปรับอากาศ
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ฟิวส์
รถยนต์ของท่านมีฟิวส์อยู่ 3 ประเภท ดังอธิบายด้าน
ล่างนี้:
ฟิวส์หลัก
ฟิวส์หลักจะใช้กระแสไฟฟ้าโดยตรงจากแบตเตอรี่
ฟิวส์รอง
ฟิวส์เหล่านี้เป็นฟิวส์ระหว่างฟิวส์หลักและฟิวส์เฉพาะ
ประเภท และสำหรบักลุม่ทีม่โีหลดไฟฟา้
ฟิวส์เฉพาะประเภท
ฟิวส์เหล่านี้ใช้สำหรับวงจรไฟฟ้าแต่ละวงจร

ฟิวส์ในห้องเครื่องยนต์

ฟิวส์หลัก และฟิวส์รองติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องยนต์ ถ้า
ฟิวส์หลักขาดอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถจะไม่ทำงาน ถ้าฟิวส์
รองขาดอุปกรณ์ไฟฟ้าในรถที่ทำงานร่วมกับกลุ่ม
อุปกรณ์บางอย่างจะไม่ทำงาน เมื่อเปลี่ยนฟิวส์หลัก
หรือฟิวส์รอง ให้ใช้ฟิวส์แท้ของซูซูกิเท่านั้น

61J083

61J157
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  คำเตือน
ถ้าฟิวส์หลักหรือฟิวส์รองขาด ให้แน่ใจว่าได้นำรถ
เข้าตรวจสอบที่ผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ ให้ใช้ฟิวส์
แท้ของซูซูกิเสมอ ห้ามใช้วัสดุอื่นแทนฟิวส์ เช่น  เส้น
ลวด แม้จะเป็นการซ่อมชั่วคราว ไม่เช่นนั้นอาจทำ
ใหร้ะบบไฟฟา้เสยีหายและอาจเกดิไฟไหมไ้ด้

60G111

ใช้ได้

ขาด

ฟิวส์ใต้แผงหนา้ป้ด
กล่องฟวิส์

ฟิวส์หลัก/ฟิวส์รอง
(1) 15A ไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง
(2) 15A ที่ปัดน้ำฝน, ฉีดน้ำล้างกระจก
(3) 15A ที่จุดบุหรี่
(4) 10A ไฟตัดหมอกหลัง
(5) 10A เครื่องปรับอากาศด้านหลัง
(6) 20A ล็อคประตู
(7) 20A แตร, ไฟฉุกเฉิน
(8) 10A ไฟเบรก
(9) 10A ไฟท้าย

(10) 30A กระจกไฟฟ้า
(11) 10A มอเตอร์สตาร์ท
(12) 15A คอล์ยจุดระเบิด
(13) 15A ไฟเลี้ยว/ไฟหลัง
(14) 10A ABS (ถ้ามีติดตั้ง)
(15) 10A มาตรวัด
(16) 15A ถุงลมนิรภัย
(17) 15A วิทยุ /ไฟหลังคา
(18) 30A ฮีตเตอร์
(19) 20A กระจกไฟฟ้า

61J053

61J158
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76A011

ใช้ได้ ขาด

กล่องฟิวส์เฉพาะประเภทตดิตั้งอยู่ใต้แผงควบคมุด้าน
คนขบั ถอดฝาครอบกลอ่งฟิวส์โดยกดทีป่ลายทัง้สอง
ด้านแล้วดึงฝาครอบออก การถอดฟิวส์ ให้ใช้คีมดึง
ฟิวสท์ีอ่ยู่ในกลอ่งฟวิส์

  คำเตือน
ให้แน่ใจว่าเปลี่ยนฟิวส์ที่ขาดด้วยฟิวส์ที่มีขนาด
แอมป์ที่ถูกต้อง ห้ามใช้วัสดุอื่น เช่น อลูมิเนียมฟอยล์
หรือเส้นลวดเปลี่ยนแทนฟิวส์ ถ้าท่านเปลี่ยนฟิวส์
แล้วฟิวส์ตัวใหม่ขาดในเวลาอันสั้น อาจมีปัญหาที่
ระบบไฟฟ้าหลัก ให้นำรถเข้าตรวจสอบที่ผู้จำหน่าย
รถยนต์ซูซูกิทันที

การเปลี่ยนหลอดไฟ
  คำเตือน

• หลอดไฟอาจร้อนพอที่จะลวกนิ้วมือของท่าน
ทันทีหลังจากที่ปิดไฟ นี่คือเรื่องจริง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสำหรบัหลอดไฟแบบฮาโลเจน ให้เปลี่ยน
หลอดไฟหลงัจากทีห่ลอดไฟเยน็แลว้

• หลอดไฟหน้าบรรจุด้วยก๊าซฮาโลเจน หลอดไฟ
อาจระเบิดและทำให้ท่านบาดเจ็บถ้ากระแทกหรือ
ตก ใหจ้บัดว้ยความระมดัระวงั

ข้อควรระวัง
ความมันจากผิวหนังของท่านอาจทำให้หลอดไฟแบบ
ฮาโลเจนร้อนจัดและระเบิดออกเมื่อเปิดไฟ ให้จับ
หลอดไฟใหมด่้วยผ้าสะอาด

ข้อควรระวัง
การเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ แสดงว่าท่านจำเป็นต้อง
นำรถเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า ซึ่งควรทำโดยผู้
จำหนา่ยรถยนตซ์ซูกูิ

65D046
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ไฟภายในหอ้งโดยสาร(ถ้ามีติดตั้ง)

ดันฝาครอบหลอดไฟออกมาด้วยไขควงที่หุ้มปลาย
ดว้ยผ้านุม่ๆ ดงัแสดงในภาพ การตดิตัง้ทำงา่ยๆ โดย
ดนัฝาครอบกลบัเขา้ไป
สามารถถอดหลอดไฟได้อย่างง่ายดายโดยดึงออกมา
เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟ ให้แน่ใจว่าสปริงยึดหลอดไฟจน
ปลอดภยัดี

ไฟภายในหอ้งโดยสารดา้นหลัง (ถ้ามีติดตั้ง)

ดันฝาครอบหลอดไฟออกมาด้วยไขควงที่หุ้มปลาย
ดว้ยผ้านุม่ๆ ดงัแสดงในภาพ การตดิตัง้ทำงา่ยๆ โดย
ดนัฝาครอบกลบัเขา้ไป
สามารถถอดหลอดไฟไดอ้ย่างงา่ยดายโดยดงึออกมา

61J159 61J160

เปิดฝาครอบ ถอดเบ้าหลอดและยางครอบฝาหลอด
ไฟออก จากนั้นปลดสปริงยึดหลอดไฟแล้วเปลี่ยน
หลอดไฟ

ไฟหน้า

61J084
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ไฟอืน่ๆ
เบ้าหลอด

(1) การถอด
(2) การตดิตัง้

การถอดขั้วหลอดออกจากที่ครอบหลอดไฟ ให้หมุน
ขั้วหลอดทวนเขม็นาฬิกาแล้วดึงออก การติดตั้งให้ดัน
ขั้วหลอดเข้าไปแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา

54G123

หลอดไฟ

(3) การถอด
(4) การตดิตัง้

มีหลอดไฟสองแบบคือแบบ “หลอดแก้วล้วน” (1)
และแบบ “หลอดแกว้กบัโลหะ” (2)
การถอดและติดตั้งหลอดไฟแบบหลอดแก้วล้วน (1)
ทำง่ายๆ โดยดึงออกมาหรือกดหลอดใหม่เข้าแทนที่
การถอดหลอดไฟแบบหลอดแกว้กบัโลหะ (2) ใหก้ด
หลอดไฟเข้าไปแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา การติดตั้ง
ให้กดหลอดใหม่เข้าไปในเบ้าแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา
ท่านสามารถถอดหลอดไฟหรือขั ้วหลอดแต่ละ
หลอดได้ดังต่อไปนี้

ไฟจอดด้านหน้า (1)
สัญญาณไฟเลี้ยวด้านหน้า (2)

54G124

61J161
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ไฟท้ายรวม (สำหรับรุ่น APV)

61J055

สญัญาณไฟเลีย้วดา้นขา้ง

63J096

ไฟทา้ยรวม (สำหรบัรุน่ CARRY)

61J125

เนื่องจากหลอดไฟเป็นแบบติดตั้งมาในตัว จึงจำเป็น
ต้องเปลีย่นหลอดไฟทัง้ชดุ การถอดใหเ้ลือ่นฝาครอบ
ไปขา้งซา้ยดว้ยนิ้วมือ

ไฟสอ่งปา้ยทะเบยีน

75F087
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ใบปัดน้ำฝน สำหรับใบปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้าและกระจกบัง
ลมหลัง:

ถ้าใบปัดน้ำฝนแตกร้าวหรือเสียหาย หรือเกิดริ้วรอย
เมือ่ ปดันำ้ฝน ใหเ้ปลีย่นใบปดันำ้ฝน
การติดตั้งใบปัดน้ำฝนใหม่ปฏิบัติดังขั้นตอนด้านล่าง

ข้อสังเกต:
ใบปัดน้ำฝนบางชนิดอาจต่างจากแบบที่อธิบายไว้ใน
นี้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะของรถ ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้
ปรึกษากับผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิสำหรับวิธีการเปลี่ยน
ที่ถูกต้อง

1) จับก้านปัดน้ำฝนให้ห่างจากกระจก
70G119

54G129

ข้อควรระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงรอยขีดข่วนหรือแตกร้าวที่กระจก อย่า
ให้ก้านปัดน้ำฝนกระแทกกระจกขณะที่เปลี่ยนใบ
ปัดน้ำฝน 54G130

2) บีบล็อค (1) ที่ก้านปัดน้ำฝน (2) แล้วถอดโครง
ใบปดันำ้ฝนออกจากกา้นปดัดงัแสดงในภาพ

3) ปลดล็อคที่ปลายล็อคใบปัดน้ำฝนแล้วเลื่อนใบ
ปดันำ้ฝนออกดงัแสดงในภาพ
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แบบ A (การถอด)

แบบ A (การติดตั้ง)

แบบ B

1) ปลายล็อค

ข้อสังเกต:
สำหรับแบบ B ห้ามบิดปลายกรอบใบปัดน้ำฝนมาก
เกนิจำเปน็ เพราะจะทำใหแ้ตกได้

(1) ทีย่ึดใบปดันำ้ฝน
4) ถ้าใบปดันำ้ฝนของใหมไ่มม่ีที่ยึดโลหะ 2 ข้าง ให้

ถอดเปลี่ยนจากของเก่า
5) ติดตั้งใบปัดน้ำฝนของใหม่ในลำดับกลับกับการ

ถอด โดยให้ปลายล็อคอยู่ในตำแหน่งเดียวกับ
ก้านปดันำ้ฝน
ให้แน่ใจว่ายึดใบปัดน้ำฝนไว้ด้วยขอเกี่ยวอย่าง
ถูกตอ้ง ล็อคปลายใบปดันำ้ฝนใหอ้ยู่ในตำแหนง่

6) ติดตั้งโครงใบปัดน้ำฝนเข้ากับก้านปัด ให้แน่ใจ
ว่ากา้นลอ็คขบเขา้กบักา้นปดัอยา่งปลอดภยั

60A260 65D151

54G132

54G135
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ระบบปรับอากาศ
ถ้าทา่นไมใ่ชร้ะบบปรบัอากาศเปน็เวลานาน เชน่ชว่ง
หน้าหนาว ระบบปรับอากาศอาจใช้งานได้ไม่ดีเท่าที่
ควร เมื ่อท่านเปิดระบบปรับอากาศใหม่อีกครั ้ง
เพื ่อช่วย รักษาประสิทธิภาพและความคงทนของ
ระบบปรับอากาศ ต้องให้ระบบปรับอากาศทำงาน
อย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยให้เครื ่องยนต์เดินเบา
ประมาณ 1 นาที เพื่อให้น้ำยาทำงานความเย็นและ
น้ำมันหล่อลื่นเกิดกาดหมุนเวียนและช่วยป้องกันส่วน
ประกอบภายใน
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คำแนะนำในการใชแ้ม่แรง

61J041

61J050

61J042 75F062

61J07561J122

(สำหรับรุ่น CARRY) ล้อหน้า

คลาย

ขันให้แน่น

คลาย

ขันให้แน่น
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ล้อหลัง (แบบ A)

61J162

 คำเตือน
• ใชแ้มแ่รงเพือ่เปลี่ยนยางบนพืน้ราบแขง็เทา่นัน้
• ห้ามใช้แม่แรงยกรถในขณะที่รถจอดอยู่บนพื้น
ตา่งระดบั

• ห้ามใช้แม่แรงยกรถกับพื้นที่ส่วนอื่นๆ นอกจาก
จดุขึน้แมแ่รงทีก่ำหนดไวใ้กลก้ับลอ้ที่จะเปลีย่น

• ห้ามเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถเมื่อรถถูกยกขึ้นด้วยแม่
แรง

• ห้ามติดเครื่องยนต์ เมื่อรถถูกยกขึ้นด้วยแม่แรง
และหา้มผูโ้ดยสารอยูใ่นรถเดด็ขาด

(แบบ B)

ต่อขอบผิวแม่แรงด้านสูงเข้ากับช่องเพลาหลังและ
ปลายด้านหลังของแท่นยึด (ระหว่าง trailing arm  กับ
แทน่ยดึโชค๊อพั)

1) จอดรถบนพื้นราบแข็ง
2) เข้าเบรกมือและเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง “P”

(จอด) ถ้ารถของท่านเป็นเกียร์อัตโนมัติ หรือที่
ตำแหน่ง “R” (ถอยหลงั) ถ้ารถของท่านเป็นเกียร์
ธรรมดา ใช้หมอนรองลอ้หน้าและลอ้หลังทีท่แยง
มุมตรงกันข้ามกับล้อที่ถูกยกขึ้น

3) เปิดไฟกะพริบฉุกเฉินถ้ารถของท่านอยู่ใกล้บริ
เวณจราจร

4) วางแม่แรงตั้งตรงแล้วขึ้นแม่แรงโดยหมุนด้ามจับ
แมแ่รงตามเขม็นาฬกิาจนกระทัง่หวัแมแ่รงเขา้ไป
รองพอดีกับขอบพื้นตัวถังที่จุดขึ้นแม่แรง

5) ขึ้นแม่แรงช้าๆ และสม่ำเสมอจนกระทัง่ล้อลอยขึ้น

จากพืน้ ห้ามยกรถใหส้งูจากพืน้มากเกนิไป

61J076
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คำแนะนำในการพว่งสตาร์ท
 คำเตือน

• ห้ามพยายามพ่วงสตาร์ทรถยนต์ของท่าน ถ้า
แบตเตอรี่เย็นจัด เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิด
หรือบวมแตกได้

• เมื่อต่อพ่วงสายแบตเตอรี ่ห้ามให้มือและสายพ่วง
ไปโดนพูเลย์, สายพานหรือพัดลม

• แบตเตอรี่จะผลิตก๊าซไฮโดนเจนที่ติดไฟได้ ให้
เก็บให้ห่างจากไฟหรือประกายไฟเพราะอาจระเบิด
ได้ ห้ามสูบบุหรี่เมื่อทำงานใกล้กับแบตเตอรี่

• ถ้าแบตเตอรี่ที่ใช้พ่วงสตาร์ทติดตั้งอยู่ในรถอีก
คันหนึง่ ใหแ้นใ่จวา่รถทัง้สองคนัจอดหา่งกนั

• ถ้าแบตเตอรี่ไฟหมดบ่อยๆ โดยไม่มีสาเหตุ ให้นำ
รถเขา้ตรวจสอบโดยผูจ้ำหนา่ยรถยนตซ์ซูกูิ

• เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายกับตัวท่านเองหรือความ
เสียหายกับรถยนต์หรือแบตเตอรี่ ให้ปฏิบัติตาม
คำแนะนำในการพ่วงสตาร์ทด้านล่างให้ถูกต้อง
ตามลำดบั
ถ้ามีข้อสงสัย ให้ติดต่อช่างผู้ชำนาญ

เมื่อพ่วงสตารท์รถยนต์ของท่าน ให้ใช้ขั้นตอนตอ่
ไปนี้:

60A269

1) การพว่งสตารท์รถยนตข์องทา่น ใชแ้บตเตอรี ่12
โวลต์เท่านั้น วางแบตเตอรี่ที่ดีในตำแหน่งใกล้
กับรถของท่านเพื ่อให้สายพ่วงแบตเตอรี ่ยาว
ถึงแบตเตอรี่ทั้งสองลูก เมื่อใช้แบตเตอรี่ที่ติดตั้ง
อยู่ในรถอีกคัน ห้ามไม่ให้รถสองคันสัมผัสกัน
ดึงเบรกมือของรถทั้งสองคัน

2) ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ยกเว้นอุปกรณ์เพื่อ
ความปลอดภยัทีจ่ำเปน็ (เชน่ ไฟใหญห่รือไฟฉกุ
เฉิน)

ข้อควรระวัง
ไม่ควรสตาร์ทเครื่องยนต์โดยการเข็นหรือลากจูง
การสตาร์ทด้วยวิธีนี้อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อ
เครื่องฟอกไอเสียอย่างถาวร ใช้สายพ่วงแบตเตอรี่
เพื่อสตาร์ทรถยนต์เมื่อแบตเตอรี่อ่อนหรือไม่มีไฟ

76A037
3) ทำการตอ่สายพว่งแบตเตอรีด่งัตอ่ไปนี:้

1. ต่อปลายด้านหนึ่งของสายพ่วงเส้นแรกเข้า
กับขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่ที่ไม่มีไฟ (1)

2. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายพ่วงเข้ากับขั้ว
บวก (+) ของแบตเตอรี่ที่มีไฟ (2)

3. ต่อปลายด้านหนึ่งของสายพ่วงเส้นที่สองเข้า
กับขั้วลบ (–) ของแบตเตอรี่ที่มีไฟ (2)

4. ทำการต่อสายพ่วงอีกด้านกับชิ้นส่วนโลหะ
ที่ไม่ได้ทาสี (เช่น ห่วงยกเครื่อง (3)) ของรถ
คันที่แบตเตอรี่ไม่มีไฟ (1)

9-3
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4) ถ้าแบตเตอรี่ที่ใช้พ่วงติดตั้งอยู่ในรถอีกคัน ให้
สตาร์ทเครื่องยนต์ของรถคันนั้น เดินเครื่องยนต์
ทีค่วามเรว็ปานกลาง

5) สตาร์ทเครื่องยนต์ของรถคันที่แบตเตอรี่ไม่มีไฟ
6) ถอดสายพ่วงแบตเตอรี่ในลำดับกลับกับการต่อ

การลากจูงรถ
ถ้าท่านต้องการลากจงูรถของทา่น ให้ติดต่อผู้จำหน่าย
รถยนต์ซูซูกิ เพื่อขอคำแนะนำในการลากจูงรถของ
ท่าน

76A097

ต้องใช้อุปกรณ์และขั้นตอนลากจูงที่ถูกต้อง เพื่อหลีก
เลี่ยงความเสียหายกับรถของท่านระหว่างที่ทำการ
ลากจูง

ข้อควรระวัง

9-4

 คำเตือน
ห้ามต่อสายพ่วงแบตเตอรี่โดยตรงที่ขั้วลบ (-) ของ
แบตเตอรี่ที่ไม่มีไฟ ไม่เช่นนั้นอาจระเบิดได้

ลากจงูรถของทา่นโดยใหล้้อหนา้อยู่บนพืน้จะทำให้
เกียร์ธรรมดาเสยีหายได้

ข้อควรระวัง

เกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน 2 ล้อ (2WD)
สามารถลากจูงรถยนต์ของท่านจากทางด้านหลังโดย
ให้ล้อหลังยกขึ้นและล้อหน้าอยู่บนพื้น ตำแหน่งกุญ
แจอยู่ที่ “ACC” เพื่อปลดล็อคพวงมาลัย และให้ล้อ
หน้าตั้งตรงไปข้างหน้าและล็อคพวงมาลัยด้วยอุปกรณ์
ล็อคพวงมาลัยที่ออกแบบมาสำหรับการลากจูง
ถ้ารถของท่านถูกลากจูงจากด้านหน้าโดยที่ล้อหน้า
ยกขึ้น ให้แน่ใจว่ายึดล้อหลังอยู่บนลากเลื่อนอย่าง
ปลอดภยั



การบรกิารฉุกเฉิน
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การแก้ไขกรณีฉุกเฉิน
ถ้ามอเตอร์สตาร์ทไม่ทำงาน
1) ลองบิดสวิทช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง “START” โดย

เปิดไฟหน้าเพื่อดูสถานะของแบตเตอรี่ ถ้าไฟ
หน้าค่อยๆ หรี่แล้วดับลง โดยทั่วไปแล้วหมาย
ความว่าแบตเตอรี่ไฟหมดหรือขั้วหลุดหลวม ให้
ชาร์จไฟแบตเตอรี่หรือต่อขั้วต่อแบตเตอรี่ให้
ถูกต้องตามความจำเป็น

2) ถ้าไฟหน้ายังคงสว่างอยู่ ให้ตรวจสอบฟิวส์ ถ้า
สาเหตุของการที่มอเตอร์สตาร์ทไม่ทำงานไม่
ชัดเจน อาจมีปัญหาใหญ่อยู่ที่ระบบไฟฟ้าให้นำ
รถเข้าตรวจสอบที่ผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ

ถา้นำ้มนัทว่มเครือ่งยนต์
ถ้านำ้มนัทว่มเครือ่งยนต ์อาจทำใหส้ตารท์ตดิยาก ถ้า
เกิดกรณีนี้ขึ้น ให้เหยียบแป้นคันเร่งจนสุดถึงพื้นรถ
และค้างไว้ขณะที่สตาร์ทเครื่องยนต์ (ห้ามสตาร์ทติด
ตอ่กนันานกวา่ 15 วินาท)ี
ถา้เครือ่งยนตม์ีความรอ้นสงู
เครื่องยนต์อาจมีความร้อนสูงเป็นบางครั้งภายใต้สภาพ
การขับขี่ที่ใช้งานหนัก ถ้าเกจวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น
เครื่องยนต์แสดงว่ามีความร้อนสูงขณะที่ขับขี่:
1) ให้ปิดเครื่องปรับอากาศ ถ้ามีติดตั้ง

2) นำรถเขา้จอดในทีป่ลอดภยั
3) ปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานที่ความเร็วรอบเดิน

เบาเปน็เวลา 2-3 นาท ีจนกระทัง่เกจวดัอณุหภมูิ
อยู่ระหวา่ง “H” และ “C”

 คำเตือน
ถ้าท่านเห็นหรือได้ยินว่ามีไอน้ำออกมา ให้จอดรถ
ในที่ที่ปลอดภัยและรีบดับเครื่องยนต์ทันทีเพื่อให้
เครื่องยนต์เย็นลง ห้ามเปิดฝากระโปรงขณะทีม่ียังมี
ไอน้ำอยู่ เมื่อไม่เห็นหรือได้ยินเสียงไอน้ำแล้ว ให้เปิด
ฝากระโปรงเพื่อดูว่าน้ำหล่อเย็นยังเดือดอยู่หรือไม่
ถ้ายังเดือดอยู่ ต้องรอจนกว่าจะหยุดเดือดก่อนที่
ท่านจะทำการแกไ้ข
ถ้าไฟแสดงอุณหภูมิไม่สว่างขึ้นภายในช่วงอุณหภูมิ
ทำงานปกต:ิ
1) ให้ดับเครื่องยนต์แล้วตรวจดูว่าสายพานปั๊มและ

พูเลย์ได้รับความเสียหายหรือหลุดลื่นหรือไม่ ถ้า
พบความผดิปกต ิใหท้ำการแกไ้ข

2) ตรวจสอบระดบัน้ำหล่อเย็นในถังพัก ถ้าพบว่าอยู่
ต่ำกว่าระดับขีด “LOW” ให้ดูการรั่วไหลที่หม้อ
น้ำ, ปั๊มน้ำ, และหม้อน้ำกับท่อฮีตเตอร์ ถ้าพบบริ
เวณที่มีการรั่วไหลซึ่งอาจทำให้เกิดความร้อนสูง
ห้ามให้เครื่องยนต์ทำงานจนกว่าปัญหาเหล่านี้
จะได้รับการแก้ไข

3) ถ้าไม่พบรอยรั่ว ให้เติมน้ำหล่อเย็นอย่างระมัด
ระวังลงในถังพักและที่หม้อน้ำ ถ้าจำเป็น (โปรดดู
“น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์” ในบท “การตรวจเช็ค
และการบำรุงรักษา”)

65D614
 คำเตือน

• การเปิดฝาหม้อน้ำขณะที่อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นยัง
สูงอยู่ เป็นอันตราย เนื่องจากนำ้ที่เดือดอยู่และไอ
น้ำอาจพุ่งออกมาภายใต้แรงดัน ควรเปิดฝาหม้อ
น้ำเมื่ออุณหภมูิน้ำหลอ่เย็นตำ่ลงเทา่นัน้

• เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ได้รับบาดเจ็บ อย่าให้มือ,
เครื่องมือและเสื้อผ้าอยู่ใกล้พัดลมหม้อน้ำและ
พัดลมเครื่องปรับอากาศ (ถ้ามีติดตั้ง) เนื่องจาก
พัดลมเหล่านี้อาจทำงานขึ้นเองอัตโนมัติโดยไม่
เตือนล่วงหนา้



การดแูลรักษาตวัถังรถยนต์

การดูแลรักษาตัวถังรถยนต์
การปอ้งกนัสนมิ ............................................................................................ 10-1
การทำความสะอาดรถยนต์ ............................................................................ 10-2
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การดแูลรักษาตวัถังรถยนต์
การป้องกันสนิม
เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดูแลรถยนต์ของท่านอย่างดี
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิม ด้านล่างนี้เป็นรายการแนะ
นำสำหรับวิธีการบำรุงรักษารถยนต์เพื่อป้องกันสนิม
โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยความระมัดระวัง
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเกิดสนิม
สาเหตทุั่วไปของการเกดิสนมิ
1) การสะสมของเกลือจากถนน, ฝุ่น, ความชื้น หรือ

สารเคมีในบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึงอย่างใต้ท้อง
รถหรือโครงรถ

2) รอยกระเทาะ, ขีดข่วน และความเสียหายต่างๆ
ของพื้นผิวตัวถังที่พ่นสีอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
เล็กน้อยหรือกรวดหินที่กระเด็นมาโดน

สภาพแวดลอ้มที่เป็นตวัเร่งใหเ้กิดสนมิ
1) เกลือจากถนน, ฝุ่น, สารเคมี, ไอทะเล หรือมลพิษ
จากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายล้วนเป็นสาเหตุ
ให้โลหะเกิดสนิมเร็วขึ้น

2) ความชื้นสูงในอากาศจะเพิ่มอัตราของการเป็น
สนิม โดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็ง

3) ความชื้นในบางพื้นที่ของตัวรถเป็นระยะเวลานาน
อาจเพิ่มการเกิดสนิม ถึงแม้ว่าส่วนอื่นของตัวถัง
จะแห้งสนิท

4) อุณหภูมิสูงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดสนิมกับชิ้นส่วน
ต่างๆ ของรถทีอ่ยู่ในบรเิวณทีอ่ากาศถา่ยเทไมด่ีพอ

ที่จะทำให้แห้งได้เร็ว
นีค่อืขอ้มลูทีจ่ำเปน็สำหรบัการรกัษารถยนตข์องทา่น
(โดยเฉพาะใต้ท้องรถ) ให้สะอาดและแห้งเสมอ รวม
ถึงการซอ่มสถีลอกหรือการเคลอืบนำ้ยาปอ้งกนัเทา่ที่
จะเป็นไปได้
วิธีการป้องกันสนิม
ล้างรถของทา่นเปน็ประจำ
วิธีที่ดีที่สุดในการรักษารถของท่านและเพื่อช่วยป้อง
กันสนิมก็คือการล้างรถเป็นประจำ
ให้ล้างรถของทา่นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในช่วงฤดูหนาว
และทันทีหลังจากหมดฤดูหนาว รักษารถยนต์ของ
ท่านโดยเฉพาะใตท้้องรถให้สะอาดและแห้งเท่าที่ เป็น
ไปได้ ถ้าท่านขับขี่บนถนนทีม่ีความเคม็สูงบ่อยๆ ควร
ล้างรถอย่างน้อยเดือนละครั้งในช่วงฤดูหนาว ถ้าอาศัย
อยู่ใกล้ทะเลควรลา้งรถอย่างนอ้ยเดือนละครัง้ตลอดปี
สำหรับคำแนะนำในการลา้งรถ โปรดดูหัวข้อ “การทำ
ความสะอาดรถยนต”์
การขจดัสิง่ตกคา้งทีต่วัถงั
วัตถุแปลกปลอมอย่างเช่นเกลือ, สารเคมี, น้ำมันหรือ
ยางมะตอยบนถนน, ยางไม้, ขี้นกและมลพิษจากโรง
งานอุตสาหกรรมอาจทำความเสียหายให้กับรถของ
ท่านถ้าปล่อยทิ้งไว้บนพื้นผิวที่พ่นสี ให้กำจัดคราบ
สะสมเหลา่นี้ให้เร็วที่สุดเทา่ที่จะทำได ้ถ้าคราบสะสม

เหล่านี้ล้างออกยาก อาจจำเป็นต้องใช้น้ำยาทำความ
สะอาด ให้แน่ใจว่าน้ำยาที่ใช้ไม่เป็นอันตรายต่อพื้นผิว
ที่พ่นสีและใช้เพื่อการทำความสะอาดรถโดยเฉพาะ
ปฏิบัติตามคำแนะนำจากผู้ผลิตเมื่อใช้น้ำยาทำความ
สะอาดพเิศษเหลา่นี้

การซอ่มแซมความเสยีหาย
ตรวจดูความเสียหายบนพื้นผิวที่พ่นสีบนรถของท่าน
ด้วยความระมัดระวัง หากพบรอยถลอกหรือขีดข่วน
ให้รีบแต้มสีทันทีเพื่อป้องกันการเกิดสนิม ถ้ารอย
ถลอกหรือขีดข่วนลึกถึงเนื้อโลหะ ให้นำรถเข้าศูนย์
ซ่อมสี
รักษาหอ้งโดยสารและหอ้งสมัภาระใหส้ะอาด
ความชื้น, ฝุ่นหรือโคลนอาจสะสมอยู่ใต้พรมรองพื้น
และอาจทำใหเ้กิดสนิม หมั่นตรวจดูใต้พรมเหล่านี้เพื่อ
ให้แน่ใจว่าใต้พรมสะอาดและแห้ง ถ้าขับขี่บนถนน
ออฟ-โรดหรือในที่เปียกชื้น จำเป็นต้องตรวจดูบ่อยขึ้น
การขนของบางชนิด เช่น สารเคมี, ปุ๋ย, น้ำยาทำความ
สะอาด, เกลือ ฯลฯ เป็นสารก่อสนิมตามธรรมชาติ
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วัตถุแปลกปลอมสามารถตกค้างอยู่ระหว่างถังน้ำ
มันเชื ้อเพลิงและแผ่นกันกระแทกที่ปิดอยู่ ควร
ทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อเอาสิ่งแปลก
ปลอม ซึ่ง สะสมอยู่ในบริเวณนี้ออก เพราะอาจทำให้
เกิดไฟลกุไหม้ได้

 คำเตือน



การดแูลรักษาตวัถังรถยนต์

การทำความสะอาดรถยนต์ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ควรทำการขนส่งด้วยบรรจุภัณฑ์ที่
ปิดสนิท ถ้าหกหรือรั่วไหลออกมาให้รีบทำความสะ
อาดบรเิวณนัน้ใหแ้หง้โดยเรว็
ใช้แผ่นยางกนัโคลน
ใช้แผ่นยางกันโคลนจะช่วยป้องกันรถของท่าน
โดยเฉพาะถ้าท่านขับบนถนนที่มีกรวดหรือเกลือ
บ่อยๆ แผ่นยางกันโคลนซึ่งมีขนาดความกว้างใกล้
เคียงกับถนนจะช่วยป้องกันได้ดีที่สุด การติดตั้งยาง
กันโคลนดังกล่าวจะช่วยป้องกันการเกิดสนิมด้วย
โปรดตรวจสอบ กับผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิสำหรับ
ข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นยางกันโคลน
เก็บรถของทา่นในทีแ่หง้และถา่ยเทอากาศไดด้ี
ห้ามจอดรถของท่านในบริเวณที่อับ ถ่ายเทอากาศได้
ไม่ดี ถ้าท่านล้างรถในโรงเก็บรถบ่อยๆ หรือถ้าขับขี่
ในบรเิวณทีเ่ปยีกชืน้บอ่ยๆ ความชืน้สงูในโรงรถอาจ
เป็นสาเหตเุร่งให้เกิดสนิม รถที่เปียกอาจผุกร่อนได้ถึง
แม้จะจอดในโรงรถมีการให้ทำความร้อนหากการ
ถ่ายเทอากาศไมด่พีอ

76G044S

คำเตอืน
เมื่อทำความสะอาดภายในหรอืภายนอกตวัรถ หา้ม
ใช้ตัวละลายที่ติดไฟง่าย เช่น ทินเนอร์, น้ำมัน, น้ำ
มันเบนซิน หรือสารทำความสะอาดอย่างผงซัก
ฟอกหรือน้ำยากัดสี เนื่องจากสารดังกล่าวอาจเป็น
อันตรายตอ่ร่างกายหรอืทำความเสยีหายใหก้ับรถ
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คำเตอืน
ห้ามทาสารเคลือบหรือสารป้องกันสนิมบนหรือ
บริเวณรอบชิน้สว่นระบบไอเสยี เช่น เครื่องฟอกไอ
เสีย, ท่อไอเสีย ฯลฯ เพราะถ้าสารเคลือบดังกล่าว
อาจรอ้นมากเกนิไปจนเกดิไฟไหม้

การทำความสะอาดภายในรถ
เบาะหนงัสังเคราะห์
เตรียมน้ำสบู่ หรือน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ผสม
กับน้ำอุ่น ใช้ฟองน้ำหรือผ้านิ่มๆ ในการทำความ
สะอาดและแช่ทิ้งไว้ 2-3 นาที เพื่อให้สิ่งสกปรก    หลุด
ออก ถูเบาะด้วยผ้าที่สะอาดเพื่อขจัดคราบสกปรก
และสารละลายสบู่ ถ้าหากยังมีคราบสกปรกเกาะอยู่
ให้ทำซ้ำอีกครั้ง
เบาะผ้า
ดูดฝุ่นออกด้วยเครื่องดูดฝุ่น ใช้ผ้าชุบน้ำสบู่อ่อนๆ เช็ด
คราบสกปรกออก เมื่อต้องการเช็ดสบู่ออกให้เช็ด
บรเิวณนัน้อกีครัง้ดว้ยผา้ชบุนำ้  ทำซำ้หลายๆ ครัง้จน
กระทั่งคราบสกปรกหายไปหรือใช้น้ำยาซักผ้าเพื่อ
กำจัดสิ่งสกปรกฝังแน่น ถ้าใช้น้ำยาซักผ้า ให้ปฏิบัติ
ตามคำแนะนำผูผ้ลิตดว้ยความระมดัระวงั
เข็มขัดนิรภัย
ทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัยด้วยสบู่อ่อนๆ และน้ำ
ห้ามใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาซักแห้งกับสายเข็มขัด
นิรภัย เพราะอาจทำใหใ้ยผ้าบนสายเขม็ขัดเสื่อมสภาพ
ยางปพูื้น
สามารถกำจัดสิ่งสกปรกทั่วไปจากยางปูพื้นด้วยน้ำ
หรือสบู่อ่อน ใช้แปรงเพื่อช่วยขัดสิ่งสกปรก หลังจาก
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การล้างรถ เมื่อล้างรถ ให้จอดรถในที่ที่แสงแดดไม่ส่องโดนตัวรถ
โดยตรงและปฏบิตัติามคำแนะนำดงัตอ่ไปนี:้
1) ฉีดน้ำข้างใต้ท้องรถ และล้อเพื่อกำจัดโคลนและ

เศษดนิออก ใชน้ำ้เยอะๆ

2) ราดน้ำบนตัวรถเพื ่อให้สิ ่งสกปรกหลุดออก
กำจัดฝุ ่นและโคลนด้านนอกรถออกด้วยการ
ฉีดน้ำโดยอาจใช้ฟองน้ำหรือแปลงอ่อนๆ ขัด
ห้ามใช้วัสดุที่มีความแข็งซึ่งอาจขีดข่วนสีหรือ
ชิ้นส่วนพลาสติกที่ตัวรถ โปรดจำไว้ว่าฝาครอบ
ไฟหนา้สว่นใหญท่ำมาจากพลาสตกิ

ข้อควรระวัง
• เมื่อล้างรถให้หลีกเลี่ยงการฉีดไอน้ำหรือน้ำร้อน
ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 80°°°°°C (176°°°°°F) บนชิ้นส่วนที่
เป็นพลาสตกิ

• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับชิ้นส่วนเครื่อง
ยนต์ ห้ามฉีดน้ำเข้าไปในห้องเครื่อง

ข้อควรระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับพื้นผิวที่เป็นสีหรือ
พลาสติก ห้ามขัดสิ่งสกปรกโดยที่ไม่ฉีดน้ำมากพอ
ใหแ้นใ่จวา่ปฏบิตัติามคำแนะนำขา้งตน้

3) ล้างภายนอกตัวรถทั้งหมดด้วยน้ำยาทำความสะ
อาดอย่างอ่อนหรือสบู่ล้างรถด้วยฟองน้ำหรือ

ข้อควรระวัง
เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรักษารถของทา่นให้สะอาด และ
ปราศจากสิ่งสกปรก ไม่เช่นนั้นอาจทำให้สีรถจางลง
หรือเกิดการสึกกร่อนในหลายๆ ส่วนของตัวรถ

สิง่สกปรกหมดไป ใหล้้างยางปพูื้นดว้ยนำ้ใหท้ัว่แลว้
ตากให้แห้งในที่ร่ม
พรม
ใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดเอาสิ่งสกปรกและดินออก แล้วใช้
ผ้าชุบน้ำสบู่อ่อนๆ เช็ดบริเวณคราบสกปรก เมื่อต้อง
การเช็ดสบู่ออก ให้เช็ดบริเวณนั้นอีกครั้งด้วยผ้าชุบน้ำ
ทำซ้ำหลายๆ ครั้งจนกระทั่งคราบสกปรกหายไป หรือ
ใช้น้ำยาทำความสะอาดพรมสำหรับคราบสกปรกที่
ฝังแน่น ถ้าใช้น้ำยาทำความสะอาดพรม ให้ปฏิบัติ ตาม
คำแนะนำผูผ้ลิตดว้ยความระมดัระวงั

การทำความสะอาดภายนอกรถ
76A025S

คำเตอืน
• ห้ามล้างหรือเคลือบเงารถยนต ์ขณะที่เครื่องยนต์
ทำงานอยู่

• เมื่อทำความสะอาดขอบตวัถังหรือบังโคลน ที่ซึ่ง
อาจมสีว่นแหลมคม ท่านควรสวมถงุมอืและเสือ้
แขนยาวเพือ่ป้องกนัมอืและแขนถกูบาด

• หลังจากล้างรถของท่าน ให้ทดสอบเบรกด้วย
ความระมัดระวังก่อนขับขี่ เพื่อให้แน่ใจว่าเบรก
อยู่ในประสทิธิภาพการทำงานตามปกติ
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ผ้านุ่มๆ ควรให้ฟองน้ำหรือผ้านุ่มชุบน้ำสบู่ให้
เปียกบ่อยๆ

ข้อควรระวัง
เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างรถ ให้สังเกตคำเตือนที่
ผู้ผลิตระบุไว้ ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือสบู่
เข้มข้น

4) เมื่อกำจัดสิ่งสกปรกออกหมดแล้วให้ล้างน้ำยา
ทำความสะอาดรถออกดว้ยน้ำสะอาด

5) หลังจากนั้นให้เช็ดให้แห้งด้วยผ้าชามัวร์ หรือผ้า
นุ่มแล้วปล่อยให้แห้งในที่ร่ม

6) ตรวจดูความเสียหายที่สีรถด้วยความระมัดระวัง
ถ้าพบความเสยีหายใดๆ ให้แต้มสีตามขั้นตอนต่อ
ไปนี:้
1. ทำความสะอาดจดุที่เสียหาย แล้วปล่อยให้แห้ง
2. ผสมสีแล้วแต้มตรงรอยถลอกเบาๆ โดยใช้
แปรงเล็กๆ

3. ทิ้งไว้ให้สีแห้งสนิท

76A026S

การเคลือบเงา

หลังจากลา้งรถแลว้ ควรขัดและเคลอืบเงาเพือ่ปกปอ้ง
และทำให้สีรถสวยงาม
• ใชน้ำ้ยาขดัสแีละเคลอืบเงาทีม่คีณุภาพดเีทา่นัน้
• ก่อนใช้น้ำยาขัดสีและเคลือบเงา ให้สังเกตข้อควร

ระวังที่ผู้ผลิตระบุไว้
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61J113

หมายเลขประจำรถ
หมายเลขตัวถัง (หมายเลขแชสซี)

(1) ตำแหน่งประทับตราหมายเลขตวัถัง
หมายเลขแชสซปีระทบัอยู่ข้างแผงควบคมุใตเ้บาะนัง่
ด้านหน้า, ด้านคนขบั หรือผู้โดยสาร
หมายเลขแชสซีและหรือหมายเลขเครื่องยนต์ใช้เพื่อ
จดทะเบียนรถยนต์ และยังช่วยผู้จำหน่ายรถยนต์ของ
ท่านเมื่อสั่งหรืออ้างอิงถึงข้อมูลบริการพิเศษ โปรดจำไว้
ว่าเมือ่ใดกต็ามทีท่า่นตดิตอ่กบัผูจ้ำหนา่ยรถยนตซ์ซูกูิ
ให้ท่านแจ้งหมายเลขนี้ หากพบหมายเลขนี้อ่านยาก
ท่านสามารถดไูดท้ี่แผ่นปา้ยประจำรถ

60G128

หมายเลขเครื่องยนต์

หมายเลขเครือ่งยนต์ประทับอยู่บนเสื้อสูบดังแสดงใน
ภาพ
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ข้อมูลจำเพาะ
หมายเหต:ุ
ข้อมูลจำเพาะอาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

M/T: เกยีร์ธรรมดา
A/T: เกยีร์อัตโนมตัิ

รายการ:  ขนาด               หน่วย: มม. (นิ้ว) Panel Van Commercial GA GL GLX CARRY
Van

ความยาวโดยรวม 4155 (163.6) ← ← 4230 (166.5) ← 4155 (163.6)
ความกว้างโดยรวม 1655 (65.2) ← ← ← ← 1680 (66.1)
ความสูงโดยรวม 185R14C 1880 (74.0) ← – – – 1915 (75.4)

185/80R14 1865 (73.4) – 1865 (73.4) ← ← –
ระยะฐานลอ้ 2625 (103.3) ←  ← ← ← ←
ระยะชว่งล้อ หน้า 1435 (56.5) ←  ← ← ← ←

หลัง 1435 (56.5) ←  ← ← ← ←
185R14C 190 (7.5) ←  –  – – 190 (7.5)
185/80R14 180 (7.1) – 180 (7.1) ← ← –

ระยะห่างจากพื้น

รายการ: (น้ำหนัก) รวม           หน่วย: กก. (ปอนด์) Panel Van Commercial GA GL GLX CARRY
Van

1140 – 1175 1170 – 1195 1210 – 1235 1250 – 1270 1300 – 1340 1080 – 1115
(2513 – 2590) (2579 – 2634) (2668 – 2723) (2756 – 2800) (2866 – 2954) (2381 – 2458)

อัตราสว่น (น้ำหนกั) รถรวม 1950 (4299) ← ← ← ← ←

อัตราสว่น (น้ำหนกั) เพลารวม หน้า 1100 (2425) ← ← ← ← ←

หลัง 1220 (2690) ← ← ← ← ←

น้ำหนักรถเปล่า
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รายการ: เครื่องยนต์
ชนิดเครื่องยนต์ G15A (16 valve SOHC) G16A (16 valve SOHC)
จำนวนกระบอกสูบ 4 4
ความกวา้งกระบอกสบู 75.0 มม. (2.95 นิ้ว) 75.0 มม. (2.95 นิ้ว)
ระยะชัก 84.5 มม. (3.32 นิ้ว) 90.0 มม. (3.54 นิ้ว)
ปริมาตรกระบอกสูบ 1493 ลบ. ซ.ม. (1493 cc, 91.1 ลบ. นิ้ว) 1590 ลบ. ซ.ม. (1590 cc, 97.0 ลบ. นิ้ว)
อัตราส่วนกำลังอัด 8.9 : 1 9.5 : 1 9.5 : 1

รายการ: ระบบไฟฟ้า
หัวเทยีนแบบมาตรฐาน DENSO K20PR-U, NGK BKR6E
แบตเตอรี่ G15A (M/T): 12V 36B20R/35 AH, G15A (A/T)  และ G16A: 12V 55B24R/45 AH
ฟิวส์ โปรดดู บท “การตรวจเช็คและการบำรงุรักษา”

รายการ: ไฟส่องสว่าง กำลังไฟ หมายเลขหลอดไฟ
ไฟหน้า 12V 60/55W H4
สัญญาณไฟเลี้ยว หน้า 12V 21W PY21W (GL, GLX),

P21W (อื่นๆ นอกจาก GL, GLX)
หลัง 12V 21W PY21W (APV), P21W (CARRY)

ไฟจอดรถ 12V 5W W5W
ไฟเบรก/ไฟท้าย 12V 21/5W P21/5W (GL, GLX, CARRY),

P21W/W5W (อื่นๆ นอกจาก GL, GLX, CARRY)
ไฟส่องป้ายทะเบียน 12V 5W W5W
ไฟถอย 12V 21W P21W
ไฟเพดาน หนา้ 12V 5W W5W

หลัง 12V 5W  W5W
ไฟเบรกพิเศษ 12V 18W W16W (APV), W5W (CARRY)
ไฟเลีย้วดา้นขา้ง 12V 5W WY5W (เปลี่ยนทั้งชุด)
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รายการ: ล้อและระบบช่วงล่าง Panel Van Commercial GA GL GLX CARRY
Van

ขนาดยาง หนา้และหลงั 185R14C
185/80R14

ขอบยา                        14 x 5J
แรงดันลมยาง     สำหรบัคา่แรงดนัลมยางดทูี่แแผน่ปา้ยขอ้มูลที่ติดตัง้อยู่ที่เสาประตดู้านคนขบั

185R14C 185/80R14 ← ← 185R14C

รายการ: ล้อและระบบช่วงล่าง Panel Van Commercial GA GL GLX CARRY
Van

ระยะรันอิน 0 ± 1.5 มม. (0 ± 0.06 นิว้) ←

มุมแคมเบอร์ 0°45’(บวก) ←

มุมคาสเตอร์ 3°30’ ←

รายการ: ความจุ (โดยประมาณ) Panel Van Commercial GA GL GLX CARRY
Van

น้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ 5.5 L (9.7 Imp pt) (สภาวะหมดเกลี้ยงถัง) ←
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง 46 L (10.1 Imp gal) ←
น้ำมันเครื่อง 3.5 L (6.2 Imp pt) ←
นำ้มนัเกยีร์ M/T 1.9 L (3.3 Imp pt) ± 0.1 L ←

A/T 6.9 L (12.1 Imp pt) –
น้ำมันเฟืองท้าย 1.6 L (2.8 Imp pt) ± 0.1 L ←
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1. For Australia Seat Belt Warning
 the

In the case where a “Seat Belt Assembly”
incorporates an “Automatic Length Adjust-
ing and Locking Retractor” or an “Emer-
gency Locking Retractor”.
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WARNING
(Continued)
• Each belt assembly must only be

used by one occupant; it is danger-
ous to put a belt around a child
being carried on the occupant’s
lap.

WARNING
• No modifications or additions

should be made by the user which
will either prevent the seat belt
adjusting devices from operating to
remove slack, or prevent the seat
belt assembly from being adjusted
to remove slack.

• Referring to the SEAT BELT
instruction in this book, adjust the
seat belt so that the lap and sash
portions of the Seat Belt Assembly
fit as firmly as possible consistent
with comfort.
13-1

Built Date
Built date is located on Vehicle Identifica-
tion plate.
“Built Date” means – the calendar month
and the year in which the body shell and
power train sub-assemblies are conjoined
and the vehicle is driven or moved from the
production line.

Follow this WARNING in addition to
SEAT BELT instruction in this book.

WARNING
Seat belts are designed to bear up
the bony structure of the body, a
should be worn low across the fro
of the pelvis or the pelvis, chest a
shoulders, as applicable; wearing t
lap section of the belt across t
abdominal area must be avoided.
• Seat belts should be adjusted 

firmly as possible, consistent w
comfort, to provide the protecti
for which they have been design
A slack belt will greatly reduce t
protection afforded to the wearer

• Care should be taken to avoid co
tamination of the webbing with p
ishes, oils and chemicals, a
particularly battery acid. Cleani
may safely be carried out usi
mild soap and water. The b
should be replaced if webbi
becomes frayed, contaminated 
damaged.

• It is essential to replace the ent
assembly after it has been worn
a severe impact even if damage
the assembly is not obvious.

• Belts should not be worn w
straps twisted.

(Continu
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2. For Saudi Arabia (GCC) Manual transmission vehicles

0B224

 the
and
heel

Automatic transmission vehicles

52D155

The shift lever must be in the “P” (Park)
position to turn the key to the “LOCK” posi-
tion. It locks the ignition and prevents nor-
mal use of the steering wheel and shift
lever.
If the shift lever can not be shifted out of
“P” (Park) in the normal way, pushing the
shift lever lock cam (1) to the movable
direction with the key in the “ON” or “ACC”
position will permit movement of the shift
lever out of “P” (Park). The shift lever can
be moved back to “P” (Park) without push-
ing the shift lever lock cam (1).

To release the steering lock, insert the key
and turn it clockwise to one of the other
positions. If you have trouble turning the
key to unlock the steering, try turning the
steering wheel slightly to the right or left
while turning the key.

EXAMPLE

or
Specification Vehicle
Ignition Switch

60B041

The ignition switch has the following four
positions:

(LOCK)
This is the normal parking position. It is the
only position in which the key can be
removed.

6

You must push in the key to turn it to
“LOCK” position. It locks the ignition, 
prevents normal use of the steering w
after the key is removed.

Push

Turn to “LOCK”
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(ACC) Technical data
Max power : 68.0 kw/5750 rpm
Max torque : 127 Nm/4500 rpm
Max speed : 145 km/h (M/T) 

140 km/h (A/T)

for
. If
ive
in.
ter
uel
ult

 in
 is
is-
13-3

Accessories such as the radio can oper-
ate, but the engine is off.

(ON)
This is the normal operating position. All
electrical systems are on.

(START)
This is the position for starting the engine
using the starter motor. The key should be
released from this position as soon as the
engine starts.

WARNING
• For manual transmission vehicles,

never remove the ignition key while
the vehicle is moving. The steering
wheel will lock and you will not be
able to steer the vehicle.

• Do not leave children alone in a
parked vehicle, and always remove
the keys. Unattended children
could cause accidental movement
of the vehicle, which could result in
severe personal injury.

CAUTION
• Do not turn the starter motor 

more than 15 seconds at a time
the engine does not start, wait f
to ten seconds before trying aga
If the engine does not start af
several attempts, check the f
and ignition systems or cons
your SUZUKI dealer.

• Do not leave the ignition switch
the “ON” position if the engine
not running or the battery will d
charge.
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