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บทนํา
คูมือเลมนี้เปนสวนหนึ่งของรถยนต ดงันั้น ใหเกบ็รักษา

คูมือเลมนี้ไวกับตัวรถเมื่อจําหนายหรือโอนกรรมสิทธิ์

ตอใหกับเจาของหรือผูใชรายใหม โปรดอานคูมือเลมนี้

อยางละเอียดกอนใชงานรถยนตซูซูกิคันใหมของทาน

และใหอานทบทวนคูมือนี้ เปนคร ั้ งคราว คูมือเลมนี้

ประกอบดวยขอมูลสําคัญเกี่ ยวกับความปลอดภัย

การใชงาน และการบํารุงรักษา

ขอมูลทั้งหมดในคูมือเลมนี้อางอิงจากขอมูลลาสุดของ

รถยนตที่จําหนาย ณ เวลาที่จัดพิมพ ขอมูลในคูมือเลม

นี้กับรถของทานอาจแตกตางกัน อันเนื่องมาจากการ

ปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร

(ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดทางการผลิตไดตลอดเวลา โดยไมตองแจง

ใหทราบลวงหนา และไมถือเปนขอผูกมัด เพื่อทําการ

เปลี่ยนแปลงใหเหมือนหรือคลายคลึงกบัรถยนตที่ผลิต

หรือจําหนายไปกอนหนานี้ 

รถยนตคันนี้อาจไมไดเปนไปตามมาตรฐานหรอืกฎขอ

บังคับของแตละประเทศ กอนดําเนินการจดทะเบียน

รถคันนี้เพือ่ใชในประเทศอื่นใด โปรดตรวจสอบขอบงัคับ

ทั้งหมด และทําการดัดแปลงแกไขบางสวนตามความ

จําเปน

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

สิ่งสําคัญ
คําเตือน/ ขอควรระวัง/ขอพึงระวัง/หมายเหตุ

กรุณาอานคูมือนี้และปฏิบัติตามคําแนะนําอยางระมัด
ระวังเพื่อเนนขอมูลพิเศษ สัญลักษณ  และคําวา
คําเตอืน, ขอควรระวงั, ขอพงึระวงั และ หมายเหตุ จะม ี
ความหมายพิเศษ ดังนัน้ใหเอาใจใสเปนพิเศษตอขอความ
ที่เนนย้ําดวยสัญลักษณและคําเหลานี้

หมายเหตุ:
สญัลกัษณนี้แสดงขอมลูเพิ่มเติมเพื่อใหทําการบํารงุรกัษา
ไดงายขึน้ หรือใหคําแนะนําที่ชัดเจนขึน้

คําเตอืน

สญัลกัษณนีเ้ตอืนใหระมัดระวังอนัตรายซึง่อาจทําให
เกิดการบาดเจ็บรนุแรงหรือเสียชีวิตได

ขอควรระวัง

สญัลกัษณนีเ้ตอืนใหระมัดระวังอนัตรายซึง่อาจทําให
เกิดการบาดเจ็บเล็กนอยหรือปานกลางได 

ขอพงึระวัง
สญัลกัษณนีเ้ตอืนใหระมัดระวังอนัตรายซึง่อาจทําให
รถเสียหายได
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สัญลกัษณวงกลมที่มเีสนคาดผานในคูมอืเลมนี้หมายถึง

“หามทําสิ่งนี้” หรือ “อยาใหสิ่งนี้เกิดขึ้น”

คําเตือนเกี่ยวกับการดัดแปลง

คําเตอืน

หามทําการดัดแปลงแกไขรถยนตคันนี้ การดัดแปลง
แกไขอาจสงผลเชิงลบในดานความปลอดภัย การ
ควบคมุ สมรรถนะ หรอือายกุารใชงาน และอาจเปน
การละเมิดกฎขอบังคับทางกฎหมายได นอกจากนี้
ความเสียหายหรือปญหาดานสมรรถนะที่เปนผล
จากการดัดแปลงแกไข จะอยูนอกเหนือเงื่อนไขการ
รบัประกัน

ขอพงึระวัง
การติดตั้งอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ที่ไมถูกตอง เชน
โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือวิทยุสื่อสาร CB (Citizens
Band) อาจทําใหเกิดการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส
กับระบบจุดระเบิดของรถเปนผลใหเกิดปญหาทาง
ดานสมรรถนะของรถ กรุณาติดตอศูนยบริการซูซูกิ
เพื่อขอรับคําแนะนําในการติดตั้งอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนที่
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คํานํา

ขอขอบคุณที่ทานเลือกใชรถยนตซูซูกิ และยินดีตอนรับทานสูครอบครัวของเรา การเลือกใชรถยนตซูซูกิเปนสิ่งที่คุมคาอยางยิ่ง ซึ่งผลิตภัณฑของซูซูกิเปนผลิตภัณฑที่จะทํา

ใหทานไดรับความพึงพอใจจากการขับขี่

คูมือการใชงานนี้ไดจัดเตรียมไวเพือ่ชวยใหทานไดรับความปลอดภยั ความเพลิดเพลิน และปราศจากปญหาใดๆ จากการใชงานรถยนตซูซูกิ ในคูมือเลมนี้ ทานจะไดเรียนรู

เกี่ยวกับการทํางานของรถยนต ระบบความปลอดภัยตางๆ และขอกําหนดในการบํารุงรักษา โปรดอานคูมือนี้อยางละเอียดกอนใชงาน หลงัจากนั้น ใหเก็บคูมือนี้ไวในชอง

เก็บของเพื่อใชอางอิงในอนาคต

หากทานจําหนายรถยนตนี้ โปรดเก็บคูมือนี้ไวในรถเพื่อมอบใหกับเจาของรายใหม

นอกจากคูมือการใชงานนี้แลว ยังมีคูมือเลมอืน่ๆ ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันแนบมาพรอมกับรถยนตซูซูกิดวย เราขอแนะนำใหทานอานคูมือเหลานี้อยาง

ละเอยีดเพื่อทําความเขาใจขอมูลสําคัญตางๆ

เมื่อวางแผนนํารถยนตซูซูกิของทานเขารับการบํารุงรักษาตามระยะ เราขอแนะนําใหทานเขารับบริการที่ศูนยบริการซูซูกิใกลบานทาน ชางเทคนิคที่ผานการฝกอบรมมาเปน

อยางดีจะมีความชํานาญในการใหบริการไดดีที่สุดแกทาน และศูนยบริการจะใชอะไหลและอุปกรณเสริมแทของซูซูกิเทานั้น
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คําแนะนําในการใชอะไหลและอุปกรณเสริมแทของซูซกูิ

ซูซูกิขอแนะนําใหใชอะไหล* และอปุกรณเสริมแทของซูซูกิเทานั้น อะไหลและอปุกรณเสริมแทของซซููกิไดรับการผลติดวยมาตรฐานสงูสุดทั้งในดานคณุภาพและสมรรถนะ

และยังไดรับการออกแบบมาใหประกอบเขากับตัวรถไดพอดีตามคากําหนดของรถ

ในปจจุบัน อะไหลสําหรับเปลีย่นและอุปกรณเสริมที่ไมใชของแทจากซูซูกินั้นมีจําหนายตามทองตลาดอยางหลากหลาย การใชอะไหลและอุปกรณ เสริมเหลานี้จะสงผล

กระทบตอสมรรถนะ และทําใหอายุการใชงานของรถลดลง ดังนั้น การติดตั้งอะไหลและอุปกรณเสริมที่ไมใชของแทจากซูซูกิจะอยูนอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน

อะไหลและอปุกรณเสริมตางๆ ทีไ่มใชของแทจากซูซูกิ
อะไหลและอุปกรณเสริมบางอยางอาจผานการรับรองจากองคกรใดๆ ในประเทศของทาน

อะไหลและอุปกรณเสริมบางอยางซึ่งจัดจําหนายโดยผานการรับรองจากซูซูกิ อะไหลและอุปกรณเสริมที่เปนของแทจากซูซูกซิึ่งจัดจําหนายเป ็นชิน้สวนที่ใชแลว อะไหลและ

อุปกรณเสริมตางๆ เหลานี้ไมใชอะไหลและอุปกรณเสริมแทจากซูซูกิ และการใชงานอะไหลและอุปกรณเสริมตางๆ เหลานี้จะอยูนอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน

การนําอะไหลและอปุกรณเสริมแทของซูซูกิกลบัมาใชใหม
หามมิใหจําหนายตอ หรือนําชิ้นสวนประกอบตางๆ ตอไปนี้กลับมาใชใหม เนื่องจากชิ้นสวนประกอบตางๆ เหลานี้จะกอใหเกิดอันตรายแกผ ูใช:

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

ถุงลมและชิ้นสวนประกอบตางๆ ของชุดรั้งกลับเข็มขดันิรภยัประกอบดวยสารเคมีที่สามารถระเบิดได ดังนั้น ชิ้นสวนประกอบตางๆ เหลานี้ควรไดรับการถอดและกําจัด

อยางถูกตองเหมาะสมโดยศูนยบริการมาตรฐานที่ไดรับการรับรองจากซูซูกิ เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดพองตัวโดยไมคาดคิดกอนทําการกําจัดซาก

*อะไหลที่ผลิตภายใตการรับรองมาตรฐานจากซูซูกิสามารถนําไปใชในยโุรปไดโดยถือวาเปนอะไหลแทของซูซูกิ
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คําแนะนําจุดบริการตางๆ
1. น้ํามันเชื้อเพลิง (ดูหมวดที่ 1)
2. ฝากระโปรงหนา (ดูหมวดที่ 5)
3. เครื่องมือสําหรับเปลี่ยนยาง (ดูหมวดที่ 8)
4. กานวัดระดับน้ํามันเครื่อ <สีเหลือง> 

(ดูหมวดที่ 7)
5. กานวัดระดับน้ํามันเกียร CVT <สีสม> 

(ดูหมวดที่ 7)

6. น้ําหลอเยน็เครื่องยนต (ดูหมวดที่ 7)
7. น้ําฉีดลางกระจกบังลมหนา 

(ดูหมวดที่ 7)
8. แบตเตอรี่ (ดูหมวดที่ 7)
9. แรงดันลมยาง

(ดูที่ปายขอมูลยางที่เสากลางประตูดานคนขับ)
10. ชุดเครื่องมือปะซอมยาง (ดูหมวดที่ 8)
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บันทึก
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สารบัญ
คําแนะนําเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง 1

กอนการขับขี่ 2

การใชงานรถของทาน 3

ขอแนะนําการขับขี่ 4

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ 5

การบรรทุกสัมภาระและการลากจูง 6

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา 7

บรกิารฉุกเฉิน 8

การดูแลรักษารถยนต 9

ขอมูลทั่วไป 10

ขอมูลจําเพาะ 11

รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 12

ดัชนี 13



ภาพประกอบสารบัญ
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ภายนอกดานหนา
1. ฝากระโปรงหนา (หนา 5-2)
2. ที่ปดน้ําฝน (หนา 2-65)
3. หูเกี่ยวโครงรถ (หนา 5-14)
4. ไฟตัดหมอกหนา (ในรถบางรุน)

(หนา 2-63, 7-28)
5. ไฟหนา (หนา 2-62, 7-26)
6. กระจกมองขาง (หนา 2-21)
7. ล็อคประตู (หนา 2-2)
8. ฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิง (หนา 5-1)
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ภาพประกอบสารบัญ
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ภายนอกดานหลัง
1. เสาอากาศวิทยุ (หนา 5-28)
2. ไฟสองปายทะเบียน (หนา 7-30)
3. ไฟถอย (หนา 7-29)
4. ไฟเบรกเสริมดวงที่สาม
5. ไฟทายรวม (หนา 7-29)
6. ฝากระโปรงทาย (หนา 2-4)

79MS0T002

1

32 5 64

ตัวอยาง

* หากรถของทานติดตัง้สปอยเลอรหลงั ไฟเบรกเสริมดวงที่สามจะตดิตั้งอยูในสปอยเลอร

*



ภาพประกอบสารบัญ
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ภายในดานหนา
1. ถุงลมดานผูโดยสารเบาะหนา 

(หนา 2-37)
2. การควบคมุกระจกไฟฟา (หนา 2-17)/
สวิตชควบคุมกระจกมองขางไฟฟา 
(หนา 2-21)/
สวิตชพับกระจกมองขาง
(ในรถบางรุน) (หนา 2-21)

3. ชองเก็บของ (หนา 5-9)
4. คันเบรกมือ (หนา 3-10)
5. ที่วางพักแขนที่เบาะหนาและกลองเก็บของ
ที่คอนโซลกลาง
(หนา 5-11)

6. เบาะหนา (หนา 2-22)

79MH0006

A

BC

5

1

3 6

2

4

ตัวอยาง



ภาพประกอบสารบัญ
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1. แผงบังแดด (หนา 5-4)
2. ไฟสองสวางภายในหองโดยสารดานหนา 

(หนา 5-5, 7-31)
3. กระจกมองหลัง (หนา 2-20)
4. ไมโครโฟนของระบบแฮนดฟรี (ในรถบางรุน)

(หนา 5-52)

79MS0T003

1

3 4

2

ตัวอยางภาพ ก
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1. สวิตชควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย
(ในรถบางรุน) 
(หนา 5-63)

2. ถุงลมดานคนขับ (หนา 2-37)
3. สวิตชควบคุมไฟสองสวาง (หนา 2-62)/
สวิตชควบคุมไฟเลี้ยว (หนา 2-63)

4. คันล็อคปรับระดับพวงมาลัย (หนา 2-66)
5. คันเปดฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิง (หนา 5-1)
6. สวิตชปลดล็อคฝากระโปรงทาย (หนา 2-4)
7. สวิตชไฟตัดหมอกหนา (ในรถบางรุน) 

(หนา 2-63)
8. คันปลดล็อคฝากระโปรงหนา (หนา 5-2)
9. ฟวส (หนา 7-24)

10. สวิตชสตารท (รุนที่ไมมี
ระบบปุมกดคียเลสสตารท) (หนา 3-3)

11. สวิตชสตารทเครื่องยนต (รุนที่มี
ระบบปุมกดคียเลสสตารท) (หนา 3-5)

79MH0008
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6 7 8 9

10 11

2

4

ตัวอยางภาพ ข
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1. สวิตชไฟฉุกเฉนิ (หนา 2-64)
2. เครื่องเสียง (ในรถบางรุน) (หนา 5-29, 5-71)
3. แผงหนาปด (หนา 2-43)/
จอแสดงขอมูล (หนา 2-46)

4. สวิตชที่ปดน้ําฝนและที่ฉดีน้ําลางกระจก
บังลมหนา (หนา 2-65)

5. ระบบทําความรอน (ในรถบางรุน) และ
ระบบปรับอากาศ (หนา 5-15)/
สวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง
(หนา 2-67)

6. ชองเสียบอุปกรณเสริม (หนา 5-7)
7. ชองเสียบ AUX/USB (ในรถบางรุน) (หนา 5-8)
8. คันเกียร (หนา 3-17)

79MH0009

5
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ตัวอยางภาพ ค



ภาพประกอบสารบัญ

79MS0-14E

ภายในดานหลัง
1. เขม็ขัดนิรภัย (หนา 2-25)
2. มือจับเหนือประตู (ในรถบางรุน) (หนา 5-8)
3. ไฟสองสวางกลางหองโดยสาร (หนา 5-5, 7-31)
4. เบาะหลัง (หนา 2-24)
5. ที่วางพักแขนที่เบาะหลังและที่วางแกว 

(หนา 5-12)

79MS0T004

5

1 32

4

ตัวอยาง
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หองเก็บสัมภาระ
1. แผนปูพืน้หองเก็บสัมภาระ
2. ไฟสองสวางหองเก็บสัมภาระ

(ในรถบางรุน) (หนา 5-5)
3. ชุดซอมยางแบนฉุกเฉนิ (หนา 8-5)
4. แมแรง (หนา 8-1)
5. ประแจขันลอ (หนา 8-1)
6. ดามแมแรง (หนา 8-1)

79MS0T005

1 5 6

43 3

2

ตัวอยาง
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บันทึก



คําแนะนําเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง

1
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65D394

คําแนะนําเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง

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

79MS0-14E

คําแนะนําเกี่ยวกบัน้ํามันเชื้อเพลิง

79MS0T101

ถารถของทานไมมีตัวจํากัดขนาดหัวจายติดตั้งอยูในทอ
เติมน้ํามันเชื้อเพลิง ทานจะสามารถใชไดทั้งน้ํามันเบนซิน
ที่มีสวนผสมของสารตะกั่วหรือไรสารตะกั่วที่มีคา
ออกเทน (RON) 85 หรือสูงกวาได หมายเหต ุขอแนะนํา
ใหใชน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว

ถารถของทานมีตัวจํากัดขนาดหัวจายติดตั้งอยูในทอเติม
น้ํามันเชื้อเพลิง ทานจะตองใชน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่ว
ที่มีคาออกเทน (RON) 91 หรือสูงกวา (หรอื RON 95 หรอื
สูงกวา ถาระบุไวบนฝาปดชองเตมิน้าํมันเชือ้เพลงิ) เทานัน้
รถเหลานี้ จะมีขอความติดไวใกล กับทอเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิง ซึ่งระบุไววา: “UNLEADED FUEL ONLY”,
“NUR UNVERBLEITES BENZIN”, “ENDAST

BLYFRI BENSIN”, “SOLO GASOLINA SIN PLOMO”
หรือ “KHUSUS BENSIN TANPA TIMBAL”.
ถามีขอความ “RON 95” ตดิไวทานจะตองใชน้าํมันเบนซนิ
ไรสารตะกัว่ที่มีคาออกเทน (RON) 95 หรือ สูงกวาเทานัน้

น้ํามันเบนซินที่มีสวนผสมของเอธานอล
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วที่มีสวนผสมของเอธานอล
(แอลกอฮอลที่ไดจากกระบวนการหมักและกลั่นพืช)
ซึ่งเปนที่รูจักกันดีในชื่อแกสโซฮอล มีการจัดจําหนาย
เชิงพาณิชยในบางประเทศ น้ํามันเบนซินที่มีสวนผสม
ของเอธานอลชนิดนี้สามารถใชไดกับรถของทาน ถาใน
สวนผสมมีปริมาณเอธานอลไมเกินกวา 20% (E20)
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาน้ํามันเบนซินที่มีสวนผสม
ของเอธานอลนี้มีคาออกเทนไมต่ํากวาคาที่แนะนําไว

ตัวอยาง

ขอพึงระวัง
ถังน้ํามันเชื้อเพลิงมีพื้นที่วางสําหรับการขยายตัวของ
น้าํมนัในเวลาที่อากาศรอน หากทานยงัคงเตมิน้าํมนั
เชื้อเพลิงตอหลังจากที่หัวจายน้ํามันตัดการทํางาน
โดยอตัโนมัต ิหรือเมื่อเกดิอากาศดันกลบัในครั้งแรก
พืน้ทีว่างนั้นจะเต็ม เมื่อเติมน้ํามันจนเต็มในลักษณะนี้
และน้ํามันเชื้อเพลิงไดรับความรอน อาจทําใหเกิดการ
รั่วซึมเนื่องจากการขยายตัวของน้ํามันได เพื่อปองกัน
การรั่วซึมของน้ํามันเชื้อเพลิงในลักษณะนี้ ใหหยุด
เติมน้ํามันหลังจากที่หัวจายน้ํามันเชื้อเพลิงตัดการ
ทํางานโดยอัตโนมัติ หรือเมื่อใชระบบอื่นที่ไมใชระบบ
อตัโนมัต ิหรือเมื่อเกิดอากาศดันกลบัในครัง้แรก

ขอพึงระวัง
ระมัดระวังอยาทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของ
แอลกอฮอลหกกระเซ็นขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ถามี
น้ํามันเชื้อเพลิงหกลงบนตัวถังรถ ใหรีบเช็ดออกทันที
น้ํามันเชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลจะทําให
เกิดความเสียหายกับสีรถได ซึ่งความเสียหายนี้อยู
นอกเหนือเงื่อนไขการรบัประกันรถใหม
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กุญแจ

54G489

รถของทานมาพรอมกับกุญแจที่ เหมือนกันสองดอก
เก็บรักษากญุแจสํารองไวในที่ปลอดภัย กญุแจหนึ่งดอก
สามารถเปดล็อคไดทุกจุดของรถ

หมายเลขระบกุุญแจจะประทับอยูบนปายโลหะที่ใหมา
พรอมกับกุญแจหรือบนตัวกุญแจเอง เก็บรักษาปายโลหะ
ไวในที่ปลอดภยั (ในรถบางรุน) หากทานทํากุญแจหาย
ทานจําเปนตองใชหมายเลขนี้เพื่อขอสั่งทํากุญแจชุด
ใหม ใหจดหมายเลขไวในชองดานลางเพือ่ใชอางองิใน
อนาคต

ระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนต 

ระบบนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อชวยปองกันการโจรกรรม
รถยนต โดยตัดการทํางานของระบบสตารทเครื่องยนต
ดวยอเิล็กทรอนิกส
เครื่องยนตจะสามารถสตารทติดไดก็ตอเมื่อใชกุญแจ
สตารทระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนตหรือรีโมท
คอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารทที่ใหมาพรอม
กับรถของทาน ซึ่งมีรหัสประจําตัวอิเล็กทรอนิกสที่ถูก
โปรแกรมไวในกุญแจเทานั้น กุญแจหรือรีโมทคอนโทรล
จะสงรหัสประจําตัวไปที่รถเมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่
ตําแหนง “ON” หรือกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อ
เปลี่ยนโหมดสตารทเปน “ON” ถาทานจําเปนตองสั่งทํา
กุญแจหรือรีโมทคอนโทรลสํารอง กรุณาติดตอศูนย 
บริการซูซูกิใกลบานทาน ตัวรถจะตองไดรับการตั้ง
โปรแกรมใหตรงกับรหัสประจําตัวที่ถูกตองของกุญแจ
หรือรีโมทคอนโทรลสํารองดวยเชนกัน กุญแจที่ทําโดย
ชางทํากุญแจทั่วไปจะไมสามารถใชงานได

80JM122

ถาไฟเตือนระบบปุมกดคียเลสสตารท/ระบบยับยั้งการ
ทํางานของเครื่องยนตกะพริบเมื่อสวิตชสตารทอยูใน
ตําแหนง “ON” หรอืโหมดสตารทอยูที่ “ON” เครือ่งยนต
จะสตารทไมติด

สําหรับรุนที่ไมมีระบบปุมกดคียเลสสตารท
ถาไฟเตือนนี้กะพริบ ใหบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง
“LOCK” จากนั้นบิดกลับไปที่ตําแหนง “ON”
ถาไฟเตือนนี้ยังคงกะพริบอยูขณะที่บิดสวิตชสตารท
กลับไปที่ตําแหนง “ON” แสดงวาอาจมีปญหาเกิดขึ้นกับ
กุญแจของทานหรือระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนต
ใหนํารถเขารับการตรวจเช็คที่ศูนยบริการซูซูกิ

สําหรับรุนที่มีระบบปุมกดคียเลสสตารท
ถาไฟเตือนนี้ กะพริบ ให เปลี่ ยนโหมดสตารทเปน
“LOCK” (OFF) แลวเปลี่ยนไปที่โหมด “ON” และดู
รายละเอียดที่ “ถาไฟแสดงสถานะ “PUSH” กะพริบ
และเครื่องยนตสตารทไมติด” ในหัวขอ “การสตารท
เครือ่งยนต (รุนทีม่รีะบบปุมกดคยีเลสสตารท)” ในหมวด
“การใชงานรถของทาน”
ถาไฟเตือนนี้ ยังคงกะพริบอยูหลังจากเปลี่ยนโหมด
สตารทกลับไปเปนโหมด “ON” แสดงวาอาจมีปญหา
เกิดขึ้นกับกุญแจของทานหรือระบบยับยั้งการทํางาน
ของเครื่องยนต ใหนาํรถเขารบัการตรวจเช็คทีศู่นยบรกิาร
ซูซูกิ

หมายเลขระบุกุญแจ:

ตัวอยาง
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นอกจากนี้ไฟเตือนระบบปุมกดคียเลสสตารท/ระบบยับยั้ง
การทํางานของเครือ่งยนตอาจกะพรบิ ถารโีมทคอนโทรลไม
ไดอยูภายในรถเมือ่ปดประตูหรอืพยายามสตารทเครือ่งยนต

หมายเหตุ:
• ถาทานทํากญุแจสตารทระบบยับยั้งการทาํงานของเครื่องยนต
หรือรีโมทคอนโทรลหาย กรุณาติดตอศูนยบริการซูซูกิ
ใหเร็วที่สุดเพื่อยกเลิกรหัสประจําตัวของกุญแจหรือรีโมท
คอนโทรลชุดที่หายไป และเพื่อสั่งทํากุญแจหรือรีโมท
คอนโทรลใหม

• ถาทานมรีถยนตอีกคนัหนึ่งซึง่มรีะบบยบัยั้งการทํางานของ
เครือ่งยนตติดตั้งอยูดวยเชนกัน ใหทานนํากุญแจของรถยนต
คันดังกลาวออกหางจากสวิตชสตารทหรือสวิตชสตารท
เครือ่งยนตเมื่อใชรถซูซูกิของทาน มิฉะนั้นเครือ่งยนตจะ
ไมสามารถสตารทได เนื่องจากกุญแจของรถอีกคันหนึ่ง
อาจรบกวนระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนตในรถ
ซูซกูิของทานได

• ถามีวัตถุที่ เปนโลหะติดอยู กับกุญแจระบบยับยั้ งการ
ทํางานของเครื่องยนตหรือรีโมทคอนโทรลกุญแจหรือ
รีโมทคอนโทรลชุดนั้นอาจไมสามารถใชสตารทเครื่องได

เสียงเตือนลืมถอดกุญแจสตารท (ในรถบางรุน)

เสียงเตอืนจะดงัและหยดุเปนชวงๆ เพือ่เตอืนใหทานถอดกญุแจ
สตารทออก ถากุญแจเสียบคางอยูที่สวิตชสตารท เมื่อประตู
ดานคนขับเปดอยู

ล็อคประตู

ล็อคประตูขาง

79MH0201

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

การล็อคประตูดานคนขับจากดานนอกรถ:

• เสยีบกุญแจและบิดใหดานบนของกุญแจหมนุไปทางดาน
หนาของรถ หรือ

• เลื่อนปุมล็อคไปทางดานหนา แลวดึงมือเปดประตูดานนอก
คางไวขณะปดประตู

ขอพึงระวัง
กุญแจระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนตและรีโมท
คอนโทรลเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ ละเอียดออน
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสยีหายตออุปกรณ:
• อยาใหกุญแจและรีโมทคอนโทรลไดรับการกระทบ

กระแทก ถูกความชื้น หรืออยูในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เชน
บนแผงคอนโซลหนารถซึ่งถูกแสงแดดโดยตรง

• เก็บกุญแจและรีโมทคอนโทรลใหหางจากวัตถุที่เปน
แมเหล็ก

(1)

(3)

(2)

(4)
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สามารถปลดล็อคประตูดานคนขับจากนอกรถไดโดย
เสียบกุญแจและบิดใหดานบนของกุญแจหมุนไปทาง
ดานหลังของรถ

74LHT0201

(1) ล็อค
(2) ปลดล็อค

การล็อคประตูจากดานในรถ ใหเลื่อนปุมล็อคไปทาง
ดานหนา เลื่อนปุมล็อคไปทางดานหลังเพื่อปลดล็อค
ประตู

การล็อคประตูหลังจากดานนอกรถ ใหเลื่อนปุมล็อค
ไปทางดานหนาและปดประตู ทานไมจําเปนตองดึงมือ
เปดประตูดานนอกคางไวขณะปดประตู

หมายเหตุ:
ใหแนใจวาไดดึงมือเปดประตูดานนอกคางไวขณะที่ทาน
ปดประตูหนาที่ล็อคแลว มิฉะนั้นประตูจะไมล็อค

ระบบเซน็ทรัลล็อค 

54G294

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

ทานสามารถล็อคและปลดล็อคประตูทุกบานไดพรอม
กันโดยใชกุญแจไขที่เบาเสียบกุญแจประตูดานคนขับ

การล็อคประตูทุกบานพรอมกัน ใหเสียบกญุแจที่เบาเสียบ
กุญแจประตูดานคนขับ และบิดใหดานบนของกุญแจ
หมุนไปทางดานหนาของรถหนึ่งครั้ง

การปลดล็อคประตูทุกบานพรอมกันใหเสียบกุญแจที่
เบาเสียบกุญแจประตูดานคนขับ และบิดใหดานบนของ
กุญแจหมุนไปทางดานหลังของรถสองครั้ง

หมายเหตุ:
ทานสามารถสับเปลี่ยนวิธีการสั่งปลดล็อคประตทูุกบาน
จากการกดปุมสองครั้งมาเปนการกดปุมครั้งเดียวหรือ
ในทางกลับกันได ที่โหมดตั้งคาของจอแสดงขอมูล
ศึกษารายละเอียดการใชงานหนาจอแสดงขอมูลไดที่
“จอแสดงขอมูล” ในหมวดนี้

การปลดล็อคเฉพาะประตูดานคนขับ ใหเสียบกุญแจที่
เบาเสียบกุญแจประตูดานคนขับ และบิดใหดานบนของ
กุญแจหมุนไปทางดานหนาของรถหนึ่งครั้ง

79MH10206

(1) ล็อค
(2) ปลดล็อค

ทานยังสามารถล็อคหรือปลดล็อคประตูทุกบานโดย
การกดที่ดานหนาหรือดานหลังของสวิตชตามที่ตองการ
ไดดวยเชนกัน

(1)
(2)

ตัวอยาง (1)

(2)

(3)

(4)

(2)
(1)

ตัวอยาง



2-4

กอนการขับขี่

79MS0-14E

หมายเหตุ:
• ทานสามารถล็อคหรือปลดลอ็คประตูทกุบานโดยใช
รีโมทคอนโทรลไดดวยเชนกัน ดทูี่ “รโีมทคอนโทรล
ของระบบปุมกดคียเลสสตารท/รีโมทคอนโทรลของ
ระบบคียเลสเอ็นทรี” ในหมวดนี้

• ถารถของทานมีระบบปุมกดคียเลสสตารท ทานจะ
สามารถล็อคหรอืปลดลอ็คประตูทุกบานโดยกดสวิตช
บนมอืเปดประตูดานนอกไดดวยเชนกัน ดทูี ่“รีโมท
คอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารท/รีโมท
คอนโทรลของระบบคียเลสเอ็นทรี” ในหมวดนี้

ล็อคนิรภยัสําหรับเด็ก (ประตูหลัง)

79MH0236

(1) ล็อค
(2) ปลดล็อค

ที่ประตูหลังแตละขางจะมลี็อคนริภัยสาํหรับเด็กติดตั้งอยู 
ซึ่งสามารถใชเพื่อชวยปองกันการเปดประตูจากทาง
ดานในตัวรถโดยไมตั้งใจได เมื่อปุมลอ็คอยูในตําแหนง
“ล็อค” (1) ทานจะสามารถเปดประตูหลังไดจากดานนอก
ตวัรถเทานัน้ แตเมื่อปุมลอ็คอยูในตาํแหนง “ปลดลอ็ค” (2)
ทานจะสามารถเปดประตูหลังไดทั้งจากดานในและดาน
นอกตัวรถ

ฝากระโปรงทาย

79MS0T210

(รุนที่มีระบบคียเลสเอน็ทรี)
กดปุม “ปลดล็อค” ที่รีโมทคอนโทรลของระบบคยีเลส
เอ็นทรีสองครั้ง เพื่อปลดล็อคประตูทุกบาน เปดฝา
กระโปรงทายไดโดยกดสวติชปลดลอ็คฝากระโปรงทาย
(1) และยกฝากระโปรงทายขึ้น

คําเตือน

ใหแนใจวาปุมล็อคนิรภัยสําหรับเด็กอยูในตําแหนง
“ลอ็ค” ทุกครั้งที่มีเด็กโดยสารที่เบาะหลงั

(2)(1)

ตัวอยาง

(1)

ตัวอยาง
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(รุนที่มีระบบปุมกดคียเลสสตารท)
เปดฝากระโปรงทายไดโดยกดสวิตชปลดลอ็คฝากระโปรง
ทาย (1) และยกฝากระโปรงทายขึน้
สวิตชปลดล็อคฝากระโปรงทาย (1) จะสามารถทํางาน
ไดเมื่อรีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารท
อยูภายในชวงการทํางานของสวิตช
สวิตชปลดล็อคฝากระโปรงทาย (1) จะใชสําหรับเปด
ฝากระโปรงทายเทานั้น
เมื่อทานปดฝากระโปรงทายโดยทีร่ีโมทคอนโทรลของ
ระบบปุมกดคียเลสสตารทยังอยูภายในหองเก็บสัมภาระ
และประตูทุกบานล็อค ฝากระโปรงทายจะถูกปลดล็อค
โดยอัตโนมตัิ 79MH0203

ทานสามารถปลดล็อคฝากระโปรงทายไดโดยกดสวิตช
ปลดล็อคฝากระโปรงทาย (2)

ถาทานไมสามารถปลดล็อคฝากระโปรงทายไดโดย
การกดสวิตชปลดลอ็ค (1) เนื่องจากแบตเตอรี่หมดประจ ุ
หรือเกิดความบกพรองขึ้น ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดาน
ลางเพื่อปลดล็อคฝากระโปรงทายจากดานในตัวรถ

79MH0204

1) ยกเบาะนั่งดานหลังฝงซายขึ้น
2) ดึงคนัปลดล็อคฉกุเฉนิ (3)

ถายังไมสามารถปลดล็อคฝากระโปรงทายไดโดยการ
กดสวิตชปลดล็อค (1) ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่
ศูนยบริการซูซูกิ

คําเตือน

ตรวจเช็คใหแนใจทุกครั้งวาฝากระโปรงทายปดสนิท
และลอ็คเรียบรอยดี มิฉะนัน้ฝากระโปรงทายอาจเปด
ขึ้นโดยไมคาดคิดในขณะขับขี่ นอกจากนี้การปดฝา
กระโปรงทายใหสนิทยังชวยปองกันไมใหกาซไอเสีย
เขาสูภายในรถอีกดวย

(2)

ตัวอยาง

(3)

ตัวอยาง
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รีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารท/
รีโมทคอนโทรลของระบบคียเลสเอ็นทร ี 

79MH0205

รถของทานจะมีรีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลส
สตารท (แบบ A) หรือรีโมทคอนโทรลของระบบคยีเลส
เอน็ทร ี(แบบ B) รโีมทคอนโทรลของระบบปุมกดคยีเลส
สตารทจะมีทั้งระบบคียเลสเอ็นทรีและระบบปุมกด
คียเลสสตารท รีโมทคอนโทรลของระบบคียเลสเอ็นทรี
จะมีเฉพาะระบบคียเลสเอ็นทรี สําหรับรายละเอียดใหดู
ที่คําอธิบายดังตอไปนี้

รีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารท
(แบบ A)

รีโมทคอนโทรลทําใหสามารถใชงานดังตอไปนี้ได:
• ทานสามารถลอ็คหรอืปลดลอ็คประตโูดยการใชงานปุม

ลอ็ค/ปลดลอ็ค บนรโีมทคอนโทรลได ใหดทูี่คําอธิบาย
ในหมวดนี้

• ทานสามารถลอ็คหรอืปลดลอ็คประตโูดยการกดสวติช
บนมอืเปดประตูดานนอกได สําหรบัรายละเอียด ใหดู
ที่คําอธิบายในหมวดนี้

• ทานสามารถสตารทเครื่องยนตโดยไมตองใชกุญแจ
สตารทได สําหรับรายละเอียด ใหดูที่ “สวิตชสตารท
เครื่องยนต” ในหมวด “การใชงานรถของทาน”

• ทานสามารถปลดล็อคและเปดแงมฝากระโปรงทาย
ไดโดยการกดปุมปลดล็อคฝากระโปรงทายที่รีโมท
คอนโทรล ใหดทูี่คําอธิบายในหมวดนี้

แบบ A แบบ B

คําเตือน

คลื่นวิทยุจากเสาสัญญาณของระบบปุมกดคียเลส
สตารทอาจรบกวนการทํางานของอุปกรณทางการ
แพทย เชน เครื่องกระตุนการเตนของหัวใจ หาก
ไมปฏบิัตติามขอพงึระวังที่ระบุไวดานลางนี ้จะเปน
การเพิ่มความเสี่ยงที่จะไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสยีชีวิตเนื่องจากสัญญาณรบกวนจากคลืน่วิทยุ

• ผูที่ใชอุปกรณไฟฟาทางการแพทย เชน เครื่อง
กระตุนการเตนของหัวใจ ควรสอบถามผูผลิต
อุปกรณทางการแพทยหรือแพทยวาคลื่นวิทยุจาก
เสาสัญญาณจะไปรบกวนการทํางานของอุปกรณ
ทางการแพทยนั้นๆ หรือไม

• หากคลืน่วิทยุรบกวนการทํางานของอุปกรณ ให
ตดิตอศนูยบรกิารซซูกูเิพือ่ปดการทํางานของเสา
สัญญาณ
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79MH0206

(1) ปุม “ล็อค”
(2) ปุม “ปลดล็อค”
(3) ปุม “ปลดล็อคฝากระโปรงทาย”

ทานสามารถล็อคหรือปลดล็อคประตูทุกบานไดพรอม
กันโดยใชรีโมทคอนโทรลเมื่ออยูใกลกับรถ

ระบบเซน็ทรัลล็อค
• การล็อคประตูทุกบาน ใหกดปุม “ลอ็ค” (1) หนึ่งครั้ง
• การปลดลอ็คเฉพาะประตดูานคนขับ ใหกดปุม “ปลด
ล็อค” (2) หนึ่งครั้ง

• การปลดล็อคประตูบานอืน่ๆ ใหกดปุม “ปลดล็อค” (2)
อีกหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ:
ทานสามารถสับเปลี่ยนวิธีการสั่งปลดล็อคประตทูุกบาน
จากการกดปุมสองครั้งมาเปนการกดปุมครั้งเดียวหรือ
ในทางกลับกันได ที่โหมดตั้งคาของจอแสดงขอมูล
ศึกษารายละเอียดการใชงานหนาจอแสดงขอมูลไดที่
“จอแสดงขอมูล” ในหมวดนี้

ไฟเลี้ยวจะกะพริบหนึ่งครั้งและเสียงเตือนจะดังหนึ่งครั้ง
เมื่อประตูล็อค

เมื่อปลดล็อคประตู:
• ไฟเลีย้วจะกะพรบิสองครัง้และเสียงเตอืนจะดงัสองครัง้
• ถาสวติชไฟสองสวางภายในอยูที่ตําแหนง “DOOR”
ไฟสองสวางภายในจะตดิสวางขึ้นประมาณ 15 วนิาท ี
และคอยๆ ดบัลง ถาทานกดสวติชสตารทเครื่องยนต 
ในระหวางนี้ไฟสองสวางจะคอยๆ ดับลงทันท ี

ใหแนใจวาประตูล็อคหลังจากกดปุม “ล็อค” (1) 
ถาไมเปดประตูใดๆ ภายใน 30 วินาทีโดยประมาณ
หลังจากกดปุม “ปลดล็อค” (2) ประตูจะล็อคอีกครั้ง
โดยอัตโนมตัิ

ฟงกชั่นปุมปลดล็อคฝากระโปรงทาย (3)
กดปุม “ปลดล็อคฝากระโปรงทาย” คางไวนาน 1 วนิาที
ขึ้นไป ฝากระโปรงทายจะถูกปลดล็อคและแงมเปด
เล็กนอย

(1)

(2)

(3)
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หมายเหตุ:
• รัศมกีารทํางานสูงสุดของรีโมทคอนโทรลอยูที่ประมาณ

5 ม. (16 ฟตุ) ทั้งนี้ทั้งนั้นรัศมีการทํางานนี้จะเปลี่ยน
แปลงไปตามสภาพแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิง่ เมื่อ
อยูใกลกับอุปกรณสงสัญญาณอื่นๆ เชน หอวิทยุ
กระจายเสียง หรือวิทยุสื่อสาร CB (Citizens Band)

• ทานจะไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุม
ล็อคประตูได ถาโหมดสตารทอยูที่ตําแหนงอืน่นอก
เหนือจาก “LOCK” (OFF)

• ถามปีระตูบานใดเปดอยู ทานจะไมสามารถล็อคประตู
โดยใชรีโมทคอนโทรลไดแมวาประตูบานนั้นจะไม
ไดล็อค

• ถาทานทํารีโมทคอนโทรลชุดใดชุดหนึ่งหาย ใหรีบ
ติดตอศูนยบริการซูซูกิโดยเร็วที่สุดเพื่อทําการเปลี่ยน
รีโมทคอนโทรล ใหแนใจวาทานไดใหศูนยบริการ
ซูซูกลิงทะเบียนรหสัรีโมทใหมในหนวยความจําของ
รถทานเพือ่ใหรหัสเกาถูกลบออกไป

การล็อคหรอืปลดลอ็คแบบไมใชกุญแจโดยใชสวิตช
บนมือเปดประตูดานนอก

79MH0207

เมื่อรีโมทคอนโทรลอยูภายในชวงการทํางานที่ไดอธิบาย
ไวในหมวดนี้ ทานสามารถล็อคหรือปลดล็อคประตูได
โดยการกดที่สวิตช (1) บนมือเปดประตูดานนอกของ
ประตูดานคนขบัหรือประตูดานผูโดยสารเบาะหนา

การล็อคประตูทุกบานเมื่อประตูทกุบานไมไดล็อค:
• กดสวิตชบนมอืเปดประตูดานนอกที่ประตูบานใดก็ได
หนึ่งครั้งเพื่อล็อคประตูทุกบาน

ไฟเลี้ยวจะกะพริบหนึ่งครั้งและเสียงเตือนภายนอกจะ
ดังหนึ่งครั้งเมื่อประตูล็อค

การปลดล็อคประตูหนึ่งบานหรือประตูทุกบาน:
• กดสวิตชบนมอืเปดประตูดานนอกที่ประตูบานใดก็ได
หนึ่งครั้งเพื่อปลดล็อคเฉพาะประตูหนึ่งบาน

• กดสวิตชบนมอืเปดประตูดานนอกที่ประตูบานใดก็ได
สองครั้งเพื่อปลดล็อคประตูทุกบาน

หมายเหตุ:
ทานสามารถสับเปลี่ยนวิธีการสั่งปลดล็อคประตทูุกบาน
จากการกดปุมสองครั้งมาเปนการกดปุมครั้งเดียวหรือ
ในทางกลับกันได ที่โหมดตั้งคาของจอแสดงขอมูล
ศึกษารายละเอียดการใชงานหนาจอแสดงขอมูลไดที่
“จอแสดงขอมูล” ในหมวดนี้

เมื่อปลดล็อคประตู:
• ไฟเลี้ยวจะกะพริบสองครั้งและเสียงเตือนภายนอกจะดัง
สองครั้ง

• ถาสวิตชไฟสองสวางภายในอยูที่ตําแหนง “DOOR”
ไฟสองสวางภายในจะตดิสวางขึ้นประมาณ 15 วนิาที
และคอยๆ ดบัลง ถาทานกดสวติชสตารทเครื่องยนต
ในระหวางนี้ ไฟสองสวางจะคอยๆ ดับลงทันที

ใหแนใจวาประตูล็อคแลวหลังจากใชงานสวิตชบนมือ
เปดประตูดานนอกเพื่อล็อคประตู

(1)

ตัวอยาง
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หมายเหตุ:
• ทานจะไมสามารถใชงานล็อคประตดูวยสวติชบนมือเปด
ประตูดานนอกไดภายใตสภาวะดังตอไปนี้: 
– ถาประตูใดประตูหนึ่งเปดหรือปดไมสนิท
– ถาโหมดสตารทอยูที่ตําแหนงอืน่นอกเหนือจาก

“LOCK” (OFF)
• ถาไมเปดประตูใดๆ ภายใน 30 วินาทีโดยประมาณ
หลังจากการปลดล็อคประตูโดยการกดสวติชบนมือ
เปดประตดูานนอกประตจูะล็อคอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

79MH0208

(1) 80 ซม. (2 1/2 ฟุต)

เมื่อรีโมทคอนโทรลอยูภายในระยะประมาณ 80 ซม.
(2 1/2 ฟุต) จากมอืเปดประตูหนาดานนอก ทานสามารถ
ล็อคหรือปลดล็อคประตูโดยการกดสวิตชบนมือเปด
ประตูดานนอก

หมายเหตุ:
• ถารีโมทคอนโทรลอย ูภายนอกชวงการทาํงานของสวติช
บนมอืเปดประตูดานนอกตามทีไ่ดอธิบายไวดานบน
ทานจะไมสามารถใชงานสวิตชได

• ถาแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลหมดประจุ หรือมี
คลื่นวิทยหุรอืคลื่นรบกวนกําลังแรงสูงชวงการทํางาน
ของสวิตชบนมือเปดประตูดานนอกอาจลดลงหรือ
อาจไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลได

• ถารีโมทคอนโทรลอยูใกลกระจกประตูมากเกินไป
สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกอาจไมทํางาน

• ถามีรโีมทคอนโทรลสํารองอยูภายในรถ สวิตชบนมือ
เปดประตูดานนอกอาจไมทํางานตามปกติ

• รีโมทคอนโทรลจะทําใหสวติชบนมอืเปดประตูดาน
นอกทํางานไดก็ตอเมือ่อยูภายในชวงการทํางานของ
สวิตชเทานั้น ตัวอยางเชน ถารีโมทคอนโทรลอยู
ภายในชวงการทํางานของสวิตชบนมือเปดประตู
ดานนอกดานคนขับแตไมอยูในชวงการทํางานของ
สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกดานผูโดยสารเบาะ
หนา สามารถใชงานสวิตชที่ประตูดานคนขบั แตไม
สามารถใชงานสวติชทีป่ระตดูานผูโดยสารเบาะหนาได

หมายเหตุ:
ระบบปุมกดคียเลสสตารทอาจทํางานไมถกูตองในสภาพ
แวดลอมบางกรณหีรอืภายใตสภาวะการทํางานบางอยาง
ดังเชนตอไปนี้:
• เมือ่มสีญัญาณกําลงัแรงตางๆ มาจากโทรทัศน โรงงาน
ไฟฟา หรือโทรศพัทเคลื่อนที่

• เมื่อรีโมทคอนโทรลอยูใกลหรือถูกบังดวยวัตถุที่เปน
โลหะ

• เมือ่ใชงานรีโมทคอนโทรลแบบคลืน่วทิยขุองระบบ
คียเลสเอ็นทรีในบริเวณใกลเคยีง

• เมื่อวางรีโมทคอนโทรลไวใกลกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เชน คอมพิวเตอร

นอกจากนี้ยังมีขอพึงระวังและขอมูลเพิ่มเตมิที่ทานควร
ทราบดังนี้: 
• ใหแนใจวาเก็บกุญแจไวในรีโมทคอนโทรล ถาทาน
ไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลไดตามปกติ ทาน
จะไมสามารถล็อคหรือปลดล็อคประตูได

(1)

(1)

ตัวอยาง

ขอพึงระวัง
รีโมทคอนโทรลเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ละเอียด
ออน เพื่อหลีกเลีย่งความเสียหายตอรีโมทคอนโทรล:
• อยาใหกุญแจไดรับการกระทบกระแทก ความชื้น
หรอือยูในทีท่ี่มอีณุหภมูสิงู เชน บนแผงคอนโซล
หนารถซึ่งถกูแสงแดดโดยตรง

• เก็บรีโมทคอนโทรลใหหางจากวัตถุที่เปนแมเหล็ก
เชน โทรทัศน
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• ใหแนใจวาคนขับถือรีโมทคอนโทรลไวเสมอ
• ถาทานทํารีโมทคอนโทรลชุดใดชุดหนึ่งหาย ใหรีบ
ติดตอศูนยบริการซูซูกิโดยเร็วที่สุดเพื่อทําการเปลี่ยน
รีโมทคอนโทรล ใหแนใจวาทานไดใหศูนยบริการ
ซูซูกลิงทะเบียนรหสัรีโมทใหมในหนวยความจําของ
รถทานเพือ่ใหรหัสเกาถูกลบออกไป

• ทานสามารถใชรีโมทคอนโทรลและกุญแจกับรถของ
ทานไดสูงสุด 4 ชุด สอบถามรายละเอียดไดที่ศูนย
บริการซูซูกิ

• อายกุารใชงานแบตเตอรีข่องรีโมทคอนโทรลอยูที่ 2 ป
โดยประมาณ แตสามารถแตกตางออกไปไดขึ้นอยู
กับสภาวะการใชงาน

57L21016

การเก็บกุญแจไวในรีโมทคอนโทรล ใหดันกุญแจเขา
ในรีโมทคอนโทรลจนไดยนิเสียงคลิก

68LM247

การนํากุญแจออกจากรีโมทคอนโทรล ใหกดที่ปุม (A) ตาม
ทิศทางที่ลกูศรชีแ้ลวดงึกญุแจออกจากรีโมทคอนโทรล

เสียงเตือนสวิตชบนมือเปดประตูดานนอก
เสียงเตือนภายนอกจะดังบี๊บประมาณ 2 วินาท ีในสภาวะ
ดังตอไปนี้ เพื่อเตือนใหทานทราบวาสวิตชบนมือเปด
ประตูดานนอกไมทํางาน:
• สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกถูกกดหลังจากปด
ประตูทกุบานขณะที่โหมดสตารทเปลี่ยนไปที่ “ACC”
หรือ “ON” โดยการกดสวิตชสตารทเครื่องยนต

• สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกถูกกดในสภาวะดัง
ตอไปนี้หลังจากเปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “LOCK”
(OFF) โดยการกดสวติชสตารทเครื่องยนต
– ทิ้งรีโมทคอนโทรลไวภายในรถ
– ประตูใดประตูหนึ่งเปด

ใหกดสวิตชบนมือเปดประตูดานนอกอีกครั้งหลังจาก
ปฏิบัติดังตอไปนี้:
ขณะที่โหมดสตารทเปลี่ยนไปที่ “LOCK” (OFF) โดย
การกดสวิตชสตารทเครื่องยนต ใหนํารีโมทคอนโทรล
ออกถารีโมทคอนโทรลอยูภายในรถและตรวจเช็ควา
ประตูทุกบานปดสนิท

ฟงกชั่นการเตอืน

79MS0T201

ถารีโมทคอนโทรลไมอยูภายในรถภายใตสภาวะดัง
ตอไปนี้  เสียงเตือนจะดังขึ้ นเปนชวงๆ เปนเวลา 2
วินาทีโดยประมาณ และไฟเตือนระบบปุมกดคียเลส
สตารท/ระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนตบนแผง
หนาปดจะกะพริบ
เมื่อมีประตูตั้งแตหนึ่งบานขึ้นไปเปดอยูและปดประตู
ทุกบานในภายหลังขณะที่โหมดสตารทอยูที่ตําแหนง
อื่นนอกเหนือจาก “LOCK”

(A)

ตัวอยาง
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ไฟแสดงสถานะจะดับลงภายในเวลาหลายวินาทีหลัง
จากนํารีโมทคอนโทรลกลับไปยังบริเวณของรถเหนือ
จากบริเวณหองเก็บสัมภาระ

ถารีโมทคอนโทรลถูกทิ้งไวในรถและทานล็อคประตู
ดานคนขับหรือประตูดานผูโดยสารเบาะหนา ดังอธิบาย
ไวดานลาง ประตูจะปลดล็อคโดยอัตโนมัติ
• ถาทานเปดประตูดานคนขับและล็อคประตูโดยการ
เลื่อนปุมล็อคไปทางดานหนาหรอืกดสวิตชล็อคประต ู
ไฟฟาประตูดานคนขบัจะปลดล็อคโดยอัตโนมัติ

• ถาทานเปดประตูดานผู โดยสารเบาะหนาและล็อคประตู
โดยการเลื่อนปุมล็อคไปทางดานหนาหรือกดสวิตช
ล็อคประตูไฟฟา ประตูดานผูโดยสารเบาะหนาจะ
ปลดล็อคโดยอัตโนมัติ

หากทานปดฝากระโปรงทายโดยที่รีโมทคอนโทรลยัง
อยูภายในหองเก็บสัมภาระและประตูทุกบานล็อค ฝา
กระโปรงทายจะถูกปลดล็อคโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:
• การเตือนจะไมทํางานเมื่อรีโมทคอนโทรลอยูที่แผง
หนาปดในชองเก็บของ ในหองเก็บสัมภาระในแผง
บังแดดหรือบนพืน้ ฯลฯ

• ใหแนใจวาคนขับถือรีโมทคอนโทรลไวเสมอ
• อยาทิ้งรีโมทคอนโทรลไวในรถเมื่อออกจากรถ

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
ถาทานไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลไดตามปกติ
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล:

57L20201

1) ดึงกุญแจออกจากรีโมทคอนโทรล
2) ใชไขควงปากแบนหุ มดวยผานุ มสอดเขาในรองของ

รีโมทคอนโทรล และงัดเบาๆ ใหเปดออก

57L21140

(1) แบตเตอรี่ลิเธียมแบบกระดุม:
CR2032 หรือเทียบเทา

3) เปลีย่นแบตเตอรี่ (1) โดยใหขั้วบวก (+) หันเขาหา
ดานลางของตัวเรือน ดังภาพ

4) ปดรีโมทคอนโทรลใหแนน
5) ตรวจเช็คใหแนใจวาทานสามารถใชรีโมทคอนโทรล

ควบคุมล็อคประตูได

6) กําจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลวใหถูกตองตามกฎหรือขอ
บงัคบัที่บงัคับใช อยาทิง้แบตเตอรี่ลิเธียมรวมกับขยะ
ในครัวเรือนทั่วไป

(1)
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หมายเหตุ:
จะตองกําจดัแบตเตอรี่ที่ใชแลวอยางถูกตองตามกฎหรือ
ขอบังคับที่บังคับใช และจะตองไมทิ้ งลงถังขยะใน
ครัวเรือนทั่วไป

รีโมทคอนโทรลของระบบคียเลสเอน็ทรี 
(แบบ B)

79MH0237

(1) ปุม “ล็อค”
(2) ปุม “ปลดล็อค”

ทานสามารถล็อคหรือปลดล็อคประตูทุกบานไดพรอม
กันโดยใชรีโมทคอนโทรลเมื่ออยูใกลกับรถ

ระบบเซน็ทรัลล็อค
• การล็อคประตูทุกบาน ใหกดปุม “ลอ็ค” (1) หนึ่งครั้ง
• การปลดลอ็คเฉพาะประตดูานคนขับ ใหกดปุม “ปลด
ล็อค” (2) หนึ่งครั้ง

• การปลดล็อคประตูบานอืน่ๆ ใหกดปุม “ปลดล็อค” (2)
อีกหนึ่งครั้ง

หมายเหตุ:
ทานสามารถสับเปลี่ยนวิธีการสั่งปลดล็อคประตทูุกบาน
จากการกดปุมสองครั้งมาเปนการกดปุมครั้งเดียวหรือ
ในทางกลับกันได ที่โหมดตั้งคาของจอแสดงขอมูล
ศึกษารายละเอียดการใชงานหนาจอแสดงขอมูลไดที่
“จอแสดงขอมูล” ในหมวดนี้

ไฟเลี้ยวจะกะพริบหนึ่งครั้งเมื่อประตูล็อค

เมื่อปลดล็อคประตู:
• ไฟเลี้ยวจะกะพริบสองครั้ง
• ถาสวติชไฟสองสวางภายในอยูที่ตําแหนง “DOOR”

ไฟสองสวางภายในจะติดสวางขึ้นประมาณ 15 วนิาท ี
และคอยๆ ดับลง ถาทานเสียบกุญแจเขาไปในสวติช
สตารทในระหวางนี ้ไฟสองสวางจะคอยๆ ดับลงทนัที

ใหแนใจวาประตูล็อคหลังจากกดปุม “ล็อค” (1)

หมายเหตุ:
ถาไมเปดประตใูดๆ ภายใน 30 วินาทีโดยประมาณ หลัง
จากกดปุม “ปลดล็อค” (2) ประตูจะล็อคอีกครั้งโดย
อัตโนมัติ

คําเตือน

การกลืนแบตเตอรี่ลิเธียมอาจทําใหไดรับบาดเจ็บภายใน
อยางรุนแรง ดังนั้น อยาใหใครก็ตามกลืนแบตเตอรี่
ลิเธียม และใหเก็บแบตเตอรี่ลิเธียมใหพนมือเด็กและ
หางจากสัตวเลี้ยง หากกลืนเขาไป ใหรีบไปพบแพทย
ทันที

ขอพึงระวัง
รีโมทคอนโทรลเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ละเอียด
ออน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอรีโมทคอนโทรล
อยาใหรีโมทคอนโทรลถูกฝุนหรือความชื้น หรืออยา
ใหชิ้นสวนภายในไดรับการกระทบกระเทือน

(1)

(2)
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หมายเหตุ:
• รัศมีการทํางานสูงสุดของรีโมทคอนโทรลระบบคยีเลส
เอน็ทรีอยูที่ประมาณ 5 ม. (16 ฟตุ) ทั้งนี้ทั้งนั้นรัศมี
การทํางานนีจ้ะเปลี่ยนแปลงไปตามตามสภาพแวดลอม
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่ออยูใกลกบัอุปกรณสงสัญญาณ
อื่นๆ เชน หอวทิยุกระจายเสียง หรือวทิยุสื่อสาร CB
(Citizens Band)

• ทานจะไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุม
ล็อคประตไูด ถากญุแจสตารทเสียบอยูในสวิตชสตารท

• ถามีประตูบานใดเปดอยู ทานจะไมสามารถล็อคประตู
โดยใชรีโมทคอนโทรลไดแมวาประตูบานนั้นจะไม
ไดล็อค

• ถาทานทํารีโมทคอนโทรลชุดใดชุดหนึ่งหาย ใหรีบ
ติดตอศูนยบริการซูซูกิโดยเร็วที่สุดเพื่อทําการเปลี่ยน
รีโมทคอนโทรล ใหแนใจวาทานไดใหศูนยบริการ
ซูซูกลิงทะเบียนรหสัรีโมทใหมในหนวยความจําของ
รถทานเพือ่ใหรหัสเกาถูกลบออกไป

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
ถาทานไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลไดตามปกติ
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ 

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล:

68LM248

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

68LM249

(3) แบตเตอรี่ลิเธียมแบบกระดุม:
CR1620 หรือเทียบเทา

3) สอดปลายไขควงแบนเขาไปในรองของรีโมทคอนโทรล
 (2) และงัดเบาๆ ใหเปดออก

4) เปลีย่นแบตเตอรี ่(3) โดยใหขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่
หันเขาหาเครื่องหมาย “+” ของตัวรีโมท

5) ปดรีโมทคอนโทรลและติดตั้งเขากับตัวเรือนรีโมท
6) ปดฝาครอบรีโมท ติดตั้งและขันสกรู (1) ใหแนน
7) ตรวจเช็คใหแนใจวาทานสามารถใชรีโมทคอนโทรล

 ควบคุมล็อคประตูได
8) กําจัดแบตเตอรี่ที่ ใชแลวใหถูกตองตามกฎหรือ

ขอบังคับที่บังคับใช อยาทิ้งแบตเตอรี่ลเิธยีมรวมกับ
ขยะในครัวเรือนทั่วไป

ขอพึงระวัง
รีโมทคอนโทรลเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ละเอียด
ออน เพื่อหลกีเลีย่งความเสยีหายตอรีโมทคอนโทรล:
• อยาใหกญุแจไดรับการกระทบกระแทก ความชื้น
หรืออยูในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เชน บนแผงคอนโซล
หนารถ ซึ่งถกูแสงแดดโดยตรง

• เก็บรีโมทคอนโทรลใหหางจากวัตถุที่เปนแมเหล็ก
เชน โทรทัศน

(1)

(2)

ตัวอยาง

(2)

(3)

ตัวอยาง
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หมายเหตุ:
จะตองกําจดัแบตเตอรี่ที่ใชแลวอยางถูกตองตามกฎหรือ
ขอบังคับที่บังคับใช และจะตองไมทิ้ งลงถังขยะใน
ครัวเรือนทั่วไป

ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม

ระบบสญัญาณเตือนการโจรกรรมจะทาํงานหลังจากล็อค
ประตูประมาณ 20 วินาที (แตระบบจะไมทํางานเมื่อฝา
กระโปรงทายเปดอยู)
ระบบปุมกดคียเลสสตารท – ใชรีโมทคอนโทรลหรือ
กดสวิตชที่ประตูดานคนขับ ประตูดานผูโดยสาร หรือ
ฝากระโปรงทาย
ระบบคียเลสเอ็นทรี – ใชรีโมทคอนโทรล
ขณะที่ระบบทํางาน เมื่อมีการพยายามจะเปดประตูโดย
ใชวิธีการอื่นๆ (*) นอกเหนือจากใชรีโมทคอนโทรล
ของระบบปุมกดคียเลสสตารท สวิตชบนมือเปดประตู
ดานนอกหรือรีโมทคอนโทรลของระบบคียเลสเอ็นทรี
จะทําใหสัญญาณเตือนถูกกระตุนใหทํางาน 

* วธิีเหลานี้รวมถึงวิธีดังตอไปนี้:
– ใชกุญแจ
– ใชปุมล็อคที่ประตู
– ใชสวิตชล็อคประตู
– ใชปุมปลดล็อคฝากระโปรงทาย
– คนัปลดล็อคฝากระโปรงทายฉกุเฉิน

หมายเหตุ:
• ระบบสัญญาณเตอืนการโจรกรรมจะทําใหเกดิสัญญาณ
เตือนเมื่อพบสภาวะใดๆ ที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม
ระบบจะไมมีฟงกชั่นใดๆ ที่จะปองกนัการบุกรุกเขาสู
ภายในรถ

• ใหใชรีโมทคอนโทรลของระบบป ุมกดคยีเลสสตารท
สวิตชบนมือเปดประตดูานนอกหรือรีโมทคอนโทรล
ของระบบ คียเลสเอ็นทรีเพื่อปลดล็อคประตูเสมอ
เมื่อระบบสัญญาณเตอืนการโจรกรรมทํางานอยู การใช
กุญแจจะเปนการกระตุนสัญญาณเตือนใหทํางาน

• ถามีบุคคลใดที่ไมทราบเกีย่วกบัระบบสัญญาณเตอืน
การโจรกรรมนี้จะขับรถของทาน ขอแนะนําใหอธิบาย
ถึงระบบ และการทํางานของระบบใหกับบุคคลนั้น
หรือยกเลิกการทํางานของระบบไวกอน การทําให
สัญญาณเตอืนทํางานดวยความไมรูจะกอใหเกดิความ
รําคาญแกบุคคลอื่น

• แมวาระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมจะทํางานอยู 
ทานก็ควรตองระมัดระวังเพื่อปองกันการโจรกรรม
ดวย อยาทิง้เงนิสดหรือสิง่ของมีคาไวในรถของทาน

คําเตือน

การกลืนแบตเตอรี่ลิเธียมอาจทําใหไดรับบาดเจ็บภายใน
อยางรุนแรง ดังนั้น อยาใหใครก็ตามกลืนแบตเตอรี่
ลิเธียม และใหเก็บแบตเตอรี่ลิเธียมใหพนมือเด็กและ
หางจากสัตวเลี้ยง หากกลืนเขาไป ใหรีบไปพบแพทย
ทันที

ขอพึงระวัง
รีโมทคอนโทรลเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ละเอียด
ออน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอรีโมทคอนโทรล
อยาใหรีโมทคอนโทรลถูกฝุนหรือความชื้น หรืออยา
ใหชิ้นสวนภายในไดรับการกระทบกระเทือน
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วิธกีารทาํใหระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมทํางาน
(เมื่อเปดใชงาน)
ล็อคประตูทุกบาน (รวมถงึฝากระโปรงทาย) โดยใชรโีมท
คอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารท สวิตชบนมือ
เปดประตูดานนอก หรอืรโีมทคอนโทรลของระบบคียเลส
เอ็นทรี ไฟแสดงสถานะสัญญาณเตือนการโจรกรรม (1)
จะเริ่มกะพริบ และระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
จะเริ่มทํางานในเวลาประมาณ 20 วนิาที 
ขณะที่ระบบทํางาน ไฟแสดงสถานะจะกะพริบตอเนื่อง
รอบละ 2 วินาทีโดยประมาณ

79MH0210

หมายเหตุ:
• เพื่อปองกันการกระตุนการทํางานของสัญญาณเตอืน
โดยไมตั้งใจ ใหหลีกเลี่ยงการทําใหระบบทํางานใน
ขณะที่มีคนอยูในรถ สัญญาณเตือนจะถกูกระตุนให
ทํางาน ถามบีุคคลภายในรถปลดลอ็คประตูโดยใชงาน
ปุมล็อคหรือสวิตชล็อคประตู

• ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมจะไมทํางานเมื่อ
ลอ็คประตูทุกบานโดยใชกุญแจจากทางดานนอก หรอื
โดยใชปุมล็อคหรือสวิตชล็อคประตูจากภายในรถ

• ถามีประตใูดประตหูนึ่งไมถูกใชงานภายในระยะเวลา
30 วินาที โดยประมาณหลงัจากปลดล็อคโดยใชรีโมท
คอนโทรลของระบบปุมกดคยีเลสสตารท สวติชบน
มือเปดประตูดานนอก หรือรีโมทคอนโทรล ระบบ
คียเลสเอ็นทรีประตูจะล็อคโดยอัตโนมัติอีกครั้ง ใน
ขณะเดียวกันระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมจะ
ทํางานถาระบบอยูในสถานะเปดใชงาน

วิธีการยกเลิกการทํางานระบบสัญญาณเตือนการ
โจรกรรม
ปลดล็อคประตูโดยใชรีโมทคอนโทรลของระบบปุมกด
คยีเลสสตารท สวิตชบนมอืเปดประตูดานนอกหรือรีโมท
คอนโทรลของระบบคียเลสเอ็นทรี ไฟแสดงสถานะ
สัญญาณเตือนการโจรกรรมจะดับลง แสดงใหทราบวา
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมไมทํางาน

วิธีการหยุดสัญญาณเตือน
เมื่อสัญญาณเตือนถูกกระตุนใหทํางานโดยอัตโนมัติ
ใหปลดล็อคประตูโดยใชรีโมทคอนโทรลของระบบ
ปุมกดคียเลสสตารท สวิตชบนมือเปดประตูดานนอก
หรือรีโมทคอนโทรลของระบบคียเลสเอ็นทรี หรือกด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไปยงั
“ON” หรือเปลี่ยนสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON”
สัญญาณเตือนจะหยุดทํางาน

หมายเหตุ:
• แมวาหลังจากสัญญาณเตือนจะหยุดดัง ถาทานล็อค
ประตโูดยใชรีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคยีเลส
สตารท สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกหรือรีโมท
คอนโทรลของระบบคียเลสเอ็นทรี ระบบสัญญาณ
เตือนการโจรกรรมจะกลับมาทํางานหลังจากนั้น
ประมาณ 20 วนิาที

• ถาทานปลดแบตเตอรี่ในขณะระบบสัญญาณเตือน
การโจรกรรมอยูในสถานะที่ระบบทํางาน หรือสัญญาณ
เตือนกําลงัทํางาน สญัญาณเตือนจะถูกกระตุนหรอืถกู
กระตุนอีกครั้ง เมื่อตอแบตเตอรี่กลับเขาที่ถึงแมวา
ในชวงเวลาลาสุด สัญญาณเตือนจะหยุดทํางานใน
ชวงระยะเวลาระหวางที่ปลดและตอแบตเตอรี่กลับ
เขาที่

• แมวาหลังจากสัญญาณเตือนหยุดทํางานเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการทํางานที่กําหนดไว สัญญาณเตือนจะ
ถูกกระตุนใหทํางานอีกครั้งถาเปดประตูใดประตูหนึ่ง
โดยไมไดยกเลิกการทํางานระบบสัญญาณเตือนการ
โจรกรรม

(1)
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การตรวจเชค็วาสัญญาณเตอืนถกูกระตุนใหทํางานใน
ระหวางที่จอดรถหรอืไม
ถาสัญญาณเตือนถูกกระตุนใหทํางานเนื่องจากมีการ
บกุรกุเขาสูภายในรถและทานกดสวิตชสตารทเครื่องยนต
เพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไปเปน “ON” หรือเปลี่ยนสวิตช
สตารทไปที่ตําแหนง “ON” ไฟแสดงสถานะสัญญาณเตือน
การโจรกรรมจะกะพริบอยางรวดเร็วเปนเวลาประมาณ
8 วนิาที และเสียงเตือนจะดังบี๊บ 4 ครั้ง ในระหวางชวง
ระยะเวลานี้ ถาเกิดกรณีนี้ขึ้นใหตรวจเช็ควารถของทาน
ถูกบกุรุกเขาสูภายในรถในขณะที่ทานไมอยูหรือไม

การเปดใชงานและยกเลิกการทํางานระบบสัญญาเตอืน
การโจรกรรม
สามารถทําการ “เปดใชงาน” หรือ “ยกเลิกการทํางาน”
ของระบบสญัญาณเตือนการโจรกรรมได 

เมื่อเปดใชงาน (การตัง้คาจากโรงงาน)
เมื่อระบบถูกเปดใชงาน จะทําใหไฟเตือนฉุกเฉินกะพริบ
เปนเวลาประมาณ 40 วนิาที ถาตรวจพบสภาวะที่กระตุน
การทํางานของสัญญาณเตือนใดๆ ระบบจะทําใหเสียง
เตือนภายในดังบี๊บเปนชวงๆ เปนระยะเวลาประมาณ
10 วินาที ซึ่งจะตามดวยเสียงแตรดังขึ้นเปนชวงๆ เปน
ระยะเวลาประมาณ 30 วินาที 
ไฟแสดงสถานะสัญญาณเตือนการโจรกรรมจะกะพริบ
ตอเนื่องในระหวางชวงระยะเวลานี้

เมื่อยกเลิกการทํางาน
เมื่อระบบถกูยกเลกิการทํางาน ระบบจะยังคงอยูในสถานะ
ไมทํางานแมวาทานจะทําใหระบบทํางานดวยวิธีใดๆ

วิธีการสับเปลีย่นสถานะของระบบสัญญาณเตือนการ
โจรกรรม
ทานสามารถสับเปลี่ยนระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
จากสถานะเปดใชงานไปเปนสถานะยกเลิกการทํางาน
โดยใชวิธีการดังตอไปนี้

79MS0T202

79MS0T203

(2) ปลดล็อค
(3) ล็อค

79MS0T204

(1)

(2)(3)

ตัวอยาง

(3)

(2)

(4)

ตัวอยาง

(6)
(5)

ตัวอยาง
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1) ขณะโหมดสตารท “ON” หรือสวิตชสตารทอยูใน
ตําแหนง “ON” ใหปดประตูทุกบานแลวเลื่อนปุม
ลอ็ค (1) ที่ประตูดานคนขับไปในทิศทางปลดลอ็ค (2)
(ไปทางดานหลัง) เลื่อนปุมที่สวิตชควบคุมไฟสอง
สวางไปยังตําแหนง OFF (5)

หมายเหตุ:
การทํางานทั้งหมดรวมทั้งขัน้ตอน 2) และ 3) ตอไปนี้
จะตองปฏิบัติภายใน 15 วินาที

2) เลือ่นปุมที่สวติชควบคุมไฟสองสวางไปที่ตําแหนง
 (6) แลวเลื่อนไปที่ตําแหนง OFF (5) ทําซ้ํา

การทํางานนี ้4 ครัง้ ขณะที่สวติชควบคุมอยูที่ตาํแหนง
“OFF”

3) กดที่ปลายดานลอ็ค (3) (ปลายดานหนา) ของสวติช
ล็อคประตูไฟฟา (4) เพื่อล็อคประตู แลวปลดล็อค
ปลาย (2) (ปลายดานหลัง) เพื่อปลดล็อคประตู ทําซ้ํา
การทํางานเหลานี้ 3 ครั้งและสุดทายกดปลายล็อค
ของสวิตช

ทุกครั้งที่ทานปฏบิัตชิดุของขั้นตอนดานบน สถานะของ
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมจะเปลี่ยนจากสถานะ
ที่เลือกปจจุบันไปเปนสถานะอื่นๆ ทานสามารถตรวจ
เช็ควาระบบถูกเปดใชงานหรือถูกยกเลิกการทํางานไว
โดยจํานวนครั้งของเสียงบี๊บของชุดเสียงเตือนภายใน
ในตอนทายของขั้นตอน ดงัตอไปนี้

หมายเหตุ:
• ทานไมสามารถยกเลิกการทาํงานระบบสัญญาณเตอืน
การโจรกรรมในขณะที่อยูในสถานะที่ระบบทํางาน

• ถาทานปฏิบตัขิัน้ตอน 2) และ3) ไมเสร็จสมบรูณภายใน
15 วินาที ใหปฏิบัติตามขั้นตอนใหมตั้งแตเริ่มตนอกีครั้ง

• ใหแนใจวาปดประตูทุกบานเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอน
ดานบน

หมายเหตุ:
ทานสามารถสับเปลี่ยนระบบสัญญาณเตอืนการโจรกรรม
จากสถานะเปดใชงานไปเปนสถานะยกเลิกการทํางาน
หรือในทางกลับกนัไดที่โหมดตั้งคาของจอแสดงขอมูล
ศึกษารายละเอียดการใชงานหนาจอแสดงขอมูลไดที่
“จอแสดงขอมูล” ในหมวด “กอนการขับขี”่

กระจกหนาตาง

การควบคุมกระจกไฟฟา

ทานสามารถใชงานกระจกไฟฟาไดเมื่อสวิตชสตารท
อยูที่ตําแหนง “ON” หรือโหมดสตารทอยูที่ “ON”

ดานคนขับ

79MH0213

ประตูดานคนขบัมีสวิตช (1) สําหรับใชงานกระจกดาน
คนขับ และสวิตช (2) สําหรับใชงานกระจกดานผูโดยสาร
เบาะหนา หรือสวิตช (3), (4) สําหรับใชงานกระจก
ผูโดยสารดานหลังซายและขวาตามลําดับ

สถานะระบบ จํานวนครั้งของเสียงบี๊บ

ยกเลิกการทํางาน หนึ่งครั้ง

เปดใชงาน 4 ครั้ง
(1)

(3)

(2)

(4)

ตัวอยาง
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ประตดูานผูโดยสาร

79MH0214

ประตูดานผูโดยสารมีสวิตช (5) สําหรับใชงานกระจก
ดานผูโดยสาร

81A009

กดสวนบนของสวติชลงเพื่อเปดกระจก และดนัสวนบน
ของสวติชขึน้เพือ่ปดกระจก

กระจกดานคนขับมีฟงกชั่น “เปดอัตโนมัติ” และ “ปด
อัตโนมัติ” เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย (เชน ที่ดานเก็บ
คาผานทาง หรือรานอาหารที่ใหบริการแบบขับผาน
(Drive-Through)) ฟงกชั่นนี้ชวยใหทานสามารถเปด
กระจกหนาตางไดโดยไมตองกดสวิตชกระจกคางไว
ในตําแหนง “เปด” หรือ “ปด” กดสวิตชกระจกดาน
คนขับลงจนสุด หรือดันสวิตชขึ้นจนสุดแลวปลอย เมื่อ
ตองการใหกระจกหยุดกอนที่ จะเลื่อนลงหรือเลื่อน
ขึ้นจนสุด ใหดันสวิตชขึ้นแลวปลอยทันที

สวิตชล็อค

79MH0215

ประตูดานคนขับมีสวิตชล็อคกระจกดานผูโดยสารอยู
ดวย เมื่อทานกดสวิตชล็อค ทานจะไมสามารถใชงาน
สวติช (2), (3), (4) หรอื (5) เพือ่เลือ่นกระจกดานผูโดยสาร
ขึ้นหรือลงได ใหกดสวิตชล็อคอกีครัง้ เพื่อกลับมาใชงาน
ตามปกติ

(5)

ตัวอยาง ปด

เปด

ตัวอยาง
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หมายเหตุ:
ถาทานขับรถโดยเปดกระจกหลังบานใดบานหนึ่ง ทาน
อาจไดยนิเสียงดังจากลมปะทะได เพื่อใหเสียงดังกลาว
ลดลง ใหเปดกระจกดานคนขับหรือดานผูโดยสาร
เบาะหนา หรือเปดกระจกดานหลังลงเพยีงเล็กนอย

ฟงกชั่นปองกันการหนีบ

กระจกดานคนขับมีการติดตั้งฟงกชั่นปองกันการหนีบ
ฟงกชั่นนี้จะตรวจจับวัตถุที่กีดขวางทิศทางการเลื่อน
ของกระจกและหยุดการเลื่อนปดของกระจกเพื่อปองกัน
ความเสียหาย ในขณะที่ปดกระจกโดยใชฟงกชั่น “ปด
อัตโนมัติ” ซึ่งทานจะสามารถปดกระจกไดโดยไมตอง
กดสวิตชกระจกคางไวในตําแหนง “ปด”

หมายเหตุ:
แมวาทานจะไมสามารถปดกระจกไดโดยใชฟงกชั่น
“ปดอัตโนมัติ” เพราะฟงกชั่นปองกันการหนีบอาจ
ขัดของ ทานสามารถปดกระจกไดโดยกดสวิตชกระจก
คางไวในตําแหนง “ปด”
หากทานขับขี่บนเสนทางวิบาก ฟงกชัน่ปองกันการหนีบ
อาจทํางานโดยอตัโนมตัิเนือ่งจากกระจกตอบสนองตอ
การกระเทือนของตัวรถ

การตั้งคาเริ่มตนฟงกชั่นปองกันการหนีบ
ฟงกชั่นจะถูกยกเลิกการทาํงาน เมือ่ปลดขัว้แบตเตอรี่ออก
และตอกลับเขาที่หรือเมื่อเปลี่ยนฟวส ภายใตสภาวะขางตน
ฟงกชัน่ “เปดอัตโนมัต”ิ จะถกูยกเลกิการทํางานแตฟงกชัน่
“ปดอัตโนมัติ” อาจยังคงทํางานอยู ดังนั้นจึงตองตั้งคา
เริ่มตนฟงกชั่นปองกันการหนีบ

คําเตือน

• ทานควรลอ็คการทํางานของกระจกดานผ ูโดยสาร
ทุกครั้งเมื่อมีเด็กโดยสารอยูในรถ เด็กอาจไดรับ
บาดเจ็บอยางรนุแรงถาสวนใดสวนหนึง่ของรางกาย
ถูกกระจกหนีบในระหวางทีก่ระจกหนาตางทํางาน

• เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหผูโดยสารไดรบับาดเจบ็จากการ
ถูกกระจกหนาตางหนีบ ตรวจดูใหแนใจวาไมมี
อวยัวะสวนหนึ่งสวนใดของผูโดยสาร เชน มือหรอื
ศีรษะกดีขวางการทํางานของกระจกไฟฟาขณะ
เลื่อนปด

• ใหถอดกุญแจสตารทออกหรอืพกรโีมทคอนโทรของ
ระบบปุมกดคยีเลสสตารทตดิตวัไวเสมอเมือ่ออก
จากรถ แมวาจะเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม
นอกจากนี้ อยาปลอยใหเด็กอยูในรถตามลําพัง
เนือ่งจากเด็กอาจเลนสวติชกระจกไฟฟาโดยรูเทา
ไมถงึการณจนเปนเหตุใหถูกกระจกหนีบได

คําเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหผูโดยสารไดรับบาดเจ็บจากการ
ถูกกระจกหนาตางหนีบ ตรวจดใูหแนใจวาไมมีอวยัวะ
สวนหนึ่งสวนใดของผูโดยสาร เชน มือหรือศีรษะ
กดีขวางการทํางานของกระจกไฟฟาขณะเลื่อนปด
ฟงกชั่นอาจตรวจไมพบสิ่งกีดขวาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ขนาด ความแข็ง และตําแหนงของวัตถุที่กีดขวาง
ทิศทางการเลื่อนปดของกระจก

ขอควรระวัง

• ฟงกชั่นปองกันการหนีบจะไมทํางาน ขณะที่ทาน
กดสวิตชกระจกคางไวในตําแหนง “ปด”

• ฟงกชัน่ปองกันการหนบีอาจไมตรวจจับสิ่งกีดขวาง
ทิศทางการเลื่อนของกระจกขณะกระจกกําลัง
เลื่อนปดสนิท
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ตั้งคาเริ่มตนฟงกชั่นปองกันการหนีบไดโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตอไปนี้:
1) บดิสวิตชสตารทไปทีต่ําแหนง “ON” หรอืกดสวิตช 

สตารทเครือ่งยนตเพือ่เปลีย่นโหมดสตารทไปที่ “ON”
2) เปดกระจกดานคนขบัใหสดุโดยกดสวิตชคางไวใน

ตําแหนง “เปด”
3) ปดกระจกดานคนขับโดยกดสวติชคางไวในตาํแหนง

“ปด” และกดสวิตชคางไวอีก 2 วินาทีหลังจากที่
กระจกปดสนิทแลว

4) ตรวจสอบวาฟงกชัน่ “เปดอัตโนมัต”ิ/“ปดอัตโนมัต”ิ
ทํางานเปนปกติหรือไม

ถาฟงกชั่น “เปดอัตโนมัติ”/“ปดอัตโนมัติ” ไมทํางาน
หลังจากการตั้ งคาเริ่ มตน อาจเกิดความผิดปกติที่
ฟงกชั่นปองกันการหนีบ ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนย
บริการซูซูกิ

กระจก

กระจกมองหลัง

68LMT0205

68LMT0206

(2) การขบัขี่ในเวลากลางวัน
(3) การขบัขี่ในเวลากลางคืน

ทานสามารถใชมือปรับกระจกมองหลังเพื่อใหมองเห็น
ดานหลังของรถไดจากกระจก การปรับกระจก ใหเลื่อน
คันปรบั (1) ไปที่ตาํแหนงการขับขี่ในเวลากลางวนั จากนัน้
ใชมือปรับกระจกขึ้น-ลง หรือไปทางดานขางเพื่อให
มองเห็นไดดีที่สุด

เมื่อขับขี่ในเวลากลางคืน ทานสามารถเลื่อนคันปรับ
ไปที่ ตําแหนงการขับขี่ ในเวลากลางคืนเพื่ อลดแสง
สะทอนจากไฟหนาของรถที่ขับตามหลังได

คําเตือน

ตองตั้งคาเริม่ตนฟงกชั่นปองกันการหนีบ เมื่อปลดขั้ว
แบตเตอรี่ออกและตอกลับเขาที่หรือเมื่อเปลี่ยนฟวส 
ฟงกชั่นปองกันการหนีบจะไมทํางานจนกวาการตั้ง
คาเริ่มตนจะเสร็จสมบูรณ

(1)

(2) (3)

คําเตือน

• ใหปรับกระจกมองหลังโดยที่คันปรบัอยูในตําแหนง
การขับขี่ในเวลากลางวันทุกครั้ง

• ใหใชตําแหนงการขับขี่ในเวลากลางคืนเฉพาะเมื่อ
จําเปนตองลดแสงสะทอนจากไฟหนาของรถที่ขับ
ตามหลังเทานั้น พึงระลึกไววา ในตําแหนงนี้ทาน
อาจไมสามารถมองเห็นวัตถุบางอยางที่สามารถ
มองเหน็ไดเมื่อใชตําแหนงการขบัขีใ่นเวลากลางวนั
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กระจกมองขาง

ปรับกระจกมองขางเพื่อใหสามารถมองเห็นดานขางรถ
ของทานไดเล็กนอยผานทางกระจก

79MH0217

สวิตชควบคุมกระจกมองขางไฟฟาติดตั้งอยูที่แผงประตู
ดานคนขับ ทานสามารถปรับกระจกมองขางไดในขณะ
ที่สวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง “ACC” หรือ “ON” หรือ
โหมดสตารทอยู ที่  “ACC” หรือ “ON” การปรับ
กระจกมองขาง:

1) บิดสวิตชควบคุมไปทางซายหรอืขวาเพื่อเลอืกกระจก
ที่ทานตองการปรับ

2) โยกสวิตชไปในทิศทางที่ทานตองการปรับกระจก
3) บดิสวิตชควบคมุกลับไปทีต่ําแหนงกลางเพื่อปองกัน

การปรับโดยไมไดตั้งใจ

สวิตชพับกระจกมองขาง (ในรถบางรุน)

79MH0218

ทานสามารถพับกระจกมองขางเมื่อจอดรถในที่แคบได 
กดสวิตชพับ (1) เพื่อพับและกางกระจกมองขาง ขณะที่
สวติชสตารทอยูที่ตาํแหนง “ACC” หรอื “ON” หรอืโหมด
สตารทอยูที่  “ACC” หรือ “ON” ใหแนใจวากระจก
มองขางกางออกจนสุดกอนทําการขับรถ

คําเตือน

ใหระมัดระวงัเมื่อตดัสินขนาดหรอืระยะหางของรถ
หรือวัตถุอื่นซึ่งมองเห็นผานทางกระจกมองขางแบบ
นนู พงึระลึกไววา วตัถจุะดูมขีนาดเล็กกวาและไกลกวา
เมือ่มองจากกระจกแบบแบน

(1)

(3)(2)

(4)

L R

(2)

(4)

(3)

(1)

ขอควรระวัง

กระจกมองขางที่เลื่อนอยูอาจหนีบมือจนเปนเหตุให
ไดรับบาดเจ็บได ฉะนั้น อยาใหผูใดก็ตามเอามือเขาไป
ใกลกับกระจกมองขางขณะที่กระจกมองขางกําลัง
พบัหรือกางออก

(1)

ตัวอยาง
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เบาะหนา

การปรับเบาะ

คําเตือน

อยาปรับเบาะนั่งหรือพนักพิงดานคนขับในขณะขับขี่
เบาะนั่งหรือพนักพิงอาจเลื่อนโดยไมคาดคิดเปนเหตุ
ใหสญูเสยีการควบคุมได ฉะนัน้ ใหแนใจวาไดปรบัเบาะ
นั่งและพนักพิงดานคนขับอยางถูกตองเหมาะสม
แลวกอนทําการขับขี่

คําเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเข็มขัดนิรภัยซึ่งเปนอุปกรณ
เพื่ อความปลอดภัยหยอนเกินไปจนเปนเหตุ ให
ประสิทธภิาพของเข็มขัดนิรภัยลดลง ใหแนใจวาได
ปรับเบาะเรียบรอยแลวกอนที่จะคาดเข็มขัดนิรภยั

คําเตือน

ควรปรับพนักพิงทั้งหมดใหอยูในตําแหนงตั้งตรง
ขณะขับขี่ มิฉะนั้นประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัยอาจ
ลดลง เข็มขัดนิรภัยไดรับการออกแบบมาใหปกปอง
ไดสูงสุดเมื่อพนักพิงอยูในตําแหนงตั้งตรง
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79MH0219

ตัวอยาง

(1)

(2)

(3)

คันปรับตําแหนงเบาะนั่ง (1)
ดึงคันปรับขึ้นและเลื่อนตําแหนงเบาะ

คันปรับเอนพนักพิง (2)
ดึงคันปรับขึ้นและเลื่อนตําแหนงพนักพิง

คันปรับความสูงเบาะนั่ง (3) (ในรถบางรุน)
ดึงคันปรับขึ้นเพื่อปรับเบาะใหสูงขึ้น ดนัคันปรับลงเพื่อ
ปรับเบาะใหต่ําลง

หลังจากปรับเบาะแลว ใหลองขยับเบาะไปดานหนาหรือ
ดานหลังเพื่อใหแนใจวาเบาะล็อคเขาที่ดี
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พนักพิงศีรษะ 

80J001

พนักพิงศีรษะไดรับการออกแบบมาเพื่อชวยลดความ
เสี่ ยงต อการบาดเจ็บที่ คอในกรณีที่ เกิ ดอุบั ติ เหตุ
ปรับพนักพิงศีรษะโดยใหตําแหนงกึ่งกลางของพนักพิง
ศีรษะอยูใกลกับใบหูดานบนมากที่สุด หากไมสามารถ
ปรับไดตามที่อธิบายไวเนื่องจากผูโดยสารตัวสูงมาก
ใหปรับพนักพิงศีรษะใหสูงที่สุดเทาที่จะทําได

หมายเหตุ:
ทานอาจจําเปนตองปรับเอนพนักพงิเพื่อใหมีพื้นที่ดาน
บนมากพอที่จะถอดพนักพงิศีรษะออกได

ดานหนา

61MM0A032

การปรับพนักพิงศรีษะเบาะหนาใหสูงขึ้น ใหดงึพนักพิง
ศีรษะขึ้นจนกระทั่งไดยินเสียงคลิก การปรับพนักพิง
ศีรษะลง ใหดันพนักพิงศีรษะลงขณะที่กดปุมล็อคคางไว
ถาตองถอดพนกัพงิศรีษะ (เพือ่ทาํความสะอาด หรอืเปลีย่น
ฯลฯ) ใหกดปุมล็อคคางไวและดึงพนักพิงศีรษะออก
ใหหมด

เบาะหลัง

พนักพิงศีรษะ

พนักพิงศีรษะไดรับการออกแบบมาเพื่อชวยลดความ
เสี่ยงตอการบาดเจ็บที่คอในกรณีที่เกิดอบุัติเหตุ

คําเตือน

• อยาทําการขับขี่ในขณะที่ถอดพนักพิงศีรษะออก
• อยาปรบัพนักพิงศีรษะขณะขับขี่

ตัวอยาง
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ระบบเข็มขดันิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเดก็

65D231S

65D606 65D201

คําเตือน

ใหคาดเข็มขัดนิรภยัตลอดเวลาขณะขับขี่

คําเตือน

ถุงลมเปนอุปกรณเสริมหรือเพิ่มเติมใหกับเข็มขัด
นิรภัยในการชวยปกปองการชนปะทะจากทางดาน
หนา ผูขับขี่และผูโดยสารทุกคนจะตองคาดเข็มขัด
นิรภยัอยางถูกตองเพื่อเสริมความปลอดภยัตลอดเวลา
ไมวาตําแหนงทีน่ั่งนั้นๆ จะมีถุงลมติดตั้งหรอืไมก็ตาม
ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บรุนแรงหรือ
เสยีชีวิตในกรณีที่เกดิการชน

คําเตือน

• อยาใหผูใดก็ตามโดยสารในพื้นที่เก็บสัมภาระของ
รถ ในกรณีทีเ่กิดอุบตัิเหตุ ผูโดยสารทีไ่มไดโดยสาร
บนเบาะนั่งและคาดเขม็ขัดนิรภัยจะมีความเสี่ยง
ตอการไดรับบาดเจ็บสูงกวามาก

• ทานควรปรบัเขม็ขดันิรภัยใหอยูในลักษณะตอไปนี้
ตลอดเวลา:
– ใหคาดเขม็ขดันิรภยัโดยใหสายคาดสะโพกอยูต่ํา
และคาดผานกระดูกเชิงกรานไมใชคาดผานเอว

– ใหคาดเข็มขดันริภยัโดยใหสายคาดไหลคาดผาน
ไหลดานนอกเทานั้น และหามคาดผานใตแขน
เด็ดขาด

– ใหคาดสายคาดไหลใหหางจากใบหนาและลําคอ
ของทาน แตอยาใหตกออกจากไหล

(ตอ)

เหนือกระดูกเชิงกราน

คําเตือน

(ตอ)
• อยาคาดเข็มขัดนิรภยัโดยที่สายเข็มขัดบิดพนักัน
และควรปรับสายเข็มขัดใหแนนพอแตไมอึดอัด
จนเกินไปเพื่อใหสามารถปกปองไดตามที่ไดรับ
การออกแบบมา สายเข็มขัดที่หยอนจะใหการ
ปกปองไดนอยกวาสายเข็มขัดที่ตงึ

• ใหแนใจวาไดสอดหัวเขม็ขดันิรภยัแตละอนัลงใน
รองปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตอง เนื่องจาก
อาจเปนไปไดทีจ่ะเสียบหวัเขม็ขดัเขากับปลอกล็อค
เข็มขัดนิรภัยผดิอัน

(ตอ)

คาดผานกระดูกเชิงกราน
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65D199

คําเตือน

(ตอ)
• สตรมีีครรภควรคาดเข็มขัดนิรภัยดวยเชนกัน แมวา
จะมีคําแนะนําพิเศษเกี่ยวกับการขับขี่จากแพทย
เฉพาะทางของสตรีก็ตาม พึงระลึกไววา ทานควร
คาดสายคาดสะโพกใหต่ําที่สุดเทาที่จะทําได ดังภาพ

• อยาคาดเข็มขัดนริภัยทับของแข็งหรอืวตัถทุี่แตกหกั
ไดในกระเปาเสื้อหรือเสื้อผาของทาน ในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุ วัตถเุหลานี้ เชน แวนตา ปากกา ฯลฯ ซึ่ง
อยูใตเข็มขัดนริภัยอาจเปนเหตใุหเกิดการบาดเจ็บได

(ตอ)

คาดผานสะโพกใหต่ําที่สุด

คําเตือน

(ตอ)
• หามใชเขม็ขดันิรภยัเสนเดียวกนักบัผ ูโดยสารมาก

กวาหนึง่คน และหามคาดเข็มขัดนริภัยผานตวัทารก
หรือเด็กเลก็ที่นัง่อยูบนตกัผูโดยสาร การใชเขม็ขัด
นริภัยในลกัษณะนีอ้าจทําใหไดรบับาดเจ็บรนุแรงใน
กรณทีี่เกิดอุบัติเหตไุด

• ใหตรวจสอบชดุเข็มขดันริภยัเปนประจําวาสกึหรอ
และชํารุดเสียหายมากเกินไปหรือไม ทานควร
เปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยถาสายเข็มขัดนิรภัยหลุดลุย
สกปรกปนเปอน หรือชํารุดเสียหายไมทางใดก็
ทางหนึ่ง การเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยทั้งชดุนั้นเปน
สิ่งสําคัญหลังจากที่ถูกใชงานในกรณีที่เกิดการ
กระทบกระแทกอยางรุนแรง แมวาความเสียหาย
ที่เกดิขึ้นกับชุดเข็มขัดนิรภัยจะไมชัดเจนก็ตาม

• เดก็อาย ุ12 ปหรอืต่ํากวาควรนั่งโดยสารทีเ่บาะหลัง
โดยคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถกูตอง

• ทานไมควรใหทารกและเด็กเล็กโดยสารไปดวย
เวนแตเด็กจะไดรับการเสริมความปลอดภยัโดยใช
เบาะนริภัยสําหรับเด็กอยางถูกตอง ทานควรใชเบาะ
นิรภยัสําหรบัทารกและเดก็เล็กซึ่งสามารถสั่งซื้อได
ที่ศูนยบรกิารซูซูกิ ใหแนใจวาเบาะนริภัยสาํหรบัเด็ก
ที่ทานซือ้นัน้ไดมาตรฐานความปลอดภยัทีบ่ังคบั
ใชอานและปฏบิัตติาม คาํแนะนําทัง้หมดทีผู่ผลติ
ใหไว

(ตอ)

คําเตือน

(ตอ)
• หากสายคาดไหลทําใหคอหรือใบหนาของเด็ก
ระคายเคือง ใหเด็กเลื่อนเขาไปนั่งใกลกับตําแหนง
ตรงกลางของรถมากขึ้น

• หลีกเลี่ยงการทําใหสายเข็มขัดนิรภัยปนเปอนจาก
น้ํายาขดัเงา น้ํามัน สารเคมี และโดยเฉพาะอยางยิง่
น้ํากรดแบตเตอรี่ ทานสามารถทําความสะอาดได
อยางปลอดภยัโดยใชน้ําสบูออนๆ

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

• ควรปรับพนักพิงทั้งหมดใหอยูในตําแหนงตั้งตรง
ขณะขบัขี ่ มิฉะนั้นประสิทธิภาพของเขม็ขดันิรภัย
อาจลดลง เข็มขัดนิรภยัไดรบัการออกแบบมาให
ปกปองไดสงูสดุเมือ่พนกัพิงอยูในตําแหนงตัง้ตรง
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เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด

ชุดรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยแบบล็อคฉุกเฉิน (ELR)
เข็มขัดนิรภัยมีชุดรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยแบบล็อคฉกุเฉิน
(ELR) ซึ่งไดรับการออกแบบมาใหล็อคเข็มขัดนิรภัยใน
ระหวางที่รถหยุดกะทันหันหรือเกิดการชนกระแทก
ชุดรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยนี้อาจล็อคไดเชนกันถาทานดึง
สายเข็มขัดคาดผานลําตัวอยางรวดเร็ว ถาเกิดเหตุการณนี้
ขึ้น ใหปลอยสายเข็มขัดคืนเพื่อปลดล็อค แลวดึงสาย
เข็มขดัคาดผานลําตัวอีกครั้งใหชาลง

ขอความเตือนเพื่อความปลอดภัย

60A038

60A040

เพื่อลดความเสี่ยงตอการไหลลอดใตเข็มขัดนิรภัยใน
ระหวางการชน ใหคาดเข็มขัดนิรภัยโดยใหสายคาด
สะโพกอยูต่ํา ระดับสะโพกใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
และปรับใหแนนพอดีโดยการดึงสายคาดไหลขึ้นผาน
ทางหวัเข็มขัด สายคาดไหลที่พาดแทยงอยูจะปรับความ
ยาวเองเพื่อใหทานสามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ

เข็มขดันิรภยัทกุเสนยกเวนทีต่ําแหนงเบาะหลังกลาง
เข็มขัดนิรภัยทุกเสนยกเวนที่ตําแหนงเบาะหลังกลาง
เปนเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด

60A036

การคาดเข็มขัดนิรภัย ใหนั่งตัวตรงและแนบกับพนักพิง
นาํหัวเขม็ขดัซึง่รอยอยูกับสายเขม็ขดันริภยัคาดผานลําตัว
ของทาน แลวเสียบเขากับปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัยจน
ไดยินเสียง “คลิก”

นั่งตัวตรงและเเนบกับพนักพิง

คาดใหต่ําบริเวณสะโพก

คาดใหต่ําบริเวณ
สะโพก
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80J2008

หมายเหตุ:
ที่ปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัยของตําแหนงเบาะหลังกลาง
จะมีคําวา “CENTER” ประทับอยู ปลอกล็อคนี้ไดรับ
การออกแบบมาเพื่อไมใหหัวเขม็ขัดนิรภัยเสียบเขากับ
ปลอกล็อคผิดอนัได

60A039

การปลดเข็มขัดนิภยั ใหกดทีปุ่ม “PRESS” สแีดงที่ปลอก
ล็อคแลวปลอยใหสายเข็มขัดดึงกลับชาๆ ในขณะที่ใช
จับที่สายเข็มขดัและ/หรือหัวเข็มขดัไว

เข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด

เข็มขัดนิรภัยทีต่ําแหนงเบาะหลงักลาง
การคาดเข็มขัดนิรภัย ใหนําหัวเข็มขัดซึ่งรอยอยูกับสาย
เข็มขัดนิรภัยคาดผานสะโพกของทาน และเสียบเขากับ
ปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัยจนไดยินเสียง “คลิก” เพื่อลด
ความเสี่ยงตอการไหลลอดใตเข็มขัดนิรภัยในระหวาง
การชน ใหคาดเข็มขัดนิรภัยโดยใหอยูต่ําระดับสะโพก
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดและปรับใหแนนพอดี

80JS028

การปรับสายเข็มขัดนิรภยัใหแนน ใหดึงปลายสายเข็มขดั
ดานทีป่ลอยเปนอสิระไปในแนวเดยีวกับสายคาดสะโพก

ตัวอยาง

ปรับใหแนน

คาดใหต่ําบริเวณ
สะโพก
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80JS029

เมื่อตองการปรับสายเข็มขัดนริภัยใหยาวขึ้น ใหปลดล็อค
หัวเข็มขัดนิรภัยออกจากปลอกล็อค แลวดึงหัวเข็มขัด
(ตัวปรับ) ไปในทิศทางที่ลูกศรชี้ทางมุมขวาของเขม็ขดั
เสียบหัวเข็มขัดนิรภัยเขากับปลอกล็อคอีกครั้งและปรับ
สายเข็มขัดใหแนนตามที่ไดอธิบายไวแลวกอนหนานี้

การปลดเข็มขัดนิรภัย ใหกดปุมปลดล็อคบนปลอกล็อค
เข็มขัดนิรภัย

79MH0239

หมายเหตุ:
ที่ปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัยของตําแหนงเบาะหลังกลาง
จะมีคําวา “CENTER” ประทับอยู ปลอกล็อคนี้ไดรับ
การออกแบบมาเพื่อไมใหหัวเขม็ขัดนิรภัยเสียบเขากับ
ปลอกล็อคผิดอนัได

ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับ

79MS0T205

คลายออก

มุมขวา

ตัวอยาง ตัวอยาง
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เมื่อคนขับไมคาดเข็มขัดนิรภัยขณะที่สวิตชสตารทอยู
ในตําแหนง “ON” หรือสวิตชสตารทเครื่องยนตอยูใน
โหมด “ON” ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับบน
แผงหนาปดจะกะพริบจนกวาคนขบัคาดเข็มขดันิรภยั

ตัวปรับความสูงหูยึดสายคาดไหล 

64J198

ปรับความสูงหูยึดสายคาดไหลเพื่อใหสายคาดไหลคาด
ผานกึ่งกลางของไหลดานนอก เลื่อนหูยึดขึ้นเพื่อปรับ
ใหสูงขึ้น และเลื่อนหูยึดลงเพื่อปรับใหต่ําลงพรอมกับ
ดึงปุมล็อคออก หลังจากการปรับ ตรวจเช็คใหแนใจวา
หูยดึล็อคแนนหนาดี

การตรวจสอบเขม็ขดันิรภัย

65D209S

ใหตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยเปนประจํา เพื่อใหแนใจวา
เข็มขัดทํางานไดอยางถูกตองและไมชํารุดเสียหาย
ตรวจเช็คสายเข็มขัด ปลอกล็อค หัวเข็มขัด ชุดรั้งกลับ
หูยึด และหวงยึดสายเข็มขัดนิรภัย ใหเปลี่ยนเข็มขัด
นิรภยัที่ทํางานไมถกูตองหรือชํารุดเสียหาย

คําเตือน

การคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาของทั้งผูขับขี่และ
ผูโดยสารเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ผูใดก็ตามที่ไมคาด
เขม็ขดันิรภยัจะมีความเสี่ยงทีจ่ะไดรบับาดเจ็บรนุแรง
กวามากในกรณทีี่เกิดอุบัติเหตุ เพราะฉะนั้น ใหคาด
เข็มขัดนิรภัยใหเปนนิสัยกอนเสียบกุญแจสตารท
เสมอ

คําเตือน

ใหแนใจวาสายคาดไหลคาดผานกึ่งกลางของไหล
ดานนอก ใหคาดสายคาดไหลใหหางจากใบหนาและ
ลําคอของทาน แตอยาใหตกออกจากไหล การปรับ
สายเข็มขัดนริภัยที่ไมถูกตองอาจทําใหประสิทธภิาพ
ของเข็มขัดนิรภยัลดลงในกรณทีี่เกิดการชนได

ตัวอยาง ตัวอยาง
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เบาะนิรภัยสําหรับเด็ก

60G332S

เบาะนิรภัยสําหรบัทารก - เบาะหลังเทานั้น

80JC007

เบาะนิรภัยสําหรบัเด็กเล็ก

80JC016

เบาะนิรภัยสําหรบัเด็กโต

80JC008

ซูซกูิขอแนะนาํใหทานใชเบาะนริภัยสาํหรับเด็กเพื่อเสรมิ
ความปลอดภัยใหกับทารกและเด็กเล็ก เบาะนิรภัยสําหรับ
เด็กแบบตางๆ มวีางจําหนายทัว่ไป ใหแนใจวาเบาะนริภยั

คําเตือน

ใหแนใจวาไดตรวจสอบชดุเข็มขัดนิรภัยทั้งหมดหลงั
จากที่เกิดการชน ทานควรเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยใดๆ
ซึ่งถูกใชงานในระหวางที่เกิดการชน (ยกเวนกรณี
ทีเ่ปนการชนเล็กๆ นอยๆ) แมวาความเสียหายทีเ่กิดขึน้
กับชดุเข็มขัดนริภัยจะไมชัดเจนก็ตาม ทานควรเปลี่ยน
ชุดเข็มขัดนิรภัยใดๆ ซึ่งไมไดถูกใชงานในระหวางที่
เกิดการชน ถาชุดเข็มขัดนิรภัยทํางานไมปกติหรือ
เสียหายที่ตําแหนงใดก็ตาม หรือระบบรั้งกลับเข็มขัด
นิรภัยทํางาน (เมื่อถงุลมดานหนาทํางาน)

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ตัวอยาง
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สําหรับเด็กที่ทานเลือกใชนัน้ไดมาตรฐานความปลอดภยั
ที่บังคับใช

เบาะนิรภัยสําหรับเด็กทุกประเภทไดรับการออกแบบ
มาใหยึดติดกับเบาะนั่งในรถยนตโดยใชเข็มขัดนิรภัย
แบบตางๆ (เข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด หรือสายคาดสะโพก
ของเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด) ซูซูกิขอแนะนําใหติดตั้ง
เบาะนิรภัยสําหรับเด็กที่เบาะหลังทุกครั้งที่สามารถทําได 
จากสถิติการเกิดอุบตัิเหตุ ผูโดยสารที่เปนเด็กจะปลอดภยั
กวาเมื่อโดยสารอยูในเบาะนิรภัยสําหรับเด็กซึ่งติดตั้ง
อยางถูกตองบนเบาะหลังมากกวาเบาะหนา

ถาทานจําเปนตองติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบ
หันหนาออกไปทางหนารถ บนเบาะผูโดยสารดานหนา
ใหเลื่อนเบาะผูโดยสารดานหนาไปทางดานหลังใหมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได

หมายเหตุ:
ใหปฏิบัติตามขอบังคับตามกฎหมายเกี่ยวกับเบาะนิรภัย
สําหรับเด็ก

58MS030

คําเตือน

ถารถของทานมีถุงลมดานผูโดยสารเบาะหนาติดตั้งอยู
หามติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันหลังออก
ไปทางหนารถบนเบาะผูโดยสารดานหนาเด็ดขาด
เพราะถาถุงลมดานผูโดยสารเบาะหนาระเบิดพองตัว
เด็กที่โดยสารอยูในเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหัน
หลังออกไปทางหนารถอาจเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
รนุแรงได เนื่องจากดานหลงัของเบาะนิรภัยสําหรบั
เด็กแบบหันหลังออกไปทางหนารถอาจอยูใกลกับ
ถงุลมที่ระเบิดพองตัวมากเกนิไป

คําเตือน

ถาทานติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กบนเบาะหลัง ให
เลื่อนเบาะหนาไปขางหนาใหมากพอ เพื่อไมใหเทาของ
เด็กสัมผัสกับพนักพิงเบาะหนา สิ่งนี้จะชวยหลีกเลี่ยง
ไมใหเด็กไดรับบาดเจ็บในกรณทีี่เกิดอุบัตเิหตุ
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65D608

65D609

การติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กดวยเข็มขัดนิรภัย
แบบ 3 จุด

เข็มขัดนิรภัยแบบ ELR

80JC021

ติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กของทานตามคําแนะนําที่
ผูผลิตเบาะนิรภัยสําหรับเด็กใหไว

ใหแนใจวาเขม็ขัดนิรภัยล็อคแนนหนา
ลองขยับเบาะนิรภัยสําหรับเด็กในทุกทิศทางเพื่อให
แนใจวาไดติดตั้งอยางแนนหนาแลว

คําเตือน

เด็กอาจไดรับอันตรายมากกวาปกติในกรณีที่เกิดการ
ชนถาทานติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กเขากับรถไม
ถกูตอง เมื่อตดิตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก ใหแนใจวา
ทานไดปฏิบัติตามคําแนะนําดานลาง ตรวจเช็คให
แนใจวาเด็กนั่งโดยสารในเบาะนิรภัยสําหรับเด็กซึ่ง
ตดิตั้งไวอยางถูกตองตามคําแนะนําของผูผลิต

คําเตือน

เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเบรกรถกะทันหัน ที่วางพักแขน
ทีเ่บาะหลัง (ในรถบางรุน) อาจพบัลงมาได หากติดตั้ง
เบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันหลังออกไปทางหนา
รถที่ตําแหนงเบาะหลังกลาง ที่วางพักแขนที่พับลงมา
อาจทําใหเด็กบาดเจ็บได อยาติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับ
เด็กแบบหันหลังออกไปทางหนารถที่ตําแหนงเบาะ
หลังกลาง

ตัวอยาง
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การติดตั้งดวยเข็มขัดนิรภยัแบบ 2 จุด

60G132A

ติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กของทานตามคําแนะนําที่
ผูผลิตเบาะนิรภัยสําหรับเด็กใหไว

การปรับสายเข็มขัดนิรภัยใหยาวขึ้นหรือใหแนนขึ้นให 
ดูที่หัวขอ “เข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด” ในหมวด “ระบบ
เข็มขัดนริภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก” นี้ หลังจากแนใจ
แลววาเขม็ขดันริภยัล็อคแนนหนา ใหลองขยับเบาะนริภยั
สําหรับเด็กในทุกทิศทาง เพื่อใหแนใจวาไดติดตั้งอยาง
แนนหนาแลว ถาทานตองการปรับเข็มขัดนิรภัยใหแนน
ใหดึงปลายสายเข็มขดัดานที่ปลอยเปนอิสระ

ระบบรั้งกลบัเข็มขัดนิรภยั

63J269

การระบุวารถของทานมีระบบรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยที่
ตําแหนงเบาะหนาหรอืไม ใหตรวจเชค็ทีป่ายตรงสวนลาง
ของเข็มขัดนิรภัยเบาะหนา ถามีตัวอักษร “p” และ/หรือ
“PRE” ดังภาพอยู แสดงวารถของทานมีระบบรั้งกลับ
เข็มขัดนิรภัย ทานสามารถใชเข็มขัดนิรภัยที่มีระบบ
รั้งกลับไดในลักษณะเดียวกันกับการใชเข็มขัดนิรภัย
ทั่วไปตามปกติ
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระบบรั้งกลับเข็มขัดนิรภัย
ไดจากเนื้อหาในหมวดนี้และหมวด “ระบบเสริมความ
ปลอดภัย (ถุงลม)”

ระบบรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยจะทํางานรวมกับระบบเสริม
ความปลอดภัย (ถุงลม) เซ็นเซอรตรวจจับการชนและ
ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกสของระบบถุงลมจะควบคุม
ระบบรัง้กลบัเข็มขัดนริภัยดวยเชนกนั เมื่อถงุลมถกูกระตุน
ใหทํางาน ระบบรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยก็จะถูกกระตุนให
ทํางานดวยเชนกัน 
นอกจากหมวด “ระบบรั้งกลับเข็มขัดนิรภัย” แลวทาน
ยังสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับขอพึงระวังและขอมูล
ทั่วไป รวมถึงการบํารุงรักษาระบบรั้งกลับเข็มขัดนิรภัย
ไดที่หมวด “ระบบเสริมความปลอดภัย (ถุงลม)” และ
กรุณาปฏิบตัิตามขอพึงระวังเหลานั้น

ระบบรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยจะติดตั้งอยูในชุดรั้งกลับ
เข็มขัดนิรภัยของเบาะหนาแตละตัว ระบบรั้งกลับเข็มขัด
นิรภัยจะรั้งเข็มขัดนิรภัยเพื่อใหเข็มขัดรัดกระชับลําตัว
ของผูโดยสารยิ่ งขึ้นในกรณีที่ เกิดการชนปะทะทาง
ดานหนา ชุดรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยจะยังคงล็อคอยูหลัง
จากที่ระบบรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยทํางานแลว เมื่อระบบ

ตัวอยาง

ดึงใหแนน

คําเตือน

คูมือการใชงานหัวขอนี้จะอธิบายถึงระบบรั้งกลับ
เข็มขัดนิรภัยในรถซูซูกิของทาน กรุณาอานและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้อยางละเอียดเพื่อลด
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต

และ/หรือ

ปาย

ตัวอยาง
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ถูกกระตุนใหทํางาน ทานอาจไดยินเสียงดังและอาจมี
ควันลอยออกมา สภาวะเหลานี้ ไม เปนอันตรายแต
อยางใดและไมไดหมายความวารถเกิดไฟไหม

ผูขับขี่และผูโดยสารทุกคนจะตองคาดเข็มขัดนิรภัย
อยางถูกตองเพื่อเสริมความปลอดภัยตลอดเวลา ไมวา
ตําแหนงที่นั่งนั้นๆ จะมรีะบบรั้งกลบัเข็มขัดนิรภัยติดตัง้
หรือไมก็ตาม ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ
รุนแรงหรือเสียชีวิตในกรณทีี่เกิดการชน 

นั่งตัวตรง และแนบกับพนักพิง อยาโนมตวัไปดานหนา
หรือดานขาง ปรับเข็มขัดนิรภัยโดยใหสายคาดสะโพก
อยูต่ําและคาดผานกระดูกเชิงกราน ไมใชคาดผานเอว
กรุณาดูที่ หัวขอ “การปรับเบาะ” และเนื้อหาสวนที่
กลาวถึงวิธีการใชงานและขอพึงระวังเกี่ยวกับเข็มขัด
นริภัยในหัวขอ “ระบบเข็มขัดนริภัยและเบาะนริภัยสําหรบั
เด็ก” สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับเบาะและเข็มขัด
นิรภยัที่ถูกตอง

โปรดทราบวาระบบรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยและถุงลมจะ
ทํางานเมื่อเกิดการชนปะทะทางดานหนาอยางรุนแรง
ระบบรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยไมไดออกแบบมาเพื่อใหทํางาน
เมื่อเกิดการชนปะทะทางดานหลัง การชนปะทะทางดาน
ขาง รถพลิกคว่ํา หรือการชนปะทะทางดานหนาที่ไม 
รุนแรง ระบบรัง้กลับเขม็ขดันริภยัจะถูกกระตุนใหทาํงาน
ไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น ถาระบบรั้งกลับเข็มขัดนริภัยถูก
กระตุนใหทํางานแลว (กลาวคือ ถาถุงลมระเบิดพองตัว)
ใหนํารถเข ารับการตรวจเช็คระบบรั้ งกลับเข็มขัด
นิรภยัที่ศูนยบริการซูซูกิใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได

ถาไฟเตือน “AIR BAG” บนแผงหนาปดไมกะพริบ
หรือไมติดสวางเปนระยะเวลาสั้นๆ แลวดับลง เมื่อบิด
สวิตชสตารทไปที่ ตําแหน ง “ON” หรือกดสวิตช
สตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทเปน “ON”
แตติดสวางคางเปนเวลานานกวา 10 วินาที หรือติดสวาง
ในขณะขับขี่ แสดงวาระบบรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยหรือ
ระบบถงุลมทํางานผดิปกติ ใหนํารถเขารับการตรวจเชค็
ทั้งสองระบบที่ศูนยบริการซูซูกิโดยเร็วที่สุด

การปฏิบัติงานที่ชิ้นสวนประกอบหรือสายไฟของระบบ
รั้งกลับเข็มขัดนิรภัยโดยตรงหรือตําแหนงใกลเคียงจะ
ตองดําเนินการโดยเจาหนาที่ของศูนยบริการซูซูกิซึ่ง
ไดรับการฝกอบรมมาเปนอยางดีเทานั้น การปฏิบัติงาน
ที่ไมถูกตองอาจเปนผลใหระบบรั้งกลับเข็มขัดนิรภัย
ทาํงานโดยไมไดตั้งใจ หรอือาจทาํใหระบบรัง้กลับเขม็ขดั
นิรภัยไมสามารถใชงานได สภาวะทั้งสองนี้อาจเปนเหต ุ
ใหไดรับบาดเจ็บได

เพื่อปองกนัไมใหระบบรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยทํางานโดยไม
ไดตั้งใจหรอืเพื่อปองกันความเสยีหาย ใหแนใจวาไดปลด
แบตเตอรี่ออก และสวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง “LOCK”
หรือโหมดสตารทอยูที่ “LOCK” (OFF) แลว เปนเวลา
อยางนอย 90 วินาทีกอนเริ่มปฏิบัติงานทางไฟฟาใดๆ
กับรถซูซูกิของทาน

อยาสัมผัสชิ้นสวนประกอบหรือสายไฟของระบบรั้งกลับ
เข็มขัดนิรภัย สายไฟจะถูกพันดวยเทปพันสายไฟสีเหลือง
หรือหุมดวยฉนวนสีเหลืองและขั้วตอก็เปนสีเหลือง
ดวยเชนกัน เมื่อกําจัดซากรถซูซูกิของทาน กรุณาติดตอ
ศูนยบริการซูซูกิใหเปนผูดําเนินการ
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ระบบเสริมความปลอดภัย (ถุงลม) 

รถของทานมีระบบเสริมความปลอดภัยติดตั้งอยูซึ่ ง
ประกอบไปดวยชิ้นสวนประกอบตางๆ ดังตอไปนี้ เพิ่ม
เติมจากเขม็ขดันริภยัแบบ 3 จุดทีต่ําแหนงเบาะแตละดาน

1. ชุดถุงลมดานคนขับ

2. ชุดถุงลมดานผูโดยสารเบาะหนา

3. ชุดรั้งกลับเข็มขดันิรภัย

4. ชุดควบคุมถุงลม

5. เซ็นเซอรตรวจจับการชนดานหนา

คําเตือน

คูมือการใชงานหัวขอนี้จะอธิบายถึงการปกปองที่จะ
ไดรับจากระบบเสริมความปลอดภัย (ถุงลม) ในรถ
ซูซูกขิองทาน 
กรุณาอานและปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้อยาง
ละเอียดเพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บรุนแรงหรือ
เสยีชีวิตในกรณีที่เกดิการชน

79MH0221

ตัวอยาง

4

3

2
1

5
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ไฟเตือน “AIR BAG”

63J030

ถาไฟเตือน “AIR BAG” บนแผงหนาปดไมกะพริบแต
ติดคาง หรือติดขึ้นขณะขบัขี่ เมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่
ตําแหนง “ON” ในครั้งแรก หรือเมื่อโหมดสตารทถูก
เปลี่ยนไปที่ “ON” ในครั้งแรก แสดงวาระบบถุงลมอาจ
ไมทํางานตามปกติ ใหนํารถเขารับการตรวจเช็คระบบ
ถุงลมที่ศูนยบริการซูซูกิโดยเร็วที่สุด

ความหมายของสัญลักษณถุงลม (ในรถบางรุน)

84MS0T209

ทานอาจพบปายนี้บนแผงบงัแดด

ถุงลมดานหนา

63J259

ถุงลมดานหนาไดรับการออกแบบมาใหระเบิดพองตัว
ในกรณีที่ เกิดการชนปะทะทางดานหนาอยางรุนแรง
ในขณะที่สวิตชสตารทอยู ที่ ตําแหนง “ON” หรือ
โหมดสตารทอยูที่ “ON”

ถุงลมดานหนาไมไดรับการออกแบบมาใหระเบิดพองตัว
ในกรณีที่เกิดการชนปะทะทางดานหลัง การชนปะทะ
ทางดานขาง การพลิกคว่ํา หรอืการชนปะทะทางดานหนา
เพยีงเลก็นอย เนือ่งจากถงุลมดานหนาไมไดใหการปกปอง
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในลักษณะเหลานั้น พึงระลึกไววา
เนื่องจากถุงลมจะระเบิดพองตัวเพียงแคครั้งเดียวใน
ระหวางที่เกิดอุบัติเหตุ ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนตองคาด
เข็มขัดนิรภัยเพื่อรั้งตัวผูโดยสารไวไมใหเคลื่อนที่ไป
มาในระหวางที่เกิดอุบัติเหตุ

คําเตือน

ถุงลมเปนอุปกรณเสริมหรือเพิ่มเติมใหกับเข็มขัด
นริภยัในการชวยปกปองจากการชนปะทะผูขับขี่และ
ผูโดยสารทุกคนจะตองคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตอง
เพื่อเสริมความปลอดภัยตลอดเวลา ไมวาตําแหนง
ที่นั่งนั้นๆ จะมีถุงลมตดิตั้งหรือไมก็ตาม ทั้งนี้เพื่อลด
ความเสี่ยงตอการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตในกรณี
ที่เกดิการชน

คําเตือน

อยาติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันหลังออก
ไปทางหนารถที่เบาะซึ่งมีถุงลมอยูในตําแหนงดาน
หนา เด็กอาจบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชวีิตได

ตัวอยาง

ตัวอยาง
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ดังนั้น ถุงลมจึงไมใชสิ่งที่ใชแทนเข็มขัดนิรภัยได เพื่อ
ใหทานไดรับการปกปองสูงสุด ใหคาดเข็มขัดนิรภัย
ตลอดเวลาขณะขับขี่ พงึระลกึไววาไมมีระบบใดทีส่ามารถ
ปองกันการบาดเจ็บทีอ่าจเกิดขึน้จากอบุัติเหตุไดทกุกรณี

ถุงลมดานคนขับ

79MH0222

ถุงลมดานผูโดยสารเบาะหนา

79MS0T209

ถุงลมดานคนขับติดตั้งอยูที่ดานหลังแปนพวงมาลัย
และถุงลมดานผูโดยสารเบาะหนา จะติดตั้งอยูที่ดานหลัง
แผงคอนโซลดานผูโดยสารเบาะหนา 
คําวา “SRS AIRBAG” จะประทับอยูที่ฝาครอบถุงลม
เพื่อระบุตําแหนงของถุงลม

58MS030

 

กรุณาดูที่ หัวขอ “ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัย
สําหรับเด็ก” ในหมวดนี้ สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยสําหรับเด็ก

ตัวอยาง

ตัวอยาง

คําเตือน

หามติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันหลังออก
ไปทางหนารถที่ เบาะผู โดยสารดานหนาเด็ดขาด
เพราะถาถงุลมดานผูโดยสารเบาะหนาระเบิดพองตัว
เด็กที่โดยสารอยูในเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกไปทางหนารถอาจเสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงได 
เนื่องจากดานหลังของเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบ
หันหลังออกไปทางหนารถอาจอยู ใกลกับถุงลมที่
ระเบิดพองตวัมากเกินไป
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สภาวะที่ถุงลมดานหนาทํางาน
(การระเบิดพองตัว)

80J097

• การชนปะทะดานหนาเขากับผนังซึง่อยูกับที่แนนหนา
ไมมีการเคลื่อนตําแหนงหรือเสียรูปทรง ที่ความเร็ว
ประมาณ 25 กม./ชม. ขึ้นไป

80J098E

• การชนปะทะ เชน การชนในลักษณะดังภาพดานบน
ทํามุมประมาณ 30 องศา (1) หรือนอยกวาจากดาน
หนาตัวรถ

สภาวะที่อาจทําใหถุงลมดานหนาระเบิดพองตัว
เมื่อเกิดการกระแทกอยางรุนแรงที่สวนลางของตัวรถ
ถุงลมดานหนาจะพองตัวในหลายกรณี

80J099

• เมื่อชนเขากับขอบทางหรือเกาะกลางถนน

80J100E

• เมื่อรถตกหลุมหรือคนู้ําที่ลึก

80J101

• เมื่อรถลงเนินหรือกระแทกกับพื้นอยางแรง

ถุงลมดานหนาอาจพองตัวเมื่อมีการกระแทกอยาง
รุนแรง

80J120

• การชนปะทะจากดานหลัง

(1)

(1)
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80J119

• การชนปะทะจากดานขาง

80J110

• รถพลิกคว่ํา

ถุงลมดานหนาอาจไมพองตัว
ถงุลมดานหนาอาจไมพองตวัหากมีการดดูซับแรงกระแทก
เนื่องจากวัตถุที่ชนเคลื่อนที่ ตัวรถเสียรูปทรง หรือมุมที่
เกิดการชนกวางกวา 30 องศาจากหนาตัวรถ

80J102

• การชนจากดานหนาเขากบัรถที่จอดอยูกบัที่ ที่ความเรว็
ประมาณ 50 กม./ชม. หรือต่ํากวา

80J103

• การชนที่หนารถมุดเขาไปใตทองรถบรรทุก ฯลฯ

80J104

• การชนเขากับเสาไฟฟาหรือตนไมใหญ

80J105E

• การชนเขากบัผนังหรือรั้วที่ยึดอยูกบัที่ ที่มมุกวางกวา
30 องศา (1) จากดานหนาตัวรถ

(1)
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80J106

• การชนปะทะดานหนาเขากับผนังซึ่งยึดอยูกับที่ไมมี
การเคลื่อนตําแหนงหรือเสียรูปทรง ทีค่วามเรว็ต่ํากวา
25 กม./ชม. โดยประมาณ

80J107

• มุมที่เกิดการชนเยื้องกับตัวรถ (การชนแบบเยื้องศูนย)

ระบบทํางานอยางไร

ในกรณทีี่เกดิการชนปะทะทางดานหนา เซ็นเซอรตรวจจับ
การชนจะตรวจจับการลดความเร็วอยางรวดเร็ว และถา
ชุดควบคุมตัดสนิวาการลดความเร็วนัน้เปนการชนปะทะ
ทางดานหนาอยางรุนแรง ชุดควบคุมจะกระตุนใหชุด
ประจุแกสทํางาน ชุดประจุแกสจะจายแกสไนโตรเจน
หรอือารกอน เพื่อใหถุงลมดานทีถู่กกระตุนระเบดิพองตัว
ถุงลมที่ระเบิดพองตัวจะรองรับศีรษะและลําตัวชวงบน
ของทาน ถุงลมจะระเบิดพองตัวและยุบตัวลงอยางรวดเร็ว
จนทานอาจไมสงัเกตเห็นวามีการทํางานเกิดขึ้น ถุงลมจะ
ไมบดบังทัศนวิสัยของทานและไมทําใหทานออกจาก
รถไดยากขึ้นแตอยางใด

ถุงลมตองระเบิดพองตัวอยางรวดเร็วและแรงมากพอ
เพื่อลดโอกาสตอการไดรับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต
อยางไรก็ตาม ผลที่ตามมาจากการระเบิดพองตัวอยาง
รวดเร็วโดยหลีกเลี่ยงไมไดคือถุงลมอาจทําใหบริเวณ
ผิวหนังซึ่งไมมีสิ่งปกคลุมเกิดอาการระคายเคือง เชน
บริเวณใบหนา นอกจากนี้ขณะเกิดการระเบิดพอง
ตัวนั้น ทานอาจไดยินเสียงดังและมีฝุนและควันลอย
ออกมาดวยเชนกัน สภาวะเหลานี้ไมเปนอันตรายแต
อย างใดและไม ได หมายความว ารถเกิ ดไฟไหม
อยางไรก็ตาม พึงระวังไววาชิ้นสวนประกอบของถุงลม
บางชิน้อาจมีความรอนชัว่ขณะหลงัจากการระเบดิพองตวั

เข็มขัดนิรภัยชวยใหทานอยูในตําแหนงที่ เหมาะสม
เพื่อการปกปองสูงสุดในขณะที่ถุงลมระเบิดพองตัว
ปรับเบาะของทานไปทางดานหลังใหมากที่สุดโดยที่
ยั งสามารถควบคุมรถได  นั่ งตัวตรง และแนบกับ
พนักพิง อยาโนมตัวค้ําพวงมาลัยหรือแผงคอนโซล
กรุณาดูที่หัวขอ “เบาะหนา” และหัวขอ “ระบบเข็มขัด
นิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก” ในหมวดนี้สําหรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับการปรับเบาะและเข็มขัดนิรภัยที่
ถูกตอง
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65D610 พึงระลึกไววา แมวารถของทานจะไดรับความเสียหาย
จากการชนปะทะในระดับหนึ่ง แตการชนอาจไมรุนแรง
พอที่จะกระตุนใหถุงลมระเบิดพองตัว ถารถของทาน
ไดรับความเสียหายใดๆ จากการชนปะทะทางดานหนา
ใหนํารถเขากับการตรวจเช็คระบบถุงลมที่ศูนยบริการ
ซูซูกิเพื่อใหแนใจวาถุงลมยังคงทํางานไดตามปกติ

รถของทานมีชุดวิเคราะหปญหาติดตั้งอยูซึ่งจะทําการ
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับระบบถุงลม ถาถุงลมระเบิดพองตัว
ในขณะที่เกิดการชน ชดุวิเคราะหปญหานี้จะบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับสถานะของระบบโดยรวม ซึ่งเซ็นเซอรกระตุน
การทํางานใหถุงลมระเบิดพองตัว

การบํารุงรักษาระบบถุงลม
ถาถุงลมระเบิดพองตัว ใหนํารถเขารับการเปลี่ยนถุงลม
และชิ้นสวนประกอบที่เกี่ยวของที่ศูนยบริการซูซูกิให
เร็วที่สุด

ถารถของทานเคยลุยน้ําลึกและพื้นรถดานคนขับจมอยู
ใตน้ํา ชุดควบคุมถุงลมอาจเสียหายได ถาลุยน้ําลึกมา
ใหนํารถเขารับการตรวจเช็คระบบถุงลมที่ศูนยบริการ
ซูซูกิโดยเร็วที่สุด

การบํารุงรักษาหรือเปลี่ยนถุงลมจําเปนตองใชขั้นตอน
พิเศษ ดวยเหตุนี้ จึงควรใหศูนยบริการซูซูกิเปนผูทําการ
บํารุงรักษาหรือเปลี่ยนถุงลมเทานั้น กรุณากลาวเตือน
เจาหนาที่ซึ่งดําเนินการซอมบํารุงรถซูซูกิของทานวา
รถคนันี้มีถุงลม

การซอมบาํรงุทีบ่รเิวณหรือรอบๆ ชิ้นสวนประกอบ หรอื
สายไฟของถงุลมจะตองดาํเนินการโดยศูนยบริการซูซูกิ
เทานั้น การปฏิบัติงานที่ไมถูกตองอาจเปนผลใหถุงลม
ระเบิดพองตัวโดยไมไดตั้งใจ หรืออาจทําใหระบบถุงลม
ไมสามารถใชงานได สภาวะทั้งสองนี้อาจเปนเหตุใหได
รับบาดเจ็บรุนแรงได

เพื่อปองกันไมใหระบบถุงลมระเบิดพองตัวโดยไมได
ตั้งใจหรือเพือ่ปองกันความเสียหาย ใหแนใจวาไดปลด
แบตเตอรี่ออก และสวติชสตารทอยูที่ตาํแหนง “LOCK”
หรือโหมดสตารทอยูที่ “LOCK” (OFF) แลว เปนเวลา
อยางนอย 90 วินาทีกอนเริ่มปฏิบัติงานทางไฟฟาใดๆ
กับรถซูซูกิของทาน อยาสัมผัสชิ้นสวนประกอบหรือ
สายไฟของระบบถุงลม สายไฟจะถูกพันดวยเทปพัน
สายไฟสีเหลืองหรือหุมดวยฉนวนสีเหลือง และขั้วตอ
ก็เปนสีเหลืองเพื่อใหสามารถจําแนกไดงาย

การกําจัดซากรถซึ่งมีถุงลมที่ยังไมระเบิดพองตัวจะเปน
อันตรายได หากทานตองการกําจัดซาก ใหติดตอศูนย
บริการซูซูกิ

คําเตือน

• ผูขับขี่ไมควรโนมตัวค้ําพวงมาลัย ผูโดยสารเบาะหนา
ไมควรนั่งพิงกับแผงคอนโซล หรืออยูใกลกับแผง
คอนโซลมากเกนิไป ในกรณเีหลานี้ผูโดยสารซึ่ง
นั่งอยูในตําแหนงที่ไมถูกตองอาจอยูใกลกับถุงลม
ที่ระเบิดพองตัวมากเกินไป และอาจทําใหบาดเจ็บ
รุนแรงได

(ตอ)

คําเตือน

(ตอ)
• หามติดวัตถุหรือวางวัตถุใดๆ ไวบนพวงมาลัยหรือ
แผงคอนโซล หามวางวตัถุใดๆ ไวระหวางถุงลมกับ
ผูขับหรือผู โดยสารเบาะหนา วัตถุเหลานี้อาจ
กีดขวางการทํางานของถงุลมหรือพุงกระเด็นออก
มาโดยถงุลมในกรณทีี่เกดิการชนปะทะ ซึง่สภาวะ
เหลานี้อาจเปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บรุนแรงได
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แผงหนาปด

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

12

34

56 7

8 8 8

ตัวอยาง
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มาตรวัดความเร็ว

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วรถ 

มาตรวัดรอบเครื่องยนต

มาตรวัดรอบเครื่องยนตจะแสดงความเร็วรอบเครื่องยนต
โดยใชหนวยวัดเปนรอบตอนาที (rpm)

เกจวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลิง

79MH0225

เมือ่สวิตชสตารทอยูทีต่ําแหนง ON หรอืโหมดสตารทอยู
ที่ “ON” เกจวัดนี้จะชี้แสดงปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีอยู
ในถังน้ํามันเชื้อเพลิงโดยประมาณ “F” แสดงวาน้ํามัน
เชื้อเพลิงเต็มถัง และ “E” แสดงวาน้าํมันเชื้อเพลิงหมดถัง

ถาเขม็ชีไ้ปที่ขดีระดับต่ํากวาระดับ “E” (ไมใชที่ตัวอกัษร E)
ใหเติมน้ํามันเชื้อเพลิงใหเร็วที่สุด

หมายเหตุ:
เข็มชี้นี้จะเลื่อนไปมาเล็กนอย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพถนน
(เชน ทางลาดชัน หรือทางโคง) และสภาวะการขับขี่
เนื่องจากน้ํามันเชื้อเพลิงในถังจะเคลื่อนที่ไปมา

ถาไฟเตอืนระดบัน้าํมันเชือ้เพลงิต่าํ (1) ตดิสวางขึ้น ใหเตมิ
น้ํามันเชื้อเพลิงทันท ี

ดูรายละเอียดที่ “ไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํา” ใน
หัวขอ “ไฟเตือนและไฟแสดงสถานะ” ในหมวดนี้

เครื่องหมาย (2) แสดงใหเห็นวาฝาปดชองเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิงอยูทางดานซายของรถ

ขอพึงระวัง
อยาขับขี่โดยใหความเร็วรอบเครื่องยนตอยูในโซน
สีแดง มิฉะนั้นเครื่องยนตอาจเสียหายรุนแรงได
ใหรักษาระดับความเร็วรอบเครื่องยนตใหต่ํากวาโซน
สีแดงแมในขณะเปลี่ยนเกียรลงไปยังตําแหนงเกียร
ต่ํากวา
ใหดูที่ “ความเร็วสูงสุดที่สามารถทําไดในการเปลี่ยน
เกยีรลง” ในหมวด “การใชงานรถของทาน”

(2)

(1) ตัวอยาง
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เกจวัดอุณหภูมิ

79MH0226

เมื่อสวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง “ON” หรือโหมดสตารท
อยูที่  “ON” เกจวัดนี้จะชี้แสดงอุณหภูมิน้ําหลอเย็น
เครือ่งยนต ภายใตสภาวะการขบัขีป่กติ เขม็ชี้ควรชี้ภายใน
ชวงอุณหภูมปิกตทิี่สามารถยอมรับไดระหวาง “H” และ
“C” ถาเขม็ชี้เลื่อนเขาใกล “H” แสดงวาเครือ่งยนตรอนจัด
ปฏิบัติตามคําแนะนําถาเครื่องยนตรอนจัดในหมวด
“การปฏิบัติในกรณีฉกุเฉิน”

การควบคุมความสวางของแผงหนาปด

79MH0227

เมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON” หรือกดสวิตช 
สตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทเปน “ON”
ไฟบนแผงหนาปดจะติดสวาง 

รถของทานมีระบบซึ่งจะหรี่ความสวางของไฟบนแผง
หนาปดโดยอัตโนมัติเมื่อเปดไฟหรี่หรือไฟหนา 

เมื่อเปดไฟหรี่และ/หรือไฟหนา ทานสามารถควบคุม
ความเขมของไฟสองสวางที่มาตรวัดได

การเพิ่มความสวางของไฟบนแผงหนาปด ใหหมุนปุม
ควบคมุความสวาง (1) ตามเขม็นาฬิกา 

การลดความสวางของไฟบนแผงหนาปด ใหหมุนปุม
ควบคมุความสวาง (1) ทวนเข็มนาฬิกา
 

หมายเหตุ:
• ถาทานไมหมนุปุ มควบคมุความสวางภายในเวลาประมาณ

5 วินาที ขณะแสดงหนาจอแสดงการควบคุมความสวาง
จอแสดงการควบคุมความสวางจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

• เมื่อทานตอแบตเตอรี่กลับเขาที่ ความสวางของไฟบน
แผงหนาปดจะถูกตั้งคาเริ่มตนใหม ใหปรับความสวาง
อีกครัง้ตามความตองการของทาน

ขอพึงระวัง
การฝนขับรถตอไปโดยที่เข็มชี้แสดงวาเครื่องยนต
รอนจัดจะสงผลใหเครื่องยนตเสียหายรุนแรงได

ตัวอยาง

(1)

ตัวอยาง
คําเตือน

ถาท านพยายามปรับเปลี่ ยนจอแสดงขณะขับขี่
ทานอาจสูญเสียการควบคุมรถได

อยาพยายามปรับเปลีย่นจอแสดงขณะขับขี่
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จอแสดงขอมูล

จอแสดงขอมูลจะทํางานเมื่อสวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง
“ON” หรือโหมดสตารทอยูที่ “ON”

79MS0T207

(1) จอแสดงขอมูล

79MH0228

(2) ปุมเลือกมาตรวัดระยะทาง
(3) ปุมเลือกการแสดงผล

จอแสดงขอมูลจะแสดงขอมูลดังตอไปนี้

จอแสดง (A)
อุณหภูมิภายนอกรถ

จอแสดง (B) (สําหรับรุนเกียร CVT)
ไฟแสดงตําแหนงเกียร 

จอแสดง (C)
มาตรวัดระยะทาง/อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
ณ ขณะนั้น/อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย/
ชวงการขบัขี่

จอแสดง (D)
มาตรบันทึกระยะทาง

จอแสดง (E)
นาฬิกา

(1)

(D)

(B)

(A)

(C)

(E)

ตัวอยาง

(2) (3)

ตัวอยาง
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เทอรโมมิเตอร

เมือ่สวติชสตารทอยูที่ตาํแหนง “ON” หรือโหมดสตารท
อยูที่ “ON” จอแสดง (A) จะแสดงเทอรโมมิเตอร
เทอรโมมิเตอรจะแสดงคาอณุหภูมิภายนอก

68LM258

ถาอุณหภูมิภายนอกใกลจุดเยือกแข็ง เครื่องหมาย (a)
จะปรากฏขึ้นบนจอแสดง

หมายเหตุ:
• อุณหภูมิภายนอกที่แสดงจะไมใชคาอุณหภูมิภายนอกจริง
เมื่อขับรถดวยความเร็วต่ําหรือขณะที่รถหยดุ

• ถามสีิง่ผดิปกตเิกดิขึน้กบัเทอรโมมเิตอร หรอืหลังจากที่บิด
สวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON” หรือกดสวติชสตารท
เครือ่งยนตเพือ่เปลี่ยนโหมดสตารทเปน “ON” สกัครูหนึ่ง
จอแสดงอาจจะไมระบุอุณหภมูิภายนอก

เมื่อจอแสดง (C) แสดงชวงการขับขี่ ทานสามารถเปลี่ยน
หนวยอุณหภูมิได
การเปลี่ยนหนวยของอุณหภูมิ ใหหมุนปุมเลือกการ
แสดงผล (3) ขณะที่กดปุมเลือกมาตรวัดระยะทาง (2)
คางไว

68LM259

หมายเหตุ:
เมื่อทานเปลี่ยนหนวยอุณหภูมิ การแสดงผลบนจอแสดง
อุณหภูมิของระบบปรับอากาศกจ็ะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:
เมือ่ทานตอสายขั้วลบ (–) แบตเตอรี่กลบัเขาที่ หนวยของ
อุณหภูมิจะถูกตั้งคาเริ่มตนใหม ใหเปลี่ยนหนวยอีกครั้ง
ตามความตองการของทาน

ไฟแสดงตําแหนงเกียร (สําหรับรุนเกียร CVT)

68LM260

เมือ่สวติชสตารทอยูที่ตาํแหนง “ON” หรือโหมดสตารท
อยูที่ “ON” จอแสดง (B) จะแสดงตําแหนงเกียร (b)
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีใชเกียร ใหดูที่ “การใช
เกียร” ในหมวด “การใชงานรถของทาน”

(a)ตัวอยาง ตัวอยาง

(คาเริ่มตน)

(b)ตัวอยาง
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มาตรวัดระยะทาง/อัตราการสิน้เปลืองน้ํามันเชือ้เพลิง 
ณ ขณะนั้น/อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง 
โดยเฉลี่ย/ชวงการขับขี่

เมือ่สวติชสตารทอยูที่ตาํแหนง “ON” หรือโหมดสตารท
อยูที่ “ON” จอแสดง (C) จะแสดงผลหนึ่งอยางจากหา
อยางตอไปนี้ มาตรวัดระยะทาง A มาตรวัดระยะทาง B
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้น อัตรา
การสิน้เปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย หรอืชวงการขบัขี่

การเปลีย่นการแสดงผลของจอแสดง (C) ใหกดปุมเลอืก
มาตรวัดระยะทาง (2) หรือกดปุมเลือกการแสดงผล (3)
อยางรวดเร็ว

79MH0230

(c) มาตรวัดระยะทาง A
(d) มาตรวัดระยะทาง B
(e) อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้น
(f) อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
(g) ชวงการขับขี่

หมายเหตุ:
• การแสดงผลจะเปลี่ยนเมื่อทานกดและปลอยปุม
• จอแสดงจะแสดงคาโดยประมาณ ดงันั้น คาที่แสดงจึง
อาจไมเทากับคาจริง

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

ตัวอยาง กดปุมเลือกมาตรวัดระยะทาง (2)

กดปุมเลือกการแสดงผล (3)

คําเตือน

ถาท านพยายามปรับเปลี่ ยนจอแสดงขณะขับขี่
ทานอาจสูญเสียการควบคุมรถได

อยาพยายามปรับเปลีย่นจอแสดงขณะขับขี่



2-49

กอนการขับขี่

79MS0-14E

มาตรวัดระยะทาง
ทานสามารถใชมาตรวัดระยะทางเพื่อวัดระยะทางใน
การเดนิทางสั้นๆ หรอืใชวดัระยะทางระหวางชวงการหยุด
เติมน้ํามันเชือ้เพลิงแตละครั้ง
ทานสามารถใชมาตรวัดระยะทาง A หรือมาตรวัด
ระยะทาง B โดยแยกเปนอิสระตอกันได

การรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางกลับไปที่ศูนย ใหกดปุมเลือก
มาตรวัดระยะทาง (2) คางไวครูหนึ่งขณะที่จอแสดง
กําลังแสดงมาตรวัดระยะทางอยู

หมายเหตุ:
คาสูงสุดที่มาตรวัดระยะทางสามารถแสดงไดคอื 9999.9
เมือ่ทานขับขี่โดยที่ระยะทางผานคาสงูสดุแลว คาที่แสดง
จะยอนกลับไปที่ 0.0

อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้น
ถาทานเลือกอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามนัเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้น
เมื่อทานขับรถครั้งลาสุด จอแสดงจะไมแสดงคาสุดทาย
ของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้น
จากการขับขี่กอนหนานี้เมื่อบดิสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง
“ON” หรือกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมด
สตารทไปที่ “ON” จอแสดงจะแสดงคานั้นเฉพาะเมือ่รถ
กําลังเคลื่อนที่

หมายเหตุ:
• จอแสดงจะไมแสดงคานั้น นอกจากขณะรถเคลื่อนที่
เทานั้น

• คาเริ่มตนจะแสดงหนวยของอัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเชือ้เพลิงเปน ลิตร/100 กม. หรือ กม./ลิตร
โดยขึ้นอยูกับขอมูลจําเพาะของรถ 

• สําหรับการตั้งคาแสดงผลเปน “ลิตร/100 กม.” หรือ
“กม./ลิตร” คาสูงสุดที่แสดงของอัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเชือ้เพลิง ณ ขณะนั้นจะเทากับ 30 จะไมมีการ
แสดงคาที่มากกวา 30 บนจอแสดง แมวาอัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้นจะสูงกวานั้น
ก็ตาม

• การแสดงผลบนจอแสดงอาจลาชา ถาอัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงไดรับผลกระทบอยางมาก
จากสภาวะการขับขี่

• จอแสดงจะแสดงคาโดยประมาณ ดังนั้น คาที่แสดง
จึงอาจไมเทากับคาจริง

• สําหรับการตั้งคาแสดงผลเปน “ลิตร/100 กม.” หรือ
“กม./ลิตร” ทานสามารถเปลี่ยนหนวยของอัตรา
การสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้นที่แสดง
บนจอแสดงได ใหดูที่ “อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย” ในหมวดนี้
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อัตราการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชือ้เพลงิโดยเฉลี่ย
ถาทานเลือกอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดย
เฉลีย่ เมื่อทานขับรถครัง้ลาสุด จอแสดงจะแสดงคาสุดทาย
ของอัตราการสิ้ นเปลืองน้ํามันเชื้ อเพลิ งโดยเฉลี่ ย
จากการขับขี่ กอนหนานี้ เมื่ อบิดสวิตชสตารทไปที่
ตําแหนง “ON” หรือกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อ
เปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “ON” จอแสดงจะแสดงคา
ของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยซึ่งจะ
รวมอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยใน
ระหวางการขับขี่กอนหนานี้ดวย นอกเสียจากทานจะ
รีเซ็ตคาของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดย
เฉลี่ยแลว

การรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
กลับไปที่ศูนย ใหกดปุมเลือกการแสดงผล (3) คางไว
ครู หนึ่ ง ขณะที่ จอแสดงกําลั งแสดงอัตราการสิ้ น
เปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยอยู

หมายเหตุ:
เมื่อทานรีเซต็การแสดงผลหรือตอสายขั้วลบ (–) แบตเตอรี่
กลับเขาที่ คาของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยเฉลี่ยจะแสดงขึน้หลังจากที่ขบัรถไปไดระยะหนึ่ง

(สําหรับการตัง้คาแสดงผลเปน “ลติร/100 กม.” หรือ
“กม./ลิตร” ) 
การเปลี่ยนหนวยของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยเฉลี่ย ใหหมุนปุมเลือกการแสดงผล (3) ขณะที่กด
ปุมเลือกมาตรวัดระยะทาง (2) คางไว

68LM262

หมายเหตุ:
• เมื่อทานเปลี่ยนหนวยที่แสดงของอัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย หนวยที่แสดงของอัตราการ
สิน้เปลืองน้าํมันเชื้อเพลิง ณ ขณะนัน้กจ็ะเปลี่ยนไปดวย
โดยอัตโนมัติ

• เมือ่ทานตอสายขัว้ลบ (–) แบตเตอรี่กลบัเขาที่ หนวย
ของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะ
ถูกตั้งคาเริ่มตนใหม ใหเปลีย่นหนวยอกีครัง้ตามความ
ตองการของทาน

ตัวอยาง
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ชวงการขับขี่
ถาทานเลือกชวงการขับขี่ เมื่ อทานขับรถครั้งลาสุด
จอแสดงจะแสดง “---” เปนเวลาสองถึงสามวินาที
จากนั้นจะแสดงชวงการขับขี่ปจจุบัน เมื่อบิดสวิตช
สตารทไปที่ ตําแหนง “ON” หรือกดสวิตชสตารท
เครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “ON”

ชวงการขับขี่ที่แสดงบนจอแสดงเปนระยะทางโดยเฉลี่ย
ที่ทานสามารถขับขี่ไดจนกวาเข็มของเกจวัดระดับน้ํามัน
เชื้อเพลิงจะชี้ไปที่ “E” ตามสภาวะการขับขีป่จจุบัน

เมื่อไฟเตือนระดับน้าํมนัเชื้อเพลิงต่ําติดสวางขึน้ จอแสดง
“---” จะปรากฏ

ถาไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงต่ําติดสวางขึ้น ใหเติม
น้ํามันเชื้อเพลิงทันทีไมวาคาของชวงการขับขี่ที่แสดง
บนจอแสดงจะเปนเทาไรก็ตาม

เนื่องจากชวงการขับขี่หลังการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงจะ
คํานวณตามสภาวะการขับขี่ลาสุด ดังนั้น คาที่แสดงจึง
แตกตางกันในแตละครั้งที่ทานเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

หมายเหตุ:
• ถาทานเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเมื่อสวิตชสตารทอยูที่
ตําแหนง “ON” หรือโหมดสตารทถกูเปลี่ยนไปที่
“ ON” ชวงการขับขีอ่าจแสดงคาไมถกูตอง

• เมื่อทานตอสายขัว้ลบ (–) แบตเตอรี่กลับเขาที่ คา
ของชวงการขับขี่จะแสดงขึ้นหลังจากที่ขับรถไปได
ระยะหนึ่ง

มาตรบันทึกระยะทาง

เมือ่สวติชสตารทอยูที่ตาํแหนง “ON” หรือโหมดสตารท
อยูที่ “ON” จอแสดง (D) จะแสดงมาตรบันทึกระยะทาง
มาตรบันทึกระยะทางจะบันทึกระยะทางทั้งหมดที่ได
ขับขี่

ขอพึงระวัง
หมั่นตรวจเชค็คาบนมาตรบันทึกระยะทางของทาน
และตรวจเช็คตารางการบํารุงรักษาเปนประจําเพื่อ
นํารถเขารับการบํารงุรักษาตามระยะ
การไมนํารถเขารบัการบํารงุรกัษาตามระยะจะทาํให 
ชิน้สวนบางอยางสึกหรอหรือเสียหายมากกวาปกติ
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นาฬิกา

เมือ่สวติชสตารทอยูที่ตาํแหนง “ON” หรือโหมดสตารท
อยูที่ “ON” จอแสดง (E) จะแสดงเวลา

การตั้งเวลา: 
1) กดปุมเลือกมาตรวัดระยะทาง (2) และปุมเลือกการ

แสดงผล (3) พรอมกัน
2) การเปลี่ยนตัวแสดงชั่วโมง ใหหมุนปุมเลือกการ

แสดงผล (3) ไปทางซายหรือขวาติดตอกันขณะที่
ตัวแสดงชัว่โมงกะพริบ การเปลี่ยนตวัแสดงชัว่โมง
อยางรวดเรว็ ใหหมุนปุมเลอืกการแสดงผล (3) คางไว
การตั้งชั่วโมง ใหกดปุมเลือกการแสดงผล (3) และ
ตัวแสดงนาทีจะกะพริบ

3) การเปลี่ยนตัวแสดงนาที ใหหมนุปุมเลือกการแสดงผล
(3) ไปทางซายหรอืขวาติดตอกันขณะทีต่ัวแสดงนาที
กะพริบ การเปลี่ยนตัวแสดงนาทีอยางรวดเร็ว ให
หมุนปุมเลือกการแสดงผล (3) คางไว การตั้งนาที
ใหกดปุมเลือกการแสดงผล (3)
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โหมดตั้งคา

ทานสามารถตั้งคาฟงกชั่นตอไปนี้ไดเมื่ออยูในโหมดตั้งคา

การแสดงผล ฟงกชั่น

ระบบเซ็นทรัลล็อค “ ”

เสียงเตือนเมื่อล็อคและปลดล็อคประตู “ ”

กะพริบสัญญาณไฟเลี้ยว “ ”

ระบบรักษาความปลอดภัย “ ”

การตั้งคาเริ่มตน “ ”

ออกจากโหมดตั้งคา “ ”
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หมายเหตุ:
อาจไมมีการแสดงผลขอมูลบางรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
คากําหนดของรถ

วิธีการใชงานโหมดตั้งคา:
1) เมื่อสวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง “ON” หรือเมื่อกด

สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารท
ใหเปน “ON“ และรถจอดอยู กดปุมเลือกมาตรวัด
ระยะทาง (2) เพื่อเปลี่ยนใหจอแสดง (C) แสดง
มาตรวัดระยะทาง

2) กดปุมเลอืกการแสดงผล (3) คางไวจนกระทั่งขอความ
“ ” ปรากฏบนจอแสดง

3) ดนัและ/หรือกดปุมเลือกการแสดงผล (3) เพื่อเลอืก
ฟงกชั่นทีท่านตองการตั้งคาตามรายละเอียดในตาราง
ดานบน

4) ดันและ/หรือกดปุมเลือกการแสดงผล (3) เพื่อบันทกึ
การตั้งคาสําหรับฟงกชั่นตอไปนี้

ระบบเซ็นทรัลล็อค “ ”
• : ปลดล็อคประตูทกุบานโดยการกดรโีมท

คอนโทรลของระบบคีย เลสเอ็นทรี
รีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคยีเลส
สตารท หรือสวิตชบนมือเปดประตู
ดานนอกหนึ่งครั้ง

• : ปลดล็อคประตูทกุบานโดยการไขกุญแจ
ที่เบาเสียบ หรือกดรีโมทคอนโทรลของ
ระบบคียเลสเอ็นทรี รีโมทคอนโทรล
ของระบบปุมกดคียเลสสตารท หรือ
สวิตชบนมอืเปดประตูดานนอกสองครัง้
(คามาตรฐาน)

เสียงเตอืนเมื่อล็อคและปลดล็อคประตู “ ”
• : เสียงเตือนดังขึน้เมื่อล็อคหรือปลดล็อค

ประตูโดยใชรีโมทคอนโทรลของระบบ
ปุมกดคียเลสสตารท หรือสวติชบนมือ
เปดประตูดานนอก (คามาตรฐาน)

• : ไมมีเสียงเตือนเมื่อล็อคหรือปลดล็อค
ประตูโดยใชรีโมทคอนโทรลของระบบ
ปุมกดคียเลสสตารท หรือสวติชบนมือ
เปดประตูดานนอก 

กะพรบิสัญญาณไฟเลีย้ว “ ”
• : กะพริบสัญญาณไฟเลี้ยวสามครั้งหลัง

จากที่ปลอยสวิตชควบคมุไฟเลี้ยวกลับ
สูตําแหนงปกติ
(คามาตรฐาน)

• : ปดการกะพริบของสัญญาณไฟเลี้ยว

ระบบรักษาความปลอดภยั “ ”
• : เปดระบบรักษาความปลอดภัย

(คามาตรฐาน)
• : ปดระบบรักษาความปลอดภัย

การตั้งคาเริ่มตน “ ”
• : เริ่มตนการตั้งคาใหมทั้งหมด

ดันปุมเลือกการแสดงผล (3)

กดปุมเลือกการแสดงผล (3)



2-55

กอนการขับขี่

79MS0-14E

84MS0T223

หมายเหตุ:
• จากภาพดานบน “ ” ที่จอแสดงจะแสดงฟงกชั่น
ที่กําลังตั้งคา

• ยอนกลบัไปยงัการแสดงผลขั้นตอนกอนหนาไดโดยการดนั
ปุมเลือกการแสดงผล (3) จนขอความ “ ” หรือ
“ ” ปรากฏ จากนั้นใหกดปุมเลือกการแสดงผล (3)

5) ออกจากโหมดการตั้งคาไดโดยการกดเลือกการ
แสดงผลจนกระทั่งขอความ “ ” ปรากฏบนจอ
จากนั้นใหกดปุมเลือกการแสดงผล (3)

ไฟเตือนและไฟแสดงสถานะ

ไฟเตือนระบบเบรก

65D477

มีการทํางานทั้งหมดสามแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคากําหนด
ของรถ

1) ไฟเตอืนจะตดิสวางขึ้นเปนระยะเวลาสั้นๆ แลวดบัลง
เมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON” หรือกด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารท
เปน “ON”

2) ไฟเตือนติดสวางขึ้นเมื่อดึงเบรกมือโดยที่สวิตช
สตารทอยูที่ตําแหนง “ON” หรือโหมดสตารทอยู
ที่ “ON”

3) ไฟเตอืนตดิสวางขึ้นภายใตสภาวะใดสภาวะหนึ่งหรอื
ทั้งสองสภาวะขางตน

ไฟเตือนจะติดสวางขึ้ นดวยเชนกัน เมื่ อน้ํามันใน
กระปุกน้ํามันเบรกลดลงต่ํากวาระดับที่กําหนดไว

ไฟเตือนควรดบัลงหลงัจากสตารทเครื่องยนต ปลดเบรก
มือจนสุด และถาระดับน้ํามันในกระปุกน้ํามันเบรกอยู
ในระดับที่เพียงพอ

นอกจากนี้ ไฟเตือนระบบเบรกจะติดสวางขึ้นพรอมกับ
ไฟเตอืน ABS ดวยเชนกนั เมือ่ฟงกชัน่ควบคุมแรงเบรก
ลอหลัง (ฟงกชั่นวาลวปรับแรงดัน) ของระบบ ABS
ไมทํางาน

ถาไฟเตือนระบบเบรกติดสวางขึ้นขณะขบัขี่ แสดงวาอาจ
มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบเบรกของรถ ถาเหตุการณ
ดังกลาวเกิดขึน้ ทานควรปฏิบัติดังนี้:

1) นาํรถเขาจอดขางทางโดยใหหยดุรถอยางระมัดระวงั

2) ทดสอบเบรกอยางระมัดระวังโดยการออกตัวและ
หยุดรถที่ไหลทาง

3) ถาทานแนใจวาปลอดภัย ใหคอยๆ ขับดวยความระมัด
ระวังโดยใชความเร็วต่ําไปยังศูนยบริการซูซูกิที่
ใกลที่สุดเพือ่เขารับบริการ
หรือ

4) ใหลากรถไปยงัศูนยบริการซูซูกิทีใ่กลที่สุดเพื่อเขา
รับบริการ

ตัวอยาง

คําเตือน

พึงระลึกไววาระยะเบรกอาจไกลขึ้น ทานอาจจะตอง
เหยียบแปนเบรกโดยใชแรงมากกวาเดิม และแปนเบรก
อาจจมลงมากกวาปกติ
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หมายเหตุ:
เนือ่งจากระบบเบรกเปนแบบปรับดวยตวัเอง ดังนัน้ระดับ
น้ํามันเบรกจึงลดลงตามการสึกของผาเบรก การเติม
น้ํามนัเบรกในกระปุกน้ํามันเบรกจงึเปนการบํารุงรักษา
ตามระยะปกติ

หมายเหตุ:
(เสียงเตือนเบรกมือ)
เสียงเตือนจะดังขึ้นเปนชวงๆ เพื่อเตือนใหทานปลด
เบรกมือ ถาทานสตารทรถโดยที่ไมไดปลดเบรกมือ
ใหแนใจวาทานปลดเบรกมือจนสุดและไฟเตือนระบบ
เบรกจะดับลง 

ไฟเตือนระบบปองกนัเบรกล็อค (ABS) 
(ในรถบางรุน)

65D529

เมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON” หรือกดสวิตช
สตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไปเปน “ON”
ไฟเตือนจะติดสวางขึ้นเปนระยะเวลาสั้นๆ แลวดับลง
เพื่อใหทานตรวจเช็ควาไฟเตือนทํางานปกติ
ถาไฟเตือนติดสวางคาง หรือติดสวางขึ้นในขณะขับขี่
แสดงวาอาจมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับ ABS

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

โหมดสตารทไปที ่“LOCK” (OFF) โดยการกดสวิตช
สตารทเครื่องยนต จากนั้นสตารทเครื่องยนตอีกครั้ง

ถาไฟเตือนติดสวางขึ้นเปนระยะเวลาสั้นๆ แลวดับลง
แสดงว าระบบปกติ  ถ าไฟเตือนยังคงติดสวางค าง
แสดงวาระบบผิดปกติ

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

ถาสภาวะใดสภาวะหนึ่งเกิดขึ้น ใหนํารถเขารับการตรวจ
เช็คระบบที่ศูนยบริการซูซกูิ
ถาระบบ ABS ไมทํางาน ระบบเบรกจะทํางานเหมือน
ระบบเบรกธรรมดาที่ไมมรีะบบ ABS

คําเตือน

ถาสภาวะใดสภาวะหนึ่งตอไปนี้เกิดขึน้ ทานควรนํารถ
เขารับการตรวจสอบระบบเบรกที่ศูนยบริการซูซูกิ
ทันที
• ถาไฟเตือนระบบเบรกไมดับลงหลังจากสตารท
เครื่องยนตและปลดเบรกมือจนสุดแลว

• ไฟเตือนระบบเบรกไมติดสวางขึ้นเมื่อบิดสวิตช
สตารทไปที่ตําแหนง “ON” หรือกดสวิตชสตารท
เครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทเปน “ON”

• ถาไฟเตือนระบบเบรกติดสวางขึ้นเมื่อไรก็ตาม
ในระหวางการใชรถ
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ไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่อง

50G051

ไฟเตือนนี้จะติดสวางขึ้นเมือ่บิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง
“ON” หรือกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมด
สตารทเปน “ON” แลวดับลงเมื่อเครื่องยนตสตารทติด
ไฟเตือนนี้จะติดสวางขึ้นและติดคางถาแรงดันน้ํามัน
เครื่องไมเพียงพอ ถาไฟเตือนนี้ติดสวางขึ้นขณะขับขี่
ใหนํารถจอดขางทางใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดและดับ
เครื่องยนต 
ตรวจเช็คระดับน้ํามันเครื่องและเติมน้ํามันเครื่องถาจําเปน
ถามีน้ํามันเครื่องมากพอ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบ
ระบบหลอลืน่ที่ศนูยบริการซูซูกกิอนทําการขับขี่อีกครั้ง

ไฟเตือนไฟชารจ

50G052

ไฟเตือนนี้จะติดสวางขึ้นเมือ่บิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง
“ON” หรือกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมด
สตารทเปน “ON” แลวดับลงเมื่อเครื่องยนตสตารทติด
ไฟเตือนนี้จะติดสวางขึ้นและติดคางถามีสิ่งผิดปกติ
เกิดขึ้นกับระบบชารจไฟแบตเตอรี่ ถาไฟเตือนนีต้ิดสวาง
ขึ้นขณะเครื่องยนตทํางาน ใหนํารถเขารับการตรวจเช็ค
ระบบไฟชารจที่ศูนยบริการซูซูกิทันที

ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับ 

60G049

ถาคนขบัไมคาดเขม็ขดันิรภัย ไฟเตือนนี้จะติดสวางขึ้น
และ/หรือกะพริบ
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย
ใหดูที่ “ระบบเข็มขดันิรภยัและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก”
ในหมวดนี้

ขอพึงระวัง
• ถาทานปลอยใหเครือ่งยนตทํางานขณะทีไ่ฟเตือนนี้
ติดสวาง เครื่องยนตอาจเสียหายรุนแรงได

• อยาใชไฟเตือนแรงดนัน้ํามันเครื่องเพือ่ตัดสินความ
จําเปนในการเตมิน้ํามันเครือ่งเพียงอยางเดียว ให
แนใจวาไดตรวจเชค็ระดับน้ํามนัเครื่องเปนประจํา
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ไฟเตือน “AIR BAG”

63J030

ไฟเตือนนี้จะกะพริบหรือติดสวางขึ้นเปนระยะเวลา
หลายวินาที เมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON”
หรือกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารท
ไปเปน “ON” เพือ่ใหทานตรวจเชค็วาไฟเตอืนทํางานปกติ

ไฟเตือนจะติดสวางขึ้นและติดคางถามีปญหาเกิดขึ้น
ในระบบถุงลมหรือระบบรั้งกลับเขม็ขัดนิรภัย

ไฟแสดงสถานะความบกพรอง

65D530

รถของทานมีระบบควบคุมมลภาวะซึ่งควบคุมดวย
คอมพิวเตอร ไฟแสดงสถานะความบกพรองติดตั้งอยู
ที่แผงหนาปดเพื่อแจงเตือนเมื่อจําเปนตองนํารถเขารับ
การตรวจเช็คระบบควบคุมมลภาวะ ไฟแสดงสถานะ
ความบกพรองจะติดสวางขึ้นเมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่
ตําแหนง “ON” หรือกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อ
เปลี่ยนโหมดสตารทเปน “ON” เพื่อใหทานทราบวา
ไฟแสดงสถานะทํางานเปนปกติ  และจะดับลงเมื่ อ
เครื่องยนตสตารทติด 

ถาไฟแสดงสถานะความบกพรองติดสวางขึ้ นหรือ
กะพริบขณะเครื่องยนตทํางาน แสดงวาระบบควบคุม
มลภาวะไดรับความเสียหาย
ใหนํารถของทานเขารับบริการที่ศูนยบริการซูซูกิเพื่อ
ซอมแซมความเสียหาย

นอกจากนี ้หากไฟเตือนนีต้ิดสวางขณะเครื่องยนตทาํงาน
แสดงวาระบบเกียร CVT มีปญหา ใหนํารถเขารับการ
ตรวจเช็คที่ศูนยบริการซูซูกิ

ไฟเตือนระบบเกียร
(ในรถบางรุน)

80J219

ไฟเตือนนี้จะติดสวางขึ้นเปนระยะเวลาหลายวินาที
เมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON” หรือกดสวิตช 
สตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไปเปน “ON”
เพื่อใหทานตรวจเช็ควาไฟเตือนทาํงานปกติ หากไฟเตือน
นี้ติดสวางขณะเครื่องยนตทํางาน แสดงวาระบบเกียร
มีปญหา ใหนํารถเขารับการตรวจเช็คที่ศนูยบริการซูซูกิ

นอกจากนี้ หากไฟเตือนนี้กะพริบขณะเครื่องยนตทํางาน
แสดงวาน้ํามนัเกียร CVT มอีุณหภมูิสงูเกินไป ใหจอดรถ
ในที่ปลอดภัยและรอใหน้ํามันเกียรเย็นตัวลง

คําเตือน

ถาไฟเตอืน “AIR BAG” บนแผงหนาปดไมกะพรบิ
หรือติดสวางขึน้เปนระยะเวลาสั้นๆ แลวดบัลง เมื่อบดิ
สวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON” หรือกดสวิตช
สตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ ยนโหมดสตารทไปที่
“ON” ไฟเตือนติดคางเปนเวลานานกวา 10 วินาที
หรือติดสวางในขณะขับขี่ ระบบถุงลมหรือระบบ
รั้งกลับเขม็ขัดนิรภัยอาจทํางานไมปกติ ใหนาํรถเขา
รับการตรวจเช็คระบบทั้งสองที่ศูนยบริการซูซูกิ

ขอพึงระวัง
การขับรถตอไปโดยที่ไฟแสดงสถานะความบกพรอง
ตดิสวางหรอืกะพรบิอยูจะทําใหระบบควบคุมมลภาวะ
ของรถเสยีหายอยางถาวร และสงผลตอการขับขี่หรือ
การประหยัดน้ํามันเชื้อเพลงิของรถ
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ไฟเตือนระบบปุมกดคียเลสสตารท/ระบบยับยั้ง 
การทํางานของเครื่องยนต

80JM122

เมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON” หรือกดสวิตช 
สตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไปเปน “ON”
ไฟเตือนจะติดสวางขึ้นเปนระยะเวลาสั้นๆ แลวดับลง
เพื่อใหทานตรวจเช็ควาไฟเตือนทาํงานปกติ ถาไฟเตือนนี้
ติดคาง แสดงวามีปญหาเกิดขึ้นกับระบบ 

ไฟเตือนประตูเปด

54G391

ไฟเตือนนี้จะติดสวางจนกวาประตูทั้งหมดจะปดสนิท

ถามปีระตูบานใดบานหนึง่เปดอยูขณะทีร่ถกําลังเคลื่อนที่
เสียงเตือนจะดังขึ้นเพื่อเตือนใหทานปดประตูทุกบาน
ใหสนิท

ไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํา

54G343

ถาไฟเตือนนี้ติดสวางขึ้น ใหเติมน้ํามันเชื้อเพลิงทันที

เมื่อไฟเตือนนี้ติดสวางขึ้น เสียงเตือนจะดังขึ้นหนึ่งครั้ง
เพื่อเตือนใหทานเติมน้ํามันเชื้อเพลงิ
ถาทานไมเติมน้ํามันเชื้อเพลิง เสียงเตือนจะดังทุกครั้ง
เมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON” หรือกดสวิตช 
สตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทเปน “ON”

หมายเหตุ:
จุดที่กระตุนใหไฟเตือนนี้ทํางานจะแตกตางกันไป ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพถนน (เชน ทางลาดชัน หรือทางโคง)
และสภาวะการขับขี่เนื่องจากน้ํามันเชื้อเพลิงในถังจะ
เคลื่อนที่ไปมา
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ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟา 

79J039

ไฟเตือนนี้จะติดสวางขึ้นเมือ่บิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง
“ON” หรือกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมด
สตารทเปน “ON” แลวดับลงเมื่อเครื่องยนตสตารทติด

ถาไฟเตือนนี้ติดสวางขึ้นขณะขับขี่  ระบบพวงมาลัย
เพาเวอรอาจไมทํางานตามปกติ ใหนํารถเขารับการตรวจ
เช็คระบบที่ศูนยบริการซูซูกิ

หมายเหตุ:
อาจตองใชแรงหมุนพวงมาลัยมากกวาปกติเมื่อใชงาน
พวงมาลัยเพาเวอรไฟฟาขณะจอดรถหรือขับขี่ที่ความเร็ว
ต่ํามากๆ ในกรณดีังตอไปนี้ อาการดังกลาวไมใชความ
ผิดปกติของระบบบังคับเลี้ยว แตระบบควบคุมพวงมาลยั
เพาเวอรไฟฟาจะจํากัดการสงแรงชวยเพื่อปองกันไมให
ระบบมีอุณหภูมิรอนจัด
• เมื่อหมุนพวงมาลัยบอยๆ
• เมื่อหมุนพวงมาลัยจนสุดเปนเวลานาน 
เมื่อระบบควบคุมพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟามีอุณหภูมิ
ลดลง การทํางานของระบบพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟาก็
จะกลับสูภาวะปกติ

อยางไรก็ตามการใชงานพวงมาลัยในลักษณะดังกลาว
บอยๆ อาจทําใหระบบพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟาเสยีหายได

หมายเหตุ:
ถาระบบพวงมาลัยเพาเวอรไมทํางานตามปกติ ทานจะ
รูสึกวาบังคับเลี้ยวไดยากขึ้น อยางไรกต็ามทานจะยังคง
สามารถบังคับเลี้ยวไดเชนเดิม

หมายเหตุ:
ถาพวงมาลัยถูกใชงาน ทานอาจไดยนิเสยีงเสยีดส ีซึง่ไมใช
ลักษณะของความผิดปกติแตอยางใด และยงัแสดงวา
ระบบพวงมาลัยเพาเวอรนั้นทํางานอยางถูกตอง

ไฟแสดงสถานะไฟเลี้ยว

50G055

เมื่อทานเปดสัญญาณเลี้ยวซายหรือเลี้ยวขวา ลูกศรสเีขยีว

ของสัญญาณเลี้ ยวที่ เปดบนแผงหน าปดจะกะพริบ

พรอมกับไฟเลี้ยวนั้นๆ เมื่อทานเปดสวิตชไฟฉุกเฉิน

ลูกศรทั้งสองจะกะพริบพรอมกับไฟเลี้ยวทั้งหมด

ไฟแสดงสถานะไฟสูง

50G056

ไฟแสดงสถานะนี้จะติดสวางขึน้เมื่อเปดไฟสูง
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ไฟเตอืนอัตราการสิน้เปลืองแบตเตอรีร่ีโมทคอนโทรล 
ของระบบปุมกดคียเลสสตารท (ในรถบางรุน)

70K122

ถาทานไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลไดตามปกติ
ไฟเตอืนนี้จะตดิสวางขึ้นเปนเวลาหลายวินาทีเมื่อกดสวิตช
สตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “ON”

ไฟแสดงสถานะ “PUSH”
(ในรถบางรุน)

82K174

ทานสามารถสตารทเครื่องยนตได ถาไฟแสดงสถานะนี้
ติดสวางขึ้นเมื่อเหยยีบแปนเบรก

ไฟแสดงสถานะ “ACC” (ในรถบางรุน)

82K097

ไฟแสดงสถานะนี้จะติดสวางขึ้นเมื่อโหมดสตารทอยู
ที่ “ACC”

ไฟแสดงสถานะ “ON” ของโหมดสตารท
(ในรถบางรุน)

82K098

ไฟแสดงสถานะนี้จะติดสวางขึ้นเมื่อโหมดสตารทอยู
ที่ “ON” ขณะที่เครื่องยนตดับ
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สวิตชควบคุมไฟสองสวาง

65D611

การใชงานไฟสองสวาง

60MK011

การเปดหรือปดไฟ ใหบิดที่ปลายสวิตช  ซึ่ งมีสาม
ตําแหนงคือ:

OFF (1)
ปดไฟทั้งหมด

 (2)
เปดไฟหรี่  ไฟทาย ไฟสองปายทะเบียน และไฟแผง
หนาปด แตไฟหนาไมเปด

 (3)
เป ดไฟหรี่  ไฟท าย ไฟส องป ายทะเบี ยน  ไฟแผง
หนาปด และไฟหนา

60MK012

ขณะที่ไฟหนาเปดอยู ใหดันสวิตชไปขางหนาเพื่อเปด
ไฟสูง หรอืดันสวิตชเขาหาตัวเพื่อกลับมายังไฟต่ํา ขณะที่
เปดไฟสูง ไฟแสดงสถานะไฟสูงบนแผงหนาปดจะติด
สวางขึ้น การกะพริบไฟสูงเพื่อใชเปนไฟขอทาง ใหดัน
สวิตชเขาหาตัวเล็กนอยแลวปลอยเมื่อทานใหสัญญาณ
เสร็จเรียบรอยแลว

เสียงเตือนไฟเปด
เสียงเตือนจะดงัขึ้นเพื่อเตอืนใหทานปดไฟ ถาไฟถูกเปด
ทิ้งไวเมื่อดึงกุญแจสตารทออกแลวและเปดประตูดาน
คนขบั

คําเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น หามใชงาน
สวิตชควบคุมโดยใชมือสอดผานชองพวงมาลยั

(3)

(2)
(1)

ตัวอยาง

ตัวอยาง
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สวิตชไฟตัดหมอกหนา
(ในรถบางรุน)

64J058

ไฟตัดหมอกหนาจะติดสวางขึน้เมือ่กดสวิตชไฟตัดหมอก
หนาขณะที่ไฟหรี่ ไฟทาย และ/หรือไฟหนาเปดอยู ไฟ
แสดงสถานะที่อยูดานบนสวิตชจะติดสวางขึ้นเมื่อเปด
ไฟตัดหมอกหนา

หมายเหตุ:
ในบางประเทศ การใชงานไฟสองสวางอาจแตกตางจาก
ที่อธิบายไวขางตนตามกฎขอบังคับของทองถิน่นั้นๆ

สวิตชควบคุมไฟเลีย้ว

65D611

การใชงานไฟเลี้ยว

ขณะที่สวติชสตารทอยูที่ตําแหนง “ON” หรือโหมดสตารท
อยูที่ “ON” ใหเลื่อนสวิตชขึ้นหรือลงเพื่อเปดสัญญาณ
ไฟเลี้ยวขวาหรือซาย

สัญญาณไฟเลี้ยวปกติ

60MK013

เลื่อนสวิตชขึ้นหรือลงจนสุดเพื่อเปดสัญญาณไฟเลี้ยว
เมื่อทําการเลี้ยวเสร็จเรียบรอยแลว สัญญาณไฟเลี้ยวจะ
ถูกยกเลิกและสวิตชไฟเลี้ยวจะกลับสูตําแหนงปกติ

ตัวอยาง

คําเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น หามใชงาน
สวิตชควบคุมโดยใชมือสอดผานชองพวงมาลยั

ตัวอยาง
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สัญญาณการเปลี่ยนเลน

60MK014

ในบางกรณ ีเชน เมือ่เปลี่ยนเลน การหมนุของพวงมาลยั
จะไมมากพอที่จะยกเลิกสัญญาณไฟเลี้ยว ดังนั้น เพื่อ
ความสะดวก ทานสามารถกะพริบสัญญาณไฟเลี้ยวได
โดยการเลื่อนสวิตชคางไวครึ่งหนึ่ง สวิตชจะกลับสู
ตําแหนงปกติ เมื่อทานปลอยสวิตช

หมายเหตุ:
สัญญาณไฟเลี้ยวและไฟแสดงสถานะไฟเลี้ยวจะกะพริบ
สามครั้ง ถึงแมวาทานจะเลื่อนสวิตชกลับไปที่ตําแหนง
เดิมทันทีหลังจากที่เลื่อนสวิตชก็ตาม

หมายเหตุ:
สามารถเลือกตั้งคาสัญญาณไฟเลี้ยวและไฟแสดงสถานะ
ไฟเลี้ยวใหกะพริบสามครั้งหลังจากที่ปลอยสวิตชควคุม
ไฟเลี้ยวกลับสูตําแหนงปกติไดที่จอแสดงขอมูล ใหดูที่
หัวขอ “จอแสดงขอมูล” ในหมวดนี้

หมายเหตุ:
ทานสามารถกําหนดจํานวนครั้งในการกะพริบของ
สญัญาณไฟเลี้ยวและไฟแสดงสถานะไฟเลีย้วได กรุณา
ติดตอขอรับการกําหนดคาไดที่ศูนยบริการซูซูกิ

สวิตชไฟฉกุเฉนิ

79MH0231

กดสวิตชไฟฉุกเฉินเพื่อเปดไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยวทั้งหมด
และไฟแสดงสถานะไฟเลี้ยวทั้งสองจะกะพริบพรอมกนั
การปดไฟฉุกเฉนิ ใหกดสวติชอกีครั้ง
ใชไฟฉุกเฉินเพื่อเตอืนรถคันอื่นบนทองถนนในระหวาง
ที่ทานตองจอดรถในกรณีฉุกเฉิน หรือเมื่อรถของทาน
อาจเปนเหตุใหเกิดอันตรายบนทองถนนได

ตัวอยาง

ตัวอยาง
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สวิตชทีป่ดน้ําฝนและที่ฉดีน้ําลางกระจก 
บังลมหนา

57L21128

การใชงานที่ปดน้ําฝนและที่ฉีดน้ําลางกระจก
เมื่อสวิตชสตารทอยูในตําแหนง “ON” หรือโหมดสตารท
อยูที่ “ON” ทานสามารถใชสวิตชที่ปดน้ําฝน/ที่ฉีดน้ําลาง
กระจกได

ที่ปดน้ําฝนกระจกบังลมหนา

79MHA0001

การเปดที่ปดน้ําฝนกระจกบังลมหนา ใหเลือ่นสวิตชลงไป
ที่ตําแหนงการทํางานหนึ่งในสามตําแหนง ในตําแหนง
“INT” ที่ปดน้ําฝนจะปดและหยดุเปนชวงๆ ตําแหนง “INT”
เหมาะสําหรับการขับขี่ในสภาวะทีม่ีหมอกหรอืฝนตกปรอยๆ
ในตําแหนง “LO” ที่ปดน้ําฝนจะทํางาน ดวยความเร็วต่ํา
คงที่ในตําแหนง “HI” ที่ปดน้ําฝนจะทํางานดวยความเร็ว
สงูคงที ่การปดทีป่ดน้ําฝน ใหเลือ่นสวิตชกลบัไปยังตาํแหนง
“OFF”
เลื่อนสวติชขึน้คางไวที่ตําแหนง “MIST” ที่ปดน้ําฝนกระจก
บังลมหนาจะทํางานอยางตอเนื่องที่ความเร็วต่ํา

ที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนา

79MH0235

การฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนา ใหดันสวิตชเขาหาตัวที่ปด
น้ําฝนกระจกบงัลมหนาจะทํางานโดยอัตโนมัติทีค่วามเร็วต่ํา
ถาไมไดเปดใชงานทีป่ดน้ําฝนและเปนรุนทีม่ีตาํแหนง “INT”

คําเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น หามใชงาน
สวิตชควบคุมโดยใชมือสอดผานชองพวงมาลัย

ตัวอยาง

คําเตือน

• เพื่อปองกันไมใหน้ําแข็งเกาะที่กระจกบังลมหนา
ในสภาวะอากาศหนาว ใหเปดระบบไลฝาเพื่ออุน
กระจกบังลมหนาทั้งกอนและระหวางการใชงานที่
ฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนา

• หามใชสารปองกันการแข็งตวัสาํหรบัหมอนำในถงัพกั
น้ําฉีดลางกระจกบังลมหนา สารปองกันการแข็งตัว
สําหรับหมอน้ําจะทําใหทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลง
อยางมากเมือ่ฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนาลงบนกระจก
และจะทําใหสีรถของทานไดรบัความเสียหายดวย

ตัวอยาง
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คันล็อคปรับระดับพวงมาลัย

74LHT0333

(1) ล็อค
(2) ปลดล็อค

คันล็อคจะอยูใตคอพวงมาลัย การปรับระดับความสูง
ของพวงมาลัย:

1) ดันคนัล็อคลงเพื่อปลดล็อคคอพวงมาลัย
2) ปรับพวงมาลัยไปที่ระดับความสูงที่ตองการ และ

ล็อคคอพวงมาลัยโดยการดึงคนัล็อคขึน้
3) ลองขยบัพวงมาลยัขึ้นและลงเพือ่ใหแนใจวาพวงมาลยั

ล็อคเขาที่แนนหนาดี

ขอพึงระวัง
เพื่อชวยปองกันความเสียหายกับชิ้นสวนประกอบ
ของระบบที่ปดน้ําฝนและที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลม
หนา ทานควรปฏิบัติตามขอพงึระวังตอไปนี้:
• อยาเลือ่นสวิตชคางไวอยางตอเนื่องถาไมมีน้ําฉีด
ลางกระจกบังลมหนาพนออกมา เนื่องจากจะทําให
มอเตอรที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนาเสียหายได

• อยาพยายามขจัดคราบสกปรกออกจากกระจก
บังลมหนาที่ แหงโดยใช ที่ปดน้ําฝน มิฉะนั้ น
กระจกบังลมหนาและใบปดน้ําฝนจะเสียหายได
ใหฉดีน้ําลางกระจกบงัลมหนาใหเปยกทกุครั้งกอน
ที่จะใชงานที่ปดน้ําฝน

• ใหขจดัน้ําแขง็หรอืหมิะออกจากใบปดน้ําฝนกอน
ที่จะใชงานที่ปดน้ําฝน

• ตรวจเชค็ระดับน้ําฉีดลางกระจกบังลมหนาเปน
ประจํา ตรวจเช็คใหบอยขึ้น เมื่อสภาพอากาศไมดี

• ใหเตมิน้าํลงในถงัพกัน้ําฉดีลางกระจกบังลมหนา
เพียง 3/4 สวนเทานั้นในชวงสภาพอากาศหนาวเพื่อ
ใหมพีื้นที่วางสําหรบัการขยายตัวในกรณีที่อุณหภูมิ
ลดต่ําลงมากพอที่จะทําใหน้ํากลายเปนน้ําแข็ง

ตัวอยาง

คําเตือน

อยาพยายามปรบัระดบัความสูงพวงมาลยัขณะที่รถ
เคลื่อนที่ มิฉะนั้นทานอาจสูญเสียการควบคุมรถได
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แตร

68LM240

กดปุมแตรที่พวงมาลัยเพือ่ใหเสียงแตรดังขึน้ แตรจะดัง
ไมวาสวิตชสตารทจะอยูที่ตําแหนงใดก็ตาม

สวิตชไลฝากระจกบังลมหลัง

แบบที่ 1

79MH0232

แบบที่ 2

79MS0T208

เมื่อกระจกบังลมหลังเปนฝา ใหกดสวิตชนี้ (1) เพื่อให
กระจกมองเห็นชัดเจน

ไฟแสดงสถานะจะติดสวางขึ้นเมื่อไลฝาทํางาน ไลฝา
จะทํางานเฉพาะขณะเครื่องยนตทํางาน การปดไลฝา
ใหกดสวิตชอีกครั้ง

หมายเหตุ:
• ไลฝาจะทํางานเฉพาะขณะเครื่องยนตทํางาน
• ไลฝาจะปดโดยอัตโนมัติหลังจากทํางานเปนเวลา

15 นาที เพื่อปองกันแบตเตอรี่หมดประจุ

ตัวอยาง

(1)

ตัวอยาง

(1)

ตัวอยาง

ขอพึงระวัง
ไลฝากระจกบังลมหลังใชกระแสไฟฟาปริมาณมาก
ดังนั้น ใหแนใจวาปดไลฝาทุกครั้งหลังจากกระจก
มองเห็นชัดเจนแลว
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คําเตือนเกีย่วกับกาซไอเสีย

52D334

รายการตรวจสอบประจําวัน

กอนการขบัขี่

60A187S

1) ใหแนใจวากระจกหนาตาง กระจกมองหลัง กระจก
มองขาง ไฟสองสวาง และแถบสะทอนแสงสะอาด
และไมมีสิ่งใดบดบัง

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

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวขอ “ยาง” ในหมวด “การตรวจสอบ
และการบํารุงรักษา”
3) ตรวจหารอยรั่วของน้ํามันและของเหลวตางๆ

คําเตือน

หลีกเลี่ยงการสูดดมกาซไอเสีย กาซไอเสียประกอบ
ดวยกาซคารบอนมอนนอกไซด ซึ่งเปนกาซพิษที่
ไรสไีรกลิ่น เนื่องจากกาซคารบอนมอนนอกไซดเปน
กาซที่ตรวจจับไดยาก จึงควรแนใจวาไดปฏิบัติตาม
ขอพงึระวังตอไปนี้เพือ่ชวยปองกันไมใหกาซคารบอน
มอนนอกไซดเขาสูภายในรถยนตของทาน
• อยาสตารทเครื่องยนตทิ้งไวในโรงรถหรือในพื้นที่
แคบที่อากาศถายเทไมสะดวก

(ตอ)

คําเตือน

(ตอ)
• อยาจอดรถโดยที่ติดเครื่องยนตไวเปนเวลานาน
แมในพื้นที่เปดโลง ถาจําเปนตองนั่งในรถที่จอดอยู
เปนเวลาสั้นๆ ขณะที่เครือ่งยนตทํางานใหแนใจวาได
ปรับปุมควบคมุอากาศเขาไปที่ “อากาศภายนอก”
และปรับโบลวเวอรไปที่ความเรว็สูง

• หลกีเลีย่งการใชงานรถยนตขณะเปดฝากระโปรง
ทาย ถาจําเปนตองใชงานรถยนตขณะเปดฝากระโปรง
ทาย ใหแนใจวาไดปดหลังคาซันรูฟ (ในรถบางรุน)
และกระจกหนาตางทุกบานแลว และปรับโบลวเวอร
ไปที่ความเร็วสูง พรอมกับตั้งปุมควบคุมอากาศ
เขาไปที่ “อากาศภายนอก”

• เพื่อใหระบบระบายอากาศในรถของทานทํางาน
อยางเหมาะสม ใหหมั่นตรวจเชค็ไมใหตะแกรง
ชองอากาศเขาที่อยูดานหนากระจกบังลมหนามี
หิมะ ใบไม หรือ สิ่งกีดขวางอื่นๆ ติดอยู

• อยาใหสวนปลายทอไอเสียมีหิมะหรือสิ่งอื่นๆ ติด
อยู เพื่อชวยลดการสะสมของกาซไอเสียใตทองรถ
สิ่งนีเ้ปนสิ่งสําคญัเมื่อจอดรถในสภาวะที่มีพายหุิมะ

• ใหทําการตรวจสอบระบบไอเสียเปนระยะๆ เพือ่
ตรวจดูความเสียหายและการรั่วซึม ถาเกดิความ
เสียหายหรือการรั่วซึมใดๆ ขึ้นใหทําการซอมแซม
โดยทันที



3-2

การใชงานรถของทาน

79MS0-14E

หมายเหตุ:
น้ําทีห่ยดจากระบบปรับอากาศหลงัการใชงานไมใชสิง่
ผิดปกติแตอยางใด

4) ใหแนใจวาฝากระโปรงหนาปดสนิทและล็อคเขาที่
5) ตรวจเช็คไฟหนา ไฟเลี้ยว ไฟเบรก และแตรวาทาํงาน

อยางถูกตอง
6) ปรับเบาะนั่งและพนักพิงศีรษะ
7) ตรวจเช็คแปนเบรกและคนัเบรกมือ
8) ปรับกระจกมองหลงั และกระจกมองขาง
9) ใหแนใจวาทั้งทานซึ่งเปนผูขับขี่และผูโดยสารทัง้หมด

คาดเข็มขดันิรภัยอยางถูกตอง
10) ใหแนใจวาไฟเตือนทั้งหมดติดสวางขึ้นขณะที่บิด

สวิตชสตารทไปทีต่ําแหนง “ON” หรอืหรอืกดสวิตช
สตารทเครือ่งยนตเพือ่เปลีย่นโหมดสตารทไปที่ “ON”

11) ตรวจเช็คเกจวัดทั้งหมด
12) ตรวจเช็คใหแนใจวาไฟเตือนระบบเบรกดับลงเมื่อ

ปลดเบรกมือแลว

ใหทําการตรวจเช็คตางๆ ดังตอไปนี้ในหองเครื่องยนต
เปนประจําสัปดาหละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่ทานเติม
น้ํามันเชื้อเพลิง

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

6) การล็อคของกลอนล็อคฝากระโปรงหนา
ดงึคันปลดลอ็คฝากระโปรงหนาภายในรถ ใหแนใจ
วาทานไมสามารถเปดฝากระโปรงหนาออกไดสุด
โดยไมปลดคันล็อคที่ฝากระโปรงหนา ตรวจเช็ค
ใหแนใจวาไดปดฝากระโปรงหนาอยางแนนหนา
หลังจากที่ตรวจเช็คการล็อคของกลอนล็อคแลว
สําหรับตารางการหลอลื่น ใหดูที่รายการ “กลอน
บานพับและลอ็คทั้งหมด” ของ “ชวงลางและตวัถงั”
ใน “ตารางการบํารงุรกัษาตามระยะ” ในหมวด “การ
ตรวจสอบและการบํารุงรักษา”

ใหตรวจเช็คแรงดันลมยางโดยใชัเกจวัดแรงดันลมยาง
เปนประจําเดือนละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่ทานเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิง รวมทั้งตรวจเชค็แรงดนัลมยางของยางอะไหล
ดวย

การกินน้ํามันเครื่อง

เปนเรื่องปกติที่เครื่องยนตจะกนิน้ํามันเครื่องในระหวาง
การใชงานรถยนตตามปกติ

ปริมาณการกินน้ํามันเครื่องจะขึ้นอยูกับความหนืดของ
น้ํามัน คุณภาพของน้ํามัน และสภาวะการขับขี่รถยนต
การขับขี่รถยนตดวยความเร็วสูง และการเรงหรือลด
ความเร็วบอยๆ จะทําใหกินน้ํามันเครื่องมากขึ้น ภายใต 
การรับภาระสูงก็เปนสาเหตุใหเครื่องยนตกินน้ํามัน
เครื่องมากขึน้เชนกัน
เครื่องยนตใหมก็กินน้ํามันเครื่องมากเชนกัน เนื่องจาก

ลูกสูบ แหวนลูกสูบ และผนังกระบอกสูบยังปรับสภาพ

ไมเขาที่ การกินน้ํามันเครื่องของเครื่องยนตใหมจะอยู

ในระดับปกติ ก็ตอเมื่อผานการขับขี่ไปเปนระยะทาง

ประมาณ 5,000 กม. แลวเทานั้น

การกินน้ํามันเครื่อง: 
สูงสุด 1.0 ลิตรตอ 1,000 กม.

เมื่อวัดปริมาณการกินน้ํามันเครื่อง พึงระลึกไววาน้ํามัน
เครื่องอาจเจือจางจึงทําใหยากตอการตัดสินระดบัน้ํามัน
เครื่องที่แทจริงไดอยางถูกตอง
ตัวอยางเชน ถาขับขี่รถยนตเปนระยะทางสั้นๆ บอยครั้ง
และเครื่องยนตกินน้ํามันเครื่องในระดับปกติ กานวัด
ระดับน้ํามันเครื่องอาจไมแสดงระดับน้ํามันเครื่องที่ลด
ลงเลย แมวาจะขับรถมาแลวเปนระยะทาง 1,000 กม.

คําเตือน

ตรวจเช็คใหแนใจวาฝากระโปรงหนาปดสนิทและ
ล็อคเขาที่กอนการขับขี่ มิฉะนั้น ฝากระโปรงหนา
อาจเปดขึ้นโดยไมคาดคิดในขณะขับขี่ ทําใหบดบัง
ทัศนวิสัยจนเปนเหตุใหเกดิอบุัตเิหตุได
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หรือมากกวากต็าม ที่เปนเชนนี้เนื่องจากน้ํามนัเครื่องนั้น
คอยๆ เจือจางกับน้ํามันเชื้อเพลิงหรือความชื้นทลีะนอย
จึงทําใหดเูหมือนวาระดบัน้ํามันเครือ่งไมเปลีย่นแปลงเลย
ทานควรทราบดวยเชนกันวาสวนผสมที่เจือจางจะระเหย
ออกมาภายหลังเมื่ อขับขี่ รถยนตที่ ความเร็วสูงเชน
บนทางดวน ซึ่งจะทําใหดเูหมอืนวาเครื่องยนตกนิน้ํามนั
เครื่องมากเกินไปหลังจากการขับขีด่วยความเร็วสูง

สวิตชสตารท
(รุนทีไ่มมีระบบปุมกดคียเลสสตารท)

65D611

60B041

สวิตชสตารทมีสี่ตําแหนงดังตอไปนี้:

LOCK
ตําแหนงนี้เปนตําแหนงจอดปกติ ตําแหนงนี้เปนเพียง
ตําแหนงเดียวเทานั้นที่สามารถนํากุญแจออกได

คําเตือน

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น หามใชงาน
สวิตชควบคุมโดยใชมือสอดผานชองพวงมาลยั

ตัวอยาง
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เกียรธรรมดา

60G033

• รุนเกยีรธรรมดา
ทานตองกดกุญแจเขา เพื่อบิดกุญแจไปที่ตําแหนง
“LOCK” กุญแจจะล็อคการจุดระเบิด (สตารท) และ
ปองกันการใชงานพวงมาลัยหลังจากนํากุญแจออก

• รุนเกยีร CVT
คันเกียรจะตองอยูในตําแหนง “P” (จอด) เพื่อบิด
กุญแจไปที่ตําแหนง “LOCK” กุญแจจะล็อคการจุด
ระเบดิ (สตารท) และปองกันการใชงานพวงมาลัยและ
คันเกียรหลังจากนํากุญแจออก

การปลดล็อคพวงมาลัย ใหเสียบกุญแจและบิดตามเข็ม
นาฬิกาไปที่ตําแหนงอื่น ถาทานไมสามารถบิดกุญแจ
เพื่อปลดล็อคพวงมาลัยได ใหขยับพวงมาลัยไปทางขวา
หรือซายเล็กนอยในขณะที่บิดกุญแจ

ACC
อุปกรณไฟฟาตางๆ เชน วิทยุจะสามารถทํางานได แต
เครื่องยนตจะไมทํางาน

ON
ตําแหนงนี้เปนตาํแหนงทํางานปกต ิระบบไฟฟาทั้งหมด
จะทํางานได

START
ตําแหนงนี้คือตําแหนงสําหรับสตารทเครื่องยนตดวย
มอเตอรสตารท ทานควรปลอยกุญแจออกจากตําแหนง
นี้ทันทีเมื่อเครื่องยนตสตารทติดแลว

เสียงเตือนลืมถอดกุญแจสตารท (ในรถบางรุน)
เสยีงเตือนจะดังและหยุดเปนชวงๆ เพื่อเตือนใหทานถอด
กุญแจสตารทออก ถากุญแจเสียบคางอยูที่สวิตชสตารท
เมื่อประตูดานคนขับเปดอยู

81A297S

บิดไปที่ “LOCK”

กด

คําเตือน

• หามบิดสวิตชสตารทกลบัไปที่ตําแหนง “LOCK”
และถอดกุญแจสตารทออกขณะที่รถกําลังเคลื่อนที่
มิฉะนั้น พวงมาลัยจะล็อค และทานจะไมสามารถ
ควบคุมรถได

(ตอ)
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สวิตชสตารทเครื่องยนต
(รุนทีม่ีระบบปุมกดคียเลสสตารท)

61MM0B001

LOCK (OFF)
โหมดนี้ใชสําหรับการจอดรถ เมื่อโหมดนี้ถูกเลือกโดย
การกดสวิตชสตารทเครื่องยนตแลวมีการเปดหรือปด
ประตูรถใดๆ พวงมาลัยจะล็อคโดยอัตโนมัติ

ACC
กดสวติชสตารทเครื่องยนตเพื่อเลอืกโหมดสตารทนี้เพื่อ
ใชงานอุปกรณไฟฟา เชน ระบบเครื่องเสียง กระจกมอง
ขาง และชองเสียบอุปกรณเสริมขณะที่เครื่องยนตไมทํางาน
เมื่อเลือกตําแหนงนี้ จอแสดงขอมูลที่แผงหนาปดจะติด
สวางขึน้ ใหดูรายละเอียดที่ “ไฟเตือนและไฟแสดงสถานะ”
ในหมวด “กอนการขับขี่”

ON
• ขณะเครื่องยนตไมทํางาน (OFF)
ทานสามารถใชงานอุปกรณไฟฟาเชน กระจกประตู
ไฟฟาและที่ปดน้ําฝนขณะที่เครื่องยนตไมทํางานได
เมื่อเลือกโหมดสตารทนี้โดยการกดสวิตชสตารท
เครื่องยนต จอแสดงขอมูลที่แผงหนาปดจะตดิสวางขึ้น

• ขณะเครื่องยนตทํางาน (ON)
ทานสามารถใชงานอุปกรณไฟฟาไดทั้งหมด รถสามารถ
ขับเคลือ่นไดเมือ่ทานเลอืกโหมดสตารทนี้โดยการกด
สวิตชสตารทเครื่องยนต

START
เมื่อทานมีรีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารท
อยูกับทาน เครื่องยนตจะสตารทโดยอัตโนมัติเมื่อทาน
กดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเลือกโหมดสตารทนี้
หลังจากที่เลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง “P” แลวเหยียบ
แปนเบรก (ถาทานจําเปนตองสตารทเครื่องยนตใหมใน
ขณะที่รถกําลังเคลื่อนที่ ใหเลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง
“N”)

คําเตือน

(ตอ)
• ใหบิดสวิตชสตารทกลบัไปที่ตําแหนง “LOCK”
และถอดกุญแจสตารทออกทุกครั้งที่ออกจากรถ
แมวาจะเปนระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม นอกจากนี้ อยา
ปลอยใหเด็กอยูในรถตามลําพัง เนื่องจากเด็กที่ไมมี
ผูปกครองดูแลอาจทําใหรถเคลื่อนที่โดยไมไดตั้งใจ
หรืออาจเลนกบักระจกไฟฟาหรือหลงัคาซันรูฟได
นอกจากนี้ เด็กอาจเปนลมแดดเนื่องจากสภาวะ
อากาศที่รอนจดั ซึ่งอาจทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรง
หรือเสียชวีิตได

ขอพึงระวัง
• เมื่อสตารทเครื่องยนตแตละครั้ง อยาสตารทเครือ่งยนต
จนมอเตอรสตารททํางานนานตอเนื่อง เปนเวลา
เกินกวา 12 วินาที ถาเครื่องยนตสตารทไมติด
ใหรอ 15 วินาทีแลวจึงลองสตารทใหมอีกครั้ง ถา
เครือ่งยนต ยงัคงสตารทไมตดิหลังจากที่ลองสตารท
หลายครั้งแลว ใหตรวจเชค็ระดับน้ํามันเชือ้เพลิง
วามีเหลืออยูหรือไม หรือนํารถเขารับการตรวจ
เช็คที่ศูนยบรกิารซูซูกิ

• อยาปลอยสวิตชสตารทคางไวที่ตําแหนง “ON”
ถาเครือ่งยนตไมทํางาน เนือ่งจากจะทําใหแบตเตอรี่
หมดประจุได

ตัวอยาง
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หมายเหตุ:
ทานไมจําเปนตองกดสวิตชสตารทเครื่องยนตคางไว
เพื่อสตารทเครื่องยนต

หมายเหตุ:
• พวงมาลัยอาจปลดล็อคไดถามีน้ําหนักกดทับที่พวงมาลัย
ถาเกดิเหตกุารณดังกลาว ใหหมนุพวงมาลัยไปทางขวาหรอื
ซายเพื่อคลายจากน้ําหนักนั้น กอนทีท่านจะกดสวติชสตารท
เครื่องยนตอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนไปที่โหมดสตารทที่ตองการ

• ในบริเวณที่สัญญาณวิทยุหรือสัญญาณรบกวนกําลังแรง
สงู ทานอาจไมสามารถเปลี่ยนโหมดสตารทไปเปน “ACC”
หรอื “ON” หรอืเพื่อสตารทเครือ่งยนต โดยใชสวติชสตารท
เครือ่งยนตได 

ระบบปุมกดคียเลสสตารท
(ในรถบางรุน)

ถามีรีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารท
อยูภายใน “บริเวณการทํางานภายใน” (ดูที่คําอธิบายที่
เกี่ยวของในหมวดนี้) ทานจะสามารถใชงานสวิตชสตารท
เครื่องยนตเพื่อสตารทเครื่องยนตและเลือกโหมดสตารท
(“ACC” หรอื “ON”) ได นอกจากนี้สามารถใชงานฟงกชัน่
ดังตอไปนี้ได:

• ฟงกชัน่คียเลสเอ็นทร ีดรูายละเอียดที่ “รโีมทคอนโทรล
ของระบบปุมกดคียเลสสตารท” ในหมวด “กอนการ
ขับขี”่

• การล็อคและการปลดล็อคประตูโดยใชสวิตชบนมือ
เปดประตดูานนอก ดรูายละเอียดที่ “รีโมทคอนโทรล
ของระบบปุมกดคยีเลสสตารท” ในหมวด “กอนการ
ขับขี”่

• ฟงกชั่นยับยั้งการทํางานของเครื่องยนต (ปองกัน
การโจรกรรม) ใหดูรายละเอียดที่ “ระบบยบัยั้งการ
ทํางานของเครื่องยนต” ในหมวด “กอนการขบัขี่”

ไฟสองสวางทีส่วิตชสตารทเครื่องยนต

สวติชสตารทเครื่องยนตจะตดิสวางในสถานการณดงันี้:
• เปดประตดูานคนขับขณะที่เครื่องยนตไมทํางาน หรือ
ระยะเวลา 15 วนิาทีหลังจากปดประตูดานคนขบั ไฟ
สองสวางจะคอยๆ ดบัลงหลงัจากเวลาผานไป 15 วนิาที

• ไฟหรี่เปดอยูขณะที่เครื่องยนตไมทํางาน ไฟสองสวาง
จะดับลงเมื่อปดไฟหรี่

• เมื่อเครื่องยนตทํางาน และไฟหรี่และ/หรือไฟหนา
เปดอยู ไฟสองสวางจะดับลงเมื่อปดไฟหนา

ขอพึงระวัง
อยาปลอยใหสวิตชสตารทเครื่องยนตอยูในโหมด
“ACC” หรือ “ON” เมื่ อเครื่ องยนตไม ทํางาน
หลีกเลี่ยงการใชงานวิทยุหรืออุปกรณไฟฟาอื่นๆ
เปนเวลานานเมื่อสวิตชสตารทเครื่องยนตอยู ใน
โหมด “ACC” หรือ “ON” เมื่อเครื่องยนตไมทํางาน
มิฉะนั้นแบตเตอรี่อาจหมดประจุได
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82K253

หมายเหตุ:
เพือ่การประหยดัพลงังานแบตเตอรี่ ไฟสองสวางจะดบั
ลงโดยอัตโนมัติเมื่อสภาวะทั้งสองดังตอไปนี้เกิดขึ้น
พรอมกัน:
• ปดไฟหนาและไฟหรี่
• หลังจากเปดประตูดานคนขับผานไป 15 นาที

การเลือกโหมดสตารท

กดสวติชสตารทเครื่องยนตเพื่อเลอืกโหมด “ACC” หรือ
“ON” ดังวิธีตอไปนี้ เมื่อทานใชงานอุปกรณไฟฟาหรือ
ตรวจเช็คการทํางานของอุปกรณตางๆ โดยไมไดติด
เครื่องยนต 

1) นํารีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคยีเลสสตารท
ไวกับตัวทานแลวนัง่ที่เบาะคนขับ

2) กดสวิตชสตารทเครื่องยนตโดยไมตองเหยียบแปน
เบรก (1)

82K254

ทุกครั้ งที่ ท านกดสวิตชสตารทเครื่ องยนต  โหมด
สตารทจะเปลี่ยนดังตอไปนี้

57L31006

(1)

P

P

(OFF)

ONACCLOCK

เกียร CVT
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หมายเหตุ:
ถาคนัเกยีรอยูที่ตําแหนงอื่นนอกเหนือจากตําแหนง “P”
หรือถากดปุมที่หัวคันเกียรเมื่อคันเกียรอยูในตําแหนง
“P” โหมดสตารทจะไมสามารถเปลี่ยนกลบัไปที่ “LOCK”
(OFF) ได

ถาไฟแสดงสถานะ “PUSH” กะพริบและไมสามารถ
เลือกโหมดสตารทได
รีโมทคอนโทรลของระบบป ุมกดคยีเลสสตารทของทาน
อาจไมสามารถรับสัญญาณขณะอยูภายใน “บริเวณการ
ทํางานภายใน” (ดูที่คําอธิบายที่เกี่ยวของในหมวดนี้)
ใหลองอีกครั้งหลังจากที่ตรวจสอบแลววามีรีโมทคอนโทรล
อยูกับตัวทาน ถายงัคงไมสามารถเลือกโหมดสตารทได 
แบตเตอรี่รโีมทคอนโทรลอาจหมดประจุ เพื่อใหสามารถ
เลือกโหมดสตารทไดทานจะตองใชวิธีการดังตอไปนี้: 

57L21131

1) กดสวิตชสตารทเครื่องยนต (1) โดยไมตองเหยียบ
แปนเบรก

2) ในระหวางที่ไฟแสดงสถานะ “PUSH” บนแผง
หนาปดกะพริบภายใน 10 วินาที ใหปลายสวิตชล็อค
ของรีโมทคอนโทรล (2) สัมผัสกับสวิตชสตารท
เครื่องยนตเปนเวลา 2 วนิาทีโดยประมาณ

หมายเหตุ:
• ถาทานยังคงไมสามารถเลือกโหมดสตารทได อาจมปีญหา
เกดิขึน้กบัระบบปุมกดคียเลสสตารท ใหตดิตอศนูยบรกิาร
ซูซกูิเพือ่ทําการตรวจสอบระบบ

• ไฟเตอืนระบบปุมกดคยีเลสสตารท/ระบบยบัยั้งการทํางาน
ของเครื่องยนตจะติดสวางขึ้นเปนเวลาประมาณ 5 วินาที
ในขณะที่ไฟแสดงสถานะ “PUSH” กะพรบิ ใหดูรายละเอียด
ที่ “ไฟเตือนและไฟแสดงสถานะ” ในหมวด “กอนการ
ขับขี่”

• ทานสามารถกําหนดคาระบบใหเสียงเตือนภายในดังหนึ่ง
ครั้งสําหรับการเตือน “รีโมทคอนโทรลอยูภายนอกชวง
การรบัสญัญาณ” เพือ่ทําการกาํหนดคานี้ กรณุาตดิตอศนูย
บรกิารซูซูกิ

• ถาแบตเตอรีข่องรโีมทคอนโทรลใกลจะหมดประจ ุไฟเตือน
อัตราการสิน้เปลืองแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลระบบ
ปุมกดคียเลสสตารทที่แผงหนาปดจะติดสวางขึ้นเปนเวลา
2-3 วินาที เมื่อทานกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยน
โหมดสตารทไปเปน “ON” ใหดูรายละเอียดที่ “ไฟเตือน
และไฟแสดงสถานะ” ในหมวด “กอนการขับขี่” สําหรับ
รายละเอียดการเปลี่ยนแบตเตอรี ่ใหดูที่ “รโีมทคอนโทรล
ของระบบปุมกดคียเลสสตารท” ในหมวด “กอนการขับขี่”

(1)

(2)

ตัวอยาง
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การเตือน “รีโมทคอนโทรลอยูภายนอก”

เมือ่ตรวจพบสภาวะดงัไดอธบิายไวดานลาง ระบบจะทํา
การเตือน “รีโมทคอนโทรลอยูภายนอก” โดยการสง
เสียงเตือนภายในและภายนอก และกะพริบไฟเตือน
ระบบปุมกดคียเลสสตารท/ระบบยับยั้งการทํางานของ
เครื่องยนต

• เมื่อเปดประตูใดประตูหนึ่งเมื่อรีโมทคอนโทรลไม 
อยูภายในรถและเครือ่งยนตกําลังทาํงาน หรอืกดสวิตช
สตารทเครือ่งยนตเพือ่เปลีย่นโหมดสตารทไปที่ “ACC”
หรือ “ON”

• รีโมทคอนโทรลไมอยูภายในรถขณะที่ทานพยายาม
จะสตารทเครื่องยนตหลังจากเปลี่ยนโหมดสตารท
ไปเปน “ACC” หรือ “ON” โดยการกดสวติชสตารท
เครื่องยนต

79MS0T301

(1) ไฟเตือนระบบปุมกดคียเลสสตารท/ระบบยับยัง้
การทํางานของเครื่องยนต (กะพริบ)

หมายเหตุ:
• ถามกีารเตอืน ใหระบุตาํแหนงรโีมทคอนโทรลใหเรว็ที่สดุ
เทาที่เปนไปได

• การพยายามสตารทเครื่องยนตจะลมเหลวในขณะที่การเตือน
ทํางาน การกะพรบิของไฟเตือนระบบปุมกดคียเลสสตารท/
ระบบยบัยั้งการทํางานของเครือ่งยนตที่แผงหนาปดจะระบุ
สภาวะนี้ ใหดรูายละเอยีดที ่“ไฟเตือนและไฟแสดงสถานะ”
ในหมวด “กอนการขับขี่”

• ไฟเตอืนระบบปุมกดคยีเลสสตารท/ระบบยบัยั้งการทํางาน
ของเครื่องยนตควรจะหยุดกะพริบในไมชาหลังจากนํา
รีโมทคอนโทรลกลับเขาภายในรถ ถาไฟเตือนไมหยุด
กะพรบิใหเปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “LOCK” (OFF) โดย
การกดสวิตชสตารทเครื่องยนตแลวทําการสตารทเครื่องยนต

• เก็บรโีมทคอนโทรลไวกับตัวทานซึ่งเปนผูขับขี่เสมอ

บรเิวณการทํางานภายในสําหรบัการสตารทเครือ่งยนต 
การเลือกโหมดสตารท และการเตอืน “รโีมทคอนโทรล 
อยูภายนอก”

57L31004

(1) บริเวณการทํางานภายใน

“บริเวณการทํางานภายใน” สําหรับฟงกชั่นเหลานี้
หมายถึงพื้นที่ภายในหองโดยสารยกเวนพื้นที่เหนือแผง
หนาปด

(1)

(1)
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หมายเหตุ:
• แมวาเมื่อรีโมทคอนโทรลอยูภายใน “บริเวณการทํางาน
ภายใน” ถาอยูในสภาวะใดสภาวะหนึง่ดังตอไปนี้ทานอาจ
ไมสามารถสตารทเครือ่งยนตหรือเลือกโหมดสตารทได
และการเตือน “รีโมทคอนโทรลอยูภายนอก” อาจเกิดขึ้น
– แบตเตอรี่รโีมทคอนโทรลต่ํา
– รโีมทคอนโทรลถูกรบกวนจากสญัญาณคลื่นวิทยุกาํลัง
สงูหรอืสัญญาณรบกวน

– รีโมทคอนโทรลสัมผัสกับหรือถูกบังดวยวัตถุที่เปน
โลหะ

– รีโมทคอนโทรลอยูในกลองเก็บของ เชน ชองเก็บของ
หรือชองเก็บของขางประตู

– รีโมทคอนโทรลอยูในชองเก็บของที่แผงบังแดดหรือ
บนพืน้

• แมวาเมื่อรีโมทคอนโทรลอยูภายนอก “บริเวณการทํางาน
ภายใน” ถาอยูในสภาวะใดสภาวะหนึ่งดังตอไปนี้ ทาน
อาจสามารถสตารทเครือ่งยนตหรือเลือกโหมดสตารทได
การเตือน “รโีมทคอนโทรลอยูภายนอก” อาจเกิดขึ้นใน
ขณะนั้น
– รีโมทคอนโทรลอยูภายนอกรถแตใกลกับประตูมาก
– รีโมทคอนโทรลอยูที่แผงหนาปด

คันเบรกมือ

54G039

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

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

สําหรับรุนเกียร CVT ใหใสเบรกมือกอนเลื่อนคันเกียร
ไปที่ ตําแหนง “P” (จอด) ทุกครั้ง ถาทานจอดรถบน
ทางลาดชันและเลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง “P” กอนที่
จะใสเบรกมือ น้ําหนักของรถอาจทําใหเลื่อนคันเกียร
ออกจากตําแหนง “P” ไดยากเมื่อทานพรอมที่จะขับรถ
อีกครั้ง

เมื่อจะเริ่มออกตัว ใหเลื่อนคันเกียรออกจากตําแหนง
“P” กอนที่จะปลดเบรกมือ

(2)

(3)

(1)

ตัวอยาง

คําเตือน

• หามขับรถขณะใสเบรกมือ: ประสิทธิภาพของ
เบรกหลังจะลดลงเนื่องจากความรอนที่มากเกินไป
อายุการใชงานของเบรกจะสั้นลง หรือเบรกอาจ
เสียหายอยางถาวรได

• ถาเบรกมอืไมสามารถยดึรถใหจอดนิง่อยูกบัที่ได
หรือปลดเบรกมือลงไดไมสุด ใหนํารถเขารบัการ
ตรวจเช็คที่ศูนยบริการซูซูกทิันที
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เสียงเตือนเบรกมือ

เสียงเตือนจะดังขึ้นเปนชวงๆ เพื่อเตือนใหทานปลดเบรก
มือ ถาทานสตารทรถโดยที่ไมไดปลดเบรกมือ ใหแนใจ
วาทานปลดเบรกมือจนสุดและไฟเตือนระบบเบรกจะ
ดับลง 

แปนเหยียบ

เกียรธรรมดา

80J2121

CVT

80J2122

คําเตือน

ใหดึงเบรกมือขึ้นจนสุดกอนที่จะออกจากรถทุกครั้ง
มิฉะนั้นรถอาจเคลื่อนที่เปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บ
หรือเกดิความเสียหายได เมื่อจอดรถ ใหแนใจวาคัน
เกยีรสําหรับรุนเกียรธรรมดาอยูในตําแหนงเกียรถอย
หรือเกยีรหนึ่ง และคันเกียรสําหรับรุนเกยีร CVT อยู
ในตําแหนง “P” (เกียรจอด) พึงระลึกไววา แมวาจะ
เลื่อนคันเกียรไปทีต่ําแหนงใดๆ หรอืตําแหนง P (จอด)
ก็ตาม ทานจะตองดึงเบรกมือขึ้นใหสุดทุกครั้งที่
จอดรถ

คําเตือน

เมื่อจอดรถภายใตสภาวะอากาศหนาวจัด ใหปฏิบัติ
ตามขั้นตอนตอไปนี้:
1) ใสเบรกมือ
2) รุนเกยีรธรรมดา - ดับเครื่องยนต แลวเลื่อนคัน

เกียรไปที่ตําแหนงเกียรถอยหรือเกยีรหนึ่ง 
เกียร CVT - เลื่อนคนัเกียรไปที่ตําแหนง “P”
(เกียรจอด) และดับเครื่องยนต

3) ออกจากรถและหนุนลอไว
4) ปลดเบรกมือ 

เมื่อทานกลับมาที่รถ ทานตองจําใหไดวาจะตอง
ใสเบรกมือกอน แลวจึงนําอุปกรณหนุนลอออก

(2)(1)

(3)

ตัวอยาง

(3)

(2)

ตัวอยาง
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แปนคลตัช (1)

(สําหรับรุนเกียรธรรมดา)
แปนคลัตชใชเพื่อตัดการสงกําลังที่สงไปยังลอเมื่อสตารท
เครือ่งยนต หยดุรถ หรอืเปลีย่นเกยีร การเหยยีบแปนคลตัช
จะตัดกําลังที่สงผานคลัตช

แปนเบรก (2)

เบรกที่ติดตั้งมากับรถซูซูกิของทานเปนแบบดิสกเบรก
หนาและหลัง การเหยยีบแปนเบรกจะทําใหเบรกดังกลาว
ทํางาน

เมื่อเหยียบเบรก ทานอาจไดยินเสียงเบรกบางเปนครั้งคราว
เสียงเบรกนี้มีสาเหตุมาจากปจจัยแวดลอมตางๆ เชน
สภาวะอากาศเย็น เปยกชื้น หรือหิมะตก และอื่นๆ ซึ่ง
ไมไดแสดงถึงความผิดปกติแตอยางใด

แปนคันเรง (3)

แปนคันเรงนี้ใชเพื่อควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนต
การเหยียบแปนคันเรงจะเปนการเพิ่มกําลงัและความเร็ว
รถ

การสตารทเครื่องยนต
 (รุนที่ไมมีระบบปุมกดคียเลสสตารท)

กอนสตารทเครื่องยนต

79MS0T302

1) ใหแนใจวาไดใสเบรกมือจนสุดแลว
2) รุนเกยีรธรรมดา – เลือ่นคันเกียรไปที่ตําแหนง “N”

(เกยีรวาง) และเหยียบแปนคลตัชใหสุด เหยียบแปน
คลัตชคางไวขณะสตารทเครื่องยนต 
รุนเกียร CVT – ถาคันเกียรไมอยูในตําแหนง “P”
(เกียรจอด) ใหเลื่อนคันเกียรไปทีต่ําแหนง “P” (เกียร
จอด) (ถาทานจําเปนตองสตารทเครื่องยนตใหม
ในขณะที่รถกําลังเคลื่อนที่ใหเลื่อนคันเกียรไปที่
ตําแหนง “N”)

คําเตือน

อยาขับรถโดยวางเทาไวบนแปนคลัตช เพราะจะทํา
ใหคลัตชสึกมากกวาปกติ คลัตชเสียหาย หรือสูญเสีย
กําลังเบรกดวยเครื่องยนตโดยไมคาดคิด

คําเตือน

ถาเบรกมีเสียงดังมากผิดปกติ และเกิดขึ้นทุกครั้งที่
เหยียบเบรก ทานควรนํารถเขารับการตรวจเช็คเบรก
ที่ศูนยบรกิารซูซกูิ

คําเตือน

อยา “ขับขี่” โดยที่เหยียบเบรกนานตอเนื่อง หรือ
วางเทาไวบนแปนเบรก การกระทําเชนนี้จะสงผล
ใหเบรกรอนจัดเปนผลใหเกิดการเบรกโดยไมคาดคิด
ระยะเบรกเพิ่มขึ้น หรือทําใหเบรกเสียหายอยางถาวร
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หมายเหตุ:
รถรุนเกียร CVT จะมีอุปกรณปองกันการทํางานของ
มอเตอรสตารทซึง่ออกแบบมาเพื่อปองกันไมใหมอเตอร
สตารททํางานถาคันเกียรอยูในตําแหนงการขับขีใ่ดๆ

การสตารทเครื่องยนตขณะเครื่องเยน็ และขณะอุน 
เครื่องยนต

สตารทเครื่องยนตโดยบิดกุญแจสตารทไปที่ตําแหนง
“START” โดยไมเหยียบแปนคันเรง ปลอยกุญแจเมื่อ
เครื่องยนตสตารทติดแลว

ถาเครื่องยนตสตารทไมติดหลังจากที่สตารทเปนเวลา
12 วินาทีแลว ใหรออีกประมาณ 15 วินาที แลวเหยียบ
แปนคันเรงลง 1/3 ของระยะแปนคันเรง แลวลองสตารท
เครื่องยนตใหมอีกครั้ง ปลอยกุญแจและแปนคันเรง
เมื่อเครื่องยนตสตารทติดแลว

ถาเครื่องยนตยังคงสตารทไมติด ใหลองเหยียบแปน
คันเรงลงจนสุดขณะสตารทเครื่องยนต วิธีนี้อาจจะชวย
ใหเครื่องยนตสตารทติดไดถามีน้ํามันทวม

การสตารทเครื่องยนต 
(รุนทีม่ีระบบปุมกดคียเลสสตารท)

กอนสตารทเครื่องยนต

79MS0T303

1) ใหแนใจวาไดใสเบรกมือจนสุดแลว
2) ถาคนัเกียรไมอยูในตําแหนง “P” (เกียรจอด) ให

เลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง “P” เหยยีบแปนเบรก
จนสุดคางไว

คําเตือน

กอนสตารทเครื่องยนต ใหแนใจวาไดใสเบรกมือจน
สุดแลว และคันเกียรอยูที่ตําแหนงเกียรวาง (หรือเกียร
จอดสําหรบัรุนเกียร CVT)

ขอพึงระวัง
• ใหปลอยสวติชสตารททนัทีหลงัจากที่เครือ่งยนต
สตารทตดิแลว มิฉะนัน้มอเตอรสตารทจะเสียหาย
ได

• อยาสตารทเครือ่งยนตนานติดตอกนัเกินกวา 12
วินาที ถาเครื่องยนตสตารทไมติดในครั้งแรก ให
รอประมาณ 15 วนิาทีแลวจึงลองสตารทใหมอีกครั้ง
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82K254

3) ไฟแสดงสถานะ “PUSH” ที่แผงหนาปดจะติดสวาง
ขึ้น กดสวิตชสตารทเครื่องยนต (1) เมื่อเครื่องยนต
สตารทติด มอเตอรสตารทจะหยดุทํางานโดยอตัโนมัติ

หมายเหตุ:
• ทานไมจําเปนตองกดสวิตชสตารทเครื่องยนตคางไวเพื่อ
สตารทเครื่องยนต

• รถรุนเกยีร CVT จะมอีุปกรณปองกนัการทํางานของมอเตอร
สตารทซึ่งออกแบบมาเพื่อปองกันไมใหมอเตอรสตารท
ทํางานถาคันเกียรอยูในตําแหนงการขับขี่ใดๆ

• ทานควรลดภาระตางๆ ลง เชน ปดไฟหนาและระบบปรบั
อากาศ เพื่อใหสตารทเครื่องยนตไดงายขึ้น

• แมวาทานจะสตารทเครื่องยนตไมติด มอเตอรสตารทจะ
หยุดหมนุโดยอัตโนมตัหิลังจากนั้นสกัครู หลังจากมอเตอร
สตารทหยุดหมุนหรือถามีปญหาเกิดขึ้นกับระบบมอเตอร
สตารทจะหมุนเฉพาะในขณะทีก่ดสวติชสตารทเครือ่งยนต

การดับเครื่องยนต

• กดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อดับเครือ่งยนตหลังจาก
ที่รถจอดสนิท

• ในกรณีฉกุเฉนิ ทานสามารถดับเครื่องยนตโดยการ
กดสวิตชสตารทเครื่องยนตเร็วๆ 3 ครั้งขึน้ไป หรือ
กดสวิตชสตารทเครื่องยนตคางไว 2 วินาทีขึน้ไปใน
ขณะที่รถเคลื่อนที่ได

หมายเหตุ:
อยาดับเครื่องยนตในขณะที่รถเคลื่อนที่ ยกเวนในกรณี
ฉุกเฉนิ
การบังคับเลี้ยวและการเบรกตองออกแรงมากขึ้นเมื่อ
เครื่องยนตดับ
ดูที่ “การเบรก” ในหมวดนี้

• ถาเครือ่งยนตดับและอยูในสถานะนัน้ชั่วขณะหลังจาก
ที่เครื่องยนตดับโดยไมคาดคิด หรือรถวิ่งดวยความ
เร็วสูงกอนเครื่องยนตจะดบั อาจไดยินเสียงคลิกจาก
เครื่องยนตเมื่อสตารทเครื่องยนตใหมอีกครั้ง ซึ่งไม
ถอืวาเปนสิ่งผดิปกติ ในกรณีนี้ ใหเดินเบาเครื่องยนต
กอนจะดับเครื่องเสมอ

คําเตือน

กอนสตารทเครื่องยนต ใหแนใจวาไดใสเบรกมือจน
สุดแลว และคันเกยีรอยูที่ตําแหนง “P”

(1)

ขอพึงระวัง
• อยาเหยียบแปนคนัเรงในระหวางขั้นตอนการสตารท
เครื่องยนต

• ถาเครือ่งยนตไมตอบสนองเมือ่ทานพยายามสตารท
ดวยสวิตชสตารทเครื่องยนต หรือถาสวิตชสตารท
เครือ่งยนตวนซ้ําโหมด “LOCK”(OFF) - “ACC” -
“ON” แบตเตอรี่ของรถอาจหมดประจุ ใหตรวจ
เช็คแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่รถกอนลองสตารท
ใหมอีกครั้ง

ขอพึงระวัง
ถาทานดบัเครือ่งยนตในขณะทีร่ถเคลื่อนที ่เกียร CVT
อาจไดรับความเสียหาย
หลีกเลี่ยงการดับเครื่องยนตในขณะขับขี่
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การสตารทเครื่องยนตขณะเครื่องเย็นและขณะ 
เครื่องอุน

สตารทเครื่องยนตโดยกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อ
เปลีย่นโหมดสตารทไปที่ “START” โดยไมเหยียบแปน
คันเรง

หลังจากกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมด
สตารทไปที่ “START” มอเตอรสตารทจะสตารทเครื่องยนต 
เปนเวลาประมาณ 12 วินาที  กอนที่ เครื่ องยนตจะ
สตารทติด ถาเครื่องยนตสตารทไมติดในครั้งแรก ให
รอประมาณ 15 วินาที จากนั้นลองสตารทใหมอีกครั้ง
ในขณะที่กดสวิตชสตารทเครื่องยนตคางไวพรอมกับ
เหยียบแปนคันเรงลงประมาณ 1/3 ของระยะแปนคันเรง
ปลอยแปนคนัเรงเมื่อเครื่องยนตสตารทติดแลว

ถาเครื่องยนตยังคงสตารทไมติด ใหลองเหยียบแปน
คนัเรงลงจนสุดขณะสตารทเครื่องยนต วธิีนี้อาจจะชวย
ใหเครื่องยนตสตารทติดไดถามีน้ํามันทวม
ถาทานไมสามารถสตารทเครื่องยนตไดโดยใชขั้นตอน
นี้ กรุณาติดตอศูนยบริการซูซูกิ

ถาไฟแสดงสถานะ “PUSH” กะพริบและเครื่องยนต
สตารทไมติด
รีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคยีเลสสตารทอาจไม
สามารถรับสัญญาณไดขณะอยูภายใน “บริเวณการทํางาน
ภายใน” ใหลองอีกครั้งหลงัจากที่ตรวจสอบแลววามีรโีมท
คอนโทรลอยูกับตัวทาน ถาเครื่องยนตยังคงสตารทไม
ติด แบตเตอรี่ ของรีโมทคอนโทรลอาจหมดประจุ
ดังนัน้ ทานจะตองใชวิธีดังตอไปนีเ้พื่อใหสามารถสตารท
เครื่องยนตได

57L21131

1) ใหแนใจวาไดใสเบรกมือจนสุดแลว
2) ถาคนัเกียรไมอยูในตําแหนง “P” (เกียรจอด) ใหเลื่อน

คันเกียรไปที่ตําแหนง “P” เหยยีบแปนเบรกจนสุด
คางไว

3) ไฟแสดงสถานะ “PUSH” ที่แผงหนาปดจะติดสวาง
ขึ้น กดสวติชสตารทเครื่องยนต (1)

4) ในระหวางที่ไฟแสดงสถานะ “PUSH” บนแผงหนา
ปดกะพริบภายใน 10 วนิาที ใหปลายสวติชลอ็คของ
รีโมทคอนโทรล (2) สัมผัสกับสวติชสตารทเครื่องยนต
เปนเวลา 2 วนิาที โดยประมาณ

ขอพึงระวัง
อยาสตารทเครือ่งยนตนานติดตอกันเกินกวา 12 วนิาที 
ถ าเครื่ องยนตสตารทไมติ ดในครั้ งแรก ให รอ
ประมาณ 15 วินาทีแลวจึงลองสตารทใหมอกีครัง้

(1)

(2)

ตัวอยาง
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หมายเหตุ:
• ถาทานยังคงสตารทเครื่องยนตไมติดหลังจากไดพยายาม
แลวหลายครัง้ดวยวิธกีารดังกลาว อาจมปีญหาเกดิขึน้ที่อื่น
เชน แบตเตอรี่ต่ํา กรุณาติดตอขอรับการตรวจสอบที่ศูนย
บรกิารซูซูกิ

• ไฟเตอืนระบบปุมกดคยีเลสสตารท/ระบบยบัยั้งการทํางาน
ของเครื่องยนตจะติดสวางขึ้นเปนเวลาประมาณ 5 วนิาที
ในขณะที่ไฟแสดงสถานะ “PUSH” กะพริบ

• ทานสามารถกําหนดคาระบบใหเสียงเตือนภายในดังหนึ่ง
ครั้งสําหรับการเตือน “รีโมทคอนโทรลอยูภายนอกชวง
การรับสัญญาณ” กรุณาติดตอขอรับการกําหนดคาไดที่
ศูนยบริการซูซูกิ

• ถาแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลใกลจะหมดประจุ ไฟ
เตือนอัตราการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล
ระบบปุมกดคียเลสสตารทที่แผงหนาปดจะติดสวางขึ้น
เปนเวลา 2-3 วนิาที เมื่อทานกดสวิตชสตารทเครื่องยนต
เพือ่เปลี่ยนโหมดสตารทไปเปน “ON” สาํหรบัรายละเอียด
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหดูที่ “รโีมทคอนโทรลของระบบ
ปุมกดคียเลสสตารท” ในหมวด “กอนการขับขี่”

เปลี่ยนโหมดสตารทกลับไปที ่“LOCK” (OFF)

เพื่อความปลอดภัย จะสามารถเปลีย่นโหมดสตารทกลบั
ไปที่ “LOCK” (OFF) โดยการกดสวิตชสตารทเครือ่งยนต
ไดเฉพาะเมือ่คันเกยีรอยูในตาํแหนง “P” โดยที่ไมกดปุม
ที่หัวคันเกียร

หมายเหตุ:
จะไมสามารถเปลี่ยนโหมดกลับไปที่ตาํแหนง “LOCK”
(OFF) ได ถาคนัเกียรอยูที่ตําแหนงอื่นนอกเหนือจาก
“P”
ปญหาบางประการ เชน ความบกพรองในระบบเครื่องยนต
อาจทําใหไมสามารถเปลี่ยนสวิตชสตารทเครื่องยนต
กลบัไปทีโ่หมด “LOCK” (OFF) ได ถาเกิดปญหานีข้ึน้
ใหนํารถเขารับการตรวจสอบไดที่ศูนยบริการซูซูกหิลัง
จากที่ไดปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้:
• ลอ็คประตูดวยกุญแจเพื่อปองกันการโจรกรรม (ไมสามารถ
ใชงานสวติชบนมือเปดประตูดานนอกและรีโมทคอนโทรล
ของระบบปุมกดคียเลสสตารทเพื่อล็อคประตูได)

• ปลดสายขั้วลบแบตเตอรี่เพื่อปองกันการคายประจุ

เสียงเตือนโหมด “LOCK” (OFF) 
ถาประตูดานคนขับเปดโดยที่ไมไดเปลี่ยนโหมดสตารท
กลับไปที่  “LOCK” (OFF) โดยการกดสวิตชสตารท
เครื่องยนต เสียงเตือนจะเตือนทานทราบสถานะนี้

• ถาทานเปดประตูดานคนขบัหลังจากกดสวติชสตารท
เครือ่งยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “ACC” เสยีง
บี๊บภายในจะดังขึน้เปนชวงๆ

• เสียงเตือนจะหยุดดังถาหลังจากนั้นทานกดสวิตช 
สตารทเครื่องยนตสองครั้ง ดังนั้นจะเปนการเปลี่ยน
โหมดสตารทกลับไปที่ตําแหนง “LOCK” (OFF)

หมายเหตุ:
เมื่อไหรกต็ามทีท่านออกจากรถ ใหแนใจวาทานไดเปลี่ยน
โหมดสตารทกลับไปที่ “LOCK” (OFF) โดยใชสวิตช
สตารทเครื่องยนตแลวล็อคประตู ถาไมเปลี่ยนโหมด
สตารทกลับไปที่ “LOCK” (OFF) ทานจะไมสามารถใช
งานสวิตชบนมอืเปดประตูดานนอกหรอืรโีมทคอนโทรล
ของระบบปุมกดคยีเลสสตารทเพื่อล็อคประตูได

เสียงเตือนล็อคพวงมาลยั
ถาพวงมาลัยไมล็อคเนื่องจากความบกพรองของระบบ
เมื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “LOCK” (OFF) โดยกด
สวิตชสตารทเครื่องยนตแลวเปดหรือปดประตูบานใด
บานหนึ่ง เสียงเตือนภายในจะเตือนใหทานทราบสถานะ
นี้ดวยเสียงบี๊บสั้นๆ ซ้ําหลายครั้ง ถาเกิดกรณีนี้ขึ้น ให
นํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการซูซูกิ
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การใชเกยีร

เกียรธรรมดา

79MH0303

การเริ่มออกตัว
การเริ่มออกตัว ใหเหยียบแปนคลัตชจนสุด แลวเลื่อน
คันเกียรไปที่ตําแหนงเกียร 1 หลังจากปลดเบรกมือแลว
ใหคอยๆ ปลอยคลัตช เมื่อทานไดยินเสียงของเครือ่งยนต
เปลี่ยนไป ใหเหยียบคันเรงชาๆ ในขณะที่ยังคงคอยๆ
ปลอยคลัตชอยางตอเนื่อง

การเปลี่ยนเกียร
เกียรเดินหนาทั้งหมดจะทํางานผสานกันอยางลงตัว
ซึ่ งใหทั้ งความเงียบและการเปลี่ ยนเกียรที่ ง ายดาย
ใหเหยียบแปนคลัตชจนสุดกอนที่จะเปลีย่นเกยีรทุกครั้ง
และใหรักษาระดับความเร็วรอบเครื่องยนตไมใหเขาสู
โซนสีแดงของมาตรวัดรอบเครื่องยนต

ความเร็วสูงสุดที่สามารถทําไดในการเปลี่ยนเกียร
ลง

*หมายเหตุ:
ทานอาจไมสามารถเรงความเร็วไปที่ความเร็วสูงสุดที่
สามารถทําไดเนื่องจากสภาวะการขับขีแ่ละ/หรอืสภาวะ
ของรถ

ตัวอยาง

การเปลี่ยนเกียรลง กม./ชม.

เกียร 2 ไปที่เกียร 1 45

เกียร 3 ไปที่เกียร 2 85

เกียร 4 ไปที่เกียร 3 120

เกียร 5 ไปที่เกียร 4 165*

ขอพึงระวัง
ขณะเปลี่ยนเกียรลงไปที่เกียรต่ํากวา ใหแนใจวาไม
เปลี่ยนเกียรลงในขณะที่ความเร็วรถสูงกวาความเร็ว
สูงสุดที่ตําแหนงเกียรต่ํากวาถัดไปนั้นสามารถทําได
มิฉะนั้นจะทําความเสียหายแกเครื่องยนตได 
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เกียรอตัราทดแปรผันตอเนื่อง (CVT)

79MS0T304

(1) สวิตชโหมด S (สปอรต)

58MST0306

(2) ไฟแสดงสถานะโหมดสปอรต

สวิตชโหมด S (สปอรต)
สวิตชโหมดสปอรต (1) ใชสําหรับเปดและปดโหมด
สปอรต
การเปดโหมดสปอรต ใหกดทีส่วิตชและไฟแสดงสถานะ
โหมดสปอรต (2) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงขอมูล การปด
โหมดสปอรต ใหกดที่สวิตชอีกครั้งและไฟแสดงสถานะ
โหมดสปอรตจะดับลง

เมื่อสตารทเครื่องยนตใหมอีกครั้ง โหมดสปอรตจะ
ถูกปดโดยอัตโนมตัิ

โหมดสปอรตเหมาะสําหรับสภาวะการขับขี่ดังตอไปนี้:
• การขบัขี่บนทางลาดชัน ถนนคดเคี้ยว

– ทานจะสามารถขับรถไดนุมนวลขึน้โดยที่ไมตอง
เปลี่ยนเกียรบอย

• การขบัขี่ลงทางลาดชันมาก
– จะมีกําลังเบรกดวยเครื่องยนต

คําเตือน

• ลดความเร็วลงและเปลีย่นเกยีรไปยงัเกยีรต่าํกอน
ที่จะขับลงทางลาดชันที่เปนทางยาว เกียรต่ําจะ
ทําใหเกิดกําลังเบรกดวยเครื่องยนต หลีกเลี่ยงการ
ขับขี่โดยเหยียบเบรกนานตอเนือ่ง มิฉะนั้นเบรก
อาจรอนจัดเปนเหตใุหเบรกใชงานไมได

• เมื่อขับรถบนถนนลื่น ใหแนใจวาไดลดความเร็ว
ลงกอนที่จะเปลีย่นเกียรต่ําลง การเปลี่ยนแปลง
ของความเร็วรอบเครื่องยนตที่มากเกินไปและ/
หรือในทันทีทันใดอาจทําใหรถสญูเสียการยึดเกาะ
ถนน จนเปนเหตุใหทานสูญเสียการควบคุมรถได

ขอพึงระวัง
ใหแนใจวารถจอดสนิทดีแลวกอนที่จะเลือ่นคนัเกยีร
ไปที่ตําแหนงเกียรถอย

ขอพึงระวัง
• เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหคลัตชเสียหาย หามใชแปน
คลตัชเปนที่พักเทาในขณะขบัขี่ หรือใชคลตัชเพื่อ
ประคองรถใหหยดุนิง่บนทางลาดชนั และเหยยีบ
แปนคลัตชใหสดุเมื่อเปลี่ยนเกยีร

• อยาเรงเครื่องยนตในขณะที่เปลี่ยนเกียรหรือเริ่ม
ออกตัว การเรงเครื่องจะทําใหอายุการใชงานของ
เครื่องยนตสั้นลง และทําใหเกิดการกระชากเมื่อ
เปลี่ยนเกียร

(1)

(2)
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คันเกียร

79MS0T305

(1) ปุมที่หัวคันเกียร

คันเกียรไดรับการออกแบบมาไมใหสามารถเลื่อนออก
จากตาํแหนง “P” ได นอกจากสวติชสตารทจะอยูที่ตําแหนง
“ON” หรอืโหมดสตารทอยูที่ “ON” และเหยยีบแปนเบรก

คันเกียรจะมีกลไกล็อคเพื่อชวยปองกันการเปลี่ยนเกียร
โดยไมไดตั้งใจ การเลื่อนคนัเกียร:

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

• ถาเขาของคนขับหรอืผูโดยสารชนกบัคนัเกยีรในขณะขับขี่
คันเกียรอาจเลื่อนไดและเกียรอาจเปลี่ยนโดยไมคาดคิด

ใชงานตําแหนงเกียรตางๆ ตามที่อธิบายไวดานลางนี้:

P (จอด)
ใชตําแหนงนี้เพื่อล็อคเกียรเมื่อจอดรถ หรือเมื่อสตารท
เครื่องยนต ใหเลื่อนคนัเกียรไปที่ตําแหนง P (จอด) เมื่อ
รถจอดสนิทอยูกับที่เทานั้น

R (เกียรถอย)
ใชตําแหนงนี้เพื่อถอยรถจากที่รถหยุดนิ่ง ใหแนใจวา
รถจอดสนิทดีแลวกอนที่จะเลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง
เกียรถอย

N (เกียรวาง)
ใชตําแหนงนีเ้พื่อสตารทเครื่องยนต ในกรณีทีเ่ครื่องยนต
ดับและทานจําเปนตองสตารทเครื่องยนตอีกครั้งในขณะ
ที่รถกําลังเคลือ่นที่ นอกจากนี้ ทานอาจเลื่อนคันเกียรไป
ที่ตําแหนงเกียรวางและเหยียบแปนเบรกเพื่อใหรถหยุด
อยูกับที่ในระหวางที่เดินเบาเครื่องยนตไดดวยเชนกัน

D (ขับเคลือ่น)

ใชตําแหนงนี้สําหรับการขับขีป่กติทั้งหมด

เมื่อคันเกียรอยูที่ตําแหนง “D” ทานสามารถเปลี่ยนเกียร
ลงไดโดยอัตโนมัติดวยการเหยียบแปนคันเรงลงไปอีก
ยิ่ งความเร็ วรถสู งมากเท าไร ท านยิ่ งต องเหยี ยบ
แปนคนัเรงลงมากขึ้นเทานั้นเพือ่ใหเกียรเปลี่ยนลง

คําเตือน

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

(1)

เลื่อนคันเกียรโดยที่กดปุมที่หัวคันเกียร
(1) ไวพรอมกับเหยียบแปนเบรก

เลื่อนคันเกียรโดยที่กดปุมที่หัวคันเกียร
(1) ไว

เลือ่นคันเกียรโดยที่ไมตองกดปุมที่หวัคัน
เกียร (1)

ขอพึงระวัง
อยาเลื่อนคนัเกยีรไปที่ตาํแหนง “R” ขณะที่รถกําลงั
เคลื่อนที่ไปขางหนา มิฉะนั้นอาจทําใหชุดเกียรเสียหาย
ได หากทานเลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง “R” ขณะ
รถเคลือ่นที่ดวยความเร็วมากกวา 10 กม./ชม. จะไม
สามารถเปลี่ยนเกียรไปยงัตําแหนง “R” ได
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L (เกียรต่ํา)
ใชตําแหนงนี้เพื่อใหรถมีกําลังสูงสุดเมื่อขับขึ้นทางลาด
ชันที่มีความชันมาก หรือเมื่อขับผานถนนที่มีหิมะหรือ
โคลนหนา หรือเพื่อใหรถมีกําลังเบรกดวยเครื่องยนต
สูงสุดเมื่อขบัลงทางลาดชันที่มีความชันมาก

หมายเหตุ:

ถาทานเลื่อนคันเกยีรไปยังตําแหนงเกียรที่ต่ําลงขณะขับ
รถดวยความเร็วที่สูงกวาความเร็วสูงสุดที่ตําแหนงเกยีร
ต่ํานั้นสามารถทําได เกียรจะไมเปลี่ยนลงจนกวาความ
เร็วรถจะลดลงต่ํากวาความเร็วสูงสุดที่ตําแหนงเกียรต่ํา
นั้นสามารถทําได

ถาทานไมสามารถเลื่อนคันเกียร CVT ออกจาก 
ตําแหนง “P” (จอด) ได

79MS0T306

สําหรับรถรุนเกียร CVT จะมีระบบล็อคเกียรจอดควบคุม
ดวยไฟฟา ถาแบตเตอรี่ของรถหมดประจุหรือเกิดความ
บกพรองทางไฟฟาอื่นๆ จะไมสามารถเลือ่นคันเกียร CVT
ออกจากตําแหนงเกียรจอดตามปกติ การพวงแบตเตอรี่
เพื่อสตารทอาจแกไขสภาวะนี้ได ถาไมเปนเชนนั้น ให
ปฏบิัตติามคําอธบิายดานลาง ขั้นตอนนี้จะทําใหสามารถ
เลื่อนคนัเกียรออกจากตําแหนงเกียรจอดได

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

หรือโหมดสตารทอยูที่ “ON” หรือ “ACC”

4) ขณะที่กดปุมที่หัวคนัเกียร (1) ใหกดปุมปลดล็อค
คันเกยีร (2) แลวเลือ่นคันเกียรไปที่ตาํแหนงที่ตองการ

ขั้นตอนนี้ใชเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเทานั้น ถาจําเปนตอง
ใชขั้นตอนนี้ซ้ํา หรือขั้นตอนนี้ไมสามารถแกไขสภาวะ
ดงักลาวได ใหนํารถเขารับบริการไดที่ศนูยบริการซูซูกิ

ขอพึงระวัง
ใหแนใจวาไดปฏิบัติตามขอพึงระวังตอไปนี้เพื่อหลีก
เลีย่งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกยีร CVT:
• ใหแนใจวารถจอดสนิทดีแลว กอนที่จะเลื่อนคัน
เกียรไปที่ตําแหนง “P” หรือ “R”

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

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

• อยาใชคันเรงเพื่อประคองรถบนทางลาดชัน ใหใช
เบรกของรถ

(2)

(1)
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การเบรก

60G165S

ระยะเบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งจะเพิ่มขึ้นตามความเร็วรถ
ตัวอยางเชน ระยะเบรกจนถึงจุดหยุดนิง่เมือ่ขบัทีค่วามเรว็
60 กม./ชม. จะมากกวาระยะเบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งเมื่อ
ขับที่ความเร็ว 30 กม./ชม. ประมาณ 4 เทา ใหเริ่มเบรก
เมื่อมีระยะเบรกมากพอระหวางตัวรถกับจุดที่จะหยุด
และคอยๆ ลดความเร็วลง

หมอลมเบรก

รถของทานมีหมอลมเบรกติดตั้งอยู ถาสูญเสียกําลังชวย
เบรกจากหมอลมเบรกเนื่องจากเครื่องยนตดับหรือ
ความผิดปกติอื่นๆ ระบบจะยังคงทํางานไดอยางเต็มที่
ดวยกําลังสํารอง และทานสามารถจอดรถใหหยุดนิ่งได 
ดวยการเหยียบแปนเบรกคางไวเพียงครั้งเดียว กําลัง
สํารองสวนหนึ่งจะถูกใชไปเมื่อทานเหยียบแปนเบรก
และจะลดลงทุกครั้ง ที่เหยียบแปนเบรกใหเหยียบแปน
เบรกชาๆ โดยออกแรง เหยียบใหสม่ําเสมอ และอยาย้ํา
เบรก

ระบบชวยเบรก (ในรถบางรุน)

เมื่อเหยียบเบรกเต็มที่ ระบบเสริมแรงเบรกจะตัดสินวา
เปนการเบรกฉุกเฉิน และจะเพิ่มกําลังเบรกใหมากขึ้น
เพื่อชวยผูขับขี่ที่ไมสามารถเหยียบแปนเบรกคางไวอยาง
มั่นคงได

หมายเหตุ:
ถาทานเหยียบเบรกอยางรุนแรงและรวดเร็ว ทานอาจได
ยนิเสยีงคลกิทีแ่ปนเบรก ซึง่ไมใชลกัษณะของความผดิ
ปกตแิตอยางใด และยังแสดงวาระบบเสรมิแรงเบรกนั้น
ทํางานอยางถูกตอง

ระบบปองกันเบรกล็อค (ABS) (ในรถบางรุน)

ABS จะชวยหลีกเลี่ยงไมใหรถลื่นไถลโดยควบคุมแรง
เบรกดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบนี้ยังชวยทานรักษาการ
ควบคุมรถเมื่อเบรกบนพื้นผิวถนนลื่น หรือเมื่อเบรก
อยางแรงไดอีกดวย
ABS จะทํางานโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ทานจึงไมจําเปน
ตองใชเทคนิคพเิศษในการเบรกแตอยางใด เพยีงแตเหยยีบ
แปนเบรกลงโดยไมต องย้ํ า เบรกเท านั้ น ABS จะ

คําเตือน

ถามีน้ําเขาไปในอุปกรณระบบเบรก ประสิทธิภาพ
ของเบรกอาจลดลงและไมสามารถคาดเดาได หลังจาก
ขับรถผานบริเวณที่เปนน้ําหรือฉีดน้ําลางใตทองรถ
ใหทดสอบระบบเบรกโดยขับรถดวยความเร็วต่ําเพื่อ
ตรวจเช็ควาประสิทธิภาพของเบรกอยูในสภาวะปกติ
หรือไม ถาประสิทธภิาพของเบรกต่ํากวาปกต ิใหทํา
ใหเบรกแหงโดยการเหยียบเบรกซ้ําหลายๆ ครั้งขณะ
ขับขี่ดวยความเร็วต่ําจนกระทั่งประสิทธิภาพของ
เบรกกลบัสูสภาวะปกติ 

คําเตือน

ถึงแมจะไมมีกําลังสํารองในระบบเบรก ทานยังคง
สามารถหยุดรถไดโดยออกแรงเหยียบแปนเบรกให
มากกวาปกติ ทั้งนี้ ระยะเบรกอาจเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม
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ทํางานทุกครั้งที่ตรวจจับไดวาลอล็อค ทานอาจรูสึกได
วาแปนเบรกสั่นเล็กนอยขณะที่ ABS ทํางาน

หมายเหตุ:
ABS จะไมทํางานถาความเร็วรถต่ํากวา 9 กม./ชม.

63J081

(1) ไฟเตือน ABS
(2) ไฟเตือนระบบเบรก

คําเตือน

• บนพื้นผิวถนนที่ไมแนนบางประเภท (เชน ถนน
ลกูรงั ถนนทีม่ีหมิะปกคลมุ ฯลฯ) ระยะเบรกทีใ่ช
ของรถที่มี ABS อาจมากกวาเล็กนอยเมื่อเปรียบ
เทียบกบัรถที่ใชระบบเบรกทั่วไป ในระบบเบรก
ทั่วไป ลอที่ลื่นไถลอาจ “ไถกวาด” เอาหินลูกรัง
หรือชั้นหิมะขึ้นมา ทําใหระยะเบรกลดลง ABS
จะลดแรงตานนี้ใหนอยลง ดังนั้น ใหเผื่อระยะเบรก
ใหมากขึ้นเมื่อขับขี่บนถนนที่มีพื้นผิวไมแนน

• บนถนนลาดยางปกต ิ ผูขับขี่บางทานอาจสามารถ
หยุดรถที่ใชระบบเบรกทั่วไปไดดวยระยะเบรกที่
สั้นกวาเล็กนอยเมื่อเทียบกบัรถที่มี ABS

(ตอ)

คําเตือน

(ตอ)
• ภายใตสภาวะทั้งสองที่กลาวไวขางตน ABS จะยัง
คงชวยใหทานรักษาการควบคุมทิศทางได อยางไร
ก็ตาม พงึระลึกไววา ABS ไมสามารถใชเพื่อชดเชย
สภาพถนนที่ไมดี หรือสภาวะอากาศที่เลวราย
หรือวิจารณญาณที่ไมดีพอของผูขับขี่ได ดังนั้น
ใหใชวิจารณญาณในการขับขี่ และอยาขับรถเร็ว
เกินกวาสภาวะที่จะขับขี่ไดอยางปลอดภัย

(1)
(2)

คําเตือน

• ถาไฟเตือน ABS (1) บนแผงหนาปดตดิสวางขึ้น
แลวติดคางขณะขับขี่ แสดงวาอาจมีปญหาเกิดขึ้น
กับระบบ ABS ใหนํารถเขารบัการตรวจสอบระบบ
ABS ที่ศูนยบริการซูซูกทิันที ถาระบบ ABS ไม
ทํางาน ระบบเบรกจะทํางานเหมือนระบบเบรก
ทั่วไปที่ไมมี ABS

• ถาไฟเตือน ABS (1) และไฟเตือนระบบเบรก (2)
บนแผงหนาปดตดิสวางขึน้หรอืตดิคางพรอมกนั
ในขณะขับขี่ แสดงวาทั้งฟงกชัน่ปองกันลอลอ็ค
และฟงกชั่นควบคุมแรงเบรกลอหลัง (ฟงกชั่นวาลว
ปรับแรงดัน) ของระบบ ABS อาจผิดปกติ ถาเปน
เชนนั้น ลอหลงัอาจลื่นไถลไดงาย หรือในกรณทีี่
เลวรายที่สุดรถอาจหมุนไดเมื่อเบรกบนถนนลื่น
หรือเมื่อเบรกอยางแรงแมวาจะเปนบนถนนลาด
ยางที่แหงกต็าม ใหนํารถเขารับการตรวจสอบ
ระบบ ABS ที่ศูนยบริการซูซูกิทันที ใหขับขี่ดวย
ความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเบรกอยาง
แรงเทาทีจ่ะทําได
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ABS ทํางานอยางไร

คอมพิวเตอรจะตรวจสอบความเร็วลออยางตอเนื่อง
โดยจะเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของความเร็วลอใน
ขณะที่เบรก ถาลอหมุนชาลงอยางกะทันหัน ระบบจะ
แปลความหมายเปนสภาวะการลื่นไถล คอมพิวเตอรจะ
จายแรงเบรกเพื่ อปองกันลอล็อคโดยปรับแรงเบรก
หลายๆ ครั้งในแตละวินาที เมื่อทานเริ่มออกตัวหรือเมื่อ
ทานเรงความเร็วหลังจากการเบรกอยางแรง ทานอาจ
ได ยินเสียงมอเตอรหรือเสียงคลิกเปนระยะเวลาสั้นๆ
เนื่องจากระบบจะรีเซ็ตหรือทําการตรวจเช็คตัวเอง

คําเตือน

ABS อาจทํางานไมถูกตอง ถาใชยางหรือลอที่มีคา
กําหนดนอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือการใชงาน ที่
เปนเชนนี้เนื่องจาก ABS จะทํางานโดยการเปรียบ
เทียบการเปลี่ยนแปลงของความเร็วลอ ดังนั้น เมื่อ
เปลี่ ยนยางหรือลอ ให ใช เฉพาะยางและลอที่ มี
ขนาดและชนิดที่ตรงตามคากําหนดที่ระบุไวในคูมือ
การใชงานเทานั้น
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การรันอนิ (การใชงานรถในชวงแรก) ตัวแปลงสภาพไอเสีย

80G106

ตัวแปลงสภาพไอเสียคืออุปกรณที่ชวยลดปริมาณของ
สารมลพิษที่เปนอันตรายในกาซไอเสียของรถใหเหลือ
นอยที่สุด หามใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของสาร
ตะกั่วในรถรุนที่มีตัวแปลงสภาพไอเสีย เนื่องจากสาร
ตะกั่วจะไปทําลายสวนประกอบที่ชวยลดมลพิษใน
ระบบแปลงสภาพไอเสีย

ตัวแปลงสภาพไอเสียไดรับการออกแบบมาใหใชงาน
ไดตลอดอายุการใชงานของรถภายใตสภาวะการใชงาน
ปกติและเมื่อใชน้ํามันเชื้อเพลิงไรสารตะกั่วเทานั้น
ตัวแปลงสภาพไอเสียไมจําเปนตองไดรับการดูแลรักษา
เปนพเิศษ อยางไรกต็าม การปรบัแตงเครือ่งยนตใหถกูตอง
เหมาะสมเปนสิ่งทีส่าํคัญอยางยิ่ง การปรับแตงเครื่องยนต 
ที่ไมถกูตองจะสงผลใหเครือ่งยนตไมจุดระเบดิ เปนเหตใุห

คําเตือน

• ใหคาดเขม็ขดันิรภัยตลอดเวลาขณะขับขี ่ ถึงแมวา
ที่เบาะหนาจะมถีงุลมตดิตัง้อยูดวย แตทั้งคนขับและ
ผูโดยสารทั้งหมดควรคาดเข็มขัดนริภยัที่ตดิตัง้มา
กับรถใหถูกตองตลอดเวลา ดทูีค่ําแนะนําการใชงาน
เข็มขัดนิรภัยที่ถูกตองในหัวขอ “ระบบเข็มขัด
นิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรบัเด็ก”

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

ขอพึงระวัง
สมรรถนะและอายุการใชงานของเครื่องยนตจะขึ้นอยู
กับการดูแลรกัษาและการใชงานในระยะแรก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวง 960 กม. แรก ทานควรปฏิบัติตาม
ขอพึงระวังตอไปนี้
• หลงัจากสตารทเครื่องยนต หามเรงเครื่องยนต
ปลอยใหเครื่องยนตทํางานเพื่ออุนเครื่องไปที่
อุณหภมูิการทํางานปกติ

• หลีกเลี่ยงการขบัรถในระดับความเร็วคงที่เปนเวลา
นาน ชิ้นสวนที่เคลือ่นที่ไดจะปรับเขาที่ไดดีกวา
ถาทานใชความเร็วในระดับความเรว็ตางๆ

• เริ่มออกตวัชาๆ หลีกเลี่ยงการออกตัวโดยการเหยยีบ
คันเรงจนสุด

• หลกีเลีย่งการเบรกอยางแรงหรอืเบรกกะทันหัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงการขับขี่ 320 กม. แรก

• อยาขับขี่ดวยความเรว็ต่ําขณะอยูในตาํแหนงเกียรสงู
• ขับขี่ที่ความเร็วรอบเครื่องยนตปานกลาง
• อยาลากจูงรถพวงในชวงการขับขี่ 960 กม. แรก
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ตัวแปลงสภาพไอเสียรอนจัด ซึ่งอาจมผีลทําใหตัวแปลง
สภาพไอเสียและชิ้นสวนประกอบตางๆ ของรถเกิด
ความเสียหายโดยสิ้นเชิงจากความรอนได

54G584S

การประหยดัน้ํามันเชื้อเพลิง

คาํแนะนําตอไปนี้จะชวยใหทานประหยดัน้ํามนัเชือ้เพลิงได

หลีกเลี่ยงการเดินเบาเครื่องยนตทีน่านเกินไป
ถาทานตองจอดรถรอเปนเวลานานกวาหนึ่งนาที ใหดับ
เครื่องยนตและสตารทใหมภายหลัง เมื่ออุนเครื่องยนต
ขณะเครื่องเย็น ใหเดินเบาเครื่องยนตจนกระทั่งเข็มชี้
เกจวัดอุณหภูมิชี้ไปที่ตําแหนง “C” (ถาไมมีขอหามให
ติดเครื่องยนตเดินเบาเปนเวลานาน) เมื่อเข็มชี้เกจวัด
อุณหภูมิชี้ไปที่ตําแหนงนี้ เครื่องยนตจะอยูที่อุณหภูมิ
การทํางานพรอมสําหรับการออกตัว

หลีกเลี่ยงการออกตัว “อยางรวดเร็ว”
การออกตัวอยางรวดเร็วหลังจากหยุดที่สัญญาณไฟ

จราจร หรือปายหยุดจะทําใหสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง

โดยไมจําเปน และยังลดอายุการใชงานของเครื่องยนต

อีกดวย ดังนั้นจึงควรออกตัวอยางชาๆ

หลีกเลี่ยงการหยุดรถโดยไมจําเปน
หลีกเลี่ยงการลดความเร็วและการหยดุรถโดยไมจําเปน
ใหรักษาระดับความเร็วใหชาและคงที่เมื่อไรก็ตามที่
สามารถทําได การลดแลวเรงความเร็วอีกครั้งทันทีจะ
ทําใหสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้น

รักษาระดับความเร็วใหคงที่
รักษาความเร็วใหคงที่เทาที่สภาพทองถนนและการจราจร
จะอํานวย

ขอพึงระวัง
การหลีกเลี่ยงไมใหตัวแปลงสภาพไอเสียหรือรถเกิด
ความเสียหาย:
• บํารุงรักษาเครื่องยนตใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
อยูเสมอ

• ในกรณีที่เครือ่งยนตบกพรอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่อเกิดการไมจุดระเบิดของเครื่องยนตหรือดู
เหมอืนวาเครื่องยนตไมมีกําลงั ใหนํารถเขารับการ
ตรวจเชค็ทันที

• อยาดับเครื่องยนตหรือขัดขวางการจุดระเบิด ขณะที่
เขาเกยีรและรถกําลังเคลื่อนที่อยู

• อยาสตารทเครือ่งยนตโดยการเข็นหรอืลากจูงรถ
หรือปลอยใหรถวิ่งลงทางลาดชัน

• อยาเดินเบาเครื่องยนตขณะที่ปลดหรือถอดสาย
หัวเทียน เชน ในระหวางการวิเคราะหปญหา

• อยาเดินเบาเครื่องยนตเปนระยะเวลานาน ถา
เครื่องยนตเดินเบาไมเรียบ หรือมีความบกพรอง
อื่นๆ

• อยาปลอยใหน้ํามันเชื้อเพลิงเหลือนอยจนใกล
หมดถัง

คําเตือน

ใหระมัดระวังในเรื่ องที่จอดรถและสถานที่ขับขี่
เนื่องจากตัวแปลงสภาพไอเสียและชิ้นสวนประกอบ
อื่นๆ ของระบบไอเสียจะมีความรอนสูง เชนเดียวกับ
รถยนตทั่วไป อยาจอดหรือขับรถยนตคันนี้ในบริเวณ
ที่วัตถุไวไฟ เชน หญาแหงหรือใบไม สามารถเขาใกล
ระบบไอเสียได
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รักษาไสกรองอากาศใหสะอาดอยูเสมอ

60A183S

ถากรองอากาศอุดตันจากฝุน จะทําใหเกิดการปดกั้น
การไหลของอากาศเขามากขึ้น เปนผลใหกําลังเครื่อง
ลดลงและสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น

รักษาน้ําหนักบรรทุกใหนอยทีสุ่ด
ยิ่งรถมนี้าํหนกับรรทกุมากขึน้เทาใด ก็จะสิน้เปลืองน้าํมนั
เชื้อเพลงิมากขึน้เทานัน้ ดังนัน้ ใหนาํสิง่ของหรอืสมัภาระ
ที่ไมจําเปนออกจากรถ

รักษาระดับแรงดันลมยางใหถูกตองอยูเสมอ
แรงดันลมยางที่นอยเกินไปจะทําใหสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงมากกวาปกติ เนือ่งจากแรงเสียดทานที่ยางมีมาก
ขึ้นในขณะที่รถเคลื่อนที่ หมั่นตรวจสอบแรงดนัลมยาง
ใหอยูในระดบัที่ถกูตองเสมอ ตามที่ระบุไวบนปายที่ประต ู
ดานคนขบัหรือที่เสากลางประตูรถดานคนขับ

การขับขีโ่ดยใชความเร็วสูง

เมือ่ขบัขี่ดวยความเร็วสงู ใหระมดัระวังสิ่งตางๆ ตอไปนี:้

• ระยะเบรกจะมากขึน้ตามความเร็วของรถ ใหเหยียบ
เบรกกอนถึงจุดที่ตองการจะหยุดรถใหมากพอ เพือ่
เผื่อระยะหยุดรถ

• ในวันทีฝ่นตก อาจเกิด “การเหินน้ํา” ได “การเหินน้ํา”
คือ การสูญเสียการสัมผัสกันโดยตรงระหวางพืน้ผิว
ถนนกับยางรถ เนื่องจากเกิดการกอตัวของชั้นผิวน้ํา
ขึ้นระหวางพื้นผิวถนนกบัยางรถ การบังคับเลีย้วหรือ
การเบรกรถในขณะที่เกิด “การเหินน้ํา” จะทําได
ยากมาก จนเปนเหตุใหสูญเสียการควบคุมได ดังนั้น
จึงควรลดความเร็วลง เมื่อพื้นผิวถนนเปยก

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

การขับขีบ่นทางลาดชัน

79MH0401

79MS0T401

• เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชันมากๆ รถจะเริ่มชาลงและ
กําลังเครื่องยนตจะตก ถาเกิดเหตุการณลักษณะนี้ขึน้
ทานควรเปลี่ยนเกียรไปที่เกียรต่ําเพื่อใหเครื่องยนต

ตัวอยาง
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กลบัมามกีําลงั และควรเปลีย่นเกียรดวยความรวดเร็ว
เพือ่ปองกันไมใหรถสูญเสียแรงเฉื่อย

• เมือ่ขับรถลงทางลาดชนั ทานควรใชกําลงัเครื่องยนต
ในการชวยเบรกโดยเปลีย่นเกียรลงทีละเกียร (ใชวิธี
เดียวกันนี้กับทั้งเกียร CVT หรือเกียรธรรมดา)

การขับขีบ่นถนนลื่น

60G089S

เมือ่พื้นผิวถนนเปยก ทานควรขบัรถดวยความเร็วทีต่่ํากวา
ที่ใชบนพื้นผิวถนนแหง เนื่องจากอาจเกิดการลื่นไถล
ของยางในระหวางการเบรกได เมื่อขับขี่บนพื้นผิวถนน
ที่ปกคลมุไปดวยน้ําแข็ง หมิะ หรือโคลน ใหลดความเร็ว
ลงและหลีกเลี่ ยงการเรงความเร็วในทันที การเบรก
กะทันหัน หรือการหมุนพวงมาลัยอยางฉบัพลัน

โซหุมลอ

ทานควรใชโซหุมลอเมือ่จาํเปนตองเพิ่มการยึดเกาะถนน
หรือเมื่อกฎหมายกําหนดใหใชเทานั้น โปรดตรวจสอบ
ใหแนใจวาโซที่ทานใชมขีนาดที่ถกูตองเหมาะสมกับลอ
รถของทาน นอกจากนี ้ใหแนใจดวยวาระยะหางระหวาง
ซุมลอกับลอที่ติดตั้งโซแลวนั้นมีเพียงพอ

ติดตั้งโซเขากับลอหนาใหแนนหนาตามคําแนะนําจาก
ผูผลิต รัดโซซ้ําอีกครั้งใหแนนหนา หลังจากขับไปได
1.0 กม. ถาจําเปน เมื่อติดตั้งโซหุมลอ ใหขับรถชาๆ

คําเตือน

พยายามหลีกเลี่ยงการเหยียบแปนเบรกคางไวเปน
เวลานานหรือบอยเกินไป ในขณะที่ขับรถลงจากทาง
ลาดชันมากๆ หรือขับรถลงเขาที่มีระยะทางยาว
การกระทําเชนนีอ้าจทําใหเบรกมีความรอนสงูเกนิไป
เปนเหตุใหประสิทธิภาพในการเบรกลดลง ถาไม
ปฏิบัติตามขอพึงระวังนี้ อาจสงผลใหสูญเสียการ
ควบคุมรถได

ขอพึงระวัง
เมื่อขับรถลงทางลาดชัน หามบิดสวิตชสตารทไปที่
ตําแหนง “LOCK” หรือกดสวิตชสตารทเครื่องยนต
เพือ่เปลี่ยนโหมดสตารทไปที ่“LOCK” (OFF) เพราะ
อาจทําใหระบบควบคุมมลภาวะและเกียร CVT (ในรถ
บางรุน) เสียหายได 

ขอพึงระวัง
• ถาทานไดยินเสียงโซกระทบกับตัวถังรถขณะขบัขี่
ใหหยุดรถและรัดโซใหแนน

• ถารถของทานติดตั้งฝาครอบลอแบบเต็มวง ให
ถอดฝาครอบลอออกกอนที่จะตดิตัง้โซ มิฉะนั้น
ฝาครอบลออาจชํารุดเสียหายจากการเสียดสีของ
โซได
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ถารถติดหลม

ถ ารถของท านติดหลมหิมะ โคลน หรือทราย ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางนี้:

1) เปลี่ยนเกียรไปมาระหวางเกียรเดินหนา (หรือเกียร
หนึง่สาํหรบัรุนเกียรธรรมดา) กับเกียรถอย ขัน้ตอนนี้
จะทําใหรถโยกเดินหนาและถอยหลงั ซึ่งอาจชวยให 
มีแรงเฉื่อยเพียงพอที่จะทําใหรถหลุดออกจากหลม
ได คอยๆ เหยยีบคนัเรงเพือ่ใหลอคอยๆ หมุน ให
ถอนคนัเรงขณะเปลี่ยนเกียร 
อยาเรงเครื่องยนต การหมนุของลอที่มากเกินไปจะ
ทําใหลอยิ่งจมลงไปในหลม เปนเหตุใหนํารถออก
จากหลมไดยากกวาเดิม

2) ถารถของทานยงัคงติดอยูในหลมหลังจากที่โยกรถ
เดนิหนาและถอยหลงัเปนเวลาสองถงึสามนาทีแลว
ขอแนะนําใหทานขอความชวยเหลอืจากศนูยบริการ
ซูซูกหิรือหนวยบริการฉุกเฉินบนทองถนน ในกรณ ี
ฉุกเฉินเมือ่ทานไมสามารถติดตอบริการลากจูงรถได
สามารถลากจูงรถไดเปนการชั่วคราวโดยใชลวดสลิง
หรือโซลากจูงยึดกับหูเกี่ยวลากจูงที่ดานหนาหรือ
ดานหลังตัวรถ ดูรายละเอียดที่ “หูเกี่ยวโครงรถ”
ในหมวด “อปุกรณและการควบคุมอื่นๆ”

54G638S

คําเตือน

อยาใหผูใดยืนใกลกับรถขณะที่ทานกําลังขับเพื่อโยก
รถออกจากหลม และอยาใหลอหมนุเรว็กวา 40 กม./ชม.
ตามที่แสดงบนมาตรวัดความเร็ว ลอที่หมุนเร็วเกิน
ไปอาจเปนผลใหไดรับบาดเจ็บและ/หรือรถยนต
เสยีหายได

ขอพึงระวัง
อยาโยกรถติดตอกันเปนเวลานานกวาสองถึงสามนาที
การโยกรถตดิตอกันเปนเวลานานจะทําใหเครื่องยนต
รอนจัดหรือชดุเกียรเสียหายได คําเตือน

นอกเหนือจากขอแนะนําการขับขี่ ที่อธิบายไวใน
หมวดนีแ้ลว ขอพงึระวงัตอไปนีเ้ปนสิ่งสาํคญัทีท่าน
ตองปฏิบัติตามดวย
• ใหแนใจวายางอยูในสภาพทีด่ี และหมัน่ตรวจเชค็

แรงดันลมยางใหอยูที่คากําหนดเสมอ ดูรายละเอียด
เพิม่เตมิทีห่ัวขอ “ยาง” ในหมวด “การตรวจสอบ
และการบํารุงรักษา”

(ตอ)
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คําเตือน

(ตอ)
• หามใชยางอื่นนอกเหนือจากที่ซูซูกิระบุไว อยาใช
ยางที่มีขนาดหรือชนิดที่แตกตางกันที่ลอหนา
และลอหลงั สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับยางที่
กําหนด ใหดูที่ปายขอมูลยางซึ่งติดอยูที่เสากลาง
ประตูดานคนขับ

• อยาใชลอทีม่ขีนาดใหญกวาลอทีต่ดิมากบัรถหรอื
โชคอัพและสปริงเฉพาะ เพื่อทําใหตัวรถสูงขึ้น
มิฉะนัน้ จะทําใหความรูสึกในการบังคับรถเปลีย่น
แปลงไป ลอที่มีขนาดใหญกวาลอที่ติดมากับรถ
อาจเสียดสีกับซุมลอเมื่อขับผานลูกระนาดหรือ
หลงัเตา เปนเหตใุหรถเสียหายหรือลอชํารุดได

• ภายหลังจากการขับรถผานบริเวณที่มีน้ําทวมขัง
ใหทดสอบเบรกขณะที่ขบัรถดวยความเรว็ต่าํเพือ่
ตรวจเช็ควาเบรกยังมีประสิทธิภาพดีอยูหรือไม
ถาประสิทธิภาพของเบรกต่ํากวาปกติ ใหทําใหเบรก
แหงโดยการเหยียบเบรกซ้ําหลายๆ ครั้ง ขณะขับขี่
ดวยความเร็วต่ําจนกระทัง่ประสทิธภิาพของเบรก
กลับสูสภาวะปกติ
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บันทึก
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ฝาถังน้ํามันเชือ้เพลิง

79MS0T501

74LHT0511

ฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิงอยูที่ดานหลังซายของรถ สามารถ
ปลดล็อคฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงไดโดยการดึง
คันเปดทางดานขางของเบาะคนขับและล็อคไดโดย
การปดฝา

57L51093

การเปดฝาถงัน้ํามันเชื้อเพลิง:
1) เปดฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิง
2) ถอดฝาถังออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา

61MM0B104

หมายเหตุ:
ขายึดฝาถัง (1) สามารถยึดฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิง (2) โดย
การเกี่ยวไวกับรอง (3) ไดขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

การปดฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิงกลับเขาที่:
1) หมุนฝาถงัตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งไดยินเสียงคลกิ

หลายครั้ง
2) ปดฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ขอควรระวัง

เปดฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิงอยางชาๆ เพราะน้ํามัน
เชื้อเพลิงอาจมีแรงดันและฉีดพนออกมา ซึ่งเปน
สาเหตใุหไดรับบาดเจ็บ

เปด ปด

ตัวอยาง

คําเตือน

น้ํามันเชื้อเพลิงเปนวัตถุไวไฟสูงมาก เพราะฉะนั้น
หามสูบบุหรี่ขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง และตรวจสอบ
ใหแนใจวาไมมีเปลวไฟหรือประกายไฟในบริเวณนัน้

(1)

(2)

(3)

(1)

(1)

ตัวอยาง
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ฝากระโปรงหนา

79MH0502

การเปดฝากระโปรงหนา:
1) ดึงมอืเปดฝากระโปรงหนาทางดานขางฝงคนขบัของ

แผงหนาปด ซึง่จะเปนการปลดล็อคฝากระโปรงหนา
ครึ่งหนึ่ง

79MH0503

2) ใชนิ้วดันคันปลดใตฝากระโปรงหนาไปทางดานขาง
ดังที่แสดงไวในภาพ ขณะดันคันปลด ใหยกฝา
กระโปรงหนาขึ้น

คําเตือน

หากจําเปนตองเปลี่ยนฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิง ใหใช
ฝาถังแทของซูซูกิ การใชฝาถังที่ไมถูกตองอาจทําให
ระบบเชื้อเพลิงหรอืระบบควบคุมมลภาวะบกพรองได
และอาจสงผลใหเกิดการรั่วไหลของน้ํามันเชื้อเพลิง
ในกรณีที่เกิดอบุัตเิหตุอีกดวย

ตัวอยาง

ขอควรระวัง

คันปลดอาจรอนจนลวกนิ้ วของทานไดหากเปด
ฝากระโปรงหนาทันทีหลังจากการขับขี่ ใหสัมผัส
คนัปลดเมื่อคันปลดเย็นตัวลงแลว

ขอพึงระวัง
ใหแนใจวาไมไดยกกานปดน้ําฝนไวกอนเปดฝา
กระโปรงหนา เพือ่หลกีเลีย่งไมใหกานปดน้าํฝนและ
ฝากระโปรงหนาเสียหาย

ตัวอยาง
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79MS0T522

3) ขณะที่ยกฝากระโปรงหนาขึ้น ใหดงึขาค้ําฝากระโปรง
หนาออกจากคลิปยึด และเกี่ยวปลายขาค้ําเขากับ
ชองที่ฝากระโปรงหนาตามที่แสดงในภาพ

การปดฝากระโปรงหนา:
1) ยกฝากระโปรงหนาขึ้นเล็กนอยและเอาขาค้ําออก

จากชอง วางขาค้ํากลับเขาในคลิปยึด

79MHA0501

2) ลดระดบัฝากระโปรงลงมาที่ระยะ 20 ซม. เหนอืกลอน
ลอ็คฝากระโปรงหนา แลวปลอยใหฝากระโปรงปดลง
ตรวจสอบใหแนใจวาฝากระโปรงหนาล็อคแนนแลว
หลังจากปด

ขอควรระวัง

• ขาค้ําอาจรอนจนลวกนิ้วของทานไดหากเปดฝา
กระโปรงหนาทันทีหลังจากการขับขี่ ใหสัมผัสขาค้ํา
เมื่อขาค้ําเย็นตวัลงแลว

• เกี่ยวขาค้ําเขากับชองที่ฝากระโปรงหนาใหแนนหนา
หากขาค้ําหลดุออกจากชอง ฝากระโปรงหนาอาจ
หนีบถูกลําตวัของทานได

• ขาค้ําอาจหลุดออกจากชองได เมื่อฝากระโปรงหนา
ถูกลมตี ใหระมัดระวังในวันที่ลมแรง

ตัวอยาง

ตัวอยาง

คําเตือน

ตรวจเช็คใหแนใจวาฝากระโปรงหนาปดสนิทและล็อค
เขาที่กอนการขับขี่ มิฉะนั้น ฝากระโปรงหนาอาจเปด
ขึ้นโดยไมคาดคิดในขณะขับขี่ ทําใหบดบังทัศนวิสัย
จนเปนเหตุใหเกิดอุบัติเหตไุด

ขอควรระวัง

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ใหแนใจวาไมมีอวัยวะ
สวนใดสวนหนึ่งของผูโดยสาร เชน มือหรือศีรษะ
กดีขวางอยูเมื่อปดกระโปรงหนารถ

ขอพึงระวัง
การออกแรงกดลงบนฝากระโปรงหนาอาจทําใหฝา
กระโปรงหนาเสียหายได
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แผงบังแดด

79J161

สามารถดึงแผงบังแดดลงเพื่อบังแสงที่สองผานกระจกหนา
หรือปลดตะขอและหมุนไปทางดานขางเพื่อบังแสงที่
สองผานกระจกดานขาง

ที่เสยีบบัตร (ในรถบางรุน)

80JM152

(1) ฝาปดกระจก
(2) ที่เสียบบัตร

ทานสามารถเสียบบัตรไวในที่เสียบบัตร (2) ที่ดานหลัง
ของแผงบังแดดได

กระจกสองหนา (ในรถบางรุน)

79MH0541

(3) กระจกสองหนา

สามารถใชงานกระจกเงาสองหนา (3) ที่ดานหลังแผง
บังแดดไดโดยดึงฝาปดกระจก (1) ขึ้น

ขอพึงระวัง
เมื่อปลดและเกี่ยวตะขอแผงบังแดด ใหแนใจวาไดจับ
แผงบังแดดตรงสวนที่เปนพลาสติกแข็ง มิฉะนั้น
แผงบังแดดอาจชํารดุเสียหายได

ขอพึงระวัง
เมื่อจอดรถไวภายนอกโดยถูกแสงแดดโดยตรงหรือ
อยูในสภาพอากาศรอน อยาเสียบบัตรพลาสติกไวใน
ทีเ่สียบบตัร เพราะความรอนอาจทําใหบตัรเสียหายได

(1)

(2)

ตัวอยาง

คําเตือน

• หามใชกระจกขณะขับขี่เพราะอาจทําใหเสียการ
ควบคุมรถได

• ขณะใชกระจกสองหนา อยาขยับเขาไปใกลกับ
ตําแหนงถุงลมดานหนามากเกินไปหรืออยาพิง
ถุงลม เพราะหากถุงลมดานหนาพองตัวออกโดย
บังเอิญ ทานอาจไดรบับาดเจ็บรุนแรง

(3)

ตัวอยาง
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ไฟสองสวางภายใน

79MS0T502

(1) ไฟสองสวางชองใสของที่แผงหนาปด

79MS0T503

(2) ดานหนา
(3) ตรงกลาง
(4) หองเก็บสัมภาระ (ในรถบางรุน)

ไฟสองสวางชองใสของที่แผงหนาปด (1)

ไฟนี้จะติดสวางเมื่อไฟหรี่ ไฟทาย และ/หรือไฟหนา
เปดอยู

(1)

ตัวอยาง

(3)

(4)

(2)

ตัวอยาง
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ดานหนา (2)

61MM0A205

กดสวิตชเพื่อเปดไฟ และกดสวิตชซ้ําอีกครั้งเพื่อปดไฟ

ตรงกลาง (3)

61MM0A107

สวิตชไฟสองสวางนี้มีทั้งหมดสามตําแหนงซึ่งทํางาน
ตามที่อธิบายไวดานลาง:

ON (a)
ไฟติดสวางและติดคางไมวาประตูจะเปดหรือปด

DOOR (b)
ไฟตดิสวางเมือ่เปดประตู หลงัจากปดประตทูุกบานแลว
ไฟจะยังคงสวางอยูประมาณ 15 วนิาที แลวคอยๆ ดบัลง
หากทานเสียบกุญแจ หรอืกดสวิตชสตารทเครือ่งยนตเพื่อ
เปลีย่นโหมดสตารทไปที่ “ACC” หรอื “ON” ในระหวางนี้
ไฟจะคอยๆ ดับลงในทันที หลังจากดึงกุญแจออกจาก
สวิตชสตารทแลว ไฟจะติดสวางประมาณ 15 วินาที
แลวคอยๆ ดับลง

OFF (c)
ไฟจะยังคงปดอยูเมื่อเปดประตู

(a)(b)(c)
ตัวอยาง
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หองเก็บสัมภาระ (ในรถบางรุน) (4)

79MH0507

เมื่อทานเปดฝากระโปรงทาย ไฟสองสวางหองเก็บ
สัมภาระจะติดขึ้นและติดสวางคางในขณะที่ฝากระโปรง
ทายเปดอยู

79MH0508

หมายเหตุ:
จํานวนประตูที่ เกี่ยวของกับการสั่งเปดไฟสองสวาง
ภายในขึน้อยูกับคากําหนดของรถ หากมีสวติช (ปุมยืน่
ที่ทําดวยยาง) ที่ชองประตูดังแสดงในภาพ ประตูบานนั้น
จะเกีย่วของกบัการสั่งเปดไฟสองสวาง ฝากระโปรงทาย
จะไมรวมอยูในการสั่งงานนี้

ชองเสียบอุปกรณเสริม

79MH0509

ขอพึงระวัง
อยาเปดฝากระโปรงทายทิ้งไวเปนเวลานาน มิฉะนั้น
แบตเตอรีจ่ะหมดประจุได

ตัวอยาง

ตัวอยาง
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ชองเสียบอุปกรณเสริมจะทํางานไดในขณะที่สวิตช
สตารทอยูที่ตําแหนง “ACC” หรือ “ON” หรือโหมด
สตารทอยูที่ “ACC” หรือ “ON”
โดยสามารถใชชองเสียบนี้เพื่อจายไฟขนาด 12 โวลท/
120 วัตต/10 แอมแปร ใหกับอุปกรณเสริมที่ใชไฟฟา
ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดฝาชองเสียบไวเมื่อไมได
ใชงานชองเสียบ

ชองเสียบ AUX/USB (ในรถบางรุน)

79MH0515

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

มือจับเหนือประตู

54G249

มือจับเหนือประตูมีไวใหเพื่ออํานวยความสะดวก

ขอพึงระวัง
การใชอุปกรณเสริมที่ใชไฟฟาที่ไมเหมาะสมอาจทําให
ระบบไฟฟาในรถของท านได รับความเสียหาย
ตรวจดูใหแนใจวาอุปกรณเสริมที่ใชไฟฟาที่นํามาใช
ไดรับการออกแบบใหเสียบกบัชองเสียบประเภทนีไ้ด

ขอพึงระวัง
ปดฝาชองเสียบไวเสมอเมื่อไมไดใชงาน เนื่องจาก
ระบบเครื่องเสียงหรืออุปกรณหนวยความจํา USB
อาจเสียหายได หากมีสิ่งแปลกปลอม ฝุน น้ํา ของเหลว
ที่นําไฟฟาเขาไปในชองเสียบ

ขอพึงระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับมือจับ
เหนือประตูและแผงหลังคาขึ้นรูป ดังนั้นอยาโหนที่
มือจับเหนือประตู
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ตะขอแขวนเสื้อผา

61MM0B025

ทานสามารถแขวนเสื้อผาที่ตะขอได แตตะขอแขวน
เสื้อผานี้ไมไดออกแบบมาเพื่อรองรับวัตถุขนาดใหญ
หรือมีน้ําหนักมาก

ชองเก็บของ

79MH0511

การเปดชองเก็บของ ใหดึงทีค่นัล็อค การปด ใหกดฝาชอง
เก็บของเขาไปจนกระทั่งล็อคเขาที่

คําเตือน

อยาขับขี่ในขณะที่ฝาชองเกบ็ของเปดอยู เพราะอาจ
ทําใหไดรับบาดเจ็บในกรณีที่เกดิอุบัติเหตุได

ตัวอยาง
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ที่วางแกวและพื้นทีเ่ก็บของ

79MH0513

(1) ชองใสของที่แผงหนาปด (2) ที่วางขวดน้ําดานหนา

(3) ที่วางขวดน้ําดานหนา (4) ที่วางพักแขนที่เบาะหนาและกลองเก็บของ
ที่คอนโซลกลาง

(5) ชองใสของหลังเบาะหนา (6) ที่วางขวดน้ําดานหลัง

(7) ที่วางพักแขนที่เบาะหลังและที่วางแกว (8) ชองเก็บของดานคนขับ

(1)

(2)

(3)(8)

(3)

(5)

(5)(4)

(6)

(6)

(7)

ตัวอยาง

ชองใสของที่แผงหนาปด (1)/ 
ชองเก็บของดานคนขบั (8)

คําเตือน

อยาวางสิ่งของใดๆ ที่อาจหลนออกจากชองใสของได
ขณะที่รถกําลังเคลื่อนที่
การไมปฏิบัติตามขอพึงระวังตอไปนี้อาจทําใหมี
สิง่ของเขาไปขดักบัแปนตางๆ และเปนเหตใุหสญูเสีย
การควบคุมรถหรือเกิดอุบัติเหตไุด
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ที่วางขวดน้ําดานหนา (2) ที่วางขวดน้ําดานหนา (3)/ 
ที่วางขวดน้ําดานหลัง (6)

ทานควรวางขวดน้ําโดยที่ปดฝาขวดไวในที่วางขวด

ที่วางพกัแขนทีเ่บาะหนาและกลองเกบ็ของที่คอนโซล 
กลาง (4)

กลองเก็บของที่คอนโซลกลาง
ใชสําหรับเก็บสิ่งของที่มีขนาดเล็ก
เปดชองเก็บของไดโดยยกฝาปดดานบนขึ้นพรอมกับ
ดันคันปลดล็อค (1) ขึน้

79MH0514

หมายเหตุ:
ใหปดฝาปดทุกครั้งหลังใสของหรือนําของออกจาก
ชองเก็บของ

คําเตือน

การไมปฏิบัติตามขอพึงระวังตอไปนี้อาจทําใหไดรับ
บาดเจ็บหรือเกดิความเสยีหายกบัตัวรถ

• ใหระมัดระวังเมื่อวางแกวน้ําที่มีน้ํารอนอยูลงใน
ที่วางแกว น้ํารอนอาจหกกระเด็นลวกผิวได

• อยาใสของที่มีขอบคม ของแข็ง หรือของที่แตกหกั
ไดไวในทีว่างขวดน้ํา เพราะสิ่งทีอ่ยูในที่วางขวดน้ํา
อาจกระเดน็ออกมาในกรณีทีห่ยดุรถกะทันหนัหรือ
เกิดการชนกระแทก เปนเหตใุหบาดเจ็บได

• ระมัดระวังอยาทําของเหลวกระเด็นใสหรือสอด
วัตถุแปลกปลอมเขาไปในชิ้นสวนทีเ่คลื่อนทีไ่ดของ
คันเกียรหรอือุปกรณไฟฟาตางๆ ของเหลวหรอืวัตถุ
แปลกปลอมอาจทําใหชิ้นสวนดังกลาวเสียหายได

ขอพึงระวัง
อยาโนมตัวพิงที่วางพักแขนหรือใหเด็กนั่งบนที่วาง
พกัแขน เพื่อปองกันไมใหที่วางพกัแขนชํารุด

(1)
ตัวอยาง
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ชองใสของหลงัเบาะหนา (5)

79MH0516

ชองใสของนี้มีไวเพื่อใสสิ่ งของที่มีน้ําหนักเบาและ
ออนนุม เชน ถุงมือ หนังสือพิมพ หรือนิตยสาร

ที่วางพักแขนที่เบาะหลังและที่วางแกว (7)

79MH0517

(1) ที่วางแกว

ที่วางพักแขนที่เบาะหลังจะติดตั้งอยูตรงกลางเบาะหลัง
ใหพับลงมาเมื่อตองการใชงานขอควรระวัง

หามใสของแขง็หรอืแตกหกัไดลงในชองใสของ เพราะ
หากเกิดอุบัติเหต ุสิ่งของตางๆ เชน ขวด กระปอง ฯลฯ
อาจทําใหผูโดยสารเบาะหลังไดรับบาดเจ็บ

ตัวอยาง

(1)

ตัวอยาง

คําเตือน

• หากคาดเข็มขัดนิรภัยผานสวนใดก็ตามของ
ที่วางพักแขน เข็มขัดนิรภัยจะไมสามารถปองกัน
ผูโดยสารไดดีเทาที่ควร หลงัจากคาดเข็มขัดนิรภยั
ทุกครั้ง ใหตรวจสอบใหแนใจวาไมไดคาดผานที่วาง
พักแขน

• เมื่อเกดิอุบัติเหตหุรือเบรกรถกะทันหัน ที่วางพัก
แขนที่เบาะหลังอาจพบัลงมาได หากตดิตัง้เบาะ
นริภยัสําหรบัเดก็แบบหนัหลงัออกไปทางหนารถ
ที่ตําแหนงเบาะหลงักลาง ที่วางพกัแขนที่พับลง
มาอาจทําใหเด็กบาดเจ็บได อยาตดิตั้งเบาะนิรภัย
สําหรับเด็กแบบหันหลังออกไปทางหนารถที่
ตําแหนงเบาะหลังกลาง
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ที่วางพักเทา

58MST0509

ใชทีว่างพักเทา (1) เพื่อรองรับเทาซายของทาน

ผายางปูพื้น (ในรถบางรุน)

68LM554

เพื่อปองกันไมใหผายางปพูื้นดานคนขบัเลื่อนไปขางหนา
และอาจเขาไปขัดขวางกับการทํางานของแปนตางๆ
ขอแนะนําใหใชผายางปูพื้นแทของซูซูกิ 
เมื่อไรก็ตามที่ทานติดตั้งผายางปูพื้นดานคนขับกลับเขาที่
หลังจากที่ไดถอดออก ใหแนใจวาเกี่ยวปลอกยึดผายาง
ปูพื้นเขากับตัวยึดแนนหนาดี และจัดตําแหนงผายาง
ปพูื้นที่บริเวณที่วางเทาในตําแหนงที่ถูกตอง

เมื่อทานเปลี่ยนผายางปูพื้นในรถของทานเปนรูปแบบ

ที่แตกตางไป เชน ผายางปูพื้นสําหรับทุกสภาพอากาศ

เราขอแนะนําใหทานเลือกใชผายางปูพื้นแทของซูซูกิ

เพื่อใหพอดกีับขนาด

(1)

ตัวอยาง

คําเตือน

การไมปฏิบัติตามขอพึงระวังตอไปนี้อาจทําใหผายาง
ปูพื้นดานคนขับเขาไปขัดกับแปนตางๆ และเปนเหตุ
ใหสูญเสียการควบคุมรถหรอืเกดิอุบัติเหตุได
• ใหแนใจวาปลอกยดึผายางปพูืน้เกีย่วเขากบัตวัยดึ
แนนหนาดี

• หามวางผายางปพูืน้เพิม่เตมิทับบนผายางปพูืน้ที่
มีอยูแลว
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หูเกี่ยวโครงรถ 

ดานหนา

1) นําเครื่องมือที่จําเปน (ดามแมแรง) ออกมาจากชุด
เครื่องมือประจํารถ

2) ใชปลายดามแมแรง (a) ที่พันดวยผา (b) เปดฝาปด
หูเกี่ยว (c) ออก

79MH0518

79MH0519

รถของทานมีหูเกี่ยวโครงรถ (1) อยูที่ดานหนารถสําหรับ
ใชในกรณีฉุกเฉินและเพื่อวัตถุประสงคในการขนสง
ทางรถไฟเทานั้น 
การลากจูงรถของทานบนถนนทั่วไปหรือทางหลวง
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ “การลากจูง” ในหมวด
“การปฏิบัติในกรณีฉกุเฉิน”(a)

(b)

(c)

ตัวอยาง
(1)

ตัวอยาง คําเตือน

หามใชหูเกี่ยวโครงรถในการลากรถคันอื่นหรือใหรถ
คันอื่นลากรถของทานบนถนนทั่วไปหรือทางหลวง
หูเกี่ยว (1) ไดรับการออกแบบใหใชในกรณีฉุกเฉิน
เทานั้น เชน ในกรณีที่รถของทานหรือรถคันอื่นติด
หลม โคลนหรือหิมะ

ขอพึงระวัง
เมื่อทานใชหูเกี่ยวโครงรถ (1) ใหหลีกเลี่ยงการขับรถ
ที่ทําใหเกิดการกระแทกที่หูเกี่ยวอยางรุนแรง มิฉะนั้น
อาจทําใหหูเกี่ยวหรือตัวถงัรถเสียหายได

อยาเรงความเรว็ในทันที
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ดานหลัง

79MH0759

รถของทานมหีเูกีย่วโครงรถ (2) อยูที่ดานหลงัรถสําหรับ
ใชในกรณีฉุกเฉินและเพื่อวัตถุประสงคในการขนสง
ทางรถไฟ/เรือเทานั้น การลากจูงรถของทานบนถนน
ทั่ วไปหรือทางหลวง ใหปฏิบั ติตามคําแนะนําของ
“การลากจูง” ในหมวด “การปฏิบัติในกรณีฉกุเฉิน”

ระบบทําความรอน (ในรถบางรุน) 
และระบบปรับอากาศ

ระบบทําความรอนและระบบปรับอากาศม ี2 แบบ ดงันี้:

• ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา
• ระบบทาํความรอนและระบบปรบัอากาศแบบอัตโนมัติ

(การควบคมุอุณหภูมิแบบ Climate control)

(2)

ตัวอยาง

คําเตือน

หามใชหูเกี่ยวโครงรถในการลากรถคันอื่นหรือใหรถ
คันอื่นลากรถของทานบนถนนทั่วไปหรือทางหลวง
หูเกี่ยว (2) ไดรับการออกแบบใหใชในกรณีฉุกเฉิน
เทานั้น เชน ในกรณีที่รถของทานหรือรถคันอื่นติด
หลม โคลนหรือหิมะ 

ขอพึงระวัง
เมื่อทานใชหเูกี่ยวโครงรถ (2) ใหหลีกเลี่ยงการขบัรถที่
ทําใหเกิดการกระแทกที่หูเกี่ยวอยางรุนแรง มิฉะนั้นอาจ
ทําใหหูเกี่ยว ตัวถังรถ หรอืระบบขับเคลื่อนเสียหายได

• อยาเรงความเร็วในทันที
• อยาลางจูงรถที่มีน้ําหนักมากกวารถของทาน
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ชองลมออก

79MS0T504

(5)

(5)

(2)

(1)

(4)

(3)

(3)

(2)

ตัวอยาง

(1) ชองลมไลฝากระจกบังลมหนา
(2) ชองลมไลฝาดานขาง
(3) ชองลมดานขาง
(4) ชองลมกลาง
(5) ชองลมที่พืน้
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ชองลมกลาง

79MH0521

ชองลมดานขาง

79MH0542

เลื่อนปุม (1) ในแนวตั้งหรือแนวนอนเพื่อปรับทิศทางการไหลของอากาศที่ตองการ ชองลมกลาง/ชองลมดานขาง
จะเปดเมื่อทานหมุนปุม (2) ขึน้ดานบน และจะปดเมื่อหมุนปุมลงดานลาง

(1) (1)(2)(2)

(1)(2)



5-18

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ

79MS0-14E

ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา

คําอธิบายเกี่ยวกับการควบคุม

79MS0T505

สวิตชปรับอากาศพรอมปุมควบคุมอุณหภูมิ (1)
หมุนปุมนี้เพื่อเลือกอุณหภูมิ

นอกจากนี้ ยังใชเพื่อเปดและปดระบบปรับอากาศโดย
การหมุนปุมนี้ดวย การเปดระบบปรับอากาศ ใหหมุน
ปุมไปที่ตําแหนงอื่นนอกเหนือจาก “OFF” เมื่อปุมนี้
อยูที่ตําแหนง “OFF” จะเปนการปดระบบปรับอากาศ

หมายเหตุ:
ในระหวางการทํางานของเครื่องปรับอากาศ ทานอาจ
สังเกตเหน็การเปลี่ยนแปลงของความเร็วรอบเครือ่งยนต
เลก็นอย การเปลีย่นแปลงนีไ้มใชสิง่ผิดปกติแตอยางใด
เนือ่งจากระบบไดรับการออกแบบมาโดยใหคอมเพรสเซอร
ทํางานหรือไมทํางานเพื่อรักษาอุณหภูมิที่ตองการไว
การทํางานของคอมเพรสเซอรที่นอยลงจะทําใหประหยดั
น้ํามันเชื้อเพลิงไดดยีิ่งขึ้น

ปุมควบคุมความเร็วโบลวเวอร (2)

หมุนปุมนีเ้พือ่เปดโบลวเวอรและเลอืกความเรว็โบลวเวอร

ปุมควบคุมการไหลของอากาศ (3)

61MM0A019

ใชปุมนี้เพื่อเลือกฟงกชั่นใดฟงกชั่นหนึ่งที่อธิบายไว
ดานลางนี้

การระบายอากาศ (a)

79MS0T506

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมกลาง
และชองลมดานขาง

(1)

(2)

(3)(4)

(a)

(b)

(e)

(d)

(c)
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สองระดับ (b)

79MS0T507

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมกลาง
ชองลมดานขางและชองลมที่พื้น

เปาเทา (c)

79MS0T508

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมที่พื้น
และชองลมดานขาง และจะออกจากชองลมไลฝากระจก
บังลมหนาและออกจากชองลมไลฝาดานขางเบาๆ

เปาเทาและไลฝา (d)

79MS0T509

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมที่พื้น
ชองลมไลฝากระจกบังลมหนา ชองลมไลฝาดานขาง
และชองลมดานขาง
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ไลฝา (e)

79MS0T510

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมไลฝา
กระจกบังลมหนา ชองลมไลฝาดานขาง และชองลม
ดานขาง

ปุมควบคุมอากาศเขา (4)

61MM0A020

ใชปุมนี้เพื่อเลือกโหมดตางๆ ตอไปนี้

อากาศภายนอก (f)
เมื่อเลือกโหมดนี้ ไฟแสดงสถานะจะดับลงและจะใช
อากาศภายนอก

อากาศหมุนเวียนภายใน (g)
เมือ่เลอืกโหมดนี้ ไฟแสดงสถานะจะสวางขึ้น ซึ่งจะเปน
การปดชองอากาศภายนอกและหมุนเวียนอากาศภายใน
แทน โหมดนี้เหมาะสําหรับการขับผานบริเวณที่มีฝุน
หรือมีมลพิษทางอากาศ เชน อุโมงค หรือเมื่อตองการ
ใหภายในหองโดยสารเย็นเร็วขึ้น

การกดปุมควบคุมอากาศเขาในแตละครั้งจะเปนการ
สลับการทํางานระหวาง “โหมดอากาศภายนอก” และ
“อากาศหมุนเวยีนภายใน”

หมายเหตุ:
หากทานเลือก “อากาศหมุนเวียนภายใน” เปนเวลานาน
อากาศภายในรถอาจมีเชื้อโรคปนเปอนได ดังนั้น ทาน
ควรเลือก “อากาศภายนอก” บางเปนครั้งคราว

คําแนะนําในการใชงานระบบ

การระบายอากาศธรรมชาติ
เลือก “การระบายอากาศ” และ “อากาศภายนอก” แลว
ปรับปุมควบคุมอุณหภูมิไปที่ตําแหนงอุณหภูมิที่ตองการ
และหมุนปดปุมควบคุมความเร็วโบลวเวอร อากาศ
ภายนอกจะไหลผานรถยนตในระหวางการขบัขี่
การระบายอากาศแบบควบคุม
การปรับตั้งการควบคุมจะเหมือนกับการระบายอากาศ
ธรรมชาติ ยกเวนทานจะตองปรับปุมควบคุมความเร็ว
โบลวเวอรไปที่ตําแหนงอื่นๆ นอกจากตําแหนงปด
การทํางาน
การทําความเย็นปกติ
ปรับปุมควบคุมการไหลของอากาศไปที่ “การระบาย
อากาศ” แลวปรับปุมควบคุมอุณหภูมิไปที่ตําแหนง
อุณหภูมิที่ ตองการ และปรับปุ มควบคุมความเร็ว
โบลวเวอรไปที่ตําแหนงความเร็วโบลวเวอรที่ตองการ
และปรับปุมควบคุมไปที่ตําแหนงอื่น นอกเหนือจาก
“OFF” การปรับปุมควบคุมความเร็วโบลวเวอรไปที่
ตําแหนงความเร็วโบลวเวอรที่สูงขึ้นจะเปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทําความเย็น
ทานสามารถเปลี่ยนการทํางานของปุมควบคุมอากาศ
เขาไปที ่“อากาศภายนอก” หรอื “อากาศหมุนเวยีนภายใน”
ตามที่ทานตองการได การเลอืก “อากาศหมุนเวียนภายใน”
จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทําความเยน็
การทําความเย็นอยางรวดเร็ว (โดยใชอากาศหมุนเวียน
ภายใน)
การปรับตั้งการควบคุมจะเหมือนกับการทําความเย็น
ปกติ  ยกเวนท านจะตองเลื อก “อากาศหมุนเวี ยน
ภายใน” และความเร็วโบลวเวอรสูงสุด

(f) (g)
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หมายเหตุ:
• หากทานเลือก “อากาศหมุนเวยีนภายใน” เปนเวลานาน
อากาศภายในรถอาจมีเชื้อโรคปนเปอนได ดังนั้น
ทานควรเลือก “อากาศภายนอก” บางเปนครั้งคราว

• หากทานจอดรถยนตทิง้ไวกลางแดดโดยทีป่ดกระจกไว
การทําความเย็นจะเร็วขึ้นเมื่อทานเปดกระจกลงเปน
ระยะเวลาสัน้ๆ ในขณะที่ทานใชงานเครือ่งปรบัอากาศ
โดยที่ปุมควบคุมอากาศเขาอยูที่ “อากาศภายนอก”
และความเร็วโบลวเวอรอยูที่ความเร็วสูง

การไลความชื้น
ปรับปุมควบคุมการไหลของอากาศไปที่ ตําแหนงที่
ตองการ ปรับปุมควบคุมอุณหภูมไิปที่ตําแหนงอุณหภูมิ
ที่ตองการ และปรับปุมควบคุมความเร็วโบลวเวอรไปที่
ตําแหนงความเรว็โบลวเวอรที่ตองการ นอกจากนี้ใหเลือก
“อากาศภายนอก” และปรับปุมควบคุมไปที่ตําแหนงอื่น
นอกเหนือจาก “OFF”

หมายเหตุ:
เนื่องจากระบบปรับอากาศจะไลความชื้นในอากาศ
การเปดการทํางานจะชวยใหกระจกใส

การบํารุงรักษา

ถาทานไมไดใชเครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน เชน
ในชวงฤดหูนาว เครื่องปรับอากาศอาจทํางานไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพเมื่อทานเริ่มใชงานอกีครั้ง เพือ่เปนการยดื
อายุการใชงานและรักษาประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด
ของเครื่องปรับอากาศ จึงจําเปนตองเปดใชงานเครื่องปรับ
อากาศบางเปนครั้งคราว เปดใชงานเครื่องปรับอากาศ
อยางนอยเดือนละครั้งเปนเวลาหนึ่งนาทีขณะเครื่องยนต
เดนิเบา การทําเชนนี้จะเปนการหมุนเวยีนสารทําความเย็น
และน้ํามนั รวมทั้งชวยปองกันชิ้นสวนประกอบภายในดวย

เครื่องปรับอากาศของทานมีไสกรองอากาศ ทําความ
สะอาดหรือเปลี่ ยนไสกรองอากาศตามที่ ระบุไวใน
“ตารางการบํารุงรักษา” ในหมวด “การตรวจสอบและ
การบํารุงรักษา” 

หมายเหตุ:
รถของทานใชสารทําความเย็นระบบปรับอากาศ HFC-134a
ซึง่โดยทัว่ไปเรียกวา “R-134a” R-134a เขามาแทนที ่R-12
ประมาณป 1993 สําหรับการใชงานกับรถยนต สารทํา
ความเย็นอืน่ๆ สามารถนํามาใชไดเชนกัน โดยรวมถึง R-12
แบบรีไซเคิล แตแนะนําใหใชเฉพาะ R-134a กับรถ
ของทานเทานั้น

ขอพึงระวัง
การใชสารทําความเย็นผิดประเภทอาจทําใหระบบ
ปรับอากาศของทานไดรับความเสียหาย ใชเฉพาะ
R-134a เทานั้น หามผสมหรือใชสารทําความเย็นอื่น
แทน R-134a
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ระบบทําความรอนและระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
(การควบคุมอณุหภูมิ)

คําอธิบายเกี่ยวกับการควบคุม

79MH0529

(1) (2)(9)

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

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



5-23

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ

79MS0-14E

ปุมควบคุมอุณหภมูิ (1)

79MH0530

หมุนปุมควบคมุอุณหภูมิ (1) เพื่อปรับอุณหภูมิ

ปุมควบคุมความเร็วโบลวเวอร (2)

79MH0531

ปุ มควบคุมความเร็วโบลวเวอร  (2) ใชสําหรับเปด
โบลวเวอรและเลือกความเร็วโบลวเวอร 

ถากดสวติช “AUTO” (8) ความเร็วโบลวเวอรจะเปลี่ยน
แปลงโดยอัตโนมัติเพื่อใหระบบควบคมุอุณหภูมิรักษา
อุณหภูมิที่เลอืกไว

ปุมควบคุมอากาศเขา (3)

79MH0532

กดปุมควบคุมอากาศเขา (3) เพื่อเปลี่ยนระหวางโหมด
ตอไปนี้

ถากดสวติช “AUTO” (8) อากาศเขาจะเปลีย่นแปลงโดย
อัตโนมัติเพื่อใหระบบควบคุมอุณหภูมิรักษาอุณหภูมิ
ที่เลือกไว

หมายเหตุ:
เมื่อทานเลือกโหมดอากาศหมุนเวียนภายใน ระบบการ
ทํางานอตัโนมตัิจะถกูยกเลิกการทํางาน ถาทานกดสวิตช
“AUTO” (8)

อากาศหมุนเวียนภายใน (a)
เมื่อเลือกโหมดนี้ ชองอากาศภายนอกจะปดและเปลี่ยน
มาใชอากาศหมุนเวียนภายในแทน โหมดนีเ้หมาะสําหรับ
การขับผานบริเวณที่มีมีมลพิษทางอากาศ เชน อุโมงค
หรือเมื่อตองการใหภายในหองโดยสารเยน็เร็วขึน้

(1) (2)

(b)

(a)

(3)
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อากาศภายนอก (b)
เมื่อเลือกโหมดนี้ อากาศภายนอกจะถูกนําเขามา

การกดปุมควบคมุอากาศเขาในแตละครั้งจะเปนการเลือก
การทาํงานระหวาง “โหมดอากาศภายนอก” และ “อากาศ
หมุนเวียนภายใน”

หมายเหตุ:
หากทานเลือก “อากาศหมุนเวียนภายใน” เปนเวลานาน
อากาศภายในรถอาจมีเชื้อโรคปนเปอนได ดังนั้น ทาน
ควรเลือก “อากาศภายนอก” บางเปนครั้งคราว

ปุมควบคุมการไหลของอากาศ (4)

79MH0533

กดปุมควบคมุการไหลของอากาศ (4) เพื่อเปลี่ยนระหวาง
ฟงกชั่นตอไปนี้ การแสดงสถานะของแตละโหมดที่
เลือกจะปรากฏบนจอแสดงผล

ถากดสวิตช “AUTO” (8) การไหลของอากาศจะเปลี่ยน
แปลงโดยอัตโนมัติเพื่อใหระบบควบคมุอุณหภูมิรักษา
อุณหภูมิที่เลอืกไว

การระบายอากาศ (c)

79MS0T506

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมกลาง
และชองลมดานขาง

สองระดับ (d)

79MS0T507

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมที่พื้น
และอากาศที่เย็นจะออกจากชองลมกลางและชองลม
ดานขาง เมื่อปุมควบคุมอุณหภูมิ (1) อยูในตําแหนง
เย็นสุดหรือรอนสุด อยางไรก็ตาม ลมที่ออกจากชองลม
ที่พื้นและลมที่ออกจากชองลมกลางและชองลมดานขาง
จะมีอุณหภมูิเทากัน

(4)

(c)

(d)

(e)

(f)



5-25

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ

79MS0-14E

ความรอน (e)

79MS0T508

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมที่พื้น
และชองลมดานขาง และจะออกจากชองลมไลฝากระจก
บังลมหนาและออกจากชองลมไลฝาดานขางเบาๆ

ความรอนและไลฝา (f)

79MS0T509

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมที่พื้น
ชองลมไลฝากระจกบังลมหนา ชองลมไลฝาดานขาง
และชองลมดานขาง

สวิตชไลฝา (5)

79MH0534

กดสวิตชไลฝา (5) เพือ่เปดใชงานระบบไลฝา

(5)
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การไลฝา

79MS0T510

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภมูิจะออกจากชองลมไลฝากระจก
บังลมหนา ชองลมไลฝาดานขาง และชองลมดานขาง

หมายเหตุ:
เมื่อกดสวิตชไลฝา (5) เพื่อเปดใชงานระบบไลฝาระบบ
ปรับอากาศจะทํางานและเลือกโหมด “อากาศภายนอก”
โดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม ในสภาพอากาศหนาวจัด
ระบบปรับอากาศจะไมทํางาน

สวิตชเครื่องปรับอากาศ (6)

79MH0535

สวิตชเครื่องปรับอากาศ (6) ใชสําหรับเปดและปดระบบ
ปรับอากาศไดขณะที่โบลวเวอรทํางานเทานั้น การเปด
ระบบปรับอากาศ ใหกดที่สวิตชและ “A/C” จะปรากฏ
บนจอแสดงผล การปดระบบปรับอากาศใหกดที่สวิตช
อีกครั้งและ “A/C” จะหายไปจากจอแสดงผล

คําแนะนําในการใชงานระบบ

การทํางานอัตโนมัติ

79MH0536

ทานสามารถทําใหระบบควบคมุอุณหภูมิทํางานโดยอัตโนมัติ

การตั้งใหระบบทํางานอัตโนมัติทั้งหมดใหปฏิบัติตาม

ขั้นตอนดานลาง

1) สตารทเครื่องยนต
2) กดสวิตช “AUTO” (8)
3) เลือกอุณหภูมิที่ตองการโดยการหมุนปุมควบคุม

อุณหภูมิ (1)

ความเร็วโบลวเวอร อากาศเขาและการไหลของอากาศจะถูก
ควบคุมโดยอัตโนมัตเิพื่อรักษาอุณหภูมิทีต่ัง้ไว อยางไรก็ตาม
การควบคุมการไหลของอากาศจะไมเปลี่ยนไปอยูในฟงกชั่น
“ไลฝา” โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ:
เมื่อทานเลือกโหมดอากาศหมุนเวยีนภายใน ระบบการทํางาน
อัตโนมัติจะถูกยกเลิกการทํางาน ถาทานกดสวิตช “AUTO” (8) 

(6)

(1)

(6)

(7) (8)
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ทานสามารถใชงานสวติชเครื่องปรับอากาศ (6) เพื่อเปด
หรอืปดเครื่องปรับอากาศดวยตนเองตามที่ทานตองการได 
เมื่อทานปดสวติชเครือ่งปรบัอากาศ ระบบควบคุมอุณหภูมิ
จะไมสามารถทําใหอุณหภูมิภายในต่ํากวาอุณหภูมิ
ภายนอกได

การปดระบบควบคุมอุณหภูมิ ใหกดที่สวิตช “OFF” (7)

หมายเหตุ:
ถา “AUTO” ที่จอแสดงผลกะพริบ แสดงวามีปญหาที่
ระบบทําความรอนและ/หรอืระบบปรับอากาศ ทานควร
นํารถเขารับการตรวจเช็คระบบที่ศนูยบริการซูซูกิ

หมายเหตุ:
• การเลือกอุณหภูมิที่ทานรูสึกสบายที่สุด ใหเริ่มจาก
การตั้งคาที่ 25๐C (75๐F)

• ถาทานหมุนปุมควบคุมอุณหภูมิ (1) จนกระทั่ง “HI”
หรือ “LO” ปรากฏบนจอแสดงผล ระบบควบคุม
อุณหภูมิจะทํางานที่การทําความรอนสูงสุดและการ
ทําความเย็นสูงสุด และโบลวเวอรจะทํางานดวย
ความเร็วสูงสุด

• เพื่อปองกันการเปาลมเย็นในสภาพอากาศหนาวหรือ
การเปาลมรอนในสภาพอากาศรอน ระบบจะเปด
โบลวเวอรชากวาปกติจนกวาลมอุนหรือลมเย็นจะ
พรอมทํางาน

• หากทานจอดรถยนตทิง้ไวกลางแดดโดยทีป่ดกระจกไว
การทําความเย็นจะเร็วขึ้นเมื่อทานเปดกระจกลงเปน
ระยะเวลาสั้นๆ

• แมวาจะอยูภายใตการทํางานอัตโนมัติ ทานสามารถ
ตัง้คาแตละปุมควบคุมไปยังโหมดแบบกําหนดเองได

ฟงกชั่นที่ เลือกแบบกําหนดเองจะถูกรักษาไวและ
ฟงกชั่นอื่นๆ จะยังคงอยูภายใตการทํางานแบบอตัโนมตัิ

• หากกระจกบังลมหนาและ/หรือกระจกประตูหนา
เปนฝาใหกดสวิตชไลฝา (5) เพื่อเปดใชงานระบบไลฝา
หรอืกดปุมควบคุมการไหลของอากาศ (4) เพื่อเลอืกใช
ฟงกชั่น “ความรอนและไลฝา” เพื่อไลฝาที่กระจก

• การตัง้คาปุมควบคมุความเร็วโบลวเวอร (2) ปุมควบคมุ
อากาศเขา (3) ปุมควบคุมการไหลของอากาศ (4) กลับ
ไปยังการทํางานอัตโนมัติ ใหกดสวิตช “AUTO” (8)

74LHT0510

ระมดัระวงัอยาบังเซ็นเซอรอุณหภูมภิายในหองโดยสาร
(10) ที่อยูระหวางพวงมาลยักบัแผงควบคุมอุณหภูมหิรือ
โซลารเซ็นเซอร (11) ที่อยูสวนบนสุดของแผงคอนโซล
ดานคนขับ ระบบควบคุมอัตโนมัติจะใช เซ็นเซอร
เหลานี้ในการควบคุมอณุหภูมิ

การทํางานแบบกําหนดเอง
ทานสามารถควบคุมระบบควบคุมอุณหภูมิไดดวยตัวเอง
ปรับปุมควบคมุไปที่ตําแหนงที่ตองการ

79MH0528

หมายเหตุ:
หากทานตองการการไลฝาสูงสุด:
• กดสวิตชไลฝา (5) เพื่อเปดใชงานระบบไลฝา (ระบบ
ปรับอากาศจะทํางานและเลือกโหมด “อากาศภายนอก”
โดยอัตโนมัติ)

• ปรับปุมควบคุมความเร็วโบลวเวอรไปที่ความเร็วสูง
• ปรับปุมควบคมุอุณหภูมิไปที่เครื่องหมาย “HI” บน
จอแสดงผล และ

• ปรับชองลมดานขางเพื่อใหลมเปาไปที่กระจกขาง

(10)

(11)

ตัวอยาง

ตัวอยาง
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การบํารุงรักษา

ถาทานไมไดใชเครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน เชน ในชวง
ฤดูหนาวเครื่องปรับอากาศอาจทํางานไดไมเต็มประสิทธิภาพ
เมือ่ทานเริม่ใชงานอีกครัง้ เพือ่เปนการยดือายกุารใชงานและ
รักษาประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดของเครื่องปรับอากาศ
จึงจําเปนตองเปดใชงานเครื่องปรับอากาศบางเปนครั้งคราว
เปดใชงานเครื่องปรับอากาศ อยางนอยเดือนละครั้งเปนเวลา
หนึ่งนาทีขณะเครื่องยนตเดินเบา การทําเชนนี้จะเปนการ
หมุนเวียนสารทําความเย็นและน้ํามัน รวมทั้งชวยปองกัน
ชิ้นสวนประกอบภายในดวย

เครื่องปรับอากาศของทานมีไสกรองอากาศ ทําความสะอาด
หรอืเปลี่ยนไสกรองอากาศตามที่ระบุไวใน “ตารางการบํารงุ
รักษา” ในหมวด “การตรวจสอบและการบํารุงรักษา” ให
ศูนยบริการซูซูกิเปนผูปฏิบัติขั้นตอนนี้เนื่องจากจําเปนตอง
เลื่อนชองเก็บของดานลางลงเพื่อปฏิบัติงาน

หมายเหตุ:
รถของทานใชสารทําความเยน็ระบบปรับอากาศ HFC-134a
ซึ่งโดยทั่วไปเรยีกวา “R-134a” R-134a เขามาแทนที่ R-12
ประมาณป 1993 สําหรบัการใชงานกับรถยนต สารทําความ
เย็นอื่นๆ สามารถนํามาใชไดเชนกัน โดยรวมถึง R-12 แบบ
รไีซเคิล แตแนะนําใหใชเฉพาะ R-134a กับรถของทานเทานั้น

เสาอากาศวิทยุ

สายอากาศแบบฟลมติดกระจกหลัง

79MH0545

เสาอากาศวิทย ุ(1) จะพิมพติดอยูดานในกระจกบังลมหลัง

การติดตั้งชุดสงสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ

เราขอแนะนําใหทานขอคําแนะนําจากศูนยบริการซูซู กิ

เกี่ยวกับแถบคลื่นความถี่วิทยุ กําลังไฟฟาสงออกสูงสุดตําแหนง

เสาอากาศบนรถ และเงื่อนไขที่กําหนดตางๆ สําหรับการติดตั้ง

และ/หรือการใชงานกอนทําการติดตั้งชุดสงสัญญาณคลื่น

ความถี่วิทยุกับรถของทาน อุปกรณบางประเภทอาจทําให

ระบบควบคมุดวยอเิลก็ทรอนกิสเกดิความบกพรอง ถาไดรบั

การติดตั้งอยางไมถูกตองหรืออุปกรณเหลานั้นไมเหมาะสม

กับรถ

ขอพึงระวัง
การใชสารทําความเย็นผิดประเภทอาจทําใหระบบปรับ
อากาศของทานไดรับความเสยีหาย ใชเฉพาะ R-134a เทานั้น
หามผสมหรือใชสารทําความเยน็อื่น แทน R-134a

ขอพึงระวัง
• อยาใหวัตถโุลหะสมัผสักับกระจกบังลมหลัง หรือติดฟลม

โลหะที่บรเิวณใกลเคยีง สภาวะใดสภาวะหนึ่งดังที่กลาว
มาอาจทําใหรบัสัญญาณไดไมดีหรอืเกดิสัญญาณรบกวน

• เมื่อทําความสะอาดกระจกบังลมหลังดานใน ใหระมัด
ระวงัจะใหเสาอากาศทีก่ระจกบงัลมหลงัเกดิรอยขีดขวน
หรือเสยีหาย ใชผานุมชบุน้ําบิดหมาดเชด็กระจกบงัลม
หลังเบาๆ ตามแนวเสนเสาอากาศ

(1) ตัวอยาง
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ระบบเครื่องเสียง (แบบ A) (ในรถบางรุน)

เครือ่งเลน CD และวิทยุ AM/FM
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ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ขอสังเกตเกี่ยวกับแผนดิสก

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

• การขับขี่บนถนนที่ขรุขระมากซึ่งทําใหเกิดแรงสั่น
สะเทือนที่รุนแรงอาจทําใหเสียงเพลงสะดุด

• เครื่องเลนนี้ใชกลไกที่มีความแมนยํา แมในกรณีที่มี

ปญหาเกิดขึ้น หามเปดฝาครอบ ถอดแยกชิ้นสวน

เครื่องเลน หรือหลอลื่นสวนหมุน

กรุณานํารถเขารบัการตรวจเช็คเครือ่งเลนที่ศนูยบรกิาร

ซูซูกิ

ขอควรระวังในการใชงาน

เครื่องเลนนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อเลนแผน CD ที่มี
เครื่องหมาย (A) ดังที่แสดงดานบนโดยเฉพาะ
ซึ่งไมสามารถเลนแผนดิสกประเภทอื่นได

การนําแผน CD ออกจากกลองเก็บแผน CD ใหกดที่
ตรงกลางของกลองและหยิบแผน CD ออกมาโดยจับที่
ขอบแผน CD อยางระมัดระวัง

จับที่ขอบแผน CD ทุกครั้ง
หามจับที่พืน้ผิวของแผนดิสก

คําเตือน

ถาทานใหความสนใจตอการใชงานระบบเครื่องเสียง
หรือการมองที่จอแสดงของระบบเครื่องเสียงใน
ขณะขบัขีม่ากเกินไป อาจทําใหเกิดอุบตัิเหตุได ถาทาน
ปรับระดับเสียงใหดังเกินไป อาจทําใหทานขาดความ
ระมัดระวังกับสภาพการจราจรและทองถนนใน
ขณะนั้นได
• ทานควรตัง้ใจมองไปทีถ่นนและตัง้ใจขบัรถอยาง
ระมดัระวัง หลกีเลีย่งการใหความสนใจกบัการใช
งานระบบเครือ่งเสยีงหรอืการมองที่จอแสดงของ
ระบบเครื่องเสียงมากเกินไป

• ทานควรทําความคุนเคยกับการใชงานและปุมควบคุม
ตางๆ ของระบบเครื่องเสียงกอนการขับขี่

• ตั้งสถานีวทิยทุีท่านชื่นชอบไวกอนการขบัขี ่เพือ่ให
ทานสามารถปรับตัง้คลื่นเหลานั้นไดอยางรวดเร็ว
โดยใชสถานีวิทยุที่ตัง้ไว

• ปรบัระดบัเสยีงใหอยูในระดับที่ทานสามารถรบัรู
สภาพการจราจรและทองถนนในขณะขับขี่ได

(A)

การนําแผนดิสกออก วิธีการจับแผน CD ที่ถูกตอง
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การลบรอยนิ้วมือหรือเช็ดฝุนออกจากแผน CD ใหใช
ผานุมเช็ดเปนแนวเสนตรงจากตรงกลางของแผน CD
ไปที่ขอบแผน CD

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

หามติดปายบนพื้นผิวแผน CD รวมทั้งใชปากกาหรือ
ดินสอเขยีนบนแผน CD

หามใชสารละลาย เชน น้ํายาเชด็ทําความสะอาด สเปรย
ลดไฟฟาสถิต หรอืทนิเนอร เช็ดทําความสะอาดแผน CD

หามใชแผน CD ที่มีรอยขูดขีดมาก เสียรูป หรือแตกหัก
ฯลฯ 
เพราะการเลนแผนดิสกที่มีลักษณะดังกลาว จะทําใหเกิด
ความเสียหาย หรือทําใหระบบไมสามารถทํางานได
อยางถูกตอง

อยาใหแผน CD ถูกแสงแดดหรือแหลงความรอนใดๆ
โดยตรง

หมายเหตุ:
• หามใชแผนปองกัน CD ที่มีจําหนายทั่วไปหรือ
แผนดิสกที่มีตัวกันสะเทือน ฯลฯ
เพราะอาจเกิดการติดขัดกับกลไกภายในและทําให
แผนดิสกไดรับความเสียหาย

• อาจไมสามารถเลนแผน CD-R กับเครื่องเลนนี้ได
เนื่องจากเงื่อนไขในการบันทึก

• ไมสามารถเลนแผน CD-RW กับเครื่องเลนนี้ได

(B)
(B)(C)
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ชื่ อและโลโก  Bluetooth® เปนเครื่ องหมายการคาจด
ทะเบียน ของ Bluetooth SIG, Ink.

หยุดใชงานเครื่องเลนของรถและอุปกรณ Bluetooth®

เมื่อไดรับแจง
เครื่องเลนของรถใชคลื่นความถี่ในการสื่อสารรวมกับ
อุปกรณสวนบุคคลหรืออุปกรณสื่อสารสาธารณะอื่นๆ
เชน ระบบเครือขายไรสาย (LAN) และวิทยุสื่อสาร
แบบไรสาย
ทานควรหยุดใชงานเครื่องเลนนีท้ันทเีมื่อไดรับแจงเตือน
วาเครื่องเลนของรถทานรบกวนเครือขายการสื่อสาร
แบบไรสายอื่นๆ

คําเตือน

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

(1) ปุม VOL PUSH POWER
(2) ปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND
(3) ปุมปดเสียง

(1) (2)

(3)

การเปด/ปด
กด VOL PUSH POWER (1)
เครื่องเลนจะเริ่มเลนในโหมดการทํางานลาสุดที่ใชกอน
ปดเครื่อง

การปรับระดับเสียง
หมุนปุม VOL PUSH POWER (1)
การหมุนปุมตามเข็มนาฬิกาจะเปนการเพิ่มระดับเสียง
และการหมุนปุมทวนเข็มนาฬิกาจะเปนการลดระดับ
เสียง

หมายเหตุ:
ขณะขบัขี ่ควรปรับเสยีงใหอยูในระดบัทีส่ามารถไดยนิ
เสียงทั่วไปและ/หรือเสียงรบกวนจากภายนอกรถได

การปดเสียง
กดปุมปดเสียง (3) เพื่อปดเสียง การยกเลิกการปดเสียง
ใหกดที่ปุมปดเสียง (3) อีกครั้ง



5-34

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ

79MS0-14E

การปรับเสียงเบส/เสียงแหลม/สมดุลเสียง/เฟเดอร
1) กดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)

การกดปุ มในแตละครั้ งจะทําใหการปรับเสียง
เปลี่ยนแปลงดังนี้:

2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพือ่ปรับเสียง

การปรับ AVC (ระบบควบคุมระดับเสียงอตัโนมตัิ)
ฟงกชั่นระบบควบคุมระดบัเสียงอัตโนมัต ิ(AVC) จะปรับ
(เพิ่ม/ลด) ระดับเสียงตามความเร็วรถ ระบบควบคุม AVC
มาพรอมกบัตวัเลอืกเสียงสามระดบั (LEVEL OFF, 1, 2, 3)
ชวงการปรับระดับเสียงจะเพิ่มขึ้นพรอมกับหมายเลข
ของ LEVEL
1) กดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2) จนถงึ

โหมดการปรับ AVC
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2) เพื่อ

เลือกระดับการปรับ AVC ที่ตองการ (การตั้งคาเริ่มตน:
LEVEL 2)

การปรับแตงเสียงสําเร็จรูป
ฟงกชั่นการปรับแตงเสียงสําเร็จรูปจะเลือกใชรูปแบบ
เสียงที่เหมาะสมกับประเภทของเพลงที่เลนอยู
1) กดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)

หลายๆ ครั้ง จนกระทั่งขอความ “PRESET-EQ”
ปรากฏขึ้น

2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2) 
การหมุนปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดการ
ปรับแตงเสียงสําเร็จรูปดังนี้: 

การปรับแตงเสียงสําเร็จรูป (EQ OFF)

การปรับเสียงเบส (BASS 0)

การปรับเสียงแหลม (TREBLE 0)

การปรับสมดุลเสียง (BALANCE 0)

การปรับเฟเดอร (FADER 0)

การปรับ AVC (AVC LEVEL 2)

ปด (FLAT)

JAZZ

ROCK

POP

CLASSIC

HIP-HOP
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การฟงวิทยุ

(1)
(2)

(3)
(4)

(7)
(5)

(6)

จอแสดงผล

(1) ปุม FM
(2) ปุม AM
(3) ปุมคนหาสถานีแบบเลือ่นขึ้น
(4) ปุมคนหาสถานีแบบเลือ่นลง
(5) ปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND
(6) ปุมตั้งสถานี ([1] ถึง [6])
(7) ปุมบันทึกอัตโนมัติ (AS)

(A) คลื่นวทิยุ
(B) ความถี่

(A)

(B)



5-36

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ

79MS0-14E

การเลือกคลื่นวทิยุ FM
กดปุม FM (1)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนคลื่นวิทยดุังนี้:

การเลือกคลื่นวทิยุ AM
กดปุม AM (2)

การคนหาสถานี
กดปุมคนหาสถานีแบบเลื่อนขึ้น (3) หรือปุมคนหาสถาน ี
แบบเลื่อนลง (4)
เครื่องเลนจะหยุดการคนหาสถานีเมื่อพบสถานีในชวง
ความถี่ที่สามารถรับได

การปรับหาคลื่นความถี่ดวยตัวเอง
หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (5)

ความถี่ที่รับไดจะแสดงบนหนาจอ

การบันทกึสถานี
1) เลือกสถานีที่ตองการ
2) กดปุมตั้งสถานี (6) ที่ทานตองการบันทึกสถานีวทิยุ

([1] ถึง [6]) คางไวเปนเวลา 2 วินาที หรือนานกวา

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

หมายเหตุ:
• สามารถยกเลิกการบนัทกึอตัโนมตัิไดโดยการกดปุม

AS (7) ในขณะที่การบันทึกอัตโนมัติกําลังทํางานอยู
• เมื่อทําการบันทึกอัตโนมัติ สถานีที่บันทึกไวใน
หนวยความจํากอนหนานี้จะถกูบนัทึกทบั

• เมื่อมีสถานีที่บันทึกไดนอยกวา 6 สถานี แมวาจะทํา
การบันทึกโดยอัตโนมัติครบ 1 รอบแลว จะไมมี
การบันทกึสถานีใดในปุมตั้งสถานี (6) ที่เหลืออยู

• ในโหมดการบันทกึอัตโนมัต ิ สามารถตัง้สถานสีาํหรับ
FM1 และ FM2 ไดเหมือนกัน 6 สถานี และสําหรับ
AM อกี 6 สถานี

การเปด/ปดโหมดการบันทึกอัตโนมัติ
กดปุม AS (7)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการสลับโหมดดังนี้:

การรับคลื่นวิทยุ
การรับคลืน่วทิยุอาจไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอม
สภาพอากาศ หรือความแรงของสัญญาณวิทยุและ
ระยะทางจากสถานี ภูเขาและอาคารในบริเวณนั้นอาจ
รบกวนหรือหักเหการรับคลื่นวิทยุ ซึ่ งทําใหการรับ
สัญญาณไมด ีการรับสัญญาณไมดหีรือคลื่นรบกวนวิทยุ
อาจมีสาเหตุมาจากกระแสไฟฟ าจากสายไฟหรือ
สายไฟฟาแรงสูง

FM1        FM2

เปดโหมด AS  ปดโหมด AS
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การฟง CD

(1)

(2)(3)

(8)

(4)

(7)

(5)

(6)

จอแสดงผล

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

(A) หมายเลขแทร็ค
(B) เวลาเลน

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

(B)

(A)
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• ไมสามารถใชแผน CD หรือ CD-ROM ที่ไมมี
เครื่องหมาย (A) ได

• แผนดิสกทีบ่นัทึกในรูปแบบ CD-R/CD-RW บางแผน
อาจไมสามารถเลนได

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

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

การนําแผน CD ออก
กดปุมนําแผนออก (2)
เมือ่โหมดสตารทอยูที ่“LOCK” แผน CD ทีน่าํออกคางไว
ที่ชองใสแผนเปนเวลาประมาณ 15 วนิาที หรือนานกวา
จะถูกดงึเขาไปในเครือ่งเลนโดยอัตโนมัต ิ(ฟงกชัน่รโีหลด
อัตโนมัติ)
ฟงกชั่นการนําแผนดิสกออกขณะปดเครื่อง:
ฟงกชั่นนี้จะชวยใหทานสามารถนําแผน CD ออกจาก
เครื่องไดโดยการกดปุมนําแผนออก (2) แมขณะโหมด
สตารทอยูที่ OFF

การฟง CD
เมื่อใสแผน CD แลว แผน CD จะเริ่มเลนโดยอัตโนมัติ
เมื่อแผน CD อยูในเครื่องแลว ใหกดปุม CD (3) เพื่อ
เลนแผน

การเลือกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึน้ (4) เพือ่ฟงแทร็คถัดไป
• กดปุมเลือ่นแทรค็ลง (5) สองครัง้เพือ่ฟงแทรค็กอนหนา
เมื่อกดปุมเลื่อนแทร็คลง (5) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลน
อยูในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน

การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• กดปุมกรอเดินหนา (4) คางไวเพือ่กรอแทร็คไปขางหนา
อยางรวดเร็ว

• กดปุมกรอถอยหลัง (5) คางไวเพื่อกรอแทร็คถอยหลัง

(A)

ขอพึงระวัง
• หามสอดนิ้วหรือมือของทานเขาไปในชองใสแผน

CD หามใสวัสดุแปลกปลอมเขาไป
• หามใสแผน CD ทีม่ีกาวหลดุลอกออกมาจากเทปกาว
หรือปายฉลากตดิแผน CD หรือมีคราบกาวจาก
การลอกเทปกาวหรือปายฉลากแผน CD ตดิอยู
เพราะอาจทําใหเครื่องเลนไมสามารถนําแผน CD
ออกมาหรืออาจทําใหเครื่องเลนบกพรองได

ขอพึงระวัง
หากทานพยายามดันแผน CD ที่นําออกมาใหเขาไป
ในเครื่องเลนกอนที่จะมีการโหลดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ
พืน้ผิวแผนดิสกอาจมีรอยขูดขีดได
เมื่อทําการโหลดแผน CD อีกครั้ง ใหนําแผน CD ออก
จากเครือ่งเลนกอนจะทําการโหลดแผน CD อีกครั้ง
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การเลนแบบสุม
กดปุมเลนแบบสุม (RDM) (7)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

• การสุมเลนแทร็ค
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM” จะติดสวางขึ้น
แทร็คในแผนดิสกที่โหลดเขาไปจะเลนแบบสุม

การเลนซ้ํา
กดปุมเลนซ้ํา (RPT) (6)

การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

• การเลนแทร็คซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT” จะติดสวางขึน้
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะถูกเลนซ้ํา

การเปลี่ยนการแสดงผล
กดปุมแสดงผล (DISP) (8)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลีย่นการแสดงผลดังนี้:

หมายเหตุ:
• “NO TITLE” จะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีขอมูลตัวอกัษร
ในแผนดิสกที่กําลังเลนในขณะนั้น

• ถาขอมลูตัวอกัษรมีมากกวา 16 ตัว เครื่องหมาย “>”
จะปรากฏขึ้นที่ทายตัวอักษรดานขวา การกดปุม
แสดงผล (DISP) (8) คางไวเปนเวลา 1 วินาทีหรือ
นานกวา จะสามารถแสดงหนาถัดไปได

OFF  สุมเลนแทร็ค

OFF  เลนแทร็คซ้ํา

เวลาเลน

ชื่อแผนดิสก

ชื่อแทร็ค
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การฟงแผน MP3/WMA/AAC

(1)

(2)
(3)

(4) (5)

(6)

จอแสดงผล

(1) ปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND
(2) ปุมเลื่อนแทร็คขึน้/ปุมกรอเดินหนา
(3) ปุมเลื่อนแทร็คลง/ปุมกรอถอยหลัง
(4) ปุมเลนซ้ํา (RPT)
(5) ปุมเลนแบบสุม (RDM)
(6) ปุมแสดงผล (DISP)

(A) หมายเลขโฟลเดอร
(B) หมายเลขแทร็ค
(C) เวลาเลน
(D) ชนิดของแผน

(C)

(B)(A)

(D)
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การเลือกโฟลเดอร
หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1) เพื่อ
เลือกโฟลเดอร

การเลือกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึน้ (2) เพือ่ฟงแทร็คถัดไป
• กดปุมเลือ่นแทรค็ลง (3) สองครัง้เพือ่ฟงแทรค็กอนหนา
เมือ่กดปุมเลือ่นแทร็คลง (3) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลนอยู
ในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน

การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• กดปุมกรอเดินหนา (2) คางไวเพือ่กรอแทร็คไปขางหนา
อยางรวดเร็ว

• กดปุมกรอถอยหลัง (3) คางไวเพื่อกรอแทร็คถอยหลัง

การเลนแบบสุม
กดปุมเลนแบบสุม (RDM) (5)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

• การสุมเลนจากโฟลเดอร
ตัวแสดงการสุมเลน “F.RDM” จะติดสวางขึน้
แทร็คในโฟลเดอรปจจุบันจะเลนตามลําดับแบบสุม

• การสุมเลนจากทั้งหมด
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM” จะติดสวางขึ้น
แทร็คในแผนดิสกที่โหลดเขาไปจะเลนแบบสุม

การเลนซ้ํา
กดปุมเลนซ้ํา (RPT) (4)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

• การเลนไฟลซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT” จะติดสวางขึ้น
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะถูกเลนซ้ํา

• การเลนโฟลเดอรซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “F.RPT” จะติดสวางขึน้
แทร็คทั้งหมดในโฟลเดอรที่เลือกอยูในขณะนั้นจะ
ถูกเลนซ้ํา

OFF  การสุมเลนจากโฟลเดอร  การสุมเลนจากทัง้หมด OFF  การเลนไฟลซ้ํา  การเลนโฟลเดอรซ้ํา
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การเปลี่ยนการแสดงผล
กดปุมแสดงผล (DISP) (6)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลีย่นการแสดงผลดังนี้:

หมายเหตุ:
• “NO TITLE” จะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีขอมูลตัวอกัษร
ในแผนดิสกที่กําลังเลนในขณะนั้น

• ถาขอมลูตัวอกัษรมีมากกวา 16 ตัว เครื่องหมาย “>”
จะปรากฏขึ้นที่ทายตัวอักษรดานขวา การกดปุม
แสดงผล (DISP) (6) คางไวเปนเวลา 1 วินาทีหรือ
นานกวา จะสามารถแสดงหนาถัดไปได

ขอสังเกตสําหรับ MP3/WMA/AAC

MP3 คืออะไร
• MP3 (MPEG audio layer3) คือรูปแบบการบบีอัด

เสียงทีถ่อืเปนรปูแบบมาตรฐานในหมูผูใชคอมพวิเตอร
สวนบุคคล ขอดขีอง MP3 คือขอมลูเสียงจะถกูบีบอัด
ขนาดลงเหลือประมาณ 1 ใน 10 โดยยังคงคุณภาพ
เสียงไวเชนเดมิ นั่นหมายความวาทานสามารถบันทึก
ขอมูลเสียงไดเทียบเทากับแผน CD เพลงประมาณ
10 แผนลงในแผน CD-R/RW เพียงแผนเดียว ซึง่ทาํให
สามารถเลนเพลงไดเปนเวลานานโดยทีไ่มตองเปลี่ยน
แผนดิสก

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

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

• ตราสัญลักษณ Windows MediaTM และ Windows คือ
เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
ของบริษัท Microsoft Corporation ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

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

ขอพึงระวังเมื่อสรางไฟล MP3/WMA/AAC
ขอมูลทั่วไป
• แนะนําใหใชอตัราบิตสูงและความถี่สุมสูงสําหรับ
เสียงคุณภาพสูง

• ไมแนะนําใหเลอืก VBR (อัตราบิตแปรผนัได) การเลอืก
VBR อาจทําใหแสดงเวลาในการเลนไมถูกตองและ
อาจเกิดการสะดุดของเสียง

• คุณภาพเสียงที่เลนจะแตกตางกันไปตามลกัษณะการ
เขารหัส สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คูมือ
ผูใชซอฟตแวรการเขารหัสและซอฟตแวรการเขียน
บันทึกขอมูลที่ใช

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

MP3/WMA/AAC ลงในแผนดิสกเดียวกัน
• ถาทั้งไฟล CD-DA และไฟล MP3/WMA/AAC อยู
ในแผนดสิกเดยีวกนั แทร็คอาจไมเลนตามลาํดบัอยาง
ถูกตองหรือบางแทร็คอาจไมสามารถเลนไดเลย

เวลาเลน

ชื่อโฟลเดอร

ชื่อไฟล

ชื่ออลับั้ม (เฉพาะไฟล MP3, AAC)

ชื่อแทร็ค

ชื่อศิลปน

ขอพึงระวัง
หามกําหนดนามสกุล “.mp3” , “.wma” หรอื “.m4a”
ใหไฟลทีไ่มไดอยูในรปูแบบ MP3/WMA/AAC มิฉะนั้น
อาจทําใหลําโพงเสียหายเนื่องจากเกิดเสียงรบกวนขึ้น
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• เมื่อทําการบันทึกทั้งขอมูลไฟล MP3 และ WMA
ในแผนดิสก เดียวกัน ใหจัดเรียงและวางไวแยก
โฟลเดอรกัน

• หามบนัทึกไฟลประเภทอื่นที่ไมใชไฟล MP3/WMA/
AAC และโฟลเดอรที่ไมจําเปนลงในแผนดิสก

• ควรตั้งชือ่ไฟล MP3/WMA/AAC ตามมาตรฐานและ
ขอกําหนดของระบบทีแ่สดงไวในรายละเอียดตอไปนี้

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

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

• เครื่องเลนนี้ไมมีฟงกชั่นแสดงรายการเลน
• ขอแนะนาํใหบันทึกแผนดสิกดวยโหมดการบันทึกขอมูล

แบบจบครัง้เดียว (Disc-at-Once) แมวาเครือ่งจะรองรบั
โหมดการบนัทึกตอไดหลายครัง้ (Multi-session mode)

รูปแบบการบีบอัด
MP3
• อัตราบิต:

MPEG1 Audio Layer III: 32 k - 320 kbps
MPEG2 Audio Layer III: 8 k - 160 kbps
MPEG2.5 Audio Layer III: 8 k - 160 kbps

• ความถี่สุม (Sampling Frequency):
MPEG1 Audio Layer III: 32 k/44.1 k/48 kHz
MPEG2 Audio Layer III: 16 k/22.05 k/24 kHz
MPEG2.5 Audio Layer III: 8 k/11.025 k/12 kHz

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

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

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

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

(รวมโฟลเดอรหลัก)
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การฟงจากไฟลทีบ่ันทกึในอุปกรณ USB

(1)

(2)

(3)
(4)

(7)

(5) (6)

จอแสดงผล

(1) ปุม MEDIA
(2) ปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND
(3) ปุมเลื่อนแทร็คขึน้/ปุมกรอเดินหนา
(4) ปุมเลื่อนแทร็คลง/ปุมกรอถอยหลัง
(5) ปุมเลนซ้ํา (RPT)
(6) ปุมเลนแบบสุม (RDM)
(7) ปุมแสดงผล (DISP)

(A) หมายเลขโฟลเดอร
(B) หมายเลขแทร็ค
(C) เวลาเลน
(D) ชนิดของไฟล

ขอพึงระวัง
อยาเชื่ อมตออุปกรณ  USB อื่ นๆ นอกเหนือจาก
หนวยความจํา USB หรือเครื่ องเสียง USB อยา
เชื่อมตออุปกรณ USB หลายๆ เครื่องเขากับขั้วตอ
USB โดยใชอุปกรณตอพวง USB ฯลฯ กําลังไฟฟาที่
จายไปยังอุปกรณ USB หลายเครื่องจากขั้วตออาจ
ทําใหเกิดความรอนสูงและไหมได

(C)

(B)(A)

(D)
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การเลือกโหมดอุปกรณ USB
กดปุม MEDIA (1)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

การเลือกโฟลเดอร
หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2) เพื่อ
เลือกโฟลเดอรที่ตองการ

การเลือกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึน้ (3) เพือ่ฟงแทร็คถัดไป
• กดปุมเลือ่นแทรค็ลง (4) สองครัง้เพือ่ฟงแทรค็กอนหนา
เมือ่กดปุมเลือ่นแทร็คลง (4) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลนอยู
ในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน

การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• กดปุมกรอเดินหนา (3) คางไวเพือ่กรอแทร็คไปขางหนา
อยางรวดเร็ว

• กดปุมกรอถอยหลัง (4) คางไวเพื่อกรอแทร็คถอยหลัง

การเลนแบบสุม
กดปุมเลนแบบสุม (RDM) (6)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

• การสุมเลนจากโฟลเดอร
ตัวแสดงการสุมเลน “F.RDM” จะติดสวางขึน้
แทร็คในโฟลเดอรที่เลือกอยูในขณะนั้นจะถูกเลน
แบบสุม

• การสุมเลนจากทั้งหมด
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM” จะติดสวางขึ้น
แทร็คในอุปกรณ USB ที่เชื่อมตอจะเลนแบบสุม

การเลนซ้ํา
กดปุมเลนซ้ํา (RPT) (5)

การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

• การเลนไฟลซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT” จะติดสวางขึน้
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะถูกเลนซ้ํา

• การเลนโฟลเดอรซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “F.RPT” จะติดสวางขึน้
แทรค็ทัง้หมดในโฟลเดอรที่เลือกอยูในขณะนัน้จะถูก
เลนซ้ํา

การเปลี่ยนการแสดงผล
กดปุมแสดงผล (DISP) (7)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลีย่นการแสดงผลดงันี้:

หมายเหตุ:
• “NO TITLE” จะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีขอมูลตัวอกัษร
ในแผนดิสกที่กําลังเลนในขณะนั้น

• ถาขอมลูตัวอกัษรมีมากกวา 16 ตัว เครื่องหมาย “>”
จะปรากฏขึ้นที่ทายตัวอักษรดานขวา การกดปุม
แสดงผล (DISP) (7) คางไวเปนเวลา 1 วินาทีหรือ
นานกวา จะสามารถแสดงหนาถัดไปได

USB (iPod®) (ในรถบางรุน)

เครื่องเสียง Bluetooth® (ในรถบางรุน)

AUX (ในรถบางรุน)

OFF  การสุมเลนจากโฟลเดอร  การสุมเลนจากทั้งหมด

OFF  การเลนไฟลซ้ํา  การเลนโฟลเดอรซ้าํ

เวลาเลน

ชื่อโฟลเดอร

ชื่อไฟล

ชื่ออลับั้ม (เฉพาะไฟล MP3, AAC)

ชื่อแทร็ค

ชื่อศิลปน
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ขอสังเกตสําหรับอุปกรณ USB

อุปกรณ USB ทีส่ามารถใชได
• USB Mass Storage Class
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบวาหนวย
ความจํา USB/เครื่องเสียง USB ของทานสามารถ
ใชงานรวมกับ USB Mass Storage Class ไดหรือไม
กรุณาติดตอผูผลิตหนวยความจํา USB/เครื่องเสียง
USB ของทาน

• รองรับ USB มาตรฐาน 1.1/2.0 ความเร็วเต็มที่
• ระบบไฟล FAT12/16/32, VFAT
• กระแสไฟฟาสูงสุดไมเกิน 1.0 A
• ถาตออุปกรณ เชน อุปกรณตอพวง USB หรือสาย
ตอพวงเขากับระบบเครื่องเสียง ระบบอาจตรวจไม
พบอุปกรณ ในกรณีนี้ใหตออุปกรณหนวยความจํา
USB เขากับระบบเครื่องเสียงโดยตรง

• ระบบเครื่องเสียงอาจตรวจไมพบอุปกรณบางชนิด
เชน เครื่องเลน MP3/โทรศัพทมือถือ/กลองดิจิตอล
ในการเลนเพลง

การเชื่อมตออปุกรณ USB
• เมื่อเชื่อมตออปุกรณ USB ใหแนใจวากดขัว้ตอเขา
ในชองเสียบจนสุด

• อยาทิ้งอุปกรณ USB ไวภายในรถเปนเวลานาน
เนื่องจากอณุหภูมิภายในรถอาจเพิ่มสูงมาก

• สํารองขอมูลสําคัญเอาไวกอนเสมอ เนื่องจากซูซูกิ
จะไมรบัผิดชอบในกรณีทีม่กีารสญูหายของขอมลูใดๆ

• ไมแนะนําใหเชื่อมตออุปกรณ USB ที่บรรจุไฟล
ขอมูลอื่นๆ นอกเหนอืจากรูปแบบ MP3/WMA/AAC

การบันทึกไฟล MP3/WMA/AAC ลงในอุปกรณ USB
• อาจไมสามารถเลนหรือแสดงไฟลไดซึ่งขึ้นอยูกับ
รูปแบบของอุปกรณ USB ที่ใชหรือเงือ่นไขในการ
บันทึก

• ไฟลตางๆ อาจเลนตามลําดับทีแ่ตกตางจากลําดับที่
ไฟลไดถกูเกบ็บันทึกซึ่งขึ้นอยูกบัหนวยความจาํ USB
ที่เชื่อมตอ

รูปแบบการบีบอัด
MP3
• อัตราบิต:

MPEG1 Audio Layer III: 32 k - 320 kbps
MPEG2 Audio Layer III: 8 k - 160 kbps
MPEG2.5 Audio Layer III: 8 k - 160 kbps

• ความถี่สุม (Sampling Frequency):
MPEG1 Audio Layer III: 32 k/44.1 k/48 kHz
MPEG2 Audio Layer III: 16 k/22.05 k/24 kHz
MPEG2.5 Audio Layer III: 8 k/11.025 k/12 kHz

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

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

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

(รวมโฟลเดอรหลัก)
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การฟงจากเครื่องเลน iPod®

(1)

(2)

(3)

(8)

(4)

(7)
(5) (6)

จอแสดงผล

(1) ปุม MEDIA
(2) ปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND
(3) ปุมเลื่อนแทร็คขึน้/ปุมกรอเดินหนา
(4) ปุมเลื่อนแทร็คลง/ปุมกรอถอยหลัง
(5) ปุมเลนซ้ํา (RPT)
(6) ปุมเลนแบบสุม (RDM)
(7) ปุมแสดงผล (DISP)
(8) ปุมเลือกโหมดการเลน ([1] ถึง [6])

(A) ชื่อแทร็ค
(B) หมายเลขแทร็ค
(C) เวลาเลน

(C)

(A)

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

การเลือกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึน้ (3) เพือ่ฟงแทร็คถัดไป
• กดปุมเลื่อนแทร็คลง (4) สองครั้งเพือ่ฟงแทร็คกอนหนา
เมือ่กดปุมเลือ่นแทร็คลง (4) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลนอยู
ในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน

การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• กดปุมกรอเดินหนา (3) คางไวเพือ่กรอแทร็คไปขางหนา
อยางรวดเร็ว

• กดปุมกรอถอยหลัง (4) คางไวเพื่อกรอแทร็คถอยหลัง

การเลนแบบสุม
กดปุมเลนแบบสุม (RDM) (6)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

• การสุมเลนเพลง
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM” จะติดสวางขึ้น
แทร็คในเครื่องเลน iPod® จะเลนตามลําดับแบบสุม

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

การเลนซ้ํา
กดปุมเลนซ้ํา (RPT) (5)

การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

• การเลนเพลงซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT” จะติดสวางขึ้น
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะถูกเลนซ้ํา

การเปลี่ยนการแสดงผล
กดปุมแสดงผล (DISP) (7)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลีย่นการแสดงผลดงันี้:

หมายเหตุ:
ถาขอมูลตัวอักษรมีมากกวา 16 ตัว เครื่องหมาย “>”
จะปรากฏขึ้นที่ทายตัวอักษรดานขวา การกดปุมแสดงผล
(DISP) (7) คางไวเปนเวลา 1 วินาที หรือนานกวา จะ
สามารถแสดงหนาถัดไปได

USB (iPod®) (ในรถบางรุน)

เครื่องเสียง Bluetooth® (ในรถบางรุน)

AUX (ในรถบางรุน)

OFF  การสุมเลนเพลง  การสุมเลนอัลบั้ม

OFF  การเลนเพลงซ้ํา

ชื่อรายการเพลง/ 
ชื่อแทร็ค (โหมดรายการเพลงเทานั้น)

ชื่อศิลปน/ 
ชื่อแทร็ค

ชื่ออลับั้ม/ 
ชื่อแทร็ค

ชื่อแทร็ค/ 
เวลาเลน
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การเลือกโหมดการเลน
1) กดที่ปุมหมายเลข [6] ของปุมเลือกโหมดการเลน

(8) เปนเวลา 1 วนิาที หรือนานกวา
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)

การหมนุปุมแตละครั้งจะเปนการเปลีย่นโหมดดงันี้:

3) กดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2) เพือ่
เลือกโหมดที่ตองการ

หมายเหตุ:
• เมื่อกดปุมหมายเลข [6] ของปุมเลือกโหมดการเลน

(8) โหมดที่เลือกกอนหนานี้จะแสดง

ขอสังเกตสําหรับเครื่องเลน iPod®

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

* ฟงกชัน่การทํางานบางฟงกชัน่อาจใชงานไมได ทั้งนีข้ึ้น
อยูกับรุนของ iPod®

* iPod® เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

* iPhone® เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซึ่งจด

ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ
* บรษิัท Apple ไมไดมีสวนรบัผดิชอบในการทํางานหรอื

มาตรฐานการควบคุมและความปลอดภัยของอุปกรณน ี้

การเชื่อมตอเครื่องเลน iPod® 
• ใหแนใจวาปลดเครื่องเลน iPod® ออกหลังจากกด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารท
เครื่องเลน iPod® อาจไมปดลงเมื่อกําลังเชื่อมตออยู
และอาจทําใหแบตเตอรี่หมดประจุ

• กรุณาอยาเชือ่มตออุปกรณเสริมของเครื่องเลน iPod®

ตวัอยางเชน รีโมทคอนโทรลหรือหฟูงของเครื่องเลน
iPod® ขณะที่กําลังเชื่อมตอเครื่องเลน iPod® เขากับ
เครื่องเลนของรถ เครื่องเลนอาจทํางานผิดปกติได

รายการเพลง

ศิลปน

อลับั้ม

เพลง

แนวเพลง
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ฟงกชั่น AUX

(1) ปุม MEDIA

(1)

การเชื่อมตออปุกรณที่ชอง AUX
สําหรับการฟงเพลงจากเครื่องเลนเพลงอืน่ๆ (ขายแยก)
โดยใชฟงกชัน่ AUX ใหปฏบิัติตามคําแนะนําดานลางนี้
1) เชื่อมตอเครื่องเลนเพลงเขากับชอง AUX/USB (ใช

ชองเสียบแยกกัน)โดยใชสาย AUX
2) กดปุม MEDIA (1)

การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

ขอควรระวัง

• กอนเชื่อมตอเครื่องเลนเพลง ใหปดเสียงที่เครือ่ง
เสียงและปรับระดับเสียงของเครื่องเลนเพลงใหอยู
ในระดับที่ไมทําใหเกิดเสียงแตก

• เมื่อปดเครือ่งเลนเพลงแลว อาจยงัมีเสียงออกมาอยู
ใหแนใจวาไดปดเครื่องเสียงหรือเปลี่ยนโหมด
เครื่องเสียงแลวกอนปดเครื่องเลนเพลง

USB (iPod®) (ในรถบางรุน)

เครื่องเสียง Bluetooth® (ในรถบางรุน)

AUX (ในรถบางรุน)



5-51

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ

79MS0-14E

หมายเหตุ:
• กรุณาสอบถามผูจําหนายเครื่องเลนเพลงของทานวา
อุปกรณนั้นๆ สามารถเชื่อมตอกับเครื่องเสียงรถได
หรือไม และตองใชสายตอพวงชนิดใด

• สามารถปรับระดับเสียงและรูปแบบเสียงที่เลนจาก
เครื่องเลนเพลงไดที่เครื่องเสียง

• ในโหมด AUX การตัง้คาระดับเสยีงจะตางจากโหมดอื่น
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ระบบแฮนดฟรี Bluetooth®  (ในรถบางรุน)

(1) ปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND
(2) ปุม VOL PUSH POWER
(3) ปุมบันทึกหมายเลข

(1)(2)

(3)

สวิตชควบคุมที่พวงมาลัย

(4) ปุมตั้งคา Bluetooth® 
(5) ปุมรับสาย
(6) ปุมวางสาย
(7) สวิตช VOL

(4)

(5)

(6)

(7)
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การลงทะเบียนโทรศัพท

หมายเหตุ:
• สามารถลงทะเบียนโทรศัพทไดสูงสุด 5 เครื่อง
• ปลดการเชื่อมตอเครื่องเลนเพลงออกจากอุปกรณ
ของรถ เพื่อตั้งคาเพิ่มโทรศัพท หากจําเปนใหเชื่อม
ตอเครื่องเลนเพลงอีกครั้งหลังจากตั้งคาโทรศัพท
เรียบรอยแลว

• หากจับคูอุปกรณไมสําเร็จภายใน 120 วินาที การเชื่อม
ตอจะถกูยกเลิก กรุณาลองใหมอีกครั้ง หรือดูวิธีการ
จบัคูระบบของรถกับโทรศพัททีคู่มอืการใชงานของ
โทรศัพทที่จะเชื่อมตอ

1) กดปุมตั้งคา Bluetooth® (4)
เมนูการตั้งคา Bluetooth® จะปรากฏขึ้น

2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Setup Bluetooth” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1) เพื่อ
เลอืก “Pairing” และกดปุมเดมิ (1) เพือ่ยนืยนัการเลอืก

4) เลือก “CAR AUDIO” จากรายการ Bluetooth® ใน

เครื่องโทรศัพทและเริ่มการจับคูอุปกรณ

ดรูายละเอียดเพิ่มเตมิที่คูมอืการใชงานของโทรศัพท 

ที่เชื่อมตอ

5) ปอนรหัสผานที่แสดงที่อุปกรณของรถในโทรศัพท

6) กดปุมวางสาย (6)

หมายเหตุ:
• เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น
• เมื่อตองการลงทะเบียนโทรศัพทเพิ่ม ใหปฏิบัติตาม
ขั้นตอนเดียวกันนี้ตั้งแตขั้นตอนที่ 1)

การรับสาย
กดปุมรับสาย (5) เพือ่รับโทรศัพท

การวางสาย
กดปุมวางสาย (6) เพื่อวางสาย

การปฏิเสธสาย (เฉพาะรุนที่รองรับ)
กดปุมวางสาย (6) เพื่อปฏิเสธสายเรียกเขา

การปรับระดับเสียงที่ไดยินในสาย
• หมุนปุม VOL PUSH POWER (2) ระหวางการสนทนา
การหมนุปุมตามเข็มนาฬิกาจะเปนการเพิ่มระดบัเสียง
และการหมนุปุมทวนเข็มนาฬิกาจะเปนการลดระดบั
เสียง

• กดสวิตช VOL (7) ระหวางการสนทนา การกด “+”
ที่สวิตชจะเปนการเพิ่มระดับเสียง และการกด “-” ที่
สวิตชจะเปนการลดระดับเสียง

การปรับระดับเสียงของเสียงเรียกเขา
• หมุนปุม VOL PUSH POWER (2) ระหวางที่มีสาย
เรียกเขา
การหมนุปุมตามเข็มนาฬิกาจะเปนการเพิ่มระดบัเสียง
และการหมนุปุมทวนเข็มนาฬิกาจะเปนการลดระดบั
เสียง

• กดสวิตช VOL (7) ระหวางการสนทนา การกด “+”
ที่สวิตชจะเปนการเพิ่มระดับเสียง และการกด “-” ที่
สวิตชจะเปนการลดระดับเสียง

การปรับระดับเสยีงในสายสนทนาหรอืเสยีงเรียกเขา
ปรับระดับเสียงในสายสนทนาหรือเสียงเรียกเขาได
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้
1) กดปุมตั้งคา Bluetooth® (4) 

เมนูการตั้งคา Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)

เพือ่เลือก “Setup Telephone” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Sound Setting” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

4) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Call Volume” หรือ “Ringtone
Volume” และกดปุมเดิม (1) เพื่อยนืยันการเลือก
ระดับเสียงในสายสนทนาหรือเสียงเรียกเขาจะแสดงขึน้

5) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1) เพื่อ
เลือกระดับเสียงในสายสนทนาหรือเสียงเรียกเขาที่
ตองการ และกดปุมเดิม (1) เพื่อยนืยันการเลือก

ทานตองลงทะเบียนโทรศพัทกอน จึงจะสามารถใชงาน
ฟงกชั่นแฮนดฟรีได
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หมายเหตุ:
เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น

การเลือกเสียงเรียกเขา
เลือกเสียงเรียกเขาโดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนดานลางนี้
1) กดปุมตั้งคา Bluetooth® (4)

เมนูการตั้งคา Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)

เพือ่เลือก “Setup Telephone” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Sound Setting” และกดปุมเดิม (1) เพือ่
ยืนยนัการเลือก

4) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Ringtone” และกดปุมเดิม (1) เพือ่ยนืยนั
การเลือก
เสียงเรียกเขาที่เลือกอยูจะดังขึ้น

5) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือกเสียงเรียกเขาที่ตองการ และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

หมายเหตุ:
เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น

การโทรออกจากรายการสายทีไ่มไดรบั/สายที่โทรเขา/
สายที่โทรออก
โทรออกไปยังหมายเลขที่โทรออกลาสุดไดโดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดานลางนี้

หมายเหตุ:
สามารถบันทึกประวัติการโทรลาสุดไดสูงสุด 10 หมายเลข
(สายที่โทรออก สายที่ไดรบั และสายที่ไมไดรบั อยางละ
10 หมายเลข)

1) กดปุมรับสาย (5)
เมนูสมุดโทรศัพท Bluetooth® จะปรากฏขึ้น

2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Missed Calls”, “Incoming Calls” หรือ
“Outgoing Calls” และกดปุมเดิม (1) เพือ่ยืนยนั
การเลือก
สามารถโทรออกจากรายการสายที่โทรออกหรือ
สายที่ไดรับไดโดยเลอืก “Missed Calls”, “Incoming
Calls” หรือ “Outgoing Calls” ตามลําดับ

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือกหมายเลขที่ตองการ และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

4) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพื่อเลือก “Dial” และกดปุมเดิม (1) หรือกดปุม
รับสาย (5) เพื่อโทรออกไปยงัหมายเลขที่เลือก

หมายเหตุ:
• เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น
• การกด “Confirm” หลังจากเลือก “Add Speed Dial” จะ
เปนการบันทึกหมายเลขที่เลือกเปนหมายเลขโทรดวน

• การกด “Confirm” หลังจากเลือก “Delete” จะเปน
การลบหมายเลขที่เลือกออกจากประวัติการโทร

การลบประวัติการโทร
ลบสายที่ ไมไดรับ/สายที่โทรเขา/สายที่ โทรออกใน
ประวัติการโทรไดโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้
1) กดปุมรับสาย (5)

เมนูสมุดโทรศัพท Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)

เพือ่เลือก “Setup Phonebook” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Delete History” และกดปุมเดิม (1) เพือ่
ยืนยนัการเลือก

4) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Missed Calls”, “Incoming Calls” หรือ
“Outgoing Calls” และกดปุมเดิม (1) เพือ่ยืนยนั
การเลือก

5) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือกหมายเลขที่ตองการลบหรือเลือก “ALL”
และกดปุมเดิม (1) เพื่อยืนยนัการเลือก

6) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Delete?” หรือ “Delete All?” และกด
ปุมเดิม (1) เพื่อยืนยนัการเลือก
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7) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Confirm” และกดปุมเดิม (1) เพื่อให
การลบเสร็จสิ้น

หมายเหตุ:
เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น

การลงทะเบียนหมายเลขลงในสมุดโทรศัพท
การลงทะเบียนหมายเลขลงในสมุดโทรศัพท
ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพทลงในสมุดโทรศัพทของ
อุปกรณของรถไดโดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนดานลางนี้
1) กดปุมตั้งคา Bluetooth® (4) 

เมนูการตั้งคา Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)

เพือ่เลือก “Setup Telephone” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Setup Phonebook” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

4) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Add Contacts” และกดปุมเดิม (1) เพือ่
ยืนยนัการเลือก

5) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Overwrite All” หรือ “Add One
Contact” และกดปุมเดิม (1) เพือ่ยืนยนัการเลือก 
ขอความ “Rest of Memory XXXX: Ok?” จะ
ปรากฏขึ้น

6) กดหรอืหมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Confirm” และกดปุมเดิม (1) เพือ่ยืนยนั
การเลือก

7) การโอนรายชื่อผูติดตอจากโทรศัพท
เมื่ อเสร็จสิ้ นการลงทะเบียน ขอความ “Setup
Phonebook” จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ:
• เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น
• สามารถลงทะเบียนหมายเลขในสมุดโทรศัพทได
สูงสุด 1,000 หมายเลข

การโอนประวัติการโทร (Call History)
โอนประวัติการโทรของโทรศัพทที่ลงทะเบียนไวได
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้
1) กดปุมตั้งคา Bluetooth® (4)

เมนูการตั้งคา Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)

เพือ่เลือก “Setup Telephone” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Call History” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

4) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Call History?” และกดปุมเดิม (1) เพือ่
ยืนยนัการเลือก

5) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Confirm” และกดปุมเดิม (1) เพือ่โอน
ประวัติการโทรจากโทรศัพท

หมายเหตุ:
เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น

การโทรออกจากสมุดโทรศัพท
โทรออกไปยังหมายเลขที่บันทึกไวในสมุดโทรศัพท
ไดโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้
1) กดปุมรับสาย (5) 

เมนูสมุดโทรศัพท Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)

เพื่อเลือก “Phonebook” และกดปุมเดิม (1) เพื่อยืนยัน
การเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือกอกัษรตัวแรกของรายชื่อที่ตองการติดตอ
และกดปุมเดิม (1) เพื่อยืนยนัการเลือก 
หมายเลขที่บันทึกไวจะแสดงตามลําดับ ถาบันทึก
ชื่อพรอมกับหมายเลข ชื่อจะปรากฏขึ้น

4) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพื่อเลือก “Dial” และกดปุมเดิม (1) เพื่อยืนยัน
การเลือก

5) กดปุมรับสาย (5) 
ระบบจะตอสายถึงหมายเลขที่แสดงหรือหมายเลข
ที่บันทึกไวภายใตชื่อที่แสดง
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การลบขอมูลทีล่งทะเบียนไว (Delete Entry)
ลบหมายเลขที่บันทึกไวในสมุดโทรศัพทไดโดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดานลางนี้
1) กดปุมตั้งคา Bluetooth® (4) 

เมนูการตั้งคา Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)

เพือ่เลือก “Setup Telephone” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Setup Phonebook” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

4) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Delete Contacts” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

5) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพื่อเลอืกหมายเลขที่ตองการลบ และกดปุมเดมิ (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

6) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Delete?” และกดปุมเดิม (1) เพือ่ยืนยนั
การเลือก

7) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Confirm” และกดปุมเดิม (1) เพื่อให
การลบเสร็จสิ้น

หมายเหตุ:
เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น

การลงทะเบียนหมายเลขโทรดวน
ตั้งหมายเลขสําหรับปุมบันทึกหมายเลขแตละปุมเพื่อ
ใชเปนหมายเลขโทรดวนไดโดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ดานลางนี้
1) กดปุมตั้งคา Bluetooth® (4) 

เมนูการตั้งคา Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)

เพือ่เลือก “Setup Telephone” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Setup Phonebook” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

4) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Add Speed Dial” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

5) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือกหมายเลขที่ตองการตั้งเปนหมายเลขโทร
ดวน และกดปุมเดิม (1) เพือ่ยืนยนัการเลือก

6) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Choose Preset” และกดปุมเดิม (1) เพือ่
ยืนยนัการเลือก

7) กดปุมบนัทกึหมายเลข (3) ทีต่องการบนัทกึหมายเลข
โทรศัพททีเ่ลือกไว หากปุมทีเ่ลือกมีการตั้งหมายเลข
ไวแลว ขอความยืนยันจะปรากฏขึน้ หมุนปุม TUNE
FOLDER PUSH SOUND (1) เพือ่เลือก “Confirm”
และกดปุมเดิม (1) เพื่อใหการตั้งหมายเลขเสร็จสิ้น

เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งหมายเลข ขอความ “Setup
Phonebook” จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ:
เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น

การโทรออกแบบสัมผัสเดียว (Speed dial)
โทรออกไปยังหมายเลขที่ตัง้ไวที่ปุมบันทึกหมายเลข (3)
แตละปุมไดโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้
1) กดปุมรับสาย (5) 

เมนูสมุดโทรศัพท Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)

เพือ่เลือก “Speed Dials” และกดปุมเดิม (1) เพือ่
ยืนยนัการเลือก

3) ปุมบันทึกหมายเลข (3) ปุมใดปุมหนึ่ง 
เมื่อไมมีหมายเลขบันทึกไวที่ปุม ขอความ “No Entry”
จะปรากฏขึน้

4) กดปุมรับสาย (5) 
ระบบจะโทรออกไปยังหมายเลขที่เลือก
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การลบหมายเลขโทรดวน (Del Speed Dial)
ลบหมายเลขที่ตั้งไวเปนหมายเลขโทรดวนไดโดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดานลางนี้
1) กดปุมรับสาย (5) 

เมนูสมุดโทรศัพท Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)

เพือ่เลือก “Speed Dials” และกดปุมเดิม (1) เพือ่
ยืนยนัการเลือก

3) กดปุมบันทึกหมายเลข (3) ที่ตั้งหมายเลขที่ตองการ
ลบออกไว 
ขอความ “No Entry” จะปรากฏขึน้ ถาไมมหีมายเลข
บันทึกไวที่ปุม

4) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Delete” และกดปุมเดิม (1) เพือ่ยืนยนั
การเลือก

5) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Del Speed Dial” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

6) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Confirm” และกดปุมเดิม (1) เพื่อให
การลบเสร็จสิ้น

หมายเหตุ:
เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น

การแสดงขอมูลอุปกรณ (Device Name)
แสดงที่อยู BD (อุปกรณ Bluetooth®) และชื่ออุปกรณ
ไดโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้
1) กดปุมตั้งคา Bluetooth® (4) 

เมนูการตั้งคา Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)

เพือ่เลือก “Setup Bluetooth” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Bluetooth Info” และกดปุมเดิม (1) เพือ่
ยืนยนัการเลือก

4) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Device Name” หรือ “Device Address”
และกดปุมเดิม (1) เพื่อแสดงชื่ออปุกรณหรอืทีอ่ยู BD
(อุปกรณ Bluetooth®)

หมายเหตุ:
เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น

การรีเซ็ตเพื่อคืนคาเริ่มตนจากโรงงาน
รีเซ็ตการตั้งคาทั้งหมดใหเปนคาเริ่มตนจากโรงงานได
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้
1) กดปุมตั้งคา Bluetooth® (4) 

เมนูการตั้งคา Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)

เพือ่เลือก “Setup Bluetooth” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Initialize” และกดปุมเดิม (1) เพือ่ยืนยนั
การเลือก

4) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “All Initialize” และกดปุมเดิม (1) เพือ่
ยืนยนัการเลือก

5) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Confirm” และกดปุมเดิม (1) เพือ่เริ่ม
การรีเซ็ต

หมายเหตุ:
เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น
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การเลือกโทรศัพท (Select Phone)
เลือกโทรศัพทที่ตองการเชื่อมตอจากรายการโทรศัพท
ที่ลงทะเบียนไวไดโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้
1) กดปุมตั้งคา Bluetooth® (4) 

เมนูการตั้งคา Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)

เพือ่เลือก “Setup Bluetooth” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพื่อเลือก “List Phone” และกดปุมเดิม (1) เพื่อยืนยัน
การเลือก

4) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือกโทรศัพทที่ตองการเชื่อมตอ และกดปุม
เดิม (1) เพื่อยืนยันการเลือก

5) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Select” และกดปุมเดิม (1) เพือ่ยืนยนั
การเลือก

หมายเหตุ:
• เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น
• เครื่องเลนเพลงระบบ Bluetooth® จะถูกปลดการ
เชื่อมตอเมื่อเลือกโทรศัพท

รายการโทรศัพท (List Phones)
แสดงรายชื่อโทรศัพทที่ลงทะเบียนไวตามลําดับได
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้
1) กดปุมตั้งคา Bluetooth® (4) 

เมนูการตั้งคา Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)

เพือ่เลือก “Setup Bluetooth” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพื่อเลือก “List Phone” และกดปุมเดิม (1) เพื่อยืนยัน
การเลือก
รายการโทรศัพทที่ลงทะเบียนไวจะแสดงขึน้ตาม
ลําดับ

หมายเหตุ:
เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น

การตั้งรหัสผาน (Set Passkey)
ตัง้หมายเลขรหัสผาน (Passkey) ไดโดยปฏิบัตติามขั้นตอน
ดานลางนี้
1) กดปุมตั้งคา Bluetooth® (4) 

เมนูการตั้งคา Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)

เพือ่เลือก “Setup Bluetooth” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Passkey” และกดปุมเดิม (1) เพือ่ยืนยนั
การเลือก

4) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “New Passkey” และกดปุมเดิม (1) เพือ่
ยืนยนัการเลือก

5) หมุนหรอืกดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Confirm”

6) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือกหมายหลักแรก และกดปุมเดิม (1) เพือ่
ยืนยนัการเลือก เลือกและตั้งหมายเลขหลักที่สอง
สาม และสี่โดยใชวิธีเดียวกันนี้ เมื่อตั้งหมายเลขไม
ถึงแปดหลัก ใหปอนชองวางในหลักที่เหลือ

7) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่ยืนยนัการตั้งรหัสผาน

หมายเหตุ:
เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น
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การลบขอมูลโทรศัพท (Delete Phone)
ลบขอมูลโทรศัพทที่ลงทะเบียนไวไดโดยปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดานลางนี้
1) กดปุมตั้งคา Bluetooth® (4) 

เมนูการตั้งคา Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)

เพือ่เลือก “Setup Bluetooth” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพื่อเลือก “List Phone” และกดปุมเดิม (1) เพื่อยืนยัน
การเลือก

4) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือกโทรศัพทที่ตองการลบ และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

5) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Delete Phone” และกดปุมเดิม (1) เพือ่
ยืนยนัการเลือก

6) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Delete?” และกดปุมเดิม (1) เพือ่ยืนยนั
การเลือก

7) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพือ่เลือก “Confirm” และกดปุมเดิม (1) เพือ่ยืนยนั
การเลือก

หมายเหตุ:
เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น

การเปด/ปดฟงกชั่นบลูทูธ (BT Power)
เปด/ปดฟงกชั่น Bluetooth® ไดโดยปฏิบัติตามขั้นตอน
ดานลางนี้
1) กดปุมตั้งคา Bluetooth® (4) 

เมนูการตั้งคา Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)

เพือ่เลือก “Setup Bluetooth” และกดปุมเดิม (1)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1)
เพื่อเลอืก “BT Power” และกดปุมเดมิ (1) เพื่อยืนยัน
การเลือก

4) กดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (1) เพือ่
เลือก “BT Power On” หรือ “BT Power Off”

หมายเหตุ:
• เมื่อปดฟงกชั่นบลูทูธ การเชื่อมตอระหวางอุปกรณ
ของรถคันนี้กับโทรศัพทที่ลงทะเบียนไวจะถูกยกเลิก

• เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น
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เครื่องเสียง Bluetooth®  (ในรถบางรุน)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

สวิตชควบคุมที่พวงมาลัย

จอแสดงผล

(1) ปุม MEDIA
(2) ปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND
(3) ปุมเลื่อนแทร็คขึน้/ปุมกรอเดินหนา
(4) ปุมเลื่อนแทร็คลง/ปุมกรอถอยหลัง
(5) ปุมแสดงผล (DISP)
(6) ปุมตั้งคา Bluetooth®

(A) หมายเลขแทร็ค
(B) เวลาเลน

(6)

(B)

(A)
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การลงทะเบียนเครื่องเลนเพลง

หมายเหตุ:
• ปลดการเชื่อมตอโทรศัพทออกจากอุปกรณของรถ
เพือ่ตั้งคาเพิ่มเครื่องเลนเพลง หากจําเปนใหเชื่อมตอ
โทรศัพทอีกครั้ งหลังจากตั้ งคาเครื่ องเลนเพลง
เรียบรอยแลว

• หากเชื่อมตออุปกรณไมสําเร็จภายใน 120 วินาที
การเชื่อมตอจะถูกยกเลิก กรุณาลองใหมอีกครั้ง หรือ
ดูวิธีการจับคูอุปกรณจากคูมือการใชงานของเครื่อง
เลนเพลง

1) กดปุมตั้งคา Bluetooth® (6) 
เมนูการตั้งคา Bluetooth® จะปรากฏขึ้น

2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพือ่เลือก “Setup Bluetooth” และกดปุมเดิม (2)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2) เพื่อ
เลอืก “Pairing” และกดปุมเดมิ (2) เพือ่ยนืยนัการเลอืก

4) เลือก “CAR AUDIO” จากรายการ Bluetooth® ใน
เครื่องเลนเพลงและเริ่มการจับคูอุปกรณ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คูมือการใชงานของเครื่อง
เลนเพลงที่เชื่อมตอ

5) ปอนรหสัผานที่แสดงที่อุปกรณของรถในเครือ่งเลน
เพลง

หมายเหตุ:
• เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น
• เมื่อตองการลงทะเบียนเครื่องเลนเพลงเพิ่ม ใหปฏิบัติ
ตามขั้นตอนเดียวกันนี้ตั้งแตขั้นตอนที่ 1)

การเลือกโหมดเครื่องเสียง Bluetooth®

กดปุม MEDIA (1)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

การเลือกกลุม (เฉพาะรุนที่รองรับ)
หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2) เพื่อ
เลือกกลุม

การเลือกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึน้ (3) เพือ่ฟงแทร็คถัดไป
• กดปุมเลื่อนแทร็คลง (4) สองครั้งเพื่อฟงแทร็คกอนหนา
เมื่อกดปุมเลื่อนแทร็คลง (4) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลนอยู
ในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน

การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• กดปุมกรอเดินหนา (3) คางไวเพือ่กรอแทร็คไปขางหนา
อยางรวดเร็ว

• กดปุมกรอถอยหลัง (4) คางไวเพื่อกรอแทร็คถอยหลัง

หมายเหตุ:
ฟงกชั่นการทํางานบางฟงกชั่นอาจใชงานไมได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับรุนของเครื่องเลนเพลงระบบ Bluetooth® 

การเปลี่ยนการแสดงผล
กดปุมแสดงผล (DISP) (5)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลีย่นการแสดงผลดงันี้:

หมายเหตุ:
ถาขอมูลตัวอักษรมีมากกวา 16 ตัว เครื่องหมาย “>”
จะปรากฏขึ้นที่ทายตัวอักษรดานขวา การกดปุมแสดงผล
(DISP) (5) คางไวเปนเวลา 1 วินาที หรือนานกวาจะสามารถ
แสดงหนาถัดไปได

ทานตองลงทะเบียนเครื่องเลนเพลงระบบ Bluetooth®

กอน จึงจะสามารถใชงานเครื่องเลนเพลงรวมกับ
อุปกรณของรถได

USB (iPod®) (ในรถบางรุน)

เครื่องเสียง Bluetooth® (ในรถบางรุน)

AUX (ในรถบางรุน) เวลาเลน

ชื่อแทร็ค

ชื่อศิลปน

ชื่ออลับั้ม
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การเลือกเครื่องเลนเพลง (Select Audio)
เลือกเครื่องเลนเพลงที่ตองการเชื่อมตอจากรายการ
เครื่ องเลนเพลงที่ ลงทะเบียนไวไดโดยปฏิบั ติตาม
ขั้นตอนดานลางนี้
1) กดปุมตั้งคา Bluetooth® (6) 

เมนูการตั้งคา Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)

เพือ่เลือก “Setup Bluetooth” และกดปุมเดิม (2)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพื่อเลือก “List Audio” และกดปุมเดิม (2) เพื่อยืนยัน
การเลือก

4) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพือ่เลือกเครื่องเลนเพลงที่ตองการใชงาน และกด
ปุมเดิม (2) เพื่อยืนยนัการเลือก

5) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพือ่เลือก “Select” และกดปุมเดิม (2) เพือ่ยืนยนั
การเลือก

6) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพือ่เลือก “Confirm” และกดปุมเดิม (2) เพื่อให
การเชื่อมตอเสร็จสิ้น

หมายเหตุ:
• เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น
• โทรศัพทจะถูกปลดการเชื่อมตอ เมื่อเลือกเครื่องเลน
เพลงระบบ Bluetooth® 

รายการเครื่องเลนเพลง (List Audio)
แสดงรายชื่อเครื่องเลนเพลงที่ลงทะเบียนไวตามลําดับ
ไดโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้
1) กดปุมตั้งคา Bluetooth® (6) 

เมนูการตั้งคา Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)

เพือ่เลือก “Setup Bluetooth” และกดปุมเดิม (2)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพื่อเลือก “List Audio” และกดปุมเดิม (2) เพื่อยืนยัน
การเลอืก รายชือ่เครื่องเลนเพลงที่บันทึกไวจะแสดง
ตามลําดับ

หมายเหตุ:
เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น

การตั้งรหัสผาน (Set Passkey)
ตัง้หมายเลขรหัสผาน (Passkey) ไดโดยปฏิบัตติามขั้นตอน
ดานลางนี้
1) กดปุมตั้งคา Bluetooth® (6) 

เมนูการตั้งคา Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)

เพือ่เลือก “Setup Bluetooth” และกดปุมเดิม (2)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพือ่เลือก “Passkey” และกดปุมเดิม (2) เพือ่ยืนยนั
การเลือก

4) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพือ่เลือก “New Passkey” และกดปุมเดิม (2) เพือ่
ยืนยนัการเลือก

5) หมุนหรอืกดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพือ่เลือก “Confirm”

6) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพือ่เลอืกหมายหลกัแรก และกดปุมเดมิ (2) เพือ่ยนืยัน
การเลือก เลือกและตั้งหมายเลขหลักที่สอง สาม
และสีโ่ดยใชวิธีเดียวกันนี ้ เมือ่ตั้งหมายเลขไมถึงแปด
หลัก ใหปอนชองวางในหลักที่เหลอื

7) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพือ่ยืนยนัการตั้งรหัสผาน

หมายเหตุ:
เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น
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การลบขอมูลเครื่องเลนเพลง (Delete Audio)
ลบขอมูลเครื่องเลนเพลงที่ลงทะเบียนไวไดโดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดานลางนี้
1) กดปุมตั้งคา Bluetooth® (6) 

เมนูการตั้งคา Bluetooth® จะปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)

เพือ่เลือก “Setup Bluetooth” และกดปุมเดิม (2)
เพือ่ยืนยนัการเลือก

3) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพื่อเลือก “List Audio” และกดปุมเดิม (2) เพื่อยืนยัน
การเลือก

4) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพือ่เลือกเครื่องเลนเพลงที่ตองการลบ และกดปุม
เดิม (2) เพื่อยืนยันการเลือก

5) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพือ่เลือก “Delete” และกดปุมเดิม (2) เพือ่ยืนยนั
การเลือก

6) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพือ่เลือก “Delete?” และกดปุมเดิม (2) เพือ่ยืนยนั
การเลือก

7) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพือ่เลือก “Confirm” และกดปุมเดิม (2) เพื่อให
การลบเสร็จสิ้น

หมายเหตุ:
เมื่อเลือก “Go Back” เมนูกอนหนาจะแสดงขึ้น

คําจํากดัสิทธิค์วามรบัผิดชอบตอฟงกชัน่ Bluetooth® 

• โทรศพัทมือถอืบางเครือ่งอาจไมสามารถใชงานรวมกบั
ฟงกชั่นไดเลยหรือใชงานไดในบางสวน (อาจไม
สามารถใชงานบางฟงกชัน่ได) ทั้งนี้ขึ้นอยูกบัรุนของ
โทรศัพทเครื่องนั้นๆ

• ประสิทธภิาพการเชือ่มตอหรือคุณภาพเสียงอาจลดลง
ได ทั้งนี้ขึน้อยูกับสภาวะตางๆ

• หลงัจากบิดสวติชสตารทไปที่ตําแหนง “ON” ระบบ
เครื่องเสียงจะใชเวลาประมาณ 2-3 วนิาทีในการเชือ่มตอ
กับอุปกรณ Bluetooth® (ถามกีารจับคูอุปกรณแลว)

สวิตชควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย
(ในรถบางรุน)

ทานสามารถควบคุมการทํางานพื้ นฐานของระบบ
เครื่องเสียงไดดวยสวติชทีพ่วงมาลัย

(2) (3)

(1) (4)
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การปรับระดับเสียง
• การเพิ่มระดับเสียง ใหกดที่ “+” ของสวติช VOL (1)
คางไว ระดับเสียงจะเพิ่มขึน้อยางตอเนื่องจนกวาจะ
ปลอยสวิตช

• การลดระดับเสียง ใหกดที่ “-” ของสวิตช VOL (1)
คางไว ระดับเสียงจะลดลงอยางตอเนื่องจนกวาจะ
ปลอยสวิตช

• การปดเสียง ใหกดสวิตช (2)

การเลือกโหมด
กดที่สวิตช (3)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

สามารถเปดระบบเครื่องเสียงไดโดยการกดที่สวติช (3)

การเลือกสถานีวิทยุ (โหมด FM1, FM2, AM)
• การเลือกสถานีวิทยทุี่ตั้งไวถัดไป ใหกดที่ “ ” ของ
สวิตช (4) แลวปลอยทันที

• การเลือกสถานีวิทยทุี่ตั้งไวกอนหนานี้ ใหกดที่ “ ”
ของสวิตช (4) แลวปลอยทันที

• การคนหาสถานีวิทยุที่มีคลื่นความถี่สูงขึ้น ใหกดท ี่
“ ” ของสวิตช (4) เปนเวลา 1 วินาที หรือนานกวา

• การคนหาสถานีวิทยุที่มีคลื่นความถี่ต่ําลง ใหกดที่
“ ” ของสวิตช (4) เปนเวลา 1 วินาที หรือนานกวา

การเลือกแทร็ค (โหมด CD, USB (iPod®), เครือ่งเสียง
Bluetooth®)
• การขามไปยังแทรค็ถัดไป ใหกดที ่“ ” ของสวิตช (4)
แลวปลอยทันที

• การขามไปยงัแทร็คกอนหนานี้ ใหกดที่ “ ” ของ
สวิตช (4) สองครั้ง แลวปลอยทันที
เมื่อกดสวติช (4) หนึ่งครั้ง แลวปลอยทันที แทร็คที่
เลนอยูในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน

การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• การกรอเดินหนา ใหกดที่ “ ” ของสวติช (4) เปน
เวลา 1 วินาที หรือนานกวา

• การกรอถอยหลัง ใหกดที่ “ ” ของสวิตช (4) เปน
เวลา 1 วินาที หรือนานกวา

FM1 (วทิยุ)

FM2 (วทิยุ)

CD

เครื่องเสียง Bluetooth® (ในรถบางรุน)

AUX (ในรถบางรุน)

USB (iPod®) (ในรถบางรุน)

AM (วทิยุ)

<

<
<

<

<

<

<

<
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ระบบปองกันการโจรกรรม

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) ปุม VOL PUSH POWER

(2) ปุมตั้งสถานี ([1] ถึง [6])

(3) ปุมเลื่อนแทร็คขึน้/ปุมกรอเดินหนา

(4) ปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND
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ระบบปองกันการโจรกรรมมวีัตถุประสงคเพื่อกันขโมย
เชน ฟงกชั่นที่จะยับยั้งไมใหระบบเครื่องเสียงทํางาน
เมื่อถูกยายไปที่รถคนัอื่น
ระบบนี้จะทํางานโดยใหทานปอนรหัสประจําตัว (PIN)
เมื่อระบบเครื่องเสียงถูกตัดการเชื่อมตอจากแหลงจายไฟ
เชน ขณะทีร่ะบบเครือ่งเสียงถกูถอดออกหรอืมีการปลดขั้ว
แบตเตอรี่ ระบบจะไมทํางานจนกวาจะมีการปอนรหัส
PIN อีกครั้ง

การตั้งฟงกชั่นปองกันการโจรกรรม
1) ปดเครื่องโดยการกดปุม VOL PUSH POWER (1)
2) กดปุมหมายเลข [1] และ [6] ของปุมตั้งสถานี (2)

คางไวและกดปุม VOL PUSH POWER (1)
ขอความ “SECURITY” จะปรากฏ

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

4) ปอนตวัเลข 4 หลกัเพือ่ตัง้เปนรหัส PIN โดยใชตวัเลข
จากปุมหมายเลข [1] - [4] ของปุมตั้งสถานี (2)

5) กดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (4) คางไว
เปนเวลา 1 วินาท ีหรือนานกวา เพื่อตั้งระบบปองกัน
การโจรกรรม

หมายเหตุ:
กรุณาจดบันทึกรหัส PIN ที่ไดตั้งไว แลวเก็บไวใชใน
ครั้งตอไป

การยกเลิกระบบปองกันการโจรกรรม
การยกเลิกระบบปองกันการโจรกรรม ใหลบรหัส PIN
ที่ตั้งไว
1) ปดเครื่องโดยการกดปุม VOL PUSH POWER (1)
2) กดปุมหมายเลข [1] และ [6] ของปุมตั้งสถานี (2)

คางไวและกดปุม VOL PUSH POWER (1)
ขอความ “PIN ENTRY” จะปรากฏ

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

4) ปอนตวัเลข 4 หลกัเพือ่ตัง้เปนรหัส PIN โดยใชตวัเลข
จากปุมหมายเลข [1] - [4] ของปุมตั้งสถานี (2)

5) กดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (4) คางไว
เปนเวลา 1 วินาที หรือนานกวา เพื่อลบรหัส PIN
ที่ตั้งไว “----” จะปรากฏขึน้และระบบปองกันการ
โจรกรรมจะถูกยกเลิก

หมายเหตุ:
การเปลี่ยนรหัส PIN ตองลบรหัส PIN ปจจุบันของ
ทานออกกอน แลวจึงตั้งรหัสใหม

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

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

ปุมหมายเลข [1] ของปุมตัง้สถานี (2) พรอมกัน

3) ปอนตวัเลข 4 หลกัเพือ่ตัง้เปนรหัส PIN โดยใชตวัเลข
จากปุมหมายเลข [1] - [4] ของปุมตั้งสถานี (2)

4) กดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (4) คางไว
1 วินาที หรือนานกวา 
เมื่อปอนรหัส PIN ตรงกับรหัสที่ ตั้งไว ระบบ
เครื่องเสียงจะปดการทํางานโดยอัตโนมตั ิ และทาน
จะสามารถใชงานระบบเครื่องเสียงได

หมายเหตุ:
หากทานปอนรหัส PIN ผิด ขอความ “ERROR” และ
จํานวนครั้งทีท่านสามารถปอนรหัสผิดไดอกีจะปรากฏ
หากปอนรหัส PIN ผิด 10 ครั้ง ขอความ “HELP” จะ
ปรากฏและระบบเครื่องเสียงจะไมทํางาน



5-67

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ

79MS0-14E

การแกไขปญหา

เมื่อเกิดปญหาขึ้น ใหตรวจเช็คและปฏิบัติตามวิธีการที่ไดอธิบายดังตอไปนี้
ถาคําแนะนําที่ไดอธิบายไวไมสามารถแกไขปญหาได ขอแนะนําใหทานนําเครื่องเสียงเขารับการบริการที่ศูนยบริการซูซูกิ 

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกไข

ขอมูลทั่วไป

ไมสามารถใชงานได ฟงกชั่นความปลอดภัยทํางาน
เมื่อขอความ “SECURITY” ปรากฏ ใหปอนรหัส
ประจําตัว
เมื่อขอความ “HELP” ปรากฏ ใหตดิตอศูนยบรกิารซูซูกิ

ไมสามารถเปดเครื่องเสียงได (ไมมเีสียง)
(ไมมีเสียง)

ฟวสขาด ติดตอศนูยบริการซูซูกิ

วิทยุ

เสียงรบกวนดังเกินไป อาจปรับไมตรงตามคลื่นความถี่ของสถานี ปรับใหตรงตามคลื่นความถี่ของสถานี

ไมสามารถรับสัญญาณวิทยุไดโดยการปรับตั้งคลื่น
อัตโนมัติ

อาจไมมีสถานีที่มีคลื่นวิทยทุี่แรงมากพอ เลือกสถานีโดยการปรับหาคลื่นเอง

CD

เสียงสะดุดหรือมีเสียงรบกวน
แผนดิสกสกปรก ใชผานุมเช็ดแผนดิสก

แผนดิสกมีรอยขดีขวนหรือบิดงออยางมาก เปลี่ยนแผนดิสกที่ไมมีทั้งรอยขีดขวนและไมบิดงอ
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MP3/WMA/AAC

ไมมีการเลน แผนดิสกบรรจุขอมูลในรูปแบบที่ไมรองรับ ตรวจเช็ครูปแบบไฟล

เสียงสะดุดหรือมีเสียงรบกวน
เสียงสะดุดอาจเกิดจากขณะเลนไฟล VBR (อัตราบิต
แปรผันได)

ไมแนะนําใหเลนไฟล VBR

USB

การเลนไมเริ่มตนเมื่อเชื่อมตออปุกรณ USB
ไมมีไฟลรูปแบบทีร่องรับทีส่ามารถเลนไดกบัเครื่องเสยีงนี้ ตรวจเช็ครูปแบบไฟล

การใชกระแสไฟสําหรับอปุกรณ USB เกิน 1.0 A ใชอปุกรณ USB ที่ใชกระแสไฟฟาต่ํากวา 1.0 A

Bluetooth®

การจับคูอุปกรณไมสําเร็จ

อุปกรณของรถคันนี้ และอุปกรณ  Bluetooth® อยู
ไกลกันเกินไป หรือมีวัตถุโลหะอยูระหวางอุปกรณ
Bluetooth® กับอุปกรณของรถ

ยายตําแหนงอุปกรณ Bluetooth®

ฟงกชั่น Bluetooth® ของอุปกรณ Bluetooth® ปดอยู
ดูรายละเอียดทีคู่มือการใชงานของอปุกรณ Bluetooth®

เครื่องนัน้ๆ (อุปกรณบางรุนมฟีงกชั่นประหยัดพลังงาน
ซึง่จะทาํงานโดยอตัโนมตัิหลังจากเวลาผานไปครูหนึง่)

ไมสามารถรับสายได
พื้นที่ที่ทานอยูในขณะนั้นอาจอยูนอกเขตพื้นที่การ
ใหบริการเครือขาย

ขับรถไปยังพื้นที่ภายในเขตการใหบริการเครือขาย
ของโทรศัพทที่ใช

คุณภาพเสียงต่ําเมื่อใชงานระบบแฮนดฟรี (เสียงแตก
มีเสียงรบกวน ฯลฯ)

อาจมีอุปกรณระบบไรสายอีกเครื่องอยู ในบริเวณ
ใกลเคียง

ปดอุปกรณระบบไรสายนั้น หรอืเกบ็ใหหางจากอุปกรณ
ของรถ

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกไข
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ขอความแสดงความผิดพลาด

การแสดงผล สาเหตทุี่เปนไปได วิธีแกไข

CD

ERROR 1 ไมสามารถอานแผนดิสกได

ใสแผนดิสกโดยหงายดานที่มีเครื่องหมายขึน้
ตรวจเช็คแผนดิสกวาไมบิดงอหรือไมมีจุดบกพรอง
เมื่อ ERROR 1 ไมหายไปแมวาจะใสแผนดิสกที่เปนปกติแลว ใหติดตอ
ศูนยบริการซูซูกิ

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

USB/iPod®

ERROR 1 อุปกรณ USB ไมไดเชื่อมตอ ตรวจเช็คการเชื่อมตออุปกรณ USB

ERROR 2 ไมสามารถสื่อสารกับอุปกรณ USB ไดอยางถูกตอง
ปลดอุปกรณ USB ออกแลวเสียบเขาไปใหมอีกครั้ง
ตรวจเช็คอปุกรณ USB

ERROR 3 ไมทํางานเนื่องจากสาเหตุที่ระบุไมได
ปลดอุปกรณ USB ออกแลวเสียบเขาไปใหมอีกครั้ง
เมื่อขอความ ERROR 3 ไมหายไป ใหติดตอศูนยบริการซูซูกิ

ERROR 4 การใชกระแสไฟสําหรับอุปกรณ USB เกิน 1.0 A ตรวจเช็คอปุกรณ USB
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Bluetooth®

ERROR 1 เครื่องเลนเกิดความผิดพลาดจากสาเหตุที่ระบุไมได
ปลดการเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth® และเชื่อมตอใหมอีกครั้ง
เมื่อขอความ ERROR 1 ไมหายไป ใหติดตอศูนยบริการซูซูกิ

Connection Failed จับคูอปุกรณหรือเชื่อมตอไมสําเร็จ ลองจับคูอุปกรณหรือเชื่อมตอใหมอกีครั้ง

Memory Full
ขอมูลที่โอนมายังสมุดโทรศัพทถึงจํานวนสูงสุดที่

กําหนด

ลบหมายเลขโทรศัพทที่ไมจําเปนออกจากสมุดโทรศัพท และลองโอน

หมายเลขในโทรศัพทที่ลงทะเบียนไวลงในสมุดโทรศัพทอีกครั้ง

Not Available ไมสามารถใชงานไดขณะขบัขี่ ใชงานระบบหลังจากจอดรถแลว

การแสดงผล สาเหตทุี่เปนไปได วิธีแกไข
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ระบบเครื่องเสียง (แบบ B) (ในรถบางรุน)

เครือ่งเลน CD และวิทยุ AM/FM
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ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ขอสังเกตเกี่ยวกับแผนดิสก

ขอพึงระวัง
• เมื่อหองโดยสารภายในรถเย็นจัดและมีการใชงาน
เครื่องเลนทันทีหลงัจากเปดฮีทเตอร ความชืน้อาจจบั
ตัวบนแผนดิสกหรือสวนออพติคัลของเครื่องเลน
และทําใหไมสามารถเลนเพลงไดอยางถูกตอง หาก
ความชื้นจับตัวบนแผนดิสก ใหใชผานุมเช็ดออก
แตถาความชืน้จับตัวบนสวนออพตคิัลของเครื่องเลน
หามใชงานเครือ่งเลนประมาณหนึ่งชัว่โมง เพื่อปลอย
ใหความชื้นหายไปตามปกติ

• การขับขี่ บนถนนที่ขรุขระมากซึ่ งทําให เกิดแรง
สั่นสะเทือนที่รุนแรงอาจทําใหเสียงเพลงสะดุด

• เครื่องเลนนี้ใชกลไกที่มีความแมนยํา แมในกรณีที่มี

ปญหาเกิดขึ้น หามเปดฝาครอบ ถอดแยกชิ้นสวน

เครื่องเลน หรือหลอลื่นสวนหมุน

กรณุานาํรถเขารบัการตรวจเชค็เครือ่งเลนที่ศนูยบรกิาร

ซูซูกิ

ขอควรระวังในการใชงาน

เครื่องเลนนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อเลนแผน CD ที่มี
เครื่องหมาย (A) ดังที่แสดงดานบนโดยเฉพาะ
ซึ่งไมสามารถเลนแผนดิสกประเภทอื่นได

การนําแผน CD ออกจากกลองเก็บแผน CD ใหกดที่
ตรงกลางของกลองและหยิบแผน CD ออกมาโดยจับ
ที่ขอบแผน CD อยางระมัดระวัง

จับที่ขอบแผน CD ทุกครั้ง
หามจับที่พืน้ผิวของแผนดิสก

คําเตือน

ถาทานใหความสนใจตอการใชงานระบบเครื่องเสียง
หรือการมองที่จอแสดงของระบบเครื่องเสียงใน
ขณะขับขี่มากเกินไป อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได ถา
ทานปรับระดับเสียงใหดังเกินไป อาจทําใหทานขาด
ความระมัดระวังกับสภาพการจราจรและทองถนน
ในขณะนัน้ได
• ทานควรตัง้ใจมองไปทีถ่นนและตัง้ใจขบัรถอยาง
ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการใหความสนใจกบัการ
ใชงานระบบเครื่องเสียงหรือการมองที่จอแสดง
ของระบบเครื่องเสียงมากเกินไป

• ทานควรทําความคุนเคยกับการใชงานและปุมควบคุม
ตางๆ ของระบบเครื่องเสียงกอนการขับขี่

• ตัง้สถานวีทิยทุี่ทานชืน่ชอบไวกอนการขับขี่ เพือ่ให
ทานสามารถปรับตัง้คลื่นเหลานั้นไดอยางรวดเร็ว
โดยใชสถานีวิทยุที่ตัง้ไว

• ปรับระดับเสียงใหอยูในระดับที่ทานสามารถรับรู
สภาพการจราจรและทองถนนในขณะขับขี่ได

(A)

การนําแผนดิสกออก วิธีการจับแผน CD ที่ถูกตอง
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การลบรอยนิ้วมือหรือเช็ดฝุนออกจากแผน CD ใหใช
ผานุมเช็ดเปนแนวเสนตรงจากตรงกลางของแผน CD
ไปที่ขอบแผน CD

แผนดิสกใหมอาจมีรอยขรุขระรอบๆ ขอบแผนดิสก
เครื่องเลนอาจไมทํางานหรือเสียงอาจสะดุดหากนําแผน
ดังกลาวมาใช ใชปากกาลูกลื่น (B) ฯลฯ กําจัดรอยขรุขระ
(C) ออกจากขอบแผนดิสกใหหมดกอนใสเขาไปใน
เครื่องเลน

หามติดปายบนพื้นผิวแผน CD รวมทั้งใชปากกาหรือ
ดินสอเขยีนบนแผน CD

หามใชสารละลาย เชน น้ํายาเชด็ทําความสะอาด สเปรย
ลดไฟฟาสถิต หรอืทนิเนอร เช็ดทาํความสะอาดแผน CD

หามใชแผน CD ทีม่ีรอยขูดขีดมาก เสยีรูป หรือแตกหกั ฯลฯ 
เพราะการเลนแผนดสิกที่มลีักษณะดงักลาวจะทําใหเกิด
ความเสียหายหรือทําใหระบบไมสามารถทํางานได
อยางถูกตอง

อยาใหแผน CD ถูกแสงแดดหรือแหลงความรอนใดๆ
โดยตรง

หมายเหตุ:
• หามใชแผนปองกัน CD ที่มีจําหนายทั่วไปหรือ
แผนดิสกที่มีตัวกันสะเทือน ฯลฯ
เพราะอาจเกิดการติดขัดกับกลไกภายในและทําให
แผนดิสกไดรับความเสียหาย

• อาจไมสามารถเลนแผน CD-R กับเครื่องเลนนี้ได
เนื่องจากเงื่อนไขในการบันทึก

• ไมสามารถเลนแผน CD-RW กับเครื่องเลนนี้ได

(B)
(B)(C)
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คําเตือน

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

(1) ปุม VOL PUSH POWER
(2) ปุมปรับแตงเสียง
(3) ปุมปดเสียง

(2)

(3)

(1)

การเปด/ปด
กด VOL PUSH POWER (1)
เครื่องเลนจะเริ่มเลนในโหมดการทํางานลาสุดที่ใช
กอนปดเครื่อง

การปรับระดับเสียง
หมุนปุม VOL PUSH POWER (1)
การหมุนปุมตามเข็มนาฬิกาจะเปนการเพิ่มระดับเสียง
และการหมุนปุมทวนเข็มนาฬิกาจะเปนการลดระดับ
เสียง

หมายเหตุ:
ขณะขับขี ่ ควรปรับเสียงใหอยูในระดับที่สามารถไดยิน
เสียงทั่วไป และ/หรือเสียงรบกวนจากภายนอกรถได

การปดเสียง
กดปุมปดเสียง (3) เพื่อปดเสียง การยกเลิกการปดเสียง
ใหกดที่ปุมปดเสียง (3) อีกครั้ง
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การปรับเสียงเบส/เสียงแหลม/สมดุลเสียง/เฟเดอร
1) กดปุมปรับแตงเสียง (2)

การกดปุมในแตละครั้งจะทําใหการปรบัเสยีงเปลี่ยน
แปลงดังนี้:

2) หมุนปุม VOL PUSH POWER (1) เพื่อปรับเสียง

การปรับ AVC (ระบบควบคุมระดับเสียงอตัโนมตัิ)
ฟงกชั่นระบบควบคุมระดบัเสียงอัตโนมัต ิ(AVC) จะปรับ
(เพิ่ม/ลด) ระดับเสยีงตามความเรว็รถ ระบบควบคมุ AVC
มาพรอมกบัตวัเลอืกเสียงสามระดบั (LEVEL OFF, 1, 2, 3)
ชวงการปรับระดับเสียงจะเพิ่มขึ้นพรอมกับหมายเลข
ของ LEVEL
1) กดปุมปรับแตงเสียง (2) จนถึงโหมดการปรับ AVC
2) หมุนปุม VOL PUSH POWER (1) เพื่อเลือก

ระดับการปรับ AVC ที่ตองการ (การตั้งคาเริ่มตน:
LEVEL 2)

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

ขอความ “PRESET-EQ” ปรากฏขึ้น
2) หมุนปุม VOL PUSH POWER (1) เพื่อปรับเสียง 

การหมุนปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดการ
ปรับแตงเสียงสําเร็จรูปดังนี้:

การปรับแตงเสียงสําเร็จรูป (EQ OFF)

การปรับเสียงเบส (BASS 0)

การปรับเสียงแหลม (TREBLE 0)

การปรับสมดุลเสียง (BALANCE 0)

การปรับเฟเดอร (FADER 0)

การปรับ AVC (AVC LEVEL 2)

ปด (FLAT)

JAZZ

ROCK

POP

CLASSIC

HIP-HOP



5-77

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ

79MS0-14E

การฟงวิทยุ

(5)

(4)(2)

(3)

(1)

(7)

(6)

จอแสดงผล

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

(A) คลื่นวทิยุ
(B) ความถี่

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

การคนหาสถานี
กดปุมคนหาสถานีแบบเลื่อนขึ้น (2) หรือปุมคนหาสถานี
แบบเลื่อนลง (3)
เครื่องเลนจะหยุดการคนหาสถานีเมื่อพบสถานีในชวง
ความถี่ที่สามารถรับได

การปรับหาคลื่นความถี่ดวยตัวเอง
กดปุมปรับหาคลื่นความถี่ดวยตัวเองแบบเลื่อนขึ้น (4)
หรือปุมปรับหาคลืน่ความถี่ดวยตวัเองแบบเลื่อนลง (5)
ความถี่ที่รับไดจะแสดงบนหนาจอ

การบันทกึสถานี
1) เลือกสถานีที่ตองการ
2) กดปุมตั้งสถานี (6) ที่ทานตองการบันทึกสถานีวทิยุ

([1] ถึง [6]) คางไวเปนเวลา 2 วินาที หรือนานกวา

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

หมายเหตุ:
• สามารถยกเลิกการบนัทกึอตัโนมตัิไดโดยการกดปุม

AS (7) ในขณะที่การบันทึกอัตโนมัติกําลังทํางานอยู
• เมื่อทําการบันทึกอัตโนมัติ สถานีที่บันทึกไวใน
หนวยความจํากอนหนานี้จะถกูบนัทึกทบั

• เมื่อมีสถานีที่บันทึกไดนอยกวา 6 สถานี แมวาจะทํา
การบันทึกโดยอัตโนมัติครบ 1 รอบแลว จะไมมี
การบันทกึสถานีใดในปุมตั้งสถานี (6) ที่เหลืออยู

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

การเปด/ปดโหมดการบันทึกอัตโนมัติ
กดปุม AS (7)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการสลับโหมดดังนี้:

การรับคลื่นวิทยุ
การรับคลืน่วทิยุอาจไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอม
สภาพอากาศ หรือความแรงของสัญญาณวิทยุและระยะ
ทางจากสถานี ภูเขา และอาคารในบริเวณนั้นอาจรบกวน
หรือหกัเหการรับคลืน่วทิยุ ซึ่งทําใหการรับสัญญาณไมดี
การรับสัญญาณไมดีหรือคลื่นรบกวนวิทยุ อาจมีสาเหตุ
มาจากกระแสไฟฟาจากสายไฟหรือสายไฟฟา แรงสูง

FM1        FM2        AM

เปดโหมด AS  ปดโหมด AS
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การฟง CD

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

(7)

(8)

(6)

จอแสดงผล

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

(A) หมายเลขแทร็ค
(B) เวลาเลน

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

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

• แผนดิสกทีบ่นัทกึในรปูแบบ CD-R/CD-RW บางแผน
อาจไมสามารถเลนได

• ใสแผน CD โดยหงายดานที่มีเครื่องหมายขึน้
• เมื่อมีแผน CD อยูในเครื่องเลนอยูแลว จะไมสามารถ

ใสแผน CD ไดอีก ถาไมนาํแผน CD ออกจากเครือ่งเลน
กอน หามออกแรงบังคับเพื่อใสแผน CD เขาไปใน
ชองใสแผน CD

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

การนําแผน CD ออก
กดปุมนําแผนออก (2)
เมื่อสวติชสตารทอยูที่ตําแหนง “LOCK” แผน CD ที่นํา
ออกคางไวที่ชองใสแผนเปนเวลาประมาณ 15 วินาที
หรือนานกวา จะถูกดึงเขาไปในเครื่องเลนโดยอัตโนมัติ
(ฟงกชั่นรีโหลดอัตโนมัติ)
ฟงกชั่นการนําแผนดิสกออกขณะปดเครื่อง:
ฟงกชั่นนี้จะชวยใหทานสามารถนําแผน CD ออกจาก
เครื่องไดโดยการกดปุมนําแผนออก (2) แมขณะสวิตช
สตารทอยูที่ตําแหนง “LOCK”

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

การเลือกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึน้ (4) เพือ่ฟงแทร็คถัดไป
• กดปุมเลือ่นแทรค็ลง (5) สองครัง้เพือ่ฟงแทรค็กอนหนา
เมือ่กดปุมเลือ่นแทร็คลง (5) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลนอยู
ในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน

การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• กดปุมกรอเดินหนา (4) คางไวเพือ่กรอแทร็คไปขางหนา
อยางรวดเร็ว

• กดปุมกรอถอยหลัง (5) คางไวเพื่อกรอแทร็คถอยหลัง

(A)

ขอพึงระวัง
• หามสอดนิ้วหรือมือของทานเขาไปในชองใสแผน

CD หามใสวัสดุแปลกปลอมเขาไป
• หามใสแผน CD ทีม่ีกาวหลดุลอกออกมาจากเทปกาว
หรือปายฉลากตดิแผน CD หรือมีคราบกาวจาก
การลอกเทปกาวหรือปายฉลากแผน CD ตดิอยู
เพราะอาจทําใหเครื่องเลนไมสามารถนําแผน CD
ออกมาหรืออาจทําใหเครื่องเลนบกพรองได

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

• การสุมเลนแทร็ค
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM” จะติดสวางขึ้น
แทร็คในแผนดิสกที่โหลดเขาไปจะเลนแบบสุม

การเลนซ้ํา
กดปุมเลนซ้ํา (RPT) (6)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

• การเลนแทร็คซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT” จะติดสวางขึน้
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะถูกเลนซ้ํา

การเปลี่ยนการแสดงผล
กดปุมแสดงผล (DISP) (8)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลีย่นการแสดงผลดังนี้:

หมายเหตุ:
• “NO TITLE” จะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีขอมูลตัวอกัษร
ในแผนดิสกที่กําลังเลนในขณะนั้น

• ถาขอมูลตัวอักษรมีมากกวา 12 ตัว การกดปุมแสดงผล
(DISP) (8) คางไวเปนเวลา 1 วินาทีหรือนานกวา จะ
สามารถแสดงหนาถดัไปได

OFF  สุมเลนแทร็ค

OFF  เลนแทร็คซ้ํา

เวลาเลน

ชื่อแผนดิสก

ชื่อแทร็ค
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การฟงแผน MP3/WMA/AAC

(5)

(4) (2)

(3) (1)

(7)

(6)

จอแสดงผล

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

(A) ชนิดของแผน
(B) หมายเลขโฟลเดอร
(C) หมายเลขแทร็ค

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

• กดปุมเลือ่นโฟลเดอรลง (2) เพื่อฟงเพลงในโฟลเดอร
กอนหนา

การเลือกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึน้ (3) เพือ่ฟงแทร็คถัดไป
• กดปุมเลือ่นแทรค็ลง (4) สองครัง้เพือ่ฟงแทรค็กอนหนา
เมือ่กดปุมเลือ่นแทร็คลง (4) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลนอยู
ในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน

การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• กดปุมกรอเดินหนา (3) คางไวเพือ่กรอแทร็คไปขางหนา
อยางรวดเร็ว

• กดปุมกรอถอยหลัง (4) คางไวเพื่อกรอแทร็คถอยหลัง

การเลนแบบสุม
กดปุมเลนแบบสุม (RDM) (6)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

• การสุมเลนจากโฟลเดอร
ตัวแสดงการสุมเลน “F.RDM” จะติดสวางขึน้
แทร็คในโฟลเดอรปจจุบันจะเลนตามลําดับแบบสุม

• การสุมเลนจากทั้งหมด
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM” จะติดสวางขึ้น
แทร็คในแผนดิสกที่โหลดเขาไปจะเลนแบบสุม

การเลนซ้ํา
กดปุมเลนซ้ํา (RPT) (5)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

• การเลนไฟลซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT” จะติดสวางขึ้น
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะถูกเลนซ้ํา

• การเลนโฟลเดอรซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “F.RPT” จะติดสวางขึน้
แทร็คทั้งหมดในโฟลเดอรที่เลือกอยูในขณะนั้นจะ
ถูกเลนซ้ํา

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

หมายเหตุ:
• “NO TITLE” จะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีขอมูลตัวอกัษร
ในแผนดิสกที่กําลังเลนในขณะนั้น

• ถาขอมูลตัวอักษรมีมากกวา 12 ตัว การกดปุมแสดงผล
(DISP) (7) คางไวเปนเวลา 1 วนิาท ีหรือนานกวา จะ
สามารถแสดงหนาถดัไปได

หมายเลขโฟลเดอร, หมายเลขแทร็ค

เวลาเลน

ชื่อโฟลเดอร

ชื่อไฟล

ชื่ออลับั้ม (เฉพาะไฟล MP3, AAC)

ชื่อแทร็ค

ชื่อศิลปน
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ขอสังเกตสําหรับ MP3/WMA/AAC

MP3 คืออะไร
• MP3 (MPEG audio layer3) คือรูปแบบการบีบอัด

เสียงทีถ่อืเปนรปูแบบมาตรฐานในหมูผูใชคอมพวิเตอร
สวนบุคคล ขอดขีอง MP3 คือขอมลูเสียงจะถกูบีบอัด
ขนาดลงเหลือประมาณ 1 ใน 10 โดยยังคงคุณภาพ
เสียงไวเชนเดมิ นั่นหมายความวาทานสามารถบันทึก
ขอมูลเสียงไดเทียบเทากับแผน CD เพลงประมาณ
10 แผนลงในแผน CD-R/RW เพียงแผนเดียว ซึง่ทาํให
สามารถเลนเพลงไดเปนเวลานานโดยที่ไมตองเปลี่ยน
แผนดิสก

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

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

• ตราสัญลักษณ Windows MediaTM และ Windows คือ
เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
ของบริษัท Microsoft Corporation ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

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

ขอพึงระวังเมื่อสรางไฟล MP3/WMA/AAC
ขอมูลทั่วไป
• แนะนําใหใชอัตราบิตสูงและความถี่สุมสูงสําหรับ
เสียงคุณภาพสูง

• ไมแนะนําใหเลอืก VBR (อัตราบิตแปรผนัได) การเลอืก
VBR อาจทําใหแสดงเวลาในการเลนไมถูกตองและ
อาจเกิดการสะดุดของเสียง

• คุณภาพเสียงที่เลนจะแตกตางกันไปตามลกัษณะการ
เขารหัส สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่คูมือ
ผูใชซอฟตแวรการเขารหัสและซอฟตแวรการเขยีน
บันทึกขอมูลที่ใช

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

MP3/WMA/AAC ลงในแผนดิสกเดียวกัน
• ถาทั้งไฟล CD-DA และไฟล MP3/WMA/AAC อยู
ในแผนดสิกเดยีวกนั แทร็คอาจไมเลนตามลาํดบัอยาง
ถูกตองหรือบางแทร็คอาจไมสามารถเลนไดเลย

• เมื่อทําการบันทึกทั้งขอมูลไฟล MP3 และ WMA
ในแผนดิสก เดียวกัน ใหจัดเรียงและวางไวแยก
โฟลเดอรกัน

• หามบนัทึกไฟลประเภทอื่นที่ไมใชไฟล MP3/WMA/
AAC และโฟลเดอรที่ไมจําเปนลงในแผนดิสก

• ควรตั้งชือ่ไฟล MP3/WMA/AAC ตามมาตรฐานและ
ขอกําหนดของระบบทีแ่สดงไวในรายละเอยีดตอไปนี้

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

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

• เครื่องเลนนี้ไมมฟีงกชั่นแสดงรายการเลน
• ขอแนะนาํใหบันทึกแผนดสิกดวยโหมดการบันทึกขอมูล

แบบจบครัง้เดียว (Disc-at-Once) แมวาเครือ่งจะรองรับ
โหมดการบนัทึกตอไดหลายครัง้ (Multi-session mode)

รูปแบบการบีบอดั
MP3
• อัตราบิต:

MPEG1 Audio Layer III: 32 k - 320 kbps
MPEG2 Audio Layer III: 8 k - 160 kbps
MPEG2.5 Audio Layer III: 8 k - 160 kbps

• ความถี่สุม (Sampling Frequency):
MPEG1 Audio Layer III: 32 k/44.1 k/48 kHz
MPEG2 Audio Layer III: 16 k/22.05 k/24 kHz
MPEG2.5 Audio Layer III: 8 k/11.025 k/12 kHz

ขอพึงระวัง
หามกําหนดนามสกุล “.mp3” , “.wma” หรอื “.m4a”
ใหไฟลทีไ่มไดอยูในรปูแบบ MP3/WMA/AAC มิฉะนั้น
อาจทําใหลําโพงเสียหายเนื่องจากเกิดเสียงรบกวนขึ้น
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WMA (Ver. 7, Ver. 8, Ver. 9*)
• อัตราบิต: CBR 32 k - 320 kbps
• ความถี่สุม (Sampling Frequency): 32 k/44.1 k/48 kHz
* ไมรองรับ WMA 9 Professional/LossLess/Voice

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

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

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

(รวมโฟลเดอรหลัก)
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การฟงจากไฟลทีบ่ันทกึในอุปกรณ USB

(6)

(5) (3)

(4) (2)

(8)(1)

(7)

จอแสดงผล

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

(A) หมายเลขโฟลเดอร
(B) หมายเลขแทร็ค

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

การเลือกโฟลเดอร
• กดปุมเลื่อนโฟลเดอรขึน้ (2) เพื่อฟงเพลงในโฟลเดอร
ถัดไป

• กดปุมเลือ่นโฟลเดอรลง (3) เพื่อฟงเพลงในโฟลเดอร
กอนหนา

การเลือกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึน้ (4) เพือ่ฟงแทร็คถัดไป
• กดปุมเลือ่นแทรค็ลง (5) สองครัง้เพือ่ฟงแทรค็กอนหนา
เมือ่กดปุมเลือ่นแทร็คลง (5) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลนอย ู
ในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน

การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• กดปุมกรอเดินหนา (4) คางไวเพือ่กรอแทร็คไปขางหนา
อยางรวดเร็ว

• กดปุมกรอถอยหลัง (5) คางไวเพื่อกรอแทร็คถอยหลัง

การเลนแบบสุม
กดปุมเลนแบบสุม (RDM) (7)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

• การสุมเลนจากโฟลเดอร
ตัวแสดงการสุมเลน “F.RDM” จะติดสวางขึน้
แทร็คในโฟลเดอรที่เลือกอยูในขณะนั้นจะถูกเลน
แบบสุม

• การสุมเลนจากทั้งหมด
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM” จะติดสวางขึ้น
แทร็คในอุปกรณ USB ที่เชื่อมตอจะเลนแบบสุม

การเลนซ้ํา
กดปุมเลนซ้ํา (RPT) (6)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

• การเลนไฟลซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT” จะติดสวางขึ้น
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะถูกเลนซ้ํา

• การเลนโฟลเดอรซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “F.RPT” จะติดสวางขึน้
แทร็คทั้งหมดในโฟลเดอรที่เลือกอยูในขณะนั้นจะ
ถูกเลนซ้ํา

ขอพึงระวัง
อยาเชื่ อมตออุปกรณ  USB อื่ นๆ นอกเหนือจาก
หนวยความจํา USB หรือเครื่ องเสียง USB อยา
เชื่อมตออุปกรณ USB หลายๆ เครื่องเขากับขั้วตอ
USB โดยใชอุปกรณตอพวง USB ฯลฯ กําลังไฟฟาที่
จายไปยังอุปกรณ USB หลายเครื่องจากขั้วตออาจ
ทําใหเกิดความรอนสูงและไหมได

DISK (ถามีแผน CD ในเครื่องเลน)

USB (iPod®) (ถาเชื่อมตออุปกรณ)

AUX (ถาเชื่อมตออุปกรณ)

OFF  การสุมเลนจากโฟลเดอร  การสุมเลนจากทัง้หมด

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

หมายเหตุ:
• “NO TITLE” จะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีขอมูลตัวอกัษร
ในแผนดิสกที่กําลังเลนในขณะนั้น

• ถาขอมูลตัวอักษรมีมากกวา 12 ตัว การกดปุมแสดงผล
(DISP) (8) คางไวเปนเวลา 1 วินาทีหรือนานกวา จะ
สามารถแสดงหนาถดัไปได

ขอสังเกตสําหรับอุปกรณ USB

อุปกรณ USB ทีส่ามารถใชได
• USB Mass Storage Class
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบวาหนวย
ความจํา USB/เครื่องเสียง USB ของทานสามารถ
ใชงานรวมกับ USB Mass Storage Class ไดหรือไม
กรุณาติดตอผูผลิตหนวยความจํา USB/เครื่องเสียง
USB ของทาน

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

การเชื่อมตออปุกรณ USB
• เมื่อเชื่อมตออปุกรณ USB ใหแนใจวากดขัว้ตอเขา
ในชองเสียบจนสุด

• อยาทิ้ งอุปกรณ  USB ไวภายในรถเปนเวลานาน
เนื่องจากอุณหภูมิภายในรถอาจเพิ่มสูงมาก

• สํารองขอมูลสําคัญเอาไวกอนเสมอ เนื่องจากซูซูกิ
จะไมรบัผิดชอบในกรณีทีม่กีารสญูหายของขอมลูใดๆ

• ไมแนะนําใหเชื่อมตออุปกรณ USB ที่บรรจุไฟล
ขอมลูอื่นๆ นอกเหนือจากรูปแบบ MP3/WMA/AAC

การบันทึกไฟล MP3/WMA/AAC ลงในอุปกรณ USB
• อาจไมสามารถเลนหรือแสดงไฟลได ซึ่งขึ้นอยูกับ
รูปแบบของอุปกรณ USB ที่ใชหรือเงือ่นไขในการ
บันทึก

• ไฟลตางๆ อาจเลนตามลําดับที่แตกตางจากลําดับที่
ไฟลไดถกูเกบ็บันทึกซึ่งขึ้นอยูกบัหนวยความจาํ USB
ที่เชื่อมตอ

รูปแบบการบีบอดั
MP3
• อัตราบิต:

MPEG1 Audio Layer III: 32 k - 320 kbps
MPEG2 Audio Layer III: 8 k - 160 kbps
MPEG2.5 Audio Layer III: 8 k - 160 kbps

• ความถี่สุม (Sampling Frequency):
MPEG1 Audio Layer III: 32 k/44.1 k/48 kHz
MPEG2 Audio Layer III: 16 k/22.05 k/24 kHz
MPEG2.5 Audio Layer III: 8 k/11.025 k/12 kHz

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

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

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

(รวมโฟลเดอรหลัก)

เวลาเลน

ชื่อโฟลเดอร

ชื่อไฟล

ชื่ออลับั้ม (เฉพาะไฟล MP3, AAC)

ชื่อแทร็ค

ชื่อศิลปน
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การฟงจากเครื่องเลน iPod®

(6)(5)(4)

(9)(3)

(2)

(8)(1)

(7)

จอแสดงผล

(1) ปุม MEDIA
(2) ปุมเลื่อนแทร็คขึน้/ปุมกรอเดินหนา
(3) ปุมเลื่อนแทร็คลง/ปุมกรอถอยหลัง
(4) ปุมเลนซ้ํา (RPT)
(5) ปุมเลนแบบสุม (RDM)
(6) ปุมเมนู (MENU)
(7) ปุมตกลง (ENT)
(8) ปุมแสดงผล (DISP)
(9) ปุม VOL PUSH POWER

(A) หมายเลขแทร็ค
(B) เวลาเลน

(B)(A)
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การเลือกโหมดเครื่องเลน iPod®

กดปุม MEDIA (1)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

การเลือกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึน้ (2) เพือ่ฟงแทร็คถัดไป
• กดปุมเลือ่นแทรค็ลง (3) สองครัง้เพือ่ฟงแทรค็กอนหนา
เมือ่กดปุมเลือ่นแทร็คลง (3) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลนอยู
ในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน

การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• กดปุมกรอเดินหนา (2) คางไวเพือ่กรอแทร็คไปขางหนา
อยางรวดเร็ว

• กดปุมกรอถอยหลัง (3) คางไวเพื่อกรอแทร็คถอยหลัง

การเลนแบบสุม
กดปุมเลนแบบสุม (RDM) (5)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

• การสุมเลนเพลง
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM” จะติดสวางขึ้น
แทร็คในเครื่องเลน iPod® จะเลนตามลําดับแบบสุม

• การสุมเลนอัลบั้ม
ตัวแสดงการสุมเลน “F.RDM” จะติดสวางขึน้
อลับั้มในเครื่องเลน iPod® จะเลนตามลําดับแบบสุม

การเลนซ้ํา
กดปุมเลนซ้ํา (RPT) (4)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

• การเลนเพลงซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT” จะติดสวางขึน้
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะถูกเลนซ้ํา

การเปลี่ยนการแสดงผล
กดปุมแสดงผล (DISP) (8)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลีย่นการแสดงผลดงันี้:

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

DISK (ถามีแผน CD ในเครื่องเลน)

USB (iPod®) (ถาเชื่อมตออุปกรณ)

AUX (ถาเชื่อมตออุปกรณ)

OFF  การสุมเลนเพลง  การสุมเลนอัลบั้ม

OFF  การเลนเพลงซ้ํา

ชื่อรายการเพลง/
ชื่อแทร็ค (โหมดรายการเพลงเทานั้น)

ชื่อศิลปน/ 
ชื่อแทร็ค

ชื่ออลับั้ม/ 
ชื่อแทร็ค

ชื่อแทร็ค/ 
เวลาเลน
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การเลือกโหมดการเลน
1) กดปุมเมนู (MENU) (6) เปนเวลา 1 วินาทีหรือ

นานกวา
2) หมุนปุม VOL PUSH POWER (9)

การหมนุปุมแตละครั้งจะเปนการเปลีย่นโหมดดงันี้:

3) กดปุมตกลง (ENT) (7) เพื่อเลือกโหมดที่ตองการ

หมายเหตุ:
• เมื่อกดปุมเมนู (MENU) (6) โหมดที่เลือกกอนหนาน ี้
จะแสดง

ขอสังเกตสําหรับเครื่องเลน iPod®

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

* ฟงกชัน่การทํางานบางฟงกชัน่อาจใชงานไมได ทั้งนีข้ึ้น
อยูกับรุนของ iPod®

* iPod® เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ

* iPhone® เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซึ่งจด

ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ
* บรษิัท Apple ไมไดมีสวนรบัผดิชอบในการทํางานหรอื

มาตรฐานการควบคุมและความปลอดภัยของอุปกรณนี้

การเชื่อมตอเครื่องเลน iPod®

• ใหแนใจวาปลดเครื่องเลน iPod® ออกหลังจากกด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนสวิตชสตารทไปที่
ตําแหนง “LOCK” เครือ่งเลน iPod® อาจไมปดลง เมือ่
กําลังเชื่อมตออยูและอาจทําใหแบตเตอรี่หมดประจุ

• กรุณาอยาเชือ่มตออุปกรณเสริมของเครื่องเลน iPod®

ตวัอยางเชน รีโมทคอนโทรลหรือหฟูงของเครื่องเลน
iPod® ขณะที่กําลังเชื่อมตอเครื่องเลน iPod® เขากับ
เครื่องเลนของรถ เครื่องเลนอาจทํางานผิดปกติได

รายการเพลง

ศิลปน

อลับั้ม

เพลง

พอ็ดคาสท

แนวเพลง

หนังสือเสียง
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ฟงกชั่น AUX

(1) ชองเสียบ AUX/USB
(2) ปุม MEDIA

(2)

(1)

การเชื่อมตออปุกรณที่ชอง AUX
สําหรับการฟงเพลงจากเครื่องเลนเพลงอืน่ๆ (ขายแยก)
โดยใชฟงกชัน่ AUX ใหปฏบิัติตามคําแนะนําดานลางนี้
1) เชื่อมตอเครื่องเลนเพลงเขากับชอง AUX/USB (1)

โดยใชสาย AUX
2) กดปุม MEDIA (2)

การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้:

ขอควรระวัง

• กอนเชื่อมตอเครื่องเลนเพลง ใหปดเสียงที่เครือ่ง
เสียงและปรับระดับเสียงของเครื่องเลนเพลงใหอยู
ในระดับที่ไมทําใหเกิดเสียงแตก

• เมื่อปดเครือ่งเลนเพลงแลว อาจยงัมีเสียงออกมาอยู
ใหแนใจวาไดปดเครื่องเสียงหรือเปลี่ยนโหมด
เครื่องเสียงแลวกอนปดเครื่องเลนเพลง

DISK (ถามีแผน CD ในเครื่องเลน)

USB (iPod®) (ถาเชื่อมตออุปกรณ)

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

• สามารถปรับระดับเสียงและรูปแบบเสียงที่เลนจาก
เครื่องเลนเพลงไดที่เครื่องเสียง

• ในโหมด AUX การตัง้คาระดับเสยีงจะตางจากโหมดอื่น
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ระบบปองกันการโจรกรรม

(4)

(2)

(3)

(1)

(1) ปุม VOL PUSH POWER

(2) ปุมตั้งสถานี ([1] ถึง [6])

(3) ปุมเลื่อนแทร็คขึน้/ปุมกรอเดินหนา

(4) ปุมปรับแตงเสียง



5-96

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ

79MS0-14E

ระบบปองกันการโจรกรรมมวีัตถุประสงคเพื่อกันขโมย
เชน ฟงกชั่นที่จะยับยั้งไมใหระบบเครื่องเสียงทํางาน
เมื่อถูกยายไปที่รถคนัอื่น
ระบบนี้จะทํางานโดยใหทานปอนรหัสประจําตัว (PIN)
เมื่อระบบเครื่องเสียงถูกตัดการเชื่อมตอจากแหลงจายไฟ
เชน ขณะทีร่ะบบเครือ่งเสียงถกูถอดออกหรอืมีการปลดขั้ว
แบตเตอรี่ ระบบจะไมทํางานจนกวาจะมีการปอนรหัส
PIN อีกครั้ง

การตั้งฟงกชั่นปองกันการโจรกรรม
1) ปดเครื่องโดยการกดปุม VOL PUSH POWER (1)
2) กดปุมหมายเลข [1] และ [6] ของปุมตั้งสถานี (2)

คางไวและกดปุม VOL PUSH POWER (1)
ขอความ “SECURITY” จะปรากฏ

3) กดปุมเลื่อนแทร็คขึ้น/ปุมกรอเดินหนา (3) และ
กดปุมหมายเลข [1] ของปุมตั้งสถานี (2) พรอมกัน

4) ปอนตวัเลข 4 หลกัเพือ่ตัง้เปนรหัส PIN โดยใชตวัเลข
จากปุมหมายเลข [1] - [4] ของปุมตั้งสถานี (2)

5) กดปุมปรับแตงเสียง (4) คางไวเปนเวลา 1 วนิาที
หรือนานกวา เพื่อตั้งระบบปองกันการโจรกรรม

หมายเหตุ:
กรุณาจดบันทึกรหัส PIN ที่ไดตั้งไว แลวเก็บไวใชใน
ครั้งตอไป

การยกเลิกระบบปองกันการโจรกรรม
การยกเลิกระบบปองกันการโจรกรรม ใหลบรหัส PIN
ที่ตั้งไว
1) ปดเครื่องโดยการกดปุม VOL PUSH POWER (1)
2) กดปุมหมายเลข [1] และ [6] ของปุมตั้งสถานี (2)

คางไวและกดปุม VOL PUSH POWER (1)
ขอความ “PIN ENTRY” จะปรากฏ

3) กดปุมเลื่อนแทร็คขึ้น/ปุมกรอเดินหนา (3) และ
กดปุมหมายเลข [1] ของปุมตั้งสถานี (2) พรอมกัน

4) ปอนตวัเลข 4 หลกัเพือ่ตัง้เปนรหัส PIN โดยใชตวัเลข
จากปุมหมายเลข [1] - [4] ของปุมตั้งสถานี (2)

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

หมายเหตุ:
การเปลี่ยนรหัส PIN ตองลบรหัส PIN ปจจุบันของ
ทานออกกอน แลวจึงตั้งรหัสใหม

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

 ขอความ “SECURITY” จะปรากฏ
2) กดปุมเลื่อนแทร็คขึ้น/ปุมกรอเดินหนา (3) และ

กดปุมหมายเลข [1] ของปุมตั้งสถานี (2) พรอมกัน
3) ปอนตวัเลข 4 หลกัเพือ่ตัง้เปนรหัส PIN โดยใชตวัเลข

จากปุมหมายเลข [1] - [4] ของปุมตั้งสถานี (2)
4) กดปุมปรับแตงเสียง (4) เปนเวลา 1 วินาทีหรือ

นานกวา 
เมื่อปอนรหัส PIN ตรงกับรหัสที่ ตั้งไว ระบบ
เครื่องเสียงจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ และทาน
จะสามารถใชงานระบบเครื่องเสียงได

หมายเหตุ:
หากทานปอนรหัส PIN ผิด ขอความ “ERROR” และ
จํานวนครั้งทีท่านสามารถปอนรหัสผิดไดอกีจะปรากฏ
หากปอนรหัส PIN ผิด 10 ครั้ง ขอความ “HELP” จะ
ปรากฏและระบบเครื่องเสียงจะไมทํางาน
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การแกไขปญหา

เมื่อเกิดปญหาขึ้น ใหตรวจเช็คและปฏิบัติตามวิธีการที่ไดอธิบายดังตอไปนี้
ถาคําแนะนําที่ไดอธิบายไวไมสามารถแกไขปญหาได ขอแนะนําใหทานนําเครื่องเสียงเขารับการบริการที่ศูนยบริการซูซูกิ 

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกไข

ขอมูลทั่วไป

ไมสามารถใชงานได ฟงกชั่นความปลอดภัยทํางาน
เมื่อขอความ “SECURITY” ปรากฏ ใหปอนรหัส
ประจําตัว
เมื่อขอความ “HELP” ปรากฏ ใหตดิตอศูนยบรกิารซูซูกิ

ไมสามารถเปดเครื่องเสียงได (ไมมเีสียง)
(ไมมีเสียง)

ฟวสขาด ติดตอศนูยบริการซูซูกิ

วิทยุ

เสียงรบกวนดังเกินไป อาจปรับไมตรงตามคลื่นความถี่ของสถานี ปรับใหตรงตามคลื่นความถี่ของสถานี

ไมสามารถรับสัญญาณวิทยุไดโดยการปรับตั้งคลื่น
อัตโนมัติ

อาจไมมีสถานีที่มีคลื่นวิทยทุี่แรงมากพอ เลือกสถานีโดยการปรับหาคลื่นเอง

CD

เสียงสะดุดหรือมีเสียงรบกวน
แผนดิสกสกปรก ใชผานุมเช็ดแผนดิสก

แผนดิสกมีรอยขดีขวนหรือบิดงออยางมาก เปลี่ยนแผนดิสกที่ไมมีทั้งรอยขีดขวนและไมบิดงอ
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MP3/WMA/AAC

ไมมีการเลน แผนดิสกบรรจุขอมูลในรูปแบบที่ไมรองรับ ตรวจเช็ครูปแบบไฟล

เสียงสะดุดหรือมีเสียงรบกวน
เสียงสะดุดอาจเกิดจากขณะเลนไฟล VBR (อัตราบิต
แปรผันได)

ไมแนะนําใหเลนไฟล VBR

USB

การเลนไมเริ่มตนเมื่อเชื่อมตออปุกรณ USB

ไมมี ไฟล รูปแบบที่ รองรับที่ สามารถเลนได กับ
เครื่องเสียงนี้

ตรวจเช็ครูปแบบไฟล

การใชกระแสไฟสําหรับอปุกรณ USB เกิน 1.0 A ใชอปุกรณ USB ที่ใชกระแสไฟฟาต่ํากวา 1.0 A

ปญหา สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกไข
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ขอความแสดงความผิดพลาด

การแสดงผล สาเหตทุี่เปนไปได วิธีแกไข

CD

ERROR 1 ไมสามารถอานแผนดิสกได

ใสแผนดิสกโดยหงายดานที่มีเครื่องหมายขึน้
ตรวจเช็คแผนดิสกวาไมบิดงอหรือไมมีจุดบกพรอง
เมื่อ ERROR 1 ไมหายไปแมวาจะใสแผนดิสกที่เปนปกติแลว ใหติดตอ
ศูนยบริการซูซูกิ

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

USB/iPod®

ERROR 1 อุปกรณ USB ไมไดเชื่อมตอ ตรวจเช็คการเชื่อมตออุปกรณ USB

ERROR 2 ไมสามารถสื่อสารกับอุปกรณ USB ไดอยางถูกตอง
ปลดอุปกรณ USB ออกแลวเสียบเขาไปใหมอีกครั้ง
ตรวจเช็คอปุกรณ USB

ERROR 3 ไมทํางานเนื่องจากสาเหตุที่ระบุไมได
ปลดอุปกรณ USB ออกแลวเสียบเขาไปใหมอีกครั้ง
เมื่อขอความ ERROR 3 ไมหายไป ใหติดตอศูนยบริการซูซูกิ

ERROR 4 การใชกระแสไฟสําหรับอุปกรณ USB เกิน 1.0 A ตรวจเช็คอปุกรณ USB
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การบรรทุกสัมภาระ

รถของทานไดรับการออกแบบมาใหสามารถรับน้ําหนัก
บรรทุกไดตามที่กําหนดไว ความสามารถในการรับ
น้ําหนักบรรทุกของรถจะถูกกําหนดโดยน้ําหนักรถ
โดยรวมสุทธิ (GVWR) น้ําหนักลงเพลาสูงสุด (PAW,
หน าและหลั ง)  รายการของ  GVWR และ  PAW
(หนาและหลัง) จะถูกระบุไวในหมวด “คากําหนด”

GVWR – น้ําหนักรถโดยรวมสุทธิ (รวมทั้งผูโดยสาร
ทุกทาน อุปกรณเสริม สัมภาระ และน้ําหนักหัวตอพวง
ถาลากจูงรถพวง)
PAW – (หนาและหลัง) น้ําหนักรถเปลาสุทธิที่ เพลา
แตละเพลา

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

การลากจูงรถพวง

60A185

รถซูซูกิของทานได รับการออกแบบมาเพื่ อบรรทุก
ผูโดยสารและสัมภาระทั่วไป มิไดมีจุดประสงคเพื่อใช
ลากจูงรถพวง ซูซูกิไมแนะนําใหทานใชรถของทาน
เพื่อทําการลากจูง การลากจูงรถพวงจะสงผลกระทบ
อยางมากตอการควบคุมรถ อายุการใชงานและการ
ประหยดัน้ํามันเชื้อเพลิง

คําเตือน

หามบรรทุกน้ําหนกัเกนิ น้ําหนกัรถโดยรวม (ผลรวม
ของน้ําหนักรถ ผู โดยสารทุกทาน อุปกรณเสริม
สัมภาระ และน้ําหนักหัวตอพวงถาลากจูงรถพวง)
ตองไม เกินน้ํ าหนักรถโดยรวมสุทธิ  (GVWR)
นอกจากนี้ อยาทําใหน้ําหนักบรรทุกกระจายไปที่
เพลาหนาหรือหลังเพียงดานเดียวจนเกินขีดจํากัด
น้ําหนักลงเพลาสูงสุด (PAW)

คําเตือน

พยายามจัดวางสัมภาระเพื่อกระจายน้ําหนักใหเทากัน
เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเกิดการบาดเจ็บทางรางกายหรือ
ความเสียหายกับตัวรถ ใหยดึสัมภาระใหแนนหนา เพื่อ
ปองกันสัมภาระเคลื่อนที่ไปมาในกรณีที่รถเคลื่อนตัว
กะทนัหนั ใหจดัวางสัมภาระทีม่ีน้ําหนักมากไวบนพื้น
หองเก็บสัมภาระ และใหวางเขาไปดานในใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได หามวางสัมภาระซอนกันจนสูงกวาขอบ
ดานบนของพนักพิง
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การลากจูงรถของทาน 
(การลากจูงโดยรถคันอืน่)

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

ใชตารางคําแนะนําในการลากจูงเพื่อเลือกวิธีการลากจูง
ที่ ถูกตองเหมาะสมกับรถของทาน และปฏิบั ติตาม
คําแนะนําที่เกี่ยวของอยางเครงครัด ใหแนใจวาไดใช
อุปกรณลากจูงที่ถูกตองซึ่งไดรับการออกแบบมาสําหรับ
การลากจูงโดยรถคันอื่น และใหแนใจวาไดใชความเร็ว
ในการลากจูงไมเกิน 90 กม./ชม.

ตารางคําแนะนําในการลากจูง

คําเตือน

เมื่อลากจูงรถของทาน ใหปฏิบัติตามคําแนะนําดาน

ลางเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและความเสียหายตอรถ

ของทาน นอกจากนี้ ใหแนใจวาไดปฏิบัติตามกฎหมาย

ทองถิ่นเกี่ยวกับไฟสองสวางของรถและหัวตอพวง

หรือคานตอพวง

คําเตือน

ใหใชโซนริภัยทุกครั้งที่ทําการลากจูงรถของทาน

ระบบขับ 
เคลือ่น

เกยีร วิธกีารลากจูง

2WD
CVT A

M/T A B
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71LN07001

วิธีการลากจูง A

จากดานหนา:
ลอหนาอยูบนลอเลื่อน 
และลอหลังอยูบนพืน้

A: รุนขับเคลื่อน 2 ลอที่ใชเกียรธรรมดาหรือเกียร CVT
1) ยึดลอหนาไวบนลอเลื่อนลากจูงใหแนนหนาตาม

คําแนะนําที่ผูผลิตลอเลื่อนลากจูงใหมา
2) ปลดเบรกมือ

71LN07002

ขอพึงระวัง
การลากจูงรถรุนเกียร CVT โดยที่ลอทั้งสี่อยูบนพื้น
จะสงผลใหระบบเกยีร CVT เสียหายได 
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NACC

วิธีการลากจูง B

จากดานหนา:
ลอทั้งสี่อยูบนพื้น

B: รุนขับเคลือ่น 2 ลอที่ใชเกียรธรรมดา
1) เลื่อนคันเกียรเกียรธรรมดาไปที่ตําแหนงเกียรวาง
2) บดิสวิตชสตารทไปทีต่ําแหนง “ACC” เพื่อปลดล็อค

พวงมาลัย
3) ปลดเบรกมือ

71LN07003

ขอพึงระวัง
แกนพวงมาลยัไมแข็งแรงพอที่จะทนตอแรงกระแทก
ทีส่งผานมาจากลอคูหนาในระหวางการลากจงู ดังนั้น
ใหปลดลอ็คพวงมาลัยทุกครั้งกอนการลากจูง

ขอพึงระวัง
การลากจูงรถรุนเกียร CVT โดยที่ลอทั้งสี่อยูบนพื้น
จะสงผลใหระบบเกยีร CVT เสียหายได
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บันทึก
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คําเตือน

ทานควรใชความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อปฏิบัติงาน
กับรถเพื่ อปองกันการบาดเจ็บที่ อาจเกิดขึ้ นได
ขอพึงระวังบางประการที่ทานควรปฏิบัติตามอยาง
เครงครดัมีดังนี้:
• เพื่อปองกันไมใหระบบถุงลมระเบิดหรือระบบ

รั้งกลับเข็มขัดนริภัยทํางานโดย ไมไดตั้งใจหรือเพื่อ
ปองกนัความเสยีหาย ใหแนใจวาไดปลดแบตเตอรี่
ออก และสวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง “LOCK”
หรือโหมดสตารทอยูที่ “LOCK” (OFF) แลวเปน
เวลาอยางนอย 90 วินาที กอนเริ่มปฏิบัตงิานทาง
ไฟฟาใดๆ กับรถซูซูกิของทาน อยาสัมผัสชิ้นสวน
ประกอบหรือสายไฟของระบบถุงลมหรอืระบบ
รั้งกลบัเข็มขัดนิรภัย 
สายไฟจะถูกพันดวยเทปพันสายไฟสีเหลืองหรือ
หุมดวยฉนวนสีเหลือง และขั้วตอกเ็ปนสีเหลอืง
เพื่อใหสามารถจําแนกไดงาย

• อยาสตารทเครื่องยนตทิ้งไวในโรงรถหรือในพื้นที่
แคบที่อากาศถายเทไมสะดวก

(ตอ)

คําเตือน

(ตอ)
• ขณะเครื่องยนตทํางาน ระวังอยาใหมือ เสื้อผา
เครื่องมือ และสิ่งของอื่นๆ เขาใกลพดัลมและ
สายพานขับ แมวาพัดลมจะไมหมุนก็ตาม แตพัดลม
อาจทํางานอัตโนมัตไิดโดยไมมีสัญญาณเตอืน

• เมื่อจําเปนตองปฏิบัตงิานโดยที่เครื่องยนตทํางาน
อยูใหแนใจวาไดใสเบรกมือจนสุดและคันเกียรอยู
ในตําแหนงเกียรวาง (สําหรับรุนเกยีรธรรมดา)
หรือตําแหนงจอด (P) (สําหรับรุนเกยีร CVT)

• หามสัมผัสสายไฟหรือชิ้นสวนประกอบอื่นๆ ของ
ระบบจุดระเบิดขณะสตารทเครื่องยนตหรอืขณะที่
เครื่องยนตกําลังทํางาน มิฉะนั้น ทานอาจถูกไฟฟา
ช็อตได

• ระมัดระวังอยาสัมผัสถูกเครื่องยนต ทอรวมไอเสีย
และทอไอเสยี หมอพกัไอเสยี หมอน้าํ และทอยาง
น้ําที่รอน

• หามสูบบุหรี่ ทําใหเกิดประกายไฟหรือเปลวไฟ
รอบๆ บริเวณที่มีน้ํามันเชื้อเพลิงหรือแบตเตอรี่
เนื่องจากบริเวณดังกลาวจะตดิไฟได

• หามเขาไปใตทองรถ ถารองรับรถของทานไว โดย
ใชเพียงแคแมแรงแบบพกพาที่ติดมากับรถเทานั้น

• ระมัดระวังอยาใหเกดิการลัดวงจรโดยไมคาดคดิ
ระหวางขั้วบวกและขัว้ลบของแบตเตอรี่

(ตอ)

คําเตือน

(ตอ)
• เก็บน้ํามันเครื่อง น้ําหลอเย็น และของเหลวอืน่ๆ
ใหพนมือเดก็และหางจากสัตวเลี้ยง กําจดัของเหลว
ที่ใชแลวอยางถูกตอง หามเทลงพื้นดิน หรือลงทอ
ระบายน้ํา ฯลฯ
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ตารางการบํารุงรักษา

ตารางตอไปนี้จะแสดงชวงเวลาที่ทานควรทําการบํารุง
รักษารถของทานตามปกติ ตารางนี้จะแสดงขอมูลเปน
กิโลเมตร และเดือน ซึ่ งทานควรทําการตรวจสอบ
ปรับตั้ง หลอลื่น และงานซอมบํารุงอื่นๆ การบํารุง
รักษาตามระยะดังกลาวจะถี่ขึ้น ถาขับขี่ภายใตสภาวะ
การใชงานหนักเปนประจํา (ใหดูที่  “การบํารุงรักษา
แนะนําภายใตสภาวะการใชงานหนัก”)

ตารางการบํารุงรักษาตามระยะ

“R” : เปลี่ยนหรือถาย
“I” : ตรวจสอบ ทําความสะอาด ปรับตัง้ หลอลืน่

หรอืเปลี่ยนใหมตามความจําเปน

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

คําเตือน

ซูซูกิขอแนะนําใหทานนํารถเขารับการบํารุงรักษที่
ศูนยบริการซูซูกิเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการที่
มี เครื่ องหมายดอกจัน (*) กํากับอยู  ทานอาจทํา
การบํารุงรักษารายการที่ไมมีเครื่องหมายกํากับได
โดยปฏิ บั ติ ตามคําแนะนําที่ ให ไว ในหมวดนี้
ถาทานไมมั่ นใจวาจะทําการบํารุงรักษารายการ
ดังกลาวได ใหนํารถเขารับบริการที่ศูนยบริการซซูกูิ

ขอพึงระวัง
เมื่ อจําเปนต องเปลี่ ยนอะไหลของรถท าน ขอ
แนะนําใหใชอะไหลแทจากซูซูกเิทานั้น
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*ชวงระยะเวลา:  ชวงเวลาใหพิจารณาจากมาตรวัดระยะทางที่อานได หรือจํานวนเดือน แลวแตวากรณีใดถึงกอน 
กม. (x1000) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

เดือน 1 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

เครื่องยนต

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

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

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

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

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

ระบบจุดระเบิด

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

ใชเชื้อเพลิงผสมสารตะกั่ว ดูการบํารุงรักษา ภายใตสภาวะการใชงานหนัก

น้ํามันเชื้อเพลงิ

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

สภาพถนนที่เต็มไปดวยฝุน โปรดดูที่ตาราง “สภาพการขับขี่ที่ใชงานหนัก”

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

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

ระบบควบคุมมลภาวะ

*4.1  PCV Valve – – – – – – – – – I –

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

1# ตองแนใจวามีการตรวจเช็คระดับของน้ํายาหลอเย็นในการตรวจสอบประจําวัน รายละเอียดระบุอยูในคูมือการใชรถ หัวขอรายการตรวจสอบประจำวัน
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เบรก

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

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

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

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

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

แชสซีหรือตัวถัง

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

6.2 ยาง, ลอ I I I I I I I I I I I

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

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

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

*6.6 น้ํามันเกียรธรรมดา

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

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

* ทอน้ํามัน – – – – – I – – – – I

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

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

คําเตือน

โชคอัพ (ระบบชวงลาง) บรรจุดวยแกสแรงดันสูง หามถอดแยกชิ้นสวนหรือเผาไฟ หลีกเลี่ยงการเก็บใกลแหลงความรอนหรืออุปกรณที่มีความรอน เมื่อจะทิ้งโชคอัพ
ตองปลอยแกสออกใหหมดจนปลอดภัย ใหสอบถามผูจัดจําหนายของทานสําหรับความชวยเหลือ

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

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

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

รหัสสภาวะการใชงานหนัก การบํารุงรักษา การบํารุงรักษา ระยะเวลาการบํารุงรักษา

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

R ทุก 60,000 กม. หรือ 36 เดือน

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

หรือทุก 3 เดือน

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

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

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

* ตรวจสอบหรือเปลี่ยนบอยขึ้น ถาจําเปน 

รหัสสภาพการใชงานหนัก การบํารุงรักษา การบํารุงรักษา ระยะเวลาในการบํารุงรักษา

– – – – – – G – ตรวจสอบระดับน้ํามันเกียร CVT บอยขึ้น I ทุก 30,000 กม.หรือ 18 เดือน

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

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

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

R ทุก 40,000 กม. หรอื 24 เดือน

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

หลังจากนั้นเปลี่ยนทุก 30,000 กม.

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

R ทุก 20,000 กม. หรือ 12 เดือน
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สายพานขับ

ใหแนใจวาความตึงของสายพานขับถูกตอง ถาสายพาน
หลวมเกินไป อาจเปนเหตุใหการชารจไฟแบตเตอรี่ไม
เพียงพอ เครื่องยนตรอนจัด พวงมาลัยพาวเวอรทํางาน
ไมสมบูรณ ระบบปรับอากาศทํางานไมสมบูรณ หรือ
สายพานสึกหรอมากผิดปกติ เมื่อใชนิ้วหัวแมมือกดที่
กึ่ งกลางสายพานระหวางพูลเลย  ควรมีระยะหยอน
สายพานตามที่แสดงในภาพประกอบ

นอกจากนี้ ทานควรตรวจสอบสายพานเพื่อใหแนใจวา
สายพานไมชํารุดเสียหายดวย

ถาทานจําเปนตองเปลี่ยนหรือปรับตั้งสายพาน ใหนํารถ
เขารบัการปรับตั้งหรอืเปลี่ยนสายพานทีศู่นยบริการซูซูกิ

K12B

68LM70703

น้ํามันเครื่องและไสกรอง

น้ํามันเครื่องทีก่ําหนดใหใช 

68LM706

(1) แนะนําใหใช

ใหแนใจวาน้ํามันเครื่องที่ทานใชมีคุณภาพตามเกรด
SM เลอืกความหนืดน้ํามนัเครื่องที่เหมาะสมตามที่แสดง
ไวในแผนภมูิดานบน

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

คําเตือน

ขณะเครื่องยนตทํางาน ระวงัอยาใหมือ เสนผม เสื้อผา
เครื่ องมือ และสิ่ งของอื่ นๆ เข าใกลพัดลม และ
สายพานขับ

→: แรงกด 100 นิวตัน (10 กก., 22 ปอนด)

GE: ไดชารจ

DEF: ระยะหยอน

DEF: 4.0 – 4.5 มม.

(0.16 – 0.18 นิ้ว)

GE

L4

C
Fo

o -30
-22

-20
-4

-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

5W-30
(1)

0W-20
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การตรวจเช็คระดับน้ํามันเครื่อง

80G064

52D084

การรักษาระดับน้ํามันเครื่องใหอยูในระดับที่ถูกตองเพื่อ

หลอลื่นเครื่องยนตนั้นเปนสิ่งสําคัญใหตรวจเช็คระดับ

น้ํามนัเครื่องขณะที่รถจอดบนพืน้ราบไดระดบั เนื่องจาก

การอานระดับน้ํามันเครื่องอาจไมถูกตองไดถารถจอด

อยูบนทางลาดชัน นอกจากนี้ ทานควรตรวจเช็คระดับ

น้ํามันเครื่องกอนสตารทเครื่องยนต หรือหลังจากดับ

เครื่องแลวอยางนอย 5 นาที

เพื่อใหจําแนกไดงาย ดามจับของกานวัดระดับน้ํามัน
เครื่องจะเปนสีเหลอืง 

ดงึกานวดัระดบัน้ํามนัเครื่องออก ใชผาสะอาดเชด็น้ํามนั
ออก จากนั้นเสียบกานวัดลงไปในเครื่องยนตจนสุด
แลวดึงออกอีกครั้ง น้ํามันเครื่องบนกานวัดควรอยู
ระหวางขีดบนและขดีลางตามที่แสดงไวบนกานวัด ถา
ระดบัน้ํามนัเครื่องอยูใกลกับขีดลาง ใหเติมน้ํามันเครื่อง
ลงไปจนระดับน้ํามันเครื่องอยูที่ขีดบน

การเติมน้ํามันเครื่อง

84MS0T702

เปดฝาน้ํามันเครื่องออก แลวเทน้ํามันผานลงไปในชอง
เติมชาๆ จนระดับน้ํามันเครื่องเพิ่มถึงขีดบนของกานวัด
ระดั บน้ํ า มั นเครื่ อง  ระมั ดระวั งอย า เ ติ มจนล น
น้ํามันเครื่องที่มากเกินไปจะสงผลเสียไดใกลเคียงกับ
ปริมาณน้ํามันเครื่ องที่ น อยเกินไป หลั งจากเติม
น้ํามันเครื่องแลว ใหสตารทเครื่องยนตและปลอยให
เครื่องยนต เดินเบาเปนเวลาประมาณหนึ่ งนาที  ดับ
เครื่องยนต แลวรอประมาณ 5 นาที จากนั้น ใหตรวจเชค็
ระดับน้ํามันเครื่องอีกครั้ง

ตัวอยาง
ดานบน
ดานลาง

ขอพึงระวัง
ถ าไมตรวจเช็คระดับน้ํามันเครื่ องเปนประจํา
เครื่ องยนต  อาจเสียหายรุนแรงได  เนื่ องจากมี
น้ํามันเครื่องไมเพียงพอ

ปดเปด

ตัวอยาง
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การเปลี่ยนน้ํามันเครื่องและไสกรอง

ถายน้ํามันเครื่องขณะที่เครื่องยนตยงัอุนอยู

61MM0B061

1) ถอดโบลทและสกรูออก และถอดฝาครอบใต 
เครื่องยนตออก

79MS0T703

2) เปดฝาน้ํามันเครื่อง
3) วางอางถายน้ํามันเครื่องไวใตปลั๊กถาย
4) ใชประแจถอดปลั๊กถาย แลวถายน้ํามันเครื่องออก

60G306

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

ตัวอยาง

ขอควรระวัง

อุณหภูมิน้ํามันเครื่องอาจสูงมากพอที่จะทําใหนิ้วของ
ทานพองไดขณะที่คลายปลั๊กถายออก ดังนั้น ใหรอ
จนกวาปลั๊กถายจะเยน็ลงพอที่จะสมัผสัไดดวยมอืเปลา

เปด ปด

ตัวอยาง

คําเตือน

น้ํามันเครื่องใหมและน้ํามันเครื่องที่ใชแลวอาจเปน
อนัตรายได เดก็และสตัวเลีย้งอาจไดรบัอนัตรายจาก
การกลืนน้ํามันเครื่องใหมและน้ํามันเครื่องที่ใชแลว
ดังนั้น ใหเกบ็น้ํามันเครื่องใหมและน้ํามันเครื่องที่ใช
แลว และไสกรองน้ํามันเครื่องที่ใชแลวใหพนมือเด็ก
และหางจากสัตวเลีย้ง
การสัมผัสกบัน้ํามันเครือ่งที่ใชแลวบอยครั้งและเปน
เวลานานอาจเปนสาเหตุใหเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได
อยางไรกต็าม การสัมผสักับน้ํามันเครื่องที่ใชแลวใน
ระยะเวลาสั้นๆ ก็อาจทําใหผิวหนังระคายเคืองได
เชนกัน

(ตอ)

ตัวอยาง
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5) ติดตั้งปลั๊กถายและปะเก็นกลับเขาที่ ใชประแจขนั
ปลั๊กถายใหแนนตามคาแรงขนัที่ระบุไว

เปลี่ยนไสกรองน้ํามันเครื่อง

1) ใชประแจขันกรองน้ํามันเครื่องขันไสกรองน้ํามัน
เครื่องทวนเข็มนาฬิกา แลวถอดออก

2) ใชผาสะอาดเช็ดหนาสัมผัสที่เครื่องยนตซึ่งจะใช
ติดตั้งไสกรองน้ํามันเครื่องใหม

3) เกลี่ ยน้ํามันเครื่ องเล็กนอยรอบๆ ปะเก็นกรอง
น้ํามันเครื่องใหม

4) ใชมือหมุนไสกรองใหมจนกระทั่งปะเก็นกรอง

น้ํามันเครื่องสัมผัสกับหนาสัมผัสการติดตั้ง

54G092

(1) คลาย
(2) ขันแนน

การขนัแนน (ภาพจากดานบนของไสกรองน้ํามันเครื่อง)

54G093

(1) ไสกรองน้ํามันเครื่อง
(2) 3/4 รอบ

คําเตือน

(ตอ)
เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ํามันเครื่องที่ใชแลวให
มากที่สุด ใหสวมเสื้อแขนยาวและถุงมือกันความชื้น
(เชน ถุงมือสําหรับลางจาน) เมื่อเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง
ถาน้ํามันเครื่องสัมผัสถูกผิวหนัง ใหลางออกใหทั่ว
ดวยสบูและน้ําสะอาด
ทําความสะอาดเสื้อผาหรือผาตางๆ ถาเปอนน้ํามัน
จากนั้น ใหรไีซเคิลหรอืกําจดัน้ํามันเครื่องและไสกรอง
น้ํามันเครื่องที่ใชแลวอยางถูกตอง

ขอพึงระวัง
การระบุตําแหนงที่ปะเก็นกรองน้ํามันเครื่องสัมผัส
กับหนาสัมผัสการติดตั้งครั้งแรกอยางแมนยําเปน
สิง่สําคัญในการขันไสกรองน้ํามนัเครื่องอยางถกูตอง
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5) ขนัไสกรองตามรอบทีร่ะบุไวจากจุดทีส่ัมผัสกับหนา
สัมผัสการติดตั้ง (หรือตามคาแรงขนัที่กําหนดไว)
โดยใชประแจขันกรองน้ํามันเครื่อง

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

การเติมน้ํามันเครื่องและการตรวจเช็ครอยรั่ว

1) เทน้ํามนัเครื่องผานชองเติม และปดฝาน้ํามนัเครื่อง
กลับเขาที่ 
สําหรับความจุโดยประมาณของน้ํามนัเครื่อง ใหดทูี่
หัวขอ “ความจุ” ในหมวด “คากําหนด”

2) สตารทเครื่องยนตและตรวจหารอยรั่วอยางละเอยีด
ที่ไสกรองน้ํามันเครื่องและปลั๊กถาย ใหเครื่องยนต
ทํางานที่ความเร็วรอบตางๆ อยางนอย 5 นาที

3) ดับเครื่องและรอประมาณ 5 นาที จากนั้น ตรวจเช็ค
ระดบัน้ํามันเครื่องอีกครั้ง และเตมิน้ํามนัเครื่องตาม
ความจําเปน ตรวจเช็ครอยรั่วอีกครั้ง

น้ําหลอเยน็เครื่องยนต

การเลือกใชน้ําหลอเย็น

เพื่อยืดอายุการใชงานและใหเครื่องยนตมีประสทิธภิาพสงูสดุ
ขอแนะนาํใหใชน้าํหลอเยน็เครือ่งยนตแทจากซซููกเิทานัน้

หมายเหตุ:
ถาทานเปลีย่นถายน้ําหลอเย็นเครื่องยนตโดยใชน้ําหลอเย็น
อื่นนอกเหนือจาก SUZUKI LLC: Super (สนี้ําเงิน) ใหปฏบิัติ
ตามตารางของ SUZUKI LLC: Standard (สีเขียว) การดู
รายละเอียดเกี่ยวกับตารางการบํารุงรักษาใหดูที่ “ตาราง
การบํารุงรักษาตามระยะ” ในหมวดนี้

น้ําหลอเยน็ชนิดนี้คอืตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับระบบหลอเยน็
เนื่องจาก:
• ชวยรักษาอุณหภูมิเครื่องยนตใหถูกตองเหมาะสม
• ปองกนัการเดือดและการแข็งตัวของน้ําหลอเย็นอยาง
เหมาะสม

ขอพึงระวัง
เพื่อปองกันไมใหน้ํามันเครื่องรั่วไหล ใหแนใจวาได
ขันไสกรองน้ํามันเครื่องจนแนนแลว แตระวังอยา
ใหแนนจนเกินไป

ขอพึงระวัง
• เมือ่เปลี่ยนไสกรองน้ํามันเครือ่ง ขอแนะนําใหทาน
ใชไสกรองน้ํามันเครื่องแทจากซูซูกิเทานั้น หาก
ทานใชไสกรองที่เปนผลติภณัฑทดแทน ดูใหแนใจ
วามีคุณภาพเทียบเทาของแทและปฏิบัติตาม
คําแนะนําของบริษัทผูผลิต

• ถามนี้าํมนัรัว่ไหลออกมารอบๆ ไสกรองน้าํมนัเครือ่ง

หรือปลั๊กถาย แสดงวาการติดตั้งไมถูกตองหรือ

ปะเก็นชํารุดเสียหาย ถาทานพบรอยรั่วใดๆ หรือ

ไมแนใจวาไดขันไสกรองน้ํามันเครื่องอยางแนน

หนาและถูกตองหรือไม  ใหนํารถเขารับการ

ตรวจสอบที่ศูนยบรกิารซูซูกิ

ขอพึงระวัง
SUZUKI LLC: น้ําหลอเย็น Super (สีน้ําเงิน);

SUZUKI LLC: น้ําหลอเย็น Super (สีน้ําเงิน) ไดรับ

การเจือจางใหมีคาเปอรเซ็นตที่เหมาะสมแลว หาม

เจือจางดวยน้ํากลัน่อีก มิฉะนั้น อาจทําใหน้ําหลอเย็น

แข็งตวัและ/หรือรอนจัดได
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• ปองกันการสึกกรอนและการเกิดสนิมอยางเหมาะสม
การใชน้ําหลอเย็นที่ไมถูกตองจะทําใหระบบหลอเย็น
เสียหายได ศูนยบริการซูซูกิสามารถชวยใหทานเลือก
ใชน้ําหลอเย็นที่เหมาะสมได

การตรวจเช็คระดับน้ําหลอเย็น

ตรวจเชค็ระดับน้ําหลอเย็นที่ถังพัก ไมใชที่หมอน้ํา ขณะที่
เครื่องยนตเย็น ระดับน้ําหลอเย็นควรอยูระหวางเสน
ระดับ “FULL” และ “LOW”

การเติมน้ําหลอเย็น

79MH0701

ถาระดับน้ําหลอเย็นอยูต่ํากวาเสนระดับ “LOW” ควรเติม
น้ําหลอเย็นเพิ่ม เปดฝาปดถังพักน้ําหลอเย็นและเติม
น้ําหลอเย็นลงไปจนกระทั่งระดับน้ําหลอเย็นในถังพัก
ถึงเสนระดับ “FULL” หามเติมน้ําหลอเย็นในถังพักสูง
กวาเสนระดับ “FULL”

ขอพึงระวัง
การหลีกเลี่ยงไมใหระบบหลอเย็นเสียหาย:
• ใชน้ําหลอเย็นคุณภาพสูงชนิดที่มีสวนผสมของ
เอทธิลีน-ไกลคอล แตปราศจากสารประกอบซิลิกา
ซึ่งเจือจางดวยน้ํากลั่นที่มีความเขมขนในการผสม
ที่ถกูตอง

• ใหแนใจวาอัตราสวนน้ําหลอเย็นตอน้ํากลั่นอยูที่
50/50 ซึ่งเปนอัตราสวนที่ถูกตอง และไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้นตองไมสงูกวา 70/30 เพราะความเขมขน
ของน้ําหลอเยน็ตอน้าํกลัน่ทีส่งูกวา 70/30 จะเปน
เหตใุหเกดิสภาวะเครื่องยนตรอนจัดได

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

• หามเติมสารยบัยัง้หรอืสารเติมแตงพเิศษ เนื่องจาก
สารเหลานี้อาจเขากันไมไดกับระบบหลอเย็นของ
ทาน

• หามผสมน้ําหลอเย็นที่มีสวนผสมหลักตางชนิดกัน
มิฉะนั้น อาจเปนผลใหเกิดการเรงการสึกหรอของ
ซีลและ/หรือเกิดสภาวะรอนจัดอยางรนุแรงรวมถึง
ทําใหเครื่องยนต/เกยีร CVT เสยีหายรนุแรงได

FULL
LOW

คําเตือน

น้ําหลอเย็นเครื่องยนตเปนอนัตรายหรือทําใหถึงแกชีวิต
ได หากกลืนหรือสูดดมเขาไป หามดื่มสวนผสมของ
สารปองกันการแข็งตัวหรือน้ําหลอเย็นโดยเด็ดขาด
หากกลนืเขาไป อยาทําใหอาเจียน ใหติดตอศูนยควบคุม
สารพิษหรือพบแพทยทันที หลีกเลี่ยงการสูดดมไอ
หรือไอระเหยรอน หากสูดดมเขาไป ใหยายผูปวยไป
ยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถาน้ําหลอเย็นเขาตา ใหลางตา
ดวยน้ําสะอาดปริมาณมากและไปพบแพทยทันที
ทําความสะอาดรางกายหลังจากการปฏิ บัติงาน
สารทําละลายอาจเปนพิษตอสัตว ดังนั้น จึงตองเก็บ
ใหพนมือเด็กและหางจากสัตว

ขอพึงระวัง
SUZUKI LLC: น้ําหลอเย็น Super (สีน้ําเงิน);
SUZUKI LLC: น้ําหลอเย็น Super (สีน้ําเงิน) ไดรับ
การเจือจางใหมีคาเปอรเซ็นตที่เหมาะสมแลว หาม
เจือจางดวยน้ํากลัน่อีก มิฉะนั้น อาจทําใหน้ําหลอเย็น
แข็งตวัและ/หรือรอนจัดได
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การเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น

เนื่องจากการเปลี่ยนถายจําเปนตองใชขั้นตอนพิเศษ
ขอแนะนําใหทานนํารถเขารับการเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น
ที่ศูนยบริการซูซูกิ

กรองอากาศ

ถากรองอากาศอุดตันจากฝุน จะทําใหเกิดการปดกั้น
การไหลของอากาศเขามากขึ้น เปนผลใหกําลังเครื่อง
ลดลงและสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
ปลดแคลมปยึดดานขางหรือคลายสกรู และถอดไสกรอง
อากาศออกจากเสื้อกรองอากาศ หากพบวาไสกรองอากาศ
สกปรก ใหเปลี่ยนใหม ติดตั้งแคลมปยึดดานขางหรือ
ขันสกรูใหแนนหนา

74LHT0713

หัวเทียน

การเปลี่ยนและการตรวจสอบหัวเทียน

เนือ่งจากการเปลี่ยนถายน้ํามันเกียรจําเปนตองใชขั้นตอน
วัสดุ และเครื่องมือพิเศษในการดําเนินการ ขอแนะนํา
ใหนํารถเขารับบริการที่ศูนยบริการซูซูกิ

ขอพึงระวัง
SUZUKI LLC: น้ําหลอเย็น Standard (สีเขียว);
• สวนผสมที่ทานใชควรมีความเขมขนของสารปองกัน
การแข็งตัว 50%

• ถาอณุหภูมิภายนอกต่ําสุดในบริเวณที่ทานอยูถูก
คาดการณไวที่ –35°C (–31°F) หรอืต่ํากวา ใหใช
ความเขมขนสงูขึ้นไปที่ 60% ตามคําแนะนําบน
ภาชนะบรรจุสารปองกนัการแข็งตัว

ขอพึงระวัง
เมือ่ปดฝาถังพัก ใหจัดตําแหนงเครื่องหมายบนฝาปด
กับเครื่องหมายบนถังพักใหตรงกัน มิฉะนั้นอาจทําให
น้ําหลอเย็นรัว่ไหลได
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น้ํามันเกยีร

น้ํามันเกียรธรรมดา

เมื่อเติมน้ํามันเกียรใหใชน้ํามันเกียรที่มีคาความหนืด
และเกรดทีเ่หมาะสมตามที่แสดงไวในแผนภมูิดานลาง

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

น้ํามันเกียรธรรมดา

68LM728

การตรวจเช็คระดับน้ํามันเกียร

58MST0701

ใชขั้นตอนดังตอไปนี้ในการตรวจเช็คระดับน้ํามันเกียร:

1) จอดรถบนพืน้ราบไดระดับและใสเบรกมือ จากนั้น
ใหดบัเครื่องยนต

2) ถอดปลั๊กเติมและปรับเช็คระดับน้ํามัน
3) ถามีน้ํามันเกียรไหลจากรูปลั๊กแสดงวาระดับน้ํามัน

ถูกตองแลว ติดตั้งปลั๊กเติมกลับเขาที่ ถาไมมีน้ํามัน

เกยีรไหลจากรูปลัก๊ ใหเติมน้ํามนัผานทางรูปลัก๊เติม

จนกระทั่งมีน้ํามันปริมาณเล็กนอยไหลจากรูปลั๊ก

คาแรงขันที่กําหนดสําหรับปลัก๊เตมิและปรับเช็คระดับ
น้ํามัน

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

C
Fo

o -30
-22

-20
-4

-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

75W-80

(1)

ตัวอยาง
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การเปลี่ยนถายน้ํามันเกียร

เนือ่งจากการเปลี่ยนถายน้ํามันเกียรจําเปนตองใชขั้นตอน
วัสดุ และเครื่องมือพิเศษในการดําเนินการ ขอแนะนํา
ใหนํารถเขารับบริการที่ศูนยบริการซูซูกิ

แปนคลัตช

คลัตชควบคุมน้ํามัน

54MN132

ตรวจเช็คแปนคลัตชวาทํางานไดอยางราบรื่นหรือไม
และตรวจเช็คระดับน้ํามันคลัตชเปนระยะ
ถารูสึกวาคลัตชไมจากเมื่อเหยียบแปนจนสุด ใหนํารถ
เขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการซูซูกิ ถาระดับน้ํามัน
คลัตชอยูใกลเสน “MIN” ใหเติมน้ํามันเบรก SAE J1703
หรือ DOT3 จนถึงเสน “MAX”

น้ํามันเกยีรอัตราทดแปรผันตอเนื่อง (CVT)

น้ํามันเกียรที่กําหนด

ใชน้ํามนัเกียร CVT “SUZUKI CVT FLUID GREEN-2”

การตรวจเช็คระดับน้ํามัน

ทานตองตรวจเช็คระดับน้ํามันเกียร CVT ที่อุณหภูมิ
การทํางานปกติ

การตรวจเช็คระดับน้ํามัน:
1) การอุนน้ํามันเกียร CVT ใหขับรถหรือเดินเบา

เครื่องยนตจนกระทั่งเขม็ของเกจวัดอณุหภมูิชี้ไปที่
อุณหภูมิการทํางานปกติ

2) จากนั้น ใหขับรถตอไปอีกเปนเวลาสิบนาทีขึ้นไป

ขอควรระวัง

หลังการขับขี่ อุณหภูมิน้ํามันเกียรอาจสูงพอที่จะ
ลวกทานได ดังนั้น ใหรอจนกวาปลั๊กเติมน้ํามันจะ
เย็นพอที่จะสัมผัสไดดวยมือเปลากอนการตรวจสอบ
ระดับน้ํามันเกียร

ขอพึงระวัง
เมื่อขันปลัก๊ ใหทากาวเหลวตอไปนี้หรือเทียบเทาลง
บนเกลียวปลัก๊เพือ่ปองกนัการรัว่ของน้ํามัน

SUZUKI Bond No. “1217G”
MIN

MAX
ขอพึงระวัง

การขับขี่โดยที่มีน้ํามันเกียรมากหรือนอยเกินไปจะ
ทําใหเกียรเสียหายได

ขอพึงระวัง
ใหแนใจวาไดใชน้ํามันเกียร CVT ตามที่กําหนดไว
การใชน้ํามันเกียร CVT นอกเหนือจาก SUZUKI
CVT FLUID GREEN-2 อาจทําให เกียร  CVT
สําหรับรถยนตของทานเสียหายได
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หมายเหตุ:
อยาตรวจเช็คระดับน้ํามันหลังจากการขับขีด่วยความเร็ว
สูงเปนเวลานาน หรือหลังจากขบัขี่ที่สภาพการจราจร
ในเมืองที่มีสภาวะอากาศรอน หรือหลังจากที่รถเพิ่งทํา
การลากจูงรถพวง ใหรอจนกวาน้ํามนัจะเยน็ลง (ประมาณ
30 นาท)ี มิฉะนัน้ จะไมสามารถอานระดับน้าํมันไดถูกตอง

63J125

3) จอดรถบนพื้นราบไดระดับ
4) ดึงเบรกมือและสตารทเครื่องยนตโดยที่คนัเกียรอย ู

ในตําแหนง “P” (จอด) ปลอยใหเครื่องเดินเบา
เปนเวลาสองนาที และใหเครื่องยนตทํางานในระหวาง
การตรวจเช็คระดับน้ํามัน

5) เหยียบแปนเบรกดวยเทาของทาน แลวเลือ่นคันเกยีร
ไปทีละตําแหนงโดยใหหยุดประมาณสามวินาทีใน
แตละตําแหนง จากนั้นใหเลื่อนกลับไปที่ตําแหนง
“P” (จอด)

68LM707

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

7) ตรวจเช็คกานวัดระดับน้ํามันทัง้สองดาน และอานคา
ระดบัต่าํสุด ระดบัน้ํามนัควรอยูระหวางเครื่องหมาย
สองตาํแหนงในชวง “HOT” บนกานวดัระดบัน้ํามนั

54G317

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

8) เตมิน้าํมันเกยีรที่กําหนดไวลงในรูกานวดัระดับน้ํามัน
เกียรในปริมาณที่มากพอที่จะทําใหน้ํามันเกียรอยู
ในระดับที่เหมาะสม

การเปลี่ยนถายน้ํามัน

เนื่องจากการเปลี่ยนถายน้ํามันเกียร CVT จําเปนตองใช
ขั้นตอน วัสดุ และเครื่องมือพิเศษในการดําเนินการ
ขอแนะนําใหนํารถเขารับบริการที่ศูนยบริการซูซูกิ

ตัวอยาง

คําเตือน

ใหแนใจวาไดเหยียบแปนเบรกขณะที่เลื่อนคันเกียร
มิฉะนั้น รถจะเคลื่อนที่อยางฉับพลันได

ตัวอยาง

ขอพึงระวัง
หลังจากการตรวจเช็คหรือเติมน้ํามัน ใหแนใจวาได
เสียบกานวัดระดับน้ํามันลงไปอยางแนนหนา

(1)
(2)

(3) (1)

(2)

(3)

ตัวอยาง
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เบรก

น้ํามันเบรก

54MN132

ตรวจเช็คระดับน้ํามันเบรกโดยดูที่กระปุกน้ํามันเบรก
ในหองเครื่องยนต ตรวจเช็คระดับน้ํามันวาอยูระหวาง
เสน “MAX” และ “MIN” หรือไม ถาระดับน้ํามันเบรก
อยู ใกลเสน “MIN” ใหเติมน้ํามันเบรก SAE J1703
หรือ DOT3 จนถึงเสน “MAX”

หมายเหตุ:
รุนที่มีดิสกเบรก ระดับน้ํามันเบรกอาจจะคอยๆ ลดลง
ตามการสึกของผาเบรก

แปนเบรก

ตรวจเช็ควาแปนเบรกหยุดที่ระดับความสูงปกติโดย
ไมรูสึกวา “เบรกจม” ขณะเหยียบเบรกหรือไม ถาไม
ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศนูยบริการซูซูกิ ถาทาน
ไมแนใจเกี่ยวกับระดับความสูงปกติของแปนเบรก ให
ตรวจเช็คดังนี้:

MIN

MAX

คําเตือน

การไมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุไวดานลางจะทําให
ไดรับบาดเจ็บทางรางกาย หรือทําใหระบบเบรกเสยีหาย
รนุแรงได
• ถาน้ํามนัเบรกในกระปุกน้ํามนัลดลงต่ํากวาระดับหนึ่ง
ไฟเตอืนระบบเบรกบนแผงหนาปดจะตดิสวางขึน้
(เครื่องยนตตองทํางานโดยที่ปลดเบรกมือจนสุด
แลว) ถาไฟเตือนติดสวางขึ้น ใหนํารถเขารบัการ
ตรวจสอบระบบเบรกที่ศูนยบริการซูซูกิโดยทันที

• ถาน้ํามันเบรกหายอยางรวดเร็วแสดงวาเกิดการ
รั่วซมึในระบบเบรก ใหนํารถเขารับการตรวจสอบ
ที่ศูนยบริการซูซูกิโดยทันที

• หามใชน้ํามันเบรกอื่นๆ นอกเหนือจาก SAE J1703
หรือ DOT3 หามนําน้ํามันเบรกกลับมาใชใหม และ
หามใชน้ํามันเบรกที่เกบ็ไวในภาชนะเกาหรือเปด
แลว อยาใหสิ่งแปลกปลอมและของเหลวชนิดอื่น
เขาไปในกระปกุน้ํามันเบรกโดยเด็ดขาด

ขอควรระวัง

น้ํามันเบรกเปนอันตรายตอดวงตาและทําใหสีรถ
เสียหายได ดังนัน้ ใหใชความระมดัระวังเมื่อเตมิน้ํามนั
ลงในกระปกุน้ํามันเบรก

คําเตือน

ถากลืนน้ํามันเบรกเขาไปจะเปนอันตรายหรือถึง
แกชีวิตได และจะเปนอันตรายถาสัมผัสกับผิวหนัง
หรือดวงตา หากกลืนเขาไปอยาทําใหอาเจียน ใหติดตอ
ศูนยควบคุมสารพิษหรือพบแพทยทันที ถาน้ํามันเบรก
เขาตา ใหลางตาดวยน้ําสะอาดปริมาณมากและไป
พบแพทยทันที ทําความสะอาดรางกายหลังจากการ
ปฏิบัติงาน สารทําละลายอาจเปนพิษตอสัตว ดังนั้น
จึงตองเก็บใหพนมือเด็กและหางจากสัตว
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54G108

ระยะหางต่ําสุดจากแปนเบรกถึงพื้นรถ “a”: 68 มม.
(2.7 นิ้ว)

ขณะเครื่องยนตทาํงาน ใหวัดระยะหางระหวางแปนเบรก
กับพื้นรถโดยเหยียบแปนเบรกดวยแรงประมาณ 30 กก.
(66 ปอนด) ระยะหางต่ําสุดจะตองเปนไปตามที่กําหนดไว
เนื่องจากระบบเบรกของรถทานเปนแบบปรับดวยตัวเอง
จึงไมจําเปนตองปรับแปนเบรก 
ถาระยะหางระหวางแปนเบรกจนถงึพื้นรถทีว่ัดไดขางตน
ต่ํากวาระยะหางต่ําสุดที่กําหนดไว ใหนํารถเขารับการ
ตรวจสอบที่ศูนยบริการซูซกูิ

หมายเหตุ:
เมื่อวัดระยะหางระหวางแปนเบรกกบัพืน้รถ ใหแนใจวา
ไมไดรวมพรมปูพื้นหรือแผนยางปูพื้นไวในการวัดดวย

60G104S

เบรกมือ

54G109

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

ตรวจเช็ความีการปรับเบรกมืออยางถูกตองแลวโดยการนับ
จํานวนคลิกของซี่ฟนขณะที่ทานคอยๆ ดึงคันเบรกมือ
ขึ้นจนสุด คันเบรกมือควรหยุดระหวางซี่ฟนที่ระบุไว
และลอหลังควรล็อคอยางแนนหนา ถาปรับเบรกมือ
ไมถกูตอง หรือเบรกตดิหลงัจากปลดเบรกมอืจนสุดแลว
ใหนํารถเขารับการตรวจสอบและ/หรือปรับเบรกมือที่
ศนูยบริการซูซกูิ

คําเตือน

ถาเกิดปญหาใดๆ ตอไปนี้กับระบบเบรกในรถของทาน
ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการซูซูกิทันที
• ประสิทธิภาพของเบรกไมดี
• แรงเบรกแตละลอไมเทากนั (เบรกแตละลอทํางาน
ดวยแรงเบรกไมเทากนั)

• ระยะเหยียบแปนเบรกมากเกินไป
• เบรกตดิ
• เสียงดังผิดปกติ

ตัวอยาง
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ระบบบังคับเลีย้ว

68LM708

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

ตรวจเช็คระยะฟรีพวงมาลัยโดยคอยๆ หมุนพวงมาลัย
จากซายไปขวา และวัดระยะที่พวงมาลัยเคลื่อนที่กอนท ี่
จะรูสึกถงึแรงตานเล็กนอย ระยะฟรีควรอยูระหวางคาท ี่
กําหนดไว 

ตรวจเช็ควาพวงมาลัยหมุนไดงาย ราบรื่น และไมสั่นรัว
โดยหมุนพวงมาลัยไปทางขวาและทางซายจนสุดขณะ
ขับขี่ดวยความเร็วต่ําในพื้นที่เปดกวาง ถาระยะฟรีไมอยู 
ภายในชวงที่กําหนดไว หรือพบวามีความผิดปกติใดๆ
เกิดขึ้น ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศนูยบริการซูซูกิ

ยาง

74LHT0704

คากําหนดแรงดนัลมยางของลอหนาและลอหลงัสําหรับ
รถทานจะระบุไวที่ปายขอมูลยาง ทั้งยางลอหนาและ
ยางลอหลังควรมีแรงดันลมยางตามที่กําหนดไว
พึงระลึกไววาคาดังกลาวไมใชคาสําหรับยางอะไหล
แบบคอมแพ็ค (ในรถบางรุน)

การตรวจสอบยาง

ตรวจสอบยางของรถทานอยางนอยเดือนละครั้งโดย
ตรวจเช็ครายการตอไปนี้:

1) วัดแรงดันลมยางดวยเกจวัดแรงดันลมยาง ปรับ
แรงดันลมยางตามความจําเปน และอยาลืมตรวจเช็ค
ยางอะไหลดวย

“c”

ตัวอยาง

ตัวอยาง

คําเตือน

• ใหตรวจเช็คแรงดันลมยางขณะที่ยางเย็น มิฉะนั้น
คาที่อานไดอาจไมถูกตอง

• ในขณะที่เติมแรงดันลมยาง ใหคอยตรวจเช็ค
แรงดนัลมยางไปดวยจนกระทั่งไดแรงดันลมยาง
ตามที่กําหนดไว

• หามเติมลมยางนอยหรอืมากเกินกวาที่กําหนดไว 
แรงดันลมยางที่นอยเกนิไปจะทําใหลักษณะการ
ควบคุมรถผิดปกติ หรือจะทําใหกระทะลอบด
กับยาง เปนผลใหเกิดอบุัตเิหตหุรือทําใหยางหรือ
กระทะลอชํารดุเสียหายได 
แรงดันลมยางที่มากเกนิไปจะทําใหยางระเบิดได
เปนผลใหไดรับบาดเจ็บทางรางกาย อีกทั้ง แรงดัน
ลมยางที่มากเกินไปยังจะทําใหลักษณะการควบคุม
รถผิดปกติ จนเปนเหตุใหเกิดอบุัตเิหตุได
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54G136

(1) ตัวแสดงดอกยางสึก
(2) เครื่องหมายบอกตําแหนงตัวแสดง

2) ตรวจเช็ควาความลึกของรองดอกยางนั้นมากกวา
1.6 มม. (0.06 นิ้ว) หรือไม เพือ่ชวยใหทานตรวจ
เช็คได ที่ยางรถจะมีตัวแสดงดอกยางสึกซึ่งหลอไว
ภายในรองดอกยาง เมื่อตัวแสดงปรากฏขึ้นบน
พื้นผิวดอกยาง ความลึกที่เหลืออยูของดอกยางจะ
อยูที่ 1.6 มม. (0.06 นิ้ว) หรือนอยกวา และจําเปน
ตองเปลี่ยนยางใหม

3) ตรวจเช็คการสึกหรอที่ผิดปกติ รอยแตกราว และ
ความเสียหาย ทานควรเปลี่ยนยางที่มีรอยแตกราว
หรือความเสียหายอื่นๆ ถายางสึกหรอผดิปกต ิใหนํา
รถเขารับการตรวจสอบยางที่ศูนยบริการซูซูกิ

4) ตรวจเช็คการหลุดหลวมของนัตลอ
5) ตรวจเช็ความีตะปู กอนหิน หรือวัตถุอื่นๆ ติดอยู

ในยางหรือไม

ตัวอยาง ขอควรระวัง

การชนขอบทางและการวิ่ งบนทางที่ เต็มไปดวย
กอนหินจะทําใหยางเสียหายและมีผลตอศูนยลอ
ใหแนใจวาไดนํารถเขารับการตรวจเช็คยางและ
ศูนยลอเปนระยะๆ ที่ศูนยบริการซูซูกิ

คําเตือน

• ยางที่ติดตั้งมากับรถซูซูกิของทานเปนยางที่มี
ประเภทและขนาดเดียวกนัทั้งหมด ยางทั้งหมดนี้
เปนสิ่งสําคญัในการบังคับเลีย้วและการควบคุมรถ
หามใชยางทีม่ีประเภทหรือขนาดตางกันกับลอทัง้สี่
ของรถคันเดียวกนั ขนาดและประเภทของยางที่
ใชควรไดรับการรับรองจากซูซูกิวาเปนอุปกรณ
มาตรฐานหรืออุปกรณเสริมสําหรับรถของทาน
เทานั้น

• การเปลี่ยนลอและยางดวยอะไหลทดแทนที่มจีําหนาย
ทั่วไปจะทําใหการบังคบัเลีย้วและการควบคุมรถ
เปลี่ยนไปอยางมาก

• ดังนั้น ใหใชเฉพาะลอและยางที่ไดรับการรับรอง
จากซูซูกิวาเปนอุปกรณมาตรฐานหรืออุปกรณ
เสริมสําหรับรถของทานเทานั้น

ขอพึงระวัง
การเปลี่ยนยางที่มีขนาดตางกันกับยางเดิมที่ติดมา
กับรถอาจทําใหมาตรวัดความเร็วหรือมาตรบันทึก
ระยะทางแสดงคาไมถูกตองได ดังนั้น ใหตรวจเช็ค
กับทางศูนยบริการซูซูกิกอนซื้อวายางที่นํามาเปลี่ยน
นั้นมีขนาดตางจากยางเดิมหรอืไม
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การสลับยาง

การสลับยาง 4 เสน

54G114

เพื่อหลีกเลี่ยงการสึกหรอที่ไมเทากันของยางและเพื่อ
ยืดอายุการใชงาน ใหสลับยางตามที่แสดงไวในภาพ
ควรสลับยางทุกๆ 10000 กม. หลังจาก สลับยางแลว
ใหปรับแรงดันลมยางลอหนาและหลังไปที่คากําหนด
ซึ่งระบุไวในปายขอมูลยาง

แบตเตอรี่

54G118

สําหรับแบตเตอรี่ที่ไมตองบํารุงรักษา (แบบไมมีฝาปด)
ทานไมจําเปนตองเติมน้ํา สําหรับแบตเตอรี่แบบทั่วไป
ซึ่งมีฝาปดชองเติมน้ํา ระดับของน้ํากรดแบตเตอรี่ตอง
อยูระหวางเสนระดับ “MAX” และ MIN” ตลอดเวลา
ถาพบวา ระดับน้าํกรดอยูต่ํากวาเสนระดับ “MIN” ใหเติม
น้ํากลั่นจนถึงเสนระดับ “MAX” ทานควรตรวจเช็ค
แบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่ และขายึดแบตเตอรี่เปนระยะๆ
เพื่อดูวามีสนิมเกิดขึ้นหรือไม กําจัดสนิมออกโดยใชแปรง
แบบลวดแข็งและแอมโมเนียผสมกับน้ํา หรือเบกกิ้งโซดา
ผสมกับน้ํา หลังจากกําจัดสนิมแลว ใหลางออกดวย
น้ําสะอาด

ถาทานไมใชรถตั้งแตหนึง่เดือนขึน้ไป ใหปลดสายขัว้ลบ
แบตเตอรี่เพื่อปองกันการคายประจุ

คําเตือน

• แบตเตอรีจ่ะคายกาซไฮโดรเจนไวไฟออกมา ควร
เก็บแบตเตอรี่ใหหางจากเปลวไฟและประกายไฟ
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดได หามสูบบุหรี่
ขณะทํางานในบริเวณใกลเคยีงกับแบตเตอรี่

• เมื่อตรวจเชค็หรือซอมบํารุงแบตเตอรี่ ตองปลด
สายขั้วลบแบตเตอรี่ออกกอน ระมัดระวังอยาให
เกิดการลัดวงจรโดยปลอยใหวัตถโุลหะสัมผัสกบั
ขั้วแบตเตอรี่และรถพรอมกัน

• เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายทีอ่าจเกิดขึน้กับตัวทานหรือ
ความเสียหายตอตวัรถหรือแบตเตอรี่ ใหปฏิบัติ
ตามคําแนะนําในการพวงแบตเตอรี่เพื่อสตารท ใน
หมวด “การปฏบิัตใินกรณฉีุกเฉิน” ของคูมอืเลมนี้
ถาจําเปนตองพวงแบตเตอรีเ่พือ่สตารทรถของทาน

• กรดซัลฟูริกเจือจางที่กระเด็นออกจากแบตเตอรี่

สามารถทําใหตาบอดหรือการไหมอยางรุนแรงได

ดังนั้น โปรดสวมแวนตาปองกันและถุงมอืที่เหมาะสม

ถามีอาการบาดเจ็บ ใหลางทําความสะอาดดวงตา

หรือรางกายดวยน้ําปริมาณมากและนําสงโรงพยาบาล

ในทันที เก็บแบตเตอรี่ใหพนมือเด็ก

ตัวอยาง
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การเปลี่ยนแบตเตอรี่

79MS0T701

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

การติดตั้งแบตเตอรี่:
1) ติดตั้งแบตเตอรี่ โดยทํายอนขัน้ตอนการถอด
2) ขันโบลทยดึขายดึและสายแบตเตอรี่ใหแนน

หมายเหตุ:
เมื่อแบตเตอรี่ถูกปลดออก บางฟงกชั่นของรถยนตจะ
ถูกตั้งคาเริ่มตนใหมและ/หรือบางฟงกชั่นจะไมทํางาน
ตองทําการรีเซ็ตฟงกชั่นเหลานี้หลังจากตอแบตเตอรี่
กลับเขาที่

ฟวส

รถของทานมฟีวสสามประเภทตามทีอ่ธิบายไวดานลางนี:้

ฟวสหลัก
ฟวสหลักจะรับกระแสไฟฟาโดยตรงจากแบตเตอรี่

ฟวสรอง
ฟวสเหลานี้จะอยูระหวางฟวสหลักกับฟวสแยก และ
มีไวสําหรับกลุมภาระทางไฟฟา

ฟวสแยก
ฟวสเหลานี้มีไวสําหรับวงจรไฟฟาแตละวงจร

การถอดฟวส ใหใชเครื่องมือถอดฟวสที่อยูในกลองฟวส

63J095

ฟวสในหองเครื่องยนต

79MS00706

79MS00707

(1)

(2)

(3)

(4)

ตัวอยาง

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

(14)
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ฟวสหลัก ฟวสรอง และฟวสแยกบางตัวจะอยูในหอง
เครื่องยนต ถาฟวสหลักขาด อุปกรณไฟฟาทั้งหมดจะ
ไมทํางาน ถาฟวสรองขาด อุปกรณไฟฟาในกลุมภาระ
ทางไฟฟาที่เกี่ยวของจะไมทํางาน เมื่อเปลี่ยนฟวสหลัก
ฟวสรอง หรือฟวสแยก ใหใชอะไหลที่เปนของแทจาก
ซูซูกิเทานั้น
การถอดฟวส ใหใชเครื่องมือถอดฟวสที่อยูในกลองฟวส
คากระแสไฟฟาของฟวสแตละตัวจะแสดงอยูที่ดานหลงั
ของฝาปดกลองฟวส

ฟวสหลกั/ฟวสรอง

(1) 100 A FL1

(2) 100 A FL2

(3) 100 A FL3

(4) 50 A FL4

(5) 80 A FL5

(6) 50 A สวิตชสตารท -2

(7) – วาง

(8) 15 A รีเลย CVT

(9) – วาง

(10) 10 A เครื่องปมลม

(11) 15 A FI

(12) – วาง

(13) 60 A พวงมาลัยเพาเวอร

(14) 30 A พัดลมหมอน้ํา

(15) 30 A พัดลมเสริมของพดัลมหมอน้ํา

(16) 30 A พัดลมโบลวเวอร

(17) 30 A มอเตอรสตารท

(18) 40 A มอเตอร ABS

(19) 30 A อุปกรณเสริม

(20) 15 A ไฟต่ํา (ดานซาย)

(21) 15 A ไฟต่ํา (ดานขวา)

(22) 25 A ชุดควบคุม ABS

(23) – วาง

(24) 20 A ไฟตัดหมอกหนา

(25) 25 A ไฟหนา

(26) 40 A สวิตชสตารท

(27) 7.5 A สัญญาณสตารท

(28) 15 A ไฟสูง (ดานซาย)

(29) 15 A ไฟสูง (ดานขวา)
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หมายเหตุ:
ใหแนใจวากลองฟวสมีฟวสสํารองพรอมใชงานอยูเสมอ

ฟวสใตแผงหนาปด

74LHT0711

71LS10702

คําเตือน

ถาฟวสหลักหรือฟวสรองขาด ใหแนใจวาไดนํารถเขา
รับการตรวจสอบที่ศูนยบริการซูซูกิ ใชอะไหลที่เปน
ของแทจากซูซูกิทุกครั้ง หามใชอะไหลอื่นทดแทน
เชน สายไฟ ถึงแมวาจะใชเพยีงชั่วคราวก็ตาม มิฉะนั้น
จะเกิดความเสียหายกับระบบไฟฟาอยางรุนแรง และ
เกดิไฟไหมได

ตัวอยาง

ขาด

ปกติ

ตัวอยาง

(1)

(12)
(10)

(13)

(36)

(2) (3) (4)

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

(11) (14) (15)

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

(23) (24) (25) (26) (27) (28) (29)

(30) (31) (32) (33) (34) (35)

(37)

(38)

ฟวสรอง

(1) 30 A เข็มขัดนิรภัย

(2) 20 A กระจกไฟฟา

(3) 20 A ล็อคพวงมาลัย

(4) 20 A ไลฝากระจกบังลมหลัง

(5) – วาง

(6) – วาง

(7) – วาง

(8) 7.5 A สัญญาณสตารท

(9) 15 A ACC-2

(10) 30 A กระจกไฟฟา

(11) 10 A ไฟฉุกเฉิน

(12) 7.5 A BCM

(13) 15 A คอยลจุดระเบิด

(14) 10 A ชุดควบคุม ABS

(15) 15 A ACC

(16) – วาง

(17) 15 A แตร

(18) 10 A ไฟเบรก

(19) 10 A ถุงลม

(20) 10 A ไฟถอย
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79MS0-14E

81A283

การปรับลําแสงไฟหนา

เนื่องจากการปรับลําแสงไฟหนาจําเปนตองใชขั้นตอน
พิเศษ ขอแนะนําใหทานนํารถเขารับการปรับลําแสง
ไฟหนาที่ศูนยบริการซูซูกิ

(21) 15 A
มอเตอรที่ฉีดน้ําลางกระจก 
บังลมหนา

(22) 25 A ที่ปดน้ําฝนกระจกบังลมหนา 

(23) 7.5 A ไฟสองสวางหองโดยสาร

(24) – วาง

(25) – วาง

(26) – วาง

(27) 7.5 A สัญญาณจุดระเบิด-1

(28) 15 A วิทยุ 2

(29) – วาง

(30) 15 A วิทยุ

(31) 10 A ไฟทาย

(32) 20 A ล็อคประตู

(33) 7.5 A ระบบควบคุมความเร็วคงที่

(34) 10 A มาตรวัด

(35) 7.5 A สัญญาณจุดระเบิด-2

(36) – วาง

(37) 15 A ปมน้ํามันเกียร CVT

(38) 15 A CVT

คําเตือน

ใหแนใจวาไดเปลี่ยนฟวสที่ขาดดวยฟวสใหมที่มีคา
กระแสไฟฟาถูกตองเสมอ หามใชอะไหลทดแทน เชน
อะลมูเินยีมฟอยล หรือสายไฟเปลี่ยนแทนฟวสที่ขาด
ถาทานเปลี่ยนฟวส แลวฟวสใหมขาดในระยะเวลา
อันสั้น แสดงวาระบบไฟฟาอาจมีปญหารุนแรง ใหนํา
รถเขารบัการตรวจสอบที่ศูนยบริการซูซูกทิันที

ปกติ ขาด
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การเปลี่ยนหลอดไฟ ไฟหนา

ไฟหนาฮาโลเจน

79MH0704

(1) ไฟหนา (ไฟสูง)

(2) ไฟหนา (ไฟต่ํา)

79MS0T702

เปดฝากระโปรงหนา ถอดฝาครอบ (1) และปลดขั้วตอ (2)
กดสปริงดัน (3) ไปทางดานหนา แลวปลดออก จากนั้น
ถอดหลอดไฟออก ตดิตัง้หลอดไฟใหมโดยยอนขั้นตอน
การถอด

ขอควรระวัง

• หลอดไฟมีความรอนมากพอที่จะทําใหนิ้วมือของ
ทานพองไดหลังจากทีป่ดใชงานไมนาน โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ไฟหนาฮาโลเจน ดังนัน้ ใหเปลี่ยนหลอดไฟ
หลงัจากที่หลอดไฟเย็นลงแลว

• หลอดไฟของไฟหนาจะมกีาซฮาโลเจนที่มแีรงดัน
อยูภายใน ซึ่งสามารถระเบิดและทําใหทานไดรบั
บาดเจ็บไดในกรณทีี่แตกหรือหลนกระแทก ดังนัน้
ใหถืออยางระมัดระวัง

• ใหสวมถุงมือและเสื้อแขนยาวเมือ่เปลี่ยนหลอดไฟ
เพื่อปองกนัไมใหถูกชิ้นสวนที่มีคมบาด

ขอพึงระวัง
น้ํามันจากผิวหนังของทานอาจทําใหหลอดฮาโลเจน
รอนจัดและระเบิดไดเมื่อไฟดวงนั้นเปดอยู ใหจับ
หลอดไฟใหมโดยใชผาสะอาด

ขอพึงระวัง
การเปลี่ยนหลอดไฟบอยแสดงถึงความจําเปนของ
การตรวจสอบระบบไฟฟา ซึ่งควรใหศูนยบรกิารซูซูกิ
เปนผูดําเนินการ

(2)(1)

(2) (1)

(3)

ตัวอยาง
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79MS0-14E

79MH0706

หมายเหตุ:
ทานจะเห็นตําแหนงของสปริงดันไดจากชองไฟหนา

หลอดไฟอื่นๆ

เบาหลอดไฟ

54G123

(1) การถอด
(2) การติดตั้ง

การถอดเบาหลอดไฟออกจากตัวเรือน ใหหมุนเบาทวน
เข็มนาฬิกาแลวดึงออก การติดตั้งเบาหลอดไฟ ใหดัน
เบาหลอดไฟเขาไปขางในแลวหมุนตามเขม็นาฬิกา

หลอดไฟ

54G124

(3) การถอด
(4) การติดตั้ง

หลอดไฟมีสองประเภท “แบบแกวทั้งหลอด” (1) และ
“แบบแกว/โลหะ” (2)

การถอดและติดตั้งหลอดไฟแบบแกวทั้งหลอด (1) ใหดึง
หรือดันหลอดไฟเขาไปงายๆ

การถอดหลอดไฟแบบแกว/โลหะ (2) ออกจากเบา
หลอดไฟ ใหดันหลอดไฟเขาไปแลวหมุนทวนเข็ม
นาฬิกา การติดตั้งหลอดไฟใหม ใหดันเขาไปและหมุน
ตามเข็มนาฬิกา

ทานสามารถเขาถึงหลอดไฟหรือเบาหลอดไฟไดดังนี้

(1)

(1)

(2)

(2)

ตัวอยาง

(1)

(2)

(3)

(4)

ตัวอยาง
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ไฟเลี้ยวหนา (1)
ไฟเลี้ยวหนา (2)

79MH0707

ไฟตัดหมอกหนา (ในรถบางรุน)

1) สตารทเครื่องยนต หมุนพวงมาลัยไปทางดานตรง
ขามกับไฟตดัหมอกที่ตองการเปลีย่นเพื่อใหเปลีย่น
หลอดไฟไดงาย จากนั้น ดับเครื่องยนต

79MH0752

2) ถอดคลิป (1)

61MM0B081

3) เปดสวนปลายของแผงครอบดานในบังโคลนออก

(2) (1)

(1)ตัวอยาง

ตัวอยาง



7-29

การตรวจสอบและการบํารงุรักษา

79MS0-14E

80JM071

4) ปลดขั้ วตอโดยการกดที่ ตัวปลดล็อค หมุนเบา
หลอดไฟทวนเขม็นาฬิกา แลวถอดออก

ไฟทายรวม

79MH0753

ถอดโบลท (1) ออกและดึงตัวเรือน (2) ออกในแนวตรง

ไฟถอย

(รุนที่ไมมีแผงปดหองเกบ็สัมภาระ)

79MS0T704

เปดฝากระโปรงทายและถอดฝาครอบ (1) ออก ปลด
ขั้วตอ (2) โดยการกดที่ตัวปลดล็อค หมุนเบาหลอดไฟ
(3) ทวนเขม็นาฬิกาและถอดเบาหลอดไฟออก

ตัวอยาง

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)
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79MS0-14E

 (รุนที่มีแผงปดหองเก็บสัมภาระ)

79MS0T705

1) เปดฝากระโปรงทาย งดัคลิป (1) ออกโดยใชไขควง
ปากแบน ดังลักษณะที่แสดงในภาพ จากนั้นใหดึง
แผงปด (2) ออก 79MS0T706

2) ปลดขัว้ตอ (3) โดยการกดที่ตัวปลดล็อค หมุนเบา
หลอดไฟ (4) ทวนเข็มนาฬิกาและถอดเบาหลอดไฟ
ออก

ไฟสองปายทะเบียน

79MH0755

เปดฝากระโปรงทายและถอดฝาครอบออก (ในรถ
บางรุน) ถอดเบาหลอดไฟโดยหมุนเบาหลอดไฟ (1)
ทวนเขม็นาฬิกาและถอดเบาหลอดไฟออก

หมายเหตุ:
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการถอดแผงปดหองเก็บ
สัมภาระไดทีห่ัวขอ “ไฟถอย” ดังที่ไดอธบิายไวกอนหนา

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
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79MS0-14E

ไฟสองสวางภายใน

ถอดเลนสออกโดยใชไขควงแบนคลุมดวยผาเนื้อนุม 
ดังภาพ การติดตั้งกลับเขาที่ ใหดันกลับเขาไป

ดานหนา

61MM0A207

ตรงกลาง

60G115

ไฟสองสวางหองเกบ็สัมภาระ (ในรถบางรุน)

79MS00702

1) เปดฝากระโปรงทายและถอดเลนสออกโดยหมุน
ทวนเข็มนาฬิกา

2) เปลีย่นหลอดไฟ และปฏิบัติยอนลําดับการทํางาน
ของขั้นตอนที่ 1) เพื่อติดตั้งชิ้นสวนกลับเขาที่

ใบปดน้ําฝน

54G129

ถาใบปดน้ําฝนเปราะหรือเสียหาย หรือทําใหเกิดรอย
ขณะปดน้ําฝน ใหเปลี่ยนใบปดน้ําฝน

การติดตั้ งใบปดน้ําฝนใหม  ใหปฏิบั ติตามขั้ นตอน
ดานลางนี้

ขอพึงระวัง
เพื่ อหลีกเลี่ ยงไมใหกระจกเปนรอยขีดขวนหรือ
แตกราว อยาใหกานปดน้ําฝนกระแทกกับกระจก
ขณะเปลีย่นใบปดน้ําฝน
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79MS0-14E

หมายเหตุ:
ใบปดน้ําฝนบางประเภทอาจแตกตางจากที่อธิบายไว
ในคูมือเลมนี้ ทั้งนี้ขึน้อยูกับคากําหนดของรถ ถาเปน
เชนนั้น ใหตดิตอขอรับคําปรึกษาเกีย่วกบัวิธีการเปลี่ยน
ที่ถูกตองจากศูนยบริการซูซกูิ

สําหรับที่ปดน้ําฝนกระจกบังลมหนา:

70G119

1) จับกานปดน้ําฝนใหหางจากกระจก

54G130

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

3) ปลดล็อคที่ปลายของใบปดน้ําฝน แลวเลื่อนใบปด
น้ําฝนออก ดังภาพ

การถอด

60A260

การติดตั้ง

54G132

(1) ปลายดานที่ล็อค

ตัวอยาง

ตัวอยาง
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79MH0756

(3) ประกับ

4) ถาใบปดน้ําฝนใหมไมมีประกบัโลหะสองอันมาให
ดวย ใหถอดประกับดงักลาวออกจากใบปดน้ําฝน
เกาเพื่อนํามาใสกับใบปดน้ําฝนใหม

79MH0757

60MH072

(A) ขึ้น
(B) ลง

หมายเหตุ:
เมือ่ทําการติตตั้งประกับโลหะ (3) ใหแนใจวาทิศทางของ
ประกับโลหะนั้นเหมือนดังที่แสดงในภาพดานบน

5) ติดตัง้ใบปดน้ําฝนใหมโดยทํายอนขั้นตอนการถอด
และจัดใหปลายดานที่ล็อคหนัไปทางกานปดน้ําฝน 
ใหแนใจวาขอเกี่ยวทกุตัวยึดใบปดน้าํฝนอยางถูกตอง
แลว ล็อคปลายของใบปดน้ําฝนใหเขาที่

6) ตดิตัง้โครงที่ปดน้ําฝนเขากบักานปดน้ําฝน ใหแนใจ
วาคนัล็อคยดึเขากับกานปดน้ําฝนอยางแนนหนา

น้ําฉีดลางกระจกบังลมหนา

80JM078

(3)

(3)

ตัวอยาง

(3)

(3)

ตัวอยาง

(3)

(A)

(B)

ตัวอยาง

ตัวอยาง
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79MS0-14E

ตรวจเช็ความีน้ําฉีดลางกระจกในถังพักหรือไม ใหเติม
ตามความจําเปน ใชน้าํฉีดลางกระจกบงัลมหนาคณุภาพดี
แลวเจือจางกับน้ําตามความจําเปน

ระบบปรับอากาศ

ถาทานไมไดใชเครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน เชน
ในชวงฤดหูนาว เครื่องปรับอากาศอาจทํางานไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพเมื่อทานเริ่มใชงานอกีครั้ง เพือ่เปนการยดื
อายุการใชงานและรักษาประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด
ของเครื่องปรับอากาศ จึงจําเปนตองเปดใชงานเครื่อง
ปรบัอากาศบางเปนครัง้คราว เปดใชงานเครื่องปรบัอากาศ
อยางนอยเดอืนละครั้งเปนเวลาหนึ่งนาทีขณะเครื่องยนต
เดนิเบา การทําเชนนี้จะเปนการหมุนเวยีนสารทําความเย็น
และน้ํามนั รวมทั้งชวยปองกันชิ้นสวนประกอบภายในดวย

การเปลี่ยนไสกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ 
(ในรถบางรุน)

เนือ่งจากการเปลี่ยนไสกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ
จําเปนตองใชขั้นตอนพิเศษ ขอแนะนําใหทานนํารถเขา
รับการเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็นที่ศูนยบริการซูซูกิ

79MH0763

1) เขาถึงตําแหนงทีต่ิดตั้งไสกรองอากาศของเครือ่งปรบั
อากาศไดโดยกดดานขางของชองเก็บของเขาหากนั
และถอดชองเก็บของออก

คําเตือน

หามใช “สารปองกันการแข็งตัว” ในถังพักน้ําฉีดลาง
กระจกบงัลมหนา สารนี้จะทําใหทัศนวิสัยในการขบัขี่
ลดลงอยางมากเมื่อฉีดลงบนกระจกบังลมหนา และ
จะทําใหสรีถไดรับความเสียหายดวย

ขอพึงระวัง
ถามอเตอรที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนาทํางานโดย
ที่ไมมีน้ําในถังพักน้ําฉีดลางกระจก อาจเปนเหตุให
เกดิความเสียหายได
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การตรวจสอบและการบํารงุรักษา

79MS0-14E

79MH0761

2) ถอดฝาครอบ (1) ออกและดึงไสกรองอากาศ (2)
ออกมา

หมายเหตุ:
เมื่อทานติดตั้งไสกรองอากาศใหม ตรวจสอบใหแนใจ

วาสัญลักษณ UP (3) ชี้ขึ้นดานบน

(1)

(2)

(3)
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บรกิารฉุกเฉนิ

79MS0-14E

เครื่องมือสําหรับเปลี่ยนยาง

79MS0T801

(1) แผนปูพืน้หองเก็บสัมภาระ
(2) ชุดซอมยางแบนฉุกเฉนิ
(3) แมแรง
(4) ประแจขันลอ
(5) ดามแมแรง

คําแนะนําในการใชแมแรง

75F062

1) จอดรถยนตบนถนนพื้นแขง็แนวราบ
2) ดึงเบรกมือจนสุดและเขาเกียรตําแหนง “P” (เกียร

จอด) หากรถของทานเปนรถเกียร CVT หรือเขา
เกียรตําแหนง “R” (เกียรถอย) หากรถของทานเปน
รถเกียรธรรมดา

(1)

(2) (2)(3)

(4) (5)
ตัวอยาง

คําเตือน

หลังจากใชเครือ่งมอืสําหรับเปลี่ยนยาง ควรแนใจวา
ไดเก็บอปุกรณทั้งหมดเขาที่แลว เนื่องจากอาจทําให
เกดิอุบัติเหตแุละไดรับบาดเจ็บได

ขอควรระวัง

ควรใชแมแรงในการเปลี่ยนลอเทานั้น และควรอาน
คําแนะนําในการใชแมแรงในหมวดนี้กอนที่จะใช
แมแรง

คําเตือน

• ควรแนใจวาไดเขาเกยีรตําแหนง “P” (เกยีรจอด)
แลวสําหรับรถเกียร CVT หรือเขาเกียรตําแหนง
“R” (เกยีรถอย) สําหรบัรถเกยีรธรรมดา เมื่อขึ้น
แมแรงยกรถ

• อยาขึ้นแมแรงยกรถโดยที่เกยีรอยูในตําแหนง “N”
(เกียรวาง) มิฉะนัน้ แมแรงที่ไมมั่นคงอาจทําให
เกิดอุบัตเิหตไุด
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บริการฉุกเฉิน

79MS0-14E

3) ใหเปดไฟกะพริบฉกุเฉนิหากรถของทานจอดอย ูชดิ
ขอบทาง

4) หนุนลอหนาและลอหลังดานที่ตรงขามกับลอที่จะ
ยกในแนวทแยงมุม

5) วางลออะไหลไวใตตัวรถใกลกับลอที่จะยกดงัที่แสดง
ในภาพ เพื่อปองกันกรณีที่แมแรงเกิดเลื่อนหลุด

54G253

63J100

63J101

6) วางแมแรงในมมุองศาดงัที่แสดงในภาพและยกแมแรง
ขึ้นโดยหมุนดามแมแรงตามเข็มนาฬิกาจนกวารอง
หัวแมแรงพอดีกับแถบแมแรงใตตัวถังรถ

7) คอยๆ ยกแมแรงขึน้ชาๆ อยางตอเนื่องจนกวายาง
จะพนจากพื้น อยายกรถมากเกินความจําเปน

คําเตือน

• ใชแมแรงในการเปลีย่นลอบนพืน้ราบที่มัน่คงเทานัน้
• หามยกรถขึ้นบนพืน้ลาดเอยีง
• อยายกรถโดยที่แมแรงอยูในตําแหนงอื่นนอกเหนือ

จากตําแหนงขึน้แมแรงทีก่ําหนด (ดงัแสดงในภาพ)

ใกลกับลอที่จะเปลีย่น

• ตรวจสอบใหแนใจวาแมแรงยกขึ้นไดอยางนอย
50 มม. (2 นิ้ว) กอนที่จะสัมผัสกับหนาแปลนตัวถัง
การใชแมแรงเมื่อแมแรงพับอยูภายในระยะ 50 มม.
(2 นิ้ว) อาจทําใหแมแรงบกพรองได

• อยายืน่สวนหนึง่สวนใดของรางกายเขาไปใตทอง
รถขณะที่ยกรถไวดวยแมแรง

• อยาเดนิเครือ่งยนตขณะที่ยกรถไวดวยแมแรง และ
อยาใหผูโดยสารอยูภายในรถ
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บรกิารฉุกเฉนิ

79MS0-14E

การยกรถดวยแมแรงตะเข

• ทําการขึ้นแมแรงตะเขในตําแหนงที่แสดงในภาพ
ตอไปนี้

• ใหรองรับรถที่ยกดวยขาตั้งแมแรง (มจีําหนายทั่วไป)
ที่ตําแหนงขึน้แมแรงที่แสดงในภาพตอไปนี้เสมอ

ตําแหนงขึ้นแมแรงสําหรับแมแรงตะเขที่ดานหนารถ (1)

79MH0758

ตําแหนงขึ้นแมแรงสําหรับแมแรงตะเขที่ดานหลงัรถ (2)

79MH0759

ตําแหนงสําหรับขาตัง้แมแรง (3) หรือลฟิทยกรถ

61MM0B103

(1)

ตัวอยาง

(2)

ตัวอยาง

(3) (3)

ตัวอยาง
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บริการฉุกเฉิน

79MS0-14E

หมายเหตุ:
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนยบริการซซููกิ

การเปลี่ยนลอ

ในการเปลี่ยนลอ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

1) ใหผูโดยสารทกุคนลงจากรถและนาํสมัภาระทัง้หมด
ออกจากรถ

2) นําแมแรง เครื่องมือ และลออะไหลออกจากรถ
3) คลายนัตลอใหหลวมแตอยาถอดออก
4) ยกรถขึ้น
5) ถอดนัตลอและลอออก
6) กอนการติดตั้งลอใหม ใหเช็ดคราบโคลนและสิ่ง

สกปรกออกจากพื้นผิวของลอและดุมลอดวยผา
สะอาด เช็ดดุมลอดวยความระมัดระวัง เนื่องจาก
อาจเกิดความรอนจากการขับขี่

7) ติดตั้งลอใหมและเปลี่ยนนัตลอโดยใหปลายรูป
โคนหันเขาหาลอ ใชมือขันนัตแตละขางใหแนน
จนกระทั่งลอยดึกับดุมลออยางมั่นคง

54G116

คาแรงขันสําหรับนัตลอ
100 นิวตัน-เมตร (10.2 กก.-เมตร, 73.8 ปอนด-ฟุต)

8) ลดแมแรงลงแลวขันนัตลอตามแนวไขวกันดวย
ประแจขันนัตลอใหแนน ดังภาพที่แสดง

ขอพึงระวัง
อยาทําการขึ้นแมแรงตะเขที่ทอไอเสีย สเกิรตขาง
(ในรถบางรุน) ฝาครอบใตเครื่องยนต หรือคานแข็ง
ดานหลัง

คําเตือน

ใชนัตลอของแท และขันนัตลอตามคาแรงขันที่กําหนด
ทนัทีหลงัจากทาํการเปลีย่นลอ นตัลอทีไ่มเหมาะสม
หรือการขนันัตลอที่ไมถูกตอง อาจทําใหนตัลอหลวม
หรือหลุดออก ซึ่งจะทําใหเกิดอุบัติเหตุได ถาทานไมมี
ประแจปอนดขันนัตลอ กรุณาเขารับการตรวจเช็ค
คาแรงขันนัตลอที่ศูนยบริการซูซูกิ

คลาย

ขันแนน
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บรกิารฉุกเฉนิ

79MS0-14E

ฝาครอบลอแบบเต็มวง (ในรถบางรุน)

60G309
เครื่องมือปลายแบน (1) หรือ (2)

รถของทานมีเครื่องมือสองชนิด คือ ประแจขันนัตลอ
และดามขึ้นแมแรง ซึ่งดานหนึ่งจะมีปลายแบน
ใชเครื่องมอืดานปลายแบนเพื่อถอดฝาครอบลอแบบเต็ม
วงออกดังภาพดานบน

54G117

เมื่อติดตั้งฝาครอบลอ ตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบตอง
อยูในตําแหนงที่ถูกตอง เพื่อไมใหบดบังหรือขัดขวาง
วาลวเติมลมยาง

ชุดซอมยางแบนฉกุเฉนิ

ชุดซอมยางแบนฉุกเฉินจะเก็บอยูในชองเก็บของหอง
เก็บสมัภาระหมายเลข 1 โดยแยกตางหากใตแผงปดทีพ่ื้น
หองเก็บสัมภาระ

กรุณาอานคูมือการใชงานที่แนบมากับชุดซอมยางแบน
ฉุกเฉนิกอนใชงาน

สิ่งสําคัญ
ชุดซอมยางแบนฉุกเฉินไมสามารถใชในกรณีตอไปนี้
กรุณาติดตอศูนยบริการซูซูกิหรือหนวยบริการฉุกเฉิน
บนทองถนน
• การฉีกขาดตดั หรือรูเจาะ ในดอกยางที่มีขนาดใหญ
กวา 4 มม. โดยประมาณ

• ฉีกขาดถงึดานในผนังยาง
• ความเสียหายของยางทีเ่กิดจากการขบัรถโดยความดนั
ยางลดลงอยางมาก หรือขับรถแมขณะยางแบน

• ปกยางไมไดแนบกบัขอบยางอยางสมบูรณ
• ขอบมีความเสียหาย
รูรั่วขนาดเลก็ในยางที่เกดิจากตะปหูรือสกรูเจาะสามารถ
ปดผนึกดวยชดุซอมยางแบนฉุกเฉิน
อยาเอาตะปูหรือสกรูออกจากยางระหวางซอมแซม
ฉุกเฉิน

สวนประกอบของชุดซอมยางแบนฉุกเฉิน

79MS0T802

(1) เครื่องปมลม
(2) ขวดน้ํายาเคลือบ
(3) ฉลากจํากัดความเร็ว

(ติดอยูทีข่วดน้ํายาเคลือบ)
(4) คูมือการใชงาน
(5) ทอลม
(6) ทอเติม

ตัวอยาง

ตัวอยาง

(1)

(5) (6)

(4)(3)

(2)
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บริการฉุกเฉิน

79MS0-14E

วิธีการซอมฉุกเฉิน

1) จอดรถยนตบนถนนพื้นแขง็แนวราบ ดึงเบรกมือ
จนสุดและเขาเกยีรตําแหนง “P” (เกียรจอด) หากรถ
ของทานเปนรถเกียร CVT หรอืเขาเกียรตําแหนง “R”
(เกียรถอย) หากรถของทานเปนรถเกียรธรรมดา 
ใหเปดไฟกะพริบฉุกเฉินหากรถของทานจอดอยูชดิ
ขอบทาง 
หนุนลอหนาและลอหลังดานที่ตรงขามกับลอที่จะ
ซอมในแนวทแยงมุม

2) นําขวดน้ํายาเคลือบและเครื่องปมลมออกมา 
3) เปดฝาปดที่ปดเบาขวดน้ํายาเคลอืบไวที่ดานบนของ

เครื่องปมลม แลวใสขวดน้ํายาเขาในเบา
4) คลายเกลียวฝาครอบของวาลวยาง 
5) ตอทอเติมของขวดน้ํายาเคลือบเขากับวาลวยาง
6) ตอปลั๊กไฟของเครื่องปมลมเขากับชองเสยีบอปุกรณ

เสริม สตารทเครื่องยนต เปดเครื่องปมลม และเติม
ลมยางไปที่คาแรงดันลมยางที่กําหนด

79MS0T803

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

ถาคาแรงดันลมยางไมถึง 130 กิโลปาสคาล (1.3 บาร)
ภายใน 7 นาที ใหยกลอขึ้นดวยแมแรงแลวหมุนลอ
สามครั้งหรือมากกวาเพื่อใหน้ํายาเคลือบกระจายทั่วยาง
จากนั้น เติมลมยางอีกครั้ง

ถาแรงดันลมยางไมถึงคาที่กําหนด ยางอาจไดรับความ
เสียหายอยางมาก ในกรณีนี้ แสดงวาชุดซอมยางแบน

คําเตือน

น้ํายาเคลือบชุดซอมยางแบนฉุกเฉินเปนอันตราย
ถากลืนกินเขาไป หรือสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา
หากกลืนเขาไป อยาทําใหอาเจียน ใหดื่มน้ําปรมิาณมาก
(ถาเปนไปไดใหดื่ม Charcoal Slurry) และไปพบ
แพทยทันที ถาน้ํายาเคลือบเขาตา ใหลางตาดวยน้ํา
สะอาดและไปพบแพทยทันที ทําความสะอาดรางกาย
หลังจากการปฏิบัติงาน สารทําละลายอาจเปนพิษตอ
สัตว ดังนั้น จึงตองเก็บใหพนมือเดก็และหางจากสัตว

ขอพึงระวัง
ใหแนใจวาไดเปลี่ยนน้ํายาเคลือบกอนวันหมดอายุที่

ระบุไวในฉลากของขวดน้ํายาเคลือบ สามารถหาซื้อ

น้ํายาเคลอืบใหมไดที่ศูนยบริการซูซูกิ
ขอพึงระวัง

อยาใชงานเครื่องปมลมอยางตอเนือ่งเกนิกวา 10 นาที
จะทําใหเครื่องปมลมเกิดความรอนสูงเกินไป

(3)
(1)

(4)

(2)

สูงสุด 10 นาที

ตองเติมแรงดัน
ลมยาง
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ฉุกเฉินไมสามารถซอมยางได กรุณาติดตอศูนยบริการ
ซูซูกิหรือหนวยบริการฉุกเฉนิบนทองถนน

หมายเหตุ:
ถาเติมลมยางมากเกินไป ใหปลอยลมยางออกโดยคลาย
สกรูที่ทอเติม

7) ปดเครือ่งปมลม ดงึปลัก๊ไฟออกจากชองเสียบอุปกรณ
เสริม 

8) ปลดทอเติมของขวดน้ํายาเคลือบออกจากวาลวยาง
9) กดปุมปลดล็อคที่ดานขางแลวนําขวดน้ํายาเคลือบ

ออก

79MS0T804

(5) ปุมปลดล็อค

10) นําฉลากจาํกดัความเร็วจากดานลางขวดน้ํายาเคลอืบ
ติดไวบริเวณที่คนขบัมองเห็นได

11) ขับรถในระยะสั้นทันทีหลังจากเติมลมยางไปยัง
แรงดันลมยางที่กําหนด ขับรถอยางระมัดระวังที่
ความเร็วสูงสุดไมเกิน 80 กม./ชม.

12) ขับรถตอไปอยางระมัดระวังไปที่ศูนยบริการซูซูกิ
หรืออูซอมรถที่ใกลที่สุด

13) หลังจากขับรถผานไป 10 นาที หรือ 5 กม.  ให
ตรวจเช็คแรงดันลมยางดวยเกจวัดแรงดันลมยาง
ของเครื่องปมลม ถาแรงดันลมยางอยูที่มากกวา
130 กิโลปาสคาล (1.3 บาร) การซอมฉกุเฉินถือวา
สมบรูณ แตถาแรงดันลมยางอยูต่ํากวาแรงดันลมยาง
ที่ กําหนดใหแกไขแรงดันลมยางใหมไปยังคาที่
กําหนด ถาแรงดันลมยางต่ํากวา 130 กิโลปาสคาล
(1.3 บาร) แสดงวาชดุซอมยางแบนฉุกเฉินไมสามารถ
ซอมยางได อยาขับรถตอไป และติดตอศนูยบริการ
ซูซูกิหรือหนวยบริการฉุกเฉินบนทองถนน(5)

คําเตือน

อยาติดฉลากจํากัดความเร็วบนฝาครอบถุงลม และ
บนไฟแสดงสถานะ ไฟเตอืนหรือมาตรวัดความเร็ว

คําเตือน

ใหแนใจวาไดตรวจเช็คแรงดันลมยางและตรวจยืนยัน
ความสมบรูณของการซอมแซมฉกุเฉนิหลังจากขบัรถ
ไปได 10 นาที หรือ 5 กม.

ขอพึงระวัง
ใหเปลี่ยนยางใหมไดที่ศูนยบริการซูซูกิที่ใกลที่สุด
เมื่อตองการซอมยางที่ซอมแซมฉุกเฉินกลับมาใช
ใหม ใหติดตออูซอมรถ
สามารถนํากระทะลอกลับมาใชใหมหลังจากทําความ
สะอาดน้ํายาเคลือบออกจนหมดดวยผาเพื่อปองกัน
การเกดิสนิม แตวาลวยางจะตองเปลี่ยนใหม
กําจัดขวดน้ํายาเคลือบไดที่ศูนยบริการซซููกิหรือตาม
วิธกีารที่มีกฎกําหนดไว
หลังจากใชขวดน้ํายาเคลือบแลว ใหเปลี่ยนขวดใหม
โดยสามารถหาซื้อไดที่ศูนยบริการซูซูกิ
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วิธกีารใชงานเครือ่งปมลมของชุดซอมเพือ่เติมลมยาง

1) จอดรถยนตบนถนนพื้นแขง็แนวราบ ดึงเบรกมือ
จนสุดและเขาเกยีรตําแหนง “P” (เกียรจอด) หากรถ
ของทานเปนรถเกียร CVT หรอืเขาเกียรตําแหนง “R”
(เกียรถอย) หากรถของทานเปนรถเกียรธรรมดา

2) นําเครื่องปมลมออกมา
3) คลายเกลียวฝาครอบของวาลวยาง
4) ตอทอลมของเครื่องปมลมเขากับวาลวยาง
5) ตอปลั๊กไฟของเครื่องปมลมเขากับชองเสยีบอปุกรณ

เสริม สตารทเครื่องยนต เปดเครื่องปมลม และเติม
ลมยางไปที่คาแรงดันลมยางที่กําหนด

คําแนะนําในการพวงแบตเตอรี่เพื่อสตารท

ในการพวงแบตเตอรี่เพื่อสตารทกับรถของทาน 
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:

1) ใชแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลทในการพวงแบตเตอรี่
เพือ่สตารทรถของทานเทานั้น วางแบตเตอรี่ขนาด
12 โวลทไวใกลกับรถของทาน เพื่อใหสายพวง
แบตเตอรี่สามารถเชื่อมตอแบตเตอรี่ทั้งสองตัวได
เมื่อใชแบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยูกับรถคนัอื่น อยาใหรถ
ทั้งสองคันสัมผัสกันโดยเดด็ขาด ดงึเบรกมอืของรถ
ทั้งสองคนัจนสุด

2) เพือ่ความปลอดภยั ใหปดอปุกรณเสริมของรถยนต
ทั้งหมด ยกเวนอุปกรณที่จําเปน (เชน ไฟหนา หรือ
ไฟเตือนฉุกเฉิน)

ขอพึงระวัง
อยาใชงานเครื่องปมลมอยางตอเนือ่งเกนิกวา 10 นาที
จะทําใหเครื่องปมลมเกิดความรอนสูงเกินไป

คําเตือน

• อยาพยายามพวงแบตเตอรี่ เพื่อสตารทรถ ถา
แบตเตอรีเ่ย็นจดั แบตเตอรีท่ี่อยูในสภาพดังกลาว
อาจระเบิดหรือแตกได ถาพยายามพวงแบตเตอรี่
สตารท

• ในการเชือ่มตอสายพวงแบตเตอรี่ ควรแนใจวา
มือของทานและสายพวงไมอยูทีพ่ลูเลย สายพาน
หรือพัดลม

• แบตเตอรี่จะคายกาซไฮโดรเจนไวไฟออกมา ควร
เก็บแบตเตอรี่ใหหางจากเปลวไฟและประกายไฟ
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดได หามสูบบุหรี่
ขณะทํางานในบริเวณใกลเคยีงกับแบตเตอรี่

• หากแบตเตอรี่ ที่ใชพวงเพื่อสตารทติดตั้งอยูใน
รถยนตคันอื่น ควรตรวจสอบใหแนใจวารถทั้ง
สองคันไมไดสัมผัสกนั

• หากแบตเตอรีห่มดประจุบอยครัง้โดยไมมสีาเหตุ
ควรนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบรกิารซูซูกิ

• เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายกับตัวทานเองหรือความ
เสียหายตอรถยนตหรอืแบตเตอรี่ ใหปฏิบัติตาม
คําแนะนําในการพวงแบตเตอรี่เพือ่สตารทดานลาง
ตามลําดับอยางเครงครัด 
หากทานมีขอสงสัยประการใด กรณุาตดิตอศูนย
บริการซูซูกิ

ขอพึงระวัง
ทานไมควรสตารทรถดวยการเข็นรถหรือลากจูง
การสตารทรถดวยวิธีนี้อาจทําใหเกิดความเสียหาย
ถาวรขึ้นกับตัวแปลงสภาพไอเสีย ใหใชสายพวงใน
การสตารทรถยนตที่มีกําลังไฟแบตเตอรี่ออนหรือ
หมดประจุ
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3) เชื่อมตอสายพวงดังตอไปนี้:

1. ตอปลายขางหนึง่ของสายพวงแรกเขากับขัว้บวก
(+) ของแบตเตอรี่ที่หมดประจุ (1)

2. ตอปลายอีกขางหนึ่งเขากับขั้วบวก (+) ของ
แบตเตอรี่ที่ใชพวง (2)

3. ตอปลายขางหนึ่งของสายพวงเสนที่สองเขากบั
ขั้วลบ (–) ของแบตเตอรี่ที่ใชพวง (2)

4. ทาํการเชื่อมตอสดุทายเขากับชิ้นสวนทีเ่ปนโลหะ
หนักที่ไมมสีีเคลอืบ (เชน ขายึดเครื่องยนต (3))
ของรถที่แบตเตอรี่หมดประจุ (1)

4) หากแบตเตอรี่สงกําลังที่คณุจะใชติดตั้งอยูในรถยนต
คันอืน่ ใหสตารทเครื่องยนตของรถที่มีแบตเตอรี่
สงกําลัง เดินเครื่องที่ความเร็วปานกลาง

5) สตารทเครื่องยนตของรถที่แบตเตอรี่หมด
6) ถอดสายพวงออกในลําดับยอนกลับจากขั้นตอน

การเชื่อมตอ

การลากจูง

เมื่อจําเปนตองลากจูงรถ ใหติดตอศูนยบริการซูซูกิ
ศูนยบริการซูซูกิของทานสามารถใหคําแนะนําในการ
ลากจูงโดยละเอียดแกทานได

รุนเกียร CVT ขับเคลื่อน 2 ลอ (2WD)

สามารถทําการลากจูงรถรุน CVT โดยใชวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตอไปนี้

1) ทางดานหนา ดวยการยกลอคูหนาขึน้และลอคูหลัง
อยูบนพื้น กอนการลากจูงรถ ควรตรวจสอบใหแนใจ
วาไดปลดเบรกมอืแลว

2) ทางดานหลัง ดวยการยกลอคูหลังขึ้นโดยใชลอเลื่อน
รองรบัใตลอคูหนา

(2)

(1)

(3)

1

23

4

ตัวอยาง

คําเตือน

หามตอสายพวงเขากับขั้วลบ (–) ของแบตเตอรี่ที่
ไมมีประจุ เนื่องจากอาจทําใหเกดิการระเบิดได

ขอควรระวัง

ตอสายพวงเขากับขายึดเครื่ องยนตใหแนนหนา
หากสายตอพวงหลุดออกจากขายึดเครื่ องยนต
เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนขณะสตารทเครื่องยนต
สายตอพวงอาจไปพันกับสายพานขับได

ขอพึงระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับรถยนตขณะลากจูง
ควรใชอุปกรณและปฏิบัติตามขั้นตอนการลากจูง
อยางถกูตอง

ขอพึงระวัง
การลากจงูรถรุนขบัเคลือ่น 2 ลอ โดยใหลอคูหนาอยู
บนพื้นอาจทําใหระบบเกียร CVT เสียหายได
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รุนเกียรธรรมดาขับเคลื่อน 2 ลอ (2WD)

สามารถทําการลากจงูรถรุนเกยีรธรรมดาไดโดยใชวธิใีด
วิธีหนึ่งตอไปนี้

1) ทางดานหนา ดวยการยกลอคูหนาขึน้และลอคูหลัง
อยูบนพื้น กอนการลากจูงรถ ควรตรวจสอบให
แนใจวาไดปลดเบรกมือแลว

2) ทางดานหลัง ดวยการยกลอคูหลังขึน้และลอคูหนา
อยูบนพืน้ เพือ่ใหพวงมาลัยและระบบขบัเคลื่อนอยู
ในสภาวะการทํางาน กอนการลากจูงรถ ควรตรวจ
สอบใหแนใจวาเกียรอยูในตําแหนงเกียรวาง และ
ปลดล็อคพวงมาลัยแลว (กุญแจสตารทควรอยูใน
ตําแหนง “ACC”) และตดิตัง้อุปกรณยึดที่ไดรับการ
ออกแบบมาเพื่อใชในการลากจูงเขากับพวงมาลัย

หากมอเตอรสตารทไมทํางาน

1) ลองบิดสวติชสตารทไปที่ตําแหนง “START” หรือ
ลองกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมด
สตารทไปที่ “START” ขณะที่เปดไฟหนา เพือ่ดู
สภาวะของแบตเตอรี่ หากไฟหนาออนหรอืไมติดขึน้
แสดงวาแบตเตอรี่หมดหรือหนาสัมผสัขั้วแบตเตอรี่
เสื่อม ชารจไฟแบตเตอรี่หรือขัดทําความสะอาด
หนาสัมผัสขั้วแบตเตอรี่ตามความจําเปน

2) หากไฟหนายังคงสวางอยู ใหตรวจเช็คฟวส หากไม 
สามารถระบุสาเหตคุวามผดิพลาดของมอเตอรสตารท
ได แสดงวาอาจเกิดปญหาขึ้นกับระบบไฟฟาหลัก
ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการซูซูกิ

หากเครื่องยนตมีน้ํามันทวม

(รุนที่ไมมีระบบปุมกดคียเลสสตารท)
หากเครื่องยนตมีน้ํามันเบนซินทวม อาจทําใหสตารท
ติดไดยาก หากเกิดเหตุการณเชนนี้ ใหเหยียบคันเรงจน
สุดถึงพื้นและเหยยีบคางไวในขณะสตารทเครื่องยนต
อยาใชงานมอเตอรสตารทนานเกิน 12 วินาที

(รุนที่มีระบบปุมกดคียเลสสตารท)
หากเครื่องยนตมีน้ํามันเบนซินทวม อาจทําใหสตารท
ติดไดยาก หากเกิดเหตุการณเชนนี้ ใหเหยียบคันเรงจน
สุดถึงพื้นและเหยยีบคางไวในขณะสตารทเครื่องยนต
อยาใชงานมอเตอรสตารทนานเกิน 12 วินาที

ขอพึงระวัง
แกนพวงมาลยัไมแข็งแรงพอที่จะทนตอแรงกระแทก
ทีส่งผานมาจากลอคูหนาในระหวางการลากจงู ดังนั้น
ใหปลดล็อคพวงมาลัยทุกครั้งกอนการลากจูง
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หมายเหตุ:
ถาเครื่องยนตสตารทไมติด มอเตอรสตารทจะหยุดหมุน
โดยอัตโนมัติหลังจากชวงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากที่
มอเตอรสตารทหยดุหมุนโดยอัตโนมัตหิรือถามีสิง่ผดิปกติ
เกิดขึ้นกับระบบสตารทเครื่องยนต มอเตอรสตารทจะ
หมุนเฉพาะขณะที่กดสวิตชสตารทเครื่องยนตคางอยู

หากเครื่องยนตรอนจัด

เครื่องยนตอาจรอนจัดชั่วคราวภายใตสภาวะการขับขี่
สมบุกสมบัน หากเกจวดัอุณหภูมิน้ําหลอเย็นเครื่องยนต
ระบุวาเครื่องยนตรอนจัดขณะขบัขี่:

1) ปดเครื่องปรับอากาศในรถบางรุน
2) จอดรถในบริเวณทีป่ลอดภัย
3) ปลอยให เครื่องยนตทํางานที่รอบเดินเบาปกต ิ

ประมาณสองถงึสามนาทีจนกวาเข็มชี้แสดงสถานะ
จะอยูภายในชวงการทํางานปกติ ชวงอุณหภูมิที่
ยอมรับไดระหวาง “H” และ “C”

หากเข็มชี้แสดงสถานะอุณหภูมิไมอยูภายในชวงการ
ทํางานปกติ ชวงที่ยอมรับได:

1) ดับเครื่องยนต และตรวจเช็ควาสายพานปมน้ําและ
พูลเลยไมไดรับความเสียหายหรือเลื่อนหลุดออก
หากตรวจพบความผิดปกติ ใหทําการแกไข

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

3) หากไมพบรอยรั่วใดๆ ใหคอยๆ เติมน้ําหลอเยน็ลง
ในหมอพกัและหมอน้ํา หากจําเปน (ดทูี่ “น้ําหลอเย็น
เครื่องยนต” ในหมวด “การตรวจสอบและการบํารุง
รักษา”)

หมายเหตุ:
หากเครื่องยนตที่รถของทานรอนจัดและทานไมแนใจ
วาควรปฏิบัติอยางไร ใหติดตอศูนยบริการซูซูกิ

คําเตือน

หากทานมองเห็นหรือไดยินเสียงไอน้ําพนออกมาก
ใหหยุดรถในที่ปลอดภัยและดับเครื่องยนตทันทีเพื่อ
ใหเครื่องยนตเย็นลง หามเปดฝากระโปรงหนาใน
ขณะที่มีไอน้ําอยู เมื่อมองไมเห็นหรือไมไดยินเสียง
ไอน้ําอีกตอไป ให เปดฝากระโปรงหนาเพื่ อดูวา
น้ําหลอเย็นยังคงเดือดอยูหรือไม หากยังคงเดือดอยู
ทานตองรอจนกวาน้ําหลอเย็นจะหยุดเดือดกอนที่จะ
ดําเนินการตอ
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79J007

คําเตือน

• การเปดฝาหมอน้ําในขณะที่อุณหภูมิน้ําสูงอยูถือ
เปนอันตรายอยางยิ่ง เนือ่งจากของเหลวและไอน้ํา
ที่รอนจะพนออกมาภายใตแรงดัน ควรเปดฝาปด
เมื่ออณุหภูมิน้ําหลอเย็นลดลงแลวเทานั้น

• เพื่อปองกนัการบาดเจ็บ ควรระมัดระวังไมใหมือ
เครื่องมอื และเสือ้ผาอยูใกลกบัพัดลมระบายความ
รอนเครื่องยนตและพดัลมเครื่องปรบัอากาศ (ในรถ
บางรุน) พัดลมไฟฟาเหลานี้อาจเปดขึ้นโดยอตัโนมัติ
ในฉับพลันได
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บันทึก
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การปองกันสนิม

การดูแลรักษารถยนตอยางดีเพื่อปองกันรถจากการเกิดสนิม

นั้นเปนสิ่งสําคัญ คําอธิบายดานลางคือคําแนะนํา สําหรับ

การดูแลรักษารถยนตของทานในการปองกันสนิม กรุณาอาน

และปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้อยางเครงครัด

ขอมูลสําคัญเกีย่วกับการเกดิสนิม

สาเหตุทั่วไปของการเกิดสนิม
1) การสะสมของเกลือจากถนน สิง่สกปรก ความชื้น หรือ

สารเคมใีนบริเวณทีย่ากจะเขาถึงทีใ่ตทองรถหรือโครงรถ

2) การกระเทาะ รอยขีดขวน และความเสยีหายอื่นๆ บน

พื้นผิวของสีรถที่เปนโลหะ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุเพียง

เล็กนอย หรือรอยถลอกจากกอนหินหรือกอนกรวดที่

กระเด็นถูกตัวรถ

สภาพแวดลอมที่เรงปฏิกริิยาการเกิดสนิม
1) เกลือจากถนน สารเคมีดักจับฝุนละออง ไอทะเล หรือ

มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมลวนแตเรงปฏิกิริยา

การเกิดสนิมบนโลหะทั้งสิ้น

2) ความชืน้สงูจะทาํใหอตัราการเกิดสนมิสงูขึน้ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งที่ชวงอุณหภูมิสูงกวาจุดเยือกแข็งเล็กนอย

3) ความชื้นในบางจุดของรถที่สะสมเปนเวลานานอาจกอ

ใหเกดิสนมิได แมวาสวนตวัถงัสวนอื่นจะแหงสนทิกต็าม

4) อุณหภูมิสูงเปนสาเหตุหนึ่งในการเรงปฏิกิริยาการเกิด

สนมิของชิ้นสวนตางๆ ของรถตรงจุดที่แหงไดชาเนือ่งจาก

อากาศถายเทไมสะดวก

ขอมูลนี้แสดงใหเห็นถึงความจําเปนของการทําความสะอาด

และทําใหรถยนตแหงอยู เสมอเทาที่จะทําได (โดยเฉพาะ

อยางยิ่งบริเวณใตทองรถ) การซอมแซมความเสียหายของสี

หรือสีเคลือบปองกันสนิมอยางเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดนั้นเปน

สิ่งสําคัญไมแพกัน

วิธีปองกันการเกิดสนิม

ลางรถเปนประจํา
วิธีที่ดีที่สุดในการปกปองสีชั้นสุดทายของรถและหลีกเลี่ยง

การเกิดสนิมคือ การลางรถใหสะอาดอยูเสมอ

ลางรถของทานอยางนอยหนึ่งครั้งในชวงฤดหูนาว และอีกหนึ่ง

ครัง้ทนัทหีลังจากฤดูหนาว ดแูลรกัษารถของทานโดยเฉพาะ

บรเิวณใตทองรถใหสะอาดและแหงอยูเสมอเทาที่จะทําได

ถาทานขบัรถบนถนนทีม่ไีอเคม็บอยครัง้ ทานควรลางรถของ

ทานอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งในชวงฤดูหนาว ถาทานอาศัย

อยู ใกลทะเล ทานควรลางรถของทานอยางนอยเดือนละ

หนึ่งครัง้ตลอดทั้งป

สําหรับคําแนะนําในการลางรถ ดูที่หัวขอ “การทําความสะอาด

รถยนต”

การขจัดคราบสะสมของสิ่งสกปรก
สิ่งสกปรกเชน ขี้เกลือ สารเคมี คราบน้ํามันหรือยางมะตอย

จากถนน ยางไม มูลนก และสิ่งหลงเหลือจากอุตสาหกรรม

อาจทําใหสีชั้นสุดทายของรถทานเสียหายได หากปลอยทิ้ง

ไวบนพื้นผวิสีรถ ใหกําจดัคราบเหลานี้ออกใหเร็วที่สุดเทาที่

จะทําได ถาลางคราบเหลานี้ออกไดยาก ทานอาจจําเปนตอง

ใชน้ํายาทําความสะอาด ใหแนใจวาน้ํายาทําความสะอาดที่

ท านใชไม เปนอันตรายตอพื้ นผิวสีรถ และมีไว เพื่ อทํา

ความสะอาดรถโดยเฉพาะ ปฏิบัติตามคําแนะนําในการ

ใชงานจากผูผลิตเมื่อใชน้ํายาทําความสะอาดเหลานี้

การซอมแซมความเสยีหายของสีชั้นสดุทาย
ตรวจสอบความเสยีหายของพืน้ผวิสรีถอยางละเอยีด หากพบ

รอยกระเทาะหรือรอยขีดขวนบนพื้นผิวสีรถ ใหแตมสทีันที

เพื่อปองกันการเกิดสนิม ถารอยกระเทาะหรือรอยขีดขวนนั้น

ลึกถงึเนือ้โลหะ ใหนํารถเขารบัการซอมสทีีศู่นยบรกิารซซูกูิ

ดแูลรักษาความสะอาดภายในหองโดยสารและหอง
เก็บสมัภาระเสมอ
ความชื้น สิ่งสกปรก หรือโคลนสามารถสะสมอยูใตผายาง

ปูพื้นจนอาจเปนสาเหตุใหเกิดสนิมได ใหตรวจเช็คใตผายาง

ปูพื้นเหลานี้เปนครั้งคราวเพื่อใหแนใจวาบริเวณนี้สะอาด

และแหง ทานจําเปนตองตรวจเช็คใหบอยขึ้น ถาทานใชรถ

บนถนนแบบออฟโรด (Off Road) หรือในสภาพอากาศที่

เปยกชื้น
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ผลิตภัณฑบางประเภทเชน สารเคมี ปุย น้ํายาทําความ
สะอาด เกลอื ฯลฯ เปนสารที่มีฤทธิก์ดักรอนตามธรรมชาติ
ดังนั้น ควรทําการขนสงผลิตภัณฑเหลานี้โดยบรรจุอยู
ในภาชนะที่ปดสนิท ถาผลิตภัณฑเหลานี้เกิดหกหรือรั่ว
ขึ้นมา ใหรีบทําความสะอาดบริเวณนั้นและทําใหแหง
ทันที

จอดรถของทานในบริเวณที่แหงและอากาศถายเท
สะดวก
อยาจอดรถในบริเวณอับชื้ นและอากาศถายเทไมดี
ถาทานลางรถของทานในโรงรถบอยครั้ง หรือถาทาน
ขับรถเขาไปเก็บในโรงรถขณะที่รถเปยกเปนประจํา
โรงรถอาจอับชื้นได ความชื้นสูงในโรงรถอาจเปนเหตุ
ใหเกิดสนิมหรือเรงปฏิกิริยาในการเกิดสนิมได ถาการ
ระบายอากาศไมดีพอ รถที่ เปยกชื้นอาจเปนสนิมได
แมวาจะจอดอยูในโรงรถที่มีเครื่องทําความรอนก็ตาม

การทําความสะอาดรถยนต

76G044S

การทําความสะอาดภายในหองโดยสาร

วัสดุตกแตงที่เปนไวนิล
เตรยีมน้ําสบูออนๆ โดยผสมสบูหรอืน้ํายาทําความสะอาด
ชนิดออนกับน้ําอุน ใชฟองน้ําหรือผานุมชุบน้ําสบูแลว
ทาไปบนไวนิล จากนั้นปลอยใหน้ําสบูซึมเขาเนื้อไวนิล
ประมาณสองถึงสามนาทีเพื่อใหสิ่งสกปรกหลุดออก
เช็ดถูพื้นผิวไวนิลดวยผาสะอาดชุบน้ําหมาดเพื่อขจัด
คราบสกปรกและน้ําสบูออก ถายังมีคราบสกปรกหลง
เหลืออยูบนพื้นผิว ใหทําซ้ําขั้นตอนนี้

วัสดุตกแตงที่เปนผา
ใชเครื่องดูดฝุนดูดสิ่งสกปรกออก ใชผาสะอาดชุบน้ํา
สบูออนๆ บิดหมาด เช็ดถูบริเวณที่เปนคราบสกปรก
ใหลางน้ําสบูออกโดยใชผาสะอาดชุบน้ําหมาดเช็ดถู
บริเวณนั้นอีกครั้ง ทําซ้ําขั้นตอนนี้จนกวาคราบสกปรก
จะหลุดออก หรือใชน้ํายาทําความสะอาดผาที่มจีําหนาย
ทั่วไปถาคราบสกปรกนั้นขจัดออกไดยาก ถาทานใช
น้ํายาทําความสะอาดผา ใหปฏิบัติตามคําแนะนําและ
ขอพงึระวังของผูผลิตอยางเครงครัด

คําเตือน

อยาพนสารเคลือบใตทองรถหรือสีกันสนิมบนหรือ
รอบๆ ชิ้นสวนระบบไอเสีย เชน ตัวแปลงสภาพไอเสีย
ทอไอเสีย ฯลฯ เพราะอาจทําใหเกิดไฟไหมไดหาก
สารเคลอืบเหลานั้นรอนเกนิไป

คําเตือน

เมื่ อทําความสะอาดภายในหรือภายนอกรถยนต
หามใชสารที่ติดไฟไดเชน ทินเนอรแลกเกอร แกสโซลีน
เบนซิน หรือสารทําความสะอาดเชน น้ํายาฟอกขาว
หรือน้ํายาทําความสะอาดสําหรับครัวเรือน สาร
เหลานี้อาจทําใหไดรับบาดเจ็บทางรางกายหรือทํา
ความเสียหายกับตวัรถได
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เบาะหนัง
ใชเครื่องดูดฝุนดูดสิ่งสกปรกออก ใชผาชุบน้ําสบูเจือจาง
หรือน้ํายาทําความสะอาดเครื่องหนังเชด็ทําความสะอาด
เช็ดน้ําสบู ออกโดยใชผาสะอาดชุบน้ําหมาดๆ เช็ด
บริเวณนั้นอกีครั้ง ใชผาแหงเนื้อนุมเช็ดบริเวณดังกลาว
ใหแหงทําซ้ําขั้นตอนนี้จนกวาคราบสกปรกจะหลุดออก
หรือใชน้ํายาทําความสะอาดเครื่องหนังที่มีจําหนาย
ทั่วไปถาคราบสกปรกนั้นขจัดออกไดยาก ถาทานใช
น้ํายาทําความสะอาดเครื่องหนงั ใหปฏิบัติตามคําแนะนํา
และขอพึงระวังของผูผลิตอยางเครงครัด หามใชน้ํายา
ทําความสะอาดที่เปนสารละลายหรือมีฤทธิ์กัดกรอน

หมายเหตุ:
• เพือ่รักษาใหเบาะหนงัอยูในสภาพด ี ควรทําความสะอาด
อยางนอยสองครั้งตอป

• หากเบาะหนังเปยกใหใชกระดาษชําระหรือผาเนื้อ
นุมเช็ดใหแหงทันที หากไมเช็ดใหแหงน้ําอาจทําให
หนังดาน และหดตัว

• เมื่อมีแดดจัด ใหจอดรถในบริเวณที่มีรมเงาหรือใชที่
บังแดด หากเบาะหนังถกูแสงแดดโดยตรงเปนเวลา
นาน เบาะอาจมสีผีิดเพี้ยนไปหรอืหดตัวได

• หนงัจะมีลวดลายตางกันไปและหนังววัจะมรีอยตาม
ธรรมชาติ ซึง่เปนลกัษณะทั่วไปของวัสดจุากธรรมชาติ
ทั้งนี้ลักษณะดังกลาวไมไดทําใหคณุภาพของหนังลด
ลงแตอยางใด

เข็มขัดนิรภัย
ทําความสะอาดเข็มขัดนิรภัยดวยน้ําสบูออนๆ อยาใช
น้ํายาฟอกขาวหรือสารยอมสีกับสายเข็มขัดนิรภัย
เนื่องจากสารเหลานี้อาจไปทําลายเนื้อผาของสายเข็มขัด
นิรภยัได

ผายางปูพื้นทีเ่ปนไวนิล
ทานสามารถขจัดสิ่งสกปรกทั่วไปออกจากผายางปูพื้น
ที่ เปนไวนิลไดดวยน้ําเปลาหรือน้ําสบูออนๆ ใหใช
แปรงขัดเพื่อชวยขจัดสิ่งสกปรกออก หลังจากขจัดสิ่ง
สกปรกออกแลว ใหล างผ ายางปูพื้ นใหทั่ วดวยน้ํา
สะอาด และตากใหแหงในที่รม

พรม
ใชเครื่องดดูฝุนดูดสิ่งสกปรกและเศษหิน ดนิ ทรายออก
ใหไดมากที่สุด ใชผาสะอาดชุบน้ําสบูออนๆ บิดหมาด
เช็ดถูบริเวณที่เปนคราบสกปรก ใหลางน้ําสบูออกโดย
ใชผาสะอาดชุบน้ําหมาดเช็ดถูบริเวณนั้นอีกครั้ง ทําซ้ํา
ขั้นตอนนี้จนกวาคราบสกปรกจะหลดุออก หรือใชน้ํายา
ทําความสะอาดพรมที่มีจําหนายทั่วไป ถาคราบสกปรก
นั้นขจัดออกไดยาก ถาทานใชน้ํายาทําความสะอาด
พรม ใหปฏิบัติตามคําแนะนําและขอพึงระวังของผูผลิต
อยางเครงครัด

แผงหนาปดและแผงคอนโซล
หมายเหตุ:
• เช็ดทําความสะอาดน้ําที่หกซึ่งมีสวนผสมของสาร

เคมี, แอลกอฮอล, ฯลฯ ออกทันทีดวยผานุมชุบน้ํา

หมาดๆ ใชน้ําสบูออนๆ ไดถาจําเปน อยาใชน้ํายาทํา

ความสะอาดหรือน้ํายาขัดเงาที่มีสวนผสมของสาร

ละลายหรือน้ํายาที่มีฤทธิ์เปนกรดชนิดรุนแรง สาร

เคมีเหลานี้อาจทําใหเกิดคราบหรือทําใหเกิดการหลุด

ลอกของสีที่แผงหนาปดและแผงคอนโซลได

• อยาใชสารเคมีใดๆ ที่มีสวนผสมของซิลิโคนทํา
ความสะอาดระบบปรับอากาศ เครื่องเสยีง หรืออุปกรณ
ไฟฟาอื่นๆ รวมถึงสวิตชตางๆ และบริเวณรอบๆ ชิ้นสวน
ดังกลาว ซิลิโคนที่ติดอยูอาจทําใหระบบไม ทํางาน
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การทําความสะอาดภายนอกรถยนต

การดูแลรักษาลออะลูมิเนียม
หมายเหตุ:
• อยาใชน้ํายาทําความสะอาดที่ที่มฤีทธิ์เปนกรดหรอืดาง
หรือผลติภณัฑทําความสะอาดทีม่ีสวนผสมของสาร
ทําละลายปโตรเลียมทําความสะอาดลออะลูมิเนียม
ผลิตภัณฑทําความสะอาดชนิดดังกลาวเหลานี้จะทํา
ใหเกิดรอยดางถาวร สีหลุดลอกและรอยแตกราวที่
พื้นผิวภายนอก อีกทั้งทําใหฝาครอบดุมลอเสยีหายได

• อยาใชแปรงแบบแขง็และสบูที่มีสวนผสมของวัตถุ
กัดกรอน สิ่งเหลานี้อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ
พื้นผิวภายนอกได

การลางรถ

60B212S

เมื่อลางรถ ใหจอดรถในบริเวณที่ไมมีแสงแดดสองถึง
โดยตรง และปฏิบตัิตามคําแนะนําดานลางนี้:
1) ใชน้ําแรงดันสูงฉีดที่ใตทองรถและซุมลอเพื่อลาง

โคลนและเศษดนิทรายออก และใหใชน้ําในปริมาณ
มากๆ

ขอพึงระวัง
การดูแลรักษารถยนตใหสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก
ถือเปนสิ่งสําคัญ มิฉะนั้น สีรถอาจซีดจางหรือเกิด
สนิมกบัชิน้สวนตางๆ ของตวัรถได

คําเตือน

• อยาลางและเคลือบเงารถยนตขณะที่เครื่องยนต
ทํางาน

• เมื่อทําความสะอาดใตทองรถและซุมลอ ซึ่งอาจ
มีชิน้สวนที่เปนขอบแหลมคม ทานควรสวมถงุมือ
และเสื้อแขนยาวเพื่อปองกันมือและแขนจากการ
ถูกชิน้สวนเหลานั้นบาด

• หลงัจากลางรถ ใหทดสอบเบรกอยางระมัดระวัง
กอนการขับขี่เพือ่ใหแนใจวาเบรกยังมปีระสิทธิภาพ
ดีอยู

ขอพึงระวัง
เมื่อลางรถ:
• หลกีเลีย่งอยาใหไอน้าํหรอืน้าํรอนที่มอีณุหภมูสิงู
กวา 80๐C (176๐F) สัมผสักับชิ้นสวนพลาสตกิ
โดยตรง

• เพื่อหลกีเลีย่งความเสียหายตอชิ้นสวนตางๆ ของ
เครื่องยนต อยาฉีดน้ําแรงดันสูงเขาไปในหอง
เครื่องยนต
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2) ลางสิ่งสกปรกออกจากตัวรถ ลางสิ่งสกปรกและ
โคลนออกจากตัวถังรถโดยฉีดใหน้ําไหลพาสิ่งสกปรก
ออกไป ทานอาจใชฟองน้ําหรอืแปรงที่ออนนุมชวย
ลางออกดวยได แตอยาใชวัสดุทีแ่ข็งกระดางซึง่อาจ
ทําใหเกิดรอยขีดขวนบนเนื้อสีหรือพลาสติก โปรด
จําไววาโดยสวนใหญแลวฝาครอบไฟหนาหรอืเลนส
จะผลิตจากพลาสติก

3) ลางทําความสะอาดภายนอกตวัรถทั้งหมดดวยน้ํายา
ทําความสะอาดชนิดออนหรอืสบูลางรถโดยใชฟองน้าํ
หรอืผานุม ใหนําฟองน้ําหรอืผาชุบในน้ําสบูใหเปยก
ชุมอยูเสมอ

4) เมื่อลางสิ่งสกปรกออกหมดแลว ใหลางน้ํายาทํา
ความสะอาดออกโดยฉีดใหน้ําไหลพาน้ํายาทําความ
สะอาดออกไป

5) หลงัจากลางน้ําแลว เชด็ตวัรถใหแหงดวยผาชามวัร
หรือผานุม และปลอยใหแหงในที่รม

6) ตรวจสอบความเสียหายของพื้นผิวสรีถอยางละเอียด
ถาพบความเสียหายใดๆ ให “แตมสี” ตรงบริเวณที่
เสียหายโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้:
1. ทําความสะอาดจุดที่เสียหายทั้งหมดและปลอย

ใหแหง
2. คนสีใหเขากันและคอยๆ “แตมสี” ตรงจุดที่

เสียหายดวยแปรงขนาดเล็ก
3. ปลอยสีทิ้งไวใหแหงสนิท

การเคลือบเงา

60B211S

หลังจากลางรถแลว ขอแนะนําใหเคลือบและขัดเงาเพื่อ
ปกปองและเพิ่มความสวยงามใหกับสีรถ

• ใหใชเฉพาะแว็กซและน้ํายาขดัเงาทีม่ีคณุภาพดีเทานั้น
• เมื่อใชแว็กซและน้ํายาขัดเงา ใหปฏบิตัิตามขอพึงระวัง
ที่ผูผลิตระบุไวอยางเครงครัด

ขอพึงระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหพื้นผิวพลาสติกหรือสีรถเสียหาย
อยาเชด็สิ่งสกปรกออกโดยใชน้ําไมมากพอ ใหแนใจ
วาไดปฏบิัตติามขัน้ตอนที่อธิบายไวขางตน

ขอพึงระวัง
เมือ่ใชผลติภณัฑลางรถที่มีจําหนายทั่วไป ใหปฏิบัติ
ตามขอควรระวังที่ผู ผลิตระบุไวอยางเครงครัด
หามใชน้ํายาทําความสะอาดสําหรับครัวเรือนหรือ
สบูชนิดเขมขน

ขอพึงระวัง
ถาทานลางรถดวยเครื่องลางรถอัตโนมัติ ใหแนใจ
วาชิ้นสวนของตัวถงัรถ เชน สปอยเลอรจะไมไดรบั
ความเสียหาย ถาทานไมแนใจ ใหปรึกษาเพื่อขอคํา
แนะนําจากศูนยบริการซูซูกิ
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หมายเลขประจํารถ

หมายเลขตัวถัง

79MS01001

หมายเลขตัวถังและ/หรือหมายเลขเครื่องยนตจะใชใน
การจดทะเบียนรถยนต หมายเลขเหลานี้ยังใชเพื่อชวย
ศูนยบริการในการสั่งซื้อหรืออางอิงถงึขอมลูการบริการ
พิเศษอีกดวย เมื่อใดก็ตามที่ทานติดตอกับศูนยบริการ
ซูซูกิ ใหระบุรถของทานดวยหมายเลขนี้  หากพบวา
หมายเลขที่ ตัวรถอานไดยาก ทานสามารถอานจาก
แผนปายประจํารถไดเชนกัน

หมายเลขเครื่องยนต

60G128

หมายเลขเครื่องยนตจะประทับอยูบนเสื้อสูบ ดังภาพ

ตัวอยาง
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

11

13

13

ขอมูลจําเพาะ
หมายเหตุ:
ขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

M/T: เกียรธรรมดา
CVT: เกียรแปรผันตอเนื่อง

รายการ: ขนาด หนวย: มม. (นิ้ว)

ความยาวโดยรวม ไมรวมชุดแตง 4490 (176.7)

รวมชุดแตง 4505 (177.3)

ความกวางโดยรวม 1730 (68.1)

ความสูงโดยรวม 1475 (58.1)

ฐานลอ 2650 (104.3)

ชวงกวางระหวางลอ หนา 1495 (58.9)

หลัง 1505 (59.3)

ระยะต่ําสุดจากพื้น 160 (6.3)

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

น้ําหนักรถเปลา M/T 960 – 965 (2116 – 2127)

CVT 985 – 1005 (2172 – 2216)

น้ําหนักรถรวมน้ําหนักบรรทุก M/T 1425 (3142)

CVT 1465 (3230)

น้ําหนักลงเพลาสูงสุดที่กําหนด หนา 745 (1642)

หลัง 780 (1720)
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รายการ: เครื่องยนต

ชนิด K12B (DOHC)

จํานวนสูบ 4

กระบอก 73.0 มม. (2.87 นิ้ว)

ระยะชัก 74.2 มม. (2.92 นิ้ว)

ปริมาตรของกระบอกสูบ 1242 ซม3 (1242 ซีซี 75.8 ลบ.นิ้ว)

อัตราสวนกําลังอดั 11.0 : 1

รายการ: ระบบไฟฟา

หัวเทียนมาตรฐาน NGK KR6A-10

แบตเตอรี่ 12 โวลท 34B19L

ฟวส ดทูี่หมวด “การตรวจสอบและการบํารุงรักษา”
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รายการ: ไฟสองสวาง วัตต หมายเลขหลอดไฟ

ไฟหนา ไฟสูง 12 โวลท 55 วัตต H7

ไฟต่ํา 12 โวลท 55 วัตต H11

ไฟตัดหมอกหนา (ในรถบางรุน) 12 โวลท 55 วัตต H11

ไฟหรี่ 12 โวลท 5 วัตต W5W

ไฟเลี้ยว ดานหนา 12 โวลท 21 วัตต WY21W

หลัง 12 โวลท 21 วัตต PY21W

ไฟเลี้ยวดานขาง (ที่บังโคลน) 12 โวลท 5 วัตต WY5W

ไฟเลี้ยวดานขาง (ที่กระจกมองขาง) LED –

ไฟทาย/ไฟเบรก 12 โวลท 21/5 วัตต P21/5W

ไฟเบรกเสริมดวงที่สาม LED –

ไฟถอย 12 โวลท 16 วัตต W16W

ไฟสองปายทะเบียน 12 โวลท 5 วัตต W5W

ไฟสองสวางภายใน ไฟสองสวางชองใสของที่
แผงหนาปด

LED –

ดานหนา 12 โวลท 5 วัตต –

ตรงกลาง 12 โวลท 10 วัตต –

ไฟสองสวางหองเก็บสัมภาระ 
(ในรถบางรุน)

12 โวลท 5 วัตต –
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*1 หากทานไมสามารถหายางที่มดีัชนีการรับน้ําหนักและสัญลักษณความเร็วเทากับคาที่กําหนดได ใหใชยางที่มดีชันีการรับน้ําหนักและสัญลกัษณความเร็วสูงกวาคาที่กําหนด

ติดตอขอขอมูลเพิม่เติมไดที่ศูนยบริการซูซูกิหรือผูจําหนายรถของทาน

รายการ: ลอและยาง

ขนาดยาง ลอหนาและหลัง 185/65R15 88S*1, 195/55R16 87H*1

ขนาดขอบยาง ยาง: 185/65R15 15X5 1/2J 
ยาง: 195/55R16 16X6J

แรงดันลมยาง สําหรับแรงดันลมยางทีก่ําหนด ใหดูที่ปายขอมูลยางที่เสากลางประตูดานคนขับ

ขนาดยางหิมะที่แนะนํา 185/65R15 หรือ 195/55R16



11-5

ขอมูลจําเพาะ

79MS0-14E

รายการ: น้ํามันเชือ้เพลิง/น้ํามันหลอลื่น และความจุ (โดยประมาณ) ที่แนะนํา

น้ํามันเชื้อเพลิง ดูที่หมวด “คําแนะนําเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง” 42 ลิตร

น้ํามันเครื่อง เกรด: API, SM
คาความหนืด: SAE 0W-20

3.1 ลิตร
(เปลี่ยนกรองน้ํามันเครื่อง)

น้ําหลอเย็นเครื่องยนต
5M/T

ดูที่หมวด “การตรวจสอบและการบํารุงรักษา”

4.8 ลิตร
(รวมถังพัก)

CVT
4.8 ลิตร
(รวมถังพัก)

น้ํามันเกียรธรรมดา “SUZUKI GEAR OIL 75W-80” 2.2 ลิตร

น้ํามันเกียร CVT SUZUKI CVT FLUID GREEN-2 5.7 ลิตร

น้ํามันเบรก/น้ํามันคลัตช
SAE J1703 หรือ DOT3

เติมน้ํามันในปริมาณที่เหมาะสมตามขอแนะนํา
ในหมวด “การตรวจสอบและการบํารุงรักษา”
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รถยนตประหยัดพลงังานมาตรฐานสากล
รถยนตซูซูกิ CIAZ ของทาน มีคุณสมบัติเปนรถยนต
ประหยดัพลังงานมาตรฐานสากล หรือ ECO CAR ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีขอกําหนดทาง
เทคนิคดังนี้

1. ขอกําหนดดานการประหยัดพลังงาน
สําหรับรถยนตที่มีการใชหรือสามารถใชน้ํามัน
เชื้อเพลิง ตองมีอัตราใชน้ํามันเชื้อเพลิงไมเกิน
5.0 ลิตรตอ 100 กิโลเมตร ตาม Combine Mode
ที่ระบุไวในขอกําหนดเทคนิค UN R101, Rev.1

2. ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม
2.1 เปนไปตามมาตรฐานมลพิษระดับยูโร 4 ตาม

ขอกําหนดทางเทคนิค UN R83 Rev.2 (2005)
หรือระดับที่สูงกวา

2.2 มีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดทีป่ลอยออก
จากทอไอเสียไมเกิน 120 กรัมตอ 1 กิโลเมตร
ที่วัดตามหลักเกณฑที่ระบุไวในขอกําหนด
ทางเทคนิค UN R101, Rev.1

3. ขอกําหนดดานความปลอดภัย
3.1 มีคุณสมบัติในการปองกันผูโดยสาร กรณีที่

เกิดจากอุบัติเหตุการชนดานหนาของตัวรถ
ตามขอกําหนดทางเทคนิค UN R94, Rev.0
หรือสูงกวา

3.2 มีคุณสมบัติในการปองกันผูโดยสาร กรณีที่
เกิดจากอุบัติเหตุการชนดานขางของตัวรถ
ตามขอกําหนดทางเทคนิค UN R95, Rev.0
หรือสูงกวา

วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน UN R101
ขอกําหนดทางเทคนิค UN R101

วิธีทดสอบอัตราการใชเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน
UN R101, Rev.1 จะกระทําโดยการนํารถยนตทดสอบ
มาวิ่งบนแชสซีสไดนาโมมิเตอรในหองปฏิบัติการ
ณ ระดับความเร็วตางๆ ตามชวงเวลาที่กําหนดในรูป

การทดสอบแบงออกเปน 2 ชวง โดยชวงแรก
จะเปนการจําลองการขับรถยนตตามสภาวะในเมือง
(Urban Condition) จํานวน 4 วัฏจักร ระยะเวลา 780
วินาที สวนชวงที่สอง เปนการจําลองการขับรถยนต
ตามสภาวะนอกเมอืง (Extra-Urban Condition) จาํนวน
1 วัฏจักร ระยะเวลา 400 วนิาที รวมเปน 1180 วินาที 

รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
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โดยความเร็วจริงของการขับเคลื่อนจะคลาดเคลื่อน
จากความเร็วที่กําหนดไมเกิน ±2 กิโลเมตรตอชั่วโมง

ในระหวางการขับเคลื่อนรถยนตทดสอบ จะมกีาร
เกบ็ตวัอยางการปลอยไอเสียจากรถยนตซึ่งประกอบดวย
ไฮโดรคารบอน (HC), กาซคารบอนมอนอกไซด (CO)
และกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เพื่อนําปริมาณ
การปลอยไอเสียจากรถยนต และความหนาแนนของ
เชื้อเพลิงทดสอบ (Reference Fuel) มาใช คํานวณหา
อัตราการใชเชื้อเพลิงในแตละสภาวะ จากสูตร 

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

โดย
FC คอื อตัราการใชน้าํมันเชื้อเพลิงในหนวยลิตรตอ

100 กโิลเมตร
HC คอื ปรมิาณสารมลพิษไฮโดรคารบอนในหนวย

กรัมตอกโิลเมตร
CO คือ ปริมาณสารมลพิษคารบอนมอนอกไซดใน

หนวยกรัมตอกโิลเมตร
CO2 คือ ปริมาณสารมลพิษคารบอนไดออกไซดใน

หนวยกรัมตอกโิลเมตร
D คือ คาความหนาแนนของเชือ้เพลงิทดสอบ

เมื่อคํานวณหาอัตราการใชเชื้อเพลิงของสภาวะ
ในเมืองและนอกเมืองไดแลว ก็จะนําคาอัตราการใช
เชื้อเพลิงทั้งสองสภาวะ พรอมกับระยะทางเทียบเทา
ของแตละสภาวะ ไปคํานวณอัตราใช เชื้ อเพลิงรวม
(Combined Condition) ตอไปจากสูตร 

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

โดย
Mcombined คือ อัตราการใชน้ํ า มันเชื้ อเพลิ งหรือ

ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดสภาวะ
รวม (Combined Condition)

Murban คือ อัตราการใชน้ํ า มันเชื้ อเพลิ งหรือ
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดตาม
สภาวะเมือง

Mextra-urban คือ อัตราการใชน้ํ า มันเชื้ อเพลิ งหรือ
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดตาม
สภาวะนอกเมือง

D คือ ระยะทางเทียบเทารวมทั้ง 4 วัฏจักร
ในเมือง

d คือ ระยะทางเทียบเทาตลอดหนึ่งวัฏจักร
นอกเมือง

ผลการทดสอบตามมาตรฐาน UN R101 โดยมรีายละเอยีด
ผลการทดสอบดังนี้

หนวย ลิตรตอ 100 กิโลเมตร

หนวย กรัมตอกิโลเมตร

* น้ํามนัเครื่องที่ใชในการทดสอบมคีาความหนืดที่ระดบั
0W-20,  น้ํามนัเชือ้เพลิงที่ใชในการทดสอบเปนน้ํามนั
(Reference) ที่ควบคุมอุณหภูมิขณะทดสอบที่ 15°C
มีคาออกเทนที่  95 ความหนาแนน 0.7512 g/cm3

มีคาซัลเฟอรนอยกวา 2 mg/kg และไมมีสวนผสม
ของแอลกอฮอล 

อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิง M/T CVT

ในเมือง (Urban Condition) 6.2 6.2

นอกเมือง (Extra-urban Condition) 4.3 4.3

รวม (Combined Condition) 5.0 5.0

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด M/T CVT

ในเมือง (Urban Condition) 144 144

นอกเมือง (Extra-urban Condition) 103 101

รวม (Combined Condition) 118 117

ขอมูลจําเพาะ: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11
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วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน UN R83
ขอกําหนดทางเทคนิค UN R83
การทดสอบตามขอกําหนดทางเทคนิค UN R83 นั้น
ประกอบดวยการทดสอบ 7 ลักษณะ ดังนี้
การทดสอบลักษณะที่ 1: ปริมาณสารมลพิษภายหลัง
การตดิเครื่องขณะเย็น
มีคามาตรฐานของการทดสอบรับรองเฉพาะแบบการ
ทดสอบลักษณะที่ 1 คือ

ผลการทดสอบ ผาน

การทดสอบลกัษณะที่ 2: ปริมาณคารบอนมอนอกไซด

ในขณะเครื่องยนตเดินเบา

มีคามาตรฐานของการทดสอบรับรองเฉพาะแบบการ
ทดสอบลักษณะที่ 2 คือ

ผลการทดสอบ ผาน

การทดสอบลักษณะที่ 3: ปริมาณสารมลพิษจากหอง
ขอเหวี่ยง

ผลการทดสอบ ผาน

การทดสอบลกัษณะที่ 4: ปริมาณสารมลพิษไอระเหย
มีคามาตรฐานของการทดสอบรับรองเฉพาะแบบการ
ทดสอบลักษณะที่ 4 คือ 

สารมลพิษไอระเหยทีว่ัดไดตองนอยกวา 2.0 g/test

ผลการทดสอบ ผาน

การทดสอบลักษณะที่  5: ความทนทานของอุปกรณ
ควบคุมสารมลพิษ

ผลการทดสอบ ผาน

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

ผลการทดสอบ ผาน

การทดสอบลักษณะที่  7: การทดสอบระบบวินิจฉัย
อุปกรณควบคมุสารมลพิษ (OBD)
ระบบวินิจฉัยอุปกรณควบคุมสารมลพิษ เปนการ
จําลองใหเกิดความเสียหาย หรือความลมเหลวของระบบ
ควบคุมสารมลพิษ เพื่อตรวจสอบวาระบบ ECU ตอง
สามารถตรวจจับสัญญาณความผิดปกติที่ เกิดขึ้นได
และแสดงสัญญาณความผิดปกตินั้น โดยไฟสัญลักษณ
รูปเครื่องยนตบนหนาปดเรือนไมลจะสองสวาง เพือ่ให
ผูขบัขี่นํารถยนตเขารับการตรวจสอบ ณ ศูนยบริการ

ผลการทดสอบ ผาน
ประเภทรถยนต

CO
(g/km)

HC
(g/km)

NOx
(g/km)

รถยนตนั่ งมวลเต็มอัตราบรรทุก
ไมเกิน 2,500 กิโลกรัม

1.00 0.10 0.08

ภาวะเดินเบา
ที่ผูทําระบุ

ภาวะเดินเบาภายในชวง
การปรับที่กําหนด

CO [volume%] 3.5% 4.5%

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

คามาตรฐาน 15 1.8

รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
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วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน UN R94
ขอกําหนดทางเทคนิค UN R94

การทดสอบการชนดานหนาเพื่อพิสูจนความปลอดภัย
ของยานยนตในเรื่องการปกปองผูขับขี่ และผูโดยสาร
จากการชนดานหนาตามขอกําหนดทางเทคนิค UN R94
นั้น จะทดสอบการชนดานหนาแบบเยื้องศนูย 40% โดย
มีขอกําหนดที่สําคัญดังนี้ รถยนตที่ทําการทดสอบจะ
เคลื่อนที่โดยใชเครื่องมือฉุดลากดวยความเร็วระหวาง
56-57 กิโลเมตรตอชั่วโมง เขาชนกําแพงแบบเยื้องศูนย
กับผิวกําแพงดานหนาประมาณ 40% (พื้นที่ปะทะดาน
คนขับคิดเปนรอยละ 40 ของความกวางรถยนต)
โดยมหีลักเกณฑมาตรฐานการชนดานหนาแบบเยื้องศูนย
ที่สําคัญคือ การบาดเจ็บที่ศีรษะ, โมเมนตดัดที่คอ, การ
รับแรงที่หนาอก, แรงกดที่หนาแขง, ไมมีการเปดของ
ประตูระหวางทดสอบ, การรั่วของน้ํามนัเชื้อเพลงิ, หลงั
การชนตองเปดประตไูดอยางนอยหนึ่งประตู และสามารถ
นําหุนจําลอง (Dummy) ออกจากรถยนตทดสอบได 

ผลการทดสอบตามมาตรฐาน UN R94 ผาน

วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน UN R95
ขอกําหนดทางเทคนิค UN R95

การทดสอบการชนดานขางเพื่อพิสูจนความปลอดภัย
ของยานยนตในเรื่องการปกปองผูขับขี่ และผูโดยสาร
จากการชนดานขางตามขอกําหนดทางเทคนิค UN R95
มีขอกําหนดที่สําคัญดังนี้ รถยนตที่ทําการทดสอบจะ
ถูกชนดวยกําแพงที่ยุบตัวได (Deformable Barrier) ที่
เคลือ่นตวัได (เสมอืนเปนรถจาํลอง) โดยมีความเร็วขณะ
เขาชนประมาณ 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยกําแพงจะ
ชนในแนวตัง้ฉากกบัรถยนต และจะตองมีอุปกรณปองกัน
การชนซ้ํา
โดยมีหลักเกณฑมาตรฐานการชนดานขางที่สําคัญคือ
การบาดเจ็บที่ศีรษะ, การบาดเจ็บที่หนาอก, แรงกดที่
กระดูกเชิงกราน, แรงที่กดหนาทอง, การรั่วของน้ํามัน
เชือ้เพลิง, ไมมีประตเูปดระหวางการทดสอบ และสามารถ
นําหุนจําลอง (Dummy) ออกจากรถยนตทดสอบได

ผลการทดสอบตามมาตรฐาน UN R95 ผาน

รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
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