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บทนาํ
คูมือเลมนี้เปนสวนหนึ่งของรถยนต ดงันั้น ใหเกบ็รักษา
คูมือเลมนี้ไวกับตัวรถเมื่อจําหนายหรือโอนกรรมสิทธิ์
ตอใหกับเจาของหรือผูใชรายใหม โปรดอานคูมือเลมนี้
อยางละเอียดกอนใชงานรถยนตซูซูกิคันใหมของทาน
และใหอานทบทวนคูมือนี้ เปนคร ั้ งคราว คูมือเลมนี้
ประกอบดวยขอมูลสําคัญเกี่ ยวกับความปลอดภัย
การใชงาน และการบํารุงรักษา

ขอมูลทั้งหมดในคูมือเลมนี้อางอิงจากขอมูลลาสุดของ
รถยนตที่จําหนาย ณ เวลาที่จัดพิมพ ขอมูลในคูมือ
เลมนี้กับรถของทานอาจแตกตางกัน อันเนื่องมาจาก
การปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ บริษัท ซูซูกิ
มอเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
เปลี่ ยนแปลงรายละเอียดทางการผลิตไดตลอดเวลา
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และไมถือเปนขอผูกมัด
เพื่อทําการเปลี่ยนแปลงให เหมือนหรือคลายคลึงกับ
รถยนตที่ผลิตหรือจําหนาย ไปกอนหนานี้ 

รถยนตคันนี้อาจไมไดเปนไปตามมาตรฐานหรอืกฎขอ
บังคับของแตละประเทศ กอนดําเนินการจดทะเบียนรถ
คันนี้เพือ่ใชในประเทศอื่นใด โปรดตรวจสอบขอบังคับ
ทั้งหมด และทําการดัดแปลงแกไขบางสวนตามความ
จําเปน

สิง่สาํคญั
คําเตอืน/ ขอควรระวัง/ขอพงึระวัง/ขอสังเกต

กรุณาอ านคู มื อนี้ และปฏิบั ติ ตามคําแนะนําอย าง
ระมั ดระวั ง เพื่ อเนนข อมู ลพิ เศษ  สัญลั กษณ  
และคําวา คําเตือน, ขอควรระวัง, ขอพึงระวัง และ
ขอสังเกต จะมีความหมายพิเศษ ดังนั้น ใหเอาใจใส
เปนพิเศษตอขอความที่ เนนย้ําดวยสัญลักษณและคํา
เหลานี้

หมายเหตุ:
สัญลักษณนี้แสดงขอมูลเพิม่เติมเพือ่ใหทําการบํารุง
รักษาไดงายขึ้น หรือใหคําแนะนําที่ชัดเจนขึ้น

คําเตอืน
สัญลักษณนี้เตือนใหระมัดระวังอันตรายซึ่งอาจทํา
ใหเกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได

ขอควรระวัง
สัญลักษณนี้เตือนใหระมัดระวังอันตรายซึ่งอาจทํา
ใหเกิดการบาดเจ็บเล็กนอยหรือปานกลางได

ขอพงึระวัง
สัญลักษณนี้เตือนใหระมัดระวังอันตรายซึ่งอาจทํา
ใหรถเสียหายได
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สัญลกัษณวงกลมที่มเีสนคาดผานในคูมอืเลมนี้หมายถึง
“หามทําสิ่งนี้” หรือ “อยาใหสิ่งนี้เกิดขึ้น” 

คาํเตอืนเกีย่วกับการดดัแปลง
คําเตอืน

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

ขอสังเกต
การติดตั้งอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ที่ไมถูกตอง เชน
โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือวิทยุสื่อสาร CB (Citizens
Band) อาจทําใหเกิดการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส
กับระบบจุดระเบิดของรถเปนผลใหเกิดปญหาทาง
ดานสมรรถนะของรถ  กรุณาตดิตอศูนยบริการซูซกูิ
เพื่อขอรับคําแนะนําในการติดตั้งอุปกรณสื่อสาร
เคลื่อนที่
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คาํนาํ
ขอขอบคุณที่ทานเลือกใชรถยนตซูซูกิ และยินดีตอนรับทานสูครอบครัวของเรา การเลือกใชรถยนตซูซูกิเปนสิ่งที่คุมคาอยางยิ่ง ซึ่งผลิตภัณฑของซูซูกิเปนผลิตภัณฑที่จะทํา
ใหทานไดรับความพึงพอใจจากการขับขี่

คูมือการใชงานนี้ไดจัดเตรียมไวเพือ่ชวยใหทานไดรับความปลอดภยั ความเพลิดเพลิน และปราศจากปญหาใดๆ จากการใชงานรถยนตซูซูกิ ในคูมือเลมนี้ ทานจะไดเรียนรู
เกี่ยวกับการทํางานของรถยนต ระบบความปลอดภัยตางๆ และขอกําหนดในการบํารุงรักษา โปรดอานคูมือนี้อยางละเอียดกอนใชงาน หลงัจากนัน้ ใหเก็บคูมือนี้ไวในชอง
เก็บของเพื่อใชอางอิงในอนาคต

หากทานจําหนายรถยนตนี้ โปรดเก็บคูมือนี้ไวในรถเพือ่มอบใหกับเจาของรายใหม

นอกจากคูมือการใชงานนี้แลว ยังมีคูมือเลมอืน่ๆ ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันแนบมาพรอมกับรถยนตซูซูกิดวย เราขอแนะนำใหทานอานคูมือเหลานี้อยาง
ละเอยีดเพื่อทําความเขาใจขอมูลสําคัญตางๆ

เมื่อวางแผนนํารถยนตซูซูกิของทานเขารับการบํารุงรักษาตามระยะ เราขอแนะนําใหทานเขารับบริการที่ศูนยบริการซูซูกิใกลบานทาน ชางเทคนิคที่ผานการฝกอบรมมาเปน
อยางดีจะมีความชํานาญในการใหบริการไดดีที่สุดแกทาน และศูนยบริการจะใชอะไหลและอปุกรณเสริมแทของซูซูกิเทานั้น
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คาํแนะนาํในการใชอะไหลและอปุกรณเสริมแทของซซูกูิ
ซูซูกิขอแนะนําใหใชอะไหลและอปุกรณเสริมแทของซูซูกิเทานั้น อะไหลและอุปกรณเสริมแทของซูซูกิไดรับการผลิตดวยมาตรฐานสูงสุดทั้งในดานคุณภาพและสมรรถนะ
และยังไดรับการออกแบบมาใหประกอบเขากับตัวรถไดพอดีตามคากําหนดของรถ 
ในปจจุบัน อะไหลสําหรับเปลีย่นและอุปกรณเสริมที่ไมใชของแทจากซูซูกินั้นมีจําหนายตามทองตลาดอยางหลากหลาย การใชอะไหลและอุปกรณ เสริมเหลานี้จะสงผล
กระทบตอสมรรถนะ และทําใหอายุการใชงานของรถลดลง ดังนั้น การติดตั้งอะไหลและอุปกรณเสริมที่ไมใชของแทจากซูซูกิจะอยูนอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน

อะไหลและอปุกรณเสริมตางๆ ทีไ่มใชของแทจากซูซูกิ
อะไหลและอปุกรณเสริมบางอยางอาจผานการรับรองจากองคกรใดๆ ในประเทศของทาน
อะไหลและอปุกรณเสริมบางอยางซึ่งจดัจําหนายโดยผานการรับรองจากซซูกูิ อะไหลและอปุกรณเสริมทีเ่ปนของแทจากซซูกูิซึ่งจดัจําหนายเป ็นชิน้สวนทีใ่ชแลว  อะไหลและ
อุปกรณเสริมตางๆ เหลานี้ไมใชอะไหลและอุปกรณเสริมแทจากซซููกิ และการใชงานอะไหลและอุปกรณเสริมตางๆ เหลานี้จะอยูนอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน

การนําอะไหลและอปุกรณเสริมแทของซูซูกิกลบัมาใชใหม
หามมิใหจําหนายตอ หรือนําชิ้นสวนประกอบตางๆ ตอไปนี้กลับมาใชใหม เนื่องจากชิ้นสวนประกอบตางๆ เหลานี้จะกอใหเกิดอันตรายแกผ ูใช:
• ชิ้นสวนประกอบของถุงลม และชุดประจุแกสทั้งหมด รวมถึงชิ้นสวนประกอบของชุดประจุแกส (เชน ยางรอง อุปกรณควบคุม และเซ็นเซอรตางๆ) 
• ระบบเขม็ขัดนิรภัย รวมถึงชิ้นสวนประกอบตางๆ ของระบบ (เชน สายเข็มขดันิรภยั ปลอกล็อค และชุดรั้งกลับ)
ชิ้นสวนประกอบตางๆ ของถุงลมประกอบดวยสารเคมีที่สามารถระเบิดได ดังนั้น ชิ้นสวนประกอบตางๆ เหลานี้ควรไดรับการถอดและกําจัดอยางถูกตองเหมาะสมโดย
ศูนยบริการมาตรฐานที่ไดรับการรับรองจากซูซูกิ เพื่อหลีกเลี่ยงการระเบิดพองตัวโดยไมคาดคดิกอนทําการกําจัดซาก
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คาํแนะนาํจดุบรกิารตางๆ
1. น้ํามันเชื้อเพลิง (ดูหมวดที่ 1)
2. ฝากระโปรงหนา (ดูหมวดที่ 5)
3. เครื่องมือสําหรับเปลี่ยนยาง (ดูหมวดที่ 8)
4. กานวัดระดับน้ํามันเครื่อง <สีเหลือง> 

(ดูหมวดที่ 7)
5. กานวัดระดับน้ํามันเกียร CVT <สีแดง> 

(ดูหมวดที่ 7)
6. น้ําหลอเยน็เครื่องยนต (ดูหมวดที่ 7)
7. น้ําฉีดลางกระจกบังลมหนา 

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

(ดูที่ปายขอมูลยางที่เสากลางประตูดานคนขับ) 
10. ยางอะไหล (ดูหมวดที่ 7)
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บนัทกึ
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สารบญั คําแนะนําเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง 1

กอนการขับขี่ 2

การใชงานรถของทาน 3

ขอแนะนําการขับขี่ 4

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ 5

การบรรทุกสัมภาระและการลากจูง 6

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา 7

บรกิารฉุกเฉิน 8

การดูแลรักษารถยนต 9

ขอมูลทั่วไป 10

ขอมูลจําเพาะ 11

รถยนตประหยัดพลังงานมาตราฐานสากล 12

ดัชนี 13



ภาพประกอบสารบัญ
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ภายนอก
1. ปดน้ําฝนกระจกประตูทาย (หนา 2-59)
2. ไฟเบรกเสริมดวงที่สาม (หนา 7-31)
3. เสาอากาศวิทยุ (หนา 5-12)
4. ฝากระโปรงหนา (หนา 5-44)
5. ไฟหนา (หนา 2-55, 7-28)
6. ปดน้ําฝน (หนา 2-58)
7. ฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิง (หนา 5-43)
8. ไฟสองปายทะเบียน (หนา 7-31)
9. ประตูทาย (หนา 2-4)

10. ไฟทายรวม (หนา 7-30)
11. ไฟตัดหมอกหนา (ในรถบางรุน)

(หนา 2-56, 7-30)
12. กระจกมองขาง (หนา 2-19)
13. ล็อคประตู (หนา 2-2)
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ภาพประกอบสารบัญ
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ภายใน
1. กระจกมองหลัง (หนา 2-18)
2. แผงบังแดด (หนา 5-45)
3. สวิตชควบคุมกระจกไฟฟา

(ในรถบางรุน) (หนา 2-19)/
การควบคมุกระจกไฟฟา (หนา 2-16)

4. ไฟสองสวางภายในหองโดยสาร 
(หนา 5-46, 7-27)

5. มือจับเหนือประตู (ในรถบางรุน) (หนา 5-47)
6. เขม็ขัดนิรภัย (หนา 2-25)
7. คันเกียร (หนา 3-17)
8. เบาะหนา (หนา 2-20)
9. คันเบรกมือ (หนา 3-10)

10. เบาะหลัง (หนา 2-22)
11. ฝาปดหองเก็บสัมภาระ

(ในรถบางรุน) (หนา 5-51)
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ภาพประกอบสารบัญ

58MS0-14E

แผงหนาปด
1. ถุงลมดานหนา (ในรถบางรุน) (หนา 2-36)
2. เครื่องเสียง (ในรถบางรุน) (หนา 5-13)
3. สวิตชไฟฉุกเฉิน (หนา 2-57)
4. สวติชที่ปดน้าํฝนและที่ฉดีน้ําลางกระจกบงัลมหนา

(หนา 2-58)/สวิตชที่ปดน้ําฝนและที่ฉีดน้ําลาง 
กระจกประตูทาย (หนา 2-59)

5. แผงหนาปด (หนา 2-41)
6. สวิตชควบคุมไฟสองสวาง (หนา 2-55)/
สวิตชควบคุมไฟเลี้ยว (หนา 2-56)

7. ชองเกบ็ของ (หนา 5-48)
8. ระบบทําความรอน (ในรถบางรุน) และระบบปรับ
อากาศ (หนา 5-1)

9. ชองเสียบอุปกรณเสริม (หนา 5-47)
10. สวิตชไลฝากระจกประตูทาย 

(ในรถบางรุน) (หนา 2-61)
11. สวิตชควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย

(ในรถบางรุน) (หนา 5-36)
12. คันล็อคปรับระดับพวงมาลัย 4 ทิศทาง

 (ในรถบางรุน) (หนา 2-60)
13. สวิตชสตารท (รุนทีไ่มมรีะบบปุมกดคยีเลสสตารท)

(หนา 3-3)
14. สวิตชเครื่องยนต

(รุนที่มีระบบปุมกดคียเลสสตารท) (หนา 3-5)
15. คันปลดล็อคฝากระโปรงหนา 

(หนา 5-44)
16. กลองฟวส (หนา 7-23)
17. สวิตชไฟตัดหมอกหนา (ในรถบางรุน)

(หนา 2-56) 58MST0003
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ตัวอยาง



ภาพประกอบสารบัญ

58MS0-14E

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

(หนา 8-6)

58MST0004

1 2

4 5

3

6

1 2 3

5

ตัวอยาง

รุนที่ไมมีชดุซอมยาง

รุนที่มีชดุซอมยาง
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คําแนะนําเกี่ยวกบัน้ํามันเชื้อเพลงิ

58MST0101

รถของทานสามารถใชน้ํามันเบนซินที่มีสวนผสมของ
สารตะกั่วหรือไรสารตะกั่วที่ มีคาออกเทน (RON) 85
หรือสูงกวาได 
หมายเหตุ ขอแนะนําใหใชน้ํามัน เบนซินไรสารตะกั่ว
ถารถของทานมีตัวจํากัดขนาดหัวจายติดตั้งอยูในทอ
เติมน้ํามันเชือ้เพลิง ทานจะตองใชน้ํามันเบนซินไรสาร
ตะกั่ วที่ มีคาออกเทน (RON) 91 หรือสูงกวา (หรือ
RON 95 หรือสูงกวา ถาระบุไวบนฝาปดชองเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิง) เทานั้น รถเหลานี้จะมีขอความติดไวใกล
กับทอเติมน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งระบุไววา: “UNLEADED
FUEL ONLY”, “NUR UNVERBLEITES BENZIN”,
“ E N D A S T  B L Y F R I  B E N S I N ”  หรื อ  “ S O L O
GASOLINA SIN PLOMO” 

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

น้ํามันเบนซินที่มีสวนผสมของเอธานอล
น้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วที่มีสวนผสมของเอธานอล
(แอลกอฮอลที่ไดจากกระบวนการหมักและกลั่นพืช)
ซึ่งเปนที่รูจักกันดีในชื่อแกสโซฮอล มีการจัดจําหนาย
ในเชิงพาณิชยในบางประเทศ น้ํามันเบนซินที่มีสวน
ผสมของเอธานอลชนิดนี้สามารถใชไดกับรถของทาน
ถาในสวนผสมมีปริมาณเอธานอลไม เกินกวา 20%
โปรดตรวจสอบใหแนใจวาน้ํามันเบนซินที่มีสวนผสม
ของเอธานอลนี้มีคาออกเทนไมต่ํากวาคาทีแ่นะนําไว

ตัวอยาง

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

ขอพงึระวัง
ระมัดระวังอยาทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีสวนผสม
ของแอลกอฮอลหกกระเซ็นขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง
ถามีน้ํามันเชื้อเพลิงหกลงบนตัวถังรถ ใหรีบเช็ดออก
ทันที น้ํามันเชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลจะ
ทําใหเกิดความเสียหายกับสีรถได ซึ่งความเสียหายนี้
อยูนอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันรถใหม

คําแนะนําเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง: 1, 2
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กุญแจ

54G489

รถของทานมาพรอมกับกุญแจที่ เหมือนกันสองดอก
เก็บรักษากญุแจสํารองไวในที่ปลอดภัย กญุแจหนึ่งดอก
สามารถเปดล็อคไดทุกจุดของรถ
หมายเลขระบุกุญแจจะประทับอยูบนปายโลหะที่ให
มาพรอมกับกุญแจหรือบนตัวกุญแจเอง เก็บรักษาปาย
โลหะไวในที่ปลอดภัย (ในรถบางรุน) หากทานทํา
กุญแจหาย ทานจําเปนตองใชหมายเลขนี้เพื่อขอสั่งทํา
กุญแจชุดใหม  ให จดหมายเลขไว ในชองด านล าง
เพื่อใชอางอิงในอนาคต

ระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนต
ระบบนี้ ได รับการออกแบบมาเพื่ อชวยปองกันการ
โจรกรรมรถยนต โดยตัดการทํางานของระบบสตารท
เครื่องยนตดวยอเิล็กทรอนิกส
เครื่องยนตจะสามารถสตารทติดไดก็ตอเมื่อใชกุญแจ
สตารทระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนตที่ใหมา
พรอมกับรถของทาน ซึ่งมีรหัสประจําตัวอิเล็กทรอนิกส 
ที่ถูกโปรแกรมไวในกุญแจเทานั้น กุญแจจะสงรหัส
ประจําตัวไปที่รถเมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง
“ON” หรือกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมด
สตารทเปน “ON” ถาทานจําเปนตองสั่ งทํากุญแจ
สํารอง กรุณาติดตอศูนยบริการซูซูกิใกลบานทาน
ตัวรถจะตองไดรับการตั้ งโปรแกรมใหตรงกับรหัส
ประจําตั วที่ ถู กต องของกุญแจสํารองด วยเชนกัน
กุญแจที่ทําโดยชางทํากุญแจทั่วไปจะไมสามารถใช
งานได

80JM122

ถาไฟเตือนระบบปุมกดคีย เลสสตารท/ระบบยับยั้ ง
การทํางานของเครื่องยนตกะพริบเมื่อสวิตชสตารทอยู
ในตําแหนง “ON” หรือโหมดสตารทอยู ที่  “ON”
เครื่องยนตจะสตารทไมติด 

หมายเหตุ:
ถาไฟเตือนนี้กะพริบ ใหปฏิบัติตามดังตอไปนี้:  
(สําหรับรุนที่ไมมีระบบปุมกดคยีเลสสตารท)
บิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “LOCK” จากนั้นบิด
กลบัไปที่ตําแหนง “ON” 
(สําหรับรุนที่มีระบบปุมกดคียเลสสตารท)
เปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “LOCK” (OFF) จากนั้น
เปลี่ยนกลับไปที่ “ON”
ถาไฟเตือนนี้ยังคงกะพริบอยูขณะที่สวิตชสตารทอยูที่
ตําแหนง “ON” หรือเปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “ON”
แสดงวาอาจมีปญหาเกิดขึ้นกับกุญแจกุญแจของทาน
หรือระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนต ใหนํารถเขา
รับการตรวจเช็คที่ศนูยบริการซูซูกิ
หมายเหตุ:
• ถาทานทํากุญแจสตารทระบบยับยั้งการทํางานของ
เครื่องยนตหาย กรุณาติดตอศูนยบริการซูซูกิใหเร็วที่สุด
เทาที่ จะทําได เพื่ อยกเลิกรหัสประจําตัวของ กุญแจที่
หายไป และเพื่อสั่งทํากุญแจใหม

• ถาทานมีรถยนตอีกคันหนึ่งซึง่มีระบบยับยั้งการทํางาน
ของเครื่องยนตติดตั้งอยูดวยเชนกัน ใหทานนํากุญแจ
ของรถยนตคันดังกลาวออกหางจากสวิตชสตารทหรือ
สวิตชสตารทเครื่องยนตเมื่อใชรถซูซกูิของทาน มิฉะนั้น
เครื่องยนตจะไมสามารถสตารทได เนื่องจากกุญแจของ
รถอีกคันหนึ่ งอาจรบกวนระบบยับยั้ งการทํางานของ
เครือ่งยนตในรถซซููกิของทานได 

• ถามวีตัถุที่เปนโลหะตดิอยูกบักญุแจระบบยบัยัง้การทาํงาน
ของเครื่องยนตกุญแจดอกดังกลาวอาจไมสามารถใช
สตารทเครื่องได

หมายเลขระบุกุญแจ:

ตัวอยาง

คําแนะนําเกี่ยวกับน้ํามันเชื้อเพลิง: 1, 2
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เสียงเตอืนลมืถอดกญุแจสตารท
เสียงเตือนจะดังและหยุดเปนชวงๆ เพื่อเตือนใหทาน
ถอดกุญแจสตารทออก ถากุญแจเสียบคางอยูที่สวิตช
สตารทเมื่อประตูดานคนขบัเปดอยู 

ล็อคประตู
ล็อคประตขูาง

60B008

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

รุนที่มีระบบปุมกดคียเลสสตารท
การลอ็คประตหูนาจากดานนอกรถ:
• เสยีบกญุแจและบดิใหดานบนของกญุแจหมนุไปทาง
ดานหลังของรถ หรือ

• เลื่อนปุมล็อคไปทางดานหนาและปดประตู
รุนที่ไมมีระบบปุมกดคียเลสสตารท
การล็อคประตูหนาจากดานนอกรถ:
• เสยีบกญุแจและบดิใหดานบนของกญุแจหมนุไปทาง
ดานหลังของรถ หรือ

ขอพงึระวัง
กุญแจระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนตเปน
อุปกรณอเิล็กทรอนิกสที่ละเอียดออน เพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสียหายตอกุญแจระบบยับยั้งการทํางานของ
เครื่องยนต:
• อยาใหกญุแจไดรับการกระทบกระแทก ความชื้น
หรืออยูในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เชน บนแผงคอนโซล
หนารถซึ่งถกูแสงแดดโดยตรง

• เก็บกุญแจระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนต
ใหหางจากวัตถทุี่เปนแมเหลก็

(2)

(1)
(3)

(4)

กุญแจ: 8
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• เลื่อนปุมล็อคไปทางดานหนา แลวดึงมือเปดประตู
ดานนอกคางไวขณะปดประตู

หมายเหตุ:
ใหแนใจวาไดดึงมือเปดประตูดานนอกคางไวขณะที่
ทานปดประตูหนาทีล่็อคแลว มิฉะนั้นประตูจะไมล็อค
การปลดล็อคประตูหนาจากด านนอกรถ ให เสียบ
กุญแจและบิดใหดานบนของกุญแจหมุนไปทางดาน
หนาของรถ

74LHT0201

(1) ล็อค
(2) ปลดล็อค

การลอ็คประตูจากดานในรถ ให เลื่อนปุมลอ็คไปทางดาน
หนา เลือ่นปุมล็อคไปทางดานหลังเพื่อปลดล็อคประตู
การล็อคประตูหลังจากดานนอกรถ ใหเลื่อนปุมล็อค
ไปทางดานหนาและปดประตู ทานไมจําเปนตองดึงมือ
เปดประตูดานนอกคางไวขณะปดประตู

ระบบเซ็นทรัลล็อค 

58MST0201

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

ทานสามารถล็อคและปลดล็อคประตูทุกบาน (รวมถึง
ประตูทาย) ไดพรอมกันโดยใชกุญแจไขที่ เบาเสียบ
กุญแจประตูดานคนขบั 
การล็อคประตูทุกบานพรอมกัน ใหเสียบกุญแจที่เบา
เสียบกุญแจประตูดานคนขับ และบิดใหดานบนของ
กุญแจหมุนไปทางดานหลังของรถหนึ่งครั้ง  
การปลดล็อคประตูทุกบานพรอมกัน ใหเสียบกุญแจที่
เบาเสียบกุญแจประตูดานคนขับ และบิดใหดานบนของ
กุญแจหมุนไปทางดานหนาของรถสองครั้ง

การปลดล็อคเฉพาะประตูดานคนขับ ใหเสียบกุญแจที่
เบาเสียบกุญแจประตูดานคนขับ และบิดใหดานบนของ
กุญแจหมุนไปทางดานหนาของรถหนึ่งครั้ง  

58MST0222

(1) ล็อค
(2) ปลดล็อค

ท านยั งสามารถล็ อคหรือปลดล็ อคประตูทุ กบาน
โดยการกดที่ดานหนาหรือดานหลังของสวิตชตามที่
ตองการไดดวยเชนกัน

(1)
(2)

ตัวอยาง
(3)

(4)
(1)

(2)

(2)
(3)

ตัวอยาง

ล็อคประตู: 3, 5, 8
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หมายเหตุ:
• ถารถของทานมีระบบคยีเลสเอ็นทร ี ทานจะสามารถ
ล็อคหรือปลดล็อคประตูทุกบานโดยใชรีโมทไดดวย
เชนกนั ดูที ่“รโีมทคอนโทรลของระบบปุมกดคยีเลส
สตารท/รีโมทคอนโทรลของระบบคียเลสเอ็นทรี”
ในหมวดนี้

• ถารถของทานมีระบบปุมกดคียเลสสตารท ทานจะ
สามารถล็อคหรือปลดล็อคประตูทุกบานโดยกด
สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกไดดวยเชนกัน ดูที่
“รีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารท/
รีโมทคอนโทรลของระบบคียเลสเอ็นทรี” ในหมวดนี้

ล็อคนิรภัยสําหรบัเด็ก (ประตหูลงั)

68LM203

(1) ล็อค
(2) ปลดล็อค

ที่ประตูหลังแตละขางจะมีล็อคนิรภัยสําหรับเด็กติดตั้ง
อยู ซึ่งสามารถใชเพื่อชวยปองกันการเปดประตูจาก
ทางดานในตัวรถโดยไมตั้ งใจได เมื่อปุมล็อคอยู ใน
ตําแหนง “ล็อค” (1) ทานจะสามารถเปดประตูหลังได
จากด านนอกตั วรถเท านั้ น แต เมื่ อปุ มล็ อคอยู ใน
ตําแหนง “ปลดล็อค” (2) ทานจะสามารถเปดประตู
หลังไดจากทั้งดานในและดานนอกตัวรถ

ประตทูาย

74LHT0203

(1) สวิตชปลดล็อคประตูทาย
ทานสามารถล็อคและปลดล็อคประตูทายไดโดยใช
กุญแจไขทีเ่บาเสียบกุญแจประตูดานคนขับ 

การเปดประตูทาย ใหกดสวิตชปลดล็อคประตูทาย (1)
คางไว และยกประตูทายขึน้
หมายเหตุ:
ในกรณีที่ประตูทายปดไมสนิท ใหปฏิบัติตามขัน้ตอน
ดานลางนี้:
1) กดสวิตชปลดล็อคประตูทาย (1) และเปดประตทูาย

ขึ้นเล็กนอย
2) หลังจากนั้นสองถึงสามวินาที ใหปดประตูทาย

อีกครั้ง
3) ใหแนใจวาประตูทายปดสนิท

คําเตอืน
ใหแนใจวาปุมล็อคนิรภัยสําหรับเด็กอยูในตําแหนง
“ลอ็ค” ทุกครั้งที่มีเด็กโดยสารที่เบาะหลงั

ตัวอยาง

(2)

(1)

(1)

ล็อคประตู: 3, 5, 8
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ถาทานไมสามารถปลดล็อคประตูทายไดโดยการกด
สวิตชปลดล็อค (1) เนื่ องจากแบตเตอรี่ หมดประจุ
หรือเกิดความบกพรองขึ้ น ใหปฏิบัติตามขั้ นตอน
ดานลางเพื่อปลดล็อคประตูทายจากดานในตัวรถ

1) พับเบาะหลังไปขางหนาเพื่อใหเขาสูประตูทายได
งายขึน้ ดูที่หมวด “การพบัเบาะหลัง” สําหรับ
รายละเอียดเกีย่วกบัวธิกีารพับเบาะหลงัไปขางหนา

68LM246

2) กดเปดประตทูายจากดานในตวัรถโดยการดนัคนัปลด
ล็อคฉุกเฉิน (2) ขึน้ดวยไขควงแบนหรือดามแมแรง
ประตทูายจะล็อคอีกครั้งโดยการปดประตูทายเบาๆ

ถายังไมสามารถปลดล็อคประตูทายไดโดยการกดสวิตช
ปลดล็อค (1) ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ
ซูซกูิ

รีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคีย 
เลสสตารท / รีโมทคอนโทรลของระบบ 
คียเลสเอน็ทรี 

68LM205

รถของทานจะมีรีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคีย
เลสสตารท (แบบ A) หรือรีโมทคอนโทรลของระบบ
คียเลสเอ็นทรี (แบบ B)  รีโมทคอนโทรลของระบบ
ปุมกดคียเลสสตารทจะมีทั้งระบบคียเลสเอ็นทรีและ
ระบบปุ มกดคี ย เลสสตารท รี โมทคอนโทรลของ
ระบบคียเลสเอ็นทรีจะมีเฉพาะระบบคียเลสเอ็นทรี
สําหรับรายละเอียด ใหดูที่คําอธิบายดังตอไปนี้ 

คําเตอืน
ตรวจเช็คใหแนใจทุกครั้งวาประตูทายปดสนิทและ
ล็อคเรียบรอยดี การปดประตูทายใหสนิทจะชวย
ปองกันผู โดยสารไมใหถูกเหวี่ ยงออกนอกตัวรถ
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ การปดประตูทาย
ใหสนิทยังชวยปองกันไมใหกาซไอเสียเขาสูภายใน
รถอีกดวย

ขอควรระวัง
• เพื่อหลกีเลีย่งการบาดเจ็บ อยาใชนิ้วของทานดัน
คันปลดลอ็คฉุกเฉิน

• ใหแนใจวาไมมใีครอยูใกลประตทูายขณะดัน
เพื่อเปดประตทูายจากดานในของตัวรถ

(2)

แบบ A แบบ B

ล็อคประตู: 3, 5, 8
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รีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารท
(แบบ A)
รีโมทคอนโทรลทําใหสามารถใชงานดังตอไปนี้ได:
• ทานสามารถล็อคหรอืปลดลอ็คประตโูดยการใชงาน
ปุม ล็อค/ปลดล็อค บนรีโมทคอนโทรลได ใหดูที่
คําอธิบายในหมวดนี้

• ทานสามารถลอ็คหรอืปลดลอ็คประตโูดยการกดสวติช
บนมอืเปดประตูดานนอกได สําหรบัรายละเอียด ใหดู
ทีค่ําอธิบายในหมวดนี้

• ทานสามารถสตารทเครื่องยนตโดยไมตองใชกุญแจ
สตารทได  สําหรบัรายละเอียด ใหดทูี่ “สวิตชสตารท
เครื่องยนต” ในหมวด “การใชงานรถของทาน” 68LM206

(1) ปุม “ล็อค”
(2) ปุม “ปลดล็อค”

ทานสามารถล็อคหรือปลดล็อคประตูทุกบาน (รวม
ถึงประตูทาย) ไดพรอมกันโดยใชรีโมทคอนโทรลเมื่อ
อยูใกลกับรถ

ระบบเซ็นทรัลล็อค 
• การล็อคประตูทุกบาน ใหกดปุม “ลอ็ค” (1) หนึ่งครั้ง
• การปลดล็อคเฉพาะประตูดานคนขับ ใหกดปุมปลด
ล็อค (2) หนึ่งครั้ง

• การปลดล็อคประตูบานอืน่ๆ ใหกดปุม “ปลดล็อค”
(2) อีกหนึ่งครั้ง

ไฟเลี้ยวจะกะพริบหนึ่งครั้งและเสียงเตือนภายนอกจะ
ดังหนึ่งครั้งเมื่อประตูล็อค 

เมื่อปลดล็อคประตู:
• ไฟเลี้ยวจะกะพริบสองครั้งและเสียงเตือนภายนอก
จะดังสองครั้ง 

• ถาสวิตชไฟสองสวางภายในอยูที่ตําแหนง DOOR
ไฟสองสวางภายในจะติดสว างขึ้ นประมาณ 15
วินาท ี และคอยๆ ดับลง  ถาทานกดสวิตชสตารท
เครื่องยนตในระหวางนี้ ไฟสองสวางจะคอยๆ ดับ
ลงทันที

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

หมายเหตุ:
• รัศมีการทํางานสูงสุดของรีโมทคอนโทรลอยูที่
ประมาณ 5 ม. (16 ฟุต) ทั้งนี้ทั้งนั้นรัศมีการทํางาน
นี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เมื่ออยูใกลกับอุปกรณสงสัญญาณอื่นๆ เชน
หอวิทยุกระจายเสียง หรือวิทยสุื่อสาร CB (Citizens
Band) 

• ทานจะไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลเพื่อ
ควบคุมล็อคประตูได ถาโหมดสตารทอยูที่ตําแหนง
อื่นนอกเหนือจาก “LOCK” (OFF) 

• เมื่อประตูใดประตูหนึ่งเปด ถาทานกดปุม “LOCK”
ที่รีโมทคอนโทรล เสียงเตือนภายนอกจะดังขึน้และ
จะไมสามารถล็อคประตูได 

(1)

(2)

ล็อคประตู: 3, 5, 8
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• ถาทานทํารีโมทคอนโทรลชุดใดชุดหนึ่งหาย ใหรีบ
ติดตอศูนยบริการซูซูกิโดยเร็วที่สุดเพื่อทําการเปลี่ยน
รีโมทคอนโทรล ใหแนใจวาทานไดใหศูนยบริการ
ซูซูกิลงทะเบียนรหัสรีโมทใหมในหนวยความจํา
ของรถทานเพื่อใหรหัสเกาถูกลบออกไป

การล็อคหรือปลดล็อคแบบไมใชกุญแจโดยใชสวิตชบน
มือเปดประตูดานนอก 

58MST0202

เมื่อรโีมทคอนโทรลอยู ภายในชวงการทาํงานที่ไดอธิบาย
ไวในหมวดนี้  ทานสามารถล็อคหรือปลดล็อคประตู
(รวมถึงประตูทาย) โดยการกดที่ สวิตช  (1) บนมือ
เปดประตูดานนอกของประตูดานคนขับ ประตูดาน
ผูโดยสารเบาะหนาหรือประตูทาย  
การปลดล็อคประตูหนึ่งบานหรือประตูทุกบาน 
• กดที่สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกหนึ่งครั้งเพือ่
ปลดล็อคเฉพาะประตูหนึ่งบาน 

• กดที่สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกสองครั้งเพื่อ
ปลดล็อคประตูทุกบาน 

ไฟเลี้ยวจะกะพริบหนึ่งครั้งและเสียงเตือนภายนอกจะ
ดังหนึ่งครั้งเมื่อประตูล็อค 

เมื่อปลดล็อคประตู:
• ไฟเลี้ยวจะกะพริบสองครั้งและเสียงเตือนภายนอก
จะดังสองครั้ง 

• ถาสวิตชไฟสองสวางภายในอยูที่ตําแหนง “DOOR”
ไฟสองสวางภายในจะติดสวางขึน้ประมาณ 15 วินาที
และคอยๆ ดับลง ถาทานกดสวิตชสตารทเครือ่งยนต
ในระหวางนี ้ไฟสองสวางจะคอยๆ ดบัลงทนัที

ใหแนใจวาประตูล็อคแลวหลังจากใชงานสวิตชบนมือ
เปดประตูดานนอกเพื่อล็อคประตู 

หมายเหตุ:
• ทานจะไมสามารถใชงานลอ็คประตดูวยสวติชบนมอื
เปดประตูดานนอกไดภายใตสภาวะดังตอไปนี้:  
– ถาประตูใดประตูหนึ่งเปดหรือปดไมสนิท 
– ถาโหมดสตารทอยูที่ตําแหนงอืน่นอกเหนือจาก

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

80J056

(1) 80 ซม. (2 1/2 ฟุต)
เมื่อรีโมทคอนโทรลอยูภายในระยะประมาณ 80 ซม.
(2 1/2 ฟุต) จากมือเปดประตูหนาดานนอกหรือสวิตช
ที่ ประตูทาย ทานสามารถล็อคหรือปลดล็อคประตู
โดยการกดสวิตชบนมือเปดประตูดานนอก
หมายเหตุ:
• ถารีโมทคอนโทรลอยูภายนอกชวงการทํางานของ
สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกตามที่ไดอธิบายไว
ดานบน ทานจะไมสามารถใชงานสวิตชได 

• ถาแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลหมดประจุ หรือมี
คลื่นวิทยุหรือคลื่นรบกวนกําลังแรงสูงชวงการทํางาน
ของสวิตชบนมือเปดประตูดานนอกอาจลดลงหรือ
อาจไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลได 

• ถารีโมทคอนโทรลอยูใกลกระจกประตูมากเกินไป
สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกอาจไมทํางาน 

(1)

ตัวอยาง

(1)

(1)

(1)

ตัวอยาง

ล็อคประตู: 3, 5, 8
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• ถามีรีโมทคอนโทรลสํารองอยูภายในรถ สวิตชบนมือ
เปดประตูดานนอกอาจไมทํางานตามปกต ิ

• รีโมทคอนโทรลจะทาํใหสวิตชบนมอืเปดประตดูานนอก
ทํางานไดก็ตอเมื่ออยูภายในชวงการทํางานของสวิตช
เทานั้น  ตัวอยางเชน ถารีโมทคอนโทรลอยูภายในชวง
การทํางานของสวิตชบนมือเปดประตูดานนอกดาน
คนขับแตไมอยูในชวงการทํางานของสวิตชบนมือเปด
ประตูดานนอกดานผูโดยสารเบาะหนาหรือสวิตชบนมือ
เปดประตูดานนอกประตูทาย สามารถใชงานสวิตช
ที่ ประตูด านคนขับไดแตไมสามารถใชงานสวิตชที่
ประตูดานผูโดยสารเบาะหนาหรือสวิตชที่ประตทูายได 

หมายเหตุ:
ระบบปุมกดคียเลสสตารทอาจทํางานไมถูกตองในสภาพ
แวดลอมบางกรณหีรือภายใตสภาวะการทํางานบางอยาง
ดังเชนตอไปนี้: 
• เมือ่มีสญัญาณกําลังแรงตางๆ มาจากโทรทัศน โรงงาน
ไฟฟาหรือโทรศัพทเคลื่อนที่ 

• เมื่อรีโมทคอนโทรลอยูใกลหรือถูกบังดวยวัตถุที่เปน
โลหะ

• เมื่อใชงานรีโมทคอนโทรลแบบคลื่นวิทยุของระบบ
คียเลสเอ็นทรีในบริเวณใกลเคียง 

• เมือ่วางรโีมทคอนโทรลไวใกลกบัอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส
เชน คอมพวิเตอร 

นอกจากนี้ยังมีขอพึงระวงัและขอมูลเพิ่มเตมิที่ทานควร
ทราบดังนี้:  
• ใหแนใจวาเกบ็กญุแจไวในรีโมทคอนโทรล ถาทานไม
สามารถใชงานรีโมทคอนโทรลไดตามปกต ิ ทานจะไม
สามารถล็อคหรือปลดล็อคประตูได 

• ใหแนใจวาคนขับถือรีโมทคอนโทรลไวเสมอ 
• ถาทานทํารีโมทคอนโทรลชุดใดชุดหนึ่งหายใหรีบ
ติดตอศูนยบริการซูซูกิโดยเร็วที่สุดเพื่อทําการเปลี่ยน
รีโมทคอนโทรล ใหแนใจวาทานไดใหศูนยบริการซูซูกิ
ลงทะเบียนรหัสรีโมทใหมในหนวยความจําของรถทาน
เพื่อใหรหัสเกาถูกลบออกไป

• ทานสามารถใชรีโมทคอนโทรลและกญุแจกบัรถของ
ทานไดสูงสุด 4 ชุด สอบถามรายละเอียดไดที่ศูนย
บริการซูซูกิ 

• อายุการใชงานแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลอยูที่ 2 ป
โดยประมาณ แตสามารถแตกตางออกไปไดขึ้นอยู
กับสภาวะการใชงาน 

57L21016

การเก็บกุญแจไวในรีโมทคอนโทรล ใหดันกุญแจ
เขาในรีโมทคอนโทรลจนไดยนิเสียงคลิก 

68LM247

การนํากุญแจออกจากรีโมทคอนโทรล ใหกดที่ปุม (A)
ตามทิศทางที่ ลูกศรชี้ แลวดึงกุญแจออกจากรีโมท
คอนโทรล 

ขอพงึระวัง
รีโมทคอนโทรลเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ละเอียด
ออน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอรีโมทคอนโทรล:
• อยาใหกญุแจไดรับการกระทบกระแทก ความชื้น
หรืออยูในทีท่ี่มีอุณหภูมิสูง เชน บนแผงคอนโซล
หนารถซึ่งถูกแสงแดดโดยตรง

• เก็บรีโมทคอนโทรลใหหางจากวัตถุที่เปนแมเหล็ก
เชน โทรทัศน

(A)

ล็อคประตู: 3, 5, 8
กระจกหนาตาง: 3, 8
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เสียงเตอืนสวิตชบนมือเปดประตดูานนอก
เสี ยงเตือนภายนอกจะดังบี๊ บประมาณ 2 วินาทีใน
สภาวะดังตอไปนี้  เพื่ อเตือนใหทานทราบวาสวิตช
บนมือเปดประตูดานนอกไมทํางาน: 
• สวติชบนมอืเปดประตดูานนอกถ กูกดหลงัจากปดประตู
ทุกบานขณะที่โหมดสตารทเปลี่ยนไปที่ “ACC” หรือ
“ON” โดยการกดสวิตชสตารทเครื่องยนต 

• สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกถูกกดในสภาวะ
ดั งต อไปนี้ หลั งจากเปลี่ ยนโหมดสตาร ทไปท  ี่
“LOCK” (OFF) โดยการกดสวติชสตารทเครื่องยนต 
– ทิ้งรีโมทคอนโทรลไวภายในรถ 
– ประตูใดประตูหนึ่งเปด

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

ฟงกชั่นการเตอืน

58MST0203

ถารีโมทคอนโทรลไมอยูภายในรถภายใตสภาวะดังตอ
ไปนี้ เสียงเตือนจะดังขึ้นเปนชวงๆ เปนเวลา 2 วินาที
โดยประมาณ และไฟเตือนระบบปุมกดคียเลสสตารท/
ระบบยับยั้งการทํางานของเครื่องยนตบนแผงหนาปด
จะกะพริบ 
• เมื่อมีประตตูั้งแตหนึ่งบานขึ้นไปเปดอยูและปดประตู
ทุกบานในภายหลังขณะที่โหมดสตารทอยูที่ตําแหนง
อื่นนอกเหนือจาก “LOCK” 

ไฟแสดงสถานะจะดับลงภายในเวลาหลายวินาทีหลัง
จากนํารี โมทคอนโทรลกลับไปยั งบริ เวณของรถ
นอกเหนือจากบริเวณหองเก็บสัมภาระ 
ถารีโมทคอนโทรลถูกทิ้งไวในรถและทานล็อคประตู
ด านคนขับหรือประตูด านผู โดยสารเบาะหนา ดัง
อธิบายไวดานลาง ประตูจะปลดล็อคโดยอตัโนมัติ 

• ถาทานเปดประตูดานคนขบัและล็อคประตูโดยการ
เลื่อนปุมล็อคไปทางดานหนาหรือกดสวิตชล็อค
ประตไูฟฟาประตดูานคนขบัจะปลดลอ็คโดยอตัโนมตั ิ

• ถาทานเปดประตดูานผ ูโดยสารเบาะหนาและลอ็คประตู
โดยการเลื่อนปุมล็อคไปทางดานหนาหรือกดสวิตช
ล็อคประตูไฟฟา ประตูดานผูโดยสารเบาะหนาจะ
ปลดล็อคโดยอัตโนมัติ 

หมายเหตุ:
• การเตือนจะไมทํางานเมื่อรีโมทคอนโทรลอยูที่
แผงหนาปดในชองเก็บของ ในหองเก็บสัมภาระใน
แผงบังแดดหรือบนพื้น ฯลฯ 

• ใหแนใจวาคนขับถือรีโมทคอนโทรลไวเสมอ 
• อยาทิ้งรีโมทคอนโทรลไวในรถเมื่อออกจากรถ 

ตัวอยาง

กระจกหนาตาง: 3, 8
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การเปลี่ยนแบตเตอรี่
ถาทานไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลไดตามปกติ
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล:

71LMT0201

1) ดึงกุญแจออกจากรีโมทคอนโทรล
2) ใชไขควงปากแบนห ุมดวยผาน ุมสอดเขาในรองของ

รีโมทคอนโทรล และงัดเบาๆ ใหเปดออก

68LM210

(1) แบตเตอรี่ลิเธียมแบบกระดุม:
CR2032 หรือเทียบเทา

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

4) ปดรีโมทคอนโทรลใหแนน 
5) ตรวจเชค็ใหแนใจวาทานสามารถใชรีโมทคอนโทรล

ควบคุมล็อคประตูได
6) กําจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลวใหถูกตองตามกฎหรือขอ

บังคับที่บังคับใช อยาทิ้งแบตเตอรี่ลิเธียมรวมกับ
ขยะในครัวเรือนทั่วไป

หมายเหตุ:
จะตองกําจัดแบตเตอรี่ที่ ใชแลวอยางถูกตองตามกฎ
หรือขอบังคับที่บังคับใช และจะตองไมทิ้งลงถังขยะ
ในครัวเรือนทั่วไป 

(1)

คําเตอืน
การกลืนแบตเตอรี่ลิเธียมอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ
ภายในอยางรุนแรง ดังนั้น อยาใหใครก็ตามกลืน
แบตเตอรี่ลิ เธียม และใหเก็บแบตเตอรี่ลิ เธียมให
พนมือเด็กและหางจากสัตวเลี้ยง หากกลืนเขาไป
ใหรีบไปพบแพทยทันที

ขอพงึระวัง
รีโมทคอนโทรลเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ละเอียด
ออน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอรีโมทคอนโทรล
อยาใหรีโมทคอนโทรลถูกฝุนหรือความชื้น หรือ
อยาใหชิน้สวนภายในไดรับการกระทบกระเทือน

กระจกหนาตาง: 3, 8
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รีโมทคอนโทรลของระบบคยีเลสเอ็นทรี
(แบบ B)

81A184

(1) ปุม “ล็อค”
(2) ปุม “ปลดล็อค”

ทานสามารถล็อคหรือปลดล็อคประตูทุกบาน (รวมถึง
ประตูทาย) ไดพรอมกันโดยใชรีโมทคอนโทรลเมื่อ
อยูใกลกับรถ

ระบบเซ็นทรัลล็อค 
• การล็อคประตูทุกบาน ใหกดปุม “ลอ็ค” (1) หนึ่งครั้ง
• การปลดล็อคเฉพาะประตูดานคนขบั ใหกดปุมปลด
ล็อค (2) หนึ่งครั้ง

• การปลดล็อคประตูบานอืน่ๆ ใหกดปุม “ปลดล็อค”
(2) อีกหนึ่งครั้ง

เมื่อปลดล็อคประตู:
• ไฟเลี้ยวจะกะพริบสองครั้ง
• ถาสวิตชไฟสองสวางภายในอยูทีต่ําแหนง “DOOR”
ไฟสองสวางภายในจะติดสว างขึ้ นประมาณ 15
วินาทีและคอยๆ ดับลง ถาทานเสียบกุญแจเขาไป
ในสวิตชสตารทในระหวางนี้ ไฟสองสวางจะคอยๆ
ดับลงทันที

ใหแนใจวาประตูล็อคหลังจากกดปุม “ล็อค” (1) 

หมายเหตุ:
ถาไมเปดประตูใดๆ ภายใน 30 วินาทีโดยประมาณ
หลังจากกดปุม “ปลดล็อค” (2) ประตูจะล็อคอีกครั้ง
โดยอัตโนมตัิ 

หมายเหตุ:
• รัศมีการทํางานสูงสุดของรีโมทคอนโทรลระบบคีย
เลสเอ็นทรีอยูที่ประมาณ 5 ม. (16 ฟุต) ทั้งนี้ทั้งนั้น
รัศมีการทํางานนี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามตามสภาพ
แวดลอม โดยเฉพาะอยางยิง่เมื่ออยูใกลกับอุปกรณ
สงสัญญาณอื่นๆ เชน หอวทิยุกระจายเสียง หรือ
วิทยสุื่อสาร CB (Citizens Band)

• ทานจะไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลเพื่อควบคุม
ลอ็คประตไูด ถากญุแจสตารทเสยีบอยูในสวติชสตารท 

• เมื่อประตูใดประตูหนึ่งเปด
ทานสามารถใชรีโมทคอนโทรลปลดลอ็คประตูได
เทานั้น และไฟเลี้ยวจะไมกะพริบ 

• ถาทานทํารีโมทคอนโทรลชุดใดชุดหนึง่หาย ใหรีบ
ติดตอศูนยบริการซูซูกิโดยเร็วที่สุดเพื่อทําการเปลี่ยน
รีโมทคอนโทรล ใหแนใจวาทานไดใหศูนยบริการ
ซูซูกิลงทะเบียน รหัสรีโมทใหมในหนวยความจํา
ของรถทานเพื่อใหรหัสเกาถูกลบออกไป

(1)

(2)

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

• เก็บรีโมทคอนโทรลใหหางจากวัตถุที่เปนแมเหล็ก
เชน โทรทัศน

กระจก: 3, 8



2-12

กอนการขับขี่

58MS0-14E

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
ถาทานไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลไดตามปกติ
ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ 

การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล:

68LM248

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

68LM249

(3) แบตเตอรี่ลิเธียมแบบกระดุม:
CR1616 หรือเทียบเทา

3) สอดปลายไขควงแบนเขาไปในรองของรีโมท
คอนโทรล (2) และงัดเบาๆ ใหเปดออก

4) เปลีย่นแบตเตอรี่ (3) โดยใหขัว้บวก (+) ของ
แบตเตอรี่ หันเขาหาเครื่องหมาย + ของตัวรีโมท

5) ปดรีโมทคอนโทรลและตดิตัง้เขากบัตัวเรือนรีโมท
6) ปดฝาครอบรีโมท ติดตั้งและขันสกรูใหแนน (1)
7) ตรวจเชค็ใหแนใจวาทานสามารถใชรีโมทคอนโทรล

ควบคุมล็อคประตูได
8) กําจัดแบตเตอรี่ที่ใชแลวใหถูกตองตามกฎหรือขอ

บังคับที่บังคับใช อยาทิ้งแบตเตอรี่ลิเธียมรวมกับ
ขยะในครัวเรือนทั่วไป

หมายเหตุ:
จะตองกําจัดแบตเตอรี่ที่ ใชแลวอยางถูกตองตามกฎ
หรือ ขอบังคับที่บังคับใช และจะตองไมทิ้งลงถังขยะ
ในครัวเรือนทั่วไป 

(1)

(2)

(2)

(3)

คําเตอืน
การกลืนแบตเตอรี่ลิเธียมอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ
ภายในอยางรุนแรง ดังนั้น อยาใหใครก็ตามกลืน
แบตเตอรี่ลิเธียม และใหเก็บแบตเตอรี่ลิเธียมใหพน
มือเด็ กและห างจากสัตว เลี้ ยง หากกลืนเข าไป
ใหรีบไปพบแพทยทันที

ขอพงึระวัง
รีโมทคอนโทรลเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ละเอียด
ออน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอรีโมทคอนโทรล
อยาใหรีโมทคอนโทรลถูกฝุนหรือความชื้น หรือ
อยาใหชิน้สวนภายในไดรับการกระทบกระเทือน

กระจก: 3, 8
การปรับเบาะ: 3
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ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรม
ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมจะทํางานหลังจาก
ล็อคประตูประมาณ 20 วินาที 
ระบบปุมกดคียเลสสตารท – ใชรีโมทคอนโทรลหรือ
กดสวิตชที่ประตูดานคนขับหรือดานผูโดยสารหรือ
ประตูทาย 
ระบบคียเลสเอ็นทรี – ใชรีโมทคอนโทรล 
ขณะที่ ระบบทํางาน เมื่ อมีการพยายามจะเปดประตู
โดยใช วิ ธี การอื่ นๆ  (*) นอกเหนื อจากใช รี โมท
คอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารท สวิตชบน
มือเปดประตูดานนอกหรือรีโมทคอนโทรลของระบบ
คยีเลสเอน็ทรจีะทาํใหสัญญาณเตอืนถกูกระต ุนใหทํางาน
* วธิีเหลานี้รวมถึงวิธีดังตอไปนี:้

– ใชกุญแจ
– คนัล็อคที่ประตู
– สวิตชล็อคประตูไฟฟา 

หมายเหตุ:
• ระบบสญัญาณเตอืนการโจรกรรมจะทาํใหเกดิสญัญาณ
เตือนเมื่อพบสภาวะใดๆ ที่กําหนดไว อยางไรก็ตาม
ระบบจะไมมีฟงกชั่นใดๆ ที่จะปองกันการบุกรุก
เขาสูภายในรถ 

• ใหใชรโีมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารท
สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกหรือรีโมทคอนโทรล
ของระบบคียเลสเอ็นทรีเพื่อปลดล็อคประตูเสมอ
เมื่ อระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมทํางานอยู
การใชกุญแจจะเปนการกระตุนสัญญาณเตือนให
ทํางาน 

• ถามีบุคคลใดที่ไมทราบเกีย่วกบัระบบสัญญาณเตอืน
การโจรกรรมนี้ จะขับรถของทาน ขอแนะนําให
อธิบายถึงระบบและการทํางานของระบบใหกับ
บุคคลนั้น หรือยกเลิกการทํางานของระบบไวกอน
การทําใหสัญญาณเตือนทํางานดวยความไม รู จะ
กอใหเกิดความรําคาญแกบุคคลอื่น 

• แมวาระบบสญัญาณเตอืนการโจรกรรมจะทํางานอยู
ทานก็ควรตองระมัดระวังเพื่อปองกันการโจรกรรม
ดวย อยาทิ้งเงินสดหรือสิ่งของมีคาไวในรถของทาน 

วิธีการทําใหระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมทํางาน
(เมื่อเปดใชงาน) 
ล็อคประตูโดยใชรีโมทคอนโทรลของระบบปุมกด
คียเลสสตารท สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกหรือ
รีโมทคอนโทรลของระบบคียเลสเอ็นทรี  ไฟแสดง
สถานะสัญญาณเตือนการโจรกรรม (1) จะเริ่มกะพริบ
และระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมจะเริ่มทํางาน
ในเวลาประมาณ 20 วินาที  
ขณะที่ ระบบทํางาน  ไฟแสดงสถานะจะกะพริ บ
ตอเนื่องรอบละ 2 วินาทีโดยประมาณ 

71LST0203

(1)

การปรับเบาะ: 3
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หมายเหตุ:
• เพื่อปองกันการกระตุนการทํางานของสัญญาณเตือน
โดยไมตั้งใจ ใหหลีกเลี่ยงการทําใหระบบทํางานใน
ขณะที่มีคนอยูในรถ  สัญญาณเตือนจะถูกกระตุนให
ทํางานถามบีุคคลภายในรถปลดล็อคประตูโดยใชงาน
คันลอ็คหรอืสวิตชล็อคประตูไฟฟา 

• ระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมจะไมทํางานเมื่อ
ล็อคประตูทุกบานโดยใชกุญแจจากทางดานนอก
หรือโดยใชคันล็อคประตูหรือสวิตชล็อคประตูไฟฟา
จากภายในรถ 

• ถามปีระตใูดประตหูนึง่ไมถูกใชงานภายในระยะเวลา
30 วินาทีโดยประมาณหลังจากปลดล็อคโดยใช
รีโมทคอนโทรลของระบบปุ มกดคีย เลสสตารท
สวิตชบนมือเปดประตูดานนอกหรือรีโมทคอนโทรล
ระบบคีย เลสเอ็นทรี  ประตูจะล็อคโดยอัตโนมัติ
อีกครั้ง ในขณะเดียวกันระบบสัญญาณเตือนการ
โจรกรรมจะทํางานถาระบบอยูในสถานะเปดใชงาน

วธิีการยกเลกิการทาํงานระบบสญัญาณเตอืนการโจรกรรม 
ปลดล็อคประตูโดยใชรีโมทคอนโทรลของระบบปุม
กดคีย เลสสตารท สวิตชบนมือเปดประตูดานนอก
หรือรีโมทคอนโทรลของระบบคีย เลสเอ็นทรี   ไฟ
แสดงสถานะสัญญาณเตือนการโจรกรรมจะดับลง
แสดงใหทราบวาระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมไม
ทํางาน 

วิธีการหยุดสัญญาณเตือน 
เมื่อสัญญาณเตือนถูกกระตุนใหทํางานโดยอัตโนมัติ
ใหกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารท
ไปยัง “ON” หรือเปลี่ยนสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง
“ON”  สัญญาณเตือนจะหยดุทํางาน 

หมายเหตุ:
• แมวาหลงัจากสัญญาณเตือนจะหยุดดัง ถาทานล็อค
ประตูโดยใชรีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลส
สตารทสวิตชบนมือเปดประตูดานนอกหรือรีโมท
คอนโทรลของระบบคียเลสเอ็นทรี ระบบสัญญาณ
เตือนการโจรกรรมจะกลับมาทํางานหลังจากนั้น
ประมาณ 20 วนิาที 

• ถาทานปลดแบตเตอรี่ในขณะระบบสัญญาณเตือน
การโจรกรรมอยู ในสถานะที่ ระบบทํางาน หรื อ
สัญญาณเตื อนกําลั งทํางาน สัญญาณเตื อนจะถู ก
กระตุนหรือถูกกระตุนอีกครั้งเมื่อตอแบตเตอรี่กลับ
เข าที่ ถึ งแมว าในชวงเวลาล าสุดสัญญาณเตือน
จะหยุดทํางานในชวงระยะเวลาระหวางที่ปลดและ
ตอแบตเตอรี่กลับเขาที ่

• แมวาหลงัจากสัญญาณเตือนหยดุทํางานเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการทํางานที่กําหนดไว สัญญาณเตือนจะ
ถูกกระตุนใหทํางานอีกครั้ งถาเปดประตูใดประตู
หนึ่ งโดยไมไดยกเลิกการทํางานระบบสัญญาณ
เตือนการโจรกรรม 

การตรวจเชค็วาสัญญาณเตอืนถกูกระตุนใหทํางานใน
ระหวางที่จอดรถหรอืไม 
ถาสัญญาณเตือนถูกกระตุนใหทํางานเนื่องจากมีการ
บกุรกุเขาส ูภายในรถและทานกดสวติชสตารทเครื่องยนต 
เพื่ อเปลี่ ยนโหมดสตารทไปเปน “ON” หรือเปลี่ยน
สวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON” ไฟแสดงสถานะ
สัญญาณเตือนการโจรกรรมจะกะพริบอยางรวดเร็วเปน
เวลาประมาณ 8 วินาทีและเสียงเตือนจะดังบี๊บ 4 ครั้ง
ในระหวางชวงระยะเวลานี้   ถาเกิดกรณีนี้ ขึ้ น ให
ตรวจเช็ควารถของทานถูกบุกรุกเขาสูภายในรถในขณะ
ที่ทานไมอยูหรือไม 
การเปดใชงานและยกเลิกการทํางานระบบสัญญาณ
เตือนการโจรกรรม 
สามารถทําการ “เปดใชงาน” หรือ “ยกเลิกการทํางาน”
ของระบบสญัญาณเตือนการโจรกรรมได 
เมื่อเปดใชงาน (การตัง้คาจากโรงงาน) 
เมื่ อระบบถูกเปดใชงาน จะทําใหไฟเตือนฉุกเฉิน
กะพริบเปนเวลาประมาณ 40 วินาที  ถ าตรวจพบ
สภาวะที่ กระตุ นการทํางานของสัญญาณเตือนใดๆ
ระบบจะทําใหเสียงเตือนภายในดังบี๊บเปนชวงๆ เปน
ระยะเวลาประมาณ 10 วินาที ซึ่งจะตามดวยเสียงแตร
ดังขึ้นเปนชวงๆ เปนระยะเวลาประมาณ 30 วินาที  
ไฟแสดงสถานะสั ญญาณเตื อนการโจรกรรมจะ
กะพริบตอเนื่องในระหวางชวงระยะเวลานี้ 
เมื่อยกเลิกการทํางาน
เมื่อระบบถูกยกเลิกการทํางาน ระบบจะยังคงอยู ใน
สถานะไมทํางานแมวาทานจะทําใหระบบทํางานดวย
วิธีใดๆ 

พนักพิงศีรษะแบบปรับได: 3
ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3
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วิธีการสับเปลีย่นสถานะของระบบสัญญาณเตือนการ
โจรกรรม 
ท านสามารถสับเปลี่ ยนระบบสัญญาณเตื อนการ
โจรกรรมจากสถานะเปดใชงานไปเปนสถานะยกเลิก
การทํางาน โดยใชวธิีการดังตอไปนี ้

58MST0204

74LHT0202

(2) ปลดล็อค
(3) ล็อค

58MST0205

1) ขณะโหมดสตารท “ON” หรือสวติชสตารทอยู
ในตําแหนง “ON” ใหปดประตูทุกบานแลวเลื่อน
ปุมล็อค (1) ที่ประตูดานคนขับไปในทิศทางปลด
ล็อค (2) (ไปทางด านหลั ง) เลื่ อนปุ มที่ สวิตช
ควบคุมไฟสองสวางไปยังตําแหนง OFF (5) 

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

2) เลื่อนปุมที่สวิตชควบคุมไฟสองสวางไปที่ 
ตําแหนง (6) แลวเลื่อนไปที่ตําแหนง OFF (5)
ทําซ้ําการทํางานนี้ 4 ครั้งขณะที่สวิตชควบคุมอยูที่
ตําแหนง “OFF” 

3) กดที่ปลายดานล็อค (3) (ปลายดานหนา) ของ
สวิตชล็อคประตูไฟฟา (4) เพื่อล็อคประตู แลว
ปลดล็อคปลาย (2) (ปลายดานหลัง) เพื่อปลดล็อค
ประตู  ทําซ้ําการทํางานเหลานี้ 3 ครั้งและสุดทาย
กดปลายล็อคของสวิตช 

(1)

(3)

(2)

ตัวอยาง

(2)
(3)

(4)

ตัวอยาง

(5)
(6)

ตัวอยาง

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3



2-16

กอนการขับขี่

58MS0-14E

ทุ กค รั้ งที่ ท านปฏิ บั ติ ชุ ดของขั้ นตอนด านบน
สถานะของระบบสัญญาณเตือนการโจรกรรมจะเปลี่ยน
จากสถานะที่ เลือกปจจุบันไปเปนสถานะอื่นๆ ทาน
สามารถตรวจเช็ควาระบบถูกเปดใชงานหรือถูกยกเลิก
การทํางานไวโดยจํานวนคร ั้งของเสียงบี๊บของชุดเสียง
เตือนภายในในตอนทายของขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

หมายเหตุ:
• ทานไมสามารถยกเลกิการทาํงานระบบสญัญาณเตอืน
การโจรกรรมในขณะที่อยูในสถานะที่ระบบทํางาน 

• ถาทานปฏิบัติขั้นตอน 2) และ3) ไมเสร็จสมบูรณ
ภายใน 15 วินาที ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนใหมตั้งแต
เริ่มตนอีกครั้ง

• ใหแนใจวาปดประตูทุกบานเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอน
ดานบน 

กระจกหนาตาง
การควบคมุกระจกแบบธรรมดา
(ในรถบางรุน)

60G010

เลื่อนกระจกหนาตางขึ้นหรือลงโดยการหมุนมือหมุน
ที่แผงประตู

การควบคมุกระจกไฟฟา
(ในรถบางรุน)
ทานสามารถใชงานกระจกไฟฟาไดเมื่อสวิตชสตารท
อยูที่ตําแหนง “ON” หรือโหมดสตารทอยูที่ “ON” 

ดานคนขับ

74LHT0204

ประตูดานคนขับมีสวิตช  (1) สําหรับใชงานกระจก
ดานคนขับ และสวิตช (2) สําหรับใชงานกระจกดาน
ผูโดยสารเบาะหนา หรือสวิตช (3), (4) สําหรับใชงาน
กระจกผูโดยสารดานหลังซายและขวา ตามลําดับ

สถานะระบบ จํานวนครั้งของเสียงบี๊บ
ยกเลิกการทํางาน หนึ่งครั้ง

เปดใชงาน 4 ครั้ง

ตัวอยาง
(1)

(2)

(4)

(3)

ตัวอยาง

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3
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ประตดูานผูโดยสาร 

74LHT0205

ประตูดานผูโดยสารมีสวิตช (5) สําหรับใชงานกระจก
ดานผูโดยสาร 

81A009

กดสวนบนของสวิตชลงเพื่อเปดกระจก และดันสวน
บนของสวติชขึ้นเพือ่ปดกระจก
กระจกดานคนขับมีฟงกชั่ น “เปดอัตโนมัติ” เพื่ อ
เพิ่มความสะดวกสบาย (เชน ที่ดานเก็บคาผานทาง
หรือร านอาหารที่ ใหบริการแบบขับผ าน (Drive-
Through)) ฟงกชั่นนี้ชวยใหทานสามารถเปดกระจก
หนาต างไดโดยไมตองกดสวิตชกระจกคางไว ใน
ตําแหนง “เปด”  กดสวิตชกระจกดานคนขับลงจนสุด
แลวปลอย เมื่อตองการใหกระจกหยุดกอนที่จะเลื่อน
ลงจนสุด ใหดันสวติชขึ้นแลวปลอยทันที

สวิตชล็อค

74LHT0206

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

(5)
ตัวอยาง ปด

เปด

ตัวอยาง

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3
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หมายเหตุ:
ถาทานขับรถโดยเปดกระจกหลังบานใดบานหนึ่ ง
ทานอาจไดยินเสียงดังจากลมปะทะได เพื่อใหเสียง
ดั งกล าวลดลง ให เปดกระจกด านคนขับหรือด าน
ผูโดยสารเบาะหนา หรือเปดกระจกดานหลังลงเพียง
เล็กนอย

กระจก
กระจกมองหลงั

68LMT0205

68LMT0206

(2) การขบัขี่ในเวลากลางวัน
(3) การขบัขี่ในเวลากลางคืน

ทานสามารถใชมือปรับกระจกมองหลังเพื่อใหมองเห็น
ดานหลังของรถไดจากกระจก การปรับกระจก ให
เลื่ อนคันปรับ (1) ไปที่ ตําแหน งการขับขี่ ในเวลา
กลางวัน จากนั้นใชมือปรับกระจกขึ้น-ลง หรือไปทาง
ดานขางเพื่อใหมองเห็นไดดีที่สุด
เมื่อขับขี่ในเวลากลางคืน ทานสามารถเลื่อนคันปรับ
ไปที่ ตําแหนงการขับขี่ ในเวลากลางคืนเพื่ อลดแสง
สะทอนจากไฟหนาของรถที่ขับตามหลังได

คําเตอืน
• ทานควรล็อคการทํางานของกระจกดานผูโดยสาร
ทุกครั้งเมื่อมีเด็กโดยสารอยูในรถ เด็กอาจไดรับ
บาดเจ็บอยางรุนแรงถาสวนใดสวนหนึ่ งของ
ร างกายถูกกระจกหนีบในระหว างที่  กระจก
หนาตางทํางาน

• เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหผูโดยสารไดรับบาดเจ็บจาก
การถูกกระจกหนาตางหนีบ ตรวจดูใหแนใจวา
ไมมีอวัยวะสวนหนึ่งสวนใดของผูโดยสาร เชน
มือหรือศีรษะกีดขวางการทํางานของกระจก
ไฟฟาขณะเลื่อนปด

• ใหถอดกุญแจสตารทออกทุกครั้งเมื่อออกจากรถ
แมวาจะเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม นอกจากนี้
อยาปลอยใหเด็กอยูในรถตามลําพงั เนื่องจากเด็ก
อาจเลนสวิตชกระจกไฟฟาโดยรูเทาไมถึงการณ
จนเปนเหตุใหถูกกระจกหนีบได

(1)

(2) (3)

คําเตอืน
• ใหปรบักระจกมองหลงัโดยที่คันปรบัอยูในตาํแหนง
การขับขี่ในเวลากลางวันทุกครั้ง

• ใหใชตําแหนงการขับขี่ในเวลากลางคืนเฉพาะเมื่อ
จําเปนตองลดแสงสะทอนจากไฟหนาของรถที่
ขับตามหลังเทานั้น พึงระลึกไววา ในตําแหนงนี้
ท านอาจไมสามารถมองเห็นวัตถุบางอยางที่
สามารถมองเห็นไดเมื่อใชตําแหนงการขับขี่ใน
เวลากลางวัน

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3
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กระจกมองขาง
ปรับกระจกมองขางเพื่อใหสามารถมองเห็นดานขาง
รถของทานไดเล็กนอยผานทางกระจก

แบบ 1

77J009

ทานสามารถปรับกระจกมองขางดวยมือโดยใชปุม (1)
ที่อยูบริเวณแผงประตูดานคนขับหรือดานผูโดยสาร 

แบบ 2

58MS20202

สวิตชควบคุมกระจกมองขางไฟฟาติดตั้ งอยู ที่ แผง
ประตูดานคนขับ  ทานสามารถปรับกระจกมองขาง
ไดในขณะที่สวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง “ACC” หรือ
“ON” หรือโหมดสตารทอยูที่ “ACC” หรือ “ON”  การ
ปรับกระจกมองขาง:
1) บิดสวิตชควบคุมไปทางซายหรือขวาเพื่อเลือก

กระจกที่ทานตองการปรับ
2) โยกสวิตชไปในทิศทางที่ทานตองการปรับกระจก
3) บิดสวิตชควบคุมกลับไปที่ตําแหนงกลางเพื่อ

ปองกันการปรับโดยไมไดตั้งใจ

สวิตชพับกระจกมองขาง (ในรถบางรุน)

58MST0206

ทานสามารถพับกระจกมองขางเมื่อจอดรถในที่แคบ
ได กดสวิตชพับ (1) เพื่อพับและกางกระจกมองขาง
ใหแนใจวากระจกมองขางกางออกจนสุดกอนทําการ
ขับรถ

คําเตอืน
ใหระมัดระวังเมื่อตัดสินขนาดหรือระยะหางของ
รถหรือวัตถุอื่นซึ่งมองเห็นผานทางกระจกมองขาง
แบบนูน พึงระลึกไววา วัตถุจะดูมีขนาดเล็กกวา
และไกลกวาเมื่อมองจากกระจกแบบแบน

(1)

(1)

(4)

(2)
(3)

(1)

(4)

(2)(3)

คําเตอืน
กระจกมองขางที่เลื่อนอยูอาจหนีบมือจนเปนเหตุ
ใหไดรับบาดเจ็บได ฉะนั้น อยาใหผูใดก็ตามเอามือ
เขาไปใกลกับกระจกมองขางขณะที่กระจกมองขาง
กําลังพับหรือกางออก

(1)

ตัวอยาง

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3
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เบาะหนา
การปรับเบาะ

การปรับตําแหนงเบาะนั่ง

74LHT0208

คันปรับเบาะหนาแตละตัวติดตั้งอยูใตเบาะทางดานหนา
การปรับตําแหนงเบาะนั่ง ใหดึงคันปรับขึ้นและเลื่อน
เบาะไปทางดานหนาหรือดานหลัง 
หลังจากปรับเบาะแลว ใหลองขยับเบาะไปดานหนา
หรือดานหลังเพือ่ใหแนใจวาเบาะล็อคเขาที่ดี

74LHT0209

ถาเบาะคนขับมีคันปรับความสูงเบาะนั่งซึ่งติดตั้งอยูที่
ดานขางเบาะ ทานจะสามารถปรับระดับความสูงของ
เบาะนั่งใหสูงขึ้นหรือต่ําลงไดโดยการดึงคันปรับขึ้น
หรือลง 

คําเตอืน
อยาปรับเบาะนั่งหรือพนักพิงดานคนขับในขณะ
ขับขี่  เบาะนั่งหรือพนักพิงอาจเลื่อนโดยไมคาดคิด
เปนเหตุใหสูญเสียการควบคุมได ฉะนั้น ใหแนใจวา
ไดปรับเบาะนั่งและพนักพิงดานคนขับอยางถูกตอง
เหมาะสมแลวกอนทําการขับขี่

คําเตอืน
เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหเข็มขัดนิรภัยซึ่งเปนอุปกรณ
เพื่ อความปลอดภัยหยอนเกินไปจนเปนเหตุ ให
ประสิทธภิาพของเข็มขัดนิรภัยลดลง ใหแนใจวาได
ปรับเบาะเรียบรอยแลวกอนที่จะคาดเข็มขัดนิรภยั

ตัวอยาง ตัวอยาง

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3
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การปรับพนักพงิ

74LHT0210

การปรับมุมพนักพิงของเบาะหนา ใหดึงคันปรับซึ่งอยู
ที่ดานขางเบาะขึ้น แลวเลื่อนพนักพิงไปยังตําแหนง
ที่ ต องการและปล อยคันปรั บเพื่ อล็ อคพนั กพิ งที่
ตําแหนงนั้น

พนักพงิศีรษะ  

63J246

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

หมายเหตุ:
ทานอาจจําเปนตองปรับเอนพนักพงิเพื่อใหมีพื้นที่ดาน
บนมากพอที่จะถอดพนักพงิศีรษะออกได

ดานหนา

80JS082

การปรับพนักพิ งศี รษะเบาะหน าใหสู งขึ้ น ใหดึ ง
พนักพิงศีรษะขึ้นจนกระทั่งไดยินเสียงคลิก การปรับ
พนักพิงศีรษะลง ใหดันพนักพิงศีรษะลงขณะที่กดปุม
ล็อคคางไว ถาตองถอดพนักพิงศีรษะ (เพื่อทําความ
สะอาด หรือเปลี่ยน ฯลฯ) ใหกดปุมล็อคคางไวและดึง
พนักพิงศีรษะออกใหหมด

คําเตอืน
ควรปรับพนักพิงทั้งหมดใหอยูในตําแหนงตั้งตรง
ขณะขับขี่ มิฉะนั้นประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัย
อาจลดลง เข็มขัดนิรภัยไดรับการออกแบบมาให
ปกปองไดสูงสุดเมื่อพนักพิงอยูในตําแหนงตัง้ตรง

ตัวอยาง

คําเตอืน
• อยาทําการขับขี่ในขณะที่ถอดพนักพิงศีรษะออก
• อยาปรบัพนักพิงศีรษะขณะขับขี่

ตัวอยาง

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3
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เบาะหลัง
พนักพงิศีรษะ
พนักพิงศีรษะไดรับการออกแบบมาเพื่อชวยลดความ
เสี่ยงตอการบาดเจ็บที่คอในกรณีที่เกิดอบุัติเหตุ

หมายเหตุ:
ทานอาจจําเปนตองพับพนักพิงไปขางหนาเพื่อใหมี
พื้นที่มากพอที่จะถอดพนักพิงศีรษะออกได

ปรับพนักพิงศีรษะโดยใหตําแหนงกึ่งกลางของพนักพิง
ศีรษะอยูใกลกับใบหูดานบนมากที่สุด หากไมสามารถ
ปรับไดตามที่อธิบายไวเนื่องจากผูโดยสารตัวสูงมาก
ใหปรับพนักพิงศีรษะใหสูงที่สุดเทาที่จะทําได

ดานหลงั

74LHT0211

การปรับพนักพิงศีรษะเบาะหลังใหสูงขึ้น ใหดึงพนักพิง
ศีรษะขึ้นจนกระทั่งไดยินเสียงคลิก การปรับพนักพิง
ศีรษะลง ใหดันพนักพิงศีรษะลงขณะที่กดปุมล็อคคางไว 
ถาตองถอดพนักพิงศีรษะ (เพื่อทําความสะอาด หรือ
เปลี่ยน ฯลฯ) ใหกดปุมล็อคคางไวและดึงพนักพิงศีรษะ
ออกใหหมด
เมื่อติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก ใหปรับพนักพิงศีรษะ
ไปที่ตําแหนงสูงสุด

การพับเบาะหลงั
เบาะหลงัในรถของทานสามารถพับไปทางดานหนาเพื่อ
เพิ่มพืน้ที่เก็บสัมภาระได
การพับเบาะหลังไปทางดานหนา:

58MS20203

1) สอดปลอกลอ็คเขม็ขดันริภยัดานขางเขาในรองของ
เบาะนั่ง และสอดปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัยตรงกลาง
เขาในรองของพนักพิง 

คําเตอืน
• อยาทําการขับขี่ในขณะที่ถอดพนักพิงศีรษะออก
• อยาปรบัพนักพิงศีรษะขณะขับขี่

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3
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58MS20204

2) เกี่ยวสายเข็มขดันิรภยัเขากับหูเกี่ยวเข็มขดั

3) ปรับพนักพิงศีรษะแบบปรับไดลงจนสุด

58MS20205

4) ดึงสายรัดที่ดานบนเบาะ แลวพับพนักพิงไปทาง
ดานหนา

ขอพงึระวัง
• ขณะที่เลื่อนพนักพิง ใหแนใจวาไดเกี่ยวสาย
เข็มขัดนิรภัยเขากับหูเกี่ยวเข็มขัดเรียบรอยแลว
เพื่ อไมให เข็มขัดนิรภัยติดกับพนักพิงขาพับ
เบาะนั่ง หรือเดือยล็อคเบาะนั่ง การปฏิบัติเชนนี้
จะชวยปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับระบบ
เข็มขัดนิรภัย

• ใหแนใจวาสายเข็มขัดนิรภยัไมบิดพันกัน

ตัวอยาง ตัวอยาง

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

คําเตอืน
ถาทานจําเปนตองบรรทุกสัมภาระไวในหองโดยสาร
โดยพับพนั กพิ งเบาะหลั งไปทางด านหน า ให
แนใจวาไดยึดสัมภาระอยางแนนหนาแลว มิฉะนั้น
สัมภาระอาจเหวี่ยงไปมาเปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บได
อยาวางสมัภาระซอนกันจนสูงกวาพนักพงิ

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3
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การปรับเบาะกลับไปยังตําแหนงปกติ ใหปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดานลางนี้

58MST0208

ยกพนักพิงขึน้จนกระทั่งล็อคเขาทีด่ี 
หลังจากปรับเบาะกลับไปยงัตําแหนงปกติ ใหลองขยบั
พนักพิงเพือ่ใหแนใจวาล็อคอยางแนนหนา 

ขอควรระวัง
ขณะปรับพนักพิงเบาะหลังกลับไปยังตําแหนงปกติ
ใหระมัดระวังอยาใหนิ้วมือของทานติดอยูระหวาง
ตวัล็อคและเดือยล็อค

ขอพงึระวัง
• ขณะปรับพนักพิงเบาะหลังกลับไปยังตําแหนง
ปกติ ใหแนใจวาไมมีสิ่ งใดอยูรอบๆ เดือยล็อค
สิ่ งแปลกปลอมตางๆ จะทําใหไมสามารถล็อค
พนักพงิไดอยางแนนหนา

• ขณะที่เลื่อนพนักพิง ใหแนใจวาไดเกี่ยวสาย
เข็มขัดนิรภัยเขากับหูเกี่ยวเข็มขัดเรียบรอยแลว
เพื่ อไมให เข็มขัดนิรภัยติดกับพนักพิง ขาพับ
เบาะนั่ง หรือเดือยล็อคเบาะนั่ง การปฏิบัติเชนนี้
จะชวยปองกันความเสียหายที่ จะเกิดขึ้ นกับ
ระบบเข็มขัดนิรภัย

ตัวอยาง ขอควรระวัง
หามเอามือเขาไปในชองล็อคของพนักพิงเบาะหลัง
มิฉะนั้นนิ้วมือของทานอาจเขาไปติดและไดรับบาด
เจ็บได

ขอพงึระวัง
• เมื่อปรับพนักพิงเบาะหลังกลับไปที่ตําแหนงปกติ
แลว อยาใหมีสิ่งแปลกปลอมเขาไปในชองล็อค
ของพนักพิง สิ่ งแปลกปลอมตางๆ จะทําใหไม
สามารถล็อคพนักพิงไดอยางแนนหนา

• ขณะปรบัพนักพงิเบาะหลงักลับไปยังตําแหนงปกติ
ใหแนใจวาไดใชมือปรับดวยความระมัดระวัง
ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายใดๆ ที่จะเกิดขึ้น
กับตัวล็อค อยาใชวัตถุใดๆ ปรับพนักพิง หรือใช
แรงกดที่มากเกินไป

• เนื่องจากล็อคไดรับการออกแบบมาเพื่อใชยึด
พนักพิงเบาะหลังโดยเฉพาะ ดังนั้นอยาใชตัวล็อค
นี้ เพื่อวัตถุประสงคอื่น การใชตัวล็อคไมถูกตอง
อาจทําให เกิดความเสียหายที่ดานในของล็อค
และทําให ไม สามารถล็ อคพนักพิ งได อย าง
แนนหนา

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3
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ระบบเขม็ขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับ 
เด็ก

65D231S

65D606 65D201

คําเตอืน
ใหคาดเข็มขัดนิรภยัตลอดเวลาขณะขับขี่

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

คําเตอืน
• อยาใหผูใดกต็ามโดยสารในพืน้ที่เกบ็สมัภาระ
ของรถ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ผูโดยสารที่ไมได
โดยสาร บนเบาะนั่งและคาดเข็มขัดนิรภัยจะมี
ความเสี่ยงตอการไดรับบาดเจ็บสูงกวามาก

• ทานควรปรบัเขม็ขดันริภยัใหอยูในลักษณะตอไปนี้
ตลอดเวลา:
– ใหคาดเขม็ขัดนิรภยัโดยใหสายคาดสะโพกอยูต่ํา
และคาดผานกระดกูเชิงกราน ไมใชคาดผานเอว

– ใหคาดเขม็ขัดนิรภัยโดยใหสายคาดไหลคาด
ผานไหลดานนอกเทานั้น และหามคาดผาน
ใตแขนเด็ดขาด

– ใหคาดสายคาดไหลใหหางจากใบหนาและ
ลําคอของทาน แตอยาใหตกออกจากไหล

(ตอ)

เหนือกระดูกเชิงกราน

คําเตอืน
(ตอ)
• อยาคาดเข็มขัดนิรภัยโดยที่สายเข็มขัดบิดพันกัน
และควรปรับสายเข็มขัดใหแนนพอแตไมอึดอัด
จนเกินไปเพื่อใหสามารถปกปองไดตามที่ไดรับ
การออกแบบมา สายเข็มขัดที่หยอนจะใหการ
ปกปองไดนอยกวาสายเข็มขัดที่ตงึ

• ใหแนใจวาไดสอดหัวเขม็ขัดนริภยัแตละอนัลงใน
รองปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตอง เนื่องจาก
อาจเปนไปไดที่จะเสียบหัวเข็มขัดเขากับปลอก
ล็อคเข็มขัดนิรภยัผิดอัน

(ตอ)

คาดผานกระดูกเชิงกราน
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65D199

คําเตอืน
(ตอ)
• สตรีมีครรภควรคาดเข็มขัดนิรภัยดวยเชนกัน
แมวาจะมีคําแนะนําพิเศษเกี่ยวกับการขับขี่จาก
แพทยเฉพาะทางของสตรีก็ตาม พึงระลึกไววา
ทานควรคาดสายคาดสะโพกใหต่ําที่สุดเทาที่จะ
ทําได ดังภาพ

• อยาคาดเข็มขัดนิรภัยทับของแข็งหรือวัตถุที่
แตกหักไดในกระเปาเสื้ อหรือเสื้ อผาของทาน
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ วัตถุเหลานี้ เชน แวนตา
ปากกา ฯลฯ ซึ่งอยูใตเข็มขัดนิรภัยอาจเปนเหตุให
เกิดการบาดเจ็บได

(ตอ)

คาดผานสะโพกใหต่ําที่สุด

คําเตอืน
(ตอ)
• หามใชเขม็ขดันริภยัเสนเดยีวกนักบัผูโดยสารมากกวา

หนึ่งคน และหามคาดเขม็ขดันิรภยัผานตัวทารกหรือ
เด็กเลก็ทีน่ัง่อยูบนตักผูโดยสาร  การใชเขม็ขดันริภยั
ในลักษณะนี้อาจทําใหไดรับบาดเจ็บรุนแรงในกรณี
ที่เกิดอุบัติเหตุได

• ใหตรวจสอบชุดเข็มขัดนริภยัเปนประจําวาสกึหรอ
และชํารุดเสียหายมากเกนิไปหรือไม ทานควรเปลี่ยน
เข็มขัดนิรภัยถาสายเข็มขัดนิรภัยหลุดลุย สกปรก
ปนเปอน หรือชํารุดเสียหายไมทางใดก็ทางหนึ่ง
การเปลี่ยนเข็มขัดนิรภัยทั้งชุดนั้นเปนสิ่งสําคัญหลัง
จากที่ถูกใชงานในกรณีที่เกิดการกระทบกระแทก
อยางรุนแรง แมวาความเสียหายที่ เกิดขึ้นกับชุด
เข็มขัดนิรภัยจะไมชัดเจนก็ตาม

• เด็กอาย ุ12 ปหรือต่ํากวาควรนั่งโดยสารที่เบาะหลัง
โดยคาดเข็มขัดนิรภัยอยางถูกตอง

• ทานไมควรใหทารกและเด็กเล็กโดยสารไปดวย
เวนแตเด็กจะไดรับการเสริมความปลอดภัยโดยใช
เบาะนิรภัยสําหรับเด็กอยางถูกตอง ทานควรใช
เบาะนิรภัยสําหรับทารกและเด็กเล็กซึ่งสามารถสั่ง
ซื้อไดที่ศูนยบริการซูซูกิ ใหแนใจวาเบาะนิรภัย
สําหรับเด็กที่ทานซื้อนั้นไดมาตรฐานความปลอดภัย
ที่บังคับใช อานและปฏิบัติตามคําแนะนําทั้งหมดที่
ผูผลิตใหไว

(ตอ)

คําเตอืน
(ตอ)
• หากสายคาดไหลทําใหคอหรือใบหนาของเด็ก
ระคายเคือง ใหเด็กเลื่อนเขาไปนั่งใกลกับตําแหนง
ตรงกลางของรถมากขึ้น

• หลีกเลี่ยงการทําใหสายเข็มขัดนิรภัยปนเปอนจาก
น้ํายาขดัเงา น้ํามัน สารเคมี และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
น้ํากรดแบตเตอรี ่ ทานสามารถทําความสะอาด
ไดอยางปลอดภยัโดยใชน้ําสบูออนๆ 

• อยาสอดวัตถุตางๆ เชน เหรียญ คลปิหนีบ ฯลฯ
เขาในปลอกลอ็คเข็มขัดนิรภัย และระมัดระวัง
อยาใหของเหลวหกเขาไปในชิ้นสวนตางๆ  ถามี
วัตถุแปลกปลอมเขาไปในปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัย
เข็มขัดนิรภัยอาจทํางานไมถกูตอง 

• ควรปรับพนักพิงทั้งหมดใหอยูในตําแหนงตั้งตรง
ขณะขับขี ่ มิฉะนั้นประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัย
อาจลดลง เข็มขัดนิรภยัไดรบัการออกแบบมาให
ปกปองไดสูงสุดเมื่อพนักพิงอยูในตําแหนงตั้งตรง

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3
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เข็มขัดนิรภยัแบบ 3 จุด
ชุดรั้งกลับเข็มขัดนิรภยัแบบล็อคฉุกเฉิน (ELR)
เข็มขัดนิรภัยมีชุดรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยแบบล็อคฉกุเฉิน
(ELR) ซึ่งไดรับการออกแบบมาใหล็อคเข็มขัดนิรภัย
ในระหวางที่รถหยุดกะทันหันหรือเกิดการชนกระแทก
ชุดรั้งกลับเข็มขัดนิรภัยนี้อาจล็อคไดเชนกันถาทานดึง
สายเข็มขัดคาดผานลําตัวอยางรวดเร็ว ถาเกิดเหตุการณ
นี้ขึ้น ใหปลอยสายเข็มขัดคืนเพื่อปลดล็อค แลวดึงสาย
เข็มขดัคาดผานลําตัวอีกครั้งใหชาลง

ขอความเตือนเพื่อความปลอดภยั

60A038

60A040

เพื่อลดความเสี่ยงตอการไหลลอดใตเข็มขัดนิรภัยใน
ระหวางการชน ใหคาดเข็มขัดนิรภัยโดยใหสายคาด
สะโพกอยูต่ําระดับสะโพกใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
และปรับใหแนนพอดีโดยการดึงสายคาดไหลขึ้นผาน
ทางหัวเข็มขัด สายคาดไหลที่ พาดแทยงอยู จะปรับ
ความยาวเองเพื่อใหทานสามารถเคลื่อนไหวไดอยาง
อิสระ

เข็มขัดนิรภยัทุกเสนยกเวนที่ตําแหนงเบาะหลังกลาง

60A036

การคาดเข็ มขั ดนิ รภั ย ใหนั่ งตั วตรงและแนบกับ
พนักพิงแลวนําหัวเข็มขัดซึ่งรอยอยูกับสายเข็มขัดนิรภัย
คาดผานลําตัวของทาน และเสียบเขากับปลอกล็อค
เข็มขัดนิรภัยจนไดยินเสียง “คลิก” 

นั่งตัวตรงและแนบ
กับพนักพิง

คาดใหต่ําบริเวณสะโพก

คาดใหต่ําบริเวณ
สะโพก

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3
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60A039

การปลดเข็มขัดนิภัย ใหกดที่ ปุ ม “PRESS” สีแดง
ที่ปลอกล็อค แลวปลอยใหสายเข็มขัดดึงกลับชาๆ ใน
ขณะที่ใชจับที่สายเข็มขดัและ/หรือหัวเข็มขดัไว 

เข็มขัดนิรภยัที่ตําแหนงเบาะหลงักลาง
เข็มขัดนิรภยัแบบ 2 จุด 

80JS028

นั่งตัวตรงและแนบกับพนักพิง การคาดเข็มขัดนิรภัย
ใหนําหัวเข็มขดัซึ่งรอยอยูกับสายเข็มขดันิรภัยคาดผาน
สะโพกของทาน และเสียบเขากับปลอกล็อคเข็มขัด
นิรภัยจนไดยินเสียง “คลิก” เพื่อลดความเสี่ยงตอการ
ไหลลอดใตเข็มขัดนิรภัยในระหวางการชน ใหคาด
เข็มขัดนิรภัยโดยใหอยูต่ําระดับสะโพกใหมากที่สุด
เทาที่จะทําไดและปรับใหแนนพอดี
การปรับสายเข็มขัดนิรภัยใหแนน ใหดึงปลายสาย
เข็มขัดดานที่ปลอยเปนอิสระไปในแนวเดียวกับสาย
คาดสะโพก

80JS029

เมื่อตองการปรับสายเข็มขัดนิรภัยใหยาวขึ้น ใหปลด
ล็อคหัวเข็มขัดนิรภัยออกจากปลอกล็อค แลวดึงหัว
เข็มขัด (ตัวปรับ) ไปในทิศทางที่ลูกศรชี้ทางมุมขวา
ของเข็มขัด เสียบหัวเข็มขัดนิรภัยเขากับปลอกล็อคอีก
ครั้งและปรับสายเข็มขัดใหแนนตามที่ไดอธิบายไว
แลวกอนหนานี้

ปรับใหแนน

คาดใหต่ํา
บริเวณสะโพก

คลายออก

มุมขวา

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3
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80J2008

หมายเหตุ:
ที่ปลอกล็อคเข็มขัดนิรภัยของตําแหนงเบาะหลังกลาง
จะมีคําวา “CENTER” ประทับอยู  ปลอกล็อคนี้ ได
รับการออกแบบมาเพื่อไมใหหัวเข็มขัดนิรภัยเสียบเขา
กับปลอกล็อคผิดอันได

ไฟเตือนคาดเขม็ขัดนิรภัยดานคนขับ
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับ

71LMT0219

เมื่อคนขับไมคาดเข็มขัดนิรภัยขณะที่สวิตชสตารทอยู
ในตําแหนง “ON” หรือสวิตชสตารทเครื่องยนตถูก
กดเพื่ อเปลี่ ยนโหมดสตารทไปที่  “ON” ไฟเตือน
คาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขับบนแผงหนาปดจะกะพริบ
จนกวาคนขบัคาดเข็มขดันิรภยั 
ไฟเตือนจะดบัลงโดยอัตโนมตัเิมือ่คาดเข็มขัดนิรภัยดาน
คนขบัหรือสวิตชสตารทอยูที่ OFF 

ตัวอยาง
ตัวอยาง

คําเตอืน
การคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาของทั้งผูขับขี่และ
ผู โดยสารเปนสิ่ งสําคัญอยางยิ่ ง ผู ใดก็ตามที่ ไม
คาดเข็มขัดนิรภยัจะมีความเสี่ยงที่จะไดรับบาดเจ็บ
รุนแรงกวามากในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะฉะนั้น
ใหคาดเข็มขัดนิรภัยใหเปนนิสัยกอนเสียบกุญแจ
สตารทหรือกดสวิตชสตารทเครือ่งยนตเสมอ

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3
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ตัวปรบัความสูงหูยึดสายคาดไหล

64J198

ปรับความสูงหูยึดสายคาดไหลเพื่อใหสายคาดไหล
คาดผานกึ่งกลางของไหลดานนอก การปรับใหสูงขึ้น
ใหเลื่อนหูยึดขึ้น การปรับใหต่ําลง ใหเลื่อนหูยึดลง
ขณะดึงปุมล็อคออก หลังจากการปรับ ตรวจเช็คให
แนใจวาหูยึดล็อคแนนหนาดี

หูเกีย่วเข็มขัดนิรภยั

74LHT0212

การตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย

65D209S

ใหตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยเปนประจํา เพื่อใหแนใจวา
เข็มขัดทํางานไดอยางถูกตองและไมชํารุดเสียหาย
ตรวจเช็คสายเข็มขัด ปลอกล็อค หัวเข็มขัด ชุดรั้งกลับ
หูยึด และหวงยึดสายเข็มขัดนิรภัย ใหเปลี่ยนเข็มขัด
นิรภยัที่ทํางานไมถกูตองหรือชํารุดเสียหาย

คําเตอืน
ใหแนใจวาสายคาดไหลคาดผานกึ่งกลางของไหล
ดานนอก ใหคาดสายคาดไหลใหหางจากใบหนา
และลําคอของท าน แต อย าให ตกออกจากไหล
การปรับสายเข็มขัดนิรภัยที่ไมถูกตองอาจทําให
ประสิทธิภาพของเข็มขัดนิรภัยลดลงในกรณีที่เกิด
การชนได

ตัวอยาง

ขอพงึระวัง
ขณะที่เลื่อนพนักพิง ใหแนใจวาไดเกี่ยวสายเข็มขัด
นิรภัยเขากับหูเกี่ยวเข็มขัดเรียบรอยแลว เพื่อไมให
เข็มขัดนิรภัยติดกับพนักพิง ขาพับเบาะนั่ง หรือ
เดือยล็อคเบาะนั่ง การปฏิบัติเชนนี้จะชวยปองกัน
ความเสียหายที่จะ เกิดขึ้นกบัระบบเข็มขัดนิรภยั

ตัวอยาง ตัวอยาง

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3
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เบาะนิรภัยสําหรบัเด็ก

60G332S

เบาะนิรภัยสําหรบัทารก - เบาะหลังเทานั้น

80JC007

เบาะนิรภัยสําหรบัเด็กเล็ก

80JC016

เบาะนิรภัยสําหรบัเด็กโต

80JC008

คําเตอืน
ใหแนใจวาไดตรวจสอบชุดเข็มขัดนิรภัยทั้งหมด
หลังจากที่ เกิดการชน ทานควรเปลี่ ยนชุดเข็มขัด
นิรภัยใดๆ ซึ่ งถูกใชงานในระหวางที่ เกิดการชน
(ยกเวนกรณีที่เปนการชนเล็กๆ นอยๆ) แมวาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นกับชุดเข็มขัดนิรภัยจะไมชัดเจนก็
ตามทานควรเปลี่ยนชุดเข็มขัดนิรภัยใดๆ ซึ่งไมได
ถูกใชงานในระหวางที่เกิดการชนถาชุดเข็มขัดนิรภัย
ทํางานไมปกติหรือเสียหายที่ตําแหนงใดก็ตาม 

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3
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ซูซูกิขอแนะนําใหทานใชเบาะนิรภัยสําหรับเด็กเพื่อ
เสริมความปลอดภัยใหกับทารกและเด็กเล็ก เบาะ
นิรภัยสําหรับเด็กแบบต างๆ มีวางจําหน ายทั่ วไป
ใหแนใจวาเบาะนิรภัยสําหรับเด็กที่ทานเลือกใชนั้นได
มาตรฐานความปลอดภัยที่บงัคับใช
เบาะนิรภัยสําหรับเด็กทุกประเภทไดรับการออกแบบ
มาใหยึดติดกับเบาะนั่งในรถยนตโดยใชเข็มขัดนิรภัย
แบบตางๆ (เข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด หรือสายคาด
สะโพกของเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด) ซูซูกิขอแนะนํา
ใหติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กที่ เบาะหลังทุกครั้งที่
สามารถทําได จากสถิติการเกิดอุบัติ เหตุ  ผู โดยสาร
ที่เปนเด็กจะปลอดภัยกวาเมื่อโดยสารอยูในเบาะนิรภัย
สําหรับเด็กซึ่งติดตั้งอยางถูกตองบนเบาะหลังมากกวา
เบาะหนา
ถาทานจําเปนตองติดตั้ งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบ
หันหนาออกไปทางหนารถ บนเบาะผูโดยสารดานหนา
ใหเลื่อนเบาะผูโดยสารดานหนาไปทางดานหลังให
มากที่สุดเทาที่จะทําได 
หมายเหตุ:
ใหปฏิบัติตามขอบังคับตามกฎหมายเกี่ยวกับเบาะนิรภัย
สําหรับเด็ก

65D607 65D608

65D609

คําเตอืน
ถารถของทานมีถุงลมดานผูโดยสารเบาะหนาติดตั้ง
อยู หามติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันหลัง
ออกไปทางหน ารถบนเบาะผู โดยสารด านหน า
เด็ดขาด เพราะถาถุงลมดานผู โดยสารเบาะหนา
ระเบิดพองตัว เด็ กที่ โดยสารอยู ในเบาะนิรภัย
สําหรับเด็กแบบหันหลังออกไปทางหนารถอาจเสีย
ชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงได เนื่องจากดานหลังของ
เบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันหลังออกไปทางหนา
รถอาจอยูใกลกับถุงลมที่ระเบิดพองตวัมากเกินไป

คําเตอืน
ถาทานติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กบนเบาะหลัง
ใหเลื่อนเบาะหนาไปขางหนาใหมากพอเพื่อไมให
เทาของเด็กสัมผัสกับพนักพิงเบาะหนา สิ่งนี้จะชวย
หลีกเลี่ยงไมใหเดก็ไดรบับาดเจบ็ในกรณีทีเ่กิดอุบตัเิหตุ

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3



2-33

กอนการขับขี่

58MS0-14E

การติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กดวยเข็มขัดนิรภัยแบบ 
3 จุด

เข็มขัดนิรภยัแบบ ELR

80JC021

ติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กของทานตามคําแนะนําที่
ผูผลิตเบาะนิรภัยสําหรับเด็กใหไว
ใหแนใจวาเขม็ขัดนิรภัยล็อคแนนหนา
ลองขยับเบาะนิรภัยสําหรับเด็กในทุกทิศทางเพื่อให
แนใจวาไดติดตั้งอยางแนนหนาแลว

คําเตอืน
เด็กอาจไดรับอันตรายมากกวาปกติในกรณีที่ เกิด
การชนถาทานติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กเขากับ
รถไมถูกตอง เมื่ อติดตั้ งเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก
ใหแนใจวาทานไดปฏิบัติตามคําแนะนําดานลาง
ตรวจเช็คใหแนใจวาเด็กนั่งโดยสารในเบาะนิรภัย
สําหรับเด็กซึ่งติดตั้งไวอยางถูกตองตามคําแนะนํา
ของผูผลติ

ขอพงึระวัง
กอนติดตั้ งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กที่ เบาะหลัง ให
ปรับพนักพิงศีรษะขึ้นไปที่ตําแหนงบนสุด

ตัวอยาง

ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก: 3
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การตดิตั้งดวยเข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด 

60G132

ติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กของทานตามคําแนะนําที่
ผูผลิตเบาะนิรภัยสําหรับเด็กใหไว

การปรับสายเข็มขัดนิรภัยใหยาวขึ้นหรือใหแนนขึ้น
ใหดูที่ หัวขอ “เข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด” ในหมวด
“ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก” นี้
หลั งจากแนใจแลวว าเข็มขัดนิ รภั ยล็อคแนนหนา
ใหลองขยับเบาะนิรภัยสําหรับเด็กในทุกทิศทาง เพื่อ
ให แน ใจว าได ติ ดตั้ งอย างแนนหนาแล ว ถ าท าน
ตองการปรับเข็มขัดนิรภัยใหแนน ใหดึงปลายสาย
เข็มขดัดานที่ปลอยเปนอสิระ

ตัวอยาง

ดึงใหแนน
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ระบบเสริมความปลอดภัย (ถุงลม) 

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

1. ชุดถุงลมดานคนขับ
2. ชุดถุงลมดานผูโดยสารเบาะหนา (ในรถบางรุน) 
3. ชุดควบคุมถุงลม
4. เซ็นเซอรตรวจจบัการชนดานหนา

คําเตอืน
คูมือการใชงานหัวขอนี้จะอธิบายถึงการปกปองที่
จะไดรับจากระบบเสริมความปลอดภัย (ถุงลม) ใน
รถซูซูกิของทาน 
กรุณาอานและปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานี้อยาง
ละเอียดเพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บรุนแรงหรือ
เสยีชีวิตในกรณีที่เกดิการชน

58MST0223

ตัวอยาง

1

3 4

2
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63J030

ถาไฟเตือน “AIR BAG” บนแผงหนาปดไมกะพริบ
แตติดคาง หรือติดขึ้นขณะขับขี่ เมื่อบิดสวิตชสตารท
ไปที่ตําแหนง ON ในครั้งแรก หรือเมื่อโหมดสตารท
ถูกเปลี่ยนไปที่ “ON” ในครั้งแรก แสดงวาระบบถุงลม
อาจไมทํางานตามปกติ ใหนํารถเขารับการตรวจเช็ค
ระบบถุงลมที่ศูนยบริการซูซูกิโดยเร็วที่สุด

ถุงลมดานหนา

63J113

74LHT0217

74LHT0237

ถุงลมดานคนขับติดตั้ งอยู ที่ ด านหลังแปนพวงมาลัย
และถุงลมดานผูโดยสารเบาะหนาจะติดตั้งอยูที่ดานหลัง
แผงคอนโซลดานผูโดยสารเบาะหนา 

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ตัวอยาง
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ชวงการชนดานหนา

60G032

ถุงลมดานหนาไดรับการออกแบบมาใหระเบิดพองตัว
ในกรณีที่เกิดการชนปะทะทางดานหนาอยางรุนแรง 

ถุงลมดานหนาจะไมระเบิดพองตัว

65D236

ถุงลมดานหนาอาจจะไมระเบิดพองตวั

65D237

ถุงลมดานหนาไมไดรับการออกแบบมาใหระเบิดพอง
ตัวในกรณีที่ เกิดการชนปะทะทางดานหลัง การชน
ปะทะทางดานขาง การพลิกคว่ํา หรือการชนปะทะ

ทางดานหนาเพียงเล็กนอย เนื่องจากถุงลมดานหนา
ไมไดใหการปกปองในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในลักษณะ
เหลานั้ น พึงระลึกไวว า เนื่ องจากถุ งลมจะระเบิด
พองตัวเพียงแคครั้ งเดียวในระหวางที่ เกิดอุบัติ เหตุ
ดวยเหตุนี้  จึงจําเปนตองคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อรั้งตัว
ผู โดยสารไวไมให เคลื่ อนที่ ไปมาในระหวางที่ เกิด
อุบัติเหตุ
ดังนั้น ถุงลมจึงไมใชสิ่งที่ใชแทนเข็มขัดนิรภัยได เพื่อ
ใหทานไดรับการปกปองสูงสุด ใหคาดเข็มขัดนิรภัย
ตลอดเวลาขณะขับขี่ พึงระลึกไววาไมมีระบบใดที่
สามารถปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
ไดทุกกรณี

คําเตอืน
ถุงลมเปนอุปกรณเสริมหรือเพิ่มเติมใหกับเข็มขัด
นิรภัยในการชวยปกปองจากการชนปะทะ ผูขับขี่
และผูโดยสารทุกคนจะตองคาดเข็มขัดนิรภัยอยาง
ถูกตองเพื่อเสริมความปลอดภัยตลอดเวลา ไมวา
ตําแหนงที่นั่งนั้นๆ จะมีถุงลมติดตั้งหรือไมก็ตาม
ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงตอการบาดเจ็บรุนแรงหรือ
เสียชีวิตในกรณีที่เกดิการชน
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65D607

ถาทานจําเปนตองติดตั้ งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบ
หันหนาออกไปทางหนารถบนเบาะผูโดยสารดานหนา
ใหแนใจวาไดเลื่อนเบาะผูโดยสารดานหนาไปทางดาน
หลังใหมากที่สุดเทาที่จะทําได กรุณาดูที่หัวขอ “ระบบ
เข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก” ในหมวดนี้
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยสําหรับเด็ก

ความหมายของสัญลักษณถุงลม (ในรถบางรุน)

58MST0209

ทานอาจพบปายนี้บนแผงบงัแดด

ระบบทํางานอยางไร
ในกรณีที่ เกิดการชนปะทะทางดานหนา เซ็นเซอร
ตรวจจับการชนจะตรวจจับการลดความเร็วอยางรวดเร็ว
และถาชุดควบคุมตัดสินวาการลดความเร็ว นั้นเปน
การชนปะทะทางดานหนาอยางรุนแรง ชุดควบคุม
จะกระตุนใหชุดประจุแกสทํางาน ชุด ประจุแกสจะ
จายแกสไนโตรเจนหรืออารกอนเพื่อให ถุงลมดานที่
ถูกกระตุนระเบิดพองตัว ถุงลมที่ ระเบิด พองตัวจะ
รองรับศีรษะและลําตัวชวงบนของทาน  ถุงลมจะ
ระเบิดพองตัวและยุบตัวลงอยางรวดเร็วจนทานอาจไม
สังเกตเห็นวามีการทํางานเกิดขึ้น ถุงลมจะไมบดบัง
ทัศนวิสัยของทานและไมทําใหทานออกจากรถไดยาก
ขึ้นแตอยางใด
ถุงลมตองระเบิดพองตัวอยางรวดเร็วและแรงมากพอ
เพื่อลดโอกาสตอการไดรับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิต
อยางไรก็ตาม ผลที่ตามมาจากการระเบิดพองตัวอยาง
รวดเร็วโดยหลีกเลี่ยงไมไดคือถุงลมอาจทําใหบริเวณ
ผิวหนังซึ่งไมมีสิ่งปกคลุมเกิดอาการระคายเคือง เชน
บริเวณใบหนาจากถ ุงลมดานหนา นอกจากนี้ ขณะเกิด
การระเบิดพองตัวนั้น ทานอาจไดยินเสียงดังและมีฝุน
และควันลอยออกมาดวยเชนกัน สภาวะเหลานี้ไมเปน
อันตรายแตอย างใดและไมไดหมายความวารถเกิด
ไฟไหม อยางไรก็ตาม พึงระวังไววาชิ้นสวนประกอบ
ของถุงลมบางชิ้นอาจมีความรอนชั่วขณะหลังจากการ
ระเบิดพองตวั

คําเตอืน
หามติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันหลังออก
ไปทางหนารถที่ เบาะผู โดยสารดานหนาเด็ดขาด
เพราะถาถุงลมดานผูโดยสารเบาะหนาระเบิดพอง
ตัวเด็กที่โดยสารอยูในเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบ
หันหลังออกไปทางหนารถอาจเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
รุนแรงได เนื่องจากดานหลงัของเบาะนิรภัยสําหรบั
เด็กแบบหันหลังออกไปทางหนารถอาจอยูใกลกับ
ถงุลมที่ระเบิดพองตัวมากเกนิไป

คําเตอืน
อยาติดตั้งเบาะนิรภัยสําหรับเด็กแบบหันหลังออก
ไปทางหนารถที่เบาะซึ่งมีถุงลมอยูในตําแหนงดาน
หนา 

ตัวอยาง
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เข็มขัดนิรภัยชวยใหทานอยูในตําแหนงที่เหมาะสมเพื่อ
การปกป องสู งสุ ดในขณะที่ ถุ งลมระเบิ ดพองตั ว
ปรับเบาะของทานไปทางดานหลังใหมากที่ สุดโดยที่
ยังสามารถควบคมุรถได นั่งตวัตรง และแนบกบัพนกัพงิ
อยาโนมตัวค้ําพวงมาลัยหรือแผงคอนโซล กรุณาดูที่
หัวขอ “การปรับเบาะ” และหัวขอ “ระบบเข็มขัดนิรภัย
และเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก” ในหมวดนี้  สําหรับราย
ละเอียดเกีย่วกบัการปรบัเบาะและเข็มขดันิรภัยที่ถกูตอง

65D610

พึงระลึกไววา แมวารถของทานจะไดรับความเสียหาย
จากการชนปะทะในระดับหนึ่ ง แตการชนอาจไม
รุนแรงพอที่จะกระตุนใหถุงลมระเบิดพองตัว ถารถ
ของทานไดรับความเสียหายใดๆ จากการชนปะทะ
ทางด านหน าหรื อด านข าง  ให นํารถเข ากั บการ
ตรวจเช็คระบบถุงลมที่ศูนยบริการซูซูกิเพื่อใหแนใจ
วาถุงลมยังคงทํางานไดตามปกติ
รถของทานมีชุดวิเคราะหปญหาติดตั้งอยูซึ่งจะทําการ
บันทึกขอมูลเกี่ยวกับระบบถุงลม ถาถุงลมระเบิดพอง
ตัวในขณะที่เกิดการชน ชุดวิเคราะหปญหานี้จะบันทึก
ขอมูลเกี่ยวกับสถานะของระบบโดยรวม ซึ่งเซ็นเซอร
กระตุนการทํางานใหถุงลมระเบิดพองตัว

คําเตอืน
• ผูขับขี่ไมควรโนมตัวค้ําพวงมาลัย ผูโดยสาร
เบาะหนาไมควรนั่ งพิงกับแผงคอนโซล หรือ
อยูใกลกับแผงคอนโซลมากเกินไป ในกรณีเหลานี้
ผูโดยสารซึ่งนั่งอยูในตําแหนงที่ไมถูกตองอาจ
อยู ใกลกับถุ งลมที่ ระเบิดพองตัวมากเกินไป
และอาจทําใหบาดเจ็บรนุแรงได

• หามติดวัตถุหรือวางวัตถุใดๆ ไวบนพวงมาลัย
หรือแผงคอนโซล หามวางวัตถุใดๆ ไวระหวาง
ถุ งลมกับผู ขับหรือผู โดยสารเบาะหน า วัตถุ
เหลานี้ อาจกีดขวางการทํางานของถุงลมหรือ
พุ งกระเด็นออกมาโดยถุงลมในกรณีที่ เกิดการ
ชนปะทะ ซึ่งสภาวะเหลานี้อาจเปนเหตุใหไดรับ
บาดเจบ็รุนแรงได
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การบํารงุรักษาระบบถุงลม
ถาถุงลมระเบิดพองตัว ใหนํารถเขารับการเปลี่ ยน
ถุงลมและชิ้นสวนประกอบที่ เกี่ยวของที่ศูนยบริการ
ซูซูกิใหเร็วที่สุด
ถารถของทานเคยลุยน้ําลึกและพื้นรถดานคนขับจมอยู
ใตน้ํา ชุดควบคุมถุงลมอาจเสียหายได ถาลุยน้ําลึกมา
ใหนํารถเขารับการตรวจเช็คระบบถุงลมที่ศูนยบริการ
ซูซูกิโดยเร็วที่สุด
การบํารุงรักษาหรือเปลี่ยนถุงลมจําเปนตองใชขั้นตอน
พิ เศษ ดวยเหตุนี้  จึงควรใหศูนยบริการซูซูกิ เปนผู
ทําการบํารุงรักษาหรือเปลี่ยนถุงลมเทานั้น กรุณากลาว
เตือนเจาหนาที่ซึ่ งดําเนินการซอมบํารุงรถซูซูกิของ
ทานวารถคันนี้มีถุงลม
การซอมบํารุงที่บริเวณหรือรอบๆ ชิ้นสวนประกอบ
หรือสายไฟของถุ งลมจะต องดําเนินการโดยศูนย
บริการซูซูกิเทานั้น การปฏิบัติงานที่ไมถูกตองอาจเปน
ผลใหถุงลมระเบิดพองตัวโดยไมไดตั้งใจ หรืออาจทําให
ระบบถุงลมไมสามารถใชงานได สภาวะทั้งสองนี้อาจ
เปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บรุนแรงได
เพื่อปองกันไมใหระบบถุงลมระเบิดพองตัวโดยไมได
ตั้งใจหรือเพือ่ปองกันความเสียหาย ใหแนใจวาไดปลด
แบตเตอรี่ออก และสวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง “LOCK”
หรือโหมดสตารทอยูที่ “LOCK” (OFF) แลว เปนเวลา
อยางนอย 90 วินาทีกอนเริ่มปฏิบัติงานทาง ไฟฟาใดๆ
กับรถซูซูกิของทาน อยาสัมผัสชิ้นสวนประกอบ หรือ
สายไฟของระบบถุงลม สายไฟจะถูกพันดวยเทปพัน

สายไฟสีเหลืองหรือหุมดวยฉนวน สีเหลือง และขั้วตอ
ก็เปนสีเหลืองเพื่อใหสามารถ จําแนกไดงาย
การกําจัดซากรถซึ่งมีถุงลมที่ยังไมระเบิดพองตัวจะเปน
อันตรายได หากทานตองการกําจัดซาก ใหติดตอศูนย
บริการซูซูกิ
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แผงหนาปด
1. มาตรวดัความเร็ว
2. มาตรวดัรอบเครื่องยนต (ในรถบางรุน)
3. เกจวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง
4. เกจวัดอณุหภูมิ 
5. จอแสดงขอมูล
6. ปุมเลือกมาตรวัดระยะทาง
7. ปุมเลือกการแสดงผล
8. ไฟเตือนและไฟแสดงสถานะ

58MST0210

* เครื่องหมายเหลานี้เปนคําอธิบายของปุม 6 และ 7 ดูที่ “จอแสดงขอมูล” ในหมวดนี้ สําหรับรายละเอียดของปุมตางๆ 

152

4 6 78 88 3

ตัวอยาง
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ไฟเตือนและไฟแสดงสถานะ
ไฟเตือนระบบเบรก

65D477

มีการทํางานทั้งหมดสามแบบทั้งนี้ขึ้นอยูกับคากําหนด
ของรถ 
1) ไฟเตือนจะติดสวางขึ้นเปนระยะเวลาสั้นๆ แลว

ดับลงเมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON” หรอื
กดสวิตชสตารทเครือ่งยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารท
เปน “ON” 

2) ไฟเตือนติดสวางขึ้นเมื่อดึงเบรกมือโดยที่สวิตช
สตารท อยูที่ตําแหนง “ON” หรือโหมดสตารท
อยูที่ “ON” 

3) ไฟเตือนติดสวางขึน้ภายใตสภาวะใดสภาวะหนึ่ง
หรือทั้งสองสภาวะขางตน

ไฟเตือนจะติดสว างขึ้ นดวยเชนกัน เมื่ อน้ํามันใน
กระปุกน้ํามนัเบรกลดลงต่ํากวาระดับที่กําหนดไว
ไฟเตือนควรดับลงหลังจากสตารทเครื่องยนต ปลดเบรก
มือจนสุด และถาระดับน้ํามันในกระปุกน้ํามัน เบรกอยู
ในระดับที่เพียงพอ

นอกจากนี้ ไฟเตือนระบบเบรกจะติดสวางขึ้นพรอมกับ
ไฟเตือน ABS ดวยเชนกัน เมื่อฟงกชั่นควบคุมแรง
เบรกลอหลัง (ฟงกชั่นวาลวปรับแรงดัน) ของระบบ
ABS ไมทํางาน
ถาไฟเตือนระบบเบรกติดสวางขึ้นขณะขับขี่ แสดงวา
อาจมีสิ่ งผิดปกติ เกิดขึ้ นกับระบบเบรกของรถ  ถา
เหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น ทานควรปฏิบัติดังนี้:
1) นาํรถเขาจอดขางทางโดยใหหยดุรถอยางระมดัระวงั

2) ทดสอบเบรกอยางระมัดระวงัโดยการออกตัวและ
หยุดรถที่ไหลทาง

3) ถาทานแนใจวาปลอดภยั ใหคอยๆ ขับดวยความ
ระมัดระวังโดยใชความเร็วต่ําไปยังศูนยบรกิารซูซกูิ
ที่ใกลที่สุดเพือ่เขารับบริการ หรือ

4) ใหลากรถไปยงัศูนยบริการซูซูกิที่ใกลที่สุดเพื่อเขา
รับบริการ

หมายเหตุ:
เนื่องจากระบบเบรกเปนแบบปรับดวยตัวเอง ดังนั้น
ระดับน้ํามันเบรกจึงลดลงตามการสึกของผาเบรก  การ
เติมน้ํามันเบรกในกระปุกน้ํามันเบรกจึงเปนการบํารุง
รักษาตามระยะปกติ

หมายเหตุ:
(เสียงเตือนเบรกมือ)
เสียงเตือนจะดังขึ้นเปนชวงๆ เพื่อเตือนใหทานปลด
เบรกมือ ถาทานสตารทรถโดยที่ไมไดปลดเบรกมือ
ใหแนใจวาทานปลดเบรกมือจนสุดและไฟเตือนระบบ
เบรกจะดับลง  

คําเตอืน
พึงระลึกไววาระยะเบรกอาจไกลขึ้น ทานอาจจะตอง
เหยียบแปนเบรกโดยใชแรงมากกวาเดิม และแปน
เบรกอาจจมลงมากกวาปกติ

คําเตอืน
ถาสภาวะใดสภาวะหนึ่งตอไปนี้ เกิดขึ้น ทานควร
นํารถเขารับการตรวจสอบระบบเบรกที่ศูนยบริการ
ซูซูกทิันที
• ถาไฟเตือนระบบเบรกไมดับลงหลงัจากสตารท
เครื่องยนตและปลดเบรกมือจนสุดแลว

• ไฟเตือนระบบเบรกไมติดสวางขึ้นเมื่อบิดสวิตช
สตารทไปที่ตําแหนง “ON” หรือกดสวิตชสตารท
เครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทเปน “ON” 

• ถาไฟเตือนระบบเบรกติดสวางขึ้นเมื่อไรกต็าม
ในระหวางการใชรถ
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ไฟเตือนระบบปองกนัเบรกลอ็ค (ABS) (ในรถบางรุน) 

65D529

เมื่ อบิ ดสวิ ตชสตารทไปที่ ตําแหน ง “ON” หรือกด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไปเปน
“ON” ไฟเตือนจะติดสวางขึ้นเปนระยะเวลาสั้นๆ แลว
ดับลงเพื่อใหทานตรวจเช็ควาไฟเตือนทํางานปกติ 
ถาไฟเตือนติดสวางคาง หรือติดสวางขึ้นในขณะขับขี่
แสดงวาอาจมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับ ABS
ถาเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น: 
1) นาํรถเขาจอดขางทางโดยใหหยดุรถอยางระมดัระวงั
2) บดิสวิตชสตารทไปทีต่ําแหนง “LOCK” หรอืเปลี่ยน

โหมดสตารทไปที่ “LOCK” (OFF) โดยการกด
สวิตชสตารทเครื่องยนต จากนั้นสตารทเครื่องยนต
อีกครั้ง 

ถาไฟเตือนติดสวางขึ้นเปนระยะเวลาสั้นๆ แลวดับลง
แสดงว าระบบปกติ  ถ าไฟเตือนยังคงติดสว างค าง
แสดงวาระบบผิดปกติ
ถาไฟเตือน ABS และไฟเตือนระบบเบรกติดสวางคาง
หรือติดสวางขึ้นพรอมกันในขณะขับขี่ แสดงวาระบบ
ABS ของท านมีฟ งกชั่ นควบคุมแรงเบรกลอหลัง
(ฟงกชั่นวาลวปรับแรงดัน) และอาจมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น

กับฟงกชั่นควบคุมแรงเบรกลอหลังและฟงกชั่นปองกัน
การล็อคของระบบ ABS
ถาสภาวะใดสภาวะหนึ่งเกิดขึ้น ใหนํารถเขารับการ
ตรวจเช็คระบบที่ศนูยบริการซูซูกิ
ถ าระบบ  ABS ไม ทํางาน  ระบบเบรกจะทํางาน
เหมือนระบบเบรกธรรมดาที่ไมมีระบบ ABS
สําหรับรายละเอียดของระบบ ABS ใหดูที่  “ระบบ
ปองกันเบรกล็อค (ABS)” ในหมวด “การใชงานรถ
ของทาน” 

ไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่อง

50G051

ไฟเตือนนี้ จะติดสวางขึ้นเมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่
ตําแหนง “ON” หรือกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อ
เปลี่ ยนโหมดสตาร ทเป น  “ON” แล วดั บลงเมื่ อ
เครื่องยนตสตารทติด  ไฟเตือนนี้จะติดสวางขึ้นและติด
คางถาแรงดันน้ํามันเครื่องไมเพียงพอ ถาไฟเตือนนี้
ติดสวางขึ้นขณะขับขี่ ใหนํารถจอดขางทางใหเร็วที่สุด
เทาที่จะทําไดและดับเครื่องยนต 
ตรวจเช็คระดับน้ํามันเครื่องและเติมน้ํามันเครื่องถา
จําเปน ถามีน้ํามันเครื่องมากพอ ใหนํารถเขารับการ
ตรวจสอบระบบหลอลื่นที่ศูนยบริการซูซูกิกอนทําการ
ขับขีอ่ีกครั้ง

ขอพึงระวัง
• ถาทานปลอยใหเครื่องยนตทํางานขณะที่ไฟเตือน
นี้ติดสวาง เครื่องยนตอาจเสียหายรุนแรงได

• อยาใชไฟเตือนแรงดันน้ํามันเครื่องเพื่อตดัสิน
ความจําเปนในการเติมน้ํามันเครื่องเพียงอยางเดียว
ใหแนใจวาไดตรวจเช็คระดับน้ํามันเครื่องเปน
ประจํา 
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ไฟเตือนไฟชารจ

50G052

ไฟเตือนนี้ จะติดสวางขึ้นเมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่
ตําแหนง “ON” หรือกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อ
เปลี่ ยนโหมดสตาร ทเป น  “ON” แล วดั บลงเมื่ อ
เครื่องยนตสตารทติด ไฟเตือนนี้จะติดสวางขึ้นและติด
คางถามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบชารจไฟแบตเตอรี่
ถ าไฟเตื อนนี้ ติ ดสว างขึ้ นขณะเครื่ องยนตทํางาน
ใหนํารถเขารับการตรวจเช็คระบบไฟชารจที่ ศูนย
บริการซูซูกิทันที
ไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยดานคนขบั 

60G049

ถาคนขับไมคาดเข็มขัดนิรภัย ไฟเตือนนี้จะติดสวางขึ้น
และ / หรือกะพริบ
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับไฟเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย
ใหดูที่ “ระบบเข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภัยสําหรับเด็ก”
ในหมวดนี้

ไฟเตือน “AIR BAG” 

63J030

ไฟเตือนนี้จะกะพริบหรือติดสวางขึ้นเปนระยะเวลา
หลายวินาที เมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON”
หรือกดสวิตชสตารทเครื่ องยนต เพื่ อเปลี่ ยนโหมด
สตารทไปเปน “ON” เพื่อใหทานตรวจเช็ควาไฟเตือน
ทํางานปกติ 
ไฟเตือนจะติดสวางขึ้นและติดคางถามีปญหาเกิดขึ้น
ในระบบถุงลม

ไฟแสดงสถานะความบกพรอง

65D530

รถของทานมีระบบควบคุมมลภาวะซึ่ งควบคุมดวย
คอมพิวเตอร  ไฟแสดงสถานะความบกพรองติดตั้ ง
อยูที่แผงหนาปดเพื่อแจงเตือนเมื่อจําเปนตองนํารถเขา
รับการตรวจเช็ คระบบควบคุมมลภาวะ  ไฟแสดง
สถานะความบกพรองจะติดสวางขึ้นเมื่ อบิดสวิตช
สตารทไปที่ ตําแหนง “ON” หรือกดสวิตชสตารท
เครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทเปน “ON” เพื่อ
ใหท านทราบว าไฟแสดงสถานะทํางานเปนปกติ
และจะดับลงเมื่อเครื่องยนตสตารทติด  
ถาไฟแสดงสถานะความบกพรองติดสวางขึ้ นหรือ
กะพริบขณะเครื่องยนตทํางาน แสดงวาระบบควบคุม
มลภาวะไดรับความเสียหาย 
ใหนํารถของทานเขารับบริการที่ศูนยบริการซูซูกิเพื่อ
ซอมแซมความเสียหาย 

คําเตอืน
ถ าไฟเตื อน  “AIR BAG” บนแผงหน าป ดไม
กะพริบหรือติดสวางขึ้นเปนระยะเวลาสั้นๆ แลว
ดับลงเมื่ อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “ON”
หรือกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมด
สตาร ทไปที่  “ON” ไฟเตื อนติ ดค างเป นเวลา
นานกว า 10 วินาที  หรือติดสว างในขณะขับขี่
ระบบถุงลมอาจทํางานไมปกติ ใหนํารถเขารับการ
ตรวจเชค็ระบบทั้งสองที่ศูนยบริการซูซูกิ

ขอพงึระวัง
การขับรถตอไปโดยที่ไฟแสดงสถานะความบกพรอง
ตดิสวางหรอืกะพรบิอยูจะทําใหระบบควบคุมมลภาวะ
ของรถเสียหายอยางถาวร และสงผลตอการขับขี่หรือ
การประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงของรถ
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ไฟเตือนระบบปุมกดคียเลสสตารท/ระบบยับยั้งการ 
ทํางานของเครื่องยนต (ในรถบางรุน) 

80JM122

เมื่ อบิดสวิตชสตารทไปที่ ตําแหนง “ON” หรือกด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไป
เปน “ON” ไฟเตือนจะติดสวางขึ้นเปนระยะเวลาสั้นๆ
แลวดับลงเพื่อใหทานตรวจเช็ควาไฟเตือนทํางานปกติ
ถาไฟเตือนนี้ติดคาง แสดงวามีปญหาเกิดขึน้กับระบบ  
(รุนที่ไมมีระบบปุมกดคียเลสสตารท)
ถาไฟเตือนนี้กะพริบ ใหบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง
“LOCK” แลวบิดกลับไปที่ ตําแหนง “ON” อีกครั้ ง
ถาไฟเตือนนี้ยังคงกะพริบอยูขณะที่สวิตชสตารทอยูที่
ตําแหนง “ON” แสดงวาอาจมีปญหาเกิดขึ้นกับกุญแจ
ของทานหรือระบบยับยั้ งการทํางานของเครื่องยนต
ใหนํารถเขารับการตรวจเช็คที่ศูนยบริการซูซูกิ
(รุนที่มีระบบปุมกดคียเลสสตารท)
ไฟเตือนนี้จะกะพริบถาทานกดสวติชสตารทเครื่องยนต
ในขณะที่ระบบไมไดรับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล
สําหรับรายละเอียด ใหดูที่  “ระบบยับยั้ งการทํางาน
ของเครื่ องยนต ” ในหมวดนี้  หรือ “ระบบปุ มกด
คียเลสสตารท” ในหมวด “การใชงานรถของทาน” 

ไฟเตือนประตเูปด

54G391

ไฟเตือนนี้จะติดสวางจนกวาประตูทั้ งหมด (รวมถึง
ประตูทาย) จะปดสนิท
ถามีประตูบานใดบานหนึ่ง (รวมถึงประตูทาย) เปด
อยูขณะที่รถกําลังเคลื่อนที่  เสียงเตือนจะดังขึ้นเพื่อ
เตือนใหทานปดประตูทุกบานใหสนิท

ไฟเตือนระดับน้ํามันเชือ้เพลิงต่ํา

54G343

ถาไฟเตือนนี้ติดสวางขึ้น ใหเติมน้ํามันเชื้อเพลิงทันที
เมื่อไฟเตือนนี้ติดสวางขึ้น เสียงเตือนจะดังขึ้นหนึ่งครั้ง
เพื่อเตือนใหทานเติมน้ํามันเชื้อเพลงิ
ถาทานไมเติมน้ํามันเชื้อเพลิง เสียงเตือนจะดังทุกครั้ง
เมื่ อบิดสวิตชสตารทไปที่ ตําแหนง “ON” หรือกด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทเปน
“ON” 

หมายเหตุ:
จุดที่กระตุนใหไฟเตือนนี้ทํางานจะแตกตางกันไปทั้งนี้
ขึ้นอยูกับสภาพถนน (เชน ทางลาดชัน หรือทางโคง)
และสภาวะการขับขี่เนื่องจากน้ํามันเชื้อเพลิงในถังจะ
เคลือ่นที่ไปมา
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ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอรไฟฟา 

79J039

ไฟเตือนนี้ จะติดสวางขึ้นเมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่
ตําแหนง “ON” หรือกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อ
เปลี่ ยนโหมดสตาร ทเป น  “ON” แล วดั บลงเมื่ อ
เครื่องยนตสตารทติด 
ถาไฟเตือนนี้ติดสวางขึ้นขณะขับขี่  ระบบพวงมาลัย
เพาเวอรไฟฟาอาจไมทํางานตามปกติ ใหนํารถเขารับ
การ ตรวจเช็คระบบที่ศูนยบริการซูซูกิ

หมายเหตุ:
ถาระบบพวงมาลยัเพาเวอรไฟฟาไมทํางานตามปกต ิทาน
จะรูสกึวาบังคับเลีย้วไดยากขึน้ อยางไรกต็ามทานจะยงั
คงสามารถบงัคับเลีย้วไดเชนเดมิ

หมายเหตุ:
ถาพวงมาลัยถูกใชงาน ทานอาจไดยินเสียงเสียดสี ซึ่ง
ไมใชลักษณะของความผดิปกตแิตอยางใด และยังแสดง
วาระบบพวงมาลยัเพาเวอรไฟฟานัน้ทํางานอยางถกูตอง

ไฟแสดงสถานะไฟเลี้ยว

50G055

เมื่ อทานเปดสัญญาณเลี้ ยวซายหรือเลี้ ยวขวา ลูกศร
สีเขียวของสัญญาณเลี้ยวที่เปดบนแผงหนาปดจะกะพริบ
พรอมกับไฟเลี้ยวนั้นๆ เมื่อทานเปดสวิตชไฟฉุกเฉิน
ลูกศรทั้งสองจะกะพริบพรอมกับไฟเลี้ยวทั้งหมด

ไฟแสดงสถานะไฟสูง

50G056

ไฟแสดงสถานะนี้จะติดสวางขึน้เมื่อเปดไฟสูง

ไฟเตือนระบบเกียร
(ในรถบางรุน)

80J219

ไฟเตือนนี้จะติดสวางขึ้นเปนระยะเวลาหลายวินาที
เมื่ อบิดสวิตชสตารทไปที่ ตําแหนง “ON” หรือกด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไป
เปน “ON” เพื่อใหทานตรวจเช็ควาไฟเตือนทํางานปกต ิ
ถาไฟเตือนนี้ติดสวางขึ้น แสดงวามีปญหาเกิดขึ้นกับ
ระบบเกียร ใหนํารถเขารับการตรวจเช็คที่ศูนยบริการ
ซูซูกิ
ไฟเตือนอัตราการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล
ของระบบปุมกดคียเลสสตารท (ในรถบางรุน)

70K122

ถาทานไมสามารถใชงานรีโมทคอนโทรลไดตามปกติ
ไฟเตือนนี้จะติดสวางขึ้นเปนเวลาหลายวินาทีเมื่อกด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไปที่
“ON” 



2-47

กอนการขับขี่

58MS0-14E

ไฟแสดงสถานะ “PUSH” 
(ในรถบางรุน)

82K174

ถาไฟแสดงสถานะนี้ติดสวางขึ้นเมื่อเหยียบแปนเบรก
สําหรับรุนเกียร CVT หรือเหยียบแปนคลัตชสําหรับ
รุนเกียรธรรมดา ทานสามารถสตารทเครื่องยนตได 

ไฟแสดงสถานะ “ACC” (ในรถบางรุน)

82K097

ไฟแสดงสถานะนี้จะติดสวางขึ้นเมื่อโหมดสตารทอยู
ที่ “ACC” 

ไฟแสดงสถานะ “ON” ของโหมดสตารท
(ในรถบางรุน)

82K098

ไฟแสดงสถานะนี้จะติดสวางขึ้นเมื่อโหมดสตารทอยู
ที่ “ON” ขณะที่เครื่องยนตดับ 

มาตรวัดความเร็ว

68LM223

มาตรวัดความเร็วจะแสดงความเร็วรถโดยใชหนวยวัด
เปน  กม./ชม. 

ตัวอยาง
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มาตรวัดรอบเครื่องยนต (ในรถบางรุน)

68LM224

มาตรวัดรอบเครือ่งยนตจะแสดงความเร็วรอบเครือ่งยนต
โดยใชหนวยวัดเปนรอบตอนาที (rpm)

หมายเหตุ:
ความเร็วรอบเครื่องยนตสูงสุดถูกจํากัดไวที่ประมาณ
5000 รอบตอนาที โดยการควบคุมการตัดน้ํามันเชื้อเพลงิ
เมื่อทานเหยียบแปนคันเรงในขณะเกียรอยูที่ตําแหนง
“P” (เกียรจอด) หรือ “N” (เกียรวาง) 

เกจวัดระดับน้ํามันเชือ้เพลิง

74LHT0220

เมื่อสวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง ON หรือโหมดสตารท
อยูที่ “ON” เกจวัดนี้จะชี้แสดงปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่มีอยูในถังน้ํามันเชื้อเพลิงโดยประมาณ “F” แสดงวา
น้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง และ “E” แสดงวาน้ํามันเชื้อเพลิง
หมดถัง
ถาเข็มชี้ไปที่ขีดระดับต่ํากวาระดับ “E” (ไมใชที่ตัว
อักษร E) ใหเติมน้ํามันเชื้อเพลิงใหเร็วที่สุด 
หมายเหตุ:
เข็มชี้นี้จะเลื่อนไปมาเล็กนอย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพถนน
(เชน ทางลาดชัน หรือทางโคง) และสภาวะการขับขี่
เนื่องจากน้ํามันเชื้อเพลิงในถังจะเคลื่อนที่ไปมา
ถาไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํา (1) ติดสวางขึ้น
ใหเติมน้ํามนัเชื้อเพลิงทันที

ขอพงึระวัง
อยาขับขี่โดยใหความเร็วรอบเครื่องยนตอยูในโซน
สีแดง มิฉะนั้นเครื่องยนตอาจเสียหายรุนแรงได 
ใหรักษาระดับความเร็วรอบเครื่องยนตใหต่ํากวาโซน
สีแดงแมในขณะเปลี่ยนเกียรลงไปยังตําแหนงเกียร
ต่ํากวา 
ใหดู ที่  “ความเร็วสูงสุดที่ สามารถทําได ในการ
เปลี่ยนเกยีรลง” ในหมวด “การใชงานรถของทาน” 

ตัวอยาง

(1)

(2)
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เมื่อไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํา (1) ติดสวางขึ้น
เสียงเตือนจะดังขึ้นหนึ่งครั้งเพื่อเตือนใหทานเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิง
ถาทานไมเติมน้ํามันเชื้อเพลิง เสียงเตือนจะดังทุกครั้ง
เมื่ อบิดสวิตชสตารทไปที่ ตําแหนง “ON” หรือกด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทเปน
“ON” 

หมายเหตุ:
จุดที่กระตุนใหไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํา (1)
ทํางาน จะแตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพถนน (เชน
ทางลาดชัน หรือทางโคง) และสภาวะการขับขีเ่นื่องจาก
น้ํามันเชื้อเพลิงในถังจะเคลื่อนที่ไปมา

เครื่องหมาย (2) แสดงใหเห็นวาฝาปดชองเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิงอยูทางดานซายของรถ

เกจวัดอุณหภูม ิ

68LM226

เมื่อสวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง “ON” หรือโหมดสตารท
อยูที่  “ON” เกจวัดนี้ จะชี้ แสดงอุณหภูมิน้ําหลอเย็น
เครื่องยนต ภายใตสภาวะการขับขี่ปกติ เข็มชี้ควรชี้
ภายในชวงอุณหภูมิปกติที่สามารถยอมรับไดระหวาง
“H” และ “C”  ถาเข็มชี้ เลื่ อนเขาใกล  “H” แสดงวา
เครื่องยนตรอนจัด ปฏิบัติตามคําแนะนําถาเครื่องยนต
รอนจัดในหมวด “การปฏิบตัิในกรณีฉุกเฉิน” 

การควบคุมความสวางของแผงหนาปด 
(ในรถบางรุน)

68LM227

เมื่ อบิดสวิตชสตารทไปที่ ตําแหนง “ON” หรือกด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทเปน
“ON” ไฟเข็มชี้จะติดสวางขึ้น  
รถของทานมีระบบซึ่งจะหรี่ความสวางของไฟบนแผง
หนาปดโดยอัตโนมัติเมื่อเปดไฟหรี่หรือไฟหนา 
เมื่อเปดไฟหรี่และ/หรือไฟหนา ทานสามารถควบคุม
ความเขมของไฟสองสวางที่มาตรวัดได
การเพิ่มความสวางของไฟบนแผงหนาปด ใหหมุนปุม
ควบคมุความสวาง (1) ตามเขม็นาฬิกา 
การลดความสวางของไฟบนแผงหนาปด ใหหมุนปุม
ควบคมุความสวาง (1) ทวนเข็มนาฬิกา

ขอพงึระวัง
การฝนขับรถตอไปโดยที่เข็มชี้แสดงวาเครื่องยนต
รอนจัดจะสงผลใหเครื่องยนตเสียหายรนุแรงได

(1)

ตัวอยาง
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หมายเหตุ:
• ถาทานไมหมุนปุมควบคมุความสวางภายในเวลา
ประมาณ 5 วนิาทีของระยะเวลาการทํางานของจอ
แสดงการควบคุมความสวาง จอแสดงการควบคมุ
ความสวางจะถกูยกเลิกโดยอัตโนมัติ 

• เมื่อทานตอแบตเตอรี่กลับเขาที่ ความสวางของไฟ
บนแผงหนาปดจะถูกตัง้คาเริ่มตนใหม ใหปรับความ
สวางอีกครั้งตามความตองการของทาน

จอแสดงขอมูล

58MST0211

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

เมื่ อสวิตชสตารทอยู ที่ ตําแหนง “ON” หรือโหมด
สตารทอยู ที่  “ON” จอแสดงขอมูลจะแสดงขอมูล
ดังตอไปนี้ 

จอแสดง (A)
เทอรโมมิเตอร
จอแสดง (B) (สําหรับรุนเกียร CVT)
ไฟแสดงตําแหนงเกียร
จอแสดง (C)
มาตรวัดระยะทาง / อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
ณ ขณะนั้ น / อัตราการสิ้ นเปลืองน้ํามันเชื้ อเพลิ ง
โดยเฉลี่ย / ชวงการขบัขี่
จอแสดง (D)
มาตรบันทึกระยะทาง
จอแสดง (E)
นาฬิกา

(1) (2)(3)

(D)

(B)

(A)

(C)

(E)

ตัวอยาง
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เทอรโมมิเตอร (ในรถบางรุน)
เมื่ อสวิตชสตารทอยู ที่ ตําแหนง “ON” หรือโหมด
สตาร ทอยู ที่  “ O N ”  จอแสดง  ( A )  จะแสดง
เทอรโมมิเตอร 
เทอรโมมิเตอรจะแสดงคาอณุหภูมิภายนอก

68LM258

ถาอุณหภูมิภายนอกใกลจุดเยือกแข็ง เครื่องหมาย (a)
จะปรากฏขึ้นบนจอแสดง 

หมายเหตุ:
• อุณหภูมิภายนอกทีแ่สดงจะไมใชคาอณุหภมูิภายนอก
จริงเมื่อขบัรถดวยความเร็วต่ําหรือขณะที่รถหยดุ

• ถามีสิง่ผิดปกตเิกิดขึ้นกับเทอรโมมเิตอร หรอืหลังจาก
ที่บิดสวิตชสตารทไปที่ ตําแหนง “ON” หรือกด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทเปน
“ON” สักครูหนึ่ง จอแสดงอาจจะไมระบุอุณหภูมิ
ภายนอก 

เมื่ อจอแสดง (C) แสดงชวงการขับขี่  ทานสามารถ
เปลี่ยนหนวยอุณหภูมิได 
การเปลี่ยนหนวยของอุณหภูมิ ใหหมุนปุมเลือกการ
แสดงผล (2) ขณะที่กดปุมเลือกมาตรวัดระยะทาง (1)
คางไว

68LM259

หมายเหตุ:
เมื่อทานตอสายขั้วลบ (–) แบตเตอรี่กลับเขาที่ หนวย
ของอณุหภมูิจะถูกตั้งคาเริ่มตนใหม ใหเปลี่ยนหนวย
อีกครั้งตามความตองการของทาน

ไฟแสดงตําแหนงเกยีร (สําหรับรุนเกยีร CVT)

58MST0212

เมื่ อสวิตชสตารทอยู ที่ ตําแหนง “ON” หรือโหมด
สตารทอยูที่  “ON” จอแสดง (B) จะแสดงตําแหนง
เกียร (b) 
สําหรั บรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บวิ ธี ใช เกี ยร  ให ดู ที่
“การใชเกียร” ในหมวด “การใชงานรถของทาน” 

มาตรวัดระยะทาง / อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
ณ ขณะนัน้ / อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชือ้เพลิง โดย
เฉลี่ย / ชวงการขับขี่
เมื่ อสวิตชสตารทอยู ที่ ตําแหนง “ON” หรือโหมด
สตารทอยูที่ “ON” จอแสดง (C) จะแสดงผลหนึ่งอยาง
จากหาอยางตอไปนี้  มาตรวัดระยะทาง A, มาตรวัด
ระยะทาง B, อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ณ
ขณะนั้น, อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
หรือชวงการขับขี ่
การเปลี่ ยนการแสดงผลของจอแสดง (C) ใหกดปุม
เลื อกมาตรวัดระยะทาง (1) หรือกดปุ มเลื อกการ
แสดงผล (2) อยางรวดเร็ว

(a)ตัวอยาง ตัวอยาง

(คาเริ่มตน)

(b)ตัวอยาง



2-52

กอนการขับขี่

58MS0-14E

71LMT0204

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

หมายเหตุ:
• การแสดงผลจะเปลี่ยนเมื่อทานกดและปลอยปุม
• จอแสดงจะแสดงคาโดยประมาณ ดังนั้น คาที่แสดง
จึงอาจไมเทากับคาจริง

มาตรวัดระยะทาง
ทานสามารถใชมาตรวัดระยะทางเพื่อวัดระยะทางใน
การเดินทางสั้นๆ หรือใชวัดระยะทางระหวางชวงการ
หยดุเติมน้ํามันเชื้อเพลิงแตละครั้ง
ทานสามารถใชมาตรวัดระยะทาง A หรือมาตรวัด
ระยะทาง B โดยแยกเปนอสิระตอกันได
การรีเซ็ตมาตรวัดระยะทางกลับไปที่ศูนย ใหกดปุม
เลือกมาตรวัดระยะทาง (1) คางไวครู หนึ่ งขณะที่
จอแสดงกําลังแสดงมาตรวัดระยะทางอยู

หมายเหตุ:
คาสงูสดุทีม่าตรวดัระยะทางสามารถแสดงไดคอื 9999.9
เมื่อทานขับขี่โดยที่ระยะทางผานคาสูงสุดแลว คาที่
แสดงจะยอนกลับไปที่ 0.0

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

ตัวอยาง กดปุมเลือกมาตรวดัระยะทาง (1)
กดปุมเลือกการแสดงผล (2)

คําเตอืน
ถาท านพยายามปรับเปลี่ ยนจอแสดงขณะขับขี่
ทานอาจสูญเสียการควบคุมรถได
อยาพยายามปรับเปลีย่นจอแสดงขณะขับขี่
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อัตราการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชือ้เพลงิ ณ ขณะนั้น
ถาทานเลือกอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้ อเพลิง ณ
ขณะนั้ นเมื่ อท านขับรถครั้ งล าสุด จอแสดงจะไม
แสดงค าสุ ดท ายของอั ตราการสิ้ นเปลื องน้ํ ามั น
เชื้อเพลิง ณ ขณะนั้น จากการขับขี่กอนหนานี้เมื่อบิด
สวิตชสตารทไปที่ ตําแหน ง “ON” หรือกดสวิตช
สตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “ON”
จอแสดงจะแสดงคานั้นเฉพาะเมื่อรถกําลังเคลื่อนที ่

หมายเหตุ:
• จอแสดงจะไมแสดงคานั้น นอกจากขณะรถเคลื่อนที่
เทานั้น

• คาสูงสุดที่แสดงของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิง ณ ขณะนั้นคือ 30 จะไมมีการแสดงคาที่
มากกวา 30 บนจอแสดง แมวาอัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้นจะสูงกวานั้นก็ตาม

• การแสดงผลบนจอแสดงอาจลาชา ถาอตัราการสิ้น
เปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงไดรับผลกระทบอยางมากจาก
สภาวะการขบัขี่

• จอแสดงจะแสดงคาโดยประมาณ ดังนั้น คาที่แสดง
จึงอาจไมเทากับคาจริง

• ทานสามารถเปลี่ยนหนวยของอัตราการสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้นที่แสดงบนจอแสดงได
ใหดูที่ “อตัราการสิน้เปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย”
ในหมวดนี้ 

อัตราการสิ้นเปลอืงน้ํามันเชือ้เพลงิโดยเฉลี่ย
ถาทานเลือกอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
เมื่อทานขับรถครั้งลาสุด จอแสดงจะแสดงคาสุดทาย
ของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจาก
การขับขี่กอนหนานี้เมื่อบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง
“ON” หรือกดสวิตชสตารทเครื่ องยนต เพื่ อเปลี่ ยน
โหมดสตารทไปที่  “ON” จอแสดงจะแสดงคาของ
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยซึ่งจะรวม
อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยในระหวาง
การขับขี่กอนหนานี้ดวย นอกเสียจากทานจะรีเซ็ตคา
ของอตัราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยแลว
การรีเซ็ตอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย
กลั บไปที่ ศู นย  ให กดปุ มเลื อกการแสดงผล  (2)
คางไวครูหนึ่ งขณะที่ จอแสดงกําลังแสดงอัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยอยู

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

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

68LM262

หมายเหตุ:
• เมื่อทานเปลี่ยนหนวยที่แสดงของอตัราการสิ้นเปลอืง
น้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย หนวยที่แสดงของอัตราการ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ณ ขณะนั้นก็จะเปลี่ยนไป
ดวยโดยอัตโนมตัิ

• เมื่อทานตอสายขั้วลบ (–) แบตเตอรี่กลับเขาที่ หนวย
ของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยจะ
ถูกตั้งคาเริ่มตนใหม
ใหเปลี่ยนหนวยอีกครั้งตามความตองการของทาน

ตัวอยาง
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ชวงการขับขี่
ถาทานเลือกชวงการขับขี่ เมื่ อทานขับรถครั้ งลาสุด
จอแสดงจะแสดง “---” เปนเวลาสองถึงสามวินาที
จากนั้นจะแสดงชวงการขับขี่ปจจุบัน เมื่อบิดสวิตช
สตารทไปที่ ตําแหนง “ON” หรือกดสวิตชสตารท
เครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “ON” 
ชวงการขับขี่ที่แสดงบนจอแสดงเปนระยะทางโดยเฉลี่ย
ที่ทานสามารถขับขี่ไดจนกวาเข็มของเกจวัดระดับน้ํามัน
เชื้อเพลิงจะชี้ไปที่ “E” ตามสภาวะการขับขีป่จจุบัน
เมื่อไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงต่ําติดสวางขึ้น จอ
แสดง “---” จะปรากฏ
ถาไฟเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงต่ําติดสวางขึ้น ให
เติมน้ํามันเชื้อเพลิงทันทีไมวาคาของชวงการขับขี่ที่
แสดงบนจอแสดงจะเปนเทาไรก็ตาม
เนื่องจากชวงการขับขี่หลังการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงจะ
คํานวณตามสภาวะการขับขี่ลาสุด ดังนั้น คาที่แสดงจึง
แตกตางกันในแตละครั้งที่ทานเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

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

• เมื่อทานตอสายขัว้ลบ (–) แบตเตอรี่กลับเขาที่ คา
ของชวงการขบัขี่จะแสดงขึ้นหลังจากที่ขับรถไปได
ระยะหนึ่ง

มาตรบันทึกระยะทาง
เมื่ อสวิตชสตารทอยู ที่ ตําแหนง “ON” หรือโหมด
สตารทอยูที่ “ON” จอแสดง (D) จะแสดงมาตรบันทึก
ระยะทาง 
มาตรบันทึกระยะทางจะบันทึกระยะทางทั้งหมดที่ได
ขับขี่

นาฬิกา
เมื่ อสวิตชสตารทอยู ที่ ตําแหนง “ON” หรือโหมด
สตารทอยูที่ “ON” จอแสดง (E) จะแสดงเวลา 

การตั้งเวลา: 
1) กดปุมเลือกมาตรวัดระยะทาง (1) และปุมเลือกการ

แสดงผล (2) พรอมกัน
2) การเปลี่ยนตัวแสดงชั่วโมง ใหหมุนปุมเลือกการ

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

3) การเปลีย่นตวัแสดงนาท ี ใหหมนุปุมเลอืกการแสดง
ผล (2) ไปทางซายหรือขวาติดตอกันขณะที่ตวัแสดง
นาทีกะพริบ การเปลี่ยนตัวแสดงนาทีอยางรวดเร็ว
ใหหมนุปุมเลอืกการแสดงผล (2) คางไว การตั้งนาที
ใหกดปุมเลือกการแสดงผล (2)

หมายเหตุ:
เมื่อทานตอสายขั้วลบ (–) แบตเตอรี่กลับเขาที่ การ
แสดงผล ของนาฬิกาจะถกูตั้งคาเริ่มตนใหม ใหเปลี่ยน
การแสดงผลอีกครั้งตามความตองการของทาน

ขอพงึระวัง
หมั่นตรวจเช็คคาบนมาตรบันทึกระยะทางของทาน
และตรวจเช็คตารางการบํารุงรักษาเปนประจําเพื่อ
นํารถเขารับการบํารงุรักษาตามระยะ
การไมนํารถเขารับการบํารุงรักษาตามระยะจะทํา
ใหชิ้นสวนบางอยางสึกหรอหรือเสียหายมากกวา
ปกติ

คําเตอืน
ถาท านพยายามปรับเปลี่ ยนจอแสดงขณะขับขี่
ทานอาจสูญเสียการควบคุมรถได
อยาพยายามปรับเปลีย่นจอแสดงขณะขับขี่
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สวิตชควบคุมไฟสองสวาง

65D611

การใชงานไฟสองสวาง

58MST0213

การเปดหรือปดไฟ ใหบิดที่ ปลายสวิตช  ซึ่ งมีสาม
ตําแหนง คือ:

OFF (1)
ปดไฟทั้งหมด

 (2)
เปดไฟหรี่  ไฟทาย ไฟสองปายทะเบียน และไฟแผง
หนาปด แตไฟหนาไมเปด

 (3)
เปดไฟหรี่ ไฟทาย ไฟสองปายทะเบียน ไฟแผงหนาปด
และไฟหนา

58MST0214

ขณะที่ ไฟหนาเปดอยู  ใหดันสวิตชไปขางหนาเพื่ อ
เปดไฟสูง หรือดันสวิตชเขาหาตัวเพื่อกลับมายังไฟต่ํา
ขณะที่ เป ดไฟสู ง  ไฟแสดงสถานะไฟสู งบนแผง
หนาปดจะติดสวางขึ้น การกะพริบไฟสูงเพื่อใชเปน
ไฟขอทาง ใหดันสวิตชเขาหาตัวเล็กนอยแลวปลอย
เมื่อทานใหสัญญาณเสร็จเรียบรอยแลว

คําเตอืน
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น หามใชงาน
สวิตชควบคุมโดยใชมือสอดผานชองพวงมาลยั

(3)

(2)
(1)

ตัวอยาง
ตัวอยาง
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เสียงเตอืนไฟสองสวาง
เสียงเตือนภายในจะดังบี๊บอยางตอเนื่อง ถาทานเปด
ประตูดานคนขับโดยที่ ไมไดปดไฟหนาและไฟหรี่
ฟ งก ชั่ นนี้ จะถูกกระตุ นใหทํางานภายใต เงื่ อนไข
ดังตอไปนี้: 
เปดไฟหนาและ/หรือไฟหรี่ แมหลั งจากบิดสวิตช
สตารทไปที่ OFF หรือกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อ
เปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “LOCK” (OFF) 
เสียงเตือนจะหยดุดังเมื่อทานปดไฟหนาและไฟหรี่ 

สวิตชไฟตัดหมอกหนา
(ในรถบางรุน)

64J058

ไฟตัดหมอกหน าจะติดสว างขึ้ นเมื่ อกดสวิตช ไฟ
ตัดหมอกหนาขณะที่ไฟหรี่ ไฟทาย และ/หรือไฟหนา
เปดอยูไฟแสดงสถานะที่อยูดานบนสวิตชจะติดสวาง
ขึ้นเมื่อเปดไฟตัดหมอกหนา

หมายเหตุ:
ในบางประเทศ การใชงานไฟสองสวางอาจแตกตางจาก
ที่อธิบายไวขางตนตามกฎขอบังคับของทองถิน่นั้นๆ

สวิตชควบคุมไฟเลีย้ว

65D611

คําเตอืน
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น หามใชงาน
สวิตชควบคุมโดยใชมือสอดผานชองพวงมาลยั
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การใชงานไฟเลีย้ว
ขณะที่สวิตชสตารทอยูที่ตําแหนง “ON” หรือโหมด
สตารทอยูที่ “ON” ใหเลื่อนสวิตชขึ้นหรือลงเพื่อเปด
สัญญาณไฟเลี้ยวขวาหรือซาย

สัญญาณไฟเลี้ยวปกติ

58MST0215

เลื่อนสวิตชขึ้นหรือลงจนสุดเพื่อเปดสัญญาณไฟเลี้ยว
เมื่อทําการเลี้ยวเสร็จเรียบรอยแลว สัญญาณไฟเลี้ยว
จะถูกยกเลิกและสวิตชไฟเลี้ยวจะกลับสูตําแหนงปกติ

สัญญาณการเปลี่ยนเลน

58MST0216

ในบางกรณีเชน เมื่อเปลี่ยนเลน การหมุนของพวงมาลัย
จะไมมากพอที่จะยกเลิกสัญญาณไฟเลี้ยว ดังนั้น เพื่อ
ความสะดวก ทานสามารถกะพริบสัญญาณไฟเลี้ยวได
โดยการเลื่อนสวิตชคางไวครึ่งหนึ่ง สวิตชจะกลับสู
ตําแหนงปกติเมื่อทานปลอยสวิตช

สวิตชไฟฉกุเฉนิ

68LM235

กดสวิตชไฟฉุกเฉินเพื่อเปดไฟฉุกเฉิน ไฟเลี้ยวทั้งหมด
และไฟแสดงสถานะไฟเลี้ยวทั้งสองจะกะพริบพรอมกัน
การปดไฟฉุกเฉนิ ใหกดสวติชอกีครั้ง
ใชไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นบนทองถนนในระหวาง
ที่ทานตองจอดรถในกรณีฉุกเฉิน หรือเมื่อรถของทาน
อาจเปนเหตุใหเกิดอันตรายบนทองถนนได

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ตัวอยาง
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สวิตชทีป่ดน้ําฝนและที่ฉดีน้ําลางกระจกบัง
ลมหนา

57L21128

การใชงานที่ปดน้ําฝนและที่ฉีดน้ําลางกระจก 
เมื่อสวิตชสตารทอยูในตําแหนง “ON” ทานสามารถ
ใชสวิตชที่ปดน้ําฝน/ที่ฉดีน้ําลางกระจกได

ที่ปดน้ําฝนกระจกบังลมหนา

58MST0217

การเปดที่ปดน้ําฝนกระจกบังลมหนา ใหเลื่อนสวิตช
ลงไปที่ตําแหนงการทํางานหนึ่งในสามตําแหนง ใน
ตําแหนง “INT” ที่ปดน้ําฝนจะปดและหยุดเปนชวงๆ
ตําแหนง “INT” เหมาะสําหรับการขับขี่ในสภาวะที่มี
หมอกหรือฝนตกปรอยๆ  ในตําแหนง “LO” ที่ ปด
น้ําฝนจะทํางานดวยความเร็วต่ําคงที่ ในตําแหนง “HI”
ที่ปดน้ําฝนจะทํางานดวยความเร็วสูงคงที่   การปดที่
ปดน้ําฝน ใหเลื่อนสวิตชกลับไปยงัตําแหนง “OFF” 
เลื่อนสวิตชขึ้นคางไวที่ตําแหนง “MIST” ที่ปดน้ําฝน
กระจกบังลมหนาจะทํางานอยางตอเนื่องทีค่วามเร็วต่ํา

58MST0218

ถาสวิตชเปนรุนที่มีปลอกสวิตชควบคุม “INT TIME”
ใหบิดปลอกสวิตชควบคุมไปทางดานหนาหรือดาน
หลังเพื่อปรับชวงจังหวะการทํางานของที่ปดน้ําฝนใน
ตําแหนงปดและหยุดเปนชวงๆ ตามที่ตองการคําเตอืน

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น หามใชงาน
สวิตชควบคุมโดยใชมือสอดผานชองพวงมาลยั

ตัวอยาง

ตัวอยาง
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ที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนา

58MST0219

การฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนา ใหดันสวิตชเขาหาตัว
ที่ปดน้ําฝนกระจกบังลมหนาจะทํางานโดยอัตโนมัติที่
ความเร็วต่ํา ถาไมไดเปดใชงานที่ปดน้ําฝนและเปนรุน
ที่มีตําแหนง “INT” 

สวิตชที่ปดน้ําฝน/ที่ฉีดน้ําลางกระจกประตูทาย

58MST0220

การเปดที่ปดน้ําฝนกระจกประตูทาย ใหบิดที่ปลาย
สวิตชที่ปดน้ําฝนกระจกประตูทายไปทางดานหนาที่
ตําแหนง “ON” ถารถของทานเปนรุนที่ มีตําแหนง
“INT” ที่ปดน้ําฝนกระจกประตูทายจะปดและหยุด
เป นช วงๆ  เมื่ อท านบิ ดสวิ ตช ไปทางด านหน าที่
ตําแหนง “INT”  การปดที่ปดน้ําฝนกระจกประตูทาย
ใหบิดสวิตชกลับไปยังตําแหนง “OFF” 
ขณะที่สวิตชที่ปดน้ําฝนกระจกประตูทายอยูที่ตําแหนง
“OFF” ใหบิดสวิตชไปทางดานหลังคางไวเพื่อฉีดน้ํา
ฉีดลางกระจก
ขณะที่สวิตชที่ปดน้ําฝนกระจกประตูทายอยูที่ตําแหนง
“ON” ใหบิดสวิตชไปทางดานหนาคางไว เพื่ อฉีด
น้ําฉีดลางกระจก

คําเตอืน
• เพื่อปองกนัไมใหน้ําแข็งเกาะที่กระจกบังลมหนา
ในสภาวะอากาศหนาว ใหเปดระบบไลฝาเพื่ออุน
กระจกบังลมหนาทั้งกอนและระหวางการใชงาน
ที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนา

• หามใชสารปองกันการแข็งตวัสําหรับหมอน้ําใน
ถังพักน้ําฉีดลางกระจกบังลมหนา สารปองกัน
การแข็งตัวสําหรับหมอน้ําจะทําใหทัศนวิสัยใน
การขับขี่ลดลงอยางมากเมื่อฉีดน้ําลางกระจกบัง
ลมหนาลงบนกระจก และจะทําใหสีรถของทาน
ไดรับความเสียหายดวย 

ตัวอยาง ขอพงึระวัง
เพื่อชวยปองกันความเสียหายกับชิ้นสวนประกอบ
ของระบบที่ปดน้ําฝนและที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลม
หนา ทานควรปฏิบัติตามขอพงึระวังตอไปนี้:
• อยาเลือ่นสวิตชคางไวอยางตอเนื่องถาไมมีน้ําฉีด
ลางกระจกบังลมหนาพนออกมา เนื่องจากจะทําให
มอเตอรที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนาเสียหายได

• อยาพยายามขจัดคราบสกปรกออกจากกระจก
บังลมหนาที่แหงโดยใชที่ปดน้ําฝน มิฉะนั้นกระจก
บังลมหนาและใบปดน้ําฝนจะเสียหายได ใหฉีด
น้ําลางกระจกบังลมหนาใหเปยกทุกครั้งกอนที่
จะใชงานที่ปดน้ําฝน

• ใหขจัดน้ําแข็งหรือหิมะออกจากใบปดน้ําฝน
กอนที่จะใชงานที่ปดน้ําฝน

• ตรวจเช็คระดับน้ําฉีดลางกระจกบังลมหนาเปน
ประจํา ตรวจเช็คใหบอยขึ้น เมื่อสภาพอากาศไมดี

• ใหเตมิน้ําลงในถงัพักน้ําฉีดลางกระจกบังลมหนา
เพียง 3/4 สวนเทานั้นในชวงสภาพอากาศหนาว
เพื่อใหมีพื้นที่วางสําหรับการขยายตัวในกรณี
ที่อุณหภูมิลดต่ําลงมากพอที่ จะทําใหน้ํากลาย
เปนน้ําแข็ง

ปดและหยุดเปนชวงๆ

ที่ฉีดน้ําลางกระจก
ที่ปดน้ําฝน

ตัวอยาง
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คันล็อคปรับระดับพวงมาลัย 4 ทิศทาง 
(ในรถบางรุน) 

58MST0221

(1) ล็อค
(2) ปลดล็อค

คันล็อคจะอยูใตคอพวงมาลัย เพื่อปรับระดับความสูง
และตําแหนงเขา-ออกของพวงมาลยั:
1) ดันคนัล็อคลงเพื่อปลดล็อคคอพวงมาลัย
2) ปรับพวงมาลัยไปที่ระดับความสูงและ ตําแหนง

เขา-ออกที่ตองการ และล็อคคอพวงมาลัยโดยการ
ดึงคนัล็อคขึน้ 

3) ลองขยับพวงมาลยัขึน้-ลงและเขา-ออก เพื่อใหแนใจ
วาพวงมาลัยล็อคเขาที่แนนหนาดี

ขอพงึระวัง
ใหขจัดน้ําแข็งหรือหิมะออกจากกระจกประตูทาย
และใบปดน้ําฝนกระจกประตูทายกอนที่จะใชงาน
ที่ปดน้ําฝนกระจกประตูทาย น้ําแข็งหรือหิมะที่
สะสมอาจกีดขวางการเคลื่ อนที่ของใบปดน้ําฝน
เปนเหตุใหมอเตอรที่ปดน้ําฝนเสียหายได

ตัวอยาง

คําเตอืน
อยาพยายามปรับตั้งพวงมาลัยขณะที่รถเคลื่อนที่
มิฉะนั้นทานอาจสูญเสียการควบคุมรถได
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แตร

68LM240

กดปุมแตรที่พวงมาลัยเพื่อใหเสียงแตรดังขึ้น แตรจะดงั
ไมวาสวิตชสตารทจะอยูที่ตําแหนงใดหรืออยูในโหมด
สตารทใดก็ตาม

สวิตชไลฝากระจกประตูทาย 
(ในรถบางรุน)

74LHT0234

เมื่อกระจกประตูทายเปนฝา ใหกดสวิตชนี้  (1) เพื่อ
ใหกระจกมองเห็นชัดเจน 
ไฟแสดงสถานะจะติดสวางขึ้นเมื่อไลฝาทํางาน  ไลฝา
จะทํางานเฉพาะขณะเครื่องยนตทํางาน การปดไลฝา
ใหกดสวิตช (1) อีกครั้ง

หมายเหตุ:
• ไลฝาจะทํางานเฉพาะขณะเครื่องยนตทํางาน 
• ไลฝาจะปดโดยอัตโนมัติหลังจากทํางานเปนเวลา

15 นาทีเพื่อปองกันแบตเตอรี่หมดประจุ 
ตัวอยาง

ขอพงึระวัง
ไลฝากระจกประตูทายใชกระแสไฟฟาปริมาณมาก
ดังนั้น ใหแนใจวาปดไลฝาทุกครั้งหลังจากกระจก
มองเห็นชัดเจนแลว

(1)

ตัวอยาง
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คําเตือนเกีย่วกับกาซไอเสีย

52D334

รายการตรวจสอบประจําวัน
กอนการขับขี่

60A187S

1) ใหแนใจวากระจกหนาตาง กระจกมองหลัง กระจก
มองขาง ไฟสองสวาง และแถบสะทอนแสงสะอาด
และไมมีสิ่งใดบดบงั

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

ดู รายละเอี ยดเพิ่ มเติ มที่ หั วข อ  “ยาง” ในหมวด
“การตรวจสอบและการบํารุงรักษา” 
3) ตรวจหารอยรั่วของน้ํามันและของเหลวตางๆ 
หมายเหตุ:
น้ําที่หยดจากระบบปรับอากาศหลงัการใชงานไมใช
สิ่งผิดปกติแตอยางใด

คําเตอืน
หลีกเลี่ยงการสูดดมกาซไอเสีย กาซไอเสียประกอบ
ดวยกาซคารบอนมอนนอกไซด ซึ่ งเปนกาซพิษ
ที่ไรสีไรกลิ่น เนื่องจากกาซคารบอนมอนนอกไซด
เปนกาซที่ตรวจจับไดยาก จึงควรแนใจวาไดปฏิบัติ
ตามขอพึงระวังตอไปนี้เพื่อชวยปองกันไมใหกาซ
คารบอนมอนนอกไซดเขาสูภายในรถยนตของทาน
• อยาสตารทเครื่องยนตทิ้งไวในโรงรถหรือในพื้นที่
แคบที่อากาศถายเทไมสะดวก

(ตอ)

คําเตอืน
(ตอ)
• อยาจอดรถโดยที่ติดเครือ่งยนตไวเปนเวลานาน
แมในพื้นที่เปดโลง ถาจําเปนตองนั่งในรถที่จอด
อยู เปนเวลาสั้ นๆ ขณะที่ เครื่ องยนต ทํางาน
ใหแน ใจว า ไดปรับปุ มควบคุมอากาศเข าไปที่
“อากาศภายนอก” และปรับโบลเวอรไปที่ความเร็ว
สูง 

• หลกีเลีย่งการใชงานรถยนตขณะเปดประตูทาย
ถาจําเปนตองใชงานรถยนตขณะเปดประตูทาย
ใหแนใจวาไดปดกระจกหนาตางและหรือหลังคา
ซันรูฟ (ในรถบางรุ น) ทุกบานแลว และปรับ
โบลเวอร  ไปที่ความเร็วสูง พรอมกับปรับปุม
ควบคมุอากาศเขาไปที่ “อากาศภายนอก”

• เพื่อใหระบบระบายอากาศในรถของทานทํางาน
อยางเหมาะสม ใหหมั่นตรวจเช็คไมใหตะแกรง
ชองอากาศ เขาที่อยูดานหนากระจกบังลมหนามี
หิมะ ใบไม หรือ สิ่งกดีขวางอื่นๆ ติดอยู 

• อยาใหสวนปลายทอไอเสียมีหิมะหรือสิ่งอื่นๆ ติด
อยูเพื่อชวยลดการสะสมของกาซไอเสียใตทองรถ
สิ่งนี้เปนสิ่งสําคัญเมื่อจอดรถในสภาวะที่มีพายหุมิะ

• ใหทําการตรวจสอบระบบไอเสียเปนระยะๆ เพือ่
ตรวจดูความเสียหายและการรั่วซึม ถาเกิดความ
เสียหาย หรือการรั่วซึมใดๆ ขึ้นใหทําการซอมแซม
โดยทนัที

คําเตือนเกี่ยวกับกาซไอเสีย: NO
รายการตรวจสอบประจําวัน: NO
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4) ใหแนใจวาฝากระโปรงหนาปดสนทิและลอ็คเขาท ี่
5) ตรวจเช็คไฟหนา ไฟเลี้ยว ไฟเบรก และแตรวา

ทํางานอยางถูกตอง
6) ปรับเบาะนั่งและพนักพิงศีรษะ 
7) ตรวจเช็คแปนเบรกและคนัเบรกมือ
8) ปรับกระจกมองหลงั และกระจกมองขาง
9) ใหแนใจวาทั้งทานซึง่เปนผูขับขีแ่ละผูโดยสาร

ทั้งหมดคาดเข็มขดันิรภยัอยางถูกตอง
10) ใหแนใจวาไฟเตือนทั้งหมดติดสวางขึน้ขณะที่บิด

กุญแจไปที่ตําแหนง “ON” หรือกดสวิตชสตารท
เครื่องยนตเพือ่เปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “ON” 

11) ตรวจเช็คเกจวัดทั้งหมด
12) ตรวจเช็คใหแนใจวาไฟเตือนระบบเบรกดับลงเมื่อ

ปลดเบรกมือแลว

ใหทําการตรวจเช็คตางๆ ดังตอไปนี้ในหองเครื่องยนต
เปนประจําสัปดาหละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่ทานเติม
น้ํามันเชื้อเพลิง
1) ระดับน้ํามันเครื่อง
2) ระดับน้ําหลอเย็น
3) ระดับน้ํามันเบรก
4) ระดับน้ํากลั่นแบตเตอรี่
5) ระดับน้ําฉดีลางกระจกบังลมหนา 
6) การลอ็คของกลอนล็อคฝากระโปรงหนา

ดงึคันปลดล็อคฝากระโปรงหนาภายในรถ ใหแนใจ
วาทานไมสามารถเปดฝากระโปรงหนา ออกไดสุด
โดยไมปลดคันล็อคที่ฝากระโปรงหนา ตรวจเช็ค

ใหแนใจวาไดปดฝากระโปรงหนาอยางแนนหนา
หลังจากที่ตรวจเช็คการล็อคของกลอน ล็อคแลว
สําหรับตารางการหลอลื่น ใหดูที่รายการ “กลอน
บานพั บ  และล็ อคทั้ งหมด” ของ  “ช วงล าง
และตัวถัง” ใน “ตารางการบํารุงรักษาตามระยะ”
ในหมวด “การตรวจสอบและการบํารุงรักษา” 

ใหตรวจเช็คแรงดันลมยางโดยใชัเกจวัดแรงดันลมยาง
เปนประจําเดือนละหนึ่งครั้ง หรือทุกครั้งที่ทานเติม
น้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งตรวจเช็คแรงดันลมยางของยาง
อะไหลดวย

การกินน้ํามันเครื่อง
เปนเรื่องปกติที่เครื่องยนตจะกนิน้ํามันเครื่องในระหวาง
การใชงานรถยนตตามปกติ
ปริมาณการกินน้ํามันเครื่องจะขึ้นอยูกับความหนืดของ
น้ํามัน คุณภาพของน้ํามัน และสภาวะการขับขี่รถยนต
การขับขี่รถยนตดวยความเร็วสูง และการเรงหรือลด
ความเร็ วบอยๆ จะทําใหกินน้ํ ามันเครื่ องมากขึ้ น
ภายใตการรับภาระสูงก็เปนสาเหตุใหเครื่องยนตกิน
น้ํามันเครื่องมากขึน้เชนกัน
เครื่องยนตใหมก็กินน้ํามันเครื่องมากเชนกัน เนื่องจาก
ลูกสูบ แหวนลูกสูบ และผนังกระบอกสูบยังปรับสภาพ
ไมเขาที่  การกินน้ํามันเครื่องของเครื่องยนตใหมจะ
อยูในระดับปกติ ก็ตอเมื่อผานการขับขี่ไปเปนระยะ
ทางประมาณ 5,000 กม. (3,000 ไมล) แลวเทานั้น

การกินน้ํามันเครื่อง: 
สูงสุด 1.0 ลิตรตอ 1,000 กม. 
(1 ควอรตตอ 600 ไมล)
เมื่ อวัดปริมาณการกินน้ํามันเครื่ อง พึงระลึกไววา
น้ํามันเครื่องอาจเจือจางจึงทําใหยากตอการตัดสินระดับ
น้ํามันเครื่องที่แทจริงไดอยางถูกตอง
ตัวอยางเชน ถาขับขี่รถยนตเปนระยะทางสั้นๆ บอยครั้ง
และเครื่องยนตกินน้ํามันเครื่องในระดับปกติ กานวัด
ระดับน้ํามันเครื่องอาจไมแสดงระดับน้ํามันเครื่องที่ลด
ลงเลย แมวาจะขับรถมาแลวเปนระยะทาง 1,000 กม.
(600 ไมล) หรือมากกวาก็ตาม ที่ เปนเชนนี้ เนื่องจาก

คําเตอืน
ตรวจเช็คใหแนใจวาฝากระโปรงหนาปดสนิทและ
ล็อคเขาที่กอนการขับขี่ มิฉะนั้น ฝากระโปรงหนา
อาจเปดขึ้นโดยไมคาดคิดในขณะขับขี่ ทําใหบดบัง
ทัศนวิสัยจนเปนเหตใุหเกดิอบุัตเิหตุได

รายการตรวจสอบประจําวัน: NO
การกินน้ํามันเครื่อง: 
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น้ํามันเครื่องนั้นคอยๆ เจือจางกับน้ํามันเชื้อเพลิงหรือ
ความชื้นทลีะนอย จึงทาํใหดเูหมอืนวาระดบัน้ํามนัเครื่อง
ไมเปลี่ยนแปลงเลย
ทานควรทราบดวยเชนกันวาสวนผสมที่ เจือจางจะ
ระเหยออกมาภายหลังเมื่อขับขี่รถยนตที่ความเร็วสูง
เชน บนทางดวน ซึ่งจะทําใหดูเหมือนวาเครื่องยนต
กินน้ํามันเครื่ องมากเกินไปหลังจากการขับขี่ ด วย
ความเร็วสูง

สวิตชสตารท
(รุนทีไ่มมีระบบปุมกดคียเลสสตารท)

65D611

60B041

สวิตชสตารทมีสี่ตําแหนงดังตอไปนี้:

LOCK
ตําแหนงนี้เปนตําแหนงจอดปกติ ตําแหนงนี้เปนเพียง
ตําแหนงเดียวเทานัน้ที่สามารถนํากุญแจออกได

คําเตอืน
เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น หามใชงาน
สวิตชควบคุมโดยใชมือสอดผานชองพวงมาลยั

ตัวอยาง

การสตารทเครื่องยนต: 1



3-4

การใชงานรถของทาน

58MS0-14E

60G033

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

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

การปลดล็อคพวงมาลัย ใหเสียบกุญแจและบิดตามเข็ม
นาฬิกาไปที่ตําแหนงอื่น ถาทานไมสามารถบิดกุญแจ
เพื่อปลดล็อคพวงมาลัยได ใหขยับพวงมาลัยไปทาง
ขวาหรือซายเล็กนอยในขณะที่บิดกุญแจ

ACC
อุปกรณไฟฟาตางๆ เชน วิทยุจะสามารถทํางานได แต
เครื่องยนตจะไมทํางาน

ON
ตําแหน งนี้ เปนตําแหน งทํางานปกติ  ระบบไฟฟ า
ทั้งหมดจะทํางานได

START
ตําแหนงนี้คือตําแหนงสําหรับสตารทเครื่องยนตดวย
มอเตอรสตารท ทานควรปลอยกุญแจออกจากตําแหนง
นี้ทันทีเมื่อเครื่องยนตสตารทติดแลว

เสียงเตอืนลมืถอดกญุแจสตารท
เสียงเตือนจะดังและหยุดเปนชวงๆ เพื่อเตือนใหทาน
ถอดกุญแจสตารทออก ถากุญแจเสียบคางอยูที่สวิตช
สตารทเมื่อประตูดานคนขบัเปดอยู 

81A297S

บิดไปที่ “LOCK”

กด

คําเตอืน
• หามบิดสวิตชสตารทกลับไปที่ตําแหนง “LOCK”
และถอดกุญแจสตารทออกขณะที่รถกําลังเคลื่อนที่
มิฉะนั้น พวงมาลัยจะล็อค และทานจะไมสามารถ
ควบคุมรถได

(ตอ)

การใชเกียร: 10



3-5

การใชงานรถของทาน

58MS0-14E

สวิตชสตารทเครื่องยนต
(รุนทีม่ีระบบปุมกดคียเลสสตารท)

58MST0301

LOCK (OFF)
โหมดนี้สําหรับการจอดรถ  เมื่อโหมดนี้ถูกเลือกโดย
การกดสวิตชสตารทเครื่องยนตแลวทานเปดประตูรถ
ใดๆ พวงมาลัยจะล็อคโดยอัตโนมัติ 
หมายเหตุ:
พวงมาลัยจะล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อประตูดานผูโดยสาร
เบาะหนาและ/หรือประตูหลังใดๆ เปดอยู

ACC
กดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเลือกโหมดสตารทนี้เพื่อ
ใชงานอุปกรณไฟฟา เชน ระบบเครื่องเสียง กระจก
มองขางและชองเสียบอุปกรณเสริมขณะที่เครื่องยนต
ไมทํางาน  เมื่อเลือกตําแหนงนี้ ไฟแสดงสถานะ “ACC”

ที่ แผงหน าป ดจะติ ดสว างขึ้ น ให ดู รายละเอี ยดที่
“ไฟเตือน และไฟแสดงสถานะ” ในหมวด “กอนการ
ขับขี”่ 

ON
• ขณะเครื่องยนตไมทํางาน (OFF) 
ทานสามารถใชงานอุปกรณไฟฟาเชน กระจกประตู
ไฟฟาและที่ปดน้ําฝนขณะที่เครื่องยนตไมทํางานได
เมื่อเลือกโหมดสตารทนี้โดยการกดสวิตชสตารท
เครื่องยนต ไฟแสดงสถานะ “ON” ที่แผงหนาปด
จะติดสวางขึ้น 

• ขณะเครื่องยนตทํางาน (ON) 
ทานสามารถใชงานอุปกรณไฟฟาไดทั้งหมด รถ
สามารถขับเคลื่อนไดเมื่อทานเลือกโหมดสตารทนี้
โดยการกดสวติชสตารทเครื่องยนต 

START
เกียร CVT – เมื่อทานมีรีโมทคอนโทรลของระบบปุม
กดคียเลสสตารทอยูกับทาน เครื่องยนตจะสตารทโดย
อัตโนมัติเมื่อทานกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเลือก
โหมดสตารทนี้ หลังจากที่เลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง
“P” แลวเหยียบแปนเบรก (ถาทานจําเปนตองสตารท
เครื่องยนตใหมในขณะที่รถกําลังเคลื่อนที่ ใหเลื่อน
คันเกียรไปที่ตําแหนง “N”)

คําเตอืน
(ตอ)
• ใหบิดสวิตชสตารทกลบัไปที่ตําแหนง “LOCK”
และถอดกุญแจสตารทออกทุกครั้งที่ออกจากรถ
แมวาจะเปนระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม นอกจากนี้
อยาปลอยใหเด็กอยูในรถตามลําพงั เนื่องจากเด็ก
ที่ไมมีผูปกครองดูแลอาจทําใหรถเคลื่อนที่โดยไม
ไดตั้งใจ หรืออาจเลนกับกระจกไฟฟาหรือหลังคา
ซันรูฟได นอกจากนี้ เด็กอาจเปนลมแดดเนื่องจาก
สภาวะอากาศที่รอนจัด ซึ่งอาจทําใหไดรับบาดเจ็บ
รุนแรงหรือเสียชีวิตได

ขอพงึระวัง
• เมื่อสตารทเครื่องยนตแตละครั้ง อยาสตารท
เครื่องยนตจนมอเตอรสตารททํางานนานตอเนื่อง
เปนเวลาเกินกวา 15 วินาที ถาเครื่องยนตสตารท
ไมติด ใหรอ 15 วินาทีแลวจึงลองสตารทใหม
อีกครั้ง ถาเครื่องยนตยังคงสตารทไมติดหลังจาก
ที่ลองสตารทหลายครั้งแลว ใหตรวจเช็คระดับ
น้ํามันเชื้อเพลิงวามีเหลืออยูหรือไม หรือนํารถ
เขารับการตรวจเช็คที่ศูนยบรกิารซูซูกิ

• อยาปลอยสวิตชสตารทคางไวที่ตําแหนง “ON”
ถาเครื่องยนตไมทํางาน เนื่องจากจะทําให
แบตเตอรี่หมดประจุได

ตัวอยาง

การใชเกียร: 10
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เกียรธรรมดา – เมื่อทานมีรีโมทคอนโทรลของระบบ
ปุมกดคียเลสสตารทอยูกับทาน เครื่องยนตจะสตารท
โดยอัตโนมัติเมื่อทานกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อ
เลือกโหมดสตารทนี้  หลังจากที่ เลื่ อนคันเกียร ไป
ที่ตําแหนง “N” (เกียรวาง) แลวเหยียบแปนเบรกและ
แปนคลัตช 
หมายเหตุ:
ทานไมจําเปนตองกดสวิตชสตารทเครื่องยนตคางไว
เพื่อสตารทเครื่องยนต 

หมายเหตุ:
• พวงมาลัยอาจปลดล็อคไดถามีน้ําหนักกดทับที่พวง
มาลัย ถาเกิดเหตุการณดงักลาว ใหหมุนพวงมาลัย
ไปทางขวาหรือซายเพื่อคลายจากน้ําหนักนั้น กอนที่
ทานจะกดสวิตชสตารทเครื่องยนตอีกครั้งเพื่อเปลี่ยน
ไปที่โหมดสตารทที่ตองการ 

• ในบริเวณที่สัญญาณวิทยหุรือสัญญาณรบกวนกําลัง
แรงสูง ทานอาจไมสามารถเปลี่ยนโหมดสตารทไป
เปน “ACC” หรือ “ON” หรือเพื่อสตารทเครื่องยนต
โดยใชสวิตชสตารทเครื่องยนตได  

ระบบปุมกดคียเลสสตารท
ถามีรีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารท
อยูภายใน “บริเวณการทํางานภายใน” (ดูที่คําอธิบาย
ที่ เกี่ยวของในหมวดนี้) ทานจะสามารถใชงานสวิตช
สตารทเครื่ องยนต เพื่ อสตารทเครื่ องยนตและเลือก
โหมดสตารท (“ACC” หรือ “ON”) ได  นอกจากนี้
สามารถใชงานฟงกชั่นดังตอไปนี้ได: 
• ฟงก ชั่นคยีเลสเอน็ทร ีดรูายละเอยีดที ่“รโีมทคอนโทรล
ของระบบปุมกดคียเลสสตารท” ในหมวด “กอน
การขบัขี่” 

• การล็อคและการปลดล็อคประตู (รวมถึงประตูทาย)
โดยใชสวิตชบนมอืเปดประตูดานนอก  ดรูายละเอียด
ที ่ “รโีมทคอนโทรลของระบบปุมกดคยีเลสสตารท”
ในหมวด “กอนการขับขี”่ 

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

ไฟสองสวางที่สวิตชสตารทเครื่องยนต
สวิตชสตารทเครื่องยนตจะติดสวางในสถานการณ
ดังนี้: 
• เปดประตูดานคนขับ (เฉพาะกรณีเครื่องยนตไม
ทํางาน) 

• หลังจากปดประตูดานคนขับเปนเวลา 15 วินาที
(เฉพาะกรณีเครื่องยนตไมทํางาน) 

• เปดไฟหรี่ 
ไฟสองสวางจะคอยๆ ดับลงเมื่อไมจําเปนตองใช 

ขอพงึระวัง
อยาปลอยใหสวิตชสตารทเครื่องยนตอยูในโหมด
“ACC” หรือ “ON” เมื่ อเครื่ องยนตไม ทํางาน
หลีกเลี่ยงการใชงานวิทยุหรืออุปกรณไฟฟาอื่นๆ
เปนเวลานานเมื่อสวิตชสตารทเครื่องยนตอยูในโหมด
“ACC” หรือ “ON” เมื่ อเครื่ องยนตไม ทํางาน
มิฉะนั้นแบตเตอรีอ่าจหมดประจุได 

การใชเกียร: 10
การเบรก: 6
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82K253

หมายเหตุ:
เพื่อการประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ ไฟสองสวางจะดับ
ลงโดยอัตโนมัติเมื่อสภาวะทั้งสองดังตอไปนี้เกิดขึ้น
พรอมกัน (ฟงกชั่นประหยัดพลังงานแบตเตอรี่):
• ปดไฟหนาและไฟหรี่ 
• หลังจากเปดประตูดานคนขับผานไป 15 นาที 

การเลือกโหมดสตารท
กดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเลือกโหมด “ACC”
หรือ “ON” ดังวิธีตอไปนี้  เมื่ อทานใชงานอุปกรณ
ไฟฟาหรือตรวจเช็คการทํางานของอุปกรณตางๆ โดย
ไมไดติดเครื่องยนต  

1) นํารีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคยีเลสสตารท
ไวกับตัวทานแลวนัง่ที่เบาะคนขับ 

2) เกียรธรรมดา – กดสวติชสตารทเครื่องยนตโดยไม 
ตองเหยยีบแปนคลัตช (1)
CVT – กดสวิตชสตารทเครื่องยนตโดยไมตองเหยียบ 
แปนเบรก (1)

82K254

ทุกครั้งที่ทานกดสวติชสตารทเครื่องยนต โหมดสตารท
จะเปลี่ยนดังตอไปนี ้

57L31006

57L31033

(1)

(OFF)
ONACCLOCK

(อุปกรณ์เครื�องเสียง)

คันเกียร์อยู่ในตำแหน่งอื�น

คันเกียร์อยู่ใน
ตำแหน่ง P

P

CVT

(OFF)
ONACCLOCK

(อุปกรณเครื่องเสียง)

เกียรธรรมดา

การเบรก: 6



3-8

การใชงานรถของทาน

58MS0-14E

หมายเหตุ:
เกียร CVT – ถาคนัเกียรอยูที่ตําแหนงอื่นนอกเหนือจาก
ตําแหนง “P” หรือถากดปุมที่หัวคันเกียรเมื่อคันเกียร
อยูในตําแหนง “P” โหมดสตารทจะไมสามารถเปลี่ยน
กลับไปที่ “LOCK” (OFF) ได 

ถาไฟแสดงสถานะ “PUSH” กะพริบและไมสามารถ
เลือกโหมดสตารทได 
รีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารทของ
ท านอาจไม สามารถรั บสั ญญาณขณะอยู ภายใน
“บริเวณการทํางานภายใน” (ดูที่คําอธิบายที่เกี่ยวของ
ในหมวดนี้) ใหลองอีกครั้งหลังจากที่ตรวจสอบแลววา
มีรีโมทคอนโทรลอยูกับตัวทาน ถายังคงไมสามารถ
เลือกโหมดสตารทได  แบตเตอรี่ รี โมทคอนโทรล
อาจหมดประจุ  เพื่อใหสามารถเลือกโหมดสตารทได
ทานจะตองใชวิธีการดังตอไปนี้:  

58MST0302

1) กดสวติชสตารทเครื่องยนตโดยไมตองเหยยีบแปน
คลัตช (1)

2) ในระหวางที่ไฟแสดงสถานะ “PUSH” บนแผง
หนาปดกะพริบภายใน 10 วินาที ใหปลายสวิตช
ล็อคของรีโมทคอนโทรล (2) สัมผัสกับสวิตช
สตารทเครื่องยนตเปนเวลา 2 วินาทีโดยประมาณ 

หมายเหตุ:
• ถาทานยงัคงไมสามารถเลือกโหมดสตารทได อาจมี
ปญหาเกิดขึ้นกับระบบปุมกดคียเลสสตารท ใหติดตอ
ศูนยบริการซูซูกิเพื่อทําการตรวจสอบระบบ 

• ไฟเตือนระบบปุมกดคียเลสสตารท/ระบบยับยัง้การ
ทํางานของเครื่ องยนต จะติดสว างขึ้ นเปนเวลา
ประมาณ 5 วินาทีในขณะที่ไฟแสดงสถานะ “PUSH”
กะพริบ ใหดูรายละเอียดที่ “ไฟเตือนและไฟแสดง
สถานะ” ในหมวด “กอนการขบัขี่” 

• ทานสามารถกําหนดคาระบบใหเสยีงเตอืนภายในดงั
หนึ่ งครั้ งสําหรับการเตือน “รีโมทคอนโทรลอยู
ภายนอกชวงการรับสัญญาณ” เพื่อทําการกําหนด
คานี้ กรุณาติดตอศูนยบริการซูซูกิ 

• ถาแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลใกลจะหมดประจุ
ไฟเตือนอัตราการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ของรีโมท
คอนโทรลระบบปุมกดคียเลสสตารทที่แผงหนาปด
จะติดสวางขึ้นเปนเวลา 2-3 วินาทีเมื่อทานกดสวิตช
สตารทเครื่ องยนต เพื่ อเปลี่ ยนโหมดสตารทไป
เปน “ON” ใหดูรายละเอียดที่  “ไฟเตือนและไฟ
แสดงสถานะ” ในหมวด “กอนการขับขี่”  สําหรับ
รายละเอียดการเปลี่ ยนแบตเตอรี่  ใหดูที่  “รีโมท
คอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารท” ในหมวด
“กอนการขบัขี่” 

(1)

(2)

ตัวอยาง

การเบรก: 6
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การเตือน “รีโมทคอนโทรลอยูภายนอก” 
เมื่อตรวจพบสภาวะดังไดอธิบายไวดานลาง ระบบจะ
ทําการเตือน “รีโมทคอนโทรลอยูภายนอก” โดยการ
สงเสียงเตือนภายในแล ะภายนอกและกะพริบไฟ
เตือนระบบปุ มกดคีย เลสสตารท/ระบบยับยั้ งการ
ทํางานของ เครื่องยนต 
• รีโมทคอนโทรลไมอยูภายในรถ เมื่อเปดประตูใด
ประตูหนึ่งขณะเครื่องยนตกําลังทํางานหรือขณะกด
สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไป
ที่  “ACC” หรือ “ON” และหลังจากนั้นประตูทุก
บานถูกปด 

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

68LM308

(1) ไฟเตือนระบบปุมกดคียเลสสตารท/ระบบยับยั้ง
การทํางานของเครื่องยนต (กะพริบ) 

หมายเหตุ:
• ถามีการเตือน ใหระบุตําแหนงรีโมทคอนโทรลให
เร็วที่สุดเทาที่เปนไปได 

• การพยายามสตารทเครื่องยนตจะลมเหลวในขณะที่
การเตือนทํางาน  การกะพริบของไฟเตือนระบบปุม
กดคี ย เลสสตาร ท/ระบบยับยั้ งการทํางานของ
เครื่องยนต ที่แผงหนาปดจะระบุสภาวะนี้  ใหดูราย
ละเอียดที่ “ไฟเตือนและไฟแสดงสถานะ” ในหมวด
“กอนการขบัขี่” 

• ไฟเตือนระบบปุมกดคียเลสสตารท/ระบบยับยั้งการ
ทํางานของเครื่องยนตควรจะหยุดกะพริบในไมชา
หลั งจากนํารี โมทคอนโทรลกลับเข าภายในรถ
ถาไฟเตือนไมหยุดกะพริบ ใหเปลี่ยนโหมดสตารท
ไปที่  “LOCK” (OFF) โดยการกดสวิตชสตารท
เครื่องยนตแลวทําการสตารทเครื่องยนต 

• เก็บรโีมทคอนโทรลไวกับตัวทานซึง่เปนผูขับขี่เสมอ

บริเวณการทํางานภายในสําหรับการสตารทเครื่องยนต 
การเลือกโหมดสตารทและการเตือน “รีโมทคอนโทรลอยู 
ภายนอก” 

68LM302

(1) บริเวณการทํางานภายใน

“บริเวณการทํางานภายใน” สําหรับฟงกชั่ นเหลานี้
หมายถึงพื้นที่ภายในหองโดยสารยกเวนพื้นที่เหนือแผง
หนาปด 

(1)

(1)

การรันอิน: 6
ตัวแปลงสภาพไอเสีย: NO
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หมายเหตุ:
• แมวาเมื่อรีโมทคอนโทรลอยูภายใน “บริเวณการ
ทํางานภายใน” ถาอยูในสภาวะใดสภาวะหนึ่งดังตอ
ไปนี้ ทานอาจไมสามารถสตารทเครื่ องยนตหรือ
เลือกโหมดสตารทได และการเตือน “รีโมทคอน
โทรลอยูภายนอก” อาจเกิดขึ้น 
– แบตเตอรี่รีโมทคอนโทรลต่ํา 
– รีโมทคอนโทรลถูกรบกวนจากสัญญาณคลื่น
วิทยุกําลังสูงหรือสัญญาณรบกวน 

– รีโมทคอนโทรลสัมผัสกับหรือถูกบังดวยวัตถุ
ที่เปนโลหะ 

– รีโมทคอนโทรลอยูในกลองเก็บของ เชน ชอง
เก็บของหรือชองเก็บของขางประตู 

– รีโมทคอนโทรลอยูในชองเก็บของที่แผงบังแดด
หรือบนพื้น 

• แมวาเมื่อรีโมทคอนโทรลอยูภายนอก “บริเวณการ
ทํางานภายใน” ถาอยูในสภาวะใดสภาวะหนึ่งดังตอ
ไปนี้ ทานอาจสามารถสตารทเครื่องยนตหรือเลือก
โหมดสตารทได  การเตือน “รีโมทคอนโทรลอยู
ภายนอก” อาจเกิดขึ้นในขณะนั้น 
– รโีมทคอนโทรลอยูภายนอกรถแตใกลกบัประตมูาก 
– รีโมทคอนโทรลอยูที่แผงหนาปด 

คันเบรกมือ

54G039

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

คันเบรกมือจะอยู ระหวางเบาะนั่ ง การใส เบรกมือ
ให เหยียบแปนเบรกคางไว  แลวดึงคันเบรกมือขึ้ น
ใหสุด การปลดเบรกมือ ใหเหยียบแปนเบรกคางไว
แลวดึงคันเบรกมือขึ้นเล็กนอย จากนั้นใชนิ้วหัวแมมือ
กดปุมที่ปลายคันเบรกมือ และลดคันเบรกมือลงกลับสู
ตําแหนงเดิม

สําหรับรุนเกียร CVT ใหใสเบรกมือกอนเลื่อนคันเกียร
ไปที่ตําแหนง “P” (จอด) ทุกครั้ง  ถาทานจอดรถบน
ทางลาดชันและเลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง “P” กอนที่
จะใสเบรกมือ น้ําหนักของรถอาจทําใหเลื่อนคันเกียร
ออกจากตําแหนง “P” ไดยากเมื่อทานพรอมที่จะขับรถ
อีกครั้ง
เมื่อจะเริ่มออกตัว ใหเลื่อนคันเกียรออกจากตําแหนง
“P” กอนที่จะปลดเบรกมือ

(2)

(3)

(1)
ตัวอยาง

คําเตอืน
• หามขบัรถขณะใสเบรกมือ: ประสิทธภิาพของ
เบรกหลังจะลดลงเนื่องจากความรอนที่มากเกินไป
อายุการใชงานของเบรกจะสั้นลง หรือเบรก อาจ
เสียหายอยางถาวรได

• ถาเบรกมอืไมสามารถยดึรถใหจอดนิง่อยูกบัที่ได
หรือปลดเบรกมือลงไดไมสุด ใหนํารถเขารบัการ
ตรวจเช็คที่ศูนยบริการซูซูกทิันที
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เสียงเตอืนเบรกมือ
เสียงเตือนจะดังขึ้นเปนชวงๆ เพื่อเตือนใหทานปลด
เบรกมือ ถาทานสตารทรถโดยที่ไมไดปลดเบรกมือ
ใหแนใจวาทานปลดเบรกมือจนสุดและไฟเตือนระบบ
เบรกจะดับลง  

แปนเหยียบ
เกียรธรรมดา

80J2121

CVT

80J2122

คําเตอืน
ใหดึงเบรกมือขึ้นจนสุดกอนที่จะออกจากรถทุกครั้ง
มิฉะนั้นรถอาจเคลื่อนที่เปนเหตุใหไดรับบาดเจ็บ
หรือเกิดความเสียหายได เมื่อจอดรถ ใหแนใจวา
คันเกียรสําหรับรุนเกียรธรรมดาอยูในตําแหนงเกียร
1 หรือตําแหนง “R” (เกียรถอย) หรือคันเกียร
สําหรับรุนเกียร CVT อยูในตําแหนง “P” (เกียรจอด)
พึงระลึกไววา แมวาจะเลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง
ใดๆ หรือตําแหนง P (จอด) ก็ตาม ทานจะตองดึง
เบรกมือขึ้นใหสุดทุกครั้งที่จอดรถ

คําเตอืน
เมื่อจอดรถภายใตสภาวะอากาศหนาวจัด ใหปฏิบัติ
ตามขั้นตอนตอไปนี้:
1) ใสเบรกมือ
2) รุนเกยีรธรรมดา - ดับเครื่องยนต แลวเลื่อน 

คันเกยีรไปที่ตําแหนงเกยีรถอยหรือเกยีรหนึ่ง 
เกียร CVT - เลือ่นคันเกียรไปที่ตําแหนง “P” 
(เกียรจอด) และดับเครื่องยนต 

3) ออกจากรถและหนุนลอไว
4) ปลดเบรกมือ 

เมื่อทานกลับมาที่รถ ทานตองจําใหไดวาจะตอง
ใสเบรกมือกอน แลวจึงนําอปุกรณหนุนลอออก

(2)(1)

(3)

ตัวอยาง

(3)

(2)

ตัวอยาง
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แปนคลัตช (1)
(สําหรับรุนเกียรธรรมดา)
แปนคลัตชใช เพื่อตัดการสงกําลังที่สงไปยังลอเมื่อ
สตารทเครื่ องยนต  หยุดรถ หรือเปลี่ ยนเกียร  การ
เหยียบแปนคลัตชจะตัดกําลังที่สงผานคลัตช

แปนเบรก (2)
เบรกที่ติดตั้งมากับรถซูซูกิของทานเปนแบบดิสกเบรก
หนาและหลัง หรือดิสกเบรกหนาและดรัมเบรกหลัง
อยางใดอยางหนึ่ง การเหยียบแปนเบรกจะทําใหเบรก
ดังกลาวทํางาน
เมื่ อเหยียบเบรก ทานอาจไดยินเสียงเบรกบางเปน
ครั้งคราว เสียงเบรกนี้มีสาเหตุมาจากปจจัยแวดลอม
ตางๆ เชน สภาวะอากาศเย็น เปยกชื้น หรือหิมะตก
และอื่นๆ ซึ่งไมไดแสดงถึงความผิดปกติแตอยางใด

แปนคันเรง (3)
แปนคันเรงนี้ใชเพื่อควบคุมความเร็วรอบเครื่องยนต
การเหยี ยบแป นคันเร งจะเป นการเพิ่ มกําลั งและ
ความเร็วรถ

การสตารทเครื่องยนต
(รุนทีไ่มมีระบบปุมกดคียเลสสตารท)
กอนสตารทเครื่องยนต

58MST0303

1) ใหแนใจวาไดใสเบรกมือจนสุดแลว
2) รุนเกียรธรรมดา – เลื่อนคนัเกียรไปทีต่ําแหนง “N”

(เกียรวาง) และเหยียบแปนคลัตชใหสุด เหยียบ
แปนคลัตชคางไวขณะสตารทเครื่องยนต 
รุนเกียร CVT – ถาคันเกียรไมอยูในตําแหนง “P”
(เกียรจอด) ให เลื่ อนคันเกียรไปที่ ตําแหนง “P”
(เกียรจอด)  (ถาทานจําเปนตองสตารทเครื่องยนต
ใหมในขณะที่รถกําลังเคลื่อนที่ ใหเลื่อนคันเกียร
ไปที่ตําแหนง “N”)

คําเตอืน
อยาขับรถโดยวางเทาไวบนแปนคลัตช เพราะจะทํา
ใหคลัตชสึ กมากกว าปกติ  คลัตช เสี ยหาย หรือ
สูญเสียกําลงัเบรกดวยเครื่องยนตโดยไมคาดคิด

คําเตอืน
ถาเบรกมีเสียงดังมากผิดปกติ และเกิดขึ้นทุกครั้ง
ที่เหยียบเบรก ทานควรนํารถเขารับการตรวจเช็ค
เบรกที่ศูนยบริการซูซูกิ

คําเตอืน
อย า  “ขั บขี่ ” โดยที่ เหยี ยบเบรกนานต อเนื่ อง
หรือวางเทาไวบนแปนเบรก การกระทําเชนนี้จะ
สงผล ใหเบรกรอนจัดเปนผลใหเกิดการเบรกโดย
ไมคาดคิด ระยะเบรกเพิ่ มขึ้ น หรือทําให เบรก
เสยีหายอยางถาวร

MT

CVT
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หมายเหตุ:
รถรุนเกียร CVT จะมีอุปกรณปองกันการทํางานของ
มอเตอรสตารทซึง่ออกแบบมาเพื่อปองกันไมใหมอเตอร
สตารททํางานถาคันเกียรอยูในตําแหนงการขับขีใ่ดๆ

การสตารทเครื่องยนตขณะเครื่องเย็น และขณะเครื่อง 
อุน
สตารทเครื่องยนตโดยบิดกุญแจสตารทไปที่ตําแหนง
“START” โดยไมเหยียบแปนคันเรง  ปลอยกุญแจเมื่อ
เครื่องยนตสตารทติดแลว

ถาเครื่องยนตสตารทไมติดหลังจากที่สตารทเปนเวลา
15 วินาที แล ว ให รออี กประมาณ  15 วินาที  แล ว
เหยียบแปนคันเรงลง 1/3 ของระยะแปนคันเรง แลว
ลองสตารทเครื่องยนตใหมอีกครั้ง ปลอยกุญแจและ
แปนคนัเรงเมื่อเครื่องยนตสตารทติดแลว

ถาเครื่องยนตยังคงสตารทไมติด ใหลองเหยียบแปน
คันเรงลงจนสุดขณะสตารทเครื่องยนต วิธีนี้อาจจะชวย
ใหเครื่องยนตสตารทติดไดถามีน้ํามันทวม

การสตารทเครื่องยนต
(รุนทีม่ีระบบปุมกดคียเลสสตารท)
กอนสตารทเครื่องยนต

58MST0304

1) ใหแนใจวาไดใสเบรกมือจนสุดแลว
2) เกียรธรรมดา - เลื่อนคันเกียรไปที่ “N” (เกียรวาง)

และเหยียบแปนคลัตชจนสุด เหยียบแปนคลัตช
และแปนเบรกจนสุดคางไว 
รุนเกียร CVT – ถาคันเกียรไมอยูในตําแหนง “P”
(เกียรจอด) ใหเลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง “P”
เหยยีบแปนเบรกจนสุดคางไว

คําเตอืน
กอนสตารทเครื่องยนต ใหแนใจวาไดใสเบรกมือ
จนสุดแลว และคันเกียรอยู ที่ ตําแหนงเกียรว าง
(หรือเกียรจอดสําหรับรุนเกยีร CVT) 

ขอพงึระวัง
• ใหปลอยสวิตชสตารททันทีหลังจากที่เครื่องยนต
สตารทติดแลว มิฉะนั้นมอเตอรสตารทจะเสียหาย
ได

• อยาสตารทเครือ่งยนตนานติดตอกนัเกินกวา 15
วินาที ถาเครื่องยนตสตารทไมติดในครั้งแรก ให
รอประมาณ 15 วินาทีแลวจึงลองสตารทใหม
อีกครั้ง

MT

CVT
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82K254

3) ไฟแสดงสถานะ “PUSH” ที่แผงหนาปดจะติด
สวางขึน้ กดสวิตชสตารทเครื่องยนต (1) เมื่อ
เครือ่งยนตสตารทติด มอเตอรสตารทจะหยุดทํางาน
โดยอัตโนมัติ 

หมายเหตุ:
• ทานไมจําเปนตองกดสวิตชสตารทเครื่องยนตคางไว
เพือ่สตารทเครื่องยนต 

• เครื่องยนตของรถรุนเกียรธรรมดาจะไมสตารทถาไม
เหยียบแปนคลัตช 

• รถรุนเกียร CVT จะมีอุปกรณปองกันการทํางาน
ของมอเตอรสตารทซึ่งออกแบบมาเพื่อปองกันไม
ใหมอเตอรสตารททํางานถาคันเกียรอยูในตําแหนง
การขบัขี่ใดๆ

• ทานควรลดภาระตางๆ ลง เชน ปดไฟหนาและ
ระบบปรับอากาศเพื่อใหสตารทเครื่องยนตไดงายขึ้น 

• แมวาทานจะสตารทเครือ่งยนตไมติด มอเตอรสตารท
จะหยุดหมุนโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นสกัครู  หลังจาก
มอเตอรสตารทหยุดหมุนหรือถามีปญหาเกิดขึ้นกับ
ระบบ มอเตอรสตารทจะหมุนเฉพาะในณะที่ กด
สวิตชสตารทเครื่องยนต 

การดับเครือ่งยนต
• กดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อดับเครื่องยนตหลัง
จากที่รถจอดสนิท 

• ในกรณีฉกุเฉนิ ทานสามารถดับเครื่องยนตโดยการ
กดสวิตชสตารทเครือ่งยนตนานกวา 3 วินาทใีนขณะ
ที่รถเคลือ่นที่ได

หมายเหตุ:
อยาดับเครื่องยนตในขณะที่รถเคลื่อนที่ ยกเวนในกรณี
ฉุกเฉนิ 
การบังคับเลี้ยวและการเบรกตองออกแรงมากขึ้นเมื่อ
เครื่องยนตดับ 
ดูที่ “การเบรก” ในหมวด “การใชงานรถของทาน”

• ถาเครื่องยนตดบัและอย ูในสถานะนัน้ชั่วขณะหลงัจาก
ทีเ่ครื่องยนตดับโดยไมคาดคดิ หรือรถวิ่งดวยความเรว็
สูงกอนเครื่องยนตจะดับ อาจไดยินเสียงคลิกจาก
เครื่องยนตเมื่อสตารทเครื่องยนตใหมอกีครั้ง  ซึ่งไม
ถือวาเปนสิ่งผิดปกติ  ในกรณีนี้ ใหเดินเบาเครื่องยนต
กอนจะดบัเครื่องเสมอ 

คําเตอืน
กอนสตารทเครื่องยนต ใหแนใจวาไดใสเบรกมือ
จนสุดแลว และคันเกียรอยู ที่ ตําแหนงเกียรว าง
(หรือเกียรจอดสําหรับรุนเกยีร CVT) 

(1)

ขอพงึระวัง
• อยาเหยียบแปนคันเรงในระหวางขั้นตอนการ
สตารทเครื่องยนต 

• ถาเครื่องยนตไมตอบสนองเมือ่ทานพยายาม
สตารทดวยสวิตชสตารทเครื่องยนต หรือถา
สวิตชสตารทเครื่องยนตวนซ้ําโหมด “OFF” -
“ACC” - “ON” แบตเตอรี่ ของรถอาจหมด
ประจุ ใหตรวจเช็คแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่
รถกอนลองสตารทใหมอกีครัง้

ขอพงึระวัง
ถาทานดับเครื่องยนตในขณะที่รถเคลื่อนที่  เกียร
CVT อาจไดรับความเสียหาย 
หลีกเลี่ยงการดับเครื่องยนตในขณะขับขี่ 
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การสตารทเครื่องยนตขณะเครื่องเย็นและขณะเครื่องอุน
สตารทเครื่องยนตโดยกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อ
เปลี่ ยนโหมดสตารทไปที่  “START” โดยไมเหยียบ
แปนคนัเรง 

หลังจากกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมด
สตารทไปที่  “START” มอเตอรสตารทจะสตารท
เครื่องยนตเปนเวลาประมาณ 12 วนิาทกีอนที่เครื่องยนต
จะสตารทติด  ถาเครื่องยนตสตารทไมติด ในครั้งแรก
ใหรอประมาณ 15 วนิาท ีจากนั้นลองสตารทใหมอีกครัง้
ในขณะที่กดสวิตชสตารท เครื่องยนตคางไวพรอมกับ
เหยียบแปนคันเรงลงประมาณ 1/3 ของระยะแปน
คันเรง  ปลอยแปนคันเรงเมื่อเครื่องยนตสตารทติดแลว 
ถาเครื่องยนตยังคงสตารทไมติด ใหลองเหยียบแปน
คันเรงลงจนสุดขณะสตารทเครื่องยนต วิธีนี้อาจจะ
ชวยใหเครื่องยนตสตารทติดไดถามีน้ํามันทวม
ถาทานไมสามารถสตารทเครื่องยนตไดโดยใชขั้นตอนนี้
กรุณาติดตอศูนยบริการซูซูกิ 

ถาไฟแสดงสถานะ “PUSH” กะพริบและเครื่องยนต 
สตารทไมตดิ 
รีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคยีเลสสตารทอาจไม
สามารถรับสัญญาณไดขณะอยูภายใน “บริเวณการ
ทํางานภายใน” ใหลองอีกครั้งหลังจากที่ตรวจสอบ
แลววามีรีโมทคอนโทรลอยูกับตัวทาน  ถาเครื่องยนต
ยังคงสตารทไมติด แบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลอาจ
หมดประจุ  ดังนั้น ทานจะตองใชวิธีดังตอไปนี้เพื่อให
สามารถสตารทเครื่องยนตได 

58MST0302

1) ใหแนใจวาไดใสเบรกมือจนสุดแลว
2) เกียรธรรมดา - เลื่อนคันเกียรไปที่ “N” (เกียรวาง)

และเหยยีบแปนคลัตชจนสุด
เหยยีบแปนคลัตชและแปนเบรกจนสุดคางไว 
เกียร CVT – ถาคันเกียรไมอยูในตําแหนง “P”
(เกียรจอด) ใหเลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง “P”
เหยยีบแปนเบรกจนสุดคางไว

3) ไฟแสดงสถานะ “PUSH” ที่แผงหนาปดจะติด
สวางขึน้  กดสวิตชสตารทเครื่องยนต (1) 

4) ในระหวางที่ไฟแสดงสถานะ “PUSH” บนแผง
หนาปดกะพริบภายใน 10 วินาที ใหปลายสวิตช
ล็อคของรีโมทคอนโทรล (2) สัมผัสกับสวิตช
สตารทเครื่องยนตเปนเวลา 2 วินาทีโดยประมาณ 

ขอพงึระวัง
อยาสตารทเครื่องยนตนานติดตอกันเกินกวา 12
วินาที  ถ าเครื่ องยนตสตารทไมติดในครั้ งแรก
ใหรอประมาณ 15 วินาทีแลวจึงลองสตารทใหม
อกีครัง้

(1)

(2)

ตัวอยาง
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หมายเหตุ:
• ถาทานยงัคงสตารทเครื่องยนตไมติดหลังจากได
พยายาม แลวหลายครั้งดวยวิธีการดังกลาว อาจมี
ปญหาเกิดขึ้นที่อื่น เชน แบตเตอรี่ต่ํา  กรุณาติดตอ
ขอรับการตรวจสอบที่ศูนยบริการซูซูกิ 

• ไฟเตือนระบบปุมกดคียเลสสตารท/ระบบยับยั้งการ
ทํางานของเครื่องยนตจะตดิสวางขึ้นเปนเวลาประมาณ
5 วินาทีในขณะที่ไฟแสดงสถานะ “PUSH” กะพริบ 

• ทานสามารถกําหนดคาระบบใหเสยีงเตอืนภายในดงั
หนึ่งครั้งสําหรับการเตือน
“รีโมทคอนโทรลอยูภายนอกชวงการรับสัญญาณ”
กรุณาติดตอขอรับการกําหนดคาไดที่ศูนยบริการ
ซูซูกิ 

• ถาแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรลใกลจะหมดประจุ
ไฟเตือนอัตราการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ของรีโมท
คอนโทรลระบบปุมกดคียเลสสตารทที่แผงหนาปด
จะติดสวางขึ้นเปนเวลา 2-3 วินาทีเมื่อทานกดสวิตช
สตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไปเปน
“ON”  สําหรับรายละเอียดการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ใหดู
ที่ “รีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารท”
ในหมวด “กอนการขับขี”่ 

เปลีย่นโหมดสตารทกลับไปที่ “LOCK” (OFF) 
เกียร CVT – เพื่อความปลอดภัย จะสามารถเปลี่ยน
โหมดสตารทกลับไปที่ “LOCK” (OFF) โดยการกด
สวิตชสตารทเครื่องยนตไดเฉพาะเมื่อคันเกียรอยูใน
ตําแหนง “P” โดยทีไ่มกดปุมที่หัวคันเกียร 
หมายเหตุ:
ในกรณีของรุนเกียร CVT จะไมสามารถเปลี่ยนโหมด
สตารทกลับไปที่ตําแหนง “LOCK” (OFF) ไดถาคัน
เกียรอยูที่ตําแหนงอื่นนอกเหนือจาก “P” 
ปญหาบางประการ  เชน  ความบกพร องในระบบ
เครื่องยนตอาจทําใหไมสามารถเปลี่ยนสวิตชสตารท
เครื่องยนตกลับไปที่โหมด “LOCK” (OFF) ได  ถา
เกิดปญหานี้ ขึ้น ใหนํารถเขารับการตรวจสอบไดที่
ศูนยบริการซูซูกิหลังจากที่ไดปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอ
ไปนี้: 
• ล็อคประตูดวยกุญแจเพื่อปองกันการโจรกรรม  (ไม
สามารถใชงานสวิตชบนมือเปดประตูดานนอกและ
รีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคยีเลสสตารทเพื่อ
ล็อคประตูได) 

• ปลดสายขั้วลบแบตเตอรี่เพือ่ปองกันการคายประจุ 

เสียงเตอืนโหมด “LOCK” (OFF) 
ถาประตูดานคนขับเปดโดยที่ไมไดเปลี่ยนโหมดสตาร
ทกลับไปที่ “LOCK” (OFF) โดยการกดสวิตชสตารท
เครื่องยนต เสียงเตือนจะเตือนทานทราบสถานะนี้ 
• ถาทานเปดประตดูานคนขบัหลงัจากกดสวติชสตารท
เครื่องยนตเพื่อเปลี่ ยนโหมดสตารทไปที่  “ACC”
เสียงบี๊บภายในจะดังขึ้นเปนชวงๆ 

• เสียงเตือนจะหยุดดังถาหลังจากนั้นทานกดสวิตช 
สตารทเครื่องยนตสองครั้ง ดังนั้นจะเปนการเปลี่ยน
โหมดสตารทกลับไปที่ตําแหนง “LOCK” (OFF) 

หมายเหตุ:
เมื่อไหรก็ตามที่ทานออกจากรถ ใหแนใจวาทานได
เปลี่ยนโหมดสตารทกลับไปที่ “LOCK” (OFF) โดยใช
สวิตชสตารทเครื่องยนตแลวล็อคประตู ถาไมเปลี่ยน
โหมดสตารทกลับไปที่  “LOCK” (OFF) ทานจะไม
สามารถใชงานสวิตชบนมือเปดประตูดานนอกหรือ
รีโมทคอนโทรลของระบบปุมกดคียเลสสตารทเพื่อ
ล็อคประตูได
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เสียงเตอืนลอ็คพวงมาลยั
ถาพวงมาลัยไมล็อคเนื่องจากความบกพรองของระบบ
เมื่ อทานเปดประตูดานคนขับ เสียงเตือนภายในจะ
เตือนใหทานทราบสถานะนี้ ดวยเสียงบี๊ บสั้ นๆ ซ้ํา
หลายครั้ง ถาเกิดกรณีนีข้ึน้ ใหนํารถเขารับการตรวจสอบ
ที่ศูนยบริการซูซูกิ 

การใชเกยีร
เกียรธรรมดา

68LM324

การเริ่มออกตวั
การเริ่มออกตัว ใหเหยียบแปนคลัตชจนสุด แลวเลื่อน
คันเกียรไปที่ตําแหนงเกียร 1 หลังจากปลดเบรกมือแลว
ให ค อยๆ  ปล อยคลั ตช  เมื่ อท านได ยิ นเสี ยงของ
เครื่องยนตเปลี่ยนไป ใหเหยียบคันเรงชาๆ ในขณะที่
ยังคงคอยๆ ปลอยคลัตชอยางตอเนื่อง 

การเปลี่ยนเกียร
เกียรเดินหนาทั้งหมดจะทํางานผสานกันอยางลงตัว
ซึ่ งใหทั้ งความเงียบและการเปลี่ ยนเกียรที่ ง ายดาย
ใหเหยียบแปนคลัตชจนสุดกอนที่จะเปลีย่นเกยีรทุกครั้ง
และใหรักษาระดับความเร็วรอบเครื่องยนตไมใหเขาสู
โซนสีแดงของมาตรวดัรอบเครื่องยนต

ความเรว็สูงสุดที่สามารถทําไดในการเปลีย่นเกียรลง

*หมายเหตุ:
ทานอาจไมสามารถเรงความเร็วไปที่ความเร็วสูงสุด
ที่สามารถทําไดเนื่องจากสภาวะการขับขี่ และ/หรือ
สภาวะของรถ 

ตัวอยาง

การเปลี่ยนเกียรลง กม./ชม. (ไมล/ชม.)
เกียร 2 ไปที่เกียร 1 45 (28)
เกียร 3 ไปที่เกียร 2 80 (50)
เกียร 4 ไปที่เกียร 3 120 (75)
เกียร 5 ไปที่เกียร 4 165 (103)*

ขอพงึระวัง
ขณะเปลี่ยนเกียรลงไปที่เกียรต่ํากวา ใหแนใจวาไม
เปลี่ยนเกียรลงในขณะที่ความเร็วรถสูงกวาความเร็ว
สูงสุดที่ตําแหนงเกียรต่ํากวาถัดไปนั้นสามารถทํา  ได
มิฉะนั้นจะทําความเสียหายแกเครื่องยนตได  
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เกียรอัตราทดแปรผันตอเนื่อง (CVT) 

58MST0305

(1) สวิตชโหมด S (สปอรต) 

58MST0306

(2) ไฟแสดงสถานะโหมดสปอรต

สวิตชโหมด S (สปอรต) 
สวิตชโหมดสปอรต (1) ใชสําหรับเปดและปดโหมด
สปอรต การเปดโหมดสปอรต ใหกดที่สวิตชและไฟ
แสดงสถานะโหมดสปอรต (2) จะปรากฏขึ้นบนจอ
แสดงขอมูล การปดโหมดสปอรต ใหกดที่สวิตชอีกครั้ง
และไฟแสดงสถานะโหมดสปอรตจะดับลง 
เมื่อสตารทเครื่องยนตใหมอีกครั้ง โหมดสปอรตจะถูก
ปดโดยอัตโนมัติ 
โหมดสปอรตเหมาะสําหรับสภาวะการขับขี่ดังตอไป
นี้: 
• การขบัขี่บนทางลาดชัน ถนนคดเคี้ยว 

– ทานจะสามารถขับรถไดนุมนวลขึน้โดยที่ไมตอง
เปลี่ยนเกียรบอย 

• การขบัขี่ลงทางลาดชันมาก 
– จะมีกําลังเบรกดวยเครื่องยนต 

คําเตอืน
• ลดความเร็วลงและเปลี่ยนเกียรไปยังเกียรต่ํากอนที่
จะขับลงทางลาดชันที่เปนทางยาว เกียรต่ําจะทํา
ใหเกิดกําลังเบรกดวยเครื่องยนต หลีกเลี่ยงการ
ขับขี่โดยเหยียบเบรกนานตอเนื่อง มิฉะนั้นเบรก
อาจรอนจัดเปนเหตุใหเบรกใชงานไมได

• เมื่อขับรถบนถนนลื่น ใหแนใจวาไดลดความเร็ว
ลงกอนที่จะเปลีย่นเกียรต่ําลง การเปลี่ยนแปลง
ของความเร็วรอบเครื่องยนตที่มากเกินไปและ/
หรือในทันทีทันใดอาจทําใหรถสูญเสียการยึดเกาะ
ถนนจนเปนเหตุใหทานสูญเสยีการควบคมุรถได

ขอพงึระวัง
• ใหแนใจวารถจอดสนิทดีแลวกอนที่จะเลือ่นคนั
เกียรไปที่ตําแหนงเกียรถอย

ขอพงึระวัง
• เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหคลัตชเสียหาย หามใชแปน
คลัตช เปนที่พักเทาในขณะขับขี่ หรือใชคลัตช
เพื่อประคองรถใหหยุดนิ่งบนทางลาดชัน และ
เหยียบแปนคลตัชใหสุดเมื่อเปลีย่นเกียร

• อยาเรงเครือ่งยนตในขณะที่เปลีย่นเกียรหรือเริ่ม
ออกตัว การเรงเครื่องจะทําใหอายุการใชงานของ
เครื่องยนตสั้นลง และทําใหเกิดการกระชากเมื่อ
เปลี่ยนเกียร

(1)

(2)
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คันเกยีร

58MST0307

(1) ปุมที่หัวคันเกียร 
คันเกียรไดรับการออกแบบมาไมใหสามารถเลื่อนออก
จากตําแหนง “P” ได นอกจากสวิตชสตารทจะอยูที่
ตําแหนง “ON” หรือโหมดสตารทอยูที่  “ON” และ
เหยียบแปนเบรก

คันเกียรจะมีกลไกล็อคเพื่อชวยปองกันการเปลี่ยนเกียร
โดยไมไดตั้งใจ  การเลื่อนคนัเกียร: 

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

• ถาเขาของคนขับหรือผูโดยสารชนกับคันเกียรในขณะ
ขับขี่ คันเกียรอาจเลื่อนไดและเกียรอาจเปลี่ยนโดย
ไมคาดคิด 

ใชงานตําแหนงเกียรตางๆ ตามที่อธิบายไวดานลางนี้:

P (จอด)
ใชตําแหนงนี้เพื่อล็อคเกียรเมื่อจอดรถ หรือเมื่อสตารท
เครื่องยนต ใหเลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง P (จอด)
เมื่อรถจอดสนิทอยูกับที่เทานั้น
R (เกียรถอย)
ใชตําแหนงนี้เพื่อถอยรถจากที่รถหยุดนิ่ง ใหแนใจวา
รถจอดสนิทดีแลวกอนที่จะเลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนง
เกียรถอย
N (เกียรวาง)
ใชตําแหนงนีเ้พื่อสตารทเครื่องยนต ในกรณีทีเ่ครื่องยนต 
ดับและทานจําเปนตองสตารทเครื่องยนต อีกครั้งใน
ขณะที่รถกําลังเคลื่อนที่ นอกจากนี้ ทานอาจเลื่อนคัน
เกียรไปที่ตําแหนงเกียรวางและเหยียบแปนเบรก เพื่อ
ใหรถหยุดอยูกับที่ในระหวางที่เดินเบาเครื่องยนตได
ดวยเชนกัน
D (ขับเคลือ่น)
ใชตําแหนงนี้สําหรับการขับขีป่กติทั้งหมด
เมื่อคันเกียรอยูที่ตําแหนง “D” ทานสามารถเปลี่ยน
เกียรลงไดโดยอัตโนมัติดวยการเหยียบแปนคันเรงลง
ไปอีก ยิ่งความเร็วรถสูงมากเทาไร ทานยิ่งตองเหยียบ
แปนคนัเรงลงมากขึ้นเทานั้นเพือ่ใหเกียรเปลี่ยนลง
L (เกียรต่ํา)
ใชตําแหนงนี้ เพื่อใหรถมีกําลังสูงสุดเมื่อขับขึ้นทาง
ลาดชันที่มีความชันมาก หรือเมื่อขับผานถนนที่มีหิมะ
หรอืโคลนหนา หรอืเพื่อใหรถมกีําลังเบรกดวย เครื่องยนต 
สูงสุดเมื่อขบัลงทางลาดชันที่มีความชันมาก

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

(1)

เลื่อนคันเกียรโดยที่กดปุมที่หัวคันเกียร
(1) ไวพรอมกับเหยียบแปนเบรก 

เลื่อนคันเกียรโดยที่กดปุมที่หัวคันเกียร
(1) ไว

เลื่อนคันเกียรโดยที่ไมตองกดปุมที่หัวคัน
เกียร (1) 
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หมายเหตุ:
ถาทานเลื่อนคันเกียรไปยังตําแหนงเกียรที่ต่ําลงขณะขับ
รถดวยความเร็วที่สูงกวาความเร็วสูงสุดที่ตําแหนง
เกียรต่ํานั้นสามารถทําได เกียรจะไมเปลี่ยนลงจนกวา
ความเร็วรถจะลดลงต่ํากวาความเร็วสูงสุดที่ตําแหนง
เกียรต่ํานั้นสามารถทําได

ถาทานไมสามารถเลื่อนคนัเกียร CVT ออกจาก 
ตําแหนง “P” (จอด) ได 

58MST0308

สําหรับรถรุ นเกียร  CVT จะมีระบบล็อคเกียรจอด
ควบคุมดวยไฟฟา  ถาแบตเตอรี่ ของรถหมดประจุ
หรือเกิดความบกพรองทางไฟฟาอื่นๆ จะไมสามารถ
เลื่ อนคันเกี ยร  CVT ออกจากตําแหน งเกี ยร จอด
ตามปกติ  การพวงแบตเตอรี่ เพื่ อสตารทอาจแกไข
สภาวะนี้ได  ถาไมเปนเชนนั้น ใหปฏิบัติตามคําอธิบาย
ดานลาง ขั้ นตอนนี้ จะทําใหสามารถเลื่ อนคันเกียร
ออกจากตําแหนงเกียรจอดได 
1) ใหแนใจวาใสเบรกมือจนสดุแลว 
2) ถาเครื่องยนตกําลังทํางาน ใหดับเครื่องยนต 
3) ใหแนใจวากญุแจอยูที่ตําแหนง “ON” หรือ “ACC”

หรือโหมดสตารทอยูที่ “ON” หรือ “ACC”  

4) ขณะที่กดปุมที่หัวคนัเกียร (1) ใหกดปุมปลดล็อค
คันเกียร (2) แลวเลื่อนคันเกียรไปที่ตําแหนงท ี่
ตองการ 

ขั้นตอนนี้ใชเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเทานั้น  ถาจําเปน
ตองใชขั้นตอนนี้ซ้ํา หรือขั้นตอนนี้ไมสามารถแกไข
สภาวะดังกลาวได  ใหนํารถเขารับบริการไดที่ ศูนย
บริการซูซูกิ ขอพงึระวัง

ใหแนใจวาไดปฏิบัติตามขอพึงระวังตอไปนี้ เพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นกบัเกียร CVT: 
• ใหแนใจวารถจอดสนิทดีแลว กอนที่จะเลื่อน
คันเกียร ไปที่ตําแหนง “P” หรือ “R” 

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

• อยาเรงเครือ่งยนตโดยที่เกยีรอยูในตําแหนงขับ
เคลื่ อน (“R”, “D”, หรือ “L”) และลอหน า
ไมหมุน 

• อยาใชคันเรงเพื่อประคองรถบนทางลาดชัน ให
ใชเบรกของรถ 

(2)
(1)
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การเบรก

60G165S

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

หมอลมเบรก
(ในรถบางรุน)
รถของท านมี หม อลมเบรกติ ดตั้ งอยู  ถ าสู ญเสี ย
กําลังชวยเบรกจากหมอลมเบรกเนื่องจากเครื่องยนต
ดับหรือความผิดปกติอื่นๆ ระบบจะยังคงทํางานได
อยางเต็มที่ดวยกําลังสํารอง และทานสามารถจอดรถ
ใหหยุดนิ่งไดดวยการเหยียบแปนเบรกคางไวเพียงครั้ง
เดียว กําลังสํารองสวนหนึ่งจะถูกใชไปเมื่อทานเหยียบ
แปนเบรก และจะลดลงทุกครั้งที่เหยียบแปนเบรก ให
เหยียบแปนเบรกชาๆ โดยออกแรงเหยียบใหสม่ําเสมอ
และอยาย้ําเบรก

ระบบชวยเบรก (ในรถบางรุน)
เมื่อเหยียบเบรกเต็มที่ ระบบเสริมแรงเบรกจะตัดสินวา
เปนการเบรกฉุกเฉิน และจะเพิ่มกําลังเบรกใหมากขึ้น
เพื่อชวยผูขับขี่ที่ไมสามารถเหยียบแปนเบรกคางไวอยาง
มั่นคงได

หมายเหตุ:
ถาทานเหยียบเบรกอยางรุนแรงและรวดเร็ว ทานอาจ
ไดยินเสียงคลิกที่แปนเบรก ซึ่งไมใชลักษณะของความ
ผิดปกตแิตอยางใด และยังแสดงวาระบบเสริมแรงเบรก
นั้นทํางานอยางถูกตอง

ระบบปองกนัเบรกลอ็ค (ABS)
(ในรถบางรุน)
ABS จะชวยหลีกเลี่ยงไมใหรถลื่นไถลโดยควบคุมแรง
เบรกดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบนี้ยังชวยทานรักษาการ
ควบคุมรถเมื่อเบรกบนพื้นผิวถนนลื่น หรือเมื่อเบรก
อยางแรงไดอีกดวย
ABS จะทํางานโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ทานจึงไมจําเปน
ตองใชเทคนิคพิเศษในการเบรกแตอยางใด เพียงแต
เหยียบแปนเบรกลงโดยไมตองย้ําเบรกเทานั้น ABS

คําเตอืน
ถามีน้ําเขาดรัมเบรก ประสิทธิภาพของเบรกอาจ
ลดลงและไมสามารถคาดเดาได  หลังจากขับรถ
ผานบริเวณที่ เปนน้ําหรือฉีดน้ําลางใตทองรถ ให
ทดสอบระบบเบรกโดยขับรถดวยความเร็วต่ํา เพื่อ
ตรวจเช็ควาประสิทธิภาพของเบรกอยูในสภาวะปกติ
หรือไม ถาประสิทธิภาพของเบรกต่ํากวาปกติ ให
ทําใหเบรกแหงโดยการเหยียบเบรกซ้ําหลายๆ ครั้ง
ขณะขับขี่ดวยความเร็วต่ําจนกระทั่งประสิทธิภาพ
ของเบรกกลับสูสภาวะปกติ 

คําเตอืน
ถึงแมจะไมมีกําลังสํารองในระบบเบรก ทานยังคง
สามารถหยุดรถไดโดยออกแรงเหยียบแปนเบรกให
มากกวาปกติ ทั้งนี้ ระยะเบรกอาจเพิ่มมากขึ้นกวา
เดิม
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จะทํางานทุกครั้งที่ตรวจจับไดวาลอล็อค ทานอาจรูสึก
ไดวาแปนเบรกสั่นเล็กนอยขณะที่ ABS ทํางาน

หมายเหตุ:
ABS จะไมทํางานถาความเร็วรถต่ํากวา 9 กม./ชม.
(6 ไมล/ชม.)

63J081

(1) ไฟเตือน ABS 
(2) ไฟเตือนระบบเบรก

คําเตอืน
• บนพื้นผิวถนนที่ไมแนนบางประเภท (เชน ถนน
ลูกรงั ถนนที่มีหิมะปกคลุม ฯลฯ) ระยะเบรกที่
ใชของรถที่มี ABS อาจมากกวาเล็กนอยเมื่อ
เปรียบเทียบกับรถที่ใชระบบเบรกทั่วไป ในระบบ
เบรกทั่วไป ลอที่ลืน่ไถลอาจ “ไถกวาด” เอาหิน
ลูกรงัหรือชัน้หิมะขึ้นมา ทําใหระยะเบรกลดลง
ABS จะลดแรงตานนี้ใหนอยลง ดังนั้น ใหเผือ่
ระยะเบรกใหมากขึ้นเมื่อขับขี่บนถนนที่มีพื้นผิว
ไมแนน

• บนถนนลาดยางปกติ ผูขับขี่บางทานอาจสามารถ
หยุดรถที่ใชระบบเบรกทั่วไปไดดวยระยะเบรกที่
สั้นกวาเล็กนอยเมื่อเทียบกบัรถที่มี ABS

(ตอ)

คําเตอืน
(ตอ)
• ภายใตสภาวะทั้งสองที่กลาวไวขางตน ABS จะ
ยังคงชวยใหทานรักษาการควบคุมทิศทางได
อยางไรก็ตาม พึงระลึกไววา ABS ไมสามารถใช
เพื่อชดเชยสภาพถนนที่ไมดี หรือสภาวะอากาศ
ที่เลวราย หรือวิจารณญาณที่ไมดีพอของ ผูขับขี่
ได  ดังนั้น ใหใชวิจารณญาณในการขับขี่  และ
อยาขับรถเร็วเกินกวาสภาวะที่จะขับขี่ไดอยาง
ปลอดภยั

(1)
(2)

คําเตอืน
• ถาไฟเตือน ABS (1) บนแผงหนาปดติดสวางขึ้น
แลวติดคางขณะขับขี่ แสดงวาอาจมีปญหาเกิด
ขึ้นกับระบบ ABS ใหนํารถเขารับการตรวจสอบ
ระบบ ABS ที่ศูนยบริการซูซูกิทันที ถาระบบ
ABS ไมทํางาน ระบบเบรกจะทํางานเหมือน
ระบบเบรกทั่วไปที่ไมมี ABS

• ถาไฟเตือน ABS (1) และไฟเตือนระบบเบรก (2)
บนแผงหนาปดติดสวางขึ้นหรือติดคางพรอมกัน
ในขณะขับขี่ แสดงวาทั้งฟงกชั่นปองกันลอล็อค
และฟงกชั่น ควบคุมแรงเบรกลอหลัง (ฟงกชั่น
วาลวปรับแรงดัน) ของระบบ ABS อาจผิดปกติ
ถาเปนเชนนั้น ลอหลังอาจลื่นไถลไดงาย หรือ
ในกรณีที่ เลวรายที่สุดรถอาจหมุนไดเมื่อเบรก
บนถนนลื่นหรือเมื่อเบรกอยางแรงแมวาจะเปน
บนถนนลาดยางที่แหงก็ตาม ใหนํารถเขารับการ
ตรวจสอบระบบ ABS ที่ศูนยบริการซูซูกิทันที
ใหขับขี่ ดวยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการ
เบรกอยางแรงเทาที่จะทําได
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ABS ทํางานอยางไร
คอมพิวเตอรจะตรวจสอบความเร็วลออยางตอเนื่อง
โดยจะเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของความเร็วลอ
ในขณะที่เบรก ถาลอหมุนชาลงอยางกะทันหัน ระบบจะ
แปลความหมายเปนสภาวะการลื่นไถล คอมพิวเตอร
จะจายแรงเบรกเพื่อปองกันลอล็อคโดยปรับแรงเบรก
หลายๆ ครั้งในแตละวินาที เมื่อทานเริ่มออกตัวหรือ
เมื่ อท านเร งความเร็ วหลั งจากการเบรกอย างแรง
ทานอาจไดยินเสียงมอเตอรหรือเสียงคลิกเปนระยะ
เวลาสั้นๆ เนื่องจากระบบจะรีเซ็ทหรือทําการตรวจเช็ค
ตัวเอง

คําเตอืน
ABS อาจทํางานไมถูกตอง ถาใชยางหรือลอที่มี
คากําหนดนอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือการใชงาน
ที่ เปนเชนนี้ เนื่ องจาก ABS จะทํางานโดยการ
เปรียบเที ยบการเปลี่ ยนแปลงของความเร็ วลอ
ดังนั้น เมื่อเปลี่ยนยางหรือลอ ใหใชเฉพาะยางและ
ลอที่มีขนาดและชนิดที่ตรงตามคากําหนดที่ระบุไว
ในคูมือการใชงานเทานั้น
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การรันอนิ (การใชงานรถในชวงแรก) ตัวแปลงสภาพไอเสีย

80G106

ตัวแปลงสภาพไอเสียคืออุปกรณที่ ชวยลดปริมาณ
มลพิษที่ เปนอันตรายในกาซไอเสียของรถใหเหลือ
นอยที่สุด  หามใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของสาร
ตะกั่วในรถรุนที่มีตัวแปลงสภาพไอเสีย เนื่องจากสาร
ตะกั่ วจะไปทําลายสวนประกอบที่ชวยลดมลพิษใน
ระบบแปลงสภาพไอเสีย
ตัวแปลงสภาพไอเสียไดรับการออกแบบมาใหใชงาน
ไดตลอดอายุการใชงานของรถภายใตสภาวะการใชงาน
ปกติและเมื่อใชน้ํามันเชื้อเพลิงไรสารตะกั่วเทานั้น ตัว
แปลงสภาพไอเสียไมจําเปนตองไดรับการดูแลรักษา
เปนพิเศษ อยางไรก็ตาม การปรับแตงเครื่องยนตให
ถูกตองเหมาะสมเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่ง การปรับแตง
เครื่องยนตที่ไมถูกตองจะสงผลใหเครื่องยนตไมจุด
ระเบิ ด เปนเหตุ ให ตั วแปลงสภาพไอเสี ยร อนจั ด
ซึ่งอาจมีผลทําใหตัวแปลงสภาพไอเสียและชิ้นสวน
ประกอบตางๆ ของรถเกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง
จากความรอนได

คําเตอืน
• ใหคาดเขม็ขัดนิรภยัตลอดเวลาขณะขับขี่ ถงึแมวา
ที่เบาะหนาจะมีถุงลมติดตั้งอยูดวย แตทั้งคนขับ
และผู โดยสารทั้ งหมดควรคาดเข็มขัดนิรภัยที่
ติดตั้งมากับรถใหถูกตองตลอดเวลา ดูที่คําแนะนํา
การใชงานเข็มขัดนิรภัยที่ถูกตองในหัวขอ “ระบบ
เข็มขัดนิรภัยและเบาะนิรภยัสําหรับเด็ก” 

• หามขับรถในขณะที่อยูในอาการมึนเมาจากฤทธิ์
แอลกอฮอลหรือยาอื่นๆ แอลกอฮอลและยาจะทํา
ใหความสามารถในการขับขี่ดวยความปลอดภัย
ของทานลดลงอยางเห็นไดชัด เปนผลใหความ
เสี่ยงตอการบาดเจ็บแกตัวทานเองและบุคคลอื่น
เพิ่มขึ้นอยางมาก ทานควรหลีกเลี่ยงการขับขี่
ในขณะที่ออนเพลีย ปวย มีอาการระคายเคือง
หรืออยูในภาวะเครียด

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

• หลกีเลีย่งการขับรถในระดับความเรว็คงที่เปน
เวลานาน ชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ไดจะปรับเขาที่ได
ดีกวา ถาทานใชความเร็วในระดับความเร็วตางๆ

• เริ่มออกตัวชาๆ หลีกเลี่ยงการออกตัวโดยการ
เหยียบคันเรงจนสุด

• หลกีเลีย่งการเบรกอยางแรงหรอืเบรกกะทันหัน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงการขับขี่ 320 กม. แรก

• อยาขับขีด่วยความเร็วต่ําขณะอยูในตําแหนงเกียร
สูง ขับขี่ที่ความเรว็รอบเครือ่งยนตปานกลาง

• อยาลากจูงรถพวงในชวงการขับขี่ 960 กม. แรก

การขับขี่โดยใชความเรว็สูง: NO
การขับขี่บนทางลาดชนั: NO
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การประหยดัน้ํามันเชื้อเพลงิ
คําแนะนําต อไปนี้ จะช วยใหท านประหยัดน้ํ ามัน
เชื้อเพลิงได
หลกีเลีย่งการเดินเบาเครื่องยนตที่นานเกนิไป
ถาทานตองจอดรถรอเปนเวลานานกวาหนึ่งนาที ใหดับ
เครื่องยนตและสตารทใหมภายหลัง เมื่ออุนเครื่องยนต
ขณะเครื่องเย็น ใหเดินเบาเครื่องยนตจนกระทั่งเข็มชี้
เกจวัดอุณหภูมิชี้ไปที่ตําแหนง “C” (ถาไมมีขอหามให
ติดเครื่องยนตเดินเบาเปนเวลานาน) เมื่อเข็มชี้ เกจวัด
อุณหภูมิชี้ไปที่ตําแหนงนี้ เครื่องยนตจะอยูที่อุณหภูมิ
การทํางานพรอมสําหรับการออกตัว
หลกีเลีย่งการออกตวั “อยางรวดเร็ว”
การออกตัวอยางรวดเร็วหลังจากหยุดที่สัญญาณไฟ
จราจรหรือปายหยุดจะทําใหสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง
โดยไมจําเปน และยังลดอายุการใชงานของเครื่องยนต
อีกดวย ดังนั้นจึงควรออกตัวอยางชาๆ
หลกีเลีย่งการหยุดรถโดยไมจําเปน
หลีกเลี่ยงการลดความเร็วและการหยุดรถโดยไมจําเปน
ใหรักษาระดับความเร็วใหชาและคงที่ เมื่อไรก็ตามที่
สามารถทําได การลดแลวเรงความเร็วอีกครั้งทันทีจะ
ทําใหสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้น
รักษาระดับความเร็วใหคงที่
รักษาความเร็วใหคงที่ เทาที่สภาพทองถนนและการ
จราจรจะอํานวย

ขอพงึระวัง
การหลีกเลี่ยงไมใหตัวแปลงสภาพไอเสียหรือรถ
เกดิความเสียหาย:
• บํารุงรักษาเครื่องยนตใหอยูในสภาพพรอมใชงาน
อยูเสมอ

• ในกรณีที่เครือ่งยนตบกพรอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เมื่ อเกิดการไมจุดระเบิดของเครื่ องยนต หรือ
ดูเหมือนวาเครื่องยนตไมมีกําลัง ใหนํารถเขารับ
การตรวจเชค็ทันที

• อยาดับเครื่องยนตหรือขัดขวางการจุดระเบิด
ขณะที่เขาเกยีรและรถกําลังเคลื่อนที่อยู

• อยาสตารทเครือ่งยนตโดยการเข็นหรอืลากจูงรถ
หรือปลอยใหรถวิ่งลงทางลาดชัน

• อยาเดินเบาเครื่องยนตขณะที่ปลดหรือถอดสาย
หัวเทียน เชน ในระหวางการวิเคราะหปญหา

• อยาเดินเบาเครื่องยนตเปนระยะเวลานาน ถา
เครื่องยนตเดินเบาไมเรียบ หรือมีความบกพรอง
อื่นๆ

• อยาปลอยใหน้ํามันเชือ้เพลิงเหลอืนอยจนใกล
หมดถัง

คําเตอืน
ใหระมัดระวังในเรื่ องที่จอดรถและสถานที่ขับขี่
เนื่องจากตัวแปลงสภาพไอเสียและชิ้นสวนประกอบ
อื่นๆ ของระบบไอเสียจะมีความรอนสูง เชนเดียว
กับรถยนตทั่วไป อยาจอดหรือขับรถยนตคันนี้ใน
บริเวณที่วัตถุไวไฟเชน ผาแหง หรือใบไมสามารถ
เขาใกลระบบไอเสียได

การขับขี่บนทางลาดชนั: NO
การขับขี่บนถนนลื่น: NO
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ถากรองอากาศอุดตันจากฝุน จะทําใหเกิดการปดกั้น
การไหลของอากาศเขามากขึ้น เปนผลใหกําลังเครื่อง
ลดลงและสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น
รักษาน้ําหนักบรรทุกใหนอยที่สุด
ยิ่งรถมีน้ําหนักบรรทุกมากขึ้นเทาใด ก็จะสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้นเทานั้น  ดังนั้น ใหนําสิ่งของ
หรือสัมภาระที่ไมจําเปนออกจากรถ
รักษาระดับแรงดันลมยางใหถกูตองอยูเสมอ
แรงดันลมยางที่นอยเกินไปจะทําใหสิ้นเปลืองน้ํามัน
เชื้อเพลิงมากกวาปกติ เนื่องจากแรงเสียดทานที่ยาง
มีมากขึ้นในขณะที่รถเคลื่อนที่ หมั่นตรวจสอบแรงดัน
ลมยางใหอยูในระดับที่ถูกตองเสมอ ตามที่ระบุไวบน
ปายที่ประตูดานคนขับหรือที่ เสากลางประตูรถดาน
คนขบั 

การขับขีโ่ดยใชความเร็วสูง
เมื่ อขับขี่ ด วยความเร็วสู ง ใหระมัดระวังสิ่ งต างๆ
ตอไปนี้:
• ระยะเบรกจะมากขึน้ตามความเร็วของรถ ใหเหยียบ
เบรกกอนถึงจุดที่ตองการจะหยุดรถใหมากพอ เพือ่
เผื่อระยะหยุดรถ

• ในวันทีฝ่นตก อาจเกิด “การเหนิน้ํา” ได “การเหินน้ํา”
คือ การสูญเสียการสัมผัสกันโดยตรงระหวางพืน้ผิว
ถนนกับยางรถ เนื่องจากเกิดการกอตัวของชั้นผิวน้ํา
ขึน้ระหวางพื้นผิวถนนกับยางรถ  การบงัคับเลี้ยวหรือ
การเบรกรถในขณะที่เกิด “การเหินน้ํา” จะทําได
ยากมาก จนเปนเหตุใหสูญเสียการควบคุมได ดังนั้น
จึงควรลดความเร็วลง เมื่อพื้นผิวถนนเปยก

• ในขณะที่ขับรถดวยความเร็วสูง รถอาจถูกลมปะทะ
จากทางดานขาง ดวยเหตุนี้ ใหลดความเร็วลง และ
เตรียมพรอมสําหรับการปะทะกับแรงลมทีไ่มคาดคดิ
ซึ่งอาจเกิดขึ้นที่ทางออกปากอโุมงค เมือ่ขับรถผาน
ชองเขา หรือเมื่อมีรถขนาดใหญแซงผานไป ฯลฯ

การขับขีบ่นทางลาดชัน

58MST0401

• เมื่อขับรถขึ้นทางลาดชันมากๆ รถจะเริ่มชาลงและ
กําลังเครื่องยนตจะตก ถาเกิดเหตุการณลักษณะนี้ขึ้น
ทานควรเปลี่ยนเกียรไปที่เกียรต่ําเพื่อใหเครื่องยนต
กลับมามีกําลัง และควรเปลี่ยนเกียรดวยความรวดเร็ว
เพือ่ปองกันไมใหรถสูญเสียแรงเฉื่อย

• เมื่อขับรถลงทางลาดชัน ทานควรใชกําลังเครือ่งยนต 
ในการชวยเบรกโดยเปลีย่นเกียรลงทีละเกียร (ใชวิธี
เดียวกันนี้กับทั้งเกียร CVT หรือเกียรธรรมดา)

ตัวอยาง

การขับขี่บนถนนลื่น: NO
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การขับขีบ่นถนนลื่น
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เมื่อพื้นผิวถนนเปยก ทานควรขับรถดวยความเร็วที่
ต่ํากวาที่ใชบนพื้นผิวถนนแหง เนื่องจากอาจเกิดการ
ลื่นไถลของยางในระหวางการเบรกได เมื่อขับขี่บน
พื้นผิวถนนที่ปกคลุมไปดวยน้ําแข็ง หิมะ หรือโคลน
ใหลดความเร็วลงและหลีกเลี่ ยงการเรงความเร็วใน
ทันที การเบรกกะทันหัน หรือการหมุนพวงมาลัยอยาง
ฉับพลัน

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

คําเตอืน
พยายามหลีกเลี่ยงการเหยียบแปนเบรกคางไวเปน
เวลานานหรือบอยเกินไป ในขณะที่ขับรถลงจาก
ทางลาดชันมากๆ หรือขับรถลงเขาที่มีระยะทางยาว
การกระทําเชนนี้อาจทําใหเบรกมีความรอนสูงเกิน
ไป เปนเหตุ ใหประสิทธิภาพในการเบรกลดลง
ถาไมปฏิบัติตามขอพึงระวังนี้ อาจสงผลใหสูญเสีย
การควบคุมรถได

ขอพงึระวัง
เมื่อขับรถลงทางลาดชัน หามปดสวิตชสตารทไปที่
ตําแหนง “OFF” หรือกดสวิตชสตารทเครื่องยนต
เพื่ อเปลี่ ยนโหมดสตารทไปที่  “LOCK” (OFF)
เพราะอาจทําใหระบบควบคุมมลภาวะและเกียร
CVT (ในรถบางรุน) เสียหายได  

ขอพงึระวัง
• ถาทานไดยินเสียงโซกระทบกับตัวถังรถขณะขบัขี่
ใหหยุดรถและรัดโซใหแนน

• ถารถของทานติดตั้งฝาครอบลอแบบเต็มวง ให
ถอดฝาครอบลอออกกอนที่จะตดิตัง้โซ มิฉะนั้น
ฝาครอบลออาจชํารุดเสียหายจากการเสียดสีของ
โซได
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ถารถติดหลม
ถ ารถของท านติดหลมหิมะ โคลน หรือทราย ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางนี้:
1) เปลี่ยนเกียรไปมาระหวางเกียรเดินหนา (หรือเกียร

หนึ่งสําหรับรุนเกียรธรรมดา) กับเกียรถอย ขั้นตอน
นี้จะทําใหรถโยกเดินหนาและถอยหลัง ซึ่งอาจชวย
ใหมีแรงเฉื่อยเพียงพอที่จะทําใหรถหลุดออกจาก
หลมได คอยๆ เหยียบคันเรงเพื่อใหลอคอยๆ หมุน
ใหถอนคันเรงขณะเปลี่ยนเกียร 
อยาเรงเครื่องยนต การหมุนของลอที่มากเกินไป
จะทําใหลอยิ่งจมลงไปในหลม เปนเหตุใหนํารถ
ออกจากหลมไดยากกวาเดิม

2) ถารถของทานยงัคงตดิอยูในหลมหลงัจากทีโ่ยกรถ
เดินหนาและถอนหลงัเปนเวลาสองถึงสามนาทีแลว
ใหขอความชวยเหลือจากรถคันอื่นเพื่อลากรถของ
ทานขึน้มา

54G638S

คําเตอืน
อยาใหผู ใดยืนใกลกับรถขณะที่ทานกําลังขับเพื่อ
โยกรถออกจากหลม และอยาใหลอหมุนเร็วกวา 40
กม./ชม. ตามที่แสดงบนมาตรวัดความเร็ว ลอที่
หมุนเร็วเกินไปอาจเปนผลใหไดรับบาดเจ็บและ /
หรือรถยนตเสียหายได

ขอพงึระวัง
อยาโยกรถติดตอกันเปนเวลานานกวาสองถึงสาม
นาที  การโยกรถติดตอกันเปนเวลานานจะทําให
เครื่องยนตรอนจัดหรอืชดุเกียรเสียหายได

คําเตอืน
นอกเหนือจากขอแนะนําการขับขี่ ที่อธิบายไวใน
หมวดนี้แลว ขอพึงระวังตอไปนี้ เปนสิ่ งสําคัญที่
ทานตองปฏิบัตติามดวย
• ใหแนใจวายางอยูในสภาพทีด่ี และหมัน่ตรวจเชค็
แรงดนัลมยางใหอยูทีค่ากําหนดเสมอ ดรูายละเอียด
เพิ่มเติมที่หวัขอ “ยาง” ในหมวด “การตรวจสอบ
และการบํารุงรักษา” 

(ตอ)

คําเตอืน
(ตอ)
• หามใชยางอื่นนอกเหนือจากที่ซูซูกิระบุไว อยาใช
ยางที่มีขนาดหรือชนิดที่แตกตางกันที่ลอหนา
และลอหลัง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาง
ที่กําหนด ใหดู ที่ปายขอมูลยางซึ่ งติดอยู ที่ เสา
กลางประตูดานคนขับ 

• อยาใชลอที่มีขนาดใหญกวาลอทีต่ิดมากับรถ หรือ
โชคอัพและสปริงเฉพาะ เพื่อทําใหตัวรถสูงขึ้น
มิฉะนั้ น จะทําใหความรู สึ กในการบั งคับรถ
เปลี่ยนแปลงไป ลอที่มีขนาดใหญกวาลอที่ติดมา
กับรถอาจเสียดสีกับซุมลอเมื่อขับผานลูกระนาด
หรือหลั งเต า เปนเหตุ ให รถเสี ยหายหรือลอ
ชํารุดได

• ภายหลังจากการขับรถผานบริเวณที่มีน้ําทวมขัง
ใหทดสอบเบรกขณะที่ ขับรถดวยความเร็วต่ํา
เพื่อตรวจเช็ควาเบรกยังมีประสิทธภิาพดีอยูหรือ
ไม  ถาประสิทธิภาพของเบรกต่ํากวาปกติ  ให
ทําให เบรกแหงโดยการเหยียบเบรกซ้ําหลายๆ
ครั้ งขณะขั บขี่ ด วยความเร็ วต่ํ า จนกระทั่ ง
ประสิทธิภาพของเบรกกลับสูสภาวะปกติ
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ระบบทําความรอน (ในรถบางรุน) 
และระบบปรับอากาศ
ระบบทําความรอนและระบบปรับอากาศมี  2 แบบ
ดังนี้:
• ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา
• ระบบทาํความรอนและระบบปรบัอากาศแบบอตัโนมตั ิ

 (การควบคมุอุณหภูมิ)

ชองลมออก

58MST0512

1. ชองลมไลฝากระจกบังลมหนา
2. ชองลมไลฝาดานขาง
3. ชองลมดานขาง
4. ชองลมกลาง
5. ชองลมที่พืน้

1

2

2

3

3

4

5

5

1
ตัวอยาง

คันเบรกมือ: 6
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ชองลมดานขาง

68LM502

เลื่อนปุม (1) ในแนวตั้ง และหมุนปุม (2) ในแนวนอน
เพื่ อปรับทิศทางการไหลของอากาศที่ ตองการ เมื่ อ
“เปด” ลมจะออกมาจากชองลมดานขางโดยไมคาํนงึถงึ
ตําแหนงปุมควบคุมการไหลของอากาศ

(1)

(2)

ชองลมกลาง

74LHT0502

เลื่อนปุม (1) ในแนวตั้งหรือแนวนอนเพือ่ปรับทิศทางการไหลของอากาศที่ตองการ

(1) (1)

แปนเหยียบ: 6
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ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา
คําอธิบายเกีย่วกับการควบคมุ

58MST0513

สวิตชปรับอากาศพรอมปุมควบคุมอณุหภูมิ (1) 
หมุนปุมนี้เพื่อเลือกอุณหภูมิ
นอกจากนี้  ยังใช เพื่ อเปดและปดระบบปรับอากาศ
โดยการหมุนปุมนี้ดวย  
การเปดระบบปรับอากาศ ใหหมุนปุมไปที่ตําแหนงอื่น
นอกเหนือจาก “OFF”  เมื่อปุมนี้อยูที่ตําแหนง “OFF”
จะเปนการปดระบบปรับอากาศ 

หมายเหตุ:
ในระหวางการทํางานของเครื่องปรับอากาศ ทานอาจ
สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของความเร็วรอบเครื่องยนต
เล็กนอย การเปลี่ยนแปลงนี้ไมใชสิ่งผิดปกติแตอยางใด
เนื่ องจากระบบได รับการออกแบบมาโดยใหคอม
เพรสเซอรทํางานหรือไมทํางานเพื่อรักษาอุณหภูมิที่
ตองการไว 
การทํางานของคอมเพรสเซอรที่ น อยลงจะทําให
ประหยดัน้ํามันเชื้อเพลิงไดดียิ่งขึน้
ปุมควบคุมความเร็วโบลวเวอร (2)
หมุนปุ มนี้ เพื่ อเป ดโบลวเวอร และเลือกความเร็ ว
โบลวเวอร
ปุมควบคุมการไหลของอากาศ (3)

63J048

ใชปุมนี้ เพื่อเลือกฟงกชั่นใดฟงกชั่นหนึ่งที่อธิบายไว
ดานลางนี้

การระบายอากาศ (a)

74LHT0504

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมกลาง
และชองลมดานขาง
สองระดับ (b)

74LHT0505

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมกลาง
ชองลมดานขางและชองลมที่พื้น
เปาเทา (c)

74LHT0506

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมที่พื้น
และชองลมดานขาง และจะออกจากชองลมไลฝากระจก
บังลมหนาและออกจากชองลมไลฝาดานขางเบาๆ

(1) (4)

(2)

(3)

(a)

(b)

(e)

(d)

(c)

คันเกียร: 10
ฝาถงัน้ํามันเชือ้เพลิง: 5
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เปาเทาและกระจกบังลมหนา (d)

74LHT0507

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมที่พื้น
ชองลมไลฝากระจกบังลมหนา และชองลมดานขาง 
กระจกบังลมหนา (e)

74LHT0508

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมไลฝา
กระจกบังลมหนา และชองลมดานขาง 

ปุมควบคุมอากาศเขา (4)

68LM511

ใชปุมนี้เพื่อเลือกโหมดตางๆ ตอไปนี้
อากาศภายนอก (f)
เมื่อเลือกโหมดนี้ ไฟแสดงสถานะจะดับลงและจะใช
อากาศภายนอก
อากาศหมุนเวียนภายใน (g)
เมื่อเลือกโหมดนี้ ไฟแสดงสถานะจะสวางขึ้น ซึ่งจะ
เปนการปดชองอากาศภายนอกและหมุนเวียนอากาศ
ภายในแทน โหมดนี้เหมาะสําหรับการขับผานบริเวณ
ที่มีฝุนหรือมีมลพิษทางอากาศ เชน อุโมงค หรือเมื่อ
ตองการใหภายในหองโดยสารเยน็เร็วขึน้
การกดปุมควบคุมอากาศเขาในแตละครั้งจะเปนการ
สลับการทํางานระหวาง “โหมดอากาศภายนอก” และ
“อากาศหมุนเวยีนภายใน” 
หมายเหตุ:
หากทานเลือก “อากาศหมุนเวียนภายใน” เปนเวลานาน
อากาศภายในรถอาจมี เชื้ อโรคปนเป อนได  ดังนั้ น
ทานควรเลือก “อากาศภายนอก” บางเปนครั้งคราว

คําแนะนําในการใชงานระบบ
การระบายอากาศธรรมชาติ
เลือก “การระบายอากาศ” และ “อากาศภายนอก” แลว
ปรับปุมควบคุมอุณหภูมิไปที่ตําแหนงอุณหภูมิที่ตองการ
และปรับปุ มควบคุมความเร็วโบลวเวอรไปที่  “OFF”
อากาศภายนอกจะไหลผานรถยนตในระหวางการขับขี่
การระบายอากาศแบบควบคุม
การปรับตั้งการควบคุมจะเหมือนกับการระบายอากาศ
ธรรมชาติ ยกเวนทานจะตองปรับปุมควบคุมความเร็ว
โบลวเวอรไปที่ตําแหนงอื่นๆ นอกจาก “OFF” 
การทําความเย็นปกติ
ปรับปุ มควบคุมการไหลของอากาศไปที่  “การระบาย
อากาศ” แลวปรับปุ มควบคุมอุณหภูมิไปที่ ตําแหนง
อุณหภูมิ ที่ ต องการ และปรั บปุ มควบคุ มความเร็ ว
โบลวเวอรไปที่ตําแหนงความเร็วโบลวเวอรที่ตองการ
และปรับปุ มควบคุมไปที่ ตําแหนงอื่นนอกเหนือจาก
“OFF” การปรับปุ มควบคุมความเร็วโบลวเวอรไปที่
ตําแหนงความเร็วโบลวเวอรที่ สูงขึ้ นจะเปนการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทําความเย็น
ทานสามารถเปลี่ยนการทํางานของปุมควบคุมอากาศเขา
ไปที่ “อากาศภายนอก” หรือ “อากาศหมุนเวียนภายใน”
ตามที่ทานตองการได การเลือก “อากาศหมุนเวียนภายใน”
จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทําความเย็น
การทําความเย็นอยางรวดเร็ว
(โดยใชอากาศหมุนเวียนภายใน)
การปรับตั้งการควบคุมจะเหมือนกับการทําความเย็นปกติ
ยกเวนทานจะตองเลือก “อากาศหมุนเวียนภายใน” และ
ความเร็วโบลวเวอรสูงสุด

(f) (g)

ฝาถงัน้ํามันเชือ้เพลิง: 5
การพับเบาะหลัง: 3
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หมายเหตุ:
• หากทานเลอืก “อากาศหมนุเวยีนภายใน” เปนเวลานาน
อากาศภายในรถอาจมีเชื้อโรคปนเปอนได ดังนั้น
ทานควรเลือก “อากาศภายนอก” บางเปนครั้งคราว

• หากทานจอดรถยนตทิง้ไวกลางแดดโดยทีป่ดกระจก
ไว การทําความเย็นจะเร็วขึ้นเมื่อทานเปดกระจก
ลงเปนระยะเวลาสั้นๆ ในขณะที่ทานใชงานเครื่อง
ปรับอากาศโดยที่ปุมควบคุมอากาศเขาอยูที่ “อากาศ
ภายนอก” และความเร็วโบลวเวอรอยูที่ความเร็วสูง

การไลความชืน้
ปรับปุมควบคุมการไหลของอากาศไปที่ตําแหนงที่
ตองการปรับปุมควบคุมอุณหภูมิไปที่ตําแหนงอุณหภูมิ
ที่ตองการ และปรับปุมควบคุมความเร็วโบลวเวอรไป
ที่ตําแหนงความเร็วโบลวเวอรที่ตองการ นอกจากนี้
ใหเลือก “อากาศภายนอก” และปรับปุมควบคุมไปที่
ตําแหนงอื่นนอกเหนือจาก “OFF” 

หมายเหตุ:
เนื่องจากระบบปรับอากาศจะไลความชื้นในอากาศ
การเปดการทํางานจะชวยใหกระจกใส 

การบํารงุรักษา
ถาทานไมไดใชเครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน เชน
ในชวงฤดูหนาว เครื่องปรับอากาศอาจทํางานไดไม
เต็มประสิทธิภาพเมื่ อท านเริ่ มใชงานอีกครั้ ง เพื่ อ
เปนการยืดอายุการใชงานและรักษาประสิทธิภาพการ
ทํางานสูงสุดของเครื่องปรับอากาศ จึงจําเปนตองเปด
ใชงานเครื่องปรับอากาศบางเปนครั้งคราว เปดใชงาน
เครื่องปรับอากาศอยางนอยเดือนละครั้งเปนเวลาหนึ่ง
นาทีขณะเครื่องยนตเดินเบา การทําเชนนี้จะเปนการ
หมุนเวียนสารทําความเย็นและน้ํามัน รวมทั้ งชวย
ปองกันชิ้นสวนประกอบภายในดวย
เครื่องปรับอากาศของทานมีไสกรองอากาศ ทําความ
สะอาดหรือเปลี่ ยนไสกรองอากาศตามที่ ระบุไวใน
“ตารางการบํารุงรักษา” ในหมวด “การตรวจสอบและ
การบํารุงรักษา” ใหศูนยบริการซูซูกิ เปนผู ปฏิบัติ
ขั้นตอนนี้เนื่องจากจําเปนตองเลื่อนชองเก็บของดานลาง
ลงเพื่อปฏิบัติงาน

หมายเหตุ:
รถของท านใชสารทําความเย็นระบบปรับอากาศ
HFC-134a ซึ่งโดยทั่วไปเรียกวา “R-134a”  R-134a
เขามาแทนที่ R-12 ประมาณป 1993 สําหรับการใชงาน
กับรถยนต สารทําความเย็นอื่นๆ สามารถนํามาใชได
เชนกัน โดยรวมถึง R-12 แบบรีไซเคิล แตแนะนําให
ใชเฉพาะ R-134a กับรถของทานเทานั้น

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

การพับเบาะหลัง: 3
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ระบบทําความรอนและระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
(การควบคุมอณุหภูมิ) 
คําอธิบายเกีย่วกับการควบคมุ

71LST0504

(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

การพับเบาะหลัง: 3
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ปุมควบคุมอณุหภูมิ (1)

68LM514

หมุนปุมควบคมุอุณหภูมิ (1) เพื่อปรับอุณหภูมิ 

ปุมควบคุมความเร็วโบลวเวอร (2)

68LM515

ปุ มควบคุมความเร็วโบลวเวอร  (2) ใชสําหรับเปด
โบลวเวอรและเลือกความเร็วโบลวเวอร  
ถ ากดสวิตช  “AUTO” (8) ความเร็วโบลวเวอรจะ
เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเพื่อใหระบบควบคุมอุณหภูมิ
รักษาอุณหภูมิที่เลือกไว 

ปุมควบคุมอากาศเขา (3)

71LS10501

กดปุมควบคุมอากาศเขา (3) เพื่อเปลี่ยนระหวางโหมด
ตอไปนี้ 
ถากดสวิตช “AUTO” (8) อากาศเขาจะเปลี่ยนแปลง
โดยอตัโนมตัเิพื่อใหระบบควบคมุอณุหภมูริกัษาอณุหภมูิ
ที่เลือกไว 
หมายเหตุ:
เมื่อทานเลือกโหมดอากาศหมุนเวียนภายใน ระบบการ
ทํางานอัตโนมัติจะถูกยกเลิกการทํางาน ถาทานกด
สวิตช “AUTO” (8)
อากาศหมุนเวียนภายใน (a)
เมื่ อเลือกโหมดนี้  ขณะปดชองอากาศภายนอกและ
หมุนเวียนอากาศภายในแทน โหมดนี้เหมาะสําหรับการ
ขับผานบริเวณที่มีมีมลพิษทางอากาศ เชน อุโมงคหรือ
เมื่อตองการใหภายในหองโดยสารเยน็เร็วขึ้น

(1) (2)

(b)

(a)

(3)

การพับเบาะหลัง: 3
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อากาศภายนอก (b) 
เมื่อเลือกโหมดนี้ อากาศภายนอกจะถูกนําเขามา 

การกดปุมควบคุมอากาศเขาในแตละครั้งจะเปนการ
เลือกการทํางานระหวาง “โหมดอากาศภายนอก” และ
“อากาศหมุนเวยีนภายใน” 

หมายเหตุ:
หากทานเลือก “อากาศหมุนเวียนภายใน” เปนเวลานาน
อากาศภายในรถอาจมี เชื้ อโรคปนเป อนได  ดังนั้ น
ทานควรเลือก “อากาศภายนอก” บางเปนครั้งคราว

ปุมควบคุมการไหลของอากาศ (4)

68LM517

กดปุ มควบคุมการไหลของอากาศ (4) เพื่ อเปลี่ ยน
ระหวางฟงกชั่นตอไปนี้  การแสดงสถานะของแตละ
โหมดที่เลือกจะปรากฏบนจอแสดงผล 
ถ ากดสวิตช  “AUTO” (8) การไหลของอากาศจะ
เปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเพื่อใหระบบควบคุมอุณหภูมิ
รักษาอุณหภูมิที่เลือกไว 

การระบายอากาศ (c)

74LHT0504

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมกลาง
และชองลมดานขาง

สองระดับ (d)

74LHT0505

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมที่พื้น
และอากาศที่เย็นจะออกจากชองลมกลางและชองลม
ดานขาง เมื่อปุมควบคุมอุณหภูมิ (1) อยูในตําแหนง
เย็นสุดหรือรอนสุด อยางไรก็ตาม ลมที่ออกจากชองลม
ที่พื้นและลมที่ออกจากชองลมกลางและชองลมดาน
ขางจะมีอุณหภูมิเทากัน

(4)

(c)

(d)

(e)

(f)

การพับเบาะหลัง: 3
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ความรอน (e)

74LHT0506

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมที่พื้น
และชองลมดานขาง และจะออกจากชองลมไลฝากระจก
บังลมหนาและออกจากชองลมไลฝาดานขางเบาๆ

ความรอนและไลฝา (f)

74LHT0507

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมที่พื้น
ชองลมไลฝากระจกบังลมหนา ชองลมไลฝาดานขาง
และชองลมดานขาง

สวิตชไลฝา (5)

68LM518

กดสวิตชไลฝา (5) เพือ่เปดใชงานระบบไลฝา

การไลฝา

74LHT0508

อากาศที่ถูกควบคุมอุณหภูมิจะออกจากชองลมไลฝา
กระจกบังลมหนา ชองลมไลฝาดานขาง และชองลม
ดานขาง

หมายเหตุ:
เมื่ อกดสวิตชไลฝา (5) เพื่ อเปดใชงานระบบไลฝา
ระบบปรับอากาศจะทํางานและเลือกโหมด “อากาศ
ภายนอก” โดยอัตโนมัติ  อยางไรกต็าม ในสภาพอากาศ
หนาวจัด ระบบปรับอากาศจะไมทํางาน 

(5)

การพับเบาะหลัง: 3
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สวิตชเครื่องปรับอากาศ (6)

68LM555

สวิตชเครื่ องปรับอากาศ (6) ใชสําหรับเปดและปด
ระบบปรับอากาศไดขณะที่โบลวเวอรทํางานเทานั้น
การเปดระบบปรับอากาศ ใหกดที่สวิตชและ “A/C”
จะปรากฏบนจอแสดงผล  การปดระบบปรับอากาศ
ใหกดที่สวิตชอีกครั้งและ “A/C” จะหายไปจากจอ
แสดงผล

คําแนะนําในการใชงานระบบ
การทํางานอัตโนมัติ

68LM520

ทานสามารถทําใหระบบควบคุมอุณหภูมิ ทํางานโดย
อัตโนมัติ  การตั้ งใหระบบทํางานอัตโนมัติทั้ งหมด
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดานลาง
1) สตารทเครื่องยนต
2) กดสวิตช “AUTO” (8) 
3) เลือกอุณหภูมิที่ตองการโดยการหมุนปุมควบคุม

อุณหภูมิ (1) 
ความเร็วโบลวเวอร อากาศเขาและการไหลของอากาศ
จะถูกควบคุมโดยอตัโนมัติเพือ่รักษาอุณหภมูิที่ตั้งไว 
หมายเหตุ:
เมื่ อทานเลือกโหมดอากาศหมุนเวียนภายใน ระบบ
การทํางานอัตโนมัติจะถูกยกเลิกการทํางาน ถาทานกด
สวิตช “AUTO” (8) 

ทานสามารถใชงานสวิตชเครื่องปรับอากาศ (6) เพื่อ
เปดหรือปดเครื่องปรับอากาศดวยตนเองตามที่ทาน
ตองการได  เมื่อทานปดสวิตชเครื่องปรับอากาศ ระบบ
ควบคุมอุณหภูมิจะไมสามารถทําใหอุณหภูมิภายในต่ํา
กวาอุณหภูมิภายนอกได 
การปดระบบควบคมุอุณหภูม ิใหกดทีส่วติช “OFF” (7)
หมายเหตุ:
ถา “AUTO” ที่จอแสดงผลกะพริบ แสดงวามีปญหาที่
ระบบทําความรอนและ/หรือระบบปรับอากาศ  ทานควร
นํารถเขารับการตรวจเช็คระบบที่ศนูยบริการซูซูกิ
หมายเหตุ:
• การเลือกอุณหภูมิที่ทานรูสึกสบายที่สุด ใหเริ่มจาก
การตั้งคาที่ 25°C (75°F) 

• ถาทานหมุนปุมควบคุมอุณหภูม ิ (1) จนกระทั่ง “HI”
หรือ “LO” ปรากฏบนจอแสดงผล ระบบควบคมุ
อุณหภูมิจะทํางานที่การทําความรอนสูงสุดและการ
ทําความเย็นสูงสุด และโบลวเวอรจะทํางานดวย
ความเร็วสูงสุด

• เพื่อปองกนัการเปาลมเยน็ในสภาพอากาศหนาวหรอืการ 
เปาลมรอนในสภาพอากาศรอน ระบบจะเปดโบลวเวอร
ชากวาปกติจนกวาลมอุนหรือลมเย็นจะพรอมทํางาน 

• หากทานจอดรถยนตทิ้งไวกลางแดดโดยที่ปดกระจก
ไว การทําความเย็นจะเร็วขึน้เมื่อทานเปดกระจกลง
เปนระยะเวลาสั้นๆ 

(6)
(1)

(6)

(7) (8)

การพับเบาะหลัง: 3
ทีว่างพักแขน: 3
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• แมวาจะอยูภายใตการทํางานอัตโนมัติ ทานสามารถ
ตั้งคาแตละปุมควบคุมไปยังโหมดแบบกําหนดเอง
ได ฟงกชั่นที่ เลือกแบบกําหนดเองจะถูกรักษาไว
และฟงกชั่นอื่นๆ จะยังคงอยูภายใตการทํางานแบบ
อัตโนมัติ 

• การตั้งคาปุมควบคุมความเร็วโบลวเวอร (2), ปุม
ควบคุมอากาศเขา (3), ปุมควบคุมการไหลของอากาศ
(4) กลับไปยังการทํางานอัตโนมัติ ใหกดสวิตช
“AUTO” (8)

74LHT0510

ระมดัระวงัอยาบังเซ็นเซอรอุณหภูมภิายในหองโดยสาร
(10) ที่อยูระหวางพวงมาลัยกับแผงควบคุมอุณหภูมิ
หรือโซลารเซ็นเซอร (11) ที่อยูสวนบนสุดของแผง
คอนโซลดานคนขับ  ระบบควบคุมอัตโนมัติจะใช
เซ็นเซอรเหลานี้ในการควบคุมอุณหภมูิ 

การทํางานแบบกําหนดเอง
ทานสามารถควบคุมระบบควบคุมอุณหภูมิไดดวย
ตัวเอง ปรับปุมควบคุมไปที่ตําแหนงที่ตองการ

74LHT0509

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

• ปรับปุมควบคมุความเรว็โบลวเวอรไปทีค่วามเรว็สูง
• ปรับปุมควบคมุอุณหภูมิไปที่เครื่องหมาย “HI” บน
จอแสดงผล และ

• ปรับชองลมดานขางเพื่อใหลมเปาไปที่กระจกขาง

การบํารงุรักษา
ถาทานไมไดใชเครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน เชน ใน
ชวงฤดูหนาว เครื่ องปรับอากาศอาจทํางานไดไม เต็ม
ประสิทธิภาพเมื่อทานเริ่มใชงานอีกครั้ ง เพื่อเปนการ
ยืดอายุการใชงานและรักษาประสิทธิภาพการทํางาน
สูงสุดของเครื่องปรับอากาศ จึงจําเปนตองเปดใชงาน
เครื่องปรับอากาศบางเปนครั้ งคราว เปดใชงานเครื่อง
ปรับอากาศอยางนอยเดือนละครั้ งเปนเวลาหนึ่ งนาที
ขณะเครื่องยนตเดินเบา การทําเชนนี้จะเปนการหม ุนเวียน
สารทําความเย็นและน้ํามัน รวมทั้งชวยปองกันช ิ้นสวน
ประกอบภายในดวย
เครื่องปรับอากาศของทานมีไสกรองอากาศ ทําความ
สะอาดหรื อเปลี่ ยนไสกรองอากาศตามที่ ระบุ ไว ใน
“ตารางการบํารุงรักษา” ในหมวด “การตรวจสอบและ
การบํารุงรักษา” ใหศูนยบริการซูซูกิเปนผูปฏิบัติขั้นตอนนี้
เนื่องจากจําเปนตองเลื่อนชองเก็บของดานลางลง เพื่อ
ปฏิบัติงาน
หมายเหตุ:
รถของทานใชสารทาํความเยน็ระบบปรบัอากาศ HFC-134a
ซึ่งโดยทั่วไปเรียกวา “R-134a”  R-134a เขามาแทนที่ R-12
ประมาณป  1993 สําหรับการใชงานกับรถยนต  สารทํา
ความเย็นอื่นๆ สามารถนํามาใชไดเชนกัน โดยรวมถึง R-12
แบบรีไซเคิล แตแนะนําใหใชเฉพาะ R-134a กับรถของ
ทานเทานัน้

(10)

(11)

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ขอพงึระวัง
การใชสารทําความเย็นผิดประเภทอาจทําใหระบบปรับ
อากาศของทานไดรับความเสียหาย ใชเฉพาะ R-134a
เทานั้น หามผสมหรอืใชสารทาํความเยน็อืน่แทน R-134a

ทีว่างพักแขน: 3
แผงบังแดด: 5
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เสาอากาศวิทยุ

63J055

เสาอากาศวิทยุที่หลังคาเปนแบบถอดได การถอดเสา
อากาศ ใหหมุนทวนเข็มนาฬกิา การติดตั้งเสาอากาศกลับ
เขาที ่ใหใชมือหมุนเสาอากาศตามเข็มนาฬกิาใหแนน

การติดตั้งชุดสงสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ
เราขอแนะนําใหทานขอคําแนะนําจากศูนยบริการซูซูก ิ
เกี่ยวกับแถบคลื่นความถี่วิทยุ กําลังไฟฟาสงออกสูงสุด
ตําแหนงเสาอากาศบนรถ และเงื่อนไขที่กําหนดตางๆ
สําหรับการติดตั้ ง และ/หรือการใชงานกอนทําการ
ติดตั้งชุดสงสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุกับรถของทาน
อุปกรณบางประเภทอาจทําให ระบบควบคุมด วย
อิเล็กทรอนิกสเกิดความบกพรอง ถาไดรับการติดตั้ง
อยางไมถกูตองหรืออุปกรณเหลานั้นไมเหมาะสมกับรถ 

ขอพงึระวัง
การหลีกเลี่ ยงไมให เกิดความเสียหายขึ้ นกับเสา
อากาศวิทยุ:
• ถอดเสาอากาศออกเมื่อใชบริการลางรถดวยเครื่อง
ลางรถอตัโนมัติ

• ถอดเสาอากาศออกเมื่อเสาอากาศจะชนกับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง เชน เพดานต่ําในโรงจอดรถหรือเมื่อใชผา
คลุมรถ

ตัวอยาง

สวิตชไฟสองสวางภายใน: 7
สปอตไลท: 7
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ระบบเครื่องเสียง (ในรถบางรุน) 

USB CD
1 2 3 4 5 6

MENU SEEK/TRACK

AS

AMFM

RPT

RDMDISP

PUSH SOUND
TUNE/FLDVOL PUSH PWR

เครื่องเลน CD และวิทยุ AM/FM

ชดุเพิ่มอุณหภูมิเบาะหนา: 8
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ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ขอสังเกตเกี่ยวกับแผนดิสก 
ขอพึงระวัง
• เมื่อหองโดยสารภายในรถเยน็จัดและมีการใชงาน

เครื่องเลนทันทีหลังจากเปดฮีทเตอร  ความชื้น
อาจจับตัวบนแผนดิสกหรือสวนออพติคัลของ
เครื่องเลน และทําใหไมสามารถเลนเพลงไดอยาง
ถูกตอง หากความชื้นจับตัวบนแผนดสิกใหใชผานุม
เช็ดออก แตถาความชื้นจับตัวบนสวนออพติคัลของ
เครื่องเลน หามใชงานเครื่องเลนประมาณหนึ่ ง
ชั่วโมง เพื่อปลอยใหความชื้นหายไปตามปกติ

• การขับขี่บนถนนที่ขรุขระมากซึ่งทําใหเกิดแรงสั่น
สะเทือนที่รุนแรงอาจทําใหเสียงเพลงสะดุด

• เครื่องเลนนี้ใชกลไกที่มีความแมนยํา แมในกรณีที่
มีปญหาเกิดขึ้น หามเปดฝาครอบ ถอดแยกชิ้นสวน
เครื่องเลน หรือหลอลื่นสวนหมุน
กรุณานํารถเขารับการตรวจเช็คเครื่องเลนที่ศูนย
บริการซูซูกิ

ขอควรระวังในการใชงาน

เครื่องเลนนี้ไดรับการออกแบบมาเพื่อเลนแผน CD ที่
มีเครื่องหมาย (A) ดังที่แสดงดานบนโดยเฉพาะ 
ซึ่งไมสามารถเลนแผนดิสกประเภทอื่นได

คําเตอืน
ถาทานใหความสนใจตอการใชงานระบบเครื่องเสียง
หรื อการมองที่ จอแสดงของระบบเครื่ องเสี ยง
ในขณะขับขี่มากเกินไป อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุได
ถาทานปรับระดับเสียงใหดังเกินไป อาจทําใหทาน
ขาดความระมัดระวั งกับสภาพการจราจรและ
ทองถนนในขณะนั้นได 
• ทานควรตั้งใจมองไปที่ถนนและตั้งใจขับรถอยาง
ระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการใหความสนใจกบัการ
ใชงานระบบเครื่องเสียงหรือ การมองที่จอแสดง
ของระบบเครื่องเสียงมากเกินไป

• ทานควรทําความคุนเคยกับการใชงานและปุม
ควบคุมตางๆ ของระบบเครื่องเสียงกอนการขบัขี่ 

• ตั้งสถานีวิทยุที่ทานชืน่ชอบไวกอนการขับขี่ เพือ่
ใหทานสามารถปรับตั้ งคลื่นเหลานั้นไดอยาง
รวดเร็วโดยใชสถานีวิทยุที่ตั้งไว

• ปรับระดับเสียงใหอยูในระดับที่ทานสามารถรับรู
สภาพการจราจร และทองถนนในขณะขับขี่ได 

(A)

ชองเสียบอุปกรณเสรมิ: 8
มือจับเหนือประตู: 3
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การนําแผน CD ออกจากกลองเก็บแผน CD ใหกดที่
ตรงกลางของกลองและหยิบแผน CD ออกมาโดยจับ
ที่ขอบแผน CD อยางระมัดระวัง

จับที่ขอบแผน CD ทุกครั้ง
หามจับที่พืน้ผิวของแผนดิสก

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 หรือทินเนอร เช็ดทําความสะอาดแผน
CD

การนําแผนดิสกออก วิธีการจับแผน CD ที่ถกูตอง

(B)
(B)(C)

ตะขอแขวนเสื้อ:
กลองใสแวน:
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หามใชแผน CD ที่มีรอยขูดขีดมาก เสียรูป หรือแตกหัก
ฯลฯ เพราะการเลนแผนดิสกที่มีลักษณะดังกลาวจะทํา
ใหเกิดความเสียหายหรือทําใหระบบไมสามารถทํางาน
ไดอยางถูกตอง 

อยาใหแผน CD ถูกแสงแดดหรือแหลงความรอนใดๆ
โดยตรง
หมายเหตุ: 
• หามใชแผนปองกัน CD ที่มีจําหนายทั่วไปหรือแผน
ดสิกที่มตีัวกันสะเทือน ฯลฯ
เพราะอาจเกิดการติดขดักับกลไกภายในและทําให
แผนดิสกไดรับความเสียหาย

• อาจไมสามารถเลนแผน CD-R กับเครื่องเลนนี้ได
เนื่องจากเงื่อนไขในการบันทึก 

• ไมสามารถเลนแผน CD-RW กับเครื่องเลนนี้ได

คําเตอืน
ผลิตภัณฑนี้ เปนเลเซอรคลาส I การใชงานการ
ควบคุมหรือการปรับตั้งหรือการปฏิบัติขั้นตอนใดๆ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในที่นี้ อาจทําใหเกิดการ
แผรงัสีที่เปนอันตรายออกมาได
อยาเปดฝาครอบและอยาพยายามซอมเครื่องเลนนี้
ดวยตนเอง ใหนําเครื่องเลนเขารับบริการจากชาง
ผูชํานาญการ
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การทํางานพื้นฐาน

USB CD
1 2 3 4 5 6

MENU SEEK/TRACK

AS

AMFM

RPT

RDMDISP

PUSH SOUND
TUNE/FLDVOL PUSH PWR

(1)

(3)

(2)

(1) ปุมเปด/ปด หรือปุมควบคุมระดับเสียง
(2) ปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND 
(3) ปุมปดเสียง
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การเปด/ปด
กดปุมเปด/ปด (1)
เครื่องเลนจะเริ่มเลนในโหมดการทํางานลาสุดที่ ใช
กอนปดเครื่อง

การปรับระดับเสียง
หมุนปุมควบคมุระดับเสียง (1) 
การหมุนปุมตามเข็มนาฬิกาจะเปนการเพิ่มระดับเสียง
และการหมุนปุมทวนเข็มนาฬิกาจะเปนการลดระดับ
เสียง
หมายเหตุ:
ขณะขับขี่ ควรปรับเสียงใหอยูในระดับที่สามารถไดยิน
เสียงทั่วไปและ/หรือเสียงรบกวนจากภายนอกรถได

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

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

การกดปุมในแตละครั้งจะทําใหการปรับเสียง
เปลี่ยนแปลงดังนี้:

2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพื่อปรับเสียง 

การปรับ AVC (ระบบควบคุมระดับเสียงอัตโนมตัิ)
ฟงกชั่นระบบควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติ (AVC) จะ
ปรับ (เพิ่ ม/ลด) ระดับเสียงตามความเร็วรถ ระบบ
ควบคุม AVC มาพรอมกับตัวเลือกเสียงสามระดับ
(LEVEL OFF, 1, 2, 3) ชวงการปรับระดับเสียงจะเพิ่ม
ขึ้นพรอมกับหมายเลขของ LEVEL 
1) กดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2) จน

ถึงโหมดการปรับ AVC
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)

เพื่อเลือกระดับการปรับ AVC ที่ตองการ (การตั้ง
คาเริ่มตน: LEVEL 2)

การปรับเสียงเบส (BASS 0)

การปรับเสียงแหลม (TREBLE 0)

การปรับสมดุลเสียง (BALANCE 0)

การปรับเฟเดอร (FADER 0)

การปรับ AVC (LEVEL 2)
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การฟงวิทยุ

USB CD
1 2 3 4 5 6

MENU SEEK/TRACK

AS

AMFM

RPT

RDMDISP

PUSH SOUND
TUNE/FLDVOL PUSH PWR

(7)

(5)

(4) (3)(6)

(1)
(2)

จอแสดงผล

(1) ปุม FM 
(2) ปุม AM 
(3) ปุมคนหาสถานีแบบเลื่อนขึน้
(4) ปุมคนหาสถานีแบบเลื่อนลง
(5) ปุมปรบัหาคลื่นความถี่ดวยตัวเอง (TUNE FOLDER 

PUSH SOUND) 
(6) ปุมตั้งสถาน ี([1] ถึง [6])
(7) ปุมบนัทึกอตัโนมัติ (AS) 

(A) คลื่นวิทยุ
(B) ความถี่

(A)

(B)
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การเลือกคลืน่วิทยุ FM 
กดปุม FM (1)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนคลื่นวิทยดุังนี้:

การเลือกคลืน่วิทยุ AM 
กดปุม AM (2)

การคนหาสถานี
กดปุมคนหาสถานีแบบเลื่อนขึ้น (3) หรือปุมคนหา
สถานีแบบเลื่อนลง (4)
เครื่องเลนจะหยุดการคนหาสถานีเมื่อพบสถานีในชวง
ความถี่ที่สามารถรับได

การปรับหาคลื่นความถี่ดวยตวัเอง
หมนุปุมปรบัหาคลื่นความถี่ด วยตัวเอง (TUNE FOLDER
PUSH SOUND) (5) 
ความถี่ที่รับไดจะแสดงบนหนาจอ

การบันทึกสถานี
1) เลือกสถานีที่ตองการ
2) กดปุมตั้งสถาน ี (6) ทีท่านตองการบันทกึสถานวีิทยุ

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

การบันทึกอตัโนมัติ
กดปุม AS (7) คางไวเปนเวลา 2 วินาทีหรือนานกวา
สถานีวิทยุที่สามารถรับสัญญาณไดดี 6 สถานีจะถูก
บันทึกไวในปุมตั้งสถานี (5) ตามลําดับโดยอัตโนมัติ
โดยเริ่มจากความถีต่่ําสุด 
หมายเหตุ:
• สามารถยกเลกิการบันทกึอตัโนมตัไิดโดยการกดปุม

AS (7) ในขณะทีก่ารบนัทกึอตัโนมตักิําลงัทํางานอยู 
• เมือ่ทําการบันทึกอตัโนมตัิ สถานีที่บันทึกไวในหนวย
ความจํากอนหนานี้จะถูกบันทึกทับ

• เมื่อมีสถานีที่บันทึกไดนอยกวา 6 สถานี แมวาจะทํา
การบันทึกโดยอัตโนมัติครบ 1 รอบแลว จะไมมีการ
บนัทึกสถานีใดในปุมตั้งสถานี (6) ที่เหลืออยู 

• ในโหมดการบนัทึกอตัโนมตั ิ สามารถตั้งสถานสีาํหรบั
FM1 และ FM2 ไดเหมือนกัน 6 สถานี และสําหรับ
AM อีก 6 สถาน ี

การเปด/ปดโหมดการบันทึกอตัโนมัต ิ
กดปุม AS (7)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการสลับโหมดดังนี้:

การรับคลื่นวิทยุ
การรับคลืน่วทิยุอาจไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอม
สภาพอากาศ หรือความแรงของสัญญาณวิทย ุและ
ระยะทางจากสถานี ภูเขาและอาคารในบริเวณน ั้ นอาจ
รบกวนหรือหักเหการรับคลื่นวิทยุ ซึ่ งทําใหการรับ
สัญญาณไมดี การรับสัญญาณไมดีหรือคลื่นรบกวน
วิทยุอาจมีสาเหตุมาจากกระแสไฟฟาจากสายไฟหรือ
สายไฟฟ  าแรงสูง

FM1        FM2 เปดโหมด AS  ปดโหมด AS 
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การฟง CD

USB CD
1 2 3 4 5 6

MENU SEEK/TRACK

AS

AMFM

RPT

RDMDISP

PUSH SOUND
TUNE/FLDVOL PUSH PWR

(3) (5) (4)

(8)

(6)
(7)

(2) (1)

จอแสดงผล

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

(A) หมายเลขแทร็ค
(B) เวลาเลน

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

(B)

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

• แผนดิสกที่บันทึกในรูปแบบ CD-R/CD-RW บาง
แผนอาจไมสามารถเลนได 

• ใสแผน CD โดยหงายดานที่มีเครื่องหมายขึ้น 
• เมื่อมีแผน CD อยูในเครื่องเลนอยูแลว จะไม

สามารถใสแผน CD ไดอกี ถาไมนําแผน CD ออก
จากเครื่องเลนกอน หามออกแรงบังคับเพื่อใสแผน
CD เขาไปในชองใสแผน CD 

การเลือกโหมด CD
กดปุม CD (3)

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

การนําแผน CD ออก
กดปุมนําแผนออก (2)
เมื่อโหมดสตารทอยูที่  “LOCK” แผน CD ที่นําออก
คางไวที่ชองใสแผนเปนเวลาประมาณ 15 วินาทีหรือ
นานกวาจะถูกดึงเขาไปในเครื่ องเลนโดยอัตโนมัติ
(ฟงกชั่นรีโหลดอัตโนมัติ)
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 

(A)

ขอพงึระวัง
• หามสอดนิ้วหรือมือของทานเขาไปในชองใสแผน

CD หามใสวัสดุแปลกปลอมเขาไป
• หามใสแผน CD ที่มีกาวหลุดลอกออกมาจาก
เทปกาว หรือปายฉลากติดแผน CD หรือมีคราบ
กาวจากการลอกเทปกาวหรือปายฉลากแผน CD
ติดอยู เพราะอาจทําใหเครื่องเลนไมสามารถนํา
แผ น CD ออกมาหรื ออาจทําให เครื่อ ง เล น
บกพรองได

ขอพงึระวัง
หากทานพยายามดันแผน CD ที่นําออกมาใหเขา
ไปในเครื่ องเลนกอนที่จะมีการโหลดอีกครั้ งโดย
อตัโนมัต ิพื้นผิวแผนดิสกอาจมีรอยขูดขีดได
เมื่อทําการโหลดแผน CD อีกครั้ง ใหนําแผน CD
ออกจากเครื่ องเลนกอนจะทําการโหลดแผน CD
อกีครัง้ 
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การเลือกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึ้น (4) เพื่อฟงแทร็คถัดไป
• กดปุมเลือ่นแทร็คลง (5) สองครั้งเพื่อฟงแทร็คกอน

หนา
เมื่อกดปุมเลื่อนแทร็คลง (5) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลน
อยูในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน

การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• กดปุมกรอเดนิหนา (4) คางไวเพื่อกรอแทร็คไป

ขางหนาอยางรวดเร็ว 
• กดปุมกรอถอยหลัง (5) คางไวเพื่อกรอแทร็คถอย

หลัง

การเลนแบบสุม
กดปุมเลนแบบสุม (RDM) (7)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้: 

• การสุมเลนแทร็ค
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM” จะติดสวางขึน้ 
แทร็คในแผนดิสกที่โหลดเขาไปจะเลนแบบสุม 

การเลนซ้ํา 
กดปุมเลนซ้ํา (RPT) (6)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้: 

• การเลนแทร็คซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT” จะติดสวางขึ้น 
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะถูกเลนซ้ํา

การเปลี่ยนการแสดงผล
กดปุมแสดงผล (DISP) (8) 
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนการแสดงผล
ดังนี้: 

หมายเหตุ:
• “NO TITLE” จะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีขอมูลตัวอกัษร
ในแผนดิสกที่กําลังเลนในขณะนั้น 

• ถาขอมูลตัวอักษรมีมากกวา 12 ตัว เครื่องหมาย “>”
จะปรากฏขึ้นทีท่ายตวัอักษรดานขวา การกดปุมแสดง
ผล (DISP) (8) คางไวเปนเวลา 1 วินาทีหรือนานกวา
จะสามารถแสดงหนาถดัไปได OFF  สุมเลนแทร็ค

OFF  การเลนแทร็คซ้ํา
เวลาเลน

ชื่อแผนดิสก 

ชื่อแทร็ค
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การฟงแผน MP3/WMA

USB CD
1 2 3 4 5 6

MENU SEEK/TRACK

AS

AMFM

RPT

RDMDISP

PUSH SOUND
TUNE/FLDVOL PUSH PWR

(3) (2)

(6)

(4)

(5)

(1)

จอแสดงผล

(1) ปุมเลือกโฟลเดอร (TUNE FOLDER PUSH
SOUND) 

(2) ปุมเลื่อนแทร็คขึ้น/ปุมกรอเดินหนา
(3) ปุมเลื่อนแทร็คลง/ปุมกรอถอยหลัง
(4) ปุมเลนซ้ํา (RPT)
(5) ปุมเลนแบบสุม (RDM) 
(6) ปุมแสดงผล (DISP)

(A) หมายเลขโฟลเดอร
(B) หมายเลขแทร็ค
(C) เวลาเลน
(D) ตัวแสดง MP3/WMA 

(C)

(B)(A)

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

การเลอืกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึน้ (2) เพือ่ฟงแทร็คถัดไป
• กดปุมเลื่อนแทร็คลง (3) สองครั้งเพื่อฟงแทร็ค

กอนหนา
เมื่อกดปุมเลื่อนแทร็คลง (3) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลน
อยูในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน

การกรอเดินหนา/กรอถอยหลงั
• กดปุมกรอเดินหนา (2) คางไวเพื่อกรอแทร็คไป

ขางหนาอยางรวดเร็ว 
• กดปุมกรอถอยหลัง (3) คางไวเพื่อกรอแทร็ค

ถอยหลัง

การเลนแบบสุม
กดปุมเลนแบบสุม (RDM) (5)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดงันี้: 

• การสุมเลนจากโฟลเดอร
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM.F” จะติดสวางขึ้น
แทรค็ในโฟลเดอรปจุจบันจะเลนตามลําดับแบบสุม 

• การสุมเลนจากทั้งแผนดสิก 
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM” จะติดสวางขึ้น 
แทร็คในแผนดิสกที่โหลดเขาไปจะเลนแบบสุม 

การเลนซ้ํา 
กดปุมเลนซ้ํา (RPT) (4)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดงันี้: 

• การเลนไฟลซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT” จะติดสวางขึ้น 
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะถูกเลนซ้ํา

• การเลนโฟลเดอรซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT.F” จะติดสวางขึน้ 
แทร็คทั้งหมดในโฟลเดอรที่ เลือกอยูในขณะนั้น
จะถูกเลนซ้ํา 

OFF  การสุมเลนจากโฟลเดอร  การสุมเลนจากทั้งแผนดิสก OFF  การเลนไฟลซ้ํา  การเลนโฟลเดอรซ้ํา
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การเปลี่ยนการแสดงผล
กดปุมแสดงผล (DISP) (6) 
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนการแสดงผลดังนี:้

หมายเหตุ:
• “NO TITLE” จะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีขอมูลตัวอกัษร
ในแผนดิสกที่กําลังเลนในขณะนั้น 

• ถาขอมูลตัวอักษรมีมากกวา 12 ตัว เครื่องหมาย “>”
จะปรากฏขึ้นที่ทายตัวอักษรดานขวา
การกดปุมแสดงผล (DISP) (6) คางไวเปนเวลา
1 วินาทีหรือนานกวาจะสามารถแสดงหนาถัดไปได

เวลาเลน

ชื่อโฟลเดอร

ชื่อไฟล

ชื่ออลับั้ม (เฉพาะไฟล MP3) 

ชื่อแทร็ค

ชื่อศิลปน
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ขอสังเกตสําหรับ MP3/WMA 
MP3/WMA คืออะไร
MP3 (MPEG1/2 Audio Layer-III) และ  WMA
(Windows MediaTM Audio) คือรูปแบบการบีบอัด
เสียงแบบดิจิตอล ซึ่ งรูปแบบ MP3 พัฒนาขึ้ นโดย
MPEG (Motion Picture Experts Group (กล  ุ ม ผู
เชี่ ยวชาญดานภาพเคลื่อนไหว)) และ WMA พัฒนา
ขึ้นโดยบริษัท Microsoft Corporation
เมื่อใชรูปแบบการบีบอัดดังกลาว ทานสามารถบันทึก
เพลงไดเทียบเทากับแผน CD เพลงประมาณ 10 แผน
ลงในแผน CD เพียงแผนเดียว  (ตัวเลขนี้อางอิงมาจาก
ขอมูลที่บันทึกบนแผน CD-R หรือ CD-RW ขนาด
650 MB ที่อัตราบิตคงที่ขนาด 128 kbps และความถี่
สุม (Sampling Frequency) 44.1 kHz)

ขอพึงระวังเมื่อสรางไฟล MP3/WMA
ขอมูลทั่วไป
• แนะนาํใหใชอตัราบิตสงูและความถีสุ่มสูงสาํหรับ

เสียงคณุภาพสูง
• ไมแนะนําใหเลือก VBR (อัตราบิตแปรผันได)

การเลือก VBR อาจทําใหแสดงเวลาในการเลนที่
ไมถูกตองและอาจเกิดการสะดุดของเสียง 

• คุณภาพเสียงที่เลนจะแตกตางกันไปตามลักษณะ
การเขารหัส  สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูที่
คูมือผูใชซอฟตแวรการเขารหัสและซอฟตแวร
การเขยีนบันทึกขอมูลที่ใช

MP3
• แนะนําใหกําหนดอัตราบิตคงที่ “ขนาด 128 kbps

หรือมากกวา” 
WMA
• แนะนําใหกําหนดอัตราบิตคงที่ “ขนาด 64 kbps

หรือมากกวา” 
• หามกําหนดคุณลักษณะการปองกันการคัดลอกบน  

ไฟล WMA เพื่อใหเครื่องสามารถเลนได

การบันทึกไฟล MP3/WMA ลงในแผน CD
• ไมแนะนําใหบันทึกทั้งไฟล CD-DA และไฟล

MP3 /WMA ลงใหแผนดิสกเดียวกัน 
• ถาทั้งไฟล CD-DA และไฟล MP3/WMA อยูใน

แผนดิสก เดียวกัน แทร็คอาจไม เลนตามลําดับ
อยางถูกตองหรือบางแทร็คอาจไมสามารถเลนได
เลย 

• เมื่อทําการบันทึกทั้งขอมูลไฟล MP3 และ WMA
ในแผนดิสกเดียวกัน ใหจัดเรียงและวางไวแยก
โฟลเดอรกัน 

• หามบนัทกึไฟลประเภทอื่นทีไ่มใชไฟลMP3/WMA
และโฟลเดอรที่ไมจําเปนลงในแผนดิสก

• ควรตั้งชื่อไฟล MP3/WMA ตามมาตรฐานและ
ขอกําหนดของระบบที่แสดงไวในรายละเอียดตอ
ไปนี้ 

• ควรกําหนดนามสกุล “.mp3” หรือ “.wma” ใหกับ
แตละไฟลตามรูปแบบของไฟลโดยแยกกัน 

• ทานอาจประสบปญหาในการเลนไฟล MP3/WMA
หรือการแสดงขอมูลของไฟล MP3/WMA ซึ่งขึ้น
อยูกับซอฟตแวรการเขียนบันทึกขอมูลหรือเครื่อง
บันทกึ CD ที่ใช 

• เครื่องเลนนี้ไมมีฟงกชั่นแสดงรายการเลน
• ขอแนะนาํใหบนัทกึแผนดสิกดวยโหมดการบนัทกึ

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

รูปแบบการบีบอดั
MP3
• อตัราบิต:

MPEG1 Audio Layer III: 64 k - 320 kbps
MPEG2 Audio Layer III: 64 k - 160 kbps

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

WMA (Ver.7, Ver.8)
• อตัราบิต: CBR 48 k -192 kbps
• ความถีสุ่ม (Sampling Frequency): 32 k/44.1 k/48 kHz

ขอพงึระวัง
หามกําหนดนามสกุล “.mp3” หรือ “.wma” ให
ไฟลที่ไมไดอยูในรูปแบบ MP3/WMA มฉิะนั้นอาจ
ทําใหลําโพงเสียหายเนื่องจากเกดิเสียงรบกวนขึ้น
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WMA (Ver. 9*)
• อตัราบิต: CBR 48 k - 320 kbps
• ความถีสุ่ม (Sampling Frequency): 32 k/44.1 k/48 kHz
* ไมรองรบั WMA 9 Professional/LossLess/Voice 

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

จํานวนสูงสุดของไฟล/โฟลเดอร
• จํานวนสูงสุดของไฟล: 512 (ไฟล + โฟลเดอร)
• จํานวนสูงสุดของไฟลในหนึ่งโฟลเดอร: 512
• ความลึกสูงสุดของสารบบ: 8
• จํานวนสูงสุดของโฟลเดอร: 255

(รวมโฟลเดอรหลัก)
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การฟงจากไฟลทีบ่ันทึกในอุปกรณ USB 

USB CD
1 2 3 4 5 6

MENU SEEK/TRACK

AS

AMFM

RPT

RDMDISP

PUSH SOUND
TUNE/FLDVOL PUSH PWR

(4) (3)

(7)

(5)

(6)

(2)

(1)

จอแสดงผล

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

(A) หมายเลขโฟลเดอร
(B) หมายเลขแทร็ค
(C) เวลาเลน
(D) ตัวแสดง MP3/WMA 

(C)

(B)(A)

(D)
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การเลือกโหมดอปุกรณ USB 
กดปุม USB (1)

การเลือกโฟลเดอร
หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2) เพื่อ
เลือกโฟลเดอรที่ตองการ
การเลือกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึ้น (3) เพื่อฟงแทร็คถัดไป
• กดปุมเลือ่นแทร็คลง (4) สองครั้งเพื่อฟงแทร็คกอน

หนา
เมื่อกดปุมเลื่อนแทร็คลง (4) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลน
อยูในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน

การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• กดปุมกรอเดนิหนา (3) คางไวเพื่อกรอแทร็คไป

ขางหนาอยางรวดเร็ว 
• กดปุมกรอถอยหลัง (4) คางไวเพื่อกรอแทร็ค

ถอยหลัง

การเลนแบบสุม
กดปุมเลนแบบสุม (RDM) (6)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้: 

• การสุมเลนจากโฟลเดอร
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM.F” จะติดสวางขึ้น 
แทร็คในโฟลเดอรที่เลือกปจุจบันจะเลนตามลําดับ
แบบสุม 

• การสุมเลนจากทั้งหมด
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM” จะติดสวางขึน้ 
แทร็คในอุปกรณ USB ที่เชื่อมตอจะเลนแบบสุม 

การเลนซ้ํา 
กดปุมเลนซ้ํา (RPT) (5)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้: 

• การเลนไฟลซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT” จะติดสวางขึ้น 
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะถูกเลนซ้ํา

• การเลนโฟลเดอรซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT.F” จะติดสวางขึ้น 
แทร็คทั้งหมดในโฟลเดอรที่ เลือกอยูในขณะนั้น
จะถูกเลนซ้ํา 

ขอพงึระวัง
อยาเชื่ อมตออุปกรณ  USB อื่ นๆ นอกเหนือจาก
หนวยความจํา USB หรือเครื่ องเลน USB อยา
เชื่อมตออุปกรณ USB หลายๆ เครื่องเขากับขั้วตอ
USB โดยใชอปุกรณตอพวง USB, ฯลฯ กําลังไฟฟา
ที่จายไปยังอุปกรณ USB หลายเครื่องจากขั้วตอ
อาจทําใหเกดิความรอนสูงและไหมได 

OFF  การสุมเลนจากโฟลเดอร  การสุมเลนจากทั้งหมด OFF  การเลนไฟลซ้ํา  การเลนโฟลเดอรซ้ํา
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การเปลี่ยนการแสดงผล
กดปุมแสดงผล (DISP) (7) 
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนการแสดงผลดังนี:้

หมายเหตุ:
• “NO TITLE” จะปรากฏขึ้นเมื่อไมมีขอมูลตัวอกัษร
ในแผนดิสกที่กําลังเลนในขณะนั้น 

• ถาขอมูลตัวอักษรมีมากกวา 12 ตัว เครื่องหมาย “ >”
จะปรากฏขึ้ นที่ ทายตัวอักษรดานขวา การกดปุ ม
แสดงผล (DISP) (7) คางไวเปนเวลา 1 วินาทีหรือ
นานกวาจะสามารถแสดงหนาถัดไปได 

ขอสังเกตสําหรับอุปกรณ USB
อุปกรณ USB ที่สามารถใชได
• USB Mass Storage Class

สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหนวยความจํา USB /
เครื่องเลน USB ของทานสามารถใชไดกับ USB
Mass Storage Class หรือไม กรุณาติดตอผูผลิต
หนวยความจํา USB / เครื่องเลน USB ของทาน 

• รองรับ USB มาตฐาน 1.1/2.0 ความเร็วเต็มที่
• ระบบไฟล FAT16/32 
• กระแสไฟฟาสูงสุดไมเกิน 500 mA
• ความจุไมเกิน 4 GB (1 partition)

การเชื่อมตออุปกรณ USB 
• เมื่อเชือ่มตออุปกรณ USB ใหแนใจวากดขัว้ตอเขา

ในชองเสียบจนสุด
• อยาทิ้งอุปกรณ USB ไวภายในรถเปนเวลานาน

เนื่องจากอุณหภูมิภายในรถอาจเพิม่สูงมาก 
• สํารองขอมลูสําคัญเอาไวกอนเสมอ เนื่องจากซูซูก ิ

จะไมรับผิดชอบในกรณีที่มีการสูญหายของขอมูล
ใดๆ

• ไมแนะนําใหเชื่อมตออุปกรณ USB ที่บรรจุไฟล
ขอมูลอื่นๆ นอกเหนือจากรูปแบบ MP3/WMA 

การบันทึกไฟล MP3/WMA ลงในอุปกรณ USB
• อาจไมสามารถเลนหรือแสดงไฟลได ซึ่งขึ้นอยูกับ

รูปแบบของอุปกรณ USB ที่ใชหรือเงื่อนไขในการ
บันทึก

• ไฟลตางๆ อาจเลนตามลําดับแตกตางจากลําดับที่
ไฟลไดถกูเก็บบนัทึกซึง่ขึน้อยูกับหนวยความจํา USB
ที่เชื่อมตอ 

รูปแบบการบีบอดั
MP3
• อัตราบิต:

MPEG1 Audio Layer III: 64 k - 320 kbps
MPEG2 Audio Layer III: 64 k - 160 kbps

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

WMA (Ver.7, Ver.8)
• อัตราบิต: CBR 48 k -192 kbps
• ความถี่สุม (Sampling Frequency): 32 k/44.1 k/48 kHz
WMA (Ver.9*)
• อัตราบิต: CBR 48 k - 320 kbps
• ความถี่สุม (Sampling Frequency): 32 k/44.1 k/48 kHz
* ไมรองรับ WMA 9 Professional/LossLess/Voice
จํานวนสูงสุดของไฟล/โฟลเดอร
• จํานวนสูงสุดของไฟล: 2500 (ไฟล + โฟลเดอร)
• จํานวนสูงสุดของไฟลในหนึ่งโฟลเดอร: 255
• ความลึกสูงสุดของสารบบ: 8
• จํานวนสูงสุดของโฟลเดอร: 255

(รวมโฟลเดอรหลัก)

เวลาเลน

ชื่อโฟลเดอร

ชื่อไฟล

ชื่ออลับั้ม (เฉพาะไฟล MP3) 

ชื่อแทร็ค

ชื่อศิลปน
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การฟงจากเครื่องเลน iPod®

USB CD
1 2 3 4 5 6

MENU SEEK/TRACK

AS

AMFM

RPT

RDMDISP

PUSH SOUND
TUNE/FLDVOL PUSH PWR

(4) (3)

(7)

(5)
(6)

(2)

(1) (8)

จอแสดงผล

(1) ปุม USB 
(2) ปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND 
(3) ปุมเลื่อนแทร็คขึ้น/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 USB (1)

การเลือกแทร็ค
• กดปุมเลื่อนแทร็คขึ้น (3) เพื่อฟงแทร็คถัดไป
• กดปุมเลือ่นแทร็คลง (4) สองครั้งเพื่อฟงแทร็คกอน

หนา
เมื่อกดปุมเลื่อนแทร็คลง (4) หนึ่งครั้ง แทร็คที่เลน
อยูในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน

การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• กดปุมกรอเดนิหนา (3) คางไวเพื่อกรอแทร็คไป

ขางหนาอยางรวดเร็ว 
• กดปุมกรอถอยหลัง (4) คางไวเพื่อกรอแทร็ค

ถอยหลัง

การเลนแบบสุม
กดปุมเลนแบบสุม (RDM) (6)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้: 

• การสุมเลนเพลง
ตัวแสดงการสุมเลน “RDM” จะติดสวางขึน้ 
แทร็คในเครือ่งเลน iPod® จะเลนตามลําดับแบบสุม 

• การสุมเลนอลับั้ม
ตัวแสดงการสุมเลน “D.RDM” จะติดสวางขึ้น 
อลับัม้ในเครื่องเลน iPod® จะเลนตามลําดบัแบบสุม 

การเลนซ้ํา 
กดปุมเลนซ้ํา (RPT) (5)
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้: 

• การเลนเพลงซ้ํา
ตัวแสดงการเลนซ้ํา “RPT” จะติดสวางขึ้น 
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะถูกเลนซ้ํา

OFF  การสุมเลนเพลง  การสุมเลนอัลบั้ม OFF  การเลนเพลงซ้ํา
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การเปลี่ยนการแสดงผล
กดปุมแสดงผล (DISP) (7) 
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนการแสดงผลดังนี:้

หมายเหตุ:
ถาขอมูลตัวอักษรมีมากกวา 12 ตัว เครื่องหมาย “>”
จะปรากฏขึ้นที่ทายตัวอักษรดานขวา
การกดปุมแสดงผล (DISP) (7) คางไวเปนเวลา
1 วินาทีหรือนานกวาจะสามารถแสดงหนาถัดไปได 

การเลือกโหมดการเลน 
1) กดที่ปุมหมายเลข [6] ของปุมเลือกโหมดการเลน

(8) เปนเวลา 1 วินาทีหรือนานกวา
2) หมุนปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2) 

การหมุนปุมแตละครัง้จะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี:้

3) กดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (2)
เพื่อเลือกโหมดที่ตองการ

หมายเหตุ:
• เมื่อกดปุมหมายเลข [6] ของปุมเลือกโหมดการเลน

(8) โหมดที่เลือกกอนหนานี้จะแสดง 

ขอสังเกตสําหรับเครื่องเลน iPod®

เครื่องเลน iPod® ที่รองรบั
• iPod® touch (เจนเนอรเรชั่นที่ 4)

(เจนเนอรเรชั่นที่ 3)
(เจนเนอรเรชั่นที่ 2)
(เจนเนอรเรชั่นที่ 1)

• iPod ®classic
• iPod® nano (เจนเนอรเรชั่นที่ 6)

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

• iPod® (เจนเนอรเรชั่นที่ 5)
• iPhone® 4
• iPhone® 3GS
• iPhone® 3G 
• iPhone®

* ฟงกชั่นการทํางานบางฟงกชั่นอาจใชงานไมได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกบัรุนของ iPod ®

* iPod® เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Inc. ซึ่งจด
ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ 

* iPhone เปนเครือ่งหมายการคาของ Apple Inc. ซึง่
จดทะเบยีนในประเทศสหรัฐอเมรกิา และประเทศอื่นๆ 

* บริษัท Apple ไมไดมีสวนรับผิดชอบในการทํางาน
หรือมาตรฐานการควบคุมและความปลอดภัยของ
อุปกรณนี้

ชื่อรายการเพลง /
ชื่อแทร็ค (โหมดรายการเพลงเทานั้น)

ชื่อศิลปน /
ชื่อแทร็ค

ชื่ออลับั้ม /
ชื่อแทร็ค

ชื่อแทร็ค /
เวลาเลน

รายการเพลง

ศิลปน

อัลบั้ม

เพลง

แนวเพลง
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การเชื่อมตอเครื่องเลน iPod® 
• ใหแนใจวาปลดเครื่องเลน iPod® ออกหลังจากกด

สวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารท
ไปที่ LOCK เครื่องเลน iPod® อาจไมปดลงเมื่อ
กําลังเชือ่มตออยูและอาจทําใหแบตเตอรี่หมดประจุ 

• กรุณาอยาเชื่อมตออุปกรณเสริมของเครื่องเลน
iPod® ตัวอยางเชน รีโมทคอนโทรลหรือหูฟงของ
เครื่องเลน iPod® ขณะที่กําลังเชื่อมตอเครื่องเลน
iPod® เขากับเครื่ องเลนของรถ เครื่องเลนอาจ
ทํางานผิดปกติได 
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สวิตชควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย
(ในรถบางรุน)
ทานสามารถควบคุมการทํางานพื้ นฐานของระบบ
เครื่องเสียงไดดวยสวติชที่พวงมาลัย

การปรับระดับเสียง
• การเพิ่มระดบัเสยีง ใหกดที ่“+” ของสวิตช VOL (1)

คางไว ระดับเสียงจะเพิม่ขึ้นอยางตอเนื่องจนกวา
จะปลอยสวิตช 

• การลดระดับเสยีง ใหกดที่ “-” ของสวิตช VOL (1)
คางไว ระดับเสียงจะลดลงอยางตอเนื่องจนกวา
จะปลอยสวิตช 

• การปดเสียง ใหกดสวติช (2) 

การเลือกโหมด
กดทีส่วิตช (3) 
การกดปุมแตละครั้งจะเปนการเปลี่ยนโหมดดังนี้: 

สามารถเปดระบบเครือ่งเสียงไดโดยการกดที่สวิตช (3) 

การเลือกสถานีวิทยุ (โหมด FM1, FM2, AM)
• การเลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวถัดไป ใหกดที่ “ ”

ของสวิตช (4) แลวปลอยทันที
• การเลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวกอนหนานี้ ใหกดท ี่

“ ” ของสวติช (4) แลวปลอยทันที
• การคนหาสถานีวิทยุที่มีคลืน่ความถี่สูงขึน้ ใหกด

ที่  “ ” ของสวิตช  (4) เปนเวลา 1 วินาทีหรือ
นานกวา 

• การคนหาสถานีวิทยุที่มีคลืน่ความถี่ต่ําลง ใหกดที่
“ ” ของสวติช (4) เปนเวลา 1 วินาทีหรือนานกว า 

การเลือกแทร็ค (โหมด CD, USB (iPod®))
• การขามไปยังแทร็คถัดไป ใหกดที่ “ ” ของสวติช

(4) แลวปลอยทันที
• การขามไปยังแทร็คกอนหนานี้ ใหกดที่ “ ” ของ

สวติช (4) สองครั้ง แลวปลอยทันที
เมื่ อกดสวิ ตช  (4) หนึ่ งครั้ ง แล วปล อยทันที
แทร็คที่เลนอยูในขณะนั้นจะเริ่มเลนใหมตั้งแตตน

การกรอเดินหนา/กรอถอยหลัง
• การกรอเดินหนา ใหกดที่ “ ” ของสวิตช (4) เปน

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

เวลา 1 วินาทหีรือนานกวา 

(2) (3)

(1) (4)

FM1 (วทิยุ)

FM2 (วทิยุ)

CD

USB (iPod)

AM (วทิยุ)

<

<

<

<

<

<

<

<
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ระบบปองกันการโจรกรรม

USB CD
1 2 3 4 5 6

MENU SEEK/TRACK

AS

AMFM

RPT

RDMDISP

PUSH SOUND
TUNE/FLDVOL PUSH PWR

(4)

(3)(2)

(1)

(1) ปุม VOL PUSH POWER 
(2) ปุมตั้งสถาน ี([1] ถึง [6])
(3) ปุมเลื่อนแทร็คขึ้น/ปุมกรอเดินหนา
(4) ปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND 
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ระบบปองกันการโจรกรรมมวีัตถุประสงคเพื่อกันขโมย
เชน ฟงกชั่นที่จะยับยั้งไมใหระบบเครื่องเสียงทํางาน
เมื่อถูกยายไปที่รถคนัอื่น 
ระบบนี้จะทํางานโดยใหทานปอนรหัสประจําตัว (PIN) 
เมื่อระบบเครื่องเสียงถูกตัดการเชื่อมตอจากแหลงจาย
ไฟ เชน ขณะที่ระบบเครื่องเสียงถูกถอดออกหรือมี
การปลดขั้วแบตเตอรี่ ระบบจะไมทํางานจนกวาจะมี
การปอนรหัส PIN อีกครั้ง

การตั้งฟงกชัน่ปองกันการโจรกรรม
1) ปดเครื่องโดยการกดปุม VOL PUSH POWER

knob (1) 
2) กดปุมหมายเลข [1] และ [6] ของปุมตั้งสถาน ี (2)

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

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

4) ปอนตัวเลข 4 หลักเพื่อตั้งเปนรหัส PIN โดยใช
ตวัเลขจากปุมหมายเลข [1] - [4] ของปุมตั้งสถาน ี(2) 

5) กดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (4)
คางไวเปนเวลา 1 วนิาทีหรือนานกวา เพือ่ตัง้ระบบ
ปองกันการโจรกรรม 

หมายเหตุ:
กรุณาจดบันทึกรหัส PIN ที่ไดตั้งไว แลวเก็บไวใชใน
ครั้งตอไป 

การยกเลกิระบบปองกันการโจรกรรม 
การยกเลิกระบบปองกันการโจรกรรม ใหลบรหัส PIN
ที่ตั้งไว 
1) ปดเครื่องโดยการกดปุม VOL PUSH POWER

knob (1) 
2) กดปุมหมายเลข [1] และ [6] ของปุมตั้งสถาน ี (2)

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

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

4) ปอนตัวเลข 4 หลักเพื่อตั้งเปนรหัส PIN โดยใช
ตวัเลขจากปุมหมายเลข [1] - [4] ของปุมตั้งสถาน ี(2) 

5) กดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (4)
คางไวเปนเวลา 1 วินาทหีรือนานกวา เพื่อลบรหัส
PIN ทีต่ั้งไว  จะปรากฏ “----” ขึน้และระบบปองกัน
การโจรกรรมจะถูกยกเลิก 

หมายเหตุ:
การเปลี่ยนรหัส PIN ตองลบ PIN ปจจุบันของทาน
ออกกอนแลวจึงตั้งรหัสใหม
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การยนืยันรหัสประจําตวั (PIN)
เมื่อแหลงจายไฟหลักถูกตัดการเชื่ อมตอ เชน ขณะ
เปลี่ ยนแบตเตอรี่  ฯลฯ ทานจะตองยืนยันรหัส PIN
ของทานเพื่อใหสามารถใชระบบเครื่องเสียงได
1) บิดสวติชสตารทไปทีต่ําแหนง “ACC” 

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

กดปุมหมายเลข [1] ของปุมตั้งสถานี (2) พรอมกนั 
3) ปอนตัวเลข 4 หลักเพือ่ตั้งเปนรหัส PIN โดยใช

ตวัเลขจากปุมหมายเลข [1] - [4] ของปุมตัง้สถาน ี(2) 
4) กดปุม TUNE FOLDER PUSH SOUND (4)

คางไว 1 วนิาทีหรือนานกวา 
เมื่อปอนรหัส PIN ตรงกับรหัสที่ตั้งไว ระบบ
เครื่องเสียงจะปดการทํางานโดยอัตโนมัต ิและทาน
จะสามารถใชงานระบบเครื่องเสียงได

หมายเหตุ:
หากท านปอนรหัส PIN ผิด ขอความ “ERROR”
และจํานวนครั้งที่ทานสามารถปอนรหัสผิดไดอีกจะ
ปรากฏ 
หากป อนรหัส  PIN ผิ ด  10 ครั้ งขึ้ นไป  ข อความ
“HELP” จะปรากฏและระบบเครื่องเสียงจะไมทํางาน 
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การแกไขปญหา
เมื่อเกิดปญหาขึ้น ใหตรวจเช็คและปฏิบัติตามวิธีการที่ไดอธิบายดงัตอไปนี้ 
ถาคําแนะนําที่ไดอธิบายไวไมสามารถแกไขปญหาได ขอแนะนําใหทานนําเครื่องเสียงเขารับการบริการที่ศูนยบริการซูซูกิ  

ปญหา สาเหตทุี่เปนไปได วิธแีกไข
ขอมูลทั่วไป

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

ไมสามารถเปดเครื่องเสียงได (ไมมีเสียง) 
(ไมมีเสียง) ฟวสขาด ติดตอศูนยบริการซซููกิ

วิทยุ

เสียงรบกวนดังเกินไป อาจปรับไมตรงตามคลื่นความถี่ของสถานี ปรับใหตรงตามคลื่นความถี่ของสถานี

ไมสามารถรับสัญญาณวิทยุไดโดยการปรับตั้งคลื่น
อัตโนมัติ อาจไมมีสถานีที่มีคลื่นวิทยุที่แรงมากพอ เลือกสถานีโดยการปรับหาคลื่นเอง 

CD

เสียงสะดุดหรือมีเสียงรบกวน 
แผนดิสกสกปรก ใชผานุมเช็ดแผนดิสก

แผนดิสกมีรอยขีดขวนหรือบิดงออยางมาก เปลี่ยนแผนดิสกที่ไมมีทั้งรอยขีดขวนและไมบิดงอ 
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MP3/WMA

ไมมีการเลน แผนดิสกบรรจุขอมูลในรูปแบบที่ไมรองรับ ตรวจเช็ครูปแบบไฟล

เสียงสะดุดหรือมีเสียงรบกวน เสียงสะดุดอาจเกิดจากขณะเลนไฟล VBR (อัตราบิต
แปรผันได) ไมแนะนําใหเลนไฟล VBR (อัตราบิตแปรผันได) 

USB

การเลนไมเริ่มตนเมื่อเชื่อมตออุปกรณ USB 
ไมมี ไฟล รูปแบบที่ รองรับที่ สามารถเลนไดกับ
เครื่องเสียงนี้ ตรวจเช็ครูปแบบไฟล

การใชกระแสไฟฟาสําหรบัอปุกรณ USB เกิน 500 mA ใชอุปกรณ USB ที่ใชกระแสไฟฟาต่ํากวา 500 mA 

ปญหา สาเหตทุี่เปนไปได วิธแีกไข
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ขอความแสดงความผิดพลาด
การแสดงผล สาเหตุที่เปนไปได วิธีแกไข

CD

ERROR 1 ไมสามารถอานแผนดิสกได 
ใสแผนดิสกโดยหงายดานที่มีเครื่องหมายขึ้น
ตรวจเช็คแผนดิสกวาไมบิดงอหรือไมมีจุดบกพรอง 
เมื่อ ERROR 1 ไมหายไปแมวาจะใสแผนดิสกที่เปนปกติแลว ใหติดตอ
ศูนยบริการซูซูกิ 

ERROR 3 เครื่องเลนเกิดความผิดพลาดจากสาเหตุทีร่ะบุไมได
เมื่อแผน CD อยูในเครื่องเลน ใหกดปุมนําแผน CD ออก เพือ่นําแผน CD
ออกมา 
เมื่อไมสามารถนําแผนดิสกออกมาได ใหติดตอศนูยบริการซูซูกิ

USB/iPod®

ERROR 1 ไมทํางานเนื่องจากสาเหตุที่ระบุไมได ปลดอุปกรณ USB ออกแลวเสียบเขาไปใหมอกีครั้ง 
เมื่อขอความ ERROR 1 ไมหายไป ใหติดตอศูนยบริการซูซูกิ

ERROR 2 ไมสามารถสื่อสารกับอุปกรณ USB ไดอยางถูกตอง ปลดอุปกรณ USB ออกแลวเสียบเขาไปใหมอกีครั้ง  
ตรวจเช็คอุปกรณ USB

ERROR 3 อุปกรณ USB ไมไดเชื่อมตอ ตรวจเช็คการเชื่อมตออุปกรณ USB

ERROR 4 การใชกระแสไฟฟาสําหรับอุปกรณ USB เกนิ 500 mA ตรวจเช็คอุปกรณ USB
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ฝาถังน้ํามันเชือ้เพลิง

68LM522

74LHT0511

ฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิงอยูที่ดานหลังซายของรถสามารถ
ปลดล็อคฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงไดโดยการดึงคัน
เปดทางดานขางของเบาะคนขับและล็อคไดโดยการ
ปดฝา

57L51093

การเปดฝาถงัน้ํามันเชื้อเพลิง:
1) เปดฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิง
2) ถอดฝาถังออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา

68LMT0503

หมายเหตุ:
ขายึดฝาถัง (1) สามารถยึดฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิง (2)
โดยการเกี่ยวไวกับรอง (3) ไดขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

การปดฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิงกลับเขาที่:
1) หมุนฝาถงัตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งไดยินเสียงคลกิ

หลายครั้ง
2) ปดฝาปดชองเติมน้ํามันเชื้อเพลิง

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ขอควรระวัง
เปดฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิงอยางชาๆ เพราะน้ํามัน
เชื้อเพลิงอาจมีแรงดันและฉีดพนออกมา ซึ่งเปน
สาเหตใุหไดรับบาดเจ็บ

เปด ปด

ตัวอยาง

คําเตอืน
น้ํามันเชื้อเพลิงเปนวัตถุไวไฟสูงมาก เพราะฉะนั้น
หามสูบบุหรี่ขณะเติมน้ํามันเชื้อเพลิง และตรวจสอบ
ใหแนใจวาไมมีเปลวไฟหรือประกายไฟในบริเวณนั้น

(1)

(2)

(3)

(1)

(1)

ตัวอยาง
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ฝากระโปรงหนา

74LHT0533

การเปดฝากระโปรงหนา:
1) ดึงมือเปดฝากระโปรงหนาทางดานขางฝงคนขับ

ของแผงหนาปด ซึง่จะเปนการปลดล็อคฝากระโปรง
หนาครึ่งหนึง่

74LHT0514

2) ใชนิ้วดนัคันปลดใตฝากระโปรงหนาขึ้น ดงัที่แสดง
ไวในภาพ ขณะดันคันปลด ใหยกฝากระโปรง
หนาขึ้น

58MST0514

คําเตอืน
หากจําเปนตองเปลี่ยนฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิง ใหใช
ฝาถังแทของซูซูกิ การใชฝาถังที่ไมถูกตองอาจทํา
ให ระบบเชื้ อเพลิ งหรื อระบบควบคุมมลภาวะ
บกพรองได และอาจสงผลใหเกิดการรั่วไหลของ
น้ํามันเชื้อเพลงิ ในกรณทีี่เกิดอุบัติเหตอุีกดวย

ตัวอยาง
ตัวอยาง
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3) ยกฝากระโปรงหนาขึ้นจนกระทั่งสูงพอที่จะค้ํา
ดวยขาค้ําฝากระโปรงหนา

การปดฝากระโปรงหนา:
1) ยกฝากระโปรงหนาขึ้นเล็กนอยและเอาขาค้ําออก

จากชองวางขาค้ํากลับเขาในคลิปยึด
2) ลดระดบัฝากระโปรงหนาลงใหใกลกบักันชน แลว

ปลอยใหฝากระโปรงปดลง ตรวจสอบใหแนใจวา
ฝากระโปรงหนาล็อคแนนแลวหลังจากปด

แผงบังแดด

79J161

สามารถดึงแผงบังแดดลงเพื่อบังแสงที่สองผานกระจก
หนา หรือปลดตะขอและหมุนไปทางดานขางเพื่อบัง
แสงที่สองผานกระจกดานขาง

ที่เสยีบบัตร (ในรถบางรุน)

58MST0501

(1) ที่เสียบบัตร
ทานสามารถเสียบบัตรไวในที่เสียบบัตร (1) ที่ดานหลัง
ของแผงบังแดดได

คําเตอืน
ตรวจเช็คใหแนใจวาฝากระโปรงหนาปดสนิทและ
ล็อคเขาที่กอนการขับขี่ มิฉะนั้น ฝากระโปรงหนา
อาจเปดขึ้นโดยไมคาดคิดในขณะขับขี่ ทําใหบดบัง
ทัศนวิสัยจนเปนเหตใุหเกดิอบุัตเิหตุได

ขอพงึระวัง
เมื่อปลดและเกี่ยวตะขอแผงบังแดด ใหแนใจวาได
จับแผงบังแดดตรงสวนที่เปนพลาสติกแข็ง มิฉะนั้น
แผงบังแดดอาจชํารดุเสียหายได

ตัวอยาง

ขอพงึระวัง
เมื่อจอดรถไวภายนอกโดยถูกแสงแดดโดยตรงหรือ
อยูในสภาพอากาศรอน อยาเสียบบัตรพลาสติกไว
ในที่ เสียบบัตร เพราะความรอนอาจทําให บัตร
ดังกลาวไดรับความเสียหาย

(1)

ตัวอยาง
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กระจกสองหนา (ในรถบางรุน)

58MST0503

(2) กระจกสองหนา

สวิตชไฟสองสวางภายใน

64J104

สวิตชไฟสองสวางนี้มีทั้งหมดสามตําแหนงซึ่งทํางาน
ตามที่อธิบายไวดานลาง:
ON (1)
ไฟติดสวางและติดคางโดยไมคํานึงวาประตูจะเปด
หรือปด
ประต ู(2)
ไฟติดสวางเมื่อเปดประตู หลังจากปดประตูทุกบาน
แลว ไฟจะยงัคงสวางอยูประมาณ 15 วินาที แลวคอยๆ
ดับลง หากทานเสียบกุญแจ หรือกดสวิตชสตารท
เครื่องยนตเพื่อเปลี่ยนโหมดสตารทไปที่ “ACC” หรือ
“ON” ในระหว างนี้  ไฟจะค อยๆ  ดั บลงในทันที
หลังจากดึงกุญแจออกจากสวิตชสตารทแลว ไฟจะติด
สวางประมาณ 15 วนิาที แลวคอยๆ ดับลง

OFF (3)
ไฟจะยังคงปดอยูเมื่อเปดประตู

68LM529

หมายเหตุ:
จํานวนประตูที่ เกี่ยวของกับการสั่งเปดไฟสองสวาง
ภายในขึ้ นอยู กั บค ากําหนดของรถ  หากมี สวิ ตช
(ปุ มยื่ นที่ ทําดวยยาง) ที่ ชองประตูดังแสดงในภาพ
ประตูบานนั้นจะเกี่ยวของกับการสั่งเปดไฟสองสวาง
ประตูทายจะเกี่ ยวของกับการสั่ งเปดไฟสองสวางนี้
เชนกันแมวาจะไมมีปุมยื่นที่ทําดวยยางก็ตาม

คําเตอืน
• หามใชกระจกขณะขับขี่เพราะอาจทําใหเสียการ
ควบคมุรถได

• ขณะใชกระจกสองหนา อยาขยับเขาไปใกลกับ
ตําแหนงถุงลมดานหนามากเกินไปหรืออยาพิง
ถุงลม เพราะหากถุงลมดานหนาพองตัวออกโดย
บังเอิญทานอาจไดรบับาดเจ็บรุนแรง

(2)

ตัวอยาง (1)(2)(3)ตัวอยาง
ตัวอยาง



5-47

อุปกรณและการควบคุมอื่นๆ

58MS0-14E

ชองเสียบอุปกรณเสริม

58MST0505

ชองเสียบอุปกรณเสริมจะทํางานไดในขณะที่สวิตช
สตารทอยูที่ตําแหนง “ACC” หรือ “ON” หรือโหมด
สตารทอยูที่ “ACC” หรือ “ON” 
โดยสามารถใชชองเสียบนี้เพื่อจายไฟขนาด 12 โวลท/
120 วัตตใหกับอุปกรณเสริมที่ใชไฟฟา

ชองเสียบ USB (ในรถบางรุน)

58MST0506

เชื่ อมตอเครื่ องเลนเพลงดิ จิ ตอลแบบพกพา  ฯลฯ
เขากับชองเสียบนี้ เพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงผาน
ระบบเครื่องเสียงของรถยนตโดยใชเครื่องเลนพกพานั้น
เปนเหลงกําเนิด ใหดูที่ “ระบบเครื่องเสียง” ในหมวด
“อุปกรณและการควบคมุอื่นๆ” 

มือจับเหนือประตู (ในรถบางรุน)

54G249

มือจับเหนือประตูมีไวใหเพื่ออํานวยความสะดวก

ขอพงึระวัง
การใชอุปกรณเสริมที่ใชไฟฟาที่ไมเหมาะสมอาจทํา
ใหระบบไฟฟาในรถของทานไดรับความเสียหาย
ตรวจดูใหแนใจวาอุปกรณเสริมที่ใชไฟฟาที่นํามา
ใชไดรับการออกแบบใหเสียบกับชองเสียบประเภท
นี้ได

ตัวอยาง ตัวอยาง

ขอพงึระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับมือจับ
เหนือประตูและแผงหลังคาขึ้นรูป อยาโหนมือจับ
เหนือประตู
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ตะขอแขวนเสื้อผา (ในรถบางรุน)

57L51049

ทานสามารถแขวนเสื้อผาที่ตะขอได แตตะขอแขวน
เสื้อผานี้ไมไดออกแบบมาเพื่อรองรับวัตถุขนาดใหญ
หรือมีน้ําหนักมาก

ชองเก็บของ

74LHT0519

การเปดชองเก็บของ ใหดึงที่คันล็อค การปด ใหกด
ฝาชองเก็บของเขาไปจนกระทั่งล็อคเขาที่

ที่วางแกวและพื้นทีเ่ก็บของ

58MST0507

68LMT0501

ที่วางแกวจะติดตั้งไวในบริเวณคอนโซลกลาง

คําเตอืน
รถของทานมีมานถุงลมดานขางติดตั้ งอยู  อยา
แขวนวัตถุแหลมคม เชน ไมแขวนเสื้ อที่ ตะขอ
แขวนเสื้อผา  เมื่อตองการแขวนเสื้อผา ใหแขวนกบั
ตะขอโดยไมตองใชไมแขวนเสื้อ 

คําเตอืน
อย าขับขี่ ขณะที่ ฝาชองเก็บของเปดอยู  เพราะ
อาจทําใหไดรับบาดเจ็บในกรณีที่เกิดอบุัตเิหตุ

ตัวอยาง

ตัวอยาง
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ที่วางขวดน้ํา
ดานหนา

58MST0515

ดานหลงั

68LM542

ทานควรวางขวดน้ําโดยที่ปดฝาขวดไวในที่วางขวด

ชองใสของหลังเบาะหนา
(ในรถบางรุน)

58MST0508

ชองใสของนี้มีไวเพื่อใสสิ่ งของที่มีน้ําหนักเบาและ
ออนนุม เชน ถุงมือ หนังสือพิมพ หรือนิตยสาร

ขอควรระวัง
อยาวางแกวที่มีน้ํารอนอยูหรือสิ่งที่มีขอบแหลมคม
แข็ง หรือแตกหักไดในที่วางแกวน้ํา เพราะสิ่ งที่
อยูในที่วางแกวอาจกระเด็นออกมาในกรณีที่หยุด
รถกะทันหันหรือเกิดการชนกระแทก เปนเหตุให
บาดเจ็บได

ตัวอยาง

ตัวอยาง

ขอควรระวัง
หามใสของแข็งหรือแตกหักไดลงในชองใสของ
เพราะหากเกิดอุบัติ เหตุ  สิ่ งของตางๆ เชน ขวด
กระปอง ฯลฯ อาจทําใหผูโดยสารเบาะหลังไดรับ
บาดเจ็บ

ตัวอยาง
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ที่วางพักเทา

58MST0509

ใชทีว่างพักเทา (1) เพื่อรองรับเทาซายของทาน

ผายางปูพื้น

74LHT0534

เพื่อปองกันไมใหผายางปูพื้นดานคนขับเลื่อนไปขาง
หนาและอาจเขาไปขัดขวางกับการทํางานของแปน
ตางๆ ขอแนะนําใหใชผายางปูพื้นแทของซูซูกิ 
เมื่อไหรก็ตามที่ทานติดตั้งผายางปูพื้นดานคนขับกลับ
เขาที่หลังจากที่ไดถอดออก ใหแนใจวาเกี่ยวปลอกยึด
ผายางปูพื้นเขากับตัวยึดแนนหนาดี และจัดตําแหนง
ผายางปูพื้นที่บริเวณที่วางเทาในตําแหนงที่ถูกตอง 
เมื่อทานเปลี่ยนผายางปูพื้นในรถของทานเปนรูปแบบ
ที่แตกตางไป เชน ผายางปูพื้นสําหรับทุกสภาพอากาศ
เราขอแนะนําใหทานเลือกใชผายางปูพื้นแทของซูซูกิ
เพื่อใหพอดกีับขนาด 

(1)

ตัวอยาง

ตัวอยาง

คําเตอืน
การไมปฏิบัติตามขอพึงระวังตอไปนี้อาจทําใหผา
ยางปูพื้นดานคนขับเขาไปขัดกับแปนตางๆ และ
เปนเหตุใหสูญเสียการควบคุมรถหรือเกิดอุบัติเหตุได 
• ใหแนใจวาปลอกยึดผายางปูพื้นเกี่ยวเขากับตวัยึด
แนนหนาดี 

• หามวางผายางปูพื้นเพิ่มเติมทับบนผายางปูพื้นที่
มีอยูแลว
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ฝาปดหองเก็บสัมภาระ
(ในรถบางรุน)
ใชฝาปดหองเก็บสัมภาระเพื่อปดไมใหเห็นสัมภาระ
หรือสิ่งของอื่นที่วางอยูในหองเก็บสัมภาระ

หมายเหตุ:
สามารถเปดฝาปดหองเก็บสัมภาระทิ้งไวได อยางไรก็ดี
ถ าติดตั้ งฝาปดหองเก็บสัมภาระไมถูกตอง จะไม
สามารถเปดทิ้งไวได
การถอดฝาปดหองเกบ็สัมภาระออก 

58MST0516

1) ปรับพนักพิงศีรษะลงไปที่ตําแหนงต่ําสุด ยกสวน
ปลายดานหลังของฝาปดหองเก็บสัมภาระ (1) จน
ฝาปดสัมผัสกับพนักพิงศีรษะ

58MST0517

2) ยกฝาปดขึน้เลก็นอยพรอมกบัเลือ่นไปขางหนาเพือ่
ปลดแทงยึด (2) และตัวยึด (3) ออกจากกัน 

การติดตั้งฝาปดหองเก็บสัมภาระ
1) วางตัวยดึ (3) ของฝาปดหองเก็บสัมภาระ (1) ที่

ตรงแทงยดึ (2) แลวตอเขากัน 
2) ปรับพนักพิงศีรษะลงไปที่ตําแหนงต่ําสุด  ยกสวน

ปลายดานหลังของฝาปดหองเก็บสัมภาระ (1) จน
ฝาปดสัมผัสกับพนักพิงศีรษะ

3) วางฝาปดหองเก็บสมัภาระ (1) กลับเขาในตําแหนง
แนวราบ 

ตัวยดึแร็คหลังคา

71LST0503

ทานสามารถใชตัวยึดแร็คหลังคาเพื่อยึดแร็คหลังคา
เสริมที่มีจําหนายในศูนยบริการซูซูกิได หากทานใช
แร็คหลังคา ใหปฏิบัติตามคําแนะนําและขอพึงระวัง
ในหมวดนีแ้ละที่ใหมาพรอมกับแร็คหลังคา
• ตรวจดูใหแนใจวาติดตั้งแร็คหลังคาแนนหนาแลว
• การบรรทกุสมัภาระหลากหลายประเภท (เชน อปุกรณ
เลนสกี จักรยาน ฯลฯ) อยางถูกตอง ใหใชขายึดที่
เหมาะสมซึ่งมีจําหนายในศูนยบริการซูซูกิ ใหแนใจ
วาไดติดตั้ งขายึดอยางถูกตองและแนนหนาตาม
คําแนะนําที่ ใหไว  หามบรรทุกสัมภาระบนแผง
หลังคาโดยตรง เพราะสัมภาระอาจทําใหแผงหลังคา
ชํารุดเสียหายได

คําเตอืน
หามวางสิ่งของใดๆ ที่ดานบนของฝาปดหองเก็บ
สั มภาระ  แม ว าสิ่ งของนั้ นจะมี ขนาดเล็ กและ
น้ําหนักเบาก็ตาม เพราะสิ่งของที่อยูบนฝาปดอาจ
กระเด็นในระหวางที่เกิดอุบัติเหตุ เปนสาเหตุใหได
รับบาดเจ็บหรืออาจกีดขวางทัศนวิสัยดานหลัง
ของคนขับ 

(1)

(3)

(2)
(2)

(3)
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• น้ําหนักรวมของแร็คหลงัคาและสัมภาระตองไมเกิน
ความสามารถในการรั บน้ํ า หนั ก  ( 5 0  กก .
(110 ปอนด)) และตองไมใหน้ําหนักรถโดยรวม
(รถที่ บรรทุ กเต็ มพิ กั ดซึ่ งประกอบด วยคนขับ
ผูโดยสาร สัมภาระ น้ําหนักบรรทุกบนหลังคา และ
น้ํ าหนั กกดขอเกี่ ยวพ วง) เกิ นพิ กั ดน้ํ าหนั กรถ
โดยรวมสุ ทธิ  (GVWR) ที่ ระบุ ไว ในหมวด
“ขอมูลจําเพาะ” ในคูมือเลมนี้ 

• บรรทุกและยดึสัมภาระบนแร็คหลังคาอยางถูกตอง
ตามคําแนะนําที่ใหไว ใหแนใจวาไดวางสิ่งของที่มี
น้ําหนักมากที่สุดไวที่ดานลาง และกระจายสัมภาระ
โดยเฉลี่ยน้ําหนักให เทาๆ กันเทาที่เปนไปได

• หามบรรทุกสิ่งของที่มีขนาดใหญจนหอยลงมาที่
กันชนหรือทางดานขางของตัวรถ เพราะอาจกีดขวาง
ทัศนวิสัยของทานได

• ยึดสวนปลายดานหนาและดานหลังของสิ่งของที่ม ี
ความยาว เชน แผนไม กระดานโตคลื่น และอื่นๆ
เขากับดานหนาและดานทายของรถ และควรปกปอง
รถของทานไมใหสีถลอกและเกิดรอยขูดขีดที่ มี
สาเหตุมาจากการมัดเชือก

• ตรวจเช็คเปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวาแร็คหลังคายดึ
แนนหนาดีและไมมีสิ่งใดไดรับความเสียหาย

• สําหรับรุนที่มีตัวยดึแร็คหลังคา ตรวจดูใหแนใจวา
ไดปดฝาตัวยดึแลวเมื่อไมไดใชงาน

หูเกี่ยวโครงรถ
ดานหนา

63J117

รถของทานมีหูเกี่ยวลากจูง (1) อยูที่ดานหนารถสําหรับ
ใชในกรณีฉกุเฉินเทานั้น 
การติดตั้งหูเกี่ยว (1) ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้

คําเตอืน
• การหักเลี้ยวอยางกะทันหันหรือการยึดสัมภาระ
ที่ไมแนนหนาอาจทําใหสัมภาระกระเด็นออกจาก
ตัวรถและชนกระแทกกับบุคคลหรือรถคันอื่น
ซึ่งอาจทําใหไดรับบาดเจ็บหรือทรัพยสินเสียหาย
ได 

• ยึดสัมภาระใหแนนหนาและหลีกเลี่ยงการหักเลี้ยว
อยางกะทันหัน เชน “การเรงออกตัวอยางรวดเร็ว
(jackrabbit)” การเลี้ยวหักมุม การเขาโคงดวย
ความเร็วและการเบรกกะทันหัน ตรวจเช็คเปน
ระยะๆ เพื่อใหแนใจวาไดยึดสัมภาระอยางแนน
หนาแลว

• สิ่งของที่มีขนาดใหญยาว หรือแบนราบอาจสงผล
ตอหลักอากาศพลศาสตารของรถหรือไดรับผล
จากแรงลม และอาจทําใหความสามารถในการ
ควบคุมรถลดลงซึ่ งเปนผลทําใหเกิดอุบัติเหตุ
และไดรับบาดเจ็บ ดังนั้ น จึงควรขับขี่ อย าง
ระมัดระวังดวยความเร็วในระดับที่ปลอดภัยขณะ
บรรทุกสัมภาระประเภทดังกลาว

(1)
ตัวอยาง
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1) นําหูเกี่ยวลากจูง (1) ดามแมแรง (A) และประแจ
ขันลอ (B) ที่เก็บอยูในหองเก็บสัมภาระออกมา 

68LM546

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

63J120

3) ติดตั้งหูเกี่ยวลากจูง (1) ดวยมือ

62J161

4) การขันหูเกี่ยวลากจงู (1) ใหขันตามเขม็นาฬิกา
ดวยประแจขันลอ (B) จนกวาจะติดตั้งหูเกี่ยว (1)
แนนหนาด ี

การถอดหูเกี่ยวลากจูง (1) ใหทํายอนขัน้ตอนการติดตั้ง
หูเกี่ยวลากจูง 

(A) (B) (1)
ตัวอยาง (C)

(A)

ตัวอยาง

(1)

ตัวอยาง
ขอพงึระวัง

เมื่อทานใชหูเกี่ยวลากจูง (1) ใหหลีกเลี่ยงการขับรถ
ที่ ทําให เกิ ดการกระแทกที่ หู เกี่ ยวอย างรุนแรง
มิฉะนั้นอาจทําใหหูเกี่ยวหรือตัวถงัรถเสียหายได  
อยาเรงความเรว็ในทันที

(1) (B)

ตัวอยาง
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ดานหลงั

58MST0511

รถของทานมี หู เกี่ ยวโครงรถ (2) อยู ที่ ด านหลังรถ
สําหรับใชในกรณีฉุกเฉินและเพื่อวัตถุประสงคในการ
ขนสงทางเรือเทานั้น 

การลากจูงรถของทานบนถนนทั่วไปหรือทางหลวง
ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ “การลากจูง” ในหมวด
“การปฏิบัติในกรณีฉกุเฉิน” 

หูเกีย่วอื่นๆ 

71LS10502

หูเกี่ยว (3) (ในรถบางรุน) และรูที่โครงรถ (5) มีไว
สําหรับใชในวัตถุประสงคเพื่ อการขนสงทางรถพวง
หรือรถไฟเทานั้น หูเกี่ยว (4) มีไวสําหรับใชในวัตถุ
ประสงคเพื่อการขนสงทางเรือเทานั้น

ขอพงึระวัง
เมื่ อทานใชหู เกี่ ยวโครงรถ (2) ใหหลีกเลี่ ยงการ
ขับรถที่ทําใหเกิดการกระแทกที่หูเกี่ยวอยางรุนแรง
มิฉะนั้นอาจทําใหหูเกี่ยว ตัวถังรถหรือระบบขับ
เคลื่อนเสียหายได  
• อยาเรงความเร็วในทันที
• อยาลางจูงรถที่มีน้ําหนักมากกวารถของทาน 

(2)

ตัวอยาง

(3)

(5)

(4)

ตัวอยาง
คําเตอืน

หามใชหูเกี่ยวโครงรถในการลากรถคันอื่นหรือให
รถคันอื่นลากรถของทานบนถนนทั่วไปหรือทาง
หลวง หูเกี่ยว (1) ไดรับการออกแบบใหใชในกรณี
ฉุกเฉินเทานั้น เชน ในกรณีที่รถของทานหรือรถคัน
อื่นติดหลมโคลนหรือหิมะ หูเกี่ยว (2) ไดรับการ
ออกแบบใหใชในกรณีฉุกเฉินและเพื่อการขนสงทาง
เรือเทานั้น
หูเกี่ยว (3) (ในรถบางรุน) และรูที่ โครงรถ (5) มี
ไวสําหรับใชในวัตถุประสงคเพื่อการขนสงทางรถ
พวงหรอืรถไฟเทานั้น  หูเกี่ยว (4) มีไวสําหรับใชใน
วัตถุประสงคเพือ่การขนสงทางเรือเทานั้น

ขอพงึระวัง
หามใชหูเกี่ ยว (1) สําหรับวัตถุประสงคเพื่ อการ
ขนส งทางรถพ วงหรื อรถไฟและทางเรื อ เพื่ อ
ปองกนัไมใหรถไดรับความเสียหาย
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การบรรทุกสัมภาระ
รถของทานไดรับการออกแบบมาใหสามารถรับน้ําหนัก
บรรทุกไดตามที่กําหนดไว ความสามารถในการรับ
น้ําหนักบรรทุกของรถจะถ ูกกําหนดโดยน้ําหนักรถโดย
รวมสุทธิ (GVWR) และน้ําหนักรถเปลาสุทธิ (GAWR,
หนาและหลัง) รายการของ GVWR และ GAWR (หนา
และหลัง) จะถูกระบุไวในหมวด “คากําหนด” 
GVWR – น้ําหนักรถโดยรวมสุทธิ (รวมทั้งผูโดยสาร
ทุกทาน อุปกรณเสริม สัมภาระ และน้ําหนกัหัวตอพวง
ถาลากจูงรถพวง)
GAWR – (หนาและหลัง) น้ําหนักรถเปลาสุทธิที่เพลา
แตละเพลา

การระบุน้ําหนักจริงของรถพรอมน้ําหนักบรรทุก และ
น้ําหนักบรรทุกจริงที่ เพลาหนาและหลังจะทําไดโดย
การชั่งน้ําหนักรถเทานั้น ใหเปรียบเทียบน้ําหนักที่ชั่ง
ไดเหลานี้กับ GVWR และ GAWR (หนาและหลัง) ถา
น้ําหนักรถโดยรวม หรือน้ําหนักบรรทุกที่ เพลาหนา
หรือหลังเกินกวาอัตราเหลานี้ ทานตองนําสัมภาระ
ออกใหมากพอ เพื่อใหน้ําหนักลดลงจนอยูภายในขีด
จํากัดที่กําหนดไว

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

คําเตอืน
หามบรรทุกน้ําหนกัเกนิ น้ําหนกัรถโดยรวม (ผลรวม
ของน้ําหนักรถ ผู โดยสารทุกท าน อุปกรณ เสริม
สัมภาระ และน้ําหนักหัวตอพวงถาลากจูงรถพวง)
ตองไม เกินน้ํ าหนักรถโดยรวมสุทธิ  (GVWR)
นอกจากนี้ อยาทําใหน้ําหนักบรรทุกกระจายไปที่
เพลาหนาหรือหลังเพียงดานเดียวจนเกินขีดจํากัด
น้ําหนักรถเปลาสทุธ ิ(GAWR)

คําเตอืน
พยายามจัดวางสัมภาระเพื่ อกระจายน้ําหนักให
เทากัน เพื่ อหลีกเลี่ ยงไมให เกิดการบาดเจ็บทาง
รางกาย หรือความเสียหายกับตัวรถ ใหยึดสัมภาระ
ใหแนนหนาเพื่ อปองกันสัมภาระเคลื่ อนที่ ไปมา
ในกรณีที่รถเคลื่อนตัวกะทันหัน ใหจัดวางสัมภาระ
ที่มีน้ําหนักมากไวบนพื้นหองเก็บสัมภาระ และให
วางเขาไปดานในใหมากที่สุดเทาที่จะทําได หามวาง
สัมภาระซอนกันจนสูงกวาขอบดานบนของพนักพิง

การบรรทกุสัมภาระ: 11
การลากจูงรถพวง: 5, 11
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คําเตอืน
ทานควรใชความระมัดระวังเปนพิเศษเมื่อปฏิบัติ
งานกับรถเพื่อปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได
ขอพึงระวังบางประการที่ทานควรปฏิบัติตามอยาง
เครงครดัมีดังนี้:
• เพื่อปองกันไมใหระบบถุงลมระเบิดพองตัวโดย ไม
ไดตั้งใจหรือเพื่อปองกันความเสียหาย ใหแนใจวา
ไดปลดแบตเตอรี่ ออก และสวิตชสตารทอยู ที่
ตํ าแหน ง  “LOCK” หรื อโหมดสตาร ทอยู ที่
“LOCK” (OFF) แลวเปนเวลาอยางนอย 90 วินาที
กอนเริ่มปฏิบัติงานทางไฟฟาใดๆ กับรถซูซูกิของ
ทาน อยาสัมผัสชิ้นสวนประกอบหรือสายไฟของ
ระบบถุงลม 
สายไฟจะถูกพันดวยเทปพันสายไฟสีเหลืองหรือ
หุมดวยฉนวนสีเหลือง และขั้วตอก็เปนสีเหลือง
เพื่อใหสามารถจําแนกไดงาย

• อยาสตารทเครื่องยนตทิ้งไวในโรงรถหรอืในพื้นที่
แคบที่อากาศถายเทไมสะดวก

(ตอ)

คําเตอืน
(ตอ)
• ขณะเครื่องยนตทํางาน ระวังอยาใหมือ เสื้อผา

เครื่องมือ และสิ่งของอื่นๆ เขาใกลพัดลมและสาย
พานขับ แมวาพัดลมจะไมหมุนก็ตาม แตพัดลม
อาจทํางานอัตโนมัติไดโดยไมมีสัญญาณเตือน

• เมื่อจําเปนตองปฏบิตัิงานโดยทีเ่ครื่องยนตทํางานอยู
ใหแนใจวาไดใสเบรกมือจนสุดและคันเกียรอยูใน
ตําแหนงเกียรวาง (สําหรับรุนเกียรธรรมดา) หรือ
ตําแหนงจอด (P) (สําหรบัรุนเกียร CVT)

• หามสัมผัสสายไฟหรอืชิ้นสวนประกอบอื่นๆ ของ
ระบบจดุระเบิดขณะสตารทเครื่องยนตหรือขณะที่
เครื่องยนตกําลังทํางาน มิฉะนั้น ทานอาจถูกไฟฟา
ช็อตได

• ระมัดระวังอยาสัมผัสถูกเครื่องยนต ทอรวมไอเสีย
และทอไอเสีย หมอพักไอเสีย หมอน้ํา และทอยาง
น้ําที่รอน

• หามสบูบหุรี่ ทําใหเกดิประกายไฟหรือเปลวไฟรอบๆ
บริเวณที่มีน้ํามันเชื้อเพลิงหรอืแบตเตอรี่ เนื่องจาก
บริเวณดังกลาวจะติดไฟได

• หามเขาไปใตทองรถ ถารองรับรถของทานโดยใช
เพียงแคแมแรงแบบพกพาที่ติดมากับรถเทานั้น

• ระมัดระวังอยาใหเกิดการลัดวงจรโดยไมคาดคิด
ระหวางขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่

(ตอ)

คําเตอืน
(ตอ)
• เก็บน้ํามันเครื่อง น้ําหลอเย็น และของเหลวอืน่ๆ
ใหพนมือเด็กและหางจากสัตวเลี้ยง กําจัดของ
เหลวที่ใชแลวอยางถูกตอง หามเทลงพื้นดินหรือ
ลงทอระบายน้ํา ฯลฯ
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ตารางการบํารุงรักษา
ตารางตอไปนี้แสดงชวงเวลาที่ทานควรทําการบํารุง
รักษารถของทานตามปกติ ตารางนี้จะแสดงขอมูลเปน
ไมล กิโลเมตร และเดือน ซึ่งทานควรทําการตรวจสอบ
ปรับตั้ง หลอลื่น และงานซอมบํารุงอื่นๆ  การบํารุง
รักษาตามระยะดังกลาวจะถี่ขึ้น ถาขับขี่ภายใตสภาวะ
การใชงานหนักเปนประจํา (ใหดูที่  “การบํารุงรักษา
ภายใตสภาวะการใชงานหนัก”)

ตารางการบํารุงรักษาตามระยะ
“R” : เปลีย่นหรอืถาย
“I” : ตรวจสอบ ทําความสะอาด ปรับตั้ง หลอลืน่ 

หรอืเปลี่ยนใหมตามความจําเปน
“L” : หลอลืน่

หมายเหตุ:
ตารางนี้จะรวมการบํารุงรักษาตามระยะจนถึงระยะทาง
100,000 กม. (62,500 ไมล )  ถ าเกิน100,000 กม.
(62,500 ไมล) ใหทําการบํารุงรักษาแบบเดียวกันที่ชวง
ระยะ เดียวกันตามลําดับ

คําเตอืน
ซูซูกิขอแนะนําใหทานนํารถเขารับการบํารุงรักษา
ที่ ศูนยบริการซูซูกิ เท านั้ น โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
รายการที่ มี เครื่ องหมายดอกจัน (*) กํากั บอยู
ทานอาจทําการบํารุงรักษารายการที่ไมมีเครื่องหมาย
กํากับได โดยปฏิบัติตามคําแนะนําที่ใหไวในหมวดนี้
ถาทานไมมั่นใจ วาจะทําการบํารุงรักษารายการ
ดังกลาวได ใหนํารถเขารับบริการที่ศูนยบริการซูซูกิ

ขอพงึระวัง
เมื่ อจําเปนต องเปลี่ ยนอะไหลของรถท าน ขอ
แนะนําใหใชอะไหลแทจากซูซูกเิทานั้น

ตารางการบํารุงรกัษาตามระยะ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
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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 R
ตรวจสอบความตึงสายพาน, *ปรับตั้ง, *เปลี่ยน – I I I I I I I I I R

 *1.2 ระยะหางวาลว – – – I – – I – – I –
1.3 น้ํามันเครื่องและไสกรองน้ํามันเครื่อง R R R R R R R R R R R
 1.4 น้ําหลอเย็นเครื่องยนต Suzuki LLC: Super (Blue) – – – – R – – – R – –

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

ใชเชื้อเพลิงผสมสารตะกั่ว ดูการบํารุงรักษา ภายใตสภาวะการใชงานหนัก
น้ํามันเชื้อเพลงิ

 3.1 ไสกรองอากาศ ทางปกติ – 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

ตารางการบํารุงรกัษาตามระยะ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

somdet
Line
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เบรก
*5.1 ดิสกเบรกและผาเบรก (ลอหนา, ลอหลัง) – I I I I I I I I I I

ดรัมเบรกและผาเบรก (ลอหลัง) – 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 –
6.2 ยาง, ลอ – I I I I I I I I I I

*6.3 ยางหุมเพลาขับ – – – – I – – – I – –
*6.4 ระบบรองรับน้ําหนัก – – I – I – I – I – I
*6.5 ระบบพวงมาลัย – – I – I – I – I – I
*6.6 น้ํามันเกียรธรรมดา

อะไหลแท Suzuki Gear Oil 75W-80 – – R – – – R – – – R
6.7 น้ํามันเกียรอัตโนมัติ ระดับของเหลว – – – I – – I – – I –

* ทอน้ํามัน – – – – – I – – – – I
6.8 กลอน, บานพับและล็อคทั้งหมด – – I – I – I – I – I

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

คําเตอืน
โชคอพั (ระบบชวงลาง) บรรจุดวยแกสแรงดันสงู หามถอดแยกชิ้นสวนหรือเผาไฟ หลีกเลี่ยงการเก็บใกลแหลงความรอนหรืออุปกรณที่มีความรอน 
เมื่อจะทิ้งโชคอัพ ตองปลอยแกสออกใหหมดจนปลอดภัย  ใหสอบถามผูจัดจําหนายของทานสําหรับความชวยเหลือ

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

เดือน 1 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

ตารางการบํารุงรกัษาตามระยะ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

somdet
Line
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ขอแนะนําในการบํารุงรักษาภายใตสภาวะการใชงานหนัก
ถาใชงานรถยนตภายใตสภาพที่ตรงกับรหัสการใชงานหนกัใดๆ ที่ใหไวดานลางเปนประจํา ขอแนะนําใหทําการบํารุงรักษาตามระยะที่กําหนดไว ดงัแสดงในตารางดานลาง
รหัสสภาพการใชงานที่หนัก
A – ขับขี่ระยะทางสั้นๆ เปนประจํา
B – ขับขี่บนถนนขรุขระและ/หรือถนนที่เปนโคลน
C – ขับขี่บนถนนที่มีฝุนมาก
D – ขับขี่ในสภาพอากาศหนาวจัดและ/หรือบนถนนที่มีไอเค็ม
E – ขับขี่ระยะทางสั้นๆในสภาพที่หนาวจัดเปนประจํา
F – ใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีสวนผสมของสารตะกัว่
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

การบํารุงรกัษาภายใตสภาวะการใชงานหนัก: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
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หมายเหตุ:
I – ตรวจสอบ ทําความสะอาด ปรับตั้ง หลอลื่นหรือเปลี่ยนถาจําเปน
R – เปลี่ยน 
T – ขันใหแนนตามคาแรงขันที่กําหนด
* ตรวจสอบหรือเปลี่ยนบอยขึ้น ถาจําเปน 

รหัสสภาพการใชงานหนัก การบํารุงรักษา การบํารุงรักษา ระยะเวลาในการบํารุงรักษา
– – – – – – G – ตรวจสอบระดับน้ํามันเกียร CVT บอยขึ้น I ทุก 30,000 กม.หรือ 16 เดือน
– B C D – – – H ลูกปนลอ I ทุก 20,000 กม. หรือ 12 เดือน
– B – D E – – H ยางหุมเพลาขับ I ทุก 20,000 กม. หรือ 12 เดือน

– B – – E – – H น้ํามันเกียรธรรมดา อะไหลแท Suzuki Gear Oil 75W-80
I ทุก 10,000 กม. หรือ 12 เดือน
R ทุก 40,000 กม. หรือ 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

การบํารุงรกัษาภายใตสภาวะการใชงานหนัก: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10



7-7

การตรวจสอบและการบํารงุรักษา

58MS0-14E

สายพานขับ

ใหแนใจวาความตึงของสายพานขับถูกตอง ถาสายพาน
หลวมเกินไป อาจเปนเหตุใหการชารจไฟแบตเตอรี่
ไม เพียงพอ เครื่องยนตรอนจัด พวงมาลัยพาวเวอร
ทํางานไมสมบูรณ ระบบปรับอากาศทํางานไมสมบูรณ
หรือสายพานสึกหรอมากผิดปกติ เมื่อใชนิ้วหัวแมมือ
กดที่ กึ่ งกลางสายพานระหว างพูลเลย  ควรมีระยะ
หยอนสายพานตามที่แสดงในภาพประกอบ
นอกจากนี้ ทานควรตรวจสอบสายพานเพื่อใหแนใจ
วาสายพานไมชํารุดเสียหายดวย
ถาทานจําเปนตองเปลี่ยนหรือปรับตั้งสายพาน ใหนํารถ
เขารับการปรับตั้งหรือเปลี่ยนสายพานที่ศูนยบริการ
ซูซูกิ

52LM013

น้ํามันเครื่องและไสกรอง
น้ํามันเครือ่งที่กําหนดใหใช

68LM706

(1) แนะนําใหใช

ใหแนใจวาน้ํามันเครื่องที่ทานใชมีคุณภาพตามเกรด
SM เลือกความหนดืน้ํามันเครื่องที่เหมาะสม ตามที่แสดง
ไวในแผนภมูิดานบน
น้ํามันเครื่องเกรด SAE 0W-20 (1) คือตัวเลือกที่ดีที่สุด
สําหรับการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง และการสตารท
เครื่องยนตในสภาพอากาศเย็น

คําเตอืน
ขณะเครื่ องยนตทํางาน ระวังอยาใหมือ เสนผม
เสื้อผา เครื่องมือ และสิ่งของอื่นๆ เขาใกลพัดลม
และสายพานขับ

→: แรงกด 100 นิวตัน(10 กก., 22 ปอนด)
GE: ไดชารจ
DEF: ระยะหยอน
AC: คอมเพรสเซอรเครื่องปรับอากาศ

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

GE
AC

DEF: 9 – 10 มม. 
(0.35 – 0.39 นิ้ว)

L4

DEF: 3 – 5 มม. 
(0.12 – 0.20 นิ้ว)

C
Fo

o -30
-22

-20
-4

-10
14 32 50 68 86 104

0 10 20 30 40

5W-30
(1)

0W-20

สายพานขับ: 1, 2
น้ํามันเครื่องและไสกรอง: 1, 2
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การตรวจเชค็ระดับน้ํามันเครื่อง

80G064

52D084

การรักษาระดับน้ํามันเครื่องใหอยูในระดับที่ถูกตองเพื่อ
หลอลืน่เครื่องยนตนั้นเปนสิ่งสําคัญ  ใหตรวจเชค็ระดบั
น้ํามันเครื่องขณะที่รถจอดบนพื้นราบไดระดับ เนื่องจาก
การอานระดับน้ํามันเครื่องอาจไมถูกตองไดถารถจอด
อยูบนทางลาดชัน นอกจากนี้ ทานควรตรวจเช็คระดับ
น้ํามันเครื่องกอนสตารทเครื่องยนต หรือหลังจากดับ
เครื่องแลวอยางนอย 5 นาที
เพื่ อให จําแนกได ง าย  ด ามจั บของก านวั ดระดั บ
น้ํามันเครื่องจะเปนสีเหลือง 

ดึงกานวัดระดับน้ํามันเครื่ องออก ใชผาสะอาดเช็ด
น้ํามันออก จากนั้น เสียบกานวัดลงไปในเครื่องยนต
จนสุด แลวดึงออกอีกครั้ง น้ํามันเครื่องบนกานวัดควร
อยูระหวางขีดบนและขีดลางตามที่แสดงไวบนกานวัด
ถาระดับน้ํามันเครื่องอยูใกลกับขีดลาง ใหเติมน้ํามัน
เครื่องลงไปจนระดับน้ํามันเครื่องอยูที่ขีดบน

ตัวอยาง ดานบน
ดานลาง

ขอพงึระวัง
ถ าไมตรวจเช็คระดับน้ํ ามันเครื่ องเปนประจํา
เครื่ องยนตอาจเสี ยหายรุนแรงได  เนื่ องจากมี
น้ํามันเครื่องไมเพียงพอ

น้ํามันเครื่องและไสกรอง: 1, 2
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การเติมน้ํามนัเครื่อง

81A147

เปดฝาน้ํามันเครื่องออก แลวเทน้ํามันผานลงไปในชอง
เติมช าๆ จนระดับน้ํ ามันเครื่ องเพิ่ มถึ งขีดบนของ
กานวัดระดับน้ํามันเครื่อง  ระมัดระวังอยาเติมจนลน
น้ํามันเครื่องที่มากเกินไปจะสงผลเสียไดใกลเคียงกับ
ปริมาณน้ํ ามั นเครื่อง ที่ น อยเกิ นไป  หลั งจากเติ ม
น้ํามันเครื่องแลว ใหสตารทเครื่องยนตและปลอยให
เครื่ องยนต เดินเบาเปนเวลาประมาณหนึ่ งนาที  ดับ
เครือ่งยนต แลวรอประมาณ 5 นาที จากนั้น ใหตรวจเชค็
ระดับน้ํามันเครื่องอีกครั้ง

การเปลี่ยนน้ํามันเครือ่งและไสกรอง
ถายน้ํามันเครื่องขณะที่เครื่องยนตยงัอุนอยู

56KN054

1) เปดฝาน้ํามันเครื่อง
2) วางอางถายน้ํามันเครื่องไวใตปลั๊กถาย
3) ใชประแจถอดปลั๊กถาย แลวถายน้ํามันเครื่องออก

60G306

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

ปดเปด

ตัวอยาง

ขอควรระวัง
อุณหภูมิน้ํามันเครื่องอาจสูงมากพอที่จะทําใหนิ้ว
ของทานพองไดขณะที่คลายปลั๊กถายออก ดังนั้น
ใหรอจนกวาปลั๊กถายจะเย็นลงพอที่จะสัมผัสได
ดวยมือเปลา

เปด ปด

ตัวอยาง

คําเตอืน
น้ํามันเครื่องใหมและน้ํามันเครื่องที่ใชแลวอาจเปน
อันตรายได เด็กและสัตวเลี้ยงอาจไดรับอันตราย
จากการกลืนน้ํามันเครื่องใหมและน้ํามันเครื่องที่ใช
แลว ดังนั้น ใหเก็บน้ํามันเครื่องใหมและน้ํามันเครื่อง
ที่ใชแลว และไสกรองน้ํามันเครื่องที่ใชแลวใหพน
มือเด็กและหางจากสัตวเลีย้ง
การสัมผัสกับน้ํามันเครื่องที่ใชแลวบอยครั้งและเปน
เวลานานอาจเปนสาเหตุใหเกิดโรคมะเร็งผิวหนังได
อยางไรกต็าม การสัมผสักับน้ํามันเครื่องที่ใชแลวใน
ระยะเวลาสั้ นๆ ก็อาจทําใหผิวหนังระคายเคือง
ไดเชนกัน

(ตอ)

ตัวอยาง

น้ํามันเครื่องและไสกรอง: 1, 2
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4) ติดตั้งปลั๊กถายและปะเก็นกลับเขาที่ 
ใชประแจขันปลั๊กถายใหแนนตามคาแรงขันที่
ระบุไว

เปลีย่นไสกรองน้ํามันเครื่อง
1) ใชประแจขันกรองน้ํามันเครื่องขันไสกรองน้ํามัน

เครื่องทวนเข็มนาฬิกา แลวถอดออก
2) ใชผาสะอาดเช็ดหนาสัมผัสที่เครื่องยนตซึ่งจะใช

ติดตั้งไสกรองน้ํามันเครื่องใหม
3) เกลี่ยน้ํามันเครื่องเล็กนอยรอบๆ ปะเก็นกรอง

น้ํามันเครื่องใหม
4) ใชมือหมุนไสกรองใหมจนกระทั่งปะเก็นกรอง

น้ํามันเครื่องสัมผัสกับหนาสัมผัสการติดตั้ง

54G092

(1) คลาย
(2) ขันแนน

การขันแนน (ภาพจากดานบนของไสกรองน้ํามันเครือ่ง)

54G093

(1) ไสกรองน้ํามันเครื่อง
(2) 3/4 รอบ

คําเตอืน
(ตอ)
เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ํามันเครื่องที่ใชแลวให
มากที่สุด ใหสวมเสื้อแขนยาวและถุงมือกันความชื้น
(เช น ถุ งมื อสําหรั บล างจาน) เมื่ อเปลี่ ยนถ าย
น้ํามันเครื่ อง ถาน้ํามันเครื่ องสัมผัสถูกผิวหนัง
ใหลางออกใหทั่ว ดวยสบูและน้ําสะอาด
ทําความสะอาดเสือ้ผาหรือผาตางๆ ถาเปอนน้ํามนั
จากนั้ น ใหรี ไซเคิลหรือกําจัดน้ํามันเครื่ องและ
ไสกรองน้ํามันเครือ่งที่ใชแลวอยางถกูตอง

ขอพงึระวัง
การระบุตําแหนงที่ปะเก็นกรองน้ํามันเครื่องสัมผัส
กับหนาสัมผัสการติดตั้งครั้งแรกอยางแมนยําเปนสิ่ง
สําคัญในการขันไสกรองน้ํามันเครื่องอยางถกูตอง

น้ํามันเครื่องและไสกรอง: 1, 2
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5) ขนัไสกรองตามรอบทีร่ะบุไวจากจุดทีส่ัมผัสกับหนา
สัมผัสการติดตั้ง (หรือตามคาแรงขนัที่กําหนดไว)
โดยใชประแจขันกรองน้ํามันเครื่อง
คาแรงขันทีก่ําหนดสําหรับไสกรองน้ํามันเครื่อง
3/4 รอบหรือ
14 นิวตัน-เมตร (1.4 กก.-เมตร, 10.1 ปอนด-ฟุต)

การเติมน้ํามนัเครื่องและการตรวจเชค็รอยรั่ว
1) เทน้ํามนัเครื่องผานชองเติม และปดฝาน้ํามนัเครื่อง

กลับเขาที่ 
สําหรับความจุโดยประมาณของน้ํามันเครื่อง ใหดู
ที่หัวขอ “ความจุ” ในหมวด “คากําหนด” 

2) สตารทเครื่องยนตและตรวจหารอยรั่วอยางละเอียด
ที่ไสกรองน้ํามันเครื่องและปลั๊กถาย ใหเครื่องยนต
ทํางานที่ความเร็วรอบตางๆ อยางนอย 5 นาท ี

3) ดับเครือ่งและรอประมาณ 5 นาท ีจากนัน้ ตรวจเช็ค
ระดับน้ํามันเครื่องอกีครัง้ และเติมน้ํามันเครือ่งตาม
ความจําเปน ตรวจเช็ครอยรั่วอีกครั้ง

น้ําหลอเยน็เครื่องยนต
การเลือกใชน้ําหลอเย็น

เพื่อยืดอายุการใชงานและใหเครื่องยนตมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ขอแนะนําใหใชน้ําหลอเย็นเครื่องยนตแทจาก
ซูซูกิเทานั้น
หมายเหตุ:
ถ าท านเปลี่ ยนถ ายน้ํ าหลอเย็นเครื่ องยนตโดยใช
น้ําหลอเย็นอื่นนอกเหนือจาก SUZUKI LLC: Super
(สีน้ําเงิน) ใหปฏิบัติตามตารางของ SUZUKI LLC:
Standard (สีเขียว) การดูรายละเอียดเกี่ยวกับตารางการ
บํารุงรักษา ใหดูที่ “ตารางการบํารุงรักษาตามระยะ”
ในหมวดนี้
น้ําหลอเย็นชนิดนี้คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับระบบ
หลอเย็นเนื่องจาก:
• ชวยรักษาอุณหภูมิเครื่องยนตใหถูกตองเหมาะสม
• ปองกนัการเดอืดและการแขง็ตวัของน้ําหลอเย็นอยาง
เหมาะสม

• ปองกนัการสกึกรอนและการเกดิสนมิอยางเหมาะสม

ขอพงึระวัง
เพื่อปองกันไมใหน้ํามันเครื่องรั่วไหล ใหแนใจวาได
ขันไสกรองน้ํามันเครื่องจนแนนแลว แตระวังอยา
ใหแนนจนเกินไป

ขอพงึระวัง
• เมื่อเปลี่ยนไสกรองน้ํามันเครื่อง ขอแนะนําใหทาน
ใชไสกรองน้ํามันเครื่องแทจากซูซูกิเทานั้น หาก
คุณใชไสกรองที่เปนผลิตภัณฑทดแทน ดูใหแนใจ
วามีคุณภาพเทียบเทาของแทและปฏิบัติตาม
คําแนะนําของบริษัทผูผลิต 

• ถามีน้ํามันรั่วไหลออกมารอบๆ ไสกรองน้ํามัน
เครื่องหรือปลัก๊ถาย แสดงวาการตดิตั้งไมถกูตอง
หรือปะเก็นชํารุดเสียหาย ถาทานพบรอยรั่วใดๆ
หรือไมแนใจวาไดขันไสกรองน้ํามันเครื่องอยาง
แนนหนาและถูกตองหรือไม  ใหนํารถเขารับ
การตรวจสอบที่ศูนยบรกิารซซููกิ

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

น้ํามันเกียร: 10



7-12

การตรวจสอบและการบํารุงรักษา

58MS0-14E

การใชน้ําหลอเย็นที่ไมถูกตองจะทําใหระบบหลอเย็น
เสียหายได ศูนยบริการซูซูกิสามารถชวยใหทานเลือก
ใชน้ําหลอเย็นที่เหมาะสมได

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

การหลีกเลี่ยงไมใหระบบหลอเย็นเสียหาย:
• ใชน้ําหลอเย็นคุณภาพสูงชนิดที่มีสวนผสมของ
เอทธิลีน-ไกลคอล แตปราศจากสารประกอบซิลิกา
ซึ่งเจือจางดวยน้ํากลั่นที่มีความเขมขนในการผสม
ที่ถกูตอง

• ใหแนใจวาอัตราสวนน้ําหลอเย็นตอน้ํากลั่นอยูที่
50/50 ซึ่งเปนอัตราสวนที่ถูกตอง และไมวากรณี
ใดๆ ทั้งสิ้นตองไมสูงกวา 70/30 เพราะความ
เขมขนของน้ําหลอเย็นตอน้ํากลัน่ที่สูงกวา 70/30
จะเปนเหตุใหเกิดสภาวะเครือ่งยนตรอนจัดได

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

• หามเติมสารยับยั้งหรือสารเติมแตงพิเศษ เนือ่ง
จากสารเหลานีอ้าจเขากนัไมไดกับระบบหลอเย็น
ของทาน

• หามผสมน้ําหลอเย็นทีม่ีสวนผสมหลักตางชนิดกัน
มิฉะนั้น อาจเปนผลใหเกิดการเรงการสึกหรอของ
ซีลและ / หรือเกิดสภาวะรอนจัดอยางรุนแรง
รวมถึงทําใหเครื่องยนต / เกียรอัตโนมัติ หรือเกียร
CVT เสียหายรุนแรงได

คําเตอืน
น้ําหลอเย็นเครื่องยนตเปนอันตรายหรือทําใหถึงแก
ชีวิตได หากกลืนหรือสูดดมเขาไป หามดื่มสวนผสม
ของสารปองกันการแข็งตัวหรือน้ําหลอเย็นโดย
เด็ดขาด หากกลืนเข าไป อย าทําใหอาเจียน ให
ติดตอศูนยควบคุมสารพิษหรือพบแพทย ทันที
หลีกเลี่ ยงการสูดดมไอหรือไอระเหยรอน หาก
สูดดมเขาไป ใหยายผูปวยไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
ถาน้ําหลอเย็นเขาตา ใหลางตาดวยน้ําสะอาดปริมาณ
มากและไปพบแพทยทันที ทําความสะอาดรางกาย
หลังจากการปฏิบัติงาน สารทําละลายอาจเปนพิษ ตอ
สัตว ดงันั้น จึงตองเกบ็ใหพนมือเดก็และหางจากสตัว

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

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

• ถาอุณหภูมิภายนอกต่ําสุดในบริเวณที่ทานอยู
ถูกคาดการณไวที่  –35°C (–31°F) หรือต่ํากวา
ใหใชความเขมขนสูงขึ้นไปที่ 60% ตามคําแนะนํา
บนภาชนะบรรจุสารปองกันการแข็งตัว

น้ํามันเกียร: 10
น้ํามันเกียรอัตโนมัติ (AT): 10
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68LMT0701

ถ าระดับน้ําหลอเย็นอยู ต่ํ ากว าเสนระดับ “LOW”
ควรเติมน้ําหลอเย็นเพิ่ม เปดฝาปดถังพักน้ําหลอเย็น
และเติมน้ําหลอเย็นลงไปจนกระทั่งระดับน้ําหลอเย็น
ในถังพักถึงเสนระดับ “FULL” หามเติมน้ําหลอเย็น
ในถงัพักสูงกวาเสนระดับ “FULL” 

การเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น
เนื่องจากการเปลี่ยนถายจําเปนตองใชขั้นตอนพิเศษ
ขอแนะนําใหทานนํารถเขารับการเปลี่ยนถายน้ําหลอเย็น
ที่ศูนยบริการซูซูกิ

กรองอากาศ

68LM726

ถากรองอากาศอุดตันจากฝุน จะทําใหเกิดการปดกั้น
การไหลของอากาศเขามากขึ้น เปนผลใหกําลังเครื่อง
ลดลงและสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึน้
ปลดแคลมปยึดดานขาง และถอดไสกรองอากาศออก
จากเสื้อกรองอากาศ หากพบวาไสกรองอากาศสกปรก
ใหเปลี่ยนใหม
ติดตั้งแคลมปยึดดานขางใหแนนหนา 

ขอพงึระวัง
เมื่ อปดฝาถังพัก ใหจัดตําแหนงเครื่ องหมายบน
ฝาปดกับเครื่องหมายบนถังพักใหตรงกัน มิฉะนั้น
อาจทําใหน้ําหลอเย็นรั่วไหลได

FULL

LOW

น้ํามันเกียรอัตโนมัติ (AT): 10
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หัวเทียน
การเปลี่ยนและการตรวจสอบหัวเทียน
เนื่ องจากการเปลี่ ยนถายน้ํามันเกียรจําเปนตองใช
ขั้นตอน วัสดุ และเครื่องมือพิเศษในการดําเนินการ
ขอแนะนําใหนํารถเขารับบริการที่ศนูยบริการซูซูกิ

น้ํามันเกยีร
น้ํามันเกยีรที่กําหนดใหใช
เมื่อเติมน้ํามันเกียร 
ใหใชน้ํามันเกียรที่มีคาความหนืดและเกรดที่เหมาะสม
ตามที่แสดงไวในแผนภูมิดานลาง

แนะนําใหใช:
SUZUKI GEAR OIL 75W-80 สําหรับน้ํามันเกียร
ธรรมดา 

น้ํามนัเกียรธรรมดา (API GL-4) 

68LM728

การตรวจเชค็ระดับน้ํามันเกียร
เกียรธรรมดา

58MST0701

ใชขัน้ตอนดังตอไปนีใ้นการตรวจเชค็ระดับน้ํามนัเกียร:
1) จอดรถบนพื้นราบไดระดบัและใสเบรกมอื จากนั้น

ใหดบัเครื่องยนต
2) ถอดปลั๊กเติมน้ํามัน (1)
3) ถามนี้ํามันเกยีรไหลจากรูปลั๊กแสดงวาระดับน้ํามนั

ถูกตองแลว ติดตั้งปลัก๊เติมกลับเขาที ่ถาไมมีน้ํามัน
เกียรไหลจากรูปลั๊ก ใหเติมน้ํามันผานทางรูปลั๊ก
เตมิจนกระทั่งมีน้ํามนัปรมิาณเลก็นอยไหลจากร ูปลั๊ก
คาแรงขันทีก่ําหนดสําหรับปลั๊กเติมน้ํามัน (1) 
เกียรธรรมดา:
21 นิวตัน-เมตร (2.1 กก.-เมตร, 15.2 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

น้ํามันเกียรอัตโนมัติ (AT): 10
น้ําหลอเย็นเครือ่งยนต: 1, 2



7-15

การตรวจสอบและการบํารงุรักษา

58MS0-14E

การเปลี่ยนถายน้ํามนัเกียร
เนือ่งจากการเปลี่ยนถายน้ํามันเกียรจําเปนตองใชขั้นตอน
วัสดุ และเครื่องมือพิเศษในการดําเนินการ ขอแนะนํา
ใหนํารถเขารับบริการที่ศูนยบริการซูซูกิ

แปนคลัตช
คลัตชควบคุมน้ํามัน

68LM703

ตรวจเช็คแปนคลัตชวาทํางานไดอยางราบรื่นหรือไม
และตรวจเช็คระดับน้ํามันคลัตชเปนระยะ
ถารูสึกวาคลัตชไมจากเมื่อเหยียบแปนจนสุด ใหนํารถ
เข ารับการตรวจสอบที่ ศูนยบริการซูซูกิ  ถาระดับ
น้ํามันคลัตชอยู ใกลเสน “MIN” ใหเติมน้ํามันเบรก
SAE J1703 หรือ DOT3 จนถึงเสน “MAX” 

น้ํามันเกยีรอัตราทดแปรผันตอเนื่อง (CVT)
น้ํามันเกยีรที่กําหนด
ใชน้ํามันเกียร CVT “SUZUKI CVT FLUID GREEN-
1” หรือ “Shell GREEN-1V”
การตรวจเชค็ระดับน้ํามัน

ทานตองตรวจเช็คระดับน้ํามันเกียร CVT ที่อุณหภูมิ
การทํางานปกติ
การตรวจเช็คระดับน้ํามัน:
1) การอุนน้ํามันเกียร CVT ใหขับรถหรือเดินเบา

เครื่องยนตจนกระทั่งเข็มของเกจวัดอุณหภูมิชี้ไป
ที่อุณหภูมิการทํางานปกติ

2) จากนั้น ใหขับรถตอไปอีกเปนเวลาสิบนาทีขึ้นไป

ขอควรระวัง
หลังการขับขี่ อุณหภูมิน้ํามันเกียรอาจสูงพอที่จะ
ลวกทานได ดังนั้น ใหรอจนกวาปลั๊กเติมน้ํามันจะ
เย็นพอที่จะสัมผัสไดดวยมือเปลากอนการตรวจสอบ
ระดับน้ํามันเกียร

ขอพงึระวัง
เมื่อขันปลัก๊ ใหทากาวเหลวตอไปนี้หรือเทียบเทาลง
บนเกลียวปลัก๊เพือ่ปองกนัการรัว่ของน้ํามัน 
SUZUKI Bond No. “1216E” หรอื “1217G”

ขอพงึระวัง
การขับขี่ โดยที่มีน้ํามันเกียรมากหรือนอยเกินไป
จะทําใหเกียรเสียหายได

ขอพงึระวัง
ใหแนใจวาไดใชน้ํามันเกียร CVT ตามที่กําหนดไว
การใชน้ํามันเกียร CVT นอกเหนือจาก SUZUKI
CVT FLUID GREEN-1 หรือ Shell GREEN-1V
อาจทําให เกี ยร  CVT สําหรับรถยนตของท าน
เสียหายได 

น้ําหลอเย็นเครือ่งยนต: 1, 2
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หมายเหตุ:
อยาตรวจเช็คระดับน้ํามันหลังจากการขับขี่ดวยความเร็ว
สูงเปนเวลานาน หรือหลังจากขับขี่ที่สภาพการจราจร
ในเมืองที่มีสภาวะอากาศรอน หรือหลังจากที่รถเพิง่ทํา
การลากจงูรถพวง ใหรอจนกวาน้ํามันจะเยน็ลง (ประมาณ
30 นาที) มิฉะนั้น จะไมสามารถอานระดับน้ํามันได
ถูกตอง

63J125

3) จอดรถบนพื้นราบไดระดับ
4) ดงึเบรกมอืและสตารทเครื่องยนตโดยที่คันเกยีรอย ู

ในตําแหนง “P” (จอด) ปลอยใหเครื่องเดินเบา เปน
เวลาสองนาที และใหเครื่องยนตทํางานในระหวาง
การตรวจเชค็ระดับน้ํามนั

5) เหยียบแปนเบรกดวยเทาของทาน แลวเลื่อนคนัเกียร
ไปทีละตําแหนง โดยใหหยุดประมาณสามวินาที
ในแตละตําแหน ง จากนั้ น ให เลื่ อนกลับไปที่
ตําแหนง “P” (จอด)

68LM707

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

7) ตรวจเช็คกานวัดระดับน้ํามันทัง้สองดาน และอานคา
ระดับต่ําสดุ ระดับน้ํามันควรอยูระหวางเครื่องหมาย
สองตําแหนงในชวง “HOT” บนกานวัดระดับน้ํามนั

54G317

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

8) เตมิน้ํามันเกยีร ทีก่ำหนดไวลงในรกูานวดัระดบัน้ํามนั
เกียรในปริมาณที่มากพอที่จะทําใหน้ํามันเกียรอยู
ในระดับที่เหมาะสม

การเปลี่ยนถายน้ํามนั
เนื่ องจากการเปลี่ ยนถ ายน้ํามันเกียร  CVT จําเปน
ต องใชขั้ นตอน  วัสดุ  และเครื่ องมือพิ เศษในการ
ดําเนินการ ขอแนะนําใหนํารถเขารับบริการที่ ศูนย
บริการซูซูกิ

ตัวอยาง

คําเตอืน
ใหแนใจวาไดเหยียบแปนเบรกขณะที่เลื่อนคันเกียร
มิฉะนั้น รถจะเคลื่อนที่อยางฉับพลันได

ตัวอยาง

ขอพงึระวัง
หลังจากการตรวจเช็คหรือเติมน้ํามัน ใหแนใจวา
ไดเสียบกานวัดระดับน้ํามันลงไปอยางแนนหนา

(1)
(2)

(3) (1)

(2)

(3)

ตัวอยาง

น้ําหลอเย็นเครือ่งยนต: 1, 2
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เบรก
น้ํามันเบรก

68LM703

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
ใหนํารถเข ารับการตรวจสอบที่ ศูนยบริการซูซู กิ
ถาทานไมแนใจเกี่ยวกับระดับความสูงปกติของแปน
เบรก ใหตรวจเช็คดังนี้:

คําเตอืน
การไมปฏิบัติตามคําแนะนําที่ระบุไวดานลางจะทํา
ใหไดรับบาดเจ็บทางรางกาย หรือทําใหระบบเบรก
เสยีหายรนุแรงได
• ถาน้ํามันเบรกในกระปุกน้ํามันลดลงต่ํากวาระดับ
หนึ่ง ไฟเตือนระบบเบรกบนแผงหนาปดจะติด
สวางขึ้ น  (เครื่องยนตตองทํางานโดยที่ ปลด
เบรกมือจนสุดแลว) ถาไฟเตือนติดสวางขึ้น ให
นํารถเขารับการตรวจสอบระบบเบรกที่ ศูนย
บริการซูซูกโิดยทันที

• ถาน้ํามนัเบรกหายอยางรวดเรว็แสดงวาเกิดการ
รั่วซึมในระบบเบรก ใหนํารถเขารับการตรวจสอบ
ที่ศูนยบริการซูซูกิโดยทันที

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

ขอควรระวัง
น้ํามันเบรกเปนอันตรายตอดวงตาและทําใหสีรถ
เสียหายได ดังนั้น ใหใชความระมัดระวังเมื่อเติม
น้ํามันลงในกระปุกน้ํามันเบรก

คําเตอืน
ถากลืนน้ํามันเบรกเขาไปจะเปนอันตรายหรือถึงแก
ชีวิตได และจะเปนอันตรายถาสัมผัสกับผิวหนัง
หรือดวงตา หากกลืนเข าไป อย าทําใหอาเจียน
ใหติดตอศูนยควบคุมสารพิษหรือพบแพทยทันที
ถ าน้ํ ามันเบรกเข าตา ให ล างตาด วยน้ํ าสะอาด
ปริมาณมากและไปพบแพทยทันที ทําความสะอาด
รางกายหลังจากการปฏิบัติงาน สารทําละลายอาจ
เปนพิษตอสัตว ดังนั้น จึงตองเก็บใหพนมือเด็ก
และหางจากสัตว

น้ําฉีดลางกระจกบังลมหนา: 3
กรองอากาศ: 1, 2
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54G108

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

ขณะเครื่องยนตทํางาน ใหวัดระยะหางระหวางแปน
เบรกกับพื้นรถโดยเหยียบแปนเบรกดวยแรงประมาณ
30 กก. (66 ปอนด) ระยะหางต่ําสุดจะตองเปนไปตาม
ที่กําหนดไว เนื่องจากระบบเบรกของรถทานเปนแบบ
ปรับดวยตัวเอง จึงไมจําเปนตองปรับแปนเบรก 
ถาระยะหางระหวางแปนเบรกจนถึงพื้นรถที่วัดไดขาง
ตนต่ํากวาระยะหางต่ําสุดที่กําหนดไว ใหนํารถเขารับ
การตรวจสอบที่ศูนยบริการซูซูกิ
หมายเหตุ:
เมือ่วัดระยะหางระหวางแปนเบรกกับพื้นรถ ใหแนใจวา
ไมไดรวมพรมปูพื้นหรือแผนยางปูพื้นไวในการวัดดวย

60G104S

เบรกมือ 

54G109

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

ตรวจเช็ความีการปรับเบรกมืออยางถูกตองแลวโดยการ
นับจํานวนคลิกของซี่ ฟนขณะที่ ท านคอยๆ ดึงคัน
เบรกมือขึ้นจนสุด คันเบรกมือควรหยุดระหวางซี่ฟน
ที่ระบุไว และลอหลังควรล็อคอยางแนนหนา ถาปรับ
เบรกมือไมถูกตองหรือเบรกติดหลังจากปลดเบรกมือ
จนสุดแลว ใหนํารถเขารับการตรวจสอบและ / หรือ
ปรับเบรกมือที่ศูนยบริการซูซูกิ

คําเตอืน
ถาเกิดปญหาใดๆ ตอไปนี้กับระบบเบรกในรถของ
ทาน ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ ศูนยบริการ
ซูซูกทิันที
• ประสิทธิภาพของเบรกไมดี
• แรงเบรกแตละลอไมเทากัน (เบรกแตละลอทํางาน
ดวยแรงเบรกไมเทากนั)

• ระยะเหยียบแปนเบรกมากเกินไป
• เบรกตดิ
• เสียงดังผิดปกติ

ตัวอยาง

กรองอากาศ: 1, 2
หัวเทยีน: 1, 2
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ระบบบังคับเลีย้ว

68LM708

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

ตรวจเช็คระยะฟรีพวงมาลัยโดยคอยๆ หมุนพวงมาลัย
จากซายไปขวา และวัดระยะที่พวงมาลัยเคลื่อนที่กอน
ที่จะรูสึกถึงแรงตานเล็กนอย ระยะฟรีควรอยูระหวาง
คาที่กําหนดไว 
ตรวจเช็ควาพวงมาลัยหมุนไดงาย ราบรื่น และไมสั่นรัว
โดยหมุนพวงมาลัยไปทางขวาและทางซายจนสุดขณะ
ขับขี่ดวยความเร็วต่ําในพื้นที่เปดกวาง ถาระยะฟรีไม
อยูภายในชวงที่กําหนดไว หรือพบวามีความผิดปกติ
ใดๆ เกิดขึ้น ใหนํารถเขารับการตรวจสอบที่ศูนยบริการ
ซูซูกิ

ยาง

74LHT0704

คากําหนดแรงดันลมยางของลอหนาและหลังสําหรับ
รถทานจะระบุไวที่ปายขอมูลยาง ทั้งยางลอหนาและ
ยางลอหลังควรมีแรงดันลมยางตามที่กําหนดไว
พึงระลึกไววาคาดังกลาวไมใชคาสําหรับยางอะไหล
แบบคอมแพ็ค (ในรถบางรุน)

การตรวจสอบยาง
ตรวจสอบยางของรถทานอยางนอยเดือนละครั้งโดย
ตรวจเช็ครายการตอไปนี้:
1) วัดแรงดันลมยางดวยเกจวัดแรงดันลมยาง ปรับ

แรงดันลมยางตามความจําเปน และอยาลืมตรวจ
เช็คยางอะไหลดวย

“c”

ตัวอยาง

ตัวอยาง

คําเตอืน
• ใหตรวจเช็คแรงดันลมยางขณะที่ยางเย็น มิฉะนั้น
คาที่อานไดอาจไมถูกตอง

• ในขณะที่เติมแรงดันลมยาง ใหคอยตรวจเช็ค
แรงดันลมยางไปดวยจนกระทั่งไดแรงดันลมยาง
ตามที่กําหนดไว

• หามเติมลมยางนอยหรอืมากเกินกวาที่กําหนดไว 
แรงดันลมยางที่นอยเกินไปจะทําใหลักษณะการ
ควบคุมรถผิดปกติ หรือจะทําใหกระทะลอบด
กับยาง เปนผลให เกิดอุ บัติ เหตุหรือทําใหยาง
หรือกระทะลอชํารุดเสียหายได 
แรงดันลมยางที่ มากเกินไปจะทําใหยางระเบิดได
เปนผลให ได รับบาดเจ็บทางร างกาย อีกทั้ ง
แรงดันลมยางที่มากเกินไปยังจะทําใหลักษณะการ
ควบคมุรถผดิปกต ิจนเปนเหตุใหเกิดอบุัตเิหตไุด

หัวเทยีน: 1, 2
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54G136

(1) ตัวแสดงดอกยางสึก
(2) เครื่องหมายบอกตําแหนงตัวแสดง

2) ตรวจเช็ควาความลึกของรองดอกยางนั้นมากกวา
1.6 มม. (0.06 นิ้ว) หรือไม เพื่อชวยใหทานตรวจ
เช็คได ที่ยางรถจะมีตัวแสดงดอกยางสึกซึ่ง หลอไว
ภายในรองดอกยาง เมื่อตัวแสดงปรากฏขึ้นบนพื้น
ผิวดอกยาง ความลึกที่เหลืออยูของดอกยางจะอยูที่
1.6 มม. (0.06 นิ้ว) หรือนอยกวา และจําเปนตอง
เปลี่ยนยางใหม

3) ตรวจเช็คการสึกหรอที่ผิดปกติ รอยแตกราว และ
ความเสียหาย ทานควรเปลี่ยนยางที่มีรอยแตกราว
หรือความเสียหายอืน่ๆ ถายางสึกหรอผิดปกติ ให
นํารถเขารับการตรวจสอบยางที่ศูนยบริการซูซูกิ

4) ตรวจเช็คการหลุดหลวมของนัตลอ
5) ตรวจเช็ความีตะปู กอนหิน หรือวัตถุอื่นๆ ติดอยู

ในยางหรือไม

ตัวอยาง ขอควรระวัง
การชนขอบทางและการวิ่งบนทางที่เต็มไปดวยกอน
หิ นจะทําให ยางเสี ยหายและมี ผลต อศู นย ล อ
ใหแนใจวาไดนํารถเขารับการตรวจเช็คยางและ
ศูนยลอเปนระยะๆ ที่ศูนยบริการซูซูกิ

คําเตอืน
• ยางที่ติดตั้งมากับรถซูซูกิของทานเปนยางที่มี
ประเภทและขนาดเดียวกันทั้งหมด ยางทั้งหมด
นี้เปนสิ่งสําคัญในการบังคับเลี้ยวและการควบคุม
รถ หามใชยางที่มีประเภทหรือขนาดตางกันกับ
ลอทั้งสี่ของรถคันเดียวกัน ขนาดและประเภท
ของยางที่ใชควรไดรับการรับรองจากซูซูกิวาเปน
อุปกรณมาตรฐานหรืออุปกรณเสริมสําหรับรถ
ของทานเทานั้น

• การเปลี่ยนลอและยางดวยอะไหลทดแทนที่มี
จําหนายทั่วไปจะทําใหการบังคับเลี้ยวและการ
ควบคมุรถเปลี่ยนไปอยางมาก

• ดังนั้น ใหใชเฉพาะลอและยางที่ไดรับการรบัรอง
จากซูซูกิวาเปนอุปกรณมาตรฐานหรืออุปกรณ
เสริมสําหรับรถของทานเทานั้น

ขอพงึระวัง
การเปลี่ยนยางที่มีขนาดตางกันกับยางเดิมที่ติดมากับ
รถอาจทําใหมาตรวัดความเร็วหรือมาตรบันทึก
ระยะทางแสดงคาไมถูกตองได ดังนั้น ใหตรวจเช็ค
กบัทางศูนยบริการซูซูกกิอนซื้อวายางที่นํามาเปลี่ยน
นั้นมีขนาดตางจากยางเดิมหรอืไม

กรองน้ํามนัเชื้อเพลิง (เครื่องยนตดีเซล): 
เบรก: 6
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การสลับยาง
การสลับยาง 4 เสน

54G114

เพื่อหลีกเลี่ยงการสึกหรอที่ไมเทากันของยางและเพื่อ
ยืดอายุการใชงาน ใหสลับยางตามที่แสดงไวในภาพ
ควรสลับยางทุกๆ 10000 กม. (6000 ไมล) หลังจาก
สลับยางแลว ใหปรับแรงดันลมยางลอหนาและหลัง
ไปที่คากําหนดซึ่งระบุไวในปายขอมูลยาง

ยางอะไหลแบบคอมแพ็ค (ในรถบางรุน)

54G115

(1) ตัวแสดงดอกยางสึก
(2) เครื่องหมายบอกตําแหนงตัวแสดง

รถของท านมาพรอมกับยางอะไหลแบบคอมแพ็ค
ยางอะไหลแบบคอมแพ็คไดรับการออกแบบมาเพื่อชวย
ใหมีพื้นที่ เก็บสัมภาระมากขึ้น และมีน้ําหนักเบา จึง
ชวยใหติดตั้งไดงายในกรณีที่ยางแบน ยางอะไหลนี้มี
วัตถุประสงค เพื่ อใช ในกรณีฉุกเฉินเพียงชั่ วคราว
เทานั้ น จนกวายางเสนหลักจะได รับการซอมแซม
หรือเปลี่ยน ยางอะไหลแบบคอมแพ็คควรไดรับการ
ตรวจเช็ คแรงดั นลมยางอย างน อยเดื อนละครั้ ง
ใชเกจวัดแรงดันลมยางขนาดพกพาคุณภาพดีและปรับ
ตั้งไปที่  420 กิโลปาสคาล (60 ปอนด/นิ้ว2) ในขณะ
เดียวกัน ใหตรวจเช็ควาไดจัดเก็บยางไวอยางแนนหนา
แลว ถาไม ใหขนัใหแนนหนา

พึงระลึกไววา ไมควรใชยางอะไหลแบบคอมแพ็ค
ตั้งแตสองเสนขึ้นไปพรอมกันบนรถคนัเดียว

เบรก: 6
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แบตเตอรี่

54G118

สําหรับแบตเตอรี่ที่ไมตองบํารุงรักษา (แบบไมมีฝาปด)
ทานไมจําเปนตองเติมน้ํา สําหรับแบตเตอรี่แบบทั่วไป
ซึ่งมีฝาปดชองเติมน้ํา ระดับของน้ํากรดแบตเตอรี่ตอง
อยู ระหว างเสนระดับ “UPPER” และ “LOWER”
ตลอดเวลา  ถาพบวา ระดับน้ํากรดอยูต่ํากวาเสนระดับ
“LOWER”  ใหเติมน้ํากลั่นจนถึงเสนระดับ “UPPER”
ทานควรตรวจเช็คแบตเตอรี่  ขั้วแบตเตอรี่ และขายึด
แบตเตอรี่ เปนระยะๆ เพื่อดูวามีสนิมเกิดขึ้นหรือไม
กําจัดสนมิออกโดยใชแปรงแบบลวดแข็งและแอมโมเนยี
ผสมกับน้ํา หรือเบกกิ้งโซดาผสมกับน้ํา หลังจากกําจัด
สนิมแลว ใหลางออกดวยน้ําสะอาด
ถาทานไมใชรถตั้งแตหนึ่งเดือนขึ้นไป ใหปลดสายขั้ว
ลบแบตเตอรี่เพื่อปองกันการคายประจุ

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

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

• การใชยางอะไหลนี้จะทําใหระยะหางระหวางพื้น
กับพื้นรถลดลง

• แรงดันลมยางทีแ่นะนําสําหรับยางอะไหลคอื 420
กิโลปาสคาล (60 ปอนด/นิ้ว2)

• หามใชโซหุมลอกับยางอะไหลแบบคอมแพ็ค ถา
ทานจําเปนตองใชโซหุมลอ ใหจัดลอใหมโดย
ติดตั้งใหลอและยางมาตรฐานเปนลอหนา

• ยางอะไหลแบบคอมแพค็มอีายกุารใชงานสัน้กวา
ยางมาตรฐานทั่วไป ใหเปลีย่นยางใหเร็วที่สุดเมื่อ
ตัวแสดงดอกยางสึกปรากฏออกมา

• เมื่อเปลี่ยนยางอะไหลแบบคอมแพ็ค ใหใชยางที่
มีขนาดและโครงสรางแบบเดียวกันทุกประการ

คําเตอืน
• แบตเตอรี่จะคายกาซไฮโดรเจนไวไฟออกมา ควร
เก็บแบตเตอรี่ใหหางจากเปลวไฟและประกายไฟ
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดได หามสูบบุหรี่
ขณะทํางานในบริเวณใกลเคยีงกับแบตเตอรี่

• เมื่อตรวจเชค็หรือซอมบํารุงแบตเตอรี่ ตองปลด
สายขั้วลบแบตเตอรี่ออกกอน ระมัดระวังอยาให
เกิดการลัดวงจรโดยปลอยใหวัตถุโลหะสัมผัสกบั
ขั้วแบตเตอรี่และรถพรอมกัน

• เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวทาน
หรือความเสียหายตอตัวรถหรือแบตเตอรี่  ให
ปฏิบัติตามคําแนะนําในการพวงแบตเตอรี่ เพื่อ
สตารทในหมวด “การปฏบิัตใินกรณีฉุกเฉิน” ของ
คูมือเลมนี้ ถาจําเปนตองพวงแบตเตอรี่เพื่อสตารท
รถของทาน

• กรดซัลฟูริกเจือจางที่กระเด็นออกจากแบตเตอรี่
สามารถทําใหตาบอดหรือการไหมอยางรุนแรง
ได  ดังนั้น โปรดสวมแวนตาปองกันและถุงมือ
ที่เหมาะสม  ถามีอาการบาดเจ็บ ใหลางทําความ
สะอาดดวงตาหรือรางกายดวยน้ําปริมาณมากและ
นําสงโรงพยาบาลในทันที  เก็บแบตเตอรี่ใหพน
มือเด็ก

ตัวอยาง (แบบทั่วไป)

เบรก: 6
ระบบบังคับเลี้ยว: 6
พวงมาลัยเพาเวอร: 6
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การเปลี่ยนแบตเตอรี่

51KM038

การถอดแบตเตอรี่: 
1) ปลดสายขั้วลบ (-) (1) 
2) ปลดสายขั้วบวก (+) (2) 
3) ถอดนัตยดึประกับ (3) แลวถอดประกับ (4) ออก 
4) ถอดแบตเตอรี่ 
การติดตั้งแบตเตอรี่: 
1) ติดตั้งแบตเตอรี่ โดยทํายอนขัน้ตอนการถอด
2) ขันนตัยดึประกับและสายแบตเตอรี่ใหแนน 
หมายเหตุ:
เมื่อแบตเตอรี่ถูกปลดออก บางฟงกชั่นของรถยนตจะ
ถูกตั้งคาเริ่มตนใหมและ / หรือบางฟงกชั่นจะไมทํางาน 
ตองทําการรีเซ็ทฟงกชั่นเหลานี้หลังจากตอแบตเตอรี่
กลับเขาที่ 

ฟวส
รถของทานมีฟวสสามประเภทตามที่อธิบายไว    
ดานลางนี้:
ฟวสหลัก
ฟวสหลักจะรับกระแสไฟฟาโดยตรงจากแบตเตอรี่
ฟวสรอง
ฟวสเหลานี้จะอยูระหวางฟวสหลักกับฟวสแยก
และมีไวสําหรับกลุมภาระทางไฟฟา
ฟวสแยก
ฟวสเหลานี้มีไวสําหรับวงจรไฟฟาแตละวงจร

การถอดฟวส ใหใชเครือ่งมือถอดฟวสที่อยูในกลองฟวส

63J095

(1)

(2)

(3)

(4)

ตัวอยาง

แปนคลัตช: 6
ยาง: 6
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ฟวสในหองเครือ่งยนต

68LMS0701

71LMS0701

ฟวสหลกั / ฟวสรอง
(1) 80 A FL5
(2)  50 A FL4
(3) 100 A FL3
(4) 100 A FL2
(5) 100 A FL1
(6) 50 A สวิตชสตารท -2
(7) – วาง
(8) 15 A รีเลย CVT
(9) – วาง

(10) 10 A คอมเพรสเซอรเครือ่งปรบัอากาศ
(11) 15 A FI
(12) – วาง
(13) 60 A พวงมาลัยเพาเวอร 
(14) 30 A พัดลมหมอน้ํา
(15) – วาง
(16) 30 A พัดลมโบลวเวอร 
(17) 30 A มอเตอรสตารท
(18) 40 A มอเตอร ABS
(19) 30 A อุปกรณเสริม

(20) – วาง
(21) 25 A ไฟหนา
(22) 25 A ชุดควบคุม ABS 
(23) – วาง
(24) 20 A ไฟตัดหมอกหนา
(25) – วาง
(26) 40 A สวิตชสตารท
(27) 7.5 A สัญญาณสตารท 
(28) 15 A ไฟหนา (ดานซาย)
(29) 15 A ไฟหนา (ดานขวา)
(30) – วาง
(31) – วาง

ยาง: 6
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ฟวสหลัก ฟวสรอง และฟวสแยกบางตัวจะอยูในหอง
เครื่องยนต ถาฟวสหลักขาด อุปกรณไฟฟาทั้ งหมด
จะไมทํางาน ถาฟวสรองขาด อุปกรณไฟฟาในกลุม
ภาระทางไฟฟาที่เกี่ยวของจะไมทํางาน เมื่อเปลี่ยนฟวส
หลัก ฟวสรอง หรือฟวสแยก ใหใชอะไหลที่เปนของ
แทจากซูซูกิเทานั้น
การถอดฟวส ใหใชเครื่องมือถอดฟวสที่อยูในกลองฟวส
คากระแสไฟฟาของฟวสแตละตัวจะแสดงอยูที่ดานหลัง
ของฝาปดกลองฟวส

60G111

หมายเหตุ:
ใหแนใจวากลองฟวสมีฟวสสํารองพรอมใชงานอยูเสมอ

ฟวสใตแผงหนาปด

74LHT0711

68LM701

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

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)

ยาง: 6
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81A283

ฟวสรอง
(1) 30 A –
(2) 20 A –
(3) 20 A STL
(4) 20 A ไลฝากระจกประตูทาย
(5) 20 A –
(6) 15 A –
(7) 10 A –
(8) 7.5 A สัญญาณสตารท 
(9) 15 A ชองเสียบอปุกรณเสริม
(10) 30 A กระจกไฟฟา
(11) 10 A ไฟฉุกเฉนิ
(12) 7.5 A BCM
(13) 15 A คอยลจุดระเบิด
(14) 10 A ชุดควบคุม ABS 
(15) 15 A อุปกรณเสริม
(16) 10 A –
(17) 15 A แตร
(18) 10 A ไฟเบรก
(19) 10 A ถุงลม

(20) 10 A ไฟถอย
(21) 15 A ที่ปดน้ําฝน / ที่ฉีดน้ําลางกระจก
(22) 25 A ที่ปดน้ําฝนกระจกบังลมหนา
(23) 7.5 A ไฟสองสวางหองโดยสาร
(24) – วาง
(25) 7.5 A –
(26) – วาง
(27) 7.5 A สัญญาณจุดระเบิด-1 
(28) 15 A –
(29) 10 A –
(30) 15 A วิทยุ
(31) 10 A ไฟทาย
(32) 20 A D/L
(33) 7.5 A –
(34) 10 A มาตรวัด
(35) 7.5 A สัญญาณจุดระเบิด-2 
(36) 20 A –

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

ขาดปกติ

ยาง: 6
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การปรับลําแสงไฟหนา
เนื่องจากการปรับลําแสงไฟหนาจําเปนตองใชขั้นตอน
พิเศษ ขอแนะนําใหทานนํารถเขารับการปรับลําแสง
ไฟหนาที่ศูนยบริการซูซูกิ 

การเปลี่ยนหลอดไฟ ไฟสองสวางภายในหองโดยสารตรงกลาง 

60G115

ถอดเลนสออกโดยใชไขควงแบนคลมุดวยผานุมสะอาด
ดังภาพ การติดตั้งกลับเขาที่ ใหดันกลับเขาไป
หลอดไฟสามารถถอดออกไดงายโดยการดึงออก เมื่อ
เปลี่ ยนหลอดไฟ ใหแน ใจว าสปริ งหน าสัมผัสยึด
หลอดไฟไวอยางแนนหนา

ขอควรระวัง
• หลอดไฟมคีวามรอนมากพอที่จะทําใหนิว้มอืของ
ทานพองไดหลังจากทีป่ดใชงานไมนาน โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ไฟหนาฮาโลเจน ดังนั้น ใหเปลีย่นหลอด
ไฟหลงัจากที่หลอดไฟเย็นลงแลว

• หลอดไฟของไฟหนาจะมีกาซฮาโลเจนที่มีแรงดัน
อยูภายใน ซึ่งสามารถระเบิดและทําใหทานไดรับ
บาดเจ็บไดในกรณีที่แตกหรือหลนกระแทก ดังนั้น
ใหถืออยางระมัดระวัง

ขอพึงระวัง
น้ํามันจากผิวหนังของทานอาจทําใหหลอดฮาโลเจน
รอนจัดและระเบิดไดเมื่อไฟดวงนั้นเปดอยู ใหจับ
หลอดไฟใหมโดยใชผาสะอาด

ขอพึงระวัง
การเปลี่ยนหลอดไฟบอยแสดงถึงความจําเปนของ
การตรวจสอบระบบไฟฟา ซึ่งควรใหศูนยบริการ
ซูซูกเิปนผูดําเนินการ

แบตเตอรี่: 9
ฟวส: 7
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ไฟหนา

80JM069

เปดฝากระโปรงหนา ปลดขั้วตอ (1) ดึงซีลยางออก (2)
กดสปริงดัน (3) ไปทางดานหนา แลวปลดออก จากนั้น
ถอดหลอดไฟออก  ติ ดตั้ งหลอดไฟใหม โดยย อน
ขั้นตอนการถอด

68LM713

หมายเหตุ:
ทานจะเห็นตําแหนงของสปริงดัน (3) ไดจากชองไฟ
หนา

ไฟเลี้ยวดานขาง (ในรถบางรุน)

64J195

เนื่องจากหลอดไฟเปนแบบติดตั้ งภายใน ดังนั้น จึง
จําเปนตองเปลี่ ยนไฟทั้ งชุด ถอดชุดไฟออกโดยใช
นิ้วมือเลื่อนตัวเรือนไฟไปทางดานซาย

(2)

(1)

(3)

(3)

ฟวส: 7
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หลอดไฟอื่นๆ 
เบาหลอดไฟ

54G123

(1) การถอด
(2) การติดตั้ง

การถอดเบาหลอดไฟออกจากตัวเรือน ใหหมุนเบา
ทวนเขม็นาฬิกาแลวดึงออก การติดตั้งเบาหลอดไฟ ให
ดันเบาหลอดไฟเขาไปขางในแลวหมุนตามเขม็นาฬิกา

หลอดไฟ

54G124

(3) การถอด
(4) การติดตั้ง

หลอดไฟมีสองประเภท “แบบแกวทั้งหลอด” (1) และ
“แบบแกว / โลหะ” (2)
การถอดและติดตั้งหลอดไฟแบบแกวทั้งหลอด (1) ให
ดึงหรือดันหลอดไฟเขาไปงายๆ 
การถอดหลอดไฟแบบแกว / โลหะ (2) ออกจากเบา
หลอดไฟ ใหดันหลอดไฟเขาไปแลวหมุนทวนเข็ม
นาฬิกา การติดตั้งหลอดไฟใหม ใหดันเขาไปและหมุน
ตามเข็มนาฬกิา
ทานสามารถเขาถึงหลอดไฟหรือเบาหลอดไฟไดดังนี้

ไฟเลี้ยวหนา (1)
ไฟหรีห่นา (2)

68LM714

(1)

(1)

(2)

(2)

ตัวอยาง

(1)

(2)

(3)

(4)

ตัวอยาง
(1)

(2)

ฟวส: 7
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ไฟตัดหมอกหนา (ในรถบางรุน)
1) สตารทเครื่องยนต หมุนพวงมาลัยไปทางดานตรง

ขามกับไฟตดัหมอกที่ตองการเปลีย่นเพือ่ใหเปลีย่น
หลอดไฟไดงาย จากนั้น ดับเครื่องยนต

68LM715

2) สอดไขควงแบนลงในชอง (2) และถอดคลิป (1)
ออกโดยหมุนไขควง ดังภาพ

80JM071

3) เปดแผงบงัโคลน ปลดขัว้ต อโดยการกดทีต่ วัปลดลอ็ค 
หมุนเบาหลอดไฟทวนเขม็นาฬิกา แลวถอดออก

ไฟทายรวม
(ไฟทาย ไฟเบรก ไฟเลี้ยว ฯลฯ)

68LM704

ถอดสกรู (1) ถอดไฟทายรวม (2) ออกโดยการดึงออก 

(1)

(2)

ตัวอยาง

ตัวอยาง

(1)

(1)

(2)

ฟวส: 7
การเปลี่ยนหลอดไฟ: 7
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ไฟสองปายทะเบียน

68LM705

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

68LM722

ไฟเบรกเสรมิดวงที่สาม 

80J100

การถอดตัวเรือนไฟเบรกเสริมดวงที่สาม ใหปฏิบัติตาม
ขั้นตอนตอไปนี้:
1) เปดประตูทาย และถอดนัต (1) ดังภาพ

63J127

2) ปดประตทูาย ถอดตัวเรือนไฟเบรกเสริมดวงที่สาม
(2) ออกจากประตูทาย

(2)

(3)

(1)

(2)

การเปลี่ยนหลอดไฟ: 7
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80JM076

3) ดันเขีย้ว (3) เขาดานใน แลวถอดเบาหลอดไฟ (4)
ออก

4) เปลี่ยนหลอดไฟ 
การติดตั้งตัวเรือนไฟเบรกเสริมดวงทีส่าม ใหปฏิบตัิ
ยอนขั้นตอนการถอด

ใบปดน้ําฝน

54G129

ถาใบปดน้ําฝนเปราะหรือเสียหาย หรือทําใหเกิดรอย
ขณะปดน้ําฝน ใหเปลี่ยนใบปดน้ําฝน
การติดตั้ งใบปดน้ําฝนใหม ใหปฏิบัติตามขั้ นตอน
ดานลางนี้

หมายเหตุ:
ใบปดน้ําฝนบางประเภทอาจแตกตางจากที่อธิบายไว
ในคูมือเลมนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคากําหนดของรถ ถาเปน
เชนนั้ น ใหติดตอขอรับคําปรึกษาเกี่ ยวกับวิธีการ
เปลี่ยนที่ถูกตองจากศูนยบริการซูซกูิ

สําหรับที่ปดน้ําฝนกระจกบังลมหนา:

70G119

1) จับกานปดน้ําฝนใหหางจากกระจก

หมายเหตุ:
เมื่อยกกานปดน้ําฝนกระจกบังลมหนาขึ้นทั้งสองอัน
ใหดึงกานปดน้ําฝนดานคนขับขึน้กอน
และเมื่อนํากานปดน้ําฝนลงกลับที่ เดิม ใหนํากานปด
น้ําฝนดานผูโดยสารลงกอน
มิฉะนั้น กานปดน้ําฝนอาจกีดขวางกันเอง

(3)(3) (4)

ขอพงึระวัง
เพื่ อหลีกเลี่ ยงไมใหกระจกเปนรอยขีดขวนหรือ
แตกราว อยาใหกานปดน้ําฝนกระแทกกับกระจก
ขณะเปลีย่นใบปดน้ําฝน

การเปลี่ยนหลอดไฟ: 7
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54G130

2) บีบตัวล็อค (1) เขาหากานปดน้ําฝน (2) และ
ถอดโครงทีป่ดน้ําฝนออกจากกานปดน้ําฝน ดังภาพ

3) ปลดล็อคที่ปลายของใบปดน้ําฝน แลวเลื่อนใบปด
น้ําฝนออก ดังภาพ

60A260

71LMT0708

(3) ประกับ

4) ถาใบปดน้ําฝนใหมไมมีประกบัโลหะสองอันมาให
ดวย ใหถอดประกับดงักลาวออกจากใบปดน้ําฝน
เกาเพื่อนํามาใสกับใบปดน้ําฝนใหม

71LMT0707

(4) ปลายดานที่ล็อค

5) ติดตัง้ใบปดน้ําฝนใหมโดยทํายอนขัน้ตอนการถอด
และจัดใหปลายดานที่ล็อคหนัไปทางกานปดน้ําฝน 
ใหแนใจวาขอเกี่ ยวทุกตัวยึดใบปดน้ําฝนอยาง
ถูกตองแลว ล็อคปลายของใบปดน้ําฝนใหเขาที่

6) ติดตัง้โครงทีป่ดน้ําฝนเขากับกานปดน้ําฝน ใหแนใจ
วาคนัล็อคยดึเขากับกานปดน้ําฝนอยางแนนหนา

ตัวอยาง

ตัวอยาง

(3)

(3)

(4)

(4)

การเปลี่ยนหลอดไฟ: 7
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สําหรับที่ปดน้ําฝนกระจกประตทูาย:

80G146

1) จับกานปดน้ําฝนใหหางจากกระจก
2) ถอดโครงทีป่ดน้ําฝนออกจากกานปดน้ําฝน ดังภาพ
3) เลื่อนใบปดน้ําฝนออก ดังภาพ

65D151

หมายเหตุ:
หามดัดปลายของโครงใบปดน้ําฝนมากเกนิความจําเปน
มิฉะนั้น จะแตกหักได

54G135

(1) ประกับ

4) ถาใบปดน้ําฝนใหมไมมีประกบัโลหะสองอันมาให 
ดวย ใหถอดประกับดงักลาวออกจากใบปดน้ําฝน
เกาเพื่อนํามาใสกับใบปดน้ําฝนใหม

5) ติดตัง้ใบปดน้ําฝนใหม โดยทํายอนขัน้ตอนการถอด 
ใหแนใจวาขอเกี่ ยวทุกตัวยึดใบปดน้ําฝนอยาง
ถูกตองแลว

6) ติดตั้งโครงที่ปดน้ําฝนเขากับกานปดน้ําฝน โดยทํา
ยอนขั้นตอนการถอด



7-35

การตรวจสอบและการบํารงุรักษา

58MS0-14E

น้ําฉีดลางกระจกบังลมหนา

80JM078

ตรวจเช็ความีน้ําฉีดลางกระจกในถังพักหรือไม ใหเติม
ตามความจําเปน ใชน้ํ าฉี ดล างกระจกบั งลมหน า
คุณภาพดี แลวเจือจางกับน้ําตามความจําเปน

ระบบปรับอากาศ
ถาทานไมไดใชเครื่องปรับอากาศเปนเวลานาน เชน
ในชวงฤดูหนาว เครื่องปรับอากาศอาจทํางานไดไม
เต็มประสิทธิภาพเมื่ อท านเริ่ มใชงานอีกครั้ ง เพื่ อ
เปนการยืดอายุการใชงานและรักษาประสิทธิภาพการ
ทํางานสูงสุดของเครื่องปรับอากาศ จึงจําเปนตองเปด
ใชงานเครื่องปรับอากาศบางเปนครั้งคราว เปดใชงาน
เครื่องปรับอากาศอยางนอยเดือนละครั้งเปนเวลาหนึ่ง
นาทีขณะเครื่องยนตเดินเบา การทําเชนนี้จะเปนการ
หมุนเวียนสารทําความเย็นและน้ํามัน รวมทั้ งชวย
ปองกันชิ้นสวนประกอบภายในดวย

คําเตอืน
ห ามใช  “สารปองกันการแข็งตัว” ในถังพักน้ํา
ฉีดลางกระจกบังลมหนา สารนี้จะทําใหทัศนวิสัย
ในการขับขี่ ลดลงอยางมากเมื่ อฉีดลงบนกระจก
บังลมหนา และจะทําใหสรีถไดรับความเสยีหายดวย 

ขอพงึระวัง
ถามอเตอรที่ฉีดน้ําลางกระจกบังลมหนาทํางานโดย
ที่ไมมีน้ําในถังพักน้ําฉีดลางกระจก อาจเปนเหตุ
ใหเกิดความเสียหายได

ตัวอยาง
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เครื่องมือสําหรับเปลี่ยนยาง

71LMT0805

แมแรง (1), ประแจขันลอ (2) และดามแมแรง (3)
จะเก็บอยูในหองเก็บสัมภาระ

68LM805

การถอดแมแรง ใหหมุนแกนแมแรงทวนเข็มนาฬิกา
และดึงแมแรงออกจากที่เก็บ
การเก็บแม แรง ให วางไว ในที่ เก็บแล วหมุนแกน
แมแรงตามเข็มนาฬิกาจนกระทั่งแมแรงยึดเขาที่ดี 

ตัวอยาง

(1)

(2)(3)

ตัวอยาง คําเตอืน
หลังจากใชเครื่องมือสําหรับเปลี่ยนยาง ควรแนใจวา
ไดเก็บอุปกรณทั้งหมดเขาที่แลว เนื่องจากอาจทํา
ใหเกิดอุบัตเิหตแุละไดรับบาดเจ็บได

ขอควรระวัง
ควรใชแมแรงในการเปลี่ยนลอเทานั้น และควรการ
อานคําแนะนําในการใชแมแรงในหมวดนี้กอนที่จะ
ใชแมแรง

คําแนะนําในการใชแมแรง: 5
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คําแนะนําในการใชแมแรง

75F062

1) จอดรถยนตบนถนนพื้นแขง็แนวราบ
2) ดงึเบรกมอืจนสดุและเขาเกยีรตาํแหนง “P” (เกยีรจอด)

หากรถของทานเปนรถเกียร CVT หรือเขาเกียร
ตําแหนง “R” (เกียรถอย) หากรถของทานเปนรถ
เกียรธรรมดา

3) ใหเปดไฟกะพรบิฉกุเฉนิหากรถของทานจอดอย ูชดิ
ขอบทาง 

4) หนุนลอหนาและลอหลังดานที่ตรงขามกับลอที่จะ
ยกในแนวทแยงมุม 

5) วางลออะไหลไวใตตวัรถใกลกับลอทีจ่ะยกดงัทีแ่สดง 
ในภาพ เพื่อปองกันกรณีที่แมแรงเกิดเลื่อนหลุด 

54G253

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

• อยาขึ้นแมแรงยกรถโดยที่ เกียรอยูในตําแหนง
“N” (เกยีรวาง) มิฉะนั้น แมแรงที่ไมมั่นคงอาจ
ทําใหเกิดอบุัตเิหตุได  

คําแนะนําในการใชแมแรง: 5
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63J100

63J101

6) วางแมแรงในมุมองศาดังที่แสดงในภาพและยกแม
แรงขึน้โดยหมุนดามแมแรงตามเข็มนาฬิกาจนกวา
รองหัวแมแรงพอดีกับแถบแมแรงใตตัวถังรถ

7) คอยๆ ยกแมแรงขึน้ชาๆ อยางตอเนื่องจนกวายาง
จะพนจากพื้น อยายกรถมากเกินความจําเปน

การยกรถดวยแมแรงตะเข
• ทําการขึ้นแมแรงตะเขในตําแหนงที่แสดงในภาพ
ตอไปนี้ 

• ใหรองรบัรถทีย่กดวยขาตั้งแมแรง (มีจําหนายทัว่ไป)
ที่ตําแหนงขึน้แมแรงที่แสดงในภาพตอไปนี้เสมอ 

คําเตอืน
• ใชแมแรงในการเปลี่ยนลอบนพื้นราบที่มั่นคง
เทานั้น

• หามยกรถขึ้นบนพืน้ลาดเอยีง
• อยายกรถโดยที่แมแรงอยูในตําแหนงอื่นนอกเหนือ
จากตําแหนงขึ้นแมแรงที่กําหนด (ดังแสดงใน
ภาพ) ใกลกับลอที่จะเปลีย่น 

• ตรวจสอบใหแนใจวาแมแรงยกขึ้นไดอยางนอย
51 มม. (2 นิ้ว) กอนที่จะสัมผัสกับหนาแปลนตัวถัง
การใชแมแรงเมื่อแมแรงพับอยูภายในระยะ 51
มม. (2 นิ้ว) อาจทําใหแมแรงบกพรองได 

• อยายื่นสวนหนึ่งสวนใดของรางกายเขาไปใตทอง
รถขณะที่ยกรถไวดวยแมแรง 

• อยาเดินเครื่องยนตขณะที่ยกรถไวดวยแมแรง
และอยาใหผูโดยสารอยูภายในรถ

คําแนะนําในการใชแมแรง: 5
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(1)

(1)

(2)
(2)

(3)

(4)

(3)

(4)

(5)

(6)

(6)

(7)(7) (8)

58MST0801

(1) ดานหนา
(2) ขาตั้งแมแรง
(3) ตําแหนงขึน้แมแรงสําหรับแมแรงของรถ 
(4) ดานหลัง
(5) โครงเสริมรองรับดานหนา 
(6) หูเกี่ยวโครงรถ
(7) ตําแหนงขึน้แมแรงสําหรับแมแรงตะเข 
(8) ตําแหนงสําหรับลิฟทยกรถและขาตั้งแมแรง 

หมายเหตุ:
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอศูนยบริการ
ซูซูกิ

ขอพงึระวัง
อยาทําการขึ้นแมแรงตะเขที่ทอไอเสียหรือฝาครอบ
ใตเครื่องยนตและคานแข็งดานหลัง

คําแนะนําในการใชแมแรง: 5
คําแนะนําในการพวงแบตเตอรี่เพื่อสตารท: 9, 10
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การเปลี่ยนลอ
ในการเปลี่ยนลอ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
1) นําแมแรง, เครื่องมือ และลออะไหลออกจากรถ
2) คลายนัตลอใหหลวมแตอยาถอดออก
3) ยกรถขึ้น (ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชแมแรง

ในหมวดนี้)

4) ถอดนัตลอและลอออก
5) กอนการติดตั้งลอใหม ใหเช็ดคราบโคลนและสิ่ง

สกปรกออกจากพื้นผิวของลอและดุมลอดวยผา
สะอาด  เช็ดดุมลอดวยความระมัดระวัง เนื่องจาก
อาจเกิดความรอนจากการขับขี ่

6) ติดตั้งลอใหมและเปลี่ยนนัตลอโดยใหปลายรูป
โคนหันเขาหาลอ ใชมือขันนัตแตละขางใหแนน
จนกระทั่ง ลอยดึกับดุมลออยางมั่นคง 

54G116

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

7) ลดแมแรงลงแลวขันนัตลอตามแนวไขวกันดวย
ประแจขันนัตลอใหแนน ดังภาพที่แสดง

ฝาครอบลอแบบเต็มวง (ในรถบางรุน)

60G309

เครื่องมือปลายแบน (1) หรือ (2)
รถของทานมีเครื่องมือสองชนิด คือ ประแจขันนัตลอ
และดามขึ้นแมแรง ซึ่งดานหนึ่งจะมีปลายแบน 
ใชเครื่องมือดานปลายแบนเพื่อถอดฝาครอบลอแบบ
เต็มวงออกดังภาพดานบน 

54G117

เมื่อติดตั้งฝาครอบลอ ตรวจสอบใหแนใจวาฝาครอบ
ตองอยู ในตําแหนงที่ ถู กตอง เพื่ อไม ใหบดบั งหรือ
ขัดขวางวาลวเติมลมยาง 

คําเตอืน
• ควรแนใจวาไดเขาเกยีรตําแหนง “P” (เกยีรจอด)
ในรถเกียร  CVT หรือเขาเกียรตําแหนง “R”
(เกียรถอย) ในรถเกียรธรรมดาขณะขึ้นแมแรง
ยกรถ 

• อยาขึ้นแมแรงยกรถโดยที่ เกียรอยูในตําแหนง
“N” (เกียรวาง) มิฉะนั้น แมแรงที่ไมมั่นคงอาจ
ทําใหเกิดอบุัตเิหตุได  

คําเตอืน
ใชนัตลอของแท  และขันนัตลอตามคาแรงขันที่
กําหนดทันทีหลังจากทําการเปลี่ยนลอ  นัตลอที่ไม
เหมาะสมหรือการขันนัตลอที่ไมถูกตอง อาจทําให
นัตลอหลวมหรือหลุดออก ซึ่งจะทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ได  ถ าท านไมมีประแจปอนดขันนัตลอ กรุณา
เขารับการตรวจเช็คคาแรงขันนัตลอที่ศูนยบริการ
ซูซูก ิ

ตัวอยาง ตัวอยาง

ตัวอยาง

คําแนะนําในการพวงแบตเตอรี่เพื่อสตารท: 9, 10
การลากจูง: 6
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ชุดซอมยางแบนฉกุเฉนิ
(ในรถบางรุน)
ชุดซอมยางแบนฉุกเฉินจะเก็บอยูในชองเก็บของหอง
เก็บสัมภาระหมายเลข 1 โดยแยกตางหากใตแผงปดที่
พื้นหองเก็บสัมภาระ
กรุณาอานคูมือการใชงานที่แนบมากับชุดซอมยางแบน
ฉุกเฉนิกอนใชงาน 

สิ่งสําคัญ
ชุดซอมยางแบนฉุกเฉินไมสามารถใชในกรณีตอไปนี้
กรุณาติดตอสอบถามไดที่ศูนยบริการซูซูกิ 
• การฉีกขาดตดั หรือรูเจาะ ในดอกยางที่มีขนาดใหญ
กวา 4 มม. โดยประมาณ

• ฉีกขาดถงึดานในผนังยาง 
• ความเสียหายของยางที่เกิดจากการขบัรถโดยความดนั
ยางลดลงอยางมาก หรือขับรถแมขณะยางแบน 

• ปกยางไมไดแนบกบัขอบยางอยางสมบูรณ 
• ขอบมีความเสียหาย
รู รั่ วขนาดเล็กในยางที่ เกิดจากตะปูหรือสกรู เจาะ
สามารถปดผนึกดวยชุดซอมยางแบนฉุกเฉิน
อยาเอาตะปูหรือสกรูออกจากยางระหวางชวงซอมแซม
ฉุกเฉิน

สวนประกอบของชดุซอมยางแบนฉุกเฉิน

57L81006

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

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

(1)

(5)

(6)

(4)(3)

(2)

คําเตอืน
น้ํายาเคลือบชุดซอมยางแบนฉุกเฉินเปนอันตราย
ถากลืนกินเขาไป หรือสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา
หากกลืนเขาไป อยาทําใหอาเจียน ใหดื่มน้ําปริมาณ
มาก (ถาเปนไปไดใหดื่ม Charcoal Slurry) และไป
พบแพทยทันที  ถาน้ํายาเคลือบเขาตา ใหลางตา
ดวยน้ํ าสะอาดและไปพบแพทย ทันที  ทําความ
สะอาดร างกายหลั งจากการปฏิ บัติ งาน สารทํา
ละลายอาจเปนพิษตอสัตว  ดั งนั้ น จึ งตองเก็บ
ใหพนมือเด็กและหางจากสัตว

ขอพงึระวัง
ใหแนใจวาไดเปลี่ยนน้ํายาเคลือบกอนวันหมดอายุที่
ระบุไวในฉลากของขวดน้ํายาเคลือบ สามารถหา
ซื้อน้ํายาเคลือบใหมไดที่ศูนยบรกิารซูซกูิ 
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วิธีการซอมฉุกเฉิน
1) จอดรถยนตบนถนนพื้นแขง็แนวราบ ดึงเบรกมือ

จนสุดและเขาเกียรตําแหนง “P” (เกียรจอด) หากรถ
ของทานเปนรถเกียร CVT หรือเขาเกียรตําแหนง
“R” (เกียรถอย) หากรถของทานเปนรถเกียรธรรมดา 
ใหเปดไฟกะพริบฉุกเฉินหากรถของทานจอดอยู
ชิดขอบทาง  
หนุนลอหนาและลอหลังดานที่ตรงขามกับลอที่จะ
ซอมในแนวทแยงมุม 

2) นําขวดน้ํายาเคลือบและเครื่องปมลมออกมา 
3) เปดฝาปดที่ปดเบาขวดน้ํายาเคลอืบไวที่ดานบนของ

เครื่องปมลม แลวใสขวดน้ํายาเขาในเบา 
4) คลายเกลียวฝาครอบของวาลวยาง  
5) ตอทอเติมของขวดน้ํายาเคลอืบเขากับวาลวยาง 
6) ตอปลั๊กไฟของเครื่องปมลมเขากับชองเสยีบอปุกรณ

เสริม สตารทเครื่องยนต เปดเครื่องปมลม และ
เติมลมยางไปที่คาแรงดันลมยางที่กําหนด

57L81009

(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

ฉุกเฉินไมสามารถซอมยางได   กรุณาติดตอศูนย
บริการซูซูกิหรือหนวยบริการฉุกเฉินบนทองถนน 

หมายเหตุ:
ถาเติมลมยางมากเกนิไป ใหปลอยลมยางออกโดยคลาย
สกรูที่ทอเติม 

7) ปดเครื่องปมลม ดึงปลั๊กไฟออกจากชองเสียบ
อุปกรณเสริม 

8) ปลดทอเติมของขวดน้ํายาเคลือบออกจากวาลวยาง 
9) กดปุมปลดล็อคที่ดานขางแลวนําขวดน้ํายาเคลือบ

ออก

58MST0802

(5) ปุมปลดล็อค

ขอพงึระวัง
อยาใชงานเครื่องปมลมอยางตอเนื่องเกินกวา 10
นาที จะทําใหเครื่องปมลมเกิดความรอนสูงเกินไป

(1)
(3)

(4)
สูงสุด 10 นาที

ต้องเติมแรงดัน
ลมยาง

 
(2)

(5)
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10) นําฉลากจาํกดัความเรว็จากดานลางขวดน้าํยาเคลอืบ
ติดไวบริเวณที่คนขบัมองเห็นได 

11) ขับรถในระยะสั้นทันทีหลังจากเติมลมยางไปยัง
แรงดันลมยางที่กําหนด
ขับรถอยางระมัดระวังที่ความเร็วสงูสุดไมเกิน 80
กม./ชม. (50 ไมล/ชม.) 

12) ขับรถตอไปอยางระมัดระวงัไปที่ศูนยบริการซูซูกิ
หรืออูซอมรถที่ใกลที่สุด 

13) หลังจากขับรถผานไป 10 นาทีหรือ 5 กม. (3 ไมล)
ใหตรวจเชค็แรงดันลมยางดวยเกจวดัแรงดนัลมยาง
ของเครื่องปมลม ถาแรงดนัลมยางอยูที่มากกวา 130
กิโลปาสคาล (1.3 บาร) การซอมฉุกเฉินถือวา
สมบรูณ แตถาแรงดันลมยางอยูตํากวาแรงดันลมยาง
ที่กําหนด ใหแกไขแรงดันลมยางใหมไปยังคาที่
กําหนด  ถาแรงดันลมยางต่ํากวา 130 กิโลปาสคาล
(1.3 บาร) แสดงวาชุดซอมยางแบนฉุกเฉินไม
สามารถซอมยางได  อยาขับรถตอไป และติดตอ
ศูนยบริการซูซูกิหรือหนวยบริการฉุกเฉนิบนทอง
ถนน 

วิธีการใชงานเครื่องปมลมของชดุซอมเพือ่เตมิลมยาง 
1) จอดรถยนตบนถนนพื้นแขง็แนวราบ ดึงเบรกมือ

จนสุดและเขาเกียรตําแหนง “P” (เกียรจอด) หากรถ
ของทานเปนรถเกียร CVT หรือเขาเกียรตําแหนง
“R” (เกียรถอย) หากรถของทานเปนรถเกียรธรรมดา

2) นําเครื่องปมลมออกมา
3) คลายเกลียวฝาครอบของวาลวยาง 
4) ตอทอลมของเครื่องปมลมเขากับวาลวยาง 
5) ตอปลัก๊ไฟของเครื่องปมลมเขากบัชองเสยีบอุปรณ

เสริม สตารทเครื่องยนต เปดเครื่องปมลม และ
เติมลมยางไปที่คาแรงดันลมยางที่กําหนด

คําเตอืน
อยาติดฉลากจํากัดความเร็วบนฝาครอบถุงลม และ
บนไฟแสดงสถานะ ไฟเตอืนหรือมาตรวัดความเร็ว 

คําเตอืน
ใหแนใจวาไดตรวจเช็คแรงดันลมยางและตรวจ
ยืนยันความสมบู รณของการซอมแซมฉุกเฉิน
หลังจากขับรถไปได 10 นาทีหรือ 5 กม. (3 ไมล) 

ขอพงึระวัง
ใหเปลี่ยนยางใหมไดที่ศูนยบริการซูซูกิที่ใกลที่สุด
เมื่อตองการซอมยางที่ซอมแซมฉุกเฉินกลับมาใช
ใหม ใหติดตออูซอมรถ 
สามารถนํากระทะลอกลับมาใชใหมหลังจากทําความ
สะอาดน้ํายาเคลือบออกจนหมดดวยผาเพื่อปองกัน
การเกดิสนิม แตวาลวยางจะตองเปลี่ยนใหม 
กําจัดขวดน้ํายาเคลือบไดที่ศูนยบริการซูซูกิหรือ
ตามวิธีการที่มีกฎกําหนดไว 
หลังจากใชขวดน้ํายาเคลือบแลว ให เปลี่ ยนขวด
ใหมโดยสามารถหาซื้อไดที่ศูนยบริการซูซูกิ 

ขอพงึระวัง
อยาใชงานเครื่องปมลมอยางตอเนื่องเกินกวา 10
นาที จะทําใหเครื่องปมลมเกิดความรอนสูงเกินไป
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คําแนะนําในการพวงแบตเตอรี่เพื่อสตารท

ในการพวงแบตเตอรี่เพื่อสตารทกบัรถของทาน 
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้:
1) ใชแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลทในการพวงแบตเตอรี่

เพือ่สตารทรถของทานเทานั้น วางแบตเตอรี่ขนาด
12 โวลทไวใกลกับรถของทาน เพื่อใหสายพวง
แบตเตอรี่ สามารถเชื่อมตอแบตเตอรี่ทั้งสองตัวได
เมื่อใชแบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยูกับรถคนัอื่น อยาใหรถ
ท ั้งสองคันสัมผัสกันโดยเด็ดขาด  ดึงเบรกมือของ
รถทั้งสองคนัจนสุด

2) เพื่อความปลอดภัย ใหปดอุปกรณเสรมิของรถยนต
ทั้งหมด ยกเวนอุปกรณที่จําเปน (เชน ไฟหนา
หรือไฟเตือนฉุกเฉนิ)

71LST0802

3) เชื่อมตอสายพวงดังตอไปนี้:
1. ตอปลายขางหนึ่งของสายพวงแรกเขากับขั้วบวก

(+) ของแบตเตอรี่ที่หมดประจุ (1)
2. ตอปลายอกีขางหนึ่งเขากบัขัว้บวก (+) ของแบตเตอรี่

ที่ใชพวง (2)
3. ตอปลายขางหนึ่งของสายพวงเสนที่สองเขากับ

ขั้วลบ (–) ของแบตเตอรี่ที่ใชพวง (2)
4. ทาํการเชือ่มตอสดุทายเขากบัชิน้สวนทีเ่ปนโลหะ

หนักที่ไมมีสีเคลือบ (เชน ขอเกี่ยวเครื่องยนต
(3)) ของรถที่แบตเตอรี่หมดประจุ (1)

คําเตอืน
• อยาพยายามพวงแบตเตอรี่ เพื่อสตารทรถ ถา
แบตเตอรี่เย็นจัด แบตเตอรี่ที่อยูในสภาพดังกลาว
อาจระเบิดหรอืแตกได ถาพยายามพวงแบตเตอรี่
สตารท

• ในการเชือ่มตอสายพวงแบตเตอรี่ ควรแนใจวา
มือของทานและสายพวงไมอยูที่พูลเลย, สายพาน
หรือพัดลม

• แบตเตอรี่จะคายกาซไฮโดรเจนไวไฟออกมา ควร
เก็บแบตเตอรี่ใหหางจากเปลวไฟและประกายไฟ
เนื่องจากอาจทําใหเกิดการระเบิดได หามสูบบหุรี่
ขณะทํางานในบริเวณใกลเคยีงกับแบตเตอรี่

• หากแบตเตอรี่ ที่ใชพวงเพื่อสตารทติดตั้งอยูใน
รถยนตคันอื่น ควรตรวจสอบใหแนใจวารถทั้ง
สองคันไมไดสัมผัสกนั 

• หากแบตเตอรี่คายประจุบอยครั้งโดยไมมีสาเหตุ
ควรนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบรกิารซูซูกิ

• เพื่อหลกีเลีย่งอันตรายกบัตวัทานเองหรอืความ
เสียหายตอรถยนตหรอืแบตเตอรี่ ใหปฏิบัติตาม
คําแนะนําในการพวงแบตเตอรี่เพือ่สตารทดานลาง
ตามลําดับอยางเครงครดั 
หากทานมีขอสงสัยประการใด กรณุาตดิตอศูนย
บริการซูซูก ิ

ขอพงึระวัง
ทานไมควรสตารทรถดวยการเข็นรถหรือลากจูง
การสตารทรถดวยวิธีนี้อาจทําใหเกิดความเสียหาย
ถาวรขึ้นกับตัวแปลงสภาพไอเสีย ใหใชสายพวง
ในการสตารทรถยนตที่มีกําลังไฟแบตเตอรี่ออนหรือ
หมดประจุ

(2)

(1)

(3)

1

23

4

ตัวอยาง
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4) หากแบตเตอรี่สงกําลังที่คณุจะใชติดตั้งอยูในรถยนต
คันอืน่ ใหสตารทเครื่องยนตของรถที่มีแบตเตอรี่
สงกําลัง เดินเครื่องที่ความเร็วปานกลาง

5) สตารทเครื่องยนตของรถที่แบตเตอรี่หมด
6) ถอดสายพวงออกในลําดับยอนกลับจากขั้นตอน

การเชื่อมตอ

การลากจูง
เมื่อจําเปนตองลากจูงรถ ใหติดตอศูนยบริการซูซูกิ
ศูนยบริการซูซูกิของทานสามารถใหคําแนะนําในการ
ลากจูงโดยละเอียดแกทานได

รุนเกยีร CVT ขับเคลือ่น 2 ลอ (2WD)
สามารถทําการลากจูงรถรุน CVT โดยใชวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตอไปนี้ 
1) ทางดานหนา ดวยการยกลอคูหนาขึ้นและลอคูหลงั

อยูบนพื้น กอนการลากจูงรถ ควรตรวจสอบให
แนใจวาไดปลดเบรกมือแลว

2) ทางดานหลัง ดวยการยกลอคูหลังขึ้นโดยใชลอเลื่อน
รองรับใตลอคูหนา 

รุนเกยีรธรรมดาขับเคลื่อน 2 ลอ (2WD)
สามารถทําการลากจูงรถรุนเกียรธรรมดาโดยใชวิธีใด
วิธีหนึ่งตอไปนี้ 
1) ทางดานหนา ดวยการยกลอคูหนาขึน้และลอคูหลัง

อยูบนพื้น กอนการลากจูงรถ ควรตรวจสอบให
แนใจวาไดปลดเบรกมือแลว

2) ทางดานหลัง ดวยการยกลอคูหลังขึน้และลอคูหนา
อยูบนพื้น เพื่อใหพวงมาลัยและระบบขับเคลื่อน
อยูในสภาวะการทํางาน กอนการลากจูงรถ ควร
ตรวจสอบใหแนใจวาเกียรอยูในตําแหนงเกียรวาง
และปลดล็อคพวงมาลัยแลว (รุนที่ไมมีระบบปุม
กดคียเลสสตารท - กญุแจสตารทควรอยูในตาํแหนง
“ACC”) (รุนที่มีระบบปุมกดคียเลสสตารท - โหมด
สตารทอยูที่  “ACC”) และติดตั้งอุปกรณยึดที่ได
รับการออกแบบมาเพื่ อใชในการลากจูงเขากับ
พวงมาลัย

คําเตอืน
หามตอสายพวงเขากับขั้ วลบ (–) ของแบตเตอรี่
ที่ไมมีประจุ เนื่องจากอาจทําใหเกดิการระเบิดได

ขอพงึระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายกับรถยนตขณะลากจูง
ควรใชอุปกรณและปฏิบัติตามขั้นตอนการลากจูง
อยางถกูตอง

ขอพงึระวัง
การลากจูงรถโดยใหลอคูหนาอยูบนพื้นอาจทําให
ระบบเกียร CVT เสียหายได 

ขอพงึระวัง
แกนพวงมาลัยไมแข็งแรงพอที่จะทนตอแรงกระแทก
ที่สงผานมาจากลอคู หนาในระหวางการลากจูง
ดังนั้น ใหปลดล็อคพวงมาลัยทกุครั้งกอนการลากจูง
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หากมอเตอรสตารทไมทํางาน
1) ลองบิดสวิตชสตารทไปที่ตําแหนง “START”

หรือลองกดสวิตชสตารทเครื่องยนตเพื่อเปลี่ยน
โหมดสตารทไปที่ “START” ขณะที่เปดไฟหนา
เพื่อดูสภาวะของแบตเตอรี่  หากไฟหนาออนหรือ
ไมติดขึ้น แสดงวาแบตเตอรี่หมดหรือหนาสัมผัส
ขั้วแบตเตอรี่เสื่อม  ชารจไฟแบตเตอรี่หรือขัดทํา
ความสะอาดหนาสมัผัสขัว้แบตเตอรีต่ามความจาํเปน

2) หากไฟหนายังคงสวางอยู ใหตรวจเช็คฟวส หาก
ไมสามารถระบุสาเหตุความผิดพลาดของมอเตอร
สตารทได แสดงวาอาจเกิดปญหาขึน้กบัระบบไฟฟา
หลัก ใหนํารถเขาตรวจสอบที่ศูนยบริการซซููกิ 

หากเครื่องยนตมีน้ํามันทวม
(รุนที่ไมมีระบบปุมกดคียเลสสตารท)
หากเครื่องยนตมีน้ํามันเบนซินทวม อาจทําใหสตารท
ติดไดยาก หากเกิดเหตุการณเชนนี้ ใหเหยียบคันเรงจน
สุดถึงพื้นและเหยียบคางไวในขณะสตารทเครื่องยนต
(อยาใชงานมอเตอรสตารทนานเกิน 15 วินาที)

(รุนที่มีระบบปุมกดคียเลสสตารท)
หากเครื่องยนตมีน้ํามันเบนซินทวม อาจทําใหสตารท
ติดไดยาก หากเกิดเหตุการณเชนนี้ ใหเหยียบคนัเรงจน
สุดถึงพื้นและเหยียบคางไวในขณะสตารทเครื่องยนต
(อยาใชงานมอเตอรสตารทนานเกิน 12 วินาที)

หมายเหตุ:
ถาเครื่องยนตสตารทไมติด มอเตอรสตารทจะหยุดหมุน
โดยอัตโนมัติหลังจากชวงระยะเวลาหนึ่ง  หลังจากที่
มอเตอรสตารทหยุดหมุนโดยอัตโนมัติหรือหรือถามี
สิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับระบบสตารทเครื่องยนต มอเตอร
สตารทจะหมุนเฉพาะขณะที่กดสวิตชสตารทเครื่องยนต
คางอยู 

หากเครื่องยนตรอนจัด
เครื่องยนตอาจรอนจัดชั่วคราวภายใตสภาวะการขับขี่
สมบุกสมบัน  หากเกจวัดอุณหภูมิน้ําหลอเย็นเครื่องยนต
ระบุวาเครื่องยนตรอนจัดขณะขบัขี่:
1) ปดเครื่องปรับอากาศ ในรถบางรุน
2) จอดรถในบริเวณทีป่ลอดภัย
3) ปลอยใหเครื่องยนตทํางานที่รอบเดินเบาปกต ิ

ประมาณสองถึงสามนาทีจนกวาเข็มชี้แสดงสถานะ
จะอยูภายในชวงการทํางานปกติ ชวงอุณหภูมิที่
ยอมรับไดระหวาง “H” และ “C” 

คําเตอืน
หากทานมองเห็นหรือไดยินเสียงไอน้ําพนออกมาก
ใหหยุดรถในที่ปลอดภัยและดับเครื่องยนตทันที
เพื่อใหเครื่องยนตเย็นลง หามเปดฝากระโปรงหนา
ในขณะที่มีไอน้ําอยู  เมื่อมองไมเห็นหรือไมไดยิน
เสียงไอน้ําอีกตอไป ใหเปดฝากระโปรงหนาเพื่อ
ดูวาน้ําหลอเย็นยังคงเดือดอยูหรือไม  หากยังคง
เดือดอยู  ทานตองรอจนกวาน้ําหลอเย็นจะหยุด
เดือดกอนที่จะดําเนินการตอ 
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หากเข็มชี้แสดงสถานะอุณหภูมิไมอยูภายในชวงการ
ทํางานปกติ ชวงที่ยอมรับได:
1) ดับเครื่องยนต และตรวจเช็ควาสายพานปมน้ําและ

พูลเลยไมไดรับความเสียหายหรือเลื่อนหลุดออก
หากตรวจพบความผิดปกติ ใหทําการแกไข

2) ตรวจเช็คระดับน้ําหลอเยน็ในหมอพัก หากพบวา
ระดับน้ําหลอเย็นต่ํากวาขีด “LOW” ใหตรวจดู
รอยรั่ ว ที่ หมอน้ํา , ป มน้ํา  และทอยางหมอน้ํา
และทอยางฮีทเตอร หากพบรอยรั่วที่อาจเปนสาเหต ุ
ใหเครื่องยนตรอนจัด อยาใหเครื่องยนตทํางาน
จนกวาจะแกไขปญหาแลว

3) หากไมพบรอยรั่วใดๆ ใหคอยๆ เติมน้ําหลอเย็น
ลงในหมอพักและหมอน้ํา หากจําเปน (ดูที่ “น้ํา
หลอเย็นเครื่องยนต” ในหมวด “การตรวจสอบ
และการบํารุงรักษา”)

79J007

คําเตอืน
• การเปดฝาหมอน้ําในขณะที่อณุหภูมิน้ําสูงอยูถือ
เปนอันตรายอยางยิ่ง เนื่องจากของเหลวและ
ไอน้ําที่รอนจะพนออกมาภายใตแรงดัน ควรเปด
ฝาปดเพือ่อุณหภูมิน้ําหลอเย็นลดลงแลวเทานัน้

• เพื่อปองกันการบาดเจ็บ ควรระมัดระวังไมให
มือ, เครื่องมือ และเสื้อผาอยูใกลกบัพดัลมระบาย
ความรอนเครื่องยนตและพัดลมเครื่องปรับอากาศ
(ในรถบางรุน) พัดลมไฟฟาเหลานี้อาจเปดขึ้น
โดยอตัโนมัติในฉับพลันได 
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บนัทกึ
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การปองกันสนิม
การดูแลรักษารถยนตอยางดีเพื่อปองกันรถจากการเกิด
สนิมนั้นเปนสิ่งสําคัญ คําอธิบายดานลางคือคําแนะ
นําสําหรับการดูแลรักษารถยนตของทานในการปองกัน
สนิม กรุณาอ านและปฏิบัติตามคําแนะนําเหล านี้
อยางเครงครัด
ขอมูลสําคัญเกีย่วกับการเกดิสนิม
สาเหตุทั่วไปของการเกิดสนิม
1) การสะสมของเกลือจากถนน สิ่งสกปรก ความชื้น

หรือสารเคมีในบริเวณที่ยากจะเขาถึงที่ใตทองรถ
หรือโครงรถ

2) การกระเทาะ รอยขีดขวน และความเสียหายอื่นๆ
บนพื้นผิวของสีรถที่เปนโลหะ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหต ุ
เพียงเล็กนอยหรือรอยถลอกจากกอนหินหรือกอน
กรวดที่กระเด็นถูกตัวรถ

สภาพแวดลอมที่เรงปฏิกิรยิาการเกดิสนิม
1) เกลือจากถนน สารเคมีดักจับฝุนละออง ไอทะเล

หรือมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมลวนแตเรง
ปฏิกิริยาการเกิดสนิมบนโลหะทั้งสิ้น

2) ความชื้นสูงจะทําใหอัตราการเกิดสนิมสูงขึ้น โดย
เฉพาะอยางยิ่งที่ชวงอุณหภูมิสูงกวาจุดเยือกแข็ง
เล็กนอย

3) ความชื้นในบางจุดของรถที่สะสมเปนเวลานานอาจ
กอใหเกิดสนิมได แมวาสวนตัวถังสวนอื่นจะแหง
สนิทก็ตาม

4) อุณหภูมิสูงเปนสาเหตุหนึ่งในการเรงปฏิกิริยาการ
เกิดสนิมของชิ้นสวนตางๆ ของรถตรงจุดที่แหงได
ชาเนือ่งจากอากาศถายเทไมสะดวก

ขอมูลนี้แสดงใหเห็นถึงความจําเปนของการทําความ
สะอาดและทําใหรถยนตแหงอยู เสมอเทาที่จะทําได
(โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณใตทองรถ) การซอมแซม
ความเสียหายของสีหรือสีเคลือบปองกันสนิมอยางเร็ว
ที่สุดเทาที่จะทําไดนั้นเปนสิ่งสําคัญไมแพกัน
วิธีปองกันการเกิดสนิม
ลางรถเปนประจํา
วิธีที่ ดีที่ สุดในการปกปองสีชั้ นสุดทายของรถและ
หลกีเลีย่งการเกิดสนิมคือ การลางรถใหสะอาดอยูเสมอ
ลางรถของทานอยางนอยหนึ่ งครั้ งในชวงฤดูหนาว
และอีกหนึ่งครั้งทันทีหลังจากฤดูหนาว ดูแลรักษารถ
ของทานโดยเฉพาะบริเวณใตทองรถใหสะอาดและแหง
อยูเสมอเทาที่จะทําได
ถาทานขับรถบนถนนที่มีไอเค็มบอยครั้ง ทานควรลาง
รถของทานอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้งในชวงฤดูหนาว
ถาทานอาศัยอยู ใกลทะเล ทานควรลางรถของทาน
อยางนอยเดอืนละหนึ่งครั้งตลอดทั้งป
สําหรับคําแนะนําในการลางรถ ดูที่ หัวขอ “การทํา
ความสะอาดรถยนต” 
การขจัดคราบสะสมของสิ่งสกปรก
สิ่งสกปรกเชน ขี้ เกลือ สารเคมี คราบน้ํามันหรือยาง
มะตอยจากถนน ยางไม ม ูลนก และสิ่งหลงเหลือจาก
อุตสาหกรรมอาจทําใหสีช ั้นสุดทายของรถทานเสียหาย
ได หากปลอยทิ้งไวบนพื้นผิวสีรถ ใหกําจดัคราบเหลานี้

ออกใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ถาลางคราบเหลานี้ออก
ไดยาก ทานอาจจําเปนตองใชน้ํายาทําความสะอาด
ใหแน ใจว าน้ํายาทําความสะอาดที่ ท านใชไม เปน
อันตรายตอพื้นผิวสีรถ และมีไวเพื่อทําความสะอาด
รถโดยเฉพาะ ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงานจาก
ผูผลิตเมื่อใชน้ํายาทําความสะอาดเหลานี้ 
การซอมแซมความเสียหายของสชีั้นสุดทาย
ตรวจสอบความเสียหายของพื้นผิวสีรถอยางละเอียด
หากพบรอยกระเทาะหรือรอยขีดขวนบนพื้นผิวสีรถ
ใหแตมสีทันทีเพื่อปองกันการเกิดสนิม ถารอยกระเทาะ
หรือรอยขีดขวนนั้นลึกถึงเนื้อโลหะ ใหนํารถเขารับ
การซอมสีทีศู่นยบริการซูซูกิ
ดูแลรักษาความสะอาดภายในหองโดยสารและหองเก็บ
สัมภาระเสมอ
ความชื้น สิ่งสกปรก หรือโคลนสามารถสะสมอยูใตผา
ยางปูพื้นจนอาจเปนสาเหตุใหเกิดสนิมได ใหตรวจเช็ค
ใตผายางปูพื้นเหลานี้ เปนครั้ งคราวเพื่อใหแนใจวา
บริเวณนี้สะอาดและแหง ทานจําเปนตองตรวจเช็ค
ใหบอยขึ้น ถาทานใชรถบนถนนแบบออฟโรด (Off
Road) หรือในสภาพอากาศที่เปยกชื้น
ผลิตภัณฑบางประเภทเชน สารเคมี ปุย น้ํายาทําความ
สะอาด เกลือ ฯลฯ เปนสารที่ มีฤทธิ์ กั ดกรอนตาม
ธรรมชาติ ดังนั้น ควรทําการขนสงผลิตภัณฑเหลานี้
โดยบรรจุอย ู ในภาชนะที่ปดสนิท ถาผลิตภัณฑเหลานี้
เกิดหกหรือร ัว่ขึ้นมา ใหรีบทําความสะอาดบริเวณนั้น
และทําใหแหงทันที

การปองกันสนิม: 5
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จอดรถของทานในบริ เวณที่ แหงและอากาศถายเท
สะดวก
อยาจอดรถในบริ เวณอับชื้ นและอากาศถายเทไมดี
ถาทานลางรถของทานในโรงรถบอยครั้ง หรือถาทาน
ขับรถเขาไปเก็บในโรงรถขณะที่รถเปยกเปนประจํา
โรงรถอาจอับชื้นได ความชื้นสูงในโรงรถอาจเปนเหตุ
ใหเกิดสนิมหรือเรงปฏิกิริยาในการเกิดสนิมได ถาการ
ระบายอากาศไมดีพอ รถที่ เปยกชื้นอาจเปนสนิมได
แมวาจะจอดอยูในโรงรถที่มีเครื่องทําความรอนก็ตาม

การทําความสะอาดรถยนต

76G044S

การทําความสะอาดภายในหองโดยสาร
วัสดุตกแตงที่เปนไวนิล
เตรียมน้ําสบู ออนๆ โดยผสมสบูหรือน้ํายาทําความ
สะอาดชนิดออนกับน้ําอุน ใชฟองน้ําหรือผานุมชุบน้ํา
สบูแลวทาไปบนไวนิล จากนั้นปลอยใหน้ําสบูซึมเขา
เน ื้ อไวนิลประมาณสองถึงสามนาทีเพื่อใหสิ่งสกปรก
หลุดออก
เช็ดถูพื้นผิวไวนิลดวยผาสะอาดชุบน้ําหมาดเพื่อขจัด
คราบสกปรกและน้ําสบูออก ถายังมีคราบสกปรกหลง
เหลืออยูบนพื้นผิว ใหทําซ้ําขั้นตอนนี้
วัสดุตกแตงที่เปนผา
ใชเครื่ องดูดฝุนดูดสิ่ งสกปรกออก ใชผาสะอาดชุบ
น้ําสบูออนๆ บิดหมาด เช็ดถูบริเวณที่เปนคราบสกปรก
ใหลางน้ําสบูออกโดยใชผาสะอาดชุบน้ําหมาดเช็ดถู
บริเวณนั้นอีกครั้ง ทําซ้ําขั้นตอนนี้จนกวาคราบสกปรก
จะหลุดออก หรือใชน้ํายาทําความสะอาดผาที่มีจําหนาย
ทั่วไปถาคราบสกปรกนั้นขจัดออกไดยาก ถาทานใช
น้ํายาทําความสะอาดผา ใหปฏิบัติตามคําแนะนําและ
ขอพงึระวังของผูผลิตอยางเครงครัด 

คําเตอืน
อยาพนสารเคลือบใตทองรถหรือสีกันสนิมบนหรือ
รอบๆ ชิ้นสวนระบบไอเสีย เชน ตัวแปลงสภาพ
ไอเสีย ทอไอเสีย ฯลฯ เพราะอาจทําใหเกิดไฟไหม
ไดหากสารเคลอืบเหลานั้นรอนเกนิไป

คําเตอืน
เมื่ อทําความสะอาดภายในหรือภายนอกรถยนต
ห ามใช สารที่ ติ ดไฟได เชน ทินเนอร แลกเกอร
แกโซลีน เบนซิน หรือสารทําความสะอาดเชน
น้ํายาฟอกขาว หรือน้ํายาทําความสะอาดสําหรับ
ครัวเรือน สารเหลานี้อาจทําใหไดรับบาดเจ็บทาง
รางกายหรอืทําความเสียหายกับตัวรถได

การปองกันสนิม: 5
การทําความสะอาดรถยนต: 5
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เข็มขัดนิรภยั
ทําความสะอาดเข็มขัดนิรภัยดวยน้ําสบูออนๆ อยาใช
น้ํายาฟอกขาวหรือสารยอมสีกับสายเข็มขัดนิรภัย
เนื่ องจากสารเหลานี้ อาจไปทําลายเนื้ อผ าของสาย
เข็มขดันิรภัยได
ผายางปูพื้นที่เปนไวนิล
ทานสามารถขจัดสิ่งสกปรกทั่วไปออกจากผายางปูพื้น
ที่ เปนไวนิลไดดวยน้ําเปลาหรือน้ําสบูออนๆ ใหใช
แปรงขัดเพื่อชวยขจัดสิ่งสกปรกออก หลังจากขจัดสิ่ง
สกปรกออกแลว ใหล างผ ายางปูพื้ นใหทั่ วดวยน้ํา
สะอาด และตากใหแหงในที่รม

พรม
ใช เครื่ องดู ดฝุ นดู ดสิ่ งสกปรกและเศษหิ น  ดิ น
ทรายออกใหไดมากที่สุด ใชผาสะอาดชุบน้ําสบูออนๆ
บิดหมาด เช็ดถูบริเวณที่ เปนคราบสกปรก ใหลางน้ํา
สบูออกโดยใชผาสะอาดชุบน้ําหมาดเช็ดถูบริเวณนั้น
อีกครั้ง ทําซ้ําขั้นตอนน ี้ จนกวาคราบสกปรกจะหลุด
ออก หรือใชน้ํายาทําความสะอาดพรมที่มีจําหนายทั่ว
ไปถาคราบสกปรกนั้นขจัดออกไดยาก ถาทานใชน้ํายา
ทําความสะอาดพรม ใหปฏิบัติตามคําแนะนําและขอ
พึงระวังของผูผลิตอยางเครงครัด 
แผงหนาปดและแผงคอนโซล
หมายเหตุ:
เช็ดทําความสะอาดน้ําที่หกซึ่งมีสวนผสมของสารเคมี,
แอลกอฮอล, ฯลฯ ออกทันทีดวยผานุมชุบน้ําหมาดๆ
ใชน้ําสบูออนๆ ไดถาจําเปน อยาใชน้ํายาทําความสะอาด
หรือน้ํายาขัดเงาที่มีสวนผสมของสารละลายหรือน้ํายา
ที่มีฤทธิ์เปนกรดชนิดรุนแรง  สารเคมีเหลานี้อาจทําให
เกิดคราบหรือทําใหเกิดการหลุดลอกของสทีี่แผงหนา
ปดและแผงคอนโซลได 
การทําความสะอาดภายนอกรถยนต

การดูแลรักษาลออะลูมิเนียม 
หมายเหตุ:
• อยาใชน้ํายาทําความสะอาดที่มีฤทธิ์เปนกรดหรือดาง
ทําความสะอาดลออะลูมิเนียม น้ํายาทําความสะอาด
ชนิดดังกลาวเหลานี้จะทําใหเกิดรอยดางถาวร สีหลุด
ลอกและรอยแตกราวที่พื้นผิวภายนอกได 

• อยาใชแปรงแบบแขง็และสบูที่มีสวนผสมของวัตถุ
กัดกรอน สิ่งเหลานี้อาจทําใหเกิดความเสียหายตอ
พื้นผิวภายนอกได 

ขอพงึระวัง
การดูแลรักษารถยนตใหสะอาดปราศจากสิ่งสกปรก
ถือเปนสิ่งสําคัญ มิฉะนั้น สีรถอาจซีดจางหรือเกิด
สนิมกบัชิน้สวนตางๆ ของตวัรถได

การทําความสะอาดรถยนต: 5
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การลางรถ

60B212S

เมื่อลางรถ ใหจอดรถในบริเวณที่ไมมีแสงแดดสองถึง
โดยตรงและปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางนี้:
1) ใชน้ําแรงดนัสูงฉดีที่ใตทองรถและซ ุมลอเพือ่ลางโคลน

และเศษดนิทรายออกและใหใชน้ําในปรมิาณมากๆ

2) ลางสิง่สกปรกออกจากตวัรถ ลางสิ่งสกปรกและโคลน
ออกจากตัวถังรถโดยฉีดใหน้ําไหลพาสิ่ งสกปรก
ออกไป ทานอาจใชฟองน้ําหรือแปรงที่ออนนุมชวย
ลางออกดวยได แตอยาใชวัสดุที่แข็งกระดางซึ่งอาจ
ทําใหเกิดรอยขีดขวนบนเนื้อสีหรือพลาสติก โปรดจํา
ไววาโดยสวนใหญแลวฝาครอบ ไฟหนาหรือเลนสจะ
ผลิตจากพลาสติก

3) ลางทาํความสะอาดภายนอกตวัรถทั้งหมดดวยน้าํยา
ทาํความสะอาดชนดิออนหรอืสบูลางรถโดยใชฟอง

น้ําหรือผานุม ใหนําฟองน้ําหรือผาชุบในน้ําสบูให
เปยกชุมอยูเสมอ

4) เมื่อลางสิง่สกปรกออกหมดแลว ใหลางน้ํายาทาํความ
สะอาดออกโดยฉีดใหน้ําไหลพาน้ํายาทําความสะอาด
ออกไป

5) หลังจากลางน้ําแลว เช็ดตัวรถใหแหงดวยผาชามัวร
หรือผานุม และปลอยใหแหงในที่รม

6) ตรวจสอบความเสียหายของพื้นผิวสีรถอยางละเอียด
ถาพบความเสียหายใดๆ ให “แตมสี” ตรงบริเวณที่
เสียหายโดยปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางนี้: 
1. ทาํความสะอาดจดุทีเ่สยีหายทัง้หมดและปลอยใหแหง
2. คนสใีหเขากันและคอยๆ “แตมส”ี ตรงจดุที่เสยีหาย

ดวยแปรงขนาดเล็ก
3. ปลอยสทีิ้งไวใหแหงสนิท

คําเตอืน
• อยาลางและเคลือบเงารถยนตขณะที่เครื่องยนต
ทํางาน

• เมื่อทําความสะอาดใตทองรถและซุมลอ ซึ่งอาจ
มีชิ้นสวนที่เปนขอบแหลมคม ทานควรสวมถุงมือ
และเสื้อแขนยาวเพื่อปองกันมือและแขนจากการ
ถูกชิน้สวนเหลานั้นบาด

• หลงัจากลางรถ ใหทดสอบเบรกอยางระมัดระวัง
กอนการขับขีเ่พือ่ใหแนใจวาเบรกยงัมีประสิทธิภาพ
ดีอยู

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

• เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายตอชิ้นสวนตางๆ ของ
เครื่องยนต อยาฉีดน้ําแรงดันสูงเขาไปในหอง
เครื่องยนต

ขอพงึระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงไมใหพื้นผิวพลาสติกหรือสีรถเสียหาย
อย าเช็ดสิ่ งสกปรกออกโดยใชน้ํ าไมมากพอ ให
แนใจวาไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธบิายไวขางตน

ขอพงึระวัง
เมื่ อใชผลิตภัณฑล างรถที่ มีจําหน ายทั่ วไป ให
ปฏิ บั ติ ตามข อควรระวั งที่ ผู ผลิตระบุ ไว อย าง
เคร งครัด ห ามใชน้ํ ายาทําความสะอาดสําหรับ
ครัวเรือนหรอืสบูชนิดเขมขน

ขอพงึระวัง
ถาทานลางรถดวยเครื่องลางรถอัตโนมัติ ใหแนใจวา
ชิ้นสวนของตัวถังรถ เชน สปอยเลอรจะไมไดรับ
ความเสียหาย  ถาทานไมแนใจ ใหปรึกษาเพื่อขอคํา
แนะนําจากศูนยบริการซูซูกิ

การทําความสะอาดรถยนต: 5
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การเคลือบเงา

60B211S

หลังจากลางรถแลว ขอแนะนําใหเคลือบและขัดเงา
เพื่อปกปองและเพิ่มความสวยงามใหกับสีรถ
• ใหใชเฉพาะแว็กซและน้ํายาขัดเงาที่มีคุณภาพดี
เทานั้น

• เมื่อใชแว็กซและน้ํายาขัดเงา ใหปฏบิตัิตามขอพึงระวัง
ทีผู่ผลิตระบุไวอยางเครงครดั
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54G072

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



10-1

ขอมูลทัว่ไป

58MS0-14E

หมายเลขประจํารถ
หมายเลขตวัถัง

74LHT1001

74LHT1002

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

หมายเลขเครื่องยนต

60G128

หมายเลขเครื่องยนตจะประทับอยูบนเสื้อสูบ ดังภาพ

ตัวอยาง

ตัวอยาง

หมายเลขประจํารถ: 2, 5
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ขอมลูจําเพาะ
หมายเหตุ:
ขอมูลจําเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา

M/T: เกียรธรรมดา
CVT: เกียรแปรผันตอเนื่อง

รายการ: ขนาด หนวย: มม. (นิ้ว)
ความยาวโดยรวม  3850 (151.6)
ความกวางโดยรวม 1695 (66.7)
ความสูงโดยรวม 1510 (59.4)
ฐานลอ 2430 (95.7)
ชวงกวางระหวางลอ

หนา
ยาง 175 1490 (58.7)
ยาง 185 1480 (58.3)

หลัง
ยาง 175 1495 (58.9)
ยาง 185 1485 (58.5)

ระยะต่ําสุดจากพื้น 140 (5.5)

รายการ: มวล (น้ําหนัก) หนวย: กก. (ปอนด)
มวลรวมน้ําหนักบรรทุก (น้ําหนัก) M/T 945 - 950 (2083 - 2094)

CVT 965 - 975 (2127 - 2150)
อัตรามวลรถยนตรวม (น้ําหนัก) 1480 (3263)
อัตรามวลเพลาขับรวม (น้ําหนัก) หนา 800 (1764)

หลัง 800 (1764)

ขอมูลจําเพาะ: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11
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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)
การเคลื่อนตัวของลูกสูบ 1242 ซม.3 

(1242 ซีซี, 75.8 ลบ.นิ้ว)
อัตราสวนกําลังอดั 11.0 : 1

รายการ: ระบบไฟฟา
หัวเทียนมาตรฐาน NGK KR6A-10

NGK IKR6G11
แบตเตอรี่ 12 โวลท 46B24L
ฟวส ดูที่หมวด “การตรวจสอบและการบํารุงรักษา”

ขอมูลจําเพาะ: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11
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รายการ: ไฟสองสวาง วัตต หมายเลขหลอดไฟ
ไฟหนา 12 โวลท 60/55 วัตต H4
ไฟเลี้ยว หนา 12 โวลท 21 วัตต PY21W

หลัง 12 โวลท 21 วัตต PY21W
ไฟเลี้ยวดานขาง (ที่บังโคลน) 12 โวลท 5 วัตต WY5W
ไฟเลี้ยวดานขาง (ที่กระจกมองขาง) LED –

ไฟหรี่ 12 โวลท 5 วัตต W5W
ไฟทาย/ไฟเบรก 12 โวลท 5/21 วัตต P21/5W
ไฟสองปายทะเบยีน 12 โวลท 5 วัตต W5W
ไฟถอย 12 โวลท 21 วัตต P21W
ไฟสองสวางภายใน 12 โวลท 10 วัตต –

สปอตไลท 12 โวลท 5 วัตต –

ไฟตัดหมอกหนา 12 โวลท 55 วัตต H11
ไฟเบรกเสริมดวงที่สาม 12 โวลท 5 วัตต W5W

ขอมูลจําเพาะ: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11
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หมายเหตุ:
1) ใชยางที่กําหนดไวทีป่ายขอมูลยางเทานั้น

รายการ: ลอและระบบรองรบั
ขนาดยาง ลอหนาและหลัง 185/55R16, 

175/65R151)

ขนาดขอบยาง ยาง 185:  16X6J, 
ยาง 175:  15X5J

แรงดันลมยาง สําหรับแรงดันลมยางทีก่ําหนด ใหดูที่ปายขอมูลยางทีเ่สากลางประตูดานคนขับ 

ขอมูลจําเพาะ: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11
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รายการ: ระบบบังคับเลีย้ว
มุมโท-อิน In 1.0 ± 1.0 มม. (In 0.04 ± 0.04 นิ้ว)
มุมแคมเบอร -0° 12’ ± 1°

มุมแคสเตอร 5° 12’ ± 2°

รายการ: ความจุ (ประมาณ) 
น้ําหลอเย็น (รวมถังพัก) M/T 4.5 ลิตร 

CVT 4.4 ลิตร 
ถังน้ํามันเชื้อเพลิง 42 ลิตร 
น้ํามันเครื่อง 3.1 ลิตร (เปลี่ยนกรองน้ํามันเครื่อง)
น้ํามันเกียร M/T 2.2 ลิตร 

CVT 5.6 ลิตร 



11-6

ขอมูลจําเพาะ

58MS0-14E

บนัทกึ
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รถยนตประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล
รถยนตซูซูกิ SWIFT ของทาน มีคุณสมบัติเปนรถยนต
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรือ ECO CAR ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งมีขอกําหนดทาง
เทคนคิ ดังนี้

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

2. ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม
2.1 เปนไปตามมาตรฐานมลพิษระดับยูโร 4 ตาม

ขอกําหนดทางเทคนิค UNECE Reg. 83
Rev.2 (2005) หรือระดับที่สูงกวา

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

3. ขอกําหนดดานความปลอดภัย
3.1 มีคุณสมบัติในการปองกันผูโดยสาร กรณีที่

เกิดจากอุบัติเหตุการชนดานหนาของตัวรถ
ตามขอกําหนดทางเทคนิค UNECE Reg. 94,
Rev.0 หรือสูงกวา

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

วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน UNECE R101
ขอกําหนดทางเทคนิค UNECE Reg.101

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

การทดสอบแบงออกเปน 2 ชวง โดยชวงแรก
จะเปนการจําลองการขับรถยนตตามสภาวะในเมือง
(Urban Condition) จํานวน 4 วัฎจักร ระยะเวลา 780
วินาที สวนชวงที่สอง เปนการจําลองการขับรถยนต
ตามสภาวะนอกเมือง (Extra-Urban Condition) จํานวน
1 วัฎจักร ระยะเวลา 400 วินาที รวมเปน 1180 วินาที  

รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
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โดยความเร็วจริงของการขับเคลื่ อนจะคลาดเคลื่อน
จากความเรว็ทีก่ําหนดไมเกิน ±2 กิโลเมตรตอชั่วโมง

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

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

100 กิโลเมตร
HC คอื ปรมิาณสารมลพิษไฮโดรคารบอนในหนวย

กรมัตอกิโลเมตร
CO คอื ปริมาณสารมลพษิคารบอนมอนอกไซดใน

หนวยกรมัตอกิโลเมตร
CO2 คือ ปริมาณสารมลพิษคารบอนไดออกไซดใน

หนวยกรัมตอกิโลเมตร
D คอื คาความหนาแนนของเชื้อเพลิงทดสอบ

เมื่อคํานวณหาอัตราการใชเชื้อเพลิงของสภาวะใน
เมื องและนอกเมื องได แล ว ก็ จะนําค าอั ตราการใช
เชื้อเพลิงทั้งสองสภาวะ พรอมกับระยะทางเทียบเทา

ของแตละสภาวะ ไปคํานวณอัตราใชเชื้อเพลิงเฉลี่ ย
(Combined Condition) ตอไปจากสูตร 

Mcombined = (Murban x D + Mextra-urban x D) /
(D + d)
โดย
Mcombined คือ อัตราการใชน้ํ ามันเชื้ อเพลิ งหรือ

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

Murban คือ อัตราการใชน้ํ ามันเชื้ อเพลิ งหรือ
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดตาม
สภาวะเมือง

Mextra-urban คือ อัตราการใชน้ํ ามันเชื้ อเพลิ งหรือ
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดตาม
สภาวะนอกเมือง

D คือ ระยะทางเทียบเทารวมทั้ง 4 วัฎจักร
ในเมือง

d คือ ระยะทางเทียบเทาตลอดหนึ่งวัฎจักร
นอกเมอืง

ผลการทดสอบตามมาตรฐาน UNCEC R101, Rev.1
โดยมีรายละเอียดผลการทดสอบดังนี้

หนวย ลิตรตอ 100 กิโลเมตร

หนวย กรัมตอกิโลเมตร

* น้ํามนัเครื่องที่ใชในการทดสอบมคีาความหนดืที่ระดบั
0W-20,  น้ํามนัเชือ้เพลิงที่ใชในการทดสอบเปนน้ํามนั
(Reference) ที่ควบคมุอุณหภูมิขณะทดสอบที่ 15°C
และไมมีสวนผสมของแอลกอฮอล

อัตราการใชน้ํามันเชื้อเพลิง MT CVT

ในเมือง (Urban Condition) 6.0

นอกเมือง (Extra-urban Condition) 4.4

เฉลีย่ (Combined Condition) 4.9

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด MT CVT

ในเมือง (Urban Condition) 144

นอกเมือง (Extra-urban Condition) 104

เฉลีย่ (Combined Condition) 119

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

ผลการทดสอบ ผาน
การทดสอบลกัษณะที่ 2: ปริมาณคารบอนมอนอกไซด
ในขณะเครื่องยนตเดินเบา
มีคามาตรฐานของการทดสอบรับรองเฉพาะแบบการ
ทดสอบลักษณะที่ 2 คือ

ผลการทดสอบ ผาน

การทดสอบลักษณะที่ 3: ปริมาณสารมลพิษจากหอง
ขอเหวี่ยง

ผลการทดสอบ ผาน
การทดสอบลกัษณะที่ 4: ปริมาณสารมลพิษไอระเหย
มีคามาตรฐานของการทดสอบรับรองเฉพาะแบบการ
ทดสอบลักษณะที่ 4 คือ 

สารมลพษิไอระเหยทีว่ัดไดตองนอยกวา 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)

การทดสอบลักษณะที่  7: การทดสอบระบบวินิจฉัย
อุปกรณควบคมุสารมลพิษ (OBD)

ผลการทดสอบ ผาน
ประเภทรถยนต CO HC NOx

รถยนตนั่ งมวลเต็มอัตราบรรทุก
ไมเกิน 2,500 กิโลกรัม

1.00 0.10 0.08

ภาวะเดินเบา
ที่ผูทําระบุ

ภาวะเดินเบาภายในชวง
การปรับที่กําหนด

CO [volume%] 3.5% 4.5%
CO (g/km) HC (g/km)

คามาตรฐาน 15 1.8

CO (g/km) HC (g/km)
คาที่วัดได 2.90 0.752
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วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน UNECE Reg.94
ขอกําหนดทางเทคนคิ UNECE Reg. 94
การทดสอบการชนดานหนาเพื่อพิสูจนความปลอดภัย
ของยานยนตในเรื่องการปกปองผูขับขี่ และผูโดยสาร
จากการชนดานหนาตามขอกําหนดทางเทคนิค UNECE
Reg.94 นั้น จะทดสอบการชนดานหนาแบบเยื้องศูนย
40% โดยมีขอกําหนดที่สําคัญ ดังนี้  ฉุดลากโดยใช
เครื่ องยนตของรถทดสอบเอง หรือใชเครื่องมืออื่น
ฉุดลาก รถยนตที่ทดสอบจะตองชนกําแพงทดสอบแบบ
เยื้องศูนยกับผิวกําแพงดานหนา 40% ขณะที่ชนจะ
ตองไมมีการขับเคลื่อนหรือฉุดลากเพิ่มเติม ความเร็ว
ในการชนของรถยนตทดสอบจะเทากับ 56 -57 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง
โดยมีหลักเกณฑมาตรฐานการชนดานหนาแบบเยื้อง
ศูนย ที่สําคัญคือ การบาดเจ็บที่ศีรษะ, โมเมนตดัดที่คอ,
การรับแรงที่หนาอก, แรงกดที่หนาแขง, ไมมีการเปด
ของประตูระหวางทดสอบ, การรั่วของน้ํามันเชื้อเพลิง,
หลังการชนตองเปดประตูไดอยางนอยหนึ่งประตู และ
สามารถนาํหุนจําลอง (Dummy) ออกจากรถยนตทดสอบ
ได 

ผลการทดสอบตามมาตรฐาน UNCEC Reg.94 
ผาน

วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน UNECE Reg.95
ขอกําหนดทางเทคนิค UNECE Reg.95
การทดสอบการชนดานขางเพื่อพิสูจนความปลอดภัย
ของยานยนตในเรื่องการปกปองผูขับขี่ และผูโดยสาร
จากการชนด านข างตามข อกําหนดทางเทคนิ ค
UNECE Reg.95 มีขอกําหนดที่สําคัญ ดังนี้  กําแพง
ตองอยูในแนวตั้งฉากกับรถที่ทดสอบ ตองมีอุปกรณ
ปองกันการชนซ้ํา กําแพงเคลื่ อนตัวเขาชนรถยนต
ทดสอบดวยความเร็ว 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง
โดยมีหลักเกณฑมาตรฐานการชนดานขาง ที่สําคัญคือ
การบาดเจ็บที่ศีรษะ, การบาดเจ็บที่หนาอก, แรงกดที่
หัวหนาว, แรงที่กดหนาทอง, การรั่วของน้ํามันเชื้อเพลิง,
ไมมีประตูเปดระหวางการทดสอบ และสามารถนํา
หุนจําลอง (Dummy) ออกจากรถยนต ทดสอบได

ผลการทดสอบตามมาตรฐาน UNCEC Reg.95
ผาน

รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
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