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บทนำ
เกี่ยวกับคู่มือประจำรถ

ข้อควรระวัง
จะแสดงถึงสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือเกิด
ความเสียหายของรถยนต์ ถ้าไม่ปฏิบัติตามสัญลักษณ์
ของข้อควรระวัง และควรใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่
สถานการณ์

ขอขอบพระคุณที่ท่านได้เลือกรถยนต์ฟอร์ด บริษัทขอแนะนำ
ให้ท่านสละเวลาเพื่อศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ และปฏิบัติ
ตามคำแนะนำทีแ่ สดงไว้ในคูม่ อื เล่มนี้ หากท่านมีความรูเ้ กีย่ วกับรถ
ของท่านมากยิ่งขึ้น ท่านจะขับรถได้อย่างปลอดภัยและได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด

สัญลักษณ์ในรถยนต์ของท่าน

คำเตือน
เมื่อจำเป็นต้องใช้งานระบบควบคุมต่างๆ ในรถของท่าน
จะต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง
หมายเหตุ : คู่มือประจำรถ จะอธิบายถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
รวมทั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆ ในรถยนต์ฟอร์ดโดยรวม ซึ่งบางอย่าง
อาจจะไม่ได้ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นและ
เงื่อนไขของรถ
หมายเหตุ : รูปภาพบางภาพในคู่มือประจำรถเล่มนี้ อาจจะใช้
กับรุ่นของรถยนต์ที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะมองเห็นแตกต่างกับ
รถของท่าน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็น
จะถูกต้องเสมอ
หมายเหตุ : ควรขับรถยนต์และใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์
ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : ถ้าหากท่านขายรถยนต์ ให้แก่ผู้อื่น ควรมอบคู่มือนี้
ให้แก่เจ้าของรถยนต์ท่านต่อไปด้วย

เมื่อท่านเห็นสัญลักษณ์ต่อไปนี้ ควรอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำ
ทีเ่ กีย่ วข้องในคูม่ อื ประจำรถ ก่อนทีจ่ ะสัมผัส หรือปรับตัง้ ชิน้ ส่วนใดๆ
หากไม่ปฏิบตั ติ ามอาจเกิดความเสียหายต่อรถของท่านได้

อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่ง

ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าอะไหล่ต่างๆ เป็น
อะไหล่แท้ของฟอร์ด

รถยนต์ฟอร์ดของท่าน ผลิตขึน้ ตามมาตรฐานสูงสุดของฟอร์ด
โดยใช้อะไหล่แท้ของฟอร์ด ด้วยเหตุนี้ ท่านสามารถขับรถ
ได้อย่างปลอดภัยและได้รับความพึงพอใจเป็นเวลาหลายปี
สิ่งที่ไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้และหากจำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วน
ให้ใช้อุปกรณ์หรือว่าอะไหล่แท้ที่เป็นของฟอร์ด

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือ

การใช้อะไหล่แท้ของฟอร์ดจะทำให้มั่นใจได้ว่าสภาพรถของท่าน
หลังการซ่อมจะกลับไปมีสภาพการใช้งานได้ตามปกติและช่วย
รักษามูลค่าของรถ
อะไหล่แท้ของฟอร์ดมีความปลอดภัยต่อการใช้งานรวมทั้งผ่าน
มาตรฐานสูงสุดของฟอร์ด สามารถติดตั้งเข้ากับรถยนต์ ได้ง่าย
และไว้วางใจได้ รวมทั้งคุ้มค่าต่อการซ่อม ทั้งราคาค่าแรงและ
ค่าอะไหล่

สัญลักษณ์ในคู่มือ

คำเตือน
จะแสดงถึงสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงเเละอาจส่งผลให้
เกิดการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้หากละเลยคำเตือน
และควรใช้ความระมัดระวังขั้นสูงสุด
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บทนำ
กันชนและกระจังหน้าหม้อนํ้า

ในปัจจุบนั นีส้ ามารถตรวจสอบอะไหล่แท้ของฟอร์ดได้ โดยหาก
ท่านนำรถยนต์เข้าซ่อมในศูนย์บริการมาตรฐานของฟอร์ด โปรด
ตรวจสอบให้มน่ั ใจว่าใช้อะไหล่แท้ของฟอร์ด โดยสังเกตจาก
เครือ่ งหมายการค้าของฟอร์ดทีป่ รากฏอยู่บนชิ้นส่วนสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน

• กระจังหน้าหม้อนํ้า
• กันชนหน้าและหลัง

สามารถตรวจสอบเครื่องหมายการค้าของ
ฟอร์ดบนชิ้นส่วนต่อไปนี้
บนชิ้นส่วนที่เป็นโลหะแผ่น
•
•
•
•

ฝากระโปรงหน้า
บังโคลน
ประตู
ฝากระโปรงท้าย

กระจกภายนอก
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บทนำ
กระจก

ไฟส่องสว่าง

• กระจกหลัง
• กระจกประตู
• กระจกบังลมหน้า

• ไฟท้าย
• ไฟหน้า
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การเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก
การเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก

ภาพรวมแผงหน้าปัด
พวงมาลัยซ้าย
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การเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก
พวงมาลัยขวา

A ช่องลม ดู ช่องจ่ายลม (หน้า 65)
B ก้านควบคุมมัลติฟังก์ชั่น : ไฟเลี้ยว ดู ไฟเลี้ยว (หน้า 37) ไฟหน้า ดู การควบคุมไฟส่องสว่าง (หน้า 36)
ดู การควบคุมด้วยเสียง (หน้า 32) ดู ข้อมูลการเดินทาง (หน้า 58)
C แผงหน้าปัด ดู มาตรวัด (หน้า 49) ดู ไฟเตือนและไฟแสดงการทำงาน (หน้า 49)
D ก้านสวิตช์ควบคุมปัดนํ้าฝน ดู ปัดนํ้าฝนและนํ้าล้างกระจก (หน้า 33)
E หน้าจอแสดงผล
F ระบบเครื่องเสียง ดู ภาพรวมชุดเครื่องเสียง (หน้า 132)
G ปุ่มล็อคประตู ดู การล็อคและปลดล็อค (หน้า 27)
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การเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

สวิตช์ ไฟฉุกเฉิน ดู ไฟฉุกเฉิน (หน้า 37)
การควบคุมระบบปรับอากาศ ดู การควบคุมระบบปรับอากาศ (หน้า 65)
ที่เก็บนามบัตร หรือหลอดไฟเตือนระบบช่วยในการจอดหรือสวิตช์ ดู ระบบช่วยในการจอด (หน้า 90)
ทีเ่ ก็บนามบัตร หรือไฟเตือนยกเลิกการทำงานถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสาร ดู ยกเลิกการทำงานถุงลมนิรภัยด้านผูโ้ ดยสาร (หน้า 24)
สวิตช์กุญแจ
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ดู การใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (หน้า 92)
แตร
การปรับตั้งพวงมาลัย ดู การปรับพวงมาลัย (หน้า 31)
ถุงลมนิรภัยบริเวณเข่าคนขับ ดู หลักการทำงาน (หน้า 20)
การควบคุมชุดเครื่องเสียง ดู การควบคุมชุดเครื่องเสียง (หน้า 31)
ที่เปิดฝากระโปรงหน้า ดู การเปิดและปิดฝากระโปรงหน้า (หน้า 105)
การควบคุมไฟส่องสว่าง ดู การควบคุมไฟส่องสว่าง (หน้า 36) ไฟตัดหมอกหน้า ดู ไฟตัดหมอกหน้า (หน้า 37) ไฟตัดหมอกหลัง
ดู ไฟตัดหมอกหลัง (หน้า 37)

การล็อคและปลดล็อค

กดปุ่มปลดล็อค 1 ครั้ง เพื่อปลดล็อครถยนต์ ดู การโปรแกรม
รีโมทคอนโทรล (หน้า 25)
กดปุ่มล็อค 1 ครั้ง เพื่อล็อครถยนต์
กดปุ่มปลดล็อคฝากระโปรงท้าย 2 ครั้ง ภายใน 3 วินาที เพื่อ
ปลดล็อคฝากระโปรงท้าย

การปลดล็อครถยนต์

ดู การล็อคและปลดล็อค (หน้า 27)

การปรับระดับพวงมาลัย

คำเตือน
ในขณะที่รถยนต์กำลังเคลื่อนที่ห้ามปรับตั้งระดับ
พวงมาลัยโดยเด็ดขาด

A ปลดล็อค
B ล็อค
C ปลดล็อคฝากระโปรงท้าย
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การเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก
การควบคุมระบบปรับอากาศแบบธรรมดา
หมายเหตุ : ปรับการควบคุมทั้งหมด ตามตำแหน่งที่แสดงไว้

คำแนะนำในการปรับตั้งเมื่อต้องการความเย็น

คำเตือน
ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านได้จดั เก็บก้านปรับระดับ
พวงมาลัยเข้าล็อคจนสนิทในตำแหน่งเดิมทุกครัง้

เปิดช่องลมกลางและข้าง ปรับช่องลมกลางขึ้นด้านบน และปรับ
ช่องลมข้างตรงไปที่กระจกประตู

คำแนะนำในการปรับตั้งเมื่อต้องการความร้อน

ปิดช่องลมกลางและเปิดช่องลมข้าง
ปรับช่องลมข้างตรงไปที่กระจกประตู

ดู การปรับพวงมาลัย (หน้า 31)

ดู การควบคุมระบบปรับอากาศแบบธรรมดา (หน้า 66)
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การเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก
การควบคุมระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ ไฟเลี้ยว
หมายเหตุ : ปรับการควบคุมทั้งหมด ตามตำแหน่งที่แสดงไว้

คำแนะนำในการปรับตั้งเมื่อต้องการความเย็น

ถ้าหากโยกก้านสวิตช์ ไฟเลี้ยวขึ้นหรือลงหนึ่งครั้ง ไฟเลี้ยวจะกะพริบ
3 ครั้ง
ดู ไฟเลี้ยว (หน้า 37)

ปรับตั้งอุณหภูมิที่ 22 ํC (72 ํF)
เปิดช่องลมกลางและข้าง ปรับช่องลมกลางขึ้นด้านบนและปรับ
ช่องลมข้างตรงไปที่กระจกประตู

ถุงลมนิรภัย

คำแนะนำในการปรับตั้งเมื่อต้องการความร้อน

ปรับตั้งอุณหภูมิที่ 22 ํC (72 ํF)
เปิดช่องลมกลางและข้าง ปรับช่องลมกลางขึ้นด้านบนและปรับ
ช่องลมข้างตรงไปที่กระจกประตู
คำเตือน
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บ
สาหัส ห้ามใช้เบาะสำหรับเด็กแบบหันหน้าไปทางท้ายรถ
กับเบาะนั่งด้านหน้าของรถยนต์ที่มีชุดถุงลมนิรภัย นอกจากจะ
ปิดสวิตช์การทำงานของถุงลมนิรภัยแล้ว

ดู การควบคุมระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ (หน้า 68)

ดู ความปลอดภัยสำหรับเด็ก (หน้า 14)
ดู การยกเลิกการทำงานถุงลมนิรภัยด้านผูโ้ ดยสาร (หน้า 24)
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การเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก
ฝาถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
คำเตือน
ต้องใช้ความระมัดระวังในขณะเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง หลีก
เลี่ยงการกระเด็นหรือการหยดของนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ค้าง
อยู่ในหัวจ่าย
แนะนำให้รออย่างน้อย 10 วินาทีก่อนที่จะนำหัวจ่ายออก
เพื่อให้นํ้ามันเชื้อเพลิงที่ตกค้างอยู่ ไหลกลับเข้าไปในถัง
นํ้ามันเชื้อพลิง

กดฝาปิดเพื่อเปิดออก เปิดฝาปิดออกสุดจนกระทั่งล็อค
ในขณะที่สอดหัวจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงเข้าไป ถ้าขนาดของหัวจ่าย
ถูกต้อง สปริงป้องกันจะเปิดออก ซึ่งจะช่วยป้องกันการเติมนํ้ามัน
เชื้อเพลิงผิดประเภท

จัดตำแหน่งหัวจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงให้อยู่ที่ร่องแรก และรักษา
ตำแหน่งนี้ไว้ในช่วงที่กำลังเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง
ดู ฝาถังนํ้ามันเชื้อเพลิง (หน้า 80)
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ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
เบาะสำหรับเด็ก

หมายเหตุ : การใช้เบาะสำหรับเด็ก จะแตกต่างกันตามข้อกำหนด
ของแต่ละประเทศ
เบาะสำหรับเด็กที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ECE-40.03
(หรือล่าสุด) เท่านั้น ที่ได้รับการทดสอบและอนุมัติให้นำมาใช้
ในรถยนต์ของท่าน สามารถเลือกได้จากผู้จำหน่ายฟอร์ด

เบาะนั่งสำหรับกลุ่มของเด็ก ที่มีนํ้าหนัก
แตกต่างกัน
ใช้เบาะสำหรับเด็กให้ถูกต้อง ดังต่อไปนี้ :

เบาะสำหรับเด็กเล็ก
คำเตือน
เพื่อความปลอดภัยในกรณีที่เด็กมีความสูงน้อยกว่า
150 เซนติเมตร หรืออายุน้อยกว่า 12 ปี ควรให้เด็ก
อยู่ในเบาะสำหรับเด็กที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และยึดไว้กับ
เบาะหลังเท่านั้น
ข้อความตามข้อตกลงของ ECE R94.01 : อันตราย
อย่างยิ่ง! ห้ามติดตั้งเบาะสำหรับเด็กแบบหันหน้าไปทาง
ด้านท้ายรถกับเบาะนั่งที่มีถุงลมนิรภัยอยู่ด้านหน้าโดยเด็ดขาด
การติดตั้งเบาะสำหรับเด็ก ควรอ่านและปฏิบัติตามคำ
แนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด

สำหรับเด็กเล็กทีม่ นี า้ํ หนักน้อยกว่า 13 กิโลกรัม เพือ่ ความปลอดภัย
ควรให้เด็กอยู่ในเบาะสำหรับเด็กแบบทีห่ นั หน้าไปทางท้ายรถยนต์
และยึดไว้กับเบาะหลังเท่านั้น

ห้ามติดตั้งเบาะสำหรับเด็ก ที่บริเวณกึ่งกลางของเบาะนั่งหลัง
ห้ามดัดแปลงเบาะสำหรับเด็ก
ห้ามอุ้มเด็กไว้บนหน้าตัก ในขณะรถยนต์กำลังเคลื่อนที่
ห้ามปล่อยให้เด็กอยู่ในรถตามลำพัง
ถ้ารถของท่านได้รับอุบัติเหตุ ให้ช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่าน
การฝึกอบรมมาอย่างถูกต้อง ตรวจสอบเบาะสำหรับเด็ก
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ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
เบาะสำหรับเด็ก

คำเตือน
ข้อความตามข้อตกลงของ ECE R94.01 : อันตราย
อย่างยิง่ ! ห้ามติดตัง้ เบาะสำหรับเด็กแบบหันหน้าไปทาง
ด้านท้ายรถกับเบาะนั่งที่มีถุงลมนิรภัยอยู่ด้านหน้า
เมื่อใช้เบาะสำหรับเด็กที่มีขารองรับ จะต้องยึดขารองรับ
ไว้กับพื้นให้แน่น
เมื่อใช้เบาะสำหรับเด็กร่วมกับเข็มขัดนิรภัย ต้องแน่ใจว่า
สายของเข็มขัดนิภัยไม่บิดตัวหรือหย่อน
ข้อควรระวัง
เบาะสำหรับเด็ก ต้องติดตั้งอย่างมั่นคงปลอดภัยเข้ากับ
เบาะนั่งของรถยนต์ อาจจำเป็นต้องปรับพนักพิงศีรษะ
ให้สูงขึ้นหรือถอดออก ดู พนักพิงศีรษะ (หน้า 71)

สำหรับเด็กที่มีนํ้าหนักระหว่าง 13 ถึง 18 กิโลกรัม ควรให้เด็ก
อยู่ในเบาะสำหรับเด็ก และยึดไว้กับเบาะหลังเท่านั้น

หมายเหตุ : ถ้าการคาดเข็มขัดนิรภัยพาดผ่านบริเวณส่วนที่เป็น
หน้าตักโดยที่สายเข็มขัดไม่หย่อนทำได้ลำบาก ให้เลื่อนเบาะ
ผู้โดยสารด้านหน้าไปในตำแหน่งถอยหลังสุด ปรับพนักพิงเบาะ
ให้อยู่ ในตำแหน่งตั้งตรงมากที่สุด และปรับเบาะให้สูงขึ้น
ดู เบาะนั่ง (หน้า 71)

ตำแหน่งเบาะสำหรับเด็ก

คำเตือน
โปรดติดต่อผูจ้ ำหน่ายของฟอร์ด สำหรับข้อมูลทีเ่ กีย่ ว
กับเบาะสำหรับเด็กที่ฟอร์ดแนะนำให้ใช้

ตำแหน่งเบาะนั่ง
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าเปิดสวิตช์
ถุงลมนิรภัย (ON)
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปิดสวิตช์
ถุงลมนิรภัย (OFF)
เบาะนั่งหลัง

0

การแบ่งกลุ่มของเด็กตามนํ้าหนัก
0+
1
2

3

ถึง 10 ก.ก.

ถึง 13 ก.ก.

9-18 ก.ก.

15-25 ก.ก.

22-36 ก.ก.

X

X

UF1

UF1

UF1

U1

U1

U1

U1

U1

U

U

U

U

U

X ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีนํ้าหนักอยู่ในกลุ่มนี้
U เหมาะสำหรับเบาะสำหรับเด็กที่ผ่านการอนุมัติให้ใช้งานได้ทั่วไป กับเด็กที่มีนํ้าหนักอยู่ในกลุ่มนี้
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ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
U1 เหมาะสำหรับเบาะสำหรับเด็กที่ผ่านการอนุมัติให้ใช้งานได้ทั่วไป กับเด็กที่มีนํ้าหนักอยู่ ในกลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้เด็ก
นั่งอยู่ในเบาะสำหรับเด็กที่ผ่านการอนุมัติจากรัฐบาล และยึดไว้กับเบาะหลัง
UF1 เหมาะสำหรับเบาะสำหรับเด็กแบบหันหน้าไปทางด้านหน้าของรถยนต์ ที่ผ่านการอนุมัติให้ใช้งานได้ทั่วไป กับเด็กที่มีนํ้าหนักอยู่ ใน
กลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้เด็กนั่งอยู่ ในเบาะสำหรับเด็กที่ผ่านการอนุมัติจากรัฐบาล และยึดไว้กับเบาะหลัง

เบาะสำหรับเด็ก ตามมาตรฐาน ISOFIX
การแบ่งกลุ่มของเด็ก
ตำแหน่งเบาะนั่ง
เบาะหน้า
เบาะหลัง ตัวนอกแบบ ISOFIX
เบาะหลัง ตัวกลาง

ขนาด
ชนิด
ขนาด
ชนิด
ขนาด
ชนิด

1
0+
หันหน้าไปหน้ารถ
หันหน้าไปท้ายรถ
9-18 กิโลกรัม
ถึง 13 กิโลกรัม
ไม่มีอุปกรณ์ ตามมาตรฐาน ISOFIX
B, B1
E
IL, IVF
IL
ไม่มีอุปกรณ์ ตามมาตรฐาน ISOFIX

IL เหมาะสำหรับระบบเหนีย่ วรัง้ สำหรับเด็กโดยเฉพาะ ตามมาตรฐาน ISOFIX ประเภท กึง่ – ใช้งานทัว่ ไป (Semi-Universal)
IUF เหมาะสำหรับระบบเหนี่ยวรั้งสำหรับเด็กที่หันหน้าไปทางด้านหน้าของรถยนต์ ตามมาตรฐาน ISOFIX ประเภท
ใช้งานทั่วไป (Universal) ได้รับการอนุมัติให้ใช้ ตามการแบ่งกลุ่มนํ้าหนักและขนาดของเด็ก
ระบบเหนี่ยงรั้งสำหรับเด็ก ตามการแบ่งกลุ่มตามขนาดของเด็ก โดย ISOFIX ทั้งแบบ กึ่ง – ใช้งานทั่วไป และ
ใช้งานทั่วไป จะระบุด้วยอักษร A-G ตัวอักษรเหล่านี้จะติดแสดงไว้ที่ระบบเหนี่ยวรั้งสำหรับเด็ก ตามมาตรฐาน ISOFIX
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ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
เบาะรองนั่งเสริม

เบาะรองนั่งเสริมแบบมีพนักพิงหลัง
(กลุ่ม 2)

คำเตือน
ห้ามติดตั้งเบาะรองนั่งเสริมแบบมีพนักพิงหลังหรือ
เบาะรองนั่งเสริม ร่วมกับการคาดเข็มขัดนิรภัยผ่าน
บริเวณหน้าตักเพียงอย่างเดียว
ห้ามติดตั้งเบาะรองนั่งเสริมแบบมีพนักพิงหลังหรือ
เบาะรองนั่งเสริมร่วมกับเข็มขัดนิรภัยที่หย่อนหรือ
บิดตัว
ห้ามคาดเข็มขัดนิรภัยใต้วงแขนเด็กหรือด้านหลังของ
เบาะรองนั่งเสริม
ห้ามใช้หมอน หนังสือ หรือผ้าขนหนู มาใช้เพื่อรอง
เสริมความสูงของตัวเด็ก
ต้องแน่ใจว่าเด็กนั่งอยู่ ในตำแหน่งตัวตรง

ขอแนะนำให้ท่านใช้เบาะรองนั่งเสริมแบบที่มีพนักพิงหลังแทน
การใช้ที่รองนั่งอย่างเดียว ตำแหน่งการนั่งที่สูงขึ้น จะทำให้
ตำแหน่งของเข็มขัดนิรภัยสำหรับผู้ใหญ่พาดผ่านจุดกึ่งกลาง
ไหล่ของเด็ก และทำให้รัดบริเวณหน้าตักและสะโพกได้ตึง

เด็กที่มีนํ้าหนักมากกว่า 15 กิโลกรัม แต่ความสูง
น้อยกว่า 150 เซนติเมตร ควรนั่งอยู่ ในเบาะรอง
นั่งเสริมแบบมีพนักพิงหลัง หรือเบาะรองนั่งเสริม
ข้อควรระวัง

เบาะรองนั่งเสริม (กลุ่ม 3)

เมื่อติดตั้งเบาะสำหรับเด็กกับเบาะหลัง ต้องตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าติดตั้งเข้ากับเบาะของรถอย่างแน่นหนาและ
ถูกต้อง อาจจำเป็นต้องปรับพนักพิงศีรษะให้สูงขึ้นหรือถอด
ออก ดู พนักพิงศีรษะ (หน้า 71)
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ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
จุดยึดเบาะตามมาตรฐาน ISOFIX หมายเหตุ : ถ้าจำเป็น ให้ถอดฝาปิดห้องเก็บสัมภาระ

เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ดู ฝาปิดเก็บห้องสัมภาระ
(หน้า 93)

คำเตือน
การใช้งานระบบ ISOFIX จะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน
การเหวี่ยง ขอแนะนำให้ใช้สายรัดที่ด้านบน หรือใช้
ขารองรับ
รถยนต์ของท่าน ได้รับการติดตั้งจุดยึดสำหรับใช้งานร่วมกับ
เบาะสำหรับเด็ก ที่ได้รับการอนุมัติ ตามระบบ ISOFIX
ระบบ ISOFIX ประกอบไปด้วย แขนยึดที่แข็งแรงติดอยู่ที่เบาะ
สำหรับเด็ก ใช้สวมเข้ากับห่วงที่อยู่ระหว่างรอยต่อของ
พนักพิงและเบาะรองนั่งของเบาะหลังตัวนอกจุดยึดสายรัด
ด้านบน จะติดตั้งอยู่ที่แผงด้านหลังของพนักพิงเบาะหลัง

ตำแหน่งที่ยึดสายรัดด้านบน

1. วางเบาะสำหรับเด็กบนเบาะหลัง และพับส่วนที่กี่ยวข้อง
กับพนักพิงไปทางด้านหน้า ดู เบาะหลัง (หน้า 73)
2. ถอดพนักพิงศีรษะ ดู พนักพิงศีรษะ (หน้า 71)
คำเตือน
ต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่าสายรัดด้านบนไม่หย่อนหรือ
บิด และติดตั้งในตำแหน่งของจุดยึดได้อย่างถูกต้อง
3. โยงสายรัดไปที่ตำแหน่งจุดยึด
คำเตือน
ต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่าพนักพิงเบาะอยู่ ในตำแหน่ง
ล็อคที่ถูกต้อง

การยึดสายรัดด้านบนของเบาะสำหรับเด็ก

4. ดันพนักพิงเบาะหลังให้อยู่ ในตำแหน่งตั้งตรง

คำเตือน
ห้ามยึดสายรัดด้านบนของเบาะสำหรับเด็กเข้ากับจุด
อื่นที่ไม่ถูกต้อง
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ความปลอดภัยสำหรับเด็ก
ปุ่มล็อคนิรภัยสำหรับเด็ก
คำเตือน
ถ้าปุ่มล็อคนิรภัยสำหรับเด็กอยู่ที่ตำแหน่ง ON จะไม่
สามารถเปิดประตูรถจากด้านในได้

5. ดันเบาะสำหรับเด็ก จนกระทั่งล็อคเข้ากับจุดยึดที่ด้านล่าง
ของระบบ ISOFIX
6. จัดสายรัดให้อยู่ในแนว ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตเบาะ
สำหรับเด็ก

ด้านซ้ายมือ

หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อค และหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อ
ปลดล็อค

ด้านขวามือ

หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อค และหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อ
ปลดล็อค
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การปกป้องผู้โดยสาร
หลักการทำงาน

ถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสาร

ถุงลมนิรภัย

คำเตือน
ห้ามดัดแปลงบริเวณส่วนหน้ารถไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การดัดแปลงอาจส่งผลโดยตรงต่อการทำงานและความ
ปลอดภัยของถุงลมนิรภัยได้
ข้อความตามข้อตกลงของ ECE R94.01 : อันตราย
อย่างยิง่ ! ห้ามติดตั้งเบาะสำหรับเด็กแบบหันหน้าไปทาง
ด้านท้ายรถ กับเบาะนั่งที่มีถุงลมนิรภัยอยู่ด้านหน้าโดยเด็ดขาด
คาดเข็มขัดนิรภัยและรักษาระยะห่างระหว่างตัวท่าน
และพวงมาลัย การใช้เข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้องเท่านั้น
ที่จะสามารถรักษาให้ท่านอยู่ ในตำแหน่งที่ถุงลมนิรภัย
ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ดู การนั่งในตำแหน่งที่ถูกต้อง
(หน้า 71)
การซ่อมระบบพวงมาลัย เบาะนั่ง ชุดถุงลมนิรภัย
เข็มขัดนิรภัย จะต้องกระทำโดยช่างเทคนิคฟอร์ด
ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น
ห้ามวางสิ่งของหรือติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ในบริเวณที่
ถุงลมนิรภัยทำงาน อย่านำสิ่งใดๆ ปิดทับส่วนที่ครอบ
ถุงลมนิรภัย
ห้ามวางสิ่งของที่แหลมคมไว้บริเวณที่เป็นจุดติดตั้ง
ถุงลมนิรภัย สิ่งเหล่านี้จะทำความเสียหายและเกิดการ
บาดเจ็บอย่างรุนแรง เมื่อถุงลมนิรภัยพองตัว
การใช้ผ้าคลุมเบาะสำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัยด้าน
ข้าง แนะนำให้ช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการฝึกอบรมมา
อย่างถูกต้องแล้วเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งให้

ถุงลมนิรภัยด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้าจะพองตัวออก
เมื่อมีการชนเกิดขึ้นที่บริเวณด้านหน้ารถ หรือการชนจาก
ด้านซ้ายหรือขวาทีม่ มี มุ ไม่เกิน 30 องศา ในบริเวณพืน้ ทีต่ ามรูป
ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกภายในเสีย้ ววินาที เพือ่ ลดการบาดเจ็บ
จากการชนทางด้านหน้า อย่างไรก็ตาม ในการชนทางด้านหน้าที่ไม่
รุนแรง ด้านข้าง ด้านหลังและการพลิกคว่ำ ถุงลมนิรภัยด้าน
คนขับและผู้โดยสารด้านหน้าจะไม่ทำงาน

ถุงลมนิรภัยบริเวณเข่าคนขับ
ข้อควรระวัง
ห้ามเปิดฝาครอบถุงลมนิรภัยบริเวณเข่าของคนขับ
ถุงลมนิรภัยบริเวณเข่าของคนขับ จะพองตัวเมื่อมีการชนเกิดขึ้น
บริเวณด้านหน้ารถหรือการชนจากด้านซ้ายหรือขวาทีม่ มี มุ ไม่เกิน
30 องศาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกภายในเสีย้ ววินาที เพือ่ ป้องกัน
บริเวณเข่าของคนขับกระแทกกับชุดแกนพวงมาลัย อย่างไรก็ตาม
ในการชนด้านข้าง ด้านหลัง และการพลิกคว่ำ ถุงลมนิรภัยบริเวณ
เข่าของคนขับจะไม่ทำงาน
สำหรับตำแหน่งติดตั้ง : ดู การเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก
(หน้า 9)

หมายเหตุ : เมื่อถุงลมนิรภัยทำงานท่านจะได้ยินเสียงดัง
และมีฝุ่นควันตกค้าง สิ่งนี้ถือว่าปกติ
หมายเหตุ : เช็ดส่วนที่ครอบถุงลมนิรภัยด้วยผ้าหมาดๆ เท่านั้น
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การปกป้องผู้โดยสาร
ถุงลมนิรภัยแบบม่าน

หมายเหตุ : ถุงลมนิรภัยบริเวณเข่าของคนขับจะมีระดับใน
การทำงานตํา่ กว่าถุงลมนิรภัยด้านหน้า ในกรณีการชนที่ไม่รนุ แรง
มาก ถุงลมนิรภัยบริเวณเข่าของคนขับอาจทำงานเท่านั้น

ถุงลมนิรภัยด้านข้าง

ถุงลมนิรภัยแบบม่าน ติดตั้งอยู่ที่บริเวณแผงประดับด้านใน
เหนือประตูหน้าและหลัง ป้ายที่ติดไว้บริเวณแผงปิดเสา B จะ
แสดงให้ทราบว่า รถยนต์ของท่านมีการติดตัง้ ถุงลมนิรภัยแบบม่าน
ถุงลมนิรภัยแบบม่าน จะทำงานเมือ่ มีการชนในบริเวณด้านข้าง
ในระดับที่ถึงจุดในการทำงาน ถุงลมจะพองตัวออกภายใน
เสีย้ ววินาที เพือ่ ลดการบาดเจ็บทีจ่ ะเกิดขึน้ กับบริเวณศีรษะของ
ผู้โดยสารในระหว่างที่มีการชนเกิดขึ้นบริเวณด้านข้าง อย่างไร
ก็ตาม ถ้ารถมีการพลิกคว่ำ การชนด้านหน้าและด้านหลัง
การชนทางด้านข้างที่ไม่รุนแรงมาก ถุงลมนิรภัยแบบม่านจะไม่
ทำงาน

ถุงลมนิรภัยด้านข้างติดตั้งอยู่ภายในพนักพิงเบาะนั่งด้านหน้า
จะมีปา้ ยแสดงบอกถึงการติดตัง้ ถุงลมนิรภัยด้านข้างในรถของท่าน
ถุงลมนิรภัยด้านข้างจะพองตัวเมื่อมีการชนบริเวณด้านข้างใน
ระดับทีถ่ งึ จุดในการทำงาน ถุงลมจะพองตัวออกภายในเสีย้ ววินาที
เพื่อลดการบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่และหน้าอกของผู้โดยสารใน
ระหว่างมีการชนเกิดขึ้นที่บริเวณด้านข้าง อย่างไรก็ตาม ถ้ารถมี
การพลิกคว่ำ การชนด้านหน้าและด้านหลัง การชนทางด้านข้างที่
ไม่รนุ แรงมาก ถุงลมนิรภัยด้านข้างจะไม่ทำงาน

เข็มขัดนิรภัย

คำเตือน
คาดเข็มขัดนิรภัยและรักษาระยะห่างระหว่างตัวท่าน
และพวงมาลัย การใช้เข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้องเท่านั้น
ที่จะช่วยรักษาให้ท่านอยู่ ในตำแหน่งที่ถุงลมนิรภัยทำงานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ ดู การนั่งในตำแหน่งที่ถูกต้อง (หน้า 71)
ให้คาดเข็มขัดนิรภัยหนึ่งคนต่อหนึ่งเส้นเท่านั้น
ใช้หัวล็อคเข็มขัดนิรภัยให้ถูกต้อง
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คำเตือน
ห้ามใช้เข็มขัดนิรภัยที่หย่อนหรือสายบิดตัว
ห้ามสวมเสื้อผ้าที่หนาเกินไป เข็มขัดนิรภัยต้องพอดี
กับตัวของท่าน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ตำแหน่งเข็มขัดนิรภัยจะคาดผ่านบริเวณกึ่งกลาง
ไหล่ และบริเวณตะโพกของท่าน
อุปกรณ์ดึงรั้งกลับล่วงหน้าของเข็มขัดนิรภัยด้านคนขับและ
ผู้โดยสารด้านหน้า จะติดตั้งอยู่รวมกันภายในชุดม้วนสาย
เข็มขัดนิรภัยกลับคืน ชุดเข็มขัดนิรภัยแบบดึงรัง้ กลับล่วงหน้า
จะมีระดับในการทำงานต่ำกว่าชุดถุงลมนิรภัย ดังนัน้ ในระหว่าง
มีการชนที่ไม่รุนแรงเกิดขึ้น เป็นไปได้ว่า อาจจะมีเฉพาะ
อุปกรณ์ดึงรั้งกลับล่วงหน้าของเข็มขัดนิรภัยเท่านั้นที่ทำงาน

สภาพหลังการชน
คำเตือน
ชุดเข็มขัดนิรภัยจะได้รับผลโดยตรงจากแรงดึง
ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ให้เปลี่ยนเข็มขัด
นิรภัยใหม่และตรวจสอบจุดยึดต่างๆ โดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่
ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น

การคาดเข็มขัดนิรภัย
ไม่สนิท

คำเตือน
สอดตัวล็อคเข้ากับหัวล็อคเข็มขัดนิรภัยจนกระทั่งได้ยิน
เสียงคลิก ถ้าไม่ได้ยินแสดงว่าชุดเข็มขัดนิรภัยยังล็อค
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ดึงสายเข็มขัดนิรภัยออกอย่างสม่ำเสมอ หากรถจอดอยู่บนที่
ลาดชันมากๆ หรือดึงออกเร็วเกินไป อาจทำให้สายของเข็มขัด
นิรภัยล็อค
กดปุ่มแดงบนหัวล็อคเข็มขัดเพื่อปลดล็อคเข็มขัดนิรภัย ปล่อย
ให้สายเข็มขัดม้วนเก็บอย่างเรียบร้อย

ถ้าเบาะคนขับไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยและรถยนต์
เคลื่อนที่เกินความเร็วขั้นต่ำที่กำหนดไว้ สัญญาณ
ไฟเตือนจะติดสว่างขึน้ และเสียงเตือนจะดังขึน้ ด้วยเช่นกัน หลังจาก
เวลาผ่านไป 5 นาที เสียงเตือนจะหยุดทำงาน แต่สญั ญาณไฟเตือน
ยังคงติดอยู่ จนกว่าจะคาดเข็มขัดนิรภัยของเบาะคนขับแล้ว

การปรับความสูงเข็มขัดนิรภัย

ยกเลิกการเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัย
โปรดติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ด ทั้งนี้การยกเลิกการเตือน
ดังกล่าว เป็นการตัดสินใจของท่าน

การใช้เข็มขัดนิรภัยสำหรับสตรีที่มี
ครรภ์

หมายเหตุ : เพือ่ ให้กลไกล็อคปลดออกได้งา่ ย ในขณะทีก่ ดปุม่ ล็อค
อยู่ให้ยกตัวเลื่อนขึ้นเล็กน้อย
การปรับขึ้นหรือลง กดที่ปุ่มของตัวปรับและเลื่อนตามความ
จำเป็น

คำเตือน
เพื่อความปลอดภัยของท่านและทารกที่อยู่ ในครรภ์
ต้องจัดตำแหน่งของเข็มขัดนิรภัยให้ถูกต้อง และห้าม
ใช้สายเข็มขัดที่คาดตักหรือคาดไหล่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

การเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัย

คำเตือน
ระบบปกป้องผู้ โดยสารจะให้การปกป้องสูงสุด เมื่อ
ท่านใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้องเท่านั้น

จัดตำแหน่งสายเข็มขัดนิรภัยให้รู้สึกสบาย โดยคาดผ่านสะโพก
และให้อยู่บริเวณท้องน้อยใต้ครรภ์จัดสายเข็มขัดนิรภัย ส่วนที่
คาดไหล่ ให้อยู่ระหว่างหน้าอก โดยอยู่เหนือครรภ์และเบี่ยงไป
ทางด้านข้าง
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การยกเลิกการทำงานถุงลมนิรภัย
ด้านผู้โดยสาร

การยกเลิกการทำงานถุงลมนิรภัยด้าน
ผู้โดยสาร

คำเตือน
ในขณะที่ใช้เบาะสำหรับเด็กแบบที่หันหน้าไปทางด้าน
ท้ายของรถยนต์ ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ตัด
การทำงานถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสารแล้ว

A ยกเลิกการทำงาน
B พร้อมทำงาน
บิดสวิตช์ ไปที่ตำแหน่ง A
เมื่อท่านหมุนสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON ตรวจสอบว่า
สัญญาณไฟเตือนยกเลิกการทำงานถุงลมนิรภัยด้านผู้ โดยสาร
ติดสว่าง

การเปิดสวิตช์ให้ถงุ ลมนิรภัยพร้อมทำงาน

การติดตั้งสวิตช์ยกเลิกการทำงาน
ถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสาร

คำเตือน
ในขณะที่ไม่ ได้ใช้เบาะสำหรับเด็กที่เบาะของผู้โดยสาร
ด้านหน้า ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าถุงลมนิรภัยด้าน
ผู้โดยสารพร้อมที่จะทำงาน

คำเตือน
หากท่านต้องการใช้เบาะสำหรับเด็กกับเบาะของ
รถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัยอยู่ด้านหน้าต้องติดตั้งสวิตช์
ยกเลิกการทำงานถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสาร สำหรับข้อมูลเพิ่ม
เติมโปรดปรึกษาผู้จำหน่ายฟอร์ด

หมุนสวิตช์ ไปที่ตำแหน่ง B

หมายเหตุ : สวิตช์ยกเลิกการทำงานถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสารอยู่
ภายในช่องเก็บของและสัญญาณไฟแสดงการยกเลิกการทำงาน
ถุงลมนิรภัยด้านผู้โดยสารอยู่ที่แผงหน้าปัด
ในขณะที่ท่านกำลังขับรถอยู่ ถ้าหากสัญญาณไฟเตือนถุงลมนิรภัย
ติดสว่างขึ้นหรือกะพริบ แสดงว่าการทำงานผิดปกติ ดู ไฟเตือน
และไฟแสดงการทำงาน (หน้า 49) ถอดเบาะสำหรับเด็กออก
และตรวจสอบระบบโดยเร็วที่สุด
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กุญแจและรีโมท
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับความถี่วิทยุ

3. กดปุ่มใดปุ่มหนึ่งบนรี โมท จะได้ยินเสียงสัญญาณเพื่อ
การยืนยัน
4. ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นนี้กับรีโมททั้งหมดรวมถึงรีโมทชุดแรก
ที่ ให้มาพร้อมกับรถ ในขณะที่กดปุ่มบนรี โมทอย่าดึง
ลูกกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจ
5. บิดสวิตช์กุญแจกลับไปที่ตำแหน่ง ON(ตำแหน่ง II)
หรือรอ 10 วินาที โดยไม่มีการโปรแกรมรี โมทชุดอื่นๆ
อีก เพื่อเป็นการจบการโปรแกรม ชุดรี โมทที่ท่าน
โปรแกรมเสร็จสิ้นไปแล้วเท่านั้น จะสามารถล็อคและ
ปลดล็อครถยนต์ ได้

ข้อควรระวัง
คลื่นวิทยุที่ใช้ในรีโมทของท่าน ใช้คลื่นความถี่วิทยุ
ระยะสัน้ เหมือนกับเครือ่ งรับ-ส่งวิทยุระยะสัน้ ประเภทอืน่ ๆ
ทัว่ ไป (เช่น วิทยุสมัครเล่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ หูฟังแบบ
ไร้สายและระบบสัญญาณเสียงเตือน) หากความถี่รบกวนกัน
อาจจะไม่สามารถใช้งานรีโมทได้ แต่ท่านสามารถล็อคและ
ปลดล็อคประตูได้โดยใช้ลูกกุญแจได้
หมายเหตุ : ประตูจะสามารถปลดล็อคได้ถ้าหากท่านกดปุ่มที่
รีโมทโดยไม่ ได้ตั้งใจ
ระยะการทำงานของรีโมทกับรถยนต์ของท่าน จะเปลี่ยนแปลง
ไปโดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่างๆ ในขณะที่ท่านใช้รีโมท

การโปรแกรมวิธีการปลดล็อค

หมายเหตุ : การกดปุ่มล็อคบนรี โมทจะมีผล 2 รูปแบบ
รูปแบบแรกคือปลดล็อคประตูทุกบาน อีกรูปแบบหนึ่งคือ
ประตูด้านคนขับและฝากระโปรงท้ายจะปลดล็อค
ต้องกดปุ่มปลดล็อคซ้ำอีกครั้ง ประตูทั้งหมดจึงจะปลดล็อค
ในขณะที่ปิดสวิตช์กุญแจ กดที่ปุ่มล็อคและปลดล็อคบนรีโมท
พร้อมกัน ค้างไว้อย่างน้อย 4 วินาที ไฟเลี้ยวจะกะพริบ 2 ครั้ง
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง

การโปรแกรมรีโมท

สามารถโปรแกรมรีโมทได้สูงสุด 8 ชุด (รวมกับรี โมทที่ ให้มา
พร้อมกับรถ) ในระหว่างขั้นตอนการโปรแกรม ชุดรี โมทจะ
ต้องอยู่ภายในรถยนต์ เพื่อไม่ ให้เสียงสัญญาณเตือนต่างๆ
รบกวน ควรคาดเข็มขัดนิรภัยและปิดประตูทั้งหมด

การกลับสู่วิธีปลดล็อคแบบเดิม ทำตามขั้นตอนดังกล่าวซ้ำอีกครั้ง

การโปรแกรมรีโมทชุดใหม่
1. การโปรแกรมรี โมทชุดใหม่ ให้บิดสวิตช์กุญแจไปที่
ตำแหน่ง II 4 ครั้ง ภายใน 6 วินาที
2. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง 0 จะได้ยินเสียงสัญญาณ
เพื่อแสดงว่าขณะนี้สามารถโปรแกรมรี โมทได้แล้ว
ดังต่อเนื่อง 10 วินาที
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กุญแจและรีโมท
การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรีโมท

3. บิดไขควงตามทิศทางที่แสดงในภาพ เพื่อถอดฝาปิดทั้ง
สองของรี โมทให้แยกออกจากกัน
ข้อควรระวัง

1. สอดไขควงเข้าที่ร่องด้านข้างของรีโมทให้ลึกมากที่สุด ดัน
ไปทางด้านทีเ่ ป็นก้านของลูกกุญแจและถอดลูกกุญแจออก

อย่าให้ ไขควงสัมผัสกับขั้วแบตเตอรี่หรือแผงวงจร
4. ใช้ ไขควงงัดแบตเตอรี่ออกอย่างระมัดระวัง
5. ติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่ (3V CR 2032) โดยให้ขั้วบวก (+)
คว่ำลงด้านล่าง
6. ประกอบฝาครอบทั้งสองด้าน
7. ประกอบลูกกุญแจ

2. บิดไขควงตามทิศทางที่แสดงในภาพ เพื่อเริ่มต้นถอด
ฝาปิดทั้งสองของรีโมทให้แยกออกจากกัน
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การล็อค
การล็อคและปลดล็อค

การล็อคกลับคืนเองโดยอัติโนมัติ

หลังจากกดปุ่มปลดล็อคที่รีโมทแล้ว ถ้าหากไม่มีการเปิดประตู
บานใดบานหนึ่ง ภายในระยะเวลา 45 วินาที ประตูทั้งหมด
จะล็อคกลับคืนเองโดยอัตโนมัติ สถานะการล็อคและสัญญาณ
เสียงเตือน จะกลับสู่สภาวะก่อนหน้านั้น

หมายเหตุ : ห้ามทิ้งกุญแจไว้ในรถยนต์

การล็อค

การล็อคด้วยกุญแจ

การรีโปรแกรมฟังก์ชั่นปลดล็อค

บิดด้านบนของกุญแจไปทางด้านหน้ารถยนต์

ฟังก์ชั่นการปลดล็อคประตูด้านคนขับ อาจจะรีโปรแกรมได้ (ดู
การโปรแกรมรีโมท หน้า 25)

การล็อคด้วยรีโมทคอนโทรล

หมายเหตุ : ประตูดา้ นคนขับสามารถล็อคได้ดว้ ยกุญแจในกรณี
ที่รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน
กดปุ่ม

การยืนยันการล็อคและปลดล็อค
เมื่อล็อคประตูไฟเลี้ยวจะกะพริบ 2 ครั้ง
เมื่อปลดล็อคประตูไฟเลี้ยวจะกะพริบ 1 ครั้ง

การล็อคและปลดล็อคประตูจากด้านใน

การปลดล็อค

การปลดล็อคด้วยกุญแจ

กดปุ่ม สำหรับรายละเอียดของอุปกรณ์ ดู
การเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก (หน้า 9)

บิดด้านบนของกุญแจไปทางด้านหลังรถยนต์

การปลดล็อคด้วยรีโมทคอนโทรล

ฝากระโปรงท้าย

หมายเหตุ : ประตูด้านคนขับสามารถปลดล็อคได้ด้วยกุญแจ
ในกรณีที่รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

การใช้มือเปิด

หมายเหตุ : ถ้ารถยนต์ถูกล็อคเป็นเวลาหลายๆ สัปดาห์ รีโมท
คอนโทรลจะไม่สามารถใช้งานได้ รถยนต์จะต้องปลดล็อคและ
สตาร์ทเครือ่ งยนต์โดยใช้กญุ แจ การปลดล็อคและสตาร์ท
เครือ่ งยนต์อีกครั้งจะทำให้รีโมทคอนโทรลกลับมาทำงานได้
เหมือนเดิม
กดปุ่ม
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การล็อค
ในขณะที่ประตูด้านคนขับปลดล็อค กดที่สวิตช์เพื่อเปิด
ฝากระโปรงท้าย

การเปิดด้วยรีโมทคอนโทรล
ให้กดปุ่ม 2 ครั้ง ภายใน 3 วินาที

การปิดฝากระโปรงท้าย

ด้านซ้ายมือ

บิดตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อค

ด้านขวามือ

บิดทวนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อค

การปลดล็อค

ช่องสำหรับมือจับจะอยู่ด้านในของฝากระโปรงท้าย ซึ่งจะช่วย
ทำให้ปิดได้ง่ายขึ้น

หมายเหตุ : ถ้าปุ่มล็อคนิรภัยสำหรับเด็กล็อคอยู่ การดึงมือเปิด
ด้านในจะปลดล็อคกลไกฉุกเฉินเท่านัน้ โดยจะไม่ปลดล็อค
นิรภัยสำหรับเด็ก ท่านสามารถเปิดประตูได้จากมือเปิดด้าน
นอกเท่านั้น
หมายเหตุ : ถ้าใช้วธิ นี ้ใี นการปลดล็อคประตู จะต้องล็อคประตู
ทีละบาน จนกว่าเซ็นทรัลล็อคจะได้รับการซ่อมแซม
การปลดล็อคประตูด้านคนขับโดยใช้กุญแจ ส่วนประตูบานอื่นๆ
สามารถปลดล็อคได้ทีละบาน โดยการดึงปุ่มปลดล็อคที่มือเปิด
ด้านในของประตูนั้นๆ

การล็อคประตูแต่ละบานด้วยกุญแจ

หมายเหตุ : ถ้าเซ็นทรัลล็อคไม่สามารถทำงานได้ สามารถล็อค
ประตูได้ทีละบาน โดยการใช้ลูกกุญแจ ตามตำแหน่งที่แสดง
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ระบบป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์
หลักการทำงาน

ไฟแสดงการทำงานที่แผงหน้าปัด จะติดเป็นเวลาประมาณ
3 วินาที แล้วดับลง ถ้าไฟแสดงการทำงานติดค้างเป็นเวลา
1 นาที หรือกะพริบเป็นเวลาประมาณ 1 นาที และเกิดซ้ำไปมา
ในจังหวะที่ไม่สม่ำเสมอ แสดงว่าระบบไม่สามารถตรวจรหัสของ
กุญแจได้ ให้เปลี่ยนไปใช้กุญแจดอกอื่นและทดลองอีกครั้ง
ถ้าใช้กุญแจที่มีรหัสถูกต้องแล้ว แต่ยังไม่สามารถสตาร์ท
เครื่องยนต์ ได้ แสดงว่าระบบมีข้อบกพร่อง ให้ตรวจสอบระบบ
ป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์ทันที

ระบบป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์ (engine immobilizer)
เป็นระบบป้องกันการโจรกรรม ซึ่งจะป้องกันไม่ ให้บุคคลอื่น
สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ โดยใช้กุญแจดอกอื่น ที่ ไม่มีรหัส
กุญแจที่ถูกต้อง

รหัสกุญแจ
หมายเหตุ : อย่าห่อหุ้มกุญแจรถของท่านด้วยวัตถุที่เป็นโลหะ
สิง่ เหล่านีอ้ าจจะก่อให้เกิดการรบกวนการส่งสัญญาณของกุญแจ
ทำให้รหัสผิดพลาด
หมายเหตุ : ถ้ากุญแจหาย ให้นำกุญแจทั้งหมดที่เหลืออยู่
และติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ดเพื่อลบและบันทึกรหัสกุญแจใหม่
ถ้าเปลี่ยนกุญแจใหม่ ให้บันทึกรหัสพร้อมกันกับกุญแจที่มีอยู่
แล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ด
ถ้ากุญแจรถของท่านหาย ท่านสามารถเปลี่ยนกุญแจใหม่ ได้ที่
ผู้จำหน่ายฟอร์ด ให้นำป้ายหมายเลขกุญแจที่ ให้มาพร้อม
ชุดกุญแจชุดแรกติดมาด้วย นอกจากนั้น สามารถสั่งกุญแจ
เพิ่มเติมได้เช่นเดียวกัน

การเปิดระบบป้องกันการสตาร์ท
ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากบิดสวิตช์กุญแจไป
ตำแหน่ง OFF

การปิดระบบป้องกันการสตาร์ท

ระบบนี้จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไป
ตำแหน่ง ON ด้วยกุญแจที่มีรหัสถูกต้อง
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ระบบเสียงสัญญาณเตือนกันขโมย
หลักการทำงาน
ระบบจะยับยั้งไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต เปิดประตูหรือ
ฝากระโปรงหน้า รวมไปถึงป้องกันการโจรกรรมระบบเครือ่ งเสียง

สภาวะที่กระตุ้นให้ระบบเสียงสัญญาณ
เตือนทำงาน
ระบบจะร้องเตือนเมื่อถูกกระตุ้นให้ทำงาน โดยเงื่อนไขอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ :
พยายามเปิดประตู ฝากระโปรงหน้า ฝากระโปรงท้าย โดย
•
ไม่ ใช้รีโมทหรือกุญแจ
•
มีการถอดระบบเครื่องเสียง (วิทยุ) ออก
•
บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง I, II หรือ III โดยไม่ ใช้
กุญแจที่มีรหัสถูกต้อง
ถ้าระบบถูกกระตุ้นให้ทำงาน เสียงแตรจะดังขึ้นเป็นเวลา 30
วินาที และไฟฉุกเฉินจะกะพริบเป็นเวลา 5 นาที
ถ้าระบบถูกกระตุ้นโดยเงื่อนไขด้านบนอีกครั้ง เสียงเตือนก็จะ
ทำงานอีก

การทำให้ระบบเตรียมพร้อมที่จะ
ทำงาน

เมื่อล็อกรถยนต์จะทำให้ระบบเตรียมพร้อมที่จะทำงาน ดู
การล็อค (หน้า 27)

ช่วงหน่วงเวลาการเตือนอัตโนมัติ

จะมีช่วงหน่วงการทำงานเป็นระยะเวลาประมาณ 12 วินาที
เริ่มนับจากเมื่อปิดฝากระโปรงหน้า ฝากระโปรงท้ายและปิด
ประตูทุกบาน

การปิดเสียงสัญญาณเตือน

สามารถทำได้โดยการใช้กุญแจปลดล็อคประตูและบิดสวิตช์
กุญแจไปตำแหน่ง ON ด้วยกุญแจที่มีรหัสถูกต้อง หรือ
ปลดล็อคประตูด้วยรีโมท
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พวงมาลัย
การปรับพวงมาลัย

คำเตือน
เมื่อปรับระดับพวงมาลัยเสร็จแล้ว ต้องตรวจสอบให้
แน่ใจว่าก้านล็อคการปรับระดับพวงมาลัยอยู่ในตำแหน่ง
ล็อคที่ถูกต้อง

คำเตือน
ในขณะที่รถยนต์กำลังเคลื่อนที่ ห้ามปรับตั้งระดับพวง
มาลัยโดยเด็ดขาด

การควบคุมชุดเครื่องเสียง

หมายเหตุ : ต้องแน่ใจว่านั่งอยู่ ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ดู การนั่ง
ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (หน้า 71)

A
B
C
D
E

เพิ่มระดับเสียง
การค้นหาคลื่นสถานี ความถี่สูงขึ้น
ลดระดับเสียง
การค้นหาคลื่นสถานี ความถี่ต่ำลง
ปุ่มเลือกการทำงาน (Mode)

เลือกการทำงาน (Mode)

กดปุ่มเลือกการทำงาน (Mode) ค้างไว้ เพื่อเลือกแหล่งจ่าย
สัญญาณ
กดปุ่มเลือกการทำงาน (Mode) เพื่อ :
หาสถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า สถานีถัดไป
•
•
รับโทรศัพท์ที่เรียกเข้า
สิ้นสุดการใช้ โทรศัพท์
•

ค้นหา (SEEK)

กดปุ่มค้นหาเพื่อ :
ค้นหาสถานีวิทยุถัดไปที่ความถี่สูงขึ้นหรือความถี่ต่ำลง
• เล่น CD แทร็กก่อนหน้าหรือแทร็กถัดไป
•
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พวงมาลัย
กดปุ่ม SEEK ค้างไว้ เพื่อ :
• ค้นหาสถานีวิทยุ ที่ความถี่สูงขึ้น หรือความถี่ต่ำลง
• ค้นหาแทร็คของ CD

การควบคุมด้วยคำสั่งเสียง

กดปุ่มเพื่อเลือกหรือยกเลิกการควบคุมด้วยคำสั่งเสียง
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดู การควบคุมด้วยคำสั่งเสียง
(หน้า 152)
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ปัดนํ้าฝนหน้า

A
B
C
D

ปัดน้ำฝนเเละน้ำล้างกระจก
นํ้าล้างกระจก

คำเตือน
ห้ามฉีดนํ้าล้างกระจกนานเกินกว่า 10 วินาทีในแต่ละ
ครั้งและห้ามไม่ ให้ฉีดนํ้าล้างกระจกในขณะที่ไม่มีน้ำ
อยู่ภายในถังน้ำล้างกระจก

ปัดครั้งเดียว
ปัดเป็นจังหวะ
ความเร็วต่ำ
ความเร็วสูง

ในขณะที่กดส่วนปลายของก้านสวิตช์ควบคุมปัดนํ้าฝน นํ้าล้าง
กระจกจะทำงานร่วมกับใบปัดนํ้าฝน
หลังจากปล่อยปุม่ แล้ว ปัดน้ำฝนจะทำงานต่อไปช่วงเวลาสัน้ ๆ

การปัดเป็นจังหวะ

ปัดนํ้าฝนและนํ้าล้างกระจกหลัง
การปัดเป็นจังหวะ

A รอบระยะเวลาการปัดสั้นลง
B การปัดเป็นจังหวะ
C รอบระยะเวลาการปัดยาวขึ้น
การหมุนตัวควบคุมสามารถปรับตั้งช่วงเว้นจังหวะระยะเวลา
การปัดนํ้าฝน

ดึงก้านควบคุมมาในทิศทางเข้าหาพวงมาลัยตามรูป
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ปัดนํ้าฝนและนํ้าล้างกระจก
ปัดนํ้าฝนเมื่อเข้าเกียร์ถอย
การปรับระดับของหัวฉีดนํ้าล้าง
กระจก
ปัดนํ้าฝนหลังจะทำงานอัตโนมัติ เมื่อเข้าเกียร์ถอยและถ้าตรง

ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ :
สวิตช์ปัดนํ้าฝนหลังไม่ ได้อยู่ ในตำเเหน่ง ON
•
สวิตช์ปัดนํ้าฝนหน้าอยู่ ในตำแหน่ง A, B, C หรือ D
•
ใบปัดนํ้าฝนหน้ากำลังทำงาน (อยู่ ในตำแหน่ง B)
•

ปัดนํ้าฝนหลังจะทำงานสอดคล้องกับปัดนํ้าฝนหน้า (ปัดเป็น
จังหวะ หรือความเร็วปกติ)

นํ้าล้างกระจกหลัง
สามารถใช้เข็มปรับตั้งระดับการฉีดนํ้าของหัวฉีดนํ้าล้างกระจกได้

การตรวจสอบใบปัดนํ้าฝน
คำเตือน
ห้ามฉีดนํ้าล้างกระจกนานเกินกว่า 10 วินาทีในแต่
ละครั้งและห้ามไม่ให้ฉีดนํ้าล้างกระจกในขณะที่ไม่มีน้ำ
อยู่ภายในถังน้ำล้างกระจก
ในขณะที่ดึงก้านควบคุมเข้าหาพวงมาลัย นํ้าล้างกระจกจะทำงาน
ร่วมกับใบปัดนํ้าฝน
เมื่อเสร็จสิ้นจังหวะการฉีดนํ้าล้างกระจกและการปัดนํ้าฝนครบรอบ
ทำงาน ใบปัดนํ้าฝนจะหยุดทำงานชั่วขณะและจะปัดซ้ำอีกหนึ่งครั้ง
เพื่อทำความสะอาดกระจก

ใช้นิ้วมือลูบตรวจสอบความเรียบของยางใบปัดนํ้าฝน
ทำความสะอาดบริเวณที่ปัดนํ้าฝนด้วยนํ้าและผ้าสะอาด

หลังจากปล่อยก้านควบคุม ปัดนํ้าฝนจะทำงานต่อไปช่วงเวลาสั้นๆ
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ปัดนํ้าฝนและนํ้าล้างกระจก
การเปลี่ยนใบปัดนํ้าฝน

หมายเหตุ : ต้องแน่ ใจว่าใบปัดนํ้าฝนล็อคอยู่ ในตำแหน่งที่ถูก
ต้อง
5. การติดตั้งให้ทำย้อนขั้นตอนการถอด

ใบปัดนํ้าฝนหน้า

1. กดปุ่มล็อค
2. ถอดใบปัดนํ้าฝน
หมายเหตุ : ต้องแน่ใจว่าใบปัดนํ้าฝนล็อคอยู่ ในตำแหน่ง
ที่ถูกต้อง
3. การติดตั้งให้ทำย้อนขั้นตอนการถอด

ใบปัดนํ้าฝนหลัง

1. ยกก้านใบปัดนํ้าฝนหลัง

2. จัดตำแหน่งใบปัดน้ำฝนให้ทำมุมตั้งฉากกับก้านปัดน้ำฝน
3. ปลดใบปัดนํ้าฝนออกจากก้านปัดนํ้าฝน
4. ถอดใบปัดนํ้าฝน
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ไฟส่องสว่าง
การควบคุมไฟส่องสว่าง

ไฟสูงและไฟต่ำ

ตำแหน่งการควบคุมไฟส่องสว่าง

ดึงก้านควบคุมเข้าหาพวงมาลัยจนสุด เพื่อเปิดไฟสูง-ไฟต่ำ
สลับกัน

ไฟกะพริบขอทาง

ดึงก้านควบคุมเข้าหาพวงมาลัยเล็กน้อย

A ปิด (OFF)
B ไฟหรี่และไฟท้าย
C ไฟหน้า

ไฟส่องสว่างนำทาง (Home Safe Lighting)
บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง OFF และดึงก้านสวิตช์ ไฟเลี้ยว
เข้าหาพวงมาลัยเพือ่ สัง่ ให้เปิดไฟหน้า ท่านจะได้ยนิ เสียงเตือนสัน้ ๆ
ไฟหน้าจะดับลงโดยอัตโนมัติหลังจากเปิดประตูบานใดบานหนึ่ง
3 นาที หรือหลังจากปิดประตูบานสุดท้าย 30 วินาที
หลังจากปิดประตูทง้ั หมดแล้ว จะมีการหน่วงเวลาไว้ 30 วินาที
ถ้ามีการเปิดประตูบานใดบานหนึ่งในช่วงนั้น ระบบจะกลับมา
เริ่มต้นที่ 3 นาที อีกครั้งหนึ่ง

ไฟจอด
ข้อควรระวัง
การใช้ ไฟจอดเป็นระยะเวลานานๆ จะทำให้แบตเตอรี่ไฟ
หมด
บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง OFF
ปรับสวิตช์ควบคุมไฟส่องสว่าง ไปที่ตำแหน่ง B

การยกเลิกไฟส่องสว่างนำทาง (Home Safe Lighting)
ทำได้สองวิธี คือดึงสวิตช์ ไฟเลี้ยวมาทางพวงมาลัยซ้ำอีกครั้ง
หรือบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON
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ไฟตัดหมอกหน้า

ไฟส่องสว่าง
ไฟเลี้ยว

คำเตือน
ใช้ ไฟตัดหมอกเมื่อทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดี
เช่น ในขณะมีหมอกหรือฝนตกเท่านั้น

หมายเหตุ : การโยกก้านสวิตช์ควบคุมขึน้ หรือลงหนึง่ ครัง้ จะทำ
ให้ ไฟเลี้ยวกะพริบ 3 ครั้ง

ไฟตัดหมอกหลัง

ไฟส่องสว่างภายใน

ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร

คำเตือน
ใช้ ไฟตัดหมอกหลังเมื่อทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดี
หรือมองเห็นได้ ในระยะน้อยกว่า 50 เมตร
ห้ามใช้ ไฟตัดหมอกหลังในขณะที่ฝนตกหรือหิมะตก
และทัศนวิสัยในการมองเห็นมีมากกว่า 50 เมตร

A ปิด (OFF)
B การทำงานร่วมกับสวิตช์ประตู
C เปิด (ON)

ไฟฉุกเฉิน

ถ้าท่านเลือ่ นสวิตช์ไปทีต่ ำแหน่ง B ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
จะติดเมื่อท่านปลดล็อคหรือเปิดประตูบานใดบานหนึ่งหรือเปิด
ฝากระโปรงท้าย ถ้าเปิดประตูค้างไว้ ในขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่ที่
ตำแหน่ง OFF ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารจะดับลงโดย
อัตโนมัติหลังจากผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ ให้
แบตเตอรี่ของรถยนต์ ไฟหมด การทำให้ ไฟส่องสว่างติดอีกครั้ง
ให้บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON ค้างไว้ในระยะเวลาสั้นๆ

E71943

สำหรับรายละเอียดของอุปกรณ์ ดู การเริ่มต้นใช้งานครั้งเเรก
(หน้า 9)
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ไฟส่องสว่าง
2. ถอดสกรู

ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารจะติดขึ้นเมื่อบิดสวิตช์กุญแจไป
ที่ตำแหน่ง OFF และจะดับลงโดยอัตโนมัติหลังผ่านไปช่วงเวลา
หนึ่งหรือเมื่อท่านสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง
ถ้าเลื่อนสวิตช์ ไปอยู่ที่ตำแหน่ง C ในขณะที่สวิตช์กุญแจอยูท่ ี่
ตำแหน่ง OFF ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารจะติดขึน้ และจะ
ดับลงโดยอัตโนมัตหิ ลังจากผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึง่ เพือ่ ป้องกัน
ไฟแบตเตอรีห่ มด การทำให้กลับมาติดอีกครั้ง ให้บิดสวิตช์กุญแจ
ไปที่ตำแหน่ง ON ค้างไว้ในระยะเวลาสั้นๆ

ไฟอ่านหนังสือ
3. ปลดข้อต่อสายไฟ
4. ถอดโคมไฟหน้า
หมายเหตุ : เมื่อติดตั้งชุดโคมไฟหน้า ต้องแน่ ใจว่าได้ติดตั้งชุด
โคมไฟหน้าเข้ากับคลิปล็อคได้แน่นหนา

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง OFF หลังจากเวลาผ่านไป
ครู่หนึ่งไฟอ่านหนังสือจะดับลงโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไฟ
แบตเตอรี่หมด การทำให้กลับมาติดอีกครัง้ ให้บดิ สวิตช์กญุ แจไป
ทีต่ ำแหน่ง ON ค้างไว้ในระยะเวลาสั้นๆ

การเปลี่ยนหลอดไฟ

คำเตือน

การถอดชุดโคมไฟหน้า

ปิดสวิตช์ ไฟส่องสว่างและสวิตช์กุญแจ (OFF)

1. เปิดฝากระโปรงหน้า ดู การเปิดและปิดฝากระโปรงหน้า
(หน้า 105)

รอให้หลอดไฟเย็นลงก่อนถอด
ข้อควรระวัง
อย่าสัมผัสกับส่วนที่เป็นแก้วของหลอดไฟ
ใช้หลอดไฟที่มีขนาดถูกต้อง ดู ตารางข้อมูลจำเพาะ
ของหลอดไฟ (หน้า 44)

ไฟหน้า
ไฟเลี้ยว

1.ถอดชุดโคมไฟหน้า ดู การถอดชุดโคมไฟหน้า (หน้า38)
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ไฟส่องสว่าง
3. หมุนเบ้าหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก
4. ถอดหลอดไฟออก

หลอดไฟหน้า – ไฟสูง

1. ถอดชุดโคมไฟหน้า ดูการถอดชุดโคมไฟหน้า (หน้า 38)

2. ถอดฝาปิด
3. ปลดคลิป หมุนเบ้าหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาแล้วถอดออก
4. กดหลอดไฟเบาๆเข้ากับเบ้าหลอดไฟ หมุนหลอดไฟทวนเข็ม
นาฬิกาเเละถอดออก

หลอดไฟหน้า – ไฟต่ำ
1. ถอดชุดโคมไฟ ดู การถอดชุดโคมไฟหน้า (หน้า 38)

2. ถอดฝาปิด
3. หมุนเบ้าหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก
4. ถอดหลอดไฟออก

ไฟหรี่

1. ถอดชุดโคมไฟหน้า ดูการถอดชุดโคมไฟหน้า (หน้า 38)

2. ถอดฝาปิด
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ไฟส่องสว่าง

3. ถอดหลอดไฟพร้อมเบ้าหลอดไฟออก เเละถอดหลอดไฟ

หลอดไฟตัดหมอกหน้า

2. ถอดฝาปิด
3. ดึงเบ้าหลอดไฟออก และถอดหลอดไฟ

หมายเหตุ : ไม่มีรายละเอียดการบริการ ถ้ามีข้อบกพร่องโปรด
ติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ด

ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง

หลอดไฟท้าย – รุ่น 4 ประตู
หลอดไฟเบรก ไฟหรี่และไฟเลี้ยว
1. ถอดแผงปิด
2. ปลดข้อต่อสายไฟ

1. กดที่ด้านข้างของฝาครอบ เพื่อปลดล็อค
2. ถอดฝาครอบออก

3. ปลดคลิปเบ้าหลอดไฟและถอดออก
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ไฟส่องสว่าง

2. หมุนเบ้าหลอดไฟทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก
3. ถอดหลอดไฟออก

หลอดไฟตัดหมอกหลัง

A หลอดไฟเลี้ยว
B หลอดไฟเบรกและไฟหรี่
4. ถอดหลอดไฟ

หลอดไฟถอย

1. ถอดแผงปิด

1. ถอดแผงปิด

2. หมุนเบ้าหลอดทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก
3. ถอดหลอดไฟออก
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ไฟส่องสว่าง
ไฟท้าย รุ่น 5 ประตู

3. ถอดพรม
1. ถอดสกรู

4. ถอดนัตล็อค
5. ถอดไฟท้ายและปลดล็อคเบ้าหลอดไฟ
2. ดึงยางขอบห้องเก็บสัมภาระขึ้น
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ไฟส่องสว่าง
3. ถอดหลอดไฟ

ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
แบบที่ 1

A หลอดไฟเบรกและไฟหรี่
B หลอดไฟถอย
C หลอดไฟเลี้ยว

1. ค่อยๆ งัดฝาครอบหลอดไฟออกอย่างระมัดระวัง
2. ถอดหลอดไฟออก

หลอดไฟตัดหมอกหลัง

แบบที่ 2

หมายเหตุ : ไม่มีรายละเอียดการบริการ ถ้ามีข้อบกพร่องโปรด
ติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ด

หลอดไฟเบรกดวงที่ 3

หมายเหตุ : ไม่มีรายละเอียดการบริการ ถ้ามีข้อบกพร่องโปรด
ติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ด

หลอดไฟส่องป้ายทะเบียน

1. ค่อยๆ งัดฝาครอบหลอดไฟออกอย่างระมัดระวัง
2. หมุนเบ้าหลอดไฟในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก
3. ถอดหลอดไฟออก

1. ปลดคลิปสปริงอย่างระมัดระวัง
2. ถอดหลอดไฟออก

43
P 5-70.indd 39

14/7/2553 8:17:10

ไฟส่องสว่าง
หลอดไฟอ่านหนังสือ

หลอดไฟส่องสว่างภายในห้องเก็บสัมภาระ

1. ค่อยๆ งัดฝาครอบหลอดไฟออกอย่างระมัดระวัง
2. หมุนเบ้าหลอดไฟในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและถอดออก
3. ถอดหลอดไฟ

1. ค่อยๆ งัดฝาครอบหลอดไฟออกอย่างระมัดระวัง
2. ถอดหลอดไฟ

ตารางข้อมูลจำเพาะของหลอดไฟ
ค่ากำหนด

วัตต์

หลอดไฟเลี้ยวหน้า

PY21W

21

หลอดไฟหน้า-ไฟสูง

H1

55

หลอดไฟหน้า-ไฟต่ำ

H7

55

ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง

WY5W

5

หลอดไฟตัดหมอกหน้า
หลอดไฟหรี่

H11
W5W

55
5

หลอดไฟเลี้ยวหลัง

PY2D1W

21

หลอดไฟเบรกและไฟหรี่
หลอดไฟตัดหมอกหลัง

P21/5W
P21W

21/5
21

หลอดไฟถอย

W16W

16

หลอดไฟส่องป้ายทะเบียน
หลอดไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร

W5W
W6W

5
6

หลอดไฟอ่านหนังสือ

W5W

5

หลอดไฟ
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ไฟส่องสว่าง
หลอดไฟ
หลอดไฟเลี้ยวหน้า หลอดไฟห้องเก็บสัมภาระ

ค่ากำหนด

วัตต์

W5W

5
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กระจกประตูและกระจกมองข้าง
กระจกประตูไฟฟ้า

สวิตช์ความปลอดภัยสำหรับกระจกประตูหลัง
หมายเหตุ : ท่านสามารถควบคุมกระจกประตูหลังโดยสวิตช์
ประตูด้านคนขับ

คำเตือน
ห้ามใช้กระจกประตูไฟฟ้า ถ้ามีสิ่งกีดขวางอยู่
หมายเหตุ : ถ้าท่านใช้งานสวิตช์บ่อยๆ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
ระบบอาจไม่ทำงานในระยะหนึ่ง เพื่อป้องกันความเสียหาย
เนื่องจากความร้อนสูง
การใช้งานกระจกประตูไฟฟ้า ต้องบิดสวิตช์กญุ แจไปทีต่ ำแหน่ง ON

สวิตช์ประตูด้านคนขับ

ท่านสามารถควบคุมกระจกประตูทุกบานได้โดยใช้สวิตช์ประตู
ด้านคนขับ

สวิตช์ประตูด้านคนขับ สามารถตัดการทำงานของสวิตช์กระจก
ประตูหลัง
เมื่อสวิตช์กระจกประตูหลังถูกตัดการทำงาน ไฟที่สวิตช์ประตูด้าน
คนขับจะติดขึ้นและไฟที่สวิตช์กระจกประตูหลังจะดับลง

ระบบป้องกันกระจกประตูหนีบ

คำเตือน
การปิดกระจกประตูโดยขาดความระมัดระวัง อาจทำให้
ระบบป้องกันกระจกประตูหนีบไม่ทำงาน และอาจทำให้
ได้รับบาดเจ็บได้

การเปิดและปิดกระจกประตูด้านคนขับโดย
อัตโนมัติ

หมายเหตุ : ระบบป้องกันกระจกประตูหนีบ มีเฉพาะด้าน
คนขับเท่านั้น

กดหรือยกสวิตช์จนถึงตำแหน่งสองและปล่อย กดหรือยกอีก
ครั้งเพื่อหยุดการทำงานของกระจกประตู

กระจกประตูไฟฟ้าจะเลื่อนขึ้นปิดจนสุดและหยุดการทำงานโดย
อัตโนมัติ แต่ถ้ามีสิ่งกีดขวาง กระจกประตูจะเลื่อนลงบางส่วน
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กระจกประตูและกระจกมองข้าง
การยกเลิกระบบป้องกันกระจกประตูหนีบ

กระจกมองข้าง

ข้อควรระวัง
ในขณะปิดกระจกประตูครัง้ ที่ 3 ระบบป้องกันกระจกประตู
หนีบจะไม่ทำงาน ตรวจสอบให้แน่ ใจว่า ไม่มีสิ่งกีดขวาง
ในขณะกระจกประตูกำลังปิด

คำเตือน
อย่าประเมินระยะของวัตถุที่ท่านมองเห็นจากกระจก
นูนไกลเกินไป วัตถุที่มองจากกระจกนูนจะเล็กและ
ไกลกว่าความเป็นจริง

การยกเลิกการทำงานของระบบป้องกันกระจกประตูหนีบ เมื่อมี
ความต้านทานในการปิดกระจกประตู เช่น ในหน้าหนาว ให้ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ :

การพับกระจกมองข้างด้วยมือ

1. ปิดกระจกประตูสองครั้ง จนกระทั่งกระจกขึ้นสูงสุดและ
เลื่อนลงเล็กน้อย
2. ปิดกระจกประตูครั้งที่สาม จนถึงจุดสูงสุด ระบบป้องกัน
กระจกประตูหนีบจะยกเลิกการทำงาน และท่านจะไม่สามารถ
ปิดกระจกประตูโดยอัตโนมัติ กระจกประตูจะชนะแรงต้าน
และสามารถปิดได้จนสุด
3. หลังจากพยายามปิดสามครั้งแล้ว ถ้าไม่สามารถปิดกระจก
ประตูได้ ควรให้ช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่าง
ถูกต้องเป็นผู้ตรวจสอบ

การกางกระจก

การพับกระจก

ดันกระจกมองข้างเข้าหากระจกประตู
การกางกระจกมองข้างกลับคืนตำแหน่งเดิม ต้องแน่ ใจว่า
ดันกระจกมองข้างกลับเข้าตำแหน่งล็อคอย่างถูกต้อง

กระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้า

การปรับตั้งความจำของกระจกประตูไฟฟ้า
คำเตือน
ระบบป้องกันกระจกประตูหนีบจะไม่ทำงานจนกว่าท่าน
จะปรับตั้งหน่วยความจำ
หลังจากถอดแบตเตอรี่ออก ท่านต้องปรับตั้งหน่วยความจำของ
กระจกประตูด้านคนขับ :
1. ยกสวิตช์ให้กระจกประตูปิดสุดค้างไว้นานกว่าหนึ่งวินาที
2. ปล่อยสวิตช์และยกสวิตช์ขน้ึ สองถึงสามครัง้ ครัง้ ละหนึง่ วินาที
หรือมากกว่า
3. เปิดกระจกประตูและทดลองปิดกระจกประตูในตำแหน่ง
อัตโนมัติ
4. ถ้ายังคงไม่สามารถปิดกระจกอัตโนมัติ ได้ ให้ทำตามขั้นตอน
ดังกล่าวซ้ำอีกครั้ง

A กระจกมองข้างด้านซ้าย
B ปิด (OFF)
C กระจกมองข้างด้านขวา
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กระจกประตูและกระจกมองข้าง
การปรับทิศทางของกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า

การพับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า

การพับและกางกระจกมองข้างอัตโนมัติ
หมายเหตุ : ถ้าใช้ปุ่มพับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า ก็จะต้อง
ใช้ปุ่มกางกระจกมองข้างออกด้วยไฟฟ้าเท่านั้น
กระจกมองข้างจะพับเข้าเองโดยอัตโนมัติเมื่อท่านล็อครถยนต์
ด้วยกุญแจ รีโมทคอนโทรลกระจกมองข้างจะกางออกเมื่อท่าน
ปลดล็อคด้วยกุญแจ รีโมทคอนโทรลหรือใช้มือเปิดประตูด้านใน
คนขับหรือสตาร์ทเครื่องยนต์

การพับและกางกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า
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แผงหน้าปัด
มาตรวัด

A
B
C
D
E

มาตรวัดรอบเครื่องยนต์
จอแสดงผล
มาตรวัดความเร็วรถยนต์
มาตรวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง
ปุ่มรีเซ็ททริปมิเตอร์

มาตรวัดระดับนํ้ามันเชื้อเพลิง

•
•
•
•
•
•
•
•

ลูกศรที่อยู่ติดกับสัญลักษณ์ปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงแสดงให้ทราบถึง
ตำแหน่งของฝาถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

ไฟเตือนและไฟแสดงการทำงาน

ไฟเตือนและไฟแสดงการทำงานเหล่านี้จะติดขึ้นเมื่อสวิตช์กุญแจ
อยู่ที่ตำแหน่ง ON
• ABS
• ไฟเตือนถุงลมนิรภัย
• ระบบเบรก

อุณหภูมินํ้าหล่อเย็นเครื่องยนต์
การเปิดประตู
เครื่องยนต์
สภาวะอุณหภูมิภายนอกต่ำ
กระประจุไฟแบตเตอรี่
แรงดันนํ้ามันเครื่อง
พวงมาลัยเพาเวอร์
การควบคุมการเสถียรภาพการทรงตัว (ESP)

ถ้าไฟเตือนหรือไฟแสดงการทำงานไม่ติดขึ้น ในขณะที่สวิตช์กุญแจ
อยู่ที่ตำแหน่ง ON แสดงว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้น ให้ตรวจสอบ
โดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้อง
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แผงหน้าปัด
ไฟเตือนระบบเบรก ABS

หลังจากเครื่องยนต์ติดแล้ว ถ้าไฟเตือนยังคงติด
อยู่หรือกะพริบในขณะขับรถ แสดงว่ามีข้อ
บกพร่องเกิดขึ้น จอดรถและดับเครื่องยนต์ ใน
สถานที่ที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด ตรวจสอบระดับนํ้าหล่อเย็น
เครื่องยนต์ ดู การตรวจสอบระดับนํ้าหล่อเย็นเครื่อง
ยนต์ (หน้า 109)

ถ้าติดขึ้นในขณะขับรถ แสดงให้เห็นว่ามีข้อ
บกพร่องเกิดขึ้น ท่านยังสามารถใช้เบรกได้ตาม
ปกติ (ไม่มี ABS) ให้ตรวจสอบโดยช่างเทคนิค
ฟอร์ดที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุด

ไฟเตือนถุงลมนิรภัย

ไฟแสดงการทำงานของระบบควบคุม
ความเร็วอัตโนมัติ

ถ้าติดขึ้นในขณะขับรถ แสดงให้เห็นว่ามีข้อ
บกพร่องเกิดขึ้น ให้ตรวจสอบโดยช่างเทคนิค
ฟอร์ดที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้อง

จะติดขึ้นเมื่อท่านใช้ระบบควบคุมความเร็ว
อัตโนมัติ ดู การใช้ระบบควบคุมความเร็ว
อัติโนมัติ (หน้า 91)

ไฟเตือนระบบเบรก

ติดขึ้นเมื่อเบรกมือทำงาน

ไฟเลี้ยว

คำเตือน
ค่อยๆ ลดความเร็วลงและจอดรถในที่ปลอดภัยให้เร็ว
ที่สุด ใช้เบรกด้วยความระมัดระวัง

จะกะพริบในระหว่างการทำงาน ถ้าการกะพริบ
เร็วขึ้นผิดปกติ แสดงว่าหลอดไฟเลี้ยวขาด ดู
การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน้า 38)

ไฟเตือนการเปิดประตู

ถ้าไฟเตือนนี้ติดขึ้นในขณะขับรถ ให้ตรวจสอบดูว่าไม่ ได้ดึง
เบรกมือค้างไว้ ถ้าเบรกมือไม่ได้ดงึ ค้างไว้แสดงว่ามีขอ้ บกพร่อง
เกิดขึ้น ให้ตรวจสอบโดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการฝึกอบรมมา
อย่างถูกต้องทันที

จะติดขึ้นเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง ON
และยังคงติดค้างอยู่ถ้าประตูบานใดบานหนึ่ง
ฝากระโปรงหน้าหรือฝากระโปรงท้ายปิดไม่สนิท

ไฟเตือนอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นเครื่องยนต์
ข้อควรระวัง
ห้ามขับรถยนต์ต่อไปถ้าไฟเตือนติดขึ้น ถึงแม้ว่าระดับ
น้ำหล่อเย็นจะปกติ ให้ตรวจสอบโดยช่างเทคนิคฟอร์ด
ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องทันที
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แผงหน้าปัด
ไฟเตือนเครื่องยนต์

ไฟเตือนอุณหภูมิภายนอกต่ำ

ไฟเตือนระบบส่งกำลัง

คำเตือน
ถึงแม้อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้นสูงกว่า +4 ํC แต่ ไม่มีการ
รับรองว่าถนนจะปลอดภัย เนื่องจากบรรยากาศที่ ไม่
เอื้ออำนวย

ไฟเตือนระบบเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติ

จะติดเป็นสีส้ม ถ้าอุณหภูมิภายนอกอยู่ระหว่าง
4 ํC และ 0 ํC และจะเป็นสีแดง ถ้าอุณหภูมิ
ตํ่ากว่า 0 ํC

รถยนต์ทุกรุ่น

ในขณะทีเ่ ครือ่ งยนต์กำลังทำงาน ถ้าไฟเตือนติดขึน้ แสดงให้เห็น
ถึงข้อบกพร่อง แต่เครื่องยนต์ยังคงสามารถทำงานต่อไปได้โดย
กำลังของเครื่องยนต์จะถูกจำกัด ให้ลดความเร็วของรถยนต์
ทันที ถ้าไฟเตือนยังคงติดหรือกะพริบอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยง
การเร่งหรือผ่อนคันเร่งอย่างทันทีทันใด นำรถให้ช่างเทคนิค
ฟอร์ดที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องตรวจสอบระบบทันที
คำเตือน

ไฟเตือนมีนา้ํ มันเชือ้ เพลิงปนในนํา้ มันเครือ่ ง

จะติดติดขึน้ เมือ่ น้ำมันเครือ่ งเจือจางลง เนือ่ งจาก
มีน้ำมันเชื้อเพลิงผสมอยู่ ให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
โดยเร็วที่สุด

ไฟแสดงการทำงานของหัวเผา

ถ้าติดขึ้น ให้รอจนกว่าไฟดับ ก่อนที่จะสตาร์ท
เครื่องยนต์

ให้ตรวจสอบระบบทันที
ถ้าไฟเตือนติดพร้อมกันทั้งสองรายการให้จอดรถและดับ
เครื่องยนต์ทันทีในสถานที่ที่ปลอดภัย (หากมีการใช้งาน
ต่อไปสมรรถนะการทำงานของเครื่องยนต์อาจลดลงและทำให้
เครื่องยนต์หยุดทำงาน) บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง
OFF และพยายามสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง หากสตาร์ท
เครื่องยนต์ติดได้ นำรถให้ช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการฝึก
อบรมมาอย่างถูกต้องตรวจสอบระบบทันที ถ้าไม่สามารถ
สตาร์ทเครื่องยนต์ ได้ ต้องตรวจสอบรถยนต์ก่อนใช้งานต่อไป

ไฟแสดงการทำงานของไฟหน้า

จะติดขึน้ เมือ่ เปิดสวิตช์ ไฟหน้า ไฟกะพริบขอทาง
หรือไฟหรี่

ไฟแสดงการทำงานของระบบช่วยออกรถ
ขณะขึ้นทางลาดชัน

ไฟแสดงการทำงานของไฟตัดหมอกหน้า
อย่างถูกต้อง

จะติดขึ้นเมื่อเปิดไฟตัดหมอกหน้า

ถ้าไฟแสดงการทำงานติดขึ้นในขณะขับรถบน
เส้นทางปกติ แสดงว่ามีข้อบกพร่อง ให้ตรวจสอบ
ระบบโดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการฝึกอบรมมา

ไฟเตือนการประจุไฟแบตเตอรี่
ถ้าติดขึน้ ในขณะขับรถ แสดงให้เห็นถึงข้อบกพร่อง
ให้ปดิ อุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นทัง้ หมด รีบนำรถ
เข้าตรวจสอบโดยช่างเทคนิคฟอร์ดทีผ่ า่ นการฝึก
อบรมมาอย่างถูกต้อง
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ไฟเตือนระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่า

ไฟเตือนพวงมาลัยเพาเวอร์

จะติดขึ้นเมื่อเกิดข้อบกพร่องในระบบพวงมาลัย
เพาเวอร์ การใช้งานพวงมาลัยยังคงสามารถทำได้
แต่ต้องใช้แรงมากกว่าปกติ ให้ตรวจสอบระบบ
โดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องทันที

ถ้าติดขึ้น ให้เติมนํ้ามันเชื้อเพลิงทันที

ไฟแสดงการทำงานของไฟสูง

จะติดขึ้นเมื่อเปิดไฟสูง และจะกะพริบเมื่อใช้
ไฟกะพริบขอทาง

ไฟเเสดงการทำงานของไฟตัดหมอกหลัง
ติดขึ้นเมื่อเปิดไฟตัดหมอกหลัง

ข้อมูลแสดงการทำงาน
(หน้า 59)

จะติดขึ้น เมื่อมีข้อมูลใหม่ ได้รับการบันทึกใน
หน้าจอแสดงผล ดู รายละเอียดของข้อความ

ไฟเตือนการคาดเข็มขัดนิรภัย

ดู การเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัย (หน้า 23)

ไฟเตือนแรงดันนํ้ามันเครื่อง

ไฟเตือนเเละเเสดงการทำงานของระบบ
ควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP)

ข้อควรระวัง
ห้ามขับรถยนต์ต่อไปถ้าไฟเตือนนี้ติดขึ้น ถึงแม้ว่าระดับ
นํ้ามันเครื่องถูกต้อง ให้ตรวจสอบระบบโดยช่างเทคนิค
ฟอร์ดที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องทันที

ในขณะขับรถ ไฟจะกะพริบในขณะที่ระบบทำงาน
หลังจากบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON ถ้าไฟ
ไม่ติด หรือติดอย่างต่อเนื่องในขณะขับรถ แสดงให้เห็นถึงข้อ
บกพร่อง ในระหว่างที่มีข้อบกพร่อง ระบบจะไม่ทำงาน ให้
ตรวจสอบระบบโดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการฝึกอบรมมา
อย่างถูกต้องทันที

หลังจากติดเครื่องยนต์แล้ว ถ้าไฟเตือนยังคงติด
อยูห่ รือติดในขณะทีก่ ำลังขับรถอยู่ ให้จอดรถและ
ดับเครือ่ งยนต์ทนั ทีในสถานทีท่ ป่ี ลอดภัย ตรวจสอบ
ระดับนํ้ามันเครื่อง ดู การตรวจสอบนํ้ามันเครื่อง (หน้า 108)

เสียงเตือนเเละไฟเเสดงการทำงาน

ไฟแสดงระบบช่วยขับในทางลาดชัน

เกียร์อัตโนมัติ

ถ้าติดขึ้น แสดงว่าระบบช่วยขับในทางลาดชันกำลัง
ทำงาน ดู เกียร์อัตโนมัติ (หน้า 82)

ถ้าไม่เข้าเกียร์ที่ตำแหน่ง P เสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อเปิดประตู
ด้านคนขับ
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สภาวะอุณหภูมิภายนอกต่ำ
คำเตือน
ถึงแม้อณุ หภูมจิ ะเพิม่ ขึน้ สูงกว่า +4 Cํ แต่ไม่มกี ารรับรอง
ว่าถนนจะปลอดภัย เนือ่ งจากบรรยากาศที่ไม่เอือ้ อำนวย
เสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อ :
• +4 ํC หรือตํ่ากว่า : เตือนสภาวะอุณหภูมิภายนอกต่ำ
• 0 ํC หรือตํ่ากว่า : อันตรายจากสภาพถนนที่เป็นนํ้าแข็ง

เปิดไฟส่องสว่างค้างไว้

เสียงเตือนจะดังขึ้น ถ้าประตูด้านคนขับเปิด โดยที่ไฟส่องสว่าง
ภายนอกเปิดค้างไว้ และสวิตช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง OFF

ระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่า

เสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อไฟเตือนระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่าติด
ขึ้นมา

เสียงเตือนให้คาดเข็มขัดนิรภัย

คำเตือน
เมื่อคาดเข็มขัดนิรภัยเบาะคนขับแล้ว การเตือนเข็มขัด
นิรภัยยังคงเตรียมพร้อมที่จะทำงาน ถ้าเข็มขัดนิรภัย
เบาะคนขับถูกปลดออก เสียงเตือนก็จะดังขึ้นอีกครั้ง
ห้ามนั่งทับบนชุดเข็มขัดนิรภัยที่คาดแล้วเพียงเพื่อป้องกัน
ไม่ ให้ ไฟเตือนติดขึ้น การปกป้องผู้โดยสารจะมีประสิทธิ
ภาพเต็มที่ เมื่อท่านใช้เข็มขัดนิรภัยอย่างถูกต้อง

เมือ่ ระดับความเร็วของรถยนต์เกินระดับทีก่ ำหนด จะมีเสียงเตือน
ดังขึน้ ถ้าไม่มกี ารคาดเข็มขัดนิรภัยเบาะคนขับ เสียงเตือนจะหยุด
ลงหลังจากเวลาผ่านไปห้านาที
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ข้อมูลทั่วไป

การควบคุม

หมายเหตุ : หลังจากบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง OFF แล้ว
จอแสดงข้อมูลยังคงแสดงผลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายนาที
หลายๆ ระบบ สามารถโปรแกรมใหม่ได้ โดยใช้การควบคุมระบบ
เครื่องเสียง

รายการอุปกรณ์

สัญลักษณ์จะเปลี่ยนไปตามหน้าที่การใช้งาน

กดลูกศร ขึ้น หรือ ลง เพื่อเลื่อนเเถบเเสดงบนเมนูรายการ
กดลูกศร ขวา เพื่อเข้าในเมนูย่อย
กดลูกศร ซ้าย เพื่อออกจากเมนู
กดลูกศร ซ้าย ค้างไว้เพื่อกลับสู่เมนูหลัก (ปุ่มออก)
กดปุ่ม OK เพื่อเลือกและยืนยันการปรับตั้ง

CD
วิทยุ
อุปกรณ์เสริม
โทรศัพท์
การปรับตั้ง

โครงสร้างของเมนู
แบบที่ 1
โฟลเดอร์ / แทร็ค
สถานี FM
สถานี FM AST
สถานี AM
สถานี AM AST
อุปกรณ์เสริม (Line IN)

- สถาน
- สถานี
- สถานี
- สถาน
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การหาคลื่นด้วยตนเอง (MANUAL TUNE)
การหาคลื่นโดยอัตโนมัติ (SCAN)
การบันทึกโดยอัตโนมัติ (AUTOSTORE)
เล่นต่อเนื่อง (NORMAL)
เล่นซํ้า (REPEAT)
เล่นข้าม (SHUFFLE)
การค้นหาเพลงโดยอัตโนมัติ (SCAN)

โหมดวิทยุ (RADIO MODE)
โหมดการเล่นซีดี (CD MODE)

โหมดการเล่น
(MP3 CD MODE)

เล่นต่อเนื่อง (NORMAL)
ซ้ำ (REPEAT)
ข้าม (SHUFFLE)
การค้นหาเพลงโดยอัตโนมัติ (SCAN)

รายการเครื่องเสียง

การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ (ACV LEVEL)
เสียง (SOUND)
การปรับตำเเหน่งเสียงด้วย DSP (Occupancy)
การปรับรูปเเบบเสียงด้วย DSP (Equaliser)
ข่าว (NEWS)
การเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่
(ALTERANTIVE FREQ.)
สถานีวิทยุท้องถ่ิน (RDS REGINAL)

การปรับตั้งรถยนต์

กระจกมองข้างพับด้วยไฟฟ้า
(POWERFOLD MIRRORS)
ไฟเลี้ยว (TURN INDICATOR)
ไฟส่องสว่างภายนอก
(AMBIENT LIGHTING)
เสียงเตือนข้อความเตือน
(WARNING GHINMES)
เสียงเตือนข้อมูลทั่วไป
(INFO CHIMES)

การปรับตั้งนาฬิกา

ปรับตั้งเวลา (SET TIME)
ปรับตั้งวันที่ (SET DATE)
รูปแบบการแสดงผล 12/24 ชั่วโมง
(12H/24H MODE)

การปรับตั้งการแสดงผล

หน่วยที่ ใช้วัด (MEASURE UNIT)
ภาษา (DISPLAY LANGUAGE)
ความสว่าง (DIMMING)

(AUDIO MENU)

(VEHICLE SETTINGS)

(CLOCK SETTING)

(DISPLAY SETTINGS)

ข้อความ (MESSAGES)
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ใช้ปุ่ม Menu และปุ่มลูกศรซ้ายเพื่อเข้าไปใน Menu

แบบที่ 2

หมายเหตุ : เมนูโทรศัพท์ขน้ึ อยูก่ บั ขีดความสามารถในการทำงาน
ของโทรศัพท์และและสภาวะการใช้งาน และ อื่นๆ
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ซีดี (CD)
วิทยุ (RADIO)
อุปกรณ์เสริม (AUX)

โทรศัพท์ (PHONE)

เมนู (Menu)

FM
FM AST
AM
AM AST
iPOD

USB
BT AUDIO
LINE IN
เบอร์ที่ติดต่อ(Dial Number)
กำลังใช้งาน (Active Call)
เรียกสายซํ้า (Redial)
สมุดโทรศัพท์ (Phone Book)
รายการใช้ โทรศัพท์(Call List)
เลือกโทรศัพท์ (Select Phone)
เปิดบลูทูธ (Bluetooth ON)
ปฏิเสธการโทร.ทั้งหมด
(Reject all calls)

โฟลเดอร์ / แทร็ค
สถานี
สถานี
สถานี
สถานี
รายการที่เล่น (Playlist)
ศิลปิน (Artists)
อัลบัม (Albums)
ชื่อเพลง (Song)
ผู้แต่ง (Genres)

เบอร์ที่ ไม่ ได้รับ (Missed Calls)
สายเข้า (Incoming Calls)
เบอร์ที่ โทรออก (Outgoing Calls)
การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ (Adaptive Vol.)
เสียง (Sound)
การปรับตำเเหน่งเสียงด้วย DSP (Occupancy)
การปรับรูปเเบบเสียงด้วย DSP (Equaliser)
ข่าว (NEWS)
การเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ (Alternat Freq.)
สถานีวิทยุท้องถิ่น (RDS Regional)
กระจกมองข้างพับด้วยไฟฟ้า (Powerf Mirror)
ไฟขอเปลี่ยนเส้นทาง (Lane change in.)
ไฟส่องสว่างภายนอก (Ambient light)
เสียงเตือน (Chimes)
ปรับตั้งเวลา (Set time)
ปรับตั้งวันที่ (Set date)
รูปแบบการแสดงผล (24 ชั่วโมง)
หน่วยที่ ใช้วัด (Measure unit)
ภาษา (Language)
ความสว่าง (Dimming)

เครื่องเสียง (Audio)

การปรับตั้งรถยนต์
(Vehicle)
นาฬิกา (Clock)
การแสดงผล (Display)
ข้อความ (Messages)
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ข้อมูลการเดินทาง
(TRIP COMPUTER)

ระยะทางก่อนที่นํ้ามันเชื้อเพลิงจะหมด

แสดงระยะทางโดยประมาณที่นํ้ามันเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ ในถัง
ในขณะนั้นสามารถขับต่อไปได้ การเปลี่ยนรูปแบบการขับรถ
อาจจะทำให้ค่าเปลี่ยนแปลงไป

ค่าเฉลี่ยของการสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง

แสดงอัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่การปรับข้อมูล
ครั้งสุดท้าย

ค่าเฉลี่ยความเร็วของรถยนต์

A อุณหภูมิอากาศภายนอก
B ข้อมูลการเดินทาง

แสดงค่าเฉลี่ยความเร็วของรถยนต์ตั้งแต่การปรับข้อมูลครั้ง
สุดท้าย

ข้อมูลการเดินทาง (TRIP COMPUTER)

มาตรบันทึกระยะการเดินทาง

บันทึกระยะการเดินทางของรถยนต์ทั้งหมด

การปรับตั้งข้อมูลส่วนบุคคล
หน่วยที่ใช้วัด

การเปลีย่ นแปลงหน่วยวัดระหว่างหน่วยเมตริกและระบบอังกฤษ
เลื่อนให้หน้าจอแสดงหน่วยที่ต้องการ และกดปุ่ม OK
การเลือกหน่วย จะมีผลต่อการแสดงค่าต่อไปนี้ :
• ระยะทางก่อนที่นํ้ามันเชื้อเพลิงจะหมด
• ค่าเฉลี่ยของการสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง
• การสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงในขณะนั้น
• ค่าเฉลี่ยความเร็วของรถยนต์

กดปุ่มเพื่อเลือกดูรายการที่แสดงผล
การปรับตัง้ ข้อมูลการเดินทาง ค่าเฉลีย่ ของการสิน้ เปลืองนํา้ มัน
เชือ้ เพลิง และค่าเฉลีย่ ความเร็วของรถยนต์ เมือ่ เลือกค่าแสดงผล
ได้ตามต้องการแล้ว ให้กดปุ่มค้างไว้
ข้อมูลการเดินทาง ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ :

การยกเลิกเสียงเตือน

การเดินทาง

เสียงเตือนของหัวข้อต่อไปนี้ สามารถยกเลิกได้ :
• เสียงเตือนการแสดงข้อความ
• รายละเอียดของข้อความ

บันทึกระยะทางของการเดินทางในแต่ละช่วง

58
P 5-70.indd 54

14/7/2553 8:17:22

จอแสดงข้อมูล
รายละเอียดของข้อความ
ถุงลมนิรภัย
ข้อความ
Airbag malfunction service now

ไฟเตือน

การปฏิบัติ

สีเหลือง

นำรถไปตรวจสอบระบบโดยช่างเทคนิคฟอร์ด
ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุด

เสียงเตือน
ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

สีเหลือง
สีเหลือง
-

ดู ระบบเสียงสัญญาณเตือนกันขโมย (หน้า 30)
ดู ระบบเสียงสัญญาณเตือนกันขโมย (หน้า 30)
ตรวจสอบระบบโดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมาอย่างถูกต้อง

ข้อความ

ข้อความ

Driver door open

สีแดง

ในขณะรถยนต์เคลื่อนที่ หยุดรถทันที ในสถาน
ที่ปลอดภัยและปิดประตูด้านคนขับ

Driver’s rear door open

สีแดง

Passenger door open

สีแดง

Passenger rear door open

สีแดง

ในขณะรถยนต์เคลื่อนที่ หยุดรถทันที ในสถาน
ที่ปลอดภัยและปิดประตูหลังด้านผู้โดยสาร

Boot open

สีแดง

Bonnet open

สีแดง

ในขณะรถยนต์เคลื่อนที่ หยุดรถทันที ใน
สถานที่ปลอดภัยและปิดฝากระโปรงท้าย
ในขณะรถยนต์เคลื่อนที่หยุดรถทันที
ในสถานที่ปลอดภัยและปิดฝากระโปรงหน้า ดู
การเปิดและปิดฝากระโปรงหน้า (หน้า 105)

Alarm triggered check vehicle
Interior scan deactivated
Alarm system malfunction next service

การเปิดประตู
ข้อความ

ในขณะรถยนต์เคลื่อนที่ หยุดรถทันที ในสถาน
ที่ปลอดภัยและปิดประตูหลังด้านคนขับ
ในขณะรถยนต์เคลื่อนที่ หยุดรถทันที ในสถาน
ที่ปลอดภัยและปิดประตูด้านผู้โดยสาร

59
P 5-70.indd 55

14/7/2553 8:17:24

จอแสดงข้อมูล
ข้อความ

Driver door open
Driver’s rear door open
Passenger door open
Passenger rear door open
Boot open
Bonnet open

เครื่องยนต์

ข้อความ

Engine preheating

ไฟเตือน

การปฏิบัติ

สีเหลือง
สีเหลือง
สีเหลือง
สีเหลือง
สีเหลือง

รถยนต์ ไม่เคลื่อนที่ ปิดประตูด้านคนขับ
รถยนต์ ไม่เคลื่อนที่ ปิดประตูหลังด้านคนขับ
รถยนต์ ไม่เคลื่อนที่ ปิดประตูด้านผู้ โดยสาร
รถยนต์ ไม่เคลื่อนที่ ปิดประตูหลังด้านผู้โดยสาร
รถยนต์ ไม่เคลื่อนที่ ปิดฝากระโปรงท้าย

สีเหลือง

รถยนต์ ไม่เคลื่อนที่ปิดฝากระโปรงหน้า ดู
การเปิดและปิดฝากระโปรงหน้า (หน้า 105)

ไฟเตือน
สีเหลือง

การปฏิบัติ
ดู การสตาร์ทเครี่องยนต์ดีเซล (หน้า 78)

ระบบป้องกันการสตาร์ทเครื่องยนต์
ข้อความ
Immobiliser malfunction service
now

ระบบช่วยออกตัวขณะขึ้นทางลาดชัน
ข้อความ

Hill start assist not available

ไฟเตือน
สีเหลือง

ไฟเตือน
สีแดง

การปฏิบัติ
ตรวจสอบระบบโดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่าน
การฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุด

การปฏิบัติ
ตรวจสอบระบบโดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่าน
การฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุด
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ไฟแสงสว่าง
ข้อความ

ไฟเตือน

Left indicator malfunction change bulb
Right indicator malfunction change
bulb

-

ดู การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน้า 38)

-

ดู การเปลี่ยนหลอดไฟ (หน้า 38)

การบำรุงรักษา

ข้อความ

ไฟเตือน

การปฏิบัติ

การปฏิบัติ

Brake fluid level low stop safety

สีแดง

ดู การตรวจสอบนํ้ามันเบรกและคลัตช์
(หน้า 110)

Brake system malfunction stop safety

สีแดง

ตรวจสอบระบบโดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องทันที

Engine oil pressure low stop safety

สีแดง

ดู การตรวจสอบนํ้ามันเครื่อง (หน้า 108)

Engine malfunction service now

สีเหลือง

ตรวจสอบระบบโดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องทันที

ไฟเตือน

การปฏิบัติ

Steering malfunction service now

สีแดง

ตรวจสอบระบบโดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องทันที

Steering malfunction stop safety

สีแดง

ตรวจสอบระบบโดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องทันที

Power steering malfunction service now

สีเหลือง

พวงมาลัย

ข้อความ

การควบคุมบังคับเลี้ยวยังสามารถทำได้แต่ต้อง
ใช้แรงมากกว่าปกติ
ตรวจสอบระบบโดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องทันที
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ระบบส่งกำลัง (เกียร์อัตโนมัติ 4 เกียร์)
ข้อความ

ไฟเตือน

การปฏิบัติ

Transmission malfunction service now

สีแดง

Transmission overtemp stop safety

สีแดง

ตรวจสอบระบบโดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องทันที
ภายใต้สภาพการขับรถมีความเป็นไปได้ว่าชุด
คลัตช์ในเกียร์อตั โนมัตจิ ะร้อนจัด ให้เหยียบเบรก
และจอดรถเพื่อป้องกันไม่ ให้ชุดเกียร์เสียหาย
เข้าเกียร์ N (ว่าง) หรือ P (จอด) และดึงเบรกมือ
รอจนกระทั่งอุณหภูมิชุดเกียร์ลดลงและข้อความ
หายไป

Vehicle not in PARK select P

-

ดู เกียร์อัตโนมัติ (หน้า 82)
ดู การสตาร์ทเครื่องยนต์ (หน้า 77)

To start select N or P

-

ดู เกียร์อัตโนมัติ (หน้า 82)
ดู การสตาร์ทเครื่องยนต์ (หน้า 77)

To start press brake

-

ดู การสตาร์ทเครื่องยนต์ (หน้า 77)

To start select N

-

ดู เกียร์อัตโนมัติ (หน้า 82)
ดู การสตาร์ทเครื่องยนต์ (หน้า 77)

Door open apply break

-

ดู เกียร์อัตโนมัติ (หน้า 82)
ดู การสตาร์ทเครื่องยนต์ (หน้า 77)

ระบบส่งกำลัง (เกียร์อัตโนมัติ 6 เกียร์)
ข้อความ

ไฟเตือน

การปฏิบัติ

Transmission malfunction service now

สีแดง

ตรวจสอบระบบโดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องทันที
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ข้อความ

ไฟเตือน

Transmission hot, Speed up or stop
safety

สีแดง

Transmission hot, wait...

สีแดง

การปฏิบัติ
ภายใต้สภาพการขับรถมีความเป็นไปได้ว่าชุด
เกียร์จะร้อนจัด ให้จอดรถในทีป่ ลอดภัยและตามที่
กฏหมายกำหนด ทำการเหยียบคันเร่ง เพือ่ เพิม่ รอบ
ให้สงู ขึน้ เพือ่ ป้องกันความเสียหายกับชุดเกียร์
เข้าเกียร์ N (ว่าง) หรือ P (จอด) และดึงเบรกมือ
รอจนกระทั่งอุณหภูมิชุดเกียร์ลดลง
จอดรถยนต์, เข้าเกียร์ N (ว่าง) หรือ P
(จอด) และดึงเบรกมือ และรอจนกระทั่ง
ชุดเกียร์เย็นลง
รถยนต์ยังสามารถขับได้ตามปกติ

Transmission ready

-

Vehicle hot in PARK select P

-

ดู เกียร์อัตโนมัติ (หน้า 82)
ดู การสตาร์ทเครื่องยนต์ (หน้า 77)

To start select N or P

-

ดู เกียร์อัตโนมัติ (หน้า 82)
ดู การสตาร์ทเครื่องยนต์ (หน้า 77)

To start press brake

-

ดู การสตาร์ทเครื่องยนต์ (หน้า 77)

To start select N

-

ดู เกียร์อัตโนมัติ (หน้า 82)
ดู การสตาร์ทเครื่องยนต์ (หน้า 77)

Door open apply brake

-

ดู เกียร์อัตโนมัติ (หน้า 82)
ดู การสตาร์ทเครื่องยนต์ (หน้า 77)

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP)
ข้อความ

ABS malfunction service now

ไฟเตือน

การปฏิบัติ

สีเหลือง

ตรวจสอบระบบโดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องทันที

63
P 5-70.indd 59

14/7/2553 8:17:29

จอแสดงข้อมูล
ข้อความ
EPS malfunction next service

ไฟเตือน
-

การปฏิบัติ
ตรวจสอบระบบโดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่าน
การฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุด
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การควบคุมระบบปรับอากาศ
หลักการทำงาน

การทำให้ภายในอุ่นขึ้น

รักษาความสะอาดของช่องทางอากาศจากภายนอกที่ด้านล่าง
ของกระจกบังลมหน้า อย่าให้มีสิ่งกีดขวาง (ใบไม้ อื่นๆ)
เพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำให้ภายในเย็นขึ้น

อากาศจากภายนอก

ปรับทิศทางลมไปที่พื้น ในสภาพที่อากาศเย็นหรือมีความชื้น
ให้เป่าลมบางส่วนไปที่กระจกบังลมหน้าและกระจกประตู

อากาศหมุนเวียนภายใน

ให้ลมเป่าโดยตรงไปที่ ใบหน้า

ช่องจ่ายลม

ข้อควรระวัง
การใช้ระบบอากาศหมุนเวียนภายในเป็นระยะเวลา
นานๆ จะทำให้กระจกเกิดฝ้าได้ ถ้ากระจกเกิดฝ้าให้
ปฏิบัติตามขั้นตอนการไล่ฝ้าที่กระจกบังลมหน้า

ช่องจ่ายลมกลาง

อากาศจะหมุนเวียนอยูภ่ ายในห้องผู้โดยสาร อากาศจากภายนอก
จะถูกปิดกั้นไม่ให้เข้ามาภายในรถ

การทำความร้อน (Heating)

การทำความร้อนจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมินํ้าหล่อเย็นเครื่องยนต์

ระบบปรับอากาศ

หมายเหตุ : ระบบปรับอากาศจะทำงานเมือ่ อุณหภูมสิ งู กว่า 4 Cํ
(39 ํF)
หมายเหตุ : การใช้ระบบปรับอากาศ จะทำให้อตั ราการสิน้ เปลือง
นํ้ามันเชื้อเพลิงของรถเพิ่มขึ้น
อากาศจะไหลโดยตรงผ่านอีวาพอเรเตอร์ที่มีความเย็น ความ
ชื้นในอากาศจะถูกไล่ออกไปเพื่อไม่ ให้เกิดฝ้าที่กระจก ทำให้
เกิดการกลั่นตัวของหยดนํ้าและไหลออกนอกรถ ถ้าท่านพบ
หยดนํ้าใต้ท้องรถอันเป็นผลเนื่องมาจากการกลั่นตัวของนํ้า
ถือเป็นเรื่องปกติ

A ปิด
B เปิด

ช่องจ่ายลมด้านข้าง

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการควบคุม
การปรับอากาศภายในรถ
ปิดกระจกประตูทั้งหมดให้สุด
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การควบคุมระบบปรับอากาศ
การควบคุมระบบปรับอากาศ
แบบธรรมดา

ปุ่มปรับความเร็วพัดลมตู้แอร์

ปุ่มปรับเลือกทิศทางการไหลของอากาศ

A ปิด (OFF)
หมายเหตุ : หากสวิตช์ความเร็วพัดลมตู้แอร์ อยู่ที่ตำแหน่ง
OFF กระจกบังลมหน้าอาจจะมีฝ้าเกิดขึ้น

ตำแหน่งอากาศหมุนเวียนภายใน
ห้องโดยสาร

A ช่องลมบริเวณพื้น
B ช่องลมบริเวณพื้น และกระจกบังลมหน้า
C กระจกบังลมหน้า
D บริเวณใบหน้า
E บริเวณใบหน้าและบริเวณพื้น
ท่านสามารถปรับเลือกทิศทางการไหลของอากาศไปตำแหน่ง
ที่ต้องการตามสัญลักษณ์

กดปุ่มเพื่อสลับการทำงานระหว่างอากาศหมุนเวียนภายนอก
กับอากาศหมุนเวียนภายใน

การปรับตั้งระบบ

หมายเหตุ : ปรับการควบคุมทั้งหมด ตามตำแหน่งที่แสดงไว้

การทำความร้อนภายในอย่างรวดเร็ว
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การควบคุมระบบปรับอากาศ
การระบายอากาศ

การทำความเย็นภายในห้องโดยสารอย่างรวดเร็ว

ปรับปุ่มควบคุมทิศทางลม โบลว์เวอร์และช่องจ่ายอากาศ ตาม
ที่ท่านต้องการ

การไล่ฝ้าและความชื้นกระจกหลัง

การเปิดและปิดระบบการทำความเย็น

ถ้าปิดโบลว์เวอร์ (OFF) ระบบปรับอากาศจะไม่ทำงาน (OFF)
เมือ่ เปิดโบลว์เวอร์อกี ครัง้ ระบบปรับอากาศจะทำงานโดยอัตโนมัติ

การทำความเย็นจากอากาศภายนอก

เมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 4 ํC (39 ํF) ระบบปรับอากาศจะทำงาน
โดยอัตโนมัติ ต้องแน่ ใจว่าเปิดสวิตช์โบลว์เวอร์ (ON) ไฟแสดง
ที่สวิตช์จะติดในระหว่างการไล่ฝ้าและไล่ความชื้น
ถ้าปรับปุ่มควบคุมทิศทางการไหลของลมอยู่ที่ตำแหน่งอื่นๆ
นอกจาก C, ระบบปรับอากาศ (A/C) จะยังคงทำงาน (ON)
ในขณะที่ปุ่มการควบคุมทิศทางการไหลของอากาศอยู่ที่ตำแหน่ง
C ท่านสามารถเลือกสวิตช์ระบบปรับอากาศและการหมุนเวียน
ภายใน ON และ OFF
ถ้าจำเป็น ให้เปิดสวิตช์ ไล่ฝา้ กระจกหลัง ดู การไล่ฝา้ กระจกหลัง
และกระจกมองข้าง (หน้า 70)
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การควบคุมระบบปรับอากาศ
การลดความชื้นของอากาศภายในห้องโดยสาร

การปรับตั้งอุณหภูมิ

การควบคุมระบบปรับอากาศแบบ
อัตโนมัติ

ท่านสามารถตั้งอุณภูมิ ได้ระหว่าง 16 ํC ถึง 28 ํC โดยปรับได้ขั้นละ 0.5 ํC
ในตำแหน่ง LO (ต่ำกว่า 16 ํC) ระบบจะเย็นลงตลอดเวลา
ในตำแหน่ง HI (สูงกว่า 28 ํC) ระบบจะอุ่นขึ้นตลอดเวลา และไม่มี
การควบคุมอุณหภูมิ ให้คงที่

ระบบจะควบคุมอุณหภูมิ ปริมาณและทิศทางของลมโดยอัตโนมัติ
และปรับตามสภาวะของการขับรถและสภาพอากาศภายนอก กดปุม่
AUTO ที่สวิตช์ หนึ่งครั้ง จะเป็นการทำงานโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ : หลีกเลี่ยงการปรับตั้งในขณะที่อุณหภูมิกายในห้อง
โดยสารร้อนจัดหรือเย็นจัด การควบคุมระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
จะปรับเปลีย่ นตามสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นจริงโดยอัตโนมัติ เพื่อให้
ระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง ช่องจ่ายลมด้านข้าง และตรงกลาง
ควรเปิดสุด
หมายเหตุ : เซ็นเซอร์แสงอาทิตย์ (Sunload Sensor) จะ
ติดตั้งอยู่ที่ด้านบนของแผงหน้าปัด อย่าให้ตัวเซ็นเซอร์ถูกบดบัง
โดยวัตถุใดๆ ทั้งสิ้น

โบลว์เวอร์

การปรับตั้งโบลว์เวอร์สามารถทำได้ ตามรูป
เพื่อให้กลับไปทำงานแบบอัตโนมัติ กดที่ปุ่ม Auto

ทิศทางการไหลของอากาศ
การปรับทิศทางการไหลของอากาศ กดปุ่มที่ต้องการ
ท่านสามารถเลือกได้ต่อเนื่องกัน

หมายเหตุ : ในขณะทีอ่ ณุ หภูมภิ ายนอกต่ำ เมือ่ ระบบทำงานในโหมด
อัตโนมัติ (Auto Mode) ไอนํ้าจะเกิดขึ้นที่กระจกบังลมและ
กระจกประตู ในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่
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การควบคุมระบบปรับอากาศ
การเปิดเเละปิด (ON / OFF) ระบบการทำ
ความเย็น
A พื้น
B ใบหน้า
C กระจกบังลมหน้า

กดปุ่ม A/C เพื่อเปิดเเละปิด ระบบการทำความเย็น เมื่อปิดการ
ทำงานระบบปรับอากาศ จะปรากฎ A/C OFF ที่หน้าจอ
เมื่อเปิดการทำงานระบบปรับอากาศ A/C ON จะปรากฎขึ้น

เมื่อเลือกการไล่ฝ้าและความชื้นกระจกบังลมหน้า ตำแหน่ง
A, B, และ C จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัตแิ ละระบบปรับอากาศ
จะทำงาน (ON), อากาศจากภายนอกจะไหลเข้ามาภายในรถ
ท่านไม่สามารถเลือกการไหลเวียนอากาศภายในได้

การหมุนเวียนอากาศภายในห้องโดยสาร

การไล่ฝ้าและความชื้น

กดปุ่มการหมุนเวียนอากาศภายในห้องโดยสาร อากาศภายนอก
จะถูกปิดกั้น อากาศจะหมุนเวียนอยู่ภายในรถ
หมายเหตุ : เมื่อระบบอยู่ ใน AUTO MODE และอุณหภูมิ
ภายในและภายนอกร้อนมาก ระบบจะเลือกการหมุนเวียนอากาศ
ภายในโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ภายในห้องโดยสารเย็นอย่างรวดเร็ว
เมื่ออุณหภูมิถึงจุดที่ตั้งไว้ ระบบจะเลือกการรับจากอากาศ
ภายนอกโดยอัตโนมัติ

กดปุ่มไล่ฝ้าและความชื้นกระจกบังลมหน้า อากาศจากภายนอก
จะไหลเข้ามาภายในรถยนต์ ระบบปรับอากาศจะถูกเลือกโดย
อัตโนมัติ เท่าที่การกระจายลมถูกเลือกอยู่ ในตำแหน่งนี้
ท่านไม่สามารถเลือกการไหลเวียนอากาศภายในได้
ระบบจะควบคุมความเร็วของพัดลมและอุณหภูมิโดย
อัตโนมัติและไม่สามารถปรับตั้งได้ด้วยตนเอง พัดลมจะถูกปรับ
ตั้งไปที่ความเร็วสูงและอุณหภูมิจะอยู่ที่ HI
เมื่อท่านเลือกไล่ฝ้าเเละความชื้นกระจกบังลมหน้า
สวิตช์การทำความร้อนจะติดขึ้น (ON) โดยอัตโนมัติและจะ
หยุดทำงาน (OFF) หลังจากผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เพื่อคืนกลับสู่การควบคุมโดยอัตโนมัติ (AUTO MODE)
ให้กดปุ่ม AUTO

การปิดระบบปรับอากาศเเบบอัตโนมัติ
กดปุ่ม OFF
เมื่อปิดสวิตช์ (OFF), การทำความร้อน (Heating) การระบาย
อากาศและการทำความเย็นจะหยุดทำงานและระบบจะเปลีย่ นไป
ที่ตำแหน่งการหมุนเวียนของอากาศภายใน
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การควบคุมระบบปรับอากาศ
การไล่ฝ้ากระจกเเละกระจกมองข้าง
การไล่ฝ้ากระจกหลัง

ใช้ฟังชั่นนี้ีเพื่อไล่ฝ้าและความชื้นที่กระจกหลัง
หมายเหตุ : การไล่ฝ้ากระจกหลังจะทำงานเมื่อเครื่องยนต์
ทำงานเท่านั้น
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เบาะนั่ง
การนั่งในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ถือพวงมาลัยโดยข้อศอกงอเล็กน้อย
ขางอเล็กน้อย เพื่อที่ท่านจะได้กดแป้นควบคุมได้เต็มที่
• ตำแหน่งคาดเข็มขัดนิรภัยให้พาดผ่านกึ่งกลางไหล่และ
จัดตำแหน่งเข็มขัดนิรภัยคาดผ่านหน้าตักให้แนบกับตะโพก
ต้องแน่ ใจว่าตำแหน่งในการขับขี่สะดวกสบายและสามารถ
รักษาการควบคุมของรถไว้ ได้
•
•

สูงสุด

พนักพิงศีรษะ

การปรับพนักพิงศีรษะ
คำเตือน
ปรับพนักพิงศีรษะหลังขึ้น เมื่อมีผู้ โดยสารด้านหลัง

คำเตือน
ห้ามปรับเบาะนั่งในขณะรถยนต์กำลังเคลื่อนที่
การใช้เข็มขัดนิรภัยที่ถูกต้องเท่านั้นที่จะช่วยรั้งให้
ท่านอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ถุงลมนิรภัยทำงานเต็ม
ประสิทธิภาพ

ออกด้วย

เมือ่ ใช้เบาะนัง่ สำหรับเด็กทีห่ นั หน้าไปทางด้านหน้าของ
รถร่วมกับเบาะหลังให้ถอดพนักพิงศีรษะของเบาะนั้น

ขอแนะนำให้ทา่ นปฏิบตั ติ ามวิธกี ารใช้งานทีถ่ กู ต้องเพือ่ ให้
เข็มขัดนิรภัย พนักพิงศีรษะและถุงลมนิรภัยป้องกันได้เต็ม
ประสิทธิภาพเมื่อมีการชนเกิดขึ้น
•
•
•

•

ให้นั่งหลังตรงและเลื่อนเบาะถอยห่างออกมาให้ ไกลที่สุด
เท่าที่ทำได้
ห้ามปรับเบาะนั่งเกิน 30 ํ
ปรับพนักพิงศีรษะจนกระทั่งความสูงของพนักพิงอยู่ ใน
ระดับส่วนบนของศีรษะและแนบกับศีรษะของท่านและ
ยังคงความสะดวกสบายไว้
รักษาระยะห่างระหว่างตัวท่านและพวงมาลัยอย่างน้อย
250 มิลลิเมตร (10 นิ้ว) ระหว่างบริเวณหน้าอกและ
บริเวณฝาปิดถุงลมนิรภัย

ปรับส่วนบนของพนักพิงศีรษะให้เสมอกับส่วนบนของศีรษะท่าน

การถอดพนักพิงศีรษะ
กดปุ่มล็อคและถอดพนักพิงศีรษะออก
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เบาะนั่ง
เบาะนั่งเเบบธรรมดา

การปรับความสูงของเบาะคนขับ

คำเตือน
ห้ามใช้ผ้าคลุมเบาะที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่ไม่ ได้รับ
การออกแบบมาเพื่อเบาะที่มีถุงลมนิรภัยด้านข้าง
การติดตั้งผ้าคุลมเบาะที่มีถุงลมนิรภัยด้านข้างต้องติดตั้งโดย
ช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น
ห้ามปรับเบาะนัง่ ในขณะที่รถเคลื่อนที่

การปรับเบาะเดินหน้าหรือถอยหลัง

คำเตือน
หลังจากปลดก้านล็อคขยับเบาะถอยหลังหรือเดินหน้า
ต้องแน่ใจว่าเบาะและก้านล็อคอยู่ในตำแหน่งล็อค
อย่างถูกต้อง

การดึงหรือกดแต่ละครั้งจะทำให้ระดับความสูงเปลี่ยนแปลง
ทีละน้อย

การปรับมุมของพนักพิงเบาะ
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เบาะนั่ง
เบาะหลัง
การพับพนักพิงเบาะหลังลง
คำเตือน
ในขณะที่พับพนักพิงเบาะหลังลง ระวังอย่าให้นิ้วมือ
ของท่านอยู่ระหว่างโครงเบาะหลังและพนักพิง
ข้อควรระวัง
อย่าพยายามพับเบาะหลังไปข้างหน้า
ลดความสูงพนักพิงศีรษะ ดู พนักพิงศีรษะ (หน้า 71)

1. กดปุ่มล็อคลงและกดค้างไว้
2. ดันพนักพิงเบาะหลังไปข้างหน้า
คำเตือน
ในขณะที่พับพนักพิงเบาะขึ้น ต้องแน่ ใจว่ามองเห็น
เข็มขัดนิรภัยอยู่ ในตำแหน่งที่ปลอดภัยและไม่ติดขัด
กับด้านหลังของเบาะ
ต้องแน่ใจว่าเข็มขัดนิรภัยและเบาะหลังยึดอยู่ในตำแหน่ง
ที่ถูกต้อง
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จุดเด่นของสิ่งอำนวยความสะดวก
แผงบังแดด

กดปุ่มที่จุดบุหรี่แล้วปล่อย เมื่อที่จุดบุหรี่พร้อมทำงานปุ่มจะ
ถอยกลับคืนโดยอัตโนมัติ

ที่วางแก้วนํ้า

ช่องเก็บของ

คำเตือน
ขณะรถยนต์กำลังเคลือ่ นที่ ห้ามวางภาชนะบรรจุเครื่อง
ดื่มร้อนในที่วางแก้วโดยเด็ดขาด

คำเตือน
ห้ามขับรถในขณะที่ฝาปิดช่องเก็บของเปิดอยู่ ต้อง
แน่ ใจว่าปิดฝาช่องเก็บของแล้วก่อนออกรถ

ที่จุดบุหรี่

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง
ถ้าท่านใช้อปุ กรณ์เสริมต่อกับทีจ่ ดุ บุหรี่ในขณะทีเ่ ครือ่ งยนต์
ไม่ทำงาน อาจทำให้แบตเตอรี่ไฟหมด
ห้ามกดที่จุดบุหรี่ค้างไว้เป็นเวลานานๆ

ห้ามวางวัตถุไวไฟและของเหลวไว้ภายในช่องเก็บของ

หมายเหตุ : ท่านสามารถใช้อุปกรณ์เสริมที่ใช้ ไฟ 12 โวลท์
อัตรากระแสไฟฟ้าสูงสุด 15 แอมป์ ใช้อุปกรณ์เสริมของฟอร์ด
เท่านั้นหรือใช้ข้อต่อสายไฟตามมาตรฐาน SAE
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จุดเด่นของสิ่งอำนวยความสะดวก
ช่องต่ออุปกรณ์เสริม (AUX IN)

กระเป๋าเก็บแผนที่
ดู ช่องต่ออุปกรณ์เสริม (AUX IN) (หน้า 146)

ช่องต่อ USB

ดู การต่ออุปกรณ์ (หน้า 168)
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จุดเด่นของสิ่งอำนวยความสะดวก
พรมปูพื้น
คำเตือน
เมื่อใช้พรมปูพื้น ต้องแน่ใจว่าพรมปูพื้นได้รับการติดตั้ง
อย่างแน่นหนาโดยใช้จุดยืนที่เหมาะสมไม่กีดขวาง
การทำงานของแป้นเหยียบต่างๆ
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การสตาร์ทเครื่องยนต์
ข้อมูลทั่วไป

การสตาร์ทในขณะเครื่องยนต์เย็นหรือร้อน
ทุกรุ่น

จุดทั่วๆ ไปของการสตาร์ท

ข้อควรระวัง
ขณะเครื่องยนต์เย็นให้บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON
อย่างน้อย หนึ่งวินาที ก่อนการสตาร์ทเครื่องยนต์ เพื่อให้
มีแรงดันนํ้ามันเชื้อเพลิงเพียงพอที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์

ถ้ามีการถอดแบตเตอรีอ่ อกและประกอบกลับเข้าไปใหม่ รถยนต์
อาจจะมีลักษณะการขับเคลื่อนบางอย่างที่ไม่ปกติเป็นระยะ
ทางประมาณ 8 กิโลเมตร (5 ไมล์)
เนือ่ งจากระบบการจัดการเครือ่ งยนต์จำเป็นต้องมีการปรับสภาพ
การเรียนรูก้ บั เครือ่ งยนต์ใหม่ในระหว่างช่วงนี้ อาการผิดปกติตา่ งๆ
จะหายไป

รถยนต์เกียร์ธรรมดา
หมายเหตุ : อย่าเหยียบคันเร่ง
1. เหยียบคลัตช์ ให้สุด
2. สตาร์ทเครื่องยนต์

การสตาร์ทโดยการลากจูงหรือการเข็น
คำเตือน
เพื่อป้องกันความเสียหาย ท่านไม่ควรใช้วิธีลากจูง
หรือการเข็นเพื่อสตาร์ทรถ ให้ใช้วิธีการพ่วงแบตเตอรี่
ดู การใช้สายพ่วงเเบตเตอรี่ (ดู 115)

รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ
หมายเหตุ : อย่าเหยียบคันเร่ง
1. เกียร์อยู่ ในตำแหน่ง P หรือ N
2. เหยียบเบรกให้สุด
3. สตาร์ทเครื่องยนต์

การล็อคพวงมาลัย

ทุกรุ่น

คำเตือน
ก่อนรถเคลือ่ นทีต่ รวจสอบให้แน่ใจว่าพวงมาลัยปลดล็อค
แล้ว

ภายใน 15 วินาที ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทไม่ติด ให้รอสักครู่
และลองอีกครั้ง
ถ้าเครื่องยนต์ยังสตาร์ทไม่ติดภายในสามครั้งให้รอ 10 วินาที
และปฏิบัติตามขั้นตอนการสตาร์ทเครื่องยนต์เมื่อนํ้ามันท่วม
ถ้าเครือ่ งยนต์สตาร์ทติดยากเมือ่ อุณหภูมติ ำ่ ให้กดคันเร่ง ¼
ถึง ½ และพยายามอีกครั้ง

การล็อคพวงมาลัย
1. ดึงกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจ
2. หมุนพวงมาลัย

การสตาร์ทเครื่องยนต์เมื่อนํ้ามันท่วม

การสตาร์ทเครื่องยนต์เบนซิน

รถยนต์เกียร์ธรรมดา

หมายเหตุ : ในการสตาร์ทแต่ละครั้ง ไม่ควรสตาร์ทเครื่องยนต์
นานเกิน 30 วินาที

1. เหยียบคลัตช์ ให้สุด
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การสตาร์ทเครื่องยนต์
หมายเหตุ : ไม่ควรสตาร์ทเครือ่ งยนต์นานเกินกว่า 30 วินาที ใน
การสตาร์ทแต่ละครั้ง
บิดสวิตช์กญุ แจไปทีต่ ำแหน่ง ON และรอจนกระทัง่
หลอดไฟเตือนหัวเผาดับลง

2. เหยียบคันเร่งให้สุดและค้างไว้
3. สตาร์ทเครื่องยนต์

รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ
1. เข้าเกียร์ให้อยู่ในตำแหน่ง P หรือ N
2. เหยียบคันเร่งให้สุดและค้างไว้
3. เหยียบแป้นเบรกให้สุด
4. สตาร์ทเครื่องยนต์

รถยนต์เกียร์ธรรมดา
หมายเหตุ : อย่าเหยียบคันเร่ง
1. เหยียบคลัตช์ ให้สุด
2. สตาร์ทเครื่องยนต์

ทุกรุ่น
ถ้าไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์สตาร์ทได้ ให้ทำซ้ำขั้นตอน
การสตาร์ทในขณะเครื่องยนต์เย็นหรือร้อน
รอบเดินเบาหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์
รอบเดินเบาของเครื่องยนต์ หลังจากเครื่องยนต์ติดจะขึ้นอยู่กับ
อุณหภูมิของเครื่องยนต์
ถ้าเครื่องยนต์เย็นรอบเดินเบาจะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติ เพื่อให้
เครื่องเเปรสภาพไอเสีย (Catalytic Converter) ถึงอุณหภูมิ
การทำงานให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นได้ เพื่อให้มลพิษจากรถยนต์
มีน้อยที่สุด
รอบเดินเบาจะค่อยๆ ลดลงสู่ระดับปกติ เมื่อเครื่องเเปรสภาพ
ไอเสีย (Catalytic Converter) อุ่นขึ้น

รถยนต์เกียร์อัตโนมัติ
1. เข้าเกียร์ ให้อยู่ ในตำแหน่ง P หรือ N
2. เหยียบเบรกให้สุด
3. สตาร์ทเครื่องยนต์

การสตาร์ทเครื่องยนต์ดีเซล
ในขณะเครื่องยนต์เย็นหรือร้อน
ทุกรุ่น

หมายเหตุ : ขณะเครื่องเย็น ท่านอาจจะต้องใช้เวลาสตาร์ท
เครื่องยนต์นานถึง 25 วินาที ถ้าจำเป็นต้องใช้งานในสภาพ
เช่นนี้เป็นประจำ แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ทำความร้อนเสื้อสูบ
เพิ่มเติม
หมายเหตุ : สตาร์ทเครื่องยนต์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งสตาร์ท
ติด
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นํ้ามันเชื้อเพลิงและการเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง
คุณภาพนํา้ มันเชือ้ เพลิง - เอทานอล
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
คำเตือน
เมื่อหัวจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงตัดเป็นครั้งที่สองให้หยุด
การเติมนํา้ มันเชือ้ เพลิง ปริมาณนํา้ มันเชือ้ เพลิงส่วนเกิน
อาจจะไหลล้นออกมา อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ถนนได้
ห้ามให้ความร้อนหรือประกายไฟเข้าใกล้ระบบ
นํ้ามันเชื้อเพลิงที่มีแรงดัน ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตราย
ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ถ้าระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงมีการรั่ว

คำเตือน
ห้ามดัดแปลงระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงหรือชิ้นส่วนที่
เกี่ยวข้อง
ห้ามเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง
ด้วยชิ้นส่วนที่ไม่ ได้ออกแบบมาเพื่อใช้กับเอทานอล
ข้อควรระวัง
ห้ามใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงที่มีส่วนประกอบของสารตะกั่ว
หรือส่วนประกอบของแมงกานีส ซึ่งจะทำให้ระบบ
ควบคุมมลพิษเสียหายได้
ห้ามใช้เมทานอลแทนเอทานอล

คุณภาพนํา้ มันเชือ้ เพลิง-เบนซิน
ข้อควรระวัง
ห้ามใช้นา้ํ มันเชือ้ เพลิงทีม่ สี ว่ นประกอบของสารตะกัว่ หรือ
ส่วนประกอบของแมงกานีส ซึ่งจะทำให้ระบบควบคุม
มลพิษเสียหายได้

หมายเหตุ : ขอแนะนำให้ท่านใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสูง
เท่านั้น โดยไม่เพิ่มสารเพิ่มเติมหรือหัวเชื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงหรือ
สารอื่นๆ
หมายเหตุ : เมือ่ ใช้เอทานอล อัตราการสิน้ เปลืองนํา้ มันเชือ้ เพลิง
อาจจะเพิ่มขึ้น
หมายเหตุ : รถยนต์ของท่านสามารถทำงานได้กบั นํา้ มันเชือ้ เพลิง
ออกเทน 91 ไร้สารตะกั่ว แต่การใช้เอทานอลที่มีคุณภาพสูงก็
ให้ประสิทธิภาพและการป้องกันที่เหมือนกัน
ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงขั้นต่ำออกเทน 91 เเละ 95 สำหรับส่วนผสม
เอทานอลไม่เกิน 10 % (E10) เเละน้ำมันเชื้อเพลิงขั้นต่ำ
ออกเทน 95 สำหรับส่วนผสมเอทานอลไม่เกิน 20 % (E20)
ท่านสามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไร้สารตะกั่วผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง
ที่มีส่วนผสมเอทานอลได้

หมายเหตุ : ขอแนะนำให้ท่านใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสูง
เท่านั้น โดยไม่เพิ่มสารเพิ่มเติมหรือหัวเชื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงหรือ
สารอื่นๆ
สำหรับประเทศไทยให้ใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงขั้นต่ำออกเทน
91 ไร้สารตะกั่ว ซึ่งตรงกับมาตรฐาน GB-17930

การไม่ใช้รถเป็นเวลานาน
เนื่องจากอาจจะมีปริมาณของสารกัดกร่อน ปะปนอยู่ ใน
เอทานอล ถ้าไม่ ได้ใช้รถเป็นเวลานาน ขอแนะนำให้ท่านเติม
นํ้ามันเชื้อเพลิงออกเทน 91 หรือ 95 ไร้สารตะกั่วเท่านั้น
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นํ้ามันเชื้อเพลิงและการเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง
คุณภาพนํ้ามันเชื้อเพลิง - ดีเซล
ฝาถังนํ้ามันเชื้อเพลิง
คำเตือน
ห้ามผสมนํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซลกับนํ้ามันเบนซินหรือ
ของเหลวอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี

คำเตือน
เมื่อเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง ระมัดระวังอย่าให้กระเด็น
หรือหยดออกจากหัวจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง
แนะนำให้ท่านรออย่างน้อย 10 วินาที ก่อนดึงหัว
จ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงออก เพื่อให้นํ้ามันเชื้อเพลิงไหล
กลับเข้าถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

ข้อควรระวัง
ห้ามเติมนํา้ มันก๊าด พาราฟินหรือนํา้ มันเบนซินเข้ากับนํา้ มัน
ดีเซล ซึ่งอาจทำให้ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงเสียหาย
ใช้นา้ํ มันดีเซลซึง่ ตรงกับมาตรฐาน EN590 หรือเทียบเท่า

ข้อควรระวัง
ถ้าใช้ที่ฉีดนํ้าแรงดันสูงล้างรถ ให้ฉีดห่างจากฝาถัง
นํ้ามันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 20 เซ็นติเมตร (8 นิ้ว)

ใช้นำ้ มันดีเซลทีม่ รี ะดับของกำมะถัน 50 ppm หรือน้อยกว่า
หมายเหตุ : แนะนำให้ใช้นํ้ามันดีเซลที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น
หมายเหตุ : ฟอร์ดไม่แนะนำให้ใช้สารเพิม่ คุณภาพนํา้ มันเชือ้ เพลิง
หมายเหตุ : ฟอร์ดไม่แนะนำให้ใช้สารป้องกันการเป็นไขของ
นํ้ามันเชื้อเพลิง

การไม่ใช้รถเป็นเวลานาน
นํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซลโดยส่วนมากจะเป็นไบโอดีเซล ถ้าท่าน
ไม่ ใช้รถเป็นเวลานานกว่าสองเดือน ท่านควรเติม
นํ้ามันเชื้อเพลิงดีเซลบริสุทธิ์ (ถ้าหาได้) หรือใส่สารป้องกันการ
เกิดออกซิเดชั่น ท่านสามารถปรึกษาศูนย์บริการฟอร์ดเพื่อขอ
ความช่วยเหลือ

กดเพื่อเปิดฝาถังนํ้ามันเชื้อเพลิง เปิดฝาถังเต็มที่จนกระทั่งล็อค
ในขณะที่สอดหัวจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง ถ้าขนาดของหัวจ่าย
นํ้ามันเชื้อเพลิงถูกต้องสปริงป้องกันจะเปิดออก เพื่อปัองกัน
การเติมนํ้ามันผิดประเภท
สอดหัวจ่ายจนถึงส่วนล็อคที่อยู่ช่วงแรกของหัวจ่ายและรักษา
ตำแหน่งนี้ไว้ในขณะที่ช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดอยู่
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นํ้ามันเชื้อเพลิงและการเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง
การเติมน้ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องแปรสภาพก๊าซไอเสีย
(CATALYTIC CONVERTER)
ข้อควรระวัง

คำเตือน
ห้ามจอดรถหรือเดินเบาเครื่องยนต์เป็นเวลานานๆ ใน
บริเวณใกล้กับที่มีหญ้าแห้ง ใบไม้หรือวัตถุที่สามารถ
ลุกติดไฟ เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ได้

ถ้าเติมน้ำมันเชือ้ เพลิงผิดประเภทเข้าไปในถัง ห้ามสตาร์ท
เครื่องยนต์ เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ให้
ตรวจสอบระบบโดยช่างเทคนิคฟอร์ดทีผ่ า่ นการฝึกอบรมมาอย่าง
ถูกต้องทันที

การขับรถยนต์ที่มีเครื่องแปรสภาพก๊าซ
ไอเสีย

การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีฉุกเฉิน

ข้อควรระวัง
หลีกเลี่ยงการขับรถจนกระทั่งนํ้ามันเชื้อเพลิงหมดถัง
ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นเวลานานๆ ต่อเนื่องกัน
ห้ามติดเครื่องยนต์เมื่อสายหัวเทียนถูกปลดออก
ห้ามใช้วิธีการลากหรือการดันเพื่อสตาร์ทรถยนต์ของท่าน
ให้ใช้สายพ่วง ดูการใช้สายพ่วงแบตเตอรี่ (หน้า 115)
ในขณะที่กำลังขับรถอยู่ ห้ามบิดสวิตช์กุญแจไปที่
ตำแหน่ง OFF

ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ ได้
ใช้หัวจ่ายของสถานีบริการ ให้ใช้กรวยที่เก็บอยู่ ในบริเวณที่เก็บ
ยางอะไหล่เท่านั้น ต่อเข้ากับช่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์
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ระบบส่งกำลัง
เกียร์ธรรมดา

หมายเหตุ : ในขณะเครื่องยนต์อุณหภูมิต่ำรอบเดินเบาของ
เครือ่ งยนต์จะสูงกว่ารอบเดินเบาปกติ ซึง่ จะทำให้รถยนต์เคลือ่ นที่
อย่างช้าๆ เมื่อท่านเลือกตำแหน่งเกียร์เดินหน้าหรือถอยหลัง
หมายเหตุ : เกียร์อัตโนมัติรุ่น 6 เกียร์ จะทำการตรวจสอบตัวเอง
โดยอัตโนมัติ เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปตำแหน่ง OFF ท่านอาจจะ
ได้ยินเสียงคลิก สิ่งนี้ถือว่าเป็นการทำงานตามปกติ

การเข้าเกียร์ถอย
ข้อควรระวัง
ห้ามเข้าเกียร์ถอยในขณะรถยนต์กำลังเคลื่อนที่ เพราะว่า
จะเป็นสาเหตุทำให้ระบบส่งกำลังเสียหายได้
เหยียบคลัตช์ให้สุดและรออย่างน้อย 3 วินาที ก่อนเข้า
เกียร์ถอย

ตำแหน่งคันเกียร์

รถยนต์ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ 4 เกียร์

ในรถยนต์บางรุ่นจำเป็นต้องยกปลอกคันเกียร์ขึ้นในขณะเข้าเกียร์
ถอย

P จอด
R ถอย
N ว่าง
D ขับเดินหน้า
M การเปลี่ยนแบบแมนนวล

เกียร์อัตโนมัติ

คำเตือน
ท่านไม่สามารถสตาร์ทรถที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ ได้โดยการ
เข็น ดู การใช้สายพ่วงเเบตเตอรี่ (หน้า 115)
เหยียบเบรกก่อนเลื่อนคันเกียร์เเละเหยียบต่อไปจนกว่า
ท่านพร้อมที่จะให้รถยนต์เคลื่อนที่
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ระบบส่งกำลัง
รถยนต์ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ 6 เกียร์

ในตำแหน่งเกียร์ P กำลังของเครือ่ งยนต์จะไม่ถกู ส่งไปยังล้อและ
ระบบส่งกำลังจะล็อค ท่านสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ ได้เมื่อ
คันเกียร์อยู่ ในตำแหน่งนี้

เกียร์ R (ถอย)
คำเตือน
เข้าเกียร์ถอย เมื่อรถจอดสนิทและเครื่องยนต์อยู่ที่รอบ
เดินเบาเท่านั้น

เกียร์ N (ว่าง)
P
R
N
D
L

ในตำแหน่งนี้ กำลังของเครื่องยนต์จะไม่ถูกส่งไปยังล้อเเต่ระบบ
ส่งกำลังจะไม่ล็อค ท่านสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ ได้เมื่อคันเกียร์
อยู่ ในตำแหน่งนี้

จอด
ถอย
ว่าง
ขับเดินหน้า
เกียรตํ่า

เกียร์ D (ขับเดินหน้า)

เข้าเกียร์ D เพื่อให้การเปลี่ยนเกียร์ ในจังหวะเดินหน้าเป็นไป
โดยอัตโนมัติ

การคิกดาวน์

กดปุ่มบนคันเกียร์เพื่อเข้าเกียร์ถอยและเกียร์จอด
ตำเเหน่งเกียร์ที่เลือกจะปรากฎขึ้นที่จอเเสดงข้อมูล

ในขณะที่คันเกียร์อยู่ ในตำแหน่ง D ให้เหยียบคันเร่งลงสุดทันที
เพื่อเปลี่ยนเกียร์ ให้ต่ำลงไปที่ตำแหน่งของเกียร์ที่ใกล้ที่สุด
ทำให้ ได้สมรรถนะเต็มที่ และให้ถอนคันเร่ง เมื่อท่านไม่ต้องการ
การคิกดาวน์

เกียร์ P (จอด)
คำเตือน

ระบบช่วยขับในทางลาดชัน
หมายเหตุ : ระบบส่งกำลังจะทำงานตามปกติ (Normal Mode)
ในระหว่างการขับเดินหน้า
หมายเหตุ : ในขณะที่ระบบนี้ทำงาน ระบบส่งกำลังจะทำงาน
ในตำแหน่งเกียร์ 1 – 5 เท่านั้น
หมายเหตุ : ในขณะที่กำลังขับรถลงเขา หน้าที่ช่วยเหลือในทาง
ลาดชัน จะทำให้ใช้เกียร์ต่ำอย่างต่อเนื่องยาวนานขึ้น ทำให้เพิ่ม
เเรงเบรกจากเครื่องยนต์

เข้าเกียร์ P (จอด) เมื่อรถหยุดสนิทเเล้วเท่านั้น
ดึงเบรกมือและเข้าเกียร์ P (จอด) ก่อนออกจากรถ
และต้องแน่ใจว่าคันเกียร์อยู่ในตำแหน่งทีถ่ กู ต้อง
หมายเหตุ : จะมีเสียงเตือนดังขึ้น ถ้าท่านเปิดประตูด้านคนขับ
และไม่ได้เข้าเเหน่งเกียร์ P (จอด)
หมายเหตุ : เพือ่ เป็นการประหยัดไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เสียงเตือน
จะหยุดหลังจากผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
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ระบบส่งกำลัง
รถยนต์ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ 4 เกียร์
ข้อควรระวัง

เปิดฝาครอบในตำแหน่งตามรูปออกอย่างระมัดระวัง

ในขณะขับรถขึ้นทางลาดชันมีความเป็นไปได้ว่าชุดเกียร์จะมีการ
เปลี่ยนเกียร์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้กดปุ่มเพื่อให้ระบบช่วยขับ
ในทางลาดชันทำงาน จะทำให้การขับรถในทางลาดชันเช่นทาง
บนภูเขาได้ดีขึ้น

เปิดฝาครอบที่คอนโซลกลาง ถัดไปจากคันเกียร์ตามรูป
โดยใช้ ไขควงปากแบนขนาดเล็ก

ไฟแสดงการทำงานของระบบช่วยขับในทาง
ลาดชันจะติดขึ้น
กดปุ่มอีกครั้งเพื่อยกเลิกระบบช่วยขับในทางลาดชัน

เกียรตํ่า (L)
หมายเหตุ : ชุดเกียร์จะเปลีย่ นลงไปทีเ่ กียร์ตา่ํ (Down Shift)
เพื่อให้เหมาะสมกับความเร็วบนท้องถนนในขณะนั้น
ให้เลือกใช้ตำแหน่งเกียร์ L (เกียรตํ่า) เมื่อท่านขับรถลงทาง
ลาดชันในสภาพการขับที่ต้องการให้เคลื่อนที่อย่างช้าๆ

ใช้ ไขควงปากแบนขนาดเล็กกดก้านล็อคในช่องและเลือ่ นคันเกียร์
ออกจากตำแหน่งเกียร์ P (จอด)

การปลดล็อคตำเเหน่งเกียร์จอดฉุกเฉิน

หมายเหตุ : ถ้าตำเเหน่งเกียร์ P (จอด) ถูกเข้าอีกครั้งให้ทำ
ขั้นตอนต่อไปนี้
กลไกการปลดล็อคคันเกียร์ฉุกเฉิน ทำให้สามารถเลื่อนคันเกียร์
ออกจากตำเเหน่งเกียร์ P (จอด) ในกรณีที่เเบตเตอรี่ไม่มีไฟหรือ
ระบบไฟฟ้าเกิดความบกพร่อง
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ระบบส่งกำลัง
รถยนต์ที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ 6 เกียร์

เปิดฝาครอบที่คอนโซลกลาง ถัดไปจากคันเกียร์ตามรูป
โดยใช้ ไขควงปากแบนขนาดเล็ก
ใช้ ไขควงปากแบนขนาดเล็กกดก้านล็อคในช่องและเลื่อน
คันเกียร์ออกจากตำแหน่งเกียร์ P (จอด)
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หลักการทำงาน
ดิสก์เบรก

เบรก
เบรกมือ
ทุกรุ่น

ผ้าดิสก์เบรกที่เปียก จะลดประสิทธิภาพในการเบรกลง เมื่อท่าน
ขับรถออกจากที่ล้างรถ ให้เหยียบแป้นเบรกเบาๆ เพื่อกำจัด
คราบน้ำออก

คำเตือน
รถยนต์ที่ ใช้เกียร์อัตโนมัติควรให้คันเกียร์อยู่ ใน
ตำแหน่งเกียร์ P (จอด)

ระบบเบรก ABS

• เหยียบแป้นเบรกเต็มที่
• ดึงเบรกมือขึ้นให้สุด
• ในขณะที่ดึงเบรกมือขึ้นห้ามกดปุ่มปลดเบรกมือ
• ถ้ารถยนต์ของท่านจอดบนที่ลาดชันและหันหน้าขึ้นทางลาดชัน
ให้เข้าเกียร์ 1 และหมุนพวงมาลัยออกจากขอบถนน
• ถ้ารถยนต์ของท่านจอดบนที่ลาดชันและหันหน้าลงทางลาดชัน
ให้เข้าตำเเหน่งเกียร์ถอยและหมุนพวงมาลัยไปทางขอบถนน
การปลดเบรกมือ เหยียบเบรกให้เต็มที่ ดึงเบรกมือขึ้นเล็กน้อย
และกดปุ่มปลดล็อคเบรกมือ เเล้วปล่อยคันเบรกมือลง

คำเตือน
ขับรถด้วยความระมัดระวังเเละมีสติ ระบบเบรก ABS
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยลดภาระความรับผิดชอบ
ของท่านได้
เมื่อท่านเหยียบเบรกอย่างกะทันหันในกรณีฉุกเฉิน ระบบเบรก
ABS จะช่วยท่านให้สามารถบังคับเลี้ยวเพื่อการควบคุมทิศทาง
โดยการป้องกันไม่ให้ล้อล็อค

คำแนะนำในการขับรถยนต์ที่มีระบบ
เบรก ABS

ในขณะ ABS ทำงาน แป้นเบรกอาจจะมีการสั่นเต้นเป็นจังหวะ
ถือว่าเป็นสิ่งปกติ รักษาแรงเหยียบที่แป้นเบรกให้คงที่
ABS จะไม่สามารถป้องกันอันตรายให้กับท่านได้เมื่อ :
• ท่านขับรถใกล้กับรถคันหน้ามากเกินไป
• ถ้ารถของท่านถูกลากจูง
• เข้าโค้งอย่างรวดเร็ว
• สภาพของถนนไม่ดี
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การควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
หลักการทำงาน

ไฟเตือนการควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว
(ESP)

ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP)

ท่านได้

ไฟเตือน ESP จะกระพริบเมื่อระบบทำงาน ดู ไฟเตือนและ
ไฟแสดงการทำงาน (หน้า 49)

คำเตือน
ขับรถด้วยความระมัดระวังเเละมีสติ ระบบ ESP เพียง
อย่างเดียวไม่สามารถช่วยลดภาระความรับผิดชอบของ

ระบบช่วยเบรกฉุกเฉิน
(Emergency Brake Assist)

คำเตือน
ขับรถด้วยความระมัดระวังเเละมีสติ ระบบช่วยเบรกเพียง
อย่างเดียวไม่สามารถช่วยลดภาระความรับผิดชอบของ

ท่านได้
ระบบช่วยเบรกจะตรวจจับการเหยียบเบรกอย่างรุนแรง โดยวัด
อัตราการเหยียบเบรก ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพในการเบรกสูงสุด
ระบบช่วยเบรกสามารถช่วยลดระยะทางการเบรกในขณะสถานการณ์
ฉุกเฉิน

A : ไม่มี ESP
B : มี ESP
ESP จะช่วยในเรือ่ งของการทรงตัว เมือ่ รถยนต์เริม่ เสียการควบคุม
จากทิศทางที่ท่านต้องการ ซึ่งระบบจะทำการเบรกล้อแต่ละล้อ
และลดแรงบิดจากเครื่องยนต์ลง
เมื่อท่านเร่งเครื่องยนต์เเละล้อรถยนต์เริ่มหมุนฟรี ระบบป้องกัน
การลื่นไถล (Traction Control) จะทำการลดเเรงบิดของ
เครื่องยนต์เพื่อให้ท่านสามารถควบคุมทิศทางของรถยนต์บนผิว
ถนนที่ลื่นหรือผิวถนนที่ไม่ดีได้ เเละยังช่วยลดการหมุนฟรีของ
ล้อรถยนต์เพื่อให้การขับรถผ่านโค้งได้ดียิ่งขึ้น
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ระบบช่วยออกรถขณะขึ้นทางลาดชัน (Hill Start Assist)
หลักการทำงาน

การกระตุ้นให้ระบบทำงาน :
1. เหยียบเบรกเพื่อให้รถยนต์จอดสนิท ยังคงเหยียบเบรกค้างไว้
2. ถ้าเซ็นเซอร์ตรวจพบว่ารถจอดอยู่บนทางลาดชัน ระบบ
จะทำงานโดยอัตโนมัติ
3. เมือ่ ปล่อยเเป้นเบรก รถยนต์จะยังคงจอดนิง่ อยูบ่ นทางลาดชัน
โดยไม่เคลื่อนที่ เป็นเวลาประมาณ 2-3 วินาที ช่วงระยะเวลา
นี้อาจจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้าท่านกำลังอยู่ ในขั้นตอนของ
การขับรถเพื่อออกตัว
4. ขับรถเพื่อออกตัวตามปกติ เบรกจะปล่อยโดยอัตโนมัติ

ระบบจะช่วยทำให้การออกตัวเมื่อรถยนต์อยู่บนทางลาดชันทำได้
ง่ายขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้เบรกมือ
เมื่อระบบทำงาน รถยนต์จะยังคงจอดนิ่งอยู่บนทางลาดชันในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง หลังจากที่ท่านปล่อยแป้นเบรก ในระหว่างนี้
ทำให้ท่านมีเวลาในการขยับเท้าออกจากแป้นเบรกไปที่แป้น
คันเร่งและขับรถออกตัว เมื่อเครื่องยนต์มีแรงบิดที่เพียงพอ
ต่อการป้องกันไม่ให้รถยนต์เคลือ่ นทีถ่ อยหลังลงจากรถทางลาดชัน
เบรกจะปล่อยโดยอัตโนมัติจะช่วยให้การออกตัวของรถในทาง
ลาดชันทำได้ง่าย ตัวอย่างเช่น ในกรณีจอดรถอยู่ ในทางลาดชัน
หรือการถอยหลังเข้าที่จอดรถซึ่งอยู่บนทางลาดชันหรือรถติด
ตามจังหวะของไฟจราจร

คำเตือน
ถ้าตรวจพบข้อบกพร่องในขณะระบบกำลังทำงาน ระบบ
จะยกเลิกการทำงาน ไฟเตือนเเละไฟเเสดงการทำงาน
จะติดขึ้น (หน้า 49 ) ดู รายละเอียดของข้อความ (หน้า 59)

คำเตือน
ระบบไม่ ได้ทำหน้าที่แทนระบบเบรกมือ เมื่อออก
จากรถ ให้ใช้เบรกมือและเข้าเกียร์ 1 หรือเกียร์ถอย

ยกเลิกการทำงาน
การปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ จะทำให้ยกเลิกการทำงาน :
• ขับรถออกตัวขึ้นทางลาดชันโดยไม่เหยียบเบรกซ้ำ
• รอ 2 – 3 วินาที ระบบจะยกเลิกอัตโนมัติ
• ถ้าระบบทำงานในตำแหน่งเกียร์เดินหน้า ให้เข้าเกียร์ถอย
• ถ้าระบบทำงานในตำเเหน่งเกียร์ถอย ให้เข้าเกียร์ว่าง

การใช้ระบบช่วยออกรถขณะขึน้ ทาง
ลาดชัน

ระบบจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อจอดรถอยู่ ในทางลาดชันมาก
กว่า 3% ระบบทำงานเมื่อด้านหน้าของรถยนต์หันลงทางลาด
ชันในขณะเข้าเกียร์ถอยหลังเเละด้านหน้าของรถยนต์
หันขึ้นทางลาดชัน ถ้าเลือกเกียร์เดินหน้า

การกระตุ้นให้ระบบทำงาน
คำเตือน

ท่านต้องอยู่ในรถขณะที่ระบบทำงาน
ในขณะระบบทำงาน ท่านจะต้องเป็นผู้ควบคุมการทำงาน
ของรถ ตรวจสอบความพร้อมของระบบ ถ้าจำเป็น
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ระบบช่วยในการจอด
หลักการทำงาน

หมายเหตุ : ระบบช่วยในการจอดอาจจะส่งเสียงเตือนไม่ถูกต้อง
ถ้าระบบตรวจจับสัญญาณอื่นที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกัน หรือถ้ารถ
มีการบรรทุกเต็มที่
หมายเหตุ : เซ็นเซอร์ตัวนอกอาจจะตรวจจับกำแพงของโรงรถ
ถ้าระยะของเซ็นเซอร์ตัวนอกกับกำแพงคงที่เป็นเวลาสามวินาที
เสียงจะดับลง และถ้าท่านยังคงถอยหลังต่อเซ็นเซอร์ตัวใน
จะตรวจจับวัตถุด้านหลังต่อ

คำเตือน
ขับรถด้วยความระมัดระวังเเละมีสติ ระบบช่วยในการ
จอดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยลดภาระความรับ
ผิดชอบของท่านได้
ข้อควรระวัง
รถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ลากจูงเพิ่มเติมที่ไม่ได้รับการรับรอง
จากฟอร์ดอาจทำให้การตรวจจับสิ่งกีดขวางไม่ถูกต้อง
เซ็นเซอร์อาจจะไม่ตรวจจับวัตถุในกรณีทฝ่ี นตกหนัก หรือ
สภาพอืน่ ๆ ซึง่ เป็นสาเหตุให้การตอบสนองของสัญญาณไม่ดี
เซ็นเซอร์อาจจะไม่ตรวจจับวัตถุที่มีพื้นผิวที่ดูดซับคลื่น
อัลตราโซนิค
ระบบช่วยในการจอดอาจจะไม่ตรวจจับวัตถุที่กำลัง
เคลื่อนที่ออกจากรถยนต์ การตรวจจับจะเป็นช่วงสั้นๆ
หลังจากที่วัตถุเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาตัวรถอีกครั้ง
ระมัดระวังในขณะถอยหลังรถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริม
ที่ด้านหลัง เช่น ที่ยึดจักรยาน เพราะว่าระบบช่วยในการ
จอดจะตรวจจับและเตือนระยะห่างจากกันชนถึงสิ่งกีดขวางเท่านั้น
ถ้าท่านใช้ที่ฉีดน้ำแรงดันสูงล้างรถให้ฉีดน้ำห่างจาก
เซ็นเซอร์ ไม่น้อยกว่า 20 เซ็นติเมตร (8 นิ้ว)

การใช้ระบบช่วยในการจอด : รถยนต์
ที่มีระบบช่วยในการจอดด้านหลัง

คำเตือน
ขับรถด้วยความระมัดระวังเเละมีสติ ระบบช่วยในการ
จอดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยลดภาระความรับ
ผิดชอบของท่านได้

เมื่อบิดสวิตช์กุญแจ ON และเข้าเกียร์ถอยระบบจะทำงานโดย
อัตโนมัติ
ท่านจะได้ยนิ เสียงเตือนเป็นช่วงๆ ทีร่ ะยะประมาณ 150 เซนติเมตร
(59 นิ้ว) ระหว่างวัตถุและกันชนหลังเเละระยะประมาณ 50
เซนติเมตร (20 นิว้ ) ทางด้านข้าง ยิง่ ระยะระหว่างวัตถุนอ้ ยเสียง
เตือนจะถี่ขึ้น และเสียงเตือนจะดังอย่างต่อเนื่องเมื่อระยะ
ห่างน้อยกว่า 30 เซนติเมตร (11 นิ้ว) จากกันชนหลัง

หมายเหตุ : ในรถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์ลากจูง ระบบจะยกเลิก
ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อไฟแสดงการลากจูง (หรือไฟแสดงรถ
ถูกลากจูง) ถูกต่อเข้ากับข้อต่อสายไฟ 13 ขั้ว ผ่านชุดอุปกรณ์
ลากจูงที่ได้รับการรับรอง
หมายเหตุ : รักษาเซ็นเซอร์ ให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก
น้ำแข็งหรือหิมะ ห้ามใช้วัตถุมีคมทำความสะอาดเซ็นเซอร์
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ระบบช่วยในการจอด
หมายเหตุ : ถ้าได้ยินเสียงเตือนที่มีความถี่สูงเป็นเวลา 3 วินาที
แสดงว่ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้น ระบบจะไม่ทำงาน ให้ตรวจระบบ
โดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้อง
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ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
หลักการทำงาน

การเปลี่ยนเเปลงความเร็วที่ตั้งไว้

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ จะควบคุมระดับความเร็วของ
รถยนต์ที่ท่านต้องการโดยใช้สวิตช์ที่พวงมาลัย ท่านสามารถ
ใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ได้เมื่อความเร็วของรถยนต์
มากกว่า 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (20 ไมล์ต่อชั่วโมง)

คำเตือน
เมื่อท่านขับรถลงเขาความเร็วของรถยนต์อาจจะเพิ่มขึ้น
สูงกว่าระดับที่ตั้งไว้ ระบบจะไม่สั่งให้เบรกทำงานควร
เปลี่ยนเกียร์ต่ำลงและกดสวิตช์ SET - เพื่อช่วยระบบในการรักษา
ระดับความเร็วของรถยนต์

การใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

หมายเหตุ : ถ้าท่านเพิ่มความเร็วของรถยนต์โดยการกดแป้น
คันเร่ง ความเร็วที่ตั้งไว้จะไม่เปลี่ยน เมื่อท่านปล่อยแป้นคันเร่ง
ความเร็วของรถยนต์จะกลับคืนสู่ความเร็วเดิมที่ได้ตั้งไว้ก่อน
หน้านั้น

คำเตือน
ห้ามใช้ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติในสภาพที่การ
จราจรติดขัด บนเส้นทางที่คดเคี้ยวหรือบนถนนลื่น

การเปิด (ON) สวิตช์ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

A เพิ่มความเร็ว
B ลดความเร็ว

หมายเหตุ : ระบบพร้อมที่จะตั้งความเร็วเพื่อใช้งาน

การปรับตั้งความเร็ว

กดเพี่อบันทึกเเละรักษาระดับความเร็วรถยนต์ปัจจุบัน
ไฟแสดงการทำงานของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
จะติดขึ้น ดู ไฟเตือนและไฟแสดงการทำงาน (หน้า 49)
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ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
การยกเลิก (OFF) การใช้ระบบควบคุม
ความเร็วอัตโนมัติ

การยกเลิกความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้

เหยียบเบรกหรือกดสวิตช์ CAN RES
หมายเหตุ : ระบบจะยกเลิกการควบคุมความเร็วของรถยนต์ท่ี
ท่านตัง้ ไว้ ไฟเเสดงการทำงานของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
จะไม่ติด แต่ระบบจะบันทึกความเร็วทีต่ ง้ั ไว้ครัง้ สุดท้าย

ระบบจะยกเลิกระดับความเร็วรถยนต์ที่ท่านได้ตั้งไว้ ไฟเเสดงการ
ทำงานของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะดับลง

การเรียกความเร็วรถยนต์ที่ตั้งไว้กลับคืน

ไฟแสดงการทำงานของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติจะติดขึ้น
และระบบจะเรียกความเร็วรถยนต์เดิมทีท่ า่ นได้ตง้ั ไว้กอ่ นหน้านัน้
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การบรรทุกสัมภาระ
ข้อมูลทั่วไป
คำเตือน
ใช้เชือกรัดสัมภาระที่ได้มาตรฐาน เช่น DIN
ต้องแน่ใจว่าได้รัดสัมภาระอย่างถูกต้องและแน่นหนา
วางกระเป๋าหรือสัมภาระภายในบริเวณที่บรรทุกสัมภาระ
ให้ต่ำและไปทางด้านหน้ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ห้ามขับรถโดยเปิดฝาท้ายหรือประตูหลัง เพราะอาจทำ
ให้กลิ่นของก๊าซไอเสียเข้ามาในรถของท่าน
ห้ามบรรทุกสัมภาระเกินค่ากำหนด ดูรายละเอียดของ
รถยนต์ (หน้า 128)

แร็คหลังคาและการบรรทุกสัมภาระ
แร็คหลังคา

คำเตือน
ถ้าท่านใช้แร็คหลังคา อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
จะเพิ่มขึ้น และอาจจะรู้สึกถึงความแตกต่างในการขับขี่
การติดตั้งแร็คหลังคา ให้ท่านอ่านและปฏิบัติตาม
คำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

ข้อควรระวัง
ห้ามให้สัมภาระกระแทกกับกระจกหลัง
ห้ามใช้วัตถุมีคมทำความสะอาดด้านในของกระจกหลัง
ห้ามติดตั้งสติ๊กเกอร์หรือป้ายต่างๆที่ด้านในของกระจกหลัง

ข้อควรระวัง
ห้ามบรรทุกน้ำหนักบนหลังคาเกินค่ากำหนดสูงสุดคือ
50 กิโลกรัม (110 ปอนด์) (รวมแร็คหลังคา)

ฝาปิดห้องเก็บสัมภาระ
ข้อควรระวัง

ตรวจสอบความปลอดภัยของแร็คหลังคา และการติดตั้ง
• ก่อนติดเครื่องยนต์
• หลังจากขับไปแล้ว 50 กิโลเมตร (30 ไมล์)
• ทุกๆ 1,000 กิโลเมตร (600 ไมล์) หรือน้อยกว่า
หรือทุกครั้งที่แวะจอดรถ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของถนน

ห้ามวางสิ่งของบนฝาปิดห้องเก็บสัมภาระ

เพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ควรถอดอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น
ในการติดตั้งแร็คหลังคาออก
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คำเเนะนำในการขับรถ
การขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วม
ระยะเเรกของการใช้งาน
ยางรถยนต์

ข้อควรระวัง
ขับรถผ่านเส้นทางทีม่ นี ำ้ ท่วมในกรณีฉกุ เฉินเเละไม่สามารถ
หลีกเลีย่ งได้เท่านัน้ ให้ขบั รถผ่านเส้นทางปกติทนั ทีท่ี
สามารถทำได้
ถ้าน้ำเข้าไส้กรองอากาศจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้

คำเตือน
การใช้ยางเส้นใหม่จำเป็นต้องมีการรันอินในช่วงระยะ
ทางประมาณ 500 กิโลเมตร (300 ไมล์) ในช่วงนี้
ท่านอาจรู้สึกถึงความแตกต่างในการขับเคลื่อน

เบรกและคลัตช์

ในกรณีฉุกเฉิน รถยนต์สามารถขับผ่านช่วงน้ำท่วมที่มีระดับ
ความสูงไม่เกิน 200 มิลลิเมตร เเละความเร็วไม่เกิน 10 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง (6 ไมล์/ต่อชั่วโมง) ให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เมื่อขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง
เมื่อขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วม ให้รักษาระดับความเร็วรถยนต์โดย
ใช้ความเร็วต่ำเเละห้ามหยุดรถยนต์ หลังจากขับรถผ่านเส้นทางที่มี
น้ำท่วมให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้เพื่อความปลอดภัย

คำเตือน
หลีกเลี่ยงการใช้เบรกและคลัตช์อย่างรุนแรง ถ้าเป็น
ไปได้ในช่วง 150 กิโลเมตร (100 ไมล์) แรกในการ
ใช้งานในเมือง และในช่วง 1,500 กิโลเมตร (1,000 ไมล์) เเรก
ในการงานบนเส้นทางมอเตอร์เวย์

เครื่องยนต์

•
•
•
•
•

ข้อควรระวัง
หลีกเลี่ยงการใช้ความเร็วรอบสูงในระหว่างช่วง 1,500
กิโลเมตร (1,000 ไมล์) ให้ใช้ความเร็วรอบในหลายๆ ช่วง
และเปลี่ยนเกียร์ ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และห้ามให้เครื่องยนต์
ทำงานหนัก

ข้อควรระวังในขณะอุณหภูมิต่ำ

เหยียบเบรกเบาๆ และตรวจสอบการทำงาน ของเบรก
ตรวจสอบการทำงานของแตร
ตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างของรถยนต์
ตรวจสอบการผ่อนเเรงของระบบบังคับเลี้ยว
นำรถเข้าตรวจสอบโดยช่างเทคนิคฟอร์ดทีผ่ า่ นการฝึกอบรม
มาอย่างถูกต้องโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : ในขณะทีข่ บั รถผ่านเส้นทางทีม่ นี ำ้ ท่วม ถ้าเครือ่ งยนต์
ดับห้ามทำการสตาร์ทเครือ่ งยนต์ ให้ตดิ ต่อศูนย์บริการฟอร์ดเพื่อ
ขอความช่วยเหลือ
การขับรถยนต์ผา่ นเส้นทางทีม่ นี ำ้ ท่วม ท่านต้องใช้ความระมัดระวัง
เป็นพิเศษ ศึกษาข้อจำกัดการใช้งาน ข้อควรระวัง เเละปฏิบัติ
ตามคำเเนะนำข้างต้นโดยเคร่งครัด

อุณหภูมิที่ต่ำกว่า -30 ํC (22 ํF) อาจจะมีผลต่อการทำงาน
ของบางชิ้นส่วน หรือบางระบบ
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อุปกรณ์ในกรณีฉุกเฉิน
ชุดปฐมพยาบาล
มีพื้นที่ว่างเตรียมไว้ในห้องเก็บสัมภาระ

ป้ายเตือนสามเหลี่ยม
มีพื้นที่ว่างเตรียมไว้ในห้องสัมภาระ
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ฟิวส์
ตำแหน่งของกล่องฟิวส์

กล่องฟิวส์ภายในห้องเครื่องยนต์

กล่องฟิวส์ภายในห้องผู้โดยสาร
- พวงมาลัยซ้าย

กล่องฟิวส์ภายในห้องผู้โดยสาร
– พวงมาลัยขวา

การเปลี่ยนฟิวส์

กล่องฟิวส์ติดตั้งอยู่ด้านหลังช่องเก็บของ เปิดช่องเก็บของ
และนำของออกให้หมด กดด้านข้างให้เข้าไปภายในและขยับ
ช่องเก็บของลงด้านล่าง

คำเตือน
ห้ามดัดแปลงระบบไฟฟ้าของรถยนต์ การซ่อมระบบ
ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนรีเลย์ ฟิวส์ ที่มีค่าการทนต่อกระเเส
ไฟฟ้าสูงควรทำโดยช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่าง
ถูกต้อง
ก่อนการเปลี่ยนฟิวส์ ให้ปิดสวิตช์กุญแจและอุปกรณ์
ไฟฟ้าทั้งหมด
ข้อควรระวัง
เปลี่ยนฟิวส์ ใหม่ที่มีค่ากระแสไฟฟ้าขนาดเดียวกัน
หมายเหตุ : ท่านสามารถระบุฟวิ ส์ทข่ี าดได้โดยดูจากไส้ของฟิวส์
หมายเหตุ : ฟิวส์ทั้งหมด ติดตั้งเข้ากับกล่องฟิวส์โดยการกด
เข้าไป ยกเว้นฟิวส์กระแสสูง
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ฟิวส์
รายละเอียดของแผงฟิวส์

กล่องฟิวส์ภายในห้องเครื่องยนต์

ฟิวส์

อัตรากระแสของฟิวส์

1
2
3
4
5
6
7

40
60
40
30
60
30
60

ป้องกันส่วนประกอบของ
โมดุล ABS
พัดลมระบายความร้อนความเร็วสูง
พัดลมระบายความร้อนความเร็วต่ำ
พัดลมเครื่องทำความร้อน
แหล่งจ่ายไฟ กล่องฟิวส์ห้องผู้โดยสาร
โมดุลระบบควบคุมไฟฟ้าตัวถัง (BCM)
รีเลย์จุดระเบิด
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ฟิวส์
ฟิวส์
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

อัตรากระแส
ของฟิวส์
60
20
20
30
7.5
7.5
10
15
15
20
10
10
10
10
15
15
15
7.5
10
7.5
20
10
-

ป้องกันส่วนประกอบของ
หัวเผา (ดีเซลเท่านั้น)
เกียร์อัตโนมัติ Powershift (รุ่น 6 เกียร์เท่านั้น)
เกียร์อัตโนมัติ Powershift (รุ่น 6 เกียร์เท่านั้น)
รีเลย์สตาร์ท
ชุดสวิตช์ ไฟหน้า
ไฟถอย
ไม่ ได้ใช้งาน
เกียร์อัตโนมัติ (รุ่น 4 เกียร์เท่านั้น)
เซ็นเซอร์ความเร็วรถยนต์
รีเลย์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง (เบนซินเท่านั้น)
ฮีตเตอร์ ให้ความร้อนน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซลเท่านั้น)
รีเลย์ ไฟต่ำด้านซ้าย
รีเลย์ ไฟต่ำด้านขวา
รีเลย์ ไฟสูงด้านซ้าย
รีเลย์ ไฟสูงด้านขวา
แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่สำหรับระบบควบคุมไฟส่องสว่าง (BCM)
ไฟตัดหมอกหน้า
ไฟเลี้ยว
ไม่ ได้ใช้งาน
สวิตช์กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า การพับกระจกมองข้างด้วยไฟฟ้า
กระจกประตูไฟฟ้า (ด้านคนขับ)
PCM (เบนซินเท่านั้น)
PCM (ดีเซลเท่านั้น)
แตร
คลัตช์ระบบปรับอากาศ
ไม่ ได้ใช้งาน
ไม่ ได้ใช้งาน
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ฟิวส์
อัตรากระแส
ของฟิวส์
20
20
20
20
-

ฟิวส์
32
33
34
35
36
37
38
39
40
รีเลย์
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13

ป้องกันส่วนประกอบของ
อุปกรณ์รักษาสภาพไฟเเบตเตอรี่ เเตร
ไล่ฝ้ากระจกหลัง
ถังน้ำมันเชือ้ เพลิง รีเลย์ปม๊ั น้ำมันเชือ้ เพลิง ฮีตเตอร์ให้ความร้อนน้ำมันเชิอ้ เพลิง
ไม่ ได้ ใช้งาน
วาล์ว ABS (ESP เท่านั้น)
ไม่ ได้ ใช้งาน
ไม่ ได้ ใช้งาน
ไม่ ได้ ใช้งาน
ไม่ ได้ ใช้งาน
วงจร
ระบบพัดลมระบายความร้อน
ระบบจุดระเบิด
PCM
ไฟสูง
ไฟต่ำ
รีเลย์ ไฟถอยเกียร์อัตโนมัติ (เท่านั้น)
พัดลมระบายความร้อนเครื่องยนต์
มอเตอร์สตาร์ท
คลัตช์ระบบปรับอากาศ
ไฟตัดหมอกหน้า
ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ฮีตเตอร์ให้ความร้อนน้ำมันเชื้อเพลิง
แตรคู่
พัดลมเครื่องทำความร้อน
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ฟิวส์
กล่องฟิวส์ภายในห้องโดยสาร

ฟิวส์

อัตรากระแสของฟิวส์

ป้องกันส่วนประกอบของ

1

7.5

ระบบเครื่องเสียง แผงหน้าปัด

2

10

โมดุลถุงลมนิรภัย

3

-

ไม่ ได้ ใช้งาน

4

-

ไม่ ได้ ใช้งาน

5

-

6

10

ไม่ ได้ ใช้งาน
ระบบเสียงสัญญาณเตือนกันขโมย EPAS
แผงหน้าปัด BCM

7

10

การเปลี่ยนเกียร์
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ฟิวส์
ฟิวส์
8
9
10

อัตรากระแสของฟิวส์
10
20

11

7.5

12
13
14
15
16
17
18
19

15
20
15
15
7.5
7.5

20

7.5

21
22
23
24
25
26

15
15
30
30

ป้องกันส่วนประกอบของ
ไม่ ได้ใช้งาน
สวิตช์ ไฟเบรก
BCM ปัดน้ำฝนหน้า
หน้าจอแสดงผล นาฬิกา อุปกรณ์ตรวจ
จับภายในรถ อุ่นอากาศจากภายนอก
แผงระบบปรับอากาศ (HVAC)
ระบบเครื่องเสียง
ที่จุดบุหรี่
ไม่ ได้ใช้งาน
ข้อต่อวิเคราะห์ปัญหา
ไม่ ได้ใช้งาน
สวิตช์กุญแจ
แผงหน้าปัด
รีเลย์ ไฟตัดหมอก
ควบคุมพัดลมตู้เเอร์
คลัตช์ระบบปรับอากาศ
ไม่ ได้ใช้งาน
สวิตช์ปัดน้ำฝน ปั๊มน้ำล้างกระจก
ไม่ ได้ใช้งาน
ที่ปัดน้ำฝนหลัง
กระจกประตูไฟฟ้า (หน้า)
กระจกประตูไฟฟ้า (หลัง)
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ตำแหน่งลากจูง

ห่วงลากรถด้านหน้า

การลากรถ
การลากจูงรถที่ล้อทั้งสี่อยู่บนถนน
รถทุกรุ่น

ไม่ติด

คำเตือน
ในขณะลากจูงรถต้องบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำเเหน่ง ON
ไม่เช่นนั้นพวงมาลัยจะล็อค ไฟเลี้ยวและไฟเบรกจะ

หม้อลมเบรกและปัม๊ พวงมาลัยเพาวเวอร์จะไม่ทำงานจน
กว่าเครือ่ งยนต์จะทำงาน ท่านต้องออกแรงเหยียบเบรกให้
มากขึน้ ระยะการหยุดรถจะเพิม่ ขึน้ และพวงมาลัยจะหนักขึน้
ข้อควรระวัง
เเรงดึงที่ห่วงลากจูงที่มากเกินไปอาจทำให้ตัวรถของท่าน
หรือรถที่ลากเสียหายได้
ห้ามใช้แขนต่อสำหรับลากจูงกับห่วงลากรถด้านหน้า
ในขณะลากรถให้เข้าเกียร์ว่าง

บริเวณที่เก็บห่วงลากจูงอยู่บริเวณเดียวกับที่เก็บยางอะไหล่
เก็บห่วงลากรถไว้กับรถตลอดเวลา
เปิดฝาครอบและติดตั้งห่วงลากรถ

ให้แน่น

ข้อควรระวัง
เกลียวของห่วงลากรถจะเป็นเกลียวซ้าย ให้หมุนทวน
เข็มนาฬิกาเพื่อติดตั้ง ต้องแน่ ใจว่าห่วงลากรถได้ถูกขัน

ขับรถออกช้าๆ และนุ่มนวลโดยไม่ให้มีการกระตุกกับรถคันที่
ทำการลากจูง

ห่วงลากรถด้านหลัง

รถที่ใช้เกียร์อัตโนมัติ
ข้อควรระวัง
ควรลากรถด้วยความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
(12 ไมล์ต่อชั่วโมง) และระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร
(12 ไมล์) ถ้ามากกว่านั้นให้ยกล้อหน้าลอยจากพื้น

เปิดฝาครอบ
หมายเหตุ : ในรถยนต์ที่มีเเขนต่อสำหรับลากให้ใช้เเขนต่อ
เพือ่ ลากจูงรถ
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การลากรถ
ข้อควรระวัง
ในการลากรถขอแนะนำว่าอย่าลากรถโดยทีล่ อ้ หน้าไม่ได้ยก
ขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถออกจาก
สถานที่อันตราย ห้ามลากรถเกินความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
(12 ไมล์ต่อชั่วโมง) เป็นระยะทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร (12 ไมล์)
ห้ามลากรถถอยหลัง
ในกรณีที่ข้อบกพร่องเกิดจากกลไกของชุดเกียร์
ให้ยกล้อหน้าขึ้นจากพื้น
ห้ามลากรถถ้าอุณหภูมิภายนอกต่ำกว่า 0 ํ(32 ํF)
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การบำรุงรักษา
คำแนะนำทั่วไป

ตรวจสอบขณะเติมนํ้ามันเชื้อเพลิง

โปรดนำรถของท่านเข้ารับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
เพือ่ ความปลอดภัยในการขับรถและมูลค่าในการขายต่อ
เครือข่ายศูนย์บริการของฟอร์ดที่มีอยู่ทั่วประเทศสามารถให้
บริการรถของท่านได้ดว้ ยช่างเทคนิคทีม่ ปี ระสบการณ์ ฟอร์ด
มัน่ ใจในช่างเทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี
เพื่อให้การบริการรถของท่านเป็นไปอย่างถูกต้อง ช่างเทคนิค
ฟอร์ดได้รบั การสนับสนุนในทางด้านเครือ่ งมือพิเศษโดยเฉพาะ
เพือ่ ให้บริการรถของท่านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากการบำรุงรักษาตามปกติเเล้ว ขอเเนะนำให้ท่าน
ตรวจสอบเพิ่มเติม ตามรายการต่างๆ ดังต่อไปนี้

•
•
•
•
•

ระดับนํา้ มันเครือ่ ง ดู การตรวจสอบระดับนํา้ มันเครือ่ ง
(หน้า 108)
ระดับนํ้ามันเบรก ดู การตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรก
และคลัตช์ (หน้า 110)
ระดับนํ้าล้างกระจก ดู การตรวจสอบระดับ
นํ้าล้างกระจก (หน้า 110)
แรงดันลมยาง (ขณะเย็น) ดู เเรงดันลมยาง (ขณะเย็น)
(หน้า 126)
สภาพของยาง ดู กระทะล้อและยาง (หน้า 117)

การตรวจสอบประจำเดือน
•

คำเตือน
บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำเเหน่ง OFF ก่อนสัมผัสหรือ
ทำการปรับตั้งชิ้นส่วนต่างๆ
หลังจากบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON หรือในขณะ
ที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนระบบ
จุดระเบิดเเบบอิเล็กทรอนิคส์ เนื่องจากระบบจะทำงานโดยมีแรง
เคลื่อนไฟฟ้าสูง
ห้ามให้มือหรือผ้าอยู่ใกล้บริเวณพัดลมระบายความร้อน
เนื่องจากพัดลมอาจจะทำงานต่อเนื่องเป็นเวลาหลาย
นาทีหลังจากท่านปิดสวิตช์กุญแจเเล้ว

•
•
•
•
•

ระดับนํ้าหล่อเย็นเครื่องยนต์ (เครื่องยนต์เย็น) ดู
การตรวจสอบระดับนํ้าหล่อเย็นเครื่องยนต์ (หน้า 109)
การรั่วซึมที่เเป๊บต่างๆท่อยางเเละถังเก็บของเหลวต่างๆ
การทำงานของระบบปรับอากาศ
การทำงานของเบรกมือ
การทำงานของแตร
ความเเน่นของน็อตล้อ ดู ข้อมูลทางเทคนิค (หน้า 125)

ข้อควรระวัง
การดูแลและบำรุงรักษาด้วยตนเอง ต้องแน่ ใจว่าปิด
ฝาเติมนํ้ามันต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

การตรวจสอบประจำวัน

•
•
•

ระบบไฟส่องสว่าง
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
ไฟเตือนและไฟแสดงการทำงานต่างๆ
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การบำรุงรักษา
การเปิดและปิดฝากระโปรงหน้า

ยกฝากระโปรงหน้าขึน้ เล็กน้อยเพือ่ เลือ่ นทีล่ อ็ คฝากระโปรงหน้าไป
ทางด้านซ้ายของตัวรถ

การเปิดฝากระโปรง

ยกฝากระโปรงหน้าขึน้ และรองรับไว้ดว้ ยเหล็กค้ำฝากระโปรงหน้า

การปิดฝากระโปรง

สำหรับตำแหน่งของอุปกรณ์ ดู การเริ่มต้นใช้งานครั้งเเรก
(หน้า 9)

คำเตือน
ต้องแน่ ใจว่าปิดฝากระโปรงหน้าได้สนิท
ลดระดับฝากระโปรงหน้าลงให้เหลือระยะประมาณ 20-30
เซนติเมตร (8-11 นิว้ ) จากนัน้ ปล่อยให้ฝากระโปรงหน้าปิดด้วย
นํา้ หนักของตัวเอง
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การบำรุงรักษา
ภายในห้องเครื่องยนต์ 1.4L DURATEC-16V (SIGMA)/
1.6L DURATEC-16V TI-VCT (SIGMA)

A
B
C
D
E
F
G

ถังพักนํ้าสำรอง*: ดู การตรวจสอบนํ้าหล่อเย็นเครื่องยนต์ (หน้า 109)
กระปุกนํ้ามันเบรกและคลัตช์ (พวงมาลัยขวา)* : ดู การตรวจสอบนํ้ามันเบรกและคลัตช์ (หน้า 110)
ฝาปิดช่องเติมนํ้ามันเครื่อง* : ดู การตรวจสอบนํ้ามันเครื่อง (หน้า 108)
แบตเตอรี่ : ดู แบตเตอรี่รถยนต์ (หน้า 115)
กระปุกนํ้ามันเบรกและคลัตช์ (พวงมาลัยซ้าย) * : ดู การตรวจสอบนํ้ามันเบรกและคลัตช์ (หน้า 110)
กล่องฟิวส์ภายในห้องเครื่องยนต์ ดู ฟิวส์ (หน้า 96)
ถังนํ้าล้างกระจกบังลมหน้าและหลัง ดู การตรวจสอบนํ้าล้างกระจก (หน้า 110)
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การบำรุงรักษา
H ไส้กรองอากาศ
I ก้านวัดระดับนํ้ามันเครื่อง * : ดู การตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่อง (หน้า 109)
* ฝาปิดช่องเติมของเหลวต่างๆ และก้านวัดระดับนํ้ามันเครื่องจะมีสีแสดงไว้เพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็น

ภายในห้องเครื่องยนต์ -1.6L DURATORQ-TDCI (DV) ดีเซล

A
B
C
D

ถังพักนํ้าสำรอง * : ดู การตรวจสอบนํ้าหล่อเย็นเครื่องยนต์ (หน้า 109)
กระปุกนํ้ามันเบรกและคลัตช์ (พวงมาลัยขวา) * : ดู การตรวจสอบนํ้ามันเบรกและคลัตช์ (หน้า 110)
ฝาปิดช่องเติมนํ้ามันเครื่อง * : ดู การตรวจสอบนํ้ามันเครื่อง (หน้า 108)
แบตเตอรี่ : ดู แบตเตอรี่รถยนต์ (หน้า 115)
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การบำรุงรักษา
E กระปุกนํ้ามันเบรกและคลัตช์ (พวงมาลัยซ้าย) * : ดู การตรวจสอบนํ้ามันเบรกและคลัตช์ (หน้า 110)
F กล่องฟิวส์ภายในห้องเครื่องยนต์ ดู ฟิวส์ (หน้า 96)
G ถังนํ้าล้างกระจกบังลมหน้าและหลัง ดู การตรวจสอบนํ้าล้างกระจก (หน้า 110)
H ไส้กรองอากาศ
I ก้านวัดระดับนํ้ามันเครื่อง * : ดู การตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่อง (หน้า 109)
* ฝาปิดช่องเติมของเหลวต่างๆ และก้านวัดระดับนํ้ามันเครื่องจะมีสีแสดงไว้เพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็น

ก้านวัดระดับนํ้ามันเครื่อง
-1.4L DURATEC-16V (SIGMA)
/1.6L DURATEC-16V TI-VCT
(SIGMA)

A
B

ก้านวัดระดับนํ้ามันเครื่อง -1.6L
DURATORQ-TDCI(DV) ดีเซล

A
B

MIN
MAX

MIN
MAX

การตรวจสอบนํ้ามันเครื่อง
ข้อควรระวัง
ห้ามใช้สารเพิ่มคุณภาพหรือหัวเชื้อนํ้ามันเครื่อง ในบาง
สภาวะสารเพิม่ เติมเหล่านีอ้ าจทำให้เครือ่ งยนต์เสียหายได้
หมายเหตุ : การสิ้นเปลืองนํ้ามันเครื่องของเครื่องยนต์ ใหม่อาจ
จะสูงในช่วงแรกและจะเป็นปกติหลังจากผ่านการใช้งานประมาณ
5,000 กิโลเมตร (3,000 ไมล์)
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การบำรุงรักษา
การตรวจสอบนํา้ หล่อเย็นเครือ่ งยนต์

การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง

การตรวจสอบระดับนํ้าหล่อเย็นเครื่องยนต์

ข้อควรระวัง
ต้องแน่ใจว่าระดับนํ้ามันเครื่องอยู่ ในระดับระหว่างช่วง
MIN และ MAX

คำเตือน

หมายเหตุ : ตรวจสอบระดับนํ้ามันเครื่องก่อนการสตาร์ท
เครื่องยนต์
หมายเหตุ : ต้องแน่ใจว่ารถยนต์ของท่านอยู่บนพื้นที่ได้ระดับ
หมายเหตุ : นํ้ามันเครื่องจะขยายตัวเมื่อเครื่องยนต์ร้อน ระดับ
นํ้ามันเครื่องอาจจะเกินระดับ MAX เล็กน้อย
ดึงก้านวัดระดับนํ้ามันเครื่องและทำความสะอาดด้วยผ้าสะอาด
เสียบก้านวัดระดับนํา้ มันเครือ่ งและดึงก้านวัดออกเพือ่ ตรวจสอบ
ระดับนํ้ามันเครื่อง
ถ้าระดับนํ้ามันเครื่องต่ำกว่า MIN ให้เติมนํ้ามันเครื่องเพิ่มทันที

ห้ามให้นํ้าหล่อเย็นเครื่องยนต์โดนผิวหนังหรือเข้าตา
ถ้าเกิดขึ้นให้รีบใช้นํ้าสะอาดจำนวนมากล้างออกและ
รีบพบแพทย์ทันที
ข้อควรระวัง
ต้องแน่ ใจว่าระดับนํ้าหล่อเย็นในถังพักนํ้าสำรองอยู่
ระหว่าง MIN และ MAX
หมายเหตุ : ในขณะที่น้ำหล่อเย็นร้อนจะเกิดการขยายตัว
ดังนั้นอาจจะมีระดับสูงกว่า MAX
ถ้าระดับน้ำหล่อเย็นอยู่ที่ MIN ให้เติมน้ำหล่อเย็นเพิ่มทันที

การเติมน้ำมันเครื่อง

การเติมน้ำหล่อเย็น

คำเตือน
เติมน้ำมันเครื่องเมื่อเครื่องยนต์เย็นเท่านั้น
ถ้าเครือ่ งยนต์รอ้ นให้รอ 10 นาทีเพือ่ ให้เครือ่ งยนต์เย็นลง
ในขณะเครื่องยนต์กำลังทำงานห้ามเปิดฝาปิดช่องเติม
นํ้ามันเครื่อง

คำเตือน
เติมน้ำหล่อเย็นเมือ่ เครือ่ งยนต์เย็นเท่านัน้ ถ้าเครือ่ งยนต์
ร้อนให้รอ 10 นาทีเพื่อให้เครื่องยนต์เย็นลง
ในขณะเครื่องยนต์กำลังทำงานห้ามเปิดฝาปิดช่องเติม
นํ้าหล่อเย็น
ในขณะเครื่องยนต์ร้อนห้ามเปิดฝาปิดถังพักนํ้าสำรอง
ให้รอจนเครื่องยนต์เย็นลง
นํ้าหล่อเย็นที่ไม่เจือจางเป็นวัตถุไวไฟและอาจจะติด
ไฟได้ถ้ากระเด็นไปถูกท่อไอเสียที่ร้อน

เปิดฝาปิดช่องเติมนํ้ามันเครื่อง
ข้อควรระวัง
ห้ามเติมนํ้ามันเครื่องเกินระดับ MAX
เติมนํ้ามันเครื่องตามมาตรฐานของฟอร์ด ดู ข้อมูลทางเทคนิค
(หน้า 111)

ข้อควรระวัง
ในกรณีฉุกเฉิน ท่านอาจเติมนํ้าเพียงอย่างเดียวเข้าไป
ในระบบหล่อเย็นเพือ่ ให้ทา่ นสามารถขับรถไปถึงศูนย์บริการ
รถยนต์ ได้ ให้นำรถของท่านไปรับการตรวจสอบโดยช่างเทคนิค
ฟอร์ดที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องทันที
การใช้นํ้าหล่อเย็นที่มีส่วนผสมไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน
เป็นสาเหตุให้เครือ่ งยนต์เสียหายจากการเกิดสนิม กัดกร่อน
การร้อนจัดหรือการแข็งตัวของนํ้าหล่อเย็น
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การตรวจสอบนํา้ มันเบรกและคลัตช์

คลายฝาปิดช่องเติมน้ำหล่อเย็นออกช้าๆ แรงดันจะระบายออก
และลดลงตามที่ท่านคลายฝาปิด
ข้อควรระวัง

คำเตือน
ห้ามให้นํ้ามันเบรกหรือคลัตช์โดนผิวหนังหรือเข้าตา
ถ้าเกิดขึ้น ให้รีบใช้นํ้าสะอาดจำนวนมากล้างออกและ
รีบพบแพทย์ทันที
ถ้าระดับอยู่ที่ MIN ให้รีบนำรถเข้าตรวจสอบโดยช่าง
เทคนิคฟอร์ดที่ผ่านการฝึกอมรมมาอย่างถูกต้อง

ห้ามเติมนํ้าหล่อเย็นเกินระดับ MAX
ผสมน้ำสะอาดกับน้ำยาหม้อน้ำในอัตราส่วน 50/50 ตามมาตรฐาน
ของฟอร์ดเเละเติมให้ ได้ตามกำหนด ดู ข้อมูลทางเทคนิค
(หน้า 111)

หมายเหตุ : นํ้ามันเบรกและคลัตช์จะใช้นํ้ามันจากกระปุก
เดียวกัน

การตรวจสอบนํ้าล้างกระจก

ระบบนํ้าล้างกระจกบังลมหน้าและหลังจะใช้นํ้าจากถังนํ้าล้าง
กระจกกระปุกเดียวกัน

เติมนํ้ามันเบรกตามมาตรฐานของฟอร์ด
ดู ข้อมูลทางเทคนิค (หน้า 111)
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การบำรุงรักษา
ข้อมูลทางเทคนิค

ของเหลวที่ใช้ภายในรถยนต์
หัวข้อ
นํ้ามันเครื่อง

ของเหลวที่แนะนำ
น้ำมันเครื่องฟอร์ด
หรือ Motorcraft Formula
E SAE 5W-30*

ค่ากำหนด
WSS-M2C913-B

นํ้ายาหม้อน้ำ

Motorcraft SuperPlus Anti-Freeze

WSS-M97B44-D

นํ้ามันเบรก

น้ำมันเบรกฟอร์ด
หรือ Motorcraft Super DOT 4

WSS-M6C65-A2

* ท่านสามารถใช้นํ้ามันเครื่องเทียบเท่า SAE 5W-30 ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน WSS-M2C913-B
หมายเหตุ : ถ้ารถยนต์ของท่านใช้งานในบริเวณที่อุณหภูมิต่ำกว่า -20 ํC (-4 ํF) ห้ามใช้นํ้ามันเครื่อง SAE10W-40
การเติมนํ้ามันเครื่องให้ได้ระดับสูงสุด : ถ้าท่านไม่สามารถใช้นํ้ามันเครื่องตามมาตรฐาน WSS-M2C913-B ได้
ให้ท่านใช้นํ้ามันเครื่องเกรด SAE 5W-30 (หรือดีกว่า) SAE 5W-40 หรือ SAE 10W-40 ซึ่งตรงกับมาตรฐาน ACEA
A1/B1 (หรือดีกว่า) หรือACEA A3/B3 การเลือกใช้นํ้ามันเครื่องเหล่านี้เป็นผลให้การสตาร์เครื่องยนต์ ใช้เวลานานขึ้น
ลดสมรรถนะของเครื่องยนต์ สิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง และเพิ่มระดับมลภาวะ

ปริมาณ
รุ่นรถยนต์

หัวข้อ

ปริมาณเป็นลิตร (แกลลอน)
2.5 (0.6)

ทุกรุ่น

ระบบนํ้าล้างกระจกบังลมหน้าและหลัง

เครื่องยนต์เบนซิน

นํ้าหล่อเย็นเครื่องยนต์

ประมาณ 5.5 (1.2)

เครื่องยนต์ดีเซล

นํ้าหล่อเย็นเครื่องยนต์

ประมาณ 6.1 (1.3)

เครื่องยนต์เบนซิน

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

42 (9.2)

เครื่องยนต์ดีเซล

ถังนํ้ามันเชื้อเพลิง

40 (8.8)
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การบำรุงรักษา
หัวข้อ

ปริมาณเป็นลิตร (แกลลอน)

รุ่นรถยนต์
1.4L Duratec-16V (Sigma)

น้ำมันเครื่องรวมไส้กรอง

3.8 (0.8)

1.4L Duratec-16V (Sigma)

น้ำมันเครื่องไม่รวมไส้กรอง

3.5 (0.8)

1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)

น้ำมันเครื่องรวมไส้กรอง

4 (0.9)

1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)

น้ำมันเครื่องไม่รวมไส้กรอง

3.8 (0.8)

1.6L Duratorq-TDCi (DV) ดีเซล

น้ำมันเครื่องรวมไส้กรอง

3.9 (0.9)

1.6L Duratorq-TDCi (DV) ดีเซล

น้ำมันเครื่องไม่รวมไส้กรอง

3.5 (0.8)

ความจุของนํ้ามันเครื่องระหว่างระดับ MIN ถึงระดับ MAX
ปริมาณป็นลิตร (แกลลอน)

เครื่องยนต์
1.4L Duratec-16V (Sigma)/ 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (Sigma)
1.6L Duratorq-TDCi (DV) ดีเซล

0.8 (0.2)
1.6 (0.4)
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การดูแลรักษารถยนต์
การทำความสะอาดโครเมี่ยม
การทำความสะอาดภายนอก
ข้อควรระวัง

คำเตือน

อย่าใช้ยาขัดหยาบหรือสารเคมี ให้ใช้น้ำสบู่

ถ้าท่านล้างรถด้วยเครื่องล้างที่มีการลงสารเคลือบเงา
ต้องตรวจสอบให้เเน่ ใจว่าได้ล้างสารเคลือบเงาออกจาก
กระจกบังลมหน้าเเล้ว

การป้องกันสีรถยนต์
ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง
สิง่ ทีส่ ำคัญในการใช้อปุ กรณ์อำนวยความสะดวกในการล้างรถ
ให้ตรวจสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์เหล่านั้นว่า
เหมาะสมกับรถของท่าน
การใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง อาจทำให้ชิ้นส่วนบางอย่าง
ของรถยนต์ท่านเสียหายได้
ถอดเสาอากาศออกก่อนใช้เครื่องล้างรถอัตโนมัติ
ปิดสวิตช์พัดลมเครื่องทำความร้อนเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก
เข้าไปที่ไส้กรองของระบบปรับอากาศ

ห้ามขัดสีรถยนต์ของท่านในขณะที่มีแสงแดดแรง
ห้ามใช้ยาขัดเงากับชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกเพราะว่าล้าง
ออกยาก
ห้ามใช้ยาขัดเงากับกระจกบังลมหน้าและหลัง เพราะถ้า
ทำความสะอาดไม่ดอี าจทำให้ทป่ี ดั น้ำฝนมีเสียงดังเมือ่ ใช้
งานเเละกระจกไม่ใสเหมือนเดิม

แนะนำให้ท่านล้างรถด้วย ฟองน้ำและน้ำค่อนข้างอุ่นที่ผสมกับ
แชมพูล้างรถ

เข็มขัดนิรภัย

แนะนำให้ท่านขัดเคลือบเงาสีรถของท่านหนึ่งหรือสองครั้งต่อปี

การทำความสะอาดภายใน
คำเตือน

การทำความสะอาดโคมไฟหน้า

ข้อควรระวัง
อย่าทำให้เลนส์ของโคมไฟหน้าเป็นรอยขีดข่วน อย่าใช้
ยาขัดหยาบ สารทำละลาย เเอลกอฮอล์หรือสารเคมีทำ
ความสะอาด

ห้ามใช้ยาขัดหยาบ หรือน้ำยาเคมีทำความสะอาด
ห้ามทำให้เกิดความชื้นเข้าไปภายในกลไกดึงรั้งกลับของ
เข็มขัดนิรภัย
ทำความสะอาดเข็มขัดนิรภัยด้วยน้ำยาทำความสะอาดภายในหรือ
น้ำกับฟองน้ำนุ่มๆ และปล่อยให้เข็มขัดนิรภัยแห้งเอง หลีกเลี่ยง
การใช้เครื่องเป่าลมร้อน

อย่าเช็ดเลนส์ของโคมไฟหน้าในขณะที่เเห้ง

การทำความสะอาดกระจกหลัง

ข้อควรระวัง
ห้ามทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ด้านในของกระจกหลัง อย่า
ใช้สารเคมีหรือยาขัดหยาบทำความสะอาด

ให้ใช้ผ้าสะอาด หรือผ้าหนังชามัวร์ทำความสะอาดด้านในของ
กระจกหลัง

113
103-182.indd 11

14/7/2553 8:10:12

การดูแลรักษารถยนต์
แผงหน้าปัด หน้าจอ LCD หน้าจอวิทยุ
คำเตือน
ห้ามใช้ยาขัดหยาบ สารทำละลาย แอลกอฮอลล์หรือ
สารเคมีทำความสะอาด

การซ่อมสีที่ชำรุดเล็กน้อย
ข้อควรระวัง
กำจัดคราบสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนสีของรถออกทันที
(เช่น มูลนก ยางจากต้นไม้ ซากของแมลง ยางเหนียว
คราบเกลือจากถนน รวมทั้งฝุ่นละอองจากอุตสาหกรรม)
ถ้าพบว่าสีกะเทาะเนือ่ งจากเศษหินหรือเป็นรอยขีดข่วน ท่านควร
ซ่อมสีโดยเร็วเท่าทีจ่ ะทำได้ เพือ่ ป้องกันการเริม่ ต้นผุกร่อน ศูนย์
บริการฟอร์ดมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เลือกใช้ ได้อย่างเหมาะสม
โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต
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แบตเตอรี่รถยนต์
การใช้สายพ่วงแบตเตอรี่

1. จอดรถยนต์ทั้งสองคัน ให้อยู่ตำเเหน่งที่ไม่ ให้ตัวถังสัมผัสกัน
2. ดับเครื่องยนต์และปิดอุปกรณ์ ไฟฟ้าทั้งหมด
3. ต่อขั้วบวก (+) ของรถ B เข้ากับขั้วบวก (+) ของรถ A
(สายพ่วง C)
4. ต่อขั้วลบ (-) ของรถ B เข้ากับจุดลงดินของรถ A
(สายพ่วง D) ดู จุดต่อสายพ่วงแบตเตอรี่ (หน้า 116)
ข้อควรระวัง
ห้ามต่อสายพ่วงขัว้ ลบแบตเตอรี่ (-) เข้ากับแบตเตอรี่
ที่ ไฟหมด
ต้องแน่ใจว่าสายพ่วงไม่อยู่ใกล้กับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่

ข้อควรระวัง
ใช้แบตเตอรี่ที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเท่ากันเท่านั้น
ใช้สายพ่วงเเบตเตอรี่ที่มีฉนวนกันที่ตัวหนีบและขนาด
สายไฟที่เหมาะสม
ห้ามถอดแบตเตอรี่ออกจากระบบไฟฟ้าของรถยนต์

การต่อสายพ่วงแบตเตอรี่

การสตาร์ทเครื่องยนต์
1. ติดเครื่องยนต์ของรถ B เร่งรอบเครื่องยนต์ ให้สูงขึ้นพอ
ประมาณ
2. ติดเครื่องยนต์ของรถ A
3. ให้เครื่องยนต์ทั้งสองทำงานเป็นเวลาอย่างน้อยสามนาที
ก่อนถอดสายพ่วง
ข้อควรระวัง
ห้ามเปิดสวิตช์ ไฟหน้าในขณะปลดสายพ่วง แรงเคลื่อน
ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นทันทีสามารถทำให้หลอดไฟขาดได้
ถอดสายพ่วงแบตเตอรี่ ทำย้อนขั้นตอนการต่อสายพ่วง

A
B
C
D

แบตเตอรี่ที่ ไฟหมด
แบตเตอรี่ที่นำมาพ่วง
สายพ่วงแบตเตอรี่ขั้วบวก
สายพ่วงแบตเตอรี่ขั้วลบ
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แบตเตอรี่รถยนต์
จุดต่อสายพ่วงแบตเตอรี่

ข้อควรระวัง
ห้ามต่อสายพ่วงแบตเตอรีข่ ว้ั ลบ (-) เข้ากับแบตเตอรี่
ที่ ไฟหมด
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กระทะล้อและยาง
ข้อมูลทั่วไป

คำเตือน

ข้อควรระวัง
ใช้กระทะล้อและยางในขนาดทีก่ ำหนดเท่านัน้ การใช้ยาง
ทีผ่ ดิ ขนาดจากทีก่ ำหนดอาจทำให้รถยนต์ของท่านเสียหาย
หรือการรับประกันสิ้นสุดลง
ถ้าขนาดของยางเปลี่ยนไปจากขนาดเดิมที่ติดตั้งมาจาก
โรงงาน มาตรวัดความเร็วอาจจะแสดงค่าไม่ถูกต้อง ให้
นำรถของท่านไปที่ศูนย์บริการเพื่อรีโปรแกรมระบบ การจัดการ
เครื่องยนต์

ห้ามติดตั้งล้ออะไหล่มากกว่าหนึ่งเส้นในรถคันเดียวกัน
หมายเหตุ : รถของท่านอาจจะมีลกั ษณะการขับเคลือ่ นบางอย่าง
ที่ไม่ปกติ

แม่แรงประจำรถ

คำเตือน
แม่แรงที่ให้มาพร้อมกับรถใช้เพื่อเปลี่ยนล้อในกรณี
ฉุกเฉินเท่านั้น
ก่อนใช้แม่แรงยกรถ ให้ตรวจสอบดูวา่ แม่แรงไม่เสียหาย
หรือเสียรูปและมีการหล่อลื่นเกลียวของแม่แรง รวมไป
ถึงไม่มีวัตถุเเปลกปลอมจากภายนอก
ห้ามนำวัตถุใดๆ รองเสริมระหว่างแม่แรงกับพื้น หรือ
แม่แรงกับตัวรถ

ป้ายแสดงแรงดันลมยางจะติดตั้งอยู่ที่ประตูด้านคนขับบริเวณ
เสา B
ตรวจสอบแรงดันลมยางและเติมลมยางตามสภาวะอุณหภูมิเเวด
ล้อมในที่ซึ่งท่านกำลังใช้รถเเละเมื่อยางมีอุณหภูมเิ ย็น

การเปลี่ยนยาง

หมายเหตุ : รถยนต์ที่มีชุดซ่อมยางจะไม่มีแม่แรงยกรถหรือ
ประแจขันน็อตล้อ
แนะนำให้ใช้แม่แรงยกรถแบบไฮดรอลิคที่มีใช้ในศูนย์บริการ
สำหรับการเปลี่ยนยางที่ใช้ในฤดูร้อนและยางที่ใช้ในฤดูหนาว
หมายเหตุ : ให้ใช้แม่แรงยกรถที่มีขนาดอย่างน้อย 1 ตัน และ
เเผ่นรองยกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 80 มิลลิเมตร
(3.1 นิ้ว)
แม่แรงประจำรถและประเเจจะเก็บอยู่ในบริเวณทีเ่ ก็บล้ออะไหล่

น็อตล็อคกระทะล้อ
ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนน็อตล็อคกระทะล้อรวมทั้งประแจถอด
น็อตล็อคกระทะล้อ สามารถติดต่อผู้จำหน่ายของท่านได้โดยใช้
หมายเลขอ้างอิง

รถยนต์ที่ใช้ล้ออะไหล่แบบใช้งานชั่วคราว
คำเตือน
ถ้าขนาดล้ออะไหล่มีขนาดแตกต่างจากล้ออื่นจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎดังต่อไปนี้

การยกรถและจุดขึ้นแม่แรง
ข้อควรระวัง
ให้ขึ้นแม่แรงในจุดที่กำหนดเท่านั้น การขึ้นแม่แรงใน
ตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บ
ตัวถัง พวงมาลัย ระบบรองรับน้ำหนัก เครื่องยนต์หรือท่อทาง
ระบบเบรกหรือน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายได้

ห้ามขับรถเกิน 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง (50 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง)
ขับรถในระยะทางสั้นๆ เท่านั้น
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A ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
B ใช้ในการบำรุงรักษา
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การถอดล้อ
คำเตือน
จอดรถของท่านในสถานที่ไม่กีดขวางการจราจรและ
ในที่ปลอดภัย
วางป้ายเตือนสามเหลี่ยม
ต้องแน่ ใจว่ารถของท่านจอดอยู่บนพื้นระดับที่เสมอกัน
และล้ออยู่ ในตำแหน่งตรง
บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง OFF และดึงเบรกมือ
ถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดา ให้เข้าเกียร์หนึ่งหรือเกียร์ถอย
ถ้าเกียร์อัตโนมัติ ให้เข้าเกียร์ตำเเหน่ง P
ห้ามผู้ โดยสารอยู่ภายในรถ
ใส่ที่กั้นล้อขนาดที่เหมาะสมเข้ากับล้อที่ตรงข้ามกันเเละ
วางในแนวทแยงมุม
ยางที่มีลูกศรระบุว่าหมุนทิศทางเดียว ต้องตรวจสอบ
ให้แน่ ใจว่า เมื่อรถเคลื่อนที่เดินหน้าทิศทางการหมุน
ของยางถูกต้อง หากต้องใช้ยางประเภทนี้มาเป็นล้ออะไหล่และ
ลูกศรกับการหมุนของยางตรงกันข้าม ต้องถอดยางออกและ
ประกอบกลับเข้าไปใหม่ตามทิศทางการหมุน โดยช่างเทคนิคฟอร์ด
ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้อง
ห้ามทำงานใต้ท้องรถ โดยที่มีแม่แรงรองรับไว้
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
ต้องแน่ ใจว่าแม่แรงตั้งอยู่บนพื้นที่ราบเรียบและตั้งตรง
กับจุดขึ้นแม่แรง

บริเวณชายบันไดจุด A แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่ขึ้นแม่แรง

การประกอบประแจขันน็อตล้อ

คำเตือน
ในขณะที่ดันเพื่อเก็บประแจขันน็อตล้อกลับเข้าที่ ให้
ระวังอย่าให้นิ้วมือไปกีดขวาง

หมายเหตุ : ต้องแน่ใจว่าดึงประแจขันน็อตล้อเลือ่ นออกมาจนสุด

ข้อควรระวัง
อย่าวางกระทะล้อคว่ำหน้าลงกับพื้น เพราะอาจทำให้สี
เสียหายได้
ดึงประแจขันน็อตล้อออกจนสุด
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5. ขึ้นแม่แรงจนกระทั่งฐานของแม่แรงยันเสมอกับพื้นและตั้ง
ตรงกับจุดขึ้นแม่แรง

ข้อควรระวัง
น็อตยึดกระทะล้ออะลูมเิ นียมและกระทะล้อเหล็กธรรมดา
สามารถใช้ ได้กบั กระทะล้อเหล็กของล้ออะไหล่ได้สงู สุดไม่
เกินสองอาทิตย์
หมายเหตุ : ยางอะไหล่ เก็บอยู่ใต้แผ่นปิดพื้นภายในห้องเก็บ
สัมภาระ
1. ใช้ปลายที่แบนของประแจขันน็อตล้อ สอดระหว่างกระทะล้อ
และฝาครอบดุมล้อ จากนั้นถอดฝาครอบดุมล้อออกอย่าง
ระมัดระวัง

6. ขึ้นแม่แรงยกรถจนกระทั่งยางลอยจากพื้น
7. ถอดน็อตล้อและนำล้อออก

การติดตั้งล้อ
คำเตือน
ใช้กระทะล้อและยางตามขนาดที่กำหนดเท่านั้น การใช้
ยางที่ผิดขนาดจากที่กำหนดอาจทำให้รถยนต์ของท่าน
เสียหายหรือการรับประกันสิน้ สุดลง ดู ข้อมูลทางเทคนิค (หน้า 125)
ห้ามติดตั้งยางแบบรันแฟลต (run flat) กับรถที่ไม่ ได้
ติดตั้งยางแบบนี้มาจากโรงงาน สำหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้จำหน่ายของท่าน

2. ติดตั้งประแจถอดน็อตล็อคกระทะล้อ
3. คลายน็อตล้อ

ข้อควรระวัง
ห้ามติดตั้งกระทะล้ออะลูมิเนียมโดยใช้น็อตล้อที่ออก
แบบไว้ สำหรับกระทะล้อเหล็ก
หมายเหตุ : ต้องแน่ ใจว่าผิวหน้าสัมผัสกระทะล้อและดุมล้อ
ไม่มีสิ่งสกปรก
หมายเหตุ : ต้องแน่ใจว่าโคนของน็อตล้อแนบพอดีกบั กระทะล้อ
1. ติดตั้งล้อ

4. ติดตั้งแม่แรงเข้ากับจุดยก
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ข้อมูลทั่วไป

2. ใช้มือขันน็อตล้อ
3. ติดตั้งน็อตล็อคกระทะล้อ

คำเตือน
ขึ้นอยู่กับประเภทและความเสียหายของยาง ยางบาง
ประเภทสามารถซ่อมได้บางส่วน หรือซ่อมไม่ ได้เลย
การสูญเสียของแรงดันของลมยาง จะมีผลต่อการบังคับรถและ
นำไปสู่การสูญเสียการควบคุมรถยนต์ ได้
อย่าใช้ชุดซ่อมยางกับยางที่เสียหายจากการขับรถอย่าง
ต่อเนื่องในขณะที่ยางแบน
อย่าใช้ชุดซ่อมยางกับยางแบบรันแฟลต (run flat)
อย่าใช้ชุดซ่อมยางกับความเสียหายบริเวณอื่นนอกเหนือ
จากตำเเหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนที่หน้ายาง

4. ขันน็อตล้อเข้าไปบางส่วน เรียงตามลำดับที่แสดงไว้ในรูป
5. ลดระดับรถลงและนำแม่แรงออก
6. ขันน็อตล้อให้แน่นเรียงตามลำดับที่แสดงไว้ในรูป
ดู ข้อมูลทางเทคนิค (หน้า 125)
7. ใช้ฝ่ามือติดตั้งฝาครอบดุมล้อหรือฝาครอบล้อ

อย่าใช้ชุดซ่อมยางเพื่อซ่อมบริเวณแก้มยาง
ชุดซ่อมยาง สามารถอุดรอยรั่วที่เกิดจากการทิ่มแทงได้เกือบ
ทั้งหมด [เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 6 มิลลิเมตร (1/4นิ้ว)]
เพื่อแก้ ไขให้ใช้งานได้ชั่วคราวเท่านั้น
การใช้ชุดซ่อมยาง ให้ปฏิบัติตามหัวข้อต่อไปนี้ :

คำเตือน
ตรวจสอบการขันน็อตล้อให้แน่นและแรงดันลมยาง
โดยเร็วที่สุด

ขับรถด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการหักเลี้ยว
อย่างกะทันหันหรือการขับเปลี่ยนช่องการจราจรอย่าง
กะทันหัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการบรรทุกสัมภาระหนัก
หรือใช้ลากรถพ่วง
• ชุดซ่อมยาง ใช้ในการซ่อมฉุกเฉินเพื่อให้ใช้งานได้ชั่วคราว
สามารถขับรถต่อไปเพื่อหาร้านซ่อมยาง หรือขับต่อไปได้เป็น
ระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร (125 ไมล์) เท่านั้น
•

ชุดซ่อมยาง
รถของท่านอาจจะไม่มียางอะไหล่ ในกรณีนี้จะมีชุดซ่อมยาง
ฉุกเฉินที่สามารถซ่อมยางที่แบนได้หนึ่งเส้น
ชุดซ่อมยาง จะเก็บอยู่บริเวณที่เก็บยางอะไหล่

•

ห้ามใช้ความเร็วรถยนต์ เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
(50 ไมล์ต่อชั่วโมง)
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• เก็บชุดซ่อมยางให้พ้นมือเด็ก
• ใช้ชดุ ซ่อมยางเมือ่ อุณหภูมภิ ายนอกอยูร่ ะหว่าง -30 Cํ
(-22 Fํ ) และ +70 Cํ (+158 Fํ ) เท่านัน้

•
•

การใช้ชุดซ่อมยาง
คำเตือน

การซ่อมยาง

ลมที่อัดอาจจะทำให้ยางระเบิดหรือชิ้นส่วนกระจายได้

คำเตือน
ตรวจสอบแก้มของยางทีแ่ บน ถ้าพบร่องรอยความเสียหาย
การแตก รอยกระแทกหรืออืน่ ๆ อย่าพยายามเติมลมยาง
ห้ามยืนข้างๆ ยางที่กำลังเติมลมขณะที่ชุดเติมลมทำงาน
สังเกตที่แก้มยาง ถ้าพบร่องรอยความเสียหาย การแตก
รอยกระแทกหรืออื่นๆ ให้ปิดสวิตช์ชุดเติมลมและปล่อย
ลมออกโดยใช้วาล์วระบายแรงดัน (I) และห้ามขับรถต่อไปโดยใช้
ยางเส้นนี้
สารที่ใช้อดุ รอยรัว่ ประกอบไปด้วยกาวยางธรรมชาติ
อย่าให้ถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้า ถ้าเกิดขึ้นให้รีบใช้น้ำ
สะอาดจำนวนมากล้างออกทันที แล้วพบแพทย์
ถ้าภายใน 10 นาที แรงดันลมยางไม่ถึง 1.8 บาร์
(26 PSI) เเสดงว่ายางอาจจะเสียหายมาก การใช้ชุด
ซ่อมยางเพื่อใช้งานชั่วคราวไม่สามารถทำได้ ในกรณีนี้ห้ามขับรถ
ต่อไปโดยใช้ยางเส้นนี้

ในขณะที่ใช้งาน ห้ามปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล
ข้อควรระวัง
ห้ามใช้งานชุดเติมลมนานเกิน 10 นาที
หมายเหตุ : ใช้ชุดซ่อมยางกับรถที่มีอุปกรณ์นี้ติดมาพร้อมกับ
รถเท่านั้น
•
•
•
•

เปลี่ยนกระบอกซีลแลนท์ ใหม่ก่อนถึงวันหมดอายุ (ดูด้าน
บนของกระป๋อง)
แจ้งให้ผู้ใช้รถทุกท่านทราบ ว่ามีการซ่อมยางด้วยชุดซ่อม
ยางเพื่อใช้งานชั่วคราวเเละให้ใช้ความระมัดระวังในการขับ
รถในสภาวะต่างๆ เป็นพิเศษ

จอดรถในบริเวณข้างทาง ที่ไม่กีดขวางการจราจรและท่าน
สามารถใช้งานชุดซ่อมยางได้โดยไม่เกิดอันตราย
ดึงเบรกมือ ถึงแม้ว่าท่านจะจอดรถบนพื้นราบ ต้องแน่ ใจ
ว่ารถไม่เคลื่อนที่
อย่าดึงสิ่งที่ติดอยู่กับยางออก เช่น ตะปู หรือสกรูที่ติดอยูู่
บริเวณหน้ายาง
ในขณะที่ใช้ชุดเติมลมควรติดเครื่องยนต์ แต่ถ้ารถยนต์อยู่
ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก (เช่น ภายในอาคาร)
ในสภาพเช่นนี้เปิดสวิทช์ ให้ชุดเติมลมทำงานและดับ
เครื่องยนต์
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2. แกะป้ายเตือน A ซึ่งแสดงค่าความเร็วรถยนต์สูงสุดที่ยอม
ให้ขับรถได้ 80 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง (50 ไมล์ตอ่ ชัว่ โมง)
ออกจากกระบอกและนำไปติดตัง้ ไว้ในบริเวณแผงหน้าปัดใน
จุดทีผ่ ขู้ บั รถสามารถมองเห็นได้และไม่บดบังจุดสำคัญอื่นๆ
3. นำท่อยาง H พร้อมวาล์วระบายแรงดัน I และปลัก๊ ไฟกับสาย F
ออกมา
4. ติดตั้งท่อยาง H กับวาล์วระบายแรงดัน I เข้ากับกระบอก
ซีลแลนท์ B
5. ต่อกระบอกซีลแลนท์ B เข้ากับที่ยึดกระบอก D
6. ถอดฝาครอบจุดเติมลมยางที่ชำรุดออก
7. ขันท่อยางส่งน้ำยา C เข้ากับจุดเติมลมยางที่ชำรุด
8. ต้องแน่ ใจว่าสวิตช์ชุดเติมลม G อยู่ที่ตำเเหน่ง 0
9. เสียบปลั๊กต่อไฟฟ้า F เข้ากับที่จุดบุหรี่หรือต่อเข้ากับช่อง
จ่ายไฟฟ้าของรถยนต์ ดู ที่จุดบุหรี่ (หน้า 74)
10. ติดเครื่องยนต์
11. เปิดสวิตช์ชุดเติมลม G ไปที่ตำแหน่ง 1
12. เติมลมยางไม่เกิน 10 นาที ให้มีแรงดันลมยางอย่างน้อย
1.8 บาร์ (26 psi) และสูงสุด 3.5 บาร์ (51 psi) ปิดสวิตช์
ชุดเติมลมไปที่ตำเเหน่ง 0 เเละตรวจสอบเเรงดันลมยาง
ด้วยเกจวัดแรงดัน E
หมายเหตุ : ถ้าไม่สามารถเติมลมยางให้ ได้ 1.8 บาร์ (26 psi)
ให้หยุดการเติมลมยาง
หมายเหตุ : ในขณะที่เติมลมยาง น้ำยาอุดรอยรั่วจะไหลผ่านจุด
เติมลมยาง แรงดันอาจจะสูงถึง 6 บาร์ (87 psi) แต่จะลดลง
หลังจากนั้นประมาณ 30 วินาที

A ป้ายแสดง
B กระบอกซีลแลนท์
C ท่อทาง
D ที่ยึดกระบอก
E เกจแรงดัน
F สายไฟและปลั๊กต่อ
G สวิตช์ชุดเติมลม
H ท่อยางของชุดซ่อม
I วาล์วระบายแรงดัน

13. ถอดสายไฟชุดซ่อมยาง F ออกจากที่จุดบุหรี่หรือช่องจ่าย
ไฟฟ้าเอนกประสงค์

1. นำชุดซ่อมยางออกจากภาชนะที่บรรจุ
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กระทะล้อและยาง
14. คลายท่อยาง C ออกจากจุดเติมลมยางอย่างรวดเร็ว ขัน
ฝาปิดจุดเติมลมยางกลับเข้าไปให้แน่น
15. ถอดกระบอกซีลแลนท์ B ออกจากที่ยึดกระบอก D
16. เก็บอุปกรณ์ชดุ ซ่อมยางไว้ภายในรถ ในบริเวณทีป่ ลอดภัย
และสามารถนำมาใช้ ได้อย่างสะดวก เนื่องจากจำเป็นจะต้อง
ใช้เครื่องมือนี้อีกครั้งเพื่อตรวจสอบแรงดันลมยาง
17. ขับรถประมาณสามกิโลเมตร (สองไมล์) ทันที น้ำยาจะอุด
รอยรั่วบริเวณที่เสียหาย

22. ปล่อยให้ท่อยาง C และ H ต่อกับกระบอกซีลแลนท์ B
และเก็บชุดซ่อมยางในที่ปลอดภัย
23. ขับรถไปร้านยางที่ ใกล้ที่สุดเพื่อเปลี่ยนยางแทนเส้นที่
ซ่อมมาแล้ว ก่อนถอดยางออกจากกระทะล้อ แจ้งให้ร้านยาง
ทราบว่ามีน้ำยาอุดรอยรั่วอยู่ภายในยาง ให้เปลี่ยนกระบอก
ซีลแลนท์ B และ ท่อ C หลังการใช้งานทันทีเท่าที่จะทำได้
หมายเหตุ : พึงระลึกไว้เสมอว่า ชุดซ่อมยางถูกจัดเตรียมไว้ให้
ใช้งานชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินบนท้องถนนเท่านั้น ข้อกำหนด
หลังจากการใช้ชุดซ่อมยางจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ให้ขอ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านยางโดยเฉพาะ
คำเตือน
ก่อนขับรถ ต้องแน่ ใจว่าแรงดันลมยางอยู่ ในค่ากำหนด
ดู ข้อมูลทางเทคนิค (หน้า 125) ตรวจสอบแรงดัน
ลมยางเส้นที่ซ่อม จนกว่าจะเปลี่ยนยางเส้นใหม่

คำเตือน
ในระหว่างการขับรถ ถ้ามีการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง
พวงมาลัยส่าย หรือมีเสียงดังในขณะขับ ให้ลดความเร็ว
ลงเเละขับอย่างความระมัดระวัง จอดรถในสถานทีป่ ลอดภัย ตรวจ
สอบยางและแรงดันลมยางอีกครั้ง ถ้าแรงดันลมยางน้อยกว่า
1 บาร์ (14.7 psi) หรือถ้าพบร่องรอยการแตกร้าวรอยกระแทก
หรือความเสียหายอื่นที่มองเห็นได้ ห้ามขับรถต่อไปโดยใช้ยาง
เส้นนั้น

กระบอกซีลแลนท์เปล่าสามารถนำไปทิ้งรวมกับเศษสิ่งของที่เหลือ
ใช้ตามบ้านทั่วไป หรือส่งคืนให้กับผู้จำหน่ายฟอร์ด
เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามข้อกำหนดในการกำจัดของเสีย

18. หลังจากขับรถไปประมาณสามกิโลเมตร (สองไมล์) จอดรถเพือ่
ตรวจสอบและปรับตั้งแรงดันลมยางเส้นที่ซ่อมอีกครั้ง
19. ติดตั้งส่วนประกอบของชุดซ่อมยางอีกครั้งและอ่านค่าแรงดัน
จากเกจวัดแรงดัน E
20. ปรับตั้งแรงดันลมยางให้ ได้ตามค่ากำหนด ดู ข้อมูลทาง
เทคนิค (หน้า 125) ลมยาง
21. เมื่อเติมลมยางได้ตามค่ากำหนดแล้ว ปิดสวิตช์ชุดเติมลม
G ไปทีต่ ำแหน่ง 0 ถอดปลัก๊ สายไฟ F ออก ถอดท่อยาง C
และขันฝาปิดจุดเติมลมยางให้แน่น

การสลับยาง
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กระทะล้อและยาง
การใช้โซ่เมื่อมีหิมะ

ต้องแน่ ใจว่ายางล้อหน้าและหลังมีการสึกหรอที่สม่ำเสมอกัน
และเพื่อยืดอายุการใช้งานของยางให้ยาวนานขึ้น แนะนำให้
ผูข้ บั รถต้องสลับยางจากหน้าไปหลังเเละทำสลับกันทุกๆ ระยะทาง
การใช้งานระหว่าง 5,000 ถึง 10,000 กิโลเมตร (3,000 และ
6,000 ไมล์)
ข้อควรระวัง
ในขณะจอดรถ อย่าให้แก้มยางเบียดกับขอบถนน

คำเตือน
ห้ามใช้ความเร็วเกิน 50 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
(30 ไมล์ต่อชั่วโมง)
ห้ามใช้โซ่บนถนนที่ไม่มีหิมะ
การติดตั้งโซ่กับยางตามที่กำหนดเท่านั้น
ดู ข้อมูลทางเทคนิค (หน้า 125)

ถ้าจำเป็นต้องจอดรถบนทางลาดชันที่มีขอบถนน ให้ขับรถช้าๆ
เมือ่ เข้าใกล้ขอบถนน ค่อยๆ หักพวงมาลัยให้ลอ้ ขนานกับขอบถนน
ตรวจสอบยางเป็นประจำเพือ่ ดูรอยฉีกขาด วัตถุแปลกปลอมจาก
ภายนอกและการสึกผิดปกติของดอกยาง การสึกที่ไม่สม่ำเสมอ
นั้นสามารถบอกความหมายถึงศูนย์ล้ออยู่นอกค่ามาตรฐาน
ตรวจสอบแรงดันลมยาง (รวมไปถึงล้ออะไหล่) ในขณะที่ยาง
เย็นทุกๆ สองสัปดาห์

ข้อควรระวัง
ถ้ารถยนต์ของท่านมีซุ้มบังโคลนล้อ
ให้ถอดออกก่อนติดตั้งโซ่
หมายเหตุ : ABS ยังคงทำงานตามปกติ
ใช้โซ่ที่มีข้อต่อขนาดเล็กสำหรับหิมะเท่านั้น
ใช้โซ่สำหรับหิมะเฉพาะที่ล้อหน้าเท่านั้น

การใช้ยางสำหรับฤดูหนาว

รถยนต์ทม่ี รี ะบบควบคุมเสถียรภาพ
การทรงตัว (ESP)

ข้อควรระวัง
ต้องแน่ใจว่าใช้น็อตล้อที่ถูกออกแบบมาสำหรับใช้
กับกระทะล้อที่ใช้งานในฤดูหนาว

รถยนต์ที่มีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว (ESP) อาจจะ
มีลักษณะอาการขับเคลื่อนบางอย่างที่ไม่ปกติ

ถ้าใช้ยางสำหรับฤดูหนาว ต้องแน่ ใจว่าแรงดันลมยางถูกต้อง ดู
ข้อมูลทางเทคนิค (หน้า 125)

ข้อมูลทางเทคนิค
ค่าแรงขันน็อตล้อ

Nm (lb-ft)
110 (81)

ประเภทของกระทะล้อ
ทั้งหมด
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กระทะล้อและยาง
แรงดันลมยาง (ขณะเย็น)

ความเร็วรถยนต์สูงสุดไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (50 ไมล์ต่อชั่วโมง)
รุ่นรถยนต์
ทั้งหมด

ขนาด
175/65 R14

น้ำหนักบรรทุกปกติ
หน้า
หลัง
บาร์ (PSI)
บาร์ (PSI)
3 (44)
3 (44)

น้ำหนักบรรทุกเต็มที่
หน้า
หลัง
บาร์ (PSI)
บาร์ (PSI)
3 (44)
3 (44)

ความเร็วรถยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (100 ไมล์ต่อชั่วโมง)
รุ่นรถยนต์

ขนาด

ทั้งหมด

185/55 R 15*1

ทั้งหมด

185/55 R 15*2
195/50 R 16 1
195/50 R 16 2

ทั้งหมด
ทั้งหมด

น้ำหนักบรรทุกปกติ
หน้า
หลัง
บาร์ (PSI)
บาร์ (PSI)

น้ำหนักบรรทุกเต็มที่
หน้า
หลัง
บาร์ (PSI)
บาร์ (PSI)

2.1 (31)
2.1 (31)
2.1 (31)
2.1 (31)

2.4 (35)
2.4 (35)
2.4 (35)
2.4 (35)

1.8 (26)
2.1 (31)
1.8 (26)
2.1 (31)

3.2 (46)
3.2 (46)
3.2 (46)
3.2 (46)

*
ติดตั้งโซ่เข้ากับยางตามขนาดที่กำหนดเท่านั้น
1
ทั้งหมดยกเว้น ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
2

และเวียดนาม
สำหรับประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เท่านั้น

ความเร็วรถยนต์ต่อเนื่องเกิน 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (100 ไมล์ต่อชั่วโมง)

ทั้งหมด

185/55 R 15*1

น้ำหนักบรรทุกปกติ
หน้า
หลัง
บาร์ (PSI)
บาร์ (PSI)
2 (29)
2.3 (34)

ทั้งหมด

185/55 R 15*2

2.3 (34)

2.1 (31)

2.4 (35)

3.2 (46)

ทั้งหมด

195/50 R 16 1

2.3 (34)

2 (29)

2.4 (35)

3.2 (46)

รุ่นรถยนต์

ขนาด

น้ำหนักบรรทุกเต็มที่
หน้า
หลัง
บาร์ (PSI)
บาร์ (PSI)
3.2 (46)
2.4 (35)
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รุ่นรถยนต์
ทั้งหมด

ขนาดยาง
195/50 R 16 2

น้ำหนักบรรทุกปกติ
หน้า
หลัง
บาร์ (PSI)
บาร์ (PSI)
2.3 (34)
2.1 (31)

น้ำหนักบรรทุกเต็มที่
หน้า
หลัง
บาร์ (PSI)
บาร์ (PSI)
2.4 (35)
3.2 (46)

* ติดตั้งโซ่เข้ากับยางตามขนาดที่กำหนดเท่านั้น
1 ทั้งหมดยกเว้น ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม
2 สำหรับประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เท่านั้น
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รายละเอียดของรถยนต์
แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดของรถยนต์ หมายเลขตัวถังของรถยนต์ (VIN)

หมายเหตุ : ลักษณะของแผ่นป้ายอาจจะแตกต่างไปจากภาพที่
เเสดง
หมายเหตุ : ข้อมูลรายละเอียดของรถยนต์ที่ปรากฏบนเเผ่นป้าย
ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดทางการตลาดในเเต่ละประเทศ

หมายเลขตัวถังของรถยนต์ (VIN) จะปัม๊ อยูท่ บ่ี ริเวณพืน้ ด้านขวา
ข้างเบาะหน้า และที่บริเวณซ้ายมือของแผงหน้าปัด
A
B
C
D
E

หมายเลขตัวถังของรถยนต์
น้ำหนักของรถยนต์
น้ำหนักรวม
น้ำหนักสูงสุดที่เพลาหน้า
น้ำหนักสูงสุดที่เพลาหลัง

หมายเลขตัวถังของรถยนต์และน้ำหนักสูงสุดจะแสดงไว้ทแ่ี ผ่นป้าย
บริเวณด้านล่างของขอล็อคกลอนประตูด้านผู้โดยสาร
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ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค
มิติของรถยนต์

หัวข้อ

รายละเอียดของมิติ

มิติ หน่วยเป็น มิลลิเมตร (นิ้ว)

A

ความยาวสูงสุด – 5 ประตู

3 950 – 3 958 (155.5-155.8)

A

ความยาวสูงสุด – 4 ประตู

4 291 (168.9)
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ข้อมูลทางเทคนิค
หัวข้อ

รายละเอียดของมิติ

มิติ หน่วยเป็น มิลลิเมตร (นิ้ว)

B

ความกว้างรวมกระจกมองข้าง - 4 ประตู และ 5 ประตู

1 973 (77.7)

C

ความสูงรวม - 5 ประตู ที่น้ำหนักตัวรถตามมาตรฐาน EC

1 433 – 1 481 (56.4-58.3)

C

ความสูงรวม - 4 ประตู ที่น้ำหนักตัวรถตามมาตรฐาน EC

1 433 – 1 469 (56.4-57.8)

D

ฐานล้อ - 4 ประตู และ 5 ประตู

2 489 (98)

E

ความกว้างช่วงล้อหน้า - 4 ประตู และ 5 ประตู

1 473 – 1 493 (58-58.8)

E

ความกว้างช่วงล้อหลัง - 4 ประตู และ 5 ประตู

1 460 – 1 480 (57.5-58.3)
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คำแนะนำระบบเครื่องเสียง
รายละเอียดที่สำคัญของเครื่องเสียง
ข้อควรระวัง – ในขณะเปิดเครื่องออก จะมีการ

แพร่กระจายของเลเซอร์ที่มองไม่เห็น อย่าจ้องที่ลำแสง
หรือมองโดยตรงผ่านแว่นตาแบบธรรมดา

คำเตือน
เนื่องจากเทคนิคในการบันทึกเเผ่นซีดีเเบบครั้งเดียว
(CD-R) และเเบบบันทึกซ้ำ (CD-RW) แผ่นซีดีบาง
ประเภทอาจจะทำงานไม่ถูกต้อง
ชุดวิทยุและเครื่องเล่นซีดี ได้รับการออกแบบมาให้เล่น
แผ่นซีดตี ามมาตรฐานสากล (International Red Book
standard) แผ่นซีดที ม่ี รี ะบบป้องกันการคัดลอกจากผูผ้ ลิตบางราย
ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานนี้ อาจจะไม่สามารถเล่นได้
แผ่นซีดีที่มีสองรูปแบบ (dual format) แบบบันทึก
สองด้าน (Dual Sided Discs : DVD Plus, CD-DVD)
จากผู้ผลิตบางรายอาจจะหนากว่าแผ่นซีดีทั่วๆไป อาจจะไม่
สามารถเล่นได้ หรือ ทำให้เแผ่นติดค้างอยู่ภายในเครื่องเล่น
แผ่นซีดีที่มีรูปทรงแตกต่างจากทั่วไป หรือแผ่นซีดีที่มีฟิล์มป้องกัน
รอยขีดข่วน หรือมีป้ายแบบใช้กาวติด ไม่ควรนำมาใช้ การส่ง
เครื่องเล่นซีดีกลับเพื่อซ่อมแซม ถ้าตรวจพบแผ่นซีดีลักษณะนี้
อยู่ภายในตัวเครื่องเล่น จะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์การซ่อมตาม
เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพได้
เครื่องเล่นซีดี ได้รับการออกแบบมาให้เล่นกับแผ่น
ที่ใช้ในทางการค้าทัว่ ไป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐาน
12 เซนติเมตร เท่านัน้
ชุดเครื่องเสียงอาจจะเสียหายได้ ถ้าใส่สิ่งที่ไม่เหมาะสม
เช่น เหรียญสตางค์หรือบัตรเครดิตเข้าไปในช่องใส่
แผ่นซีดี

ป้ายแสดงเครื่องหมายของแผ่นซีดี
ซีดี

MP3

ป้ายแสดงชุดเครื่องเสียง
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ภาพรวมชุดเครื่องเสียง
ภาพรวมชุดเครื่องเสียง

หมายเหตุ : ชุดเครือ่ งเสียงจะมีจอแสดงข้อมูลรวมเป็นชุดเดียวกัน
อยู่เหนือช่องใส่แผ่นซีดี เพื่อใช้แสดงข้อมูลรายละเอียดที่สำคัญ
ในการควบคุมชุดเครื่องเสียง นอกจากนี้ ยังมีสัญญลักษณ์อื่นๆ
อยู่รอบหน้าจอ และจะติดขึ้นเมื่อฟังก์ชั่นนั้นถูกใช้งาน (เช่น CD
วิทยุหรือ AUX)

แบบที่ 1

A
B
C
D
E
F

นำแผ่นซีดีออกจากเครื่อง ดู เครื่องเล่นซีดี (หน้า 142)
ลูกศรแสดงทิศทาง
ช่องใส่แผ่นซีดี ดู เครื่องเล่นซีดี (หน้า 142)
ยืนยันคำสั่ง
ข้อมูลรายละเอียด
ข้อมูลสภาพการจราจร ดู ข้อมูลสภาพการจราจร (หน้า 138)
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ภาพรวมชุดเครื่องเสียง
การบันทึกสถานี ดู ปุ่มการบันทึกสถานี (หน้า 138)
การค้นหาขึ้น (Seek up) การเลือกแทร็กซีดี ดู การค้นหาสถานี (หน้า 137) ดู การเลือกแทร็ก (หน้า 142)
การเปิด/ปิด (ON/OFF) และการควบคุมเสียง
การค้นหาลง (Seek Down) การเลือกแทร็กซีดี ดู การค้นหาสถานี (หน้า 137) ดู การเลือกแทร็ก (หน้า 142)
เลือกเมนู
เลือกเมนูเสียง ดู การควบคุมเสียงต่ำ/เสียงสูง (หน้า 137) ดู การปรับความสมดุลย์ของเสียงระหว่างลำโพงซ้าย-ขวา/
หน้า-หลัง (หน้า 137)
M เลือกอุปกรณ์เสริม ดู ช่องต่ออุปกรณ์เสริม (หน้า 75) ดู ช่องต่ออุปกรณ์เสริม (หน้า 146)
N เลือกวิทยุเเละรูปเเบบคลื่นวิทยุ ดู การทำงานของชุดเครื่องเสียง (หน้า 137)
O เลือกซีดี ดู เครื่องเล่นซีดี (หน้า 142)
G
H
I
J
K
L

แบบที่ 2

A รายละเอียดของปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 1-4
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ภาพรวมชุดเครื่องเสียง
A

B

C

D

E
F

T

S
G
R
Q

H

P

O

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

N

M

L

K

J

I

นำแผ่นซีดีออกจากเครื่อง ดู เครื่องเล่นซีดี (หน้า 142)
ลูกศรแสดงทิศทาง
ช่องใส่แผ่นซีดี ดู เครื่องเล่นซีดี (หน้า 142)
ยืนยันคำสั่ง
ข้อมูลรายละเอียด
ข้อมูลสภาพการจราจร ดู ข้อมูลสภาพการจราจร (หน้า 138)
เลือกเมนูเสียง ดู การควบคุมเสียงต่ำ/เสียงสูง (หน้า 137) ดู การปรับความสมดุลย์ของเสียงระหว่างลำโพงซ้าย-ขวา/
หน้า-หลัง (หน้า 137)
ปุ่มหมายเลขโทรศัพท์และการบันทึกสถานี ดู การใช้โทรศัพท์ (หน้า 150) ดู การบันทึกสถานี (หน้า 138)
ปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 4
ปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 3
การค้นหาขึ้น (Seek up) การเลือกแทร็กซีดี ดู การค้นหาสถานี (หน้า 137) ดู การเลือกแทร็ก (หน้า 142)
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ภาพรวมชุดเครื่องเสียง
L
M
N
O
P
Q
R

การเปิด/ปิด (ON/OFF) และการควบคุมเสียง
การค้นหาลง (Seek Down) การเลือกแทร็กซีดี ดู การค้นหาสถานี (หน้า 137) ดู การเลือกแทร็ก (หน้า 142)
ปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 2
ปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 1
เลือกเมนู
เมนูโทรศัพท์/หยุดเสียง ดู โทรศัพท์ (หน้า 148)
การเลือกอุปกรณ์เสริม USB และ iPod ดู ช่องต่ออุปกรณ์เสริม (หน้า 75) ดู ช่องต่ออุปกรณ์เสริม (หน้า 146)
ดู การต่ออุปกรณ์ (หน้า 168)
S เลือกวิทยุเเละรูปเเบบคลื่นวิทยุ ดู การทำงานของชุดเครื่องเสียง (หน้า 137)
T เลือกซีดี ดู เครื่องเล่นซีดี (หน้า 142)
หลังจากเลือกใช้งานระบบใดๆ ของชุดเครื่องเสียง รายละเอียดของปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 1-4 จะมีข้อความแสดงขึ้น ข้อความเหล่านี้
จะเปลี่ยนไปตามการใช้งานในขณะนั้น คำอธิบายสำหรับปุ่มต่างๆ จะแสดงไว้ที่ด้านล่างของจอแสดงผล

135
103-182.indd 33

14/7/2553 8:10:24

ระบบความปลอดภัยของชุดเครื่องเสียง
รหัสความปลอดภัย
ชุดเครื่องเสียงแต่ละชุดจะมีรหัสเฉพาะของตนเอง และเชื่อมต่อ
กับหมายเลขตัวถังของรถยนต์ (VIN) ระบบนี้จะตรวจสอบโดย
อัตโนมัติว่าชุดเครื่องเสียงและหมายเลขตัวถังของรถยนต์สอด
คล้องกัน หลังจากนั้นจึงจะสามารถใช้งานได้
ถ้ามีคำว่า Security Code แสดงขึ้นมา โปรดติดต่อผู้จำหน่าย
ฟอร์ด
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การทำงานของชุดเครื่องเสียง
การเปิดเเละปิด

ในขณะที่รับฟังเสียงจากแหล่งสัญญาณอื่นๆ การกดที่ปุ่มนี้จะ
ทำให้กลับไปรับฟังคลื่นวิทยุเดิม
อีกวิธีหนึ่ง คือ กดปุ่มลูกศรซ้าย เพื่อแสดงรูปเเบบคลื่นวิทยุ
ที่มีอยู่ ในขณะนั้น เลื่อนไปยังรูปเเบบคลื่นวิทยุที่ต้องการและ
กด OK

กดปุ่ม ON/OFF เพื่อเปิด/ปิดชุดเครื่องเสียง หลังจากบิดสวิตช์
กุญแจไปที่ตำแหน่ง OFF แล้ว ชุดเครื่องเสียงจะยังคงทำงาน
ต่อไปได้อีกหนึ่งชั่วโมง
วิทยุจะปิด (OFF) โดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมง

การค้นหาสถานี

การควบคุมเสียงต่ำ (Bass)/เสียงสูง
(Treble)

การค้นหาสถานี (Seek)
เลือกรูปเเบบคลื่นวิทยุและกดปุ่ม (Seek) ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง
(up หรือ down) เบาๆ ครั้งเดียว การค้นหาสถานีจะหยุดที่
สถานีแรกที่พบตามทิศทางที่เลือก

1. กดปุ่มเมนูเสียง
2. ใช้ปุ่มลูกศร ขึ้น-ลง เพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการปรับตั้ง
3. ใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย-ขวา เพื่อเลือกการปรับตั้งระดับตาม
ความต้องการ
หน้าจอจะมีการแสดงระดับเสียงที่เลือกปรากฎขึ้น กด OK
เพื่อยืนยันการปรับตั้ง

การค้นหาสถานีดว้ ยตนเอง (Manual tuning)
แบบที่ 1

1. กดปุ่ม MENU
2. เลือก RADIO จากนั้นตามด้วย MANUAL TUNE
3. ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาสถานีช้าๆ หรือกดค้างไว้
เพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งได้สถานีที่ต้องการ
4. กด OK เพื่อรับฟังสถานีที่ต้องการ

การควบคุมความสมดุลของเสียง
ระหว่างลำโพงซ้าย-ขวา/หน้า-หลัง
การควบคุม Fade ใช้เพือ่ ปรับระดับความดังเสียงของลำโพงหน้า
และหลัง ใช้ ได้เฉพาะรถที่มีลำโพงหลังติดตั้งอยู่ด้วย
การควบคุม Balance ใช้เพื่อปรับระดับความดังของเสียง
ระหว่างลำโพงด้านซ้ายและขวา
1. กดปุ่มเมนูเสียง
2. ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น-ลง เพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการปรับตั้ง
3. ใช้ปุ่มลูกศรซ้าย-ขวา เพื่อเลือกการปรับตั้งระดับตามความ
ต้องการ หน้าจอจะมีการแสดงระดับที่เลือกปรากฎขึ้น
4. กด OK เพื่อยืนยันการปรับตั้ง

แบบที่ 2
1. กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 2
2. ใช้ปมุ่ ลูกศรซ้ายและขวาเพือ่ ค้นหาขึน้ หรือลงช้าๆ หรือกดค้าง
ไว้เพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งได้สถานีที่ต้องการ
3. กด OK เพื่อรับฟังสถานีที่ต้องการ

การค้นหาสถานีอย่างต่อเนือ่ ง (Scan tuning)
การค้นหาแบบ Scan จะหยุดและให้รบั ฟังเสียงของสถานีทต่ี รวจ
พบในช่วงระยะเวลาสั้นๆและค้นหาสถานีถัดไปอย่างต่อเนื่อง

ปุ่มเลือกรูปเเบบคลื่นวิทยุ
กดปุ่ม RADIO เพื่อเลือกรูปเเบบคลื่นวิทยุที่มีอยู่ ในขณะนั้น

137
103-182.indd 35

14/7/2553 8:10:25

การทำงานของชุดเครื่องเสียง
การบันทึกสถานีอัตโนมัติ

แบบที่ 1
1. กดปุ่ม MENU
2. เลือก RADIO จากนั้นตามด้วย SCAN
3. ใช้ปุ่ม (Seek) ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง (up/down) เพื่อค้นหาสถานี
ขึ้นหรือลงตามที่ต้องการ
4. กด OK เพื่อรับฟังสถานีนั้นต่อไป

หมายเหตุ : ระบบจะบันทึกสถานีทส่ี ญั ญาณดีทส่ี ดุ 10 สถานี
ที่มีอยู่ ในขณะนั้น ทั้งสถานีที่มีรูปเเบบคลื่นวิทยุในระบบ AM
หรือ FM และจะลบสถานีทบ่ี นั ทึกไว้กอ่ นหน้านัน้ สำหรับสถานี
ทีม่ รี ูปเเบบคลื่นวิทยุในระบบอื่น สามารถบันทึกได้ดว้ ยตนเอง
โดยใช้วิธีการที่เหมือนกัน
• กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 1 หรือปุ่ม RADIO ค้างไว้
• เมื่อการค้นหาคลื่นเสร็จสมบูรณ์ เสียงจะกลับมาดังอีกครั้ง
และสถานีที่มีสัญญาณคลื่นความถี่ที่ดีที่สุดจะถูกบันทึกโดย
อัตโนมัติ

แบบที่ 2
1. กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 3
2. ใช้ปุ่ม Seek ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง (up/down) เพื่อค้นหาสถานีขึ้น
หรือลงตามที่ต้องการ
3. กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 3 อีกครั้ง หรือ OK เพื่อรับฟังสถานีนั้น
ต่อไป

ข้อมูลสภาพการจราจร

สถานี FM หลายคลื่นมีรหัส TP เพื่อแสดงว่าสถานีเหล่านั้น
สามารถรายงานสภาพการจราจรได้

ปุ่มการบันทึกสถานี

การรายงานสภาพการจราจร

จุดเด่นนี้ ช่วยให้สามารถบันทึกสถานีที่ชอบและเลือกรับฟังได้
อย่างรวดเร็ว โดยเลือกรูปเเบบคลื่นวิทยุและกดปุ่มบันทึกสถานี
ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง
1. เลือกรูปเเบบคลื่นวิทยุ
2. เลือกสถานีที่ต้องการ
3. กดปุ่มบันทึกสถานีปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้ ข้อความและ
ตัวเลขจะปรากฎขึ้น เมื่อขั้นตอนการบันทึกเสร็จสมบูรณ์ ชุด
เครื่องเสียงจะหยุดเสียงชั่วขณะ เพื่อเป็นการยืนยัน
สามารถบันทึกสถานีได้กับทุกรูปเเบบคลื่นวิทยุโดยทำซ้ำขั้นตอน
ด้านบน
ขณะกำลังฟังวิทยุ สามารถเลือกสถานีที่บันทึกไว้แล้วได้โดย
การกดปุ่มลูกศร ขึ้นหรือลง ขวาหรือ OK จากนั้นเลือกสถานีที่
บันทึกไว้ตามความต้องการ และกด OK
หมายเหตุ : เมื่อท่านขับรถไปในต่างพื้นที่ โดยมีสถานีที่กระจาย
เสียงคลืน่ วิทยุในระบบ FM หลายคลืน่ ความถีแ่ ละถ้าคลืน่ ความถีน่ น้ั
ได้รับการบันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว อาจจะมีการปรับใช้ความถี่ที่ถูกต้อง
สำหรับพื้นที่นั้นแทน

ก่อนที่จะรับทราบการรายงานสภาพการจราจร ท่านต้องกดปุ่ม
TA เมื่ออักษร TA ปรากฎขึ้น แสดงว่าพร้อมทำงาน
ถ้าหากท่านกำลังฟังสถานีที่รายงานสภาพการจราจรอยู่ อักษร
‘TA’ จะปรากฎขึ้นมาเช่นเดียวกัน ไม่เช่นนั้นแล้ว ระบบจะ
ค้นหาการรายงานสภาพการจราจรอื่นๆ
ในขณะทีก่ ำลังฟังวิทยุหรือเล่นซีดี เมือ่ มีการรายงานสภาพการจราจร
ขึน้ มาในขณะนัน้ วิทยุจะเปลีย่ นเป็นการรายงานสภาพการจราจร
โดยอัตโนมัติ อักษร TA จะปรากฎขึ้นที่หน้าจอ
ถ้าไม่มีการเลือกสถานีที่รายงานสภาพการจราจร หรือการกลับ
ไปที่สถานีเดิมโดยใช้ปุ่มบันทึกสถานี วิทยุจะยังคงอยู่ที่สถานี
นั้นจนกว่า :
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• ปิด TA จากนั้น เปิดอีกครั้ง
• ในบางรุน่ การควบคุมเสียงจะอยูท่ ่ี 0 เป็นเวลาสีน่ าที หลังจาก
นั้นชุดเครื่องเสียงจะกลับไปยังสถานีที่รายงานสภาพการจราจร
อื่น

ระดับเสียงการรายงานสภาพการจราจร

หากมีการรายงานสภาพการจราจร เเทรกเข้ามาระหว่างการรับ
คลื่นความถี่วิทยุตามปกติ ระดับเสียงของการรายงานจะดังกว่า
ระดับปกติที่รับฟังกัน
การปรับระดับเสียง :
• ในระหว่างทีม่ กี ารรายงานสภาพการจราจร (TA) ใช้ปมุ่ ควบคุม
เสียงเพือ่ ปรับระดับเสียงตามความต้องการ หน้าจอจะแสดงระดับ
เสียงในการปรับตั้ง

การสิ้นสุดการรายงานสภาพการจราจร

เมื่อสิ้นสุดการรายงานสภาพการจราจรในแต่ละช่วง วิทยุจะกลับ
ไปที่การทำงานตามปกติ ในระหว่างการรายงานสภาพการจราจร
ถ้าต้องการยกเลิกชั่วคราวก่อนจบรายงาน ให้กด TA
หมายเหตุ : ถ้ากด TA หรือ TRAFFIC ในช่วงเวลาอืน่ ๆ ระบบ
จะปิดการทำงานของการรายงานสภาพการจราจรทั้งหมด
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รายการต่างๆ ของชุดเครื่องเสียง
การควบคุมความดังของเสียง
โดยอัตโนมัติ

สถานีข่าว
วิทยุบางรุน่ จะสลับการรับคลืน่ ไปยังสถานีขา่ วทีก่ ระจายเสียงคลืน่
วิทยุในระบบ FM หรือตามระบบข้อมูลวิทยุ (Radio Data System :
RDS) รวมทั้งเชื่อมต่อกับสถานีเครือข่ายต่างๆ เช่นเดียวกันกับ
ลักษณะของการรายงานสภาพการจราจร

ในบางรุน่ จะมีระบบควบคุมระดับความดังของเสียงโดยอัตโนมัติ
(AVC) ทำหน้าที่ปรับระดับความดังของเสียงเพื่อชดเชยเสียง
รบกวนของเครือ่ งยนต์ และเสียงรบกวนจากความเร็วของรถยนต์
ที่วิ่งบนพื้นถนน
1. กดปุ่ม MENU และเลือก AUDIO
2. เลือก AVC LEVEL หรือ ADAPTIVE VOL
3. ใช้ปุ่มลูกศรซ้ายหรือขวา เพื่อปรับตั้ง
4. กด OK เพื่อยืนยัน
5. กด MENU เพื่อกลับไปสู่รายการก่อนหน้านั้น

ในขณะทีม่ กี ารกระจายเสียงของสถานีขา่ ว หน้าจอจะแสดงให้รบั
ทราบว่ามีการรายงานข่าวเข้ามา การสลับไปรับฟังสถานีข่าว
ระดับของเสียงจะอยู่ ในระดับเดียวกันกับการรายงานสภาพการ
จราจร
1. กด MENU
2. เลือก AUDIO
3. ไปที่ NEWS และ ปิดหรือเปิด ด้วยปุ่ม OK
4. กด MENU เพื่อกลับไปสู่รายการก่อนหน้านั้น

การประมวลผลสัญญาณดิจิตัล
(Digital Signal Processing : DSP)

การเปลี่ยนเเปลงคลื่นความถี่
(Alternative Frequency : AF)

การปรับตำแหน่งเสียงด้วย DSP
(DSP occupancy)

การกระจายเสียงคลื่นวิทยุในระบบ FM จำนวนมาก จะมีรหัส
ของโปรแกรม (Program Identification : PI) ซึง่ ชุดเครือ่ งเสียง
สามารถจำแนกรหัสนี้ได้้
ในขณะขับรถจากสถานที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ถ้าวิทยุมีระบบเลือก
คลื่นความถี่ (AF) และเปิดใช้งานอยู่ หน้าที่นี้จะค้นหาคลื่นที่มี
สัญญาณแรงกว่า ถ้าตรวจพบก็จะสลับไปรับสถานีนั้น
อย่างไรก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ การค้นหาคลื่นความถี่ของ
AF อาจจะรบกวนการรับคลื่นความถี่ของวิทยุตามปกติชั่วคราว

เนื่องจากระยะของลำโพงแต่ละตัวกับเบาะนั่งในแต่ละตำแหน่ง
แตกต่างกัน จุดเด่นนี้ จะช่วยปรับเสียงให้เหมาะสมกับเบาะนั่ง
ทุกตำแหน่ง เลือกตำแหน่งของเบาะและรายการที่จะสามารถฟัง
จากเครื่องเสียงได้อย่างถูกต้อง

การปรับรูปแบบเสียงด้วย DSP
(DSP equalizer)
เลือกรูปแบบของดนตรีที่ใกล้เคียงกับที่ท่านชอบมากที่สุด ชุด
เครื่องเสียงจะเปลี่ยนรูปแบบของเสียงที่ออกมาตามลักษณะของ
ดนตรีที่ท่านเลือกไว้

การปรับตั้ง DSP

1. กดปุ่ม MENU
2. เลือก AUDIO
3. เลือกไปที่ฟังก์ชั่น DSP
4. ใช้ลูกศรขึ้นและลงเพื่อเลือกการปรับตั้งที่ต้องการ
5. กด OK เพื่อยืนยันการปรับตั้ง
6. กด MENU เพื่อกลับไปสู่รายการก่อนหน้านั้น
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เมื่อเลือกให้ระบบทำงาน ระบบจะคำนวณความแรงของสัญญาณ
อย่างต่อเนื่อง ถ้าพบว่ามีสัญญาณที่ดีกว่า วิทยุจะสลับไปรับคลื่น
ความถี่นั้น ในขณะที่กำลังตรวจสอบคลื่นความถี่ที่มี ให้เลือก
เสียงของวิทยุจะเงียบลงชั่วขณะหนึ่ง และถ้าจำเป็นจะค้นหา
คลื่นความถี่เดิมด้วย
เมือ่ ตรวจพบหนึง่ สถานีหรือมากกว่าก็จะบันทึกสถานีทร่ี บั สัญญาณ
ได้ ไว้ หรือถ้าไม่พบสถานี ใดๆ วิทยุจะกลับคืนสู่คลื่นความถี่
ที่ถูกบันทึกไว้ก่อนหน้านั้น
เมื่อเลือกให้ระบบทำงาน ‘AF’ จะปรากฎขึ้นบนหน้าจอ
1. กดปุ่ม MENU
2. เลือก AUDIO
3. เลือก ALTERNAT FREQ และปิดหรือเปิดด้วยปุ่ม OK
4. กด MENU เพื่อกลับไปสู่รายการก่อนหน้านั้น

2. เลือก AUDIO
3. เลือก RDS REGIONAL เเละเปิดหรือปิด ด้วยปุ่ม OK
4. กดปุ่ม MENU เพื่อกลับไปสู่รายการก่อนหน้านั้น

สถานีวิทยุท้องถิ่น (Regional
Mode : REG)
REG จะควบคุมการทำงานของ AF เพือ่ ให้สลับการรับสัญญาณ
ระหว่างสถานีที่เป็นเครือข่ายในท้องถิ่นกับสถานีที่เป็นแม่ของ
เครือข่าย การกระจายเสียงคลืน่ ความถีอ่ าจจะเป็นเครือข่ายขนาด
ใหญ่ครอบคลุมพื้นที่หลายส่วนในประเทศเป็นบริเวณกว้าง แต่
ในหลายๆ ช่วงเวลาระหว่างวัน เครือข่ายขนาดใหญ่นจ้ี ะแบ่งย่อย
เป็นเครือข่ายขนาดเล็กจำนวนหนึง่ ตัวอย่างเช่น เมืองขนาดใหญ่
และเมืองขนาดเล็ก ถ้าไม่มีการแบ่งย่อยเครือข่ายการกระจาย
เสียงของทั้งเครือข่ายจะเหมือนกัน
การเปิดให้ระบบทำงาน (Regional mode ON) จะป้องกันการ
สลับไปสุ่มค้นหาคลื่นความถี่จากระบบการเปลี่ยนเเปลงคลื่น
ความถี่ (AF) เมื่อเครือข่ายในท้องถิ่นใกล้เคียงที่ ไม่ ได้กระจาย
เสียงในรายการเดียวกัน
ปิดการทำงานของระบบ (Regional mode OFF) ถ้าเครือข่าย
ในท้องถิน่ ใกล้เคียงกระจายเสียงในรายการเดียวกันจะครอบคลุม
พื้นที่ได้กว้างกว่า แต่ถ้าเครือข่ายไม่ ได้กระจายเสียงในรายการ
เดียวกัน อาจจะเกิดการสลับไปสุ่มค้นหาคลื่นความถี่จากระบบ
การเปลี่ยนเเปลงคลื่นความถี่ (AF) ได้
1. กดปุ่ม MENU
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การเล่นซีดี

เครื่องเล่นซีดี
การเล่นแบบสลับเพลง/สุม่ เลือกเพลง

หมายเหตุ : ในระหว่างการเล่น หน้าจอจะแสดงหมายเลขของ
แผ่นซีดี หมายเลขของแทร็กและเวลาที่ผ่านไปตั้งแต่เริ่มต้นเล่น
แทร็กนั้น

การเล่นแบบสลับเพลงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการสุ่มเลือกเพลง
เพลงทั้งหมดในซีดีจะเล่นเรียงลำดับตามการสุ่ม

ในระหว่างการรับวิทยุ กดปุ่ม CD เพื่อเริ่มต้นการเล่นซีดี
การเล่นซีดีจะเริ่มทันทีหลังจากใส่แผ่นดิสก์

1. กด MENU และเลือก CD MODE
2. เลือก SHUFFLE จากนั้นสามารถเลือกให้ทำงาน (ON)
หรือไม่ทำงาน (OFF)
ในขณะที่เล่น MP3 CD สามารถเลือก SHUFFLE เพื่อสุ่มเล่น
เพลงทั้งหมดในซีดี หรือสุ่มเล่นเพลงในแต่ละโฟลเดอร์

แบบที่ 1

การเลือกแทร็ก
• กดปุ่ม Seek Up หนึ่งครั้งเพื่อเลือกเพลงต่อไป หรือกดปุ่ม
ซ้ำ เพื่อเลือกเพลงต่อไปทีละเพลง
• กดปุ่ม Seek Down หนึ่งครั้งเพื่อเล่นเพลงในขณะนั้นซ้ำ
ถ้ากดปุ่มภายในสองวินาทีของการเริ่มต้นของเพลง จะเป็น
การเลือกเล่นเพลงก่อนหน้านั้น
• กดปุ่ม Seek Down ซ้ำๆ กัน เพื่อเลือกเพลงก่อนหน้านั้น
ย้อนกลับไปทีละเพลง
• กดลูกศรขึ้นหรือลง และใช้ปุ่ม OK เพื่อเลือกเพลงที่ต้องการ

แบบที่ 2

กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 2
หมายเหตุ : ในขณะที่เล่น MP3 CD การเลือก SHUFFLE
เพือ่ สุม่ เล่นเพลงทัง้ หมดในซีดี หรือสุม่ เล่นเพลงในแต่ละโฟลเดอร์
การกดปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 2 ซ้ำจะกระตุ้นการทำงาน
ใช้ปุ่ม Seek up หรือ Down เพื่อเลือกแทร็กต่อไป หรือสลับ
การเล่นตามต้องการ

การเล่นเพลงซ้ำ

แบบที่ 2

แบบที่ 1

สามารถป้อนหมายเลขเพลงที่ต้องการ โดยใช้ปุ่มหมายเลข
(ตัวอย่าง 1 ต่อด้วย 2 สำหรับเพลงที่ 12) และกด OK หรือ
หมุนปุ่มไปที่หมายเลขนั้นแล้วกด OK

1. กด MENU และเลือกโหมด CD
2. เลือกเล่นซ้ำ (REPEAT) เพื่อเปิด (ON) หรือปิด (OFF)
การทำงาน เมื่อเพลงนั้นเล่นจบ จะเล่นซ้ำใหม่อีกครั้ง
ในขณะที่เล่น MP3 CD สามารถเลือก เล่นซ้ำ (REPEAT)
เพื่อเล่นซ้ำทีละเพลง หรือเล่นซ้ำทั้งโฟลเดอร์

การเดินหน้า/ถอยหลัง อย่างรวดเร็ว
กดปุ่ม Seek Up/Down ค้างไว้ เพื่อค้นหาเพลงต่อไปหรือ
ก่อนหน้าอย่างรวดเร็ว

แบบที่ 2

กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 2
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รูปแบบตามมาตรฐาน ISO 9660

ในขณะที่เล่น MP3 CD สามารถเลือก เล่นซ้ำ (REPEAT)
เพือ่ เล่นซ้ำทีละเพลง หรือเล่นซ้ำทัง้ โฟลเดอร์ การกดปุม่ เลือก
ฟังก์ชั่น 1 ซ้ำ จะกระตุ้นการทำงาน

เป็นรูปแบบมาตรฐานสากล สำหรับไฟล์หรือโฟลเดอร์ของ
CD-ROM ที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด
มีค่ากำหนดอยู่หลายระดับ ในระดับที่ 1 ชื่อไฟล์ต้องอยู่ ใน
ฟอร์แมท 8.3 (ชื่อไฟล์ ใช้ตัวอักษรไม่เกิน 8 ตัว และอักษร
ต่อท้าย “.MP3” ไม่เกิน 3 ตัว) และเป็นตัวพิมพ์ ใหญ่
ในระดับที่ 2 ชือ่ ของโฟลเดอร์มีได้ ไม่เกิน 8 ตัวอักษร และจำนวน
โฟลเดอร์ย่อยซ้อนกันมีได้ ไม่เกิน 8 ระดับ ส่วนชื่อไฟล์สามารถ
มีความยาวได้ถึง 31 ตัวอักษร
แต่ละโฟลเดอร์หลักสามารถมีโฟลเดอร์ย่อยได้ถึง 8 ระดับ
สำหรับฟอร์แมท Joliet หรือ Romeo การกำหนดขอบเขตของ
โปรแกรมสำหรับเขียนแผ่น CD โปรดพิจารณาข้อกำหนดเหล่านี้

การสแกนแทร็กเครื่องเล่นซีดี
การสแกน (SCAN) จะทำให้สามารถฟังเพลงแต่ละเพลงได้
ประมาณ 5 วินาที

แบบที่ 1
การสแกน สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะของแผ่นซีดี
ที่กำลังเล่นอยู่
1. กด MENU และเลือก CD MODE
2. เลือก SCAN และตามด้วยเปิด (ON) หรือปิด (OFF)
การทำงาน
หมายเหตุ : ในขณะที่กำลังเล่น MP3 CD สามารถเลือก
สแกน (SCAN) เพื่อสแกนทั้งซีดี หรือสแกนเพลงในโฟลเดอร์
เดียว

มัลติเซสชั่น
คือการบันทึกข้อมูลซึ่งสามารถเพิ่มเติมข้อมูลโดยใช้วิธีที่เรียกว่า
Track-AT-Once
ใน CD รุ่นเดิมจะเริ่มต้นส่วนควบคุมที่เรียกว่า Lead-IN
และสิ้นสุดส่วนควบคุมนั้นเรียกว่า Lead-OUT มัลติเซสชั่น
CD เป็น CD ทีม่ มี ลั ติเซสชัน่ ในแต่ละส่วนจะรวม Lead-IN
กับ Lead-OUT โดยพิจารณาเป็นส่วนเดียวกัน
• CD-EXTRA : เป็นฟอร์แมทที่บันทึกเสียง
(CD ข้อมูลเสียง) เป็นแทร็กบนเซสชั่น 1 และข้อมูลการ
บันทึกเป็นแทร็กบนเซสชั่น 2
• MIXED CD : ในฟอร์แมทนี้ ข้อมูลการบันทึกเป็นแทร็ก 1
และ เสียง (CD ข้อมูลเสียง) จะบันทึกเป็นแทร็ก 2

3. กด OK เพื่อหยุดการสแกน

แบบที่ 2
1. กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 3
หมายเหตุ : ในขณะที่กำลังเล่น MP3 CD สามารถเลือก
สแกน (SCAN) เพื่อสแกนทั้งซีดี หรือสแกนเพลงในโฟลเดอร์
เดียว กดปุ่มฟังก์ชั่น 3 ซ้ำ เพื่อกระตุ้นการทำงาน
2. กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 3 อีกครั้ง เพื่อหยุดการสแกน

การเล่นไฟล์ MP3
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
เป็นรูปแบบของเทคโนโลยีในการบีบอัดข้อมูลมาตรฐาน
ซึ่งทำให้สามารถใช้สื่อเพื่อความบันเทิงอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น
สามารถเล่นไฟล์ MP3 ได้ในรูปแบบของ CD-ROM, CD-R
และ CD-RW แผ่นซีดจี ะต้องมีมาตรฐานอยู่ในระดับ ISO 9660
ระดับ 1 หรือ 2 หรือในรูปแบบของ Joliet หรือ Romeo หรือ
แผ่นซีดีที่บันทึกในรูปแบบของมัลติเซสชั่น
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เครื่องเล่นซีดี
รูปแบบของไฟล์ (File format)

คำแนะนำการเล่น : เพื่อกำหนดลำดับที่ต้องการเล่นให้ใส่ลำดับ
หมายเลข (เช่น “01” “02”) ก่อนชือ่ ไฟลเดอร์หรือชือ่ ไฟล์จาก
นัน้ บันทึกรายการต่างๆ ลงบนแผ่นซีดี (ลำดับจะแตกต่าง กันไป
ขึ้นอยู่กับซอฟท์แวร์ที่ใช้เขียน)

• ฟอร์แมทที่นอกเหนือจากระดับ ISO 9660 ระดับ 1 และ 2
การแสดงชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์อาจจะไม่ถูกต้อง
• ในขณะทีก่ ำหนดชือ่ ต้องแน่ใจว่าเพิม่ “.MP3” ต่อจากชือ่ ไฟล์
• ถ้าเพิ่มส่วนต่อท้าย “.MP3” เป็นอย่างอื่น ชุดเครื่องเสียง
จะไม่สามารถอ่านคุณสมบัติของไฟล์ ได้และจะทำให้มีการ
ค้นหารูปเเบบเสียงเเบบเดาสุม่ ซึง่ อาจจะทำให้ลำโพงของท่าน
เสียหายได้
• แผ่นซีดีต่อไปนี้ อาจจะใช้เวลาในการเริ่มต้นเล่นนานกว่าปกติ
• แผ่นซีดีที่บันทึกด้วยโครงสร้างที่ซับซ้อน
• แผ่นซีดีที่บันทึกในรูปแบบมัลติเซสชั่น
• แผ่นซีดีที่บันทึกข้อมูลไม่ครบ

การเล่นแผ่นดิสก์มัลติเซสชั่น

เมื่อแทร็กแรกของเซสชั่นแรกเป็นข้อมูล CD เสียง

ID3 Tag Version 2

ข้อมูลที่เป็นเสียงในแผ่นซีดีของเซสชั่นแรกจะเริ่มเล่น ข้อมูล
ที่ไม่ใช่เสียง/ข้อมูลของไฟล์ MP3 (เช่น หมายเลขลำดับของแทร็ก
เวลา หรืออื่นๆ) จะแสดงผลที่หน้าจอโดยไม่มีเสียง

หัวข้อต่อไปนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเล่น File MP3 ที่มีข้อมูล ID3 Tag
Version 2
• เมือ่ มีการข้ามในส่วนของ ID3 Tag Ver.2 (เริม่ ต้นของแทร็ก)
จะไม่มีเสียงออก ช่วงเวลาในการข้ามเปลี่ยนตามความจุของ
ID3 Tag Ver.2 ตัวอย่าง : ที่ 64 Kbytes จะอยู่ที่ 2 วินาที
(มี RealJukebox)
• การแสดงเวลาการเล่นที่ผ่านไป เมื่อมีการข้ามในส่วนของ
ID3 Tag Ver.2 สำหรับไฟล์ MP3 ที่มีอัตราบิทนอกเหนือ
จาก 128 Kbps ระหว่างการเล่นเวลาที่แสดงจะไม่ถูกต้อง
• เมื่อไฟล์ MP3 สร้างมาจากซอฟท์แวร์แปลงไฟล์ MP3
(เช่น RealJukebox – ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของ
RealNetworks Inc) ID3 Ver.2 จะถูกเขียนโดยอัตโนมัติ

เมือ่ แทร็กแรกของเซสชัน่ แรกไม่ใช่ขอ้ มูล CD เสียง
• ถ้าไฟล์ MP3 มีอยู่ในแผ่นดิสก์ ไฟล์ MP3 จะเล่นและ
ข้อมูลอื่นจะถูกข้ามไป (ไม่อ่านข้อมูล CD เสียง)
• ถ้าไม่มีไฟล์ MP3 อยู่ในแผ่นดิสก์ จะไม่มีการเล่น (ไม่อ่าน
ข้อมูล CD เสียง)

ลำดับการเล่นไฟล์ MP3

การเล่นโฟลเดอร์และไฟล์ จะเรียงตามลำดับที่แสดง
หมายเหตุ : โฟลเดอร์ที่ไม่มีไฟล์ MP3 จะถูกข้ามไป
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เครื่องเล่นซีดี
การเลือกเพลงจาก MP3
(MP3 Navigation)

• ชื่อแผ่นดิสก์
• ชื่อศิลปิน
• ชื่อแทร็ก
ขั้นตอนการเลือกจะเหมือนกันกับการแสดงผลของ MP3

การบันทึก MP3 ลงแผ่นซีดีทำได้หลายรูปแบบ อาจจะวางไว้ใน
รูปแบบของ รูท ไดเร็คเทอรี่ (root directory) เช่นเดียวกันกับ
ซีดีเสียงแบบเดิม หรือวางไว้ในรูปแบบของโฟลเดอร์ ซึ่งอาจ
สามารถแสดงผลเช่น อัลบั้ม ศิลปิน หรือรูปแบบการเล่น
การเล่น MP3 ตามปกติ จะเรียงตามลำดับของโฟลเดอร์ต่างๆ
โดยเริม่ จากโฟลเดอร์แรก และเล่นเพลงทีอ่ ยูล่ ำดับแรกก่อนจนจบ
จากนั้นเลื่อนไปที่โฟลเดอร์ที่สอง และเลื่อนต่อไปตามลำดับ
• กดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกแทร็กจากรายการ
• การแสดงผลของ MP3 จะเป็นไปตามลำดับ โดยใช้ปุ่มลูกศร
เพื่อเลือกโฟลเดอร์หรือแทร็ก (ไฟล์)
• กด OK เพื่อเลือก แทร็กตามพื้นหลังที่ปรากฏ

การหยุดเล่นซีดี

การกลับไปฟังวิทยุ :
• กดปุ่ม RADIO
หมายเหตุ : เครื่องเล่นซีดีจะไม่คืนแผ่นซีดีออกมา แผ่นซีดี
จะหยุดพักการงานในตำแหน่งที่เปลี่ยนไปฟังวิทยุ
สามารถกลับมาเล่นแผ่นซีดีต่อไปได้ โดยการกดปุ่ม CD อีกครั้ง

การแสดงผลของ MP3 เพิ่มเติม
หมายเหตุ : ในแบบที่ 1 อาจจำเป็นต้องกดปุ่ม INFO ซ้ำ
เพื่อให้แสดงรายละเอียดของแทร็ก
ในขณะทีก่ ำลังเล่นแผ่น MP3 ข้อมูลรายละเอียดของแต่ละแทร็ก
โดยปกติแล้วจะแสดงข้อมูลต่างๆ รวมถึง :
• ชื่อไฟล์
• ชื่อโฟลเดอร์
• ข้อมูล ID3 ซึ่งอาจจะเป็นส่วนของอัลบั้ม หรือชื่อศิลปิน
ตามปกติแล้ว เครื่องเล่นซีดีจะแสดงชื่อไฟล์ที่กำลังเล่นอยู่ หาก
ต้องการเลือกรายการที่เป็นหัวข้ออื่นๆ ทำดังนี้ :
• กดปุ่ม INFO

การแสดงข้อความแผ่นซีดีเพิ่มเติม

ในขณะที่กำลังเล่นแผ่นซีดีที่มีข้อมูลเป็นตัวอักษรรวมอยู่ด้วย
การแสดงผลตัวอักษรอาจจะมีขอ้ จำกัด โดยปกติแล้วจะแสดง
ข้อมูลต่างๆ รวมถึง :
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ช่องต่ออุปกรณ์เสริม (AUX IN)
ช่องต่ออุปกรณ์เสริม (AUX IN)
หมายเหตุ : เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะใช้
งานอุปกรณ์เสริมใดๆ ก็ตาม ควรปรับระดับเสียงของอุปกรณ์เสริม
ให้สูง ซึ่งจะช่วยลดการรบกวนในขณะที่มีการชาร์จไฟฟ้าให้กับ
อุปกรณ์ผ่านทางช่องจ่ายไฟฟ้าของรถยนต์
การติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น เครื่องเล่น MP3 เข้ากับช่องต่อ
อุปกรณ์เสริมนั้นจะเชื่อมโยงกับชุดเครื่องเสียงของรถยนต์และ
สามารถฟังเสียงผ่านทางลำโพงของรถยนต์ ได้
การต่ออุปกรณ์เสริม ให้ต่อเข้ากับช่องต่ออุปกรณ์เสริมโดยใช้
ขั้วต่อเครื่องเสียงตามปกติ ขนาด 3.5 มิลลิเมตร
เลือกการรับสัญญาณจากอุปกรณ์เสริมโดยใช้ปุ่ม AUX เสียงจะ
ออกผ่านทางลำโพงของรถยนต์ ที่หน้าจอชุดเครื่องเสียงของ
รถยนต์
จะปรากฏบน LINE IN หรือ LINE IN Active ขึน้ มา การปรับ
ความดังของเสียง เสียงสูงหรือเสียงต่ำ สามารถปรับได้ผ่านทาง
ชุดเครื่องเสียงของรถยนต์ตามปกติ
ในขณะทีอ่ ปุ กรณ์เสริมยังคงต่ออยู่ สามารถใช้ปมุ่ ของเครือ่ งเสียง
เปลี่ยนมาใช้รายการของชุดเครื่องเสียงเองได้
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การแก้ไขปัญหาชุดเครื่องเสียง
การแก้ไขปัญหาชุดเครื่องเสียง
การแสดงผลของหน้าจอชุดเครื่องเสียง
PLEASE CHECK CD		

CD DRIVE MALFUNCTION

การแก้ไข
ข้อมูลเเสดงความผิดปกติทั่วไปของซีดี เช่น ไม่สามารถอ่านซีดีได้ การใส่เเผ่น
ซีดีที่ไม่มีไฟล์เสียง เป็นต้น ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าใส่แผ่นซีดีอย่างถูกต้อง
ทำความสะอาดและใส่อีกครั้ง หรือเปลี่ยนแผ่นซีดี ถ้ายังไม่ทำงานติดต่อ
ผู้จำหน่ายฟอร์ด
ข้อมูลแสดงความผิดปกติทั่วไปของซีดี เช่น กลไกผิดปกติ

CD DRIVE HIGH TEMP

อุณหภูมิโดยรอบสูงเกินไป – ชุดซีดีจะไม่ทำงานจนกว่าจะเย็นลง

IPOD ERROR READING DEVICE

ข้อมูลแสดงความผิดปกติทั่วไปของ iPod เช่นไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ ตรวจสอบ
ให้แน่ ใจว่า ต่อ iPod ถูกต้อง ถ้ายังไม่ทำงานติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ด
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โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

การปรับตั้งโทรศัพท์

สมุดโทรศัพท์ (Phonebook)

ข้อควรระวัง

หมายเหตุ : อาจจะจำเป็นต้องยืนยันการเข้าใช้สมุดโทรศัพท์
(phonebook) โดยระบบบลูธูท ผ่านโทรศัพท์มือถือ
หลังจากเริ่มต้นเข้าใช้สมุดโทรศัพท์ (phonebook)
อาจจะใช้เวลาหลายนาที ขึ้นอยู่กับจำนวนของรายการ

ในขณะที่ดับเครื่องยนต์และใช้งานระบบนี้ อาจจะทำให้
แบตเตอรี่ไฟหมดได้
ในหมวดนี้จะอธิบายหน้าที่การทำงานและจุดเด่นของระบบ
บลูทูธ (Bluetooth) และแฮนด์ฟรี (hands free)
บลูทูธ เป็นส่วนหนึ่งของระบบนี้ จะทำงานระหว่างโทรศัพท์
มือถือและชุดเครื่องเสียง ทำให้สามารถรับสายพูดคุยได้
โดยไม่ต้องรับสายที่ตัวโทรศัพท์

กลุ่มรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ (Phonebook
Categories)

หมายเหตุ : การเข้าไปสูร่ ายการนี้ อาจจะไม่มกี ารแสดงกลุม่ รายชือ่
ในสมุดโทรศัพท์ทบ่ี นั ทึกไว้

คุณสมบัติของโทรศัพท์

กลุม่ รายชือ่ ในสมุดโทรศัพท์จะแสดงโดยสัญลักษณ์รูปภาพ :
โทรศัพท์ทั่วไป (Phone)

ข้อควรระวัง
ไม่มีข้อกำหนดที่แน่นอนสำหรับบลูทูธ บริษัทผู้ผลิต
โทรศัพท์มือถือสามารถพัฒนาอุปกรณ์ของตนเองได้
หลากหลายรูปแบบ ด้วยเหตุนี้ในบางครั้งอาจจะไม่สามารถใช้งาน
โทรศัพท์และระบบแฮนด์ฟรีได้ ในบางกรณีอาจจะทำให้ประสิทธิภาพ
การทำงานของระบบลดลง เพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะเช่นนี้ ควรใช้
โทรศัพท์ตามที่แนะนำ

โทรศัพท์มือถือ (Mobile)
บ้าน (Home)
สำนักงาน (Office)

สำหรับรายละเอียดทั้งหมด โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์
www.ford-mobile-connectivity.com

แฟ็กซ์ (Fax)

โทรศัพท์กับระบบการทำงานแบบ Zymbian

การเตรียมพร้อมให้โทรศัพท์ทำงาน

หมายเหตุ : โทรศัพท์จะต้องได้รับติดตั้งไฟล์พิเศษ เพื่อให้บลูทูธ
สามารถเข้าไปในส่วนของสมุดโทรศัพท์ (phonebook) ได้

การใช้งานระบบในครั้งแรก ยังไม่มีการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากั
บระบบ
หลังจากบิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON และเปิดชุดเครื่อง
เสียง ต้องปรับสัญญาณบลูทูธของโทรศัพท์มือถือให้เข้ากับระบบ

อ้างอิงไฟล์ SIS และสามารถที่จะดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์
ฟอร์ดได้
www.ford-mobile-connectivity.com

บูลทูธของโทรศัพท์
หลังจากทำการเชือ่ มต่อ (Bond) สัญญาณบูลทูธของโทรศัพท์มอื ถือ
เข้ากับระบบแล้วเป็นการเริ่มให้ระบบเตรียมพร้อมที่จะทำงาน
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอ้างอิงเมนูโทรศัพท์
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โทรศัพท์
ความต้องการสำหรับการเชื่อมต่อบูลทูธ

เลือกโทรศัพท์ จากเมนูโทรศัพท์ที่พร้อมใช้งาน (Active Phone
Menu)
บิดสวิตช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON และเปิดวิทยุอีกครั้ง ระบบ
จะเลือกโทรศัพท์ที่ใช้งานครั้งสุดท้าย
หมายเหตุ : ในบางกรณี การเชื่อมต่อบูลทูธอาจจะต้องได้รับ
การยืนยันจากโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้น

ก่อนที่จะเชื่อมต่อสัญญาณบูลทูธโทรศัพท์ ให้ปฏิบัติตามหัวข้อ
ต่อไปนี้
1. เปิดบูลทูธของโทรศัพท์มือถือ และชุดเครื่องเสียง ตรวจ
สอบให้แน่ ใจว่า เมนูบูลทูธ (Bluetooth menu) ของชุด
เครื่องเสียงตั้งอยู่ที่ ON สำหรับข้อมูลรายละเอียดการปรับ
ตั้งโทรศัพท์มือถือ ให้อ้างอิงจากคู่มือแนะนำการใช้งาน
โทรศัพท์มือถือในแต่ละรุ่น
2. ในเมนูบูลทูธของโทรศัพท์มือถือ ให้ค้นหา Ford Audio
และกดเลือก
3. ใช้ปุ่มของโทรศัพท์มือถือ ป้อนหมายเลขรหัสที่แสดงบนหน้า
จอของรถยนต์ ถ้าไม่ปรากฎหมายเลขรหัสทีห่ น้าจอของรถยนต์
ให้ ใช้ปุ่มของโทรศัพท์มือถือ ป้อนหมายเลขรหัส 0000 ที่
โทรศัพท์มือถือ หลังจากนั้น ที่หน้าจอของรถยนต์จะปรากฎ
รหัสขึน้ ใช้รหัสนี้ป้อนเข้าโทรศัพท์มือถืออีกครั้งหนึ่ง
4. ถ้าโทรศัพท์มอื ถือของท่าน บอกให้ทา่ นเลือกการขอเชือ่ มต่อโดย
อัตโนมัติ (automatic connection) ให้เลือก ใช่ (Yes)
หมายเหตุ : ในขณะที่กำลังใช้งานระบบอยู่ ถ้าปิดสวิตช์ชุด
เครื่องเสียง สัญญาณโทรศัพท์จะถูกตัดด้วย แต่ถ้าบิดสวิตช์
กุญแจไปที่ตำแหน่ง OFF โทรศัพท์ยังคงใช้งานได้ต่อไป

การเชื่อมต่อสัญญาณบูลทูธกับโทรศัพท์
เครื่องอื่น
การเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธของโทรศัพท์ ใหม่ ทำตามคำแนะนำ
ในการเชื่อมต่อบูลทูธ
โทรศัพท์ที่บันทึกไว้ในระบบแล้ว สามารถเลือกได้จากรายการ
โทรศัพท์ (phone list) ของชุดเครื่องเสียง
หมายเหตุ : สามารถเชื่อมต่อสัญญาณบูลทูลได้ 6 เครื่อง ถ้า
บันทึกไว้ครบ 6 เครือ่ งแล้ว เมือ่ มีการบันทึกเครือ่ งใหม่เข้าไปอีก
ระบบจะตัดเครื่องหนึ่งออกไปเพื่อบันทึกเครื่องใหม่แทน

การปรับตั้งบูลทูธ
ต้องเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธของโทรศัพท์มือถือเข้ากับระบบ
โทรศัพท์ของรถยนต์ก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้

การควบคุมโทรศัพท์

การบันทึกโทรศัพท์

รีโมทคอนโทรล

ปุ่มสั่งงานด้วยเสียงและโหมดการทำงาน

สามารถเชื่อมต่อสัญญาณบูลทูลเข้ากับระบบของรถยนต์ ได้ถึง
6 เครื่อง
หมายเหตุ : ถ้าโทรศัพท์เครือ่ งทีก่ ำลังเลือกใช้งานมีสายเรียกเข้ามา
สายนั้นจะถูกโอนไปที่ระบบเครื่องเสียงของรถยนต์
หมายเหตุ : ถึงแม้ว่าจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบของรถยนต์แล้ว
โทรศัพท์เครื่องนั้นยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ
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โทรศัพท์
การโทรออกโดยใช้ปุ่มที่เครื่องเสียง

สามารถรับสายที่โทรเข้ามาได้ โดยกดปุ่ม Mode หนึ่งครั้ง
กดปุ่มอีกครั้งเพื่อยกเลิก

ถ้าชุดเครื่องเสียงของท่านมีปุ่มหมายเลขโทรศัพท์ (ปุ่ม 0-9, *
และ #)
1. กดปุ่ม PHONE
2. กดปุ่มหมายเลขโทรศัพท์ที่ชุดเครื่องเสียง
3. กดปุ่ม OK
หมายเหตุ : ถ้าป้อนหมายเลขผิด ให้กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 3
เพือ่ ลบหมายเลขตัวสุดท้าย การกดปุม่ ค้างไว้จะเป็นการลบทัง้ หมด

การใช้โทรศัพท์

หมายเหตุ : อ้างอิงรายละเอียดการควบคุม ดู ชุดเครื่องเสียง
(หน้า 131)
ในหมวดนี้จะอธิบายถึงหน้าที่การทำงานของโทรศัพท์ในชุด
เครื่องเสียง
ต้องเลือกเครื่องโทรศัพท์มือถือที่พร้อมจะใช้งาน
ถึงแม้วา่ โทรศัพท์มอื ถือจะเชือ่ มต่อเข้ากับชุดเครือ่ งเสียง โทรศัพท์
เครื่องนั้นยังคงใช้งานได้ตามปกติ
หมายเหตุ : ท่านสามารถออกจากเมนูการใช้โทรศัพท์
(phone menu) โดยการกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ดังนี้ CD, RADIO
หรือ AUX

สิ้นสุดการโทรศัพท์

สามารถทำได้โดยการกดปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 4
ชุดเคร่ืองเสียงที่ไม่มีปุ่มหมายเลขโทรศัพท์ สามารถสิ้นสุดการ
โทรได้ โดยการกดปุ่ม MODE บนก้านสวิตช์ควบคุม

การโทรออกซ้ำ
1. กดปุ่ม PHONE
2. กดปุม่ ลูกศรจนกระทัง่ รายการโทร (CALL LIST) ปรากฎขึน้
3. กดปุ่ม OK
หมายเหตุ : ถ้าโทรศัพท์ที่ใช้งานไม่แสดงรายการที่โทรออก
สายที่โทรออก/สายเข้า ครั้งสุดท้ายจะปรากฎแทน
4. กดปุ่มลูกศรขึ้น/ลง เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ
5. กดปุ่ม OK
6. กดปุ่มลูกศร ขึ้น/ลง เพื่อเลือกหมายเลขที่ต้องการ
7. กดปุ่ม OK

การโทรออก
การใช้คำสั่งเสียงสั่งให้โทรออก
สามารถใช้คำสัง่ เสียงสัง่ ให้โทรออก แทนการกดหมายเลขโทรศัพท์
ดู คำสั่งในการใช้โทรศัพท์ (หน้า 160)

การโทรออกโดยใช้รายชื่อในสมุดโทรศัพท์
(Address Book)
ท่านสามารถเข้าไปในรายชื่อที่บันทึกไว้ (address book) ในสมุด
โทรศัพท์ผ่านทางบูลทูธที่ปรากฎอยู่บนหน้าจอ
1. กดปุ่ม PHONE
2. กดปุ่มลูกศรจนกระทั่ง phone book ปรากฎที่หน้าจอ
3. กดปุ่ม OK
4. กดปุ่มลูกศร ขึ้น/ลง เพื่อเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ
หมายเหตุ : กดปุ่มลูกศร ขึ้น/ลง ค้างไว้ เพื่อข้ามไปยังหมายเลข
ต่อไป
5. กดปุ่ม OK เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

การโทรออกไปที่หมายเลขที่โทรออกครั้งสุดท้าย
1. กดปุ่มโทรศัพท์ (PHONE)
2. กดปุ่มลูกศร จนกระทั่งรายการโทรออกซ้ำ (REDAIL)
ปรากฎขึ้น
3. กดปุ่ม OK
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โทรศัพท์
การเปลี่ยนโทรศัพท์ที่พร้อมใช้งาน

ถ้าเครื่องเสียงมีปุ่มหมายเลขโทรศัพท์ :
1. กดปุ่มโทรศัพท์ (PHONE)
2. กดปุ่ม OK
3. กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 2

หมายเหตุ : ก่อนการใช้งาน จะต้องเชือ่ มต่อสัญญาณของโทรศัพท์
ให้เข้ากับระบบเสียก่อน
หมายเหตุ : หลังจากเชือ่ มต่อสัญญาณของโทรศัพท์เข้ากับระบบ
แล้ว โทรศัพท์จึงจะสามารถใช้งานได้
1. กดปุ่มโทรศัพท์ (PHONE)
2. กดปุ่มลูกศร ขึ้น/ลง จนกระทั่งการเลือกโทรศัพท์
(SELECT PHONE) ปรากฎขึ้นมา
3. กดปุ่ม OK
4. ใช้ปมุ่ ขึน้ /ลง เลือ่ นเพือ่ เลือกโทรศัพท์ทต่ี อ้ งการ จากรายการ
ที่บันทึกไว้
5. กดปุม่ OK เพือ่ เลือกโทรศัพท์เครือ่ งทีต่ อ้ งการให้เตรียมพร้อม
สำหรับการใช้งาน

การรับสายที่โทรเข้ามา
การรับสาย

สามารถรับสายที่โทรเข้ามาโดยการกดปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 1 หรือปุ่ม
(MODE) บนก้านสวิตช์ควบคุม

การปฏิเสธสายที่โทรเข้ามา
สามารถปฏิเสธสายที่โทรเข้ามาได้ โดยการกดปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 4

การมีสายซ้อนโทรเข้ามา

การยกเลิกการเชื่อมต่อโทรศัพท์

หมายเหตุ : ฟังก์ชั่นการรับสายซ้อนจะต้องทำผ่านโทรศัพท์
มือถือของท่าน
ถ้ามีสายซ้อนโทรเข้ามาในขณะที่กำลังใช้โทรศัพท์อยู่ จะมีเสียงดัง
“ปี้บ” ท่านสามารถเลือกสิ้นสุดสายที่กำลังใช้งานอยู่ และรับสาย
ที่เรียกเข้ามาใหม่ได้

การยกเลิกโทรศัพท์ออกจากระบบ สามารถทำได้ตลอดเวลา
เว้นแต่ว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นกำลังใช้งานอยู่
1. กดปุ่มโทรศัพท์ (PHONE)
2. กดปุ่ม ขึ้น/ลง จนกระทั่งการเลือกโทรศัพท์
(SELECT PHONE) ปรากฎขึ้นมา
3. กดปุ่ม OK
4. กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 1

การรับสายซ้อน
หมายเหตุ : สายที่โทรเข้ามาสายแรกจะถูกตัดออกและแทนที่
ด้วยสายที่โทรเข้ามาเข้าสายที่สอง
สามารถรับสายที่โทรเข้ามาเข้าสายทีส่ องได้ โดยการกดปุม่ เลือก
ฟังก์ชน่ั 1

การปฏิเสธสายซ้อน
สามารถปฏิเสธการรับสายซ้อน โดยการกดปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 4

การหยุดทำงานของไมโครโฟน

หมายเหตุ : ในระหว่างการใช้โทรศัพท์ สามารถที่จะหยุดการ
ทำงานของไมโครโฟนได้เเละในขณะที่ไมโครโฟนหยุดการทำงาน
จะมีข้อความยืนยันปรากฎขึ้นที่หน้าจอ
กดปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 1 เพื่อหยุดการทำงาน กดปุ่มอีกครั้งเพื่อให้
ทำงานต่อไป
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หลักการทำงาน

ถ้าท่านไม่แน่ ใจว่าจะใช้คำสั่งเสียงอย่างไรต่อไป ใช้คำสั่งว่า
“HELP” (ขอความช่วยเหลือ) หากต้องการยกเลิกการทำงาน
ให้ใช้คำสั่งว่า “CANCEL”
ในหัวข้อ “HELP” (ขอความช่วยเหลือ) จะมีรายการเสียงที่เป็น
คำสัง่ ให้เลือกใช้งานได้ รายละเอียดของคำสัง่ ทีส่ ามารถใช้งานได้
มีดังต่อไปนี้

ข้อควรระวัง
การใช้งานในขณะดับเครื่องยนต์ อาจจะทำให้แบตเตอรี่
ไฟหมดได้
สามารถใช้คำสั่งเสียงสั่งให้ระบบทำงานได้ โดยที่ผู้ขับรถไม่ต้อง
ละสายตาจากถนน สามารถเปลี่ยนคำสั่งหรือรับทราบการตอบรับ
ของระบบได้
ในขณะทีร่ ะบบพร้อมสำหรับการทำงาน เมือ่ ท่านใช้เสียงออกคำสัง่
ระบบจะเปลี่ยนคำสั่งเสียงเป็นสัญญาณควบคุมการทำงานของ
ระบบ ลักษณะการรับคำสั่งจะอยู่ในรูปแบบของคำพูดและคำสั่ง
โดยระบบจะแนะนำ หรือถามท่าน
โปรดทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชั่นการทำงานของระบบก่อนการใช้
คำสั่งเสียงควบคุม

คำสั่งเสียง (Voice Command)

เสียงคำสั่งควรจะเป็นเสียงที่พูดตามธรรมชาติ เช่น ในขณะพูดกับ
ผู้โดยสารหรือโทรศัพท์ ระดับความดังของเสียงอาจจะขึ้นอยู่กับ
ระดับเสียงรบกวนจากภายในหรือภายนอกรถ แต่ไม่ใช่การตะโกน

การใช้คำสั่งเสียงควบคุม
การทำงานของระบบ

ลำดับเเละรายการคำสัง่ ด้วยเสียง จะมีให้ในตารางถัดไปจากนี้
โดยช่องหนึ่งจะเป็นคำสั่งของผู้ออกคำสั่ง ส่วนอีกช่องหนึ่งจะ
เป็นการตอบกลับของระบบสำหรับแต่ละคำสั่งที่มีอยู่
< > แสดงตัวเลข หรือ คำสั่งเฉพาะ (name tag) ที่บันทึกไว้
ซึ่งต้องถูกป้อนคำสั่งโดยผู้ใช้

คำสั่งที่รองรับการใช้งาน
ระบบการใช้คำสั่งเสียงควบคุม สามารถควบคุมการทำงานของ
รถยนต์ ตามรายการดังต่อไปนี้ (คำสั่งเป็นเสียงภาษาอังกฤษ) :
• Bluetooth phone (บูลทูธของโทรศัพท์)
• Radio (วิทยุ)
• CD Player (เครื่องเล่นซีดี)
• external device (USB) (อุปกรณ์ภายนอก : USB)
• external device (iPod) (อุปกรณ์ภายนอก : iPod)
• automatic climate control (ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ)

คำสั่งทางลัด (Short Cut)
มีคำสั่งจำนวนหนึ่งที่ใช้เสียงเป็นคำสั่งทางลัด (short cut) ช่วยให้
ท่านควบคุมการทำงานบางส่วนของรถยนต์ ได้โดยไม่ต้องปฏิบัติ
ตามคำสั่งทั้งหมดในเมนู คำสั่งทางลัดที่ใช้
มีดังต่อไปนี้ :
• โทรศัพท์ “MOBLIE NAME” “DIAL NUMBER”
“DIAL NAME” และ “REDIAL”
• การควบคุมระบบปรับอากาศอัตโนมัติ “TEMPERATURE”
“AUTO MODE” “DEFROSTING/DEMISTING ON”
และ “DEFROSTING/DEMISTING OFF”
• วิทยุ “TUNE NAME”

การตอบสนองของระบบ

ในขณะที่ใช้คำสั่งเสียงสั่งให้ทำงาน ระบบจะตอบรับคำสั่งด้วยเสียง
“ปี้บ” ทุกครั้ง เพื่อยืนยันการจบสิ้นในแต่ละกระบวนการ
อย่าป้อนคำสั่งใดๆ เพิ่มเติม ก่อนที่ท่านจะได้ยินเสียง “ปี้บ”
ระบบการควบคุมด้วยคำสั่งเสียงจะตอบรับคำสั่งกลับมาด้วยคำสั่ง
ที่ซ้ำกับคำสั่งเสียงที่ท่านสั่ง
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การควบคุมด้วยคำสั่งเสียง
• อุปกรณ์จากภายนอก (USB) “TRACK”
• อุปกรณ์จากภายนอก (iPod) “TRACK”

• บันทึกได้ถึง 20 ชื่อต่อหนึ่งระบบการทำงาน
• ระยะเวลาเฉลี่ยในการบันทึกชื่อ ประมาณ 2-3 วินาที

เริ่มการสื่อสารกับระบบ

คำสั่งสำหรับชุดเครื่องเสียง

ก่อนที่ท่านจะเริ่มออกคำสั่งเพื่อเข้าสู่ระบบ อันดับแรกต้องกดปุ่ม
“VOICE” สำหรับการทำงานในแต่ละช่วงและรอจนกระทั่งระบบ
ตอบรับด้วยเสียง “ปี๊บ” ตอบกลับมา ดู การควบคุมด้วยคำสั่ง
เสียง (หน้า 32)
กดปุ่มอีกครั้งเพื่อยกเลิกการควบคุมด้วยคำสั่งเสียง

เครื่องเล่นซีดี

สามารถใช้คำสั่งเสียงสั่งให้ทำงานได้โดยตรง

ภาพรวม
จากภาพรวมคำสั่งด้านล่าง แสดงรายการคำสั่งต่างๆ ที่มีอยู่
ในเมนูคำสั่งทั้งหมด และตัวอย่างรายละเอียดของคำสั่ง
ที่เลือก

คำสั่งเฉพาะ (Name tag)
ฟังก์ชั่นคำสั่งเฉพาะ (name tag) สามารถสนับสนุนการทำงาน
ของโทรศัพท์ วิทยุ และการค้นหาตำเเหน่ง โดยการใช้ฟังก์ชั่น
“STORE NAME” (บันทึกชื่อข้อมูล) ท่านสามารถกำหนดชื่อ
ของรายการต่างๆ เช่น สถานีวิทยุที่ชอบ และหมายเลขโทรศัพท์
ที่ติดต่อ ดู คำสั่งสำหรับชุดเครื่องเสียง (หน้า 153) ดู คำสั่ง
สำหรับโทรศัพท์ (หน้า 160)

“CD PLAYER”
“HELP”
“PLAY”
“TRACK”*
“SHUFFLE ALL”
“SHUFFLE FOLDER”**
“SHUFFLE OFF”
“REPEAT FOLDER”**
“REPEAT TRACK”
“REPEAT OFF
* สามารถใช้คำสั่งทางลัดได้
** สามารถใช้ ได้ถ้าซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลเสียงเหมือนกับ MP3
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แทร็ก (Track)
สามารถเลือกแทร็ก (Track) จากซีดีได้โดยตรง
ขั้นตอน
1
2
3

ผู้ใช้พูด
“CD PLAYER”
“TRACK”*
“<ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 99>”**

การตอบกลับของระบบ
“CD PLAYER”
“TRACK NUMBER PLEASE”
“TRACK <number>”

* สามารถใช้คำสั่งทางลัดได้
** นอกจากนั้น หมายเลขต่างๆ สามารถใช้เสียงสั่งได้ทีละตัวไม่เกินสี่หลัก (เช่น “2”, “4”, “5” สำหรับแทร็ก 245)

การเล่นเเบบสลับเพลงทั้งหมด (Shuffle all)
เพื่อการตั้งค่าให้เล่นเเบบสลับเพลง
ขั้นตอน
1
2

ผู้ใช้พูด
“CD PLAYER”
“SHUFFLE ALL”

การตอบกลับของระบบ
“CD PLAYER”

วิทยุ

ภาพรวม

การใช้คำสั่งเสียงจะสนับสนุนฟังก์ชั่นการทำงานของวิทยุ
เเละสามารถเลือกสถานีวิทยุได้

จากภาพรวมคำสั่งด้านล่าง แสดงการใช้คำเสียงสั่งให้วิทยุทำงาน
เเสดงรายการคำสั่งต่างๆ ที่มีอยู่ ในเมนูคำสั่งทั้งหมด

“RADIO”
“HELP”
“AM”
“FM”
“TUNE NAME”*
“DELETE NAME”
“DELETE DIRECTORY”
“PLAY DIRECTORY”
“STORE NAME”
“PLAY”
* สามารถใช้คำสั่งทางลัดได้

154
103-182.indd 52

14/7/2553 8:10:27

การควบคุมด้วยคำสั่งเสียง
การค้นหาคลื่นความถี่

ฟังก์ชั่นนี้ทำให้ท่านสามารถค้นหาคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุได้
ขั้นตอน
1
2
3

ผู้ใช้พูด
“RADIO”
“AM”
“FM”
“<Frequency>”*

การตอบกลับของระบบ
“RADIO”
“AM FREQUENCY PLEASE”
“FM FREQUENCY PLEASE”
“TUNE <Frequency>”

* การระบุคลื่นความถี่ สามารถทำได้หลายวิธี อ้างอิงจากตัวอย่างต่อไปนี้
คลื่นความถี่ FM : 87.5-108.0 คลื่นความถี่เพิ่มครั้งละ 0.1
• “Eighty nine point nine” (89.9)
• “Ninety” (90.0)
• “One hundred point five” (100.5)
• “One zero one point one” (101.1)
• “One zero eight” (108.0)
คลื่นความถี่ AM/MW : 531-1602 ความถีเ่ พิ่มครั้งละ 9
คลื่นความถี่ AM/LW : 153-281 ความถีเ่ พิ่มครั้งละ 1
ขัน้ ตอน
1
2

ผูใ้ ช้พดู
“RADIO”
“STORE NAME”

3
4

“<name>”
“<name>”

•
•
•
•
•

“Five thirty one” (531)
“Nine hundred” (900)
“Fourteen forty” (1440)
“Fifteen zero three” (1503)
“Ten eighty” (1080)

การบันทึกชื่อข้อมูล
ถ้าเลือกสถานีวิทยุไว้เเล้ว ท่านสามารถบันทึกชื่อสถานีนั้นไว้ใน
ไดเร็คทอรี่ (Directory)
การตอบกลับของระบบ
“RADIO”
“STORE NAME”
“NAME PLEASE”
“REPEAT NAME PLEASE”
“STORE NAME”
“<name> STORED”
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การหาชื่อข้อมูล
ฟังก์ชั่นนี้ทำให้ท่านสามารถเรียกไปยังชื่อสถานีวิทยุที่บันทึกไว้ ได้
ขั้นตอน
1
2
3

ผู้ใช้พูด
“RADIO”
“TUNE NAME”*
“<name>”

การตอบกลับของระบบ
“RADIO”
“NAME PLEASE”
“TUNE <name>”

* สามารถใช้คำสั่งทางลัดได้

การลบชื่อข้อมูล
ฟังก์ชั่นนี้ทำให้ท่านสามารถลบชื่อสถานีวิทยุที่บันทึกไว้ ได้
ขั้นตอน
1
2
3

ผู้ใช้พูด
“RADIO”
“DELETE NAME”
“<name>”

4

“YES”
“NO”

การตอบกลับของระบบ
“RADIO”
“NAME PLEASE”
“DELETE <name>”
“CONFIRM YES OR NO”
“DELETED”
“COMMAND CANCELLED”

ชื่อสถานีที่บันทึกไว้ (Play Directory)
ฟังก์ชั่นนี้ทำให้ท่านสามารถสั่งให้ระบบแจ้งชื่อสถานีที่บันทึกไว้
ทั้งหมดได้
ขั้นตอน
1
2

ผู้ใช้พูด
“RADIO”
“PLAY DIRECTORY”

การตอบกลับของระบบ
“RADIO”
“PLAY DIRECTORY”

156
103-182.indd 54

14/7/2553 8:10:28

การควบคุมด้วยคำสั่งเสียง
การลบรายชื่อข้อมูล
(Delete Directory)
ฟังก์ชั่นนี้ทำให้ท่านสามารถลบชื่อสถานีที่บันทึกไว้
ทั้งหมดได้ภายในครั้งเดียว
ขั้นตอน
1
2

ผู้ใช้พูด
“RADIO”
“DELETE DIRECTORY”

3

“YES”
“NO”

การตอบกลับของระบบ
“RADIO”
“DELETE DIRECTORY”
“CONFIRM YES OR NO”
“RADIO DIRECTORY DELETED”
“COMMAND CANCELLED”

การเล่น
ฟังก์ชั่นนี้ทำให้ท่านสามารถสลับเเหล่งสัญญาณไปที่โหมดวิทยุ
ขั้นตอน
1
2

ผู้ใช้พูด
“RADIO”
“PLAY”

การตอบกลับของระบบ
“RADIO”

สัญญาณจากอุปกรณ์เสริม
ฟังก์ชั่นนี้ทำให้ท่านสามารถสลับเเหล่งสัญญาณไปที่สัญญาณเข้าจากอุปกรณ์เสริมที่ต่ออยู่
ขั้นตอน
1
2

ผู้ใช้พูด
“EXTERNAL DEVICE”
“LINE IN”

การตอบกลับของระบบ
“EXTERNAL DEVICE”
“LINE IN”
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อุปกรณ์เสริมภายนอก - USB

ภาพรวม

คำสัง่ เสียงเหล่านีร้ องรับการทำงานของอุปกรณ์เสริมภายนอก - USB
ที่ต่ออยู่กับชุดเครื่องเสียงได้

จากภาพรวมคำสัง่ ด้านล่าง แสดงรายการคำสัง่ ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในเมนู
คำสัง่ ท้งั หมด รวมทัง้ ตัวอย่างการสัง่ งานและการตอบรับของระบบ

“EXTENAL DEVICE”, “USB”
“HELP”
“PLAY”
“TRACK”*
“PLAYLIST”**
“FOLDER”**
“SHUFFLE ALL”
“SHUFFLE FOLDER”
“SHUFFLE PLAYLIST”
“SHUFFLE OFF”
“REPEAT TRACK”
“REPEAT FOLDER”
“REPEAT OFF”
* สามารถใช้คำสั่งทางลัดได้
** Playlist และ Folder ที่สามารถใช้คำสั่งเสียงสั่งให้ทำงานได้ จะต้องมีการกำหนดชื่อไฟล์เป็นพิเศษ ดู ข้อมูลทั่วไป (หน้า 168)

การเล่น USB
ฟังก์ชั่นนี้ทำให้ท่านสามารถใช้คำสั่งเสียงสั่งให้สลับเเหล่งสัญญาณ
ไปที่อุปกรณ์เสริม USB ที่ต่ออยู่
ขั้นตอน
1
2
3

ผู้ใช้พูด
“EXTERNAL DEVICE”
“USB”
“PLAY”

การตอบกลับของระบบ
“EXTERNAL DEVICE”
“USB”
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แทร็ก USB
ท่านสามารถเลือกแทร็กจากอุปกรณ์เสริม USB ได้โดยตรง
ขั้นตอน
1
2
3
4

ผู้ใช้พูด
“EXTERNAL DEVICE”
“USB”
“TRACK”
“<ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 99>”*

การตอบกลับของระบบ
“EXTERNAL DEVICE”
“USB”
“TRACK NUMBER PLEASE”
“TRACK <number>”

* นอกจากนั้น หมายเลขต่างๆ สามารถใช้คำสั่งเสียงสั่งได้ทีละตัวไม่เกินสี่หลัก (เช่น “2”, “4”, “5” สำหรับแทร็ก 245)

อุปกรณ์เสริมภายนอก-iPod

ภาพโดยรวม

คำสั่งเสียงเหล่านี้รองรับการทำงานของอุปกรณ์เสริมภายนอก
-iPod ที่ต่ออยู่กับชุดเครื่องเสียงได้

จากภาพรวมคำสั่งด้านล่าง แสดงรายการคำสั่งต่างๆ ที่มีอยู่ในเมนู
คำสั่งทั้งหมดรวมทั้งตัวอย่างการสั่งงานและการตอบรับของระบบ

“EXTERNAL DEVICE”, “IPOD”
“HELP”
“PLAY”
“TRACK”*
“PLAYLIST”**
“SHUFFLE ALL”
“SHUFFLE PLAYLIST”
“SHUFFLE OFF”
“REPEAT TRACK”
“REPEAT OFF”
* สามารถใช้คำสั่งทางลัดได้
** Playlist ที่สามารถใช้คำสั่งเสียงสั่งให้ทำงานได้ จะต้องมีการกำหนดชื่อไฟล์เป็นพิเศษ ดู ข้อมูลทั่วไป (หน้า 168)
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การควบคุมด้วยคำสั่งเสียง
แทร็ก iPod
ท่านสามารถเลือกแทร็กนอกเหนือรายชื่อเพลงทั้งหมดจากอุปกรณ์เสริม iPod ได้โดยตรง
ขั้นตอน
1
2
3
4

ผู้ใช้พูด
“EXTERNAL DEVICE”
“IPOD”
“TRACK”*
“<ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 99>”**

การตอบกลับของระบบ
“EXTERNAL DEVICE”
“IPOD”
“TRACK NUMBER PLEASE”
“TRACK <number>”

* สามารถใช้คำสั่งทางลัดได้
** นอกจากนั้น หมายเลขต่างๆ สามารถใช้้คำสั่งเสียงสั่งได้ทีละตัวไม่เกินห้าหลัก (เช่น “5”, “2”, “4”, “5”, “3” สำหรับแทร็ก
52453) จำกัดจำนวนถึง 65535

รายการเล่น iPod (iPod playlist)
ท่านสามารถเลือกรายการที่จะเล่นได้จาก iPod โดยตรง
ขั้นตอน
1
2
3
4

ผู้ใช้พูด
“EXTERNAL DEVICE”
“IPOD”
“PLAYLIST”*
“<ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 99>”

การตอบกลับของระบบ
“EXTERNAL DEVICE”
“IPOD”
“PLAYLIST NUMBER PLEASE”
“PLAYLIST <number>”

* Playlist ที่สามารถใช้คำสั่งเสียงสั่งให้ทำงานได้ จะต้องมีการกำหนดชื่อไฟล์เป็นพิเศษ ดู ข้อมูลทั่วไป (หน้า 168)

คำสัง่ สำหรับโทรศัพท์

ภาพรวม

โทรศัพท์

จากภาพรวมคำสั่งด้านล่าง แสดงรายการคำสั่งต่างๆ ที่มีอยู่ ใน
เมนูคำสั่งทั้งหมด รวมทั้งตัวอย่างการสั่งงานและการตอบรับ
ของระบบ

ระบบโทรศัพท์ของรถยนต์ สามารถสร้างรายการสมุดโทรศัพท์
เพิม่ เติม (Additional Phonebook) โดยบันทึกรายการต่างๆ เก็บ
ไว้ในระบบเครือ่ งเสียงของรถยนต์ ไม่ได้เก็บไว้ในโทรศัพท์มอื ถือ
หมายเลขทีบ่ นั ทึกไว้สามารถใช้้คำสั่งเสียงสัง่ ให้โทรออกได้

160
103-182.indd 58

14/7/2553 8:10:29

การควบคุมด้วยคำสั่งเสียง
“PHONE”
“HELP”
“MOBILE NAME”*
“DIAL NUMBER”*
“DIAL NAME”*
“DELETE NAME”
“DELETE DIRECTORY”
“PLAY DIRECTORY”
“STORE NAME”
“REDIAL”*
“ACCEPT CALLS”
“REJECT CALLS”
* สามารถใช้คำสั่งทางลัดได้

ฟังก์ชน่ั ของโทรศัพท์

การโทรออกไปยังหมายเลขทีต่ อ้ งการ
หมายเลขโทรศัพท์สามารถโทรออกได้หลังจากได้รับคำสั่งเสียงเเบบคำสั่งเฉพาะ
ขั้นตอน
1
2
3

ผู้ใช้พูด
“PHONE”
“DIAL NUMBER”*
“<phone number>”

4

“DIAL”
“CORRECTION”

การตอบกลับของระบบ
“PHONE”
“NUMBER PLEASE”
“<phone number>”
CONTINUE?”
“DIALLING”
“<repeat last part of number>
CONTINUE?”

* สามารถใช้คำสั่งทางลัดได้
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การควบคุมด้วยคำสั่งเสียง
การโทรออกไปยังชือ่ ทีต่ อ้ งการ
หมายเลขโทรศัพท์สามารถโทรออกได้หลังจากได้รับคำสั่งเสียงเเบบคำสั่งเฉพาะ
ขั้นตอน
1
2
3

ผู้ใช้พูด
“PHONE”
“DIAL NAME”*
“<name>”

4

“YES”
“NO”

การตอบกลับของระบบ
“PHONE”
“NAME PLEASE”
“DIAL <name>”
“CONFIRM YES OR NO”
“DIALLING”
“COMMAND CANCELLED”

* สามารถใช้คำสัง่ ทางลัดได้

การโทรออกไปทีห่ มายเลขทีโ่ ทรออกครัง้ สุดท้าย (Redial)
ฟังก์ชน่ั นีท้ ำให้ทา่ นสามารถ โทรออกไปทีห่ มายเลขที่โทรออกครัง้ สุดท้าย
ขั้นตอน
1
2

ผู้ใช้พูด
“PHONE”
“REDIAL”*

3

“YES”
“NO”

การตอบกลับของระบบ
“PHONE”
“REDIAL”
“CONFIRM YES OR NO”
“DIALLING”
“COMMAND CANCELLED”

* สามารถใช้ค้ ำสัง่ ทางลัดได้

ชือ่ โทรศัพท์มอื ถือ (Mobile Name)
ฟังก์ชน่ั นีท้ ำให้ทา่ นสามารถเข้าไปในรายการสมุดโทรศัพท์ทบ่ี นั ทึก
หมายเลขโทรศัพท์ ไว้ในโทรศัพท์มือถือ
ขั้นตอน
1
2

ผู้ใช้พูด
“PHONE”
“MOBILE NAME”*

การตอบกลับของระบบ
“PHONE”
“MOBILE NAME” “<phone
dependent dialogue>”

* สามารถใช้คำสัง่ ทางลัดได้
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การควบคุมด้วยคำสั่งเสียง
การโทรออกด้วยรูปเเบบเสียง DTMF
[DTMF (Tone dialing)]

หมายเหตุ : สามารถใช้ DTMF ได้ในระหว่างทีก่ ำลังโทรออก
เท่านัน้ กดทีป่ มุ่ VOICE และรอให้ระบบพร้อมทำงาน
สามารถใช้กับรถยนต์ที่ติดตั้งปุ่ม VOICE ที่รองรับการทำงาน
เท่านั้น

ฟังก์ชั่นนี้จะแปลงเสียงพูดที่เป็นหมายเลข ไปเป็นความถี่เสียง
DTMF (Dual-tone multi-frequency) ตัวอย่างเช่น การสั่ง
เปิดเครื่องตอบรับอัตโนมัติของโทรศัพท์บ้าน การป้อนหมายเลข
PIN และอื่นๆ
ขั้นตอน
1		
2

ผู้ใช้พูด

การตอบกลับของระบบ
“NUMBER PLEASE”

“<numbers 1 to 9, zero, hash, star>”

การสร้างสมุดโทรศัพท์ (phonebook)
การบันทึกรายชือ่ (Store name)

สามารถบันทึกรายชื่อใหม่ โดยใช้คำสั่ง “STORE NAME”
ลักษณะการทำงานนี้จะใช้เสียงพูดชื่อที่ต้องการโทรติดต่อ แทน
การใช้หมายเลขโทรศัพท์
ขั้นตอน
1
2

ผู้ใช้พูด
“PHONE”
“STORE NAME”

3
4

“<name>”
“<name>”

5
6

“<phone number>”
“STORE”

การตอบกลับของระบบ
“PHONE”
“STORE NAME”
“NAME PLEASE”
“REPEAT NAME PLEASE”
“STORING NAME”
“<name> STORED”
“NUMBER PLEASE”
“<phone number>”
“STORING NUMBER”
“<phone number>”
“NUMBER STORED”

การลบรายชือ่ (Delete name)
รายชือ่ ทีบ่ นั ทึกไว้ สามารถลบออกจากไดเร็กทอรีข่ องชุดเครือ่ งเสียงได้
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การควบคุมด้วยคำสั่งเสียง
ขั้นตอน
1
2
3

ผู้ใช้พูด
“PHONE”
“DELETE NAME”
“<name>”

4

“YES”
“NO”

การตอบกลับของระบบ
“PHONE”
“NAME PLEASE”
“DELETE <name>”
“CONFIRM YES OR NO”
“<name> DELETED”
“COMMAND CANCELLED”

การแสดงรายชือ่ จากไดเร็กทอรี่
(Play directory)
ใช้ฟงั ก์ชน่ั นี้ เพือ่ ให้ระบบบอกรายชือ่ ทัง้ หมดทีบ่ นั ทึกไว้ในไดเร็กทอรี่
ขั้นตอน
1
2

ผู้ใช้พูด
“PHONE”
“PLAY DIRECTORY”

การตอบกลับของระบบ
“PHONE”
“PLAY DIRECTORY”

การลบไดเร็กทอรี่
ใช้ฟังก์ชั่นนี้ เพื่อลบรายชื่อทั้งหมดที่บันทึกไว้ในไดเร็กทอรี่ ภายในครั้งเดียว
ขั้นตอน
1
2

ผู้ใช้พูด
“PHONE”
“DELETE DIRECTORY”

3

“YES”
“NO”

การตอบกลับของระบบ
“PHONE”
“DELETE DIRECTORY”
“CONFIRM YES OR NO”
“DIRECTORY DELETED”
“COMMAND CANCELLED”

การปรับตั้งหน้าที่การใช้งานหลัก
(Main setting)
ปฏิเสธการรับสาย (Reject Calls)

สามารถใช้คำสั่งเสียงตั้งระบบปฏิเสธการรับสายโดยอัตโนมัติ
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การควบคุมด้วยคำสั่งเสียง
ขั้นตอน
1
2

ผู้ใช้พูด
“PHONE”
“REJECT CALLS”
“ACCEPT CALLS”*

การตอบกลับของระบบ
“PHONE”
“REJECT CALLS”
“ACCEPT CALLS”*

* ใช้คำสัง่ นีเ้ พือ่ ปิด (OFF) ระบบปฏิเสธการรับสาย

คำสัง่ ควบคุมระบบปรับอากาศ

ภาพรวม

ระบบปรับอากาศ

จากภาพรวมคำสัง่ ด้านล่าง แสดงรายการคำสัง่ ต่างๆ ทีม่ อี ยู่ในเมนู
คำสัง่ ทัง้ หมด รวมทัง้ ตัวอย่างการสัง่ งานและการตอบรับของระบบ

คำสัง่ การควบคุมระบบปรับอากาศ สามารถควบคุมความเร็วของ
พัดลม อุณหภูมแิ ละการปรับตัง้ ค่าต่างๆ ได้ ฟังก์ชน่ั ทัง้ หมดไม่ได้
มีอยู่ในรถยนต์ทกุ รุน่

“CLIMATE”
“HELP”
“FAN”*
“DEFROSTING/DEMISTING ON”*
“DEFROSTING/DEMISTING OFF”*
“TEMPERATURE”*
“AUTO MODE”*
* สามารถใช้คำสัง่ ทางลัดได้ ในรถยนต์ทต่ี ดิ ตัง้ โมดูลภาษาอังกฤษจะไม่สามารถใช้คำสัง่ ทางลัดกับ “FAN” ได้

พัดลม (FAN)
ฟังก์ชน่ั นีท้ ำให้ทา่ นสามารถปรับตัง้ ความเร็วของพัดลมได้

165
103-182.indd 63

14/7/2553 8:10:30

การควบคุมด้วยคำสั่งเสียง
ขั้นตอน
1
2
3

ผู้ใช้พูด
“CLIMATE”
“FAN”*
“MINIMUM”
“<a number between 1and 7>”
“MAXIMUM”

การตอบกลับของระบบ
“CLIMATE”
“FAN SPEED PLEASE”
“FAN MINIMUM”
“FAN <number>”
“FAN MAXIMUM”

* สามารถใช้คำสัง่ ทางลัดได้ ในรถยนต์ทต่ี ดิ ตัง้ โมดูลภาษาอังกฤษจะไม่สามารถใช้คำสัง่ ทางลัดกับ “FAN” ได้

การไล่ฝา้ /ความชืน้ (Defrosting/Demisting)
ขั้นตอน
1

ผู้ใช้พูด
“CLIMATE”

การตอบกลับของระบบ
“CLIMATE”

2

“DEFROSTING ON/DEMISTING ON”*

“DEFROSTING ON/DEMISTING ON”

“DEFROSTING OFF/DEMISTING OFF”*

“DEFROSTING OFF/DEMISTING OFF”

* สามารถใช้คำสัง่ ทางลัดได้

อุณหภูมิ
ฟังก์ชน่ั นีท้ ำให้ทา่ นสามารถปรับตัง้ อุณหภูมิได้
ขั้นตอน
1
2
3

4

ผู้ใช้พูด
การตอบกลับของระบบ
“CLIMATE”
“CLIMATE”
“TEMPERATURE”*
“TEMPERATURE PLEASE”
“MINIMUM”
“TEMPERATURE MINIMUM”
“<a number between 15 and 29 ํC
with 0.5 increments>” or “<a
“TEMPERATURE <number>”
number between 59 and 84 ํF>”		
“MAXIMUM”
“TEMPERATURE MAXIMUM”

* สามารถใช้คำสัง่ ทางลัดได้
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การควบคุมด้วยคำสั่งเสียง
การทำงานโหมดอัตโนมัติ (Auto mode)
ขั้นตอน
1
2

ผู้ใช้พูด
“CLIMATE”
“AUTO MODE”*

การตอบกลับของระบบ
“CLIMATE”
“AUTO MODE”

* สามารถใช้คำสัง่ ทางลัดได้ สามารถยกเลิกการทำงานโดยการเลือกอุณหภูมหิ รือความเร็วพัดลมให้แตกต่างออกไป
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การต่ออุปกรณ์
ข้อมูลทั่วไป

ระบบรองรับการทำงานอุปกรณ์ภายนอกได้ในระดับหนึง่ หลังจาก
ต่ออุปกรณ์เข้ากับช่องต่ออุปกรณ์เสริม ชุดเครื่องเสียงจะทำ
หน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เสริมภายนอก

ข้อควรระวัง
การต่ออุปกรณ์จากภายนอก ต้องระมัดระวังในการสัมผัส
กับขั้วต่อไฟฟ้าที่ไม่มีฉนวนหุ้ม (เช่น ปลั๊ก USB) ถ้า
ฉนวนหุม้ สายไฟหรือฝาครอบชำรุด ควรเปลีย่ นใหม่ทนั ที อุปกรณ์
ที่ชำรุดจะมีความเสี่ยงต่อการคายประจุไฟฟ้า
ห้ามสัมผัสหรือจับปลั๊กขั้วต่อของ USB ที่อยู่ภายในรถ
ถ้าไม่ได้ใช้งาน ควรปิดฝาครอบ

อุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้สอดคล้องกับระบบ มีดังต่อไปนี้ :
• หน่วยความจำ USB ขนาดเล็ก
• หน่วยความจำ USB แบบฮาร์ดไดรฟ์
• เครื่องเล่น MP3 ที่ใช้ขั้วต่อแบบ USB
• เครื่องเล่น iPod (สำหรับรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้งาน
ร่วมกันได้ อ้างอิง www.ford-mobile -connectivity.com)

ใช้อปุ กรณ์ USB ทีส่ อดคล้องกับระบบของรถยนต์เท่านัน้
ก่อนถอดปลั๊ก USB ควรเปลี่ยนการทำงานของชุดเครื่อง
เสียงไปที่แหล่งอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น วิทยุ)
ห้ามติดตั้งหรือเชื่อมต่อกับชุดรวมสายหรือชุดแยกสาย
ของ USB

ระบบที่ใช้เป็น USB 2.0 ความเร็วสูงสุด รองรับ USB 1.1
และรองรับระบบไฟล์ FAT 16/32

ข้อมูลโครงสร้างของไฟล์เสียงสำหรับ
อุปกรณ์ภายนอก
USB

หมายเหตุ : ระบบได้รบั การออกแบบมาให้สามารถจดจำและอ่าน
ไฟล์เสียงที่เหมาะสมจากอุปกรณ์ USB หรือ iPod ที่ทำงาน
สอดคล้องกัน ไม่สามารถรับประกันได้ว่า จะใช้งานกับอุปกรณ์
USB ได้ทุกแบบ
หมายเหตุ : สามารถเชือ่ มต่อกับอุปกรณ์ โดยใช้สายต่อของ USB
เสียบเข้ากับช่องโดยตรง (เช่น เครือ่ งบันทึกหน่วยความจำขนาดเล็ก
และไดรฟ์แบบพกพา)
หมายเหตุ : อุปกรณ์ USB บางประเภทจะสิ้นเปลืองกระแส
ไฟฟ้าสูง อาจไม่เหมาะในการใช้งาน (เช่น ไดรฟ์ที่มีขนาดใหญ่)
หมายเหตุ : เวลาในการเริ่มต้นอ่านไฟล์ของอุปกรณ์ภายนอก
จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น โครงสร้างของไฟล์
ขนาดและปริมาณของข้อมูลในอุปกรณ์นั้น

อุปกรณ์ USB ต้องสร้างขึ้นแบบพาร์ทิชั่นเดียวเท่านั้น
ถ้ามีการสร้างรายการเพลงที่จะเล่น (Playlist) จะต้องมีเส้นทาง
อ้างอิงไฟล์ที่ถูกต้องกับอุปกรณ์ USB ขอแนะนำให้สร้างรายการ
หลังจากส่งไฟล์เสียงไปยังอุปกรณ์ USB แล้ว
รายการเพลง (Playlist) ต้องเป็นไฟล์รูปเเบบ .m3u
ไฟล์เสียงเพลง ต้องเป็น ไฟล์รูปเเบบ .mp3
รายการต่างๆ ห้ามเกินข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ :
• ห้ามเกิน 1,000 รายการต่อหนึ่งโฟลเดอร์ (ไฟล์ โฟลเดอร์
และรายการเพลง)
• ห้ามเกิน 5,000 โฟลเดอร์ ต่อหนึง่ อุปกรณ์ USB (รวมรายการ
เพลง)
• ระดับโฟลเดอร์ย่อย 8 ระดับ
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การต่ออุปกรณ์
การต่อ

เพือ่ ให้สามารถใช้คำสัง่ เสียงควบคุมรายการและโฟลเดอร์ ให้ปฏิบตั ิ
ตามหัวข้อต่อไปนี้
• สร้างชื่อของโฟล์เดอร์ โดยมีโครงสร้าง “Ford<*>” ในขณะ
ที่ <*> เป็นหมายเลข 1 - 10 ตัวอย่าง เช่น “Ford3” โดย
ไม่ต้องมีส่วนต่อท้าย
• สร้างชื่อรายการ (Play list Name) โดยมีโครงสร้าง
“Ford<*>.m3u” ในขณะที่ <*> เป็นหมายเลข 1-10
ตัวอย่าง เช่น “Ford5.m3u” โดยไม่มีช่องว่างระหว่าง
“Ford” และหมายเลข
หลังจากนั้น โฟลเดอร์และรายการที่สร้างไว้จะสามารถใช้การ
ควบคุมด้วยคำสั่งเสียงได้ ดู คำสั่งสำหรับชุดเครื่องเสียง (หน้า
153)

เสียบปลัก๊ ของอุปกรณ์ภายนอก ถ้าจำเป็นต้องยึดไว้ให้แน่นป้องกัน
อุปกรณ์เคลื่อนที่

การต่อ iPod
เพื่อความสะดวกสบายและได้คุณภาพของเสียงดีที่สุด แนะนำ
ให้ซื้อชุดสายเชื่อมต่อที่มีคุณภาพ จากผู้จำหน่ายของท่าน
อีกวิธีหนึ่งในการต่อ iPod คือ ใช้สายต่อมาตรฐาน USB ของ
iPod ที่มีสายแยกของแจ๊คสำหรับเสียบเข้ากับเครื่องเสียงขนาด
3.5 ม.ม. ถ้าใช้วิธีนี้ก่อนการต่อสาย ให้การปรับเสียงของ iPod
สูงสุดและปิดการปรับอีควอไลเซอร์ต่างๆ ให้หมด :

การใช้อุปกรณ์ USB

iPod

ใช้รูปสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อระบุชนิดของไฟล์เสียง โฟล์เดอร์

เพือ่ ให้สามารถใช้คำสัง่ เสียงควบคุมรายการได้ (Playlist) ให้สร้างชือ่
รายการ (Playlist) โดยมีโครงสร้าง “Ford<*> ในขณะที่ <*>
เป็นหมายเลข 1-10 ตัวอย่างเช่น “Ford7” โดยไม่มีช่องว่าง
ระหว่าง “Ford” และหมายเลข
หลังจากนั้น รายการ (Playlist) จะสามารถใช้การควบคุมด้วย
คำสั่งเสียงได้ ดู คำสั่งสำหรับชุดเครื่องเสียง (หน้า 153)

ใช้อุปกรณ์ USB เป็นแหล่งสัญญาณเสียง
E100029

โฟลเดอร์ (Folder)
E100022

รายการเพลง (Play list)

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมภายนอก

E100023

อัลบั้ม (Album)

คำเตือน
ต้องแน่ใจว่าติดตัง้ อุปกรณ์เสริมภายนอกอย่างแน่นหนา
และสายต่อต่างๆ ไม่กดี ขวางการควบคุมรถยนต์

E100024

ศิลปิน (Artist)
E100025

ชื่อไฟล์ (Filename)

อาจจะต่ออุปกรณ์ภายนอก เข้ากับช่องต่ออุปกรณ์เสริม ดู
ช่องต่ออุปกรณ์เสริม (AUX IN) (หน้า 75) ช่องต่อ USB
(หน้า 75)

E100026
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การต่ออุปกรณ์
ชื่อแทร็ก (Track title)

หมายเหตุ : ถ้าต้องการข้ามไปยังส่วนบนของรายการใน USB
ให้กดลูกศรซ้ายค้างไว้

ไม่มีข้อมูล

การควบคุมเครื่องเสียง

E100027

กดปุ่ม Seek up หรือ down เพื่อเลื่อนถอยหลังหรือเดินหน้า
ผ่านแทร็กต่างๆ
กดปุ่ม Seek ค้างไว้ เพื่อเลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลังผ่านแทร็ก
ต่างๆอย่างรวดเร็ว
ใช้ปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 1 – 4 สำหรับการเล่นเเบบสลับเพลง เล่นซ้ำ
หรือค้นหา โดยสั่งให้ทำงานกับรายการทั้งหมดที่มีอยู่ในอุปกรณ์
หรือโฟลเดอร์หรือรายการ
กดปุ่ม INFO หรือปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 4 เพื่อแสดงรายการ
ดังต่อไปนี้ :
• ชื่อ (title)
• ศิลปิน (artist)
• อัลบั้ม (album)
• ชื่อโฟลเดอร์ (folder name)
• ชื่อไฟล์ (file name)

E100028

การทำงาน

เลือก USB จากเเหล่งสัญญาณเสียง โดยการกดปุ่ม AUX ซ้ำ
จนกว่ารูปสัญญลัษณ์ USB ปรากฎขึ้นที่หน้าจอ หลังจากเชื่อม
ต่อ USB เป็นครั้งแรก แทร็กแรกของโฟล์เดอร์แรกจะเริ่มเล่น
โดยอัตโนมัติหลังจากนั้นถ้าสลับให้ชุดเครื่องเสียงทำงานจาก
แหล่งอื่นๆตำแหน่งการเล่นของ USB จะได้รับการบันทึกไว้
ในการเลือกรายการต่างๆ ของอุปกรณ์ให้กดลูกศร ขึ้น/ลง หรือปุ่ม
OK หนึ่งครั้ง
รายละเอียดของแทร็กจะปรากฎขึ้นพร้อมกับรายละเอียดอื่นๆ
ที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ :
• แถบแนวตั้ง ที่ด้านขวาของจอ แสดงตำแหน่งของโฟลเดอร์
ปัจจุบัน
• “>” แสดงข้อมูลในระดับต่อไป ทีส่ ามารถอ่านได้ (เช่น ต่อจาก
อัลบั้มจะเป็นชื่อโฟลเดอร์ และภายในโฟลเดอร์นั้นจะเป็น
ชื่อเพลงเรียงตามลำดับ)
• “<”แสดงข้อมูลในระดับก่อนหน้านั้น ที่สามารถอ่านได้
• รูปสัญลักษณ์ด้านซ้ายของแทร็ก/โฟลเดอร์ จะแสดงประเภท
ไฟล์/ โฟลเดอร์ โปรดอ้างอิงจากคำอธิบายรูปสัญลักษณ์
การเลือกรายการต่างๆ ใน USB ให้ใช้ลูกศรเลื่อน ขึ้น/ลง ผ่าน
รายการต่างๆ และใช้ลูกศร ซ้าย/ขวา เพื่อเลื่อน ขึ้น/ลง ตามลำดับ
ของโฟลเดอร์ เมื่อได้แทร็กที่ต้องการจากรายการหรือโฟล์เดอร์
ให้กดปุ่ม OK

การใช้ iPod

รูปสัญลักษณ์ต่างๆได้นำมาใช้เพื่อแสดงไฟล์เสียง โฟลเดอร์ต่างๆ
และอื่นๆ
ใช้ iPod เป็นแหล่งสัญญาณเสียง
E100030

รายการ (iPod playlist)
E100031

ศิลปิน (iPod artist)
E100032

อัลบั้ม (iPod album)
E100033

ชนิดของ (iPod genre)
E100034
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การต่ออุปกรณ์
เพลง (iPod song)

หมายเหตุ : ถ้าต้องการข้ามไปยังส่วนบนของรายการใน iPod
ให้กดลูกศรซ้ายค้างไว้

ประเภท (iPod category)

การควบคุมเครื่องเสียง

E100035

E100036

กดปุ่ม Seek up หรือ down เพื่อเลื่อนถอยหลังหรือเดินหน้า
ผ่านแทร็กต่างๆ
กดปุ่ม Seek ค้างไว้ เพื่อเลื่อนเดินหน้าหรือถอยหลังผ่านแทร็ก
ต่างๆ อย่างรวดเร็ว
ใช้ปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 1 – 4 สำหรับการเล่นเเบบสลับ เล่นซ้ำหรือ
ค้นหารายการที่ต้องการ
กดปุ่ม INFO หรือปุ่มเลือกฟังก์ชั่น 4 เพื่อแสดงรายการ ดังต่อ
ไปนี้ :
• ชื่อ (title)
• ศิลปิน (artist)
• อัลบั้ม (album)

ไฟล์มีเดีย (iPod generic media file)
E100037

การทำงาน
เลือก iPod จากเครื่องเสียงโดยการกดปุ่ม AUX จนกระทั่งรูป
สัญญลัษณ์ iPod แสดงขึ้นที่หน้าจอ
รายการต่างๆ ของเมนู iPod จะแสดงขึน้ ผ่านหน้าจอชุดเครือ่ งเสียง
การใช้งานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานในการใช้งาน iPod
(เช่น การค้นหา ศิลปิน ชื่อ อื่นๆ) การเลือกรายต่างๆ ของอุปกรณ์
กดลูกศรขึ้น/ลง หรือปุ่ม OK หนึ่งครั้ง
หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของแทร็ก พร้อมข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ
ดังต่อไปนี้ :
• แถบแนวตั้ง ที่ด้านขวาของจอ แสดงตำแหน่งของโฟลเดอร์
ปัจจุบัน
• “>” แสดงข้อมูลในระดับต่อไป ที่สามารถอ่านได้ (เช่น ชื่อ
อัลบั้มทั้งหมดตามศิลปิน)
• “<”แสดงข้อมูลในระดับก่อนหน้านั้น ที่สามารถอ่านได้
• รูปสัญลักษณ์ด้านซ้าย จะแสดงประเภทของรายการที่แสดง
อยู่ในปัจจุบัน (เช่น รายการของอัลบั้มต่างๆ) โปรดอ้างอิง
จากคำอธิบายรูปสัญลักษณ์
การเลือกรายการที่อยู่ใน iPod ให้ใช้ลูกศรเลื่อน ขึ้น/ลง ผ่าน
รายการต่างๆ และใช้ลูกศร ซ้าย/ขวา เพื่อเลือกรายการนั้น
เมื่อได้เพลงที่ต้องการ หรือรายการเพลง อัลบั้ม ศิลปิน หรือ
ประเภทดนตรี ให้กดปุ่ม OK เพื่อเริ่มต้นเล่น
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ภาคผนวก
การรบกวนจากสนามแม่เหล็ก

การรับรองมาตรฐาน

มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศแคนาดา
/ FCC

คำเตือน
รถยนต์ของท่าน ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐาน
การป้องกันการรบกวนของสนามแม่เหล็ก (72/245/ECC,
UNECE Regulation 10 หรือข้อกำหนดของแต่ละประเทศ)
หน้าที่ความรับผิดชอบของท่าน ที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่า
อุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งเพิ่มเติม เป็นอุปกรณ์ที่ถูกกฎหมาย และ
ติดตัง้ โดยช่างเทคนิคฟอร์ดทีผ่ า่ นการฝึกอบรมมาแล้วอย่างถูกต้อง
การติดตั้งอุปกรณ์ที่ส่งคลื่นความถี่วิทยุ (RF) (เช่น
โทรศัพท์มือถือ วิทยุสื่อสาร หรือ อื่นๆ) อาจจะต้องอ้าง
อิงค่าจากตารางทีอ่ ยูห่ น้าถัดไป ไม่มขี อ้ กำหนดพิเศษหรือเงือ่ นไขใดๆ
ในการติดตั้งและใช้งาน

อุปกรณ์นี้อยู่ในส่วนที่ 15 ของกฎ FCC การทำงานของอุปกรณ์
ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งสองหัวข้อ ดังต่อไปนี้ : (1) อุปกรณ์
นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดคลื่นรบกวน และ (2) อุปกรณ์เหล่านี้ต้องยอม
รับการเเทรกเเทรงสัญญาณที่อาจเป็นสาเหตุให้การทำงานผิด
ปกติได้
FCC ID : WJRX-42
IC : 7847A-RX42
การเปลี่ยนหรือดัดแปลงอุปกรณ์ที่ไม่ ได้กระทำโดยผู้รับผิดชอบ
ที่มีใบอนุญาต อาจทำให้การทำงานของอุปกรณ์ผิดพลาดได้

การรับรองมาตรฐาน RX-42

ห้ามติดตั้งตัวรับสัญญาณ ไมโครโฟน ลำโพงหรืออุปกรณ์
อื่นๆ บริเวณที่ระบบถุงลมนิรภัยจะพองตัวออก

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบตามประกาศของ
Handset Integration Product RX-42 รวมทั้งสอดคล้องกับ
ข้อกำหนดของ Council Directive: 1999/5/EC สำเนาของ
หนังสือรับรองมาตรฐานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก :
www.novero.com/declaration_of_conformity
ชื่อบูลทูธ (Bluetooth) และเครื่องหมายทางการค้า เจ้าของ
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คือ Bluetooth SIG, Inc การใช้เครื่องหมาย
เหล่านี้โดย ฟอร์ด มอเตอร์ เป็นไปตามเงื่อนไขของใบอนุญาต
ชื่อทางการค้าหรือเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ตามเงื่อนไขของเจ้าของ
เครื่องหมายนั้น

ห้ามติดตั้งสายเสาอากาศแนบชิดกับชุดสายไฟของรถยนต์
ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง หรือท่อเบรก
จัดสายอากาศและสายไฟที่เป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ห่างจากโมดุลอิเล็กทรอนิคส์และ
ถุงลมนิรภัยอย่างน้อย 100 มิลลิเมตร
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ภาคผนวก

คลื่นความถี่ MHz

กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak RMS)

ต่ำแหน่งเสาอากาศ

1-30
30-54
68-87.5
142-176
380-512
806-940
1200-1400
1710-1885
1885-2025

50 w
50 w
50 w
50 w
50 w
10 w
10 w
10 w
10 w

3,4
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3
1,2,3

หมายเหตุ : หลังจากติดตั้งอุปกรณ์ รับ-ส่งสัญญาณวิทยุ ตรวจ
สอบว่าอุปกรณ์ ไฟฟ้าของรถยนต์ทั้งหมด ถูกรบกวนจากคลื่น
วิทยุทั้งขณะโหมดเตรียมพร้อมและขณะส่งสัญญาณหรือไม่

ตรวจสอบอุปกรณ์ ไฟฟ้าทั้งหมด
• ขณะที่สวิตช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง ON
• ขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงาน
• ขณะที่ขับรถทดสอบด้วยความเร็วหลายระดับ
ตรวจสอบว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่
ติดตั้งอยู่ภายในรถ ไม่รบกวนการทำงานเกินกว่าที่จะยอมรับได้
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ตารางการบำรุงรักษาตามระยะ
ตารางการบำรุงรักษาตามระยะ
ลำดับ

X 1,000 กิโลเมตร
เดือน
(จำนวนเดือนหรือกิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน)

รายการงานบริการ
ตรวจสอบการบริการเพิ่มเติมตามข้อมูลข่าวสารบริการเทคนิคและ
SERVIS2
ตรวจสอบการทำงานของมาตรวัด สัญญาณไฟเตือน
ระบบไฟส่องสว่าง และแตร
ตรวจสอบการทำงานของคลัตช์และปรับตัง้ (ถ้าจำเป็น-รุน่ เกียร์ธรรมดา)
ตรวจสอบการทำงานของที่ปัดน้ำฝน สภาพยางปัดน้ำฝน
น้ำฉีดกระจกและปรับตั้ง (ถ้าจำเป็น)
ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมไฟส่องสว่างภายนอก
และไฟเตือนบนหน้าปัด
ตรวจสอบการทำงานของเบรกมือและปรับตั้ง (ถ้าจำเป็น)
ตรวจสอบการทำงานและสภาพของเข็มขัดนิรภัย สายเข็มขัดและตัวล็อค
เปลี่ยนไส้กรองของระบบปรับอากาศ (ถ้ามี)
ตรวจสอบและหล่อลื่นการทำงานของบานพับและตัวล็อคของประตูและ
ฝากระโปรงหน้า รวมถึงเหล็กค้ำฝากระโปรง **
ตรวจสอบชุดสายไฟและท่อทางเดินของระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและ
น้ำมันหล่อลื่น (สภาพความเสียหายและรอยรั่วในบริเวณที่มองเห็น)
ตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์ ปั๊มสูญญากาศ หม้อน้ำและฮีตเตอร์
(สภาพความเสียหายและรอยรั่วในบริเวณที่มองเห็น)
ตรวจสอบและเติมน้ำหล่อเย็น ถังพักน้ำหล่อเย็น (ในกรณีที่ผิดปกติ
ให้แจ้งซ่อมเพิ่มเติม)
ตรวจสอบ ทำความสะอาดและทาจารบีที่ขั้วแบตเตอรี่
ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ในกรณีที่ผิดปกติ ให้แจ้งซ่อม
เพิ่มเติม)
ตรวจสอบและเติมน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ 4 เกียร์ (กรณีที่ใช้งานหนักให้
เปลี่ยนทุกๆ 45,000 กิโลเมตร)
เปลี่ยนหัวเทียน
ทำความสะอาด/เปลี่ยนไส้กรองอากาศ (เปลี่ยนให้เร็วกว่าระยะที่กำหนด
หากใช้ในสภาวะที่มีฝุ่นมาก)
ตรวจสอบระยะห่างของวาล์ว - เครื่องยนต์ Duratec 16V
(ถ้าจำเป็นต้องปรับตั้ง ให้แจ้งซ่อมเพิ่มเติม)
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเครื่อง
ตรวจสอบระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับน้ำหนัก ลูกหมาก
เพลาขับและยางกันฝุ่น (ความเสียหาย การสึกหรอและสภาพยาง
ในบริเวณที่มองเห็น)
ตรวจสอบเครื่องยนต์และชุดเกียร์ (ความเสียหายและการรั่วซึม)
ตรวจสอบและเติมน้ำมันเกียร์ธรรมดาให้ ได้ระดับ (กรณีที่ใช้งานหนักให้
เปลี่ยนทุกๆ 75,000 กิโลเมตร)
ตรวจสอบและเติมน้ำมันเกียร์ PowerShift 6 เกียร์ให้ ได้ระดับ (กรณีที่ใช้
งานหนักให้เปลี่ยนทุกๆ 45,000 กิโลเมตร)
ตรวจสอบท่อยาง ท่อโลหะ ชุดสายไฟ ท่อทางเดินของระบบจ่ายน้ำมัน
เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ รวมถึงท่อไอเสีย (บริเวณที่มองเห็น)
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ตารางการบำรุงรักษาตามระยะ
ตารางการบำรุงรักษาตามระยะ (ต่อ)
ลำดับ

X 1,000 กิโลเมตร
เดือน
(จำนวนเดือนหรือกิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน)

รายการงานบริการ
ตรวจสอบสารเคลือบ PVC ใต้ตวั ถังรถ **
ตรวจสอบการสึกหรอและสภาพของยาง โดยเฉพาะบริเวณแก้มยาง
รวมทั้งความลึกของดอกยาง
ตรวจสอบระบบเบรก (ถอดล้อ ตรวจสอบผ้าเบรกและการสึกหรอของ
จานเบรก) (ตรวจสอบบ่อยขึ้น ในกรณีที่ใช้งานหนัก) */**
ตรวจสอบระบบเบรก (ถอดล้อ ตรวจสอบผ้าเบรก การสึกหรอของจานเบรก
เเละดรัมเบรก สภาพของกระบอกเบรกและชิน้ ส่วนทีม่ ยี างเป็นส่วนประกอบ) */**
ตรวจสอบและปรับตัง้ ความดันลมยาง
ตรวจสอบยางอะไหล่ (ความดันลมยาง การสึกหรอและสภาพ
พร้อมทั้งวัดความลึกของดอกยาง)
ตรวจสอบวันหมดอายุของชุดซ่อมยาง (ถ้ามี)
ตรวจสอบการทำงานของไฟส่องสว่างในฝากระโปรงท้าย (ถ้ามี) **
สลับยางพร้อมถ่วงล้อ 4 ล้อ
ขันน็อตล้อให้ ได้ตามค่ามาตรฐาน และตรวจสอบความเสียหายของ
กระทะล้อ
ตรวจสอบสภาพตัวล็อคของฝาครอบล้อ
ติดสตีก๊ เกอร์เตือนกำหนดนัดหมายการเข้ารับบริการ
เปลีย่ นถ่ายน้ำมันเบรก
ระบบปรับอากาศ (ตรวจสอบอุณหภูมิที่ท่อทางออกของคอยล์เย็น
สภาพท่อทั้งหมด ความเสียหายและรอยรั่ว)
ระบบระบายความร้อน (เปลีย่ี นน้ำหล่อเย็น ล้างทำความสะอาดและเติมด้วย
น้ำหล่อเย็นที่กำหนด)
เปลี่ยนสายพานราวลิ้นพร้อมตัวปรับตั้งสายพานอัตโนมัติและลูกรอก (เครื่องยนต์ Duratec-16V)
เปลีย่ นสายพานขับอุปกรณ์ - (เครือ่ งยนต์ Duratec-16V)
ตรวจสอบสภาพสีและตัวถังด้วยสายตา (ระหว่างทำการตรวจสอบใน
รายการที่มีเครื่องหมาย ** )

หมายเหตุ:
I: Inspect / ตรวจสอบ
F: Fill / เติม
C: Clean / ทำความสะอาด
L: Lubricate / หล่อลื่น
A: Adjust / ปรับตั้ง
T: Tighten / ขันแน่น
R: Replace / เปลี่ยน

กรณีที่ใช้งานหนัก แนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ธรรมดาทุกๆ 75,000 กิโลเมตร
เกียร์อัตโนมัติ 4 เกียร์เเละเกียร์ Powershift 6 เกียร์ ทุกๆ 45,000 กิโลเมตร
* สภาพการใช้งานหนัก				
- ขับในระยะทางน้อยกว่า 16 กิโลเมตร เป็นประจำ		
- เครื่องยนต์ทำงานในรอบเดินเบาเป็นระยะเวลานาน เช่น รถแท็กซี่
รถตำรวจหรือรถส่งของ				
- ขับรถบนทางลูกรังที่ขรุขระหรือมีฝุ่นมาก			
- ใช้ลากจูง บรรทุกของบนหลังคาหรือบรรทุกหนัก หรือใช้เพื่อการพาณิชย์
- ขับขี่เป็นระยะทางมากกว่า 50,000 กิโลเมตรต่อปี		
** ตรวจสอบสภาพสีและตัวถัง		
- สภาพสีและตัวถัง ควรได้รับการตรวจสอบในระหว่างดำเนินการตรวจสอบรายการนี้
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