


VÄLKOMMEN!
ท่านสามารถอ่านเกี่ยวกับฟังก์ชั่นการท�างานส�าหรับที่นั่งด้านหลังในรถ Volvo XC90 Excellence ของท่านได้ที่นี่ ข้อมูลส�าหรับเจ้าของรถที่มีรายละเอียดมากขึ้นจะมีอยู่
ภายในรถ, ในแอพ หรือบนเว็บไซต์

จอแสดงผลส่วนกลางของรถ

คู่มือส�าหรับเจ้าของรถจะมีอยู่บนจอแสดงผลส่วนกลาง โดยสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทาง
มุมมองระดับบนสุด

แอพส�าหรับอุปกรณ์แบบพกพา

คู่มือส�าหรับเจ้าของรถมีให้บริการในรูปแบบของแอพ (Volvo Manual) ส�าหรับโทรศัพท์
แบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต แอพนี้ยังมีวิดีโอสอนการใช้งานส�าหรับฟังก์ชั่นที่เลือกไว้บาง
ฟังก์ชั่นอีกด้วย

ไซต์การสนับสนุนของวอลโว่

ไซต์การสนับสนุนของ Volvo Cars (support.volvocars.com) จะมีคู่มือและภาพยนตร์
ค�าแนะน�า รวมไปถึงข้อมูลเพิ่มเติมและความช่วยเหลือส�าหรับรถวอลโว่และการเป็น
เจ้าของรถวอลโว่ของท่านอีกด้วย

ข้อมูลแบบพมิพ์

ภายในลิ้นชักเก็บของหน้ารถจะมีเอกสารเสริมของคู่มือส�าหรับเจ้าของรถ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยว
กับฟิวส์และข้อมูลจ�าเพาะต่างๆ รวมไปถึงการสรุปข้อมูลที่ส�าคัญและมีประโยชน์ต่างๆ 
ด้วย ท่านสามารถสั่งซื้อคู่มือส�าหรับเจ้าของรถฉบับพิมพ์และเอกสารเสริมที่เกี่ยวข้องได้



จอแสดงการควบคุมในที่นั่งด้านหลัง

จอแสดงการควบคุมจะติดตั้งอยู่ในคอนโซลที่โพรงเพลากลางในบริเวณระหว่าง
ที่นั่งด้านหลัง และใช้ในการควบคุมฟังก์ชั่นการท�างานของที่นั่ง รวมถึงการอุ่น
และการแช่เย็นเครื่องดื่ม

การยกหน้าจอขึน้
 – กดที่ด้านบนของหน้าจอ หน้าจอจะยกขึ้นโดยอัตโนมัติ

หน้าจอจะเริ่มท�างานโดยอัตโนมัติเมื่อยกหน้าจอขึ้น ไฟหน้าจอจะหรี่ลงหลังจาก
เวลาผ่านไประยะหนึ่ง แตะหน้าจอเพื่อให้ไฟหน้าจอสว่างขึ้นอีกครั้ง

การลดระดบัหน้าจอ
การลดระดับหน้าจอลงจะท�าในแบบแมนนวล:

 – กดที่ด้านบนของหน้าจอ กดหน้าจอลงจนกระทั่งหน้าจอเข้าไปในคอนโซลที่
โพรงเพลากลางจนสุด หน้าจอจะปิดท�างานเมื่อลดระดับหน้าจอลง

เครื่องฟอกอากาศแบบไอออนนิก

เครื่องฟอกอากาศแบบไอออนนิกเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาคุณภาพของ
อากาศในห้องโดยสารให้อยู่ในระดับสูง ไอออนจะก่อตัวขึ้นในอากาศและไหล
เข้าไปในห้องโดยสาร ฝุ่น, ไวรัส และสารก่อภูมิแพ้ที่ติดอยู่กับไอออนเหล่านี้จะ
ตกลงสู่พื้นห้องโดยสาร ฟังก์ชั่นนี้จะท�างานอยู่ตลอดเวลาเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที่
ต�าแหน่ง I ขึ้นไป



จอแสดงการควบคุมเป็นหน้าจอสัมผัสที่ตอบสนองต่อการสัมผัส จอแสดงผลประกอบ
ด้วยมุมมองต่างๆ แตะที่ปุ่มบนหน้าจอเพื่อสั่งงานฟังก์ชั่นที่ต้องการ หรือเพื่อเข้าไปที่มุม
มองส�าหรับฟังก์ชั่นใดฟังก์ชั่นหนึ่ง
ปุ่มในมุมมองหน้าหลัก

ปุ่มส�าหรับการท�าความร้อนที่นั่งด้านซ้ายและด้านขวาตามล�าดับ

ปุ่มส�าหรับการท�าความเย็น/ท�าความร้อนที่วางแก้ว

ปุ่มส�าหรับการระบายอากาศที่นั่งด้านซ้ายและด้านขวาตามล�าดับ

ปุ่มส�าหรับการปรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าจากที่นั่งด้านหลัง

การกลับไปยังมุมมองหน้าหลักจากมุมมองอ่ืน
จอแสดงการควบคุมจะกลับไปยังมุมมองหน้าหลักโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไป
ระยะหนึ่ง เมื่อท�าการปรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า ให้แตะที่เครื่องหมายกากบาทเพื่อ
กลับไปที่มุมมองหน้าหลัก

การไปยังส่วนต่างๆ ในจอแสดงการควบคุม



ปรับความเอียงของพนักพิงโดยการปรับตัวควบคุมไปทางด้านหน้า/ด้านหลัง

การตั้งค่าส�าหรับการนวด, ส่วนรองรับด้านข้าง, ส่วนรองรับบริเวณเอว และส่วนขยาย
ของเบาะรองนั่งจะเชื่อมโยงเข้ากับตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่น

ยก/ลดระดับที่นั่งโดยการปรับส่วนด้านหลังของตัวควบคุมขึ้น/ลง เลื่อนที่นั่งไปด้าน
หน้า/ด้านหลังโดยการปรับตัวควบคุมไปทางด้านหน้า/ด้านหลัง

ยก/ลดระดับขอบด้านหน้าของเบาะรองนั่งโดยการปรับส่วนด้านหน้าของตัวควบคุม 
ขึ้น/ลง

สามารถเลื่อนได้ครั้งละทิศทางเดียว (ไปข้างหน้า/ถอยหลัง/ขึ้น/ลง) เท่านั้น  
ท่านสามารถปรับที่นั่งได้ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากปลดล็อคประตู โดยที่รถ 
ไม่ท�างาน การปรับที่นั่งสามารถท�าได้ตลอดเวลาในขณะที่รถท�างานอยู่ นอกจากนี้ ยัง
สามารถท�าการปรับภายในช่วงเวลาหนึ่งหลังจากปิดการท�างานของรถแล้วได้อีกด้วย

ที่นั่งมีระบบป้องกันการท�างานหนักเกินไป ซึ่งจะตัดการท�างานหากมีวัตถุใดๆ มา
กีดขวางการเลื่อนที่นั่ง ถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น ให้น�าวัตถุนั้นออก แล้วสั่งงานที่นั่งอีกครั้ง

ในการปรับต�าแหน่งส�าหรับการนอน/ต�าแหน่งเพื่อความสะดวกสบาย ขั้นแรกจะต้อง
เลื่อนที่นั่งไปด้านหน้าเล็กน้อยก่อน

การปรับที่นั่งด้านหลัง
ที่นั่งด้านหลังของรถจะมีตัวเลือกการตั้งค่าต่างๆ เพื่อให้สามารถนั่งได้อย่างสบายที่สุด



การใช้งานตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่น
ใช้ตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่นในการปรับส่วนรองรับบริเวณเอว, เบาะรองรับด้านข้าง
ในพนักพิง, ความยาวของที่นั่ง รวมถึงการตั้งค่าต่างๆ ส�าหรับการนวด การตั้งค่าที่ท�า
โดยตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่นจะแสดงขึ้นบนจอแสดงการควบคุม หน้าจอจะแสดง
การตั้งค่าของที่นั่งทีละตัวเท่านั้น
1. ยกจอแสดงการควบคุมขึ้นในแบบแมนนวล
2. สั่งงานการปรับที่นั่งโดยการหมุนหรือกดตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่นในทิศทางใด

ทิศทางหนึ่ง มุมมองการปรับที่นั่งจะเปิดขึ้นบนจอแสดงการควบคุม
3. เลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการบนจอแสดงการควบคุมโดยการแตะบนหน้าจอ หรือโดยการ

หมุนตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่นขึ้น/ลง
4. เปลี่ยนการปรับตั้งโดยการดันตัวควบคุมไปในทิศทางที่ต้องการ

การนวด

แตะที่ปุ่มบนหน้าจอหรือเลือกฟังก์ชั่นโดยใช้ตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่น
เพื่อสั่งงานฟังก์ชั่นการนวด ท่านไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการนวดได้ในขณะ
ที่ปิดการท�างานของรถไว้

การนวดจะมีตัวเลือกการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

เปิด/ปิด: เลือกระหว่าง 'เปิด' หรือ 'ปิด' เพื่อสั่งงาน/ยกเลิกการท�างาน
ของฟังก์ชั่นการนวด

โปรแกรม 1-5: โปรแกรมการนวดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้ามีห้าโปรแกรม 
เลือกระหว่าง 1 (เป็นคลื่น), 2 (ค่อยๆ เพิ่มขึ้น), 3 (ขั้นสูง), 4 (เอว)  
และ 5 (ไหล่)

ความแรง: เลือกระหว่าง ต�่า, ปกติ หรือ สูง

ความเร็ว: เลือกระหว่าง ช้า, ปกติ หรือ เร็ว

ส่วนรองรับด้านข้าง

แตะปุ่มบนหน้าจอ หรือ เลือกฟังก์ชั่นโดยใช้ตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่น
ในการสั่งงานการปรับเบาะรองรับด้านข้างในพนักพิง

• กดส่วนด้านหน้าของปุ่มที่นั่งบนตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่นเพื่อเพิ่ม
การรองรับด้านข้าง

• กดส่วนด้านหลังของปุ่มที่นั่งเพื่อลดการรองรับด้านข้าง



ส่วนรองรับช่วงเอว

แตะปุ่มบนหน้าจอหรือเลือกฟังก์ชั่นโดยใช้ตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่น
ในการสั่งงานการปรับส่วนรองรับบริเวณเอว

• กดปุ่มที่นั่งบนตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่นขึ้น/ลง เพื่อเลื่อนส่วน
รองรับบริเวณเอวขึ้น/ลง

• กดส่วนด้านหน้าของปุ่มที่นั่งเพื่อเพิ่มการรองรับบริเวณเอว

• กดส่วนด้านหลังของปุ่มที่นั่งเพื่อลดการรองรับบริเวณเอว

การยืดเบาะรองน่ัง

แตะปุ่มบนหน้าจอหรือเลือกฟังก์ชั่นโดยใช้ตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่น
ในการสั่งงานการปรับเบาะรองนั่ง

• กดส่วนด้านหน้าของปุ่มที่นั่งบนตัวควบคุมแบบมัลติฟังก์ชั่นเพื่อยืด
เบาะรองนั่งออก

• กดส่วนด้านหลังของปุ่มที่นั่งเพื่อร่นเบาะรองนั่งเข้า



ท่านสามารถปรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าจากที่นั่งด้านหลังได้ โดยสามารถเปลี่ยน
ต�าแหน่งตามแนวยาวและความเอียงของพนักพิงได้ ใช้จอแสดงการควบคุมที่อยู่ระหว่าง
ที่นั่งด้านหลังในการเปลี่ยนการตั้งค่าของที่นั่งด้านหน้า

1. แตะปุ่มบนจอแสดงผลเพื่อปรับที่นั่งด้านหน้าจากที่นั่งด้านหลัง

2. มุมมองใหม่จะเปิดขึ้น ซึ่งจะสามารถปรับต�าแหน่งตามแนวยาวและ
ความเอียงของพนักพิงของที่นั่งได้

3. แตะที่เครื่องหมายกากบาทเพื่อกลับไปยังมุมมองหน้าหลัก

การปรับความเอียงของพนักพงิ
• แตะที่ลูกศรด้านบนซ้ายเพื่อพับพนักพิงของที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าไปทางด้านหน้า

• แตะที่ลูกศรด้านบนขวาเพื่อพับพนักพิงของที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าไปทางด้านหลัง

การปรับตามแนวยาว
• แตะลูกศรด้านล่างซ้ายเพื่อเลื่อนที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าไปทางด้านหน้า

• แตะลูกศรด้านล่างขวาเพื่อเลื่อนที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าไปทางด้านหลัง

การปรับที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้าจากที่นั่งด้านหลัง



เบาะนั่งที่มีการท�าความร้อน/การระบายอากาศ

ที่วาง IPAD

ที่ด้านหลังของพนักพิงศีรษะของที่นั่งด้านหน้าจะมีที่วาง iPad ซึ่งสามารถวาง iPad 
ส่วนใหญ่ได้พอดี ใส่ iPad เข้าในที่วางด้วยวิธีต่อไปนี้:

1. กดแท็บลงด้านล่างแล้วพับไปทางด้านหน้าเข้าหาพนักพิงศีรษะเพื่อเปิดฝาปิด

2. เลื่อน iPad เข้าไปในที่วางแล้วปิดฝาปิด

ในการปลดที่วางออกจากตัวยึด ให้ท�าดังต่อไปนี้:

1. กดปุ่มที่ด้านล่างของส่วนที่ยึดตายตัว

2. ดึงที่วางไปทางด้านหลัง/ขึ้นด้านบนเพื่อปลดออกจากตัวยึด

ระบบสามารถท�าความร้อนที่นั่งเพื่อเพิ่มความสบายเมื่ออากาศหนาวเย็นได้ การ
ควบคุมชุดท�าความร้อนที่นั่งท�าได้จากจอแสดงการควบคุม

 – แตะปุ่มส�าหรับที่นั่งด้านซ้ายหรือด้านขวาซ�้าๆ เพื่อเปลี่ยน 
ระหว่างระดับต่างๆ สี่ระดับ: ปิด, สูง, ปานกลาง และต�่า  
ปุ่มจะแสดงระดับที่ตั้งไว้

ระบบสามารถระบายอากาศที่นั่งได้ เช่น เพื่อก�าจัดความชื้นออกจากผ้าหุ้มเบาะ 
เป็นต้น การควบคุมการระบายอากาศที่นั่งท�าได้จากจอแสดงการควบคุม

 – แตะปุ่มส�าหรับที่นั่งด้านซ้ายหรือด้านขวาซ�้าๆ เพื่อเปลี่ยน 
ระหว่างระดับต่างๆ สี่ระดับ: ปิด, สูง, ปานกลาง และต�่า  
ปุ่มจะแสดงระดับที่ตั้งไว้



การกางโต๊ะ

ใต้ที่วางแขนจะมีโต๊ะอยู่สองตัวซึ่งสามารถกางออกมาเหนือที่นั่งด้านหลังได้

1. เปิดฝาปิดที่วางแขนออกจนสุด

2. ยกโต๊ะออกมาจากที่วางแขนโดยใช้แถบหนัง แล้วหมุนโต๊ะออกไปที่ต�าแหน่งสุดตาม
แนวตั้ง

3. พับแผ่นด้านบนของโต๊ะไปเหนือที่นั่ง

ย้อนกลับขั้นตอนเพื่อพับโต๊ะกลับเข้าที่

จุดยึดส�าหรับที่นั่งส�าหรับเด็ก

รถของท่านมีจุดยึดส�าหรับที่นั่งเด็กติดตั้งอยู่ในที่นั่งด้านหลัง

จุดยึดด้านบนจะใช้ส�าหรับเบาะนั่งส�าหรับเด็กแบบหันไปข้างหน้าเป็นหลัก

1. เลื่อนที่นั่งไปทางด้านหน้าแล้วพับพนักพิงไปทางด้านหน้าเพื่อเข้าถึงจุดยึด

2. ปฏิบัติตามค�าแนะน�าในการยึดของบริษัทผู้ผลิตเสมอเพื่อให้การประกอบเป็นไป
อย่างถูกต้อง



เครื่องดื่มร้อนและเครื่องดื่มเย็น

ที่ด้านหน้าของที่วางแขนจะมีที่วางแก้วอยู่สองชุด รวมถึงที่วางแก้วแบบมีการท�าความ
ร้อน/ความเย็นส�าหรับขวดหรือแก้วชา/กาแฟ

 – กดบนฝาปิดเพื่อเปิดที่วางแก้ว การควบคุมการท�าความร้อน/ความเย็นสามารถ
ท�าได้จากจอแสดงการควบคุม  
ไฟ LED สีฟ้าระบุว่าการท�าความเย็นก�าลังท�างานอยู่  
ไฟ LED สีแดงระบุว่าการท�าความร้อนก�าลังท�างานอยู่

การท�าความร้อนหรือการท�าความเย็นจะท�างานเมื่อรถก�าลังท�างานอยู่ หรือ เมื่อสวิตช์
กุญแจของรถอยู่ที่ต�าแหน่ง II

 – แตะปุ่มบนจอแสดงการควบคุมซ�้าๆ เพื่อเปลี่ยนระหว่างต�าแหน่งสาม
ต�าแหน่ง: ปิด, การท�าความเย็น และการท�าความร้อน ปุ่มจะแสดง
ต�าแหน่งที่ตั้งไว้

กล่องแช่เย็น

ที่ด้านหลังของที่วางแขนในที่นั่งด้านหลังจะมีกล่องแช่เย็นซึ่งสามารถเก็บขวดสองขวด
พร้อมกับมีพื้นที่ส�าหรับเก็บแก้วเจียระไนรวมอยู่ด้วย

• กดปุ่มที่อยู่เหนือฝาปิดเพื่อเปิดกล่อง

• ที่ด้านในของกล่องจะมีตัวควบคุมส�าหรับการตั้งอุณหภูมิ

ฟังก์ชั่นการท�าความเย็นจะท�างานเมื่อรถก�าลังท�างานอยู่ หรือเมื่อสวิตช์กุญแจของรถ
อยู่ที่ต�าแหน่ง II



ต�าแหน่งของช่องเสียบ USB และปลั๊กไฟ

ช่องเสียบ USB: ใต้ที่วางแขนในที่นั่งด้านหลังจะมีช่องเสียบ USB อยู่สองช่อง  
ที่ตัวยึดหน้าจอที่ด้านหลังของพนักพิงศีรษะของที่นั่งด้านหน้าก็มีช่องเสียบ USB สอง
ช่องด้วยเช่นกัน ช่องเสียบเหล่านี้สามารถใช้ในการชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้

ท่านไม่สามารถเล่นสื่อข้อมูลในระบบเครื่องเสียงของรถโดยผ่านทางช่องเสียบ USB ได้

ปล๊ักไฟ: ใต้ที่วางแขนในที่นั่งด้านหลังจะมีปลั๊กไฟ 12 โวลต์หนึ่งชุด และปลั๊กไฟ  
230 โวลต์หนึ่งชุด

230 โวลต์: ปลั๊กไฟนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ใช้ไฟ 230 โวลต์ เช่น 
เครื่องชาร์จและคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป เป็นต้น

 – เสียบปลั๊กต่อของอุปกรณ์เสริม ถอดสายของอุปกรณ์เสริมโดยการปลดปลั๊กต่อออก

12 โวลต์: ปลั๊กไฟนี้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ใช้ไฟ 12 โวลต์ เช่น  
เครื่องเล่นเพลงหรือโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

 – ดึงที่จุดบุหรี่ออกจากปลั๊กไฟแล้วเสียบปลั๊กต่อของอุปกรณ์เสริมเข้าไป ถอดปลั๊กต่อ
ของอุปกรณ์เสริมออกแล้วเสียบที่จุดบุหรี่กลับเข้าที่เมื่อไม่ได้ใช้ปลั๊กไฟแล้ว

ระบบไฟฟ้าของระบบจะต้องอยู่ที่ต�าแหน่งสวิตช์กุญแจ I เป็นอย่างน้อย ช่องเสียบ 
USB และปลั๊กไฟจึงจะสามารถจ่ายก�าลังไฟฟ้าได้



ช่องเก็บของ

ที่ด้านหลังของพนักพิงศีรษะของที่นั่งด้านหน้าจะมีที่วางแท็บเล็ตอยู่

ที่บริเวณใต้ที่วางแขนระหว่างที่นั่งจะมีที่เก็บของอยู่หนึ่งช่อง

ในประตูรถจะมีช่องเก็บของอยู่จ�านวนหนึ่ง

ที่ด้านข้างของคอนโซลที่โพรงเพลากลางจะมีกระเป๋าใส่ของ

ที่ด้านหลังของพนังพิงของที่นั่งด้านหน้าจะมีกระเป๋าใส่ของ

ที่เขี่ยบุหรี่จะอยู่ที่ประตูรถ



รถของท่านมีมือจับแบบมีไฟแสงสว่างในตัว1 ติดตั้งอยู่ที่ด้านในของประตูท้าย 
มือจับนี้ใช้ในการเปิดประตูท้ายจากภายในรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน

 – ดึงมือจับลงด้านล่างเพื่อเปิดประตูท้าย

หลังจากการใช้งาน จะต้องดันมือจับกลับเข้าสู่ต�าแหน่งเดิมในแบบแมนนวล

มือจับในห้องเก็บสัมภาระ

1 มีในบางตลาดเท่านั้น



ข้อความพิเศษ
คู่มือส�าหรับเจ้าของรถและคู่มืออื่นๆ จะมีค�าแนะน�า
ด้านความปลอดภัยและค�าเตือน, ข้อมูลส�าคัญ และ
ข้อความหมายเหตุทั้งหมดซึ่งท่านจะต้องอ่าน  
บางฟังก์ชั่นอาจใช้ได้กับบางประเทศเท่านั้น

  ค�าเตอืน
ช่องใส่สัมภาระต่างๆ
เก็บสิ่งของที่เคลื่อนไปมาได้ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
กล้องถ่ายรูป รีโมตคอนโทรลส�าหรับอุปกรณ์เสริม
ต่างๆ เป็นต้น ไว้ในช่องเก็บของด้านหน้า หรือ ช่อง
เก็บของอื่นๆ มิฉะนั้น สิ่งของเหล่านั้นอาจท�าให้ 
ผู้โดยสารภายในรถบาดเจ็บได้ในกรณีที่มีการเบรก
กะทันหันหรือประสบอุบัติเหตุ

เคร่ืองดื่มร้อนและเคร่ืองดื่มเยน็
เก็บขวด, ขวดเก็บความร้อน/ความเย็น และแก้วไว้ใน
ที่วางหรือในกล่องแช่เย็นในขณะขับขี่

ที่น่ังด้านหลังแบบมีชุดท�าความร้อน
ที่นั่งแบบท�าความร้อนกับผู้โดยสารที่ไม่มีความรู้สึก
ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือผู้โดยสารที่มีปัญหา
ในการควบคุมที่นั่งแบบท�าความร้อน มิฉะนั้น ผู้ใช้
งานเหล่านั้นอาจได้รับการบาดเจ็บจากความร้อนได้

จุดยดึส�าหรับที่น่ังส�าหรับเดก็
ต้องร้อยสายรัดด้านบนของที่นั่งส�าหรับเด็กผ่านช่อง
ระหว่างก้านเหล็กของพนักพิงศีรษะก่อนที่จะปรับ
ความตึงที่จุดยึดเสมอ ถ้าไม่สามารถท�าเช่นนี้ได้  
ให้ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของบริษัทผู้ผลิต

มือจบัในห้องเกบ็สัมภาระ
ต้องแน่ใจว่า ท่านได้ล็อคประตูและประตูท้าย และ
เก็บกุญแจไว้ในที่ที่เด็กเอื้อมไม่ถึงแล้ว เด็กที่ไม่มีผู้
ดูแลอาจล็อคตัวเองติดอยู่ในรถและเสี่ยงต่อการได้รับ
อันตรายได้

ในวันที่อากาศร้อน อุณหภูมิภายในรถอาจสูงขึ้น
อย่างรวดเร็ว และการติดอยู่ภายในรถที่มีอุณหภูมิสูง
อาจท�าให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กเล็กจะบอบบางมาก

 ข้อส�าคัญ
การไปยังส่วนต่างๆ ในจอแสดงการควบคุม
ห้ามใช้วัตถุที่แหลมคมบนหน้าจอ เนื่องจากอาจ
ท�าให้หน้าจอเป็นรอยได้

ที่น่ังด้านหลังแบบมีการระบายอากาศ
ถ้าอุณหภูมิของห้องโดยสารต�่าเกินไป การระบาย
อากาศที่นั่งจะไม่สามารถเริ่มท�างานได้ การท�าเช่นนี้
ก็เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ที่นั่งอยู่บนที่นั่งรู้สึกเย็นเกินไป

ที่วาง iPad
iPad ควรมีแผ่นพาสติกป้องกันติดอยู่บนหน้าจอเมื่อ
ติดตั้งลงในที่วาง iPad กรณีนี้ก็เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้
โดยสารได้รับอันตรายจากเศษกระจกที่แตกในกรณีที่
เกิดการชน

ฟิวส์
เปลี่ยนฟิวส์ที่ขาดโดยใช้ฟิวส์ที่มีรหัสสีเหมือนเดิม
และพิกัดกระแสไฟฟ้าเท่าเดิมเสมอ ห้ามติดตั้งฟิวส์ 
ที่มีค่าสูงกว่าที่ระบุไว้ในตารางในคู่มือส�าหรับ 
เจ้าของรถ

ถ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ท�างาน อาจ
เป็นไปได้ว่า ฟิวส์ขาดเนื่องจากการโอเวอร์โหลด
ชั่วคราว ส�าหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟิวส์ โปรดดูคู่มือ
ส�าหรับเจ้าของรถฉบับปกติของรถ

เอาต์พุตก�าลังไฟฟ้า

ปลั๊กไฟ 12 โวลต์มีเอาต์พุตก�าลังไฟฟ้าสูงสุด  
120 วัตต์ และปลั๊กไฟ 230 โวลต์มีเอาต์พุตก�าลัง
ไฟฟ้าสูงสุด 150 วัตต์

  หมายเหตุ
กล่องแช่เยน็
กล่องแช่เย็นจ�าเป็นต้องสามารถหมุนเวียนอากาศได้
ดี เพื่อการท�างานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุผล
นี้ ท่านควรเว้นช่องว่างที่บริเวณช่องอากาศเข้าของ
กล่องแช่เย็นในห้องเก็บสัมภาระเป็นระยะอย่างน้อย 
5 ซม.

ท่านอาจจ�าเป็นต้องท�าการปรับการตั้งอุณหภูมิโดย
ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอากาศภายนอก ขอแนะน�าให้ใช้
ต�าแหน่งสูงสุดเพื่อลดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็ว

เนื่องจากอุณหภูมิที่ด้านล่างของตู้เย็นจะมีค่าเป็นลบ
เพื่อให้สามารถท�าความเย็นได้เร็วขึ้น ท่านอาจจ�าเป็น
ต้องเช็ดหยดน�้าที่เกิดจากการควบแน่นออกเป็นครั้ง
คราว เพื่อรักษาให้แห้งและเพื่อความสะอาดที่ดีที่สุด 
ท่านอาจจ�าเป็นต้องน�าที่วางขวดแบบใสออก

ที่น่ังด้านหลังแบบมีชุดท�าความร้อน
การท�าความร้อนที่นั่งด้านหลังจะหยุดท�างานโดย
อัตโนมัติหลังจากผ่านไป 15 นาที

ที่น่ังด้านหลังแบบมีการระบายอากาศ
บุคคลที่ร่างกายไวต่อลมโกรกควรใช้การระบาย
อากาศเบาะนั่งอย่างระมัดระวัง ส�าหรับการใช้งาน
เป็นเวลานาน ขอแนะน�าให้ใช้ระดับต�่า
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