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เอกสารเสริม



VÄLKOMMEN!
ทา่นสามารถอา่นเก่ียวกบัฟังก์ชัน่การท�างานส�าหรับท่ีนัง่ด้านหลงัในรถ Volvo XC90 Excellence Lounge ของทา่นได้ท่ีน่ี ข้อมลูส�าหรับเจ้าของรถท่ีมีรายละเอียดมากขึน้

จะมีอยูภ่ายในรถ, ในแอพ หรือบนเวบ็ไซต์ ณ เวลาท่ีจดัพิมพ์ ประเภทของตวัเลือก/อปุกรณ์เสริมซึง่เป็นท่ีทราบแล้วทัง้หมดจะมีเคร่ืองหมายดอกจนั: * ก�ากบัอยู่

จอแสดงผลสว่นกลางของรถ

คูมื่อส�าหรับเจ้าของรถจะมีอยูบ่นจอแสดงผลสว่นกลาง โดยสามารถเข้าใช้งานได้ผา่นทาง

มมุมองระดบับนสดุ

แอพส�าหรับอปุกรณ์แบบพกพา

คูมื่อส�าหรับเจ้าของรถมีให้บริการในรูปแบบของแอพ (Volvo Manual) ส�าหรับโทรศพัท์

แบบสมาร์ทโฟนและแทบ็เลต็ แอพนีย้งัมีวิดีโอสอนการใช้งานส�าหรับฟังก์ชัน่ท่ีเลือกไว้บาง

ฟังก์ชัน่อีกด้วย

ไซต์การสนบัสนนุของวอลโว่

ไซต์การสนบัสนนุของ Volvo Cars (support.volvocars.com) จะมีคูมื่อและภาพยนตร์

ค�าแนะน�า รวมไปถงึข้อมลูเพ่ิมเตมิและความชว่ยเหลือส�าหรับรถวอลโวแ่ละการเป็น

เจ้าของรถวอลโวข่องทา่นอีกด้วย

ข้อมลูแบบพิมพ์

ภายในลิน้ชกัเก็บของหน้ารถจะมีเอกสารเสริมของคูมื่อส�าหรับเจ้าของรถ ซึง่มีข้อมลูเก่ียว

กบัฟิวส์และข้อมลูจ�าเพาะตา่งๆ รวมไปถงึการสรุปข้อมลูท่ีส�าคญัและมีประโยชน์ตา่งๆ 

ด้วย ทา่นสามารถสัง่ซือ้คูมื่อส�าหรับเจ้าของรถฉบบัพิมพ์และเอกสารเสริมท่ีเก่ียวข้องได้





จอแสดงการควบคมุในท่ีนัง่ด้านหลงั

จอแสดงการควบคมุจะอยูใ่นคอนโซลท่ีโพรงเพลากลางระหวา่งท่ีนัง่ด้านหลงั ซึง่ทา่น

สามารถควบคมุฟังก์ชัน่การท�างานของท่ีนัง่ได้จากท่ีน่ี อาทิ อุน่หรือแชเ่ยน็เคร่ืองด่ืม 

รวมทัง้ฟังก์ชัน่ตา่งๆ ใน Lounge Console

การยกหน้าจอขึน้

– กดท่ีด้านบนของหน้าจอ หน้าจอจะยกขึน้และเร่ิมต้นขึน้โดยอตัโนมตั ิ

ไฟหน้าจอจะหร่ีลงหลงัจากเวลาผา่นไประยะหนึง่ แตะหน้าจอเพ่ือให้ไฟหน้าจอสวา่ง

ขึน้อีกครัง้

การลดระดบัหน้าจอ

การลดระดบัหน้าจอลงจะท�าในแบบแมนนวล:

– กดท่ีด้านบนสดุของหน้าจอจนกวา่หน้าจอจะร่นกลบัเข้าไปในคอนโซลท่ีโพรงเพลา

กลางจนสดุ หน้าจอจะปิดท�างานเม่ือลดระดบัหน้าจอลง



จอแสดงการควบคมุเป็นหน้าจอแบบสมัผสัซึง่ประกอบด้วยมมุมองตา่งๆ แตะท่ีปุ่ มใน

หน้าจอเพ่ือสัง่งานหรือเปลี่ยนการตัง้คา่ส�าหรับฟังก์ชัน่

ปุ่มในมุมมองหน้าหลัก

ปุ่ มส�าหรับการท�าความร้อนท่ีนัง่ด้านซ้ายและด้านขวาตามล�าดบั

การท�าความเย็น/การอุน่ท่ีวางแก้ว

ปุ่ มส�าหรับการระบายอากาศท่ีนัง่ด้านซ้ายและด้านขวาตามล�าดบั

การปรับ Lounge Console จากท่ีนัง่ด้านหลงั

การกลับไปยังมุมมองหน้าหลักจากมุมมองอ่ืน

จอแสดงการควบคมุจะกลบัไปยงัมมุมองหน้าหลกัโดยอตัโนมตัหิลงัจากเวลาผา่นไป

ระยะหนึง่

การไปยงัสว่นตา่งๆ ในจอแสดงการควบคมุ



ปรับความเอียงของพนกัพิงโดยการปรับตวัควบคมุไปทางด้านหน้า/ด้านหลงั

การตัง้คา่ส�าหรับการนวด, สว่นรองรับด้านข้าง, สว่นรองรับบริเวณเอว และสว่นขยาย

ของเบาะรองนัง่ จะเช่ือมโยงเข้ากบัตวัควบคมุแบบมลัตฟัิงก์ชัน่

ยก/ลดระดบัท่ีนัง่โดยการปรับสว่นด้านหลงัของตวัควบคมุขึน้/ลง เลื่อนท่ีนัง่ไปด้าน

หน้า/ด้านหลงัโดยการปรับตวัควบคมุไปทางด้านหน้า/ด้านหลงั

ยก/ลดระดบัขอบด้านหน้าของเบาะรองนัง่โดยการปรับสว่นด้านหน้าของตวัควบคมุ 

ขึน้/ลง

สามารถเลื่อนได้ครัง้ละทิศทางเดียว (ไปข้างหน้า/ถอยหลงั/ขึน้/ลง) เทา่นัน้ การปรับท่ี

นัง่สามารถท�าได้ในขณะท่ีรถก�าลงัเคลื่อนท่ี และเม่ือมีการปลดลอ็คประตโูดยท่ีรถไม่

เคลื่อนท่ี นอกจากนี ้ยงัสามารถท�าการปรับภายในชว่งเวลาหนึง่หลงัจากปิดการท�างาน

ของรถแล้วได้อีกด้วย

ท่ีนัง่มีระบบป้องกนัการท�างานหนกัเกินไป ซึง่จะตดัการท�างานหากมีวตัถใุดๆ มา

กีดขวางการเลื่อนท่ีนัง่ ถ้าเกิดกรณีเชน่นีข้ึน้ ให้น�าวตัถนุัน้ออก แล้วสัง่งาน ท่ีนัง่อีกครัง้

ในการปรับต�าแหนง่ส�าหรับการนอน/ต�าแหนง่เพ่ือความสะดวกสบาย ขัน้แรกจะต้อง

เลื่อนท่ีนัง่ไปด้านหน้าเลก็น้อยก่อน

การปรับท่ีนัง่ด้านหลงั

ท่ีนัง่ด้านหลงัของรถสามารถปรับได้โดยใช้ปุ่ มควบคมุบนด้านข้างท่ีนัง่





การปรับการตัง้คา่ส�าหรับท่ีนัง่
ในการปรับสว่นรองรับบริเวณบัน้เอว, สว่นรองรับด้านข้างในพนกัพิง, การตัง้คา่ความ

ยาวของเบาะรองนัง่และการนวด ให้ใช้ปุ่ มควบคมุแบบมลัตฟัิงก์ชัน่บนด้านข้างของท่ี

นัง่ การตัง้คา่ท่ีท�าโดยตวัควบคมุแบบมลัตฟัิงก์ชัน่จะแสดงขึน้บนจอแสดงการควบคมุ 

ในแตล่ะครัง้จอแสดงจะแสดงเฉพาะการตัง้คา่ส�าหรับท่ีนัง่หนึง่ท่ีนัง่เทา่นัน้

1. ยกจอแสดงการควบคมุขึน้

2. สัง่งานการปรับท่ีนัง่โดยการหมนุหรือกดตวัควบคมุแบบมลัตฟัิงก์ชัน่ในทิศทางใด

ทิศทางหนึง่ มมุมองการปรับท่ีนัง่จะเปิดขึน้บนจอแสดงการควบคมุ

3. เลือกฟังก์ชัน่ท่ีต้องการบนจอแสดงการควบคมุโดยการแตะบนหน้าจอ หรือโดยการ

หมนุตวัควบคมุแบบมลัตฟัิงก์ชัน่ขึน้/ลง

4. เปลี่ยนการตัง้คา่โดยการดนัตวัควบคมุไปในทิศทางท่ีต้องการ

การนวด

แตะท่ีปุ่ มหน้าจอหรือเลือกฟังก์ชัน่โดยใช้ปุ่ มควบคมุแบบมลัตฟัิงก์ชัน่ ใน
การสัง่งานฟังก์ชัน่การนวด เม่ือดบัเคร่ืองยนต์จะไมส่ามารถใช้ฟังก์ชัน่ 
การนวดได้

การนวดจะมีตวัเลือกการตัง้คา่ดงัตอ่ไปนี:้

เปิด/ปิด: เลือกระหวา่ง 'เปิด' หรือ 'ปิด' เพ่ือสัง่งาน/ยกเลกิการท�างาน
ของฟังก์ชัน่การนวด

โปรแกรม 1-5: โปรแกรมการนวดท่ีตัง้คา่ไว้ลว่งหน้ามีห้าโปรแกรม 
เลือกระหวา่ง 1 (เป็นคลื่น), 2 (คอ่ยๆ เพ่ิมขึน้), 3 (ขัน้สงู), 4 (เอว) และ 
5 (ไหล)่

ความหนักเบา: เลือกระหวา่ง เบา ปกติ หรือหนกั

ความเร็ว: เลือกระหวา่ง ช้า, ปกต ิหรือเร็ว



ส่วนรองรับด้านข้าง

แตะปุ่ มบนหน้าจอหรือเลือกฟังก์ชัน่โดยใช้ตวัควบคมุแบบมลัตฟัิงก์ชัน่

ในการสัง่งานการปรับสว่นรองรับด้านข้างในพนกัพิง

• กดสว่นด้านหน้าของปุ่ มท่ีนัง่บนตวัควบคมุแบบมลัติฟังก์ชัน่เพ่ือเพ่ิม

การรองรับด้านข้าง

• กดสว่นด้านหลงัของปุ่ มท่ีนัง่เพ่ือลดการรองรับด้านข้าง

ส่วนรองรับช่วงเอว

แตะปุ่ มบนหน้าจอหรือเลือกฟังก์ชัน่โดยใช้ตวัควบคมุแบบมลัตฟัิงก์ชัน่

ในการสัง่งานสว่นรองรับบริเวณเอว

• กดปุ่ มท่ีนัง่บนตวัควบคมุแบบมลัตฟัิงก์ชัน่ขึน้/ลง เพ่ือเลื่อนสว่น

รองรับบริเวณเอวขึน้/ลง

• กดสว่นด้านหน้าของปุ่ มท่ีนัง่เพ่ือเพ่ิมการรองรับบริเวณเอว

• กดสว่นด้านหลงัของปุ่ มท่ีนัง่เพ่ือลดการรองรับบริเวณเอว

การยืดเบาะรองน่ัง

แตะปุ่ มบนหน้าจอหรือเลือกฟังก์ชัน่โดยใช้ตวัควบคมุแบบมลัตฟัิงก์ชัน่

เพ่ือปรับความยาวของเบาะรองนัง่

• กดสว่นด้านหน้าของปุ่ มท่ีนัง่บนตวัควบคมุแบบมลัติฟังก์ชัน่เพ่ือยืด

เบาะรองนัง่ออก

• กดสว่นด้านหลงัของปุ่ มท่ีนัง่เพ่ือร่นเบาะรองนัง่เข้า



LOUNGE CONSOLE

Lounge Console ประกอบด้วยหน้าจอ 12.9 นิว้ โดยมีท่ีวางเท้าและพืน้ท่ีเก็บของรวม

อยูใ่นตวั Lounge Console สามารถปรับเดนิหน้า/ถอยหลงัได้ผา่นทางจอแสดงการ

ควบคมุในท่ีนัง่ด้านหลงั

ในจอแสดงการควบคมุ ให้แตะบนปุ่ มเพ่ือเข้าไปยงัมมุมองท่ีซึง่สามารถ

ท�าการปรับ Lounge Console ได้

แตะบนปุ่ มเพ่ือยืดหน้าจอออกในโหมดอา่นหนงัสือหรือร่นหน้าจอกลบั 

ในโหมดอา่นหนงัสือ สามารถปรับมมุหน้าจอได้ในแบบแมนนวล ในการ

หยดุการยืดออก/การร่นกลบั ให้แตะบนปุ่ มส�าหรับการยืดออก/การร่น

กลบั โปรดระวงัการถกูหนีบในระหวา่งการปรับ

คอนโซลสามารถปรับเดนิหน้า/ถอยหลงัได้ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบาย 

โปรดระวงัการถกูหนีบในระหวา่งการปรับ

แตะบนปุ่ มเพ่ือร่นหน้าจอกลบั (หากมีการยืดออก) และปรับคอนโซลไป

ด้านหน้าสดุ ในการหยดุ ให้แตะบนปุ่ มอีกครัง้

ท่ีวางเท้าสามารถปรับได้สามต�าแหนง่ รวมทัง้ปิดท่ีวางเท้า ท่ีวางเท้าสามารถเปิดออก

ได้โดยใช้ปุ่ มในขอบด้านลา่งของ Lounge Console จากนัน้ปรับต�าแหนง่ในแบบ 

แมนนวล ปรับท่ีวางเท้าไปยงัต�าแหนง่ท่ีต้องการ ในการลดระดบัเพ่ือปิด ให้ยกท่ีวางเท้า

ขึน้ไปยงัต�าแหนง่บนสดุก่อน จากนัน้ลดระดบัลงจนสดุ



แตะบนปุ่ มเพ่ือสัง่งานและปรับฟังก์ชัน่การท�าความร้อนท่ีฝังไว้ภายในท่ี

วางเท้า 

การล็อคฝาปิดพืน้ที่เกบ็ของ 

ในต�าแหนง่ปิด ฝาครอบส�าหรับพืน้ท่ีเก็บของในคอนโซลสามารถลอ็คได้โดยใช้การ์ด

ลอ็คท่ีเก่ียวข้อง ในการลอ็ค/ปลดลอ็ค ให้ถือการ์ดไว้ด้านหน้าตวัอา่นกญุแจทางด้าน

ขวามือของคอนโซลท่ีมีสญัลกัษณ์รูปกญุแจก�ากบัอยู ่โดยทา่นจะได้ยินเสียงคลกิใน

ระหวา่งการลอ็ค/ปลดลอ็ค สว่นแกนของการ์ดลอ็คต้องหนัไปทางสญัลกัษณ์รูปกญุแจ 

ในการสลบัระหวา่งโหมดลอ็คและปลดลอ็ค ให้เลื่อนการ์ดลอ็คออกจากตวัอา่นกญุแจ

สองสามวินาที จากนัน้แตะการ์ดอีกครัง้

แอพส�าหรับ Lounge Console

แอพ Excellence Lounge สามารถดไูด้ในหน้าจอ Lounge Console โดยจะมีข้อมลู

ชว่ยเหลือทา่นในการตรวจสอบความเป็นไปได้ตา่งๆ ในรถยนต์ ข้อมลูเฉพาะเก่ียวกบั

ฟังก์ชัน่ Excellence Lounge และชว่ยในการเช่ือมตอ่กบั Wi-Fi หรือ Bluetooth



เบาะนัง่ท่ีมีการท�าความร้อน/การระบายอากาศ

ระบบสามารถท�าความร้อนท่ีนัง่เพ่ือเพ่ิมความสบายเม่ืออากาศหนาวเยน็ได้ การ

ควบคมุชดุท�าความร้อนท่ีนัง่ท�าได้จากจอแสดงการควบคมุ

– แตะปุ่ มส�าหรับท่ีนัง่ด้านซ้ายหรือด้านขวาซ�า้ๆ เพ่ือเปลี่ยนระหวา่ง

ระดบัตา่งๆ สี่ระดบั: ปิด, สงู, ปานกลาง และต�่า ปุ่ มจะแสดงระดบัท่ี

ตัง้ไว้
ระบบสามารถระบายอากาศท่ีนัง่ได้ เชน่ เพ่ือก�าจดัความชืน้ออกจากผ้าหุ้มเบาะ 

เป็นต้น

– แตะปุ่ มส�าหรับท่ีนัง่ด้านซ้ายหรือด้านขวาซ�า้ๆ เพ่ือเปลี่ยนระหวา่ง

ต�าแหนง่ตา่งๆ สามต�าแหนง่: สงู, ปานกลาง และต�่า ปุ่ มจะแสดง

ต�าแหนง่ท่ีตัง้ไว้

ท่ีวางแทบ็เลต็*
ท่ีด้านหลงัของพนกัพิงศีรษะของท่ีนัง่ด้านหน้าจะมีท่ีวาง iPad ซึง่สามารถวางแทบ็เลต็

สว่นใหญ่ได้พอดี

วางแทบ็เล็ตลงในที่วาง:

1. กดแทบ็ลงด้านลา่งแล้วพบัไปทางด้านหน้าเข้าหาพนกัพิงศีรษะเพ่ือเปิดฝาปิด

2. เลื่อนแทบ็เลต็เข้าไปในท่ีวางแล้วปิดฝาปิด

ถอดที่วางออกจากตวัยดึ:

1. กดปุ่ มท่ีด้านลา่งของสว่นท่ียดึตายตวั ในพนกัพิงศีรษะ

2. ดงึท่ีวางไปด้านหลงั/ขึน้ด้านบน



จดุยดึส�าหรับท่ีนัง่ส�าหรับเดก็

รถของทา่นมีจดุยดึส�าหรับท่ีนัง่เดก็ตดิตัง้อยูใ่นท่ีนัง่ด้านหลงั

จดุยดึด้านบนจะใช้ส�าหรับเบาะนัง่ส�าหรับเดก็แบบหนัไปข้างหน้าเป็นหลกั

1. เลื่อนท่ีนัง่ไปทางด้านหน้าแล้วพบัพนกัพิงไปทางด้านหน้าเพ่ือเข้าถงึจดุยดึ

2. ปฏิบตัติามค�าแนะน�าในการยดึของบริษัทผู้ผลติเสมอเพ่ือให้การประกอบเป็นไป

อยา่งถกูต้อง

การกางโต๊ะ

ใต้ท่ีวางแขนจะมีโต๊ะอยูส่องตวัซึง่สามารถกางออกมาเหนือท่ีนัง่ด้านหลงัได้

1. เปิดฝาปิดท่ีวางแขนออกจนสดุ

2. ยกโต๊ะออกมาจากท่ีวางแขนโดยใช้แถบหนงั แล้วหมนุโต๊ะออกไปท่ีต�าแหนง่สดุตาม

แนวตัง้

3. พบัด้านบนสดุของโต๊ะลงขวางท่ีนัง่และเลื่อนไปด้านข้าง

ย้อนกลบัขัน้ตอนเพ่ือพบัโต๊ะกลบัเข้าท่ี



เคร่ืองด่ืมร้อนและเคร่ืองด่ืมเยน็

ท่ีด้านหน้าของท่ีวางแขนจะมีท่ีวางแก้วอยูส่องชดุ รวมถงึท่ีวางแก้วแบบมีการท�าความ

ร้อน/ความเยน็ส�าหรับขวดหรือแก้วชา/กาแฟ

– กดบนฝาปิดเพ่ือเปิดท่ีวางแก้ว การควบคมุการท�าความร้อน/ความเยน็สามารถ

ท�าได้จากจอแสดงการควบคมุ ไฟ LED สีฟ้าระบวุา่การท�าความเย็นก�าลงัท�างาน

อยู ่ไฟ LED สีแดงระบวุา่การท�าความร้อนก�าลงัท�างานอยู่

การท�าความร้อนและการท�าความเย็นสามารถสัง่งานได้ในขณะท่ีรถก�าลงัเคลื่อนท่ีหรือ

อยูใ่นต�าแหนง่สวิตช์กญุแจ II

– แตะปุ่ มบนจอแสดงการควบคมุซ�า้ๆ เพ่ือเปลี่ยนระหวา่งต�าแหนง่สาม

ต�าแหนง่: ปิด, การท�าความเย็น และการท�าความร้อน ปุ่ มจะแสดง

ต�าแหนง่ท่ีตัง้ไว้

กลอ่งแชเ่ยน็
ท่ีด้านหลงัของท่ีวางแขนในท่ีนัง่ด้านหลงัจะมีกลอ่งแชเ่ย็นซึง่สามารถเก็บขวดสองขวด

พร้อมกบัมีพืน้ท่ีส�าหรับเก็บแก้วเจียระไนรวมอยูด้่วย

• กดปุ่ มท่ีอยูเ่หนือฝาปิดเพ่ือเปิดกลอ่ง

• ท่ีด้านในของกลอ่งจะมีตวัควบคมุส�าหรับการตัง้อณุหภมิู

ฟังก์ชัน่การท�าความเย็นจะท�างานเม่ือรถก�าลงัท�างานอยู ่หรือเม่ือสวิตช์กญุแจของรถ

อยูท่ี่ต�าแหนง่ II





ชอ่งเสียบ USB และปลัก๊ไฟ

ช่องเสียบ USB: ใต้ท่ีวางแขนในท่ีนัง่ด้านหลงัจะมีชอ่งเสียบ USB อยูส่องชอ่ง ชอ่ง

เสียบเหลา่นีส้ามารถใช้ในการชาร์จโทรศพัท์มือถือหรือแทบ็เลต็ได้

ท่ีตวัยดึหน้าจอ* ท่ีด้านหลงัของพนกัพิงศีรษะของท่ีนัง่ด้านหน้าก็มีชอ่งเสียบ USB สอง

ชอ่งด้วยเชน่กนั ชอ่งเสียบเหลา่นีส้ามารถใช้ในการชาร์จโทรศพัท์มือถือหรือแทบ็เลต็ได้ 

ทา่นไมส่ามารถเลน่สื่อข้อมลูในระบบเคร่ืองเสียงของรถโดยผา่นทางชอ่งเสียบ USB ได้

ปล๊ักไฟ: ใต้ท่ีวางแขนในท่ีนัง่ด้านหลงัจะมีปลัก๊ไฟ 12 โวลต์หนึง่ชดุ และปลัก๊ไฟ  

230 โวลต์หนึง่ชดุ

230 โวลต์: ปลัก๊ไฟนีส้ามารถใช้ได้กบัอปุกรณ์เสริมตา่งๆ ท่ีใช้ไฟ 230 โวลต์ เชน่ 

เคร่ืองชาร์จหรือคอมพิวเตอร์แลป็ทอ็ป (เอาต์พตุก�าลงัไฟฟ้าสงูสดุ 150 วตัต์) เป็นต้น

– เสียบปลัก๊ตอ่ของอปุกรณ์เสริม ถอดสายของอปุกรณ์เสริมโดยการปลดปลัก๊ตอ่ออก

12 โวลต์: ปลัก๊ไฟนีส้ามารถใช้ได้กบัอปุกรณ์เสริมตา่งๆ ท่ีใช้ไฟ 12 โวลต์ เชน่ เคร่ือง

เลน่เพลงหรือโทรศพัท์เคลื่อนท่ี (ก�าลงัไฟสงูสดุ 120 วตัต์) เป็นต้น

– ดงึท่ีจดุบหุร่ีออกจากปลัก๊ไฟแล้วเสียบปลัก๊ตอ่ของอปุกรณ์เสริมเข้าไป ถอดปลัก๊ตอ่

ของอปุกรณ์เสริมออกแล้วเสียบท่ีจดุบหุร่ีกลบัเข้าท่ีเม่ือไมไ่ด้ใช้ปลัก๊ไฟแล้ว

ระบบไฟฟ้าของระบบจะต้องอยูท่ี่ต�าแหนง่สวิตช์กญุแจ I เป็นอยา่งน้อย ชอ่งเสียบ 

USB และปลัก๊ไฟจงึจะสามารถจา่ยก�าลงัไฟฟ้าได้



ท่ีบริเวณใต้ท่ีวางแขนระหวา่งท่ีนัง่จะมีท่ีเก็บของอยูห่นึง่ชอ่ง

ท่ีนัง่คนขบัจะมีหน้าจอสว่นตวั* ตดิตัง้อยู ่พร้อมท่ีแขวนเสือ้ หรือท่ีวางแทบ็เลต็ตดิตัง้อยู ่

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัระดบัอปุกรณ์ท่ีเลือก

ในประตรูถจะมีชอ่งเก็บของอยูจ่�านวนหนึง่

ท่ีด้านข้างของคอนโซลท่ีโพรงเพลากลางจะมีกระเป๋าใสข่อง

ในสว่นด้านหน้าของเบาะรองนัง่จะมีกระเป๋าใสข่องเลก็ๆ

ท่ีเข่ียบหุร่ีจะอยูท่ี่ประตรูถ

ชอ่งใสส่มัภาระตา่งๆ

พนกัพิงท่ีนัง่ด้านคนขบัจะมีกระเป๋าใสข่อง



รถของทา่นมีมือจบัแบบมีไฟแสงสวา่งในตวัตดิตัง้อยูท่ี่ด้านในของประตทู้าย มือจบันีใ้ช้

ในการเปิดประตทู้ายจากภายในรถในสถานการณ์ฉกุเฉิน

– ดงึมือจบัลงด้านลา่งเพ่ือเปิดประตทู้าย

หลงัจากการใช้งาน จะต้องดนัมือจบักลบัเข้าสูต่�าแหนง่เดมิในแบบแมนนวล

มือจบัในห้องเก็บสมัภาระ



ข้อความพิเศษ

คูมื่อส�าหรับเจ้าของรถและคูมื่ออ่ืนๆ จะมีค�าแนะน�าด้าน

ความปลอดภยัและค�าเตือน, ข้อมลูส�าคญั และข้อความ

หมายเหตทุัง้หมดซึง่ทา่นจะต้องอา่น บางฟังก์ชัน่อาจใช้ได้

กบับางประเทศเทา่นัน้

 สัญญาณเตอืน

ช่องใส่สัมภาระต่างๆ

เก็บสิง่ของท่ีเคลื่อนไปมาได้ เชน่ โทรศพัท์เคลื่อนท่ี กล้อง

ถ่ายรูป รีโมตคอนโทรลส�าหรับอปุกรณ์เสริมตา่งๆ เป็นต้น 

ไว้ในชอ่งเก็บของด้านหน้าหรือชอ่งเก็บของอ่ืนๆ มิฉะนัน้ 

สิง่ของเหลา่นัน้อาจท�าให้ผู้ โดยสารภายในรถบาดเจ็บได้ใน

กรณีท่ีมีการเบรกกะทนัหนัหรือประสบอบุตัเิหตุ

เคร่ืองดื่มร้อนและเคร่ืองดื่มเยน็

เก็บขวด, ขวดเก็บความร้อน/ความเยน็ และแก้วไว้ในท่ีวาง

หรือในกลอ่งแชเ่ยน็ในขณะขบัข่ี 

Lounge Console

ในระหวา่งท่ีท�าการยืดและร่น Lounge Console โปรดระวงั

การถกูหนีบ โปรดดสูติก๊เกอร์ท่ีตดิอยูบ่นท่ีบงัแดดด้านผู้

โดยสาร

เบาะน่ังด้านหลังแบบท�าความร้อน

ผู้ โดยสารท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัสภาวะการรับรู้การเพ่ิมขึน้ของ

อณุหภมิูบกพร่องหรือผู้ โดยสารท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการใช้

งานตวัควบคมุ ห้ามใช้งานเบาะนัง่แบบท�าความร้อน ทัง้นี ้

เพ่ือป้องกนัการบาดเจ็บจากความร้อน

จุดยดึส�าหรับที่น่ังส�าหรับเดก็

ต้องร้อยสายรัดด้านบนของท่ีนัง่ส�าหรับเดก็ผา่นชอ่งระหวา่ง

ก้านเหลก็ของพนกัพิงศีรษะก่อนท่ีจะปรับความตงึท่ีจดุยดึ

เสมอ ถ้าไมส่ามารถท�าเชน่นีไ้ด้ ให้ปฏิบตัติามค�าแนะน�าของ

บริษัทผู้ผลติ

มือจบัในห้องเกบ็สัมภาระ

ต้องแนใ่จวา่ทา่นได้ลอ็คประตแูละประตทู้าย และเก็บ

กญุแจไว้ในท่ีท่ีเดก็เอือ้มไมถ่งึแล้ว เดก็ท่ีไมมี่ผู้ดแูลอาจลอ็ค

ตวัเองตดิอยูใ่นรถและเสี่ยงตอ่การได้รับอนัตรายได้

ในวนัท่ีอากาศร้อน อณุหภมิูภายในรถอาจสงูขึน้อยา่ง

รวดเร็ว และการตดิอยูภ่ายในรถท่ีมีอณุหภมิูสงูอาจท�าให้ได้

รับบาดเจ็บร้ายแรงหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง เดก็

เลก็จะบอบบางมาก

 ข้อส�าคัญ

การไปยังส่วนต่างๆ ในจอแสดงการควบคุม

ห้ามใช้วตัถท่ีุแหลมคมบนหน้าจอ เน่ืองจากอาจท�าให้หน้า

จอเป็นรอยได้

ที่น่ังด้านหลังแบบมีการระบายอากาศ

ถ้าอณุหภมิูของห้องโดยสารต�่าเกินไป การระบายอากาศท่ี

นัง่จะไมส่ามารถเร่ิมท�างานได้ การท�าเชน่นีก็้เพ่ือหลีกเลี่ยง

ไมใ่ห้ผู้ ท่ีนัง่อยูบ่นท่ีนัง่รู้สกึเย็นเกินไป

ที่วางแทบ็เล็ต*

แทบ็เลต็ควรมีพลาสตกิป้องกนับนหน้าจอเม่ือตดิตัง้เข้ากบั

ท่ีวาง ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนัเศษกระจกแตกในกรณีท่ีเกิดการชน 

ฟิวส์

เปลี่ยนฟิวส์ท่ีขาดโดยใช้ฟิวส์ท่ีมีรหสัสีเหมือนเดมิและพิกดั

กระแสไฟฟ้าเทา่เดมิเสมอ ห้ามตดิตัง้ฟิวส์ท่ีมีคา่สงูกวา่ท่ี

ระบไุว้ในตารางในคูมื่อส�าหรับเจ้าของรถ 

ถ้าอปุกรณ์ไฟฟ้าอยา่งใดอยา่งหนึง่ไมท่�างาน อาจเป็นไปได้

วา่ฟิวส์ขาดเน่ืองจากการโอเวอร์โหลดชัว่คราว ส�าหรับข้อมลู

เก่ียวกบัฟิวส์ โปรดคููมื่อส�าหรับเจ้าของรถฉบบัปกตขิองรถ

เอาต์พุตก�าลังไฟฟ้า

ปลัก๊ไฟ 12 โวลต์มีเอาต์พตุก�าลงัไฟฟ้าสงูสดุ 120 วตัต์ และ

ปลัก๊ไฟ 230 โวลต์มีเอาต์พตุก�าลงัไฟฟ้าสงูสดุ 150 วตัต์

Lounge Console

ห้ามทิง้น�า้หนกัลงท่ีด้านบนสดุของ Lounge Console 

ตวัอยา่งเชน่ การคกุเขา่ลงบนคอนโซลในขณะดดูฝุ่ น

ท�าความสะอาดรถ รวมทัง้ห้ามวางวตัถสุิง่ของใดๆ บน 

Lounge Console โปรดดสูติก๊เกอร์ท่ีตดิอยูบ่นท่ีบงัแดด

ด้านผู้ โดยสาร

 หมายเหตุ

กล่องแช่เยน็

กลอ่งแชเ่ยน็จ�าเป็นต้องสามารถหมนุเวียนอากาศได้ดี เพ่ือ

การท�างานท่ีมีประสทิธิภาพสงูสดุ ด้วยเหตผุลนี ้ทา่นควร

เว้นชอ่งวา่งท่ีบริเวณชอ่งอากาศเข้าของกลอ่งแชเ่ยน็ในห้อง

เก็บสมัภาระเป็นระยะอยา่งน้อย 5 ซม.

ทา่นอาจจ�าเป็นต้องท�าการปรับการตัง้อณุหภมิูโดยขึน้อยู่

กบัอณุหภมิูอากาศภายนอก ขอแนะน�าให้ใช้ต�าแหนง่สงูสดุ

เพ่ือลดอณุหภมิูลงอยา่งรวดเร็ว

เน่ืองจากอณุหภมิูท่ีด้านลา่งของตู้ เยน็จะมีคา่เป็นลบเพ่ือให้

สามารถท�าความเย็นได้เร็วขึน้ ทา่นอาจจ�าเป็นต้องเช็ดหยด

น�า้ท่ีเกิดจากการควบแนน่ออกเป็นครัง้คราว ทา่นจ�าเป็น

ต้องถอดท่ีวางขวดแบบใสออก เพ่ือท่ีจะสามารถเช็ดให้แห้ง/

ท�าความสะอาดได้อยา่งหมดจด

หน้าจอส่วนตวั*

ท่ีแขวนเสือ้บนหน้าจอสว่นตวับนท่ีนัง่ด้านคนขบัสามารถรับ

น�า้หนกัได้สงูสดุ 1.2 กก.

ที่น่ังด้านหลังแบบมีการระบายอากาศ

บคุคลท่ีร่างกายไวตอ่ลมโกรกควรใช้การระบายอากาศเบาะ

นัง่อยา่งระมดัระวงั ส�าหรับการใช้งานเป็นเวลานาน ขอ

แนะน�าให้ใช้ระดบัต�่า

Lounge Console

Lounge Console อาจไมส่ามารถใช้งานได้เม่ืออณุหภมิู

ห้องโดยสารต�่า

หน้าจอใน Lounge Console อาจไมส่ามารถใช้งานได้เม่ือ

อณุหภมิูห้องโดยสารสงู ยืดหน้าจอออกและท�าความเย็น

โดยใช้การระบายอากาศระหวา่งประตดู้านหน้าและด้าน

หลงั
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