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9A - 2 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

สวิตช์ไฟเบรก 
 

การถอด 
 

1. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2.  การถอดสวิตช์ไฟเบรก 
 

1. ถอดสวิตช์ไฟเบรกออกจากโครงยึดแป้นเบรก 
 

2. ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟออกจากสวิตช์ไฟเบรก 
 

3. คลายนอตล็อกด้วยประแจ 

หมายเหตุ： 

・ หมุนและถอดสวิตช์ชุดหลักออกจากโครงยึด 

 
 

 
 

1.   สวิตช์ไฟเบรก 

2.   นอตล็อก 



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 3 
 

การตรวจสอบ 
 

1. การตรวจสอบสวิตช์ไฟเบรก 
 

1.  ตรวจสอบสวิตช์ไฟเบรก โดยใช้เครื่องทดสอบวงจร 

หมายเหตุ： 

・ ใช้งานสวิตช์เพ่ือตรวจสอบการต่อทางไฟ ระหว่าง

ขั้วต่างๆ 

・ ยืนยันการต่อทางไฟ เม่ือสวิตช์ไม่ถูกกดลง 

・ หากพบความผิดปกติจากผลการตรวจสอบ ให้

เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เก่ียวข้อง 



9A - 4 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

การติดตั้ง 
 

1.  การติดตั้งสวิตช์ไฟเบรก 
 

1. ติดต้ังสวิตช์ไฟเบรกเข้ากับโครงยึดแป้นเบรก 

หมายเหตุ： 

・ ขันสวิตช์ไฟเบรกเข้าจนกว่าปลายของส่วนเกลียว

จะแตะแป้นเบรก 

ข้อควรระวัง： 

・ ระวังไม่ให้กดแป้นด้วยปลายของสวิตช ์

หมายเหตุ： 

・ หมุนสวิตช์ไฟเบรกครึ่งรอบเพ่ือยืนยันช่องว่าง (L) 

ระหว่างแป้นและปลายของ ส่วนเกลียวเท่ากับ 0.2 

- 1.2 มม.(0.008 - 0.047 นิ้ว) และขันน็อตล็อก 

・ เสียบปลั๊ก 
 

 
 

1.   นอตล็อก 

2.   แป้นเหยียบเบรก 
3.   สวิตช์ไฟเบรก 

 

2. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 5 
 

ชุดไฟหน้า 
 

 

การถอด 
 

1. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2.  การถอดกระจังหน้า 
 

1.  ถอดกระจังหน้าออกจากรถยนต์ 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก 4 ตัว 

・ ถอดคลิป 4 ตัว 
 

 
 

1.   สกรู 

2.   คลิป 
 

3. การถอดชุดกันชนหน้า 
 

1. ถอดชุดกันชนด้านหน้าออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิป 10 ตัว 

 
 

 
 

4.  การถอดชุดไฟหน้า 
 

1. ถอดชุดไฟหน้าออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก 4 ตัว 
 

2. ถอดปลั๊กต่อของชุดไฟหน้าออก 
 

 
 

1.   ชุดไฟหน้า 



9A - 6 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

การตรวจสอบ 
 

1.  การปรับชุดไฟหน้า 
 

1. ตรวจสอบชุดไฟหน้า ด้วยเครื่องมือทดสอบไฟหน้า 

หมายเหตุ： 

・ หลังจากการตรวจสอบไฟหน้าโดยใช้เครื่องมือ 

ตรวจสอบไฟหน้า ให้ท่าการปรับแต่ง 

・ การปรับแนวล่าแสง ต้องท่าหลังจากการปรับค่า 

ความสูงของรถยนต์ในชุดควบคุมการ ปรับระดับ

อัตโนมัต ิ

・ ตรวจสอบความดันลมยางและสิ่งเจือปนเลนส์ไฟหน้า 

・ ตั้งสภาวะของรถยนต์ ให้เหมือนกับเม่ือ เข้ารับการ

ตรวจสอบ 

・ ส่องจุดก่ึงกลาง (เครื่องหมายก่ึงกลางหลอดไฟ) 

(A) และ (B) ของไฟหน้าด้านซ้ายและ ด้านขวา

บนฉากก้ัน และวาดเส้นแนวตั้ง 
 

 

 
 

1.   หน้าจอ 

2.   รถยนต์ 

3.  เส้นตรงกลาง 
 
หมายเหตุ： 

・ จอดรถใว้ห่าง 1 เมตร (3.28 ฟุต) จากตะแกรง 

・ วาดเส้นบนฉากก้ันที่ความสูงเดียวกันกับ จุด

ก่ึงกลางของไฟหน้า 
 

 
 

1.   หน้าจอ 

2.   รถยนต์ 
 
หมายเหตุ： 

・ เปิดไฟหน้าและตั้งไฟหน้าไปที่ไฟต่่า 

・ ปิดไฟหน้าดวงอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ท่าการปรับด้วยผ้าสีด่า 

・ จัดต่าแหน่งจุดหักเหกับเส้นแนวตั้งในการปรับ 

แนวนอน และก่าหนดเส้นขอบเขตของส่วนที่สว่าง 

และ ส่วนที่มืดจากเส้นแนวนอนให้เท่ากับค่าตาม 

ตารางต่อไปนี้ในการปรับแนวตั้ง 

 

  
จัดต่าแหน่งจุด

หักเห 

 

ทางซ้าย/ ทางขวา 

จัดต่าแหน่งจุดหักเห 

ความสูงของไฟน้อยกว่า 

1 เมตร (3.28 ฟุต) 

 
L = 12 มม. 

(0.47in) 

 
0 



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 7 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ： 

・ การปรับแนวตั้ง 

หมุนสกรูปรับโดยใช้ไขควงเพ่ือปรับทิศทาง 

แนวตั้งของแนวล่าแสง 
 

 

 
 

หมายเหตุ： 

・ การปรับแนวนอน 

หมุนสกรูปรับโดยใช้ไขควงเพ่ือปรับทิศทาง

แนวนอนของแนวล่าแสง 



9A - 8 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

การติดตั้ง 
 

1.  การติดตั้งชุดไฟหน้า 
 

1. ติดต้ังชุดไฟหน้าที่รถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิปของชุดไฟหน้า 

ติดต้ังปลั๊กต่ออีกตัวหนึ่ง ถ้ารถยนต์มีฟังก์ชันการ

ปรับระดับ 

・ ยึดชุดไฟหน้าด้วยโบลต์ 4 ตัว 

ค่าแรงขัน： 8 นิวตัน-เมตร { 0.8 กิโลกรัม-เมตร / 71  

ปอนด-์นิ้ว } 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   ชุดไฟหน้า 
 

2. การติดตั้งชุดกันชนหน้า 
 

1. ติดต้ังชุดกันชนด้านหน้าเข้ากับรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิป 10 ตัว 
 

 
 

3. การติดตั้งกระจังหน้า 

 

 

1.  ติดต้ังกระจังหน้าเข้ากับรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ใส่ขอยึดของกระจังหน้าลงในช่องติดต้ังของกันชน

หน้าตามที่แสดงในแผนภาพ 
 

 
 

1.   กระจังหน้า 
 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิป 4 ตัว 

・ ติตต้ังสกร ู
 

 
 

1.   สกรู 

2.   คลิป 
 
4. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบว่าไฟส่องสว่าง 



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 9 
 

หลอดไฟตัดหมอก 
 

 

การถอด 
 

1. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2.  การถอดกระจังหน้า 
 

1.  ถอดกระจังหน้าออกจากรถยนต์ 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก 4 ตัว 

・ ถอดคลิป 4 ตัว 
 

 
 

1.   สกรู 

2.   คลิป 
 

3. การถอดชุดกันชนหน้า 
 

1. ถอดชุดกันชนด้านหน้าออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิป 10 ตัว 

 
 

 
 

4. การถอดหลอดไฟตัดหมอก 
 

1. ถอดหลอดไฟตัดหมอกออกจากไฟตัดหมอก 

ข้อควรระวัง： 

・ อย่าใช้มือจับส่วนที่เป็นแก้วของ หลอดไฟตัด

หมอกโดยตรง 
 

 
 

1.   ปลั๊ก 

2.   ชุดไฟตัดหมอก 

3.   หลอดไฟตัดหมอก 



9A - 10 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

การตรวจสอบ 
 

1. การปรับหลอดไฟตัดหมอก 

หมายเหตุ： 

・ ท่าการปรับแต่งทิศทางแนวตั้ง 

หมุนสกรูปรับโดยใช้ไขควง และปรับไฟตัดหมอก

ในทิศทางแนวตั้ง 
 

 



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 11 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งหลอดไฟตัดหมอก 
 

1. ติดต้ังหลอดไฟตัดหมอกเข้ากับไฟตัดหมอก 
 

2. ติดต้ังปลั๊กต่อมัดสายไฟเข้ากับไฟตัดหมอก 
 

 
 

1.   ปลั๊กต่อมัดสายไฟ 

2.   ชุดไฟตัดหมอก 

3.   หลอดไฟตัดหมอก 
 

2. การติดตั้งชุดกันชนหน้า 
 

1. ติดต้ังชุดกันชนด้านหน้าเข้ากับรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิป 10 ตัว 
 

 
 

3. การติดตั้งกระจังหน้า 
 

1.  ติดต้ังกระจังหน้าเข้ากับรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ใส่ขอยึดของกระจังหน้าลงในช่องติดต้ังของกันชน

หน้าตามที่แสดงในแผนภาพ 
 

 

 
 

1.   กระจังหน้า 
 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิป 4 ตัว 

・ ติตต้ังสกร ู
 

 
 

1.   สกรู 

2.   คลิป 
 
4. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบว่าไฟส่องสว่าง 



9A - 12 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

หลอดไฟแสดงไฟเล้ียวด้านข้าง  
 

การถอด 
 

1. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดหลอดไฟแสดงไฟเลี้ยวด้านข้าง 
 

1. ถอดหลอดไฟเลี้ยวด้านข้างออกจากเบ้าหลอดไฟ 

หมายเหตุ： 

・ หมุนเบ้าหลอดไฟเลี้ยวด้านข้างเพ่ือถอดออก 

แล้วถอดหลอดไฟออกจากเบ้า 
 

 

 



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 13 
 

การติดตั้ง 
 

1.  การติดตั้งหลอดไฟแสดงไฟเลี้ยวด้านข้าง 
 

1.  ติดต้ังหลอดไฟเลี้ยวด้านข้างเข้ากับ เบ้าหลอดไฟ 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังหลอดไฟเข้ากับเบ้าหลอดไฟ และติดต้ังเบ้า

หลอดไฟเลี้ยวด้านข้างโดยการหมุน 
 

 

 
 

2.  การติดตั้งชุดไฟเลี้ยวด้านข้าง 
 

1. ติดต้ังชุดไฟแสดงไฟเลี้ยวด้านข้างเข้ากับชุดประต ู
 

3. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบว่าไฟส่องสว่าง 



9A - 14 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

ชุดสวิตช์รวม 
 

การตรวจสอบ  
 

1.  การตรวจสอบชุดสวิตช์รวม    
 

1. ตรวจสอบสวิตช์รวม โดยใช้เครื่องทดสอบวงจร         

หมายเหตุ：  

・ ใช้งานสวิตช์เพ่ือตรวจสอบการต่อทางไฟ  

     ระหว่างขั้วต่างๆ          

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 

・ INT (ปลั๊กต่อ A)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 15 
 

 

 

 

หมายเหตุ：  

・ V/INT (ปลั๊กต่อ A)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9A - 16 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ：   

・ ปลั๊กต่อ A  



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ： 

・ ปล๊ักต่อ D 



9A - 18 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 19 

สวิตช์ประตู 
 

การถอด 
 

1. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2.  การถอดสวิตช์ประต ู
 

1. ถอดสวิตช์ประตูออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ใช้ไขควงปากแบนเปิดฝาครอบออก แล้วถอดสกร ู

・ ดึงสวิตช์ประตูออก แล้วถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟ 

 
 

 
 

1.   สวิตช์ประต ู

2.   สกรู 



9A - 20 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

การตรวจสอบ 
 

1. การตรวจสอบสวิตช์ประต ู
 

1.  ตรวจสอบสวิตช์ประตู โดยใช้เครื่องทดสอบวงจร 

 
 
หมายเหตุ： 

・ ใช้งานสวิตช์เพ่ือตรวจสอบการต่อทางไฟ 

ระหว่างขั้วต่างๆ 
 

การท่างานของสวิตช ์ ขั้ว (1) กราวนด์ 

เม่ือกด ― ― 

เม่ือปล่อย ○ ○ 

หมายเหตุ： 

・ ยืนยันการต่อทางไฟ เม่ือสวิตช์ไม่ถูกกดลง 

・ หากพบความผิดปกติจากผลการตรวจสอบ ให้

เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เก่ียวข้อง 



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 21 
 

การติดตั้ง 
 

1.  การติดตั้งสวิตช์ประต ู
 

1. ติดต้ังสวิตช์ประตูเข้ากับรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังปลั๊กต่อมัดสายไฟเข้ากับสวิตช์ประต ู

・ ขันสกรู และปิดฝาครอบ 
 

 
 

1.   สวิตช์ประต ู
2.   สกรู 

 

2. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ยืนยันว่าไฟเตือนประตูเปิดอยู่ ดับลงเม่ือปิดประต ู



9A - 22 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

หลอดไฟหน้าฮาโลเจน   
 

การถอด 
 

1. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี่    
 

1.    ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่        
 

2.  การถอดหลอดไฟหน้าฮาโลเจน     
 

1.  ถอดชุดไฟหน้าออกจากรถยนต์      
 

2.  ถอดครอบกันฝุ่นออกจากชุดไฟหน้า        
 

3.  ถอดคลิปของชุดไฟหน้าออก       
 

4.  ถอดหลอดไฟหน้าออกจากชุดไฟหน้า       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   คลิป 

2.   หลอดไฟหน้า  

3.   ฝาครอบกันฝุ่น  



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 23 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งหลอดไฟหน้าฮาโลเจน 
 

1. ติดต้ังหลอดไฟหน้าเข้ากับชุดไฟหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ใส่หลอดไฟหน้า 

・ ยึดคลิป และยึดหลอดไฟหน้า 
 

2. ติดต้ังฝาครอบกันฝุ่นเข้ากับชุดไฟหน้า 

ข้อควรระวัง： 

・ อย่าใช้มือจับส่วนที่เป็นแก้วของหลอดไฟหน้า

โดยตรง 
 

 
 

 

1.   คลิป 

2.   หลอดไฟหน้า 
3.   ฝาครอบกันฝุ่น 

 

2. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบว่าไฟส่องสว่าง 



9A - 24 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

หลอดไฟหร่ี 
 

 

การถอด 
 

1. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดหลอดไฟหรี ่
 

1. ถอดหลอดไฟหรี่ออกจากเบ้าหลอดไฟ 

หมายเหตุ： 

・ ถอดหลอดไฟหรี่ออกจากชุดไฟหน้า 

・ รถยนต์ที่มีไฟหน้าฮาโลเจน 

 

 
 

1.   ปลั๊ก 

2.   หลอดไฟหรี่ 
3.   เบ้าหลอดไฟหรี ่

 
 

 
 
1.   ปลั๊ก 

2.   หลอดไฟหรี่ 

3.   เบ้าหลอดไฟหรี ่

 
หมายเหตุ： 

・ รถยนต์ที่มีไฟหน้าโปรเจคเตอร ์



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 25 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งหลอดไฟหรี ่
 

1. ติดต้ังหลอดไฟหรี่เข้ากับเบ้าหลอดไฟ 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังหลอดไฟหรี่เข้ากับชุดไฟหน้า 

・ รถยนต์ที่มีไฟหน้าฮาโลเจน 
 

 
 

1.   ปลั๊ก 

2.   หลอดไฟหรี่ 
3.   เบ้าหลอดไฟหรี ่

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบว่าไฟส่องสว่าง 

 
หมายเหตุ： 

・ รถยนต์ที่มีไฟหน้าโปรเจคเตอร ์
 

 
 

1.   ปลั๊ก 

2.   หลอดไฟหรี่ 
3.   เบ้าหลอดไฟหรี ่

 

2. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่



9A - 26 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

หลอดไฟเบรกด้านท้าย 
 

 

การถอด 
 

1. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดหลอดไฟเบรกด้านท้าย 
 

1.  ถอดหลอดไฟเบรกด้านท้ายออกจาก ชุดไฟรวม

ด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูเพ่ือถอดเลนส ์

・ ถอดหลอดไฟเบรกด้านท้าย โดยการหมุนไป

ทางซ้ายระหว่างที่กดลง 

・ แบบไม่มีกระบะบรรทุก 
 

 
 

1.   หลอดไฟเบรกด้านท้าย 

2.   หลอดไฟเลี้ยว 

3.   หลอดไฟถอยหลัง 
4.   เลนส ์

 
 

 
 
1.   หลอดไฟเบรกด้านท้าย (LED) 

2.   หลอดไฟเลี้ยว 

3.   หลอดไฟถอยหลัง 

 
หมายเหตุ： 

・ แบบดีลักซ์ 



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 27 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งหลอดไฟเบรกด้านท้าย 
 

1.  ติดต้ังหลอดไฟเบรกด้านท้ายเข้ากับ ชุดไฟรวม

ด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังหลอดไฟเบรกด้านท้าย โดยการหมุนไป

ทางขวาระหว่างที่กดลง 

・ ติดต้ังเลนส์ด้วยสกร ู

・ แบบไม่มีกระบะบรรทุก 
 

 
 

1.   หลอดไฟเบรกด้านท้าย 

2.   หลอดไฟเลี้ยว 

3.   หลอดไฟถอยหลัง 
4.   เลนส ์

2.   หลอดไฟเลี้ยว 

3.   หลอดไฟถอยหลัง 
 
2. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่  
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบว่าไฟส่องสว่าง 

 
หมายเหตุ： 

・ แบบดีลักซ์ 
 

 
 

1.   หลอดไฟเบรกด้านท้าย (LED) 



9A - 28 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

หลอดไฟส่องป้ายทะเบียน 
 

การถอด 
 

1. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดหลอดไฟส่องป้ายทะเบียน 
 

1. ถอดหลอดไฟส่องป้ายทะเบียนออกจาก ชุดไฟส่อง

ป้ายทะเบียน 

หมายเหตุ： 

・ ถอดฝาครอบ 

・ หมุนเบ้า และ ถอดเลนส ์

・ ถอดหลอดไฟ โดยการหมุนไปทางซ้ายระหว่างที่

กดลง 
 

 
 

 

 



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 29 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งหลอดไฟส่องป้ายทะเบียน 
 

1.  ติดต้ังหลอดไฟส่องป้ายทะเบียนเข้ากับ ชุดไฟส่อง

ป้ายทะเบียน 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังหลอดไฟ โดยการหมุนไปทางขวาระหว่าง

ที่กดลง 

・ หมุนเบ้า และ ติดต้ังเลนส ์

・ ติดต้ังฝาครอบ 
 

 
 

 

 
 

2. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบว่าไฟส่องสว่าง 



9A - 30 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

หลอดไฟถอยหลัง 
 

 

การถอด 
 

1. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดหลอดไฟถอยหลัง 
 

1.  ถอดหลอดไฟถอยหลังออกจาก ชุดไฟรวม

ด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดหลอดไฟถอยหลัง โดยการหมุนไปทางซ้าย

ระหว่างที่กดลง 

・ ถอดสกรูเพ่ือถอดเลนส ์

・ แบบไม่มีกระบะบรรทุก 
 

 
 

1.   หลอดไฟเบรกด้านท้าย 

2.   หลอดไฟเลี้ยว 
3.   หลอดไฟถอยหลัง 

 
 

 
 
1.   หลอดไฟเบรกด้านท้าย (LED) 

2.   หลอดไฟเลี้ยว 

3.   หลอดไฟถอยหลัง 

 
หมายเหตุ： 

・ แบบดีลักซ์ 



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 31 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งหลอดไฟถอยหลัง 
 

1. ติดต้ังหลอดไฟถอยหลังเข้ากับชุดไฟรวมด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・  ติดต้ังหลอดหลอดไฟถอยหลัง โดยการหมุนไป

ทางขวาระหว่างที่กดลง 

・ ติดต้ังเลนส์ด้วยสกร ู

・ แบบไม่มีกระบะบรรทุก 
 

 
 

1.   หลอดไฟเบรกด้านท้าย 

2.   หลอดไฟเลี้ยว 
3.   หลอดไฟถอยหลัง 

3.   หลอดไฟถอยหลัง 
 
2. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่  
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบว่าไฟส่องสว่าง 

 
หมายเหตุ： 

・ แบบดีลักซ์ 
 

 
 

1.   หลอดไฟเบรกด้านท้าย (LED) 

2.   หลอดไฟเลี้ยว 



9A - 32 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

หลอดไฟในเก๋ง 
 

การถอด 
 

1. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดหลอดไฟในเก๋ง 
 

1. ถอดหลอดไฟในเก๋งออกจากรถยนต ์
 

2. ถอดเลนส์ออกจากหลอดไฟในเก๋ง 
 

3. ถอดหลอดไฟในเก๋งออกจากไฟในเก๋ง 
 

 
 

1.   หลอดไฟในเก๋ง 

2.   เลนส ์



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 33 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งหลอดไฟในเก๋ง 
 

1. ติดต้ังหลอดไฟในเก๋งเข้ากับรถยนต ์
 

2. ติดต้ังหลอดไฟในเก๋งเข้ากับไฟในเก๋ง 
 

3. ติดต้ังเลนส์เข้ากับหลอดไฟในเก๋ง 
 

 
 

1.   หลอดไฟในเก๋ง 
2.   เลนส ์

 

2. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบว่าไฟส่องสว่าง 



9A - 34 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

สวิตช์เตือนกุญแจ 
 

 

การถอด 
 

1. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดชุดถุงลมด้านคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบต่าแหน่งรูบนปลอกครอบ พวงมาลัย

ทั้งสองข้าง 
 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบต่าแหน่งของก้านบังคับในรู ตาม

ตัวอย่างต่อไปนี ้
 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ใส่แท่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. {0.24 นิ้ว} 

เพ่ือถอดชุดถุงลมออกจากก้านบังคับ 

 
 

 
 
1. ถอดชุดถุงลมออกจากพวงมาลัย 
 
2. ถอดปลั๊กต่อออกจากชุดถุงลม 

หมายเหตุ： 

・ ถอดปลั๊กต่อถุงลม 

・ ถอดปลั๊กต่อแตร 
 

 
 

1.   ปลั๊กต่อถุงลม 

2.   ปลั๊กต่อแตร 
 
ค าเตือน： 

・ ให้ชุดถุงลมหันออกจากตัวเม่ือขนย้าย 

・  เม่ือวางถุงลมที่ยังไม่พองลง ให้แน่ใจว่าด้าน

ฝาครอบหันหน้าขึ้น 
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・ วางด้านฝาครอบหันหน้าขึ้นบนพื้นผิวเรียบ 

・ การไม่ปฏิบัติตาม จะท่าให้เกิดการบาดเจ็บ 
 
 

 
 

3. การถอดโครงพวงมาลัย 
 

1. ถอดโครงพวงมาลัยออกจากคอพวงมาลัย 
 

 
 

1.   โครงพวงมาลัยด้านบน 

2.   โครงพวงมาลัยด้านล่าง 
 

4. การถอดชุดล็อกพวงมาลัย 
 

1. ถอดชุดล็อกพวงมาลัยออกจากชุดแกนพวงมาลัย 

หมายเหตุ： 

・ ใช้โบลต์เชียร์ (ชนิดที่สามารถบิดหัวออกไปได ้

หลังจากขันแน่นแล้ว) เป็นโบลต์ขันแน่น, ใช้

อุปกรณ์ถอด, ที่เคาะ ฯลฯ เพ่ือถอดออก 

 

 
 

1.   เบ้ากุญแจ 

2.   ชุดล็อกพวงมาลัย 

3.   ขายึดชุดล็อกพวงมาลัย 

4.   โบลต์เชียร ์
 

ข้อควรระวัง： 

・ โปรดระวังอย่าสัมผัสหรือท่าให้ บริเวณขดลวด

สายอากาศของ ICU เสียหาย 
 

5. การถอดสวิตช์เตือนกุญแจ 
 

1. ถอดสวิตช์เตือนกุญแจออกจากชุดล็อกพวงมาลัย 
 
 

 
 

1.   สวิตช์เตือนกุญแจ 



9A - 36 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

การตรวจสอบ 
 

1. การตรวจสอบสวิตช์เตือนกุญแจ 
 

1.  ตรวจสอบสวิตช์เตือนกุญแจ โดยใช้เครื่อง

ทดสอบวงจร 

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบว่ามีความต่อเนื่องเม่ือสอดกุญแจ เข้าไป

ในเบ้ากุญแจในต่าแหน่ง "LOCK" 

・ หากพบความผิดปกติจากผลการตรวจสอบ ให้

เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เก่ียวข้อง 



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 37 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งสวิตช์เตือนกุญแจ 
 

1. ติดต้ังสวิตช์เตือนกุญแจเข้ากับชุดล็อกพวงมาลัย 
 
 

 
 

 

1.   สวิตช์เตือนกุญแจ 
 

ข้อควรระวัง： 

・ โปรดระวังอย่าสัมผัสหรือท่าให้บริเวณ ขดลวด

สายอากาศของกล่องควบคุม อิมโมบิไลเซอร์

เสียหาย 
 

2. การติดตั้งชุดล็อกพวงมาลัย 
 

1. ติดต้ังชุดล็อกพวงมาลัยเข้ากับชุดแกนพวงมาลัย 
 
 

 
 

1.   เบ้ากุญแจ 

2.   ชุดล็อกพวงมาลัย 

3.   ขายึดชุดล็อกพวงมาลัย 

4.   โบลต์เชียร ์

ข้อควรระวัง： 

・ โบลต์เชียร์ต้องถูกขันให้แน่น ก่อนที่จะบิดหัวออก 
 
3. การติดตั้งโครงพวงมาลัย 
 

1. ติดต้ังฝาครอบพวงมาลัยเข้ากับคอพวงมาลัย 

ข้อควรระวัง： 

・ เม่ือติดต้ังโครงพวงมาลัย ระวังไม่ให้หนีบมัดสายไฟ 
 
 

 
 

1.   โครงพวงมาลัยด้านบน 

2.   โครงพวงมาลัยด้านล่าง 
 
4. การติดตั้งชุดถุงลมด้านคนขับ 
 

1. ติดต้ังปลั๊กต่อเข้ากับชุดถุงลมด้านคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อถุงลม 

・ ต่อปลั๊กต่อแตร 
 

 
 

1.   ปลั๊กต่อถุงลม 

 2.   ปลั๊กต่อแตร  



9A - 38 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

 
2. ติดต้ังชุดถุงลมด้านคนขับเข้ากับพวงมาลัย        

 
5. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่   

 
1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่      



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 39 
 

หลอดไฟสูงโปรเจคเตอร์ 
 

การถอด 
 

1. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดหลอดไฟสูงโปรเจคเตอร ์
 

1. ถอดหลอดไฟสูงโปรเจคเตอร์ออกจากชุดไฟหน้า 

หมายเหตุ： 

・ กดแถบ และถอดปลั๊ก 
 

 
 

 

1.   หลอดไฟสูงโปรเจคเตอร ์

2.   ปลั๊ก 

3.   แถบ 



9A - 40 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

การติดตั้ง 
 

1.  การติดตั้งหลอดไฟสูงโปรเจคเตอร ์
 

1. ติดต้ังหลอดไฟสูงโปรเจคเตอร์เข้ากับชุดไฟหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ตั้งหลอดไฟสูงโปรเจคเตอร ์
 

2. ติดต้ังหลอดไฟสูงโปรเจคเตอร์เข้ากับปลั๊กต่อ 

ข้อควรระวัง： 

・ อย่าใช้มือจับส่วนที่เป็นแก้วของหลอดไฟหน้าโดยตรง 

 
 

 
 

 

1.    หลอดไฟสูงโปรเจคเตอร ์



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 41 
 

ไฟต่ าโปรเจคเตอร์ 
 

การถอด 
 

1. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดหลอดไฟต่่าโปรเจคเตอร ์
 

1. ถอดหลอดไฟต่่าโปรเจคเตอร์ออกจากชุดไฟหน้า 

หมายเหตุ： 

・ กดแถบ และถอดปลั๊ก 
 

 
 

 

1.   ไฟต่่าโปรเจคเตอร ์

2.   ปลั๊ก 

3.   แถบ 
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การติดตั้ง 
 

1.  การติดตั้งไฟต่่าโปรเจคเตอร ์
 

1. ติดต้ังไฟต่่าโปรเจคเตอร์เข้ากับชุดไฟหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ตั้งหลอดไฟต่่าโปรเจคเตอร ์
 

2. ติดต้ังหลอดไฟต่่าโปรเจคเตอร์เข้ากับปลั๊กต่อ 

ข้อควรระวัง： 

・ อย่าใช้มือจับส่วนที่เป็นแก้วของ หลอดไฟหน้า

โดยตรง 
 

 
 

 

1.    ไฟต่่าโปรเจคเตอร ์



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 43 
 

หลอดไฟเล้ียวด้านหน้า 
 

การถอด 
 

1. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดหลอดไฟเลี้ยวด้านหน้า 
 

1. ถอดหลอดไฟเลี้ยวด้านหน้าออกจากเบ้าหลอดไฟ 

หมายเหตุ： 

・ รถยนต์ที่มีไฟหน้าฮาโลเจน 
 

 
 

1.   เบ้าหลอดไฟเลี้ยวด้านหน้า 

2.   เบ้าหลอดไฟเลี้ยวด้านหน้า 
3.   หลอดไฟเลี้ยวด้านหน้า 

1.   เบ้าหลอดไฟเลี้ยวด้านหน้า 

2.   เบ้าหลอดไฟเลี้ยวด้านหน้า 

3.   หลอดไฟเลี้ยวด้านหน้า 

 

หมายเหตุ： 

・ รถยนต์ที่มีไฟหน้าโปรเจคเตอร ์
 

 



9A - 44 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

การติดตั้ง 
 

1.  การติดตั้งหลอดไฟเลี้ยวด้านหน้า 
 

1. ติดต้ังหลอดไฟเลี้ยวด้านหน้าเข้ากับเบ้าหลอดไฟ 
 

2. ติดต้ังเบ้าหลอดไฟเลี้ยวด้านหน้าเข้ากับปลั๊กต่อ 

หมายเหตุ： 

・ รถยนต์ที่มีไฟหน้าฮาโลเจน 
 

 
 

1.   เบ้าหลอดไฟเลี้ยวด้านหน้า 

2.   เบ้าหลอดไฟเลี้ยวด้านหน้า 
3.   หลอดไฟเลี้ยวด้านหน้า 

2. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบว่าไฟส่องสว่าง 

 
หมายเหตุ： 

・ รถยนต์ที่มีไฟหน้าโปรเจคเตอร ์
 

 
 

1.   เบ้าหลอดไฟเลี้ยวด้านหน้า 

2.   เบ้าหลอดไฟเลี้ยวด้านหน้า 

3.   หลอดไฟเลี้ยวด้านหน้า 
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หลอดไฟอ่านแผนท่ี 
 

การถอด 
 

1. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดหลอดไฟอ่านแผนที ่
 

1. ถอดหลอดไฟอ่านแผนที่ออกจากรถยนต ์
 

2. ถอดเลนส์ออกจากหลอดไฟอ่านแผนที ่
 

3. ถอดหลอดไฟอ่านแผนที่ออกจากเบ้า 
 

 
 

1.   หลอดไฟอ่านแผนที ่

2.   เลนส ์



9A - 46 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งหลอดไฟอ่านแผนที ่
 

1. ติดต้ังหลอดไฟอ่านแผนที่เข้ากับรถยนต ์
 

2. ติดต้ังหลอดไฟอ่านแผนที่เข้ากับเบ้า 
 

3. ติดต้ังเลนส์เข้ากับหลอดไฟอ่านแผนที ่
 

 
 

1.   หลอดไฟอ่านแผนที ่
2.   เลนส ์

 

2. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบว่าไฟส่องสว่าง 



ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น) 9A - 47 
 

หลอดไฟเบรกดวงท่ี 3 
 

การถอด 
 

1. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดหลอดไฟเบรกดวงที่ 3 
 

1. ถอดหลอดไฟหยุดติดตั้งสูงออกจากรถยนต ์
 

2. ถอดสกรูออกจากเลนส ์

หมายเหตุ： 

・ ดึงไฟหยุดติดตั้งสูงขึ้นเพ่ือถอดออก 
 

3. ถอดหลอดไฟหยุดติดตั้งสูงจากไฟหยุดติดตั้งสูง 

 
 

 
 

1.   สกรู 



9A - 48 ระบบไฟส่องสว่าง (ทุกรุ่น)  

 

 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งหลอดไฟเบรกดวงที่ 3 
 

1.  ติดต้ังหลอดไฟหยุดติดตั้งสูงเข้ากับไฟหยุดติดตั้งสูง 
 

2.  ติดต้ังหลอดไฟหยุดติดตั้งสูงเข้ากับตัวเรือน 
 

3.  ติดต้ังหลอดไฟหยุดติดตั้งสูงเข้ากับรถยนต ์
 

4.  ติดต้ังสกรูเข้ากับเลนส ์
 

 
 

1.   สกรู 
 

2. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบว่าไฟส่องสว่าง 



ระบบท่ีปัดน ้ำฝน, ท่ีฉีดน ้ำล้ำงกระจก (ทุกรุ่น)  9B - 1 
 

ตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม 
 

ระบบที่ปัดน ้าฝน, ที่ฉีดน ้าล้างกระจก 
 

(ทุกรุ่น) 
 

สารบัญ 
 

ก้านปัดน้้าฝน................................................ 9B-2 

การถอด................................................... 9B-2 

การติดตั้ง................................................. 9B-3 

ยางใบปัดน้้าฝน............................................. 9B-4 

การถอด................................................... 9B-4 

การติดตั้ง................................................. 9B-5 

 มอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจก........................... 9B-6 

การถอด................................................... 9B-6 

การตรวจสอบ............................................ 9B-8 

การติดตั้ง................................................. 9B-9 

หัวฉีดน้้าล้างกระจก........................................ 9B-11 

การถอด................................................... 9B-11 

การตรวจสอบ............................................ 9B-12 

การติดตั้ง................................................. 9B-13 

 มอเตอร์ที่ปัดน้้าฝน..................................... 9B-14 

การถอด................................................... 9B-14 

การติดตั้ง................................................. 9B-15 

 ก้านต่อที่ปัดน้้าฝน...................................... 9B-16 

การถอด................................................... 9B-16 

การติดตั้ง................................................. 9B-17 



9B - 2 ระบบท่ีปัดน ้ำฝน, ท่ีฉีดน ้ำล้ำงกระจก (ทุกรุ่น)   
 

ก้านปัดน ้าฝน 
 
การถอด 
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. ถอดฝาครอบก้านปัดน้้าฝน 
 

1. ถอดฝาครอบก้านปัดน้้าฝนออกจากใบปัดน้้าฝน 
 

3. ถอดก้านปัดน้้าฝน 
 

1. ถอดก้านปัดน้้าฝนออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ถอดนอตเพ่ือที่จะถอดก้านปัดน้้าฝนและใบปัด 

น้้าฝน 
 

 
 

1.   ฝาครอบก้านปัดน้้าฝน 

2.   นอต 

3.   ก้านและใบปัดน้้าฝน 



ระบบท่ีปัดน ้ำฝน, ท่ีฉีดน ้ำล้ำงกระจก (ทุกรุ่น)  9B - 3 
 

การติดตั ง 
 

1. ติดต้ังก้านปัดน้้าฝน 
 

1. ติดต้ังก้านปัดน้้าฝนเข้ากับรถยนต ์

ข้อควรระวัง： 

・  ยืนยันว่ามอเตอร์ที่ปัดน้้าฝนไม่ท้างาน 
 

 
 

1.   29 มม. (1.14 นิ้ว) 

2.   36.5 - 51.5 มม. (1.44 - 2.03 นิ้ว) 

3.   18 มม. (0.71 นิ้ว) 
 

ค่าแรงขัน： 31.0 นิวตัน・เมตร  

{ 3.2 กิโลกรัมf・เมตร / 22.9 ปอนด・์ฟุต } 
 

2. ติดต้ังฝาครอบก้านปัดน้้าฝน 
 

1. ติดต้ังฝาครอบก้านปัดน้้าฝนเข้ากับใบปัดน้้าฝน 
 

3.  ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่



9B - 4 ระบบท่ีปัดน ้ำฝน, ท่ีฉีดน ้ำล้ำงกระจก (ทุกรุ่น)   
 

ยางใบปัดน ้าฝน 
 
การถอด 

 

1. ถอดใบปัดน้้าฝน 
 

1. ถอดใบปัดน้้าฝนออกจากก้านปัดน้้าฝน 

หมายเหตุ： 

・ ตั้งก้านปัดน้้าฝนในแนวตั้ง 

・  ถอดใบปัดน้้าฝนในทิศทางลงเข้าหาก้านปัด 

น้้าฝน (เข้าหาโคนของก้าน) ระหว่างที่กดตะขอ 
 

 
 

1.  ใบปัดน้้าฝน 

2.  ตะขอ 

3.  ก้านปัดน้้าฝน 

 

 
 

1.  ล้าดับแรก 

2.   ล้าดับที่ 2 

ข้อควรระวัง： 

・  เม่ือถอดใบปัดน้้าฝนออก ให้หุ้มปลายของก้านปัด 

น้้าฝนด้วยผ้าเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายที่กระจก 
 
2. ถอดยางใบปัดน้้าฝน 
 

1. ถอดยางใบปัดน้้าฝนออกจากใบปัดน้้าฝน 

หมายเหตุ： 

・  ถอดยางใบปัดน้้าฝนในทิศทางตามลูกศร 



ระบบท่ีปัดน ้ำฝน, ท่ีฉีดน ้ำล้ำงกระจก (ทุกรุ่น)  9B - 5 
 

การติดตั ง 
 

1. การติดตั้งยางใบปัดน้้าฝน 
 

1. ติดต้ังยางใบปัดน้้าฝนเข้ากับใบปัดน้้าฝน 
 

 
 

หมายเหตุ： 

・  ดันยางใบปัดน้้าฝนจนกว่าตะขอของใบปัดน้้าฝน 

จะเข้าไปในรูของยางใบปัดน้้าฝน 

・  ยืนยันว่าใบปัดน้้าฝนยึดกับยางใบปัดน้้าฝนแน่น 

แล้ว 
 

2. ติดต้ังใบปัดน้้าฝน 
 

1. ติดต้ังใบปัดน้้าฝนเข้ากับก้านปัดน้้าฝน 
 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ตั้งก้านปัดน้้าฝนขึ้นตรง เพ่ือติดต้ังใบปัดน้้าฝน 

・ ตรวจสอบว่าล็อกใบปัดน้้าฝนยึดแน่นดีแล้ว 



9B - 6 ระบบท่ีปัดน ้ำฝน, ท่ีฉีดน ้ำล้ำงกระจก (ทุกรุ่น)   
 

มอเตอร์ท่ีฉีดน ้าล้างกระจก 
 

 

การถอด 
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. ปลดท่อน้้าล้างกระจก 
 

1. ปลดท่อน้้าล้างกระจก ออกจากมอเตอร์ที่ปัดน้้าฝน 

ข้อควรระวัง： 

・ ถ่ายน้้าล้างกระจกจากกระปุกน้้าล้างกระจก 

หมายเหตุ： 

・ ถอดปลั๊กต่อออกจากมอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจก 
 

 
 

1.   มอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจก 

2.   กระปุกน้้าล้างกระจก 

3.   ปลั๊กต่อมอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจก 
 

3. ถอดกระจังหน้า 
 

1. ถอดกระจังหน้าออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก 

・ ถอดคลิป 10 ตัว 

 
 

 
 
4. ถอดบังโคลน 
 

1. ถอดบังโคลนออกจากแผงบังโคลนด้านหน้า 
 
5. ถอดปลอกสูบด้านใน 
 

1. ถอดไลเนอร์ด้านในออกจากแผงบังโคลนด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูยึดออก 
 

 
 

6. ปลดท่อต่อกระปุกน้้าล้างกระจก 
 

1. ถอดโบลต์ออกจากท่อต่อกระปุกน้้าล้างกระจก 
 

2. ถอดท่อต่อกระปุกน้้าล้างกระจกออกจากกระปุก 

น้้าล้างกระจก 

หมายเหตุ： 

・ หมุนท่อต่อกระปุกน้้าล้างกระจกในทิศทางตาม 

ลูกศร 



ระบบท่ีปัดน ้ำฝน, ท่ีฉีดน ้ำล้ำงกระจก (ทุกรุ่น)  9B - 7 
 

 
 

1.   ท่อต่อกระปุกน้้าล้างกระจก 

2.   โบลต์ 
 

7.   ถอดกระปุกน้้าล้างกระจก 
 

1. ถอดโบลต์ออกจากมอเตอร์ที่กระปุกน้้าล้างกระจก 
 

2. ถอดกระปุกน้้าล้างกระจกออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ถอดแถบด้านบนและล่างโดยการเอียงกระปุกน้้า 

ล้างกระจกและถอดกระปุกน้้าล้างกระจกออกจาก

รถยนต ์
 

 
 

1.   แถบด้านบน 

2.   กระปุกน้้าล้างกระจก 

3.   โบลต์ 
4.   แถบด้านล่าง 

 
หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิป และถอดมอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจก 
 

 
 

1.   มอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจก 

 

8.   ถอดมอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจก 
 

1. ถอดมอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจกจากกระปุกน้้าล้างกระจก 



9B - 8 ระบบท่ีปัดน ้ำฝน, ท่ีฉีดน ้ำล้ำงกระจก (ทุกรุ่น)   
 

การตรวจสอบ 
 

1.   ตรวจสอบมอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจก 
 

1. ตรวจสอบมอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจก โดยใช้แบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ต่อแบตเตอรี่เข้ากับขั้วของมอเตอร์ที่ฉีดน้้า 

ล้างกระจก 

・ ตรวจสอบว่าน้้าถูกฉีดออกมาหรือไม่ 

・ หากพบปัญหา ให้ซ่อมหรือเปลี่ยน 
 

 
 

1.   ขั้วบวก 

2.   ขั้วลบ 



ระบบท่ีปัดน ้ำฝน, ท่ีฉีดน ้ำล้ำงกระจก (ทุกรุ่น)  9B - 9 
 

การติดตั ง 
 

1.  มอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจก 
 

1. ติดต้ังมอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจกเข้ากับกระปุกน้้า 
ล้างกระจก 

หมายเหตุ： 

・ เปลี่ยนปลอกหุ้มเป็นอันใหม่ และติดต้ังเข้ากับ 

กระปุก 

・ สอดช่องจ่ายน้้าของมอเตอร์ เข้าไปในปลอกหุ้ม 

・  ยึดมอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจกเข้ากับกระปุก ด้วย

คลิป 
 

 
 

1.   มอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจก 
 

2.  ติ ดตั้งกระปุกน้้าล้างกระจก 
 

1. ติดต้ังกระปุกน้้าล้างกระจกเข้ากับรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังปลั๊กต่อเข้ากับมอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจก 

ค่าแรงขัน： 6.5 นิวตัน・เมตร { 0.7 กิโลกรัม・เมตร / 

58 ปอนด์・นิ้ว } 

 

 
 

1.   แถบด้านบน 

2.   กระปุกน้้าล้างกระจก 

3.   โบลต์ 

4.   แถบด้านล่าง 
 
3. ต่อท่อต่อกระปุกน้้าล้างกระจก 
 

1. ต่อท่อต่อกระปุกน้้าล้างกระจกเข้ากับกระปุกน้้าล้าง 
กระจก 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังโบลต์เข้ากับท่อต่อกระปุกน้้าล้างกระจก 

ค่าแรงขัน： 5.9 นิวตัน・เมตร { 0.6 กิโลกรัม・เมตร / 

52 ปอนด์・นิ้ว } 
 

 
 

1.   ท่อต่อกระปุกน้้าล้างกระจก 
2.   โบลต์ 

 

4. ติดต้ังปลอกสูบด้านใน 
 

1. ติดต้ังไลเนอร์ด้านในเข้ากับแผงบังโคลนด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรูยึด 



9B - 10 ระบบท่ีปัดน ้ำฝน, ท่ีฉีดน ้ำล้ำงกระจก (ทุกรุ่น)   
 

 
 

5. ติดต้ังบังโคลน 
 

1. ติดต้ังบังโคลนเข้ากับแผงบังโคลนด้านหน้า 
 

6. การติดตั้งกระจังหน้า 
 

1. ติดต้ังกระจังหน้าเข้ากับรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・  ใส่ขอยึดของกระจังหน้าลงในช่องติดต้ังของกันชน

หน้าตามที่แสดงในแผนภาพ 
 

 
 

7. ต่อท่อน้้าล้างกระจก 
 

1. ต่อท่อน้้าล้างกระจกเข้ากับมอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้าง 
กระจก 

หมายเหตุ： 

・ ใส่และต่อท่อน้้าล้างกระจกเข้ากับช่องจ่ายน้้าของ

มอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจก 

・ ติดต้ังปลั๊กต่อเข้ากับมอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจก 

1.   มอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจก 

2.   กระปุกน้้าล้างกระจก 

3.   ปลั๊กต่อมอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจก 
 
8.  ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่



ระบบท่ีปัดน ้ำฝน, ท่ีฉีดน ้ำล้ำงกระจก (ทุกรุ่น)  9B - 11 
 

หัวฉีดน ้าล้างกระจก 
 
การถอด 

 

1.   ถอดหัวฉีดน้้าล้างกระจก 
 

1. ถอดหัวฉีดน้้าล้างกระจกออกจากฝาครอบโครง 
 

 
 

1.   หัวฉีดน้้าล้างกระจก 

2.   แผงปิดชุดกลไกปัดน้้าฝน 



9B - 12 ระบบท่ีปัดน ้ำฝน, ท่ีฉีดน ้ำล้ำงกระจก (ทุกรุ่น)   
 
การตรวจสอบ  

 

1. ตรวจสอบหัวฉีดน้้าล้างกระจก   
 

I.  ตรวจสอบหัวฉีดน้้าล้างกระจก   
 

หมายเหตุ : 

ตรวจสอบหัวฉีดน้้าล้างกระจกว่าไม่ตัน หากพบ

ปัญหา ให้ซ่อมหรือเปลี่ยน         



ระบบท่ีปัดน ้ำฝน, ท่ีฉีดน ้ำล้ำงกระจก (ทุกรุ่น)  9B - 13 
  

 

การติดตั ง  
 

1.    ติดต้ังหัวฉีดน้้าล้างกระจก    
 

1. ติดต้ังหัวฉีดน้้าล้างกระจกเข้ากับฝาครอบโครง        
 

หมายเหตุ : 

ตรวจต้าแหน่งการพ่นของน้้าล้างกระจก        
 
 
 

2  3  3  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 

RTWB9BSH000801 

 
1. 190 มม. (7.48นิ้ว) 

2. 380 มม. (14.96 นิ้ว) 

3. 115 มม. (4.53 นิ้ว) 

4. 235 มม. (9.25 นิ้ว) 



9B - 14 ระบบท่ีปัดน ้ำฝน, ท่ีฉีดน ้ำล้ำงกระจก (ทุกรุ่น)   
 

มอเตอร์ท่ีปัดน ้าฝน 
 

 

การถอด 
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. ถอดฝาครอบก้านปัดน้้าฝน 
 

1. ถอดฝาครอบก้านปัดน้้าฝนออกจากใบปัดน้้าฝน 
 

3. ถอดก้านปัดน้้าฝน 
 

1. ถอดก้านปัดน้้าฝนออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ถอดนอตเพ่ือที่จะถอดก้านปัดน้้าฝนและใบปัด 

น้้าฝน 
 

 
 

1.   ฝาครอบก้านปัดน้้าฝน 

2.   นอต 

3.   ก้านและใบปัดน้้าฝน 
 

4. การถอดแผงปิดชุดกลไกปัดน้้าฝน 
 

1. ถอดแผงปิดชุดกลไกปัดน้้าฝนออกจากเสื้อ 
 

5. ถอดก้านต่อที่ปัดน้้าฝน 
 

1. ถอดก้านต่อที่ปัดน้้าฝนออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์และนอตออกจากก้านต่อที่ปัดน้้าฝน 

・ ถอดปลั๊กต่อออกจากมอเตอร์ที่ปัดน้้าฝน 

 
 

 
 

1.   นอต 

2.   โบลต์ 
 
6. ถอดมอเตอร์ที่ปัดน้้าฝน  
 

1. ถอดมอเตอร์ที่ปัดน้้าฝนออกจากก้านต่อที่ปัดน้้าฝน 
 

 
 

1.   โบลต์ 

2.   มอเตอร์ที่ปัดน้้าฝน 



ระบบท่ีปัดน ้ำฝน, ท่ีฉีดน ้ำล้ำงกระจก (ทุกรุ่น)  9B - 15 
 

การติดตั ง 
 

1. ติดต้ังมอเตอร์ที่ปัดน้้าฝน 
 

1. ติดต้ังมอเตอร์ที่ปัดน้้าฝนเข้ากับก้านต่อที่ปัดน้้าฝน 
 

 
 

1.   โบลต์ 

2.   มอเตอร์ที่ปัดน้้าฝน 
 

2. ต่อก้านต่อที่ปัดน้้าฝน 
 

1. ติดต้ังก้านต่อที่ปัดน้้าฝนเข้ากับรถยนต ์
 

 
 

1.   นอต 

2.   โบลต์ 
 

ค่าแรงขัน： 5.3 นิวตัน・เมตร { 0.5 กิโลกรัม・เมตร / 

46 ปอนด์・นิ้ว } 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังปลั๊กต่อเข้ากับมอเตอร์ที่ปัดน้้าฝน 
 

3. ติดต้ังแผงปิดชุดกลไกปัดน้้าฝน  
 

1. ติดต้ังแผงปิดชุดกลไกปัดน้้าฝนเข้ากับเสื้อ 

4. ติดต้ังก้านปัดน้้าฝน 
 

1. ติดต้ังก้านปัดน้้าฝนเข้ากับรถยนต ์

ข้อควรระวัง： 

・  ยืนยันว่ามอเตอร์ที่ปัดน้้าฝนไม่ท้างาน 
 

 
 

1.   29 มม. (1.14 นิ้ว) 

2.   36.5 - 51.5 มม. (1.44 - 2.03 นิ้ว) 

3.   18 มม. (0.71 นิ้ว) 
 

ค่าแรงขั น： 31.0 นิวตัน・เมตร { 3.2 กิโลกรัม・เมตร / 

22.9 ปอนด・์ฟุต } 
 
5.  ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่



9B - 16 ระบบท่ีปัดน ้ำฝน, ท่ีฉีดน ้ำล้ำงกระจก (ทุกรุ่น)   
 

ก้านต่อท่ีปัดน ้าฝน 
 

 

การถอด 
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. ถอดฝาครอบก้านปัดน้้าฝน 
 

1. ถอดฝาครอบก้านปัดน้้าฝนออกจากใบปัดน้้าฝน 
 

3. ถอดก้านปัดน้้าฝน 
 

1. ถอดก้านปัดน้้าฝนออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ถอดนอตเพ่ือที่จะถอดก้านปัดน้้าฝนและใบปัด 

น้้าฝน 
 

 
 

1.   ฝาครอบก้านปัดน้้าฝน 

2.   นอต 
3.   ก้านและใบปัดน้้าฝน 

 
 

 
 
1.   นอต 

2.   โบลต์ 

 

4. การถอดแผงปิดชุดกลไกปัดน้้าฝน 
 

1. ถอดแผงปิดชุดกลไกปัดน้้าฝนออกจากเสื้อ 
 

5. ถอดก้านต่อที่ปัดน้้าฝน 
 

1. ถอดก้านต่อที่ปัดน้้าฝนออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์และนอตออกจากก้านต่อที่ปัดน้้าฝน 

・ ถอดปลั๊กต่อออกจากมอเตอร์ที่ปัดน้้าฝน 



ระบบท่ีปัดน ้ำฝน, ท่ีฉีดน ้ำล้ำงกระจก (ทุกรุ่น)  9B - 17 
 

การติดตั ง 
 

1. ต่อก้านต่อที่ปัดน้้าฝน 
 

1. ติดต้ังก้านต่อที่ปัดน้้าฝนเข้ากับรถยนต ์
 

 
 

1.   นอต 

2.   โบลต์ 
 

ค่าแรงขัน： 5.3 นิวตัน・เมตร { 0.5 กิโลกรัม・เมตร / 

46 ปอนด์・นิ้ว } 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังปลั๊กต่อเข้ากับมอเตอร์ที่ปัดน้้าฝน 
 

2. ติดต้ังแผงปิดชุดกลไกปัดน้้าฝน  
 

1. ติดต้ังแผงปิดชุดกลไกปัดน้้าฝนเข้ากับเสื้อ 
 

3. ติดต้ังก้านปัดน้้าฝน 
 

1. ติดต้ังก้านปัดน้้าฝนเข้ากับรถยนต ์

ข้อควรระวัง： 

・  ยืนยันว่ามอเตอร์ที่ปัดน้้าฝนไม่ท้างาน 

1.   29 มม. (1.14 นิ้ว) 

2.   36.5 - 51.5 มม. (1.44 - 2.03 นิ้ว) 

3.   18 มม. (0.71 นิ้ว) 
 

ค่าแรงขัน： 31.0 นิวตัน・เมตร { 3.2 กิโลกรัม・เมตร / 

22.9 ปอนด・์ฟุต } 
 
4. ติดต้ังฝาครอบก้านปัดน้้าฝน 
 

1. ติดต้ังฝาครอบก้านปัดน้้าฝนเข้ากับใบปัดน้้าฝน 
 
5.  ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

 

 



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 1 
 

ตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม 
 

ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก 
 

(ทุกรุ่น) 
 

สารบัญ 
 

ชุดที่จุดบุหรี ่ 9C-2 

การถอด 9C-2 

การติดตั้ง  9C-3 

ล าโพงประต ู 9C-4 

การถอด 9C-4 

การตรวจสอบ 9C-6 

การติดตั้ง 9C-7 

เสาอากาศ 9C-9 

การถอด 9C-9 

การตรวจสอบ 9C-10 

การติดตั้ง 9C-11 

สวิตช์ไฟฉุกเฉิน 9C-12 

การถอด 9C-12 

การตรวจสอบ 9C-13 

การติดตั้ง 9C-14 

วิทยุ 9C-15 

การถอด 9C-15 

การติดตั้ง 9C-16 

สวิตช์แตร 9C-17 

การถอด 9C-17 

การตรวจสอบ 9C-18 

การติดตั้ง 9C-19 

 แตร(HIGH) 9C-20 

การถอด 9C-20 

การตรวจสอบ 9C-21 

การติดตั้ง 9C-22 

แตร(LOW) 9C-23 

การถอด 9C-23 

การตรวจสอบ 9C-24 

การติดตั้ง 9C-25 

สวิตช์กระจกไฟฟ้าประตูด้านหน้า 9C-26 

การถอด 9C-26 

การตรวจสอบ 9C-27 

การติดตั้ง 9C-29 

สวิตช4์WD 9C-30 

การถอด 9C-30 

การตรวจสอบ 9C-31 

การติดตั้ง 9C-32 

ล าโพงทวีตเตอร ์ 9C-33 

การถอด 9C-33 

การตรวจสอบ  9C-34 

การติดตั้ง 9C-35 

ล าโพงประตูด้านหลัง 9C-36 

การถอด 9C-36 

การตรวจสอบ 9C-38 

การติดตั้ง 9C-39 

ช่องจ่ายไฟอุปกรณ์เสริม 9C-41 

การถอด 9C-41 

การติดตั้ง 9C-42 

เครื่องเล่น CD/DVD 9C-43 

การถอด 9C-43 

การติดตั้ง 9C-44 

สวิตช์ปรับกระจกไฟฟ้า 9C-45 

การถอด 9C-45 

การตรวจสอบ 9C-47 

การติดตั้ง 9C-48 

สวิตช์เบรกมือ 9C-50 

การถอด 9C-50 

การตรวจสอบ 9C-51 

การติดตั้ง 9C-52 

สวิตช์กุญแจ 9C-53 

การถอด 9C-53 

การติดตั้ง 9C-58 

ชุดสวิตช์รวม 9C-61 

การถอด 9C-61 

การติดตั้ง 9C-65 

สวิตช ์ESC off 9C-67 

การถอด 9C-67 

การตรวจสอบ 9C-68 

การติดตั้ง 9C-69 



9C - 2 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

ท่ีจุดบุหร่ี 
 

 

การถอด 
 

1. การถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดฝาครอบคอนโซลเกียร ์
 

1. ถอดฝาครอบคอนโซลเกียร์ออกจากแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิปที ่6 ต าแหน่งและดึงฝาครอบคอนโซล 

เกียร์เข้าหาตัว เพ่ือถอดออก 
 

 
 

1.   คลิป 

2.   ฝาครอบคอนโซลเกียร ์

3.   ที่จุดบุหรี่ 
 

3. การถอดที่จุดบุหรี ่  
 

1. ถอดที่จุดบุหรี่ออกจากฝาครอบคอนโซล 

 
 

 
 

 

 
 
1. แหวนยึด 

2. เบ้าที่จุดบุหรี ่

3. ที่จุดบุหรี ่

4. หน้ากาก 

5. แกน 



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 3 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งที่จุดบุหรี ่  
 

1. ติดต้ังที่จุดบุหรี่เข้ากับฝาครอบคอนโซล 
 
 

 
 
 

 
 

1.   แหวนยึด 

2.   เบ้าที่จุดบุหรี ่

3.   ที่จุดบุหรี่ 

4.   หน้ากาก 
5.   แกน 

 

 

 
 

1.   คลิป 

2.   ฝาครอบคอนโซลเกียร ์

3.   ที่จุดบุหรี่ 
 
3. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่  
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี ่เข้ากับแบตเตอรี ่

 

2. การติดตั้งฝาครอบคอนโซลเกียร ์
 

1. ติดต้ังฝาครอบคอนโซลเกียร ์เข้ากับแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ติดต้ังฝาครอบคอนโซลเกียร์เข้ากับ แผงหน้าปัดโดย 

ใช้คลิปยึดทั้ง 6 ต าแหน่ง 



9C - 4 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

ล าโพงประตู 
 

 

การถอด 
 

1. การถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี ่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดมือจับตัวปรับกระจก 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีกระจกไฟฟ้า 
 

1. ถอดมือจับตัวปรับกระจกออกจากประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・เพ่ือถอดมือจับตัวปรับกระจก ถอดคลิปรัดใกล้กับ 

โคนของมือจับโดยใช้ลวด 
 

 
 

1.   มือจับตัวปรับ 

2.   คลิป 

3.   แหวนรอง 
 

3. การถอดสวิตช์กระจกไฟฟ้า 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่มี กระจกไฟฟ้า 
 

1. ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟออกจากสวิตช์กระจกไฟฟ้า 
 

4. การถอดครอบประตูแบบดึง 
 

1. ถอดชุดครอบประตูแบบดึงออกจากประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ เปิดฝาครอบแล้วถอดสกรูออก 

 
 

 
 

1.   ชุดครอบประตูแบบดึง 

2.   สกรู 
 
5. การถอดแผงครอบประตูด้านหน้า 
 

1. ถอดแผงครอบประตูด้านหน้า ออกจากประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ เปิดฝาครอบแล้วถอดสกรูออก 

・ ถอดคลิปรัด 9 ต าแหน่งบนแผงครอบประตูด้านหน้า 
 

 
 

1.   ต าแหน่งคลิปรัด 

2.   สกรู 
 
6. การถอดชุดกระจกประต ู
 

1. ถอดชุดครอบกระจกประตูออกจากประตูหน้า 



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 5 
 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูยึดออก 3 ตัว และถอดปลั๊กต่อ 
 

 
 

1.   โบลต์ 
2.   ปลั๊กต่อหัวฉีด 

 

7. การถอดซีลขอบด้านนอก 
 

1. ถอดซีลขอบด้านนอกออกจากประตูหน้า 
 

8. การถอดโครงยึด 
 

1. ถอดโครงยึดออกจากประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก 2 ตัว 
 

9. การถอดสายไฟล าโพง 
 

1. ถอดล าโพงประต ูออกจากประตู 
 

 
 

1.   ล าโพงประต ู

2.   สกรู 

3.   คลิป 



9C - 6 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

การตรวจสอ บ 
 

1. การตรวจสอบล าโพงประต ู  
 

1.  ตรวจสอบล าโพงประต ูโดยใช้เครื่องทดสอบวงจร    
 

หมายเหตุ : 

・ ตรวจสอบค่าความเสียดทานไฟฟ้าให้เท่ากับ 4 โอห์ม 
 

2. ตรวจสอบล าโพงที่ประต ู  
 

หมายเหตุ : 

・ ตรวจให้แน่ใจว่ากรวยกระดาษไม่มีความผิดปกติ       

     เช่น การแตกหัก  



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 7 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งล าโพง 
 

1. ติดต้ังล าโพงประต ูเข้ากับชุดประต ู
 

 
 

1.   ล าโพงประต ู

2.   สกร ู

3.   คลิป 
 

2. การติดตั้งโครงยึด 
 

1. ติดต้ังโครงยึดเข้ากับประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ติตด้ังสกร ู2 ตัว 
 

3.  การติดตั้งซีลขอบด้านนอก 
 

1. ติดต้ังซีลขอบด้านนอก เข้ากับประตูหน้า 
 

4. การติดตั้งชุดกระจกประต ู
 

1. ติดต้ังชุดล็อกประต ูเข้ากับประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อ และติดต้ังสกรูยึด 

 

 
 

1.   โบลต์ 

2.   ปลั๊กต่อหัวฉีด 
 
5. การติดตั้งแผงครอบประตูด้านหน้า 
 

1. ติดต้ังแผงครอบประตูด้านหน้าเข้ากับประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิปรัด 9 ต าแหน่งบนแผงครอบประตูด้านหน้า 

・ ขันสกร ูและปิดฝาครอบ 

 

 
 

1.   ต าแหน่งคลิปรัด 
2.   สกรู 

 

6. การติดตั้งชุดครอบประตูแบบดึง 
 

1. ติดต้ังชุดครอบประตูแบบดึง เข้ากับประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ขันสกร ูและปิดฝาครอบ 



9C - 8 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

 

 
 

1.   ชุดครอบประตูแบบดึง 

2.   สกรู 
 

7. การติดตั้งสวิตช์กระจกไฟฟ้า 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่มีกระจกไฟฟ้า 
 

1. ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟเข้ากับสวิตช์กระจกไฟฟ้า 
 

8. การติดตั้งมือจับตัวปรับกระจก 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีกระจกไฟฟ้า 
 

1. ติดต้ังตัวปรับกระจกเข้ากับประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ เม่ือปิดกระจกประตูหน้า ติดต้ังมือจับตัวปรับ

กระจกตามภาพ 

1.   45° 
 
9. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1.  เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 9 
 

เสาอากาศ 
 

 

การถอด 
 

1. การถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดเสาอากาศ 
 

1. ถอดสายอากาศออกจากเสาหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกร ู2 ตัวและปลั๊กต่อสายสัญญาณ 

・ ถอดสายสัญญาณโดยการดันเข้าหาด้านต่ า 
 

 
 

 

1. เสาอากาศ 

2. สกร ู
3. ปลั๊กต่อสายสัญญาณ 

 
 

  
 
1.   เสาอากาศ 

2.   นอต 

 
หมายเหตุ： 

・ ถอดน็อตและปลั๊กต่อสายสัญญาณ 



9C - 10 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

การตรวจสอบ 
 

1. การตรวจสอบเสาอากาศ 
 

ตรวจสายสัญญาณ โดยใช้เครื่องทดสอบวงจร 

หมายเหตุ： 

・ ตั้งความต้านทานไฟฟ้าของเครื่องทดสอบวงจรที ่

1 โอห์ม และวัดที ่3 จุดของสายสัญญาณ 

・ โลหะของส่วน 1 ถูกเชื่อมต่อกับส่วนขั้ว 3 ที่ปลาย 

ของเสาอากาศ ผ่านสายแกนของสายน าสัญญาณ 

・ ที่โลหะของส่วน 2 สายแกนที่อยู่ภายใน สายน า

สัญญาณ และสายกราวนด์จะถูกต่อ เข้ากับเสา

อากาศ ด้วยสกรูที่ส่วนขายึด 4 เพ่ือป้องกันเสียง

รบกวนที่สายแกน 
 

 
 

1.   เหล็กสายแกน 

2.   ขดเหล็ก 

3.   ขั้วสายน าสัญญาณ 
4.   ตัวเรือนสายน าสัญญาณ 

-เม่ือมีการต่อทางไฟหรือไม่มีการต่อทางไฟ 

สายสัญญาณและการเชื่อมต่อรีเลย์ สายสัญญาณมี

ตัวเก็บประจุอยู่จึงท าให้ไม่สามารถวัดความต้านทาน

ไฟฟ้าได ้ตรวจสอบเสียงโดยการเชื่อมต่อเข้ากับ

วิทยุไว้ชั่วคราว 

-ขั้วเสาอากาศโดยทั่วไป จะมีบางส่วนที่ขยายและ 

หดตัวหากส่วนเชื่อมต่อของโลหะรับไฟฟ้าเป็น สนิม

การเชื่อมต่อและการตอบสนองอาจด้อยลง ควรดูแล

ไม่ให้มีสนิมที่ส่วนดังกล่าว 

 
หมายเหตุ： 

・ ระหว่าง 1 และ 2 

-เม่ือไม่มีความต่อเนื่อง หรือเข็มที่เกจไม่ขยับ ไม่มี

ความผิดปกติ 

 - เม่ือมีความต่อเนื่อง สายน าสัญญาณถูกบีบและสาย

แกนถูกลัดลงกราวนด ์ปฏิกิริยาตอบสนองจะลดลง 

・ ระหว่าง 2 และ 4 

-เม่ือมีความต่อเนื่องหรือ มิเตอร์อ่านค่าได ้"0 Ω" 

หมายถึงไม่มีความผิดปกติ 

-ถ้าไม่มีความต่อเนื่อง หมายถึงส่วนที่หุ้มของสาย

แกนเปิดหรือการต่อกราวนด์ที่ไม่ถูกต้องมีอยู่ในส่วน

สกร ูท าให้มีเสียงรบกวน 

・ ระหว่าง 1 และ 3 



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 11 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งเสาอากาศ 
 

1. ติดต้ังสายสัญญาณเข้ากับเสากลาง 

หมายเหตุ： 

・ การดึงสามารถท าได้ง่ายโดยการใช้สายน า 

ไฟฟ้าว่ิงผ่านในขั้นตอนการถอด 
 

2. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่



9C - 12 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

สวิตช์ไฟฉุกเฉิน 
 

การถอด 
 

1. การถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดแผงหน้าปัดตัวกลาง 
 

1. ถอดแผงหน้าปัดตัวกลางออกจากแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ดึงแผงหน้าปัดตัวกลาง และถอด 

・ ถอดสกร ู2 ตัว และถอดฝาครอบตรงกลางหรือถาด 
 

3. การถอดสวิตช์ไฟฉุกเฉิน 
 

1. ถอดสวิตช์ไฟฉุกเฉินออกจากแผงหน้าปัดตัวกลาง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดปลั๊กต่อ 



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 13 
 

การตรวจสอบ  
 

1. การตรวจสอบสวิตช์ไฟฉุกเฉิน   
 

1.  ตรวจสอบสวิตช์ไฟฉุกเฉินโดยใช้เครื่องทดสอบวงจร 
 

หมายเหตุ  : 

・ ใช้งานสวิตช์เพ่ือตรวจสอบการต่อทางไฟ ระหว่าง

ขั้วต่างๆ 



9C - 14 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งสวิตช์ไฟฉุกเฉิน 
 

1. ติดต้ังสวิตช์ไฟฉุกเฉินเข้ากับ แผงหน้าปัดตัวกลาง 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อ 
 

2. การติดตั้งแผงหน้าปัดตัวกลาง 
 

1. ติดต้ังแผงหน้าปัดตัวกลางเข้ากับแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ขันสกร ู2 ตัว และติดต้ังฝาครอบตรงกลางหรือถาด 

・ ใส่แผงหน้าปัดตัวกลาง และติดต้ัง 
 

3. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 15 
 

วิทยุ 
 
การถอด 

 

1. การถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดแผงหน้าปัดตัวกลาง 
 

1. ถอดแผงหน้าปัดตัวกลางออกจากแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ดึงแผงหน้าปัดตัวกลาง และถอดออก 

・ ถอดสกร ู2 ตัว และถอดฝาครอบตรงกลาง หรือถาด 
 
3. การถอดวิทยุ 
 

1. ถอดวิทยุออกจากแผงหน้าปัด 

 

 

1.   วิทยุ 
2.   สกรู 

3.   สกรู 

 
หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก 4 ตัว 

・ ถอดสกรูออก 4 ตัว 

・ ถอดปลั๊กต่อ 

・ ถอดปลั๊กสายน าสัญญาณ 



9C - 16 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งวิทยุ 

1. ติดต้ังฝาครอบด้านหน้าเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

 

 

1.   วิทยุ 
2.   สกรู 

3.   สกรู 

 

2. การติดตั้งแผงหน้าปัดตัวกลาง 
 

1. ติดต้ังแผงหน้าปัดตัวกลางเข้ากับแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ขันสกร ู2 ตัว และติดต้ังฝาครอบตรงกลางหรือถาด. 

・ ใส่แผงหน้าปัดตัวกลางและติดต้ัง 
 

3. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 17 
 

สวิตช์แตร 
 

 

การถอด 
 

1. การถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดสวิตช์แตร 

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบต าแหน่งรูบนปลอกครอบพวงมาลัยทั้งสอง

ข้าง 
 

 
 

 

หมายเหตุ： 

・ ยืนยันต าแหน่งของก้านในร ูตามตัวด้านล่าง 
 
 

 
 

 

หมายเหตุ： 

・ ใส่แท่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. {0.24 นิ้ว} 

เพ่ือถอดสวิตช์แตรออกจากก้าน 

 
 

 
 
1. ถอดสวิตช์แตรออกจากพวงมาลัย 
 
2. ปลดปลั๊กต่อจากสวิตช์แตร 

หมายเหตุ： 

・ ถอดปลั๊กต่อแตร 



9C - 18 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

การตรวจสอบ 
 

1. การตรวจสอบสวิตช์แตร 
 

1. ตรวจสอบสวิตช์แตร โดยใช้เครื่องทดสอบวงจร 

หมายเหตุ： 

・ ยืนยันว่ามีความต่อเนื่องระหว่างขั้วสวิตช์แตรและ

แผ่นสัมผัส เม่ือแผ่นสัมผัสถูกกดลง 

 
 

 
 

1.   ขั้วสวิตช์แตร 

2.   แผ่นสัมผัส 



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 19 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งสวิตช์แตร 
 

1. ติดต้ังปลั๊กต่อเข้ากับสวิตช์แตร 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อแตร 
 

2. ติดต้ังสวิตช์แตรเข้ากับพวงมาลัย 
 

2. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ตรวจว่าแตรดังหรือไม่ 



9C - 20 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

แตร (เสียงสูง) 
 

การถอด 
 

1. การถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดกระจังหน้า 
 

ถอดกระจังหน้าออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก 2 ตัว 

・ ถอดคลิป 4 ตัว 
 

 
 

1.   สกรู 
2.   คลิป 

 

3. การถอดแตร (เสียงสูง) 
 

1. ถอดแตรออกจากคานขวาง 
 

 
 

1.   แตร, สูง 



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 21 
 

การตรวจสอบ 
 

1. การตรวจสอบแตร (เสียงสูง) 
 

1. ตรวจสอบแตร โดยใช้แบตเตอรี ่
 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ยืนยันว่าแต่ดังเม่ือต่อขั้วบวกแบตเตอรี่เข้ากับขั้ว

แตร และขั้วลบแบตเตอรี่ต่อกับขายึด และมีการ

จ่ายกระแสไฟ 

・ แรงเคล่ือนแบตเตอรี ่12 โวลต์ 



9C - 22 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งแตร (เสียงสูง) 
 

1. ติดต้ังแตรเข้ากับคานขวาง 
 

 
 

1.   แตร, สูง 

 
 

 
 

1.   สกรู 

2.   คลิป 
 
3. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

 

2. การติดตั้งกระจังหน้า 
 

ติดต้ังกระจังหน้าเข้ากับรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ใส่ขอยึดของกระจังหน้าลงในช่องติดต้ังของกันชน

หน้าตามที่แสดงในแผนภาพ 
 
 

 
 

 
1.   กระจังหน้า 

 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิป 4 ตัว 

・ ติดต้ังสกร ู



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 23 
 

แตร (เสียงต่ า) 

 

การถอด 
 

1. การถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี ่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดกระจังหน้า 
 

ถอดกระจังหน้าออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก 2 ตัว 

・ ถอดคลิป 4 ตัว 
 

 
 

1.   สกรู 
2.   คลิป 

 

3. การถอดแตร (เสียงต่ า) 
 

1. ถอดแตรออกจากคานขวาง 
 

 
 

1.   แตร, ต่ า 



9C - 24 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

การตรวจสอบ 
 

1. การตรวจสอบแตร (เสียงต่ า) 
 

1. ตรวจสอบแตร โดยใช้แบตเตอรี ่
 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ยืนยันว่าแต่ดังเม่ือต่อขั้วบวกแบตเตอรี่เข้ากับขั้ว

แตร และขั้วลบแบตเตอรี่ต่อกับขายึด และมีการ

จ่ายกระแสไฟ 

・ แรงเคล่ือนแบตเตอรี ่12 โวลต์ 



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 25 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งแตร (เสียงต่ า) 
 

1. ติดต้ังแตรเข้ากับคานขวาง 
 

 
 

1.   แตร, ต่ า 

 
 

 
 

1.   สกรู 

2.   คลิป 
 
3. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี ่เข้ากับแบตเตอรี ่

 

2. การติดตั้งกระจังหน้า 
 

 1.  ติดต้ังกระจังหน้าเข้ากับรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ใส่ขอยึดของกระจังหน้าลงในช่องติดต้ังของกันชน

หน้าตามที่แสดงในแผนภาพ 

 
 

 
 

1.   กระจังหน้า 
 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิป 4 ตัว 

・ ติดต้ังสกร ู



9C - 26 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

สวิตช์กระจกไฟฟ้าประตูด้านหน้า  
 

การถอด 
 

1. การถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดสวิตช์กระจกไฟฟ้าประตูด้านหน้า 
 

1. ถอดสวิตช์กระจกไฟฟ้าประตูด้านหน้าออกจาก 

แผ่นแผงครอบประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ถอดขอยึดทั้ง 2 ต าแหน่งออกโดยยกด้านหน้าของ

สวิตช์ขึ้น 
 

 



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 27 

 

การตรวจสอบ  
 

1.    การตรวจสอบสวิตช์กระจกไฟฟ้าประตูด้านหน้า  
 

1. ตรวจสอบสวิตช์กระจกไฟฟ้าประตูด้านหน้า โดย

ใชเ้ครื่องทดสอบวงจร  

หมายเหตุ : 

・ ใช้งานสวิตช์เพ่ือวัดแรงเคล่ือนไฟฟ้าระหว่างขั้วต่าง  ๆ  

・ Cab4 (สี่ประต)ู 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : 

・ รุ่น Spark 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9C - 28 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   

 

 

 

 



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 29 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งสวิตช์กระจกไฟฟ้าประตูด้านหน้า 
 

1. ติดต้ังสวิตช์กระจกไฟฟ้าประตูด้านหน้าเข้ากับ

แผ่นแผงครอบประตูหน้า 
 

2. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบการท างานของสวิตช ์



9C - 30 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

สวิตช์ 4WD 
 

 

การถอด 
 

1. การถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดสวิตช ์4WD 
 

1. ถอดสวิตช ์4WD ออกจากแผงหน้าปัดตัวกลาง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิป 4 ตัว และดึงสวิตช ์4WD เข้าหาตัว

เพ่ือถอดออก 

・ ถอดปลั๊กต่อ  

ข้อควรระวัง： 

・ เม่ือถอดแผงหน้าปัดตัวกลาง  
 ห้ามถอดโดยจับที่สวิตช ์4WD 

หมายเหตุ： 

・ ข้อมูลจ าเพาะแผงหน้าปัดตัวกลาง 
 

 
 

1.   สวิตช์ 4WD 

 
 

 
 

1.   สวิตช์ 4WD 

 
หมายเหตุ： 

・ ไม่รวมข้อมูลจ าเพาะแผงหน้าปัดตัวกลาง 



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 31 
 

การตรวจสอบ 
 

1. การตรวจสอบสวิตช์  4 WDWD 
 

1.    ตรวจสอบสวิตช ์4WD โดยใช้เครื่องทดสอบวงจร 
 

หมายเหตุ  : 

・ ใช้งานสวิตช์เพ่ือตรวจสอบความต่อเนื่อง 

     ระหว่างแต่ละขั้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9C - 32 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งสวิตช์ 4WD 
 

1. ติดต้ังสวิตช ์4WD เข้ากับแผงหน้าปัดตัวกลาง 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิปทั้ง 4 ต าแหน่ง 

・ ข้อมูลจ าเพาะแผงหน้าปัดตัวกลาง 
 

 
 

1.   สวิตช์ 4WD 
 

หมายเหตุ： 

・ ไม่รวมข้อมูลจ าเพาะแผงหน้าปัดตัวกลาง 
 

 
 

1.   สวิตช์ 4WD 
 

2. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบการท างานของสวิตช ์



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 33 
 

ล าโพงทวีตเตอร์ 
 

การถอด 
 

1. การถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดล าโพงทวีตเตอร ์
 

1. ถอดล าโพงทวีตเตอร์ออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิป 2 ตัว และดึงหน้ากากปิดล าโพง เข้าหา

ตัว เพ่ือถอดออก 

・ ถอดสกรูออก 2 ตัว 

・ ถอดปลั๊กต่อ 
 

 
 

1.   หน้ากากปิดล าโพง 

2.   สกรู 

3.   ล าโพงทวีตเตอร ์



9C - 34 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

การตรวจสอบ  
 

1.      การตรวจสอบล าโพงทวีตเตอร ์
 

1.    ตรวจสอบล าโพงทวีตเตอร ์โดยใช้เครื่องทดสอบวงจร 
 
 
 

 

 

 
RTW89CSH004401 

 

หมายเหตุ : 

ตรวจสอบว่าค่าความเสียดทานไฟฟ้าเท่ากับ 4 โอห์ม หรือไม่  



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 35 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งล าโพงทวีตเตอร ์
 

1. ติดต้ังล าโพงทวีตเตอร์เข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังหน้ากากปิดล าโพงเข้ากับแผงหน้าปัด

โดยใช้คลิป 
 

 
 

1.   หน้ากากปิดล าโพง 

2.   สกรู 
3.   ล าโพงทวีตเตอร ์

 

2. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่



9C - 36 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

ล าโพงประตูด้านหลัง 
 

 

การถอด 
 

1. การถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี ่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดมือจับตัวปรับกระจก 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีกระจกไฟฟ้า 
 

1. ถอดมือจับตัวปรับกระจกออกจากประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ เพ่ือถอดมือจับตัวปรับกระจกถอดคลิปรัดใกล ้     

กับโคนของมือจับโดยใช้ลวด 

 
 

 
 

1.   มือจับตัวปรับ 

2.   คลิป 

3.   แหวนรอง 
 

3. การถอดสวิตช์กระจกไฟฟ้า 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่มีกระจกไฟฟ้า 
 

1.  ถอดสวิตช์กระจกไฟฟ้าออกจากประตูหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก 2 ตัว 

・ ถอดสวิตช์กระจกไฟฟ้า และถอดปลั๊กต่อ 

 
 

 
 
4. การถอดแผงครอบประตูด้านหน้า 
 

1.  ถอดแผงครอบประตูด้านหลังออกจากประตูหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิปรัด 7 ต าแหน่งบนแผงครอบ ประตู

ด้านหน้า 

・ เปิดฝาครอบด้วยไขควงปากแบนขนาดเล็ก และ

ระวังไม่ให้มี ความเสียหายกับแผงประตูด้านหลัง 

และถอดสกรูออก 

・ ถอดคลิปรัดข้างบนด้านหลังของแผงประตูด้นหลัง 
 
 

 
 

1.   สกรู 

2.   คลิป 
3.   ต าแหน่งคลิปรัด 

 

5. การถอดโครงยึด 



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 37 
 

1.   ถอดโครงยึดออกจากประตูด้านหลัง 
 

หมายเหตุ  : 

・ ถอดสกรูออก  2 ตัว 
 

6. การถอดล าโพงประตูหลัง 
 

1.  ถอดล าโพงประตูหลังออกจากชุดประต ู 
 

 
 

 

 
RTWB9CSH002001 

 
 

1.  ล าโพงประต ู

2.   สกร ู



9C - 38 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

การตรวจสอบ  
 

1. การตรวจสอบล าโพงประตูหลัง 
 

I.  ตรวจสอบล าโพงประต ูโดยใช้เครื่องทดสอบวงจร    
 
หมายเหตุ  : 

ตรวจสอบค่าความเสียดทานไฟฟ้าให้เท่ากับ 4 โอห์ม 
 

2. ตรวจสอบล าโพงที่ประต ู  
 

หมายเหตุ  : 

・ ตรวจให้แน่ใจว่ากรวยกระดาษไม่มีความผิดปกติเช่น  

 การแตกหัก  



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 39 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งล าโพงประตูหลัง 
 

1. ติดต้ังล าโพงประตูหลังเข้ากับชุดประต ู
 

 
 

1.   ล าโพงประต ู

2.   สกรู 
 

2. การติดตั้งโครงยึด 
 

1. ติดต้ังโครงยึดเข้ากับประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ติตด้ังสกร ู2 ตัว 
 

3. การติดตั้งแผงครอบประตูด้านหลัง 
 

1.   ติดต้ังแผงครอบประตูด้านหลังเข้ากับประตูหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิปรัด 7 ต าแหน่งบนแผงครอบประตูด้านหน้า 

・ ขันสกร ูและปิดฝาครอบ 

・ ติดต้ังคลิปรัดข้างบนด้านหลังของแผงประตูด้นหลัง 

 

 

 
 

1.   สกรู 

2.   คลิป 

3.   ต าแหน่งคลิปรัด 
 
4. การติดตั้งสวิตช์กระจกไฟฟ้า 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่มีกระจกไฟฟ้า 
 

  ติดต้ังสวิตช์กระจกไฟฟ้าเข้ากับประตูหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อ และติดต้ังสวิตช์กระจกไฟฟ้า 

・ ติดต้ังสกร ู
 

 
 
5. การติดตั้งมือจับตัวปรับกระจก 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีกระจกไฟฟ้า 



9C - 40 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

1.    ติดต้ังมือจับตัวปรับกระจกเข้ากับประตูหลัง 
 

หมายเหตุ : 

ขณะปิดกระจกประตูหน้า ติดต้ังมือจับตัวปรับกระจก

ตามภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
6.  การต่อสายกราวนด์แบตเตอรี ่

 
1.    ต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 41 
 

ช่องจ่ายไฟอุปกรณ์เสริม 
 

การถอด 
 

1. การถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดช่องจ่ายไฟอุปกรณ์เสริม 
 

1. ถอดช่องจ่ายไฟอุปกรณ์เสริมออกจากแผงหน้าปัด 

 
 

 
 

1.   ฝาครอบ 

2.   ช่องจ่ายไฟอุปกรณ์เสริม 

3.   ชุดแผงหน้าปัด 



9C - 42 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งช่องจ่ายไฟอุปกรณ์เสริม 
 

1.    ติดต้ังช่องจ่ายไฟอุปกรณ์เสริมเข้ากับแผงหน้าปัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ฝาครอบ 

2.  ช่องจ่ายไฟอุปกรณ์เสริม 

3.  ชุดแผงหน้าปัด 
 

2.  การต่อสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1.    ต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 43 
 

เคร่ืองเล่น CD/DVD 
 

การถอด 
 

1. การถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดแผงหน้าปัดตัวกลาง 
 

1. ถอดแผงหน้าปัดตัวกลางออกจากแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ดึงแผงหน้าปัดตัวกลาง และถอดออก 

・ ถอดสกร ู2 ตัว และถอดฝาครอบตรงกลางหรือถาด 
 
3. การถอดเครื่องเล่น CD/DVD 
 

1. ถอดเครื่องเล่น CD/DVD ออกจากแผงหน้าปัด 

 

 

1.  คลิป 

2.  ครื่องเล่น CD/DVD 

3.   สกรู 



9C - 44 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งเครื่องเล่น CD/DVD 

1. ติดต้ังเครื่องเล่น CD/DVD เข้ากับแผงหน้าปัด 

 

 

1.   คลิป 
2.  ครื่องเล่นCD/DVD 

3.   สกรู 

 

2. การติดตั้งแผงหน้าปัดตัวกลาง 
 

1. ติดต้ังแผงหน้าปัดตัวกลางเข้ากับแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ขันสกร ู2 ตัว และติดต้ังฝาครอบตรงกลางหรือถาด 

・ ใส่แผงหน้าปัดตัวกลางและติดต้ัง 
 

3. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบการท างานของสวิตช ์



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 45 
 

สวิตช์ปรับกระจกไฟฟ้า 
 

 

การถอด 
 

1. การถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดแผงมาตรวัด 
 

1. ถอดแผงมาตรวัดออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ดึงคลิป 4 ตัวออกจากชุดแผงหน้าปัด 

・ ถอดปลั๊กต่อสวิตช ์

 

 
 

1.   คลิป 
 

3. การถอดฝาครอบด้านล่างแผงหน้าปัดฝั่งคนขับ 
 

1.   ถอดก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้าออกจาก 

 ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูยึดออก 2 ตัว 

 
 

 
 

1.   ก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้า 

2.   สายควบคุม 

3.   สกรู 
 
2.  ถอดคันควบคุมการเปิดฝา ช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

     ออกจากฝาครอบชุดแผงหน้าปัด ด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูยึดออก 2 ตัว 
 

 
 

1.   คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

2.   สายควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 
3.   สกรู 

 

3.   ถอดฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับออกจาก

ชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ ： 

・ ดึงฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 



9C - 46 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

・ ถอดปลั๊กต่อสวิตช ์

・ ถอด DLC 
 

 
 

1.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 
2.   DLC 

 

4. การถอดสวิตช์ปรับกระจกไฟฟ้า 
 

1. ถอดสวิตช์ปรับกระจกออกจากฝาครอบแผงคอนโซล

หน้าด้านล่างฝั่งคนขับ 



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 47 
 

การตรวจสอบ  
 

1.    การตรวจสอบสวิตช์ปรับกระจกไฟฟ้า 

1.   ตรวจสอบสวิตช์ปรับกระจกไฟฟ้าโดยใช้เครื่อง      

ทดสอบวงจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : 

・ใช้งานสวิตช์เพ่ือตรวจสอบความต่อเนื่อง ระหว่างขั้ว 

      ต่างๆ 



9C - 48 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งสวิตช์ปรับกระจกไฟฟ้า 
 

1. ติดต้ังสวิตช์ปรับกระจกไฟฟ้าเข้ากับฝาครอบแผง

คอนโซลหน้าด้านล่างฝั่งคนขับ 
 

2. การติดตั้งฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 
 

1. ติดต้ังฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ

เข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อสวิตช ์

・ ติดต้ัง DLC 
 

 
 

1.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

2.   DLC 
 

2. ถอดคันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

ออกจากฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรูยึด 2 ตัว 

 

 

 
 

1.   คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

2.   สายควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

3.   สกรู 
 
3.  ติดต้ังก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้าเข้ากับฝาครอบ 

ชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรูยึด 2 ตัว 
 

 
 

1.   ก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้า 

2.   สายควบคุม 
3.   สกรู 

 

3. การติดตั้งแผงมาตรวัด 
 

1. ติดต้ังแผงมาตรวัดเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อสวิตช ์



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 49 
 

 

 
 

1.   คลิป 
 

4. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบการท างานของสวิตช ์



9C - 50 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

สวิตช์เบรกมือ 
 

การถอด 
 

1. การถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2.  การถอดสวิตช์เบรกมือ 
 

1.  คลายนอตปรับตั้งด้วยประแจ 
 

2.  ถอดสกรูออกจากชุดคันเบรกมือ 
 

3.  ถอดสวิตช์เบรกมือออกจากชุดคันเบรกมือ 



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 51 
 

การตรวจสอบ 
 

1.  การตรวจสอบสวิตช์เบรกมือ 
 

1. ตรวจสอบสวิตช์เบรกมือโดยใช้เครื่องทดสอบวงจร 

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบว่ามีความต่อเนื่องระหว่างขั้วปลั๊กต่อ

สวิตช์เบรกมือ 

・ เม่ือใส่เบรคมือ จะต้องมีความต่อเนื่อง 

・ เม่ือปล่อยเบรกมือ จะต้องไม่มีความต่อเนื่อง 

・ หากพบความผิดปกติในผลการตรวจสอบ ให้แก้ไข

หรือเปลี่ยนใหม่ 
 

 
 

1.   ขั้วสวิตช์ 

 
 

 
 

1.   ปลั๊กต่อมัดสายไฟ 

 

2. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต าแหน่ง ON 

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟเตือนเบรกติดขึ้น เม่ือขั้ว

ปลั๊กต่อที่ด้านมัดสายไฟลัดวงจร 

・ หากพบความผิดปกต ิให้ตรวจสอบที่มัดสายไฟ 



9C - 52 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

การติดตั้ง 
 

1.  การติดตั้งสวิตช์เบรกมือ 
 

1. ติดต้ังสวิตช์เบรกมือเข้ากับชุดคันเบรกมือ 

 
 

 
 

1.   ชุดคันเบรกมือ 

2.   โบลต์ 

3.   อีควอไลเซอร ์

4.   ปลายรูปตัว T ของสายเบรกมือ 

5.   ชุดคันเบรกมือ 

6.   สกรูปรับตั้ง 

7.   สวิตช์เบรกมือ 
8.   สกรู 

 

2. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบการท างานของสวิตช ์



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 53 
 

สวิตช์กุญแจ 
 

การถอด 
 

1. ข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยของชุดถุงลม 

หมายเหตุ： 

・ การท างานกับชุดถุงลมที่พองออก 

ค าเตือน： 

・ เม่ือต้องท างานกับถุงลม ต้องค านึงถึงข้อควรระวัง

เพ่ือความปลอดภัย 

・ โซเดียมไฮดรอกไซด์จ านวนหนึ่งอาจจะมีอยู่บน 

พ้ืนผิวของถุงลมที่พองออก 

・ นี่คือผลลัพธ์ของปฏิกิริยาเคมีของการพองออก 

และสามารถท าความระคายเคืองเม่ือสัมผัสกับ  

ผิวหนังหรือตา 

・ เม่ือต้องท างานกับถุงลมที่ท างานแล้ว ให้สวมถุง

มือและสวมแว่นตานิรภัย 

・ หลังจากท างานเสร็จแล้ว ให้ล้างมือด้วยสบู่  

หมายเหตุ： 

・ การจัดการกับชุดถุงลมที่ยังไม่พองออก 

ค าเตือน： 

・ เม่ือขนย้ายถุงลมที่ยังไม่พองออก ให้แน่ใจว่าฝา

ครอบหันหน้าออกจากตัว 

・ เม่ือขนย้ายถุงลม ห้ามห้อยปลั๊กหรือสายไฟบนมือ 

・ เม่ือวางถุงลมที่ยังไม่พองตัว ต้องให้ฝาครอบหัน

ออกด้านบน 

・ ห้ามวางของอย่างอ่ืนบนพวงมาลัยพร้อมกับ 

 ถุงลมหันหน้าลง 

・ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม จะท าให้เกิดเพลิงไหม้หรือการ

บาดเจ็บ 

ข้อควรระวัง： 

・ หลังจากถุงลมพองออกแล้ว ให้ตรวจสอบการไหม้

ที่เกิดจากความร้อนจัด, การละลาย หรือปัญหา

อ่ืนๆ 

・ หากชุดคอยล์ SRS เสียหาย ให้เปลี่ยนใหม่ 
 

2. การเตรียมชุดถุงลมด้านคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ จัดต าแหน่งพวงมาลัยโดยให้ล้อตรงก่อนที่จะ 

ถอดพวงมาลัย 

ข้อควรระวัง： 

・ หมุนพวงมาลัยให้ล้อตรง และล็อกพวงมาลัย 

・ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังก่อนหน้านี ้อาจจะท า

ให้ต าแหน่งกลางของคอยล์ SRS ไม่แน่นอน และจะ

ท าให้เกิดความเสียหาย กับชุดคอยล ์SRS 
 
3. การเตรียมกล่องควบคุม SRS 
 

1. ปิดการท างานของ SRS 

หมายเหตุ： 

・ บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต าแหน่ง LOCK และดึงกุญแจ

ออก 

・ ถอดฟิวส ์SRS ออกจากกล่องฟิวส์รีเลย์ หรือถอด

สายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่

ข้อควรระวัง： 

・ ทิ้งไว้ประมาณ 15 วินาที หรือนานกว่า 
 
4. การถอดชุดถุงลมด้านคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบต าแหน่งรูบนปลอกครอบพวงมาลัยทั้งสอง 

ข้าง 
 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบต าแหน่งของก้านบังคับในร ูตาม

ตัวอย่างต่อไปนี ้



9C - 54 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ใส่แท่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. {0.24 นิ้ว} 

เพ่ือถอดชุดถุงลมออกจากก้านบังคับ 

 
 

 
 

 

1. ถอดชุดถุงลมออกจากพวงมาลัย 
 

2. ถอดปลั๊กต่อออกจากชุดถุงลม 

หมายเหตุ： 

・ ถอดปลั๊กต่อถุงลม 

・ ถอดปลั๊กต่อแตร 

1.   ปลั๊กต่อถุงลม 

2.   ปลั๊กต่อแตร 
 

ค าเตือน： 

・ ให้ชุดถุงลมหันออกจากตัวเม่ือขนย้าย 

・  เม่ือวางถุงลมที่ยังไม่พองลง ให้แน่ใจว่าด้านฝา

ครอบหันหน้าขึ้น 

・ วางด้านฝาครอบหันหน้าขึ้นบนพื้นผิวเรียบ 

・ การไม่ปฏิบัติตามจะท าให้เกิดการบาดเจ็บ 

 
 

 
 

5. การถอดพวงมาลัย 

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งว่า พวงมาลัยอยู่ในต าแหน่ง 

ตรงไปข้างหน้า 

・ ท าเครื่องหมายติดต้ังบนพวงมาลัยและแกนพวงมาลัย 



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 55 
 

・ ใช้ส าหรับการประกอบกลับชิ้นส่วนต่าง  ๆ
 

 
 

1. ถอดนอตออกจากแกนพวงมาลัย 
 

2. ถอดพวงมาลัยออกจากแกนพวงมาลัยโดยใช้

เครื่องมือพิเศษ 

6. การถอดแผงมาตรวัด 
 

1. ถอดแผงมาตรวัดออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ดึงคลิป 4 ตัวออกจากชุดแผงหน้าปัด 

・ ถอดปลั๊กต่อสวิตช ์
 

 
 

1.   คลิป 
 
 
 
 
 

 

 
SST: 5-8521-0016-0 - ชุดเครื่องมือถอดพวงมาลัย 

 

 
 

ข้อควรระวัง： 

・ ห้ามทุบพวงมาลัยด้วยค้อนหรืออ่ืนๆ ในการถอด 

・ แกนพวงมาลัยถูกออกแบบมาให้ดูดซับแรงกระแทก 

7. การถอดฝาครอบด้านล่างแผงหน้าปัดฝั่งคนขับ 
 

1.  ถอดก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้าออกจาก 

 ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

・  ถอดสกรูยึดออก 2 ตัว 
 

 
 

1.   ก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้า 

2.   สายควบคุม 

3.   สกรู 
 

2. ถอดคันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

ออกจากฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 



9C - 56 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูยึดออก 2 ตัว 
 

 
 

1.   คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

2.   สายควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

3.   สกรู 
 

3.  ถอดฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่าง ฝั่งคนขับออก 

จากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ดึงฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

・ ถอดปลั๊กต่อสวิตช ์

・ ถอด DLC 
 

 
 

1.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

2.   DLC 
 

8. การถอดโครงพวงมาลัย 
 

1. ถอดโครงพวงมาลัยออกจากคอพวงมาลัย 

 

 

 
 

1.   โครงพวงมาลัยด้านบน 

2.   โครงพวงมาลัยด้านล่าง 
 
9. การถอดชุดสวิตช์รวม 
 

1. ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟออกจากชุดสวิตช์รวม 
 

2. ถอดชุดสวิตช์รวมออกจากคอพวงมาลัย 
 
 

 
 

 

10.  การถอดชุดล็อกพวงมาลัย 
 

1. ถอดชุดล็อกพวงมาลัยออกจากชุดแกนพวงมาลัย 

หมายเหตุ： 

・ ใช้โบลต์เชียร ์(ชนิดที่สามารถบิดหัวออกไปได้หลัง 

จากขันแน่นแล้ว) เป็นโบลต์ขันแน่น, ใช้อุปกรณ์

ถอด, ที่เคาะ ฯลฯ เพ่ือถอดออก 



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 57 
 

 

 
 

1.   เบ้ากุญแจ 

2.   ชุดล็อกพวงมาลัย 

3.   ขายึดชุดล็อกพวงมาลัย 
4.   โบลต์เชียร ์

 
ข้อควรระวัง： 

・ โปรดระวังอย่าสัมผัสหรือท าให้บริเวณขดลวด 

 สายอากาศของ ICU เสียหาย 
 

11.  การถอดสวิตช์กุญแจ 
 

1. ถอดสวิตช์กุญแจออกจากชุดล็อกพวงมาลัย 

 
 

 
 

1.   สวิตช์กุญแจ 



9C - 58 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งสวิตช์กุญแจ 
 

1. ติดต้ังสวิตช์กุญแจเข้ากับชุดล็อกพวงมาลัย 

 
 

 
 

1.   สวิตช์กุญแจ 
 

ข้อควรระวัง： 

・ โปรดระวังอย่าสัมผัสหรือท าให้บริเวณขดลวด 

สายอากาศของกล่องควบคุมอิมโมบิไลเซอร์เสียหาย 
 

2. การติดตั้งชุดล็อกพวงมาลัย 
 

1. ติดต้ังชุดล็อกพวงมาลัยเข้ากับชุดแกนพวงมาลัย 

 
 

 
 

1.   เบ้ากุญแจ 

2.   ชุดล็อกพวงมาลัย 

3.   ขายึดชุดล็อกพวงมาลัย 

4.   โบลต์เชียร ์

ข้อควรระวัง： 

・ ต้องขันโบลต์เชียร์ให้แน่น ก่อนที่จะบิดหัวออก 
 
3. การติดตั้งชุดสวิตช์รวม 
 

1. ติดต้ังชุดสวิตช์รวมเข้ากับคอพวงมาลัย 
 
 

 
 

 

2. ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟเข้ากับชุดสวิตช์รวม 
 
4. การติดตั้งโครงพวงมาลัย 
 

1. ติดต้ังฝาครอบพวงมาลัยเข้ากับคอพวงมาลัย 

ข้อควรระวัง： 

・ เม่ือติดต้ังโครงพวงมาลัย ระวังไม่ให้หนีบมัดสายไฟ 
 
 

 
 

1.   โครงพวงมาลัยด้านบน 

2.   โครงพวงมาลัยด้านล่าง 
 
5. การติดตั้งฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 
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1. ติดต้ังฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

เข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อสวิตช ์

・ ติดต้ัง DLC  
 

 
 

1.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

2.   DLC 
 

2. ถอดคันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

ออกจากฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรูยึด 2 ตัว 
 

 
 

1.   คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

2.   สายควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

3.   สกรู 
 

3. ติดต้ังก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้าเข้ากับฝาครอบ 

ชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรูยึด 2 ตัว 
 

 
 

1.   ก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้า 

2.   สายควบคุม 

3.   สกรู 
 

6. การติดตั้งแผงมาตรวัด 
 

1. ติดต้ังแผงมาตรวัดเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อสวิตช ์
 

 
 

1.   คลิป 
 
7. การติดตั้งพวงมาลัย 
 

1. ติดต้ังพวงมาลัยเข้ากับแกนพวงมาลัย 

หมายเหตุ： 

・ จัดให้ตรงกับเครื่องหมายที่ได้ท าใว้ระหว่างการถอด 

และติดต้ังพวงมาลัย 
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ข้อควรระวัง： 

・ ห้ามทุบพวงมาลัยด้วยค้อนหรืออ่ืนๆ ในการติดตั้ง 

・ แกนพวงมาลัยถูกออกแบบมาให้ดูดซับแรงกระแทก 
 

2. ติดต้ังนอตเข้ากับแกนพวงมาลัย 

ค่าแรงขัน： 35 นิวตัน・เมตร { 3.6 กิโลกรัม・เมตร / 26  

ปอนด・์ฟุต } 
 

8. การติดตั้งชุดถุงลมด้านคนขับ 
 

1. ติดต้ังปลั๊กต่อเข้ากับชุดถุงลมด้านคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อถุงลม 

・ ต่อปลั๊กต่อแตร 
 

 
 

1.   ปลั๊กต่อถุงลม 
2.   ปลั๊กต่อแตร 

 

2. ติดต้ังชุดถุงลมด้านคนขับเข้ากับพวงมาลัย 
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ชุดสวิตช์รวม 
 

การถอด 
 

1. ข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยของชุดถุงลม 

หมายเหตุ： 

・ การท างานกับชุดถุงลมที่พองออก 

ค าเตือน： 

・ เม่ือต้องท างานกับถุงลม ต้องค านึงถึงข้อควรระวัง 

เพ่ือความปลอดภัย 

・ โซเดียมไฮดรอกไซด์จ านวนหนึ่งอาจจะมีอยู่บน 

พ้ืนผิวของถุงลมที่พองออก 

・ นี่คือผลลัพธ์ของปฏิกิริยาเคมีของการพองออก 

และสามารถท าความระคายเคือง เม่ือสัมผัสกับ 

ผิวหนังหรือตา 

・ เม่ือต้องท างานกับถุงลมที่ท างานแล้ว ให้สวมถุง

มือและสวมแว่นตานิรภัย 

・ หลังจากท างานเสร็จแล้ว ให้ล้างมือด้วยสบู่  

หมายเหตุ： 

・ การจัดการกับชุดถุงลมที่ยังไม่พองออก 

ค าเตือน： 

・ เม่ือขนย้ายถุงลมที่ยังไม่พองออก ให้แน่ใจว่าฝา

ครอบหันหน้าออกจากตัว 

・ เม่ือขนย้ายถุงลม ห้ามห้อยปลั๊กหรือสายไฟบนมือ 

・ เม่ือวางถุงลมที่ยังไม่พองตัว ต้องให้ฝาครอบหัน

ออกด้านบน 

・ ห้ามวางของอย่างอ่ืนบนพวงมาลัยพร้อมกับถุงลม

หันหน้าลง 

・ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม จะท าให้เกิดเพลิงไหม้หรือการ

บาดเจ็บ 

ข้อควรระวัง： 

・ หลังจากถุงลมพองออกแล้ว ให้ตรวจสอบการไหม้

ที่เกิดจากความร้อนจัด, การละลาย หรือปัญหา

อ่ืนๆ 

・ หากชุดคอยล์ SRS เสียหาย ให้เปลี่ยนใหม่ 
 

2. การเตรียมชุดถุงลมด้านคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ จัดต าแหน่งพวงมาลัยโดยให้ล้อตรงก่อนที ่      

จะถอดพวงมาลัย 

ข้อควรระวัง： 

・ หมุนพวงมาลัยให้ล้อตรง และล็อกพวงมาลัย 

・ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังก่อนหน้านี ้อาจจะท าให้

ต าแหน่งกลางของคอยล ์SRS ไม่แน่นอน และจะท า

ให้เกิดความเสียหายกับ ชุดคอยล ์SRS 
 
3. การเตรียมกล่องควบคุม SRS 
 

1. ปิดการท างานของ SRS 

หมายเหตุ： 

・ บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต าแหน่ง LOCK และดึงกุญแจ

ออก 

・ ถอดฟิวส ์SRS ออกจากกล่องฟิวส์รีเลย์ หรือ ถอด

สายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่

ข้อควรระวัง： 

・ ทิ้งไว้ประมาณ 15 วินาที หรือนานกว่า 
 
4. การถอดชุดถุงลมด้านคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบต าแหน่งรูบนปลอกครอบพวงมาลัย 

ทั้งสองข้าง 
 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบต าแหน่งของก้านบังคับในร ูตามตัวอย่าง

ต่อไปนี ้
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หมายเหตุ： 

・ ใส่แท่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. {0.24 นิ้ว} 

เพ่ือถอดชุดถุงลมออกจากก้านบังคับ 

 
 

 
 

1. ถอดชุดถุงลมออกจากพวงมาลัย 
 

2. ถอดปลั๊กต่อออกจากชุดถุงลม 

หมายเหตุ： 

・ ถอดปลั๊กต่อถุงลม 

・ ถอดปลั๊กต่อแตร 

1.   ปลั๊กต่อถุงลม 

2.   ปลั๊กต่อแตร 
 

ค าเตือน： 

・ ให้ชุดถุงลมหันออกจากตัวเม่ือขนย้าย 

・  เม่ือวางถุงลมที่ยังไม่พองลง ให้แน่ใจว่าด้านฝา

ครอบหันหน้าขึ้น 

・ วางด้านฝาครอบหันหน้าขึ้นบนพื้นผิวเรียบ 

・ การไม่ปฏิบัติตาม จะท าให้เกิดการบาดเจ็บ 

 

 

 
 

5. การถอดพวงมาลัย 

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งว่าพวงมาลัยอยู่ในต าแหน่ง

ตรงไปข้างหน้า 

・ ท าเครื่องหมายติดต้ังบนพวงมาลัยและแกนพวงมาลัย 
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・ ใช้ส าหรับการประกอบกลับชิ้นส่วนต่าง  ๆ
 

 
 

1. ถอดนอตออกจากแกนพวงมาลัย 
 

2. ถอดพวงมาลัยออกจากแกนพวงมาลัย โดยใช้

เครื่องมือพิเศษ 

6. การถอดแผงมาตรวัด 
 

1. ถอดแผงมาตรวัดออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ดึงคลิป 4 ตัวออกจากชุดแผงหน้าปัด 

・ ถอดปลั๊กต่อสวิตช ์
 

 
 

1.   คลิป 
 
 
 
 
 

 

 

SST: 5-8521-0016-0 - ชุดเครื่องมือถอดพวงมาลัย 
 

 
 

ข้อควรระวัง： 

・ ห้ามทุบพวงมาลัยด้วยค้อนหรืออ่ืนๆ ในการถอด 

・ แกนพวงมาลัยถูกออกแบบมาให้ดูดซับแรงกระแทก 

7. การถอดฝาครอบด้านล่างแผงหน้าปัดฝั่งคนขับ 
 

1.   ถอดก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้าออกจากฝาครอบ

ชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

・  ถอดสกรูยึดออก 2 ตัว 
 

 
 

1.   ก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้า 

2.   สายควบคุม 

3.   สกรู 
 

2. ถอดคันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

ออกจากฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 
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หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูยึดออก 2 ตัว 
 

 
 

1.   คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

2.   สายควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

3.   สกรู 
 

3.  ถอดฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับออก

จากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ดึงฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

・ ถอดปลั๊กต่อสวิตช ์

・ ถอด DLC 
 

 
 

1.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 
2.   DLC 

 
 

 
 

1.   โครงพวงมาลัยด้านบน 

2.   โครงพวงมาลัยด้านล่าง 
 
9. การถอดชุดสวิตช์รวม 
 

1. ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟออกจากชุดสวิตช์รวม 
 

2. ถอดชุดสวิตช์รวมออกจากคอพวงมาลัย 

 

8. การถอดโครงพวงมาลัย 
 

1. ถอดโครงพวงมาลัยออกจากคอพวงมาลัย 
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การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งชุดสวิตช์รวม 
 

1. ติดต้ังชุดสวิตช์รวมเข้ากับคอพวงมาลัย 

 
 

 
 

2. ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟเข้ากับชุดสวิตช์รวม 
 

2. การติดตั้งโครงพวงมาลัย 
 

1. ติดต้ังฝาครอบพวงมาลัยเข้ากับคอพวงมาลัย 

ข้อควรระวัง： 

・ เม่ือติดต้ังโครงพวงมาลัย ระวังไม่ให้หนีบมัด

สายไฟ 
 
 

 
 

1.   โครงพวงมาลัยด้านบน 

2.   โครงพวงมาลัยด้านล่าง 
 

3. การติดตั้งฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

1. ติดต้ังฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

      เข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อสวิตช ์

・ ติดต้ัง DLC 
 

 
 

1.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

2.   DLC 
 
2. ถอดคันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

ออกจากฝาครอบชุดแผงหน้าปัด ด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรูยึด 2 ตัว 
 

 
 

1.   คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

2.   สายควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

3.   สกรู 
 
3.  ติดต้ังก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้าเข้ากับ ฝา

ครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 
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หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรูยึด 2 ตัว 
 

 
 

1.   ก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้า 

2.   สายควบคุม 

3.   สกรู 
 

4. การติดตั้งแผงมาตรวัด 
 

1. ติดต้ังแผงมาตรวัดเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อสวิตช ์
 

 
 

1.   คลิป 
 

5. การติดตั้งพวงมาลัย 
 

1. ติดต้ังพวงมาลัยเข้ากับแกนพวงมาลัย 

หมายเหตุ： 

・ จัดให้ตรงกับเครื่องหมายที่ได้ท าใว้ระหว่างการถอด 

และติดต้ังพวงมาลัย 

 

 

 
 

ข้อควรระวัง： 

・ ห้ามทุบพวงมาลัยด้วยค้อนหรืออ่ืนๆ ในการติดตั้ง 

・ แกนพวงมาลัยถูกออกแบบมาให้ดูดซับแรงกระแทก 
 

2. ติดต้ังนอตเข้ากับแกนพวงมาลัย 

ค่าแรงขัน： 35 นิวตัน・เมตร { 3.6 กิโลกรัม・เมตร / 

26 ปอนด์・ฟุต } 
 

6. การติดตั้งชุดถุงลมด้านคนขับ 
 

1. ติดต้ังปลั๊กต่อเข้ากับชุดถุงลมด้านคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อถุงลม 

・ ต่อปลั๊กต่อแตร 
 

 
 

1.   ปลั๊กต่อถุงลม 

2.   ปลั๊กต่อแตร 
 

2. ติดต้ังชุดถุงลมด้านคนขับเข้ากับพวงมาลัย 



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 67 
 

สวิตช์ ESC OFF 
 

การถอด 
 

1. การถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดแผงมาตรวัด 
 

1. ถอดแผงมาตรวัดออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ดึงคลิป 4 ตัวออกจากชุดแผงหน้าปัด 

・ ถอดปลั๊กต่อสวิตช ์
 

 
 

1.   คลิป 
 

3. การถอดสวิตช ์ESC OFF 
 

1. ถอดสวิตช ์TCS/ESC off ออกจากแผงหน้าปัด 



9C - 68 ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)   
 

การตรวจสอบ  
 

1.    การตรวจสอบสวิตช ์ESC off 
 

1.    ตรวจสอบสวิตช ์ESC off โดยใช้เครื่องทดสอบวงจร 
 

หมายเหตุ  : 

・ ใช้งานสวิตช์เพ่ือตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างแต ่

 ละขั้ว 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระบบควบคุมด้วยไฟฟ้า, ระบบอ านวยความสะดวก (ทุกรุ่น)  9C - 69 
 

 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งสวิตช์ ESC off 
 

1. ติดต้ังสวิตช์ปิดระบบ TCS/ESC เข้ากับแผงหน้าปัด 
 

2. การติดตั้งแผงมาตรวัด 
 

1. ติดต้ังแผงมาตรวัดเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อสวิตช ์
 

 
 

1.   คลิป 
 

3. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบการท างานของสวิตช ์



การใช้แผงหน้าปัด/ข้อมูลการขับรถ (ทุกรุ่น)  9E - 1 
 

ตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม 
 

การใีช้แผงหน้าปัด/ข้อมูลการขับรถี(ทุกรุ่น) 
 

สารบัญ 
 

 

เซนเซอร์ความเร็วรถยนต.์........................................... 9E-2  

การถอด.............................................................. 9E-2  

การตรวจสอบ....................................................... 9E-3  

การติดตั้ง............................................................ 9E-4 

BCM...................................................................... 9E-5  

การถอด.............................................................. 9E-5  

การติดตั้ง............................................................ 9E-6  

การตั้งค่า............................................................ 9E-7 

DRM...................................................................... 9E-9  

การถอด.............................................................. 9E-9  

การติดตั้ง............................................................ 9E-10 

แผงหน้าปัด............................................................. 9E-11  

การถอด.............................................................. 9E-11  

การติดตั้ง............................................................ 9E-13  

การตั้งค่า............................................................. 9E-14 

ชุดรับสัญญาณระบบปลดล็อกด้วยรีโมท......................... 9E-17  

การถอด.............................................................. 9E-17  

การติดตั้ง............................................................ 9E-26 



9E - 2 การใช้แผงหน้าปัด/ข้อมูลการขับรถ (ทุกรุ่น)   
 

เซนเซอร์วัดความเร็วรถ 

 

การถอด 
 

1. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดเซนเซอร์ความเร็วรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ 2WD แบบไม่มี ABS ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี ้
 

1. ถอดเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ออกจากชุดเกียร ์



การใช้แผงหน้าปัด/ข้อมูลการขับรถ (ทุกรุ่น)  9E - 3 
 

การตรวจสอบ 
 

1. การตรวจสอบเซนเซอร์ความเร็วรถยนต ์
 

1. ต่อแบตเตอรี่เข้ากับเซนเซอร์ความเร็วรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ต่อขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี่เข้ากับขั้วเซนเซอร์

ความเร็วรถ 1 และขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่เข้ากับ

ขั้วเซนเซอร์ความเร่งรถยนต์ 2 

・ ห้ามต่อขั้วเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ 3 เข้า

กับขั้วบวก (+) ของแบตเตอรี ่
 

2. ตรวจสอบเซนเซอร์ความเร็วรถ โดยใช้เครื่อง

ทดสอบวงจร 

หมายเหตุ： 

・ หมุนเพลาเซนเซอร์ความเร็วรถช้าๆ และวัด

แรงเคล่ือนไฟฟ้าของขั้ว 3 และ 2 ด้วยเครื่อง

ทดสอบวงจร 
 

 

 
 

1.   ขั้ว 1 

2.   ขั้ว 2 

3.   ขั้ว 3 

4.   เซนเซอร์วัดความเร็วรถ 

5.   แบตเตอรี ่
6.   เครื่องทดสอบวงจร 

 
หมายเหตุ： 

・ 1.5 โวลต์ และ 12 โวลต์ ท้าซ้้า 4 ครั้งต่อการหมุน

ของเพลาเซนเซอร์ความเร็วรถ 



9E - 4 การใช้แผงหน้าปัด/ข้อมูลการขับรถ (ทุกรุ่น)   
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งเซนเซอร์ความเร็วรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ 2WD แบบไม่มี ABS ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี ้
 

1.  ติดต้ังเซนเซอร์ความเร็วรถยนต์เข้ากับบุชมาตรวัด

ความเร็ว 

ค่าแรงขัน： 25 นิวตัน-เมตร  { 2.5 กิโลกรัม-เมตร  / 

18 ปอนด์-นิ้ว } 
 

2. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1.  เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่



การใช้แผงหน้าปัด/ข้อมูลการขับรถ (ทุกรุ่น)  9E - 5 
 

BCM 
 

 

การถอด 
 

1. ข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยของ BCM 

ข้อควรระวัง： 

・ เม่ือเปลี่ยน BCM ให้แน่ใจว่าได้บันทึกข้อมูล

รถยนต์ลงใน BCM 

・ เม่ือเปลี่ยน BCM ก่อนการถอดให้อัปโหลดข้อมูล 

BCM เก่าเข้าเครื่องมือสแกน อ้างอิงถึงต่อไปนี ้

・ อย่างไรก็ตาม ถ้าการสื่อสารกับเครื่องมือสแกนไม่

สามารถท้าได้ ให้ถอดแผงหน้าปัด 

・  เม่ือเปลี่ยน BCM ให้ใช้เครื่องมือสแกนเครื่องเดียว
ตลอดการท้างาน ข้อมูลที่ถูกต้องไม่สามารถถูก
บันทึกได้ถ้าเครื่องมือสแกนถูกเปลี่ยนระหว่าง
ขั้นตอนการเปลี่ยน  

 
1. ตรวจข้อมูลจ้าเพาะของรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนต่อไปจ้าเป็นส้าหรับการเปลี่ยน BCM 
 

2. การอัพโหลด BCM 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนต่อไปจ้าเป็นส้าหรับการเปลี่ยน BCM 

・ ถ้าการสื่อสารระหว่าง BCM กับเครื่องมือสแกนไม่

สามา รถท้าได้ ห้ามท้าตามขั้นตอนข้างบน 
 

1.  เชื่อมต่อเครื่องมือสแกนเข้ากับ DLC 
 

2.  บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON 
 

3.  เลือกการตรวจสอบ 
 

4.  เลือกตัวรถยนต ์
 

5.  เลือก BCM 
 

6.  เลือก ตั้งโปรแกรม & ตั้งค่าใหม่ 
 

7.  เลือกอัปโหลดข้อมูล BCM 

หมายเหตุ： 

・ ท้าตามค้าสั่งบนหน้าจอเพ่ืออัปโหลดข้อมูลรถยนต์

ขึ้นเครื่องมือสแกน 
 

3. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

4. การถอดแผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 
 

1. ถอดแผ่นรองข้างแผงหน้าปัดออกจากตัวถัง 

 
 

 
 

1.   แผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 

2.   แหวนกั้น 
 
5. การถอด BCM 

 
1. ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟออกจาก BCM 

หมายเหตุ： 

・ ถอดออกพร้อมกับโครงยึดติดตั้งเข้ากับแผงหน้าปัด 
 

2. ถอด BCM ออกจากแผงหน้าปัด 
 

 
 

1.   BCM 

2.   โบลต์ 



9E - 6 การใช้แผงหน้าปัด/ข้อมูลการขับรถ (ทุกรุ่น)   
 

การติดตั้ง 
 

1.  การติดตั้ง BCM 
 

1.  ติดต้ัง BCM เข้ากับรถยนต ์
 

2.  ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟกับ BCM 
 

 
 

1.   BCM 
2.   โบลต์ 

 

2. การติดตั้งแผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 
 

1.  ติดต้ังแผ่นรองข้างแผงหน้าปัดเข้ากับตัวถัง 
 

 
 

1.   แผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 
2.   แหวนกั้น 

 

3. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1.  เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

ข้อควรระวัง： 

・ เม่ือเปลี่ยน BCM ให้แน่ใจว่าได้บันทึกข้อมูลรถยนต์

ลงใน BCM 



การใช้แผงหน้าปัด/ข้อมูลการขับรถ (ทุกรุ่น)  9E - 7 
 

การตั้งค่า 
 

1. ข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยของ BCM 

ข้อควรระวัง： 

・ เม่ือเปลี่ยน BCM ให้แน่ใจว่าได้บันทึกข้อมูล

รถยนต์ลงใน BCM 

・ เม่ือเปลี่ยน BCM ก่อนการถอดให้อัปโหลด

ข้อมูล BCM เก่าเข้าเครื่องมือสแกน อ้างอิงถึง

ต่อไปนี ้

・  เม่ือเปลี่ยน BCM ให้ใช้เครื่องมือสแกนเครื่อง
เดียวตลอดการท้างาน ข้อมูลที่ถูกต้องไม่
สามารถถูกบันทึกได้ถ้าเครื่องมือสแกนถูก
เปลี่ยนระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยน  

 
2. การดาวน์โหลด BCM 

หมายเหตุ： 

・ ถ้าการสื่อสารระหว่าง BCM และเครื่องมือ

สแกนไม่สามารถท้าได้ก่อนการเปลี่ยน ให้

ดาวน์โหลดข้อมูลรถยนต ์

ข้อควรระวัง： 

・ ให้แน่ใจว่าตรวจดูข้อมูลรถยนต์ก่อนที่จะท้าการ

ดาวน์โหลด 

・ ท้าการดาวน์โหลดหลังจากการติดตั้ง BCM ตัว 

   ใหม่ในรถยนต์ 
 

1.  เชื่อมต่อเครื่องมือสแกนเข้ากับ DLC 
 

2.  บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON 
 

3.  เลือกการตรวจสอบ 
 

4.  เลือกตัวรถยนต ์
 

5.  เลือก BCM 
 

6.  เลือก ตั้งโปรแกรม & ตั้งค่าใหม่ 
 

7.  เลือกดาวน์โหลดข้อมูล BCM 

หมายเหตุ： 

・ ท้าตามค้าสั่งบนหน้าจอเพ่ือดาวน์โหลดข้อมูล

รถยนต์ลง BCM 
 

8.  เลือกข้อมูลกล่องควบคุม 

หมายเหตุ： 

・ ยืนยันว่าหมายเลขชิ้นส่วน BCM ถูกบันทึกก่อนที่ 

จะดาวน์โหลด BCM เปลี่ยน 
 

3. การตั้งค่า BCM 

หมายเหตุ： 

・ ถ้าการสื่อสารระหว่าง BCM และเครื่องมือสแกน

ไม่สามารถท้าได้ก่อนการเปลี่ยน จ้าเป็นต้องตั้ง

ค่าข้อมูลรถยนต ์

ข้อควรระวัง： 

・ ให้แน่ใจว่าตรวจดูข้อมูลรถยนต์ก่อนที่จะท้าการ 

ปรับเปลี่ยน 

・ ท้าการปรับเปลี่ยนหลังจากการติดตั้ง BCM ตัวใหม่

ในรถยนต ์
 

1.  เชื่อมต่อเครื่องมือสแกนเข้ากับ DLC 
 

2.  บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON 
 

3.  เลือกการตรวจสอบ 
 

4.  เลือกตัวรถยนต ์
 

5.  เลือก BCM 
 

6.  เลือก ตั้งโปรแกรม & ตั้งค่าใหม่ 
 

7.  เลือก ตั้ง/เปลี่ยนข้อมูล BCM 

หมายเหตุ： 

・ ท้าตามค้าสั่งบนหน้าจอเพ่ือบันทึกข้อมูลรถยนต์ลง 

BCM 

・ ยืนยันว่าข้อมูลที่บันทึกนั้นถูกต้อง 
 
4. การตั้งค่ากุญแจรีโมท, การลงทะเบียนรหัส ID ใหม่  

  หมายเหตุ： 

・  ล้างการลงทะเบียนรหัส ID ทั้งหมดแล้วค่อยการ 

ลงทะเบียนรหัส ID ใหม่ 

・  ต่อไปนี้ส้าหรับเม่ือใช้เครื่องมือสแกน 
 

1.  เชื่อมต่อเครื่องมือสแกนเข้ากับ DLC 
 

2.  บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON 
 

3.  เลือกการตรวจสอบ 
 

4. เลือกตัวรถยนต ์
 

5.  เลือกอุปกรณ์ส่งสัญญาณระบบปลดล็อกด้วยรีโมท 
 

6.  เลือกลบการลงทะเบียนอุปกรณ์ส่งสัญญาณระบบ 
 ปลดล็อกด้วยรีโมท 

หมายเหตุ： 

・ ท้าตามขั้นตอนบนหน้าจอเพ่ือลบรหัส ID 

・ ยืนยันว่าค่าที่ขึ้นมาบนจอ "จ้านวนกุญแจที่ลง 

ทะเบียน" ("The number of registered keys") 

เท่ากับ 0 
 

7.  เลือกเวลาโหมดไทม์เอาท์การลงทะเบียนระบบปลด
 ล็อกด้วยรีโมท (Remote Keyless Entry  
 Registration Mode Time Out Time) และ การตั้งค่า 
 การรับ ID 

 
8.  ตรวจโหมดไทม์เอาท์การลงทะเบียนของเครื่องมือ 
 สแกน 

หมายเหตุ： 

・ ท้าตามขั้นตอนบนหน้าจอเพ่ือบันทึกค่าที่ให้มา 
 

9.  เลือกลงทะเบียนอุปกรณ์ส่งสัญญาณระบบปลดล็อก 
 ด้วยรีโมท 

หมายเหตุ： 

・ ท้าตามขั้นตอนบนหน้าจอ และ ยืนยันว่ามีข้อความ 

"Registration Complete (ลงทะเบียนเสร็จ

สมบูรณ)์" ขึ้นมา 
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10.  ใช้งานกุญแจรีโมท 

หมายเหตุ： 

・ ด้วยกุญแจรีโมทเสียบอยู่ที่สวิตช์กุญแจ กดปุ่มล็อก

หรือปลดล็อก 5 ครั้ง 

ข้อควรระวัง： 

・ ขั้นตอนนี้ต้องท้าภายในเวลาที่ก้าหนดเขียนอยู่ใน

ขั้นตอนที่ 8 

・ ยืนยันว่าค่าที่ขึ้นมาบนจอ "จ้านวนกุญแจที่ลง 

ทะเบียน" ("The number of registered 

keys") เพ่ิมขึ้นแล้ว 

หมายเหตุ： 

・ ถอดกุญแจรีโมทออกจากสวิตช์กุญแจและ

ยืนยันว่าปุ่มล็อก และปลดล็อกท้างานถูกต้อง 

・ ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้ เม่ือไม่ใช้เครื่องมือสแกน 

ข้อควรระวัง： 

・ ปิดประตูทุกบาน แล้วปลดล็อกประต ู

・  ดึงกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจ 

หมายเหตุ： 

・  เปิดประตูฝั่งคนขับ และเสียบกุญแจเข้าไปใน

สวิตช์กุญแจ 

・ บิดสวิตช์กุญแจจาก ON ไป  

OFF 3 ครั้งภายใน 5 วินาที 

・ หลังจากบิดสวิตช์กุญแจจาก ON ไป OFF ให้ปิด

และเปิดประตูฝั่งคนขับ 2 ครั้งภายใน 5 วินาท ี

・ หลังจากปิดและเปิดประตูฝั่งคนขับ บิดสวิตช์

กุญแจจาก ON ไป OFF 2 ครั้งภายใน 10 วินาที 

・ กดปุ่ม LOCK/UNLOCK บนกุญแจเพ่ือตรวจสอบ

การใช้งาน 

ข้อควรระวัง： 

・ ยืนยันเสียงการท้างานของแอกทูเอเตอร ์
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DRM 

 

การถอด 
 

1. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดแผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 
 

1. ถอดแผ่นรองข้างแผงหน้าปัดออกจากตัวถัง 
 

2. ถอดนอตออกจากแผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิปฝาครอบออกจากแผงตัวถัง 
 

3. การถอด DRM 
 

1.  ถอด DRM ออกจากแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอด DRM ออกพร้อมกับโครงยึดติดตั้งเข้ากับ

แผงหน้าปัด 
 

2. ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟออกจาก DRM 
 

 
 

1.   DRM 
 

3. ถอดโครงยึดออกจาก DRM 
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การติดตั้ง 
 

1.  การติดตั้ง DRM 
 

1. ติดต้ัง DRM เข้ากับโครงยึด 

หมายเหตุ： 

・ หลังจากติดต้ัง DRM เข้ากับโครงยึด ให้

ติดต้ังเข้ากับแผงหน้าปัด 
 

2. ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟกับ DRM 
 

 
 

1.   DRM 
 

2. การติดตั้งแผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 
 

1. ติดต้ังแผ่นรองข้างแผงหน้าปัดเข้ากับตัวถัง 
 

2. ติดต้ังนอตเข้ากับแผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 
 

3. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่
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แผงหน้าปัด 
 

การถอด 
 

1. ข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยของแผงหน้าปัด 

ข้อควรระวัง： 

・ เม่ือเปลี่ยนแผงหน้าปัด ให้แน่ใจว่าได้บันทึก

ข้อมูลรถยนต์ลงในแผงหน้าปัดอันใหม่แล้ว 

・  เม่ือเปลี่ยนแผงหน้าปัด ก่อนการถอดให้

อัปโหลดข้อมูลแผงหน้าปัดอันเก่า เข้าเครื่องมือ

สแกน อ้างอิงถึงดังต่อไปนี ้

・ อย่างไรก็ตาม ถ้าการสื่อสารกับเครื่องมือสแกนไม่

สามารถท้าได้ ให้ถอดแผงหน้าปัด 

・  เม่ือเปลี่ยนแผงหน้าปัด ให้ใช้เครื่องมือสแกน

เครื่องเดียวตลอดการท้างาน ข้อมูลที่ถูกต้องไม่

สามารถถูกบันทึกได้ถ้าเครื่องมือสแกนถูกเปลี่ยน

ระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยน 
 

1. ตรวจข้อมูลจ้าเพาะของรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนต่อไปจ้าเป็นส้าหรับการเปลี่ยนแผง

หน้าปัด 

ข้อควรระวัง： 

・ ให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนการเปลี่ยน 

หมายเหตุ： 

・ ชุดเครื่องเสียง Isuzu แท้ 

ไฟเตือน ESC 

ไฟเตือน ABS 

ไฟเตือนระบบควบคุมความเร็วคงที ่

ไฟเตือน 4WD 

สวิตช์เตือนกุญแจ 
 

2. การอัพโหลดแผงหน้าปัด  

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนต่อไปจ้าเป็นส้าหรับการเปลี่ยนแผง

หน้าปัด 

・ ถ้าการสื่อสารระหว่างแผงหน้าปัดใหม่กับ

เครื่องมือสแกนไม่สามา รถท้าได้ ห้ามท้า

ตามขั้นตอนข้างบน 
 

1.  เชื่อมต่อเครื่องมือสแกนเข้ากับ DLC 
 

2.  บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON 
 

3.  เลือกการตรวจสอบ 
 

4.  เลือกตัวรถยนต ์
 

5.  เลือกมิเตอร ์
 

6.  เลือกโปรแกรม 

7. เลื อกอัพโหลดข้อมูลค่าต่างๆของรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ท้าตามค้าสั่งบนหน้าจอเพ่ืออัปโหลดข้อมูล

รถยนต์ขึ้นเครื่องมือสแกน 
 
3. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 
4. การถอดแผงมาตรวัด 
 

1. ถอดแผงมาตรวัดออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ดึงคลิป 4 ตัวออกจากชุดแผงหน้าปัด 

・ ถอดปลั๊กต่อสวิตช ์
 

 
 

1.   คลิป 
 
5. การถอดแผงหน้าปัด  
 

1.  ถอดชุดมาตรวัดที่ชุดแผงหน้าปัดออกจากชุดแผง

หน้าปัด 
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RTWB9ESH000301 

 

1.   แผงหน้าปัด   
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การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งแผงหน้าปัด  
 

1. ติดต้ังชุดมาตรวัดเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 
 

 
 

1.   แผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ เม่ือเปลี่ยนแผงหน้าปัด ข้อมูลรถยนต์ต้องถูกบันทึก

ลงในแผงหน้าปัดอันใหม่ 

 

2. การติดตั้งแผงมาตรวัด 
 

1. ติดต้ังแผงมาตรวัดเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อสวิตช ์
 

 
 

1.   คลิป 
 

3. ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่
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การตั้งค่า 
 

1. ข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยของแผงหน้าปัด 

ข้อควรระวัง： 

・ เม่ือเปลี่ยนแผงหน้าปัด ให้แน่ใจว่าได้บันทึก

ข้อมูลรถยนต์ลงในแผงหน้าปัดอันใหม่แล้ว 

・  เม่ือเปลี่ยนแผงหน้าปัด ก่อนการถอดให้

อัปโหลดข้อมูลแผงหน้าปัดอันเก่า เข้าเครื่องมือ

สแกน อ้างอิงถึงดังต่อไปนี ้

・ เม่ือเปลี่ยนแผงหน้าปัด ดาวน์โหลดข้อมูลแผง

หน้าปัดอันเก่า เข้าสู่แผงหน้าปัดอันใหม่ อ้างอิง

ถึงดังต่อไปนี ้
 

2. การดาวน์โหลดแผงหน้าปัด  

หมายเหตุ： 

・ ถ้าการสื่อสารระหว่างแผงหน้าปัดเก่าและเครื่องมือ

สแกนไม่สามารถท้าได้ก่อนการเปลี่ยน ให้ดาวน์

โหลดข้อมูลรถยนต ์

ข้อควรระวัง： 

・ ให้แน่ใจว่าตรวจดูข้อมูลรถยนต์ก่อนที่จะท้าการ

ดาวน์โหลด 

・ ท้าการดาวน์โหลดหลังจากการติดตั้งแผงหน้าปัด

ใหม่เข้ากับรถยนต ์
 
1.  บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON 
 
2.  เปิดเครื่องมือสแกน 
 
3.  เลือกการตรวจสอบ 
 
4.  เลือกตัวรถยนต ์
 
5.  เลือกมิเตอร ์
 
6.  เลือกโปรแกรม 
 
7.  เลื อกดาวน์โหลดข้อมูลค่าต่างๆของรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ท้าตามขั้นตอนบนหน้าจอเพ่ือดาวน์โหลดข้อมูล

ลงแผงหน้าปัด 
 
8.  เลือกข้อมูลกล่องควบคุม 

ข้อควรระวัง： 

・ อ้างอิงถึงรายการต่อไปนี้เพ่ือยืนยันการ

ดาวน์โหลดค่าปรับตั้ง 

หมายเหตุ： 

・ ค่าที่ไม่เปลี่ยน 
 

 รายการตั้งค่า ค่าการตั้งค่า 

1 ตั้งค่าภาษา ใช้งานได ้

2 ไฟเตือนหัวเผา ใช้งานไม่ได ้

3 ไฟแสดง SVS ใช้งานไม่ได ้

4 ฟังก์ชั้นเตือนเข็มขัดนิรภัย ใช้งานไม่ได ้

5 ไฟเตือน DPD ใช้งานไม่ได ้

6 ฟังก์ชั่นเตือนความเร็วเกิน ใช้งานไม่ได ้

7 การแสดงข้อมูล PESS ใช้งานไม่ได ้

8 ไฟเตือน แบ็คชิฟท ์ ใช้งานไม่ได ้

หมายเหตุ： 

・ การตั้งค่าอ่ืนๆ 
 

 
รายการต้ังค่า 

ค่าการต้ังค่า 
มาตรฐานการต้ังค่า 

ใช้งานได้ ใช้งานไม่ได้ 
 
การแสดงนาฬิกา มีนาฬิกาหน้าจอ ไม่มีนาฬิกาหน้าจอ 

สามารถเลือกได้ในแบบที่ไม่มีชุด

เครื่องเสียง Isuzu แท ้
 
ไฟเตือน ESC มีไฟเตือน ESC ไม่มีไฟเตือน ESC 

 
สามารถเลือกได้ในรุ่นที่มีระบบ ESC 

 
ไฟเตือน ABS มีไฟเตือน ABS ไม่มีไฟเตือน ABS 

 
สามารถเลือกได้ในรุ่นที่มีระบบ ABS 

 
ไฟเตือนระบบควบคุม
ความเร็วคงที ่

มีไฟเตือนระบบ

ควบคุมความเร็วคงที ่

ไม่มีไฟเตือนระบบ

ควบคุมความเร็วคงที ่

 
สามารถเลือกได้ในรุ่นที่มีระบบ

ควบคุมความเร็วคงที ่

 
ไฟเตือน 4WD มีไฟเตือน 4WD ไม่มีไฟเตือน 4WD 

 
สามารถเลือกได้ในรุ่นที่มีระบบ 4WD 

 
สวิตช์เตือนกุญแจ 

มีสวิตช์เตือนกุญแจ 

ค้าเตือน 

ไม่มีสวิตช์เตือนกุญแจ
สวิตช์เตือน 

สามารถเลือกได้ในรุ่นที่มีระบบ

สวิตช์เตือนกุญแจ 
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 รายการต้ังค่า ค่าการต้ังค่า 

1 ตั้งค่าภาษา ใช้งานได ้

2 ไฟเตือนหัวเผา ใช้งานไม่ได ้

3 ไฟแสดง SVS ใช้งานไม่ได ้

4 ฟังก์ชั้นเตือนเข็มขัดนิรภัย ใช้งานไม่ได ้

5 ไฟเตือน DPD ใช้งานไม่ได ้

6 ฟังก์ชั่นเตือนความเร็วเกิน ใช้งานไม่ได ้

7 การแสดงข้อมูล PESS ใช้งานไม่ได ้

8 ไฟเตือน แบ็คชิฟท ์ ใช้งานไม่ได ้

 

 

9.  บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง OFF 

หมายเหตุ： 

・ บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง OFF เป็นเวลา 30  

 วินาท ี
 

10.  บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON 
 

11.  ตรวจการแสดงของมิเตอร ์

หมายเหตุ： 

・ เม่ือข้อมูลยังไม่ถูกบันทึกลงบนแผงหน้าปัด แผง

หน้าปัดจะขึ้นแสดงดังต่อไปนี้เม่ือสวิตช์อยู่ที่ ON 

・  เม่ือการแสดงผลเหล่านี้ขึ้น แผงหน้าปัดจะไม่

ท้างาน ให้แน่ใจว่าไม่มีการแสดงผลขึ้นหลังจาก

ข้อมูลถูกบันทึกแล้ว 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ： 

・ ค่าที่ไม่เปลี่ยน 

3. การตั้งค่าแผงหน้าปัด  

หมายเหตุ： 

・ การปรับโปรแกรมค่าต่างๆของรถยนต ์

・ เม่ือการสื่อสารระหว่างแผงหน้าปัดเก่าและ

เครื่องมือสแกนไม่สามารถท้าได้ ตั้งโปรแกรม

ยืนยันข้อมูลรถยนต์ด้านบนทีละอย่าง 
 

1.  บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON 
 

2.  เปิดเครื่องมือสแกน 
 

3.  เลือกการตรวจสอบ 
 

4.  เลือกตัวรถยนต ์
 

5.  เลือกมิเตอร ์
 

6.  เลือกโปรแกรม 
 

7.  เลือกการปรับโปรแกรมค่าต่างๆ ของรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ท้าตามขั้นตอนบนหน้าจอเพ่ือตั้งโปรแกรมข้อมูล

ในแผงหน้าปัด 

ข้อควรระวัง： 

・ อ้างอิงถึงรายการต่อไปนี้ เพ่ือยืนยันค่าการตั้ง

ค่าที่เลือก ให้ท้าฟังก์ชัน "Write" 

หมายเหตุ： 

・ ค่าที่ไม่เปลี่ยน 
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รายการต้ังค่า 
ค่าการต้ังค่า  

มาตรฐานการต้ังค่า 

ใช้งานได้ ใช้งานไม่ได้ 
 
การแสดงนาฬิกา 

 
มีการแสดงนาฬิกา 

ไม่มีนาฬิกา 

หน้าจอ 

สามารถเลือกได้ในแบบที่ไม่มีชุดเครื่องเสียง 

Isuzu แท ้
 
ไฟเตือน ESC 

มีไฟเตือน ESC 

Light 

ไม่มีไฟเตือน 

Light 

 
สามารถเลือกได้ในรุ่นที่มีระบบ ESC 

 
ไฟเตือน ABS 

มีไฟเตือน ABS 

Light 

ไม่มีไฟเตือน 

ABS 

 
สามารถเลือกได้ในรุ่นที่มีระบบ ABS 

 
ไฟเตือนระบบควบคุม
ความเร็วคงที ่

 
ไฟเตือนมีไฟเตือน
ระบบควบคุมความเร็ว
คงที ่

 

ไม่มีไฟเตือน

ระบบควบคุม

ความเร็วคงที ่

 
สามารถเลือกได้ในรุ่นที่มีระบบควบคุม

ความเร็วคงที ่

 
ไฟเตือน 4WD 

มีไฟเตือน 4WD 

Light 

ไม่มีไฟเตือน 

4WD 

 
สามารถเลือกได้ในรุ่นที่มีระบบ 4WD 

 
สวิตช์เตือนกุญแจ 

มีสวิตช์เตือนกุญแจ 

ค้าเตือน 

ไม่มีสวิตช์เตือน
กุญแจ 

สวิตช์เตือน 

สามารถเลือกได้ในรุ่นที่มีระบบสวิตช์เตือน

กุญแจ 

 

8.  บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง OFF 

หมายเหตุ： 

・ บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง OFF เป็นเวลา 30 วินาท ี
 

9.  บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON 
 

10.  ตรวจการแสดงของมิเตอร ์

หมายเหตุ： 

・ เม่ือข้อมูลยังไม่ถูกบันทึกลงบนแผงหน้าปัด แผง

หน้าปัดจะขึ้นแสดงดังต่อไปนี้เม่ือสวิตช์อยู่ที่ ON 

・  เม่ือการแสดงผลเหล่านี้ขึ้น แผงหน้าปัดจะไม่

ท้างาน ให้แน่ใจว่าไม่มีการแสดงผลขึ้นหลังจาก

ข้อมูลถูกบันทึกแล้ว 
 

 

 

 

ไม่มี MID มี MID 
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ชุดรับสัญญาณระบบปลดล็อกด้วยรีโมท 
 

การถอด 
 

1. ปลดสายสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
 

2. การถอดกล่องคอนโซล 

หมายเหตุ： 

・  ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการถอดคอนโซลกลาง

ส้าหรับรุ่นเกียร์ธรรมดา 
 

1. ถอดหัวเกียร์ออกจากคันเปลี่ยนเกียร ์

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนด้านล่างนี้ส้าหรับแบบคอนโซลกลาง 
 

2. ถอดฝาครอบคอนโซลเปลี่ยนเกียร์ออกจากกล่อง

คอนโซล 

หมายเหตุ： 

・ ถอดปลั๊กต่อที่จุดบุหรี ่

・ ด้านใต้ส้าหรับแบบคอนโซลกลาง 2WD 
 

3. ถอดฝาครอบออกจากกล่องคอนโซล 

หมายเหตุ： 

・ ด้านล่างนี้ส้าหรับแบบคอนโซลกลางรุ่น 4WD 
 

4. ถอดสวิตช์ 4WD ออกจากกล่องคอนโซล 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนด้านล่างนี้ส้าหรับแบบคอนโซลกลาง 
 

5. ถอดกล่องคอนโซลออกจากพ้ืน 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิป 3 ตัว 

・ เปิดฝาครอบกล่องคอนโซลแล้วถอดสกรู 2 ตัวออก 

・ ถอดกล่องควบคุมออกทางด้านหลัง 

・ ด้านล่างส้าหรับแบบชนิดถาด ยกเว้นเบาะนั่งยาว

ด้านหน้า 

・ เปิดฝาครอบแล้วถอดสกรู 2 ตัวออก 

・ เปิดถาดคอนโซล และถอดคลิป 2 ตัวด้านหน้า 

・ ด้านล่างนี้ ยกเว้นชนิดคอนโซลกลาง 
 

6. ถอดฝาครอบคอนโซลออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิป 2 ตัว 

・ ถอดปลั๊กต่อที่จุดบุหรี ่

・ ด้านใต้ส้าหรับแบบ 4WD ยกเว้นชนิดคอนโซลกลาง 

・ ถอดปลั๊กต่อของสวิตช์ 4WD ออก 
 

7. ถอดฝาครอบที่วางแก้วออกจากพ้ืน 

8. ถอดโครงยึดออกจากพ้ืน 
 
3. การถอดช่องเก็บของ 
 

1. ถอดช่องเก็บของออกจากชุดแผงหน้าปัด 
 

 
 

1.   ช่องเก็บของ 

2.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริม 
 
4. ฝาครอบข้างด้านล่างแผงหน้าปัดเสริม 
 

1. ถอดฝาครอบฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริม

ออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก 4 ตัว 
 

 
 

1.   ช่องเก็บของ 

2.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริม 
 
5. การถอดฝาครอบด้านข้าง 
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1. ถอดฝาครอบด้านข้างออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดฝาครอบด้านข้างซ้ายและขวา 
 

6. การถอดแผงมาตรวัด 
 

1. ถอดแผงมาตรวัดออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ดึงคลิป 4 ตัวออกจากชุดแผงหน้าปัด 

・ ถอดปลั๊กต่อสวิตช ์
 

 
 

1.   คลิป 
 

7. การถอดฝาครอบด้านล่างแผงหน้าปัดฝั่งคนขับ 
 

1. ถอดก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้าออกจากฝา

ครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูยึดออก 2 ตัว 
 

 
 

1.   ก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้า 

2.   สายควบคุม 

3.   สกรู 
 
2. ถอดคันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามันเชื้อเพลิง

ออกจากฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูยึดออก 2 ตัว 
 

 
 

1.   คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามันเชื้อเพลิง 

2.   สายควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามันเชื้อเพลิง 

3.   สกรู 
 
3.  ถอดฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับออก

จากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ดึงฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

・ ถอดปลั๊กต่อสวิตช ์

・ ถอด DLC 
 

 
 

1.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 
2.    DLC 
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8. ข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยของชุดถุงลม 

หมายเหตุ： 

・ การท้างานกับชุดถุงลมที่พองออก 

ค าเตือน： 

・ เม่ือต้องท้างานกับถุงลม ต้องค้านึงถึงข้อควรระวัง

เพ่ือความปลอดภัย 

・ โซเดียมไฮดรอกไซด์จ้านวนหนึ่งอาจจะมีอยู่บน

พ้ืนผิวของถุงลมที่พองออก 

・ นี่คือผลลัพธ์ของปฏิกิริยาเคมีของการพองออก 

และสามารถท้าความระคายเคืองเม่ือสัมผัสกับ

ผิวหนัง หรือ ตา 

・ เม่ือต้องท้างานกับถุงลมที่ท้างานแล้ว ให้สวมถุง

มือและสวมแว่นตานิรภัย 

・ หลังจากท้างานเสร็จแล้ว ให้ล้างมือด้วยสบู่  

หมายเหตุ： 

・ การจัดการกับชุดถุงลมที่ยังไม่พองออก 

ค าเตือน： 

・ เม่ือขนย้ายถุงลมที่ยังไม่พองออก ให้แน่ใจว่าฝา

ครอบหันหน้าออกจากตัว 

・ เม่ือขนย้ายถุงลม ห้ามห้อยปลั๊กหรือสายไฟบนมือ 

・ เม่ือวางถุงลมที่ยังไม่พองตัว ต้องให้ฝาครอบหัน

ออกด้านบน 

・ ห้ามวางของอย่างอ่ืนบนพวงมาลัยพร้อมกับถุงลม

หันหน้าลง 

・ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม จะท้าให้เกิดเพลิงไหม้หรือการ

บาดเจ็บ 

ข้อควรระวัง： 

・ หลังจากถุงลมพองออกแล้ว ให้ตรวจสอบการ

ไหม้ที่เกิดจากความร้อนจัด, การละลาย หรือ

ปัญหาอ่ืนๆ 

・ หากชุดคอยล์ SRS เสียหาย ให้เปลี่ยนใหม่ 
 

9. การถอดชุดถุงลมด้านคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบต้าแหน่งรูบนปลอกครอบพวงมาลัย

ทั้งสองข้าง 

 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบต้าแหน่งของก้านบังคับในรู ตามตัวอย่าง

ต่อไปนี ้
 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ใส่แท่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. {0.24 นิ้ว} 

เพ่ือถอดชุดถุงลมออกจากก้านบังคับ 
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1. ถอดชุดถุงลมออกจากพวงมาลัย 
 

2. ถอดปลั๊กต่อออกจากชุดถุงลม 

หมายเหตุ： 

・ ถอดปลั๊กต่อถุงลม 

・ ถอดปลั๊กต่อแตร 
 

 
 

1.   ปลั๊กต่อถุงลม 

2.   ปลั๊กต่อแตร 
 

ค าเตือน： 

・ ให้ชุดถุงลมหันออกจากตัวเม่ือขนย้าย 

・  เม่ือวางถุงลมที่ยังไม่พองลง ให้แน่ใจว่าด้าน

ฝาครอบหันหน้าขึ้น 

・ วางด้านฝาครอบหันหน้าขึ้นบนพื้นผิวเรียบ 

 

・ การไม่ปฏิบัติตาม จะท้าให้เกิดการบาดเจ็บ 
 

 

 
 
10.  การถอดพวงมาลัย 

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งว่าพวงมาลัยอยู่ใน

ต้าแหน่งตรงไปข้างหน้า 

・ ท้าเครื่องหมายติดต้ังบนพวงมาลัยและแกนพวงมาลัย 

・ ใช้ส้าหรับการประกอบกลับชิ้นส่วนต่าง  ๆ

 

 
 

1. ถอดนอตออกจากแกนพวงมาลัย 
 

2. ถอดพวงมาลัยออกจากแกนพวงมาลัยโดยใช้

เครื่องมือพิเศษ 
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SST: 5-8521-0016-0 - ชุดเครื่องมือถอดพวงมาลัย 
 

 
 

ข้อควรระวัง： 

・ ห้ามทุบพวงมาลัยด้วยค้อนหรืออ่ืนๆ ในการถอด 

・ แกนพวงมาลัยถูกออกแบบมาให้ดูดซับแรง

กระแทก 
 

11.  การถอดโครงพวงมาลัย 
 

1. ถอดโครงพวงมาลัยออกจากคอพวงมาลัย 
 

 
 

1.   โครงพวงมาลัยด้านบน 

2.   โครงพวงมาลัยด้านล่าง 

12.  การถอดฝาครอบเสริมด้านข้าง 
 

1.  ถอดฝาครอบด้านข้างฝั่งคนนั่งออกจากชุดแผง

หน้าปัด 
 
13.   การถอดฝาครอบ 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับ รุ่นที่ไม่มีชุด

ถุงลมผู้โดยสาร 
 

1. ถอดฝาครอบออกจากชุดแผงหน้าปัด 
 
14.  การถอดชุดถุงลมผู้โดยสาร 
 

1. ถอดชุดถุงลมผู้โดยสารออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ 2 ตัวออก 
 

 
 

1.   โบลต์ยึดชุดถุงลมผู้โดยสาร 
 

ข้อควรระวัง： 

・ ถอดด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีขอยึด 
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15.  การถอดฟินิชเชอร์ประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้ กับรุ่น Cab4 
 

1. ถอดฟินิชเชอร์ประตูหน้าออกจากตัวถัง 
 

16.  การถอดฟินิชเชอร์ประต ู

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับ รุ่น Spark 

และรุ่น Spacecab 
 

1.  ถอดฟินิชเชอร์ประตูออกจากตัวถัง 
 

17.  การถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้า 
 

1. ถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้า ออกจากแผงเสา

ด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีตัวจับเสริม 

・ ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

・ ถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้าโดยการยกส่วนล่าง

ขึ้นด้านบน 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่มีตัวจับเสริม 

・ ถอดมือจับ 

・ เปิดฝาครอบแล้วถอดสกรูออก 

・ ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

・ ถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้าโดยการยกส่วนล่าง

ขึ้นด้านบน 
 

 
 
18.   การถอดขอบประต ู
 

1. ถอดขอบประตูจากพ้ืน 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

・ รุ่น Spark 



การใช้แผงหน้าปัด/ข้อมูลการขับรถ (ทุกรุ่น)  9E - 23 
 

 
 

1.   ขอบประต ู

2.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น Spacecab 
 

 
 

1.   ขอบประต ู

2.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 

1.   ขอบประตูหน้า 

2.   ขอบประตูหลัง 

3.   คลิป 
 
19.   การถอดแผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 
 

1. ถอดแผ่นรองข้างแผงหน้าปัดออกจากตัวถัง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดนอต 

・ ถอดคลิปฝาครอบออกจากแผงตัวถัง 
 

 

 
 
20.   การถอดฝาครอบด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้ยกเว้นกับชุดการควบคุมระบบ 

     ปรับอากาศอัตโนมัต ิ
 

1.  ถอดฝาครอบด้านหน้าออกจากชุดแผงหน้าปัด 
 
21.   การถอดเซนเซอร์แสงแดด 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับชุดการควบคุมระบบปรับ 

    อากาศอัตโนมัต ิ



9E - 24 การใช้แผงหน้าปัด/ข้อมูลการขับรถ (ทุกรุ่น)   
 

1. ถอดเซนเซอร์แสงแดดออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟ 
 

22.   การถอดฝาครอบชุดแผงหน้าปัด 
 

1. ถอดหน้ากากปิดล้าโพงออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดหน้ากากปิดล้าโพงซ้ายและขวา 
 

2. ถอดฝาครอบด้านข้างออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดฝาครอบด้านข้างซ้ายและขวา 
 

3. ถอดชุดชุดแผงหน้าปัด และส่วนรองรับออกจาก

รถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ 4 ตัวที่ยึดคอพวงมาลัยเข้ากับส่วน

รองรับ 

 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสายควบคุมของชุดพัดลม และชุดระบาย

อากาศ 

・ ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟแผงหน้าปัด 

・ ถอดโบลต์และนอตที่ยึดชุดแผงหน้าปัดและส่วน

รองรับ 

 

 
 

23.  การถอดแผงหน้าปัดตัวกลาง 
 

1. ถอดแผงหน้าปัดตัวกลางออกจากแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ดึงแผงหน้าปัดตัวกลาง และถอด 

・ ถอดสกรู 2 ตัว และถอดฝาครอบตรงกลางหรือถาด 
 

24.  การถอดช่องระบายอากาศกลาง 
 

1.  ถอดช่องระบายอากาศกลางออกจากแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูเพ่ือดึงช่องระบายอากาศกลางออกมา และ

ถอดออก



การใช้แผงหน้าปัด/ข้อมูลการขับรถ (ทุกรุ่น)  9E - 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.   วิทยุ 
2.   สกรู 

 
25.   การถอดวิทยุ 
 

1.  ถอดวิทยุออกจากแผงหน้าปัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.   สกรู 

 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก 4 ตัว 

・ ถอดสกรูออก 4 ตัว 

・ ถอดปลั๊กต่อ 

・ ถอดปลั๊กสายน้าสัญญาณ 
 

26.   การถอดแผงหน้าปัด 

1.  ถอดชุดมาตรวัดที่ชุดแผงหน้าปัดออกจากชุด

แผงหน้าปัด 



9E - 26 การใช้แผงหน้าปัด/ข้อมูลการขับรถ (ทุกรุ่น)   
 

1.   แผงหน้าปัด 
 

27.   การถอดส่วนรองรับ 
 

1.  ถอดส่วนรองรับออกจากแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.   ชุดแผงหน้าปัด 2.   ส่วนรองรับ 

 

28.   การถอดสายไฟแผงหน้าปัด 
 

1. ถอดมัดสายไฟแผงหน้าปัดออกจากส่วนรองรับ 
 

29.  การถอดชุดรับสัญญาณระบบปลดล็อกด้วยรีโมท 
 

1.  ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟออกจากชุดรับสัญญาณ

ระบบปลดล็อกด้วยรีโมท 
 

2.  ถอดสกรูออกจากชุดรับสัญญาณระบบปลดล็อก

ด้วยรีโมท 
 

3.  ถอดชุดรับสัญญาณระบบปลดล็อกด้วยรีโมทออก

จากรถยนต์ 

 

 

 

 

 

1.   ปลั๊กต่อมัดสายไฟ  

2.   ชุดรับสัญญาณระบบปลดล็อกด้วยรีโมท    

3.  สกรู 

 



การใช้แผงหน้าปัด/ข้อมูลการขับรถ (ทุกรุ่น)  9E - 27 
 

การติดตั้ง 
 

1.  การติดตั้งชุดรับสัญญาณระบบปลดล็อกด้วยรีโมท 
 

1. ติดต้ังชุดรับสัญญาณระบบปลดล็อกด้วยรีโมทเข้า 
 กับรถยนต ์

2.  ติดต้ังสกรูเข้ากับชุดรับสัญญาณระบบปลดล็อกด้วยรีโมท 

3.  ติดต้ังปลั๊กต่อมัดสายไฟเข้ากับชุดรับสัญญาณระบบปลดล็

อกด้วยรีโมท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   ปลั๊กต่อมัดสายไฟ 

2.   ชุดรับสัญญาณระบบปลดล็อกด้วยรีโมท 

3.   สกรู 
 

2. การติดตั้งสายไฟแผงหน้าปัด 
 1.  ติดต้ังมัดสายไฟแผงหน้าปัดเข้ากับส่วนรองรับ 
3. การติดตั้งส่วนรองรับ 
 1. ติดต้ังส่วนรองรับเข้ากับแผงหน้าปัด  
ค่าแรงขัน： 8  นิวตัน-เมตร{ 0.8 กิโลกรัม-เมตร・/ 6 ปอนด์-ฟุต} 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.   ชุดแผงหน้าปัด 2.   ส่วนรองรับ 
 

4. การติดตั้งแผงหน้าปัด  
 

1. ติดต้ังชุดมาตรวัดเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 



9E - 28 การใช้แผงหน้าปัด/ข้อมูลการขับรถ (ทุกรุ่น)   
 

 

 

 

 
 

1.   แผงหน้าปัด 
 
5. การติดตั้งวิทยุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.   วิทยุ 
2.   สกรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.   สกรู 

 

6.  การติดตั้งช่องระบายอากาศกลาง 
 

1. ติดต้ังช่องระบายอากาศกลางเข้ากับแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ใส่ช่องระบายอากาศกลาง และขันสกร ู



การใช้แผงหน้าปัด/ข้อมูลการขับรถ (ทุกรุ่น)  9E - 29 
 
 

 
 

7. การติดตั้งแผงหน้าปัดตัวกลาง 
 

1. ติดต้ังแผงหน้าปัดตัวกลางเข้ากับแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ขันสกรู 2 ตัว และติดต้ังฝาครอบตรงกลาง หรือ ถาด 

・ ใส่แผงหน้าปัดตัวกลาง และติดต้ัง 
 
8. การติดตั้งฝาครอบชุดแผงหน้าปัด 
 

1.  ติดต้ังชุดชุดแผงหน้าปัด และส่วนรองรับเข้ากับ

รถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ขันโบลต์และนอตที่ยึดชุดแผงหน้าปัดและส่วน

รองรับ ด้วยค่าแรงขันที่ก้าหนด 

ค่าแรงขัน： 19 นิวตัน-เมตร  { 1.9 กิโลกรัม-เมตร  / 

14 ปอนด์-นิ้ว }โบลต์ 

ค่าแรงขัน： 8 นิวตัน-เมตร { 0.8 กิโลกรัม-เมตร/ 6 

ปอนด-์ฟุต}นอต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ： 

・ ขันโบลต์ 4 ตัวที่ยึดคอพวงมาลัยเข้ากับส่วน

รองรับ ด้วยค่าแรงขันที่ก้าหนด 

ค่าแรงขัน： 20 นิวตัน-เมตร{ 2.0 กิโลกรัม-เมตร/ 

15 ปอนด์-นิ้ว} โบลต์คอพวงมาลัย 



9E - 30 การใช้แผงหน้าปัด/ข้อมูลการขับรถ (ทุกรุ่น)   
 

 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟแผงหน้าปัด 

・ ต่อสายควบคุมของชุดพัดลม และชุดระบาย

อากาศ 
 

2. ติดต้ังฝาครอบด้านข้างเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดฝาครอบด้านข้างซ้ายและขวา 
 

3.  ติดต้ังหน้ากากปิดล้าโพงเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังหน้ากากปิดล้าโพงซ้ายและขวา 
 

9. การติดตั้งฝาครอบด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้ยกเว้นกับชุดการควบคุม 

 ระบบปรับอากาศอัตโนมัต ิ
 

1. ติดต้ังฝาครอบด้านหน้าเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 
 

10.   การติดตั้งเซนเซอร์แสงแดด 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับชุดการควบคุมระบบ

ปรับอากาศอัตโนมัต ิ
 

1. ติดต้ังเซนเซอร์แสงแดดเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟ 
 

11.  การติดตั้งแผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 
 

1. ติดต้ังแผ่นรองข้างแผงหน้าปัดเข้ากับตัวถัง 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังนอต 

12.  การติดตั้งขอบประต ู  
 

1. ติดต้ังขอบประตูเข้ากับพ้ืน 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น Spark 
 

 
 

1.   ขอบประต ู

2.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น Spacecab 



การใช้แผงหน้าปัด/ข้อมูลการขับรถ (ทุกรุ่น)  9E - 31 
 

 
 

1.   ขอบประต ู

2.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 
 

 
 

1.   ขอบประตูหน้า 

2.   ขอบประตูหลัง 

3.   คลิป 
 

13.  การติดตั้งฝาครอบแผงเสาด้านหน้า 
 

1. ติดต้ังฝาครอบแผงเสาด้านหน้า เข้ากับแผงเสา
ด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีตัวจับเสริม 

・ ใส่ส่วนล่างของฝาครอบแผงเสาด้านหน้า และ

ติดต้ังคลิปเข้ากับแผงตัวถัง 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่มีตัวจับเสริม 

・ ใส่ส่วนล่างของฝาครอบแผงเสาด้านหน้า และติดต้ัง

คลิปเข้ากับแผงตัวถัง 

・ ติดต้ังมือจับ 

・ ขันสกรูยึด 2 ตัว และปิดฝาครอบ 
 

 
 
14.  การติดตั้งฟินิชเชอร์ประต ู

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับ รุ่น Spark และรุ่น 

Spacecab 
 

1. ติดต้ังฟินิชเชอร์ประตูเข้ากับตัวถัง 
 
15.  การติดตั้งฟินิชเชอร์ประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้ กับรุ่น Cab4 
 

1. ติดต้ังฟินิชเชอร์ประตูหน้าเข้ากับตัวถัง 



9E - 32 การใช้แผงหน้าปัด/ข้อมูลการขับรถ (ทุกรุ่น)   
 

16.   ติดต้ังฝาครอบ 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับ รุ่นที่ไม่มีชุด

ถุงลมผู้โดยสาร 
 

1. ติดต้ังฝาครอบเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 
 

17.  การติดตั้งชุดถุงลมผู้โดยสาร 
 

1. ติดต้ังชุดถุงลมผู้โดยสาร เข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ กดส่วนที่บ่งชี้ด้วยลูกศรตามภาพ เพ่ือติดต้ังเข้ากับ

ชุดแผงหน้าปัด 

・ ยึดขอยึดให้แน่น 
 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังโบลต์ 2 ตัว 

ค่าแรงขัน： 25 นิวตัน-เมตร  { 2.5 กิโลกรัม-เมตร  / 

18 ปอนด์-นิ้ว } 
 

 
 

1.   โบลต์ยึดชุดถุงลมผู้โดยสาร 

18.  การถอดฝาครอบเสริมด้านข้าง 
 

1. ถอดฝาครอบด้านข้างฝั่งคนนั่งออกจากชุดแผงหน้าปัด 
 
19.  การติดตั้งโครงพวงมาลัย 
 

1. ติดต้ังฝาครอบพวงมาลัยเข้ากับคอพวงมาลัย 

ข้อควรระวัง： 

・ เม่ือติดต้ังโครงพวงมาลัย ระวังไม่ให้หนีบมัดสายไฟ 
 

 

 
 

1.   โครงพวงมาลัยด้านบน 

2.   โครงพวงมาลัยด้านล่าง 
 
20.  การติดตั้งพวงมาลัย 
 

1. ติดต้ังพวงมาลัยเข้ากับแกนพวงมาลัย 

หมายเหตุ： 

・ จัดให้ตรงกับเครื่องหมายที่ได้ท้าใว้ระหว่างการถอด 

และติดต้ังพวงมาลัย 
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ข้อควรระวัง： 

・ ห้ามทุบพวงมาลัยด้วยค้อนหรืออ่ืนๆ ในการติดตั้ง 

・ แกนพวงมาลัยถูกออกแบบมาให้ดูดซับแรงกระแทก 
 

2. ติดต้ังนอตเข้ากับแกนพวงมาลัย 

ค่าแรงขัน： 35 นิวตัน-เมตร  { 3.6 กิโลกรัม-เมตร  / 

26 ปอนด์-นิ้ว } 
 

21.  การติดตั้งชุดถุงลมด้านคนขับ 
 

1. ติดต้ังปลั๊กต่อเข้ากับชุดถุงลมด้านคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อถุงลม 

・ ต่อปลั๊กต่อแตร 
 

 
 

1.   ปลั๊กต่อถุงลม 

2.   ปลั๊กต่อแตร 
 

2. ติดต้ังชุดถุงลมด้านคนขับเข้ากับพวงมาลัย 
 

22.  ต่อสายกราวนด์ของแบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่
 

23.  การตั้งค่ากล่องควบคุม SRS 
 

1. เปิดการท้างานของ SRS อีกครั้ง 

หมายเหตุ： 

・ ใส่ฟิวส์ SRS เข้ากับกล่องฟิวส์รีเลย์ หรือ ต่อสาย

กราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

・ บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง "ON" และตรวจ

ยืนยันว่าไฟเตือนของถุงลม SRS ดับลงหลังจาก

กะพริบ 7 ครั้ง 
 

24.  การติดตั้งฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 
 

1. ติดต้ังฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ

เข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อสวิตช ์

・ ติดต้ัง DLC 
 

 
 

1.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

2.   DLC 
 
2.  ถอดคันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามันเชื้อเพลิง

ออกจากฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรูยึด 2 ตัว 
 

 
 

1.   คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามันเชื้อเพลิง 

2.   สายควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามันเชื้อเพลิง 

3.   สกรู 
 
3.   ติดต้ังก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้าเข้ากับฝา

ครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรูยึด 2 ตัว 
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1.   ก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้า 

2.   สายควบคุม 

3.   สกรู 
 

25.  การติดตั้งแผงมาตรวัด 
 

1. ติดต้ังแผงมาตรวัดเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อสวิตช ์
 

 
 

1.   คลิป 

 
หมายเหตุ： 

・ ติตด้ังสกรู 4 ตัว 
 

 
 

1.   ช่องเก็บของ 

2.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริม 
 
28.   การติดตั้งช่องเก็บของ 
 

1. ติดต้ังช่องเก็บของเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 
 

 
 

1.   ช่องเก็บของ 
2.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริม 

 

26.   การติดตั้งฝาครอบด้านข้าง 
 

1. ติดต้ังฝาครอบด้านข้างเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดฝาครอบด้านข้างซ้ายและขวา 
 

27.  การติดตั้งฝาครอบข้างด้านล่างแผงหน้าปัดเสริม 
 

1. ติดต้ังฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริมเข้ากับชุด

แผงหน้าปัด 

29.   การติดตั้งกล่องคอนโซล 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนด้านล่างนี้ส้าหรับแบบคอนโซลกลาง 
 

1. ติดต้ังกล่องคอนโซลเข้ากับพ้ืน 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิป 3 ตัว 

・ เปิดฝาครอบกล่องคอนโซลแล้วขันสกรู 2 ตัว 
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・ ด้านใต้ส้าหรับแบบคอนโซลกลาง 2WD 
 

2. ติดต้ังฝาครอบเข้ากับกล่องคอนโซล 

หมายเหตุ： 

・ ด้านล่างนี้ส้าหรับแบบคอนโซลกลางรุ่น 4WD 
 

3.  ติดต้ังสวิตช์ 4WD เข้ากับกล่องคอนโซล 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนด้านล่างนี้ส้าหรับแบบคอนโซลกลาง 
 

4.  ติดต้ังฝาครอบคอนโซลเปลี่ยนเกียร์เข้ากับกล่อง
คอนโซล 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อที่จุดบุหรี ่

・ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการถอดคอนโซลกลาง

ส้าหรับรุ่นเกียร์ธรรมดา 
 

5.  ติดต้ังหัวเกียร์เข้ากับคันเปลี่ยนเกียร ์

หมายเหตุ： 

・ ด้านใต้ส้าหรับแบบถาด 

・ ติดต้ังถาดคอนโซลเข้ากับพ้ืน 

・ ขันสกรู 2 ตัว และปิดฝาครอบ 

・ ด้านล่างนี้ ยกเว้นชนิดคอนโซลกลาง 
 

6.  ติดต้ังโครงยึดเข้ากับพ้ืน 
 

7.  ติดต้ังฝาครอบที่วางแก้วเข้ากับโครงยึด 
 

8.  ติดต้ังฝาครอบคอนโซลเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อที่จุดบุหรี ่

・ ติดต้ังคลิป 2 ตัว 
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ตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม 
ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู

 
(ทุกรุ่น) 

 

สารบัญ 
 

การประกอบชุดประตูหน้า 9G-2 
     การถอด 9G-2 
     การถอดแยกชิ้น 9G-3 
     การประกอบกลับ 9G-6 
     การติดตั้ง 9G-9 
     การปรับตั้ง 9G-10 
ชุดฝากระโปรงหน้า 9G-11 
     การถอด 9G-11 
     การติดตั้ง 9G-12 
บันไดข้าง 9G-13 
     การถอด 9G-13 
     การติดตั้ง 9G-14 
บันไดกันชน 9G-15 
     การถอด 9G-15 
     การติดตั้ง 9G-16  
ล็อกฝากระโปรงหน้า 9G-18 
     การถอด 9G-18 
     การติดตั้ง 9G-20 
แผงบังโคลนด้านหน้า 9G-22 
     การถอด 9G-22 
     การติดตั้ง  9G-23 
ชุดประตูหลัง (Cab4) 9G-25 
     การถอด 9G-25 
     การถอดแยกชิ้น 9G-26  
     การประกอบกลับ 9G-28 
     การติดตั้ง 9G-30 
     การปรับตั้ง 9G-31 
กันโคลนช่วงล่างด้านหน้า 9G-32 
     การถอด 9G-32 
     การติดตั้ง 9G-33 
ชุดแผงประตูด้านข้าง (Spacecab)  9G-34 
     การถอด 9G-34 
     การถอดแยกชิ้น 9G-35 
     การประกอบกลับ  9G-37 
     การติดตั้ง 9G-40 
     การปรับตั้ง 9G-41 
บังโคลนหลัง 9G-42 
     การถอด 9G-42 

     การติดตั้ง  9G-43 

ข้อมูลเสริม 9G-44
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ชุดประตูหน้า 
 

การถอด 
 

1. การถอดสายไฟประต ู
 
1.ถอดมัดสายไฟประตูออกจากมัดสายไฟแผงหน้าปัด 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโครงยึดมัดสายไฟและถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟ

ประต ู
 
 

 
 
 

2. การถอดชุดประตูหน้า 
 
1. ถอดแขนกันประตูดีดกลับออกจากตัวถัง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูแขนกันประตูดีดกลับ 
 

 
 

2. ถอดโบลต์บานพับออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์บานพับด้านล่าง 

・ วางบล็อกไม้ใต้ประตูเพ่ือป้องกัน และใช้มือ 

     รองรับชุดประต ู
 

 
 

1.   บล็อกไม้ 
 

หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์บานพับด้านบน 

 
3. ลงระดับชุดประตูหน้า 
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การถอดแยกช้ินส่วน 
 
 

1. การถอดมือจับตัวปรับกระจก 
หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีกระจกไฟฟ้า 

 
1. ถอดมือจับตัวปรับกระจกออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・เพ่ือถอดมือจับตัวปรับกระจกถอดคลิปรัดใกล้กับ 

   โคนของมือจับโดยใช้ลวด 
 
 

 
 

1.   มือจับตัวปรับ 
2.   คลิป 
3.   แหวนรอง 
 

2. การถอดสวิตช์กระจกไฟฟ้า 
หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่มีกระจกไฟฟ้า 

 
1. ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟออกจากสวิตช์กระจกไฟฟ้า 
 

3. การถอดฝาครอบกระจกประต ู
 
1. ถอดชุดครอบกระจกประตูออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิปรัด และถอดฝาครอบในทิศทางขึ้น 

 

 
 

1.   ฝาครอบกระจกประต ู
 

4. การถอดครอบประตูแบบดึง 
    1.  ถอดชุดครอบประตูแบบดึงออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ เปิดฝาครอบแล้วถอดสกรูออก 
 

 
 

1.   ชุดครอบประตูแบบดึง 
2.   สกรู 
 

5. การถอดแผงครอบประตูด้านหน้า 
 
1. ถอดแผงครอบประตูด้านหน้าออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ เปิดฝาครอบแล้วถอดสกรูออก 

・ ถอดคลิปรัด 9 ต าแหน่งบนแผงครอบประตูด้านหน้า 
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1.   ต าแหน่งคลิปรัด 
2.   สกรู 
 

6. การถอดชุดกระจกประต ู
 
1. ถอดชุดครอบกระจกประตูออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูยึดออก 3 ตัว และถอดปลั๊กต่อ 
 

 
 

1. โบลต์ 
2.  ปลั๊กต่อหัวฉีด 
 

7. การถอดซีลขอบด้านนอก 
 
1. ถอดซีลขอบด้านนอกออกจากประตูหน้า 
 

8. การถอดโครงยึด 
 
1. ถอดโครงยึดออกจากประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก 2 ตัว 

 
9. การถอดชุดล าโพง 

 
1. ถอดชุดล าโพงออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูยึดออก และถอดปลั๊กต่อ 

 
10.  การถอดขอบยาง 

 
1. ถอดขอบยางออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิป 

 
11.  การถอดแผ่นก้ันน้ า 

 
1. ถอดแผ่นก้ันน้ าออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ในขณะที่ถอดแผ่นก้ันน้ า โปรดระวัง 

      อย่าท าให้ได้รับความเสียหาย 
 

12.  การถอดมือจับด้านใน 
 
1. ถอดมือจับด้านในออกจากสายเคเบิลล็อกประต ู
 

13.  การถอดกระจกประตูหน้า 
 
1. ถอดกระจกประตูหน้าออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ 2 ตัว ที่ถูกใส่ผ่านรู และดึงกระจกประตู

หน้าขึ้น 
 
 

 
 

14.  การถอดตัวปรับกระจก 
 
1. ถอดมือจับตัวปรับกระจกออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ยึด 4 ตัว และนอตยึด 2 ตัว 
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・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่มีกระจกไฟฟ้า 

・ ถอดปลั๊กต่อมอเตอร์กระจกไฟฟ้า 

 
15.  การถอดแนวกระจก 

 
1. ถอดแนวกระจกออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ดึงออกจากโครงประตูของช่อง 

 
16.  การถอดแนวกระจก 

 
1. ถอดช่องด้านหลังแนวกระจกออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ออก 

 
17.  การถอดชุดล็อกประต ู

 
1. ถอดชุดล็อกประตู ออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูยึด 3 ตัวและโบลต์ 

・ ถอดจุดเชื่อมระหว่างมือจับด้านนอก และเบ้า 

   กุญแจ 
・ ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟ 
 

 
 

18.  การถอดเบ้ากุญแจ 
 
1. ถอดเบ้ากุญแจออกจากมือจับด้านนอก 
หมายเหตุ： 

・ เปิดฝาครอบแล้วถอดสกรูออก 

 
 

1.  ฝาครอบ 
2.  สกรู 
3.  เบ้ากุญแจ 
 

19.  การถอดมือจับประตูด้านนอก 
 
  1.ถอดมือจับประตูด้านนอกออกจากประตูหน้า      

                                                                             
20. การถอดสายไฟประต ู

   
1. ถอดมัดสายไฟประตูหน้าออกจากประตูหน้า 
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การประกอบ 
 

1. การติดตั้งสายไฟประต ู
 
1. ติดต้ังมัดสายไฟประตูเข้ากับประตูด้านหน้า 

 
2. การติดตั้งมือจับประตูด้านนอก 

 
1. ติดต้ังมือจับประตูด้านนอกเข้ากับประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ขันโบลต์ยึดให้แน่นตามค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 9 นิวตัน・เมตร { 0.9 กิโลกรัม・เมตร / 

80 ปอนด์・นิ้ว } 

 
3. การติดตั้งเบ้ากุญแจ 

 
 1.  ติดต้ังเบ้ากุญแจเข้ากับมือจับด้านนอก 
หมายเหตุ： 

・ ขันโบลต์ยึดให้แน่นตามค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 6 นิวตัน・เมตร { 0.6 กิโลกรัม・เมตร / 

53 ปอนด์・นิ้ว } 

 

 
 

 1.   ฝาครอบ 
 2.   สกรู 
 3.  เบ้ากุญแจ 
 

4. การติดตั้งชุดล็อกประต ู
 
1. ติดต้ังชุดล็อกประตูเข้ากับประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูยึด 3 ตัว และโบลต์ 

・ ถอดจุดเชื่อมระหว่างมือจับด้านนอก และเบ้า 

   กุญแจ 
・ ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟ 

 

 
 

5.  การติดต้ังแนวกระจก 
 
1.  ติดต้ังช่องด้านหลังแนวกระจกเข้ากับประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ออก 

 
6. การติดตั้งแนวกระจก 

 
1. ติดต้ังแนวกระจกเข้ากับประตูหน้า 

 
7. การติดตั้งตัวปรับกระจก 

 
1. ติดต้ังตัวปรับกระจกเข้ากับประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ยึด 4 ตัว และนอตยึด 2 ตัว 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่มีกระจกไฟฟ้า 

・ ถอดปลั๊กต่อมอเตอร์กระจกไฟฟ้า 

 
8.  การติดต้ังกระจกประตูหน้า 

 
1. ติดต้ังกระจกประตูหน้าเข้ากับประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ใส่กระจกประตูหน้าในต าแหน่งที่ต้องการ โดยการ

เอียงถ้าจ าเป็น และใส่เข้าในร่องของตัวปรับกระจก 
・ ติดต้ังกระจกประตูหน้าเข้ากับตัวปรับกระจก และ

ขันโบลต์ 2 ตัวให้แน่น 
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9. การติดตั้งมือจับประตูด้านนอก 
 

1. ต่อมือจับด้านในเข้ากับสายเคเบิลล็อกประต ู
 
10.  การติดตั้งแผ่นกั้นน้ า 
 

1. ติดต้ังแผ่นกั้นน้ าเข้ากับประตูหน้า 
 
11.  การติดตั้งขอบยาง 
 

1. ติดต้ังขอบยางเข้ากับประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิป 

 
12.  การติดตั้งชุดล าโพง 
 

1. ติดต้ังชุดล าโพงเข้ากับประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อ และติดต้ังสกรูยึด 

 
13.   การติดตั้งโครงยึด 
 

1. ติดต้ังโครงยึดเข้ากับประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรู 2 ตัว 

 
14.  การติดตั้งซีลขอบด้านนอก 
 

1. ติดต้ังซีลขอบด้านนอกเข้ากับประตูหน้า 
 
15.   การติดตั้งชุดกระจกประต ู
 

1. ติดต้ังชุดล็อกประตู เข้ากับประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อ และติดต้ังสกรูยึด 

1. โบลต์ 
2.  ปลั๊กต่อหัวฉีด 
 
16.  การติดตั้งแผงครอบประตูด้านหน้า 
 

1. ติดต้ังแผงครอบประตูด้านหน้าเข้ากับประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิปรัด 9 ต าแหน่งบนแผงครอบประตูด้านหน้า 

・ ขันสกรู และปิดฝาครอบ 
 

 
 

1.   ต าแหน่งคลิปรัด 
2.   สกรู 
 
17.   การติดตั้งชุดครอบประตูแบบดึง 
 

1. ติดต้ังชุดครอบประตูแบบดึงเข้ากับประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ขันสกรู และปิดฝาครอบ 
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1.   ชุดครอบประตูแบบดึง 
2.   สกรู 
 

18.   การติดตั้งฝาครอบกระจกประต ู
 

1.  ติดต้ังฝาครอบกระจกประตู เข้ากับประตูหน้า 
 

 
 

1.   ฝาครอบกระจกประต ู

 
1. ติดต้ังตัวปรับกระจกเข้ากับประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ เม่ือปิดกระจกประตูหน้า ติดต้ังมือจับตัวปรับ 

   กระจกตามภาพ 
 

 
 
1.   45° 

 
19.  การติดตั้งสวิตช์กระจกไฟฟ้า 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่มีกระจกไฟฟ้า 

      ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟเข้ากับสวิตช์กระจกไฟฟ้า 
 

20.  การติดตั้งมือจับตัวปรับกระจก 
หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีกระจกไฟฟ้า 



ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)  9G - 9 

 

 

การติดตั้ง 
 

1.   การติดตั้งกระจกประตูหน้า 
 
  1. จัดต าแหน่งฟินิชเชอร์ประตูหน้ากับตัวถัง 
  2. ติดต้ังโบลต์บานพับเข้ากับบานพับและประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังโบลต์บานพับด้านบน 

・ ติดต้ังโบลต์บานพับด้านล่าง 

ค่าแรงขัน： 34 นิวตัน・เมตร { 2.0 กิโลกรัม・เมตร / 

15 ปอนด์・ฟุต } 

 
 3.  ติดต้ังแขนกันประตูดีดกลับเข้ากับตัวถัง 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรูแขนกันประตูดีดกลับ 
 

 
 

ค่าแรงขัน： 24 นิวตัน・เมตร { 2.5 กิโลกรัม・เมตร / 

18 ปอนด์・ฟุต } 

 
2. การติดตั้งสายไฟประต ู

 
1. ต่อมัดสายไฟประตูเข้ากับมัดสายไฟแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟประตู และติดต้ังโครงยึดมัดสายไฟ 
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การปรับตั้ง 
 

1. การปรับบานพับประต ู
 
1. ปรับตั้งประตูด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ต าแหน่งของประตูสามารถปรับได้โดยขยับบานพับประต ู

・ ก่อนท าการปรับ ถอดบังโคลน และติดประตูขึ้นชั่วคราว 

・ เม่ือปรับช่องว่างระหว่างประตูและตัวถัง ขันบานพับประต ู

     ให้หลวม 
・ ขันบานพับประตูให้หลวมและ ปรับช่องว่างระหว่างประต ู

     และตัวถัง 
 

 
 

2. การปรับบานพับประต ู
 
1. ปรับตั้งประตูด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ขันสกรูของสลักประตูให้หลวม และวางชิ้นไม้บนสลักประต ู

      และทุบด้วยค้อน เพ่ือปรับต าแหน่งของสลักประตูสลักประต ู
・ สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมโดยการเคล่ือนต าแหน่งของ 

      สลักประตูขึ้นและลงเพ่ือที่จะให้พ้ืนผิวด้านใต้ของสลักลิ้น 
      ขนานกับสลักประต ู
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ชุดฝากระโปรงหน้า 
 
 

การถอด 
 

1. การถอดชุดฝากระโปรงหน้า 
 

1. เปิดชุดฝากระโปรงหน้า 
หมายเหตุ： 

 ・ รองรับฝากระโปรงหน้าไว้ 

 
 2. ถอดโบลต์บานพับของฝากระโปรงหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ก่อนที่จะถอดบานพับออกจากฝากระโปรงหน้า 

ให้ท าเครื่องหมายต่ าแหน่งของบานพับเพ่ือส าหรับ
การติดตั้งบานพับกลับเข้าที่เดิม 
 

 
 

2. การถอดชุดฝากระโปรงหน้า 
 
1. ถอดชุดแต่งฝากระโปรงออกจากฝากระโปรง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดนอตออก 6 ตัว 

 
2. ถอดฉนวนหุ้มฝากระโปรงเครื่องยนต์ออกจาก 

ฝากระโปรง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิปรัดยึด 9 ตัว และถอดฉนวนหุ้ม 

     ฝากระโปรงเครื่องยนต ์
・ ติดต้ังยางรองฝากระโปรงเข้ากับฝากระโปรง 

 
 

 
 

1.   คลิป 
2.   ฉนวนหุ้มฝากระโปรง 
3.   ฝากระโปรงหน้า 
4.   ยางรองฝากระโปรง 
5.   นอต 
6.   ชุดแต่งฝากระโปรง 



9G - 12 ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)   

 

 

การติดตั้ง 
 

1. การประกอบกลับชุดฝากระโปรงหน้า 
 
1. ติดต้ังฉนวนหุ้มฝากระโปรงเข้ากับฝากระโปรง 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิป 9 ตัว 

・ ติดต้ังยางรองฝากระโปรงเข้ากับฝากระโปรง 

 
2. ติดต้ังชุดแต่งฝากระโปรงหน้าเข้ากับฝากระโปรง 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังนอตออก 6 ตัว 
 

 
 

1.   คลิป 
2.   ฉนวนหุ้มฝากระโปรง 
3.   ฝากระโปรงหน้า 
4.   ยางรองฝากระโปรง 
5.   นอต 
6.   ชุดแต่งฝากระโปรง 
 

2. การติดตั้งชุดฝากระโปรงหน้า 
 
1. ขันโบลต์ของบานพับเข้ากับชุดฝากระโปรงหน้า

อย่างชั่วคราว 
 
หมายเหตุ： 

・จัดเรียงบานพับให้ตรงกับเครื่องหมายที่ได้ท าไว้ 

ระหว่างการถอด 
 
2. ตรวจสอบระยะห่าง 
หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบชุดฝากระโปรงหน้าและบังโคลน 

 
3. ปรับแต่งระยะห่างให้ตรงกับค่ามาตรฐาน 
หมายเหตุ： 

・ปรับแต่งการติดตั้งของบานพับฝากระโปรงหน้า 

  เพ่ือที่จะปรับแต่งระยะห่าง 

 
 

 
 
 

       1.   ระยะห่าง : 4.0 มม. {0.16 นิ้ว} 
2.   ความสูง, ความต่างของระดับ:  -1.5 มม. {-
0.06 นิ้ว} 
 
หมายเหตุ： 

・ ปิดที่พักฝากระโปรงหน้าเพ่ือปรับแต่งความสูง    

และปรับแต่งความต่างของระดับกับฝากระโปรงหน้า 
 
 

 
 

1.   ที่พักฝากระโปรง 
 
4. ทาจาระบีที่สลักกลอน 
หมายเหตุ： 

・ ทาจาระบีบางๆ ที่สลักกลอน 

5. ติดต้ังชุดแต่งฝากระโปรงหน้าเข้ากับฝากระโปรง 
หมายเหตุ： 

・ ขันนอต 6 ตัว ด้วยค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 6 นิวตัน・เมตร { 0.6 กิโลกรัม・เมตร 

/ 53 ปอนด・์นิ้ว } 

6. ขันโบลต์ของบานพับเข้ากับชุดฝากระโปรงหน้า
อย่าง แน่นหนา 

ค่าแรงขัน  : 10 นิวตัน · เมตร { 1.0 กิโลกรัม-
เมตร /89 ปอนด-์นิ้ว }
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บันไดข้าง 
 

การถอด 
 

1. การถอดบันไดข้าง 
 
1. ถอดชุดบันไดข้างออกจากหัวเก๋ง 
 
2. ถอดฝาครอบออกจากขั้นบันไดข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดฝาครอบด้านหน้าและหลัง 

・ ถอดสกรู และดึงฝาครอบออก 

 

 
 

1.   ฝาครอบ 
2.   สกรู 
 
3. ถอดฝาครอบออกจากขั้นบันไดข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดนอตและถอดโครงยึดฝาครอบด้านหน้าและ 

   ด้านหลัง  
 
4. ถอดฝาครอบออกจากขั้นบันไดข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์และน็อตและถอดโครงยึดด้านหน้า,  

  กลาง และหลัง 
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การติดตั้ง 
 

1. การถอดบันไดข้าง 
 
1. ติดต้ังโครงยึดเข้ากับบันไดข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ใส่โบลต์สตัดเข้าไปในช่องบนพื้นผิวด้านหลังของ 

   บันไดข้าง 
・ ขันโครงยึดด้านหน้า, กลาง และหลัง เข้ากับ 

   โบลต์สตัดด้วย น็อตชั่วคราว 
 
2. ติดต้ังโครงยึดเข้ากับบันไดข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ใส่โบลต์สตัดเข้าไปในช่องบนพื้นผิวด้านหลังของ 

   บันไดข้างและขันโครงยึดฝาครอบด้านหน้าและ 
   หลังด้วยน็อต 
 
3. ติดต้ังโครงยึดเข้ากับบันไดข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังฝาครอบด้านหน้าและหลังด้วนสกร ู

 

 
 

1.   ฝาครอบ 
2.   สกรู 
 
4. ติดต้ังชุดบันไดข้างเข้ากับหัวเก๋ง 
หมายเหตุ： 

・ ขันโบลต์ยึดหรือน็อตลงตามค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 16 นิวตัน・เมตร { 2.0 กิโลกรัม・เมตร / 

15 ปอนด์・ฟุต } 



ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)  9G - 15 

 

 

กันชนหลังแบบขั้นบันได 
 
 

การถอด 
 

1. การถอดบันไดกันชน 
 
1. ถอดกันชนหลังแบบขั้นบันไดออกจากรถยนต ์
หมายเหตุ： 

・ ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟ 

・ ถอดโบลต์ยึด 3 ตัวจากด้านโครงรถ 

 
2. การถอดบันไดกันชน 

 
1. ถอดแผ่นรองบันไดออกจากส่วนรองรับ 
หมายเหตุ： 

・ ดันส่วนยึดของแผ่นรองบันไดออกจากด้านหลัง 

   ของส่วนรองรับ 
 
2. ถอดเปลือกหุ้มออกจากส่วนรองรับ 
หมายเหตุ： 

・ 2WD ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี ้

・ ถอดคลิป 6 ตัว 
 

 
 

1.   ส่วนรองรับ 
2.   เปลือกหุ้ม 
3.   คลิปรัด, ชนิดดัน-ล็อก 
4.   คลิป 
 
หมายเหตุ： 

・ 4WD ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี ้

・ ถอดคลิป 2 ตัว 

・ ดันส่วนยึดของแผ่นรองตัวกลางจากด้านหลังของ 

     ส่วนรองรับเพ่ือถอด 
・ ถอดโบลต์และถอดเปลือกหุ้ม 

 
 

 
 

1.   แผ่นรองตัวกลาง 
2.   เปลือกหุ้ม 
3.   ส่วนรองรับ 
4.   คลิป 
 
3. ถอดคานหลังออกจากส่วนรองรับ 
 
4. ถอดปลั๊กต่อออกจากชุดไฟส่องป้ายทะเบียน 
 
5. ถอดชุดไฟส่องป้ายทะเบียนออกจากส่วนรองรับ 
 
6. ถอดสายไฟเพ่ิมความยาวออกจากส่วนรองรับ 
 
7. ถอดส่วนรองรับ 
หมายเหตุ： 

・ 2WD ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี ้
 

 
 

1.   โครงยึด 
2.   แผ่นรองตัวกลาง  
3.   โครงยึดรองรับ 



9G - 16 ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)   

 

 

การติดตั้ง 

 
1. การประกอบกลับบันไดกันชน 

 
1. ประกอบส่วนรองรับ 
หมายเหตุ： 

・ 2WD ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี ้

・ ขันโบลต์ยึดให้แน่นตามค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 85 นิวตัน・เมตร { 2.0 กิโลกรัม・เมตร  

/ 15 ปอนด・์ฟุต } 
 

 
 

1.   โครงยึด 
2.   แผ่นรองตัวกลาง 
3.   โครงยึดรองรับ 
 
2. ติดต้ังสายไฟเพ่ิมความยาวเข้ากับส่วนรองรับ 
 
3. ติดต้ังชุดไฟส่องป้ายทะเบียนเข้ากับส่วนรองรับ 
 
4. ต่อปลั๊กต่อเข้ากับชุดไฟส่องป้ายทะเบียน 
 
5. ติดต้ังคานหลังเข้ากับส่วนรองรับ 
 
6. ติดต้ังเปลือกหุ้มเข้ากับส่วนรองรับ 
หมายเหตุ： 

・ 2WD ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี ้

・ ติดต้ังคลิป 6 ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   ส่วนรองรับ 
2.   เปลือกหุ้ม 
3.   คลิปรัด, ชนิดดัน-ล็อก 
4.   คลิป 
 
หมายเหตุ： 

・ 4WD ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี ้

・ ติดต้ังโบลต์และติดต้ังเปลือกหุ้ม 

・ ติดต้ังแผ่นรองตัวกลางเข้ากับส่วนรองรับ 

・ ติดต้ังคลิป 2 ตัว 
 

 
 

1.   แผ่นรองตัวกลาง 
2.   เปลือกหุ้ม 
3.   ส่วนรองรับ 
4.   คลิป 

 
 7. ติดต้ังแผ่นรองบันไดเข้ากับส่วนรองรับ 
 
           2. การติดตั้งบันไดกันชน 
 

1.  จัดต าแหน่งคานหลังเข้ากับโครงรถ 



ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)  9G - 17 

 

 

หมายเหตุ： 

・ พ้ืนพิวของคานหลังตามที่แสดงเลข 2 ในภาพควร 

   จะสัมผัสกับพ้ืนผิวด้านบนของโครงรถ 
・ พ้ืนพิวของคานหลังตามที่แสดงเลข 3 ในภาพควร 

   จะสัมผสักับพ้ืนผิวด้านบนของโครงรถ 
 
 

 
 
 

1.   โครงรถ 
2.   พ้ืนผิวคานหลัง พ้ืนผิวสัมผัสกับพ้ืนผิวบนของ 
  โครงรถ 
3.   พ้ืนผิวคานหลัง พ้ืนผิวสัมผัสกับพ้ืนผิวบนของ 
      โครงรถ 
 
2. ติดต้ังกันชนหลังแบบขั้นบันไดเข้ากับรถยนต ์
หมายเหตุ： 

・ ขันโบลต์ยึด 3 ตัว บนด้านโครงรถของคานหลัง 

ค่าแรงขัน： 150 นิวตัน・เมตร {15.3 กิโลกรัม・เมตร / 111 ปอนด・์ฟุต} 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟ 



9G - 18 ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)   

 

 

      ล็อกฝากระโปรงหน้า 
 
 

การถอด 
 

1. การถอดกระจังหน้า 
 
1. ถอดกระจังหน้าออกจากรถยนต ์
หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก 2 ตัว 

・ ถอดคลิป 4 ตัว 
 

 
 

1.   สกรู 
2.   คลิป 
 

2. การถอดชุดฝากระโปรงหน้า 
 
1. ถอดชุดล็อกฝากระโปรงหน้าจากรถยนต ์
หมายเหตุ： 

・ ท าเครื่องหมายบนชุดล็อกฝากระโปรงหน้าและ 

   รถยต์ก่อนการถอด 

 
 

 
 

1.   การท าเครื่องหมาย 
 
หมายเหตุ： 

・ ถอดปลั๊กต่อสวิตช์ล๊อกฝากระโปรงหน้า (รุ่นที่มี 

   ระบบป้องกันการโจรกรรม)  
 

3. การถอดก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้า 
 
1. ถอดก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้าออกจาก 

ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 
หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก 2 ตัว 

 
2. ถอดก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้าออกจาก

สายควบคุม 
 

 
 

1.   ก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้า 
2.   สายควบคุม 
3.   สกรู 



ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)  9G - 19 

 

 
4. การถอดสายควบคุม   

 
1.  ถอดสายควบคุมออกจากรถยนต์      
 
หมายเหตุ : 
ดึงสายควบคุมออกในทิศทางเข้าหาข้างในตัวรถ           



9G - 20 ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)   

 

 

การติดตั้ง 
 
1. การติดตั้งสายควบคุม   

 
1. ติดต้ังสายควบคุมเข้ากับรถยนต ์
หมายเหตุ： 

・เดินสายควบคุมกลับเข้าที่เดิม 

 
2. การถอดก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้า 

 
1. ต่อก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้าเข้ากับสายควบคุม 
 
2. ติดต้ังก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้าเข้ากับฝาครอบ 

ชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 
 

 
 

1.   ก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้า 
2.   สายควบคุม 
3.   สกรู 
 
หมายเหตุ： 

・ ยืนยันชุดก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้าและ 

   ก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้าท างานได้ปกต ิ
 

3. การติดตั้งชุดฝากระโปรงหน้า 
 
1. ขันชุดล็อกฝากระโปรงหน้าเข้ากับตัวถังชั่วคราว 
หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อสวิตช์ล๊อกฝากระโปรงหน้า (รุ่นที่มี 

   ระบบป้องกันการโจรกรรม) 
・ ติดต้ังชุดล็อกฝากระโปรงหน้าเข้ากับตัวถัง และขัน 

  โบลต์ให้แน่นชั่วคราว 
 
2.  ปิดชุดฝากระโปรงหน้า 
หมายเหตุ： 

・ จัดต าแหน่งฝากระโปรงหน้าโดยที่ให้ความแตก  

   ต่างของระดับฝากระโปรงและบังโคลนเท่ากับค่าที ่
      ก าหนด 
・ หลังจากยืนยันการวัดระยะขันโบลต์ยึดของฝา 

   กระโปรงหน้า 

・ หลังจากขันโบลต์ยึดให้แน่น ตรวจความต่างของ

ระดับอีกครั้ง ถ้าค่าอยู่ภายนอกช่วงค่าที่ก าหนด 
ปรับความต่างของระดับด้วยการหมุนที่พักฝา
กระโปรง 

 

 
 

1.   ชุดฝากระโปรงหน้า 
2.   บังโคลนด้านหน้า 
3.   ที่พักฝากระโปรง 
4.   ชุดฝากระโปรงหน้า 
5.   ค่าที่ก าหนด (-0.5) ถึง (-2.5) มม. {(-0.02) ถึง  
    (-0.10) นิ้ว} 

 
3. ขันชุดล็อกฝากระโปรงหน้าเข้ากับตัวถังชั่วคราว 

หมายเหตุ： 

・ ขันโบลต์ยึดให้แน่นตามค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 10 นิวตัน・เมตร { 1.0 กิโลกรัม・เมตร /  

89 ปอนด์・นิ้ว } 

 
4. การติดตั้งกระจังหน้า 

 
1. ติดต้ังกระจังหน้าเข้ากับรถยนต ์
หมายเหตุ： 

・ ใส่ขอยึดของกระจังหน้าลงในช่องติดต้ังของ 

     กันชนหน้าตามที่แสดงในแผนภาพ 



ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)  9G - 21 

 

 
 

 
 

1.   กระจังหน้า 
 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิป 4 ตัว 

・ ถอดสกรูออก 2 ตัว 
 

 
 

1.   สกรู 
2.   คลิป 



9G - 22 ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)   

 

 

      แผงบังโคลนด้านหน้า 
 
 

การถอด 
 

1. การถอดกระจังหน้า 
 
1. ถอดกระจังหน้าออกจากรถยนต ์
หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก  

・ ถอดคลิป 4 ตัว 
 

 
 

1.   สกรู 
2.   คลิป 
 
2. การถอดบังโคลน 
 

1. ถอดบังโคลนออกจากแผงบังโคลนด้านหน้า 
 

3. การถอดไลเนอร์ด้านใน 
 

1. ถอดไลเนอร์ด้านในออกจากแผงบังโคลน
ด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูยึดออก  

 

 
                                                                                           
RTWC9GSH001401 

 
 

 
 

 
4. การถอดชุดประตูหน้า 

 

1. ถอดชุดกันชนด้านหน้าออกจากรถยนต ์
หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิป 10 ตัว 
 

 
 
 

5. การถอดแผงบังโคลนด้านหน้า 
 

1. ถอดแผงบังโคลนด้านหน้าออกจากรถยนต ์
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ทั้ง 6 ตัวออก



ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น) 9G - 23    
 

การติดตั้ง 
 
1. การติดตั้งแผงบังโคลนด้านหน้า 

 
1. ติดต้ังแผงบังโคลนด้านหน้าเข้ากับรถยนต ์
หมายเหตุ： 

・ ขันโบลต์ยึดให้แน่นตามค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 7 นิวตัน・เมตร { 0.7 กิโลกรัม・เมตร / 

 71 ปอนด・์นิ้ว } 
 

 
 

2. ตรวจสอบระยะห่าง 
หมายเหตุ： 

・ ตรวจแผงบังโคลนด้านหน้าและประตูหน้า 
 
 

 
 

1.   ระยะห่าง : 5.0  มม. {0.2 นิ้ว} 
2.   ความสูง, ความต่างของระดับ: ระนาบเดียวกัน 
 

2. การติดตั้งชุดกันชนด้านหน้า 
 
1. ติดต้ังชุดกันชนด้านหน้าเข้ากับรถยนต ์

 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิป 10 ตัว 
 

 
 

3. การติดตั้งไลเนอร์ด้านใน 
 
1. ติดต้ังไลเนอร์ด้านในเข้ากับแผงบังโคลนด้านหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรูยึด 

 
 

 
 

4. การติดตั้งบังโคลน 
 
1. ติดต้ังบังโคลนเข้ากับแผงบังโคลนด้านหน้า 
 

5. การติดตั้งกระจังหน้า 
 
1. ติดต้ังกระจังหน้าเข้ากับรถยนต ์
หมายเหตุ： 

・ ใส่ขอยึดของกระจังหน้าลงในช่องติดต้ังของ 

      กันชนหน้าตามที่แสดงในแผนภาพ 



9G - 24 ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)   

 

 
 

 
 

1.   กระจังหน้า 
 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิป 4 ตัว 

・ ติดต้ังสกร ู
 

 
 

1.   สกรู 
2.   คลิป 



ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)  9G - 25 

 

 

      ชุดประตูหลัง (Cab4) 
 
 

การถอด 
 

1. การถอดสายไฟประต ู
 
1. ถอดมัดสายไฟประตูออกจากมัดสายไฟตัวถังส่วนหลัง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดฝาครอบด้านล่างแผงเสากลาง และถอดปลั๊ก 

     ต่อมัดสายไฟประต ู
 

 
 

2. การถอดชุดประตูหลัง (Cab4) 
 
1. ถอดแขนกันประตูดีดกลับออกจากตัวถัง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูแขนกันประตูดีดกลับ 

 
2. ถอดโบลต์บานพับออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์บานพับด้านล่าง 

・ วางบล็อกไม้ใต้ประตูเพ่ือป้องกัน และใช้มือ 

   รองรับชุดประต ู

 
 

 
 

1.   บล็อกไม้ 
 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์บานพับด้านบน 

 
3. ลงระดับชุดประตูหน้า 
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การถอดแยกช้ินส่วน 
 

1. การถอดสวิตช์กระจกไฟฟ้า 
หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่มีกระจกไฟฟ้า 

1. ถอดสวิตช์กระจกไฟฟ้าออกจากประตูหลัง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก  

・ ถอดสวิตช์กระจกไฟฟ้า และถอดปลั๊กต่อ 
 

 
 

2. การถอดครอบประตูแบบดึง 
หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีกระจกไฟฟ้า 

 
1. ถอดชุดครอบประตูแบบดึงออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก  

 
3. การถอดมือจับตัวปรับกระจก 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีกระจกไฟฟ้า 

 
1. ถอดมือจับตัวปรับกระจกออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ เพ่ือถอดมือจับตัวปรับกระจก ถอดคลิปรัดใกล ้

     กับโคนของมือจับโดยใช้ลวด 

 
 

 
 

1.   มือจับตัวปรับ 
2.   คลิป 
3.   แหวนรอง 
 

4. การถอดแผงครอบประตูด้านหน้า 
 
1. ถอดแผงครอบประตูด้านหลังออกจากประตูหลัง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิปรัด 7 ต าแหน่งบนแผงครอบประต ู

   ด้านหน้า 
・ เปิดฝาครอบด้วยไขควงปากแบนขนาดเล็ก       

   และระวังไม่ให้มี ความเสียหายกับแผงประต ู
      ด้านหลังและถอดสกร ู
・ ถอดคลิปรัดข้างบนด้านหลังของแผงประต ู

     ด้านหลัง 
 

 
 

1.   สกรู 
2.   คลิป 
3.   ต าแหน่งคลิปรัด 
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5. การถอดโครงยึด 

 
1. ถอดโครงยึดออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก 2 ตัว 

 
6. การถอดชุดล าโพง 

 
1. ถอดชุดล าโพงออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูยึดออก และถอดปลั๊กต่อ 

 
7. การถอดขอบยาง 

 
1. ถอดขอบยางออกจากประตูหลัง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิป 

 
8.  การถอดแผ่นก้ันน้ า 

 
1. ถอดแผ่นก้ันน้ าออกจากประตูหลัง 
หมายเหตุ： 

・ ในขณะที่ถอดแผ่นก้ันน้ า โปรดระวังอย่าท าให้ 

   ได้รับความเสียหาย 
 

9. การถอดคันปรับ 
 
1. ถอดมือจับด้านในออกจากสายเคเบิลล็อกประต ู
 

10.  การถอดซีลขอบด้านนอก 
 
1. ถอดซีลขอบด้านนอกออกจากประตูหน้า 
 

11.  การถอดแนวกระจก 
 
1. ถอดช่องด้านหลังแนวกระจกออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ออก 

 
12.  การถอดกระจกประตูหน้า 

 
1. ถอดกระจกประตูหลังออกจากประตูหลัง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ 2 ตัว และดึงกระตกประตูหลังขึ้น 

 

 
 

13.  การถอดกระจกประตูหน้า 
 
1. ถอดมือจับตัวปรับกระจกออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ทั้ง 4 ตัวออก 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่มีกระจกไฟฟ้า 

・ ถอดปลั๊กต่อมอเตอร์กระจกไฟฟ้า 

 
14.  การถอดแนวกระจก 

 
1. ถอดแนวกระจกออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ดึงออกจากโครงประตูของช่อง 

 
15.  การถอดชุดล็อกประต ู

 
1. ถอดชุดล็อกประตู ออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูยึด 3 ตัวและโบลต์ 

・ ถอดส่วนเชื่อมและปลั๊กต่อมัดสายไฟ 

 
16.  การถอดมือจับประตูด้านนอก 

 
1. ถอดมือจับประตูด้านนอกออกจากประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ทั้ง 2 ตัวออก 

 
17.  การถอดสายไฟประต ู

 
1. ถอดมัดสายไฟประตูหน้าออกจากประตูหน้า 
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การประกอบ 
 

1. การติดตั้งสายไฟประต ู
 
1. ติดต้ังมัดสายไฟประตูเข้ากับประตูด้านหน้า 
 

2. การติดตั้งมือจับประตูด้านนอก 
 
1. ติดต้ังมือจับประตูด้านนอกเข้ากับประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ขันโบลต์ยึดให้แน่นตามค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 9 นิวตัน・เมตร { .9 กิโลกรัม・เมตร / 

80 ปอนด์・นิ้ว } 

 
3. การติดตั้งชุดล็อกประต ู

 
1. ติดต้ังชุดล็อกประตู เข้ากับประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรูยึด 3 ตัวและโบลต์ 

・ ถอดส่วนเชื่อมและปลั๊กต่อมัดสายไฟ 

 
4. การติดตั้งแนวกระจก 

 
1. ติดต้ังแนวกระจกเข้ากับประตูหน้า 
 

5.  การติดตั้งกระจกประตูหน้า 
 
1. ติดต้ังตัวปรับกระจกเข้ากับประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ใส่โบลต์ทั้ง 4 ตัว 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่มีกระจกไฟฟ้า 

・ ถอดปลั๊กต่อมอเตอร์กระจกไฟฟ้า 

 
6.  การติดตั้งกระจกประตูหน้า 

 
1. ติดต้ังกระจกประตูหลังเข้ากับประตูหลัง 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังกระจกประตูหน้าเข้ากับตัวปรับกระจก และ 

  ขันโบลต์ 2 ตัวให้แน่น 
 

 7.  การติดตั้งแนวกระจก 
 

1. ติดต้ังช่องด้านหลังแนวกระจกเข้ากับประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ใส่โบลต์ 

 
8.  การติดตั้งซีลขอบด้านนอก 

 
1. ติดต้ังซีลขอบด้านนอกเข้ากับประตูหน้า 
 

9. การติดตั้งมือจับประตูด้านนอก 
 
ต่อมือจับด้านในเข้ากับสายเคเบิลล็อกประต ู
 

10.  การติดตั้งขอบยาง 
 
1. ติดต้ังขอบยางเข้ากับประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ใส่คลิป 

 
11.  การติดตั้งแผ่นกั้นน้ า 

 
1. ติดต้ังแผ่นกั้นน้ าเข้ากับประตูหน้า 
 

12.  การติดตั้งชุดล าโพง 
 
1. ติดต้ังชุดล าโพงเข้ากับประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อ และติดต้ังสกรูยึด 

 
13.   การติดตั้งโครงยึด 

 
1. ติดต้ังโครงยึดเข้ากับประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรู 2 ตัว 

 
14.  การติดตั้งแผงครอบประตูด้านหน้า 

 
1. ติดต้ังแผงครอบประตูด้านหลังเข้ากับประตูหลัง 
หมายเหตุ： 

・  ติดต้ังคลิปรัด 7 ต าแหน่งบนแผงครอบประต ู

 ด้านหน้า 
・ ขันสกรู และปิดฝาครอบ 

・ ติดต้ังคลิปรัดข้างบนด้านหลังของแผงประตูด้น 

 หลัง 
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1.   สกรู 
2.   คลิป 
3.   ต าแหน่งคลิปรัด 
 

15.  การติดตั้งสวิตช์กระจกไฟฟ้า 
หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่มีกระจกไฟฟ้า 

 
1. ติดต้ังสวิตช์กระจกไฟฟ้าเข้ากับประตูหลัง 
หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อ และติดต้ังสวิตช์กระจกไฟฟ้า 

・ ถอดสกรูออก  
 

 
 

 
16.   การติดตั้งชุดครอบประตูแบบดึง 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีกระจกไฟฟ้า 

 
1. ติดต้ังชุดครอบประตูแบบดึงเข้ากับประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกร ู

 
17.  การติดตั้งมือจับตัวปรับกระจก 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีกระจกไฟฟ้า 

 
1. ติดต้ังตัวปรับกระจกเข้ากับประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ เม่ือปิดกระจกประตูหน้า ติดต้ังมือจับตัวปรับกระจก 

   ตามภาพ 
 
 

 
 
1.   45° 
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การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งชุดประตูหลัง (Cab4) 
 
1. จัดต าแหน่งฟินิชเชอร์ประตูหน้ากับตัวถัง 
 
2. ติดต้ังโบลต์บานพับเข้ากับบานพับและประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังโบลต์บานพับด้านบน 

・ ติดต้ังโบลต์บานพับด้านล่าง 

ค่าแรงขัน： 34 นิวตัน・เมตร { 2.0 กิโลกรัม・เมตร /  

15 ปอนด์・ฟุต } 

 
3. ติดต้ังแขนกันประตูดีดกลับเข้ากับตัวถัง 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรูแขนกันประตูดีดกลับ 

ค่าแรงขัน： 24 นิวตัน・เมตร { 2.5 กิโลกรัม・เมตร /  

18 ปอนด์・ฟุต } 

 
2. การติดตั้งสายไฟประต ู

 
1. ต่อมัดสายไฟประตูเข้ากับมัดสายไฟตัวถังส่วนหลัง 
หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟประตู และติดต้ังฝาครอบ 

     แผงตกแต่งส่วนล่างเสากลาง 
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การปรับต้ัง 
 

1. การปรับบานพับประต ู
 
1. ปรับแต่งชุดประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ต าแหน่งของประตูสามารถปรับได้โดยขยับบานพับ 

     ประต ู
・ ก่อนท าการปรับแต่ง ติดประตูเข้าชั่วคราว 

・ เม่ือปรับช่องว่างระหว่างประตูและตัวถัง ขันบานพับ 

     ประตูให้หลวม 
・ ขันบานพับประตูให้หลวมและ ปรับช่องว่างระหว่าง 

     ประตูและตัวถัง 
 

 
 

 
2. การปรับบานพับประต ู

 
1. ปรับแต่งชุดประตูหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ขันสกรูของสลักประตูให้หลวม และวางชิ้นไม้บนสลักประต ู

     และทุบด้วยค้อนเพ่ือปรับต าแหน่งของสลักประตูสลักประต ู
・ สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมโดยการเคล่ือนต าแหน่งของ 

     สลักประตูขึ้นและลง เพ่ือที่จะให้พ้ืนผิวด้านใต้ของสลักลิ้น 
     ขนานกับสลักประต ู
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กันโคลนช่วงล่างด้านหน้า 
 

การถอด 
 

1. การถอดกันโคลนช่วงล่างด้านหน้า 
หมายเหตุ： 

・ 2WD ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี ้

 
1. ถอดกันโคลนช่วงล่างด้านหน้าออกจากโครงรถ 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ทั้ง 5 ตัวและคลิปรัดออก 
 

 
 

1.  โบลต์ 
2.   คลิป 
 
หมายเหตุ： 

・ 4WD ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี ้

 
2. ถอดกันโคลนช่วงล่างด้านหน้าออกจากโครงรถ 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ทั้ง 5 ตัวออก 

 
3. ถอดกันโคลนช่วงล่างด้านหลังออกจากโครงรถ 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ทั้ง 4 ตัวออก 



ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)  9G - 33 

 

 

การติดตั้ง 
 

1.  การติดตั้งกันโคลนช่วงล่างด้านหน้า 
หมายเหตุ： 

・ 2WD ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี ้

 
1. ติดต้ังกันโคลนช่วงล่างด้านหน้าลงที่โครงรถ 
หมายเหตุ： 

・ ขันคลิปรัดและโบลต์ทั้ง 5 ตัวให้แน่น 
 

 
 

1. โบลต์ 
2.   คลิป 
 
หมายเหตุ： 

・ 4WD ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี ้

 
2. ติดต้ังกันโคลนช่วงล่างด้านหน้าลงที่โครงรถ 
หมายเหตุ： 

・ ขันโบลต์ 4 ตัว ให้แน่น 

 
3. ติดต้ังกันโคลนช่วงล่างด้านหลังลงที่โครงรถ 
หมายเหตุ： 

・ ขันโบลต์ 5 ตัว ให้แน่น 
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ชุดแผงประตูด้านข้าง (Spacecab) 
 

การถอด 
 

1. การถอดสายไฟประต ู
 
1. ถอดมัดสายไฟประตูออกจากมัดสายไฟตัวถังส่วนหลัง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดฝาครอบด้านล่างแผงเสากลาง และถอดปลั๊ก 

     ต่อมัดสายไฟประต ู
 

2. การถอดชุดแผงประตูด้านข้าง (Spacecab) 
 
1. ถอดแขนกันประตูดีดกลับออกจากตัวถัง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูแขนกันประตูดีดกลับ 

 
2. ถอดโบลต์บานพับออกจากแผงประตูด้านข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์บานพับด้านล่าง 

・ วางบล็อกไม้ใต้ประตูเพ่ือป้องกัน และใช้มือรองรับ 

   ชุดประต ู
 
 

 
 

1.   บล็อกไม้ 
 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์บานพับด้านบน 

 
3. ลดระดับแผงประตูด้านข้าง 
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การถอดแยกช้ินส่วน 
 
1. การถอดแผงครอบประตูด้านหน้า 

 
1. ถอดชุดครอบประตูแบบดึงออกจากแผงประตู

ด้านข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก  

 
2. ถอดหน้ากากออกจากแผงประตูด้านข้าง 
 
3. ถอดโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยออกจากแผง

ด้านข้าง 
 
4. ถอดแผงครอบประตูออกจากแผงประตูด้านข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิปรัด 13 ต าแหน่งบนแผงครอบประตูด้านหน้า 
 

 
 

1.   ต าแหน่งคลิปรัด 
 

2. การถอดล้ินเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 
 
1. ถอดล้ินเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลังออกจาก

แผงประตูด้านข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูยึดออก 2 ตัว และถอดปลั๊กต่อ 

 
3. การถอดโครงยึด 

 
1. ถอดหน้ากากออกจากแผงประตูด้านข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ทั้ง 2 ตัวออก 

 
4.  การถอดชุดล็อกประต ู

 
1. ถอดชุดล็อกประตูออกจากแผงประตูด้านข้าง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสายล็อกประต ู

・ ถอดสกรูยึด 3 ตัว และโบลต์ 

・ ถอดส่วนเชื่อมและปลั๊กต่อมัดสายไฟ 
 

 
 

1.   ต าแหน่งคลิปรัด 
 
2. ถอดชุดล็อกประตูออกจากแผงประตูด้านข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ยึด 3 ตัวและดึงส่วนเชื่อมและปลั๊ก 

     ต่อสายไฟออกมาในทิศทางขึ้น 
 
3. ถอดชุดล็อกประตูออกจากแผงประตูด้านข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ยึด 3 ตัว และดึงส่วนเชื่อมและปลั๊ก 

     ต่อสายไฟออกมาในทิศทางขึ้น 
 

5. การถอดขอบยาง 
 
1. ถอดขอบยางออกจากแผงประตูด้านข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิปรัดและกาวสองหน้า 

・ ท าความสะอาดพ้ืนที่ขอบยางของแผงประต ู 

   ด้านข้างเพ่ือที่จะไม่มีกาวสองหน้าหลงเหลืออยู่ 
・ เช็ดคราบกาวที่หลงเหลืออยู่บนแผงประตูด้านข้าง  

  ด้วยผ้านุ่ม และน้ ามันปลอดสารตะก่ัว 
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1.   ขอบยางด้านนอก 
2.   แผงประตูด้านข้าง 
3.   ขอบยางด้านนอก 
4.   เทปกาวสองหน้า 
 

6. การถอดกระจกหูช้าง 
 
1. ถอดบานพับออกจากกระจกหูช้าง 
 

 
 

1.   บานพับ 
2.   สกรู 
3.   หัวนอตหมวก 
4.  โบลต์ 

1.   กระจกหูช้าง 
2.   สกรู 
3.   คลิป 
 
3. ถอดขอบยางออกจากกระจกหูช้าง 
 

7. การถอดสายไฟประต ู
 
1. ถอดมัดสายไฟประตูออกจากแผงประตูด้านข้าง 

 
2. ถอดกระจกหูช้างออกจากแผงประตูด้านข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรู 2 ตัว และคลิปรัด 2 ตัว 
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การประกอบ 
 
1. การติดตั้งสายไฟประต ู

 
1. ติดต้ังมัดสายไฟประตูเข้ากับแผงประตูด้านข้าง 
 

2. การติดตั้งกระจกหูช้าง 
 
1. ติดต้ังขอบยางเข้ากับกระจกหูช้าง 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังขอบยางโดยจัดเรียงขอบที่มีเครื่องหมาย สี 

  ขาวเข้ากับมุมบนของแผงประตูด้านข้าง 
 
2. ติดต้ังกระจกหูช้างเข้ากับแผงประตูด้านข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรู 2 ตัว และคลิปรัด 2 ตัว 
 

 
 

1.   กระจกหูช้าง 
2.   สกรู 
3.   คลิป 
 
3. ติดต้ังบานพับเข้ากับกระจกหูช้าง 

 

 
 

1.   บานพับ 
2.   สกรู 
3.   หัวนอตหมวก 
4.  โบลต์ 
 

3. การติดตั้งขอบยาง 
 
1. ติดต้ังขอบยางเข้ากับแผงประตูด้านข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิปรัดและกาวสองหน้า 
 

 
 

1.   ขอบยางด้านนอก 
2.   แผงประตูด้านข้าง 
3.   ขอบยางด้านนอก 
4.   เทปกาวสองหน้า 

 
  4. การติดตั้งชุดล็อกประต ู
 

1. ติดต้ังชุดล็อกด้านล่างเข้ากับแผงประตูด้านข้าง 
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หมายเหตุ： 

・ ขันโบลต์ยึดให้แน่นตามค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 7 นิวตัน・เมตร {0.7 กิโลกรัม・เมตร /  

71 ปอนด์・นิ้ว } 
 

 
 
 

1.   ชุดล็อกประต ู
2.   ชุดล็อกประต ู
3.   สายควบคุม 
4.   ปลั๊กต่อหัวฉีด 
 

2. ติดต้ังชุดล็อกด้านล่างเข้ากับแผงประตูด้านข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ขันโบลต์ยึดให้แน่นตามค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 11 นิวตัน・เมตร { 1.0 กิโลกรัม・เมตร /  

89 ปอนด์・นิ้ว } 

 

 

 
 
 

1.   ชุดล็อกประต ู
2.   สายควบคุม 
3.   ปลั๊กต่อหัวฉีด 
4.   ชุดล็อกประต ู
 

3. ติดต้ังชุดล็อกด้านล่างเข้ากับแผงประตูด้านข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ขันโบลต์ยึดให้แน่นตามค่าแรงขันที่ก าหนด 

  ค่าแรงขัน： 11 นิวตัน-เมตร { 1.1 กิโลกรัม-เมตร /  

     97 ปอนด-์นิ้ว}  
หมายเหตุ： 

・ ต่อส่วนเชื่อมและปลั๊กต่อมัดสายไฟปลั๊กต่อ 

 
4. การติดตั้งโครงยึด 

 
1. ติดต้ังโครงยึดเข้ากับแผงประตูด้านข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ใส่โบลต์ 2 ตัว 

 
5. การติดตั้งลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

 
1. ติดต้ังลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลังเข้ากับ 

แผงประตูด้านข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ต่อส่วนเชื่อมและปลั๊กต่อมัดสายไฟ และคิดต้ัง 

     โบ้ลต์ 2 ตัว 
ค่าแรงขัน： 46 นิวตัน・เมตร { 4.7 กิโลกรัม・เมตร /  

34 ปอนด์・ฟุต } 
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6. การติดตั้งแผงครอบประตูด้านหน้า 
 
 1. ติดต้ังแผงครอบประตูเข้ากับแผงประตูด้านข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิปรัด 13 ต าแหน่งบนแผงประต ู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   ต าแหน่งคลิปรัด 
 
1. ติดต้ังโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยเข้ากับแผงประตูด้าน 
 ข้าง 
ค่าแรงขัน： 46 นิวตัน・เมตร { 4.7 กิโลกรัม・เมตร /  

34 ปอนด์・ฟุต } 

 
2. ติดต้ังโครงยึดเข้ากับแผงประตูด้านข้าง 
 
3. ติดต้ังชุดครอบประตูแบบดึงเข้ากับแผงประตูด้านข้าง 
 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกร ู
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การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งชุดแผงประตูด้านข้าง (Spacecab) 
 
1. จัดเรียงแผงประตูด้านข้างเข้ากับตัวถัง 
 
2. ติดต้ังโบลต์บานพับเข้ากับบานพับและแผงประตู

ด้านข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังโบลต์บานพับด้านบน 

・ ติดต้ังโบลต์บานพับด้านล่าง 

ค่าแรงขัน： 34 นิวตัน・เมตร { 2.0 กิโลกรัม・เมตร / 

 15 ปอนด・์ฟุต } 

 
3. ติดต้ังแขนกันประตูดีดกลับเข้ากับตัวถัง 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรูแขนกันประตูดีดกลับ 

ค่าแรงขัน： 24 นิวตัน・เมตร { 2.4 กิโลกรัม・เมตร / 

18 ปอนด์・ฟุต } 

 
2. การติดตั้งสายไฟประต ู
 
1. ต่อมัดสายไฟประตูเข้ากับมัดสายไฟตัวถังส่วนหลัง 
หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟประตู และติดต้ังฝาครอบแผง 

  ตกแต่งส่วนล่างเสากลาง 
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การปรับตั้ง 
 

1. การปรับบานพับประต ู
 
1. ปรับชุดแผงประตูด้านข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ต าแหน่งของประตูสามารถปรับได้โดยขยับบาน       

   พับประต ู
・ ก่อนท าการปรับแต่ง ติดประตูเข้าชั่วคราว 

・ เม่ือปรับช่องว่างระหว่างประตูและตัวถังขันบานพับ 

     ประตูให้หลวม 
・ ขันบานพับประตูให้หลวมและปรับช่องว่างระหว่าง 

     ประตูและตัวถัง 
 

 
 

2. การปรับบานพับประต ู
 
1. ปรับชุดแผงประตูด้านข้าง 
หมายเหตุ： 

・ ปรับการปิดของประตูโดยการขยับต าแหน่งของ 

  สลักประตูขึ้นและลงโดยการปรับความหนาของ 
    แผ่นปรับ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
1.   ตัวปรับตั้ง 
2.   สลักประต ู
3.  โบลต์ 
 
หมายเหตุ： 

・ ขันสกรูของสลักประตูให้หลวมและวางชิ้นไม้บน

สลักประตูและทุบด้วยค้อนเพ่ือปรับต าแหน่ง 
ของสลักประต ู

・ ปรับการปิดของประตูโดยการเลื่อนต าแหน่ง 

สลักประต ู
 

 
 

1.   โบลต์ 
2.   สลักประต ู
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บังโคลนหลัง 
 
 

การถอด 
 

1. การถอดแผ่นด้านหน้า 
หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใชได้ กับแบบหัวเก๋งมาตรฐาน 

 
1. ถอดแผ่นบังโคลนหน้าออกจากกระบะหลัง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก 3 ตัว 
 

 
 

1.   นอต J 
2.   ไลเนอร์ด้านใน 
3.   กาบ 
4.   สกรู 
 

2. การถอดบังโคลนหลัง 
หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรถยนต์ที่มีบังโคลน 

  หลัง 
 
1. ถอดบังโคลนหลังออกจากกระบะหลัง 
หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก 3 ตัว 

 
 

 
 

1.   สกรู 
2.   นอต J 
3.   ไลเนอร์ด้านใน 
4.   บังโคลนหลัง 
 

3. การถอดไลเนอร์ด้านใน 
 
1. ถอดไลเนอร์ด้านในออกจากกระบะหลัง 
หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้ กับแบบหัวเก๋งมาตรฐาน   

      แบบมีแผ่นบังโคลนหน้า 
・ ด้านซ้าย: ถอดคลิป 7 ตัว 

・ ด้านขวา: ถอดคลิป 6 ตัว 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้ กับแบบหัวเก๋งมาตรฐาน 

     แบบไม่มีแผ่นบังโคลนหน้า 
・ ด้านซ้าย: ถอดคลิป 10 ตัว 

・ ด้านขวา: ถอดคลิป 9 ตัว 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้ กับหัวเก๋งแบบกว้าง 

・ ด้านซ้าย: ถอดคลิปทั้ง 9 ตัวและสกรูออก 

・ ด้านขวา: ถอดคลิปทั้ง 8 ตัวและสกรูออก 
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การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งไลเนอร์ด้านใน 
 
1. ติดต้ังไลเนอร์ด้านในเข้ากับกระบะหลัง 
หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้ กับแบบหัวเก๋งมาตรฐาน  

      แบบมีแผ่นบังโคลนหน้า 
・ ด้านซ้าย: ถอดคลิป 7 ตัว 

・ ด้านขวา: ถอดคลิป 6 ตัว 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้ กับแบบหัวเก๋งมาตรฐาน  

     แบบไม่มีแผ่นบังโคลนหน้า 
・ ด้านซ้าย: ถอดคลิป 10 ตัว 

・ ด้านขวา: ถอดคลิป 9 ตัว 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้ กับหัวเก๋งแบบกว้าง 

・ ด้านซ้าย: ถอดคลิปทั้ง 9 ตัวและสกรูออก 

・ ด้านขวา: ถอดคลิปทั้ง 8 ตัวและสกรูออก 

 
2. การติดตั้งบังโคลนหลัง 

หมายเหตุ： 

・ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรถยนต์ที่มีบังโคลนหลัง 

 
1. ติดต้ังบังโคลนหลังเข้ากับกระบะหลัง 
หมายเหตุ： 

・ขันสกรู 3 ตัวด้วยค่าแรงขันที่ก าหนด  

ค่าแรงขัน： 3 นิวตัน-เมตร {0.3 กิโลกรัม-เมตร/ 

27 ปอนด์-นิ้ว } 
หมายเหตุ： 

・ ใส่นอต J เข้าให้แน่นจนกว่าจะแตะปลายด้านใน

ของแผง 
 
 

 
 

 
1.   สกรู 
2.   นอต J 
3.   ไลเนอร์ด้านใน 
4.   บังโคลนหลัง 

3. การติดตั้งแผ่นด้านหน้า  
หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใชได้ กับแบบหัวเก๋งมาตรฐาน 

 
1. ติดต้ังบังโคลนด้านหน้าเข้ากับกระบะหลัง 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรู 3 ตัว 

・ ใส่นอต J เข้าให้แน่นจนกว่าจะแตะปลายด้านใน 

      ของแผง 
 

 
 

 
1.   นอต J 
2.   ไลเนอร์ด้านใน 
3.   กาบ 
4.   สกรู 



9G - 44 ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)  

 

 

      ข้อมูลเสริม  
 
 

1. ภาพส่วนประกอบ       หมายเหตุ : 
        ・บันไดกันชนหลัง รุ่น 2WD     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
            RTWC9HLF000201 
 

1.   เปลือกหุ้ม 
2.    ส่วนรองรับ   
3.    คานหลัง  
4.    แผ่นรองบันได  

5.    สายไฟเพ่ิมความยาว  
6.    ชุดไฟส่องป้ายทะเบียน    

 
หมายเหตุ：  

・บันไดกันชนหลัง รุ่น 4WD     



ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)  9G - 45 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   แผ่นรองตัวกลาง 
2.   เปลือกหุ้ม 
3.   ส่วนรองรับ 
4.   คานหลัง 

 
 
 
5.   แผ่นรองบันได 
6.   ปลั๊กต่อหัวฉีด 
7.   ชุดไฟส่องป้ายทะเบียน 

 
หมายเหตุ： 

・ บังโคลนหลัง 



9G - 46 ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)   

 

 
 

 
 

1.   ไลเนอร์ด้านใน 
2.   บังโคลนหลัง, รุ่นที่มีบังโคลนหลัง 

 
3.   กาบ, รุ่นที่มีกาบเก๋งมาตรฐาน 

 
หมายเหตุ： 

・ กันโคลนช่วงล่างด้านหน้า 



ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)  9G - 47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   2WD 
2.   กันโคลนช่วงล่างด้านหน้า 
3.   4WD 

 
4.  กันโคลนช่วงล่างด้านหน้า 
5.  กันโคลนช่วงล่างด้านหลัง 

 
หมายเหตุ： 

・ บันไดข้าง 



9G - 48 ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   แผ่นรองบันได 
2.   ด้านหน้า 
3.   โครงยึดด้านหน้า 
4.   โครงยึดด้านหน้า 
5.   โครงยึดตัวกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.   โครงยึดด้านหลัง 
7.   ครอบโครงยึดด้านหลัง 
8.   ฝาครอบด้านหลัง 

 
หมายเหตุ： 

・ ชุดฝากระโปรงหน้า 



ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)  9G - 49 

 

 
 

 
 

1.   ชุดแต่งฝากระโปรง 
2.   ฝากระโปรงหน้า 
3.   นอต 

 
4. โบลต์ 

 
หมายเหตุ： 

・ ล็อกฝากระโปรงหน้า 



9G - 50 ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)   

 

 
 

 
 

1.   กระจังหน้า 
2.   สายควบคุม 
3.   ก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้า 

 
4.   ตัวป้องกันสายเคเบิล 
5.   ชุดฝากระโปรงหน้า 

 
หมายเหตุ： 

・ แผงบังโคลนด้านหน้า 
 
 



ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)  9G  - 51 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.   บังโคลนด้านหน้า 
2.   ที่ยึดกันชน 
3.   บังโคลนหลัง 

 
 
4.   ไลเนอร์ด้านใน 
5.   กันชนด้านหน้า 

 
หมายเหตุ： 

・ ชุดประตูหน้า 



9G - 52 ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   โบลต์บานพับด้านบน 
2.   โบลต์บานพับด้านบน 
3.   สายไฟประต ู

 
4.   ชุดประตูหน้า 
5.   แขนกันประตูดีดกลับ 



ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)  9G  - 53 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การติดตั้งแผงครอบประตูด้านหน้า 
2. สวิตช์กระจกไฟฟ้า 
3. ชุดครอบประตูแบบดึง 
4. สายไฟประต ู
5. ฝาครอบกระจกประต ู
6. ชุดประตูหน้า 
7.   ฝาครอบกระจกประต ู
8. ซีลขอบด้านนอก 
9. แนวกระจก 
10. ขอบยางด้านนอก 
11. กระจกประตูหน้า 

 
 
12.  ตัวปรับกระจก 
13.  ชุดล็อกประต ู
14.  มือจับประตูด้านนอก 
15.  มือจับประตูด้านใน 
16.  แนวกระจก 
17.  แผ่นกั้นน้ า 
18.  ชุดล าโพง 
19.  โครงยึด 
20.  แขนกันประตูดีดกลับ 

 
หมายเหตุ： 

・ ชุดประตูหลัง 



9G - 54 ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชุดประตูหลัง 
2. โบลต์บานพับด้านบน 
3. สายไฟประต ู

 
4.   แขนกันประตูดีดกลับ 
5.   โบลต์บานพับด้านบน 



ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)  9G - 55 

 

 
 

 
 

 
1.  แผงครอบประตูด้านหลัง 
2.  สวิตช์กระจกไฟฟ้า 
3.  สายไฟประต ู
4.  มือจับประตูด้านใน 
5.  ชุดล็อกประต ู
6.  ฝาครอบประตูหลังด้านบน 
7.  แผงประตูหลัง 
8.  ซีลขอบด้านนอก 
9.  แนวกระจก 
10. ขอบยางประตูหลัง 

 
11.  กระจกประตูหลัง 
12.  กระจกประตูหน้า 
13.  มือจับประตูด้านนอก 
14.  แนวกระจก 
15.  แผ่นกั้นน้ า 
16.  ชุดล าโพง 
17.  โครงยึด 
18.  แขนกันประตูดีดกลับ 

 
หมายเหตุ： 

・ แผงประตูด้านข้าง 



9G - 56 ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   แผงประตูด้านข้าง 
2.   โบลต์บานพับด้านบน 
3.   แขนกันประตูดีดกลับ 

4.  โบลต์บานพับด้านบน 
5.  สายไฟประต ู



ฝากระโปรงหน้า, บังโคลน, ประต ู(ทุกรุ่น)  9G - 57 

 
 

 
 
 

 
 

 
1.  ลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 
2.  แผงครอบประตูด้านหลัง 
3.  ชุดครอบประตูแบบดึง 
4.  ชุดล็อกประต ู
5.  แผงประตูด้านข้าง 
6.  กระจกหูช้าง 
7.  ขอบยาง 

 
8.   ขอบยางกระจกหูช้าง 
9.   แผงกลอนล็อกประต ู
10.  แขนกันประตูดีดกลับ 
11.  ชุดล็อกประต ู
12.  ชุดล็อกประต ู
13.  โครงยึด 



โครงสร้างหัวเก๋ง (ทุกรุ่น)  9H - 1 
 

ตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม 
 

โครงสร้างหัวเก๋ง 
 

(ทุกรุ่น) 
 

สารบัญ 
 

กระจังหน้า 9H-2 

 การถอด 9H-2 

 การติดตั้ง 9H-3 

ช่องดักอากาศด้านหน้า 9H-4 

 การถอด 9H-4 

 การติดตั้ง 9H-5 

วาล์วช่องปล่อยลม 9H-6 

 การถอด 9H-6 

 การติดตั้ง 9H-6 

กันชนด้านหน้า 9H-7 

 การถอด 9H-7 

 การติดตั้ง 9H-9 

ข้อมูลเสริม 9H-11 



9H - 2 โครงสร้างหัวเก๋ง (ทุกรุ่น)   
 

กระจังหน้า 
 

การถอด 
 

1. การถอดกระจังหน้า 
 

1. ถอดกระจังหน้าออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก  

・ ถอดคลิป 4 ตัว 
 

 
 

1.   สกรู 

2.   คลิป 



โครงสร้างหัวเก๋ง (ทุกรุ่น)  9H - 3 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งกระจังหน้า 
 

1. ติดต้ังกระจังหน้าเข้ากับรถยนต ์
หมายเหตุ： 

・ ใส่ขอยึดของกระจังหน้าลงในช่องติดต้ังของกันชน 

 หน้าตามที่แสดงในแผนภาพ 
 

 

 
 

1.   กระจังหน้า 
 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิป 4 ตัว 

・ ติดต้ังสกร ู
 

 
 

1.   สกรู 

2.   คลิป



9H - 4 โครงสร้างหัวเก๋ง (ทุกรุ่น)   
ช่องดักอากาศด้านหน้า 

 

การถอด 
 

1. การถอดช่องดักอากาศด้านหน้า 
1. ถอดช่องดักอากาศด้านหน้าออกจากกันชนหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ทั้ง 5 ตัวและคลิปรัดออก 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้ กับแบบหัวเก๋งมาตรฐาน 

・ ช่องดักอากาศด้านหน้าสามารถแบ่งได ้
 

 



โครงสร้างหัวเก๋ง (ทุกรุ่น)  9H - 5 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งช่องดักอากาศด้านหน้า 
 

1. ติดต้ังช่องดักอากาศด้านหน้าเข้ากับกันชนหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ใส่คลิป J ให้สุด 

・ ติดต้ังคลิปและขันโบลต์ให้แน่นตามค่าแรงขันที่

ก าหนดไว้ 

ค่าแรงขัน： 3 นิวตัน・เมตร { 0.3 กิโลกรัม・เมตร /  

27 ปอนด์・นิ้ว } 



9H - 6 โครงสร้างหัวเก๋ง (ทุกรุ่น)   
 

วาล์วช่องปล่อยลม   

 

การถอด  
 

1.  การถอดวาล์วช่องปล่อยลม    
 

1. ติดต้ังวาล์วช่องปล่อยลมเข้ากับหัวเก๋ง   

 

การติดตั้ง  
 

1. การติดตั้งวาล์วช่องปล่อยลม    
 

1. ติดต้ังวาล์วช่องปล่อยลมเข้ากับหัวเก๋ง        
      



โครงสร้างหัวเก๋ง (ทุกรุ่น)  9H - 7 
 

กันชนด้านหน้า 
 

การถอด 
 

1. การถอดกระจังหน้า 
 

1. ถอดกระจังหน้าออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก  

・ ถอดคลิป 4 ตัว 
 

 
 

1.   สกรู 

2.   คลิป 
 

2. การถอดชุดประตูหน้า 
 

ถอดชุดกันชนด้านหน้าออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิป 10 ตัว 
 

 
 

3. การถอดชุดประตูหน้า 

1. ถอดซีลกันชนออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิปทั้ง 6 ตัว ที่ด้านในด้านหนึ่ง 
 

 
 

1.   ยางรองฝากระโปรง 

2.   ยางรองฝากระโปรง 
 
2. ถอดชุดกันชนด้านหน้าออกจากรถยนต ์
 

 
 

3. ถอดชุดเหล็กรับแรงกระแทกกันชนด้านหน้าออกจาก 

รถยนต์ 



9H - 8 โครงสร้างหัวเก๋ง (ทุกรุ่น)   
 

 

 
 

4. การถอดโครงยึดกรอบกันชน 

1. ถอดขายึดกรอบกันชนออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ถอดขายึดด้านข้างตัวรองรับ 

・ ถอดขายึดด้านข้างตัวรองรับ 
 

 
 

1.   ขายึดด้านข้างตัวรองรับ 

2.   ขายึดด้านข้างตัวรองรับ 



โครงสร้างหัวเก๋ง (ทุกรุ่น)  9H - 9 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งโครงยึดกรอบกันชน 
1. ติดต้ังขายึดกรอบชนเข้ากับรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังขายึดด้านใต้ตัวรองรับ 

・ ติดต้ังขายึดด้านข้างตัวรองรับ 
 

 
 

1.   ขายึดด้านข้างตัวรองรับ 

2.   ขายึดด้านใตต้ัวรองรับ 
 

2. การติดตั้งชุดประตูหน้า 
 

1. ติดต้ังชุดเหล็กรับแรงกระแทกกันชนด้านหน้าเข้า

กับรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ขันโบลต์ยึดให้แน่นตามค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 62 นิวตัน・เมตร { 6.3 กิโลกรัม・เมตร /  

46 ปอนด์・ฟุต } 
 

 
 

2. ติดต้ังชุดกันชนด้านหน้าเข้ากับรถยนต ์

 

 

 
 

3. ติดต้ังซีลกันชนเข้ากับรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิปทั้ง 6 ตัวที่ด้านในด้านหนึ่ง 
 

 
 

1.   ซีลกันชนด้านบน 

2.   ซีลกันชนด้านล่าง 
 
3. การติดตั้งไฟตัดหมอก 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับแบบที่มีไฟตัดหมอก 
 

1. ติดต้ังไฟตัดหมอกเข้ากับชุดกันชนหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ขันโบลต์ยึดให้แน่นตามค่าแรงขันที่ก าหนด 



9H - 10 โครงสร้างหัวเก๋ง (ทุกรุ่น)   
 

 

 
 

1.   นอต 
 

ค่าแรงขัน： 7 นิวตัน・เมตร { 0.7 กิโลกรัม・เมตร /  

62 ปอนด์・นิ้ว } 
 

4. การติดตั้งชุดกันชนด้านหน้า 
 

1. ติดต้ังชุดกันชนด้านหน้าเข้ากับรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิป 10 ตัว 
 

 
 

5. การติดตั้งกระจังหน้า 
 

1. ติดต้ังกระจังหน้าเข้ากับรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ใส่ขอยึดของกระจังหน้าลงในช่องติดต้ังของกัน

ชนหน้าตามที่แสดงในแผนภาพ 

1.   กระจังหน้า 
 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิป 4 ตัว 

・ ติดต้ังสกร ู
 

 
 

1.   สกรู 

2.   คลิป 



โครงสร้างหัวเก๋ง (ทุกรุ่น)  9H - 11 
 

ข้อมูลเสริม 
 

1. ภาพส่วนประกอบ หมายเหตุ： 

・ กันชนด้านหน้า 

 

 
 
 

1.   กระจังหน้า 

2.   กันชนด้านหน้า 

3.   กันชนด้านหน้า 

4.   ชุดเหล็กรับแรงกระแทกกันชนหน้า 
 

หมายเหตุ： 

・ ช่องดักอากาศด้านหน้า 

5.   ขายึดด้านข้างตัวรองรับ 

6.   ขายึดด้านข้างตัวรองรับ 
 
 

 

・ หัวเก๋งมาตรฐาน 



9H - 12 โครงสร้างหัวเก๋ง (ทุกรุ่น)   
 

 

 
 

1.  ช่องดักอากาศด้านหน้า 

2.  คลิป J 
3. โบลต์ 

 
4.   คลิป 

 
หมายเหตุ： 

・ หัวเก๋งแบบกว้าง 

 

 
 

1.   ช่องดักอากาศด้านหน้าฝั่งซ้าย 

2.   คลิป J 
3.   ช่องดักอากาศด้านหน้าฝั่งขวา 

 
4.   คลิป 

5.  โบลต์ 

 
หมายเหตุ： 

・ กระจังหน้า 



โครงสร้างหัวเก๋ง (ทุกรุ่น)  9H - 13 
 

 

 

1.   กระจังหน้า 
2.   คลิป 

3.   สกรู 

 
หมายเหตุ： 

・ วาล์วช่องปล่อยลม 

 

 
 

1.   วาล์วช่องปล่อยลม 



 เบาะน่ัง (ทุกรุ่น)  9I - 1 
 

ตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม 
 

ที่นั่ง 
 

(ทุกรุ่น) 
 

สารบัญ 
 

ที่นั่งด้านหลัง 9I-2 

การถอด 9I-2 

การติดตั้ง 9I-3 

ที่นั่งด้านหน้า 9I-4 

การถอด 9I-4 

การติดตั้ง 9I-7 

ข้อมูลเสริม 9I-10 



9I - 2 เบาะน่ัง (ทุกรุ่น)  
 

ท่ีน่ังด้านหลัง 
 

 

การถอด 
 
1.  การถอดที่นั่งด้านหลัง 
 

1. ถอดที่นั่งด้านหลังออกจากตัวรถ 

หมายเหตุ： 

・ ถอดฝาครอบ 

・ ดึงสายทิปอัปเพ่ือถอดเบาะรองนั่ง และถอด

โบลต์ 3 ตัว 

・ ดึงสายพับพนักพิง เพ่ือลดพนักพิง และถอด

นอต 3 ตัว 

・ ดึงหัวเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลังออกจากยางยืด 

     ของพนักพิง 
 

 
 

1.   ที่นั่งด้านหลัง 

2.   ฝาครอบ 

3.   สายพับพนักพิง 

4.   นอต 

5.  โบลต์ 
6.   สายทิปอัป 

 
 

 
 
1.   เบาะรองนั่งเบาะหลัง, ด้านขวา 

2.   พนักพิงหลังที่นั่งด้านหลัง 

3.   เบาะรองนั่งเบาะหลัง, ด้านขวา 

4.   ขายึดบานพับ, ด้านขวา 

5.   ขายึดบานพับ, กลาง 

6.   ขายึดบานพับ, ด้านซ้าย 

 

2. การถอดที่นั่งด้านหลัง 
 

1. ถอดพนักพิงเบาะหลังออกจากเบาะรองนั่งเบาะหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดพนักพิงศรีษะ 

・ ถอดโบลต์และนอตและถอดเบาะหลังและขายึดบานพับ 



  เบาะน่ัง (ทุกรุ่น)  9I - 3 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งที่นั่งด้านหลัง 
 

1. ติดต้ังพนักพิงเบาะหลังเข้ากับเบาะรองนั่งเบาะหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ขันขายึดบานพับด้วยสกรูและนอตด้วยค่าแรงขัน 

     ที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 21 นิวตัน・เมตร { 2.1 กิโลกรัม・เมตร /  

15 ปอนด์・ฟุต } 
 

 
 

1.   เบาะรองนั่งเบาะหลัง, ด้านขวา 

2.   พนักพิงหลังที่นั่งด้านหลัง 

3.   เบาะรองนั่งเบาะหลัง, ด้านซ้าย 

4.   ขายึดบานพับ, ด้านขวา 

5.   ขายึดบานพับ, กลาง 

6.   ขายึดบานพับ, ด้านซ้าย 
 

2. การติดตั้งที่นั่งด้านหลัง 
 

1. ติดต้ังที่นั่งด้านหลังเข้ากับตัวรถ 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังตัวถังด้านข้าง 

・ ขันโบลต์ยึดหรือน็อตลงตามค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 46 นิวตัน・เมตร { 4.7 กิโลกรัม・เมตร /  

34 ปอนด์・ฟุต } 

 

 
 

1.   ที่นั่งด้านหลัง 

2.   ฝาครอบด้านข้าง 

3.   สายทิปอัป 

4.   นอต 

5.  โบลต์ 

6.   สายทิปอัป 
 
หมายเหตุ： 

・ เม่ือลอดเข็มขัดนิรภัยผ่านยางยืดของเบาะรองนั่ง 

ลอดเข็มขัดผ่านด้านล่าง และให้เข็มขัดไขว้ดังภาพ 
 

 

 
 

1.   พนักพิงหลังที่นั่งด้านหลัง 

2.   หัวเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง, ด้านซ้าย 

3.   หัวเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง, ด้านขวา 

4.   ยางยืด 



9I - 4 เบาะน่ัง (ทุกรุ่น)  
 

ท่ีน่ังด้านหน้า 
 

 

การถอด 
 

1. การถอดที่นั่งด้านหน้า 
 

1. ถอดที่นั่งด้านหน้าออกจากตัวรถ 

หมายเหตุ： 

・ ยกเว้นรุ่น Spark ถอดฝาครอบด้านหลัง 

・ ถอดโบลต์ทั้ง 4 ตัวออก 
 

 
 

1.   ที่นั่งด้านหน้า 

2.   ฝาครอบด้านหลัง ยกเว้นรุ่น Spark 
 

หมายเหตุ： 

・ ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟของไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย 

・ ส าหรับรถยนต์ที่มีเบาะไฟฟ้า ถอดมัด

สายไฟเบาะไฟฟ้า 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใชได้ กับแบบที่นั่งแบบยาว 

・ หย่อนหัวเข็มขัดนิรภัยตรงกลางของที่นั่งด้านหน้า 

     ของเบาะยาวลงบนพื้นผ่านระหว่างพนักพิง 

     และเบาะรอง 

・ ถอดล้ินเสียบเข็มขัดนิรภัยตรงกลางของที่นั่ง 

     ด้านหน้าออกจากแถบรัดเบาะนั่งติดต้ังอยู่ 

     กับเบาะนั่งยาว 
 

2. การถอดหัวเข็มขัดนิรภัยด้านที่นั่งคนขับ  
 

1. ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟออกจากเบาะนั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟของไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย 

 
 

 
 

 

1.   ปลั๊กต่อมัดสายไฟของสวิตช์เข็มขัดนิรภัย 
 
2. ถอดหัวเข็มขัดนิรภัยด้านที่นั่งคนขับ ออกจากเบาะ

คนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ยึดหัวเข็มขัดนิรภัยด้านที่นั่งคนขับ 

 
 

 
 

1.   หัวเข็มขัดที่นั่งคนขับ 



 เบาะน่ัง (ทุกรุ่น)  9I - 5 
 

3. การถอดหัวเข็มขัดนิรภัยด้านที่นั่งคนขับ  
 

1. ถอดหัวเข็มขัดนิรภัยด้านที่นั่งผู้โดยสาร ออก

จากเบาะผู้โดยสาร 

หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ยึดหัวเข็มขัดนิรภัยด้านที่นั่งคนขับ 
 

 
 

1.   หัวเข็มขัดที่นั่งคนขับ 
 

4. การถอดที่นั่งด้านหน้า 
 

1. ถอดพนักพิงด้านหน้าออกจากเบาะหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ถอดพนักพิงศรีษะ 

・ ถอดก้านยึดออก 

・ ส าหรับที่นั่งแบบ bucket ที่มีกลไกยกเบาะนั่ง 

ถอดฝาครอบและคันยกเบาะนั่ง 

・ ถอดฝาครอบด้านข้าง 

・ ที่นั่งแบบ bucket, ที่นั่งแบบ bucket 

พร้อมกลไกยกเบาะนั่ง 

 

 
 

1.   ฝาครอบด้านข้าง, ที่นั่งผู้โดยสาร ด้านใน 

2.   ฝาครอบด้านข้าง, ที่นั่งผู้โดยสาร ด้านนอก 
 
หมายเหตุ： 

・ เบาะนั่งยาว 
 

 
 

1.   ฝาครอบด้านข้าง ด้านใน 

2.   ฝาครอบด้านข้าง ด้านนอก 
3.   ก้านปุ่มควบคุม 

 
หมายเหต： 

・ เบาะไฟฟ้า 



9I - 6 เบาะน่ัง (ทุกรุ่น)  
 

 
 

1.   ฝาครอบด้านข้าง ด้านนอก 

2.   ฝาครอบด้านข้าง ด้านใน 
3.   ปุ่มสวิตช ์

 
หมายเหตุ： 

・ ถอดตะขอ J ของแผงบุพนักพิง 

・ ถอดโบลต์ 4 ตัวและถอดพนักพิง 
 

5. การถอดตัวปรับเลื่อนที่นั่ง 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใชได้ กับแบบที่นั่งแบบยาว 

1. ถอดตัวปรับเลื่อนที่นั่งออกจากเบาะหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ถอดนอตยึด 4 ตัวภายในตัวปรับเลื่อนที่นั่ง 

・ ถอดนอตยึด 3 ตัวภายในตัวปรับเลื่อนที่นั่ง 



 เบาะน่ัง (ทุกรุ่น)  9I - 7 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งตัวปรับเลื่อนที่นั่ง 
 

1. ติดต้ังตัวปรับเลื่อนที่นั่งเข้ากับเบาะหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ขันนอตยึด 4 ตัว ภายในตัวปรับเลื่อนที่นั่ง 

     ด้วยค่าแรงขันที่ก าหนด 

・ ขันนอตยึด 3 ตัว ภายในตัวปรับเลื่อนที่นั่ง 

      ด้วยค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 21 นิวตัน・เมตร { 2.1 กิโลกรัม・เมตร /  

15 ปอนด์・ฟุต } 
 

2. การติดตั้งที่นั่งด้านหน้า 
 

1. ติดต้ังพนักพิงด้านหน้าเข้ากับเบาะหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ขันโบลต์ยึด 4 ตัวให้แน่นตามค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 46 นิวตัน-เมตร { 4.7 กิโลกรัม-เมตร / 

34 ปอนด์-นิ้ว } 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังตัวถังด้านข้าง 

・ ที่นั่งแบบ bucket, ที่นั่งแบบ bucket พร้อม

กลไกยกเบาะนั่ง 
 

 
 
 1.   ฝาครอบด้านข้าง, ที่นั่งผู้โดยสาร ด้านใน 

 2.   ฝาครอบด้านข้าง, ที่นั่งผู้โดยสาร ด้านนอก 

 

หมายเหตุ： 

・ เบาะนั่งยาว 

 

           

 
 

1.   ฝาครอบด้านข้าง ด้านใน 

2.   ฝาครอบด้านข้าง ด้านนอก 

3.   ก้านปุ่มควบคุม 
 

หมายเหตุ： 

・ เบาะไฟฟ้า 
 

 
 

 

 
1. ฝาครอบด้านข้าง, ด้านนอก 
2. ฝาครอบด้านข้าง, ด้านใน 
3.   ปุ่มสวิตช ์

 
หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังหัวคันเกียร ์
 
3. การติดตั้งหัวเข็มขัดนิรภัยด้านที่นั่งคนขับ 
 

1. ติดต้ังหัวเข็มขัดนิรภัยด้านที่นั่งคนขับ เข้ากับเบาะ
คนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังโบลต์ยึดหัวเข็มขัดนิรภัยด้านที่นั่งคนขับ 



9I - 8 เบาะน่ัง (ทุกรุ่น)  
 

ค่าแรงขัน： 40.0 นิวตัน・เมตร { 4.1 กิโลกรัม・เมตร /  

30 ปอนด์・ฟุต} 
 

 
 

1.   หัวเข็มขัดที่นั่งคนขับ 
 

2. ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟกับเบาะคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟของไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย 
 

 
 

 

1.   ปลั๊กต่อมัดสายไฟของสวิตช์เข็มขัดนิรภัย 

4. การติดตั้งหัวเข็มขัดนิรภัยด้านที่นั่งคนขับ  
 

1. ติดต้ังหัวเข็มขัดนิรภัยด้านที่นั่งผู้โดยสาร เข้ากับ

เบาะผู้โดยสาร 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังโบลต์ยึดหัวเข็มขัดนิรภัยด้านที่นั่งคนขับ 

ค่าแรงขัน： 40.0 นิวตัน・เมตร { 4.1 กิโลกรัม・เมตร /  

30 ปอนด์・ฟุต} 
 

 
 

1.   หัวเข็มขัดที่นั่งคนขับ 
 
5. การติดตั้งที่นั่งด้านหน้า 
   1. ติดต้ังเบาะหน้าเข้ากับแผงบนพื้น 

หมายเหตุ： 

・ ขันโบลต์ให้แน่นตามค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 46 นิวตัน・เมตร { 4.7 กิโลกรัม・เมตร /  

34 ปอนด์・ฟุต } 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใชได้ กับแบบที่นั่งฝั่งคนขับ 

・ ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟกับมัดสายไฟแผงหน้าปัด 

・ ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟของไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย 



 เบาะน่ัง (ทุกรุ่น)  9I - 9 
 

 
 

1.   ที่นั่งด้านหน้า 

2.   ฝาครอบด้านหลัง ยกเว้นรุ่น Spark 
 

หมายเหตุ： 

・ ยกเว้นรุ่น Spark ติดต้ังฝาครอบหลังเข้ากับ 

     ตัวปรับเลื่อนที่นั่ง 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใชได้ กับแบบที่นั่งแบบยาว 

・ ลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยตรงกลางของที่นั่งด้านหน้า 

     แน่นเข้ากับที่นั่งคนขับโดยใช้โบลต์ยึดที่นั่งคนขับ 

・ สอดหัวเข็มขัดนิรภัยตรงกลางของที่นั่งด้านหน้า 

     ผ่านระหว่างพนักพิงและเบาะรองของเบาะยาว 
 

 

 
 

1.   เบาะนั่งยาวด้านหน้า 

2.   หัวเข็มขัดนิรภัยตรงกลางของที่นั่งด้านหน้า 

3.   ลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยตรงกลางของที่นั่งด้านหน้า 

4.   ที่นั่งคนขับ 

 
หมายเหตุ： 

・ หลังจากสอดล้ินเสียบเข็มขัดนิรภัยตรงกลางของที่นั่ง 

     ด้านหน้าผ่านแถบรัดเบาะนั่ง เก่ียวสายรัดเข้ากับ 

     แถบรัดเบาะนั่ง 
 

 

 
 

1.   ลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยตรงกลางของที่นั่งด้านหน้า 

2.   เบาะนั่งยาว 

3.   แถบรัดเบาะนั่ง 

4.   สายรัด 



9I - 10 เบาะน่ัง (ทุกรุ่น)  
 

ข้อมูลเสริม 
 

1. ภาพส่วนประกอบ หมายเหตุ： 

・ เบาะหน้า, เบาะไฟฟ้า 

 

 

 

1.   ชุดเบาะรองนั่ง 

2.   ปุ่มสวิตช ์

3.   ฝาครอบด้านข้าง, ด้านนอก 
4.   พนักพิง 

 

5.   พนักพิงศีรษะ 

6.   หัวเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านข้าง 

7.   ฝาครอบด้านข้าง ด้านใน 

 
หมายเหตุ： 

・  เบาะหน้า, ที่นั่งแบบ bucket พร้อมกลไก 

      ยกเบาะนั่ง 



 เบาะน่ัง (ทุกรุ่น)  9I - 11 
 

 

 

1.   ตัวปรับเลื่อนที่นั่ง 

2.   เบาะรองนั่ง 

3.   ฝาครอบด้านข้าง ด้านนอก 

4.   ฝาปิด, คันยกเบาะนั่ง 
5.   ก้านปุ่มควบคุม 

6.   พนักพิง 

7.   พนักพิงศีรษะ 

8.   หัวเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านข้าง 

9.   ฝาครอบด้านข้าง ด้านใน 

 
หมายเหตุ： 

・ ที่นั่งด้านหน้า - ที่นั่งแบบ BUCKET 



9I - 12 เบาะน่ัง (ทุกรุ่น)  
 

 

 

1.   ตัวปรับเลื่อนที่นั่ง 

2.   เบาะรองนั่ง 

3.   หัวเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านข้าง 

4.   ฝาครอบด้านข้าง ด้านใน 
5.   พนักพิง 

6.   พนักพิงศีรษะ 

7.   ฝาครอบด้านข้าง ด้านนอก 

8.   ก้านปุ่มควบคุม 

 
หมายเหตุ： 

・ เบาะหน้า, เบาะยาว 



เบาะน่ัง (ทุกรุ่น)  9I - 13 
 

 

 

1.   พนักพิง 

2.   พนักพิงศีรษะ 

3.   ฝาครอบด้านข้างด้านนอก 
4.   ก้านปุ่มควบคุม 

5.   เบาะรองนั่ง 

6.   ฝาครอบด้านข้าง ด้านใน 

 
หมายเหตุ： 

・ ที่นั่งด้านหลัง 



9I - 14 เบาะน่ัง (ทุกรุ่น)  
 

 

 
 

1.   เบาะรองนั่ง, ด้านขวา 

2.   ขายึดบานพับ, ด้านขวา 

3.   ฝาครอบด้านข้าง,ด้านใน 

4.   พนักพิง 

5.   พนักพิงศีรษะ 

6.   สายพับเบาะ 

7.   ฝาครอบด้านข้าง ด้านใน 

8.   ขายึดบานพับ, กลาง 

9.   ขายึดบานพับ, ด้านซ้าย 

10.  เบาะรองนั่ง, ด้านซ้าย 

11. สายทิปอัป 

 

 



 ระบบรักษาความปลอดภัยและล็อก (ทุกรุ่น)  9J - 1 
 

ตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม 
 

ระบบรักษาความปลอดภัยและล็อก 
 

(ทุกรุ่น) 
 

สารบัญ 
 

  

 

กุญแจรีโมท............................................................. 9J-2    

การถอดแยกชิ้นส่วน......................................... 9J-2 

การประกอบ................................................... 9J-3 

การตั้งค่า....................................................... 9J-4 

ICU....................................................................... 9J-6             

การถอด.........................................................9J-6  

การติดตั้ง....................................................... 9J-7 

การตั้งค่า....................................................... 9J-8   

   คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามันเชื้อเพลิง................... 9J-10 

การถอด.........................................................9J-10 

การติดตั้ง....................................................... 9J-13 

แตรป้องกันขโมย...................................................... 9J-16 

การถอด.........................................................9J-16 

การตรวจสอบ..................................................9J-17 

การติดตั้ง....................................................... 9J-18 

ข้อมูลเสริม.............................................................. 9J-19 



9J - 2 ระบบรักษาความปลอดภัยและล็อก (ทุกรุ่น)  
 

กุญแจรีโมท 

 

การถอดแยกช้ินส่วน 
 

1. การถอดแยกชิ้นส่วนกุญแจรีโมท 

 
1. ถอดตัวยึดกุญแจออกจากกุญแจรีโมทคอนโทรล 

 
2. เปิดครอบกุญแจโดยใช้เหรียญ 

 
3. ถอดอุปกรณ์ส่งสัญญาณออกจากพวงกุญแจ 

 
4. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 

 
5. ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 

 

 
 

1. ครอบกุญแจ 

2. ฝาครอบแบตเตอรี ่

3. อุปกรณ์ส่งสัญญาณ 

4. เบ้ากุญแจ 

5. พวงกุญแจ 

6.  แบตเตอรี ่

7.  ตัวยึดแบตเตอรี ่



 ระบบรักษาความปลอดภัยและล็อก (ทุกรุ่น)  9J - 3 
 

การประกอบ 
 

1. การประกอบกลับกุญแจรีโมท 

 
1. ติดต้ังแบตเตอรี่เข้ากับอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 

หมายเหตุ： 

 ติดต้ังแบตเตอรี ่CR1620 ใหม่โดยให้ขั้วบวก (+)  

          หงายขึ้น (+) หงายขึ้น 

 
2. ติดต้ังฝาครอบแบตเตอรี่เข้ากับอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 

 
3. ติดต้ังอุปกรณ์ส่งสัญญาณเข้ากับพวงกุญแจ 

 
4. ปิดฝาครอบกุญแจ 

 
5. ติดต้ังพวงกุญแจเข้ากับกุญแจ 

 

 
 

1.  ครอบกุญแจ 

2.  ฝาครอบแบตเตอรี ่

3.  อุปกรณ์ส่งสัญญาณ 

4.  เบ้ากุญแจ 

5.  พวงกุญแจ 

6.  แบตเตอรี ่

7.  ตัวยึดแบตเตอรี ่



9J - 4 ระบบรักษาความปลอดภัยและล็อก (ทุกรุ่น)  
 

  การตั้งค่า 
 

1. การตั้งค่า การลงทะเบียนรหัส ID ใหม่ของกุญแจรีโมท 

หมายเหตุ： 

 ล้างการลงทะเบียนรหัส ID ทั้งหมด  แล้วค่อย
การลงทะเบียนรหัส ID ใหม่ 

 ต่อไปนี้ส้าหรับเมื่อใช้เครื่องมือสแกน 
 

1. เช่ือมต่อเครื่องมือสแกนเข้ากับ DLC 
 

2. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON 
 

3. เลือกการตรวจสอบ (Diagnostics) 
 

4. เลือกตัวรถยนต ์

 
5.   เลือกอุปกรณ์ส่งสัญญาณระบบปลดล็อกด้วยรีโมท 

 
6. เลือกลบอุปกรณ์ส่งสัญญาณระบบปลดล็อกด้วยรีโมท 

หมายเหตุ： 

 ท้าตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อลบรหัส ID 

 ยืนยันว่าค่าที่ขึ้นมาบนจอ"จ้านวนกุญแจที่ลง 

       ทะเบียน" เท่ากับ 0 
 

7. เลือกเวลาโหมดไทม์เอาท์การลงทะเบียนระบบปลด 
ล็อกด้วยรีโมท และ การตั้งค่าการรับ ID 
 

8. ตรวจโหมดไทม์เอาท์การลงทะเบียนของเครื่องมือ 

สแกน 

หมายเหต：ุ 

 ท้าตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อบันทึกค่าที่ให้มา 

9. เลือกลงทะเบียนอุปกรณ์ส่งสัญญาณระบบปลดล็อก 
ด้วยรีโมท 

หมายเหตุ： 

 ท้าตามขั้นตอนบนหน้าจอ และ ยืนยันว่ามี
ข้อความ "Registration Complete 
(ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ)์" ขึ้นมา 

 

10.  ใช้งานกุญแจรีโมท 

หมายเหตุ： 

 ด้วยกุญแจรีโมทเสียบอยู่ที่สวิตช์กุญแจ กด
ปุ่มล็อกหรือปลดล็อก 5 ครั้ง 

ข้อควรระวัง： 

 ขั้นตอนนี้ต้องท้าภายในเวลาที่ก้าหนดเขียน 
อยู่ในขั้นตอนที ่8 

 ยืนยันว่าค่าที่ขึ้นมาบนจอ "จ้านวนกุญแจที่
ลงทะเบียน" ("The number of registered 
keys") เท่ากับ 0 

หมายเหตุ： 

 ถอดกุญแจรีโมทออกจากสวิตช์กุญแจและยืน 
ยันว่าปุ่มล็อก และปลดล็อกท้างานถูกต้อง 

  ต่อไปนี้ส้าหรับเมื่อใช้เครื่องมือสแกน 

ข้อควรระวัง： 

 ปิดประตูทุกบาน แล้วปลดล็อกประต ู

 ดึงกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจ 

หมายเหตุ： 

 เปิดประตูฝั่งคนขับ และเสียบกุญแจเข้าไปใน
สวิตช์กุญแจ 

 บิดสวิตช์กุญแจจาก ON ไป OFF 3 ครั้งภายใน 5 
วินาที 

 หลังจากบิดสวิตช์กุญแจจาก ON ไป OFF ให้ปิด
และเปิดประตูฝั่งคนขับ 2 ครั้งภายใน 5 วินาท ี

 หลังจากปิดและเปิดประตูฝั่งคนขับ บิดสวิตช์
กุญแจจาก ON ไป OFF 2 ครั้งภายใน 10 วินาท ี

 กดปุ่ม LOCK/UNLOCK บนกุญแจเพื่อตรวจสอบ

การใช้งาน 

ข้อควรระวัง： 

 ยืนยันเสียงการท้างานของแอกทูเอเตอร ์
 

2.  การตั้งค่า การลงทะเบียนรหัส IDใหม่ของกุญแจรีโมท 

หมายเหตุ： 

 ลงทะเบียนรหัส ID ใหม่เพิ่มเติม 

 เมื่อการลงทะเบียนทั้งหมด และการลงทะเบียน 
รหัส ID ใหม่เกิน 5 การลงทะเบียนจะถูกลบ เริ่ม
จากอันที่เก่าที่สุด 

 ต่อไปนี้ส้าหรับเมื่อใช้เครื่องมือสแกน 
 

1. เช่ือมต่อเครื่องมือสแกนเข้ากับ DLC 
 

2. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON 

หมายเหตุ： 

 ใช้กุญแจรีโมทท่ีเพิ่มใหม่ เพื่อบิดสวิตช์กุญแจ 

       ไปที่ต้าแหน่ง ON 
 

3. เลือกการตรวจสอบ (Diagnostics) 
 

4. เลือกตัวรถยนต ์
 

5.   เลือกอุปกรณ์ส่งสัญญาณระบบปลดล็อกด้วยรีโมท 
 

6.   เลือกลงทะเบียนอุปกรณ์ส่งสัญญาณระบบปลดล็อก    
 ด้วยรีโมทการลงทะเบียน 

หมายเหตุ： 

 ท้าตามค้าสั่งบนหน้าจอ และ ยืนยันว่ามีข้อความ 
"Do you want to register another 
Transmitter?  (ต้องการลงทะเบียนอุปกรณ์ส่ง
สัญญาณอีกอันหรือไม่?)" ขึ้นมา 

  7.   ใช้งานกุญแจรีโมท 



 ระบบรักษาความปลอดภัยและล็อก (ทุกรุ่น)  9J - 5 
 

หมายเหตุ： 

 ด้วยกุญแจรีโมทเสียบอยู่ที่สวิตช์กุญแจ กด
ปุ่มล็อกหรือปลดล็อก 5 ครั้ง 

ข้อควรระวัง： 

 ขั้นตอนนี้ต้องท้าภายในเวลาที่ก้าหนดเขียน
อยู่ใน "Registration Mode Timeout." 

 ยืนยันว่าค่าที่ขึ้นมาบนจอ "จ้านวนกุญแจที่
ลงทะเบียน" ("The number of registered 
keys") เท่ากับ 0 

หมายเหตุ： 

 ถอดกุญแจรีโมทออกจากสวิตช์กุญแจและ 
ยืนยันว่าปุ่มล็อก และปลดล็อกท้างานถูกต้อง 

 ต่อไปนี้ส้าหรับเม่ือใช้เครื่องมือสแกน 

 ปิดประตูทุกบาน แล้วปลดล็อกประต ู

 ดึงกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจ 

 เปิดประตูฝั่งคนขับและเสียบกุญแจเข้าไปใน
สวิตช์กุญแจ 

 บิดสวิตช์กุญแจจาก ON ไป OFF 3ครั้ง
ภายใน 5 วินาที 

 หลังจากบิดสวิตช์กุญแจจาก ON ไป OFF ให้
ปิด และเปิดประตูฝั่งคนขับ 2 ครั้งภายใน 5 
วินาท ี

 หลังจากปิดและเปิดประตูฝั่งคนขับ บิดสวิตช์
กุญแจจาก ON ไป OFF ภายใน 10 วินาที 

 ยืนยันว่าไฟฉุกเฉินกะพริบ 3 ครั้ง 

 กดปุ่มLOCK/UNLOCKบนกุญแจเพ่ือตรวจ 
สอบการใช้งาน 

ข้อควรระวัง： 

 ยืนยันเสียงการท้างานของแอกทูเอเตอร ์
 

 ตรวจรหัส ID 

หมายเหตุ： 

 ยืนยันจ้านวนของการลงทะเบียนรหัส ID ด้วย
โหมดนี้ 

 ปิดประตูทุกบาน แล้วปลดล็อกประต ู

 ดึงกุญแจออกจากสวิตช์กุญแจ 

 ใส่กุญแจเข้าไปในสวิตช์กุญแจและดึงออก   
2 ครั้ง และให้คากุญแจไว้ในครั้งที่ 3 

ข้อควรระวัง： 

 ขั้นตอนนี้ต้องท้าภายใน 5 วินาที 

หมายเหตุ： 

 นับการกะพริบของไฟฉุกเฉิน 

 จ้านวนการกะพริบของไฟฉุกเฉิน คือจ้านวน 

 ของรหัส ID ที่ลงทะเบียนไว้ 



9J - 6 ระบบรักษาความปลอดภัยและล็อก (ทุกรุ่น)  
ICU 

 

การถอด 
 

1. ถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่

 
1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่

 
2.   การถอดโครงพวงมาลัย 

 
1. ถอดโครงพวงมาลัยออกจากคอพวงมาลัย 

 

 
 

1.   โครงพวงมาลัยด้านบน 
2.   โครงพวงมาลัยด้านล่าง 

2.   ล็อกพวงมาลัย 

 

3. การถอด ICU 
 

1. ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟออกจาก ICU 
2. ถอด ICU ออกจากล็อกพวงมาลัย 

หมายเหตุ： 

  ถอดสกรูออก 2 ตัว 
 

 
 

1.   ICU 
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การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้ง ICU 
 

1. ติดต้ัง ICU เข้ากับล็อกพวงมาลัย 

หมายเหตุ： 

  ติดต้ังสกรู 2 ตัว 
 

 
 

1.   ICU 

2.   ล็อกพวงมาลัย 

3. ต่อสายกราวนด์แบตเตอรี ่

 
1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

 

2. ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟกับ ICU 

 
2. การติดตั้งโครงพวงมาลัย 

 
1. ติดต้ังฝาครอบพวงมาลัยเข้ากับคอพวงมาลัย 

ข้อควรระวัง： 

・  เม่ือติดต้ังโครงพวงมาลัย ระวังไม่ให้หนีบมัดสายไฟ 
 

 
 

1.   โครงพวงมาลัยด้านบน 

2.   โครงพวงมาลัยด้านล่าง 
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การตั้งค่า 
 

1. การติดตั้ง ICU 
 

ขั้นตอนการลบกุญแจส่งสัญญาณ 
 

1. เช่ือมต่อเครื่องมือสแกนเข้ากับ DLC 
 

2. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON 

หมายเหตุ： 

 บนเครื่องมือสแกน เลือกลบกุญแจส่งสัญญาณ 
ในฟังก์ช่ันเพิ่มเติม 

 ปฏิบัติตามค้าแนะน้าที่ปรากฏบนหน้าจอ  

ข้อควรระวัง： 

 หากป้อนรหัสความปลอดภัยผิด ระบบจะเข้าสู ่
     ช่วงเวลาป้องกันความปลอดภัย 

 เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ ON หรือ OFF รอ
อย่างต่้า 5 วินาทีระหว่าง ON และ OFF 

 

3. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง OFF 

หมายเหตุ： 

 หลังจากการลบกุญแจส่งสัญญาณเสริจสิ้น บิด
สวิตช์กุญแจไปที่ OFF 30 วินาที 

 ยืนยันว่าเครื่องยนต์ไม่สตาร์ตด้วยกุญแจส่ง 
สัญญาณทั้งหมด 

 

ขั้นตอนการตั้งโปรแกรมกุญแจส่งสัญญาณ 
 

4. เช่ือมต่อเครื่องมือสแกนเข้ากับ DLC 
 

5. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON 

หมายเหตุ： 

 บนเครื่องมือสแกนเลือกตั้งโปรแกรมกุญแจส่ง 
สัญญาณในการตั้งโปรแกรม 

 ปฏิบัติตามค้าแนะน้าที่ปรากฏบนหน้าจอ  

ข้อควรระวัง： 

 หากป้อนรหัสความปลอดภัยผิด ระบบจะเข้าสู ่
ช่วงเวลาป้องกันความปลอดภัย 

 เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ ON หรือ OFF รออย่าง
ต่้า 5 วินาทีระหว่าง ON และ OFF 

 ให้กุญแจส่งสัญญาณถูกตั้งโปรแกรมห่างจาก 
กุญแจอื่น, กุญแจส่งสัญญาณอื่น, แผ่น
หมายเลขกุญแจ และวัตถุโลหะอื่น  ๆ

 

6. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง OFF 

หมายเหตุ： 

 หลังจากการลบกุญแจส่งสัญญาณเสริจสิ้น บิด
สวิตช์กุญแจไปที่ OFF 30 วินาที 

 ยืนยันว่าเครื่องยนต์ไม่สตาร์ตด้วยกุญแจส่ง 
สัญญาณทั้งหมด 

 

ข้ันตอนการรีเซ็ต ICU 

ข้อควรระวัง： 

 ถ้ารีเซ็ตค่า ICU และ ECM พร้อมกัน ต้องเปลี่ยน

กุญแจส่งสัญญาณใหม่ 
7. เช่ือมต่อเครื่องมือสแกนเข้ากับ DLC 
8. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON 

หมายเหตุ： 

 บนเครื่องมือสแกน เลือกรีเซ็ตอิมโมบิไลเซอร์    

     ในฟังก์ช่ันเพิ่มเติม 

 ปฏิบัติตามค้าแนะน้าที่ปรากฏบนหน้าจอ  

ข้อควรระวัง： 

 หากป้อนรหัสความปลอดภัยผิด ระบบจะเข้าสู ่
      ช่วงเวลาป้องกันความปลอดภัย 

 เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ ON หรือ OFF รออย่างต่้า  
5 วินาทีระหว่าง ON และ OFF 

 
9. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง OFF 

หมายเหตุ： 

 หลังจากการรีเซ็ต ICU เสริจสิ้นบิดสวิตช์กุญแจไปที่ 
OFF 30 วินาที 

 ยืนยันว่าเครื่องยนต์ไม่สตาร์ตด้วยกุญแจส่ง
สัญญาณทั้งหมด 

 
ข้ันตอนการโปรแกรม ICU 
 
10.  เช่ือมต่อเครื่องมือสแกนเข้ากับ DLC 
 
11.  บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON 

หมายเหตุ： 

 บนเครื่องมือสแกน เลือกรีเซ็ตอิมโมบิไลเซอร์   

     ในฟังก์ช่ันเพิ่มเติม 

 ปฏิบัติตามค้าแนะน้าที่ปรากฏบนหน้าจอ  

ข้อควรระวัง： 

 หากป้อนรหัสความปลอดภัยผิด ระบบจะเข้าสู ่
      ช่วงเวลาป้องกันความปลอดภัย 

 เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ ON หรือ OFF รออย่างต่้า 
5 วินาทีระหว่าง ON และ OFF 

 ให้กุญแจส่งสัญญาณถูกตั้งโปรแกรมห่างจาก
กุญแจอื่น, กุญแจส่งสัญญาณอื่น, แผ่นหมายเลข
กุญแจ และวัตถุโลหะอื่น  ๆ

 
12.  บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง OFF 

หมายเหตุ： 

 หลังจากการตั้งโปรแกรม ICU เสริจสิ้น บิดสวิตช์
กุญแจไปที่ OFF 30 วินาที 

 ยืนยันว่าเครื่องยนต์ไม่สตาร์ตด้วยกุญแจส่ง 

สัญญาณทั้งหมด 
 
ขั้นตอนการรีเซ็ต ECM 

ข้อควรระวัง： 

 ถ้ารีเซ็ตค่า ICU และ ECM พร้อมกัน ต้องเปลี่ยน
กุญแจส่งสัญญาณใหม่ 

13.  เช่ือมต่อเครื่องมือสแกนเข้ากับ DLC 
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14.  บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON 

หมายเหตุ： 

 บนเครื่องมือสแกนเลือกรีเซ็ตกล่องควบคุม 
เครื่องยนต์ ในฟังก์ชันเพิ่มเติม 

 ปฏิบัติตามค้าแนะน้าที่ปรากฏบนหน้าจอ 

ข้อควรระวัง： 

 หากป้อนรหัสความปลอดภัยผิด ระบบจะเข้าสู ่
     ช่วงเวลาป้องกันความปลอดภัย 

 เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ ON หรือ OFF รอ
อย่างต่้า 5 วินาทีระหว่าง ON และ OFF 

 
15.  บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง OFF 

หมายเหตุ： 

 หลังจากการตั้งโปรแกรม ICU เสร็จสิ้น บิด
สวิตช์กุญแจไปที่ OFF 30 วินาที 

 ยืนยันว่าเครื่องยนต์ไม่สตาร์ตด้วยกุญแจส่ง 
สัญญาณทั้งหมด 

 
ขั้นตอนการโปรแกรม ECM 

 
16.  เช่ือมต่อเครื่องมือสแกนเข้ากับ DLC 

 
17.  บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON 

หมายเหตุ： 

 บนเครื่องมือสแกน เลือกรีเซ็ตอิมโมบิไลเซอร์  

     ในฟังก์ช่ันเพิ่มเติม 

 ปฏิบัติตามค้าแนะน้าที่ปรากฏบนหน้าจอ  

ข้อควรระวัง： 

 หากป้อนรหัสความปลอดภัยผิด ระบบจะเข้าสู ่
      ช่วงเวลาป้องกันความปลอดภัย 

 เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ ON หรือ OFF รอ
อย่างต่้า 5 วินาทีระหว่าง ON และ OFF 

 ให้กุญแจส่งสัญญาณถูกตั้งโปรแกรมห่างจาก
กุญแจอื่น, กุญแจส่งสัญญาณอื่น, แผ่น
หมายเลขกุญแจ และวัตถุโลหะอื่น  ๆ

 
18.  บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง OFF 

หมายเหตุ： 

 หลังจากการตั้งโปรแกรม ICU เสร็จสิ้น บิด
สวิตช์กุญแจไปที่ OFF 30 วินาที 

 ยืนยันว่าเครื่องยนต์ไม่สตาร์ตด้วยกุญแจส่ง 
สัญญาณทั้งหมด 

 
ขั้นตอนการโปรแกรม ICU และ ECM 

ข้อควรระวัง： 

 ถ้ารีเซ็ตค่า ICU และ ECM พร้อมกัน ต้อง
เปลี่ยนกุญแจส่งสัญญาณใหม่ 

 
19.  เช่ือมต่อเครื่องมือสแกนเข้ากับ DLC 

 
20.  บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON 

หมายเหตุ： 

 บนเครื่องมือสแกน เลือกรีเซ็ตอิมโมบิไลเซอร์  

      ในฟังก์ช่ันเพิ่มเติม 

 ปฏิบัติตามค้าแนะน้าที่ปรากฏบนหน้าจอ  

ข้อควรระวัง： 

 หากป้อนรหัสความปลอดภัยผิด ระบบจะเข้าสู ่
     ช่วงเวลาป้องกันความปลอดภัย 

 เมื่อบิดสวิตช์กุญแจไปที่ ON หรือ OFF รออย่างต่้า 

5 วินาทีระหว่าง ON และ OFF 

 ให้กุญแจส่งสัญญาณถูกตั้งโปรแกรมห่างจาก 
กุญแจอื่น, กุญแจส่งสัญญาณอื่น, แผ่น
หมายเลขกุญแจ และวัตถุโลหะอื่น  ๆ

 
21.  บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง OFF 

หมายเหตุ： 

 หลังจากการตั้งโปรแกรมส้าหรับ ICU, ECM และ
กุญแจส่งสัญญาณทั้งหมด บิดสวิตช์กุญแจไปที่ 
OFF 30 วินาที 

 ยืนยันว่าเครื่องยนต์ไม่สตาร์ตด้วยกุญแจส่ง 
สัญญาณท้ังหมด 
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คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามันเชื้อเพลิง  
 

การถอด 

1. การถอดแผ่นขอบประต ู

 
1. ถอดขอบประตูจากพ้ืน 

หมายเหตุ： 

 ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

 รุ่น Spark 
 

 

 
1.  แผ่นขอบประต ู

         2.   คลิป 

 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น Spacecab 

 

 
 

1.   แผ่นขอบประต ู

         2.   คลิป 

หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 
 

 
 

1.   แผ่นขอบประตูหน้า 

2.   แผ่นขอบประตูหลัง 

3.   คลิป 

 
2. การถอดล้ินเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใชไ้ดกั้บรุ่น Cab4 
 

1. ถอดโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยออกจากเสากลาง 
 

 
 

1.   โบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัย 

 
3. การถอดฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้ กับรุ่น Cab4 
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1. ถอดฝาครอบด้านล่างแผงเสากลางออกจากเสา
กลาง 

หมายเหตุ： 

  ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 
 

 
 

1. คลิป 
 

 4.   คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามันเชื้อเพลิง 
 

1. ถอดคันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามันเชื้อเพลิง 
ออกจากฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

 ถอดสกรู 2 ตัว และถอดเคเบิล 
 

 
 

1.   คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามันเชื้อเพลิง 

2.   สายควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามันเชื้อเพลิง 

3.   สกรู 
 

5. การถอดแผ่นด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนีใ้ชไ้ด้กับแบบหัวเก๋ง 
มาตรฐานถอดแผ่นบังโคลนหน้าออกจาก 
กระบะหลัง 

หมายเหตุ： 

 ถอดสกรูออก 3 ตัว 
 

 
 

1.   นอต J 

2.   บังโคลนหน้า 

3.   ยางบังโคลน 

4.   สกรู 
 

6. การถอดบังโคลนหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรถยนต์ที่มีบังโคลน
หลัง 

 
1. ถอดบังโคลนหลังออกจากกระบะหลัง 

หมายเหตุ： 

 ถอดสกรูออก 3 ตัว 
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1.   สกรู 

2.   นอต J 

3.   บังโคลนหลัง 

4.   ยาง บังโคลนหลัง 

 

9.  การถอดบังโคลนด้านหน้า 

1. ถอดไลเนอร์ด้านในออกจากกระบะหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใชไ้ด้กับแบบหัวเก๋งมาตรฐาน 
แบบมีแผ่นบังโคลนหน้า 

 ด้านซ้าย: ถอดคลิป 7 ตัว 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใชไ้ด้กับแบบหัวเก๋งมาตรฐาน 
แบบไม่มีแผ่นบังโคลนหน้า 

 ด้านซ้าย: ถอดคลิป 10 ตัว 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใชกั้บหัวเก๋งแบบกว้าง 

 ด้านซ้าย: ถอดคลิปทั้ง 9 ตัวและสกรูออก 
 

8. การถอดชุดเคเบิลฝาปิดช่องเติมน้้ามันเชื้อเพลิง 
 

1. ถอดชุดเคเบิลฝาปิดช่องเติมน้้ามันเชื้อเพลิง 
      ออกจากรถยนต์ 

หมายเหตุ： 

 ดันปลอกหุ้มออกเข้าหาด้านหน้าของรถยนต์ และ
ถอดชุดเคเบิล 

 ถอดคลิปยึด และหมุนตัวยึดเคเบิล 90° ทวนเข็ม
นาฬิกา เพ่ือที่จะถอดออกจากตัวถัง 

 
 

 
 

1.   ตัวยึดเคเบิล 



 ระบบรักษาความปลอดภัยและล็อก (ทุกรุ่น)  9J - 13 
 

การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งชุดเคเบ้ิลฝาปิดช่องเติมน้้ามันเช้ือเพลิง 
 

1. ติดตั้งชุดเคเบ้ิลฝาปิดช่องเติมน้้ามันเช้ือเพลิงเข้ากับ 
รถยนต ์

ข้อควรระวัง： 

 ห้ามงอเคเบ้ิลมากๆ 

 ติดตั้งเคเบ้ิลจากด้านในของหัวเก๋ง  

หมายเหตุ： 

 ดันปลอกหุ้มท่อทางน้้ามันเข้าไปในแผงด้านหลัง 

 ยึดคลิปให้แน่นในต้าแหน่งที่ก้าหนด 

 ใส่ตัวยึดเคเบ้ิลของสายฝาช่องเติมน้้ามัน     
เช้ือเพลิงเข้าไปในกระบะหลัง และหมุน 90° 
ตามเข็มนาฬิกา เพื่อติดตั้ง 

 

 

 
 

1.   ตัวยึดเคเบิล 
 

2. การติดตั้งบังโคลนหลังด้านใน 
 

1. ติดตั้งไลเนอร์ด้านในเข้ากับกระบะหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับแบบหัวเก๋ง

มาตรฐาน แบบมีแผ่นบังโคลนหน้า 

 ด้านซ้าย: ถอดคลิป 7 ตัว 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับแบบหัวเก๋ง
มาตรฐาน แบบไม่มีแผ่นบังโคลนหน้า 

 ด้านซ้าย: ถอดคลิป 10 ตัว 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้กับหัวเก๋งแบบกว้าง 

 ด้านซ้าย: ถอดคลิปทั้ง 9 ตัวและสกรูออก 
 

3. การติดตั้งบังโคลนหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรถยนต์ที่มีบังโคลน
หลัง 

 

1. ติดตั้งบังโคลนหลังเข้ากับกระบะหลัง 

หมายเหตุ： 

 ขันสกรู 3 ตัวด้วยค่าแรงขันที่ก้าหนด  

ค่าแรงขัน： 3 นิวตัน-เมตร { 0.3 กิโลกรัม-เมตร / 

27 ปอนด-์นิ้ว } 

หมายเหตุ： 

 ใส่นอต J เข้าให้แน่นจนกว่าจะแตะปลายด้านใน 
ของแผง 

 
 

 
 

1.   สกร ู

2.   นอต J 

3.   บังโคลนหลัง 

4.   ยางบังโคลนหลัง 
 
4. การติดตั้งแผ่นด้านหน้า  

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับแบบหัวเก๋งมาตรฐาน 
 

1. ติดตั้งบังโคลนด้านหน้าเข้ากับกระบะหลัง 

หมายเหตุ： 

 ติดตั้งสกรู 3 ตัว 

 ใส่นอตJเข้าให้แน่นจนกว่าจะแตะปลายด้านใน 
ของแผง 



9J - 14 ระบบรักษาความปลอดภัยและล็อก (ทุกรุ่น)  
 

 
 

1.   นอต J 

2.   บังโคลนหลัง 

3.   ยางบังโคลน 

4.   สกรู 

 
5. การติดตั้งคันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามันเชื้อเพลิง 

 
1. ติดต้ังคันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามันเชื้อเพลิง 

เข้ากับฝาครอบแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

  ต่อเคเบิล และติดต้ังสกรูยึด 2 ตัว 
 

 
 

1.   คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามันเชื้อเพลิง 

2.   สายควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามันเชื้อเพลิง 

3.   สกรู 

 
6. การติดตั้งฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 

 

ติดต้ังฝาครอบด้านล่างแผงเสากลางเข้ากับแผงเสากลาง 
 

 
 

1.   คลิป 
 
7. การติดตั้งลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
 

1. ติดต้ังโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยเข้ากับเสากลาง 

ค่าแรงขัน： 46 นิวตัน-เมตร { 4.7 กิโลกรัม-เมตร /  

34 ปอนด์-ฟุต } โบลท ์
 

 
 

1.   โบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัย 

 
8. การติดตั้งแผ่นขอบประต ู

 
1. ติดต้ังขอบประตูเข้ากับพ้ืน 

หมายเหตุ： 

 รุ่น Spark 



 ระบบรักษาความปลอดภัยและล็อก (ทุกรุ่น)  9J - 15 
 

 
 

1.   แผ่นขอบประต ู

2.   คลิป 

 

หมายเหตุ： 

  รุ่น Spacecab 

 

 
 

1.   แผ่นขอบประต ู

2.   คลิป 

1.   แผ่นขอบประตูหน้า 

2.   แผ่นขอบประตูหลัง 

3.   คลิป 

 

หมายเหตุ： 

    Cab4 (สี่ประต)ู 



9J - 16 ระบบรักษาความปลอดภัยและล็อก (ทุกรุ่น)  
 

สัญญาณเสียงป้องกันการโจรกรรม  
 

การถอด 

 

1. ถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่

 1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่

  2. การถอดสัญญาณเสียงป้องกันการโจรกรรม 

ถอดออดเตือนระบบป้องกันขโมยออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

 ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟ 

 ถอดโบลต์ออก 

 

 

 1.   สัญญาณเสียงป้องกันการโจรกรรม 

 

3. การถอดไฟเตือนระบบป้องกันขโมย 

 

1. ถอดไฟเตือนระบบป้องกันขโมยออกจากแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

 ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟ และถอดตะแกรงครอบ

ล้าโพงด้านขวา 

 ถอดไฟเตือนระบบป้องกันขโมยออกจาก

ตะแกรงครอบล้าโพงด้านขวา 



 ระบบรักษาความปลอดภัยและล็อก (ทุกรุ่น)  9J - 17 
 

การตรวจสอบ 

 

1. การตรวจสอบเสียงป้องกันการโจรกรรม 

หมายเหตุ： 

 ตรวจสอบออดเตือนระบบป้องกันขโมย

โดยใช้แบตเตอรี ่

 ยืนยันว่าออดดัง เม่ือขั้วของออดต่อกับ

แบตเตอรี ่

 แรงเคล่ือนแบตเตอรี่ 12 โวลต์ 

 

 



9J - 18 ระบบรักษาความปลอดภัยและล็อก (ทุกรุ่น)  
 

การติดตั้ง 

 

1. การติดตั้งไฟเตือนระบบป้องกันขโมย 

 

1. ติดต้ังไฟเตือนระบบป้องกันขโมยเข้ากับแผง หน้าปัด 

หมายเหตุ： 

 ติดต้ังไฟเตือนระบบป้องกันขโมยออกจาก 

ตะแกรงครอบล้าโพงด้านขวา 

 ติดต้ังปลั๊กต่อมัดสายไฟและติดต้ังตะแกรง 

           ครอบล้าโพงด้านขวา 

2. การติดตั้งสัญญาณเสียงป้องกันการโจรกรรม 

 

1. ติดต้ังออดเตือนระบบป้องกันขโมยเข้ากับ 

        รถยนต ์

หมายเหตุ： 

 ขันโบลต์ให้แน่นตามค่าแรงขันที่ก้าหนดไว้ 

ค่าแรงขัน：  

8 นิวตัน-เมตร { 0.8 กิโลกรัม-เมตร/ 6 ปอนด์-ฟุต} 

หมายเหตุ： 

 ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟ 

 

 

 

1.   สัญญาณเสียงป้องกันการโจรกรรม 
 

3. ต่อสายกราวนด์แบตเตอรี ่

 
1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่



 ระบบรักษาความปลอดภัยและล็อก (ทุกรุ่น)  9J - 19 
 

ข้อมูลเสริม 
 

1. ภาพส่วนประกอบ 

หมายเหตุ： 

・คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามันเชื้อเพลิง 

  รุ่น Spark 

 

 

 

1. คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามัน 

2.   คลิป 

 3.   สายควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามัน              

4.  ชุดประตูหน้า 

 

5.   ปลอกหุ้ม 

6.   คลิป 

7.   เข็มขัดรัด 

 
หมายเหตุ： 

 รุ่น Spacecab 



9J - 20 ระบบรักษาความปลอดภัยและล็อก (ทุกรุ่น)  
 

 

 

1. คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามัน 

2.   คลิป 

3.   สายควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามัน 

4. ชุดประตูหน้า 

5.   ปลอกหุ้ม 

6.   คลิป 

7.   เข็มขัดรัด 

 
หมายเหตุ： 

Cab4 (สี่ประต)ู 



 ระบบรักษาความปลอดภัยและล็อก (ทุกรุ่น)  9J - 21 
 

 

 

1. คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามัน 

2.   คลิป 

3.   สายควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้้ามัน 

4.   ชุดประตูหน้า 

5.   ปลอกหุ้ม 

6.   เข็มขัดรัด 

 
หมายเหตุ： 

 ICU 



9J - 22 ระบบรักษาความปลอดภัยและล็อก (ทุกรุ่น)  
 

 

 

1.  ฝาครอบพวงมาลัย  

2.  ICU 

3.   ล็อกพวงมาลัย 

 
หมายเหตุ： 

  กุญแจรีโมท 
1.   ครอบกุญแจ 

2.   ฝาครอบแบตเตอรี ่

3.   อุปกรณ์ส่งสัญญาณ 

4.  เบ้ากุญแจ 

5.  พวงกุญแจ 

6.   แบตเตอรี ่

7.   ตัวยึดแบตเตอรี ่

 
หมายเหตุ： 

 สัญญาณเสียงป้องกันการโจรกรรม 



 ระบบรักษาความปลอดภัยและล็อก (ทุกรุ่น)  9J - 23 
 

 
 

 
RTWC9JMF000501 

 

1 .   ตะแกรงครอบล้าโพงด้านขวา    

2.    ไฟเตือนระบบป้องกันการโจรกรรม  

3.    สัญญาณเสียงป้องกันการโจรกรรม  

 

 



 อุปกรณ์ภายในและภายนอกฝาครอบ (ทุกรุ่น)  9L - 1 
 

ตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม 
 

อุปกรณ์ภายในและภายนอกฝาครอบ 
 

(ทุกรุ่น) 
 

สารบัญ 
 

แผ่นบุหลังคา 9L-2  

การถอด 9L-2 

การติดตั้ง 9L-9 

แผงหน้าปัด 9L-17  

การถอด 9L-17  

การติดตั้ง 9L-26 

ฝาครอบ 9L-33  

การถอด 9L-33  

การติดตั้ง 9L-40 

กล่องคอนโซล 9L-47  

การถอด 9L-47  

การติดตั้ง 9L-48 

ข้อมูลเสริม 9J-49 



9L - 2 อุปกรณ์ภายในและภายนอกฝาครอบ (ทุกรุ่น) 
 

แผ่นบุหลังคา 
 

การถอด 
 

1. การถอดฟินิชเชอร์ประต ู

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับ รุ่น Spark 

และรุ่น Spacecab 
 

1. ถอดฟินิชเชอร์ประตูออกจากตัวถัง 
 

2. การถอดฟินิชเชอร์ประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น Cab4 

1. ถอดฟินิชเชอร์ประตูออกจากตัวถัง 
 

3. การถอดฟินิชเชอร์ประตูหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น Cab4 

1. ถอดฟินิชเชอร์ประตูออกจากตัวถัง 
 

4. การถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้า 
 

1. ถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้าออกจากแผงเสา

ด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีตัวจับเสริม 

・ ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

・ ถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้าโดยการยกส่วนล่าง

ขึ้นด้านบน 
 

 
 

หมายเหตุ： 

・  ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีตัวจับเสริม 

・ ถอดมือจับ 

・ เปิดฝาครอบแล้วถอดสกรูออก 

・ ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

・ ถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้าโดยการยกส่วนล่างขึ้น

ด้านบน 
 

 
 

5.  การถอดฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 
 

1. ถอดฝาครอบแผงส่วนปลายด้านหลังออกจากแผง
ตัวถัง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิปฝาครอบออกจากแผงตัวถัง และถอดฝา

ครอบโดยเลื่อนขึ้นด้านบน 

・ รุ่น Spark, แบบครึ่งแผง 
 

 
 

1.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 



 อุปกรณ์ภายในและภายนอกฝาครอบ (ทุกรุ่น)  9L - 3 
 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น Spark, แบบเต็มแผง 
 

 
 

1.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น Spacecab 
 

 
 

 

1.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 
 

 
 

 

1.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 
 
6. การถอดแผ่นขอบประต ู
 

1. ถอดขอบประตูจากพ้ืน 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

・ รุ่น้Spark 



9L - 4 อุปกรณ์ภายในและภายนอกฝาครอบ (ทุกรุ่น) 
 

 
 

1.   แผ่นขอบประต ู

2.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น Spacecab 
 

 
 

1.   แผ่นขอบประต ู

2.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 

1.   แผ่นขอบประตูหน้า 

2.   แผ่นขอบประตูหลัง 

3.   คลิป 
 
7. การถอดแผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 
 

1. ถอดแผ่นรองข้างแผงหน้าปัดออกจากตัวถัง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดนอตออก 

・ ถอดคลิปฝาครอบออกจากแผงตัวถัง 
 

 
 
8. การถอดล้ินเสียบเข็มขัดนิรภัย 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น Cab4 
 

1. ถอดฝาครอบตัวปรับออกจากลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัย

ที่นั่ง 
 

2. ถอดโบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัยออกจากเสา

ด้านหลัง 
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หมายเหตุ： 

・ ถอดฝาครอบตัวปรับ 
 

 
 

1.   ตัวปรับตั้ง 

2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 

 

 
 

1.   ตัวปรับตั้ง 

2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 
 

3. ถอดโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยออกจากเสากลาง 

 

3.   ถอดโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยออกจากเสา

ด้านหลัง 
 

 
 

1.  โบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัย 
 

9. การถอดล้ินเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น Cab4 
 

1.    ถอดฝาครอบตัวปรับออกจากลิ้นเสียบ 

      เข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหน้า 
 
2.    ถอดโบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัยออกจากเสากลาง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดฝาครอบตัวปรับ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  โบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัย 
 
10.  การถอดฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง  

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น Cab4 
 

1.   ถอดฝาครอบด้านล่างแผงเสากลางออกจากแผง

เสากลาง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 



9L - 6 อุปกรณ์ภายในและภายนอกฝาครอบ (ทุกรุ่น) 
 

 
 

1.   คลิป 
 

11.การถอดฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง  

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น Cab4 
 

1. ถอดฝาครอบด้านล่างแผงเสากลางออกจากแผง

เสากลาง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

・ ถอดฝาครอบด้านบนแผงเสากลางออกโดยดึง 

    ส่วนบนลงด้านล่าง 
 

 
 

1.   คลิป 
 

12.   การถอดล้ินเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น Cab4 

 
1. ถอดโบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัยออกจากเสา

ด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดฝาครอบ 
 

 
 

1.   ฝาครอบ 

2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 
 
13.การถอดฝาครอบแผงตกแต่งส่วนล่าด้านหลัง 
 

1. ถอดฝาครอบด้านล่างด้านหลังออกจากแผงเสา

ด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・  ถอดคลิปฝาครอบออกจากแผงตัวถัง 

・ รุ่น้Spark 
 

 
 

1.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น Spacecab 



 อุปกรณ์ภายในและภายนอกฝาครอบ (ทุกรุ่น)  9L - 7 
 

 
 

1.   คลิป 1.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 
 

 
 

1. คลิป 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น Spacecab 
 

 
 

1. คลิป

14.  การถอดฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 
 

1. ถอดฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลังออกจาก

แผงเสาด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・  ถอดคลิปฝาครอบออกจากแผงตัวถัง 

・ รุ่น Spark 

หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 



9L - 8 อุปกรณ์ภายในและภายนอกฝาครอบ (ทุกรุ่น) 
 

 
 

1.   คลิป 
 

15.  การถอดแผงบังแดด 
 

1. ถอดแผงบังแดดออกจากแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก 2 ตัว 
 

2. ถอดแผงบังแดดออกจากแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก  
 

16.  การถอดคอนโซลเหนือศีรษะ 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่มีคอนโซลเหนือ

ศีรษะ 
 

1. ถอดคอนโซลเหนือศีรษะออกจากแผ่นบุหลังคา 
 

17.  การถอดมือจับเสริม 
 

1. ถอดมือจับเสริมออกจากแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

・ เปิดฝาครอบแล้วถอดสกรูออก 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น Cab4, ด้านข้าง 

・ ถอดมือจับเสริมพร้อมที่แขวนเสื้อ 

・ เปิดฝาครอบแล้วถอดสกรูออก 
 

18.  การถอดฝาครอบกลอนล็อก 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น Cab4 
 

ถอดฝาครอบกลอนล็อกออกจากแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิป 

1.   ฝาครอบกลอนล็อก 

2.   คลิป 
 
19.  การถอดแผ่นบุหลังคา 
 

1. ถอดแผ่นบุหลังคาออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิป้2 ตัว 
 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับ้รุ่นที่มีล าโพง E้xciter 

・  ปลดปลั๊กต่อมัดสายไฟของล าโพง E้xciter 
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การติดตั้ง 
 

1.การประกอบแผ่นบุหลังคา 
 

1. ติดต้ังแผ่นบุหลังคาเข้ากับรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิป้2 ตัว 
 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับ้รุ่นที่มีล าโพง E้xciter 

・ ปลดปลั๊กต่อมัดสายไฟของล าโพง้Exciter 
 

2. การติดตั้งฝาครอบกลอนล็อก 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใชไ้ดกั้บรุ่น้Cab4 
 

1. ติดต้ังฝาครอบกลอนล็อกเข้ากับแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

・ ใส่คลิป 

1.   ฝาครอบกลอนล็อก 

2.   คลิป 
 
3. การติดตั้งมือจับเสริม 
 

1. ติดต้ังมือจับเสริมเข้ากับแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

・ ขันสกรู้และปิดฝาครอบ 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น C้ab4, ด้านข้าง 

・ ติดต้ังมือจับเสริมพร้อมที่แขวนเสื้อ 

・ ขันสกรู้และปิดฝาครอบ 
 
4. การติดตั้งคอนโซลเหนือศีรษะ 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่มีคอนโซลเหนือ

ศีรษะ 
 

1. ติดต้ังคอนโซลเหนือศีรษะเข้ากับแผ่นบุหลังคา 
 
5.การประกอบแผงบังแดด 
 

1. ติดต้ังที่ยึดแผงบังแดดเข้ากับแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

・ ใส่สกร ู
 

2. ติดต้ังที่ยึดแผงบังแดดเข้ากับแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรู้2 ตัว 
 
6.  การติดตั้งฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 
 

1. ติดต้ังฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลังเข้ากับแผงเสา
ด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spark 
 

 
 

1.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spacecab 



9L - 10 อุปกรณ์ภายในและภายนอกฝาครอบ (ทุกรุ่น) 
 

 
 

1.   คลิป 1.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 
 

 
 

1.  คลิป 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spacecab 

 

 
 

1.  คลิป 
 

7.  การติดตั้งฝาครอบแผงตกแต่งส่วนล่างด้านหลัง 
 

1. ติดต้ังฝาครอบแผงตกแต่งส่วนล่างด้านหลังเข้า
กับแผงเสาด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spark 

หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 
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1.   คลิป 1.   คลิป 
 

8. การติดตั้งลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น้Cab4 
 

1. ติดต้ังลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลังเข้ากับเสา

หลัง้ค่าแรงขัน： 46 นิวตัน・เมตร้{ 4.7 กิโลกรัม・

เมตร้/34 ปอนด์・นิ้ว้}  

 หมายเหตุ： 

   ・ ติดต้ังฝาครอบ 
 

 
 

1.   ฝาครอบ 

2.  โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 
 

9.การติดตั้งฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง  ้

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น้Cab4 
 

1.  ติดต้ังฝาครอบด้านล่างแผงเสากลางเข้ากับแผง

เสากลาง 

10. การติดตั้งฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง  ้

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น C้ab4 
 

1. ติดต้ังฝาครอบด้านล่างแผงเสากลาง้เข้ากับแผง

เสากลาง 
 

 
 

1.   คลิป 
 

11.   การติดตั้งลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น C้ab4 
 

1. ติดต้ังโบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัยเข้ากับเสากลาง 
 

2. ติดต้ังโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยเข้ากับเสากลาง 



9L - 12 อุปกรณ์ภายในและภายนอกฝาครอบ (ทุกรุ่น) 
 

ค่าแรงขัน： 46 นิวตัน・เมตร้{ 4.7 กิโลกรัม・เมตร้/ 

 34 ปอนด・์ฟุต้} โบลท ์
 

3. ติดต้ังฝาครอบตัวปรับเข้ากับลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่ง 
 

 
 

1.   ตัวปรับตั้ง 

2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 

 

 
 

1.   โบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัย 
 

12.้้้การติดตั้งลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น้Cab4 
 

1. ติดต้ังโบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัยเข้ากับ

เสากลาง 
 

2. ติดต้ังโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยเข้ากับ

เสากลาง 

ค่าแรงขัน： 46 นิวตัน・เมตร้{ 4.7 กิโลกรัม・เมตร้/ 

 34 ปอนด・์ฟุต้} โบลท ์

3. ติดต้ังฝาครอบตัวปรับเข้ากับลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่ง 
 

 
 

1.   ตัวปรับตั้ง 

2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 

 

 
 

1.   โบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัย 
 
13.  การติดตั้งแผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 
 

1. ติดต้ังแผ่นรองข้างแผงหน้าปัดเข้ากับตัวถัง 

หมายเหตุ： 

・ ใส่นอต 
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14.  การติดตั้งแผ่นขอบประต ู  
 

1. ติดต้ังขอบประตูเข้ากับพ้ืน 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spark 
 

 
 

1.   แผ่นขอบประต ู

      2.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spacecab 

1.   แผ่นขอบประต ู

2.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 
 

 
 

1.   แผ่นขอบประตูหน้า 

2.   แผ่นขอบประตูหลัง 

3.   คลิป 
 
15.  การติดตั้งฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 
 

1. ติดต้ังฝาครอบแผงส่วนปลายด้านหลังเข้ากับแผง
ตัวถัง 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังตะขอบนด้านหลังของฝาครอบเข้ากับแผง

ตัวถัง 

・ รุ่น้Spark, แบบครึ่งแผง 



9L - 14 อุปกรณ์ภายในและภายนอกฝาครอบ (ทุกรุ่น) 
 

 
 

1.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spark, แบบเต็มแผง 
 

 
 

1.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 
4.   คลิป 

 

 
 

 

1.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 
 
หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 

 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spacecab 
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1.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 
 

16. การติดตั้งฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง  ้
 

1. ติดต้ังฝาครอบแผงเสาด้านหน้าเข้ากับแผงเสา
ด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีตัวจับเสริม 

・ ใส่ส่วนล่างของฝาครอบแผงเสาด้านหน้า้และ

ติดต้ังคลิปเข้ากับแผงตัวถัง 

 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีตัวจับเสริม 

・ ใส่ส่วนล่างของฝาครอบแผงเสาด้านหน้าและติดต้ัง 

     คลิปเข้ากับแผงตัวถัง 

・ ติดต้ังมือจับ 

・ ขันสกรู้และปิดฝาครอบ 
 

 
 
17.  การติดตั้งฟินิชเชอร์ประต ู

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับ้รุ่น้Spark และรุ่น้

Spacecab 
 

1. ติดต้ังฟินิชเชอร์ประตูเข้ากับตัวถัง 
 
18.  การติดตั้งฟินิชเชอร์ประต ู

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น C้ab4 
 

1. ติดต้ังฟินิชเชอร์ประตูเข้ากับตัวถัง 
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19.  การติดตั้งฟินิชเชอร์ประตูหลัง้  ้  
 

หมายเหตุ： 

・ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น C้ab 4      

1. ติดต้ังฟินิชเชอร์ประตูหลังเข้ากับตัวถัง       
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ชุดแผงหน้าปัด 
 

การถอด 
 

1. ถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่
2. ้้้การถอดแผ่นขอบประต ู

 
1. ถอดขอบประตูจากพ้ืน 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

・ รุ่น้Spark 
 

 
 

1.   แผ่นขอบประต ู

         2.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spacecab 
 

 
 

1.้แผ่นขอบประต ู

2.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 
 

 
 

1.   แผ่นขอบประตูหน้า 

2.   แผ่นขอบประตูหลัง 

3.   คลิป 
 

3. การถอดฟินิชเชอร์ประต ู

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่น้Spark และรุ่น้

Spacecab 
 

1. ถอดฟินิชเชอร์ประตูออกจากตัวถัง 
 
4. การถอดฟินิชเชอร์ประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น C้ab4 
 

1. ถอดฟินิชเชอร์ประตูออกจากตัวถัง 
 
5. การถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้า 
 

1. ถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้าออกจากแผงเสาด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีตัวจับเสริม 

・ ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

・ ถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้าโดยการยกส่วนล่างขึ้น 

     ด้านบน 
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หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีตัวจับเสริม 

・ ถอดมือจับ 

・ เปิดฝาครอบแล้วถอดสกรูออก 

・ ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

・ ถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้าโดยการยกส่วนล่างขึ้น 

     ด้านบน 
 

 
 

6. การถอดแผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 
 1. ถอดแผ่นรองข้างแผงหน้าปัดออกจากตัวถัง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดนอตออก 

・  ถอดคลิปฝาครอบออกจากแผงตัวถัง 

7. การถอดกล่องคอนโซล 

หมายเหตุ： 

・ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการถอดคอนโซลกลางส าหรับ 

      รุ่นเกียร์ธรรมดา 

 1. ถอดหัวเกียร์ออกจากคันเปลี่ยนเกียร ์

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนด้านล่างนี้ส าหรับแบบคอนโซลกลาง 
 

2. ถอดฝาครอบคอนโซลเปลี่ยนเกียร์ออกจากกล่อง 

คอนโซล 

หมายเหตุ： 

・ ถอดปลั๊กต่อที่จุดบุหรี ่

・ ขั้นตอนด้านล่างนี้ส าหรับแบบคอนโซลกลางรถรุ่น  ้

     2WD 
 
3. ถอดฝาครอบออกจากกล่องคอนโซล 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนด้านล่างนี้ส าหรับแบบคอนโซลกลางรถรุ่น  ้

     4WD 
 
4.  ถอดสวิตช์้4WD ออกจากกล่องคอนโซล 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนด้านล่างนี้ส าหรับแบบคอนโซลกลาง 
 

5.  ถอดกล่องคอนโซลออกจากพ้ืน 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิป้3 ตัว 

・ เปิดฝาครอบกล่องคอนโซลแล้วถอดสกรู้2 ตัวออก 

・ ถอดกล่องควบคุมออกทางด้านหลัง 

・ ขั้นตอนด้านล่างนี้ส าหรับแบบคอนโซลกลาง 
 

6.  ถอดฝาครอบคอนโซลออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิป้2 ตัว 

・ ถอดปลั๊กต่อที่จุดบุหรี่
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7.  ถอดฝาครอบที่วางแก้วออกจากพ้ืน 
 
     8.  ถอดโครงยึดออกจากพ้ืน 
 

8. การถอดกล่องคอนโซล 
 

1. ถอดช่องเก็บของออกจากแผงหน้าปัด 
 

 
 

1.   ช่องเก็บของ 

2.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริม 
 

9.  การถอดฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริม 
 

1. ถอดฝาครอบฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่าง 

      เสริมออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก้4 ตัว 
 

 
 

1.   ช่องเก็บของ 
2.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริม 

หมายเหตุ： 

・ การท างานกับชุดถุงลมที่พองออก 

ค าเตือน： 

・ เม่ือต้องท างานกับถุงลมต้องค านึงถึงข้อควรระวัง เพ่ือ

ความปลอดภัย 

・ โซเดียมไฮดรอกไซด์จ านวนหนึ่งอาจจะมีอยู่บนพื้นผิว 

     ของถุงลมที่พองออก 

・ นี่คือผลลัพธ์ของปฏิกิริยาเคมีของการพองออก้และ

สามารถท าความระคายเคืองเม่ือสัมผัสกับผิวหนัง้

หรือตา 

・ เม่ือต้องท างานกับถุงลมที่ท างานแล้ว้ให้สวมถุงมือ

และสวมแว่นตานิรภัย 

・ หลังจากท างานเสร็จแล้ว้ให้ล้างมือด้วยสบู่้ 

หมายเหตุ： 

・ การจัดการกับชุดถุงลมที่ยังไม่พองออก 

ค าเตือน： 

・ เม่ือขนย้ายถุงลมที่ยังไม่พองออกให้แน่ใจว่า 

      ฝาครอบหันหน้าออกจากตัว 

・ เม่ือขนย้ายถุงลม้ห้ามห้อยปลั๊กหรือสายไฟบนมือ 

・ เม่ือวางถุงลมที่ยังไม่พองตัวต้องให้ฝาครอบ 

     หันออกด้านบน 

・ ห้ามวางของอย่างอ่ืนบนพวงมาลัยพร้อมกับถุงลม

หันหน้าลง 

・ ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะท าให้เกิดเพลิงไหม้หรือการบาดเจ็บ 

ข้อควรระวัง： 

・ หลังจากถุงลมพองออกแล้วให้ตรวจสอบการไหม้ 

     ที่เกิดจากความร้อนจัด, การละลายหรือปัญหาอ่ืนๆ 

・ หากชุดคอยล์้SRS เสียหาย้ให้เปลี่ยนใหม่ 
 
11.  การถอดชุดถุงลมด้านคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบต าแหน่งรูบนปลอกครอบพวงมาลัยทั้ง 

     สองข้าง 

 

10.  ข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยของชุดถุงลม 
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หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบต าแหน่งของก้านบังคับในรู้ตาม

ตัวอย่างต่อไปนี ้
 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ใส่แท่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง้6 มม. {0.24 นิ้ว} 

เพ่ือถอดชุดถุงลมออกจากก้านบังคับ 

1. ถอดชุดถุงลมออกจากพวงมาลัย 
 
2. ถอดปลั๊กต่อออกจากชุดถุงลม 

หมายเหตุ： 

・ ถอดปลั๊กต่อถุงลม 

・ ถอดปลั๊กต่อแตร 
 

 
 

1.   ปลั๊กต่อถุงลม 
2.   ปลั๊กต่อแตร 

 

ค าเตือน： 

・ ให้ชุดถุงลมหันออกจากตัวเม่ือขนย้าย 

・ เม่ือวางถุงลมที่ยังไม่พองตัวต้องให้ฝาครอบ 

     หันออกด้านบน 

・ วางด้านฝาครอบหันหน้าขึ้นบนพื้นผิวเรียบ 
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・ การไม่ปฏิบัติตามจะท าให้เกิดการบาดเจ็บ 
 

 
 

12.  การถอดพวงมาลัย 

หมายเหตุ： 

・ ตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งว่าพวงมาลัยอยู่ใน

ต าแหน่งตรงไปข้างหน้า 

・ ท าเครื่องหมายติดต้ังบนพวงมาลัยและแกน

พวงมาลัย 

・ ใช้ส าหรับการประกอบกลับชิ้นส่วนต่าง  ๆ
 

 
 

1.  ถอดนอตออกจากแกนพวงมาลัย 
 

2.  ถอดพวงมาลัยออกจากแกนพวงมาลัยโดยใช้

เครื่องมือพิเศษ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SST: 5-8521-0016-0 - ชุดเครื่องมือถอดพวงมาลัย 
 

 
 

ข้อควรระวัง： 

・ ห้ามทุบพวงมาลัยด้วยค้อนหรืออ่ืนๆในการถอด 

・ แกนพวงมาลัยถูกออกแบบมาให้ดูดซับแรง

กระแทก 
 
13.  การถอดแผงมาตรวัด 
 

1. ถอดแผงมาตรวัดออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ดึงคลิป้4 ตัวออกจากชุดแผงหน้าปัด 

・ ถอดปลั๊กต่อถุงลม 
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1.   คลิป 
 

14.  การถอดฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริม 
 

1. ถอดก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้าออกจาก 

ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก้2 ตัว 
 

 
 

1.   ก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้า 

2.   สายควบคุม 

3.   สกรู 
 

2. ถอดคันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลงิ

ออกจากฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูออก้2 ตัว 

1.   คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

2.   สายควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

3.   สกรู 
 

3. ถอดฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับออกจาก 

   ชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ดึงฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

・ ถอดปลั๊กต่อถุงลม 

・ ถอด้DLC 
 

 
 

1.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

2.   DLC 
 
15.   การถอดโครงพวงมาลัย 
 

1. ถอดโครงพวงมาลัยออกจากคอพวงมาลัย 
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1.   โครงพวงมาลัยด้านบน 

2.   โครงพวงมาลัยด้านล่าง 
 

16.  การถอดฝาครอบ 

หมายเหตุ： 

・  ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีชุดถุงลม 

ผู้โดยสาร 

1. ถอดฝาครอบคอนโซลออกจากชุดแผงหน้าปัด 
 

17.  การถอดชุดถุงลมด้านคนขับ 
 

1. ถอดชุดถุงลมผู้โดยสารออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ทั้ง้2 ตัวออก 
 

 
 

1.   โบลต์ยึดชุดถุงลมผู้โดยสาร 
 

ข้อควรระวัง： 

・ ถอดด้วยความระมัดระวัง้เนื่องจากมีขอยึด 

18.  การถอดฝาครอบเสริมด้านข้าง 
 

1. ถอดฝาครอบด้านข้างฝั่งคนนั่งออกจากชุดแผง

หน้าปัด 
 
19.  การถอดแผงหน้าปัด 
 

1. ถอดชุดมาตรวัดที่ชุดแผงหน้าปัดออกจากชุดแผง  

หน้าปัด 
 

 
 

1.  แผงหน้าปัด 
 
20.   การถอดฝาครอบด้านข้าง 
 

1. ถอดฝาครอบคอนโซลออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดฝาครอบด้านข้างซ้ายและขวา 
 
21.   การถอดฝาครอบด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้ยกเว้นกับชุดการควบคุมระบบ 

     ปรับอากาศอัตโนมัต ิ
 

1. ถอดฝาครอบด้านหน้าออกจากชุดแผงหน้าปัด 
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22.  การถอดแผงบังแดด 

หมายเหตุ： 

・ใข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับชุดการควบคุมระบบ 

ปรับอากาศอัตโนมัต ิ
   

1. ถอดเซนเซอร์แสงแดดออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟ 
 

23.  การถอดแผงหน้าปัด 
 

1. ถอดหน้ากากปิดล าโพงออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดหน้ากากปิดล าโพงซ้ายและขวา 
 

2. ถอดฝาครอบคอนโซลออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดฝาครอบด้านข้างซ้ายและขวา 

3. ถอดชุดแผงหน้าปัด้และส่วนรองรับออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์้4ตัวที่ยึดคอพวงมาลัยเข้ากับส่วนรองรับ 
 

 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสายควบคุมของชุดพัดลมและชุดระบายอากาศ 

・ ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟแผงหน้าปัด 

・ ถอดโบลต์และนอตที่ยึดชุดแผงหน้าปัดและส่วน

รองรับ 

 

 
 

 
24.  การถอดช่องระบายอากาศกลาง 

 
1. ถอดช่องระบายอากาศกลางออกจากแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรูเพ่ือดึงช่องระบายอากาศกลางออกมาและถอด 
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25.  การถอดสปริง 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่นที่มีวิทยุ 
 

1. ถอดฝาครอบคอนโซลออกจากชุดแผงหน้าปัด 
 
26.  การถอดแผงมาตรวัด 
 

1. ถอดแผงมาตรวัดออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ดึงแผงหน้าปัดตัวกลาง และถอด 

・ ถอดสกรู้2 ตัว้และถอดฝาครอบตรงกลางหรือถาด 

27.   ส่วนรองรับ 
 

1. ถอดฝาครอบคอนโซลออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดโบลต์ออก 

 

 
 

1.   แผงหน้าปัด 2.   ส่วนรองรับ 
 

28.  การถอดสายไฟประต ู
 

1. ถอดสายไฟเพ่ิมความยาวออกจากส่วนรองรับ 
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การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งสายไฟประต ู
 

1. ติดต้ังสายไฟเพ่ิมความยาวเข้ากับส่วนรองรับ 

2. การติดตั้งส่วนรองรับ 
 

1. ติดต้ังฝาครอบด้านหน้าเข้ากับชุดแผงหน้าปัด  ้

ค่าแรงขัน： 8 นิวตัน-เมตร・เมตร้{0.8 กิโลกรัม

・เมตร้/ 6 ปอนด・์ฟุต้} 

 

 
 

1.   แผงหน้าปัด 2.   ส่วนรองรับ 
 

3. การติดตั้งแผงมาตรวัด 
 

1. ติดต้ังแผงมาตรวัดเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดสกรู้2 ตัว้และถอดฝาครอบตรงกลาง้หรือ้

ถาด 

・ ใส่แผงหน้าปัดตัวกลาง้และติดต้ัง 
 

4. การติดตั้งวิทยุ 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่นที่มีวิทยุ 
 

1. ติดต้ังฝาครอบด้านหน้าเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ต่อมัดสายไฟ 
 

5.  การถอดช่องระบายอากาศกลาง 
 

1. ติดต้ังช่องระบายอากาศกลางเข้ากับแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ใส่ช่องระบายอากาศกลาง้และขันสกร ู

 

 
 
6. การติดตั้งแผงหน้าปัด 
 

1. ติดต้ังชุดชุดแผงหน้าปัด้และส่วนรองรับเข้ากับ 

รถยนต ์

หมายเหตุ： 

・ ขันโบลต์และนอตที่ยึดชุดแผงหน้าปัดและส่วน

รองรับ้ด้วยค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 19 นิวตัน・เมตร้{ 1.9 กิโลกรัม・เมตร้/  

14 ปอนด์・ฟุต้} โบลท ์

ค่าแรงขัน： 8 นิวตัน・เมตร้{ 0.8 กิโลกรัม・เมตร้/  

6 ปอนด・์ฟุต} นอต 
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หมายเหตุ： 

・ ขันโบลต์้4 ตัวที่ยึดคอพวงมาลัยเข้ากับส่วนรองรับ้

ด้วยค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 20 นิวตัน・เมตร้{ 2.0 กิโลกรัม・เมตร้/  

15 ปอนด์・ฟุต้} 
 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟ 

・ ถอดสายควบคุมของชุดพัดลมและชุดระบายอากาศ 

 
2. ติดต้ังฝาครอบด้านข้างเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดฝาครอบด้านข้างซ้ายและขวา 
 

3. ติดต้ังหน้ากากปิดล าโพงเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ถอดหน้ากากปิดล าโพงซ้ายและขวา 

 

7. การติดตั้งที่นั่งด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้ยกเว้นกับชุดการควบคุมระบบ ปรับ

อากาศอัตโนมัติ 
 

1. ติดต้ังฝาครอบด้านหน้าเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 
 
8. การประกอบแผงบังแดด 

หมายเหตุ： 

・ ใข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับชุดการควบคุมระบบ ปรับ

อากาศอัตโนมัติ 
 

1. ติดต้ังเซนเซอร์แสงแดดเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟ 
 
9. การติดตั้งฝาครอบเครื่องยนต ์
 

1. ติดต้ังฝาครอบด้านข้างเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดฝาครอบด้านข้างซ้ายและขวา 
 
10.  การติดตั้งแผงหน้าปัด 
 

1. ติดต้ังชุดมาตรวัดเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 
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1.  แผงหน้าปัด 
 

11.  การติดตั้งฝาครอบเสริมด้านข้าง 
 

1. ติดต้ังฝาครอบเสริมด้านข้างเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 
 

12.   การติดตั้งฝาครอบ 

หมายเหตุ： 

・  ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุน่ที่ไม่มีชุดถุงลม

ผู้โดยสาร 
 

1. ติดต้ังฝาครอบด้านหน้าเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 
 

13.  การติดตั้งชุดถุงลมด้านคนขับ 
 

1. ติดต้ังชุดถุงลมผู้โดยสารเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ กดส่วนที่บ่งชี้ด้วยลูกศรตามภาพ้เพ่ือติดต้ังเข้ากับ 

      ชุดแผงหน้าปัด 

・ ยึดขอยึดให้แน่น 

 

หมายเหตุ： 

・ ใส่โบลต์้2 ตัว 

ค่าแรงขัน： 25 นิวตัน・เมตร้{ 2.5 กิโลกรัม・เมตร้/  

18 ปอนด์・ฟุต้} 
 

 
 

1.   โบลต์ยึดชุดถุงลมผู้โดยสาร 
 
14.   การติดตั้งโครงพวงมาลัย 
 

1. ติดต้ังฝาครอบพวงมาลัยเข้ากับคอพวงมาลัย 

ข้อควรระวัง： 

・  เม่ือติดต้ังโครงพวงมาลัย้ระวังไม่ให้หนีบมัดสายไฟ 
 

 
 

1.   โครงพวงมาลัยด้านบน 

2.   โครงพวงมาลัยด้านล่าง 
 
15.  การติดตั้งฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 
 

1. ติดต้ังฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับเข้า

กับชุดแผงหน้าปัด 
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หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อสวิตช ์

・ ติดต้ัง้DLC 
 

 
 

1.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

2.   DLC 
 

2.   ถอดคันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

ออกจากฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรู้2 ตัว 
 

 
 

1.   คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

2.   สายควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

3.   สกรู 
 

3. ติดต้ังก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้าเข้ากับฝาครอบ 

   ชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรู้2 ตัว 

 

 
 

1.   ก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้า 

2.   สายควบคุม 

3.   สกรู 
 
16.  การติดตั้งแผงมาตรวัด 

 
1. ติดต้ังแผงมาตรวัดเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อสวิตช ์
 

 
 

1.   คลิป 
 
17.  การติดตั้งพวงมาลัย 
 

1. ติดต้ังพวงมาลัยเข้ากับแกนพวงมาลัย 

หมายเหตุ： 

・ จัดให้ตรงกับเครื่องหมายที่ได้ท าใว้ระหว่างการถอด้

และติดต้ังพวงมาลัย 
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ข้อควรระวัง： 

・ ห้ามทุบพวงมาลัยด้วยค้อนหรืออ่ืนๆในการถอด 

・ แกนพวงมาลัยถูกออกแบบมาให้ดูดซับแรงกระแทก 
 

 2. ติดต้ังนอตเข้ากับแกนพวงมาลัย 

ค่าแรงขัน： 35 นิวตัน・เมตร้{  3.6 กิโลกรัม・เมตร้/ 

 26 ปอนด・์ฟุต้} 
 

18.  การติดตั้งชุดถุงลมด้านคนขับ 
 

 1. ติดต้ังปลั๊กต่อเข้ากับชุดถุงลมด้านคนขับ 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อถุงลม 

・ ต่อปลั๊กต่อแตร 
 

 
 

1.   ปลั๊กต่อถุงลม 
2.   ปลั๊กต่อแตร 

19.  ต่อสายกราวนด์แบตเตอรี ่
 

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่
 
20.  การตั้งค่ากล่องควบคุม้SRS 
 

1. เปิดการท างานของ้SRS อีกครั้ง 

หมายเหตุ： 

・ ใส่ฟิวส์้SRS เข้ากับกล่องฟิวส์รีเลย์้หรือ้ต่อสาย

กราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

・ บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต าแหน่ง "้ON" และตรวจยืนยัน

ว่าไฟเตือนของถุงลม้SRS ดับลงหลังจากกะพริบ้7 

ครั้ง 
 
21.  การติดตั้งฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริม 
 

1. ติดต้ังฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริมเข้ากับ 

ชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังสกรู้4 ตัว 
 

 
 

1.   ช่องเก็บของ 
2.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริม 

 
22.  การติดตั้งช่องเก็บของ 
 

1. ติดต้ังช่องเก็บของเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

 

2. ติดต้ังชุดถุงลมด้านคนขับเข้ากับพวงมาลัย 
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1.   ช่องเก็บของ 
2.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริม 

 

23.  การติดตั้งช่องเก็บของ 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนด้านล่างนี้ส าหรับแบบคอนโซลกลาง 
 

1. ติดต้ังโครงยึดเข้ากับพ้ืน 
 

2. ติดต้ังฝาครอบที่วางแก้วเข้ากับโครงยึด 
 

3. ติดต้ังฝาครอบคอนโซลเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อที่จุดบุหรี ่

・ ติดต้ังคลิป้2 ตัว 
 

24.  การติดตั้งแผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 
 

1. ติดต้ังแผ่นรองข้างแผงหน้าปัดเข้ากับตัวถัง 

หมายเหตุ： 

・ ใส่นอต 

 

25. การติดตั้งฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง  ้
 

1. ติดต้ังฝาครอบแผงเสาด้านหน้าเข้ากับแผงเสา
ด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีตัวจับเสริม 

・ ใส่ส่วนล่างของฝาครอบแผงเสาด้านหน้าและ

ติดต้ังคลิปเข้ากับแผงตัวถัง 
 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีตัวจับเสริม 

・ ใส่ส่วนล่างของฝาครอบแผงเสาด้านหน้าและติดต้ัง 

คลิปเข้ากับแผงตัวถัง 

・ ติดต้ังมือจับ 

・ ขันสกรู้และปิดฝาครอบ 
 

 
 
26.  การติดตั้งฟินิชเชอร์ประต ู
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หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับ้รุ่น้Spark และรุ่น้

Spacecab 
 

1. ติดต้ังฟินิชเชอร์ประตูเข้ากับตัวถัง 
 

27.  การติดตั้งฟินิชเชอร์ประต ู

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น้Cab4 
 

1. ติดต้ังฟินิชเชอร์ประตูเข้ากับตัวถัง 
 

28.  การติดตั้งแผ่นขอบประต ู  
 

1. ติดต้ังขอบประตูเข้ากับพ้ืน 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spark 
 

 
 

1.   แผ่นขอบประต ู

         2.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spacecab 

 

 

 
 

1.   แผ่นขอบประต ู

2.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・Cab4 (สี่ประต)ู 
 

 
 

1.   แผ่นขอบประตูหน้า 

2.   แผ่นขอบประตูหลัง 

3.   คลิป 
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ฝาครอบแผงเสา 
 

การถอด 
 

1. การถอดแผ่นขอบประต ู
 

1. ถอดขอบประตูจากพ้ืน 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

・ รุ่น้Spark 
 

 
 

1.   แผ่นขอบประต ู

2.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spacecab 
 

 
 

          1.   แผ่นขอบประต ู

          2.   คลิป 

หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 
 

 
 

1.   แผ่นขอบประตูหน้า 

2.   แผ่นขอบประตูหลัง 

3.   คลิป 
 

2. การถอดฟินิชเชอร์ประต ู

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับ้รุ่น้Spark และรุ่น้

Spacecab 
 

1. ถอดฟินิชเชอร์ประตูออกจากตัวถัง 
 
3. การถอดฟินิชเชอร์ประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น C้ab4 
 

1. ถอดฟินิชเชอร์ประตูออกจากตัวถัง 
 
4. การถอดฟินิชเชอร์ประตูหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น C้ab4 
 

1. ถอดฟินิชเชอร์ประตูออกจากตัวถัง 
 
5. การถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้า 
 

1. ถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้า้ออกจากแผงเสา

ด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีตัวจับเสริม 

・ ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

・ ถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้าโดยการยกส่วนล่าง

ขึ้นด้านบน 
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หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีตัวจับเสริม 

・ ถอดมือจับ 

・ เปิดฝาครอบแล้วถอดสกรูออก 

・ ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

・ ถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้าโดยการยกส่วนล่าง

ขึ้นด้านบน 
 

 
 

6. การถอดแผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 
 

1. ถอดแผ่นรองข้างแผงหน้าปัดออกจากตัวถัง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดนอตออก 

・ ถอดคลิปฝาครอบออกจากแผงตัวถัง 

7. การถอดฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 
 

1. ถอดฝาครอบแผงส่วนปลายด้านหลังออกจากแผง
ตัวถัง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิปฝาครอบออกจากแผงตัวถังและถอดฝา

ครอบ โดยเลื่อนขึ้นด้านบน 

・ รุ่น้Spark, แบบครึ่งแผง 
 

 
 

1.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spark, แบบเต็มแผง 
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1. ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2. กระจกหลัง 

3. แผงตัวถัง 

4. คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spacecab 
 

 
 

 

1.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 

 

หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 
 

 
 

 

1.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 
 
8. การถอดล้ินเสียบเข็มขัดนิรภัย 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น C้ab4 
 

1. ถอดฝาครอบตัวปรับออกจากลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่

นั่ง 
 

2. ถอดโบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัยออกจากเสา

ด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดฝาครอบตัวปรับ 
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1.   ตัวปรับตั้ง 
2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 

1.   ตัวปรับตั้ง 
2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 

 

3. ถอดโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยออกจากเสาด้านหลัง 
 

 
 

1.   โบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัย 

3. ถอดโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยออกจากเสากลาง 
 

 
 

1.   โบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัย 
 

9. การถอดล้ินเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น้Cab4 
 

1. ถอดฝาครอบตัวปรับออกจากลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที ่    

นั่งด้านหน้า 
 
     2. ถอดโบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัยออกจากเสากลาง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดฝาครอบตัวปรับ 

10. การถอดฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง  ้

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น C้ab4 
 

1. ถอดฝาครอบด้านล่างแผงเสากลางออกจากแผงเสากลาง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 
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1.   คลิป 
 

11. การถอดฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง  ้

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น้Cab4 
 

1. ถอดฝาครอบด้านล่างแผงเสากลางออกจากแผง

เสากลาง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

・ ถอดฝาครอบด้านบนแผงเสากลางออกโดยดึงส่วนบน

ลงด้านล่าง 
 

 
 

1.   คลิป 
 

12.   การถอดล้ินเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น้Cab4 

 

1. ถอดโบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัยออกจากเสา

ด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดฝาครอบ 
 

 
 

1.   ฝาครอบ 

2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 
 

13.  การถอดฝาครอบแผงตกแต่งส่วนล่างด้านหลัง 
 

1. ถอดฝาครอบด้านล่างด้านหลังออกจากแผงเสาด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・  ถอดคลิปฝาครอบออกจากแผงตัวถัง 

・  รุ่น้Spark 
 

 
 

1.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spacecab 
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1.   คลิป 1.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 
 

 
 

1.  คลิป 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spacecab 
 

 
 

1.   คลิป 
 

14.  การถอดฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 
 

1. ถอดฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลังออกจากแผงเสา 

ด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・  ถอดคลิปฝาครอบออกจากแผงตัวถัง 

・ รุ่น้Spark 

หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 
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RTWC9LSH001201 

 

1.   คลิป 
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การติดตั้ง 

 

1.  การติดตั้งฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 
 

1. ติดต้ังฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลังเข้ากับแผงเสา 
ด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spark 
 

 
 

1.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spacecab 
 

 
 

1.   คลิป 

 

 

 
 

1.   คลิป 
 

2.  การติดตั้งฝาครอบแผงตกแต่งส่วนล่างด้านหลัง 
 

1. ติดต้ังฝาครอบแผงตกแต่งส่วนล่างด้านหลังเข้ากับ
แผงเสาด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spark 
 

 
 

1.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spacecab 

 

หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 
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1.  คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 
 

 
 

1.  คลิป 
 

3. การติดตั้งลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น้Cab4 
 

1. ติดต้ังลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลังเข้ากับเสา

หลัง้ค่าแรงขัน： 46 นิวตัน・เมตร้{ 4.7 กิโลกรัม・

เมตร้/ 34 ปอนด・์นิ้ว้}  

หมายเหตุ： 

    ・ ติดต้ังฝาครอบ 

1.   ฝาครอบ 

2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 
 
4. การติดตั้งฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง  ้

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น C้ab4 
 

1. ติดต้ังฝาครอบด้านล่างแผงเสากลางเข้ากับแผงเสา

กลาง 
 

 
 

1.   คลิป 
 
5. การติดตั้งฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น C้ab4 
 

1. ติดต้ังฝาครอบด้านล่างแผงเสากลางเข้ากับแผง

เสากลาง 
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1.   คลิป 1.   โบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัย 
 

6.   การติดตั้งลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น้Cab4 
 

1. ติดต้ังโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยเข้ากับเสากลาง 
 

2. ติดต้ังโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยเข้ากับเสากลาง 

ค่าแรงขัน： 46 นิวตัน・เมตร้{ 4.7 กิโลกรัม・เมตร้/  

34 ปอนด์・ฟุต้} โบลท ์
 

3. ติดต้ังฝาครอบตัวปรับเข้ากับลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่ง 
 

 
 

1.   ตัวปรับตั้ง 

2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 

7. การติดตั้งลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น C้ab4 
 

1. ติดต้ังโบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัยเข้ากับเสากลาง 
 

2. ติดต้ังโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยเข้ากับเสากลาง 

ค่าแรงขัน： 46 นิวตัน・เมตร้{ 4.7 กิโลกรัม・เมตร้/  

34 ปอนด์・ฟุต้} โบลท ์
 

3. ติดต้ังฝาครอบตัวปรับเข้ากับลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่ง 
 

 
 

1.   ตัวปรับตั้ง 

2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 
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1.   โบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัย 
 

8.  การติดตั้งฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 
 

1. ติดต้ังฝาครอบแผงส่วนปลายด้านหลังเข้ากับแผงตัวถัง 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังตะขอบนด้านหลังของฝาครอบเข้ากับแผงตัวถัง 

・ รุ่น้Spark, แบบครึ่งแผง 
 

 
 

1.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spark, แบบเต็มแผง 

1.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 
 
หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spacecab 
 

  
 

1.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 
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หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 
 

 
 

 

1.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 
 

9.  การติดตั้งแผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 
 

1. ติดต้ังแผ่นรองข้างแผงหน้าปัดเข้ากับตัวถัง 

หมายเหตุ： 

・ ใส่นอต 

 

 

 
 
10. การติดตั้งฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง  ้
 

1. ติดต้ังฝาครอบแผงเสาด้านหน้าเข้ากับแผงเสาด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีตัวจับเสริม 

・ ใส่ส่วนล่างของฝาครอบแผงเสาด้านหน้าและติดต้ัง 

     คลิปเข้ากับแผงตัวถัง 
 

 
 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีตัวจับเสริม 

・ ใส่ส่วนล่างของฝาครอบแผงเสาด้านหน้าและติดต้ัง 

     คลิปเข้ากับแผงตัวถัง 

・ ติดต้ังมือจับ 

・ ขันสกรู้และปิดฝาครอบ 
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11.  การติดตั้งฟินิชเชอร์ประต ู

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับ้รุ่น้Spark และรุ่น้

Spacecab 
 

1. ติดต้ังฟินิชเชอร์ประตูเข้ากับตัวถัง 
 

12.  การติดตั้งฟินิชเชอร์ประต ู

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น้Cab4 
 

1. ติดต้ังฟินิชเชอร์ประตูเข้ากับตัวถัง 
 

13.  การติดตั้งฟินิชเชอร์ประตูหลัง 

หมายเหตุ： 

・ ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้้กับรุ่น้Cab4 
 

1. ติดต้ังฟินิชเชอร์ประตูหลังเข้ากับตัวถัง 
 

14.  การติดตั้งแผ่นขอบประต ู
 

1. ติดต้ังขอบประตูเข้ากับพ้ืน 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spark 

1.   แผ่นขอบประต ู

2.   คลิป 
 
หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spacecab 
 

 
 

1.   แผ่นขอบประต ู
2.   คลิป 

 
หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 
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1.   แผ่นขอบประตูหน้า 

2.   แผ่นขอบประตูหลัง 

3.   คลิป 
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กล่องคอนโซล 
 

การถอด 
 

1. การถอดกล่องคอนโซล 

หมายเหตุ： 

・ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการถอดคอนโซลกลางส าหรับ 

      รุ่นเกียร์ธรรมดา 

1. ถอดหัวเกียร์ออกจากคันเปลี่ยนเกียร ์

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนด้านล่างนี้ส าหรับแบบคอนโซลกลาง 
 

2. ถอดฝาครอบคอนโซลเปลี่ยนเกียร์ออกจากกล่อง 

คอนโซล 

หมายเหตุ： 

・ ถอดปลั๊กต่อที่จุดบุหรี ่

・ ขั้นตอนด้านล่างนี้ส าหรับแบบคอนโซลกลางรถรุ่น 2้WD 
 

3. ถอดฝาครอบออกจากกล่องคอนโซล 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนด้านล่างนี้ส าหรับแบบคอนโซลกลางรถรุ่น 4้WD 

4. ถอดสวิตช์้4WD ออกจากกล่องคอนโซล 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนด้านล่างนี้ส าหรับแบบคอนโซลกลาง 
 

5. ถอดกล่องคอนโซลออกจากพ้ืน 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิป้3 ตัว 

・ เปิดฝาครอบกล่องคอนโซลแล้วถอดสกรู้2 ตัวออก 

・ ถอดกล่องควบคุมออกทางด้านหลัง 

・ ด้านล่างส าหรับแบบชนิดถาด้ยกเว้นเบาะนั่งยาว

ด้านหน้า 

・ เปิดฝาครอบแล้วถอดสกรูออก 

・ เปิดถาดคอนโซล้และถอดคลิป้2 ตัวด้านหน้า 

・ ขั้นตอนด้านล่างนี้ส าหรับแบบคอนโซลกลาง 
 

6. ถอดฝาครอบคอนโซลออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ถอดคลิป้2 ตัว 

・ ถอดปลั๊กต่อที่จุดบุหรี ่

・ ด้านใต้ส าหรับแบบ้4WD ยกเว้นชนิดคอนโซล

กลาง 

・ ถอดปลั๊กต่อของสวิตช์้4WD ออก 
 

7. ถอดฝาครอบที่วางแก้วออกจากพ้ืน 
 

8. ถอดโครงยึดออกจากพ้ืน 
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การติดตั้ง 
 

1. การติดตั้งกล่องคอนโซล 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนด้านล่างนี้ส าหรับแบบคอนโซลกลาง 
 

1. ติดต้ังกล่องคอนโซลเข้ากับพ้ืน 

หมายเหตุ： 

・ ติดต้ังคลิป้3 ตัว 

・ เปิดฝาครอบกล่องคอนโซลแล้วติดต้ังสกรู 2้ ตัว 

・ ขั้นตอนด้านล่างนี้ส าหรับแบบคอนโซลกลางรถรุ่น  ้

 2WD 
 

2. ติดต้ังฝาครอบเข้ากับกล่องคอนโซล 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนด้านล่างนี้ส าหรับแบบคอนโซลกลางรถรุ่น  ้

     4WD 
 

3. ติดต้ังสวิตช์้4WD เข้ากับกล่องคอนโซล 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนด้านล่างนี้ส าหรับแบบคอนโซลกลาง 
 

4. ติดต้ังฝาครอบคอนโซลเปลี่ยนเกียร์เข้ากับกล่อง
คอนโซล 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อที่จุดบุหรี ่

・ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการถอดคอนโซลกลางส าหรับ 

     รุ่นเกียร์ธรรมดา 
 

5. ติดต้ังหัวเกียร์เข้ากับคันเปลี่ยนเกียร ์

หมายเหตุ： 

・ ด้านใต้ส าหรับแบบถาด 

・ ติดต้ังถาดคอนโซลเข้ากับพ้ืน 

・ ขันสกรู้และปิดฝาครอบ 

・ ขั้นตอนด้านล่างนี้ส าหรับแบบคอนโซลกลาง 
 

6. ติดต้ังโครงยึดเข้ากับพ้ืน 
 

7. ติดต้ังฝาครอบที่วางแก้วเข้ากับโครงยึด 
 

8. ติดต้ังฝาครอบคอนโซลเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ต่อปลั๊กต่อที่จุดบุหรี ่

・ ติดต้ังคลิป้2 ตัว 
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ข้อมูลเสริม 
 

1. ภาพส่วนประกอบ หมายเหตุ： 

・ แผงหน้าปัด 

 

 

1.  ส่วนรองรับ 

2. ชุดท่อระบายอากาศ้และชุดท่อไล่ฝ้า 

3. การถอดสายไฟประต ู

4. ฝาครอบด้านข้าง 

5. ช่องเก็บของ 

6. ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริม 

7. การติดตั้งฝาครอบเสริมด้านข้าง 

8. ตะแกรงครอบล าโพงด้านซ้าย 

9. ชุดถุงลมผู้โดยสารส าหรับรุ่นที่มีชุดถุงลม

ผู้โดยสารหรือฝาครอบส าหรับรุ่นที่ไม่มีชุดถุง

ลมผู้โดยสาร 

10. แผงมาตรวัด 

11. ชุดแผงมาตรวัด 

12.ฝาครอบด้านหน้าส าหรับรุ่นที่ไม่มีชุดการควบคุม 

     ระบบปรับอากาศอัตโนมัติหรือเซนเซอร์แสงแดด 

     ส าหรับรุ่นที่มีระบบปรับอากาศอัตโนมัต ิ

13.ฝาครอบตรงกลาง้หรือ้ถาด 

14.ตะแกรงครอบล าโพงด้านขวา 

15.ชุดล าโพง 

16.ชุดแผงหน้าปัด 

17.ฝาครอบด้านขวา 

18.โครงพวงมาลัย 

19.ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

20.วิทยุ 

21.ชุดคันปรับส าหรับรุ่นที่มีระบบปรับอากาศแมนนวล 

หรือ้ชุดแผงควบคุมส าหรับรุ่นที่มีระบบปรับอากาศ 
อัตโนมัต ิ

22.ช่องระบายอากาศกลางด้านขวา 

23.แผงมาตรวัด 
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24.ช่องระบายอากาศกลางด้านซ้าย 
 

หมายเหตุ： 

・ กล่องคอนโซล 

 

 
 

・ แบบคอนโซลกลาง้ยกเว้นแบบเบาะยาว 

 

 

1. ้ฝาครอบคอนโซลเกียร ์

  2.  คลิป 

 3.  ช่องเก็บของ 
4.  สกรู 

5.   ฝาครอบเบรกมือ 

6.   สวิตช์้4WD, รุ่น้4WD 

7.   ฝาครอบ, รุ่น้2WD 

 

หมายเหตุ： 

・ แบบถาด้ยกเว้นแบบเบาะยาว 
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1.   ฝาครอบคอนโซล 

2.   คลิป 
3.  ถาดคอนโซล 

4.   สกรู 

 
หมายเหตุ： 

・ ยกเว้นคอนโซลกลาง 
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1.    ฝาครอบคอนโซล 

2.   คลิป 

3.   ที่เขี่ยบุหรี ่
 

หมายเหตุ： 

・ แผ่นบุหลังคา 

4.   ที่ยึดที่เขี่ยบุหรี ่

5.   โครงยึด 
 
 

 
・ รุ่น้Spark 
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1.  มือจับเสริม 

2.  แผ่นบุหลังคา 

3.  ฝาครอบแผงเสาด้านหลัง 

4.  ฝาครอบเครื่องยนต ์
5.  ฝาครอบแผงเสาด้านหน้า 

6.   มือจับ, รุ่นที่มีมือจับ 

7.   แผงบังแดด้และ้ตัวยึดแผงบังแดด 

8.   ไฟในเก๋ง 

 
หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spacecab 
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1.  มือจับเสริม 

2.  ฝาครอบกลอนล็อก 

3.  แผ่นบุหลังคา 

4.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

5.  ไฟในเก๋ง 
6.  ฝาครอบเครื่องยนต ์

7.   มือจับ, รุ่นที่มีมือจับ 

8.   ฝาครอบแผงเสาด้านหน้า 

9.   แผงบังแดด้และ้ตัวยึดแผงบังแดด 

10. สปอร์ตไลท์้หรือ้คอนโซลเหนือศีรษะ 

 

หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 
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1.  มือจับเสริม 

2.  แผ่นบุหลังคา 

3.  มือจับพร้อมที่แขวนเสื้อ 

4.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

5.  ไฟในเก๋ง 

6.  ฝาครอบเครื่องยนต ์
 

หมายเหตุ： 

・ ฝาครอบแผงเสา 

7.   ฝาครอบแผงด้านบนเสาประตูกลาง  

8.   มือจับ, รุ่นที่มีมือจับ 

9.   ฝาครอบแผงเสาด้านหน้า 

10.  แผงบังแดด้และ้ตัวยึดแผงบังแดด 

11. สปอร์ตไลท์้หรือ้คอนโซลเหนือศีรษะ 
 
 
 
・ รุ่น้Spark 
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1. ฝาครอบแผงเสาด้านหน้า 

2.  ฟินิชเชอร์ประต ู

3. ลิ้นเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านข้าง 

4. ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 
5. ฝาครอบแผงส่วนปลายด้านหลัง,     
    แบบครึ่งแผง 

 

 

6. ฝาครอบแผงส่วนปลายด้านหลัง, แบบเต็มแผง 

7.  ฝาครอบแผงเสาด้านหลัง 

8.  แผ่นขอบประต ู

9.  แผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 

 
หมายเหตุ： 

・ รุ่น้Spacecab 
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1.  ฝาครอบแผงเสาด้านหน้า 

2.  ฟินิชเชอร์ประต ู

3.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 
4.  ฝาครอบแผงเสาด้านหลัง 

5.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

6.  แผ่นขอบประต ู

7.  แผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 

 
หมายเหตุ： 

・ Cab4 (สี่ประต)ู 
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1.   ฝาครอบแผงเสาด้านหน้า 

2.  ฟินิชเชอร์ประต ู

3.   ฝาครอบแผงด้านบนเสาประตูกลาง  

4.   ลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

5.  ฟินิชเชอร์ประต ู

6.   ลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

7.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

8.   ฝาครอบแผงเสาด้านหลัง 

9.   ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

10.  แผ่นขอบประต ู

11.  ฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง  

12.  แผ่นขอบประต ู

13.  แผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 



ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)  9P - 1 

 

 

ตวัถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม 
 

ซับเฟรมแบบยูนิบอดี ้
 

(ทุกรุ่น) 
 

สารบัญ 
 

 

แท่นยึดตัวถัง................................................... 9P-2 

การติดต้ัง.................................................... 9P-2  

ฝาท้าย...........................................................   9P-8 

 การถอด…………………………………………………… 9P-8 

 การติดต้ัง …………………………………………………   9P-9 

กระบะหลัง……………………………………………………   9P-11 

 การถอด……………………………………………………   9P-11 

 การติดต้ัง …………………………………………………   9P-14 

ข้อมูลเสริม......................................................   9P-17 



9P - 2 ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)   

 

 
แทน่ยึดตวัถงั  

 

การติดตั้ง  

1. การติดต้ังแท่นยดึตัวถัง   

หมายเหตุ  : 

· ข้อปฏิบัติดังต่อไปน้ีใช้ได้ กับรุ่น Spark       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ติดต้ังแท่นยึดตัวถังเข้ากับโครงรถและตัวถัง  

ค่าแรงขัน : 50 นิวตัน-เมตร {5.1 กิโลกรัม-เมตร / 37 ปอนด์ - ฟุต} โบลต์ 1 ในภาพ



ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)  9P - 3 

 

 

ค่าแรงขัน : 66 นิวตัน - เมตร { 6.7 กิโลกรัม - เมตร / 49 

ปอนด์ - ฟุต} โบลต์ 2 และ 3 ในภาพ       

ค่าแรงขัน : 106 นิวตัน - เมตร { 10.8 กิโลกรัม - เมตร / 

78 เมตร -ฟุต}  โบลต์ 4, 5, 8 และ 9 ในภาพ         

 

หมายเหตุ  : 

 ใช้โบลต์ใหม่ในการติดต้ังโบลต์ 4, 5, 8 และ 9 ในภาพ              

 

·ติดต้ังโบลต์ 3 บนด้านขวาของส่วนที ่2 ในภาพ   

โบลต์จะยดึไม่แน่น และจะหมุนได้แม้จะขันด้วย      

ค่าแรงที่ก าหนด                            

· ข้อปฏิบัติดังต่อไปน้ีใช้ได้ กับรุน่ Spacecab       



9P - 4 ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ติดต้ังแท่นยึดตัวถังเข้ากับโครงรถและตัวถัง  

ค่าแรงขัน : 50 นิวตัน-เมตร {5.1 กิโลกรัม-เมตร / 37 ปอนด์ - ฟุต} โบลต์ 1 ในภาพ



ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)  9P - 5 

 

 

 

ค่าแรงขัน  : 66 นิวตัน - เมตร { 6.7 กิโลกรัม - เมตร / 

49 ปอนด์ - ฟุต} โบลต์ 2 และ 3 ในภาพ       

ค่าแรงขัน  : 106 นิวตัน - เมตร { 10.8 กิโลกรัม - 

เมตร / 78 เมตร-ฟุต}  โบลต์ 4, 7 และ 8 ในภาพ        

 

หมายเหตุ  : 

 ใช้โบลต์ใหม่ในการติดต้ังโบลต์ 4, 7, 8 และ 9 

ในภาพ             

 

· ติดต้ังโบลต์ 3 บนด้านขวาของส่วนที ่2 ในภาพ     

โบลต์จะยดึไม่แน่น และจะหมุนได้แม้จะขันด้วย    

ค่าแรงที่ก าหนด                            

· ข้อปฏิบัติดังต่อไปน้ีใช้ได้ กับรุ่น Cab 4       

 
 



9P - 6 ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  ติดต้ังแท่นยึดตัวถังเข้ากับโครงรถและตัวถัง  

ค่าแรงขัน : 50 นิวตัน-เมตร {5.1 กิโลกรัม-เมตร / 37 ปอนด์ - ฟุต} โบลต์ 1 ในภาพ



ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)  9P - 7 

 

 

ค่าแรงขัน： 66 นิวตัน-เมตร { 6.7 กก.ฟุต-เมตร /  

49 ปอนด์-ฟุต } โบลต์ 2, 3 และ 4 ในภาพ 

ค่าแรงขัน： 106 นิวตัน-เมตร { 10.8 กิโลกรัม-เมตร /  

78 ปอนด์-ฟุต} โบลต์ 5, 7 และ 8 ในภาพ 

หมายเหตุ： 

 ใช้โบลต์ใหม่ในการติดต้ังโบลต์ 5, 7 และ 8 ในภาพ 

 ติดต้ังโบลต์ 3 และ 4 บนด้านขวาของส่วนที ่2 ในภาพ 

       โบลต์จะยดึไม่แน่น และจะหมุนได้แม้จะขันด้วยค่าแรง 

       ที่ก าหนด 



9P - 8 ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)   

 

 

ฝาท้าย 

 

การถอด 

 

1. การถอดฝาท้าย 

1. ถอดฝาปิดช่องออกจากฝาท้าย 

2. ถอดมือจบัประตูด้านนอกออกจากฝาท้าย 

หมายเหตุ： 

 ถอดก้านล็อก และถอดโบลต์ยดึ 2 ตัว 

 

 
 

1.  โบลต์ 

2.   ก้านล็อก, ด้านซา้ย 

3.   ก้านล็อก, ด้านขวา 

 

3. ถอดชุดล็อกฝาท้ายออกจากฝาท้าย 

4. ถอดจ  ดเชื่อมฝาท้ายออกจากฝาท้ายและกระบะหลัง 

5. ถอดไฟท้ายออกจากกระบะหลัง 

หมายเหตุ： 

 การท างานถอดฝาท้ายต้องใช้ผู้ท างาน 2 คน 

 ถอดโบลต์ยดึบานพบัฝาท้าย 

6. ถอดบานพบัฝาท้ายออกจากฝาท้าย 

7. ถอดกลอนล็อกฝาท้ายออกจากกระบะหลัง 



ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)  9P - 9 

 

 

การติดตั้ง 
 

1. การถอดฝาท้าย 

 
1. ติดต้ังกลอนล็อกฝาท้ายเข้ากับกระบะหลัง 

หมายเหตุ： 

 ขันโบลต์ยดึใหแ้น่นตามค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 15 นิวตัน-เมตร { 2.0 กิโลกรัม-เมตร /  

15 ปอนด์-ฟุต } 
 

2. ติดต้ังจดุเชื่อมฝาท้ายเข้ากับฝาท้ายและกระบะหลัง 

หมายเหตุ： 

 การท างานถอดฝาท้ายต้องใช้ผู้ท างาน 2 คน 

 ขันโบลต์ยดึใหแ้น่นตามค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 25 นิวตัน-เมตร { 2.5 กิโลกรัม-เมตร /  

18 ปอนด์-ฟุต } โบลต์ 

ค่าแรงขัน： 27 นิวตัน-เมตร { 2.8 กิโลกรัม-เมตร /  

20 ปอนด์-ฟุต } โบลต์, นอต 
 

 
 

1. โบลต์ 

2.  บานพบั 

3.  แผ่นชิม 

4. โบลต์ 

5. โบลต์ 

 
หมายเหตุ： 

 ตรวจดูฝาท้ายและกระบะหลัง 

ตามจดุที่แสดงในภาพด้านล่าง 

 
 

 
 

1.   ระยะหา่ง : 5.0  มม. {0.20 น้ิว} 

2.   ความสูง, ความต่างของระดับ: ระนาบเดียวกัน 

3.   ความสูง, ความต่างของระดับ: ระนาบเดียวกัน 
 

3. ติดต้ังจดุเชื่อมฝาท้ายเข้ากับฝาท้ายและกระบะหลัง 
4. ติดต้ังชุดล็อกฝาท้ายเข้ากับฝาท้าย 

หมายเหตุ： 

 ขันโบลต์ยดึใหแ้น่นตามค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 15 นิวตัน-เมตร { 2.0 กิโลกรัม-เมตร / 

15 ปอนด์-ฟุต } 
5. ติดต้ังมือจบัประตูด้านนอกเข้ากับฝาท้าย 

หมายเหตุ： 

 ติดต้ังก้านล็อกและขันโบลต์ยดึ 2 ตัว 
ด้วยค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 9 นิวตัน-เมตร { 0.9 กิโลกรัม-เมตร /  

80 ปอนด์-น้ิว } 
 

 
 

1. โบลต์ 

2.  ก้านล็อก, ด้านซา้ย 

 
 



9P - 10 ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)   

 

 

 

3.   ก้านล็อก, ด้านขวา 

 

6. ติดต้ังฝาปิดช่องเข้ากับฝาท้าย



ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)  9P - 11 

 

 
 

กระบะหลัง 
 

การถอด 
 

1. ถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่

หมายเหตุ： 

 ท ากระบะหลังใหว่้าง ก่อนการถอด 
1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่

2. การถอดสายไฟประตู 
1. ถอดมัดสายไฟแชสซสี์ออกจากปลัก๊ 

หมายเหตุ： 

 ถอดชุดไฟรวมด้านหลัง 

 ถอดปลัก๊ต่อมัดสายไฟ 
3. การติดต้ังชุดเคเบิลฝาปิดช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

1. ถอดสายฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิงออกจาก 

กระบะหลัง 

หมายเหตุ： 

 ถอดคลิปยดึ และหมุนตัวยดึเคเบิล 90° 

ทวนเข็มนาฬิกา เพื่อที่จะถอดออกจากตัวถัง 

 

 
 

1.   ตัวยดึเคเบิล 

หมายเหตุ： 

  รุ่น Spark 

 

  
 

1.  โบลต์ 

2.   แหวนรอง 

3.   คลิป 

4.   แผ่นรอง 

 
หมายเหตุ： 

 รุ่น Spacecab 

 

4. การถอดคอช่องเติมน้ ามัน 
 

1. ถอดคอของช่องเติมน้ ามันออกจากกระบะหลังและ 

ท่อยางช่องเติมน้ ามัน 
 

2. ถอดท่ออีวาพอเรเตอร์ออกจากคอของช่องเติมน้ ามัน 
 

5. การถอดชุดกระบะหลัง 
 

1. ถอดโบลต์ออกจากกระบะหลังและโครงรถ 
 

2. ถอดโบลต์ออกจากกระบะหลงัและโครงรถ 



9P - 12 ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)   

 

 

 

 

 

1.  โบลต์ 

2.   แหวนรอง 

3.   คลิป 

4.   แผ่นรอง 

1.  โบลต์ 

2.   คลิป 

3.   แผ่นรอง 

4.   แหวนรอง 

 
หมายเหตุ： 

 Cab4 (สีป่ระตู) 

3. ถอดชุดกระบะหลังออกจากโครงรถ 

หมายเหตุ： 

 เก่ียวสายลวดกับกระบะหลัง และยกกระบะหลัง 

ข้อควรระวัง： 

 เมือ่ยกกระบะหลัง ระวังอยา่ใหก้ระแทกหวัเก๋ง 



ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)  9P - 13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RTWC9PSH000101 

 

1.   ตะขอ 



9P - 14 ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)   

 

 

การติดตั้ง 

1. การถอดชุดกระบะหลัง 

1. ติดต้ังสายไฟเข้ากับตัวถัง 

หมายเหตุ： 

 เก่ียวสายลวดกับกระบะหลัง และยกกระบะหลัง 

 

 
 

1.   ตะขอ 

 

2. ติดต้ังชุดกระบะหลังเข้ากับโครงรถ 

ข้อควรระวัง： 

 เมือ่ยกกระบะหลัง ระวังอยา่ใหก้ระแทกหวัเก๋ง 

3.. ติดต้ังโบลต์เข้ากับกระบะหลังและโครงรถ 

หมายเหตุ： 

 ขันโบลต์ใหแ้น่นตามค่าแรงขันที่ก าหนดไว้ 

ค่าแรงขัน： 106 นิวตัน-เมตร { 10.8 กิโลกรัม-เมตร /  

78 ปอนด์-ฟุต} 

4. ติดต้ังโบลต์เข้ากับกระบะหลังและโครงรถ 

หมายเหตุ： 

 รุ่น Spark 

 

 

 
 

 

1.  โบลต์ 

2.   แหวนรอง 

3.   คลิป 

4.   แผ่นรอง 

หมายเหตุ： 

 รุ่น Spacecab 



ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)  9P - 15 

 

 

 

 

 

1.  โบลต์ 

2.   แหวนรอง 

3.   คลิป 

4.   แผ่นรอง 

1.  โบลต์ 

2.   คลิป 

3.   แผ่นรอง 

4.   แหวนรอง 

 
หมายเหตุ： 

 Cab4 (สีป่ระตู) 

2. การถอดคอช่องเติมน้ ามัน 

1. ติดต้ังคอของช่องเติมน้ ามนัเข้ากับกระบะหลังและ 

ท่อยางช่องเติมน้ ามัน 

2. ต่อท่ออีวาพอเรเตอร์เข้ากับคอของช่องเติมน้ ามัน 

3. การติดต้ังชุดเคเบิลฝาปิดช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

1. ต่อสายฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิงเข้ากับกระบะหลัง 

ข้อควรระวัง： 

 หา้มงอเคเบิลมากๆ  

หมายเหตุ： 

 ยดึคลิปใหแ้น่นในต าแหน่งทีก่ าหนด 

 ใส่ตัวยดึเคเบิลของสายฝาช่องเติมน้ ามัน 

เชื้อเพลิงเข้าไปในกระบะหลัง และหมุน 90° 

ตามเข็มนาฬิกา เพื่อติดต้ัง 



9P - 16 ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)   

 

 

 

 
 

1.   ตัวยดึเคเบิล 

 

4. ต่อสายไฟประตู 

1. ต่อมัดสายไฟแชสซสี์เข้ากับปลัก๊ต่อ 

หมายเหตุ： 

 ต่อชุดไฟรวมด้านหลัง 

 ต่อปลัก๊ต่อมัดสายไฟชุดไฟส่องป้ายทะเบยีน 

5. ต่อสายกราวนด์แบตเตอรี ่

1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่



ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)  9P - 17 

 

 

ข้อมูลเสริม  
 

 

1.ภาพส่วนประกอบ   หมายเหตุ : 

 กระบะหลัง  

 
 
 

 
 

RTWC9PMF000101 

 

1.   ตะขอ 

2.   ฝาท้าย 

 

หมายเหตุ  : 

แท่นยดึตัวถัง  

3.  ฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง   

 

 

 



9P - 18 ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)   

 

 

• ร ่น Spark 

 
 



ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)  9P - 19 

 

 

หมายเหตุ: 

• ร ่น Spacecab 

 
 



9P - 20 ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)   

 

 

หมายเหตุ: 

• ร ่น Cab4 (สี่ประตู) 

 



ซับเฟรมแบบยูนิบอด้ี (ทุกรุ่น)  9P - 21 

 

 

หมายเหตุ: 

• ฝาท้าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   ฝาครอบฝาท้าย 

2.   ฝาท้าย 

3.   กลอนล็อกฝาท้าย 

4.   ชุดล็อกฝาท้าย 

5.   มือจบัประตูด้านนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   จดุเชื่อมฝาท้าย 

7.   บานพบั 

8.   บานพบักลาง 



 กระจก, หน้าต่าง, กระจกมองข้าง (ทุกรุ่น)  9T - 1 
 

ตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม 
 

กระจก, หน้าต่าง, กระจกมองข้าง 
 

(ทุกรุ่น) 
 

สารบัญ 
 

 

ชุดกระจกหลัง...................................................... 9T-2 

การถอด.......................................................... 9T-2 

การตรวจสอบ................................................... 9T-9 

การติดตั้ง........................................................ 9T-11 
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ชุดกระจกหลัง 
 

การถอด 

 

1. การถอดแผ่นขอบประต ู

1. ถอดขอบประตูจากพ้ืน 

หมายเหตุ： 

 ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

 รุ่น Spark 

 

 
 

1.   แผ่นขอบประต ู

    2.   คลิป 

 
หมายเหตุ： 

  รุ่น Spacecab 
 

 
 

1.   แผ่นขอบประต ู

   2.   คลิป 

หมายเหตุ： 

  Cab4 (สี่ประต)ู 

 

 
 

1.   แผ่นขอบประตูหน้า 

2.   แผ่นขอบประตูหลัง 

3.   คลิป 

 
2. การถอดฟินิชเชอร์ประต ู

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับ รุ่น Spark         
และรุ่น Spacecab 

 

1. ถอดฟินิชเชอร์ประตูออกจากตัวถัง 

 
3. การถอดฟินิชเชอร์ประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
 

1. ถอดฟินิชเชอร์ประตูออกจากตัวถัง 
 

4. การถอดฟินิชเชอร์ประตูหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
 

1. ถอดฟินิชเชอร์ประตูออกจากตัวถัง 
 

5. การถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้า 
 

1. ถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้าออกจากแผงเสา 
ด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีตัวจับเสริม 

 ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

 ถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้าโดยการยก
ส่วนล่างขึ้นด้านบน 



 กระจก, หน้าต่าง, กระจกมองข้าง (ทุกรุ่น)  9T - 3 
 

 
 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีตัวจับเสริม 

 ถอดมือจับ 

 เปิดฝาครอบแล้วถอดสกรูออก 

 ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

 ถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้าโดยการยก

ส่วนล่างขึ้นด้านบน 

 

 
 

  6. การถอดแผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 

    1. ถอดแผ่นรองข้างแผงหน้าปัดออกจากตัวถัง 

หมายเหตุ： 

 ถอดนอตออก 

 ถอดคลิปฝาครอบออกจากแผงตัวถัง 

7. การถอดล้ินเสียบเข็มขัดนิรภัย 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
1. ถอดฝาครอบตัวปรับออกจากลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัย 
 ที่นั่ง 
2. ถอดโบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัยออกจากเสา

ด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

  ถอดฝาครอบตัวปรับ 
 

 
 

1.   ตัวปรับตั้ง 

 2.   โบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัย 

 
8. การถอดล้ินเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้ กับรุ่น Cab4 
 

1. ถอดฝาครอบตัวปรับออกจากลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที ่
นั่งด้านหน้า 
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2. ถอดโบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัยออกจากเสากลาง 

หมายเหตุ： 

  ถอดฝาครอบตัวปรับ 

 

 
 
         1.   ตัวปรับตั้ง 

         2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 

 
3. ถอดโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยออกจากเสากลาง 

 

 
 

1.  โบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัย 
 

9. การถอดฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง  

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 

1. ถอดฝาครอบด้านล่างแผงเสากลางออกจากแผง 

เสากลาง 

หมายเหตุ： 

 ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

 

 
 

1.   คลิป 
 
10.  การถอดฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง  

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 

1. ถอดฝาครอบด้านล่างแผงเสากลางออกจากแผง

เสากลาง 

หมายเหตุ： 

 ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

 ถอดฝาครอบด้านบนแผงเสากลางออกโดยดึง 

ส่วนบนลงด้านล่าง 

 

 
 

1.   คลิป 
 
11.   การถอดล้ินเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
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1. ถอดโบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัยออกจากเสา 

ด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

  ถอดฝาครอบ 

 

 
 

1.   ฝาครอบ 

2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 

 
 12.  การถอดฝาครอบแผงตกแต่งส่วนล่างด้านหลัง 

1. ถอดฝาครอบด้านล่างด้านหลังออกจากแผง 
 เสาด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

 ถอดคลิปฝาครอบออกจากแผงตัวถัง 

 รุ่น Spark 
 

 
 

1.   คลิป 

 

 
 

1.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

 Cab4 (สี่ประต)ู 

 

 
 

1.  คลิป 
 
13.  การถอดฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

1. ถอดฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลังออกจากแผง     

เสาด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

 ถอดคลิปฝาครอบออกจากแผงตัวถัง 

 รุ่น Spark 

 
หมายเหตุ： 

 รุ่น Spacecab 
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1.   คลิป 1.   คลิป 

 
หมายเหตุ： 

  รุ่น Spacecab 

 

 
 

1.  คลิป 
 

หมายเหตุ： 

 Cab4 (สี่ประต)ู 

14.  การถอดฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

1. ถอดฝาครอบแผงส่วนปลายด้านหลังออกจากแผงตัวถัง 

หมายเหตุ： 

 ถอดคลิปฝาครอบออกจากแผงตัวถังและถอด 

ฝาครอบโดยเลื่อนขึ้นด้านบน 

 รุ่น Spark, แบบครึ่งแผง 

 

 
 

1.   ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

 รุ่น Spark, แบบเต็มแผง 
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1.   ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 

 
หมายเหตุ： 

  รุ่น Spacecab 
 

 
 

 

1.   ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 

 

หมายเหตุ： 

  Cab4 (สี่ประต)ู 

 

 
 

 

1.   ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 
 
15.   การถอดแผงบังแดด 
 

1. ถอดแผงบังแดดออกจากแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

 ถอดสกรูออก 2 ตัว 
 

2. ถอดแผงบังแดดออกจากแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

 ถอดสกรูออก  
 

16.   การถอดคอนโซลเหนือศีรษะ 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่มีคอนโซล
เหนือศีรษะ 

 

1. ถอดคอนโซลเหนือศีรษะออกจากแผ่นบุหลังคา 
 
17.    การถอดมือจับเสริม 
 

       ถอดมือจับเสริมออกจากแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

 เปิดฝาครอบแล้วถอดสกรูออก 
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 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4, 
ด้านหลัง 

 ถอดมือจับเสริมพร้อมที่แขวนเสื้อ 

 เปิดฝาครอบแล้วถอดสกรูออก 
 
18.  การถอดฝาครอบกลอนล็อก 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
 

ถอดฝาครอบกลอนล็อกออกจากแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

  ถอดคลิป 
 

 
 

1.  ฝาครอบกลอนล็อก 

         2.  คลิป 

 
19.  การถอดแผ่นบุหลังคา 

1. ถอดแผ่นบุหลังคาออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

 ถอดคลิป 2 ตัว 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับ รุ่นที่มีล าโพง 
Exciter 

 ปลดปลั๊กต่อมัดสายไฟของล าโพง Exciter 

20.   กระจกหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับแบบที่มีระบบไล่
ฝ้ากระจกหลัง 

1. ถอดปลั๊กต่อระบบไล่ฝ้ากระจกหลังออกจากกระจก 
หลัง 

2. ถอดกระจกหลังออกจากแผง 

หมายเหตุ： 

 ท าตามขั้นตอนที่อธิบายด้านล่าง เพ่ือถอด
กระจกหลังอย่างระมัดระวัง 

 ตัดวัสดุอุดรอยรั่วด้วยมีด 

 ยึดปลายด้านนึงของขดลวดเส้นผ่าศูนย์กลาง   

0.5 มม. {0.02 นิ้ว} เข้ากับชิ้นไม้เพ่ือใช้เป็นที่จับ 

 เจาะอีกด้านนึงของสายเปียนโนผ่านวัสดุอุดรอย

รั่วไปที่กระจกหน้า โดยใช้คีมปากแหลม 

 ยึดอีกปลายนึงของขดลวดเข้ากับไม้อีกชิ้นนึง 

 ขยับขดลวดเหมือนเลื่อยเพ่ือเลื่อยวัสดุอุดรอยรั่ว 

ตลอดทั้งขอบของกระจกหลัง 

 

 
 

1.   ขดลวด 

2.   ซีเมนต์ 

3.   ชิ้นไม้สี่เหลี่ยมฝืนผ้า ยึดกับปลายทั้งสองด้าน 

       ของขดลวด 

4.   กระจกหลัง 

 
หมายเหตุ： 

 ยกกระจกหลังออกจากตัวถัง 

 ก าจัดวัสดุอุดรอยรั่วที่หลงเหลือออกจากตัวถัง 

ส่วนที่ยึดกระจกหลัง 

 เช็ดวัสดุอุดรอยรั่วที่หลงเหลืออยู่ตัวถังด้วยผ้านุ่ม     

           และน้ ามันปลอดสารตะก่ัว 
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การตรวจสอบ 
 

1. การตรวจสอบชุดกระจกหลัง การตรวจสอบสายไฟ

ความร้อนระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง 

หมายเหตุ： 

 สายไฟความร้อนจะติดอยู่ที่ด้านในของกระจก 

 ใช้ผ้านุ่มเพ่ือล้างและเช็ดในทิศทางขนานกับ 

           สายไฟ 

ข้อควรระวัง： 

 ห้ามใช้น้ ายาเช็ดกระจก 

หมายเหตุ： 

 เม่ือวัดแรงเคล่ือนไฟฟ้าให้พันแผ่นอะลูมิเนียม

ฟอลย์รอบๆก้านทดสอบลบและดันฟอลย์เข้า 

ไปในสายไฟด้วยมือ ตามที่แสดงในภาพ 

 

 
 

1.   สายไฟความร้อน 

2.   ก้านทดสอบ 

3.   อะลูมิเนียมฟอลย์ 

 
1. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต าแหน่ง ON 

2.    บิดสวิตช์ไล่ฝ้ากระจกหลังไปที่ต าแหน่ง ON 

3.    วัดค่าแรงเคล่ือนไฟฟ้าโดยเครื่องทดสอบ 

หมายเหตุ： 

 วัดแรงเคล่ือนไฟฟ้าระหว่าง 3 จุดบนสายไฟ 

ความร้อน และขั้วลบด้วยโวลต์มิเตอร ์

 ยืนยันว่าแรงเคล่ือนไฟฟ้าตกลงเม่ือเลื่อนจาก 

A ไป B และ C ตามภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

หมายเหตุ： 

 ถ้ายังมีต าแหน่งที่แรงเคล่ือนไฟฟ้าตกลงไปที ่

0V หมายความว่าจุดระหว่างจุดนี้กับ

แหล่งจ่ายไฟเสียหาย 

 ขยับก้านทดสอบจากต าแหน่งที่

แรงเคล่ือนไฟฟ้าตกลงไปที ่0V เข้าหา

แหล่งจ่ายไฟ และวัดจุดที่แรงเคล่ือนไฟฟ้า

เพ่ิมขึ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การซ่อมสายไฟความร้อนที่เสียหาย 

หมายเหตุ： 

  ท าความสะอาดปลายของสายไฟความร้อนที ่

เสียหายด้วยน้ ามันปลอดสารตะก่ัว 

  แปะแผ่นเทปปิดคลุมพ้ืนผิวขนานกับสายไฟ

ด้านบนหรือด้านล่างของที่เสียหาย 
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หมายเหตุ： 

 ผสมสารซ่อม (DuPont paste No. 4817 หรือ

เทียบเท่า) ให้เข้ากันNo. 4817 or 

equivalent). 

 พู่กันหัวเล็กเพ่ือทาสารซ่อมลงบนสายไฟ 

 

 
 

1.   ขดลวด 

2.   ปลายพู่กัน 

 

หมายเหตุ： 

 ถอดแผ่นเทปปิดคลุมพ้ืนผิวหลังจากทิ้งไว้ซักพัก 

 รอให้แห้ง 24 ชั่วโมงหรือมากกว่า 



 กระจก, หน้าต่าง, กระจกมองข้าง (ทุกรุ่น)  9T - 11 
 

การติดตั้ง 
 

1.   การติดตั้งกระจกหลัง 

 

1. ท าความสะอาดกระจกหลังด้วยน้ ามันปลอดสารตะก่ัว 

 

2. ท าความสะอาดแผงตัวถังด้วยน้ ามันปลอดสารตะก่ัว 

หมายเหตุ： 

 ท าความสะอาดพ้ืนผิวยึดติดของกระจกหลัง 

 เช็ดวัสดุอุดรอยรั่วที่หลงเหลืออยู่ตัวถังด้วย

ผ้านุ่ม และน้ ามันปลอดสารตะก่ัว 

 

3. ติดต้ังเทปยึดเข้ากับหน้าแปลนของแผงตัวถัง 

หมายเหตุ： 

・ ติดเทปยึด 0 - 3 มม. {0 - 0.12 นิ้ว} จาก

เครื่องหมาย 

 

 
 

1.   เทปกาวสองหน้า 

2.   การท าเครื่องหมาย 

3.   15 มม. {0.59 นิ้ว} 

4.   จัดต าแหน่งขอบยึดกับขอบแผงตัวถัง 

 
4. ทาน้ ายาไพรเมอร์ที่กระจกหลัง 

หมายเหตุ： 

 ทา Sunstar GP-402 หรือเทียบเท่า ที่พ้ืนผิว

ยึดติดของกระจกหลัง 

 ทาน้ ายาไพรเมอร์ตามที่แสดงในภาพ 

 

 
 

 

1.  ซีลแดม 

2.  ต าแหน่งการทาสารกันรั่ว Sunstar penguinseal 

#560 หรือ เทียบเท่า 

3.  พ้ืนที่การทาสารกันรั่ว Sunstar GP-402 หรือ 

      เทียบเท่า 

4.   8 มม. {0.31 นิ้ว} 

5.   14 มม. {0.55 นิ้ว} 

6.   6 มม. {0.24 นิ้ว} 

7.   24 มม. {0.94 นิ้ว} 

8.   10 มม. {0.39 นิ้ว} 

9.   28 มม. {1.10 นิ้ว} 
 
5. ทาสารกันรั่วที่กระจกหลัง 

หมายเหตุ： 

 เม่ือใช้ปืนลม ความดันลมต้องต่ ากว่าค่าที่
ก าหนด 

 ความดันอากาศที่ระบ：ุ 147 ถึง 294 กิโล

ปาสคาล { 1.5 ถึง 3.0 กิโลกรัม/ตาราเซนติเมตร / 
21 ถึง 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว} ปฏิบัติดังต่อไปนี ้

หมายเหตุ： 

・ หลังจากน้ ายาไพรเมอร์แห้งแล้ว ทาสารกันรั่ว, 

Sunstar penguinseal #560 หรือเทียบเท่า ตลอด
ขอบของกระจกหลังเพ่ือที่สารกันรั่วจะยึดเป็นพื้นที ่
20 มม. {0.79 นิ้ว} ที่ส่วนขวาล่างของกระจกหลัง 

ข้อควรระวัง： 

 หลังจากใช้น้ ายาไพรเมอร์ ให้ทิ้งไว้ให้แห้ง 
1 นาทีหรือมากกว่านั้น 
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 การยึดต้องท าภายใน 5 นาทีหลังจากทาสาร

กันรั่วแล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   ซีเมนต์ 

2.   แผงตัวถัง 

3.   ซีลแดม 

4.   ตัวรองรับกระจกหลัง 

 
 
หมายเหตุ： 

 ยืนยีนว่าไม่มีน้ ารั่วออกจากกระจกหลัง 

1. ซีลแดม 

2.  ตัวรองรับกระจกหลัง 

3.  ปลั๊กต่อระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง, แบบที่มีระบบ ไล่

ฝ้ากระจกหลัง 

4.  เทปกาวสองหน้า 

5.  พ้ืนที่การทาสารกันรั่ว Sunstar penguinseal 

#560 หรือ เทียบเท่า 

6.  พ้ืนที่ยึดติดของสารกันรั่ว  20 มม. {0.79 นิ้ว} 

 
 
6. ติดต้ังกระจกหลังเข้ากับแผง 

หมายเหตุ： 

  ติดต้ังตัวรองรับกระจกหลังเข้ากับแผง และดัน
เข้ากับแผงเพ่ือยึดติด 

  เช็ดสารกันรั่วที่เกินออกมาจากขอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    5.  การถอดแผ่นบุหลังคา 

6.   เทปกาวสองหน้า 

7.   กระจกหลัง 

 

 
 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับแบบที่มีระบบไล่ฝ้า 

        กระจกหลัง 
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7. ต่อปลั๊กต่อระบบไล่ฝ้ากระจกหลังเข้ากับกระจกหลัง 
2.   การประกอบแผ่นบุหลังคา 

1. ติดต้ังแผ่นบุหลังคาเข้ากับรถยนต ์

หมายเหตุ： 

  ติดต้ังคลิป 2 ตัว 

 

 
 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่มีล าโพง 

Exciter 

 ปลดปลั๊กต่อมัดสายไฟของล าโพง Exciter 

3. การติดตั้งฝาครอบกลอนล็อก 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
 

1. ติดต้ังฝาครอบกลอนล็อกเข้ากับแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

  ใส่คลิป 

1.   ฝาครอบกลอนล็อก 

2.   คลิป 

 
4. การติดตั้งมือจับเสริม 

1. ติดต้ังมือจับเสริมเข้ากับแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

 ขันสกรู และปิดฝาครอบ 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้ กับรุ่น Cab4, ด้านหลัง 

 ถอดมือจับเสริมพร้อมที่แขวนเสื้อ 

 ขันสกรู และปิดฝาครอบ 
 
5. การติดตั้งคอนโซลเหนือศีรษะ 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับ รุ่นที่มีคอนโซล
เหนือศีรษะ 

1. ติดต้ังคอนโซลเหนือศีรษะเข้ากับแผ่นบุหลังคา 
6. การประกอบแผงบังแดด 

1. ติดต้ังที่ยึดแผงบังแดดเข้ากับแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

 ใส่สกร ู
2. ติดต้ังที่ยึดแผงบังแดดเข้ากับแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

 ติดต้ังสกรู 2 ตัว 
7.  การติดตั้งฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

1. ติดต้ังฝาครอบแผงส่วนปลายด้านหลังเข้ากับแผงตัวถัง 

หมายเหตุ： 

 ติดต้ังตะขอบนด้านหลังของฝาครอบเข้ากับแผง 
ตัวถัง 

 รุ่น Spark, แบบครึ่งแผง 
 

 
 

1.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 
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3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 

 
หมายเหตุ： 

  รุ่น Spark, แบบเต็มแผง 

 

 
 

1.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 

 

  
 
 
 
 
 
1.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

หมายเหตุ：    2. กระจกหลัง 
 รุ่น Spacecab 3. แผงตัวถงั 

 4. คลิป 

หมายเหตุ： 

 Cab4 (สี่ประต)ู 
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1.  ฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

2.   กระจกหลัง 

3.   แผงตัวถัง 

4.   คลิป 

8.  การติดตั้งฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 
 

1. ติดต้ังฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลังเข้ากับแผงเสา 
ด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

  รุ่น Spark 

 

 
 

1.   คลิป 

 

หมายเหตุ： 

  รุ่น Spacecab 

 

 
 

1.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

  Cab4 (สี่ประต)ู 

 

 
 

1.   คลิป 
 
9.  การติดตั้งฝาครอบแผงตกแต่งส่วนล่างด้านหลัง 

 
1. ติดต้ังฝาครอบแผงตกแต่งส่วนล่างด้านหลังเข้ากับ 

แผงเสาด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

 รุ่น Spark 
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1.   คลิป 1.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

  รุ่น Spacecab 

 

 
 

1.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

 Cab4 (สี่ประต)ู 

10.   การติดตั้งลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
 

1. ติดต้ังลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลังเข้ากับเสาหลัง 
ค่าแรงขัน： 46 นิวตัน-เมตร { 4.7 กิโลกรัม-เมตร /  

34 ปอนด์-นิ้ว }  
หมายเหตุ： 

  ติดตั้งฝาครอบ 
 

 
 
      1.   ฝาครอบ 

2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 

 

11. การติดตั้งฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง  

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
1. ติดต้ังฝาครอบด้านล่างแผงเสากลางเข้ากับแผงเสา

กลาง 
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1.   คลิป 
 
12.  การติดตั้งฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง  

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 

 

1. ติดต้ังฝาครอบด้านล่างแผงเสากลางเข้ากับแผง

เสากลาง 

 

 
 

1.   คลิป 
 
13.   การติดตั้งลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
 

1. ติดต้ังโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยเข้ากับ
เสากลาง 

2. ติดต้ังโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยเข้ากับ
เสากลาง 

 

ค่าแรงขัน： 46 นิวตัน-เมตร { 4.7 กิโลกรัม-เมตร /  

34 ปอนด์-ฟุต } โบลต์ 
3. ติดต้ังฝาครอบตัวปรับเข้ากับลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่ง 
 

 
 

1.   ตัวปรับตั้ง 

2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
1.   โบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัย 

 
14.   การติดตั้งลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 

1. ติดต้ังโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยเข้ากับเสากลาง 

2. ติดต้ังโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยเข้ากับเสากลาง 

ค่าแรงขัน： 46 นิวตัน-เมตร { 4.7 กิโลกรัม-เมตร / 

34 ปอนด์-ฟุต } โบลต์ 
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3. ติดต้ังฝาครอบตัวปรับเข้ากับลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่ง 
 

 
 

1.   ตัวปรับตั้ง 

2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 

 

 
 

1.   โบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัย 
 
15.  การติดตั้งแผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 
 

1. ติดต้ังแผ่นรองข้างแผงหน้าปัดเข้ากับตัวถัง 

หมายเหตุ： 

 ใส่นอต 

 

 
 
16. การติดตั้งฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง  

 
1. ติดต้ังฝาครอบแผงเสาด้านหน้าเข้ากับแผงเสา 

ด้านหน้า 
 

 
 
17.  การติดตั้งฟินิชเชอร์ประต ู

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับ รุ่น Spark และรุ่น 
Spacecab 

1. ติดต้ังฟินิชเชอร์ประตูเข้ากับตัวถัง 
18.  การติดตั้งฟินิชเชอร์ประต ู

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
1. ติดต้ังฟินิชเชอร์ประตูเข้ากับตัวถัง 

19.  การติดตั้งฟินิชเชอร์ประตูหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
1. ติดต้ังฟินิชเชอร์ประตูหลังเข้ากับตัวถัง 
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20.  การติดตั้งแผ่นขอบประต ู  
 

1. ติดต้ังขอบประตูเข้ากับพ้ืน 

หมายเหตุ： 

  รุ่น Spark 
 

 

 
1.   แผ่นขอบประต ู

2.   คลิป 

 

 
 

1.   แผ่นขอบประตูหน้า 

2.   แผ่นขอบประตูหลัง 

3.   คลิป 

 
หมายเหตุ： 

  รุ่น Spacecab 

 

 
 

1.   แผ่นขอบประต ู

2.   คลิป 

 
หมายเหตุ： 

 Cab4 (สี่ประต)ู 
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กระจกหน้า 
 

การถอด 
 

1. การถอดแผ่นขอบประต ู

 
1. ถอดขอบประตูจากพ้ืน 

หมายเหตุ： 

 ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

 รุ่น Spark 

 

 
 

1.   แผ่นขอบประต ู

2.   คลิป 

 
หมายเหตุ： 

 รุ่น Spacecab 

 

 
 

1.   แผ่นขอบประต ู

          2.   คลิป 

หมายเหตุ： 

  Cab4 (สี่ประต)ู 

 

 
 

1.   แผ่นขอบประตูหน้า 

2.   แผ่นขอบประตูหลัง 

3.   คลิป 

 
2. การถอดฟินิชเชอร์ประต ู

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับ รุ่น Spark และรุ่น 
Spacecab 

1. ถอดฟินิชเชอร์ประตูออกจากตัวถัง 
3. การถอดฟินิชเชอร์ประตูหน้า 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
1. ถอดฟินิชเชอร์ประตูออกจากตัวถัง 

4. การถอดฟินิชเชอร์ประตูหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
1. ถอดฟินิชเชอร์ประตูออกจากตัวถัง 

5. การถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้า 
1. ถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้าออกจากแผงเสา 

ด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีตัวจับเสริม 

 ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

 ถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้าโดยการยกส่วน 
ล่างขึ้นด้านบน 
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หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีตัว

จับเสริม 

 ถอดมือจับ 

 เปิดฝาครอบแล้วถอดสกรูออก 

 ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

 ถอดฝาครอบแผงเสาด้านหน้าโดยการยก

ส่วนล่างขึ้นด้านบน 

 

 
 

6. การถอดแผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 

   1. ถอดแผ่นรองข้างแผงหน้าปัดออกจากตัวถัง 

หมายเหตุ： 

・ ถอดนอตออก 

・  ถอดคลิปฝาครอบออกจากแผงตัวถัง 

7. การถอดล้ินเสียบเข็มขัดนิรภัย 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
1. ถอดฝาครอบตัวปรับออกจากลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัย

ที่นั่ง 
2. ถอดโบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัยออกจากเสา

ด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

  ถอดฝาครอบตัวปรับ 

 

 
 

1.   ตัวปรับตั้ง 

2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 

 
3. ถอดโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยออกจากเสา 

ด้านหลัง 
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1.   โบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัย 1.   โบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัย 
 

8. การถอดล้ินเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
1. ถอดฝาครอบตัวปรับออกจากลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัย 

ที่นั่งด้านหน้า 
2. ถอดโบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัยออกจากเสากลาง 

หมายเหตุ： 

  ถอดฝาครอบตัวปรับ 
 

 
 

1.   ตัวปรับตั้ง 

 2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 

 
 3.  ถอดโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยออกจากเสากลาง 

9. การถอดฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
1. ถอดฝาครอบด้านล่างแผงเสากลางออกจากแผง เสา

กลาง 

หมายเหตุ： 

  ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 
 

 
 

1.   คลิป 
 
10. การถอดฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง  

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 

1. ถอดฝาครอบด้านล่างแผงเสากลางออกจากแผง

เสากลาง 
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หมายเหตุ： 

  ถอดคลิปออกจากแผงตัวถัง 

 

 
 

1.   คลิป 
 

11.   การถอดล้ินเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
 

1. ถอดโบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัยออกจากเสา
ด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

  ถอดฝาครอบ 
 

 
 

1.   ฝาครอบ 

2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 

หมายเหตุ： 

・  ถอดคลิปฝาครอบออกจากแผงตัวถัง 

・ รุ่น Spark 

 

 
 

1.   คลิป 
 
หมายเหตุ： 

  รุ่น Spacecab 

 

 
 

1.   คลิป 
 
หมายเหตุ： 

 Cab4 (สี่ประต)ู 

 

12.  การถอดฝาครอบแผงตกแต่งส่วนล่างด้านหลัง 
 

1. ถอดฝาครอบด้านล่างด้านหลังออกจากแผงเสา 

ด้านหลัง 
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1.   คลิป 1.   คลิป 
 

13.  การถอดฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 

 
1. ถอดฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลังออกจาก

แผงเสาด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

・  ถอดคลิปฝาครอบออกจากแผงตัวถัง 

・ รุ่น Spark 
 

 
 

1.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

 รุ่น Spacecab 

หมายเหตุ： 

  Cab4 (สี่ประต)ู 

 

 
 

1.   คลิป 
 
14.  การถอดแผงบังแดด 

1. ถอดแผงบังแดดออกจากแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

 ถอดสกรูออก 2 ตัว 
2. ถอดแผงบังแดดออกจากแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

 ถอดสกรูออก 2 ตัว 
15.  การถอดคอนโซลเหนือศีรษะ 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่มีคอนโซล 
เหนือศีรษะ 
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1. ถอดคอนโซลเหนือศีรษะออกจากแผ่นบุหลังคา 

 
16.  การถอดมือจับเสริม 

 
1. ถอดมือจับเสริมออกจากแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

 เปิดฝาครอบแล้วถอดสกรูออก 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4,  
ด้านหลัง 

 ถอดมือจับเสริมพร้อมที่แขวนเสื้อ 

 เปิดฝาครอบแล้วถอดสกรูออก 
 

17.  การถอดฝาครอบกลอนล็อก 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
 

1. ถอดฝาครอบกลอนล็อกออกจากแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

  ถอดคลิป 
 

 
 

1. ฝาครอบกลอนล็อก 

         2. คลิป 

 
18.  การถอดแผ่นบุหลังคา 

1. ถอดแผ่นบุหลังคาออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

 ถอดคลิป 2 ตัว 

 

 
 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับ รุ่นที่มีล าโพง 
Exciter 

 ปลดปลั๊กต่อมัดสายไฟของล าโพง Exciter 

 
19.  การถอดช่องเก็บของ 

หมายเหตุ： 

 ขั้นตอนด้านล่างนี้ส าหรับแบบคอนโซลกลาง 
1. ถอดฝาครอบคอนโซลออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

 ถอดคลิป 2 ตัว 

 ถอดปลั๊กต่อที่จุดบุหรี ่
2. ถอดฝาครอบที่วางแก้วออกจากพ้ืน 
3. ถอดโครงยึดออกจากพ้ืน 

20.  การถอดช่องเก็บของ 
1. ถอดช่องเก็บของออกจากแผงหน้าปัด 

21.  การถอดฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริม 
1. ถอดฝาครอบฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริม 

ออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

 ถอดสกรูออก 4 ตัว 
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1.   ช่องเก็บของ 

2.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริม 

 

22.  ข้อมูลเพ่ือความปลอดภัยของชุดถุงลม 

หมายเหตุ： 

 การท างานกับชุดถุงลมที่พองออก 

ค าเตือน： 

 เม่ือต้องท างานกับถุงลมต้องค านึงถึง 

     ข้อควรระวังเพ่ือความปลอดภัย 

 โซเดียมไฮดรอกไซด์จ านวนหนึ่งอาจจะมีอยู่ 
บนพื้นผิวของถุงลมที่พองออก 

 นี่คือผลลัพธ์ของปฏิกิริยาเคมีของการพองออก 
และสามารถท าความระคายเคืองเม่ือสัมผัสกับ
ผิวหนัง หรือตา 

 เม่ือต้องท างานกับถุงลมที่ท างานแล้ว ให้สวม
ถุงมือ และสวมแว่นตานิรภัย 

 หลังจากท างานเสร็จแล้วให้ล้างมือด้วยสบู่  

หมายเหตุ： 

 การจัดการกับชุดถุงลมที่ยังไม่พองออก 

ค าเตือน： 

 เม่ือขนย้ายถุงลมที่ยังไม่พองออก ให้แน่ใจว่า
ฝาครอบหันหน้าออกจากตัว 

 เม่ือขนย้ายถุงลม ห้ามห้อยปลั๊กหรือสายไฟ
บนมือ 

 เม่ือวางถุงลมที่ยังไม่พองตัว ต้องให้ฝาครอบ
หันออกด้านบน 

 ห้ามวางของอย่างอ่ืนบนพวงมาลัยพร้อมกับ
ถุงลมหันหน้าลง 

 ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะท าให้เกิดเพลิงไหม้ หรือ
การบาดเจ็บ 

 
ข้อควรระวัง： 

 หลังจากถุงลมพองออกแล้ว ให้ตรวจสอบการ

ไหม้ที่เกิดจากความร้อนจัด, การละลาย หรือ

ปัญหาอ่ืนๆ 

 หากชุดคอยล์ SRS เสียหาย ให้เปลี่ยนใหม่ 

 
23.  ถอดสายกราวนด์แบตเตอรี ่

 
1. ปลดสายกราวนด์แบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี ่

 
24.  การถอดชุดถุงลมด้านคนขับ 

หมายเหตุ： 

 ตรวจสอบต าแหน่งรูบนปลอกครอบพวงมาลัย 

     ทั้งสองข้าง 
 

 
 

หมายเหตุ： 

 ตรวจสอบต าแหน่งของก้านบังคับในรู ตาม

ตัวอย่างต่อไปนี ้
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หมายเหตุ： 

・ ใส่แท่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม. {0.24 นิ้ว} 

เพ่ือถอดชุดถุงลมออกจากก้านบังคับ 

 
 

 
 

1. ถอดชุดถุงลมออกจากพวงมาลัย 

2.   ถอดปลั๊กต่อออกจากชุดถุงลม 

หมายเหตุ： 

 ถอดปลั๊กต่อถุงลม 

 ถอดปลั๊กต่อแตร 

 

 
 

1.   ปลั๊กต่อถุงลม 

2.   ปลั๊กต่อแตร 

 
ค าเตือน： 

 ให้ชุดถุงลมหันออกจากตัวเม่ือขนย้าย 

 เม่ือวางถุงลมที่ยังไม่พองตัว  ต้องให้ฝาครอบ

หันออกด้านบน 

 วางด้านฝาครอบหันหน้าขึ้นบนพื้นผิวเรียบ 

 การไม่ปฏิบัติตามจะท าให้เกิดการบาดเจ็บ 

 

 
 

25.  การถอดพวงมาลัย 

หมายเหตุ： 

 ตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งว่าพวงมาลัยอยู่ใน 

ต าแหน่งตรงไปข้างหน้า 

 ท าเครื่องหมายติดต้ังบนพวงมาลัยและแกน

พวงมาลัย 

 ใช้ส าหรับการประกอบกลับชิ้นส่วนต่าง  ๆ

 

 
 

1. ถอดนอตออกจากแกนพวงมาลัย 

2. ถอดพวงมาลัยออกจากแกนพวงมาลัยโดยใช้ 

เครื่องมือพิเศษ 
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SST: 5-8521-0016-0 - ชุดเครื่องมือถอดพวงมาลัย 
 

 
 

ข้อควรระวัง： 

 ห้ามทุบพวงมาลัยด้วยค้อนหรืออ่ืนๆในการถอด 

 แกนพวงมาลัยถูกออกแบบมาให้ดูดซับแรง 

กระแทก 

26.  การถอดแผงมาตรวัด 

1. ถอดแผงมาตรวัดออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

 ดึงคลิป 4 ตัวออกจากชุดแผงหน้าปัด 

 ถอดปลั๊กต่อถุงลม 

 

 
 

1.   คลิป 
 
27.  การถอดฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริม 

1. ถอดก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้าออกจาก 

ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

  ถอดสกรูออก 2 ตัว 

 

 
 

1.   ก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้า 

2.   สายควบคุม 

3.   สกรู 

 

2. ถอดคันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

    ออกจากฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

 ถอดสกรูออก 2 ตัว 
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1.   คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

2.   สายควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

3.   สกรู 

3.  ถอดฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับออกจาก 

       ชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ ดึงฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

・ ถอดปลั๊กต่อถุงลม 

・  ถอด DLC 
 

 
 

1.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

2.   DLC 

 
28.   การถอดโครงพวงมาลัย 

1.   ฝาครอบคอพวงมาลัยด้านบน 

2.   ฝาครอบพวงมาลัยด้านล่าง 

 
29.  การถอดฝาครอบ 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีชุดถุงลม
ผู้โดยสาร 

 
1. ถอดฝาครอบคอนโซลออกจากชุดแผงหน้าปัด 

30.  การถอดชุดถุงลมด้านคนขับ 

 
1. ถอดชุดถุงลมผู้โดยสารออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

  ถอดโบลต์ทั้ง 2 ตัวออก 
 

 

 
1.   โบลต์ยึดชุดถุงลมผู้โดยสาร 

1. ถอดโครงพวงมาลัยออกจากคอพวงมาลัย   

ข้อควรระวัง： 

 ถอดด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากมีขอยึด 
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31.  การถอดฝาครอบเสริมด้านข้าง 
1. ถอดฝาครอบด้านข้างฝั่งคนนั่งออกจากชุดแผง

หน้าปัด 
32.  การถอดแผงหน้าปัด 

1. ถอดชุดมาตรวัดที่ชุดแผงหน้าปัดออกจากชุดแผง 
หน้าปัด 

 

 
 

1.  แผงหน้าปัด 
 
33.   การถอดฝาครอบด้านข้าง 

1. ถอดฝาครอบคอนโซลออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

 ถอดฝาครอบด้านข้างซ้ายและขวา 
34.   การถอดฝาครอบด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

 ใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้ยกเว้นกับชุดการควบคุม 

       ระบบปรับอากาศอัตโนมัต ิ

1. ถอดฝาครอบด้านหน้าออกจากชุดแผงหน้าปัด 

 
35.  การถอดแผงบังแดด 

หมายเหตุ： 

 ใข้ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับชุดการควบคุม 
ระบบปรับอากาศอัตโนมัต ิ

1. ถอดเซนเซอรวั์ดพลังงานแสงอาทิตย์ออกจากชุด 
แผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

 ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟ 
36.  การถอดแผงหน้าปัด 

1. ถอดหน้ากากปิดล าโพงออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

 ถอดหน้ากากปิดล าโพงซ้ายและขวา 
2. ถอดฝาครอบคอนโซลออกจากชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

 ถอดฝาครอบด้านข้างซ้ายและขวา 
3. ถอดชุดแผงหน้าปัด และส่วนรองรับออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

 ถอดโบลต์ 4 ตัว ที่ยึดคอพวงมาลัย เข้ากับส่วน
รองรับ 

 

 
 

หมายเหตุ： 

 ถอดสายควบคุมของชุดพัดลมและชุดระบาย 

อากาศ 

 ถอดปลั๊กต่อมัดสายไฟแผงหน้าปัด 

 ถอดโบลต์และนอตที่ยึดชุดแผงหน้าปัดและ 

ส่วนรองรับ 
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37.   การถอดฝาครอบก้านปัดน้ าฝน 
1. ถอดฝาครอบก้านปัดน้ าฝนออกจากใบปัดน้ าฝน 

38.   การถอดก้านปัดน้ าฝน 
1. ถอดก้านปัดน้ าฝนออกจากรถยนต ์

หมายเหตุ： 

 ถอดนอตเพ่ือที่จะถอดก้านปัดน้ าฝนและ
ใบปัดน้ าฝน 

 

 

 
1.   หมวกครอบนอตยึดก้านปัดน้ าฝน 

2.   นอต 

3.   ก้านและใบปัดน้ าฝน 
 
39.   การถอดแผงปิดด้านข้างชุดกลไกปัดน้ าฝน 

1. ถอดแผงปิดด้านข้างชุดกลไกปัดน้ าฝนออก    
จากเสื้อ 

40.   การถอดซีลด้านหลังฝากระโปรงหน้า 
1. ถอดซีลด้านหลังฝากระโปรงหน้าออกจากแผงปิด

ชุดกลไกปัดน้ าฝน 

หมายเหตุ： 

 ถอดคลิป 

 ถอดซีลด้านหลังฝากระโปรงหน้าออกจากตะขอ

ของแผงปิดชุดกลไกปัดน้ าฝน 

 

 
 

1.   ซีลด้านหลังฝากระโปรงหน้า 

2.   ตะขอ 

 
41.   การถอดฝาครอบโครง 

1. ถอดแผงปิดด้านข้างชุดกลไกปัดน้ าฝนออกจากเสื้อ 
42.  การถอดกระจกในห้องโดยสาร 

1. ถอดกระจกหลังในห้องโดยสารออกจากกระจกหน้า 

หมายเหตุ： 

 ถอดสกรูและดึงกระจกหลังในห้องโดยสารออก 
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43.  การถอดกระจกหน้า 

1. ถอดกระจกหน้าออกจากตัวถัง 

หมายเหตุ： 

 ท าตามขั้นตอนที่อธิบายด้านล่าง เพ่ือถอด

กระจกหน้าอย่างระมัดระวัง 

 ตัดวัสดุอุดรอยรั่วด้วยมีด 

 ยึดปลายด้านนึงของขดลวดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.5 มม. {0.02 นิ้ว} เข้ากับชิ้นไม้เพ่ือใช้เป็น

ที่จับ 

 เจาะอีกด้านนึงของสายเปียนโนผ่านวัสดุอุด 

รอยรั่วไปที่กระจกหน้า โดยใช้คีมปากแหลม 

 ยึดอีกปลายนึงของขดลวดเข้ากับไม้อีกชิ้นนึง 

 ขยับขดลวดเหมือนเลื่อย เพ่ือเลื่อยวัสดุอุด 

รอยรั่วตลอดทั้งขอบของกระจกหลัง 

1.   ขดลวด 

2.   ซีเมนต์ 

3.   ชิ้นไม้สี่เหลี่ยมฝืนผ้า ยึดกับปลายทั้งสองด้าน 

      ของขดลวด 

4.   กระจกประตูหน้า 

 
หมายเหตุ： 

 ยกกระจกหน้าออกจากตัวถัง 

 ก าจัดวัสดุอุดรอยรั่วที่หลงเหลือออกจากตัวถัง 

ส่วนที่ยึดกระจกหน้า 

 เช็ดวัสดุอุดรอยรั่วที่หลงเหลืออยู่ตัวถัง ด้วยผ้า

นุ่ม และน้ ามันปลอดสารตะก่ัว 
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การติดตั้ง 
 

1.  การติดตั้งกระจกประตูหน้า 
1. ท าความสะอาดกระจกหน้าด้วยน้ ามันปลอดสารตะก่ัว 

2.  ท าความสะอาดแผงตัวถังด้วยน้ ามันปลอดสารตะก่ัว 

หมายเหตุ： 

 ท าความสะอาดพ้ืนผิวยึดติดของกระจกหน้า 

 เช็ดวัสดุอุดรอยรั่วที่หลงเหลืออยู่ตัวถังด้วย
ผ้านุ่ม และน้ ามันปลอดสารตะก่ัว 

 
3.  ทาน้ ายาไพรเมอร์ที่ตัวถัง 

หมายเหตุ： 

・ ทา Sunstar RD-12163 หรือเทียบเท่า ที่พ้ืนผิว 

ยึดติดด้านตัวถัง 

・  ทาน้ ายาไพรเมอร์ด้วยความกว้างดังนี้ 23 มม. 

{0.91 นิ้ว} หรือยาวกว่าที่ส่วนบน; 20 มม. {0.79 
นิ้ว} หรือยาวกว่าที่ด้านข้าง; 25 มม. {0.98 นิ้ว} 
หรือยาวกว่าที่ด้านล่าง 

 
  4. ติดต้ังตัวรองเข้ากับตัวถัง 

หมายเหตุ： 

  ใช้ตัวรองใหม่ 
 

 
 

1.  ตัวรอง 

2.  พ้ืนที่การทาน้ ายาไพรเมอร์  23 มม. {0.91 นิ้ว}, 

ด้านบน 

3.  พ้ืนที่การทาน้ ายาไพรเมอร์  20 มม. {0.79 นิ้ว}, 

ด้านข้าง 

4.  พ้ืนที่การทาน้ ายาไพรเมอร์  25 มม. {0.98 นิ้ว}, 

ด้านล่าง 

หมายเหตุ： 

 ใช้ตัวรองใหม่ 

6. ติดต้ังคิ้วเข้ากับกระจกหน้า 

หมายเหตุ： 

 ใช้คิ้วตัวใหม่ 

 

 
 

1.   คิ้ว 

2.   ตัวรองรับกระจก 

3.  ตัวรอง 

4.   26 มม. {1.02 นิ้ว} 

5.  เครื่องหมายจัดต าแหน่งตัวรอง 

 
7. ทาน้ ายาไพรเมอร์เข้ากับกระจกหน้า 

หมายเหตุ： 

・ทา Sunstar penguinseal #560 หรือเทียบเท่า 

    ที่พ้ืนผิวยึดติดของด้านกระจกหน้า 

・ความกว้างของการทาน้ ายาไพรเมอร์ควรจะเท่ากับ 

16.5 มม. {0.65 นิ้ว} ถึง 25 มม. {0.98นิ้ว}จาก

ขอบของกระจกหน้า 

 

5. ติดต้ังตัวรองเข้ากับประตูหน้า 
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1.   สารกันรั่ว 

2.   ต าแหน่งการทาน้ ายาไพรเมอร ์

3.   11 มม. {0.43 นิ้ว} 

4.   2 มม. {0.08 นิ้ว} 

5.   11 มม. {0.43 นิ้ว} 

6.   25 มม. {0.98 นิ้ว} ส าหรับขอบด้านบน, 
20.5 มม. {0.81 นิ้ว} ส าหรับขอบด้านข้าง, 
25 มม. {0.98 นิ้ว} ส าหรับขอบด้านล่าง 

7.   11 มม. {0.43 นิ้ว} ส าหรับกลาง, 8 มม.   
{0.31 นิ้ว} ส าหรับด้านข้าง 

8.   15 มม. {0.59 นิ้ว} 

9.   27 มม. {1.06 นิ้ว} 

10.  5 มม. {0.20 นิ้ว} 

11.  22 มม. {0.87 นิ้ว} 

12.  ซีลแดม 
 

9. ทาสารกันรั่วเข้ากับกระจกหน้า 

หมายเหตุ： 

 เม่ือใช้ปืนลมความดันลมต้องต่ ากว่าค่าที่ 

ก าหนดความดันอากาศที่ระบ：ุ 147 ถึง 294 

กิโลปาสคาล { 1.5 ถึง 3.0 กิโลกรัม/ ตาราง

เซนติเมตร / 21 ถึง 43 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว } 

ปฏิบัติดังต่อไปนี ้

หมายเหตุ： 

 หลังจากน้ ายาไพรเมอร์แห้งแล้ว ทาสารกันรั่ว
, Sunstar penguinseal #560 หรือ
เทียบเท่า ตลอดขอบของกระจกหน้า 

 

    เพ่ือที่สารกันรั่วจะยึดเป็นพื้นที่ 20 มม  {0.79 นิ้ว} ที่

ส่วนขวาล่างของกระจกหน้า 

  

 
 

1.   คิ้ว 

2.   ตัวรองรับกระจก 

3.  ตัวรอง 

4.   สารกันรั่ว 

5.   20 มม. {0.79 นิ้ว} 

 

ข้อควรระวัง： 

  หลังจากใช้น้ ายาไพรเมอร์ ให้ทิ้งไว้ให้แห้ง 

1 นาที หรือมากกว่านั้น 

  การยึดต้องท าภายใน 5 นาทีหลังจากทาสาร 

กันรั่วแล้ว 

9.     ติดต้ังกระจกหน้าเข้ากับตัวถัง 

หมายเหตุ： 

 ปรับต าแหน่งของกระจกหน้าด้วยถ้วยดูด 

 ติดต้ังกระจกหน้าเข้ากับสารกันรั่วที่ทาบนขอบ 

ของแผงตัวถัง 

 ใส่ตัวรองรับกระจกเขากับรูติดตั้งของแผง

ตัวถัง และกดกระจกหน้าเข้าในแผงเพ่ือติดต้ัง 
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1.   ตัวรองรับกระจก 

2.   รูติดตั้ง 

 
10.  ท าความสะอาดแผงตัวถังด้วยน้ ามันปลอดสารตะก่ัว 

หมายเหตุ： 

 เช็ดสารกันรั่วที่เกินออกมาด้วยน้ ามันปลอด 
สารตะก่ัว และผ้านุ่ม 

 ให้อุณหภูมิของพ้ืนที่ยึดติดเป็นดังนี้ตลอด 24 
ชั่วโมง： 20 ถึง 30 ℃ { 68 ถึง 86 °F } 

หมายเหตุ： 

 ยืนยีนว่าไม่มีน้ ารั่วออกจากกระจกหน้า 
2.  การติดตั้งกระจกในห้องโดยสาร 

 
ติดต้ังกระจกในห้องโดยสารเข้ากับกระจก 

หมายเหตุ： 

  ติดต้ังสกร ู

 
3. การติดตั้งฝาครอบเครื่องยนต ์

1. ติดต้ังแผงปิดชุดกลไกปัดน้ าฝนเข้ากับเสื้อ 
4.   การติดตั้งซีลด้านหลังฝากระโปรงหน้า 

1. ติดต้ังซีลด้านหลังฝากระโปรงหน้าเข้ากับแผงปิดชุด
กลไกปัดน้ าฝน 

หมายเหตุ： 

 ติดต้ังซีลด้านหลังฝากระโปรงหน้าออกจาก 
ตะขอของแผงปิดชุดกลไกปัดน้ าฝน 

  ใส่คลิป 
 

 
 

1.   ซีลด้านหลังฝากระโปรงหน้า 

2.   ตะขอ 

 
5. การติดตั้งแผงปิดด้านข้างชุดกลไกปัดน้ าฝน 

1. ติดต้ังแผงปิดชุดกลไกปัดน้ าฝนเข้ากับเสื้อ 

6. การติดตั้งก้านปัดน้ าฝน 

1. ติดต้ังก้านปัดน้ าฝนเข้ากับรถยนต ์

ข้อควรระวัง： 

 ยืนยันว่ามอเตอร์ที่ปัดน้ าฝนไม่ท างานใน 

        ต าแหน่งหยุด 
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1.   29 มม. {1.14 นิ้ว} 

2.   36.5 - 51.5 มม. {1.44 - 2.03 นิ้ว} 

3.   18 มม. {0.71 นิ้ว} 

ค่าแรงขัน： 31.0 นิวตัน-เมตร { 3.2 กิโลกรัม-เมตร /  

22.9 ปอนด-์ฟุต} 
7. การติดตั้งก้านปัดน้ าฝน 

1. ติดต้ังฝาครอบก้านปัดน้ าฝนเข้ากับใบปัดน้ าฝน 
8. การติดตั้งแผงหน้าปัด 

1. ติดต้ังชุดแผงหน้าปัด และส่วนรองรับเข้ากับรถยนต ์

หมายเหตุ： 

 ขันโบลต์และนอตที่ยึดชุดแผงหน้าปัดและส่วน 
รองรับ ด้วยค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 19 นิวตัน-เมตร { 1.9 กิโลกรัม-เมตร / 

14 ปอนด์-ฟุต } โบลต์ 

ค่าแรงขัน： 8 นิวตัน-เมตร { 0.8 กิโลกรัม-เมตร / 

6 ปอนด-์ฟุต} นอต 

 

 

หมายเหตุ： 

 ขันโบลต์ 4 ตัวที่ยึดคอพวงมาลัยเข้ากับส่วนรองรับ ด้วยค่าแรงขันที่ก าหนด 

ค่าแรงขัน： 20 นิวตัน-เมตร { 2.0 กิโลกรัม-เมตร / 15 ปอนด์-ฟุต } 
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หมายเหตุ： 

 ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟ 

 ถอดสายควบคุมของชุดพัดลม และชุดระบาย
อากาศ 

2.  ติดต้ังฝาครอบด้านข้างเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

 ถอดฝาครอบด้านข้างซ้ายและขวา 
3. ติดต้ังหน้ากากปิดล าโพงเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

 ถอดหน้ากากปิดล าโพงซ้ายและขวา 

9. การติดตั้งแผงหน้าปัด 
1. ติดต้ังชุดมาตรวัดเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

 

 
 

1.  แผงหน้าปัด 
 

10.   การติดตั้งฝาครอบด้านหน้า

หมายเหตุ： 

 ใช้ขั้นตอนดังต่อไปนี้ยกเว้นกับชุดการควบคุม 
ระบบปรับอากาศอัตโนมัต ิ

 
1. ติดต้ังฝาครอบด้านหน้าเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

 
11.  การติดตั้งแผงบังแดด 

หมายเหตุ： 

 ใข้ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับชุดการควบคุม  
ระบบปรับอากาศอัตโนมัต ิ

 
1. ติดต้ังเซนเซอร์แสงแดดเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

 ต่อปลั๊กต่อมัดสายไฟ 
 
12.  การติดตั้งฝาครอบเสริมด้านข้าง 
 

1. ติดต้ังฝาครอบเสริมด้านข้างเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 
 
13.   การติดตั้งฝาครอบ 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มี 

           ชุดถุงลมผู้โดยสาร 
 

1. ติดต้ังฝาครอบด้านหน้าเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 
 
14.  การติดตั้งชุดถุงลมด้านคนขับ 
 

1. ติดต้ังชุดถุงลมผู้โดยสารเข้ากับ 

ชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

 กดส่วนที่บ่งชี้ด้วยลูกศรตามภาพ เพ่ือติดต้ังเข้า

กับชุดแผงหน้าปัด 

 ยึดขอยึดให้แน่น 
 

 
 

หมายเหตุ： 

 ใส่โบลต์ 2 ตัว 

ค่าแรงขัน： 25 นิวตัน-เมตร { 2.5 กิโลกรัม-เมตร / 

18 ปอนด-์ฟุต 
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1.   โบลต์ยึดชุดถุงลมผู้โดยสาร 
 

15.   การติดตั้งโครงพวงมาลัย 

 
1. ติดต้ังฝาครอบพวงมาลัยเข้ากับคอพวงมาลัย 

ข้อควรระวัง： 

・  เม่ือติดต้ังโครงพวงมาลัย ระวังไม่ให้หนีบมัด

สายไฟ 
 

 
 

1.   ฝาครอบพวงมาลัยด้านบน 

2.   ฝาครอบพวงมาลัยด้านล่าง 

 
16.  การติดตั้งฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

1. ติดต้ังฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับเข้า 

กับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

 ต่อปลั๊กต่อสวิตช ์

 ติดต้ัง DLC 

1.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

2.   DLC 

 

2. ถอดคันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง
ออกจากฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

  ติดต้ังสกรู 2 ตัว 

 

 
 

1.   คันควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

2.   สายควบคุมการเปิดฝาช่องเติมน้ ามันเชื้อเพลิง 

3.   สกรู 

 
3. ติดต้ังก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้าเข้ากับ

ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างฝั่งคนขับ 

หมายเหตุ： 

 ติดต้ังสกรู 2 ตัว 
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1.   ก้านควบคุมล็อกฝากระโปรงหน้า 

2.   สายควบคุม 

3.   สกรู 

 
17.  การติดตั้งแผงมาตรวัด 

1. ติดต้ังแผงมาตรวัดเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

  ต่อปลั๊กต่อสวิตช ์
 

 
 

1.   คลิป 
 

18.  การติดตั้งพวงมาลัย 

1. ติดต้ังพวงมาลัยเข้ากับแกนพวงมาลัย 

หมายเหตุ： 

 จัดให้ตรงกับเครื่องหมายที่ได้ท าไว้ระหว่าง 

การถอด และติดต้ังพวงมาลัย 

ข้อควรระวัง： 

 ห้ามทุบพวงมาลัยด้วยค้อนหรืออ่ืนๆในการถอด 

 แกนพวงมาลัยถูกออกแบบมาให้ดูดซับแรง 
กระแทก 

2.   ติดต้ังนอตเข้ากับแกนพวงมาลัย 

ค่าแรงขัน： 35 นิวตัน-เมตร { 3.6 กิโลกรัม-เมตร / 

26 ปอนด์-ฟุต } 

 
19.  การติดตั้งชุดถุงลมด้านคนขับ 
 1. ติดต้ังปลั๊กต่อเข้ากับชุดถุงลมด้านคนขับ 

หมายเหตุ： 

 ต่อปลั๊กต่อถุงลม 

 ต่อปลั๊กต่อแตร 
 

 
 

1.   ปลั๊กต่อถุงลม 

2.   ปลั๊กต่อแตร

2. ติดต้ังชุดถุงลมด้านคนขับเข้ากับพวงมาลัย 
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20.  ต่อสายกราวนด์แบตเตอรี ่
1. เชื่อมต่อสายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

21.  การตั้งค่ากล่องควบคุม SRS 
1. เปิดการท างานของ SRS อีกครั้ง 

หมายเหตุ： 

 ใส่ฟิวส์ SRS เข้ากับกล่องฟิวส์รีเลย์ หรือ ต่อ
สายกราวนด์แบตเตอรี่เข้ากับแบตเตอรี ่

 บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต าแหน่ง "ON" และ
ตรวจยืนยันว่าไฟเตือนของถุงลม SRS ดับลง
หลังจากกะพริบ 7 ครั้ง 

 
  22.   การติดตั้งฝาครอบด้านข้าง 

1. ติดต้ังฝาครอบด้านข้างเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

 ถอดฝาครอบด้านข้างซ้ายและขวา 
 

23.  การติดตั้งฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริม 
1. ติดต้ังฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริมเข้ากับ 

ชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

  ติดต้ังสกรู 4 ตัว 
 

 
 

1.   ช่องเก็บของ 

2.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริม 
 

24.  การติดตั้งช่องเก็บของ 
 

1. ติดต้ังช่องเก็บของเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

 

 
 
      1.   ช่องเก็บของ 

2.   ฝาครอบชุดแผงหน้าปัดด้านล่างเสริม 

 
25.  การติดตั้งช่องเก็บของ 

หมายเหตุ： 

 ขั้นตอนด้านล่างนี้ส าหรับแบบคอนโซลกลาง 
1. ติดต้ังโครงยึดเข้ากับพ้ืน 

 
2. ติดต้ังฝาครอบที่วางแก้วเข้ากับโครงยึด 

 
3. ติดต้ังฝาครอบคอนโซลเข้ากับชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

 ต่อปลั๊กต่อที่จุดบุหรี ่

 ติดต้ังคลิป 2 ตัว 
 
  26.  การติดตั้งแผ่นบุหลังคา 

 
1. ติดต้ังแผ่นบุหลังคาเข้ากับรถยนต ์

หมายเหตุ： 

  ติดต้ังคลิป 2 ตัว 



 กระจก, หน้าต่าง, กระจกมองข้าง (ทุกรุ่น)  9T - 41 
 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับ รุ่นที่มีล าโพง 
Exciter 

 ปลดปลั๊กต่อมัดสายไฟของล าโพง Exciter 
 

27.   การติดตั้งฝาครอบกลอนล็อก 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
1. ติดต้ังฝาครอบกลอนล็อกเข้ากับแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

  ใส่คลิป 
 

 
 

1.   ฝาครอบกลอนล็อก 

          2.   คลิป 

 
28.  การติดตั้งมือจับเสริม 

 
1. ติดต้ังมือจับเสริมเข้ากับแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

 ขันสกรู และปิดฝาครอบ 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้ กับรุ่น Cab4, 
ด้านข้าง 

 ถอดมือจับเสริมพร้อมที่แขวนเสื้อ 

 ขันสกรู และปิดฝาครอบ 
 

29.  การติดตั้งคอนโซลเหนือศีรษะ 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับ รุ่นที่มีคอนโซล

เหนือศีรษะ 
 

1. ติดต้ังคอนโซลเหนือศีรษะเข้ากับแผ่นบุหลังคา 
 

30.  การติดตั้งแผงบังแดด 
 

1. ติดต้ังที่ยึดแผงบังแดดเข้ากับแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

 ใส่สกร ู
 

2. ติดต้ังที่ยึดแผงบังแดดเข้ากับแผ่นบุหลังคา 

หมายเหตุ： 

 ติดต้ังสกรู 2 ตัว 
 

31.  การติดตั้งฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลัง 
1. ติดต้ังฝาครอบแผงส่วนบนด้านหลังเข้ากับแผงเสา 

ด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

  รุ่น Spark 
 

 
 

1.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

  รุ่น Spacecab 

 

 
 

1.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

 Cab4 (สี่ประต)ู 
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1.   คลิป 1.   คลิป 
 

32.  การติดตั้งฝาครอบแผงตกแต่งส่วนล่างด้านหลัง 

 
1. ติดต้ังฝาครอบแผงตกแต่งส่วนล่างด้านหลังเข้ากับ

แผงเสาด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

  รุ่น Spark 
 

 
 

1.   คลิป 
 

หมายเหตุ： 

 รุ่น Spacecab 

หมายเหตุ： 

  Cab4 (สี่ประต)ู 

 

 
 

1.   คลิป 
 

33.  การติดตั้งลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 

1. ติดต้ังลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลังเข้ากับเสา 

หลัง ค่าแรงขัน： 46 นิวตัน-เมตร { 4.7 กิโลกรัม-

เมตร / 34 ปอนด-์นิ้ว }  

หมายเหตุ： 

 ติดตั้งฝาครอบ 
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1.   ฝาครอบ 

2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 

 
34.   การติดตั้งฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง  

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
 

1. ติดต้ังฝาครอบด้านล่างแผงเสากลาง เข้ากับแผง
เสากลาง 

 

 
 

1.   คลิป 
 

35. การติดตั้งฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง  

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 

1.  ติดต้ังฝาครอบด้านล่างแผงเสากลาง เข้ากับแผง

เสากลาง 

1.   คลิป 
 
36.   การติดตั้งลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
 

1. ติดต้ังโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยเข้ากับเสากลาง 
2. ติดต้ังโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยเข้ากับเสากลาง 

ค่าแรงขัน： 46 นิวตัน-เมตร { 4.7 กิโลกรัม-เมตร / 

34 ปอนด์-ฟุต } โบลต์ 

 
3. ติดต้ังฝาครอบตัวปรับเข้ากับลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่ง 

 

 
 

1.   ตัวปรับตั้ง 

2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 
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1.   โบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัย 1.   โบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัย 
 

37.   การติดตั้งลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่งด้านหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
 

1. ติดต้ังโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยเข้ากับเสากลาง 
2. ติดต้ังโบลต์ด้านล่างของเข็มขัดนิรภัยเข้ากับเสากลาง 

ค่าแรงขัน： 46 นิวตัน-เมตร { 4.7 กิโลกรัม-เมตร /  

34 ปอนด์-ฟุต } โบลต์ 
 

3. ติดต้ังฝาครอบตัวปรับเข้ากับลิ้นเสียบเข็มขัดนิรภัยที่นั่ง 
 

 
 

1.   ตัวปรับตั้ง 

2.   โบลต์ด้านบนของเข็มขัดนิรภัย 

38.  การติดตั้งแผ่นรองข้างแผงหน้าปัด 

1. ติดต้ังแผ่นรองข้างแผงหน้าปัดเข้ากับตัวถัง 

หมายเหตุ： 

  ใส่นอต 

 

 
 

39. การติดตั้งฝาครอบแผงด้านล่างเสาประตูกลาง  

1. ติดต้ังฝาครอบแผงเสาด้านหน้าเข้ากับแผงเสา

ด้านหน้า 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีตัวจับเสริม 

 ใส่ส่วนล่างของฝาครอบแผงเสาด้านหน้า และ

ติดต้ังคลิปเข้ากับแผงตัวถัง 
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หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับรุ่นที่ไม่มีตัวจับ 
เสริม 

 ใส่ส่วนล่างของฝาครอบแผงเสาด้านหน้า 
และติดต้ังคลิปเข้ากับแผงตัวถัง 

 ติดต้ังมือจับ 

 ขันสกรู และปิดฝาครอบ 
 

 
 

40.  การติดตั้งฟินิชเชอร์ประต ู

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ให้ใช้กับ รุ่น Spark และ
รุ่น Spacecab 

1. ติดต้ังฟินิชเชอร์ประตูเข้ากับตัวถัง 
41.  การติดตั้งฟินิชเชอร์ประต ู

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
1. ติดต้ังฟินิชเชอร์ประตูเข้ากับตัวถัง 

 

42.  การติดตั้งฟินิชเชอร์ประตูหลัง 

หมายเหตุ： 

 ข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ใช้ได้กับรุ่น Cab4 
 

1. ติดต้ังฟินิชเชอร์ประตูหลังเข้ากับตัวถัง 

 
43.  การติดตั้งแผ่นขอบประต ู  
 

1. ติดต้ังขอบประตูเข้ากับพ้ืน 

หมายเหตุ： 

  รุ่น Spark 
 

 
 

1.   แผ่นขอบประต ู

2.   คลิป 

 
หมายเหตุ： 

  รุ่น Spacecab 

 

 
 

1.   แผ่นขอบประต ู

       2.   คลิป 



9T - 46 กระจก, หน้าต่าง, กระจกมองข้าง (ทุกรุ่น)  
 

หมายเหตุ： 

  Cab4 (สี่ประต)ู 

 

 
 

1.   แผ่นขอบประตูหน้า 

2.   แผ่นขอบประตูหลัง 

3.   คลิป 



 กระจก, หน้าต่าง, กระจกมองข้าง (ทุกรุ่น)  9T - 47 
 

ข้อมูลเสริม 
 

1. ภาพส่วนประกอบ หมายเหตุ： 

  กระจกหน้า 

 

 

 

1.   คิ้ว 

2.   แผงปิดด้านข้างชุดกลไกปัดน้ าฝน 

3.   กระจกประตูหน้า 

 

4.   ซีลด้านหลังฝากระโปรงหน้า 

5.   แผงปิดชุดกลไกปัดน้ าฝน 

 
หมายเหตุ： 

 ชุดกระจกหลัง 



9T - 48 กระจก, หน้าต่าง, กระจกมองข้าง (ทุกรุ่น)  
 

 

 

 

1.   เทปกาวสองหน้า 

2.  ซีลแดม 

3.   ปลั๊กต่อระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง    

      และระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง 

 

4.   กระจกหลัง 



 ข้อมูลการบ ารุงรักษา (ทุกรุ่น)  23B - 1 
 

ค าอธิบายตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม 
 

ข้อมูลการบ ารุงรักษา 
 

(ทุกรุ่น) 
 

สารบัญ 
 
ข้อควรระวังในการบ ารุงรักษาตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม .......................................................................... 23B-2 

ฟังก์ชัน, โครงสร้าง, การท างานของตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม ................................................................ 23B-3 

ข้อมูลจ าเพาะเบื้องต้นของตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม............................................................................ 23B-23 

ค าแนะน าในการวิเคราะห์ปัญหาของตัวถัง, หัวเก๋ง,อุปกรณ์เสริม ................................................................ 23B-42 



23B - 2 ข้อมูลการบ ารุงรักษา (ทุกรุ่น)   
 

ข้อควรระวังในการบ ารุงรักษาตัวถัง , หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม 
 
 

1. ข้อควรระวังในการบ ารุงรักษาตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม 

ข้อควรระวัง： 

 ไฟหน้าโปรเจคเตอร ์หรือฮาโลเจนจะร้อนมาก   

เม่ือใช้งาน ดังนั้นหากมีจาระบีเปื้อนผิวหลอดไฟ 

อายุการใช้งานของหลอดไฟอาจสั้นลง ดังนั้นให้

จับส่วนขอบเม่ือเปลี่ยนหลอดไฟ และห้ามใช้มือ

สัมผัสส่วนที่เป็นแก้วโดยตรง 

 ที่ผิวด้านในของหลอดไฟหน้าโปรเจคเตอร ์หรือ

ฮาโลเจนจะมีแรงดันสูงมาก ถ้าหากหลอดไฟตก, 

กระแทก หรือเสียหาย จะท าให้หลอดไฟแตกได ้

 หากถอดหลอดไฟออก และทิ้งไว้เป็นเวลานานฝุ่น

และสิ่งแปลกปลอมต่าง  ๆจะเกาะที่ตัวเลนส์อย่าง

รวดเร็วให้เตรียมหลอดใหม่ส าหรับติดต้ังก่อนที่จะ 

ถอดหลอดเก่าออก 

 ต้องม่ันใจว่าได้เปลี่ยนหลอดไฟที่มีจ านวนวัตต์

เท่ากับค่ามาตรฐานเดิมที่ก าหนด 

 หากติดต้ังเบ้าหลอดไฟไม่ถูกต้องอาจท าให้เกิด

ละอองน้ า หรือมีฝ้าที่เลนส์ได ้ดังนั้นหลังจาก

เปลี่ยนหลอดไฟให้หมุนหลอดไฟ เพ่ือติดต้ังให้

แน่นพอด ี



 ข้อมูลการบ ารุงรักษา (ทุกรุ่น)  23B - 3 
 

ฟังก์ชั่น, โครงสร้าง, การท างานของตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม 

 

1. ฟังก์ชั่น, โครงสร้าง, การท างานของตัวถัง, 

หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม 
 

ระบบไฟหน้าฮาโลเจน 

วงจรนี้มีไฟหน้า, ไฟส่องมุม, สวิตช์กุญแจ, สวิตช์ไฟ

ส่องสว่างของสวิตช์รวม, สวิตช์สัญญาณขอทาง, ไฟ

เตือนไฟสูง และรีเลย์ 

เม่ือสวิตช์ไฟหน้าอยู่ในต าแหน่ง ON รีเลย์ไฟหน้าจะถูก

กระตุ้นการท างาน และไฟหน้าจะส่องสว่าง เม่ือเปิดไฟ

หน้าแล้ว สามารถเลือกแนวล าแสงของไฟหน้าสลับกัน

ได้ระหว่างหงายขึ้น และลดต่ าลงโดยใช้สวิตช์ไฟ 

สวิตช์สัญญาณขอทาง ไม่เก่ียวข้องกับต าแหน่งของ 

สวิตช์ไฟหน้า สามารถใช้งานไฟขอทางได้โดยดึงก้าน 

สวิตช์เข้าหาตัว 
 

ระบบไฟหรี ่

วงจรนี้ประกอบด้วยไฟหรี,่ สวิตช์กุญแจ, สวิตช์ไฟส่อง

สว่างของสวิตช์รวม และรีเลย์ เม่ือสวิตช์ไฟส่องสว่างที่

ไฟหน้า หรือไฟท้ายอยู่ ในต าแหน่ง ON ไฟท้ายจะถูก

กระตุ้นการท างาน และไฟหรี่จะส่องสว่าง 
 

ระบบไฟตัดหมอก 

วงจรนี้มีไฟตัดหมอก, สวิตช์กุญแจ, สวิตช์ไฟส่องสว่าง

ของสวิตช์รวม, สวิตช์ไฟตัดหมอก และรีเลย์ เม่ือสวิตช์

ไฟส่องสว่างที่ไฟหน้า หรือไฟท้ายอยู่ใน ต าแหน่ง ON 

รีเลย์ไฟท้ายจะถูกกระตุ้นการท างาน ขณะที่อยู่ใน

สถานะนี ้หากบิดสวิตช์ไฟตัดหมอกไปที่ต าแหน่ง ON 

รีเลย์ไฟท้ายจะถูกกระตุ้นการท างาน และไฟตัดหมอก

จะส่องสว่าง 
 

ระบบไฟเล้ียวและไฟฉุกเฉิน 

วงจรนี้มีไฟเลี้ยว, สวิตช์กุญแจ, สวิตช์ไฟเลี้ยวของสวิตช์

รวม, ชุดไฟกะพริบ, สวิตช์ไฟฉุกเฉิน ฯลฯ เม่ือสวิตช์ไฟ

เลี้ยว หรือสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ในต าแหน่ง ON ชุดไฟ

กะพริบจะท างาน และไฟเลี้ยวจะส่องสว่าง ไฟเลี้ยวจะ

ส่องสว่าง เม่ือใช้ฟังก์ชั่นของระบบปลดล็อกด้วยรีโมท

ด้วย 
 

ระบบไฟห้องโดยสาร 

วงจรนี้มีไฟห้องโดยสาร, สวิตช์ประต,ู ชุดควบคุมระบบ

ปลดล็อกด้วยรีโมทฯลฯ เม่ือสวิตช์ประตูอยู่ในต าแหน่ง 

ON ชุดควบคุมระบบปลดล็อกด้วยรีโมท จะเปิดไฟ

ภายในห้องโดยสาร 
 

ระบบไฟท้าย และไฟเบรก 

วงจรนี้ประกอบด้วยไฟท้าย, ไฟเบรก, สวิตช์กุญแจ, 

สวิตช์ไฟส่องสว่างของสวิตช์รวม, สวิตช์ไฟเบรก และ

รีเลย์ เม่ือสวิตช์ไฟส่องสว่างที่ไฟหน้า หรือไฟท้ายอยู่

ใน ต าแหน่ง ON รีเลย์ไฟท้ายจะถูกกระตุ้น และไฟท้าย

จะส่องสว่าง ไฟเบรกจะส่องสว่างตามการท างานของ

สวิตช์ไฟเบรก 

 

ระบบไฟส่องป้ายทะเบียน 

วงจรนี้มีไฟส่องป้ายทะเบียน, สวิตช์กุญแจ, สวิตช์ไฟ

ส่องสว่างของสวิตช์รวม และรีเลย์ เม่ือสวิตช์ไฟส่อง

สว่างที่ไฟหน้า หรือไฟท้ายอยู่ใน ต าแหน่ง ON รีเลย์

ไฟท้ายจะถูกกระตุ้น และไฟส่องป้ายทะเบียนจะ

ส่องสว่าง 
 
ระบบไฟส่องสว่าง 

วงจรนี้ประกอบด้วยไฟส่องสว่าง, สวิตช์กุญแจ, สวิตช์ไฟ

ส่องสว่างของสวิตช์รวม และรีเลย์ เม่ือสวิตช์ไฟส่องสว่าง

ที่ไฟหน้า หรือไฟท้ายอยู่ในต าแหน่ง ON รีเลย์ไฟท้ายจะ

ถูกกระตุ้นการท างาน และไฟส่องสว่างจะส่องสว่าง 
 
ไฟส่องสว่างแบบ LED 

มาตรวัด 

แผงเครื่องปรับอากาศ, สวิตช์พัดลม 

สวิตช์ไฟฉุกเฉิน 

สัญญาณสวิตช ์4WD 

สวิตช์ปรับกระจกไฟฟ้า ไฟส่องสว่าง แหล่งจ่ายไฟ  

วิทยุ / เครื่องเสียง 

หมายเหตุ： 

 ระบบไฟถอยหลังวงจรนี้ประกอบด้วยไฟถอยหลัง 

และสวิตช์ไฟถอยหลัง เม่ือสวิตช์ไฟถอยหลังที ่

ติดต้ังอยู่ที่เกียร์อยู่ที่ต าแหน่ง ON ไฟถอยหลัง 
จะส่องสว่างด้วย 

 
ระบบที่ปัดน้ าฝนกระจก และที่ฉีดน้ าล้างกระจกหน้า 

ระบบที่ปัดน้ าฝน และที่ฉีดน้ าล้างกระจกประกอบด้วย 

อุปกรณ์ต่อไปนี ้ 

ระบบจะท างานเม่ือสวิตช์กุญแจอยู่ในต าแหน่ง"ON" 

สวิตช์ที่ปัดน้ าฝน และที่ฉีดน้ าล้างกระจก รีเลย์หน่วง

เวลา มอเตอร์ที่ปัดน้ าฝน 

มอเตอร์ที่ฉีด 

น้ าล้างกระจก 

หัวฉีดน้ าล้าง 

กระจก กระปุก

น้ าล้าง 

กระจก 

ก้าน และใบปัดน้ าฝน 

รีเลย์หน่วงเวลาควบคุมการท างานที่ความเร็วต่ าของ

มอเตอร์ที่ปัดน้ าฝนมอเตอร์ที่ฉีดน้ าล้างกระจก และการ

ท างานที่ความเร็วสูงจะถูกควบคุมโดยตรงจากสวิตช์ที่ปัด 

น้ าฝนและที่ฉีดน้ าล้างกระจก รีเลย์หน่วงเวลาตรวจจับ

สัญญาณการท างานของสวิตช์ที่ปัดน้ าฝนและที่ฉีดน้ าล้าง 

กระจก 
 
ที่ฉีดน้ าล้างกระจกหน้า 

เม่ือสวิตช์ที่ฉีดน้ าล้างกระจกหน้าอยู่ในต าแหน่ง ON 

แรงเคล่ือนไฟฟ้าจะจ่ายไปที่มอเตอร์ที่ฉีดน้ าล้างกระจก 

รีเลย์หน่วงเวลาจะตรวจสอบแรงเคล่ือนไฟฟ้า เพ่ือหา

สัญญาณที่ปัดน้ าฝน หลังตรวจพบสัญญาณ จะกระตุ้น

รีเลย์ที่ปัดน้ าฝนหลัก และขับเคล่ือนมอเตอร์ที่ปัดน้ าฝน

ที่ความเร็วต่ า



23B - 4 ข้อมูลการบ ารุงรักษา (ทุกรุ่น)   

จังหวะหน่วงเวลาที่ปัดน้ าฝน 

จะท าให้ที่ปัดน้ าฝนท างานเป็นจังหวะที่ความเร็วต่ า เม่ือ

สวิตช์ที่ปัดน้ าฝนอยู่ในต าแหน่ง "INT" รีเลย์หน่วงเวลาจะ

กระตุ้นรีเลย์ที่ปัดน้ าฝนหลัก ตามเวลา และระยะห่างที่

ก าหนดไว้ และขับเคล่ือนมอเตอร์ที่ปัดน้ าฝน ที่ความเร็วต่ า

ขับเคล่ือนที่ปัดน้ าฝนที่ความเร็วต่ า 

เม่ือสวิตช์ที่ปัดน้ าฝนอยู่ในต าแหน่ง "LO" รีเลย์ที่ปัดน้ าฝน

หลักจะถูกกระตุ้นให้ขับเคล่ือนมอเตอร์ที่ปัดน้ าฝนที่ความเร็ว

ต่ า การขับเคล่ือนที่ความเร็วต่ าสามารถทดสอบได้ด้วยการ

ทดสอบแอกทูเอเตอร์ในเครื่องมือสแกน 

 

ขับเคล่ือนที่ปัดน้ าฝนที่ความเร็วสูง 

เม่ือสวิตช์ที่ปัดน้ าฝนอยู่ในต าแหน่ง"HI" รีเลย์ที่ปัด

น้ าฝนหลัก และรีเลย์ที่ปัดน้ าฝนสูงต่ าจะถูกกระตุ้นให้

ขับเคล่ือนมอเตอร์ที่ปัดน้ าฝนที่ความเร็วสูง 

หมายเหตุ： 

 ส่วนประกอบของระบบที่ปัดน้ าฝนกระจก

และที่ฉีดน้ าล้างกระจกหน้า 

 

 

 

1.  ก้านปัดน้ าฝนด้านขวา 

2.  หัวฉีดน้ าล้างกระจกด้านขวา 

3.  หัวฉีดน้ าล้างกระจกด้านซ้าย 

4.  ก้านปัดน้ าฝนด้านซ้าย 

5.  ท่อน้ าล้างกระจก 
6.  กระปุกน้ าล้างกระจก 

 

7.   มอเตอร์ที่ฉีดน้ าล้างกระจก 

8.   ก้านต่อด้านซ้าย 

9.   มอเตอร์ที่ปัดน้ าฝน 

10. ก้านต่อด้านขวา 



 ข้อมูลการบ ารุงรักษา (ทุกรุ่น)  23B - 5 
 

หมายเหตุ： 

 แผนผังสวิตช ์
 
 

 
 

1.   สวิตช์ไฟฉุกเฉิน 

2.   สวิตช์ควบคุมไฟส่องสว่าง (รุ่นที่มี MID) 

*พิเศษเฉพาะหน้าปัด 

3.   สวิตช์ควบคุมระดับ (สวิตช์ค้นหา, สวิตช์ปรับ

โหมด, สวิตช์โทรศัพท)์ 

4.   สวิตช์ MID (รุ่นที่มี MID) 

5.   สวิตช์ปรับกระจกไฟฟ้า 

6.   สวิตช์ปรับกระจกไฟฟ้า 

7.   ถุงลม SRS ด้านคนขับ 
 

ระบบแผงหน้าปัด 

เกจ ไฟเตือน ไฟเตือนต่อไปนี้รวมอยู่ในแผงหน้าปัด 

มาตรวัดความเร็ว 

มาตรวัดรอบ 

มาตรวัดเชื้อเพลิง 

เทอร์โมมิเตอร ์ 

มาตรวัดระยะ, มาตรวัดการเดินทาง 

ไฟเตือนการเปล่ียนเกียร ์

จอภาพแสดงข้อมูลต่างๆ, จอภาพแสดงข้อมูล

รถยนต์พร้อมข้อมูลต่างๆ 

อุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถแยกเปลี่ยนได ้เนื่องจาก

รวมอยู่กับแผงหน้าปัด 

อุปกรณ์เหล่านี้สื่อสารผ่าน CAN และกล่องควบคุม เช่น 

ECM, TCM, BCM และ EHCU 
 

มาตรวัดความเร็วรถ (ชนิดเดียวกับรุ่นที่มีและไม่ม ี
ABS) 

มาตรวัดความเร็วรถจะระบุผลตามสัญญาณความเร็วรถ 

(ระบบการสื่อสาร CAN) จาก ECM สัญญาณความเร็วรถ 

(ระบบการสื่อสาร CAN) จะถูกแก้ไขเป็นความเร็วรถจริง 

ใน ECM เพ่ือส่งออก 
 

รุ่นที่ม ีABS 

เซนเซอร์ความเร็วล้อ ABS จะท าการวิเคราะห์ความเร็ว

รถ และสัญญาณพัลส์จะถูกส่งออกมาจาก EHCU ไป

ยัง ECM 

ยกเว้น รุ่นที่ไม่มี ABS 

ความเร็วของรถจะถูกวัดจากเซนเซอร์ความเร็วรถ ซ่ึงถูก

ติดต้ังเข้ากับเกียร ์(เช่นเดียวกับรุ่นปัจจุบัน) โดย

สัญญาณพัลส์จะถูกส่งออกมาจากเซนเซอร์ความ เร็วรถ

นี้ไปยัง ECM 
 
มาตรวัดรอบ 

มาตรวัดรอบแสดงความเร็วรอบเครื่องยนต์ตามสัญญาณ

ความเร็วรอบเครื่องยนต์จากกล่องควบคุมเครื่องยนต ์

(ECM)  

ECM ตรวจจับสัญญาณจากเซนเซอร์ต าแหน่งเพลา ข้อ

เหว่ียง และส่งสัญญาณความเร็วเครื่องยนต์ไปยัง แผง

หน้าปัดโดยผ่านระบบการสื่อสาร CAN 
 
เกจเชื้อเพลืิง 

เกจเชื้อเพลิงแสดงระดับเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่ตาม 

สัญญาณที่ส่งออกมาจากถังเชื้อเพลิง เกจเชื้อเพลิง

แสดงระดับเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่น้อย เม่ือพบว่าความ

ต้านทานที่ถังเชื้อเพลิงตรวจจับได้นั้นสูง เกจเชื้อเพลิง

แสดงระดับเชื้อเพลิงที่เหลืออยู่เป็นสูง เม่ือความ

ต้านทานที่ถังเชื้อเพลิงตรวจจับได้นั้นต่ า 
 
เทอร์โมมิเตอร ์

เทอร์โมมิเตอร์แสดงอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นของเครื่องยนต์

ตามสัญญาณอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นที่ส่งออกจากกล่อง 

ควบคุมเครื่องยนต ์(ECM)   

ECM ตรวจจับสัญญาณอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นเครื่องยนต ์

จากเซนเซอร์อุณหภูมิน้ า และส่งสัญญาณเข้าไปยัง 

เทอร์โมมิเตอร์ผ่านระบบการสื่อสาร CAN  
 
มาตรวัดระยะ, มาตรวัดการเดินทาง 

มาตรวัดระยะ และการเดินทางจะค านวณ และแสดง

ระยะทางตามสัญญาณความเร็วรถจาก ECM 

หมายเหตุ： 

 ไม่มี MID 
 

 
 
หมายเหตุ： 

 มี MID 

ปุ่มรีเซ็ต 
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สับเปลี่ยนการแสดงผลของมาตรวัดระยะและมาตรวัด 

การเดินทาง, TRIP A, TRIP B, นาฬิกา 

หมายเหตุ： 

 จะมีการแสดงเพียงนาฬิกาเท่านั้นหากไม่มี 
การติดตั้งชุดเครื่องเสียง Isuzu แท ้

 
หน้าจอแสดงข้อมูลอเนกประสงค ์

ฟังก์ชันหน้าจอ เพ่ือแสดงข้อมูล, ไฟเตือน และ

ข้อมูลการซ่อมบ ารุง 
 

การแสดงข้อมูลรถ 
 

มาตรวัดระยะ 

มาตรวัดการเดินทาง 

ไฟเตือนการเปลี่ยนเกียร ์

อุณหภูมิภายนอก 

ไฟเตือน 4WD (4H) 

ไฟเตือน 4WD (4L) 

ไฟระบุความเร็วคงที ่(หลัก) 

ไฟระบุความเร็วคงที ่(ชุด) 

เกจเชื้อเพลิ ง 

เกจวัดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น 

นาฬิกา 

หากไม่มีชุดเครื่องเสียง Isuzu แท ้จะมีการแสดงเพียง
นาฬิกาเท่านั้น 

 INST. 
แสดงอัตราการใช้เชื้อเพลิงในปัจจุบันเป็นตัวเลข  

INST. 
แสดงอัตราการใช้เชื้อเพลิงในปัจจุบันเป็นภาพ  

AVG. 
อัตราการใช้พลังงานเฉลี่ยระยะทาง ระยะทางย่อย 

VG. SPEED 
ระยะทางในการขับขี ่และความเร็วรถเฉลี่ย  

RANGE 

ระยะทางที่สามารถว่ิงได ้

ELAPSE TIME 

การเตือนการลืมดึงกุญแจออก การ

เตือนการลืมยกเลิกสัญญาณไฟ การ

เตือนการลืมดึงเบรกมือกลับ การเลือก/

ตั้งค่าฟังก์ชันจอภาพ MID 

หมายเหตุ： 

 ขั้นตอนการท างานของหน้าจอแสดงข้อมูล 
อเนกประสงค ์
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หมายเหตุ： 

 ไฟเตือน 
 รุ่นที่ไม่มี MID 
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หมายเหตุ： 

 รุ่นที่มี MID 

 

 
 

1.   ไฟเตือนออลเตอร์เนเตอร ์

2.   ไฟเตือนออลเตอร์เนเตอร ์

3.   ไฟเตือนไฟเลี้ยว - ด้านซ้าย 

4.   ไฟเตือนไฟเลี้ยว - ด้านขวา 

5.   ไฟเตือนถุงลม SRS 

6.   ไฟเตือนประตูเปิด 

7.   ไฟเตือนไฟสูง 

 
8.   ไฟเตือนตรวจสอบระบบ 4WD 

9.   ไฟเตือนตรวจสอบระบบเกียร ์

10. ไฟเตือนตรวจสอบเครื่องยนต ์

11. ไฟเตือนกรองดักน้ า 

12. ไฟเตือนไฟตัดหมอกด้านหน้า 

13.  ไฟเตือนการเปลี่ยนเกียร ์

14. ไฟเตือน 4WD low 
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15. ไฟเตือน 4WD 

16. ไฟเตือนแรงดันน้ ามันเครื่อง 

17. ไฟเตือนเชื้อเพลิงต่ า 

18. การเตือนอุณหภูมิน้ ามันเกียร์อัตโนมัต ิ

19. ไฟเตือนระบบเบรก/เบรกมือ 

20. ไฟเตือนเครื่องยนต์ร้อน 

21. ไฟเตือนเข็มขัดนิรภัย 

 

22. ไฟเตือน ABS 

23. ไฟเตือนต าแหน่งไฟ 

24. MID 

25. ไฟเตือน TCS/ESC 

26. ไฟเตือน TCS OFF 

27. ไฟเตือน TCS OFF 
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วงจรนี้มีสวิตช์กุญแจ รวมถึงสวิตช์กระจกไฟฟ้า และ

มอเตอร์กระจกไฟฟ้าส าหรับกระจกแต่ละบาน 

หากบิดสวิตช์กุญแจไปที่ต าแหน่ง ON แรงดันไฟฟ้า

ของแบตเตอรี่จะถูกส่งไปยังสวิตช์กระจกไฟฟ้าแต่ละตัว

ผ่านฟิวส ์และรีเลย์กระจกไฟฟ้าในวงจร ส่วนนี้ช่วยให้

สามารถเลือกใช้สวิตช์ปรับขึ้นหรือลง เพ่ือเปิดปิดทิศ

ทางการหมุนของมอเตอร์กระจกไฟฟ้า ซ่ึงใช้เปิดหรือ

ปิดกระจก สวิตช์ด้านคนขับมีวงจรท างานด้วยสัมผัส

เดียวในตัว ซ่ึงควบคุมหน้าต่างให้ลงมาโดยอัตโนมัติ

โดยการใช้งานสวิตช์ไปยังต าแหน่งอัตโนมัต ิ

หมายเหตุ： 

 หน้าจอแสดงการซ่อมบ ารุง (รุ่นที่มี MID) 
 

 
 

・จะแสดงขึ้นเป็นเวลา 3 วินาทีหลังจากจบ "ข้อความ 

WELCOME" ในตอนท้ายของการบิดสวิตช์กุญแจไปที่

ต าแหน่ง ON ทุกๆ 200 กิโลเมตรจากระยะทางที่เหลือ 

1000 กิโลเมตร 
・ เม่ือแสดง 3 ครั้งหลังบิดสวิตช์กุญแจไปที่ต าแหน่ง 
ON แล้ว จะไม่แสดงอีกจนกว่าจะถึง 200 กิโลเมตร
ถัดไป 
・หากมีหลายรายการที่แสดงการซ่อมบ ารุง แต่ละ
รายการจะถูกแสดงเป็นเวลา 3 วินาทีตามล าดับของ
ระยะทางที่เหลือจากมากไปหาน้อย 
・สามารถยกเลิกการแสดงการซ่อมบ ารุงได้ตามความ 
ต้องการของผู้ใช ้

* หากกดสวิตช์การท างานในขณะที่มีการแสดงการ 

ซ่อมบ ารุง "Display OFF" ที่แสดงในแผนภาพด้านล่าง

จะแสดงเป็นเวลา 3 วินาทีบนจอแสดงผล และการแสดง

การลบจะถูกยกเลิกหลังจากรายการที่แสดงในปัจจุบัน 

 

 
 

* เพ่ือย้อนไปยังการแสดงการซ่อมบ ารุง ให้รีเซ็ต

ระยะทางบนจอตั้งค่าการซ่อมบ ารุง 
 แม้ว่าจะถอดแบตเตอรี่ออกไปแล้ว ค่าที่ตั้งไว้จะยังอยู่

และท างานต่อเนื่อง 
 ฟังก์ชันนี้จะยังไม่ได้รับการตั้งค่า และกระตุ้นการ

ท างานในขณะที่ขนส่งมาจากโรงงาน 
 ระยะทางลบของระยะทางที่แสดงจะถูกแสดงตาม 

ระยะทางที่ตั้งค่าเป็นเลขลบ 

* หากระยะทางที่ตั้งค่าเท่ากับ 5,000 กิโลเมตร จะ
ถูกแสดงสูงสุดถึง -5,000 กิโลเมตร 

ในจุดนี้ จะไม่มีการแสดงการลบส าหรับ -5,000 

กิโลเมตร หรือต่อจากนั้น และการแสดง -5,000 

กิโลเมตรจะยังคงอยู่ในรูปแบบการกะพริบที ่2 Hz 

ในขณะที่จอกะพริบ มันจะถูกแสดงหลังจากบิดสวิตช ์

กุญแจไปยังต าแหน่ง ON ทุกครั้ง และสามารถยกเลิก 

การแสดงได ้

หมายเหตุ： 

 รายการและการตั้งค่าการแสดง เพ่ือเตือน
การซ่อม 

 
1. น้ ามันเครื่อง 

* สามารถตั้งระยะทางได้ภายในช่วง 5,000 กิโลเมตรถึง 
10,000 กิโลเมตร (ระยะทางที่แนะน าของคู่มือผู้ใช)้ โดย
สามารถตั้งค่าเพ่ิมขึ้นได้ครั้งละ 1,000 กิโลเมตร 
 
2.ไส้กรองอากาศ 

* สามารถตั้งระยะทางได้ภายในช่วง 20,000 กิโลเมตร

ถึง 40,000 กิโลเมตร (ระยะทางที่แนะน าของคู่มือผู้ใช)้ 

โดยสามารถตั้งค่าเพ่ิมขึ้นได้ครั้งละ 5,000 กิโลเมตร 

* จอแสดงผลแสดงจากระยะทาง 1,000 กิโลเมตรที ่  

เหลืออยู่ 
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3. การตั้งค่าตามความต้องการของผู้ใช ้

* สามารถตั้งระยะทางได้ภายในช่วง 5,000 กิโลเมตรถึง 

20,000 กิโลเมตร โดยสามารถตั้งค่าเพ่ิมขึ้นได้ครั้งละ 

1,000 กิโลเมตร 

* จอแสดงผลแสดงจากระยะทาง 1,000 กิโลเมตรที่
เหลืออยู่ 

 

 
 

บริการ (การตั้งก าหนดเวลาเปลี่ยนน้ ามันเครื่องตาม
ระยะทาง) 

 
สามารถตั้งก าหนดเวลาเปลี่ยนน้ ามันเครื่องตามระยะทาง

ได้ระหว่าง 5,000 กิโลเมตร ถึง 10,000 กิโลเมตร โดย

เพ่ิมขึ้นครั้งละ 1,000 กิโลเมตร 

→ หลังจากเลือกระยะทางโดยการกดสวิตช ์MID แล้ว 

ให้กดสวิตช์ MID ค้างไว้เพ่ือตั้งระยะทาง 
 หลังจากตั้งระยะทางแล้วจะแสดงการลบระยะทาง 

ตามระยะทางที่ได้เดินทาง 
 เม่ือมีการลบจากระยะทางที่ก าหนดและระยะทางที ่

เหลือเป็น 1,000 กิโลเมตร ข้อความเตือนบนจอ 
[เหลือ 1,000 กิโลเมตร] จะแสดงบน MID 

→ หน้าจอแจ้งเตือนจะแสดงเพียง 3 ครั้ง ในแต่ละ

ครั้งที่บิดสวิตช์กุญแจไปยังต าแหน่ง ON 

→ หน้าจอแจ้งเตือนจะแสดงทุกๆ 100 กิโลเมตร เริ่ม

ตั้งแต ่1,000 กิโลเมตรที่เหลืออยู่จนถึง 0 กิโลเมตร 

→เม่ือกดสวิตช ์MID หนึ่งครั้งในขณะที่จอแจ้งเตือน

ก าลังแสดงอยู่ จอแจ้งเตือนจะแสดงข้อความ "OFF" 

และจอแจ้งเตือนจะไม่แสดงหลังจากนั้น 

 
 

 
 
 
 
บริการ (การตั้งก าหนดเวลาเปลี่ยนไส้กรองอากาศ 
ตามระยะทาง) 

 สามารถตั้งก าหนดเวลาเปลี่ยนไส้กรองอากาศ 

ตามระยะทางได้ระหว่าง 20,000 กิโลเมตรถึง 

40,000 กิโลเมตรโดยเพ่ิมขึ้นครั้งละ 5,000 

กิโลเมตร 

→ หลังจากเลือกระยะทางโดยการกดสวิตช ์MID แล้ว 

ให้กดสวิตช์ MID ค้างไว้เพ่ือตั้งระยะทาง 
 หลังจากตั้งระยะทางแล้ว จะแสดงการลบ

ระยะทางตามระยะทางที ่ได้เดินทาง 
 เม่ือมีการลบจากระยะทางที่ก าหนด และ

ระยะทางที่เหลือเป็น 1,000 กิโลเมตร ข้อความ
เตือนบนจอ [เหลือ 1,000 กิโลเมตร] จะแสดง
บน MID 
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→ หน้าจอแจ้งเตือนจะแสดงเพียง 3 ครั้ง ในแต่ละ

ครั้งที่บิดสวิตช์กุญแจไปยังต าแหน่ง ON 

→ หน้าจอแจ้งเตือนจะแสดงทุกๆ 100 กิโลเมตร เริ่ม

ตั้งแต ่1,000 กิโลเมตรที่เหลืออยู่จนถึง 0 กิโลเมตร 

→เม่ือกดสวิตช ์MID หนึ่งครั้งในขณะที่จอแจ้งเตือน 

ก าลังแสดงอยู่ จอแจ้งเตือนจะแสดงข้อความ "OFF" 

และจอแจ้งเตือนจะไม่แสดงหลังจากนั้น 

 
 

 
 

บริการ (การตั้งก าหนดเวลาเข้ารับบริการบ ารุงรักษาตาม 
ระยะทาง) 

 สามารถตั้งก าหนดเวลาเข้ารับบริการบ ารุงรักษา

ตาม ระยะทางได้ระหว่าง 5,000 กิโลเมตรถึง 

20,000 กิโลเมตรโดยเพ่ิมขึ้นครั้งละ 1,000 

กิโลเมตร 

→ หลังจากเลือกระยะทางโดยการกดสวิตช ์MID แล้ว 

ให้กดสวิตช์ MID ค้างไว้เพ่ือตั้งระยะทาง 
 หลังจากตั้งระยะทางแล้ว หน้าจอจะแสดงการ

ลบระยะทางตามระยะทางที่ได้เดินทาง 

 หากมีลูกศรแสดงขึ้นตรงส่วนล่างของจอตั้งค่า 

แสดงว่ามีหน้าจอตั้งค่าถัดไป 
 

 
 

เม่ือมีการลบจากระยะทางที่ก าหนดและระยะทางที ่

เหลือเป็น 1,000 กิโลเมตร ข้อความเตือนบนจอ 

[เหลือ 1,000 กิโลเมตร] จะแสดงบน MID 

 
 

 
 
→ หน้าจอแจ้งเตือนจะแสดงเพียง 3 ครั้ง ในแต่ละ

ครั้งที่บิดสวิตช์กุญแจไปยังต าแหน่ง ON 

→ หน้าจอแจ้งเตือนจะแสดงทุกๆ 100 กิโลเมตร เริ่ม

ตั้งแต ่1,000 กิโลเมตรที่เหลืออยู่จนถึง 0 กิโลเมตร 

→เม่ือกดสวิตช ์MID หนึ่งครั้งในขณะที่จอแจ้งเตือน 

ก าลังแสดงอยู่ จอแจ้งเตือนจะแสดงข้อความ "OFF" 

และจอแจ้งเตือนจะไม่แสดงหลังจากนั้น 
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หมายเหตุ： 

 แผนผังต าแหน่งหลอดไฟ 

 ชนิดไม่มีโปรเจคเตอร ์

 
ปรับแต่ง (โหมดรีเซ็ท) 

"RESET MODE" ช่วยให้สามารถเปลี่ยนวิธีการรีเซ็ตเป็น 

"อัตราการใช้เชื้อเพลิง (อัตราการใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ย)", 

"ระยะทางการขับขี ่และความเร็วรถเฉลี่ย" และ "เวลาที่

ใช้" 

เลือก "LINK" จากนั้นให้กดสวิตช์ MID ค้างไว้ ใน

หน้าจอใดหน้าจอหนึ่งของอัตราการใช้เชื้อเพลิง (อัตรา

การใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ย), ระยะทางการขับขี ่และความเร็ว

รถเฉลี่ย และอัตราการใช้เชื้อเพลิง (อัตราการใช้

เชื้อเพลิงเฉลี่ย), ระยะทางการขับขี ่และความเร็วรถ

เฉลี่ย และเวลาที่ใช ้จะถูกรีเซ็ตใหม่พร้อมๆกัน สามารถ

รีเซ็ตค่าเฉพาะในหน้าจอที่ก าลังแสดงได ้โดยเลือก 

"SEPARATE" จากนั้นให้กดสวิตช ์MID ค้างไว้ใน

หน้าจอใดหน้าจอหนึ่งของอัตราการใช้ เชื้อเพลิง 

(อัตราการใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ย), ระยะทางการ ขับขี ่และ

ความเร็วรถเฉลี่ย และเวลาที่ใช ้
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1.   ไฟเลี้ยว (ชนิดติดกระจกมองข้าง) 

2.   ไฟเลี้ยว 

3.   ไฟตัดหมอกด้านหน้า 

4.   ไฟหน้า / ไฟหรี ่
5.   ไฟเลี้ยวด้านหน้า (แบบประตูหน้า) 

1.   ไฟเบรกดวงที ่3 

2.   ไฟท้ายและไฟหยุด 

3.   ไฟเลี้ยวด้านหลัง 

4.   ไฟถอยหลัง / ไฟตัดหมอกหลัง 
5.   ไฟส่องป้ายทะเบียน 

 
หมายเหตุ： 

 ชนิดโปรเจคเตอร ์
 

 
 

1.   ไฟเลี้ยว (ชนิดติดกระจกมองข้าง) 

2.   ไฟเลี้ยว 

3.   ไฟตัดหมอกด้านหน้า 
4.   ไฟหน้า / ไฟหรี ่

หมายเหตุ： 

 ชนิดพ้ืนเรียบ 
 

 
 

1.   ไฟส่องป้ายทะเบียน 

2.   ไฟถอยหลัง 

3.   ไฟเลี้ยวด้านหลัง 
4.   ไฟท้ายและไฟหยุด 

 
หมายเหตุ： 

 แบบมาตรฐาน 

หมายเหตุ： 

 ภาพส่วนประกอบของระบบไฟถอยหลัง 

 ไม่มี ABS 
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หมายเหตุ： 

 มี ABS 
1.   สวิตช์ไฟถอยหลัง, M/T 

 
หมายเหตุ： 

 วงจรระบบแผงหน้าปัดแบบมี MID
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หมายเหตุ  : 

ผังวงจรระบบแผงหน้าปัดแบบไม่มี MID         
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หมายเหตุ  : 

 หน้าปลั๊กต่อ  



23B - 22 ข้อมูลการบ ารุงรักษา (ทุกรุ่น)   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเลขรถ 

การเชื่อมต่อ  

รุ่น: มีืMID รุ่น: ยกเว้นรุ่น MID 

1 กราวนด์  กราวนด์  

2 NC NC 

3 ไฟตัดหมอกหน้า  ไฟตัดหมอกหน้า  

4 สวิตช์ประตู  สวิตช์ประตู  

5 สวิตช์ประตูด้านคนขับ     สวิตช์ประตูด้านคนขับ     

6 รีเลย์ไฟท้าย   รีเลย์ไฟท้าย   

7 สวิตช์ไฟเบรกด้านข้าง   สวิตช์ไฟเบรกด้านข้าง   

8 NC กราวนด์  

9 NC NC 

10 สวิตช์ไฟส่องสว่างแบบต่อเน่ือง    NC 

11 โหมด MID  /สวิตช์รีเซ็ต   NC 

12 ชุดถังน้ ามันเชื้อเพลิง    ชุดถังน้ ามันเชื้อเพลิง    

13 ชุดถังน้ ามันเชื้อเพลิง    (GND) ชุดถังน้ ามันเชื้อเพลิง    (GND) 

14 เซนเซอร์ AMB  NC 

15 เซนเซอร์ AMB  (GND) NC 

16 CAN ต่ า CAN ต่ า 

17 CAN สูง CAN สูง 

18 เอาท์พุทความเร็วพัลส์     เอาท์พุทความเร็วพัลส์     

19 +IGN +IGN 

20 +B +B 

21 ตรวจสอบเคร่ืองยนต์   (MIL) ตรวจสอบเคร่ืองยนต์   (MIL) 

22 NC NC 

23 NC NC 
24 ตรวจสอบระบบเกียร์  ตรวจสอบระบบเกียร์  

25 ไฟสูง  ไฟสูง  

26 ถุงลม  ถุงลม  

27 ถุงลม  (GND) ถุงลม  (GND) 

28 NC NC 

29 ไฟเล้ียว (ขวา) ไฟเล้ียว (ขวา) 

30 ไฟเล้ียว (ซ้าย) ไฟเล้ียว (ซ้าย) 

31 ข้ัว L  ข้ัว L  

32 NC NC 

33 NC NC 

34 สวิตช์กรองดักน้ า   สวิตช์กรองดักน้ า  

35 สวิตช์น้ ามันเบรก   สวิตช์น้ ามันเบรก   
36 สวิตช์เตือนกุญแจ   สวิตช์เตือนกุญแจ   

37 NC NC 

38 NC NC 

39 สวิตช์เข็มขัดนิรภัยคนขับ     สวิตช์เข็มขัดนิรภัยคนขับ     

40 สวิตช์แรงดันน้ ามัน   สวิตช์แรงดันน้ ามัน   

 
 
 

 

RTWB9EXF000501 



 ข้อมูลการบ ารุงรักษา (ทุกรุ่น)  23B - 23 
 

ข้อมูลจ าเพาะเบื้องต้นของตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม 
 

1. ข้อมูลจ าเพาะเบื้องต้นของตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม หมายเหตุ： 

 คุณสมบัติจ าเพาะเบื้องต้นของตัวถัง, หัวเก๋ง, 

อุปกรณ์ต่างๆ 

 

 
 

2. ขนาดตัวถัง หมายเหตุ： 

 ขนาดของตัวถังรถยนต ์ขนาดแนวทะแยงมุมของ

ตัวถังด้านหน้า 
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1 :  911มม. {36.06นิ้ว} 

2 :  490มม. {19.29 นิ้ว} 

3 : 490 มม. {19.29 นิ้ว} 

  
 

4 : 820 มม. {32.28 นิ้ว}  

5 : 818มม. {32.20 นิ้ว} 
6 : 411มม. {16.18 นิ้ว} 

  



 ข้อมูลการบ ารุงรักษา (ทุกรุ่น)  23B - 25 
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1  : 1420 มม. {55.91 นิ้ว} 

        2  : 1 500 มม.{59.06 นิ้ว} 

3  : 1438 มม.{56.61 นิ้ว} 
4  : 929 มม. {36.57 นิ้ว} 
5  : 929 มม. {36.57 นิ้ว} 

หมายเหตุ : 

ขนาดของตัวถังรถยนต ์  , ขนาดเม่ือเปิดกระจกหน้า   



23B - 26 ข้อมูลการบ ารุงรักษา (ทุกรุ่น)   
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1  : 1 392 มม. {54.80 นิ้ว}  

2 : 1 41 6 มม. {55.75 นิ้ว} 

3 : 1416 มม. {55.75 นิ้ว} 
4 : 1133 มม.  {44.61 นิ้ว} 

หมายเหตุ : 

ขนาดของตัวถังรถยนต์หัวเก๋งธรรมดา, ขนาดแนว

ทะแยงมุมของหัวเก๋ง   
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RTWC9FXF000901 
 

 
1 :  1042 มม. {41.02 นิ้ว} 
2 :  1705 มม. {67.1 3 นิ้ว} 
3 :  1247มม. {4909 นิ้ว} 
4 : 1421 มม. {55.94 นิ้ว} 
5 : 1993 มม. {78.46 นิ้ว} 
6 : 1475 มม. {58.07 นิ้ว}

หมายเหตุ : 

ขนาดของตัวถังรถยนต์หัวเก๋งสองตอนสองประต,ู  

ขนาดแนวทะแยงมุมของหัวเก๋ง   



23B - 28 ข้อมูลการบ ารุงรักษา (ทุกรุ่น)   
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1： 1,901 มม. {74.84 นิ้ว} 

2： 1,042 มม. {41.02 นิ้ว} 

3： 1,776 มม. {69.92 นิ้ว} 

4： 1,712 มม. {67.40 นิ้ว} 

5： 1,154 มม. {45.43 นิ้ว} 

6： 1,997 มม. {78.62 นิ้ว} 

7： 1,247 มม. {49.09 นิ้ว} 

8： 1,409 มม. {55.47 นิ้ว} 

9  ： 1,882 มม. {74.09 นิ้ว} 

10： 1,421 มม. {55.94 นิ้ว} 

11： 2,545 มม. {100.20 นิ้ว} 

12： 1,475 มม. {58.07 นิ้ว} 

หมายเหตุ： 

ขนาดของตัวถังรถยนต์หัวเก๋งสองตอน 

ขนาดแนวทะแยงมุมของหัวเก๋ง 



23B - 30 ข้อมูลการบ ารุงรักษา (ทุกรุ่น)   
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1： 2059 มม. {81.06 นิ้ว} 

2： 1042 มม. {41.02 นิ้ว} 

3： 1705 มม. {67.13 นิ้ว} 

4： 1764 มม. {69.45 นิ้ว} 

5： 1306 มม. {51.42 นิ้ว} 

6： 2002 มม. {78.82 นิ้ว} 

7： 1247 มม. {49.09 นิ้ว} 

8： 1409 มม. {55.47 นิ้ว} 

 

 

9： 1882 มม. {74.09 นิ้ว} 

10： 1421 มม. {55.94 นิ้ว} 

11： 2545 มม. {100.20 นิ้ว} 

12： 1475 มม. {58.07 นิ้ว} 

หมายเหตุ： 

ขนาดของตัวถังรถยนต์หัวเก๋งธรรมดา ขนาดเม่ือ

เปิดประต ู
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                                                                                                                                                    RTWC9FXF000801 

 

1   :    1045 มม. { 41.14 นิ้ว}  

2  :    1020 มม. { 40.16 นิ้ว} 

3  :  1208 มม.  { 47.56 นิ้ว} 

4  :  1009 มม.  { 39.72 นิ้ว} 

5  :  1461 มม.  { 57.52 นิ้ว} 

6  :  938 มม.  {36.93 นิ้ว} 

หมายเหตุ : 

ขนาดของตัวถังรถยนต์หัวเก๋งสองตอนสองประต ู ขนาดเม่ือ

เปิดประตู   
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I. :  1,537 มม. { 60.51 นิ้ว} 2. :  1 ,587 มม. { 62.48 นิ้ว} 
3. : 1,652 มม. { 65 04 นิ้ว} 4. : 1,578 มม. { 62.13 นิ้ว} 
5. : 1,886 มม. { 74.25 นิ้ว} 6. : 1,525 มม. {6004นิ้ว} 
7. : 1,005 มม. { 39.57 นิ้ว} 8.  : 1,167 มม. { 45.94 นิ้ว}  
9. : 1,167 มม. { 45.94 นิ้ว} 

หมายเหตุ :  
ขนาดของตัวถังรถยนต์หัวเก๋งสองตอน ขนาดเม่ือเปิดประตู   

 
 
 



 ข้อมูลการบ ารุงรักษา (ทุกรุ่น)  23B - 34 
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 ข้อมูลการบ ารุงรักษา (ทุกรุ่น)  23B - 35 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1： 1029 มม. { 40.51 นิ้ว} 

2： 1020 มม. { 40.16 นิ้ว} 

3： 1208 มม. { 47.56 นิ้ว} 

4： 1009 มม. { 39.72 นิ้ว} 

5： 1438 มม. { 56.61 นิ้ว} 

6： 938 มม. { 36.93 นิ้ว} 

7： 997 มม. { 39.25 นิ้ว} 

 

8： 833 มม. { 32.80 นิ้ว} 

9： 1103 มม. { 43.43 นิ้ว} 

10： 1331 มม. { 52.40 นิ้ว} 

11： 837 มม. { 32.95 นิ้ว} 

หมายเหตุ： 

ขนาดของตัวถังรถยนต์หัวเก๋งธรรมดา 

ระยะฟรีเม่ือเปิดประต ูความแตกต่างของระดับ 



 ข้อมูลการบ ารุงรักษา (ทุกรุ่น)  23B - 36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RTSCZOXF000101 
 

1 : 4.0 ถึง 7.0 มม. { 0.16 ถึง 0.28 นิ้ว } 

ระยะห่าง, ความแตกต่างด้านขวา และ ด้านซ้าย  

3.0 มม. { 0.12 นิ้ว } 

2 : 1.5 ถึง 4.5 มม. { 0.06 ถึง 0.18 นิ้ว } ความ

แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และ 

ด้านซ้าย  2.0 มม. { 0.08 นิ้ว } 



 ข้อมูลการบ ารุงรักษา (ทุกรุ่น)  23B - 37 
 

3： 4.0 ถึง 7.0 มม. { 0.16 ถึง 0.28 นิ้ว } 
ระยะห่าง, ความแตกต่างด้านขวาและซ้าย 3.0 มม.
｛ 0.12 นิ้ว ｝ 

 
4：1.5 ถึง 4.5 มม. { 0.06 to 0.18 in } ความ
แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 
2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว ｝ 

 
5： 3.5 ถึง 6.5 มม. { 0.14 to 0.26 in } ระยะห่าง, 
ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 2.0 มม.｛0.08 นิ้ว ｝ 

 
6： 4.0 ถึง 7.0 มม. { 0.16 ถึง 0.28 นิ้ว } ความ
แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 
2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว ｝ 

 
7： 3.5 ถึง 5.9 มม. { 0.14 ถึง 0.23 นิ้ว } 
ระยะห่าง, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 1.5 มม.
｛ 0.06 นิ้ว ｝ 

 
8： -1.0 ถึง 1.0 มม. { -0.04 ถึง 0.04 นิ้ว } ความ
แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 
2.0 มม. ｛ 0.08 นิ้ว ｝ 

9： 3.5 ถึง 7.5 มม. { 0.14 ถึง 0.30 นิ้ว } 
ระยะห่าง, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 2.0 มม. 
｛ 0.08 นิ้ว ｝ 
 
10：7.0 ถึง 11.0 มม. { 0.28 to 0.43 นิ้ว } ความ
แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 
2.0 มม. ｛ 0.08 นิ้ว ｝ 
 
11： 4.0 ถึง 7.0 มม. { 0.16 ถึง 0.28 นิ้ว } 
ระยะห่าง, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 2.0 มม. 
｛ 0.08 นิ้ว ｝ 
 
12：-1.0 ถึง 1.0 มม. { -0.04 ถึง 0.04 นิ้ว } ความ
แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 
2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว ｝ 

หมายเหตุ： 

ขนาดของตัวถังรถยนต์หัวเก๋งสองตอนสองประต,ู 

ระยะฟรีเม่ือเปิดประต,ู ความแตกต่างของระดับ 



 ข้อมูลการบ ารุงรักษา (ทุกรุ่น)  23B - 38 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RTSCZOXF000201 

 

1.  :  4.0 ถึง 7.0 มม. { 0.16 ถึง 0.28 นิ้ว } 

ระยะห่าง, ความแตกต่างด้านขวา  และด้านซ้าย  

3.0 มม. { 0.12 นิ้ว } 

2 :   1.5 ถึง 4.5 มม. { 0.06 ถึง 0.18 นิ้ว } ความ

แตกต่างของระดับ , ความแตกต่างด้านขวา และ 

ด้านซ้าย  2.0 มม. { 0.08 นิ้ว } 



 ข้อมูลการบ ารุงรักษา (ทุกรุ่น)  23B - 39 
 

3： 4.0 ถึง 7.0 มม. { 0.16 ถึง 0.28 นิ้ว } ระยะห่าง, 
ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 3.0 มม.｛ 0.12 นิ้ว｝ 

 
4： 1.5 ถึง 4.5 มม. { 0.06 to 0.18 in } ความ
แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 
2.0 มม. ｛ 0.08 นิ้ว ｝ 

 
5： 3.5 ถึง 6.5 มม. { 0.14 to 0.26 in } ระยะห่าง, 
ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว｝ 

 
6： -1.0 ถึง 2.4 มม. { -0.04 ถึง 0.09 นิ้ว } ความ
แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 
2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว ｝ 

 
7： 4.0 ถึง 7.0 มม. { 0.16 ถึง 0.28 นิ้ว } ระยะห่าง, 
ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 3.0 มม.｛ 0.12 นิ้ว｝ 

 
8： 2 ถึง 5 มม. { 0.06 ถึง 0.18 นิ้ว } ความแตกต่าง
ของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 2.0 มม. 
｛ 0.08 นิ้ว ｝ 

 
9： 4.0 ถึง 7.0 มม. { 0.16 ถึง 0.28 นิ้ว } ระยะห่าง, 
ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 3.0 มม.｛ 0.12 นิ้ว｝ 

 
10：-1.5 ถึง 1.5 มม. { -0.06 ถึง 0.06 นิ้ว } ความ
แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 
2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว ｝ 

 
11： 3.5 ถึง 5.9 มม. { 0.14 ถึง 0.23 นิ้ว } ระยะห่าง, 
ความแตกต่างด้านขวาและซ้าย 1.5 มม.｛ 0.06 นิ้ว ｝ 

 
12：-1.0 ถึง 1.0 มม. { -0.04 ถึง 0.04 นิ้ว } ความ
แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 
2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว ｝ 

13： 3.5 ถึง 7.5 มม. { 0.14 ถึง 0.30 นิ้ว } ระยะห่าง, 
ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว ｝ 
 
14：7.0 ถึง 11.0 มม. { 0.28 to 0.43 นิ้ว } ความ
แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 
2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว ｝ 
 
15： 3.5 ถึง 6.1 มม. { 0.14 ถึง 0.24 นิ้ว } ระยะห่าง, 
ความแตกต่างด้านขวาและซ้าย 2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว｝ 
 
16：-1.5 ถึง 1.5 มม. { -0.06 ถึง 0.06 นิ้ว } ความ
แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 
2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว ｝ 
 
17： 3.5 ถึง 7.5 มม. { 0.14 ถึง 0.30 นิ้ว } ระยะห่าง
, ความแตกต่างด้านขวา 
และซ้าย 2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว ｝ 
 
18：7.0 ถึง 11.0 มม. { 0.28 to 0.43 นิ้ว } ความ
แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 
2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว ｝ 
 
19：28.0 ถึง 38.0 มม. { 1.10 ถึง 1.50 นิ้ว } 
ระยะห่าง, ความแตกต่างด้านขวา 
และซ้าย 5.0 มม.｛ 0.20 นิ้ว ｝ 
 
20：-1.0 ถึง 1.0 มม. { -0.04 ถึง 0.04 นิ้ว } ความ
แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 
4.0 มม.｛ 0.16 นิ้ว ｝ 

หมายเหตุ： 

ขนาดของตัวถังรถยนต์หัวเก๋งสองตอนสองประต,ู 

ระยะฟรีเม่ือเปิดประต,ู ความแตกต่างของระดับ 



 ข้อมูลการบ ารุงรักษา (ทุกรุ่น)  23B - 40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RTSCZOXF000301 
 

1   :  4.0 ถึง 7.0 มม. { 0.16 ถึง 0.28 นิ้ว } 

ระยะห่าง, ความแตกต่างด้านขวา   

และด้านซ้าย  3.0 มม. { 0.12 นิ้ว } 

2 :   1.5 ถึง 4.5 มม. { 0.06 ถึง 0.18 นิ้ว }  ความ

แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และ

ด้านซ้าย  2.0 มม. { 0.08 นิ้ว } 



 ข้อมูลการบ ารุงรักษา (ทุกรุ่น)  23B - 41 
 

3： 4.0 ถึง 7.0 มม. { 0.16 ถึง 0.28 นิ้ว } ระยะห่าง, 
ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 3.0 มม. ｛ 0.12 นิ้ว ｝ 

 
4： 1.5 ถึง 4.5 มม. { 0.06 to 0.18 in } ความแตกต่าง
ของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 2.0 มม. 
｛ 0.08 นิ้ว ｝ 

 
5： 3.5 ถึง 6.5 มม. { 0.14 to 0.26 in }   
ระยะห่าง, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 2.0 มม. 
｛ 0.08 นิ้ว ｝ 

 
6： -1.0 ถึง 2.4 มม. { -0.04 ถึง 0.09 นิ้ว } ความ
แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 
2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว ｝ 

 
7： 4.0 ถึง 7.0 มม. { 0.16 ถึง 0.28 นิ้ว } ระยะห่าง, 
ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 3.0 มม. ｛ 0.12 นิ้ว ｝ 

 
8： 1.5 ถึง 4.5 มม. { 0.06 to 0.18 in } ความแตกต่าง
ของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 2.0 มม. 
｛ 0.08 นิ้ว ｝ 

 
9： 3.5 ถึง 6.5 มม. { 0.14 to 0.26 in }  
ระยะห่าง, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 2.0 มม.  
｛ 0.08 นิ้ว ｝ 

 
10：-1.5 ถึง 1.5 มม. { -0.06 ถึง 0.06 นิ้ว } ความ
แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 
2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว ｝ 

 
11： 3.5 ถึง 5.9 มม. { 0.14 ถึง 0.23 นิ้ว } ระยะห่าง, 
ความแตกต่างด้านขวาและซ้าย 1.5 มม.｛ 0.06 นิ้ว｝ 

 
12：-1.0 ถึง 1.0 มม. { -0.04 ถึง 0.04 นิ้ว } ความ
แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 
2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว ｝ 

 
13： 3.5 ถึง 7.5 มม. { 0.14 ถึง 0.30 นิ้ว } ระยะห่าง, 
ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว｝ 

 
14：7.0 ถึง 11.0 มม. { 0.28 to 0.43 นิ้ว } ความ
แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 
2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว｝ 

 
15： 4.0 ถึง 7.0 มม. { 0.16 ถึง 0.28 นิ้ว } ระยะห่าง, 
ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว｝ 

 
16：-1.0 ถึง 1.0 มม. { -0.04 ถึง 0.04 นิ้ว } ความ
แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 
2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว ｝ 

 
17： 3.5 ถึง 7.5 มม. { 0.14 ถึง 0.30 นิ้ว } ระยะห่าง, 
ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว｝ 

 
18：7.0 ถึง 11.0 มม. { 0.28 to 0.43 นิ้ว } ความ
แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 
2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว｝ 

 
19： 3.2 ถึง 6.2 มม. { 0.13 ถึง 0.24 นิ้ว } ระยะห่าง, 
ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว｝ 

 
20：-1.0 ถึง 1.0 มม. { -0.04 ถึง 0.04 นิ้ว } ความ
แตกต่างของระดับ, ความแตกต่างด้านขวา และซ้าย 
2.0 มม.｛ 0.08 นิ้ว ｝ 



 ข้อมูลการบ ารุงรักษา (ทุกรุ่น)  23B - 42 

 

 

ค าแนะน าในการวิเคราะห์ปัญหาของตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม 

 

1. ค าแนะน าในการวิเคราะห์ปัญหาของตัวถัง, หัวเก๋ง, 

อุปกรณ์เสริม 
 

การทดสอบจอ LED 

แผงหน้าปัดจะตรวจสอบว่า การท างานของระบบเป็น

ปกติ 

เม่ือบิดสวิชต์กุญแจไปที่ต าแหน่ง "ON" เม่ือระบบ

ท างานเป็นปกต ิLED จะสว่างขึ้น หรือกะพริบอยู่

ช่วงหนึ่งตามที่แสดงไว้ด้านล่าง 
 

ไฟเตือน ABS 

ไฟเตือน ESC 

ไฟเตือนให้เปลี่ยนกรองน้ ามันเชื้อเพลิง ไฟเตือน

ตรวจสอบระบบ 4WD ไฟเตือนตรวจสอบระบบเกียร ์ 

ไฟเตือนกรองดักน้ า  

ไฟเตือนเครื่องยนต์ร้อน 

ไฟเตือนอุณหภูมิน้ ามันเกียร์อัตโนมัต ิ

ดับลงหลังจากสว่างเป็นเวลา 3 วินาท ี
 

ไฟเตือนถุงลม SRS จะดับลงหลังจากกะพริบเป็นเวลา 

7 วินาท ี

หมายเหตุ： 

ไฟต่อไปนี้จะสว่างอยู่จนกว่าจะติดเครื่องยนต ์

ไฟเตือนระบบเบรก/เบรกมือ ดับลงหลังจากติด 

เครื่องยนต ์ 

ไฟเตือนแรงดันน้ ามันเครื่อง ดับลงหลังจากติด 

เครื่องยนต ์ 

ไฟเตือนตรวจสอบเครื่องยนต ์ดับลงหลังจากติด 

เครื่องยนต ์
 

ไฟเตือนไฟชาร์จ ดับลงหลังจากติดเครื่องยนต ์ไฟ
เตือนเชื้อเพลิงต่ า สว่างขึ้นเม่ือมีเชื้อเพลิงน้อยกว่าสิบ
ลิตรหรือน้อยกว่า  
 
ฟังก์ชันวินิจฉัยตนเอง  
หมายเหตุ： 

รุ่นที่ไม่มี MID 
 

การตรวจสอบฟังก์ชันไม่ว่าเข็มของมาตรวัดความเร็ว, 

มาตรวัดรอบ และจอภาพในส่วน LCD นั้น เคล่ือนที่อย่าง

เป็นปกติหรือไม่ 

เปลี่ยนไปเป็นโหมดวิเคราะห์ตัวเองตามสิ่งต่อไปนี ้

1. เม่ือปุ่มรีเซ็ตมาตรวัดระยะ/การเดินทางถูก

หมุนไปยังต าแหน่งONอย่างต่อเนื่องสวิตช์

กุญแจก็จะหมุนไปยังต าแหน่ง ON เช่นกัน 

2. สวิตช์มาตรวัดระยะ/การเดินทางถูกกดค้างนาน 
กว่า 600±50มิลลิวินาที หลังจากสวิตช์กุญแจ 
อยู่ที่ ON 

3. ปุ่มรีเซ็ตมาตรวัดระยะ/การเดินทางหมุนไปยัง 
OFF 

4. ปุ่มรีเซ็ตมาตรวัดระยะ/การเดินทางหมุนไปยัง 
ON-OFF 3 ครั้ง 

5. ท าตามข้อ 1 - 4 ภายใน 7.0±0.1 วินาท ี

6. กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้หากชุดอุปกรณ์นี้ท างาน 

อย่างถูกต้อง เข็มจะเคล่ือนไปยังต าแหน่ง 

ที่ระบุในตารางด้านล่าง 
 

มาตรวัดความเร็ว 100 กม./ชม. 

มาตรวัดรอบ 3,000 รอบ/นาท ี
 

7. ปล่อยปุ่มรีเซ็ตเข็มจะกลับไปต าแหน่งเริ่มต้น 
 

8. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต าแหน่ง OFF เพ่ือยกเลิก 

โหมดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง 
 
หากเข็มของแผงหน้าปัดเคล่ือนที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น 

แสดงว่าชุดแผงหน้าปัดไม่มีปัญหา 
 
อาจมีปัญหาในชิ้นส่วนอื่นของรถยนต ์ซ่ึงเก่ียวกับการ 

ท างานของชุดแผงหน้าปัดจะต้องเปลี่ยนชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ รุ่นที่ไม่มี MID 
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    มาตรวัดระยะ   มาตรวัดการเดินทาง   ไฟเตือนการเปลี่ยนเกียร ์ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกจวัดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น   
 
 
 
 
 
 
 

เกจเชื้อเพลิ ง  
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หมายเหตุ： 

・รุ่นที่มี MID 
 

การตรวจสอบฟังก์ชันไม่ว่าเข็มของมาตรวัดความเร็ว, 

มาตรวัดรอบ และจอภาพ MID นั้นเคล่ือนที่อย่างเป็น 

ปกติหรือไม่ 
 

เปลี่ยนไปเป็นโหมดวิเคราะห์ตัวเองตามสิ่งต่อไปนี ้
 

1. เม่ือสวิตช ์MID ถูกหมุนไปยังต าแหน่ง ON 

อย่างต่อเนื่อง สวิตช์กุญแจก็จะหมุนไปยังต าแหน่ง 

ON เช่นกัน 

2. สวิตช ์MID ถูกกดนานกว่า 600±50 มิลลิวินาที 
หลังจากสวิตช์กุญแจเป็น ON 

3. บิดสวิตช ์MID ไปที่ต าแหน่ง OFF 

4. บิดสวิตช ์MID ไปที่ต าแหน่ง ON-OFF 3 ครั้ง 

5. ท าตามข้อ 1 - 4 ภายใน 7.0±0.1 วินาท ี

6. กดสวิตช ์MID ค้างไว้ 

หากชุดอุปกรณ์นี้ท างานอย่างถูกต้อง เข็มจะเคล่ือนไป 

ยังต าแหน่งที่ระบุในตารางด้านล่าง 
 

ท างานอย่างถูกต้อง เข็มจะเคล่ือนไปยังต าแหน่ง

ที่ระบุในตาราง ด้านล่าง 

มาตรวัดความเร็ว 100 กม./ชม. 

มาตรวัดรอบ 3,000 รอบ/นาท ี
 
7. ปล่อยสวิตช ์MID 

เข็มจะกลับไปต าแหน่งเริ่มต้น 
 
8. บิดสวิตช์กุญแจไปที่ต าแหน่ง OFF เพ่ือยกเลิก 

โหมดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง 
 
หากเข็มของแผงหน้าปัดเคล่ือนที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น 

แสดงว่าชุดแผงหน้าปัดไม่มีปัญหา 
 
อาจมีปัญหาในชิ้นส่วนอื่นของรถยนต์ซ่ึงเก่ียวกับการ 

ท างานของชุดแผงหน้าปัด 
 
หากเข็มของแผงหน้าปัดเคล่ือนที่ตามที่ระบุไว้ข้างต้น 

แสดงว่าชุดแผงหน้าปัดมีปัญหา 
 
จะต้องเปลี่ยนชุดแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ รุ่นที่มี MID 
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                                 มาตรวัดระยะทาง   มาตรวัดเดินทาง         นาฬิกา   ต าแหน่งเกียร ์ การเตือนน้ าแข็งเกาะถนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกจวัดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็น   
 
 
 
 
 
 
 

 
เกจเชื้อเพลิ ง  
 

 



 การตรวจสอบการท างาน (ทุกรุ่น)  23C - 1 
 

ค ำอธิบำยตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม 
 

กำรตรวจสอบกำรท ำงำน 
 

(ทุกรุ่น) 

 

สำรบัญ 
 

การตรวจสอบความแม่นย ามาตรวัดรอบ 23C-2  

 การตรวจสอบ 23C-2 

การตรวจสอบความแม่นย ามาตรวัดความเร็ว 23C-3  

   การตรวจสอบ 23C-3 



23C - 2 การตรวจสอบการท างาน (ทุกรุ่น) 
 

กำรตรวจสอบควำมแม่นย ำมำตรวัดรอบ  
 

กำรตรวจสอบ 
 

1. การตรวจสอบความแม่นย ามาตรวัดรอบ การตรวจสอบ 
 

1. เชื่อมต่อเครื่องมือสแกนเข้ากับ DLC 
 

2. สตาร์ตเครื่องยนต ์

หมำยเหตุ： 

・ ใช้เครื่องมือสแกนเพ่ือแสดงความเร็วรอบต่อนาท ี

 ของเครื่องยนต ์

・  เปรียบเทียบการแสดงค่าของมิเตอร์รอบและ 

 เครื่องมือสแกน 

 
 

ไฟแสดงเครื่องทดสอบ 
ไฟแสดงมิเตอร ์

ระยะความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับ 

750 รอบต่อนาท ี 700 - 820 รอบต่อนาท ี

2000 รอบต่อนาท ี 1915 - 2085 รอบต่อนาท ี

3000 รอบต่อนาท ี 2915 - 3085 รอบต่อนาท ี

 

หมำยเหตุ： 

・เนื่องจากระยะความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับของ

หน้าจอมิเตอร์ที่แสดงในตารางนั้นเป็นึค่ามาตรฐาน

จ าเพาะของรุ่นจึงเป็นค่าอ้างอิงเม่ือท าการตรวจสอบ

รถยนต ์

・ตรวจให้แน่ใจว่าการเคล่ือนที่ของเข็มไม่ฝืดเม่ือ

ค่อยๆเพ่ิมและลดความเร็วรอบต่อนาทีของ

เครื่องยนต ์

・เปรียบเทียบกับการแสดงความเร็วรอบต่อนาทีของ

เครื่องยนต์แล้วยืนยันว่าอยู่ในระยะความทนทาน

หน้าจอมิเตอร์ 



 การตรวจสอบการท างาน (ทุกรุ่น)  23C - 3 
 

กำรตรวจสอบควำมแม่นย ำมำตรวัดควำมเร็วรถ  

 

กำรตรวจสอบ 
 

1. การตรวจสอบความแม่นย ามาตรวัดความเร็วรถ  

หมำยเหตุ： 

・ ใช้เครื่องทดสอบมิเตอร์ความเร็วและตรวจสอบ

ความเที่ยงตรงของหน้าจอมิเตอร์และการท างาน

ของมิเตอร์ระยะทาง 

・ หากแรงดันลมยางไม่เหมาะสม ความผิดพลาดใน 

 การแสดงผลจะเพ่ิมมากขึ้น 

・  ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าในการใช้งานส าหรับ 

 เครื่องทดสอบมิเตอร์ความเร็วที่ใช ้

・ คุณสมบัติจ าเพาะ กม./ชม. 

 

เครื่องทดสอบ 

     ความเร็วที่แสดง 

ไฟแสดงมิเตอร ์

ระยะความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับ 

20 กม./ชม. 20.5 - 24.8 กม./ชม. 

40 กม./ชม. 41 - 45.3 กม./ชม. 

60 กม./ชม. 61.5 - 65.8 กม./ชม. 

80 กม./ชม. 82.2 - 86.5 กม./ชม. 

 

หมำยเหตุ： 

・ เนื่องจากระยะความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับของหน้า 

จอมิเตอร์ที่แสดงในตารางนั้นเป็นึค่ามาตรฐาน

จ าเพาะของรุ่นจึงเป็นค่าอ้างอิงเม่ือท าการตรวจสอบ

รถยนต ์



 อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 1 

ค าอธิบายตัวถัง, หัวเก๋ง, อุปกรณ์เสริม 
 

อาการ (ทุกรุ่น) 
 

สารบัญ 

 
 

ไฟเตือนกรองดักน้้าไม่สว่างแม้ในขณะที่ระดับน้้าสูงกว่าเส้นระบายของกรองดักน้้า 23D-3 

ไฟเตือนกรองดักน้้าสว่างแม้ในขณะที่ระดับน้้าในกรองดักน้้าต่้า 23D-4 

ข้อมูลการขับขี ่ไม่มีการแสดงผล 23D-5 

ไฟเตือนเชื้อเพลิงต่้าไม่สว่างขึ้น แม้ในขณะที่ถังเชื้อเพลิงว่างเปล่า 23D-6 

ไฟเตือนระบบเบรกไม่สว่างขึ้น แม้เข้าเบรกมือไว้ 23D-8 

ไฟเตือนระบบเบรกไม่ดับลง แม้เม่ือปลดเบรกมือจนสุดแล้ว 23D-8 

ไฟเตือนระบบเบรกไม่สว่างขึ้น แม้เม่ือปลดเบรกมือจนสุดแล้ว 23D-9 

ไฟเตือนระบบเบรกสว่างขึ้น แม้ว่าจะเติมน้้ามันเบรกจนถึงระดับที่ก้าหนดไว้ 23D-10 

ไฟเตือนแรงดันน้้ามันเครื่องยนต์ไม่ดับลง แม้ในขณะที่เครื่องยนต์ก้าลังท้างาน 23D-11 

ค่าที่อ่านได้จากเกจวัดอุณหภูมิน้้าหล่อเย็นเครื่องยนต์ต่้ากว่า (หรือสูงกว่า) ความเป็นจริง 23D-12 

การแสดงผลส่วนของเกจอุณหภูมิน้้าหล่อเย็นเครื่องยนต์ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 23D-13 

การแสดงผลส่วนของเกจเชื้อเพลิงไม่ได้อยู่ที ่"f" แม้ในขณะที่ถังเชื้อเพลิงเต็ม 23D-14 

การแสดงผลส่วนของเกจเชื้อเพลิง (ขึ้นไปถึง "f") แม้ในขณะที่ถังเชื้อเพลิงไม่เต็ม 23D-15 

ไฟเตือนเชื้อเพลิงต่้าสว่างขึ้น แม้ในขณะที่ถังเชื้อเพลิงเต็ม 23D-16 

เข็มชี้ของมาตรวัดความเร็วรถสั่น 23D-17 

มีความผิดพลาดในการแสดงผลของมาตรวัดความเร็วรถมาก 23D-18 

เข็มชี้ของมาตรวัดความเร็วรถสั่น 23D-19 

มีความผิดพลาดในการแสดงผลของมาตรวัดรอบมาก 23D-20 

การแสดงผลส่วนของเกจเชื้อเพลิงไม่เปลี่ยนแปลง 23D-21 

มอเตอร์ที่ปัดน้้าฝนไม่หยุดท้างาน 23D-22 

มอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจกไม่ท้างาน 23D-23 

มาตรวัดความเร็วรถ และมาตรวัดระยะไม่ท้างาน 23D-24 

มาตรวัดระยะไม่บันทึกระยะทางที่เดินทางไป (มาตรวัดความเร็วรถอยู่ในสภาพปกติ 23D-25 

มาตรวัดความเร็วรถไม่ท้างาน (มาตรวัดระยะอยู่ในสภาพปกต)ิ  23D-26 

กระจกหลังด้านขวาไม่ท้างาน 23D-27 

กระจกหลังด้านซ้ายไม่ท้างาน 23D-28 

ที่ปัดน้้าฝนไม่ท้างานไม่ว่าสวิตช์จะอยู่ที่ต้าแหน่งใดก็ตาม 23D-29 

ที่ปัดน้้าฝนไม่หยุดท้างานที่ต้าแหน่ง "INT" 23D-30 

ที่ปัดน้้าฝนไม่หยุดท้างานที่ต้าแหน่ง "LO"  23D-31 

ที่ปัดน้้าฝนไม่หยุดท้างานที่ต้าแหน่ง "HI” 23D-32 

กระจกทุกด้านไม่ท้างาน 23D-33 

กระจกด้านคนขับไม่ท้างาน 23D-34 

กระจกหน้าด้านซ้ายไม่ท้างาน 23D-35 

กระจกหลังทั้งสองด้านไม่ท้างาน 23D-36 

ความผิดปกติในการท้างานของไฟในเก๋ง 23D-37 

ความผิดปกติในการท้างานของไฟเบรก/ไฟท้าย 23D-38 

ความผิดปกติในการท้างานของไฟส่องป้ายทะเบียน 23D-39 

 

 

 



อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 2 
 

 

ความผิดปกติในการท้างานของไฟส่องสว่างที่ไม่มีชุดมาตรวัด  23D-40 

ความผิดปกติในการท้างานของไฟส่องสว่างชุดมาตรวัด 23D-41 

ความผิดปกติในการท้างานของไฟถอยหลัง 23D-44 

ความผิดปกติในการท้างานของไฟหน้า 23D-45 

ความผิดปกติในการท้างานของไฟหรี ่ 23D-46 

ความผิดปกติในการท้างานของไฟตัดหมอก 23D-47 

ความผิดปกติในการท้างานของไฟเลี้ยว 23D-48 
  



 อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 3 
 

ไฟเตือนกรองดักน้ าไม่สว่างแม้ในขณะท่ีระดับน้ าสูงกว่าเส้นระบายของกรองดักน้ า  

 

1. การวิเคราะห์ไฟเตือนกรองดักน้้าไม่สว่างแม้ในขณะ 

ที่ระดับน้้าสูงกว่าเส้นระบายของกรองดักน้้า 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาดให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบสวิตช์กรองดักน้้า 

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่สวิตช์กรองดักน้้า ให้

เปลี่ยนใหม่ 
 

ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

หากสวิตช์กรองดักน้้าและวงจรเป็นปกต ิให้เปลี่ยนแผง

หน้าปัด ตรวจให้แน่ใจว่าไฟเตือนของแผงหน้าปัดสว่าง

ขึ้น 3 วินาทีเม่ือบิดสวิชต์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง "ON" 

หรือไม่ หากไฟเตือนไม่สว่าง แสดงว่ามิเตอร์เสีย 

ข้อควรระวัง 

ถ้าไฟเตือนของแผงหน้าปัดสว่างขึ้น 3 วินาที เม่ือบิด

สวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON แสดงว่าแผงหน้าปัดถูก

ควบคุมโดย CPU ภายในแผงหน้าปัด ดังนั้น หากไฟเตือน

สว่างขึ้น 3 วินาท ี ไฟของไฟเตือนจะปรากฏขึ้นไม่ว่า

สถานะของสวิตช์กรองดักน้้าจะเป็นเช่นใดก็ตาม 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจรของแหล่งจ่ายไฟ และ

สายกราวนด์ และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้หาก

พบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจรนั้น

ใหม่ 

-วงจรระหว่างแผงหน้าปัดและสวิตช์กรองดักน้้า 
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ไฟเตือนกรองดักน้ าสว่างแม้ในขณะท่ีระดับน้ าในกรองดักน้ าต่ า  

 

1. การวิเคราะห์ไฟเตือนกรองดักน้้าสว่างแม้ในขณะที ่

ระดับน้้าในกรองดักน้้าต่้า 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบสวิตช์กรองดักน้้า 

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่สวิตช์กรองดักน้้า ให้เปลี่ยน

ใหม่ 
 

ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

หากสวิตช์กรองดักน้้าและวงจรเป็นปกต ิให้เปลี่ยนแผง

หน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจรของแหล่งจ่ายไฟ และ

สายกราวนด์ และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้หาก

พบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจรนั้น

ใหม่ 

-วงจรระหว่างแผงหน้าปัดและสวิตช์กรองดักน้้า 
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ข้อมูลการขับขี่ ไม่มีการแสดงผล 
 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลการขับข่ีไม่แสดงผล 
 

 หน้าจอ ตรวจสอบ
ชิ้นส่วน  

1 
ไม่แสดงอัตราการ

สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง 

อัตราสิ้นเปลืองน้้ามัน
ขณะนั้น 

ECM 

อัตราสิ้นเปลืองน้้ามัน
เชื้อเพลิงเฉลี่ย 

ECM 

2 ไม่แสดงขอบเขต ECM และชุดถังน้้ามัน 

3 ไม่แสดงอัตราความเร็วเฉลี่ย ECM 

4 ไม่แสดงระยะทาง ECM 
 

5 
 
ไม่แสดงเวลาที่ใช ้

การท้างานของ CPU มิเตอร์และระบบอ่ืนๆไม่มี

อิทธิพลต่อการสรุปตัวเอง 

6 ไม่แสดงอุณหภูมิภายนอก เซนเซอร์ AMB 

 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ท้าการวิเคราะห์ปัญหาของแผงหน้าปัด หากพบความผิด 

ปกติในการท้างาน ให้เปลี่ยนแผงหน้าปัดใหม่ 

หากแผงหน้าจอท้างานอย่างเป็นปกต ิ แต่พบความล้ม 

เหลวของสัญญาณขาเข้า หน้าจอแสดงความผิดพลาด

จะแสดงขึ้นบนหน้าจอเอนกประสงค ์

・RANGE "----" 
・ELAPSE TIME ไม่มีการแสดงผล 
・DISTANCE ไม่มีการแสดงผล 
・AVG.SPEED ไม่มีการแสดงผล 
・INS "E" 

ไม่มีการบ่งชี้ความผิดปกติส่วนก้าน 
・AVG. "E" 

 
หากมีการยืนยันการท้างานว่าเป็นปกติแสดงว่าปัญหาอยู่

ในชิ้นส่วนหรือระบบมากกว่าในแผงหน้าปัดหากไม่มีความ

ผิดปกติในแผงหน้าปัดให้ตรวจสอบแต่ละชิ้นส่วนใน

ตาราง 
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ไฟเตือนเชื้อเพลิงต่ าไม่สว่างขึ้นแม้ในขณะท่ีถังเชื้อเพลิงว่างเปล่า  
 
 

1. การวิเคราะห์ไฟเตือนเชื้อเพลิงต่้าไม่สว่างขึ้นแม้ใน 

ขณะที่ถังเชื้อเพลิงว่างเปล่า 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และหลอดไฟปิดหรือ

ถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบชุดถังเชื้อเพลิง 

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ถังเชื้อเพลิง ให้เปลี่ยนใหม่ 
 

ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

หากถังเชื้อเพลิงและวงจรเป็นปกต ิให้เปลี่ยนแผงหน้าปัด 
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ไฟเตือนระบบเบรกไม่สว่างขึ้น เมื่อดึงเบรกมือขึ้น 

 

1. การวิเคราะห์ไฟเตือนระบบเบรกไม่สว่างขึ้น เม่ือดึง

เบรกมือขึ้น 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบสวิตช์เบรกมือ 

หากต้าแหน่งการติดตั้งสวิตช์เบรกมือไม่เหมาะสม ให้ปรับ

ใหม่ เปลี่ยนสวิตช์ใหม่หากพบความผิดปกติที่ตัวสวิตช ์
 

ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

หากสวิตช์เบรกมือและวงจรเป็นปกต ิให้เปลี่ยนแผง

หน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจรของแหล่งจ่ายไฟ และ

สายกราวนด์ และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้หาก

พบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจรนั้น

ใหม่ 

-วงจรระหว่างแผงหน้าปัดและสวิตช์เบรกมือ 
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ไฟเตือนระบบเบรกไม่ดับลงแม้เมื่อปลดเบรกมือจนสุดแล้ว  

 

1. การวิเคราะห์ไฟเตือนระบบเบรกไม่ดับลง แม้เม่ือ

ปลดเบรกมือจนสุดแล้ว 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบสวิตช์เบรกมือ 

หากต้าแหน่งการติดตั้งสวิตช์เบรกมือไม่เหมาะสม ให้ปรับ

ใหม่ เปลี่ยนสวิตช์ใหม่หากพบความผิดปกติที่ตัวสวิตช ์
 

ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

หากสวิตช์เบรกมือและวงจรเป็นปกต ิให้เปลี่ยนแผง

หน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจรของแหล่งจ่ายไฟ และ

สายกราวนด์ และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้หาก

พบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจรนั้น

ใหม่ 

-วงจรระหว่างแผงหน้าปัดและสวิตช์เบรกมือ 
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ไฟเตือนระบบเบรกไม่สว่างขึ้น แม้ในขณะท่ีน้ ามันเบรกในกระปุกลดลง  

 

1. การวิเคราะห์ไฟเตือนระบบเบรกไม่สว่างขึ้น แม้

ในขณะที่น้้ามันเบรกในกระปุกลดลง 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบสวิตช์น้้ามันเบรก 

ถ้าพบความผิดปกติใดๆ ที่สวิตช์น้้ามันเบรก ให้เปลี่ยน

กระปุกน้้ามันเบรกใหม่ 
 

ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

หากสวิตช์น้้ามันเบรกและวงจรเป็นปกต ิให้เปลี่ยน

แผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจรของแหล่งจ่ายไฟ และ

สายกราวนด์ และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้หาก

พบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจรนั้น

ใหม่ 

-วงจรระหว่างแผงหน้าปัดและสวิตช์น้้ามันเบรก  

-วงจรระหว่างสวิตช์น้้ามันเบรกและกราวนด์ที่ด้านขวา 
 ของหัวเก๋ง 
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ไฟเตือนระบบเบรกสว่างขึ้นแม้ว่าจะเติมน้ ามันเบรกจนถึงระดับท่ีก าหนดไว้  
 
 

1. การวิเคราะห์ไฟเตือนระบบเบรกสว่างขึ้นแม้ว่าจะ

เติมน้้ามันเบรกจนถึงระดับที่ก้าหนดไว้ 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่น ฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติม เช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และหลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบสวิตช์น้้ามันเบรก 

ถ้าพบความผิดปกติใดๆ ที่สวิตช์น้้ามันเบรก ให้เปลี่ยน

กระปุกน้้ามันเบรกใหม่ 
 

ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

หากสวิตช์น้้ามันเบรกและวงจรเป็นปกต ิให้เปลี่ยนแผง

หน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจรของแหล่งจ่ายไฟ และ

สายกราวนด์ และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้หาก

พบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจรนั้น

ใหม่ 

-วงจรระหว่างแผงหน้าปัดและสวิตช์น้้ามันเบรก 

-วงจรระหว่างสวิตช์น้้ามันเบรกและกราวนด์ที่ด้านขวา 
 ของหัวเก๋ง 
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ไฟเตือนแรงดันน้ ามันเคร่ืองยนต์ไม่ดับลง  แม้ในขณะท่ีเคร่ืองยนต์ก าลังท างาน 
 
 

1. การวิเคราะห์ไฟเตือนแรงดันน้้ามันเครื่องยนต์ไม่ดับลง 

แม้ในขณะที่เครื่องยนต์ก้าลังท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

   สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อน 

เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบแรงดันน้้ามันเครื่องยนต ์

ตรวจสอบสวิตช์แรงดันน้้ามันเครื่องยนต ์หากพบความ
ผิดปกติใดๆ ที่สวิตช์แรงดันน้้ามันเครื่องยนต ์ให้เปลี่ยน
ใหม่ 

 
ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

หากสวิตช์แรงดันน้้ามันเครื่องและวงจรเป็นปกต ิ

ให้เปลี่ยนแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจรของแหล่งจ่ายไฟ และ

สายกราวนด์ และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้หาก

พบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจรนั้น

ใหม่ 

-วงจรระหว่างแผงหน้าปัด และสวิตช์แรงดันน้้ามัน 

  เครื่องยนต ์
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ค่าท่ีอ่านได้จากเกจวัดอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นเคร่ืองยนต์ต่ ากว่า (หรือสูงกว่า) ความเป็นจริง 
 
 

1. การวิเคราะห์ค่าที่อ่านได้จากเกจวัดอุณหภูมิน้้าหล่อเย็น

เครื่องยนต์ต่้ากว่า (หรือสูงกว่า) ความเป็นจริง 
 

ส่วนของอุณหภูม ิ(หมายเลข) ช่วงอุณหภูมิ (˚C) สภาพของส่วน สภาพของไฟเตือน 

6 120- การกะพริบ (1Hz) เปิด 

5 114-119 เปิด ปิด 

4 107-113 เปิด ปิด 

3 75-106 เปิด ปิด 

2 60-74 เปิด ปิด 

1 45-59 เปิด ปิด 

0 -44 เปิด ปิด 

หมายเหตุ： 

・ ภาพวาดอย่างละเอียดของหน้าจอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย

สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับ

แรก จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และ

ตรวจหาความผิดปกติของมัดสายไฟเช่น การสึกหรอ 

หรือหักงอ 

 

ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับ 

วงจรอื่นๆ 
 
ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่นอุปกรณ์สื่อสารไร้สายและหลอดไฟ ปิดหรือถอด

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้อุปกรณ์

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 
ตรวจสอบระบบที่เก่ียวข้อง และวงจรการสื่อสาร ตรวจสอบ

วงจรระบบการสื่อสาร CAN และระบบต่าง  ๆที่เชื่อมต่ออยู่กับ

วงจรระบบการสื่อสาร CAN หากพบความผิดปกต ิให้ท้าการ

ซ่อมแซม 

หมายเหตุ： 

・ เม่ือเปลี่ยนชุดควบคุมของระบบที่เก่ียวข้องใหม่ จ้าเป็น  

   ต้องเขียนและตั้งค่า 
 
ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

ท้าการวินิจฉัยตนเองของแผงหน้าปัด และท้าการทดสอบ

ว่ิงบนถนน หากพบความผิดปกติ ให้เปลี่ยนแผงหน้าปัด

ใหม่ 
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ส่วนแสดงผลของเกจอุณหภูมิน้ าหล่อเย็นเคร่ืองยนต์ไม่ขยับ  
 
 

1. การวิเคราะห์ส่วนแสดงผลของเกจอุณหภูมิ 

น้้าหล่อเย็นเครื่องยนต์ไม่ขยับ 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบระบบที่เก่ียวข้อง และวงจรการสื่อสาร ตรวจ 

สอบวงจรระบบการสื่อสาร CAN และระบบต่าง  ๆ ที่เชื่อม 

ต่ออยู่กับวงจรระบบการสื่อสาร CAN หากพบความผิด 

ปกติ ให้ท้าการซ่อมแซม 

หมายเหตุ： 

・ เม่ือเปลี่ยนชุดควบคุมของระบบที่เก่ียวข้องใหม่ 

จ้าเป็นต้องเขียนและตั้งค่า 
 

ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

ท้าการวินิจฉัยตนเองของแผงหน้าปัด และท้าการทดสอบ

ว่ิงบนถนน หากพบความผิดปกติ ให้เปลี่ยนแผงหน้าปัด

ใหม่ 
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การแสดงผลส่วนของเกจเชื้อเพลิงไม่ได้อยู่ท่ี  "f" แม้ในขณะท่ีถังเชื้อเพลิงเต็ม 
 

1. การวิเคราะห์การแสดงผลส่วนของเกจเชื้อเพลิงไม่ได้

อยู่ที่ "f" แม้ในขณะที่ถังเชื้อเพลิงเต็ม 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วยสายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบชุดถังเชื้อเพลิง 

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ถังเชื้อเพลิง ให้เปลี่ยนใหม่ 
 

ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

หากถังเชื้อเพลิงและวงจรเป็นปกต ิให้เปลี่ยนแผง

หน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจรของแหล่งจ่ายไฟ และ

สายกราวนด์ และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้

หากพบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจร

นั้นใหม่ 

-วงจรระหว่างแผงหน้าปัดและชุดถังเชื้อเพลิง  

-วงจรระหว่างชุดถังเชื้อเพลิง และสายกราวนด์ 
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การแสดงผลส่วนของเกจเชื้อเพลิง  (ขึ้นไปถึง "f") แม้ในขณะท่ีถังเชื้อเพลิงไม่เต็ม 
 

1. การแสดงผลส่วนของเกจเชื้อเพลิง ( ขึ้นไปถึง "f") แม้
ในขณะที่ถังเชื้อเพลิงไม่เต็ม 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบชุดถังเชื้อเพลิง 

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ถังเชื้อเพลิง ให้เปลี่ยนใหม่ 
 

ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

หากถังเชื้อเพลิงและวงจรเป็นปกต ิให้เปลี่ยนแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจรของแหล่งจ่ายไฟ และ

สายกราวนด์ และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้

หากพบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจร

นั้นใหม่ 

-วงจรระหว่างแผงหน้าปัดและชุดถังเชื้อเพลิง 

-วงจรระหว่างชุดถังเชื้อเพลิงและกราวนด ์ 
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ไฟเตือนเชื้อเพลิงต่ าสว่างขึ้น แม้ในขณะท่ีถังเชื้อเพลิงเต็ม 
 
 

1. การวิเคราะห์ไฟเตือนเชื้อเพลิงต่้าสว่างขึ้น แม้ในขณะที่

ถังเชื้อเพลิงเต็ม 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วยสายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบชุดถังเชื้อเพลิง 

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ถังเชื้อเพลิง ให้เปลี่ยนใหม่ 
 

ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

หากถังเชื้อเพลิงและวงจรเป็นปกต ิให้เปลี่ยนแผงหน้าปัด 
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เข็มชี้ของมาตรวัดความเร็วรถส่ัน 
 
 

1. การวิเคราะห์เข็มชี้ของมาตรวัดความเร็วรถสั่น 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่น ฟิวส์ขาดให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และหลอดไฟ ปิดหรือ

ถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบระบบที่เก่ียวข้อง และวงจรการสื่อสาร ตรวจ 

สอบวงจรระบบการสื่อสาร CAN และระบบต่าง  ๆ ที่เชื่อม 

ต่ออยู่กับวงจรระบบการสื่อสาร CAN หากพบความผิด 

ปกติ ให้ท้าการซ่อมแซม 

หมายเหตุ： 

・ เม่ือเปลี่ยนชุดควบคุมของระบบที่เก่ียวข้องใหม่ 

จ้าเป็นต้องเขียนและตั้งค่า 
 

ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

ท้าการวินิจฉัยตนเองของแผงหน้าปัด และท้าการทดสอบ

ว่ิงบนถนน หากพบความผิดปกติ ให้เปลี่ยนแผงหน้าปัด

ใหม่ 
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มีความผิดพลาดในการแสดงผลของมาตรวัดความเร็วรถมาก  
 

1. การวิเคราะห์มีความผิดพลาดในการแสดงผลของ

มาตรวัดความเร็วรถมาก 
 

หากความเร็วที่สั่งการโดยแผงหน้าปัดนั้นเกินกว่า 

ขอบเขตที่รถยนต์จะยอมรับได,้ ขัดแย้งกับความเร็วที่

เครื่องทดสอบแสดง หรือแม้กระทั่งอยู่ในขอบเขตที่

รถยนต์ยอมรับได ้การอนุญาตของแผงหน้าปัดนั้นจะ

แตกต่างจากขอบเขต 

เป็นอย่างมาก [การทดสอบการใช้งาน (ทั้งหมด)] 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์เช่นฟิวส์ขาด ให้

ตรวจสอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อน 

เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และ

ตรวจหาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ 

หรือหักงอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับ

วงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ

・ ยืนยันว่าขนาดยางและแรงดันอากาศในยาง 

     รถยนต์นั้นตรงกับค่าที่ก้าหนดหรือไม่ 
 

ตรวจสอบระบบที่เก่ียวข้อง และวงจรการสื่อสาร 

ตรวจสอบวงจรระบบการสื่อสาร CAN และระบบต่าง  ๆที่

เชื่อมต่ออยู่กับวงจรระบบการสื่อสาร CAN หากพบความ

ผิดปกต ิให้ท้าการซ่อมแซม 

หมายเหตุ： 

・ เม่ือเปลี่ยนชุดควบคุมของระบบที่เก่ียวข้องใหม่ 

จ้าเป็นต้องเขียนและตั้งค่า 

・ มาตรความเร็วและมาตรวัดระยะจะไม่แสดงค่า 

  ที่ถูกต้องหากว่าไม่ได้ตั้งค่าปรับแก้ความเร็วรถ

อย่างถูกต้องที ่ECM 
 

ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

ท้าการวินิจฉัยตนเองของแผงหน้าปัด และท้าการ

ทดสอบว่ิงบนถนน หากพบความผิดปกติ ให้เปลี่ยน

แผงหน้าปัดใหม่ 



 อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 19 
 

เข็มชี้ของมาตรวัดรอบเคร่ืองยนต์ส่ัน 
 
 

1. การวิเคราะห์เข็มชี้ของมาตรวัดรอบสั่น 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่นอุปกรณ์สื่อสารไร้สายและหลอดไฟ ปิดหรือ

ถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบระบบที่เก่ียวข้องและวงจรการสื่อสาร ตรวจ 

สอบวงจรระบบการสื่อสาร CAN และระบบต่าง  ๆ ที่

เชื่อมต่ออยู่กับวงจรระบบการสื่อสาร CAN หากพบความ

ผิดปกต ิให้ท้าการซ่อมแซม 

หมายเหตุ： 

・ เม่ือเปลี่ยนชุดควบคุมของระบบที่เก่ียวข้องใหม่ 

จ้าเป็นต้องเขียนและตั้งค่า 
 

ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

ท้าการวินิจฉัยตนเองของแผงหน้าปัด และท้าการทดสอบ

ว่ิงบนถนน หากพบความผิดปกติ ให้เปลี่ยนแผงหน้าปัด

ใหม่ 



อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 20 
 

มีความผิดพลาดในการแสดงผลของมาตรวัดรอบเคร่ืองยนต์มาก 
 
 

1. การวิเคราะห์มีความผิดพลาดในการแสดงผลของมาตร

วัดรอบมาก 
 

หากความเร็วในการหมุนซ่ึงสั่งการโดยแผงวงจรไม่อยู่ 

ในขอบเขตที่ยอมรับได ้[การทดสอบการใช้งาน 

(ทั้งหมด)], ขัดแย้งกับการหมุนที่เครื่องทดสอบแสดง 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบระบบที่เก่ียวข้อง และวงจรการสื่อสาร 

ตรวจสอบวงจรระบบการสื่อสาร CAN และระบบต่าง  ๆที่

เชื่อมต่ออยู่กับวงจรระบบการสื่อสาร CAN หากพบความ

ผิดปกต ิให้ท้าการซ่อมแซม 

หมายเหตุ： 

・ เม่ือเปลี่ยนชุดควบคุมของระบบที่เก่ียวข้องใหม่ 

จ้าเป็นต้องเขียนและตั้งค่า 
 

ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

ท้าการวินิจฉัยตนเองของแผงหน้าปัด และท้าการทดสอบ

ว่ิงบนถนน หากพบความผิดปกติ ให้เปลี่ยนแผงหน้าปัด

ใหม่ 



 อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 21 
 

การแสดงผลส่วนของเกจเชื้อเพลิงไม่เปล่ียนแปลง  
 
 

1. การวิเคราะห์การแสดงผลส่วนของเกจเชื้อเพลิงไม่

เปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับ

แรก จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจร

อ่ืนๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบชุดถังเชื้อเพลิง 

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ถังเชื้อเพลิง ให้เปลี่ยนใหม่ 
 

ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

หากถังเชื้อเพลิงและวงจรเป็นปกต ิให้เปลี่ยนแผง

หน้าปัด 
 

ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

ท้าการวินิจฉัยตนเองของแผงหน้าปัด และท้าการทดสอบ

ว่ิงบนถนน หากพบความผิดปกติ ให้เปลี่ยนแผงหน้าปัด

ใหม่ 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจรของแหล่งจ่ายไฟ และ

สายกราวนด์ และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้

หากพบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจร

นั้นใหม่ 
 

-วงจรตรวจระหว่างแผงหน้าปัดและชุดถังเชื้อเพลิง  



อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 22 
 

มอเตอร์ท่ีปัดน้ าฝนไม่หยุดท างาน 
 
 

1. การวิเคราะห์มอเตอร์ที่ปัดน้้าฝนไม่หยุดท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบสวิตช์ที่ปัดน้้าฝนและที่ฉีดน้้าล้างกระจก 

สั่งงานสวิตช์ที่ปัดน้้าฝนและที่ฉีดน้้าล้างกระจก และตรวจ 

สอบว่าวงจรท้างานเป็นปกติในการทดสอบความต่อเนื่อง 

หากพบปัญหา ให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ 
 

ตรวจสอบมอเตอร์ที่ปัดน้้าฝน 

เปลี่ยนมอเตอร์ที่ปัดน้้าฝนใหม่หากพบความผิดปกต ิ



 อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 23 
 

มอเตอร์ท่ีฉีดน้ าล้างกระจกไม่ท างาน  
 
 

1. การวิเคราะห์มอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจกไม่หยุดท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วยสายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบฟิวส์ที่ปัดน้้าฝน 

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส์ให้เปลี่ยนฟิวส์ใหม่ ตรวจ 

สอบสวิตช์ที่ปัดน้้าฝนและที่ฉีดน้้าล้างกระจก สั่งงาน

สวิตช์ที่ปัดน้้าฝนและที่ฉีดน้้าล้างกระจกและตรวจสอบว่า

วงจรท้างานเป็นปกติในการทดสอบความต่อเนื่อง หาก

พบปัญหา ให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ 
 

ตรวจสอบมอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจก 

เปลี่ยนมอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจกใหม่หากพบความ
ผิดปกต ิ

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจร (แหล่งจ่ายไฟ และ
สายกราวนด์) และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้

หากพบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจร

นั้นใหม่ 

-วงจรระหว่างกล่องต่อสายไฟห้องโดยสารและ 

  มอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจก  

-วงจรระหว่างมอเตอร์ที่ฉีดน้้าล้างกระจกและสวิตช์ที ่

  ปัดน้้าฝนและที่ฉีดน้้าล้างกระจก   

-วงจรระหว่างสวิตช์ที่ปัดน้้าฝนและที่ฉีดน้้าล้าง   

  กระจกและสายกราวนด ์(หัวเก๋ง) 



อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 24 
 

มาตรวัดความเร็วรถ และมาตรวัดระยะไม่ท างาน 
 
 

1. การวิเคราะห์มาตรวัดความเร็วรถ และมาตรวัดระยะไม่ 
ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบระบบที่เก่ียวข้องและวงจรการสื่อสาร ตรวจ 

สอบวงจรระบบการสื่อสาร CAN และระบบต่าง  ๆ ที่

เชื่อมต่ออยู่กับวงจรระบบการสื่อสาร CAN หากพบความ

ผิดปกต ิให้ท้าการซ่อมแซม 

หมายเหตุ： 

・ เม่ือเปลี่ยนชุดควบคุมของระบบที่เก่ียวข้องใหม่ 

จ้าเป็นต้องเขียนและตั้งค่า 
 

ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

ท้าการวินิจฉัยตนเองของแผงหน้าปัด และท้าการ

ทดสอบว่ิงบนถนน หากพบความผิดปกติ ให้เปลี่ยน

แผงหน้าปัดใหม่ 



 อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 25 
 

มาตรวัดระยะไม่บันทึกระยะทางท่ีเดินทางไป  (มาตรวัดความเร็วรถอยู่ในสภาพปกติ) 
 
 

1. การวิเคราะห์มาตรวัดระยะไม่บันทึกระยะทางที่เดินทางไป 
(มาตรวัดความเร็วรถอยู่ในสภาพปกต)ิ 

 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย

สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบระบบที่เก่ียวข้อง และวงจรการสื่อสาร 

ตรวจสอบวงจรระบบการสื่อสาร CAN และระบบต่าง  ๆที่

เชื่อมต่ออยู่กับวงจรระบบการสื่อสาร CAN หากพบความ

ผิดปกต ิให้ท้าการซ่อมแซม 

หมายเหตุ： 

・ เม่ือเปลี่ยนชุดควบคุมของระบบที่เก่ียวข้องใหม่ 

จ้าเป็นต้องเขียนและตั้งค่า 
 

ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

ท้าการวินิจฉัยตนเองของแผงหน้าปัด และท้าการทดสอบ

ว่ิงบนถนน หากพบความผิดปกติ ให้เปลี่ยนแผงหน้าปัด

ใหม่ 



อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 26 
 

มาตรวัดความเร็วรถไม่ท างาน (มาตรวัดระยะอยู่ในสภาพปกติ) 
 
 

1. การวิเคราะห์มาตรวัดความเร็วรถไม่ท้างาน (มาตรวัด
ระยะอยู่ในสภาพปกต)ิ 

 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย

สายตา 
 
ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 
ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 
ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 
ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหักงอ 

ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 
ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิดหรือ

ถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้อุปกรณ์

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 
ตรวจสอบระบบที่เก่ียวข้อง และวงจรการสื่อสาร ตรวจสอบ

วงจรระบบการสื่อสาร CAN และระบบต่าง  ๆที่เชื่อมต่ออยู่

กับวงจรระบบการสื่อสาร CAN หากพบความผิดปกติ ให้ท้า

การซ่อมแซม 

หมายเหตุ： 

・ เม่ือเปลี่ยนชุดควบคุมของระบบที่เก่ียวข้องใหม่  

 จ้าเป็นต้องเขียนและตั้งค่า 
 
ตรวจสอบแผงหน้าปัด 

ท้าการวินิจฉัยตนเองของแผงหน้าปัด และท้าการทดสอบ

ว่ิงบนถนน หากพบความผิดปกติ ให้เปลี่ยนแผงหน้าปัด

ใหม่ 



 อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 27 
 

กระจกมองหลังด้านขวาไม่ท างาน 
 

1. การวิเคราะห์กระจกหลังด้านขวาไม่ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับ

แรก จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อและตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟเช่นการสึกหรอหรือหัก

งอตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจร

อ่ืนๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่นอุปกรณ์สื่อสารไร้สายและหลอดไฟ ปิดหรือ

ถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งขวา 

หลังจากตรวจสอบวงจรกระจกไฟฟ้าแล้วให้ใช้งานสวิตช ์

กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งขวาแล้วตรวจดูว่าท้างานเป็น

ปกติหรือไม่ หากพบปัญหา ให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ 
 

ตรวจสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งขวาส้าหรับที่นั่ง

คนขับหลังจากตรวจสอบวงจรกระจกไฟฟ้าแล้ว ให้ใช้

งานสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งขวาส้าหรับ 

ที่นั่งคนขับแล้วตรวจดูว่าท้างานเป็นปกติหรือไม่หากพบ 

ปัญหา ให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ 
 

ตรวจสอบมอเตอร์กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งขวา เปลี่ยน

มอเตอร์ที่กระจกไฟฟ้าใหม่ หากช้ารุด 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจร (แหล่งจ่ายไฟ และ
สายกราวนด์) และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้

 หากพบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยน

วงจรนั้นใหม่ 

-วงจรระหว่างสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งขวา

และมอเตอร์กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งขวา 

 

 

 

-วงจรระหว่างสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งขวา

ส้าหรับที่นั่งคนขับและสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งขวา 

-วงจรแหล่งจ่ายไฟและวงจรกราวนด์ของสวิตช์

กระจกไฟฟ้า 



อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 28 
 

กระจกหลังด้านซ้ายไม่ท างาน 
 

1. การวิเคราะห์กระจกหลังด้านซ้ายไม่ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับ

แรก จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และ

ตรวจหาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ 

หรือหักงอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับ

วงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งซ้าย 

หลังจากตรวจสอบวงจรกระจกไฟฟ้าแล้ว ให้ใช้งาน

สวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งขวาแล้วตรวจดูว่าท้างาน

เป็นปกติหรือไม่ หากพบปัญหา ให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ 
 

ตรวจสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งซ้ายส้าหรับที่นั่ง 

คนขับหลังจากตรวจสอบวงจรกระจกไฟฟ้าแล้ว ให้ใช้

งานสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งซ้ายส้าหรับที่นั่งคน 

ขับแล้วตรวจดูว่าท้างานเป็นปกติหรือไม่ หากพบปัญหา 

ให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ 
 

ตรวจสอบมอเตอร์กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งซ้าย เปลี่ยน

มอเตอร์ที่กระจกไฟฟ้าใหม่ หากช้ารุด 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจร (แหล่งจ่ายไฟ และ
สายกราวนด์) และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้

หากพบความผิดปกติในวงจรใดให้ซ่อมหรือเปลี่ยน

วงจรนั้นใหม่ 

 

 

 

 

 

 

-วงจรระหว่างสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งซ้าย

และมอเตอร์กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งซ้าย 

-วงจรระหว่างสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งซ้าย

ส้าหรับที่นั่งคนขับและสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่ง

ซ้าย 

-วงจรแหล่งจ่ายไฟและวงจรกราวนด์ของสวิตช์

กระจกไฟฟ้า 



 อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 29 
 

ท่ีปัดน้ าฝนไม่ท างานไม่ว่าสวิตช์จะอยู่ท่ีต าแหน่งใดก็ตาม  
 

1. การวิเคราะห์ที่ปัดน้้าฝนไม่ท้างานไม่ว่าสวิตช์จะอยู่ที่

ต้าแหน่งใดก็ตาม 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกติหากแรงเคล่ือน 
แบตเตอรี่ผิดปกต ิให้ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 

 
ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิม 

เติม เช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิดหรือ 

ถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออกเพ่ือไม่ให้อุปกรณ ์

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบฟิวส์ที่ปัดน้้าฝน 

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบหรือซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการท้างานของรีเลย์คีย์ออน 

ตรวจดูว่ามีความผิดปกติในรีเลย์คีย์ออนหรือไม่หากพบ

ความผิดปกติ ให้เปลี่ยนใหม่ 
 

ตรวจสอบการท้างานของรีเลย์ที่ปัดน้้าฝนหลัก 

ตรวจดูว่ามีความผิดปกติในรีเลย์ที่ปัดน้้าฝนหลักหรือไม่ 

หากพบความผิดปกติ ให้เปลี่ยนใหม่ 
 

ตรวจสอบการท้างานของรีเลย์ที่ปัดน้้าฝนสูง/ต่้า 

ตรวจดูว่ามีความผิดปกติในรีเลย์ที่ปัดน้้าฝนสูง/ต่้า หรือไม่ 
หากพบความผิดปกติ ให้เปลี่ยนใหม่ 

 
ตรวจสอบสวิตช์ที่ปัดน้้าฝนและที่ฉีดน้้าล้างกระจก 

สั่งงานสวิตช์ที่ปัดน้้าฝนและที่ฉีดน้้าล้างกระจก และตรวจ 

สอบว่าวงจรท้างานเป็นปกติในการทดสอบความต่อเนื่อง 

หากพบปัญหา ให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ 
 

ตรวจสอบมอเตอร์ที่ปัดน้้าฝน 

เปลี่ยนมอเตอร์ที่ปัดน้้าฝนใหม่หากพบความผิดปกต ิ

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจร (แหล่งจ่ายไฟ และ
สายกราวนด์) และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้

หากพบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจร

นั้นใหม่ 

-วงจรระหว่างกล่องต่อสายไฟห้องโดยสารและสวิตช์

ที่ปัดน้้าฝนและที่ฉีดน้้าล้างกระจก 

-วงจรระหว่างกล่องต่อสายไฟห้องโดยสารและ

มอเตอร์ที่ปัดน้้าฝน ระหว่างสวิตช์ที่ปัดน้้าฝนและที่ฉีดน้้า

ล้างกระจกและสายกราวนด ์(หัวเก๋ง) 



อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 30 
 

ท่ีปัดน้ าฝนไม่ท างานเมื่ออยู่ในต าแหน่ง  "INT" 
 
 

1. การวิเคราะห์ที่ปัดน้้าฝนไม่ท้างานเม่ืออยู่ใน

ต้าแหน่ง "INT" 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกติให้ชาร์จหรือเปลี่ยนแบต 

เตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆที่ฟิวส ์ เช่น ฟิวส์ขาดให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และหลอดไฟปิดหรือ

ถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออกเพ่ือไม่ให้อุปกรณ ์

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบสวิตช์ที่ปัดน้้าฝนและที่ฉีดน้้าล้างกระจกสั่งงาน
สวิตช์ที่ปัดน้้าฝนและที่ฉีดน้้าล้างกระจกและตรวจสอบว่า
วงจรท้างานเป็นปกติในการทดสอบความต่อเนื่องหากพบ 
ปัญหาให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ 

  
ตรวจสอบ BCM 

ตรวจสอบรหัสวิเคราะห์ปัญหา (DTC) และเปลี่ยน BCM 

ใหม่หากพบความผิดปกติ 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจร {แหล่งจ่ายไฟ และ
สายกราวนด์} และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้

 หากพบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจร

นั้นใหม่ระหว่างสวิตช์ที่ปัดน้้าฝนและที่ฉีดน้้าล้างกระจก

และ BCM 



 อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 31 
 

ท่ีปัดน้ าฝนไม่ท างานเมื่ออยู่ในต าแหน่ง  "LO" 
 
 

1. การวิเคราะห์ที่ปัดน้้าฝนไม่ท้างานเม่ืออยู่ในต้าแหน่ง 

"LO"  

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

     สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และหลอดไฟ ปิดหรือ

ถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออกเพ่ือไม่ให้อุปกรณ ์

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบสวิตช์ที่ปัดน้้าฝนและที่ฉีดน้้าล้างกระจก 

สั่งงานสวิตช์ที่ปัดน้้าฝนและที่ฉีดน้้าล้างกระจก และ

ตรวจสอบว่าวงจรท้างานเป็นปกติในการทดสอบความ

ต่อเนื่อง หากพบปัญหา ให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ 
 

ตรวจสอบมอเตอร์ที่ปัดน้้าฝน 

เปลี่ยนมอเตอร์ที่ปัดน้้าฝนใหม่หากพบความผิดปกต ิ
 

ตรวจสอบการท้างานของรีเลย์ที่ปัดน้้าฝนสูง/ต่้า 

ตรวจดูว่ามีความผิดปกติในรีเลย์ที่ปัดน้้าฝนสูง/ต่้าหรือไม่ 

หากพบความผิดปกติ ให้เปลี่ยนใหม่ 
 

ตรวจสอบการท้างานของรีเลย์ที่ปัดน้้าฝนหลัก 

ตรวจดูว่ามีความผิดปกติในรีเลย์ที่ปัดน้้าฝนหลัก

หรือไม่ หากพบความผิดปกติ ให้เปลี่ยนใหม่ 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจร {แหล่งจ่ายไฟ และ
สายกราวนด์} และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้

หากพบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจร

นั้นใหม่ 

-วงจรระหว่างกล่องต่อสายไฟห้องโดยสารและสวิตช์

ที่ปัดน้้าฝนและที่ฉีดน้้าล้างกระจก 

-วงจรระหว่างกล่องต่อสายไฟห้องโดยสารและ
มอเตอร์ที่ปัดน้้าฝน 



อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 32 
 

ท่ีปัดน้ าฝนไม่ท างานเมื่ออยู่ในต าแหน่ง  "HI" 
 
 

1. การวิเคราะห์ที่ปัดน้้าฝนไม่ท้างานเม่ืออยู่ในต้าแหน่ง "HI"  

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และ

ตรวจหาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ 

หรือหักงอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับ

วงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟปิดหรือ

ถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออกเพ่ือไม่ให้อุปกรณ ์

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบสวิตช์ที่ปัดน้้าฝนและที่ฉีดน้้าล้างกระจก 

สั่งงานสวิตช์ที่ปัดน้้าฝนและที่ฉีดน้้าล้างกระจก และ

ตรวจสอบว่าวงจรท้างานเป็นปกติในการทดสอบความ

ต่อเนื่อง หากพบปัญหา ให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ 
 

ตรวจสอบมอเตอร์ที่ปัดน้้าฝน 

เปลี่ยนมอเตอร์ที่ปัดน้้าฝนใหม่หากพบความผิดปกต ิ
 

ตรวจสอบการท้างานของรีเลย์ที่ปัดน้้าฝนสูง/ต่้า 

ตรวจดูว่ามีความผิดปกติในรีเลย์ที่ปัดน้้าฝนสูง/ต่้าหรือไม่ 

 หากพบความผิดปกต ิให้เปลี่ยนใหม่ 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจร {แหล่งจ่ายไฟ และ
สายกราวนด์} และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้

หากพบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจร

นั้นใหม่ 

-วงจรระหว่างกล่องต่อสายไฟห้องโดยสารและสวิตช์

ที่ปัดน้้าฝนและที่ฉีดน้้าล้างกระจก 

-วงจรระหว่างกล่องต่อสายไฟห้องโดยสารและ
มอเตอร์ที่ปัดน้้าฝน 



 อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 33 
 

กระจกทุกด้านไม่ท างาน  
 
 

1. การวิเคราะห์กระจกทุกด้านไม่ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกติให้ชาร์จหรือเปลี่ยนแบต 

เตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบฟิวส ์

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบหรือซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการท้างานของฟังก์ชั่นรีเลย์กระจกไฟฟ้า 

หากพบปัญหา ให้เปลี่ยนรีเลย์กระจกไฟฟ้าใหม่ ตรวจ

สวิตช์กระจกไฟฟ้าส้าหรับที่นั่งคนขับ หลังจากตรวจสอบ

วงจรกระจกไฟฟ้าแล้ว ให้ใช้งานสวิตช์กระจกไฟฟ้า แล้ว

ตรวจดูว่าท้างานเป็นปกติหรือไม่ 

หากพบปัญหา ให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจร {แหล่งจ่ายไฟ และ
สายกราวนด์} และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้

หากพบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจร

นั้นใหม่ 

-วงจรระหว่างฟิวส ์และสวิตช์กระจกไฟฟ้าแต่ละบาน  

-วงจรระหว่างสวิตช์กระจกไฟฟ้าและสายกราวนด ์

{หัวเก๋ง} 



อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 34 
 

กระจกด้านคนขับไม่ท างาน 
 
 

1. การวิเคราะห์กระจกด้านคนขับไม่ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอหรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิด

หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบสวิตช์กระจกไฟฟ้าส้าหรับที่นั่งคนขับ หลังจาก

ตรวจสอบวงจรกระจกไฟฟ้าแล้ว ให้ใช้งานสวิตช์กระจก

ไฟฟ้า แล้วตรวจดูว่าท้างานเป็นปกติหรือไม่ 

หากพบปัญหา ให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ ตรวจมอเตอร์กระจก

ไฟฟ้าส้าหรับที่นั่งคนขับ เปลี่ยนมอเตอร์ที่กระจกไฟฟ้า

ใหม่ หากช้ารุด 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจร {แหล่งจ่ายไฟ และ
สายกราวนด์} และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้

 หากพบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจร

นั้นใหม่ 

-วงจรระหว่างสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านที่นั่งคนขับและ

มอเตอร์กระจกไฟฟ้า 

-วงจรระหว่างแหล่งจ่ายไฟและวงจรกราวนด ์

ของสวิตช์กระจกไฟฟ้า 



 อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 35 
 

กระจกด้านหน้าซ้ายไม่ท างาน 
 

1. การวิเคราะห์กระจกด้านหน้าซ้ายไม่ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์เช่น ฟิวส์ขาดให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดัแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิดหรือ

ถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้อุปกรณ์

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหน้าฝั่งซ้าย 

หลังจากตรวจสอบวงจรกระจกไฟฟ้าแล้วให้ใช้งานสวิตช์

กระจกไฟฟ้าด้านหน้าฝั่งซ้ายแล้วตรวจดูว่าท้างานเป็น

ปกติหรือไม่หากพบปัญหาให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ 
 

ตรวจสอบสวิตช์กระจกไฟฟ้าส้าหรับที่นั่งคนขับ หลังจาก

ตรวจสอบวงจรกระจกไฟฟ้าแล้ว ให้ใช้งานสวิตช์กระจก

ไฟฟ้าด้านที่นั่งคนขับแล้วตรวจดูว่าท้างานเป็นปกติหรือไม่ 

หากพบปัญหา ให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ 
 

ตรวจสอบมอเตอร์กระจกไฟฟ้าด้านหน้าฝั่งซ้าย เปลี่ยน

มอเตอร์ที่กระจกไฟฟ้าใหม่ หากช้ารุด 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจร {แหล่งจ่ายไฟ และสาย
กราวนด์} และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้

หากพบความผิดปกติในวงจรใดให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจร

นั้นใหม่ 

-วงจรระหว่างสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหน้าฝั่งซ้ายและ 

มอเตอร์กระจกไฟฟ้าด้านหน้าฝั่งซ้าย 

-วงจรระหว่างสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านที่นั่งคนขับและ

สวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหน้าฝั่งซ้าย 

-วงจรแหล่งจ่ายไฟและวงจรกราวนด์ของสวิตช์กระจก

ไฟฟ้า 



อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 36 
 

กระจกด้านหลังท้ังสองข้างไม่ท างาน 
 
 

1. การวิเคราะห์กระจกด้านหลังทั้งสองข้างไม่ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจ 

หาความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหัก

งอ ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติม เช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และหลอดไฟปิดหรือ 

ถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบฟิวส์กระจกไฟฟ้าด้านหลัง 

หากพบความผิดปกติใดๆที่ฟิวส์เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจสอบ

และซ่อมแซมที่สาเหตุของฟิวส์ขาดก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการท้างานของรีเลย์กระจกไฟฟ้าด้านหลัง 

ตรวจดูว่ามีความผิดปกติของรีเลย์กระจกไฟฟ้าด้านหลัง

หรือไม่ หากพบความผิดปกติ ให้เปลี่ยนใหม่ 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 

ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจร {แหล่งจ่ายไฟ และ 
สายกราวนด์} และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้

หากพบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจร

นั้นใหม่ 

-วงจรระหว่างกล่องต่อวงจรไฟฟ้าและรีเลย์กระจก

ไฟฟ้าด้านหลัง 

-วงจรระหว่างรีเลย์กระจกไฟฟ้าด้านหลังและสวิตช ์

กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งซ้ายและขวาส้าหรับที่นั่งคนขับ  

-วงจรระะหว่างสวิตช์กระจกไฟฟ้าด้านหลังฝั่งซ้าย

และขวาส้าหรับที่นั่งคนขับและกราวนด ์

-วงจรระหว่างแหล่งจ่ายไฟและวงจรกราวนด์ของ

สวิตช์กระจกไฟฟ้า 



 อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 37 
 

ความผิดปกติในการท างานของไฟในเก๋ง  
 

1. การวิเคราะห์ความผิดปกติในการท้างานของไฟในเก๋ง 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกติให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบฟิวส์ว่าอยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆที่ฟิวส์เช่นฟิวส์ขาดให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของฟิวส์ขาดก่อนเป็นอันดับ

แรก จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจความล้มเหลวของปลั๊กเชื่อมต่อและความผิดปกติ

ของมัดสายไฟเช่นการสึกหรือหรือบิดงอ เป็นต้น ตรวจดู

ว่าสายไฟภายในมัดสายไฟนั้นไม่หลุดออกมาและท้าให้

เกิดการลัดกับวงจรอื่น 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย, หลอดไฟ ฯลฯ ให้

บิดไปที่ต้าแหน่ง OFF หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ัง

ภายหลัง เพ่ือไม่ให้อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการ

ตรวจสอบหรือการท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบฟิวส์เมน 

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส์เมน ให้ตรวจสอบและ

ซ่อมแซมที่สาเหตุของฟิวส์ขาดก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบสวิตช์ไฟห้องโดยสาร 

สั่งงานสวิตช์ประต ูและตรวจสอบว่าวงจรท้างานเป็นปกติ

ในการทดสอบความต่อเนื่อง หากพบปัญหา ให้เปลี่ยน

สวิตช์ใหม่ 
 

ตรวจสอบสวิตช์ประต ู

สั่งงานสวิตช์ประต ูและตรวจสอบว่าวงจรท้างานเป็นปกติ

ในการทดสอบความต่อเนื่อง หากพบปัญหา ให้เปลี่ยน

สวิตช์ใหม่ 
 

เปลี่ยน BCM 

หากพบความผิดปกติใน BCM ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน

ใหม่ หากวงจรและสวิตช์เป็นปกต ิ ให้เปลี่ยน BCM เม่ือ

เปลี่ยน BCM จะต้องตั้งโปรแกรมเช่น ระบบสตาร์ต/หยุด

การเดินเบา และฟังก์ชั่น MIMAMORI ตรวจสอบว่า

หลอดไฟของไฟห้องโดยสารเป็นปกต ิ หากพบความ

ผิดปกต ิให้ซ่อมหรือเปลี่ยนหลอดไฟที่เสีย 
 

 
 

ตรวจสอบว่าไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นปกต ิ
 

หากไฟฟลูออเรสเซนต์ช้ารุด ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
ใหม่ 

 
หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 
ตรวจหาการขาดวงจร, การลัดวงจร (แหล่งจ่ายไฟ และ

สายกราวนด์) หรือความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้หาก

พบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจรนั้น

ใหม่ 

-วงจรระหว่างฟิวส์เมนและฟิวส ์

-วงจรระหว่างฟิวส์และไฟห้องโดยสาร, ไฟฟลูออเรส

เซนต ์ 

-วงจรระหว่างไฟห้องโดยสาร, ไฟฟลูออเรสเซนต ์

และ BCM  

-วงจรระหว่าง BCM และสวิตช์ประต ู

-วงจรระหว่างสวิตช์ไฟห้องโดยสารและสายกราวนด ์ 

-วงจรระหว่างสวิตช์ประตูและสายกราวนด ์



อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 38 
 

ความผิดปกติในการท างานของไฟเบรก/ไฟท้าย 
 

1. การวิเคราะห์ความผิดปกติในการท้างานของ 

ไฟเบรก/ไฟท้าย 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบฟิวส์ว่าอยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆที่ฟิวส์เช่นฟิวส์ขาดให้ตรวจ 

สอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของฟิวส์ขาดก่อนเป็นอันดับ

แรก จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติให้แก้ไขและ 

ท้าความสะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจความล้มเหลวของปลั๊กเชื่อมต่อและความผิดปกต ิ

ของมัดสายไฟเช่นการสึกหรือหรือบิดงอ เป็นต้น ตรวจดู

ว่าสายไฟภายในมัดสายไฟนั้นไม่หลุดออกมาและท้าให้

เกิดการลัดกับวงจรอื่น 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย, หลอดไฟ ฯลฯ ให้

บิดไปที่ต้าแหน่งOFFหรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ัง 

ภายหลังเพ่ือไม่ให้อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการ

ตรวจสอบหรือการท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบฟิวส์เมน 

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส์เมน ให้ตรวจสอบและ

ซ่อมแซมที่สาเหตุของฟิวส์ขาดก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบสวิตช์ไฟส่องสว่าง 

สั่งงานสวิตช์ไฟ และตรวจสอบว่าวงจรท้างานเป็นปกติ

ในการทดสอบความต่อเนื่อง หากพบปัญหา ให้เปลี่ยน

สวิตช์ใหม่ 
 

ตรวจสอบสวิตช์ไฟเบรก 

สั่งงานสวิตช์ไฟเบรก และตรวจสอบว่าวงจรท้างานเป็น

ปกติในการทดสอบความต่อเนื่อง หากพบปัญหา ให้

เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ 
 

ตรวจสอบการท้างานของรีเลย์ไฟท้าย 

ตรวจดูว่ามีความผิดปกติในรีเลย์หรือไม่ หากพบความ

ผิดปกต ิให้เปลี่ยนใหม่ 
 

ตรวจสอบการท้างานของรีเลย์ไฟเบรก 

ตรวจดูว่ามีความผิดปกติในรีเลย์หรือไม่ หากพบความ

ผิดปกต ิให้เปลี่ยนใหม่ 
 

 

 

ตรวจสอบว่าหลอดไฟของไฟรวม (ไฟท้าย, ไฟเบรก) 

เป็นปกต ิหากพบความผิดปกต ิให้ซ่อมหรือเปลี่ยน

หลอดไฟที่เสีย 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 
ตรวจหาการขาดวงจร, การลัดวงจร (แหล่งจ่ายไฟ และ

สายกราวนด์) หรือความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้ หาก

พบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจรนั้น

ใหม่ 

-วงจรระหว่างฟิวส์เมนและสวิตช์สตาร์ต  

-วงจรระหว่างฟิวส์เมนและรีเลย์ไฟท้าย  

-วงจรระหว่างฟิวส์เมนและรีเลย์ไฟเบรก  

-วงจรระหว่างสวิตช์สตาร์ตและฟิวส ์

-วงจรระหว่างฟิวส์และรีเลย์ไฟท้าย  

-วงจรระหว่างรีเลย์ไฟท้ายและฟิวส ์

-วงจรระหว่างรีเลย์ไฟท้ายและสวิตช์ไฟส่องสว่าง  

-วงจรระหว่างฟิวส์และไฟท้าย 

-วงจรระหว่างไฟท้ายและสายกราวนด ์

-วงจรระหว่างรีเลย์ไฟเบรกและสวิตช์ไฟเบรก  

-วงจรระหว่างสวิตช์ไฟเบรกและสายกราวนด ์

-วงจรระหว่างรีเลย์ไฟเบรกและไฟเบรก  

-วงจรระหว่างไฟเบรกและสายกราวนด ์



 อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 39 
 

ความผิดปกติในการท างานของไฟส่องป้ายทะเบียน  
 

1. การวิเคราะห์ความผิดปกติในการท้างานของ 

ไฟส่องป้ายทะเบียน 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 

ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 

ตรวจสอบฟิวส์ว่าอยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆที่ฟิวส์เช่นฟิวส์ขาดให้ตรวจ สอบ

และซ่อมแซมที่สาเหตุของฟิวส์ขาดก่อนเป็นอันดับ แรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 

ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ ตรวจ

ความล้มเหลวของปลั๊กเชื่อมต่อและความผิดปกติของมัด

สายไฟเช่นการสึกหรือหรือบิดงอ เป็นต้น ตรวจดูว่าสายไฟ

ภายในมัดสายไฟนั้นไม่หลุดออกมาและท้าให้เกิดการลัด

กับวงจรอื่น 
 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย, หลอดไฟ ฯลฯ ให้บิด

ไปที่ต้าแหน่ง OFF หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภาย 

หลัง เพ่ือไม่ให้อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจ 

สอบหรือการท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 

ตรวจสอบฟิวส์เมน 

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส์เมน ให้ตรวจสอบและ

ซ่อมแซมที่สาเหตุของฟิวส์ขาดก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้น 

จึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 

ตรวจสอบสวิตช์ไฟส่องสว่าง 

สั่งงานสวิตช์ไฟ และตรวจสอบว่าวงจรท้างานเป็นปกติใน

การทดสอบความต่อเนื่อง หากพบปัญหา ให้เปลี่ยนสวิตช์

ใหม่ 
 

ตรวจสอบการท้างานของรีเลย์ไฟท้าย 

ตรวจดูว่ามีความผิดปกติในรีเลย์หรือไม่ หากพบความผิด 

ปกติ ให้เปลี่ยนใหม่ 
 

ตรวจสอบว่าหลอดไฟของไฟส่องป้ายทะเบียนเป็นปกต ิ

หากพบความผิดปกติ ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนหลอดไฟที่เสีย 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 

ตรวจหาการขาดวงจร, การลัดวงจร (แหล่งจ่ายไฟ และ

สายกราวนด์) หรือความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้ หาก

พบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจรนั้น

ใหม่ระหว่างฟิวส์เมนและสวิตช์สตาร์ต 

-วงจรระหว่างฟิวส์เมนและรีเลย์ไฟท้าย  

-วงจรระหว่างสวิตช์สตาร์ตและฟิวส ์ 

-วงจรระหว่างฟิวส์และรีเลย์ไฟท้าย 

-วงจรระหว่างรีเลย์ไฟท้ายและฟิวส ์

-วงจรระหว่างรีเลย์ไฟท้ายและสวิตช์ไฟส่องสว่าง  

-วงจรระหว่างฟิวส์และไฟส่องป้ายทะเบียน  

-วงจรระหว่างไฟส่องป้ายทะเบียนและสายกราวนด ์ 

-วงจรระหว่างสวิตช์ไฟส่องสว่างและสายกราวนด ์
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ความผิดปกติในการท างานของไฟส่องสว่างยกเว้นชุดมาตรวัด 
 

1. การวิเคราะห์ความผิดปกติในการท้างานของไฟส่อง 

สว่างยกเว้นชุดมาตรวัด  

หมายเหตุ： 

・  ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 
ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 
ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจสอบ

และซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้น

จึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 
ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความสะอาด 
 
ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ ตรวจหา

ความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อและตรวจหาความผิด 

ปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหักงอ ตรวจสอบ

ไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 
ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม

เช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิดหรือถอดอุป-

กรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออกเพ่ือไม่ให้อุปกรณ์ดังกล่าว 

ส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 
ตรวจสอบฟิวส์เมน 

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส์เมน ให้ตรวจสอบและซ่อม 

แซมที่สาเหตุของฟิวส์ขาดก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงค่อย 

เปลี่ยนฟิวส ์
 
ตรวจสอบสวิตช์ไฟส่องสว่าง 

สั่งงานสวิตช์ไฟ และตรวจสอบว่าวงจรท้างานเป็นปกติในการ

ทดสอบความต่อเนื่อง หากพบปัญหา ให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ 
 
ตรวจสอบการท้างานของรีเลย์ไฟท้ายตรวจดูว่ามีความ
ผิดปกติในรีเลย์หรือไม่ หากพบความผิดปกติ ให้เปลี่ยนใหม่ 
 
ตรวจสอบว่าหลอดไฟของไฟส่องสว่างเป็นปกติหากพบความ

ผิดปกติของหลอดไฟ ให้แก้ไขหรือเปลี่ยนหลอดไฟหรือ

สวิตช์ใหม่ 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 
ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจร {แหล่งจ่ายไฟ และสาย
กราวนด์} และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้

  

หากพบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจร

นั้นใหม่ 

 -วงจรระหว่างฟิวส์เมนและสวิตช์สตาร์ต  

 -วงจรระหว่างฟิวส์เมนและรีเลย์ไฟท้าย  

 -วงจรระหว่างสวิตช์สตาร์ตและฟิวส ์

 -วงจรระหว่างฟิวส์และรีเลย์ไฟท้าย  

 -วงจรระหว่างรีเลย์ไฟท้ายและฟิวส ์

 -วงจรระหว่างรีเลย์ไฟท้ายและสวิตช์ไฟส่องสว่าง  

 -วงจรระหว่างฟิวส์และไฟส่องสว่าง  

 -วงจรระหว่างไฟส่องสว่างและสายกราวนด ์ 

 -วงจรระหว่างสวิตช์ไฟส่องสว่างและสายกราวนด ์
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ความผิดปกติในการท างานของไฟส่องสว่างชุดมาตรวัด  

 

1. การวิเคราะห์ความผิดปกติในการท้างานของไฟ 

ส่องสว่างชุดมาตรวัด ส้าหรับรุ่นที่มี MID เท่านั้น ให้

ตรวจสอบไม่ว่าการควบคุมไฟจะเป็น "อัตโนมัต"ิ หรือ"ปรับ

ด้วยตนเอง"แล้วยืนยันว่าท้างานได้อย่างถูกต้องในโหมด

ที่ตั้งไว้ในขณะนั้น 

ระบบควบคุมความสว่างของแผงหน้าปัด 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น : ไม่มี MID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถตั้งค่าการควบคุมไฟหรี่อัตโนมัติผ่านการท้างาน 

แบบพิเศษได้และสามารถสับเปลี่ยนเป็นการท้างาน 

ที่เชื่อมโยงกับสวิตช์ไฟ 

หมายเหตุ： 

・ วิธีปล่อยการควบคุมไฟหรี่อัตโนมัติของหน้าจอ LCD 

ข้อควรระวัง： 

・เม่ือปิดการควบคุมไฟหรี่อัตโนมัติเกจเชื้อเพลิงและ 

เกจวัดอุณหภูมิน้้าหล่อเย็นเครื่องยนต์อาจมองเห็นได ้

ยากเม่ือขับรถโดยเปิดไฟหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือบิดสวิตช์ไฟ 3 ครั้งและพบ "ON↔OFF" ภายในเวลาที่
ก้าหนด แสดงว่ามีสภาพที่น่าพอใจ และจะยกเลิกระดับไฟ
ส้าหรับกลางวันและกลางคืนในทันท ี

หากสภาวะการยกเลิกนั้นเป็นที่น่าพอใจ จะมีเสียงเตือนเพ่ือ

ระบุว่าเสร็จสมบูรณ์ดังขึ้นหลังจากถึงสภาวะดังกล่าวแล้ว 

ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าสภาวะยังไม่เป็นที่น่าพอใจ และ

จะปล่อยโหมดยกเลิกระดับไฟส้าหรับกลางวันและ 

กลางคืนไว้จนกว่าจะบิดสวิตช์กุญแจไปที่ต้าแหน่ง ON อีก

ครั้งแล้วจึงบิดไปที ่OFF 

หน้าปัด & เข็ม 
- ไฟส่องสว่างจะติดสว่างขึ้นเม่ือสวิตช์ไฟอยู่ที่ต้าแหน่ง ON 
· เชื่อมโยงกับสวิตช์ไฟ (การตรวจจับแรงเคล่ือนไฟฟ้าของรีเลย์ไฟท้าย) 
· แหล่งจ่ายไฟส้าหรับไฟ LED จะมาจากแหล่งจ่ายไฟสวิตช์กุญแจของชุดแผงหน้าปัด (IP) 

พ้ืนที่หน้าจอแสดงผล LCD 
- จะสว่างขึ้นทุกครั้งที่สวิตช์กุญแจอยู่ในต้าแหน่ง ON 
- เซ็นเซอร์แสงไฟในมาตรวัดจะรับรู้ถึงความสว่าง และจะเปิดไฟสลัวโดยอัตโนมัติ 1 ระดับเม่ือเริ่มมืดลง 
·   ไม่เชื่อมโยงกับสวิตช์ไฟ (เป็นอิสระจากการควบคุมของชุดแผงหน้าปัด  (IP))  
     สามารถสามารถตั้งค่าการควบคุมไฟหรี่อัตโนมัติผ่านการท้างานแบบพิเศษได้และสามารถสับเปลี่ยนเป็น  

การท้างานที่เชื่อมโยงกับสวิตช์ไฟ 
·    แหล่งจ่ายไฟส้าหรับไฟ LED จะมาจากแหล่งจ่ายไฟสวิตช์กุญแจของชุดแผงหน้าปัด (IP) 
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ไม่สามารถตรวจพบ > "Light switch ON ↔ Light switch 

OFF" ได้โดยการบิดสวิตช์ไฟ 3 ครั้งภายในเวลาที่ก้าหนด 

(น้อยกว่า 3 ครั้ง) 

>สามารถตรวจพบ "สวิตช์ไฟ ON ↔  สวิตช์ไฟ OFF" ได้

โดยการบิดสวิตช์ไฟ 4 ครั้งหรือมากกว่า ภายในเวลาที่

ก้าหนด 
 
ขั้นตอนการปล่อยการควบคุมไฟหรี่อัตโนมัติของความสว่าง

ของจอภาพ LCD 

การปฏิบัติดังต่อไปนี ้จะปล่อยการควบคุมไฟหรี่อัตโนมัต ิ 

(=การขับขี่กลางวันและกลางคืน)และอาจหรี่ความสว่าง 

ลง1ระดับโดยการท้างานที่เชื่อมโยงกับสวิตช์ไฟใน 

ลักษณะเดียวกับความสว่างของหน้าปัดและเข็ม 
 
สามารถเรียกระดับไฟส้าหรับกลางวันและกลางคืนกลับมา 

ใช้ใหม่ได้โดยควรสับเปลี่ยนเม่ือสภาวะเดียวกันกับการ 

ยกเลิกข้างต้นเป็นที่น่าพอใจอีกครั้งหลังจากบิด 

สวิตช์กุญแจไปยังต้าแหน่ง ON และบิดไปยัง OFF 

 
 

 

 

หมายเหตุ： 

・ รุ่น: มี MID 

ปุ่มรีเซ็ต 

สวิตช์ไฟ 

สวิตช์กุญแจ 

ภายใน 10 วินาที 

จะเข้าสู่สถานะอินพุทโหมดยกเลิกการขับขี่กลางวันและ

กลางคืน เม่ือสวิตช์กุญแจอยู่ที่ต้าแหน่ง ON ในขณะที่กด

ปุ่มรีเซ็ตในมาตรวัด 
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หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 
ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 
ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจสอบ

และซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อน 

เป็นอันดับแรก จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 
ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 
ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ

ตรวจหาความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจหา

ความผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหักงอ 

ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 

 

ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ ์

ไฟฟ้าเพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ 

ปิดหรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้

อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 
ตรวจสอบสวิตช์ไฟส่องสว่างสั่งงานสวิตช์ไฟ และตรวจ 
สอบว่าวงจรท้างานเป็นปกติในการทดสอบความต่อเนื่อง 
หากพบปัญหา ให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ 
ตรวจสอบการท้างานของรีเลย์ไฟท้าย 

ตรวจดูว่ามีความผิดปกติในรีเลย์หรือไม่ หากพบความผิด 

ปกติ ให้เปลี่ยนใหม่ 

หมายเหตุ： 

・ เม่ือเปลี่ยนชุดควบคุมของระบบที่เก่ียวข้องใหม่ 

จ้าเป็นต้องเขียนและตั้งค่า 
 
ตรวจสอบแผงหน้าปัดท้าการวินิจฉัยตนเองของแผง
หน้าปัดและท้าการทดสอบว่ิงบนถนน หากพบความ
ผิดปกต ิให้เปลี่ยนแผงหน้าปัดใหม่ 
 

 

พ้ืนที่หน้าจอ MID & หน้าปัด & เข็ม 
- จะสว่างข้ึนทุกคร้ังท่ีสวิตช์กุญแจอยู่ในต้าแหน่ง ON 
* แหล่งจ่ายไฟส้าหรับไฟ LED จะมาจากแหล่งจ่ายไฟสวิตช์กุญแจของชุดแผงหน้าปัด (IP) 
* สามารถเลือกโหมด AUTO หรือ  MANUAL บนหน้าจอการต้ังค่าด้วยตนเองของ MID 
1) การต้ังค่าโหมด AUTO (ต้ังค่ามาจากโรงงาน) 
-  เซ็นเซอร์แสงไฟในมาตรวัดจะรับรู้ถึงความสว่าง และจะเปิดไฟสลัวโดยอัตโนมัติ 1 ระดับ
เมื่อเร่ิมมืดลง 
* ไม่เชื่อมโยงกับสวิตช์ไฟ (เป็นอิสระจากการควบคุมของชุดแผงหน้าปัด  (IP))  
* เมื่อต้ังค่าเป็นโหมด AUTO [AUTO ILLUMI] จะปรากฏใน MID 
2) การต้ังค่าโหมด MANUAL 
- ไฟจะหร่ีลง 1 ระดับเมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ท่ีต้าแหน่ง ON  
* เชื่อมโยงกับสวิตช์ไฟ (การตรวจจับแรงเคล่ือนไฟฟ้าของรีเลย์ไฟท้าย) 
 

  

  

 



อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 44 
 

ความผิดปกติในการท างานของไฟถอยหลัง  
 
 

1. การวิเคราะห์ความผิดปกติในการท้างานของไฟถอยหลัง 

หมายเหตุ： 

・  ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 
ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 
ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจสอบ

และซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้น

จึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 
ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 
ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ ตรวจหา

ความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจหาความ

ผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหักงอ ตรวจ 

สอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่น  ๆ
 
ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม

เช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และ หลอดไฟ ปิดหรือถอด

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้อุปกรณ์

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 
ตรวจสอบฟิวส์เมน 

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส์เมน ให้ตรวจสอบและซ่อม 

แซมที่สาเหตุของฟิวส์ขาดก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึง

ค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 
ตรวจสอบสวิตช์ไฟถอยหลัง 

สั่งงานสวิตช์ไฟถอยหลัง และตรวจสอบว่าวงจรท้างานเป็น

ปกติในการทดสอบความต่อเนื่อง หากพบปัญหา ให้เปลี่ยน

สวิตช์ใหม่ ตรวจสอบชิ้นส่วนกลไกของระบบเกียร ์ตรวจสอบ

ว่าหลอดไฟของไฟถอยหลังเป็นปกต ิหากพบความผิดปกต ิ

ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนหลอดไฟที่เสีย 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 
ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจร {แหล่งจ่ายไฟ และสาย
กราวนด์}และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้

หากพบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจรนั้น

ใหม่ 

 -วงจรระหว่างฟิวส์เมนและสวิตช์สตาร์ต  

 -วงจรระหว่างสวิตช์สตาร์ตและฟิวส ์ 

 -วงจรระหว่างฟิวส์และสวิตช์ไฟถอยหลัง 

 -วงจรระหว่างสวิตช์ไฟถอยหลังและไฟถอยหลัง  

 -วงจรระหว่างไฟถอยหลังและสายกราวนด ์



 อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 45 
 

ความผิดปกติในการท างานของไฟหน้า  
 

1. การวิเคราะห์ความผิดปกติในการท้างานของ 

ไฟหน้า 

หมายเหตุ： 

・  ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 
ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยน

แบตเตอรี่ใหม่ 
 
ตรวจสอบฟิวส์ว่าอยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆที่ฟิวส\์เช่นฟิวส์ขาดให้ตรวจสอบ

และซ่อมแซมที่สาเหตุของฟิวส์ขาดก่อนเป็นอันดับแรก 

จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 
ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 
ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ ตรวจ

ความล้มเหลวของปลั๊กเชื่อมต่อและความผิดปกติของมัด

สายไฟเช่นการสึกหรือหรือบิดงอ เป็นต้น ตรวจดูว่าสายไฟ

ภายในมัดสายไฟนั้นไม่หลุดออกมา และท้าให้เกิดการลัด

กับวงจรอื่น 
 
ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย, หลอดไฟ ฯลฯ ให้บิดไป

ที่ต้าแหน่ง OFF หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลัง 

เพ่ือไม่ให้อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบ

หรือการท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 
ตรวจสอบฟิวส์เมน 

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส์เมน ให้ตรวจสอบและซ่อม 

แซมที่สาเหตุของฟิวส์ขาดก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึง

ค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 
ตรวจสอบสวิตช์ไฟส่องสว่างสั่งงานสวิตช์ไฟ และตรวจสอบ
ว่าวงจรท้างานเป็นปกติในการทดสอบความต่อเนื่อง หาก
พบปัญหา ให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ 
 
ตรวจสอบการท้างานของรีเลย์ไฟหน้า 

ตรวจดูว่ามีความผิดปกติในรีเลย์ไฟหน้าหรือไม่ หากพบ

ความผิดปกติ ให้เปลี่ยนใหม่ 
 
ตรวจสอบว่าหลอดไฟหน้าอยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติ ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนหลอดไฟที่เสีย 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 
ตรวจหาการขาดวงจร, การลัดวงจร (แหล่งจ่ายไฟ และสาย

กราวนด์) หรือความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้ หากพบ

ความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจรนั้นใหม่ 

 -วงจรระหว่างฟิวส์เมนและสวิตช์สตาร์ต 

-วงจรระหว่างฟิวส์เมนและรีเลย์ไฟหน้า สูง,ต่้า 

 -วงจรระหว่างสวิตช์สตาร์ตและฟิวส ์

 -วงจรระหว่างฟิวส์และรีเลย์ไฟหน้า สูง,ต่้า  

 -วงจรระหว่างรีเลย์ไฟหน้าต่้าและฟิวส ์ 

 -วงจรระหว่างรีเลย์ไฟหน้าสูงและฟิวส ์

 -วงจรระหว่างรีเลย์ไฟหน้า สูง, ต่้า และสวิตช์รวม 

(สวิตช์ไฟส่องสว่าง) 

 -วงจรระหว่างฟิวส์และไฟหน้า สูง,ต่้า  

 -วงจรระหว่างไฟหน้า สูง, ต่้า และสายกราวนด์ 



อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 46 
 

ความผิดปกติในการท างานของไฟหร่ี  
 

1. การวิเคราะห์ความผิดปกติในการท้างานของไฟหรี ่

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วยสายตา 
 
ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยนแบต- 

เตอรี่ใหม่ 
 
ตรวจสอบฟิวส์ว่าอยู่ในสภาพปกต ิ หากพบความผิดปกติใดๆ
ที่ฟิวส์เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจสอบและซ่อมแซมที่สาเหตุของ
ฟิวส์ขาดก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 
ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 
ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ ตรวจ

ความล้มเหลวของปลั๊กเชื่อมต่อและความผิดปกติของมัด

สายไฟเช่นการสึกหรือหรือบิดงอ เป็นต้น ตรวจดูว่าสายไฟ

ภายในมัดสายไฟนั้นไม่หลุดออกมาและท้าให้เกิดการลัดกับ

วงจรอื่น 
 
ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เพ่ิมเติมเช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย, หลอดไฟ ฯลฯ ให้บิดไป

ที่ต้าแหน่ง OFF หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลัง 

เพ่ือไม่ให้อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือ

การท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ

・ ตรวจสอบฟิวส์เมน 

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส์เมน ให้ตรวจสอบและ

ซ่อมแซมที่สาเหตุของฟิวส์ขาดก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้น

จึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 
ตรวจสอบสวิตช์ไฟส่องสว่าง 

สั่งงานสวิตช์ไฟ และตรวจสอบว่าวงจรท้างานเป็นปกติในการ

ทดสอบความต่อเนื่อง หากพบปัญหา ให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ 
 
ตรวจสอบการท้างานของรีเลย์ไฟท้าย 

ตรวจดูว่ามีความผิดปกติในรีเลย์หรือไม่ หากพบความ

ผิดปกต ิให้เปลี่ยนใหม่ 
 
ตรวจสอบว่าหลอดไฟของไฟหรี่เป็นปกต ิหากพบความ

ผิดปกต ิให้ซ่อมหรือเปลี่ยนหลอดไฟที่เสีย 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 
ตรวจหาการขาดวงจร, การลัดวงจร (แหล่งจ่ายไฟ และสาย

กราวนด์) หรือความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้หากพบ

ความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจรนั้นใหม่ 

-วงจรระหว่างฟิวส์เมนและสวิตช์สตาร์ต 

-วงจรระหว่างฟิวส์เมนและรีเลย์ไฟท้าย  

-วงจรระหว่างสวิตช์สตาร์ตและฟิวส ์ 

-วงจรระหว่างฟิวส์และรีเลย์ไฟท้าย 

-วงจรระหว่างรีเลย์ไฟท้ายและฟิวส ์

-วงจรระหว่างรีเลย์ไฟท้ายและสวิตช์ไฟส่องสว่าง  

-วงจรระหว่างฟิวส์และไฟหรี ่ 

-วงจรระหว่างไฟหรี่และสายกราวนด ์ 

-วงจรระหว่างสวิตช์ไฟส่องสว่างและสายกราวนด ์



 อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 47 
 

ความผิดปกติในการท างานของไฟตัดหมอก  
 

1. การวิเคราะห์ความผิดปกติในการท้างานของ 

ไฟตัดหมอก 

หมายเหตุ： 

・  ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วย 

 สายตา 
 
ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยนแบต- 

เตอรี่ใหม่ 
 
ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจสอบ

และซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้น

จึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 
ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 
ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ ตรวจหา

ความผิดพลาดในการเชื่อมต่อปลั๊กต่อ และตรวจหาความ

ผิดปกติของมัดสายไฟ เช่น การสึกหรอ หรือหักงอ 

ตรวจสอบไม่ให้ลวดในมัดสายไฟลัดวงจรกับวงจรอื่นๆ 
 
ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม

เช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย และหลอดไฟ ปิดหรือถอด

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลังออก เพ่ือไม่ให้อุปกรณ์

ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 
ตรวจสอบฟิวส์เมน 

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส์เมน ให้ตรวจสอบและ

ซ่อมแซมที่สาเหตุของฟิวส์ขาดก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้น

จึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 
ตรวจสอบสวิตช์ไฟส่องสว่าง 

สั่งงานสวิตช์ไฟ และตรวจสอบว่าวงจรท้างานเป็นปกติในการ

ทดสอบความต่อเนื่อง หากพบปัญหา ให้เปลี่ยนสวิตช์ใหม่ 
 
ตรวจสอบการท้างานของรีเลย์ไฟท้าย 

ตรวจดูว่ามีความผิดปกติในรีเลย์หรือไม่ หากพบความผิด- 

ปกติ ให้เปลี่ยนใหม่ 
 
ตรวจสอบการท้างานของรีเลย์ไฟตัดหมอก 

ตรวจดูว่ามีความผิดปกติในรีเลย์หรือไม่ หากพบความผิด- 

ปกติ ให้เปลี่ยนใหม่ 
 
ตรวจสอบว่าหลอดไฟของไฟตัดหมอกเป็นปกต ิ หากพบ

ความผิดปกติ ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนหลอดไฟที่เสีย 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 
ตรวจหาการแตกหัก, การลัดวงจร {แหล่งจ่ายไฟและสาย
กราวนด์} และความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้

  

หากพบความผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจร

นั้นใหม่ 

 -วงจรระหว่างฟิวส์เมนและสวิตช์สตาร์ต  

 -วงจรระหว่างฟิวส์เมนและรีเลย์ไฟท้าย  

 -วงจรระหว่างฟิวส์เมนและฟิวส ์

 -วงจรระหว่างสวิตช์สตาร์ตและฟิวส ์ 

 -วงจรระหว่างฟิวส์และรีเลย์ไฟท้าย  

 -วงจรระหว่างรีเลย์ไฟท้ายและฟิวส ์

 -วงจรระหว่างรีเลย์ไฟท้ายและสวิตช์ไฟส่องสว่าง  

 -วงจรระหว่างฟิวส์และสวิตช์ไฟตัดหมอก  

 -วงจรระหว่างฟิวส์และรีเลย์ไฟตัดหมอก 

 -วงจรระหว่างรีเลย์ไฟตัดหมอกและสวิตช์ไฟตัดหมอก  

 -วงจรระหว่างรีเลย์ไฟตัดหมอกและไฟตัดหมอก  

 -วงจรระหว่างไฟตัดหมอกและสายกราวนด ์

 -วงจรระหว่างสวิตช์รวมและสายกราวนด ์ 

 -วงจรระหว่างรีเลย์บอกต้าแหน่งและสายกราวนด ์



อาการ (ทุกรุ่น)  23D - 48 
 

ความผิดปกติในการท างานของไฟเล้ียว  
 

1. การวิเคราะห์ความผิดปกติในการท้างานของไฟเลี้ยว 

หมายเหตุ： 

・ ขั้นตอนก่อนการตรวจสอบ และการตรวจสอบด้วยสายตา 
 
ตรวจสอบว่าแรงเคล่ือนแบตเตอรี่เป็นปกต ิ

หากแรงเคล่ือนแบตเตอรี่ผิดปกต ิ ให้ชาร์จหรือเปลี่ยนแบต-

เตอรี่ใหม่ 
 
ตรวจสอบว่าฟิวส์อยู่ในสภาพปกต ิ

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส ์ เช่นฟิวส์ขาด ให้ตรวจสอบ

และซ่อมแซมที่สาเหตุของปัญหาก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้น

จึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 
ตรวจสอบการต่อสายกราวนด์ว่าอยู่ในสภาพปกติ 

หากการต่อสายกราวนด์ผิดปกติ ให้แก้ไขและท้าความ

สะอาด 
 
ตรวจสอบว่ามัดสายไฟและปลั๊กต่ออยู่ในสภาพปกต ิ ตรวจ

ความล้มเหลวของปลั๊กเชื่อมต่อและความผิดปกติของมัด

สายไฟเช่นการสึกหรือหรือบิดงอ เป็นต้น ตรวจดูว่าสายไฟ

ภายในมัดสายไฟนั้นไม่หลุดออกมาและท้าให้เกิดการลัดกับ

วงจรอื่น 
 
ตรวจสอบผลกระทบหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิม 

เติม เช่น อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย, หลอดไฟ ฯลฯ ให้บิดไปที่

ต้าแหน่ง OFF หรือถอดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดต้ังภายหลัง เพ่ือ

ไม่ให้อุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการตรวจสอบหรือการ

ท้างาน 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบโครงสร้างของส่วนประกอบต่าง  ๆ
 
ตรวจสอบฟิวส์เมน 

หากพบความผิดปกติใดๆ ที่ฟิวส์เมน ให้ตรวจสอบและ

ซ่อมแซมที่สาเหตุของฟิวส์ขาดก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้น

จึงค่อยเปลี่ยนฟิวส ์
 
ตรวจสอบสวิตช์ไฟเลี้ยว 

สั่งงานสวิตช์ไฟเลี้ยว และตรวจสอบว่าวงจรท้างานเป็นปกติ

ในการทดสอบความต่อเนื่อง หากพบปัญหา ให้เปลี่ยนสวิตช์

ใหม่ 
 
ตรวจสอบสวิตช์ฉุกเฉิน 

สั่งงานสวิตช์ประต ู และตรวจสอบว่าวงจรท้างานเป็นปกติใน

การทดสอบความต่อเนื่อง หากพบปัญหา ให้เปลี่ยนสวิตช์

ใหม่ 
 
ตรวจสอบชุดไฟกะพริบ 

หากวงจรและสวิตช์เป็นปกต ิให้เปลี่ยนชุดไฟกะพริบ 
 
ตรวจสอบฟังก์ชันการตอบกลับ 

ตรวจสอบระบบปลดล็อกด้วยรีโมทว่ามีความผิดปกติหรือไม่ 

หากพบความผิดปกติ ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ 
 
ตรวจสอบว่าหลอดไฟของไฟเลี้ยวเป็นปกต ิ หากพบความ

ผิดปกต ิให้ซ่อมหรือเปลี่ยนหลอดไฟที่เสีย 

ไฟเลี้ยวหน้า ไฟเลี้ยวข้าง ไฟเลี้ยวท้าย 

หมายเหตุ： 

・ การตรวจสอบวงจร 
 
ตรวจหาการขาดวงจร, การลัดวงจร (แหล่งจ่ายไฟ และสาย

กราวนด์) หรือความต้านทานสูงในวงจรต่อไปนี ้หากพบความ

ผิดปกติในวงจรใด ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนวงจรนั้นใหม่ 

 -วงจรระหว่างฟิวส์เมนและฟิวส ์ 

 -วงจรระหว่างฟิวส์และชุดไฟกะพริบ 

 -วงจรระหว่างชุดไฟกะพริบและสวิตช์ไฟเลี้ยว  

 -วงจรระหว่างชุดไฟกะพริบและสวิตช์ไฟฉุกเฉิน  

 -วงจรระหว่างสวิตช์ไฟเลี้ยวและ BCM 

 -วงจรระหว่างสวิตช์ไฟเลี้ยวและสายกราวนด ์ 

 -วงจรระหว่างสวิตช์ไฟฉุกเฉินและสายกราวนด ์

 -วงจรระหว่างชุดไฟกะพริบและไฟเลี้ยว  

 -วงจรระหว่างไฟเลี้ยวและสายกราวนด ์

 




