
900Monteringsanvisning SCdefault

MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS 
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SITdefault9-3 M03-06, วิทยุ/ระบบคนหาทิศทาง .............................................................หนา 3
 9-3 M07-, วิทยุ ..............................................................................................หนา 11 
9-3 M07-, ระบบคนหาทิศทาง .......................................................................หนา 18 
9-5 M06-, วิทยุ/ระบบคนหาทิศทาง ...............................................................หนา 27
สายไฟมัดรวมของอะแดปเตอร โทรศัพทเคลื่อนท่ี

Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces

32 025 900 9:89-32 Jan 07 32 025 908 32 025 908 Nov 06

F930A623



2 32 025 908

     
9-3 M07 ท่ีมีระบบคนหาทิศทาง
สวนประกอบตอไปน้ีไมรวมอยูในชุดแตใหสั่ง

แยกตางหาก:

� ตัวแปลงแรงดันไฟฟา

� ขั้วตอสาย

� ตัวล็อก

� ปลอกสายไฟ

F930A540

x1 x7

x3

x3

x3

x3 x3



32 025 908 3

9-3 M03-06, วิทยุ/ระบบคนหาทิศทาง

9-3 M03-06, วิทยุ/ระบบคนหาทิศทาง    

1 จัดเบาะนั่งผูโดยสารในตําแหนงหลังสุด
2 ปลดข้ัวลบของแบตเตอร่ีออก (-)
3 ถอดตัวปองกันดานขางดานหนาของคอนโซลพื้น
ทางดานผูโดยสาร

4 ถอดที่เข่ียบุหร่ี/ชองเก็บของ
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9-3 M03-06, วิทยุ/ระบบคนหาทิศทาง

5 ถอดชุด ACC/MCC   
6 ถอดข้ัวตอสาย
7 ถอดชุดหลัก กดตัวกั้นเขาและดึงชุดออก
8 ถอดข้ัวตอสายของชุดหลัก



32 025 908 5

9-3 M03-06, วิทยุ/ระบบคนหาทิศทาง

9 สายไฟมัดรวมของอะแดปเตอรที่เตรียมไวลวงหนา
(32 025 898):    
9.1 ตัดสายเคเบิลสีเหลือง (YE) ใหยาวเทากับสาย-

ไฟอื่นๆ ในสายไฟมัดรวมอะแดปเตอร
9.2 ตัดเปลือกประมาณ 50 มม. และปอกปลายของ

สายเคเบิล
9.3 ตัดขั้วตอแบบเปนลอน (12 769 780) กับปลาย

สายเคเบิลดํา/ขาว (BK/WH) เทา/ขาว (GY/
WH) และเหลือง (YE) บนสายไฟมัดรวมของ
อะแดปเตอร     

10 วางสายไฟมัดรวมของอะแดปเตอรบนดานผูโดย-
สาร

สําคัญ
เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะตองใชระยะรองใน

คีมที่ถูกตอง ตรวจสอบวาปลอกสายไฟยึดอยูอยางดี 
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9-3 M03-06, วิทยุ/ระบบคนหาทิศทาง

11 ตอเชื่อมสายไฟมัดรวมของอะแดปเตอรในรถ: 
BK/WH -> K8B ตําแหนง 9 (สายดิน) 
GY/WH -> K8B ตําแหนง 10 (สายออก) 
YE -> K8B ตําแหนง 11 (เงียบเสียง)

12 ตัดเทปที่ประมาณ 50 มม. ไปทางขั้วตอสาย K8B
13 การตอสายไฟมัดรวม   

14 ตอเชื่อมสายไฟมัดรวมของอะแดปเตอรกับรถพรอม
ปลอกขอตอ:
14.1RD/BU -> ชองเสียบ 12 V BK (+15)

สําคัญ
เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอสายไฟมัดรวม

เมื่อทําการตัด ใหหนีบแคลมปเพียงคร้ังเดียว
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9-3 M03-06, วิทยุ/ระบบคนหาทิศทาง

14.2BK -> K8B ตําแหนง 12 (สายดิน) 
RD -> K8B ตําแหนง 16 (+30)

15 ปกปองขอตอโดยพันเทปผารอบสายไฟมัดรวม
ยึดสายไฟมัดรวมใหแนน

16 ติดต้ังที่เข่ียบุหร่ี/ชองเก็บของ
17 เชื่อมตอข้ัวตอสาย

สําคัญ
ยึดขั้วตอสายไฟรวมใหถูกตอง เพ่ือจะไดไมมี 

ความเสี่ยงตอการขูดขีดหรือเสียงกรอกแกรก
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9-3 M03-06, วิทยุ/ระบบคนหาทิศทาง

18 ติดต้ังชุด ACC/MCC   
19 ติดต้ังตัวปองกันดานขางดานหนาของคอนโซลพื้น
20 ตอเชื่อมข้ัวลบของแบตเตอร่ี (-)
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9-3 M03-06, วิทยุ/ระบบคนหาทิศทาง

21 ต้ังวันที่และเวลา  
21.1หมุนกุญแจสตารตไปที่ตําแหนง ON (A)
21.2กดปุม CUSTOMIZE (B) ใน SIDC 

(แผงควบคุม SID)
21.3หมุนปุมหมุน INFO (C) จนกระทั่งหนาจอ-

แสดง "Clock / Alarm" กดเพื่อยืนยัน "OK"
21.4หมุนปุมหมุน INFO (C) ไปยัง "Set Clock" กด 

"OK"
21.5หมุนปุมหมุน INFO (C) ไปยัง "Manual" หรือ 

"RDS adjust" และตั้งเวลาที่ถูกตอง กด "OK"
21.6หมุนปุมหมุน INFO (C) ไปยัง "DATE"
21.7กดปุม INFO (D) จนหนาจอแสดง "YEAR 

2000"
21.8หมุนปุม INFO (C) ไปยังปที่ถูกตอง กด "OK" 

เพ่ือยืนยัน
21.9หมุนปุมหมุน INFO (C) ไปยังเดือนที่ถูกตอง 

กด "OK"
21.10หมุนปุมหมุน INFO (C) ไปยังวันที่ที่ถูกตอง 

กด "OK"

F930A564

A

B

C D
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9-3 M03-06, วิทยุ/ระบบคนหาทิศทาง

22 ซิงโครไนซรหัสรีโมตคอนโทรลโดยใสกุญแจเขาไป
ในสวิตชกุญแจสตารต

23 รถที่มีระบบปองกันการหนีบ - เรียนรูการปองกัน
การหนีบ:

23.1ปดกระจก 
CV: ปดประตูและหลังคาประทุน

23.2ต้ังระบบปองกันการหนีบใหมโดยถอดและ 
ใสฟวส F5 จากกลองฟวสหลักของแผงหนาปด 
(IPEC) ตอนนี้ระบบปองกันการหนีบของ 
ชุดควบคุมประตูทั้งสองไดถูกต้ังใหม และ 
กระจกหนาตางดานหนาทั้งสองบานจะตอง 
เรียนรู 

23.3สตารตรถ
23.4เลื่อนกระจกทั้งบานลง กดปุมไวตลอดการ 

เลื่อนกระจกลง 
23.5เลื่อนกระจกขึ้นเต็มที่ กดปุมไวตลอดการ 

เลื่อนกระจกลง รออยางนอย 1 วินาทีเมื่อกระ-
จกอยูในตําแหนงดานบน

23.6เลื่อนกระจกทั้งบานลง กดปุมไวตลอดการ 
เลื่อนกระจกลง

23.7เลื่อนกระจกขึ้นเต็มที่ กดปุมไวตลอดการ 
เลื่อนกระจกลง รออยางนอย 1 วินาทีเมื่อกระ-
จกอยูในตําแหนงดานบน

23.8เมื่อทําการปรับเทียบแลว จะไดยินสัญญาณ 
เสียงเตือน ในกรณีที่ไมไดยินเสียงเตือน ใหทํา 
ซ้ําขั้นตอนอีกคร้ัง 

สําคัญ
แจงแกลูกคาวาจะตองซิงโครไนซรีโมทคอน-

โทรลทั้งหมดโดยสอดกุญแจ/กุญแจตางๆ เขาไปใน 
สวิตชจุดระเบิด รีโมทคอนโทรลจะไมทํางานจนกวาจะ 
ไดทําดังกลาว

คําเตือน
หลังการเกิดการตัดไฟฟา การปองกันการหนีบ

จะไมทํางานจนกวาจะไดปรับความเที่ยงตัวหมุนกระ-
จกหนาตางรถ

สําคัญ
ใหปรับเทียบชุดควบคุมครั้งละตัวตอเนื่องจาก

การผันแปรของแรงดันไฟฟา
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9-3 M07-, วิทยุ

9-3 M07-, วิทยุ    

1 จัดเบาะนั่งผูโดยสารในตําแหนงหลังสุด
2 ปลดข้ัวลบของแบตเตอร่ีออก (-)
3 ถอดตัวปองกันดานขางดานหนาของคอนโซลพื้น
ทางดานผูโดยสาร

4 ถอดที่เข่ียบุหร่ี/ชองเก็บของ
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9-3 M07-, วิทยุ

5 ถอดชุด ACC   
6 เอาที่ระบายอากาศตรงกลางในแผงหนาปดออกโดย
งอหวง (A) ในตะแกรงเขาอยางระมัดระวัง

7 ถอดสลักเกลียวยึด (A) ยกชุดวิทยุ (B) ออก 
ถอดข้ัวตอสาย (C) และสายเคเบิลเสาอากาศ (D)

8 สายไฟมัดรวมของอะแดปเตอรที่เตรียมไวลวงหนา
(32 025 898):    
8.1 ตัดสายเคเบิลสีเหลือง (YE) ใหยาวเทากับ 

สายไฟอื่นๆ ในสายไฟมัดรวมอะแดปเตอร

สําคัญ
ดูใหแนใจวาไดงอหวง (A) ที่ถูกตอง เนื่องจาก

สามารถมองเห็นหวงที่ยึดที่ระบายอากาศออกเขาดวย
กันหลังตะแกรงดวย 

สําคัญ
ใชความระมัดระวังเมื่อถอดขอล็อกของขั้วตอ 

เพื่อไมใหขั้วตอเสียหาย ดึงขั้วตอออกมาตรงๆ เมื่อ 
ถอดออกเพื่อไมใหขางอ 
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9-3 M07-, วิทยุ

8.2 ตัดเปลือกประมาณ 50 มม. และปอกปลายของ
สายเคเบิล

8.3 ตัดขั้วตอแบบเปนลอน (12 769 135) กับปลาย
สายเคเบิลดํา/ขาว (BK/WH) เทา/ขาว (GY/
WH) และเหลือง (YE) บนสายไฟมัดรวมของ
อะแดปเตอร     

9 ขั้วตอสาย, ภาพรวม
10 ตอเชื่อมสายไฟมัดรวมของอะแดปเตอรกับรถยนต:

10.1BK/WH -> K14 ตําแหนง 5 (สายดิน)
10.2GY/WH -> K14 ตําแหนง 4 (สายดิน)
10.3YE -> K16 ตําแหนง 4 (เงียบเสียง)

สําคัญ
เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะตองใชระยะรองใน

คีมที่ถูกตอง ตรวจสอบวาปลอกสายไฟยึดอยูอยางดี 
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9-3 M07-, วิทยุ

11 ปลดสายเคเบิลโดยตัดเทปที่ประมาณ 50 มม. 
จากข้ัวตอสาย

12 การตอสายไฟมัดรวม   

13 ตอเชื่อมสายไฟมัดรวมของอะแดปเตอรกับรถพรอม
ปลอกขอตอ:
13.1BK -> K14 ตําแหนง 8 (สายดิน)
13.2RD -> K14 ตําแหนง 1 (+30)
13.3RD/BU -> ชองเสียบ 12 VT/BU (+15)

สําคัญ
เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอสายไฟมัดรวม

เมื่อทําการตัด ใหหนีบแคลมปเพียงคร้ังเดียว
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9-3 M07-, วิทยุ

14 วางข้ัวตอสายของสายไฟมัดรวมของอะแดปเตอรที่
ขารองรับของคอนโซลกลางไปทางดานผูโดยสาร
และทําการยึด    

15 ปกปองขอตอโดยพันเทปผารอบสายไฟมัดรวม
ยึดสายไฟมัดรวมใหแนน 

16 ตอเชื่อมข้ัวตอสายบนชุดหลักของวิทยุ (C+D) 
ติดต้ังชดุวิทยุ (B) และใสสลักเกลียวยึด (A)

17 ติดต้ังชองอากาศออก

สําคัญ
ยึดขั้วตอสายไฟรวมใหถูกตอง เพ่ือจะไดไมมี 

ความเสี่ยงตอการขูดขีดหรือเสียงกรอกแกรก

สําคัญ
ยึดขั้วตอสายไฟรวมใหถูกตอง เพ่ือจะไดไมมี 

ความเสี่ยงตอการขูดขีดหรือเสียงกรอกแกรก
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9-3 M07-, วิทยุ

18 ติดต้ังชุด ACC (A) และชองเก็บของ/ที่เขี่ยบุหรี่ (B)   
19 ติดต้ังตัวปองกันดานขางดานหนาของคอนโซลพื้น
20 ตอเชื่อมข้ัวลบของแบตเตอร่ี (-)
21 ต้ังเวลาและวันที่บนชุดหลักของระบบวิทยุ
การต้ังคาดวยตัวเองของระบบเสียงท่ีไมม
 ีซีดีเชนเจอร:

- กดปุมนาฬิกา
- กดปุมตัวเลือกเมนูที่อยูใตตัวเลือกเมนูที่ทาน 

ตองการเปลี่ยน
- กดปุมตัวเลือกเมนูอีกคร้ังโดยเพ่ิมเวลาหรือ 

วันที่ทีละข้ัน เวลาและวันที่สามารถปรับโดยกดปุม 
SEEK, FWD หรือ REV 
การต้ังคาดวยตัวเองของระบบเสียงท่ีมี
ซีดีเชนเจอร:

- กดปุม MENU
- กดปุมเลือกเมนูใตสัญลักษณนาฬิกาใน 

จอแสดง 
- กดปุมตัวเลือกเมนูที่อยูใตตัวเลือกเมนูที่ทาน 

ตองการเปลี่ยน

- กดปุมตัวเลือกเมนูอีกคร้ังโดยเพิ่มเวลาหรือ 
วันที่ทีละขั้น เวลาและวันที่สามารถปรับโดยกดปุม 
SEEK, FWD หรือ REV 
การตั้งคาอัตโนมัติ - เวลา RDS:

เวลา RDS จะปรากฏขึ้นเมื่อการรับสัญญาณวิทยุ 
เปนไปตามปกติ และสถานีวิทยุที่ฟงอยูในขณะนั้นสง 
สัญญาณเวลา RDS ออกมา (CT-Clock Time)

- ในเมนูนาฬิกา กดปุมตัวเลือกเมนูใตสัญ-
ลักษณลูกศรในจอแสดง 

- กดปุมเลือกเมนูใตตัวเลือกเมนู RDS
- ณ ตอนนี้ นาฬิกาจะทําการปรับเวลาโดย 

อัตโนมัติและขอความ "Adjusting to RDS time..." 
(กําลังปรับเปนเวลา RDS) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดง 
หากไมมีขอมูลเวลา หรือการรับสัญญาณ RDS 
ไมชัดเจน จอจะแสดงขอความ: "No RDS time 
available" (ไมสามารถใชงานเวลา RDS ได)
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9-3 M07-, วิทยุ

22 ซิงโครไนซรหัสรีโมตคอนโทรลโดยใสกุญแจเขาไป
ในสวิตชกุญแจสตารต 

23 รถที่มีระบบปองกันการหนีบ - เรียนรูการปองกัน 
การหนีบ:

23.1ปดกระจก 
CV: ปดประตูและหลังคาประทุน

23.2ต้ังระบบปองกันการหนีบใหมโดยถอดและ 
ใสฟวส F5 จากกลองฟวสหลักของแผงหนาปด 
(IPEC) ตอนนี้ระบบปองกันการหนีบของชุด-
ควบคุมประตูทั้งสองไดถูกต้ังใหม และกระจก 
หนาตางดานหนาทั้งสองบานจะตองเรียนรู 

23.3สตารตรถ
23.4เลื่อนกระจกทั้งบานลง

กดปุมไวตลอดการเลื่อน กระจกลง 
23.5เลื่อนกระจกขึ้นเต็มที่ กดปุมไวตลอดการเลื่อน

กระจกลง รออยางนอย 1 วินาทีเมื่อกระจกอยู
ในตําแหนงดานบน

23.6เลื่อนกระจกทั้งบานลง กดปุมไวตลอดการ 
เลื่อนกระจกลง

23.7เลื่อนกระจกขึ้นเต็มที่ กดปุมไวตลอดการเลื่อน
กระจกลง รออยางนอย 1 วินาทีเมื่อกระจกอยู
ในตําแหนงดานบน

23.8เมื่อทําการปรับเทียบแลว จะไดยินสัญญาณ 
เสียงเตือน ในกรณีที่ไมไดยินเสียงเตือน ใหทํา 
ซ้ําขั้นตอนอีกคร้ัง 

สําคัญ
จะตองทํากับกุญแจทั้งหมดมิฉะนั้นรีโมตคอน-

โทรลจะไมทํางาน

คําเตือน
หลังการเกิดการตัดไฟฟา การปองกันการหนีบ

จะไมทํางานจนกวาจะไดปรับความเที่ยงตัวหมุนกระ-
จกหนาตางรถ

หมายเหตุ
ใหปรับเทียบชุดควบคุมครั้งละตัวตอเนื่องจาก

การผันแปรของแรงดันไฟฟา
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9-3 M07-, ระบบคนหาทิศทาง

9-3 M07-, ระบบคนหาทิศทาง   

1 จัดเบาะนั่งผูโดยสารในตําแหนงหลังสุด
LHD: วางเบาะนั่งคนขับในตําแหนงหลังสุด

2 ปลดข้ัวลบของแบตเตอร่ีออก (-)
3 ถอดตัวปองกันดานขางดานหนาของคอนโซลพื้น
ทางดานผูโดยสาร 
LHD: ถอดตัวปองกันดานขางดานหนาของคอนโซล
พื้นบนดานคนขับ

4 LHD: ถอดขั้วตอเชื่อมโยงขอมูล (A) ฉากกั้นเสียง
(B) และขั้วตอสายของไฟสองสวางพื้น (C) บนดาน
คนขับ
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5 RHD: ถอดฉากกั้นเสียง (A) และไฟสองสวางพื้น 
(B) บนดานผูโดยสาร

6 ใชไขควงชวยถอดชองเก็บของ/ที่เข่ียบุหร่ี 
7 ถอดชุด ACC    
8 เอาที่ระบายอากาศตรงกลางในแผงหนาปดออกโดย
งอหวง (A) ในตะแกรงเขาอยางระมัดระวัง

สําคัญ
ดูใหแนใจวาไดงอหวง (A) ที่ถูกตอง เนื่องจาก 

สามารถมองเห็นหวงที่ยึดที่ระบายอากาศออกเขาดวย
กันหลังตะแกรงดวย 
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9 ถอดสลักเกลียวยึด (A) ยกระบบคนหาทิศทาง (B)
ออก ถอดขั้วตอสาย (C) และสายเคเบิลเสาอากาศ
(D)

10 ตัดข้ัวตอแบบเปนลอน (32 000 135) กับปลายสาย
เคเบิลดํา/ขาว (BK/WH) เทา/ขาว (GY/WH) และ
เหลือง (YE) บนสายไฟมัดรวมของอะแดปเตอร     

11 ตัดเทปออกสองสามเซนติเมตร ที่ตําแหนงประมาณ
90 มม. (3.5 นิ้ว) จากขั้วตอสายบนสายไฟมัดรวม
ของอะแดปเตอร ตัดสายเคเบิลเทา/ขวา (GY/WH)
และดํา/ขาว (BK/WH) ประมาณ 90 มม. (3.5 นิ้ว)
จากข้ัวตอสาย  

12 ตอเชื่อมขั้วตอสาย (12 789 432) ของสายไฟมัด-
รวมของอะแดปเตอร 
12.1ตัดปลอกสายไฟ (32 000 375) บนปลาย- 

สายเคเบิล 
12.2ตอเชื่อม: 

GY/WH -> 1 (ไปทางขั้วตอสาย) 
BK/WH -> 2 (ไปทางขั้วตอสาย) 
GY/WH -> 3 
BK/WH -> 4

สําคัญ
ใชความระมัดระวังเมื่อถอดขอล็อกของขั้วตอ 

เพื่อไมใหขั้วตอเสียหาย ดึงขั้วตอออกมาตรงๆ เมื่อ 
ถอดออกเพื่อไมใหขางอ 

สําคัญ
เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะตองใชระยะรองในคี

มที่ถูกตอง ตรวจสอบวาปลอกสายไฟยึดอยูอยางดี 
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13 ตอเชื่อมข้ัวตอสาย (12 769 716) กับสายไฟมัดรวม
ของอะแดปเตอร 

14 ตอเชื่อมสายไฟมัดรวมของอะแดปเตอรกับรถยนต:
14.1GY/WH -> K16 ตําแหนง 7 (สายดิน)
14.2BK/WH -> K16 ตําแหนง 15 (สายดิน)

15 การตอสายไฟมัดรวม   

16 ตอเชื่อมสายไฟมัดรวมของอะแดปเตอรกับรถพรอม
ปลอกขอตอ:
RD -> K14 ตําแหนง 1 (+30)
BK -> K14 ตําแหนง 8 (สายดิน)
RD/BU -> ชองเสียบ 12 V BU/VT (+15)

สําคัญ
เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอสายไฟมัดรวม

เมื่อทําการตัด ใหหนีบแคลมปเพียงคร้ังเดียว
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17 วางข้ัวตอสายของสายไฟมัดรวมของอะแดปเตอร
ขางขารองรับของคอนโซลกลางไปทางดานผูโดย-
สาร ปกปองขอตอโดยพันเทปผารอบสายไฟมัดรวม
ยึดสายไฟมัดรวมใหแนน

18 พับตัวกั้นขึ้น (A) ตัดเข็มขัดรัดสายไฟ (B) และถอด 
ตัวอุดของ BCM

19 แยกข้ัวตอสายจากตัวอุด งัดแยกออก และดึงออก   
20 ตอเชื่อมสายเคเบิลสีเหลือง (YE) จากสายไฟมัด-

รวมของอะแดปเตอร BCM K78 (ข้ัวตอสายสีเทา) 
ตําแหนง 36 (เงียบเสียง) 

สําคัญ
ยึดขั้วตอสายไฟรวมใหถูกตอง เพ่ือจะไดไมมี 

ความเสี่ยงตอการขูดขีดหรือเสียงกรอกแกรก
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21 ตอเชื่อมข้ัวตอสายของตัวอุด ตอเช่ือมตัวอุด (A) 
และยึดดวยเข็มขัดรัดสายไฟ (B)

22 ยึดสายไฟมัดรวมของอะแดปเตอรดวยเข็มขัดรัด-
สายไฟ

23 วางสายไฟมดัรวมของอะแดปเตอรของคอนโซลกลาง
ไปทางดานผูโดยสาร ยึดดวยเข็มขัดรัดสายไฟ (A)
และตัวหนีบ (B)    

24 ตอเชื่อมขั้วตอสายบนชุดหลักของวิทยุ (C+D) 
ติดต้ังชุดระบบคนหาทิศทาง (B) และใสสลักเกลียว- 
ยึด (A) 

สําคัญ
ยึดขั้วตอสายไฟรวมใหถูกตอง เพ่ือจะไดไมมี 

ความเสี่ยงตอการขูดขีดหรือเสียงกรอกแกรก

สําคัญ
ยึดขั้วตอสายไฟรวมใหถูกตอง เพ่ือจะไดไมมี 

ความเสี่ยงตอการขูดขีดหรือเสียงกรอกแกรก

สําคัญ
ยึดขั้วตอสายไฟรวมใหถูกตอง เพ่ือจะไดไมมี 

ความเสี่ยงตอการขูดขีดหรือเสียงกรอกแกรก
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25 ติดต้ังชุด ACC (A) และชองเก็บของ/ที่เข่ียบุหร่ี (B)
26 ติดต้ังชองอากาศออก
27 LHD: ตอขั้วตอสายของไฟสองสวางพื้น (C) 

ฉากกั้นเสียง (B) และขั้วตอเชื่อมโยงขอมูล (A)
28 RHD: ตอขั้วตอสายของไฟสองสวางพื้น (B) 

และฉากกั้นเสียง (A)
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29 ติดต้ังช้ินดานขางของคอนโซลพื้น    
30 ใสข้ัวลบของแบตเตอร่ี (-)
31 ต้ังเวลา:

31.1การจุดระเบิดในตําแหนง ON
31.2กระตุนระบบเคร่ืองเสียง (A)
31.3กดปุม MENU (B) จนกระทั่งตัวต้ังนาฬิกา

ทํางาน 
31.4เลือกเวลา RDS หรือการตั้งคาดวยตัวเองบน 

จอแบบสัมผัส (C) เวลา RDS จะปรากฏขึ้น 
เมื่อการรับสัญญาณวิทยุเปนไปตามปกติและ 
สถานีวิทยุที่ฟงอยูในขณะน้ันสงสัญญาณเวลา 
RDS ออกมา (CT-Clock Time)

32 ซิงโครไนซรหัสรีโมตคอนโทรลโดยใสกุญแจเขาไป
ในสวิตชกุญแจสตารต 

หมายเหตุ
ชุดนี้มีแผงแบบสัมผัสและจะแสดงเฉพาะเวลา 

ระบบคนหาทิศทางจะไดเวลาที่ถูกตองผานทางสัญ-
ญาณ GPS วันที่น้ีจะถูกใชโดยฟงกชั่นการทํางาน 
อ่ืนๆ ของรถ เชน สําหรับการบริการตรวจซอม และ 
จะไมแสดงในจอแสดง 

สําคัญ
จะตองทํากับกุญแจทั้งหมดมิฉะนั้นรีโมตคอน-

โทรลจะไมทํางาน
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33 รถที่มีระบบปองกันการหนีบ - เรียนรูการปองกัน
การหนีบ:

33.1ปดกระจก CV: ปดประตูและหลังคาประทุน
33.2ต้ังระบบปองกันการหนีบใหมโดยถอดและใส 

ฟวส F5 จากกลองฟวสหลักของแผงหนาปด 
(IPEC) ตอนนี้ระบบปองกันการหนีบของชุด-
ควบคุมประตูทั้งสองไดถูกต้ังใหม และกระจก 
หนาตางดานหนาทั้งสองบานจะตองเรียนรู 

33.3สตารตรถ
33.4เลื่อนกระจกทั้งบานลง กดปุมไวตลอดการ 

เลื่อนกระจกลง 

33.5เลื่อนกระจกขึ้นเต็มที่ กดปุมไวตลอดการเลื่อน 
กระจกลง รออยางนอย 1 วินาทีเมื่อกระจกอยู 
ในตําแหนงดานบน

33.6เลื่อนกระจกทั้งบานลง กดปุมไวตลอดการ 
เลื่อนกระจกลง

33.7เลื่อนกระจกขึ้นเต็มที่ กดปุมไวตลอดการ 
เลื่อนกระจกลง รออยางนอย 1 วินาทีเมื่อกระ-
จกอยูในตําแหนงดานบน

33.8เมื่อทําการปรับเทียบแลว จะไดยินสัญญาณ 
เสียงเตือน ในกรณีที่ไมไดยินเสียงเตือน ใหทํา 
ซ้ําขั้นตอนอีกคร้ัง 

หมายเหตุ
หลังการเกิดการตัดไฟฟา การปองกันการหนีบ

จะไมทํางานจนกวาจะไดปรับความเที่ยงตัวหมุนกระ-
จกหนาตางรถ

หมายเหตุ
ใหปรับเทียบชุดควบคุมครั้งละตัวตอเนื่องจาก

การผันแปรของแรงดันไฟฟา
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9-5 M06-, วิทยุ/ระบบคนหาทิศทาง   

1 ถอดข้ัวลบของแบตเตอรี่ออก (-)   
2 รถที่มีวิทยุ: 

2.1 ถอดตัวอุดตางๆ (A) และสลักเกลัยวตางๆ (B)

2.2 ยกวิทยุออก และถอดขั้วตอสายและการตอ 
เช่ือมของเสาอากาศ

3 รถที่มีระบบนําทาง: 
3.1 กดเครื่องมือพิเศษเขาจนกระทั่งยึดเขา

ดึงชุดนําทางออกดวยเครื่องมือดามจับ 

สําคัญ
ถอดตัวอุดโดยติด เชน เทปบนตัวอุด จากนั้น

ดึงออก
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3.2 ถอดขั้วตอสายของชุดระบบคนหาทิศทาง   
3.3 ถอดตะกรา

4 ถอดชุด ACC 
5 ถอดข้ัวตอสายของชุด ACC
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6 ถอดที่เข่ียบุหร่ี/ชองเก็บของ     
7 สายไฟมัดรวมของอะแดปเตอรที่เตรียมไวลวงหนา:   

7.1 ตัดสายเคเบิลสีเหลือง (YE) ที่ความยาวเทากับ
สายไฟอื่นๆ ในสายไฟมัดรวมของอะแดปเตอร
(A) ตัดเปลือกประมาณ 5 ซม. และปอกปลาย-
สายเคเบิล 

7.2 ตอเช่ือมปลอกสายเคเบิล (12 805 740) กับ
ปลายสายเคเบิลสีเหลือง (YE), ดํา/ขาว (BK/
WH) และเทา/ขาว (GY/WH) บนสายไฟมัดรวม
ของอะแดปเตอร 

8 รถท่ีมีวิทยุ: ตอเชื่อมสายไฟมัดรวมของอะแดป-
เตอรกับรถ:
8.1 ตอเชื่อมปลอกสายไฟ: 

สีเหลือง (YE) -> K16 ตําแหนง 4 (เงียบเสียง) 
เทา/ขาว (GY/WH) -> K14 ตําแหนง 4 
(สายดิน) 
ดํา/ขาว (BK/WH) -> K14 ตําแหนง 5 
(สายออก)

สําคัญ
ตรวจสอบวาปลอกสายเคเบิลยึดอยูอยาง

แนนหนา 
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8.2 การตอสายไฟมัดรวม

8.3 ตอเช่ือมสายไฟมัดรวมของอะแดปเตอรพรอม 
ดวยปลอกขอตอ: 
สีแดง (RD) -> K14 ตําแหนง 1 (+30) 
สีดํา (BK) -> K14 ตําแหนง 8 (สายดิน) 
สีแดง/นํ้าเงิน (RD/BU) -> ชองเสียบ 12 V 
สีนํ้าตาล (BN) (+15)  

9 รถที่มีระบบนําทาง:
ตอเชื่อมสายไฟมัดรวมของอะแดปเตอรกับรถ:
9.1 ตอเช่ือมปลอกสายเคเบิล: 

สีดํา/ขาว (BK/WH) -> K16C ตําแหนง 7 
(สายดิน) 
เทา/ขาว (GY/WH) -> K14 ตําแหนง 4 
(สายออก) 
สีเหลือง (YE) -> K16C ตําแหนง 16 
(เงียบเสียง)

สําคัญ
เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอสายไฟมัดรวม

เมื่อทําการตัด ใหหนีบแคลมปเพียงคร้ังเดียว
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9.2 การตอสายไฟมัดรวม   

9.3 ตอเช่ือมสายไฟมัดรวมของอะแดปเตอรพรอม 
ดวยปลอกขอตอ: 
สีแดง (RD) -> K16A ตําแหนง 16 (+30) 
สีดํา (BK) -> K16B ตําแหนง 10 (สายดิน) 
สีแดง/นํ้าเงิน (RD/BU) -> ชองเสียบ 12 โวลต 
สีนํ้าตาล (BN) (+15)

10 ยึดขั้วตอสายของอะแดปเตอรดวยเข็มขัดรัด-
สายไฟ   

สําคัญ
เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอสายไฟมัดรวม

เมื่อทําการตัด ใหหนีบแคลมปเพียงคร้ังเดียว

สําคัญ
ยึดขั้วตอสายไฟรวมใหถูกตอง เพ่ือจะไดไมมี 

ความเสี่ยงตอการขูดขีดหรือเสียงกรอกแกรก
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11 ปกปองขอตอโดยพันดวยเทปผารอบสายไฟ-
มัดรวม    

12 ยึดสายเคเบิลและสายที่ยาวเกิน 

13 ติดต้ังที่เข่ียบุหร่ี/ชองเก็บของ 
14 ตอเชื่อมข้ัวตอสายและติดต้ังชุด ACC

สําคัญ
ยึดขั้วตอสายไฟรวมใหถูกตอง เพ่ือจะไดไมมี 

ความเสี่ยงตอการขูดขีดหรือเสียงกรอกแกรก
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15 รถที่มีวิทยุ:   
15.1ตอเช่ือมขั้วตอสายของชุดวิทยุ การตอเชื่อม 

สายอากาศ และเลื่อนชุดเขา
15.2ติดต้ังสลักเกลียว (B) และตัวอุดตางๆ (A)

16 รถที่มีระบบนําทาง: 
16.1ใสตะกรา
16.2ตอเช่ือมขั้วตอสายของชุดระบบคนหาทิศทาง

การตอเช่ือมสายอากาศ และเลื่อนชุดเขา   
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17 ตอขั้วลบของแบตเตอรี่ (-)   
18 ต้ังเวลาและวันที่บนชุดหลักของระบบเครื่องเสียง/

ระบบนําทาง
การต้ังคาดวยตัวเองของระบบเสียงท่ีไมม
 ีซีดีเชนเจอร:

- กดปุมนาฬิกา
- กดปุมตัวเลือกเมนูที่อยูใตตัวเลือกเมนูที่ทาน 

ตองการเปลี่ยน
- กดปุมตัวเลือกเมนูอีกคร้ังโดยเพ่ิมเวลาหรือ 

วันที่ทีละข้ัน เวลาและวันที่สามารถปรับโดยกดปุม 
SEEK, FWD หรือ REV 
การต้ังคาดวยตัวเองของระบบเสียงท่ีมี
ซีดีเชนเจอร:

- กดปุม MENU
- กดปุมเลือกเมนูใตสัญลักษณนาฬิกาใน 

จอแสดง 
- กดปุมตัวเลือกเมนูที่อยูใตตัวเลือกเมนูที่ทาน 

ตองการเปลี่ยน

- กดปุมตัวเลือกเมนูอีกคร้ังโดยเพิ่มเวลาหรือ 
วันที่ทีละขั้น เวลาและวันที่สามารถปรับโดยกดปุม 
SEEK, FWD หรือ REV 
การตั้งคาอัตโนมัติ - เวลา RDS:

เวลา RDS จะปรากฏขึ้นเมื่อการรับสัญญาณวิทยุ 
เปนไปตามปกติและสถานีวิทยุที่ฟงอยูในขณะนั้นสง 
สัญญาณเวลา RDS ออกมา (CT-Clock Time) - ใน 
เมนูนาฬิกา กดปุมตัวเลือกเมนูใตสัญลักษณลูกศรใน 
จอแสดง 

- กดปุมเลือกเมนูใตตัวเลือกเมนู RDS
- ณ ตอนนี้ นาฬิกาจะทําการปรับเวลาโดย 

อัตโนมัติและขอความ "Adjusting to RDS time..." 
(กําลังปรับเปนเวลา RDS) จะปรากฏขึ้นบนจอแสดง 
หากไมมีขอมูลเวลา หรือการรับสัญญาณ RDS 
ไมชัดเจน จอจะแสดงขอความ: "No RDS time 
available" (ไมสามารถใชงานเวลา RDS ได)
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ระบบเครื่องเสียงที่มีระบบคนหาทิศทาง:
โดยปกติแลวระบบคนหาทิศทางจะไดรับเวลา

และวันที่ที่ถูกตองจากสัญญาณ GPS 
- กดปุมระบุเวลาที่ดานบนขวาของจอแสดงเพื่อ 

แสดงวันที่ของวันนั้น เปนเวลา 5 วินาที 
การตั้งคาดวยตัวเอง:
หากเวลา GPS ไมถูกตอง หรือหากสัญญาณ 

GPS หายไป จะสามารถปรับเวลาและวันที่ไดดวย 
ตัวเอง

- กดปุมระบุเวลาที่ดานบนขวาของจอแสดง 
กดปุมไวเปนเวลานานกวา 2 วินาทีเพื่อสลับไปยังเมนู 
สําหรับการตั้งเวลา

- ปรับเวลาและวันที่

19 ปรับความเที่ยงของระบบ ACC: 
19.1ติดเครื่องยนต
19.2กดปุม AUTO และ REC จนกระทั่งขอความ 

"ACC: CALIBR. STARTED" แสดงขึ้นบน 
จอแสดงของแผงหนาปดควบคุมและมาตรวัด 
การปรับความเที่ยงใชเวลาประมาณ 20 วินาที

สําคัญ
หากแบตเตอรี่ถูกตัดขาดหรือหรือไดถูกตัดขาด

เวลาจะไมสามารถแสดงไดจนกวาระบบเครื่องเสียงจะ
ไดรับสัญญาณ GPS จากดาวเทียม จะไมสามารถตั้ง
นาฬิกาไดดวยตัวเองเชนกัน


