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5. บิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตําแหน่ง OFF  ** 
6. บิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตําแหน่ง ON 
7. กด – ปล่อย แป้นคันเร่ง 3 ครั้ง 
8. บิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตําแหน่ง OFF  ** 
9. บิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตําแหน่ง ON  
10. กด – ปล่อย แป้นคันเร่ง 5 ครั้ง 
11. บิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตําแหน่ง OFF  ** 
12. บิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตําแหน่ง ON 
13. ขั้นตอนนี้จะพบว่าหลอดไฟเตือน  Fuel Filter ดับลง 
14. บิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตําแหน่ง OFF  ** 
15. บิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตําแหน่ง ON 
16. กด – ปล่อย แป้นคันเร่ง 10 ครั้ง  (ภายในเวลาไม่เกิน  30 วินาที) 
17. บิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตําแหน่ง OFF  ** 
18. บิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตําแหน่ง ON 
19. กด – ปล่อย แป้นคันเร่ง 3 ครั้ง 
20. บิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตําแหน่ง OFF  ** 
21. บิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตําแหน่ง ON 
22. บิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตําแหน่ง OFF  ** 
23. บิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตําแหน่ง ON 
24. บิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตําแหน่ง OFF  ** 
25. นําสายไฟลัดวงจรที่ขั้ว TC-E1 ท่ีกล่องตรวจสอบ(Diagnostic Box) ออก 
26. สิ้นสุดขั้นตอนการดับไฟเตือน ให้สตาร์ทเครื่องยนต์ แล้วทําการตรวจสอบว่า ไฟเตือน Fuel Filter ดับ 

*    กด – ปล่อยแป้นคันเร่ง 1 ครั้ง (กด – ปล่อยให้สุดระยะของแป้นคันเร่งและอยู่ภายในเวลา 1 วินาที) 

**  ขณะที่ บิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตําแหน่ง OFF  ให้ฟังเสียง รีเลย์ ทางด้านคนขับ มีเสียงดัง "คลิ๊ก" ก่อนปฏิบัติขั้นตอนต่อไปทุก
ครั้ง 

หมายเหตุ   ขั้นตอนที่ 1 – 13  เป็นขั้นตอนที่ทําให้หลอดไฟเตือน Fuel Filter ดับ 

     ขั้นตอนที่ 1 – 13  เป็นขั้นตอนที่ทําให้กล่อง  ECU เริ่มต้นนับระยะทางใหม่ท่ี ศูนย์ กิโลเมตร หลังจากเปลี่ยน
กรองน้ํามันเชื้อเพลิง  

 กรณีที่ 2 กรณีท่ีจําเป็นต้องเปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงก่อนถึงระยะทาง 40,000 กม. เนื่องจากการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงที่
คุณภาพไม่ดี มีสิ่งสกปรกเจือปนมาก  ให้ดําเนินการดังนี้ 

1. บิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตําแหน่ง ON 

2. บิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตําแหน่ง OFF 
3. นําสายไฟลัดวงจรที่ขั้ว TC-E1 ท่ีกล่องตรวจสอบ(Diagnostic Box) 
4. บิดสวิทซ์กุญแจไปที่ตําแหน่ง ON 
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