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តើប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្យានីស្សាន់ 
ធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចម្ត្រច?
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ប្រពន័្ធ Rear Cross Traffic Alert (RCTA)៖ នៅព្រល លោកអ្នក ចង ់បើករថយន្ត ច្រញព ីចណំត 
ប្រព័ន្ធ ពិស្រស ន្រះ នឹង បញ្ច្រញ សញ្ញា ព្រមាន ប្រប់ ឲ្រយ ដឹង ប្រសិនបើ មាន រថយន្ត ណា ផ្រស្រង កំពុង 
បើកបរ ឆ្លងកាត់ ។ វា នឹង បញ្ច្រញ សញ្ញា ព្រមាន តាមរយៈ រូបភាព ឬ សំឡ្រង ។ 

ប្រព័ន្ធ Blind spot warning (Bsw)៖ ប្រព័ន្ធ ន្រះ ជួយ ចាប់ សញ្ញារ ថយ ន ដទ្រ នៅ គន្លង អម 
សងខាង អ្នក ( ខាងឆ្វ្រង  និង ស្ដាំ ) ដ្រល អ្នកបើក បរមើល មិនឃើញ ។ ប្រព័ន្ធ BSW ន្រះ ផ្តល់ឱ្រយ 
អ្នកបើកបរ នូវ សញ្ញា ព្រមាន តាមរយៈ ពន្លឺ (indicator light) នៅជាប់ នឹង សសរ ទ្វារ ។ 
 ប្រពន័្ធ Intelligent Blind spot Intervention® (i-BsI)៖ ប្រពន័្ធ ន្រះ ជយួ មើល ស្ថានភាព 
រថយន្ត នៅលើ គន្លង ផ្លវូ អម សងខាង ( ខាងឆ្វ្រង  ឬ ស្តា ំ) ហើយ វា នងឹ ប ញ្ជ ួនស ញ្ញា ព្រមាន មកកាន ់
អ្នកបើកបរ តាមរយៈ អ្រក្រង់ Advanced Drive-Assist Display (ADAD) ។ 

ប្រព័ន្ធ Hill Start Assist ៖ វា ជា ប្រព័ន្ធ ជំនួយ ព្រល ឡើង ចំណោត ការពារ រថយន្ត មិន ឲ្រយ រអិល 
ថយក្រយ ឬ នៅ ទី ជម្រល ។ Hill Descent Control (HDC) ន្រះ ជា ប្រព័ន្ធ ជំនួយ ព្រល ចុះ 
ចំណោត ដ្រល ជួយ គ្រប់គ្រង ល្របឿន រថយន្ត នៅព្រល ចុះ ចំណោត។ ដូច្ន្រះ អ្នកបើកបរ អាច 
ផ្តាតអារម្មណ៍ ទៅលើ ការ កាច់ ចង្កូតរថយន្ត បាន ត្រឹមត្រូវ ។ 

ប្រព័ន្ធ Intelligent Rear-view Mirror (i-RVM)៖ បំពាក់ ដោយ កាម្ររ៉ា មាន គុណភាព ខ្ពស់ 
ដ្រល ប្រើ ម៉ូនីទ័រ LCD ដ្រល បង្ហាញ រូបភាព នៅ ខាងក្រយ រថយន្ត ដោយផ្ទាល់ ច្រញពី កាម្ររ៉ា 
ខាងក្រយ ចូលទៅ កញ្ចក់ សម្រប់ មើល ក្រយ ។ 

ប្រព័ន្ធ Intelligent Trace Control (ITC)៖ ប្រព័ន្ធ ន្រះ ជួយ ឱ្រយ អ្នកបើកបរ រក្រសា ការគ្រប់គ្រង 
រថយន្ត បាន យ៉ាង មាន ប្រសទិ្ធភាព នៅព្រល បើកបរ លើ ផ្លវូ កោង ដោយ ការចាប ់ ្រហ្វាងំ ស្វយ័ប្រវត្ត ិ
ទៅលើ កង់ នីមួយៗ ។ 

តើប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្យានីស្សាន់ធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចម្ត្រច?

ប្រព័ន្ធ Intelligent Auto headlights ជាមួយ ប្រព័ន្ធ Front Lighting system ៖ ចង្កៀង 
មុខ នឹង បើក ដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ នៅព្រល អាកាសធាតុ ប្រជា ងងឹត ដូចជា ព្រល ព្រលប់ ជាដើម ។  

ប្រពន័្ធ Intelligent Forward collision warning៖ វា ជា ឧ បករ ណស៍្រន ស ័រ ត្រវូបាន ដំឡើង 
នៅខាងមុខ រថយន្ត អាចធ្វើ ការវិភាគ កម្រតិ ល្របឿន និង ចមា្ងាយ រថយន្ត នៅខាងមុខ ។ នៅព្រលដ្រល 
ប្រព័ន្ធ ចាប់បាន សញ្ញា ហនិភ័យ ណាមួយ នោះ វា នឹង ជូនដំណឹង ដល់ អ្នកបើកបរ ដោយមាន សញ្ញា 
តាម អ្រក្រង់  និង សំឡ្រង ។ 

ប្រព័ន្ធ Intelligent emergency Braking (i-eB) ជាមួយនឹង ប្រព័ន្ធ pedestrian 
Detection៖  នៅព្រលដ្រល ប្រពន័្ធ ន្រះ រកឃើញថា មាន គ្រះថា្នាក ់ឬ ការប៉ះទង្គចិ ជាមយួ រថយន្ត 
ឬ អ្នក ថ្មើរជើង នៅខាងមុខ នោះ វា នឹង ឱ្រយ សញ្ញា មក អ្នកបើកបរ ឲ្រយ ដឹង តាមរយៈ សញ្ញា ព្រមាន ជា 
របូភាព ឬ សឡំ្រង ។  ប្រសនិបើ អ្នកបើក មនិអាច បន្ថយល្របឿន បាន ទនព់្រលវ្រលា នោះ វា នងឹ ប្រើ 
ប្រព័ន្ធ  ្រហ្វាំង បន្ទាន់ និង បន្ថយល្របឿន ដើម្របី កាត់បន្ថយ ការប៉ះទង្គិច ធ្ងន់ធ្ងរ ។

ប្រព័ន្ធ Lane Departure warning (LDw)៖ នៅព្រល រថយន្ត របស់ លោកអ្នក កំពុង ងក 
ច្រញពី គន្លង ផ្លូវ ប្រព័ន្ធ ន្រះ នឹង ផ្តល់ សញ្ញា ព្រមាន ជា រូបភាព និង សំឡ្រង ឲ្រយ លោកអ្នក បានដឹង ។  
ចពំោះ ប្រពន័្ធ Intelligent Lane Departure Intervention (i-LI) ជួយ ឲ្រយ រថយន្ត របស់លោក 
អ្នក បើកបរ ត្រង់ គន្លង ផ្លវូ ។ បើ រថយន្ត បើក ងក ច្រញព ីគន្លង ផ្លវូ ប្រពន័្ធ ន្រះ នងឹ បង្កើត កមា្លាងំ បង្វ្ររ ជយួ 
អ្នកបើកបរ ឲ្រយ ងក មក គន្លង ផ្លូវ របស់ខ្លួន វិញ ។ 
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កៅអី គ្មាន ទំនញ Zero-Gravity Seats៖ ជា កៅអី ដ្រលមាន ទ្រង់ទ្រយ ពិស្រស ជួយផ្តល់ 
ផសុកភាព ដល់ ត្រគក របស់លោក អ្នករ ហូត ដល់ ស្មា ។ វា ត្រូវបាន រចន ឡើង ដើម្របី ជួយ សម្រួល 
ដល់ ចលន ឈាម រត់ ផ្តល់ ថាមពល និង កាត់បន្ថយ ការ ចុក រោយ សច់ដុំ ក៏ដូចជា កាត់បន្ថយ ភាព- 
ហត់នឿយ នៅព្រល បើកបរ ផ្លូវ ឆ្ងាយ ។

ប្រពន័្ធ Rear Differential Locking (RDL)៖ ផ្តលឱ់្រយ អ្នកបើកបរ នវូ ទនំកុចតិ្ត ខ្ពស ់ព្រល បើកបរ 
លើផ្លូវ ពិបាក និង មុខងរ សុវត្ថិភាព no-wheel-spin នៅលើ ផ្ទ្រ ខុសៗ គ្នា ដោយ វា ចាក់សោ  ការ- 
បង្វិល កង់ ក្រយ ឲ្រយ ដំណើរការ ជា សមាសភាគ ត្រមួយ ។

ប្រពន័្ធ Intelligent 4x4 (i4x4) Mode Rotor Switch ជាមយួ Electronic Locking Rear 
Differential៖ ប្រពន័្ធ ន្រះ ផ្តលន់វូ ការគទំ្រ បន្ថ្រម ដើម្រប ីគ្របគ់្រង ស្ថានភាព ណាមយួ ដោយ គ្រនត់្រ 
ចុច ប៊ូ តុង ប៉ុណោ្ណោះ ។ ជាមួយ មុខងរ Shift-on-the-Fly គឺ អ្នកបើកបរ អាច ប្តូរ ពី ប៉ុង ១ (2H) ទៅ 
ប៉ុង ២ (4H) ដើម្របី សុវត្ថិភាព ព្រល បើកបរ លើផ្លូវ ធម្មតា  និង ផ្លូវ រអិល ។ ចំណ្រកឯ មុខងរ low 
range four-wheel drive (4LO) សម្រប ់បើកបរ លើផ្លវូ មាន ខ្រសាច ់ជ្ៗរ  ផ្លវូ ភក ់បើក កាតទ់កឹ 
បើក លើផ្លូវ មាន ថ្ម ឬ សម្រប់ ព្រល ចុះ  និង ឡើង ទួល ជាដើម ។

Electronic Brake-force Distribution (EBD) ប្រព័ន្ធ ប្រងច្រក កមា្លាំង សមា្ពាធ  ្រហ្វាំង ៖ 
ជួយ គ្រប់គ្រង  ្រហ្វាំងកង់ ក្រយ ជួយ គ្រប់គ្រង ការ ច្រកចាយ កមា្លាំង  ្រហ្វាំង ទៅ កង់ ខាងមុខ និង 
ក្រយ ផ្អ្រកលើ ការដឹក អ្នកដំណើរ ឬ អី វា៉ាន់ ។  ប្រព័ន្ធ EBD ន្រះ ជួយ នៅព្រល ចាប់  ្រហ្វាំង មិន 
ថា នៅព្រល រថយន្ត ផ្ទុក ទម្ងន់ ស្រល ឬ ធ្ងន់ នោះទ្រ ។ 

តើប្រព័ន្ធបច្ច្រកវិទ្យានីស្សាន់ធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចម្ត្រច?

ពា
ណិ

ជ្ជក
ម្មប

ង់ប
្រក់

 គន្លះឹ សុវត្ថិភាព សំខាន់ៗ ចំពោះ ការបើកបរ 
រថយន្ត នីស្រសាន់ 
សំណួរ៖តើអ្វដីែលសំខាន់បំផុតសមែប់លោកអ្នក?
យានយន្តឬជីវិត?

 ចម្លើយ ៖ សុវត្ថភិាព របស់លោក អ្នក និង អ្នក នៅ 
ជំុវិញ គឺមាន សរៈ សំខាន់បំផុត ពីព្រះ ជីវិត មនុស្រស 
គឺមាន តម្ល្រ មិនអាច កាត់ថ្ល្រ បាន ។ 

 ដូច្ន្រះហើយ នីស្រសាន់ នំមក ជូន នូវ គន្លះឹ សុវត្ថភិាព 
សំខាន់ៗ ដ្រល លោកអ្នក ត្រូវអនុវត្ត មុន និង 
អំឡុងព្រល បើកបរ ។  នីស្រសាន់ ត្រងត្រ គិត អំពី សុវត្ថ-ិ 
ភាពជា ចម្របង !  

គន្លះឹទី១៖ បើកបរ នៅ 
ព ្រល    លោកអ្នក ហត់នឿយ      
ខា្លាំង  គឺ ងយ កើត មាន   
គ្រះថា្នាក់ ខា្លាំងណាស់ 
ដូច្ន ្រះ លោកអ្នក ត្រូវស-

ម្រក  ឲ្រយ បាន គ្រប់គ្រន់ មុនព្រល បើកបរ ។  នៅព្រល 
លោកអ្នក មាន អារម្មណ៍ ថា ងងុយដ្រក ព្រល កំពុង 
បើក បរ នោះ វា ងយ នឹង បង្ក គ្រះថា្នាក់ ខា្លាងំណាស់ ។ 
គន្លះឹទី២៖  ច្រញដំណើ រឲ្រយ បាន មុន ម៉ាង ដើម្របី ចៀស- 
វាង ការកកស្ទះ ចរចរណ៍ ពីព្រះ នៅព្រល លោក 
អ្នក បើកបរ ក្នងុ ព្រល  ប្រញាប់ប្រញាល់ វា ងយ នឹង 

បង្ក គ្រះថា្នាក់ ។ ប្រសិនបើ 
លោកអ្នក ច្រញដំណើរ 
មុន ម៉ាង ការ បើកបរ មិន 
ប្រញាប់ ធ្វើ ឲ្រយ ការបើក- 
បរមាន សុវត្ថភិាព ខ្ពស់ ។ 
គន្លះឹទី៣៖ បន្ថយល្របឿន 
ហើយ ត្រវូ  បើកបរ ក្នងុ 
ល្របឿន  កំណត់េដោយ 
ច្របាប់។  ជា ពិស្រស នៅ 
ព្រល លោក អ្នក បើកបរ 

ក្នងុ តំបន់ ដ្រល ងយ គ្រះថា្នាក់ ការបើកបរ យឺតៗ គឺ 
សំខាន់បំផុត ។ 

គន្លះឹទី៤៖  មុនព្រល បើក 
បរត្រូវ ត្រួតពិនិត្រយ យន-
យន្ត របស់លោក អ្នក ឲ្រយ 
បាន ហ្ម ត់ ចត់ ចៀសវាង 
គ្រះថា្នាក់ ដោយសរ ប្រក 

កង់ ជាយថា ហ្រតុ ។  សញ្ញា ផ្តល់ សរ ព្រមាន 
ភាគច្រើន ងយ ស្រលួ កត់សមា្គាល់ ដូច្ន្រះ ចូរ បើកបរ 
ដោយ ភាព វ្រឆ្លាត ។ 
គន្លះឹទី៥៖  មុនព្រល បើកបរ ត្រវូ ពាក់ ខ្រស្រក្រវាត់ឲ្រយ បាន 
ត្រមឹត្រវូ ហើយ ត្រវូ ប្រកដថា អ្នកដំណើរ ទំងអស់ 

ពាក់ ខ្រស្រក្រវាត់ របស់ ពួក គ្រ 
បាន ត្រឹមត្រូវ ផង ដ្ររ ។ 
ការពាក់ ខ្រស្រក្រវាត់ គឺ ដើម្របី 
សុវត្ថភិាពផ្ទាល់ខ្លនួ ហើយ    
ក៏ ជា ច្របាប់ តម្រវូ ផងដ្ររ ។ 
គន្លះឹទី៦៖ហមល្រងសរ 
មិន ថា ទូរស័ព្ទ លោកអ្នក 
ទទួល សរ សំខាន់ បុ៉នណា 
នោះទ្រ កំុ សរស្ររ ឬ ផ្ញើ 
សរ ព្រល កំពុង បើកបរ ។ 

ភ្ន្រក ត្រវូ សម្លងឹមើល ផ្លវូ ជាប់ ជា និ ច្ទ ប្រយ័ត្ន ប៉ះទង្គចិ 
អ្នក ថ្មើរជើង ឬ រថយន្ត ដទ្រ ដ្រល កំពុង ធ្វើ ចរចរណ៍ 
លើ ដងផ្លវូ ជាមួយ អ្នក ។ 

គន្លះឹទី៧៖ ព្រល បើកបរ 
ត្រូវ រក្រសា គមា្លា ត ឲ្រយ នៅ 
ឆ្ងាយ ពី រថយន្ត ខាងមុខ 
ករណី ជាន់ ហ្វាងំ បន្ទាន់ គឺ 
មិន បង្ក គ្រះថា្នាក់ ជា មួយ 

រថយន្ត នៅខាងមុខ ។ 
គន្លះឹទី៨៖ គិត ឲ្រយ បាន 
ច្របាស់លាស់ថា  លោក 
អ្នក ត្រូវធ្វើ ដំណើរ ទៅ 
ទីកន្ល្រង ណា ងយ ស្រលួ 
កំណត់ ទិសដៅ នឹង ស្វ្រង  
យល់ អំពី ស្ថាន ភាព ផ្លូវ 

ជាមុន ។ 
គន្លះឹទី៩៖  យនយន្ត ជា 
ឧបករណ៍ សម្រប់ អ្នកបើក- 
បរ ដូច្ន្រះ ចំាបាច់ ណាស់ គឺ វា 
ត្រវូមាន ទ្រង់ទ្រយ ល្អ ដើម្របី 
ធានថា  អ្នកបើក បរមាន 

សុវត្ថភិាព   និង ប្រសិទ្ធភាព ។ កំុ ព្រងើយកន្តើយ នឹង 
សញ្ញា ព្រមាន ណាមួយ ហើយ ត្រវូ ធ្វើតាម សៀវភៅ 
ណ្រនំ ពី ស្រវាកម្ម ថ្រទំ រថយន្ត របស់លោក អ្នក ឲ្រយ 
បាន ទៀងទត់ ។ 

គន្លះឹទី១០៖ ត្រវូ បើកបរ លើ 
គន្លង ផ្លវូ ឲ្រយ បាន ថ្ររ ដើម្របី 
ងយស្រលួ ក្នងុការ បត់ 
ហើយ ហម   បើក វា៉ា រថយន្ត 

ដ ទ្រ បើ មិន ចំាបាច់ ។ 
 សម្រប់ ព័ត៌មាន បន្ថ្រម 

អំពី រថ យន្ត នីស្រសាន់ គ្រប់ មូ៉- 
ដ្រ ល នៅ កម្ពុជា សូម ចូល 
ទៅ កាន់ គ្រហទំព័រ របស់ 

ក្រមុហុ៊ន នីស្រសាន់ កម្ពជុា www.nissan.com.kh/ 
ឬ ចូលទៅ កាន់ ទំព័រ ហ្វ្រ ស បុ៊ ក របស់ ក្រុមហុ៊ន  
នីស្រសាន់ fb.com/CambodiaNissan/ ។  

គន្លះឹ សុវត្ថិភាព សំខាន់ៗ ចំពោះ ការបើកបរ 
រថយន្ត នីស្រសាន់ ន្រះ នំមក ជូន ដោយ ក្រមុហុ៊ន Tan 
Chong Motor ៕ 

រថយន្ត Navara Premium Plus 
 បំពាក់ ដោយ ប្រព័ន្ធ i-AVm, moD, 
rDL, i4x4, hsA, hDc, Itc, eBD, 
Zero-Gravity seats 

រថយន្ត Terra 
បំពាក់ ដោយ ប្រព័ន្ធ AVm, moD, LDw, 
rDL, i4x4, hsA, hDc, Itc, eBD, 
Zero-Gravity seats, i-rVm  

រថយន្ត  X-Trail 
បំពាក់ ដោយ ប្រព័ន្ធ Bsw, rctA, 
V, hDc, Itc, eBD, Zero-
Gravity seats



៤ ថ្ងៃសុកៃ ទី១ ែខវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ 
www.postkhmer.com

នីស្រសាន់ កំពុង ធ្វើ ឲ្រយ ការធ្វើដំណើ របស់លោក អ្នក កាន់ត្រ ប្រសើរ 
ដោយ ការតភា្ជាប់ ជាមួយនឹង បច្ច្រកវិទ្រយា ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ ការបើកបរ 
កាន់ត្រ រីករយ និង មាន ភាព ជឿជាក់ ។ ប្រព័ន្ធ បំ ផ្លាស់ ទី ឆ្លាត វ្រ 
របស់ នីស្រសាន់ បាន ត្រៀមខ្លួន ជាស្រច ដើម្របីផ្តល់ ការធ្វើដំណើរ 
ប្រកបដោយ ផសុកភាព និង សុវត្ថិភាព ជូន លោកអ្នក ។ 

កាន់ត្ររំភើប
ប្រព័ន្ធ Nissan Intelligent power ធ្វើឱ្រយ ការបើកបរ របស់ 
លោក អ្នក កាន់ត្រ រំភើប ដោយសរត្រ វា ជួយ កាត់បន្ថយ ការ- 
បំភាយ ឧស្ម័ន និង សុីប្រង តិច ។

កាន់ត្រមានទំនុកចិត្ត
ប្រពន័្ធ Nissan Intelligent Driving  ជយួផ្តល់ ទនំកុចតិ្ត ដល់ 
អតថិជិន កានត់្រខា្លាងំ តាមរយៈ ការពង្រងឹ សវុត្ថភិាព ការគ្របគ់្រង 
រថយន្ត និង ផ្តល់ ផសុកភាព ដល់ អ្នកដំណើ រ គ្រប់រូប ។

កាន់ត្រមានការតភ្ជាប់
ប្រពន័្ធ Nissan Intelligent Integration ជយួ បង្កើត នរិន្ត រភាព  
ប្រពន័្ធ អ្រក ូរថយន្ត ដ្រល ធ្វើ ឲ្រយ មាន ការតភា្ជាប ់រវាង មនសុ្រស រថយន្ត 
និង ហ្រដ្ឋារចនសម្ព័ន្ធ ។ 

បង្កើតឡើង នៅ ឆ្នា ំ១៩៣៣ នសី្រសាន ់គជឺា ក្រមុហ៊នុ ផលតិ រថយន្ត 
ធំជាងគ្រ មួយ នៅ ប្រទ្រសជប៉ុន ។ អស់ រយៈព្រល ជាង ៨០ ឆ្នាំ 
មកហើយ ការច្ន្រប្រឌិត គឺជា ឆ្អឹងខ្នង  និង កមា្លាំង ដ៏ រឹងមាំ របស់ 
ក្រុមហ៊ុន ។ ក្នុងនោះ មាន រថយន្ត ជាច្រើន ត្រូវបាន ផលិត រប់ 
ចាប់ពី រថយន្ត ល្របឿន លឿន រថយន្ត អគ្គិសនី រថយន្ត ដឹកទំនិញ 
រថយន្ត ដឹក អ្នកដំណើរ រថយន្ត ប្រប ស្ព័ រ រថយន្ត SUV ជាដើម 
ដោយ នីស្រសាន់ បាន បង្កើត ផលិតផល ថ្មីៗ ប្រកបដោយ ការ ច្ន្រ-
ប្រឌិត ខ្ពស់  ដើម្របី បំព្រញ គ្រប់ តម្រូវការ ទីផ្រសារ ។

លក្ខណពិស្រសជាច្រើនន្រប្រព័ន្ធបំផ្លាស់ទីឆ្លាតវ្ររបស់នីស្សាន់
នីស្រសាន់  បំពាក់ ដោយបច្ច្រកវិទ្រយា ទំនើប  គោលបំណង ន្រ ប្រព័ន្ធ ឆ្លាត វ្រ ន្រះ គឺ ដើម្របី ធ្វើឱ្រយ អតិថិជន 
របស់ នីស្រសាន់ កាន់ ត្រមាន ទំនុកចិត្ត  និង ភាព រីករយ និង ការតភា្ជាប់ កាន់ ច្រើនជាង មុន ជាពិស្រស 
ជួយ បង្កើន សុវត្ថិភាព ព្រល ចរចរ នៅលើ ដងផ្លូវ ។ 

ប្រព័ន្ធ propILot៖ នៅព្រល ដំណើរការ ប្រព័ន្ធ ន្រះ វា នឹង អនុញ្ញាតឱ្រយ រថយន្ត រប ស់លោក អ្នក ជិះ តាម 
រថយន្ត នៅខាងមុខ ដោយ ស្វយ័ប្រវត្ត ិ និង រក្រសា កមា្លា ត ចមា្ងាយ ដ៏ សមស្រប អំឡុងព្រល ធ្វើចរចរ ណ៍ ។ 
ចំពោះមុខងរ propILot park នៅព្រល លោកអ្នក ចុច បូ៊ តុង ដើម្របីឱ្រយ រថយន្ត របស់លោក 
អ្នកគ្រប់គ្រង ចង្កតូ នោះ វា នឹង ចូលទៅ កន្ល្រង ចត ដោយ ស្វយ័ប្រវត្ត ិ។ 

ប្រព័ន្ធ តាមដន ទិដ្ឋភាព ជុំវិញ វ្រឆ្លាត (i-AVM) ៖ ប្រើប្រស់ កាម្ររ៉ា ចំនួន ៤ គ្រប់ អ្នកបើកបរ អាច 
មើល ទិដ្ឋភាព ជុំវិញ រថយន្ត បាន ៣៦០ ដឺ ក្រ ជួយ សម្រួល ដល់ ការចត ជាពិស្រស កន្ល្រង ចត ដ្រល 
តចួ ចង្អៀត ។ ចពំោះ ប្រពន័្ធ (MOD)៖ ប្រពន័្ធ ន្រះ ប្រើ កាម្ររ៉ា ចនំនួ ៤ គ្រប ់ដើម្រប ីពនិតិ្រយមើល ទដិ្ឋភាព 
ជុវំញិ រថយន្ត គ ឺចាប ់របូភាព ន្រ វត្ថ ុដ្រល កពំងុមាន ចលន នៅ ជុវំញិ រថយន្ត ហើយ ប្រពន័្ធ ន្រះ នងឹ ផ្តល ់
សញ្ញា ព្រមាន ទងំ ដ្រល អាច មើលឃើញ នងិ ស្តាបឮ់ ទៅកាន ់អ្នកបើកបរ នៅក្នងុ ករណ ីដ្រល វត្ថ ុមាន 
ចលន កំពុង នៅ ជិត រថយន្ត ។ 

ប្រព័ន្ធ Intelligent cruise control ៖ ប្រព័ន្ធ ន្រះ ជួយ រក្រសា ល្របឿន ជួយ រក្រសា គមា្លា ត ចមា្ងាយរថយន្ត 
របស់លោក អ្នក ជាមួយ រថយន្ត នៅខាងមុខ ។ ប្រព័ន្ធ Intelligent Distance control (i-Dc) ន្រះ 
ជួយ អ្នកបើកបរ ឱ្រយ រក្រសា ចមា្ងាយ ពី រថយន្ត នៅខាងមុខ ដ្រល កំពុង បើកបរ ក្នងុ គន្លង ផ្លវូ ត្រមួយ និង ទិសដៅ 
ត្រមួយ ។ 

ប្រព័ន្ធ Intelligent All-wheel Drive ៖ ប្រព័ន្ធ ន្រះ ផ្តល់ កមា្លាំង និង ការគំទ្រ នៅ ទីកន្ល្រង ឬ 
ព្រលណា ដ្រល លោកអ្នក ត្រូវការ ដ្រល ប្រប្រួល តាម ស្ថានភាព ផ្លូវ ។ វា ជួយ ពិនិត្រយ ការ បង្វិល កង់ 
និង ល្របឿន រថយន្ត ។

ប្រព័ន្ធបំផ្លាស់ទីឆ្លាតវ្ររបស់នីស្សាន់
 


