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การใช้งานคู่มือฉบับนี ้

กรุณาอา่นคูม่ือเล่มนีอ้ยา่งละเอยีด ข้อมลูในคู่มอืจะแนะน าวิธีการใช้
รถยนต์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง เพื่อให้คณุเพลิดเพลินกับการขับขี่
ได้มากที่สุด ตามกลยทุธ์การพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธิ์ในการปรับแก้ผลิตภัณฑโ์ดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หลังจากที่มีการปลอ่ยคูม่ือฉบับนี้ ภาพประกอบในคู่มือนี้เป็นภาพ
ส าหรับอา้งอิงเท่านั้น กอ่นที่จะใช้งานระบบเครือ่งเสยีง-น าทาง 
กรุณาอา่นคูม่ือเล่มนี้ใหจ้บและปฏิบัติตามค าแนะน าอย่างเคร่งครัด 

ประกาศ 

ห้ามท าซ้ า เก็บรักษาไว้ในระบบกู้คืน หรือส่งต่อในรูปแบบใดๆ ท า
การบันทึกในแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบกลไก หรือด้วยวธิีอื่นๆ ซึ่ง
ส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มอืฉบับนี้ โดยมไิด้รับอนญุาตอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากทางบรษิัท 

ข้อมูลความปลอดภัยที่ส าคัญ 

• ห้ามประกอบ ซ่อมแซมหรือตกแต่งระบบเครือ่งเสียง-น าทางนี้
เอง เพราะระบบนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนแรงดันสูง อาจจะ
ก่อให้เกิดการลัดวงจร หากต้องท าการตรวจสอบภายในหรอื
ต้องท าการปรับปรุงซอ่มแซม กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการที่ได้รับ
การแต่งต้ัง 

• ระบบเครือ่งเสยีง-น าทางนี้ห้ามสัมผัสกับของเหลว หากมี
ของเหลวหรอืสิ่งแปลกปลอมเขา้สู่ระบบเครือ่งเสียง-น าทางนี้ 
กรุณาจอดรถอยา่งปลอดภัยและปิดปุ่มสตารท์ทันที พร้อม
ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รบัการแต่งตั้งจาก MG ในกรณีนี้ ห้ามใช้
งานระบบเครื่องเสียง-น าทาง เพื่อป้องกันอัคคีภยั ไฟชอ็ตหรือ
ปัญหาอื่นๆ 

• หากระบบเครือ่งเสยีง-น าทางนี้เกิดกลุ่มควัน เสียงหรอืกลิ่น
แปลกปลอม หรอืหน้าจอแสดงสัญลักษณ์ผิดปกติใดๆ กรุณา
ปิดปุ่มสตาร์ททันที และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รบัการแต่งตั้ง
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จาก MG ในกรณีนี้ ห้ามใช้งานระบบเครือ่งเสยีง-น าทาง 
มิฉะนั้นอาจจะท าให้ระบบเกิดความเสยีหายอยา่งถาวร 

• ระหว่างการขับรถ ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสยีง-น าทาง เพื่อ
ป้องกันการเกิดเหตุอันตรายทางทอ้งถนนเนื่องจากการเสยี
สมาธิ หลังจอดรถในสถานที่ปลอดภยัและดึงเบรกมือขึ้นแล้ว
จึงปรับระบบหรือดู “ภาพวิดีโอ” ตามต้องการ 

• อุณหภูมทิี่สูงมากหรือต่ ามากจะส่งผลกระทบตอ่ฟังก์ชันปกติ
ของระบบเครื่องเสียง-น าทางนี้ การจอดรถในสถานที่ที่
แสงแดดสอ่งถึงโดยตรงหรือสถานที่ทีม่ีอณุหภูมติ่ ามากเป็น
เวลานาน จะท าให้ภายในรถเกิดอุณหภูมสิูงหรอืต่ ามากเกิน
ควร ซึ่งระบบเครือ่งเสยีง-น าทางอาจไมส่ามารถท างานไดอ้ยา่ง
ถูกต้องในสภาวะดังกลา่ว เมื่ออุณหภมูิภายในรถยนต์กลับสู่
ช่วงอุณหภูมิปกติ ระบบจะสามารถกลับมาท างานได้ตามปกติ 
หากระบบไม่สามารถกลับมาท างานได้ กรณุาตดิต่อขอรับ
บริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก MG 

• ในขณะเติมน้ ามัน ต้องปิดระบบเครื่องเสียง-น าทาง 

• เพื่อป้องกันการสิ้นเปลอืงประจุไฟฟา้ของแบตเตอรี่ เมือ่ใช้งาน
ระบบเครือ่งเสยีง-น าทาง ต้องสตารท์เครื่องยนต์ มิฉะนั้นจะท า
ให้แบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้าจนหมด ท าให้ไมส่ามารถสตารท์
เครือ่งยนตไ์ด ้

• หากไม่ได้เช่ือมตอ่แบตเตอรี่หรือประจุไฟฟ้าหมด ข้อมูลที่เก็บ
บันทึกในหน่วยความจ าของระบบเครื่องเสียง-น าทางจะถูกลบ
ออก 

• ฟังก์ชันน าทางของระบบเครื่องเสียง-น าทางเป็นฟังก์ชันเสริม
ส าหรับการขับขี่ เส้นทางและขอ้มลูน าทางที่แสดงในระบบ
เครือ่งเสยีง-น าทางเป็นเพียงขอ้มูลให้พิจารณาเท่านั้น 
เพราะฉะนั้น ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขับรถยนต์ที่
ถูกวิธีและปลอดภัย สัญญาณจราจรและกฎจราจรที่เกี่ยวขอ้ง
ทุกประการ 
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• เมื่อใช้โทรศพัท์มอืถือ กรุณาให้มอืถืออยู่ห่างจากหน้าจอใน
รถยนต์เพือ่ป้องกันไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนเป็นจุดหรือท าให้
สัญญาณภาพขาดคล่อง 

• เพื่อป้องกันความเสยีหายของหน้าจอ ให้ใช้น้ิวมือแตะปุ่มบน
จอภาพ (คณุสามารถใช้ปากกาแตะหน้าจอเพือ่ท าการสอบ
เทียบพิเศษได้) 

ค าแนะน า 

• คู่มือเล่มนีม้ีเนื้อหาเกี่ยวกับค าเตือนและข้อมูลส าคัญของการใช้
ระบบเครือ่งเสยีง-น าทาง ส าหรับข้อมูลอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับความ
ปลอดภัยของคณุเองและผูโ้ดยสารอื่นๆ โปรดอา้งอิงคูม่ืออื่นๆ 
ที่เก็บไว้ในรถยนต์คันนี ้

• ห้ามใช้ฟิล์มป้องกันความร้อนหรอืผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันติด
กระจกบังลมหน้า มิฉะนั้นจะบังสัญญาณ GPS หรือสญัญาณ
อินเตอรเ์น็ต 

• ผลก าหนดต าแหน่ง GPS ของระบบเครือ่งเสยีง-น าทางเป็น
เพียงขอ้มลูอ้างอิงส าหรบัผู้ขับขี่เท่านั้น หากพบกรณีผิดปกติ 
โปรดเดินทางตามสภาพเส้นทางจริง 

• ขอบเขตสัญญาณของผู้ให้บริการโทรศัพท์จะส่งผลกระทบต่อ
สัญญาณสารสนเทศ กรณีที่ไม่มีสญัญาณ บริการบางส่วนที่
ต้องพึ่งพาเครือขา่ยจะถกูจ ากัด 

• ระหว่างการเดินทาง ควรปรับระดับเสยีงให้เหมาะสมเพือ่ฟัง
ข้อมูลถนนและรถยนตอ์ย่างชัดเจน หลังจากดับเครื่องยนต์และ
ล็อคประตูรถ ระบบเครือ่งเสยีง-น าทางก็จะหยดุท างานเช่นกัน 
ขณะนี้เพียงกดปุ่มพาวเวอร์ก็สามารถใช้งานต่อได้ แต่มีความ
เสี่ยงท าให้แบตเตอรี่ขาดไฟ โปรดสตาร์ทเครือ่งยนต์อีกครั้ง 
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ข้อควรระวังในการใช้จอภาพ 

• ป้องกันไม่ให้จอภาพโดนแสงแดดโดยตรง หากจอภาพโดน
แสงแดดเป็นเวลานานจะท าให้อณุหภูมิจอภาพสูงจนเสยีหาย 

• หากอุณหภูมริอบข้างสูงกว่าหรือต่ ากว่าขอบเขตท างาน (-20°C 
ถึง+65°C) กรุณาอย่าใช้งานจอภาพ เพราะจอภาพอาจจะ
ท างานผิดปกติจนก่อให้เกิดความเสียหาย 

• ต้องหลีกเลีย่งลมร้อนหรือลมเย็นของระบบปรับอากาศเป่าไป
ยังจอภาพโดยตรง มิฉะนั้นจะท าให้อุปกรณ์น าทาง-เครื่องเสียง
โดนความรอ้นหรือความชื้นจนเสียหาย 

• ห้ามลากหรอืกดจอภาพอย่างแรง มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดรอยขีด
ข่วนหรือเสียหาย 

• หากต้องการก าจัดฝุ่นหรือท าความสะอาดจอภาพ ต้องปิด
แหล่งจ่ายไฟของระบบก่อน จากน้ันใช้ผ้าเนื้อนุม่และแห้งมา
เช็ดหน้าจอ ต้องเช็ดจอภาพด้วยความระมัดระวัง อยา่ท าให้

หน้าจอมีรอยขีดข่วน หา้มใช้สารเคมทีี่มีฤทธิร์ะคายเคอืงหรือ
กัดกร่อน 

• เมื่อไฟหน้าจอแสดงผลหมดอายุการใช้งาน แสงหน้าจอจะมืด
ลงและไมส่ามารถมองเห็นภาพไดอ้ีก ในกรณีนี้ กรุณาติดต่อ
ศูนย์บรกิารที่ได้รับการแต่งต้ังจาก MG เพือ่ท าการตรวจสอบ
ซ่อมแซม 

รูปแบบไฟล์ที่เหมาะสมกับระบบเครื่องเสียง ข้อควรระวัง 

• ระบบเครือ่งเสยีงอาจจะไมส่ามารถระบุอุปกรณ์บันทึกข้อมลู
ภายนอกบางชนิดหรือไม่สามารถเล่นไฟลไ์ด้อยา่งถูกต้อง 

• ระบบอาจจะไม่สามารถเล่นไฟล์ไดอ้ยา่งปกติ อันเนื่องมาจาก
คุณลักษณะไฟล์ รูปแบบไฟล์ โปรแกรมอัดเสยีง 
สภาพแวดลอ้มเล่นเพลง หรือเงื่อนไขการเก็บขอ้มูล เป็นต้น 
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รูปแบบเสียงที่รองรับ 

ระบบเครือ่งเสยีงนี้รองรบัรูปแบบไฟล์เสยีงดังนี้ หากเป็นไฟล์รูปแบบ 
อื่นๆ อาจจะไม่สามารถเล่นได้ตามปกต ิ

3GPP, MEPG-4, ADTS, MPEG-TS, FLAC, GSM, MP3, MKV, 
WAVE, OGG, AAC, WMA 

รูปแบบวิดีโอที่รองรับ 

ระบบเครือ่งเสยีงนี้รองรบัรูปแบบวิดีโอดังน้ี หากเป็นไฟล์รูปแบบ
อื่นๆ อาจจะไม่สามารถเล่นได้ตามปกต ิ

3GPP, MPEG-4, MPEG-TS, MKV, WebM, MPG, AVI, MP4, 

MOV, FLV, M4V 

รูปภาพที่รองรับ 

ระบบเครือ่งเสยีงนี้รองรบัรูปแบบข้อความ/รูปภาพดังน้ี หากเป็น
ไฟลร์ูปแบบอื่นๆ อาจจะไมส่ามารถเล่นได้ตามปกติ 

BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, HEIF 
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การใช้งานเบื้องตน้ 

แผงควบคุม 

บทนี้จะเป็นการอธิบายฟังก์ชันการท างานของปุ่มต่างๆ 

 

 ปุ่มลดระดับเสียง 

กดเพื่อลดระดับเสยีง 

 ปุ่มเพิ่มระดับเสียง 

กดเพื่อเพิม่ระดับเสียง 

 ปุ่มหน้าโฮม 

กดสั้นๆ เพือ่กลับไปหน้าโฮม กดคา้งไว้ 2 วินาทีเพือ่ลอ็คหน้าจอ 
กดค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อรีสตารท์ระบบ 

 ปุ่มตั้งค่ารถยนต ์

กดสั้นๆ เพือ่เข้าสู่หน้าการตั้งค่ารถยนต ์

 ปุ่มปรับอากาศ 

กดสั้นๆ เพือ่เข้าสู่หน้าควบคุมระบบปรับอากาศ 

กดค้างเพือ่เปิด/ปิดระบบปรับอากาศ 
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 ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง 

กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังสั้นๆ เพือ่เปิด/ปิดฟังก์ชันการไลฝ่้า
กระจกบังลมหลัง 

 ปุ่มไล่ฝ้า/หมอกกระจกบังลมหน้า 

กดปุ่มไล่ฝ้า/หมอกกระจกบังลมหน้าสั้นๆ เพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชันการไล่
ฝ้า/หมอกกระจกบังลมหน้า 
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ปุ่มควบคุมพวงมาลัย 
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 ปุ่มย้อนกลับ 

เมื่อเล่นเพลง: 

กดสั้นๆ เพือ่ยอ้นกลับไปเล่นเพลงก่อนหน้า 

กดค้างเพือ่กรอเพลงกลบั 

เมื่อใช้งานวิทยุ: 

กดสั้นๆ เพือ่ปรับคลื่นความถี่วิทย ุ

กดค้างเพือ่ปรับคลื่นความถี่วิทยุอย่างต่อเนื่อง 

 ปุ่มปิดเสียง 

กดสั้นๆ เพือ่ปิดเสียงหรอืเปิดเสียง 

ฟังก์ชันปิดเสียงไมส่ามารถใช้งานได้เมื่อโทรออก 

 ปุ่มเพิ่มระดับเสียง 

กดสั้นๆ เพือ่เพิม่ระดับเสียง กดค้างเพือ่เพิม่ระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง 

 ปุ่มถัดไป 

เมื่อเล่นเพลง: กดสั้นๆ เพื่อเล่นเพลงถัดไป กดคา้งเพือ่กรอเพลงไป
ข้างหน้า 

เมื่อใช้งานวิทยุ: กดสั้นๆ เพื่อปรับคลื่นความถี่วทิยุ กดค้างเพื่อปรับ
คลื่นความถีว่ิทยอุยา่งตอ่เนื่อง 
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 ปุ่มโทรศัพท์ 

กดสั้นๆ เพือ่เข้าสู่หน้าโทรศพัท์บลทููธ 

กดสั้นๆ เพือ่รับสายหรอืวางสาย 

กดค้างเพือ่ปฏิเสธสาย 

 ปุ่มลดระดับเสียง 

กดสั้นๆ เพือ่ลดระดับเสยีง 

กดค้างเพือ่ลดระดับเสียงอย่างตอ่เนื่อง 

 ปุ่มสวติช์แหล่งต้นทางเพลง SRC 

กดสั้นๆ เพือ่เปลีย่นเป็นแหล่งต้นทางเพลงถัดไปที่มีอยู ่

 ปุ่มดอกจัน 

กดสั้นๆ เพือ่โทรติดต่อคอลเซ็นเตอร ์

 ปุ่มค าสั่งเสียง 

กดสั้นๆ เพือ่เปิดหรือปดิใช้งานฟังก์ชันค าสั่งเสยีง 
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อินเตอร์เฟสหลัก 

ฟังก์ชัน 

1. A/C 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสเครื่องปรับอากาศ 

2. สภาพอากาศ 

แสดงต าแหน่งและสภาพอากาศ แตะเพือ่เข้าอนิเตอร์เฟส
สภาพอากาศ 

3. แบตเตอรี ่

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสแบตเตอรี ่

4. เพลง 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสเพลง 
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แถบเมนูหลัก 

1. ศูนย์ขอ้มูลส่วนบุคคล 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสศูนย์ข้อมลูสว่นบุคคล 

2. วิทย ุ

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสวิทย ุ

3. โทรศัพท์บลูทูธ 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสโทรศพัท์บลทููธ 

4. ไลฟส์ไตล์ 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสไลฟ์สไตล ์

5. Apple CarPlay 

หลังจากเชื่อมต่อกับ iPhone แตะเพื่อเขา้อินเตอร์เฟส 
Apple CarPlay 

6. โทรศัพท์รถ 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสโทรศพัท์รถ 
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7. EasyCon 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟส EasyCon 

8. กล่องจดหมาย 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสกล่องจดหมาย 

9. โฟลเดอร ์

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสโฟลเดอร ์

10. Passion Service 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟส Passion Service 

11. ตั้งค่า 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสการตั้งคา่ 

12. ตั้งค่ารถยนต ์

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสการตั้งคา่รถยนต ์

13. คอลเซ็นเตอร ์

แตะเพือ่โทรติดต่อคอลเซ็นเตอร ์
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แถบด้านข้าง 

1. ระบบสั่งการด้วยเสยีง 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสระบบสั่งการด้วยเสียง 

2. กล้องมองภาพรอบทศิทาง 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสกล้องมองภาพรอบทิศทาง 

3. แผนที ่

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสระบบนาทาง 

4. เพลง 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสเพลง 

5. การล็อคหน้าจอ 

แตะเพือ่ลอ็คหน้าจอทันที 

6. โฮม 

แตะเพือ่กลับไปยังหน้าโฮม 
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การเข้าสู่ระบบ 

 
ในอินเตอร์เฟสการเข้าสูร่ะบบ เปิดแอป “MG iSMART” จากมือถอื
และสแกนคิวอารโ์ค้ด หลังจากสแกนเสร็จเรยีบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะ
เข้าสู่ระบบเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสหน้าโฮม 

 

 
สลับเพือ่เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี กรอกบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผา่น แตะ 
[เข้าสูร่ะบบ] เพื่อเขา้สูอ่นิเตอร์เฟสหน้าโฮม 
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ระบบเคร่ืองเสียง 

วิทยุ 

แตะวิทยุในเมนูเพือ่เข้าอินเตอรเ์ฟสวิทย ุ

1. แตะ [ทั้งหมด] และ [รายการโปรด] เพือ่สลับอนิเตอร์เฟส 

2. แตะเพือ่ค้นหาสถานี 

3. แตะและเลอืก [AM] / [FM] เพือ่เปลีย่นคลื่นความถี ่

4. แตะเพือ่เพิม่/ลบสถานีในรายการโปรด 

5. แตะเพือ่ลดคลื่นความถี่ 

6. แตะเพือ่เพิม่คลื่นความถี่ 

7. แตะเพือ่ค้นหาสถานีก่อนหน้า 

8. เล่น/หยุดชั่วคราว 

9. แตะเพือ่ค้นหาสถานีถัดไป 
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เพลง 

การเล่นเพลงผ่าน USB 

เสียบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ในช่อง USB แตะเพลงใน
อินเตอรเ์ฟสหลัก จากนั้นจึงแตะ [เพลง USB] เพื่อเขา้อินเตอร์เฟส
เพลง USB 
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เพลงท้ังหมด 

1-5. แตะพื้นทีท่ี่แตกต่างกันเพื่อสลับอินเตอร์เฟส 

6. แตะเพือ่เปลีย่นโหมดการเล่นเพลง 

โหมดการเล่นเพลงจะมอียูส่ามโหมด ได้แก่ เลน่เพลง
ตามล าดับ เล่นเพลงแบบสุ่ม และเล่นเพลงแบบวนซ้ า 

7. เลือก [เพลงออนไลน]์ \ [เพลงบลูทูธ] \ [เพลง USB1] \ 
[เพลง USB2] เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางเพลง 

8. เพิ่มเพลงลงไปในรายการโปรด 

9. เพิ่มเพลงลงไปในรายการเพลง 

10. แตะเพือ่เล่นเพลง 

11. แตะเพือ่เปลีย่นเนื้อเพลง/ปกอัลบั้ม 

12. แตะเพือ่เล่นเพลงก่อนหน้า 

13. เล่น/หยุดเพลงปัจจุบันชั่วคราว 

14. แตะเพือ่เล่นเพลงถัดไป 
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เพลงของฉัน 

1-5. แตะพื้นทีท่ี่แตกต่างกันเพื่อสลับอินเตอร์เฟส 

6. แตะเพือ่เปลีย่นโหมดการเล่นเพลง 

โหมดการเล่นเพลงจะมอียูส่ามโหมด ได้แก่ เลน่เพลง
ตามล าดับ/เล่นเพลงแบบสุ่ม/เล่นเพลงแบบวนซ้ า 

7. เลือก [เพลงออนไลน]์ \ [เพลงบลูทูธ] \ [เพลง USB1] \ 
[เพลง USB2] เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางเพลง 

8. เพิ่มเพลงลงไปในรายการโปรด 

9. เปลี่ยนชื่อรายการเพลง 

10. แตะเพือ่เปลีย่นรายการเพลง 

11. เล่นเพลงทั้งหมดในรายการเพลง 

12. ลบเพลงทั้งหมดออกจากรายการเพลง 

13. แตะเพือ่เปลีย่นเนื้อเพลง/ปกอัลบั้ม 

14. แตะเพือ่เล่นเพลงก่อนหน้า 

15. เล่น/หยุดเพลงปัจจุบันชั่วคราว 

16. แตะเพือ่เล่นเพลงถัดไป 
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โฟลเดอร์ 

1-5. แตะพื้นทีท่ี่แตกต่างกันเพื่อสลับอินเตอร์เฟส 

6. แตะเพือ่เปลีย่นโหมดการเล่นเพลง 

โหมดการเล่นเพลงจะมอียูส่ามโหมด ได้แก่ เลน่เพลง
ตามล าดับ เล่นเพลงแบบสุ่ม และเล่นเพลงแบบวนซ้ า 

7. เลือก [เพลงออนไลน]์ \ [เพลงบลูทูธ] \ [เพลง USB1] \ 
[เพลง USB2] เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางเพลง 

8. เพิ่มเพลงลงไปในรายการโปรด 

9. แตะเพือ่กลับไปยังไฟลก์่อนหน้า 

10. แตะเพือ่เปิดไฟล ์

11. แตะเพือ่เปลีย่นเนื้อเพลง/ปกอัลบั้ม 

12. แตะเพือ่เล่นเพลงก่อนหน้า 

13. เล่น/หยุดเพลงปัจจุบันชั่วคราว 

14. แตะเพือ่เล่นเพลงถัดไป 
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รายการโปรด 

1-5. แตะพื้นทีท่ี่แตกต่างกันเพื่อสลับอินเตอร์เฟส 

6. แตะเพือ่เปลีย่นโหมดการเล่นเพลง 

โหมดการเล่นเพลงจะมอียูส่ามโหมด ได้แก่ เลน่เพลง
ตามล าดับ เล่นเพลงแบบสุ่ม และเล่นเพลงแบบวนซ้ า 

7. เลือก [เพลงออนไลน]์ \ [เพลงบลูทูธ] \ [เพลง USB1] \ 
[เพลง USB2] เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางเพลง 

8. เพิ่มเพลงลงไปในรายการโปรด 

9. เพิ่มเพลงลงไปในรายการเพลง 

10. แตะเพือ่เล่นเพลง 

11. แตะเพือ่เปลีย่นเนื้อเพลง/ปกอัลบั้ม 

12. แตะเพือ่เล่นเพลงก่อนหน้า 

13. เล่น/หยุดเพลงปัจจุบันชั่วคราว 

14. แตะเพือ่เล่นเพลงถัดไป 
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ฟังล่าสุด 

1-5. แตะพื้นทีท่ี่แตกต่างกันเพื่อสลับอินเตอร์เฟส 

6. แตะเพือ่เปลีย่นโหมดการเล่นเพลง 

โหมดการเล่นเพลงจะมอียูส่ามโหมด ได้แก่ เลน่เพลง
ตามล าดับ เล่นเพลงแบบสุ่ม และเล่นเพลงแบบวนซ้ า 

7. เลือก [เพลงออนไลน]์ \ [เพลงบลูทูธ] \ [เพลง USB1] \ 
[เพลง USB2] เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางเพลง 

8. เพิ่มเพลงลงไปในรายการโปรด 

9. เพิ่มเพลงลงไปในรายการเพลง 

10. แตะเพือ่เล่นเพลง 

11. แตะเพือ่เปลีย่นเนื้อเพลง/ปกอัลบั้ม 

12. แตะเพือ่เล่นเพลงก่อนหน้า 

13. เล่น/หยุดเพลงปัจจุบันชั่วคราว 

14. แตะเพือ่เล่นเพลงถัดไป 
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เพลงบลูทธู 

หากต้องการเล่นเพลงผา่นบลูทูธ อันดับแรกให้เช่ือมต่ออุปกรณ์บลู
ทูธ 

1. เลือก [เพลงออนไลน]์ \ [เพลงบลูทูธ] \ [เพลง USB1] \ 
[เพลง USB2] เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางเพลง 

2. แสดงปกอัลบั้มเริม่ต้น 

3. แตะเพือ่เล่นเพลงก่อนหน้า 

4. เล่น/หยุดชั่วคราว 

5. แตะเพือ่เล่นเพลงถัดไป 
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เพลงออนไลน์ 

เพลงออนไลน์จะมีเพลงยอดนิยมให้คุณได้เลอืกรับฟัง 

คุณสามารถค้นหาเพลงที่คุณชอบด้วยชื่อเพลง อัลบั้ม ศิลปิน หรือ
รายการเพลงในอินเตอรเ์ฟสนี ้

คุณสามารถตั้งคา่บัญชีและตัวเลือกอื่นๆ ได้ในอินเตอรเ์ฟสนี้ 
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โฟลเดอร์ 

แตะ [โฟลเดอร]์ ในเมนเูพื่อเขา้อินเตอร์เฟสโฟลเดอร์ ซึ่งมโีฟลเดอร์
เอกสาร รูปภาพ และวดิีโอ 

1. วิดีโอ 

2. รูปภาพ 

3. เอกสาร 

4. เลือก [USB1] \ [USB2] เพือ่เปลี่ยนแหล่งต้นทางไฟล ์
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วิดีโอ 

1. แตะเพือ่เล่นวิดีโอกอ่นหน้า 

2. เล่น/หยุดวิดีโอปัจจุบันชั่วคราว 

3. แตะเพือ่เล่นวิดีโอถัดไป 

4. เวลาที่ผ่านไปในปัจจุบัน 

5. ลากแถบความคืบหน้าไปข้างหน้าหรือข้างหลังเพื่อย้อนกลับ
หรือข้ามจุดการเล่นวิดโีอ 

6. ระยะเวลาวิดโีอทั้งหมด 

7. ปรับระดับเสียง 

8. รายการวิดีโอ 

9. แตะเพือ่ออกจากโหมดเต็มหน้าจอ 
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รูปภาพ 

1. แตะเพือ่ออกจากโหมดเต็มหน้าจอ 

2. แตะเพือ่ดูรูปภาพก่อนหน้า 

3. แตะเพือ่หมุนรูปภาพ 

4. แตะเพือ่ดูรูปภาพถัดไป 

5. แตะเพือ่ดูรูปภาพ 
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เอกสาร 

1. แตะเพือ่ออกจากโหมดดูเอกสาร 

2. แตะเพือ่ดูเอกสาร 

3. เลื่อนขึ้นหรอืลงเพือ่เลือ่นหน้าขึ้นลง 
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โทรศัพท์บลูทูธ 

ค าแนะน า 

• ทางเราไมร่ับประกันว่าระบบสามารถเชื่อมต่อโทรศพัท์มอืถือที่
มีบลูทูธได้หมดทุกเครือ่ง 

• โทรศัพท์มือถอืจ าเป็นต้องรองรับระบบเครื่องเสียงเพื่อให้
สามารถใช้งานฟังก์ชันโทรศพัท์บลทููธของระบบได้ตามปกติ 

• เมื่อใช้งานบลูทูธ ระบบเครือ่งเสยีงอาจไมส่ามารถใช้งาน
ฟังก์ชันของโทรศพัท์มอืถือได้ทั้งหมด 

• เมื่อท าการส่งเสยีงและข้อมูลผ่านบลทููธ ระบบเครือ่งเสยีงและ
โทรศัพท์มือถอืไม่ควรมรีะยะห่างเกิน 10 เมตร อย่างไรก็ตาม 
ระยะทางการส่งขอ้มลูจริงอาจมรีะยะสั้นกว่าทีป่ระเมินไว้ ทั้งน้ี
จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน 

• หากโทรศัพทม์ือถอืเปิดโหมดส่วนตัว ฟังก์ชันการโทรแบบ
แฮนด์ฟรีอาจปิดการใช้งาน 

• เมื่อปิดระบบเครื่องเสียง บลูทูธก็จะถูกตัดการเช่ือมต่อด้วย 
เมื่อเปิดระบบอีกครั้ง ระบบจะค้นหาและเชื่อมต่อกับโทรศพัท์
ที่ใช้ในการเชื่อมต่อลา่สดุโดยอัตโนมัติ ถึงแม้การเชื่อมต่อจะถูก
ตัดด้วยเหตุผลบางประการ ระบบจะพยายามเชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์เครื่องนั้นโดยอตัโนมัติ (ยกเว้นการเชื่อมต่อถูกตัด
เนื่องจากการท างานของโทรศัพท์มือถอื) 

• เนื่องจากบลูทูธใช้การเชื่อมต่อแบบไรส้าย กระบวนการส่ง
ข้อมูลอาจเกิดการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาดในกรณีร้ายแรง 
เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเครื่องเสยีงจับคู่และเชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์มือถอื ในกรณนีี้ แนะน าให้ล้างขอ้มลูอปุกรณ์ที่
เชื่อมต่อในรายการอุปกรณ์ของโทรศพัท์มอืถือและระบบ
เครือ่งเสยีง จากนั้นจึงท าการจับคู่อีกครั้ง 
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การเปิดใช้งาน การจับคู่ และการเชื่อมต่อบลูทูธ 

1. เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธ 

การตั้งค่าบลทููธจะมีการเปิดและปิดบลูทูธ ชื่ออปุกรณ์ 
สถานะบลูทูธ ฯลฯ 

• แตะ [บลูทธู] ใน [การตัง้ค่า] บนเมนเูพือ่เข้าอินเตอร์เฟส

การตั้งค่าบลทููธ แตะ  เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันบลู
ทูธ แตะอีกครั้งเพื่อปิดการใช้งาน 

• หากเปิดใช้งานบลูทูธ อินเตอร์เฟสจะแสดงชื่ออปุกรณ์ 
หากปิดใช้งานบลูทูธ อินเตอร์เฟสจะซอ่นชื่ออปุกรณ์ 
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2. การจับคู่และการเชื่อมต่อ 

หลังจากเปิดใช้งานระบบฟังก์ชันบลูทูธ ให้เริ่มจับคู่และ
เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถอืด้วยระบบเครื่องเสียงผา่นบลูทูธ 

• เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธในอุปกรณ์บลูทูธ และค้นหา
ระบบเครือ่งเสยีงเพื่อท าการจับคู่ 

• อุปกรณ์บลูทูธจะได้รับค าขอจับคู่บลูทูธจากระบบเครื่อง
เสียง 

• หลังจากจับคู่เสร็จแล้ว ข้อความการเชือ่มต่อส าเร็จจะ
แสดงขึ้นมา หากการจับคู่ล้มเหลว โปรดด าเนิน
กระบวนการซ้ า 

• แตะชื่ออุปกรณเ์พือ่เชื่อมต่อกับบลูทูธของอุปกรณ ์

• ปัดและแตะ “ ’’ เพื่อลบอุปกรณ์บลูทูธ 
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แป้นกด 

แตะโทรศพัท์ในโทรศพัท์บลูทูธเพื่อเขา้อินเตอรเ์ฟสป้อนขอ้มลูของ
แป้นกด 

คุณสามารถดูรายชื่อติดต่อ ประวัติการโทร หรอืกดหมายเลขเพือ่
โทรออก 

1. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสแป้นกด 

2. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสเบอรโ์ทรล่าสุด 

3. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสรายช่ือติดต่อ 

4. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสการค้นหา 

5. แป้นกด 

6. ช่องป้อนข้อมลู 

7. แตะเพือ่โทรออก 
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รายชื่อ 

แตะ [รายชื่อ] เพือ่เข้าอนิเตอร์เฟสรายชื่อติดต่อ 

1. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสแป้นกด 

2. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสเบอรโ์ทรล่าสุด 

3. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสรายช่ือติดต่อ 

4. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสการค้นหา 

5. แตะเพือ่เลอืกรายชื่อติดต่อ 

6. เครือ่งหมาย: รายชื่อติดต่อที่มีเครือ่งหมาย  หมายถึง
หมายเลขโทรศพัท์บ้านที่ก าหนดไว้ในโทรศัพทม์ือถือที่ซิงก์ 

7. เครือ่งหมาย: รายชื่อติดต่อที่มีเครือ่งหมาย  หมายถึง
หมายเลขโทรศพัทท์ี่ท างานที่ก าหนดไว้ในโทรศพัท์มอืถือที่
ซิงก์ 
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เบอร์โทรล่าสุด 

แตะ [เบอร์โทรลา่สุด] เพื่อเขา้อินเตอร์เฟสประวัติการโทร 

1. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสแป้นกด 

2. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสเบอรโ์ทรล่าสุด 

3. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสรายช่ือติดต่อ 

4. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสการค้นหา 

5. แตะเพือ่โทรออกไปยังผูต้ิดต่อ 
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รับสายเรียกเข้า 

แตะ   เพื่อรับสายเรียกเข้า 

หรือกดปุ่มรับสายบนพวงมาลยัสั้นๆ เพื่อรับสาย 

ปฏิเสธสายเรยีกเข้า 

แตะ  เพื่อปฏิเสธสายเรยีกเข้า 

หรือกดปุ่มรับสายบนพวงมาลยัคา้งไว้เพื่อปฏิเสธสาย 
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ระหว่างการโทรศัพท์ 

แตะปุ่ม  เพื่อเปลีย่นระหว่างโหมดล าโพงและโหมดส่วนตัว 

แตะ  เพื่อเปลีย่นระหวา่งการเปิดและปิดเสียงไมโครโฟน 

แตะ  เพื่อยอ่อินเตอร์เฟสการโทรและกลับไปอนิเตอร์เฟสหลัก 

ในโหมดส่วนตัว คณุสามารถโทรด้วยโทรศพัทม์ือถือของคณุขณะปิด
ไมโครโฟนของระบบเครื่องเสียง แต่บลทููธจะยงัคงเชื่อมตอ่อยู่ ใน
ระหว่างการโทร ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงบนแผงควบคมุหรือ
พวงมาลัยเพือ่เพือ่ปรับระดับเสียงการโทร 
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คอลเซ็นเตอร์ 

• แตะคอลเซ็นเตอร์ในเมนูเพื่อเขา้อินเตอร์เฟสคอลเซ็นเตอร์ คุณ
สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ในอินเตอร์เฟสนี้ได ้

• กดปุ่มดอกจันบนพวงมาลัยเพือ่ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 
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โทรศัพท์รถ 

ส าหรับการใช้งานโทรศพัท์รถ คุณสามารถใช้ซิมการ์ดที่ติดตั้งในรถ
ของคณุเพือ่ท าการโทรออก รวมถึงดูรายชื่อติดต่อและประวัติการ
โทรของคณุ 

รายชื่อติดต่อจะประกอบไปด้วยรายชือ่ติดต่อในโทรศัพท์และรายชื่อ

ติดต่อในรถ นอกจากนั้น สามารถแตะ [ ] เพื่อบันทึกรายชื่อ
ติดต่อในโทรศพัท์บลทููธเป็นรายชื่อติดต่อในรถ 

คุณสามารถสร้าง/ลบรายชื่อติดต่อในรถได ้
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รายชื่อในรถยนต์ 

แตะ [รายชื่อ] เพือ่เข้าอนิเตอร์เฟสรายชื่อติดต่อ 

แตะ  เพื่อเพิม่รายชื่อในรถยนต ์

แตะ  เพื่อลบรายชื่อในรถยนต ์
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ระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน 

ระบบโทรอัตโนมัติกรณฉีุกเฉินจะเรยีกสายและส่งข้อความไปยัง
รายชื่อติดต่อฉุกเฉินของคุณโดยอัตโนมัติเมือ่ถุงลมนิรภยัท างาน เพื่อ
แจ้งต าแหน่งและวันเวลาของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้คณุได้รับความ
ช่วยเหลืออยา่งทันทว่งที 

หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ต้องกรอกข้อมลูรายชือ่ติดต่อฉุกเฉินที่
แอปพลเิคชั่น MG iSMART เมื่อผูกรถยนต์กับบัญชีของคุณ 

*ฟังก์ชันคุณลักษณะของระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉินข้ึนอยู่กับ
การท างานที่ดีของฟังก์ชัน T-Box 
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การจัดการรถยนต์ไฟฟ้า 

แตะโมดลูแบตเตอรี่ในหน้าโฮมเพื่อตรวจสอบสถานะการชาร์จ
ต่อไปนี้: 

• สถานะการชาร์จ: ก าลังชาร์จ/ไม่ได้ชาร์จ 

• เวลาคงเหลอืในการชารจ์แบตเตอรี่ให้เต็ม 100% 

• ระยะทางรวม 

• ระยะทางจากแบต 

• กระแสไฟ 

• แรงดันไฟฟ้า 

• รูปแบบการชาร์จ 

เมื่อเริ่มการชาร์จ โปรดแน่ใจว่าหัวชาร์จเป็น DC หรือ AC ห้ามเสียบ
หัวชาร์จเข้ากับช่องชารจ์ที่ไม่ถูกต้อง 

เมื่อมคี าวา่ “ก าลังชาร์จ” ปรากฏข้ึนใต้รูปรถยนต์ แสดงว่ารถยนต์
ก าลังชาร์จและคณุสามารถดูรายละเอยีดเพิม่เติมได้ หากไม่ได้ชาร์จ
รถยนต์ จะสามารถดูระยะทางรวมและระยะทางคงเหลอืของ
รถยนต์นี้เทา่นั้น 
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หน้าโฮม - โมดูลแบตเตอรี ่

 

ก าลังชาร์จ 
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ไม่ได้ชาร์จ - ไม่ได้เช่ือมต่อเครือ่งชาร์จ 

 

ไม่ได้ชาร์จ - ได้เชื่อมต่อเครือ่งชาร์จ 
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ค้นหาสถานีชาร์จไฟฟ้า 

รายละเอียด 

• แตะปุ่มค้นหาสถานีชารจ์ไฟฟา้ในหน้ารายละเอยีดการชาร์จ 

• คุณสามารถดูรายละเอยีดของสถานีชาร์จไฟฟา้ดังต่อไปนี้: ช่ือ, 
ที่อยู่, ประเภทของหัวชาร์จ, รูปแบบการชาร์จ, ระยะทางและ
จ านวนเครือ่งชาร์จทีพ่รอ้มให้บริการ 

• คุณสามารถแตะ "GO" เพื่อน าทางไปยังสถานีชาร์จไฟฟ้า 

 

ค้นหาสถานีชาร์จไฟฟ้าในการน าทาง 

การค้นหา 

• แตะปุ่มเมนูทีมุ่มล่างซ้าย 

• ปัดหน้าจอและแตะที่ "สถานีชาร์จไฟฟา้" 

• ต าแหน่งของแต่ละสถานีชาร์จไฟฟ้าจะปรากฏบนแผนที ่
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ต้ังระดับแบตเตอรี่ 

ควบคุมระดับแบตเตอรีต่ามลักษณะการขับขี่ของผู้ขับขี ่

• การตั้งค่าระดับแบตเตอรี่ที่ปานกลางหรอืสูง สามารถประหยัด
พลังงานในการขับขี่ด้วยสภาพการจราจรที่ติดขดั แต่ไม่
สามารถใช้งานได้ในโหมด EV 

 
 

 

ตัวกรอง 

• แตะปุ่มตัวกรองทีมุ่มขวาบนเพื่อตั้งค่าตัวกรองการค้นหา 

• คุณสามารถเลือกรายการของตัวกรอง และแตะปุ่มย้อนกลับ
เพื่อบันทึกการตั้งค่า 

 



การจัดการรถยนต์ไฟฟ้า 

46   

ข้อมูลรายละเอียด 

• เลือกสถานีชาร์จไฟฟา้บนแผนที่ แตะปุ่ม "More Info" เพื่อดู
รายละเอียด 
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A/C 

แตะโมดลู AC ในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเขา้สู่หนา้การตั้งค่า
เครือ่งปรับอากาศ 

หน้าการตั้งค่าเครือ่งปรบัอากาศจะประกอบไปด้วยคณุสมบัติ
ดังต่อไปน้ี 

สวิตช์เครื่องปรับอากาศ 

ผู้ใช้งานสามารถเปิดเครือ่งปรับอากาศโดยการกดสวิตช์ หลังจาก
เปิดเครื่องปรับอากาศแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเปลีย่นรูปแบบการปรับ
อากาศได ้

สวิตช์ A/C 

กดสวิตช์ A/C เพือ่เปิดคอมเพรสเซอร์ของเครือ่งปรับอากาศ 
สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชันการท าความเย็นได้เมื่อเปิดคอมเพรสเซอร์
ของเครื่องปรับอากาศ 

 



A/C 

48   

โหมด AUTO 

สามารถเปิดใช้งานโหมด AUTO ได้โดยการกดปุ่ม AUTO ระบบ
เครือ่งปรับอากาศจะปรบัความแรงลมและโหมดช่องลมของ
เครือ่งปรับอากาศโดยอตัโนมัติในโหมด AUTO 

อุณหภูมิภายนอก 

แสดงอณุหภูมิภายนอกรถ 

การปรับอุณหภูมิ 

สามารถใช้แถบเลื่อนปรบัอุณหภูมิเพื่อปรับอณุหภูมิของ
เครือ่งปรับอากาศ หน้านี้จะแสดงอณุหภูมิของเครื่องปรับอากาศที่
ต้องการ 

การซิงค์ 

แตะปุ่ม Sync เพือ่เปิดใช้งานฟังก์ชันการซิงค์โซน ฟังก์ชันนี้จะช่วย
รักษาให้อุณหภูมิเครือ่งปรับอากาศเหมอืนกันในฝั่งคนขับและฝั่ง
ผู้โดยสาร 

การปรับแรงลม 

แตะที่ปุ่มเพิ่มและลดแรงลมเครื่องปรับอากาศเพื่อปรับแรงลม
เครือ่งปรับอากาศ 



A/C 

  49 

โหมดหมุนเวียนอากาศ 

แตะที่ไอคอนการหมุนเวียนอากาศภายในรถ การหมุนเวยีนอากาศ
ภายนอกรถและการหมนุเวียนอากาศโดยอัตโนมัติเพื่อเลอืกโหมด
การหมุนเวียนอากาศ 

 การหมุนเวียนอากาศภายในรถ 

 การหมุนเวียนอากาศภายนอกรถ (อากาศสะอาดภายนอก
รถ 100%) 

 โหมดนีจ้ะปรับอณุหภมูิภายในรถให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม
โดยอัตโนมัติตามอุณหภมูิภายในหรอืภายนอกรถ 
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Passion Service 

แตะที่ [Passion Service] ในเมนูหลักเพื่อเขา้เมนูการบ ารุงรักษา 

1. แตะ  เพื่อเข้ารายการศนูย์ MG 

2. แตะ  เพื่อเข้ารายการนดัหมาย 

3. แตะ  เพื่อเข้าประวัติการบ ารุงรักษา 

4. แตะ  เพื่อติดต่อคอลเซน็เตอร์และจองโมบายเซอร์วสิ 
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ไปยังศูนย์บริการ MG 

 

แตะ  เพื่อค้นหาชือ่ศูนย ์MG 

ค้นหาศูนย์ MG ที่คณุตอ้งการ แตะศูนย์ MG เพื่อค้นหาบนแผนที ่

การนัดหมาย 

 

แตะ  เพื่อเริม่การน าทาง 
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ประวัติการบ ารุงรักษา 

แตะศูนย์ MG ดา้นซ้าย เปลี่ยนเพื่อแสดงประวัตกิารบ ารุงรักษาอื่นๆ 
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สภาพอากาศ 

แตะที่โมดูลสภาพอากาศในอินเตอร์เฟสหลักเพือ่เข้าสู่หน้าสภาพ
อากาศ คุณสามารถดูรายงานสภาพอากาศปัจจุบันและการพยากรณ์
อากาศใน 4 วันข้างหน้าได ้

1. แตะปุ่ม "ค้นหา" เพื่อเขา้สู่อินเตอร์เฟสการค้นหาและค้นหา
สภาพอากาศของเมืองยอดนิยม 

2. แตะปุ่ม "ตั้งคา่" เพื่อเขา้สู่อินเตอร์เฟสการตั้งค่า 

3. แตะปุ่ม "รีเฟรช" เพื่อรีเฟรชสภาพอากาศในต าแหน่ง
ปัจจุบัน 
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ค้นหาสถานที่ 

แตะปุ่ม  เพื่อไปทีอ่ินเตอร์เฟสรายละเอียดสภาพอากาศและ
แสดงข้อมลูสภาพอากาศในต าแหน่งปัจจุบัน 
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การตั้งค่าสภาพอากาศ 
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ข่าว 

แตะที่ [ไลฟ์สไตล์] ในอนิเตอร์เฟสหลัก ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะ
เข้าสู่ 'ข่าว' หรือ 'ลอตเตอรี' เลอืกรายการทีแ่ตกต่างเพื่อดูเนือ้หาที่
เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานยังสามารถติดตามหมวดหมู่ทีส่นใจ 

 

เข้าสู่หน้าข่าว 
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รายละเอียดข่าว 

 

เข้าสู่หน้าลอตเตอรี 
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ติดตามหมวดหมู่ท่ีสนใจ 
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กล่องจดหมาย 

แตะ [กลอ่งจดหมาย] ในเมนูเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสกล่องจดหมาย ซึ่ง
ประกอบไปด้วย แผนการเดินทาง ขอ้มลู POI ข้อความ และข่าว 
MG 

 

1. แผนการเดินทาง 

• แสดงแผนการเดินทางทีไ่ด้รับ 

• ปัดไปด้านซ้ายเพือ่ลบแผนการเดินทางในปัจจุบัน 

• แตะ  เพื่อไปที่ POI ของแผนการเดินทางด้วย
ระบบน าทาง 
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2. POI 

• แสดง POI ทีไ่ด้รับ 

• ปัดไปด้านซ้ายเพือ่ลบ POI ในปัจจุบัน 

• แตะ  เพื่อไปที่ POI ด้วยระบบน าทาง 

 

3. ข้อความ 

• แสดงข้อความที่ได้รับ 

• ข้อความทีย่ังไม่ถูกอ่านจะถูกท าเครื่องหมายไว ้

• ปัดไปด้านซ้ายเพือ่ลบข้อความ 
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4. ข่าว MG 

• แสดงข่าว MG ทีไ่ด้รับ 
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การตั้งค่า 

แตะที่การตั้งค่าในเมนูเพื่อเขา้สู่หน้าการตั้งค่า 
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1. ระบบ 

2. ภาษา 

3. เสียง 

4. บลูทูธ 

5. เวลา 

6. หน้าจอแสดงผล 

 

1. อพัเดท 

2. พื้นที่จัดเก็บข้อมูล USB 

3. การเปิดใช้งานระบบ 

4. เสียงตอ้นรับ 

5. คู่มือผู้ใช้งาน 

6. เกี่ยวกับ MG 
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ระบบ 

แตะ [การตั้งค่า] ในเมนเูพื่อเขา้อินเตอร์เฟสการตั้งค่าระบบ ซึ่งคุณ
สามารถดูและตั้งคา่สภาพพื้นฐานและฟังก์ชันของระบบ 

[รีเซ็ต]: แตะเพื่อคืนคา่โรงงาน/ระบบ/รถยนต ์

 

[ข้อมูลเวอร์ชัน]: แตะเพื่อดูรายละเอียด 
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ภาษา 

คุณสามารถเลือกภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษเป็นภาษาระบบได ้

 

เสียง 

1. สนามเสียง 

• แตะ " " เพื่อปรับต าแหนง่จุดศูนย์กลางของสนามเสยีง 

• แตะปุ่มรีเซ็ตเพื่อรเีซ็ตต าแหน่ง 
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2. เอฟเฟค Bose 

คุณสามารถตั้งคา่เอฟเฟค Bose ตามที่ต้องการ 

• แตะปุ่ม "คนขับ" เพือ่เนน้เสียงเอฟเฟคที่เบาะนัง่คนขับ 

• แตะปุ่ม "ผูโ้ดยสารทั้งหมด" เพือ่กระจายเสียงเอฟเฟคไปยังทุก
เบาะนั่ง 

 

3. ระดับเสียง 

• SVC 

การชดเชยเสียงตามความเร็วมี 3 ระดับ: ต่ า ปกติ และสูง 
เลือกระดับที่ต้องการ หรือปิดการท างาน 

• เสียงเตอืนระบบ 

เสียงเตอืนระบบมีอยู่ 2 ระดับ: ต่ าและสูง 

• การแจ้งเตือนระบบ 

การแจ้งเตือนระบบมีอยู่ 2 ระดับ: ต่ าและสูง 

เลือกระดับที่ต้องการ หรือปิดการท างาน 

• โทรศัพท ์

แตะเพือ่ปรับระดับเสยีงโทรศัพท ์
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• ระบบเสียงน าทาง 

แตะเพือ่ปรับระดับเสยีงของระบบสั่งการด้วยเสยีงและระบบ
น าทาง 

• เครือ่งเล่นเพลง 

แตะเพือ่ปรับระดับเสยีงเครือ่งเล่นเพลง 

 

บลูทูธ 

1. [ ] ผู้ใช้งานสามารถเลอืกเปิด/ปิดบลูทูธได้ 

2. [ ]ปัดไปด้านซ้ายจนกระทั่งมองเห็นไอคอน จากนั้น แตะ
เพื่อลบอุปกรณ์บลทููธ 
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เวลา 

• รูปแบบเวลา เลอืกรูปแบบเวลา 12 ช่ัวโมงหรือรูปแบบเวลา 
24 ช่ัวโมงตามความต้องการหรือความชอบของคุณ 

• เขตเวลาอัตโนมัติ: เปิด/ปิดการใช้งานเขตเวลาอตัโนมัต ิ

• วันที่และเวลา: ก าหนดวันและเวลาของระบบด้วยตนเอง 

• เขตเวลา: เลือกเขตเวลาด้วยตนเอง  
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หน้าจอแสดงผล 

• แตะ [หน้าจอแสดงผล] เพื่อเขา้อินเตอร์เฟสการตั้งค่าหน้า
จอแสดงผล จากนั้นคณุก็จะสามารถตั้งคา่หน้าจอใน
อนิเตอรเ์ฟสตามความตอ้งการของคุณ 

• โหมดความสว่าง: คณุสามารถเลอืก [อัตโนมัติ] [กลางวัน] หรือ 
[กลางคืน] เพือ่ปรับความสว่างของหน้าจอตามความจ าเป็น 

• ความสว่างจอภาพ: แตะและลากเคอร์เซอร์เพือ่ปรับความสวา่ง
ของหน้าจอ 
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อัพเดท 

คุณสามารถเลือกอพัเดทระบบของคุณได้หากมเีวอร์ชันใหม่ให้
อัพเดท 

 

พื้นท่ีจัดเก็บข้อมูล USB 

ดูรายละเอียดของพื้นทีจ่ัดเก็บข้อมูล USB 
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เสียงต้อนรับ 

Hello MG 

คุณสามารถเลือกที่จะเปิด/ปิด "Hello MG" 

เสียงต้อนรับ 

คุณสามารถเลือกที่จะฟงัเสียงตอ้นรับแบบค่าเริม่ต้นหรือแบบ
ก าหนดเองได้เมือ่คณุเปิดระบบเครือ่งเสยีง 

แจ้งเตือนการตรวจสอบแรงดันลมยาง 

คุณสามารถเลือกที่จะเปิด/ปิดการแจ้งเตือนการตรวจสอบแรงดันลม
ยาง 

แจ้งเตือนระดับน้ าเชื้อเพลิงต่ า 

คุณสามารถเลือกที่จะเปิด/ปิดการแจ้งเตือนระดับน้ าเชื้อเพลิงต่ า 

ค าสั่ง One-shot 

คุณสามารถเลือกที่จะเปิด/ปิดค าสั่ง One-shot 
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ตั้งค่ารถยนต ์

โปรดแตะที่การตั้งค่ารถยนต์ในเมนูเพือ่เข้าสู่หน้าการตั้งค่ารถยนต ์
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ไฟ Ambient 

แตะที่ไฟ Ambient เพือ่เข้าสู่หน้าการตั้งคา่ไฟ Ambient เพือ่ตั้งค่า
ไฟ Ambient 

สวิตช์ไฟ Ambient 

แตะที่สวิตช์ไฟ Ambient เพือ่เปิดหรือปิดฟังกช์ันทั่วไปของไฟ 
Ambient 

การตอบสนองเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ 

แตะเพือ่เปิด "การตอบสนองเมื่อสตาร์ทเครือ่งยนต์" เพือ่เปิดไฟ 
Ambient ขณะสตาร์ทเครื่องยนต ์

การต้อนรับ 

แตะเพือ่เปิด "การต้อนรับ" เพือ่เลอืกเอฟเฟคบรรยากาศเมื่อเขา้ไป
ในรถ 
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ไฟ Ambient สว่างตลอด 

เมื่อไฟ Ambient สว่างตลอดถูกต้ังค่าเป็น "อัตโนมัติ" ระบบจะเปิด
หรือปิดไฟ Ambient โดยอัตโนมัติตามสถานะปัจจุบันของรถยนต์ 
เข้าสู่หน้าต้ังค่าเองและตั้งค่าพารามิเตอร์ของไฟ Ambient 

เมื่อไฟ Ambient สว่างตลอดถูกต้ังค่าเป็น "ก าหนดเอง" ไฟ 
Ambient จะสว่างตลอด เข้าสู่หน้าตั้งคา่เองและตั้งค่าพารามิเตอร์
ของไฟ Ambient 

เมื่อไฟ Ambient สว่างตลอดถูกต้ังค่าเป็น "ปิด" ไฟ Ambient จะ
ดับลงตลอด 

ตั้งค่าเอง 

เมื่อตั้งคา่เป็น "เปิด" พารามิเตอร์ของไฟ Ambient จะขึ้นอยู่กับการ
ตั้งค่าในหน้าปัจจุบัน 

เมื่อตั้งคา่เป็น "ตามโหมดการขับขี่" พารามิเตอรข์องไฟ Ambient 
จะขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ของไฟ Ambient ในโหมดการขับขี ่

เลื่อนแถบเลื่อนสีเพือ่ตั้งค่าสีของไฟ Ambient เลื่อนแถบเลื่อนความ
สว่างเพื่อตั้งค่าความสวา่งของไฟ Ambient 

เอฟเฟคของไฟ Breath 

แตะสวิตช์เอฟเฟคของไฟ Breath เพื่อตั้งค่าเอฟเฟคของไฟ Breath 
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ระบบไฟรถ 

แตะที่ระบบไฟรถเพื่อเขา้หน้าการตั้งคา่ไฟรถและท าการตั้งค่าไฟรถ 

ค้นหารถ 

เมื่อใช้ฟังก์ชันค้นหารถในการไปข้ึนรถ รถจะท าการบ่งชี้ต าแหน่ง 

ไฟส่องทางเข้าบ้าน 

แตะเพือ่ก าหนดระยะเวลาการเปิดไฟไว้หลังจากดับเครื่องยนต์และ
ล็อครถแล้ว 

ไฟ Welcome Light 

แตะเพือ่ก าหนดระยะเวลาการเปิดไฟ Welcome Light ไว้หลังจาก
ปลดล็อครถแล้ว 
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การล็อคประตู 

แตะที่การล็อคประตูเพือ่เข้าสู่หน้าการตั้งคา่การล็อคประตูเพื่อตั้งค่า
การล็อคประต ู

Speed Sensing Door Lock 

แตะเพือ่ตั้งค่าฟังก์ชัน Speed Sensing Door Lock เมื่อความเร็ว
รถเกิน 15 km/h จะลอ็คประตูทั้งหมดโดยอัตโนมัต ิ

ปลดล็อคเมื่อดับเครื่อง 

แตะเพือ่ตั้งค่าฟังก์ชันการปลดลอ็คโดยอัตโนมตัิ เมื่อปิดระบบ
เพาเวอร์ของรถยนต์ จะปลดล็อคประตูทั้งหมดโดยอัตโนมัติ 

ควบคุมปลดล็อค 

แตะเพือ่ตั้งค่าว่าจะปลดล็อคประตูใดเมื่อปลดลอ็ครถยนต์จาก
ระยะไกล 

Keyless Entry 

แตะเพือ่ตั้งค่าว่าจะปลดล็อคประตูใดเมื่อรถยนต์ถูกปลดล็อคโดยไม่
ใช้กุญแจ 
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กระจกมองข้าง 

แตะที่กระจกมองข้างเพือ่เข้าสู่หน้าการตั้งคา่กระจกมองข้างเพื่อตั้ง
ค่ากระจกมองข้าง 

พับอัตโนมัติ 

แตะเพือ่ตั้งค่าว่าจะพับกระจกมองข้างโดยอัตโนมัติหรือไม่เมือ่ปิด
ประตูและลอ็ครถยนต ์
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ประตูท้าย 

แตะที่ประตทู้ายเพือ่เข้าสู่หน้าการตั้งคา่ประตูทา้ยเพื่อตั้งคา่ประตู
ท้าย 

ความสูงประตูท้าย 

เลื่อนแถบเลื่อนเพื่อตั้งคา่ความสูงของประตูทา้ย 

รีเซ็ต 

แตะปุ่มรีเซ็ตเพื่อรเีซ็ตความสูงของประตทู้าย 
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ยางล้อรถ 

แตะที่ยางลอ้รถเพื่อเขา้สู่หน้ายางลอ้รถเพื่อตรวจสอบแรงดันลมยาง 

การตรวจสอบแรงดันลมยาง 

คุณสามารถดูแรงดันลมยาง อณุหภูมยิางและสภาพยางในหน้าการ
ตรวจสอบแรงดันลมยาง หากสภาพยางและระบบตรวจสอบความ
ผิดปกติของลมยางผิดปกติ หน้าจอจะแสดงสถานะความผิดปกติ  
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ระบบช่วยการขับขี่ 

แตะที่ระบบช่วยการขับขี่ในหน้าการตั้งค่า ไปทีห่น้าการตั้งค่าระบบ
ช่วยการขับขี่ 

• ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ า 

• ระบบ Lane Assist  

• ระบบช่วยเหลอืในการขบัข่ี 

• ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนตค์ันหน้าขณะขับขี่ 

• ระบบควบคุมการทรงตวั 

• ระบบเสียงเตือนคนภายนอกขณะขับขี ่
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ระบบน าทาง 

แอปพลเิคชันน าทางออกแบบมาเพื่อให้การน าทางที่ใช้งานง่ายและ
สะดวกส าหรับการขับขี่ประจ าวันของคุณ ระบบน าทางแบบครบ
วงจรจะน ามาซึ่งประสบการณ์ในรถที่นา่เชื่อถือที่สุดและบริการ
คลาวด์ที่แข็งแกร่ง โดยมีเส้นทางที่เชื่อถอืได้และข้อมลูเกี่ยวกับ
สภาพการจราจรในปัจจุบันเพื่อให้คุณทราบวา่จะเกิดอะไรขึ้น
ระหว่างทาง ระบบท างานจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้งานรว่มกับ
บริการคลาวด์ แต่ยังสามารถไดร้ับการน าทางทีร่าบรื่นและเต็ม
รูปแบบเมื่อไมส่ามารถเชื่อมต่อคลาวดไ์ด้ 

การเปิดใช้งานแอปพลิเคชันน าทาง 

แตะไอคอนระบบน าทางบนหน้าจอหลักเพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน
น าทาง 

โดยจะมีการแนะน าผลติภัณฑ์เมือ่ใช้งานแอปพลิเคชันน าทางเป็น
ครั้งแรก 

หน้าจอหลักของระบบน าทาง 

ข้อมูลการน าทางจะแสดงแบบเต็มจอบนหน้าจอกลางเพื่อแสดงแผน
ที่แบบโต้ตอบขนาดใหญ่และทศิทางที่ชัดเจน ซ่ึงสามารถดูได้อย่าง
ง่ายดายจากที่นั่งผู้ขับ 
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โหมดการขับขี่แบบอิสระ 

ปุ่มค้นหา - แตะปุ่มแว่นขยายเพือ่เปิดช่องค้นหา 

ปุ่มต้ังค่า - แตะปุ่มนี้เพือ่ปรับการตั้งค่าต่างๆ ของระบบน าทาง 

ปุ่มเหตุการณ์จราจรใกลเ้คียง - เปิดรายการเหตุการณ์จราจรแบบ
เรียลไทม์เพือ่รับรูส้ภาพการจราจรรอบรถของคณุได้ดีขึ้น 

ความเร็วปัจจุบัน - แสดงความเร็ว GPS ของคณุแบบเรียลไทม ์
ปุ่มย่อ/ขยาย - สามารถขยายหรือย่อมมุมองแผนที่ 

ทิศทาง CVP - ทิศทางที่รถของคุณก าลังมุ่งไป 

สัญลักษณ์ถนนปัจจุบัน - ช่วยให้คุณรับรู้ชื่อของถนนปัจจุบัน 

ไอคอน CVP - ต าแหน่งรถของคณุบนแผนที ่

ค้นหา 

ต้ังค่า 

เหตุการณ์จราจร 
ใกล้เคียง 

ความเร็วปัจจุบัน 

ย่อ 

ขยาย ทิศทาง CVP ถนนปัจจุบัน ต าแหน่งรถปัจจุบัน (CVP) 
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การค้นหา 

เลือก วิธีที่ช่ืนชอบ เพือ่ท าการค้นหาจุดหมายปลายทางในช่อง
ค้นหา ค้นหาสถานที่ช๊อปป้ิงและร้านอาหารโดยใช้หมวดหมู่ POI 
หรือค้นหาว่ามอีะไรอยู่ในพื้นที่โดยเพยีงแค่เลือ่นแผนที่ คุณสามารถ
ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีการคน้หาที่สะดวกและ
หลากหลาย 

ช่องค้นหา 

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด คุณสามารถค้นหาสิ่งที่ตอ้งการได้ตลอดเวลาผ่าน
ช่องค้นหาโดยอาศยัรายการค้นหาจ านวนมาก ซึ่งจะได้รับค าแนะน า
ที่เกี่ยวข้องขณะปอ้นข้อมูลเพื่อช่วยค้นหาสิ่งที่ตอ้งการได้เร็วยิ่งขึ้น 

 
แตะไอคอนค้นหา 

 
ป้อนข้อมูลด้วยแปน้พิมพ์ 
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เลือกจากค าแนะน าอัตโนมัติ 

 
เลือกจากผลการค้นหา 

 
แตะเพื่อเร่ิมการน าทาง 

การค้นหาด้วยการป้อนข้อมูลด้วยเสียง 

แตะปุ่มค าสั่งเสียงบนพวงมาลัย ระบบน าทางจะฟังค าสั่งเสียงของ
คุณเพื่อช่วยค้นหาขณะขับรถโดยไมต่้องใช้มือบังคับ สามารถค้นหาที่
อยู่หรือจุดที่น่าสนใจด้วยเสียงพูด เพื่อให้ผู้ขับใส่ใจกับการขับขี่ 

โปรดดูที่ "รายการค าสั่งเสียง" 
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การค้นหาจากล่าสุด 

ไปที่ "ล่าสุด" อย่างรวดเร็ว แตะช่องค้นหา เลือก POI หรือที่อยู่จาก
จุดหมายปลายทางก่อนหน้าแล้วเริ่มขับรถ 

 
แตะ "ล่าสุด" 

 
ค้นหาจากจุดหมายล่าสุด 

การค้นหาจากรายการโปรด 

ไม่พลาดสถานที่ที่คณุชอบ สามารถเก็บจุดหมายปลายทางที่คุณชอบ
และเข้าถึงได้อย่างง่ายดายจากหน้าจอหลักหรือหน้าจอคน้หา โดยไม่
ต้องค้นหาและป้อนข้อมูลอีกต่อไป --เพียงแค่แตะไม่กี่ครั้งแล้ว
เดินทางได ้
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แตะ "รายการโปรด" 

 
เลือกจากสถานทีโ่ปรด 

การค้นหาจากหมวดหมู่ POI  

สามารถค้นดรูายการค าแนะน าทีเ่กี่ยวข้องได้อยา่งรวดเร็วโดยไม่ต้อง

ป้อนรายละเอยีดใดๆ เพียงแค่แตะเล็กน้อย จะสามารถเข้าถึง

รายการค าแนะน าในบรเิวณใกล้เคยีงส าหรับหมวดหมู่ POI ยอด

นิยม 

 
เลือกหนึ่งหมวดหมู่ – ที่จอดรถ 
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เลือก "ที่จอดรถทั้งหมด" 

 
เลือกหนึ่งที่จอดรถและแตะเพื่อเร่ิมการน าทาง 

การค้นหาจาก MG Smart Life Online Services 

MG ร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการในท้องถิ่นที่ดีที่สุด เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยที่สุด รวมถึงสถานีชาร์จ EV 
ร้านอาหาร โรงแรมและผู้จ าหน่ายรถยนต์เอ็มจี 

 
MG Smart Life Contents 
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รายละเอียด POI 

ไม่จ าเป็นต้องค้นหารายละเอียดจุดหมายในหลายๆ แอป เพราะ
ทั้งหมดนี้สามารถแสดงอยู่ในหน้าเดียวได้อย่างสะดวกสบาย ระบบ
น าทางจะแสดงร้านกาแฟ ร้านอาหาร ปั๊มน้ ามันและอื่นๆ ที่ใกล้ที่สุด
บนแผนที่แบบโต้ตอบเสมอ เลือกหมวดหมู่ POI ที่ส าคัญที่สุดจาก
เมนู "Options (ตัวเลือก)" และจะเห็นหมวดหมู่เหล่านี้บนแผนที่
เสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด 

 
หมวดหมู่ POI 
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รายละเอียด POI ที่หลากหลาย 

สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดเก่ียวกับจุดหมายปลายทางของคุณก่อน
ออกเดินทางส าหรับสถานีชาร์จ คุณสามารถดูข้อมูลผู้ผลิตหัวชาร์จ 
จ านวนเครื่องชาร์จทั้งหมด ประเภทของอุปกรณ์ชาร์จ แรงดันไฟฟ้า 
ฯลฯ (ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่) คุณจะได้รับข้อมูลที่ละเอียดที่สุดที่คุณ
ต้องการส าหรับรถยนต์ของคุณโดยไม่ต้องกังวลใจ 

 
สถานชีาร์จ 
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การจราจร 

ในมุมมองแผนที่ แตะไอคอน  เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าการจราจร 
จากนั้น เปิดฟังก์ชัน "แสดงการจราจรบนแผนที่" ก่อนออกเดินทาง 
คุณจะสามารถรับรู้สภาพการจราจรที่อัปเดตตามเวลาจริงและ
เหตุการณ์จราจรรอบรถได้เสมอ การจราจรจะได้รับการตรวจสอบ
และอัปเดตอยู่ตลอดเวลาระหว่างการขับรถ เพื่อให้ผู้ขับทราบสภาพ
การจราจรข้างหน้า มีสภาพการจราจรล่าสุดส าหรับถนนฟรีเวย์ 
ถนนสายหลัก ถนนเล็กและเส้นทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้เลือก 
ทั้งหมดนี้ค านวณตามเวลาจริง 

 
การไหลของการจราจร 



ระบบน าทาง 

  91 

บริเวณใกล้เคียง 

แตะไอคอน " " ในหน้าจอหลักของระบบน าทาง คุณจะสามารถ
ค้นหาในเส้นทางหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อวางแผนการเดินทาง
ล่วงหน้า 

 
บริเวณใกล้เคียง 

การน าทางแบบแอคทิฟ (Active Guidance) 

หน้าจอจะแสดงค าแนะน าแบบ turn-by-turn ที่ชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย และส่งเสียงค าแนะน าผ่านล าโพงของรถยนต์เพื่อให้คุณทราบว่า
ต้องไปที่ใด ค าแนะน าที่เข้าใจง่ายจะช่วยให้คุณทราบว่าควรเลี้ยวไป
ทางใดและเมื่อใด เพื่อช่วยลดความเครียดในการขับรถ 

 
การน าทางแบบแอคทิฟ (Active Guidance) 

ทิศทาง CVP ความเร็วจ ากัด ทางออกทางด่วน ระยะทางที่เหลือ 

แถบน าทาง ออกจากการน าทาง 

แถบการจราจร 

ไอคอนเหตุการณ์จราจร 

ถนนปัจจบุัน 

ETA 
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แถบน าทาง (สัญญาณเตือนการเลี้ยว) - สัญญาณเตือนนี้จะช่วยให้
คุณเข้าใจอย่างชัดเจนส าหรับการเลี้ยงถัดไป รวมถึงประเภทของการ
เลี้ยว ระยะทางไปถึงจุดเลี้ยว และชื่อของถนนที่คุณจะไปต่อ
หลังจากผ่านจุดเลี้ยว 

การน าทางเลน - คุณกังวลว่าจะใช้เลนใดเพื่อการเลี้ยวถัดไปหรือ
เปล่า คุณสามารถลองใช้เครื่องมือน าทางเลนที่มีประโยชน์และ
แม่นย านี้ ให้เดินทางตามเลนที่ไฮไลต์เพื่อการด าเนินการที่ถูกต้อง
ต่อไป 

ความเร็วจ ากัด - คุณกังวลว่าจะขับรถเร็วเกินก าหนดหรือเปล่า 
ระบบน าทางจะส่งสัญญาณเตือนความเร็วจ ากัดที่แม่นย าส าหรับ
ถนนปัจจุบันโดยไม่ต้องกังวลใจ 

ETA และระยะทางที่เหลือในการเดินทาง - หากคุณต้องการทราบ
ระยะทางและระยะเวลาไปถึงจุดหมาย ส่วนนี้จะให้ข้อมูลทั้งหมด
เกี่ยวกับการเดินทางที่คุณต้องการทราบ 

แถบการจราจรและไอคอนเหตุการณ์จราจร - แถบอะนาล็อกจะ

แสดงสถานะการจราจรแบบเรียลไทม์ตลอดการเดินทาง สีน้ าเงิน
หมายถึงการจราจรที่คล่องตัว สีเหลืองและสีแดงหมายถึงการจราจร
ที่ติดขัดและการจราจรที่ติดขัดอย่างรุนแรง ไอคอนที่แตกต่างกันบน
แถบนี้แสดงว่ามีเหตุการณ์จราจรเกิดขึ้นข้างหน้าเส้นทางของคุณ 
คุณสามารถเตรียมการก่อนได้ 

หลีกเลี่ยงถนนบางช่วง 

ในโหมดการน าทางแบบแอคทิฟ: 

 
แตะไอคอนรายการเลี้ยว 
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แตะไอคอนแก้ไข 

 
แตะไอคอนลบ 

 
แตะเพื่อยืนยัน 

 
เร่ิมเปลี่ยนเส้นทางใหม่ 
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การเพิ่ม/แก้ไขจุดแวะ 

กรณีต้องการแวะพักระหว่างทาง การแวะพักระหว่างทางเป็นเรื่อง
ง่ายมาก สามารถเพิ่มจุดแวะบนเส้นทางของคณุหรือใกล้กับจุดหมาย
ปลายทาง จากน้ันระบบน าทางจะก าหนดเส้นทางใหม่ให้คุณ โดยไม่
จ าเป็นต้องค้นหาเส้นทางการขับขี่ส าหรับแต่ละจุดหมาย เมื่อไปถึง
จุดแวะ ระบบจะน าทางไปยังจุดหมายถัดไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้อง
ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ  

ในโหมดการน าทางแบบแอคทิฟ: 

 
แตะไอคอนค้นหา 

 
ป้อนหรือเลือกจุดหมาย – เลือก "อาหาร" 
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เลือก "ญี่ปุ่นและซชูิ" 

 
เลือก POI 

 
แตะ "เพิ่มลงในการเดินทาง" 

 
เพิ่มจุดแวะเรียบร้อย 
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บัตรจุดหมายปลายทาง 

ฟังก์ชันนี้ท าให้การไปที่ท างานและการขับรถกลับบ้านทุกวันสะดวก
ยิ่งขึ้น สามารถตั้งค่าบัตรจุดหมายปลายทางเพื่อใช้ฟังก์ชันการน า
ทางแบบวันทัชบนหน้าจอหลัก ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด จะทราบเวลา
การขับขี่โดยประมาณและตัวเลือกเส้นทางไปยังสถานที่ที่ส าคัญที่สุด
ส าหรับคุณเสมอ 

 
บัตรจุดหมายปลายทาง 

คุณสามารถตั้งค่าจุดหมายปลายทางด้วยตนเองในหน้าจอหลักของ
ระบบน าทางตามขั้นตอนต่อไปนี้: แตะ "…" -> "การตั้งค่าเพิ่มเติม" 
-> "บัตรจุดหมายปลายทาง" คุณสามารถตั้งค่าและแก้ไขที่อยู่ได้ใน
ช่องด้านล่าง "บ้าน" และ "ที่ท างาน" 
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คุณยังสามารถรีเซ็ต "ที่ท างาน" เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ได้ตามความ
ต้องการ 

 
ตั้งค่าบัตรจุดหมายปลายทาง 

 
ป้อนข้อมูลจากแปน้พิมพ์หรือรายการโปรด 
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ตัวเลือกและการตั้งค่า 

แตะไอคอน  เพื่อเข้าสู่เมนู "ตัวเลือก" ซึ่งจะแสดงตัวเลือกต่อไปน้ี: 

• ทิศทางแผนที่ 

• เปิด/ปิดการจราจร 

• แสดงบนแผนที ่

• แก้ไขจุดหมาย 

• การตั้งค่า EV 

• การตั้งค่าเพิ่มเติม 

ทิศทางแผนที่ 

แตะไอคอนเพื่อเปลี่ยนประเภทแผนที่  จากนั้น ไอคอนและ
สัญลักษณ์จะอัพเดทตาม ซึ่งมีการตั้งค่าดังน้ี: 

• 3D หัวรถช้ีขึ้น: แผนที่ 3D แบบมุ่งหน้าขึ้น ในโหมดน้ี ไอคอน
ต าแหน่งปัจจุบันจะมุ่งหน้าไปด้านบนเสมอ และแผนที่จะหมุน
ตาม 

• 2D หัวรถช้ีขึ้น: แผนที่ 2D แบบมุ่งหน้าขึ้น ในโหมดน้ี ไอคอน
ต าแหน่งปัจจุบันจะมุ่งหน้าไปด้านบนเสมอ และแผนที่จะหมุน
ตาม 

• 2D ชี้ข้ึนทิศเหนือ: แผนที่ 2D แบบชี้ขึ้นทิศเหนือ ในโหมดนี้ 
เมื่อรถเลีย้วซ้ายและขวาไอคอนต าแหน่งปัจจุบันจะเปลี่ยน
ทศิทางตาม 
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ระบบอาจเปลี่ยนไปใช้แผนที่ 2D แบบชี้ขึ้นทิศเหนือโดยอัตโนมัติ
ตามระดับการซูมของแผนที่ 2D แบบหัวรถช้ีขึ้นและแผนที่ 3D แบบ
หัวรถช้ีขึ้น 

เปิด/ปิดการจราจร 

แตะเพื่อปิด/เปิดตัวเลือก“ แสดงการจราจรบนแผนที่” 

แสดงบนแผนที ่

เมื่อแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ คุณจะไม่ต้องกังวลกับการหาสถานีชาร์จ
รถยนต์ไฟฟ้าอีกต่อไป และไม่ต้องกังวลกับการหาที่จอดรถเมื่ออยู่ใน
พื้นที่ใหม่ ระบบจะแสดงสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยรอบโดย
อัตโนมัติ รวมถึงจ านวนชั่วโมง ราคา สถานที่จอดรถและค่าใช้จ่าย 
คุณยังสามารถเลือกที่จะแสดงไอคอน POI อื่นๆ บนแผนที่ของคุณ 

 
แสดงบนแผนที ่
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แก้ไขจุดหมาย 

โปรดดูที่ "การเพิ่ม/แก้ไขจุดแวะ" 

การตั้งค่า EV 

แตะไอคอนเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์เครื่องชาร์จ EV 

o ความเร็วในการชาร์จ 

o ประเภทตัวเช่ือมต่อ 

 
การตั้งค่า EV 

การตั้งค่าเพิ่มเติม 

แตะ  และเลือก "การตั้งค่าเพิ่มเติม" เพื่อปรับฟังก์ชันต่อไปนี้
ตามการตั้งค่าการน าทาง: 

• บัตรจุดหมายปลายทาง 

• การตั้งค่าแผนที ่

• การตั้งค่าการน าทาง 

• การตั้งค่าการแจ้งเตือน 

• การจัดการประวัต ิ

• เกี่ยวกับ 
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บัตรจุดหมายปลายทาง 

โปรดดูที่ "บัตรจุดหมายปลายทาง" 

การตั้งค่าแผนที ่

แตะเพื่อเลือกการตั้งค่าแผนที่พื้นฐานที่จะแสดง: 

• สีของแผนที่ - เลือกจากตัวเลือกสแีผนทีส่ามแบบ: 

o อัตโนมัติ:เลือก "อัตโนมัติ" เพื่อเปลี่ยนโหมดโดยอัตโนมัติ
ตามสภาพแสง 

o กลางวัน (สีอ่อน) 

o กลางคืน (สีเข้ม) 

• จุดสังเกต 3D (ค่าเริ่มต้น "เปิด") - การตั้งค่านี้สามารถเปิด
หรือปิดได้ เมื่ออยู่ในสถานะเปิด ระบบจะแสดงจุดสังเกต 3D 
ทั้งหมดบนแผนที่ขณะซมูเข้าจากระดับ 5 ขึ้นไป 

• สิ่งก่อสร้าง 3D (คา่เริม่ต้น "ปิด") - การตั้งค่านี้สามารถเปิด
หรือปิดได้ เมือ่อยู่ในสถานะเปิด ระบบจะแสดงสิ่งก่อสร้าง 3D 
ทั้งหมดบนแผนที่ขณะซมูเข้าจากระดับ 3 ขึ้นไป 

• แสดงภูมิประเทศแบบ 3D (ค่าเริ่มต้น "ปิด") - การตัง้ค่านี้
สามารถเปิดหรือปิดได ้ เมื่ออยู่ในสถานะเปิด ระบบจะแสดง
ข้อมูลภูมิประเทศบนแผนที่ในมุมมอง 3 มิติ 
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การตั้งค่าการน าทาง 

แตะเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าการน าทาง ซึ่งมีตัวเลือกดังน้ี:  

• ซูมอัตโนมัติ (คา่เริ่มต้น "เปิด") - การตั้งค่านี้สามารถเปิดหรือ
ปิดได้ เมื่ออยู่ในสถานะเปิด ระบบจะปรับการซูมแผนทีเ่ป็น
ระดับการซูมทีเ่หมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อดรูายละเอียดที่
เพียงพอเมื่อรถยนต์ใกลถ้ึงจุดเลี้ยว หลังจากผ่านจุดเลี้ยว 
ระบบจะปรับระดับการซูมกลับสู่ระดับเดิมโดยอัตโนมัติ 

• เส้นทางที่ต้องการ:เส้นทางมีให้เลอืกสองรูปแบบ: เส้นทางที่
เร็วทีสุ่ดและเส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "เส้นทางที่เร็ว
ที่สุด" หมายถึงเส้นทางที่ใช้เวลาเดินทางน้อยทีสุ่ด และ 
"เส้นทางที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม" หมายถึงเสน้ทางที่
ประหยัดน้ ามันมากทีส่ดุ 

• หลีกเลี่ยงเส้นทาง:เลอืกลักษณะของถนนเพือ่หลีกเลี่ยง
เส้นทาง เช่น: 

o ทางหลวง 

o ถนนที่ยังไม่ได้ลาดยาง 

o เลนคาร์พูล 

o ท่าเรือข้ามฟาก 

o ถนนที่เก็บค่าผ่านทาง 

o อุโมงค์ 

o พรมแดนของประเทศ 
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• เปลี่ยนเส้นทางใหมโ่ดยอัตโนมัติ:สามารถใช้ตัวเลือกต่อไปน้ี
เพื่อเปลี่ยนเส้นทางใหม่:  

o เปลี่ยนไปเป็นเส้นทางที่ดีกว่าโดยอัตโนมัติ - ค านวณ
เส้นทางที่ดีกว่าใหม่โดยอัตโนมัติ - หากระบบตรวจพบ
ปัญหาการจราจรข้างหน้า ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางโดย
อัตโนมัต ิ

o ถามก่อนเปลี่ยนเส้นทางใหม่ (ค่าเริ่มต้น "ถูกเลือก") - 
หากระบบตรวจพบปัญหาการจราจรข้างหน้า ระบบจะ
แสดงหน้าต่างป๊อปอัพพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหา 
และคุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทางหรือยกเลิกได้ 

o ห้ามค้นหาเส้นทางที่ดีกว่า - ระบบจะไม่ค้นหาเส้นทางที่
ดีกว่า 

การตั้งค่าการแจ้งเตือน 

แตะเพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าการแจ้งเตือน 

o การแจ้งเตือนกล้องตรวจจับการจราจร - แสดงกล้อง
ตรวจจับการจราจรใดๆ ข้างหน้า 

การจัดการประวัต ิ

แตะเพื่อเข้าสู่ตัวเลือกประวัติ ซึ่งมีตัวเลือกดังนี้: 

• ลบจุดหมายลา่สุด - แตะ X เพื่อลบจุดหมายลา่สุด 

• ลบประวัติการค้นหา - แตะ X เพื่อลบประวัติการค้นหา 

• ลบรายการโปรด - ลบรายการโปรดทั้งหมดทีคุ่ณบันทึกเพยีง
แตะครั้งเดียว 
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เก่ียวกับ 

แตะเพื่อแสดงข้อมูลซอฟต์แวร์ เช่น: 

•  ข้อตกลงและเงื่อนไข 

• ค าชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล 

• เวอร์ชันระบบน าทาง 

• เวอร์ชันข้อมูลแผนที่ 

• วันหมดอายุของบริการเชื่อมต่อ 
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ค าถามที่ถามบ่อยๆ (FAQs) 

ข้อมูลแผนที่ 

ลักษณะโครงข่ายถนนรวมอยู่ในฐานข้อมูลแผนที่ของข้อมูลแผนที่ 
คุณลักษณะประกอบด้วยชื่อถนน ที่อยู่ถนน และข้อจ ากัดในการ
เลี้ยว พื้นที่โดยละเอียดประกอบด้วยถนนสายหลัก ถนนเล็กและ
ถนนในชุมชนทั้งหมด พื้นที่โดยละเอียดรวมถึงจุดที่น่าสนใจ (POI) 
เช่น ร้านอาหาร สนามบิน ธนาคาร โรงพยาบาล สถานีต ารวจ 
ปั๊มน้ ามัน สถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ 

ฐานข้อมูลแผนที่อาจไม่รวมพื้นที่ใหม่หรือข้อแก้ไขฐานข้อมูลแผนที่ที่
เสร็จสิ้นหลังจากวาดแผนที่ ในพื้นที่แผนที่โดยละเอียด ระบบน าทาง
จะให้การน าทางที่ครบสมบูรณ์ 

โต้ตอบกับแผนที่ 

คุณสามารถโต้ตอบกับจอแสดงผลระบบน าทางได้โดยการแตะพื้นที่
ต่างๆ ของหน้าจอ หากต้องดูแผนที่ สามารถ: 

• ขยายแผนที่: 

o แตะ "+" 

o กางนิ้วช้ีและนิ้วหัวแม่มือออก 

o แตะสองครั้งด้วยนิ้วมือเดียว 

• ย่อแผนที่: 

o แตะ "-" 

o ปล่อยให้นิ้วช้ีและนิ้วหัวแม่มือเข้าหากัน 

o แตะสองครั้งด้วยสองนิ้วมือ 

• เลื่อนแผนที่: 
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o ลากหนึ่งนิ้วมือไปทางซ้าย ขวา บนหรือล่าง 

• หมุนแผนที่: 

o วางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บนแผนที่แล้วหมุนทั้งสองไป
ทางซ้ายหรือขวา 

• เปลี่ยนระหว่างมมุมอง 2D และ 3D: 

o วางสองนิ้วมือบนแผนที่แล้วปัดขึ้นหรือลง 

การปิดเสียง 

ในโหมดการน าทางแบบแอคทิฟ สามารถปิดเสียงเมื่อใช้งานระบบ
น าทาง แตะไอคอนล าโพงทางด้านซ้าย  

การน าทางเลน 

กรณีมีข้อมูลพร้อม แผนที่จะแสดงข้อมูลเลนของทางแยกข้างหน้า 

 
การน าทางเลน 
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มุมมองทางแยก 

เมื่อก าลังขับรถอยู่บนทางด่วนและเข้าใกล้ทางออก ภาพเลนจะ
แสดงบนหน้าจอ และรถยนต์จะต้องอยู่ในเลนนี้เพื่อท าการเลี้ยว
ถัดไป 

 
มุมมองทางแยก 

มุมมองจุดหักเลี้ยว 

เมื่อรถยนต์ใกล้จะเลี้ยวและจุดเลี้ยวถัดไปจะปรากฏขึ้นอีกไม่นาน 
เมนูจุดหักเลี้ยวจะแสดงไว้ด้านล่างเมนูการเลี้ยวหลัก ระบบจะส่ง
เสียงเตือนการหักเลี้ยวเพื่อเตือนว่าจะมีการหักเลี้ยว 

 
จุดหักเลี้ยว 
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การซูมอัตโนมัติ 

เมื่อก าลังจะเลี้ยว แผนที่จะซูมเข้าโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงไอคอน
รถยนต์และค าแนะน าถัดไปเพื่อแสดงมุมมองที่ดีกว่าส าหรับการ
เลี้ยว หลังจากเลี้ยวเสร็จ ระบบจะกลับไปที่ระดับการซูมก่อนหน้า 

กรณีไม่มีเส้นทางที่ดีกว่า 

ระหว่างการน าทางแบบแอคทิฟ หากระบบตรวจพบว่ามีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นข้างหน้า แต่ไม่มีเส้นทางที่ดีกว่า ระบบจะส่งเสียงเตือนและ
แสดงสัญญาณเตือนอย่างรวดเร็ว การท างานนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
ต่อเหตุการณ์ 

รายการทางออกทางด่วน 

แตะไอคอนทางออกที่ด้านขวาของชื่อถนนปัจจุบันด้านล่างแผนที่
เพื่อเปิดรายการทางออก ไอคอนนี้จะแสดงเมื่อทางด่วนมีทางออกที่
ชัดเจนเท่านั้น 

เมื่อขับรถบนถนนที่มีทางออกที่ก าหนด คุณอาจสามารถใช้รายการ
ทางออกได้ รายการทางออกจะแสดงจ านวนทางออก ระยะทาง
ระหว่างต าแหน่งรถยนต์ปัจจุบันกับทางออก และจุดจอดรถที่อาจจะ
ว่างอยู่และไปได้สะดวก เช่น ป๊ัมน้ ามัน ร้านอาหารและที่พักอาศัย 
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ทางออกทางด่วน 

 
รายการทางออกทางด่วน 

สัญญาณเตือนเหตุการณ์จราจร 

ระหว่างการน าทางแบบแอคทิฟและไม่แอคทิฟ ไอคอนสัญญาณ
เตือนเหตุการณ์จราจรและข้อมูลสภาพการจราจรจะแสดงบนแผนที่ 

 
สัญญาณเตือนอุบัติเหต ุ
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เมนูการเลี้ยวถัดไป 

ในระหว่างการน าทางแบบแอคทิฟ ลูกศรเลี้ยวระยะทางจากจุดเลี้ยว 
และชื่อถนนที่จะเลี้ยวเข้าส าหรับการเลี้ยวถัดไปจะแสดงในเมนู "การ
เลี้ยวถัดไป" ที่ด้านบนของแผนที่ เวลาโดยประมาณที่จะไปถึง (ETA) 
ระยะทางถึงจุดหมายและสัญญาณการจราจรจะแสดงที่ด้านขวาของ
แผนที่ 

 
เมนูการเลี้ยวถัดไป 

การปิดการน าทางและการเดินทางต่อ 

แตะไอคอนยกเลิกที่มุมขวาบนเพื่อปิดการน าทางแบบแอคทิฟและก
ลับไปที่การน าทางแบบไม่แอคทิฟ หากการน าทางแบบแอคทิฟถูก
ยกเลิกก่อนที่จะไปถึงจุดหมาย หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอ คุณสามารถเลือกที่จะ "เดินทางต่อ" หรือไม่ 

หากการน าทางแบบแอคทิฟถูกยกเลิกก่อนหน้านี้ สามารถเดินทาง
ต่อได้โดยแตะตัวเลือกในหน้าต่างป๊อปอัพ "เดินทางต่อ" 

 
การปิดการน าทางและการเดินทางต่อ 
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ตัวเลือกเส้นทาง 

สามารถดูเส้นทางการขับขี่ที่แตกต่างกันได้สามเส้นทางและเวลา
โดยประมาณที่จะไปถึงจุดหมาย และเลือกเส้นทางที่คุณต้องการ 
ตัวเลือกเส้นทางของคุณจะพิจารณาการปิดถนนและสภาพ
การจราจรในปัจจุบันด้วย คุณไม่ต้องกังวลกับการปิดถนน การ
เปลี่ยนเส้นทางใหม่และการจราจรที่ไม่คาดคิด 

 
แตะเส้นทาง 

 
เลือกเส้นทาง 
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เพ่ิมลงในที่โปรด 

แตะไอคอนที่โปรดเพื่อเพิ่ม POI ปัจจุบันลงในที่โปรด 

 
วิธีบันทึกลงในทีโ่ปรด 
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ค าสั่งเสียงที่ใช้บ่อย 

• ขยายแผนที ่

• ย่อแผนที่ 

• เปลี่ยนเป็นโหมดการน าทาง 

• ค้นหาปั๊มน้ ามัน 

• ค้นหาโรงพยาบาล 

• ค้นหาร้านอาหาร 

• ตั้งค่าทีอ่ยู่บ้าน 

• ตั้งค่าทีอ่ยู่ทีท่ างาน 

• ค้นหาร้านอาหารตามเสน้ทาง 

• กลับบ้าน 

• ไปที่ท างาน 

• ขยายแผนที่ให้ใหญ่สุด 

• ยกเลิกเส้นทาง 

• เปิดแผนที ่
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Apple CarPlay & EasyCon 

Apple CarPlay 

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ iPhone กับระบบในรถยนต์โดยผ่านช่อง
เสียบ USB ส าหรับ Apple CarPlay 

2. การใช้ CarPlay เชื่อมต่อโทรศพัท์ iPhone กับรถของคณุ
เป็นวิธีการเชื่อมตอ่ที่อัจฉริยะและปลอดภยักว่า สามารถใช้ 
CarPlay เพื่อแสดงหน้าจอโทรศพัท์ iPhone บนหน้าจอ
ภายในรถในระหว่างการขับรถ คุณสามารถขอเส้นทาง 
รับสาย/เรียกสาย รับส่งข้อความ และฟังเพลงได้ เพื่อให้คณุ
มีสมาธิในการขับรถ เพยีงต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์ iPhone 
ของคณุก็สามารถใช้งานได้ 

3. ห้ามใช้โทรศัพทม์ือถอืในระหว่างการขับรถ เพือ่หลีกเลีย่ง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

4. แตะ  เพื่อกลับไปที่ระบบ i-Smart ในรถยนต์จาก 
Apple CarPlay 

5. ปลดการเชื่อมต่อโทรศพัท์ iPhone เพือ่ออกจาก Apple 
CarPlay 
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EasyCon 

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ Android กับระบบในรถยนต์โดยผา่นช่อง
เสียบ USB ส าหรับ EasyCon EasyCon บนรถยนต์ MG 
รองรับระบบ Android เท่านั้น 

2. EasyCon รวมถึงฟังก์ชนัการน าทาง เพลง เสยีง และ
โทรศัพท์มือถอื ปัดไปด้านซ้ายเพื่อเข้าสู่หนา้ถัดไปเพื่อดูแอป
พลิเคชันเพิ่มเตมิ 

3. คุณสามารถใช้ปุ่มลัด (เล่น/หยุด/ถัดไป) เพื่อควบคุมแหล่ง
เพลงในขณะนั้น คณุสามารถกดปุ่มลัดของโมดลูโทรศพัท์
เพื่อเพิ่มรายชือ่ผู้ติดต่อ VIP และเรยีกสายด่วน 
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แอปพลิเคชันมือถือ 

ส าหรับรถทีส่ามารถเชือ่มต่อกับอินเตอรเ์น็ตได้ ผู้ใช้งานสามารถสั่ง
การรถผา่นแอปพลิเคชันมือถือได้ รวมถึงดสูถานะรถยนต์ วางแผน
เส้นทางการเดินทาง ตรวจสอบต าแหน่งรถ จัดการข้อมลูรถ เป็นต้น 

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

ผู้ใช้งานสามารถดาวนโ์หลดแอปพลิเคชันได้ด้วยสองวิธีต่อไปนี้: 

1. สแกนคิวอารโ์ค้ดเพื่อรับลิงก์ดาวน์โหลด 

2. ดาวน์โหลดจากแอปสโตร์ 

• ส าหรับระบบปฏิบัติการ iOS ผู้ใช้งานสามารถคน้หาค าวา่ 
“MG iSMART” ใน App Store และท าการดาวน์โหลด
ลงเครื่อง 

• ส าหรับระบบปฏิบัติการ Android ผู้ใช้งานสามารถค้นหา
ค าว่า “MG iSMART” ใน Google Play Store และท า
การดาวน์โหลดลงเครื่อง 

หมายเหตุ: ส าหรับระบบ iOS มือถือของคุณตอ้งเป็นระบบ iOS 
9.0 หรือ iOS 9.0 ขึ้นไปจึงจะสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอป
พลิเคชันได ้

หมายเหตุ: ส าหรับระบบ Andriod มือถือของคุณต้องเป็นระบบ 
Android 6.0 หรือ Android 6.0 ขึ้นไปจึงจะสามารถดาวน์
โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันได ้
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ลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช ้

อินเตอรเ์ฟสหลักของแอปพลิเคชัน 

[ลงทะเบียน] 

แตะ [ลงทะเบยีน] ในอนิเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชันเพื่อเขา้
อินเตอรเ์ฟสการลงทะเบียน ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนด้วย
หมายเลขโทรศพัทไ์ด้ 
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[เข้าสู่ระบบ] 

หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนบัญชีแล้ว ให้แตะ [เข้าสู่ระบบ] ใน
อินเตอรเ์ฟสหลักเพือ่เขา้อินเตอร์เฟสการเขา้สูร่ะบบ ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าสู่ระบบของแอปได้โดยการพมิพ์หมายเลขโทรศพัท์และ
รหัสผา่น 
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รีโมทควบคุม 

แตะ [รโีมทควบคมุ] ในอินเตอรเ์ฟสหลักเพือ่เขา้อินเตอร์เฟสรโีมท
ควบคุม 

• ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะรถยนตไ์ด้ 

• ผู้ใช้งานสามารถล็อคหรอืปลดลอ็ครถโดยไม่ต้องอยู่กับรถยนต์
ก็ได้ เช่น ในที่ท างาน 

• ผู้ใช้งานสามารถเปิดเครือ่งปรับอากาศล่วงหน้าด้วยรีโมทใน
วันที่มีอากาศร้อนได ้

• ผู้ใช้งานสามารถค้นหาต าแหน่งของรถได้อยา่งรวดเร็วด้วยการ
ใช้ฟังก์ชัน “ค้นหารถยนต”์ 

• ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จไดโ้ดยการกดปุ่ม 
"ก าลังชาร์จ" 
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สถานะรถยนต์ 

หลังจากเข้าสูร่ะบบในแอป ระบบจะตรวจสอบข้อมูลสถานะรถยนต์
โดยอัตโนมัติ ซึ่งโดยหลกัๆ แล้วจะเป็นการตรวจสอบสถานะ เช่น 
สถานะการลอ็คประตู แรงดันลมยาง และสถานะเครื่องยนต์ หาก
พบความผิดปกติในรถยนต์ แอปจะแสดงความผิดปกติและสาเหตุที่
เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้งานสามารถไปยังศูนย์ MG ใกล้เคียงเพื่อ
ตรวจเช็ครถยนต์ หากรถอยู่ในสถานะปกติ ผู้ใช้งานสามารถใช้
รถยนต์ได้อย่างปลอดภยั 
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รีโมทควบคุม 

การล็อค/ปลดล็อค 

1. แตะไอคอน [ลอ็ค] หรือ [ปลดล็อค] 

2. พิมพร์หัสประจ าตัวตามที่แอปแจ้งขึ้นมา หากรหัสประจ าตัว
ผิดพลาด ให้พิมพอ์ีกครัง้ 

3. เมื่อเซริ์ฟเวอรย์ืนยันรหัสประจ าตัวส าเร็จแล้ว รถจะ
ด าเนินการลอ็ค/ปลดลอ็คและแอปจะส่งขอ้มลูกลับมา 
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เปิด/ปิด AC 

1. แตะไอคอน [เปิด AC] หรือ [ปิด AC] 

2. พิมพร์หัสประจ าตัวตามที่แอปแจ้งขึ้นมา หากรหัสประจ าตัว
ผิดพลาด ให้พิมพอ์ีกครัง้ 

3. เมื่อเซริ์ฟเวอรย์ืนยันรหัสประจ าตัวส าเร็จแล้ว รถจะ
ด าเนินการเปิด/ปิด AC และแอปจะส่งขอ้มลูกลบัมา 

หมายเหตุ: เมือ่เปิด AC เครื่องยนต์จะสตารท์ขึ้นแต่ไม่สามารถ
ขับเคลื่อนรถยนต์ได้ เมื่อปิด AC เครื่องยนตจ์ะดับลง 

หมายเหตุ: หากรถไม่มกีารใช้งานใดๆ ภายใน 10 นาที จะดับ
เครื่องยนต์และปิด AC  
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คน้หารถยนต์ 

• ไปยังรถยนต์ ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อค้นหารถยนต์ในระยะสั้นๆ โดย
จะมีเส้นทางทีส่ามารถเดินไปยังรถยนต์ได ้

• เสียง/ไฟส่องสว่าง ฟังก์ชันนี้เหมาะสมส าหรับผูใ้ช้งานที่ไม่
สามารถหารถของตนเองได้ เช่น รถอยู่ในที่จอดรถใต้อาคาร 
เวลากลางคืน เป็นต้น ให้แตะ [เสยีง/ไฟสอ่งสวา่ง] และใส่รหสั
ประจ าตัว หลังจากยืนยนัเสร็จแล้ว รถจะส่งเสียงและเปิดไฟ
เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหารถเจอ แตะอีกครั้งเพือ่ปิดการใช้
งานฟังก์ชัน 
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แผนการเดินทาง 

แตะ [การเดินทาง] ในอนิเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชันเพื่อเขา้
อินเตอรเ์ฟสค้นหา POI ผู้ใช้งานสามารถค้นหา POI ที่ระบบแนะน า
ได้ เช่น “ศูนย์บริการ MG” “ที่จอดรถ” “ปั๊มน้ ามัน” “ร้านอาหาร” 
“โรงภาพยนตร์” “ธนาคาร” เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้ใช้งานยัง
สามารถใส่ POI ที่ต้องการด้วยตนเอง 

• ผู้ใช้งานสามารถส่ง POI ที่ค้นพบในการค้นหาไปยังระบบ
เครือ่งเสยีงในรถ จากนัน้จึงน าที่อยู่มาใช้กับระบบน าทาง 

• หากผู้ใช้งานไม่ต้องการไปยัง POI ทีค่้นพบในการค้นหาทันที 
ผู้ใช้งานสามารถแตะ [บนัทึก] เพือ่บันทึก POI ไปที่รายการ
โปรดของฉัน แตะรายการโปรดทีมุ่มขวาบนเพือ่ดูข้อมลู POI ที่
เก็บไว้ 

• แตะสรา้งแผนการเดินทางเพือ่เข้าอินเตอรเ์ฟสการกรอก
แผนการเดินทาง แผนการเดินทางสามารถส่งไปยังระบบเครือ่ง
เสียงในรถ หลังจากกรอกข้อมูลที่จ าเป็นตามการแจ้งเตือน 
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การซิงโครไนซ์ปฏิทิน 

แตะปุ่มปฏิทินเพือ่ซิงก์เหตุการณ์ปฏิทินกับแผนการเดินทางและ
ส่งไปยังรถยนต ์

• หากแอปได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน แอปจะได้รบัเหตุการณ์
ปฏิทิน 

• ผู้ใช้งานสามารถซิงก์เหตุการณ์ปฏิทินกับแผนการเดินทางและ
สามารถสร้างและส่งไปที่รถ 
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ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ 

แตะ [ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชัน 
เพื่อเขา้อินเตอร์เฟสขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์
สามารถสร้างขอบเขตรกัษาความปลอดภยัส าหรับการใช้งานรถยนต์
และแสดงสถานะรถยนต์ในแอปอยู่ตลอดเวลา 

ผู้ใช้งานสามารถตั้งขอบเขตอิเล็กทรอนิกสไ์ว้ที่บา้น บริษัท โรงเรยีน
หรือต าแหน่งอื่นๆ โดยการเลอืกขอบเขตที่ต้องการ ก าหนดข้อความ
แจ้งเตือนเมือ่รถเข้าหรอืออกพื้นที่ที่ก าหนดไว้ หลังจากรถขับเข้า
หรือออกพื้นทีท่ี่ก าหนดไว้ สญัญาณรักษาความปลอดภัยจะดังขึ้น
และแอปจะส่ง SMS ให้เจ้าของรถ 
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การจัดการรถยนต์ 

แตะ [การจัดการรถยนต์] ในข้อมูลส่วนบุคคลของแอปเพื่อเขา้
อินเตอรเ์ฟสการจัดการรถยนต์ ซึ่งจะแสดงข้อมลูของรถยนต์ที่
ผู้ใช้งานได้ผูกข้อมลูไว ้

หากผู้ใช้งานมีรถมากกวา่หนึ่งคัน ให้แตะปุ่ม [เพิ่ม] ที่มุมขวาบน 
กรอกข้อมลูเกี่ยวกับรถที่จะเพิม่ตามที่ระบบก าหนดเพื่อท าการเพิ่ม
รถยนต์ หลังจากนั้น ผู้ใช้งานก็จะสามารถเปลีย่นเป็นรถที่ใช้ใน
ปัจจุบันและท าการควบคุมรถได้อยา่งอสิระ 

 



แอปพลิเคชันมือถือ 

128   

ค้นหาสถานีชาร์จ 

คุณสามารถค้นหาเครื่องชาร์จด้วยวิธีต่อไปนี้ 

1. แตะ POI  ของเครื่องชาร์จ 

2. แตะที่  หน้าจัดการการชาร์จ 
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ตัวกรอง 

แตะไอคอนตัวกรอง  เพื่อตั้งคา่เงื่อนไขการค้นหาต่อไปนี ้

รูปแบบการชาร์จ: DC, AC 

ความพรอ้มให้บริการ: พร้อมให้บริการ, ไมพ่รอ้มให้บริการ 

คุณยังสามารถปอ้นค าส าคัญเพือ่ค้นหาเครือ่งชาร์จ 
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รายละเอียดของสถานีชาร์จ 

แตะที่สถานีชาร์จเพื่อดรูายละเอียดต่อไปน้ี 

1. หมายเลขสถานีชาร์จ 

2. ประเภทของหัวชาร์จ 

3. รูปแบบการชาร์จ 

4. ราคา 

5. จ านวนเครือ่งชาร์จทีพ่รอ้มให้บริการ 

6. หมายเลขโทรศพัท ์

7. เวลาท าการ 

สามารถบันทึกหรือส่ง POI ไปที่รถของคณุเพือ่น าทาง 
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การจัดการรถยนต์ไฟฟ้า 

คุณสามารถดูข้อมูลการชาร์จต่อไปน้ี:ภาพรถ, สถานะการชาร์จ, 
เปอร์เซ็นต์พลังงานไฟฟา้ปัจจุบัน, ระยะทางคงเหลือ, เวลาคงเหลอื, 
เวลาในการชาร์จ, แรงดนัไฟฟา้, กระแสไฟ 

การควบคมุการชาร์จระยะไกลผ่านบลูทูธ: 

หลังจากเชื่อมต่อทั้งหัวชาร์จและบลูทูธ ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่มเริ่ม
ชาร์จ/จบการชาร์จที่ด้านล่างของหน้าการจัดการการชาร์จเพื่อเริ่ม
ชาร์จ/จบการชาร์จโดยควบคุมผ่านบลทููธภายในระยะทีม่ี
ประสิทธิภาพ 
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เครื่องชาร์จของฉัน 

นอกจากสามารถดูข้อมลูของเครือ่งชาร์จที่ถูกผกูไว้แล้ว ยังสามารถ
ใช้งานต่อไปนี้: 

1. แตะปุ่ม "เพิ่ม" เพื่อผูกเครื่องชาร์จส่วนบุคคลโดยสแกนควิ
อารโ์ค้ดหรอืใส่รหสั 

2. แก้ไขช่ือเครือ่งชาร์จ 

3. ปัดไปด้านซ้ายเพือ่ยกเลกิการผูกเครือ่งชาร์จ 

4. ตรวจเช็คเครื่องชาร์จทีถู่กผูกไว้ผ่านบลทููธ 

5. Card-Free สามารถใช้เครื่องชาร์จได้โดยไม่ตอ้งใช้บัตรหรือ
ใช้โทรศพัท์มอืถือที่ถูกผกูไว้ คุณสามารถเลือกทีจ่ะเปิด/ปิด
ฟังก์ชันนี้  
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Card-Free 

ผู้ใช้งานสามารถเปิด/ปิด Card-Free ได้ในหน้านี้ 
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การตรวจเช็คเครื่องชาร์จ 

หน้าจอจะแสดงผลการตรวจเช็คและวิธีแก้ปัญหา 

หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจเช็ค ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มด้านล่างเพือ่
ท าการตรวจเชค็อีกครั้ง 
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Passion Service 

แตะ [Passion Service] ในอินเตอรเ์ฟสหลักของแอปพลิเคชันเพื่อ
เข้าอินเตอร์เฟสขอ้มูลการบ ารุงรักษา ขอ้มลูการบ ารุงรักษาจะ
ประกอบไปด้วย ไปยังศนูย์บริการ โมบายเซอรว์ิส รายการนัดหมาย 
ประวัติการบ ารุงรักษา 
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ไปยังศูนย์บริการ 

• แตะ [ไปยังศูนย์บริการ] ในอินเตอร์เฟสหลักของ Passion 
Service เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการค้นหาศูนย์บรกิาร ผู้ใช้งาน
สามารถใส่ชื่อศูนย์บริการที่ต้องการได ้

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [นัดหมายออนไลน์] เพือ่กรอก
แบบฟอร์มการนัดหมายและท าการนัดหมายกับศูนย์บริการ 

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [ส่ง] เพื่อส่งศูนย์บริการที่ค้นพบไปยัง
ระบบเครือ่งเสยีงในรถ จากนั้นจึงน าที่อยูม่าใช้กับระบบน าทาง 

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [โทร] เพื่อท าการโทรดว่น รวมถึงนัด
หมายกับศูนย์บริการ 

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [ไป] เพือ่เริม่การน าทาง 
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โมบายเซอร์วิส 

• แตะ [โมบายเซอร์วสิ] ในอินเตอรเ์ฟสหลักของ Passion 
Service เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสโมบายเซอร์วสิ 

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [นัดหมายออนไลน์] เพือ่กรอก
แบบฟอร์มการนัดหมายและนัดหมายโมบายเซอร์วสิ 

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [โทร] เพื่อท าการโทรดว่นและนัด
หมายโมบายเซอรว์ิสกับคอลเซ็นเตอร ์
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รายการนัดหมาย 

• แตะ [รายการนัดหมาย] ในอินเตอร์เฟสหลักของ Passion 
Service เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสรายการนัดหมาย ผู้ใช้งาน
สามารถดูข้อมูลรายการนัดหมายได ้

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [โทร] เพื่อท าการโทรดว่น รวมถึง
ติดต่อศูนย์บริการ 

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [ไป] เพือ่เริม่การน าทาง 
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ประวตัิการบ ารุงรักษา 

• แตะ [ประวัติการบ ารุงรกัษา] ในอินเตอร์เฟสหลักของ 
Passion Service เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสประวัติการบ ารุงรักษา 
ซึ่งจะแสดงรายการประวัติการบ ารุงรักษา 

• แตะปุ่ม [สร้าง] ที่มุมขวาบน กรอกข้อมลูเกี่ยวกบัประวัติการ
บ ารุงรักษาที่จะเพิ่มตามที่ระบบก าหนดเพื่อท าการเพิม่ประวัต ิ

• แตะปุ่ม [ให้คะแนนบริการนี้] เพื่อให้คะแนนบรกิารนี้ 
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ข้อมูลส่วนบุคคล 

แตะ [ข้อมูลส่วนบุคคล] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลเิคชันเพือ่
เปิดอินเตอร์เฟสขอ้มลูสว่นบุคคล ขอ้มลูส่วนบุคคล เช่น รหสั
ประจ าตัว การตั้งคา่รหสัผ่านลงชื่อเขา้ใช้ บันทึกแผนการเดินทาง
หรือสถานที่โปรด ค าแนะน าส าหรับการพฒันาประสบการณ์ผู้ใช้งาน 
ฯลฯ จะถูกรวมอยู่ในอนิเตอร์เฟสดังกล่าว 
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การสแกนคิวอาร์โค้ด 

การสแกนคิวอาร์โค้ดใช้ส าหรับเข้าสู่ระบบในรถยนต์ 

• แตะปุ่ม [ ] ที่มุมขวาบนในอินเตอรเ์ฟส [ข้อมูลสว่นบุคคล] 
สแกนคิวอารโ์ค้ดบนจอภาพระบบเครือ่งเสยีงในรถยนต์และ
ยืนยันการเข้าสูร่ะบบ 
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ข้อมูลของฉัน 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานส าหรับการลงทะเบียนจะสามารถเปิดดู
ได้ และขอ้มลูบางอย่างยังสามารถอัพเดทได้ด้วย โทรศพัท์รถจะ
ติดต่อกับบุคคลติดต่อฉกุเฉินผ่านหมายเลขติดต่อฉุกเฉินที่กรอกโดย
ผู้ใช้งานในกรณีฉุกเฉิน 
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ตั้งค่ารหัสประจ าตัว 

รหัสประจ าตัวเป็นรหัสยืนยันส าหรับควบคุมรถยนต์ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภยัของรถยนต์ 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลหมายเลขตัวถังของรถที่จะรเีซ็ตรหัส
ประจ าตัวโดยการใส่หมายเลขโทรศพัท์เพื่อยืนยนัว่าเป็นการ
ด าเนินการโดยผู้ใช้งาน หลังจากยืนยันส าเร็จแลว้ ผู้ใช้งานจะได้รับ
ข้อความทีม่ีรหัสยืนยัน ใส่รหัสยืนยัน รีเซ็ตรหัสประจ าตัว และยืนยัน
รหัสประจ าตัวใหม่เพื่อก าหนดรหัสประจ าตัว 
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การตั้งค่าสัญญาณแจ้งเตือน 

ผู้ใช้งานสามารเปิดหรือปิดสัญญาณแจ้งเตือนได้ 

หากรถอยู่ในสถานะผิดปกติ ระบบจะส่งข้อความไปยังแอป 
สัญญาณแจ้งเตือนถูกเปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น 

หากเกิดการสตาร์ทเครือ่งยนต์ ระบบจะส่งข้อความไปยังแอป 
สัญญาณแจ้งเตือนถูกเปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น 
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แผนการเดินทาง 

ผู้ใช้งานสามารถก าหนดแผนการเดินทางในฟังก์ชันการเดินทาง ดู
แผนการเดินทางที่จัดเก็บไว้ในอินเตอร์เฟสแผนการเดินทาง และลบ
ประวัติแผนการเดินทา 
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รายการโปรด 

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกสถานทีโ่ปรดในฟังก์ชันการเดินทางและดูที่
อยู่ที่จัดเก็บไว้ในอินเตอร์เฟส “รายการโปรด” 

ผู้ใช้งานสามารถแตะ [ก าหนด] เพือ่ก าหนดแท็กส าหรับต าแหน่ง 
หรือแตะ [ส่ง] เพือ่ส่งต าแหน่งไปยังระบบเครือ่งเสียงในรถเพื่อใช้ใน
ระบบน าทาง แตล่ะแทก็สามารถใช้ก าหนดได้ 10 ต าแหน่ง 
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ข้อเสนอแนะ 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกปัญหาที่ต้องการติชม กรอกข้อมลู และกดส่ง
เพื่อเสร็จสิ้นการให้ข้อเสนอแนะ 
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คอลเซ็นเตอร์ 

ผู้ใช้งานสามารถแตะหมายเลขคอลเซ็นเตอร์เพือ่ท าการโทรด่วน 
รวมถึงติดต่อการบริการลูกค้าและแก้ไขปัญหา โดยแตะมมุซ้ายบน
ของอินเตอร์เฟสหลักของแอป 

ผู้ใช้งานสามารถท าการรีโมทควบคมุหรือขอเสน้ทางไปยังจุด POI ที่
ต้องการผา่นทางคอลเซน็เตอร์ และสามารถให้ค าติชมผา่นทางคอล
เซ็นเตอร์เพื่อน าไปพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

ประเภทปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ เช่น ปัญหาด้านการสอบถามการ
ใช้งานระบบ ปัญหาด้านการควบคมุรถยนต์ รวมถึงการให้ค าแนะน า
และขอ้รอ้งเรยีน 

การตั้งค่าภาษา 

ผู้ใช้งานสามารถเปลีย่นภาษาตามความต้องการได้ แอปพลิเคชันนี้
รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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การตั้งค่ารูปแบบ 

ผู้ใช้งานสามารถเปลีย่นรูปแบบตามความตอ้งการได้ แอปพลิเคชันนี้
รองรับรูปแบบสองประเภท 

• ผู้ใช้งานสามารถแตะที่การตั้งค่ารูปแบบ 

• เข้าสูอ่ินเตอรเ์ฟสการตั้งค่ารูปแบบและเลอืกรูปแบบที่คุณชื่น
ชอบ 

เกี่ยวกับ 

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูล เวอร์ชันแอปพลิเคชัน เกี่ยวกับ MG ทิป 
การให้คะแนน นโยบายความเป็นส่วนตัว อพัเดต ตัวอย่างค าสั่งเสยีง
เป็นต้น และยังสามารถดาวน์โหลดคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ได ้
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ศูนย์ข้อความ 

ผู้ใช้งานสามารถแตะกลอ่งข้อความที่มุมขวาบนของอินเตอร์เฟส
หลักของแอปเพื่อเขา้ศนูย์ข้อความ ดรูายละเอยีดข้อมลูของสัญญาณ
แจ้งเตือน การควบคุมรถยนต์และข่าวประกาศ 
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