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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
ก่อให้เกิดการ ลัดวงจร หากต้องท าการตรวจสอบภายในหรอื
ต้องท าการปรับปรุงซอ่มแซม กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการที่ได้รับ
การแต่งต้ัง 

• ระบบเครือ่งเสยีง-น าทางนี้หา้มสัมผัสกับของเหลว 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 าให้ ระบบเกิดความเสยีหายอย่างถาวร 

• 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
เครือ่งยนต์ได ้

• 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 (คุณสามารถใช้ปากกาแตะหน้าจอเพือ่ท าการสอบ
เทียบพิเศษได)้ 

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
สญัญาณสารสนเทศ กรณีที่ไม่มีสญัญาณ บริการบางส่วนที่
ต้องพึ่งพาเครือขา่ยจะถกูจ ากัด 
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• ระหว่างการเดินทาง ควรปรับระดับเสยีงให้เหมาะสมเพือ่ฟัง
ข้อมูล ถนนและรถยนตอ์ย่างชัดเจน 

• หลังจากดับเครื่องยนตแ์ละล็อคประตูรถ ระบบเครื่องเสียง-น า
ทางก็จะหยุดท างานเช่นกัน ขณะนี้เพยีงกดปุ่มพาวเวอร์ก็
สามารถใช้งานต่อได้ แต่มีความเสีย่งท าให้แบตเตอรี่ขาดไฟ 
โปรดสตารท์เครื่องยนตอ์ีกครั้ง 

ข้อควรระวังในการใช้จอภาพ 

• ป้องกันไม่ให้จอภาพโดนแสงแดดโดยตรง หากจอภาพโดน
แสงแดดเป็นเวลานานจะท าให้อณุหภูมิจอภาพสูงจนเสยีหาย 

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

• ต้องหลีกเลีย่งลมร้อนหรือลมเย็นของระบบปรับอากาศเป่าไป
ยังจอภาพโดยตรง มิฉะนั้นจะท าให้อุปกรณ์น าทาง-เครื่องเสียง
โดนความรอ้นหรือความชื้นจนเสียหาย 

• ห้ามลากหรอืกดจอภาพอย่างแรง มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดรอยขีด
ข่วนหรือเสียหาย 

• หากต้องการก าจัดฝุ่นหรือท าความสะอาดจอภาพ ต้องปิด
แหล่งจ่ายไฟของระบบก่อน จากนั้นใช้ผ้าเนื้อนุม่และแห้งมา
เช็ดหน้าจอ ต้องเช็ดจอภาพด้วยความระมัดระวัง อยา่ท าให้
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หน้าจอมีรอยขีดข่วน หา้มใช้สารเคมทีี่มีฤทธิร์ะคายเคืองหรือ
กัดกร่อน 

• เมื่อไฟหน้าจอแสดงผลหมดอายุการใช้งาน แสงหน้าจอจะมืด
ลงและไมส่ามารถมองเห็นภาพไดอ้ีก ในกรณีนี้ กรุณาติดต่อ
ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งต้ังจาก MG เพื่อท าการตรวจสอบ
ซ่อมแซม 

รูปแบบไฟล์ที่เหมาะสมกับระบบเครื่องเสียง ข้อควรระวัง 

• ระบบเครือ่งเสยีงอาจจะไม่สามารถระบุอุปกรณ์บันทึกข้อมลู
ภายนอกบางชนิดหรือไม่สามารถเล่นไฟลไ์ด้อยา่งถูกต้อง 

• ระบบอาจจะไม่สามารถเล่นไฟล์ไดอ้ยา่งปกติ อันเนื่องมาจาก
คุณลักษณะไฟล์ รูปแบบไฟล์ โปรแกรมอัดเสยีง 
สภาพแวดลอ้มเล่นเพลง หรือเงื่อนไขการเก็บขอ้มูล เป็นต้น 

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 
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รูปภาพที่รองรับ 

ระบบเครือ่งเสยีงนี้รองรบัรูปแบบข้อความ/รูปภาพดังนี้ หากเป็น
ไฟลร์ูปแบบอื่นๆ อาจจะไมส่ามารถเล่นได้ตามปกติ 

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

แผงควบคุม 

บทนี้จะเป็นการอธิบายฟังก์ชันการท างานของปุ่มต่างๆ 

 

1. ปุ่มหน้าโฮม  

กดเพื่อกลับไปหน้าโฮม 

2. ปุ่มเพิ่ม/ลดระดับเสยีง  

กดหรือยกเพือ่ปรับระดบัเสียง 

3. ปุ่มระบบปรับอากาศ  

กดเพื่อเปิด/ปิดระบบปรับอากาศ 

4. ปุ่มระบบไลฝ่้ากระจกบงัลมหน้า  

กดเพื่อเปดิ/ปิดระบบไลฝ่้ากระจกบังลมหนา้ 

5. ปุ่มระบบไลฝ่้ากระจกมองหลัง  

กดเพื่อเปิด/ปิดระบบไลฝ่้ากระจกบังลมหลัง 

6. ปุ่มปรับความแรงลม  

กดหรือยกเพือ่ปรับความแรงลม 

7. ปุ่มปรับอุณหภูมิ  

กดหรือยกเพือ่ปรับอุณหภูมิของระบบปรับอากาศ 
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ปุ่มควบคุมพวงมาลัย 
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1. ปุ่มย้อนกลับ  

เมื่อเล่นเพลง: 

กดสั้นๆ เพือ่ยอ้นกลับไปเล่นเพลงก่อนหน้า 

กดค้างเพือ่กรอเพลงกลบั 

เมื่อใช้งานวิทย:ุ 

กดสั้นๆ เพือ่ค้นหาคลื่นความถีว่ิทยุกอ่นหน้า 

2. ปุ่มปิดเสียง  

กดสั้นๆ เพือ่ปิดเสียงหรอืเปิดเสียง 

3. ปุ่มเพิ่มระดับเสยีง  

กดสั้นๆ เพือ่เพิม่ระดับเสียง 

กดค้างเพือ่เพิม่ระดับเสยีงอย่างต่อเนือ่ง 

4. ปุ่มถัดไป  

เมื่อเล่นเพลง: 

กดสั้นๆ เพือ่เล่นเพลงถดัไป 

กดค้างเพือ่กรอเพลงไปข้างหน้า 

เมื่อใช้งานวิทย:ุ 

กดสั้นๆ เพือ่ค้นหาคลื่นความถีว่ิทยุถัดไป 

5. ปุ่มโทรศัพท์  

กดสั้นๆ เพือ่รับสายหรอืวางสาย 

กดค้างเพือ่ปฏิเสธสาย 
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6. ปุม่ลดระดับเสยีง  

กดสั้นๆ เพือ่ลดระดับเสยีง 

กดค้างเพือ่ลดระดับเสียงอย่างตอ่เนื่อง 

7. ปุ่มสวิตช์แหล่งต้นทางเพลง SRC  

กดสั้นๆ เพือ่เปลีย่นเป็นแหล่งต้นทางเพลงถัดไปที่มีอยู่ 

8. ปุ่มดอกจัน  

กดสั้นๆ เพือ่โทรติดต่อคอลเซ็นเตอร ์

9. ปุ่มค าสั่งเสยีง  

กดสั้นๆ เพือ่เปิดหรือปดิใช้งานฟังก์ชันค าสั่งเสยีง 

กดค้างเพือ่เปิดใช้งานระบบสั่งการด้วยเสียงของบุคคลที่สาม 
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อินเตอร์เฟสหลัก 

ค าอธิบายโมดูลเมนูหลัก 

1. สภาพอากาศ 

แสดงต าแหน่งปัจจุบันและสภาพอากาศ 

2. A/C 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสเครื่องปรับอากาศ 

3. แผนที ่

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสระบบน าทาง 

4. เพลง 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสเพลง 
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1. ศูนย์ขอ้มูลส่วนบุคคล 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสศูนย์ข้อมลูสว่นบุคคล 

2. วิทยุ  

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสวิทย ุ

3. โทรศัพท์บลูทูธ 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสโทรศพัท์บลทููธ 

4. ไลฟส์ไตล ์

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสไลฟ์สไตล ์

5. Apple CarPlay 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟส Apple CarPlay (ถ้าได้เชื่อมต่อ) 

6. คอลเซ็นเตอร ์

แตะเพือ่ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 
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7. โทรศัพท์รถ 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสโทรศพัท์รถ 

8. กล่องจดหมาย 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสกล่องจดหมาย 

9. EasyCon 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟส EasyCon 

10. โฟลเดอร ์

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสโฟลเดอร ์

11. Passion Service 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟส Passion Service 

12. การตั้งค่า 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสการตั้งคา่ 

13. ตั้งค่ารถยนต ์

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสการตั้งคา่รถยนต ์
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แถบด้านข้าง 

 

1. ระบบสั่งการด้วยเสยีง 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสระบบสั่งการด้วยเสียง 

2. แผนที ่

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสระบบน าทาง 

3. เพลง 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสเพลง 

4. A/C 

แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสเครื่องปรับอากาศ 

5. การล็อคหน้าจอ 

แตะเพือ่ลอ็คหน้าจอทันที 

6. โฮม 

แตะเพือ่กลับไปยังหน้าโฮม 

 

หมายเหต:ุ เฉพาะรุ่น LUX เท่านั้นที่มีฟังก์ชันกล้องมองภาพรอบทิศทาง 

รุ่นอื่นๆ มีเพียง RVC เท่านั้น 
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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 

แตะวิทยุในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเขา้อินเตอร์เฟสวิทย ุ

 

1. แตะ [ทั้งหมด] และ [รายการโปรด] เพื่อสลับอนิเตอร์เฟส 

2. แตะเพือ่ค้นหาสถาน ี

3. แตะและเลอืก [AM] / [FM] เพื่อเปลีย่นคลื่นความถี ่

4. แตะเพือ่เพิม่/ลบสถานีในรายการโปรด  

5. แตะเพือ่ลดคลื่นความถี่ 

6. แตะเพือ่เพิม่คลื่นความถี่ 

7. แตะเพือ่ค้นหาสถานีก่อนหน้า 

8. เล่น/หยุดช่ัวคราว 

9. แตะเพือ่ค้นหาสถานีถัดไป 
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เพลง 

การเล่นเพลงผ่าน USB 

เสียบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ในช่อง USB 

แตะเพลงในอินเตอร์เฟสหลัก 

จากนั้นจึงแตะ [เพลง USB] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสเพลง 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 

โหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่สามโหมด ได้แก่ เล่นเพลง
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 

โหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่สามโหมด ได้แก่ เล่นเพลง
ตามล าดับ เล่นเพลงแบบสุ่ม และเลน่เพลงแบบวนซ้ 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 

โหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่สามโหมด ได้แก่ เล่นเพลง
ตามล าดับ เล่นเพลงแบบสุ่ม และเลน่เพลงแบบวนซ้ 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 

โหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่สามโหมด ได้แก่ เล่นเพลง
ตามล าดับ เล่นเพลงแบบสุ่ม และเลน่เพลงแบบวนซ้ 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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เพลงบลูทูธ 

หากต้องการเล่นเพลงผา่นบลูทูธ อันดับแรกให้เช่ือมต่ออุปกรณ์ 
บลูทูธ 

 

 

 

 

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

2. แตะเพือ่เปลีย่นเนื้อเพลง / ปกอัลบั้ม 

3. แตะเพือ่เล่นเพลงก่อนหน้า 

4. เล่น/หยุดช่ัวคราว 

5. แตะเพือ่เล่นเพลงถัดไป 
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เพลงออนไลน์ 

 

 

เพลงออนไลน์จะมีเพลงยอดนิยมให้คุณได้เลอืกรับฟัง 

คุณสามารถค้นหาเพลงที่คุณชอบด้วยชื่อเพลง อัลบั้ม ศิลปิน หรือ
รายการเพลงในอินเตอรเ์ฟสนี ้

คุณสามารถตั้งคา่บัญชีและตัวเลือกอื่นๆ ได้ในอินเตอรเ์ฟสนี ้
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โฟลเดอร์ 

แตะ [โฟลเดอร]์ ในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเขา้อินเตอร์เฟสโฟลเดอร์ 
ซึ่งมีโฟลเดอร์เอกสาร รปูภาพ และวิดีโอ 

 

 

 
 

 

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) 

• เนือ่งจากบลูทูธใช้การเชื่อมต่อแบบไรส้าย กระบวนการส่ง
ข้อมูล อาจเกิดการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาดในกรณีร้ายแรง 
เพื่อป้องกันไม่ให้ระบบเครื่องเสยีงจับคู่และเชื่อมต่อกับ
โทรศัพท์มือถอื ในกรณนีี้ แนะน าให้ล้างขอ้มลูอปุกรณ์ที่
เชื่อมต่อในรายการอุปกรณ์ของโทรศพัท์มอืถือและระบบ
เครือ่งเสยีง จากนั้นจึงท าการจับคู่อีกครั้ง 
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การเปิดใช้งาน การจับคู่ และการเชื่อมต่อบลูทูธ 

1. เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธ 

การตั้งค่าบลทููธจะมีการเปิดและปิดบลูทูธ ชื่ออปุกรณ์ สถานะบลูทูธ 
ฯลฯ 

• แตะ [บลูทูธ] ใน [การตั้งค่า] บนอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้า

อินเตอรเ์ฟสการตั้งคา่บลูทูธ แตะ  เพื่อเปิดใช้งาน
ฟังก์ชันบลูทูธ แตะอีกครั้งเพือ่ปิดการใช้งาน 

• หากเปิดใช้งานบลูทูธ อินเตอร์เฟสจะแสดงชื่ออปุกรณ์ หากปิด
ใช้งานบลูทูธ อินเตอร์เฟสจะซอ่นชื่ออุปกรณ ์
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2. การจับคู่และการเชื่อมต่อ 

หลังจากเปิดใช้งานระบบฟังก์ชันบลูทูธ ให้เริ่มจับคู่และเช่ือมต่อ
โทรศัพท์มือถอืด้วยระบบเครื่องเสียงผ่านบลทููธ 

1 เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธในอุปกรณ์บลูทูธ และค้นหาระบบ
เครือ่งเสยีงเพือ่ท าการจบัคู่  

2 อุปกรณ์บลูทูธ จะได้รับค าขอจับคู่บลูทูธจากระบบเครื่อง
เสียง 

3 หลังจากจับคู่เสร็จแล้ว ข้อความการเชือ่มต่อส าเร็จจะแสดง
ขึ้นมา หากการจับคู่ลม้เหลว โปรดด าเนินกระบวนการซ้ า 

4 แตะชื่ออุปกรณเ์พือ่เชื่อมต่อกับบลูทูธของอุปกรณ ์

5 ปัดและแตะ “  ’’ เพื่อลบอุปกรณ์บลูทธู 
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แป้นกด 

แตะโทรศพัท์ในอินเตอร์เฟสหลักเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสป้อนขอ้มลู 

คุณสามารถดูรายชื่อติดต่อ ประวัติการโทร หรือกดหมายเลขเพื่อ
โทรออก 

 

1. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสปุ่มกด 

2. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสเบอรโ์ทรล่าสุด 

3. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสรายช่ือติดต่อ 

4. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสการค้นหา 

5. แป้นกด 

6. ช่องป้อนข้อมลู 

7. แตะเพือ่โทรออก 
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รายชื่อ 

แตะ [รายชื่อ] เพื่อเข้าอนิเตอร์เฟสรายชื่อติดต่อ 

 

1. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสแป้นกด 

2. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสเบอรโ์ทรล่าสุด 

3. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสรายช่ือติดต่อ 

4. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสการค้นหา 

5. แตะเพือ่เลอืกรายชื่อติดต่อ 

6. เครือ่งหมาย: รายชื่อติดต่อที่มีเครือ่งหมาย  หมายถึง
หมายเลขโทรศพัท์บ้านที่ก าหนดไว้ในโทรศัพทม์ือถือที่ซิงก์  

7. รายชื่อติดต่อที่มีเครือ่งหมาย  หมายถึงหมายเลข
โทรศัพท์ที่ท างานที่ก าหนดไว้ในโทรศัพท์มือถอืที่ซิงก์ 
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เบอร์โทรล่าสุด 

แตะ [เบอร์โทรลา่สุด] เพื่อเขา้อินเตอร์เฟสประวัติการโทร 

 

 

 

 

1. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสแป้นกด 

2. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสเบอรโ์ทรล่าสุด 

3. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสรายช่ือติดต่อ 

4. แตะเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสการค้นหา 

5. แตะเพือ่โทรออกไปยังผูต้ิดต่อ 
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รับสายเรียกเข้า 

• แตะ  เพื่อรับสายเรยีกเข้า 

• หรือกดปุ่มรับสายบนพวงมาลยัสั้นๆ เพื่อรับสาย  

 

 

ปฏิเสธสายเรียกเข้า 

• แตะ  เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า 

• หรือกดปุ่มรับสายบนพวงมาลยัคา้งไว้เพื่อปฏิเสธสาย 
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ระหว่างการโทรศัพท์ 

 

แตะปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดล าโพง 

แตะ  เพื่อเปลี่ยนระหวา่งการเปิดและปิดเสียงไมโครโฟน 

แตะ  เพื่อย่ออินเตอร์เฟสการโทรและกลับไปอินเตอรเ์ฟสหลัก  

 

ในโหมดส่วนตัว คณุสามารถโทรด้วยโทรศพัทม์ือถือของคณุขณะ 
ปิดไมโครโฟนของระบบเครือ่งเสยีง แต่บลูทูธจะยังคงเชื่อมต่ออยู่ ใน
ระหว่างการโทร ให้กดหรือยกปุ่มปรับระดับเสยีงหรือกดปุ่มปรับ
ระดับเสยีงของระบบควบคุมพวงมาลยัเพื่อปรับระดับเสยีงการโทร 
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คอลเซ็นเตอร์ 

 

 

 

• แตะคอลเซ็นเตอร์ในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเขา้อนิเตอร์เฟสคอล
เซ็นเตอร์ คุณสามารถตดิต่อคอลเซ็นเตอร์ในอินเตอร์เฟสนี้ได ้

• กดปุ่มดอกจันบนพวงมาลัยเพือ่ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 
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โทรศัพท์รถ 

ส าหรับการใช้งานโทรศพัท์รถ คุณสามารถใช้ซิมการ์ดที่ติดตั้งในรถ
ของคณุเพือ่ท าการโทรออก รวมถึงดูรายชื่อติดต่อและประวัติการ
โทรของคณุ 

รายชื่อติดต่อจะประกอบไปด้วยรายชือ่ติดต่อในโทรศัพท์และรายชื่อ
ติดต่อในรถ นอกจากนั้น สามารถแตะ [  ] เพื่อบันทึกรายชือ่
ติดต่อในโทรศพัท์บลทููธเป็นรายชื่อติดต่อในรถ 

คุณสามารถสร้าง/ลบรายชื่อติดต่อในรถได ้
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ระบบโทร   โ      ร          

                                                          
                                                          
                                                
                                             
                         
                                                  MG iSMART 
                             
*                                                
                                     T-Box 
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A/C 

แตะรูปเกล็ดหิมะของเครื่องปรับอากาศบนแถบด้านข้างเพือ่เข้าสู่
หน้าการตั้งค่าเครือ่งปรบั 
อากาศ 

หน้าการตั้งค่าเครือ่งปรบัอากาศจะประกอบไปด้วยคณุสมบัติ
ดังต่อไปน้ี 

สวิตช์เครื่องปรับอากาศ 

ผู้ใช้งานสามารถเปิดเครือ่งปรับอากาศโดยการกดสวิตช์ หลังจาก
เปิดเครื่องปรับอากาศแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเปลีย่นรูปแบบการปรับ
อากาศได ้

สวิตช์ A/C 

กดสวิตช์ A/C เพือ่เปิดคอมเพรสเซอร์ระบบเครื่องปรับอากาศ 
เครือ่งปรับอากาศ 

อุณหภูมิภายนอก 

แสดงอณุหภูมิภายนอกรถ 

การปรับอุณหภูมิ 

สามารถใช้แถบเลื่อนปรบัอุณหภูมิเพื่อปรับระดบัความเย็น (อุณหภูมิ
เครือ่งปรับอากาศ) 

1 คือระดับความเย็นนอ้ยสุด 15 คือระดับความเย็นมากสุด 

การปรับแรงลม 

แตะที่ปุ่มเพิ่มและลดแรงลมเครื่องปรับอากาศ 
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โหมดเป่าลม 

โหมดเป่าลมสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานได้โดยแตะบริเวณ
พื้นที่ที่ตอ้งการลมด้านบน ตรงกลาง และด้านล่าง โปรดเลือกเปิด
และปิดการเป่าลมตามความสะดวก 

โหมดหมุนเวียนอากาศ 

แตะที่ไอคอนการหมุนเวียนอากาศภายในและภายนอกรถเพือ่เลอืก
โหมดการหมุนเวยีนอากาศ 

การไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า 

กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้าบนแผงคอนโซลเพื่อเปิดใช้งานการไล่
ฝ้ากระจกบังลมหนา้ 

การไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง 

กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังบนแผงคอนโซลเพื่อเปิดใช้งานการไล่
ฝ้ากระจกบังลมหลัง 
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Passion Service 

แตะที่ [Passion Service] เพื่อเขา้เมนูการบ ารุงรักษา  

 

 

 

1. แตะ  เพื่อเข้ารายการศูนย์ MG 

2. แตะ  เพื่อเข้ารายการนัดหมาย 

3. แตะ  เพื่อเข้าประวัติการบ ารุงรักษา 

4. แตะ  เพื่อติดต่อคอลเซ็นเตอร์และจองโมบายเซอร์วสิ 
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ไปยังศูนย์บริการ MG 

 

แตะ  เพื่อค้นหาชือ่ศูนย์ MG 

ค้นหาศูนย์ MG ที่คุณตอ้งการ แตะศูนย์ MG เพื่อค้นหาบนแผนที ่

การนัดหมาย 

 

แตะ  เพื่อเริ่มการน าทาง 
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ประวัติการบ ารุงรักษา 

 

แตะศูนย์ MG ด้านซ้าย เปลี่ยนเพื่อแสดงประวัตกิารบ ารุงรักษาอื่นๆ 
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สภาพอากาศ 

แตะที่โมดูลสภาพอากาศในหน้าโฮมเพื่อเข้าหน้าสภาพอากาศ คุณ
สามารถดูรายงานสภาพอากาศปัจจุบันและการพยากรณ์อากาศ ใน 
4 วันข้างหน้าได้ คณุสามารถเปลีย่นเมอืงเพื่อคน้หาเมืองที่คณุ
ต้องการได ้
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ค้นหาสถานที่ 

 

การตั้งค่าสภาพอากาศ 
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ข่าว 

แตะที่ [ ไลฟ์สไตล]์ ในหน้าโฮม ผู้ใช้งานสามารถเลอืกที่จะเข้าสู่ 
'ข่าว' หรือ 'ลอตเตอร'ี เลือกรายการที่แตกต่างเพื่อดูเนือ้หาที่
เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานยังสามารถติดตามหมวดหมู่ทีส่นใจ 
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เข้าสู่หน้าข่าว 

 

รายละเอียดข่าว 
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เข้าสู่หน้าลอตเตอรี 

 

ติดตามหมวดหมู่ที่สนใจ 
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กล่องจดหมาย 

แตะ [กล่องจดหมาย] ในอินเตอรเ์ฟสหลักเพือ่เข้าอินเตอร์เฟสกลอ่ง
จดหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย แผนการเดินทาง ข้อมูล POI ข้อความ 
และขา่ว MG  
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1. แผนการเดินทาง  

 

• แสดงแผนการเดินทางทีไ่ด้รับ 

• ปัดไปด้านซ้ายเพือ่ลบแผนการเดินทางในปัจจุบัน 

• แตะ  เพื่อไปที่ POI ของแผนการเดินทาง
ด้วยระบบน าทาง 

2. POI 

 

• แสดง POI ที่ได้รับ 

• ปัดไปด้านซ้ายเพือ่ลบ POI ในปัจจุบัน 

• แตะ  เพื่อไปที่ POI ด้วยระบบน าทาง 
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3. ข้อความ 

 

• แสดงข้อความที่ได้รับ 

• ข้อความทีย่ังไม่ถูกอ่านจะถูกท าเครื่องหมายไว ้

• ปัดไปด้านซ้ายเพือ่ลบข้อความ 

4. ข่าว MG 

 

• แสดงข่าว MG ที่ได้รับ 
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การตั้งค่า 

แตะที่การตั้งค่าในเมนูเพื่อเขา้สู่หน้าการตั้งค่า 
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1. ระบบ 

2. ภาษา 

3. เสียง 

4. บลูทูธ 

5. เวลา 

6. หน้าจอแสดงผล 

7. อัพเกรด 

8. พื้นที่จัดเก็บข้อมูล USB 

9. การเปิดใช้งานระบบ 

10. เสียงต้อนรับ 

11. คู่มือผู้ใช้งาน  

12. เกี่ยวกับ MG 
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ระบบ 

แตะ [การตั้งค่า] ในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเขา้อินเตอร์เฟสการตั้งค่า
ระบบ ซึ่งคุณสามารถดแูละตั้งค่าสภาพพื้นฐานและฟังก์ชันของ
ระบบ 

[รีเซ็ต]: แตะเพื่อคืนค่าโรงงาน/ระบบ/รถยนต ์

 

[ข้อมูลเวอร์ชัน]: แตะเพื่อดูรายละเอียด 
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ภาษา 

คุณสามารถเลือกภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษเป็นภาษาระบบได้ 

 

เสียง 

1. สนามเสียง 

 

• แตะ "  " เพื่อปรับต าแหน่งจุดศูนย์กลางของสนามเสียง 

• แตะปุ่มรีเซ็ตเพื่อรเีซ็ตต าแหน่ง 
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2. เสียงเอฟเฟค 

คุณสามารถตั้งคา่โหมดเสียงตามที่ต้องการ 

 

3. ระดับเสยีง 

 

• SVC 

การชดเชยเสียงตามความเร็วมี 3 ระดับ: ต่ า ปกติ และสูง 
เลือกระดับที่ต้องการ หรือปิดการท างาน 

• เสียงเตอืนระบบ 

เสียงเตอืนระบบมีอยู่ 2 ระดับ: ต่ าและสูง 
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• การแจ้งเตือนระบบ 

การแจ้งเตือนระบบมีอยู่ 2 ระดับ: ต่ าและสูง เลือกระดับที่
ต้องการ หรือปิดการท างาน 

• ความดัง  

สามารถเปิดใช้งานความดังเพื่อชดเชยเสียงเบสและเสียง
แหลมทีล่ดลงหากใช้ระดับเสียงต่ า  

• โทรศัพท์  

แตะเพือ่ปรับระดับเสยีงโทรศัพท ์

• ระบบเสียงน าทาง  

แตะเพือ่ปรับระดับเสยีงของระบบสั่งการด้วยเสยีงและระบบ
น าทาง 

• เครือ่งเล่นเพลง 

แตะเพือ่ปรับระดับเสยีงเครือ่งเล่นเพลง 

บลูทูธ 

 

1. [  ] ผู้ใช้สามารถเลือกเปิด/ปิดบลูทูธได้ 

2. [  ] ผู้ใช้งานสามารถลบอุปกรณ์บลูทูธได ้
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เวลา 

 

• รูปแบบเวลา เลอืกรูปแบบเวลา 12 ชั่วโมงหรือรูปแบบเวลา 
24 ชั่วโมงตามความต้องการหรือความชอบของคุณ 

• เขตเวลาอัตโนมัต:ิ เปิด/ปิดการใช้งานเขตเวลาอตัโนมัติ  

• วันที่และเวลา: ก าหนดวันและเวลาของระบบด้วยตนเอง 

• เขตเวลา: เลือกเขตเวลาด้วยตนเอง 

หน้าจอแสดงผล 

 

• แตะ [หน้าจอแสดงผล] เพื่อเขา้อินเตอร์เฟสการตั้งค่าหน้า
จอแสดงผล จากนั้นคณุก็จะสามารถตั้งคา่หน้าจอใน
อินเตอรเ์ฟสตามความตอ้งการของคุณ 

• ความสว่างจอภาพ: แตะและลากเคอร์เซอร์เพือ่ปรับความสวา่ง
ของหน้าจอ 

• โหมดความสว่าง: คุณสามารถเลอืก [อัตโนมัต]ิ [กลางวัน] หรือ 
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[กลางคืน] เพื่อปรับความสว่างของหน้าจอตามความจ าเป็น อัพเดท 

คุณสามารถเลือกอพัเดทระบบของคุณได้หากมเีวอร์ชันใหม่ให้
อัพเดท 
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พื้นท่ีจัดเก็บข้อมูล USB 

ดูรายละเอียดของพื้นทีจ่ัดเก็บข้อมูล USB 

 

เสียงต้อนรับ 

คุณสามารถเลือกที่จะฟงัเสียงตอ้นรับแบบค่าเริม่ต้นหรือแบบ
ก าหนดเองได้เมือ่คณุเปิดระบบเครือ่งเสยีง 
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ตัง้ค่ารถยนต ์

โปรดแตะที่การตั้งค่ารถยนต์ในเมนูเพือ่เข้าสู่หน้าการตั้งค่ารถยนต ์

 

ระบบไฟรถ 

แตะที่ระบบไฟรถเพื่อเขา้หน้าการตั้งคา่ไฟรถและท าการตั้งค่าไฟรถ 

ค้นหารถ 

เมื่อใช้ฟังก์ชันค้นหารถในการไปข้ึนรถ รถจะท าการบ่งชี้ต าแหน่ง 
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ไฟส่องทางเข้าบ้าน 

แตะเพื่อก าหนดระยะเวลาการเปิดไฟไว้หลังจากดับเครื่องยนต์และ
ล็อครถแล้ว 

 

EPS 

แตะ EPS เพือ่เข้าสู่หน้าการตั้งค่า EPS และตั้งคา่ EPS 

เลือกระดับแรงหมุนพวงมาลยัที่เหมาะสมในตัวเลือก 
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ระบบน าทาง 

แอปบนหน้าจอ 

มุมมองแผนที ่

มุมมองแผนที่จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อไม่ไดว้างแผนเส้นทางการ
เดินทาง ซึ่งจะแสดงต าแหน่งปัจจุบันของคุณเมือ่ระบบน าทางตรวจ
พบพิกัด GPS ของรถยนต ์

วิธีการอา่นแผนที่บนหน้าจอเหมอืนกับวิธีการอ่านแผนที่กระดาษ
แบบดั้งเดิม คุณสามารถใช้น้ิวมือปัดหน้าจอเพือ่เลือ่นแผนที่หรือใช้
ปุ่มซูมเพือ่ยอ่หรือขยายแผนที ่

ข้อควรทราบ ทุกอย่างบนแผนที่มีการสื่อสารระหว่างกัน รวมถึง
เส้นทางและสญัลักษณ์ของแผนที ่คุณสามารถลองเลือกเพื่อดูสิ่งที่
เกิดขึ้น 

ค าแนะน า หากต้องการเปิดเมนูป๊อปอัพเพื่อแสดงรายการใดๆ บน
แผนที่ เช่น เส้นทางหรอื POI สามารถเลือกรายการที่ตอ้งการเพื่อ

เปิดเมนูที่เกี่ยวขอ้ง หากต้องการเลอืกต าแหน่งบนแผนที่ ใหเ้ลือก
และกดต าแหน่งบนแผนที่ค้างไว้จนกระทั่งเปิดเมนู ป๊อปอัพปรากฏ
ข้ึน 

แผนที่จะแสดงต าแหน่งปัจจุบันของคุณและต าแหน่งอื่นๆ เช่น 
ต าแหน่งสถานที่ของฉัน 

หากไม่ได้วางแผนเส้นทางการเดินทาง แผนที่จะถูกขยายออกเพื่อ
แสดงพื้นทีร่อบๆ ต าแหน่งของคณุ 

หากได้วางแผนเส้นทางการเดินทาง เส้นทางทั้งหมดของคณุจะ
ปรากฏบนแผนที่ คณุสามารถเพิ่มจุดแวะระหวา่งทางไดโ้ดยตรง เมื่อ
เริ่มขับรถ หน้าจอจะแสดงมุมมองการน าทาง 

1. ปุ่มย้อนกลับ แตะปุ่มนีจ้ะสามารถกลับภาพรวมของแผนที่เพื่อ
แสดงเส้นทางทั้งหมดของคณุ หากไม่ได้วางแผนเส้นทางการ
เดินทาง จะเลื่อนแผนทีเ่พื่อวางต าแหน่งปัจจุบันของคณุที่ตรง
กลาง 

2. ปุ่มสลับมุมมอง แตะปุ่มสลับมุมมองจะสามารถสลับระหว่าง
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มุมมองแผนที่และมุมมองการน าทาง หากคณุใช้มุมมองแผนที่
ขณะขับรถ จะมีลูกศรเล็กๆ หมุนตามทิศทางการขับรถของ
คุณโดยจะชี้ไปยังทิศเหนือ 

3. ปุ่มซูม แตะปุ่มซูมจะสามารถย่อและขยายแผนที่ 

4. ต าแหน่งปัจจุบัน สัญลักษณ์นี้แสดงต าแหน่งปัจจุบันของคุณ 
เลือกเพื่อเพิ่มต าแหน่งปจัจุบันลงใน “สถานที่ของฉัน” หรอื
ค้นหาใกล้ต าแหน่งปัจจุบัน 

หมายเหตุ ถ้าระบบน าทางไมส่ามารถค้นพบต าแหน่งของคณุ 
สัญลักษณ์นี้จะแสดงเป็นสีเทา 

5. ต าแหน่งที่เลอืก แตะต าแหนง่ใดๆ บนแผนที่และกดค้างไว้ 
แตะปุ่มเมนูป๊อปอพัเพื่อแสดงตัวเลอืกของต าแหน่งนี้ หรือแตะ
ปุ่มขับรถ (Drive) เพื่อวางแผนเส้นทางไปยังต าแหน่งน้ี 

 
6. ปุ่มเมนูหลัก แตะปุ่มนีเ้พื่อเปิดเมนูหลัก 

7. สัญลักษณ์บนแผนที่ สญัลักษณ์บนแผนที่ท าหน้าที่แสดง
จุดหมายปลายทางและสถานทีท่ี่บันทึกไว ้

 จุดหมายปลายทางของคุณ 
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 ต าแหน่งที่ตั้งบ้านของคุณ คุณสามารถตั้งคา่
ต าแหน่งบ้านของคณุไดใ้นสถานที่ของฉัน  

 จุดแวะระหว่างทาง 

 ต าแหน่งที่บันทึกไว้ในสถานที่ของฉัน 

แตะสญัลักษณ์บนแผนที่เพือ่เปิดเมนูป๊อปอพั จากนั้นเลือกปุ่ม
เมนูเพือ่ดูรายการตามความต้องการ 

8. ข้อมูลการจราจร แตะเหตุการณ์การจราจรเพือ่แสดงข้อมลู
เกี่ยวกับการจราจรติดขัด 

หมายเหตุ สามารถอา่นข้อมูลการจราจรได้เมือ่ระบบน าทางได้
เปิดใช้งานข้อมูลการจราจรเท่านั้น 

9. เส้นทางของคณุ ถ้าคุณได้วางแผนเส้นทางการเดินทาง 
สามารถเลือกเส้นทางเพื่อลบเส้นทาง เปลีย่นประเภทของ
เส้นทาง เพิ่มจุดแวะหรอืบันทึกการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง 

10. กล้องจับความเร็วบนเสน้ทางของคุณ เลือกกลอ้งจับความเร็ว
เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกล้อง 

11. แถบเส้นทาง แถบเส้นทางจะปรากฏขึ้นเมือ่ได้วางแผน
เส้นทางการเดินทาง 
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มุมมองการน าทาง 

มุมมองการน าทางท าหน้าที่ช่วยน าทางไปตามเส้นทางสู่จุดหมาย
ปลายทางของคุณ มุมมองการน าทางจะปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มขับรถ คณุ
สามารถอา่นข้อมูลต าแหน่งปัจจุบันและข้อมูลรายละเอียดตาม
เส้นทางของคณุ รวมถึงสิ่งก่อสร้าง 3 มิต ิในบางเมือง 

หมายเหตุ สิ่งกอ่สรา้งแบบ 3 มิติ ในมุมมองการน าทางสามารถใช้
งานไดก้ับอุปกรณ์บางประเภทเท่านั้น 

โดยปกติ ค่าเริม่ต้นของมุมมองการน าทางเป็นโหมด 3 มิติ หาก
ต้องการแสดงแผนที่ 2 มิต ิเพื่อให้แผนที่เคลือ่นที่ไปตามทศิทางการ
เดินทางของคุณ ตอ้งเปลี่ยนการตั้งค่าจาก 3 มติ ิเป็น 2 มิติ 

ค าแนะน า ในกรณีที่ไดว้างแผนเส้นทางการเดนิทางและหน้าจอ
แสดงมุมมองการน าทางแบบ 3 มิติ แตะปุ่มสลบัมุมมองเพื่อ
เปลี่ยนเป็นมุมมองแผนที่และใช้งานฟังก์ชันปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ 

ในกรณีที่ใช้งานระบบน าทางหลังจากเข้าสูโ่หมด Sleep (โหมดพัก) 

หากได้วางแผนเส้นทางการเดินทางแล้ว ระบบจะแสดงมมุมองการ
น าทางพร้อมต าแหน่งปจัจุบันของคุณ 

 

https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
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1. ปุ่มสลับมุมมอง แตะปุ่มสลับมุมมองเพื่อเปลี่ยนระหว่าง
มุมมองแผนที่และมุมมองการน าทาง หากคุณใช้มุมมองแผนที่
ขณะขับรถ จะมีลูกศรเล็กๆ หมุนตามทิศทางการขับรถของ
คุณโดยจะชี้ไปยังทิศเหนือ 

2. ปุ่มซูม แตะปุ่มซูมเพื่อยอ่หรือขยายแผนที ่

3. แถบค าแนะน า โดยจะแสดงข้อมลูดังต่อไปนี ้

 ทิศทางการเลี้ยวถัดไป 

 ระยะทางถึงทางเลี้ยวถดัไป 

 ชื่อถนนสายถัดไปในเสน้ทาง 

 การน าทางเลนทีท่างแยกบางจุด 

4. สัญลักษณ์เส้นทาง สัญลักษณ์เส้นทางจะถูกใช้ในเส้นทางของ
คุณเพื่อแสดงจุดเริ่มต้น จุดแวะ และจุดหมายปลายทาง 

5. ปุ่มเมนูหลัก แตะปุ่มนีเ้พื่อเปิดเมนูหลัก 

6. แถบความเร็ว โดยจะแสดงข้อมลูดังต่อไปนี ้

 ความเร็วจ ากัดในต าแหน่งของคณุ 

 กรณีที่ความเร็วรถเกินความเรว็จ ากัด 5 กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมงหรือ 3 ไมล์ตอ่ชั่วโมง แถบความเร็วจะเปลี่ยนเป็น
สีแดง กรณีทีค่วามเร็วรถต่ ากว่าความเร็วจ ากัด 5 
กิโลเมตรตอ่ชั่วโมงหรือ 3 ไมล์ต่อชั่วโมง แถบความเรว็จะ
เปลี่ยนเป็นสสี้ม 

 ชื่อถนนที่คณุก าลังขับผา่น 

7. ต าแหน่งปัจจุบัน สัญลักษณ์นี้แสดงต าแหน่งปจัจุบันของคุณ 

หมายเหตุ ถ้าระบบน าทางไมส่ามารถค้นพบต าแหน่งของคณุ 
สัญลักษณ์นี้จะเป็นสเีทา 

8. แถบเส้นทาง แถบเส้นทางจะปรากฏขึ้นเมือ่ได้วางแผน
เส้นทางการเดินทาง 
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แถบเส้นทาง 

แถบเส้นทางจะปรากฏขึ้นเมื่อได้วางแผนเส้นทางการเดินทาง โดยมี
แถบข้อมูลการถึงจุดหมาอยู่ดา้นบนสุด และตามด้วยแถบสญัญักษณ์
ต่าง ๆ ถัดลงมา 

หมายเหตุ ระยะทางคงเหลือที่แสดงโดยแถบเสน้ทางขึ้นอยู่กับ
ระยะทางโดยรวมของเส้นทาง 

แถบข้อมูลการถึงจุดหมายจะแสดงข้อมูลต่อไปนี ้

 เวลาโดยประมาณทีคุ่ณจะไปถึงจุดหมายปลายทาง 

 
 ระยะเวลาในการขับรถจากต าแหน่งปัจจุบันไปถึงจุดหมาย

ปลายทาง 

ค าแนะน า หากจุดหมายปลายทางของคณุอยู่ในเขตเวลาอื่น 
คุณจะเห็นเครือ่งหมายบวก (+) หรือเครือ่งหมายลบ (-) และ
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ความแตกต่างของเวลาที่มีหน่วยเป็นชั่วโมงและครึ่งชั่วโมง บน
แถบข้อมูลการถึงจุดหมาย เวลาโดยประมาณทีจ่ะไปถึง
จุดหมายปลายทางเป็นเวลาทอ้งถิ่นที่จุดหมายปลายทางของ
คุณ 

หากมีจุดแวะระหว่างทาง ให้เลือกแถบน้ีเพือ่เปลี่ยนระหว่าง
ข้อมูลเกี่ยวกับจุดแวะถดัไปและจุดหมายสุดทา้ยของคุณ 

คุณสามารถเลือกข้อมูลที่แสดงบนแถบข้อมลูการถึงจุดหมา 
แถบข้อมูลจะใช้สัญลักษณ์เพือ่แสดงข้อมลูต่อไปนี้ 

 จุดแวะระหวา่งทาง 

 ปั๊มน้ ามันสองแห่งถัดไปที่อยู่บนเส้นทางของคณุ ถ้า
ต้องการดูข้อมลูปั๊มน้ ามนัในแถบเส้นทาง แตะ “การตั้ง
ค่า” แล้วเลือก“รูปแบบ” หากต้องการดูข้อมูลต าแหน่งที่
แน่นอนของปั๊มน้ ามันบนแผนที่ โปรดแตะ “คน้หา
ปั๊มน้ ามัน” ในเมนูหลัก 

 เหตุการณ์จราจร 

 กล้องจับความเร็วและเขตอันตราย 

คุณสามารถเลือกข้อมูลที่แสดงในเส้นทางของคณุ สญัลักษณ์จะเรยีง
ตามล าดับที่เกิดข้ึนในเสน้ทางของคุณ 

ด้านบนสัญลักษณ์จะแสดงระยะเวลารวมทีล่่าชา้เนื่องจากการจราจร
ติดขัด สภาพอากาศและเหตุการณอ์ื่นๆ ในเส้นทางของคุณ (รวมถึง
ข้อมูลจาก IQ Routes)  

ส าหรับรายการประเภทเหตุการณ์ทั้งหมด โปรดดูที ่“เหตุการณ์
จราจร” ในบท “การจราจร” 

ด้านล่างของแถบเส้นทางจะแสดงต าแหน่งปัจจุบันของคุณและแสดง
ระยะทางไปถีงเหตุการณ์ถัดไปในเส้นทางของคุณ 

หมายเหตุ เพื่อให้แถบเส้นทางสามารถอ่านได้งา่ยยิ่งขึ้น จึงอาจไม่
แสดงเหตุการณ์ในบางรายการ โดยเหตุการณ์เหล่านี้จะเป็น
เหตุการณ์ที่มคีวามส าคญัไมม่ากและท าให้เกิดความล่าช้าเล็กน้อย
เท่านั้น 

https://dict.longdo.com/search/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A
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แถบเส้นทางยังแสดงขอ้ความสถานะ เช่น การค้นหาเส้นทางทีเ่ร็ว
ที่สุด  

เมนูด่วน 

แตะสญัลักษณ์ต าแหน่งปัจจุบันหรอืแถบความเร็วในมุมมองการน า
ทาง เพือ่เปิดเมนูด่วน คณุสามารถใชฟ้ังก์ชันต่อไปนี ้

 ก าหนดต าแหน่ง 

 หลีกเลี่ยงถนนที่ถูกปิด 

 ดูต าแหน่งปัจจุบันหรือพิกัดละติจูด/ลองจิจูดหากไม่ได้อยู่บน
ถนนที่มีชื่อ 

ปุ่มเมนูหลัก 

ในมุมมองแผนที่หรอืมมุมองการน าทาง แตะปุ่มเมนูหลักเพือ่เปิด
เมนูหลัก เมนูหลักมีปุ่มน าทางต่อไปนี้ 

ค้นหา (Search) 

 
แตะปุ่มนีเ้พือ่ค้นหาที่อยู่ สถานที่หรือจุดสนใจ จากนั้น วางแผน
เส้นทางไปยังต าแหน่งนัน้ 
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ขับกลับบ้าน (Drive Home) 

 
แตะปุ่มนีเ้พือ่ขับรถไปยงับ้านของคณุ หากเมนหูลักไม่มีปุ่มนี้ 
สามารถเข้าสู่  “สถานทีข่องฉัน” เพื่อตั้งค่าต าแหน่งบ้านของคุณ 

ขับไปที่ท างาน (Drive to Work) 

 
แตะปุ่มนีเ้พือ่ขับรถไปทีท่ างานของคณุ หากเมนหูลักไม่มีปุ่มนี้ 
สามารถเข้าสู่ “สถานทีข่องฉัน” เพื่อตั้งค่าต าแหน่งที่ท างานของคณุ 

จุดหมายล่าสดุ (Recent Destination) 

 
แตะปุ่มนีเ้พือ่เปิดรายการจุดหมายล่าสุดของคณุ เลอืกจุดหมาย
ล่าสุดเพื่อวางแผนเส้นทางไปยังจุดหมายนั้นๆ 

เส้นทางปัจจุบัน (Current Route) 

 

แตะปุ่มนีเ้พือ่ลบหรอืเปลี่ยนเส้นทางที่คณุวางแผนไว ้
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สถานที่ของฉนั (My Places) 

 
แตะปุ่มนีเ้พือ่แสดงสถานที่ที่บันทึกไว ้

เส้นทางของฉัน (My Routes) 

 

แตะปุ่มนีเ้พือ่แสดงเส้นทางที่บันทึกไว ้

ที่จอดรถ (Parking) 

 

แตะปุ่มนีเ้พือ่ค้นหาที่จอดรถ 

ปั๊มน้ ามนั (Gas Station) 

 
แตะปุ่มนีเ้พือ่ค้นหาปั๊มน้ ามัน 

ศูนย์บริการ MG (MG Dealer) 

 
แตะปุ่มนีเ้พือ่ค้นหาศูนย์บริการ MG 

Wongnai 

 
แตะปุ่มนีเ้พือ่ค้นหาร้านอาหารโดย Wongnai ที่มีบริการจัดอันดับ
ร้านอาหาร  
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Agoda 

 
แตะปุ่มนีเ้พือ่ค้นหาร้านอาหารโดย Agoda 

ปุ่มอื่นๆ 

ในมุมมองแผนที่หรอืมมุมองการน าทาง แตะปุ่มเมนูหลักเพือ่เปิด
เมนูหลัก 

ในหน้าเมนูหลัก นอกจากมีปุ่มน าทางแล้ว ยังมปีุ่มอื่นๆ ต่อไปนี้ 

 
แตะปุ่มนีเ้พือ่เปิดเมนูการตั้งค่า 

 
แตะปุ่มนีเ้พือ่เปิดเมนูชว่ยเหลอื เมนูช่วยเหลอืจะมีเนื้อหาเพือ่
ช่วยเหลือในการใช้งานฟังก์ชันการสั่งการด้วยเสียงหากอุปกรณ์ของ
คุณรองรับ พร้อมด้วยขอ้มูลอื่นๆ เกี่ยวกับระบบน าทางของ เวอร์ชัน
แผนที่ หมายเลขประจ าตัวเครือ่งและข้อมูลทางกฎหมาย 

 

แตะปุ่มนีเ้พือ่เรยีงล าดับปุม่ในเมนูหลักใหม่ 
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แตะปุ่มนีเ้พือ่กลับไปที่หน้าก่อนหน้า 

 

แตะปุ่มนีเ้พือ่กลับไปที่มมุมองแผนที่หรอืมมุมองการน าทาง 

การใช้ท่าทาง 

คุณสามารถใช้ท่าทางต่างๆ ในการควบคุมระบบน าทาง คูม่ืออ้างอิง
นี้จะอธิบายท่าทางที่ตอ้งใช้ตลอดทั้งระบบ  

การแตะสองครัง้ 

 
แตะหน้าจอสองครั้งด้วยนิ้วมอืเดียวอยา่งต่อเนือ่งและรวดเร็ว 
สามารถใช้งานได้ในกรณี เช่น ขยายแผนที ่
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การลากด้วยนิ้วมือ 

 
แตะและเลือ่นบนหน้าจอด้วยนิ้วมือเดยีว สามารถใช้งานได้ในกรณี 
เช่น เลื่อนแผนที่ 

การปัดหน้าจอ 

 
ปัดหน้าจอด้วยปลายนิ้วมือเดียว 

สามารถใช้งานได้ในกรณี เลือ่นดูระยะยาวในแผนที ่

ค าแนะน า ไม่สามารถใช้การปัดหน้าจอได้กับอุปกรณ์ทั้งหมด 
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การกดค้าง 

 
แตะหน้าจอด้วยนิ้วมอืเดียวและกดค้างไว้เกิน 0.5 วินาที สามารถใช้
งานได้ในกรณี เช่น เปิดดเูมนูป๊อปอัพของต าแหน่งใดๆ บนแผนที ่

การแตะหรือการเลือก 

 

แตะหน้าจอด้วยนิ้วมอืเดียว 

สามารถใช้งานได้ในกรณี เช่น เลอืกรายการใดๆ ในเมนูหลัก 

ค าแนะน า หากต้องการเปิดดเูมนูป๊อปอัพของรายการใดๆ บนแผน
ที่ ให้เลือกรายการน้ีและกดค้างไว้ จนกระทั่งเปดิเมนู 
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การเรียงล าดับปุ่มเมนูหลักใหม่ 

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปน้ีเพื่อเรยีงล าดับปุ่มในเมนูหลักตามความ
ต้องการของคุณ 

1. แตะปุ่มเมนูหลักเพื่อเปดิเมนูหลัก 

 
2. แตะปุ่มที่ต้องการย้ายและกดค้างไว้ 2 วินาที 

ค าแนะน า หรือแตะปุ่มแก้ไขในเมนูหลัก 

 
ปุ่มเมนจูะแสดงลูกศรชีท้างซ้ายและทางขวา 

3. แตะลูกศรชี้ทางซ้ายหรอืทางขวาบนปุ่มเมนเูพือ่ย้ายปุ่มนี้ไปยัง
ต าแหน่งใหม่ในเมนู 

4. เลือกและย้ายปุ่มอื่นๆ ตามความต้องการ แตะปุ่ม “เสร็จสิ้น” 



ระบบน าทาง 

  79 

การจราจร 

 
1. เหตุการณ์จราจรที่มผีลกระทบต่อเส้นทางการเดินทางของคุณ 

สัญลักษณ์หรือตัวเลขในช่วงเริ่มต้นของเหตุการณ์จราจร 
หมายถึงประเภทของเหตุการณ์หรือเวลาล่าช้ามหีน่วยเป็น
นาท ีตัวอย่างเช่น 5 นาที 

สีของเหตุการณ์จราจรหมายถึงความเร็วของการจราจรที่
สัมพันธ์กับความเร็วสูงสุดที่อนญุาตในต าแหน่งน้ี สีแดง
หมายถึงความเร็วต่ าสุด แถบแสดงสภาพจราจรติดขัดจะเป็น
ภาพเคลือ่นไหวเพื่อแสดงความเร็วของการจราจรตามความ
เหมาะสม 

ส าหรับรายการประเภทเหตุการณ์ โปรดดูที่ “เหตุการณ์
จราจร” 

2. มีเหตุการณ์จราจรบนเสน้ทางของคุณ แตอ่ยู่ในทิศตรงกันข้าม 

3. มีเหตุการณ์จราจรบนถนนที่ไมส่ามารถมองเหน็ได้ภายใต้
ระดับการซูมในขณะนั้น 
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การดูสภาพการจราจรบนเส้นทางของคุณ 

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์จราจรบนเส้นทางของคุณจะแสดงบนแถบ
เส้นทางที่ด้านขวาของแผนที ่

แถบเส้นทางจะแสดงความลา่ช้าของการจราจรในขณะขับรถ โดยใช้
สัญลักษณ์เพือ่แสดงต าแหน่งที่เกิดเหตุการณ์แต่ละครั้งบนเส้นทาง
ของคณุ 

หมายเหตุ เพื่อให้แถบเส้นทางสามารถอ่านได้งา่ยยิ่งขึ้น จึงอาจไม่
แสดงเหตุการณ์ในบางรายการ โดยเหตุการณ์เหล่านี้จะเป็น
เหตุการณ์ที่มคีวามส าคญัไมม่ากและท าให้เกิดความล่าช้าเล็กน้อย
เท่านั้น 

ถ้าต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ ให้เลือกเหตุการณ์ใน
แถบเส้นทาง แผนที่จะขยายสัญลักษณ์เหตุการณ์และเปิดเมนูป๊อป
อัพเพื่อแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์จราจร 

 
ข้อมูลที่แสดงรวมถึงเนือ้หาต่อไปนี ้

 ประเภทของเหตุการณจ์ราจร-เหตุการณ์ทั่วไป อุบัติเหตุ ท า
ถนน การปิดเลน หรือสภาพอากาศ เช่น ฝนตกหนักหรือหิมะ
ตก 

 ความร้ายแรงของเหตุการณ-์การจราจรเคลือ่นตัวช้า ไหลตาม
จังหวะ หรือหยุดนิ่ง 

 ระยะเวลาล่าช้า  

 ระยะทางของเหตุการณ ์ 

ส าหรับรายการประเภทเหตุการณ์ทั้งหมด โปรดดูที่ “เหตุการณ์
จราจร” แตะปุ่มยอ้นกลับเพื่อกลับไปยังมุมมองการน าทาง 
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การแสดงเลนทางแยกล่วงหน้า 

หมายเหตุ การแสดงเลนทางแยก ไม่สามารถใช้งานได้กับทางแยกทุก
ประเภทหรอืทุกประเทศ 

 
การแสดงเลนทางแยกลว่งหน้า จะแสดงเลนการขับข่ีที่ถูกต้อง
ส าหรับเส้นทางทีคุ่ณวางแผน เพือ่ช่วยให้คณุเตรียมความพรอ้ม
ส าหรับการออกจากทางด่วนและทางแยก 

เมื่อขับรถเขา้ใกล้ทางออกหรือทางแยก เลนที่คณุต้องการจะปรากฏ
บนหน้าจอและในแถบค าแนะน า 

ค าแนะน า ถ้าต้องการปดิภาพเลน สามารถแตะจุดใดๆ บนหน้าจอ 

ถ้าต้องการปิดภาพเลน ให้แตะปุ่ม“การตั้งค่า (Settings)” ในเมนู
หลัก จากนั้น เลือก “รปูแบบ (Appearance)” ปิดการตั้งค่าการ
แสดงพรวีิวทางออกของทางด่วน 
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การใชง้านการค้นหาด่วน 

เก่ียวกับการค้นหา 

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการค้นหาเพือ่ค้นหาสถานที่ต่างๆ และน าทาง
ไปยังสถานที่นั้น คณุสามารถด าเนินการค้นหาดังนี ้

 ที่อยูท่ี่เฉพาะเจาะจง  เช่น ป้อน 123 Oxford Street, 
London 

 ที่อยู่บางส่วน เช่น ป้อน Oxford st Lon 

 ประเภทของสถานที่ เชน่ ป้อน ปั๊มน้ ามันหรือรา้นอาหาร 

 ชื่อของสถานที่ เช่น ป้อน สตาร์บัคส ์

การวางแผนเส้นทางไปยัง POI โดยใช้ฟังกช์ันการคน้หา 

ข้อควรทราบ เพื่อความปลอดภยัและหลีกเลีย่งการเสยีสมาธิใน
ระหว่างการขับขี่ คุณควรวางแผนเส้นทางก่อนเริ่มขับขี่เสมอ 

ถ้าต้องการวางแผนเส้นทางไปยังประเภท POI หรือ POI ที่
เฉพาะเจาะจง โปรดปฏบิัติตามขั้นตอนต่อไปนี ้

1. แตะปุ่มเมนูหลักเพื่อเปดิเมนูหลัก 

 
2. แตะปุ่ม “ค้นหา” 

หน้าค้นหาจะเปิดขึ้นพรอ้มแสดงแป้นพิมพ ์
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3. ใช้แป้นพิมพ์เพือ่ป้อนช่ือของสถานทีท่ี่คณุต้องการวางแผน
เส้นทาง 

 

คุณสามารถค้นหาประเภท POI (จุดสนใจ) เช่น ร้านอาหาร
หรือสถานที่ทอ่งเทีย่ว หรือสามารถค้นหา POI ที่
เฉพาะเจาะจง เช่น "Rosie's Pizzeria " 

หมายเหตุ เมือ่ท าการคน้หา ระบบจะค้นหาแผนที่ทั้งหมด 
หากต้องการเปลี่ยนวิธีการค้นหา ให้เลือกปุ่มที่ดา้นขวาของ
ช่องค้นหา จึงจะเปลี่ยนต าแหน่งที่จะท าการค้นหาได ้เช่น ตาม
เส้นทางหรือในเมอืง 
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4. เมื่อป้อนขอ้มลู ระบบจะแสดงค าแนะน าตามขอ้มูลที่ป้อนเข้า 
คุณสามารถป้อนขอ้มูลต่อหรือเลือกตามค าแนะน าใดๆ 

 

ค าแนะน า หากต้องการดูผลลพัธ์เพิ่มเติม โปรดซ่อนแป้นพิมพห์รือ
เลื่อนรายการผลลพัธ์ลง 

ค าแนะน า คุณสามารถแตะปุ่ม "รายการ/แผนที่" เพื่อดูผลการ
ค้นหาบนแผนที่หรือในรายการ 

 
5. เลือกประเภท POI หรือ ผลลัพธ์ POI ถ้าคุณเลอืกประเภท 

POI ให้เลือก POI หนึ่ง แผนที่จะแสดงต าแหน่งน้ี 

6. หากต้องการดูข้อมลูเพิม่เติมเกี่ยวกับ POI  ให้เลือก POI บน
แผนที่ จากนั้น แตะปุ่มเมนปู๊อปอัพ และเลอืก “ข้อมลู
เพิ่มเติม” ในเมนูป๊อปอพั 

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ POI  เช่น เบอร์โทรศพัท์ 
ที่อยูแ่บบครบถ้วนและที่อยูอ่ีเมล ์
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7. หากต้องการวางแผนเสน้ทางไปยังจุดหมายน้ี ใหแ้ตะปุ่มขับรถ 
(Drive) 

หลังจากวางแผนเส้นทางแล้ว จะเริ่มน าทางไปยงัจุดหมาย 
เมื่อเริ่มการขับรถ หนา้จอจะเข้าสู่มุมมองการน าทางโดย
อัตโนมัต ิ

 
ค าแนะน า หากจุดหมายปลายทางของคณุอยู่ในเขตเวลาอื่น 
คุณจะเห็นเครือ่งหมายบวก (+) หรือเครือ่งหมายลบ (-) และ
ความแตกต่างของเวลาที่มีหน่วยเป็นชั่วโมงและครึ่งชั่วโมงบน
แถบข้อมูลการถึงจุดหมาย เวลาโดยประมาณทีจ่ะไปถึงเป็น
เวลาท้องถิ่นทีจุ่ดหมายปลายทางของคุณ 

ค าแนะน า คุณสามารถเพิ่มจุดแวะในเส้นทางทีว่างแผนไว ้

ค าแนะน า คุณสามารถบันทึกเส้นทางลงในเส้นทางของฉัน 
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การป้อนค าค้นหา 

แตะ "ค้นหา" ในเมนูหลักเพื่อเริม่ค้นหาที่อยู่และ POI  หน้าจอค้นหา
จะประกฏข้ึนเพือ่แสดงแป้นพิมพ์และปุ่มตอ่ไปนี้ 

 

1. ปุ่มย้อนกลับ 

แตะปุ่มนีเ้พือ่กลับหน้าก่อนหน้า 

2. ช่องป้อนค าค้นหา 

ป้อนค าค้นหาทีคุ่ณต้องการ ซ่ึงจะแสดงที่อยู่และ POI ที่
ตรงกันในระหว่างการปอ้นข้อมลู 

ค าแนะน า หากต้องการแก้ไข ให้แตะค าทีคุ่ณปอ้นเพือ่วาง
เคอร์เซอร์ในต าแหน่งนั้น จากนั้นสามารถเพิม่หรือลบตัวอักษร 

3. ประเภทของการค้นหา 

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว ระบบจะท าการค้นหาบริเวณทั้งหมดใน
แผนที่ปัจจุบัน ระบบจะท าการค้นหาตามประเภทการค้นหา
ล่าสุดที่คณุเลอืก ให้แตะปุ่มนีเ้พือ่เปลีย่นประเภทการค้นหาไป
เป็นประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี ้
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แผนท่ีทั้งหมด 

 
เลือกตัวเลือกน้ีเพือ่ค้นหาแผนทีท่ั้งหมดในขณะนั้นโดยไม่ 
จ ากัดขอบเขตการค้นหา ต าแหน่งปัจจุบันของคุณเป็น
ศูนย์กลางการค้นหา ผลลัพธ์จะเรยีงตามล าดับความถูกต้อง 

อยู่ใกล้ฉัน 

 
เลือกตัวเลือกน้ีเพือ่ท าการค้นหาโดยใชพ้ิกัด GPS ในขณะนั้น
เป็นต าแหน่งศูนย์กลางการค้นหา ผลลัพธ์จะเรยีงตาม
ระยะห่าง 

ในเขตชุมชนหรือเมือง 

 
เลือกตัวเลือกน้ีเพือ่ใช้เขตชุมชนหรือเมืองเป็นศนูย์กลางการ
ค้นหา ต้องใช้แป้นพิมพเ์พื่อป้อนช่ือเขตชุมชนหรือเมอืง 
หลังจากเลือกเขตชุมชนหรือเมอืงในรายการผลลัพธ์ จะ
สามารถค้นหาที่อยู่หรอื POI ในเมืองน้ัน 

ตามเส้นทาง 

 
หลังจากวางแผนเส้นทาง คุณจะสามารถเลือกตวัเลือกน้ีเพื่อ
ค้นหาประเภทของสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงตามเส้นทางของ
คุณ เช่น ป๊ัมน้ ามัน เมือ่แสดงค าเตือน ให้ป้อนประเภทของ
สถานที่ จากนั้น เลือกตวัเลือกทีแ่สดงในคอลัมน์ด้านขวาเพือ่
ท าการค้นหา 
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อยู่ใกล้จุดหมาย 

 
หลังจากวางแผนเส้นทาง จะสามารถเลือกตัวเลอืกนี้เพื่อใช้
จุดหมายของคุณเป็นศูนย์กลางการค้นหา 

พิกัดละติจดู/ลองจิจูด 

 
เลือกตัวเลือกน้ีเพือ่ป้อนพิกัดละติจูดและลองจิจูด 

4. ปุ่มแสดงมุมมอง 

แตะปุ่มนีเ้พือ่กลับมุมมองแผนที่หรือมุมมองการน าทาง 

ค าแนะน า แตะปุ่ม Shift หนึ่งครั้งเพือ่ให้ตัวอักษรถัดไปที่จะ
ป้อนเป็นตัวพิมพ์ใหญ ่แตะปุ่ม Shift สองครั้งเพือ่ใช้งาน 
Caps-Lock เพื่อให้ตัวอกัษรที่จะป้อนทั้งหมดเปน็ตัวพิมพ์ใหญ่ 
แตะปุ่ม Shift หนึ่งครั้งเพื่อปิด Caps-Lock 

ค าแนะน า หากต้องการยกเลิกการค้นหา แตะปุม่แสดง
มุมมองแผนที/่มุมมองการน าทางที่มมุขวาบนของหน้าจอ 
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การใช้ผลลัพธ์การค้นหา 

ผลลัพธ์การค้นหาจะแสดงในสองคอลัมน์ ที่อยูแ่ละเมืองที่ตรงกันจะ
แสดงในคอลัมน์ด้านซา้ย และ POI ประเภทของ POI และสถานที่
จะแสดงในคอลัมน์ดา้นขวา จุดหมายล่าสุดและสถานทีท่ี่บันทึกไว้จะ
แสดงในผลลัพธ์การค้นหา 

ค าแนะน า หากต้องการดูผลลพัธ์เพิ่มเติม โปรดซ่อนแป้นพิมพ์หรือ
เลื่อนรายการผลลพัธ์ลง 

 

 
ค าแนะน า คุณสามารถแตะปุ่ม "รายการ/แผนที่" เพือ่ดูผลลพัธ์บน
แผนที่หรอืในรายการ 
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หลังจากเลือกทีอ่ยู่จากรายการผลลัพธ์ คุณจะสามารถเลอืกที่จะ
แสดงบนแผนที่ เพิ่มทางแยก หรือวางแผนเส้นทางไปยังต าแหน่งที่
เลือก หากต้องการที่อยูท่ี่แน่นอน สามารถเพิ่มเลขที่บ้านได ้

 

หากแสดงผลลัพธ์บนแผนที่ สามารถเปิดเมนูปอ๊ปอัพเพือ่เพิ่ม
ต าแหน่งนีล้งใน “ต าแหน่งของฉัน” หากไดว้างแผนเส้นทางหนึ่งแล้ว 
คุณสามารถเพิ่มต าแหนง่นีล้งในเส้นทางปัจจุบันของคณุ 

 
หมายเหตุ ผลลพัธ์การคน้หาที่ดีที่สุดจะแสดงบนแผนที่ เมื่อขยาย
แผนที่ จะแสดงผลลพัธก์ารค้นหาถัดไปตามล าดับ 
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การวางแผนเส้นทางโดยใช้ฟังก์ชันการค้นหาด่วน 

วางแผนเส้นทางไปยังสถานทีใ่ดๆ โดยใช้ฟังก์ชันการค้นหา 

ข้อควรทราบ เพื่อความปลอดภยัและหลีกเลีย่งการเสยีสมาธิใน
ระหว่างการขับขี ่ควรวางแผนเส้นทางก่อนเริ่มการขับขี ่

หากต้องการวางแผนเสน้ทางไปยังสถานที่ใดๆ โดยใช้ฟังก์ชันการ
ค้นหา โปรดท าตามขั้นตอนต่อไปนี ้

1. แตะปุ่ม "เมนูหลัก" เพื่อเปิดเมนูหลัก 

 
2. แตะ “ค้นหา” 

 

หน้าจอการค้นหาจะปรากฏขึ้นพรอ้มแสดงแป้นพิมพ ์

3. ใช้แป้นพิมพ์เพือ่ป้อนช่ือของสถานทีท่ี่คณุต้องการวางแผน
เส้นทาง 

 
คุณสามารถค้นหาที่อยู่ เขตชุมชน เมือง รหัสไปรษณีย์ หรือ
รหัสแผนที่ได ้

หมายเหตุ เมือ่ท าการคน้หา ระบบจะค้นหาแผนที่ทั้งหมด 
หากคุณต้องการเปลี่ยนวิธีการค้นหา ให้เลือกปุ่มที่ด้านขวา
ของช่องค้นหา จึงจะเปลี่ยนต าแหน่งที่จะท าการค้นหาได ้เช่น 
ตามเส้นทางหรอืในเมือง 
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4. เมื่อป้อนที่อยู่ ระบบจะแสดงค าแนะน าไว้ด้านลา่งตามข้อมูลที่
ป้อน คุณสามารถป้อนขอ้มูลตอ่หรือเลอืกตามค าแนะน าใดๆ 

ค าแนะน า หากต้องการดูผลลพัธ์เพิ่มเติม โปรดซ่อนแป้นพิมพ์
หรือเลือ่นรายการผลลพัธ์ลง 

5. เลือกทีอ่ยูท่ี่แนะน า 

 
6. แตะ “ปุ่มขับรถ (Drive)” 

หลังจากวางแผนเส้นทางแล้ว จะเริ่มน าทางไปยงัจุดหมาย
ปลายทาง เมือ่เริม่ขับรถ หน้าจอจะเข้าสู่มมุมองการน าทาง

โดยอัตโนมัต ิ

ระบบจะเสนอเส้นทางทีเ่ป็นไปได้ 3 เส้นทางพรอ้มระยะทาง
และเวลาไปถึงจุดหมายปลายทาง เลอืกเส้นทางตามความ
ต้องการ ถ้าคุณไม่ได้เลอืกเส้นทางใดๆ ระบบจะช่วยเลือก
เส้นทางที่สั้นที่สุด 

ค าแนะน า หากจุดหมายปลายทางของคณุอยู่ในเขตเวลาอื่น 
คุณจะเห็นเครือ่งหมายบวก (+) หรือเครือ่งหมายลบ (-) และ
ความแตกต่างของเวลาที่มีหน่วยเป็นชั่วโมงและครึ่งชั่วโมงบน
                       เวลาโดยประมาณทีจ่ะไปถึงเป็น
เวลาท้องถิ่นที่จุดหมายของคณุ 

ค าแนะน า คุณสามารถเพิ่มจุดแวะในเส้นทางทีว่างแผนไว ้

ค าแนะน า คุณสามารถบันทึกเส้นทางลงในเส้นทางของฉัน 
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การวางแผนเส้นทางไปยังใจกลางเมือง 

ข้อควรทราบ เพือ่ความปลอดภยัและหลีกเลีย่งการเสยีสมาธิใน
ระหว่างการขับขี ่ควรวางแผนเส้นทางก่อนเริ่มการขับขี ่

หากต้องการวางแผนเสน้ทางไปยังใจกลางเมืองโดยใช้ฟังก์ชันการ
ค้นหา โปรดท าตามขั้นตอนต่อไปนี ้

1. แตะปุ่ม "เมนูหลัก" เพื่อเปิดเมนูหลัก 

 
2. แตะ “ค้นหา” 

 

หน้าจอการค้นหาจะเปดิขึ้นพร้อมแสดงแป้นพมิพ์ 

3. ใช้แป้นพิมพ์เพือ่ป้อนชือ่เมอืงหรือเขตชุมชนทีคุ่ณต้องการ
วางแผนเส้นทาง 

 
ค าแนะน า เมื่อท าการคน้หา ระบบจะค้นหาแผนที่ทั้งหมด 
หากต้องการเปลี่ยนวิธีการค้นหา ให้แตะปุ่ม “ประเภทการ
ค้นหา” เพื่อเลือกตัวเลอืกการค้นหา 
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4. เมื่อป้อนขอ้มลู ระบบจะแสดงค าแนะน าไว้ดา้นล่างตามขอ้มลู
ที่ป้อน คณุสามารถป้อนข้อมูลตอ่หรือเลอืกค าแนะน าใดๆ 

 
ค าแนะน า หากต้องการดูผลลพัธ์เพิ่มเติม โปรดซ่อนแป้นพิมพ์
หรือเลือ่นรายการผลลพัธ์ลง 

ค าแนะน า คุณสามารถแตะปุ่ม “รายการ/แผนที่” เพื่อดู
ผลลัพธ์บนแผนที่หรอืในรายการ 

5. เลือกเมอืงในคอลัมน์ดา้นขวา 

 
ชื่อเมืองจะแสดงที่ดา้นขวาของช่องป้อนขอ้มลูการค้นหา และ POI 
ของใจกลางเมอืงจะแสดงอยู่ที่ด้านล่างในคอลมัน์ดา้นขวา 
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6. เลือก POI ใจกลางเมือง 

แผนที่จะแสดงต าแหน่งใจกลางเมือง 

 

7. แตะปุ่มขับรถ/ขี่รถ (Drive/Ride) ตามยานพาหนะที่คณุใช้ 

หลังจากวางแผนเส้นทางแล้ว จะเริ่มน าทางไปยงัจุดหมาย
ปลายทาง เมือ่เริม่การขบัรถ หน้าจอจะเข้าสู่มมุมองการน า
ทางโดยอัตโนมัต ิ

ค าแนะน า หากจุดหมายปลายทางของคณุอยู่ในเขตเวลาอื่น 
คุณจะเห็นเครือ่งหมายบวก (+) หรือเครือ่งหมายลบ (-) และ
ความแตกต่างของเวลาที่มีหน่วยเป็นชั่วโมงและครึ่งชั่วโมงบน
                       เวลาโดยประมาณทีจ่ะไปถึงเป็น
เวลาท้องถิ่นที่จุดหมายของคณุ 

ค าแนะน า คุณสามารถเพิ่มจุดแวะในเส้นทางทีว่างแผนไว ้

ค าแนะน า คุณสามารถบันทึกเส้นทางลงในเส้นทางของฉัน 
(My Routes) 
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การวางแผนเส้นทางไปยัง POI โดยใช้ฟังก์ชันการค้นหา 

ข้อควรทราบ เพือ่ความปลอดภยัและหลีกเลีย่งการเสยีสมาธิใน
ระหว่างการขับข่ี ควรวางแผนเส้นทางก่อนเริ่มการขับขี ่

ถ้าต้องการวางแผนเส้นทางไปยังประเภท POI หรือ POI ที่
เฉพาะเจาะจงโดยใชฟ้ังก์ชันการค้นหา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี ้

 
1. แตะปุ่ม "เมนูหลัก" เพื่อเปิดเมนูหลัก 

2. แตะ “ค้นหา” 

หน้าจอการค้นหาจะเปดิขึ้นพร้อมแสดงแป้นพมิพ์ 

 

3. ใช้แป้นพิมพ์เพือ่ป้อนชือ่ของสถานทีท่ี่คณุต้องการวางแผน
เส้นทาง 

คุณสามารถค้นหาประเภท POI (จุดสนใจ) เช่น ร้านอาหาร
หรือสถานที่ทอ่งเทีย่ว หรือสามารถค้นหา POI ที่
เฉพาะเจาะจง เช่น “Rosie’s Pizzeria” 

หมายเหตุ เมือ่ท าการคน้หา ระบบจะค้นหาแผนที่ทั้งหมด 
หากต้องการเปลี่ยนวิธีการค้นหา ให้เลือกปุ่มที่ดา้นขวาของ
ช่องค้นหา จึงจะเปลีย่นต าแหน่งที่จะท าการค้นหาได ้เช่น ตาม
เส้นทางหรือในเมอืง 
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4. เมื่อป้อนขอ้มลู ระบบจะแสดงค าแนะน าไว้ดา้นล่างตามขอ้มลู
ที่ป้อน คณุสามารถป้อนข้อมูลตอ่หรือเลอืกค าแนะน าใดๆ 

ค าแนะน า หากต้องการดูผลลพัธ์เพิ่มเติม โปรดซ่อนแป้นพิมพ์
หรือเลือ่นรายการผลลพัธ์ลง 

 
ค าแนะน า คุณสามารถแตะปุ่ม “รายการ/แผนที่” เพื่อดู
ผลลัพธ์บนแผนที่หรอืในรายการ 

 

5. เลือกประเภท POI หรือ POI ที่เฉพาะเจาะจง หากเลือก
ประเภท POI ให้เลือกหนึ่ง POI แผนที่จะแสดงต าแหน่งที่
เลือก 

6. หากต้องการดูข้อมลูเพิม่เติมเกี่ยวกับ POI ให้เลือก POI บน
แผนที่ จากนั้นแตะปุ่มเมนปู๊อปอัพ และเลอืก “ข้อมลู
เพิ่มเติม” ในเมนูป๊อปอพั 

 
คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ POI เช่น เบอร์โทรศพัท์ 
ที่อยูแ่บบครบถ้วนและที่อยูอ่ีเมล ์
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7. หากต้องการวางแผนเสน้ทางไปยังจุดหมายปลายทางนี้ ให้
แตะปุ่มขับรถ (Drive) 

 
หลังจากวางแผนเส้นทางแล้ว จะเริ่มน าทางไปยงัจุดหมาย
ปลายทาง เมือ่เริม่การขบัรถ หน้าจอจะเข้าสู่มมุมองการน า
ทางโดยอัตโนมัต ิ

ค าแนะน า หากจุดหมายของคุณอยู่ในเขตเวลาอื่น คณุจะเห็น
เครือ่งหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) และความ
แตกต่างของเวลาที่มีหนว่ยเป็นชั่วโมงและครึ่งชัว่โมงบนแถบ
ข้อมูลการจึงจุดหมาย เวลาโดยประมาณที่จะไปถึงเป็นเวลา
ท้องถิ่นที่จุดหมายของคณุ 

ค าแนะน า คุณสามารถเพิ่มจุดแวะในเส้นทางทีว่างแผนไว ้

ค าแนะน า คุณสามารถบันทึกเส้นทางลงในเส้นทางของฉัน 
(My Routes) 
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การวางแผนเส้นทางโดยใช้แผนที่ 

ข้อควรทราบ เพื่อความปลอดภยัและหลีกเลีย่งการเสยีสมาธิใน
ระหว่างการขับขี ่ควรวางแผนเส้นทางก่อนเริ่มการขับขี ่

หากต้องการวางแผนเสน้ทางโดยใช้แผนที่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ต่อไปนี้ 

1. เลื่อนแผนที่และขยายแผนที่จนกระทั่งเห็นจุดหมายที่คณุ
ต้องการ 

 
ค าแนะน า คุณสามารถแตะสญัลักษณ์บนแผนที่เพือ่เปิดเมนูป๊
อปอัพ แตะปุ่มขับรถ/ขีร่ถ (Drive/Ride) เพื่อวางแผนเส้นทาง
ไปยังต าแหน่งนั้น 
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2. เมื่อพบจุดหมายบนแผนที่ ให้แตะหน้าจอคา้งไว้ประมาณ 1 
วินาทีเพื่อเลือกจุดหมาย 

 

เมนูป๊อปอัพจะแสดงที่อยู่ที่ใกล้ทีสุ่ด 

3. หากต้องการวางแผนเสน้ทางไปยังจุดหมายน้ี ให้แตะปุ่มขับ
รถ/ขี่รถ (Drive/Ride) ตามยานพาหนะที่คณุใช ้

หลังจากวางแผนเส้นทางแล้ว จะเริ่มน าทางไปยงัจุดหมาย
ปลายทาง เมือ่เริม่การขบัรถ หน้าจอจะเข้าสู่มมุมองการน า
ทางโดยอัตโนมัต ิ

ค าแนะน า คุณสามารถใช้ต าแหน่งที่คุณเลือกด้วยวิธอีื่นโดย

แตะปุ่มเมนูป๊อปอพั เชน่ บันทึกต าแหน่งลงในสถานที่ของฉัน 

 
ค าแนะน า หากจุดหมายปลายทางของคณุอยู่ในเขตเวลาอื่น คณุจะ
เห็นเครือ่งหมายบวก (+) หรือเครือ่งหมายลบ (-) และความแตกต่าง
ของเวลาที่มีหน่วยเป็นช่ัวโมงและครึ่งชั่วโมงบนแถบข้อมูลการถึง
จุดหมาย เวลาโดยประมาณที่จะไปถึงเป็นเวลาท้องถิ่นที่จุดหมาย
ของคณุ 

ค าแนะน า คุณสามารถเพิ่มจุดแวะในเส้นทางทีว่างแผนไว ้

ค าแนะน า คุณสามารถบันทึกเส้นทางลงในเส้นทางของฉัน (My 
Routes) 
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การวางแผนเส้นทางโดยใช้สถานที่ของฉัน 

หากคุณต้องการท าทางไปยัง “สถานที่ของฉัน” จากต าแหน่ง
ปัจจุบันของคุณ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. แตะปุ่ม "เมนูหลัก" เพื่อเปิดเมนูหลัก 

 
2. แตะ “สถานที่ของฉัน” 

เพื่อแสดงรายการสถานที่ทั้งหมดของคุณ 
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3. เลือกสถานที่ทีคุ่ณตอ้งการน าทาง เช่น บ้าน ระบบจะแสดง
สถานทีท่ี่เลอืกบนแผนที่พรอ้มเมนูป๊อปอัพ 

 
4. หากต้องการวางแผนเสน้ทางไปยังจุดหมาย ให้แตะปุ่มขับรถ/

ขี่รถ (Drive/Ride) ตามยานพาหนะทีคุ่ณใช้ 

หลังจากวางแผนเส้นทางแล้ว จะเริ่มน าทางไปยงัจุดหมาย 
เมื่อเริ่มการขับรถ หน้าจอจะเข้าสู่มุมมองการน าทางโดย
อัตโนมัต ิ

ค าแนะน า หากจุดหมายของคุณอยู่ในเขตเวลาอื่น คณุจะเห็น
เครือ่งหมายบวก (+) หรือเครื่องหมายลบ (-) และความ
แตกต่างของเวลาที่มีหนว่ยเป็นชั่วโมงและครึ่งชัว่โมงบนแถบ
ข้อมูลการถึงจุดหมาย เวลาโดยประมาณที่จะไปถึงเป็นเวลา
ท้องถิ่นที่จุดหมายของคณุ 

ค าแนะน า คุณสามารถเพิ่มจุดแวะในเส้นทางทีว่างแผนไว ้

ค าแนะน า คุณสามารถบันทึกเส้นทางลงในเส้นทางของฉัน 
(My Routes) 
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การค้นหาเส้นทางส ารอง 

ข้อควรทราบ เพื่อความปลอดภยัและหลีกเลีย่งการเสยีสมาธิใน
ระหว่างการขับขี ่ควรวางแผนเส้นทางก่อนเริ่มการขับขี ่

วิธีการค้นหาเส้นทางส ารอง 

1. วางแผนเส้นทางตามปกต ิ

2. ให้เลือกเส้นทางในมุมมองแผนที ่

3. แตะปุ่มเมนูป๊อปอพัเพื่อเปิดเมน ู

4. แตะ “เส้นทางส ารอง” จากนั้นแตะ “ค้นหาเสน้ทางส ารอง” 

สามารถแสดงเส้นทางส ารองได้มากสุด 3 เส้นทางในมุมมอง
แผนที่ แตล่ะเส้นทางส ารองจะแสดงความแตกต่างของ
ระยะเวลาการเดินทางในแถบแสดงเวลา คณุสามารถแตะปุ่ม 
km/mi เพื่อแสดงความแตกต่างเป็นระยะทาง 

 

 

ค าแนะน า การค านวณเส้นทางส ารองจะใช้ข้อมลูการจราจร 
ระบบจะไม่แสดงเส้นทางใดๆ ที่ใช้เวลาเดินทางมากกว่า
เส้นทางเดิมเกิน 50% 

 
5. แตะแถบแสดงเวลาเพื่อเลือกเส้นทางที่คณุต้องการ 

ระบบจะเริ่มน าทางไปยงัจุดหมายปลายทาง เมือ่เริ่มการขับรถ 
หน้าจอจะเข้าสู่มมุมองการน าทางโดยอัตโนมัต ิ
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หมายเหตุ มอีีกสองวิธีทีใ่ช้ในการค้นหาเส้นทางส ารอง 

1. แตะ “เส้นทางปัจจุบัน” ในเมนูหลัก จากนั้นแตะ "ค้นหา
เส้นทางส ารอง" 

2. หากอุปกรณ์ของคุณมฟีงัก์ชันการควบคุมด้วยเสยีง ให้พูดว่า 
"ค้นหาเส้นทางส ารอง" 

การวางแผนเส้นทางล่วงหน้า 

คุณสามารถวางแผนเสน้ทางล่วงหนา้ก่อนที่จะขับรถ คุณสามารถ
บันทึกเส้นทางลงในรายการ “เส้นทางของฉัน” 

วิธีการวางแผนเส้นทางล่วงหน้า 

1. แตะปุ่ม "เมนูหลัก" เพื่อเปิดเมนูหลัก 

 
2. แตะ “ค้นหา” 

หน้าจอการค้นหาจะเปดิขึ้นพร้อมแสดงแป้นพมิพ์ 
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3. ใช้แป้นพิมพ์เพือ่ป้อนช่ือของต าแหน่งที่คณุต้องการใช้เป็น
จุดเริ่มต้น 

4. เลือกทีอ่ยู่หรอื POI ที่แนะน า 

5. เลือกแสดงบนแผนที่ 

6. แตะปุ่ม "เมนูป๊อปอัพ" 

 
เมนูป๊อปอัพจะแสดงรายการตัวเลือก 

7. แตะ "ใช้เป็นจุดเริ่มต้น" 

8. ปฏิบัตติามขั้นตอนการค้นหาซ้ า เพื่อเลือกจุดหมายปลายทาง 
จากนั้นแตะปุ่มขับรถ (Drive) ในเมนูป๊อปอัพ 

 
ระบบจะวางแผนเส้นทางโดยใช้จุดเริ่มต้นและจดุหมาย
ปลายทางทีคุ่ณเลือก เวลาโดยประมาณที่จะไปถึงจะแสดงที่
ด้านบนของแถบเส้นทาง 

ค าแนะน า หากไม่ต้องการใช้การค้นหาเพื่อเลือกจุดเริ่มต้น
และจุดหมายปลายทาง ให้ไปที่มุมมองแผนทีแ่ละกดค้างไว้
เพื่อเลือกต าแหน่ง 

ค าแนะน า สามารถเลือกจุดแวะ POI สถานที่ และจุดหมาย
ปลายทางเป็นจุดเริ่มต้นได้โดยใช้เมนูป๊อปอพัของแต่ละ
สถานที ่
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เปลี่ยนจุดเริ่มต้นเป็นต าแหน่งปัจจุบันของคุณ 

1. เลือกจุดเริ่มต้นของเส้นทางในมุมมองแผนที ่

2. แตะปุ่ม "เมนูป๊อปอัพ" 

เมนูป๊อปอัพจะแสดงรายการตัวเลือก 

 
3. แตะ “ลบจุดเริม่ต้น” 

ระบบจะวางแผนเส้นทางใหม่โดยใชต้ าแหน่งปัจจุบันเป็น
จุดเริ่มต้น 

การเปลี่ยนจุดเริม่ต้นเป็นจุดแวะ 

1. เลือกจุดเริ่มต้นของเส้นทางในมุมมองแผนที ่

2. แตะปุ่ม "เมนูป๊อปอัพ" 

เมนูป๊อปอัพจะแสดงรายการตัวเลือก 

เพิ่มลงในรายการสถานที่ของฉัน (Add to My Places)/ลบ
จุดเริ่มต้น (Remove Starting Point) /เปลี่ยนเป็นจุดแวะ 
(Change to a Stop) 

3. แตะ "เปลี่ยนเป็นจุดแวะ" 

ระบบจะวางแผนเส้นทางใหม่โดยเปลีย่นจุดเริ่มต้นเป็นจุดแวะ 
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การค้นหาท่ีจอดรถ 

ข้อควรทราบ เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลีย่งการเสยีสมาธิใน
ระหว่างการขับขี ่ควรวางแผนเส้นทางก่อนการเริ่มขับขี ่

วิธีการค้นหาที่จอดรถ 

1. แตะปุ่ม "เมนูหลัก" เพื่อเปิดเมนูหลัก 

 
2. แตะ “ที่จอดรถ” 

 

แผนที่จะแสดงต าแหน่งของที่จอดรถ 

ในกรณีที่ไดว้างแผนเส้นทาง แผนที่จะแสดงที่จอดรถทีอ่ยู่ใกล้
กับจุดหมาย 

ปลายทางของคุณ ในกรณีที่ยังไม่ได้วางแผนเส้นทาง แผนที่จะ
แสดงที่จอดรถที่อยู่ใกลก้ับต าแหน่งปัจจุบันของคุณ 

 
คุณสามารถเปลีย่นหน้าจอเพือ่แสดงรายการที่จอดรถได้โดย
กดปุม่นี้ 

 



ระบบน าทาง 

108   

คุณสามารถเลือกที่จอดรถจากรายการ เพือ่ค้นหาบนแผนที่ 

ค าแนะน า คุณสามารถเลื่อนรายการผลลพัธ์ลงโดยใช้แถบ
เลื่อนที่ด้านขวาของหนา้จอ 

 
หากต้องการเปลี่ยนวิธีการค้นหา ให้เลือกปุ่มที่ดา้นขวาของ
ช่องค้นหา จากนั้น จะสามารถเปลี่ยนต าแหน่งที่จะท าการ
ค้นหา เช่น ค้นหาที่จอดรถที่อยู่ใกล้คณุหรือแผนที่ทั้งหมด 

 
3. เลือกที่จอดรถจากแผนที่หรือรายการ 

เมนูป๊อปอัพบนแผนที่จะแสดงช่ือของที่จอดรถ 

4. แตะปุ่มขับรถ/ขี่รถ (Drive / Ride) ตามยานพาหนะที่คณุใช้ 

หลังจากวางแผนเส้นทางแล้ว จะเริ่มน าทางไปยงัจุดหมาย
ปลายทาง เมือ่เริม่การขบัรถ หน้าจอจะเข้าสู่มมุมองการน า
ทางโดยอัตโนมัต ิ

ค าแนะน า คุณสามารถเพิ่มที่จอดรถเป็นจุดแวะบนเส้นทาง
ของคณุได้โดยใชเ้มนูป๊อปอัพ 
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การเปลี่ยนเส้นทาง 

เมนูเส้นทางปัจจุบัน 

หลังวางแผนเส้นทาง ใหแ้ตะปุ่ม "เส้นทางปัจจุบัน" ในเมนูหลักเพื่อ
เปิดเมนูเส้นทางปัจจุบัน 

ซึ่งมีปุ่มต่อไปนี้ในเมน ู

ลบเส้นทาง 

 
ใช้ปุ่มนีเ้พื่อลบเส้นทางที่วางแผนไว้ในปัจจุบัน 

เมนูเส้นทางปัจจุบันจะปิดลงและกลับสู่มุมมองแผนที ่

ข้ามจุดแวะถดัไป 

 
แตะปุ่มนีเ้พือ่ข้ามจุดแวะถัดไปบนเส้นทางของคุณ 

ค้นหาเส้นทางส ารอง 

 
หน้าจอจะแสดงปุ่มนีเ้มือ่ได้วางแผนเส้นทาง แตะปุ่มนีเ้พือ่แสดง
เส้นทางส ารองไดม้ากสดุ 3 เส้นทางบนมุมมองแผนที ่
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หลีกเลี่ยงถนนที่ถูกปิด 

 
แตะปุ่มนีเ้พือ่หลีกเลีย่งสิ่งกีดขวางบนถนนที่คาดไม่ถึงบนเส้นทางคณุ 

หลีกเลี่ยงเส้นทางบางช่วง 

 

แตะปุ่มนีเ้พือ่หลีกเลีย่งเส้นทางบางช่วง 

หลีกเลี่ยงถนนที่เก็บค่าผ่านทางและอื่นๆ 

 
แตะปุ่มนีเ้พือ่หลีกเลีย่งเส้นทางบางประเภทที่อยู่บนเส้นทางที่คณุ
วางแผนไว้ในปัจจุบัน รวมถึงเรอืข้ามฟาก ถนนที่เก็บค่าผา่นทาง 

และถนนที่ยังไม่ได้ลาดยาง 

แสดงค าแนะน า 

 
แตะปุ่มนีเ้พือ่ดูรายการข้อความค าแนะน าแบบ turn-by-turn 
ส าหรับเส้นทางทีคุ่ณวางแผน 

ค าแนะน ารวมถึงข้อมูลดังน้ี 

 ชื่อถนน 

 หมายเลขบนป้ายทางหลวงมากสุดสองหมายเลขหากสามารถ
แสดงได ้

 ลูกศรน าทาง 

 ค าอธิบาย 

 ระยะทางระหวา่งค าแนะน าสองชุดที่ต่อเนือ่งกัน 
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 หมายเลขทางออก 

ค าแนะน า เลือกค าแนะน าเพือ่ดูตัวอยา่งเส้นทางบางช่วงในมุมมอง
แผนที ่

คุณสามารถแตะแถบแสดงค าแนะน าในมุมมองการน าทางเพื่อดู
ข้อความค าแนะน าแบบ turn-by-turn 

เพิ่มจุดแวะลงในเส้นทาง 

 
แตะปุ่มนีเ้พือ่เพิม่จุดแวะลงในเส้นทางทีคุ่ณวางแผนไว้ในขณะนั้น 
คุณยังสามารถเพิ่มจุดแวะลงในเส้นทางของคณุได้โดยตรงจากแผนที ่

เพิ่มลงในเส้นทางของฉัน 

 

คุณจะเห็นปุ่มนี้หากวางแผนเส้นทางทีย่ังไม่ได้บันทึกใหม ่แตะปุ่มนี้
เพื่อบันทึกเส้นทางนีล้งในรายการเส้นทางของฉนั 

บันทึกการเปลี่ยนแปลงเส้นทาง 

 
คุณจะเห็นปุ่มนี้หากเปลีย่นแปลงเส้นทางของฉนัแตะปุ่มนีเ้พือ่บันทึก
การเปลี่ยนแปลง 

เปลี่ยนแปลงประเภทเส้นทาง 

 
แตะปุ่มนีเ้พือ่เปลีย่นประเภทเส้นทางที่ใช้ในการวางแผนเส้นทางของ
คุณ เส้นทางของคณุจะถูกค านวณใหมโ่ดยใช้ประเภทเส้นทางใหม ่
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จัดล าดับจุดแวะใหม ่

 
แตะปุ่มนีเ้พือ่ดูรายการจุดแวะส าหรับเส้นทางในขณะนั้น จากนั้น 
คุณสามารถเปลีย่นล าดับของจุดแวะได ้

ส าหรับเส้นทางทีไ่ม่มีจดุแวะ สามารถแตะปุ่มนีเ้พื่อย้อนกลับเส้นทาง
ของคณุ 

ขับรถตามเส้นทาง 

 
แตะปุ่มนีเ้พือ่วางแผนเสน้ทางจากต าแหน่งปัจจุบันไปยังจุดเริ่มต้น
ของ “เส้นทางของฉัน” จุดเริ่มต้นจะถูกเปลี่ยนเป็นจุดแวะ 

พรีวิวเส้นทาง 

 
แตะปุ่มนีเ้พือ่พรีวิวเส้นทางทีคุ่ณวางแผนไว้ 

หยุดพรีวิวเส้นทาง 

 

แตะปุ่มนีเ้พือ่หยุดพรีวิวเส้นทางที่คณุวางแผนไว ้
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หลีกเลี่ยงถนนที่ถูกปิด 

หากมีถนนที่ถูกปิดในเส้นทางของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทาง
เพื่อหลีกเลี่ยงถนนน้ัน 

1. ในมุมมองการน าทาง แตะสัญลักษณต์ าแหน่งปจัจุบันหรือ
แถบความเร็ว 

ค าแนะน า หน้าจอจะแสดงแถบความเร็วในกรณีที่คณุขับรถ
ตามเส้นทาง 

2. เลือก “หลีกเลี่ยงถนนทีถู่กปิด” 

ระบบจะค้นหาเส้นทางใหม่เพื่อหลีกเลีย่งถนนทีถู่กปิด ระบบ
อาจจะแสดงทางเลือกมากสุดสองทางเลือก ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบ
ถนนระหว่างต าแหน่งของคณุและจุดหมายปลายทาง 

ระบบจะแสดงเส้นทางใหม่ในมุมมองแผนที่ พรอ้มแสดงความ
แตกต่างของระยะเวลาการเดินทางในลูกโป่ง 

หมายเหตุ ในกรณีที่ไมม่ีเส้นทางส ารองรอบๆ ถนนที่ถูกปิด 

อาจไม่สามารถค้นพบเส้นทางส ารองได ้

3. เลือกแถบแสดงเวลาเพือ่เลอืกเส้นทางใหม ่

น าทางไปยังจุดหมายปลายทางใหม่และหลีกเลีย่งถนนที่ถูกปิด 
เมื่อเริ่มขับรถ หน้าจอจะเข้าสู่มุมมองการน าทางโดยอัตโนมัต ิ
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หลีกเลี่ยงเส้นทางบางช่วง 

หากถนนบางช่วงถูกปิดหรือคณุต้องการหลีกเลีย่งเส้นทางบางช่วง 
คุณสามารถเลือกหลีกเลี่ยงช่วงเส้นทางที่เฉพาะเจาะจง 

1. แตะปุ่ม "เมนูหลัก" เพื่อเปิดเมนูหลัก 

 
2. แตะ “เส้นทางปัจจุบัน” 

 
3. แตะ “หลีกเลี่ยงเส้นทางบางช่วง” 

 
หน้าจอจะเปิดขึ้นเพือ่แสดงรายการสว่นประกอบของเส้นทาง

ในขณะนั้น 

4. เลือกช่วงที่ต้องการหลีกเลี่ยง 

ระบบจะแสดงช่วงทีคุ่ณเลือกบนแผนที ่

5. แตะ “หลีกเลี่ยง” 

เมื่อค้นพบเส้นทางใหมท่ี่สามารถหลีกเลี่ยงช่วงที่คุณเลอืก 
ระบบจะแสดงเส้นทางใหม่ในมุมมองแผนที ่

หมายเหตุ ในกรณีทีไ่มม่ีทางออกรอบๆ ช่วงถนนที่เลอืก อาจ
ไม่สามารถค้าพบเส้นทางส ารองได ้

น าทางไปยังจุดหมายปลายทางใหม่และหลีกเลีย่งช่วงที่คณุเลอืก 
เมื่อเริ่มขับรถ หน้าจอจะเข้าสู่มุมมองการน าทางโดยอัตโนมัต ิ

ประเภทของเส้นทาง 

แตะ “เปลีย่นประเภทของเส้นทาง” เพื่อเปลี่ยนประเภทของ
เส้นทางที่วางแผนไปยังจุดหมายปลายทางในขณะนั้นของคณุ ระบบ
จะค านวณเส้นทางใหมต่ามประเภทเส้นทางใหม่ 
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คุณสามารถเลือกเส้นทางประเภทต่อไปน้ี 

เส้นทางที่เร็วทีสุ่ด - เสน้ทางที่เร็วทีสุ่ดไปยังจุดหมายปลายทางของ
คุณ  ระบบจะตรวจสอบเส้นทางของคณุอย่างต่อเนื่องตามสภาพ
การจราจร 

เส้นทางที่สั้นทีสุ่ด - เสน้ทางทีส่ั้นที่สุดไปยังจุดหมายปลายทางของ
คุณ ซึ่งอาจใช้เวลานานกว่าเส้นทางที่เรว็ที่สุด 

เส้นทางที่เป็นมติรตอ่สิง่แวดล้อมที่สดุ - เส้นทางที่ประหยัดน้ ามัน
มากที่สุด 

หลีกเลี่ยงทางด่วน - เสน้ทางประเภทนี้จะหลีกเลี่ยงทางด่วน
ทั้งหมด 

คุณสามารถตั้งคา่ประเภทเส้นทางเริม่ต้นในเมนกูารตั้งค่า 

ลักษณะของเส้นทาง 

คุณสามารถเลือกที่จะหลีกเลี่ยงลักษณะเส้นทางบางชนิดที่อยู่ใน
เส้นทางที่คณุวางแผนไวใ้นขณะนั้น คณุสามารถเลือกหลีกเลี่ยง
ลักษณะเส้นทางดังต่อไปนี ้

ถนนที่เก็บค่าผ่านทาง 

เรือข้ามฟากและรถ/รถไฟรับส่ง 

เลนคาร์พูล 

ถนนที่ยังไม่ได้ลาดยาง 
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หมายเหตุ เลนคาร์พลูเรียกว่าเลนพิเศษส าหรับรถที่มผีู้โดยสารหลาย
คน (เลน HOV) และไมไ่ดม้ีในทุกประเทศ หากต้องการขับรถในเลน
น้ี อาจต้องมผีู้โดยสารหลายคนภายในรถ หรอืต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้
เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 

ถ้าคุณเลอืกที่จะหลีกเลีย่งเส้นทางใดๆ ระบบจะวางแผนเส้นทางใหม ่

แตะ "การวางแผนเส้นทาง" ในเมนูการตั้งค่า จะสามารถตั้งคา่วิธกีาร
จัดการลักษณะเส้นทางต่างๆ เมือ่วางแผนเส้นทางใหม ่

การเพิ่มจุดแวะบนเส้นทางจากเมนูเส้นทางปัจจุบัน 

1. แตะ "เส้นทางปัจจุบัน" ในเมนูหลัก 

2. แตะ “เพิ่มจุดแวะบนเสน้ทาง” 

มุมมองแผนที่จะเปิดขึ้น 

3. ขั้นตอนการเลอืกจุดแวะ 

ขยายแผนที่ จากนั้นกดปุ่มค้างไวเ้พือ่เลอืกต าแหน่ง แตะ 
"เพิ่ม" ในเมนูป๊อปอัพ 

 
แตะ "ค้นหา" เพื่อค้นหาต าแหน่ง หลังพบต าแหน่งที่ต้องการ 
ให้แตะ "เพิ่ม" 

 

เส้นทางของคณุจะถูกค านวณใหม่เพื่อรวมจุดแวะ 
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การเพ่ิมจุดแวะบนเส้นทางโดยใช้แผนที ่

1. แตะปุ่มสลับมุมมองเพือ่แสดงแผนที่ ระบบจะแสดงเส้นทาง
ทั้งหมดบนแผนที ่

2. ขยายแผนที่ จากนั้นกดค้างไวเ้พือ่เลอืกต าแหน่ง 

3. แตะปุ่มเมนูป๊อปอพั 

4. แตะ "ใช้ในเส้นทาง" 

5. แตะ "เพิ่มลงในเส้นทางปัจจุบัน" 

 

เส้นทางของคณุจะถูกค านวณใหม่เพื่อรวมจุดแวะ 

การลบจุดแวะออกจากเส้นทาง 

1. แตะจุดแวะทีคุ่ณตอ้งการลบออกบนแถบเส้นทาง 

แผนที่จะขยายสู่จุดแวะและเมนปู๊อปอพัจะเปิดขึ้น 

ค าแนะน า ถ้าคุณเลอืกจุดแวะผิด สามารถแตะปุ่ม "ย้อนกลับ" 
เพื่อเพื่อกลับไปที่แผนที ่

2. แตะ “ลบจุดแวะนี้” 

จุดแวะนี้จะถูกลบและเส้นทางของคณุจะถูกค านวณใหม ่
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การข้ามจุดแวะถัดไปบนเส้นทาง 

1. แตะ "เส้นทางปัจจุบัน" ในเมนูหลัก  

2. แตะ “ข้ามจุดแวะถัดไป” 

มุมมองแผนที่จะปรากฏขึ้น จุดแวะถัดไปบนเส้นทางจะถูกลบ
ออกและและเส้นทางของคณุจะถูกค านวณใหม่ 

การเรียงล าดับจุดแวะบนเส้นทางใหม ่

1. แตะ "เส้นทางปัจจุบัน" ในเมนูหลัก 

2. แตะ "เรียงล าดับจุดแวะ" 

มุมมองแผนที่จะปรากฏขึ้น และแสดงจุดเริ่มต้น จุดหมาย
ปลายทางและจุดแวะทัง้หมด 

3. เลือกจุดแวะทีละจุดตามล าดับทีคุ่ณต้องการ 

เมื่อเลือกจุดแวะใดๆ สญัลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายรูป
ธง จุดแวะสุดทา้ยที่คณุเลือกจะกลายเป็นจุดหมายของคุณ 

เส้นทางของคณุจะถูกค านวณใหม่ตามล าดับจุดแวะที่จัดเรยีง
ใหม ่
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เส้นทางของฉัน (My Routes) 

เก่ียวกับเส้นทางของฉัน (My Routes) 

เส้นทางของฉัน (My Routes) เป็นวิธีที่ง่ายในการบันทึกและการ
ค้นหาเส้นทาง คุณสามารถเลอืกใช้ "เส้นทางของฉัน" ในกรณีใด
ดังต่อไปน้ี 

ขณะท างาน – กรณีที่งานของคณุเกี่ยวขอ้งกับการขับรถหลาย
เส้นทางโดยมีจุดแวะพักหลายที่เป็นประจ าทุกวนั คุณสามารถ
เปลี่ยนเส้นทางไดต้ามความต้องการ และคณุสามารถเปลีย่น
ตามล าดับของจุดแวะหรือเปลีย่นเส้นทางทีว่างแผนไว ้

ขณะในวันหยุด – กรณีที่คุณก าลังจะไปเที่ยวพกัผ่อนและต้องการ
วางแผนเส้นทางและบันทึกไว้ เส้นทางของคุณรวมถึงถนนที่มีววิ
สวยงาม แวะพักโรงแรมต่างๆ และสถานทีอ่ื่นๆ เช่น สถานที่
ท่องเทีย่ว 

ขณะท่องเที่ยว - กรณีที่คุณตอ้งการเดินทางตามเส้นทางทีคุ่ณดาวน์
โหลดจากอินเตอร์เน็ต หรือเดินทางตามเส้นทางที่ผู้ใช้รายอื่นแชร์ให้
คุณ 

ขณะเดินทางไป-กลับที่ท างาน - กรณีทีคุ่ณต้องการเพิ่มจุดแวะหนึ่ง
จุดหรอืสองจุดบนเส้นทางระหวา่งบ้านและที่ท างาน เส้นทางกลับ
บ้านในตอนเย็นตรงกันข้ามกับเส้นทางไปที่ท างานในตอนเช้า 

สามารถสร้างเส้นทางและบันทึกลงในระบบน าทางของคุณ 
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การบันทึกเส้นทาง 

1. วางแผนเส้นทางโดยใช้ขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน ”การวางแผน
เส้นทาง” 

ค าแนะน า หากไม่แสดงเส้นทางที่วางแผนไว้ในมุมมองแผนที่ 
ให้แตะปุ่มย้อนกลับเพื่อแสดงเส้นทางของคุณ 

2. เลือกเส้นทาง 

3. แตะปุ่มเมนูป๊อปอพัเพื่อเปิดเมน ู

 
4. แตะ “จัดการเส้นทาง” จากนั้น แตะ “เพิ่มลงในเส้นทาง

ของฉัน” 

ระบบจะแสดงช่ือเส้นทางบนหน้าจอแก้ไข 

5. แก้ไขช่ือของเส้นทาง เพือ่ให้คุณจดจ าได้ง่าย 

6. บันทึกเส้นทางลงในรายการเส้นทางของฉัน 

ค าแนะน า คุณสามารถใช้ปุ่ม “เพิ่มลงในเส้นทางของฉัน” 
ในเมนูเส้นทางปัจจุบันเพื่อบันทึกเส้นทาง 
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การน าทางโดยใช้เส้นทางที่บนัทึกไว้ 

วิธกีารน าทางโดยใช้เส้นทางที่บันทึกไว ้

1. แตะ "เส้นทางของฉัน" ในเมนูหลัก 

2. เลือกเส้นทางใดๆ จากรายการของคณุ 

ระบบจะแสดงเส้นทางในมุมมองแผนที ่

3. หากต้องการน าทางไปยงัจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่บันทึกไว้ ให้
แตะปุ่มขับรถ/ขี่รถ (Drive/Ride) ตามยานพาหนะที่คณุใช้ 

จุดเริ่มต้นของเส้นทางทีบ่ันทึกไว้จะถูกเปลี่ยนเป็นจุดแวะแรก 
จากนั้น ระบบจะวางแผนเส้นทางและน าทางไปยังจุดหมาย
จากต าแหน่งปัจจุบันของคุณ เมื่อเริ่มขับรถ หนา้จอจะเขา้สู่
มุมมองการน าทางโดยอตัโนมัต ิ

 
ค าแนะน า มีอีกสองวิธีในการน าทางโดยใช้เส้นทางที่บันทึกไว้ 

เลือกจุดเริ่มต้นของเส้นทาง หลังจากเมนูปอ๊ปอพัแสดงข้ึน ให้เลอืก 
"เปลี่ยนเป็นจุดแวะ" หรือแตะ "ขับรถตามเส้นทาง" หรือ “ขีต่าม
เส้นทาง” ในเมนูเส้นทางปัจจุบัน 
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การเพิ่มจุดแวะบนเส้นทางที่บันทึกไว้โดยใช้แผนท่ี 

1. แตะปุ่มสลับมุมมองเพือ่แสดงแผนที่ ระบบจะแสดงเส้นทาง
ทั้งหมดบนแผนที ่

2. เลือกเส้นทาง 

3. แตะปุ่มเมนูป๊อปอพัเพื่อเปิดเมน ู

 
4. แตะ "จัดการจุดแวะ" 

5. แตะ “เพิ่มจดุแวะบนเส้นทาง” 

6. เลือกจุดแวะใหม่บนแผนที่ 

ค าแนะน า ถ้าคุณรู้ชื่อของจุดแวะใหม่ สามารถแตะ ”ค้นหา” 
เพื่อค้นหาจุดแวะแทนการใช้แผนที ่

7. แตะปุ่มเพิม่จุดแวะเพื่อเพิ่มต าแหน่งน้ีเป็นจุดแวะ เส้นทางของ
คุณจะถูกค านวณใหม่เพื่อรวมจุดแวะของคณุ 

ค าแนะน า หากต้องการอัพเดทเส้นทางที่บันทึกไว้ในรายการ
เส้นทางของฉันด้วยการเปลี่ยนแปลง ให้แตะเสน้ทางบนแผนที่ 
จากนั้นแตะ "บันทึกการเปลี่ยนแปลงของเส้นทาง" ในหเมนูป๊
อปอัพ 
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การลบเส้นทางใดๆ ออกจากเส้นทางของฉัน 

1. แตะ "เส้นทางของฉัน" ในเมนูหลัก  

2. แตะ "รายการแก้ไข" 

3. แตะเส้นทางทีคุ่ณตอ้งการลบออก 

4. แตะ “ลบ” 

ทีมรถ 

คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้ขับอื่นๆ โดยใช้ฟังค์ชนั “เดินทางเป็นกลุ่ม” 
เพื่อสร้างทีมรถขึ้นมา ในหน่ึงทีมจะมีหัวหน้าทมีหนึ่งคนและสมาชิก
เป็นจ านวนศูนย์หรอืหลายคนได้  จุดหมายและจุดแวะของหัวหน้า
ทีมจะแสดงบนหน้าจอของสมาชิกเพื่อให้สมาชิกสามารถที่จะเลอืก
เดินทางตามได ้
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การตั้งค่า 

รูปแบบ 

แตะ “การตั้งค่า” ในเมนูหลัก จากนั้น แตะ “รปูแบบ” 

 

สามารถเปลีย่นการตั้งคา่ดังต่อไปนี้ในหน้านี้ 

การแสดงผล 

แตะ "การแสดงผล" เพือ่เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล 

แถบเส้นทาง 

แตะ "แถบเส้นทาง" เพือ่เปลี่ยนขอ้มลูที่แสดงในแถบเส้นทาง 

แสดงรายการ POI บนแผนที่ 

แตะ "แสดงรายการ POI บนแผนที"่ เพื่อเลอืกรายการ POI ทีคุ่ณ
ต้องการแสดงบนแผนที ่

หมายเหตุ อุปกรณ์น าทางหรือแอปพลเิคชันบางประเภทอาจไม่
สามารถใช้งานฟังก์ชัน “แสดงรายการ POI บนแผนที่” ได ้
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มุมมองการน าทาง 

แตะ "มุมมองการน าทาง" เพือ่เปลี่ยนขอ้มลูที่แสดงในมุมมองการน า
ทาง 

ขยายหรือย่อโดยอัตโนมัติ 

แตะ "ขยายหรอืยอ่โดยอัตโนมัต"ิ เพือ่เปลี่ยนวธิีการแสดงทางแยกใน
ระหว่างการขับรถ 

พรีวิวทางออกของทางด่วน 

แตะ "พรีวิวทางออกของทางด่วน" เพื่อเปลี่ยนวธิีการแสดงทางออก
ของทางด่วนหรอืทางแยกบนเส้นทางของคณุ 

สลับมุมมองแผนที่โดยอัตโนมัต ิ

ระบบจะเปิดใช้ฟังก์ชัน "การเปลีย่นมุมมองโดยอัตโนมัต"ิ ตามค่า
เริ่มต้น เช่น ระบบจะแสดงมุมมองแผนที่เมือ่มกีารแนะน าเส้นทาง
ส ารองหรือกรณีอื่นๆ นอกจากนี้ เมื่อคุณเริ่มขับรถและเริ่มเร่ง
ความเร็ว ระบบน าทางจะแสดงมมุมองน าทาง หากต้องการปิด
ฟังกช์ันการเปลี่ยนอัตโนมัติระหว่างมุมมองการน าทางและมุมมอง
แผนที่ ให้แตะการตั้งค่าน้ี 
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การแสดงผล 

แตะ “การตั้งค่า” ในเมนูหลัก จากนั้น แตะ “รูปแบบ” 

 
สีธีม 

แตะ “สธีีม” เพื่อเปลี่ยนสีของเมนู ปุ่มกดและไอคอนต่างๆ 

แถบเส้นทาง 

แตะ "การตั้งค่า" ในเมนูหลัก จากนั้น แตะ “รปูแบบ” 

แตะ "ข้อมูลการถีงจุดหมาย" เพื่อเปลีย่น                   ที่
แสดงในแถบเส้นทาง แตะ "ข้อมูลเส้นทาง" เพื่อเปลี่ยนขอ้มลู
เส้นทางที่แสดงในแถบเส้นทาง 

ให้แสดงแถบเส้นทางแบบกว้างหากเป็นไปได้ 

ระบบจะไม่แสดงแถบเสน้ทางแบบกว้างตามคา่เริ่มต้น คณุสามารถ
เลือกการตั้งค่านี้เพื่อเปดิแถบเส้นทางแบบกว้างในมุมมองการน าทาง 

หมายเหตุ แถบเส้นทางแบบกว้างสามารถแสดงได้หากหน้าจอมี
ความกวา้งเพยีงพอ 
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เมื่อแถบเส้นทางแบบกว้างเปิดขึ้น คุณจะเห็นขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เส้นทางของคณุ 

        ร           

แตะ "                   " เพื่อเปลีย่นการตั้งค่าดังน้ี 

แสดงระยะทางคงเหลอื 

แตะการตั้งคา่น้ีเพือ่แสดงระยะทางคงเหลอืในการเดินทางบน
                      ในระหวา่งการน าทาง 

แสดงระยะเวลาคงเหลือ 

แตะการตั้งคา่น้ีเพือ่แสดงระยะเวลาคงเหลือในการเดินทางบน
                      ในระหวา่งการน าทาง 
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สลับระหว่างระยะทางและระยะเวลาโดยอตัโนมัติ 

แตะการตั้งคา่น้ีเพือ่ตั้งคา่ให้สลับระหวา่งระยะทางคงเหลอืและ
ระยะเวลาคงเหลอืบนแถบข้อมูลการถึงจุดหมายโดยอัตโนมัติ 

แสดงข้อมูลการถึงจุดหมาย 

แตะการตั้งคา่น้ีเพือ่เลอืกจะแสดงข้อมลูจุดหมายปลายทางหรอืจุด
แวะถัดไปบน                      หรอืไม ่

ข้อมูลเส้นทาง 

คุณสามารถเลือกที่จะแสดงรายการต่อไปนี้บนแถบเส้นทาง 

ที่จอดรถ 

แตะการตั้งคา่น้ีเพือ่แสดงที่จอดรถและข้อมูลการจอดรถ 

ปั๊มน้ ามนั 

แตะการตั้งคา่น้ีเพือ่แสดงป๊ัมน้ ามันบนเส้นทางของคณุ 

จุดแวะ 

แตะการตั้งคา่น้ีเพือ่แสดงจุดแวะบนเส้นทางของคณุ 

จุดพักรถ 

แตะการตั้งคา่น้ีเพือ่แสดงจุดพักรถบนเส้นทางของคณุ 



ระบบน าทาง 

  129 

มุมมองการน าทาง 

คุณสามารถเปลีย่นการตั้งค่าดังนี้ในมุมมองการน าทาง 

แสดงชื่อของถนนปัจจุบัน 

การตั้งค่านี้จะแสดงชื่อของถนนที่คณุเดินทางอยู ่

รูปแบบมุมมองการน าทาง 

แตะการตั้งคา่นี้เพือ่เลอืกมุมมองการน าทางแบบ 3 มิต ิหรือ 2 มิต ิ
ทั้งมุมมองการน าทางแบบ 3 มิติ และ 2 มิต ิจะเคลื่อนที่ไปในทิศ
ทางการเดินทาง 

ขยายหรือย่อโดยอัตโนมัติ 

แตะ “ขยายหรอืยอ่โดยอัตโนมัติ” เพือ่เปลี่ยนการตั้งค่าส าหรับการ
ขยายหรือย่อโดยอัตโนมัติในมุมมองการน าทางเมื่อใกล้ทางเลีย้วหรอื
ทางแยก การขยายภาพการน าทางจะช่วยเลี้ยวและขับรถผ่านทาง
แยกไดง้่ายขึ้น 

ขยายภาพทางเลี้ยวถัดไป 

จะขยายภาพทางเลีย้วและทางแยกทั้งหมดบนเส้นทางของคณุถึง
ระดับสูงสุด 

ขยายภาพประเภทของถนน 

จะขยายภาพทางเลีย้วและทางแยกทั้งหมดบนเส้นทางของคณุถึง
ระดับมาตรฐานส าหรับประเภทของถนนทีคุ่ณอยู ่

ไม่ขยายภาพ 

จะไม่ขยายภาพทางเลี้ยวและทางแยกใดๆ บนเส้นทางของคณุ 
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เสียง 

แตะ "การตั้งค่า" ในเมนูหลัก จากนั้น แตะ “เสยีง” 

 

การเลือกเสียง 

แตะ "เลือกเสยีง" เพื่อเปลี่ยนเสยีงที่บอกทศิทางและค าแนะน า
เส้นทางอื่นๆ มีรูปแบบเสียงหลายชนิดให้เลือก มีเสยีงที่บันทึกโดย
นักแสดง 

การตั้งค่าค าแนะน า 

การแจ้งเตือนล่วงหนา้ 

ตัวอย่างเช่น ถ้าคณุเปิดการตั้งค่านี้ ระบบจะแจง้เตือนล่วงหน้า เช่น 
"ใช้ทางออกขวาหลังจาก 2 กิโลเมตร" หรือ "เลีย้วซ้ายข้างหน้า" 
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แผนที่ 

 
แตะ "การตั้งค่า" ในเมนูหลัก จากนั้น แตะ “แผนที่” 

การเปลี่ยนแผนที ่

แตะ "เปลี่ยนแผนที"่ เพือ่เปลี่ยนแผนทีท่ี่คณุใช้อยู ่

หากระบบน าทางของคณุมีช่องเสียบเมมโมรี่การ์ด คุณจะสามารถ
เลือกจากแผนที่ที่เก็บไวใ้นในหน่วยความจ าภายในหรือเมมโมรี่การ์ด 

หมายเหตุ ถึงแมว้่าระบบน าทางของคุณสามารถเก็บแผนที่ได้
มากกว่าหนึ่งแผนที่ คุณสามารถใช้แผนทีไ่ด้ครั้งละหนึ่งแผนที่เทา่น้ัน
ส าหรับการวางแผนเส้นทางและการน าทาง 

การวางแผนเส้นทาง 

แตะ “การตั้งค่า” ในหน้าเมนูหลัก จากนั้น แตะ “การวางแผน
เส้นทาง” 

 

การแนะน าจุดหมาย 

กรณีที่ไม่ไดว้างแผนเส้นทางใดๆ อุปกรณ์ของคณุสามารถจดจ า
พฤติกรรมการขับรถประจ าวันของคุณเพือ่บันทกึเป็นสถานที่โปรด 
และสามารถคาดการณจ์ุดหมายของคุณเมื่อเปดิใชร้ะบบจากโหมด
พัก เช่น ขับรถไปท างานในช่วงเช้า 

คุณสามารถเปิดใชฟ้ังก์ชันนี้เพื่อรับค าแนะน าจดุหมาย หากไม่
ต้องการค าแนะน า ให้ปิดฟังก์ชันนี้ 
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กรณีที่พบเส้นทางที่เรว็กว่า 

กรณีที่พบเส้นทางที่เร็วกว่าในระหว่างการขับรถ HD Traffic จะ
วางแผนเส้นทางอีกครั้งเพื่อเลือกเส้นทางที่เร็วกว่า ให้เลือกจาก
ตัวเลือกต่อไปนี้ 

เลือกเส้นทางท่ีเร็วท่ีสุดตลอดเวลา - ระบบจะเลือกเส้นทางทีเ่ร็ว
ที่สุดให้คุณตลอดเวลา 

ถามก่อนเลอืก - ระบบจะถามคุณวา่ต้องการเลอืกเส้นทางที่เรว็กว่า
หรือไม่ คุณสามารถเลือกเส้นทางทีเ่ร็วกว่าด้วยตนเองหรือเลี้ยวไปยัง
เส้นทางที่ต้องการ 

ไม่ต้องถามฉัน -  อุปกรณ์ของคุณจะไม่หาเส้นทางที่เร็วทีสุ่ดให้คุณ 

การวางแผนเส้นทางประเภทนี้ตลอดเวลา 

คุณสามารถเลือกประเภทเส้นทางดังนี ้

เส้นทางที่เร็วทีสุ่ด - เส้นทางที่ใช้เวลาน้อยที่สุด 

เส้นทางที่สั้นทีสุ่ด - ระยะทางทีส่ั้นที่สุดระหว่างต าแหน่งที่คณุตั้งไว ้
ซ่ึงอาจไม่ใช่เส้นทางทีเ่รว็ที่สุด โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องขับผา่นเขต
ชุมชนหรือเมือง 

เส้นทางที่เป็นมติรตอ่สิง่แวดล้อมที่สดุ - เส้นทางที่ประหยัดน้ ามัน
มากที่สุด 

หลีกเลี่ยงทางด่วน - เสน้ทางประเภทนี้จะหลีกเลี่ยงทางด่วน
ทั้งหมด 

เส้นทางเดินเท้า - เส้นทางส าหรับการเดินเทา้ 

เส้นทางรถจักรยาน - เส้นทางส าหรับการขี่จักรยาน 

เลี่ยงทุกเส้นทาง 

คุณสามารถเลือกที่จะหลีกเลี่ยงเรือขา้มฟากและรถ/รถไฟรับส่ง 
ถนนที่เก็บค่าผา่นทาง เลนคาร์พลู และถนนทีย่งัไม่ได้ลาดยาง เพือ่
ตั้งค่าวิธีการจัดการถนนที่มีคณุลักษณะดังกล่าวเมื่อระบบท าการ
ค านวณเส้นทาง 
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เสียงและสัญญาณเตือน 

 
แตะ “การตั้งค่า” ในเมนูหลัก แตะ “เสียงและสัญญาณเตือน” 

สามารถเปลีย่นการตั้งคา่ของเสียงและสัญญาณเตือนในหน้านี ้

สัญญาณเตือนเพ่ือความปลอดภัย 

แตะ “การตั้งค่า” ในเมนูหลักแล้วจึงเลอืก “เสยีงและสญัญาณ
เตือน” เลือกค าเตือนเพือ่ความปลอดภัย จากนัน้คุณสามารถตั้งคา่
การแจ้งเตือนส าหรับเขตอันตรายและความเสี่ยงด้านความปลอดภยั
ประเภทต่างๆ ได้ คุณสามารถตั้งให้เปิดการแจง้เตือน ไม่แจ้งเตอืน
หรือแจ้งเตือนขณะเร่งความเรว็เท่านั้น 
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ภาษาและหน่วย 

แตะ “การตั้งค่า” ในเมนูหลัก จากนั้น แตะ “หน่วย” 

 
แตะการตั้งคา่นี้เพือ่เลอืกหน่วยของฟังก์ชันที่ใช้ในอุปกรณ์ของคณุ 
เช่น การวางแผนเส้นทางถ้าต้องการตั้งคา่หน่วยโดย GPS ให้เลือก 
“อัตโนมัติ” 

รีเซ็ต 

แตะการตั้งคา่นี้เพือ่ลบสถานที่และการตั้งค่าทีคุ่ณบันทึกไวท้ั้งหมด 
และคืนคา่เริ่มต้นมาตรฐานจากโรงงานของระบบน าทาง รวมถึง
ข้อมูลการตั้งค่าภาษา เสียง สัญญาณเตือนและธีม 

การตั้งค่านี้ไม่ใช่การอัพเดทซอฟต์แวร์ ซ่ึงจะไมส่่งผลกระทบต่อ
เวอร์ชันของแอปพลิเคชนัซอฟต์แวร์ที่ติดต้ังในระบบน าทาง 
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Apple CarPlay & EasyCon 

Apple CarPlay 

 
1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ iPhone กับระบบในรถยนต์โดยผ่านช่อง

เสียบ USB ส าหรับ Apple CarPlay. 

2. การใช้ CarPlay เชื่อมต่อโทรศพัท์ iPhone กับรถของคณุเป็น
วิธีการเชื่อมตอ่ทีอ่ัจฉริยะและปลอดภยักว่า 

สามารถใช้ CarPlay เพือ่แสดงหน้าจอโทรศพัท ์iPhone บน

หน้าจอภายในรถในระหว่างการขับรถ คณุสามารถขอเส้นทาง 
รับสาย/เรียกสาย รับส่งข้อความ และฟังเพลงได ้เพื่อให้คณุมี
สมาธิในการขับรถ เพยีงต้องเชื่อมต่อโทรศพัท์ iPhone ของ
คุณกส็ามารถใช้งานได้ 

3. ห้ามใช้โทรศัพทม์ือถอืในระหว่างการขับรถ เพือ่หลีกเลีย่ง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

4. แตะเพือ่กลับไปทีร่ะบบ i-Smart ในรถยนตจ์าก 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 รวมถึงฟังก์ชันการน าทาง เพลง เสยีง และ
โทรศัพท์มือถอื ปัดไปด้านซ้ายเพื่อเข้าสู่หนา้ถัดไปดูแอปพลิเค
ชันเพิ่มเติม 

3. คุณสามารถใช้ปุ่มลัด (เล่น/หยุด/ถัดไป) เพื่อควบคุมแหล่ง
เพลงในขณะนั้น คณุสามารถกดปุ่มลัดของโมดลูโทรศพัท์เพื่อ
เพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ VIP และเรียกสายด่วน 
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แอปพลิเคชันมือถือ 

ส าหรับรถทีส่ามารถเชือ่มต่อกับอินเตอรเ์น็ตได้ ผู้ใช้งานสามารถสั่ง
การรถผา่นแอปพลิเคชันมือถือได้ รวมถึงดสูถานะรถยนต์ วางแผน
เส้นทางการเดินทาง ตรวจสอบต าแหน่งรถ จัดการข้อมลูรถ เป็นต้น  

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

ผู้ใช้งานสามารถดาวนโ์หลดแอปพลิเคชันได้ด้วยสองวิธีต่อไปน้ี: 

1. สแกนคิวอารโ์ค้ดเพื่อรับลิงก์ดาวน์โหลด 

2. ดาวน์โหลดจากแอปสโตร์ 

• ส าหรับระบบปฏิบัติการ iOS ผู้ใช้งานสามารถคน้หาค า
ว่า “MG iSMART” ใน App Store และท าการดาวน์
โหลดลงเครือ่ง 

• ส าหรับระบบปฏิบัติการ Android ผู้ใช้งานสามารถ
ค้นหาค าว่า “MG iSMART” ใน Google Play Store 

และท าการดาวน์โหลดลงเครื่อง 

หมายเหต:ุ ส าหรับระบบ iOS มือถือของคุณต้องเป็นระบบ iOS 9.0 หรือ 
iOS 9.0 ขึ้นไปจึงจะสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันได้ 

หมายเหต:ุ ส าหรับระบบ Andriod มือถือของคุณต้องเป็นระบบ 
Android 6.0 หรือ Android 6.0 ขึ้นไปจึงจะสามารถดาวน์โหลดและ
ติดตั้งแอปพลิเคชันได้ 
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ลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช ้

อินเตอรเ์ฟสหลักของแอปพลิเคชัน 

 

[ลงทะเบียน] 

แตะ [ลงทะเบยีน] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชันเพื่อเขา้
อินเตอรเ์ฟสการลงทะเบียน ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนด้วย
หมายเลขโทรศพัทไ์ด้ 
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[เข้าสู่ระบบ] 

หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนบัญชีแล้ว ให้แตะ [เข้าสู่ระบบ] ใน
อินเตอรเ์ฟสหลักเพือ่เขา้อินเตอร์เฟสการเขา้สูร่ะบบ ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าสู่ระบบของแอปได้โดยการพมิพ์หมายเลขโทรศพัท์และ
รหัสผา่น 
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รีโมทควบคุม 

แตะ [รีโมทควบคมุ] ในอินเตอรเ์ฟสหลักเพือ่เขา้อินเตอร์เฟสรโีมท
ควบคุม 

• ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะรถยนตไ์ด้  

• ผู้ใช้งานสามารถล็อคหรอืปลดลอ็ครถโดยไม่ต้องอยู่กับรถยนต์
ก็ได้ เช่น ในที่ท างาน 

• ผู้ใช้งานสามารถเปิดเครือ่งปรับอากาศล่วงหน้าด้วยรีโมทใน
วันที่มีอากาศร้อนได ้

• ผู้ใช้งานสามารถค้นหาต าแหน่งของรถได้อยา่งรวดเร็วด้วยการ
ใช้ฟังก์ชัน “ค้นหารถยนต”์ 
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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 [ล็อค] 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
ผิดพลาดใหพ้ิมพ์อีกครั้ง 

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

 

หมายเหต:ุ เมื่อเปิด AC เครื่องยนต์จะสตาร์ทขึ้นแต่รถจะไม่สามารถ
ขับเคลื่อนรถยนต์ได้ เมื่อปิด AC เครื่องยนต์จะดับลง 

หมายเหต:ุ หากรถไม่มกีารใช้งานใดๆ ภายใน 10 นาที จะดับเครื่องยนต์
และปิด AC 
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ค้นหารถยนต ์

• ไปยังรถยนต์ ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อค้นหารถยนต์ในระยะสั้นๆ โดย
จะมีเส้นทางทีส่ามารถเดินไปยังรถยนต์ได ้

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

แตะ [การเดินทาง] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชันเพื่อเขา้
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 ที่ค้นพบในการค้นหาทันที 
ผู้ใช้งานสามารถแตะ [บันทึก] เพือ่บันทึก POI ไปที่รายการ
โปรดของฉัน แตะรายการโปรดทีมุ่มขวาบนเพือ่ดูข้อมลู POI ที่
เก็บไว้ 

• แตะสรา้งแผนการเดินทางเพือ่เข้าอินเตอรเ์ฟสการกรอก
แผนการเดินทาง แผนการเดินทางสามารถส่งไปยังระบบเครือ่ง
เสียงในรถ หลังจากกรอกข้อมูลที่จ าเป็นตามการแจ้งเตือน 
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การซิงโครไนซ์ปฏิทิน 

แตะปุ่มปฏิทินเพือ่ซิงก์เหตุการณ์ปฏิทินกับแผนการเดินทางและ
ส่งไปยังรถยนต์  

• หากแอปได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน แอปจะได้รบัเหตุการณ์
ปฏทิิน 

• ผู้ใช้งานสามารถซิงก์เหตุการณ์ปฏิทินกับแผนการเดินทางและ
สามารถสร้างและส่งไปที่รถ 
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ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ 

แตะ [ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส]์ 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 
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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 [นัดหมายออนไลน]์ เพือ่กรอก
แบบฟอร์มการนัดหมายและท าการนัดหมายกับศูนย์บริการ 

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [ส่ง] เพื่อส่งศูนย์บริการที่ค้นพบไปยัง
ระบบเครือ่งเสยีงในรถ จากนั้นจึงน าที่อยูม่าใช้กับระบบน าทาง 

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [โทร] เพื่อท าการโทรดว่นรวมถึงนัด
หมายกับศูนย์บริการ 

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [ไป] เพื่อเริม่การน าทาง  
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โมบายเซอร์วิส 

• แตะ [โมบายเซอร์วสิ] ในอินเตอรเ์ฟสหลักของ Passion 
Service เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสโมบายเซอร์วสิ  

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [นัดหมายออนไลน]์ เพือ่กรอก
แบบฟอร์มการนัดหมายและนัดหมายโมบายเซอร์วสิ 

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [โทร] เพื่อท าการโทรดว่นและนัด
หมายโมบายเซอรว์ิสกับคอลเซ็นเตอร ์
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รายการนัดหมาย 

• แตะ [รายการนัดหมาย] ในอินเตอร์เฟสหลักของ Passion 
Service เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสรายการนัดหมาย ผู้ใช้งาน
สามารถดูข้อมูลรายการนัดหมายได ้

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [โทร] เพื่อท าการโทรดว่นรวมถึง
ติดต่อศูนย์บริการ 

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [ไป] เพื่อเริม่การน าทาง 
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ประวัติการบ ารุงรักษา 

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

• แตะปุ่ม [สร้าง] ที่มุมขวาบน กรอกข้อมลูเกี่ยวกบัประวัติการ
บ ารุงรักษาที่จะเพิ่มตามที่ระบบก าหนดเพื่อท าการเพิม่ประวัติ 

• แตะปุ่ม [ให้คะแนนบริการนี]้ เพื่อให้คะแนนบรกิารนี้ 

 



แอปพลิเคชันมือถือ 

154   

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 [ข้อมูลสว่น
บุคคล] สแกนคิวอาร์โคด้บนจอภาพระบบเครือ่งเสียงใน
รถยนต์และยืนยันการเข้าสู่ระบบ 
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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
ประวัติแผนการเดินทาง 
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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 

 



 

 

 


