
คูมืออัพเดทระบบ i – SMART แบบออนไลน FOTA



โปรดอ่านข้อควรระวังด้านล่างก่อนทําการอัพเดทและทําตามอย่างเคร่งครัด� !

1. ตองผานเงื่อนไขดังตอไปนี้ จึงสามารถเร่ิมการอัพเดทได
a) รถยนตตองจอดนิ่งในสถานที่ ที่ปลอดภัย อากาศ

ถายเทไดสะดวก ขณะทําการอัพเดทออนไลน 
b) ลูกคา All new MG3 หากเคร่ืองยนตทํางานอยู ให

ทําการปรับตําแหนงกุญแจไปที่ตําแหนง ACC ON 
ประมาณ 3 วินาที หลังจากผานเงื่อนไขแลว สามารถ
สตารทเคร่ืองยนตไดตามปกติ

c) ลูกคา MG ZS หากเคร่ืองยนตทํางานอยู กดปุม
สตารทอัจฉริยะ ใหเปนโหมด ACC ON (ระบบไฟฟา
ทํางาน แตเคร่ืองยนตดับอยู) โดยกดใหแสดงปุมสี
สมบนปุมสตารทอัจฉริยะประมาณ 3 วินาที หลังจาก
ผานเงื่อนไขแลว สามารถสตารทเคร่ืองยนตได
ตามปกติ 

2. ขณะอัพเดทจะมีการรีสตารทระบบวิทยุทั้งหมด 4 คร้ัง
3. ลูกคา All new MG3 หามเลื่อนตําแหนงกุญแจไปที่

ตําแหนง Power Off โดยเด็ดขาด
4. ลูกคา MG ZS หามกดปุมสตารทอัจฉริยะ ใหเปนโหมด 

Power Off โดยเด็ดขาด
5. ใชเวลาอัพเดทประมาณ 11 นาที



1.เตรียมความพร้อมก่อนอัพเดทออนไลน์
* โปรดเตรียมรถยนตใหพรอมกอนทําการอัพเดท และปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด
1) ควรมีระดับนํ้ามันคงเหลืออยางนอย 2 ขีด
2) แบตเตอร่ีรถยนตอยูในสถานะใชงานไดปกติ(หากไมไดใช

รถยนตเปนเวลานานกวา 1 สัปดาห ใหทําการสตารท
รถยนตกอนทําการอัพเดทไวอยางนอยประมาณ 5 นาที)

3) สตารทรถยนตเพ่ือใชเคร่ืองเลนวิทยุ โดยจะตองจอด ณ 
สถานที่ ที่มีอากาศถายเทไดสะดวก 

4) รถยนตตองจอดนิ่งในสถานที่ ที่ปลอดภัย ขณะทําการ
อัพเดทออนไลน 

5) หากรถยนตของทานเปนรุน MG ZS จะตองเปนเวอรชัน 
3.2.0 และรุน All New MG3 จะตองเปนเวอรชัน 2.0.0
เทานั้น โดยสามารถตรวจสอบไดที่หนาจอ โดยกดที่ปุม “ต้ัง
คา”  “ระบบ”  ที่”ขอมูลเวอรชัน” กด “รายละเอียด
เพ่ิมเติม”  หากพบวาไมใชระบบ 3.2.0 สามารถเขารับการ
อัพเดทเปนเวอรชัน 3.3.0 ไดที่ศูนยบริการทั่วประเทศ

6) โปรดตรวจสอบวารถของทานไดรับซอฟตแวรสําหรับการ
อัพเดทออนไลนเรียบรอยแลว โดยสามารถตรวจสอบไดที่ 
“i – SMART” -> “ศูนยขอความ” ทานจะพบสัญลักษณ 
FOTA “       ” ตามรูปดานลาง

รุน MG ZS รุน All New MG3



2. ข้ันตอนการอัพเดทออนไลน์
เมื่อตรวจสอบวารถยนตของทานพรอมสําหรับการอัพเดทแลว  
ทานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดานลางและโปรดปฏิบติัตาม
คําแนะนําอยางเครงครัด กระบวนการอัพเดทจะใชเวลาทั้งหมด 
11 นาที 
1) กดปุม “i-SMART” จากนั้นไปกดที่ “ศูนยขอความ” 

2) กดปุม “FOTA” จากนั้นกดปุม “Checking all updates” 
เพ่ือใหระบบตรวจสอบหาขอมูลอัพเดทตัวใหม

3) หลังจากตรวจสอบขอมูล และระบบพบขอมูลอัพเดทตัวใหม
แลว กรุณารอซักครู จนหนาจอแสดงหนาตางตามภาพ

ดานลาง โดยมีขอความวา “ตรวจสอบแลวพบวามีเวอรชนั
ใหม จะทําตอไหม ” จากนั้นกด เพ่ือดําเนินการตอ

4) ระบบจะถามเพ่ือยืนยันอีกคร้ังกอนทําการอัพเดทเวอรชัน    
i – SMART ตามรายละเอียดดานลาง 
a) ขณะอัพเดทจะมีการรีสตารทระบบวิทยุทั้งหมด 4 คร้ัง
b) ลูกคา All new MG3 หามเลื่อนตําแหนงกุญแจไปที่

ตําแหนง Power Off โดยเด็ดขาด
c) ลูกคา MG ZS หามกดปุมสตารทอัจฉริยะ ใหเปนโหมด 

Power Off โดยเด็ดขาด
d) ใชเวลาอัพเดทประมาณ 11 นาที
จากนั้นกดปุม       เพ่ือเร่ิมกระบวนการอัพเดท



5) ระบบจะแสดงเงื่อนไขการอัพเดท ซึ่งลูกคาจะตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังตอไปนี้จึงจะสามารถเร่ิมกระบวนการอัพเดทได

a) รถยนตตองจอดนิ่งขณะอัพเดท
b) ลูกคา All new MG3 หากเคร่ืองยนตทํางานอยู ใหทํา

การปรับตําแหนงกุญแจไปที่ตําแหนง ACC ON 
ประมาณ 3 วินาที หลังจากผานเงื่อนไขแลว สามารถ
สตารทเคร่ืองยนตไดตามปกติ

b) ลูกคา MG ZS หากเคร่ืองยนตทํางานอยู กดปุม
สตารทอัจฉริยะ ใหเปนโหมด ACC ON (ระบบไฟฟา
ทํางาน แตเคร่ืองยนตดับอยู) โดยกดใหแสดงปุมสีสม

บนปุมสตารทอัจฉริยะประมาณ 3 วินาที หลังจากผาน
เงื่อนไขแลว สามารถสตารทเคร่ืองยนตไดตามปกติ 

6) เมื่อผานเงื่อนไขครบทุกขอกําหนด ระบบจะทําการเร่ิมอัพเดท
ตามขั้นตอนทั้งหมดโดยอัตโนมติั ซึ่งใชเวลาทั้งหมดประมาณ 
11 นาที หลังจากเร่ิมอัพเดทหามปรับตําแหนงกุญแจ หรือ 
หามกดปุมสตารทอัจฉริยะ ไปที่ตําแหนง ACC OFF โดย
เด็ดขาด (หามปดระบบไฟในรถ)
a) ระบบจะเร่ิมตนอัพเดทระบบ i – SMART โดยอัตโนมัติ

เอง จนเสร็จส้ิน 



b) ในระหวางอัพเดท ระบบจะมีการรีสตารทหนาจอ 

c) หากลูกคากดปุม i – SMART ในระหวางนี้ หนาจอจะ
แสดงผลดังรูปดานลาง ซึ่งแสดงวาระบบกําลงัทําการ
อัพเดทอยู กรุณารอซักครู

d) หลังจากนั้นระบบจะมีการแสดงผลหนาจอดังภาพ
ดานลาง ซึ่งทานเพียงรอใหระบบดําเนนิการใหครบ 
100%

e) หลังจากนั้นหนาจอจะแสดงผลดังภาพดานลาง 
หมายความวาทานมาถึงขึ้นตอนสุดทายแลว โปรดรอ
ซักครูจนกวาระบบจะทําการนับถอยหลังและรีสตารเปน
อันเสร็จกระบวนการอัพเดทซอฟแวรผาน FOTA

f) หลังจากทานไดทําการออนไลนอัพเดทจนแลวเสร็จหนา
แสดงผลของทานจะเปลี่ยนเปน version ใหมดังภาพ
ดานลาง จากนั้นกดยอมรับขอตกลงการใชงาน

[จบขั้นตอนการอัพเดทออนไลน]
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