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การใช้งานคู่มือฉบับนี้

การใช้งานคู่มือฉบับนี้

กรณุาอ่านคูม่อืเล่มนีอ้ย่างละเอียด ข้อมลูในคู่มือจะแนะน�าวิธีการใช้รถยนต์ 

อย่างปลอดภยัและถกูต้อง เพ่ือให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการขบัข่ีได้มากท่ีสดุ 

ตามกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับแก้ผลิตภัณฑ์หลังจากจัดพิมพ์คู่มือเล่มนี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ 

เพ่ิมเติมหลังจากท่ีมีการตีพิมพ์คู่มือฉบับน้ี ภาพประกอบในคู่มือนี้เป็น

ภาพส�าหรับอ้างอิงเท่าน้ัน ก่อนที่จะใช้งานระบบเครื่องเสียง-น�าทาง 

กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้ให้จบและปฏิบัติตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด

ประกาศ 

ห้ามท�าซ�้า เก็บรักษาไว้ในระบบกู ้คืน หรือส่งต่อในรูปแบบใดๆ  

ท�าการบันทึกในแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบกลไก หรือด้วยวิธีอื่นๆ 

ซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของสิ่งตีพิมพ์ฉบับนี้ โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็น 

ลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

ข้อมูลความปลอดภัยที่ส�าคัญ

• ห้ามประกอบ ซ่อมแซมหรือตกแต่งระบบเครื่องเสียง-น�าทางนี้เอง 

เพราะระบบนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนแรงดันสูง อาจจะก่อให้เกิดการ

ลัดวงจร หากต้องท�าการตรวจสอบภายในหรือต้องท�าการปรับปรุง

ซ่อมแซม กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง 

•  ระบบเครือ่งเสยีง-น�าทางนีห้้ามสมัผสักบัของเหลวหรอืสิง่แปลกปลอม 

หากมีของเหลวหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ระบบเคร่ืองเสียง-น�าทางนี้ 

กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยและปิดสวิตช์กุญแจทันที พร้อมติดต่อ 

ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก MG ในกรณีนี้ ห้ามใช้งานระบบ 

เครื่องเสียง-น�าทาง เพื่อป้องกันอัคคีภัย ไฟช็อตหรือปัญหาอื่นๆ 

• หากระบบเครื่องเสียง-น�าทางนี้ เกิดกลุ ่มควัน เสียงหรือกลิ่น 

แปลกปลอมเกิดขึ้น หรือหน้าจอแสดงสัญลักษณ์ผิดปกติใดๆ กรุณา

ปิดสวิตช์กุญแจทันที และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก 

MG ในกรณีนี้ ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียง-น�าทาง มิฉะนั้นอาจจะ

ท�าให้ระบบเกิดความเสียหายอย่างถาวร 

•  ระหว่างการขับรถ ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียง-น�าทาง เพื่อป้องกัน

การเกิดเหตุอันตรายทางท้องถนนเน่ืองจากการเสียสมาธิ หลังจอด

รถในสถานที่ปลอดภัยและดึงเบรกมือขึ้นแล้วจึงปรับระบบหรือดู 

“ภาพวิดีโอ” ตามต้องการ 

• อุณหภูมิที่สูงมากหรือต�่ามากจะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันปกติของ

ระบบเครื่องเสียง-น�าทางน้ี การจอดรถในสถานที่ที่แสงแดดส่องถึง

โดยตรงหรือสถานที่ที่มีอุณหภูมิต�่ามากเป็นเวลานาน จะท�าให้ภายใน

รถเกิดอุณหภูมิสูงหรือต�่ามากเกินควร ซึ่งระบบเครื่องเสียง-น�าทาง 

อาจไม่สามารถท�างานได้อย่างถูกต้องในสภาวะดังกล่าว เมื่ออุณหภูมิ
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ภายในรถยนต์กลับสู ่ช่วงอุณหภูมิปกติ ระบบจะสามารถกลับมา

ท�างานได้ตามปกติ หากระบบไม่สามารถกลับมาท�างานได้ กรุณา

ติดต่อขอรับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก MG 

• ในขณะชาร์จรถยนต์ควรปิดระบบเครื่องเสียงและระบบน�าทาง

• เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เมื่อใช้งานระบบ 

เครื่องเสียง-น�าทาง ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ มิฉะนั้นจะท�าให้แบตเตอรี ่

คายประจุไฟฟ้าจนหมด ท�าให้ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้

• หากไม่ได้เชื่อมต่อแบตเตอร่ีหรือประจุไฟฟ้าหมด ข้อมูลที่เก็บบันทึก

ในหน่วยความจ�าของระบบเครื่องเสียง-น�าทางจะถูกลบออก 

•  ฟังก์ชันน�าทางของระบบเครื่องเสียง-น�าทางเป็นฟังก์ชันเสริมส�าหรบั 

การขับขี ่เส้นทางและข้อมลูน�าทางทีแ่สดงในระบบเครือ่งเสียง-น�าทาง 

เป็นเพียงข้อมูลให้พิจารณาเท่านั้น เพราะฉะนั้น ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์การขับรถยนต์ท่ีถูกวิธีและปลอดภัย สัญญาณจราจร

และกฎจราจรที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

•  เมื่อใช้โทรศัพท์มือถือ กรุณาให้เสารับสัญญาณของมือถืออยู่ห่างจาก

หน้าจอในรถยนต์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนเป็นจุดหรือ

เป็นเส้นสีๆ ขึ้นที่หน้าจอ

•  เพื่อป้องกันความเสียหายของหน้าจอ ให้ใช้นิ้วมือแตะปุ่มบนจอภาพ 

(ท่านสามารถใช้ปากกาแตะหน้าจอเพื่อท�าการสอบเทียบพิเศษได้)

ค�าแนะน�า

•  คู ่มือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับค�าเตือนและข้อมูลส�าคัญของการใช้

ระบบเครื่องเสียง-น�าทาง ส�าหรับข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับท่านเองและ

ผู้โดยสารอื่นๆ โปรดอ้างอิงคู่มืออื่นๆ ที่เก็บไว้ในรถยนต์คันนี้ 

•  ห้ามใช้ฟิล์มป้องกันความร้อนหรือผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันติดกระจก

บังลมหน้า มิฉะนั้นจะบังสัญญาณ GPS หรือสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

•  ผลก�าหนดต�าแหน่ง GPS ของระบบเครื่องเสียง-น�าทางเป็นเพียง

ข้อมูลอ้างอิงส�าหรับผู้ขับขี่เท่านั้น หากพบกรณีผิดปกติ โปรดเดินทาง 

ตามสภาพเส้นทางจริง 

•  ขอบเขตสัญญาณของผู ้ให้บริการโทรศัพท์จะส่งผลกระทบต่อ

สัญญาณสารสนเทศ กรณีที่ไม่มีสัญญาณ บริการบางส่วนที่ต้อง

พึ่งพาเครือข่ายจะถูกจ�ากัด 

•  ระหว่างการเดินทาง ควรปรับระดับเสียงให้เหมาะสมเพื่อฟังข้อมูล

ถนนและรถยนต์อย่างชัดเจน

•  หลังเครื่องยนต์หยุดท�างาน ระบบเครื่องเสียง-น�าทางสามารถท�างาน

ประมาณ 30 นาที หากเกิน 30 นาที ระบบจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย 

ขณะนี้เพียงกดปุ่มพาวเวอร์ก็สามารถใช้งานต่อได้ แต่มีความเสี่ยง

ท�าให้แบตเตอรี่ขาดไฟ โปรดสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง
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ไม่สามารถมองเห็นภาพได้อีก ในกรณีนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้

รับการรับรองจาก MG เพื่อท�าการตรวจสอบซ่อมแซม

รูปแบบไฟล์ที่เหมาะสมกับระบบเครื่องเสียง

ข้อควรระวัง

• ระบบเครื่องเสียงอาจจะไม่สามารถระบุอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

ภายนอกบางชนิดหรือไม่สามารถเล่นไฟล์ได้อย่างถูกต้อง

• ระบบอาจจะไม่สามารถเล่นไฟล์ได้อย่างปกติ อันเนื่องมาจาก

คุณลักษณะไฟล์ รูปแบบไฟล์ โปรแกรมอัดเสียง สภาพแวดล้อม 

เล่นเพลงหรือเงื่อนไขการเก็บข้อมูล เป็นต้น

รูปแบบเสียงที่รองรับ

ระบบเคร่ืองเสียงนี้รองรับรูปแบบไฟล์เสียงดังนี้ หากเป็นไฟล์รูปแบบ 

อื่นๆ อาจจะไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ

MP3, WMA, AAC, ID3 Tag info, WAV, APE และ FLAC

รูปแบบวิดีโอที่รองรับ

ระบบเครื่องเสียงนี้รองรับรูปแบบวิดีโอดังนี้ หากเป็นไฟล์รูปแบบอื่นๆ 

อาจจะไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ

WMV, H264, MPEG2, MPEG4 และ HD Video Playback

•  เมื่อต้องการให้เช่ายืมหรือขายรถยนต์ ต้องเก็บคู ่มือเล่มนี้ไว้ใน

รถยนต์คันนี้ด้วย

ข้อควรระวังในการใช้จอภาพ

• ป้องกันไม่ให้จอภาพโดนแสงแดดโดยตรง หากจอภาพโดนแสงแดด

เป็นเวลานานจะท�าให้อุณหภูมิจอภาพสูงจนเสียหาย

• หากอุณหภูมิรอบข้างสูงกว่าหรือต�่ากว่าขอบเขตท�างาน (-20°C 

ถึง +65°C) กรุณาอย่าใช้งานจอภาพ เพราะจอภาพอาจจะท�างาน 

ผิดปกติจนก่อให้เกิดความเสียหาย

• ต้องหลีกเลี่ยงลมร้อนหรือลมเย็นของระบบปรับอากาศเป๋าไปยัง

จอภาพโดยตรง มิฉะนั้นจะท�าให้อุปกรณ์น�าทาง-เครื่องเสียงโดน

ความร้อนหรือความชื้นจนเสียหาย

• ห้ามลากหรือกดจอภาพอย่างแรง มิฉะน้ันจะก่อให้เกิดรอยขีดข่วน

หรือเสียหาย

• หากต้องการก�าจดัฝุน่หรอืท�าความสะอาดจอภาพ ต้องปิดแหล่งจ่ายไฟ 

ของระบบก่อน จากนั้นใช้ผ้าเนื้อนุ่มและแห้งมาเช็ดหน้าจอ ต้องเช็ด

จอภาพด้วยความระมัดระวัง อย่าท�าให้หน้าจอมีรอยขีดข่วน ห้ามใช้

สารเคมีที่มีฤทธิ์ระคายเคืองหรือกัดกร่อน

• เมื่อไฟหน้าจอแสดงผลหมดอายุใช้งาน แสงหน้าจอจะมืดลงและ 
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ข้อความ/รูปภาพที่รองรับ

ระบบเครื่องเสียงนี้รองรับรูปแบบข้อความ/รูปภาพดังนี้ หากเป็นไฟล์

รูปแบบอื่นๆ อาจจะไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ

JPEG, GIF, BMP และ PNG

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อดูข ้อมูลรถยนต์หรือ

ดาวน์โหลดคู่มือ i-Smart ฉบับล่าสุดด้วยวิธีดังต่อไปนี้: 

• ส�าหรับระบบปฏิบัติการ IOS ผู้ใช้งานสามารถค้นหาค�าว่า “MG 

iSMART” ใน App Store และท�าการดาวน์โหลดลงเครื่อง 

• ส�าหรับระบบปฏิบัติการ Android ผู้ใช้งานสามารถค้นหาค�าว่า “MG 

iSMART” ใน Google Play Store และท�าการดาวน์โหลดลงเครื่อง 

หมายเหตุ: ส�าหรับระบบ IOS มือถือของคุณต้องเป็นระบบ IOS 8.0 
ขึ้นไปจึงจะสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันได้

หมายเหตุ: ส�าหรับระบบ Android มือถือของคุณต้องเป็นระบบ  
Andriod 5.0 ขึน้ไปจงึจะสามารถดาวน์โหลดและตดิตัง้แอปพลเิคชนัได้

การใช้งานคู่มือฉบับนี้

การรองรับการใช้งาน iPod/iPhone

ระบบเครื่องเสียงรองรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ IOS 6.0 ขึ้นไป ส�าหรับ

อุปกรณ์รุ่นอื่นๆ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ระบบที่เก่ากว่านั้นอาจมีการท�างาน

ที่ผิดปกติ

หมายเหตุ: รูปภาพที่แสดงในคู ่มือเล่มนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิง 
ให้ท่านพิจารณาเท่านั้น

หมายเหตุ: ตามที่ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลด้าน
สเปค และการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ 
ล่วงหน้า

หมายเหตุ: สงวนลิขสิทธิ์แผนที่ ห้ามผลิตซ�้าและใช้แผนที่นี้ในรูปแบบ
ใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 
ผู้ถือลิขสิทธิ์

หมายเหต:ุ การท�างานจรงิของซอฟต์แวร์ทีต่ดิตัง้ในรถ ฟังก์ชนัต่างๆ จะ
ขึน้อยูกั่บเวอร์ชนัของซอฟต์แวร์ หากท่านมีข้อสงสยัใดๆ โปรดตดิต่อ
ศนูย์บรกิารทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้หรอืศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์
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การใช้งานคู่มือฉบับนี้

การท�างานพื้นฐาน

แผงควบคุม

1 ปุม่    

แตะปุ่มเพื่อเข้าสู่หน้าหน้าอินเตอร์เฟสการตั้งค่ารถยนต์ 

2 ปุม่    

กดปุ่ม: ขณะก�าลังเล่นหน้าจอเพลงที่ไม่ได้มาจาก USB จะท�าให้

สลับเป็นหน้าจอการเล่นเพลงจาก USB ในหน้าจอการเล่นเพลง

จาก USB จะไม่สามารถสั่งการด้วยวิธีนี้ได้

3 ปุม่  

กดปุม่: เพือ่เข้าสูห่น้าอนิเตอร์เฟสหลัก  หากอยูใ่นหน้าอนิเตอร์เฟส 

ใดๆ ให้กดปุ่มนี้สั้นๆ เพื่อสลับไปที่หน้าอินเตอร์เฟสหลัก

กดค้าง 2 วนิาที: แสดงค�าว่า ปิด เพือ่ปิดหน้าจอและหยดุการเล่นเสียง

กดค้าง 10 วินาที: รีสตาร์ทระบบเครื่องเสียง

รุ่น 360

รุ่น RVC

4 ปุม่ 

ปุ่มลดความดังเสียง

กดปุ่ม: ปรับความดังเสียงโดยลดแถบความดังลง

กดค้าง: ปรับความดังเสียงอย่างต่อเนื่องและลดแถบความดังลง

5 ปุ่ม    

ปุ่มเพิ่มความดังเสียง

กดปุ่ม: ปรับความดังเสียงโดยลดแถบความดังลง

กดค้าง: ปรับความดังเสียงอย่างต่อเนื่องและลดแถบความดังลง

6 ปุม่

กดปุ่ม: เข้าสู่หน้าอินเตอร์เฟส CAMERA 360 (กดอีกครั้งเพื่อออก

จากโหมดกล้องมองภาพรอบทิศทาง)
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การใช้งานคู่มือฉบับนี้

อินเตอร์เฟสหลัก

อินเตอร์เฟสหลักของระบบ 1

หน้าอินเตอร์เฟสหลักมีพื้นหลัง 2 แบบให้ผู้ใช้เลือกตั้งค่าได้

1 ข้อมูลส่วนตัว

 แตะเพื่อดูข้อมูลส่วนตัว

2 สภาพอากาศ

 ดูอุณหภูมิและสภาพอากาศ

3 เพลง

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าเล่นเพลง

4 แผนที่

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าระบบน�าทาง
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การใช้งานคู่มือฉบับนี้

อนิเตอร์เฟสหลกัของระบบ 2

1 คอลเซ็นเตอร์

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าโทรหาศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

2 วิทยุ

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าเล่นวิทยุ

3 โทรศัพท์

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าโทรศัพท์บลูทูธ
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การใช้งานคู่มือฉบับนี้

อินเตอร์เฟสหลักของระบบ 3

1 ผู้ช่วย

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าระบบช่วยเหลือ

2 ปิดจอ

 แตะเพื่อปิดหน้าจอ

3 ไลฟ์สไตล์

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าไลฟ์สไตล์

4 Passion Service

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้า Passion Service

Administrator
Highlight

Administrator
Text
Please remove this description

Administrator
Text
Please replace it with the number "1" in the picture folder.

Administrator
Text
Please replace it with the number "2" in the picture folder.

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight
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การใช้งานคู่มือฉบับนี้

เมนูด้านข้าง

1 น�าทาง

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าระบบน�าทาง

2 โทรศัพท์บลูทูธ

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าโทรศัพท์บลูทูธ

3 เพลง

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าเล่นเพลง

4 วิทยุ

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าวิทยุ

5 เพิ่มเติม

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าอื่นๆ

1 กล่องจดหมาย

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้ากล่องจดหมาย

2 โฟลเดอร์

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าโฟลเดอร์

3 โทรศัพท์รถ

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าโทรศัพท์รถ

4 บลูทูธ

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าบลูทูธ

5 การตั้งค่า

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่า
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การใช้งานคู่มือฉบับนี้

ปุ่มควบคมุบนพวงมาลยั

1 ปุม่ 

 ขณะท่ีเล่นเพลง ให้กดปุ่มเพ่ือเล่นเพลงนี้ใหม่ตั้งแต่ต้น (ยกเว้น 

เพลงบลูทูธ) กดปุ่มอีกคร้ังจะสลับเข้าเพลงก่อนหน้านี้ กดค้างไว้

เพ่ือเร่งย้อนกลับ (ยกเว้นเพลงบลูทูธ) ขณะที่เล่นวิดีโอ ให้กดปุ่ม

เพื่อสลับเข้าสู่วิดีโอก่อนหน้า กดค้างไว้เพื่อเร่งย้อนกลับ ขณะท่ี

ใช้งานวิทยุ ให้กดปุ่มเพื่อค้นหาสถานีวิทยุก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ 

กดค้างไว้เพื่อค้นหาสถานีก่อนหน้าแบบแมนนวล 

2 ปุม่ 

 เปิด/ยกเลิกการตัดเสียง เมื่อตัดเสียงจะหยุดเล่นเพลงหรือ

วิดีโอที่ก�าลังเล่นอยู่ ปุ่มตัดเสียงจะใช้งานไม่ได้เมื่ออยู่ในสถานะ 

เรียกสาย/คุยโทรศัพท์

3 ปุม่เพ่ิมความดังเสยีง

4 ปุ่ม   

 ขณะที่เล่นเพลง ให้กดปุ่มเพื่อสลับเข้าเพลงต่อไป กดค้างไว้เพื่อ

เร่งไปข้างหน้า (ยกเว้นเพลงบลูทูธ) ขณะที่เล่นวิดีโอ ให้กดปุ่มเพื่อ

สลับเข้าสู่วิดีโอต่อไป กดค้างไว้เพื่อเร่งไปข้างหน้า ขณะที่ใช้งาน

วิทยุ ให้กดปุ่มเพื่อค้นหาสถานีวิทยุต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ กดค้างไว้

เพื่อค้นหาสถานีต่อไปแบบแมนนวล

5 ปุ่ม   

 กดค้างไว้เพ่ือวางสายเมือ่อยูใ่นสถานะเรยีกสาย/คยุโทรศัพท์ กดปุม่ 

เพื่อรับสาย และกดค้างไว้เพื่อปฏิเสธสายเมื่ออยู่ในสถานะโทรเข้า

6 ปุ่มลดความดังเสียง

7 ปุ่มสลับที่เก็บเสียง SRC

 สลับไปที่ที่เก็บเสียงถัดไปที่มีอยู่
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การใช้งานคู่มือฉบับนี้

8 ปุ่มรับค�าสั่งเสียง

 เปิด/ยกเลิกฟังก์ชันรับค�าสั่งเสียง

9 ปิดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

 กดปุ่ม “ควบคุมความเร็วอัตโนมัติ” สั้นๆ เพ่ือปิดระบบควบคุม

ความเร็วอัตโนมัติและเข ้าสู ่สถานะการขับขี่แบบแมนนวล  

โปรดสังเกตสถานะการเร่งเครื่องและการเบรก

10 เปิดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ

 กดปุ่ม “ควบคุมความเร็วอัตโนมัติตามที่ตั้งค่า” เพื่อเปิดการ

ท�างาน “ควบคุมความเร็วอัตโนมัติตามที่ตั้งค่า” และเข้าสู่สถานะ 

“ควบคุมความเร็วอัตโนมัติตามที่ตั้งค่า” โปรดสังเกตสถานะ 

การเร่งเครื่องและการเบรก

11 เร่งความเร็วอัตโนมัติ

12 ลดความเร็วอัตโนมัติ

การเปิดปิดเครื่องและโหมดสแตนด์บาย

การเปิดปิดเครื่อง 

ขณะปิดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ ให้กดปุ่มพาวเวอร์เพื่อเปิดเครื่อง

หากดับเครื่องยนต์เมื่อระบบยังอยู่ในโหมดเล่นไฟล์ ระบบจะเปิดเครื่อง

โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง

หากดับเคร่ืองยนต์เมื่อระบบอยู ่ในสถานะสแตนด์บาย ให้กดปุ ่ม 

พาวเวอร์บนแผงควบคุมระบบสั้นๆ เพื่อเปิดการท�างานหลังจากที่เปิด

สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง

ขณะที่ระบบเปิดอยู่ ให้กดปุ่มพาวเวอร์บนแผงควบคุมระบบค้างไว้เกิน 

10 วินาที ระบบจะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติ

เมื่อดับเครื่องยนต์ ระบบจะปิดการท�างานโดยอัตโนมัติ

หลังจากดับเคร่ืองยนต์ ให้กดปุ่มพาวเวอร์เพื่อเปิด onboard head 

unit และระบบจะปิดการท�างานโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านไป 30 นาที
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โหมดสแตนด์บาย

ขณะที่เปิดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ ให้กดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้ 2 วินาที

เพื่อให้ระบบเครื่องเสียงเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย และจะท�าให้ระบบ 

เคร่ืองเสียงหยุดท�างาน

ในโหมดสแตนด์บาย เสียงทั้งหมดจะถูกตัดและไม่สามารถใช้ปุ่มกด 

บนแผงควบคมุเพ่ือสัง่การอ่ืนๆ ได้ หากต้องการยกเลิกโหมดสแตนด์บาย  

ให้กดปุม่พาวเวอร์

ท่านสามารถยกเลิกโหมดสแตนด์บายโดยใช้วธิต่ีอไปนีไ้ด้ด้วยเช่นกนั:

• ขณะจอดรถ ระบบจะเข้าสู่หน้าจอดรถโดยอตัโนมัติ

• หลังจากดับเครือ่งยนต์ ระบบจะปิดการท�างานทนัที

การปรับความดังเสียง 

ท่านสามารถปรับความดังเสียงได้โดยใช้ปุ่มหมุนปรับความดังเสียงและ

ปุ่มกดบนพวงมาลัย ระหว่างที่ปรับความดังเสียง ระบบอาจแสดงแถบ

แสดงระดับเสียงขึ้นมาโดยอัตโนมัติและปรับเสียงอย่างราบรื่นตามการ

ควบคุม หากหยุดปรับความดังเสียงหลายวินาที แถบแสดงระดับเสียง

จะหายไปโดยอัตโนมัติ

ท่านสามารถปรับความดังเสียงเตือนของระบบในหน้า [ตั้งค่า] ที่หน้า

อินเตอร์เฟสหลัก โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ตั้งค่า”

หมายเหตุ: ปุ ่มหมุนปรับความดังเสียงและปุ ่มกดบนพวงมาลัย
สามารถใช้ปรับความดังเสียงของแต่ละโหมดการเล่นเพลงและ 
เสียงจากการติดต่อสื่อสารเท่านั้น ส่วนการตั้งค่าความดังเสียง 
ระบบน�าทางสามารถตัง้ค่าได้ที ่“ตัง้ค่าเสียง” ในการตัง้ค่าระบบน�าทาง 
โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ระบบน�าทาง - ตั้งค่า - ตั้งค่าเสียง”

หมายเหตุ: ท่านสามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องเล่นเพื่อปรับความดัง
เสียงของเพลงบลูทูธ

การใช้งานคู่มือฉบับนี้
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การเชื่อมต่อและการปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB 

พอร์ต USB อยู่ในช่องเก็บของคอนโซลกลางด้านหน้า ให้เสียบอุปกรณ์ 

USB เข้าไปในพอร์ต USB เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์

การปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

เมื่อตรวจสอบและแน่ใจแล้วว่าอุปกรณ์ไม่ได้ก�าลังอ่านหรือบันทึก

ข้อมูล ท่านสามารถถอดอุปกรณ์ USB ออกได้

หมายเหตุ: หากข้อมูลของอุปกรณ์หน่วยความจ�าเสียหาย ไม่ว่า
ด้วยเหตุผลอันใด โดยปกติจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ ทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายอันเน่ือง 
มาจากการสูญเสียหรือการท�าลายข้อมูล

หมายเหตุ: อุปกรณ์ USB บางชนิดอาจไม่สามารถอ่านได้

หมายเหตุ: อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB บางชนิดอาจจะท�าให้ระบบ
เครื่องเสียงไม่สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หมายเหตุ: ห้ามเชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านฮับ USB

การใช้งานคู่มือฉบับนี้
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การเข้าสู่ระบบ

ในหน้าจออินเตอร์เฟสการเข้าสู ่ระบบ ให้เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน 

“MG i-SMART” และสแกน QR code หลังจากสแกน QR code 

ส�าเร็จ จึงจะสามารถเข้าสู่อินเตอร์เฟสหลัก

เปลี่ยนเป็นการเข้าสู ่ระบบด้วยบัญชี ใส่รายชื่อและรหัสผ่าน แตะ  

[เข้าสู่ระบบ] เพื่อเข้าสู่หน้าอินเตอร์เฟสหลัก

ข้ามการเข้าสู่ระบบ แตะเครื่องหมายกากบาท เพื่อเข้าสู่หน้าหลักใน

ฐานะผู้ใช้งานชั่วคราว แต่จะสามารถใช้ได้เพียงบางฟังก์ชันเท่านั้น

การเข้าสู่ระบบ

Administrator
Text
Please replace it with the number "3" in the picture folder.

Administrator
Text
Please replace it with the number "4" in the picture folder.

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight
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การเข้าสู่ระบบ

1 ชื่อรถยนต์

 แตะเพื่อแก้ไขชื่อรถยนต์

2 เปลี่ยนบัญชี

 เปลี่ยนบัญชีล็อกอิน

3 ยี่ห้อ 

 แสดงยี่ห้อรถยนต์

4 รุ่น

 แสดงรุ่นรถยนต์

5 สี

 แสดงสีรถยนต์

6 หมายเลขตัวถัง

 แสดงหมายเลขตัวถังรถยนต์

7 เบอร์ผู้ติดต่อฉุกเฉิน 

 แสดงเบอร์ผู้ติดต่อฉุกเฉิน 

8 ออกจากระบบ

 แตะเพื่อออกจากระบบ

Administrator
Highlight

Administrator
Text
Please remove this description
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โทรศัพท์บลูทูธ

โทรศัพท์บลูทูธ

ค�าแนะน�า 

• ไม่สามารถรองรับการเช่ือมต่อโทรศัพท์ท่ีมีเทคโนโลยีไร้สายแบบ

บลูทูธได้ทุกเครื่อง

• โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะเชื่อมต่อต้องสามารถท�างานร่วมกับระบบ

เครื่องเสียงนี้ จึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของโทรศัพท์บลูทูธใน

ระบบได้ตามปกติ

• ขณะท่ีใช้เทคโนโลยีไร้สายแบบบลูทูธ ระบบเครื่องเสียงนี้อาจจะ 

ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันของโทรศัพท์ได้ทั้งหมด

• เมื่อใช้เทคโนโลยีบลูทูธในการรับส่งไฟล์เสียงและข้อมูล ระยะห่าง

ระหว่างระบบเคร่ืองเสียงและโทรศัพท์มือถือในแนวเส้นตรงห้าม

เกินกว่า 10 เมตร แต่ระยะห่างถ่ายโอนข้อมูลจริงอาจจะสั้นกว่า

ระยะที่ประเมินไว้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการใช้งาน

• ถ้าเลือกโหมดส่วนตัวในโทรศัพท์ ระบบจะห้ามใช้งานฟังก์ชัน

แฮนด์ฟรี

• เมื่อปิดระบบเครื่องเสียง ระบบจะตัดการเชื่อมต่อบลูทูธด้วย

 หลังจากระบบรีสตาร์ท ระบบจะพยายามเชื่อมต่อโทรศัพท์ที่เคย

เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ หากตัดการเช่ือมต่อเนื่องจาก

เหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ระบบจะเชื่อมต่อโทรศัพท์ใหม่โดย

อัตโนมัติ (ยกเว ้นเมื่อมีการตัดการเชื่อมต่อเนื่องจากใช้งาน

โทรศัพท์)

• เนื่องจากระบบบลูทูธเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ในบางกรณี

อาจจะตัดการเช่ือมต่อหรือเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการถ่ายโอน 

ข้อมูลจนท�าให้ระบบเครื่องเสียงไม่สามารถจับคู ่และเช่ือมต่อ

กับโทรศัพท์ได้ ในกรณีดังกล่าวแนะน�าให้ลบอุปกรณ์ที่บันทึก 

ในรายการอุปกรณ์ทั้งในโทรศัพท์และระบบเครื่องเสียง และท�าการ 

จับคู่อุปกรณ์อีกครั้ง
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โทรศัพท์บลูทูธ

การจับคู่และการเชือ่มต่อบลูทธู

การตั้งค่าบลูทูธได้แก่การต้ังค่าการเปิดและปิดบลูทูธ ชื่ออุปกรณ ์ 

สถานะบลูทูธ เป็นต้น 

•  แตะ [บลทููธ] ท่ีหน้า [ต้ังค่า] ในหน้าอนิเตอร์เฟสหลกัเพือ่เข้าสูห่น้า

ตัง้ค่าบลทูธู แตะ   เพือ่ปิดฟังก์ชันบลทูธู

• ระบบจะแสดงรายช่ืออุปกรณ์ 

• ในกรณีที่ไม่ได้เปิดบลูทูธ ในหน้าอินเตอร์เฟสจะไม่แสดงรายช่ือ

อปุกรณ์

จับคู่จากโทรศัพท์

เปิดฟังก์ชันบลูทูธในระบบและขอเชื่อมต่อจากโทรศัพท์เพ่ือจับคู่กับ

โทรศัพท์ 

1 เปิดฟังก์ชันบลูทูธของโทรศัพท์และค้นหาระบบเครื่องเสียงน้ีเพื่อ

จับคู่กัน 

2  โทรศัพท์จะได้รับค�าขอจับคู่บลูทูธที่ส่งมาจากระบบเครื่องเสียง

3  หลังจับคู่เสร็จ ข้อความเตือนการเช่ือมต่อส�าเร็จจะแสดงข้ึนมา 

หากจับคู่ไม่ส�าเร็จ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวอีกครั้ง 

4  แตะ “        ” เพื่อเชื่อมต่อบลูทูธของโทรศัพท์

5 แตะ “      ” เพื่อลบโทรศัพท์บลูทูธ
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โทรศัพท์บลูทูธ

เมนโูทรศพัท์บลูทธู 

แตะที่ [โทรศัพท์บลูทูธ] (ระบบตั้งค่าให้เชื่อมต่อกับบลูทูธโทรศัพท์เป็น

ค่าเริ่มต้น) ในหน้าอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าสู่เมนูโทรศัพท์บลูทูธ ซึ่งจะ

แสดงเบอร์โทรล่าสุด สมุดโทรศัพท์ แป้นพิมพ์ สัมผัส

แป้นพิมพ์สัมผัส 

แตะที่โทรศัพท์บลูทูธในหน้าอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าสู่หน้าแป้นพิมพ์

สัมผัส 

1 แถบป้อนข้อมูล

 ท่านสามารถป้อนเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการโทร 

2 แป้นป้อนข้อมูล

 ป้อนตัวเลขและเครื่องหมาย

3  ปุ่มย้อนกลับ/ลบ

4 ปุ่มลบ 

5 โทรออก
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โทรศัพท์บลูทูธ

1 เบอร์โทรล่าสุด

 แสดงบันทึกประวัติการโทร 

2 สมุดโทรศัพท์

 แสดงรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ ชื่อ 

สมุดโทรศัพท์

แตะ [สมุดโทรศัพท์] เพื่อเข้าสู่หน้ารายชื่อผู้ติดต่อ

1  แถบค้นหา

 ท่านสามารถค้นหารายชื่อผู้ติดต่อได้ 

2 ตัวอักษร

3  ชื่อผู้ติดต่อ 

4 เบอร์โทรศัพท์
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ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ติดต่อ 

เม่ือระบบเครื่องเสียงเชื่อมต่อกับโทรศัพท์บลูทูธ ระบบจะดาวน์โหลด

รายชื่อผู้ติดต่อของโทรศัพท์เข้าระบบโดยอัตโนมัติ 

เข้าสู่หน้าโทรศัพท์บลูทูธแล้วแตะ [สมุดโทรศัพท์] รายช่ือผู้ติดต่อใน

โทรศัพท์จะปรากฏขึ้น 

รายชื่อผู้ติดต่อที่ซิงค์ข้อมูลผ่านบลูทูธสามารถใช้ฟังก์ชันการค้นหาด่วน

และโทรออก แต่ไม่สามารถลบผู้ติดต่อได้

หมายเหตุ: โทรศัพท์บางรุ่นจะข้ึนข้อความเพ่ือสอบถามว่าต้องการ
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ติดต่อทางบลูทูธหรือไม่ก่อนท่ีจะดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ติดต่อทางบลูทูธ

หมายเหตุ: เนื่องจากระบบรองรับโทรศัพท์บางส่วนที่วางขายเพียง
ชั่วคราว ระบบบลูทูธอาจจะไม่สามารถซิงค์ข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ
ทางบลูทูธ

หมายเหตุ: หากท่านจะแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อระหว่างที่ใช้โทรศัพท์
บลูทูธ แต่ไม่ได้ปลดการเชื่อมต่อและท�าการจับคู่อีกครั้ง หรือไม่ได้
ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ติดต่ออีกครั้ง ระบบเครื่องเสียงจะไม่ซิงค์อัพเดต
รายชื่อผู้ติดต่อทางบลูทูธ

โทรศัพท์บลูทูธ
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โทรศัพท์บลูทูธ

เบอร์โทรล่าสุด 

แตะ [เบอร์โทรล่าสุด] จะเข้าสู่หน้าประวัติการโทร

1 ประเภทของประวตักิารโทร 

 เบอร์โทรออก :  

 เบอร์โทรที่ไม่ได้รับสาย :  

 เบอร์โทรที่ได้รับสาย : 

2 ชือ่ผู้ตดิต่อ 

3 เบอร์โทรศพัท์ 

4 เวลาโทร

Administrator
Text
Please replace it with the number "5-1" in the picture folder.

Administrator
Highlight
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โทรศัพท์บลูทูธ

การโทรออก 

ท่านสามารถโทรออกโดยใช้แป้นพิมพ์สัมผัส สมุดโทรศัพท์ เบอร์โทร

ล่าสุดและมือถือ

การโทรโดยใช้แป้นพิมพ์สัมผัส

1 เข้าสู ่หน้าป้อนเบอร์โทรศัพท์เพื่อป้อนเบอร์โทรศัพท์ในช่อง

ข้อความ

2 หากป้อนข้อมูลผิด แตะ   เพื่อลบตัวเลขทั้ งหมดที่ป ้อน

เข้าไป หรือแตะ   เพื่อลบตัวเลขที่ป้อนเข้าไปแล้วทีละตัว 

3 ป้อนสามตัวเลขแรกของเบอร์โทร ระบบจะจับคู่ตัวเลขกับชื่อ 

ผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อทันที

4 แตะ   เพื่อโทรออกด้วยบลูทูธ

5 แตะ   เพื่อวางสาย

Administrator
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Please replace it with the number "5-1" in the picture folder.

Administrator
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โทรศัพท์บลูทูธ

แตะ [สมุดโทรศัพท์] และเลื่อนหน้าจอเพื่อหารายชื่อผู ้ติดต่อที่ใช ้

ตัวอักษรนั้นเป็นตัวอักษรแรก 

หรือแตะแถบค้นหาในอินเตอร์เฟส ใส่ตัวอักษรตัวแรกหรือชื่อเพื่อ

ค้นหา หลังจากค้นหาเสร็จ ให้แตะที่ชื่อผู้ติดต่อเพื่อโทรออก 

หากผู้ติดต่อมีช่องทางติดต่อหลายหมายเลข ให้คลิกไอคอนประเภท

เบอร์โทรศัพท์เพื่อเลือกเบอร์โทรศัพท์แล้วจึงโทรออก

การโทรออกจากเบอร์โทรล่าสุด

แตะบันทึกประวัติการโทรในรายการเบอร์โทรล่าสุดเพื่อโทรออก
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โทรศัพท์บลูทูธ

การโทรออกโดยใช้โทรศพัท์

1 เปิดบลูทูธในโทรศัพท์และจับคู่กับระบบเครื่องเสียง 

2 เลือกผู้ติดต่อในโทรศัพท์และโทรออก

การรับสายเรียกเข้า

การรับสายเรียกเข้า

•  กรณีที่มีสายเรียกเข้า แตะ       จะรับสาย

•  ในกรณีที่มีสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มบนพวงมาลัยสั้นๆ เพื่อรับสาย

•  นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกรับสายด้วยโทรศัพท์ของท่านได้
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โทรศัพท์บลูทูธ

การปฏิเสธสายเรยีกเข้า

•  ในหน้าอินเตอร์เฟสหลกัของระบบหรอืหน้าการโทรเข้าทีแ่สดงเตม็จอ  

ให้แตะ   เพื่อปฏิเสธสาย

•  ในกรณีท่ีมสีายเรียกเข้า กดปุม่บนพวงมาลยัค้างไว้เพ่ือปฏเิสธสาย

•  ท่านสามารถเลือกปฏิเสธสายเรียกเข้าด้วยโทรศัพท์ของท่านได้ด้วย

เช่นกัน

การสลับเป็นโหมดส่วนตัว

ระหว่างการคุยโทรศัพท์ ให้แตะปุ่ม   เพื่อกลับสู่โหมดล�าโพง 

ระหว่างการคุยโทรศัพท์ ให้แตะ   เพื่อสลับเป็นฟังก์ชันตัดเสียง

หรือเปิดใช้ไมโครโฟน 

ในโหมดส่วนตัว ท่านสามารถคุยสายต่อด้วยโทรศัพท์ โดยระบบจะ

ตัดเสียงล�าโพงและไมโครโฟนของระบบเครื่องเสียง แต่ยังเชื่อมต่อ

เทคโนโลยีไร้สายผ่านบลูทูธอยู่ ระหว่างการคุยโทรศัพท์ให้หมุนปุ่ม 

ปรับความดังเสียงหรือกดปุ ่มปรับความดังเสียงที่ปุ ่ม ควบคุมบน 

พวงมาลัยเพื่อปรับความดังเสียงในโทรศัพท์
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โทรศัพท์บลูทูธ

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

•  แตะ [คอนเซ็นเตอร์] ในหน้าอินเตอร์เฟสหลกัเพือ่เข้าสูห่น้าศนูย์ลกูค้า

สัมพันธ์ ท่านสามารถโทรหาศูนย์ลูกค้าสมัพนัธ์จากอนิเตอร์เฟสนีไ้ด้

โดยตรง
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การโทรศัพท์ผ่าน SIM

โทรศพัท์ในรถ

เบอร์โทรล่าสุด

1 แตะปุ่ม                  เพื่อตรวจสอบบันทึกประวัติการโทร

2 แตะ          เพื่อเพิ่มหมายเลขล่าสุดใน “สมุดโทรศัพท์”

สมดุโทรศพัท์

1 แตะปุ่ม                  ค้างไว้สักครูเ่พ่ือเปิดหน้าต่างส�าหรบัแก้ไขและ

ลบรายชือ่ผูต้ดิต่อ
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ระบบเครื่องเสียง

ระบบเครื่องเสียง

ข้อควรระวังในการใช้งานอุปกรณ์เก็บข้อมูล

•  พอร์ต USB ท�าหน้าที่ชาร์จไฟโทรศัพท์ เล่นเพลง/วิดีโอจาก USB 

และดูรูปภาพ เป็นต้น 

•  ระบบนี้รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB และบลูทูธ 

•  ถ้าไม่ได้ใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เป็นเวลานาน ห้ามเช่ือมต่อ  

USB เข้ากับพอร์ตเพื่อรักษาประสิทธิภาพของพอร์ต 

•  เมื่อระบบก�าลังใช้งานอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ห้ามดึงอุปกรณ์ USB 

ออกโดยตรงเพื่อป้องกันอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เสียหายหรือท�าให้

ระบบเครื่องเสียงขัดข้อง 

•  กรุณาดูแลพอร์ต USB ให้แห้งอยู่เสมอ ระวังอย่าให้เด็กน�าสิ่งของ 

ไปใส่ในพอร์ต USB จนท�าให้พอร์ตอุดตันและไม่สามารถใช้งานได้

•  ระบบนี้รองรับไฟล์วิดีโอ WMV, H264, MPEG2, MPEG4 และ HD 

Video Playback 

•  เสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้าไปในพอร์ต USB ระบบจะโหลด

วิดีโอจากอุปกรณ์เก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ

หมายเหต:ุ เนือ่งจากอตัราส่วนการบบีอัดหรอืความคมชดัของรปูแบบ 
ไฟล์มัลติมีเดียท่ีดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตมีความแตกต่างกัน 
รวมถึงปัจจัยอื่นๆ จึงให้ยึดถือผลการถอดรหัสจริงเป็นหลัก

หมายเหต:ุ เพือ่ความปลอดภยัในการขบัขีข่องท่าน เม่ือความเรว็รถ
เกนิ 5 กโิลเมตร/ชัว่โมง โหมดห้ามเล่นวดิโีอจะท�างานขึน้โดยอตัโนมตัิ 
และท่านจะไม่สามารถเล่นวิดโีอได้ในช่วงเวลาดงักล่าว 

หมายเหต:ุ ไม่สามารถเล่นวดิโีอได้ขณะโทรศพัท์
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ระบบเครื่องเสียง

วิทยุ

แตะที่วิทยุบนหน้าอินเตอร์เฟสหลัก แล้วแตะ [วิทยุ] เพื่อเข้าสู่หน้า

อินเตอร์เฟสวิทยุ

1 FM/AM 

 แตะท่ี [FM] และ [AM] เพ่ือสลบัช่วงคลืน่วทิยุ 

2 สถานะบันทึกสถานีวิทยุ

          แสดงว่าได้เก็บบันทึกสถานีโปรด หากไม่มีไอคอนนี้แสดงว่า 

ไม่ได้บนัทึกสถานนีัน้ไว้ในรายการโปรด 

3       สถานวิีทยกุ่อนหน้า

 กดปุม่เพือ่ค้นหาสถานวีทิยกุ่อนหน้านีโ้ดยอตัโนมัต ิและกดค้างเพือ่

ค้นหาสถานก่ีอนหน้าแบบแมนนวล

4         สถานวีทิยถุดัไป

 กดปุ่มเพื่อค้นหาสถานีวิทยุต่อไปโดยอัตโนมัติ และกดค้างเพื่อ

ค้นหาสถานต่ีอไปแบบแมนนวล 

5 ค้นหาสถานวีทิยุ 

 แตะ         เพือ่ค้นหาสถานีวทิยุ 

6 รายการสถานี 

 แตะ        เพือ่เข้าสูร่ายการสถาน ีโดยผลการค้นหาสถานีวทิยจุะ 

ถกูบันทกึไว้ในรายการสถานี 

7 รายการสถานวีทิยโุปรด 

 แตะ         เพือ่เข้าสูร่ายการสถานวิีทยโุปรด โดยรายการสถานวีทิยุ

โปรดจะถกูบนัทึกไว้ในรายการสถานี 

8 ปรบัหาสถานี 

 แตะ “-” “+” เพือ่ปรบัหาและเลอืกสถานวีทิยุทีต้่องการ
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ระบบเครื่องเสียง

การเล่นเพลงผ่าน USB

เสยีบอปุกรณ์ USB เข้าไปในพอร์ต USB, แตะทีเ่พลงบนหน้าอนิเตอร์เฟส

หลัก แล้วแตะ [เพลง USB] อีกครั้งเพื่อเข้าสู่หน้าเล่นเพลง USB

1  การสลับโหมดเล่นเพลง 

  ท่านสามารถเลือก [เพลงออนไลน์]/[เพลงบลูทูธ]/[เพลง USB] 

เพลง USB คือเพลงจาก USB เพลงบลูทูธ คือเพลงจากบลูทูธ

2  หน้าปกอัลบั้ม 

  หน้าปกอัลบั้มของเพลงที่เล่นในขณะนั้น

3  ชื่อเพลง/ศิลปิน

4 เพิ่มรายการเพลงโปรด

5 รายการเพลง USB

  แตะเพื่อเข้าสู่หน้ารายการโฟลเดอร์ที่ต้องการ และแตะเพื่อเลือก

  และเล่นเพลงที่ท่านต้องการ

6 เพลงก่อนหน้า

  กดปุ่มเพื่อสลับเป็นเพลงก่อนหน้า

  กดปุม่ระหว่างการเล่นเพือ่เล่นเพลงน้ันใหม่ และกดค้างเพือ่เร่งย้อนกลบั

7 เล่น/หยุด

  เล่น/หยุดเพลงที่ก�าลังเล่นอยู่

8 เพลงถัดไป

  กดปุ่มเพื่อสลับเป็นเพลงต่อไป กดค้างเพื่อเร่งไปข้างหน้า

9 สลับโหมดการเล่นเพลง 

  ท่านสามารถสลับเป็นโหมดสุ่มเล่น สุ่มเล่นทั้งโฟลเดอร์ และปิด 

การสุม่เล่น
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ระบบเครื่องเสียง

เพลงของฉัน: เพลงทั้งหมด:

แสดงทุกรายการที่เพิ่มในรายการเพลงของฉัน 

1  เล่นทั้งหมด :                 เล่นเพลงทั้งหมด  

2  ลบทั้งหมด  :  ลบทุกเพลงที่เพิ่มเข้าไปในปัจจุบัน

3  เล่นเพลง :     เล่นเพลงปัจจุบัน

ดูรายการเพลงทั้งหมด
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ระบบเครื่องเสียง

โฟลเดอร์: เพลงโปรด:

โฟลเดอร์เพลง แสดงเพลงโปรดที่เพิ่มเข้าไปทุกเพลง
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ระบบเครื่องเสียง

เพลงล่าสุด: เพลงบลูทูธ

ดูเพลงที่เล่นล่าสุด หากต้องการเล่นเพลงผ่านทางบลูทูธ ให้ท�าการเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ

เป็นอันดับแรก

1  เปลี่ยนเป็นเพลงก่อนหน้า

2  หน้าปกอัลบั้ม

3  ชื่อเพลง/ศิลปิน

4  เล่น/หยุด

5  เปลี่ยนเป็นเพลงถัดไป
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ระบบเครื่องเสียง

เพลงออนไลน์ วิดีโอ

หน้านี้จะแสดงเพลงที่ได้รับความนิยมและเพลงเด่นประจ�าวัน

ท่านสามารถเลอืกเล่นเพลงท่ีท่านช่ืนชอบโดยเลือกชือ่เพลง อลับัม้ ศลิปิน 

หรือเพลย์ลิสต์ในหน้าอินเตอร์เฟสนี้

คุณสามารถตั้งค่าบัญชีและตัวเลือกอื่นๆ ได้ในอินเตอร์เฟสนี้

1  คุณสามารถเลื่อนเพื่อดูรายการวิดีโอ

2  แตะที่วิดีโอเพื่อดู

แตะ [วิดีโอ] ในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าสู่เมนูวิดีโอ
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ระบบเครื่องเสียง

1 แตะเพื่อเล่นวิดีโอ

2 วิดีโอก่อนหน้า

กดปุ่มเพื่อสลับเข้าสู่วิดีโอก่อนหน้า กดค้างไว้เพื่อเร่งย้อนกลับ

3 เล่น/หยุด

4 วิดีโอถัดไป

กดปุ่มเพื่อสลับเข้าสู่วิดีโอถัดไป กดค้างไว้เพื่อเร่งไปข้างหน้า

5 แถบแสดงเวลาเล่นในปัจจุบัน

6 แถบแสดงความคืบหน้าในการเล่น

เลื่อนแถบแสดงความคืบหน้าในการเล่นไปข้างหน้าหรือข้างหลัง 

เพื่อย้อนกลับหรือข้ามไปยังจุดเล่นที่่ต้องการ

7 ระยะเวลาทั้งหมดของวิดีโอ

8 รายการวิดีโอ

ท่านสามารถดูและเล่นไฟล์วิดีโอได้ รวมถึงสามารถดูและเล่นไฟล์วิดีโอ

ในโฟลเดอร์ได้
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ระบบเครื่องเสียง

การเปิดรูปภาพ/เอกสาร

แตะ [โฟลเดอร์] ในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าสู่เมนูโฟลเดอร์ ซึ่งรวมไป

ถึงรูปภาพและเอกสาร

รูปภาพ

1  คุณสามารถเลื่อนเพื่อดูรายการรูปภาพ

2  แตะรูปภาพหนึ่งรูปเพื่อดูรูปภาพต้นฉบับ

เอกสาร

1  คุณสามารถเลื่อนเพื่อดูรายการเอกสาร

2  แตะเอกสารหนึ่งเพื่อดูเอกสารต้นฉบับ
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ระบบ EasyConnection

โดยพื้นฐานแล้ว ระบบของรถยนต์จะมี 4 รูปแบบหลัก ซึ่งประกอบด้วย

ระบบน�าทาง เพลง ระบบสั่งการด้วยเสียง และโทรศัพท์ เมื่อปัดหน้าไป

ทางด้านซ้าย ผู้ใช้จะไปที่หน้าใหม่และสามารถเพิ่มแอปพลิเคชันใหม่ได้

ระบบน�าทาง

ฟังก์ชันนี้ให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการจากผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม  

ในการน�าทางไปจนถึงจุดหมาย ทั้งนี้ ผู้ให้บริการที่สามารถใช้บริการได ้

จะขึ้นอยู่กับประเภทของแอปพลิเคชัน (เช่น Google map, Apple 

map, และอื่นๆ) ที่ได้ติดตั้งไว้โดยผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกแอปพลิเคชัน 

จากรายการตัวเลือกบริการที่แสดงไว้

ต่อจากนั้น ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นเส้นทางในแอปน�าทางที่เลือกได้

นอกจากนั้น หากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนแอปน�าทางที่เลือกเป็นแอปอื่น  

ผู้ใช้สามารถกลับไปที่ “การตั้งค่า” – เลือกแอปน�าทาง - เปลี่ยนแอป 

น�าทางที่่เลือก

ระบบเครื่องเสียง
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เพลง

ผู้ใช้สามารถคลิกที่ไอคอนทางลัดเพื่อเข้าสู่หน้าเพลง โดยฟังก์ชันนี้

รองรับการเล่นหรือหยุดเพลงท่ีมีในเครื่องและสามารถเข้าถึงท่ีเก็บ

เพลงได้ นอกจากนั้น ท่านสามารถใช้ Spotify และ Last.fm ในนี้ได้ 

โดยอาจมีข้อก�าหนดและเงื่อนไข เน่ืองจากภูมิภาคที่แตกต่างกันจะม ี

นโยบายที่แตกต่างกันออกไปซ่ึงต ้องพิจารณาในด้านกฎหมาย  

อย่างไรก็ตาม ระบบนี้ไม่รองรับรูปแบบเอกสารเพลงที่ใช้นามสกุล  

wma และ flac

เพลงในเครื่อง

เม่ือผู้ใช้เข้าสู่หน้าเพลง ระบบของแกดเจ็ทจะสแกนหาเพลงในหมวด

เพลงในเครื่องโดยอัตโนมัติ (จ�าเป็นต้องขออนุญาตเข้าถึงหน่วย 

ความจ�า/การ์ดเก็บข้อมูล) และผู้ใช้สามารถคลิก “รายการเล่นเพลง” 

เพื่อแสดงเพลงในเครื่องทั้งหมด

การใช้งานเพลง 

•  แตะ [เล่น/หยุด] - ระบบสามารถเล่นหรือหยุดเพลง 

•  แตะ [ก่อนหน้า/ถัดไป] - เล่นเพลงก่อนหน้า/ถัดไปในเครื่อง 

•  แตะ [โหมดการเล่นเพลง] – ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนโหมดการเล่นเพลง  

เช่น เล่นเพลงตามล�าดับ, สุ ่ม (สุ ่มล�าดับ), เล่นซ�้า/เล่นวนซ�้า  

ในขณะเดียวกัน แถบแสดงความคืบหน้าจะแสดงจ�านวนเพลงที่

เล่นไปแล้วในระยะเวลาที่ระบุ และผู้ใช้สามารถเร่งไปข้างหน้าหรือ 

ถอยหลังได้โดยปรับที่แถบแสดงความคืบหน้า 

ระบบเครื่องเสียง
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เปลี่ยนที่เก็บเพลง

เมื่อคลิกไอคอนที่มุมขวาบน ผู้ใช้จะสามารถเปล่ียนท่ีเก็บเพลงได้  

เมื่อแตะที่ปุ่ม ระบบจะสามารถสลับไปท่ีแอปพลิเคชันเพลงท่ีเลือกได้ 

(เช่น Last.fm, Spotify และอื่นๆ)

ระบบสั่งการด้วยเสียง

โดยทั่วไป การตั้งค่าพื้นฐานของบริการสั่งการด้วยเสียงจะอยู ่ที่ 

Google assistant เนื่องจากความแตกต่างทางด้านนโยบายในแต่ละ

ภูมิภาค ประเทศหรือเขตท่ีแตกต่างกันจะมีข้อก�าหนดและเง่ือนไขที่

แตกต่างออกไปในการใช้งานแอปพลิเคชัน ดังนั้น จึงมีซอฟต์แวร์

รองรับแตกต่างกันไปเพื่อรองรับบริการสั่งการด้วยเสียง

ระบบเครื่องเสียง

เมือ่คลกิปุม่เสยีง หากติดตัง้ “Google assistant” ตามเงือ่นไข 2 ประการ 

ระบบสั่งการด้วยเสียงจะเริ่มท�างาน มิฉะนั้น ระบบจะแจ้งเตือนผู้ใช้ว่า 

“กรุณาติดตั้ง ‘Google assistant’”
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โทรศัพท์

เมื่อแตะปุ่ม [โทรศัพท์] จากหน้าโฮม ระบบจะไปที่หน้าโทรศัพท์

ตามภาพข้างต้น ระบบจะมีส่วนที่ส�าคัญ 4 ส่วนในรุ่นนี้ ได้แก่ ประวัต ิ

การโทร รายชื่อผู้ติดต่อ แป้นพิมพ์โทรศัพท์ และเพิ่มรายชื่อ VIP

ระบบเครื่องเสียง

หากสัมผัสสัญลักษณ์ “+” ทางซ้าย ผู้ใช้สามารถเพิ่มรายชื่อ VIP และ

หลังจากนั้น ผู้ใช้สามารถโทรออกได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยการโทร

ด่วนไปยังหมายเลขต่างๆ

เมื่อคลิกแป้นพิมพ์โทรศัพท์ที่มุมขวาบน ระบบจะไปที่หน้าแป้นพิมพ์ 

และแสดงรายชื่อผู้ติดต่อ (ต้องขออนุญาตเข้าถึงสมุดโทรศัพท์)
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เพิม่เตมิ 

“เพ่ิมเตมิ” รองรบัการเพิม่แอปพลเิคชนัต่างๆ เช่น Facebook, LINE, 

Youtube, Google search, เมล, Instagram และอืน่ๆ กรณุาตรวจสอบ

ข้อก�าหนดและเง่ือนไข

การตั้งค่า 

เมือ่คลกิการต้ังค่าทีห่น้าโฮม ระบบจะไปทีห่น้าการต้ังค่า ซึง่จะให้บริการ

การเชื่อมต่อระหว่างรถยนต์, ตัวเลือกแอปน�าทาง, รูปแบบ Android 

Auto ทีเ่ปิดใช้ และค�าอธบิายทีเ่ก่ียวข้องกบัการใช้งาน 

ระบบเครื่องเสียง
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ระบบ EasyConnection

ผูใ้ช้สามารถดสูถานะล่าสดุของระบบน�าทางได้ในหน้า EasyConnection 

ระบบเครื่องเสียง

การเลือกแอปน�าทาง เมื่อเร่ิมแรก ระบบจะแสดงแอปน�าทางพื้นฐาน

ส�าหรับการตั้งค่าปัจจุบัน

รูปแบบ การตั้งค่าพื้นฐานส�าหรับรูปแบบจะเป็น “automatics”  

ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่ต้องการ เช่น fashion, ease หรือ 

automatics ได้

หลังจากที่เชื่อมต่อกับรถยนต์แล้ว ผู้ใช้จะเริ่มเข้าสู่ Android Auto, 

และหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นหน้าระบบโดยอัตโนมัติ
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หมายเหตุ: โทรศัพท์มือถือบางรุ่นท่ีใช้ระบบ Android 5.0 หรือ 
สูงกว ่าจึงจะสามารถท�าการเชื่อมต่อกับระบบเครื่องเสียงใน 
รถยนต์ได้ 

หมายเหตุ: หากแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือรองรับโหมดการแสดง 
ภาพในแนวนอน ในระบบจะเปลี่ยนเป็นภาพแนวนอนโดยอัตโนมัติ  
คุณสามารถปิดหรือเปิดการแสดงหน้าจอแนวนอนด้วยปุ่ม [บังคับ
แนวนอน] ทางมุมซ้ายล่างของอินเตอร์เฟส 

หมายเหตุ: ขณะใช้งาน MG Link แอปพลิเคชัน APP ที่มีอยู่ใน
เมนเฟรมภายในรถยนต์จะเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งใน
โทรศัพท์มือถือ

ระบบเครื่องเสียง

ตรวจสอบเวอร์ชันใหม่ ระบบสามารถตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดโดย 

อตัโนมตั ิด้วยการสร้างพอร์ทัลตรวจสอบเพ่ืออัพเดตระบบน�าทางของ

รถยนต์ 

เปิด/ปิด “การกระตุ้นการควบคมุผ่านโทรศพัท์ด้วยปุม่การเชือ่มต่อ” 

หากปิด ระบบจะไม่สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้ได้เนื่องจากระบบไม่รองรับ

แอปพลิเคชันเหล่านี้

“การเข้ารหัสการ Screen mapping (รีสตาร์ทแอปพลิเคชันเพื่อให ้

เกิดผล)” ท่านสามารถเลอืกความชัดเจนในระดบัทีเ่หมาะสมด้วยการใช้   

“รหัสฮาร์ดแวร์” หรือ “รหัสซอฟต์แวร์” เมื่อเลือกตัวเลือกแล้ว ผู้ใช้

สามารถรีสตาร์ทระบบเพื่อใช้งานการตั้งค่าที่เปลี่ยนแปลงใหม่

ล้างการตัง้ค่าเช่ือมต่อ เมือ่ล้างค่าการตัง้ค่าแล้ว ผูใ้ช้จ�าเป็นต้องซ่อมแซม 

ระบบน�าทางเพือ่ให้ระบบสามารถเช่ือมต่อกับรถยนต์ได้ใหม่ในภายหลงั
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การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ-ระบบเครื่องเสียงในรถยนต์

1 กรุณาตรวจสอบว่าโทรศัพท์มือถือของท่านอยู่ในโหมดนักพัฒนา

ก่อนท�าการเช่ือมต่อ โปรดติดต่อผู ้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 

เพื่อสอบถามวิธีด�าเนินการ 

2 เปิดระบบเครื่องเสียงในรถยนต์และฟังก์ชันบลูทูธของโทรศัพท์

มือถือเพื่อท�าการเชื่อมต่อจับคู่ 

3 เช่ือมต่อโทรศัพท์มือถือกับระบบเครื่องเสียงด้วยสาย USB เมื่อ 

เชื่อมต่อแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถืออยู่ในโหมด 

USB debug 

4 แตะ [MG Link] บนหน้าอินเตอร์เฟสหลัก

หากใช้งานฟังก์ชัน MG Link เป็นครั้งแรก ท่านต้องตั้งค่าโทรศัพท ์

มือถือ โดยระบบเครื่องเสียงจะส่งข้อความ (แจ้งเตือนให้ติดต้ัง

แอปพลิเคชัน MG Link) ไปยังโทรศัพท์มือถือ กรุณาติดตั้งแอป

ตามค�าแนะน�า มือถือบางรุ่นต้องอนุญาต MG Link ให้ท�าการ 

“แสดงผลท่ีด้านบนของแอปพลิเคชันอื่นๆ” และ “เปิดแอปที ่

อนุญาตให้เข้าถึงบนัทึกการใช้งาน” กรณุาปลดล็อกสทิธิท่ี์เกีย่วข้อง 

ตามค�าเตือนบนอินเตอร์เฟสเพื่อให้ฟังก์ชันนี้สามารถท�างานได้

ตามปกติ 

5 หลังจากที่เชื่อมต่อส�าเร็จแล้ว ระบบจะแสดงข้อความว่า “MG 

Link จะเริ่มจับข้อมูลทั้งหมดที่แสดงบนหน้าจอ” แตะ [เริ่มต้น] 

แล้วหน้าจอจะแสดงแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือและ

รองรับระบบนี้ แตะหน้าจอเพื่อเลือกแอปพลิเคชันและเปิดใช้งาน 

6 กดปุ่มพาวเวอร์บนแผงควบคุมเพื่อกลับสู่อินเตอร์เฟสหลักของ

ระบบ

ระบบเครื่องเสียง
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ระบบปรับอากาศ

ส�าหรับรถยนต์ที่มีระบบปรับอากาศแบบดิจิตอล เมื่อปรับระบบ 

ปรับอากาศ แถบสถานะระบบปรับอากาศจะแสดงขึ้นที่ด้านล่างของ

หน้าอินเตอร์เฟสหลักโดยอัตโนมัติ

ระบบปรับอากาศ

1 แสดงการเปิดปิดคอมเพรสเซอร์ 

2 แสดงอุณหภูมิ 

3 แสดงโหมดกระจายอากาศ 

• เป่า “หน้า”

• เป่า “หน้า” + “พืน้” 

• เป่า “พืน้” 

• เป่า “พืน้” + “ไล่ฝ้า”

4 แสดงความแรงลม

5 แสดงโหมดการไหลเวียนอากาศภายใน/นอก:

ไหลเวียนภายในรถ

6 แสดงโหมดการไหลเวียนอากาศภายใน/นอก:

ไหลเวียนภายนอกรถ
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กล่องจดหมาย

กล่องจดหมาย

แตะ [กล่องจดหมาย] ท่ีหน้าอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าสู่กล่องข้อความ 

ซึ่งประกอบด้วยแผนเดินทาง, ข้อมูล POI และข่าวสาร

แผนเดินทาง 

1 ปัดไปด้านซ้ายเพื่อแสดงปุ่มลบ และแตะปุ่มลบเพื่อลบรายการ

ปัจจุบนั

2 แตะ   เพือ่เริม่น�าทาง

1 ปัดไปด้านซ้ายเพื่อแสดงปุ่มลบ และแตะปุ่มลบเพื่อลบรายการ

ปัจจุบนั

2 แตะ   เพือ่เริม่น�าทาง

POI
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1 ระบบจะไฮไลท์ข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

ข่าวสาร

กล่องจดหมาย
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ระบบ

การตั้งค่า 1 เสียง: แตะเพื่อเข้าสู่หน้าเสียง

2 ตั้งค่ารถยนต์: แตะเพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่ารถยนต์

3 บลูทูธ: แตะเพื่อเข้าสู่หน้าบลูทูธ

4 เวลา: แตะเพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าเวลา

5 หน้าจอแสดงผล: แตะเพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่าหน้าจอแสดงผล

6 ภาษา: แตะเพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าภาษา

7 FOTA: แตะเพื่อเข้าสู่หน้า FOTA

8 ระบบ: แตะเพื่อเข้าสู่หน้าระบบ

9 คู่มือผู้ใช้งาน: แตะเพื่อเข้าสู่หน้าคู่มือผู้ใช้งาน

10 เกี่ยวกับ MG: แตะเพื่อเข้าสู่หน้าเกี่ยวกับ MG

11 พื้นที่จัดเก็บภายใน: แตะเพื่อเข้าสู่หน้าพื้นที่จัดเก็บภายใน

12 ธีม: แตะเพื่อเข้าสู่หน้าธีม

13 การเปิดใช้งานระบบ: แตะเพื่อเข้าสู่หน้าการเปิดใช้งานระบบ
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ระบบ

เสียง
ระดับเสียง: แตะ [ระดับเสียง] เพื่อเข้าสู่หน้าระดับเสียง 

ปรับแต่งเสียง: แตะ [ปรับแต่งเสียง] เพื่อเข้าสู่หน้าปรับแต่งเสียง

สนามเสียง: แตะ [สนามเสียง] เพื่อเข้าสู่หน้าสนามเสียง
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ระบบ

การตั้งค่าระดับเสียง 1 ระบบส่งเสียง

 ระบบส่งเสียงสามารถปรับระดับเสียง 0-10 โดยใช้ปุ ่มปรับ  

แตะเพื่อปรับเสียงเตือนระบบ

2 ความดัง 

 แตะเพื่อเปิด/ปิดเสียงสื่อและเสียงโทร 

3 เสียงคีย์

 แตะเพื่อเปิด/ปิดเสียงปุ่มกด

4 SVC

การชดเชยเสียงตามความเร็วมี 3 ระดับให้เลือก คือ ต�่า ปกติ  

และสูง ผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามความต้องการหรือเลือกปิด
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ระบบ

ท่านสามารถตั้งค่าโหมดปรับแต่งเสียงที่เกี่ยวข้องตามความต้องการ 

ที่หลากหลายในการได้ยิน

การปรับแต่งเสียง

แตะ “ ” เพื่อปรับต�าแหน่งกึ่งกลางของสนามเสียง และแตะตัวเลือก

รีเซ็ตเพื่อเริ่มปรับจากต�าแหน่งกลาง

การตั้งค่าสนามเสียง
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ระบบ

ไฟรถยนต์: แตะเพื่อเข้าสู่หน้าไฟรถยนต์ 

การล็อกประตู: แตะเพื่อเข้าสู่หน้าล็อกรถยนต์

ระบบช่วยการขับ: แตะเพื่อเข้าสู่หน้าระบบช่วยการขับ

ตั้งค่ารถยนต์

1 ท่านสามารถเลือกเปิด/ปิดฟังก์ชัน “ส่องทางเข้าบ้าน” และ

สามารถตั้งเวลาไฟปิดได้

2 ท่านสามารถใช้กุญแจหรือแอปพลิเคชันเพื่อค้นหารถ ด้วยเสียง

แตรและไฟส่อง และยังสามารถค้นหารถโดยใช้ไฟส่องอย่างเดียว

ไฟรถยนต์
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ระบบ

การล็อกประตู 1 รีโมทควบคุมการปลดล็อก

ท่านสามารถเลือกใช้กุญแจรีโมทปลดล็อกประตูทั้งหมดหรือปลดล็อก

ประตูด้านผู้ขับขี่เท่านั้น

2 การตอบสนองเมื่อล็อก

ท่านสามารถเลือกเฉพาะเสียง เฉพาะไฟส่อง หรือเสียงและไฟ

3 การปลดล็อกประตูอัตโนมัติ

Keyless Entry สามารถเปิด/ปิดฟังก์ชันปลดล็อกประตูอัตโนมัติ

4 การล็อกประตูอัตโนมัติ

Speed Sensing Door Lock สามารถเปิด/ปิดฟังก์ชันล็อกประตู

อัตโนมัติ



58

คลิก “ระบบช่วยการขับ” ในการตั้งค่าของรถเพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟส

การตั้งค่าของระบบช่วยการขับ

1.  การตั้งค่าแจ้งเตือนความเมื่อยล้า: เปิด/ปิดการตรวจจับความ

เมื่อยล้า

2.  การต้ังค่าแจ้งเตือนจุดอับสายตา: เปิด/ปิดการตรวจจับจุดอับ

สายตา

3.  การตั้งค่าระบบ LDW: สามารถปรับความไวของสัญญาณเตือน  

ต�่า ปกติ และสูง

ระบบช่วยการขับ

ระบบ
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ระบบ

1 ท่านสามารถเลือกเปิด/ปิดบลูทูธได้

2 และสามารถใส่ชื่ออุปกรณ์

3 แสดง “อุปกรณ์ที่จับคู่”

4 คลกิ “ค้นหาอุปกรณ์” เพือ่ค้นหาอุปกรณ์บลทููธในบรเิวณใกล้เคียง

บลูทูธ

1 การตั้งค่าเวลาและวันที่: เลื่อนตัวเลขขึ้นหรือลงเพื่อตั้งค่าเวลาของ 

ระบบ เวลาที่ตั้งค่าจะแสดงในศูนย์ข้อมูลของแพ็คอุปกรณ์เช่นกัน

2 รูปแบบเวลา: ท่านสามารถเลือกรูปแบบ 12 ชั่วโมง/24 ชั่วโมง

ตามความต้องการหรือความชอบ

3 การประสานข้อมูล GPS: เมื่อเปิดใช้ตัวเลือกรายการประสาน

ข้อมูล GPS เวลาของระบบจะเปลี่ยนตามเวลา GPS และเมื่อปิด

ตัวเลือกการประสานข้อมูล GPS ผู้ใช้จะสามารถตั้งค่าเวลาตาม

ความต้องการ

เวลา
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ระบบ

ความสว่างจอภาพ: แตะและเลื่อนเคอร์เซอร์หรือแตะเล่ือน 1-10  

เพื่อปรับความสว่างของหน้าจอ

โหมดความสว่าง: ท่านสามารถเลือกโหมด [อัตโนมัติ], [กลางวัน]  

หรือ [กลางคืน] เพื่อปรับความสว่างหน้าจอตามความต้องการ

ท่านสามารถเลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาระบบ

ภาษาหน้าจอแสดงผล

แตะ [หน้าจอแสดงผล] เพื่อเข้าสู่หน้าต้ังค่าการแสดงผล และท่าน

สามารถตั้งค่าการแสดงผลในหน้านั้นๆ ได้ตามความต้องการ
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ระบบ

ท่านสามารถเลือกอัพเกรดระบบได้

ท่านสามารถเปิด/ปิดการตรวจจับอัตโนมัติ ซึ่งสามารถตรวจจับเป็น

ครั้งแรกหลังเวลา 0 นาฬิกาของทุกวัน
คืนค่าระบบ: แตะ [คืนค่าระบบ] เพื่อเข้าสู่หน้าคืนค่าระบบ แตะ [คืนค่า] 

เพื่อดูข้อมูลรีเซ็ตระบบ

คืนค่ารถยนต์: แตะ [คืนค่ารถยนต์] เพื่อเข้าสู ่หน้าคืนค่ารถยนต์  

แตะ [คืนค่า] เพื่อดูข้อมูลรีเซ็ตรถยนต์

FOTA ระบบ

แตะ [ระบบ] ในหน้าตั้งค่าเพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่าระบบ โดยท่านสามารถดู

และตั้งค่าสถานะและฟังก์ชันพื้นฐานของระบบ
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ระบบ

คืนค่าโรงงาน: แตะ [คืนค่าโรงงาน] เพื่อเข้าสู่หน้าคืนค่าโรงงาน แตะ 

[คืนค่า] เพื่อเลือกรีเซ็ตข้อมูลผู้ใช้, การตั้งค่ารถยนต์ หรือทั้งหมด

ข้อมูลเวอร์ชัน: แตะ [ข้อมูลเวอร์ชัน] เพ่ือเข้าสู่หน้าข้อมูลเวอร์ชัน  

ท่านสามารถดูข้อมูลเวอร์ชันปัจจุบันของระบบ

NBTC: แตะ [เปิด] เพื่อเข้าถึงเครื่องหมายแสดงการตรวจสอบและ

รับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
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ระบบ

ท่านสามารถดูคู่มือผู้ใช้ ท่านสามารถคลิกเพื่อดูรายละเอียด

คู่มือผู้ใช้ เกี่ยวกับ MG
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ระบบ

ท่านสามารถคลิกเพื่อดูการเก็บข้อมูล USB

การเก็บข้อมูล USBดู: เกี่ยวกับข้อก�าหนดการให้บริการของ MG

Administrator
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Administrator
Highlight



65

ระบบ

ท่านสามารถเลือกรูปแบบที่ท่านต้องการ

ธีม
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ระบบ

เปิดใช้งาน: แตะเพื่อไปที่หน้า “เปิดใช้งาน”

การเปิดใช้งานระบบ
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ระบบ

การสั่งการด้วยเสียง

ระบบจะอาศยัเสยีงพดูในการกระตุน้และควบคมุระบบ โดยท่านสามารถ 

ท�าการควบคุมระบบดังต่อไปนี้:

•  โทรศัพท์: รวมถึงโทรศัพท์บูลทูธ และโทรศัพท์ในรถในหน้า 

i-SMART

•  ระบบน�าทาง: ใช้เสียงพูดป้อนข้อมูลที่อยู ่และเริ่มการน�าทาง 

ได้โดยตรง

•  การควบคุมรถยนต์: เพ่ือควบคุมหน้าต่างรถยนต์ (เฉพาะกระจก 

คนขับ) และระบบปรับอากาศ 

•  การเล่นมัลติมีเดีย: เพื่อควบคุมวิทยุ เพลง USB และเพลงบลูทูธ 

เมื่อระบบอยู่ในสถานะท่ีกระตุ้นได้ ให้พูด “Hello MG” หรือ 

กดปุม่รบัค�าสัง่เสยีงบนแผงควบคมุท่ีพวงมาลยัด้วยมือเพือ่เข้าสูห่น้า 

การรับค�าสัง่เสยีง

หลังจากเข้าสู่หน้าการรับค�าสั่งเสียง หากไม่ได้พูดค�าสั่งใดๆ ภายใน  

10 วนิาที ระบบจะออกจากหน้านีโ้ดยอตัโนมตัแิละแสดงหน้าล่าสดุ 

ก่อนท่ีจะเข้าสู่หน้าการรบัค�าสัง่เสยีง

หมายเหตุ: ระหว่างการคุยโทรศัพท์หรือหน้าจอระบบเครื่องเสียง
ก�าลังแสดงภาพด้านหลังขณะถอยรถ ระบบจะไม่สามารถกระตุ้น 
ใช้งานใดๆ ได้
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การสั่งการด้วยเสียง

1 แตะ เพื่อเข้าสู่รายชื่อศูนย์บริการ

2 แตะ       เพื่อเข้าสู่รายการนัดหมาย

3 แตะ   เพื่อเข้าสู่ประวัติการนัดหมาย

4 แตะ   เพื่อโทรหาศูนย์บริการเพื่อจองบริการโมบายเซอร์วิส

ไปยังศูนย์บริการบริการหลังการขาย

แตะ [Passion Service] ในอินเตอร์เฟสหลักเพ่ือเข้าสู่เมนูการบ�ารุง

รักษา

1 แตะ   เพื่อค้นหาชื่อศูนย์บริการ

2 ค้นหาศูนย์บริการที่ท่านต้องการ แตะที่ศูนย์บริการเพื่อแสดง

ต�าแหน่งในแผนที่
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บริการหลังการขาย

การจองของฉัน ประวัติการบ�ารุงรักษา

แตะ   เพื่อเริ่มน�าทาง แตะที่ศูนย์บริการด้านซ้ายเพื่อแสดงประวัติการบ�ารุงรักษาต่างๆ
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ระบบน�าทาง

ระบบน�าทาง

ออกเดินทาง

การรับสัญญาณ GPS

เมื่อท่านเริ่มใช้งานแอปน�าทางเป็นครั้งแรก ระบบอาจต้องใช้เวลา

หลายนาทีเพื่อระบุต�าแหน่งของท่าน แต่ต่อไประบบจะพบต�าแหน่ง

ของท่านได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่แสดงบนหน้าจอ

มุมมองแผนที่

มุมมองแผนท่ีจะแสดงขึ้นเม่ือท่านไม่ได้วางแผนเส้นทางไว้ ต�าแหน่ง

จริงของท่านจะแสดงขึ้นมาเมื่อแอปน�าทางพบต�าแหน่ง GPS ของท่าน

ท่านสามารถใช้มุมมองแผนที่ในลักษณะเดียวกับการดูแผนที่กระดาษ

ธรรมดา โดยสามารถเลื่อนดูแผนท่ีไปรอบๆ โดยลากนิ้วมือและซูมโดย

ใช้ปุ่มซูม

สิ่งส�าคัญ: ท่านสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับทุกสิ่งท่ีอยู่ในแผนที่ รวมถึง 

เส้นทางและสัญลักษณ์แผนที่ ลองเลือกอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วดู

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็ได้

เคล็ดลับ: หากต้องการเปิดเมนูป๊อปอัพเพ่ือดูรายการบนแผนที่ เช่น 

เส้นทางหรือ POI ให้เลือกรายการเพื่อเปิดเมนูขึ้นมา หากต้องการเลือก

สถานที่ในแผนที่ให้เลือกและกดค้างที่ต�าแหน่งนั้นจนกว่าเมนูป๊อปอัพ

จะเปิดขึ้นมา

แผนที่จะแสดงต�าแหน่งปัจจุบันของท่านและสถานที่อื่นๆ เช่น สถานที ่

ของฉัน หากท่านไม่ได้วางแผนเส้นทางไว้ แผนที่จะซูมออกเพ่ือแสดง

บริเวณรอบต�าแหน่งที่ท่านอยู่

หากท่านวางแผนเส้นทางไว้ เส้นทางทั้งหมดของท่านจะแสดงขึ้นใน

แผนที่ ท่านสามารถเพิ่มจุดแวะพักในเส้นทางลงบนแผนที่ได้โดยตรง 
เมื่อท่านเริ่มออกรถ มุมมองน�าทางจะแสดงขึ้นมา
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ระบบน�าทาง

1  ปุ่มย้อนกลับ ปุ่มนี้จะท�าให้แผนที่เปลี่ยนกลับไปเป็นมุมมองภาพ

รวมของเส้นทางทั้งเส้น หรือหากไม่ได้วางแผนเส้นทางไว้ ปุ่มนี้จะ

ท�าให้ต�าแหน่งปัจจุบันของคุณอยู่ตรงกลางแผนที่

2  ปุ่มสลับมุมมอง เลือกปุ่มสลับมุมมองเพ่ือเปลี่ยนระหว่างมุมมอง

แผนที่และมุมมองน�าทาง เมื่ออยู่ในมุมมองแผนที่ หากท่านก�าลัง

ขับรถ ลูกศรเล็กๆ จะหมุนเพื่อแสดงให้ท่านเห็นทิศทางการขับขี่

ในปัจจุบัน โดยให้ทิศเหนืออยู่ด้านบน

3  ปุ่มซูม เลือกปุ่มซูมเพื่อซูมเข้าและซูมออก

4  ต�าแหน่งปัจจุบัน สัญลักษณ์นี้แสดงถึงต�าแหน่งปัจจุบันของท่าน 

ให้เลือกเพ่ือเพิ่มเข้าไปในสถานที่ของฉันหรือค้นหาในบริเวณใกล้

เคียงต�าแหน่งปัจจุบัน

หมายเหตุ: หากแอปน�าทางไม่สามารถหาต�าแหน่งของท่านได้ 
สัญลักษณ์จะกลายเป็นสีเทา

5  สถานที่ที่เลือก กดค้างไว้เพื่อเลือกสถานที่ในแผนที่ เลือกปุ่มเมนู 

ป๊อปอัพเพื่อแสดงตัวเลือกส�าหรับสถานที่น้ันๆ หรือเลือกปุ ่ม 

ขับรถเพื่อวางแผนเส้นทางไปยังสถานที่นั้นๆ

6  ปุ่มเมนูหลัก เลือกปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูหลัก

7  สัญลักษณ์ในแผนที่ ในแผนที่จะใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อแสดง 

จุดหมายและสถานที่ที่ท่านบันทึกไว้
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ระบบน�าทาง

จุดหมายของท่าน

ต�าแหน่งบ้านของท่าน ท่านสามารถตั้งค่าต�าแหน่งบ้าน

ของท่านในสถานที่ของฉัน

จุดแวะพักในเส้นทางของท่าน

ต�าแหน่งที่บันทึกไว้ในสถานที่ของฉัน

เลือกสัญลักษณ์แผนที่เพื่อเปิดเมนูป๊อปอัพ แล้วเลือกปุ่มเมนูเพ่ือดู
รายการค�าสั่งที่ท่านสามารถเลือกได้

8  ข้อมูลจราจร เลือกเหตุการณ์จราจรเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ

ความล่าช้าของสภาพจราจร

หมายเหตุ: ท่านจะสามารถรับข้อมูลจราจรได้ต่อเมื่อแอปน�าทาง 
ของท่านมี RDS-TMC 

9  เส้นทางของท่าน หากท่านได้วางแผนเส้นทางไว้ เลือกเส้นทาง

เพื่อลบ เปลี่ยนประเภทเส้นทาง เพิ่มจุดแวะพัก หรือบันทึกความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อเส้นทางของท่าน

10  กล้องตรวจจับความเร็วในเส้นทางของท่าน เลือกกล้องตรวจจับ

ความเร็วเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกล้องตรวจจับ

11  ระยะห่างจากเหตุการณ์แรก ในกรณีที่เหตุการณ์แรกในเส้นทาง

อยู่นอกมุมมองแถบเส้นทาง ระยะห่างจากเหตุการณ์ดังกล่าว 

จะไม่แสดงขึ้นมา

12  แถบเส้นทาง แถบเส้นทางจะแสดงขึ้นมาเมื่อท่านได้วางแผน 

เส้นทาง
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มุมมองน�าทาง

มุมมองน�าทางใช้เพื่อน�าทางท่านไปตลอดเส้นทางจนถึงจุดหมาย โดย

มุมมองน�าทางจะแสดงขึ้นมาเมื่อท่านเริ่มออกรถ ท่านจะเห็นต�าแหน่ง

ปัจจุบันของตนเองและรายละเอียดไปตลอดเส้นทาง รวมถึงสิ่งก่อสร้าง

แบบสามมิติในบางเมือง

หมายเหตุ: สิ่งก่อสร้างแบบสามมิติในมุมมองน�าทางสามารถดูได้ใน
อุปกรณ์บางชนิดเท่านั้น 

มุมมองน�าทางมักจะแสดงเป็นแบบสามมิติ หากต้องการให้แสดงแผนที่

แบบสองมิติโดยให้แผนที่เคลื่อนท่ีตามทิศทางการเดินทางของท่าน  

ให้เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นจากสองมิติเป็นสามมิติ

เคล็ดลับ: เมื่อท่านได้วางแผนเส้นทางและมุมมองน�าทางแบบสามมิต ิ
แสดงขึ้นมาแล้ว ให้เลือกปุ่มสลับมุมมองเพื่อเปลี่ยนเป็นมุมมอง
แผนที่

เมื่อแอปน�าทางของท่านเพ่ิงเร่ิมการท�างานหลังเปิดแอปและท่านม ี

เส้นทางที่วางแผนไว้แล้ว มุมมองน�าทางพร้อมต�าแหน่งปัจจุบันของ

ท่านจะแสดงขึ้นมา
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1  ปุ่มสลับมุมมอง เลือกปุ่มสลับมุมมองเพ่ือเปลี่ยนระหว่างมุมมอง

แผนที่และมุมมองน�าทาง เมื่ออยู่ในมุมมองน�าทาง หากท่านก�าลัง

ขับรถ ลูกศรเล็กๆ จะหมุนเพื่อแสดงให้ท่านเห็นทิศทางการขับขี่

ในปัจจุบัน โดยให้ทิศเหนืออยู่ด้านบน

2  ปุ่มซูม เลือกปุ่มซูมเพื่อซูมเข้าและซูมออก

3  แถบค�าแนะน�า แถบนี้จะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้:

• ทิศทางในการเลี้ยวครั้งต่อไป

• ระยะทางก่อนการเลี้ยวครั้งต่อไป

• ชื่อของถนนเส้นถัดไปในเส้นทางของท่าน

• การน�าทางเลนในทางแยกบางจุด

หมายเหตุ: เลือกแถบค�าแนะน�าเพื่อดูรายการค�าแนะน�าทีละขั้นตอน
ส�าหรับเส้นทางที่ท่านวางแผนไว้

4  สัญลักษณ์เส้นทาง สัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในเส้นทางของท่านมีไว้

เพื่อแสดงต�าแหน่งเริ่มต้น จุดแวะพัก และจุดหมายของท่าน

5  ปุ่มเมนูหลัก เลือกปุ่มนี้เพื่อแสดงเมนูหลัก

6  แถบความเร็ว แถบนี้จะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้:

• ความเร็วจ�ากัดที่ต�าแหน่งของท่าน

• หากท่านขบัขีด้่วยความเรว็เกนิกว่าความเรว็ทีก่�าหนด 5 กม./ชม. 

หรือ 3 ไมล์ต่อชม. แถบความเร็วจะเปลี่ยนเป็นสีแดง หากท่าน

ขับขี่ด้วยความเร็วต�่ากว่าความเร็วที่ก�าหนด 5 กม./ชม. หรือ  

3 ไมล์ต่อชม. แถบความเร็วจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม

• ชื่อถนนที่ท่านก�าลังขับรถอยู่

7  ต�าแหน่งปัจจุบัน สัญลักษณ์นี้แสดงถึงต�าแหน่งปัจจุบันของท่าน

หมายเหตุ: หากแอปน�าทางไม่สามารถหาต�าแหน่งของท่านได้ 
สัญลักษณ์จะกลายเป็นสีเทา

8  แถบเส้นทาง แถบเส้นทางจะแสดงขึ้นมาเมื่อท่านได้วางแผน 

เส้นทาง

แถบเส้นทาง

แถบเส้นทางจะแสดงข้ึนมาเมื่อท่านได้วางแผนเส้นทาง โดยแถบข้อมูล

การถึงจุดหมายจะอยู่ที่ด้านบนสุด และแถบที่มีสัญลักษณ์ต่างๆ อยู ่

ถัดลงมาด้านล่าง

แถบข้อมูลการถึงจุดหมายจะแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้:

• ช่วงเวลาโดยประมาณที่ท่านจะไปถึงจุดหมาย 

• ระยะเวลาท่ีต้องใช้เพื่อขับขี่จากต�าแหน่งปัจจุบันของท่านไปให้ถึง 

จดุหมาย
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เคล็ดลับ: หากจุดหมายของท่านอยู่ในเขตเวลาที่ต่างออกไป ท่านจะ

เห็นสัญลักษณ์เครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) และความต่างของเวลาใน

หน่วยชั่วโมงและครึ่งชั่วโมงในแถบข้อมูลการถึงจุดหมาย ช่วงเวลาท่ี

คาดว่าจะถึงจุดหมายจะเป็นเวลาท้องถิ่นที่จุดหมายของท่าน

หากท่านมีจุดแวะพักในเส้นทาง ให้เลือกแถบน้ีเพื่อเปลี่ยนดูข้อมูล

ระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับจุดแวะพักถัดไปและจุดหมายสุดท้ายของท่าน

ท่านสามารถเลือกข้อมูลที่เห็นในแถบข้อมูลการถึงจุดหมาย โดยใน

แถบจะใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้:

• จุดแวะพักในเส้นทางของท่าน

• ป๊ัมน�า้มนั 2 แห่งถัดไปทีอ่ยูใ่นเส้นทางของท่านโดยตรง หากต้องการ

ดูปั ๊มน�้ามันในแถบเส้นทาง ให้เลือกตั้งค่า ต่อด้วยการแสดงผล  

หากต้องการดูต�าแหน่งของปั๊มน�้ามันในแผนที่อย่างชัดเจน ให้ใช้

ฟังก์ชันค้นหาปั๊มในเมนูหลัก

• เหตุการณ์จราจร

• กล้องตรวจจับความเร็ว และโซนอันตราย

ท่านสามารถเลือกข้อมูลท่ีเห็นในเส้นทาง สัญลักษณ์ต่างๆ จะเรียง 

ตามล�าดับการปรากฏในเส้นทางของท่าน

ระยะเวลาล่าช้าทัง้หมดอนัเนือ่งมาจากรถติด สภาพอากาศ และเหตุการณ์ 

อื่นๆ ในเส้นทาง รวมถึงข้อมูลจาก IQ Routes จะแสดงไว้เหนือ

สัญลักษณ์ต่างๆ

หากต้องการดูรายการประเภทเหตุการณ์ทั้งหมด ให้ดูที่เหตุการณ์

จราจรในหัวข้อจราจร

ด้านล่างสุดของแถบเส้นทางจะแสดงต�าแหน่งปัจจุบันของท่านและ

แสดงระยะทางจากเหตุการณ์ถัดไปในเส้นทางของท่าน

หมายเหตุ: เพื่อให้แถบเส้นทางสามารถอ่านได้ง่ายยิ่งข้ึนจึงอาจไม่
แสดงเหตกุารณ์ในบางรายการ โดยเหตกุารณ์เหล่านีจ้ะเป็นเหตกุารณ์
ทีม่คีวามส�าคญัไม่มากและท�าให้เกดิความล่าช้าเล็กน้อยเท่านัน้

แถบเส้นทางจะแสดงข้อความสถานะ เช่น การหาเส้นทางท่ีเรว็ท่ีสดุด้วย
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เมนูด่วน

หากต้องการเปิดเมนูด่วน ให้เลือกสัญลักษณ์ต�าแหน่งปัจจุบันหรือแถบ

ความเร็วในมุมมองน�าทาง จากนั้น ท่านสามารถด�าเนินการได้ดังนี้:

• ก�าหนดต�าแหน่ง

• เลี่ยงถนนที่ปิดทาง

• ดูต�าแหน่งปัจจุบันหรือละติจูด/ลองจิจูดของท่านหากไม่ได้อยู่บน

ถนนที่มีชื่อ

ปุ่มน�าทาง

ในมุมมองแผนท่ีหรือมุมมองน�าทาง ให้เลือกปุ ่มเมนูหลักเพื่อเปิด 

เมนูหลัก ปุ่มน�าทางที่สามารถใช้งานได้ในเมนูหลักมีดังต่อไปนี้:

ค้นหา

เลือกปุ่มนี้เพื่อค้นหาที่อยู ่ สถานะที่ หรือจุดสนใจ 

แล้ววางแผนเส้นทางไปยังต�าแหน่งดังกล่าว

ขับกลับบ้าน

เลือกปุ่มนี้เพื่อขับไปยังต�าแหน่งบ้านของท่าน หาก

ไม่มีปุ่มนี้อยู่ในเมนูหลักของท่าน ให้ไปที่สถานที่ของ

ฉันเพื่อตั้งค่าต�าแหน่งบ้านของท่าน

ขับไปที่ท�างาน

เลือกปุ ่มน้ีเพื่อขับไปยังต�าแหน่งที่ท�างานของท่าน 

หากไม่มีปุ่มนี้อยู่ในเมนูหลักของท่าน ให้ไปที่สถานที่

ของฉันเพื่อตั้งค่าต�าแหน่งที่ท�างานของท่าน

จุดหมายล่าสุด

เลือกปุ ่มน้ีเพื่อเปิดรายการจุดหมายล่าสุด เลือก 

จุดหมายล่าสุดเพื่อวางแผนเส้นทางไปยังจุดหมาย

เส้นทางปัจจุบัน

เลือกปุ่มนี้เพื่อล้างหรือเปลี่ยนเส้นทางที่วางแผนไว้

สถานที่ของฉัน

เลือกปุ่มนี้เพื่อแสดงสถานที่ที่ท่านบันทึกไว้

เส้นทางของฉัน

เลือกปุ่มนี้เพื่อแสดงเส้นทางที่ท่านบันทึกไว้

ที่จอด

เลือกปุ่มนี้เพื่อหาลานจอดรถ

ปั๊มน�้ามัน

เลือกปุ่มนี้เพื่อหาปั๊มน�้ามัน



77

ระบบน�าทาง

เลือกปุ่มนี้เพื่อกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า

เลือกปุ ่มน้ีเพื่อกลับไปที่มุมมองแผนที่หรือมุมมอง

น�าทาง

โหมดกลางคืน: เลือกปุ่มนี้เพื่อเพิ่มความสว่างของ

หน้าจอและแสดงแผนที่ด้วยสีที่สว่างขึ้น

โหมดกลางวนั: เลอืกปุม่นีเ้พือ่ลดความสว่างของหน้าจอ 

และแสดงแผนที่ด้วยสีที่มืดลง

ปุ่มอื่นๆ

ในมมุมองแผนท่ีหรือมมุมองน�าทาง ให้เลอืกปุม่เมนหูลกัเพือ่เปิดเมนหูลกั

ปุ่มดังต่อไปนี้มีอยู่ในหน้าจอเมนูหลัก นอกเหนือจากปุ่มน�าทาง

เลือกปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูตั้งค่า

เลือกปุ่มนี้เพื่อเปิดเมนูช่วยเหลือ เมนูช่วยเหลือจะมี

เนื้อหาเพื่อช่วยเหลือในการใช้งานฟังก์ชันการสั่งการ

ด้วยเสียงหากอุปกรณ์ของท่านรองรับ พร้อมด้วย 

ข้อมูลอ่ืนๆ เกี่ยวกับแอปน�าทางของท่าน เวอร์ชัน

แผนที่, หมายเลขประจ�าตัวเครื่อง และข้อมูลทาง

กฎหมายเลอืกปุ่มนีเ้พือ่จดัล�าดบัปุ่มต่างๆ ในเมนหูลัก
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การใช้ท่าทาง 

ท่านสามารถใช้ท่าทางในการควบคุมแอปน�าทางของท่าน

คู่มืออ้างอิงนี้จะอธิบายท่าทางที่ต้องใช้ตลอดทั้งบท อย่างไรก็ตาม  

ด้านล่างนี้คือรายการท่าทางท้ังหมดที่ท่านสามารถใช้ได้

เคาะติดกันสองครั้ง

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ใช้: เพื่อซูมเข้าในแผนที่

ลาก

วางนิว้หนึง่นิว้ลงบนหน้าจอและเลือ่นนิว้ขวางหน้าจอ 

ตวัอย่างสถานการณ์ทีใ่ช้: เพือ่เลือ่นดูบรเิวณโดยรอบในแผนท่ี

ปัด

ปัดปลายนิ้วหน่ึงน้ิวที่หน้าจอ

ตัวอย่างสถานการณ์ที่ใช้: เพื่อเลื่อนดูระยะทางยาวๆ ในแผนที่

เคล็ดลับ: การปัดไม่สามารถท�าได้กับทุกอุปกรณ์

กดค้าง

แตะนิ้วหนึ่งน้ิวบนหน้าจอเป็นเวลานานกว่า 0.5 วินาที

ตัวอย่างสถานการณ์ทีใ่ช้: เพือ่เปิดเมนปู๊อปอพัส�าหรบัสถานทีใ่นแผนที่
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แตะหรือเลือก

แตะนิว้หน่ึงนิว้บนหน้าจอตวัอย่างสถานการณ์ท่ีใช้: เพือ่เลอืกรายการ

ในเมนูหลัก

เคลด็ลับ: หากต้องการเปิดเมนปู๊อปอัพส�าหรบัรายการในแผนที ่ให้เลอืก

และกดค้างท่ีรายการนั้นจนกว่าเมนูจะเปิดขึ้นมา

การจัดล�าดับปุ่มเมนูหลักใหม่

หากต้องการจัดล�าดบัปุ่มในเมนหูลักใหม่ตามทีท่่านต้องการ ให้ท�าดงันี:้

1  เลือกปุ่มเมนูหลัก เพื่อเปิดเมนูหลัก

2  กดค้างปุ่มที่ท่านต้องการย้ายเป็นเวลาสองวินาที

เคล็ดลับ: อีกทางหนึ่งคือเลือกปุ่มแก้ไขในเมนูหลัก

ปุ่มเมนูจะแสดงขึ้นพร้อมลูกศรซ้ายและขวา

3  กดลกูศรซ้ายหรอืขวามท่ีปุม่เมนูเพ่ือย้ายปุม่ไปยงัต�าแหน่งใหม่ในเมนู

4  เลือกและย้ายปุ่มอื่นๆ ตามล�าดับที่ท่านต้องการ

5  เลือกเสร็จสิ้น
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การจราจร

เกี่ยวกับ RDS-TMC

สถานีข้อมูลการจราจร (Traffic Message Channel - TMC) หรือที่

รู้จักกันในชื่อ RDS-TMC จะส่งข้อมูลจราจรเป็นสัญญาณวิทยุและให้

บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในหลายประเทศ

TMC ไม่ใช่บรกิารจากแอปน�าทาง แต่สามารถใช้งานได้เม่ือใช้แอปน�าทาง 

หมายเหตุ: RDS-TMC ไม่สามารถใช้ได้ในทุกประเทศ แอปน�าทาง 
จะไม่รับผิดชอบต่อการมีให้บริการหรือคุณภาพของข้อมูลจราจรที่
ส่งมาจากสถานีข้อมูลจราจร

วิธีดูการจราจรในแผนที่

เหตุการณ์จราจรจะแสดงข้ึนมาในแผนที่ หากเหตุการณ์จราจรหลาย

เหตุการณ์เกิดขึ้นทับซ้อนกัน ระบบจะแสดงเหตุการณ์ที่มีความส�าคัญ

ที่สุด เช่น การปิดถนนมีความส�าคัญมากกว่างานซ่อมถนนหรือการปิด

ช่องทางเดินรถเพียงช่องเดียว

เคล็ดลับ: เลือกเหตุการณ์ในแผนที่เพื่อดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

1   เหตุการณ์จราจรที่ส่งผลต่อเส้นทางของท่านในทิศทางที่ท่านเดิน

ทางไป

  สัญลักษณ์หรือหมายเลขที่ จุดเกิดเหตุจะแสดงถึงประเภท

เหตุการณ์หรือความล่าช้าในหน่วยนาที เช่น 5 นาที

  สีของเหตุการณ์จะบ่งบอกถึงความเร็วของการจราจร ซึ่งจะ

สัมพันธ์กับความเร็วสูงสุดที่อนุญาตให้ขับข่ีได้ในพื้นที่ดังกล่าว 

โดยสีแดงหมายถึงช้าที่สุด เส้นต่างๆ ในบริเวณที่รถติดจะมีการ

เคลือ่นไหวเพือ่แสดงความเรว็ของการจราจรตามความเหมาะสมด้วย
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  หากต้องการดูรายการประเภทเหตุการณ์ทั้งหมด ให้ดูที่เหตุการณ ์

จราจร

2  เหตุการณ์จราจรในเส้นทางของท่านแต่ในทิศทางตรงข้าม

3   เหตุการณ์จราจรบนถนนที่ไม่สามารถเห็นได้ในระดับที่ท่านซูมอยู่

ในปัจจุบัน

วิธีดูการจราจรในเส้นทางของท่าน

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์จราจรในเส้นทางของท่านจะแสดงขึ้นมาใน

แถบเส้นทางทางด้านขวามือของแผนที่

แถบเส้นทางจะบอกให้ท่านทราบถึงความล่าช้าของการจราจรในขณะ

ท่ีท่านก�าลังขับขี่รถยนต์ โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อแสดงให้ทราบว่า

เหตุการณ์จราจรแต่ละเหตุการณ์นั้นอยู่ที่จุดใดในเส้นทางของท่าน

หมายเหตุ: เพื่อให้แถบเส้นทางสามารถอ่านได้ง่ายยิ่งขึ้นจึงอาจไม่
แสดงเหตกุารณ์ในบางรายการ โดยเหตกุารณ์เหล่านีจ้ะเป็นเหตกุารณ์
ที่มีความส�าคัญไม่มากและท�าให้เกิดความล่าช้าเล็กน้อยเท่านั้น

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ ให้เลือกเหตุการณ์

ในแถบเส้นทาง แผนที่จะเปิดและซูมเข้าไปที่เหตุการณ์นั้น และหน้า

ต่างป๊อปอัพจะเปิดขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์

จราจรดังกล่าว



82

ระบบน�าทาง

ข้อมูลที่แสดงประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้:

• ประเภทเหตุการณ์จราจร - เหตุการณ์ทั่วไป อุบัติเหตุ งานซ่อมถนน 

การปิดช่องทางเดินรถ หรือสภาพอากาศ เช่น ฝนหรือหิมะตกหนัก

• ความร้ายแรงของเหตุการณ์ – การจราจรเคลื่อนตัวช้า ไหลตาม

จังหวะ หรือหยุดนิ่ง

• ระยะเวลาที่ล่าช้า

• ความยาวของเหตุการณ์

หากต้องการดูรายการประเภทเหตุการณ์ทั้งหมด ให้ดูที่เหตุการณ์ 

จราจรเลือกปุ่มย้อนกลับเพื่อกลับไปที่มุมมองน�าทาง
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สญัลกัษณ์หรอืหมายเลขทีจุ่ดเกดิเหตุจะแสดงถงึประเภทเหตุการณ์หรอื

ความล่าช้าในหน่วยนาท ีเช่น 4 นาที

สีของเหตุการณ์จะบ่งบอกถึงความเร็วของการจราจร ซ่ึงจะสัมพันธ์กับ

ความเร็วสูงสุดท่ีอนุญาตให้ขับขี่ได้ในพื้นที่ดังกล่าว โดยสีแดงหมายถึง 

ช้าท่ีสุด เส้นต่างๆ ในบริเวณที่รถติดจะมีการเคล่ือนไหวเพ่ือแสดง

ความเรว็ของการจราจรตามความเหมาะสมด้วย

เหตุการณ์จราจร

สัญลักษณ์เหตุการณ์จราจรดังต่อไปนี้ถูกใช้ในมุมมองแผนที่และในแถบ 

เส้นทางเพื่อแสดงสาเหตุที่ท�าให้รถติด:
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หมายเหตุ: ระบบแนะน�าช่องทางไม่สามารถใช้งานได้ในทุกแยกหรือ
ทุกประเทศ

ระบบแนะน�าช่องทางขั้นสูงช่วยให้ท่านเตรียมตัวลงจากทางด่วนและ

ออกจากทางแยกโดยแสดงช่องทางเดินรถที่ถูกต้องส�าหรับเส้นทาง 

ที่ท่านวางแผนไว้

เมือ่คณุมาถงึทางลงหรือทางแยก ช่องทางเดนิรถทีค่ณุควรใช้จะแสดงขึน้ 

บนหน้าจอและในแถบค�าแนะน�า

ระบบแนะน�าช่องทางขั้นสูง

เคล็ดลับ: หากต้องการปิดภาพช่องทางเดินรถ ให้เลือกต�าแหน่งใดก็ได้

ในหน้าจอ

หากต้องการปิดภาพช่องทางเดินรถ ให้เลือกปุ ่มตั้งค่าในเมนูหลัก  

แล้วเลือกการแสดงผล ปิดการพรีวิวการตั้งค่าทางลงทางด่วน
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ความเร็วจ�ากัดตามช่วงเวลา

ความเร็วจ�ากัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ละช่วงเวลาของวัน 

ตัวอย่างเช่น ท่านอาจได้เห็นการจ�ากัดความเร็วใกล้สถานศึกษา 

โดยลดความเร็วเหลือ 40 กม./ชม. หรือ 25 ไมล์ต่อชม.ในช่วงเช้าระหว่าง

เวลา 08.00 - 09.00 น. และในช่วงบ่ายระหว่างเวลา 15.00 - 16.00 น. 

ความเร็วจ�ากัดที่แสดงในแถบความเร็วจะเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดง

ความเร็วจ�ากัดที่แตกต่างกันออกไป ในกรณีที่สามารถแสดงได้

ความเร็วจ�ากัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะการขับขี่ ตัวอย่างเช่น 

ค่าความเร็วจ�ากัดจะลดลงหากมีการจราจรหนาแน่นหรือสภาพอากาศ 

ย�่าแย่ ความเร็วจ�ากัดที่แตกต่างออกไปนี้จะไม่แสดงขึ้นในแถบความเร็ว 

แต่ความเร็วท่ีแสดงในแถบความเร็วจะเป็นความเร็วจ�ากัดข้ันสูงสุด 

ที่อนุญาตให้ขับขี่ได้ในสภาวะการขับขี่ที่ดี

ส่ิงส�าคัญ: ความเร็วจ�ากัดที่แสดงขึ้นในแถบความเร็วเป็นเพียงค่าระบุ

เท่าน้ัน ท่านต้องใช้ความเร็วตามความเร็วจ�ากัดที่บังคับใช้จริงในถนน

และสภาวะที่ท่านขับขี่อยู่เสมอ

การค้นหาด่วน

เกี่ยวกับการค้นหา

ค้นหาด่วนเท่านั้น

ท่านสามารถใช้ฟีเจอร์ค้นหาเพื่อค้นหาสถานที่ต่างๆ และน�าทางไปยัง

สถานที่ดังกล่าว สิ่งต่างๆ ที่ท่านสามารถค้นหาได้มีดังนี้:

• ที่อยู่ที่ชัดเจน เช่น พิมพ์ค�าว่า 123 ถนนออกซ์ฟอร์ด กรุงลอนดอน

• ที่อยู่บางส่วน เช่น พิมพ์ค�าว่า ถ. ออกซ์ฟอร์ด ลอนดอน

• ประเภทสถานที่ เช่น พิมพ์ค�าว่าปั๊มน�้ามันหรือร้านอาหาร

• ชื่อสถานที่ เช่น พิมพ์ค�าว่าสตาร์บัคส์

• รหัสไปรษณีย์ เช่น พิมพ์ค�าว่า W1D 1LL ซึ่งเป็นรหัสไปรษณีย์ของ

ถนนออกซ์ฟอร์ด กรุงลอนดอน
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การวางแผนเส้นทางไปยัง POI โดยใช้ฟังก์ชันค้นหา

สิ่งส�าคัญ: เพ่ือความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียสมาธ ิ

ขณะขับขี่ ท่านควรวางแผนเส้นทางก่อนเริ่มขับขี่เสมอ

หากต้องการวางแผนเส้นทางไปยังประเภท POI หรือเจาะจง POI  

โดยใช้ฟังก์ชันค้นหา ให้ท�าดังนี้:

1 เลือกปุ่มเมนูหลักเพื่อเปิดเมนูหลัก

เคล็ดลับ: หากต้องการค้นหาถนนใดถนนหนึ่งในสหราชอาณาจักร

หรือเนเธอร์แลนด์ ให้พิมพ์รหัสไปรษณีย์ เว้นวรรคหนึ่งครั้ง แล้วพิมพ์ 

เลขที่บ้าน เช่น 1017CT 35 ส�าหรับประเทศอื่นๆ รหัสไปรษณีย์จะขึ้น 

อยูกั่บแต่ละเขต ซ่ึงระบบจะแสดงรายการชือ่เมอืง เขต และถนนทีต่รงกับ 

ค�าค้นหาในผลการค้นหาของท่าน

• พิมพ์ช่ือเมอืงเพือ่น�าทางไปยงัใจกลางเมอืง เช่น พิมพ์ค�าว่าลอนดอน

• POI (จุดสนใจ) ใกล้ต�าแหน่งปัจจุบันของท่าน เช่น พิมพ์ค�าว่า 

ร้านอาหารแถวนี้

• รหัสแผนที่ เช่น พิมพ์ค�าว่า WH6SL.TR10

• พิกดัละตจิดูและลองจจิดู เช่น พมิพ์ค�าว่า N 51°30′31″ W 0°08′34″

2 เลือกค้นหา

 หน้าจอค้นหาจะเปิดขึ้นมาพร้อมแสดงแป้นพิมพ์

3 ใช้แป้นพิมพ์เพื่อป้อนชื่อสถานที่ที่เป็นจุดหมายของการวางแผน

เส้นทางของท่าน
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หมายเหตุ: ขณะท�าการค้นหา ระบบจะค้นหาทั้งแผนที่ หากท่าน
ต้องการเปลี่ยนวิธีการค้นหา ให้เลือกปุ่มทางด้านขวาของช่องค้นหา 
ท่านจะสามารถเปลี่ยนสถานที่ค้นหาได้ เช่น ค้นหาตามแนวเส้นทาง
หรือในเมือง

4 ขณะที่ท่านพิมพ์ สิ่งที่ระบบเสนอแนะตามค�าท่ีพิมพ์เข้าไปจะ

แสดงขึ้นมาในแถบต่างๆ ซึ่งท่านสามารถพิมพ์ต่อไปหรือเลือก 

สิ่งที่เสนอแนะได้

ท่านสามารถค้นหาประเภท POI (จุดสนใจ) เช่นร้านอาหารหรือสถานที ่

ท่องเที่ยวได้ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถค้นหาโดยเจาะจง POI เช่น 

“ร้านพิซซ่าโรซี่”
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เคล็ดลับ: หากต้องการดูผลลัพธ์เพิ่มเติม ให้ซ่อนแป้นพิมพ์หรือเลื่อน

รายการผลลัพธ์ลงมา

เคล็ดลับ: ท่านสามารถดูผลลัพธ์ในแผนที่หรือในรายการสลับกันได้โดย

เลือกปุ่มรายการ/แผนที่:

5 เลือกประเภท POI หรือ POI เดี่ยวๆ หากท่านเลือกประเภท POI 

ให้เลือก POI ขึ้นมาหนึ่งรายการ ต�าแหน่งของสถานท่ีดังกล่าว 

จะแสดงขึ้นมาในแผนที่

6 หากต้องการดูข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ POI นั้น ให้เลือก POI ใน

แผนทีแ่ล้วเลอืกปุม่เมนปู๊อปอัพ เลอืกข้อมลูเพิม่เตมิในเมนปู๊อปอพั 

ท่านจะเห็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ POI นั้นๆ เช่นหมายเลข

โทรศัพท์ รายละเอียดท่ีอยู่ และอเีมล

7 หากต้องการวางแผนเส้นทางไปยังจุดหมายนี้ ให้เลือกปุ ่ม 

ขับรถ:

เส้นทางจะถูกวางแผนแล้วการน�าทางไปยังจุดหมายของท่าน 

จะเริ่มต้นขึ้นเม่ือท่านเริ่มออกรถ มุมมองน�าทางจะแสดงขึ้นมา

โดยอัตโนมัติ
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เคล็ดลับ: หากจุดหมายของท่านอยู่ในเขตเวลาท่ีต่างออกไป ท่านจะ

เห็นสัญลักษณ์เคร่ืองหมาย (+) หรือลบ (-) และความต่างของเวลา 

ในหน่วยชั่วโมงและครึ่งชั่วโมงในแถบข้อมูลการถึงจุดหมาย ช่วงเวลาที่

คาดว่าจะถึงจุดหมายจะเป็นเวลาท้องถิ่นที่จุดหมายของท่าน

เคล็ดลับ:  ท่านสามารถเพิ่มจุดแวะพักในเส้นทางที่ท่านวางแผนไว้ 

แล้วได้ 

เคล็ดลับ: ท่านสามารถบันทึกเส้นทางโดยใช้ฟังก์ชันเส้นทางของฉัน

การป้อนค�าค้นหา

เลือกค้นหาในเมนูหลักเพื่อเริ่มค้นหาที่อยู ่และ POI หน้าจอค้นหา 

จะเปิดขึ้นมาโดยแสดงแป้นพิมพ์และปุ่มดังต่อไปนี้:
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1 ปุ่มย้อนกลับ

 เลือกปุ่มนี้เพื่อกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า

2 ช่องพิมพ์ค�าค้นหา

ป้อนค�าค้นหาที่นี่ ขณะที่พิมพ์ที่อยู่และ POI ที่ตรงกับค�าค้นหา 

จะแสดงขึ้นมา

เคล็ดลับ: หากต้องการแก้ไข ให้เลือกค�าที่ท่านพิมพ์ไปแล้วเพื่อวาง

เคอร์เซอร์ จากนั้น ท่านสามารถเพิ่มหรือลบตัวอักษรได้

3 ประเภทการค้นหา

ตามค่าต้ังต้นแล้ว ระบบจะท�าการค้นหาบริเวณทั้งหมดในแผนที ่

ปัจจุบัน หากเคยใช้ฟังก์ชันค้นหาแล้ว ระบบจะใช้ประเภท 

การค้นหาล่าสุดที่ท่านเลือกใช้ เลือกปุ่มน้ีเพื่อเปลี่ยนประเภท 

การค้นหาเป็นข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

ทั้งแผนที่

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อค้นหาทั้งบริเวณในแผนที่ปัจจุบัน

ของท่านโดยไม่จ�ากัดรัศมีการค้นหา ต�าแหน่งปัจจุบัน

ของท่านจะเป็นจุดศูนย์กลางของการค้นหา ผลลัพธ์

จะเรียงล�าดับตามความเข้ากันกับค�าค้นหา

แถวนี้

เลือกตัวเลือกน้ีเพื่อค ้นหาโดยใช้ต�าแหน่ง GPS 

ปัจจุบันของท่านเป็นจุดศูนย์กลางของการค้นหา 

ผลลัพธ์จะเรียงล�าดับตามระยะห่างจากตัวท่าน

ในเขตหรือเมืองนี้

เลือกตัวเลือกน้ีเพื่อใช้เขตหรือเมืองเป็นจุดศูนย์กลาง

ของการค้นหา

โดยท่านต้องป้อนชื่อเขตหรือเมืองโดยใช้แป้นพิมพ ์

และเมื่อท ่านได้เลือกเขตหรือเมืองจากรายการ

ผลลัพธ์แล้ว ท่านสามารถค้นหาที่อยู่หรือ POI ใน

เมืองนั้นๆ ได้
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4 ปุ่มมุมมอง

 เลือกปุ่มนี้เพื่อกลับไปที่มุมมองแผนที่หรือมุมมองน�าทาง

5 ปุ่มรายการ/แผนที่

เลือกปุ่มน้ีเพื่อสลับการแสดงผลลัพธ์เป็นรายการและการแสดง

ผลลัพธ์ในแผนที่

เคล็ดลับ: กดปุ่ม Shift หนึ่งครั้งเพื่อให้ตัวอักษรถัดไปที่ท่านพิมพ์กลาย

เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ กดปุ่ม Shift ติดกันสองครั้งเพื่อใช้ Caps-Lock เพื่อให ้

ตัวอักษรทุกตัวที่พิมพ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ กดปุ่ม Shift อีกครั้งเพื่อยกเลิก 

Caps-Lock

เคล็ดลับ: หากต้องการยกเลิกการค้นหา ให้เลือกปุ่มมุมมองแผนที่/

น�าทางที่มุมขวาบนสุดของหน้าจอ

ตามเส้นทาง

เมื่อวางแผนเส้นทางแล้ว ท่านสามารถเลือกตัวเลือกนี ้

เพื่อค้นหาสถานที่ตามเส้นทางโดยเจาะจงประเภท 

เช่น ปั๊มน�้ามัน เมื่อระบบขึ้นเตือน ให้พิมพ์ประเภท

สถานที่และเลือกในคอลัมน์ด้านขวามือเพื่อท�าการ

ค้นหา

ใกล้จุดหมาย

เมื่อวางแผนเส้นทางแล้ว ท่านสามารถเลือกตัวเลือกนี ้

เพ่ือใช้จุดหมายของท่านเป็นจุดศูนย์กลางของการ

ค้นหา

ละติจูด-ลองจิจูด

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อป้อนคู่พิกัดละติจูด-ลองจิจูด
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การจัดการผลลัพธ์การค้นหา

ผลลัพธ์การค้นหาของท่านจะแสดงขึ้นใน 2 แถบ

ที่อยู่และเมืองท่ีตรงกับค�าค้นหาจะแสดงขึ้นในคอลัมน์ทางด้านซ้ายมือ 

ส่วน POI, ประเภท POI และสถานท่ีจะแสดงขึ้นในคอลัมน์ทาง

ด้านขวามือ จุดหมายล่าสุดและสถานที่ที่บันทึกไว้จะแสดงขึ้นในผล 

การค้นหาของท่านด้วยเช่นกัน

เคล็ดลับ: หากต้องการดูผลลัพธ์เพิ่มเติม ให้ซ่อนแป้นพิมพ์หรือเลื่อน

รายการผลลัพธ์ลงมา

เคล็ดลับ: ท่านสามารถดูผลลัพธ์ในแผนที่หรือในรายการสลับกันได้โดย

เลือกปุ่มรายการ/แผนที่:
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หากท่านแสดงผลลัพธ์ในแผนที่ ท่านสามารถใช้เมนูป๊อปอัพเพื่อเพิ่ม

สถานที่เข้าไปในสถานที่ของฉัน หากวางแผนเส้นทางแล้ว ท่านสามารถ

เพิ่มสถานที่เข้าไปในเส้นทางปัจจุบันได้

หมายเหตุ: ผลการค้นหาท่ีดีท่ีสุดจะแสดงขึ้นมาในแผนท่ี เม่ือคุณ 
ซูมเข้าไป ผลการค้นหาในล�าดับต�่ากว่าจะค่อยๆ แสดงขึ้นมา

เมื่อท่านเลือกท่ีอยู่จากรายการผลการค้นหา ท่านจะสามารถเลือก

แสดงในแผนที่ เพิ่มทางแยก หรือวางแผนเส้นทางไปยังต�าแหน่งที่เลือก

ดังกล่าวได้ หากต้องการที่อยู่ที่ชัดเจน ท่านสามารถเพิ่มเลขที่บ้านได้
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เกี่ยวกับรหัสไปรษณีย์

เมื่อท�าการค้นหาโดยใช้รหัสไปรษณีย์ ผลการค้นหาของท่านจะ 

ขึ้นอยู่กับประเภทรหัสไปรษณีย์ในประเทศที่ท่านก�าลังท�าการค้นหา

โดยใช้ประเภทรหัสไปรษณีย์ดังต่อไปนี้:

• รหัสไปรษณีย์ที่น�าทางท่านไปยังถนนหรือส่วนของถนน

• รหัสไปรษณีย์ ท่ีน�าทางท่านไปยังบริเวณซึ่งอาจประกอบด้วย 

เขตหนึ่งเขต หลายหมู่บ้านในย่านชนบท หรือย่านหนึ่งในเมืองใหญ่ 

เป็นต้น

รหัสไปรษณีย์ส�าหรับถนน

หลายๆ ประเทศอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักรจะใช้

รหัสไปรษณีย์ประเภทน้ี เมื่อท่านค้นหาโดยใช้รหัสไปรษณีย์ประเภทน้ี 

ให้ป้อนรหัสไปรษณีย์ เว้นวรรค แล้วจะป้อนเลขที่บ้านหรือไม่ก็ได้ เช่น 

“1017CT 35” อุปกรณ์ของท่านจะวางแผนเส้นทางไปยังบ้านหรือ

อาคารที่ระบุซึ่งอยู่บนถนนที่ระบุ

รหัสไปรษณีย์ส�าหรับพื้นที่

หลายๆ ประเทศอย่างเช่นเยอรมนี ฝรั่งเศษ และเบลเยียมจะใช้รหัส

ไปรษณีย์ประเภทนี้ หากท่านค้นหาโดยใช้รหัสไปรษณีย์ส�าหรับพื้นที่ 

ผลการค้นหาจะประกอบด้วยถนนทุกสายในเขตเมืองนั้นๆ เขตทั้งเขต 

หรือหมู่บ้านต่างๆ ที่อยู่ในเขตรหัสไปรษณีย์นั้นๆ

เมื่อใช้การค้นหาแบบด่วน ท่านอาจได้ผลลัพธ์จากหลายประเทศ 

หากท่านป้อนรหัสไปรษณีย์ส�าหรับพื้นที่
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หมายเหตุ: หากท่านค้นหาโดยใช้รหัสไปรษณีย์ส�าหรับพื้นที่ ผลลัพธ์
ของท่านจะไม่แสดงที่อยู่ที่เจาะจง

แต่รหสัไปรษณีย์ประเภทนีย้งัมปีระโยชน์ในการลดจ�านวนผลการค้นหา 

ที่ได้ เช่น การค้นหา Neustadt ในเยอรมนีจะแสดงผลการค้นหาที่

เป็นไปได้ในรายการยาวเหยียด การเพิ่มวรรคตอนหลังรหัสไปรษณีย์

ส�าหรับพื้นที่จะช่วยจ�ากัดผลการค้นหาให้แคบลงมาเหลือ Neustadt 

ที่คุณก�าลังมองหา

อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ หากท่านต้องการค้นหาในเมืองเมืองหนึ่ง ให้ป้อน

รหัสไปรษณีย์ส�าหรับพื้นที่และเลือกใจกลางเมืองท่ีท่านก�าลังค้นหา

จากผลลัพธ์ที่ได้

เกี่ยวกับรหัสแผนที่

ค้นหาด่วนเท่านั้น

ในหลายๆ ประเทศที่ไม่ระบุชื่อถนนหรือที่อยู่บ้าน ท่านสามารถใช้รหัส

แผนที่แทนได้ รหัสแผนที่จะแทนจุดต�าแหน่ง

โดยทุกต�าแหน่งบนโลก รวมถึงต�าแหน่งในทะเลอย่างเช่นเกาะและ

แท่นขุดเจาะน�้ามัน สามารถแทนได้ด้วยรหัสแผนที่ รหัสแผนที่เป็น

รหัสที่สั้น จึงสังเกต จดจ�า และสื่อสารได้ง่าย รหัสประเภทนี้มีความ

แม่นย�าโดยคลาดเคลื่อนเพียงไม่กี่เมตร ซึ่งเพียงพอแล้วต่อการใช้งาน

ในชีวิตประจ�าวัน

ไปที่ mapcode.com เพื่ออ่านค�าแนะน�าวิธีการค้นหารหัสแผนที่

ส�าหรับต�าแหน่ง

รหัสแผนที่มีความแม่นย�าและยืดหยุ่นมากกว่าที่อยู่ที่ระบุในนามบัตร 

ท่านสามารถเลือกต�าแหน่งที่ต้องการสื่อด้วยที่อยู ่ของท่านได้ เช่น  

ทางเข้าหลักหรือทางเข้าลานจอดรถ

รายการไอคอนประเภท POI ที่ใช้บ่อย
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ศาล

ร้านอาหาร

โรงพยาบาล/
คลินิก

สถานีต�ารวจ

ลานจอด 
กลางแจ้ง

ตู้ ATM

โรงแรม

ทันตแพทย์

แพทย์

ที่จอดรถ

ทนาย ตัวแทน 
จ�าหน่ายรถยนต์

ศูนย์ซ่อมรถ

บริษัทเช่ารถ บริการล้างรถ

ค่ายพักแรม

สัตวแพทย์

สถานีดับเพลิง

ปั๊มน�้ามัน
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การวางแผนเส้นทางโดยใช้ฟังก์ชันค้นหาด่วน

การวางแผนเส้นทางไปยังที่อยู่โดยใช้ฟังก์ชันค้นหา

สิง่ส�าคญั: เพือ่ความปลอดภยัและเพือ่หลกีเลีย่งการเสยีสมาธขิณะขบัขี ่

ท่านควรวางแผนเส้นทางก่อนเริ่มขับขี่เสมอ

หากต้องการวางแผนเส้นทางไปยังที่อยู่โดยใช้ฟังก์ชันค้นหา ให้ท�าดังนี้:

1 เลือกปุ่มเมนูหลักเพื่อเปิดเมนูหลัก

2 เลือกค้นหา

 หน้าจอค้นหาจะเปิดขึ้นมาพร้อมแสดงแป้นพิมพ์

3 ใช้แป้นพิมพ์เพื่อป้อนชื่อสถานท่ีท่ีเป็นจุดหมายของการวางแผน

เส้นทางของท่าน

 ท่านสามารถค้นหาท่ีอยู ่เขต เมอืง รหสัไปรษณย์ี หรอืรหัสแผนทีไ่ด้

หมายเหตุ: ขณะท�าการค้นหา ระบบจะค้นหาทั้งแผนที่ หากท่าน
ต้องการเปลี่ยนวิธีการค้นหา ให้เลือกปุ่มทางด้านขวาของช่องค้นหา 
ท่านจะสามารถเปลี่ยนสถานที่ค้นหาได้ เช่น ค้นหาตามแนวเส้นทาง
หรือในเมือง

เคล็ดลับ: หากต้องการค้นหาถนนใดถนนหนึ่งในสหราชอาณาจักรหรือ

เนเธอร์แลนด์ ให้พิมพ์รหัสไปรษณีย์ เว้นวรรคหน่ึงครั้ง แล้วพิมพ์เลข 

ที่บ้าน เช่น 1017CT 35 ส�าหรับประเทศอื่นๆ รหัสไปรษณีย์จะขึ้นอยู่กับ 

แต่ละเขต ซึ่งระบบจะแสดงรายการชื่อเมือง เขต และถนนที่ตรงกับ 

ค�าค้นหาในผลการค้นหาของท่าน
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5 เลือกที่อยู่ที่ระบบเสนอแนะ

4 ขณะท่ีท่านพิมพ์ที่อยู่ สิ่งที่ระบบเสนอแนะตามค�าท่ีพิมพ์เข้าไป

จะแสดงขึ้นมาในแถบต่างๆ ซึ่งท่านสามารถพิมพ์ต่อไปหรือเลือก

สิ่งที่เสนอแนะได้

เคล็ดลับ: หากต้องการดูผลลัพธ์เพิ่มเติม ให้ซ่อนแป้นพิมพ์หรือเลื่อน

รายการผลลัพธ์ลงมา

เคล็ดลับ: ท่านสามารถดูผลลัพธ์ในแผนที่หรือในรายการสลับกันได้โดย

เลือกปุ่มรายการ/แผนที่:
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6 ให้ป้อนเลขที่บ้านหากท่านทราบเลขที่บ้านและยังไม่ได้พิมพ์ลงไป 7 เลือกขับรถ

เส้นทางจะถูกวางแผนแล้วการน�าทางไปยังจุดหมายของท่าน 

จะเริ่มต้นขึ้น เมื่อท่านเริ่มออกรถ มุมมองน�าทางจะแสดงขึ้นมา

โดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ: หากจุดหมายของท่านอยู่ในเขตเวลาที่ต่างออกไป ท่านจะ

เห็นสัญลักษณ์เครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) และความต่างของเวลาใน

หน่วยช่ัวโมงและครึ่งชั่วโมงในแถบข้อมูลการถึงจุดหมาย ช่วงเวลาที่

คาดว่าจะถึงจุดหมายจะเป็นเวลาท้องถิ่นที่จุดหมายของท่าน

เคล็ดลับ: ท่านสามารถเพิ่มจุดแวะพักในเส้นทางที่ท่านวางแผนไว ้

แล้วได้ 

เคล็ดลับ: ท่านสามารถบันทึกเส้นทางโดยใช้ฟังก์ชันเส้นทางของฉันเคล็ดลับ: หากท่านป้อนเลขท่ีบ้านที่ระบบหาไม่พบ ตัวเลขดังกล่าว 

จะเป็นสีแดง เลขท่ีบ้านที่อยู่ใกล้ท่ีสุดซึ่งระบบหาพบจะแสดงขึ้นมา 

ในปุ่มขับรถ ซึ่งท่านสามารถป้อนเลขที่บ้านใหม่หรือเลือกปุ่มขับรถ 

เพื่อขับรถไปยังเลขที่บ้านที่ใกล้ที่สุดได้



100

ระบบน�าทาง

การวางแผนเส้นทางไปยัง POI ด้วยการค้นหา

สิ่งส�าคัญ: เพื่อความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียสมาธิขณะ

ขับขี่ ท่านควรวางแผนเส้นทางก่อนเริ่มขับขี่เสมอ

หากต้องการวางแผนเส้นทางไปยัง POI ประเภทหนึ่งหรือ POI แบบ

เฉพาะเจาะจงโดยใช้การค้นหา ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้:

1 เลือกปุ่มเมนูหลักเพื่อเปิดเมนูหลัก

2 เลือกค้นหา

 หน้าจอค้นหาจะเปิดขึ้นมาพร้อมแสดงแป้นพิมพ์

3 ใช้แป้นพิมพ์กรอกชื่อสถานที่ที่เป็นจุดหมายในการวางแผน 

เส้นทาง

ท่านสามารถค้นหาประเภท POI (จุดสนใจ) เช่น ร้านอาหารหรือสถานที ่

ท่องเที่ยวได้ นอกจากนั้น ท่านยังสามารถใช้ค้นหา POI ที่เฉพาะเจาะจง 

ยกตัวอย่างเช่น “ร้านพิซซ่าโรซี่” ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: ระบบจะค้นหาทุกส่วนของแผนที่ หากท่านต้องการ
เปลี่ยนวิธีการค้นหา ให้เลือกปุ่มด้านขวาของแถบค้นหา จากนั้นท่าน 
จะสามารถเปลี่ยนสถานที่ค้นหา ยกตัวอย่างเช่น ตามเส้นทางหรือ
ในเมือง
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เคล็ดลับ: หากต้องการดูผลการค้นหาเพิ่มเติม ให้ซ่อนแป้นพิมพ์หรือ

เลื่อนรายการผลการค้นหาลงมา

เคล็ดลับ: ท่านสามารถดูผลลัพธ์ในแผนที่หรือในรายการสลับกันได้ 

โดยเลือกปุ่มรายการ/แผนที่:

4 ขณะทีท่่านพมิพ์ สิง่ทีร่ะบบเสนอแนะตามค�าทีพ่มิพ์เข้าไปจะแสดง 

ขึ้นมาในแถบต่างๆ ท่านสามารถพิมพ์ต่อหรือเลือกค�าแนะน�าได้

5 เลือกประเภท POI หรือ POI เดี่ยวๆ หากท่านเลือกประเภท POI 

แล้ว ให้เลือก POI ต�าแหน่งที่เลือกจะแสดงขึ้นมาบนแผนที่

6 หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับ POI ให้เลือก POI บนแผนที่แล้วจึง

เลือกปุ่มเมนูป๊อปอัพ เลือกข้อมูลเพิ่มเติมบนเมนูป๊อปอัพ

ท่านจะสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ POI เช่น หมายเลขโทรศัพท์ 

ที่อยู่แบบครบถ้วน และอีเมล

7 หากต้องการวางแผนเส้นทางไปยังจุดหมายนี้ ให้เลือกปุ่ม 

ขับขี่:
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เส้นทางจะถูกวางแผนแล้วการน�าทางไปยังจุดหมายของท่านจะ 

เริ่มต้นขึ้น เมื่อท่านเริ่มออกรถ มุมมองน�าทางจะแสดงขึ้นมาโดย

อัตโนมัติ

เคล็ดลับ: หากจุดหมายของท่านอยู่ในเขตเวลาท่ีต่างออกไป ท่านจะ

เห็นสัญลักษณ์เครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) และความต่างของเวลาใน

หน่วยชั่วโมงและครึ่งชั่วโมงในแถบข้อมูลการถึงจุดหมาย ช่วงเวลาท่ี

คาดว่าจะถึงจุดหมายจะเป็นเวลาท้องถิ่นที่จุดหมายของท่าน

เคล็ดลับ: ท่านสามารถเพิ่มจุดแวะพักลงไปในเส้นทางที่ท่านก�าหนด

ไว้แล้วได้ 

เคล็ดลับ: ท่านสามารถบันทึกเส้นทางโดยการใช้เส้นทางของฉัน

เคล็ดลับ:  ท่านสามารถเลอืกสญัลกัษณ์แผนทีเ่พือ่เปิดเมนูป๊อปอพั จากน้ัน 

จึงเลือกปุ่มการขับขี่

เพื่อวางแผนเส้นทางที่น�าไปยังต�าแหน่งดังกล่าว

การวางแผนเส้นทางด้วยแผนที่

ส่ิงส�าคัญ: เพื่อความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียสมาธิขณะ

ขับขี่ ท่านควรวางแผนเส้นทางก่อนเริ่มขับขี่เสมอ

หากต้องการวางแผนเส้นทางโดยใช้แผนที่ ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้:

1 เลื่อนแผนที่และซูมเข้าจนกว่าท่านจะเห็นจุดหมายที่ต้องการ 

เดินทางไป
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2 เมื่อท่านพบจุดหมายของท่านบนแผนที่แล้ว ให้เลือกจุดหมาย 

ดังกล่าวด้วยการกดหน้าจอค้างไว้ประมาณหนึ่งวินาที

เมนูป๊อปอัพจะแสดงที่อยู่ที่ใกล้ที่สุด

3 หากต้องการวางแผนเส้นทางไปยังจุดหมายนี้ ให้เลือกการขับขี ่

ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ท่านใช้ 

เส้นทางจะถูกวางแผนแล้วการน�าทางไปยังจุดหมายของท่านจะ 

เริ่มต้นขึ้น เมื่อท่านเริ่มออกรถ มุมมองน�าทางจะแสดงขึ้นมา 

โดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ: ท่านสามารถใช้ต�าแหน่งที่ท่านเลือกในลักษณะอื่นๆ ได้ เช่น 

เพิ่มต�าแหน่งลงไปในสถานที่ของฉัน โดยการเลือกปุ่มเมนูป๊อปอัพ

เคล็ดลับ: หากจุดหมายของท่านอยู่ในเขตเวลาที่ต่างออกไป ท่านจะ

เห็นสัญลักษณ์เครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) และความต่างของเวลาใน

หน่วยช่ัวโมงและครึ่งชั่วโมงในแถบข้อมูลการถึงจุดหมาย ช่วงเวลาที่

คาดว่าจะถึงจุดหมายจะเป็นเวลาท้องถิ่นที่จุดหมายของท่าน

เคล็ดลับ: ท่านสามารถเพิ่มจุดแวะพักลงไปในเส้นทางที่ท่านก�าหนด

ไว้แล้วได้

เคล็ดลับ: ท่านสามารถบันทึกเส้นทางโดยการใช้เส้นทางของฉัน
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การวางแผนเส้นทางโดยใช้สถานที่ของฉัน

หากต้องการน�าทางไปยังสถานท่ีของฉันจากต�าแหน่งในปัจจุบัน 

ของท่าน ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้:

1 เลือกปุ่มเมนูหลักเพื่อเปิดเมนูหลัก

2 เลือกสถานที่ของฉัน

 รายการสถานที่ทั้งหมดของท่านจะแสดงขึ้นมา

3 เลอืกสถานทีท่ีท่่านต้องการน�าทางไป ยกตัวอย่างเช่น บ้าน สถานท่ี 

ที่ท่านเลือกจะแสดงขึ้นมาบนแผนที่พร้อมกับเมนูป๊อปอัพ



105

ระบบน�าทาง

4 หากต้องการวางแผนเส้นทางไปยังจุดหมายนี้ ให้เลือกการขับขี่ 

ซึง่จะขึน้อยูกั่บอุปกรณ์ท่ีท่านใช้ 

เส้นทางจะถูกวางแผนแล้วการน�าทางไปยังจุดหมายของท่านจะ 

เริ่มต้นขึ้น เมื่อท่านเริ่มออกรถ มุมมองน�าทางจะแสดงขึ้นมาโดย

อตัโนมติั

เคล็ดลับ: หากจุดหมายของท่านอยู่ในเขตเวลาท่ีต่างออกไป ท่านจะ

เห็นสัญลักษณ์เครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) และความต่างของเวลาใน

หน่วยชั่วโมงและครึ่งชั่วโมงในแถบข้อมูลการถึงจุดหมาย ช่วงเวลาที่

คาดว่าจะถึงจุดหมายจะเป็นเวลาท้องถิ่นที่จุดหมายของท่าน

เคลด็ลับ: ท่านสามารถเพิม่จดุแวะพกัลงไปในเส้นทางทีท่่านก�าหนดไว้แล้วได้ 

เคลด็ลับ: ท่านสามารถบันทึกเส้นทางโดยการใช้เส้นทางของฉัน

การวางแผนเส้นทางโดยใช้พิกัด

ค้นหาด่วนเท่านั้น

ส่ิงส�าคัญ: เพื่อความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียสมาธิขณะ

ขับขี่ ท่านควรวางแผนเส้นทางก่อนเริ่มขับขี่เสมอ

หากต้องการวางแผนเส้นทางด้วยพิกัด ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้:

1 เลอืกปุม่เมนหูลกัเพือ่เปิดเมนหูลกั

2 เลือกค้นหา

 หน้าจอค้นหาจะเปิดขึ้นมาพร้อมแสดงแป้นพิมพ์
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3 เลือกประเภทปุ่มค้นหาที่อยู่ด้านขวาของแถบค้นหา

4 เลือกละติจูด ลองจิจูด

เคล็ดลับ: ตัวอย่างพิกัดที่แสดงอยู ่บนหน้าจอจะเป็นละติจูดและ

ลองจิจูดในปัจจุบันของท่าน

5 พิมพ์พิกัดของท่าน ท่านสามารถกรอกประเภทพิกัดดังต่อไปนี้ได้:

ค่าทศนิยม ยกตัวอย่างเช่น: 

N 51.51000 W 0.13454 

51.51000 -0.13454

เคล็ดลับ: ส�าหรับค่าทศนิยม ท่านไม่จ�าเป็นต้องใช้ตัวอักษรเพ่ือระบุ

ละติจูดและลองจิจูด ส�าหรับต�าแหน่งทางตะวันตกที่ผ่านเส้นเมอริเดียน 

และต�าแหน่งทางใต้ทีผ่่านเส้นศนูย์สตูร ให้ใช้สญัลกัษณ์ลบ (-) หน้าพกิดั

• องศา นาที และวินาที ยกตัวอย่างเช่น:

N 51°30′31″ W 0°08′34″

• พิกัด GPS มาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่น: 

N 51 30.525 W 0 08.569

หมายเหตุ: แถบด้านล่างพิกัดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหากท่านกรอกพิกัดที่

แอปน�าทางของท่านไม่สามารถระบุได้

6 ในขณะที่ท่านก�าลังพิมพ์พิกัดลงไป ค�าแนะน�าจะแสดงข้ึนมา 

ตามพกิดัทีท่่านกรอก ท่านสามารถพมิพ์ต่อหรอืเลือกค�าแนะน�าได้

เมืองและถนนจะแสดงขึ้นมาทางด้านซ้าย ส่วน POI จะแสดงขึ้น

มาทางด้านขวา

เคล็ดลับ: หากต้องการดูผลการค้นหาเพิ่มเติม ให้ซ่อนแป้นพิมพ์หรือ

เลื่อนรายการผลการค้นหาลงมา
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เคล็ดลับ: หากจุดหมายของท่านอยู่ในเขตเวลาที่ต่างออกไป ท่านจะ

เห็นสัญลักษณ์เครื่องหมาย (+) หรือลบ (-) และความต่างของเวลาใน

หน่วยช่ัวโมงและครึ่งชั่วโมงในแถบข้อมูลการถึงจุดหมาย ช่วงเวลาที่

คาดว่าจะถึงจุดหมายจะเป็นเวลาท้องถิ่นที่จุดหมายของท่าน

เคล็ดลับ: ท ่านสามารถเพิ่มจุดแวะพักลงไปในเส ้นทางที่ท ่าน 

ก�าหนดไว้แล้วได้

เคล็ดลับ: ท่านสามารถบันทึกเส้นทางโดยการใช้เส้นทางของฉัน

เคล็ดลับ: ท่านสามารถดูผลลัพธ์ในแผนที่หรือในรายการสลับกันได ้

โดยเลือกปุ่มรายการ/แผนที่:

7 เลือกค�าแนะน�าส�าหรับจุดหมายของท่าน

 ต�าแหน่งที่เลือกจะแสดงขึ้นมาบนแผนที่

8 หากต้องการวางแผนเส้นทางไปยังจุดหมายนี้ ให้เลือกการขับขี ่

ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ท่านใช้

เส้นทางจะถูกวางแผนแล้วการน�าทางไปยังจุดหมายของท่านจะ 

เริ่มต้นขึ้น เมื่อท่านเริ่มออกรถ มุมมองน�าทางจะแสดงขึ้นมา 

โดยอัตโนมัติ
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การวางแผนเส้นทางด้วยรหัสแผนที่

ค้นหาด่วนเท่านั้น

สิ่งส�าคัญ: เพื่อความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียสมาธิขณะ

ขับขี่ ท่านควรวางแผนเส้นทางก่อนเริ่มขับขี่เสมอ

หากต้องการวางแผนเส้นทางด้วยรหัสแผนที่ ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้:

1 เลือกปุ่มเมนูหลักเพื่อเปิดเมนูหลัก

2 เลือกค้นหา

 หน้าจอค้นหาจะเปิดขึ้นมาพร้อมแสดงแป้นพิมพ์

3 พิมพ์ในรหัสแผนที่ของท่าน ท่านสามารถกรอกประเภทรหัส

แผนที่ดังต่อไปนี้ได้:

• รหัสสากล ยกตัวอย่างเช่น WH6SL.TR10

• รหัสเฉพาะประเทศ ยกตัวอย่างเช่น GBR 8MH.51

• รหัสเฉพาะประเทศทางเลือก ยกตัวอย่างเช่น GBR 28.Y6VH หรือ 

GBR LDGZ.VXR

เคล็ดลับ: รหัสแผนที่ทั้งหมดในตัวอย่างนี้จะเป็นรหัสส�าหรับต�าแหน่ง

เดียวกันซึ่งก็คือปราสาทเอดินบะระในสหราชอาณาจักร ดูเกี่ยวกับรหัส

แผนที่เพื่อศึกษาวิธีหารหัสแผนที่ส�าหรับต�าแหน่งสถานที่

4 เมื่อกรอกรหัสแผนที่ลงไปครบแล้ว ต�าแหน่งจะแสดงขึ้นมาใน

คอลัมน์ที่อยู่ เมืองและถนนจะแสดงขึ้นมาทางด้านซ้าย ส่วน POI 

จะแสดงขึ้นมาทางด้านขวา

เคล็ดลับ: หากต้องการดูผลการค้นหาเพิ่มเติม ให้ซ่อนแป้นพิมพ์หรือ

เลื่อนรายการผลการค้นหาลงมา

เคล็ดลับ: ท่านสามารถดูผลลัพธ์ในแผนที่หรือในรายการสลับกันได ้

โดยเลือกปุ่มรายการ/แผนที่:
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5 เลือกค�าแนะน�าส�าหรับจุดหมายของท่าน

6 หากต้องการวางแผนเส้นทางไปยังจุดหมายนี้ ให้เลือกการขับขี่ 

ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ท่านใช้

เส้นทางจะถูกวางแผนแล้วการน�าทางไปยังจุดหมายของท่านจะ 

เริ่มต้นขึ้น เมื่อท่านเริ่มออกรถ มุมมองน�าทางจะแสดงขึ้นมา 

โดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ: หากจุดหมายของท่านอยู่ในเขตเวลาท่ีต่างออกไป ท่านจะ

เห็นสัญลักษณ์เคร่ืองหมาย (+) หรือลบ (-) และความต่างของเวลา 

ในหน่วยชั่วโมงและครึ่งชั่วโมงในแถบข้อมูลการถึงจุดหมาย ช่วงเวลาที่

คาดว่าจะถึงจุดหมายจะเป็นเวลาท้องถิ่นที่จุดหมายของท่าน

เคล็ดลับ: ท่านสามารถเพิ่มจุดแวะพักลงไปในเส้นทางที่ท่านก�าหนดไว้

แล้วได้ เคล็ดลับ: ท่านสามารถบันทึกเส้นทางโดยการใช้เส้นทางของฉัน

การค้นหาเส้นทางส�ารอง

สิ่งส�าคัญ: เพ่ือความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียสมาธ ิ

ขณะขับขี่ ท่านควรวางแผนเส้นทางก่อนเริ่มขับขี่เสมอ

หากต้องการหาเส้นทางส�ารอง ให้ด�าเนนิการดงัต่อไปนี:้

1 วางแผนเส้นทางตามปกติ

2 เลอืกเส้นทางในมมุมองแผนที่

3 เลอืกปุม่เมนปู๊อปอพัเพือ่เปิดเมนู

4 เลอืกเส้นทางส�ารองแล้วจึงเลอืกค้นหาเส้นทางส�ารอง

เส้นทางส�ารองจะแสดงขึ้นมาในมุมมองแผนที่สูงสุดสามเส้นทาง 

แต่ละเส้นทางจะแสดงความแตกต่างของเวลาในการเดินทาง 

ในบอลลูน นอกจากนั้น ท่านยังสามารถเลือกปุ ่มกม./ไมล ์

เพื่อดูความแตกต่างด้านระยะทางได้อีกด้วย 

เคล็ดลับ: ข้อมูลจราจรจาก Traffic จะถูกน�ามาใช้ในการค�านวณ 

เส้นทางด้วย เส้นทางส�ารองที่ใช้เวลานานกว่าเส้นทางเดิม 50% จะไม่ 

แสดงขึ้นมา
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5 เลือกเส้นทางที่ต้องการโดยแตะที่บอลลูนเวลา

ระบบจะเริ่มน�าทางไปยังจุดหมายของท่าน เมื่อท่านเริ่มออกรถ  

มุมมองน�าทางจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: วิธีหาเส้นทางส�ารองยังมีอีกสองวิธี:

• เลือกเส้นทางปัจจุบันในเมนูหลัก จากนั้นจึงเลือกค้นหาเส้นทาง

ส�ารอง

• หากอุปกรณ์ของท่านมีระบบค�าสั่งเสียง ให้พูดว่า “ค้นหาเส้นทาง

ส�ารอง”

การวางแผนเส้นทางล่วงหน้า

ท่านสามารถวางแผนเส ้นทางล ่วงหน ้าก ่อนที่จะเริ่มขับรถได ้  

ท่านสามารถบันทึกเส้นทางลงในรายการเส้นทางของฉันได้

หากต้องการวางแผนเส้นทางล่วงหน้า ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้:

1 เลือกปุ่มเมนูหลักเพื่อเปิดเมนูหลัก

2 เลือกค้นหา

 หน้าจอค้นหาจะเปิดขึ้นมาพร้อมแสดงแป้นพิมพ์
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3 ใช้แป้นพิมพ์กรอกชื่อต�าแหน่งที่ท่านต้องการใช้เป็นจุดเริ่มต้น

4 เลือกที่อยู่หรือค�าแนะน�า POI

5 เลือกแสดงบนแผนที่

6 เลือกปุ่มเมนูป๊อปอัพ

 เมนูป๊อปอัพจะแสดงรายการตัวเลือก

7 เลือกใช้เป็นจุดเริ่มต้น

8 ท�าซ�้าขั้นตอนการค้นหาเพื่อเลือกจุดหมายของท่าน จากนั้นจึง

เลือกปุ่มการขับขี่ในเมนูป๊อปอัพ

เส้นทางของท่านจะถูกก�าหนดโดยใช้จุดเริ่มต้นและจุดหมายที่ท่านได ้

เลือกเอาไว้ เวลาที่คาดว่าจะถึงโดยประมาณจะแสดงอยู่ด้านบนแถบ 

เส้นทาง

เคล็ดลับ: หากท่านไม่ต้องการใช้การค้นหาเพื่อเลือกจุดเริ่มต้นและ

จุดหมายของท่าน ให้ไปที่มุมมองแผนที่และกดค้างเพื่อเลือกต�าแหน่ง

เคล็ดลับ: จุดแวะพัก, POI, สถานที่ และจุดหมายสามารถน�ามาใช้เป็น

จุดเริ่มต้นได้โดยใช้เมนูป๊อปอัพ
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การเปลี่ยนจุดเริ่มต้นเป็นต�าแหน่งปัจจุบันของท่าน

1 เลือกจุดเริ่มต้นเส้นทางในมุมมองแผนที่

2 เลือกปุ่มเมนูป๊อปอัพ

 เมนูป๊อปอัพจะแสดงรายการตัวเลือก

การเปลี่ยนจุดเริ่มต้นเป็นจุดแวะพัก

1 เลือกจุดเริ่มต้นเส้นทางในมุมมองแผนที่

2 เลือกปุ่มเมนูป๊อปอัพ

 เมนูป๊อปอัพจะแสดงรายการตัวเลือก

3 เลือกถอดจุดเริ่มต้น

เส้นทางของท่านจะถูกก�าหนดใหม่โดยใช้ต�าแหน่งปัจจุบันของ

ท่านเป็นจุดเริ่มต้น

3 เลือกเปลี่ยนเป็นจุดแวะพัก

เส้นทางของท่านจะถูกวางแผนใหม่โดยจุดเริ่มต้นถูกเปลี่ยนเป็น 

จุดแวะพัก
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การหาที่จอดรถ

สิ่งส�าคัญ: เพื่อความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียสมาธิขณะ

ขับขี่ ท่านควรวางแผนเส้นทางก่อนเริ่มขับขี่เสมอ

หากต้องการหาที่จอดรถ ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้:

1 เลือกปุ่มเมนูหลักเพื่อเปิดเมนูหลัก

2 เลือกการจอดรถ

 แผนที่จะแสดงต�าแหน่งที่จอดรถต่างๆ

หากวางแผนเส้นทางแล้ว การน�าทางไปยังจุดหมายของท่านจะ 

เริ่มต้นข้ึน หากยังไม่ได้วางแผนเส้นทาง แผนที่จะแสดงที่จอดรถใกล้

ต�าแหน่งปัจจุบันของท่าน

ท่านสามารถเปล่ียนหน้าจอให้แสดงรายการทีจ่อดรถโดยกดปุม่นี:้

ท่านสามารถเลอืกทีจ่อดรถจากรายการเพือ่ค้นหาต�าแหน่งในแผนท่ีได้
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เคล็ดลับ: ท่านสามารถเลื่อนรายการผลการค้นหาลงมาด้วยแถบเลื่อน

หน้าจอที่อยู่ด้านขวาของหน้าจอ

หากท่านต้องการเปลี่ยนวิธีการค้นหา ให้เลือกปุ่มด้านขวาของแถบ

ค้นหา จากนั้นท่านจะสามารถเปลี่ยนสถานที่ค้นหา ยกตัวอย่างเช่น 

ค้นหาใกล้ต�าแหน่งท่านหรือทุกส่วนของแผนที่ได้

3 เลือกที่จอดรถจากแผนที่หรือรายการ

เมนูป๊อปอัพจะแสดงขึ้นมาบนแผนที่พร้อมชื่อที่จอดรถ
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4 เลือกการขับขี่ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ท่านใช้

เส้นทางจะถูกวางแผนแล้วการน�าทางไปยังจุดหมายของท่านจะ 

เริ่มต้นขึ้น เมื่อท่านเริ่มออกรถ มุมมองน�าทางจะแสดงขึ้นมา 

โดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ: ท่านสามารถเพิ่มที่จอดรถเป็นจุดแวะพักบนเส้นทาง 

ของท่านได้โดยใช้เมนูป๊อปอัพ

การหาปั๊มน�้ามัน

ส่ิงส�าคัญ: เพื่อความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียสมาธิขณะ

ขับขี่ ท่านควรวางแผนเส้นทางก่อนเริ่มขับขี่เสมอ

หากต้องการหาป๊ัมน�า้มัน ให้ด�าเนนิการดังต่อไปนี:้

1 เลอืกปุม่เมนหูลกัเพือ่เปิดเมนหูลกั

2 เลือกปั๊มน�้ามัน

 แผนที่จะแสดงต�าแหน่งที่ปั๊มน�้ามันต่างๆ
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หากเส้นทางถูกก�าหนดไว้แล้ว แผนท่ีจะแสดงปั๊มน�้ามันบนเส้นทาง

ของท่าน หากเส้นทางยังไม่ได้ถูกก�าหนด แผนที่จะแสดงปั๊มน�้ามันใกล้

ต�าแหน่งปัจจุบันของท่าน

ท่านสามารถเปล่ียนหน้าจอให้แสดงรายการป๊ัมน�า้มนัโดยกดปุม่นี:้

ท่านสามารถเลือกปั๊มน�้ามันจากรายการเพื่อค้นหาต�าแหน่งในแผนที่ได้

เคล็ดลับ: ท่านสามารถเล่ือนรายการผลการค้นหาลงมาด้วยแถบเลื่อน

หน้าจอที่อยู่ด้านขวาของหน้าจอ

หากท่านต้องการเปลี่ยนวิธีการค้นหา ให้เลือกปุ่มด้านขวาของแถบ

ค้นหา จากนั้นท่านจะสามารถเปลี่ยนสถานที่ค้นหา ยกตัวอย่างเช่น 

ค้นหาใกล้ต�าแหน่งท่านหรือทุกส่วนของแผนที่ได้
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3 เลือกปั๊มน�้ามันจากแผนที่หรือรายการ

เมนูป๊อปอัพจะแสดงขึ้นมาบนแผนที่พร้อมชื่อปั๊มน�้ามัน

4 เลือกการขับขี่ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ท่านใช้

เส้นทางจะถูกวางแผนแล้วการน�าทางไปยังจุดหมายของท่านจะ 

เริ่มต้นขึ้น เมื่อท่านเริ่มออกรถ มุมมองน�าทางจะแสดงขึ้นมา 

โดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ: ท่านสามารถเพ่ิมปั ๊มน�้ามันเป็นจุดแวะพักบนเส้นทาง 

ของท่านได้โดยใช้เมนูป๊อปอัพ ปั๊มน�้ามันที่เป็นจุดแวะพักบนเส้นทาง

ของท่านจะมีไอคอนสีน�้าเงิน
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การเปลี่ยนเส้นทางของท่าน

เมนูเส้นทางปัจจุบัน

เมื่อท่านได้วางแผนเส้นทางแล้ว ให้เลือกปุ ่มเส้นทางปัจจุบันใน 

เมนูหลักเพื่อเปิดเมนูเส้นทางปัจจุบัน

ในเมนูดังกล่าวจะมีปุ่มดังต่อไปนี้:

เลี่ยงถนนปิด

เลือกปุ่มน้ีเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่ไม่คาดคิดซึ่งก�าลัง

ขวางถนนบนเส้นทางของท่าน

เลี่ยงส่วนหนึ่งของเส้นทาง

เลือกปุ่มนี้เพื่อหลีกเลี่ยงส่วนหนึ่งของเส้นทาง

เลี่ยงถนนเก็บค่าผ่านทางและอื่นๆ

เลือกปุ่มนี้เพื่อหลีกเลี่ยงลักษณะเส้นทางบางประเภท

ที่อยู่ในเส้นทางที่ท่านได้ก�าหนดไว้ในปัจจุบัน ได้แก่ 

เรือข้ามฟาก ถนนเก็บค่าผ่านทาง และถนนลูกรัง

แสดงค�าแนะน�า

เลือกปุ่มนี้เพื่อดูรายการข้อความค�าแนะน�าแบบเป็น

ขั้นเป็นตอนส�าหรับเส้นทางที่ท่านวางแผนไว้

ค�าแนะน�ามีดังต่อไปนี้:

• ชื่อถนน

• หมายเลขบนป้ายทางหลวงจะแสดงข้ึนมาสูงสุด

สองตัวหากสามารถแสดงได้

• ลูกศรแนะน�า

• ค�าอธิบาย

ล้างเส้นทาง

เลือกปุ่มนี้เพื่อล้างเส้นทางที่วางแผนไว้ในปัจจุบัน

เมนูเส้นทางปัจจุบันจะปิดตัวลงและท่านจะกลับไป

ยังมุมมองแผนที่

ข้ามจุดแวะพักถัดไป

เลอืกปุม่นีเ้พือ่ข้ามจดุแวะพกัถดัไปบนเส้นทางของท่าน

หาเส้นทางส�ารอง

ท่านจะเห็นปุ่มนี้เมื่อท่านวางแผนเส้นทางไว้แล้ว 

เลือกปุ่มนี้เพื่อแสดงเส้นทางส�ารองในมุมมองแผนท่ี

สูงสุดสามเส้นทาง
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เปลี่ยนประเภทเส้นทาง

เลือกปุ ่มนี้ เพื่อเปลี่ยนประเภทของเส ้นทางที่ใช ้ 

ในการวางแผนเส้นทางของท่าน เส้นทางของท่านจะ

ถูกค�านวณใหม่โดยใช้ประเภทเส้นทางแบบใหม่

จัดล�าดับจุดแวะพักใหม่

เลือกปุ่มน้ีเพื่อดูรายการจุดแวะพักในเส้นทางปัจจุบัน

ของท่าน ท่านสามารถเปลี่ยนล�าดับจุดแวะพักใน 

เส้นทางของท่านได้

ส�าหรับเส้นทางท่ีไม่มีจุดแวะพัก ท่านสามารถเลือก

ปุ่มนี้เพื่อเปลี่ยนเส้นทางของท่านได้

ขับไปยังเส้นทาง

เลือกปุ่มน้ีเพื่อวางแผนเส้นทางจากต�าแหน่งปัจจุบัน

ของท่านไปยังจุดเริ่มต้นในเส้นทางของฉัน จุดเริ่มต้น

จะถูกเปลี่ยนเป็นจุดแวะพัก

เล่นตัวอย่างเส้นทาง

เลือกปุ ่ม น้ี เพื่อ ดู ตัวอย ่างเส ้นทางที่ก� าหนดไว ้

ในปัจจุบันของท่าน

• ระยะทางระหว่างค�าแนะน�าสองชุด หมายเลข

ทางออก

เพิ่มจุดแวะพักในเส้นทาง

เลือกปุ่มนี้เพื่อเพิ่มจุดแวะพักบนเส้นทางที่ก�าหนดไว้

ในปัจจุบันของท่าน ท่านยังสามารถเพิ่มจุดแวะพัก 

ลงบนเส้นทางของท่านจากแผนที่โดยตรงได้ด้วย

เคล็ดลับ: เลือกค�าแนะน�าเพื่อดูตัวอย่างเส้นทาง 

ส่วนหนึ่งในมุมมองแผนที่

ท่านยังสามารถเลือกแถบค�าแนะน�าในมุมมองน�าทาง

เพื่อดูข้อความค�าแนะน�าแบบเป็นขั้นเป็นตอน

เพิ่มลงในเส้นทางของฉัน

หากท่านวางแผนเส ้นทางใหม่ที่ยังไม ่ได ้บันทึก  

ท่านจะเห็นปุ่มนี้ เลือกปุ่มนี้เพื่อบันทึกเส้นทางนี้ลงใน

รายการเส้นทางของฉัน

บันทึกการเปลี่ยนแปลงในเส้นทาง

หากท่านท�าการเปลี่ยนแปลงเส้นทางของฉัน ท่านจะ

เห็นปุ่มนี้ เลือกปุ่มนี้เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
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หยุดดูตัวอย่างเส้นทาง

เลือกปุ่มนี้เพื่อหยุดดูตัวอย่างเส้นทางที่วางแผนไว้ 

ในปัจจุบันของท่าน

การเลี่ยงถนนปิด

หากถนนถูกปิดในเส้นทางของท่าน ท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางเพื่อ

หลีกเลี่ยงถนนปิดได้

1 ให้เลือกสัญลักษณ์ต�าแหน่งปัจจุบันหรือแถบความเร็วในมุมมอง

น�าทาง

เคล็ดลับ: แถบความเร็วจะแสดงข้ึนมาก็ต่อเมื่อท่านเริ่มขับขี่บน 

เส้นทางของท่าน

2 เลือกเลี่ยงถนนปิด

เส้นทางใหม่ที่หลีกเลี่ยงถนนปิดจะแสดงขึ้นมา ท่านอาจเห็น 

เส้นทางส�ารองอีกสองเส้นซึ่งขึ้นอยู ่กับเครือข่ายถนนระหว่าง 

ตวัท่านกบัจุดหมาย

เส้นทางใหม่จะแสดงขึ้นมาในมุมมองแผนที่พร้อมความแตกต่าง 

ด้านเวลาในการเดินทางในบอลลูน

หมายเหตุ: เส้นทางส�ารองที่หลีกเลี่ยงถนนปิดอาจไม่แสดงขึ้นมา 

ในกรณีที่ไม่มีเส้นทางส�ารอง

3 เลือกเส้นทางใหม่โดยเลือกที่บอลลูนเวลา

ระบบจะน�าทางไปยงัจดุหมายของท่านอีกครัง้โดยหลกีเลีย่งถนนปิด 

เมื่อท่านเริ่มออกรถ มุมมองน�าทางจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
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การเลี่ยงส่วนหนึ่งของเส้นทาง

หากส่วนหนึ่งของถนนถูกปิดหรือท่านต้องการหลีกเลี่ยงส่วนหนึ่งของ

เส้นทาง ท่านสามารถเจาะจงส่วนของถนนที่ท่านต้องการหลีกเลี่ยงได้

1 เลือกปุ่มเมนูหลักเพื่อเปิดเมนูหลัก

2 เลือกเส้นทางปัจจุบัน

3 เลือกเลี่ยงส่วนหนึ่งของเส้นทาง

หน้าจอจะแสดงรายการส่วนต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทาง

ปัจจุบันของท่าน

4 เลือกส่วนหนึ่งของเส้นทางที่ท่านต้องการหลีกเลี่ยง

 ตัวอย่างจะแสดงส่วนที่ท่านเลือกบนแผนที่

5 เลือกเลี่ยง

เส้นทางใหม่ที่หลีกเลี่ยงส่วนหน่ึงของเส้นทางที่ท่านเลือกจะแสดง

ขึน้มา เส้นทางใหม่จะแสดงขึ้นมาในมุมมองแผนที่

หมายเหตุ: เส้นทางส�ารองที่หลีกเลี่ยงส่วนของถนนดังกล่าวอาจ 
ไม่แสดงขึ้นมาในกรณีที่ไม่มีเส้นทางส�ารอง

ระบบจะน�าทางไปยงัจุดหมายของท่านอกีครัง้โดยหลกีเลีย่งส่วนหน่ึงของ

เส้นทางที่ท่านเลือก เมื่อท่านเริ่มออกรถ มุมมองน�าทางจะแสดงขึ้นมา

โดยอตัโนมตัิ
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ประเภทเส้นทาง

เลือกเปล่ียนประเภทเส้นทางเพื่อเปลี่ยนประเภทเส้นทางที่ได้ก�าหนด

ไว้ส�าหรับจุดหมายในปัจจุบันของท่าน เส้นทางของท่านจะถูกค�านวณ

ใหม่โดยใช้ประเภทเส้นทางแบบใหม่ 

ท่านสามารถเลือกประเภทเส้นทางดังต่อไปนี้ได้ :

•  เส้นทางที่เร็วที่สุด - เส้นทางไปถึงจุดหมายท่ีเร็วท่ีสุด เส้นทางของ

ท่านจะมีการค�านวณสภาพจราจรอย่างต่อเนื่อง 

•  เส้นทางที่สั้นท่ีสุด - เส้นทางไปถึงจุดหมายที่สั้นที่สุด เส้นทางนี้อาจ

ใช้เวลานานกว่าเส้นทางที่เร็วที่สุด

•  เส้นทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด - เส้นทางท่ีประหยัด

น�้ามันมากที่สุด 

•  หลีกเลี่ยงทางด่วน - เส้นทางประเภทนี้จะหลีกเลี่ยงทางด่วนทั้งหมด

ท่านสามารถตั้งประเภทเส้นทางตั้งต้นได้ในเมนูการตั้งค่า

ลักษณะเส้นทาง

ท่านสามารถเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงลักษณะบางอย่างที่อยู่ในเส้นทางที่

ท่านได้ก�าหนดไว้ในปัจจุบัน ท่านสามารถหลีกเลี่ยงลักษณะเส้นทาง

ดังต่อไปนี้ได้ :

•  ถนนเก็บค่าผ่านทาง 

•  เรือข้ามฝากและรถไฟขนส่งรถยนต์ 

•  เลนคาร์พูล 

•  ถนนลูกรัง 

หมายเหตุ: เลนคาร์พูลบางครั้งก็เป็นท่ีรู้จักในชื่อช่องเดินรถมวลชน 
(เลน HOV) ซึง่อาจไม่มีในบางประเทศ ส�าหรบัการขบัขีบ่นเลนเหล่านี ้ 
ท่านอาจต้องมีผู้โดยสารในรถมากกว่าหน่ึงคนหรือรถของท่านอาจ
จ�าเป็นต้องใช้น�้ามันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

หากท่านเลอืกทีจ่ะหลกีเลีย่งลกัษณะถนน เส้นทางใหม่จะถกูก�าหนดขึน้

ในการวางแผนเส้นทางในเมนูการตั้งค่า ท่านสามารถตั้งค่าการจัดการ

ลักษณะเส้นทางแต่ละลักษณะในการวางแผนเส้นทางใหม่ได้
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การเพิ่มจุดแวะพักในเส้นทางของท่านจากเมนูเส้นทางปัจจุบัน

1 เลือกเส้นทางปัจจุบันในเมนูหลัก

2 เลือกเพิ่มจุดแวะพักในเส้นทาง มุมมองแผนที่จะแสดงขึ้นมา

3 หากต้องการเลือกจุดแวะพัก ให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้:

•  ซมูเข้าไปในแผนท่ี จากนัน้จึงกดค้างเพือ่เลือกต�าแหน่ง เลอืกเพ่ิม 

ในเมนูป๊อปอัพ

•  เลือกค้นหาและท�าการค้นหาต�าแหน่ง เมื่อท่านพบต�าแหน่งแล้ว  

ให้เลือกเพิ่ม

เสน้ทางของทา่นจะถกูค�านวณใหมต่ามจุดแวะพักของทา่น

การเพิ่มจุดแวะพักบนเส้นทางของท่านด้วยแผนที่

1 กดปุ่มมุมมองสลับเพ่ือดูแผนที่ เส้นทางทั้งหมดของท่านจะแสดง

ขึ้นมาบนแผนที่

2 ซูมเข้าไปในแผนที่ จากนั้นจึงกดค้างเพื่อเลือกต�าแหน่ง

3 เลือกปุ่มเมนูป๊อปอัพ

4 เลือกใช้ในเส้นทาง

5 เลือกเพิ่มบนเส้นทางปัจจุบัน

เสน้ทางของทา่นจะถกูค�านวณใหมต่ามจุดแวะพักของทา่น
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การลบจุดแวะพักจากเส้นทางของท่าน

1 ในแถบเส้นทาง ให้กดจุดแวะพักที่ท่านต้องการลบแผนท่ีจะซูม

เข้าไปยังจุดแวะพักและแสดงเมนูป๊อปอัพ

เคลด็ลบั: หากท่านเลอืกจดุแวะพกัผิด ให้กดปุม่กลบัเพือ่กลบัไปยงัแผนท่ี

2 เลือกลบจุดแวะพักนี้

 จุดแวะพักจะถูกลบและเส้นทางของท่านจะถูกค�านวณใหม่

การข้ามจุดแวะพักถัดไปบนเส้นทางของท่าน

1 เลือกเส้นทางปัจจุบันในเมนูหลัก

2 เลือกข้ามจุดแวะพักถัดไป

มุมมองแผนที่จะแสดงขึ้นมา จุดแวะพักถัดไปบนเส้นทางของ

ท่านจะถูกลบและเส้นทางของท่านจะถูกค�านวณใหม่

การจัดล�าดับจุดแวะพักบนเส้นทางใหม่

1 เลือกเส้นทางปัจจุบันในเมนูหลัก

2 เลือกจัดล�าดับจุดแวะพักใหม่

มุมมองแผนที่จะแสดงขึ้นมา จุดเริ่มต้น จุดหมาย และจุดแวะพัก

ทั้งหมดจะแสดงขึ้นมา

3 เลือกจุดแวะพักที่ละจุดเพื่อจัดล�าดับตามที่ท่านต้องการ

สัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นรูปธงเมื่อท่านเลือกจุดแวะพักแต่ละจุด  

จุดแวะพักสุดท้ายที่ท่านเลือกจะกลายเป็นจุดหมายของท่าน

เส้นทางของท่านจะถูกค�านวณใหม่ตามจุดแวะพักที่ท่านจัดล�าดับ

เส้นทางของฉัน

เกี่ยวกับเส้นทางของฉัน

เส้นทางของฉันเป็นวิธีบันทึกและเรียกคืนเส้นทางหรือถนนได้อย่าง

สะดวกสบาย ท่านอาจต้องการใช้เส้นทางของฉันในสถานการณ์ใด

สถานการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้:

•  ขณะท�างาน - งานของท่านเกี่ยวข้องกับการขับรถไปตามเส้นทาง

ต่างๆ ที่มีจุดแวะพักหลายจุดเป็นกิจวัตรประจ�าวัน เส้นทางของท่าน 

สามารถเปลี่ยนแปลงได้และท่านก็จ�าเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและ

พร้อมเปลีย่นล�าดับจดุแวะพักของท่านหรอืเปล่ียนเส้นทางทีก่�าหนดไว้

•  ขณะแวะพักผ่อน - ท่านก�าลังขับรถในวันหยุดและต้องการก�าหนด

รวมถึงบันทึกเส้นทาง เส้นทางของท่าน ได้แก่ ถนนชมวิว จุดแวะพัก

ที่โรงแรมต่างๆ และสถานที่อื่นๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวพร้อมเปลีย่น

ล�าดบัจุดแวะพกัของท่านหรอืเปลีย่นเส้นทางทีก่�าหนดไว้
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•  ขณะท่องเที่ยว - ท่านต้องการท่องเที่ยวตามแผนทัวร์ที่ท่านได้

ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต หรือขับรถตามเส้นทางที่ผู้ใช้งานอีก

คนส่งให้ท่าน

•  ขณะเดินทางไปท�างาน - ท่านต้องการเพิ่มจุดแวะพักประจ�าสัก 

จุดสองจุดที่อยู่ระหว่างบ้านกับที่ท�างาน เส้นทางกลับบ้านของท่าน

ในตอนเย็นจะเป็นเส้นทางย้อนกลับจากเส้นทางไปท�างานของท่าน

ในตอนเช้า

ทา่นสามารถสรา้งและบนัทึกเสน้ทางบนแอปน�าทาง

การบันทึกเส้นทาง

1 วางแผนเส้นทางโดยใช้ขั้นตอนที่อธิบายในหัวข้อวางแผนเส้นทาง

เคล็ดลับ: หากท่านไม่เห็นเส้นทางท่ีก�าหนดไว้ของท่านในมุมมอง

แผนที่ ให้เลือกปุ่มกลับเพื่อแสดงเส้นทางของท่าน

2 เลือกเส้นทาง

3 เลือกปุ่มเมนูป๊อปอัพเพื่อเปิดเมนู

4 เลือกจัดการเส้นทาง จากนั้นจึงเลือกเพิ่มลงในเส้นทางของฉัน  

ชื่อเส้นทางจะแสดงขึ้นมาในหน้าจอการแก้ไข

5 เปลี่ยนชื่อเส้นทางเป็นชื่อที่ท่านจ�าได้ง่าย

6 บันทึกเส้นทางของท่านในรายการเส้นทางของฉัน

เคล็ดลับ: ท่านสามารถบันทึกเส้นทางโดยใช้ปุ่มเพิ่มลงในเส้นทางของ

ฉันในเมนูเส้นทางปัจจุบัน
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การน�าทางโดยใช้เส้นทางที่บันทึกไว้

หากตอ้งการน�าทางโดยใชเ้สน้ทางทีเ่คยบนัทกึไว  ้ใหด้�าเนนิการดงัตอ่ไปนี:้

1 เลือกเส้นทางของฉันในเมนูหลัก

2 เลือกเส้นทางจากรายการของท่าน

 เส้นทางจะแสดงขึ้นมาบนแผนที่

3 หากต้องการน�าทางไปยังจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่บันทึกไว้  

ให้เลือกการขับขี่ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ท่านใช้

จุดเริ่มต้นของเส้นทางท่ีบันทึกไว้จะถูกเปลี่ยนเป็นจุดแวะพักจุดแรก

ของท่าน จากนั้นเส้นทางก็จะถูกก�าหนด ระบบจะเริ่มน�าทางไปยัง

จุดหมายจากต�าแหน่งปัจจุบันของท่าน เมื่อท่านเริ่มออกรถ มุมมอง

น�าทางจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ: วิธีน�าทางโดยใช้เส้นทางที่บันทึกไว้ยังมีอีกสองวิธี:

เลือกจุดเริ่มต้นเส้นทาง เมื่อเมนูป๊อปอัพแสดงขึ้นมา ให้เลือกเปลี่ยน

เป็นจุดแวะพัก อีกวิธีคือให้เลือกขับไปยังเส้นทางหรือขี่ไปยังเส้นทางใน

เมนูเส้นทางปัจจุบัน
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การเพิ่มจุดแวะพักบนเส้นทางที่บันทึกไว้ด้วยแผนที่

หมายเหตุ: ท่านสามารถกดค้างที่ต�าแหน่งบนแผนที่และเลือกเพิ่ม
บนเส้นทางปัจจุบันจากป๊อปอัพ

1 กดปุ่มมุมมองสลับเพื่อดูแผนที่ เส้นทางทั้งหมดของท่านจะแสดง

ขึ้นมาบนแผนที่

2 เลือกเส้นทาง

3 เลือกปุ่มเมนูป๊อปอัพเพื่อเปิดเมนู

4 เลือกจัดการจุดแวะพัก

5 เลือกเพิ่มจุดแวะพักในเส้นทาง

6 เลือกจุดแวะพักใหม่บนแผนที่

เคล็ดลับ: หากท่านทราบชื่อจุดแวะพักใหม่ ท่านสามารถใช้ค้นหา 

เพื่อเลือกจุดแวะพักแทนการใช้แผนที่

7 เลือกปุ่มเพิ่มจุดแวะพักเพื่อเพิ่มต�าแหน่งนี้เป็นจุดแวะพัก เส้นทาง 

ของท่านจะถูกค�านวณใหม่ตามจุดแวะพักของท่าน

เคล็ดลับ: หากต้องการอัพเดตและเปลี่ยนแปลงเส้นทางที่บันทึกไว้ใน

รายการเส้นทางของฉัน ให้เลือกเส้นทางบนแผนที่และเลือกบันทึกการ

เปลี่ยนแปลงของเส้นทางในเมนูป๊อปอัพ

การลบเส้นทางจากเส้นทางของท่าน

1 เลือกเส้นทางของฉันในเมนูหลัก

2 เลือกแก้ไขรายการ

3 เลือกเส้นทางที่ท่านต้องการลบ

4 เลือกลบ
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กล้องตรวจจับความเร็ว

เกี่ยวกับกล้องตรวจจับความเร็ว

บรกิารกลอ้งตรวจจับความเร็วจะเตือนทา่นเกี่ยวกับต�าแหนง่ของกลอ้ง

ดงัตอ่ไปนี:้

•  ต�าแหน่งของกล้องตรวจจับความเร็วแบบอยู่กับที่

•  ต�าแหน่งของกล้องตรวจจับความเร็วแบบเคลื่อนที่

•  ต�าแหน่งหลักของกล้องตรวจจับความเร็วแบบเคลื่อนที่

•  ต�าแหน่งของกล้องตรวจจับความเร็วเฉลี่ย

•  เขตควบคุมความเร็ว

•  ต�าแหน่งของกล้องตรวจจับการฝ่าไฟแดง

•  กล้องควบคุมการจราจร

บรกิารกลอ้งตรวจจบัความเรว็ยงัเตอืนทา่นเกีย่วกบัอนัตรายดงัตอ่ไปนี:้

•  ต�าแหน่งบริเวณที่มักเกิดอุบัติเหตุ

สิ่งส�าคัญ: ในบางประเทศจะไม่สามารถใช้บริการกล้องตรวจจับ

ความเร็วได้ ยกตัวอย่างเช่น ในฝรั่งเศส จะมีบริการโซนอันตรายแทน  

ส่วนในสวิตเซอร์แลนด์จะไม่อนุญาตให้มีบริการกล้องตรวจจับความเร็ว  

ในเยอรมนี ท่านจะรับผิดชอบในการเปิดหรือปิดบริการกล้องตรวจจับ

ความเร็ว ความถูกต้องทางกฎหมายในการใช้งานบริการกล้องตรวจจับ 

ความเร็วในเยอรมนีและประเทศอ่ืนๆ ใน EU เป็นประเด็นที่พบใน

หลายประเทศ ดังน้ัน ท่านควรใช้บริการน้ีโดยรับผิดชอบความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง จะไม่รับผิดชอบปัญหาจากการใช้บริการนี้

การข้ามไปยังพื้นที่หรือประเทศอื่น

เมื่อท่านขับเข้าไปในพื้นที่หรือประเทศที่ไม่อนุญาตให้ใช้สัญญาณเตือน

กล้องตรวจจับความเร็ว แอปน�าทางของท่านจะท�าการปิดบริการ

กล้องตรวจจับความเร็ว ท่านจะไม่ได้รับสัญญาณเตือนกล้องตรวจจับ

ความเร็วในพื้นที่หรือประเทศดังกล่าว
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บางพ้ืนทีห่รอืบางประเทศจะอนญุาตให้ใช้สญัญาณเตือนกล้องตรวจจบั 

ความเร็วแบบจ�ากัด ยกตัวอย่างเช่น อนุญาตเฉพาะสัญญาณเตือน

ส�าหรับกล้องแบบอยู่กับที่หรือสัญญาณเตือนส�าหรับเขตเสี่ยงอันตราย 

แอปน�าทาง ของท่านจะเปลี่ยนเป็นการให้สัญญาณเตือนแบบจ�ากัด

โดยอัตโนมัติเมื่อท่านข้ามไปยังพื้นที่หรือประเทศดังกล่าว

สัญญาณเตือนกล้องตรวจจับความเร็ว

สัญญาณเตือนจะปรากฏขึ้นมาเมื่อท่านเข้าใกล้กล้องตรวจจับความเร็ว 

ซึ่งจะมีวิธีเตือนหลายวิธี ได้แก่

•  สัญลักษณ์จะแสดงขึ้นมาในแถบเส้นทางและในเส้นทางของท่าน 

บนแผนที่

•  ระยะทางของท่านก่อนถึงกล้องตรวจจับจะแสดงขึ้นมาในแถบ 

เส้นทาง

•  อัตราความเร็วจ�ากัดที่ต�าแหน่งกล้องจะแสดงขึ้นมาในแถบเส้นทาง

•  ท่านจะได้ยินเสียงเตือนเมื่อท่านเข้าใกล้กล้อง

•  ในขณะที่ท่านก�าลังเข้าใกล้กล้องหรือขับเข้าไปในพื้นที่ตรวจจับ

ความเร็วเฉลี่ย ท่านจะถูกตรวจจับความเร็ว หากท่านขับขี่ด้วย

ความเร็วเกินกว่าความเร็วที่ก�าหนด 5 กม./ชม. หรือ 3 ไมล์ต่อชม. 

แถบความเร็วจะเปลี่ยนเป็นสีแดง หากท่านขับขี่ด้วยความเร็วต�่ากว่า

ความเร็วที่ก�าหนด 5 กม./ชม. หรือ 3 ไมล์ต่อชม. แถบความเร็วจะ

เปลี่ยนเป็นสีส้ม

เคล็ดลับ: ในมุมมองแผนที่หรือมุมมองน�าทาง ท่านสามารถเลือก

สัญลักษณ์กล้องตรวจจับความเร็วในแถบเส้นทางเพื่อดูประเภทของ

กล้อง อัตราความเร็วสูงสุด และระยะของพื้นที่ตรวจจับความเร็ว

เฉลี่ยได้อีกด้วย ในมุมมองแผนที่ ท่านยังสามารถเลือกกล้องตรวจจับ

ความเร็วที่แสดงอยู่บนเส้นทางของท่านได้
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1 สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ในแผนที่

 

สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่บนแถบเส้นทาง

รายละเอียด

กล้องตรวจจับความเร็วแบบอยู่กับที่ - กล้องประเภทนี้จะตรวจจับ

ความเร็วของรถที่ขับผ่านไปมาโดยกล้องจะอยู่กับที่

2 สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ในแผนที่

สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่บนแถบเส้นทาง

รายละเอียด

กล้องตรวจจับความเร็วแบบเคลื่อนที่ - กล้องประเภทน้ีจะตรวจจับ

ความเร็วของรถที่ขับผ่านไปมาโดยกล้องสามารถถูกเคลื่อนย้ายไปยัง

ต�าแหน่งต่างๆ ได้
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4 สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ในแผนที่

สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่บนแถบเส้นทาง

รายละเอียด

กล้องตรวจจับความเร็วเฉลี่ย - กล้องประเภทนี้จะวัดอัตราความเร็ว

เฉล่ียระหว่างจุดสองจุด ท่านจะได้รับสัญญาณเตือนที่จุดเร่ิมต้นและ 

จุดสิ้นสุดของพื้นที่ตรวจจับความเร็วเฉลี่ย

ในขณะที่ท่านก�าลังขับอยู่ในพื้นที่ตรวจจับความเร็วเฉลี่ย ความเร็ว

เฉลี่ยของท่านจะแสดงขึ้นมาแทนที่ความเร็วปัจจุบันของท่าน ระยะทาง 

ก่อนถึงจุดสิ้นสุดของพื้นที่ตรวจจับความเร็วเฉลี่ยจะแสดงขึ้นมาในแถบ

เส้นทาง

3 สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ในแผนที่

สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่บนแถบเส้นทาง

รายละเอียด

ต�าแหน่งหลักของกล้องตรวจจับความเร็วแบบเคลื่อนที่ - สัญญาณ

เตือนประเภทนี้จะแสดงสถานที่ที่มักมีการใช้กล้องแบบเคลื่อนที่
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6 สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ในแผนที่

สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่บนแถบเส้นทาง

รายละเอียด

กล้องตรวจจับการฝ่าไฟแดง - กล้องประเภทนี้จะตรวจจับรถที่ฝ่าฝืน

กฎจราจร ณ ไฟจราจร

กล้องตรวจจับการฝ่าไฟแดงมีอยู่สองประเภท - ประเภทแรกจะ 

ตรวจจับการขับผ่านไฟแดง ส่วนประเภทที่สองจะตรวจจับการขับผ่าน

ไฟแดงพร้อมกับการเร่งความเร็ว

5 สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ในแผนที่

สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่บนแถบเส้นทาง

รายละเอียด

เขตควบคุมความเร็ว - เขตเหล่านี้อาจมีกล้องตรวจจับความเร็ว 

อยู่หลายตัว

ท่านจะได้รับสัญญาณเตือนท่ีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเขตควบคุม

ความเร็ว ในขณะท่ีท่านก�าลังขับอยู่ในเขตควบคุมความเร็ว ความเร็ว

ปัจจุบนัของท่านจะแสดงขึน้มาพร้อมกบัสญัลกัษณ์เตอืนในแถบเส้นทาง
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8 สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ในแผนที่

สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่บนแถบเส้นทาง

รายละเอียด

บริเวณท่ีมักเกิดอุบัติเหตุ - สัญญาณเตือนประเภทนี้จะปรากฏ 

ในสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อย

ท่านจะได้รับสัญญาณเตือนที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของบริเวณที่มัก

เกิดอุบัติเหตุ ในขณะที่ท่านก�าลังขับอยู่ในบริเวณที่มักเกิดอุบัติเหตุ 

ความเร็วปัจจุบันของท่านจะแสดงขึ้นมาพร้อมกับสัญลักษณ์เตือนใน

แถบเส้นทาง

7 สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่ในแผนที่

สัญลักษณ์ที่แสดงอยู่บนแถบเส้นทาง

รายละเอียด

การควบคุมการจราจร - สัญญาณเตือนประเภทนี้จะเตือนท่านเกี่ยว

กับถนนที่จ�ากัดการขับขี่
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การเปลี่ยนวิธีการแจ้งเตือน

หากต้องการเปลี่ยนวิธีการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกล้องตรวจจับความเร็ว 

ให้เลือกเสียงและการแจ้งเตือนในเมนูการตั้งค่า 

จากนั้นท่านจะสามารถต้ังค่าการแจ้งเตือนส�าหรับกล้องและอันตราย 

ประเภทต่างๆ ได้ ท่านสามารถเลือกเปิดการแจ้งเตือน แจ้งเตือนขณะ

เร่งความเร็วเท่านั้น หรือไม่แจ้งเตือน

หากต้องการปิดการแจ้งเตือนท้ังหมด ให้ปิดกล้องตรวจจับความเร็ว

และอันตราย

สถานที่ของฉัน

เกี่ยวกับสถานที่ของฉัน

สถานที่ของฉันเป็นวิธีเลือกต�าแหน่งที่สะดวกสบายโดยที่ไม่จ�าเป็นต้อง

ค้นหาต�าแหน่งทุกครั้ง ท่านสามารถใช้สถานที่ของฉันเพื่อสร้างรายการ

ที่อยู่ที่ต้องใช้หรือที่อยู่โปรด

เคล็ดลับ: ค�าว่า “ที่โปรด” และ “สถานที่” มีความหมายเหมือนกัน - 

ที่โปรดเป็นสถานที่ที่ท่านไปบ่อย

ในสถานที่ของฉันจะมีรายการดังต่อไปนี้:

•  บ้าน - ต�าแหน่งบ้านของท่านสามารถเป็นได้ทั้งที่อยู่บ้านหรือที่ที่

ท่านไปบ่อยครั้ง ฟีเจอร์นี้สามารถน�าทางท่านไปยังสถานที่ดังกล่าว

ได้อย่างง่ายๆ

•  ที่ท�างาน - ต�าแหน่งที่ท�างานของท่านสามารถเป็นได้ทั้งที่อยู่ที่ท�างาน

หรือที่ที่ท่านไปบ่อยครั้ง ฟีเจอร์นี้สามารถน�าทางท่านไปยังสถานที่ 

ดังกล่าวได้อย่างง่ายๆ

•  จุดหมายล่าสุด - เลือกปุ่มน้ีเพื่อเลือกจุดหมายของท่านจากต�าแหน่ง

ในรายการที่ท่านได้ใช้เป็นจุดหมายล่าสุด ซึ่งรวมถึงจุดแวะพักของ

ท่านด้วย
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•  ต�าแหน่งที่ท�าเครื่องหมาย - ท่านสามารถท�าเครื่องหมายบนต�าแหน่ง

และเพิ่มลงไปในสถานที่ของฉันแบบชั่วคราว

ท่านสามารถเพิ่มต�าแหน่งลงไปในสถานท่ีของฉันได้ในหน้าสถานที่

ของฉันโดยตรงโดยการเลือกต�าแหน่งจากแผนที่ ค้นหาต�าแหน่ง หรือ 

ท�าเครื่องหมายต�าแหน่ง

ท่านสามารถอัพโหลดรายการ POI ชุมชนโดยใช้ MyDrive และเลือก

ให้แสดงต�าแหน่ง POI บนแผนที่

ต�าแหน่งบ้าน ต�าแหน่งท่ีท�างาน ต�าแหน่งที่ท�าเคร่ืองหมาย และ

ต�าแหน่งที่ท่านได้เพิ่มเข้าไปจะปรากฏอยู่ในรายการสถานท่ีของฉัน

และแสดงขึ้นมาเป็นเครื่องหมายบนแผนที่

การตั้งต�าแหน่งบ้านหรือที่ท�างานของท่าน

ท่านสามารถตั้งต�าแหน่งบ้านหรือที่ท�างานของท่านด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

การตั้งต�าแหน่งบ้านหรือที่ท�างานของท่านด้วยสถานที่ของฉัน

1 เลือกสถานที่ของฉันในเมนูหลัก

2 เลือกเพิ่มบ้านหรือเพิ่มที่ท�างาน

เคล็ดลบั: หากต้องการตัง้ค่าต�าแหน่งบ้าน ท่านยงัสามารถเลอืกเพิม่บ้าน 

จากเมนูหลักได้

3 หากต้องการเลือกต�าแหน่งส�าหรับบ้านหรือที่ท�างาน ให้ด�าเนิน

การข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

•  ซูมเข้าไปบนแผนที่ในต�าแหน่งที่ท่านต้องการเลือก กดค้างเพื่อ

เลือกต�าแหน่ง จากนั้นจึงเลือกก�าหนด

•  เลือกปุ่มค้นหาและท�าการค้นหาต�าแหน่ง เลือกต�าแหน่งเพื่อตั้ง

เป็นบ้านหรือที่ท�างาน จากนั้นจึงเลือกก�าหนด

การตั้งต�าแหน่งบ้านหรือที่ท�างานของท่านด้วยแผนที่

1 ในมุมมองแผนที่ ให้เลื่อนแผนที่และซูมเข้าจนกว่าท่านจะเห็น

ต�าแหน่งบ้านหรือที่ท�างานของท่าน

2 กดค้างเพื่อเลือกต�าแหน่ง
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เมนูป๊อปอัพจะแสดงที่อยู่ที่ใกล้ที่สุด

1 เปิดเมนูป๊อปอัพและเลือกเพิ่มลงในสถานที่ของฉัน

2 ในแถบชื่อ ให้กรอกชื่อ “Home” หรือ “Work”

หมายเหตุ: ตัวอักษรตัวแรกของ “Home” และ “Work” จะต้อง
เป็นตัวพิมพ์ใหญ่

3 บันทึกต�าแหน่ง

ต�าแหน่งบ้านหรือที่ท�างานของท่านจะแสดงขึ้นมาบนแผนที่

การเปลี่ยนต�าแหน่งบ้านของท่าน

ท่านสามารถเปลี่ยนต�าแหน่งบ้านของท่านด้วยวิธีดังต่อไปนี้

การเปลี่ยนต�าแหน่งบ้านของท่านด้วยสถานที่ของฉัน

1 เลือกสถานที่ของฉันในเมนูหลัก

2 เลือกบ้าน

ต�าแหน่งบ้านของท่านจะแสดงขึ้นมาบนแผนท่ีพร้อมกับเมน ู

ป๊อปอัพ

3 เลือกแก้ไขต�าแหน่ง

4 หากต้องการเลือกต�าแหน่งบ้านใหม่ ให้ด�าเนินการข้อใดข้อหนึ่ง

ดังต่อไปนี้:

•  ซูมเข้าไปบนแผนที่ในต�าแหน่งที่ท่านต้องการเลือก กดค้างเพื่อ

เลือกต�าแหน่ง จากนั้นจึงเลือกสัญลักษณ์ต�าแหน่งบ้าน

•  เลือกปุ่มค้นหาและท�าการค้นหาต�าแหน่ง เลือกต�าแหน่งเพื่อ

ก�าหนดบ้าน เลือกก�าหนดต�าแหน่งบ้าน
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การเปลี่ยนต�าแหน่งบ้านของท่านด้วยแผนที่

1 ในมุมมองแผนท่ี ให้เลื่อนแผนที่และซูมเข้าจนกว่าท่านจะเห็น

ต�าแหน่งบ้านใหม่ของท่าน

2 เลือกต�าแหน่งโดยกดค้างที่หน้าจอเป็นเวลาประมาณหนึ่งวินาที

เมนูป๊อปอัพจะแสดงที่อยู่ที่ใกล้ที่สุด

1 เปิดเมนูป๊อปอัพและเลือกเพิ่มลงในสถานที่ของฉัน

2 ในแถบชื่อ ให้กรอกชื่อ “Home”

หมายเหตุ: ตัวอักษรตัวแรกของ “Home” ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

3 เลือกเพิ่มต�าแหน่งบ้านของท่านจะถูกเปลี่ยนเป็นต�าแหน่งใหม่

การเพิ่มต�าแหน่งจากสถานที่ของฉัน

1 เลือกสถานที่ของฉันในเมนูหลัก

2 เลือกเพิ่มสถานที่ใหม่

3 หากต้องการเลือกต�าแหน่ง ให้ด�าเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

•  ซูมเข้าไปบนแผนท่ีในต�าแหน่งที่ท่านต้องการเลือก กดค้างเพื่อ

เลือกต�าแหน่ง จากนั้นจึงเลือกสัญลักษณ์เพิ่มต�าแหน่ง

•  ค้นหาต�าแหน่ง เลือกแสดงบนแผนที่ จากนั้นจึงเลือกสัญลักษณ ์

เพิ่มต�าแหน่ง

ชื่อต�าแหน่งจะปรากฏในหน้าจอการแก้ไข

4 เปลี่ยนชื่อต�าแหน่งเป็นชื่อที่ท่านจ�าได้ง่าย

5 เลือกเสร็จสิ้นเพื่อบันทึกต�าแหน่งของท่านลงในรายการสถานท่ี

ของฉัน
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เพิ่มต�าแหน่งลงในสถานที่ของฉันจากแผนที่

1 เลื่อนแผนท่ีและซูมเข้าจนกว่าท่านจะเห็นจุดหมายที่ต้องการ 

เดินทางไป

2 กดค้างเพื่อเลือกต�าแหน่ง

5 เปลี่ยนชื่อต�าแหน่งเป็นชื่อที่ท่านจ�าได้ง่าย

6 เลือกเสร็จสิ้นเพื่อบันทึกต�าแหน่งของท่านลงในรายการสถานท่ี

ของฉัน ต�าแหน่งที่ท่านเพิ่มจะแสดงขึ้นมาเป็นเครื่องหมายบน

แผนที่

3 เลือกปุ่ม เมนูป๊อปอัพ

4 เลือกเพิ่มลงในสถานที่ของฉัน

 ชื่อต�าแหน่งจะแสดงขึ้นมาในหน้าจอการแก้ไข
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การเพิ่มต�าแหน่งลงในสถานที่ของฉันด้วยการค้นหา

1 ค้นหาต�าแหน่ง

2 เลือกต�าแหน่งแล้วจึงเลือกแสดงบนแผนที่

3 เมื่อมุมมองแผนท่ีแสดงต�าแหน่งขึ้นมา ให้เลือกปุ่ม เมน ู

ป๊อปอัพ

4 เลือกเพิ่มลงในสถานที่ของฉัน

 ชื่อต�าแหน่งจะปรากฏในหน้าจอการแก้ไข

5 เปลี่ยนชื่อต�าแหน่งเป็นชื่อที่ท่านจ�าได้ง่าย

6 เลือกเสร็จสิ้นเพื่อบันทึกต�าแหน่งของท่านลงในรายการสถานท่ี

ของฉัน

การลบจุดหมายล่าสุดจากสถานที่ของฉัน

1 เลือกสถานที่ของฉันในเมนูหลัก

2 เลือกจุดหมายล่าสุด

3 เลือกแก้ไขรายการ

4 เลือกจุดหมายที่ท่านต้องการลบ

5 เลือกลบ

การลบต�าแหน่งจากสถานที่ของฉัน

1 เลือกสถานที่ของฉันในเมนูหลัก

2 เลือกแก้ไขรายการ

3 เลือกต�าแหน่งที่ท่านต้องการลบ

4 เลือกลบ
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การตั้งค่า

การแสดงผล

เลือกการตั้งค่าในเมนูหลักแล้วจึงเลือกการแสดงผล

บนหน้าจอนี้ ท่านจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

•  หน้าจอ

 เลือกหน้าจอเพื่อเปลี่ยนการแสดงผลในหน้าจอ

•  แถบเส้นทาง

 เลือกแถบเส้นทางเพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่ท่านเห็นในแถบข้อมูล

•  แสดงรายการ POI บนแผนที่

 เลือกแสดงรายการ POI บนแผนที่เพื่อเลือกรายการ POI ที่ท่าน

ต้องการแสดงบนแผนที่

หมายเหตุ: อุปกรณ์หรือแอปน�าทาง บางรุ่นอาจไม่มีแสดงรายการ 
POI บนแผนที่

•  มุมมองน�าทาง

 เลือกมุมมองน�าทางเพื่อเปลี่ยนข้อมูลที่ท่านเห็นในมุมมองน�าทาง

•  การซูมอัตโนมัติ

 เลือกการซูมอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนวิธีดูทางแยกขณะที่ท่านขับรถ

•  ตัวอย่างทางลงทางด่วน

 เลือกตัวอย่างทางลงทางด่วนเพื่อเปลี่ยนวิธีดูทางลงทางด่วนหรือ 

ทางแยกบนเส้นทางของท่าน

•  การเปลี่ยนมุมมองแผนที่อัตโนมัติ

 การเปลี่ยนมุมมองแผนที่อัตโนมัติจะถูกเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น 

ซึ่งหมายความว่าแอปน�าทาง ของท่านจะแสดงมุมมองแผนที่เมื่อมี

การแนะน�าเส้นทางส�ารองรวมถึงสถานการณ์ต่างๆ หรือแอปน�าทาง 

ของท่านจะแสดงมุมมองน�าทางเม่ือท่านเริ่มขับรถและเร่งความเร็ว 

เป็นต้น เลือกการตั้งค่าน้ีหากท่านต้องการปิดการเปลี่ยนมุมมอง

อัตโนมัติระหว่างมุมมองน�าทางและมุมมองแผนที่
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หน้าจอ

เลือกการตั้งค่าในเมนูหลักแล้วจึงเลือกการแสดงผล

สีรูปแบบ

เลือกสีรูปแบบเพื่อเปลี่ยนสีหลักที่ใช้ในเมนู ปุ่ม และไอคอน

แถบเส้นทาง

เลือกการตั้งค่าในเมนูหลักแล้วจึงเลือกการแสดงผล

เลือกข้อมูลจุดหมายเพื่อเปลี่ยนข้อมูลการถึงจุดหมายที่ท่านเห็นบน

แถบเส้นทาง

เลือกข้อมูลเส้นทางเพื่อเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางที่ท ่านเห็นบนแถบ 

เส้นทาง

แสดงเวลาปัจจุบัน

เลอืกการตัง้ค่านีเ้พือ่แสดงเวลาปัจจบุนัในมมุมองน�าทาง เมือ่เปิดใช้งาน 

เวลาปัจจุบันจะแสดงอยู่ด้านล่างแถบเส้นทาง

แสดงแถบเส้นทางแบบกว้างหากแสดงได้

แถบเส้นทางแบบกว้างจะไม่แสดงเป็นค่าเริ่มต้น ท่านสามารถเลือก 

การตั้งค่านี้เพื่อเปิดใช้งานแถบเส้นทางแบบกว้างในมุมมองน�าทาง

หมายเหตุ: แถบเส้นทางแบบกว้างสามารถแสดงขึ้นมาเฉพาะกรณีที่
หน้าจอมีขนาดกว้างพอเท่านั้น

เมื่อแถบเส้นทางแบบกว้างแสดงข้ึนมา ท่านจะเห็นข้อมูลเพิ่มเติม 

เกี่ยวกับเส้นทางของท่าน
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ข้อมูลการถึงจุดหมาย

เลือกข้อมูลการถึงจุดหมายเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

•  แสดงระยะทางที่เหลือ

 เลือกการตั้งค่านี้เพื่อแสดงระยะทางท่ีเหลือของการเดินทางในแถบ

ข้อมูลการถึงจุดหมายในระหว่างการน�าทาง

•  แสดงเวลาที่เหลือ

 เลือกการตั้งค่านี้เพื่อแสดงเวลาที่เหลือของการเดินทางในแถบข้อมูล

การถึงจุดหมายในระหว่างการน�าทาง

•  สลับระหว่างระยะทางกับเวลาโดยอัตโนมัติ

 เลือกการตั้งค่านี้เพื่อควบคุมการสลับอัตโนมัติระหว่างระยะทาง 

ที่เหลือกับเวลาที่เหลือในแถบข้อมูลการถึงจุดหมาย

•  แสดงข้อมูลการถึงจุดหมายส�าหรับ

 ใช้การตั้งค่าน้ีเพ่ือควบคุมให้ระบบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจุดหมายหรือ

แสดงจุดแวะพักถัดไปในแถบข้อมูลการถึงจุดหมาย

เคล็ดลับ: หากต้องการทราบว่าแถบข้อมูลต่างๆ อยู่ที่จุดใดในมุมมอง

น�าทางหรือมุมมองแผนที่ ให้ดูสิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอ
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ข้อมูลเส้นทาง

ท่านสามารถเลือกแถบเครื่องมือให้แสดงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ได้:

•  การจอดรถ

 เลือกการตั้งค่านี้เพื่อดูที่จอดรถและการจอดรถ

•  ปั๊มน�้ามัน

 เลือกการตั้งค่านี้เพื่อดูปั๊มน�้ามันบนเส้นทางของท่าน

•  จุดแวะพัก

 เลือกการตั้งค่านี้เพื่อดูจุดแวะพักบนเส้นทางของท่าน

•  จุดพักรถ

 เลือกการตั้งค่านี้เพื่อดูจุดพักรถบนเส้นทางของท่าน

มุมมองน�าทาง

ในมุมมองน�าทาง ท่านจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

•  แสดงชื่อถนนปัจจุบัน

 การตั้งค่านี้จะแสดงชื่อถนนที่ท่านก�าลังขับขี่อยู่

•  รูปแบบมุมมองน�าทาง

 เลือกการตั้งค่าน้ีเพื่อเลือกมุมมองน�าทางแบบสามมิติหรือสองมิติ  

มุมมองน�าทางทั้งแบบสองมิติและสามมิติจะเลื่อนตามทิศทาง 

การเดินทางของท่าน
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การซูมอัตโนมัติ

เลือกการซูมอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนการต้ังค่าส�าหรับการซูมอัตโนมัติ

ในมุมมองน�าทางเมื่อท่านเข้าใกล้ทางโค้งหรือทางแยก การซูมเข้า

สามารถท�าให้ขับผ่านทางโค้งหรือทางแยกได้ง่ายขึ้น

•  ซูมเข้าในทางโค้งถัดไป

 ทางโค้งและทางแยกท้ังหมดบนเส้นทางของท่านจะถูกซูมเข้าใน

ระดับสูงสุด

•  ตามประเภทถนน

 ทางโค้งและทางแยกต่างๆ บนเส้นทางของท่านจะถูกซูมเข้าในระดับ

มาตรฐานส�าหรับประเภทของถนนที่ท่านอยู่

•  ปิด

 ทางโค้งและทางแยกจะไม่ถูกซูมเข้า

เสียง

เลือกการตั้งค่าในเมนูหลักแล้วจึงเลือกเสียง

การเลือกเสียง

กดเลือกเสียงเพ่ือเปลี่ยนเสียงที่บอกทิศทางและค�าแนะน�าเส้นทางอื่นๆ 

ระบบมีเสียงหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ โดยเสียงเหล่านี้เป็นเสียงที่

บันทึกจากนักพากย์

การตั้งค่าค�าแนะน�า

•  อ่านออกเสียงค�าแนะน�าบอกทาง

 ยกตัวอย่างเช่น หากท่านเปิดการต้ังค่าน้ี ท่านจะได้ยินค�าแนะน�า

บอกทาง เช่น “เมื่อขับไปแล้ว 2 กม. ให้เลี้ยวออกทางขวา” หรือ 

“ตรงไปแล้วเลี้ยวซ้าย”
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แผนที่

เลือกการตั้งค่าในเมนูหลักแล้วจึงเลือกแผนที่

การเปลี่ยนแผนที่

เลือกเปลี่ยนแผนที่เพื่อเปลี่ยนแผนที่ที่ท่านก�าลังใช้งาน

ท่านสามารถเลือกจากแผนที่ที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจ�าภายในรถ

หรือการ์ดหน่วยความจ�าในกรณีที่แอปน�าทาง ของท่านมีช่องใส่การ์ด

หน่วยความจ�า

หมายเหตุ: ถึงแม้ท่านจะสามารถจัดเก็บแผนท่ีในแอปน�าทาง  
ของท่านได้มากกว่าหนึ่งแผนที่ แต่ท่านสามารถใช้แผนที่ในการ
วางแผนเส้นทางและน�าทางได้ครั้งละแผนที่เท่านั้น

การวางแผนเส้นทาง

เลือกการตั้งค่าในเมนูหลักแล้วจึงเลือกการวางแผนเส้นทาง

แนะน�าจุดหมาย

เมื่อไม่วางแผนเส้นทาง อุปกรณ์ของท่านจะเรียนรู้นิสัยการขับขี่ใน

กิจวัตรประจ�าวันของท่านไปจนถึงสถานที่โปรดที่บันทึกไว้ ตลอดจน

คาดการณ์จุดหมายเมื่อท่านปลุกอุปกรณ์จากโหมดสลีป ยกตัวอย่าง

เช่น เวลาขับรถไปท�างานในตอนเช้า

เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อรับค�าแนะน�าไปยังจุดหมายหรือปิดการใช้

งานหากท่านไม่ต้องการค�าแนะน�าไปยังจุดหมาย
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เมื่อมีเส้นทางที่เร็วกว่า

หากระบบพบเส้นทางท่ีเร็วกว่าในขณะที่ท่านก�าลังขับรถ HD Traffic  

จะสามารถก�าหนดการเดนิทางของท่านใหม่เพ่ือใช้เส้นทางท่ีเร็วกว่าเดิม  

เลือกจากตัวเลือกดังต่อไปนี้:

•  ใช้เส้นทางที่เร็วที่สุดเสมอ - ระบบจะเลือกเส้นทางที่เร็วที่สุดเสมอ

•  ถามก่อนเลือก - ระบบจะถามว่าท่านต้องการใช้เส้นทางที่เร็วกว่า

ปัจจุบันหรือไม่ ท่านสามารถเลือกเส้นทางที่เร็วกว่าได้ด้วยตัวเอง

หรือท่านสามารถเลือกเส้นทางดังกล่าวโดยขยับพวงมาลัยไปใน

ทิศทางนั้น

•  อย่าถามฉัน - อุปกรณ์ของท่านจะไม่หาเส้นทางที่เร็วกว่าให้ท่าน

วางแผนเส้นทางประเภทนี้เสมอ

ท่านสามารถเลือกประเภทของเส้นทางได้ดังต่อไปนี้:

•  เส้นทางที่เร็วที่สุด - เส้นทางที่ใช้เวลาน้อยที่สุด

•  เส้นทางท่ีสั้นที่สุด - ระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างต�าแหน่งที่ท่านตั้งไว้ 

เส้นทางนี้อาจไม่ใช่เส้นทางที่เร็วที่สุด โดยเฉพาะในกรณีที่เส้นทางดัง

กล่าวเป็นเส้นทางผ่านตัวเมือง

•  เส้นทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด - เส้นทางที่ประหยัด

น�้ามันมากที่สุดในการเดินทางของท่าน

•  หลีกเลี่ยงทางด่วน - เส้นทางประเภทนี้จะหลีกเลี่ยงทางด่วนทั้งหมด

•  เส้นทางเดินเท้า - เส้นทางที่ออกแบบมาส�าหรับเดินทางด้วยเท้า

•  เส้นทางจักรยาน - เส้นทางที่ออกแบบมาส�าหรับเดินทางด้วย

จักรยาน
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เลี่ยงทุกเส้นทาง

ท่านสามารถเลือกท่ีจะหลีกเลี่ยงเรือข้ามฝากและรถไฟขนส่งรถยนต์ 

ถนนเก็บค่าผ่านทาง เลนคาร์พูล และถนนลูกรังได้ ต้ังวิธีท่ีแอป 

น�าทาง ใช้ในการจัดการคุณสมบัติของถนนแต่ละเส้นเหล่าน้ีเมื่อ

อุปกรณ์ค�านวณหาเส้นทาง

เลนคาร์พูลบางครั้งก็เป็นที่รู้จักในชื่อช่องเดินรถมวลชน (HOV) ซึ่งอาจ

ไม่มีในบางประเทศ ส�าหรับการขับขี่บนเลนเหล่านี้ ท่านอาจต้องมีผู้

โดยสารในรถมากกว่าหนึ่งคนหรือรถของท่านอาจจ�าเป็นต้องใช้น�้ามัน

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

เสียงและสัญญาณเตือน

เลือกการตั้งค่าในเมนูหลักแล้วจึงเลือกเสียงและสัญญาณเตือน

บนหน้าจอนี้ ท่านจะสามารถเปลี่ยนเสียงและสัญญาณเตือนได้

ค�าเตือนเพื่อความปลอดภัย

เลือกการตั้งค่าในเมนูหลักแล้วจึงเลือกเสียงและสัญญาณเตือน

เลือกค�าเตือนเพื่อความปลอดภัย จากนั้นท่านจะสามารถตั้งค่าการ 

แจ้งเตือนส�าหรับโซนอันตรายและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ประเภทต่างๆ ได้ ท่านสามารถตั้งให้เปิดการแจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน 

หรือแจ้งเตือนขณะเร่งความเร็วเท่านั้น

•  การจราจรติดขัดข้างหน้า

สัญญาณเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นทันทีที่ท่านเข้าใกล้การจราจรติดขัด

•  เมื่อเร่งความเร็ว

สัญญาณเตือนน้ีจะปรากฏขึ้นทันทีท่ีท่านใช้ความเร็วเกินอัตรา

ความเร็วจ�ากัดมากกว่า 5 กม./ชม. หรือ 3 ไมล์ต่อชม. เมื่อท่านเร่ง

ความเร็ว แถบความเร็วก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงในมุมมองน�าทาง
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ค�าเตือนเพื่อความปลอดภัย

เลือกการตั้งค่าในเมนูหลักแล้วจึงเลือกเสียงและสัญญาณเตือน

เลือกค�าเตือนเพื่อความปลอดภัย จากนั้นท่านจะสามารถต้ังค่าการ 

แจ้งเตอืนส�าหรับโซนอันตรายและความเสีย่งด้านความปลอดภยัประเภท 

ต่างๆ ได้ ท่านสามารถต้ังให้เปิดการแจ้งเตอืน ไม่แจ้งเตือน หรอืแจ้งเตอืน 

ขณะเร่งความเร็วเท่านั้น

•  โซนอันตราย

สัญญาณเตือนประเภทนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะในประเทศฝรั่งเศสซึ่ง

จะมีเตือนเฉพาะโซนอันตรายเท่านั้น

•  บริเวณที่มักเกิดอุบัติเหตุ

สัญญาณเตือนประเภทนี้จะปรากฏในสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุทาง 

ถนนบ่อย

•  เขตเสี่ยง

สญัญาณเตอืนประเภทนีจ้ะปรากฏขึน้เฉพาะในประเทศฝรัง่เศสซึง่จะมี

เตอืนเฉพาะโซนอันตรายเท่านัน้

•  เมื่อเร่งความเร็ว

สญัญาณเตอืนนีจ้ะปรากฏขึน้ทนัทีทีท่่านใช้ความเร็วเกนิอัตราความเรว็

จ�ากัดมากกว่า 5 กม./ชม. หรือ 3 ไมล์ต่อชม. เม่ือท่านเร่งความเร็ว  

แถบความเรว็กจ็ะเปลีย่นเป็นสแีดงในมมุมองน�าทาง
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สัญญาณเตือนกล้องตรวจจับความเร็ว

เลือกการตั้งค่าในเมนูหลักแล้วจึงเลือกเสียงและสัญญาณเตือน

เลือกสัญญาณเตือนกล้องตรวจจับความเร็วท่ีจะเตือนเก่ียวกับกล้อง

ดักจับความเร็วและจุดดักจับความเร็วหลัก จากนั้นท่านจะสามารถ

ตั้งค่าการแจ้งเตือนส�าหรับกล้องประเภทต่างๆ ได้ ท่านสามารถต้ังให้

เปิดการแจ้งเตือน ไม่แจ้งเตือน หรือแจ้งเตือนขณะเร่งความเร็วเท่านั้น

ภาษาและหน่วย

เลือกการตั้งค่าในเมนูหลักแล้วจึงเลือกหน่วย

เลือกการต้ังค่าน้ีเพื่อเลือกหน่วยของอุปกรณ์ของท่านส�าหรับฟีเจอร์

ต่างๆ เช่น การวางแผนเส้นทาง หากท่านต้องการให้ GPS ก�าหนด

หน่วย ให้เลือกอัตโนมัติ
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ระบบ

เลือกการตั้งค่าในเมนูหลักแล้วจึงเลือกระบบ

บนหน้าจอนี้ ท่านจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

•  รีเซ็ต

เลือกการตั้งค่านี้เพ่ือลบสถานท่ีท่ีบันทึกไว้ทั้งหมดและการตั้งค่าของ

ท่าน ตลอดจนคืนการตั้งค่ามาตรฐานโรงงานให้แอปน�าทาง ของท่าน 

ซึ่งรวมถึงภาษา การตั้งค่าเสียง การตั้งค่าสัญญาณเตือน และรูปแบบ

นี่ไม่ใช่การอัพเดตซอฟต์แวร์และจะไม่ส่งผลกระทบต่อรุ ่นของ 

แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งบนแอปน�าทางของท่าน

การขอความช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือ

เลือกความช่วยเหลือจากเมนูหลัก

ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ท่านสามารถขอความช่วยเหลือเพ่ิมเติมได้โดยไปท่ี tomtom.com/

support
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สภาพอากาศ

ค้นหาที่อยู่สภาพอากาศ

คลิกโมดูลสภาพอากาศบนหน้าโฮมเพื่อเป ิดหน้าสภาพอากาศ  

ท ่านสามารถดูสภาพอากาศในอนาคตได ้ห ้าวัน ท ่านสามารถ 

เปลี่ยนเมืองเพื่อค้นหาเมืองที่ต้องการ
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ข่าว

คลิกการ์ดข่าวบนหน้าโฮมเพ่ือเปิดอินเตอร์เฟสข่าว ผู้ใช้งานสามารถ

สมัครสมาชิกเพื่อรับเนื้อหาเฉพาะทางที่สนใจได้

การตั้งค่าสภาพอากาศ
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สภาพอากาศ

สมัครสมาชิกในหมวดหมู่ที่สนใจรายละเอียดข่าว
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แอปพลิเคชันมือถือ

ส�าหรับรถยนต์ที่มีอินเทอร์เน็ตในรถ ผู้ใช้งานสามารถควบคุมรถยนต์

ในระยะไกลผ่านแอปพลิเคชันมือถือ ดูสถานะรถยนต์ วางแผนเส้นทาง 

การเดินทาง สังเกตต�าแหน่งรถยนต์ จัดการข้อมูลรถยนต์ และอื่นๆ

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในด้วยสองวิธีดังต่อไปนี้:

1 สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดลิงก์

2 ดาวน์โหลดจากร้านแอปพลิเคชัน

• ส�าหรับระบบปฏิบัติการ IOS ผู้ใช้งานสามารถค้นหาค�าว่า 

“MG iSMART” ใน App Store และท�าการดาวน์โหลดลงเครือ่ง

• ส�าหรบัระบบปฏิบัตกิาร Android ผูใ้ช้งานสามารถค้นหาค�าว่า  

“MG iSMART” ใน Google Play Store และท�าการ

ดาวน์โหลดลงเครื่อง

หมายเหตุ: ส�าหรับระบบ IOS มือถือของท่านต้องเป็นระบบ IOS 
8.0 และ IOS 8.0 ขึ้นไปจึงจะสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง 
แอปพลิเคชันได้

หมายเหตุ: ส�าหรับระบบ Andriod มือถือของท่านต้องเป็นระบบ  
Android 5.0 ขึ้นไปจึงจะสามารถดาวน ์โหลดและติดตั้ ง 
แอปพลิเคชันได้
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ลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้

อินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชัน

แตะ [ลงทะเบียน] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชันเพื่อเปิด

อินเตอร์เฟสการลงทะเบียน ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนด้วยหมายเลข

โทรศัพท์มือถือของตนเองได้

หลงัเสรจ็สิน้การลงทะเบยีนบญัช ีให้แตะ [ลงช่ือเข้าใช้] ในอนิเตอร์เฟสหลกั 

เพื่อเปิดอินเตอร์เฟสลงชื่อเข้าใช้ ผู ้ใช้งานสามารถลงชื่อเข้าใช้ใน 

แอปพลิเคชันโดยการกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือและรหัสผ่าน
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รีโมทควบคุม

แตะ [รีโมทควบคุม] ในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเปิดอินเตอร์เฟสรีโมท

ควบคุมรถยนต์

• ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะรถยนต์ได้

• ผู้ใช้งานสามารถล็อกหรือปลดล็อกรถยนต์ในออฟฟิศของตนเองได้

• ผู ้ใช้งานสามารถเปิดหรือปิดเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ใน 

ฤดูร้อนได้

• ผู้ใช้งานสามารถหารถยนต์ของตนเองในลานจอดรถอย่างรวดเร็ว

ด้วยฟังก์ชัน “ค้นหารถยนต์” ได้
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สถานะรถยนต์

หลังจากลงชื่อเข้าใช้ในแอปพลิเคชัน ระบบจะท�าการตรวจสอบ

ข้อมูลสถานะรถยนต์โดยอัตโนมัติซึ่งจะทดสอบรายการต่างๆ เช่น 

สถานะการล็อกประตู แรงดันยาง และสถานะเครื่องยนต์เป็นหลัก  

หากรถยนต์มีความผิดปกติ แอปพลิเคชันจะแสดงความผิดปกติและ

เจาะจงสาเหตุ ผูใ้ช้งานสามารถไปยงัผูจ้�าหน่ายทีอ่ยูใ่กล้เคยีงเพือ่เข้ารบั 

บริการตรวจสอบรถยนต์ หากรถในสภาพปกติ ผู้ใช้งานจะสามารถ 

ใช้รถได้อย่างปลอดภัย
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แอปพลิเคชันมือถือ

ล็อก/ปลดล็อกประตู

1 แตะไอคอน [ล็อก] หรือ [ปลดล็อก]

2 กรอกรหัส PIN ตามข้อความของแอปพลิเคชัน หากรหัส PIN  

ผิดพลาด ให้กรอกรหัสใหม่

3 เมื่อเซิร์ฟเวอร์ยืนยันรหัส PIN เสร็จแล้ว รถยนต์จะท�าการล็อก/

ปลดล็อกประตูและแอปพลิเคชันก็จะแสดงข้อมูลผลลัพธ์
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การเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ

1 แตะไอคอน [เปิด A/C] หรือ [ปิด A/C]

2 กรอกรหัส PIN ตามข้อความของแอปพลิเคชัน หากรหัส PIN  

ผิดพลาด ให้กรอกรหัสใหม่

3 เมื่อเซิร์ฟเวอร์ยืนยันรหัส PIN เสร็จแล้ว รถยนต์จะท�าการ

เปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศและแอปพลิเคชันก็จะแสดง

ข้อมูลผลลัพธ์

หมายเหตุ: เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เครื่องยนต์จะสตาร์ท
ข้ึนมาแต่รถจะไม่สามารถวิ่งได้ และเมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ 
เครื่องยนต์จะดับลง

หมายเหตุ: หากไม่มีการด�าเนินการทางกายภาพใดๆ ต่อรถยนต ์
ในช่วง 10 นาที  ทั้งเครื่องยนต์และเครื่องปรับอากาศจะดับลง

หมายเหตุ: รุ ่นรถดังนี้สามารถใช้งานฟังก์ชันรีโมทเปิด/ปิด 
เครื่องปรับอากาศได้
MG EXTENDER GC GRAND 2.0 X 6AT
MG EXTENDER DC GRAND 2.0 X 6AT
MG EXTENDER DC GRAND 4WD 2.0 X 6AT
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แอปพลิเคชันมือถือ

ค้นหารถยนต์

• ไปที่รถยนต์ ฟังก์ชันนี้ใช้ส�าหรับค้นหารถในระยะใกล้ รวมถึงบอก

เส้นทางส�าหรับเดินไปยังรถยนต์

• แตร/ไฟกระพริบ ฟังก์ชันนี้เหมาะสมส�าหรับผู้ใช้งานที่หารถไม่เจอ 

ยกตัวอย่างเช่น ในลานจอดรถใต้ดิน ในตอนกลางคืน เป็นต้น  

ให้แตะ [บีบแตร/ไฟกระพริบ] และกรอกรหัส PIN หลังจากยืนยัน

ส�าเร็จแล้ว รถยนต์จะส่งเสียงและกระพริบไฟเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งาน 

หารถเจอ แตะอีกครั้งเพื่อปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้
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แผนการเดินทาง

แตะ [การเดินทาง] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชันเพื่อเปิด

อินเตอร์เฟสการค้นหา POI ผู้ใช้งานสามารถค้นหา POI ที่แนะน�า

โดยระบบ เช่น “ผู ้จ�าหน่าย MG”, “ท่ีจอดรถ”, “ปั ๊มน�้ามัน”,  

“ร้านอาหาร”, “โรงภาพยนตร์”, “ธนาคาร” ฯลฯ ผู้ใช้งานยังสามารถ

กรอก POI ที่ต้องการด้วยตนเองได้

• ผู้ใช้งานสามารถส่ง POI ท่ีพบในการค้นหาไปยังระบบเครื่องเสียง

บนรถและใช้ที่อยู่นั้นส�าหรับการน�าทาง

• หากผู้ใช้งานไม่ต้องการไปยัง POI ที่พบในผลการค้นหาในขณะนั้น 

ผู้ใช้งานก็สามารถแตะ [บันทึก] เพื่อบันทึก POI ไปยังรายการโปรด 

คลิกรายการโปรดในมุมขวาบนเพื่อดูข้อมูล POI ที่จัดเก็บไว้

• แตะสร้างแผนการเดินทางเพ่ือเปิดอินเตอร์เฟสการระบุแผนการ 

เดินทางแผนการเดินทางสามารถถูกส่งไปยังระบบเคร่ืองเสียง 

บนรถหลังจากกรอกข้อมูลที่จ�าเป็นตามข้อความที่แสดงขึ้นมา
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ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์

แตะ [ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชัน

เพื่อเปิดอินเตอร์เฟสรั้วไฟฟ้า รั้วไฟฟ้าสามารถสร้างเกราะป้องกัน

ส�าหรับการใช้รถยนต์และบอกสภาวะของรถในแอปพลิเคชันอยู ่

ตลอดเวลา

ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่ารั้วไฟฟ้าที่บ้าน บริษัท โรงเรียน หรือต�าแหน่ง 

อื่นๆ ได้ ให้เลือกรัศมีที่ต้องการ และตั้งข้อความแบบก�าหนดเองที่แสดง

ขึ้นมาเมื่อรถยนต์เข้าหรือออกจากพื้นท่ีที่ก�าหนด เมื่อรถยนต์เคล่ือน

ออกจากพื้นที่ที่ก�าหนด สัญญาณเตือนรักษาความปลอดภัยจะท�างาน

และแอปพลิเคชันจะส่งข้อความสั้นๆ ไปยังเจ้าของรถ
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การจัดการรถยนต์

แตะ [การจัดการรถยนต์] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชันเพื่อ

เปิดอินเตอร์เฟสการจัดการรถยนต์ ซึ่งจะแสดงข้อมูลของรถท่ีได้ผูกไว้

กับผู้ใช้งาน

หากผู ้ใช้งานมีรถมากกว่าหนึ่งคัน ให้แตะปุ ่ม [เพิ่ม] ที่มุมขวาบน  

กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่จะเพ่ิมใหม่ตามข้อความที่แสดงขึ้นมา

เพ่ือเพ่ิมรถคันดังกล่าว และผู้ใช้งานสามารถสลับไปยังรถที่ก�าลังใช้อยู่

ในปัจจุบันและเข้าควบคุมรถได้อย่างอิสระ
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การจัดการบ�ารุงรักษา

แตะ [การจัดการบ�ารุงรักษา] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชัน 

เพื่อเปิดอินเตอร์เฟสข้อมูลการบ�ารุงรักษา ข้อมูลการบ�ารุงรักษา ได้แก ่

บริการของผู้จ�าหน่าย โมบายเซอร์วิส รายการนัดหมาย และประวัติ 

การบ�ารุงรักษา
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การบริการของผู้จ�าหน่าย

แตะ [การบริการของผู้จ�าหน่าย] ในอินเตอร์เฟสหลักของการจัดการ

บ�ารุงรักษาเพื่อเปิดอินเตอร์เฟสการค้นหาผู้จ�าหน่าย ผู้ใช้งานสามารถ

กรอกชื่อผู้จ�าหน่ายที่ต้องการด้วยตนเองได้

• ผู ้ ใช ้งานสามารถส่งผู ้จ�าหน่ายที่พบในการค้นหาไปยังระบบ 

เครื่องเสียงบนรถและใช้ที่อยู่นั้นส�าหรับการน�าทาง

• ผู้ใช้งานสามารถแตะหมายเลขผู้จ�าหน่ายเพื่อท�าการโทรด่วน ติดต่อ

บริการของผู้จ�าหน่ายและท�าการนัดหมาย
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แอปพลิเคชันมือถือ

ศูนย์โมบายเซอร์วิส

แตะ [โมบายเซอร์วิส] ในอินเตอร์เฟสหลักของการจัดการบ�ารุงรักษา

เพื่อเปิดอินเตอร์เฟสศูนย์โมบายเซอร์วิส 

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่มโทรเพื่อท�าการโทรด่วน ติดต่อศูนย์โมบาย

เซอร์วิสและท�าการนัดหมาย
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แอปพลิเคชันมือถือ

รายการนัดหมาย

แตะ [รายการนัดหมาย] ในอินเตอร์เฟสหลักของการจัดการบ�ารุงรักษา

เพื่อเปิดอินเตอร์เฟสรายการนัดหมาย ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลรายการ

นัดหมายได้

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุม่โทรเพือ่ท�าการโทรด่วนและตดิต่อผูจ้�าหน่าย

• แตะ [ไป] เพื่อแสดงเส้นทางที่ก�าหนดไว้ในแผนที่
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แอปพลิเคชันมือถือ

ประวัติการบ�ารุงรักษา

แตะ [ประวัติการบ�ารุงรักษา] ในอินเตอร์เฟสหลักของการจัดการ 

บ�ารงุรกัษาเพ่ือเปิดอนิเตอร์เฟสประวัตกิารบ�ารงุรกัษา ซึง่จะแสดงข้อมลู 

รายการประวัติการบ�ารุงรักษา

• แตะปุ่ม [สร้าง] ที่มุมขวาบน กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติท่ีจะ 

เพิ่มใหม่ตามข้อความที่แสดงขึ้นมาเพื่อเพิ่มประวัติดังกล่าว
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แอปพลิเคชันมือถือ

โปรไฟล์ของฉัน

แตะ [ข้อมูลส่วนบุคคล] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชันเพื่อเปิด

อินเตอร์เฟสข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รหัส PIN การตั้งค่า 

รหัสผ่านลงช่ือเข้าใช้ บันทึกแผนการเดินทางหรือสถานที่โปรด  

ค�าแนะน�าส�าหรับการพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้งาน ฯลฯ จะถูกรวมอยู่

ในอินเตอร์เฟสดังกล่าว

Administrator
Text
Please replace it with the number "15" in the picture folder.

Administrator
Highlight
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แอปพลิเคชันมือถือ

สแกน QR

สแกนรหัส QR จะใช้ส�าหรับการลงชื่อเข้าใช้บนรถ

• แตะปุ่ม [สแกน] ที่มุมขวาบน สแกนรหัส QR และยืนยันเพื่อลงช่ือ

เข้าใช้
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แอปพลิเคชันมือถือ

ข้อมูลของฉัน

ท่านสามารถดูข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานในการลงทะเบียนได้ และ

สามารถอัพเดตข้อมูลบางอย่างได้ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าจะติดต่อ 

ผู้ใช้งานผ่านทางหมายเลขติดต่อฉุกเฉินที่ผู้ใช้งานได้กรอกเอาไว้ในกรณี

ฉุกเฉิน
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แอปพลิเคชันมือถือ

การตั้งค่ารหัสประจ�าตัว

รหัส PIN เป็นรหัสยืนยันที่ใช้ส�าหรับควบคุมรถยนต์ ซ่ึงช่วยเพิ่มความ

รัดกุมของระบบรักษาความปลอดภัยของรถยนต์

ผู ้ใช้งานจะเลือกข้อมูลรหัส VIN ของรถยนต์ท่ีจะรีเซ็ตรหัส PIN  

ให้กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อยืนยันหากผู้ใช้งานเป็นผู้ด�าเนินการ 

เมื่อยืนยันส�าเร็จ ผู้ใช้งานจะได้รับข้อความที่มีรหัสยืนยัน กรอกรหัส

ยืนยัน รีเซ็ตรหัสผ่าน และยืนยันรหัสใหม่เพื่อก�าหนดรหัส PIN
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แอปพลิเคชันมือถือ

การตั้งค่าสัญญาณเตือนภัย

ผู ้ใช้งานสามารถเปิดหรือปิดสัญญาณเตือนภัยได้ หากรถยนต์อยู ่

ในสภาวะผิดปกติ ระบบจะส่งข้อความไปยังแอปพลิเคชันและส่งข้อ

ความสั้นๆ ให้ผู้ใช้งาน สัญญาณเตือนภัยถูกต้ังให้อยู่ในสถานะเปิดเป็น 

ค่าเริ่มต้น
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แอปพลิเคชันมือถือ

ผู้ใช้งานสามารถแตะกล่องข้อความท่ีมุมขวาบนของอินเตอร์เฟสหลัก

ของแอปพลิเคชันเพื่อเปิดศูนย์ข้อมูล ตลอดจนดูรายละเอียดสัญญาณ

เตือนภัย ข้อมูลการท�างาน และข้อมูลข่าวสาร
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แอปพลิเคชันมือถือ

แผนการเดินทาง

ผู้ใช้งานสามารถก�าหนดแผนการเดินทางในฟังก์ชันการเดินทาง ดู

แผนการเดินทางที่จัดเก็บไว้ในอินเตอร์เฟสแผนการเดินทาง และลบ

ประวัติแผนการเดินทาง
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แอปพลิเคชันมือถือ

รายการโปรด

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกสถานที่โปรดของตนเองในฟังก์ชันแผนการ 

เดินทางและดูที่อยู่ที่จัดเก็บไว้ในอินเตอร์เฟส “รายการโปรด”

ผู้ใช้งานสามารถแตะ [ก�าหนด] เพ่ือก�าหนดแท็กต�าแหน่งหรือส่ง

ต�าแหน่งไปยังระบบเครื่องเสียงบนรถส�าหรับการน�าทาง แต่ละแท็ก

สามารถติดได้สูงสุด 10 ต�าแหน่ง
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แอปพลิเคชันมือถือ

ข้อเสนอแนะ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกปัญหาที่ตนเองต้องการให้แก้ไข โดยการกรอก

ข้อมูลและกดส่งข้อมูลเพื่อเสร็จสิ้นการให้ข้อเสนอแนะ

Administrator
Text
Please add a new ‘My Charging Pile’ module on this page:
Title：My Charging Pile
Content：The user can scan the QR code on the charging post and add a charging post.
Image：My Charging Pile
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แอปพลิเคชันมือถือ

ศูนย์บริการข้อมูล

ที่มุมซ้ายบนของอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานสามารถ

แตะหมายเลขศูนย์บริการข้อมูลเพื่อท�าการโทรด่วน ติดต่อฝ่ายบริการ

ลูกค้า และขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา

ผู ้ใช้งานสามารถใช้รีโมทควบคุมควบคุมรถยนต์หรือน�าทางไปยัง 

POI ใกล้เคียงและให้ค�าติชมด้านการใช้งานเพื่อพัฒนาระบบผ่านทาง 

ศูนย์บริการข้อมูล

ศูนย์บริการข้อมูลสามารถแก้ไขปัญหาหลักๆ ดังต่อไปนี้:

• การสอบถาม การสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องวิทยุของระบบ

เครือ่งเสยีงบนรถและแอปพลเิคชนั

• ควบคมุปัญหา ช่วยเหลอืผูใ้ช้งานด้านการควบคมุรถของตนเอง เช่น 

ที่ล็อกประตู เครื่องปรับอากาศ การค้นหาต�าแหน่งรถยนต์ และ 

การค้นหา POI ใกล้เคยีง ฟังก์ชนัน้ีจ�าเป็นต้องมกีารยนืยนัตัวตนและ

รหสั PIN

• ค�าแนะน�าและค�าร้องเรียน ผู้ใช้งานสามารถให้ค�าแนะน�าเพื่อน�าไป

พัฒนาและให้ค�าร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งาน จากน้ันศูนย์บริการ

ข้อมูลก็จะบันทึกไว้และให้ข้อเสนอแนะ

Administrator
Text
Please add a new ‘Card-free Control’ module on this page:
Title：Card-free Control
Content：Users can control the charging pile without card.
Image：Card-free Control
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แอปพลิเคชันมือถือ

การตั้งค่าภาษา

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนภาษาตามความจ�าเป็น แอปพลิเคชันนี้รองรับ

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Administrator
Text
Please add a new 'Skin Settings' module on this page:：
Title：Skin Settings
Content：Users click the skin Settings;
skip to the skin setting interface and select your favorite skin.
Image：Skin Settings
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แอปพลิเคชันมือถือ

เกี่ยวกับ

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูล เช่น ประวัติแบรนด์ สถานะแอปพลิเคชัน 

นโยบายความเป็นส่วนตัว รุ่นซอฟต์แวร์ (เฉพาะรุ่น Android เท่านั้น) 

และอื่นๆ
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