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การใช้งานคู่มือฉบับนี้

การใช้งานคู่มือฉบับนี้

กรณุาอ่านคูม่อืเล่มนีอ้ย่างละเอียด ข้อมลูในคู่มือจะแนะน�าวิธีการใช้รถยนต์

อย่างปลอดภยัและถกูต้อง เพือ่ให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการขบัขีไ่ด้มากทีส่ดุ 

ตามกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรบัแก้ผลติภัณฑ์หลงัจากจดัพมิพ์คูม่อืเล่มนีโ้ดยไม่แจ้งให้ทราบเพิม่เตมิ

หลงัจากทีม่กีารตพีมิพ์คูม่อืฉบบันี ้ภาพประกอบในคูม่อืนีเ้ป็นภาพส�าหรบั

อ้างองิเท่านัน้ ก่อนท่ีจะใช้งานระบบเครือ่งเสยีง-น�าทาง กรณุาอ่านคูม่อื 

เล่มนี้ให้จบและปฏิบัติตามค�าแนะน�าอย่างเคร่งครัด

ประกาศ 

ห้ามท�าซ�้า เก็บรักษาไว้ในระบบกู้คืน หรือส่งต่อในรูปแบบใดๆ ท�าการ

บนัทกึในแบบอิเล็กทรอนกิส์หรอืแบบกลไก หรอืด้วยวธีิอืน่ๆ ซ่ึงส่วนหนึง่ 

ส่วนใดของสิ่งตีพิมพ์ฉบับนี้ โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์

อกัษรจากทางบรษิทั

ข้อมูลความปลอดภัยที่ส�าคัญ

• ห้ามประกอบ ซ่อมแซมหรือตกแต่งระบบเครื่องเสียง-น�าทางนี้เอง 

เพราะระบบนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนแรงดันสูง อาจจะก่อให้เกิดการ

ลัดวงจร หากต้องท�าการตรวจสอบภายในหรือต้องท�าการปรับปรุง

ซ่อมแซม กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง 

•  ระบบเครือ่งเสยีง-น�าทางนีห้้ามสมัผสักบัของเหลวหรอืสิง่แปลกปลอม 

หากมีของเหลวหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ระบบเครื่องเสียง-น�าทางนี้ 

กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยและปิดสวิตช์กุญแจทันที พร้อมติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก MG ในกรณีนี้ ห้ามใช้งานระบบ

เครื่องเสียง-น�าทาง เพื่อป้องกันอัคคีภัย ไฟช็อตหรือปัญหาอื่นๆ 

• หากระบบเครือ่งเสยีง-น�าทางนีเ้กดิกลุ่มควนั เสยีงหรอืกลิน่แปลกปลอม 

เกิดข้ึน หรือหน้าจอแสดงสัญลักษณ์ผิดปกติใดๆ กรุณาปิดสวิตช์

กุญแจทันที และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก MG ใน

กรณีนี้ ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียง-น�าทาง มิฉะน้ันอาจจะท�าให้

ระบบเกิดความเสียหายอย่างถาวร

•  ระหว่างการขับรถ ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียง-น�าทาง เพื่อป้องกัน

การเกดิเหตอุนัตรายทางท้องถนนเน่ืองจากการเสยีสมาธิ หลงัจอดรถ

ในสถานทีป่ลอดภัยและดงึเบรกมอืขึน้แล้วจงึปรบัระบบหรอืด ู“ภาพ

วดิโีอ” ตามต้องการ 

• อุณหภูมิที่สูงมากหรือต�่ามากจะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันปกติของ

ระบบเครื่องเสียง-น�าทางน้ี การจอดรถในสถานที่ที่แสงแดดส่องถึง

โดยตรงหรือสถานที่ที่มีอุณหภูมิต�่ามากเป็นเวลานาน จะท�าให้ภายใน

รถเกิดอุณหภูมิสูงหรือต�่ามากเกินควร ซึ่งระบบเครื่องเสียง-น�าทาง 

อาจไม่สามารถท�างานได้อย่างถูกต้องในสภาวะดังกล่าว เมื่ออุณหภูมิ



4

การใช้งานคู่มือฉบับนี้

ภายในรถยนต์กลับสู ่ช่วงอุณหภูมิปกติ ระบบจะสามารถกลับมา

ท�างานได้ตามปกติ หากระบบไม่สามารถกลับมาท�างานได้ กรุณา

ติดต่อขอรับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก MG 

• ในขณะชาร์จรถยนต์ควรปิดระบบเครื่องเสียงและระบบน�าทาง

• เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองประจุไฟฟ้าของแบตเตอร่ี เมื่อใช้งาน

ระบบเครื่องเสียง-น�าทาง ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ มิฉะนั้นจะ

ท�าให้แบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้าจนหมด ท�าให้ไม่สามารถสตาร์ท

เครื่องยนต์ได้

• หากไม่ได้เชื่อมต่อแบตเตอร่ีหรือประจุไฟฟ้าหมด ข้อมูลที่เก็บบันทึก

ในหน่วยความจ�าของระบบเครื่องเสียง-น�าทางจะถูกลบออก

• ฟังก์ชันน�าทางของระบบเคร่ืองเสียง-น�าทางเป็นฟังก์ชันเสริมส�าหรับ

การขับขี่ เส้นทางและข้อมูลน�าทางที่แสดงในระบบเครื่องเสียง-

น�าทางเป็นเพียงข้อมูลให้พิจารณาเท่านั้น เพราะฉะนั้น ผู้ขับขี่ต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขับรถยนต์ที่ถูกวิธีและปลอดภัย สัญญาณ

จราจรและกฎจราจรที่เกี่ยวข้องทุกประการ

• เมื่อใช้โทรศัพท์มือถือ กรุณาให้เสารับสัญญาณของมือถืออยู่ห่างจาก

หน้าจอในรถยนต์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนเป็นจุดหรือ

เป็นเส้นสีๆ ขึ้นที่หน้าจอ 

• เพื่อป้องกันความเสียหายของหน้าจอ ให้ใช้นิ้วมือแตะปุ่มบนจอภาพ 

(ท่านสามารถใช้ปากกาแตะหน้าจอเพื่อท�าการสอบเทียบพิเศษได้)
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ค�าแนะน�า 

• คู ่มือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับค�าเตือนและข้อมูลส�าคัญของการใช้

ระบบเครื่องเสียง-น�าทาง ส�าหรับข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับท่านเองและ

ผู้โดยสารอื่นๆ โปรดอ้างอิงคู่มืออื่นๆ ที่เก็บไว้ในรถยนต์คันนี้

• ห้ามใช้ฟิล์มป้องกันความร้อนหรือผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันติดกระจก

บังลมหน้า มิฉะนั้นจะบังสัญญาณ GPS หรือสัญญาณอินเตอร์เน็ต

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

ข้อมูลอ้างอิงส�าหรับผู้ขับขี่เท่านั้น หากพบกรณีผิดปกติ โปรดเดิน

ทางตามสภาพเส้นทางจริง

• ขอบเขตสัญญาณของผู ้ให้บริการโทรศัพท์จะส่งผลกระทบต่อ

สัญญาณสารสนเทศ กรณีท่ีไม่มีสัญญาณ บริการบางส่วนที่ต้อง

พึ่งพาเครือข่ายจะถูกจ�ากัด

• ระหว่างการเดินทาง ควรปรับระดับเสียงให้เหมาะสมเพ่ือฟังข้อมูล

ถนนและรถยนต์อย่างชัดเจน

• หลังเครื่องยนต์หยุดท�างาน ระบบเครื่องเสียง-น�าทางสามารถท�างาน

ประมาณ 30 นาที หากเกิน 30 นาที ระบบจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย 

ขณะนี้เพียงกดปุ่มพาวเวอร์ก็สามารถใช้งานต่อได้ แต่มีความเสี่ยง

ท�าให้แบตเตอรี่ขาดไฟ โปรดสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง

การใช้งานคู่มือฉบับนี้

• เมื่อต้องการให้เช่ายืมหรือขายรถยนต์ ต้องเก็บคู ่มือเล่มนี้ไว้ใน

รถยนต์คันนี้ด้วย
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ข้อควรระวังในการใช้จอภาพ

• ป้องกันไม่ให้จอภาพโดนแสงแดดโดยตรง หากจอภาพโดนแสงแดด

เป็นเวลานานจะท�าให้อุณหภูมิจอภาพสูงจนเสียหาย

• หากอุณหภูมิรอบข้างสูงกว่าหรือต�่ากว่าขอบเขตท�างาน (-20°C ถึง

+65°C) กรุณาอย่าใช้งานจอภาพ เพราะจอภาพอาจจะท�างานผิด

ปกติจนก่อให้เกิดความเสียหาย

• ต้องหลีกเลี่ยงลมร้อนหรือลมเย็นของระบบปรับอากาศเป่าไปยัง

จอภาพโดยตรง มิฉะนั้นจะท�าให้อุปกรณ์น�าทาง-เครื่องเสียงโดน

ความร้อนหรือความชื้นจนเสียหาย

• ห้ามลากหรือกดจอภาพอย่างแรง มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดรอยขีดข่วน

หรือเสียหาย

• หากต้องการก�าจดัฝุน่หรอืท�าความสะอาดจอภาพ ต้องปิดแหล่งจ่ายไฟ 

ของระบบก่อน จากนั้นใช้ผ้าเนื้อนุ่มและแห้งมาเช็ดหน้าจอ ต้องเช็ด

จอภาพด้วยความระมัดระวัง อย่าท�าให้หน้าจอมีรอยขีดข่วน ห้ามใช้

สารเคมีที่มีฤทธิ์ระคายเคืองหรือกัดกร่อน

• เมื่อไฟหน้าจอแสดงผลหมดอายุการใช้งาน แสงหน้าจอจะมืดลงและ

ไม่สามารถมองเห็นภาพได้อีก ในกรณีนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการท่ี 

ได้รับการรับรองจาก MG เพื่อท�าการตรวจสอบซ่อมแซม

การใช้งานคู่มือฉบับนี้

รูปแบบไฟล์ที่เหมาะสมกับระบบเครื่องเสียง

ข้อควรระวัง 

• ระบบเคร่ืองเสียงอาจจะไม่สามารถระบุอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

ภายนอกบางชนิดหรือไม่สามารถเล่นไฟล์ได้อย่างถูกต้อง

• ระบบอาจจะไม่สามารถเล่นไฟล์ได้อย่างปกติ อันเน่ืองมาจาก

คุณลักษณะไฟล์ รูปแบบไฟล์ โปรแกรมอัดเสียง สภาพแวดล้อม 

เล่นเพลง หรือเงื่อนไขการเก็บข้อมูล เป็นต้น

รปูแบบเสยีงท่ีรองรบั 

ระบบเครือ่งเสยีงนีร้องรับรปูแบบไฟล์เสยีงดังนี ้หากเป็นไฟล์รปูแบบอืน่ๆ 

อาจจะไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ

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

OGG, AAC, WMA

รูปแบบวิดีโอที่รองรับ 

ระบบเคร่ืองเสียงนี้รองรับรูปแบบวิดีโอดังนี้ หากเป็นไฟล์รูปแบบอื่นๆ 

อาจจะไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ

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

FLV, M4V
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ข้อความ/รูปภาพที่รองรับ 

ระบบเครื่องเสียงนี้รองรับรูปแบบข้อความ/รูปภาพดังนี้ หากเป็นไฟล์

รูปแบบอื่นๆ อาจจะไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ

BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, HEIF

การใช้งานคู่มือฉบับนี้
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การใช้งานเบื้องต้น

แผงควบคุม

บทนี้จะเป็นการอธิบายฟังก์ชันการท�างานของปุ่มต่างๆ

ปุ่มลดระดับเสียง 

กด เพื่อลดระดับเสียง 

ปุ่มเพิ่มระดับเสียง

กด เพื่อเพิ่มระดับเสียง

ปุ่มหน้าโฮม

กด เพื่อกลับไปหน้าโฮม กดค้างเป็นเวลา 2 วินาท ี

เพื่อล็อคหน้าจอ กดค้างเป็นเวลา 10 วินาทีเพื่อรีสตาร์ทเครื่อง

ปุ่มการตั้งค่ารถยนต์

กด เพื่อเข้าหน้าการตั้งค่ารถยนต์ 

ปุ่มปรับอากาศ

กด เพื่อเข้าหน้าการควบคุมเครื่องปรับอากาศ

กดค้างเพื่อเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ

ปุ่มระบบไล่ฝ้ากระจกมองหลัง

กด ปุ่มระบบไล่ฝ้ากระจกมองหลังเพื่อเปิด/ปิดระบบ 

ไล่ฝ้ากระจกมองหลัง

ปุ่มระบบไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า

กด ปุ่มระบบไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้าเพื่อเปิด/ปิดระบบ 

ไล่ฝ้ากระจกบังลมหน้า 

การใช้งานเบื้องต้น
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ปุ่มควบคุมพวงมาลัย 

ปุ่มย้อนกลับ 

เมื่อเล่นเพลง: กดเพื่อย้อนกลับไปเล่นเพลงก่อนหน้า

กดค้างเพื่อกรอเพลงกลับ

เมื่อใช้งานวิทยุ: กดเพื่อปรับคลื่นความถี่วิทยุ

กดค้างเพื่อปรับคลื่นความถี่วิทยุอย่างต่อเนื่อง

ปุ่มปิดเสียง 

กดเพื่อปิดเสียงหรือเปิดเสียง

ฟังก์ชันปิดเสียงไม่สามารถใช้งานได้ขณะโทรศัพท์

ปุ่มเพิ่มระดับเสียง

กดเพื่อเพิ่มระดับเสียง กดค้างเพื่อเพิ่มระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง

ปุ่มต่อไป

เมื่อเล่นเพลง: กดเพื่อไปเพลงถัดไป กดค้างเพื่อกรอเพลงไปข้างหน้า

เมื่อใช้วิทยุ: กดเพื่อปรับคลื่นความถี่วิทยุ กดค้างเพื่อปรับคลื่น 

ความถี่วิทยุอย่างต่อเนื่อง

ปุ่มโทรศัพท์

กดเพื่อเข้าหน้าโทรศัพท์บลูทูธ กดเพื่อรับสายหรือวางสาย

กดค้างเพื่อปฏิเสธสาย

ปุ่มลดระดับเสียง

กดเพื่อลดระดับเสียง กดค้างเพื่อลดระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง

ปุ่มสวิตช์แหล่งต้นทางเพลง SRC 

กดเพื่อเปลี่ยนเป็นแหล่งต้นทางเพลงที่มีอยู่

ปุ่มดอกจัน

กดเพื่อโทรติดต่อคอลเซ็นเตอร์

ปุ่มค�าสั่งเสียง

กดเพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันค�าสั่งเสียง

การใช้งานเบื้องต้น
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อินเตอร์เฟสหลัก

ค�าอธิบายแถบเมนูหลัก

1 A/C
 แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสเครื่องปรับอากาศ
2 สภาพอากาศ
 แสดงต�าแหน่งปัจจุบันและสภาพอากาศ
3 แผนที่
 แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสระบบน�าทาง
4 เพลง
 แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสเพลง

1 ศูนย์บริการส่วนบุคคล
 แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสศูนย์บริการส่วนบุคคล
2 วิทยุ 
 แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสวิทยุ
3 โทรศัพท์บลูทูธ
 แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสโทรศัพท์บลูทูธ
4 คอลเซ็นเตอร์ 
 แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสคอลเซ็นเตอร์
5 การล็อคหน้าจอ
 แตะเพื่อล็อคหน้าจอทันที
6 การตั้งค่า
 แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการตั้งค่า
7 อื่นๆ
 แตะเพื่อดูตัวเลือกอื่นๆ

การใช้งานเบื้องต้น
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แถบด้านข้าง

1. ระบบสั่งการด้วยเสียง

 แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสระบบสั่งการด้วยเสียง

2. หน้าจอดูภาพรอบรถ

 แตะ [360] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสหน้าจอดูภาพรอบรถ

3. สถานะ A/C

 แสดงอุณหภูมิ/ปริมาณอากาศ แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟส 

เครื่องปรับอากาศ

4. โฮม

 แตะเพื่อกลับไปยังหน้าโฮม

การใช้งานเบื้องต้น
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ฟังก์ชันอืน่ๆ แตะ “อื่นๆ” ในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสฟังก์ชันอื่นๆ

1. โทรศัพท์รถ

 แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสโทรศัพท์รถ

2. EasyCon

 แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟส EasyCon

3. กล่องจดหมาย

 แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสกล่องจดหมาย

4. Passion Service

 แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟส Passion Service

5. ผู้ช่วย

 แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสผู้ช่วย

6. โฟลเดอร์

 แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสโฟลเดอร์

7. ไลฟ์สไตล์

 แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสไลฟ์สไตล์

การใช้งานเบื้องต้น
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การเข้าสู่ระบบ

การเข้าสูร่ะบบ

ในอินเตอร์เฟสการเข้าสู ่ระบบ ให้กรอกชื่อผู ้ใช้งานและรหัสผ่าน 

เพื่อเข้าสู่ระบบ แตะ [เข้าสู่ระบบด้วยคิวอาร์โค้ด] เพื่อเข้าสู่ระบบด้วย

การสแกนคิวอาร์โค้ด

เปิดแอป “MG iSMART” และสแกนคิวอาร์โค้ด หลังจากสแกน 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู ้ใช ้งานจะเข้าสู ่ระบบโดยอัตโนมัติเพื่อเข้า

อนิเตอร์เฟสหน้าโฮม แตะ [เข้าสู่ระบบด้วยบญัชี] เพือ่เข้าสูร่ะบบด้วยบญัชี
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ระบบเครื่องเสียง

ระบบเครื่องเสียง

วิทยุ

แตะวิทยุในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสวิทยุ

1 FM/AM

 แตะ [FM] และ [AM] เพื่อเปลี่ยนคลื่นความถี่

2 เพิ่ม/ลบรายการโปรด

 แตะ   เพื่อเพิ่ม/ลบสถานีในรายการโปรด

3       สถานีก่อนหน้า

 กดเพื่อค้นหาสถานีก่อนหน้าโดยอัตโนมัติ

4       สถานีถัดไป

 กดเพื่อค้นหาสถานีถัดไปโดยอัตโนมัติ 

5 การค้นหา 

 แตะ       เพื่อค้นหาสถานี 

6 รายการสถานี 

 แตะ      เพื่อเข้ารายการสถานีซึ่งจะรวบรวมสถานีที่คุณเคย

ค้นหา

7 รายการสถานีโปรด 

 แตะ        เพื่อเข้ารายการโปรดซึ่งมีไว้ส�าหรับรวบรวมสถานีโปรด

ของคุณ  

8 ปรับคลื่นความถี่ 

 แตะ               เพื่อปรับคลื่นความถี่
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ระบบเครื่องเสียง

เพลง

การเล่นเพลงผ่าน USB

เสียบอปุกรณ์จดัเกบ็ข้อมลู USB ในช่อง USB แตะเพลงในอนิเตอร์เฟสหลกั 

จากนั้นจึงแตะ [เพลง USB] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสเพลง USB

3 เพิ่มเป็นเพลงโปรด

4  ชื่อเพลง/ศิลปิน

5 รายการเพลง USB

  แตะเพื่อเข้ารายการเพลง USB

6 เพลงก่อนหน้า

  กดเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า

7 เล่น/หยุดชั่วคราว

  เล่น/หยุดเพลงปัจจุบันชั่วคราว

8 เพลงถัดไป

  กดเพื่อเปลี่ยนเป็นเพลงถัดไป

9 เปลี่ยนโหมดการเล่นเพลง 

  แตะเพื่อเปลี่ยนโหมดการเล่นเพลงโหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่

สามโหมด ได้แก่ เล่นเพลงตามล�าดับ เล่นเพลงแบบสุ่ม และ

เล่นเพลงแบบวนซ�้า
1  การเปลี่ยนเครื่องเล่นเพลง

  คณุสามารถเลอืก [เพลงออนไลน์] \ [เพลงบลทูธู] \ [เพลง USB1] \ 

[เพลง USB2] เพือ่เปล่ียนแหล่งต้นทางเพลง

2  ปกอัลบั้ม/ภาพ
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ระบบเครื่องเสียง

1. กลับไปอินเตอร์เฟสการเล่นเพลง

2. รายการเพลงของฉัน

3. รายการเพลงทั้งหมด

4. โฟลเดอร์เพลง

5. รายการเพลงโปรด

6. รายการเพลงที่ฟังล่าสุด

7. เล่นทั้งหมด 

8. เล่นเพลงที่อยู่ในรายการเดียวกัน 

9. เพิ่มลงไปในรายการเพลงของฉัน

10. เพิ่มลงไปในรายการเพลงโปรด

รายการเล่นเพลง
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ระบบเครื่องเสียง

เพลงบลูทูธ หากต้องการเล่นเพลงผ่านบลูทูธ อันดับแรกให้เชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ

1  การเปลี่ยนเครื่องเล่นเพลง

  คุณสามารถเลือก [เพลงออนไลน์] \ [เพลงบลูทูธ] \ [เพลง USB1] \ 

[เพลง USB2]  เพลง USB เป็นเพลงจาก USB เพลงบลูทูธเป็น 

เพลงจากบลูทูธ

2  ภาพเริ่มต้น

3  ชื่อเพลง/ศิลปิน

4  เปลี่ยนเป็นเพลงก่อนหน้า

5  เล่น/หยุดชั่วคราว

6  เปลี่ยนเป็นเพลงถัดไป
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ระบบเครื่องเสียง

เพลงออนไลน์จะมีเพลงยอดนิยมให้คุณได้เลือกรับฟัง

คุณสามารถค้นหาเพลงที่คุณชอบด้วยชื่อเพลง อัลบั้ม ศิลปิน หรือ

รายการเพลงในอินเตอร์เฟสนี้

คุณสามารถตั้งค่าบัญชีและตัวเลือกอื่นๆ ได้ในอินเตอร์เฟสนี้

เพลงออนไลน์
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ระบบเครื่องเสียง

โฟลเดอร์

แตะ [โฟลเดอร์] ในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสโฟลเดอร์  

ซึ่งมีโฟลเดอร์เอกสาร รูปภาพ และวิดีโอ

1  เอกสาร

2  รูปภาพ

3  วิดีโอ
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วิดีโอ

1   แตะเพื่อเล่นวิดีโอ

2   วิดีโอก่อนหน้า

  กดเพื่อเปลี่ยนเป็นวิดีโอก่อนหน้า

3   เล่น/หยุดชั่วคราว

4   วิดีโอถัดไป

  กดเพื่อเปลี่ยนเป็นวิดีโอถัดไป

5 เวลาที่ผ่านไปในปัจจุบัน

6 แถบความคืบหน้าของการเล่น 

  ลากแถบความคืบหน้าไปข้างหน้าหรือข้างหลังเพื่อย้อนกลับหรือ

ข้ามจุดการเล่นวิดีโอ

7 ระยะเวลาวิดีโอทั้งหมด

8    ปรับระดับเสียง 

9 กลับไปหน้าก่อนหน้า 

10 รายการวิดีโอ

11 แถบความคืบหน้าของการปรับระดับเสียง

หากแตะ หน้าจอจะแสดง   เป็นแถบความคืบหน้าของ

การปรับระดับเสียง

ระบบเครื่องเสียง
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ระบบเครื่องเสียง

การเปิดรูปภาพ/เอกสาร

แตะ [โฟลเดอร์] ในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสรูปภาพหรือ

เอกสาร

รูปภาพ

1  เลื่อนเพื่อ ดูรายการรูปภาพ

2  แตะรูปภาพเพื่อดูรูปภาพขนาดดั้งเดิม

เอกสาร

1  เลื่อนเพื่อ ดูรายการเอกสาร

2  แตะเอกสารเพื่อดูเอกสาร
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โทรศัพท์บลูทูธ

โทรศพัท์บลทูธู

ค�าแนะน�า

• ทางเราไม่รับประกันว่าระบบสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือที่มี 

บลูทูธได้หมดทุกเครื่อง

• โทรศัพท์มือถือจ�าเป็นต้องรองรับระบบเครื่องเสียงเพื่อให้สามารถ 

ใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์บลูทูธของระบบได้ตามปกติ

• เมื่อใช้งานบลูทูธ ระบบเคร่ืองเสียงอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชัน 

ของโทรศัพท์มือถือได้ทั้งหมด

• เมื่อท�าการส่งเสียงและข้อมูลผ่านบลูทูธ ระบบเครื่องเสียงและ

โทรศัพท์มือถือไม่ควรมีระยะห่างเกิน 10 เมตร อย่างไรก็ตาม ระยะ

ทางการส่งข้อมูลจริงอาจมีระยะส้ันกว่าที่ประเมินไว้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่

กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

• หากโทรศัพท์มือถือเปิดโหมดส่วนตัว ฟังก์ชันการโทรแบบแฮนด์ฟรี

อาจปิดการใช้งาน

• เมื่อปิดระบบเครื่องเสียง บลูทูธก็จะถูกตัดการเชื่อมต่อด้วย  

เมื่อเปิดระบบอีกครั้ง ระบบจะค้นหาและเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่

ใช้ในการเชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัติ ถึงแม้การเช่ือมต่อจะถูกตัด

ด้วยเหตุผลบางประการ ระบบจะพยายามเชื่อมต่อกับโทรศัพท ์

เคร่ืองนั้นโดยอัตโนมัติ (ยกเว้นการเชื่อมต่อถูกตัดเนื่องจากการ

ท�างานของโทรศัพท์มือถือ)

• เนื่องจากบลูทูธใช้การเช่ือมต่อแบบไร้สาย กระบวนการส่งข้อมูล

อาจเกิดการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาดในกรณีร้ายแรง เพื่อป้องกัน

ไม่ให้ระบบเครื่องเสียงจับคู่และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ ในกรณีนี ้

แนะน�าให้ล้างข้อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในรายการอุปกรณ์ของ

โทรศัพท์มือถือและระบบเครื่องเสียง จากนั้นจึงท�าการจับคู่อีกครั้ง
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โทรศัพท์บลูทูธ

การเปิดใช้งาน การจบัคู ่และการเชือ่มต่อบลทูธู

เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธ

การต้ังค่าบลูทูธจะมีการเปิดและปิดบลูทูธ ชื่ออุปกรณ์ สถานะ 

บลูทูธ ฯลฯ

•  แตะ [บลูทูธ] ใน [การตั้งค่า] บนอินเตอร์เฟสเพ่ือเข้าอินเตอร์เฟส 

การตั้งค่าบลูทูธ แตะ   เพ่ือเปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธ แตะอีก

ครั้งเพื่อปิดการใช้งาน

•  หากเปิดใช้งานบลทููธ อินเตอร์เฟสจะแสดงช่ืออปุกรณ์ หากปิดใช้งาน 

บลูทูธ อินเตอร์เฟสจะซ่อนชื่ออุปกรณ์

การจับคู่และการเชื่อมต่อ

หลังจากเปิดใช้งานระบบฟังก์ชันบลูทูธ ให้เริ่มจับคู ่และเชื่อมต่อ

โทรศัพท์มือถือด้วย HU ผ่านบลูทูธ 

1 เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธในอุปกรณ์บลูทูธ และค้นหาระบบ 

เครื่องเสียงเพื่อท�าการจับคู่

2 อุปกรณ์บลูทูธ จะได้รับค�าขอจับคู่บลูทูธจากระบบเครื่องเสียง

3 หลังจากจับคู่เสร็จแล้ว ข้อความการเชื่อมต่อส�าเร็จจะแสดงขึ้นมา 

หากการจับคู่ล้มเหลว โปรดด�าเนินกระบวนการซ�้า

4 แตะชื่ออุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกับบลูทูธของอุปกรณ์

5 ปัดและแตะ  “      ’’ เพื่อลบอุปกรณ์บลูทูธ
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โทรศัพท์บลูทูธ

ปุ่มกด 

แตะโทรศัพท์ในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสป้อนข้อมูล

คุณสามารถดูรายชื่อติดต่อ ประวัติการโทร หรือพิมพ์หมายเลขเพื่อ

โทรออก

1 ป้อนข้อมูล

 แสดงหมายเลข/สัญลักษณ์ที่ท่านป้อนข้อมูล

2 ปุ่มลบ

 แตะ เพื่อลบข้อมูลทั้งหมด

3  ปุ่มกลับ/ลบ

 แตะ เพื่อลบข้อมูลครั้งละตัว

4 โทรออก

 แตะ เพื่อโทรออก

5 พื้นที่ปุ่มกด

 กดหมายเลขและสัญลักษณ์

6 สมุดโทรศัพท์

 แตะ   เพื่อดูรายชื่อติดต่อ

7 เบอร์โทรล่าสุด

 แตะ   เพื่อดูประวัติการโทรล่าสุด
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โทรศัพท์บลูทูธ

1 ช่องค้นหา

 ค้นหารายชื่อติดต่อ

2 ซิงก์รายชื่อติดต่อ

 แตะเพื่อซิงก์รายชื่อติดต่อ

3 ตัวอักษร

 รายชื่อติดต่อจะแสดงตามล�าดับตัวอักษร

4 ชื่อผู้ติดต่อ

5 หมายเลขโทรศัพท์ผู้ติดต่อ

6 เครื่องหมาย: รายชื่อติดต่อที่มีเครื่องหมาย หมายถงึ 

หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ก�าหนดไว้ในโทรศัพท์มือถือที่ซิงก์ 

รายชื่อติดต่อที่มีเครื่องหมาย หมายถึงหมายเลขโทรศัพท์

ที่ท�างานที่ก�าหนดไว้ในโทรศัพท์มือถือที่ซิงก์ 

สมุดโทรศัพท์

แตะ [สมุดโทรศัพท์] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสรายชื่อติดต่อ
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เบอร์โทรล่าสดุ 

แตะ [เบอร์โทรล่าสดุ] เพ่ือเข้าอินเตอร์เฟสประวตักิารโทร

1 ประเภทประวติัการโทร

 สายทีโ่ทรออก: 

 สายทีไ่ด้รบั: 

 สายทีไ่ม่ได้รบั: 

2 ชือ่ผู้ตดิต่อ

3 หมายเลขโทรศพัท์ผูต้ดิต่อ

4 เวลาท่ีโทร

โทรศัพท์บลูทูธ
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โทรศัพท์บลูทูธ

การโทรออก 

หากมีการเช่ือมต่อบลูทูธ คุณสามารถโทรออกผ่านปุ ่มโทรออก  

สมุดโทรศัพท์ หรือเบอร์โทรล่าสุดได้

การโทรออกจากปุ่มกด

• กดหมายเลขและแตะ   เพือ่โทรออกผ่านทางบลทูธู

•  ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการกดหมายเลข ให้แตะ   เพื่อลบ

หมายเลขท้ังหมด หรือแตะ   เพือ่ลบหมายเลขทลีะตวั

การโทรออกจากสมุดโทรศัพท์

• แตะ [สมุดโทรศัพท์] และเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรออก

• หรือแตะช่องค้นหาบนอินเตอร์เฟส ใส่หมายเลขเพื่อค้นหารายชื่อ

ติดต่อในสมุดโทรศัพท์ จากนั้นจึงท�าการโทรออก
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โทรศัพท์บลูทูธ

การโทรออกจากเบอร์โทรล่าสุด

แตะหมายเลขโทรศัพท์จากประวัติการเบอร์โทรล่าสุดในรายการเพื่อ 

โทรออก

รับสายเรียกเข้า

• แตะ   เพื่อรับสายเรียกเข้า

• หรือกดปุ่มรับสายบนพวงมาลัยเพื่อท�าการรับสาย 

ปฏิเสธสายเรียกเข้า

• แตะ   เพือ่ปฏเิสธสายเรยีกเข้า

• หรอืกดปุม่รบัสายบนพวงมาลยัค้างเพ่ือท�าการปฏเิสธสาย
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โทรศัพท์บลูทูธ

ระหว่างการโทรศัพท์

แตะปุ่ม   เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดล�าโพง

แตะ    เพื่อเปลี่ยนระหว่างการเปิดและปิดเสียงไมโครโฟน

แตะ   เพื่อย่ออินเตอร์เฟสการโทรและกลับไปอินเตอร์เฟสหลัก 

ในโหมดส่วนตัว คุณสามารถโทรด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณขณะ 

ปิดไมโครโฟนของระบบเครื่องเสียง แต่บลูทูธจะยังคงเชื่อมต่ออยู ่  

ในระหว่างการโทร ให้หมุนลูกบิดปรับระดับเสียงหรือกดปุ่มปรับระดับ

เสียงของระบบควบคุมพวงมาลัยเพื่อปรับระดับเสียงการโทร
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โทรศัพท์บลูทูธ

คอลเซ็นเตอร์

• แตะคอลเซ็นเตอร์ในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสคอล

เซ็นเตอร์ คุณสามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ในอินเตอร์เฟสนี้ได้

• กดปุ่มดอกจันบนพวงมาลัยเพื่อติดต่อคอลเซ็นเตอร์

โทรศพัท์รถ

ส�าหรับการใช้งานโทรศัพท์รถ คุณสามารถใช้ซิมการ์ดที่ติดตั้งในรถของ

คณุเพือ่ท�าการโทรออก รวมถงึดรูายชือ่ตดิต่อและประวตักิารโทรของคณุ

รายช่ือติดต่อจะประกอบไปด้วยรายชื่อติดต่อในโทรศัพท์และรายชื่อ

ตดิต่อในรถ นอกจากน้ัน รายชือ่ตดิต่อในโทรศพัท์สามารถถกูบนัทกึเป็น

รายชือ่ตดิต่อในรถได้อกีด้วย

คณุสามารถสร้าง/ลบรายชือ่ตดิต่อในรายชือ่ตดิต่อในรถได้
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เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ

แตะท่ีภาพรวมของเครือ่งปรบัอากาศทีอ่ยูด้่านขวาของหน้าจอเพือ่ไปหน้า

การตัง้ค่าเครือ่งปรบัอากาศ

หน้าการต้ังค่าเครือ่งปรับอากาศจะประกอบไปด้วยคณุสมบติัดังต่อไปนี้

สวิตช์เครือ่งปรบัอากาศ

ผู้ใช้งานสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศโดยการกดสวิตช์ หลังจากเปิด

เครือ่งปรบัอากาศแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเปล่ียนรปูแบบการปรบัอากาศได้

โหมด Eco 

ผู้ใช้งานสามารถเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานโดยการกดปุ่มโหมด 

Eco เครือ่งปรบัอากาศจะท�างานโดยใช้พลงังานน้อยลง

สวติช์ A/C

กดสวติช์ A/C เพือ่เปิดคอมเพรสเซอร์ระบบเครือ่งปรบัอากาศ ฟังก์ชนั

ปรบัความเยน็สามารถท�างานได้ หลงัจากเปิดคอมเพรสเซอร์ระบบเคร่ือง

ปรบัอากาศ

โหมด AUTO

โหมด AUTO สามารถท�างานได้โดยการกดปุ่ม AUTO ระบบเครื่อง 

ปรับอากาศจะปรับปริมาณลมและโหมดเป่าลมของเครื่องปรับอากาศ 

โดยอตัโนมตัใินโหมด AUTO

การตัง้ค่าขัน้สงู

ผูใ้ช้งานสามารถกดทีไ่อคอนเฟืองเพือ่เข้าหน้าการตัง้ค่าข้ันสงู

การซงิก์โซนอตัโนมตัสิามารถใช้ส�าหรบัเปิดและปิดฟังก์ชนัการซิงก์ หรอื

จดจ�าการตัง้ค่าล่าสดุทกุครัง้ทีส่ตาร์ทรถ

ปริมาณอากาศอัตโนมัติสามารถใช้ส�าหรับปรับปริมาณอากาศอัตโนมัติ

ของเครือ่งปรบัอากาศโหมด AUTO
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เครื่องปรับอากาศ

อุณหภูมิภายนอก

แสดงอณุหภูมภิายนอกรถ

การปรับอุณหภูมิ

แถบเล่ือนปรบัอณุหภมูสิามารถใช้ส�าหรบัปรบัอณุหภมูเิครือ่งปรบัอากาศ 

หน้านีจ้ะแสดงอณุหภมูเิครือ่งปรบัอากาศท่ีคาดการณ์ไว้

การซิงก์

แตะที่ปุ ่มซิงก์เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันซิงก์โซน ฟังก์ชันนี้มีไว้ส�าหรับ 

ปรบัอณุหภูมเิครือ่งปรบัอากาศฝ่ังคนขับและฝ่ังผูโ้ดยสารให้เท่ากัน

การปรับปริมาณลม

แตะทีปุ่ม่เพิม่และลดปรมิาณลมเพือ่ปรบัปรมิาณลมเครือ่งปรบัอากาศ

โหมดเป่าลม

โหมดเป่าลมสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานได้โดยแตะบริเวณพื้นที่  

ที่ต้องการลมด้านบน ตรงกลาง และด้านล่าง โปรดเลือกเปิดและ 

ปิดการเป่าลมตามความสะดวก

โหมดหมุนเวียนอากาศ

แตะทีไ่อคอนการหมนุเวียนอากาศภายในและภายนอกรถเพ่ือเลอืกโหมด

การหมนุเวียนอากาศ
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บริการบ�ารุงรักษา

การบ�ารุงรักษา

แตะ [อื่นๆ] ในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสฟังก์ชันอื่นๆ  

จากนั้นให้แตะที่ [Passion Service] เพื่อเข้าเมนูการบ�ารุงรักษา

1 แตะ   เพือ่เข้ารายการศนูย์ MG

2 แตะ   เพือ่เข้ารายการนดัหมาย

3 แตะ   เพือ่เข้าประวตักิารบ�ารุงรกัษา

4 แตะ   เพือ่ตดิต่อคอลเซน็เตอร์และจองโมบายเซอร์วิส
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แตะ   เพื่อเริ่มระบบน�าทางแตะ   เพื่อค้นหาชื่อศูนย์ MG

ค้นหาศูนย์ MGที่คุณต้องการ แตะศูนย์ MGเพื่อค้นหาบนแผนที่

บริการบ�ารุงรักษา

ไปยงัศนูย์บรกิาร MG การนดัหมาย
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บริการบ�ารุงรักษา

ประวัติ

แตะศูนย์ MGด้านซ้าย เปลี่ยนเพื่อแสดงประวัติการบ�ารุงรักษาอื่นๆ
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สภาพอากาศ

แตะที่โมดูลสภาพอากาศในหน้าโฮมเพื่อเข้าหน้าสภาพอากาศ 

คุณสามารถดูรายงานสภาพอากาศปัจจุบันและการพยากรณ์อากาศ

ใน 4 วันข้างหน้าได้ 

คุณสามารถเปลี่ยนเมืองเพื่อค้นหาเมืองที่คุณต้องการได้

ค้นหาสถานที่

กล่องข้อความ
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การตัง้ค่าสภาพอากาศ ข่าว

แตะที่ภาพข่าวในหน้าโฮมเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสข่าว ผู้ใช้งานสามารถ 

ติดตามเนื่อหาที่สนใจได้

กล่องข้อความ
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รายละเอยีดข่าว ตดิตามหมวดหมูท่ี่สนใจ

กล่องข้อความ
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กล่องจดหมาย 

แตะ [อื่นๆ] ในอินเตอร์เฟสหลัก จากนั้นจึงแตะ [กล่องจดหมาย] เพื่อ

เข้าเมนูกล่องจดหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย แผนการเดินทาง ข้อมูล POI 

ข้อความ และข่าว MG

แผนการเดนิทาง

• แสดงแผนการเดนิทางทีไ่ด้รบั

• ปัดไปด้านซ้ายเพือ่ลบแผนการเดนิทางในปัจจบัุน

• แตะ   เพือ่ไปที ่POI ของแผนการเดนิทางด้วยระบบน�าทาง 

กล่องข้อความ
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POI

• แสดง POI ท่ีได้รบั

• ปัดไปด้านซ้ายเพือ่ลบ POI ในปัจจุบนั

• แตะ   เพือ่ไปท่ี POI ด้วยระบบน�าทาง

ข้อความ

• แสดงข้อความที่ได้รับ

• ข้อความที่ยังไม่ถูกอ่านจะถูกท�าเครื่องหมายไว้

• ปัดไปด้านซ้ายเพื่อลบข้อความ

กล่องข้อความ
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EasyCon

EasyCon จะประกอบไปด้วยฟังก์ชันระบบน�าทาง เพลง เสียง และ

โทรศัพท์ ปัดไปด้านซ้ายเพื่อเข้าหน้าถัดไปและเพิ่มแอป

คุณสามารถควบคุมแหล่งต้นทางเพลงในปัจจุบันโดยใช้ทางลัดเพลง

เพื่อเล่น/หยุดชั่วคราว/ไปเพลงถัดไป

คุณสามารถเพิ่มรายชื่อติดต่อ VIP และท�าการโทรด่วนโดยกดปุ่มทาง

ลัดของโมดูลโทรศัพท์

กล่องข้อความ
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การตั้งค่า

การตัง้ค่า

1 การตั้งค่าระบบ

2 การตั้งค่าภาษา

3 การตั้งค่าเสียง

4 การตั้งค่าบลูทูธ

5 การตั้งค่าเวลา

6 การตั้งค่าหน้าจอแสดงผล

7 การตั้งค่ารถยนต์

8 อัพเดท

9 ระบบช่วยการขับขี่

10 คู่มือผู้ใช้งาน

11 เกี่ยวกับ MG

12 พื้นที่จัดเก็บข้อมูล USB

13 การเปิดใช้งาน  (หายไปเมื่อผู้ใช้งานเปิดใช้งาน)

14 เสียงต้อนรับ
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การตั้งค่า

ระบบ

แตะ [ระบบ] ในอินเตอร์เฟสการต้ังค่าเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการตั้งค่า

ระบบ ซึ่งคุณสามารถดูและตั้งค่าสภาพพื้นฐานและฟังก์ชันของระบบ

[คืนค่าระบบ]: แตะ [คืนค่า] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสคืนค่าระบบ

[คืนค่ารถยนต์]: แตะ [คืนค่า] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสคืนค่ารถยนต์
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[ข้อมูลเวอร์ชัน]: แตะ [ดู] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสข้อมูลเวอร์ชันระบบ

[NBTC]: แตะ [เปิด] เพื่อดูใบอนุญาติของการโทรคมนาคมและอุปกรณ์

ภาษา

คุณสามารถเลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาระบบได้

การตั้งค่า
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เสียง

ระดับเสียง: แตะ [ระดับเสียง] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสระดับเสียง

เสียงเอฟเฟค: แตะ [เสียงเอฟเฟค] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสปรับแต่งเสียง

สนามเสียง: แตะ [สนามเสียง] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสสนามเสียง

ระดับเสียง

1  SVC

  ระดับเสียงที่ปรับความเร็วที่อยู่ 3 ระดับ:  ต�่า ปกติ และสูง เลือก

ระดับที่ต้องการ หรือปิดการท�างาน

2  เสียงเตือนระบบ

  เสียงเตือนระบบมีอยู่ 2 ระดับ: ต�่าและสูง แตะเพื่อปรับความดัง

เสียงเตือนระบบ

3  การแจ้งเตือนระบบ

  การแจ้งเตือนระบบมีอยู่ 2 ระดับ:  ต�่าและสูง เลือกระดับที่

ต้องการ หรือปิดการท�างาน

4  ความดัง 

  สามารถเปิดใช้งานความดังเพื่อชดเชยเสียงเบสและเสียงแหลมที่

ลดลงหากใช้ระดับเสียงต�่า 

5  โทรศัพท์ 

  แตะเพื่อปรับระดับเสียงโทรศัพท์

6  ระบบเสียงน�าทาง 

  แตะเพือ่ปรบัระดบัเสยีงของระบบสัง่การด้วยเสยีงและระบบน�าทาง

7  เครื่องเล่นเพลง

  แตะเพื่อปรับระดับเสียงเครื่องเล่นเพลง

การตั้งค่า
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เสียงเอฟเฟค

คุณสามารถตั้งค่าโหมดเสียงได้ตามความต้องการ

สนามเสียง

แตะ “ ” เพื่อปรับต�าแหน่งกึ่งกลางของสนามเสียง แตะปุ่มรีเซ็ตเพื่อ

คืนค่าต�าแหน่งดั้งเดิม

การตั้งค่า
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บลูทูธ

1  คุณสามารถเลือกเปิด/ปิดบลูทูธได้

2  สามารถพิมพ์ชื่ออุปกรณ์ของคุณ

3  ดู ‘อุปกรณ์ที่สแกน’ และอุปกรณ์ที่จับคู่

เวลา

1  รูปแบบเวลา: เลือกรูปแบบเวลา 12 ชั่วโมงหรือรูปแบบเวลา  

24 ชั่วโมงตามความต้องการหรือความชอบของคุณ

2  เขตเวลาอัตโนมัติ: เปิด/ปิดการใช้งานเขตเวลาอัตโนมัติ หากเปิด

การใช้งานเขตเวลาอัตโนมัติ ตัวเลือกที่ 3 และ 4 จะไม่ปรากฎ

3  วันที่และเวลา: ก�าหนดวันและเวลาของระบบด้วยตนเอง

4  เขตเวลา: เปลี่ยนเขตเวลาด้วยตนเอง

การตั้งค่า
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หน้าจอแสดงผล

แตะ [หน้าจอแสดงผล] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการตั้งค่าหน้าจอแสดงผล  

จากนั้นคุณก็จะสามารถตั้งค่าหน้าจอในอินเตอร์เฟสตามความต้องการ 

ของคุณ

ความสว่างจอภาพ: แตะและลากเคอร์เซอร์เพื่อปรับความสว่างของ

หน้าจอ

โหมดความสว่าง: คุณสามารถเลือก [อัตโนมัติ] [กลางวัน] หรือ  

[กลางคืน] เพื่อปรับความสว่างของหน้าจอตามความจ�าเป็น

อัพเดท

คุณสามารถเลือกอัพเดทระบบของคุณได้หากมีเวอร์ชันใหม่ให้

อัพเดท

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล USB

คุณสามารถแตะเพื่อดูพื้นที่จัดเก็บข้อมูล USB

การตั้งค่า
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เสียงต้อนรับ

คุณสามารถเลือกที่จะฟังเสียงต้อนรับแบบด้ังเดิมหรือแบบก�าหนดเอง

ได้เมื่อคุณเปิดระบบเครื่องเสียง

การตั้งค่ารถยนต์

โปรดแตะที่การตั้งค่ารถยนต์ในการตั้งค่า ไปหน้าการตั้งค่ารถยนต์

การตั้งค่า
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ไฟ AMBIENT

แตะที่ไฟ AMBIENT เพื่อเข้าหน้าการต้ังค่าไฟ AMBIENT เพื่อต้ังค่า 

ไฟ AMBIENT 

สวิตช์ไฟ AMBIENT 

แตะสวิตช์ไฟ AMBIENT เพือ่เปิดหรอืปิดฟังก์ชนัทัว่ไปของไฟ AMBIENT

การตอบสนองเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

แตะที่การตอบสนองเมื่อสตาร ์ทเครื่องยนต ์เพื่อแสดงเอฟเฟค 

ไฟ AMBIENT ที่เฉพาะเจาะจงเมื่อสตาร์ทรถยนต์

การตอบสนองการต้อนรับ

แตะที่การตอบสนองการต้อนรับเพื่อแสดงเอฟเฟคไฟ AMBIENT ท่ี

เฉพาะเจาะจงเมื่อขึ้นรถ

ไฟนิ่ง

เมือ่ต้ังค่าไฟนิง่เป็นแบบอัตโนมติั ระบบจะเปิดหรอืปิดไฟ AMBIENT ตาม

สภาพปัจจบุนัของรถโดยอัตโนมติั ไปหน้าการตัง้ค่าแบบก�าหนดเองและ

ก�าหนดพารามเิตอร์ไฟ AMBIENT

เมื่อต้ังค่าไฟน่ิงเป็นแบบก�าหนดเอง ไฟ AMBIENT จะถูกเปิดตลอด 

ไปหน้าการตัง้ค่าแบบก�าหนดเองและก�าหนดพารามเิตอร์ไฟ AMBIENT 

เมื่อปิดไฟนิ่งไฟ AMBIENT จะถูกปิดตลอด

สี

เลื่อนแถบเล่ือนสีเพื่อก�าหนดสีของไฟ AMBIENT 

ความสว่าง

เลื่อนแถบเล่ือนความสว่างเพื่อก�าหนดความสว่างของไฟ AMBIENT 

การกระพริบ

กดสวิตช์การกระพริบเพื่อตั้งค่าการกระพริบ

การตั้งค่าเอง

เมื่อต้ังไว้ท่ีต�าแหน่งเปิด พารามิเตอร์ไฟ AMBIENT จะถูกปรับตาม

การต้ังค่าของหน้าปัจจุบัน

เมื่อต้ังไว้ท่ีต�าแหน่งตามโหมดการขับขี่ พารามิเตอร์ไฟ AMBIENT จะ

ถูกปรับตามพารามิเตอร์ไฟ AMBIENT ในโหมดการขับขี่

การตั้งค่า
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การตั้งค่า



52

ระบบไฟรถ

แตะที่ระบบไฟรถเพื่อเข้าหน้าการตั้งค่าไฟรถและท�าการตั้งค่าไฟรถ

ค้นหารถ

เมื่อใช้ฟังก์ชันค้นหารถในการไปขึ้นรถ รถจะท�าการบ่งชี้ต�าแหน่ง

ไฟส่องน�าทางหลังจากดับเครื่องยนต์

แตะเพื่อก�าหนดระยะเวลาการเปิดไฟไว้หลังจากดับและล็อครถแล้ว

ไฟ Welcome Light

แตะเพื่อก�าหนดระยะเวลาการเปิดไฟ Welcome Light ไว้หลังจาก

ปลดล็อครถ

การตั้งค่า
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การล็อคประตู

แตะที่การล็อคประตูเพ่ือเข้าหน้าการตั้งค่าระบบล็อคและท�าการตั้งค่า

การล็อครถ

Speed Sensing Door Lock

แตะเพื่อตั้งค่าฟังก์ชัน Speed Sensing Door Lock เมื่อความเร็วเกิน 

15 กม./ชม. ประตูทั้งหมดจะถูกล็อคโดยอัตโนมัติ

ระบบปลดล็อคอัตโนมัติ

แตะเพื่อต้ังค่าฟังก์ชันระบบปลดล็อคอัตโนมัติ เมื่อดับเครื่องยนต์ 

ประตูทั้งหมดจะถูกปลดล็อคโดยอัตโนมัติ

ระบบควบคุมการปลดล็อคด้วยรีโมท

แตะเพื่อตั้งค่าประตูที่จะปลดล็อคเมื่อท�าการปลดล็อคด้วยรีโมท

Keyless Entry

แตะเพื่อตั้งค่าประตูที่จะปลดล็อคเมื่อท�าการปลดล็อคโดยไม่ใช้กุญแจ

การตั้งค่า
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ประตูท้าย

แตะที่ประตูท้ายเพื่อเข้าหน้าการตั้งค่าประตูท้ายและท�าการตั้งค่า

ประตูท้าย

ความสูงประตูท้าย

เลื่อนแถบเลื่อนเพื่อตั้งค่าความสูงประตูท้าย

รีเซ็ต

แตะที่ปุ่มรีเซ็ตเพื่อรีเซ็ตความสูงประตูท้าย

การตั้งค่า
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โหมดการขับขี่

แตะที่โหมดการขับขี่เพื่อเข้าหน้าการต้ังค่าโหมดการขับขี่และท�าการ

ตั้งค่าโหมดการขับขี่

โหมดการขับขี่

เมื่อตั้งไว้ที่โหมดประหยัด รถจะวิ่งในโหมดประหยัดพลังงาน

เมื่อตั้งไว้ที่โหมดมาตรฐาน รถจะวิ่งในแบบสมดุล

เมื่อตั้งไว้ที่โหมดสปอร์ต รถจะวิ่งในโหมดประสิทธิภาพสูง

เมื่อตั้งค ่าเป ็นแบบก�าหนดเอง ผู ้ ใช ้งานสามารถก�าหนดเครื่อง 

ปรับอากาศ EPS ระบบส่งก�าลัง และไฟ AMBIENT ส�าหรับโหมด 

การขับขี่แบบก�าหนดเอง

การตั้งค่า
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กระจกมองข้าง

แตะที่กระจกมองข้างเพื่อเข้าหน้าการตั้งค่ากระจกมองข้างและท�าการ

ตั้งค่ากระจกมองข้าง

การพับอัตโนมัติ

แตะเพ่ือตั้งค่าว่าจะพับกระจกมองข้างอัตโนมัติเมื่อดับและล็อครถยนต์

หรือไม่

ยางล้อรถ

แตะทีย่างล้อรถเพือ่เข้าหน้ายางล้อรถและท�าการตรวจสอบแรงดนัลมยาง

การตรวจสอบแรงดันลมยาง

หน้าการตรวจสอบแรงดันลมยางช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบ 

แรงดันลมยาง อุณหภูมิยาง และสภาพยางได้ หากสภาพยางและระบบ 

การตรวจสอบพบความผิดปกติ สถานะความผิดปกติจะแสดงขึ้นมา

การตั้งค่า
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ระบบช่วยการขับขี่

โปรดแตะที่ระบบช่วยการขับข่ีในการตั้งค่า ไปหน้าการตั้งค่าระบบ 

ช่วยการขบัขี่

1 ระบบควบคมุความเรว็อตัโนมตัเิมือ่ความเรว็ต�า่

2 ระบบ Lane Assist

3 ระบบช่วยเหลอืในการขบัข่ี

4 ระบบช่วยเตอืนเมือ่เสีย่งต่อการชนรถยนต์คนัหน้าขณะขบัข่ี

5 ระบบควบคมุการทรงตวั

การตั้งค่า
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แอปพลิเคชันมือถือ

ส�าหรับรถท่ีมีอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานสามารถสั่งการรถผ่านแอปพลิเคชัน

มอืถอืได้ รวมถงึดูสถานะรถยนต์ วางแผนเส้นทางการเดนิทาง ตรวจสอบ 

ต�าแหน่งรถ จัดการข้อมูลรถ เป็นต้น 

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ด้วยสองวิธีต่อไปนี้:

1 สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับลิงก์ดาวน์โหลด

2 ดาวน์โหลดจากแอปสโตร์

ส�าหรับระบบปฏิบัติการ IOS ผู ้ใช้งานสามารถค้นหาค�าว่า “MG 

iSMART” ใน App Store และท�าการดาวน์โหลดลงเครื่อง

ส�าหรับระบบปฏิบัติการ Andriod ผู้ใช้งานสามารถค้นหาค�าว่า “MG 

iSMART” ใน Google Play Store และท�าการดาวน์โหลดลงเครื่อง

หมายเหตุ: ส�าหรับระบบ IOS มือถือของคุณต้องเป็นระบบ IOS 9.0 
เป็นต้นไปจึงจะสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันได้

หมายเหตุ: ส�าหรับระบบ Andriod มือถือของคุณต้องเป็นระบบ  
Andriod 6.0 เป็นต้นไปจึงจะสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง 
แอปพลิเคชันได้

ลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้

อินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชัน

การใช้งานแอปพลิเคชัน



59

ลงทะเบยีน

แตะ [ลงทะเบียน] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชันเพ่ือเข้า 

อินเตอร์เฟสการลงทะเบียน ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนด้วยหมายเลข

โทรศัพท์ได้

เข้าสูร่ะบบ

หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนบัญชีแล้ว ให้แตะ [เข้าสู่ระบบ] ใน

อินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานสามารถ

เข้าสู่ระบบของแอปได้โดยการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์และรหัสผ่าน

การใช้งานแอปพลิเคชัน
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รโีมทคอนโทรล

แตะ [รีโมทคอนโทรล] ในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าอินเตอร์เฟส

รีโมทคอนโทรลรถ

• ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะรถยนต์ได้ 

• ผู้ใช้งานสามารถลอ็คหรอืปลดลอ็ครถในทีท่�างานได้

• ผู้ใช้งานสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศล่วงหน้าด้วยรีโมทในวันที่มี

อากาศร้อนได้

• ผู้ใช้งานสามารถค้นหาต�าแหน่งของรถได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้

ฟังก์ชนั “ค้นหารถยนต์”

การใช้งานแอปพลิเคชัน
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สถานะรถยนต์

หลังจากเข้าสู่ระบบในแอป ระบบจะตรวจสอบข้อมูลสถานะรถยนต์

โดยอัตโนมัติ ซึ่งโดยหลักๆ แล้วจะเป็นการทดสอบสถานะ เช่น 

สถานะการล็อคประตู แรงดันลมยาง และสถานะเครื่องยนต์ หากพบ 

ความผิดปกติในรถยนต์ แอปจะแสดงความผิดปกติและสาเหต ุ

ที่เฉพาะเจาะจง ผู ้ใช้งานสามารถไปยังศูนย์ MG ใกล้เคียงเพื่อ 

ตรวจสอบรถยนต์ หากรถอยู่ในสถานะปกติ ผู้ใช้งานสามารถใช้รถยนต์

ได้อย่างปลอดภัย

การใช้งานแอปพลิเคชัน
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รโีมทคอนโทรล

การลอ็ค/ปลดลอ็ค

1 แตะไอคอน [ลอ็ค] หรอื [ปลดลอ็ค]

2 พิมพ์รหัสประจ�าตัวตามที่แอปแจ้งขึ้นมา หากรหัสประจ�าตัว 

ผิดพลาด ให้พิมพ์อีกคร้ัง

3 เมื่อเซิร์ฟเวอร์ยืนยันรหัสประจ�าตัวส�าเร็จแล้ว รถจะด�าเนินการ

ล็อค/ปลดลอ็คและแอปจะส่งข้อมลูกลบัมา

การใช้งานแอปพลิเคชัน
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เปิด/ปิด AC

1 แตะไอคอน [เปิด AC] หรือ [ปิด AC]

2 พมิพ์รหสัประจ�าตวัตามทีแ่อปแจ้งขึน้มา หากรหสัประจ�าตวัผดิพลาด 

ให้พิมพ์อีกครั้ง

3 เมื่อเซิร์ฟเวอร์ยืนยันรหัสประจ�าตัวส�าเร็จแล้ว รถจะด�าเนินการ

เปิด/ปิด AC และแอปจะส่งข้อมูลกลับมา

หมายเหตุ: เมื่อเปิด AC เครื่องยนต์จะสตาร์ทขึ้นแต่รถจะไม่สามารถ
ใช้ขับขี่ได้ เมื่อปิด AC เครื่องยนต์จะดับลง

หมายเหต:ุ หากรถไม่มกีารใช้งานใดๆ เป็นเวลา 10 นาที ท้ังเครือ่งยนต์
และ AC จะดับลง

การใช้งานแอปพลิเคชัน
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ค้นหารถ

• ไปยังรถยนต์ ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อค้นหารถยนต์ในระยะสั้นๆ โดยจะม ี

เส้นทางที่สามารถเดินไปยังรถยนต์ได้

• เสียง/ไฟส่องสว่าง ฟังก์ชันนี้เหมาะสมส�าหรับผู้ใช้งานที่ไม่สามารถ 

หารถของตนเองได้ เช่น รถอยู่ในที่จอดรถใต้อาคาร เวลากลางคืน 

เป็นต้น ให้แตะ [เสียง/ไฟส่องสว่าง] และใส่รหัสประจ�าตัว 

หลังจากยืนยันเสร็จแล้ว รถจะส่งเสียงและเปิดไฟเพื่อช่วยให ้

ผู้ใช้งานสามารถหารถเจอ แตะอีกครั้งเพื่อปิดการใช้งานฟังก์ชัน

การใช้งานแอปพลิเคชัน
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แผนการเดินทาง

แตะ [การเดินทาง] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชันเพื่อเข้า

อินเตอร์เฟสค้นหา POI ผู้ใช้งานสามารถค้นหา POI ที่ระบบแนะน�าได ้

เช ่น “ศูนย ์ MG” “ที่จอดรถ” “ปั ๊มน�้ามัน” “ร ้านอาหาร”  

“โรงภาพยนตร์” “ธนาคาร” เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้ใช้งานยังสามารถ 

ใส่ POI ที่ต้องการด้วยตนเอง

• ผู ้ ใช ้งานสามารถส่ง POI ที่ค ้นพบในการค้นหาไปยังระบบ 

เครื่องเสียงในรถ จากนั้นจึงน�าที่อยู่มาใช้กับระบบน�าทาง

• หากผู้ใช้งานไม่ต้องการไปยัง POI ที่ค้นพบในการค้นหาทันที  

ผู้ใช้งานสามารถแตะ [บันทึก] เพื่อบันทึก POI ไปที่รายการโปรด

ของฉัน 

• แตะสร้างแผนการเดินทางเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสกรอกแผนการ 

เดินทาง แผนการเดินทางสามารถส่งไปยังระบบเครื่องเสียงในรถ

หลังจากกรอกข้อมูลที่จ�าเป็นตามการแจ้งเตือน

• แตะปุ่มปฏิทินเพื่อซิงก์เหตุการณ์ปฏิทินกับแผนการเดินทางและ 

ส่งไปยังรถยนต์

การใช้งานแอปพลิเคชัน



66

ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์

แตะ [ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชัน

เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์

สามารถสร้างแนวรักษาความปลอดภัยส�าหรับการใช้งานรถยนต์และ

แสดงสถานะรถยนต์ในแอปอยู่ตลอดเวลา

ผู้ใช้งานสามารถต้ังขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ไว้ท่ีบ้าน บริษัท โรงเรียน 

หรือต�าแหน่งอื่นๆ โดยการเลือกขอบเขตที่ต้องการ ก�าหนดข้อความ

แจ้งเตือนเมื่อรถเข้าหรือออกพื้นที่ที่ก�าหนดไว้ หลังจากรถขับเข้าหรือ

ขับออกพ้ืนที่ที่ก�าหนดไว้ สัญญาณรักษาความปลอดภัยจะดังข้ึนและ

แอปจะส่ง SMS ให้เจ้าของรถ

การใช้งานแอปพลิเคชัน
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การจัดการรถยนต์

แตะ [การจัดการรถยนต์] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปเพื่อเข้า

อินเตอร์เฟสการจัดการรถยนต์ ซึ่งจะแสดงข้อมูลของรถยนต์ที่ผู้ใช้งาน

ได้ผูกมัดไว้

หากผู ้ใช้งานมีรถมากกว่าหนึ่งคัน ให้แตะปุ ่ม [เพิ่ม] ที่มุมขวาบน  

กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรถที่จะเพิ่มตามท่ีระบบก�าหนดเพ่ือท�าการเพ่ิม

รถยนต์ หลังจากนั้น ผู้ใช้งานก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นรถที่ใช้ในปัจจุบัน

และท�าการควบคุมรถได้อย่างอิสระ

การใช้งานแอปพลิเคชัน
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การบ�ารุงรักษา

แตะ [การบ�ารุงรักษา] ในอินเตอร ์เฟสหลักของแอปพลิเคชัน 

เพ่ือเข้าอินเตอร์เฟสการจัดการบ�ารุงรักษา ข้อมูลการบ�ารุงรักษา 

จะประกอบไปด้วย ไปยังศูนย์ MG โมบายเซอร์วิส รายการนัดหมาย 

ประวัติการบ�ารุงรักษา

การใช้งานแอปพลิเคชัน
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ไปยังศูนย์ MG

แตะ [ไปยังศูนย์ MG] ในอินเตอร์เฟสหลักของการจัดการบ�ารุงรักษา

เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสค้นหาศูนย์ MG ผู้ใช้งานสามารถใส่ช่ือศูนย์ MG 

ที่ต้องการได้

• ผู ้ใช้งานสามารถส่งศูนย์ MG ที่ค้นพบในการค้นหาไปยังระบบ 

เครื่องเสียงในรถ จากนั้นจึงน�าที่อยู่มาใช้กับระบบน�าทาง

• ผู้ใช้งานสามารถแตะหมายเลขศูนย์ MG เพื่อท�าการโทรด่วนรวมถึง

ติดต่อการบริการศูนย์ MG และการนัดหมาย

การใช้งานแอปพลิเคชัน
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โมบายเซอร์วิส

แตะ [โมบายเซอร์วิส] ในอินเตอร์เฟสหลักของการจัดการบ�ารุงรักษา 

เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสศูนย์โมบายเซอร์วิส 

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่มโทรติดต่อเพื่อท�าการโทรด่วนรวมถึงติดต่อ

ศูนย์โมบายเซอร์วิสและการนัดหมาย

การใช้งานแอปพลิเคชัน
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รายการนัดหมาย

แตะ [รายการนัดหมาย] ในอินเตอร์เฟสหลักของการจัดการบ�ารุงรักษา

เพ่ือเข้าอินเตอร์เฟสจัดการรายการนัดหมาย ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูล

รายการนัดหมายได้

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่มโทรติดต่อเพื่อท�าการโทรด่วนรวมถึงติดต่อ 

ศูนย์ MG 

• แตะ [เริ่ม] ซึ่งจะแสดงเส้นทางที่ก�าหนดไว้บนแผนที่

การใช้งานแอปพลิเคชัน
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ประวัติการบ�ารุงรักษา

แตะ [ประวัติการบ�ารุงรักษา] ในอินเตอร์เฟสหลักของการจัดการ 

บ�ารุงรักษาเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสประวัติการบ�ารุงรักษา ซึ่งจะแสดง

รายการประวัติการบ�ารุงรักษา

• แตะปุ ่ม [สร้าง] ที่มุมขวาบน กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ 

การบ�ารุงรักษาที่จะเพิ่มตามที่ระบบก�าหนดเพื่อท�าการเพิ่มประวัติ

การใช้งานแอปพลิเคชัน
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ข้อมูลส่วนบุคคล

แตะ [ข้อมูลส่วนบุคคล] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชันเพื่อเปิด

อินเตอร์เฟสข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รหัสประจ�าตัว  

การต้ังค ่ารหัสผ ่านลงชื่อเข ้าใช ้  บันทึกแผนการเดินทางหรือ 

สถานที่โปรด ค�าแนะน�าส�าหรับการพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้งาน ฯลฯ 

จะถูกรวมอยู่ในอินเตอร์เฟสดังกล่าว

การใช้งานแอปพลิเคชัน
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การสแกนคิวอาร์โค้ด

การสแกนคิวอาร์โค้ดใช้ส�าหรับเข้าสู่ระบบในรถยนต์

• แตะปุ่ม [สแกน] ที่มุมขวาบน สแกนคิวอาร์โค้ดและยืนยันการ 

เข้าสู่ระบบ

การใช้งานแอปพลิเคชัน
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ข้อมูลของฉัน

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ใช้งานส�าหรับการลงทะเบียนจะสามารถ 

เปิดดูได้ และข้อมูลบางอย่างยังสามารถอัพเดทได้ด้วย คอลเซ็นเตอร์

จะติดต่อผู้ใช้งานผ่านหมายเลขติดต่อฉุกเฉินที่ผู้ใช้งานกรอกไว้ในกรณี

ฉุกเฉิน

การใช้งานแอปพลิเคชัน
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ตั้งค่ารหัสประจ�าตัว

รหัสประจ�าตัวเป็นรหัสยืนยันส�าหรับควบคุมรถยนต์ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของรถยนต์

ผู ้ ใช ้งานสามารถเลือกข ้อมูลหมายเลขตัวถังของรถที่จะรี เซ็ต 

รหัสประจ�าตัวโดยการใส่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อยืนยันว่าเป็นการ 

ด�าเนินการโดยผู้ใช้งาน หลังจากยืนยันส�าเร็จแล้ว ผู้ใช้งานจะได้รับ 

ข้อความที่มีรหัสยืนยัน ใส่รหัสยืนยัน รีเซ็ตรหัสผ่าน และยืนยัน 

รหัสผ่านใหม่เพื่อก�าหนดรหัสประจ�าตัว

การใช้งานแอปพลิเคชัน



77

การตั้งค่าสัญญาณแจ้งเตือน

ผู้ใช้งานสามารเปิดหรือปิดสัญญาณแจ้งเตือนได้ 

หากรถอยู ่ในสถานะผิดปกติ ระบบจะส่งข้อความไปยังแอปและ 

ข้อความสั้นๆ ไปยังผู้ใข้งาน สัญญาณแจ้งเตือนถูกเปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น 

หากเกิดการสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบจะส่งข้อความไปยังแอปและ 

ข้อความสั้นๆ ไปยังผู้ใข้งาน สัญญาณแจ้งเตือนถูกเปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น

การใช้งานแอปพลิเคชัน



78

แผนการเดินทาง

ผู ้ใช้งานสามารถก�าหนดแผนการเดินทางในฟังก์ชันการเดินทาง  

ดูแผนการเดินทางที่จัดเก็บไว้ในอินเตอร์เฟสแผนการเดินทาง และ 

ลบประวัติแผนการเดินทาง

การใช้งานแอปพลิเคชัน



79

รายการโปรด

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกสถานที่โปรดในฟังก์ชันแผนการเดินทางและ 

ดูที่อยู่ที่จัดเก็บไว้ในอินเตอร์เฟส “รายการโปรด”

ผู้ใช้งานสามารถแตะ [ก�าหนด] เพื่อก�าหนดแท็กส�าหรับต�าแหน่ง หรือ

แตะ [ส่ง] เพ่ือส่งต�าแหน่งไปยังระบบเคร่ืองเสียงในรถเพื่อใช้ในระบบ

น�าทาง แต่ละแท็กสามารถใช้ก�าหนดได้ 10 ต�าแหน่ง

แตะที่รายการโปรดของฉันที่มุมขวาบนเพื่อดูข้อมูล POI ที่จัดเก็บไว้

การใช้งานแอปพลิเคชัน



80

ข้อเสนอแนะ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกปัญหาท่ีต้องการติชม กรอกข้อมูล และกดส่ง 

เพื่อเสร็จสิ้นการใหข้อเสนอแนะ

การใช้งานแอปพลิเคชัน



81

คอลเซ็นเตอร์

ผู ้ใช้งานสามารถแตะหมายเลขคอลเซ็นเตอร์เพื่อท�าการโทรด่วน 

รวมถึงติดต่อการบริการลูกค้าและแก้ไขปัญหา โดยแตะมุมซ้ายบน 

ของอินเตอร์เฟสหลักของแอป

ผู้ใช้งานสามารถใช้รีโมทในการควบคุมรถหรือน�าทางไปยัง POI  

ใกล้เคียงและให้ค�าติชมทางคอลเซ็นเตอร์เพื่อปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น

วิธีนี้หลักๆ สามารถใช้แก้ไขปัญหาได้ เช่น การปรึกษา การควบคุม

ปัญหา ค�าแนะน�า และข้อเรียกร้อง

การใช้งานแอปพลิเคชัน



82

การตั้งค่าภาษา

ผู ้ใช้งานสามารถเปลี่ยนภาษาตามความต้องการได้ แอปรองรับ 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

การใช้งานแอปพลิเคชัน



83

การตั้งค่ารูปแบบ

ผู ้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรูปแบบตามความต้องการได้ แอปรองรับ 

รูปแบบสองประเภท

เกี่ยวกับ

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูล เช่น ประวัติแบรนด์ สถานะแอปพลิเคชัน 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้งานแอปพลิเคชัน



84

ศนูย์ข้อความ

ผู้ใช้งานสามารถแตะกล่องข้อความที่มุมขวาบนของอินเตอร์เฟสหลัก

ของแอปเพือ่เข้าศูนย์ข้อความ ดูข้อมลูสญัญาณแจ้งเตอืนอย่างละเอยีด 

ข้อมลูการท�างาน และข่าวสาร

การใช้งานแอปพลิเคชัน




