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การใช้คู่มือฉบับนี้

การใช้คู่มือฉบับนี้

กรณุาอ่านคูม่อืเล่มนีอ้ย่างละเอียด ข้อมลูในคู่มือจะแนะนําวิธีการใช้รถยนต์ 

อย่างปลอดภยัและถกูต้อง เพ่ือให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการขบัขีไ่ด้มากทีส่ดุ 

ตามกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การปรับ แก้ผลิตภัณฑ์หลังจากจัดพิมพ์คู่มือเล่มนี้โดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า รูปภาพ ที่แสดงในคู่มือเล่มนี้เป็นเพียงแผนภาพเสนอให้ท่าน

พิจารณาเท่านั้น ก่อน ที่จะใช้งานระบบนําทาง-เครื่องเสียง กรุณาอ่าน

คู่มือเล่มนี้ให้จบและปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด

การประกาศพิเศษ 

ห้ามสําเนาสิ่งตีพิมพ์นี้หรือเก็บบันทึกในระบบค้นหาสารสนเทศ หรือ 

เผยแพร่ ด้วยวธีิอิเลก็ทรอนกิส์ บนัทึกทางกลหรอืวธิทีางอืน่ๆ โดยไม่ได้รับ 

การมอบหมายที่ชอบด้วยกฎหมายจากบริษัทฯ

ข้อมูลความปลอดภัยที่สําคัญ

• ห้ามประกอบ ซ่อมแซมหรือตกแต่งระบบนําทาง-เครื่องเสียงนี้เอง 

เพราะระบบนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนแรงดันสูง อาจจะก่อให้เกิดการ 

ลัดวงจร หากต้องทําการตรวจสอบภายในหรือต้องทําการปรับปรุง

ซ่อมแซม กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 

•  ระบบนาํทาง-เครือ่งเสยีงนีห้้ามสมัผสักบัของเหลวหรอืสิง่แปลกปลอม 

หากมีของเหลวหรือส่ิงแปลกปลอมเข้าสู่ระบบนําทาง-เครื่องเสียงนี้ 

กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยและปิดสวิตช์กุญแจทันที พร้อมติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง ในกรณีนี้ ห้ามใช้งานระบบนําทาง 

เครื่องเสียง เพื่อป้องกันอัคคีภัย ไฟช็อตหรือปัญหาอื่นๆ 

• หากระบบนําทาง-เครือ่งเสยีงน้ีมคีวนั เสยีงหรอืกลิน่แปลกปลอมเกดิขึน้ 

หรือหน้าจอแสดงสัญลักษณ์ผิดปกติใดๆ กรุณาปิดสวิตช์กุญแจทันที่

และติดต่อศนูย์บรกิารทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ ในกรณนีี ้ ห้ามใช้งานระบบ 

นาํทาง เครือ่งเสยีง มฉิะนัน้อาจจะทาํให้ระบบเกดิการสญูเสยีอย่างถาวร 

•  ระหว่างการขับรถ ห้ามใช้งานระบบนาํทาง-เครือ่งเสียง ป้องกนัการเกดิ 

เหตุอันตรายเน่ืองจากการเสียสมาธิ หลังจอดรถในสถานที่ปลอดภัย

และดึงเบรกมือขึ้นแล้วจึงปรับระบบหรือดูภาพวิดีโอ 

• หากอุณหภูมิสูงมากหรือต่ํามาก จะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันปกติของ

ระบบนําทาง-เคร่ืองเสียงนี้ การจอดรถในสถานที่ที่โดนแสงแดด

โดยตรง หรือสถานที่ที่มีอุณหภูมิตํ่ามากเป็นเวลานาน อาจจะทํา

ให้ระบบผิดปกติได้หลังอุณหภูมิในรถกลับสู่ขอบเขตปกติ จะฟื้นฟู

ฟังก์ชันให้ทํางานตามปกติ ถ้าไม่สามารถฟื้นฟู กรุณาติดต่อศูนย์

บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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• ในขณะชาร์จรถยนต์ควรปิดระบบเครื่องเสียงและระบบนําทาง

• เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองประจุไฟฟ้าของแบตเตอร่ี เมื่อใช้งาน 

ระบบนําทาง-เครื่องเสียง ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ มิฉะนั้นจะทํา

ให้แบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้าจนหมด ทําให้ไม่สามารถสตาร์ท

เครื่องยนต์ได้

• หากไม่ได้เชื่อมต่อแบตเตอรี่หรือประจุไฟฟ้าหมด ข้อมูลที่เก็บบันทึก

ในหน่วยความจําของระบบนําทาง-เครื่องเสียงจะถูกลบออก 

•  ฟังก์ชันนําทางของระบบนําทาง-เครื่องเสียงเป็นเพียงฟังก์ชันเสริม

สําหรับการขับขี่ เส้นทางและข้อมูลนําทางท่ีแสดงในระบบนําทาง-

เครื่องเสียงเป็นเพียงข้อมูลให้พิจารณาเท่านั้น เพราะฉะนั้น ผู้ขับขี่

ต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์การขับรถยนต์ที่ถูกวิธีและปลอดภัย 

สัญญาณจราจรและ กฎจราจรที่เกี่ยวข้อง 

•  เมื่อใช้โทรศัพท์มือถือ กรุณาให้สายอากาศของมือถือห่างจากหน้าจอ 

เพ่ือป้องกันหน้าจอมีสัญญาณรบกวนที่ปรากฏเป็นจุดหรือทําให้ภาพ

ฉีกขาด เป็นต้น จนทําให้สัญญาณวิดีโอตัดการทํางาน เพื่อป้องกัน

หน้าจอเสียหาย ต้องใช้นิ้วมือ (ในการสอบเทียบพิเศษ สามารถใช้

ปากกาแตะหน้าจอ) แตะปุ่มบนจอภาพ

ข้อควรระวัง 

•  คูม่อืเล่มนีร้วบรวมถงึคาํเตอืนและข้อมลูสาํคญัของการใช้ระบบนาํทาง 

เครื่องเสียง ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับท่านเองและผู้โดยสารอื่นๆ โปรด 

อ้างอิงคู่มืออื่นๆ ที่เก็บไว้ในรถยนต์คันนี้ 

•  ห้ามใช้ฟิล์มป้องกันความร้อนหรือผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันติดกระจก

บังลมหน้า มิฉะนั้นจะบังสัญญาณ GPS หรือสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

•  ผลกําหนดตําแหน่ง GPS ของระบบเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น 

หากพบกรณีผิดปกติ โปรดเดินทางตามเส้นทางจริง 

•  ขอบเขตสัญญาณของผู ้ให้บริการโทรศัพท์จะส่งผลกระทบต่อ

สัญญาณสารสนเทศ กรณีท่ีไม่มีสัญญาณ บริการบางส่วนที่ต้อง

พึ่งพาเครือข่ายจะถูกจํากัด 

•  ระหว่างการเดินทาง ควรปรับระดับเสียงให้เหมาะสม เพื่อฟังข้อมูล

ถนน และรถยนต์อย่างชัดเจน 

•  หลังเครื่องยนต์หยุดทํางาน ระบบนําทาง-เครื่องเสียงสามารถทํางาน 

ประมาณ 30 นาที หากเกิน 30 นาที ระบบจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย 

ขณะนีเ้พยีงกดปุม่เปิดปิดเครือ่งกส็ามารถใช้งานต่อได้ แต่มคีวามเสีย่ง 

ทําให้แบตเตอรี่ขาดไฟ โปรดสตาร์ทเครื่องยนต์ทันที 

•  เมื่อต้องการให้ยืมหรือขายรถยนต์ ต้องเก็บคู่มือเล่มน้ีไว้ในรถยนต์

คันนี้ด้วย

การใช้คู่มือฉบับนี้
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ข้อควรระวังในการใช้จอภาพ

• ป้องกันไม่ให้จอภาพโดนแสงแดดโดยตรง หากจอภาพโดนแสงแดด

เป็นเวลานาน จะทําให้อุณหภูมิจอภาพสูงจนเสียหาย 

•  หากอุณหภูมิรอบข้างสูงกว่าหรือตํ่ากว่าขอบเขตทํางาน (-20°C ถึง 

+65°C) กรณุาอย่าใช้งานจอภาพ เพราะจอภาพอาจจะทาํงานผดิปกติ 

จนก่อให้เกิดการเสียหาย 

•  ต้องหลีกเลี่ยงลมร้อนหรือลมเย็นของระบบปรับอากาศเป๋าไปยัง

จอภาพโดยตรง มิฉะนั้นจะทําให้อุปกรณ์นําทาง-เครื่องเสียงโดน

ความร้อนหรือความชื้นจนเสียหาย 

•  ห้ามลากหรือกดจอภาพอย่างแรง มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดรอยขีดข่วน

หรือเสียหาย 

•  หากต้องการกําจัดฝุ่นหรือทําความสะอาดจอภาพ ต้องปิดแหล่ง 

จ่ายไฟ ของระบบก่อน จากนั้น ใช้ผ้าเนื้อนุ่มและแห้งมาเช็ดหน้าจอ 

ต้องเช็ดจอภาพด้วยความระมัดระวัง อย่าทําให้หน้าจอมีรอยขีดข่วน 

ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ระคายเคืองหรือกัดกร่อน 

•  เมื่อไฟหน้าจอแสดงผลใกล้จะหมดอายุใช้งาน แสงหน้าจอจะมืดลง

และไม่สามารถแสดงภาพอีก กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้งเพื่อทําการตรวจสอบซ่อมแซม

รูปแบบไฟล์ที่เหมาะสมกับระบบเครื่องเสียง

ข้อควรระวัง 

• ระบบเครื่องเสียงอาจจะไม่สามารถระบุอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

ภายนอกบางชนิดหรือไม่สามารถเล่นไฟล์ได้อย่างถูกต้อง 

• เนื่องจากคุณลักษณะไฟล์ รูปแบบไฟล์ โปรแกรมอัดเสียง สภาพ

แวดล้อมเล่นเพลงหรือเงื่อนไขการเก็บข้อมูล เป็นต้น อาจจะไม่

สามารถเล่นไฟล์ได้อย่างปกติ 

รูปแบบเพลงที่รองรับ 

ระบบเครื่องเสียงนี้รองรับรูปแบบเพลงดังนี้ หากเป็นรูปแบบอื่นๆ  

อาจจะไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ

MP3, WMA, ID3 Tag info, WAV, APE, FLAC.

รูปแบบวิดีโอที่รองรับ 

ระบบเครื่องเสียงนี้รองรับรูปแบบวิดีโอดังนี้ หากเป็นรูปแบบอ่ืนๆ  

อาจจะไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ

WMV, H264, MPEG2, MPEG4, HD Video Playback.

การใช้คู่มือฉบับนี้
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ข้อความ/รูปภาพที่รองรับ 

ระบบเครื่องเสียงนี้รองรับรูปแบบข้อความ/รูปภาพ หากเป็นรูปแบบ 

อื่นๆ อาจจะไม่สามารถทํางานได้ตามปกติ

JPEG, GIF, BMP, PNG

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

คุณสามารถดาวน ์โหลดแอปพลิ เคชันเพื่อดูข ้อมูลรถยนต ์หรือ

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน i-Smart ฉบับล่าสุดด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

• สําหรับระบบปฏิบัติการ IOS ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคําว่า “MG 

iSMART” ใน App Store และทําการดาวน์โหลดลงเครื่อง 

• สําหรับระบบปฏิบัติการ Andriod ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคําว่า “MG 

iSMART” ใน Google Play Store และทําการดาวน์โหลดลงเครื่อง

หมายเหตุ: สําหรับระบบ IOS มือถือของคุณต้องเป็นระบบ IOS 
8.0 และ IOS 8.0 ข้ึนไปจึงจะสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง 
แอปพลิเคชันได้

หมายเหตุ: สําหรับระบบ Andriod มือถือของคุณต้องเป็นระบบ 
Andriod 5.0 และ Andriod 5.0 ขึ้นไปจึงจะสามารถดาวน์โหลด
และติดตั้งแอปพลิเคชันได้

การใช้คู่มือฉบับนี้

การรองรับการใช้งาน iPod/iPhone

ระบบความบันเทิงรองรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ IOS 6.0 และ IOS 6.0  

ขึ้นไป สําหรับอุปกรณ์รุ่นอื่นๆ หรืออุปกรณ์ที่ใช้ระบบที่เก่ากว่านั้นอาจ

มีการทํางานที่ผิดปกติ

หมายเหตุ: ภาพประกอบในคู่มือนี้เป็นภาพสําหรับอ้างอิงเท่านั้น

หมายเหตุ: เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ข้อมูล
จําเพาะและรูปแบบของหน้าจออาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มี 
การแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ: สงวนลิขสิทธิ์คู ่มือเล่มนี้ ห้ามผลิตซ้ําและใช้คู ่มือนี ้
ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหน่ึง โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์
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การใช้งานเบื้องต้น

การใช้งานเบื้องต้น

แผงควบคุมเครื่องเสียง

1 ปุม่ SRC 

สลบัใช้โหมดการเล่นต่อไปท่ีใช้ได้ 

2 ปุม่ 

เมื่อเล่นเพลง กดสั้นๆ จะเล่นเพลงนี้ใหม่ (ยกเว้นเพลงบลูทูธ)  

กดสัน้ๆ อกีครัง้จะสลบัเข้าเพลงก่อนหน้านี ้กดค้างไว้จะเร่งย้อนกลบั 

(ยกเว้นเพลงบลูทูธ) เมื่อเล่นวิดีโอ กดสั้นๆ จะสลับเข้าสู่วิดีโอ

ก่อนหน้า กดค้างไว้จะเร่งย้อนกลับ เม่ือเล่นวิทยุกดสั้นๆ จะ

ค้นหาสถานีวิทยุก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ กดค้างไว้จะค้นหาสถาน ี

ก่อนหน้าแบบแมนนวล

3 ปุม่เปิดปิดเคร่ือง/ปุม่หมนุปรบัความดงัเสยีง 

 กดสั้นๆ จะเข้าหน้าอินเตอร์เฟสหลักกดค้างไว้ 2 วินาที่จะเข้าสู่ 

โหมดพร้อมใช้งานกดค้างไว้ 10 วนิาท ีทีจ่ะรสีตาร์ทระบบหมนุปุม่ 

หมนุเพือ่ปรบัความดงัเสียง

4 ปุม่ 

 เมื่อเล่นเพลงกดสั้นๆ จะสลับเข้าเพลงต่อไป กดค้างไว้จะเร่งไป 

ข้างหน้า (ยกเว้นเพลงบลทูธู) เมือ่เล่นวดิโีอกดสัน้ๆ จะสลบัเข้าสู ่

วิดีโอถัดไป กดค้างไว้จะเร่งไปข้างหน้าเมื่อเล่นวิทยุกดสั้นๆ จะ

ค้นหาสถานวีทิยตุ่อไปโดยอตัโนมตั ิกดค้างไว้จะค้นหาสถานต่ีอไป

แบบแมนนวล

5 ปุม่ 

 เปิด/ยกเลิกการตัดเสียง เมื่อตัดเสียงจะหยุดเล่นเพลงหรือวิดีโอที่ 

กาํลงัเล่นอยูภ่ายใต้สถานะเรยีกสาย/คยุโทรศพัท์ ปุม่ตดัเสยีงใช้งาน

ไม่ได้
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หน้าอินเตอร์เฟสหลัก

หน้าอินเตอร์เฟสหลักของระบบ 1

การใช้งานเบื้องต้น

1  ข้อมลูส่วนตัว 

 แตะเพ่ือเข้าสูข้่อมลูส่วนตัว หรอืเข้าสูร่ะบบ 

2  สภาพอากาศ 

 ดสูภาพอากาศและอุณหภมิู

3  เพลง 

 แตะเพ่ือเข้าสูห่น้าเล่นเพลง

4 ระบบนําทาง

 แตะเพ่ือเข้าสูห่น้าระบบนําทาง

หน้าอนิเตอร์เฟสหลกัของระบบ 2

1  คอลเซ็นเตอร์ 

 แตะเพ่ือเข้าสูห่น้าโทรหาศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ 

2  วทิยุ 

 แตะเพ่ือเข้าสูห่น้าเล่นวิทยุ

3  โทรศพัท์บลทูธู

 แตะเพ่ือเข้าสูห่น้าโทรศัพท์บลทูธู
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หน้าอินเตอร์เฟสหลักของระบบ 3

1 MGLink 

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้า MGLink 

2 ปิดหน้าจอ

 แตะเพื่อปิดหน้าจอ

3  จัดการการชาร์จ

 แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสจัดการการชาร์จ

4 Passion Service 

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าบริการหลังการขาย

เมนูด้านข้าง

1 ระบบนําทาง

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าระบบนําทาง 

2  โทรศัพท์บลูทูธ

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าโทรศัพท์บลูทูธ

3 เพลง

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าเล่นเพลง

4 วิทยุ 

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าเล่นวิทยุ 

5 ฟังก์ชันอื่นๆ 

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้าฟังก์ชันอื่นๆ

การใช้งานเบื้องต้น
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การใช้งานเบื้องต้น

1 กล่องข้อความ 

 แตะเพ่ือเข้าสูห่น้ากล่องข้อความ 

2 โฟลเดอร์ 

 แตะเพ่ือเข้าสูห่น้าโฟลเดอร์ 

3 วดิโีอ 

 แตะเพ่ือเข้าสูห่น้าเล่นวิดีโอ 

4 โทรศพัท์รถ 

 แตะเพ่ือเข้าสูห่น้าโทรศัพท์รถ 

5 บลูทธู 

 แตะเพ่ือเข้าสูห่น้าใช้งานบลทููธ

6 ตัง้ค่า

 แตะเพ่ือเข้าสูห่น้าต้ังค่า

ปุม่ควบคมุบนพวงมาลยั

1 ปุม่ 

 เมื่อเล่นเพลงกดสั้นๆ จะเล่นเพลงนี้ใหม่ (ยกเว้นเพลงบลูทูธ)  

กดส้ันๆ  อีกครัง้จะสลบัเข้าเพลงก่อนหน้านี ้กดค้างไว้จะเร่งย้อนกลบั 

(ยกเว้นเพลงบลูทูธ) เมื่อเล่นวิดีโอกดสั้นๆ จะสลับเข้าสู่วิดีโอ 

ก่อนหน้า กดค้างไว้จะเร่งย้อนกลับ เมือ่เล่นวทิยกุดสัน้ๆ จะค้นหา

สถานีวิทยุก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ กดค้างไว้จะค้นหาสถานีก่อน

หน้าแบบแมนนวล 

2 ปุม่ 

 เปิด/ยกเลิกการตัดเสียง เมื่อตัดเสียงจะหยุดเล่นเพลงหรือวิดีโอที่
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กําลังเล่นอยู่ ภายใต้สถานะเรียกสาย/คุยโทรศัพท์ ปุ่มตัดเสียงใช้

งานไม่ได้

3 ปุม่เพ่ิมความดังเสยีง 

4 ปุม่  

 เมื่อเล่นเพลงกดสั้นๆ จะสลับเข้าเพลงต่อไป กดค้างไว้จะเร่งไป 

ข้างหน้า (ยกเว้นเพลงบลูทูธ) เมื่อเล่นวิดีโอกดสั้นๆ จะสลับเข้าสู่

วิดีโอต่อไป กดค้างไว้จะเร่งไปข้างหน้า เมื่อเล่นวิทยุกดสั้นๆ จะ

ค้นหาสถานวีทิยตุ่อไปนีโ้ดยอตัโนมตั ิกดค้างไว้จะค้นหาสถานต่ีอไป 

แบบแมนนวล

5 ปุม่ 

 ภายใต้สถานะเรียกสาย/คยุโทรศพัท์ กดค้างไว้จะวางสาย ภายใต้ 

สถานะโทรเข้า กดสัน้ๆ จะรบัสาย กดค้างไว้จะปฏเิสธสาย 

6 ปุม่ลดความดังเสยีง 

7 ปุม่สลับแหล่งเสยีง SRC 

 สลบัเข้าโหมดเล่นเพลงถัดไปทีเ่ล่นได้ 

8 ปุม่ดอกจนั (*) ท่ีพวงมาลยั 

 สามารถต้ังค่าปุ่มดอกจนั (*) ทีพ่วงมาลัยเป็นทางลัดไปสูห่น้า iCall 

การโทรออกไปยังศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ 

9 ปุม่รับคาํสัง่เสียง 

 เปิด/ยกเลกิฟังก์ชันรบัคาํสัง่เสียง

การเปิดปิดเครือ่งและโหมดสแตนบาย

การเปิดปิดเครือ่ง 

ภายใต้สถานะการปิดสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์กดปุ่มเปิดปิดเครื่องสั้นๆ 

จะเปิดเครือ่ง 

หากดับเครื่องยนต์เมื่อระบบยังทํางานอยู่ เมื่อเปิดสวิตช์สตาร์ท

เครือ่งยนต์อกีครัง้ ระบบจะเปิดเครือ่งโดยอตัโนมตั ิ

หากดับเครื่องยนต์เมื่ออยู่สถานะสแตนบาย หลังเปิดสวิตช์สตาร์ท

เครือ่งยนต์ อกีครัง้ กดปุ่มเปิดปิดเครือ่งบนแผงควบคุมสัน้ๆ ระบบจะเปิด

การทํางานโดยอตัโนมตัิ 

ขณะทีเ่ปิดระบบ กดปุม่กดเพาเวอร์บนแผงควบคมุระบบค้างไว้เกนิ 10 

วนิาที ระบบจะรีสตาร์ทโดยอตัโนมตัิ 

เมือ่ดบัเครือ่งยนต์ ระบบจะปิดการทาํงานโดยอตัโนมตัิ 

หลังจากดับเคร่ืองยนต์ กดปุ่มเปิดปิดเคร่ืองจะเปิดระบบเคร่ืองเสียง 

ระบบจะปิดการทาํงานโดยอตัโนมตัหิลังจาก 30 นาที

การใช้งานเบื้องต้น
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โหมดสแตนบาย

กรณีท่ีได้เปิดสวติช์สตาร์ทเครือ่งยนต์ กดปุม่เปิดปิดเคร่ืองค้างไว้ 2 วนิาที 

ระบบเคร่ืองเสยีงจะเข้าสูโ่หมด

สแตนบายเพือ่ให้ระบบเครือ่งเสยีงหยดุทาํงาน

ภายใต้โหมดสแตนบายจะตัดเสียงทั้งหมดและไม่สามารถใช้ปุ่มกดบน

แผงควบคุม กดปุม่เปิดปิดเครือ่งสัน้ๆ อกีคร้ังจะยกเลกิโหมดสแตนบาย 

การปฏบิตัดิงัต่อไปนีจ้ะยกเลกิโหมดสแตนบายเช่นกนั

• เมือ่จอดรถระบบจะเข้าสู่หน้าจอดรถโดยอตัโนมัติ

• หลังจากดับเครือ่งยนต์จะปิดการทํางานของระบบโดยอตัโนมตัิ

การปรับความดังเสียง 

สามารถควบคุมปุ่มหมุนปรับความดังเสียงและปุ่มกดบนพวงมาลัยเพื่อ 

ปรับความดังเสียงของเพลง เมื่อปรับความดังเสียงแถบบอกระดับเสียง

จะแสดงโดยอัตโนมัติและปรับเสียงอย่างราบรื่นตามการควบคุม หลัง

หยุดปรับความดังเสียงหลายวินาทีหรือใช้งานอื่นๆ แถบบอกระดับ

เสียงจะหายไป โดยอัตโนมัติ

ในหน้า [ตั้งค่า] ที่หน้าอินเตอร์เฟสหลัก สามารถปรับความดังเสียง

เตือนของระบบ รายละเอียดอ้างอิงถึง “ตั้งค่า” ของบทนี้

หมายเหตุ ปุ ่มหมุนปรับความดังเสียงและปุ่มกดบนพวงมาลัย
สามารถปรับความดังเสียงของแต่ละโหมดการเล่นเพลงและเสียง
จากการติดต่อส่ือสารเท่านั้น การตั้งค่าความดังเสียงระบบนําทาง 
สามารถตัง้ค่าในหน้าตัง้ค่าเสยีง รายละเอยีดโปรดอ้างอิง “การนาํทาง  
ตั้งค่า ตั้งค่าเสียง” 

หมายเหตุ สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องเล่นเพื่อปรับความดังเสียง
ของเพลงบลูทูธ

การใช้งานเบื้องต้น
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การเชื่อมต่อและการปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB 

พอร์ต USB อยู่ในช่องเก็บของคอนโซลกลางด้านหน้า เสียบอุปกรณ์ 

USB เข้าพอร์ต USB จะเชื่อมต่ออุปกรณ์

การปลดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB 

หลงัตรวจสอบและแน่ใจว่าอปุกรณ์ไม่ได้อ่านหรือบนัทึกข้อมลู จงึสามารถ 

ถอดอุปกรณ์ USB ออกได้

หมายเหตุ หากข้อมูลของอุปกรณ์หน่วยความจําเสียหาย ไม่ว่า
เนื่องจาก เหตุผลอันใด โดยปกติจะไม่สามารถฟื้นฟูข้อมูล บริษัทฯ 
จะไม่รับผิดชอบความเสียหายเนื่องจากการสูญเสียข้อมูล ต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ อุปกรณ์ USB บางชนิดอาจจะอ่านไม่ได้ 

หมายเหตุ  อุปกรณ์ USB บางชนิดอาจจะทําให้ระบบเครื่องเสียงไม่ 
สามารถใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

หมายเหตุ ห้ามใช้ฮับ USB เชื่อมต่ออุปกรณ์

การใช้งานเบื้องต้น
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การเข้าสู่ระบบ

การเข้าสูร่ะบบ

ภายในหน้าจออินเตอร์เฟสการเข้าสู่ระบบ เปิดแอปพลิเคชัน “MG 

i-SMART” สแกน QR code หลังจากสแกน QR code สําเร็จ จะเข้า

สู่อินเตอร์เฟสหลัก

เปลี่ยนเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี ใส่รายชื่อและรหัสผ่าน แตะ [เข้าสู่ระบบ] 

เพื่อเข้าสู่หน้าอินเตอร์เฟสหลัก

ข้ามการเข้าสู ่ระบบ แตะเครื่องหมายกากบาท เพื่อเข้าสู ่หน้าหลัก 

ในฐานะผู้เยี่ยมเยือน แต่จะสามารถใช้ได้เพียงบางฟังก์ชันเท่านั้น
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การเข้าสู่ระบบ

1 ชื่อรถยนต์ 

 แก้ไข ชื่อรถยนต์ 

2 เปลี่ยนบัญชี 

 เปลี่ยนบัญชีล็อกอิน 

3 ยี่ห้อ 

 แสดงยี่ห้อรถยนต์

4 รุ่น

 แสดงรุ่นรถยนต์

5 สี

 แสดงสีรถยนต์

6 หมายเลขตัวถัง 

 แสดงหมายเลขตัวถังรถยนต์ 

7 ชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉิน 

 แสดงชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉิน 

8 เบอร์ผู้ติดต่อฉุกเฉิน 

 แสดงเบอร์ผู้ติดต่อฉุกเฉิน

9 ออกจากระบบ

 แตะเพื่อออกจากระบบ
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โทรศัพท์บลูทูธ

โทรศพัท์บลทูธู

ข้อควรระวัง

•  ไม่สามารถรองรับโทรศพัท์ท่ีมเีทคโนโลยไีร้สายแบบบลทูธูได้ทกุชนดิ

•  โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่จะเช่ือมต่อต้องเข้ากันกับระบบเคร่ืองเสียงนี้จึง

สามารถใช้ฟังก์ชันท้ังหมดของโทรศัพท์บลทูธู

•  เมื่อใช้เทคโนโลยีไร้สายแบบบลูทูธ ระบบเครื่องเสียงนี้อาจจะไม่

สามารถ ควบคุมฟังก์ชันท้ังหมดของโทรศพัท์ 

•  เมือ่อาศยับลทูธูรบัส่งเสียงหรอืข้อมลู ระยะห่างระหว่างระบบเคร่ือง 

เสียงและโทรศพัท์มอืถอืห้ามเกนิ 10 เมตร แต่เนือ่งจากความแตกต่าง 

ของสภาพแวดล้อมใช้งาน ระยะห่างถ่ายโอนข้อมลูจรงิอาจจะส้ันกว่า

ระยะน้ี 

•  ถ้าเลือกโหมดส่วนตวัของโทรศพัท์ ระบบจะห้ามใช้ฟังก์ชนัแฮนด์ฟรี 

•  หลงัปิดระบบเครือ่งเสยีง ระบบจะตัดการเชือ่มต่อบลทูธูด้วย 

•  หลังสตาร์ทระบบใหม่ ระบบจะลองเชื่อมต่อโทรศัพท์ที่เคยเชื่อมต่อ

เข้าล่าสุดโดยอัตโนมัติ หากตัดการเช่ือมต่อเนื่องจากเหตุผลอย่าง

ใดอย่างหนึ่ง (ยกเว้นการตัดการเชื่อมต่อเนื่องจากการใช้โทรศัพท์) 

ระบบจะเช่ือมต่อโทรศพัท์ใหม่โดยอัตโนมตัิ 

•  เนื่องจากระบบบลูทูธเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ในบางกรณีอาจ

จะตัดการเช่ือมต่อหรือเกิดการขัดข้องในระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล 

จนทําให้ระบบเครื่องเสียงไม่สามารถจับคู่และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ 

ในกรณีดงักล่าว แนะนาํให้ลบอุปกรณ์ท่ีบนัทกึในรายการอปุกรณ์ของ

ระบบเครือ่งเสยีงและจบัคูอ่ปุกรณ์ใหม่
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โทรศัพท์บลูทูธ

การจับคู่และการเชือ่มต่อบลูทธู

รวมการตัง้ค่าการเปิดและปิดบลทููธ, ชือ่อปุกรณ์, สถานะบลทูธู เป็นต้น 

เป็นต้น 

•  แตะ [บลูทูธ] ที่หน้าฟังก์ชันอื่นๆ ในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก จะเข้าสู่

หน้าต้ังค่าบลทููธ แตะ         จะปิดฟังก์ชนับลูทธู

• ระบบแสดงรายช่ืออุปกรณ์ 

• กรณีท่ีได้เปิดบลทููธแต่ไม่ได้เช่ือมต่ออปุกรณ์ ชือ่อุปกรณ์

จบัคูจ่ากโทรศพัท์

หลงัสตาร์ทฟังก์ชนับลทูธูและขอเช่ือมต่อจากโทรศพัท์ สามารถจับคูก่บั 

โทรศัพท์ 

1 เปิดฟังก์ชันบลูทูธของโทรศัพท์และค้นหาระบบเครื่องเสียงน้ีเพื่อ

จบัคู่กนั 

2  โทรศพัท์จะรบัคําขอจบัคู่บลทูธูทีร่ะบบเครือ่งเสยีงส่งมา 

3  หลงัจับคูเ่สรจ็ จะแสดงข้อความเตอืนการเชือ่มต่อสาํเรจ็ หากจับคู่

ล้มเหลวสามารถปฏบิตัติามขัน้ตอนดังกล่าวอกีครัง้ 

4  แตะ “        ” เพือ่เชือ่มต่อโทรศพัท์บลทูธู

5 ปัดทางซ้ายท่ีช่ือรายชือ่อปุกรณ์ จากน้ันแตะ “      ’’ เพือ่ลบ 

รายชื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธ
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โทรศัพท์บลูทูธ

เมนโูทรศพัท์ 

แตะทีไ่อคอนโทรศพัท์ในหน้าอนิเตอร์เฟสหลกั (ระบบต้ังค่าให้เช่ือมต่อ

กับบลูทูธโทรศัพท์เป็นค่าเริ่มต้น) จะเข้าสู่เมนูบลูทูธโทรศัพท์ รวมถึง 

แป้นพิมพ์ สมัผสั สมดุโทรศัพท์ ประวัตกิารโทร

แป้นพิมพ์สัมผัส 

แตะไอคอนโทรศัพท์บลูทูธในหน้าอินเตอร์เฟสหลักจะเข้าสู่หน้าแป้น

พิมพ์สัมผัส 

1 แถบป้อนข้อมูล

 สามารถป้อนเบอร์โทรศัพท์ 

2 แป้นป้อนข้อมูล

 สามารถป้อนตัวเลขและเครื่องหมาย

3  ปุ่มลบทั้งหมด/กลับ

4 ปุ่มลบ 

5 โทรออก

1 เบอร์โทรล่าสุด 

 แสดงบันทึกประวัติการโทร 

2 สมุดโทรศัพท์ 

 แสดงรายชื่อในสมุดโทรศัพท์
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โทรศัพท์บลูทูธ

1  แถบค้นหา

 สามารถค้นหารายชื่อภายในสมุดโทรศัพท์ 

2 ตัวอักษร

3  รายชื่อผู้ติดต่อ 

4 เบอร์โทรศัพท์

ดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์ 

หลงัระบบเครือ่งเสยีงนีเ้ชือ่มต่อกบัโทรศพัท์บลทูธู ระบบจะดาวน์โหลด 

สมุดโทรศัพท์ของโทรศัพท์เข้าระบบโดยอัตโนมัติ 

เข้าสู่หน้าโทรศัพท์บลูทูธ แตะ [สมุดโทรศัพท์] จะแสดงสมุดโทรศัพท์

ในโทรศัพท์ 

สมดุโทรศพัท์ท่ีอาศยับลทููธเชือ่มต่อกับระบบสามารถใช้ฟังก์ชันการค้นหา 

ผู้ติดต่อด่วนและโทรออก แต่ไม่สามารถลบผู้ติดต่อในสมุดโทรศัพท์

หมายเหตุ โทรศัพท์บางรุ่นจะขึ้นข้อความเพื่อสอบถามว่าต้องการ
ดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์หรือไม่ก่อนที่จะดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์
บลูทูธ

หมายเหตุ เนื่องจากระบบเพียงรองรับโทรศัพท์บางส่วนที่วางขาย 
ระบบบลูทูธอาจจะไม่สามารถถ่ายโอนสมุดโทรศัพท์ได้

หมายเหตุ ระหว่างการใช้โทรศัพท์บลูทูธ หากจะแก้ไขสมุดโทรศัพท์ 
ถ้าไม่ได้ปลดการเชื่อมต่อและจับคู่ใหม่ หรือไม่ได้ดาวน์โหลดสมุด
โทรศัพท์ใหม่ ระบบเครื่องเสียงจะไม่อัพเดทสมุดโทรศัพท์

สมุดโทรศัพท์

แตะ [สมุดโทรศัพท์] เพื่อเข้าสู่หน้าสมุดโทรศัพท์
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โทรศัพท์บลูทูธ

ประวัตกิารโทร 

แตะ [เบอร์โทรล่าสุด] จะเข้าสู่หน้าประวัติการโทร

1 ประเภทของประวัติการโทร 

 เบอร์โทรออก :  

 เบอร์โทรที่ไม่ได้รับสาย :  

 เบอร์ที่ได้รับสาย : 

2 ชื่อผู้ติดต่อ 

3 เบอร์โทรศพัท์ 

4 เวลาโทร
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โทรศัพท์บลูทูธ

การโทรออก 

สามารถใช้แป้นพิมพ์สัมผัส สมุดโทรศัพท์ ประวัติการโทรและมือถือ

โทรออก

การโทรออกจากแป้นพิมพ์สัมผัส

1 ในหน้าป้อนเบอร์โทรศพัท์ สามารถป้อนเบอร์โทรศพัท์

2.  ในกรณทีีเ่กดิความผดิพลาดในการป้อนข้อมลูหรอืการแตะ

เพ่ือป้อนข้อมูล ให้แตะเพื่อลบตัวเลขท่ีป้อนทีละตัว หรือ

แตะ เพือ่ลบตัวเลขท่ีป้อนทัง้หมด

3 ป้อนสามตัวเลขแรกของเบอร์โทร ระบบจะจับคู่กับสมุดโทรศัพท์

ทนัที

4 แตะ         ใช้บลทููธโทรออก

5 แตะ         เพือ่วางสาย
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โทรศัพท์บลูทูธ

การโทรออกในหน้าสมุดโทรศัพท์

แตะ [สมุดโทรศัพท์] หรือเลื่อนหน้าจอ จะสามารถเลื่อนถึงรายชื่อ  

ผู้ติดต่อ ที่ใช้ตัวอักษรนั้นเป็นตัวอักษรแรก 

หรือแตะแถบค้นหา ใส่ตัวอักษรตัวแรกหรือชื่อเพ่ือค้นหา หลังจาก 

ค้นหาเสร็จ แตะที่ชื่อผู้ติดต่อเพื่อโทรออก

หากผู้ติดต่อมีวิธีติดต่อหลายวิธี สามารถแตะไอคอนประเภทเบอร์ 

โทรศัพท์เพื่อเลือกเบอร์โทรศัพท์ก่อนแล้วจึงโทรออก

การโทรออกจากประวัติการโทร

แตะบันทึกประวัติการโทรจากเบอร์โทรล่าสุดเพื่อโทรออก 

การโทรออกจากโทรศัพท์ 

1 เปิดบลูทูธโทรศัพท์และจับคู่กับระบบเครื่องเสียงนี้ 

2  เลือกผู้ติดต่อใน [สมุดโทรศัพท์] และโทรออก
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โทรศัพท์บลูทูธ

การรับสายเรียกเข้า

•  กรณีที่มีสายเรียกเข้า แตะ       จะรับสาย

•  กรณีท่ีมสีายเรยีกเข้า กดปุม่    บนพวงมาลัยสัน้ๆ จะสามารถรับสาย 

•  นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกใช้โทรศัพท์รับสาย

การปฏิเสธสาย 

•  ในหน้าอนิเตอร์เฟสหลักของระบบหรอืหน้าการโทรเข้าทีแ่สดงเตม็จอ 

แตะ      จะปฏิเสธสาย

•  กรณีท่ีมีสายเรียกเข้า กดปุ่ม     บนพวงมาลัยค้างไว้ จะสามารถ

ปฏเิสธสาย

• หรือสามารถเลือกใช้โทรศัพท์ปฏิเสธสาย

การสลับเป็นโหมดส่วนตัว

ระหว่างการคยุโทรศพัท์ แตะปุม่       จะกลบัใช้โหมดส่วนตัว

ระหว่างการคยุโทรศัพท์ แตะ      จะสลบัเป็นโหมดตัดเสียงไมโครโฟน 

หรือเปิดใช้ฟังก์ชัน
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โทรศัพท์บลูทูธ

ภายใต้โหมดส่วนตัว สามารถใช้โทรศพัท์คยุโทรศพัท์ต่อ จะตดัเสยีงลาํโพง 

และไมโครโฟนของระบบเครื่องเสียง แต่บลูทูธยังเชื่อมต่ออยู่ 

ระหว่างการคุยโทรศัพท์ สามารถหมุนปุ่มปรับความดังเสียงหรือกดปุ่ม 

ควบคุมบนพวงมาลัยเพื่อปรับความดังเสียงของโทรศัพท์

ศนูย์ลูกค้าสมัพันธ์ 

แตะ [คอลเซ็นเตอร์] ในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก เพื่อเข้าสู่หน้าศูนย์

ลูกค้าสัมพันธ์ สามารถโทรออกหาศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ได้โดยตรงจาก

อนิเตอร์เฟสนี้
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การโทรศัพท์ผ่าน SIM

โทรศพัท์รถยนต์

รายการโทรล่าสุด

1 แตะปุม่                  เพือ่ตรวจสอบรายการโทรล่าสดุ

2 แตะปุม่          เพือ่เพิม่หมายเลขล่าสดุใน “สมุดโทรศพัท์”

3 เลือ่นรายการประวติัการโทรไปทางซ้ายและคลกิไอคอนลบเพือ่ลบ 

ประวัติการโทร



28

การโทรศัพท์ผ่าน SIM

1  แตะ              ค้างไว้สักครู่เพื่อเปิดหน้าต่างสําหรับแก้ไขและ 

ลบรายชื่อผู้ติดต่อ

สมดุโทรศพัท์
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ระบบเครื่องเสียง

ระบบเครื่องเสียง

ข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เล่นเพลง

•  พอร์ต USB ทําหน้าท่ีชาร์จไฟโทรศัพท์ เชื่อมต่อเพลงแฟลชไดร์ฟ 

เล่นวิดีโอ ดูรูปภาพ เป็นต้น 

•  ระบบนี้รองรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น แฟลชไดร์ฟ USB 

•  ถ้าไม่ได้ใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูล เช่น แฟลชไดร์ฟ USB เป็นเวลานาน 

ห้ามเช่ือมต่อแฟลชไดร์ฟ USB ในพอร์ตเพื่อรักษาประสิทธิภาพ 

ของหัวต่อ 

•  เม่ือระบบกําลังใช้อุปกรณ์ USB ห้ามถอดอุปกรณ์ USB โดยตรง 

เพื่อป้องกันอุปกรณ์ USB เสียหายหรือทําให้ระบบนําทางขัดข้อง 

•  กรุณารักษาความแห้งของพอร์ต USB ระวังอย่าให้เด็กเสียบหรือ

วางสิ่งของแปลกปลอมเข้าพอร์ต USB จนทําให้พอร์ตอุดตัน

•  ระบบนี้รองรับไฟล์วิดีโอ WMV, H264, MPEG2, MPEG4, HD 

Video Playback 

•  เสียบอุปกรณ์ USB เข้าพอร์ต USB ระบบจะโหลดวิดีโอจาก

อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ เนื่องจากความคมชัดหรืออัตราส่วนการบีบอัด เป็นต้น  
ของไฟล์ที่ดาวน์โหลดจากอินเตอร์เน็ตแตกต่างกันต้องถือผลการ
ถอดรหัสจรงิเป็นหลกั

หมายเหตุ เพื่อความปลอดภัยของท่าน เมื่อความเร็วรถเกิน 5 
กิโลเมตร/ชั่วโมง จะเปิดโหมดปลอดภัยโดยอัตโนมัติ ขณะนี้จะเล่น
วิดีโอไม่ได้ 

หมายเหตุ ระหว่างการคุยโทรศัพท์ ไม่สามารถเล่นวิดีโอ
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ระบบเครื่องเสียง

วิทยุ

แตะวิทยุบนหน้าอินเตอร์เฟสหลักหรือไอคอนวิทยุท่ีแถบเมนูด้านข้าง 

เพื่อเข้าสู่หน้าอินเตอร์เฟสวิทยุ

1 FM/AM 

 แตะ [FM] และ [AM] จะสามารถสลบัช่วงคลืน่วทิยุ 

2 สถานะบันทึกสถานีวิทยุ

          แสดงว่าได้เกบ็บนัทึกสถาน ีหากไม่มเีครือ่งหมายนี ้แสดงว่า 

ไม่ได้เก็บบันทึกสถานี 

3       สถานวิีทยกุ่อนหน้า

 กดสัน้ๆ จะค้นหาสถานีวิทยกุ่อนหน้าน้ีโดยอตัโนมตั ิกดค้างไว้จะ

ค้นหาสถานีก่อนหน้าแบบแมนนวล

4         สถานวีทิยถุดัไป

 กดสัน้ๆ จะค้นหาสถานีวิทยตุ่อไปโดยอตัโนมติั กดค้างไว้จะค้นหา

สถานีต่อไปแบบแมนนวล 

5 ค้นหาสถานวีทิยุ 

 แตะ         เพือ่ค้นหาสถานีวทิยุ 

6 รายการสถานี 

 แตะ        เพือ่เข้าสูร่ายการสถาน,ี จะสามารถค้นหาสถานวิีทย ุและ 

บนัทกึสถานทีีไ่ด้ค้นพบในรายการสถานี 

7 รายการบนัทกึสถานวีทิยทุีช่อบ 

 แตะ         รายการบันทกึสถานีวทิยทุีช่อบ เพือ่เข้าสูร่ายการบนัทกึ

สถานวีทิยทุีช่อบ 

8 ปรบัหาสถานี 

 แตะ                 ปรับหาและเลือกสถานวิีทยุ
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ระบบเครื่องเสียง

เพลง USB

เสียบอุปกรณ์ USB เข้าพอร์ต USB, แตะไอคอนเพลงบนหน้า

อินเตอร์เฟสหลัก แตะ [เพลง USB] อีกครั้งจะเข้าสู่ หน้าเล่นเพลง USB

3 ชื่อเพลง นักร้อง

4 เพิ่มรายการเพลงที่ชอบ

5 รายการเพลง USB

 แตะเพื่อเข้าสู่หน้ารายการแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวข้อง และแตะเพื่อ

 เลือกเพลงที่ท่านต้องการ

6 เพลงก่อนหน้า

 กดสั้นๆ จะสลับเข้าเพลงก่อนหน้ากดสั้นๆ ระหว่างการเล่น จะเล่น

 เพลงนั้นใหม่ กดค้างไว้จะเร่งย้อนกลับ

7 เล่น/หยุด

 เล่น/หยุด เพลง ณ ขณะนั้น

8 เพลงถัดไป

 กดสั้นๆ จะสลับเข้าเพลงต่อไป กดค้างไว้ จะเร่งไปข้างหน้า

9 โหมดสุ่มเล่น 

 สามารถสลับโหมดสุม่เล่น สุม่เล่นทัง้แฟ้มเอกสารและปิดการสุม่เล่น

1 สลับโหมดเล่นเพลง 

 สามารถเลือก [เพลงออนไลน์], [เพลงบลูทูธ], [เพลง USB]

2 หน้าปกอัลบั้ม 

 หน้าปกอัลบั้มของเพลงที่เล่นในขณะนั้น
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ระบบเครื่องเสียง

เพลงของฉัน เพลงทั้งหมด

แสดงรายการที่เพิ่มในรายการเพลงของฉัน 

1 เล่นทั้งหมด :                 เล่นเพลงทั้งหมด  

2 ออกทั้งหมด :  เพลงทั้งหมด

3 เล่นเพลง :     เล่นเพลงปัจจุบัน

แสดงรายการเพลงทั้งหมด
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ระบบเครื่องเสียง

โฟลเดอร์ เพลงที่ชอบ

คลิกท่ีโฟลเดอร์เพ่ือเปิดไฟล์เพลงในโฟลเดอร์ แสดงเฉพาะไฟล์เพลง

เท่านั้น

แสดงรายการเพลงที่ชอบทั้งหมด
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ระบบเครื่องเสียง

ประวัติการเล่นเพลง เพลงบลูทูธ

แสดงรายการเพลงที่เล่นล่าสุด เพื่อทําการเล่นเพลงบลูทูธ, ให้ทําการเชื่อมต่ออุปกรณ์เป็นอันดับแรก

1 เปลี่ยนเป็นเพลงก่อนหน้า

2 หน้าปกอัลบั้ม

3 ชื่อเพลง นักร้อง

4 เล่น/หยุด

5 เปลี่ยนเป็นเพลงถัดไป
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ระบบเครื่องเสียง

เพลงออนไลน์ วิดีโอ

นําเสนอเพลงที่ได้รับความนิยมและอัพเดทแต่ละวัน

สามารถเลือกเล่นที่ชื่นชอบโดยเลือกชื่อเพลง, อัลบั้ม, นักร้องหรือ

รายการที่อยู่ในหน้าอินเตอร์เฟสนี้

สามารถตั้งค่าบัญชีและรายการเสริมอื่นๆ ในหน้าอินเตอร์เฟสนี้

1 สามารถเลื่อนเพื่อค้นหารายการวิดีโอ

2 แตะรายการวิดีโอเพื่อแสดงวิดีโอ

3 คลิกที่โฟลเดอร์เพื่อเปิดไฟล์วิดีโอในโฟลเดอร์

4 แสดงเฉพาะไฟล์วิดีโอเท่านั้น

แตะ        ที่แถบเมนูด้านข้าง และแตะ [วิดีโอ] จะเข้าสู่หน้าเมนูวิดีโอ 
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ระบบเครื่องเสียง

1 แตะเพื่อเล่นวิดีโอ

2 วิดีโอก่อนหน้า

กดสั้นๆจะสลับเข้าสู่วิดีโอก่อนหน้า กดค้างไว้จะเร่งย้อนกลับ

3 เล่น/หยุด

4 วิดีโอถัดไป

กดสั้นๆจะสลับเข้าสู่วิดีโอถัดไป กดค้างไว้จะเร่งไปข้างหน้า

5 แถบแสดงเวลาเล่น ณ ปัจจุบัน

6 แถบความคืบหน้าของการเล่น

 เลื่อนแถบความคืบหน้าของการเล่นไปยังด้านหน้าหรือด้านหลังจะ

 ย้อนกลับหรือกระโดดไปยังจุดเล่นใดๆ

7 ระยะเวลารวมทั้งหมด

8 รายการวิดีโอ

 สามารถดูและเล่นไฟล์วิดีโอ และสามารถดูและเล่นไฟล์วิดีโอใน

 โฟลเดอร์เอกสาร

รูปภาพ/ค้นหาเอกสาร

แตะ  ที่แถบเมนูด้านข้าง และแตะ [โฟลเดอร์] เพื่อเข้าสู่เมนู

โฟลเดอร์รวมไปถึงรูปภาพ, เอกสาร 



37

ระบบเครื่องเสียง

รูปภาพ

1  สามารถเลื่อนเพื่อแสดงรายการรูปภาพ

2  แตะภาพเพื่อแสดงรูปนั้น

3  คลิกที่โฟลเดอร์เพื่อเปิดไฟล์รูปภาพในโฟลเดอร์

4  แสดงเฉพาะไฟล์รูปภาพเท่านั้น

เอกสาร

1  สามารถเลื่อนเพื่อแสดงรายการเอกสาร

2  แตะเอกสารเพื่อแสดงเนื้อหาของเอกสาร

3  คลิกที่โฟลเดอร์เพื่อเปิดไฟล์เอกสารในโฟลเดอร์
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ระบบเครื่องเสียง

MG Link

MG Link ช่วยให้สามารถสือ่สารข้อมลูร่วมกนัระหว่างโทรศพัท์มอืถือ และ 

ระบบเคร่ืองเสยีงในรถรองรบัแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์ เช่น Facebook, 

LINE, Youtube, Google Search, Mail และ Instagram เป็นต้น

อินเตอร์เฟสหลัก

หมายเหตุ เมื่อใช้ MG Link แอปพลิเคชันที่มีอยู่ในระบบเครื่องเสียง
มีความเกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ในโทรศัพท์มือถือ

การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือและระบบเครื่องเสียงในรถ 

1  ก่อนที่จะเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า

โทรศพัท์มอืถอือยูใ่นโหมดนกัพฒันา โปรดตดิต่อผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์

มอืถอื เพือ่สอบถามวธิกีารดาํเนนิการ

2  เปิดฟังก์ชันบลูทูธของโทรศัพท์มือถือและระบบเครื่องเสียงในรถ 

เพื่อจับคู่และเชื่อมต่อบลูทูธ

3  เช่ือมต่อโทรศัพท์มือถือกับระบบเครื่องเสียงด้วยสาย USB เมื่อ 

เชื่อมต่อ USB ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถืออยู่ในโหมด

ดีบัก USB

4  แตะ [MG Link] บนหน้าอินเตอร์เฟสหลัก

  หากใช้งานฟังก์ชนั MG Link เป็นคร้ังแรก ต้องตัง้ค่าโทรศพัท์มอืถอื 

ระบบเครื่องเสียงจะส่งข้อความแจ้งเตือนการติดตั้งแอปพลิเคชัน 

MG Link ไปยังโทรศัพท์มือถือ โปรดติดตั้งตามคําแนะนําโทรศัพท ์

มอืถอืบางรุน่ต้องเปิดสทิธิ ์ “การแสดงผลทีด้่านบนของแอปพลเิคชนั 

อื่นๆ” และ “อนุญาตให้เข้าถึงบันทึกการใช้งาน” ก่อนจึงสามารถ 

หมายเหต ุเฉพาะโทรศพัท์มอืถือบางรุน่ท่ีใช้ Android เวอร์ชนั 5.0 หรอื  
เวอร์ชนัสงูกว่าเท่าน้ัน จึงสามารถเช่ือมต่อกบัระบบเครือ่งเสียงในรถได้

หมายเหต ุหากแอปพลเิคชันบนโทรศัพท์มอืถอืรองรบัการแสดงผลหน้า  
จอแบบแนวนอน ระบบเครือ่งเสยีงจะแปลงเป็นหน้าจอแบบแนวนอน  
โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังสามารถปิดหรือเปิดการแสดงผลหน้าจอ  
แบบแนวนอนได้โดยกดปุม่ [Force landscape] ทีม่มุล่างซ้ายของหน้า
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ใช้งาน ฟังก์ชัน MG Link ได้ โปรดปลดล็อกสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องตาม

คําเตือนบน หน้าจอโทรศัพท์มือถือ

5  หลงัจากการเช่ือมต่อเสรจ็สิน้ ระบบจะแสดงข้อความว่า “MG Link 

จะเริม่จับข้อมลูทัง้หมดทีแ่สดงบนหน้าจอ” แตะ [เร่ิมต้น] แอปพลเิคชนั 

ทีติ่ดต้ังในโทรศพัท์และรองรับระบบนีจ้ะแสดงทีห่น้าจอ แตะหน้าจอ 

เพื่อเลือกแอปพลิเคชันใดๆ เปิดใช้งานแอปพลิเคชันนั้น

6  กดปุม่เปิดปิดบนแผงควบคุม จะสามารถกลบัหน้าอนิเตอร์เฟสหลกั 

ของระบบ

ระบบเครื่องเสียง
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จอแสดงของระบบปรับอากาศ

หน้าจอแสดงผลของระบบปรับอากาศ

สําหรับรถยนต์ที่มีระบบปรับอากาศแบบดิจิตอล เมื่อปรับระบบ 

ปรับอากาศ หน้าอินเตอร์เฟสหลกัจะแสดงแถบสถานะระบบปรับอากาศ 

โดยอัตโนมัติ

1  แสดงการเปิดปิดคอมเพรสเซอร์

2  แสดงอุณหภูมิ

3  แสดงโหมดกระจายอากาศ

•  เป่า “หน้า”

  •  เป่า “เท้า” + “พื้น”

  •  เป่า “พื้น”

  •  เป่า “พื้น” + “กระจกบังลม”

4  แสดงความแรงลม

5  แสดงโหมดการไหลเวียนอากาศภายใน/นอก :  

  ไหลเวียนภายในรถ

6  แสดงโหมดการไหลเวียนอากาศภายใน/นอก :  

  ไหลเวียนภายนอกรถ
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กล่องข้อความ

กล่องข้อความ

แตะ ที่แถบเมนูด้านข้าง และแตะ [กล่องข้อความ] ท่ีหน้า

อินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าสู่กล่องข้อความ ประกอบไปด้วย แผนเดินทาง, 

ข้อมูล POI และข่าวสาร 

แผนเดินทาง

1  ปัดไปด้านซ้ายเพือ่ทําการลบข้อความ ระบบจะทาํการลบข้อความ 

ปัจจุบันที่ถูกเลือกอยู่ 

2  แตะ เพื่อเริ่มนําทาง

ข้อมูล POI

1  ปัดไปด้านซ้ายเพือ่ทาํการลบข้อความ ระบบจะทาํการลบข้อความ 

ปัจจุบันที่ถูกเลือกอยู่ 

2  แตะ เพื่อเริ่มนําทาง
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การตั้งค่า

ข่าวสาร การตั้งค่าระบบ

1  ข้อความที่ยังไม่ถูกอ่านจะถูกไฮไลท์ไว้
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การตั้งค่า

1  ภาษา: แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการตั้งค่าภาษา 

2  เสียง: แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสเสียง

3  เวลา: แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการตั้งค่าเวลา

4  หน้าจอแสดงผล: แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการตั้งค่าการแสดงผล

5  ระบบช่วยการขับขี่: แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการตั้งค่าระบบช่วย

การขับขี่

6  ตั้งค่ารถยนต์: แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการตั้งค่ารถยนต์

7  ระบบ: แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสระบบ

8  FOTA: แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟส FOTA

9  รูปแบบ: แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการตั้งค่าธีม

ภาษา

ภาษา: แตะ [ภาษา] เพื่อเลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษา

ระบบ
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การตั้งค่า

เสียง การตั้งค่าระดับเสียง

ระดบัเสียง: แตะไอคอน [ระดับเสียง] เพือ่เข้าสูก่ารตัง้ค่าระดบัเสยีง

สนามเสียง: แตะไอคอน [สนามเสยีง] เพือ่เข้าสูก่ารตัง้ค่าสนามเสียง

เสยีงเอฟเฟค: แตะไอคอน [เสยีงเอฟเฟค] เพือ่เข้าสูก่ารตัง้ค่าเสียงเอฟเฟค

1  ระดับเสียง แตะเพื่อเปิดปิด ระบบเครื่องเสียงและเสียงโทรศัพท์

2  เสียงปุ่มกด แตะเพื่อเปิดหรือปิดเสียงปุ่มกด

3  เสียงระบบ เสียงระบบมี 2 ระดับ: ตํ่า, สูง แตะเพ่ือปรับเสียง

ระบบ

4  SVC (การชดเชยเสยีงตามความเรว็) การชดเชยเสยีงตามความเรว็ 

มี 3 ระดับให้เลือก: ตํ่า ธรรมดา สูง ผู้ใช้สามารถเลือกตามความ

ต้องการหรือเลือกปิด
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การตั้งค่า

การตั้งค่าเสียงเอฟเฟค

ท่านสามารถต้ังค่ารปูแบบเสยีงได้ตามความต้องการ

การตั้งค่าสนามเสียง

แตะ “       ” เพื่อปรับตําแหน่งศูนย์กลางของสนามเสียง แตะรีเซ็ต

จะเริ่มปรับจากตําแหน่งกลาง
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การตั้งค่า

การตั้งค่าเวลาและวันที่ 1  การตัง้ค่าเวลาและวนัที:่ เลือ่นตวัเลขขึน้หรือลงเพือ่ตัง้ค่าเวลาของ 

ระบบ

2  รูปแบบเวลา: สามารถเลือกรูปแบบ 12 ชั่วโมง/24 ชั่วโมงตาม

ความต้องการ

3  การประสานข้อมูล GPS เมื่อเปิดรายการประสานข้อมูล GPS 

เวลาของระบบจะเปลี่ยนตามเวลา GPS เมื่อปิดการประสาน

ข้อมูล GPS ผู้ใช้จะสามารถตั้งค่าเวลาตามความต้องการ



47

การตั้งค่าการแสดงผล

แตะ [หน้าจอแสดงผล] จะเข้าสูห่น้าตัง้ค่าการแสดงผล สามารถตัง้ค่าการ 

แสดงผลตามความต้องการ

ความสว่างจอภาพ: แตะและเลื่อนแถบ หรือแตะเครื่องหมายบวกหรือ

ลบจะปรับ ความสว่างของหน้าจอ

โหมดความสว่าง: สามารถเลือกโหมด [อัตโนมัติ] [กลางวัน] [กลางคืน]  

ของความสว่างหน้าจอตามความต้องการ

การตั้งค่า
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การตั้งค่า

ตั้งค่ารถยนต์ ไฟส่องทางเข้าบ้าน

สามารถเปิดปิดการใช้งาน “ไฟส่องทางเข้าบ้าน” ได้ที่นี่
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การค้นหารถยนต์

สามารถตั้งค่าวิธีการให้สัญญาณนําทางเป็น [ไฟส่องสว่าง] หรือ  

[ไฟและเสียง]

การตั้งค่า
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การตั้งค่า

การตั้งค่าระบบ

ในหน้าตัง้ค่าระบบ แตะ [ระบบ] เพือ่เข้าสู่หน้าตัง้ค่าระบบ สามารถดแูละ 

ตัง้ค่าสถานะและฟังก์ชันพ้ืนฐานของระบบ

เงือ่นไขการใช้งาน: แตะ [เปิด] เพือ่ดูเงือ่นไขการใช้งาน 

คนืค่าโรงงาน: แตะ [เปิด] เพือ่รีเซ็ต “ข้อมลูผูใ้ช้” หรอื “ทัง้หมด” 

ข้อมลูเวอร์ชนั: แตะ [เปิด] สามารถดูข้อมูลเวอร์ชันปัจจบุนัของระบบ

NBTC: แตะ [เปิด] เพื่อเข้าถึงเครื่องหมายแสดงการได้รับการตรวจสอบ 

และรับรองมาตรฐานเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
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ระบบช่วยการขับขี่

สามารถเข้าระบบช่วยการขับขีได้โดย แตะ แล้วแตะ  →  

[ระบบช่วยการขับขี่]

 แตะไอคอนเพื่อเข้าสู่หน้าระบบช่วยการขับขี่ที่ต้องการ

การตั้งค่า
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การตั้งค่า

ฟังก์ชันต่างๆ มีดังนี้:

• ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่ (FCM)

• ระบบ Lane Assist (LAS)

• ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ (RDA)

• ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC) 

• เสียงเตือนคนภายนอกขณะขับขี่

• ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วตํ่า (TJA)

เมือ่ตัง้ค่าฟังก์ชนัระบบช่วยการขบัขีใ่ห้ตัง้ค่าขณะจอดรถอย่างปลอดภยั  

อย่าตั้งค่าเหล่านี้ขณะขับรถเนื่องจากคุณอาจเสียสมาธิในการขับขี่ได้

ฟังก์ชนัข้างต้นไม่ใช่วิธีการขบัขีท่ีป่ลอดภยัอย่างสมบรูณ์แบบ โปรดขบัขี ่

อย่างปลอดภัยตามกฎจราจรท้องถิ่น
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ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่ (FCM)

แตะไอคอนระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนเพ่ือเข้าสู่หน้าการตั้งค่า 

FCM 

แตะเพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ FCM 

สามารถเลือกระดับความไวที่ต้องการจากแถบคอลัมน์

การตั้งค่า
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การตั้งค่า

ระบบ Lane Assist (LAS)

แตะไอคอนระบบ Lane Assist เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าระบบ 

แตะเพ่ือเปิดหรอืปิดการใช้งานฟังก์ชันทีเ่กีย่วข้องกบัระบบ Lane Assist 

สามารถเลือกระดับความไวที่ต้องการจากแถบคอลัมน์

เมื่อปิดสวิตช์ระบบ Lane Assist ตัวเลือกย่อยที่เหลืออยู่จะหายไปและ

ไม่สามารถตั้งค่าได้
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ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ (RDA)

แตะไอคอนระบบช่วยเหลือในการขับขี่เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่า RDA 

แตะเพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ RDA 

เมื่อปิดระบบช่วยเหลือในการขับขี่ ตัวเลือกย่อยที่เหลืออยู่จะหายไป

และไม่สามารถตั้งค่าได้

การตั้งค่า
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การตั้งค่า

ระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน (HDC)

แตะไอคอนระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันเพื่อเข้าสู่

หน้าการตั้งค่า HDC 

แตะเพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ HD
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เสียงเตือนคนภายนอกขณะขับขี่

แตะไอคอนเสียงเตือนคนภายนอกขณะขับข่ีเพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่า

เสียงเตือนคนภายนอกขณะขับขี่ 

แตะเพ่ือเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับเสียงเตือนคน

ภายนอกขณะขับขี่

การตั้งค่า



58

การตั้งค่า

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วตํ่า (TJA)

ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเม่ือความเร็วต่ํา (TJA) ซึ่งช่วยทําให้

คนขับไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แม้

จะขับขี่ในช่วงการจราจรท่ีแน่นหนาหรือติดขัดก็ตาม ระบบซึ่งเป็น

ฟังก์ชันอํานวยความสะดวกกึ่งอัตโนมัตินี้จะช่วยควบคุมทิศทาง

ของรถยนต์อย่างท่ัวถึง หมายความว่ารถยนต์จะสามารถออกตัว 

เร่งความเร็ว และเบรกอัตโนมัติ รวมถึงเลี้ยวได้ตามขีดจํากัดของ

รถยนต์ คนขับจําเป็นต้องกํากับดูแลระบบอย่างต่อเนื่องและสามารถ

กลับมาควบคุมรถยนต์ด้วยตัวเองได้อย่างทันทีเมื่อจําเป็น

แตะปุ ่มระบบช่วยขับขี่กึ่งอัตโนมัติเพื่อเข้าสู ่หน้าการต้ังค่าระบบ

ควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วตํ่า

โปรดคลิกสวิตช์เพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับระบบ

ควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วตํ่า
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การตั้งค่า

รูปแบบ

สามารถเข้าสู่หน้ารูปแบบได้โดย แตะ แล้วแตะ → [การตั้งค่า] 

(ในหน้าที่สอง)

แตะไอคอนเพื่อเข้าสู่หน้ารูปแบบและเลือกสีรูปแบบที่ต้องการ
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การตั้งค่า

การปิดหน้าจอ

แตะไอคอนปิดหน้าจอหรือกดปุ่มโฮม (ปุ่มควบคุมระบบเคร่ืองเสียง)  

ค้างไว้สามวินาทีเพื่อปิดหน้าจอ 

หากจําเป็นต้องเปิดหน้าจออีกครั้ง ให้แตะหน้าจอหรือกดที่ปุ่มโฮมเพื่อ

เปิดหน้าจอ
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ฟังก์ชัน i-SMART

ระบบสั่งการด้วยเสียง

ระบบอาศยัเสยีงพูดในการกระตุ้นและควบคมุระบบ โดยสามารถทาํการ 

ควบคุมระบบดังต่อไปนี้:

• โทรศัพท์: รวมโทรศัพท์บูลทูธ และโทรศัพท์รถ

• ระบบนําทาง: สามารถอาศัยเสียงพูดป้อนที่อยู่และเริ่มการนําทาง

• การควบคุมรถยนต์: ควบคุมเฉพาะหน้าต่างรถยนต์ (เฉพาะ

หน้าต่างด้านผู้ขับ) ซันรูฟและระบบปรับอากาศ

• การเล่นเพลง: สามารถควบคุมวิทยุ เพลง USB เพลงบลูทูธ

ภายใต้สถานะกระตุ้น สามารถพูด “Hello MG” เพื่อกระตุ้นระบบ หรือ 

กดปุ่มรับคําสั่งเสียงบนแผงควบคุมที่พวงมาลัยด้วยมือเพื่อเข้าสู่หน้า 

อินเตอร์เฟสหลักของการรับคําสั่งเสียง

หลังจากเข้าสูห่น้าอนิเตอร์เฟสหลกัการรบัคาํส่ังเสยีง หากไม่มคีาํสัง่ใดๆ  

ภายใน 10 วินาที ระบบจะออกจากหน้านี้และย้อนกลับหน้าท่ีแสดง

ล่าสุด ก่อนที่จะเข้าสู่หน้าการรับคําสั่งเสียง

หมายเหตุ: ระหว่างการคยุโทรศัพท์หรอืหน้าจอระบบเคร่ืองเสยีงกาํลงั  
แสดงภาพด้านหลงัขณะถอยรถ จะไม่สามารถกระตุน้ใช้งานฟังก์ชนันีไ้ด้ 



62

บริการหลังการขาย

บริการหลังการขาย

แตะ [Passion Service) ที่หน้าอินเตอร์เฟสหลักเพ่ือเข้าสู่เมนูการ 

บํารุงรักษา

1  แตะ      เพื่อไปแสดงรายชื่อศูนย์บริการ

2  แตะ    เพื่อตรวจสอบรายการนัดหมาย

3  แตะ    เพื่อตรวจสอบประวัตินัดหมาย

4  แตะ    เพื่อโทรหาศูนย์บริการจากบริการโทรศัพท์มือถือ

ศูนย์บริการ

1  แตะ      เพื่อค้นหาศูนย์บริการ

2  ค้นหาศูนย์บริการที่ต้องการ จากนั้นเลือกศูนย์บริการเพื่อแสดง

รายละเอียดที่อยู่
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1  แตะ                                            เลือกเป็นปลายทาง เพ่ือกําหนดจดุหมาย 

ปลายทาง จากนั้น ระบบจะเริ่มนําทางอัตโนมัติ

การนัดหมาย

แตะ    เพื่อนําทางไปยังศูนย์บริการ
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ประวัติการบํารุงรักษา

แตะทีร่ายการบนัทึกด้านซ้าย เพือ่ตรวจสอบรายละเอยีดการบาํรงุรกัษา
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ระบบนําทาง

ข้อควรทราบ

ระบบนําทางได้ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ GPS ซึ่งสามารถช่วยท่านค้นหา 

เส้นทางไปยังสถานที่ปลายทาง ระบบนําทางจะไม่ส่งตําแหน่ง GPS ของ 

ท่านบุคคลอื่นจะไม่สามารถติดตามตําแหน่งของท่านได้ 

ที่สําคัญคือ ท่านจะใช้ระบบนําทางได้เมื่อท่านสามารถดูหน้าจอได้อย่าง 

ปลอดภยัเท่านัน้ ถ้าท่านเป็นผูข้บั แนะนาํท่านตัง้ค่าระบบนาํทางเครือ่งเสยีง 

ก่อนที่จะเดินทาง ถ้าต้องการเปลี่ยนเส้นทาง ต้องจอดรถก่อนค่อยใช้

งานระบบ 

ท่านต้องปฏบิติัตามเคร่ืองหมายจราจรและขบัรถตามสภาพถนน หากท่าน  

ออกจากเส้นทางที่ระบบแนะนํา ระบบนําทาง-เครื่องเสียงจะเปลี่ยน

เส้นตามทาง

คําแนะนําการใช้งานเบื้องต้น

การตั้งค่าเริ่มต้น

ในการใช้งานซอฟต์แวร์นําทางครั้งแรก ระบบจะเริ่มกระบวนการตั้งค่า

เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้: 

1  อ่าน “End-User Licence Agreement” แตะ [ยอมรับ] เพื่อเข้า

สู่หน้านําทาง

2  เปิดตัวช่วยตั้งค่า แตะ [ถัดไป] เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

3  เลือกภาษาและเสียงนําทาง จากนั้น ท่านสามารถแก้ไขการตั้ง

ค่าในหน้าตั้งค่า “ท้องถิ่น” รายละเอียดโปรดอ้างอิง “การตั้งค่า 

ท้องถิ่น” ในบท “ตั้งค่า” แตะ [ถัดไป] เพื่อเข้าสู ่ขั้นตอนต่อ

ไปทางตาม
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4  สามารถแก้ไขรูปแบบเวลาและหน่วยตามความต้องการ จากนั้น 

ท่านสามารถแก้ไขการตั้งค่าในหน้าตั้งค่า “ท้องถิ่น” รายละเอียด 

โปรดอ้างอิง “การตั้งค่าท้องถ่ิน” ในบท “ต้ังค่า” แตะ [ถัดไป]

เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

5  หากมีความต้องการแก้ไขค่าเริ่มต้นของการวางแผนเส้นทาง  

ท่านสามารถแก้ไขได้ในหน้า “ตวัเลอืกเส้นทาง” รายละเอยีดโปรด 

อ้างอิง “ตัวเลือกเส้นทาง” ในบท “ตั้งค่า” แตะ [ถัดไป] เพื่อเข้า

สู่ขั้นตอนต่อไป
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6  ขณะนี้จะเสร็จการตั้งค่าเริ่มต้น แตะ “สําเร็จ” จากนั้น ท่าน

สามารถเปิดตัวช่วยตั้งค่าอีกครั้งในเมนูตั้งค่ารายละเอียดโปรด

อ่าน “เริ่มต้นตัวช่วยตั้งค่า” ในบท “ตั้งค่า”

7  อ่านข้อความ “การเดินทางอย่างปลอดภัย” ที่แสดงในหน้าจอ 

แตะ [ยอมรบั] เพือ่เข้าสูห่น้านาํทาง

หลังตั้งค่าเริ่มต้นแล้วเสร็จ จะขึ้นหน้านําทางขณะนี้ท่านสามารถเริ่มใช้ 

ระบบนาํทาง

การควบคุมหน้าจอ

ข้อความต่อไปนีจ้ะแนะนาํฟังก์ชนัและวธิกีารใช้งานของปุม่กด บลอ็กเลือ่น  

และส่วนควบคุมอื่นๆ บนหน้าจอ

การใช้งานปุ่มกดและส่วนควบคุมอื่นๆ

แตะปุ่มกดบนหน้าจอสามารถควบคุมระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG 

เมนูระบบนําทางจะแสดงรายการเมนูในหน้าเดียวหรือหลายหน้า

กรณทีีต้่องการรสีตาร์ทแอปพลเิคชนั หรอืต้องการแก้ไขการต้ังค่าสาํคญั หรอื  

ต้องการลบข้อมูลหรอืการตัง้ค่าบางอย่าง ท่านต้องยนืยนัรายการทีเ่ลอืก  

หรือแก้ไข มิฉะนั้นระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG จะบันทึกรายการที่

ท่านเลือกและประยุกต์ใช้การตั้งค่าใหม่เมื่อใช้งานส่วนควบคุมบนหน้า

จอโดยไม่ต้องยืนยัน
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เคอร์เซอร์

ท่านสามารถใช้วิธีต่อไปนี้เลือกตําแหน่งใดๆ บนแผนที่

• เมื่อเปิดระบบนําทาง แตะแผนที่

• หลงัทาํการค้นหาเสร็จ แตะแผนทีใ่นขณะทีใ่ห้ท่านยนืยนัปลายทาง

เมื่อเลือกตําแหน่งใดๆ บนแผนที่ จะขึ้นเคอร์เซอร์             ในตําแหน่งที ่

ถูกเลือกบนแผนที่ 

ตําแหน่งเคอร์เซอร์สามารถตั้งเป็นปลายทางหรือตําแหน่งเตือนใหม่

ในเส้นทางการนําทาง ท่านยังสามารถค้นหาสถานที่โปรดในบริเวณ

เคอร์เซอร์หรือ บันทึกสถานที่นี้ลงในรายการสถานที่โปรด 

ท่านยังสามารถเลือกจุดอื่นๆ ที่ต้องการบนแผนที่ กรณีที่แตะสถานที ่

หรือ ไอคอนเหตุการณ์จราจรใดๆ บนแผนท่ีก็จะเลือกจุดนั้น ท่าน

สามารถอ่านข้อมูลของจุดนั้นหรือเลือกจุดนั้นเป็นจุดนําทาง

แป้นพิมพ์

ท่านสามารถใช้น้ิวมอืแตะแป้นพมิพ์แบบเตม็จอ ท่านยงัสามารถสลบัแป้น  

พิมพ์ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยหรือแป้นพิมพ์ตัวเลข แป้นพิมพ์ตัวอักษร

ที่สามารถพิมพ์ป้อนชื่อได้จะแสดงขึ้นที่หน้าจอ ส่วนแป้นพิมพ์อื่นๆ จะ

แสดงเป็นสีเทา
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1  การป้อนตวัอกัษรพมิพ์ใหญ่และอกัษรพิมพ์เลก็ 

  แตะหนึง่ครัง้จะป้อนตวัอักษรพมิพ์ใหญ่ แตะสองครัง้จะลอ็กแป้นพมิพ์ 

เป็นตวัอกัษรพมิพ์ใหญ่ แตะอกีคร้ังจะป้อนตวัอกัษรพมิพ์เลก็

2  การป้อนตวัเลขและเครือ่งหมาย 

  แตะ [ถดัไป] สามารถสลบัแป้นพมิพ์ตวัเลขและแป้นพมิพ์เครือ่งหมาย

3  ป้อนช่องว่าง 

  แตะปุม่ [วรรค] ท่ีกลางล่างของหน้าจอเพือ่ป้อนช่องว่าง

4  สลบัแป้นพมิพ์ 

  แตะ เพือ่เลอืกแป้นพมิพ์ใหม่จากรายการ

5  ป้อนข้อมลูเสรจ็สิน้ 

6  การใช้แป้นพมิพ์แก้ไขข้อมลูทีป้่อนเข้า 

  แตะ   เพือ่ลบตวัอกัษรทีไ่ม่ต้องการ

7  การยกเลกิการใช้แป้นพมิพ์ (ย้อนกลบัไปหน้าก่อนหน้านี)้

8  การป้อนตัวอกัษร

  แตะเพือ่สลบัเป็นแป้นพมิพ์ทีส่ามารถป้อนตัวอกัษร

9  การซ่อนแป้นพมิพ์
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วิธีการแตะหน้าจอ

ตามปกติแตะหน้าจอเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่บางฟังก์ชันอาจต้องใช้

วิธีอื่นเพื่อเปิดการทํางาน

แตะและกดหน้าจอค้างไว้

แตะและกดปุ่มต่อไปนี้บนหน้าจอจะเปิดการทํางานของฟังก์ชันอื่นๆ

• แตะและกดปุม่ต่อไปนีใ้นรายการและเมน ูจะแสดงหน้าระบบนาํทาง 

:

• แตะและกดปุ่มต่อไปนีบ้นหน้าระบบนาํทาง จะสามารถหมนุเอยีงหรอื  

ย่อแผนทีอ่ย่างต่อเนือ่ง :                                  และ

• แตะและกดปุม่ต่อไปนีใ้นรายการค้างไว้จะเลือ่นหน้าจออย่างต่อเนือ่ง :           

  และ

แตะและกดหน้าจอค้างไว้

เลือ่นหน้าจอในกรณต่ีอไปน้ี

• เลือ่นบลอ็กเลือ่นหน้าจอแสดงผล

• เลื่อนรายการ: แตะตําแหน่งใดๆ ในรายการและใช้นิ้วมือเลื่อนขึ้นลง 

ระบบจะเลือ่นรายการตามความเรว็ในการเลือ่น สามารถเลือ่นเลก็น้อย  

หรอืเลือ่นจนสดุ

• เลื่อนแผนที่ภายใต้โหมดอ่านแผนที่: แตะแผนที่และเลื่อนไปยัง 

ทศิทางที่ต้องการ
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กรณีที่ใช้ระบบนําทาง แตะตําแหน่งใดๆ บนแผนท่ี แผนท่ีหยุด

เคลื่อนที่ตาม ตําแหน่งปัจจุบัน (ลูกศรสีฟ้าที่ระบุตําแหน่งรถยนต์ 

ไม่ล็อกอยู่ในตําแหน่ง คงท่ีบนหน้าจอ) หน้าจอแสดงปุ่มควบคุม เพื่อ

ช่วยท่านแก้ไขรูปแบบการแสดงแผนที่

1 เปลี่ยนเป็นรูปแบบการแสดงแผนที่แบบ 2D, 3D หรือแผนที่  

20 แบบ ให้ทิศเหนืออยู่ด้านบนเสมอ

 สลับรูปแบบการแสดงแผนที่ระหว่างโหมดแผนที่ทัศนียภาพแบบ 

3D, แผนที่ 2D แบบให้ทิศทางหัวรถอยู่ด้านบนเสมอและแผนที่ 

2D แบบให้ทิศเหนืออยู่ด้านบนเสมอ

2 การย่อและการขยายแผนที่

 เปลี่ยนขนาดแสดง

 แผนที่ที่แสดงบนหน้าจอแผนที่ของระบบนําทางหน้าจอสัมผัส 

MG สามารถทําให้ท่านได้มุม มองที่เหมาะสมที่สุดในขณะย่อ 

รูปภาพแผนที่สามารถแสดงชื่อถนน และข้อมูลอื่นๆ ด้วย 

ขนาดอกัษรเท่ากนัทีเ่รยีงอย่างเป็นระเบยีบ และสามารถมองเหน็ 

ถนนและปลายทางที่ต้องการ

 แตะปุ่มน้ีหน่ึงครั้งจะสามารถเปลี่ยนมุมมองเป็นอย่างมาก หรือ

กดปุ่มค้างไว้แล้วจะค่อยๆ เปลี่ยนมาตราส่วนแผนที่

3 หมุนไปยังทางซ้าย-ขวา 

 เปลี่ยนมุมมองแนวนอนของแผนที่

 แตะปุ่มน้ีหน่ึงครั้งจะสามารถเปลี่ยนมุมมองเป็นอย่างมาก หรือ

กดปุ่มค้างไว้แล้วจะค่อยๆ เปลี่ยนมาตราส่วนแผนที่

ระบบนําทาง
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หน้านําทางเป็นหน้าจอหลักของระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG ซึ่งจะ 

แสดงเส้นทางบนแผนที่ ระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG ทํางานร่วมกับ 

แผนทีด่จิติอล แผนทีด่จิติอลไม่เพยีงแต่เป็นแผนทีเ่วอร์ชนัอเิลก็ทรอนกิส์ 

ของแผนที่ทั่วไปเท่านั้น แผนที่ดิจิตอลแบบ 2D สามารถแสดงถนนและ

ทางหลวงปัจจุบันที่ท่านอยู่ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับแผนที่กระดาษ และ

จะระบุความสูงจากระดับนํ้าทะเลด้วยสีต่างๆ

ระหว่างการนําทาง หน้านําทางสามารถแสดงปุ่มกดหน้าจอฟิลด์ข้อมูล 

และข้อความเส้นทางในแผนที่ดังต่อไปนี้

4 การตรวจสอบเข็มทิศชี้ทางทิศเหนือ 

 เข็มทิศชี้ทางทิศเหนือ เลือกรายการเพิ่มเติม

5 เอียงขึ้นหรือเอียงลง

 เปลี่ยนมุมมองแนวตั้งของแผนที่ในรูปแบบ 3D 

 แตะปุม่นีห้นึง่ครัง้จะสามารถเปลีย่นมมุมองเป็นอย่างมากหรอืกดปุม่ 

ค้างไว้แล้วจะค่อยๆ เปลี่ยนมาตราส่วนแผนที่ 

6 ย้อนกลับรูปแบบการนําทางทั่วไป

 แตะปุม่นีเ้พ่ือย้อนกลบัไปหน้าก่อนหน้านี ้ท่านยงัสามารถกดปุม่นีเ้พือ่ 

ย้อนกลับไปหน้านําทางอย่างรวดเร็วจากหน้าจอใดๆ

7 เลือกเป็นปลายทาง 

 เลอืกตาํแหน่งท่ีเคอร์เซอร์เป็นปลายทางใหม่ ระบบจะคํานวณเส้นทาง 

โดยอัตโนมัติ

8 การเลือกรายการเพิ่มเติม 

 เปิดรายการเพิ่มเติมตัวอย่างเช่น บันทึกตําแหน่งใดๆ หรือค้นหา 

สถานที่ที่สนใจในบริเวณเคอร์เซอร์

ระบบนําทาง
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1 พรีวิวทางเลี้ยวถัดไป 

 แสดงประเภทการนําทางถัดไปและระยะห่าง

2 ถนนถัดไป 

 แสดงชื่อถนนถัดไป 

 หากท่านไม่ได้เลือกปลายทางใดๆ ท่านสามารถสังเกตป้ายเลขที่

บ้านในบริเวณรอบข้าง (หากมี)

3 ข้อมูลทางเดินรถ 

 กรณีที่ใช ้งานระบบนําทางบนถนนท่ีมีหลายช่องทางเดินรถ 

สามารถแสดงทางเดินรถด้านหน้าและทศิทางลกูศรเด่นชัดแสดงถงึ

ช่องทาง และทิศทางที่ท่านต้องเดินทางตาม 

4 เครื่องหมายตําแหน่งปัจจุบัน

 ระบบจะแสดงตําแหน่งปัจจุบันเป็นลูกศรสีฟ้าเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อ

ไม่มีสัญญาณตําแหน่ง GPS เครื่องหมายตําแหน่งปัจจุบันจะเป็น

สีโปร่งใส และแสดงเป็นตําแหน่งสุดท้ายที่ทราบ 

5 ฟิลด์ข้อมูล 

 ฟิลด์ข้อมูล แสดงข้อมูล 3 ประเภทดังต่อไปนี้

 • เวลาเดินทางที่คาดว่าจะถึงปลายทาง 

 • เวลาคงเหลือของการเดินทางครั้งนี้ 

 •  ระยะทางคงเหลือถึงปลายทาง 

 แตะเขตนีจ้ะเข้าสูห่น้าจอ “ทรปิคอมพวิเตอร์” โดยจะแสดงข้อมลู 

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางปัจจุบันบนแผงหน้าปัดและหน้า

แสดงผล ภาพรวมของทริป 

ระบบนําทาง
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 ท่านสามารถแก้ไขค่าเริม่ต้นในหน้า [ตัง้ค่า] หรอืแตะและกดฟิลด์

ข้อมูลไว้เพื่อแก้ไขการตั้งค่า

 กรณีที่ยังไม่ได้เลือกปลายทางใดๆ ท่านจะมองเห็นแต่ทิศทาง 

เดินหน้า หน้าจอจะไม่แสดงฟิลด์ข้อมูล

6  การเตือนจํากัดความเร็ว

 แสดงจํากัดความเร็วของถนนปัจจุบัน 

เมื่อท่านใกล้ถึงทางออกของทางด่วนหรือทางแยกที่ซับซ้อนพร้อม

แสดงข้อมูลทางออก แผนที่จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบ 3D 

เมื่อเข้าในอุโมงค์ แผนที่จะเปลี่ยนเป็นแผนที่อุโมงค์ทั่วไป

ถนน

ระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG แสดงผลของถนนใกล้เคียงกับแผนที่

แบบกระดาษ ความกว้างและสีสันของถนนแสดงถึงระดับความสําคัญ 

เพื่อให้ท่านแยกแยะถนนเส้นเล็กและทางด่วนอย่างสะดวก 

การระบุตําแหน่ง GPS 

เมื่อมีสัญญาณตําแหน่ง GPS ระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG จะระบุ  

ตาํแหน่งปัจจบัุนของท่าน ระบบจะใช้ลกูศรสฟ้ีาระบุตาํแหน่งรถยนต์เป็น 

ค่าเริ่มต้น 

ตําแหน่งปัจจุบันที่แสดงบนหน้าจอขึ้นอยู่กับประเภทรถยนต์ที่ใช้ใน

การคํานวณเส้นทางและระบบการนาํทาง สามารถตัง้ค่าประเภทรถยนต์ 

ทีใ่ช้ในการคาํนวณเส้นทางและระบบการนําทางในหน้า “ตวัเลอืกเส้นทาง”

•  กรณีที่ท่านเลือกรูปแบบการนําทางแบบเดินเท้าและ/หรือทางบก 

ระบบจะระบตุาํแหน่ง GPS ของรถยนต์อย่างแม่นยาํ ทศิทางไอคอน

บ่งบอก ทิศทางเดินหน้าในปัจจุบันของท่าน 

•  ในกรณีอื่นๆ สัญลักษณ์รถยนต์นี้อาจจะไม่สามารถระบุตําแหน่ง 

GPS และทิศทางการเดินทางของท่านได้อย่างแม่นยํา หากระยะ

ทางไม่ไกล ระบบอาจจะระบุตําแหน่ง GPS บนถนนและขนานกับ 

ทางเดินรถที่ใกล้ ที่สุด เพื่อป้องกันตําแหน่ง GPS ผิดเพี้ยน ทิศทาง

ไอคอนตรงกับทิศทาง ของถนน

ระบบนําทาง
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การวางแผนเส้นทาง 

เส้นทางท่ีวางแผนไว้เป็นเส้นทางนาํทางในปัจจุบนั เม่ือท่านตัง้ค่าปลายทาง 

แล้ว จะใช้เส้นทางน้ีจนกว่าท่านจะลบเส้นทางนี ้ ท่านสามารถเดนิทางถงึ 

ปลายทางหรือหยุดการนําทาง ระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG 

อาศัยวิธีต่อไปนี้เพื่อแสดงเส้นทาง 

ตําแหน่ง GPS ในปัจจุบันและจุดเริ่มต้น 

แสดงตําแหน่งปัจจุบันบนแผนที ่

•  ภายใต้โหมดเดินเท้า จะแสดงเป็นตําแหน่ง GPS 

• หากได้เลอืกประเภทรถยนต์ในการคํานวณเส้นทางและทางเดนิรถอยู่

ใกล้ๆ พอดี ลูกศรจะกระโดดไปยังถนนที่อยู่ใกล้สุด 

• โดยปกติ เวลามสีญัญาณตําแหน่ง GPS จะคาํนวณเส้นทางจากตาํแหน่ง

ปัจจุบนั หากเป็นสญัญาณตําแหน่ง GPS ทีไ่ม่ถกูต้อง จะเลอืกตาํแหน่ง 

ล่าสุดท่ีทราบของระบบนาํทางหน้าจอสมัผสั MG เป็นจดุเริม่ต้น 

จุดแวะ (จุดระหว่างทาง) 

หมายถึงจดุใดๆ ท่ีอยูร่ะหว่างเส้นทางถงึปลายทางสดุท้าย 

ปลายทาง (ปลายทางสุดท้าย) 

หมายถึงปลายทางสดุท้ายของเส้นทาง

สีเส้นทาง

สีของเส้นทางที่แสดงบนแผนที่จะแยกเป็นโหมดกลางวันและกลางคืน 

เพื่อมองเห็นเส้นทางอย่างชัดเจน 

ถนนและทางหลวงที่ไม่ต้องการใช้ในการนําทาง 

ท่านสามารถเลือกประเภทถนนที่นิยมหรือไม่นิยม รายละเอียดโปรด

อ้างอิง “ตัวเลือกเส้นทาง” ในบท “ตั้งค่า” แต่ในกรณีที่ระบบนําทาง

หน้าจอสัมผัส MG ไม่สามารถหลีกเลี่ยงถนนดังกล่าว เส้นทางที่แสดง

ไว้จะรวมถนนดังกล่าว และระบุด้วยสีที่แตกต่างกันกับสีเส้นทาง

ระบบนําทาง
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พรีวิวทางเลี้ยวและถนนถัดไป

เมือ่ใช้ระบบนาํทางด้านบนของหน้านาํทางจะแสดงเหตกุารณ์ (การนาํทาง) 

ถัดไปและถนนถัดไปหรือเมืองถัดไป

ที่มุมด้านบนซ้ายมีเขตแสดงการนําทางถัดไป พร้อมแสดงประเภทของ

การนําทาง ทางโค้งเลี้ยวเส้นทางอ้อม ทางออกของทางด่วน เป็นต้น) 

และระยะห่างระหว่างตําแหน่งปัจจุบันถึงจุดเกิดเหตุการณ์ 

ถ้าระยะทางระหว่างจุดควบคุมต่อไปที่หนึ่งกับจุดควบคุมต่อไปที่สอง

สั้นมาก จะมีไอคอนเล็กแสดงประเภท หรือแสดงเพียงการนําทางถัดไป 

แตะไอคอนนําทางเส้นทางจริงจะเปิดหน้าวางแผนเส้นทาง

ไอคอนการนําทาง

ระหว่างการนําทาง จะแสดงการนําทางถัดไปที่มุมด้านบนซ้ายไอคอน

การนําทางส่วนใหญ่จะเข้าใจง่ายตารางต่อไปนี้จะแสดงเหตุการณ์การ

เดินทางที่จะพบบ่อย

ไอคอน ฟังก์ชัน

เลี้ยวซ้าย

เลี้ยวขวา

กลับรถ

เลี้ยวไปทางขวา

หักเลี้ยวซ้าย

ชิดซ้าย

ทางสี่แยกเดินทางตรงต่อ

เข้าวงเวียนและออกจากทางออกแรก (การนําทางถัดไป)

ระบบนําทาง
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ไอคอน ฟังก์ชัน

ออกจากวงเวียน (การนําทางถัดไป)

เข้ามอเตอร์เวย์

ลงมอเตอร์เวย์

ขึ้นท่าเรือ

ลงท่าเรือ

ใกล้ถึงจุดแวะด้านขวา

ใกล้ถึงจุดปลายทาง

ข้อมูลทางเดินรถ

เมื่อใช้ระบบนําทางบนถนนที่มีหลายช่องทาง เพื่อเดินทางตามเส้นทาง 

ทีว่างแผนไว้ ต้องเลอืกช่องทางทีถ่กูต้อง ถ้าแผนทีม่ข้ีอมลูช่องทาง ระบบ 

นําทางหน้าจอสัมผัส MG จะแสดงลูกศรเล็กที่ด้านล่างของแผนที่ เพื่อ

บ่งบอกช่องทางและทิศทางของช่องทาง ลูกศรเด่นชัดแสดงถึงช่องทาง 

และทิศทางที่ท่านต้องเดินทางตาม

ระบบนําทาง
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ป้ายจราจร

หากข้อมูลที่จําเป็นสามารถใช้งานได้ ระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG 

จะแสดงป้ายจราจรท่ีด้านบนของแผนที่สีและรูปแบบของเครื่องหมาย 

บนถนนในแผนที่จะใกล้เคียงกับเครื่องหมายที่ท่านสามารถมองเห็นได้ 

บนถนนจริง และด้านข้างของถนน ซึ่งจะแสดงปลายทางในปัจจุบันและ 

หมายเลขถนนเมือ่ระบบนาํทางโดยไม่ได้กาํหนดปลายทาง (ไม่มเีส้นทาง 

กาํหนด) เครือ่งหมายบนถนนทัง้หมดจะดเูหมอืนกนั ระหว่างการนาํทาง 

เครื่องหมายบนถนนในช่องทางท่ีต้องเดินทางเข้าจะแสดงเป็นสีสว่าง 

ส่วนที่เหลือแสดง เป็นสีมืด 

ถ้าต้องการซ่อนเคร่ืองหมายบนถนนที่แสดงอยู่ในปัจจุบันสามารถแตะ 

เครื่องหมายบนถนนใดๆ หลังจากได้รับข้อมูลเครื่องหมายบนถนนใหม่

จะย้อนกลับหน้านําทางทั่วไป

ท่านสามารถแก้ไขการต้ังค่าเครือ่งหมายบนถนนใน [หน้านําทาง] รายละเอยีด

โปรดอ้างอิง “ตั้งค่าหน้านําทาง” ในบท “ตั้งค่า” 

มุมมองทางแยก 

เมื่อท่านใกล้ถึงทางออกของทางด่วนหรือทางแยกที่ซับซ้อนพร้อม

แสดงข้อมูลทางแยก แผนที่จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบ 3D มีลูกศรบ่งบอก

ช่องทางที่ท่านต้องไป หน้าจอจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่องหมาย

บนถนนที่ด้านบนหน้าจอ 

ถ้าท่านต้องการซ่อนทางออกที่แสดงในปัจจุบันและย้อนกลับหน้า 

นําทางแตะรูปภาพนี้

ระบบนําทาง
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จะปิดภาพแสดงทางออกจําลองใน [หน้านําทาง] รายละเอียดโปรด

อ้างอิง “ตั้งค่าหน้านําทาง” ในบท “ตั้งค่า” 

มุมมองในอุโมงค ์

เมือ่เข้าไปในอโุมงค์หน้าจอจะขึน้ภาพอโุมงค์แทนแผนท่ี ดังนัน้จะไม่แสดง 

ภาพพื้นผิวของถนนและอาคารเพื่อทําให้ท่านสับสน 

หน้าจอจะแสดงภาพมุมมองด้านบนอุโมงค์ในหน้าต่างเล็กที่แยกออก 

เพ่ือระบุตําแหน่งให้ท่าน พร้อมแสดงระยะทางที่เหลือก่อนออกจาก

ทางออกอุโมงค์

หลังออกจากอุโมงค์ หน้าจอจะสลับเข้าแผนที่ก่อนหน้านี้ 

สามารถปิดภาพมุมมองอุโมงค์ใน [หน้านาํทาง] รายละเอียดโปรดอ้างองิ 

“ตั้งค่าหน้านําทาง” ในบท “ตั้งค่า” 

บริการทางด่วน 

กรณีท่ีเดนิทางบนทางด่วน จะขึน้ปุม่กดทีมุ่มด้านบนขวาของหน้านาํทาง 

แตะปุ่มกดนี้จะเปิดหน้าแสดงรายละเอียดของสถานีบริการต่อไปนี้ 

(ปั๊ม นํ้ามัน ร้านอาหาร) 

แตะทีใ่ดทีห่นึง่ แผนทีจ่ะแสดงขอบเขตของทางออก หากมคีวามจาํเป็น 

ท่านสามารถเพิ่มสถานีบริการนี้เป็นจุดแวะของเส้นทาง

ถ้าต้องการแสดงสถานทีท่ี่สนใจประเภทอืน่ๆ ในสถานบีรกิารต่อไป สามารถ 

เปลีย่นไอคอนใน [หน้านาํทาง] รายละเอยีดโปรดอ้างองิ “ตัง้ค่าหน้านาํทาง” 

ในบท “ตั้งค่า”

ระบบนําทาง
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ประเภทแผนที่แบบ 3D

ระบบนําทางหน้าจอสมัผสั MG รองรบัประเภทวตัถแุบบ 3 มติิดงัต่อไปน้ี 

• แผนที่แสดงภูมิประเทศแบบ 3 มิติ

 ระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG จะแสดงมุมมองนําทางของเนินเขา

และภูเขาเป็นแบบ 3D และจะใช้สีสันและเขตเงามาแสดงบนแผนที่

แบบ 2D 

• ทางลอยฟ้า 

 ในแผนที่ 3D ทางลอยฟ้าจะแสดงเป็นทางแยกท่ีซับซ้อนและ 

ทางกั้นตามแนวตั้ง เช่น สะพานลอยหรือสะพาน เป็นต้น) 

•  หลักเขต 3D

 หลักเขตเป็นเป้าหมายสําคัญหรือมีชื่อเสียงซึ่งแสดงเป็นรูป 3D 

• อาคาร 3D 

 อาคาร 3D จะแสดงข้อมูลอาคารทั้งหมดในเมืองเป็นรูปบล็อกรวม

แสดงข้อมูลขนาดและตําแหน่งจริงของอาคาร

เมนูนําทาง 

เมื่อใช้งานระบบนําทาง (ไม่ได้วางแผนเส้นทาง) สามารถดูรายการเมนู 

ทั้งหมดต่อไปนี้

ในหน้านําทาง แตะ         เพือ่เปิดเมนูหลกั 

ระบบนําทาง
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1  ป้อนที่อยู่หรือพิกัดหรือเลือกสถานที่ที่สนใจ ตําแหน่งโปรดหรือ 

เส้นทางท่ีบนัทึกใดๆ เป็นปลายทาง ท่านสามารถดูข้อมลูปลายทาง 

ล่าสุดในประวัติ

2  ท่านสามารถสร้างเส้นทางจากจุดแวะหนึ่งจุดหรือมากกว่า ท่าน

สามารถเลือกจุดเริ่มต้นใหม่หนึ่งจุดมาวางแผนเส้นทางที่ไม่เกี่ยว

ข้องกับตําแหน่ง GPS ปัจจุบันของท่าน 

3 เข้าสู่หน้าข้อมูลจราจร

4  เข้าถึงตัวเลือกอื่นๆ เพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบนําทาง

5 เปิดหน้า “ตําแหน่งท่ีบันทึก” สามารถบันทึกตําแหน่งใดๆ เป็น

ปลายทางที่ใช้บ่อยที่สุดหรือแก้ไขตําแหน่งที่บันทึก 

6  การตั้งค่าความดังเสียงหรือตัดเสียงระบบนําทาง 

7  สลับแผนที่ 2D แผนที่ 2D แบบให้ทิศเหนืออยู่ด้านบนเสมอหรือ 

กลับสู่แผนที่ 3D 

8 เข้าสู่เมนู “ข้อมูลผู้ใช้” สามารถสร้างข้อมูลใหม่หรือแก้ไขข้อมูล 

ปัจจุบัน หากมีผู้ขับหลายคนใช้งานระบบนําทาง สามารถใช้การ 

ตั้งค่าของตนเองเพื่อสร้างข้อมูลของตนเอง 

9  เมื่อแสดงหน้านําทางจะขึ้นปุ่มกดเมนู แตะปุ่มกดนี้เพื่อเปิดเมนู

การนาํทาง 

เมื่อวางแผนเส้นทางจะแสดงตัวเลือกต่อไปนี้

1 เพิ่มจุดแวะหนึ่งจุดในเส้นทางของท่าน 

2 ดูเส้นทางสํารองเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางข้างหน้าหรือหลีกเลี่ยง

ถนนใดๆ ในเส้นทาง 

3 การหยุด/ฟื้นฟูการนําทาง 

4 ดูเส้นทางทัง้หมดบนแผนที ่  ตรวจสอบพารามเิตอร์และเส้นทาง 

สํารอง แตะเพื่อเข้าสู่รายการเพิ่มเติม เช่น การจําลองและการ

เลือกเส้นทาง 

ระบบนําทาง
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5 ลบเส้นทาง

หน้าจอแสดงปุม่กดหลายตวัเพือ่แสดงฟังก์ชันเพิม่เติม แตะปุม่กดเพือ่เปิด 

รายการฟังก์ชันเพิ่มเติมใดๆ ในหน้าจอ

1 เมนูหลัก: แตะเพื่อกลับหน้าอินเตอร์เฟสหลักของระบบ 

2 การตั้งค่า

3 ปรับปรุง 

4 เกี่ยวกับ: แนะนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์อ่าน “ข้อตกลง 

สทิธ์ใช้งาน” หรอืตรวจสอบแผนท่ีหรอืเนือ้หาอืน่ๆ ของแอปพลเิคชนั

ระบบนําทาง
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ระบบนําทาง 

หากท่านต้องการนําทางโดยตรง ท่านสามารถเลือกปลายทางใดๆ และ

เริ่มการนําทางทันที (การนําทางทั่วไป) 

ถงึแม้ว่าไม่ได้รบัสญัญาณ GPS ท่านกส็ามารถเลือกจดุเร่ิมต้นใหม่หนึง่จดุ 

เพื่อวางแผนเส้นทางท่ีไม่เกี่ยวข้องกับตําแหน่ง GPS ปัจจุบันของท่าน 

เพ่ือกําหนดเส้นทาง ท่านต้องต้ังค่าจุดเริม่ต้นใหม่ในเมนเูส้นทางหลายจดุ 

เมือ่ได้รบัตําแหน่งใหม่ระบบจะหยดุการนาํทางและไม่คาํนวณเส้นทางนีอ้กี

ท่านสามารถเลือกปลายทางท่ีหนึ่งและปลายทางที่สองและเพิ่มใน 

เส้นทางเพื่อวางแผนเส้นทางท่ีมีปลายทางหลายจุด ท่านสามารถเพิ่ม

จุดปลายทางหลายจุดในเส้นทางตามความต้องการ

เลือกปลายทาง

แตะ [เส้นทางใหม่] ในเมนูการนําทาง

ระบบนาํทางมตัีวเลอืกปลายทางหลากหลาย:

•  ใช้ฟังก์ชันการค้นหาแบบรวมเพื่อค้นหาปลายทางประเภทต่างๆ 

รายละเอียดโปรดอ้างอิง “การค้นหาแบบรวม” 

•  สะกดช่ือเตม็ของทีอ่ยูห่รอืบางส่วนของทีอ่ยู่ตวัอย่างเช่น ชือ่ถนนทีไ่ม่มี 

เลขท่ีบ้าน รายละเอยีดโปรดอ้างองิ “การเลอืกทีอ่ยู”่ ในบทนี้ 

•  เลือกสถานที่ที่สนใจใดๆ เป็นปลายทางรายละเอียดโปรดอ้างอิง  

“การเลือกสถานที่ที่สนใจ” ในบทนี้ 

ระบบนําทาง
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•  เลือกสถานที่ที่เคยบันทึกไว้เป็นปลายทาง รายละเอียดโปรดอ้างอิง  

“การเลือกสถานที่โปรด” ในบทนี้ 

•  เลือกตาํแหน่งใดๆ จากรายการประวตัปิลายทางทีเ่คยใช้รายละเอียด

โปรดอ้างอิง “การเลือกรายการจากประวัติ” 

•  เลือกเส้นทางที่เคยบันทึกไว้รายละเอียดโปรดอ้างอิง “การเลือก

เส้นทางที่บันทึก” ในบทนี้ 

•  ป้อนพิกัดปลายทางรายละเอียดโปรดอ้างอิง “การป้อนพิกัดปลาย

ทาง” ในบทนี้ 

• เลอืกตาํแหน่งใดๆ บนแผนทีร่ายละเอียดโปรดอ้างองิท่ี “เลอืกตําแหน่ง 

แผนที่” ในบทนี้ 

•  วางแผนเส้นทางแบบหลายจดุรายละเอยีดโปรดอ้างองิที ่ “การวางแผน 

ตําแหน่งแผนที่” ในบทนี้

การค้นหาแบบรวม 

การเลือกปลายทางมีหลายวิธี: ท่านสามารถค้นหาที่อยู่สถานที่ที่สนใจ 

ตาํแหน่งทีบั่นทกึหรอืปลายทางล่าสดุแยกกนั แต่การค้นหาแบบรวมเป็น 

วิธีที่เร็วที่สุด 

การค้นหาแบบรวมปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1  แตะ       ในหน้านําทางจะเข้าสู่เมนูนําทาง 

2  แตะ [เส้นทางใหม่]

3 แตะ [ค้นหาทั้งหมด] ระบบจะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน

เกี่ยวกับวิธีใช้งานฟังก์ชันนี้ในอินเตอร์เฟส กล่องข้อความดังกล่าว

จะแสดงขึ้นมาเมื่อคุณเข้าหน้าอินเตอร์เฟสนี้เป็นครั้งแรก

ระบบนําทาง
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ตัวอักษรข้ึนต้นประมาณสองสามตัวและชื่อย่อทางการของประเทศ

หรือเมืองก็สามารถนํามาใช้ได้เช่นกัน

7 เมื่อพื้นที่ค้นหาแสดงขึ้นมาแล้ว ให้กรอกชื่อ ท่ีอยู่ หรือหมวดหมู่

ของจุดหมายปลายทางทีค่ณุกาํลงัค้นหาลงไป

8 แตะ           เพื่อสลับไปยังหน้าจอผลการค ้นหา  

ในอินเตอร์เฟสแบบรายการจะปรากฏกล่องข้อความแจ้งเตือน 

เกี่ยวกับวิธีใช้งาน แตะส่วนใดๆ ของหน้าจอเพื่อปิดกล่องข้อความ

4 แตะส่วนใดๆ ของหน้าจอเพื่อปิดกล่องข้อความ 

5 ช่องสําหรับกรอกข้อมูลจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอ ถัดไป

ทางขวา คุณจะเห็นพื้นที่ค้นหา ซึ่งเป็นเมืองรอบๆ ตามผลการ

ค้นหา พื้นที่ค้นหาดั้งเดิมเป็นตําแหน่งที่คุณอยู่ในขณะนั้น สําหรับ

การค้นหาแบบท้องถิ่น ให้ข้ามไปที่ขั้นตอนถัดไป 

6 (ทางเลือก) สําหรับการค้นหาในพื้นที่อื่นๆ ให้แตะช่องกรอก

ข้อมูลด้วยพื้นที่ค้นหา จากนั้นจึงเริ่มกรอกชื่อของพื้นที่ค้นหาใหม่

บนคีย์บอร์ด

หากพ้ืนที่ค้นหาใหม่อยู่ต่างประเทศ ให้เร่ิมกรอกชื่อประเทศและเมือง 

ระบบนําทาง

9 คณุสามารถเหน็ผลการค้นหาทัง้หมดในรายการแบบไม่แยกประเภท 

ที่อยู่ สถานที่ หมวดหมู่สถานที่ ตําแหน่งท่ีบันทึกและจุดหมาย 
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ระบบนําทาง

10. หลังจากเลือกจุดหมายปลายทางแล้ว แผนท่ีแบบเต็มหน้าจอจะ

แสดงข้ึนมาโดยมีจุดหมายปลายทางที่เลือกไว้ตั้งอยู่กึ่งกลาง แตะ

แผนที่ในจุดที่ต้องการเพื่อแก้ไขจุดหมายปลายทางตามความ

จําเป็น เคอร์เซอร์       จะปรากฏที่ตําแหน่งใหม่ ตรวจสอบการ

ตั้งค่าสําหรับประเภทถนนและเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็น

11. เส้นทางจะถูกคํานวณและแผนที่จะปรากฏขึ้นมาพร้อมกับ

เส้นทางต้ังแต่ต้นทางถึงจุดหมายปลายทาง โดยที่คุณสามารถ 

ตรวจสอบข้อมูลเส้นทางและเส้นทางอื่นๆ ที่สามารถเลือกได้

12. แตะ       เพื่อแก้ไขตัวแปรเส้นทาง หรือแตะ [เริ่มการนําทาง] 

เพื่อเริ่มต้นการเดินทางของคุณ

ปลายทางล่าสุดจะถูกระบุอยู ่ในรายการเดียวกัน คุณสามารถ 

เลือกผลการค้นหาทีค่ณุต้องการใช้เป็นจดุหมายปลายทางได้ทันท ี

หรือเลือกผลการค้นหาตามประเภทใดประเภทหนึ่ง (ยกตัวอย่าง

เช่น แยกตามสถานที่)

 แตะ [เลือกเป็นปลายทาง] เพ่ือยืนยันจุดหมายปลายทาง หรือ

แตะ         เพื่อเลือกจุดหมายปลายทางอื่น
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การเลือกที่อยู ่

กรณทีีท่่านรูช้ือ่บางส่วนของทีอ่ยู ่ซึง่จะเป็นวธิกีารเลอืกปลายทางทีเ่รว็ทีส่ดุ 

ในหน้าจอเดียวกัน ท่านสามารถป้อนข้อมูลต่อไปนี้เพื่อค้นหาที่อยู่ 

•  ที่อยู่ที่ถูกต้อง (รวมเลขที่บ้าน) 

• ใจกลางเมือง

• จุดกลางของถนน

• ทางแยก 

• ป้อนข้อมูลใดๆ ดังกล่าวจากนั้นป้อนรหัสไปรษณีย์เริ่มการค้นหา 

การป้อนที่อยู ่

ป้อนชื่อที่อยู่เป็นปลายทางปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1 แตะ   บนหน้านําทางเพื่อเข้าสู่เมนูนําทาง 

2  แตะปุ่มกดต่อไปนี้ในเมนูการนําทางเส้นทางใหม่] และ (ที่อยู่) 

3  ระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG จะแสดงประเทศและเมืองที่ท่าน

อยู่เป็นค่าเริ่มต้น (หรือแสดงประเทศและเมืองล่าสุดที่ได้ทราบใน

กรณีที่ไม่มีสัญญาณตําแหน่ง GPS ที่ถูกต้อง) 

4  เปลี่ยนชื่อประเทศตามขั้นตอนต่อไปนี้หากมีความจําเป็น

 a. แตะ [ประเทศ]

ระบบนําทาง
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 c. ค้นหาเมืองที่ต้องการ

  ระบบจะแสดงชื่อที่ตรงกับตัวอักษรในรายการ แตะ          เพื่อ 

  เปิดรายการและเลือกเมือง

6 ป้อนชื่อถนนตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 a. แตะ [ถนน]

  (ทางเลือก) ในหน้าเลือกถนน ท่านสามารถเลือกถนนใดๆ จาก 

  รายการที่แนะนํา 

 b. หรือใช้แป้นพิมพ์ป้อนชื่อถนน

 b. ใช้แป้นพิมพ์ป้อนชื่อประเทศ

 c. ระบบจะแสดงชื่อที่ตรงกับตัวอักษรในรายการ ท่านสามารถ 

  เลือกประเทศจากรายการ 

5 เลือกเมืองใหม่ตามขั้นตอนต่อไปนี้หากมีความจําเป็น 

 a. แตะ [เมืองหรือรหัสไปรษณีย์] 

 b. ใช้แป้นพิมพ์ป้อนชื่อเมือง

ระบบนําทาง
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 b. ใช้แป้นพิมพ์ป้อนเลขที่บ้าน 

 c. แตะที่อยู่ที่ถูกเลือก ค้นหาที่อยู่แล้วเสร็จ 

8 ขณะที่ได้เลือกปลายทาง ด้านซ้ายของหน้าจอจะแสดงข้อมูลของ 

 ปลายทาง ด้านขวาของหน้าจอจะแสดงแผนที่ที่แสดงปลายทางไว ้

 ตรงกลาง หากมคีวามจําเป็นแตะตาํแหน่งอ่ืนๆ บนแผนทีเ่พือ่แก้ไข 

 ปลายทางเคอร์เซอร์บอกตําแหน่ง            จะปรากฏขึน้ในตาํแหน่ง 

 ใหม่ ข้อมูลที่แสดงทางด้านซ้ายก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

 แตะ [เลือกเป็นปลายทาง] เพื่อยืนยันปลายทางหรือแตะ             

 เพื่อเลือกปลายทางอื่นๆ 

 c. ระบบจะแสดงช่ือท่ีตรงกบัตัวอกัษรในรายการ แตะ              รายการ 

  ผลลัพธ์ เลือกจากรายชื่อถนน 

7 ป้อนเลขที่บ้านตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 a. แตะ [เลขที่บ้านหรือทางแยก]

ระบบนําทาง
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9 ระบบจะคาํนวณเส้นทางโดยอตัโนมติั และแสดงแผนทีข่องทัง้เส้นทาง 

 บนหน้าจอ

10 แตะ เพื่อแก้ไขพารามิเตอร์ของเส้นทาง หรือแตะ [เริ่มการ 

 นําทาง] เริ่มต้นการเดินทาง

การเลือกใจกลางเมือง

ใจกลางเมอืงไม่ใช่ศนูย์กลางจรงิของเมอืง จะเป็นจดุใดจุดหนึง่ทีผู่ส้ร้างแผนที ่

เลอืกในเมอืงหรอืชนบท จะเป็นถนนทางแยกทีส่าํคญัทีส่ดุ ส่วนในเมอืงใหญ่ 

จะเป็นถนนทางแยกที่สําคัญ 

1 แตะ ในหน้านําทางเพื่อเข้าสู่เมนูนําทาง 

2 แตะปุ่มกดต่อไปนี้ในเมนูการนําทาง [เส้นทางใหม่] และ [ที่อยู่] 

3 แก้ไขชื่อประเทศที่ได้ป้อนเข้าก่อนหน้านี้หากมีความจําเป็น 

4 เลือกเมืองปลายทางตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 a. แตะ [เมืองหรือรหัสไปรษณีย์]

 b. ใช้แป้นพิมพ์ป้อนชื่อเมือง 

 c. ค้นหาเมืองที่ต้องการ

 ระบบจะแสดงช่ือท่ีตรงกับตัวอักษรในรายการ แตะ เพื่อเป ิด 

 รายการและเลอืกเมอืงจากรายการ 

ระบบนําทาง

 แตะ [ไปที่เมือง] ดังนั้น ใจกลางเมืองจะกลายเป็นปลายทางของ 

 เส้นทางที่สร้างไว้ 

5 ขณะที่ได้เลือกปลายทาง ด้านซ้ายของหน้าจอจะแสดงข้อมูลของ 

 ปลายทาง ด้านขวาของหน้าจอจะแสดงแผนที่ที่แสดงปลายทางไว้ 

 ตรงกลาง หากมคีวามจําเป็น แตะตําแหน่งอืน่ๆ บนแผนทีเ่พือ่แก้ไข 

 ปลายทาง

 เคอร์เซอร์บอกตําแหน่ง จะปรากฏขึน้ในตาํแหน่งใหม่ ข้อมลู 

 ทีแ่สดงทางด้านซ้ายก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

 แตะ [เลือกเป็นปลายทาง] เพื่อยืนยันปลายทาง หรือแตะ           

 เพื่อเลือกปลายทางอื่นๆ
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การเลือกจุดกลางของถนน 

กรณทีีไ่ม่ได้ป้อนเลขทีบ้่าน สามารถนาํทางถงึจดุกลางของถนนตามขัน้ตอน

ต่อไปนี้ 

1  แตะ ในหน้านําทางเพื่อเข้าสู่เมนูนําทาง 

2  แตะปุ่มกดต่อไปนี้ในเมนูการนําทาง: [เส้นทางใหม่] และ [ที่อยู่]

3  แก้ไขชือ่ประเทศและเมอืงทีไ่ด้ป้อนเข้าก่อนหน้าน้ีหากมคีวามจําเป็น

4 ป้อนชื่อถนนตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 a. แตะ [ถนน] 

 b. ใช้แป้นพิมพ์ป้อนชื่อถนน 

 c. ค้นหาถนนที่ต้องการ

 ระบบจะแสดงชื่อที่ตรงกับตัวอักษรในรายการ แตะ เพ่ือเปิด 

 รายการผลลัพธ์ เลือกจากรายชื่อถนน

6 ระบบจะคาํนวณเส้นทางโดยอัตโนมตั ิและแสดงแผนทีข่องทัง้เส้นทาง 

 บนหน้าจอ 

7 แตะ เพือ่แก้ไขพารามเิตอร์ของเส้นทาง หรอืแตะ [เริม่การนาํทาง]  

 เริ่มต้นการเดินทาง

ระบบนําทาง



92

5  แตะ [ไปที่ถนน] โดยไม่ต้องป้อนเลขที่บ้าน เลือกจุดกลางของถนน 

 เป็นปลายทาง 

ระบบนําทาง

6  หน้าจอจะแสดงแผนท่ีที่แสดงปลายทางไว ้ตรงกลางหากม ี

 ความจําเป็นแตะตําแหน่งอื่นๆ บนแผนที่เพื่อแก้ไขปลายทาง 

 เคอร์เซอร์บอกตําแหน่ง     จะปรากฏขึน้ในตาํแหน่งใหม่ข้อมูล 

 ที่แสดงทางด้านซ้ายก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

 แตะ [เลือกเป็นปลายทาง] เพื่อยืนยันปลายทาง หรือแตะ             เพื่อ 

 เลือกปลายทางอื่นๆ



93

เลือกทางแยกใดๆ ในเมือง

นําทางไปทางแยกใดๆ ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1 แตะ ในหน้านําทางเพื่อเข้าสู่เมนูนําทาง 

2  แตะปุ่มกดต่อไปนี้ในเมนูการนําทาง [เส้นทางใหม่] และ [ที่อยู่]

3  แก้ไขชือ่ประเทศและเมอืงท่ีได้ป้อนเข้าก่อนหน้าน้ีหากมคีวามจําเป็น 

4  กรอกชื่อถนนโดยทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

 ก. กรอกชื่อถนน 

 ข. แตะ [ถนน] 

 ค.  เริ่มกรอกชื่อถนนบนคีย์บอร์ด

 ง.  ค้นหาถนนที่คุณต้องการ

ชือ่ทีต่รงตามคย์ีเวิร์ดจะปรากฏข้ึนมาในรายการสาํหรับการเปิดรายการ 

ให้แตะ        และเลือกถนนจากรายการ 

 จ.  แตะช่องเลขทีบ้่านหรอืแยกถนน และดูรายการแยกถนนต่างๆ 

 หรือเริ่มกรอกชื่อถนนลงในช่อง เลือกถนนในรายการ

7 ระบบจะคาํนวณเส้นทางโดยอัตโนมตั ิและแสดงแผนทีข่องทัง้เส้นทาง 

 ในหน้าจอ

8 แตะ เพือ่แก้ไขพารามเิตอร์ของเส้นทาง หรอืแตะ [เริม่การนาํทาง]  

 จะเริ่มต้นการเดินทาง

ระบบนําทาง
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6 ระบบจะคาํนวณเส้นทางโดยอัตโนมตั ิและแสดงแผนทีข่องทัง้เส้นทาง 

 บนหน้าจอ

7 แตะ เพื่อแก้ไขพารามิเตอร์ของเส้นทาง หรือแตะ [เริ่ม การ 

 นําทาง] จะเริ่มต้นการเดินทาง

ระบบนําทาง

5 ขณะที่ได้เลือกปลายทาง ด้านซ้ายของหน้าจอจะแสดงข้อมูลของ 

 ปลายทางด้านขวาของหน้าจอจะแสดงแผนที่ที่แสดงปลายทางไว้ 

 ตรงกลาง หากมคีวามจําเป็น แตะตาํแหน่งอืน่ๆ บนแผนทีเ่พือ่แก้ไข 

 ปลายทาง เคอร์เซอร์บอกตําแหน่ง จะปรากฏขึ้นในตําแหน่ง 

 ใหม่ ข้อมูลที่แสดงทางด้านซ้ายก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

 แตะ [เลอืกเป็นปลายทาง] เพือ่ยนืยันปลายทาง หรอืแตะ เพือ่ 

 เลอืกปลายทางอ่ืนๆ
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ใช้รหัสไปรษณีย์เลือกปลายทาง 

ท่านยังสามารถป้อนรหัสไปรษณีย์เพื่อเลือกปลายทางต่างๆ โดยไม่ต้อง

ใช้ชื่อเมือง โปรดเลือกรหัสไปรษณีย์ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1 แตะ  ในหน้านําทางเพื่อเข้าสู่เมนูนําทาง 

2 แตะปุ่มกดต่อไปนี้ในเมนูการนําทาง [เส้นทางใหม่] และ [ที่อยู่]

3  แก้ไขชื่อประเทศที่ได้ป้อนเข้าก่อนหน้านี้หากมีความจําเป็น 

4 ใช้รหัสไปรษณีย์เลือกเมืองใหม่ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

 a. แตะ [เมืองหรือรหัสไปรษณีย์] 

 b.  ใช้แป้นพิมพ์ป้อนรหัสไปรษณีย์
 c.  ค้นหาเมืองที่ต้องการ

  ระบบจะแสดงชื่อที่ตรงกับตัวอักษรในรายการ แตะ             เ พื่ อ 

  เปิดรายการผลลัพธ์ เลือกจากรายชื่อเมือง

ระบบนําทาง
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เลือกสถานที่ที่สนใจ

สามารถค้นหาสถานที่ที่สนใจจากเมนู [สถานที่] 

ท่านยังสามารถเลือกรายการใดๆ ต่อไปน้ีเพื่อค้นหาสถานท่ีที่สนใจ 

บนหน้าจอเดียวกัน

• ใช้ฟังก์ชันค้นหาด่วนมาค้นหาประเภทสถานที่ที่สนใจที่ค้นหาบ่อยๆ 

• ค้นหาสถานที่ที่สนใจด้วยชื่อ 

• ค้นหาสถานที่ที่สนใจตามประเภท

การค้นหาแบบด่วน 

ใช้ฟังก์ชนัการค้นหาแบบด่วน ท่านสามารถค้นหาสถานท่ีทีส่นใจท่ีใช้บ่อย 

อย่างรวดเร็ว 

1 เปิดฟังก์ชันค้นหาด่วน

 • แตะ ในหน้านําทางเพื่อเข้าสู่เมนูนําทาง 

 • แตะปุม่กดต่อไปนีใ้นเมนกูารนาํทาง [เส้นทางใหม่] และ [สถานที]่

ระบบนําทาง

5  แผนท่ีแบบเต็มหน้าจอจะแสดงข้ึนมาโดยมีจุดหมายปลายทาง

ที่เลือกไว้ต้ังอยู ่กึ่งกลาง แตะแผนที่ในจุดที่ต้องการเพื่อแก้ไข

จุดหมายปลายทางตามความจําเป็น เคอร์เซอร์     จะปรากฏ

ที่ตําแหน่งใหม่ แตะ [เลือกเป็นปลายทาง] เพื่อยืนยันจุดหมาย

ปลายทาง หรือแตะ        เพื่อเลือกจุดหมายปลายทางอื่น

6  เส้นทางจะถกูคาํนวณและแผนทีจ่ะปรากฏขึน้มาพร้อมกบัเส้นทาง 

ตั้งแต่ต้นทางถึงจุดหมายปลายทาง โดยที่คุณสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลเส้นทางและเส้นทางอื่นๆ ที่สามารถเลือกได้

7  แตะ         เพื่อแก้ไขตัวแปรเส้นทาง หรือแตะ [เริ่มการนําทาง] 

เพื่อเริ่มต้นการเดินทางของคุณ
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2 ขึ้นหมวดค้นหาที่ตั้งค่าล่วงหน้า 

 •  กรณีที่ได้วางแผนเส้นทาง จะค้นหาปั๊มนํ้ามันตามเส้นทาง 

  และแสดงบนหน้าจอ

 •   กรณีที่ได้วางแผนเส้นทาง จะค้นหาท่ีจอดรถในบริเวณ 

  ปลายทางและแสดงบนหน้าจอ

 •   กรณีที่ได้วางแผนเส้นทาง จะค้นหาร้านอาหารและแสดง 

  บนหน้าจอ

 •   กรณีที่ได้วางแผนเส้นทาง จะค้นหาที่พักตามเส้นทางและ  

  แสดงบนหน้าจอ

 กรณีที่ไม่ได้วางแผนเส้นทาง (ไม่ได้เลือกปลายทาง) จะค้นหาใน 

 บรเิวณ ตาํแหน่งปัจจุบนั กรณทีีไ่ม่ได้ตาํแหน่งปัจจุบนั (ไม่มสีญัญาณ  

 GPS) จะค้นหาสถานที่ในบริเวณตําแหน่งล่าสุดที่ทราบ

3 แตะปุ่มค้นหาด่วนใดๆ จะขึ้นรายการสถานที่ที่สนใจทันที 

 สามารถเรียงสถานที่ที่สนใจในรายการตามชื่อหรือระยะห่างกับ 

 ตาํแหน่งปัจจุบันหรอืตาํแหน่งล่าสดุทีท่ราบหรอืความยาวเส้นทาง 

 อ้อมที่จําเป็น ถ้าต้องการเรียงลําดับของรายการใหม่ แตะ 

4 [ทางเลือก] หากมีความจําเป็น แตะ [บริเวณปลายทาง] เพื่อกรอง  

 ผลลัพธ์ 

ระบบนําทาง
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ระบบนําทาง

5  ดูรายการและแตะหนึ่งรายการ แผนท่ีแบบเต็มหน้าจอจะแสดง

ขึ้นมาโดยมีจุดหมายปลายทางท่ีเลือกไว้ต้ังอยู่กึ่งกลาง ช่ือและ

ที่อยู่ของสถานที่จะถูกแสดงขึ้นมาด้านบนของหน้าจอ 

6 แตะ เพื่อดูรายละเอียดของสถานที่ที่เลือก หรือเพื่อบันทึก

ตําแหน่ง หากสถานที่ดังกล่าวมีการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไว้ 

คณุกจ็ะสามารถโทรไปยงัหมายเลขนัน้ได้ด้วยการแตะ [รายละเอยีด 

ข้อมูล]

แตะ     เพื่อกลับไปยังแผนที่

7  แตะแผนที่ในจุดที่ต้องการเพื่อแก้ไขจุดหมายปลายทางตามความ

จําเป็น เคอร์เซอร์       จะปรากฏที่ตําแหน่งใหม่ ตรวจสอบการ

ตั้งค่าสําหรับประเภทถนนและเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็น
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การค้นหาตามหมวด

กรณีที่ค้นหาสถานที่ที่สนใจตามหมวดและหมวดย่อย กรุณาปฏิบัติตาม 

ขั้นตอนต่อไปนี้ 

1 แตะ  ในหน้านําทางเพื่อเข้าสู่เมนูนําทาง 

2  แตะปุ่มกดต่อไปนี้ในเมนูการนําทาง [เส้นทางใหม่] และ [สถานที่] 

3  แตะ [ค้นหาตามชื่อหรือหมวด] และ [ตามเส้นทาง]

4 เลือกขอบเขตค้นหาสถานที่ 

 • แตะ [บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ] จะค้นหาพื้นที่บริเวณตําแหน่ง 

  ปัจจุบันเป็นค่าเริ่มต้น หากไม่สามารถทําได้จะค้นหาบริเวณ 

ระบบนําทาง

แตะ [เลือกเป็นปลายทาง] เพื่อยืนยันจุดหมายปลายทาง คุณยัง

สามารถเลอืกตําแหน่งใกล้ๆ บนแผนทีห่รอืแตะ       เพือ่เลอืกจดุหมาย

ปลายทางอื่นได้ด้วย

เส้นทางจะถูกคํานวณและแผนท่ีจะปรากฏขึ้นมาพร้อมกับเส้นทาง

ตั้งแต่ต้นทางถึงจุดหมายปลายทาง โดยที่คุณสามารถตรวจสอบข้อมูล

เส้นทางและเส้นทางอืน่ๆ ทีส่ามารถเลอืกได้ แตะ       เพือ่แก้ไขตวัแปร

เส้นทาง หรือแตะ [เริ่มการนําทาง] เพื่อเริ่มต้นการเดินทางของคุณ
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  ตาํแหน่งสดุท้ายท่ีทราบ รายการแสดงผลลพัธ์จะเรยีงลาํดบัตาม 

  ระยะห่างถึงตําแหน่งนี้

 • แตะ [ตามเส้นทาง] จะค้นหาตามเส้นทางแทนการค้นหาบรเิวณ 

  ของจดุกําหนด ถ้าท่านค้นหาจุดแวะพกัในกลางทาง จะหลกีเลีย่ง 

   เส้นทางอ้อม ตัวอย่างเช่น ค้นหาปั๊มนํ้ามันหรือร้านอาหารที่จะ 

  ไปถึง (รายการผลลัพธ์จะเรยีงลาํดบัตามความยาวของทางอ้อม) 

 • แตะ [บริเวณปลายทาง] จะค้นหาสถานท่ีที่สนใจในบริเวณ 

  ปลายทางของเส้นทางทีว่างแผนไว้ (รายการผลลพัธ์จะเรียงลาํดับ 

  ตามระยะห่างถึงปลายทาง)

 •  แตะ [ในเมือง] จะค้นหาสถานที่ที่สนใจในเมือง (รายการแสดง 

  ผลลัพธ์จะเรียงลําดับตามระยะห่างถึงใจกลางเมือง) 

5 (ทางเลือก) ถ้าเลือก ในเมือง] จะเลือกเมืองที่ต้องค้นหา 

6 เลือกหมวดสถานที่ที่สนใจใดๆ (เช่น ที่พัก)

7 จากนัน้อ่านหมวดย่อย (เช่น คอนโดมเินียม)  เพือ่ค้นหาปลายทาง

ระบบนําทาง



101

8  ท่านสามารถปิดมมุมองตามหมวดชัน้ใดๆ เพือ่เรยีงสถานทีท่ีส่นใจ 

 ในบริเวณตําแหน่งที่ถูกเลือกหรือตามเส้นทาง

9 (ทางเลอืก) สามารถเรยีงลาํดบัสถานทีท่ี่สนใจตามมาตรฐานต่อไปนี้ 

 • ชื่อ 

 •  ระยะห่างกับตําแหน่งปัจจุบันหรือตําแหน่งล่าสุดที่ทราบ

 • ระยะห่างกับเมืองที่เลือก 

 •  ระยะห่างถึงปลายทาง 

 •  ความยาวของทางอ้อม

แตะ จะเรียงลําดับของรายการใหม่

10 (ทางเลือก) สามารถสร้างสถานที่ที่สนใจใหม่ตามวิธีต่อไปนี้

 • เมื่อเลือกคอนโดมิเนียม แตะไอคอน [iGO] ด้านขวาและแตะ  

  Agoda ระบบจะสร้างรายการใหม่ตามซอฟต์แวร์ Agoda

 • เมื่อเลือกร้านอาหาร แตะไอคอน [iGO] ด้านขวา และแตะ  

  Wongnai ระบบจะสร้างรายการใหม่ตามซอฟต์แวร์ Wongnai

ระบบนําทาง
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11 ขณะท่ีได้เลอืกปลายทาง ด้านซ้ายของหน้าจอจะแสดงทีอ่ยู ่โทรศพัท์  

 พิกัดและข้อมูลอื่นๆ ของปลายทาง ด้านขวาของหน้าจอจะแสดง 

 แผนที ่ท่ีแสดงปลายทางไว้ตรงกลาง หากมคีวามจาํเป็น แตะตาํแหน่ง 

 อื่นๆ  บนแผนที่เพื่อแก้ไขปลายทาง เคอร์เซอร์บอกตําแหน่ง           

 จะปรากฏขึ้นในตําแหน่งใหม่ ข้อมูลที่แสดงทางด้านซ้ายก็จะ 

 เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

 แตะ [เลือกเป็นปลายทาง] เพื่อยืนยันปลายทาง หรือแตะ             

 เพื่อเลือกปลายทางอื่นๆ

 •  เมื่อเลือกจากรายการ Agoda

 • เมือ่เลอืกจากรายการ Wongnai

ระบบนําทาง
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 • เมื่อเลือกจากรายการทั่วไป

12  ระบบจะคาํนวณเส้นทางโดยอตัโนมติั และแสดงแผนทีข่องทัง้เส้นทาง 

 บนหน้าจอ 

13  แตะ  เพื่อแก้ไขพารามิเตอร์ของเส้นทาง หรือแตะ [เริ่มการ 

 นําทาง] จะเริ่มต้นการเดินทาง

เลือกตําแหน่งที่บันทึก

สามารถเลอืกตําแหน่งใดๆ ทีบ่นัทกึในรายการโปรดตามขัน้ตอนต่อไปนี้

1 แตะ  ในหน้านําทางเพื่อเข้าสู่เมนูนําทาง 

2 แตะปุ่มกดต่อไปนี้ในเมนูการนําทาง [เส้นทางใหม่] และ [ตําแหน่ง 

 ที่บันทึกไว้] 

3 แสดงรายการตาํแหน่งทีบ่นัทึก รวมหมวดทีต่ัง้ค่าล่วงหน้าสองหมวด 

 บ้านและที่ทํางาน

ระบบนําทาง
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 แตะตาํแหน่งท่ีจะต้ังเป็นปลายทาง หากมคีวามจาํเป็น อ่านรายการ  

 เพื่อดูผลลัพธ์มากขึ้น

4 (ทางเลือก) หากมีความจําเป็น แตะ “เพื่อแก้ไขรายการที ่

 ถูกเลือก ท่านสามารถตั้งชื่อตําแหน่งที่บันทึกใหม่หรือลบตําแหน่ง 

 ที่บันทึกออก 

5 ขณะท่ีได้เลือกปลายทาง ด้านซ้ายของหน้าจอจะแสดงข้อมูลของ 

 ปลายทาง ด้านขวาของหน้าจอจะแสดงแผนที่ที่แสดงปลายทางไว้ 

 ตรงกลาง หากมคีวามจําเป็น แตะตาํแหน่งอืน่ๆ บนแผนทีเ่พือ่แก้ไข 

 ปลายทาง เคอร์เซอร์บอกตําแหน่ง  จะปรากฏข้ึนในตําแหน่ง 

 ใหม่ ข้อมลูท่ีแสดงทางด้านซ้ายกจ็ะเปลีย่นแปลงไปด้วย แตะ [เลอืก 

 เป็นปลายทาง] เพื่อยืนยันปลายทาง หรือแตะ เพื่ อ เ ลื อก 

 ปลายทางอื่นๆ 

6 ระบบจะคํานวณเส้นทางโดยอัตโนมัติ และแสดงแผนที่ของทั้ง 

 เส้นทางบนหน้าจอ 

7 แตะ เพื่อแก้ไขพารามิเตอร์ของเส้นทาง หรือแตะ [เริ่มการ 

 นําทาง] จะเริ่มต้นการเดินทาง

เลือกรายการประวัติ 

ปลายทางที่เคยตั้งไว้จะขึ้นในรายการประวัติ การบันทึกรายการ 

ประวัติแบบอัจฉริยะจะบันทึกสิ่งที่ทําเป็นประจําของท่าน ตัวอย่างเช่น  

พารามิเตอร์เวล ปัจจุบันในวันใดวันหน่ึง ทุกวันในหน่ึงสัปดาห์และ 

ตําแหน่งปัจจุบัน เป็นต้น ตําแหน่งดังกล่าวจะอ้างอิงปลายทางล่าสุด

ของท่าน หากท่านใช้ซอฟต์แวร์นําทางเป็นประจํา การประมวลผลของ

ระบบนําทางจะใกล้เคียงกับความต้องการของท่านมากขึ้น 

1 แ ต ะ ในหน้านําทางเพื่อเข้าสู่เมนูนําทาง 

2  แตะ [เส้นทางใหม่] ในเมนูการนําทาง

3 หน้าจอ “เส้นทางใหม่ไปยัง” จะแสดงรายการประวัติอัจฉริยะ 

 สองรายการ เพือ่เข้าถึงอย่างสะดวก ท่านสามารถเลอืกรายการใดๆ 

  เป็นปลายทาง แตะ [ประวัติ] จะเปิดรายการประวัติทั้งหมด 

 หน้าจอจะแสดงรายการปลายทางล่าสุด สามรายการแรกของ 

 รายการนี้เป็นปลายทางแนะนําที่มีโอกาสถูกเลือกมากที่สุดตาม 

 เส้นทางอดีต (รายการประวัติอัจฉริยะ) และเรียงลําดับของ 

 ปลายทางอื่นๆ ตามเวลา หากมีความจําเป็น เลื่อนรายการเพื่อดู 

 ปลายทางก่อนหน้านี้

ระบบนําทาง
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ระบบนําทาง

4 ขณะท่ีได้เลือกปลายทาง ด้านซ้ายของหน้าจอจะแสดงข้อมูลของ

ปลายทาง ด้านขวาของหน้าจอจะแสดงแผนทีท่ีแ่สดงปลายทางไว้

ตรงกลาง หากมคีวามจําเป็น แตะตาํแหน่งอืน่ๆ บนแผนทีเ่พ่ือแก้ไข

ปลายทาง เคอร์เซอร์บอกตําแหน่ง          จะปรากฏขึน้ในตาํแหน่ง

ใหม่ ข้อมลูท่ีแสดงทางด้านซ้ายกจ็ะเปลีย่นแปลงไปด้วย 

 แตะ [เลอืกเป็นปลายทาง] เพือ่ยนืยนัปลายทางหรือแตะ            เพ่ือ

เลือกปลายทางอ่ืนๆ 

5 ระบบจะคํานวณเส้นทางโดยอัตโนมัติ และแสดงแผนที่ของทั้ง 

เส้นทางบนหน้าจอ

6 แตะ          เพื่อแก้ไขพารามิเตอร์ของเส้นทาง หรือแตะ [เริ่มการ 

นาํทาง] จะเริม่ต้นการเดนิทาง
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ระบบนําทาง

เลือกเส้นทางท่ีบนัทกึ 

เส้นทางที่เคยบันทึกจะแสดงในรายการ เลือกเส้นทางใดๆ ที่เคยใช้ตาม

ขั้นตอนต่อไปนี้ 

1  แตะ          ในหน้านาํทางเพ่ือเข้าสูเ่มนนูาํทาง

2  แตะ [เส้นทางใหม่] และ [เส้นทางท่ีบนัทกึ] ในเมนกูารนําทาง

3 หน้าจอจะแสดงรายการเส้นทางท่ีบนัทึก หากมคีวามจําเป็น เล่ือน

รายการสามารถดูเส้นทางท่ีเคยใช้ 

4 เลือกเส้นทางใดๆ จะแสดงหน้าเส้นทางที่มีหลายจุด หากมีความ 

จําเป็น สามารถแก้ไขเส้นทางท่ีบนัทกึ หรอืแตะ [คาํนวณเส้นทาง]

5 ระบบจะคํานวณเส้นทางโดยอัตโนมัติ และแสดงแผนท่ีของทั้ง 

เส้นทางบนหน้าจอ แตะ           เพื่อแก้ไขพารามิเตอร์ของเส้นทาง 

หรอืแตะ [เริม่การนาํทาง] จะเร่ิมต้นการเดนิทาง
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ระบบนําทาง

การป้อนพกัิด

ยังสามารถป้อนพิกัดปลายทางเพื่อเลือกปลายทาง ปฏิบัติตามขั้นตอน

ต่อไปน้ี

1 แตะ          ในหน้านาํทางเพ่ือเข้าสูเ่มนนูาํทาง 

2 แตะ [เส้นทางใหม่] และ [พกิดั] ในเมนกูารนําทาง 

3 สามารถป้อนค่าละติจดูและลองตจิดูตามรปูแบบต่อไปน้ี: เลขฐานสบิ, 

องศาและลปิดาฐานสบิ, หรอืองศา ลิปดาและฟิลิปดาฐานสบิ

4 (ทางเลอืก) หากมคีวามจําเป็นแตะ        และ [พกัิด UTM] จากนัน้ 

ป้อนพิกดัรปูแบบ UTM

5 หลงัป้อนข้อมลูเสรจ็ แตะ [ตกลง] ขณะนี ้ ด้านซ้ายของหน้าจอจะ 

แสดงข้อมลูของปลายทาง ด้านขวาของหน้าจอจะแสดงแผนทีท่ีแ่สดง 

ปลายทางไว้ตรงกลาง หากมีความจําเป็น แตะตําแหน่งอื่นๆ บน

แผนที ่มาแก้ไขปลายทาง เคอร์เซอร์บอกตาํแหน่ง        จะปรากฏขึน้

ในตาํแหน่งใหม่ ข้อมลูทีแ่สดงทางด้านซ้ายก็จะเปลีย่นแปลงไปด้วย 

6 ระบบจะคํานวณเส้นทางโดยอัตโนมัติ และแสดงแผนที่ของทั้ง 

เส้นทางบนหน้าจอ 

7 แตะ       เพือ่แก้ไขพารามเิตอร์ของเส้นทาง หรอืแตะ [เริม่การนาํ

ทาง] จะเริม่ต้นการเดนิทาง
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ระบบนําทาง

การเลือกตําแหน่งบนแผนที ่

เลือกตําแหน่งบนแผนที่ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1  กาํหนดตําแหน่งปลายทางบนแผนที ่หากมคีวามจาํเป็น ย่อแผนท่ี

หรือเลื่อนแผนที่

2 แตะตําแหน่งที่จะตั้งเป็นปลายทาง เคอร์เซอร์        จะปรากฏขึ้น

ในตําแหน่งนั้น 

3 (ทางเลือก) หากมีความจําเป็น แตะ       เพื่อแสดงสถานที่ที่ 

สนใจในบริเวณหรือบันทึกตําแหน่งนี้ กรณีที่มีเส้นทางที่มีอยู่แล้ว  

แตะ      และ [เลือกเป็นจุดผ่าน] เพื่อเพิ่มตําแหน่งที่ถูกเลือกเข้า 

เส้นทางของท่าน

4  แตะ [เลือกเป็นปลายทาง] เพื่อเลือกเคอร์เซอร์เป็นปลายทาง 

5 ระบบจะคํานวณเส้นทางโดยอัตโนมัติ และแสดงแผนที่ของทั้งเส้น 

พาบนหน้าจอ แตะ     เพื่อแก้ไขพารามิเตอร์ของเส้นทาง หรือ 

แตะ [เริ่มการนําทาง] จะเริ่มต้นการเดินทาง
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ระบบนําทาง

การวางแผนเส้นทางแบบหลายจุด

ตั้งค่าเส้นทางแบบหลายจุดตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1 แตะ         ในหน้านําทางเพื่อเข้าสู่เมนูนําทาง 

2 แตะ [เส้นทางไปยังหลายจุด] ในเมนูการนําทาง 

3 รายการจดุแวะมีเพยีงเส้นทางเดยีว จดุเริม่ต้นของเส้นทางปกตเิป็น

ตาํแหน่ง GPS ปัจจบุนั

4 แตะ [ปลายทาง] เพือ่เลอืกปลายทาง

5 เมื่อหน้าจอ “เส้นทางไปยัง...” ปรากฏขึ้น ท่านจะสามารถเลือก

ปลายทางตามวธิดัีงกล่าวข้างต้น

6 เมือ่แผนทีแ่สดงตําแหน่งท่ีถกูเลอืก แตะ [เลอืกเป็นปลายทาง] เพือ่ย้อน 

กลบัรายการ ท่านสามารถเพิม่จดุแวะกลางทางต่อ หากมคีวามจาํเป็น

7 หากต้องการเพิ่มจุดแวะมากขึ้น แตะ [แทรกจุดผ่าน] หรือแตะ 

[ปลายทางสุดท้าย] เพื่อเปลี่ยนปลายทางสุดท้าย เมื่อแสดงเมนู 

“เพิ่มในเส้นทาง...”อีกครั้ง ท่านสามารถเลือกจุดแวะใหม่ตามวิธี

การต้ังค่าปลายทาง 

8 (ทางเลอืก) แตะ          เพือ่ปรบัเส้นทางหรอืลาํดบัจุดแวะให้เหมาะสม 

ยิ่งขึ้น ท่านยังสามารถลบปลายทางทั้งหมด 

9 หากท่านได้เพิ่มจุดแวะทั้งหมด แตะ [คํานวณเส้นทาง] ระบบจะ  

คํานวณเส้นทางที่วางแผนไว้โดยอัตโนมัติ
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การตรวจสอบข้อมูลเส้นทางและเส้นทางสํารอง 

ถ้าต้องการรบัข้อมลูสรปุเส้นทางทีว่างแผนไว้และตรวจสอบพารามเิตอร์ 

ต่างๆ ของเส้นทางท่ีวางแผนไว้ โปรดปฏบิตัติามขัน้ตอนต่อไปนี:้

1  แตะ          ในหน้านาํทางเพ่ือเข้าสูเ่มนนูาํทาง 

2  แตะ [สรุปเส้นทาง] ในเมนูการนําทาง

3 จะแสดงทั้งเส้นทางที่วางแผนไว้ในแผนท่ีและรวมข้อมูลเพิ่มเติม

ต่อไปนี้ 

• ระยะทางรวมของเส้นทาง

• ระยะเวลาโดยรวมของเส้นทางนี้ 

4 แตะ   บนหน้าสรุปเส้นทางเพื่อดําเนินการใดๆ เช่น แตะ 

[ข้อมูล เส้นทาง] เพื่อรับข้อมูลละเอียดของเส้นทาง และสามารถ

แก้ไขศร เลือกเส้นทางหรือแสดงแผนการเดินทาง

5 ที่มุมขวาบนมีพื้นที่สําหรับแสดงคําเตือน
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การแก้ไขเส้นทาง 

เมื่อเริ่มต้นการนําทาง มีวิธีการหลากหลายเพื่อแก้ไขเส้นทางที่วางแผน

ไว้ต่อไปนี้จะแนะนํารายการเลือกบางส่วน  

•  ตั้งค่าจุดเริ่มใหม่ 

•  เพิ่มปลายทางอื่นๆ 

•  แก้ไขรายการปลายทาง

• บันทึกเส้นทางที่วางแผนไว้ 

•  ลบแผนเส้นทาง 

•  เลือกเส้นทางสํารองเส้นหนึ่งให้เส้นทางปัจจุบัน 

•  ตั้งค่าทางอ้อม 

•  หยุดการนําทาง

ตั้งค่าจุดเริ่มใหม ่

ในการใช้วิธีการนําทางทั่วไป จะวางแผนเส้นทางท้ังหมดจากตําแหน่ง 

ปัจจุบนัเพือ่ตรวจสอบเส้นทางต่อจากนี ้ เส้นทางจาํลองหรอืดรูะยะเวลา

และระยะห่าง ท่านสามารถหยุดการนําทางก่อน จากนั้นท่านสามารถ 

ตั้งตําแหน่งต่างๆ เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางโดยไม่จําเป็นต้องเป็น 

ตําแหน่ง GPS ปัจจุบัน

1 แตะ         ในหน้านําทางเพื่อเข้าสู่เมนูนําทาง

2 แตะ [เส้นทางไปยังหลายจุด] ในเมนูการนําทางเส้นทางไปยัง

สาขา

3 จากบรรทัดแรกล่างสุดเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทาง ปัจจุบันเป็น 

ตําแหน่ง GPS ปัจจุบัน แตะ [ตําแหน่ง GPS ปัจจุบัน) เลือก  

[กําหนดจุดเริ่ม] และยืนยันการตั้งค่านี้เมื่อขึ้นข้อความเตือน
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4 หน้าจอแสดง “เปลี่ยนเริ่มต้นไปยัง” เลือกจุดเริ่มต้นของเส้นทาง 

ตามวิธีการเลือกปลายทาง

5 ท่านจะมองเห็นจุดเริ่มต้นใหม่บนแผนที่ แตะ [กําหนดจุดเริ่ม]  

หน้าจอจะแสดงเส้นทางแบบหลายจุด ท่านยงัสามารถเพิม่ปลายทาง 

ให้เส้นทางต่อ

6 แตะ [คํานวณเส้นทาง] เพื่อปฏิบัติงานต่อ เมื่อย้อนกลับแผนที่ 

จะมเีคร่ืองหมายสโีปร่งใสระบุตาํแหน่ง (แสดงว่าไม่ได้รบัสญัญาณ 

GPS) กรณีที่ได้เปิดใช้เส้นทางที่วางแผนไว้ ระบบจะคํานวณ 

เส้นทางใหม่ตามจุดเริ่มต้นที่เลือก
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7  หากต้องการย้อนกลับไปการนําทางทั่วไป แตะ

การเพิ่มปลายทางอื่นๆ 

หากมีเส้นทางท่ีวางแผนไว้แล้วหนึ่งเส้นทาง แล้วเลือกปลายทางใหม ่

ดงัขัน้ตอนดังกล่าวอีกคร้ัง จะลบเส้นทางทีเ่ดนิทางถงึปลายทางก่อนหน้า 

นี้ออก และคํานวณเส้นทางใหม่ 

หากต้องการเพิ่มปลายทางระหว่างทางใหม่ ปฏิบัติขั้นตอนใดๆ  

ดังต่อไปนี้

•  แตะตําแหน่งใดๆ ในแผนที่เพื่อดูแผนที่หลังจากได้เลือกตําแหน่งบน

แผนที่ แตะ         และ [เลือกเป็นจุดผ่าน] จะเพิ่มตําแหน่งที่ถูกเลือก 

เป็นปลายทางระหว่างทางในเส้นทาง ซึ่งปลายทางอื่นๆ ของเส้นทาง 

นี้จะไม่เปลี่ยนแปลง

•  แตะ          ในหน้านําทาง และแตะ [เส้นทางไปยังหลายจุด] เพื่อเพิ่ม 

ปลายทางให้เส้นทางดังที่แนะนําใน “การวางแผนเส้นทางแบบ

หลายจุด” ในบทนี้ 

การแก้ไขรายการปลายทาง

แก้ไขเส้นทางตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1 แตะ       ในหน้านําทางเพื่อเข้าสู่เมนูนําทาง

2  แตะ [เส้นทางไปยังหลายจุด] ในเมนูการนําทาง



114

ระบบนําทาง

•  แตะ        เพื่อลบปลายทางทั้งหมด หรือปรับให้จุดแวะหรือเส้นทาง

ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

•  แตะชื่อปลายทางระหว่างทางเลื่อนรายการขึ้นหรือลง เพื่อบันทึก 

ตําแหน่งนี้หรือลบออกจากรายการ 

•  หากท่านมีเส้นทางท่ีมีจุดแวะอย่างน้อยหนึ่งจุด ท่านสามารถลบ 

จุดแวะออกจากรายการที่อยู่ด้านขวาเมนูหลักแตะ [ลบ] จากนั้น 

ยืนยันลบออก

การบันทึกเส้นทางที่วางแผนไว้

บันทึกเส้นทางที่วางแผนไว้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1  เลือกปลายทางใดๆ ตามท่ีแนะนําดังกล่าวและแตะ [เลือกเป็น

ปลายทาง] 

2  แตะ         และ [บันทึกเส้นทาง]

3 ป้อนชื่อและแตะ 

4 หากได้บันทึกเส้นทาง จะสามารถดูเส้นทางนี้ใน [เส้นทางใหม่] 

และ [เส้นทางที่บันทึก]

 เลือกเส้นทางใดๆ ที่เคยบันทึกระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG  

ใช้ปลายทางที่บันทึกและ/หรือจุดแวะเพื่อคํานวนเส้นทางใหม่

การลบเส้นทางที่วางแผนไว ้

ท่านสามารถลบเส้นทางนําทางด้วยสองวิธีต่อไปนี้ 

•  หากมีเส้นทางที่วางแผนไว้แล้วหนึ่งเส้นทาง หากเลือกปลายทาง

ใหม่ดงัขัน้ตอนดงักล่าวอกีครัง้ จะลบเส้นทางทีเ่ดนิทางถงึปลายทาง 

ก่อนหน้านี้ ออกโดยอัตโนมัติและคํานวณเส้นทางใหม่ 

•  แตะ [ลบเส้นทาง] และ [ลบจดุผ่าน] ในเมนกูารนาํทาง หากไม่มจีดุแวะ 

ต้องยนืยนัก่อนแล้วจงึลบเส้นทางทีว่างแผนไว้ออก หากเส้นทางม ี

จดุแวะ ท่านสามารถลบทัง้เส้นทางออก หรอืลบเพยีงจดุแวะต่อไป
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เมื่อวางแผนเส้นทาง 

สามารถเลือกเส้นทางสํารองหลังเลือกปลายทางใหม่ สามารถเลือก 

เส้นทางสํารองแทนเส้นทางปัจจุบัน หรือเปลี่ยนวิธีการวางแผนเส้นทาง 

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไป

1 เลือกปลายทางตามคําแนะนําดังกล่าว จากนั้นเข้าสู่หน้าจอเพื่อ

ยืนยันเส้นทาง 

2 ท่านสามารถอ่านรายละเอียดพื้นฐานของเส้นทาง แตะเส้นทาง

ใดๆ ในนี้ จะเปิดดูบนหน้าจอแผนที่

3 หากต้องการดูเส้นทางสํารองเพ่ิมเติม สามารถดึงแถบเลือนลง

และค้นหาเส้นทางอื่นๆ โดยใช้วิธีการวางแผนเส้นทางสํารอง 

ต่างกัน

4 เลือกเส้นทางสํารอง ระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG จะคํานวณ

เส้นทางนี้ใหม่ แตะ [เริ่มการนําทาง] จะเริ่มต้นการเดินทาง
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การตั้งค่าทางอ้อม

แตะ      บนหน้านําทางเพื่อเข้าสู่เมนูนําทาง และแตะ [ทางอ้อมและ

ทางเลือก] ท่านสามารถใช้วิธีต่อไปนี้ตั้งค่าทางอ้อม

•  แตะ [เลี่ยงส่วนทางพิเศษ] เพื่อเปิดรายการส่วนทางพิเศษใน 

เส้นทางทีว่างแผนไว้ เช่น ส่วนทางขยายของทางด่วน ทางเกบ็ค่า 

ผ่านด่านหรือ ท่าเรือ แตะรายการใดๆ บนแผนการการเดินทาง

สามารถเลี้ยงส่วนทางพิเศษ 

•  แตะ [เลี่ยงถนนท่ีกําหนด] เพื่อเปิดรายการสมบูรณ์ของเส้นทาง

ที่วางแผนไว้แตะรายการใดๆ บนแผนการการเดินทางสามารถ

เลี่ยงถนนที่กําหนด

•  แตะ [เลี่ยงถนนข้างหน้า] สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางส่วนหนึ่งที่อยู่

ข้างหน้าตรงของเส้นทางที่วางแผนไว้ ท่านสามารถตั้งค่าระยะห่าง 

ถึงถนนข้างหน้าที่ต้องการหลีกเลี่ยง 

•  แตะ [เรียกคืนเส้นทางเดิม] จะลบทางอ้อมทั้งหมดที่ตั้งค่าสําหรับ

เส้นทางที่วางแผนไว้
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การหยุดการนําทาง

เมื่อท่านเดินทางตามเส้นทางที่วางแผนไว้ แต่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของ 

เส้นทางน้ีไม่ต้องการนําทางสามารถหยุดการนําทางได้ เม่ือต้องการใช้

งานค่อยเปิดระบบนําทาง

•  แตะ        ในเมนูการนําทางจะหยุดการนําทาง

•  กด       จะเปิดฟังก์ชันการนําทาง

การบันทึกตําแหน่ง 

กรณีท่ีต้องเพิ่มตําแหน่งใดๆ ในตําแหน่งที่บันทึก (รายการปลายทางที่

ใช้บ่อย) ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1  เลือกปลายทางใดๆ ตามขั้นตอนดังกล่าว ปลายทางน้ีสามารถ

เป็นที่อยู่ สถานที่ ตําแหน่งใดๆ ของแผนที่และปลายทางที่บันทึก

ในรายการประวัติ

2 เมื่อเปิดแผนที่ที่แสดงตําแหน่งที่ถูกเลือกตรงกลางของแผน  

แตะ            

3 แตะ [บันทึกตําแหน่ง]

4  (ทางเลือก) สามารถใช้แป้นพิมพ์เปลี่ยนชื่อตําแหน่งที่บันทึก 

5  แตะ                 เพื่อบันทึกตําแหน่ง
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6  เพิ่มที่อยู่บ้านและที่ทํางานในตําแหน่งที่บันทึก

•  แตะ       [เส้นทางใหม่] และ [ตําแหน่งที่บันทึกไว้] ในหน้า

นําทาง 

•  แตะ [บ้าน] หรือ [ที่ทํางาน] จากนั้นแตะ [เพิ่มตําแหน่ง] 

เพื่อยืนยันการเลือกของท่าน 

•  ท่านสามารถค้นหาที่อยู่ตามที่แนะนําใน “การค้นหาแบบ

รวม” ในบท “การเลือกปลายทาง” 

7  การกําหนดเส้นทางที่เดินทางถึงตําแหน่งที่บันทึกใดๆ ได้แนะนํา

ใน “การเลือกตําแหน่งที่บันทึก” ของบท “การเลือกปลายทาง”

การแก้ไขตําแหน่งที่บันทึก 

ตั้งค่าตําแหน่งใดๆ เป็นตําแหน่งที่บันทึกตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1  แตะ         [เส้นทางใหม่] และ [ตาํแหน่งทีบั่นทกึไว้] ในหน้านาํทาง 

2  แสดงรายการตําแหน่งที่บันทึก 

3  แตะ        และ [แก้ไข] 

4  แตะตําแหน่งที่ท่านต้องการแก้ไข แตะ (ตั้งชื่อใหม่] และป้อนชื่อ

ตําแหน่งในแป้นพิมพ์ จากนั้นแตะ 

 ในตําแหน่งที่บันทึก ไม่สามารถตั้งชื่อ “บ้าน” และ “ที่ทํางาน” 

ใหม่ แตะ [บ้าน] หรือ [ที่ทํางาน] เพื่อเปลี่ยนที่อยู่บ้านหรือที่ทํา

งานของท่านจากนั้นยืนยันการเปลี่ยนที่อยู่

5  แตะ [เสร็จสิ้น] เพิ่มตําแหน่งใดๆ ในรายการตําแหน่งที่บันทึกตาม

เนื้อหาที่แนะนําในบทนี้
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การเพิ่มจุดแจ้งเตือน 

ท่านสามารถบันทึกตําแหน่งใดๆ บนแผนท่ีเป็นจุดแจ้งเตือน เช่น  

กล้องจับความเร็วหรือขอบเขตโรงเรียน 

หากเป็นการบันทึกจุดแจ้งเตือนครั้งแรก เปิด [การเตือนที่จุดแจ้งเตือน] 

แตะ [ตั้งค่า] และ [การเตือน] ในเมนูการนําทาง จากนั้นแตะ (จุดแจ้ง

เตือน] เปิด [การเตือนที่จุดแจ้งเตือน] และยืนยันการเลือก 

หมายเหตุ หากท่านอยู่ในประเภทที่ห้ามใช้สัญญาณเตือนกล้อง
จราจร จะห้ามใช้สัญญาณเตือนกล้องจราจร แต่ท่านต้องแน่ใจว่า 
ประเทศของท่านอนุญาตให้ใช้ฟังก์ชันนี้

เพิ่มจุดแจ้งเตือนตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1  ย้อนกลับหน้านาํทาง และเลือกจดุแจ้งเตอืนเคอร์เซอร์สีแดง 

จะปรากฏขึ้นในตําแหน่งนั้น

2 แตะ 

3 เลื่อนรายการลงและแตะ [เพิ่มจุดแจ้งเตือน] 

4 เลือกประเภทการเตือน ทิศทางที่ท่านต้องการแจ้งเตือนและ 

ค่าจํากัดความเร็วของจุดแจ้งเตือน (หากเหมาะสม)
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5 แตะ [บันทึก] จะบันทึกตําแหน่งนี้เป็นจุดแจ้งเตือนใหม่

การจําลองการนําทาง 

จําลองการนําทางตามเส้นทางที่วางแผนไว้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1  แตะ    ในหน้านําทางเพื่อเข้าสู่เมนูนําทาง 

2  แตะ [สรุปเส้นทาง] ในเมนูการนําทาง

3 แตะ
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4 แตะ [การจาํลอง] ระบบจะจาํลองการนาํทางจากจดุเริม่ต้น นาํพา

ท่านขบัผ่านเส้นทางท้ังเส้นท่ีวางแผนไว้

 (ทางเลือก) ระหว่างการจําลองการนําทาง สามารถใช้ปุ่มควบคุม

ต่อไปน้ี (ถ้าไม่ได้ใช้งานหน้าจอเป็นหลายวินาที ปุ่มกดจะหายไป 

สามารถแตะแผนทีอ่กีครัง้เพือ่เปิดปุ่มกดใหม่)

•     เข้าสูเ่หตกุารณ์ (เส้นทาง) ถดัไป

•     หยดุการจาํลองหารนาํทางชัว่คราว

•     เข้าสูเ่หตกุารณ์ (เส้นทาง) ก่อนหน้า

•  แตะ           เพือ่เพิม่ความเรว็ในการจําลองการนําทางให้เรว็ขึน้  

4 เท่า 8 เท่าหรอื 16 เท่า แตะอีกครัง้ จะกลบัใช้ความเร็วปกติ

5 แตะ     เพือ่หยดุการจาํลองการนาํทาง

ระบบนําทาง
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การจราจรและข้อมูลทีม่ปีระโยชน์

การจราจร

เมนกูารจราจรจะส่งผลกระทบต่อข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัเหตกุารณ์จราจร

ของเส้นทาง เมนนูีอ้ยูใ่นเมนกูารนําทาง

ข้อมลูท่ีมปีระโยชน์ 

ข้อมูลที่มีประโยชน์เสนอฟังก์ชันเพิ่มเติมต่างๆ เมนูนี้อยู่ในเมนูการ 

นําทาง

1 ฉนัอยูท่ี่ไหน 

 หากไม่สามารถรับสัญญาณ GPS สามารถแสดงตําแหน่งปัจจุบัน

หรอื ตาํแหน่งล่าสดุท่ีทราบ (ลองจิจดู ละติจดู เมอืงทีใ่กล้ทีส่ดุทาง

แยกต่อไป เป็นต้น) รายละเอียดโปรดอ้างองิ “ฉนัอยูท่ีไ่หน” ในบทนี้

2 ความช่วยเหลอืใกล้เคยีง 

 จะให้ความช่วยเหลอืใกล้เคยีงรายละเอยีดโปรดอ้างองิ “ความช่วย 

เหลอืใกล้เคียง” ในบทน้ี
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3 ข้อมูลประเทศ 

 ให้รายการประเทศซึ่งรวมข้อมูลการขับขี่ท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศ

ที่ถูกเลือก (ตัวอย่างเช่น จํากัดความเร็ว ความเข้มข้นสูงสุดของ

แอลกอฮอล์ในเลือด)

4 หน้าจอการเดินทาง 

 แสดงข้อมลูสถติิของการเดินทางปัจจบุนั ตวัอย่างเช่น เวลาเริม่ต้น 

เวลาแล้วเสร็จและความเร็วโดยเฉลี่ย รายละเอียดโปรดอ้างอิง  

“หน้าจอการเดินทาง” ในบทนีล้าํดบัตาํแหน่งจากข้อมลูบนัทกึการ

เดินทาง และเคร่ืองรับส่งสัญญาณ GPS สามารถเกบ็บนัทึกพร้อม

กับข้อมูลรถยนต์ จากนั้นสามารถแสดงบนแผนที่ 

5 พระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก 

6 ข้อมูล GPS 

 แสดงหน้าข้อมลู GPS รวมข้อมลูตาํแหน่งดาวเทยีมและความแรง

ของสัญญาณ

ฉนัอยู่ทีไ่หน 

หน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งปัจจุบัน (หรือตําแหน่ง 

ล่าสุดท่ีทราบ หากไม่ได้รบัสัญญาณ GPS) ท่านสามารถใช้สองวธิต่ีอไป

นีเ้พ่ือเข้าถงึ 

•  เข้าสู่เมนูนําทางแตะ [ข้อมูลที่มีประโยชน์] และ [ฉันอยู่ที่ไหน]

•  หากแสดงที่ด้านล่างเครื่องหมายตําแหน่งปัจจุบันบนแผนที่ แตะชื่อ

ถนนในปัจจุบัน 

หน้า “ฉันอยู่ที่ไหน” ยังแสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

•  รายละเอียดที่อยู่ของตําแหน่งปัจจุบัน (หากมี) 

•  ค่าละติจดูและลองจจิดู (พกิดัรปูแบบ WGS84 ของตาํแหน่งปัจจบัุน) 

•  เมืองที่ใกล้ที่สุด

•  ทางแยก/ถนนต่อไป 

•  ทางแยก/ถนนก่อนหน้า 

ท่านยังสามารถควบคุมฟังก์ชันอื่นๆ ในหน้านี้ 

แตะ          และ [บนัทกึตําแหน่ง] จะบนัทกึตาํแหน่งน้ีในรายการตาํแหน่ง 

ที่บันทึกและตรวจสอบข้อมูลของประเทศ
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ความช่วยเหลอืใกล้เคยีง 

ปฏิบัติขั้นตอนต่อไปนี้จะค้นหาความช่วยเหลือใกล้เคียงอย่างรวดเร็ว 

1  แตะ       ในหน้านําทางเพื่อเข้าสู่เมนูนําทาง 

2  แตะปุ่มกดต่อไปนี้ในเมนูการนําทาง [ข้อมูลท่ีมีประโยชน์] และ 

[ความช่วยเหลือใกล้เคียง] 

 ในหมวดค้นหาสถานที่ที่สนใจที่ได้ตั้งค่าล่วงหน้า สามารถค้นหา

บริเวณตําแหน่งปัจจุบัน (หรือบริเวณตําแหน่งสุดท้ายที่ทราบเมื่อ

ไม่สามารถค้นหาตําแหน่งปัจจุบัน)

• บริการซ่อมรถและบริการช่วยเหลือบนท้องถนน

• บริการสุขภาพและปฐมพยาบาล

• ตํารวจ 

• ปั๊มนํ้ามัน

3  แตะปุม่ค้นหาด่วนใดๆ จะขึน้รายการสถานทีท่ีส่นใจในหมวดนัน้ทนัที 

4 (ทางเลอืก) สามารถเรยีงลาํดับสถานทีท่ี่สนใจตามมาตรฐานต่อไปนี้

• ระยะห่างกับตําแหน่งปัจจุบันหรือตําแหน่งล่าสุดที่ทราบ

• ชื่อ 

 แตะ   จะเรียงลําดับของรายการใหม่ 

5 ขณะที่ได้เลือกปลายทางด้านซ้ายของหน้าจอจะแสดงที่อยู ่ 

โทรศพัท์ พกิดัและข้อมลูอืน่ๆ ของปลายทาง ด้านขวาของหน้าจอ

จะแสดงแผนที่ที่แสดงปลายทางไว้ตรงกลาง หากมีความจําเป็น 

แตะตําแหน่งอื่นๆ บนแผนที่เพื่อแก้ไขปลายทางเคอร์เซอร์บอก 

ตําแหน่ง     จะปรากฏ ขึ้นในตําแหน่งใหม่ ข้อมูลที่แสดงทาง 

ด้านซ้ายกจ็ะเปลีย่นแปลงไปด้วย แตะ [เลอืกเป็นปลายทาง] เพือ่

ยนืยนัปลายทาง หรือแตะ        เพือ่เลอืกปลายทางอ่ืนๆ 

6  ระบบจะคํานวณเส้นทางโดยอัตโนมัติ และแสดงแผนที่ของทั้ง

เส้นทางบนหน้าจอ

 7  แตะ   เพื่อแก้ไขพารามิเตอร์ของเส้นทาง หรือแตะ [เริ่มการ 

นําทาง] จะเริ่มต้นการเดินทาง
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หน้าจอการเดินทาง

หน้าจอการเดินทางจะบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเดินทาง

ท่านสามารถแตะ [เร่ิมการบันทึกใหม่] เพ่ือบันทึกการเดินทางใหม่และ

แตะ [หยุดการบันทึก] เพื่อหยุดใช้ฟังก์ชัน

แตะ       ในหน้าจอการเดินทาง จะแสดงรายการเลือกต่อไปนี้

• [แก้ไข]: อาศัยประวัติการเดินทางที่ได้บันทึก สามารถลบ ตั้งชื่อ

ใหม่หรือเปลี่ยนสีเส้นทางที่บันทึกไว้ 

• [ส่งออกทั้งหมด]: ท่านสามารถดึงข้อมูลบันทึกทั้งหมดใส่ในแฟ้ม

เอกสาร SDMMC

• [ตั้งค่าหน้าจอการเดินทาง]: ท่านสามารถเข้าสู่หน้าตั้งค่าหน้าจอ

การเดินทาง สามารถตั้งค่าการบันทึกข้อมูลรถยนต์โดยอัตโนมัติ

หรือการบันทึกข้อมูลรถยนต์แมนนวล

แตะระยะทางท่ีได้บนัทึกในหน้าจอการเดนิทาง สามารถตรวจสอบข้อมลู

ต่อไปนี้: เวลา ความเร็ว ความสูงและระยะห่าง

แตะ       ท่ีหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ดึงข้อมูลประวัติการเดินทาง

และ ตรวจสอบความสูงและความเร็ว

การตั้งค่า

ท่านสามารถแตะ และ [การต้ังค่า] เพื่อตั้งค่าแอปพลิเคชันและ

แก้ไขรูปแบบการทํางานของระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG

ใช้นิ้วมือแตะลูกศร เพื่ออ่านเน้ือหาของหน้าอื่นๆ

หมายเหตุ หากข้อมูลแผนที่ไม่ได้รวมข้อมูลที่ต้องการ การแก้ไขการ
ตัง้ค่าส่วนใดส่วนหนึง่จะไม่มผีลกระทบต่อขอบเขตปัจจบุนัของท่าน

เมนกูารตัง้ค่ามรีายการเลอืกต่อไปนี้

• ตัวเลือกเส้นทาง: เลือกประเภทของรถยนต์ ประเภทของเส้นทางที่

จะใช้ในการสร้างเส้นทางและวิธีการวางแผนเส้นทาง
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• เสียง: ปรับความดังเสียงตามความต้องการ

• การเตือน: เปิดและสร้างสัญญาณเตือนจํากัดความเร็ว จุดแจ้งเตือน 

(เช่น กล้องจับความเร็ว) และเครื่องหมายบนถนน

• มุมมองการนําทาง: ปรับตั้งมุมมองภายนอกของหน้านําทางหรือ

ปรับวิธีการนําทางของซอฟต์แวร์ หน้านําทางจะแสดงข้อมูลที่

เกี่ยวข้องของเส้นทางประเภทต่างๆ

• ท้องถิ่น: เปลี่ยนภาษาเสียงนําทาง หน่วย การตั้งค่าและรูปแบบ

เวลาและ วันที่ และกําหนดภาษาท้องถิ่นเอง

• การจราจร: เมื่อมีข้อมูลเหมาะสม สามารถประมวลข้อมูลจราจร

เมื่อคํานวณเส้นทาง

• หน้าจอการเดินทาง: เปิดหรือปิดฟังก์ชันการบันทึกข้อมูลรถยนต์

โดยอัตโนมัติ ตรวจสอบขนาดแท้จริงของฐานข้อมูลรถยนต์

• บริการออนไลน์: เปิดหรือปิดการจราจรออนไลน์

• ตัวช่วยตั้งค่า: เป็นการแก้ไขค่าพารามิเตอร์เบื้องต้น สําหรับการ 

ตั้งค่าเริ่ม

• การตั้งค่าขั้นสูง: ท่านสามารถเปิดหรือปิดการดาวน์โหลดโดยใช้ 

Wi-Fi เท่านั้นหรือดาวน์โหลดต่อไปหลังจากเริ่มต้นใหม่ตามต้องการ

การตั้งค่าเส้นทาง

สามารถกําหนดวิธีคํานวนเส้นทาง

• พาหนะ: เลือกพาหนะที่เหมาะกับระบบนําทาง เช่น รถยนต์  

คนเดินเท้า เป็นต้น

• วิธีวางแผนเส้นทาง: โดยเปลี่ยนวิธีวางแผน ทําให้ระบบคํานวณเส้น

ทางตามกรณีใช้งานและความแตกต่างของประเภทรถ

• โหมดการนําทาง: สามารถเลือกโหมดบนถนนหรือโหมดนอกเหนือ

เส้นทาง

• ประเภทของถนน: เลือกประเภทถนนที่ท่านนิยมที่สุดเมื่อวางแผน

เส้นทาง
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วิธีวางแผนเส้นทาง 

ท่านสามารถเลือกวิธีวางแผนเส้นทางที่แนะนําในนี้

• เร็ว: ถ้าสามารถเดินทางด้วยความเรว็สงูสุดหรอืใกล้เคยีงกับความเรว็ 

สูงสุดบนถนนทั้งหมด ระบบจะแนะนําเส้นทางที่เร็วให้ท่าน ซึ่งปกติ

เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับประเภทรถท่ีขับด้วยความเร็วสูงหรือ

ความเร็ว ทั่วไป 

• ง่าย: เส้นทางท่ีมทีางเลีย้วน้อยและไม่ซบัซ้อน ตวัอย่างเช่น ท่านสามารถ 

ใช้ตัวเลือกนี้ในถนนสายใหญ่ จึงไม่ต้องเดินผ่านถนนหรือซอยเล็ก

• ส้ัน: แนะนําเส้นทางที่สั้นที่สุด เพ่ือลดระยะทาง เหมาะสมกับคน

เดินเท้า คนขี่จักรยานหรือรถยนต์ความเร็วต่ํา ระบบจะค้นหาเส้น

ทางสั้นโดยไม่พิจารณาความเร็วรถ จึงไม่เหมาะสมกับรถยนต์ทั่วไป

• สเีขยีว: บอกเส้นทางทีร่วดเรว็แต่มกีารใช้พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

โดยอ้างอิงจากข้อมูลการใช้พลังงาน การคํานวณค่าเดินทางและค่า

การปล่อยก๊าซ CO2 จะเป็นแค่การคาดประมาณเท่านั้น ระบบไม่

สามารถคํานวณทางต่างระดับ ทางโค้ง และสภาพการจราจรได้ 



128

ระบบนําทาง

ประเภทของถนน 

เพื่อตามความต้องการของท่าน ท่านยังสามารถตั้งค่าประเภทถนนหรือ

ถนนที่ต้องหลีกเลี่ยง

การหลีกเล่ียงประเภทของถนนบางประเภทเป็นความพึงพอใจส่วนตัว 

แต่จะไม่ห้ามใช้ในทุกกรณี ถ้าจําเป็นต้องหลีกเลี่ยงถนนบางประเภท  

แต่เลือกใช้ถนนเหล่าน้ีในกรณีที่เลี่ยงไม่ได้ ระบบใช้สีต่างกันแสดงส่วน

ถนนที่ท่านไม่ต้องการบนแผนท่ี

• มอเตอร์เวย์: เมื่อท่านเดินทางช้าหรือกําลังลากรถอยู่ อาจจะต้อง

หลีกเลี่ยงมอเตอร์เวย์

• ถนนที่คิดค่าบริการตามเวลา: ถนนที่คิดค่าบริการตามเวลาหมายถึง 

ท่านสามารถเดนิทางบนช่วงถนนน้ีเป็นระยะยาวโดยใช้บตัรผ่านทาง 

ใบเดียว บัตรผ่านทางบางส่วนสามารถใช้บนถนนที่เก็บค่าบริการ

ต่างหาก แต่บัตรผ่านทางบางส่วนใช้ไม่ได้

• ถนนทีเ่กบ็ค่าผ่านทางต่อคร้ัง: เมือ่วางแผนเส้นทาง การตัง้ค่าเริม่ต้น

จะรวมถนนทีเ่ก็บค่าผ่านทาง (ถนนทีเ่ก็บค่าผ่านทางต่อครัง้) ถ้าท่าน

ไม่อยากเสยีค่าใช้จ่าย ระบบนาํทางหน้าจอสมัผสั MG จะวางแผนเส้น

ทางท่ีไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย

• เรือข้ามฟาก: การตั้งค่าเริ่มต้นของระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG  

จะรวมเรือข้ามฟาก แต่แผนที่อาจจะไม่ได้รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 

เรือข้ามฟากชั่วคราว อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เรือข้ามฟาก

• รถไฟขนส่งรถยนต์: รถไฟขนส่งรถยนต์ทาํหน้าทีข่นส่งรถยนต์ภายใน 

ระยะทางสั้น ปกติจะเชื่อมต่อกับสถานที่ที่ไปถึงยาก เช่น ประเทศ 

สวิสเซอร์แลนด์

• ถนนไม่ลาดทาง: การตัง้ค่าเร่ิมต้นของระบบนาํทางหน้าจอสัมผสั MG 

ไม่รวมถนนไม่ลาดทางเป็นค่าเริม่ต้น พืน้ถนนทีไ่ม่มผีวิจราจรขรขุระ 

โดยปกตคิวามเร็วรถบนถนนประเภทน้ีจะไม่ถงึความเรว็กาํหนด
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การตั้งค่าเสียง

ปรับความดังเสียง ลดความดังเสียงของอุปกรณ์หรือเปลี่ยนภาษาพูด 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเปิดและสร้างเสียงแจ้งเตือนต่างๆ

แตะ        เพื่อปรับความดังเสียงต่างๆ ของแอปพลิเคชัน จะขึ้นหน้าต่าง

ใหม่เพื่อแสดงการตั้งค่าประเภทเสียงและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ

• เสียง: ปรับความดังเสียงนําทาง (เสียงเตือน) หรือตัดเสียง

• การแจ้งเตือน: ปรับความดังเสียงของเสียงแจ้งเตือนที่ไม่ใช่เสียงพูด 

(เสียง “บิ๊บ”) หรือตัดเสียง

• ดิง: ได้ยนิก่อนภาษาพดู สามารถปิดเสยีงเตอืนน้ีหรือปรบัความดงัเสยีง

• คีย์: ปรับเสียงด้วยปุ่มกดหรือตัดเสียงปุ่มกด
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การนําทางด้วยเสียง 

ปิดเสยีงนาํทาง การต้ังค่าเริม่ต้นของระบบจะเปิดฟังก์ชนันีเ้ป็นค่าเริม่ต้น

การเรียกชื่อถนนตามพื้นที่ในภาษาท้องถิ่น 

• แค่จุดเปลี่ยนทางเดินรถ

• เฉพาะตัวเลข

• ตัวเลขและชื่อ

การเรียกชื่อถนนตามพื้นที่ในภาษาต่างประเทศ 

• แค่จุดเปลี่ยนทางเดินรถ

• เฉพาะตัวเลข

• ตัวเลขและชื่อ

การเตือนจุดเปลี่ยนทางเดินรถล่วงหน้า 

ตั้งค่าว่าท่านต้องการเสียงเตือนการนําทางหลังจากเลี้ยวทุกครั้งหรือไม่

หรือได้รับข้อมูลเพียงพอแล้วเมื่อใกล้ถึงทางเลี้ยว

ความยาวของข้อความ 

ความยาวของข้อความ: ข้อมลูเสยีงนําทางและความถีก่ารส่งเสยีงนําทาง

• สั้นที่สุด: ส่งเสียงนําทางหนึ่งครั้งก่อนที่ถึงการนําทางถัดไป

• ปานกลาง: ส่งเสียงนําทางหนึ่งครั้งก่อนที่ถึงการนําทางถัดไป และ

ส่งเสียงอีกครั้งก่อนที่จะนําทาง

• ข้อความยาวเกนิกาํหนด: ส่งเสยีงนาํทางหนึง่ครัง้เมือ่ยงัห่างไกลจาก 

การนําทางถดัไป ส่งเสยีงนาํทางอกีครัง้เมือ่ใกล้ถงึทางเล้ียวต่อไป และ

สามารถส่งเสยีงอกีครัง้ก่อนทีจ่ะนําทางจรงิ

แจ้งสรุปเส้นทาง 

อ่านสภาพโดยสังเขปของเส้นทางเมื่อคํานวณเส้นทางนี้

แจ้งข้อมูลประเทศ 

เมือ่ออกจากชายแดนประเทศหนึง่เข้าอกีประเทศหนึง่ จะอ่านข้อมลูของ  

ประเทศนั้น

แจ้งข้อมูลการจราจร 

อ่านข้อมูลการจราจรในขณะนั้น

แจ้งข้อความระบบ 

อ่านข้อมลูระบบ
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การตั้งค่าการเตือน

ท่านสามารถแก้ไขการต้ังค่าของการจํากัดความเร็ว จุดแจ้งเตือนและ 

เครื่องหมายบนถนน

การจํากัดความเร็ว

ถ้าความเรว็รถเกนิกาํหนด ระบบนาํทางหน้าจอสมัผสั MG สามารถส่ง

สัญญาณเตือน พ้ืนท่ีท่ีท่านอยูอ่าจจะไม่มข้ีอมลูน้ี หรอืข้อมลูบางส่วนของ 

ถนนไม่ถูกต้อง

ยังสามารถเตือนความเร็วสูงสุดที่กําหนดของรถยนต์ ถึงแม้ว่าความเร็ว

จํากัด ตามกฎหมายสูงกว่า แต่เมื่อความเร็วรถของท่านเกินความเร็ว 

กาํหนดของรถ ระบบนาํทางหน้าจอสัมผสั MG จะส่งสญัญาณแจ้งเตอืน

ท่านสามารถเลือกจะรับเสียงเตือนและ/หรือสัญญาณแจ้งเตือน 

บนหน้าจอ

• สัญญาณเตือนบนหน้อจอ: เมื่อขับรถด้วยความเร็วเกิน แผนที่จะ

แสดงความเร็วจํากัดในปัจจุบัน

• การเตอืนเมือ่เร่งความเร่งด้วยเสยีงและภาพ : นอกจากความเรว็จาํกัด 

ทีแ่สดงบนแผนที ่เมือ่ความเร็วเกนิเปอร์เซ็นต์ความเร็วทีก่าํหนด ระบบ 

จะส่งเสียงเตือนหนึ่งครั้ง

ถ้าท่านต้องการแสดงการจํากัดความเร็วตลอดเวลา (ปกติจะแสดงเมื่อ 

ความเร็วเกินกําหนด) ท่านสามารถตั้งค่าในหน้านี้

ดึงแถบเลื่อน สามารถเลือกกําหนดความเร็วจํากัดท่ีจะส่งเสียงเตือน

การจํากัดความเร็วในเมืองและนอกเมืองสามารถไม่เหมือนกัน
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จุดแจ้งเตือน 

เมื่อเข้าใกล้กล้องจราจรหรือตําแหน่งแจ้งเตือนอื่นๆ เช่น เขตโรงเรียน

หรือ จุดข้ามทางรถไฟ แตะจุดแจ้งเตือนเพื่อรับข้อความเตือน ท่านต้อง

แน่ใจว่าประเทศของท่านอนุญาตให้ใช้ฟังก์ชันนี้่

ท่านสามารถต้ังค่าประเภทสัญญาณแจ้งเตือนให้จุดแจ้งเตือนต่างๆ 

(ประเภทการแจ้งเตือน) ประเภทสัญญาณแจ้งเตือนมีดังต่อไปนี้

• สัญญาณเตือนด้วยภาพ: เมื่อเข้าใกล้ตําแหน่งประเภทนี้ใดๆ จะขึ้น

ประเภทจุดแจ้งเตือน ระยะห่างและความเร็วจํากัดในหน้านําทาง

• การเตือนด้วยเสียงและภาพ: เมื่อท่านเข้าใกล้จุดแจ้งเตือนใดๆ 

นอกจากสัญญาณเตือนด้วยเสียงและภาพ ระบบยังจะส่งเสียงดัง 

“บิ๊บ” (กรณีที่ใช้เสียงคน) หรือประเภทการแจ้งเตือน (กรณีที่ใช้

เสียง TTS) เมื่อใกล้ถึงความเร็วจํากัดจะส่งสัญญาณเตือนต่างหาก

สาํหรับจดุแจ้งเตือนบางส่วนสามารถกาํหนดความเรว็จาํกัดทีบ่งัคบัหรอื 

ความเรว็จาํกัดคาดหมาย ในตําแหน่งแจ้งเตอืนชนดินี ้ถ้าความเรว็ต่ํากว่า 

หรอืสงูกว่าความเรว็จํากดั เสียงเตอืนอาจจะแตกต่างกนั

• เฉพาะความเร็วเกิน: จะส่งเสียงเตือนเมื่อความเร็วรถของท่านเกิน

ความเรว็กาํหนดเท่านัน้

• ใกล้ตําแหน่งแจ้งเตือน: เมื่อเข้าใกล้ตําแหน่งแจ้งเตือนใดๆ จะส่ง

เสยีงเตอืน เพือ่ดงึความสนใจของท่าน เมือ่ความเรว็รถของท่านเกนิ 

กําหนดจะส่งเสียงเตือนที่แตกต่างกัน
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เครื่องหมายบนถนน การตั้งค่ามุมมองการนําทาง

การตั้งค่าประเภทนี้สามารถปรับตั้งมุมมองการนําทางเล็กน้อย ท่านยัง  

สามารถปรบัวธิกีารนําทางของซอฟต์แวร์ หน้ามมุมองการนําทางจะแสดง  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของเส้นทางประเภทต่างๆ

แผนที่อาจจะรวมข้อความเตือนผู้ขับท่ีจะแสดงบนหน้านําทางเหมือน 

กบัเครือ่งหมายบนถนนของถนนจริง แตะข้อความประเภทนีจ้ะเปิดหรอื 

ห้ามสัญญาณเตือนในช่วงทางแบบนี ้(เช่น โค้งและมมุ) ตัง้ค่าเครือ่งหมาย 

สัญญาณเตือนประเภทต่างๆ ประเภทสญัญาณเตอืน (สญัญาณเตอืนด้วย 

ภาพหรือเสยีงและสญัญาณเตือนด้วยภาพ) และรบัข้อมลูระยะห่างทีส่่ง 

สัญญาณเตือน
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ลักษณะของแผนที่

แตะ [ลักษณะของแผนท่ี] เพือ่ปรบัมุมมองการนาํทางตามความต้องการ  

เลือกสีแผนที่แบบกลางวันและกลางคืนในรายการชุดสี แสดงหรือซ่อน 

อาคาร 3D และหลักเขต และตั้งค่าให้แสดงหรือปิดสถานที่ที่สนใจของ

ท่าน (แสดงสถานที่ที่สนใจบนแผนที่)

มุมมอง: ปรับปรุงขนาดย่อ-ขยายและความเอียงระดับ สามารถเลือก 

3 ระดับ

รูปแบบสี: สลับสีระหว่างโหมดกลางวันและกลางคืน หรือสลับระหว่าง

ทั้งสองโหมดโดยอัตโนมัติก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและหลังพระอาทิตย์ตก

สีแผนที่แบบกลางวัน: เลือกชุดสีในโหมดกลางวัน สีแผนที่แบบกลางวัน 

จะสว่างกว่า และใกล้เคียงกับแผนที่กระดาษ
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ประวัติการเดนิทาง: เปิดประวตักิารเดนิทางและแสดงหรอืปิดประวตักิาร  

เดินทางบนแผนที่

การระบสุถานท่ีทีส่นใจ: เลอืกสถานทีท่ีส่นใจทีจ่ะแสดงบนแผนทีร่ะหว่าง  

การนําทาง หากแสดงสถานที่ที่สนใจมากเกิน แผนที่จะดูแออัด แนะนํา

ให้แสดงสถานที่ที่สนใจเล็กน้อยบนแผนที่ แตะชื่อของหมวดสถานที่ที่

สนใจเพื่อแสดง/ซ่อนหมวดนี้หรือเปิดรายการหมวดย่อย

สีแผนท่ีแบบกลางคืน: เลอืกชุดสใีนโหมดกลางคนื สแีผนท่ีแบบกลางคืน

จะมดืกว่า เพ่ือรกัษาความสว่างโดยเฉลีย่ของหน้าจอให้อยูใ่นระดบัตํา่

หลักเขต: แสดงหรือซ่อนหลักเขต 3D (รูป 3D ของสถานที่สําคัญหรือ

มีชื่อเสียง)

อาคาร: แสดงหรือซ่อนโมเดล 3D ของเมือง (ข้อมลูอาคารของทัง้เมอืงจะ

ใช้รปูสามมติิแสดงออก รวมแสดงข้อมลูขนาดจรงิและตาํแหน่งจรงิของ

อาคารบนแผนท่ี)

แผนที่แสดงภูมิประเทศแบบ 3 มิติ: แสดงหรือซ่อนรูปตัดด้านข้างของ

ภูมิประเทศ
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ฟิลด์ข้อมูล

หากท่านกําลังนําทางตามเส้นทางท่ีวางแผนไว้ สามารถต้ังค่าให้แสดง

ฟิลด์ข้อมูล 3 ประเภทบนหน้านําทาง ท่านสามารถเลือกจากฟิลด์

ข้อมูลต่อไปนี้: เวลาถึงปลายทาง ระยะห่างจากปลายทาง ระยะเวลา

คงเหลือกว่าจะถึงปลายทาง ระยะเวลาที่ใช้จนถึงจุดแวะ ระยะห่างกับ

จุดแวะ เวลาคงเหลือกว่าจะถึงจุดแวะ ทิศทางเดินหน้าหรือความสูง 

หากไม่ได้วางแผนเส้นทาง สามารถตั้งค่าหนึ่งฟิลด์ข้อมูลเพื่อแสดง

ทิศทางเดินหน้าหรอืความสงู

แถบความคืบหน้าของเส้นทาง

เปิดหรือปิดแถบความคืบหน้าของเส้นทาง หากเปิด ด้านข้างของ 

หน้าจอจะแสดงเส้นสีส้ม ลูกศรบนหน้าจอแสดงความคืบหน้าของการ

เดินทาง

เสนอบริการมอเตอร์เวย์

เปิดรับข้อมูลบริการมอเตอร์เวย์ (เช่น ปั๊มน้ํามัน ร้านอาหาร) หรือปิด

ข้อมูลเมื่อไม่ต้องการ
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บริการที่แสดง

เลอืกประเภทบริการจากบริการมอเตอร์เวย์ทีม่อียู ่ เลอืกจากหมวดสถานที ่

ที่สนใจ

ป้ายสัญญาณจราจร

เมื่อมีข้อมูลพร้อมใช้งาน ข้อมูลถนนที่แสดงที่ด้านบนของแผนที่จะ 

ใกล้เคียง กับป้ายจราจรจริงของถนน แตะเพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันนี้

มุมมองทางแยก

เมื่อท่านใกล้ถึงทางออกของทางด่วนหรือทางแยกท่ีซับซ้อนพร้อม

แสดงข้อมูลที่ต้องการ แผนที่จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบ 3D แตะเพื่อเปิด

ฟังก์ชันนี้ จะแสดงทั้งเส้นทางบนแผนที่

มุมมองในอุโมงค์

เมื่อเข้าไปอุโมงค์ พื้นผิวถนนและอาคารอาจรบกวนท่าน แตะหน้าจอ

จะแสดงรูปภาพอุโมงค์แทนแผนที่ นอกจากน้ียังแสดงภาพรวมของ

อุโมงค์และระยะห่างก่อนถึงทางออกอุโมงค์

การเสนอทางอ้อมเมื่อรถติด

ในบางกรณี เมื่อเกิดรถติด ระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG สามารถ

เสนอข้อมูลทางอ้อม

เสนอเส้นทางสํารอง ณ เวลาจริง

ในบางกรณี เมื่อเกิดรถติด ระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG สามารถ

เสนอข้อมูลเส้นทางสํารอง รายละเอียดโปรดอ้างอิง “เส้นทางสํารอง 

ณ เวลาจริง” ของบท “ข้อมูลอ้างอิง”

การแสดงสภาพโดยรวมโดยอัตโนมัติ

หากท่านเดินทางบนทางด่วนและยงัห่างไกลจากการนาํทางถดัไป ย่อแผนที่  

ให้เลก็ลงเพ่ือแสดงสภาพโดยรวมในบรเิวณรอบข้าง เมือ่เข้าใกล้การนาํทาง 

ในเส้นทาง จะย้อนกลบัไปหน้าแสดงแผนทีต่ามปกติ
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เสนอบริการที่จอดรถในบริเวณปลายทาง

ในบางกรณ ีเมือ่ใกล้ถงึปลายทาง ระบบนาํทางหน้าจอสมัผสั MG สามารถ  

เสนอทีจ่อดรถรายละเอียดโปรดอ้างอิง “การจอดรถในบริเวณปลายทาง”  

ของบท “ข้อมูลอ้างอิง”

เสนอคําแนะนําเมื่อใช้ทางอ้อม

ในบางกรณ ีเมือ่ท่านออกนอกเส้นทางทีว่างแผนไว้และลงทางด่วนอย่าง  

กะทันหัน ระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG สามารถเสนอข้อมูลเส้นทาง

สํารองต่างๆ รายละเอียดโปรดอ้างอิง “การออกนอกเส้นทางจากการ

อ้อม” ของบท “ข้อมูลอ้างอิง”

การตั้งค่าท้องถิ่น

สามารถตัง้ค่าภาษา หน่วย รปูแบบเวลาและวันทีต่ามรายการเลอืกของ 

การตั้งค่า
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ภาษาพูด

แสดงการต้ังค่าของภาษาพดูในปัจจุบนั แตะปุม่นี ้ท่านสามารถเลอืกตัง้ค่า 

จากรายการภาษาและลําโพง แตะรายการใดๆ จะได้ยินตัวอย่างของ 

เสียงเตอืนหลงัเลอืกภาษาเสรจ็ แตะ   กจ็ะเสรจ็การตัง้ค่า

หน่วยและรูปแบบ

ท่านสามารถตั้งค่าหน่วยและรูปแบบเวลา/วันที่ตามความต้องการ 

ระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG อาจจะไม่รองรับหน่วยทั้งหมดของ

ภาษาใดภาษาหนึ่งเมื่อส่งเสียงนําทาง

สามารถตัง้ค่าระดับของบริการเสียง

• เสยีงคน (ไม่บอกชือ่ถนน): ใช้เสยีงท่ีอดัเข้าระบบล่วงหน้ามาแจ้งเตือน 

ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ทางเลี้ยวและระยะห่าง

• เสียง TTS (บอกชื่อถนน): เสียงคอมพิวเตอร์ที่สามารถบอกคําสั่งที่

ซับซ้อน สามารถบอกชือ่ถนนและข้อมลูระบบ
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เขตเวลา

คุณสามารถตั้งเขตเวลาแบบอัตโนมัติหรือด้วยตัวเองได้

การตั้งค่าหน้าจอ

การตั้งค่าหน้าจอในส่วนอนิเมชั่นของเมนู เมื่อเปิดใช้งานอนิเมชั่น  

ปุ่มบนเมนูและหน้าจอคีย์บอร์ด รวมถึงการเปลี่ยนหน้าจอจะกลายเป็น

ภาพเคลื่อนไหว
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เส้นทางแนะนาํระหว่างสองจดุอาจจะแตกต่างกนั เมือ่มข้ีอมลูเหมาะสม 

สามารถประมวลข้อมลูจราจรเมือ่คาํนวณเส้นทาง

การตั้งค่าหน้าจอการเดินทาง

ข้อมูลบันทึกของรถยนต์รวมข้อมูลที่มีประโยชน์สําหรับการบันทึก 

การเดินทาง ท่านสามารถเปิดหรือแก้ไขการตั้งค่าต่อไปนี้

ระบบนําทาง
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เปิดใช้งานการบันทึกอัตโนมัติ

การเปิดใช้งานการบันทึกโดยอัตโนมัติ หน้าจอการเดินทางสามารถ

บนัทึกข้อมลูสถติิระยะทาง หากท่านต้องการใช้บนัทกึเหล่านีใ้นวนัหลงั  

สามารถตั้งให้แอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ

การจัดบันทึกข้อมูลเส้นทาง

ลําดับตําแหน่งจากข้อมูลบันทึกเส้นทางและเครื่องรับส่งสัญญาณ GPS 

สามารถเก็บบันทึกพร้อมกับข้อมูลรถยนต์ จากนั้นสามารถแสดงบน

แผนที่ เมื่อแอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลเส้นทาง สามารถบันทึกข้อมูล

เส้นทางพร้อมกัน

ขนาดฐานข้อมูลเส้นทาง

ปุ่มนี้ไม่ใช่ปุ่มกด เส้นนี้แสดงถึงขนาดของฐานข้อมูลเส้นทางในปัจจุบัน 

ระยะทางรวมและประวัติเส้นทางถัดไป

ระบบนําทาง

เริ่มต้นตัวช่วยตั้งค่า

ในการติดตั้งครั้งแรก แก้ไขค่าเบื้องต้นของซอฟต์แวร์

1 เลอืกภาษาพดูในหน้าโปรแกรมแอปพลเิคชัน
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2 สามารถแก้ไขรปูแบบเวลาและหน่วยตามความต้องการ 3 หากมคีวามต้องการแก้ไขค่าเริม่ต้นของการวางแผนเส้นทาง

4 ขณะน้ีจะเสรจ็การต้ังค่าเริม่ต้น
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รีเซ็ตค่าเริ่มต้น

• แตะ          ในหน้านําทางเพื่อเข้าสู่เมนูนําทาง

• แตะ [ต้ังค่า] และ 
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รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด

ใช้รายการเลือกลบการตั้งค่าทั้งหมด

รีเซ็ตเป็นค่าโรงงาน

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อลบข้อมูลบันทึกและฟื้นฟูการตั้งค่าทั้งหมดกลับสู่การ

ตั้งค่าโรงงาน

การออกจากระบบ

ใช้ตวัเลอืกนีเ้พือ่ออกจากระบบนาํทาง และย้อนกลบัไปทีห่น้าอนิเตอร์เฟส  

i-SMART
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การรับสัญญาณ GPS แบบ 2D/3D 

เคร่ืองรับส่งสัญญาณ GPS อาศัยสัญญาณดาวเทียมประมวลตําแหน่ง 

(ของท่าน) อย่างน้อยต้องได้ 4 สัญญาณจึงสามารถประมวลตําแหน่ง 

สามมติหิน่ึงจดุรวมความสูง เน่ืองจากว่าดาวเทยีมจะเคลือ่นทีเ่รือ่ยๆ และ 

วัตถุอาจจะขวาง ทางสัญญาณ ดังนั้น อุปกรณ์ GPS ของท่านอาจจะ 

ไม่สามารถรับสัญญาณ 4 สัญญาณ หากได้รับจากดาวเทียม 3 ดวง 

เคร่ืองรับส่งสัญญาณสามารถประมวลตําแน่ง GPS สองมิติและความ

แม่นยําต่ํา และอุปกรณ์ GPS ไม่สามารถส่งข้อมูลระดับของตําแหน่ง

ท่าน หากได้รับแต่สัญญาณ 2D สามารถทําได้ 

หากมีปัจจัยหลายอย่างทําให้ตําแหน่งแท้จริงของท่านเบี่ยงเบนกัน  

ตาํแหน่งทีไ่ด้รับจากอุปกรณ์ GPS ตัวอย่างเช่น สญัญาณในชัน้บรรยากาศ 

ไอโอโนสเฟียร์หน่วงเวลาหรือสิ่งของที่อยู่บริเวณอุปกรณ์ GPS สะท้อน 

สัญญาณ อาจจะส่งผลกระทบต่อความแม่นยําต่ออุปกรณ์ GPS เมื่อ

ประมวลตําแหน่งของท่าน และผลกระทบนี้จะเปลี่ยนแปลงได้

เสียงคนจากระบบนําทางและเสียง TTS

เสยีงคนจากระบบนาํทางเป็นเสยีงนาํทางทัว่ไป ทุกประโยคของเสยีงนาํทาง 

เป็นเสยีงคนจริงทีอ่ดัในห้องอดัเสียง จดุเด่นของเสยีงนาํทางทีอั่ดล่วงหน้า 

คือเป็นเสียงธรรมชาติ แต่ขอบเขตการนําทางของวิธีนี้มีข้อจํากัด เช่น 

ไม่สามารถบอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งพิเศษ (เช่น ชื่อถนน) 

เทคนิค TTS เป็นเสียงจากคอมพิวเตอร์ จุดเด่นของเสียง TTS คือ 

สามารถบอกชื่อถนน เหตุการณ์จราจร สภาพโดยรวมของเส้นทางและ

กฎจราจร 

กล้องจราจรและตําแหน่งแจ้งเตือนระยะใกล้อื่นๆ 

ได้ประกอบอปุกรณ์เตอืนพิเศษสาํหรบัการเตอืนกล้องจราจร (เช่น กล้อง

จบัความเร็วหรือกล้องจับไฟแดง) และจุดแจ้งเตือนอื่นๆ (เช่น บริเวณ

โรงเรียน หรือทางข้ามทางรถไฟ) จุดแจ้งเตือนดังกล่าวไม่รวมในระบบ

นําทางหน้าจอสัมผัส MG 

ท่านสามารถเพิ่มเติมจุดแจ้งเตือนตามความต้องการรายละเอียดโปรด

อ้างอิง “การเพิ่มเติมจุดแจ้งเตือน” ในบท “การนําทาง” 

แอปพลิเคชันน้ีจะแจ้งเตือนท่านเมื่อเข้าใกล้กล้องจราจร (เช่น กล้อง

จับความเร็ว) หรือเขตอันตราย (เช่น โรงเรียนหรือทางข้ามทางรถไฟ) 

ท่านสามารถตัง้ค่าประเภทการเตอืนภยัต่างๆ ในหน้าตัง้ค่าสญัญาณเตือน

ระบบนําทาง
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ระบบนําทาง

ประเภทสัญญาณแจ้งเตือนมีดังต่อไปนี้: 

• เสียงเตือน: เมื่อท่านเข้าใกล้จุดแจ้งเตือนใดๆ จะส่งเสียงดัง “บิ๊บ”  

 (กรณทีีท่่านเลอืกภาษานาํทางเป็นเสยีงคน) หรอืประเภทการแจ้งเตอืน  

 (เสียง TTS) เมื่อใกล้ถึงความเร็วจํากัดจะส่งสัญญาณเตือนต่างหาก 

• สัญญาณเตือนด้ายภาพ: เมื่อเข้าใกล้ตําแหน่งประเภทนี้ใดๆ จะขึ้น 

 ประเภทจุดแจ้งเตือน ระยะห่างและความเร็วจํากัดในหน้านําทาง 

ตําแหน่งแจ้งเตือนบางส่วนสามารถกําหนดความเร็วจํากัดที่บังคับหรือ

ความเร็วจาํกดัคาดหมายในตาํแหน่งแจ้งเตือนชนดินี ้ถ้าความเรว็ต่ํากว่า 

หรือสูงกว่าความเร็วจํากัด เสียงเตือนอาจจะแตกต่างกัน 

•  เฉพาะความเรว็เกนิ: ส่งเสยีงเตอืนเมือ่ความเรว็รถของท่านเป็นความ 

 เร็วกําหนด 

•  ใกล้ตาํแหน่งแจ้งเตอืน: เมือ่เข้าใกล้ตาํแหน่งแจ้งเตอืนใดๆ จะส่งเสยีง 

 เตอืน เพือ่ดึงความสนใจของท่าน เมือ่ความเร็วรถของท่านเกนิกาํหนด 

 จะส่งสัญญาณเตือนที่แตกต่างกัน 

หมายเหตุ หากท่านอยู่ในประเภททีห้่ามใช้สญัญาณเตอืนกล้องจราจร 
สัญญาณเตือนกล้องจราจรปกติจะถูกล็อก ท่านต้องแน่ใจว่าประเทศ 
ของท่านอนญุาตให้ใช้ฟังก์ชนันี ้บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบหากฝ่าฝืนใช้ 
งานฟังก์ชันนี้

การคํานวณเส้นทางและการคํานวณใหม่ 

เส้นทางจะรวมการควบคมุต่างๆ ระหว่างทางถงึปลายทาง (เช่น การเลีย้ว 

หรอืการอ้อมเส้นทาง) เส้นทางประกอบด้วยจดุเริม่ต้นหนึง่จดุหรอืปลายทาง 

หลายจดุ ระบบจะใช้ตําแหน่งปัจจุบนั (หรอืตําแหน่งล่าสดุทีท่ราบ) เป็น 

จดุเริม่ต้น หากท่านต้องการดูเส้นทางใดๆ สามารถกาํหนดจุดอืน่ๆ เป็น

จดุเริม่ต้น 

ขณะทีไ่ด้เลอืกปลายทาง ระบบนําทางหน้าจอสมัผสั MG จะวางแผน 

เส้นทางตามความพงึพอใจของท่าน ความพงึพอใจน้ีรวมถงึวิธกีารวางแผน 

ประเภทรถยนต์และประเภทถนนที่ต้องการหลีกเล่ียงเมื่อคํานวณ 

เส้นทาง รายละเอยีดของการเลอืกเส้นทางโปรดอ้างองิ “ตวัเลอืกเส้นทาง” 

ในบท “ต้ังค่า” 

หากท่านออกนอกเส้นทางจากแผนการเดนิทางท่ีกาํหนดไว้ ระบบนําทาง 

หน้าจอสัมผัส MG จะคํานวณเส้นทางใหม่โดยอัตโนมัติ 

ฟังก์ชันย่อภาพแบบอัจฉริยะ 

ฟังก์ชันย่อภาพแบบอัจฉริยะนี้มีคุณสมบัติต่อไปนี้

• เดินทางตามเส้นทางใดๆ

 เมื่อเข้าใกล้ทางเลี้ยว จะเปลี่ยนมุมมองเพ่ือให้ท่านจําแนกทางออก 

 ถัดไปอย่างสะดวก ถ้ายังไกลจากทางเลี้ยวถัดไป ฟังก์ชันจะย่อภาพ 
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ระบบนําทาง

 และปรับมุมมองเป็นแนวนอน เพื่อให้ท่านมองเห็นถนนข้างหน้า

• การเดินทางโดยไม่ได้กําหนดเส้นทาง 

 ขณะทีร่ถยนต์วิง่ด้วยความเร็วต่ํา ฟังก์ชนัอจัฉรยิะจะขยายภาพแผนที่ 

 เมื่อรถยนต์วิ่งด้วยความเร็วสูง จะย่อภาพแผนที่ 

การเตือนความเร็วจํากัด 

แผนที่อาจมีข้อมูลจํากัดความเร็วของถนนบางส่วน ถ้าความเร็วรถเกิน 

กาํหนด ระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG สามารถส่งสัญญาณเตือน พื้นที่ 

ที่ท่านอยู่อาจจะไม่มีข้อมูลนี้ หรือข้อมูลบางส่วนของถนนไม่ถูกต้อง  

ยังสามารถเตือนความเร็วสูงสุดที่กําหนดของรถยนต์ ถึงแม้ว่าความเร็ว

จํากัดตามกฎหมายสูงกว่า แต่เมื่อความเร็วรถของท่านเป็นความเร็ว 

กาํหนดของรถ ระบบนาํทางหน้าจอสัมผสั MG จะส่งสญัญาณแจ้งเตอืน 

สามารถปรับแก้ไขสัญญาณเตือนความเร็วในหน้าตั้งค่าการแจ้งเตือน 

รายละเอียดโปรดอ้างอิง “ตั้งค่าการแจ้งเตือน” ในบท “ตั้งค่า” 

ท่านสามารถกําหนดความเร็วมาตรฐาน ถ้าสูงกว่าความเร็วนี้ระบบจะ

ส่งสัญญาณเตือน 

ประเภทสัญญาณแจ้งเตือนมีดังต่อไปนี้: 

• เสยีงเตอืน: เมือ่ความเรว็เกินเปอร์เซ็นต์ความเรว็เกนิทีก่าํหนด ระบบ 

 จะส่งเสียงเตือนหนึ่งครั้ง 

• สญัญาณเตอืนบนหน้าจอ: เมือ่ขับรถด้วยความเรว็เกนิ แผนทีจ่ะแสดง 

 ความเร็วจํากัดในปัจจุบัน (เช่น )

ท่านยังสามารถเลือกเครื่องหมายจํากัดความเร็วที่จะแสดงบนแผนที่

ตลอดเวลา
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การนําทางแบบอัจฉริยะ 

ด้วยความช่วยเหลือของระบบนําทางแบบอัจฉริยะ สามารถปรับปรุง

เส้นทางท่ีวางแผนไว้ตามสภาพการจราจรหรือการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 

ข้อความต่อไปนี้จะแนะนําฟังก์ชันนี้ 

การอ้อมเส้นทางเมื่อรถติด 

กรณีที่พบรถติดและเดินทางช้ามาก ระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG จะ 

เสนอทางอ้อมให้ท่าน หน้าจอขึน้หน้าต่างแสดงเส้นทางทางอ้อมและแสดง 

ระยะทางและระยะเวลาของทางอ้อม 

ท่านสามารถแตะ [ยกเลกิ] เพือ่ปิดข้อความนีแ้ละเดินทางตามเส้นทางเดิม 

หรือแตะ [พรีวิว] เพื่อดูเส้นทางที่ระบบแนะนํา 

แตะเครือ่งหมาย +/- สามารถเพิม่หรอืลดระยะทางของช่วงทางท่ีต้องการ 

หลีกเลี่ยง

แตะ [หลีกเลี่ยง] เพื่อยอมรับทางอ้อมที่ระบบแนะนํา

เส้นทางสํารอง ณ เวลาจริง

หากพบรถติด ระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG สามารถเสนอเส้นทาง

สํารอง ในถนนที่สามารถเดินทางตามปกติ หน้าจอขึ้นหน้าต่างแสดง

เส้นทางสํารองและแสดงระยะทางและระยะเวลาของทางอ้อม 

ท่านสามารถแตะ [ยกเลกิ] เพือ่ปิดข้อความนีแ้ละเดนิทางตามเส้นทางเดมิ 

หรือแตะ [พรีวิว] เพื่อดูเส้นทางที่ระบบแนะนําแตะ [ยอมรับ] เพื่อ

ยอมรับทางอ้อมที่ระบบแนะนํา

ระบบนําทาง
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การจอดรถในบริเวณปลายทาง 

แตะ  จะเปิดแผนท่ีมมุมองด้านบนในแผนทีน้ี่ได้แสดงตําแหน่งจอดรถ 

ที่แนะนําในบริเวณปลายทาง แตะลูกศรสองข้าง สามารถสลับตําแหน่ง 

ที่จอดรถที่ระบบแนะนํา 

แตะ [เลือก] และ [จอดรถท่ีนี]่ เพ่ือเลอืกตาํแหน่งท่ีจอดรถเป็นปลายทาง 

การออกนอกเส้นทางจากการอ้อม 

หากทางขับออกจากทางด่วนและออกนอกเส้นทางที่วางแผนไว้ ระบบ

นําทางหน้าจอสัมผัส MG จะลองประมวลสาเหตุ หน้าต่างแสดงสาเหตุ

การอ้อมปรากฏขึ้น และแสดงปั๊มน้ํามัน ร้านอาหารหรือสถานท่ีที ่

สนใจอื่นๆ ในบริเวณตําแหน่งปัจจุบัน นอกจากนี้ หากเส้นทางเดิมที่

อยู่ด้านหน้ามีทางที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ (เช่น อุโมงค์ ทางเก็บค่าผ่าน

ด่านหรือเรือข้ามฟาก) หากต้องการหลีกเลี่ยงสามารถค้นหาในรายการ 

แตะตําแหน่งใดๆ ในนั้น ระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG จะสร้างจุด

แวะหนึ่งจุดและนําทางให้ถึงตําแหน่งที่ถูกเลือก แตะ [ยกเลิก] จะปิด

ข้อความเหล่านี้

การแก้ไขปัญหา

บทนี้ได้แนะนํามาตรการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเม่ือใช้งานระบบ 

นําทางหน้าจอสัมผัส MG 

ไม่สามารถรับสัญญาณ GPS 

ปัญหา: ไม่สามารถรับข้อมูลตําแหน่งปัจจุบันเน่ืองจากไม่สามารถรับ

สัญญาณ GPS 

สาเหตุ 1: หากท่านอยู่พื้นที่ระหว่างอาคารสูง โรงเก็บรถหรืออุโมงค์

สญัญาณ GPS จะอ่อนมากหรอือาจจะไม่มสีญัญาณ GPS เพราะสญัญาณ 

ที่ไหลผ่านของแข็งอาจจะอ่อนลงหรือเสียความแม่นยํา 

มาตรการ 1: เดินทางถึงพื้นที่ที่สามารถมองเห็นท้องฟ้าอย่างเต็มที่หรือ

สามารถมองเห็นท้องฟ้าส่วนใหญ่ 

สาเหตุ 2: ในการใช้ระบบนําทางหน้าจอสมัผสั MG คร้ังแรก หรอืตาํแหน่ง 

ล่าสุดที่ทราบห่างไกลจากตําแหน่งปัจจุบันมากอาจจะต้องใช้เวลา

หลายนาที จึงจะได้รับสัญญาณ GPS 

มาตรการ 2: รอรับสัญญาณ GPS หลายนาที 

ระบบนําทาง
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ไม่สามารถค้นหาที่อยู่ 

ปัญหา: ระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG ค้นไม่พบที่อยู่ที่ท่านป้อนเข้า 

สาเหตุ: ข้อมูลแผนที่ดิจิตอลอาจจะไม่สามารถรวมทุกแผนที่

มาตรการ 1: หากไม่ทราบเลขที่บ้านหรือระบบนําทางหน้าจอสัมผัส 

MG ไม่สามารถค้นพบเลขที่บ้าน เลือกชื่อถนนอย่างเดียว เพื่อให้ระบบ

นําทางนําท่านเดินทางถึงจุดกลางของถนนและค้นหาที่อยู่ง่ายขึ้น 

มาตรการ 2: ค้นหาที่อยู่อีกที่หนึ่งที่อยู่ใกล้ปลายทาง 

มาตรการ 3: ค้นหาพิกัดหรือสถานที่ที่สนใจในบริเวณ 

เส้นทางที่วางแผนไว้ไม่ใช่เส้นทางที่ดีที่สุด 

ปัญหา: เส้นทางที่วางแผนไว้ยาวเกินหรือรวมทางเล็กหลายเส้น 

สาเหตุ: ไม่ได้ตั้งค่าวิธีการวางแผนใน [ต้ังค่า] และ [ตัวเลือกเส้นทาง] 

ให้เหมาะสมที่สุด

มาตรการ: เลือกวิธีการวางแผนที่เหมาะสมที่สุดตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1 แตะ  [ตั้งค่า] และ [ตัวเลือกเส้นทาง] 

2  แตะ [วิธีการวางแผน] และเลือกเส้นทางที่ชอบที่สุด เช่น [เร็ว]  

 หรือ [ง่าย] รายละเอียดโปรดอ้างอิง “ประเภทวิธีการวางแผน 

 เส้นทาง” ในบท “ตั้งค่า”

ระบบนําทาง
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การปิดฟังก์ชันเตือนความเร็วจํากัด 

ปัญหา: ถึงแม้ว่าได้รักษาความเร็วตามที่จํากัดจริง ระบบยังส่งสัญญาณ

เตอืนเกนิความเรว็ตลอด

สาเหตุ: ความเร็วจํากัดในข้อมูลแผนที่ดิจิตอลอาจจะไม่เหมือนกับ 

ความเร็วจาํกัดจรงิในตําแหน่งปัจจบุนัของท่าน 

มาตรการ: ปิดสญัญาณเตือนความเร็วจาํกดัตามขัน้ตอนต่อไปนี้

1 แตะ  [ตั้งค่า] และ [การเตือน] 

2  แตะ [จํากัดความเร็ว] [เตือนความเร็วเกิน] และ [ปิด]

ปุ่มกดของแป้นพิมพ์มืดลง

ปัญหา: ปุ่มกดบางส่วนของแป้นพิมพ์มืดลงและใช้งานไม่ได้

สาเหตุ: ระบบนําทางหน้าจอสัมผัส MG มีแป้นพิมพ์อัจฉริยะสําหรับ

ค้นหาที่อยู่ ซึ่งหมายความว่าเพียงสามารถใช้ปุ่มกดดังกล่าวในการป้อน

ชื่อที่มีอยู่บนแผนที่ 

มาตรการ: ตรวจสอบช่ือทีป้่อนเข้าถกูต้องหรอืไม่ หากได้ป้อนชือ่ถูกต้อง 

แสดงว่าข้อมูลแผนที่อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้รวมที่อยู่ที่ท่านค้นหา

ระบบนําทาง
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แผนที่ซ่อนอยู่ด้านหลังภาพทางออกของทางแยก 

ปัญหา: มองไม่เห็นแผน ซ่อนอยู่ด้านหลังภาพทางออกของทางแยก

สาเหตุ: เมื่อท่านใกล้ถึงทางออกของทางด่วนหรือทางแยกที่ซับซ้อน

พร้อมแสดงข้อมูลที่ต้องการแผนท่ีจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบ 3D มีลูกศร

บ่งบอกช่องทางที่ท่านต้องไป 

ระบบนําทาง

มาตรการ: ถ้าท่านต้องการซ่อนทางออกท่ีแสดงในปัจจบุนัและย้อนกลบั 

หน้านําทาง แตะรูปภาพนี้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้จะปิดฟังก์ชันนี้

1  แตะ  [ตั้งค่า] และ [หน้านําทาง] 

2 แตะ [ภาพทางออกของทางแยก] ขณะนี้จะไม่แสดงภาพทางออก

ของทางแยก
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จัดการการชาร์จ 

จัดการการชาร์จ 

ปุม่จัดการการชาร์จจะอยูใ่นหน้าที ่ 3 ของอนิเตอร์เฟสหลกั  

แตะปุม่เพือ่เข้าสูห่น้าจดัการการชาร์จ

ฟังก์ชันต่างๆ มีดังนี้: 

• สถานีชาร์จ (ค้นหา) 

• ข้อมูลการชาร์จ 

• ข้อมูลพลังงาน
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ค้นหาสถานีชาร์จ

ในการเริ่มค้นหาสถานีชาร์จ โปรดใช้สองวิธีการดังต่อไปนี้: 

• แตะปุ่มค้นหาสถานีชาร์จเพื่อเริ่มค้นหาสถานีชาร์จ 

• แตะไอคอนสถานีชาร์จบนมุมขวาบนของหน้าแผนที่เพื่อเริ่มค้นหา 

สถานีชาร์จ

โปรดเลือกสถานีชาร์จจากรายการและเลือกเส้นทางไปยังสถานีชาร์จ 

ดังกล่าว 

โปรดป้อนคีย์เวิร์ดและแตะปุ่มค้นหาเพื่อค้นหาสถานีชาร์จด้วยคีย์เวิร์ด 

ดังกล่าว

จัดการการชาร์จ 
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ตัวเลือกค้นหา 

แตะปุ่มตัวเลือกค้นหาด้านขวาของกล่องค้นหาเพื่อเปิดกล่องการต้ังค่า 

ตวัเลือกค้นหา

คลิกทีร่ายการตัวเลอืกค้นหา 

แตะปุม่บนัทกึเพ่ือบนัทึกการต้ังค่า

รายละเอยีดสถานชีาร์จ 

แตะแผงข้อมลูสถานีชาร์จเพ่ือแสดงข้อมลูสถานชีาร์จ

จัดการการชาร์จ 
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ข้อมูลการชาร์จ

เมือ่ผู้ใช้งานเสยีบหวัชาร์จเข้ากับช่องชาร์จและเร่ิมชาร์จ หน้าจอจะแสดง 

ข้อมลูการชาร์จ 

ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่มข้อมูลการชาร์จบนหน้าจัดการการชาร์จเพื่อ

เข้าสู่หน้าข้อมูลการชาร์จ

จัดการการชาร์จ 
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ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จดังต่อไปนี้ได้: 

• ระยะทางคงเหลือ 

• กระแสไฟ 

• แรงดันไฟฟ้า 

• รูปแบบการชาร์จ 

• สถานะการชาร์จ (กําลังชาร์จหรือไม่ได้ชาร์จ)

• เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่คงเหลือ 

• เวลาคงเหลือจนกว่าแบตเตอรี่จะเต็ม

เมือ่เริม่ชาร์จ โปรดตรวจสอบว่าหวัชาร์จเป็นแบบ DC หรอื AC อย่าเสียบ 

หัวชาร์จเข้ากับช่องชาร์จรถยนต์ที่ไม่เหมาะสม 

เมื่อคําว่า “กําลังชาร์จ” ปรากฎขึ้นใต้รถยนต์ แสดงว่ารถยนต์กําลังชาร์จ 

แบตเตอรี่อยู่ หากไม่มีคําว่า “กําลังชาร์จ” ปรากฎขึ้น ให้ตรวจสอบว่า

ฟังก์ชันการชาร์จของเครื่องชาร์จเปิดอยู่หรือไม่ 

ในบางกรณ ีรถยนต์จะไม่สามารถตรวจสอบหมายเลขและข้อมลูผูใ้ห้บรกิาร 

เครือ่งชาร์จได้ อย่างไรก็ตาม รถยนต์จะยังคงชาร์จได้ตามปกติ

จัดการการชาร์จ 
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ข้อมูลพลังงาน

ผูใ้ช้งานสามารถแตะปุม่ข้อมลูพลงังานบนหน้าจดัการการชาร์จเพ่ือเข้าสู่ 

หน้าข้อมูลพลังงาน

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะพลังงานดังต่อไปนี้ได้:

ข้อมลูพลงังานในปัจจบุนั: 

• ระดบัแบตเตอรีท่ีค่งเหลือ 

• ระยะทางคงเหลือ 

• กระแสไฟฟ้า 

• แรงดนัไฟฟ้า 

• วตัต์ (กาํลงัไฟฟ้า)

การใช้งานหลงัชาร์จคร้ังล่าสดุ: 

• ระยะทาง 

• แบตเตอรีท่ีใ่ช้ 

• อตัราสิน้เปลอืง

จัดการการชาร์จ 
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กราฟแสดงค่าเฉลี่ยอัตราสิ้นเปลืองย้อนหลัง: 

กราฟแสดงค่าเฉลี่ยอัตราสิ้นเปลืองย้อนหลังใน 30 วันที่ผ่านมา 

ข้อมลูของวันในปัจจบุนัจะแสดงอยูท่างขวาสดุ ข้อมลูของ 30 วนัทีผ่่านมา 

จะแสดงอยู่ทางซ้ายสุด 

ตัวเลขด้านล่างกราฟแสดงวันที่ ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าวันนี้เป็นวันที ่

5 มีนาคม กราฟด้านบนเลข 2 คือข้อมูลของวันที่ 2 มีนาคม กราฟ 

ด้านบนเลข 25 คือข้อมูลของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

xx กม./กิโลวัตต์ชั่วโมง คือระยะการใช้งานของรถยนต์เป็นหน่วย 

กิโลเมตรต่อพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป 1 กิโลวัตต์ชั่วโมง 

ความสูงของกราฟแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

ความสูงของกราฟยิ่งมาก ค่าใช้จ่ายต่อกิโลเมตรในการเดินทางก็จะ 

ยิ่งน้อยลง

จัดการการชาร์จ 
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การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART

การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART

สําหรับรถยนต์ที่สามารถเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ ผู้ใช้สามารถใช ้

แอปพลิเคชันควบคุมรถยนต์ ดูสถานะรถยนต์ วางแผนเส้นทางการ 

เดินทาง ตั้งค่าข้อมูลรถยนต์ระยะไกล จัดการข้อมูลรถยนต์และอื่นๆ

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

ผู้ใช้สามารถใช้สองวิธีต่อไปนี้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

 • สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

 • สาํหรับระบบ IOS ผูใ้ช้สามารถใช้ App Store เพือ่ค้นหา “MG  

  iSMART” แล้วดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั 

 • สําหรับระบบ Android ผู้ใช้สามารถใช้ Google play เพ่ือ 

  ค้นหา “MG iSMART” แล้วดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั

หมายเหตุ  ระบบ IOS ต้องเป็นระบบ IOS 8.0 หรือ IOS 8.0 ขึ้นไป 
จึงสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้

หมายเหตุ ระบบ Android ต้องเป็นระบบ Android 5.0 หรือ 
Android 5.0 ขึ้นไป จึงสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้

การลงทะเบยีนและการเข้าระบบ

หน้าอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชัน

ในหน้าอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชัน แตะ [ลงทะเบียน] เพื่อเข้าสู่

หน้าลงทะเบียน ผู้ใช้สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์ลงทะเบียน
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การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART 

หลังจากลงทะเบียนเสร็จ แตะ [เข้าสู่ระบบ] เพื่อเข้าสู่หน้าเข้าสู่ระบบ 

ผู้ใช้สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
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การควบคมุระยะไกล 

ในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก แตะ [รีโมทควบคุม] เพื่อเข้าสู่หน้าการควบคุม 

รถยนต์ระยะไกล 

• ผู้ใช้สามารถอ่านสถานะรถยนต์ 

•  ผู้ใช้สามารถล็อกหรือปลดล็อกรถยนต์ในที่ทํางาน

•  ผู ้ใช้งานสามารถเปิดหรือปิดเครื่องปรับอากาศของรถยนต์ใน 

 ฤดูร้อนได้ 

•  ผู้ใช้สามารถค้นหารถยนต์ในที่จอดรถได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ “ค้นหา 

 รถยนต์” 

คลิกที่ไอคอนในมุมขวาบนของหน้านี้เพื่อเข้าสู่หน้าจัดการการชาร์จ

การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART
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สถานะรถยนต์

ตําแหน่ง GPS ของรถยนต์ ระยะทางคงเหลือ ระยะการเดินทาง

ทั้งหมด ปริมาณพลังงาน และสถานะของประตูรถยนต์จะถูกแสดง

ไว้ในแอปพลิเคชัน 

หลงัจากเข้าสูร่ะบบแอปพลิเคชนั ระบบจะตรวจสอบข้อมลูสถานะรถยนต์ 

โดยอัตโนมัติ ที่สําคัญคือ ตรวจสอบสถานะการล็อก/ปลดล็อกประตู 

สถานะซนัรูฟ แรงดันลมยาง สถานะเคร่ืองยนต์ต่างๆ หากรถยนต์ผดิปกต ิ

แอปพลิเคชันจะเตือนว่าผิดปกติ และแสดงสาเหตุโดยละเอียด ผู้ใช ้

สามารถไปทีศ่นูย์บรกิารใกล้บ้านท่านเพือ่ทาํการตรวจสอบ หากรถยนต์ 

ไม่มีความผิดปกติ ผู้ใช้สามารถใช้งานรถยนต์ได้อย่างปลอดภัย

หมายเหตุ การตรวจสอบสถานะรถยนต์เป็นไปตามคุณสมบัติของ
รถยนต์ แต่ละรุ่น

การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART 
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การล็อก/ปลดล็อกประตูรถ

1 แตะไอคอน [ล็อก] หรือ [ปลดล็อก] 

2 ป้อนรหัสประจําตัว ตามคําแนะนําของแอปพลิเคชัน หากรหัส

ประจําตัวผิด ต้องป้อนรหัสอีกครั้ง   

3 หลังจากระบบควบคุมตรวจสอบพบว่ารหัสประจําตัวถูกต้อง 

รถยนต์จะล็อก/ปลดล็อก แอปพลิเคชัน

การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART
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การเปิด/ปิดแอร์

1 แตะไอคอน [เปิดแอร์] หรือ [ปิดแอร์] 

2 ป้อนรหัสประจําตัว ตามคําแนะนําของแอปพลิเคชัน หากรหัส

ประจําตัวผิดต้องป้อนรหัสอีกครั้ง 

3 หลังจากระบบควบคุมตรวจสอบพบว่ารหัสประจําตัวถูกต้อง 

รถยนต์จะเปิด/ปิดแอร์ แอปพลิเคชันจะแสดงข้อความข้อมูล 

หมายเหต ุเม่ือเปิดแอร์ จะสตาร์ทเคร่ืองยนต์ แต่จะไม่สามารถขบัเคล่ือน 
รถยนต์ได้ หลังจากปิดแอร์ จะดับเครื่องยนต์

หมายเหตุ หากไม่มีการปฏิบัติใดๆ ภายใน 10 นาที จะดับเครื่องยนต์ 
และปิดแอร์

การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART
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การค้นหารถยนต์

•  ไปยังรถยนต์ ฟังก์ชันนี้ทําหน้าที่ค้นหารถยนต์ในระยะใกล้และแสดง 

เส้นทางที่สามารถเดินเท้าได้ 

• เสียง/ไฟส่องสว่าง ฟังก์ชันนี้เหมาะสําหรับในกรณีที่ผู้ใช้หารถไม่เจอ 

เช่น อยู ่ที่เก็บรถใต้ดินในตอนกลางคืน เป็นต้น หลังจากแตะ 

[เสียง/ไฟส่องสว่าง] ป้อนรหัสประจําตัว หลังจากตรวจพบว่ารหัส

ถูกต้อง รถยนต์จะส่งเสียงและเปิดไฟ เพื่อช่วยผู้ใช้ตามหารถยนต์ 

แตะอีกครั้งจะสามารถปิดฟังก์ชันนี้ 

การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART 
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การวางแผนการเดินทาง

ในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก แตะ [การเดินทาง] เพื่อเข้าสู่หน้าค้นหา

สถานที่โปรด ผู้ใช้สามารถค้นหาสถานที่โปรดที่ระบบแนะนํา เช่น 

ศนูย์บริการ MG, ท่ีจอดรถยนต์, ป๊ัมน้ํามนั, ร้านอาหาร, โรงภาพยนตร์, 

ธนาคาร เป็นต้น ผู้ใช้สามารถป้อนสถานที่โปรดด้วยวิธีแมนนวล 

• ผู้ใช้สามารถส่งสถานท่ีโปรดเข้าระบบเครื่องเสียงของรถยนต์เพ่ือใช้

ที่อยู่นั้นในการนําทาง 

• หากผู้ใช้ไม่ต้องการเดินทางไปยังสถานที่โปรดตอนนี้ แตะ [บันทึก] 

จะบันทึกสถานที่ที่สนใจเข้ารายการ My Favorite เมื่อแตะ 

รายการโปรดท่ีมุมด้านบนขวา จะสามารถอ่านข้อมูลของสถานที ่

โปรด

การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART
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ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์

ในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก แตะ [ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์] จะเข้าสู่หน้า

ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบป้องกันความ

ปลอดภยัของรถยนต์ สามารถดูสถานะรถยนต์ในแอปพลเิคชนัตลอดเวลา 

ผู้ใช้สามารถต้ังค่าขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ในบ้าน บริษัท โรงเรียนหรือ

สถานที่ใดๆ เลือกขอบเขตรัศมีตามที่ต้องการและตั้งค่าตามความ

ต้องการ เมื่อรถยนต์เข้าสู่หรือออกจากขอบเขตกําหนด ระบบจะส่ง

ข้อความแจ้งเตือนเมื่อรถยนต์ออกจากขอบเขตกําหนด จะกระตุ้นให้

สัญญาณเตือนทํางานพร้อมส่งข้อความแจ้งเตือนเจ้าของรถ
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การจัดการรถยนต์

ในหน้าอินเตอร์เฟสหลัก แตะ [การจัดการรถยนต์] เพื่อเข้าสู่หน้าการ

จัดการรถยนต์ จะแสดงข้อมูลรถยนต์ที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ 

กรณีที่ผู้ใช้มีรถยนต์หลายคัน สามารถแตะปุ่ม [เพิ่ม] ที่มุมด้านบนขวา

จะสามารถกรอกข้อมูลรถยนต์ที่จะเพิ่มตามคําแนะนํา ผู้ใช้สามารถ

สลับและควบคุมรถยนต์ที่ต้องการใช้ในขณะนั้น
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การบํารุงรักษา 

แตะ [การบํารุงรักษา] ท่ีหน้าอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชัน 

เพ่ือไปหน้าการจัดการการบํารุงรักษา ประกอบไปด้วย ศูนย์บริการ, 

บริการ Mobile Service, รายการนัดหมายและประวัติการบํารุงรักษา



172

ศูนย์บริการ 

แตะ [ศูนย์บริการ] ที่หน้าอินเตอร์เฟสหลักของการบํารุงรักษา เพื่อเข้าสู ่

หน้าค้นหาศูนย์บริการและสามารถค้นหาชื่อของศูนย์บริการได้

•  สามารถส่งท่ีอยูข่องศนูย์บริการไปยงัระบบเคร่ืองเสยีงเพือ่นาํทางได้ 

•  สามารถโทรไปยังศูนย์บริการโดยแตะที่เบอร์โทรศัพท์ของศูนย์

บริการ เพื่อทําการนัดหมายการเข้ารับบริการได้

การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART
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บริการโมบายเซอร์วิส

แตะ [บริการ Mobile Service] ที่หน้าอินเตอร์เฟสหลักของการบํารุง

รักษา เพื่อเข้าสู่หน้าโมบายเซอร์วิส 

• สามารถโทรติดต่อและทําการนัดหมายบริการโมบายเซอร์วิส  

โดยแตะที่ปุ่มโทร
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การนัดหมาย

แตะ [รายการนัดหมาย] ที่หน้าอินเตอร์เฟสหลักของการบํารุงรักษา 

เพื่อเข้าสู่หน้าการนัดหมาย สามารถตรวจสอบข้อมูลการนัดหมายได้ 

• สามารถกดโทรออกเพื่อติดต่อไปยังศูนย์บริการได้ 

• แตะ [ไป] เพื่อตรวจสอบเส้นทางได้

การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART
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ประวัติการบํารุงรักษา 

แตะ [ประวติัการบาํรงุรกัษา] ท่ีหน้าอินเตอร์เฟสหลกัของการบาํรุงรกัษา 

เพ่ือไปยังหน้าประวัติการบํารุงรักษา, สามารถตรวจหรือเพิ่มประวัติ

การบํารุงรักษาได้

• แตะ [สร้าง] จากนั้นทําการเพิ่มข้อมูลการบํารุงรักษาแล้วทําการ

บันทึกได้
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จัดการการชาร์จ 

แตะปุ่มจัดการการชาร์จที่หน้าโฮมเพื่อเข้าสู่หน้าจัดการการชาร์จ

การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART
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ค้นหาสถานีชาร์จ 

ในการเริ่มค้นหาสถานีชาร์จ โปรดใช้สองวิธีการดังต่อไปนี้: 

1 ขณะป้อนคีย์เวิร์ดลงในกล่องค้นหาบนแผนที่ ให้แตะไอคอน 

เครื่องชาร์จเพื่อเริ่มค้นหาสถานีชาร์จ

2 แตะปุ่มค้นหาสถานีชาร์จที่มุมขวาบนของหน้าจัดการการชาร์จ

เพื่อเข้าสู่หน้าค้นหาสถานีชาร์จ
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โปรดเลือกสถานีชาร์จจากรายการและเลือกเส้นทางไปยังสถานีชาร์จ 

ดังกล่าว

โปรดป้อนคีย์เวิร์ดและแตะปุ่มค้นหาเพื่อค้นหาสถานีชาร์จด้วยคีย์เวิร์ด

ดังกล่าว
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ตวัเลือกค้นหา 

แตะปุม่ [Filter] เพือ่เปิดกล่องการตัง้ค่าตวัเลอืกค้นหา

คลิกทีร่ายการตัวเลอืกค้นหา 

แตะปุม่บันทึกเพ่ือบนัทึกการต้ังค่า
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การชาร์จ 

การชาร์จส่วนบุคคล 

แตะปุม่จัดการการชาร์จเพือ่เข้าสูห่น้าจดัการการชาร์จ

หากไม่ได้เสียบหวัชาร์จเข้ากบัช่องชาร์จ หน้าดงัต่อไปนีจ้ะแสดงขึน้มา

หากยงัไม่ได้เลือกเครือ่งชาร์จ โปรดเข้าไปหน้าทีเ่กีย่วข้องเพ่ือเลอืกเคร่ืองชาร์จ

โปรดเสยีบหวัชาร์จเข้ากับช่องชาร์จและแตะ [เริม่ชาร์จ]

เมือ่ชาร์จเสรจ็แล้ว แตะ [การชาร์จเสรจ็สิน้] และใส่หวัชาร์จคนืเครือ่งชาร์จ

ปุ ่มควบคุมสามารถใช้งานได้เมื่ออยู ่ในระยะสัญญาณบลูทูธของ 
เครือ่งชาร์จเท่าน้ัน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศพัท์มกีารเชือ่มต่อกบั
เครือ่งชาร์จผ่านสญัญาณบลูทธู
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ข้อมลูทีแ่สดงจะมีดังต่อไปนี:้ 

• เปอร์เซน็ต์พลังงาน 

• ระยะทางคงเหลือ

• เวลาในการชาร์จ 

• เวลาในการชาร์จคงเหลือ

• กระแสไฟ

• แรงดันไฟฟ้า 

• หมายเลขเครือ่งชาร์จ 

• ผู้ให้บรกิารเครือ่งชาร์จ 

• ข้อมลูการเช่ือมต่ออุปกรณ์บลทูธู
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การชาร์จกบัผูใ้ห้บรกิารสาธารณะ 

แตะปุม่จัดการการชาร์จเพือ่เข้าสูห่น้าจดัการการชาร์จ

โปรดเสียบหวัชาร์จเข้ากับช่องชาร์จรถยนต์

โปรดปลดลอ็กและเปิดเคร่ืองชาร์จตามคําแนะนําของผูใ้ห้บรกิารสาธารณะ

เมือ่ชาร์จเสร็จแล้ว ให้ใส่หวัชาร์จคนืเครือ่งชาร์จ

ข้อมลูทีแ่สดงจะมีดงัต่อไปนี:้ 

• เปอร์เซน็ต์พลังงาน 

• ระยะทางคงเหลือ

• เวลาในการชาร์จ 

• เวลาในการชาร์จคงเหลือ 

• ข้อมลูการเชือ่มต่ออปุกรณ์บลทูธู
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การจัดการเครือ่งชาร์จส่วนบคุคล 

การเช่ือมต่อ 

โปรดแตะ [เครื่องชาร์จของฉัน] ในหน้าข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าสู่หน้า 

การจัดการเครือ่งชาร์จส่วนบคุคล

โปรดแตะ [เพิม่] เครือ่งชาร์จของฉนัเพือ่เริม่การเชือ่มต่อ 

1  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชนับลทูธูของมือถอืเปิดอยู่ 

2  สแกนรหัสคิวอาร์ยืนยันตัวตนบนเคร่ืองชาร์จผ่านทางปุ่มสแกน

คณุยงัสามารถป้อนรหสัยนืยันตวัตนของเครือ่งชาร์จแบบแมนนวล 

ผ่านทางปุม่รหสัได้อีกด้วย 

3  หลงัยืนยนัตัวตนแล้ว การเช่ือมต่อก็จะเสรจ็สมบรูณ์
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การปลดการเชือ่มต่อ 

โปรดแตะ [เครื่องชาร์จของฉัน] ในหน้าข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าสู่หน้า 

การจัดการเครือ่งชาร์จส่วนบคุคล

แตะเลื่อนเครื่องชาร์จที่กําลังเชื่อมต่ออยู่ไปทางซ้ายและแตะไอคอน 

[ยกเลิกการจบัคู]่ ท่ีปรากฏอยูท่างขวา เสรจ็สิน้การปลดการเชือ่มต่อ
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การเปลีย่นชือ่ 

โปรดแตะ [เครื่องชาร์จของฉัน] ในหน้าข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าสู่หน้า 

การจัดการเครือ่งชาร์จส่วนบคุคล

โปรดแตะไอคอนเปลีย่นชือ่เพือ่เปล่ียนช่ือเคร่ืองชาร์จ ป้อนช่ือใหม่ลงไป

และแตะปุ่มบันทึกเพือ่บนัทึกช่ือใหม่

การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART
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การควบคมุแบบไม่ใช้บตัร  

ฟังก์ชนัการชาร์จแบบไม่ใช้บตัรถกูออกแบบมาเพือ่อาํนวยความสะดวก

แก่ผู้ใช้งานท่ีต้องชาร์จรถยนต์เป็นประจํา หลังเปิดฟังก์ชันนี้ คุณจะ

สามารถชาร์จได้โดยไม่ต้องใช้บตัร

โปรดแตะ [การควบคมุแบบไม่ใช้บตัร] เพ่ือเข้าสูห่น้าการตัง้ค่าการชาร์จ

แบบไม่ใช้บตัร

โปรดแตะสวติช์เพ่ือเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชนัการชาร์จแบบไม่ใช้บตัร

คณุจาํเป็นต้องป้อนรหสั PIN ก่อนเปิดการใช้งานฟังก์ชนันี้

เมื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชันนี้ เครื่องชาร์จจะเปิดให้ใช้งานได้โดยไม่ต้อง 

สแกนบัตร อย่าบอกข้อมูลนี้แก่ผู้อื่นเพื่อป้องกันการสูญเสียที่ไม่จําเป็น
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ข้อมูลส่วนบุคคล  

แตะ [ข้อมูลส่วนบุคคล] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชันเพื่อเปิด

อนิเตอร์เฟสข้อมลูส่วนบคุคล ข้อมลูส่วนบคุคล เช่น รหัส PIN การตัง้ค่า

รหสัผ่านลงช่ือเข้าใช้ บนัทึกแผนการเดินทางหรือสถานทีโ่ปรด คําแนะนาํ 

สาํหรบัการพฒันาประสบการณ์ผูใ้ช้งาน ฯลฯ จะถกูรวมอยูใ่นอนิเตอร์เฟส 

ดงักล่าว
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ควิอาร์โค้ด 

สแกนคิวอาร์โค้ด เพือ่เข้าสูร่ะบบบนรถยนต์ 

• แตะ [สแกน] บริเวณมุมขวาบน สแกนคิวอาร์โค้ดจากนั้นให้ยืนยัน 

การเข้าระบบ
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ข้อมลูของฉัน 

สามารถดูข้อมูลส่วนบุคคลท่ีกรอกในการลงทะเบียน สามารถอัพเกรด

ข้อมลูบางส่วน หากมกีรณพีเิศษ ศนูย์บรกิาร Call Center จะตดิต่อเบอร์ 

ของบคุคลตดิต่อฉกุเฉนิท่ีผู้ใช้กรอกไว้

การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART
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การตัง้ค่ารหสัประจาํตัว

รหัสประจําตัว เป็นรหัสสําหรับการควบคุมรถยนต์ เพื่อเพิ่มความ

ปลอดภยัของรถยนต์

หากผู้ใช้ต้องการรีเซ็ตข้อมูลรหัสประจําตัวของรถยนต์ ป้อนเบอร์

โทรศัพท์เพือ่ตรวจสอบว่าเป็นเจ้าของหรอืไม่ หลงัจากผ่านการตรวจสอบ 

ผู้ใช้จะรับรหัส ยนืยันตัวตนโดยส่งข้อความผูใ้ช้ป้อนรหสัยนืยนัน้ีเข้าไปจะ

สามารถรเีซต็รหสั และยืนยนัรหสั เพือ่ตัง้ค่ารหสัประจาํตวัใหม่
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การตัง้ค่าสัญญาณเตือน

ผู้ใช้สามารถต้ังค่าการเปิดหรือปิดการแจ้งเตือน หากรถยนต์ผิดปกติ

ระบบจะส่งข้อความให้แอปพลิเคชันเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้รับทราบ ค่าเริ่มต้น

ของสัญญาณเตือนในระบบเป็นสถานะเปิด

การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART

ผู้ใช้สามารถแตะแถบป้อนข้อมูลที่มุมด้านบนขวาในหน้าอินเตอร์เฟส 

หลกัของแอปพลเิคชนัเพ่ือเข้าสูห่น้าข้อความ ซึง่จะสามารถดรูายละเอยีด 

ของข้อความการแจ้งเตอืน ข้อความคาํสัง่ ข่าวประกาศ
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การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART

แผนการเดินทางของฉัน

ผูใ้ช้สามารถต้ังค่าแผนการเดินทางในฟังก์ชนัแผนการเดินทาง ดูแผนการ

เดนิทางท่ีบนัทึกไว้หรอืลบประวติัการเดนิทางออก
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รายการโปรด

ผู้ใช้สามารถบันทึกสถานท่ีโปรดในฟังก์ชันการเดินทางและดูสถานที่

โปรดท่ีบนัทึกในหน้ารายการโปรด

ผู้ใช้สามารถแตะ [กําหนด] เพื่อกําหนดตําแหน่งหรือแตะ [ส่ง] เพื่อส่ง

สถานทีใ่ห้ระบบนาํทางของรถยนต์เพือ่นาํทางปัจจุบนัสามารถบนัทกึได้

สูงสุด 10 สถานท่ี

การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART
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การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART

เคร่ืองชาร์จของฉัน

โปรดอ้างอิงจากเนือ้หาท่ีเกีย่วข้องในหวัข้อจดัการการชาร์จ → บทการ

จัดการเครือ่งชาร์จส่วนบคุคล
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การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART

การควบคมุแบบไม่ใช้บตัร

โปรดอ้างองิจากเนือ้หาท่ีเกีย่วข้องในหวัข้อจดัการการชาร์จ → บทการ

ควบคุมแบบไม่ใช้บตัร
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ศนูย์ลูกค้าสมัพันธ์

แตะมุมด้านบนซ้ายของหน้าอินเตอร์เฟสหลัก ผู้ใช้สามารถแตะ [คอล

เซน็เตอร์] เพือ่เรยีกสายด่วนและติดต่อศนูย์ลูกค้าสมัพันธ์เพือ่แก้ปัญหา 

ผู้ใช้สามารถทําการควบคุมรถยนต์ระยะไกลหรือใช้งานฟังก์ชันนําทาง

ถึงสถานท่ีที่สนใจในบริเวณรอบข้างผ่านทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และ

สามารถแจ้งความคิดเห็นต่อการใช้งาน เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบให้ 

ดยีิง่ขึน้

ประเภทปัญหาท่ีสามารถแก้ไขได้ :

•  ปัญหาด้านการสอบถาม สอบถามปัญหาการประยกุต์ใช้ระบบควบคมุ 

ระบบเครือ่งเสยีงและแอปพลเิคชนั 

•  ปัญหาด้านการควบคมุ ช่วยผูใ้ช้ควบคมุรถยนต์ เช่น สวิตช์ลอ็กประตู 

ระบบปรับอากาศ ตามหารถยนต์ ค้นหาสถานที่ท่ีสนใจในบริเวณ 

รอบข้าง ฟังก์ชนันีต้้องการตรวจสอบชือ่และรหสั PIN 

•  ปัญหาด้านการร้องทุกข์ ผู้ใช้สามารถให้ข้อเสนอแนะหรือร้องทุกข์ 

ระหว่างการใช้งาน ศนูย์ลกูค้าสมัพันธ์จะบนัทกึและตอบกลบั

การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART

ข้อเสนอแนะ

ผู้ใช้สามารถเลือกชนิดของปัญหาตามความต้องการของท่าน หลังป้อน

ข้อเสนอแนะแล้วแตะเสรจ็ส้ิน จะเสร็จการให้ข้อเสนอแนะ
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การใช้งานแอปพลิเคชัน MG iSMART

การตัง้ค่าภาษา

ผู้ใช้สามารถสลับภาษาตามความต้องการ แอปพลิเคชันนี้รองรับภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ

เกีย่วกบัแอปพลิเคชนั 

ผู ้ใช้สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ทิป การใช้คะแนน นโยบาย

ความเป็นส่วนตัว อัพเดตตัวอย่างคําสั่งเสียง เป็นต้น และยังสามารถ

ดาวน์โหลดคูม่อือิเลก็ทรอนกิส์ได้




