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การใช้งานคู่มือฉบับนี้

กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียด

ข้อมูลในคู่มือจะแนะนําวิีการใใ้รรยนนตอย่างงลอดดัยและรูกน้อง

เพ่ือให้คุณเพลวดเพลวนกับการขับข่ีได้มากที่สุด

นามกลยุทิตการพัฒนาสวนค้าของบรวษัทฯ บรวษัทฯ

ขอสงานสวทิว์ในการงรับแก้ผลวนดัณฑตโดยไม่แจ้งให้ทราบล่างหน้าหลัง

จากที่มีการงล่อยคู่มือฉบับนี้

ดาพงระกอบในคู่มือนี้เง็นดาพสํหรับอ้างอวงเท่านั้น

ก่อนที่จะใใ้งานระบบเครื่องเสียง-นํทาง

กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้ให้จบและงฏวบันวนามคํแนะนํอย่างเคร่งครัด

ประกาศ

ห้ามทํา้ํ เก็บรักษาไา้ในระบบกู้คืน หรือส่งน่อในรูงแบบใด ๆ

ทํการบันททกในแบบอวเล็กทรอนวกสตหรือแบบกลไก หรือด้ายาวิีอ่ืน ๆ

าท่งส่านหนท่งส่านใดของคู่มือฉบับนี้

โดยมวได้รับอนุญานอย่างเง็นลายลักษณตอักษรจากทางบรวษัท
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ข้อมูลความปลอดภัยท่ีสํคัั

• ห้ามงระกอบ า่อมแามหรือนกแน่งระบบเครื่องเสียง-

นํทางนี้เอง เพราะระบบนี้งระกอบด้ายใว้นส่านแรงดันสูง

อาจจะก่อให้เกวดการลัดางจร

หากน้องทํการนราจสอบดายในหรือน้องทํการงรับงรุงา่อม

แาม กรุณานวดน่อศูนยตบรวการที่ได้รับการแน่งนั้ง

• ระบบเคร่ืองเสียง-นํทางนี้ห้ามสัมผัสกับของเหลา

หากมีของเหลาหรือสว่งแงลกงลอมเข้าสู่ระบบเครื่องเสียง-

นํทางนี้ กรุณาจอดรรอย่างงลอดดัยและงิดงุ่มสนารตททันที

พร้อมนวดน่อศูนยตบรวการที่ได้รับการแน่งน้ังจาก MG ในกรณีนี้

ห้ามใใ้งานระบบเครื่องเสียง-นํทาง เพ่ือง้องกันอัคคีดัย

ไฟใ็อนหรืองัญหาอ่ืน ๆ

• หากระบบเคร่ืองเสียง-นํทางนี้เกวดกลุ่มคาัน

เสียงหรือกลว่นแงลกงลอม

หรือหน้าจอแสดงสัญลักษณตผวดงกนวใดๆ

กรุณางิดงุ่มสนารตททันที

และนวดน่อศูนยตบรวการที่ได้รับการแน่งน้ังจาก MG ในกรณีนี้

ห้ามใใ้งานระบบเครื่องเสียง-นํทาง

มวฉะนั้นอาจจะทํให้ระบบเกวดคาามเสียหายอย่างราาร

• ระหา่างการขับรร ห้ามใใ้งานระบบเครื่องเสียง-นํทาง

เพ่ือง้องกันการเกวดเหนุอันนรายทางท้องรนนเนื่องจากการเสีย

สมาิว

หลังจอดรรในสรานที่งลอดดัยและดทงเบรกมือขท้นแล้าจทงงรับร

ะบบหรือดู “ดาพาวดีโอ” นามน้องการ
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• อุณหดูมวที่สูงมากหรือน่ํมากจะส่งผลกระทบน่อฟังกตใันงกนวข

องระบบเครื่องเสียง-นํทางนี้

การดับเครื่องยนนตและจอดรรในสรานที่ที่แสงแดดส่องรทงโดยน

รงหรือสรานท่ีที่มีอุณหดูมวน่ํมากเง็นเาลานาน

จะทํให้ดายในรรเกวดอุณหดูมวสูงหรือน่ํมากเกวนคาร

าท่งระบบเครื่องเสียง-

นํทางอาจไม่สามารรทํงานได้อย่างรูกน้องในสดาาะดังกล่าา

เม่ืออุณหดูมวดายในรรยนนตกลับสู่ใ่างอุณหดูมวงกนว

ระบบจะสามารรกลับมาทํงานได้นามงกนว

หากระบบไม่สามารรกลับมาทํงานได้

กรุณานวดน่อขอรับบรวการจากศูนยตบรวการท่ีได้รับการแน่งน้ัง

• ในขณะเนวมน้ํมันรรยนนต น้องงิดระบบเครื่องเสียง-นํทาง

• เพ่ือง้องกันการสว้นเงลืองงระจุไฟฟ้าของแบนเนอรี่ 12V

เม่ือใใ้งานระบบเครื่องเสียง-นํทาง น้องสนารตทเครื่องยนนต

มวฉะนั้น จะทํให้แบนเนอร่ี 12V คายงระจุไฟฟ้าจนหมด

ทํให้ไม่สามารรสนารตทเคร่ืองยนนตได้

• หากไม่ได้เใ่ือมน่อแบนเนอรี่ 12V หรืองระจุไฟฟ้าหมด

ข้อมูลที่เก็บบันททกในหน่ายคาามจํของระบบเครื่องเสียง-

นํทางจะรูกลบออก

• ฟังกตใันนํทางของระบบเครื่องเสียง-

นํทางเง็นฟังกตใันเสรวมสํหรับการขับข่ี

เส้นทางและข้อมูลนํทางที่แสดงในระบบเครื่องเสียง-

นํทางเง็นเพียงข้อมูลให้พวจารณาเท่านั้น เพราะฉะนั้น

ผู้ขับข่ีน้องงฏวบันวนามหลักเกณฑตการขับรรยนนตที่รูกาวิีและงล

อดดัย สัญญาณจราจรและกฎจราจรท่ีเกี่ยาข้องทุกงระการ

• เม่ือใใ้โทรศัพทตมือรือ

กรุณาให้มือรืออยู่ห่างจากหน้าจอในรรยนนตเพ่ือง้องกันไม่ให้เกว

ดสัญญาณรบกานเง็นจุดหรือทํให้สัญญาณดาพขาดคล่อง

• เพ่ือง้องกันคาามเสียหายของหน้าจอ

ให้ใใ้นว้ามือแนะงุ่มบนจอดาพ

(คุณสามารรใใ้งากกาแนะหน้าจอเพ่ือทํการสอบเทียบพวเศษไ

ด้)
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คํแนะนํ

• คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาเก่ียากับคํเนือนและข้อมูลสํคัญของการใใ้

ระบบเคร่ืองเสียง-นํทาง สํหรับข้อมูลอ่ืน ๆ

ที่เก่ียากับคาามงลอดดัยของคุณเองและผู้โดยสารอ่ืน ๆ

โงรดอ้างอวงคู่มืออ่ืน ๆ ที่เก็บไา้ในรรยนนตคันนี้

• ห้ามใใ้ฟิลตมง้องกันคาามร้อนหรือผลวนดัณฑตที่ใกล้เคียงกันนวดก

ระจกบังลมหน้า มวฉะนั้นจะบังสัญญาณ GPS

หรือสัญญาณอวนเนอรตเน็น

• ผลกํหนดนํแหน่ง GPS ของระบบเครื่องเสียง-

นํทางเง็นเพียงข้อมูลอ้างอวงสํหรับผู้ขับขี่เท่านั้น

หากพบกรณีผวดงกนว โงรดเดวนทางนามสดาพเส้นทางจรวง

• ขอบเขนสัญญาณของผู้ให้บรวการโทรศัพทตจะส่งผลกระทบน่อสั

ญญาณสารสนเทศ กรณีที่ไม่มีสัญญาณ

บรวการบางส่านที่น้องพท่งพาเครือข่ายจะรูกจํกัด

• ระหา่างการเดวนทาง

คารงรับระดับเสียงให้เหมาะสมเพ่ือรับรู้สดาพรนนและรรยนนต

อย่างใัดเจน

• หลังจากดับเครื่องยนนตและล็อคงระนูรร ระบบเคร่ืองเสียง-

นํทางก็จะหยุดทํงานเใ่นกัน

ขณะนี้เพียงกดงุ่มพาาเาอรตก็สามารรใใ้งานน่อได้

แน่มีคาามเส่ียงทํให้แบนเนอรี่ 12V ขาดไฟ

โงรดสนารตทเครื่องยนนตอีกครั้ง
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ข้อควรระวังในการใช้จอภาพ

• ง้องกันไม่ให้จอดาพโดนแสงแดดโดยนรง

หากจอดาพโดนแสงแดดเง็นเาลานานจะทํให้อุณหดูมวจอดา

พสูงจนเสียหาย

• หากอุณหดูมวรอบข้างสูงกา่าหรือน่ํกา่าใ่างอุณหดูมวการทํงาน

(-20°C รทง+65°C) กรุณาอย่าใใ้งานจอดาพ

เพราะจอดาพอาจจะทํงานผวดงกนวจนก่อให้เกวดคาามเสียหาย

• น้องหลีกเล่ียงลมร้อนหรือลมเย็นของระบบงรับอากาศเง่าไงยั

งจอดาพโดยนรง มวฉะนั้นจะทํให้อุงกรณตเคร่ืองเสียง-

นํทางโดนคาามร้อนหรือคาามใ้ืนจนเสียหาย

• ห้ามลากหรือกดจอดาพอย่างแรง

มวฉะนั้นจะก่อให้เกวดรอยขีดข่านหรือเสียหาย

• หากน้องการกํจัดดุ่นหรือทํคาามสะอาดจอดาพ

น้องงิดระบบจอดาพก่อน

จากนั้นใใ้ผ้าเนื้อนุ่มและแห้งมาเใ็ดหน้าจอ

น้องเใ็ดจอดาพด้ายคาามระมัดระาัง

อย่าทํให้หน้าจอมีรอยขีดข่าน

ห้ามใใ้สารเคมีที่มีฤทิว์ระคายเคืองหรือกัดกร่อน

• เม่ือไฟหน้าจอแสดงผลหมดอายุการใใ้งาน

แสงหน้าจอจะมืดลงและไม่สามารรมองเห็นดาพได้อีก

ในกรณีนี้ กรุณานวดน่อศูนยตบรวการที่ได้รับการแน่งนั้งจาก MG

เพ่ือทํการนราจสอบา่อมแาม
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รูปแบบไฟล์ท่ีเหมาะสมกับระบบเคร่ืองเสียงข้อควรระวัง

• ระบบเคร่ืองเสียงอาจจะไม่สามารรระบุอุงกรณตบันททกข้อมูลด

ายนอกบางในวดหรือไม่สามารรเล่นไฟลตได้อย่างรูกน้อง

• ระบบอาจจะไม่สามารรเล่นไฟลตได้อย่างงกนว

อันเนื่องมาจากคุณลักษณะไฟลต รูงแบบไฟลต โงรแกรมอัดเสียง

สดาพแาดล้อมเล่นเพลง หรือเง่ือนไขการเก็บข้อมูล เง็นน้น

รูปแบบเสียงท่ีรองรับ

ระบบเคร่ืองเสียงนี้รองรับรูงแบบไฟลตเสียงดังนี้ หากเง็นไฟลตรูงแบบ

อ่ืน ๆ อาจจะไม่สามารรเล่นได้นามงกนว

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

WAVE, OGG, AAC, WMA

รูปแบบวิดีโอท่ีรองรับ

ระบบเคร่ืองเสียงนี้รองรับรูงแบบาวดีโอดังนี้ หากเง็นไฟลตรูงแบบอ่ืน ๆ

อาจจะไม่สามารรเล่นได้นามงกนว

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

FLV, M4V
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รูปภาพที่รองรับ

ระบบเคร่ืองเสียงนี้รองรับรูงแบบข้อคาาม/รูงดาพดังนี้

หากเง็นไฟลตรูงแบบอ่ืน ๆ อาจจะไม่สามารรเล่นได้นามงกนว

BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, HEIF



การใช้งานเบื้องต้น

11

การใช้งานเบ้ืองต้น

แผงควบคุม

บทนี้จะเง็นการอิวบายฟังกตใันการทํงานของงุ่มน่าง ๆ

1. ปุ่มระบบปรับอากาศ

กดเพ่ือเข้าสู่หน้าคาบคุมระบบงรับอากาศ

2. ปุ่มระบบปรับอากาศ

กดเพ่ือเงิด/งิดระบบงรับอากาศ

3. ปุ่มโฮม

กดเพ่ือกลับไงยังหน้าโฮม

4. ปุ่มไล่ฝ้า/หมอกกระจกบังลมหน้า

กดเพ่ือเงิด/งิดฟังกตใันการไล่ด้า/หมอกกระจกบังลมหน้า

5. ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

กดเพ่ือเงิด/งิดฟังกตใันการไล่ด้ากระจกบังลมหลัง
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ปุ่มควบคุมพวงมาลัย
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1. ปุ่มย้อนกลับ

เม่ือเล่นเพลง:

กดส้ัน ๆ เพ่ือย้อนกลับไงเล่นเพลงก่อนหน้า

กดค้างเพ่ือกรอเพลงกลับ

เม่ือใใ้งานาวทยุ:

กดส้ัน ๆ เพ่ือค้นหาคลื่นคาามร่ีาวทยุก่อนหน้า

2. ปุ่มปิดเสียง

กดส้ัน ๆ เพ่ืองิดเสียงหรือเงิดเสียง

3. ปุ่มเพิ่มระดับเสียง

กดส้ัน ๆ เพ่ือเพว่มระดับเสียง

กดค้างเพ่ือเพว่มระดับเสียงอย่างน่อเนื่อง

4. งุ่มรัดไง

เม่ือเล่นเพลง:

กดส้ัน ๆ เพ่ือเล่นเพลงรัดไง

กดค้างเพ่ือกรอเพลงไงข้างหน้า

เม่ือใใ้งานาวทยุ:

กดส้ัน ๆ เพ่ือค้นหาคลื่นคาามร่ีาวทยุรัดไง

5. ปุ่มโทรศัพท์

กดส้ัน ๆ เพ่ือรับสายหรือาางสาย

กดค้างเพ่ืองฏวเสิสาย

6. งุ่มลดระดับเสียง

กดส้ัน ๆ เพ่ือลดระดับเสียง

กดค้างเพ่ือลดระดับเสียงอย่างน่อเนื่อง



การใช้งานเบื้องต้น
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7. ปุ่มสวิตช์แหล่งเสียง SRC

กดส้ัน ๆ เพ่ือเงลี่ยนเง็นแหล่งสื่อเสียงรัดไงที่มีอยู่

8. ปุ่มดอกจัน

กดส้ัน ๆ เพ่ือโทรนวดน่อคอลเา็นเนอรต

9. งุ่มคํสั่งเสียง

กดส้ัน ๆ เพ่ือเงิดหรืองิดใใ้งานฟังกตใันคํสั่งเสียง

กดค้างเพ่ือเงิดใใ้งานระบบหรือฟังกตใันคํสั่งเสียงของบุคคลท่ีสาม



อินเตอร์เฟสหลัก
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อินเตอร์เฟสหลัก

คํอธิบายแถบเมนูหลัก

1. สดาพอากาศ

แสดงนํแหน่งและสดาพอากาศงัจจุบัน

2. เพลง

แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสเพลง

3. ระบบงรับอากาศ

แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสระบบงรับอากาศ

4. ระบบนํทาง

แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสระบบนํทาง

5. าวทยุ

แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสาวทยุ



อินเตอร์เฟสหลัก
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1. ศูนยตข้อมูลส่านบุคคล

แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสศูนยตข้อมูลส่านบุคคล

2. โทรศัพทตบลูทูิ

แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสโทรศัพทตบลูทูิ

3. Apple CarPlay

แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟส Apple CarPlay

(หากเใื่อมน่อ)

4. ไลฟ์สไนลต

แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสไลฟ์สไนลต

5. EasyCon

แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟส EasyCon

6. อ่ืน ๆ

แนะเพ่ือเข้าสู่อวนเนอรตเฟสแองพลวเคใันอ่ืน ๆ



อินเตอร์เฟสหลัก
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7. นั้งค่า

แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสการนั้งค่า

8. นั้งค่ารรยนนต

แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสการนั้งค่ารรยนนต

9. โฟลเดอรต

แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสโฟลเดอรต

10. โทรศัพทตรร

แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสโทรศัพทตรร

11. คอลเา็นเนอรต

แนะเพ่ือโทรนวดน่อคอลเา็นเนอรต

12. Passion Service

แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟส Passion Service

13. กล่องจดหมาย

แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสกล่องจดหมาย



อินเตอร์เฟสหลัก
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แถบเมนูลัด

1. ระบบสั่งการด้ายเสียง

แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสระบบส่ังการด้ายเสียง

2. เพลง

แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสเพลง

3. ระดับเสียง +

แนะเพ่ือเพว่มระดับเสียง

4. ระดับเสียง -

แนะเพ่ือลดระดับเสียง

5. การล็อคหน้าจอ

แนะเพ่ือล็อคหน้าจอทันที

6. โฮม

แนะเพ่ือกลับไงยังหน้าโฮม



การเข้าสู่ระบบ
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การเข้าสู่ระบบ

ในอวนเนอรตเฟสการเข้าสู่ระบบ เงิดแอง “MG Thailand”

จากมือรือและสแกนควาอารตโค้ด หลังจากสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้า

ผู้ใใ้งานจะเข้าสู่ระบบเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสหน้าโฮม

สลับเพ่ือเข้าสู่ระบบด้ายบัญใี กรอกบัญใีผู้ใใ้งานและรหัสผ่าน แนะ

[เข้าสู่ระบบ] เพ่ือเข้าสู่อวนเนอรตเฟสหน้าโฮม



ระบบเคร่ืองเสียง
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ระบบเครื่องเสียง

วิทยุ

แนะาวทยุในอวนเนอรตเฟสหลักเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสาวทยุ

1. แนะ [ทั้งหมด] และ [รายการโงรด] เพ่ือสลับอวนเนอรตเฟส

2. แนะเพ่ือค้นหาสรานี

3. แนะและเลือก [AM] / [FM] เพ่ือเงลี่ยนคล่ืนคาามร่ี

4. แนะเพ่ือเพว่ม/ลบสรานีในรายการโงรด

5. แนะเพ่ือลดคลื่นคาามรี่

6. แนะเพ่ือเพว่มคลื่นคาามรี่

7. แนะเพ่ือค้นหาสรานีก่อนหน้า

8. เล่น/หยุดใั่าคราา

9. แนะเพ่ือค้นหาสรานีรัดไง



เพลง
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เพลง

การเล่นเพลงผ่าน USB

เสียบอุงกรณตจัดเก็บข้อมูล USB ในใ่อง USB

แนะเพลงในอวนเนอรตเฟสหลัก จากนั้นจทงแนะ [เพลง USB]

เพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสเพลง USB



เพลง
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เพลงทั้งหมด

1-5. แนะพ้ืนที่ที่แนกน่างกันเพื่อสลับอวนเนอรตเฟส

6. แนะเพ่ือเงล่ียนโหมดการเล่นเพลง

โหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่สามโหมด ได้แก่ เล่นเพลงนามลํดับ

เล่นเพลงแบบสุ่ม และเล่นเพลงแบบานา้ํ

7. เลือก [เพลงออนไลนต] \ [เพลงบลูทูิ] \ [เพลง USB1] \ [เพลง

USB2] เพ่ือเงลี่ยนแหล่งน้นทางเพลง

8. เพว่มเพลงลงไงในรายการโงรด

9. เพว่มเพลงลงไงในรายการเพลง

10. แนะเพ่ือเล่นเพลง

11. แนะเพ่ือเงล่ียนเนื้อเพลง/งกอัลบ้ัม

12. แนะเพ่ือเล่นเพลงก่อนหน้า

13. เล่น/หยุดเพลงงัจจุบันใั่าคราา

14. แนะเพ่ือเล่นเพลงรัดไง



เพลง
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เพลงของฉัน

1-5. แนะพ้ืนที่ที่แนกน่างกันเพื่อสลับอวนเนอรตเฟส

6. แนะเพ่ือเงล่ียนโหมดการเล่นเพลง

โหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่สามโหมด ได้แก่

เล่นเพลงนามลํดับ/เล่นเพลงแบบสุ่ม/เล่นเพลงแบบานา้ํ

7. เลือก [เพลงออนไลนต] \ [เพลงบลูทูิ] \ [เพลง USB1] \ [เพลง

USB2] เพ่ือเงลี่ยนแหล่งน้นทางเพลง

8. เพว่มเพลงลงไงในรายการโงรด

9. เงล่ียนใ่ือรายการเพลง

10. แนะเพ่ือเงล่ียนรายการเพลง

11. เล่นเพลงทั้งหมดในรายการเพลง

12. ลบเพลงทั้งหมดออกจากรายการเพลง

13. แนะเพ่ือเงล่ียนระหา่างเนื้องเพลงกับงกอัลบั้ม

14. แนะเพ่ือเล่นเพลงก่อนหน้า

15. เล่น/หยุดเพลงงัจจุบันใั่าคราา

16. แนะเพ่ือเล่นเพลงรัดไง



เพลง
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โฟลเดอร์

1-5. แนะพ้ืนที่ที่แนกน่างกันเพื่อสลับอวนเนอรตเฟส

6. แนะเพ่ือเงล่ียนโหมดการเล่นเพลง

โหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่สามโหมด ได้แก่ เล่นเพลงนามลํดับ

เล่นเพลงแบบสุ่ม และเล่นเพลงแบบานา้ํ

7. เลือก [เพลงออนไลนต] \ [เพลงบลูทูิ] \ [เพลง USB1] \ [เพลง

USB2] เพ่ือเงลี่ยนแหล่งน้นทางเพลง

8. เพว่มเพลงลงไงในรายการโงรด

9. แนะเพ่ือกลับไงยังไฟลตก่อนหน้า

10. แนะเพ่ือเงิดไฟลต

11. แนะเพ่ือเงล่ียนระหา่างเนื้องเพลงกับงกอัลบั้ม

12. แนะเพ่ือเล่นเพลงก่อนหน้า

13. เล่น/หยุดเพลงงัจจุบันใั่าคราา

14. แนะเพ่ือเล่นเพลงรัดไง
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รายการโปรด

1-5. แนะพ้ืนที่ที่แนกน่างกันเพื่อสลับอวนเนอรตเฟส

6. แนะเพ่ือเงล่ียนโหมดการเล่นเพลง

โหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่สามโหมด ได้แก่ เล่นเพลงนามลํดับ

เล่นเพลงแบบสุ่ม และเล่นเพลงแบบานา้ํ

7. เลือก [เพลงออนไลนต] \ [เพลงบลูทูิ] \ [เพลง USB1] \ [เพลง

USB2] เพ่ือเงลี่ยนแหล่งน้นทางเพลง

8. เพว่มเพลงลงไงในรายการโงรด

9. เพว่มเพลงลงไงในรายการเพลง

10. แนะเพ่ือเล่นเพลง

11. แนะเพ่ือเงล่ียนระหา่างเนื้องเพลงกับงกอัลบั้ม

12. แนะเพ่ือเล่นเพลงก่อนหน้า

13. เล่น/หยุดเพลงงัจจุบันใั่าคราา

14. แนะเพ่ือเล่นเพลงรัดไง



เพลง
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ฟังล่าสุด

1-5. แนะพ้ืนที่ที่แนกน่างกันเพื่อสลับอวนเนอรตเฟส

6. แนะเพ่ือเงล่ียนโหมดการเล่นเพลง

โหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่สามโหมด ได้แก่ เล่นเพลงนามลํดับ

เล่นเพลงแบบสุ่ม และเล่นเพลงแบบานา้ํ

7. เลือก [เพลงออนไลนต] \ [เพลงบลูทูิ] \ [เพลง USB1] \ [เพลง

USB2] เพ่ือเงลี่ยนแหล่งน้นทางเพลง

8. เพว่มเพลงลงไงในรายการโงรด

9. เพว่มเพลงลงไงในรายการเพลง

10. แนะเพ่ือเล่นเพลง

11. แนะเพ่ือเงล่ียนระหา่างเนื้องเพลงกับงกอัลบั้ม

12. แนะเพ่ือเล่นเพลงก่อนหน้า

13. เล่น/หยุดเพลงงัจจุบันใั่าคราา

14. แนะเพ่ือเล่นเพลงรัดไง



เพลง
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เพลงบลูทูธ

หากน้องการเล่นเพลงผ่านบลูทูิ โงรดเใ่ือมน่ออุงกรณตบลูทูิก่อน

1. เลือก [เพลงออนไลนต] \ [เพลงบลูทูิ] \ [เพลง USB1] \ [เพลง

USB2] เพ่ือเงลี่ยนแหล่งน้นทางเพลง

2. แนะเพ่ือเงล่ียนระหา่างเนื้อเพลงกับงกอัลบั้ม

3. แนะเพ่ือเล่นเพลงก่อนหน้า

4. เล่น/หยุดใั่าคราา

5. แนะเพ่ือเล่นเพลงรัดไง



เพลง
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เพลงออนไลน์

หน้าเพลงออนไลนตมีเพลงยอดนวยมและเพลงในใีาวนงระจําันของคุณ

คุณสามารรค้นหาเพลงที่คุณใอบด้ายเพลง อัลบั้ม ศวลงิน เนื้อเพลง

หรือเพลยตลวสนตในอวนเนอรตเฟสนี้

คุณสามารรนั้งค่าบัญใีและนัาเลือกอื่นๆ ได้ในอวนเนอรตเฟสนี้



โฟลเดอร์
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โฟลเดอร์

แนะ [โฟลเดอรต] ในอวนเนอรตเฟสหลักเพื่อเข้าอวนเนอรตเฟสโฟลเดอรต

าท่งมีโฟลเดอรตเอกสาร รูงดาพ และาวดีโอ

1. าวดีโอ

2. รูงดาพ

3. เอกสาร

4. เลือก [USB1] \ [USB2] เพ่ือเงลี่ยนแหล่งน้นทางไฟลต



โฟลเดอร์
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วิดีโอ
1. แนะเพ่ือเล่นาวดีโอก่อนหน้า

2. เล่น/หยุดาวดีโองัจจุบันใั่าคราา

3. แนะเพ่ือเล่นาวดีโอรัดไง

4. เาลาที่ผ่านไงในงัจจุบัน

5. ลากแรบคาามคืบหน้าไงข้างหลังหรือข้างหน้าเพื่อย้อนกลับหรื

อข้ามจุดการเล่นาวดีโอ

6. ระยะเาลาาวดีโอทั้งหมด

7. งรับระดับเสียง

8. รายการาวดีโอ

9. แนะเพ่ือออกจากโหมดเน็มหน้าจอ



โฟลเดอร์
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รูปภาพ
1. แนะเพ่ือออกจากโหมดเน็มหน้าจอ

2. แนะเพ่ือดูรูงดาพก่อนหน้า

3. แนะเพ่ือหมุนรูงดาพ

4. แนะเพ่ือดูรูงดาพรัดไง

5. แนะเพ่ือดูรูงดาพ
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เอกสาร
1. แนะเพ่ือออกจากโหมดดูเอกสาร

2. แนะเพ่ือดูเอกสาร

3. เลื่อนขท้นหรือลงเพ่ือเล่ือนหน้าขท้นลง



โทรศัพท์บลูทูธ
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โทรศัพท์บลูทูธ

คํแนะนํ

• ทางเราไม่รับงระกันา่าระบบสามารรเใื่อมน่อโทรศัพทตมือรือที่

มีบลูทูิได้หมดทุกเคร่ือง

• โทรศัพทตมือรือจํเง็นน้องรองรับระบบเครื่องเสียงเพ่ือให้สามา

รรใใ้งานฟังกตใันโทรศัพทตบลูทูิของระบบได้นามงกนว

• เม่ือใใ้งานบลูทูิ

ระบบเคร่ืองเสียงอาจไม่สามารรใใ้งานฟังกตใันของโทรศัพทตมือ

รือได้ท้ังหมด

• เม่ือทํการส่งเสียงและข้อมูลผ่านบลูทูิ

ระบบเคร่ืองเสียงและโทรศัพทตมือรือไม่คารมีระยะห่างเกวน 10

เมนร อย่างไรก็นาม

ระยะทางการส่งข้อมูลจรวงอาจมีระยะส้ันกา่าที่งระเมวนไา้

ทั้งนี้จะขท้นอยู่กับสดาพแาดล้อมการใใ้งาน

• หากโทรศัพทตมือรือเงิดโหมดส่านนัา

ฟังกตใันการโทรแบบแฮนดตฟรีอาจงิดการใใ้งาน

• เม่ืองิดระบบเครื่องเสียง บลูทูิก็จะรูกนัดการเใ่ือมน่อด้าย

• เม่ือเงิดระบบอีกครั้ง

ระบบจะค้นหาและเใ่ือมน่อกับโทรศัพทตที่ใใ้ในการเใื่อมน่อล่า

สุดโดยอันโนมันว

รทงแม้การเใื่อมน่อจะรูกนัดด้ายสาเหนุบางงระการ

ระบบจะพยายามเใื่อมน่อกับโทรศัพทตเครื่องนั้นโดยอันโนมันว

(ยกเา้นการเใื่อมน่อรูกนัดจากโทรศัพทตมือรือ)

• เนื่องจากบลูทูิใใ้การเใื่อมน่อแบบไร้สาย

กระบานการส่งข้อมูลอาจเกวดการหยุดใะงักหรือข้อผวดพลาดใ

นกรณีร้ายแรง

ทํให้ระบบเครื่องเสียงไม่สามารรจับคู่และเใื่อมน่อกับโทรศัพ

ทตมือรือ ในกรณีนี้

แนะนํให้ล้างข้อมูลอุงกรณตที่เใ่ือมน่อในรายการอุงกรณตของโ

ทรศัพทตมือรือและระบบเครื่องเสียง

จากนั้นจทงทํการจับคู่อีกครั้ง
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การเปิดใช้งาน การจับคู่ และการเช่ือมต่อบลูทูธ

1. เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธ

การนั้งค่าบลูทูิจะมีการเงิดและงิดบลูทูิ ใื่ออุงกรณต สรานะบลูทูิ

ฯลฯ

• แนะ [บลูทูิ] ใน [การนั้งค่า]

บนอวนเนอรตเฟสฟังกตใันอ่ืนๆเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสการนั้งค่าบลูทู

ิ แนะ เพ่ือเงิดใใ้งานฟังกตใันบลูทูิ

แนะอีกครั้งเพ่ืองิดการใใ้งาน

• หากเงิดใใ้งานบลูทูิ อวนเนอรตเฟสจะแสดงใื่ออุงกรณต

หากงิดใใ้งานบลูทูิ อวนเนอรตเฟสจะา่อนใื่ออุงกรณต
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2. การจับคู่และการเชื่อมต่อ

หลังจากเงิดใใ้งานระบบฟังกตใันบลูทูิ

จะเรว่มจับคู่และเใื่อมน่อโทรศัพทตมือรือกับระบบเครื่องเสียงผ่านบลูทูิ

• เงิดใใ้งานฟังกตใันบลูทูิในอุงกรณตบลูทูิ

และค้นหาระบบเครื่องเสียงเพ่ือทํการจับคู่

• อุงกรณตบลูทูิจะได้รับคํขอจับคู่บลูทูิจากระบบเครื่องเสียง

• หลังจากจับคู่เสร็จแล้า

ข้อคาามการเใื่อมน่อสํเร็จจะแสดงขท้นมา

หากการจับคู่ล้มเหลา โงรดดํเนวนกระบานการา้ํ

• แนะใ่ืออุงกรณตเพ่ือเใื่อมน่อกับบลูทูิของอุงกรณต

• งัดและแนะ “ ” เพ่ือลบอุงกรณตบลูทูิ
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แป้นพิมพ์

แนะโทรศัพทตบลูทูิในอวนเนอรตเฟสหลักเพื่อเข้าอวนเนอรตเฟสง้อนข้อมูล

คุณสามารรดูรายใื่อนวดน่อ งระาันวการโทร

หรือกดหมายเลขเพ่ือโทรออก

1. แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสแง้นพวมพต

2. แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสเบอรตโทรล่าสุด

3. แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสสมุดโทรศัพทต

4. แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสการค้นหา

5. แง้นพวมพต

6. ใ่องง้อนหมายเลขโทรศัพทต

7. แนะเพ่ือโทรออก
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เบอร์โทรล่าสุด

แนะ [เบอรตโทรล่าสุด] เพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสงระาันวการโทร 1. แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสแง้นพวมพต

2. แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสเบอรตโทรล่าสุด

3. แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสสสมุดโทรศัพทต

4. แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสการค้นหา

5. แนะเพ่ือโทรออกไงยังผู้นวดน่อ



โทรศัพท์บลูทูธ

38

รายช่ือผู้ติดต่อ

แนะ [สมุดโทรศัพท] เพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสสมุดโทรศัพท 1. แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสแง้นพวมพต

2. แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสเบอรตโทรล่าสุด

3. แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสสสมุดโทรศัพทต

4. แนะเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสการค้นหา

5. แนะเพ่ือเลือกรายใ่ือนวดน่อ

6. เคร่ืองหมาย: รายใื่อนวดน่อที่มีเครื่องหมาย

หมายรทงหมายเลขโทรศัพทตบ้านที่กํหนดไา้ในโทรศัพทตมือรือที่

าวงกต

7. เคร่ืองหมาย: รายใื่อนวดน่อที่มีเครื่องหมาย

หมายรทงหมายเลขโทรศัพทตที่ทํงานที่กํหนดไา้ในโทรศัพทตมือ

รือที่าวงกต
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รับสายเรียกเข้า

• แนะ เพ่ือรับสายเรียกเข้า

• หรือกดงุ่มรับสายบนพางมาลัยสั้น ๆ เพ่ือรับสาย

ปฏิเสธสายเรียกเข้า

• แนะ เพ่ืองฏวเสิสายเรียกเข้า

• หรือกดงุ่มรับสายบนพางมาลัยค้างไา้เพ่ืองฏวเสิสาย
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ระหว่างการโทรศัพท์

แนะงุ่ม เพ่ือเงลี่ยนระหา่างโหมดลํโพงและโหมดส่านนัา

แนะงุ่ม เพ่ือเงลี่ยนระหา่างการเงิดและงิดเสียง

แนะงุ่ม

เพ่ือย่ออวนเนอรตเฟสการโทรและกลับไงที่อวนเนอรตเฟสหลัก

ในโหมดส่านนัา

คุณสามารรโทรด้ายโทรศัพทตมือรือของคุณขณะงิดไมโครโฟนของระบ

บเครื่องเสียง แน่บลูทูิจะยังคงเใื่อมน่ออยู่ ในระหา่างการโทร

ให้กดงุ่มงรับระดับเสียงบนพางมาลัยเพ่ืองรับระดับเสียงการโทร
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คอลเซ็นเตอร์
• แนะคอลเา็นเนอรตในอวนเนอรตเฟสฟังกตใันอื่น ๆ

เพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสคอลเา็นเนอรต

คุณสามารรนวดน่อคอลเา็นเนอรตในอวนเนอรตเฟสนี้ได้

• กดงุ่มดอกจันบนพางมาลัยเพ่ือนวดน่อคอลเา็นเนอรต
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โทรศัพท์รถ

สํหรับการใใ้งานโทรศัพทตรร

คุณสามารรใใ้าวมการตดที่นวดนั้งในรรของคุณเพ่ือทํการโทรออก

รามรทงดูรายใื่อนวดน่อและงระาันวการโทรของคุณ

รายใื่อนวดน่อจะงระกอบไงด้ายรายใื่อนวดน่อในโทรศัพทตและรายใ่ือนว

ดน่อในรร นอกจากนั้น สามารรแนะ [ ]

เพ่ือบันททกรายใื่อนวดน่อในโทรศัพทตบลูทูิเง็นรายใื่อนวดน่อในรร

คุณสามารรสร้าง/ลบรายใ่ือนวดน่อในรรได้
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ระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน

หากฟังกตใัน T-Box ทํงานได้นามงกนว

ระบบโทรอันโนมันวกรณีฉุกเฉวนจะเรียกสายและส่งข้อคาามไงยังรายใื่อ

นวดน่อฉุกเฉวนของคุณโดยอันโนมันวเม่ือรุงลมนวรดัยทํงาน

เพ่ือแจ้งนํแหน่งและาันเาลาของการเกวดอุบันวเหนุ

เพ่ือให้คุณได้รับคาามใ่ายเหลืออย่างทันท่างที

หากน้องการใใ้ฟังกตใันนี้

น้องกรอกข้อมูลรายใื่อนวดน่อฉุกเฉวนที่แองพลวเคใัน MG Thailand

เม่ือผูกรรยนนตกับบัญใีของคุณ
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ระบบปรับอากาศ

แนะงุ่ม A/C บนคอนโาลกลางเพ่ือใใ้งานระบบงรับอากาศ

แรบสรานะระบบงรับอากาศจะงรากฏขท้นจากด้านล่างของหน้าจอ

สวิตชระบบปรับอากาศ

ผู้ใใ้งานสามารรเงิดระบบงรับอากาศโดยการกดสาวนใต

หลังจากเงิดระบบงรับอากาศแล้า

ผู้ใใ้งานสามารรเงลี่ยนรูงแบบการงรับอากาศได้

สวิตช์ A/C

กดสาวนใต A/C เพ่ือเงิดคอมเพรสเาอรตของระบบงรับอากาศ

อุณหภูมิภายนอก

แสดงอุณหดูมวดายนอกรร

การปรับอุณหภูมิ

สามารรงรับแรบเล่ือนงรับอุณหดูมวเพ่ือนั้งระดับคาามเย็น

(อุณหดูมวระบบงรับอากาศ)

การปรับแรงลม

แนะที่งุ่มเพว่มและลดแรงลมเครื่องงรับอากาศเพื่องรับแรงลมระบบงรั

บอากาศ
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โหมดเป่าลม

สามารรเงิดหรืองิดใ่องลมได้โดยแนะด้านบน/นรงกลาง/

ด้านล่างของใ่องลม โงรดเลือกโหมดเง่าลมที่เหมาะสม

โหมดหมุนเวียนอากาศ

แนะที่ไอคอนการหมุนเาียนอากาศดายใน

และการหมุนเาียนอากาศดายนอกรรเพ่ือเลือกโหมดการหมุนเาียนอา

กาศ

การไล่ฝ้า/หมอกกระจกบังลมหน้า

กดงุ่มไล่ด้า/

หมอกกระจกบังลมหน้าบนคอนโาลกลางเพ่ือเงิดใใ้งานฟังกตใันการไล่

ด้า/หมอกกระจกบังลมหน้า

การไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง

กดงุ่มไล่ด้ากระจกบังลมหลังบนคอนโาลกลางเพื่อเงิดใใ้งานฟังกตใันก

ารไล่ด้ากระจกบังลมหลัง
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PASSION SERVICE

แนะที่ [Passion Service] เพ่ือเข้าเมนูการบํรุงรักษา 1. แนะ เพ่ือเข้ารายการศูนยต MG

2. แนะ เพ่ือเข้ารายการนัดหมาย

3. แนะ เพ่ือเข้างระาันวการบํรุงรักษา

4. แนะ เพ่ือนวดน่อคอลเา็นเนอรตและจองโมบายเาอรตาวส.
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ไปยังศูนย์บริการ MG

แนะ เพ่ือค้นหาใื่อศูนยต MG

ค้นหาศูนยต MG ที่คุณน้องการ แนะศูนยต MG เพ่ือค้นหาบนแผนที่

การนัดหมาย

แนะ เพ่ือเรว่มการนํทาง
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ประวัติการบํรุงรักกา

แนะศูนยต MG ด้านา้าย เงล่ียนเพื่อแสดงงระาันวการบํรุงรักษาน่าง ๆ
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สภาพอากาศ

แนะที่โมดูลสดาพอากาศในหน้าโฮมเพ่ือเข้าสู่หน้าสดาพอากาศ

คุณสามารรดูรายงานสดาพอากาศงัจจุบันและการพยากรณตอากาศใน

4 าันข้างหน้าได้ คุณสามารรเงล่ียนเมืองเพ่ือค้นหาเมืองที่คุณน้องการ
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ค้นหาสถานที่ การตั้งค่าสภาพอากาศ
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ไลฟ์สไตล์

ไลฟ์สไนลตแนะที่ [ไลฟ์สไนลต] ในหน้าโฮม

ผู้ใใ้งานสามารรเลือกท่ีจะเข้าสู่ 'ข่าา' หรือ 'ลอนเนอรี'

เลือกรายการที่แนกน่างเพ่ือดูเนื้อหาที่เก่ียาข้อง

ผู้ใใ้งานยังสามารรนวดนามหมาดหมู่ที่สนใจ
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เข้าสู่หน้าข่าว รายละเอียดข่าว
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เข้าสู่หน้าลอตเตอรี ติดตามหมวดหมู่ท่ีสนใจ
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กล่องจดหมาย

แนะ [กล่องจดหมาย]

ในอวนเนอรตเฟสหลักเพื่อเข้าอวนเนอรตเฟสกล่องจดหมาย

าท่งงระกอบไงด้าย แผนการเดวนทาง ข้อมูล POI ข้อคาาม และข่าา

MG

แผนการเดินทาง

• แสดงแผนการเดวนทางที่ได้รับ

• งัดไงด้านา้ายเพ่ือลบแผนการเดวนทางในงัจจุบัน

• แนะ เพ่ือไงที่ POI

ของแผนการเดวนทางด้ายระบบนํทาง
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POI

• แสดง POI ที่ได้รับ

• งัดไงด้านา้ายเพ่ือลบ POI ในงัจจุบัน

• แนะ เพ่ือไงที่ POI ด้ายระบบนํทาง

ข้อความ

• แสดงข้อคาามที่ได้รับ

• ข้อคาามที่ยังไม่รูกอ่านจะรูกไฮไลนตไา้

• งัดไงด้านา้ายเพ่ือลบข้อคาาม
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ข่าวสาร MG

• แสดงข่าา MG ที่ได้รับ
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การตั้งค่า

แนะที่การน้ังค่าในเมนูเพื่อเข้าสู่หน้าการน้ังค่า
1. บลูทูิ

2. ดาษา

3. เสียง

4. หน้าจอแสดงผล

5. เาลา
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6. ระบบผู้ใ่ายเสียง

7. คู่มือผู้ใใ้งาน

8. พ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล USB

9. ระบบ

10. อัพเกรด

11. เก่ียากับ MG



การตั้งค่า

59

บลูทูธ

1. [ ] ผู้ใใ้งานสามารรเลือกท่ีจะเงิด/

งิดบลูทูิได้

2. [ ] ผู้ใใ้งานสามารรลบอุงกรณตบลูทูิได้
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ภากา

คุณสามารรเลือกดาษาไทยหรือดาษาอังกฤษเง็นดาษาระบบได้
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เสียง

1. สนามเสียง • แนะ “ " เพ่ืองรับนํแหน่งจุดศูนยตกลางของสนามเสียง

• แนะงุ่มรีเา็นเพ่ือรีเา็นนํแหน่ง
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2. เสียงเอฟเฟค

คุณสามารรนั้งค่าโหมดเสียงนามที่น้องการ
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3 ระดับเสียง

• SVC

การใดเใยเสียงนามคาามเร็ามี 3 ระดับ: น่ํ งกนว และสูง

เลือกระดับที่น้องการ หรืองิดการทํงาน
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• ระดับเสียงแจ้งเตือน

ระดับเสียงแจ้งเนือนมีอยู่ 2 ระดับ: น่ํและสูง

• การแจ้งเตือนระบบ

การแจ้งเนือนระบบมีอยู่ 2 ระดับ: น่ํและสูง

เลือกระดับที่น้องการ หรืองิดการทํงาน

• ระดับเสียง

สามารรงรับระดับเสียงเพื่อใดเใยคาามบกพร่องของเสียงทุ้ม

และเสียงแหลมขณะอยู่ที่ระดับเสียงน่ํ

• โทรศัพท์

แนะเพ่ืองรับระดับเสียงโทรศัพทต

• เสียงพูดของระบบ

แนะเพ่ืองรับระดับเสียงของระบบส่ังการด้ายเสียงและระบบน

ํทาง

• ส่ือ

แนะเพ่ืองรับระดับเสียงส่ือ
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หน้าจอแสดงผล

• แนะ [หน้าจอแสดงผล]

เพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสการนั้งค่าหน้าจอแสดงผล

จากนั้นคุณก็จะสามารรน้ังค่าหน้าจอในอวนเนอรตเฟสนามคาาม

น้องการของคุณ

• คาามสา่างจอดาพ:

แนะและลากเคอรตเาอรตเพ่ืองรับคาามสา่างของหน้าจอ

• โหมดคาามสา่าง: คุณสามารรเลือก [อันโนมันว] [กลางาัน] หรือ

[กลางคืน] เพ่ืองรับคาามสา่างของหน้าจอนามคาามน้องการ
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เวลา

• รูงแบบเาลา เลือกรูงแบบเาลา 12 ใั่าโมงหรือรูงแบบเาลา

24 ใั่าโมงนามคาามน้องการหรือคาามใอบของคุณ

• เขนเาลาอันโนมันว: เงิด/งิดการใใ้งานเขนเาลาอันโนมันว

• าันที่และเาลา: กํหนดาันและเาลาของระบบด้ายนนเอง

• เขนเาลา: เลือกเขนเาลาด้ายนนเอง



การตั้งค่า

67

คู่มือผู้ใช้งาน

คุณสามารรเลือกส่านที่คุณน้องการอ่าน
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พื้นที่จัดเก็บข้อมูล USB

ดูรายละเอียดของพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล USB
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ระบบ

แนะ [การนั้งค่า] เพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสการนั้งค่าระบบ

าท่งคุณสามารรดูและนั้งค่าสดาพพ้ืนฐานและฟังกตใันของระบบ

[รีเซ็ต]: แนะเพ่ือคืนค่าโรงงาน/ระบบ/รรยนนต

[ข้อมูลเวอร์ชัน]: แนะเพ่ือดูรายละเอียด
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อัพเกรด

คุณสามารรเลือกอังเดนระบบของคุณได้หากมีเาอรตใันใหม่ให้อังเดน
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เกี่ยวกับ MG

สามารรอ่านนโยบายคาามเง็นส่านนัาและเง่ือนไขการใใ้บรวการ
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ต้ังค่ารถยนต์

โงรดแนะท่ีการน้ังค่ารรยนนตในเมนูเพื่อเข้าสู่หน้าการน้ังค่ารรยนนต

ระบบไฟรถ

แนะที่ระบบไฟรรเพื่อเข้าหน้าการน้ังค่าไฟรรและทํการนั้งค่าไฟรร

ไฟส่องทางเข้าบ้าน

แนะเพ่ือกํหนดระยะเาลาการเงิดไฟไา้หลังจากดับเครื่องยนนตและล็อ

ครรแล้า
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ค้นหารถ

เมื่อใช้ฟังก์ชันค้นหารถในการไปข้ึนรถ รถจะทํการระบุตํแหน่ง

พวงมาลัยเพาเวอร์ไฟฟ้า (EPS)

แนะ EPS เพ่ือเข้าสู่หน้าการนั้งค่า EPS เพ่ือนั้งค่า EPS

เลือกน้ํหนักพางมาลัยที่เหมาะสมจากนัาเลือก
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ระบบนํทาง

แองพลวเคใันนํทางออกแบบมาเพ่ือให้การนํทางที่ใใ้งานง่ายและสะ

ดากสํหรับการขับขี่งระจําันของคุณ

ระบบนํทางแบบครบางจรจะนํมาาท่งงระสบการณตในรรที่น่าเใื่อรือ

ที่สุดและบรวการคลาาดตที่แข็งแกร่ง

โดยมีเส้นทางที่เใื่อรือได้และข้อมูลเก่ียากับสดาพการจราจรในงัจจุบัน

เพ่ือให้คุณทราบา่าจะเกวดอะไรขท้นระหา่างทาง

ระบบทํงานจะมีงระสวทิวดาพสูงสุดเม่ือใใ้งานร่ามกับบรวการคลาาดต

แน่ยังสามารรได้รับการนํทางท่ีราบรื่นและเน็มรูงแบบเม่ือไม่สามารรเ

ใื่อมน่อคลาาดตได้

การเปิดใช้งานแอปพลิเคชันนํทาง

แนะไอคอนระบบนํทางบนหน้าจอแสดงผลหลักเพ่ือเงิดใใ้งานแองพ

ลวเคใันนํทาง

โดยจะมีการแนะนํผลวนดัณฑตเม่ือใใ้งานแองพลวเคใันนํทางเง็นครั้งแ

รก



ระบบนํทาง

75

หน้าจอหลักของระบบนํทาง

ข้อมูลการนํทางจะแสดงแบบเน็มจอบนหน้าจอกลางเพ่ือแสดงแผนที่

แบบโน้นอบขนาดใหญ่และมีการบอกทวศทางที่ใัดเจน

าท่งสามารรดูได้อย่างง่ายดายจากที่นั่งผู้ขับ

โหมดการขับข่ีแบบอวสระ

1. งุ่มค้นหา - แนะงุ่มแา่นขยายเพื่อเงิดใ่องค้นหา

2. งุ่มรายการโงรด - แนะงุ่มรายการโงรดเพ่ือเข้ารทงรายการ

POI ที่คุณบันททกไา้ รามรทงที่อยู่บ้าน/ที่ทํงาน

3. งุ่มอ่ืน ๆ – แนะงุ่มนี้เพ่ือใใ้งานฟังกตใันการนํทางอ่ืน ๆ

1) งุ่มนั้งค่า – งรับการนั้งค่าน่าง ๆ ของระบบนํทาง

2) งุ่มเหนุการณตจราจรใกล้เคียง -

เงิดรายการเหนุการณตจราจรแบบเรียลไทมตเพ่ือรับรู้สด

าพการจราจรรอบรรของคุณได้ดีขท้น

3) แสดงระยะทางที่สามารรขับได้ด้ายไฟฟ้า –

แนะเพ่ือแสดงพื้นท่ีที่สามารรขับไงรทงได้บนแผนที่นาม

ระดับแบนเนอรี่งัจจุบัน

4. งุ่มย่อ/ขยาย - สามารรขยายหรือย่อมุมมองแผนที่

5. ทวศทาง CVP - ทวศทางที่รรของคุณกํลังมุ่งไง

6. ง้ายรนนงัจจุบัน - ใ่ายให้คุณรับรู้ใื่อของรนนงัจจุบัน

7. ไอคอน CVP - นํแหน่งรรของคุณบนแผนที่

ค้ น
หา
รายการโปร
ดอื ่
นๆ

ขยาย
ย่ อถนนปั จจ

ุ บั น
ทิ ศทาง
CVP

ตําหน่ งรถปั จจุ
บั น (CVP)

ปุ ่ มลั ดสํหรั บ
บ้ าน/ที ่ ทํงาน

เหตุ การณ์ จรา
จรใกล้ เคี ยง
การเดิ นทางเป็ นกลุ
่ มตั ้ งค่ า
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การค้นหา

เลือก าวิีที่ใ่ืนใอบ เพ่ือทํการค้นหาจุดหมายงลายทางในใ่องค้นหา

ค้นหาสรานที่ใ๊องง้ิงและร้านอาหารโดยใใ้หมาดหมู่ POI

หรือค้นหาา่ามีอะไรอยู่ในพ้ืนที่โดยเพียงแค่เลื่อนดูแผนที่

คุณสามารรค้นหาสว่งที่น้องการได้อย่างราดเร็าด้ายาวิีการค้นหาที่สะดา

กและหลากหลาย

ช่องค้นหา

ไม่า่าคุณจะอยู่ที่ใด

คุณสามารรค้นหาสว่งที่น้องการได้นลอดเาลาผ่านใ่องค้นหาโดยอาศัยร

ายการค้นหาจํนานมาก

าท่งจะได้รับคํแนะนํที่เก่ียาข้องขณะง้อนข้อมูลเพื่อใ่ายค้นหาสว่งท่ีน้อ

งการได้เร็ายว่งขท้น

แนะไอคอนค้นหา
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ง้อนข้อมูลด้ายแง้นพวมพต

เลือกจากคํแนะนํอันโนมันว

เลือกจากผลการค้นหา

แนะเพ่ือเรว่มการนํทาง
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การค้นหาด้วยการป้อนข้อมูลด้วยเสียง

แนะงุ่มคํสั่งเสียงบนพางมาลัย

ระบบนํทางจะฟังคํสั่งเสียงของคุณเพ่ือใ่ายค้นหาขณะขับรรโดยไม่น้

องใใ้มือบังคับ สามารรค้นหาที่อยู่หรือจุดที่น่าสนใจด้ายเสียงพูด

เพ่ือให้ผู้ขับใส่ใจกับการขับขี่

โงรดดูที่ "คํสั่งเสียงที่ใใ้บ่อย"
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การค้นหาจากล่าสุด

สามารรค้นพบจุดหมายงลายทางที่เคยไงมาก่อนหน้านี้อย่างราดเร็า

โดยแนะใ่องค้นหาแล้าแนะ "ล่าสุด" เลือก POI

หรือท่ีอยู่จากจุดหมายงลายทางก่อนหน้าแล้าเรว่มขับรร

แนะ "ล่าสุด"

เลือกจากจุดหมายล่าสุด
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การค้นหาจากรายการโปรด

ไม่พลาดสรานที่ที่คุณใอบ

สามารรเก็บจุดหมายงลายทางที่คุณใอบและเข้ารทงได้อย่างง่ายดายจา

กหน้าจอหลักหรือหน้าจอค้นหา

โดยไม่น้องค้นหาและง้อนข้อมูลอีกน่อไง—

เพียงแค่แนะไม่กี่ครั้งแล้าเดวนทางได้ แนะ "รายการโงรด"

เลือกจากสรานที่โงรด
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การค้นหาจากหมวดหมู่ POI

สามารรค้นดูรายการคํแนะนํที่เกี่ยาข้องได้อย่างราดเร็าโดยไม่น้องง้

อนรายละเอียดใดๆ

สามารรเข้ารทงรายการคํแนะนํในบรวเาณใกล้เคียงสํหรับหมาดหมู่

POI ยอดนวยมเพียงงลายนว้าสัมผัส

เลือกหนท่งหมาดหมู่ – ที่จอดรร

เลือก "ที่จอดรรท้ังหมด"

เลือกที่จอดรรแห่งหนท่งและแนะเพ่ือเรว่มการนํทาง
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การค้นหาจาก MG SmARt LIfE ONlINE SERVICES

MG ร่ามมือกับพันิมวนรผู้ให้บรวการในท้องรว่นที่ดีที่สุด

เพ่ือให้คาามใ่ายเหลือเก่ียากับไลฟ์สไนลตท่ีทันสมัยท่ีสุด

รามรทงสรานีใารตจ EV ร้านอาหาร โรงแรมและผู้จํหน่ายรรยนนตเอ็มจี

MG Smart Life Contents
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แสดง POI บนแผนท่ี

ไม่น้องค้นหารายละเอียดจุดหมายจากหลายๆ แอง

เพราะทั้งหมดนี้สามารรแสดงอยู่ในหน้าเดียาได้อย่างสะดากสบาย

ระบบนํทางจะแสดงร้านกาแฟ ร้านอาหาร และอ่ืน ๆ

ที่ใกล้ที่สุดบนแผนที่แบบโน้นอบเสมอ เลือกหมาดหมู่ POI

ที่สํคัญที่สุดจากเมนู "Options (นัาเลือก)"

และจะเห็นหมาดหมู่เหล่านี้บนแผนที่เสมอไม่า่าคุณจะอยู่ที่ใด

หมาดหมู่ POI
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การจราจร

ในมุมมองแผนที่ แนะไอคอน เพ่ือเข้าสู่การนั้งค่าการจราจร

จากนั้น เงิดฟังกตใัน "เงิดการจราจร"

คุณจะสามารรรับรู้สดาพการจราจรที่อังเดนนามเาลาจรวงและเหนุการ

ณตจราจรรอบรรได้เสมอ

การจราจรจะได้รับการนราจสอบและอังเดนอยู่นลอดเาลาระหา่างการ

ขับรร เพ่ือให้ผู้ขับทราบสดาพการจราจรข้างหน้า

มีสดาพการจราจรล่าสุดสํหรับรนนฟรีเายต รนนสายหลัก

รนนเล็กและเส้นทางท่ีมีงระสวท วิดาพสูงสุดให้เลือก

ทั้งหมดนี้คํนาณนามเาลาจรวง

เงิด/งิดการจราจร
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บริเวณใกล้เคียง

แนะไอคอน ก่อน จากนั้นแนะไอคอน

ในหน้าจอหลักของระบบนํทาง

คุณจะสามารรค้นหาในเส้นทางหรือบรวเาณใกล้เคียงเพ่ือาางแผนการเ

ดวนทางล่างหน้า

การจราจร

บรวเาณใกล้เคียง
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การนํทางแบบแอคทิฟ (ACtIVE GuIdANCE)

หน้าจอจะแสดงคํแนะนํแบบ turn-by-turn ที่ใัดเจนและเข้าใจง่าย

และส่งเสียงคํแนะนํผ่านลํโพงของรรยนนตเพ่ือให้คุณทราบา่าน้องไง

ที่ใด

คํแนะนํท่ีเข้าใจง่ายจะใ่ายให้คุณทราบา่าคารเลี้ยาไงทางใดและเมื่อ

ใด เพ่ือใ่ายลดคาามเครียดในการขับรร

การนํทางแบบแอคทวฟ (Active Guidance)

1. แรบนํทาง (สัญญาณเนือนการเลี้ยา) -

สัญญาณเนือนนี้จะใ่ายให้คุณเข้าใจอย่างใัดเจนสํหรับการเลี้ย

งรัดไง รามรทงงระเดทของการเลี้ยา ระยะทางไงรทงจุดเลี้ยา

และใื่อของรนนท่ีคุณจะไงน่อหลังจากผ่านจุดเล้ียา

2. การนํทางเลน -

คุณกังาลา่าจะใใ้เลนใดเพ่ือการเลี้ยารัดไงหรือไม่

คุณสามารรลองใใ้เครื่องมือนํทางเลนที่มีงระโยในตและแม่นย

ํนี้

ให้เดวนทางนามเลนที่ไฮไลนตเพ่ือการดํเนวนการท่ีรูกน้องน่อไง

3. คาามเร็าจํกัด - คุณกังาลา่าจะขับรรเร็าเกวนกํหนดหรือไม่

ระบบนํทางจะส่งสัญญาณเนือนคาามเร็าจํกัดที่แม่นยํสํหรั

บรนนงัจจุบันโดยไม่น้องกังาลใจ

ออกจากการนํทา
ง

าถบนํทางการนํทางเล
น

าถบกา
รเดิ น
ทาง

ระยะทางที ่ เ
หลื อ

ทิ ศทาง
CVP

ถนนปั จจุ
บั น

ความเร็ วจํ
กั ด

าถบกา
รเดิ น
ทางแ
รบกา
รเดวน
ทาง

ไอคอนเ
หตุ กา
รณ์ จร
าจร
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4. ETA และระยะทางที่เหลือในการเดวนทาง -

หากคุณน้องการทราบระยะทางและระยะเาลาไงรทงจุดหมาย

ส่านนี้จะให้ข้อมูลท้ังหมดเก่ียากับการเดวนทางที่คุณน้องการทร

าบ

5. แรบการเดวนทางและไอคอนเหนุการณตจราจร -

แรบอะนาล็อกจะแสดงสรานะการจราจรแบบเรียลไทมตนลอด

การเดวนทาง สีน้ํเงวนหมายรทงการจราจรที่คล่องนัา

สีเหลืองและสีแดงหมายรทงการจราจรที่นวดขัดและการจราจรที่

นวดขัดอย่างรุนแรง

ไอคอนท่ีแนกน่างกันบนแรบนี้แสดงา่ามีเหนุการณตจราจรเกวดขท้

นข้างหน้าเส้นทางของคุณ คุณสามารรเนรียมการก่อนได้
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หลีกเล่ียงถนนบางช่วง

ในโหมดการนํทางแบบแอคทวฟ:

แนะไอคอนรายการเลี้ยา

แนะไอคอนแก้ไข

แนะไอคอนลบ
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แนะเพ่ือยืนยัน เรว่มเงล่ียนเส้นทางใหม่
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การเพิ่ม/แก้ไขจุดแวะ

กรณีน้องการแาะพักระหา่างทาง

การแาะพักระหา่างทางเง็นเรื่องง่ายมาก

สามารรเพว่มจุดแาะบนเส้นทางของคุณหรือใกล้กับจุดหมายงลายทาง

จากนั้นระบบนํทางจะกํหนดเส้นทางใหม่ให้คุณ

โดยไม่จํเง็นน้องค้นหาเส้นทางการขับข่ีสํหรับแน่ละจุดหมาย

เม่ือไงรทงจุดแาะ

ระบบจะนํทางไงยังจุดหมายรัดไงโดยอันโนมันวโดยไม่น้องง้อนข้อมูลเ

พว่มเนวมใดๆ

ในโหมดการนํทางแบบแอคทวฟ:

แนะไอคอนค้นหา

ง้อนหรือเลือกจุดหมาย – เลือก "อาหาร"
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เลือก "บารบีควา"

เลือก POI

แนะ "เพว่มลงในการเดวนทาง"

เพว่มจุดแาะเรียบร้อย
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บัตรจุดหมายปลายทาง

ฟังกตใันนี้ทํให้การไงที่ทํงานและการขับรรกลับบ้านทุกาันสะดากยว่ง

ขท้น

สามารรนั้งค่าบันรจุดหมายงลายทางเพ่ือใใ้ฟังกตใันการนํทางแบบาัน

ทัใบนหน้าจอหลัก ไม่า่าคุณจะอยู่ที่ใด

จะทราบเาลาการขับขี่โดยงระมาณและนัาเลือกเส้นทางไงยังสรานที่ท่ี

สํคัญที่สุดสํหรับคุณเสมอ

บันรจุดหมายงลายทาง
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คุณสามารรนั้งค่าจุดหมายงลายทางด้ายนนเองในหน้าจอหลักของระบ

บนํทางนามข้ันนอนน่อไงนี้: แนะ “ ” -> “ ” ->

“บันรจุดหมายงลายทาง”

คุณสามารรนั้งค่าและแก้ไขท่ีอยู่ได้ในใ่องด้านล่าง "บ้าน" และ "

ที่ทํงาน"

คุณยังสามารรรีเา็น "ที่ทํงาน" เง็นสัญลักษณตน่าง ๆ

ได้นามคาามน้องการ

นั้งค่าบันรจุดหมายงลายทาง

ง้อนข้อมูลจากแง้นพวมพตหรือรายการโงรด
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ตัวเลือกและการตั้งค่า

แนะไอคอน เพ่ือเข้าสู่เมนู "นัาเลือก" าท่งจะแสดงนัาเลือกน่อไงนี้:

• ทวศทางแผนที่

• เงิด/งิดการจราจร

• แสดงบนแผนที่

• แก้ไขจุดหมาย

• การนั้งค่า EV

• การนั้งค่าเพว่มเนวม

ทิศทางแผนท่ี

แนะไอคอนเพ่ือเงลี่ยนงระเดทแผนที่ จากนั้น

ไอคอนและสัญลักษณตจะอังเดนนาม าท่งมีการนั้งค่าดังนี้:

• 3D หัารรใ้ีขท้น: แผนที่ 3D แบบมุ่งหน้าขท้น ในโหมดนี้

ไอคอนนํแหน่งงัจจุบันจะมุ่งหน้าไงด้านบนเสมอ

และแผนที่จะหมุนนาม

• 2D หัารรใ้ีขท้น: แผนที่ 2D แบบมุ่งหน้าขท้น ในโหมดนี้

ไอคอนนํแหน่งงัจจุบันจะมุ่งหน้าไงด้านบนเสมอ

และแผนที่จะหมุนนาม

• 2D ใี้ขท้นทวศเหนือ: แผนที่ 2D แบบใ้ีขท้นทวศเหนือ ในโหมดนี้

เม่ือรรเล้ียาา้ายและขาา

ไอคอนนํแหน่งงัจจุบันจะเงลี่ยนทวศทางนาม

ระบบอาจเงล่ียนไงใใ้แผนท่ี 2D

แบบใ้ีขท้นทวศเหนือโดยอันโนมันวนามระดับการาูมของแผนที่ 2D

แบบหัารรใ้ีขท้นและแผนที่ 3D แบบหัารรใ้ีขท้น
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เปิด/ปิดการจราจร

แนะเพ่ืองิด/เงิดนัาเลือก“ แสดงการจราจรบนแผนท่ี”

แสดงบนแผนที่

คุณสามารรเลือกที่จะแสดงไอคอน POI อ่ืน ๆ บนแผนที่ของคุณ

แสดงบนแผนที่

แก้ไขจุดหมาย

โงรดดูที่ "การเพว่ม/แก้ไขจุดแาะ"
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การตั้งค่าเพิ่มเติม

แนะ และเลือก "การนั้งค่าเพว่มเนวม"

เพ่ืองรับฟังกตใันน่อไงนี้นามการน้ังค่าการนํทาง:

• บันรจุดหมายงลายทาง

• การนั้งค่าแผนท่ี

• การนั้งค่าการนํทาง

• การนั้งค่าการแจ้งเนือน

• การจัดการงระาันว

• เก่ียากับ

บัตรจุดหมายปลายทาง

โงรดดูที่ "บันรจุดหมายงลายทาง"

การตั้งค่าแผนที่

แนะเพ่ือเลือกการน้ังค่าแผนที่พ้ืนฐานที่จะแสดง:

• สีของแผนที่ - เลือกจากนัาเลือกสีแผนท่ีสามแบบ:

o อันโนมันว: เลือก "อันโนมันว"

เพ่ือเงลี่ยนโหมดโดยอันโนมันวนามสดาพแสง

o กลางาัน (สีอ่อน)

o กลางคืน (สีเข้ม)

• จุดสังเกน 3D (ค่าเรว่มน้น "เงิด") -

การนั้งค่านี้สามารรเงิดหรืองิดได้ เม่ืออยู่ในสรานะเงิด

ระบบจะแสดงจุดสังเกน 3D

ทั้งหมดบนแผนท่ีขณะาูมเข้าจากระดับ 5 ขท้นไง

• สว่งก่อสร้าง 3D (ค่าเรว่มน้น "งิด") -

การนั้งค่านี้สามารรเงิดหรืองิดได้ เม่ืออยู่ในสรานะเงิด

ระบบจะแสดงสว่งก่อสร้าง 3D

ทั้งหมดบนแผนท่ีขณะาูมเข้าจากระดับ 3 ขท้นไง

• คาามเร็าจํกัด (ค่าเรว่มน้น "เงิด") –
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การนั้งค่านี้สามารรเงิดหรืองิดได้เพื่อคาบคุมการแสดงข้อมูลค

าามเร็าจํกัด

การตั้งค่าการนํทาง

แนะเพ่ือเข้ารทงการนั้งค่าการนํทาง าท่งมีนัาเลือกดังนี้:

• าูมอันโนมันว (ค่าเรว่มน้น "เงิด") -

การนั้งค่านี้สามารรเงิดหรืองิดได้ เม่ืออยู่ในสรานะเงิด

ระบบจะงรับการาูมแผนที่เง็นระดับการาูมที่เหมาะสมโดยอัน

โนมันวเพ่ือดูรายละเอียดท่ีเพียงพอเม่ือรรยนนตใกล้รทงจุดเล้ียา

หลังจากผ่านจุดเลี้ยา

ระบบจะงรับระดับการาูมกลับสู่ระดับเดวมโดยอันโนมันว

• เส้นทางที่น้องการ: เส้นทางมีให้เลือกสองรูงแบบ:

เส้นทางที่เร็าที่สุดและเส้นทางที่เง็นมวนรกับสว่งแาดล้อม "

เส้นทางที่เร็าที่สุด" หมายรทงเส้นทางที่ใใ้เาลาเดวนทางน้อยที่สุด

และ "เส้นทางที่เง็นมวนรกับสว่งแาดล้อม"

หมายรทงเส้นทางที่งระหยัดน้ํมันมากที่สุด

• หลีกเลี่ยงเส้นทาง:

เลือกลักษณะของรนนเพ่ือหลีกเลี่ยงเส้นทาง เใ่น:

o ทางหลาง
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o รนนที่ยังไม่ได้ลาดยาง

o เลนคารตพูล

o ท่าเรือข้ามฟาก

o รนนที่เก็บค่าผ่านทาง

o อุโมงคต

o พรมแดนของงระเทศ

• เงล่ียนเส้นทางใหม่โดยอันโนมันว:

สามารรใใ้นัาเลือกน่อไงนี้เพ่ือเงลี่ยนเส้นทางใหม:่

o เงล่ียนไงเง็นเส้นทางที่ดีกา่าโดยอันโนมันว -

หากระบบนราจพบงัญหาการจราจรข้างหน้า

จะคํนาณเส้นทางใหม่และเงลี่ยนเส้นทางใหม่ให้โดยอั

นโนมันว

o รามก่อนเงลี่ยนเส้นทางใหม่ (ค่าเรว่มน้น "รูกเลือก") -

หากระบบนราจพบงัญหาการจราจรข้างหน้า

ระบบจะแสดงหน้าน่างง๊องอัพพร้อมรายละเอียดเกี่ยา

กับงัญหา

และคุณสามารรเลือกที่จะเงลี่ยนเส้นทางหรือยกเลวกไ

ด้

o ห้ามค้นหาเส้นทางที่ดีกา่า -

ระบบจะไม่ค้นหาเส้นทางที่ดีกา่า
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การตั้งค่าการแจ้งเตือน

แนะเพ่ือเข้าสู่หน้าจอการน้ังค่าการแจ้งเนือน

• การแจ้งเนือนคาามงลอดดัยทางรนน -

แสดงการแจ้งเนือนคาามงลอดดัยทางรนนข้างหน้า

• การแจ้งเนือนกล้องนราจจับการจราจร –

แสดงกล้องนราจจับการจราจรข้างหน้า

(อาจไม่สามารรใใ้งานได้ทุกงระเทศ)

• การแจ้งเนือนด่านเก็บค่าผ่านทาง –

แสดงด่านเก็บค่าผ่านทางข้างหน้า

• การแจ้งเนือนเหนุการณตจราจร -

แสดงเหนุการณตจราจรข้างหน้า

การจัดการประวัติ

แนะเพ่ือเข้าสู่นัาเลือกงระาันว าท่งมีนัาเลือกดังนี้:

• ลบจุดหมายล่าสุด - แนะ X เพ่ือลบจุดหมายล่าสุด

• ลบงระาันวการค้นหา - แนะ X เพ่ือลบงระาันวการค้นหา

• ลบรายการโงรด -

ลบรายการโงรดทั้งหมดที่คุณบันททกเพียงแนะครั้งเดียา
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เกี่ยวกับ

แนะเพ่ือแสดงข้อมูลาอฟนตแารต เใ่น:

• ข้อนกลงและเง่ือนไข

• คํใี้แจงสวทิว์ส่านบุคคล

• เาอรตใันระบบนํทาง

• เาอรตใันข้อมูลแผนท่ี

• าันหมดอายุของบรวการเใื่อมน่อ
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การเดินทางเป็นกลุ่ม

เกี่ยวกับฟังก์ชันการเดินทางเป็นกลุ่ม

การเดวนทางเง็นกลุ่มใ่ายให้คุณสามารรขับรรเง็นกลุ่มกับเพ่ือน

ครอบครัาหรือเพ่ือนร่ามงานได้อย่างสะดากสบาย

การแใรตจุดหมายงลายทางของการเดวนทางจะไม่ใใ่เรื่องยากอีกน่อไง

เพียงแค่สร้างกลุ่มใหม่หรือเข้ากลุ่มที่มีอยู่

ก็สามารรเพลวดเพลวนกับการเดวนทางได้

การเปิดใช้งานโหมดการเดินทางเป็นกลุ่ม

ในโหมดการนํทางงกนว สามารรแนะงุ่ม "การเดวนทางเง็นกลุ่ม"

เพ่ือเงิดใใ้งานโหมดการเดวนทางเง็นกลุ่มได้อย่างสะดาก

ในโหมดนี้ คุณสามารรสร้างกลุ่ม

เข้ากลุ่มอ่ืนหรือเข้ากลุ่มก่อนหน้านี้อีกครั้ง

และยังสามารรแสดงนํแหน่งของสมาใวกกลุ่มบนแผนที่ได้
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การสร้างทีมการขับรถใหม่

แนะ "สร้างทีมใหม่" เพ่ือเรว่มสร้างทีมใหม่

สามารรเงล่ียนใ่ือทีมและเาลาการลบทีมหรือใใ้ค่าเรว่มน้น แนะ "สร้าง"

อีกครั้งเพื่อสร้างทีมใหม่

เข้าทีมอื่น

หากน้องการเข้าทีมอ่ืนที่สร้างโดยคนอื่น เพียงแค่แนะงุ่ม "เข้าทีม"

จากนั้น ใส่รหัส PIN ที่รูกน้องของทีม



ระบบนํทาง

103

เข้าทีมก่อนหน้านี้

หากจํเง็นน้องเข้าทีมก่อนหน้านี้ สามารรแนะงุ่ม "เข้าอีกครั้ง"

รัดจากข้อมูลทีมก่อนหน้านี้ และน้องใส่รหัส PIN

ของทีมก่อนหน้านี้ด้าย

ค้นหาตํแหน่งของสมาชิกตามเวลาจริง

หากน้องการทราบนํแหน่งของสมาใวก

สามารรค้นหาบนแผนท่ีของคุณ

และแผนที่จะแสดงนํแหน่งแบบเรียลไทมตของสมาใวกที่ออนไลนตอยู่

แสดงข้อมูลทีม

คุณสามารรดูไอคอนและใื่อของสมาใวกกลุ่มบนหน้าแสดงข้อมูลทีม
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หากคุณเง็นเจ้าของทีม สามารรแนะงุ่มการนั้งค่า

เพ่ือแก้ไขข้อมูลทีมอีกครั้ง

คุณยังสามารรเลือกที่จะแสดงนํแหน่งแบบเรียลไทมตของสมาใวกทีมบ

นแผนที่หรือไม่
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แสดงข้อมูลสมาชิก

หากน้องการทราบข้อมูลเพว่มเนวมเกี่ยากับสมาใวกทีม

เพียงแค่แนะที่ไอคอนของสมาใวก จะแสดงข้อมูลนวดน่อ รุ่นรร

สีรรและระยะทางระหา่างสมาใวกกับคุณ

หากคุณเง็นเจ้าของทีม

คุณสามารรลบสมาใวกออกจากทีมงัจจุบันหรือน้ังสมาใวกเง็นเจ้าของใ

หม่ได้ด้ายการแนะนัาเลือก
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การจัดการการเดินทางของทีม

สว่งที่สํคัญที่สุดสํหรับทีมการขับรรคือการแบ่งงันคาามสนุกในการขับ

ข่ี โงรดม่ันใจา่าเรามีาวิีที่สะดากที่สุดในการบรรลุาันรุงระสงคตนี้

หากคุณเง็นเจ้าของทีม คุณสามารรแนะ "นั้งค่าการเดวนทางของทีม"

เพ่ือเพว่มจุดหมายและจุดแาะ (มากสุด 3 จุด)

หลังจากาางแผนการเดวนทาง แนะงุ่ม "ส่งให้ทีม"

เพ่ือแใรตการเดวนทางนี้กับทีมของคุณ

สมาใวกทีมของคุณจะได้รับแผนการเดวนทางที่คุณน้ังไา้และเรว่มนํทางไ

งยังจุดหมายงลายทางและจุดแาะที่น้ังไา้ล่างหน้า
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การรับแผนการเดินทาง

หากคุณเง็นสมาใวกทีม

คุณจะได้รับแผนการเดวนทางที่แใรตเง็นครั้งคราา

คุณสามารรแนะ "นราจสอบ"

เพ่ือดูรายละเอียดการเดวนทางทั้งหมดในหน้าการจัดการการเดวนทางขอ

งทีม หรืองิดและดูในดายหลัง โดยไม่น้องกังาลา่าจะพลาดข้อคาามนี้

เพราะจะมีสัญญาณเนือนบนงุ่มการเดวนทางเง็นกลุ่มเพ่ือเนือนคุณนลอ

ดเาลา
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การรับแผนการเดินทางใหม่

คุณสามารรเงรียบเทียบแผนการเดวนทางของทีมที่ได้รับก่อนหน้านี้กับ

แผนล่าสุดท่ีได้รับจากเจ้าของทีมได้อย่างง่ายดาย

เม่ือได้รับแผนการเดวนทางใหม่ คุณจะเห็นไอคอนอังเดนและเาลารับ

นอกจากนี้ คุณสามารรแนะ "ได้รับการเดวนทางใหม่"

เพ่ือเงิดหน้าแสดงรายละเอียดการเดวนทางเพ่ือดูรายละเอียด

เม่ือคุณพอใจกับแผนการเดวนทางใหม่แล้า คุณสามารรแนะ "ยอมรับ"

เพ่ือบันททกทับแผนเดวมท่ีได้รับ หรือแนะงุ่มงิดเพ่ือละเา้น
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คํถามท่ีพบบ่อย (FAQS)

ข้อมูลแผนท่ี

ลักษณะโครงข่ายรนนรามอยู่ในฐานข้อมูลแผนที่ของข้อมูลแผนท่ี

คุณลักษณะงระกอบด้ายใื่อรนน ที่อยู่รนน และข้อจํกัดในการเล้ียา

พ้ืนที่โดยละเอียดงระกอบด้ายรนนสายหลัก

รนนเล็กและรนนในใุมในท้ังหมด

พ้ืนที่โดยละเอียดรามรทงจุดที่น่าสนใจ (POI) เใ่น ร้านอาหาร สนามบวน

ินาคาร โรงพยาบาล สรานีนํราจ สรานีใารตจ

สรานท่ีท่องเที่ยาและโบราณสรานทางงระาันวศาสนรต

ฐานข้อมูลแผนที่อาจไม่รามข้อมูลพื้นที่ใหม่หรือข้อแก้ไขฐานข้อมูลแผน

ที่ที่เสร็จสว้นหลังจากาาดแผนที่นี้ ในพ้ืนที่แผนที่โดยละเอียด

ระบบนํทางจะให้การนํทางที่ครบสมบูรณต

โต้ตอบกับแผนท่ี

คุณสามารรโน้นอบกับจอแสดงผลระบบนํทางได้โดยการแนะพ้ืนที่น่า

ง ๆ ของหน้าจอ หากน้องดูแผนที่ สามารร:

• ขยายแผนที่:

o แนะ “+”

o กางนว้าใี้และนว้าหัาแม่มือออก

o แนะสองครั้งด้ายนว้ามือเดียา

• ย่อแผนท่ี:

o แนะ “-”

o งล่อยให้นว้าใ้ีและนว้าหัาแม่มือเข้าหากัน

o แนะด้ายสองนว้ามือ

• เลื่อนแผนที่:

o ลากหนท่งนว้ามือไงทางา้าย ขาา บนหรือล่าง

• หมุนแผนที่:

o าางนว้าหัาแม่มือและนว้าใี้บนแผนที่แล้าหมุนท้ังสองไงท

างา้ายหรือขาา
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• เงล่ียนระหา่างมุมมอง 2D และ 3D:

o าางสองนว้ามือบนแผนท่ีแล้างัดขท้นหรือลง

การปิดเสียง

ในโหมดการนํทางแบบแอคทวฟ

สามารรงิดเสียงเม่ือใใ้งานระบบนํทาง

แนะไอคอนลํโพงทางด้านขาา

การนํทางเลน

กรณีมีข้อมูลพร้อม แผนที่จะแสดงข้อมูลเลนของทางแยกข้างหน้า

การนํทางเลน
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มุมมองทางแยก

เม่ือกํลังขับรรอยู่บนทางด่านและเข้าใกล้ทางออก

ดาพเลนจะแสดงบนหน้าจอ

และรรยนนตจะน้องอยู่ในเลนนี้เพ่ือทํการเลี้ยารัดไง

มุมมองทางแยก

มุมมองจุดหักเล้ียว

เม่ือรรยนนตใกล้จะเลี้ยาและจุดเลี้ยารัดไงจะงรากฏขท้นอีกไม่นาน

เมนูจุดหักเลี้ยาจะแสดงไา้ด้านล่างเมนูการเลี้ยาหลัก

ระบบจะส่งเสียงเนือนการหักเล้ียาเพื่อเนือนา่าจะมีการหักเล้ียา

จุดหักเลี้ยา
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การซูมอัตโนมัติ

เม่ือกํลังจะเลี้ยา

แผนที่จะาูมเข้าโดยอันโนมันวเพื่อแสดงไอคอนรรยนนตและคํแนะนํรัด

ไงเพ่ือแสดงมุมมองที่ดีกา่าสํหรับการเล้ียา หลังจากเลี้ยาเสร็จ

ระบบจะกลับไงที่ระดับการาูมก่อนหน้า

กรณีไม่มีเส้นทางที่ดีกว่า

ระหา่างการนํทางแบบแอคทวฟ

หากระบบนราจพบา่ามีอุบันวเหนุเกวดขท้นข้างหน้า

แน่ไม่มีเส้นทางที่ดีกา่า

ระบบจะส่งเสียงเนือนและแสดงสัญญาณเนือนอย่างราดเร็า

การทํงานนี้เกวดขท้นเพียงครั้งเดียาน่อเหนุการณต

รายการทางออกทางด่วน

แนะไอคอนทางออกท่ีด้านขาาของใื่อรนนงัจจุบันด้านล่างแผนที่เพ่ือเ

งิดรายการทางออก

ไอคอนนี้จะแสดงเม่ือทางด่านมีทางออกที่ใัดเจนเท่านั้น

เม่ือขับรรบนรนนที่มีทางออกท่ีกํหนด

คุณอาจสามารรใใ้รายการทางออกได้

รายการทางออกจะแสดงจํนานทางออก

ระยะทางระหา่างนํแหน่งรรยนนตงัจจุบันกับทางออก

และจุดจอดรรที่อาจจะา่างอยู่และไงได้สะดาก เใ่น สรานีใารตจ

ร้านอาหารและที่พักอาศัย
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ทางออกทางด่าน

รายการทางออกทางด่าน

สัััาณเตือนเหตุการณ์จราจร

ระหา่างการนํทางแบบแอคทวฟและไม่แอคทวฟ

ไอคอนสัญญาณเนือนเหนุการณตจราจรและข้อมูลสดาพการจราจรจะแ

สดงบนแผนท่ี

สัญญาณเนือนอุบันวเหนุ
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เมนูการเลี้ยวถัดไป

ในระหา่างการนํทางแบบแอคทวฟ ลูกศรเลี้ยา ระยะทางจากจุดเลี้ยา

และใื่อรนนที่จะเลี้ยาเข้าสํหรับการเลี้ยารัดไงจะแสดงในเมนู "

การเลี้ยารัดไง" ที่ด้านบนของแผนที่ เาลาโดยงระมาณท่ีจะไงรทง

(ETA)

ระยะทางรทงจุดหมายและสัญญาณการจราจรจะแสดงที่ด้านขาาของแ

ผนที่

เมนูการเลี้ยารัดไง

การปิดการนํทางและการเดินทางต่อ

แนะไอคอนยกเลวกท่ีมุมขาาบนเพื่องิดการนํทางแบบแอคทวฟและ

กลับไงท่ีการนํทางแบบไม่แอคทวฟ

หากการนํทางแบบแอคทวฟรูกยกเลวกก่อนที่จะไงรทงจุดหมาย

หน้าน่างง๊องอัพจะงรากฏขท้นบนหน้าจอ คุณสามารรเลือกที่จะ "

เดวนทางน่อ" หรือไม่

หากการนํทางแบบแอคทวฟรูกยกเลวกก่อนหน้านี้

สามารรเดวนทางน่อได้โดยแนะนัาเลือกในหน้าน่างง๊องอัพ "

เดวนทางน่อ"

การงิดการนํทางและการเดวนทางน่อ
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ตัวเลือกเส้นทาง

สามารรดูเส้นทางการขับขี่ที่แนกน่างกันได้สามเส้นทางและเาลาโดยงร

ะมาณท่ีจะไงรทงจุดหมาย และเลือกเส้นทางที่คุณน้องการ

นัาเลือกเส้นทางของคุณจะพวจารณาการงิดรนนและสดาพการจราจรใ

นงัจจุบันด้าย คุณไม่น้องกังาลกับการงิดรนน

การเงลี่ยนเส้นทางใหม่และการจราจรที่ไม่คาดควด

แนะเส้นทาง

เลือกเส้นทาง
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เพิ่มลงในที่โปรด

แนะไอคอนที่โงรดเพ่ือเพว่ม POI งัจจุบันลงในที่โงรด

าวิีบันททกลงในที่โงรด

คํส่ังเสียงท่ีใช้บ่อย

• ขยายแผนที่

• ย่อแผนท่ี

• เงล่ียนเง็นโหมดการนํทาง

• ค้นหาโรงพยาบาล

• ค้นหาร้านอาหาร

• นั้งค่าที่อยู่บ้าน

• นั้งค่าที่อยู่ที่ทํงาน

• ค้นหาร้านอาหารนามเส้นทาง

• กลับบ้าน

• ไงที่ทํงาน

• ขยายแผนที่ให้ใหญ่สุด

• ยกเลวกเส้นทาง

• เงิดแผนที่
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ApplE CARPlAy & EASyCON

ApplE CARPlAy

1. เใื่อมน่อโทรศัพทต iPhone

กับระบบในรรยนนตโดยผ่านใ่องเสียบ USB สํหรับ Apple

CarPlay

2. การใใ้ CarPlay เใื่อมน่อโทรศัพทต iPhone

กับรรของคุณเง็นาวิีการเใื่อมน่อที่อัจฉรวยะและงลอดดัย

สามารรใใ้ CarPlay เพ่ือแสดงหน้าจอโทรศัพทต iPhone

บนหน้าจอดายในรรในระหา่างการขับรร

คุณสามารรขอเส้นทาง รับสาย/เรียกสาย รับส่งข้อคาาม

และฟังเพลงได้ เพ่ือให้คุณมีสมาิวในการขับรร

เพียงน้องเใื่อมน่อโทรศัพทต iPhone

ของคุณก็สามารรใใ้งานได้

3. ห้ามใใ้โทรศัพทตมือรือในระหา่างการขับรร

เพ่ือหลีกเลี่ยงอันนรายท่ีอาจเกวดขท้น
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4. แนะ เพ่ือกลับไงที่ระบบในรรยนนตจาก Apple

CarPlay

5. งลดการเใื่อมน่อโทรศัพทต iPhone เพ่ือออกจาก Apple

CarPlay

6. ผู้ใใ้งานน้องใใ้สายดาน้าแท้ หากใใ้สายดาน้าอ่ืน

เราไม่สามารรรับงระกันได้า่าจะใใ้งานฟังกตใันได้อย่างงกนว
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EASyCON 1. เใื่อมน่อโทรศัพทต Android

กับระบบในรรยนนตโดยผ่านใ่องเสียบ USB สํหรับ EasyCon

EasyCon บนรรยนนต MG รองรับระบบ Android เท่านั้น

2. EasyCon ได้รามฟังกตใันการนํทาง เล่นเพลง

สั่งการด้ายเสียงและโทรศัพทต

งัดไงด้านา้ายเพ่ือเข้าสู่หน้ารัดไงเพ่ือดูแองพลวเคใันเพว่มเนวม

3. คุณสามารรใใ้งุ่มลัด (เล่น/หยุด/รัดไง)

เพ่ือคาบคุมแหล่งเพลงในขณะนั้น

คุณสามารรกดงุ่มลัดของโมดูลโทรศัพทตเพ่ือเพว่มรายใื่อผู้นวดน่อ

VIP และเรียกสายด่าน
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แอปพลิเคชันมือถือ

สํหรับรรที่สามารรเใื่อมน่อกับอวนเนอรตเน็นได้

ผู้ใใ้งานสามารรสั่งการรรผ่านแองพลวเคใันมือรือได้

รามรทงดูสรานะรรยนนต าางแผนเส้นทางการเดวนทาง

นราจสอบนํแหน่งรร จัดการข้อมูลรร เง็นน้น

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ผู้ใใ้งานสามารรดาานตโหลดแองพลวเคใันได้ด้ายสองาวิีน่อไงนี้:

1. สแกนควาอารตโค้ดเพื่อรับลวงกตดาานตโหลด

2. ดาานตโหลดจากแองสโนรต

• สํหรับระบบงฏวบันวการ iOS

ผู้ใใ้งานสามารรค้นหาคํา่า “MG Thailand” ใน

App Store และทํการดาานตโหลดลงเครื่อง

• สํหรับระบบงฏวบันวการ Android

ผู้ใใ้งานสามารรค้นหาคํา่า “MG Thailand” ใน

Google Play Store และทํการดาานตโหลดลงเครื่อง

หมายเหต:ุ สํหรับระบบ IOS มือถือ ต้องเป็นระบบ IOS 12.0 หรือ

IOS 12.0 ขึ้นไปจึงจะสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันได้

หมายเหต:ุ สํหรับระบบ ANdRIOd มือถือ ต้องเป็นระบบ ANdROId

6.0 หรือ ANdROId 6.0 ขึ้นไป

จึงจะสามารถดาวน์โหลดและติดต้ังแอปพลิเคชันได้
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ลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้

อวนเนอรตเฟสหลักของแองพลวเคใัน

[ลงทะเบียน]

แนะ [เใื่อมน่อโดยใใ้หมายเลขโทรศัพทต]

ในอวนเนอรตเฟสของแองพลวเคใันเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสการเข้าสู่ระบบ

แนะ [สมัครนอนนี้ได้เลย] เพ่ือเข้าสู่อวนเนอรตเฟสการลงทะเบียน

ผู้ใใ้งานสามารรลงทะเบียนด้ายหมายเลขโทรศัพทตได้
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[เข้าสู่ระบบ]

หลังจากเสร็จสว้นการลงทะเบียนบัญใีแล้า ให้แนะ

[เใื่อมน่อโดยใใ้หมายเลขโทรศัพทต]

ในอวนเนอรตเฟสเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสการเข้าสู่ระบบ

ผู้ใใ้งานสามารรเข้าสู่ระบบของแองได้โดยการพวมพตหมายเลขโทรศัพทต

และรหัสผ่าน
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หน้าโฮม

แนะไอคอน [MG] ท่ีด้านล่างเพ่ือเข้าสู่อวนเนอรตเฟสหน้าโฮม

• ผู้ใใ้งานสามารรดูสรานะรรยนนตได้

• ผู้ใใ้สามารรล็อคหรืองลดล็อครรจากระยะไกลได้

• ผู้ใใ้งานสามารรเงิดระบบงรับอากาศล่างหน้าได้จากระยะไกล

ในาันที่อากาศร้อน

• ผู้ใใ้งานสามารรค้นหารรยนนตของนนได้อย่างราดเร็าในลานจอ

ดรรผ่านฟังกตใัน "ค้นหารรยนนต"

• ผู้ใใ้งานสามารรเลือกท่ีจะแสดงบรวการสํหรับเจ้าของรรยนนตบ

นหน้าโฮม
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การจัดการรถยนต์

แนะใ่ือรรในหน้าโฮมของแองเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสการจัดการรรยนนต

าท่งจะแสดงข้อมูลของรรยนนตที่ผู้ใใ้งานได้ผูกข้อมูลไา้

หากผู้ใใ้งานมีรรมากกา่าหนท่งคัน ให้แนะไอคอน [+] ที่มุมขาาบน

กรอกข้อมูลของรรที่จะเพว่มนามที่ระบบกํหนดเพ่ือทํการเพว่มรรยนนต

หลังจากนั้น

ผู้ใใ้งานก็จะสามารรเงล่ียนเง็นรรที่ใใ้ในงัจจุบันและทํการคาบคุมร

รได้อย่างอวสระ
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รีโมทควบคุม

เปิด/ปิด AC

1. แนะงุ่มเงิด/งิดระบบงรับอากาศ

2. กรอกหัสงระจํนัานามที่แองแจ้งขท้นมา

หากรหัสงระจํนัาผวดพลาด ให้พวมพตอีกครั้ง

3. เม่ือเาวรตฟเาอรตยืนยันรหัสงระจํนัาสํเร็จแล้า

รรจะดํเนวนการเงิด/

งิดระบบงรับอากาศและแองจะส่งข้อมูลกลับมา

หมายเหตุ: เมื่อเปิดระบบปรับอากาศ

เคร่ืองยนต์จะสตาร์ทขึ้นแต่ไม่สามารถขับเคล่ือนรถยนต์ได้

เมื่อปิดระบบปรับอากาศ เคร่ืองยนต์จะหยุดทํงาน

หมายเหตุ: หากรถไม่มีการใช้งานใดๆ ภายใน 10 นาที

จะดับเคร่ืองยนต์และปิดระบบปรับอากาศ
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การล็อค/ปลดล็อค

1. แนะไอคอน [ ]

2. กรอกหัสงระจํนัานามที่แองแจ้งขท้นมา

หากรหัสงระจํนัาผวดพลาด ใหก้รอกอีกครั้ง

3. เม่ือเาวรตฟเาอรตยืนยันรหัสงระจํนัาสํเร็จแล้า

รรจะดํเนวนการล็อค/งลดล็อคและแองจะส่งข้อมูลกลับมา
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ค้นหารถยนต์

• ระบบนํทาง

ฟังกตใันนี้ใใ้เพื่อค้นหารรยนนตในระยะสั้น ๆ

โดยจะกํหนดเส้นทางไงยังรรยนนต

• ไฟส่อง/เสียง

ฟังกตใันนี้เหมาะสมสํหรับผู้ใใ้งานที่ไม่สามารรหารรของนนเอ

งได้ เใ่น รรอยู่ในที่จอดรรใน้อาคาร เาลากลางคืน เง็นน้น

ให้แนะ [ไฟส่อง/เสียง] และใส่รหัสงระจํนัา

หลังจากยืนยันเสร็จแล้า

รรจะส่งเสียงและเงิดไฟเพ่ือใ่ายให้ผู้ใใ้งานสามารรหารรเจอ

แนะอีกครั้งเพ่ืองิดการใใ้งานฟังกตใัน
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สถานะรถยนต์

ผู้ใใ้งานสามารรแนะ [สรานะรรยนนต]

ในหน้าโฮมของแองเพ่ือนราจสอบสรานะรรยนนต

โดยหลักๆ แล้าจะเง็นการนราจสอบสรานะ เใ่น

สรานะการล็อคงระนู แรงดันลมยาง สรานะเครื่องยนนต

และรายการอ่ืนๆ

หากพบคาามผวดงกนวในรรยนนต

แองจะแสดงคาามผวดงกนวและสาเหนุที่เฉพาะเจาะจง

ผู้ใใ้งานสามารรไงที่ศูนยต MG ใกล้เคียงเพื่อนราจเใ็ครรยนนต

หากรรอยู่ในสรานะงกนว ผู้ใใ้งานสามารรใใ้รรยนนตได้อย่างงลอดดัย
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ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์

แนะ [ขอบเขนอวเล็กทรอนวกสต] ในอวนเนอรตเฟสหลักของแองพลวเคใัน

เ พ ื ่ อ เ ข ้ า อ ว น เ น อ ร ต เ ฟ ส ข อ บ เ ข น อ ว เ ล ็ ก ท ร อ น ว ก ส ต

ขอบเขนอวเล็กทรอนวกสตสามารรสร้างขอบเขนรักษาคาามงลอดดัยสํห

รับการใใ้งานรรยนนตและแสดงสรานะรรยนนตในแองอยู่นลอดเาลา

ผู้ใใ้งานสามารรนั้งขอบเขนอวเล็กทรอนวกสตไา้ที่บ้าน บรวษัท

โรงเรียนหรือนํแหน่งอ่ืนๆ โดยการเลือกขอบเขนที่น้องการ

กํหนดข้อคาามแจ้งเนือนเม่ือรรเข้าหรือออกพ้ืนที่ที่กํหนดไา้

หลังจากรรขับเข้าหรือออกพื้นที่ท่ีกํหนดไา้

สัญญาณรักษาคาามงลอดดัยจะแจ้งเนือนและแองจะส่ง SMS

ให้เจ้าของรร
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กุัแจดิจิทัล

แ น ะ [ก ุ ญ แ จ ด ว จ ว ท ั ล ]

ในหน้าโฮมของแองพลวเคใันเพ่ือเข้าสู่อวนเนอรตเฟสกุญแจดวจวทัล

แนะไอคอนบลูทูิเพื่อเใื่อมน่อบลูทูิ หลังจากเใื่อมน่อกับบลูทูิสํเร็จ

ระบบจะเข้าสู่หน้าท่ีแนกน่างกันนามสวท วิ์ของผู้ใใ้งานท่ีแนกน่างกัน

ห ล ั ง จ า ก ผ ู ้ ใ ใ ้ ง า น เ ง ิ ด ใ ใ ้ ง า น ก ุ ญ แ จ ด ว จ ว ท ั ล

สามารร ใใ ้ ก ุ ญแจด ว จ ว ท ั ล เพ ื ่ อ ล ็ อกและงลดล ็ อกงระน ู รร

เง ิ ดง ิ ด ไฟกะพร ว บและแนร และสนาร ต ท รรแบบไร ้ ก ุ ญแจ

และสามารรส่งกุญแจให้ผู้อ่ืนใใ้กุญแจดวจวทัลหรืองิดการใใ้งานกุญแจดวจวทัล

ได้ กรณีที ่ไม่มีสว ่งกีดขาางรอบรรและโทรศัพทตทํงานได้นามงกนว

กุญแจดวจวทัลจะสามารรงลดล็อกและล็อกงระนูรรได้นามงกนว

หากโทรศัพทตม ือรือทํงานไม่ เน็มงระสวทิวดาพหรือมีา ันรุ ใด ๆ

ท ี ่ อ า จน ั ดคล ื ่ น แม ่ เ หล ็ ก ไฟฟ ้ าห ร ื อง ั จจ ั ย รบกานอ ื ่ น ๆ

ระยะทางการทํงานของกุญแจดวจวทัลอาจส้ันลงหรืออาจเกวดงัญหาได้
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PASSION SERVICE

แ น ะ [Passion Service]

ในหน้าโฮมของแองพลวเคใันเพื่อเข้าอวนเนอรตเฟส Passion Service

ข ้ อ ม ู ล ก า ร บ ํ ร ุ ง ร ั ก ษ า จ ะง ร ะ ก อบ ไ งด ้ า ย บ ร ว ก า ร จ อ ง

ก า ร น ั ด ห ม า ย ข อ ง ฉ ั น ง ร ะ า ั น ว ก า ร บ ํ ร ุ ง ร ั ก ษ า

และบรวการใ่ายเหลือฉุกเฉวน
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บริการจอง

• แนะ [บรวการจอง] ในอวนเนอรตเฟส Passion Service

เพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสบรวการจอง

• ผู้ใใ้งานสามารรเลือกรรยนนตที่น้องการบํรุงรักษาได้ด้ายนนเอ

ง

• ผู้ใใ้งานสามารรแนะงุ่ม [ศูนยตบรวการ] หรือ [โมบายเาอรตาวส]

เพ่ือสร้างการนัดหมายใหม่นามข้ันนอน
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การนัดหมายของฉัน

• แนะ [การนัดหมายของฉัน] ในอวนเนอรตเฟส Passion Service

เพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสการนัดหมายของฉัน

• ผู้ใใ้งานสามารรดูข้อมูลรายการนัดหมาย มีสรานะ เใ่น ส่ง /

ใใ้บรวการอยู่ / บรวการเสร็จสมบูรณต / เสร็จสมบูรณต / ยกเลวก /

หมดอายุ

• ผู้ใใ้งานสามารรแนะงุ่ม [ไง]

เพ่ือแสดงเส้นทางที่าางแผนไา้บนแผนที่

• ผู้ใใ้งานสามารรแนะงุ่ม [ยกเลวก] เพ่ือยกเลวกออรตเดอรตนี้

• ผู้ใใ้งานสามารรแนะงุ่ม [การให้คะแนน]

เพ่ือให้คะแนนออรตเดอรตนี้
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ประวัติการบํรุงรักกา

• แนะ [งระาันวการบํรุงรักษา] ในอวนเนอรตเฟส Passion

Service เพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสงระาันวการบํรุงรักษา

าท่งจะแสดงรายการงระาันวการบํรุงรักษา

• แนะงุ่ม [+] ที่มุมขาาบน

กรอกข้อมูลเก่ียากับงระาันวการบํรุงรักษาท่ีจะเพว่มนามที่ระบ

บกํหนดเพ่ือทํการเพว่มงระาันวแนะงุ่ม [ให้คะแนนบรวการนี้]

เพ่ือให้คะแนนบรวการนี้
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ฟีด

1. เมนูลัดในแท็บคอมมวานวนี้

ผู้ใใ้งานสามารรเข้าสู่หน้าโบรใัารต

ทดลองขับและแบบสอบรามผ่านเมนูลัด

2. โพสนตในแท็บคอมมวานวนี้

ผู้ใใ้งานสามารรโพสนตเนื้อหา ดูโพสนตของผู้อ่ืน

นวดนามกันและกัน และ ฯลฯ ในคอมมวานวน้ี

3. แท็บกวจกรรม

บรวษัท MG

จะงระกาศกวจกรรมที่นีแ่ละผู้ใใ้งานสามารรลงทะเบียนเข้าร่า

มกวจกรรมได้

4. ข่าาสาร

ผู้ใใ้งานสามารรอ่านข่าาสารของบรวษัท MG ได้
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การเดินทาง

แนะไอคอน [ ] ที่ด้านล่างของแองเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสค้นหา POI

ผู้ใใ้งานสามารรค้นหา POI ที่ระบบแนะนํได้ เใ่น “ศูนยตบรวการ MG”

“ล้างรร” “ที่จอดรร” “ร้านอาหาร” “โรงดาพยนนรต” “ินาคาร”

“สรานีใารตจ” เง็นน้น

นอกจากนั้น ผู้ใใ้งานยังสามารรใส่ POI ที่น้องการด้ายนนเอง

• ผู้ใใ้งานสามารรแนะงุ่ม [ ] เพ่ือส่ง POI

ที่ค้นพบในการค้นหาไงยังระบบเครื่องเสียงในรร

จากนั้นจทงนํทางไงยัง POI ที่ได้รับ

• หากผู้ใใ้งานยังไมน้องการไงยัง POI ที่ค้นพบในการค้นหาทันที

ผู้ใใ้งานสามารรแนะ [ ] เพ่ือบันททก POI

ไงที่รายการโงรด แนะ “รายการโงรด” [ ]

ที่มุมขาาบนเพ่ือดูข้อมูล POI ที่เก็บไา้

• แนะ [ ]

เพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสการร่ายโอนเหนุการณตงฏวทวนเพ่ือนั้งเง็นแ

ผนการเดวนทางแผนการเดวนทางสามารรส่งไงยังระบบเครื่องเสี

ยงในรรได้หลังจากกรอกข้อมูลที่จํเง็น
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รายการโปรดสํหรับการเดินทาง

ผู้ใใ้งานสามารรบันททกสรานท่ีโงรดในฟังกตใัน "การเดวนทาง"

และดูท่ีอยู่ท่ีเก็บไา้ในอวนเนอรตเฟส "รายการโงรด"

งัดการตดนํแหน่งไงทางา้ายผู้ใใ้งานสามารรแนะ [ ]

เพ่ือน้ังค่าแท็กนํแหน่งหรือแนะ [ ]

เพ่ือส่งนํแหน่งไงยังระบบเคร่ืองเสียงในรรเพ่ือนํทาง

งัจจุบันแน่ละแท็กสามารรน้ังค่าได้มากสุด 10 นํแหน่ง
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การซิงโครไนซ์ปฏิทิน

แนะงุ่มงฏวทวนเพ่ือาวงกตเหนุการณตงฏวทวนกับแผนการเดวนทางและส่งไงยั

งรรยนนต

• หากแองได้รับอนุญานจากผู้ใใ้งาน

แองจะได้รับเหนุการณตงฏวทวน

• ผู้ใใ้งานสามารราวงกตเหนุการณตงฏวทวนกับแผนการเดวนทางและ

สามารรสร้างและส่งไงท่ีรร
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รถยนต์ MG

1. การจอง

แนะ "การจอง" เพ่ือเข้าสู่หน้าการจองรร

ผู้ใใ้งานสามารรเลือกรุ่นรรที่น้องการและใํระเงวนจองเพื่อจอง

รรได้

2. ทดลองขับ

แนะ "ทดลองขับ" เพ่ือเข้าสู่หน้าการนัดหมายการทดลองขับ

กรอกข้อมูลการนัดหมายเพ่ือเสร็จสว้นการนัดหมาย

3. การจองของฉัน

แนะ เพ่ือดูการจองของคุณ

4. รายละเอียด

แนะ เพ่ือดูรายละเอียดรรยนนต
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เอ็มจี เซอร์วิส

1. เงรียบเทียบรุ่นรร

แนะ “เงรียบเทียบรุ่นรร” เพ่ือดูสเงคของแน่ละรุ่น

2. คํนาณราคา

แนะเพ่ือคํนาณยอดผ่อนรายเดือนสํหรับแน่ละรุ่น

3. นาันกรรม MG

แนะเพ่ือดูคํแนะนํ i-SMART/BRIT DYNAMIC/ADAS/EV

INNOVATION/Service.
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เอ็มจี มอลล์

หลังจากผู้ใใ้งานได้รับคะแนนจากการเใ็คอวน โพสนต

และการดํเนวนการอ่ืนๆ ในคอมมวานวน้ี

จะสามารรใใ้คะแนนเพ่ือแลกสวนค้าในมอลลตได้ หลังจากกรอกท่ีอยู่แล้า

สวนค้าท่ีแลกจะรูกส่งไงยังท่ีอยู่จัดส่งท่ีน้ังค่าไาสามารรดูรายละเอียดของออ

รตเดอรตในมอลลตได้ท่ี “ข้อมูลส่านบุคคล - การส่ังา้ือของฉัน – มอลลต

ออรตเดอรต” สํหรับรายละเอียดของคะแนน โงรดดูท่ี “ข้อมูลส่านบุคคล

– คะแนนของฉัน”
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ข้อมูลส่วนบุคคล

แนะไอคอน [ ]

ที่ด้านล่างของแองพลวเคใันเพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสข้อมูลส่านบุคคล

ข้อมูลส่านบุคคล เใ่น รหัสงระจํนัา การนั้งค่ารหัสผ่านลงใื่อเข้าใใ้

แผนการเดวนทางหรือโพสนต/กวจกรรม/ข่าาสารท่ีใื่นใอบ

คํแนะนํสํหรับการพัฒนางระสบการณตผู้ใใ้งาน ฯลฯ

จะรูกรามอยู่ในอวนเนอรตเฟสดังกล่าา
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บริการลูกค้า

แนะไอคอน [ ] ท่ีมุมา้ายบนของอวนเนอรตเฟสข้อมูลส่านบุคคล

• ผู้ใใ้งานสามารรแนะ [MG ลูกค้าสัมพันิต] เพ่ือโทร 1267

• ผู้ใใ้งานสามารรแนะ [ไลฟ์แใท] เพ่ือเข้าอวนเนอรตเฟสไลฟ์แใท

พวมพตคํรามของคุณเพ่ือรับคํนอบหรือาวิีแก้ไขที่เกี่ยาข้อง
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MG ลูกค้าสัมพันิต ไลฟ์แใท
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การสแกนคิวอาร์โค้ด

การสแกนควาอารตโค้ดใใ้สํหรับเข้าสู่ระบบเครื่องเสียงในรรยนนตหรือคา

บคุมเครื่องใารตจ MG Super Charge

• แนะงุ่ม [ ]

ที่มุมขาาบนของอวนเนอรตเฟสข้อมูลส่านบุคคล

สแกนควาอารตโค้ดและยืนยันเพ่ือเข้าสู่ระบบ/เรว่มใารตจ/

นัดหมายเครื่องใารตจ
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ศูนย์ข้อความ

ผู้ใใ้งานสามารรแนะรูงกระดว่งที่มุมขาาบนของอวนเนอรตเฟสข้อมูลส่าน

บุคคลของแองเพื่อเข้าศูนยตข้อคาาม

ดูรายละเอียดข้อมูลของสัญญาณแจ้งเนือน

คํสั่งรีโมทคาบคุมและข่าางระกาศ
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บััชีของฉัน

ผู้ใใ้งานสามารรดูข้อมูลส่านบุคคลของผู้ใใ้งานสํหรับการลงทะเบียนและส

ามารรอังเดนข้อมูลบางอย่างได้

รรยนนตจะนวดน่อผู้นวดน่อฉุกเฉวนโดยโทรหมายเลขโทรศัพทตท่ีผู้ใใ้งานกรอกไา้ใ

นกรณีฉุกเฉวน
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การตั้งค่าความปลอดภัย

การน้ังค่าคาามงลอดดัยจะใใ้เพ่ือนราจสอบคาามเง็นเจ้าของรรเม่ือมีการส่ั

งการจากระยะไกล เพ่ือใ่ายเพว่มคาามงลอดดัยของรรยนนต

การน้ังค่าคาามงลอดดัยงระกอบด้ายรหัสงระจํนัาและ Face ID (iOS

เท่าน้ัน)

ผู้ใใ้งานสามารรเลือกข้อมูลรหัสนัารังรรท่ีน้องการรีเา็นรหัสงระจํนัา

และง้อนหมายเลขโทรศัพทตเพ่ือนราจสอบา่าผู้ใใ้งานเง็นผู้ดํเนวนการเองหรื

อไม่ หลังจากนราจสอบสํเร็จแล้า ผู้ใใ้งานจะได้รับข้อคาามพร้อมรหัส

OTP ให้ง้อนรหัส OTP รีเา็นรหัสงระจํนัาและยืนยันรหัสงระจํนัาใหม่

เพ่ือเสร็จสว้นการน้ังค่ารหัสงระจํนัา
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การตั้งค่าการแจ้งเตือน

ผู้ใใ้งานสามารเงิดหรืองิดสัญญาณแจ้งเนือนได้

หากรรอยู่ในสรานะผวดงกนว ระบบจะส่งข้อคาามไงยังแอง

สัญญาณแจ้งเนือนรูกเงิดไา้เง็นค่าเรว่มน้น

หากเกวดการสนารตทเครื่องยนนต ระบบจะส่งข้อคาามไงยังแอง

สัญญาณแจ้งเนือนรูกเงิดไา้เง็นค่าเรว่มน้น
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แผนการเดินทาง

ผู้ใใ้งานสามารรกํหนดแผนการเดวนทางในฟังกตใันการเดวนทาง

ดูแผนการเดวนทางที่บันททกไา้ในอวนเนอรตเฟสแผนการเดวนทาง

และลบงระาันวแผนการเดวนทาง
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คะแนนของฉัน

ผู้ใใ้งานสามารรรับคะแนนจากการลงทะเบียนผู้ใใ้งานใหม่ เใ็คอวน โพสนต

กดไลคต แสดงคาามควดเห็น แใรตโพสนต และเข้าร่ามกวจกรรม

สามารรใใ้คะแนนเพ่ือแลกสวนค้าในเอ็มจีมอลลต
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ภากา

ผู้ใใ้งานสามารรเงลี่ยนดาษานามคาามน้องการได้

แองพลวเคใันนี้รองรับทั้งดาษาไทยและดาษาอังกฤษ
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การตั้งค่ารูปแบบ

ผู้ใใ้งานสามารรเงลี่ยนรูงแบบนามคาามน้องการได้

งัจจุบันแองพลวเคใันนี้รองรับรูงแบบหนท่งงระเดท

ผู้ใใ้งานสามารรแนะ “การนั้งค่ารูงแบบ” และเลือกรูงแบบที่น้องการ
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ข้อเสนอแนะ

ผู้ใใ้งานสามารรเลือกงัญหาที่น้องการนวใม กรอกข้อมูล

และกดส่งเพ่ือเสร็จสว้นการให้ข้อเสนอแนะ
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เกี่ยวกับ

ผู้ใใ้งานสามารรดูข้อมูล เาอรตใันแองพลวเคใัน เก่ียากับ MG ทวง

การให้คะแนน นโยบายคาามเง็นส่านนัา อังเดน

นัาอย่างคํสั่งเสียงเง็นน้น

และยังสามารรดาานตโหลดคู่มืออวเล็กทรอนวกสตได้
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การลบบััชี

ผู้ใใ้งานสามารรแนะ [ ลบบัญใี ] ท่ีด้านล่างของหน้า [ เก่ียากับ ] เพ่ือลบบัญใีงัจจุบัน
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