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การใช้งานคู่มือฉบับนี้ 

กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียด ข้อมูลในคู่มือจะแนะนําวิธีการใช้

รถยนต์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับการขับขี่ได้

มากที่สุด ตามกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวน

สทิธิ์ในการปรับแก้ผลิตภัณฑ์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากที่มีการ

ปล่อยคู่มือฉบับนี้ ภาพประกอบในคู่มือนี้เป็นภาพสําหรับอ้างอิงเท่านั้น 

ก่อนที่จะใช้งานระบบเครื่องเสียง-นําทาง กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้ให้จบและ

ปฏิบัติตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด 

ประกาศ 

ห้ามทําซ้ํา เก็บรักษาไว้ในระบบกู้คืน หรือส่งต่อในรูปแบบใดๆ ทําการ

บันทึกในแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบกลไก หรือด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่งส่วน

หนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้ โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์

อักษรจากทางบริษัท 

ข้อมูลความปลอดภัยที่สําคัญ 

• ห้ามประกอบ ซ่อมแซมหรือตกแต่งระบบเครื่องเสียง-นําทางนี้

เอง เพราะระบบนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนแรงดันสูง อาจจะ

ก่อให้เกิดการลัดวงจร หากต้องทําการตรวจสอบภายในหรือต้อง

ทําการปรับปรุงซ่อมแซม กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการ

แต่งตั้ง 

• ระบบเครื่องเสียง-นําทางนี้ห้ามสัมผัสกับของเหลว หากมี

ของเหลวหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ระบบเครื่องเสียง-นําทางนี้ 

กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยและปิดปุ่มสตาร์ททันที พร้อมติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก MG ในกรณีนี้ ห้ามใช้งาน

ระบบเครื่องเสียง-นําทาง เพื่อป้องกันอัคคีภัย ไฟช็อตหรือปัญหา

อื่นๆ 

• หากระบบเครื่องเสียง-นําทางนี้เกิดกลุ่มควัน เสียงหรือกลิ่น

แปลกปลอม หรือหน้าจอแสดงสัญลักษณ์ผิดปกติใดๆ กรุณาปิด



 
ปุ่มสตาร์ททันที และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก 

MG ในกรณีนี้ ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียง-นําทาง มิฉะนั้น

อาจจะทําให้ระบบเกิดความเสียหายอย่างถาวร 

• ระหว่างการขับรถ ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียง-นําทาง เพื่อ

ป้องกันการเกิดเหตุอันตรายทางท้องถนนเนื่องจากการเสียสมาธิ 

หลังจอดรถในสถานที่ปลอดภัยและดึงเบรกมือขึ้นแล้วจึงปรับ

ระบบหรือดู “ภาพวิดีโอ” ตามต้องการ 

• อุณหภูมิที่สูงมากหรือต่ํามากจะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันปกติของ

ระบบเครื่องเสียง-นําทางนี้ การจอดรถในสถานที่ที่แสงแดดส่อง

ถึงโดยตรงหรือสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ํามากเป็นเวลานาน จะทําให้

ภายในรถเกิดอุณหภูมิสูงหรือต่ํามากเกินควร ซึ่งระบบเครื่อง

เสียง-นําทางอาจไม่สามารถทํางานได้อย่างถูกต้องในสภาวะ

ดังกล่าว เมื่ออุณหภูมิภายในรถยนต์กลับสู่ช่วงอุณหภูมิปกติ 

ระบบจะสามารถกลับมาทํางานได้ตามปกติ หากระบบไม่

สามารถกลับมาทํางานได้ กรุณาติดต่อขอรับบริการจาก

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก MG 

• ในขณะเติมน้ํามัน ต้องปิดระบบเครื่องเสียง-นําทาง 

• เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เมื่อใช้งาน

ระบบเครื่องเสียง-นําทาง ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ มิฉะนั้นจะทํา

ให้แบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้าจนหมด ทําให้ไม่สามารถสตาร์ท

เครื่องยนต์ได้ 

• หากไม่ได้เชื่อมต่อแบตเตอรี่หรือประจุไฟฟ้าหมด ข้อมูลที่เก็บ

บันทึกในหน่วยความจําของระบบเครื่องเสียง-นําทางจะถูกลบ

ออก 

• ฟังก์ชันนําทางของระบบเครื่องเสียง-นําทางเป็นฟังก์ชันเสริม

สําหรับการขับขี่ เส้นทางและข้อมูลนําทางที่แสดงในระบบเครื่อง

เสียง-นําทางเป็นเพียงข้อมูลให้พิจารณาเท่านั้น เพราะฉะนั้น ผู้

ขับขี่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขับรถยนต์ที่ ถูกวิธีและ



 
ปลอดภัย สัญญาณจราจรและกฎจราจรที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

• เมื่อใช้โทรศัพท์มือถือ กรุณาให้มือถืออยู่ห่างจากหน้าจอใน

รถยนต์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนเป็นจุดหรือทําให้

สัญญาณภาพขาดคล่อง 

• เพื่อป้องกันความเสียหายของหน้าจอ ให้ใช้นิ้วมือแตะปุ่มบน

จอภาพ (คุณสามารถใช้ปากกาแตะหน้าจอเพื่อทําการสอบเทียบ

พิเศษได้) 

คําแนะนํา 

• คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับคําเตือนและข้อมูลสําคัญของการใช้

ระบบเครื่องเสียง-นําทาง สําหรับข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยของคุณเองและผู้โดยสารอื่นๆ โปรดอ้างอิงคู่มืออื่นๆ ที่

เก็บไว้ในรถยนต์คันนี้ 

• ห้ามใช้ฟิล์มป้องกันความร้อนหรือผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันติด

กระจกบังลมหน้า มิฉะนั้นจะบังสัญญาณ GPS หรือสัญญาณ

อินเตอร์เน็ต 

• ผลกําหนดตําแหน่ง GPS ของระบบเครื่องเสียง-นําทางเป็นเพียง

ข้อมูลอ้างอิงสําหรับผู้ขับขี่เท่านั้น หากพบกรณีผิดปกติ โปรด

เดินทางตามสภาพเส้นทางจริง 

• ขอบเขตสัญญาณของผู้ให้บริการโทรศัพท์จะส่งผลกระทบต่อ

สัญญาณสารสนเทศ กรณีที่ไม่มีสัญญาณ บริการบางส่วนที่ต้อง

พึ่งพาเครือข่ายจะถูกจํากัด 

• ระหว่างการเดินทาง ควรปรับระดับเสียงให้เหมาะสมเพื่อฟัง

ข้อมูลถนนและรถยนต์อย่างชัดเจน หลังจากดับเครื่องยนต์และ

ล็อคประตูรถ ระบบเครื่องเสียง-นําทางก็จะหยุดทํางานเช่นกัน 

ขณะนี้เพียงกดปุ่มพาวเวอร์ก็สามารถใช้งานต่อได้ แต่มีความ

เสี่ยงทําให้แบตเตอรี่ขาดไฟ โปรดสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง 



 
ข้อควรระวังในการใช้จอภาพ 

• ป้องกันไม่ให้จอภาพโดนแสงแดดโดยตรง หากจอภาพโดน

แสงแดดเป็นเวลานานจะทําให้อุณหภูมิจอภาพสูงจนเสียหาย 

• หากอุณหภูมิรอบข้างสูงกว่าหรือต่ํากว่าขอบเขตทํางาน (-20°C 

ถึง+65°C) กรุณาอย่าใช้งานจอภาพ เพราะจอภาพอาจจะทํางาน

ผิดปกติจนก่อให้เกิดความเสียหาย 

• ต้องหลีกเลี่ยงลมร้อนหรือลมเย็นของระบบปรับอากาศเป่าไปยัง

จอภาพโดยตรง มิฉะนั้นจะทําให้อุปกรณ์นําทาง-เครื่องเสียงโดน

ความร้อนหรือความชื้นจนเสียหาย 

• ห้ามลากหรือกดจอภาพอย่างแรง มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดรอยขีด

ข่วนหรือเสียหาย 

• หากต้องการกําจัดฝุ่นหรือทําความสะอาดจอภาพ ต้องปิด

แหล่งจ่ายไฟของระบบก่อน จากนั้นใช้ผ้าเนื้อนุ่มและแห้งมาเช็ด

หน้าจอ ต้องเช็ดจอภาพด้วยความระมัดระวัง อย่าทําให้หน้าจอมี

รอยขีดข่วน ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ระคายเคืองหรือกัดกร่อน 

• เมื่อไฟหน้าจอแสดงผลหมดอายุการใช้งาน แสงหน้าจอจะมืดลง

และไม่สามารถมองเห็นภาพได้อีก ในกรณีนี้ กรุณาติดต่อ

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก MG เพื่อทําการตรวจสอบ

ซ่อมแซม 

รูปแบบไฟล์ที่เหมาะสมกับระบบเครื่องเสียง 

ข้อควรระวัง 

• ระบบเครื่องเสียงอาจจะไม่สามารถระบุอุปกรณ์บันทึกข้อมูล

ภายนอกบางชนิดหรือไม่สามารถเล่นไฟล์ได้อย่างถูกต้อง 

• ระบบอาจจะไม่สามารถเล่นไฟล์ได้อย่างปกติ อันเนื่องมาจาก

คุณลักษณะไฟล์ รูปแบบไฟล์ โปรแกรมอัดเสียง สภาพแวดล้อม

เล่นเพลง หรือเงื่อนไขการเก็บข้อมูล เป็นต้น 

  



 
รูปแบบเสียงที่รองรับ 

ระบบเครื่องเสียงนี้รองรับรูปแบบไฟล์เสียงดังนี้ หากเป็นไฟล์รูปแบบ 

อื่นๆ อาจจะไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ 

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

OGG, AAC, WMA 

รูปแบบวิดีโอที่รองรับ 

ระบบเครื่องเสียงนี้รองรับรูปแบบวิดีโอดังนี้ หากเป็นไฟล์รูปแบบอื่นๆ 

อาจจะไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ 

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

FLV, M4V 

รูปภาพที่รองรับ 

ระบบเครื่องเสียงนี้รองรับรูปแบบข้อความ/รูปภาพดังนี้ หากเป็นไฟล์

รูปแบบอื่นๆ อาจจะไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ 

BMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, HEIF 

  



 
การใช้งานเบื้องต้น 

แผงควบคุม 

บทนี้จะเป็นการอธิบายฟังก์ชันการทํางานของปุ่มต่างๆ 

 

 ปุ่มลดระดับเสียง 

กดเพื่อลดระดับเสียง 

 

 ปุ่มเพิ่มระดับเสียง 

กดเพื่อเพิ่มระดับเสียง 

 ปุ่มหน้าโฮม 

กดสั้นๆ เพื่อกลับไปหน้าโฮม กดค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อล็อคหน้าจอ กดค้าง

ไว้ 10 วินาทีเพื่อรีสตาร์ทระบบ 

 

 ปุ่มตั้งค่ารถยนต์ 

กดสั้น ๆ เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่ารถยนต์ 

 

 ปุ่มสภาพอากาศ 

กดสั้นๆ เพื่อเข้าสู่หน้าควบคุมระบบปรับอากาศ 

กดค้างไว้เพื่อเปิด/ปิดระบบปรับอากาศ 



 

 ปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลัง 

กดปุ่มไล่ฝ้ากระจกบังลมหลังสั้นๆ เพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชันการไล่ฝ้ากระจก

บังลมหลัง 

 

 ปุ่มไล่ฝ้า/หมอกกระจกบังลมหน้า 

กดปุ่มไล่ฝ้า/หมอกกระจกบังลมหน้าสั้นๆ เพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชันการไล่ฝ้า/

หมอกกระจกบังลมหน้า 

 



 
ปุ่มควบคุมพวงมาลัย 

 

 

 

 



 

 ปุ่มย้อนกลับ 

เมื่อเล่นเพลง: 

กดสั้นๆ เพื่อย้อนกลับไปเล่นเพลงก่อนหน้า 

กดค้างเพื่อกรอเพลงกลับ 

เมื่อใช้งานวิทยุ: 

กดสั้นๆ เพื่อปรับคลื่นความถี่วิทยุ 

กดค้างเพื่อปรับคลื่นความถี่วิทยุอย่างต่อเนื่อง 

 

 ปุ่มปิดเสียง 

กดสั้นๆ เพื่อปิดเสียงหรือเปิดเสียง 

ฟังก์ชันปิดเสียงไม่สามารถใช้งานได้เมื่อโทรออก 

 ปุ่มเพิ่มระดับเสียง 

กดสั้นๆ เพื่อเพิ่มระดับเสียง กดค้างเพื่อเพิ่มระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง 

 

 ปุ่มถัดไป 

เมื่อเล่นเพลง: กดสั้นๆ เพื่อเล่นเพลงถัดไป กดค้างเพื่อกรอเพลงไป

ข้างหน้า 

เมื่อใช้งานวิทยุ: กดสั้นๆ เพื่อปรับคลื่นความถี่วิทยุ กดค้างเพื่อปรับคลื่น

ความถี่วิทยุอย่างต่อเนื่อง 



 

 ปุ่มโทรศัพท์ 

กดสั้นๆ เพื่อเข้าสู่หน้าโทรศัพท์บลูทูธ 

กดสั้นๆ เพื่อรับสายหรือวางสาย 

กดค้างเพื่อปฏิเสธสาย 

 

 ปุ่มลดระดับเสียง 

กดสั้นๆ เพื่อลดระดับเสียง 

กดค้างเพื่อลดระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง 

 ปุ่มสวิตช์แหล่งต้นทางเพลง SRC 

กดสั้นๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นแหล่งสื่อเสียงถัดไปที่มีอยู่ 

 

 ปุ่มดอกจัน 

กดสั้นๆ เพื่อโทรติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 

 

 ปุ่มคําสั่งเสียง 

กดสั้นๆ เพื่อเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันคําสั่งเสียง 

 

 

 



หน้าจอแสดงผลหลัก 

ฟังก์ชันการ์ด 

1. ระบบปรับอากาศ 

แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสระบบปรับอากาศ

2. สภาพอากาศ 

แสดงตําแหน่งและสภาพอากาศ แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสสภาพ

อากาศ

3. ระบบนําทาง 

แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสระบบนําทาง

4. เพลง 

แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสเพลง



 

เมนูฟังก์ชัน 

1. ศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคล 

แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสศูนย์ข้อมูลส่วนบุคคล 

2. วิทยุ 

แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสวิทยุ 

3. โทรศัพท์บลูทูธ 

แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสโทรศัพท์บลูทูธ 

4. AR Navi 

แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสระบบนําทางแบบ AR 

5. Apple CarPlay 

หลังจากเชื่อมต่อกับ iPhone แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟส Apple 

CarPlay 

6. EasyCon 

แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟส EasyCon 

7. อื่นๆ 

แตะเพื่อเข้าสู่หน้าฟังก์ชันอื่นๆ 

 

 

 

 

 



 

หน้าฟังก์ชันอื่นๆ 

1. ไลฟ์สไตล์ 

แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสไลฟ์สไตล์ 

2. โทรศัพท์รถ 

แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสโทรศัพท์รถ 

3. กล่องจดหมาย 

แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสกล่องจดหมาย 

4. โฟลเดอร์ 

แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสโฟลเดอร์ 

5. Passion Service 

แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟส Passion Service 

6. ตั้งค่ารถยนต์ 

แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการตั้งค่ารถยนต์ 

7. คอลเซ็นเตอร์ 

แตะเพื่อโทรติดต่อคอลเซ็นเตอร์ 

8. ตั้งค่า 

แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการตั้งค่า 

 



 

แถบเมนูลัด 

1. ระบบสั่งการด้วยเสียง 

แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสระบบสั่งการด้วยเสียง 

2. ระบบนําทาง 

แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสระบบนําทาง 

3. เพลง 

แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสเพลง 

4. การตั้งค่ารถยนต์ 

แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการตั้งค่ารถยนต์ 

5. การล็อคหน้าจอ 

แตะเพื่อล็อคหน้าจอทันที 

6. โฮม 

แตะเพื่อกลับไปยังหน้าโฮม 

 

 

 

  



การเข้าสู่ระบบ 

ในอินเตอร์เฟสการเข้าสู่ระบบ เปิดแอป “MG iSMART” จากมือถือและ

สแกนคิวอาร์โค้ด หลังจากสแกนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะเข้าสู่

ระบบเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสหน้าโฮม 

สลับเพื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี กรอกบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน แตะ 

[ เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ ]  เ พื่ อ เ ข้ า สู่ อิ น เ ต อ ร์ เ ฟ ส ห น้ า

โฮม



 

 

ระบบเครื่องเสียง 

วิทยุ 

แตะวิทยุในเมนูฟังก์ชันเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสวิทยุ 

1. แตะ [ทั้งหมด] และ [รายการโปรด] เพื่อสลับอินเตอร์เฟส 

2. แตะเพื่อค้นหาสถานี 

3. แตะและเลือก [AM] / [FM] เพื่อเปลี่ยนคลื่นความถี่ 

4. แตะเพื่อเพิ่ม/ลบสถานีในรายการโปรด 

5. แตะเพื่อลดคลื่นความถี่ 

6. แตะเพื่อเพิ่มคลื่นความถี่ 

7. แตะเพื่อค้นหาสถานีก่อนหน้า 

8. เล่น/หยุดชั่วคราว 

9. แตะเพื่อค้นหาสถานีถัดไป 

 

 

 



 

เพลง 

การเล่นเพลงผ่าน USB 

เสียบอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล USB ในช่อง USB แตะเพลงในอินเตอร์เฟส

หลัก จากนั้นจึงแตะ [เพลง USB] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสเพลง USB 

 

 

 



 

เพลงทั้งหมด 

1-5. แตะพื้นที่ที่แตกต่างกันเพื่อสลับอินเตอร์เฟส 

6. แตะเพื่อเปลี่ยนโหมดการเล่นเพลง 

โหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่สามโหมด ได้แก่ เล่นเพลงตามลําดับ 

เล่นเพลงแบบสุ่ม และเล่นเพลงแบบวนซ้ํา 

7. เลือก [เพลงออนไลน์] \ [เพลงบลูทูธ] \ [เพลง USB1] \ [เพลง 

USB2] เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางเพลง 

8. เพิ่มเพลงลงไปในรายการโปรด 

9. เพิ่มเพลงลงไปในรายการเพลง 

10. แตะเพื่อเล่นเพลง 

11. แตะเพื่อเปลี่ยนเนื้อเพลง/ปกอัลบั้ม 

12. แตะเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า 

13. เล่น/หยุดเพลงปัจจุบันชั่วคราว 

14. แตะเพื่อเล่นเพลงถัดไป 

 

 



 

เพลงของฉัน 

1-5. แตะพื้นที่ที่แตกต่างกันเพื่อสลับอินเตอร์เฟส 

6. แตะเพื่อเปลี่ยนโหมดการเล่นเพลง 

โหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่สามโหมด ได้แก่ เล่นเพลงตามลําดับ/

เล่นเพลงแบบสุ่ม/เล่นเพลงแบบวนซ้ํา 

7. เลือก [เพลงออนไลน์] \ [เพลงบลูทูธ] \ [เพลง USB1] \ [เพลง 

USB2] เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางเพลง 

8. เพิ่มเพลงลงไปในรายการโปรด 

9. เปลี่ยนชื่อรายการเพลง 

10. แตะเพื่อเปลี่ยนรายการเพลง 

11. เล่นเพลงทั้งหมดในรายการเพลง 

12. ลบเพลงทั้งหมดออกจากรายการเพลง 

13. แตะเพื่อเปลี่ยนเนื้อเพลง/ปกอัลบั้ม 

14. แตะเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า 

15. เล่น/หยุดเพลงปัจจุบันชั่วคราว 

16. แตะเพื่อเล่นเพลงถัดไป 

 



 

โฟลเดอร์ 

1-5. แตะพื้นที่ที่แตกต่างกันเพื่อสลับอินเตอร์เฟส 

6. แตะเพื่อเปลี่ยนโหมดการเล่นเพลง 

โหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่สามโหมด ได้แก่ เล่นเพลงตามลําดับ 

เล่นเพลงแบบสุ่ม และเล่นเพลงแบบวนซ้ํา 

7. เลือก [เพลงออนไลน์] \ [เพลงบลูทูธ] \ [เพลง USB1] \ [เพลง 

USB2] เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางเพลง 

8. เพิ่มเพลงลงไปในรายการโปรด 

9. แตะเพื่อกลับไปยังไฟล์ก่อนหน้า 

10. แตะเพื่อเปิดโฟลเดอร์ 

11. แตะเพื่อเปลี่ยนเนื้อเพลง/ปกอัลบั้ม 

12. แตะเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า 

13. เล่น/หยุดเพลงปัจจุบันชั่วคราว 

14. แตะเพื่อเล่นเพลงถัดไป 

 

 

 



 

รายการโปรด 

1-5. แตะพื้นที่ที่แตกต่างกันเพื่อสลับอินเตอร์เฟส 

6. แตะเพื่อเปลี่ยนโหมดการเล่นเพลง 

โหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่สามโหมด ได้แก่ เล่นเพลงตามลําดับ 

เล่นเพลงแบบสุ่ม และเล่นเพลงแบบวนซ้ํา 

7. เลือก [เพลงออนไลน์] \ [เพลงบลูทูธ] \ [เพลง USB1] \ [เพลง 

USB2] เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางเพลง 

8. เพิ่มเพลงลงไปในรายการโปรด 

9. เพิ่มเพลงลงไปในรายการเพลง 

10. แตะเพื่อเล่นเพลง 

11. แตะเพื่อเปลี่ยนเนื้อเพลง/ปกอัลบั้ม 

12. แตะเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า 

13. เล่น/หยุดเพลงปัจจุบันชั่วคราว 

14. แตะเพื่อเล่นเพลงถัดไป 

 



 

ฟังล่าสุด 

1-5. แตะพื้นที่ที่แตกต่างกันเพื่อสลับอินเตอร์เฟส 

6. แตะเพื่อเปลี่ยนโหมดการเล่นเพลง 

โหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่สามโหมด ได้แก่ เล่นเพลงตามลําดับ 

เล่นเพลงแบบสุ่ม และเล่นเพลงแบบวนซ้ํา 

7. เลือก [เพลงออนไลน์] \ [เพลงบลูทูธ] \ [เพลง USB1] \ [เพลง 

USB2] เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางเพลง 

8. เพิ่มเพลงลงไปในรายการโปรด 

9. เพิ่มเพลงลงไปในรายการเพลง 

10. แตะเพื่อเล่นเพลง 

11. แตะเพื่อเปลี่ยนเนื้อเพลง/ปกอัลบั้ม 

12. แตะเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า 

13. เล่น/หยุดเพลงปัจจุบันชั่วคราว 

14. แตะเพื่อเล่นเพลงถัดไป 

 



 

เพลงบลูทูธ 

หากต้องการเล่นเพลงผ่านบลูทูธ อันดับแรกให้เชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ 

1. เลือก    ] เพลงออนไลน์   [ \   ] เพลงบลูทูธ   [ \   ] เพลง   USB1  [ \   ] เพลง 

USB2 [ เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางเพลง 

2. แสดงปกอัลบั้มเริ่มต้น 

3. แตะเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า 

4. เล่น/หยุดชั่วคราว 

5. แตะเพื่อเล่นเพลงถัดไป 

 

 



 

โฟลเดอร์ 

แตะ [โฟลเดอร์] ในเมนู “อื่นๆ” เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสโฟลเดอร์ ซึ่งมี

โฟลเดอร์เอกสาร รูปภาพ และวิดีโอ 

1. วิดีโอ 

2. รูปภาพ 

3. เอกสาร 

4. เลือก [USB1] \ [USB2] เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางไฟล์ 

 

 



 

 

วิดีโอ 

1. แตะเพื่อเล่นวิดีโอก่อนหน้า 

2. เล่น/หยุดวิดีโอปัจจุบันชั่วคราว 

3. แตะเพื่อเล่นวิดีโอถัดไป 

4. เวลาที่ผ่านไปในปัจจุบัน 

5. ลากแถบความคืบหน้าไปข้างหน้าหรือข้างหลังเพื่อย้อนกลับหรือ

ข้ามจุดการเล่นวิดีโอ 

6. ระยะเวลาวิดีโอทั้งหมด 

7. ปรับระดับเสียง 

8. รายการวิดีโอ 

9. แตะเพื่อออกจากโหมดเต็มหน้าจอ 

 
 



 

 

รูปภาพ 

1. แตะเพื่อออกจากโหมดเต็มหน้าจอ 

2. แตะเพื่อดูรูปภาพก่อนหน้า 

3. แตะเพื่อหมุนรูปภาพ 

4. แตะเพื่อดูรูปภาพถัดไป 

5. แตะเพื่อดูรูปภาพ 

 



 

 

เอกสาร 

1. แตะเพื่อออกจากโหมดดูเอกสาร 

2. แตะเพื่อดูเอกสาร 

3. เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนหน้าขึ้นลง 

 

 



 

 

โทรศัพท์บลูทูธ 

คําแนะนํา 

• ทางเราไม่รับประกันว่าระบบสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือที่

มีบลูทูธได้หมดทุกเครื่อง 

• โทรศัพท์มือถือจําเป็นต้องรองรับระบบเครื่องเสียงเพื่อให้

สามารถใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์บลูทูธของระบบได้ตามปกติ 

• เมื่อใช้งานบลูทูธ ระบบเครื่องเสียงอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชัน

ของโทรศัพท์มือถือได้ทั้งหมด 

• เมื่อทําการส่งเสียงและข้อมูลผ่านบลูทูธ ระบบเครื่องเสียงและ

โทรศัพท์มือถือไม่ควรมีระยะห่างเกิน 10 เมตร อย่างไรก็ตาม 

ระยะทางการส่งข้อมูลจริงอาจมีระยะสั้นกว่าที่ประเมินไว้ ทั้งนี้

จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน 

• หากโทรศัพท์มือถือเปิดโหมดส่วนตัว ฟังก์ชันการโทรแบบแฮนด์

ฟรีอาจปิดการใช้งาน 

• เมื่อปิดระบบเครื่องเสียง บลูทูธก็จะถูกตัดการเชื่อมต่อด้วย เมื่อ

เปิดระบบอีกครั้ง ระบบจะค้นหาและเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่ใช้ใน

การเชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัติ ถึงแม้การเชื่อมต่อจะถูกตัดด้วย

เหตุผลบางประการ ระบบจะพยายามเชื่อมต่อกับโทรศพัทเ์ครื่อง

นั้นโดยอัตโนมัติ (ยกเว้นการเชื่อมต่อถูกตัดเนื่องจากการทํางาน

ของโทรศัพท์มือถือ) 

• เนื่องจากบลูทูธใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย กระบวนการส่งข้อมูล

อาจเกิดการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาดในกรณีร้ายแรง ทําให้

ระบบเครื่องเสียงไม่สามารถจับคู่และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ 

ในกรณีนี้ แนะนําให้ล้างข้อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในรายการ

อุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือและระบบเครื่องเสียง จากนั้นจึงทํา

การจับคู่อีกครั้ง 



 

 

การเปิดใช้งาน การจับคู่ และการเชื่อมต่อบลูทูธ 

1. เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธ 

การตั้งค่าบลูทูธจะมีการเปิดและปิดบลูทูธ ชื่ออุปกรณ์ สถานะบลูทูธ 

ฯลฯ 

• แตะ [บลูทูธ] ใน [การตั้งค่า] บนเมนูเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการตั้ง

ค่าบลูทูธ แตะ  เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธ แตะอีกครั้ง

เพื่อปิดการใช้งาน 

• หากเปิดใช้งานบลูทูธ อินเตอร์เฟสจะแสดงชื่ออุปกรณ์ หากปิด

ใช้งานบลูทูธ อินเตอร์เฟสจะซ่อนชื่ออุปกรณ์ 

2. การจับคู่และการเชื่อมต่อ 

หลังจากเปิดใช้งานระบบฟังก์ชันบลูทูธ ให้เริ่มจับคู่และเชื่อมต่อ

โทรศัพท์มือถือด้วยระบบเครื่องเสียงผ่านบลูทูธ 

• เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธในอุปกรณ์บลูทูธ และค้นหาระบบเครื่อง

เสียงเพื่อทําการจับคู่ 

• อุปกรณ์บลูทูธจะได้รับคําขอจับคู่บลูทูธจากระบบเครื่องเสียง 

• หลังจากจับคู่เสร็จแล้ว ข้อความการเชื่อมต่อสําเร็จจะแสดง

ขึ้นมา หากการจับคู่ล้มเหลว โปรดดําเนินกระบวนการซ้ํา 

• แตะชื่ออุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกับบลูทูธของอุปกรณ์ 

• ปัดและแตะ “ ” เพื่อลบอุปกรณ์บลูทูธ 



 

 

 

 



 

 

แป้นกด 

แตะโทรศัพท์ในโทรศัพท์บลูทูธเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสป้อนข้อมูล 

คุณสามารถดูรายชื่อติดต่อ ประวัติการโทร หรือกดหมายเลขเพื่อโทร

ออก 

1. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสแป้นกด 

2. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสเบอร์โทรล่าสุด 

3. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสรายชื่อติดต่อ 

4. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการค้นหา 

5. แป้นกด 

6. ช่องป้อนข้อมูล 

7. แตะเพื่อโทรออก 

 

 

 



 

 

รายชื่อ 

แตะ [รายชื่อ] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสรายชื่อติดต่อ 

1. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสแป้นกด 

2. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสเบอร์โทรล่าสุด 

3. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสรายชื่อติดต่อ 

4. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการค้นหา 

5. แตะเพื่อเลือกรายชื่อติดต่อ 

6. เครื่องหมาย: รายชื่อติดต่อที่มีเครื่องหมาย  หมายถึง

หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่กําหนดไว้ในโทรศัพท์มือถือที่ซิงก์  

7. เครื่องหมาย: รายชื่อติดต่อที่มีเครื่องหมาย  หมายถึง

หมายเลขโทรศัพท์ที่ทํางานที่กําหนดไว้ในโทรศัพท์มือถือที่ซิงก์ 

 



 

 

เบอร์โทรล่าสุด 

แตะ [เบอร์โทรล่าสุด] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสประวัติการโทร 

1. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสแป้นกด 

2. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสเบอร์โทรล่าสุด 

3. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสรายชื่อติดต่อ 

4. แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการค้นหา 

5. แตะเพื่อโทรออกไปยังผู้ติดต่อ 

 



 

 

รับสายเรียกเข้า 

• แตะ  เพื่อรับสายเรียกเข้า 

• หรือกดปุ่มรับสายบนพวงมาลัยสั้นๆ เพื่อรับสาย 

 

ปฏิเสธสายเรียกเข้า 

• แตะ  เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า 

• หรือกดปุ่มรับสายบนพวงมาลัยค้างไว้เพื่อปฏิเสธสาย 

 

 

 

  



 

 

ระหว่างการโทรศัพท์ 

แตะปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนระหว่างโหมดลําโพงและโหมดส่วนตัว 

แตะปุ่ม  เพื่อเปลี่ยนระหว่างการเปิดและปิดเสียงไมโครโฟน 

แตะปุ่ม เพื่อย่ออินเตอร์เฟสการโทรและกลับไปอินเตอร์เฟสหลัก 

ในโหมดส่วนตัว คุณสามารถโทรด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณขณะปิด

ไมโครโฟนของระบบเครื่องเสียง แต่บลูทูธจะยังคงเชื่อมต่ออยู่ ใน

ระหว่างการโทร ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงบนแผงควบคุมหรือพวงมาลัย

เพื่อปรับระดับเสียงการโทร 

 

 

  



 

 

คอลเซ็นเตอร์ 

• แตะคอลเซ็นเตอร์ในเมนูเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสคอลเซ็นเตอร์ คุณ

สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์ในอินเตอร์เฟสนี้ได้ 

• กดปุ่มดอกจันบนพวงมาลัยเพือ่ติดต่อคอลเซ็นเตอร ์

 

 

 

 

  



 

 

โทรศัพท์รถ 

สําหรับการใช้งานโทรศัพท์รถ คุณสามารถใช้ซิมการ์ดที่ติดตั้งในรถของ

คุณเพื่อทําการโทรออก รวมถึงดูรายชื่อติดต่อและประวัติการโทรของ

คุณ 

รายชื่อติดต่อจะประกอบไปด้วยรายชื่อติดต่อในโทรศัพท์และรายชื่อ

ติดต่อในรถ นอกจากนั้น สามารถแตะ [  ] เพื่อบันทึกรายชื่อ

ติดต่อในโทรศัพท์บลูทูธเป็นรายชื่อติดต่อในรถ 

คุณสามารถสร้าง/ลบรายชื่อติดต่อในรถได้ 

 

 

 



 

 

รายชื่อในรถยนต์ 

แตะ [รายชื่อ] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสรายชื่อติดต่อ 

แตะ  เพื่อเพิ่มรายชื่อในรถยนต์ 

แตะ  เพื่อลบรายชื่อในรถยนต์ 

 

 

 

 



 

 

ระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉิน 

ระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉินจะเรียกสายและส่งข้อความไปยังรายชื่อ

ติดต่อฉุกเฉินของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อถุงลมนิรภัยทํางาน เพื่อแจ้ง

ตําแหน่งและวันเวลาของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้คุณได้รับความ

ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 

หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ ต้องกรอกข้อมูลรายชื่อติดต่อฉุกเฉินที่

แอปพลิเคชั่น MG iSMART เมื่อผูกรถยนต์กับบัญชีของคุณ 

*ฟังก์ชันคุณลักษณะของระบบโทรอัตโนมัติกรณีฉุกเฉินขึ้นอยู่กับการ

ทํางานที่ดีของฟังก์ชัน T-Box 

 

 

 

 



 

 

A/C 

แตะโมดูล  AC ในหน้าจอแสดงผลลหักเพื่อ เ ข้าสู่หน้าการตั้งค่า

เครื่องปรับอากาศ 

หน้าการตั้งค่าเครื่องปรับอากาศจะประกอบไปด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 

สวิตช์เครื่องปรับอากาศ 

ผู้ใช้งานสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศโดยการกดสวิตช์ หลังจากเปิด

เครื่องปรับอากาศแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรูปแบบการปรับอากาศได้ 

 

สวิตช์ A/C 

กดสวิตช์ A/C เพื่อเปิดคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ สามารถ

เปิดใช้งานฟังก์ชันการทําความเย็นได้เมื่อเปิดคอมเพรสเซอร์ของ

เครื่องปรับอากาศ 

 

 



อุณหภูมิภายนอก 

แสดงอุณหภูมิภายนอกรถ 

การปรับอุณหภูมิ 

สามารถใช้แถบเลื่อนปรับอุณหภูมิเพื่อปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับ 

อากาศ  

การปรับแรงลม 

แตะที่ ปุ่มเพิ่มและลดแรงลมเครื่องปรับอากาศเพื่อปรับแรงลม

เครื่องปรับอากาศ 

โหมดหมุนเวียนอากาศ 

แตะที่ไอคอนการหมุนเวียนอากาศภายใน การหมุนเวียนอากาศภายนอก

รถ และการหมุนเวียนอากาศอัตโนมัติเพื่อเลือกโหมดการหมุนเวียน

อากาศ 

การหมุนเวียนอากาศภายใน 

           การหมนุเวยีนอากาศภายนอกรถ (อากาศบรสิุทธิจ์าก 

ภายนอก 100%) 



 

 

Passion Service 

แตะที่ [Passion Service] ในเมนูอื่นๆ เพื่อเข้าเมนูการบํารุงรักษา 

1. แตะ  เพื่อเข้ารายการศูนย์ MG 

2. แตะ  เพื่อเข้ารายการนัดหมาย 

3. แตะ  เพื่อเข้าประวัติการบํารุงรักษา 

4. แตะ  เพื่อติดต่อคอลเซ็นเตอร์และจองโมบายเซอร์วิส 

 



 

 

ไปยังศูนย์บริการ MG 

 

แตะ  เพื่อค้นหาชื่อศูนย์ MG 

ค้นหาศูนย์ MG ที่คุณต้องการ แตะศูนย์ MG เพื่อค้นหาบนแผนที่ 

การนัดหมาย 

 

แตะ  เพื่อเริ่มการนําทาง 



 

 

ประวัติการบํารุงรักษา 

แตะศูนย์ MG ด้านซ้าย เปลี่ยนเพื่อแสดงประวัติการบํารุงรักษาต่างๆ 

 

 

 

    



 

 

สภาพอากาศ 

แตะที่โมดูลสภาพอากาศในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าสู่หน้าสภาพอากาศ 

คุณสามารถดูรายงานสภาพอากาศปัจจุบันและการพยากรณ์อากาศใน 4 

วันข้างหน้าได้ 

1. แตะปุ่ม "ค้นหา" เพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟสการค้นหาและค้นหา

สภาพอากาศของเมืองยอดนิยม 

2. แตะปุ่ม "ตั้งค่า" เพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟสการตั้งค่า 

3. แตะปุ่ม "รีเฟรช" เพื่อรีเฟรชสภาพอากาศในตําแหน่งปัจจุบัน 

 

 

  



 

 

ค้นหาสถานที่ 

แตะปุ่ม  เพื่อไปที่อินเตอร์เฟสรายละเอยีดสภาพอากาศและแสดง

ข้อมูลสภาพอากาศในตําแหน่งปัจจุบัน 

 

 

 

 



 

 

การตั้งค่าสภาพอากาศ 

 

 

 



 

 

ข่าว 

แตะที่ [ไลฟ์สไตล์] ในเมนูหลัก ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะเข้าสู่ 'ข่าว' 

หรือ 'ลอตเตอรี' เลือกรายการที่แตกต่างเพือ่ดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งาน

ยังสามารถติดตามหมวดหมู่ที่สนใจ 

 

 

 

 

 

 



 

 

เข้าสู่หน้าข่าว 

 

 

 

รายละเอียดข่าว 

 



 

 

เข้าสู่หน้าลอตเตอรี 

 

 

 

ติดตามหมวดหมู่ที่สนใจ 

 



 

 

กล่องจดหมาย 

แตะ [กล่องจดหมาย] ในเมนูเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสกล่องจดหมาย ซึ่ง

ประกอบไปด้วย แผนการเดินทาง ข้อมูล POI ข้อความ และข่าว MG 

 

 

 

  



 

 

1. แผนการเดินทาง 

• แสดงแผนการเดินทางที่ได้รับ 

• ปัดไปด้านซ้ายเพื่อลบแผนการเดินทางในปัจจุบัน 

• แตะ  เพื่อไปที่ POI ของแผนการเดินทางด้วย

ระบบนําทาง 

 

 
  



 

 

2. POI 

• แสดง POI ที่ได้รับ 

• ปัดไปด้านซ้ายเพื่อลบ POI ในปัจจุบัน 

• แตะ  เพื่อไปที่ POI ด้วยระบบนําทาง 

 

3. ข้อความ 

• แสดงข้อความที่ได้รับ 

• ข้อความที่ยังไม่ถูกอ่านจะถูกไฮไลต์ไว้ 

• ปัดไปด้านซ้ายเพื่อลบข้อความ 

 



 

 

4. ข่าว MG 

• แสดงข่าว MG ที่ได้รับ 

 

 

 

 

 

  



 

 

การตั้งค่า 

แตะที่การตั้งค่าในเมนูอื่นๆ เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่า 

 



 

 

1. ระบบ 

2. ภาษา 

3. เสียง 

4. บลูทูธ  

5. เวลา 

6. หน้าจอแสดงผล 

 



 

 

1. อัพเดท 

2. พื้นที่จัดเก็บข้อมูล USB 

3. การเปิดใช้งานระบบ 

4. ระบบผู้ช่วยเสียง 

5. คู่มือผู้ใช้งาน  

6. เกี่ยวกับ MG  

 



 

 

ระบบ 

แตะ [การตั้งค่า] ในเมนูเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการตั้งค่าระบบ ซึ่งคุณ

สามารถดูและตั้งค่าสภาพพื้นฐานและฟังก์ชันของระบบ 

[รีเซ็ต]: แตะเพื่อคืนค่าโรงงาน/ระบบ/รถยนต์ 

 

 

[ข้อมูลเวอร์ชัน]: แตะเพื่อดูรายละเอียด 

 

 

  



 

 

ภาษา 

คุณสามารถเลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาระบบได้ 

 



 

 

เสียง 

สนามเสียง 

• แตะ “ " เพื่อปรับตําแหน่งจุดศูนย์กลางของสนามเสียง 

• แตะปุ่มรีเซ็ตเพื่อรีเซ็ตตําแหน่ง 

 

 



 

 

เสียงเอฟเฟค 

คุณสามารถตั้งค่าเสียงเอฟเฟคที่แตกต่างกันได้ สามารถเลือกประเภทที่มีอยู่

ในระบบหรือปรับด้วยตนเอง 

 

 

ระดับเสียง 

1. การแจ้งเตือนระบบ 

การแจ้งเตือนระบบมีอยู่ 2 ระดับ: ต่ําและสูง 

สามารถเลือกตามความต้องการ หรือปิดการทํางาน 

2. ระดับเสียงแจ้งเตือน 

ระดับเสียงแจ้งเตือนมีอยู่ 2 ระดับ: ต่ําและสูง  

3. SVC 

การชดเชยเสียงตามความเร็วมี 3 ระดับ: ต่ํา ปกติ และสูง 

สามารถเลือกตามความต้องการ หรือปิดการทํางาน 

4. เสียงพูดของระบบ 

แตะเพื่อปรับระดับเสียงของระบบสั่งการด้วยเสียงและระบบนํา

ทาง 

 



 

 

5. สื่อ 

แตะเพื่อปรับระดับเสียงสื่อ 

6. โทรศัพท์ 

แตะเพื่อปรับระดับเสียงโทรศัพท์ 

 

 

 

 



 

 

บลูทูธ 

1. [ ] ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปิด/ปิดบลูทูธได้ 

2. [ ] ปัดไปด้านซ้ายจนกระทั่งมองเห็นไอคอน จากนั้น แตะ

เพื่อลบอุปกรณ์บลูทูธ 

 

เวลา 

1. รูปแบบเวลา เลือกรูปแบบเวลา 12 ชั่วโมงหรือรูปแบบเวลา 24 

ชั่วโมงตามความต้องการหรือความชอบของคุณ 

2. เขตเวลาอัตโนมัติ: เปิด/ปิดการใช้งานเขตเวลาอัตโนมัติ  

3. เขตเวลา: เลือกเขตเวลาด้วยตนเอง 

4. วันที่และเวลา: กําหนดวันและเวลาของระบบด้วยตนเอง 

 



 

 

หน้าจอแสดงผล 

1. แตะ [หน้าจอแสดงผล] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการตั้งค่าหน้า

จอแสดงผล จากนั้นคุณก็จะสามารถตั้งค่าหน้าจอในอินเตอร์เฟส

ตามความต้องการของคุณ 

2. โหมดความสว่าง: คุณสามารถเลือก [อัตโนมัติ] [กลางวัน] หรือ 

[กลางคืน] เพื่อปรับความสว่างของหน้าจอตามความจําเป็น 

3. ความสว่างจอภาพ: แตะและลากเคอร์เซอร์เพื่อปรับความสว่าง

ของหน้าจอ 

 

 

  



 

 

อัพเดท 

คุณสามารถเลือกอัพเดทระบบของคุณได้หากมีเวอร์ชันใหม่ให้อัพเดท 

 

 

พื้นที่จัดเก็บข้อมูล USB 

ดูรายละเอียดของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล USB 

 

  



 

 

ระบบผู้ช่วยเสียง 

Hello MG 

คุณสามารถเลือกที่จะเปิด/ปิด "Hello MG" 

เสียงต้อนรับ 

คุณสามารถเลือกที่จะฟังเสียงต้อนรับแบบค่าเริ่มต้นหรือแบบกําหนดเอง

ได้เมื่อคุณเปิดระบบเครื่องเสียง  

แจ้งเตือนการตรวจสอบแรงดันลมยาง 

คุณสามารถเลือกที่จะเปิด/ปิดการแจ้งเตือนการตรวจสอบแรงดันลมยาง 

แจ้งเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํา 

คุณสามารถเลือกที่จะเปิด/ปิดการแจ้งเตือนระดับน้ํามันเชื้อเพลิงต่ํา 

คําสั่ง One-shot 

คุณสามารถเลือกที่จะเปิด/ปิดคําสั่ง One-shot 

 

  



 

 

ตั้งค่ารถยนต์ 

โปรดแตะที่การตั้งค่ารถยนต์ในเมนู “อื่นๆ” เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่า

รถยนต์ 

 

ไฟ Ambient 

แตะที่ไฟ Ambient เพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าไฟ Ambient เพื่อตั้งค่าไฟ 

Ambient 

 

สวิตช์ไฟ Ambient 

แตะที่สวิตช์ไฟ Ambient เพื่อเปิดหรือปิดฟังก์ชันทั่วไปของไฟ 

Ambient 

 

การตอบสนองเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ 

แตะเพื่อเปิด "การตอบสนองเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์" เพื่อเปิดไฟ 

Ambient ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์ 



 

 

การต้อนรับ 

แตะเพื่อเปิด "การต้อนรับ" เพื่อเลือกเอฟเฟคบรรยากาศเมื่อเข้าไปในรถ 

 

  



 

 

ไฟ Ambient สว่างตลอด 

เมื่อไฟ Ambient สว่างตลอดถูกตั้งค่าเป็น "อัตโนมัติ" ระบบจะเปิดหรือ

ปิดไฟ Ambient โดยอัตโนมัติตามสถานะปัจจุบันของรถยนต์ เข้าสู่

หน้าตั้งค่าเองและตั้งค่าพารามิเตอร์ของไฟ Ambient 

เมื่อไฟ Ambient สว่างตลอดถูกตั้งค่าเป็น "กําหนดเอง" ไฟ Ambient 

จะสว่างตลอด เข้าสู่หน้า ตั้งค่าเองและตั้งค่าพารามิเตอร์ของไฟ 

Ambient 

เมื่อไฟ Ambient สว่างตลอดถูกตั้งค่าเป็น "ปิด" ไฟ Ambient จะดับ

ลงตลอด 

 

 

  



 

 

ตั้งค่าเอง 

เมื่อตั้งค่าเป็น "เปิด" พารามิเตอร์ของไฟ Ambient จะขึ้นอยู่กับการตั้ง

ค่าในหน้าปัจจุบัน 

เมื่อตั้งค่าเป็น "ตามโหมดการขับขี่" พารามิเตอร์ของไฟ Ambient จะ

ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ของไฟ Ambient ในโหมดการขับขี่ 

เลื่อนแถบเลื่อนสีเพื่อตั้งค่าสีของไฟ Ambient เลื่อนแถบเลื่อนความ

สว่างเพื่อตั้งค่าความสว่างของไฟ Ambient 

 

เอฟเฟคของไฟ Breath 

แตะสวิตช์เอฟเฟคของไฟ Breath เพื่อตั้งค่าเอฟเฟคของไฟ Breath   



 

 

ระบบไฟรถ 

แตะที่ระบบไฟรถเพื่อเข้าหน้าการตั้งค่าไฟรถและทําการตั้งค่าไฟรถ 

 

ค้นหารถ 

เมื่อใช้ฟังก์ชันค้นหารถในการไปขึ้นรถ รถจะทําการบ่งชี้ตําแหน่ง 

 

ไฟส่องทางเข้าบ้าน 

แตะเพื่อกําหนดระยะเวลาการเปิดไฟไว้หลังจากดับเครื่องยนต์และล็อค

รถแล้ว 

  



 

 

ไฟ Welcome Light 

แตะเพื่อกําหนดระยะเวลาการเปิดไฟ Welcome Light ไว้หลังจาก

ปลดล็อครถแล้ว 

 

 

การล็อคประตู 

แตะที่การล็อคประตูเพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าการล็อคประตูเพื่อตั้งค่าการ

ล็อคประตู 

 

ระบบล็อคประตูอัตโนมัติ 

แตะเพื่อตั้งค่าระบบล็อคประตูอัตโนมัติเมื่อความเร็วรถเกิน 15 km/h 

จะล็อคประตูทั้งหมดโดยอัตโนมัติ 

 

ปลดล็อคเมื่อดับเครื่อง 

แตะเพื่อตั้งค่าฟังก์ชันการปลดล็อคโดยอัตโนมัติ เมื่อปิดระบบเพาเวอร์

ของรถยนต์ จะปลดล็อคประตูทั้งหมดโดยอัตโนมัติ 



 

 

ควบคุมปลดล็อค 

แตะเพื่อตั้งค่าว่าจะปลดล็อคประตูใดเมื่อปลดล็อครถยนต์จากระยะไกล 

 

ระบบเปิดประตูแบบไร้กุญแจ 

แตะเพื่อตั้งค่าว่าจะปลดล็อคประตูใดเมื่อรถยนต์ถูกปลดล็อคโดยไม่ใช้

กุญแจ 

 



 

 

กระจกมองข้าง 

แตะที่กระจกมองข้างเพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่ากระจกมองข้างเพื่อตั้งค่า

กระจกมองข้าง 

 

พับอัตโนมัติ 

แตะเพื่อตั้งค่าว่าจะพับกระจกมองข้างโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อปิดประตู

และล็อครถยนต์ 

 

 

 
 

 

  



 

 

ประตูท้าย 

แตะที่ประตูท้ายเพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าประตูท้ายเพื่อตั้งค่าประตูท้าย 

 

ความสูงประตูท้าย 

เลื่อนแถบเลื่อนเพื่อตั้งค่าความสูงของประตูท้าย 

 

รีเซ็ต 

แตะปุ่มรีเซ็ตเพื่อรีเซ็ตความสูงของประตูท้าย 

 

 

 
  



 

 

ยางล้อรถ 

แตะที่ยางล้อรถเพื่อเข้าสู่หน้ายางล้อรถเพื่อตรวจสอบแรงดันลมยาง 

 

การตรวจสอบแรงดันลมยาง 

คุณสามารถดูแรงดันลมยาง อุณหภูมิยางและสภาพยางในหน้าการ

ตรวจสอบแรงดันลมยาง หากสภาพยางและระบบตรวจสอบความ

ผิดปกติของลมยางผิดปกติ หน้าจอจะแสดงสถานะความผิดปกติ 

 



 

 

ระบบช่วยการขับขี่ 

แตะที่ระบบช่วยการขับขี่ในหน้าการตั้งค่า ไปที่หน้าการตั้งค่าระบบช่วย

การขับขี่ 

• ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนรถยนต์คันหน้าขณะขับขี่ 

• ระบบช่วยเหลือในการขับขี่ 

• ระบบ Lane Assist 

• ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเมื่อความเร็วต่ํา 

• ระบบควบคุมการทรงตัว 

• ระบบเสียงเตือนคนภายนอกขณะขับขี่ 

 

 

  



 

 

ระบบนําทาง 

แอปพลิเคชันนําทางออกแบบมาเพื่อให้การนําทางที่ใช้งานง่ายและ

สะดวกสําหรับการขับขี่ประจําวันของคุณ ระบบนําทางแบบครบวงจรจะ

นํามาซึ่งประสบการณ์ในรถที่ น่าเ ชื่อถือที่สุดและบริการคลาวด์ที่

แข็งแกร่ง โดยมีเส้นทางที่เชื่อถือได้และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจร

ในปัจจุบันเพื่อให้คุณทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทาง ระบบทํางาน

จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้งานร่วมกับบริการคลาวด์ แต่ยังสามารถ

ได้รับการนําทางที่ราบรื่นและเต็มรูปแบบเมื่อไม่สามารถเชื่อมต่อคลาวด์

ได้ 

 

การเปิดใช้งานแอปพลิเคชันนําทาง 

แตะไอคอนระบบนําทางบนหน้าจอแสดงผลหลักเพื่อเปิดใช้งานแอป

พลิเคชันนําทาง 

โดยจะมีการแนะนําผลิตภัณฑ์เมื่อใช้งานแอปพลิเคชันนําทางเป็นครั้ง

แรก 

 

หน้าจอหลักของระบบนําทาง 

ข้อมูลการนําทางจะแสดงแบบเต็มจอบนหน้าจอกลางเพื่อแสดงแผนที่

แบบโต้ตอบขนาดใหญ่และมีการบอกทิศทางที่ชัดเจน ซึ่งสามารถดูได้

อย่างง่ายดายจากที่นั่งผู้ขับ 

 



โหมดการขับขี่แบบอิสระ 

1. ปุ่มค้นหา - แตะปุ่มแว่นขยายเพื่อเปิดช่องค้นหา

2. ปุ่มรายการโปรด - แตะปุ่มรายการโปรดเพื่อเข้าถึงรายการ POI

ที่คุณบันทึกไว้ รวมถึงที่อยู่บ้าน/ที่ทํางาน 

3. ปุ่มอื่นๆ - แตะปุ่มนี้เพื่อปรับการตั้งค่าต่างๆ ของระบบนํา

ทาง

1) ปุ่มเหตุการณ์จราจรใกล้เคียง - เปิดรายการ

เหตุการณ์จราจรแบบเรียลไทม์เพื่อรับรู้สภาพ

การจราจรรอบรถของคุณได้ดีขึ้น

2) ปุ่มการเดินทางเป็นกลุ่ม - แตะปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่การ

ตั้งค่าฟังก์ชันการเดินทางเป็นกลุ่ม

3) ปุ่มตั้งค่า – ปรับการตั้งค่าต่างๆ ของระบบนําทาง

4. ปุ่มย่อ/ขยาย - สามารถขยายหรือย่อมุมมองแผนที่

5. ทิศทาง CVP - ทิศทางที่รถของคุณกําลังมุ่งไป

6. ป้ายถนนปัจจุบัน - ช่วยให้คุณรับรู้ชื่อของถนนปัจจุบัน

7. ไอคอน CVP - ตําแหน่งรถของคุณบนแผนที่

ย่อ 

ขยาย 
ทิศทาง CVP ตําแหน่งรถปัจจุบัน 

(CVP) 

ค้นหา 

รายการโปรด 

อื่นๆ 

ถนนปัจจุบัน 

เหตุการณ์จราจร
ใกล้เคียง 
การเดินทางเป็นกลุ่ม 
ตั้งค่า 



การค้นหา 

เลือก วิธีที่ชื่นชอบ เพื่อทําการค้นหาจุดหมายปลายทางในช่องค้นหา 

ค้นหาสถานที่ช๊อปปิ้งและร้านอาหารโดยใช้หมวดหมู่ POI หรือค้นหาว่า

มีอะไรอยู่ในพื้นที่โดยเพียงแค่เลื่อนดูแผนที่ คุณสามารถค้นหาสิ่งที่

ต้องการได้อย่างรวดเร็วด้วยวิธีการค้นหาที่สะดวกและหลากหลาย 

ช่องค้นหา 

ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด คุณสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ตลอดเวลาผ่านช่อง

ค้นหาโดยอาศัยรายการค้นหาจํานวนมาก ซึ่งจะได้รับคําแนะนําที่

เกี่ยวข้องขณะป้อนข้อมูลเพื่อช่วยค้นหาสิ่งที่ต้องการได้เร็วยิ่งขึ้น 

แตะไอคอนค้นหา 



ป้อนข้อมลูด้วยแป้นพมิพ ์ เลือกจากคาํแนะนําอัตโนมัติ 



เลือกจากผลการค้นหา แตะเพือ่เริม่การนําทาง 



การค้นหาด้วยการป้อนข้อมูลด้วยเสียง 

แตะปุ่มคําสั่งเสียงบนพวงมาลัย ระบบนําทางจะฟังคําสั่งเสียงของคุณ

เพื่อช่วยค้นหาขณะขับรถโดยไม่ต้องใช้มือบังคับ สามารถค้นหาที่อยู่หรือ

จุดที่น่าสนใจด้วยเสียงพูด เพื่อให้ผู้ขับใส่ใจกับการขับขี่ 

โปรดดูที่ "คําสั่งเสียงที่ใช้บ่อย" 



การค้นหาจากล่าสุด 

สามารถค้นพบจุดหมายปลายทางที่เคยไปมาก่อนหน้านี้อย่างรวดเร็ว 

โดยแตะช่องค้นหาแล้วแตะ "ล่าสุด" เลือก POI หรือที่อยู่จากจุดหมาย

ปลายทางก่อนหน้าแล้วเริ่มขับรถ 

แตะ "ลา่สุด" 

เลือกจากจุดหมายล่าสดุ 



การค้นหาจากรายการโปรด 

ไม่พลาดสถานที่ที่คุณชอบ สามารถเก็บจุดหมายปลายทางที่คุณชอบ

และเข้าถึงได้อย่างง่ายดายจากหน้าจอหลักหรือหน้าจอคน้หา โดยไม่ต้อง

ค้นหาและป้อนข้อมูลอีกต่อไป—เพียงแค่แตะไม่กี่ครั้งแล้วเดินทางได้ 

แตะ "รายการโปรด" 

เลือกจากสถานที่โปรด 



การค้นหาจากหมวดหมู่ POI  

สามารถค้นดูรายการคําแนะนําที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้อง

ป้อนรายละเอียดใดๆ สามารถเข้าถึงรายการคําแนะนําในบริเวณ

ใกล้เคียงสําหรับหมวดหมู่ POI ยอดนิยมเพียงปลายนิ้วสัมผัส 

เลือกหนึ่งหมวดหมู่ – ที่จอดรถ 

เลือก "ที่จอดรถทั้งหมด" 

เลือกที่จอดรถแห่งหนึ่งและแตะเพือ่เริม่การนําทาง 



การค้นหาจาก MG Smart Life Online Services 

MG ร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการในท้องถิ่นที่ดีที่สุด เพื่อให้ความ

ช่วยเหลือเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยที่สุด รวมถึงร้านอาหาร โรงแรม

และผู้จําหน่ายรถยนต์เอ็มจี  

MG Smart Life Contents 



แสดง POI บนแผนที่ 

ไม่ต้องค้นหารายละเอียดจุดหมายจากหลายๆ แอป เพราะทั้งหมดนี้

สามารถแสดงอยู่ในหน้าเดียวได้อย่างสะดวกสบาย ระบบนําทางจะแสดง

ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ปั๊มน้ํามันและอื่นๆ ที่ใกล้ที่สุดบนแผนที่แบบ

โต้ตอบเสมอ เลือกหมวดหมู่ POI ที่สําคัญที่สุดจากเมนู "Options 

(ตัวเลือก)" และจะเห็นหมวดหมู่เหล่านี้บนแผนที่เสมอไม่ว่าคุณจะอยู่ที่

ใด 

หมวดหมู่ POI 



การจราจร 

ในมุมมองแผนที่ แตะไอคอน  เพื่อเข้าสู่ตัวเลือก จากนั้น เปิด

ฟังก์ชัน "เปิด/ปิดการจราจร" ก่อนออกเดินทาง คุณจะสามารถรับรู้

สภาพการจราจรที่อัปเดตตามเวลาจริงและเหตุการณ์จราจรรอบรถได้

เสมอ การจราจรจะได้รับการตรวจสอบและอัปเดตอยู่ตลอดเวลา

ระหว่างการขับรถ เพื่อให้ผู้ขับทราบสภาพการจราจรข้างหน้า มีสภาพ

การจราจรล่าสุดสําหรับถนนฟรีเวย์ ถนนสายหลัก ถนนเล็กและเส้นทาง

ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้เลือก ทั้งหมดนี้คํานวณตามเวลาจริง 

เปิด/ปิดการจราจร 



บริเวณใกล้เคียง 

แตะไอคอน  จากนั้นแตะไอคอน  ในหน้าจอหลักของระบบ

นําทาง คุณจะสามารถค้นหาในเส้นทางหรือบริเวณใกล้เคียงเพื่อวาง

แผนการเดินทางล่วงหน้า  

บริเวณใกล้เคยีง 



การนําทางแบบแอคทิฟ (Active Guidance) 

หน้าจอจะแสดงคําแนะนําแบบ turn-by-turn ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

และส่งเสียงคําแนะนําผ่านลําโพงของรถยนต์เพื่อให้คุณทราบว่าต้องไปที่

ใด คําแนะนําที่เข้าใจง่ายจะช่วยให้คุณทราบว่าควรเลี้ยวไปทางใดและ

เมื่อใด เพื่อช่วยลดความเครียดในการขับรถ     

การนําทางแบบแอคทิฟ (Active Guidance) 

แถบนําทาง ออกจากการนําทาง 

ความเร็ว
จํากัด 

การนําทางเลน 

แถบการ
เดินทาง 

ถนนปัจจุบัน ทิศทาง CVP ระยะทางที่เหลือ ทางออกไฮเวย์ 



1. แถบนําทาง (สัญญาณเตือนการเลี้ยว) - สัญญาณเตือนนี้จะช่วย

ให้คุณเข้าใจอย่างชัดเจนสําหรับการเลี้ยงถัดไป รวมถึงประเภท

ของการเลี้ยว ระยะทางไปถึงจุดเลี้ยว และชื่อของถนนที่คุณจะ

ไปต่อหลังจากผ่านจุดเลี้ยว

2. การนําทางเลน - คุณกังวลว่าจะใช้เลนใดเพื่อการเลี้ยวถัดไป

หรือไม่ คุณสามารถลองใช้เครือ่งมือนําทางเลนที่มีประโยชน์และ

แม่นยํานี้ ให้เดินทางตามเลนที่ไฮไลต์เพื่อการดําเนินการที่

ถูกต้องต่อไป

3. ความเร็วจํากัด - คุณกังวลว่าจะขับรถเร็วเกินกําหนดหรือไม่

ระบบนําทางจะส่งสัญญาณเตือนความเร็วจํากัดที่แม่นยําสําหรับ

ถนนปัจจุบันโดยไม่ต้องกังวลใจ

4. ETA และระยะทางที่เหลือในการเดินทาง - หากคุณต้องการ

ทราบระยะทางและระยะเวลาไปถึงจุดหมาย ส่วนนี้จะให้ข้อมูล

ทั้งหมดเกี่ยวกับการเดินทางที่คุณต้องการทราบ

5. แถบการเดินทางและไอคอนเหตุการณ์จราจร - แถบอะนาล็อก

จะแสดงสถานะการจราจรแบบเรียลไทม์ตลอดการเดินทาง สีน้ํา

เงินหมายถึงการจราจรที่คล่องตัว สีเหลืองและสีแดงหมายถึง

การจราจรที่ติดขัดและการจราจรที่ติดขัดอย่างรุนแรง ไอคอนที่

แตกต่างกันบนแถบนี้แสดงว่ามีเหตุการณ์จราจรเกิดขึ้นข้างหน้า

เส้นทางของคุณ คุณสามารถเตรียมการก่อนได้



หลีกเลี่ยงถนนบางช่วง 

ในโหมดการนําทางแบบแอคทิฟ: 

แตะไอคอนรายการเลี้ยว 

แตะไอคอนแก้ไข 

แตะไอคอนลบ 

แตะเพือ่ยืนยัน 



เริ่มเปลีย่นเส้นทางใหม ่



การเพิ่ม/แก้ไขจุดแวะ 

กรณีต้องการแวะพักระหว่างทาง การแวะพักระหว่างทางเป็นเรื่องง่าย

มาก สามารถเพิ่มจุดแวะบนเส้นทางของคุณหรือใกล้กับจุดหมาย

ปลายทาง จากนั้นระบบนําทางจะกําหนดเส้นทางใหม่ให้คุณ โดยไม่

จําเป็นต้องค้นหาเส้นทางการขับขี่สําหรับแต่ละจุดหมาย เมื่อไปถึงจุด

แวะ ระบบจะนําทางไปยังจุดหมายถัดไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อน

ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ  

ในโหมดการนําทางแบบแอคทิฟ: 

แตะไอคอนค้นหา 

ป้อนหรือเลือกจุดหมาย – เลือก "อาหาร" 



เลือก "บาร์บีคิว" เลือก POI 



แตะ "เพิ่มลงในการเดินทาง" เพิ่มจุดแวะเรยีบร้อย 



บัตรจุดหมายปลายทาง 

ฟังก์ชันนี้ทําให้การไปที่ทํางานและการขับรถกลับบ้านทุกวันสะดวก

ยิ่งขึ้น สามารถตั้งค่าบัตรจุดหมายปลายทางเพื่อใช้ฟังก์ชันการนําทาง

แบบวันทัชบนหน้าจอหลัก ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด จะทราบเวลาการขับขี่

โดยประมาณและตัวเลือกเส้นทางไปยังสถานที่ที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณ

เสมอ 

บัตรจุดหมายปลายทาง 



คุณสามารถตั้งค่าจุดหมายปลายทางด้วยตนเองในหน้าจอหลักของระบบ

นําทางตามขั้นตอนต่อไปนี้: แตะ “ ” -> “ ” -> “บัตร

จุดหมายปลายทาง” คุณสามารถตั้งค่าและแก้ไขที่อยู่ได้ในช่องด้านล่าง 

"บ้าน" และ "ที่ทํางาน" 

คุณยังสามารถรีเซ็ต "ที่ทํางาน" เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ ได้ตามความ

ต้องการ 

ตั้งค่าบัตรจุดหมายปลายทาง 

ป้อนข้อมลูจากแป้นพิมพ์หรือรายการโปรด 



ตัวเลือกและการตั้งค่า 

แตะไอคอน  เพื่อเข้าสู่เมนู "ตัวเลือก" ซึ่งจะแสดงตัวเลือกต่อไปนี้: 

• ทิศทางแผนที่

• เปิด/ปิดการจราจร

• แสดงบนแผนที่

• แก้ไขจุดหมาย

• การตั้งค่าเพิ่มเติม

ทิศทางแผนที่ 

แตะไอคอนเพื่อเปลี่ยนประเภทแผนที่ จากนั้น ไอคอนและสัญลักษณ์

จะอัปเดตตาม ซึ่งมีการตั้งค่าดังนี้: 

• 3D หัวรถชี้ขึ้น: แผนที่ 3D แบบมุ่งหน้าขึ้น ในโหมดนี้ ไอคอน

ตําแหน่งปัจจุบันจะมุ่งหน้าไปด้านบนเสมอ และแผนที่จะหมุน

ตาม

• 2D หัวรถชี้ขึ้น: แผนที่ 2D แบบมุ่งหน้าขึ้น ในโหมดนี้ ไอคอน

ตําแหน่งปัจจุบันจะมุ่งหน้าไปด้านบนเสมอ และแผนที่จะหมุน

ตาม

• 2D ชี้ขึ้นทิศเหนือ: แผนที่ 2D แบบชี้ขึ้นทิศเหนือ ในโหมดนี้ เมื่อ

รถเลี้ยวซ้ายและขวา ไอคอนตําแหน่งปัจจุบันจะเปลี่ยนทิศทาง

ตาม



ระบบอาจเปลี่ยนไปใช้แผนที่ 2D แบบชี้ขึ้นทิศเหนือโดยอัตโนมัติตาม

ระดับการซูมของแผนที่ 2D แบบหัวรถชี้ขึ้นและแผนที่ 3D แบบหัวรถชี้

ขึ้น 

เปิด/ปิดการจราจร 

แตะเพื่อปิด/เปิดตัวเลือก“ แสดงการจราจรบนแผนที่” 



แสดงบนแผนที่ 

คุณสามารถเลือกที่จะแสดงไอคอน POI อื่นๆ บนแผนที่ของคุณ 

แสดงบนแผนที ่

แก้ไขจุดหมาย 

โปรดดูที่ "การเพิ่ม/แก้ไขจุดแวะ”



การตั้งค่าเพิ่มเติม 

แตะ  และเลือก "การตั้งค่าเพิ่มเติม" เพื่อปรับฟังก์ชันต่อไปนี้ตาม

การตั้งค่าการนําทาง: 

• บัตรจุดหมายปลายทาง

• การตั้งค่าแผนที่

• การตั้งค่าการนําทาง

• การตั้งค่าการแจ้งเตือน

• การจัดการประวัติ

• เกี่ยวกับ

บัตรจุดหมายปลายทาง 

โปรดดูที่ "บัตรจุดหมายปลายทาง" 



การตั้งค่าแผนที่ 

แตะเพื่อเลือกการตั้งค่าแผนที่พื้นฐานที่จะแสดง: 

• สีของแผนที่ - เลือกจากตัวเลือกสีแผนที่สามแบบ:

o อัตโนมัติ:เลือก "อัตโนมัติ" เพื่อเปลี่ยนโหมดโดยอัตโนมัติ

ตามสภาพแสง

o กลางวัน (สีอ่อน)

o กลางคืน (สีเข้ม)

• จุดสังเกต 3D (ค่าเริ่มต้น "เปิด") - การตั้งค่านี้สามารถเปิดหรือ

ปิดได้ เมื่ออยู่ในสถานะเปิด ระบบจะแสดงจุดสังเกต 3D ทั้งหมด

บนแผนที่ขณะซูมเข้าจากระดับ 5 ขึ้นไป

• สิ่งก่อสร้าง 3D (ค่าเริ่มต้น "ปิด") - การตั้งค่านี้สามารถเปิดหรือ

ปิดได้ เมื่ออยู่ในสถานะเปิด ระบบจะแสดงสิ่งก่อสร้าง 3D

ทั้งหมดบนแผนที่ขณะซูมเข้าจากระดับ 3 ขึ้นไป

• แสดงภูมิประเทศแบบ 3D (ค่าเริ่มต้น "ปิด") - การตั้งค่านี้

สามารถเปิดหรือปิดได้ เมื่ออยู่ในสถานะเปิด ระบบจะแสดง

ข้อมูลภูมิประเทศบนแผนที่ในมุมมอง 3 มิติ 



การตั้งค่าการนําทาง 

แตะเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าการนําทาง ซึ่งมีตัวเลือกดังนี้ : 

• ซูมอัตโนมัติ (ค่าเริ่มต้น "เปิด") - การตั้งค่านี้สามารถเปิดหรือปิด

ได้ เมื่ออยู่ในสถานะเปิด ระบบจะปรับการซูมแผนที่เป็นระดับ

การซูมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อดูรายละเอียดที่เพียงพอเมื่อ

รถยนต์ใกล้ถึงจุดเลี้ยว หลังจากผ่านจุดเลี้ยว ระบบจะปรับระดับ

การซูมกลับสู่ระดับเดิมโดยอัตโนมตัิ

• เส้นทางที่ต้องการ:เส้นทางมีให้เลือกสองรูปแบบ: เส้นทางที่เร็ว

ที่สุดและเส้นทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "เส้นทางที่เร็วที่สุด"

หมายถึงเส้นทางที่ใช้เวลาเดินทางน้อยที่สุด และ "เส้นทางที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม" หมายถึงเส้นทางที่ประหยัดน้ํามันมากที่สุด

• หลีกเลี่ยงเส้นทาง:เลือกลักษณะของถนนเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทาง

เช่น:

o ทางหลวง

o ถนนที่ยังไม่ได้ลาดยาง

o เลนคาร์พูล

o ท่าเรือข้ามฟาก

o ถนนที่เก็บค่าผ่านทาง

o อุโมงค์

o พรมแดนของประเทศ



 

 

• เปลี่ยนเส้นทางใหม่โดยอัตโนมัติ:สามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อ

เปลี่ยนเส้นทางใหม่:  

o เปลี่ยนไปเป็นเส้นทางที่ดีกว่าโดยอัตโนมัติ - หากระบบ

ตรวจพบปัญหาการจราจรข้างหน้า จะคํานวณเส้นทาง

ใหม่และเปลี่ยนเส้นทางใหม่ให้โดยอัตโนมัติ 

o ถามก่อนเปลี่ยนเส้นทางใหม่ (ค่าเริ่มต้น "ถูกเลือก") - หาก

ระบบตรวจพบปัญหาการจราจรข้างหน้า ระบบจะแสดง

หน้าต่างป๊อปอัพพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหา และ

คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนเส้นทางหรือยกเลิกได้ 

o ห้ามค้นหาเส้นทางที่ดีกว่า - ระบบจะไม่ค้นหาเส้นทางที่

ดีกว่า 

การตั้งค่าการแจ้งเตือน 

แตะเพื่อเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าการแจ้งเตือน 

o การแจ้งเตือนความปลอดภัยทางถนน - แสดงการแจ้ง

เตือนความปลอดภัยทางถนนข้างหน้า 

o การแจ้งเตือนกล้องตรวจจับการจราจร - แสดงกล้อง

ตรวจจับการจราจรข้างหน้า 

o การแจ้งเตือนด่านเก็บค่าผ่านทาง – แสดงด่านเก็บค่า

ผ่านทางข้างหน้า 

o การแจ้งเตือนเหตุการณ์จราจร   -  แสดงเหตุการณ์จราจร

ข้างหน้า 



การจัดการประวัติ 

แตะเพื่อเข้าสู่ตัวเลือกประวัติ ซึ่งมีตัวเลือกดังนี้: 

• ลบจุดหมายล่าสุด - แตะ X เพื่อลบจุดหมายล่าสุด

• ลบประวัติการค้นหา - แตะ X เพื่อลบประวัติการค้นหา

• ลบรายการโปรด - ลบรายการโปรดทั้งหมดที่คุณบันทึกเพียง

แตะครั้งเดียว

เกี่ยวกับ 

แตะเพื่อแสดงข้อมูลซอฟต์แวร์ เช่น: 

• ข้อตกลงและเงื่อนไข

• ข้อตกลงการเดินทางเป็นกลุ่ม

• เวอร์ชันระบบนําทาง

• เวอร์ชันข้อมูลแผนที่

• วันหมดอายุของบริการเชื่อมต่อ



การเดินทางเป็นกลุ่ม 

เกี่ยวกับฟังก์ชันการเดินทางเป็นกลุ่ม 

การเดินทางเป็นกลุ่มช่วยให้คุณสามารถขับรถเป็นกลุ่มกับเพื่อน 

ครอบครัวหรอืเพือ่นร่วมงานได้อย่างสะดวกสบาย การแชร์จุดหมาย

ปลายทางของการเดินทางจะไม่ใช่เรือ่งยากอีกต่อไป เพยีงแคส่รา้งกลุ่ม

ใหม่หรือเข้ากลุม่ที่มอียู่ ก็สามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางได้

การเปิดใช้งานโหมดการเดินทางเป็นกลุม่ 

ในโหมดการนําทางปกติ สามารถแตะปุ่ม "การเดินทางเป็นกลุ่ม" เพื่อ

เปิดใช้งานโหมดการเดินทางเป็นกลุ่มได้อยา่งสะดวก 

ในโหมดนี้ คุณสามารถสร้างกลุม่ เข้ากลุม่อื่นหรือเข้ากลุ่มก่อนหน้านี้อกี

ครั้ง และยังสามารถแสดงตําแหน่งของสมาชิกกลุ่มบนแผนทีไ่ด้ 



การสร้างทีมการขับรถใหม่ 

แตะ "สร้างทมีใหม่" เพือ่เริ่มสรา้งทีมใหม ่

สามารถเปลีย่นชื่อทมีและเวลาการลบทีมหรือใช้ค่าเริ่มต้น แตะ "สร้าง" 

อีกครั้งเพื่อสร้างทีมใหม ่

เข้าทีมอื่น 

หากต้องการเข้าทมีอื่นที่สรา้งโดยคนอื่น เพยีงแค่แตะปุ่ม "เข้าทมี" 

จากนั้น ใส่รหัส PIN ที่ถูกต้องของทีม 



เข้าทีมก่อนหน้านี้ 

หากจําเป็นต้องเข้าทีมก่อนหน้านี้ สามารถแตะปุ่ม "เข้าอีกครั้ง" ถัดจาก

ข้อมูลทีมก่อนหน้านี้ และต้องใส่รหัส PIN ของทมีก่อนหน้านี้ด้วย 

ค้นหาตําแหน่งของสมาชิกตามเวลาจริง 

หากต้องการทราบตําแหน่งของสมาชิก สามารถค้นหาบนแผนที่ของคณุ 

และแผนที่จะแสดงตําแหน่งแบบเรียลไทม์ของสมาชิกที่ออนไลน์อยู ่



แสดงข้อมูลทีม 

คุณสามารถดูไอคอนและชื่อของสมาชิกกลุ่มบนหน้าแสดงข้อมูลทมี 

หากคุณเป็นเจ้าของทีม สามารถแตะปุ่มการตั้งค่า  เพื่อแก้ไขข้อมลู

ทีมอีกครั้ง คณุยังสามารถเลอืกที่จะแสดงตําแหน่งแบบเรียลไทม์ของ

สมาชิกทีมบนแผนที่หรอืไม ่



แสดงข้อมูลสมาชิก 

หากต้องการทราบข้อมลูเพิม่เติมเกี่ยวกับสมาชิกทีม เพยีงแค่แตะที่

ไอคอนของสมาชิก จะแสดงข้อมลูติดต่อ รุ่นรถ สีรถและระยะทาง

ระหว่างสมาชิกกับคุณ 

หากคุณเป็นเจ้าของทีม คุณสามารถลบสมาชิกออกจากทีมปัจจุบันหรือ

ตั้งสมาชิกเป็นเจ้าของใหม่ได้ด้วยการแตะตัวเลอืก 



การจัดการการเดินทางของทีม 

สิ่งที่สาํคญัทีสุ่ดสําหรับทีมการขับรถคือการแบ่งปันความสนุกในการขับขี่ 

โปรดมั่นใจว่าเรามีวิธทีีส่ะดวกทีสุ่ดในการบรรลุวัตถุประสงค์นี้ 

หากคุณเป็นเจ้าของทีม คุณสามารถแตะ "ตั้งค่าการเดินทางของทีม" 

เพื่อเพิ่มจุดหมายและจุดแวะ (มากสุด 3 จุด) 

หลังจากวางแผนการเดินทาง แตะปุ่ม "ส่งให้ทมี" เพือ่แชร์การเดินทางนี้

กับทีมของคณุ สมาชิกทีมของคุณจะได้รับแผนการเดินทางทีคุ่ณตั้งไว้

และเริ่มนําทางไปยังจุดหมายปลายทางและจุดแวะที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 



การรับแผนการเดินทาง 

หากคุณเป็นสมาชิกทีม คุณจะได้รับแผนการเดินทางที่แชร์เป็นครั้งคราว 

คุณสามารถแตะ "ตรวจสอบ" เพื่อดูรายละเอียดการเดินทางทั้งหมดใน

หน้าการจัดการการเดินทางของทีม หรอืปิดและดูในภายหลัง โดยไม่ต้อง

กังวลว่าจะพลาดข้อความนี้ เพราะจะมีสญัญาณเตือนบนปุ่มการเดินทาง

เป็นกลุ่มเพือ่เตือนคุณตลอดเวลา 





การรับแผนการเดินทางใหม่ 

คุณสามารถเปรยีบเทียบแผนการเดินทางที่ได้รบัก่อนหน้านี้กับแผนการ

เดินทางลา่สุดทีไ่ด้รับจากเจ้าของทีม เมื่อได้รับแผนการเดินทางใหม่ คุณ

จะเห็นไอคอนแจ้งเตือนการอัพเดทและเวลารับ 

นอกจากนี้ คุณสามารถแตะ "ได้รับการเดินทางใหม่" เพื่อแสดงหน้า

แสดงรายละเอยีดการเดินทางเพือ่ดูรายละเอยีด เมื่อคณุพอใจกับ

แผนการเดินทางใหม่ คณุสามารถแตะ "ยอมรับ" เพือ่บันทึกทับแผนการ

เดินทางที่ได้รับก่อนหน้านี้ หรือเพียงแค่แตะปุ่มปิดเพื่อละเว้นแผนการ

เดินทาง 



คําถามที่พบบ่อย (FAQs) 

ข้อมูลแผนที่ 

ลักษณะโครงข่ายถนนรวมอยู่ในฐานข้อมูลแผนที่ของข้อมูลแผนที่ 

คุณลักษณะประกอบด้วยชื่อถนน ที่อยู่ถนน และข้อจํากัดในการเลี้ยว 

พื้นที่โดยละเอียดประกอบด้วยถนนสายหลัก ถนนเล็กและถนนในชุมชน

ทั้งหมด พื้นที่โดยละเอียดรวมถึงจุดที่น่าสนใจ (POI) เช่น ร้านอาหาร 

สนามบิน ธนาคาร โรงพยาบาล สถานีตํารวจ ปั๊มน้ํามัน สถานที่

ท่องเที่ยวและโบราณสถานทางประวัติศาสตร์  

ฐานข้อมูลแผนที่อาจไม่รวมข้อมูลพื้นที่ใหม่หรือข้อแก้ไขฐานข้อมูลแผนที่

ที่เสร็จสิ้นหลังจากวาดแผนที่นี้ ในพื้นที่แผนที่โดยละเอียด ระบบนําทาง

จะให้การนําทางที่ครบสมบูรณ์ 

โต้ตอบกับแผนที่ 

คุณสามารถโต้ตอบกับจอแสดงผลระบบนําทางได้โดยการแตะพื้นที่ต่างๆ 

ของหน้าจอ หากต้องดูแผนที่ สามารถ:  

• ขยายแผนที:่

o แตะ “+”

o กางนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือออก

o แตะสองครั้งด้วยนิ้วมือเดียว

• ย่อแผนที่:

o แตะ “-”

o ปล่อยให้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือเข้าหากัน

o แตะสองครั้งด้วยสองนิ้วมือ

• เลื่อนแผนที่:

o ลากหนึ่งนิ้วมือไปทางซ้าย ขวา บนหรือล่าง

• หมุนแผนที่:

o วางนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บนแผนที่แล้วหมุนทั้งสองไป

ทางซ้ายหรือขวา

• เปลี่ยนระหว่างมุมมอง 2D และ 3D:



o วางสองนิ้วมือบนแผนที่แล้วปัดขึ้นหรือลง

การปิดเสียง 

ในโหมดการนําทางแบบแอคทิฟ สามารถปิดเสียงเมื่อใช้งานระบบนํา

ทาง แตะไอคอนลําโพงทางด้านขวา 

การนําทางเลน 

กรณีมีข้อมูลพร้อม แผนที่จะแสดงข้อมูลเลนของทางแยกข้างหน้า 

การนําทางเลน 

มุมมองทางแยก 

เมื่อกําลังขับรถอยู่บนทางด่วนและเข้าใกล้ทางออก ภาพเลนจะแสดงบน

หน้าจอ และรถยนต์จะต้องอยู่ในเลนนี้เพื่อทําการเลี้ยวถัดไป 

มุมมองทางแยก 



มุมมองจุดหักเลี้ยว 

เมื่อรถยนต์ใกล้จะเลี้ยวและจุดเลีย้วถัดไปจะปรากฏขึ้นอีกไมน่าน เมนูจุด

หักเลี้ยวจะแสดงไว้ด้านล่างเมนูการเลี้ยวหลัก ระบบจะส่งเสียงเตือนการ

หักเลี้ยวเพื่อเตือนว่าจะมีการหักเลี้ยว 

จุดหักเลี้ยว 



การซูมอัตโนมัติ 

เมื่อกําลังจะเลี้ยว แผนที่จะซูมเข้าโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงไอคอนรถยนต์

และคําแนะนําถัดไปเพื่อแสดงมุมมองที่ดีกว่าสําหรับการเลี้ยว หลังจาก

เลี้ยวเสร็จ ระบบจะกลับไปที่ระดับการซูมก่อนหน้า 

กรณีไม่มีเส้นทางที่ดีกว่า 

ระหว่างการนําทางแบบแอคทิฟ หากระบบตรวจพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

ข้างหน้า แต่ไม่มีเส้นทางที่ดีกว่า ระบบจะส่งเสียงเตือนและแสดง

สัญญาณเตือนอย่างรวดเร็ว การทํางานนี้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อ

เหตุการณ์ 



รายการทางออกทางด่วน 

แตะไอคอนทางออกที่ด้านขวาของชื่อถนนปัจจุบันด้านล่างแผนที่เพื่อ

เปิดรายการทางออก ไอคอนนี้จะแสดงเมื่อทางด่วนมีทางออกที่ชัดเจน

เท่านั้น 

เมื่อขับรถบนถนนที่มีทางออกที่กําหนด คุณอาจสามารถใช้รายการ

ทางออกได้ รายการทางออกจะแสดงจํานวนทางออก ระยะทางระหว่าง

ตําแหน่งรถยนต์ปัจจุบันกับทางออก และจุดจอดรถที่อาจจะว่างอยู่และ

ไปได้สะดวก เช่น ปั๊มน้ํามัน ร้านอาหารและที่พักอาศัย 

ทางออกทางด่วน 

รายการทางออกทางด่วน 



สัญญาณเตือนเหตุการณ์จราจร 

ระหว่างการนําทางแบบแอคทิฟและไม่แอคทิฟ ไอคอนสัญญาณเตือน

เหตุการณ์จราจรและข้อมูลสภาพการจราจรจะแสดงบนแผนที่ 

สัญญาณเตือนอุบัติเหตุ 

เมนูการเลี้ยวถัดไป 

ในระหว่างการนําทางแบบแอคทิฟ ลูกศรเลี้ยว ระยะทางจากจุดเลี้ยว 

และชื่อถนนที่จะเลี้ยวเข้าสําหรับการเลี้ยวถัดไปจะแสดงในเมนู "การ

เลี้ยวถัดไป" ที่ด้านบนของแผนที่ เวลาโดยประมาณที่จะไปถึง (ETA) 

ระยะทางถึงจุดหมายและสญัญาณการจราจรจะแสดงที่ด้านขวาของแผน

ที่ 

เมนูการเลี้ยวถัดไป 



การปิดการนําทางและการเดินทางต่อ 

แตะไอคอนยกเลิกที่มุมขวาบนเพื่อปิดการนําทางแบบแอคทิฟและ 

กลับไปที่การนําทางแบบไม่แอคทิฟ หากการนําทางแบบแอคทิฟถูก

ยกเลิกก่อนที่จะไปถึงจุดหมาย หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ 

คุณสามารถเลือกที่จะ "เดินทางต่อ" หรือไม่ 

หากการนําทางแบบแอคทิฟถูกยกเลิกก่อนหน้านี้ สามารถเดินทางต่อได้

โดยแตะตัวเลือกในหน้าต่างป๊อปอัพ "เดินทางต่อ" 

การปิดการนําทางและการเดินทางต่อ 



ตัวเลือกเส้นทาง 

สามารถดูเส้นทางการขับขี่ที่แตกต่างกันได้สามเส้นทางและเวลา

โดยประมาณที่จะไปถึงจุดหมาย และเลือกเส้นทางที่คุณต้องการ 

ตัวเลือกเส้นทางของคุณจะพิจารณาการปิดถนนและสภาพการจราจรใน

ปัจจุบันด้วย คุณไม่ต้องกังวลกับการปิดถนน การเปลี่ยนเส้นทางใหม่

และการจราจรที่ไม่คาดคิด  

แตะเส้นทาง 

เลือกเส้นทาง 



เพิ่มลงในที่โปรด 

แตะไอคอนที่โปรดเพื่อเพิ่ม POI ปัจจุบันลงในที่โปรด 

วิธีบันทึกลงในที่โปรด 



คําสั่งเสียงที่ใช้บ่อย 

• ขยายแผนที่

• ย่อแผนที่

• ค้นหาปั๊มน้ํามัน

• ค้นหาโรงพยาบาล

• ค้นหาร้านอาหาร

• ตั้งค่าที่อยู่บ้าน

• ตั้งค่าที่อยู่ที่ทํางาน

• กลับบ้าน

• ไปที่ทํางาน

• ยกเลิกเส้นทาง

• เปิดแผนที่



ระบบนําทางแบบ AR 1. หากรถยนต์มีแผงหน้าปัดขนาด 7 นิ้ว เมื่อแตะปุ่ม AR Navi AR

Navi จะปรากฏบนหน้าจอโดยตรง

2. หากรถยนต์มีแผงหน้าปัดขนาด 12.3 นิ้ว AR Navi จะปรากฏ

บนแผงหน้าปัด กดเปิดปุ่มสวิตช์ AR Navi เปลี่ยนหน้าแท็บแผง

หน้าปัดไปที่หน้าการนําทาง แผงหน้าปัดจะแสดงข้อมูลการนํา

ทางแบบ AR



3. กดปิดปุ่มสวิตช์ AR Navi เปลี่ยนหน้าแท็บแผงหน้าปัดไปที่หน้า

การนําทาง ข้อมูล TBT ของระบบนําทางจะปรากฏขึ้น

4. ข้อมูล AR navi มาจากระบบนําทาง ดังนั้น ก่อนที่จะใช้งาน AR

Navi ต้องเปิดระบบนําทางและวางแผนเส้นทางไปยังจุดหมาย

ปลายทาง

5. เมื่อ AR Navi แสดงผลบนแผงหน้าปัด ระบบจะแสดงภาพถนน

และนําทางผู้ใช้งานด้วย AR และจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความเร็ว

จํากัด สัญญาณไฟจราจร ระยะทางคงเหลือและข้อมูลการนํา

ทางอื่นๆ แอนิเมชั่น AR ที่ซ้อนทับบนถนนจะนําทางให้ผู้ใช้งาน



 

 

Apple CarPlay & EasyCon 

Apple CarPlay 

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ iPhone กับระบบในรถยนต์โดยผ่านช่องเสียบ 

USB สําหรับ Apple CarPlay 

2. การใช้ CarPlay เชื่อมต่อโทรศัพท์ iPhone กับรถของคุณเป็น

วิธีการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะและปลอดภัยกว่า สามารถใช้ CarPlay 

เพื่อแสดงหน้าจอโทรศัพท์ iPhone บนหน้าจอภายในรถใน

ระหว่างการขับรถ คุณสามารถขอเส้นทาง รับสาย/เรียกสาย 

รับส่งข้อความ และฟังเพลงได้ เพื่อให้คุณมีสมาธิในการขับรถ 

เพียงต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์ iPhone ของคุณก็สามารถใช้งานได้ 

3. ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการขับรถ เพื่อหลีกเลี่ยง

อันตรายที่อาจเกิดขึ้น 

4. แตะโลโก้ MG เพื่อกลับไปที่ระบบในรถยนต์จาก Apple 

CarPlay 

5. ปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์ iPhone เพื่อออกจาก Apple 

CarPlay 

6. ผู้ใช้งานต้องใช้สายดาต้าแท้ หากใช้สายดาต้าอื่น เราไม่สามารถ

รับประกันได้ว่าจะใช้งานฟังก์ชันได้ 

 



 

 

EasyCon 

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์ Android กับระบบในรถยนต์โดยผ่านช่อง

เสียบ USB สําหรับ EasyCon EasyCon บนรถยนต์ MG รองรับ

ระบบ Android เท่านั้น 

2. EasyCon ได้รวมฟังก์ชันการนําทาง เล่นเพลง สั่งการด้วยเสียง

และโทรศัพท์ ปัดไปด้านซ้ายเพื่อเข้าสู่หน้าถัดไปเพื่อดูแอปพลิเค

ชันเพิ่มเติม 

3. คุณสามารถใช้ปุ่มลัด (เล่น/หยุด/ถัดไป) เพื่อควบคุมแหล่งเพลง

ในขณะนั้น คุณสามารถกดปุ่มลัดของโมดูลโทรศัพท์เพื่อเพิ่ม

รายชื่อผู้ติดต่อ VIP และเรียกสายด่วน 

4. ผู้ใช้งานต้องใช้สายไฟทางการ หากใช้สายไฟอื่น เราไม่สามารถ

รับประกันได้ว่าจะใช้งานฟังก์ชันได้ 

 



 

 

แอปพลิเคชันมือถือ 

สําหรับรถที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ ผู้ใช้งานสามารถสั่งการ

รถผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้ รวมถึงดูสถานะรถยนต์ วางแผนเส้นทาง

การเดินทาง ตรวจสอบตําแหน่งรถ จัดการข้อมูลรถ เป็นต้น 

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ด้วยสองวิธีต่อไปนี้: 

1. สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับลิงก์ดาวน์โหลด 

2. ดาวน์โหลดจากแอปสโตร์ 

• สําหรับระบบปฏิบัติการ iOS ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคํา

ว่า “MG iSMART” ใน App Store และทําการดาวน์

โหลดลงเครื่อง 

• สําหรับระบบปฏิบัติการ Android ผู้ใช้งานสามารถ

ค้นหาคําว่า “MG iSMART” ใน Google Play Store 

และทําการดาวน์โหลดลงเครื่อง 

 

หมายเหตุ: สําหรับระบบ iOS มือถือ ต้องเป็นระบบ iOS 9.0 หรือ 

iOS 9.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันได้ 

หมายเหตุ: สําหรับระบบ Andriod มือถือ ต้องเป็นระบบ Android 

6.0 หรือ Android 6.0 ขึ้นไป จึงจะสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง

แอปพลิเคชันได้ 

 

 



 

 

ลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้ 

อินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชัน 

 

[ลงทะเบียน] 

แตะ [ลงทะเบียน] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชันเพื่อเข้า

อินเตอร์เฟสการลงทะเบียน ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนด้วยหมายเลข

โทรศัพท์ได้ 

 

 



 

 

[เข้าสู่ระบบ] 

หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนบัญชีแล้ว ให้แตะ [เข้าสู่ระบบ] ใน

อินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานสามารถ

เข้าสู่ระบบของแอปได้โดยการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์และรหัสผ่าน 

 

 



 

 

รีโมทควบคุม 

แตะ [รีโมทควบคุม] ในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสรีโมท

ควบคุม 

• ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะรถยนต์ได้ 

• ผู้ใช้งานสามารถล็อคหรือปลดล็อครถโดยไม่ต้องอยู่กับรถยนต์ก็ได้ 

เช่น ในที่ทํางาน 

• ผู้ใช้งานสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศล่วงหน้าด้วยรีโมทในวันที่มี

อากาศร้อนได้ 

• ผู้ใช้งานสามารถค้นหาตําแหน่งของรถได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้

ฟังก์ชัน “ค้นหารถยนต์” 

• ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จได้โดยการกดปุ่ม "กําลัง

ชาร์จ"  



 

 

สถานะรถยนต์ 

หลังจากเข้าสู่ระบบในแอป ระบบจะตรวจสอบข้อมูลสถานะรถยนต์โดย

อัตโนมั ติ ซึ่ ง โดยหลักๆ  แล้วจะเป็นการตรวจสอบสถานะ  เ ช่น 

สถานะการล็อคประตู แรงดันลมยาง และสถานะเครื่องยนต์ หากพบ

ความผิดปกติในรถยนต์ แอปจะแสดงความผิดปกติและสาเหตุที่

เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้งานสามารถไปยังศูนย์ MG ใกล้เคียงเพื่อตรวจเช็ค

รถยนต์ หากรถอยู่ในสถานะปกติ ผู้ใช้งานสามารถใช้รถยนต์ได้อย่าง

ปลอดภัย 

 

 



การล็อค/ปลดล็อค  

1. แตะไอคอน [ล็อค] หรือ [ปลดล็อค]

2. พิมพ์รหัสประจําตัวตามที่แอปแจ้งขึ้นมา หากรหัสประจําตัว

ผิดพลาด ให้พิมพ์อีกครั้ง

3. เมื่อเซิร์ฟเวอร์ยืนยันรหัสประจําตัวสําเร็จแล้ว รถจะดําเนินการ

ล็อค/ปลดล็อคและแอปจะส่งข้อมูลกลับมา



เปิด/ปิด AC 

1. แตะไอคอน [เปิด AC] หรือ [ปิด AC]

2. พิมพ์รหัสประจําตัวตามที่แอปแจ้งขึ้นมา หากรหัสประจําตัว

ผิดพลาด ให้พิมพ์อีกครั้ง

3. เมื่อเซิร์ฟเวอร์ยืนยันรหัสประจําตัวสําเร็จแล้ว รถจะดําเนินการ

เปิด/ปิด AC และแอปจะส่งข้อมูลกลับมา

หมายเหตุ: เมื่อเปิด AC เครื่องยนต์จะสตาร์ทขึ้นแต่ไม่สามารถ

ขับเคลื่อนรถยนต์ได้ เมื่อปิด AC เครื่องยนต์จะดับลง 

หมายเหตุ: หากรถไม่มีการใช้งานใดๆ ภายใน 10 นาที จะดับ

เครื่องยนต์และปิด AC  



ค้นหารถยนต์ 

• ไปยังรถยนต์ ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อค้นหารถยนต์ในระยะสั้นๆ โดยจะ

กําหนดเส้นทางไปยังรถยนต์

• เสียง/ไฟส่องสว่าง ฟังก์ชันนี้เหมาะสมสําหรับผู้ใช้งานที่ไม่

สามารถหารถของตนเองได้ เช่น รถอยู่ในที่จอดรถใต้อาคาร

เวลากลางคืน เป็นต้น ให้แตะ [เสียง/ไฟส่องสว่าง] และใส่รหัส

ประจําตัว หลังจากยืนยันเสร็จแล้ว รถจะส่งเสียงและเปิดไฟเพื่อ

ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหารถเจอ แตะอีกครั้งเพื่อปิดการใช้งาน

ฟังก์ชัน



 

 

แผนการเดินทาง 

แตะ [การเดินทาง] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชันเพื่อเข้า

อินเตอร์เฟสค้นหา POI ผู้ใช้งานสามารถค้นหา POI ที่ระบบแนะนําได้ 

เช่น “ศูนย์บริการ MG” “ที่จอดรถ” “ปั๊มน้ํามัน” “ร้านอาหาร” “โรง

ภาพยนตร์” “ธนาคาร” เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้ใช้งานยังสามารถใส่ POI 

ที่ต้องการด้วยตนเอง 

• ผู้ใช้งานสามารถส่ง POI ที่ค้นพบในการค้นหาไปยังระบบเครื่องเสียง

ในรถ จากนั้นจึงนําที่อยู่มาใช้กับระบบนําทาง 

• หากผู้ใช้งานไม่ต้องการไปยัง POI ที่ค้นพบในการค้นหาทันที 

ผู้ใช้งานสามารถแตะ [บันทึก] เพื่อบันทึก POI ไปที่รายการโปรดของ

ฉัน แตะรายการโปรดที่มุมขวาบนเพื่อดูข้อมูล POI ที่เก็บไว้ 

•  แตะสร้างแผนการเดินทางเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการกรอกแผนการ

เดินทาง แผนการเดินทางสามารถส่งไปยังระบบเครื่องเสียงในรถ 

หลังจากกรอกข้อมูลที่จําเป็น 

 



การซิงโครไนซ์ปฏิทิน 

แตะปุ่มปฏิทินเพื่อซิงก์เหตุการณ์ปฏิทินกับแผนการเดินทางและส่งไปยัง

รถยนต์ 

• หากแอปได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งาน แอปจะได้รับเหตุการณ์

ปฏิทิน

• ผู้ใช้งานสามารถซิงก์เหตุการณ์ปฏิทินกับแผนการเดินทางและ

สามารถสร้างและส่งไปที่รถ



ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ 

แตะ [ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชัน 

เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์

สามารถสร้างขอบเขตรักษาความปลอดภัยสําหรับการใช้งานรถยนต์และ

แสดงสถานะรถยนต์ในแอปอยู่ตลอดเวลา 

ผู้ใช้งานสามารถตั้งขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่บ้าน บริษัท โรงเรียนหรือ

ตําแหน่งอื่นๆ โดยการเลือกขอบเขตที่ต้องการ กําหนดข้อความแจ้ง

เตือนเมื่อรถเข้าสู่หรือออกจากพื้นที่ที่กําหนดไว้ หลังจากรถขับเข้าหรือ

ออกจากพื้นที่ที่กําหนดไว้ สัญญาณรักษาความปลอดภัยจะทํางานและ

แอปจะส่ง SMS ให้เจ้าของรถ 



การจัดการรถยนต์ 

แตะ [การจัดการรถยนต์] ในข้อมูลส่วนบุคคลของแอปเพื่อเข้า

อินเตอร์เฟสการจัดการรถยนต์ ซึ่งจะแสดงข้อมูลของรถยนต์ที่ผูใ้ช้งานได้

ผูกข้อมูลไว้ 

หากผู้ใช้งานมีรถมากกว่าหนึ่งคัน ให้แตะปุ่ม [เพิ่ม] ที่มุมขวาบน กรอก

ข้อมูลเกี่ยวกับรถที่จะเพิ่มตามที่ระบบกําหนดเพื่อทําการเพิ่มรถยนต์ 

หลังจากนั้น ผู้ใช้งานก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นรถที่ใช้ในปัจจุบันและทํา

การควบคุมรถได้อย่างอิสระ 



Passion Service 

แตะ [Passion Service] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชันเพื่อเข้า

อินเตอร์เฟสข้อมูลการบํารุงรักษา ข้อมูลการบํารุงรักษาจะประกอบไป

ด้วย ไปยังศูนย์บริการ บริการซ่อมตัวถังและสี โมบายเซอร์วิส บริการ

ช่วยเหลือฉุกเฉิน รายการนัดหมาย ประวัติการบํารุงรักษา 



ไปยังศูนย์บริการ 

• แตะ [ไปยังศูนย์บริการ] ในอินเตอร์เฟสหลักของ Passion

Service เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการค้นหาศูนย์บริการ ผู้ใช้งาน

สามารถใส่ชื่อศูนย์บริการที่ต้องการได้

• ผู้ ใ ช้งานสามารถแตะปุ่ม [นัดหมายออนไลน์ ] เพื่อกรอก

แบบฟอร์มการนัดหมายและทําการนัดหมายกับศูนย์บริการ

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [ส่ง] เพื่อส่งศูนย์บริการที่ค้นพบไปยัง

ระบบเครื่องเสียงในรถ จากนั้นจึงนําที่อยู่มาใช้กับระบบนําทาง

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [โทร] เพื่อทําการโทรด่วน รวมถึงนัด

หมายกับศูนย์บริการ

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [ไป] เพื่อเริ่มการนําทาง



บริการซ่อมตัวถังและสี 

• แตะ [บริการซ่อมตัวถังและสี] ในอินเตอร์เฟสหลักของ Passion

Service เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการค้นหาศูนย์บริการ ผู้ใช้งาน

สามารถใส่ชื่อศูนย์บริการที่ต้องการได้

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [ส่ง] เพื่อส่งศูนย์บริการที่ค้นพบไปยัง

ระบบเครื่องเสียงในรถ จากนั้นจึงนําที่อยู่มาใช้กับระบบนําทาง

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [โทร] เพื่อทําการโทรด่วน รวมถึงติดต่อ

ศูนย์บริการ

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [ไป] เพื่อเริ่มการนําทาง



บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 

• แตะ [บริการช่วยเหลอืฉุกเฉิน] ในอินเตอร์เฟสหลักของ Passion

Service เพื่อเข้าสู่หน้าเว็บของบุคคลที่สาม



โมบายเซอร์วิส 

• แตะ [โมบายเซอร์วสิ] ในอินเตอร์เฟสหลักของ Passion Service เพื่อ

เข้าอินเตอร์เฟสโมบายเซอร์วิส 

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [นัดหมายออนไลน์] เพื่อกรอกแบบฟอร์ม

การนัดหมายและนัดหมายโมบายเซอร์วิส 

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [โทร] เพื่อทําการโทรด่วนและนัดหมายโม

บายเซอร์วิสกับคอลเซ็นเตอร์



รายการนัดหมาย 

• แตะ [รายการนัดหมาย] ในอินเตอร์เฟสหลักของ Passion

Service เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสรายการนัดหมาย ผู้ใช้งานสามารถ

ดูข้อมูลรายการนัดหมายได้

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [โทร] เพื่อทําการโทรด่วน รวมถึงติดต่อ

ศูนย์บริการ

• ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [ไป] เพื่อแสดงเส้นทางที่วางแผนไว้บน

แผนที่



ประวัติการบํารุงรักษา 

• แตะ [ประวัติการบํารุงรักษา] ในอินเตอร์เฟสหลักของ Passion

Service เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสประวัติการบํารุงรักษา ซึ่งจะแสดง

รายการประวัติการบํารุงรักษา

• แตะปุ่ม [สร้าง] ที่มุมขวาบน กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการ

บํารุงรักษาที่จะเพิ่มตามที่ระบบกําหนดเพื่อทําการเพิ่มประวัติ

• แตะปุ่ม [ให้คะแนนบริการนี้] เพื่อให้คะแนนบริการนี้



ข้อมูลส่วนบุคคล 

แตะ [ข้อมูลส่วนบุคคล] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชันเพื่อเปิด

อินเตอร์เฟสข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รหัสประจําตัว การ

ตั้งค่ารหัสผ่านลงชื่อเข้าใช้ บันทึกแผนการเดินทางหรือสถานที่โปรด 

คําแนะนําสําหรับการพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้งาน ฯลฯ จะถูกรวมอยู่ใน

อินเตอร์เฟสดังกล่าว 



 

 

การสแกนคิวอาร์โค้ด 

การสแกนคิวอาร์โค้ดใช้สําหรับเข้าสู่ระบบในรถยนต์ 

• แตะปุ่ม [ ] ที่มุมขวาบน สแกนคิวอาร์โค้ดและยืนยันการเข้าสู่

ระบบ 

 



ข้อมูลของฉัน 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสําหรับการลงทะเบียนจะสามารถเปิดดูได้ และ

ข้อมูลบางอย่างยังสามารถอัปเดตได้ด้วย โทรศัพท์รถจะติดต่อกับบุคคล

ติดต่อฉุกเฉินผ่านหมายเลขติดต่อฉุกเฉินที่กรอกโดยผู้ใช้งานในกรณีฉุกเฉิน 



ตั้งค่ารหัสประจําตัว 

รหัสประจําตัวเป็นรหัสยืนยันสําหรับควบคุมรถยนต์ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยของรถยนต์ 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลหมายเลขตัวถังของรถที่จะรีเซ็ตรหัส

ประจําตัวโดยการใส่หมายเลขโทรศัพท์เพื่อยืนยันว่าเป็นการดําเนินการ

โดยผู้ใช้งาน หลังจากยืนยันสําเร็จแล้ว ผู้ใช้งานจะได้รับข้อความที่มีรหัส

ยืนยัน ใส่รหัสยืนยัน รีเซ็ตรหัสประจําตัว และยืนยันรหัสประจําตัวใหม่

เพื่อกําหนดรหัสประจําตัว 



การตั้งค่าสัญญาณแจ้งเตือน 

ผู้ใช้งานสามารเปิดหรือปิดสัญญาณแจ้งเตือนได้ 

หากรถอยู่ในสถานะผิดปกติ ระบบจะส่งข้อความไปยังแอป สัญญาณแจ้ง

เตือนถูกเปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น 

หากเกิดการสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบจะส่งข้อความไปยังแอป สัญญาณแจ้ง

เตือนถูกเปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น 



 

 

กุญแจดิจิทัล 

หลังจากผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าแรกของฟังก์ชันกุญแจดิจิทัล แตะไอคอนบลูทูธ

เพื่อเชื่อมต่อบลูทูธ หลังจากเชื่อมต่อกับบลูทูธสําเร็จ ระบบจะเข้าสู่หน้าที่

แตกต่างกันตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน 

หลังจากผู้ใช้งานเปิดใช้งานกุญแจดิจิทัล สามารถใช้กุญแจดิจิทัลเพื่อล็อก

และปลดล็อกประตูรถ เปิดปิดไฟกะพริบและแตร และสตาร์ทรถแบบไร้

กุญแจ และสามารถสง่กุญแจให้ผู้อื่นใช้กุญแจดิจิทัลหรอืปิดการใช้งานกุญแจ

ดิจิทัลได้ 

กรณีที่ไม่มีสิ่งกีดขวางรอบรถและโทรศัพท์ทํางานได้ตามปกติ กุญแจดิจิทัล

จะสามารถปลดล็อกและลอ็กประตูรถได้ตามปกติ 

หากโทรศัพทม์ือถือทาํงานไมเ่ต็มประสทิธภิาพหรือมีวัตถุใด ๆ ที่อาจตัดคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้าหรือปัจจัยรบกวนอื่น ๆ ระยะการทํางานของกุญแจดิจิทัลอาจ

สั้นลงหรืออาจเกิดปัญหาได้ 

 



แผนการเดินทาง 

ผู้ใช้งานสามารถกําหนดแผนการเดินทางในฟังก์ชันการเดินทาง ดูแผนการ

เดินทางที่จัดเก็บไว้ในอินเตอร์เฟสแผนการเดินทาง และลบประวัติแผนการ

เดินทาง 



รายการโปรด 

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกสถานที่โปรดในฟังก์ชันการเดินทางและดูที่อยู่ที่

จัดเก็บไว้ในอินเตอร์เฟส “รายการโปรด” 

ผู้ใช้งานสามารถแตะ [กําหนด] เพื่อกําหนดแท็กสําหรับตําแหน่ง หรือแตะ 

[ส่ง] เพื่อส่งตําแหน่งไปยังระบบเครื่องเสียงในรถเพื่อใช้ในระบบนําทาง แต่

ละแท็กสามารถใช้กําหนดได้ 10 ตําแหน่ง 



ข้อเสนอแนะ 

ผู้ใช้งานสามารถเลือกปัญหาที่ต้องการติชม กรอกข้อมูล และกดส่งเพื่อเสร็จ

สิ้นการให้ข้อเสนอแนะ 



คอลเซ็นเตอร์ 

ผู้ใช้งานสามารถแตะหมายเลขคอลเซ็นเตอร์เพื่อทําการโทรด่วน รวมถึง

ติดต่อการบริการลูกค้าและแก้ไขปัญหา โดยแตะมุมซ้ายบนของอินเตอร์เฟส

หลักของแอป 

ผู้ใช้งานสามารถทําการรีโมทควบคุมหรือขอเส้นทางไปยังจุด POI ที่ต้องการ

ผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ และสามารถให้คําติชมผ่านทางคอลเซ็นเตอร์เพื่อ

นําไปพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น 

ประเภทปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ เช่น ปัญหาด้านการสอบถามการใช้งาน

ระบบ ปัญหาด้านการควบคุมรถยนต์ รวมถึงการให้คําแนะนําและข้อ

ร้องเรียน 

การตั้งค่าภาษา 

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนภาษาตามความต้องการได้ แอปพลิเคชันนี้รองรับทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 



การตั้งค่ารูปแบบ 

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรูปแบบตามความต้องการได้ แอปพลิเคชันนี้รองรับ

รูปแบบสองประเภท 

• ผู้ใช้งานสามารถแตะที่การตั้งค่ารูปแบบ 

• เข้าสู่อินเตอร์เฟสการตั้งค่ารูปแบบและเลือกรูปแบบที่คุณชื่นชอบ 

เกี่ยวกับ

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูล เวอร์ชันแอปพลิเคชัน เกี่ยวกับ MG ทิป การให้

คะแนน นโยบายความเป็นส่วนตัว อัปเดต ตัวอย่างคําสั่งเสียงเป็นต้น และยัง

สามารถดาวน์โหลดคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ได้



ศูนย์ข้อความ 

ผู้ใช้งานสามารถแตะกล่องข้อความที่มุมขวาบนของอินเตอร์เฟสหลักของ

แอปเพื่อเข้าศูนย์ข้อความ ดูรายละเอียดข้อมูลของสัญญาณแจ้งเตือน คําสั่ง

ควบคุมรถยนต์และข่าวประกาศ 
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