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[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

0 คำนำคำนำ

AV0NJA1-801B9B40-26BD-49A7-A3FA-A8D4A5112094

ขอขอบคุณลูกค้าที่เลือกซื้อรถยนต์นิสสัน

ค ู่ มื อ ผ ู้ ใช้ เ ล่ม นี้ ถ ู ก จั ด ทำ ข้ึน สำห รับ ระบบ
NissanConnect ซึ่งได้รับการติดตั้งในรถยนต์นิสสัน
ของท่าน

โดยคู่มือเล่มนี้จะมีคำแนะนำการใช้งานของระบบ
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

. เครื่องเสียง

. โทรศัพท์แฮนด์ฟรี

. Apple CarPlay

. Android Auto

. ระบบนำทาง

. การจดจำเสียง

. ข้อม ูล และ การ ตั้ ง ค่ าที่ สามารถ ด ู ได้ บน
NissanConnect

โปรดอ่านคู่มือเล่มน้ีอย่างละเอียดเพ่ือการใช้งาน
ระบบ NissanConnect อย่างปลอดภัย

. ข้อมูลบางส่วนในคู่มือเล่มนี้อาจไม่สามารถ
ใช้ได้กับรถยนต์ของท่าน เนื่องจากความ
แตกต่างของคุณสมบัติเฉพาะและอุปกรณ์เสริม
ต่าง ๆ

. ข้อมูล คุณสมบัติ เฉพาะ และภาพประกอบ
ทั้งหมดท่ีปรากฏในคู่มือเล่มนี้ เป็นข้อมูล ณ
ช่วงเวลาท่ีจัดพิมพ์ นิสสันขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปล่ียนแปลงคุณสมบัติเฉพาะต่าง ๆ หรือการ
ออกแบบโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

. เมื่อมีการขายต่อรถยนต์ กรุณาส่งต่อคู่มือนี้ไป
ยังผู้ซื้อคนถัดไป

Condition:
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AV0NJA1-D8FFB8FA-A072-42AA-8D6D-9FEA0AD9B6F9

คู่มือเล่มนี้ใช้คำเฉพาะ สัญลักษณ์ ไอคอนพิเศษ
ตามที่ฟังก์ชันการทำงาน

โปรดตรวจสอบรายการต่อไปน้ีเพ่ือให้เข้าใจวิธีการ
ใช้คู่มือเล่มนี้อย่างถูกต้อง

สำหรับการใช้งานอย่างปลอดภัย
AV0NJA1-AF356C63-BA5E-4B54-878D-6D8BA7D7E683

คำเตือน:

แสดงถึงการกระทำที่เป็นอันตราย และอาจส่ง
ผลให้เป็นอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือได้รับ
บาดเจ็บที่รุนแรง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ดังกล่าว ผู้ใช้รถต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่าง
เคร่งครัด

ข้อควรระวัง:

บ่งชี้ถึงการกระทำที่อาจเป็นอันตรายซึ่งจะเกิด
การทำให้บาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง หรือ
อาจทำให้รถยนต์ของท่านเสียหาย เพื่อ
หลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยง ต้องปฏิบัติตาม
ขั้นตอนอย่างระมัดระวัง

หมายเหตุ:

แสดงรายการต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ ใช้รถมีความ
เข้าใจ และ สามารถ ใช้ งาน รถยนต์ ได้ เต็ม
สมรรถนะ หากเพิกเฉยอาจนำไปสู่การทำงานที่
ผิดพลาดหรือสมรรถนะของรถที่ลดลง

สัญลักษณ์อ้างอิง
AV0NJA1-A9CE57CF-4F6A-454A-9EF8-91C4E396725F

ข้อมูล:

หมายถึงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการใช้งานรถยนต์หรือ
อุปกรณ์เสริมอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าอ้างอิง:

หมายถึงหัวข้อและหน้าที่ท่านต้องอ้างอิงถึง

< >:

นี่คือตัวอย่างปุ่มที่จะแสดงขึ้นบนแผงควบคุม

[ ]:

นี่คือตัวอย่างของคีย์/รายการที่แสดงขึ้นบนหน้าจอ

ภาพของหน้าจอ
AV0NJA1-5F699818-FF71-447B-881E-832E1898366B

. ภาพประกอบในคู่มือ เล่มนี้ เป็นตัวอย่างจาก
หลาย ร ุ่น และ อาจ ไม่ ตรง กับ ร ูป แบบ และ
คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ของท่าน

. ไอคอนและรายการเมนูที่แสดงบนหน้าจอเป็น
แบบย่อ หรือไม่ปรากฏในภาพของหน้าจอเมื่อ
เหมาะสม ไอคอนและรายการเมนูที่ไม่ปรากฏ
จะอธิบายไว้เป็นเส้นประ ดังภาพประกอบ

5GH0782X

วิธีการใช้คู่มือเล่มนี้

Condition:

1-2 บทนำ
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AV0NJA1-E215E2CD-5877-46AC-B4EF-5D0B6683FCA9

ระบบนี้ได้ถูกออกแบบขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
การเดินทางไปถึงจุดหมายอย่างสะดวกราบรื่น ตาม
ที่ระบุไว้ในคู่มือเล่มน้ี อย่างไรก็ตาม ผู้ขับข่ีต้องใช้
ระบบด้วยความปลอดภัยและเหมาะสมต่อสถานการ
ณ์ โดยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพถนน สัญลักษณ์ การ
จราจร และการเข้าถึงบริการอาจไม่เป็นปัจจุบัน
เสมอไป และไม่สามารถใช้งานระบบทดแทนการ
ขับขี่ที่ปลอดภัย เหมาะสมและถูกกฎหมายได้

ก่อนใช้ระบบนำทาง กรุณาอ่านข้อมูล
ความปลอดภัยต่อไปนี้ และใช้ระบบตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือนี้เสมอ

คำเตือน:

. เม่ือผู้ขับข่ีใช้งานระบบนำทาง ลำดับแรก
ต้องจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยและใส่
เบรกมือ เนื่องจากการใช้งานขณะขับขี่อาจ
ทำให้ผู้ขับข่ีเสียสมาธิและอาจนำไปสู่การ
เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรง

. ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงตลอดเวลา เพื่อ
ให้ผู้ ขับขี่มีสมาธิอย่างเต็มที่ในการบังคับ
ควบคุมรถ ถ้าระบบไม่ตอบสนองในทันที
โปรดรอและอย่าละสายตาจากถนน การ
ขับข่ีที่ไม่มีสมาธิอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุซึ่ง
เป็นผลให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงแก่
ชีวิต

. ห้ามพึ่งพาเส้นทางที่แนะนำ (ถ้ามีติดตั้ง)

เพียงอย่างเดียว ต้องตรวจสอบให้แน่ใจ
เสมอว่าได้ทำการขับขี่อย่างปลอดภัยและ
ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ

. ห้ามทำการถอดแยกช้ินส่วนหรือดัดแปลง
ระบบนี้ มิ เช่นนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
เพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าลัดวงจร

. หากพบว่า มี วัตถุ แปลกปลอม ใด ๆ ใน
ฮาร์ดแวร์ของระบบหรืออุปกรณ์มีของเหลว
เป้ือนหรือเห็นควันหรือได้กล่ินออกมาจาก
ระบบ ให้หยุดการใช้งานระบบทันทีและ
ติดต่อศูนย์บริการนิสสันที่ ใกล้ ท่ีสุด การ
เพิกเฉยต่อสภาวะดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

ข้อควรระวัง:

. กฎหมายในบางพื้นที่อาจห้ามการใช้งาน
หน้าจอ วิดีโอขณะขับขี่ สามารถใช้งาน
ระบบ น้ีขณะขับข่ี ได้ก็ ต่อ เม่ือกฎหมาย
อนุญาตเท่านั้น

. สภาวะอุณหภูมิเพิ่มสูงหรือลดต่ำมาก
[ต่ำกว่า -208C (-48F) และสูงกว่า 708C
(1588F)] จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
ของระบบ

. การถูกกระแทกด้วยวัตถุแข็ง หรือแหลมคม
อาจทำให้หน้าจอแสดงผลแตกได้ ห้าม

สัมผัสหน้าจอแสดงผลที่แตก เพราะอาจ
ทำให้ได้รับบาดเจ็บ

หมายเหตุ:

อย่าใช้งานระบบขณะดับเครื่องยนต์หรือระบบ
ไฮบริดหยุดทำงาน เพราะจะทำให้ไฟแบตเตอรี่
รถยนต์ (แบตเตอรี่ 12 โวลต์) หมด ควรใช้งาน
ในขณะท่ีเคร่ืองยนต์หรือระบบไฮบริดกำลัง
ทำงานเท่านั้น

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย

Condition:

บทนำ 1-3
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AV0NJA1-E1B76219-B24A-4588-A087-0985C8AA0D4C

หมายเลขการอนุญาตให้ใช้วิทยุและ
ข้อมูล

GUID-43B104F9-DF13-4079-A70D-A7FA2CF10CD3

PBH0076X

AV0NJA1-9FC03AD0-EBF8-481D-A9E5-F229D1F2B583

PBA0032X

5GD0030X

Apple iPhone iPod และ iPod touch เป็น
เคร่ืองหมายการค้าของ Apple Inc. ที่ได้รับการจด
ทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ
Apple CarPlay เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple
Inc. การใช้โลโก้ Apple CarPlay หมายความว่า
การสื่อสารระหว่างรถยนต์กับผู้ใช้นั้นมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานของ Apple บริษัท Apple ไม่
รับผิดชอบต่อการทำงานของรถยนต์คันน้ีหรือการ
เป็นไปตามข้อบังคับมาตรฐานความปลอดภัยของ
รถยนต์ โปรดจดจำไว้ ว่าการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ กับ
i Phone หรื อ i Pod อาจ ส่ ง ผลก ร ะ ทบ ต่อ
ประสิทธิภาพของการทำงานการเชื่อมต่อแบบไร้
สาย

5GA0023X

Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
Bluetooth SIG, Inc. และ อนุญาต ให้ บริษัท

Robert Bosch GmbH ใช้เครื่องหมายการค้า

5GA0018X

เทคโนโลยี HD Radio ผลิตขึ้นภายใต้ใบอนุญาต
จาก iBiquity Digital Corporation ที่จดสิทธิบัตร
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ สำหรับ
สิทธิบัตร โปรดดูที่ http://dts.com/patents โลโก้
HD Radio Artist Experience และ HD HD Radio
และ "ARC" เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ iBiquity
Digital Corporation ที่ได้ รับการจดทะเบียนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ

App Store

Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้า
ของ Apple Inc. ที่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ App Store เป็น
เครื่องหมายบริการของ Apple Inc.

Siri

Siri เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ Apple Inc. ที่ได้
รับการจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่น ๆ

Google Play

Google Google Play เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ
Google Inc.

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อบังคับ เครื่องหมายการค้า

Condition:

1-4 บทนำ
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Google

Google เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

AV0NJA1-5FE782B1-F1F2-4C43-B7B0-EE88A41A6D05

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
AV0NJA1-1E5EA8CA-F06A-4CB9-A570-37F39CE42842

แหล่งรวบรวมข้อมูล ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

http://oss.bosch-cm.com/nissan.html

ใบอนุญาต

Condition:

บทนำ 1-5
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MEMO

Condition:

1-6 บทนำ
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เมนูการตั้งค่า ........................................................ 2-13
การตั้งค่าการเชื่อมต่อ ............................................. 2-16
การตั้งค่าระดับเสียงและเสียงเตือน ............................ 2-19
การตั้งค่านาฬิกา ................................................... 2-20
การตั้งค่าหน้าจอแสดงผล ....................................... 2-22
การตั้งค่าภาษา ..................................................... 2-22
การตั้งค่าหน่วย (ถ้ามีติดตั้ง) .................................... 2-22
การตั้งค่ารูปแบบแป้นพิมพ์ ...................................... 2-23
เปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น .............. 2-23

Condition:
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AV0NJA1-1D7E0D66-C372-4533-A154-A968B3FBAE87

แผงควบคุม (แบบ A)
GUID-C494CEB0-74D3-4844-8019-66E4AEC6BBEC

5GH0916X
รุ่นที่มีระบบนำทาง

5GH0917X
รุ่นที่ไม่มีระบบนำทาง

*: โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้รถสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

① <MENU>:
กดเพื่อแสดงหน้าจอเมนูหลัก

“วิธีดูและใช้งานหน้าจอเมนูหลัก” (หน้า
2-11)

② <MAP> (รุ่นที่มีระบบนำทาง):
กดเพื่อแสดงแผนที่ตำแหน่งปัจจุบัน

“หน้าจอระบบนำทาง” (หน้า 6-3)

③ < >:
กดเพื่อเปลี่ยนระหว่างหน้าจอกลางวัน (สว่าง)
และหน้าจอกลางคืน (มืด) และเพ่ือปรับตั้ง
ระดับความสว่างของหน้าจอ กดปุ่มค้างไว้เพื่อ

ปิดหน้าจอ กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปิดหน้าจอ

④ <AUDIO>:
กดเพื่อแสดงหน้าจอเคร่ืองเสียง เมื่อกดปุ่มน้ี
ในขณะที่หน้าจอเครื่องเสียงแสดงขึ้น หน้าจอ
การเลือกแหล่งข้อมูลเสียงจะแสดงขึ้น

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-
16)

⑤ <VOL/ >:
กดเพื่อเปิดและปิดระบบเครื่องเสียง หมุนเพื่อ
ปรับระดับเสียง

⑥ หน้าจอแบบสัมผัส:
“การใช้งานหน้าจอแบบสัมผัส” (หน้า 2-
9)

⑦ < >/< >:
ในการใช้งานเครื่องเสียง

“การใช้งานเครื่องเสียง” (หน้า 3-16)

⑧ <BACK>:
กดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ซึ่งจะขึ้นอยู่
กับหน้าจอ

กดค้างไว้เพื่อออกจากการจดจำเสียง
“7. การจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)”

⑨ <TUNE·SCROLL/SOUND>:
เมื่อหน้าจอเมนูแสดงขึ้น ให้หมุนปุ่มหมุนเพ่ือ
เลือกรายการบนหน้าจอ

กดเพื่อยืนยันรายการหรือการตั้งค่าที่เลือก
ยังสามารถใช้ปุ่มนี้สำหรับการใช้งานเครื่อง

ปุ่มควบคุมและหน้าจอแบบสัมผัส

Condition:

2-2 เริ่มต้นใช้งาน
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เสียงได้อีกด้วย
“การใช้งานเครื่องเสียง” (หน้า 3-16)

⑩ < > (รุ่นที่ไม่มีระบบนำทาง):
กดเพื่อแสดงหน้าจอโทรศัพท์

“4. โทรศัพท์แฮนด์ฟรี”

ข้อมูล:

ในบางสภาวะรายการเมนูอาจเลือกไม่ได้โดยการ
หมุน <TUNE·SCROLL/SOUND>

แผงควบคุม (แบบ B)
GUID-96167D0E-81DC-44F6-92AA-3D6E84C55DA5

PBH0029X
รุ่นที่มีระบบนำทาง

PBH0030X
รุ่นที่ไม่มีระบบนำทาง

① < >:
กดเพื่อนำแผ่นดิสก์ออก

“เครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ (CD) (ถ้ามี
ติดตั้ง)” (หน้า 3-23)
“เครื่อง เล่นแผ่น บันทึก ข้อมูลดิจิตอล
อเนกประสงค์ (DVD) (ถ้า มีติด ต้ัง) ”
(หน้า 3-25)

② <MENU>:
กดเพื่อแสดงหน้าจอเมนูหลัก

“วิธีดูและใช้งานหน้าจอเมนูหลัก” (หน้า
2-11)

③ <MAP> (รุ่นที่มีระบบนำทาง):
กดเพื่อแสดงแผนที่ตำแหน่งปัจจุบัน

“หน้าจอระบบนำทาง” (หน้า 6-3)

Condition:

เริ่มต้นใช้งาน 2-3
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④ < >:
กดเพื่อเปลี่ยนระหว่างหน้าจอกลางวัน (สว่าง)
และหน้าจอกลางคืน (มืด) และเพ่ือปรับตั้ง
ระดับความสว่างของหน้าจอ กดปุ่มค้างไว้เพื่อ
ปิดหน้าจอ กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปิดหน้าจอ

⑤ <AUDIO>:
กดเพื่อแสดงหน้าจอเคร่ืองเสียง เมื่อกดปุ่มน้ี
ในขณะที่หน้าจอเคร่ืองเสียงแสดงข้ึน หน้าจอ
เลือกแหล่งข้อมูลเสียงจะแสดงขึ้น

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-
16)

⑥ <VOLUME/ >:
กดเพื่อเปิดและปิดระบบเครื่องเสียง หมุนเพื่อ
ปรับระดับเสียง

⑦ ช่องใส่แผ่นดิสก์:
ใส่แผ่นดิสก์เข้าไปในช่อง

“เครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ (CD) (ถ้ามี
ติดตั้ง)” (หน้า 3-23)
“เครื่อง เล่นแผ่น บันทึก ข้อมูลดิจิตอล
อเนกประสงค์ (DVD) (ถ้า มีติด ต้ัง) ”
(หน้า 3-25)

⑧ < >/< >:
ในการใช้งานเครื่องเสียงเพื่อเร่งความเร็วไป
ข้างหน้า/ย้อนถอยหลัง

“การใช้งานเครื่องเสียง” (หน้า 3-16)

⑨ <BACK>:
กดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ซึ่งจะขึ้นอยู่
กับหน้าจอ

กดค้างไว้เพื่อออกจากการจดจำเสียง
“7. การจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)”

⑩ <TUNE·SCROLL/OK> (ถ้ามีติดตั้ง):
เมื่อหน้าจอเมนูแสดงขึ้น ให้หมุนปุ่มหมุนเพ่ือ
เลือกรายการบนหน้าจอ

กดเพื่อยืนยันรายการหรือการตั้งค่าที่เลือก
สามารถใช้ปุ่มนี้สำหรับการใช้งานเครื่องเสียง

“การใช้งานเครื่องเสียง” (หน้า 3-16)

< /OK> (ถ้ามีติดตั้ง):
เมื่อหน้าจอเมนูแสดงขึ้น ให้หมุนปุ่มหมุนเพ่ือ
เลือกรายการบนหน้าจอ

“การใช้งานเครื่องเสียง” (หน้า 3-16)

⑪ หน้าจอแบบสัมผัส:
“การใช้งานหน้าจอแบบสัมผัส” (หน้า 2-
9)

⑫ < > (รุ่นที่ไม่มีระบบนำทาง):
กดเพื่อแสดงหน้าจอโทรศัพท์

“4. โทรศัพท์แฮนด์ฟรี”

ข้อมูล:

รายการเมนูอาจไม่สามารถเลือกได้โดยการหมุน
<TUNE·SCROLL/OK>/< /OK>
ขึ้นอยู่กับสภาวะต่าง ๆ

สวิตช์คำสั่งที่พวงมาลัย (แบบ A)
AV0NJA1-1B7CD1C1-5D48-4964-8816-2649513B59D0

5GH0763X

ตัวอย่าง
① < >:

กดด้าน + หรือ - ของสวิตช์เพื่อปรับระดับ
เสียง

② < >/< >:
สามารถใช้สวิตช์นี้เพื่อควบคุมเครื่องเสียง

“การใช้งานเครื่องเสียง” (หน้า 3-16)

③ < > (ย้อนกลับ):
กดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าขณะใช้งาน
ระบบจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง) กดค้างไว้เพื่อ
จบการจดจำเสียง

④ < >/< >/<OK>:
กด < >/< > เพื่อเลือกคำสั่งเสียง
ขณะใช้งานระบบจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง) กด
<OK> เพื่อยืนยันรายการที่เลือก

⑤ < > (สนทนา):
กดเพ่ือใช้งานระบบจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:

2-4 เริ่มต้นใช้งาน
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กดค้างไว้เพื่อจบการจดจำเสียง
“การให้คำสั่งเสียง” (หน้า 7-2)

รุ่นที่มีระบบจดจำเสียง:
เม่ือเปิดใช้งาน Apple CarPlay (ถ้ามีติดตั้ง)
หรือ Android Auto (ถ้ามีติดตั้ง) การกดสวิตช์
น้ีค้างไว้จะเป็นการเริ่มใช้การควบคุมด้วยเสียง
ผ่าน Siri หรือ Talk to Google

“การใช้งาน Siri” (หน้า 5-7)
“การใช้งาน Talk to Google” (หน้า 5-
11)

รุ่นที่ไม่มีระบบจดจำเสียง:
เม่ือเปิดใช้งาน Apple CarPlay (ถ้ามีติดตั้ง)
หรือ Android Auto (ถ้ามีติดตั้ง) การกดสวิตช์
น้ีจะเป็นการเริ่มใช้การควบคุมด้วยเสียงผ่าน
Siri หรือ Talk to Google

“การใช้งาน Siri” (หน้า 5-7)
“การใช้งาน Talk to Google” (หน้า 5-
11)

ถ้า เช่ือมต่อ iPhone ของท่านกับ ระบบใน
รถยนต์ผ่าน Bluetooth® จะสามารถเปิดใช้
งาน Siri Eyes Free (ถ้ามีติดตั้ง) ได้โดยการ
กดสวิตช์ น้ีค้างไว้ โดยไม่มีการ เปิดใช้ งาน
Apple CarPlay (ถ้ามีติดตั้ง)

“Siri Eyes Free (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 5-
13)

⑥ < >:
กดเพื่อตอบกลับสายที่รับหรือเพ่ือสิ้นสุดการ
โทร

“4. โทรศัพท์แฮนด์ฟรี”

เมื่อไม่มีการรับโทรศัพท์หรือเม่ือไม่มีการใช้
โทรศัพท์ การกดสวิตช์ น้ี จะแสดงหน้า จอ
โทรศัพท์

“หน้าจอโทรศัพท์” (หน้า 4-3)

ข้อมูล:

สวิตช์คำส่ังท่ีพวงมาลัยมีหน้าที่หลักในการควบคุม
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ และอาจไม่สามารถใช้
งานหน้าจอแบบสัมผัสได้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่าง ๆ
สำหรับรายละเอียดของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้รถ

สวิตช์คำสั่งที่พวงมาลัย (แบบ B)
GUID-E74297EA-928F-4030-AC7F-8E2E3B41D672

5GH0866X

① <SOURCE>:
กดเพื่อเปลี่ยนแหล่งข้อมูลเสียง

② < / >:
กด < / > เพื่อเลือกคำสั่งเสียงขณะ
ใช้งานระบบจดจำเสียง กดสวิตช์น้ีเพ่ือยืนยัน
รายการที่เลือก

สามารถใช้สวิตช์นี้เพื่อควบคุมเครื่องเสียง
“การใช้งานเครื่องเสียง” (หน้า 3-16)

③ < > (ย้อนกลับ):
กดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าขณะใช้งาน
ระบบจดจำเสียง กดค้างไว้เพื่อจบการจดจำ
เสียง

④ < >:
กดด้าน + หรือ - ของสวิตช์เพื่อปรับระดับ
เสียง

⑤ < >:
กดเพื่อตอบกลับสายที่รับหรือเพ่ือสิ้นสุดการ
โทร

“4. โทรศัพท์แฮนด์ฟรี”

เมื่อไม่มีการรับโทรศัพท์หรือเม่ือไม่มีการใช้
โทรศัพท์ การกดสวิตช์ น้ี จะแสดงหน้า จอ
โทรศัพท์

“หน้าจอโทรศัพท์” (หน้า 4-3)

⑥ < > (สนทนา):
กดเพ่ือใช้งานระบบจดจำเสียง กดค้างไว้เพ่ือ
จบการจดจำเสียง

“การให้คำสั่งเสียง” (หน้า 7-2)

Condition:

เริ่มต้นใช้งาน 2-5
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เม่ือเปิดใช้งาน Apple CarPlay (ถ้ามีติดตั้ง)
หรือ Android Auto (ถ้ามีติดตั้ง) การกดสวิตช์
น้ีค้างไว้จะเป็นการเริ่มใช้การควบคุมด้วยเสียง
ผ่าน Siri หรือ Talk to Google

“การใช้งาน Siri” (หน้า 5-7)
“การใช้งาน Talk to Google” (หน้า 5-
11)

ถ้า เช่ือมต่อ iPhone ของท่านกับ ระบบใน
รถยนต์ผ่าน Bluetooth® จะสามารถเปิดใช้
งาน Siri Eyes Free (ถ้ามีติดตั้ง) ได้โดยการ
กดสวิตช์ น้ีค้างไว้ โดยไม่มีการ เปิดใช้ งาน
Apple CarPlay (ถ้ามีติดตั้ง)

“Siri Eyes Free (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 5-
13)

ข้อมูล:

สวิตช์คำส่ังท่ีพวงมาลัยมีหน้าที่หลักในการควบคุม
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ และอาจไม่สามารถใช้
งานหน้าจอแบบสัมผัสได้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่าง ๆ
สำหรับรายละเอียดของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้รถ

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus) และแจ็กเสียบ AUX
(อุปกรณ์เสริม)

AV0NJA1-E9AC7D61-BCC2-48F6-87C6-43CA8EAE0D5D

คำเตือน:

ห้ามเสียบ ถอด หรือใช้งานอุปกรณ์ USB ขณะ
ขับข่ี เพราะการทำเช่นน้ันอาจทำให้เสียสมาธิ
ได้ ซ่ึงอาจทำให้สูญเสียการควบคุมรถยนต์
และก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่
ร้ายแรงได้

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แรงฝืนเสียบอุปกรณ์ USB เข้าไป
ในช่องเสียบอุปกรณ์ USB การเสียบ
อุปกรณ์ USB ที่เอียง หรือกลับข้างลงใน
ช่องเสียบ อาจทำให้ช่องเสียบเกิด
ความเสียหายได้ ควรตรวจสอบว่าอุปกรณ์
USB สามารถต่อเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์
USB อย่างถูกต้อง

. ห้ามจับฝาครอบช่องเสียบอุปกรณ์ USB
(ถ้ามีติดตั้ง) ขณะที่ดึงอุปกรณ์ USB ออก
จากช่องเสียบ เพราะอาจทำให้ช่องเสียบ
และฝาครอบเกิดความเสียหาย

. ห้ามปล่อยสาย USB ไว้ในบริเวณที่อาจถูก
ดึงได้โดยไม่ได้ต้ังใจ เนื่องจากการดึงสาย

เคเบิ้ลอาจทำให้ช่องเสียบเกิด
ความเสียหาย

รถยนต์มีการติดตั้งช่องเสียบอุปกรณ์ USB และแจ็ก
เสียบ AUX เมื่อเชื่อมต่อ ระบบเครื่องเสียงในรถยนต์
สามารถเล่นข้อมูลเสียงจากอุปกรณ์ที่รองรับได้

ช่องเสียบอุปกรณ์ USB และแจ็กเสียบ AUX ติดตั้ง
อยู่บนส่วนล่างของแผงหน้าปัด บนคอนโซลกลาง
หรือในกล่องคอนโซลกลาง

5GH0905X

ช่องเสียบสื่อภายนอกแบบ A

Condition:
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PBH0012X

ช่องเสียบสื่อภายนอกแบบ B
① แจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ์เสริม):

เชื่อมต่อเครื่องเสียงที่รองรับขั้วต่อ TRS ขนาด
3.5 มม. (1/8 นิ้ว) (เช่น เครื่อง เล่น MP3
ฯลฯ) เพื่อเล่นเพลง

② ช่องเสียบอุปกรณ์ USB:
เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับเพื่อเล่นสื่อ เช่น iPod
หรืออุปกรณ์หน่วยความจำ USB

เช่ือมต่อ iPhone หรือโทรศัพท์แอนดรอยด์
เพ่ือใช้งาน Apple CarPlay (ถ้ามีติดตั้ง) หรือ
Android Auto (ถ้ามีติดตั้ง)

③ ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (สำหรับอุปกรณ์
USB แบบ C เท่านั้น):
เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับเพื่อเล่นสื่อ เช่น iPod
หรืออุปกรณ์หน่วยความจำ USB

เช่ือมต่อ iPhone หรือโทรศัพท์แอนดรอยด์
เพ่ือใช้งาน Apple CarPlay (ถ้ามีติดตั้ง) หรือ
Android Auto (ถ้ามีติดตั้ง)

ข้อมูล:

. โปรดดูที่ข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์ AUX และ USB
เกี่ยวกับการใช้และรักษาอุปกรณ์อย่างถูกต้อง

. สายเคเบิ้ลที่ผลิตจากบริษัท Apple Inc. ควรใช้
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตข้ึน
โดยบริษัท Apple Inc.

AV0NJA1-F7A7E93C-1CA4-4F06-A2C8-03063B07BE78

ระบบจะเริ่มทำงานเมื่อสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่
ตำแหน่ง "ACC" หรือ "ON"

หน้าจอเริ่มต้น (ถ้ามีติดตั้ง)
AV0NJA1-1CCFB241-BAB4-4C9C-8412-EF467F738826

หน้า จอ เริ่ม ต้น จะ ปรากฏขึ้น เม่ือ สวิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง ACC หรือ ON

ภายหลังมีภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอปรากฏขึ้น บน
หน้าจอจะมีข้อความแสดงขึ้น ให้แตะ [OK] (ตกลง)
หลังจากอ่านและยอมรับข้อความที่แสดงขึ้นบน
หน้าจอ หากปฏิเสธการยอมรับ จะทำให้ไม่สามารถ
ใช้งานบางฟังก์ชันได้

หมายเหตุ:

อย่าใช้งานระบบ ขณะดับเคร่ืองยนต์หรือเม่ือ
ระบบไฮบริดหยุดทำงาน เพราะจะทำให้ไฟ
แบตเตอรี่รถยนต์ (แบตเตอร่ี 12 โวลต์) หมด
ควรใช้งานในขณะที่เครื่องยนต์หรือระบบ
ไฮบริดกำลังทำงาน

การเริ่มระบบ

Condition:

เริ่มต้นใช้งาน 2-7
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AV0NJA1-A9E6F207-4B16-4522-84EB-16B8F6F3D435

ระบบสามารถใช้งานได้ด้วยหน้าจอแบบสัมผัส
รวมถึงสวิตช์บนแผงควบคุม พวงมาลัย และปุ่ม
ควบคุมหน้าจอ (ถ้ามีติดตั้ง)

คู่มือเล่มนี้จะอธิบายการใช้งานหน้าจอแบบสัมผัส
เป็นหลัก

การเลือกเมนูจากแถบเมนู
AV0NJA1-F5B8AC5D-C122-4534-9FC7-2A14ED1A68AA

5GH0765X

รุ่นที่มีระบบนำทาง

5GH0803X

รุ่นที่ไม่มีระบบนำทาง
การใช้งานระบบฟังก์ชันต่าง ๆ สามารถทำได้โดย

การแตะรายการบนแถบเมนู (1) ซึ่งเมนูหลักส่วน
ใหญ่จะแสดงอยู่บนหน้าจอ (แถบเมนูจะไม่ปรากฏ
ขึ้นบนหน้าจอบางหน้าจอ เช่น หน้าจอแผนท่ีที่ถูก
เลื่อน หน้าจอ คีย์บอร์ด ฯลฯ)

สัมผัสที่ รายการบนแถบเมนูเพื่อแสดงหน้าจอที่
สอดคล้องกัน

รายการบนแถบเมนูจะแตกต่างกันตามการกดปุ่มบน
แผงควบคุม

เมนูต่อไปนี้สามารถใช้งานได้บนแถบเมนู (รายการ
ที่แสดงข้ึนอาจแตกต่างกันตามรุ่นและคุณลักษณะ
เฉพาะ)

เมื่อกด <MENU>/<MODE/OK> (ถ้ามี
ติดตั้ง):

เมนูลัดสำหรับฟังก์ชันต่าง ๆ แสดงขึ้น

. [โทรศัพท์] (Phone)*
“โทรศัพท์” (หน้า 4-4)

. [ข้อมูล] (Info)
“เมนูข้อมูล” (หน้า 5-2)

. [เครื่องเสียง] (Audio)
“การใช้งานเครื่องเสียง” (หน้า 3-16)

. [เมนู] (MENU)

การเลือก [เมนู] (MENU) บนแถบเมนูจะแสดง
หน้ากลางของหน้าจอเมนูหลัก

. [แผนที่] (Map)

“การแสดงหน้าจอระบบนำทาง” (หน้า 6-
3)

. [การเชื่อมต่อ] (Connections)
“การตั้งค่าการเชื่อมต่อ” (หน้า 2-16)

. [การตั้งค่า] (Settings)
“การตั้งค่าระบบ” (หน้า 2-13)

*: [โทรศัพท์ ] (Phone) จะ ถ ูก เป ล่ียน เป็น
[CarPlay] เมื่อเปิดใช้งาน Apple CarPlay (ถ้ามี
ติดตั้ง) และจะถูกเปลี่ยนเป็น [ ] เม่ือเปิดใช้งาน
Android Auto (ถ้ามีติดตั้ง)

เมื่อกด <AUDIO>:

เมนูลัดซึ่งมีไว้สำหรับฟังก์ชันเครื่องเสียงเป็นหลักจะ
แสดงขึ้น

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-16)

เมื่อกด <MAP> (ถ้ามีติดตั้ง):

เมนูลัดซึ่งมีไว้สำหรับฟังก์ชันระบบนำทางเป็นหลัก
จะแสดงขึ้น

“แถบเมนู” (หน้า 6-3)

การใช้งานทั่วไป

Condition:
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การใช้งานหน้าจอแบบสัมผัส
AV0NJA1-A1BF9C2C-4643-4997-9E6E-93C94C9905EC

สามารถควบคุมระบบได้โดยการใช้งานหน้าจอแบบ
สัมผัสเป็นหลัก

การทำงานต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการใช้งาน
หน้าจอแบบสัมผัส

นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานแผนที่โดยการใช้งาน
หน้าจอแบบสัมผัสได้อีกด้วย

“การใช้งานแผนที่” (หน้า 6-4)

. การสัมผัส

5GH0888X

สัมผัสที่รายการบนหน้าจอเพ่ือแสดงหน้าจอที่
สอดคล้องกัน

ข้อมูล:

บางปุ่มอาจทำงานแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะ
การสัมผัสปุ่ม เช่น การสัมผัสปุ่มเป็นเวลาสั้น ๆ หรือ
การสัมผัสปุ่มค้างไว้เป็นเวลาสองถึงสามวินาที

. เลื่อน

5GH0767X

หน้าจอเมนูจะข้ามไปยังหน้าถัดไป เมื่อเลื่อนใน
แนวนอน

หน้าจอบางเมนูสามารถเลื่อนโดยการเลื่อนบน
หน้าจอในแนวตั้งได้

การใช้งานหน้าจอหลัก
AV0NJA1-B2704A91-F2DB-44B4-827A-4CF2E650F379

การทำงานต่อไปนี้โดยปกติจะมีอยู่บนหน้าจอต่าง ๆ

. การแสดงหน้าจอก่อนหน้า

5GH0768X

① สัมผัส [ ] เพ่ือกลับไปยังหน้าจอที่แสดง
ขึ้นก่อนหน้า

. การเลื่อนในแนวนอน

5GH0769X

① สัมผัส [<] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าก่อนหน้า

Condition:
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② สัมผัส [>] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าถัดไป
③ แสดงตำแหน่งหน้าที่แสดงในปัจจุบัน

การปรับการตั้งค่า
AV0NJA1-7511E082-9116-41D3-90B0-85329BDCEE4D

5GH0773X

ตัวอย่าง
สัมผัสปุ่ม เช่น [-]/[+] ฯลฯ เพ่ือปรับแต่ละรายการ
แต่ละครั้งที่สัมผัสปุ่ม ตัวแสดงจะเลื่อนไปตามแถบ

สำหรับรายการที่มีตัวแสดง [เปิด] (ON) ให้สัมผัส
รายการเมนูเพื่อเปิด/ปิดการตั้งค่า ไฟแสดงจะสว่าง
ขึ้นเมื่อเปิดการตั้งค่า

วิธีการป้อนตัวอักษรและตัวเลข
AV0NJA1-95CCE032-178B-4697-8BFB-8BB9856AFD9C

การใช้งานทั่วไปเพ่ือใส่ตัวอักษรและตัวเลขจะ
อธิบายไว้ในส่วนนี้

หน้าจอป้อนตัวอักษรและตัวเลขจะแตกต่างกันไป
ตามรุ่นและเงื่อนไข

หน้าจอการป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษ
(ถ้ามีติดตั้ง)

AV0NJA1-9244CA6E-8CE8-4E92-9F93-3F3D3E32096E

5GH0830X

แบบ A

5GH0858X

แบบ B
① แสดงตัวอักษรที่ใส่เข้าไป
② สัมผัสเพื่อลบตัวอักษรที่ใส่เข้าไป

สัมผัสค้างเพื่อลบตัวอักษรทั้งหมดที่ใส่เข้าไป
③ สัมผัสเพื่อเปลี่ยนประเภทคีย์บอร์ด

④ สัมผัสเพื่อเปลี่ยนระหว่างหน้าจอป้อนตัวอักษร
พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก

⑤ สัมผัสเพื่อเว้นวรรค
⑥ สัมผัสเพื่อใส่ตัวอักษร
⑦ สัมผัสเพื่อยืนยันการใส่

หน้าจอการป้อนตัวอักษรภาษาไทย (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-A7591FD6-8D0A-4C58-BEEB-30C6E905468D

PBH0024X

① แสดงตัวอักษรที่ใส่เข้าไป
② สัมผัสเพื่อลบตัวอักษรที่ใส่เข้าไป

สัมผัสค้างเพื่อลบตัวอักษรทั้งหมดที่ใส่เข้าไป
③ สัมผัส [ABC-12#] หรือ [123] เพื่อเปล่ียน

ประเภทคีย์บอร์ด

สัมผัส [ ] เพื่อสลับไปยังหน้าถัดไป
④ สัมผัสเพื่อใส่ตัวอักษร
⑤ สัมผัสเพื่อเว้นวรรค
⑥ สัมผัสเพื่อยืนยันการใส่

Condition:
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หน้าจอการป้อนตัวเลข
AV0NJA1-BCECD62B-4D09-48C9-997D-360243F5586E

5GH0853X

ตัวอย่าง
① แสดงตัวเลขที่ใส่เข้าไป
② สัมผัสเพื่อลบตัวเลขที่ใส่เข้าไป

สัมผัสค้างเพื่อลบตัวเลขทั้งหมดที่ใส่เข้าไป
③ สัมผัสเพื่อใส่ตัวเลข
④ สัมผัสเพื่อยืนยันการใส่

วิธีดูและใช้งานหน้าจอเมนูหลัก
AV0NJA1-CA23AE87-F50B-4970-A7BD-D9932C5241AB

กด <MENU>/<MODE/OK> (ถ้ามีติดตั้ง) เพื่อ
แสดงหน้าจอเมนูหลัก

เมนูหลักประกอบด้วยสามหน้า ทางลัดและหน้าต่าง
แสดงผลล่าสุด (วิดเจ็ต) ที่ต้องการสามารถนำมาจัด
เรียงได้

5GH0831X

ตัวอย่าง
① ไอคอนเมนูลัด:

สามารถตั้งไอคอนรายการเมนูท่ีใช้งานบ่อย
เป็นเมนูลัดบนหน้าจอเมนูหลักได้

② วิดเจ็ต:
สามารถนำข้อมูลที่ใช้ประโยชน์จากฟังก์ชัน
เมนูหลักแสดงข้ึนเป็นวิดเจ็ตได้ และอาจมีปุ่ม
สำหรับการใช้งานฟังก์ชันซึ่งขึ้นอยู่กับเน้ือหา
ของวิดเจ็ต

การปรับแต่งหน้าจอเมนูหลัก
AV0NJA1-6891DABF-54F5-4264-BFFC-F75F8C5E4B9B

สามารถปรับแต่งหน้าจอเมนูหลักด้วยตัวเองได้โดย
การเลือกเมนูลัดและวิดเจ็ตที่จะให้แสดงขึ้นและ
ตำแหน่งที่จะวางบนหน้าจอ

การเลือกเมนูลัดหรือวิดเจ็ต:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

5GH0862X

ตัวอย่าง
1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [ปรับแต่งเมนูหลัก] (Customise Home

Menu)

3. สัมผัส [เมนูลัด] (Shortcuts) หรือ [วิดเจ็ต]
(Widgets)

4. ลากไอคอนเมนูลัดหรือวิดเจ็ต ① ไปยังแต่ละ
แผนผัง ③

ถ้าเมนูลัดหรือวิดเจ็ตที่ต่างกันตั้งอยู่บนแผนผัง
③ แล้ว จะมี ข้อความแสดง ข้ึน สัมผัส [ใช่]
(Yes) เพื่อ เปลี่ยน เมนู ลัด/วิด เจ็ต สามารถ
เปลี่ยนแผนผัง ③ ได้โดยการลากไอคอน

Condition:
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สามารถเปลี่ยนหมวดหมู่ของเมนูลัดได้โดยการ
สัมผัส [หมวดหมู่] (Category) ②

การลากไอคอนเข้าไปใน [ ] ④ ทำให้
สามารถลบเมนูลัดหรือวิดเจ็ตปัจจุบันได้ เพื่อ
ทำให้มีช่องว่าง

ข้อมูล:

สัมผัส [ ] ④ แล้วข้อความจะแสดง ข้ึน ใน
ขณะที่ข้อความแสดงขึ้น การสัมผัสไอคอน
ใด ๆ บนแผนผัง ③ และสัมผัส [ลบ] (Delete)
จะทำให้สามารถลบไอคอนที่เลือกได้ ในการลบ
ไอคอนทั้งหมด ให้ สัมผัส [เลือกทั้งหมด]
(Select All) แล้วสัมผัส [ลบ] (Delete)

หมวดหมู่เมนูลัด/วิดเจ็ตที่มีใช้:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

หมวดหมู่เมนูลัดที่มีใช้:
. รุ่นที่มีระบบนำทาง

— [เครื่องเสียง] (Audio)

— [เส้นทาง] (Route)

— [โทรศัพท์] (Phone)

— [การตั้งค่า] (Settings)

— [ข้อมูล] (Info)

— [การจดจำเสียง] (Voice Recognition)

— [จุดหมาย] (Destination)

. รุ่นที่ไม่มีระบบนำทาง

— [เครื่องเสียง] (Audio)

— [โทรศัพท์] (Phone)

— [การตั้งค่า] (Settings)

— [การจดจำเสียง] (Voice Recognition) (ถ้า
มีติดตั้ง)

หมวดหมู่วิดเจ็ตที่มีใช้:
. รุ่นที่มีระบบนำทาง

— [โทรศัพท์] (Phone)

— [เครื่องเสียง] (Audio)

— [แผนที่] (Map)

— [เลี้ยวต่อเลี้ยว] (Turn by Turn)

— [นาฬิกา] (Clock)

— [เข็มทิศ Qibla] (Qibla Compass)

. รุ่นที่ไม่มีระบบนำทาง
— [โทรศัพท์] (Phone)

— [เครื่องเสียง] (Audio)

— [นาฬิกา] (Clock)

ข้อมูล:

. รายการ ท่ีมี ใช้ อาจแตกต่างกันตามรุ่นและ
คุณลักษณะเฉพาะ รายการที่แสดงขึ้นบน
หน้าจออาจไม่ทำงานตามสภาวะต่าง ๆ

. หน้าจอเมนูหลักสามารถแสดงเมนูลัดบนหน้า
ได้มากถึง 8 อย่าง

. สามารถเลือกวิดเจ็ตบางอย่าง เช่น [เครื่อง
เสียง] (Audio) [นาฬิกา] (Clock) หรืออื่น ๆ
ได้จากช่องเมนูลัด 2 ขนาด และช่องเมนูลัด 4
ขนาด วิดเจ็ตอื่น ๆ ทั้งหมดต้องมีช่องเมนูลัด 4
ขนาดเพื่อแสดงขึ้น

ฟังก์ชันที่ถูกปิดการใช้งานขณะขับขี่ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

AV0NJA1-96075C82-A5BC-42F2-A4C5-DF0BB2863C3F

เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย บางฟังก์ชันอาจไม่สามารถ
ใช้งานได้ในขณะขับขี่รถยนต์

ฟังก์ชันบนหน้าจอที่ไม่สามารถใช้งานได้ขณะขับขี่
จะกลาย เป็น "สี เทา" หรือหม่นลง ในบางคร้ัง
ข้อความบางข้อความอาจจะไม่แสดงขึ้นบนหน้าจอ

หากต้องการใช้งานฟังก์ชันเหล่าน้ีควรจอดรถยนต์
ในที่ที่ปลอดภัย แล้วจึงเริ่มการใช้งานระบบ

Condition:

2-12 เริ่มต้นใช้งาน
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AV0NJA1-811B4F8E-8E41-435D-BA44-76204FB0B276

การตั้งค่าระบบสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความสะดวก

เมนูการตั้งค่า
AV0NJA1-12A7E9D2-EBD5-4390-9640-2629B7A307F5

สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู และสัมผัสรายการตั้งค่าที่ต้องการปรับ

รายการตั้งค่าที่มีใช้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและคุณลักษณะเฉพาะ

รายการตั้งค่าที่มี

รายการตั้งค่า ผลลัพธ์

[การเชื่อมต่อ] (Connections) แสดงหน้าจอการตั้งค่า Bluetooth® Wi-Fi (ถ้ามีติดตั้ง) USB และ
แอพพลิเคชัน (ถ้ามีติดตั้ง)

“การตั้งค่าการเชื่อมต่อ” (หน้า 2-16)

[โทรศัพท์] (Phone) แสดงหน้าจอการตั้งค่าโทรศัพท์และข้อความตัวอักษร
“การตั้งค่าโทรศัพท์และข้อความตัวอักษร” (หน้า 4-10)

[ระบบนำทาง] (Navigation) แสดงหน้าจอการตั้งค่าระบบนำทาง
“การตั้งค่าระบบนำทาง” (หน้า 6-53)

[เสียง] (Sound) แสดงหน้าจอการตั้งค่าเครื่องเสียง
“การตั้งค่าเครื่องเสียง” (หน้า 3-41)

[ระดับเสียงและเสียงเตือน] (Volume & Beeps) แสดงหน้าจอการปรับระดับเสียง
“การตั้งค่าระดับเสียงและเสียงเตือน” (หน้า 2-19)

[นาฬิกา] (Clock) แสดงหน้าจอการปรับนาฬิกา
“การตั้งค่านาฬิกา” (หน้า 2-20)

[ปรับแต่งเมนูหลัก] (Customise Home Menu) แสดงหน้าจอการแก้ไขเมนูหลัก
“การปรับแต่งหน้าจอเมนูหลัก” (หน้า 2-11)

[ปรับแต่งแหล่งข้อมูลเสียง] (Customise Audio Sources) แสดงหน้าจอการแก้ไขสำหรับเมนูแหล่งข้อมูลเสียงบนแถบเมนู
“การเลือกจากแถบเมนู” (หน้า 3-17)

[เสียงของระบบ] (System Voice) แสดงหน้าจอการตั้งค่าเสียงของระบบ
“การตั้งค่าเสียงของระบบ” (หน้า 7-11)

การตั้งค่าระบบ

Condition:

เริ่มต้นใช้งาน 2-13
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[กล้อง] (Camera) แสดงหน้าจอการตั้งค่ากล้อง
โปรดดูคู่มือผู้ใช้รถสำหรับรายละเอียดของระบบหน้าจอ

[การตั้งค่าเพิ่มเติม] (More Settings) [หน้าจอแสดงผล] (Display) แสดงหน้าจอการตั้งค่าหน้าจอแสดงผล
“การตั้งค่าหน้าจอแสดงผล” (หน้า 2-22)

[ภาษา] (Language) แสดงหน้าจอการตั้งค่าภาษา
“การตั้งค่าภาษา” (หน้า 2-22)

[หน่วย] (Units) แสดงหน้าจอการตั้งค่าหน่วย
“การตั้งค่าหน่วย (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 2-22)

[รูปแบบแป้นพิมพ์] (Keyboard Type) สามารถเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ได้
“การตั้งค่ารูปแบบแป้นพิมพ์” (หน้า 2-23)

[เปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น] (Return All
Settings to Default)

รายการนี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น
“เปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น” (หน้า 2-23)

[การอัพเดทระบบ] (System Update) [ข้อมูลเวอร์ชัน] (Version Information) แสดงหน้าจอข้อมูลเวอร์ชัน

[การอัพเดทซอฟต์แวร์] (Software Update) สามารถอัพเดทซอฟต์แวร์ของระบบได้
“การอัพเดทซอฟต์แวร์ของระบบ (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 5-4)

[การอัพเดทแผนที่] (Map Update) สามารถอัพเดทข้อมูลแผนที่ได้
“วิธีการอัพเดทข้อมูลแผนที่” (หน้า 6-61)

[แอพพลิเคชัน] (Apps) [Apple CarPlay] แสดงหน้าจอการตั้งค่า Apple CarPlay
“การตั้งค่า Apple CarPlay” (หน้า 5-8)

[Android Auto] แสดงหน้าจอการตั้งค่า Android Auto
“การตั้งค่า Android Auto” (หน้า 5-12)

รายการอุปกรณ์ แสดงอุปกรณ์ Apple CarPlay หรือ Android Auto ที่เชื่อมต่อล่าสุด
“การตั้งค่า Apple CarPlay” (หน้า 5-8)
“การตั้งค่า Android Auto” (หน้า 5-12)

Condition:

2-14 เริ่มต้นใช้งาน
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ข้อมูล:

นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงเมนูการอัพเดทซอฟต์แวร์ของระบบ (ถ้ามีติดตั้ง) และแผนที่ (ถ้ามีติดตั้ง) ได้จาก [ข้อมูลของระบบ] (System Information) บนหน้าจอ
ข้อมูล แม้ว่าจะไม่มีเมนูจากหน้าจอการตั้งค่า

“เมนูข้อมูล” (หน้า 5-2)

Condition:

เริ่มต้นใช้งาน 2-15
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การตั้งค่าการเชื่อมต่อ
AV0NJA1-B1D6479B-2DE5-4B50-AD8F-54A4EC13EA7D

การ เป ล่ียน การ ตั้ ง ค่ า และ การ ด ู ข้อม ูล ของ
Bluetooth® Wi-Fi ( ถ้า มี ติด ตั้ ง) USB และ
แอพพลิเคชัน (ถ้ามีติดตั้ง) มีอยู่บนหน้าจอการตั้ง
ค่าการเชื่อมต่อ

การตั้งค่า Bluetooth®
AV0NJA1-BEE172A8-E0E0-4F75-8762-230628E44312

รถยนต์ของท่านได้รับการติดตั้งระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth® และรองรับอุปกรณ์เครื่อง
เสียง Bluetooth® ถ้าท่านมีโทรศัพท์มือถือที่
สามารถใช้งาน Bluetooth® หรืออุปกรณ์เครื่อง
เสียง Bluetooth® ท่านสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์
มือถือกับโมดูลโทรศัพท์ในรถยนต์ หรืออุปกรณ์
เคร่ืองเสียง Bluetooth® และโมดูลเคร่ืองเสียงใน
รถยนต์แบบไร้สายได้ ด้วยเทคโนโลยีไร้สายของ
Bluetooth® โดยสามารถโทรออกหรือ รับสาย
โทรศัพท์ได้ แม้โทรศัพท์ มือถือจะอยู่ในกระเป๋า
และฟังเครื่องเสียง Bluetooth®

“เครื่องเสียง Bluetooth®” (หน้า 3-36)
“ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®” (หน้า
4-2)

การเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์เครื่อง
เสียง:

GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

5GH0778X

ตัวอย่าง
ในการใช้งานอุปกรณ์ Bluetooth® ด้วยระบบใน
รถยนต์เป็นครั้งแรก จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [การเชื่อมต่อ] (Connections)
3. สัมผัส [Bluetooth] และสัมผัส [เพิ่ม ใหม่]

(Add New) ข้อความจะแสดงขึ้น

4. สัมผัส [ใช่] (Yes) เพื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ
สัมผัส [ไม่ใช่] (No) เพ่ือ เช่ือมต่ออุปกรณ์
เครื่องเสียง และใช้งานตามคำแนะนำจากระบบ
(การใช้งานอาจแตกต่างกันตามอุปกรณ์)

หมายเหตุ:

โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์บางอย่างอาจทำให้
เกิด เสียง รบกวน หรือ เสียง ห่ึงออกมาจาก
ลำโพงระบบเครื่องเสียงได้ การเก็บอุปกรณ์
ต่าง ๆ ในบริเวณที่ต่าง กันอาจช่วยลดหรือ

กำจัดเสียงรบกวนได้

ข้อมูล:

. โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อจะถูกเพ่ิมเข้าไปในรายการ
บนหน้าจอการเชื่อมต่อ Bluetooth®

. การสัมผัสที่ชื่อของอุปกรณ์อื่น ๆ บนรายการจะ
เป็นการสลับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

. การสัมผัส [ ] จะทำให้อุปกรณ์ถูกเช่ือมต่อ
ผ่าน Bluetooth® และใช้งานในระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี

. ในบางรุ่น ท่านสามารถลงทะเบียนโทรศัพท์
แฮนด์ฟรีที่ใช้เป็นประจำได้ โดยเลือก [ ] ที่
อยู่ติดกับช่ืออุปกรณ์โทรศัพท์ที่เลือกไว้และทำ
สัญลักษณ์ “$”

“การตั้งค่า Bluetooth®” (หน้า 2-17)

. การสัมผัส [ ] จะทำให้อุปกรณ์ถูกเช่ือมต่อ
ผ่าน Bluetooth® และถูกใช้งานสำหรับเครื่อง
เสียง Bluetooth®

. ในบางรุ่น ท่านสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์
เคร่ืองเสียง Bluetooth® ที่ ใช้เป็นประจำได้
โดยเลือก [ ] ท่ีอยู่ติดกับชื่ออุปกรณ์ท่ีเลือก
ไว้และทำสัญลักษณ์ “$”

“การตั้งค่า Bluetooth®” (หน้า 2-17)

. การสัมผัส [ ] (ถ้ามีติดต้ัง) จะเป็นการเปิดใช้
งานการเชื่อมต่อ Bluetooth® ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรุ่น

Condition:

2-16 เริ่มต้นใช้งาน
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. การสัมผัส [ ] จะแสดงข้อมูลของโทรศัพท์
มือถือ

. สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth® ได้
มากถึง 6 เครื่อง หากมีการลงทะเบียนอุปกรณ์
ครบ 6 เครื่องแล้ว ต้องทำการลบอุปกรณ์ออก
ก่อนจึงจะสามารถเช่ือมต่ออุปกรณ์เคร่ืองใหม่
ได้

. ขั้นตอนการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือจะแตกต่าง
กันตามโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่น โปรดดูที่คู่มือ
การใช้งานโทรศัพท์มือถือสำหรับรายละเอียด

. กรุณาปรึกษาศูนย์บริการนิสสันสำหรับข้อมูล
เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth® กับ
รถยนต์ของท่าน

การตั้งค่า Bluetooth®:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

การตั้งค่า Bluetooth สามารถเปล่ียนแปลงได้ตาม
ความต้องการของท่าน

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [การเชื่อมต่อ] (Connections)
3. สัมผัส [Bluetooth]
4. สัมผัส [ ]

รายการตั้งค่าที่มี ใช้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและ
คุณลักษณะเฉพาะ

รายการตั้งค่าที่มี

รายการตั้งค่า การทำงาน

[Bluetooth] เปิด/ปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth®

[เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้
2 เครื่องพร้อมกัน]
(Allow 2 Phones
Simultaneously)

เมื่อเปิดใช้งาน สามารถเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ Bluetooth® กับระบบใน
รถยนต์ได้มากถึง 2 เครื่องพร้อม
กัน

[โทรศัพท์เครื่องที่มี
การใช้งานเป็นประจำ]
(Favourite Phone)

สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์
Bluetooth® เป็นโทรศัพท์
แฮนด์ฟรีเครื่องที่มีการใช้งานเป็น
ประจำได้
ถ้าอุปกรณ์โทรศัพท์แฮนด์ฟรีอยู่
ภายในระยะที่ Bluetooth® ทำงาน
อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนเป็นเครื่องที่
มีการใช้งานเป็นประจำจะเชื่อม
ต่อกับระบบในรถยนต์โดย
อัตโนมัติเป็นลำดับแรกเมื่อระบบ
ทำงาน

[เครื่องเสียงเครื่องที่มี
การใช้งานเป็นประจำ]
(Favourite Audio)

สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์
Bluetooth® เป็นอุปกรณ์เครื่อง
เสียงที่มีการใช้งานเป็นประจำได้
ถ้าอุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth®

อยู่ภายในระยะที่ Bluetooth®

ทำงาน อุปกรณ์ที่ลงทะเบียนเป็น
เครื่องที่มีการใช้งานเป็นประจำจะ
เชื่อมต่อกับระบบในรถยนต์โดย
อัตโนมัติเป็นลำดับแรกเมื่อระบบ
ทำงาน

[ชื่ออุปกรณ์] (Device
Name)

สามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ได้

[รหัส PIN] (PIN) สามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได้

ข้อมูล:

จาก [ชื่ออุปกรณ์] (Device Name) ชื่อของอุปกรณ์
ที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และ
สามารถตั้งชื่อใหม่อีกครั้งจากชื่อเริ่มต้นให้เป็นชื่อที่
ต้องการได้ (ตัวอย่างเช่น “Steve’s Car”)

การลบโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์เครื่องเสียง:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

สามารถลบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อออกจากรายการได้

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [การเชื่อมต่อ] (Connections)
3. สัมผัส [Bluetooth]
4. สัมผัส [ ] ที่ชื่อโทรศัพท์มือถือที่ท่านต้องการ

จะลบ

5. สัมผัส [ลบ] (Delete) สัมผัส [ใช่] (Yes) เม่ือ
ข้อความแสดงขึ้น

การตั้งค่า Wi-Fi (ถ้ามีติดตั้ง)
AV0NJA1-58574DBB-6838-41C9-A054-FAC518DD656A

สามารถทำการเช่ือมต่อ Wi-Fi ได้โดยใช้เครือข่าย
Wi-Fi ที่ มีอยู่ ใกล้ ๆ กับรถยนต์ หรือฟังก์ชันการ
เชื่อมต่อสมาร์ทโฟน ฯลฯ การเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็น
ประโยชน์สำหรับการอัพเดทข้อมูลแผนที่ (ถ้ามี
ติดตั้ง) และซอฟต์แวร์ของระบบ (ถ้ามีติดตั้ง) หรือ
การใช้บริการออนไลน์ เช่น การค้นหาออนไลน์ (ถ้า
มีติดตั้ง) หรือการจราจรแบบพรีเมียม (ถ้ามีติดตั้ง)

“การอัพเดทซอฟต์แวร์ของระบบ (ถ้ามีติดตั้ง)
” (หน้า 5-4)
“วิธีการอัพเดทข้อมูลแผนที่” (หน้า 6-61)

Condition:
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“การค้นหาออนไลน์ (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 6-
20)
“ข้อมูลการจราจรแบบพรีเมียม” (หน้า 6-41)

การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

5GH0779X

ตัวอย่าง
สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ครั้งแรก จำเป็นต้อง
ปฏิบัติตามขั้นตอนการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [การเชื่อมต่อ] (Connections)
3. สัมผัส [Wi-Fi]
4. สัมผัสชื่ออุปกรณ์ที่ท่านต้องการเชื่อมต่อ

แสดงว่ามีการตั้งรหัสผ่าน

แสดงความแรงของสัญญาณที่อุปกรณ์ Wi-Fi ได้รับ

5. ป้อนรหัส ผ่าน เครือข่ายและ สัมผัส [ตกลง]
(OK) อุปกรณ์จะถูกเชื่อมต่อ

ถ้าอุปกรณ์ที่อยู่ในรายการอยู่ในสถานะที่
สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ การสัมผัสที่ชื่อ
อุปกรณ์บนรายการจะเป็นการเริ่มการเชื่อมต่อ

ข้อมูล:

. ป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้องรวมถึงตัวอักษรพิมพ์
ใหญ่

. การสัมผัส [ ] จะแสดงข้อมูลเครือข่าย การ
เปิดใช้ งาน [การ เช่ือมต่ออัตโนมัติ] (Auto
Connect) จะเชื่อมต่อรถยนต์กับเครือข่ายโดย
อัตโนมัติถ้ามีเครือข่าย

. ไม่มีการสื่อสาร Wi-Fi ฮอตสปอตในระบบนี้

. การเปิดใช้งาน Wi-Fi ฮอตสปอตในสมาร์ทโฟน
อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ กรุณาปรึกษาผู้ให้บริการเครือ
ข่ายโทรศัพท์มือถือของท่านเกี่ยวกับสัญญาค่า
ธรรมเนียมการสื่อสาร

. ระบบสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย
ความปลอดภัย WPA2 เท่านั้น (ไม่เชื่อมต่อกับ
เครือข่าย WEP WPA1)

. เครือข่าย Wi-Fi ท่ีจำเป็นต้องมีเว็บเบราว์เซอร์
จะไม่สามารถเข้าถึงผ่านชุดนี้ได้

การตั้งค่า Wi-Fi:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า Wi-Fi ตามความต้องการ
ได้

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [การเชื่อมต่อ] (Connections)
3. สัมผัส [Wi-Fi]

4. สัมผัส [ ]
5. สัมผัสรายการที่ต้องการ

รายการตั้งค่าที่มี ใช้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและ
คุณลักษณะเฉพาะ

รายการตั้งค่าที่มีใช้

รายการตั้งค่า การทำงาน

[Wi-Fi] เปิด/ปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi

[ความปลอดภัย]
(Security)

ระบบการเข้ารหัสจะแสดงขึ้น

การลบเครือข่าย Wi-Fi:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

สามารถลบเครือข่าย Wi-Fi ที่บันทึกไว้ออกจากราย
การได้

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [การเชื่อมต่อ] (Connections)
3. สัมผัส [Wi-Fi]
4. สัมผัส [ ] ที่ชื่อเครือข่ายที่ท่านต้องการจะลบ
5. สัมผัส [ลบ] (Delete) สัมผัส [ใช่] (Yes) เม่ือ

ข้อความแสดงขึ้น

Condition:

2-18 เริ่มต้นใช้งาน
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การแสดงข้อมูลอุปกรณ์ USB
AV0NJA1-0410F8D5-4D74-4C02-A786-2D75AB254FEC

สามารถดูข้อมูลอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อได้
“เครื่อง เล่นอุปกรณ์หน่วยความจำ USB”
(หน้า 3-28)

5GH0780X

ตัวอย่าง
1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [การเชื่อมต่อ] (Connections)
3. สัมผัส [USB]
4. สัมผัสช่ืออุปกรณ์ที่ท่านต้องการตรวจสอบ ช่ือ

และประเภทของอุปกรณ์จะแสดงขึ้น

การตั้งค่าแอพพลิเคชัน (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-7F6F02FA-814C-4B46-B721-C57A7D312930

รายการอุปกรณ์ที่ เชื่อมต่อล่าสุดสำหรับ Apple
CarPlay (ถ้ามีติดตั้ง) หรือ Android Auto (ถ้ามี
ติดตั้ง) จะแสดงขึ้น และสามารถเปล่ียนการตั้งค่า
ของแต่ละอุปกรณ์ได้

PBH0028X

ตัวอย่าง
สามารถเปล่ียนการตั้งค่าแอพพลิเคชันตามความ
ต้องการได้

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [การเชื่อมต่อ] (Connections)
3. สัมผัส [แอพพลิเคชัน] (Apps)
4. สัมผัส [ ] ท่ี ช่ืออุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะ

เปลี่ยนการตั้งค่า

5. สัมผัสรายการที่ต้องการ

ข้อมูล:

ร าย กา ร ที่ แ สดง ข้ึ น อาจ แตก ต่ า ง กั น ตาม
แอพพลิเคชัน

“การตั้งค่า Apple CarPlay” (หน้า 5-8)

“การตั้งค่า Android Auto” (หน้า 5-12)

การตั้งค่าระดับเสียงและเสียงเตือน
AV0NJA1-210F184A-892E-4546-8D2A-0868DA7C4F52

สามารถปรับระดับเสียงของฟังก์ชันต่าง ๆ รวมถึง
เคร่ืองเสียง โทรศัพท์ เสียงแนะนำเส้นทางระบบ
นำทาง (ถ้ามีติดตั้ง) และเสียงเตือนของระบบได้

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [ระดับเสียงและเสียงเตือน] (Volume &

Beeps)

รายการตั้งค่าที่มี ใช้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและ
คุณลักษณะเฉพาะ

รายการตั้งค่าที่มีใช้

รายการตั้งค่า การทำงาน

[ระดับเสียงเครื่อง
เสียง] (Audio
Volume)

ปรับระดับเสียงของระบบเครื่องเสียง

[ระดับเสียงการ
แนะนำเส้นทาง]
(Guidance Volume)

ปรับระดับเสียงของเสียงแนะนำเส้น
ทางระบบนำทาง

[สัญญาณเรียกเข้า]
(Ringtone)

ปรับระดับเสียงสัญญาณเรียกเข้าของ
สายเรียกเข้า

[สายที่โทรออก]
(Outgoing Call)

ปรับระดับเสียงของสายที่โทรออก

[เสียงปุ่มกด]
(Button Beeps)

เปิด/ปิดเสียงปุ่มกดและสัญญาณ
เตือนสำหรับการทำงานที่ถูกระงับ

[เสียงแนะนำเส้น
ทาง] (Guidance
Voice)

เปิด/ปิดเสียงแนะนำเส้นทาง

Condition:

เริ่มต้นใช้งาน 2-19
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การตั้งค่านาฬิกา
AV0NJA1-6FB05DB7-7A72-4B43-A7A5-4796C1370711

สามารถเปลี่ยนการตั้งค่านาฬิกาของระบบได้

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [นาฬิกา] (Clock)

รายการตั้งค่าที่มีใช้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและคุณลักษณะเฉพาะ

รายการตั้งค่าที่มีใช้

รายการตั้งค่า 1 รายการตั้งค่า 2 การทำงาน

[นาฬิกาบนหน้าจอ] (On-Screen Clock) ตั้งค่าการแสดงผลนาฬิกาให้เปิด/ปิด เมื่อเปิดรายการนี้ การแสดงผลนาฬิกาจะแสดงขึ้น

[โหมดนาฬิกา] (Clock Mode) [อัตโนมัติ] (Auto) ปรับเวลาโดยอัตโนมัติโดยใช้ระบบนำทางด้วยดาวเทียม (GNSS)

[โซนเวลา] (Time Zone) ปรับเวลาตามโซนเวลาที่เลือก

[ปรับด้วยตนเอง] (Manual) ตามการตั้งค่า [ตั้งเวลาด้วยตนเอง] (Set Clock Manually)

[รูปแบบนาฬิกา] (Clock Format) [12 ชั่วโมง] (12H) สามารถตั้งค่านาฬิกาไว้ที่ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมงได้

[24 ชั่วโมง] (24H)

[รูปแบบวันที่] (Date Format) สามารถเลือกรูปแบบการแสดงผลของวัน เดือน และปีได้

[ชดเชยเวลา (ชั่วโมง)] (Offset (hour)) ปรับค่าชดเชย (ชั่วโมง/นาที) ต้องตั้ง [โหมดของเวลา] (Clock Mode) ไว้ที่ [อัตโนมัติ]
(Auto) หรือ [โซนเวลา] (Time Zone) สำหรับตัวเลือกนี้

[ชดเชยเวลา (นาที)] (Offset (min.))

[เวลาสำหรับฤดูร้อน] (Summer Time) เปิด/ปิดการตั้งค่าเวลาสำหรับฤดูร้อน จะมีตัวเลือกนี้เมื่อตั้ง [โหมดของเวลา] (Clock Mode) ไว้
ที่ [โซนเวลา] (Time Zone) เท่านั้น

[โซนเวลา] (Time Zone) เลือกโซนเวลาที่เหมาะสมได้จากรายการ ต้องตั้ง [โหมดของเวลา] (Clock Mode) ไว้ที่ [โซน
เวลา] (Time Zone) เพื่อให้สามารถใช้งานตัวเลือกนี้ได้

Condition:

2-20 เริ่มต้นใช้งาน
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[ตั้งเวลาด้วยตนเอง] (Set Clock Manually) ปรับเวลาด้วยตนเอง สัมผัส [+] หรือ [-] เพื่อปรับชั่วโมง นาที วัน เดือน และปี ให้เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง เมื่อตั้ง [รูปแบบนาฬิกา] (Clock Format) ไว้ที่ [12 ชั่วโมง] (12H) จะสามารถเลือก
[AM]/[PM] ได้
รุ่นที่มีระบบนำทาง:
ต้องตั้ง [โหมดของเวลา] (Clock Mode) ไว้ที่ [ปรับด้วยตนเอง] (Manual) เพื่อให้สามารถใช้
งานตัวเลือกนี้ได้

ข้อมูล:

. เมื่อเปิดการตั้งค่า [นาฬิกาบนหน้าจอ] (On-Screen Clock) จะทำให้สามารถแสดงหน้าจอการตั้งค่านาฬิกาได้ด้วย โดยการสัมผัสที่นาฬิกาตรงมุมขวาบนของ
หน้าจอ

. นอกจากนี้ การตั้งค่านาฬิกาของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์จะเปลี่ยนไป เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่านาฬิกาที่แสดงขึ้นบนหน้าจอแบบสัมผัส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

Condition:
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การตั้งค่าหน้าจอแสดงผล
AV0NJA1-6BF6BB79-7BC5-47FC-AE67-09BC1505C4C5

สามารถปรับการตั้งค่าหน้าจอแสดงผลได้

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [การตั้งค่าเพิ่มเติม] (More Settings)
3. สัมผัส [หน้าจอแสดงผล] (Display)
4. สัมผัสรายการที่ต้องการเพื่อปรับการตั้งค่า
รายการตั้งค่าที่มี

รายการตั้งค่า การทำงาน

[หน้าจอแสดงผล]
(Display)

ปิดหน้าจอ
การกด < > ค้างไว้จะเป็นการปิด
หน้าจอ กด < > เพื่อเปิดหน้าจอ
อีกครั้ง

[ความสว่าง]
(Brightness)

ปรับความสว่างของหน้าจอ

[ความเข้ม]
(Contrast)

ปรับความเข้มของหน้าจอ

[ระดับความเข้ม
ของสีดำ] (Black
Level)

ปรับระดับความเข้มของสีดำบนหน้าจอ

การตั้งค่าภาษา
AV0NJA1-D7E9171E-3B1C-414A-AD30-925AD34D89F6

การตั้งค่านี้จะเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในระบบ

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [การตั้งค่าเพิ่มเติม] (More Settings)
3. สัมผัส [ภาษา] (Language)

เลือกภาษาของระบบที่ต้องการ

การตั้งค่าภาษาจะถูกนำไปใช้กับหน้าจอแบบสัมผัส

เสียงแจ้งเตือน และระบบจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)

ข้อมูล:

. หากหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์รองรับภาษาที่
เลือก หน้า จอแสดง ข้อมูล รถยนต์ จะแสดง
ข้อความยืนยันการเปลี่ยนภาษา ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
รุ่น เลือก [ใช่] (Yes) เพื่อใช้การตั้งค่าภาษากับ
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ด้วยเช่นกัน

. เม่ือเปิด [การเชื่อมต่อกับหน้าจอแสดงข้อมูล
ด้านผู้ขับข่ี] (Sync with Driver Information
Display) (ถ้ามีติดตั้ง) การเปล่ียนการตั้งค่า
ภาษาบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์จะเป็นการ
เปล่ียนการตั้งค่าภาษาของหน้าจอแบบสัมผัส
ด้วยเช่นกัน

. รุ่นที่มีระบบนำทาง:

ถ้าไม่มีการตั้งค่าภาษาให้เป็นภาษามาตรฐาน
ของตำแหน่งรถยนต์ในปัจจุบัน การแนะนำเส้น
ทาง และอื่น ๆ ในการใช้งานแผนที่จะไม่
สามารถใช้งานได้

. ห้ าม เป ล่ียน ตำแหน่ง ของ ส วิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์ในขณะที่เปลี่ยนภาษา

การตั้งค่าหน่วย (ถ้ามีติดตั้ง)
AV0NJA1-5357F055-6C98-47D0-8C9F-E8D92E236164

การตั้งค่านี้จะเปลี่ยนหน่วยที่ใช้ในระบบ

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [การตั้งค่าเพิ่มเติม] (More Settings)
3. สัมผัส [หน่วย] (Units)

รายการตั้งค่าที่มี ใช้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและ
คุณลักษณะเฉพาะ

รายการตั้งค่า การทำงาน

[ระยะทาง] (Distance) เลือกหน่วยของระยะทาง

[อุณหภูมิ] (Temperature) เลือกหน่วยของอุณหภูมิ

[การประหยัดน้ำมันเชื้อ
เพลิง] (Fuel Economy)

เลือกหน่วยของการประหยัด
น้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อมูล:

. ห้ าม เป ล่ียน ตำแหน่ง ของ ส วิตช์ สตาร์ท
เครื่องยนต์ในขณะที่เปล่ียนหน่วยสำหรับระยะ
ทางหรืออุณหภูมิ

. การตั้งค่าหน่วยของหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์
และหน้าจอแบบสัมผัสอาจเชื่อมโยงกัน และ
การเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยอย่างหนึ่งอาจเป็น
การเปลี่ยนการตั้งค่าหน่วยอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่ง
จะขึ้นอยู่กับรุ่น

Condition:
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การตั้งค่ารูปแบบแป้นพิมพ์
AV0NJA1-9DE94100-E084-401F-AEC3-2D71C2119A0B

สามารถเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ของหน้าจอการป้อน
ตัวอักษรได้

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [การตั้งค่าเพิ่มเติม] (More Settings)
3. สัมผัส [รูปแบบแป้นพิมพ์] (Keyboard Type)

รูปแบบของแป้นพิมพ์จะสลับระหว่าง [ABC]
และ [QWERTY]

เปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดกลับไปเป็นค่า
เริ่มต้น

AV0NJA1-F8F3CD4E-6B1E-4129-A4B4-C7A452414D93

การตั้งค่านี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดกลับไปเป็นค่า
เริ่มต้น

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [การตั้งค่าเพิ่มเติม] (More Settings)
3. สัมผัส [เปลี่ยนการตั้งค่าทั้งหมดกลับไปเป็นค่า

เริ่มต้น] (Return All Settings to Default)

4. ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น สัมผัส [ใช่] (Yes)
เพื่อตั้งการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น

Condition:
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MEMO

Condition:
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3 ระบบเครื่องเสียง
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วิทยุ ....................................................................... 3-2
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AV0NJA1-B0DBBB37-B849-425F-902A-DDABE30FE9B4

ข้อควรระวัง:

. ควรใช้งานระบบเครื่อง เสียงเฉพาะเม่ือ
เครื่องยนต์หรือระบบไฮบริดกำลังทำงาน
เท่านั้น เนื่องจากการใช้งานระบบเครื่อง
เสียงเป็นเวลานานขณะท่ีเคร่ืองยนต์ไม่
ทำงานจะทำให้แบตเตอรี่รถยนต์หมดได้
(แบตเตอรี่ 12 โวลต์)

. ห้ามทำให้ระบบเครื่องเสียงเปียกชื้น เพราะ
การมีความชื้นที่มากเกินไป เช่น การมีน้ำ
เข้าสู่ระบบ อาจทำให้ระบบทำงานผิดปกติ

วิทยุ
AV0NJA1-2E7BDA12-EFEE-40F2-BD7E-0C1AD5ECA109

ให้สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ในตำแหน่ง ACC
หรือ ON ก่อนทำการเปิดวิทยุ เม่ือฟังวิทยุขณะ
เครื่องยนต์หรือระบบไฮบริดไม่ทำงาน ควรให้สวิตช์
สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง ACC

ความแรงของสัญญาณจากสถานี ระยะทางจากตัว
ส่งสัญญาณวิทยุ ตึกสูง สะพาน ภูเขา และปัจจัย
ภายนอกอื่น ๆ อาจส่งผลกระทบต่อการรับสัญญาณ
วิทยุ ดังน้ันคุณภาพการรับสัญญาณจึงอาจมีการ
เปล่ียนแปลงจากปกติเป็นช่วง ๆ เน่ืองจากปัจจัย
ภายนอกดังกล่าว

การใช้โทรศัพท์มือถือในรถหรือใกล้ ๆ รถอาจ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการรับสัญญาณวิทยุ

การรับสัญญาณวิทยุ
AV0NJA1-89FE3704-0B57-4447-88CD-7BD9D337A7DC

ระบบวิทยุของท่านถูกติดตั้งมาพร้อมกับวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพื่อเพ่ิมคุณภาพการรับ
สัญญาณวิทยุ วงจรเหล่าน้ีได้รับการออกแบบมา
เพื่อขยายช่วงการรับสัญญาณ และเพิ่มคุณภาพการ
รับสัญญาณด้วย

อย่างไรก็ ตาม มีลักษณะ เฉพาะบางอย่างของ
สัญญาณวิทยุ FM และ AM ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการรับสัญญาณวิทยุในรถยนต์ที่เคลื่อนท่ี
แม้ว่าจะใช้อุปกรณ์ที่ดีที่สุดก็ตาม ลักษณะเฉพาะ
เหล่านี้จะเป็นปกติเมื่ออยู่ในพื้นที่การรับสัญญาณ
และไม่ได้หมายความว่ามีการทำงานผิดปกติใด ๆ
เกิดขึ้นกับระบบวิทยุของรถ

สภาวะการ รับสัญญาณจะเปล่ียนแปลงอยู่ เสมอ
เ น่ืองจาก การ เคลื่ อนที่ ของ รถยนต์ ตึ ก ส ู ง
ภูมิประเทศ ระยะทางสัญญาณ และการรบกวนจาก
รถยนต์คันอื่น ๆ จึงอาจทำให้ไม่สามารถรับสัญญาณ
ได้อย่างดีเยี่ยม ปัจจัยบางอย่างที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการรับสัญญาณวิทยุจะอธิบายไว้ด้านล่างนี้

โทรศัพท์มือถือบางเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นอาจก่อให้
เกิดการรบกวนหรือเสียงหึ่งออกมาจากลำโพงระบบ
เครื่องเสียง การเก็บอุปกรณ์ไว้ในตำแหน่งที่ต่างกัน
อาจลดหรือกำจัดเสียงดังรบกวนได้

การรับสัญญาณวิทยุ FM
AV0NJA1-275BC1BF-3C52-437B-9A90-2B55439E4402

5GA0053X

ช่วง: ช่วง FM โดยปกติจะจำกัดที่ 40 ถึง 48 กม.
(25 ถึง 30 ไมล์) โดยที่ FM แบบไม่มีเสียงแทรก
(monaural) (สถานีเด่ียว) จะมีช่วงที่กว้างกว่า FM
สเตอริโอเล็กน้อย การรบกวนภายนอกบางครั้งอาจ
รบกวนการรับสัญญาณสถานี FM แม้ว่าสถานี FM
จะอยู่ภายใน 40 กม. (25 ไมล์) ความแรงของ
สัญญาณ FM สัมพันธ์โดยตรงกับระยะทางระหว่าง
ตัวส่งและตัวรับสัญญาณ สัญญาณ FM เดินทางเป็น
เส้นตรง มี ลักษณะหลายอย่าง เหมือนกับ แสง
ตัวอย่างเช่น จะสะท้อนกลับวัตถุ

เสียงหายไปและเพี้ยน: ขณะที่รถยนต์เคลื่อนออก
ห่างตัวส่งสัญญาณสถานี สัญญาณอาจหายไปและ/
หรือเพี้ยน

เสียงค้างและขาด ๆ หาย ๆ: สัญญาณถูกรบกวน
จากตึกสูง ภูเขาขนาดใหญ่ หรือเนื่องจากตำแหน่ง
เสาอากาศ ปกติมักเกิดเม่ือมีระยะห่างจากตัวส่ง

ข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องเสียง

Condition:
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สัญญาณสถานีท่ีเพิ่มขึ้น อาจจะได้ยินเสียงค้างหรือ
ขาด ๆ หาย ๆ ซึ่งสามารถลดได้โดยการลดการต้ัง
ค่าเสียงแหลมเพื่อลดการตอบสนองต่อเสียงแหลม

การรับสัญญาณหลายทิศทาง: เนื่องจากคุณสมบัติ
การสะท้อนของสัญญาณ FM สัญญาณเส้นตรงและ
สะท้อนจะเดินทางถึงตัวรับสัญญาณในเวลาเดียวกัน
สัญญาณอาจกลบกันจึงทำให้เสียงสั่นหรือขาดหาย
ชั่วขณะ

การรับสัญญาณวิทยุ AM
AV0NJA1-F3C8ECE4-EFC7-4ED4-9553-9C805FE5ED54

เนื่องจากสัญญาณ AM เป็นคลื่นความถี่ตํ่าที่
สามารถเบนอ้อมวัตถุและเคล่ือนขนานกับผิวโลก
รวมทั้งสามารถขึ้นสู่บรรยากาศช้ันไอโอโนสเฟียร์
และสะท้อนกลับสู่ผิวโลก ด้วยลักษณะเฉพาะเหล่า
น้ี สัญญาณ AM อาจถูกรบกวนขณะที่เดินทางจาก
ตัวส่งสัญญาณไปยังตัวรับสัญญาณ

เสียงหายไป: เกิดขึ้นขณะที่รถยนต์เคลื่อนท่ีผ่าน
ทางลอดใต้มอเตอร์เวย์หรือในบริเวณที่มีตึกสูงมาก
และยังสามารถเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายวินาทีขณะที่มี
ความป่ันป่วนในชั้นไอโอโนสเฟียร์ แม้ว่าในบริเวณ
นั้นจะไม่มีสิ่งกีดขวาง

เสียงค้าง: เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง สายไฟ ป้าย
ไฟฟ้า และแม้แต่ไฟจราจร

การออกอากาศเสียงดิจิตอล (DAB) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-34901E7D-82CD-4E5D-BE99-167F6834F540

มาตรฐานที่รองรับสำหรับระบบนี้คือ DAB และ
DAB+

การรับสัญญาณเทคโนโลยี HD Radio
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-77F75B6E-2ED4-44AB-BDB3-A81D6FC8D71B

การรับสัญญาณเทคโนโลยี HD Radio จะต้องเปิด
การใช้งานเพื่อรับการกระจายเสียง HD Radio

“วิทยุ” (หน้า 3-18)

เพื่อให้สามารถรับการกระจายเสียงวิทยุแบบดิจิตอล
(ในบริเวณที่ใช้งานได้) ที่ให้คุณภาพเสียงดีกว่าด้วย
การรับสัญญาณที่คมชัด หากไม่เปิดการใช้งาน หรือ
ไม่สามารถใช้งานการกระจายเสียง HD Radio ได้
จะได้รับการกระจายเสียงวิทยุแบบอนาล็อก (AM/
FM)

เครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ (CD) (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-64CD3532-BE0B-4C5D-AC76-E8DC09533108

SAA0480

. ห้ามดันแผ่นซีดีเข้าไปในช่องใส่ CD มากเกิน
ไป อาจทำให้ CD และ/หรือเครื่องเล่น CD
เสียหาย

. การพยายามใส่ CD โดยที่ฝาปิดช่องใส่ CD ปิด
อยู่ อาจทำให้ CD และ/หรือเครื่องเล่น CD
เสียหาย

Condition:

ระบบเครื่องเสียง 3-3
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. ระหว่างวันที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นหรือมีฝน
ตก เคร่ืองเล่นอาจทำงานผิดปกติอันเป็นผล
จากความช้ืน กรณี น้ี ให้นำ CD ออกและไล่
ความชื้นหรือระบายอากาศในเครื่องเล่นให้แห้ง
สนิท

. เครื่องเล่นอาจสะดุดขณะขับขี่บนถนนขรุขระ

. บาง คร้ัง เครื่อง เล่น CD จะ ไม่ ทำงาน เม่ือ
อุณหภูมิ ห้องโดยสารสูงมาก ให้ทำการลด
อุณหภูมิก่อนใช้งาน

. ใช้ เฉพาะแผ่น ดิสก์กลม 12 ซม. (4.7 น้ิว)
คุณภาพสูงที่มีเคร่ืองหมาย “COMPACT disc
DIGITAL AUDIO” บนแผ่นดิสก์หรือบรรจุภัณฑ์

. ห้ามให้ CD สัมผัสแสงแดดโดยตรง

. CD ที่มีคุณภาพต่ำ สกปรก รอยขีดข่วน รอยนิ้ว
มือ หรือทะลุอาจทำงานไม่ถูกต้อง

. CD ต่อไปนี้อาจทำงานไม่ถูกต้อง:
— แผ่นซีดีที่ป้องกันการคัดลอก (CCCD)

— แผ่นซีดีที่ บันทึกข้อมูลได้เพียงหน่ึงคร้ัง
(CD-R)

— แผ่นซีดีที่สามารถบันทึกซ้ำและลบข้อมูลทิ้ง
ได้ (CD-RW)

. ห้ามใช้ CD ต่อไปนี้ เน่ืองจากอาจทำให้เครื่อง
เล่น CD ทำงานผิดปกติ
— แผ่นดิสก์ 8 ซม. (3.1 นิ้ว)

— CD ที่ไม่ใช่แผ่นกลม

— CD ที่มีป้ายฉลากกระดาษ

— CD ที่บิดงอ มีรอยขีดข่วน หรือมีขอบที่
ผิดปกติ

. ระบบเครื่องเสียงสามารถเล่น CD ที่บันทึกไว้
แล้วเท่านั้น ไม่สามารถใช้บันทึกหรือเขียน CD

. ถ้าไม่สามารถเล่น CD ได้ หนึ่งในข้อความ
ต่อไปนี้จะแสดงขึ้น
Disc read error (มีความผิดพลาดในการ
อ่านแผ่นดิสก์):

แสดง CLV, Focus, TOC หรือ Access error
ตรวจสอบและใส่ CD กลับเข้าไปใหม่
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใส่ CD ถูกต้อง
Please eject disc (โปรดนำแผ่นดิสก์
ออก):

แสดงว่ามีความผิดพลาดทางกลไก ถ้าสามารถ
นำ CD ออกได้ ให้นำออกและใส่กลับเข้าไป
ใหม่ ถ้าไม่สามารถนำ CD ออกได้ โปรดติดต่อ
ศูนย์บริการนิสสัน
Unplayable file (ไฟล์ไม่สามารถเล่น
ได้):

แสดงว่าไม่พบไฟล์ที่สามารถอ่านได้บน CD ที่
ใส่เข้าไป ให้ตรวจสอบข้อมูลใน CD

เครื่องเล่นแผ่นดีวีดี (DVD) (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-6049614C-486F-4F9B-B874-FAD772724E48

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
GUID-7612A0AB-6942-468B-8E1E-AA43C5F48F32

. เทคโนโลยีที่ได้รับความคุ้มครองโดยสิทธิบัตร
สหรัฐอเมริกา และ การ ค ุ้มครอง สิทธิ ของ
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท Macrovision
และผู้ถือสิทธิอื่น ๆ ได้ถูกนำมาใช้กับระบบนี้

. เทคโนโลยีที่ได้รับความคุ้มครองทางลิขสิทธิ์
ไม่สามารถนำไปใช้ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจาก
บริษัท Macrovision จะถูกจำกัดให้เป็นการใช้
งานส่วนบุคคล ฯลฯ จนกว่าจะได้รับอนุญาต
จากบริษัท Macrovision

. ไม่อนุญาตให้ปรับแต่งหรือถอดแยกชิ้นส่วน

. เคร่ืองหมาย Dolby และ double D “ ”
เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า ข อ ง D o l b y
Laboratories Inc.

. DTS เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ
DTS I n c . แล ะ DTS 2 . 0 “ ” เ ป็ น
เครื่องหมายการค้าของ DTS Inc.

. DTS และ DTS Digital Surround “ ” เป็น
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DTS Inc.

ระดับเนื้อหา (การควบคุมเนื้อหา)
GUID-5069F5AF-A12E-4A8F-B2CE-9077E4968F50

สามารถใช้งาน DVD โดยมีการตั้งค่าการควบคุม
เน้ือหากับระบบน้ีได้ โปรดใช้วิจารณญาณในการ
กำหนดค่าการควบคุมเนื้อหากับระบบ

Condition:

3-4 ระบบเครื่องเสียง
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การเลือกแผ่นดิสก์
GUID-00E8C40F-5CCD-45AD-AF8B-01C200C5D59D

สามารถเล่นรูปแบบแผ่นดิสก์ต่อไปนี้ด้วยไดร์ฟ
DVD:

. DVD-VIDEO

. DVD-VR

. VIDEO-CD

. DTS-CD

DVD อาจเล่นไม่ถูกต้องขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์หรือรูป
แบบ

LHA0484

ใช้ DVD ที่มีรหัสภูมิภาค “ALL” หรือรหัสที่ใช้ได้กับ
เครื่องเล่น DVD (รหัสภูมิภาค Ⓐ เป็นสัญลักษณ์
เล็ก ๆ ท่ีพิมพ์อยู่บน DVD Ⓑ) รถยนต์คันนี้ติดตั้ง
เคร่ือง เล่น DVD ท่ีสามารถ เล่น DVD ที่ มี รหัส
ภูมิภาคที่ใช้ได้เท่านั้น

ห้ามใช้ DVD ต่อไปนี้ เนื่องจากอาจทำให้
เครื่องเล่น DVD ทำงานผิดปกติ:
. แผ่นดิสก์ 8 ซม. (3.1 นิ้ว)

. DVD ที่มีรหัสภูมิภาคที่ใช้ไม่ได้

. DVD ที่ไม่ใช่แผ่นกลม

. DVD ที่มีป้ายฉลากกระดาษ

. DVD ที่บิดงอ มีรอยขีดข่วน หรือมีขอบที่ไม่
เสมอกัน

DVD ต่อไปนี้อาจทำงานไม่ถูกต้อง:

. แผ่น ดีวีดี ที่ บันทึก ข้อม ูล ได้ เพียง หน่ึง ครั้ง
(DVD-R)

. แผ่นดีวีดีที่สามารถบันทึกซ้ำและลบข้อมูลทิ้ง
ได้ (CD-RW)

ตารางคุณสมบัติเฉพาะของ DVD
GUID-1BA7B184-15BF-4BFE-BCFC-DD4C586F1DB4

สื่อที่สามารถเล่นได้:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

สื่อต่อไปนี้สามารถเล่นได้บนระบบ

. DVD+RW

. DVD+R

. DVD+R DL

. DVD-RW (เกี่ยวข้องกับ CPRM)

. DVD-R (เกี่ยวข้องกับ CPRM)

. DVD-R DL (เกี่ยวข้องกับ CPRM)

. DVD-ROM

. Dual DISC (ไม่รองรับ)

Condition:

ระบบเครื่องเสียง 3-5
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การเข้ารหัสวิดีโอ:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ระบบรองรับการเข้ารหัสวิดีโอดังต่อไปนี้

รูปแบบไฟล์วิดีโอ

DVD Video

DVD-VR มี CPRM

VIDEO CD Ver. 1.0

Ver. 1.1

Ver. 2.0

DTS CD

การเข้ารหัสเสียง:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

การเข้ารหัสเสียงต่าง ๆ ต่อไปนี้ที่รูปแบบวิดีโอรองรับ

รูปแบบเสียง DVD-Video DVD-VR VIDEO-CD DTS-CD

LPCM รองรับ รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ

Dolby Digital รองรับ รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ

Dolby Digital EX รองรับโดยมีการจำกัด
สัญญาณป้อนออก*1

ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ

DTS รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ รองรับ

DTS-ES รองรับโดยมีการจำกัด
สัญญาณป้อนออก*2

ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ

DTS 96/24 รองรับโดยมีการจำกัด
สัญญาณป้อนออก*3

ไม่รองรับ ไม่รองรับ ไม่รองรับ

MPEG1 Layer3 รองรับ รองรับ รองรับ ไม่รองรับ

MPEG2 Layer3 รองรับโดยมีการจำกัด
สัญญาณป้อนออก*4

รองรับโดยที่มีการจำกัด
สัญญาณออก

ไม่รองรับ*5 ไม่รองรับ

*1 ช่องเสียงรอบทิศทางด้านหลังเป็นของช่อง LS และ RS และสัญญาณป้อนออก

*2 ช่องเสียงรอบทิศทางตรงกลางเป็นของช่อง LS และ RS และสัญญาณป้อนออก

*3 สัญญาณป้อนออก 48 กิโลเฮิรตซ์/24 บิท

*4 ช่องเสียงรอบทิศทางด้านหลังของ DVD-Video และ DVD-VR/MPEG2 เป็นของช่อง LS และ RS และ
สัญญาณป้อนออก

*5 MPEG2 Layer3 ของ VIDEO CD จะแสดง SVCD SVCD อาจเล่นได้แต่จะไม่รับรองประสิทธิภาพ
สัญญาณป้อนออก 2 ช่องใช้สำหรับสัญญาณเสียงป้อนออกของ SVCD

Condition:

3-6 ระบบเครื่องเสียง
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ช่องเสียบขั้วต่อ USB (Universal Serial
Bus)

AV0NJA1-B14770CC-B357-4196-BAA4-5BEF948ED871

คำเตือน:

ห้ามเสียบ ถอด หรือใช้งานอุปกรณ์ USB ขณะ
ขับข่ี เพราะการทำเช่นน้ันอาจทำให้เสียสมาธิ
ซ่ึงอาจทำให้สูญเสียการควบคุมรถยนต์ และ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บที่ร้ายแรง
ได้

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แรงฝืนเสียบอุปกรณ์ USB ลงใน
ช่องเสียบข้ัวต่อ USB การเสียบอุปกรณ์
USB ท่ีเอียง หรือกลับข้างลงในช่องเสียบ
อาจทำให้ช่องเสียบเกิดความเสียหายได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ USB ต่อเข้า
กับช่องเสียบขั้วต่อ USB อย่างถูกต้อง

. ห้ามจับฝาครอบช่องเสียบข้ัวต่อ USB (ถ้า
มีติดตั้ง) ขณะที่ดึงอุปกรณ์ USB ออกจาก
ช่องเสียบ อาจทำให้ช่องเสียบและฝาครอบ
เสียหาย

. ห้ามปล่อยสาย USB ไว้ในบริเวณที่อาจถูก
ดึงได้โดยไม่ได้ต้ังใจ การดึงสายดังกล่าว
อาจทำให้ช่องเสียบเสียหาย

รถยนต์ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์ USB
อุปกรณ์ USB ควรซื้อแยกต่างหากตามจำเป็น

ระบบนี้ไม่สามารถใช้ฟอร์แมตอุปกรณ์ USB ได้ ใน
การฟอร์แมตอุปกรณ์ USB ให้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล

ระบบน้ีรองรับอุปกรณ์หน่วยความจำ USB, USB
ฮาร์ดไดร์ฟ และเครื่องเล่น iPod ที่หลากหลาย
ระบบนี้อาจไม่รองรับอุปกรณ์ USB บางประเภท

. ข้อมูลของอุปกรณ์ USB บางส่วนอาจเล่นไม่
ถูกต้อง

. ตัวอักษรบางตัวในภาษาอ่ืน (ภาษาจีน ภาษา
ญ่ีปุ่น ฯลฯ) จะแสดงขึ้นบนหน้าจอไม่ถูกต้อง
แนะนำให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับอุปกรณ์
USB

หมายเหตุทั่วไปสำหรับการใช้ USB:

โปรดดูที่ข้อมูลสำหรับผู้ใช้จากผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยว
กับการดูแลอุปกรณ์ที่ถูกต้อง

หมายเหตุสำหรับการใช้ iPod:

iPod เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน
หรือเป็นเคร่ืองหมายการค้าของบริษัท Apple Inc.
ที่ได้รับการคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่น ๆ

. การ เสี ยบ iPod ไ ม่ ถ ู ก ต้อง อาจ ทำให้
เครื่องหมายถูกแสดงขึ้นและหายไป (กะพริบ)
ให้แน่ใจว่า iPod ถูกเชื่อมต่ออย่างถูกต้องเสมอ

. หนังสือเสียงอาจเล่นไม่ตรงตามลำดับที่แสดง
บน iPod

ไฟล์เสียงที่มีการบีบอัด (MP3/WMA/
AAC)

AV0NJA1-59506932-77E0-4626-8C21-4A60DD222070

คำอธิบายศัพท์
AV0NJA1-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

. MP3 — MP3 ย่อมาจาก Moving Pictures
Experts Group Audio Layer 3. MP3 เป็นรูป
แบบไฟล์เสียงดิจิตอลที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุด รูปแบบนี้ให้เสียงที่ใกล้เคียงกับ “คุณภาพ
CD” แต่มีขนาดเล็กกว่าไฟล์ เสียงปกติ การ
แปลงไฟล์เสียงเป็น MP3 สามารถลดขนาด
ไฟล์โดยประมาณที่อัตราส่วน 10:1 (ตัวอย่าง:
44.1 กิโลเฮิรตซ์ บิทเรท: 128 กิโลบิทต่อ
วินาที) โดยไม่มีการสูญเสียคุณภาพ การบีบอัด
จะทำให้รายละเอียดเสียงบางส่วนที่คนส่วน
ใหญ่ไม่ได้ยินลดน้อยลง

. WMA — Windows Media Audio (WMA)
เป็นรูปแบบไฟล์เสียงที่มีการบีบอัดซึ่งพัฒนา
โดย Microsoft ถือเป็นอีกทางเลือกของ MP3
การเข้ารหัส WMA มีการบีบอัดไฟล์ที่มากกว่า
การเข้ารหัส MP3 ซึ่งทำให้สามารถเก็บไฟล์
เสียงดิจิตอลได้มากกว่าเมื่อเทียบกับ MP3 ใน
ขนาดพื้นที่ที่เท่ากันที่ระดับคุณภาพเดียวกัน

. บิทเรท — บิทเรทแสดงถึงจำนวนบิทต่อวินาที
ที่ไฟล์เพลงดิจิตอลใช้ ขนาดและคุณภาพของ
ไฟล์เสียงดิจิตอลที่มีการบีบอัดจะถูกกำหนด
โดยบิทเรทที่ใช้เมื่อทำการเข้ารหัสไฟล์

Condition:

ระบบเครื่องเสียง 3-7
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. ความถ่ีการสุ่มตัวอย่างสัญญาณ — ความถี่การ
ส ุ่ม ตัวอย่าง สัญญาณ คือ อัตรา ที่ ตั วอย่าง
สัญญาณถูกแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิตอล
(การแปลงสัญญาณ A/D) ต่อวินาที

. มัลติเซสช่ัน — มัลติเซสชั่นเป็นหน่ึงในวิธีการ
เขียนข้อมูลลงสื่อ การเขียนข้อมูลลงสื่อครั้ง
เดียวเรียกว่าซิงเก้ิลเซสช่ัน และการเขียนมาก
กว่าหนึ่งครั้งเรียกว่ามัลติเซสชั่น

. แท็ก ID3/WMA — แท็ก ID3/WMA เป็นส่วน
ของไฟล์ MP3 หรือ WMA ที่ผ่านการเข้ารหัส
ซึ่ง ประกอบด้วย ข้อม ูล เก่ียว กับ ไฟล์ เพลง
ดิจิตอล เช่น ชื่อเพลง ศิลปิน ชื่ออัลบั้ม บิทเรท
การเข้ารหัส ระยะเวลาของเพลง ฯลฯ ข้อมูล
แท็ก ID3 จะแสดงขึ้นบนบรรทัดชื่ออัลบั้ม/
ศิลปิน/เพลงบนหน้าจอ

. AAC - Advanced Audio Coding (AAC) เป็น
รูปแบบไฟล์เสียงที่มีการบีบอัด AAC มีการบีบ
อัดไฟล์ที่มากกว่า MP3 และสามารถสร้างและ
เก็บไฟล์เพลงที่คุณภาพเดียวกับ MP3

ลำดับการเล่น
AV0NJA1-2A8E94F5-2F22-4C97-ACEA-E869F1816CEF

SAA2494

. ชื่อโฟลเดอร์ที่ไม่มีไฟล์เสียงที่ผ่านการบีบอัดจะ
ไม่แสดงขึ้นบนหน้าจอ

. ลำดับการเล่นเพลงคือคำส่ังที่ไฟล์ทั้งหมดถูก
เขียนขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ ดังนั้นไฟล์เพลงอาจไม่
เล่นตามลำดับที่ต้องการ

. ลำดับการเล่นเพลงของไฟล์เสียงที่มีการบีบอัด
จะเป็นดังที่แสดง

Condition:

3-8 ระบบเครื่องเสียง
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ตารางค่าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับแผ่น CD (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-19A9BCB1-4943-42BC-AD47-91E924E3EE85

สื่อที่รองรับ CD, CD-R*5, CD-RW*5

ระบบไฟล์ที่รองรับ CD, CD-R*5, CD-RW*5

เวอร์ชันที่รองรับ*1

MP3

เวอร์ชัน MPEG1 Audio Layer3, MPEG2 Audio Layer3

ความถี่การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ
MPEG1 Audio Layer3: 32kHz 44.1kHz 48kHz
MPEG2 Audio Layer3: 16kHz 22.05kHz 24kHz

บิทเรท
MPEG1 Audio Layer3: 32 kbps - 320 kbps
MPEG2 Audio Layer3: 8 kbps - 160 kbps

WMA*2

เวอร์ชัน WMA7 WMA8 WMA9 WMA9.1 WMA9.2

บิทเรท/ความถี่การสุ่มตัวอย่าง
สัญญาณ

บิทเรท: Ver7 Ver8: 32-192kbps Ver9 Ver9.1 Ver9.2:32-192kbps VBR
ความถี่การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ: Ver7, Ver8:8k/11.025k/16k/22k/32k/44.1k Ver9 Ver9.1 Ver9.2:8k/
11.025k/16k/22k/32k/44.1k/48 kHz

AAC*3
บิทเรท/ความถี่การสุ่มตัวอย่าง
สัญญาณ

บิทเรท: 8-256 kbps VBR
ความถี่การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ: 11.025-48kHz

ข้อมูลแท็ก (ชื่อเพลง ชื่อศิลปิน และชื่ออัลบั้ม)
แท็ก ID3 VER1.0 VER1.1 VER2.2 VER2.3 VER2.4 (MP3 เท่านั้น)
แท็ก WMA (WMA เท่านั้น)
แท็ก AAC (AAC เท่านั้น)

ระดับโฟลเดอร์
CD, CD-R*5, CD-RW*5: ระดับโฟลเดอร์: 8, โฟลเดอร์: 255 (รวมโฟลเดอร์รูท), ไฟล์: 510 (สูงสุด 255 ไฟล์ใน
หนึ่งโฟลเดอร์)

รหัสอักขระที่แสดงได้*4
01: SHIFT-JIS ASCII ISO-8859-1 UTF-8 UTF-16 BOM UTF-16 Big Endian UTF-16 Little Endian 02:
UNICODE 03: UTF-16

*1 ไฟล์ที่เกิดจากการรวมกันของความถี่การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ 48 กิโลเฮิรตซ์ (kHz) และบิทเรท 64 กิโลบิทต่อวินาที (kbps) ไม่สามารถเล่นได้

*2 ไฟล์ WMA ที่ได้รับการคุ้มครอง (DRM) ไม่สามารถเล่นได้

*3 ผลิตโดย iTunes

*4 รหัสที่มีใช้ที่ขึ้นอยู่กับประเภทของสื่อ รุ่น และข้อมูลจะแสดงขึ้น

Condition:

ระบบเครื่องเสียง 3-9
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*5 อาจไม่สามารถใช้งานได้กับระบบจดจำเสียง
“7. การจดจำเสียง”

Condition:

3-10 ระบบเครื่องเสียง
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ตารางค่าคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ USB
AV0NJA1-6D2C4A13-89EC-4642-A614-FF0B956F762C

ไฟล์เพลง:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

สื่อที่รองรับ USB2.0

ระบบไฟล์ที่รองรับ FAT16, FAT32

ระดับโฟลเดอร์ ระดับโฟลเดอร์: 8 ไฟล์ผ่านโฟลเดอร์: 255 โฟลเดอร์: 512 (รวมโฟลเดอร์รูท) ไฟล์: 8000

ข้อมูลแท็ก (ชื่อเพลง ชื่อศิลปิน และชื่ออัลบั้ม) แท็ก ID3 VER1.0 VER1.1 VER2.2 VER2.3 VER2.4 (MP3 เท่านั้น)

แท็ก WMA (WMA เท่านั้น)

แท็ก AAC (AAC เท่านั้น)

รูปแบบ (Format) ความถี่การสุ่มตัวอย่างสัญญาณ บิทเรทที่รองรับ

MP3 *1 MPEG1 Layer-3 32 44.1 48 kHz 32-320 kbps

MPEG2 16 22.05 24 kHz 8-160 kbps

WMA *2 8 11.025 16 22.05 32 44.1 48 kHz 12-192 kbps

AAC (MPEG4) *3 (นามสกุลไฟล์เป็น “m4a” เท่านั้น) 11.025 16 22.05 32 44.1 48 kHz 8-320 kbps

FLAC 8-192 kHz 128 kbps - 12,288 Mbps

WAV 8-192 kHz 128 kbps - 12,288 Mbps

*1 ไม่รองรับ MPEG2.5

*2 รองรับ WMA7 WMA8 WMA9 WMA9.1 WMA9.2 (ไม่รองรับ WMA9 Professional, Lossless, Voice)

*3 รองรับไฟล์ AAC ที่เข้ารหัสโดยใช้ iTunes เท่านั้น ไม่รองรับ HE-AAC (High-Efficiency)

Condition:
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ไฟล์วิดีโอ (ถ้ามีติดตั้ง):
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ตัวเข้ารหัสวิดีโอ ความกว้างสูงสุด ความสูงสูงสุด บิทเรทสูงสุด เฟรมเรทสูงสุด

MPEG-2 1920 px 1080 px 50 Mbps 30 fps

MPEG-4 1920 px 1080 px 40 Mbps 30 fps

H.264 High Profile 1920 px 1080 px 62.5 Mbps 30 fps

อื่น ๆ 1920 px 1080 px 50 Mbps 30 fps

WMV9, VC-1 Simple Profile 352 px 288 px 384 kbps 15 fps

Main Profile 1920 px 1080 px 20 Mbps 30 fps

Advanced Profile 1920 px 1080 px 45 Mbps 30 fps

Condition:
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เสียงสตรีมผ่าน BLUETOOTH®
AV0NJA1-24BDA0F9-283E-4615-995E-7F61FFF7F7B7

. ระบบเคร่ืองเสียงภายในรถอาจไม่พบอุปกรณ์
เครื่องเสียง Bluetooth® บางประเภท

. จำเป็นต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายระหว่าง
อุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® ที่ใช้ร่วมกันได้
และโมดูล Bluetooth® ภายในรถก่อนใช้เสียง
สตรีมผ่าน Bluetooth®

. เสียงสตรีมผ่าน Bluetooth® อาจหยุดเล่นเมื่อ
— รับสายโทรเข้าแบบแฮนด์ฟรี

— ตรวจสอบการเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์แบบ
แฮนด์ฟรี

— เชื่อมต่อโทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรีหรืออุปกรณ์
เครื่องเสียง

— ดาวน์โหลดหน่วยความจำสมุดโทรศัพท์จาก
โทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่

. ห้ามวางอุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® ใน
บริเวณที่มีโลหะอยู่ รอบ หรือห่างจากโมดูล
Bluetooth® ภายในรถ เพื่อป้องกันคุณภาพของ
เสียงแย่ลงและการเชื่อมต่อไร้สายถูกรบกวน

. ในขณะที่อุปกรณ์เคร่ืองเสียงเช่ือมต่อผ่านการ
เชื่อมต่อ Bluetooth® ไร้สาย แบตเตอรี่ของ
อุปกรณ์อาจหมดลงเร็วกว่าปกติ

. ระบบนี้รองรับการส่งไฟล์เสียงสเตอริโอคุณภาพ
สูงจากอุปกรณ์ตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่งผ่านทาง
Bluetooth® (A2DP) และการควบคุมการเล่น

เพลง และวิดีโอผ่านทางอุปกรณ์ Bluetooth®

(AVRCP)

. ฟังก์ชันระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi - Fi) และ
Bluetooth® ใช้ช่วงความถี่เดียวกัน (2.4 กิกะ
เฮิรตซ์) การใช้ฟังก์ชัน Bluetooth® และระบบ
เครือข่ายไร้สายในเวลาเดียวกันอาจทำให้การ
สื่อสารช้าลงหรือขาดการเช่ือมต่อ และอาจก่อ
ให้เกิดเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ ขอแนะนำ
ให้ปิดระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi- Fi) เม่ือใช้
ฟังก์ชัน Bluetooth®

Condition:

ระบบเครื่องเสียง 3-13
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AV0NJA1-AABAE45E-5D0B-46C4-B8C5-63D6B3725503

ปุ่มเครื่องเสียงหลัก (แบบ A)
GUID-9328DC27-1B37-4658-96CE-DE924E44CFDB

5GA0259X① <AUDIO>:
กดเพื่อแสดงหน้าจอเครื่องเสียง
กดอีกครั้งเพื่อแสดงหน้าจอเมนูแหล่งข้อมูล
เสียง

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-
16)

② <VOL/ >:
กดเพื่อเปิด/ปิดระบบเครื่องเสียง
เม่ือระบบปิดอยู่ ถ้าหมุนปุ่มนี้จะสามารถเปิด
ระบบเครื่องเสียงได้

หมุนเพื่อปรับระดับเสียง

③ < >/< >:
กดเพื่อเลือกและเร่งเพลงไปข้างหลัง/เร่งไป
ข้างหน้า และเพื่อค้นหาสถานีวิทยุ

④ <BACK>:
กดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ซึ่งจะขึ้นอยู่
กับหน้าจอ

⑤ <TUNE·SCROLL/SOUND>:
หมุนเพ่ือค้นหา AM/FM หรือเพ่ือข้ามเพลง
ด้วยตนเอง

กดเพื่อเลือกรายการที่อยู่ในแถบเลือกเมื่อ
หน้าจอเมนูแสดงขึ้น เมื่อกดปุ่มนี้ในขณะที่ไม่มี
รายการใดบนหน้าจออยู่ในแถบเลือก จะ

สามารถปรับการตั้งค่าเครื่องเสียงได้
“การปรับตั้งเคร่ืองเสียงด้วยแถบปรับตั้ง
เครื่องเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 3-42)

ชื่อและฟังก์ชันของปุ่มควบคุมเครื่อง
เสียง

Condition:

3-14 ระบบเครื่องเสียง
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ปุ่มเครื่องเสียงหลัก (แบบ B)
GUID-2C6188E3-BB3D-4C00-9E73-7308C88E35D6

PBA0015X① < >:
กดเพื่อนำแผ่นดิสก์ออก

② ช่องใส่แผ่นดิสก์:
ใส่แผ่นดิสก์โดยให้ด้านที่มีฉลากหันขึ้น

③ < >/< >:
กดเพื่อเลือกและเร่งเพลงไปข้างหลัง/เร่งไป
ข้างหน้า และเพื่อค้นหาสถานีวิทยุ

④ <AUDIO>:
กดเพื่อแสดงหน้าจอเครื่องเสียง
กดอีกครั้งเพื่อแสดงหน้าจอเมนูแหล่งข้อมูล
เสียง

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-

16)

⑤ <VOLUME/ >:
กดเพื่อเปิด/ปิดระบบเครื่องเสียง
เม่ือระบบปิดอยู่ ถ้าหมุนปุ่มนี้จะสามารถเปิด
ระบบเครื่องเสียงได้

หมุนเพื่อปรับระดับเสียง
⑥ <TUNE·SCROLL/OK> (ถ้ามีติดตั้ง):

หมุนเพื่อ ค้นหา AM/FM/DAB (ถ้ามีติดตั้ง)
หรือเพื่อข้ามเพลงด้วยตนเอง

กดเพื่อเลือกรายการที่อยู่ในแถบเลือกเมื่อ
หน้าจอเมนูแสดงขึ้น เมื่อกดปุ่มนี้ในขณะที่ไม่มี
รายการใดบนหน้าจออยู่ในแถบเลือก จะ

สามารถปรับการตั้งค่าเครื่องเสียงได้
“การปรับตั้งเคร่ืองเสียงด้วยแถบปรับตั้ง
เครื่องเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 3-42)

< /OK> (ถ้ามีติดตั้ง):
กดเพื่อเลือกรายการที่อยู่ในแถบเลือกเมื่อ
หน้าจอเมนูแสดงขึ้น เมื่อกดปุ่มนี้ในขณะที่ไม่มี
รายการใดบนหน้าจออยู่ในแถบเลือก จะ
สามารถปรับการตั้งค่าเครื่องเสียงได้

“การปรับตั้งเคร่ืองเสียงด้วยแถบปรับตั้ง
เครื่องเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 3-42)

⑦ <BACK>:
กดเพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า ซึ่งจะขึ้นอยู่
กับหน้าจอ

สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่ติดตั้งบริเวณ
พวงมาลัย (แบบ A)

AV0NJA1-8D8B77B0-542F-4040-8910-08948E84EDF4

5GA0187X

① < > (การควบคุมระดับเสียง):
กดด้าน + หรือ - ของสวิตช์เพื่อปรับระดับ

Condition:
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เสียง

② < >/< >:
ใช้สวิตช์สำหรับการใช้งานเครื่องเสียง

“การใช้งานเครื่องเสียง” (หน้า 3-16)

ข้อมูล:

สวิตช์คำส่ังท่ีพวงมาลัยมีหน้าที่หลักในการควบคุม
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ และอาจไม่สามารถใช้
งานหน้าจอแบบสัมผัสได้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่าง ๆ

สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่ติดตั้งบริเวณ
พวงมาลัย (แบบ B)

GUID-CE853DE9-5C2E-4A80-B487-AB0600BACACF

5GA0276X

① <SOURCE>:
กดเพื่อเปลี่ยนแหล่งข้อมูลเสียง

② < / >:
ใช้สวิตช์สำหรับการใช้งานเครื่องเสียง

“การใช้งานเครื่องเสียง” (หน้า 3-16)

③ < > (การควบคุมระดับเสียง):
กดด้าน + หรือ - ของสวิตช์เพื่อปรับระดับ
เสียง

ข้อมูล:

สวิตช์คำส่ังท่ีพวงมาลัยมีหน้าที่หลักในการควบคุม
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ และอาจไม่สามารถใช้
งานหน้าจอแบบสัมผัสได้ขึ้นอยู่กับสภาวะต่าง ๆ

AV0NJA1-8910DA01-FA52-4035-BC56-AEEA46A2B06E

การทำงานหลักของเครื่องเสียง
AV0NJA1-21A3D1F2-D88E-4CCE-B170-B9485A368E7F

การเปิด/ปิดระบบเครื่องเสียง
AV0NJA1-DEC1D39C-0B79-4535-9FBF-86BD31187CDD

สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ต้องอยู่ในตำแหน่ง ACC
หรือ ON เพ่ือเปิดระบบเครื่องเสียง กด <VOL/

>/<VOLUME/ > หรือ <AUDIO>
เพ่ือเปิดแหล่งข้อมูลเสียงล่าสุดที่กำลังเล่นก่อนปิด
ระบบ กด <VOL/ >/<VOLUME/ > อีก
ครั้ง เพื่อปิดระบบเครื่องเสียง

ข้อมูล:

เ มื่ อ ร ะ บ บ ปิ ด อ ย ู่ ถ้ า ห ม ุ น < V O L /
>/<VOLUME/ > จะสามารถเปิดระบบ

เครื่องเสียงได้

การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง
AV0NJA1-2A84B441-03C2-4E17-9A89-AC3DD54D9273

การเลือกจากหน้าจอเมนูแหล่งข้อมูล:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

5GA0253X

ตัวอย่าง
1. กด <AUDIO> เม่ือหน้าจอเคร่ืองเสียงแสดง

ขึ้น
2. เลือกแหล่งข้อมูลเสียงที่ต้องการเล่น

การใช้งานเครื่องเสียง

Condition:
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ข้อมูล:

. การสัมผัส [แหล่งข้อมูล] (Source) บนมุมซ้าย
บนของหน้าจอเครื่องเสียงจะเป็นการแสดง
หน้าจอเมนูแหล่งข้อมูลเสียง

. แหล่งข้อมูลเสียงสามารถเปลี่ยนได้โดยการใช้
งานหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
รุ่น โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้รถสำหรับรายละเอียดของ
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์

การเลือกจากแถบเมนู:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

5GA0242X

ตัวอย่าง
ไอคอนแหล่งข้อมูลจะแสดงข้ึนบนแถบเมนู สัมผัส
ไอคอนเพื่อเลือกแหล่งข้อมูลเสียงที่ต้องการ

การปรับแต่งแถบเมนู:

ไอคอนแหล่งข้อมูลที่แสดงขึ้นบนแถบเมนูสามารถ
ปรับแต่งได้

5GA0254X

ตัวอย่าง
1. กด <AUDIO> หรือสัมผัส [แหล่งข้อมูล]

(Source) ขณะที่หน้าจอเครื่องเสียงแสดงขึ้น
2. สั ม ผั ส [ ป รั บ แ ต่ ง แห ล่ ง ข้ อ ม ู ล เ สี ย ง ]

(Customise Audio Sources)

3. ลากไอคอนแหล่งข้อมูลที่ต้องการไปยังแถบ
เมนู

4. กด <BACK>/< > บน แผง ควบค ุม
<BACK> บนปุ่มควบคุมหน้าจอแสดงผล (ถ้า
มีติดตั้ง) หรือสัมผัส [ ] เพื่อยืนยันการตั้ง
ค่า

ข้อมูล:

สามารถเข้าถึง [ปรับแต่งแหล่งข้อมูลเสียง]
(Customise Audio Sources) ได้จาก [การตั้ง
ค่า] (Settings) บนแถบเมนู

“การตั้งค่าระบบ” (หน้า 2-13)

การเลือกโดยใช้สวิตช์คำสั่งที่พวงมาลัย (ถ้ามี
ติดตั้ง):

GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

สำหรับรุ่นที่มี <SOURCE> บนพวงมาลัย สามารถ
เปลี่ยนแหล่งข้อมูลเสียงโดยการกดสวิตช์ได้

การเลือกโดยใช้สวิตช์คำสั่งที่คอพวงมาลัย
(ถ้ามีติดตั้ง):

GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

สำหรับรุ่นที่มี <SOURCE/AUDIO> บนคอ
พวงมาลัย สามารถเปลี่ยนแหล่งข้อมูลเสียงโดยการ
กดสวิตช์ได้

Condition:
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วิทยุ
AV0NJA1-952EDDB7-2BDB-4ADF-BF9F-C1407C8FAA3E

วิธีดูหน้าจอวิทยุ
AV0NJA1-C7E211CC-F05B-44A2-86A6-770B8278B318

PBA0038X

① [เมน ู AM] (AM Menu)/[เมน ู FM] (FM
Menu)/[เมนู DAB] (DAB Menu) (ถ้ามี
ติดตั้ง):

สัมผัสเพื่อแสดงหน้าจอเมนูวิทยุ
“เมนูวิทยุ” (หน้า 3-21)

② [แหล่งข้อมูล] (Source):
สัมผัสเพื่อเปลี่ยนไปยังหน้าจอเมนูแหล่งข้อมูล

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-
16)

③ ตัวแสดงแหล่งข้อมูลเสียง:
แสดงแหล่งข้อมูลเสียงที่เลือกในขณะนั้น

④ หน้าจอแสดงข้อมูลการรับสัญญาณ:
แสดงข้อมูลการรับสัญญาณในขณะน้ัน เช่น
ความถี่ ชื่อสถานี ฯลฯ

⑤ ภาพปกอัลบั้ม (ถ้ามีติดตั้ง)/ตัวแสดงทิศทาง
การเลี้ยว (ถ้ามีติดตั้ง):

เม่ือมีการตั้งเส้นทางระบบนำทาง ทิศทางการ
เลี้ยวและระยะทางจนกว่าจะถึงการเลี้ยวถัดไป
จะแสดงขึ้น

เมื่ออยู่ในโหมด HD Radio (ถ้ามีติดตั้ง) ภาพ
หรือภาพปกอัลบั้มจะแสดงขึ้นขณะที่กำลังเล่น
สถานีนั้น ๆ

⑥ [ค้นหา] (Tune) (ถ้ามีติดตั้ง):
สัมผัส เพ่ือ เลือก สถานี โดย การ ป้อน คลื่น
ความถี่วิทยุ

“การค้นหาโดยตรง (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า

Condition:
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3-19)

⑦ รายการที่ตั้งไว้:
ในการรับฟังสถานีที่ได้ตั้งไว้ ให้สัมผัสสถานีที่
ตรงกับรายการที่ ได้ ต้ังไว้ ถ้าแสดง ข้ึน ให้
สัมผัส [ < ] หรือ [ > ] เพื่อเลื่อนรายการที่ตั้ง
ไว้

สัมผัสหน่ึงปุ่มในรายการที่ตั้งไว้ค้างไว้ เพ่ือ
บันทึกสถานีที่กำลังเล่นไปยังตำแหน่งปุ่มนั้น

“การตั้งค่าไว้ล่วงหน้า” (หน้า 3-20)

⑧ ปุ่มเปิด/ปิดโหมด HD Radio (ถ้ามีติดตั้ง):
เม่ือสัมผัสที่ ปุ่ม น้ีในขณะที่หน้าจอวิทยุ AM
หรือ FM แสดงขึ้น โหมด HD Radio จะเริ่ม
ทำงานและไฟแสดงจะสว่างขึ้น

ข้อมูล:

. เม่ือ เปิดการตั้ง ค่า TA (การ รายงานสภาพ
จราจร) (ถ้ามีติดตั้ง) ตัวแสดง TA จะแสดงขึ้นที่
ด้านบนขวาของหน้าจอ

“เมนูวิทยุ” (หน้า 3-21)

. ตัวแสดง TA (ถ้ามีติดตั้ง) จะแสดงขึ้นบน
หน้าจอของแหล่งข้อมูลเสียงอื่น ๆ ด้วย

. การรับสัญญาณ HD Radio (ถ้ามีติดตั้ง) ต้อง
ทำการเปิดใช้งานเพ่ือรับการกระจายเสียง HD
Radio เพื่อให้สามารถรับการกระจายเสียงวิทยุ
แบบดิจิตอล (ในบริเวณ ท่ีใช้ งานได้) ที่ ให้
คุณภาพเสียงดีกว่าด้วยการรับสัญญาณที่คมชัด

เมื่อไม่เปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ หรือไม่สามารถ
ใช้งานการกระจายเสียง HD Radio ได้ จะได้รับ
การกระจายเสียงวิทยุแบบอนาล็อก (AM/FM))

การใช้งานวิทยุ (รุ่นที่มีฟังก์ชันการค้นหา
แบบเร็ว)

GUID-80A929F3-7DCC-4A07-8E24-1D5FD0478011

การทำงานของวิทยุและการเลือกช่วงคลื่น:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ในการฟังวิทยุ ให้เปิดระบบเคร่ืองเสียง และเลือก
ช่วงคลื่นวิทยุที่ต้องการ

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-16)

ข้อมูล:

เมื่อสัญญาณการกระจายเสียงสเตอริโออ่อน วิทยุจะ
ทำการเปลี่ยนการรับสัญญาณจากสเตอริโอเป็น
โมโนโดยอัตโนมัติ

การค้นหา:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ค้นหาสถานีด้วยตนเองด้วยการใช้งานต่อไปนี้

. แผงควบคุม
— หมุน <TUNE·SCROLL/SOUND>*

— หม ุน <TUNE·SCROLL/ENTER/
SOUND>*

— หมุน <TUNE·SCROLL/OK>*

*: ถ้ามีติดตั้ง

การค้นหาอัตโนมัติ:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ค้นหาข้ึน/ลงเพื่อเปล่ียนไปยังสถานีถัดไป/ก่อน
หน้าที่รับสัญญาณได้ด้วยการใช้งานต่อไปนี้

. แผงควบคุม
— กด < >/< >

. สวิตช์คำสั่งที่พวงมาลัย*
— กด < >/< >* ค้างไว้

— กด < / >* ค้างไว้

*: ถ้ามีติดตั้ง

การค้นหาแบบเร็ว:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ค้นหาสถานีแบบเร็วด้วยการใช้งานต่อไปนี้

. แผงควบคุม
— กด < >/< > ค้างไว้

การค้นหาโดยตรง (ถ้ามีติดตั้ง):
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ในการค้นหาสถานี ท่ีต้องการโดยตรง ให้สัมผัส
[ค้นหา] (Tune) บนหน้าจอ วิทยุและ ป้อนคล่ืน
ความถี่วิทยุ

การตั้งค่าไว้ล่วงหน้า:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

สามารถบันทึกสถานี AM ได้สูงสุด 6 สถานี และ
สถานี FM ได้สูงสุด 12 สถานีลงในรายการที่ตั้งไว้

1. เลือกช่วงคลื่นวิทยุ (AM หรือ FM)
2. ค้นหาสถานีที่ต้องการบันทึก
3. สัมผัสหมายเลขใดหมายเลขหน่ึงในรายการที่

ตั้งไว้ค้างไว้

Condition:
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เลือกสถานีที่ตั้งไว้ด้วยการใช้งานต่อไปนี้

. สวิตช์คำสั่งที่พวงมาลัย*
— กด < >/< >*

— กด < / >*

. สวิตช์คำสั่งที่คอพวงมาลัย*
— เลื่อนปุ่มปรับเลื่อน

. หน้าจอแบบสัมผัส
— สัมผัสสถานีที่ต้องการบนรายการที่ตั้งไว้บน

หน้าจอวิทยุเป็นเวลาสั้น ๆ

*: ถ้ามีติดตั้ง

การใช้งานวิทยุ (รุ่นที่ไม่มีฟังก์ชันการ
ค้นหาแบบเร็ว)

AV0NJA1-70A6C418-6C6D-4604-A521-AA2E6BCD59DC

การทำงานของวิทยุและการเลือกช่วงคลื่น:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ในการฟังวิทยุ ให้เปิดระบบเคร่ืองเสียง และเลือก
ช่วงคลื่นวิทยุที่ต้องการ

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-16)

ข้อมูล:

เมื่อสัญญาณการกระจายเสียงสเตอริโออ่อน วิทยุจะ
เปลี่ยนการรับสัญญาณจากสเตอริโอเป็นโมโนโดย
อัตโนมัติ

การค้นหา:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

AM/FM

ค้นหาสถานีด้วยตนเองด้วยการใช้งานต่อไปนี้

. แผงควบคุม
— กด < >/< >

— หมุน <TUNE·SCROLL/SOUND>*

— หม ุน <TUNE·SCROLL/ENTER/
SOUND>*

— หมุน <TUNE·SCROLL/OK>*

*: ถ้ามีติดตั้ง

DAB*

ค้นหาอุปกรณ์บริการที่ต้องการด้วยการใช้งาน
ต่อไปนี้

. แผงควบคุม
— กด < >/< >

— หมุน <TUNE·SCROLL/SOUND>*

— หมุน <TUNE·SCROLL/OK>*

*: ถ้ามีติดตั้ง

การค้นหาอัตโนมัติ:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

AM/FM

ค้นหาข้ึน/ลงเพื่อเปล่ียนไปยังสถานีถัดไป/ก่อน
หน้าที่รับสัญญาณได้ด้วยการใช้งานต่อไปนี้

. แผงควบคุม

— กด < >/< > ค้างไว้

. สวิตช์คำสั่งที่พวงมาลัย*
— กด < >/< >* ค้างไว้

*: ถ้ามีติดตั้ง

DAB*

ค้นหาข้ึน/ลงเพื่อเปล่ียนไปยังสถานีถัดไป/ก่อน
หน้าที่รับสัญญาณได้ด้วยการใช้งานต่อไปนี้

. แผงควบคุม
— กด < >/< > ค้างไว้

. สวิตช์คำสั่งที่พวงมาลัย
— กด < >/< > ค้างไว้

*: ถ้ามีติดตั้ง

การตั้งค่าไว้ล่วงหน้า:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

สามารถบันทึกสถานี AM ได้สูงสุด 6 สถานี และ
สถานี FM และ DAB (ถ้ามีติดตั้ง) ได้สูงสุด 12
สถานีลงในรายการที่ตั้งไว้

1. เลือกช่วงคลื่นวิทยุ (AM FM หรือ DAB)
2. ค้นหาสถานีที่ต้องการบันทึก
3. สัมผัสหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งในรายการที่

ตั้งไว้ค้างไว้

เลือกสถานีที่ตั้งไว้ด้วยการใช้งานต่อไปนี้

. สวิตช์คำสั่งที่พวงมาลัย
— กด < >/< >*

. หน้าจอแบบสัมผัส

Condition:
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— สัมผัสสถานีที่ต้องการบนรายการที่ตั้งไว้บน
หน้าจอวิทยุเป็นเวลาสั้น ๆ

*: ถ้ามีติดตั้ง

เมนูวิทยุ
AV0NJA1-D950716C-9E53-45AA-A4AF-8EC5B4A2CD6E

สัมผัส [เมนู FM] (FM Menu) [เมนู AM] (AM Menu) หรือ [เมนู DAB] (DAB Menu) (ถ้ามีติดตั้ง) บนแต่ละหน้าจอวิทยุเพื่อแสดงหน้าจอเมนูที่สอดคล้องกัน

รายการเมนูที่มีใช้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและคุณสมบัติเฉพาะ

[เมนู FM] (FM Menu):
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

[TA] (TA) เมื่อเปิดรายการนี้ TA (การรายงานสภาพจราจร) ที่ได้รับจะแสดงขึ้นแทรกแหล่งข้อมูลเสียงที่กำลังเล่นอยู่

[REG] (REG) เมื่อเปิดรายการนี้ ระบบจะเปลี่ยนไปเป็นรายการวิทยุท้องถิ่นเมื่อตรวจจับคลื่นได้

[ค้นหา] (SCAN) เมื่อสัมผัส ระบบจะทำการค้นหาสถานีจากคลื่นความถี่ต่ำถึงสูง และหยุดที่สถานีที่ออกอากาศแต่ละสถานีเป็นเวลาหลายวินาที การสัมผัส [ค้นหา]
(SCAN) อีกครั้งในระหว่างช่วงเวลาหลายวินาทีนี้จะเป็นการหยุดการค้นหาและวิทยุจะอยู่ที่สถานีนั้น ๆ

[ข้อความของวิทยุ] (Radio Text) แสดงรายละเอียดข้อความของวิทยุ

[รีเฟรช] (Refresh) สัมผัสเพื่ออัพเดทรายการสถานีที่แสดงที่ด้านขวาของหน้าจอเมนู FM ข้อความแสดงสถานะ “กำลังรีเฟรช (Refreshing)” จะแสดงขึ้นที่มุมบน
ซ้ายของหน้าจอโดยไม่แสดงหน้าต่างป๊อปอัพ

รายการสถานี แสดงรายการสถานีที่ด้านขวาของหน้าจอเมนู FM

[เมนู AM] (AM Menu):
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

[ค้นหา] (SCAN) เมื่อสัมผัส จะทำการค้นหาสถานีจากคลื่นความถี่ต่ำถึงสูง และหยุดที่สถานีที่ออกอากาศแต่ละสถานีเป็นเวลาหลายวินาที การสัมผัส [ค้นหา]
(SCAN) อีกครั้งในระหว่างช่วงเวลาหลายวินาทีนี้จะเป็นการหยุดการค้นหาและวิทยุจะยังคงอยู่ที่สถานีนั้น

[ข้อความของวิทยุ] (Radio Text) แสดงรายละเอียดข้อความของวิทยุ

[รีเฟรช] (Refresh) สัมผัสเพื่ออัพเดทรายการสถานีที่แสดงที่ด้านขวาของหน้าจอเมนู AM หน้าต่างป๊อปอัพ “กำลังอัพเดทข้อมูลสถานี...(Updating station
information…)” แสดงความคืบหน้าปัจจุบัน

รายการสถานี แสดงรายการสถานีที่ด้านขวาของหน้าจอเมนู AM

Condition:
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[เมนู DAB] (DAB Menu) (ถ้ามีติดตั้ง):
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

[TA] (TA) เมื่อเปิดรายการนี้ TA (การรายงานสภาพจราจร) ที่ได้รับจะแสดงขึ้นแทรกแหล่งข้อมูลเสียงที่กำลังเล่นอยู่

[ข้อความของวิทยุ] (Radio Text) สัมผัสเพื่อแสดงรายละเอียดข้อความของวิทยุ

[รีเฟรช] (Refresh) สัมผัสเพื่ออัพเดทรายการสถานีที่แสดงที่ด้านขวาของหน้าจอเมนู DAB

[DAB-FM] เมื่อเปิดรายการนี้ ระบบจะค้นหาและเปลี่ยนเป็นสถานี FM เมื่อการรับสัญญาณ DAB ไม่ดี

รายการสถานี แสดงรายการสถานีที่ด้านขวาของหน้าจอเมนู DAB

Condition:
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เครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ (CD) (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-846D3C9D-73A1-46D3-BB87-C6E3A17228FB

วิธีดูหน้าจอ CD
GUID-7C69FD64-5146-486B-AE42-3935DA66B9B7

PBA0020X

① [เมนู CD] (CD Menu):
สัมผัสเพื่อแสดงหน้าจอเมนู CD

“เมนู CD” (หน้า 3-25)

② [แหล่งข้อมูล] (Source):
สัมผัสเพื่อเปลี่ยนไปยังหน้าจอเมนูแหล่งข้อมูล

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-
16)

③ ข้อมูลเพลง:
แสดงข้อมูลเพลง เช่น ชื่อ เพลง ชื่อ ศิลปิน
และชื่ออัลบั้ม

④ ตัวแสดงแหล่งข้อมูลเสียง:
แสดงว่าแผ่น CD คือแหล่งข้อมูลเสียงที่เลือก
ในขณะนั้น

⑤ ระยะเวลาและแถบแสดงความคืบหน้า:
แสดงระยะเวลาของเพลง แถบแสดงความคืบ
หน้าของเพลงปัจจุบันที่กำลังเล่น

⑥ ภาพปกอัลบั้ม/ตัวแสดงทิศทางการเลี้ยว (ถ้ามี
ติดตั้ง):

เมื่อไม่มีการตั้งเส้นทางระบบนำทาง จะแสดง
ภาพปกอัลบั้ม

เม่ือมีการตั้งเส้นทางระบบนำทาง ทิศทางการ
เลี้ยวและระยะทางจนกว่าจะถึงการเลี้ยวถัดไป
จะแสดงขึ้น

⑦ ปุ่มควบคุมการทำงานของแผ่น CD:
สัมผัสเพื่อควบคุมฟังก์ชันการเล่นแผ่น CD

Condition:
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[ ] แต่ละครั้งที่สัมผัส [ ] โหมดเล่นซ้ำจะ
เปลี่ยน

“การเปลี่ยนโหมดการเล่น” (หน้า 3-
25)

[ ] สัมผัสหนึ่งครั้งเพื่อกลับไปเริ่มต้นเล่นเพลง
ปัจจุบัน สัมผัสอีกครั้งเพื่อเลือกเพลงก่อน
หน้า สัมผัสค้างไว้เพื่อเร่งเพลงปัจจุบันไป
ข้างหลัง

[ ] สัมผัสเพื่อเล่นเพลง

[ ] สัมผัสเพื่อหยุดเล่นเพลงชั่วคราว

[ ] สัมผัสเพื่อเลือกเพลงถัดไป สัมผัสค้างไว้เพื่อ
เร่งเพลงไปข้างหน้า

[ ] แต่ละครั้งที่สัมผัส [ ] โหมดเล่นสุ่มจะ
เปลี่ยน

“การเปลี่ยนโหมดการเล่น” (หน้า 3-
25)

การทำงานของเครื่องเล่น CD
GUID-81DA1A90-799F-4F7C-86F4-C3BE955F8197

การใส่แผ่น:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ใส่แผ่น CD ลงในช่องโดยให้ด้านที่มีฉลากหันขึ้น
แผ่น CD จะถูกดูดเข้าไปในช่องโดยอัตโนมัติ แล้ว
จะเริ่มเล่น

การทำงานและการเล่น:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

โหมด CD ยังสามารถเลือกได้จากรายการแหล่ง
ข้อมูลเมื่อมีแผ่น CD อยู่ในเครื่องอีกด้วย

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-16)

การข้ามเพลง:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ข้ามเพลงด้วยการใช้งานต่อไปนี้

. แผงควบคุม
— กด < >/< >

— หมุน <TUNE·SCROLL/SOUND>*

— หม ุน <TUNE·SCROLL/ENTER/
SOUND>*

— หมุน <TUNE·SCROLL/OK>*

. สวิตช์คำสั่งที่พวงมาลัย*
— กด < >/< >*

— กด < / >*

. หน้าจอแบบสัมผัส
— สัมผัส [ ]/[ ]

*: ถ้ามีติดตั้ง

ข้อมูล:

. การย้อนกลับไปยังเพลงก่อนหน้าต้องกดปุ่ม
หรือสัมผัสปุ่มสองครั้ง เนื่องจากการกดปุ่มหรือ
สัมผัสปุ่มหน่ึงคร้ังอาจเป็นเพียงการกลับไปเร่ิม
เล่นเพลงปัจจุบันใหม่ตั้งแต่ต้นเท่านั้น

. การหมุน <TUNE·SCROLL/SOUND>/
<TUNE·SCROLL/ENTER/SOUND>/
<TUNE·SCROLL/OK> (ถ้ามีติดตั้ง) อาจ
เป็นการเปล่ียนโฟลเดอร์ โดยจะข้ึนอยู่กับรุ่น
ของรถยนต์

การเปลี่ยนโฟลเดอร์:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

สัมผัส [เมนู CD] (CD Menu) เพื่อเปลี่ยนโฟลเดอร์
“เมนู CD” (หน้า 3-25)

ข้อมูล:

การ หม ุน <TUNE·SCROLL/SOUND> /
<TUNE·SCROLL/ENTER/SOUND> /
<TUNE·SCROLL/OK> (ถ้ามีติดตั้ง) อาจเป็น
การเปลี่ยนโฟลเดอร์ โดยจะขึ้นอยู่กับรุ่นของรถยนต์

การย้อนเพลง/เร่งเพลงไปข้างหน้า:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ย้อนเพลงหรือเร่งไปข้างหน้าด้วยการใช้งานต่อไปนี้

. แผงควบคุม
— กด < >/< > ค้างไว้

. สวิตช์คำสั่งที่พวงมาลัย*
— กด < >/< >* ค้างไว้

— กด < / >* ค้างไว้

. หน้าจอแบบสัมผัส
— สัมผัส [ ]/[ ] ค้างไว้

*: ถ้ามีติดตั้ง

Condition:
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การเปลี่ยนโหมดการเล่น:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

โหมดเล่นซ้ำ

สัมผัส [ ] บนหน้าจอ CD เพื่อเปลี่ยนโหมดเล่น
ซ้ำ โหมดต่อไปนี้สามารถใช้งานได้

. CD

[ทั้งหมด] (All): เล่นอัลบั้มซ้ำ

[เพลง] (Track): เล่นเพลงซ้ำ

ไม่มีข้อความแสดงขึ้น: ปิดการเล่นซ้ำ

. แผ่น CD ที่มีไฟล์เสียงที่ผ่านการบีบอัด

[ทั้งหมด] (All): เล่นซ้ำทั้งหมด

[โฟลเดอร์] (Folder): เล่นซ้ำ โฟลเดอร์/
โฟลเดอร์ย่อย

[เพลง] (Track): เล่นเพลงซ้ำ

ไม่มีข้อความแสดงขึ้น: ปิดการเล่นซ้ำ

โหมดเล่นสุ่ม

สัมผัส [ ] บนหน้าจอ CD เพื่อเปลี่ยนโหมดเล่น
สุ่ม

ไม่มีข้อความแสดงขึ้น: ปิดการเล่นสุ่ม

[การเล่นสุ่ม] (Random): เล่นสุ่ม

การนำแผ่น CD ออก:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

กด < > เพื่อนำแผ่น CD ออก ถ้ากดแผ่น CD
ออกแล้วแต่ไม่ได้นำออกมา แผ่นจะถูกดูดกลับ
เข้าไปในช่องอีกครั้งเพื่อป้องกันแผ่น CD ชำรุด

ข้อมูล:

สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ต้องอยู่ในตำแหน่ง ACC
หรือ ON เพื่อให้สามารถนำแผ่น CD ออกมาได้

เมนู CD
GUID-0D506201-9F09-4C6E-B583-1C950C95E8C7

สัมผัส [เมนู CD] (CD Menu) บนหน้าจอ CD เพ่ือ
แสดงหน้าจอเมนู CD

รายการต่อไปนี้สามารถใช้งานได้

[รายการที่กำลัง
เล่น] (Now
Playing)

สัมผัสเพื่อแสดงหน้าจอ CD

โฟลเดอร์* และ
รายการเพลง

แสดงรายการเพลงสำหรับโฟลเดอร์ที่
เลือก ชื่อของโฟลเดอร์ย่อยจะแสดงอยู่
ที่ด้านบนของรายการ ถ้ามีโฟลเดอร์
ย่อยอยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือก
สัมผัสรายการเพื่อเลือกโฟลเดอร์หรือ
เพลง
สัมผัส [ ] เพื่อกลับไปยังหน้าจอ
ก่อนหน้า

*: แสดงขึ้นเมื่อสามารถใช้งานได้เท่านั้น

เครื่องเล่นแผ่นบันทึกข้อมูลดิจิตอล
อเนกประสงค์ (DVD) (ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-7B29C2CD-89CC-4247-B0A2-255EECFE8F14

ข้อควรระวัง
GUID-4BF9FD2B-158F-4EA8-9C6C-E3C090817820

. ใช้แผ่น DVD ที่มีรหัสท้องถิ่น “ALL” หรือรหัส
ท้อง ถิ่น ที่ ใ ช้ได้ (แสดง รหัส ท้อง ถ่ิน ด้วย
สัญลักษณ์เล็ก ๆ ที่พิมพ์อยู่บนแผ่น DVD) รถ
คันนี้ติดตั้งเครื่องเล่น DVD ซึ่งสามารถเล่นแผ่น
DVD ที่มีรหัสท้องถิ่นที่ใช้ได้เท่านั้น

. ควรจอดรถยนต์ในบริเวณที่ปลอดภัยและเข้า
เบรกมือ เพื่อดูภาพบนหน้าจอแบบสัมผัส

. ระบบนี้อาจไม่รองรับฟังก์ชัน VIDEO CD บาง
ชนิด

Condition:
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วิธีดูหน้าจอการทำงานของ DVD
GUID-EC167E02-4814-45C7-9DB0-05394EA9EEF5

PBA0043X① [เมนู DVD] (DVD Menu):
สัมผัสเพื่อแสดงหน้าจอเมนู DVD

“เมนู DVD” (หน้า 3-27)

② [แหล่งข้อมูล] (Source):
สัมผัสเพื่อเปลี่ยนไปยังหน้าจอเมนูแหล่งข้อมูล

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-
16)

③ ตัวแสดงแหล่งข้อมูลเสียง:
แสดงว่าแผ่น DVD คือแหล่งข้อมูลเสียงที่
เลือกในขณะนั้น

④ บริเวณตัวแสดงสถานะ:
แสดงข้อมูล เช่น รูปแบบเสียง หมายเลขช่อง
และขนาดหน้าจอ

⑤ ตัวแสดงบทและระยะเวลา:
แสดงบทที่กำลังเล่นและระยะเวลา

⑥ ตัวแสดงรูปแบบเสียง:
แสดงไอคอนที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบเสียง

⑦ ปุ่มควบคุมการทำงานของแผ่น DVD:
สัมผัสไอคอนเพื่อควบคุมการทำงาน

[ ] แต่ละครั้งที่สัมผัส [ ] โหมดเล่นซ้ำจะ
เปลี่ยน

“การทำงานของเครื่องเล่น DVD”
(หน้า 3-27)

[ ] สัมผัสเพื่อย้อนไปข้างหลังหลายวินาที ใช้
ฟังก์ชันนี้เพื่อข้ามข้อความโฆษณา

[ ] สัมผัสเพื่อข้ามไปยังบทก่อนหน้า สัมผัสค้าง
ไว้เพื่อย้อนบทปัจจุบัน

[ ] สัมผัสเพื่อเริ่มเล่น

[ ] สัมผัสเพื่อหยุดเล่นชั่วคราว

[ ] สัมผัสเพื่อหยุดเล่น

[ ] สัมผัสเพื่อข้ามไปยังบทถัดไป สัมผัสค้างไว้
เพื่อเร่งบทไปข้างหน้า

[ ] สัมผัสเพื่อข้ามไปข้างหน้าหลายวินาที ใช้
ฟังก์ชันนี้เพื่อข้ามข้อความโฆษณา

Condition:
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ข้อมูล:

รายการเมนูการทำงานของ DVD ที่ใช้งานได้จะขึ้น
อยู่กับชนิดของแผ่น DVD

การทำงานของเครื่องเล่น DVD
GUID-9823CEC3-BF4B-4F2D-80BA-077306C1AEF4

การใส่แผ่น:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ใส่แผ่น DVD ลงในช่องโดยให้ด้านที่มีฉลากหันขึ้น
แผ่น DVD จะถูกดูดเข้าไปในช่องโดยอัตโนมัติ

การทำงานและการเล่น:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

การใส่แผ่น DVD ลงในช่องจะเป็นการเริ่มโหมด
DVD

โหมด DVD ยังสามารถเลือกได้จากรายการแหล่ง
ข้อมูลเมื่อมีแผ่น DVD อยู่ในเครื่องอีกด้วย

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-16)

เลือกปุ่มเล่นบนหน้าจอเมนู DVD เพื่อเร่ิมเล่นแผ่น
DVD

สัมผัส [ ] เพื่อหยุดเล่นแผ่น DVD ชั่วคราว
สัมผัส [ ] เพื่อเล่นต่อ

การข้ามบท:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ข้ามบทด้วยการใช้งานต่อไปนี้

. แผงควบคุม
— กด < >/< >

. สวิตช์คำสั่งที่พวงมาลัย

— กด < >/< >

. หน้าจอแบบสัมผัส
— สัมผัส [ ]/[ ]

ข้อมูล:

การย้อนไปยังบทก่อนหน้าอาจจำเป็นต้องกดปุ่ม
หรือสัมผัส ปุ่มสองครั้ง เน่ืองจากการกดปุ่มหรือ
สัมผัสปุ่มหนึ่งครั้งอาจเป็นเพียงการกลับไปเริ่มเล่น
บทปัจจุบันใหม่ตั้งแต่ต้นเท่าน้ัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ
สภาวะต่าง ๆ

การย้อนกลับ/เร่งไปข้างหน้า:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ย้อนบทหรือเร่งไปข้างหน้าด้วยการใช้งานต่อไปนี้

. แผงควบคุม
— กด < >/< > ค้างไว้

. หน้าจอแบบสัมผัส
— สัมผัส [ ]/[ ] ค้างไว้

การข้ามข้อความโฆษณา:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

สัมผัส [ ] หรือ [ ] บนหน้าจอเพ่ือข้ามไป
ข้างหลังหรือข้างหน้าหลายวินาที

การเปลี่ยนโหมดการเล่น:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

สัมผัส [ ] บนหน้าจอการทำงานของ DVD เพื่อ
เปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ

[บท] (Chapter): เล่นบทซ้ำ

ไม่มีข้อความแสดงขึ้น: ปิดการเล่นซ้ำ

การนำแผ่น DVD ออก:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

กด < > เพ่ือนำแผ่น DVD ออก ถ้ากดแผ่น
DVD ออกแล้วแต่ไม่ได้นำออกมา แผ่นจะถูกดูด
กลับเข้าไปในช่องอีกครั้งเพื่อป้องกันแผ่น

ข้อมูล:

สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์ต้องอยู่ในตำแหน่ง ACC
หรือ ON เพื่อให้สามารถนำแผ่น DVD ออกได้

เมนู DVD
GUID-0A0026BB-AA36-41F1-8A65-61A7A95FD17E

สัมผัส [เมนู DVD] (DVD Menu) บนหน้าจอการ
ทำงานของ DVD เพื่อแสดงหน้าจอเมนู DVD ราย
การเมนูที่ใช้งานได้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะ
ต่าง ๆ

[เมนูหลัก]
(Top Menu)

แสดงเมนูหลักของแผ่นดิสก์แต่ละแผ่น
สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่คำแนะนำที่
แนบมาพร้อมกับแผ่นดิสก์

[ปุ่ม] (Key) แสดงปุ่มควบคุมบนหน้าจอ สัมผัส
< >< >< >< > เพื่อ
เลือกรายการที่แสดงบนหน้าจอ สัมผัส
<OK> เพื่อใช้งานรายการที่เลือก ปุ่ม
ควบคุมสามารถย้ายไปด้านซ้าย/ขวาของ
หน้าจอได้โดยการสัมผัส [เคลื่อน] (Move)
ที่บริเวณปุ่มควบคุม และปุ่มควบคุมสามารถ
ซ่อนได้โดยการสัมผัส [ซ่อน] (Hide)

[เมนูหัวข้อ]
(Title Menu)

แสดงเมนูหัวข้อ

[รายการ
หัวข้อ] (Title
List)

แสดงรายการหัวข้อ

Condition:

ระบบเครื่องเสียง 3-27



(62,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

[ค้นหาหัวข้อ]
(Title
Search)

สัมผัส [+] หรือ [-] เพื่อเลือกหมายเลขบท
ที่ต้องการค้นหา

[เลือก
หมายเลข]
(Select No.)

แสดงหน้าจอแป้นพิมพ์ ป้อนหมายเลขราย
การที่ต้องการเล่น

[ค้นหาโดยใช้
แป้นพิมพ์ 10
ปุ่ม] (10Key
Search)

แสดงหน้าจอแป้นพิมพ์ ป้อนบทและ
หมายเลขหัวข้อที่ต้องการ และสัมผัส
[ตกลง] (OK)
สัมผัส [<] หรือ [>] เพื่อเปลี่ยนหัวข้อ/บท

[การตั้งค่าหน้า
จอแสดงผล]
(Display
Settings)

[ความสว่าง] (Brightness) ปรับ
ความสว่าง

[ความเข้ม] (Contrast) ปรับความ
เข้ม

[สี] (Colour) ปรับสี

[ระดับความเข้มของสีดำ]
(Black Level)

ปรับระดับ
ความเข้ม
ของสีดำ

[โหมดการ
แสดงผล]
(Display
Mode)

สัมผัสเพื่อเลือกโหมดหน้าจอจาก [ปกติ]
(Normal) [ภาพยนตร์] (Cinema) และ
[เต็ม] (Full)

[เสียง]
(Voice)

สัมผัส [+] หรือ [-] เพื่อเลือกภาษาที่ต้อง
การ

[คำบรรยาย]
(Subtitle)

สัมผัส [+] หรือ [-] เพื่อเลือกการตั้งค่าคำ
บรรยายจากตัวเลือกที่ใช้ได้

[องศา]
(Angle)

สัมผัส [+] และ [-] เพื่อปรับองศา

[เครื่องหมาย
องศา] (Angle
Mark)

เปิด/ปิดเครื่องหมายองศาที่แสดงบน
หน้าจอ

[การข้ามเมนู]
(Menu Skip)

เปิด/ปิดโหมดการข้ามเมนู

[การข้าม
โฆษณา] (CM
Skip)

สัมผัส [+] หรือ [-] เพื่อตั้งค่าความยาว
ของระยะเวลาการข้ามโฆษณา

[การควบคุม
ช่วงไดนามิก]
(Dynamic
Range
Control)

สัมผัส [+] หรือ [-] เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า
การควบคุมช่วงไดนามิก การควบคุมช่วง
ไดนามิกจะสามารถปรับช่วงไดนามิกของ
เสียงที่บันทึกไว้ในรูปแบบ Dolby Digital
ได้

[ภาษา DVD]
(DVD
Language)

สัมผัส [+] หรือ [-] เพื่อเปลี่ยนภาษาเมนู
DVD

โหมด PG/PL สัมผัส [ ] หรือ [ ] เพื่อเปลี่ยน
โหมด PG/PL

เครื่องเล่นอุปกรณ์หน่วยความจำ USB
AV0NJA1-4ECBAE05-C74A-4D4B-B183-1F4933C3C92B

ระบบนี้สามารถเล่นไฟล์เพลงและวิดีโอที่บันทึกไว้
ในอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ได้ ความสามารถใน
การเล่นไฟล์วิดีโอจะข้ึนอยู่กับรุ่นและคุณสมบัติ
เฉพาะ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB
AV0NJA1-8B4A7CDA-0428-4D60-A67E-D4AD0C453CB2

คำเตือน:

ห้ามทำการเสียบ หรือถอด และใช้งานอุปกรณ์
USB ขณะขับขี่ เพราะการทำเช่นนั้นอาจทำให้
เสียสมาธิได้ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียการควบคุม
รถยนต์ และก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการ
บาดเจ็บที่ร้ายแรงได้

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แรงฝืนเสียบอุปกรณ์ USB เข้าไป
ในช่องเสียบอุปกรณ์ USB การเสียบ
อุปกรณ์ USB ที่เอียง หรือกลับข้างลงใน
ช่องเสียบ อาจทำให้ช่องเสียบเกิด
ความเสียหายได้ ควรตรวจสอบว่าอุปกรณ์
USB สามารถต่อเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์
USB อย่างถูกต้อง

. ห้ามจับฝาครอบช่องเสียบอุปกรณ์ USB
(ถ้ามีติดตั้ง) ขณะที่ดึงอุปกรณ์ USB ออก
จากช่องเสียบ เพราะอาจทำให้ช่องเสียบ
และฝาครอบเกิดความเสียหาย

. ห้ามปล่อยสาย USB ไว้ในบริเวณที่อาจถูก
ดึงได้โดยไม่ได้ตั้งใจ การดึงสายเคเบิ้ลอาจ
ทำให้ช่องเสียบเกิดความเสียหาย

โปรดดูท่ีข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เก่ียวกับการใช้และ
รักษาอุปกรณ์อย่างถูกต้อง

Condition:
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เม่ือเสียบอุปกรณ์เก็บข้อมูลท่ีรองรับเข้ากับช่อง
เสียบ จะสามารถเล่นไฟล์เสียงที่รองรับซึ่งถูกจัด
เก็บอยู่ในอุปกรณ์เก็บข้อมูลผ่านระบบเคร่ืองเสียง
ของรถยนต์ได้

สำหรับตำแหน่งของช่องเสียบอุปกรณ์ USB:
“ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial
Bus) และแจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ์เสริม)”
(หน้า 2-6)

วิธีดูหน้าจอ USB
AV0NJA1-E9144E87-0DC7-4702-9C76-7699BDDE627E

5GA0194X
ไฟล์เพลง

Condition:

ระบบเครื่องเสียง 3-29



(64,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

PBA0064X
ไฟล์วิดีโอ

① [เมนู USB] (USB Menu):
สัมผัสเพื่อเปลี่ยนไปยังหน้าจอเมนู USB

“เมนู USB” (หน้า 3-32)

② [แหล่งข้อมูล] (Source):
สัมผัสเพื่อเปลี่ยนไปยังหน้าจอเมนูแหล่งข้อมูล

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-
16)

③ ข้อมูลเพลง (ไฟล์เพลงเท่านั้น):
แสดงข้อมูลเพลง เช่น ชื่อ เพลง ชื่อ ศิลปิน
และชื่ออัลบั้ม

ข้อมูลวิดีโอ (ไฟล์วิดีโอเท่านั้น):
แสดงข้อมูลวิดีโอ เช่น ชื่อไฟล์วิดีโอ

④ ตัวแสดงชื่ออุปกรณ์ (ไฟล์เพลงเท่านั้น):
แสดงชื่อของอุปกรณ์ USB ที่กำลังเล่น

⑤ ภาพปกอัลบั้ม/ตัวแสดงทิศทางการเลี้ยว (ไฟล์
เพลงเท่านั้น) (ถ้ามีติดตั้ง):

หากมีภาพปกอัลบั้ม ภาพดังกล่าวจะแสดงข้ึน
ถ้าเปิดการตั้งค่า

“เมนู USB” (หน้า 3-32)

เมื่อ ปิดการตั้ง ค่า การแสดงภาพปกอัลบั้ม
ทิศทางการเลี้ยวและระยะทางจนกว่าจะถึงการ
เล้ียวถัดไปจะแสดงข้ึนเมื่อมีการตั้งเส้นทางไว้
(รุ่นที่มีระบบนำทาง)

⑥ ระยะเวลาและแถบแสดงความคืบหน้า:
แสดงระยะเวลาของไฟล์เพลง/วิดีโอ แถบจะ
แสดงความคืบหน้าในการเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอ

⑦ ปุ่มควบคุมการทำงานของ USB:
สัมผัสเพื่อควบคุมฟังก์ชันการเล่น

[ ]* แต่ละครั้งที่สัมผัส [ ] โหมดเล่นซ้ำจะ
เปลี่ยน

“การเปลี่ยนโหมดการเล่น (ไฟล์
เพลงเท่านั้น)” (หน้า 3-31)

[ ] สัมผัสเพื่อกลับไปเริ่มต้นเล่นไฟล์เพลง/
วิดีโอปัจจุบัน สัมผัสอีกครั้งเพื่อเลือกไฟล์
เพลง/วิดีโอก่อนหน้า สัมผัสค้างไว้เพื่อเร่ง
ไฟล์เพลง/วิดีโอปัจจุบันไปข้างหลัง

[ ] สัมผัสเพื่อเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอ

Condition:
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[ ] สัมผัสเพื่อหยุดเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอชั่วคราว

[ ] สัมผัสเพื่อเลือกไฟล์เพลง/วิดีโอก่อนหน้า
สัมผัสค้างไว้เพื่อเร่งไฟล์เพลง/วิดีโอไป
ข้างหน้า

[ ]* แต่ละครั้งที่สัมผัส [ ] โหมดเล่นสุ่มจะ
เปลี่ยน

“การเปลี่ยนโหมดการเล่น (ไฟล์
เพลงเท่านั้น)” (หน้า 3-31)

*: ไฟล์เพลงเท่านั้น

⑧ ปุ่มปรับความเร็วการเล่น (ไฟล์วิดีโอเท่านั้น):
สัมผัสเพื่อเปลี่ยนความเร็วการเล่น

การทำงานของเครื่องเล่นอุปกรณ์หน่วย
ความจำ USB

AV0NJA1-D6F756B8-A874-4D4F-BD71-90C3D033F1C0

การทำงานและการเล่น:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

การต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB เข้ากับช่องเสียบ
จะเป็นการเริ่มเล่นหน่วยความจำ USB

สามารถเล่นอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ได้โดยการ
เลือกแหล่งข้อมูลบนหน้าจอเมนูแหล่งข้อมูลเสียง

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-16)

ในการ เล่น ไฟล์ เพลง ให้สัมผัส [เคร่ือง เสียง]
(Audio) บนหน้า จอ เมนู USB สัมผัส [วิดีโอ]
(Video) เพื่อเล่นไฟล์วิดีโอ

“เมนู USB” (หน้า 3-32)

ในการหยุดเล่นอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ชั่วคราว
ให้สัมผัส [ ] สัมผัส [ ] เพื่อเล่นต่อ

การเลือกวิธีค้นหา:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

รายการวิธีค้นหาจะแสดงขึ้นในเมนู USB
“เมนู USB” (หน้า 3-32)

การข้ามไฟล์เพลง/วิดีโอ:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ข้ามไฟล์เพลง/วิดีโอด้วยการใช้งานต่อไปนี้

. แผงควบคุม
— กด < >/< >

— หมุน <TUNE·SCROLL/SOUND>*

— หม ุน <TUNE·SCROLL/ENTER/
SOUND>*

— หมุน <TUNE·SCROLL/OK>*

. สวิตช์คำสั่งที่พวงมาลัย*
— กด < >/< >*

— กด < / >*

. สวิตช์คำสั่งที่คอพวงมาลัย*
— เลื่อนปุ่มปรับเลื่อน

. หน้าจอแบบสัมผัส
— สัมผัส [ ]/[ ]

*: ถ้ามีติดตั้ง

ข้อมูล:

การย้อนกลับไปยังไฟล์เพลง/วิดีโอก่อนหน้าอาจ
จำเป็นต้องกดปุ่มหรือสัมผัสปุ่มสองครั้ง เนื่องจาก
การกดปุ่มหรือสัมผัสปุ่มหนึ่งคร้ังอาจเป็นเพียงการ
กลับไปเริ่มเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอปัจจุบันใหม่ตั้งแต่

ต้นเท่านั้น ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาวะต่าง ๆ

การย้อนกลับ/เร่งเพลงไปข้างหน้า:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ย้อนเพลงหรือเร่งเพลงไปข้างหน้าด้วยการใช้งาน
ต่อไปนี้

. แผงควบคุม
— กด < >/< > ค้างไว้

. สวิตช์คำสั่งที่พวงมาลัย*
— กด < >/< >* ค้างไว้

— กด < / >* ค้างไว้

. หน้าจอแบบสัมผัส
— สัมผัส [ ]/[ ] ค้างไว้

*: ถ้ามีติดตั้ง

การเปลี่ยนโหมดการเล่น (ไฟล์เพลงเท่านั้น):
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

โหมดเล่นซ้ำ

สัมผัส [ ] บนหน้าจอ USB เพื่อเปลี่ยนโหมด
เล่นซ้ำ โหมดต่อไปนี้สามารถใช้งานได้

ไม่มีข้อความแสดงขึ้น: ปิดการเล่นซ้ำ

[ทั้งหมด] (All): เล่นซ้ำทั้งหมด

[โฟลเดอร์] (Folder): เล่นซ้ำโฟลเดอร์/โฟลเดอร์
ย่อย

[เพลง] (Track): เล่นเพลงซ้ำ

Condition:
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โหมดเล่นสุ่ม

สัมผัส [ ] บนหน้าจอเพ่ือเปลี่ยนโหมดเล่นสุ่ม
ดังต่อไปนี้

ไม่มีข้อความแสดงขึ้น: ปิดการเล่นสุ่ม

[การเล่นสุ่ม] (Random): เล่นสุ่ม

การเปลี่ยนความเร็วการเล่น (ไฟล์วิดีโอ
เท่านั้น):

GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

สัมผัสปุ่มปรับความเร็วการเล่นบนหน้าจอ USB เพื่อ
เปลี่ยนความเร็วการเล่นของไฟล์วิดีโอ

เมนู USB
AV0NJA1-D7405901-8E6D-4B27-8B77-BD50EA7A85CF

สัมผัส [เมนู USB] (USB Menu) บนหน้าจอ USB
เพื่อแสดงหน้าจอเมนู USB

รายการต่อไปนี้สามารถใช้งานได้

ไฟล์เพลง:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

[รายการที่กำลัง
เล่น] (Now
Playing)

สัมผัสเพื่อแสดงหน้าจอ USB

[รายการ
โฟลเดอร์]
(Folder List)*

สัมผัสเพื่อแสดงรายการโฟลเดอร์ สัมผัส
รายการเพื่อเลือกโฟลเดอร์
รายการโฟลเดอร์ย่อยหรือเพลงจะแสดง
ขึ้น เลือกโฟลเดอร์ย่อยหรือเพลงจากราย
การ

[วิดีโอ] (Video) สัมผัสเพื่อเปลี่ยนแหล่งข้อมูลเครื่องเล่น
อุปกรณ์หน่วยความจำ USB เป็นวิดีโอ

[ภาพปกอัลบั้ม]
(Album
Artwork)

สัมผัสเพื่อเปิด/ปิดการแสดงภาพปก
อัลบั้มบนหน้าจอ USB

[เพลย์ลิสต์]
(Playlists)

สัมผัสเพื่อแสดงรายการตามรายการที่
เลือก

[ศิลปิน]
(Artists)

[อัลบั้ม]
(Albums)

[เพลง] (Songs)

[ประเภทของ
เพลง] (Genres)

[ผู้ประพันธ์]
(Composers)

*: แสดงขึ้นเมื่อสามารถใช้งานได้เท่านั้น

ไฟล์วิดีโอ:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

[รายการ
โฟลเดอร์]
(Folder List)*

สัมผัสเพื่อแสดงรายการโฟลเดอร์ สัมผัส
รายการเพื่อเลือกโฟลเดอร์
รายการโฟลเดอร์ย่อยหรือเพลงจะแสดง
ขึ้น เลือกโฟลเดอร์ย่อยหรือเพลงจากราย
การ

[เครื่องเสียง]
(Audio)

สัมผัสเพื่อเปลี่ยนแหล่งข้อมูลเครื่องเล่น
อุปกรณ์หน่วยความจำ USB เป็นเครื่อง
เสียง

[การตั้งค่าหน้า
จอแสดงผล]
(Display
Settings)

[ความสว่าง]
(Brightness)

ปรับความสว่าง

[ความเข้ม]
(Contrast)

ปรับความเข้ม

[ระดับความเข้ม
ของสีดำ]
(Black Level)

ปรับระดับความเข้ม
ของสีดำ

[อัตราส่วนภาพ]
(Aspect Ratio)

[ปกติ]
(Normal)

อัตราส่วนจะตรงตามที่
ได้รับจากอุปกรณ์ที่
เชื่อมต่อ

[เต็ม] (Full) อัตราส่วนของวิดีโอจะ
ไม่เปลี่ยนแปลง และ
ความยาว/ความกว้าง
ของวิดีโอจะมี
ความยาว/ความกว้าง
เต็ม

[ขยาย]
(Stretched)

อัตราส่วนของวิดีโอจะ
เปลี่ยนแปลง และภาพ
วิดีโอจะแสดงขึ้นเต็ม
หน้าจอ

*: แสดงขึ้นเมื่อสามารถใช้งานได้เท่านั้น

Condition:
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เครื่องเล่น iPod
AV0NJA1-92F97DCC-8A7B-4962-B3EF-B537B5AA8CFE

การเชื่อมต่อ iPod
AV0NJA1-86159E90-EC5B-440C-8A60-183226DEE0E7

คำเตือน:

ห้ามทำการเสียบ หรือถอด และใช้งานอุปกรณ์
USB ขณะขับขี่ เพราะการทำเช่นนั้นอาจทำให้
เสียสมาธิได้ ซึ่งอาจทำให้สูญเสียการควบคุม
รถยนต์ และก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการ
บาดเจ็บที่ร้ายแรงได้

ข้อควรระวัง:

. ห้ามใช้แรงฝืนเสียบอุปกรณ์ USB เข้าไป
ในช่องเสียบอุปกรณ์ USB การเสียบ
อุปกรณ์ USB ที่เอียง หรือกลับข้างลงใน
ช่องเสียบ อาจทำให้ช่องเสียบเกิด
ความเสียหายได้ ควรตรวจสอบว่าอุปกรณ์
USB สามารถต่อเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์
USB อย่างถูกต้อง

. ห้ามจับฝาครอบช่องเสียบอุปกรณ์ USB
(ถ้ามีติดตั้ง) ขณะที่ดึงอุปกรณ์ USB ออก
จากช่องเสียบ เพราะอาจทำให้ช่องเสียบ
และฝาครอบเกิดความเสียหาย

. ห้ามปล่อยสาย USB ไว้ในบริเวณที่อาจถูก
ดึงได้โดยไม่ได้ตั้งใจ การดึงสายเคเบิ้ลอาจ
ทำให้ช่องเสียบเกิดความเสียหาย

ต่อ iPod เข้ากับช่องเสียบ USB
“ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial
Bus) และแจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ์เสริม)”
(หน้า 2-6)

แบตเตอร่ีของ iPod จะถูกชาร์จไฟเม่ือต่ออุปกรณ์
เข้ากับรถยนต์ ถ้า iPod รองรับการชาร์จไฟผ่านการ
เชื่อมต่อ USB

หลังจากการเชื่อมต่อเสร็จสิ้น หน้าจอของ iPod จะ
แสดงคำว่า NISSAN หรือหน้าจอการเชื่อมต่อ
อ ุปกรณ์ เสริม ซ่ึง จะ ข้ึน อยู่ กับ อ ุปกรณ์ และ ร ุ่น
เฟิร์มแวร์ ของ iPod เมื่อ เช่ือมต่อ iPod เข้ากับ
รถยนต์ สามารถเลือกรายการเพลงที่บันทึกใน iPod
ได้โดยการใช้ปุ่มควบคุมเคร่ืองเสียงของรถยนต์
เท่านั้น

iPod เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียน
หรือเป็นเคร่ืองหมายการค้าของบริษัท Apple Inc.
ที่ได้รับการคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอื่น ๆ

อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

สำหรับ

. iPod touch (รุ่นที่ 6)

. iPod touch (รุ่นที่ 5)

. iPod nano (รุ่นที่ 7)

. iPod nano (รุ่นที่ 6)

. iPod nano (รุ่นที่ 5)

. iPhone 6 Plus

. iPhone 6

. iPhone 5s

. iPhone 5c

. iPhone 5

. iPhone 4S

ข้อมูล:

. ให้แน่ใจว่าอัพเดทรุ่นเฟิร์มแวร์ของ iPod แล้ว

. ขั้วต่อ Lightning ใช้ได้กับ iPhone (5 ถึง 6
Plus) iPod touch (รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6) และ
iPod nano (รุ่นที่ 7)

ขั้วต่อ 30-pin ใช้ได้กับ iPhone 4S และ iPod
nano (รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6)

USB ใช้ได้กับ iPhone (4S ถึง 6 Plus) iPod
touch (รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6) และ iPod nano
(รุ่นที่ 5 ถึงรุ่นที่ 7)

. โปรดดูที่ข้อมูลผู้ผลิตอุปกรณ์เก่ียวกับการใช้
และรักษาอุปกรณ์อย่างถูกต้อง

Condition:

ระบบเครื่องเสียง 3-33
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วิธีดูหน้าจอ iPod
AV0NJA1-266AD5A0-1330-4370-8D3C-7E9AB4FC7E8E

5GA0195X① [เมนู iPod] (iPod Menu):
สัมผัสเพื่อแสดงหน้าจอเมนู iPod

“เมนู iPod” (หน้า 3-36)

② [แหล่งข้อมูล] (Source):
สัมผัสเพื่อเปลี่ยนไปยังหน้าจอเมนูแหล่งข้อมูล

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-
16)

③ ข้อมูลเพลง:
แสดงข้อมูลเพลง เช่น ชื่อ เพลง ชื่อ ศิลปิน
และชื่ออัลบั้ม

④ ตัวแสดงชื่ออุปกรณ์:
แสดงชื่อของ iPod ที่กำลังเล่น

⑤ ภาพปกอัลบั้ม/ตัวแสดงทิศทางการเลี้ยว (ถ้ามี
ติดตั้ง):

หากมีภาพปกอัลบั้ม ภาพดังกล่าวจะแสดงข้ึน
ถ้าเปิดการตั้งค่า

“เมนู iPod” (หน้า 3-36)

เมื่อ ปิดการตั้ง ค่า การแสดงภาพปกอัลบั้ม
ทิศทางการเลี้ยวและระยะทางจนกว่าจะถึงการ
เล้ียวถัดไปจะแสดงข้ึนเมื่อมีการตั้งเส้นทางไว้
(รุ่นที่มีระบบนำทาง)

⑥ ระยะเวลาและแถบแสดงความคืบหน้า:
แสดงระยะเวลาของเพลง แถบแสดงความคืบ
หน้าจะแสดงความคืบหน้าของของ เพลง
ปัจจุบันที่กำลังเล่น

⑦ ปุ่มควบคุมการทำงานของ iPod:
สัมผัสเพื่อควบคุมฟังก์ชันการเล่น iPod

[ ] แต่ละครั้งที่สัมผัส [ ] โหมดเล่นซ้ำจะ
เปลี่ยน

“การเปลี่ยนโหมดการเล่น” (หน้า 3-
35)

[ ] สัมผัสเพื่อกลับไปเริ่มต้นเล่นเพลงปัจจุบัน
สัมผัสอีกครั้งเพื่อเลือกเพลงก่อนหน้า สัมผัส
ค้างไว้เพื่อเร่งเพลงปัจจุบันไปข้างหลัง

Condition:

3-34 ระบบเครื่องเสียง
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[ ] สัมผัสเพื่อเล่นเพลง

[ ] สัมผัสเพื่อหยุดเล่นเพลงชั่วคราว

[ ] สัมผัสเพื่อเลือกเพลงถัดไป สัมผัสค้างไว้
เพื่อเร่งเพลงไปข้างหน้า

[ ] แต่ละครั้งที่สัมผัส [ ] โหมดเล่นสุ่มจะ
เปลี่ยน

“การเปลี่ยนโหมดการเล่น” (หน้า 3-
35)

การทำงานของเครื่องเล่น iPod
AV0NJA1-28BF6832-2085-494B-A4E6-1813413B09C2

บางฟังก์ชันไม่สามารถใช้ได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
ที่เชื่อมต่อ

การทำงานและการเล่น:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

การต่อ iPod เข้ากับรถยนต์ผ่านสายเคเบิ้ล USB จะ
เป็นการเปิดใช้งานโหมด iPod

สามารถเล่น iPod ได้โดยการเลือกแหล่งข้อมูลบน
หน้าจอเมนูแหล่งข้อมูลเสียง

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-16)

การเลือกวิธีค้นหา:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

รายการวิธีค้นหาจะแสดงขึ้นในเมนู iPod
“เมนู iPod” (หน้า 3-36)

การข้ามเพลง:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ข้ามเพลงด้วยการใช้งานต่อไปนี้

. แผงควบคุม
— กด < >/< >

— หมุน <TUNE·SCROLL/SOUND>*

— หม ุน <TUNE·SCROLL/ENTER/
SOUND>*

— หมุน <TUNE·SCROLL/OK>*

. สวิตช์คำสั่งที่พวงมาลัย*
— กด < >/< >*

— กด < / >*

. สวิตช์คำสั่งที่คอพวงมาลัย*
— เลื่อนปุ่มปรับเลื่อน

. หน้าจอแบบสัมผัส
— สัมผัส [ ]/[ ]

*: ถ้ามีติดตั้ง

ข้อมูล:

การข้ามไปยังเพลงก่อนหน้าอาจจำเป็นต้องกดปุ่ม
หรือสัมผัส ปุ่มสองครั้ง เน่ืองจากการกดปุ่มหรือ
สัมผัสปุ่มหนึ่งครั้งอาจเป็นเพียงการกลับไปเริ่มเล่น
เพลงปัจจุบันใหม่ตั้งแต่ต้นเท่าน้ัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ
สภาวะต่าง ๆ

การย้อนกลับ/เร่งเพลงไปข้างหน้า:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ย้อนเพลงหรือเร่งเพลงไปข้างหน้าด้วยการใช้งาน
ต่อไปนี้

. แผงควบคุม
— กด < >/< > ค้างไว้

. สวิตช์คำสั่งที่พวงมาลัย*
— กด < >/< >* ค้างไว้

— กด < / >* ค้างไว้

. หน้าจอแบบสัมผัส
— สัมผัส [ ]/[ ] ค้างไว้

*: ถ้ามีติดตั้ง

การเปลี่ยนโหมดการเล่น:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

โหมดเล่นซ้ำ

สัมผัส [ ] บนหน้าจอ iPod เพ่ือเปล่ียนโหมด
เล่นซ้ำ โหมดต่อไปนี้สามารถใช้งานได้

ไม่มีข้อความแสดงขึ้น: ปิดการเล่นซ้ำ

[ทั้งหมด] (All): เล่นซ้ำทั้งหมด

[เพลง] (Track): เล่นเพลงซ้ำ

โหมดเล่นสุ่ม

สัมผัส [ ] บนหน้าจอเพ่ือเปลี่ยนโหมดเล่นสุ่ม
ดังต่อไปนี้

ไม่มีข้อความแสดงขึ้น: ปิดการเล่นสุ่ม

[การเล่นสุ่ม] (Random): เล่นสุ่ม

Condition:
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เมนู iPod
AV0NJA1-1EDCB51F-8470-481B-BD52-A860687C05EA

สัมผัส [เมนู iPod] (iPod Menu) บนหน้าจอ iPod
เพื่อแสดงหน้าจอเมนู iPod

รายการต่อไปนี้สามารถใช้งานได้

[รายการที่กำลังเล่น]
(Now Playing)

สัมผัสเพื่อแสดงหน้าจอ iPod

[รายการปัจจุบัน]
(Current List)

สัมผัสเพื่อแสดงรายการปัจจุบัน
รายการเพลงในหมวดที่เลือกอยู่
ในปัจจุบันจะแสดงขึ้น

[ภาพปกอัลบั้ม] (Album
Artwork)

สัมผัสเพื่อเปิด/ปิดการแสดง
ภาพปกอัลบั้มบนหน้าจอ iPod

[เพลย์ลิสต์] (Playlists) สัมผัสเพื่อแสดงรายการตามราย
การที่เลือก

[ศิลปิน] (Artists)

[อัลบั้ม] (Albums)

[เพลง] (Songs)

[ประเภทของเพลง]
(Genres)

[ผู้ประพันธ์]
(Composers)

[หนังสือเสียง]
(Audiobooks)

[พอดแคสท์] (Podcasts)

เครื่องเสียง BLUETOOTH®
AV0NJA1-6D822548-78A4-4D36-B8BE-13EE7D8B3971

รถยนต์ของท่านถูกติดต้ังมาพร้อมกับเครื่องเสียง
Bluetooth®

หากท่านมีอุปกรณ์ Bluetooth® ที่สามารถรองรับ
การสตรีมเสียง (โปรไฟล์ A2DP) สามารถตั้งค่าการ
เชื่อมต่อไร้สายระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth® และ
ระบบเครื่องเสียงในรถยนต์ได้ โดยการเชื่อมต่อนี้จะ
ทำให้สามารถฟังเสียงจากอุปกรณ์ Bluetooth®

โดยใช้ลำโพงของรถยนต์ได้ นอกจากน้ียังสามารถ
ใช้การควบคุมพื้นฐานของอุปกรณ์ในการเล่นและ
ข้ามไฟล์เสียงโดยใช้โปรไฟล์ AVRCP Bluetooth®

โดยอุปกรณ์ Bluetooth® ต่าง ๆ จะมีระดับของการ
ควบคุม AVRCP ไม่เหมือนกัน โปรดดูที่คู่มือ
อุปกรณ์ Bluetooth® ของท่านสำหรับรายละเอียด
เพิ่มเติม

ฟังก์ ชัน การ สื่อสาร ไร้ สาย LAN (Wi-Fi) และ
Bluetooth® ใช้ช่วงความถ่ีร่วมกัน (2.4 GHz) การ
ใช้ฟังก์ชัน Bluetooth® และการสื่อสารไร้สาย LAN
ในเวลาเดียวกัน อาจส่งผลให้การสื่อสารขัดข้อง
และเป็นสาเหตุให้เสียงเกิดขาดหาย จึงขอแนะนำ
ให้ปิดฟังก์ชันการสื่อสารไร้สาย LAN (Wi-Fi) ใน
ขณะที่ใช้ฟังก์ชัน Bluetooth®

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องเสียง
Bluetooth®

AV0NJA1-35FDD5DF-AF21-4074-8409-897CA408B2B2

อุปกรณ์เคร่ืองเสียง Bluetooth® จำเป็นต้องเช่ือม
ต่อกับรถยนต์ก่อนการใช้งาน

“การตั้งค่า Bluetooth®” (หน้า 2-16)

Condition:

3-36 ระบบเครื่องเสียง
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วิธีดูหน้าจอเครื่องเสียง Bluetooth®
AV0NJA1-7EB7CC01-4D10-4A62-9367-0139FAD07C36

PBA0039X① [ เมน ู BT] (BT Menu)/[การ เชื่ อม ต่อ]
(Connections):

[เมนู BT] (BT Menu) หรือ [การเช่ือมต่อ]
(Connections) จะแสดงขึ้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

สัมผัส [เมนู BT] (BT Menu) เพื่อแสดง
หน้าจอเมนูเครื่องเสียง Bluetooth®

“เมนู BT (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 3-39)

สัมผัส [การเชื่อมต่อ] (Connections) เพื่อ
แสดงหน้าจอการเชื่อมต่อ

“การตั้งค่า Bluetooth®” (หน้า 2-16)

② [แหล่งข้อมูล] (Source):
สัมผัสเพื่อเปลี่ยนไปยังหน้าจอเมนูแหล่งข้อมูล

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-
16)

③ ข้อมูลเพลง:
แสดงข้อมูลเพลง เช่น ชื่อ เพลง ชื่อ ศิลปิน
และชื่ออัลบั้ม

④ ตัวแสดงชื่ออุปกรณ์:
แสดงชื่อของอุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth®

ที่กำลังเล่น

⑤ ภาพปกอัลบั้ม (ถ้ามีติดตั้ง)/ตัวแสดงทิศทาง
การเลี้ยว (ถ้ามีติดตั้ง):

หากมีภาพปกอัลบั้ม ภาพดังกล่าวจะแสดงข้ึน
ถ้าเปิดการตั้งค่า

“เมนู BT (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 3-39)

เมื่อ ปิดการตั้ง ค่า การแสดงภาพปกอัลบั้ม
ทิศทางการเลี้ยวและระยะทางจนกว่าจะถึงการ
เล้ียวถัดไปจะแสดงข้ึนเมื่อมีการตั้งเส้นทางไว้
(รุ่นที่มีระบบนำทาง)

⑥ ระยะเวลาและแถบแสดงความคืบหน้า:
แสดงระยะเวลาของเพลง แถบแสดงความคืบ
หน้าจะแสดงความคืบหน้าของของ เพลง
ปัจจุบันที่กำลังเล่น

Condition:

ระบบเครื่องเสียง 3-37
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⑦ ปุ่ม ควบค ุม การ ทำงาน ของ เครื่ อง เสียง
Bluetooth®:

สัมผัสเพื่อควบคุมฟังก์ชันการเล่นเครื่องเสียง
Bluetooth®

[ ] แต่ละครั้งที่สัมผัส [ ] โหมด
เล่นซ้ำจะเปลี่ยน

“การเปลี่ยนโหมดการเล่น”
(หน้า 3-39)

[ ] สัมผัสเพื่อกลับไปเริ่มต้นเล่นเพลง
ปัจจุบัน สัมผัสอีกครั้งเพื่อเลือก
เพลงก่อนหน้า สัมผัสค้างไว้เพื่อ
ย้อนเพลงปัจจุบัน

[ ] สัมผัสเพื่อเล่นเพลง

[ ] สัมผัสเพื่อหยุดเล่นเพลงชั่วคราว

[ ] สัมผัสเพื่อเลือกเพลงถัดไป สัมผัส
ค้างไว้เพื่อเร่งเพลงไปข้างหน้า

[ ] แต่ละครั้งที่สัมผัส [ ] โหมด
เล่นสุ่มจะเปลี่ยน

“การเปลี่ยนโหมดการเล่น”
(หน้า 3-39)

ข้อมูล:

ข้อมูลเพลงอาจไม่แสดงขึ้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
เครื่องเสียงที่เชื่อมต่อกับรถยนต์
เครื่ อง เ สียง BT อาจ ไม่ รองรับ การ ใช้ งาน
แอพพลิเคชัน วิดีโอ และอาจทำให้ เครื่องแสดง
ข้อความแจ้งเตือน

การทำงานของเครื่องเสียง Bluetooth®
AV0NJA1-1383FDB6-EEAE-412C-8E8F-2D0CFC7AD013

ความสามารถในการหยุดเล่นช่ัวคราว เปล่ียนเพลง
เร่งไปข้างหน้า ย้อนกลับ เล่นสุ่ม และเล่นเพลงซ้ำ
อาจมีความแตกต่างกันระหว่างอุปกรณ์ที่ติดตั้งและ
แอพพลิเคชัน ฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดอาจไม่
รองรับในแต่ละอุปกรณ์และแอพพลิเคชัน

ข้อมูล:

อาจไม่สามารถใช้งานเครื่องเสียงได้หรืออาจมีการ
ทำงานล่าช้าเกิดขึ้นก่อนเริ่มเล่นเพลง ซึ่งจะขึ้นอยู่
กับอุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® ที่เชื่อมต่ออยู่

การทำงานและการเล่น:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

สามารถเล่นอุปกรณ์เคร่ืองเสียง Bluetooth® ได้
โดยการเลือกแหล่ง ข้อมูลบนหน้าจอเมนูแหล่ง
ข้อมูลเสียง

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-16)

ในการหยุดเล่นเครื่องเสียง Bluetooth® ชั่วคราว
ให้สัมผัส [ ] สัมผัส [ ] เพื่อเล่นต่อ

การข้ามเพลง:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ข้ามเพลงด้วยการใช้งานต่อไปนี้

. แผงควบคุม
— กด < >/< >

— หมุน <TUNE·SCROLL/SOUND>*

— หม ุน <TUNE·SCROLL/ENTER/
SOUND>*

— หมุน <TUNE·SCROLL/OK>*

. สวิตช์คำสั่งที่พวงมาลัย*
— กด < >/< >*

— กด < / >*

. สวิตช์คำสั่งที่คอพวงมาลัย*
— เลื่อนปุ่มปรับเลื่อน

. หน้าจอแบบสัมผัส
— สัมผัส [ ]/[ ]

*: ถ้ามีติดตั้ง

ข้อมูล:

การข้ามไปยังเพลงก่อนหน้าอาจจำเป็นต้องกดปุ่ม
หรือสัมผัส ปุ่มสองครั้ง เน่ืองจากการกดปุ่มหรือ
สัมผัสปุ่มหนึ่งครั้งอาจเป็นเพียงการกลับไปเริ่มเล่น
เพลงปัจจุบันใหม่ตั้งแต่ต้นเท่าน้ัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับ
สภาวะต่าง ๆ

การเปลี่ยนโฟลเดอร์:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

สัมผัส [เมนู BT] (BT Menu) เพื่อเปลี่ยนโฟลเดอร์
“เมนู BT (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 3-39)

Condition:

3-38 ระบบเครื่องเสียง
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การย้อนเพลง/เร่งเพลงไปข้างหน้า:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ย้อนเพลงหรือเร่งเพลงไปข้างหน้าด้วยการใช้งาน
ต่อไปนี้

. แผงควบคุม
— กด < >/< > ค้างไว้

. สวิตช์คำสั่งที่พวงมาลัย*
— กด < >/< >* ค้างไว้

— กด < / >* ค้างไว้

. หน้าจอแบบสัมผัส
— สัมผัส [ ]/[ ] ค้างไว้

*: ถ้ามีติดตั้ง

การเปลี่ยนโหมดการเล่น:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

โหมดเล่นซ้ำ

สัมผัส [ ] บนหน้าจอเพื่อเปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ

โหมดเล่นสุ่ม

สัมผัส [ ] บนหน้าจอเพื่อเปลี่ยนโหมดเล่นสุ่ม

ข้อมูล:

การเปลี่ยนโหมดเล่นซ้ำ/เล่นสุ่มที่มีจะขึ้นอยู่กับ
อ ุ ป ก รณ์ ที่ เ ชื่ อ ม ต่ อ แล ะ บา ง สมา ร์ท โฟน
แอพพลิเคชัน

เมนู BT (ถ้ามีติดตั้ง)
AV0NJA1-AAD511F7-A469-4A45-8111-0410E225502E

สัมผัส [เมนู BT] (BT Menu) บนหน้าจอเครื่อง
เสียง Bluetooth® เพื่อแสดงหน้าจอเมนูเครื่องเสียง
Bluetooth®

รายการต่อไปนี้สามารถใช้งานได้

[รายการที่กำลัง
เล่น] (Now
Playing)

สัมผัสเพื่อแสดงหน้าจอเครื่องเสียง
Bluetooth®

[ภาพปกอัลบั้ม]
(Album
Artwork)*

สัมผัสเพื่อเปิด/ปิดการแสดงภาพปก
อัลบั้มบนหน้าจอเครื่องเสียง Bluetooth®

[รายการ
ปัจจุบัน]
(Current List)

สัมผัสเพื่อแสดงรายการปัจจุบัน รายการ
เพลงในโฟลเดอร์ที่เลือกอยู่ในปัจจุบันจะ
แสดงขึ้น

[การเชื่อมต่อ]
(Connections)
*

สัมผัสเพื่อแสดงหน้าจอการเชื่อมต่อ
“การตั้งค่าการเชื่อมต่อ” (หน้า 2-
16)

รายการ
โฟลเดอร์*

สัมผัสรายการเพื่อเลือกโฟลเดอร์

*: แสดงขึ้นเมื่อสามารถใช้งานได้เท่านั้น

ข้อมูล:

[เมนู BT] (BT Menu) อาจไม่แสดงขึ้น ขึ้นอยู่กับ
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

อุปกรณ์เสริม (AUX)
AV0NJA1-7E4C982E-CE83-4819-8396-9601FE8561DB

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
AV0NJA1-9776C08E-803B-4D3E-857D-1723F8FE9887

ต่ออุปกรณ์ AUX เข้ากับแจ็กเสียบ AUX

ตำแหน่งแจ็กเสียบ AUX:
“ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial
Bus) และแจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ์เสริม)”
(หน้า 2-6)

แจ็กเสียบ AUX จะรับสัญญาณเสียงเข้าอนาล็อก
มาตรฐานจากอุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่นเทป เครื่อง
เล่น CD หรือเครื่องเล่น MP3

ข้อมูล:

เสียบปลั๊กเสียบแบบสเตอริโอหัวเล็ก 3.5 mm (1/8
in) เข้ากับแจ็กเสียบเครื่องเสียง ถ้าใช้สายเสียบที่มี
ปล๊ักขาเดียว สัญญาณเสียงออกอาจจะทำงานไม่
ปกติ

การใช้งาน AUX
AV0NJA1-8467D2B9-7D28-4DAB-8F80-11B9ACDD5164

การทำงานและการเล่น:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

เปิดอุปกรณ์ AUX

ต่อสายเคเบ้ิล AUX เข้ากับอุปกรณ์ AUX และแจ็ก
เสียบ AUX เลือกโหมด AUX จากหน้าจอเมนูแหล่ง
ข้อมูลเสียง

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-16)

Condition:

ระบบเครื่องเสียง 3-39
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วิธีดูหน้าจอ AUX
AV0NJA1-3A8A4717-B982-4AEC-B5FA-083909A32A94

5GA0266X

① [แหล่งข้อมูล] (Source):
สัมผัสเพื่อเปลี่ยนไปยังหน้าจอเมนูแหล่งข้อมูล

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-
16)

② ตัวแสดงแหล่งข้อมูลเสียง:
แสดงว่ากำลังเล่นแหล่งข้อมูล AUX อยู่

③ ตัวแสดงทิศทางการเลี้ยว (ถ้ามีติดตั้ง):
เม่ือมีการตั้งเส้นทางระบบนำทาง ทิศทางการ
เลี้ยวและระยะทางจนกว่าจะถึงการเลี้ยวถัดไป
จะแสดงขึ้น

④ ปุ่มการตั้งค่าระดับเสียง:
สัมผัสปุ่มใดปุ่มหนึ่งเพื่อเลือกระดับสัญญาณ
เสียงออกจาก [ต่ำ] (Low) [กลาง] (Medium)
และ [สูง] (High)

เครื่องเสียงสมาร์ทโฟน (ถ้ามีติดตั้ง)
AV0NJA1-09570053-D159-44C3-92FA-82928FDB59BA

สามารถฟังเพลงจากสมาร์ทโฟนที่รองรับโดยใช้
Apple CarPlay หรือ Android Auto

“Apple CarPlay (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 5-6)
“Android Auto (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 5-9)

การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน
AV0NJA1-85D99C1D-6F8E-4540-A0B8-CE584A4F7ED2

ต่อ iPhone หรือโทรศัพท์แอนดรอยด์เข้ากับช่อง
เสียบอุปกรณ์ USB

“ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial
Bus) และแจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ์เสริม)”
(หน้า 2-6)

การทำงานของเครื่องเสียงสมาร์ทโฟน
AV0NJA1-869103BD-04F6-4DB6-95CA-436C13C02B75

1. ต่อ iPhone หรือโทรศัพท์แอนดรอยด์เข้ากับ
ช่องเสียบอุปกรณ์ USB และเปิดใช้งาน Apple
CarPlay หรือ Android Auto

“การใช้งาน Apple CarPlay” (หน้า 5-6)
“การใช้งาน Android Auto” (หน้า 5-10)

2. กด <AUDIO>
3. สัมผัส [แหล่งข้อมูล] (Source)
4. สัมผัส [Apple CarPlay] หรือ [Android Auto]

ในหน้าจอเมนูแหล่งข้อมูลเสียง และเครื่อง
เสียงสมาร์ทโฟนจะเริ่มทำงาน

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-
16)

Condition:

3-40 ระบบเครื่องเสียง
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AV0NJA1-ECFE1718-B192-4A27-91B2-70E3D8B84B09

สามารถปรับการตั้งค่าเครื่องเสียง หรือเปิด/ปิดฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [เสียง] (Sound)

รายการตั้งค่าที่มีใช้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและคุณสมบัติเฉพาะ

รายการตั้งค่า การทำงาน

[เสียงทุ้ม] (Bass)

ปรับคุณภาพโทนเสียงของลำโพงและความสมดุลของเสียงโดยการสัมผัส [-]/[+], [L]/[R] หรือ [R]/[F]

[เสียงกลาง] (Mid)

[เสียงแหลม] (Treble)

[สมดุลซ้าย-ขวา] (Balance)

[สมดุลหน้า-หลัง] (Fade)

[เพิ่มเสียงทุ้ม] (Bass Enhancer) เมื่อเปิดรายการนี้ ระบบจะเพิ่มเสียงทุ้ม

[ระดับเสียงตามความเร็ว] (Speed-Sensitive Volume) ปรับระดับเสียงตามความเร็วรถยนต์โดยอัตโนมัติ สัมผัส [-]/[+] เพื่อเปลี่ยนระดับความไว

[พื้นที่ส่วนตัว] (PersonalSpace) ปรับการตั้งค่าเครื่องเสียงให้ได้เสียงที่เหมาะสมกับตำแหน่งการได้ยินของผู้ขับขี่มากที่สุด

[Bose® Centerpoint] เมื่อเปิดรายการนี้ จะช่วยให้ได้เสียงรอบทิศทางจากการบันทึกเสียงสเตอริโอแบบดั้งเดิม เปิดรายการนี้เพื่อเปิดใช้งาน Bose®

Centerpoint และเพื่อเปลี่ยนระดับเอฟเฟกต์ด้วย [ระดับเสียงรอบทิศทาง] (Surround Volume)

[ระดับเสียงรอบทิศทาง] (Surround Volume) สัมผัส [+]/[-] เพื่อปรับระดับเสียงรอบทิศทาง ถ้า Bose® Centerpoint เปิดอยู่

การตั้งค่าเครื่องเสียง

Condition:

ระบบเครื่องเสียง 3-41
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การปรับตั้งเครื่องเสียงด้วยแถบปรับตั้ง
เครื่องเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)

AV0NJA1-4037132B-707C-4A3D-B14B-B0CCB3B69C4B

5GA0198X

ตัวอย่าง
คุณภาพเสียงสามารถปรับได้ด้วยปุ่มดังต่อไปนี้

. <TUNE·SCROLL/SOUND>*

. <TUNE·SCROLL/ENTER/SOUND>*

. <TUNE·SCROLL/OK>*

. < /ENTER/SOUND>

. < /SOUND>*

. < /OK>*

*: ถ้ามีติดตั้ง

เมื่อหน้าจอรายการไม่แสดงขึ้น การกดปุ่มใด ๆ ที่
ระบุไว้ด้านบนจะทำให้แถบปรับตั้งเครื่องเสียงแสดง
ขึ้น เมื่อกดปุ่มแต่ละครั้ง เมนูจะเปลี่ยนไปเป็นราย
การตั้งค่าที่มีใช้

หมุนปุ่มเพื่อปรับระดับของรายการตั้งค่าที่เลือก

ข้อมูล:

ฟังก์ชันน้ีอาจไม่สามารถใช้ได้ เมื่อเมนูอยู่ในแถบ
เลือกบนหน้าจอ

AV0NJA1-382E2C0C-F95D-4F32-83DB-7AC976003DF3

CD/DVD (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-3628CBA6-4DA9-4C0E-AAC1-E3DBB8669F16

SAA0451

. ให้จับแผ่นดิสก์บริเวณขอบ ห้ามสัมผัสผิวหน้า
ของแผ่นดิสก์ ห้ามงอแผ่นดิสก์

. เมื่อไม่ใช้ ให้วางแผ่นดิสก์ไว้ในที่เก็บเสมอ

. ในการทำความสะอาด ให้ เช็ดผิวหน้าจาก
กึ่งกลางออกไปยังขอบด้านนอกโดยใช้ผ้าเน้ือ
นุ่มที่สะอาด ห้ามเช็ดแผ่นดิสก์ในลักษณะถูเป็น
วงกลม

ห้ามใช้เคร่ืองทำความสะอาดแผ่นเสียงทั่วไป
หรือแอลกอฮอล์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม

. แผ่นดิสก์ใหม่อาจมีความขรุขระที่ขอบด้านใน
และด้านนอก ให้กำจัดขอบขรุขระโดยการถู
ขอบด้านในและด้านนอกด้วยด้านข้างของ
ปากกาหรือดินสอดังภาพ

การดูแลและทำความสะอาด CD/
DVD/อุปกรณ์หน่วยความจำ USB

Condition:

3-42 ระบบเครื่องเสียง
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อุปกรณ์หน่วยความจำ USB
AV0NJA1-F355BB54-6B69-4B59-B94F-C82FA1BFE34F

. ห้ามสัมผัสส่วนขั้วของอุปกรณ์หน่วยความจำ
USB

. ห้ามวางวัตถุที่หนักบนอุปกรณ์หน่วยความจำ
USB

. ห้ามเก็บอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ไว้ใน
บริเวณที่มีความชื้นสูง

. ห้ามให้อุปกรณ์หน่วยความจำ USB สัมผัส
แสงแดดโดยตรง

. ห้ามทำของเหลวใด ๆ หกลงบนอุปกรณ์หน่วย
ความจำ USB

โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์หน่วยความจำ USB
สำหรับรายละเอียด

Condition:

ระบบเครื่องเสียง 3-43
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MEMO

Condition:

3-44 ระบบเครื่องเสียง
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4 โทรศัพท์แฮนด์ฟรี

ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® ................................. 4-2
หน้าจอโทรศัพท์ ....................................................... 4-3
ตัวแสดง ................................................................. 4-3

โทรศัพท์ ............................................................... 4-4
การช่วยพิมพ์ข้อความแบบแฮนด์ฟรี ............................. 4-6
การตั้งค่าโทรศัพท์และข้อความตัวอักษร .................... 4-10

Condition:
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AV0NJA1-99952F72-0167-4B11-9D0E-D9F1C385EEA8

คำเตือน:

. ควรใช้โทรศัพท์หลังจากหยุดรถยนต์ใน
สถานที่ ที่ ปลอดภัย หากจำเป็นต้อง ใช้
โทรศัพท์ขณะขับรถควรใช้ความระมัดระวัง
อย่างสูงตลอดเวลา เพ่ือให้ผู้ขับข่ีมีสมาธิ
เต็มที่ในการบังคับควบคุมรถ

. หากพบว่าไม่สามารถใช้สมาธิในการบังคับ
ควบคุมรถได้อย่างเต็มที่ขณะคุยโทรศัพท์
ให้ขับรถเข้าไหล่ทางบริเวณที่ปลอดภัยและ
หยุดรถก่อนการใช้โทรศัพท์

ข้อควรระวัง:

เพ่ือหลีกเลี่ยงการส้ินเปลืองแบตเตอร่ีรถยนต์
(แบตเตอร่ี 12 โวลต์) ใช้โทรศัพท์หลังจาก
สตาร์ท เคร่ืองยนต์หรือ ระบบไฮบริดกำลัง
ทำงานเท่านั้น

รถยนต์ของท่านได้รับการติดตั้งระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth® ซ่ึงสามารถใช้งานร่วมกับ
โทรศัพท์มือถือที่รองรับ Bluetooth® โดยสามารถ
ตั้งค่าการเช่ือมต่อไร้สายระหว่างโทรศัพท์มือถือ
ของ ท่าน กับ โมด ูล โทรศัพท์ ภายใน รถ ด้วย
เทคโนโลยี Bluetooth® ไร้สาย จะทำให้สามารถ
โทรออกหรือรับสายได้โดยท่ีโทรศัพท์มือถือยังอยู่
ในกระเป๋าของท่าน

เมื่อโทรศัพท์มือถือ เช่ือมต่อกับโมดูลโทรศัพท์

ภายในรถแล้ว ไม่จำเป็นต้องทำข้ันตอนสำหรับการ
เช่ือมต่ออีกครั้ง โทรศัพท์จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
ด้วยโมดูลโทรศัพท์ภายในรถ เมื่อสวิตช์สตาร์ท
เครื่องยนต์อยู่ที่ตำแหน่ง “ON” พร้อมกับที่โทรศัพท์
มือถือที่เลือกเปิดอยู่และอยู่ในรถยนต์

ท่านสามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth® ได้ถึง
6 อุปกรณ์ ในโมดูลโทรศัพท์ภายในรถ โดยจะ
สามารถเชื่อมต่อได้เพียงเครื่องเดียวในแต่ละครั้ง

ระบบจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง) รองรับคำสั่งโทรศัพท์
ดังนั้นจึงสามารถต่อหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้เสียง
ได้

“การจดจำเสียง” (หน้า 7-2)

ก่อนการใช้ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®

โปรดดูที่หมายเหตุต่อไปนี้

. ฟังก์ชันระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) และ
Bluetooth® ใช้ช่วงความถี่เดียวกัน (2.4 กิกะ
เฮิรตซ์) การใช้ฟังก์ชัน Bluetooth® และระบบ
เครือข่ายไร้สายในเวลาเดียวกันอาจทำให้การ
สื่อสารช้าลงหรือขาดการเช่ือมต่อ และอาจก่อ
ให้เกิดเสียงรบกวนที่ไม่พึงประสงค์ ขอแนะนำ
ให้ปิดระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) เมื่อใช้งาน
ฟังก์ชัน Bluetooth®

. ตั้งค่าการเชื่อมต่อไร้สายระหว่างโทรศัพท์
มือถือที่ใช้งานร่วมกันได้และโมดูลโทรศัพท์
ภายในรถก่อนการใช้ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth®

. โมดูลโทรศัพท์ภายในรถอาจไม่สามารถตรวจ
พบ สัญญาณ โทรศั พท์ มื อ ถื อ ท่ี ร อ ง รั บ
Bluetooth® บางรุ่น

ปรึกษาศูนย์บริการนิสสันสำหรับโทรศัพท์ท่ีใช้
งานร่วมกันได้

. ไม่สามารถใช้โทรศัพท์แบบแฮนด์ฟรีได้ภายใต้
สภาวะดังต่อไปนี้:
— รถยนต์อยู่นอกบริเวณพื้นที่ให้บริการของ

โทรศัพท์

— รถยนต์ อย ู่ ใน บริ เวณที่ ยาก ต่อ การ รับ
คลื่นวิทยุ เช่น ในอุโมงค์ ในโรงจอดรถ
ใต้ดิน หลังตึกสูง หรือในพื้นที่ที่เป็นภูเขา

— โทรศัพท์มือถือถูกล็อกเพื่อป้องกันการโทร
ออก

. เ ม่ือ สภาวะ ของ คลื่นวิทย ุ ไม่ ดี หรือ มี เสียง
ภายนอกดังเกินไป อาจทำให้ไม่สามารถได้ยิน
เสียงคู่สนทนาอีกฝ่ายในระหว่างการโทร

. ทันทีหลังจากสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ที่
ตำแหน่ง “ON” อาจไม่สามารถรับสายได้ใน
ช่วงระยะเวลาสั้น ๆ

. ห้ามวางโทรศัพท์มือถือในบริเวณที่มีโลหะอยู่
รอบ หรือห่างจากโมดูลโทรศัพท์ภายในรถ เพื่อ
ป้องกันคุณภาพของเสียงแย่ลงและการเชื่อมต่อ
ไร้สายถูกรบกวน

. ขณะที่โทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อผ่านการเชื่อมต่อ

ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
BLUETOOTH®

Condition:

4-2 โทรศัพท์แฮนด์ฟรี
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Bluetooth® ไร้สาย แบตเตอรี่ของโทรศัพท์
มือถืออาจหมดลงเร็วกว่าปกติ

. ปรึกษาศูนย์บริการนิสสันหากมีความสงสัยว่า
ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® มีการ
ทำงานผิดปกติ

. โทรศัพท์มือถือบางเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นอาจ
ก่อให้เกิดการรบกวนหรือเสียงห่ึงออกมาจาก
ลำโพงระบบเครื่องเสียง การเก็บอุปกรณ์ไว้ใน
ตำแหน่งที่ต่างกันอาจลดหรือกำจัดเสียงดัง
รบกวนได้

. โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้องกับ
ขั้นตอนการจับคู่โทรศัพท์โดยเฉพาะสำหรับ
โทรศัพท์ของท่าน การชาร์จแบตเตอรี่
เสาอากาศโทรศัพท์มือถือ ฯลฯ

. การแสดงเสาอากาศบนหน้าจออาจไม่ตรงกับ
การแสดงเสาอากาศบนโทรศัพท์มือถือบาง
เครื่อง

. การแสดงแบตเตอรี่บนหน้าจออาจไม่ตรงกับ
การแสดงแบตเตอรี่ บนโทรศัพท์มือถือบาง
เครื่อง

. ไมโครโฟนติดตั้งอยู่ใกล้กับไฟอ่านแผนที่

. ทำให้ภายในรถยนต์เงียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไป
ได้เพื่อให้ได้ยินเสียงคู่สายสนทนาชัดเจน รวม
ทั้งให้เสียงสะท้อนน้อยที่สุด

. ถ้าการรับข้อมูลระหว่างคู่สายสนทนาไม่ชัดเจน
การปรับตั้งระดับเสียงสายโทรเข้าหรือโทรออก
อาจช่วยเพิ่มความชัดเจนได้

“การตั้ง ค่าระดับเสียงและเสียงเตือน”
(หน้า 2-19)

หน้าจอโทรศัพท์
GUID-70ACF9EA-0A9A-452F-9CC6-B6BDEA9398AC

หน้าจอโทรศัพท์สามารถแสดงขึ้นได้โดยการใช้งาน
ต่อไปนี้

. กด < > บนแผงควบคุม*

. กด < > บนพวงมาลัย*

. กด < / / > บนคอพวงมาลัย*

. สัมผัส [โทรศัพท์] (Phone) บนแถบเมนู

*:ถ้ามีติดตั้ง

รายการที่มีใช้

รายการเมนู การทำงาน

[โทรด่วน] (Quick
Dial)

แสดงหน้าจอโทรด่วน
“การโทรออก” (หน้า 4-4)

[สมุดโทรศัพท์]
(Phone Book)

แสดงหน้าจอสมุดโทรศัพท์
“การโทรออก” (หน้า 4-4)

[ประวัติการโทร] (Call
History)

แสดงหน้าจอประวัติการโทร
“การโทรออก” (หน้า 4-4)

[กดหมายเลข] (Dial
Number)

แสดงหน้าจอป้อนหมายเลข
โทรศัพท์

“การโทรออก” (หน้า 4-4)

[ข้อความตัวอักษร]
(Text Message)

แสดงหน้าจอรายการข้อความที่ได้
รับ

“การแสดงผลรายการ
ข้อความที่ได้รับ” (หน้า 4-7)

[การเชื่อมต่อ]
(Connections)

แสดงหน้าจอการเชื่อมต่อ
“การตั้งค่า Bluetooth®”
(หน้า 2-16)

[ระดับเสียง]
(Volume)

แสดงหน้าจอการปรับระดับเสียง
“การตั้งค่าระดับเสียง” (หน้า
4-12)

ข้อมูล:

บางฟังก์ชันไม่สามารถใช้ได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์
ที่เชื่อมต่อ

ตัวแสดง
AV0NJA1-DF17CCD9-47EB-42F9-B647-1A1218B25DA1

5GF0096X

ตัวอย่าง
เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือผ่านการเชื่อมต่อไร้สาย
Bluetooth® ตัวแสดง ① สำหรับโทรศัพท์และการ
เขียนข้อความตัวอักษรจะแสดงขึ้นด้านบนหน้าจอ

Condition:

โทรศัพท์แฮนด์ฟรี 4-3
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ตัวแสดงที่มีใช้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและคุณสมบัติ
เฉพาะ

แสดงจำนวนข้อความที่ได้รับซึ่งยังไม่ได้อ่าน

แสดงอุปกรณ์ Bluetooth® ที่เชื่อมต่ออยู่ใน
ปัจจุบัน

แสดงว่าอุปกรณ์ Bluetooth® ถูกเชื่อมต่อ
อยู่

แสดงความแรงของสัญญาณที่อุปกรณ์
Bluetooth® ได้รับ

แสดงปริมาณแบตเตอรี่ของอุปกรณ์
Bluetooth® ที่เหลืออยู่

โทรศัพท์
AV0NJA1-023A5F01-7310-424C-B3E9-547E1F8FC21F

การเชื่อมต่อโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth®

AV0NJA1-46BD8347-EF56-4BDE-AE6B-DB97C7EC282D

อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือจะต้องถูกเชื่อมต่อเข้ากับ
ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® ก่อนการใช้
งาน สามารถบันทึกอุปกรณ์ Bluetooth® ในระบบ
ได้สูงสุด 6 เครื่อง

“การตั้งค่า Bluetooth®” (หน้า 2-16)

การเลือกโทรศัพท์
AV0NJA1-205885D8-3C6A-48D8-97F0-5631F1B29D25

ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพ่ือเลือกอุปกรณ์ที่
เ ช่ือมต่อสำหรับ ใช้ กับ ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth®:

1. สัมผัส [โทรศัพท์] (Phone) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [การเช่ือมต่อ] (Connections) และ

สัมผัส [Bluetooth] รายการโทรศัพท์มือถือที่
เชื่อมต่อจะแสดงขึ้น

3. สัมผัสโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อเครื่องใดเครื่อง
หนึ่งจากรายการ

เมื่อ การ เชื่อม ต่อ สำเ ร็จ "เชื่ อม ต่อ แล้ว"
(Connected) จะแสดงขึ้นใต้ชื่ออุปกรณ์

ถ้า [ ] แสดงขึ้นเป็นสีเทา ให้สัมผัส [ ]

ข้อมูล:

ในการเลือกโทรศัพท์ จำเป็นต้องเปิด Bluetooth®

ของโทรศัพท์มือถือ

การโทรออก
AV0NJA1-A10664E4-4636-4046-949D-803558D90AF1

1. สัมผัส [โทรศัพท์] (Phone) บนแถบเมนู
2. เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้เพื่อโทรออก:

5GF0116X

① [โทรด่วน] (Quick Dial):

เลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่ ลงทะเบียน เป็น
หมายเลขโทรด่วน

“โทรด่วน” (หน้า 4-13)

② [สมุดโทรศัพท์] (Phone Book):

เลือกบุคคลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านต้อง
การโทรออกจากสมุดโทรศัพท์

สมุดโทรศัพท์จะถูกดาวน์โหลดจากโทรศัพท์
มือถือโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเช่ือมต่อ ทั้งน้ีขึ้น
อยู่กับอุปกรณ์ ถ้าการดาวน์โหลดอัตโนมัติไม่
ทำงาน จะ ต้องทำ การ ถ่าย โอนหมายเลข
โทรศัพท์ไปยังระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรีจาก
โทรศัพท์มือถือก่อนใช้วิธีนี้

“การตั้งค่าโทรศัพท์” (หน้า 4-10)

③ [ประวัติการโทร] (Call History):

Condition:

4-4 โทรศัพท์แฮนด์ฟรี
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เลือกหมายเลขโทรศัพท์จากการโทรเข้า โทร
ออก หรือสายที่ไม่ได้รับล่าสุด

④ [กดหมายเลข] (Dial Number):

ใส่หมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเองโดยใช้แป้น
ตัวเลขที่แสดงขึ้นบนหน้าจอ

“วิธีการป้อนตัวอักษรและตัวเลข” (หน้า
2-10)

ข้อมูล:

ในรุ่นที่สามารถเช่ือมต่อโทรศัพท์แฮนด์ฟรีได้
สองเครื่องพร้อมกันผ่าน Bluetooth® จะ
สามารถเลือกอุปกรณ์โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อเครื่อง
ใดเครื่องหน่ึงเพ่ือใช้งานการโทรออกได้ เมื่อ
เปิด [เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ 2 เครื่องพร้อมกัน]
(Allow 2 Phones Simultaneously)

“การตั้งค่า Bluetooth®” (หน้า 2-17)
3. การโทรออกจะเร่ิมต้นและหน้าจอจะเปลี่ยนไป

เป็นหน้าจอกำลังโทร

การรับสาย
AV0NJA1-309AF505-32BC-4C5C-80D1-0E512251C11B

5GF0098X

เมื่อได้รับสายโทรเข้า หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นหน้าจอ
สายเรียกเข้า และเสียงเรียกเข้าจะดังข้ึนผ่านระบบ
เครื่องเสียงของรถยนต์

การรับสาย:

ในการรับสายเรียกเข้า ให้ปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ต่อไปนี้

. กด < > (ถ้ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัย

. สัมผัส [รับสาย] (Answer)

การปฏิเสธสาย:

เพื่อปฏิเสธสาย ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

. กด < > (ถ้ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัยค้างไว้

. สัมผัส [ปฏิเสธ] (Decline)

การพักสาย:

เพื่อพักสาย ให้สัมผัส [พักสาย] (Hold Call)

ข้อมูล:

ในรุ่นท่ีสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์แฮนด์ฟรีได้สอง
เคร่ืองพร้อมกันผ่าน Bluetooth® ถ้าเปิด [เชื่อมต่อ
โทรศัพท์ได้ 2 เครื่องพร้อมกัน] (Allow 2 Phones
Simultaneously) จะสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์
แฮนด์ฟรีได้สองเครื่องพร้อมกัน ถ้าอุปกรณ์ที่เชื่อม
ต่อเครื่องใดเครื่องหนึ่งมีสายเรียกเข้าขณะที่ใช้งาน
อุปกรณ์อีกเครื่องอยู่ ข้อความป๊อปอัพจะแสดงขึ้น
เพื่อแจ้งว่าการรับสายเรียกเข้าจะเป็นการวางสาย
อุปกรณ์ที่ เ ช่ือม ต่ออีก เครื่อง สัมผัส [รับสาย]
(Answer) เพื่อรับสายเรียกเข้า และวางสายจาก
อุปกรณ์อีกเคร่ืองหนึ่ง สัมผัส [ปฏิเสธ] (Decline)
เพื่อสนทนาต่อบนอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่ง

ในระหว่างสนทนา
AV0NJA1-C160F19D-493E-4687-BE13-1F6A2E523B4E

5GF0117X

หน้าจอกำลังดำเนินการโทรจะแสดงขึ้นขณะที่มีการ
สนทนา

ในการ วางสายโทรศัพท์ ให้ สัมผัส [วางสาย]
(Hang Up)

Condition:
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การใช้งานในระหว่างสนทนา:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

มีตัวเลือกบางอย่างที่สามารถใช้ได้นอกเหนือจาก
การวางสายหรือการรับสาย/ปฏิเสธสายเรียกเข้า

สัมผัสปุ่มใดปุ่มหนึ่งต่อไปน้ีที่แสดงข้ึนบนหน้าจอ
เพื่อใช้งาน

รายการที่มีใช้ การทำงาน

[ใช้แฮนด์เซท]
(Use Handset)

โอนสายไปยังโทรศัพท์มือถือ

[ปิดเสียง] (Mute) เมื่อปิดเสียง คู่สนทนาปลายสายจะไม่
ได้ยินเสียงของท่าน

[กดหมายเลข]
(Dial Number)

ใช้ปุ่มหมายเลข ส่งรหัสไปยังผู้ให้
บริการร่วมกันเพื่อใช้บริการ เช่น
ข้อความเสียง

[สลับสายสนทนา]
(Switch Call)*

รับสายเรียกเข้าอีกสาย คู่สนทนาที่
กำลังสนทนากับท่านจะถูกพักสาย
สัมผัสอีกครั้งเพื่อสนทนากับคู่สนทนา
ที่ถูกพักสาย

*: ใช้ได้เมื่อได้รับสายเรียกซ้อน ฟังก์ชันนี้จะ
สามารถใช้งานได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โทรศัพท์

ข้อมูล:

เพ่ือปรับระดับเสียงลำโพงสนทนา ให้กด < >
(ถ้า มีติดตั้ง) บนพวงมาลัย หรือหมุน <VOL/

>/<VOLUME/ > บนแผงควบคุมใน
ขณะที่คุยโทรศัพท์

สายเรียกซ้อน:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

5GF0100X

เม่ือได้รับสายเรียกซ้อนระหว่างการโทร หน้าจอดัง
ภาพจะปรากฏขึ้น

การรับสายเรียกซ้อน:

ในการรับสายเรียกซ้อน และพักสายสนทนาแรกไว้
ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

. กด < > (ถ้ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัย

. สัมผัส [รับสาย] (Answer)

การปฏิเสธสายเรียกซ้อน:

ในการปฏิเสธสายเรียกซ้อน และทำการสนทนากับคู่
สนทนาแรกต่อ ให้สัมผัส [ปฏิเสธ] (Decline)

ระหว่างการสนทนากับสายเรียกซ้อน:

5GF0118X

ในการวางสายโทรศัพท์และกลับไปยังสายสนทนา
แรก ให้สัมผัส [วางสาย] (Hang Up)

ในการสลับสายระหว่างสายเรียกซ้อน ให้สัมผัส
[สลับสายสนทนา] (Switch Call)

การช่วยพิมพ์ข้อความแบบแฮนด์ฟรี
AV0NJA1-9092E6E3-0312-4427-83C9-7BCEA4744D55

คำเตือน:

. ใช้ระบบปฏิบัติการการพิมพ์ข้อความ
หลังจากจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย หาก
จำเป็นต้องใช้ระบบดังกล่าวขณะขับรถ
ควรใช้ความระมัดระวังอย่างสูงตลอดเวลา
เพื่อให้ผู้ขับขี่มีสมาธิเต็มที่ ในการบังคับ
ควบคุมรถ

. กฎหมายในบางพื้นที่อาจจำกัดการใช้ “
การแปลงข้อความเป็นเสียงพูด” ควร
ตรวจสอบข้อบังคับท้องถิ่นก่อนการใช้
ระบบปฏิบัติการนี้

Condition:
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. กฎหมายในบางพื้นที่อาจจำกัดการใช้แอพ
พลิเคชั่นและระบบปฏิบัติการบางอย่าง เช่น
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ และการ
พิมพ์ข้อความ ควรตรวจสอบข้อบังคับ
ท้องถิ่นสำหรับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

. หาก ไม่ สามารถ ใช้ สมาธิ ในการบังคับ
ควบคุมรถได้อย่างเต็มที่ในขณะใช้ระบบ
ปฏิบัติการการพิมพ์ข้อความ ให้จอดรถใน
บริเวณที่ปลอดภัยก่อนเริ่มการใช้งาน

ข้อควรระวัง:

คุณลักษณะน้ีจะถูกยกเลิกถ้าอุปกรณ์ที่เช่ือม
ต่อไม่รองรับ โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์
สำหรับรายละเอียดและคำแนะนำ

ระบบยอมให้มีการส่งและรับข้อความตัวอักษรผ่าน
อินเตอร์เฟสของรถยนต์

การใช้งานฟังก์ชันข้อความตัวอักษรอาจแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์มือถือ

การรับข้อความ
AV0NJA1-21DB93A3-3BB9-4A41-BD63-D9FB66E9ED45

5GF0102X

เมื่อโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับรถยนต์รับข้อความ
ตัวอักษร การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอแบบ
สัมผัสพร้อมเสียง (การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์ด้วย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรุ่น)

เพื่อตรวจสอบข้อความ ให้แตะ [Read] (อ่าน) แตะ
[Ignore] (เพิกเฉย) เพ่ือเก็บข้อความไว้ตรวจสอบ
ในภายหลัง

ถ้าต้องการตอบกลับโดยใช้ข้อความที่กำหนดไว้
ล่วงหน้า ให้สัมผัสข้อความสำหรับการตอบกลับ
อัตโนมัติ ①

ข้อความตัวอักษรสำหรับการตอบกลับอัตโนมัติ
สามารถแก้ไขได้

“การตั้งค่าโทรศัพท์” (หน้า 4-10)

ข้อมูล:

. จำเป็นต้องเปิดการตั้งค่าแสดงผลการแจ้งเตือน
บน อ ุปกรณ์ โทรศัพท์ ข้ึน อย ู่ กับ อ ุปกรณ์
โทรศัพท์

. รุ่นที่มี < > บนพวงมาลัย:

สามารถเลือกที่จะอ่านหรือไม่อ่านข้อความได้
โดยการใช้งานสวิตช์บนพวงมาลัย กด < >
เพื่ออ่านข้อความ กดสวิตช์ค้างไว้เมื่อไม่ต้อง
การอ่านข้อความ

การแสดงผลรายการข้อความที่ได้รับ
AV0NJA1-95452804-687D-42E4-A40B-91BFF2EC5D60

5GF0103X

1. สัมผัส [โทรศัพท์] (Phone) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [ข้อความตัวอักษร] (Text Message)
3. สัมผัสรายการเพื่ออ่านหรือตอบกลับข้อความ

ข้อมูล:

. สามารถเก็บข้อความไว้ในรายการข้อความได้
สูงสุด 100 ข้อความ

. ในรุ่นที่สามารถเช่ือมต่อโทรศัพท์แฮนด์ฟรีได้
สองเครื่องพร้อมกันผ่าน Bluetooth® จะ

Condition:

โทรศัพท์แฮนด์ฟรี 4-7
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สามารถเลือกอุปกรณ์โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อเครื่อง
ใดเครื่องหน่ึงเพ่ือใช้อ่านข้อความตัวอักษรได้
เมื่อเปิด [เช่ือมต่อโทรศัพท์ได้ 2 เครื่องพร้อม
กัน] (Allow 2 Phones Simultaneously)

“การตั้งค่า Bluetooth®” (หน้า 2-17)

หน้าจอข้อความที่ได้รับ
AV0NJA1-C9EDB768-A890-45FB-A50B-C65A60FEEDEE

5GF0113X

สัมผัส [อ่าน] (Read) บนหน้าจอการแจ้งเตือน
ข้อความใหม่หรือการเลือกข้อความจากรายการ
ข้อความจะเป็นการแสดงรายละเอียดของข้อความที่
ได้รับบนหน้าจอ

การปฏิบัติที่ทำได้:
. [ก่อนหน้า] (Prev.):

สัมผัสเพื่ออ่านข้อความก่อนหน้า

. [ถัดไป] (Next):

สัมผัสเพื่ออ่านข้อความถัดไป

. [เล่น] (Play)/[หยุด] (Stop):

สัมผัส [เล่น] (Play) เพื่อให้ระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรีอ่านข้อความท่ีได้รับ สัมผัส [หยุด]

(Stop) เพื่อหยุดการอ่าน

. [โทร] (Call):

ถ้าผู้ส่งข้อความมีรายชื่อลงทะเบียนไว้ในสมุด
โทรศัพท์แล้ว ให้สัมผัสไอคอนนี้เพื่อโทรออก
ไปยังผู้ส่ง

. [ตอบกลับ] (Reply):

สามารถ เ ลือก ข้อความ ตอบ กลับ ได้ จาก
เทมเพลต

“การส่งข้อความตัวอักษร” (หน้า 4-8)

ข้อมูล:

. กด < >/< > (ถ้ามีติดตั้ง) บน
พวงมาลัย หรือกด < / > (ถ้ามีติดตั้ง)
บนพวงมาลัยเพื่ออ่านข้อความก่อนหน้าหรือ
ถัดไป

. ฟังก์ชัน "Text-to-Speech" (การแปลงข้อความ
เป็นเสียงพูด) อาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่
กับการตั้งค่าภาษา

. ปุ่มที่มีใช้อาจแตกต่างกันตามสถานการณ์และ
รุ่น

. ถ้า ช่ือ ผ ู้ ส่ง และหมายเลข โทรศัพท์ ถ ูก ลง
ทะเบียนไว้ในสมุดโทรศัพท์แล้ว ชื่อของผู้ส่งจะ
แสดงขึ้นเมื่อได้รับข้อความ

. ในการปรับระดับเสียงการอ่านข้อความ ให้กด
< > (ถ้า มี ติด ตั้ ง) บน พวง มาลัย กด
< > (ถ้ามีติดตั้ง) บนคอพวงมาลัยจากด้าน

หลัง หรือหมุน <VOL/ >/<VOLUME/
> บนแผงควบคุม

การส่งข้อความตัวอักษร
AV0NJA1-2F6880B3-BAEC-4B6F-91B4-5465323E6184

ฟังก์ชัน น้ี อาจ ไม่มี การ รองรับ ซึ่ง จะ ข้ึน อยู่ กับ
โทรศัพท์มือถือ

5GF0109X

1. สัมผัส [โทรศัพท์] (Phone) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [ข้อความตัวอักษร] (Text Message)
3. สัมผัส [สร้างข้อความ] (Create Message)

ข้อมูล:

ในรุ่นท่ีสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์แฮนด์ฟรีได้สอง
เครื่องพร้อมกันผ่าน Bluetooth® จะสามารถเลือก
อุปกรณ์โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อเครื่องใดเครื่องหนึ่งเพื่อ
ใช้ส่งข้อความตัว อักษรได้ เมื่อ เปิด [เช่ือมต่อ
โทรศัพท์ได้ 2 เครื่องพร้อมกัน] (Allow 2 Phones
Simultaneously)

“การตั้งค่า Bluetooth®” (หน้า 2-17)

Condition:
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รายการต่อไปนี้สามารถใช้งานได้

รายการที่มีใช้ การทำงาน

[ถึง] (To) [ป้อนหมายเลขด้วยแป้นพิมพ์] (Enter Number
with Keypad)

ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับโดยใช้แป้นพิมพ์ สัมผัส [ตกลง] (OK) เพื่อยืนยัน

[โทรด่วน] (Quick Dial) เลือกผู้รับจากรายการโทรด่วน

[สมุดโทรศัพท์] (Phone Book) เลือกผู้รับจากสมุดโทรศัพท์

[ประวัติการโทร] (Call History) เลือกผู้รับ/หมายเลขโทรศัพท์จากประวัติการโทร

[เลือกข้อความ] (Select Text) [กำหนดไว้] (Fixed) สัมผัสเพื่อแสดงรายการของข้อความตัวอักษรที่กำหนดไว้

[ปรับด้วยตนเอง] (Customised) สัมผัสเพื่อแสดงรายการเทมเพลตข้อความตัวอักษรที่ปรับด้วยตนเอง
สามารถสร้างหรือแก้ไขข้อความที่ปรับด้วยตนเองได้จากเมนูการตั้งค่า

“การตั้งค่าโทรศัพท์และข้อความตัวอักษร” (หน้า 4-10)

[ส่ง] (Send) สัมผัสเพื่อส่งข้อความ

Condition:

โทรศัพท์แฮนด์ฟรี 4-9



(88,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

การตั้งค่าโทรศัพท์และข้อความตัวอักษร
AV0NJA1-1513E8E2-AF29-4D62-968F-3689E6A05889

การตั้งค่าโทรศัพท์
AV0NJA1-113ACEB2-74B1-46EA-92C5-7C0462E956E7

การตั้งค่าระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้ใช้

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [โทรศัพท์] (Phone)

รายการตั้งค่าที่มีใช้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและคุณสมบัติเฉพาะ

รายการตั้งค่าที่มีใช้

รายการตั้งค่า การทำงาน

[การเชื่อมต่อ] (Connections) แสดงหน้าจอการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อโทรศัพท์ การเลือก การลบ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่
สามารถใช้ได้

“การตั้งค่าการเชื่อมต่อ” (หน้า 2-16)

[โทรด่วน] (Quick Dial) [แก้ไข] (Edit) รายการโทรด่วนสามารถแก้ไขได้ สัมผัส [เพิ่มใหม่] (Add New) เพื่อลงทะเบียนรายการใหม่
“โทรด่วน” (หน้า 4-13)

[ลบทั้งหมด] (Delete All) ลบหมายเลขโทรศัพท์ในโทรด่วนทั้งหมด

[สมุดโทรศัพท์] (Phone Book) [ดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์ทั้งหมด] (Download
Entire Phone Book)

หมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดที่บันทึกอยู่ในสมุดโทรศัพท์ของโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออยู่กับ
รถยนต์จะถูกดาวน์โหลดในครั้งเดียว

[ดาวน์โหลดอัตโนมัติ] (Auto Download) เปิด/ปิดการดาวน์โหลดอัตโนมัติของสมุดโทรศัพท์จากโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อ

[จัดเรียงสมุดโทรศัพท์โดย] (Sort Phone Book
by)

เปลี่ยนลำดับการจัดเรียงของรายชื่อในสมุดโทรศัพท์

Condition:

4-10 โทรศัพท์แฮนด์ฟรี
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[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

[ข้อความตัวอักษร] (Text Message) [ข้อความตัวอักษร] (Text Message) เปิด/ปิดฟังก์ชันการพิมพ์ข้อความตัวอักษร

[เสียงเตือนข้อความตัวอักษร] (Text Message
Ringtone)

เปิด/ปิดเสียงเตือนข้อความเข้า

[ลายเซ็น] (Signature) เปิด/ปิดการตั้งค่าลายเซ็นสำหรับข้อความตัวอักษรที่ส่งออก

[ตอบกลับอัตโนมัติ] (Auto Reply) เปิด/ปิดฟังก์ชันตอบกลับข้อความตัวอักษรอัตโนมัติ

[ข้อความตัวอักษรตอบกลับอัตโนมัติ] (Auto Reply
Text Message)

เลือกข้อความตัวอักษรที่จะใช้สำหรับฟังก์ชันตอบกลับอัตโนมัติ

[แก้ไขข้อความที่ปรับด้วยตนเอง] (Edit Custom
Text)

สร้างหรือแก้ไขการตอบกลับด้วยข้อความตัวอักษรที่ปรับด้วยตนเอง

[การแจ้งเตือน] (Notifications) [ผู้ขับขี่เท่านั้น] (Driver Only) เมื่อเปิดรายการนี้ การแจ้งเตือนสายเรียกเข้าจะแสดงขึ้นบนหน้าจอแสดงข้อมูลรถยนต์เท่านั้น

[เสียงเตือนรถยนต์] (Vehicle Ringtone) เปิด/ปิดเสียงเตือนรถยนต์

[พักสายอัตโนมัติ] (Automatic Hold) เมื่อเปิดรายการนี้ สายเรียกเข้าจะถูกพักสายโดยอัตโนมัติ

ข้อมูล:

การตั้งค่าของ [ผู้ขับขี่เท่านั้น] (Driver Only) จะไม่สามารถใช้ได้ในขณะที่กำลังใช้งาน Apple CarPlay (ถ้ามีติดตั้ง) หรือ Android Auto (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:

โทรศัพท์แฮนด์ฟรี 4-11



(90,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

การตั้งค่าระดับเสียง
AV0NJA1-1440FF88-223C-48E5-961F-4C0707FFD6FA

สามารถปรับการตั้งค่าระดับเสียงได้

1. สัมผัส [โทรศัพท์] (Phone) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [ระดับเสียง] (Volume)

รายการตั้งค่าระดับเสียงต่อไปนี้สามารถใช้งานได้

รายการตั้งค่า การทำงาน

[สัญญาณเรียกเข้า] (Ringtone) ปรับระดับเสียงสัญญาณเรียกเข้าของสายเรียกเข้า

[สายที่โทรออก] (Outgoing Call) ปรับระดับเสียงของสายที่โทรออก

ข้อมูล:

สามารถเข้าถึงการตั้งค่าระดับเสียงได้จาก [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
“การตั้งค่าระบบ” (หน้า 2-13)

Condition:

4-12 โทรศัพท์แฮนด์ฟรี



(91,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

โทรด่วน
AV0NJA1-0FB27751-B822-433A-977A-435B2430D290

5GF0107X

สามารถลงทะเบียนรายการโทรด่วนได้สูงสุด 20
รายการ

รายการโทรด่วนสามารถใช้เพื่อทำการโทรออกหรือ
ส่งข้อความตัวอักษรอย่างรวดเร็วได้

การลงทะเบียน:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

1. สัมผัส [โทรศัพท์] (Phone) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [โทรด่วน] (Quick Dial)
3. สัมผัส [แก้ไข] (Edit)
4. สัมผัส [เพิ่มใหม่] (Add New) เพื่อลงทะเบียน

หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในรายการโทรด่วน

5. เลือกวิธีการลงทะเบียน
วิธีการที่มีใช้:
. [คัดลอกจากประวัติการโทร] (Copy from

Call History):

สามารถเลือกหมายเลขโทรศัพท์ได้จากราย
การประวัติการโทร [ท้ังหมด] (All) [สาย
เรียก เข้า] (Incoming) [สายโทรออก]
(Outgo ing) หรื อ [สาย ท่ี ไม่ ไ ด้ รับ ]

(Missed)

. [คัดลอกจากสมุดโทรศัพท์] (Copy from
Phone Book):

สามารถเลือกหมายเลขโทรศัพท์ได้จาก
สมุดโทรศัพท์

. [ป้อนหมายเลขด้วยแป้นพิมพ์] (Enter
Number with Keypad):

สามารถ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ได้ด้วย
ตนเองโดยใช้แป้นพิมพ์

ข้อมูล:

วิธีการที่มีใช้อาจแตกต่างกันตามการรองรับของ
โทรศัพท์มือถือ

6. เมื่อเลือกหมายเลขโทรศัพท์ หน้าจอการลง
ทะเบียนจะแสดงข้ึน ป้อนหมายเลขโทรศัพท์
และแก้ไขข้อมูลรายการตามจำเป็น

7. สัมผัส [ตกลง] (OK) เพื่อบันทึกรายการ

ข้อมูล:

. สามารถลงทะเบียนรายการโทรด่วนโดยการ
สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
และเลือก [โทรศัพท์] (Phone) ได้อีกด้วย

“การตั้งค่าโทรศัพท์” (หน้า 4-10)

. ในรุ่นที่สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
ได้สองเครื่องพร้อมกันผ่าน Bluetooth® จะ
สามารถเลือกอุปกรณ์โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ

เครื่องใดเครื่องหนึ่งเพื่อใช้งานการโทรออก
ได้ เมื่อเปิด [เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ 2 เครื่อง
พ ร้ อ ม กั น ] ( A l l o w 2 P h o n e s
Simultaneously)

“การตั้งค่า Bluetooth®” (หน้า 2-17)

แท็กเสียง (ถ้ามีติดตั้ง):

สามารถบันทึกแท็กเสียงสำหรับแต่ละหมายเลขโทร
ด่วนท่ีลงทะเบียนไว้ และสามารถใช้เพ่ือโทรออก
โดยใช้เสียงพูด

5GF0119X

บนหน้าจอการลงทะเบียนโทรด่วน ให้เลือก [ความ
สัมพันธ์/แท็กเสียง] (Relationship / Voice Tag)

. เลือกความสัมพันธ์ที่ต้องการจากรายการ

. สัมผัส [ปรับด้วยตนเอง] (Customise) และ
สัมผัส [บันทึก] (Record) เพื่อลงทะเบียนแท็ก
เสียงที่ใช้

Condition:

โทรศัพท์แฮนด์ฟรี 4-13



(92,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

ข้อมูล:

. สัมผัส [เล่น] (Play) เพื่อเล่นแท็กเสียงที่บันทึก
ไว้

. สัมผัส [ลบ] (Delete) เพื่อลบแท็กเสียง

Condition:

4-14 โทรศัพท์แฮนด์ฟรี



(93,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

5 ข้อมูล

เมนูข้อมูล .................................................................... 5-2
การอัพเดทซอฟต์แวร์ของระบบ (ถ้ามีติดตั้ง) ................... 5-4

Apple CarPlay (ถ้ามีติดตั้ง) ............................................ 5-6
อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ ......................................... 5-6
การใช้งาน Apple CarPlay .......................................... 5-6
การตั้งค่า Apple CarPlay ........................................... 5-8
ข้อจำกัดของระบบ Apple CarPlay ................................ 5-9

Android Auto (ถ้ามีติดตั้ง) ............................................. 5-9
อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ ......................................... 5-9

การตั้งค่า Android Auto เบื้องต้น ............................. 5-10
การใช้งาน Android Auto ....................................... 5-10
การตั้งค่า Android Auto ........................................ 5-12
ข้อจำกัดของระบบ Android Auto ............................. 5-13

Siri Eyes Free (ถ้ามีติดตั้ง) .......................................... 5-13
ข้อกำหนด ........................................................... 5-13
การเปิดใช้งาน Siri Eyes Free ................................. 5-13
การใช้งาน Siri Eyes Free ...................................... 5-14

Condition:
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[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

AV0NJA1-5E9B2C85-D229-414A-96FE-2A3389057A2B

หน้าจอข้อมูลจะตั้งค่าหรือแสดงข้อมูลต่าง ๆ

5GH0912X

ตัวอย่าง
กด <MENU>/<MODE/OK> (ถ้ามีติดตั้ง) แล้วสัมผัส [ข้อมูล] (Info) บนแถบเมนูเพื่อแสดงเมนูข้อมูล

รายการที่มีใช้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและคุณสมบัติเฉพาะ รายการที่แสดงขึ้นบนหน้าจออาจไม่ทำงานตามสภาวะต่าง ๆ

รุ่นที่มีระบบนำทาง:

รายการเมนู การทำงาน

[รถยนต์] (Vehicle) [การไหลของพลังงาน] (Energy Flow) แสดงข้อมูลพลังงาน สัมผัส [ประวัติ] (History) เพื่อแสดงหน้าจอประวัติการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการไหลของพลังงาน โปรดดูที่คู่มือผู้ใช้รถ

[รายงานการขับขี่แบบ ECO] (ECO Drive
Report)

แสดงหน้าจอรายงานการขับขี่แบบ ECO
คะแนนการขับขี่ของท่านจะแสดงขึ้นตามเวลาจริง โดยกำหนดให้คะแนนการขับขี่แบบ ECO ที่ดีที่สุด
อยู่ที่ 100 คะแนน
สัมผัส [ประวัติ] (History) เพื่อดูประวัติรายงานการขับขี่ สัมผัส [รีเซ็ต] (Reset) เพื่อลบการบันทึกที่
ผ่านมา
เพื่อเพิ่มคะแนนของท่าน:
. เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ ให้เหยียบคันเร่งเบา ๆ
. เมื่อขับขี่ด้วยความเร็วคงที่ ให้เร่งความเร็วและลดความเร็วให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้
. เมื่อลดความเร็ว ให้ปล่อยคันเร่งเร็วขึ้น

[ข้อมูลการจราจร] (Traffic Information)/[การจราจรแบบพรีเมียม] (Premium Traffic) แสดงหน้าจอข้อมูลการจราจร
“การดูข้อมูลการจราจร (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 6-41)

[ฉันอยู่ที่ไหน] (Where Am I?) ชื่อและระยะทางของถนนถัดไป/ก่อนหน้า และข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์จะแสดง
ขึ้น ละติจูดและลองจิจูดของตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์จะแสดงขึ้นที่ด้านล่างขวา

เมนูข้อมูล

Condition:

5-2 ข้อมูล



(95,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

รายการเมนู การทำงาน

[ข้อมูลของระบบ] (System Information) [ข้อมูลเวอร์ชัน] (Version Information) แสดงหน้าจอข้อมูลเวอร์ชัน

[การอัพเดทซอฟต์แวร์] (Software
Update)

สามารถอัพเดทซอฟต์แวร์ของระบบได้
“การอัพเดทซอฟต์แวร์ของระบบ (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 5-4)

[การอัพเดทแผนที่] (Map Update) สามารถอัพเดทข้อมูลแผนที่ได้
“วิธีการอัพเดทข้อมูลแผนที่” (หน้า 6-61)

[ข้อมูลลิขสิทธิ์] (Licence Information) แสดงข้อมูลลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

[ตำแหน่ง GPS] (GPS Position) แสดงข้อมูลระบบนำทางด้วยดาวเทียม (GNSS) เช่น หมายเลขดาวเทียม ละติจูด/ลองจิจูด และอัลติ
จูดโดยประมาณ ฯลฯ

[การส่งข้อมูลรถยนต์] (Vehicle Data Transmission) เมื่อสัมผัส [ตกลง] (OK) จะเป็นการเปิดใช้งานการส่งข้อมูลไปยังนิสสัน การสัมผัส [ปฏิเสธ]
(Decline) จะปิดใช้งานการจราจรแบบพรีเมียม การค้นหาออนไลน์ ฯลฯ

[แอพพลิเคชัน] (Apps) [Apple CarPlay] แสดงหน้าจอ Apple CarPlay
“Apple CarPlay (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 5-6)

[Android Auto] แสดงหน้าจอ Android Auto
“Android Auto (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 5-9)

รุ่นที่ไม่มีระบบนำทาง:

รายการเมนู การทำงาน

[ข้อมูลของระบบ] (System Information) [ข้อมูลเวอร์ชัน] (Version Information) แสดงหน้าจอข้อมูลเวอร์ชัน

[การอัพเดทซอฟต์แวร์] (Software
Update)

สามารถอัพเดทซอฟต์แวร์ของระบบได้
“การอัพเดทซอฟต์แวร์ของระบบ (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 5-4)

[ข้อมูลลิขสิทธิ์] (Licence Information) แสดงข้อมูลลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

[แอพพลิเคชัน] (Apps) [Apple CarPlay] แสดงหน้าจอ Apple CarPlay
“Apple CarPlay (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 5-6)

[Android Auto] แสดงหน้าจอ Android Auto
“Android Auto (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 5-9)

Condition:
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การอัพเดทซอฟต์แวร์ของระบบ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

AV0NJA1-C5812199-D226-4CAE-88BC-9850F5D75D4A

คำเตือน:

เพ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
ขณะทำการอัพเดทซอฟต์แวร์ของระบบ:

ในระหว่างขั้นตอนการอัพเดทภายในระยะที่มี
การเชื่อมต่อ Wi-Fi (ถ้ามีติดตั้ง) ให้ทำการ
จอดรถในที่ปลอดภัยและมีการระบายอากาศที่
ดี เ พื่ อ ห ลี ก เ ล่ี ย ง ก า ร ไ ด้ รั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ที่อยู่ในไอเสีย ซ่ึงอันเป็น
ก๊าซอันตรายที่ไม่มีสีและกลิ่นเพราะอาจทำให้ผู้
สูดดมสลบโดยไม่รู้ตัว หรืออันตรายถึงขั้น
เสียชีวิตได้
1. เบรกมือ/ใช้งานเบรกจอด
2. ควรอยู่ ใน รถยนต์ ขณะ ท่ี กำลัง ทำการ

อัพเดทซอฟต์แวร์

3. ไม่ควรปล่อยให้เด็ก หรือบุคคลที่จำเป็น
ต้องมีผู้ดูแล หรือสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในรถเพียง
ลำพังในขณะที่ทำการอัพเดทซอฟต์แวร์

หมายเหตุ:

หากรถยนต์หลุดจากการเชื่อมต่อ Wi-Fi (ถ้ามี
ติด ต้ัง) การอัพเดทจะดำเนินต่ออีกคร้ังเม่ือ
รถยนต์เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่รู้จัก

วิธีการอัพเดทจากหน้าจอป๊อปอัพ
GUID-979ED9C3-7128-4C20-ADA1-C53BFEF37405

เม่ือเป็นไปตามสภาวะทั้งสองดังต่อไป น้ี ระบบ
จะแจ้งผู้ขับขี่ด้วยป๊อปอัพบนหน้าจอเมื่อระบบ
สามารถทำการอัพเดทซอฟต์แวร์ได้

. [อัตโนมัติ] (Auto) ถูกเลือกภายใต้ [วิธีการ
อัพเดท] (Update Method)

“วิธีการอัพเดทจากเมนูของระบบ” (หน้า
5-4)

. ระบบเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
“การตั้งค่า Wi-Fi (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 2-
17)

1. เมื่อมีป๊อปอัพปรากฏขึ้นเพื่อเตือนผู้ขับขี่ให้ทำ
การอัพเดทซอฟต์แวร์ระบบ ให้ปฏิบัติตาม
คำแนะนำที่แสดงขึ้นบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลด
การอัพเดท และจะมีป๊อปอัพแสดงข้อความ
ปรากฏขึ้นเมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์

2. หลังจากการอัพเดทซอฟต์แวร์ของระบบเสร็จ
สมบูรณ์ ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง OFF และปล่อยระบบไว้ 20 นาที
โดยที่ไม่มีการใช้งานสวิตช์บนแผงควบคุมและ
พวงมาลัย ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง ON และซอฟต์แวร์ที่ผ่านการอัพเดท
แล้วจะสามารถใช้งานได้

ข้อมูล:

การอัพเดทอาจไม่ได้ผลถ้าสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์
กลับไปยังตำแหน่ง ON ก่อนที่จะผ่านไป 20 นาที

วิธีการอัพเดทจากเมนูของระบบ
GUID-FC64C925-47CE-4811-8064-3F8FA339552F

คำเตือน:

ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยก่อนการใช้
งานระบบสำหรับการอัพเดทซอฟต์แวร์

การอัพเดทซอฟต์แวร์ของระบบสามารถดาวน์โหลด
ได้ด้วยตนเองผ่าน Wi-Fi จากเมนูของระบบ

1. เชื่อมต่อรถยนต์กับเครือข่าย Wi-Fi
“การตั้งค่า Wi-Fi (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 2-
17)

2. กด <MENU>/<MODE/OK> (ถ้ามีติดตั้ง)
3. สัมผัส [ข้อมูล] (Info) บนแถบเมนูแล้วสัมผัส

[ข้อมูลของระบบ] (System Information)

4. สัมผัส [การอัพเดทซอฟต์แวร์] (Software
Update)

5GH0781X

Condition:
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5. สัมผัส [เร่ิมต้นการอัพเดทซอฟต์แวร์] (Start
Software Update) เวอร์ชันซอฟต์แวร์ปัจจุบัน
และวันที่ตรวจสอบล่าสุดจะแสดงขึ้น

ข้อมูล:

เมื่อตั้ง [วิธีการอัพเดท] (Update Method) ไว้
ที่ [อัตโนมัติ] (Auto) จะมีการแจ้งเตือนในกรณี
ที่สามารถอัพเดทซอฟต์แวร์ได้

6. ในการตรวจสอบการอัพเดทที่มี ให้สัมผัส
[ตรวจ สอบ การ อัพเดท] (Check for an
Update) ข้อความจะแสดงขึ้นเมื่อยืนยันว่ามี
การอัพเดทที่สามารถทำได้

7. สัมผัส [ดาวน์โหลด] (Download) เพื่อเริ่มการ
ดาวน์โหลดและการอัพเดทซอฟต์แวร์ของระบบ

8. หลังจากซอฟต์แวร์ของระบบเสร็จสมบูรณ์ ให้
สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง OFF
และปล่อยระบบไว้ 20 นาที โดยที่ไม่มีการใช้
งานสวิตช์บนแผงควบคุมและพวงมาลัย ให้
สวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ ในตำแหน่ง ON
และซอฟต์แวร์ที่ผ่านการอัพเดทแล้วจะสามารถ
ใช้งานได้

ข้อมูล:

. การอัพเดทอาจไม่ได้ผลถ้าสวิตช์สตาร์ท
เคร่ืองยนต์กลับไปยังตำแหน่ง ON ก่อนที่
จะผ่านไป 20 นาที

. ตัวแสดงต่อไปนี้จะแสดงขึ้นที่ด้านบนของ
หน้าจอในขณะ ท่ีกำลังดาวน์โหลดหรือ
อัพเดทซอฟต์แวร์

: กำลังดาวน์โหลด

: กำลังอัพเดท

. ถ้าไม่จำเป็นต้องอัพเดทซอฟต์แวร์ ให้สัมผัส
[ตกลง] (OK) เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อน
หน้า

. ค่าบริการจะถูกเก็บแยกต่างหากเม่ือมีการ
สื่อสารอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟน กรุณา
ปรึกษาเครือข่ายการสื่อสารของท่านเกี่ยว
กับค่าธรรมเนียมการสื่อสาร

. ขนาดข้อมูลที่ดาวน์โหลดของการอัพเดท
ซอฟต์แวร์จะอยู่ที่ระหว่าง 80 เมกะไบต์ ถึง
300 เมกะไบต์ ถ้าท่านใช้สมาร์ทโฟนของ
ท่านในการเช่ือมต่อ Wi-Fi ท่านอาจต้อง
เสียค่าบริการจาก เครือ ข่ายผู้ ให้บริการ
โทรศัพท์ของท่าน กรุณาเช่ือมต่อกับเครือ
ข่าย Wi-Fi WPA2 ที่ปลอดภัย เพื่อ
หลีกเลี่ยงการคิดค่าบริการเพิ่มเติมจากเครือ
ข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์

. [บันทึก ข้อมูล เวอร์ชันลงอุปกรณ์ USB]
(Save Version Information to USB
Device) ไม่มีใช้งานในระบบนี้

. การใช้งานแบบเดียวกันนี้สามารถทำได้โดย
การสัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบ
เมน ู แ ล้ว สัม ผัส [การ อัพเดท ระบบ]
(System Update) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรุ่น

Condition:
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AV0NJA1-2F4A0198-4EA3-402B-905C-8A97B30EE3C1

คำเตือน:

. ควรจอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยและเข้า
เบรกมือก่อนทำการเชื่อมต่อหรือเริ่มต้นการ
ใช้งาน iPhone กับรถยนต์

. เพื่อให้สามารถใช้สมาธิได้อย่างเต็มที่ใน
การบังคับควบคุมรถควรจอดรถใน ท่ีที่
ปลอดภัยและดับเครื่องยนต์ขณะที่ใช้งาน
Apple CarPlay

ท่านสามารถใช้งาน Apple CarPlay ได้โดยการ
เช่ือมต่อ iPhone ที่รองรับกับรถยนต์ของท่านผ่าน
สายเคเบิ้ล USB

ในการเช่ือมต่อ iPhone กับระบบในรถยนต์ แนะนำ
ให้ใช้สาย Lightning ของ Apple (มาตรฐาน Mfi)
ที่ให้มากับ iPhone

ด้วย Apple CarPlay ทำให้สามารถใช้งานระบบใน
รถยนต์ของท่านเป็นหน้าจอและตัวควบคุมในบาง
ฟังก์ชันของ iPhone ได้ Apple CarPlay มีฟังก์ชัน
Siri ที่ทำให้สามารถใช้งานผ่านการควบคุมด้วย
เสียงได้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันที่มีใช้งานและ
รายละเอียดเก่ียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ
Apple ได้ที่ apple.com

ข้อมูลบางอย่างของรถยนต์ (เช่น ตำแหน่งและ
ความเร็ว) อาจปรากฏขึ้นบนอุปกรณ์ของท่านใน
ขณะที่ใช้งาน Apple CarPlay และอาจมีค่าบริการ
จากเครือข่ายผู้ให้บริการสำหรับการใช้งาน Apple

CarPlay

อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
AV0NJA1-57200BDF-E943-45F8-9ED1-7BFD321F3774

รุ่น iPhone ต่อไปนี้รองรับ Apple CarPlay

รุ่น รุ่นเฟิร์มแวร์

iPhone 5 หรือใหม่กว่า iOS 8.4 หรือใหม่กว่า

โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Apple สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูล:

. ในบางประเทศ iPhone ในท้องตลาดอาจไม่
รองรับ Apple CarPlay

. ควรอัพเดทอุปกรณ์ของท่านให้ เป็นเวอร์ชัน
ซอฟต์แวร์ล่าสุดเสมอเพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด

. Apple CarPlay จะแทนที่การทำงานของเครื่อง
เสียง Bluetooth® และโทรศัพท์ แฮนด์ฟรี
Bluetooth®

. เมนูโทรศัพท์และการเข้าถึงโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ
ผ่านระบบจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง) จะถูกปิดการ
ใช้งานในขณะที่เชื่อมต่อ Apple CarPlay เพื่อ
เข้าถึงโทรศัพท์ของท่าน ให้ใช้ ฟังก์ชัน Siri
หรือเลือกไอคอนโทรศัพท์ในหน้าจอเมนูหลัก
ของ Apple CarPlay

การใช้งาน Apple CarPlay
AV0NJA1-A682AF5E-1560-4F44-8560-D04EE0074E05

1. เช่ือมต่อ iPhone เข้ากับ ช่องเสียบอุปกรณ์
USB

“ช่อง เสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus) และแจ็กเสียบ AUX
(อุปกรณ์เสริม)” (หน้า 2-6)

2. หน้าจอข้อมูลเริ่มต้นจะแสดงขึ้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
การตั้งค่า สัมผัส [ใช่] (Yes) เพื่อใช้งาน Apple
CarPlay

ข้อมูล:

ถ้าไม่ต้องการให้แสดงหน้าจอข้อมูลเริ่มต้นใน
แต่ละครั้ง ท่ี เปิดใช้งาน Apple CarPlay ให้
เลือก (Don’t Ask Any More) บนหน้าจอ
ข้อมูลเริ่มต้น หน้าจอข้อมูลเริ่มต้นจะไม่แสดง
ขึ้นในการเปิดใช้งาน Apple CarPlay ครั้งถัดไป
สามารถตั้งให้หน้าจอข้อมูลเริ่มต้นแสดงขึ้นอีก
ครั้งได้ในเมนูการตั้งค่า Apple CarPlay

“การตั้งค่า Apple CarPlay” (หน้า 5-8)
3. หน้าจอ Apple CarPlay จะแสดงขึ้น ขณะนี้ควร

สามารถใช้งานฟังก์ชัน iPhone ที่แสดงขึ้นบน
หน้าจอได้แล้วโดยใช้ระบบในรถยนต์

4. เพ่ือกลับไปยังหน้าจอเมนูหลักของ Apple
CarPlay หลังจากการใช้งานตามที่ได้อธิบายไว้
ให้สัมผัส [ ] ที่มุมด้านล่างของหน้าจอ Apple
CarPlay

Apple CarPlay (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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5. เพื่อออกจากหน้าจอ Apple CarPlay ให้กดปุ่ม
เช่ น <MENU> บน แผง ควบค ุ ม หรื อ
<MODE/OK> (ถ้ามีติดตั้ง) บนคอพวงมาลัย
และแสดงหน้าจอที่สอดคล้องกัน

ข้อมูล:

การสัมผัส [Nissan] (ถ้ามีติดตั้ง) บนหน้าจอ
Apple CarPlay ทำให้สามารถออกจากหน้าจอ
Apple CarPlay ได้เช่นกัน

6. เพื่อกลับไปยังหน้าจอ Apple CarPlay ให้
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

. สัมผัส [CarPlay] บนแถบเมนู

. สัมผัส [แอพพลิเคชัน] (Apps) บนหน้าจอ
ข้อมูล แล้วสัมผัส [Apple CarPlay]

ข้อมูล:

เมื่อ iPhone ของท่านล็อกอยู่ Apple CarPlay จะ
ยังคงสามารถเปิดใช้งานได้โดยการใช้งาน iPhone
และให้เลือกอนุญาตเปิดใช้งาน Apple CarPlay
เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้นถาม

การใช้งาน Siri
AV0NJA1-016CA560-9A82-4480-ACFF-C212BEB65587

ด้วย Siri จึงทำให้สามารถใช้การควบคุมด้วยเสียง
กับบางฟังก์ชันใน iPhone ได้

ให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Siri บน iPhone ของท่าน
แล้ว

การเปิดใช้งาน:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อ
เริ่มใช้งาน Siri

. รุ่นที่มีระบบจดจำเสียง:

กด < > (ถ้ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัยค้างไว้
รุ่นที่ไม่มีระบบจดจำเสียง:

กด < > บนพวงมาลัย

. สัมผัส [ ] ที่มุมด้านล่างของหน้าจอ Apple
CarPlay ค้างไว้

ข้อมูล:

. กด < > (ถ้ามีติดตั้ง) หรือสัมผัส [ ] เพื่อ
จบการใช้งาน Siri

. กรุณาทำให้ห้องโดยสารมีความเงียบมากที่สุด
ปิดหน้าต่างเพื่อกำจัดเสียงดังรบกวนโดยรอบ
(เสียงการจราจร เสียงสั่นสะเทือน ฯลฯ) ซึ่ง
อาจทำให้ระบบจดจำคำสั่งเสียงไม่ถูกต้อง

. สำหรับฟังก์ชันที่สามารถใช้งานกับ Siri ได้
โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Apple

การใช้งานโทรศัพท์
AV0NJA1-CA86E5DA-1E0E-4802-B5B9-38BE555174E6

ถ้าต้องการโทรออกด้วย Apple CarPlay ให้ทำตาม
ขั้นตอนด้านล่าง:

1. สัมผัส [โทรศัพท์] (Phone) ท่ีเมนูหลักของ
Apple CarPlay

2. ใช้งานหน้าจอที่แสดงขึ้นเพื่อโทรออก ฯลฯ

Condition:

ข้อมูล 5-7
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การตั้งค่า Apple CarPlay
AV0NJA1-65850203-2BC2-4381-947B-B8A88B6EF111

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [แอพพลิเคชัน] (Apps)
3. แบบ A:

สัมผัส [Apple CarPlay]

แบบ B:

รายชื่ออุปกรณ์จะแสดงขึ้น

สัมผัส [ ] ที่ชื่ออุปกรณ์ Apple CarPlay ที่ท่านต้องการจะเปลี่ยนการตั้งค่า

รายการที่มีใช้:

รายการตั้งค่าที่มีใช้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและคุณสมบัติเฉพาะ

รายการตั้งค่า 1 รายการตั้งค่า 2 การทำงาน

[เปิดใช้งานหลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB:] (Enable after
USB Connection:)

[ทุกครั้ง] (Always) เปิดใช้งาน Apple CarPlay โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อ iPhone กับระบบใน
รถยนต์

[ถามก่อน] (Ask) แสดงหน้าจอข้อมูลเริ่มต้น Apple CarPlay เมื่อเชื่อมต่อ iPhone กับระบบใน
รถยนต์

[ไม่ต้องการ] (Never) Apple CarPlay จะไม่เปิดใช้งานแม้ว่าจะเชื่อมต่อ iPhone กับระบบในรถยนต์

[ความช่วยเหลือจากนิสสันสำหรับ Apple CarPlay] (Nissan’s Help for Apple CarPlay) แสดงคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้งาน Apple CarPlay

[ลบ] (Delete) ลบ iPhone ที่ลงทะเบียนออกจากรายการ

ข้อมูล:

. จะไม่สามารถเข้าถึงเพลงบน iPod ผ่านระบบจดจำเสียงในรถยนต์ (ถ้ามีติดตั้ง) ได้เมื่อเชื่อมต่อกับ Apple CarPlay เพื่อเข้าถึงเพลงบน iPod ของท่าน ให้ใช้
ฟังก์ชัน Siri หรือเลือกไอคอนเพลงในหน้าจอเมนูหลักของ Apple CarPlay

. สามารถเข้าถึงการตั้งค่า Apple CarPlay ได้จากหน้าจอการเชื่อมต่อด้วยเช่นกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรุ่น
“การตั้งค่าแอพพลิเคชัน (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 2-19)

Condition:

5-8 ข้อมูล
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ข้อจำกัดของระบบ Apple CarPlay
AV0NJA1-DE810B65-32DE-4575-96BD-BF2007415096

สำหรับคุณลักษณะทั้งหมดของ Apple CarPlay
เพ่ือใช้ งานให้ถูกต้อง จำเป็นต้องมี iPhone ที่
รองรับ การเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ และรูปแบบ
การใช้บริการข้อมูล

เมื่อใช้งาน Apple CarPlay ความแรงในการเชื่อม
ต่อสัญญาณโทรศัพท์หรือสมรรถนะของตัวโทรศัพท์
จะมีผลต่อสมรรถนะของระบบ ถ้าสมรรถนะของ
ระบบลดลง:

. ปลดการเช่ือมต่อและเช่ือมต่อโทรศัพท์ของ
ท่านอีกครั้ง

. ปิด/เปิดโทรศัพท์ใหม่เพื่อรีสตาร์ท

การทำงานของ Apple CarPlay อาจมีประสิทธิภาพ
ลดลงหรือบกพร่องได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
กับ ระบบปฏิบัติ การ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ มีส่วนสำคัญในการสนับสนุน
ระบบที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของนิสสัน การ
เปล่ียนแปลงข้อกำหนดของรัฐอาจส่งผลต่อการใช้
งาน Apple CarPlay ด้วยเช่นกัน

AV0NJA1-412822B5-2ED1-4B16-AFE8-C7987322F2B9

คำเตือน:

. จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยและใช้งาน
เบรกจอดก่อนทำการเชื่อมต่อโทรศัพท์
แอนดรอยด์ของท่านกับรถยนต์หรือใช้งาน
โทรศัพท์แอนดรอยด์ที่เชื่อมต่อเพื่อตั้งค่า

. หากพบว่าไม่สามารถใช้สมาธิได้อย่างเต็ม
ที่ ในการบังคับควบคุมรถขณะที่ ใช้งาน
Android Auto ให้จอดรถในบริเวณที่
ปลอดภัยก่อน

สามารถใช้งาน Android Auto ได้โดยการเชื่อมต่อ
โทรศัพท์แอนดรอยด์ที่รองรับกับรถยนต์ผ่านสาย
เคเบิ้ล OEM ที่ให้มาพร้อมกับโทรศัพท์แอนดรอยด์
ของท่าน

ด้วย Android Auto ทำให้สามารถใช้งานระบบใน
รถยนต์เป็นหน้าจอและตัวควบคุมในบางฟังก์ชันของ
โทรศัพท์แอนดรอยด์ได้ นอกจากน้ี บางฟังก์ชัน
ของโทรศัพท์แอนดรอยด์ยังสามารถควบคุมด้วย
เสียงผ่าน Android Auto ได้อีกด้วย ดูข้อมูลเกี่ยว
กับ ฟังก์ชันที่ มี ใช้ งานและรายละเอียด เก่ียวกับ
นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google ได้ที่ www.
android.com

ข้อม ูล รถยนต์ บาง อย่าง (เ ช่น ตำแหน่ง และ
ความเร็ว) อาจแบ่งปันกับอุปกรณ์ของท่านในขณะที่
ใช้งาน Android Auto อาจมีค่าบริการจากเครือข่าย
ผู้ให้บริการในการใช้งาน Android Auto

อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
AV0NJA1-182297CC-D302-4CCC-ABC9-9C0A51082A34

เวอร์ชัน Android 5.0 (Lollipop) หรือใหม่กว่า
เท่านั้นที่ จะรองรับกับ Android Auto โปรดดูที่
เว็บไซต์ของ Android Auto สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูล:

. ในบางประเทศ โทรศัพท์แอนดรอยด์ในท้อง
ตลาดอาจไม่รองรับ Android Auto

. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Android Auto จาก
Google Play ลงโทรศัพท์แอนดรอยด์ไว้
ล่วงหน้า

. เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ให้อัพเดทอุปกรณ์ของท่าน
ให้ เป็น ซอฟต์แวร์ แอน ดรอยด์ ล่าส ุด และ
เวอร์ชันแอพพลิเคชัน Android Auto ล่าสุด
เสมอ เมื่อ เชื่อมต่อโทรศัพท์แอนดรอยด์กับ
ระบบในรถยนต์ ซอฟต์แวร์แอนดรอยด์และ
เวอร์ชันแอพพลิเคชัน Android Auto จะถูก
อัพเดทโดยอัตโนมัติ

. Android Auto จะแทนที่การทำงานของเครื่อง
เสียง Bluetooth® และโทรศัพท์ แฮนด์ฟรี
Bluetooth®

. เมื่อทำการตั้งค่าเส้นทางด้วยระบบนำทาง (ถ้ามี
ติดตั้ง) หากตั้งจุดหมายด้วย Android Auto
การตั้งค่าเส้นทางของระบบนำทางจะถูกยกเลิก

. เมนูโทรศัพท์และการเข้าถึงโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ
ผ่านระบบจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง) จะถูกปิดการ

Android Auto (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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ใช้งานในขณะท่ีเชื่อมต่อ Android Auto เพ่ือ
เข้าถึงโทรศัพท์ของท่าน ให้ใช้ฟังก์ชัน Talk to
Google หรือเลือกไอคอนโทรศัพท์ในหน้าจอ
เมนูหลักของ Android Auto

การตั้งค่า Android Auto เบื้องต้น
AV0NJA1-52E7591D-B45F-4A36-9262-329DFD5AAF96

ก่อนใช้งาน Android Auto จะต้องดาวน์โหลด
แอพพลิเคชัน Android Auto ลงโทรศัพท์แอน
ดรอยด์ของท่านก่อน

สำหรับการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Android
Auto โปรดดูที่เว็บไซต์ Google Play

อาจจำเป็นต้องใช้งานโทรศัพท์แอนดรอยด์ เม่ือ
เชื่อมต่อครั้งแรก

คุณลักษณะบางอย่างของ Android Auto จะไม่
สามารถใช้งานได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการเลือก เช่น การ
อนุมัติ

การใช้งาน Android Auto
AV0NJA1-D0FCADBE-7B14-4C0C-9561-B2096C501B47

ปลดล็อกหน้าจอโทรศัพท์ของท่านก่อนเชื่อมต่อ
โทรศัพท์แอนดรอยด์

1. เชื่อมต่อโทรศัพท์แอนดรอยด์เข้ากับช่องเสียบ
อุปกรณ์ USB

“ช่อง เสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus) และแจ็กเสียบ AUX
(อุปกรณ์เสริม)” (หน้า 2-6)

2. หน้าจอข้อมูลเริ่มต้นจะแสดงขึ้น ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
การ ตั้ง ค่า สัมผัส [ใช่] (Yes) เพ่ือ ใช้ งาน
Android Auto

ข้อมูล:

. ถ้าท่านไม่ต้องการให้แสดงหน้าจอข้อมูลเริ่ม
ต้นในแต่ละครั้งที่เปิดใช้งาน Android Auto
ให้เลือก (Don’t Ask Any More) บน
หน้าจอข้อมูลเริ่มต้น หน้าจอข้อมูลเริ่มต้นจะ
ไม่แสดงขึ้นในการเปิดใช้ งาน Android
Auto คร้ังถัดไป สามารถตั้ง ให้หน้าจอ
ข้อมูลเร่ิมต้นแสดงขึ้นอีกครั้งได้ในเมนูการ
ตั้งค่า Android Auto

“การตั้งค่า Android Auto” (หน้า 5-
12)

. Bluetooth® ในโทรศัพท์จะถูกเปิดโดย
อัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งาน Android Auto ให้
เปิด Bluetooth® ไว้ เพื่อใช้งานฟังก์ชัน
โทรศัพท์

. บางฟังก์ชันของ Android Auto จะไม่
สามารถ ใช้ งาน ได้ ถ้า ไม่ ไ ด้ เ ช่ือม ต่อ
Bluetooth®

3. หน้าจอเมนูหลักของ Android Auto จะแสดง
ขึ้น ขณะนี้ควรสามารถใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์
แอนดรอยด์ที่แสดงขึ้นบนหน้าจอได้แล้วโดยใช้
ระบบในรถยนต์

4. เพ่ือออกจากหน้าจอ Android Auto ให้สัมผัส
[ ] แล้วสัมผัส [กลับสู่ นิสสัน] (Return to
Nissan) บนหน้าจอ Android Auto

ข้อมูล:

. ถ้า [กลับสู่นิสสัน] (Return to Nissan) ไม่
แสดงขึ้น ให้สัมผัส [ ] อีกครั้ง

. เมื่อทำการกดปุ่ม เช่น <MENU> บนแผง
ควบคุม หรือ <MODE/OK> (ถ้ามีติดตั้ง)
บนคอพวงมาลัย หน้าจอที่สอดคล้องกับปุ่ม
จะแสดงขึ้น

5. เพื่อกลับไปยังหน้าจอ Android Auto ให้ปฏิบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

. สัมผัส [ ] บนแถบเมนู

. สัมผัส [แอพพลิเคชัน] (Apps) บนหน้าจอ
ข้อมูล แล้วสัมผัส [Android Auto]

ข้อมูล:

. ในขณะที่ เปิดใช้งาน Android Auto บนโทร
ศัพท์แอนดรอยด์ การใช้งานโทรศัพท์ เช่น การ
โทรออกหรือการรับสาย จะสามารถทำได้ผ่าน
Android Auto เท่านั้น

. จำเป็นต้องเลือกโหมด MTP ในโทรศัพท์แอน
ดรอยด์ในการตั้งค่าการถ่ายโอนข้อมูลผ่าน
อุปกรณ์ USB ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์

Condition:

5-10 ข้อมูล
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การใช้งาน Talk to Google
AV0NJA1-AD68865B-24C2-483F-BD02-E7D3E5384D38

บางฟังก์ชันบนโทรศัพท์แอนดรอยด์ของท่าน
สามารถ ควบค ุม ด้วย เสียง ได้ เ ม่ือ เปิด ใช้ งาน
Android Auto

การเปิดใช้งาน:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อ
เริ่มใช้งาน Talk to Google

. รุ่นที่มีระบบจดจำเสียง:

กด < > (ถ้ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัยค้างไว้
รุ่นที่ไม่มีระบบจดจำเสียง:

กด < > บนพวงมาลัย

. สัมผัส [ ] บนหน้าจอ Android Auto

ข้อมูล:

. กด < > (ถ้ามีติดตั้ง) หรือสัมผัส [ ] เพื่อ
จบการใช้งานด้วยเสียง

. กรุณาทำให้ห้องโดยสารมีความเงียบมากที่สุด
ปิดหน้าต่างเพื่อกำจัดเสียงดังรบกวนโดยรอบ
(เสียงการจราจร เสียงสั่นสะเทือน ฯลฯ) ซึ่ง
อาจทำให้ระบบจดจำคำสั่งเสียงไม่ถูกต้อง

. สำหรับฟังก์ชันที่สามารถใช้งานด้วยเสียงได้
โปรดดูที่เว็บไซต์ Android Auto

การใช้งานโทรศัพท์
AV0NJA1-EFF4E878-069B-4A3E-96E6-19701CFCD403

ถ้าต้องการใช้งานโทรศัพท์ของท่านในขณะท่ีเปิด
ใช้งาน Android Auto ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. สัมผัส [ ] บนหน้าจอ Android Auto
2. ใช้งานหน้าจอที่แสดงขึ้นเพื่อโทรออก ฯลฯ

Condition:

ข้อมูล 5-11
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การตั้งค่า Android Auto
AV0NJA1-EC243861-E1D2-4256-996B-13627A0E5F53

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [แอพพลิเคชัน] (Apps)
3. แบบ A:

สัมผัส [Android Auto]

แบบ B:

รายชื่ออุปกรณ์จะแสดงขึ้น

สัมผัส [ ] ที่ชื่ออุปกรณ์ Android Auto ที่ต้องการจะเปลี่ยนการตั้งค่า

รายการที่มีใช้:

รายการตั้งค่าที่มีใช้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและคุณสมบัติเฉพาะ

รายการตั้งค่า 1 รายการตั้งค่า 2 การทำงาน

[เปิดใช้งานหลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB:] (Enable after
USB Connection:)

[ทุกครั้ง] (Always) เปิดใช้งาน Android Auto โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์แอนดรอยด์กับ
ระบบในรถยนต์

[ถามก่อน] (Ask) แสดงหน้าจอข้อมูลเริ่มต้น Android Auto เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์แอนดรอยด์กับ
ระบบในรถยนต์

[ไม่ต้องการ] (Never) Android Auto จะไม่เปิดใช้งานแม้ว่าจะเชื่อมต่อโทรศัพท์แอนดรอยด์กับระบบใน
รถยนต์

[ความช่วยเหลือจากนิสสันสำหรับ Android Auto] (Nissan’s Help for Android Auto) แสดงคำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการใช้งาน Android Auto

[ลบ] (Delete) ลบโทรศัพท์แอนดรอยด์ที่ลงทะเบียนออกจากรายการ

ข้อมูล:

สามารถเข้าถึงการตั้งค่า Android Auto ได้จากหน้าจอการเชื่อมต่อด้วยเช่นกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรุ่น
“การตั้งค่าแอพพลิเคชัน (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 2-19)

Condition:

5-12 ข้อมูล



(105,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

ข้อจำกัดของระบบ Android Auto
AV0NJA1-8FE5B302-BFD6-4E24-8F49-0F52508F7E4A

สำหรับคุณลักษณะทั้งหมดของ Android Auto เพื่อ
การใช้งานที่ถูกต้อง จำเป็นต้องมีโทรศัพท์แอน
ดรอยด์ที่ รองรับ การเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์
และรูปแบบการใช้บริการข้อมูล

เมื่อใช้งาน Android Auto ความแรงในการเชื่อมต่อ
สัญญาณโทรศัพท์หรือสมรรถนะของตัวโทรศัพท์จะ
มีผลต่อสมรรถนะของระบบ ถ้าสมรรถนะของระบบ
ลดลง:

. ปลดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อโทรศัพท์อีกครั้ง

. ปิดแอพพลิเคชันทั้งหมดและรีสตาร์ท

. ปิด/เปิดโทรศัพท์ใหม่เพื่อรีสตาร์ท

ควรตรวจสอบว่าเวอร์ชันของ Android OS และ
แอพพลิเคชัน Android Auto ที่ติดตั้งลงโทรศัพท์
มือถือเป็นเวอร์ชันล่าสุด

การทำงานของ Android Auto อาจมีประสิทธิภาพ
ลดลงหรือบกพร่องได้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
กับ ระบบปฏิบัติ การ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ มีส่วนสำคัญในการสนับสนุน
ระบบที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของนิสสัน การ
เปล่ียนแปลงข้อกำหนดของรัฐอาจส่งผลต่อการใช้
งาน Android Auto ด้วยเช่นกัน

AV0NJA1-A61C11E5-4853-4AC9-A9BF-F65E9CE25B80

สามารถเข้าถึงผู้ช่วยส่วนตัว Siri Eyes Free ของ
Apple ได้จากรถยนต์ สามารถเข้าถึง Siri Eyes
Free ได้ในโหมด Siri Eyes Free เพื่อลดการเสีย
สมาธิของผู้ใช้ ในโหมดนี้ Siri Eyes Free จะ
สามารถตอบสนองต่อการควบคุมด้วยเสียงได้
หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ Apple ที่ รองรับผ่าน
Bluetooth® จะสามารถเปิดใช้งาน Siri Eyes Free
ได้โดยใช้ < > (ถ้ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัย

Siri เป็นเคร่ืองหมายการค้าท่ีได้รับการจดทะเบียน
ไว้และเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Apple
Inc. ที่ได้รับการคุ้มครองในประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่น ๆ

ข้อมูล:

. บางฟังก์ชันของ Siri Eyes Free เช่น การเปิด
แอพพลิเคชัน อาจไม่สามารถใช้งานได้ในขณะ
ขับรถ

. ควรอัพเดทอุปกรณ์ให้มีซอฟต์แวร์ เวอร์ชั่น
ล่าสุดเสมอ

. ห้องโดยสารควรเงียบมากที่สุด ปิดหน้าต่างเพื่อ
กำจัดเสียงดังรบกวนโดยรอบ (เสียงการจราจร
เสียงสั่นสะเทือน ฯลฯ) เนื่องจากอาจทำให้
ระบบจดจำคำสั่งเสียงไม่ถูกต้อง

. สำหรับฟังก์ชันที่สามารถใช้งานกับ Siri Eyes
Free ได้ โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Apple

ข้อกำหนด
AV0NJA1-BA846C8D-86D5-4A8B-B490-70A061CFB10A

Siri มีให้ใช้งานใน iPhone 4S หรือใหม่กว่า
อุปกรณ์ที่มีมาก่อน iPhone 4S จะไม่รองรับระบบ
Siri Eyes Free

โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Apple สำหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่รองรับ

ต้องเปิดใช้งาน Siri บนโทรศัพท์ กรุณาตรวจสอบ
การตั้งค่าโทรศัพท์

ถ้าอุปกรณ์มีการล็อกหน้าจอ ต้องสามารถเข้าถึง
Siri ได้จากหน้าจอที่ล็อก กรุณาตรวจสอบการตั้งค่า
โทรศัพท์

การเปิดใช้งาน SIRI EYES FREE
AV0NJA1-ECB52A61-C423-4ECF-A4DB-B9C5F8D67C32

สามารถเปิดใช้งานฟังก์ชัน Siri Eyes Free ได้โดย
ใช้ < > (ถ้ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัย

1. เชื่อมต่อ iPhone ที่เปิดใช้งาน Siri Eyes Free
แล้วกับรถยนต์

“การตั้งค่า Bluetooth®” (หน้า 2-16)

2. หลังจากมีการเชื่อมต่อ Bluetooth® แล้ว ให้กด
< > (ถ้ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัยค้างไว้ เพื่อ
เปิดใช้งานฟังก์ชัน Siri Eyes Free

SIRI EYES FREE (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:

ข้อมูล 5-13
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การใช้งาน SIRI EYES FREE
AV0NJA1-6C5993E4-3BF5-459F-9940-E6741860B7A7

1. กด < > (ถ้ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัยค้างไว้
2. พูดคำสั่งของท่านแล้วฟังการตอบกลับของ Siri

Eyes Free

หลังจากเริ่ม Siri Eyes Free ให้กด < > (ถ้ามี
ติดตั้ง) บนพวงมาลัยอีกครั้งภายในห้าวินาทีหลังจบ
การตอบกลับของ Siri Eyes Free เพื่อขยายการ
ทำงาน

Condition:

5-14 ข้อมูล
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AV0NJA1-86E86BA3-BF7E-40C4-BA2C-BCE97C60A7D2

ระบบนำทางได้รับการออกแบบมาบนพื้นฐานเพื่อ
ช่วยให้สามารถเดินทางไปยังจุดหมายเป็นสำคัญ
อย่างไรก็ตาม ผู้ขับขี่ต้องใช้ระบบด้วย
ความปลอดภัยและเหมาะสม ข้อมูลเก่ียวกับสภาพ
ถนนป้ายจราจร และการเข้าถึงบริการอาจไม่ได้เป็น
ปัจจุบันเสมอ ระบบนี้ไม่สามารถทดแทนการขับขี่ที่
ปลอดภัย เหมาะสม และถูกต้องตามกฎหมายได้

คำเตือน:

ห้ามเชื่อถือการแนะนำเส้นทางแต่เพียงอย่าง
เดียว ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าได้ทำการขับขี่
อย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายเพื่อ
หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

AV0NJA1-C5FCA318-4BBA-4D15-A857-9B542ACCC9A3

การแสดงหน้าจอระบบนำทาง
AV0NJA1-D8AC00A2-1C2D-4A70-9906-9AEEE4DB75F8

5GB0760X

เพื่อแสดงแผนที่ตำแหน่งปัจจุบันซึ่งสามารถใช้งาน
ได้ ให้กด <MENU> แล้วสัมผัส [แผนที่] (Map)
บนแถบเมนู หรือกด <MAP>

การตั้งค่าจุดหมายหรือการใช้งานระบบนำทางอื่น ๆ
สามารถทำได้จากแถบเมนูด้วยเช่นกัน

แถบเมนู
AV0NJA1-D5D4DD54-609E-45E6-8000-80EE515CBEAF

แถบเมนูที่เกี่ยวกับการใช้งานระบบนำทางจะแสดง
ขึ้นบนหน้าจอแผนที่ตำแหน่งปัจจุบัน รายการที่
แสดงขึ้นอาจแตกต่างกันตามการตั้งค่าเส้นทาง

5GB0762X

ก่อนตั้งค่าจุดหมาย

5GB0761X

หลังตั้งค่าจุดหมาย
รายการเมนู การทำงาน

[เพิ่มที่อยู่] (Add
Home)/[ไปที่
บ้าน] (Go
Home)

[เพิ่มที่อยู่] (Add Home):
หากไม่ได้มีการบันทึกตำแหน่งบ้านไว้
สามารถบันทึกตำแหน่งบ้านลงในระบบ
ได้

“การบันทึกตำแหน่งบ้านหรือที่
ทำงาน” (หน้า 6-44)

[ไปที่บ้าน] (Go Home):
เมื่อบันทึกตำแหน่งบ้านแล้ว ให้ตั้ง
ตำแหน่งบ้านเป็นจุดหมาย

“การตั้งตำแหน่งบ้านหรือที่
ทำงานเป็นจุดหมาย” (หน้า 6-
20)

[POI] (POI) ค้นหาจุดที่น่าสนใจเพื่อตั้งเป็นจุดหมาย
“การค้นหาจุดที่น่าสนใจ” (หน้า
6-22)

[จุดหมาย]
(Destination)

แสดงเมนูจุดหมาย
“การตั้งจุดหมาย” (หน้า 6-17)

[ปรับสัดส่วนให้
เล็กลง] (Zoom
Out)

ปรับสัดส่วนแผนที่ให้เล็กลง
“การเปลี่ยนสัดส่วนของแผนที่”
(หน้า 6-9)

คำเตือนเพื่อความปลอดภัย หน้าจอระบบนำทาง

Condition:

ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง) 6-3
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[ปรับสัดส่วนให้
ใหญ่ขึ้น] (Zoom
In)

ปรับสัดส่วนแผนที่ให้ใหญ่ขึ้น
“การเปลี่ยนสัดส่วนของแผนที่”
(หน้า 6-9)

[ยกเลิก]
(Cancel)

ยกเลิกการแนะนำเส้นทาง
“การยกเลิกเส้นทาง” (หน้า 6-
33)

[เส้นทาง]
(Route)

แสดงหน้าจอเมนูเส้นทาง
“เมนูเส้นทาง” (หน้า 6-30)

AV0NJA1-D4FC98C8-FC44-47CD-AB7C-DFB95B4C855A

ประเภทของแผนที่
AV0NJA1-8F144229-3732-40A7-B87E-81F06E4649A2

มุมมองของแผนที่มีสองประเภท: 2 มิติและ 3 มิติ

แผนที่ 2 มิติ (ยกเว้นสำหรับตะวันออกกลาง)
AV0NJA1-EE372FB2-4CFF-45FF-B632-64E8205D13D0

แผนที่ 2 มิติจะแสดงแผนที่ในรูปแบบสองมิติเหมือนกับแผนที่ถนน

5GB0824Xข้อมูลหน้าจอ:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

① ลูกศรและระยะทาง:
แสดงระยะทางไปยังจุดแนะนำ ถัดไปและ
ทิศทางการเลี้ยวที่จุดแนะนำ

ถ้าตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์ไม่อยู่บนถนน
ลูกศรที่แสดงทิศทางไปยังถนนที่ใกล้ที่สุดอาจ
แสดงขึ้นแทนการแสดงลูกศร/ทิศทางการ
เลี้ยวถัดไป

② ชื่อถนนถัดไป:
แสดงช่ือถนนถัดไปในระหว่างการแนะนำเส้น
ทาง

③ จุดสำคัญ:
แสดงตำแหน่งของจุดสำคัญท่ีรถยนต์จะแวะ
ผ่านก่อนที่จะมุ่งหน้าไปจุดหมายสุดท้าย
สามารถตั้งจุดสำคัญได้สูงสุด 20 จุด

④ จุดหมาย:
แสดงตำแหน่งของจุดหมายสุดท้าย

การใช้งานแผนที่

Condition:

6-4 ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง)
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⑤ ตำแหน่งที่บันทึก:
แสดงตำแหน่งที่บันทึกไว้ในสมุดที่อยู่

“การบันทึกตำแหน่ง” (หน้า 6-44)

สามารถเปลี่ยนไอคอนได้ตามความต้องการ
ของท่าน

⑥ ตัวแสดงการจำกัดความเร็ว (ถ้ามีติดตั้ง):
แสดงการจำกัดความเร็วของถนนท่ีรถกำลัง
แล่น

เมื่อความเร็วรถยนต์เกินค่าจำกัด ตัวแสดงจะ
กะพริบ

เม่ือตัวแสดงการจำกัดความเร็วไม่แสดงขึ้นใน
หน่วยที่เลือกไว้ในหน้าจอการตั้งค่าหน่วย (ถ้า
มีติดตั้ง) การจำกัดความเร็วในหน่วยที่เลือก
อาจแสดงขึ้น ด้าน ล่างตัว แสดงการ จำกัด
ความเร็ว

“การตั้งค่าหน่วย (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 2-
22)

สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับตัวแสดงการ
จำกัดความเร็วได้

“การตั้งค่าระบบนำทาง” (หน้า 6-53)

⑦ [ ]:
สัมผัสเพื่อแสดงเมนูแผนที่

“หน้าจอเมนูแผนที่” (หน้า 6-16)

⑧ ตัวแสดงช่องทางเดินรถที่แนะนำ:
เมื่อตั้งเส้นทาง ลูกศรและช่องทางเดินรถที่
แนะนำอาจแสดงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับถนน

สีน้ำเงิน: แนะนำเป็นลำดับแรก
สีขาว: แนะนำเป็นลำดับที่สอง
สีเทา: ไม่แนะนำ

⑨ ระยะทางที่เหลือจนถึงจุดหมาย:
แสดงระยะทางที่เหลือจนถึงจุดหมายหรือจุด
สำคัญโดยประมาณ ตัวแสดงน้ีจะปรากฏขึ้น
เมื่อมีการตั้งจุดหมายและเร่ิมการแนะนำเส้น
ทาง

⑩ เวลาที่เหลือ/เวลาที่จะไปถึง:
แสดงเวลาท่ีเหลือจนกว่าจะถึงจุดหมาย/จุด
สำคัญ หรือสามารถตั้งให้แสดงเวลาที่คาดว่า
จะไปถึงได้ ตัวแสดงนี้จะปรากฏข้ึนเมื่อมีการ
ตั้งจุดหมายและเริ่มการแนะนำเส้นทาง

สามารถเลือกหน้าจอเวลาที่เหลือหรือเวลาที่
จะไปถึงได้ตามความต้องการ

“การต้ังค่าเส้นทางที่ต้องการ” (หน้า 6-
34)

⑪ เส้นทางที่แนะนำ:
ปรากฏขึ้นเป็นสีน้ำเงินเข้มระหว่างการแนะนำ
เส้นทาง

⑫ ชื่อถนน:
แสดงชื่อถนนที่รถยนต์กำลังแล่นอยู่

⑬ ไอคอนรถยนต์:
แสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์และทิศทาง
ที่รถยนต์กำลังมุ่งไป

⑭ ตัวแสดงสัดส่วน:
แสดงสัดส่วนของแผนที่

⑮ ตัวแสดงสถานะการรับข้อมูลการจราจร (ถ้ามี
ติดตั้ง):

ตัวแสดง น้ีแสดง ข้ึนในสภาวะที่ สามารถ รับ
ข้อมูลการจราจรได้

สัมผัสเพื่อแสดงหน้าจอข้อมูลการจราจร
“การดู เหตุการณ์จราจรจากรายการ”
(หน้า 6-41)

[การ จราจร แบบ พรี เมียม] (PREMIUM
TRAFFIC):

แสดงข้ึนเม่ือเปิด [ใช้การจราจรแบบพรีเมียม]
(Use Premium Traffic) และ มี ข้อมูลการ
จราจร

“การตั้งค่าข้อมูลการจราจร” (หน้า 6-
43)

[TMC] (TMC) (สำหรับแถบยุโรป):
แสดงขึ้นเมื่อปิด [ใช้การจราจรแบบพรีเมียม]
(Use Premium Traffic) และ มี ข้อมูลการ
จราจร

“การตั้งค่าข้อมูลการจราจร” (หน้า 6-
43)

⑯ [ ]:
แสดงการตั้งค่าทิศทางของแผนที่
สัมผัสเพ่ือเปลี่ยนมุมมองของแผนท่ีและการ
ปรับทิศทางของแผนที่

Condition:
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“การเปลี่ยนมุมมองของแผนท่ีและการ
ปรับทิศทางของแผนที่” (หน้า 6-10)

แผนที่ 2 มิติ (สำหรับตะวันออกกลาง)
GUID-6195AF2E-E3F1-4B35-A541-FFCD4075A511

แผนที่ 2 มิติจะแสดงแผนที่ในรูปแบบสองมิติเหมือนกับแผนที่ถนน

PBB0001X
ตัวอย่าง

ตำแหน่งของไอคอนและข้อมูลที่แสดงขึ้นอาจ
แตกต่างกันตามรุ่นและคุณสมบัติเฉพาะ

ข้อมูลหน้าจอ:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

① ลูกศรและระยะทาง:
แสดงระยะทางไปยังจุดแนะนำ ถัดไปและ
ทิศทางการเลี้ยวที่จุดแนะนำ

ถ้าตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์ไม่อยู่บนถนน

ลูกศรที่แสดงทิศทางไปยังถนนที่ใกล้ที่สุดอาจ
แสดงขึ้นแทนการแสดงลูกศร/ทิศทางการ
เลี้ยวถัดไป

② ชื่อถนนถัดไป:
แสดงช่ือถนนถัดไปในระหว่างการแนะนำเส้น
ทาง

③ จุดสำคัญ:
แสดงตำแหน่งของจุดสำคัญท่ีรถยนต์จะแวะ

ผ่านก่อนที่จะมุ่งหน้าไปจุดหมายสุดท้าย
สามารถตั้งจุดสำคัญได้สูงสุด 20 จุด

④ จุดหมาย:
แสดงตำแหน่งของจุดหมายสุดท้าย

⑤ ตำแหน่งที่บันทึก:
แสดงตำแหน่งที่บันทึกไว้ในสมุดที่อยู่

“การบันทึกตำแหน่ง” (หน้า 6-44)

สามารถเปลี่ยนไอคอนได้ตามความต้องการ
ของท่าน

⑥ ตัวแสดงการจำกัดความเร็ว:
แสดงการจำกัดความเร็วของถนนท่ีรถกำลัง
แล่น

เมื่อความเร็วรถยนต์เกินค่าจำกัด ตัวแสดงจะ
กะพริบ

สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับตัวแสดงการ
จำกัดความเร็วได้

“การตั้งค่าระบบนำทาง” (หน้า 6-53)

⑦ [ ]:
สัมผัสเพื่อแสดงหน้าจอโหมดเข็มทิศ

“หน้ า จอ โหมด เข็ ม ทิ ศ ( ส ำห รั บ
ตะวันออกกลาง)” (หน้า 6-8)

⑧ [ ]:
สัมผัสเพื่อแสดงเมนูแผนที่

“หน้าจอเมนูแผนที่” (หน้า 6-16)

Condition:
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⑨ ตัวแสดงช่องทางเดินรถที่แนะนำ:
เมื่อตั้งเส้นทาง ลูกศรและช่องทางเดินรถที่
แนะนำอาจแสดงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับถนน

สีน้ำเงิน: แนะนำเป็นลำดับแรก
สีขาว: แนะนำเป็นลำดับที่สอง
สีเทา: ไม่แนะนำ

⑩ ระยะทางที่เหลือจนถึงจุดหมาย:
แสดงระยะทางโดยประมาณที่เหลือจนกว่าจะ
ถึงจุดหมายหรือจุดสำคัญ ตัวแสดงนี้จะปรากฏ
ขึ้นเมื่อมีการตั้งจุดหมายและเริ่มการแนะนำเส้น
ทาง

⑪ เวลาที่เหลือ/เวลาที่จะไปถึง:
แสดงเวลาท่ีเหลือจนกว่าจะถึงจุดหมาย/จุด
สำคัญ หรือสามารถตั้งให้แสดงเวลาที่คาดว่า
จะไปถึงได้ ตัวแสดงนี้จะปรากฏข้ึนเมื่อมีการ
ตั้งจุดหมายและเริ่มการแนะนำเส้นทาง

สามารถเลือกหน้าจอเวลาที่เหลือหรือเวลาที่
จะไปถึงได้ตามความต้องการ

“การต้ังค่าเส้นทางที่ต้องการ” (หน้า 6-
34)

⑫ เส้นทางที่แนะนำ:
ปรากฏขึ้นเป็นสีน้ำเงินเข้มระหว่างการแนะนำ
เส้นทาง

⑬ ชื่อถนน:
แสดงชื่อถนนที่รถยนต์กำลังแล่นอยู่

⑭ ไอคอนรถยนต์:
แสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์และทิศทาง
ที่รถยนต์กำลังมุ่งไป

⑮ ตัวแสดงสัดส่วน:
แสดงสัดส่วนของแผนที่

⑯ ตัวแสดงสถานะการรับข้อมูลการจราจร:
ตัวแสดง น้ีแสดง ข้ึนในสภาวะที่ สามารถ รับ
ข้อมูลการจราจรได้

สัมผัสเพื่อแสดงหน้าจอข้อมูลการจราจร
“การดู เหตุการณ์จราจรจากรายการ”
(หน้า 6-41)

[การ จราจร แบบ พรี เมียม] (PREMIUM
TRAFFIC):

แสดงข้ึนเม่ือเปิด [ใช้การจราจรแบบพรีเมียม]
(Use Premium Traffic) และ มี ข้อมูลการ
จราจร

“การตั้งค่าข้อมูลการจราจร” (หน้า 6-
43)

⑰ [ ]:
แสดงการตั้งค่าทิศทางของแผนที่
สัมผัสเพ่ือเปลี่ยนมุมมองของแผนท่ีและการ
ปรับทิศทางของแผนที่

“การเปลี่ยนมุมมองของแผนท่ีและการ
ปรับทิศทางของแผนที่” (หน้า 6-10)

แผนที่ 3 มิติ
AV0NJA1-C63CE7A8-5F3A-43AB-9739-240E40D6FC71

แผนที่ 3 มิติจะแสดงแผนที่จากมุมสูง แผนที่ 3 มิติ
จะทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจรูปภาพเส้นทาง
เนื่องจากมีมุมมองกว้าง ๆ เป็นระยะทางไกล

5GB0764X

ข้อมูล:

แผนที่ 3 มิติจะปรากฏขึ้นโดยหันทิศทางที่กำลังจะ
มุ่งไปขึ้นเสมอ

กราฟฟิกรูปตึก
AV0NJA1-D52D68EF-B8E2-45F4-A665-3D4F393E1605

กราฟฟิกรูปตึกจะถูกบันทึกไว้ในข้อมูลแผนที่สำหรับ
บางพื้นท่ี และสามารถแสดงขึ้นได้เมื่อปรับสัดส่วน
แผนที่ให้ใหญ่ขึ้น

Condition:
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5GB0765X

กราฟฟิกรูปตึก 2 มิติ

5GB0831X

กราฟฟิกรูปตึก 3 มิติ (ถ้ามีติดตั้ง)

ข้อมูล:

ในพ้ืนที่ที่กราฟฟิกรูปตึกไม่ถูกบันทึกไว้ในข้อมูล
แผนที่ แผนที่ธรรมดาจะแสดงข้ึนเมื่อปรับสัดส่วน
แผนที่ให้ใหญ่ขึ้น

หน้าจอโหมดเข็มทิศ (สำหรับตะวันออกกลาง)
GUID-4184597B-FE28-4BEB-890D-BDA3118AB6FD

PBB0002Xโหมดเข็มทิศสามารถใช้ประโยชน์ได้ในบางพื้นที่
เช่น ทะเลทรายที่ไม่มีถนน หรือพื้นท่ีที่ไม่มีข้อมูล
ในข้อมูลแผนท่ี โหมดน้ีจะช่วยให้ผู้ขับขี่ไปถึงจุด
หมายโดยการแสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์ที่
กึ่งกลางของแผนที่

สัมผัส [ ] บนหน้าจอแผนที่เพื่อสลับไปเป็น
หน้าจอโหมดเข็มทิศ

① ละติจูด/ลองจิจูดของตำแหน่งปัจจุบัน
② เวลาที่คาดว่าจะไปถึงและระยะทางไปยังจุด

สำคัญ/จุดหมาย

③ ละติจูด/ลองจิจูดของจุดสำคัญ/จุดหมาย
④ ทิศทางและระยะทางตรงไปยังจุดหมาย
⑤ เวลาที่คาดว่าจะไปถึงจุดหมาย
⑥ ตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์และทิศทางไปยัง

จุดสำคัญ/จุดหมาย

ถ้าไม่มีการตั้งจุดหมาย เฉพาะละติจูดและลองจิจูด

ของตำแหน่งปัจจุบันเท่านั้นที่จะแสดงขึ้น

ข้อมูล:

. เมื่อโหมดเข็มทิศทำงาน จะไม่มีการแนะนำเส้น
ทางให้

. สัมผัส [ลบ] (Delete) เพื่อลบข้อมูลจุดสำคัญ/
จุดหมาย เม่ือลบแล้ว ข้อมูลที่ถูกลบออกไป
แล้วจะไม่สามารถแสดงขึ้นได้อีก

. รายละเอียดของฟังก์ชันนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้

สีถนน
AV0NJA1-16035A1E-B7A3-449E-857D-82CE718C0B3B

ประเภทของถนนจะแตกต่างกันตามสี

Condition:
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ยกเว้นสำหรับประเทศเม็กซิโก:

สี ประเภทของถนน

กรอบสีเหลืองและสี
แดง

มอเตอร์เวย์

สีแดงหรือสีส้ม ถนนเส้นหลัก

สีเหลืองหรือสีขาว ถนนแคบ

สำหรับประเทศเม็กซิโก:

สี ประเภทของถนน

สีแดงเข้ม ทางหลวงพิเศษ

สีน้ำตาลอ่อน ถนนสายหลัก

สีเขียวอ่อน ถนนสายรอง

สีขาว ถนนในท้องที่

การเลื่อนแผนที่
AV0NJA1-7786F4B5-D56C-4754-9A7C-B9979A7906F1

สามารถเลื่อนแผนที่ได้โดยการใช้งานแผงสัมผัส
การเลื่อนแผนที่อาจถูกจำกัดในขณะขับขี่

การสัมผัส:

5GB0707X

เมื่อสัมผัสที่จุดบนแผนที่ ตัวระบุตำแหน่งจะแสดง
ขึ้นและตำแหน่งที่สัมผัสจะเลื่อนไปยังกึ่งกลางของ
หน้าจอ

หลังจากเลื่อนแผนท่ี ให้สัมผัส [ ] บนหน้าจอ
แผนที่ หรือกด <MAP> เพื่อแสดงหน้าจอแผนที่
ตำแหน่งปัจจุบัน
การสัมผัสค้าง:

สัมผัสทิศทางท่ีจะเคลื่อนที่ไป แผนที่จะยังคงเลื่อน
ต่อในขณะที่สัมผัสหน้าจอ

การลาก:

ลากหน้าจอเพื่อเลื่อนแผนที่

การลาก/ปัด:

ลากหรือปัดหน้าจอเพื่อเลื่อนหน้าจอแผนที่อย่าง
รวดเร็ว

ข้อมูล:

สามารถใช้งานแผนท่ีโดยการเลื่อนสวิตช์เลื่อนบน
ปุ่มควบคุมหน้าจอแสดงผล (ถ้ามีติดตั้ง) ได้อีกด้วย

การเปลี่ยนสัดส่วนของแผนที่
AV0NJA1-9DD1AE71-61BA-4F81-A0EB-6A8BF290FBF9

5GB0767X

ในการเปล่ียนสัดส่วนของแผนท่ี ให้สัมผัส [ปรับ
สัดส่วนให้เล็กลง] (Zoom Out) หรือ [ปรับสัดส่วน
ให้ใหญ่ขึ้น] (Zoom In) บนแถบเมนู

การใช้งานอื่น ๆ:
. ในขณะที่ตัวระบุตำแหน่งแสดงขึ้น สามารถ

ทำให้แถบปรับสัดส่วนแสดงขึ้นได้โดยการ
สัมผัสที่ตัวแสดงสัดส่วนบนแผนที่

การสัมผัส [ ] หรือ [ ] บนแถบปรับสัดส่วน
จะสามารถเปล่ียนสัดส่วนของแผนที่ได้ในขณะ
ที่แถบปรับสัดส่วนแสดงขึ้น

. การหมุนปุ่มหมุนกลางบนปุ่มควบคุมหน้า
จอแสดงผล (ถ้ามี ติดตั้ง) ยังทำให้สามารถ
เปลี่ยนสัดส่วนของแผนที่ได้อีกด้วย

. ก า ร ห ม ุ น < / E N T E R /
SOUND> /< /SOUND> /

Condition:
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< /OK> (ถ้ามีติดตั้ง) ยังทำให้
สามารถเปลี่ยนสัดส่วนของแผนที่ได้อีกด้วย

การปรับสัดส่วนแบบอิสระ:

การหมุน < /ENTER/SOUND>/
< /SOUND>/< /OK>
(ถ้ามีติดตั้ง) เพื่อเปลี่ยนสัดส่วนของแผนที่อาจปรับ
สัดส่วนได้ตามปกติ หรืออาจทำให้เกิดการปรับ
สัดส่วนแบบอิสระ (การปรับสัดส่วนแบบละเอียดขึ้น
ด้วยระดับที่เล็กลง) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่า

“การตั้งค่าแผนที่” (หน้า 6-12)

การเปลี่ยนสัดส่วนของแผนที่ในขณะที่
เลื่อนแผนที่

AV0NJA1-69E6D5AB-95AC-4FEB-BF8F-EAC51A8D9351

สัดส่วนของแผนที่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดย
การสัมผัสที่แผนที่โดยตรงเช่นกัน สัมผัสแผนที่เพื่อ
แสดงตัวระบุตำแหน่งก่อนที่จะทำการเปลี่ยนสัดส่วน

การหุบเข้า

5GB0246X

ในการดูพื้นที่แบบกว้างขึ้น ให้หุบหน้าจอแผนที่เข้า

การกางออก

5GB0243X

ในการดูแผนท่ีแบบละเอียด ให้กางหน้าจอแผนท่ี
ออก

ข้อมูล:

ในขณะขับขี่ การหุบเข้าและการกางออกอาจไม่
สามารถทำได้

การเปลี่ยนแผนที่
AV0NJA1-EE435B0C-944B-44A6-A02B-44DFEE72CD3F

การเปลี่ยนมุมมองของแผนที่และการปรับ
ทิศทางของแผนที่

AV0NJA1-35401E88-4D28-4449-AE8A-C5939593E4EA

สามารถเปล่ียนมุมมองของแผนที่ และการปรับ
ทิศทางของแผนที่ได้โดยการสัมผัส [ ] บน
หน้าจอแผนที่

หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นแบบหันด้านทิศเหนือขึ้น แบบ
หันทิศทางที่กำลังจะมุ่งไปข้ึน และ 3 มิติ ในแต่ละ
ครั้งที่สัมผัส [ ]

5GB0768X

แบบหันด้านทิศเหนือขึ้น

5GB0769X

แบบหันทิศทางที่กำลังจะมุ่งไปขึ้น

5GB0764X

3 มิติ

Condition:
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ข้อมูล:

. สามารถเปลี่ยนมุมมองของแผนที่ได้จาก
หน้าจอการตั้งค่ามุมมองของแผนที่

“การตั้งค่าแผนที่” (หน้า 6-12)

. มีแผนที่มุมกว้างที่จะแสดงพื้นที่แบบกว้างขึ้นใน
ทิศทางที่รถยนต์กำลังเคล่ือนที่ไปในมุมมอง
แบบหันทิศทางที่กำลังจะมุ่งไปขึ้น

“การตั้งค่าแผนที่” (หน้า 6-12)

การตั้งค่าหน้าจอที่แยกกัน
AV0NJA1-59764D97-54A7-4CDA-A1FE-D6101B420713

สามารถแสดงแผนที่สองแบบที่แตกต่างกันขึ้นบน
หน้าจอในเวลาเดียวกันได้ด้วยการตั้งค่าหน้าจอที่
แยกกัน

5GB0770X

1. สัมผัส [ ] บนหน้าจอแผนที่
2. สัมผัส [การตั้งค่าแผนที่] (Map Settings)
3. สัมผัส [มุมมองของแผนท่ีแบบคู่] (Dual Map

View)

4. เลือก [แบ่ง: แผนท่ี 2 มิติ] (Split: 2D Map)
หรือ [แบ่ง: แผนที่ 3 มิติ] (Split: 3D Map)

ข้อมูล:

สามารถเปลี่ยนการต้ังค่าบนแผนที่แบบแบ่งหน้าจอ
ที่อยู่ทางด้านซ้ายได้จากเมนูการตั้งค่าระบบนำทาง

“การตั้งค่าแผนที่” (หน้า 6-12)

Condition:
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การตั้งค่าแผนที่
AV0NJA1-1F6AA0DC-5FB8-4E2E-9C33-C843D820D840

ทำการตั้งค่ามุมมองของแผนที่จากเมนูแผนที่บนหน้าจอแบบสัมผัส

1. สัมผัส [ ] บนหน้าจอแผนที่ตำแหน่งปัจจุบัน
2. สัมผัส [การตั้งค่าแผนที่] (Map Settings)

ข้อมูล:

สามารถเข้าถึง [การตั้งค่าแผนที่] (Map Settings) ได้จาก [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
“การตั้งค่าระบบนำทาง” (หน้า 6-53)

รายการตั้งค่าที่มีใช้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและคุณสมบัติเฉพาะ

รายการเมนู การทำงาน

[มุมมองของแผนที่แบบคู่]
(Dual Map View)

[แผนที่ 2 มิติ] (2D Map) แสดงแผนที่ 2 มิติ

[แผนที่ 3 มิติ] (3D Map) แสดงแผนที่ 3 มิติ

[แบ่ง: แผนที่ 2 มิติ] (Split: 2D Map) แสดงแผนที่ 2 มิติบนหน้าจอที่แยกกันทั้งด้านซ้ายและด้านขวา สามารถดูสัดส่วนและการตั้ง
ค่าที่ต่างกันของแผนที่ 2 มิติในเวลาเดียวกันได้

[แบ่ง: แผนที่ 3 มิติ] (Split: 3D Map) แสดงแผนที่ 2 มิติบนด้านซ้ายและแผนที่ 3 มิติบนด้านขวาของหน้าจอที่แยกกัน

[ข้อมูลด้านซ้าย] (Left Side
Info)

[ทางแยก] (Intersection) แสดงมุมมองขยายของทางแยกถัดไปบนด้านซ้ายของหน้าจอในระหว่างการแนะนำเส้นทาง
“หน้าจอการแนะนำเส้นทาง” (หน้า 6-28)

[รายการเลี้ยว] (Turn List) แสดงรายการเลี้ยวบนด้านซ้ายของหน้าจอเมื่อมีการตั้งเส้นทาง
“หน้าจอการแนะนำเส้นทาง” (หน้า 6-28)

[รายงานการขับขี่] (Drive Report) แสดงรายงานการขับขี่แบบ ECO ของท่านบนด้านซ้ายของหน้าจอ
สัมผัส [ประวัติ] (History) เพื่อดูประวัติรายงานการขับขี่ สัมผัส [รีเซ็ต] (Reset) เพื่อลบการ
บันทึกที่ผ่านมา
สัมผัส [000] เพื่อสลับไปเป็นหน้าจอรายงานการขับขี่แบบ ECO แบบเต็มหน้าจอ
กด <MAP> เพื่อสลับไปเป็นหน้าจอแผนที่แบบเต็มหน้าจอ

[แผนที่แบบเต็ม] (Full Map) แสดงหน้าจอแผนที่แบบเต็มหน้าจอ

Condition:
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รายการเมนู การทำงาน

[ไอคอนแผนที่] (Map Icons) เลือกหมวดหมู่ของไอคอน POI เพื่อแสดงบนหน้าจอแผนที่
“การแสดงไอคอนแผนที่” (หน้า 6-15)

[การตั้งค่าเพิ่มเติม] (More
Settings)

[การปรับทิศทางของแผนที่] (Map Orientation) สามารถเลือกการปรับทิศทางของแผนที่ได้จาก [แบบหันด้านทิศเหนือขึ้น] (North Up) หรือ
[แบบหันทิศทางที่กำลังจะมุ่งไปขึ้น] (Heading Up) [การปรับทิศทางของแผนที่] (Map
Orientation) สามารถใช้งานได้เมื่อแผนที่ 2 มิติแสดงขึ้นเท่านั้น

[มุมกว้าง] (Long Range) ตำแหน่งของไอคอนรถยนต์จะอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางของหน้าจอเล็กน้อยเพื่อให้ดูพื้นที่ในทิศทาง
ที่กำลังเดินทางได้กว้างยิ่งขึ้น จะสามารถใช้มุมกว้างได้เมื่อมุมมองของแผนที่อยู่ในโหมด
[แบบหันทิศทางที่กำลังจะมุ่งไปขึ้น] (Heading Up) เท่านั้น

[การตั้งค่าแผนที่แบ่งหน้าจอ
ด้านซ้าย] (Left Split Map
Settings)

[การปรับทิศทางของแผนที่] (Map
Orientation)

สามารถเลือกการปรับทิศทางของแผนที่สำหรับด้านซ้ายของหน้าจอที่แยกกันได้จาก [แบบ
หันด้านทิศเหนือขึ้น] (North Up) หรือ [แบบหันทิศทางที่กำลังจะมุ่งไปขึ้น] (Heading Up)

[มุมกว้าง] (Long Range) เมื่อเปิดรายการนี้ ไอคอนตำแหน่งรถยนต์บนหน้าจอด้านซ้ายจะอยู่ต่ำกว่ากึ่งกลางของหน้าจอ
เล็กน้อยเพื่อให้สามารถดูพื้นที่ในทิศทางที่กำลังเดินทางได้กว้างยิ่งขึ้น
มุมมองแผนที่มุมกว้างจะสามารถใช้งานได้เมื่อด้านซ้ายของหน้าจอที่แยกกันอยู่ในโหมด
[แบบหันทิศทางที่กำลังจะมุ่งไปขึ้น] (Heading Up) เท่านั้น

[สัดส่วนของแผนที่] (Map Scale) ตั้งสัดส่วนของแผนที่ของหน้าจอด้านซ้าย

[หน้าจอแสดงผลเครื่องเสียงบนแผนที่] (Audio Display on Map) เปิด/ปิดข้อมูลเครื่องเสียงที่แสดงขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอแผนที่

[สีของแผนที่] (Map Colour) ตั้งค่าสีของแผนที่จาก [มาตรฐาน] (Standard) [เน้นที่ถนน] (Emphasise Roads) [เน้นที่
ข้อความ] (Emphasise Text) และ [เน้นที่การจราจร] (Emphasise Traffic) (ถ้ามีติดตั้ง)

[ขนาดตัวอักษรของแผนที่]
(Map Text Size)

[ใหญ่] (Large) ตั้งค่าขนาดตัวอักษรของข้อความที่แสดงขึ้นบนหน้าจอแผนที่

[ปานกลาง] (Medium)

[เล็ก] (Small)

Condition:

ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง) 6-13



(120,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

รายการเมนู การทำงาน

[เลือกข้อความที่แสดงขึ้นบน
แผนที่] (Select Text to
Display on Map)

[ชื่อสถานที่] (Place Names) ทำให้ชื่อสถานที่ อาคารสถานที่ และถนนแสดงขึ้นบนหน้าจอแผนที่

[ชื่ออาคารสถานที่] (Facility
Names)

[ชื่อถนน] (Road Names)

[ข้อมูลแผนที่โดยการเลื่อน] (Map Scrolling Information) สามารถตั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ถูกเลื่อนมาอยู่กึ่งกลางของตัวระบุตำแหน่งแสดงขึ้นได้
“การแสดงข้อมูลแผนที่โดยการเลื่อน” (หน้า 6-15)

[แสดงจุดติดตามเส้นทางบน
แผนที่] (Tracking Dots
Displayed on Map)

[บันทึกและแสดงจุดติดตามเส้น
ทางบนแผนที่] (Record & Show
Tracking Dots on Map)

เปิด/ปิดการแสดงจุดติดตามเส้นทาง

[ระยะทางจุดติดตามเส้นทาง]
(Tracking Dot Distance)

เลือกระยะระหว่างจุดติดตามเส้นทาง

[ลบการติดตามเส้นทางมายัง
ตำแหน่งปัจจุบัน] (Delete Track
to Current Location)

ลบจุดติดตามเส้นทางจนถึงตำแหน่งปัจจุบัน

[การปรับสัดส่วนทีละน้อยด้วยปุ่มหมุน] (Small Step Zoom with
Dial)

ตั้งค่าเปิด/ปิดฟังก์ชันการปรับสัดส่วนแบบอิสระ เมื่อเปิดการตั้งค่า จะทำให้สามารถปรับ
สัดส่วนให้เล็กลงกว่าการปรับสัดส่วนตามปกติ

[แสดงทางออกมอเตอร์เวย์ทั้งหมดบนเส้นทาง] (Show all M-way
Exits on Route)

เปิด/ปิดการแสดงข้อมูลทางออกมอเตอร์เวย์

[แสดงรายการเลี้ยวบนมอเตอร์เวย์โดยอัตโนมัติ] (Auto. Show Turn
List on M-way)

รายการเลี้ยวสามารถแสดงขึ้นได้โดยอัตโนมัติในขณะขับขี่บนมอเตอร์เวย์
“รายการเลี้ยว” (หน้า 6-29)

[แบบหันด้านทิศเหนือขึ้นเมื่อปรับสัดส่วนให้เล็กลง] (North Up
when Zoomed Out)

เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ การปรับทิศทางของแผนที่จะเปลี่ยนเป็น [แบบหันด้านทิศเหนือขึ้น]
(North Up) โดยอัตโนมัติ เมื่อเลือกสัดส่วนของแผนที่แบบกว้างที่สุด

[กลับสู่แผนที่] (Back to Map) กลับสู่แผนที่ตำแหน่งปัจจุบัน

Condition:

6-14 ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง)
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[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

การตั้งค่าข้อมูลบนแผนที่
AV0NJA1-571EE76C-6CCB-4E21-8682-A57D3A386B15

ข้อมูลบางอย่างบนแผนท่ีสามารถทำให้แสดงหรือ
ซ่อนได้

การแสดงไอคอนแผนที่
AV0NJA1-AA72987D-2743-4761-9338-7DED04C38996

แสดงไอคอนแผนที่ของจุดที่น่าสนใจบางแห่ง (เช่น
ร้านอาหาร ช่องจอดรถ ฯลฯ) บนแผนที่

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [ระบบนำทาง] (Navigation)
3. สัมผัส [การตั้งค่าแผนที่] (Map Settings)
4. สัมผัส [ไอคอนแผนที่] (Map Icons)
5. สัมผัสไอคอนท่ีต้องการ ตัวแสดงของไอคอนที่

เลือกจะสว่างขึ้น

ข้อมูล:

. นอกจากน้ียังสามารถเข้าถึง [ไอคอนแผนท่ี]
(Map Icons) จาก [ ] บนหน้าจอแผนท่ีได้
อีกด้วย

. ถ้าไอคอนของแบรนด์ได้รับการลงทะเบียนไว้
ในข้อมูลแผนที่ ไอคอนของแบรนด์จะแสดงขึ้น
บนแผนที่แทนที่ไอคอนแผนที่ทั่วไป

การแสดงข้อมูลแผนที่โดยการเลื่อน
AV0NJA1-7E953B13-E5EF-41C1-88FC-C5E9ABF8FE53

5GB0711X

สามารถตั้งให้ข้อมูลเก่ียวกับตำแหน่งที่ตั้งกึ่งกลาง
ของตัวระบุตำแหน่งแสดงขึ้นได้

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [ระบบนำทาง] (Navigation) และสัมผัส

[การตั้งค่าแผนที่] (Map Settings)

3. สัมผัส [การตั้งค่าเพิ่มเติม] (More Settings)
4. สัมผัส [ข้อมูลแผนที่ โดยการ เลื่อน] (Map

Scrolling Information)

5. สัมผัสรายการข้อมูลที่ต้องการ

รายการข้อมูลต่อไปนี้สามารถใช้งานได้

. [ไอคอนสมุดที่อยู่] (Address Book Icons)

. [ไอคอนแสดงการจราจร] (Traffic Icons)

. [ไอคอน แสดง จ ุด หมาย/ จ ุด สำคัญ]
(Destination/Waypoint Icons)

. [แสดงป๊อปอัพสำหรับ POI] (Show Pop-
Up for POIs)

. [ข้อม ูล ละติจ ูด/ ลองจิจ ูด] (Latitude/

Longitude Info)

ข้อมูล:

. เมื่อเปิดการตั้งค่า การวางตัวระบุตำแหน่งบน
ไอคอนจะทำให้แสดงข้อมูลในหน้าต่างป๊อปอัพ
จุดใด ๆ บนแผนท่ีที่มีตัวระบุตำแหน่งแสดงอยู่
จะมีข้อมูลละติจูด/ลองจิจูดแสดงขึ้นที่มุมล่าง
ซ้ายของหน้าจอแผนที่

. เม่ือ [ ] แสดงขึ้นบนหน้าต่าง ป๊อปอัพ จะ
ทำให้สามารถตั้งจุดหมายได้โดยการสัมผัส

การสัมผัส [ ] จะแสดงหน้าจอข้อมูลสถานที่

บนหน้า จอข้อมูลสถาน ท่ี ให้สัมผัส [โทร]
(Call) เพื่อโทรหาสถานที่ที่เลือกถ้าสามารถใช้
งานปุ่มได้

สัมผัส [ไปที่น่ี] (Go Here) เพ่ือตั้งตำแหน่งที่
เลือกเป็นจุดหมาย

. สัมผัส [<] หรือ [>] เพื่อเลื่อนไปยังหน้าถัดไป
หรือก่อนหน้า

ข้อมูลการจราจรบนแผนที่ (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-87AF72D4-C186-446D-B6EC-79ABDA088A25

สามารถทำให้ข้อมูลการจราจรแสดงขึ้นบนแผนที่ได้
“ข้อมูลการจราจรบนแผนที่” (หน้า 6-42)

Condition:

ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง) 6-15



(122,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

หน้าจอเมนูแผนที่
AV0NJA1-0929BEAC-F11F-4396-A760-B4D3410181E5

สัมผัส [ ] ในขณะที่ หน้า จอแผนท่ี ตำแหน่ง
ปัจจุบันหรือหน้าจอแผนที่ที่ เลื่อนแสดงขึ้น เพื่อ
แสดงเมนูที่สอดคล้องกับหน้าจอนั้น ๆ

สามารถใช้เมนูนี้เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์
ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การตั้งจุดหมาย หรือการค้นหา
จุดที่น่าสนใจในบริเวณใกล้เคียง

หน้าจอแผนที่ตำแหน่งปัจจุบัน
AV0NJA1-EA83CF78-70AB-4C26-AB1F-C95D1370CA59

5GB0712X

ถ้าสัมผัส [ ] ในขณะที่หน้าจอแผนท่ีตำแหน่ง
ปัจจุบันแสดงขึ้น ตัวเลือกต่อไปนี้จะสามารถใช้งาน
ได้

. [บันทึกตำแหน่ง] (Save Location):

บันทึกตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์ในสมุดที่อยู่
“การบันทึกตำแหน่งโดยการเลื่อนแผนที่”
(หน้า 6-45)

. [จุดที่น่าสนใจ] (Points of Interest):

ค้นหาจุดที่น่าสนใจและตั้งเป็นจุดหมาย
“การค้นหาจุดที่น่าสนใจ” (หน้า 6-22)

. [การตั้งค่าแผนที่] (Map Settings):

สามารถเปลี่ยนการตั้งค่ามุมมองของแผนที่ได้
“การตั้งค่าแผนที่” (หน้า 6-12)

. [ไอคอนแผนที่] (Map Icons):

สามารถทำให้ไอคอนแผนที่แสดงข้ึนหรือซ่อน
ได้ตามประเภท

“การแสดงไอคอนแผนที่” (หน้า 6-15)

. [การตั้งค่าข้อมูลการจราจร] (Traffic Info
Settings) (ถ้ามีติดตั้ง):

ตั้งค่าฟังก์ชันต่าง ๆ ของข้อมูลการจราจร
“การตั้งค่าข้อมูลการจราจร” (หน้า 6-43)

. [ยกเลิกเส้นทาง] (Cancel Route):

ลบจุดหมายและจุดสำคัญปัจจุบัน
“การยกเลิกเส้นทาง” (หน้า 6-33)

หน้าจอแผนที่ตำแหน่งที่เลื่อน
AV0NJA1-A63AF447-9FDA-4980-AA8F-A277E7E58E1F

5GB0806X

ถ้าสัมผัส [ ] ในขณะที่เลื่อนแผนที่ ตัวเลือก
ต่อไปนี้จะสามารถใช้งานได้

. [จุดหมายใหม่] (New Dest.):

ตั้งตำแหน่งบนแผนที่ที่ตัวระบุตำแหน่งชี้อยู่เป็น
จุดหมายใหม่

“การตั้งจุดบนแผนที่” (หน้า 6-25)

. [เพิ่มไปยังเส้นทาง] (Add to Route):

เพ่ิมตำแหน่งบนแผนท่ีที่ตัวระบุตำแหน่งชี้อยู่
เป็นจุดหมายหรือจุดสำคัญไปยังเส้นทางที่ตั้ง
ไว้แล้ว

“การตั้งจุดหมายหรือจุดสำคัญ” (หน้า 6-
37)

. [POI ใกล้เคียง] (Nearby POIs):

ค้นหาจุดที่ น่า สนใจที่ อย ู่ ใกล้ กับ ตำแหน่ง
ปัจจุบันของรถยนต์

“การค้นหาจุดที่น่าสนใจ” (หน้า 6-22)

. [บันทึกตำแหน่ง] (Save Location):

บันทึกตำแหน่งบนแผนที่ท่ีตัวระบุตำแหน่งชี้อยู่
ลงในสมุดที่อยู่

“การบันทึกตำแหน่งโดยการเลื่อนแผนที่”
(หน้า 6-45)

. [ลบ] (Delete):

ลบตำแหน่งหรือจุดหมาย (จุดสำคัญ) ท่ีบันทึก
ไว้ เมื่อชี้ตัวระบุตำแหน่งที่ไอคอน

“การลบรายการบนแผนท่ีทีละรายการ”
(หน้า 6-52)

Condition:

6-16 ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง)



(123,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

AV0NJA1-501A39C4-2FAD-451F-B110-26D6B2F785A4

ระบบจะให้การแนะนำเส้นทางเมื่อมีการตั้งจุดหมาย

การใช้งานทั่วไป
AV0NJA1-F50ACAED-A068-494D-AA64-CD603677AFC9

การแสดงเมนูการตั้งจุดหมาย
AV0NJA1-B2EBC8BC-3B61-48B8-A7CB-A84B9994A079

มีหลากหลายวิธีที่สามารถนำมาใช้ในการตั้งจุด
หมายได้ เลือกวิธีที่ต้องการเพื่อค้นหาและตั้งจุด
หมาย

5GB0807X

ตัวอย่าง
ก ด <MA P> แ ล้ ว สั ม ผั ส [ จ ุ ด ห ม า ย ]
(Destination) บนแถบเมนู

วิธีการตั้งจุดหมายที่ใช้ได้จะแตกต่างกันตามรุ่นและ
คุณสมบัติเฉพาะ รายการที่แสดงข้ึนบนหน้าจออาจ
ไม่ทำงานตามสภาวะต่าง ๆ

วิธีการตั้งจุดหมายที่ใช้ได้:

รายการตั้งค่า การทำงาน

[ป้อน POI/ที่อยู่] (Enter POI / Address) ค้นหาจุดหมายโดยการป้อนชื่อที่อยู่หรือชื่อ POI
“การค้นหาด้วยคำ” (หน้า 6-20)

[ไปที่บ้าน] (Go Home) ค้นหาเส้นทางจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังตำแหน่งบ้านที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้
“การตั้งตำแหน่งบ้านหรือที่ทำงานเป็นจุดหมาย” (หน้า 6-20)

การตั้งจุดหมาย

Condition:

ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง) 6-17



(124,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

[ที่อยู่ถนน] (Street Address) ค้นหาจุดหมายด้วยที่อยู่
“การค้นหาที่อยู่ (ยกเว้นสำหรับประเทศเม็กซิโกและประเทศไทย)” (หน้า 6-21)
“การค้นหาที่อยู่ (สำหรับประเทศเม็กซิโกและประเทศไทย)” (หน้า 6-21)

[จุดที่น่าสนใจ] (Points of Interest) ค้นหาจุดหมายจากหมวดหมู่ต่าง ๆ
“การค้นหาจุดที่น่าสนใจ” (หน้า 6-22)

[จุดหมายก่อนหน้า] (Previous Destinations) ค้นหาจุดหมายจากจุดหมายและจุดเริ่มต้นก่อนหน้านี้
“การค้นหาจากจุดหมายก่อนหน้า” (หน้า 6-23)

[ไปที่ทำงาน] (Go to Work) ค้นหาเส้นทางจากตำแหน่งปัจจุบันไปยังตำแหน่งที่ทำงานที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้
“การตั้งตำแหน่งบ้านหรือที่ทำงานเป็นจุดหมาย” (หน้า 6-20)

[สมุดที่อยู่] (Address Book) ค้นหาจุดหมายจากสมุดที่อยู่ของรถยนต์
“การค้นหาจากสมุดที่อยู่” (หน้า 6-23)

[ใจกลางเมือง] (City Centre) ตั้งใจกลางเมืองเป็นจุดหมาย
“การระบุใจกลางเมืองเป็นจุดหมาย (สำหรับประเทศเม็กซิโก)” (หน้า 6-24)

[ทางแยก] (Intersection) ตั้งทางแยกเป็นจุดหมาย
“การตั้งทางแยก (สำหรับประเทศเม็กซิโก)” (หน้า 6-24)

[หมายเลขโทรศัพท์] (Phone Number) ค้นหาจุดที่น่าสนใจด้วยหมายเลขโทรศัพท์
“การตั้งด้วยหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 6-25)

[เส้นทางที่บันทึก] (Saved Routes) ตั้งเส้นทางจากข้อมูลเส้นทางที่บันทึกไว้
“การตั้งจากเส้นทางที่บันทึก” (หน้า 6-25)

[โดยแผนที่] (By Map) ค้นหาจุดหมายด้วยแผนที่
“การตั้งจุดบนแผนที่” (หน้า 6-25)

[SXM Travel Link] ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้นอกประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาได้

[ละติจูด/ลองจิจูด] (Latitude/Longitude) ตั้งจุดหมายจากละติจูดและลองจิจูด
“การตั้งด้วยละติจูด/ลองจิจูด” (หน้า 6-26)

[Door-to-Door Navigation] เปิด/ปิด Door-to-Door Navigation
“การใช้ Door-to-Door Navigation (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 6-26)

Condition:

6-18 ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง)



(125,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

ข้อมูล:

. หลังจากการตั้งจุดหมาย จะสามารถปรับตั้งตำแหน่งของจุดหมายและบันทึกตำแหน่งดังกล่าวลงในสมุดที่อยู่ ฯลฯ ได้
“ตัวเลือกก่อนเริ่มการแนะนำเส้นทาง” (หน้า 6-27)

. สามารถลบจุดหมายได้
“การยกเลิกเส้นทาง” (หน้า 6-33)

Condition:

ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง) 6-19



(126,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

การค้นหาด้วยคำ
AV0NJA1-E261FFFD-3EE1-4472-A545-8EB5D1BB81FF

สามารถค้นหาตำแหน่งหรืออาคารสถานที่ได้โดย
การป้อนชื่อจุดหมาย (POI) หรือที่อยู่

1. กด <MAP>
2. สัมผัส [จุดหมาย] (Destination) บนแถบเมนู
3. สัมผัส [ป้อน POI/ ท่ี อย ู่ ] (Enter POI /

Address)

4. ป้อนชื่อ POI หรือที่อยู่ หลังจากเสร็จสิ้น ให้
สัมผัส [รายการ] (List) ผลการค้นหาจะแสดง
ขึ้นในรายการ

ข้อมูล:

. ในการแสดงผลการค้นหาของชื่อ POI ให้
สัมผัส [ ]

ในการแสดงผลการค้นหาของที่ อยู่ ให้
สัมผัส [ ]

. ในขณะที่ป้อนช่ืออาคารสถานที่ ตัวเลือกที่
ใกล้เคียงจะแสดงขึ้นบนหน้าจอการป้อน
สามารถเลื่อนรายการได้ด้วยการสัมผัส [<]
หรือ [>]

. สัมผัส [ตัวเลือก] (Option) เพื่อเรียงหรือลด
การแสดงผล

5. สัมผัสจุดหมายที่ต้องการจากรายการ
6. เส้นทางทั้งหมดจะแสดง ข้ึน สัมผัส [เริ่ม]

(Start) เพื่อเริ่มการแนะนำเส้นทาง

การค้นหาออนไลน์ (ถ้ามีติดตั้ง)
AV0NJA1-D2AAA169-87A7-4617-8B83-C6A9C126CE91

เมื่อเชื่อมต่อรถยนต์ของท่านกับเครือข่าย Wi-Fi
การค้นหาออนไลน์จะทำให้สามารถค้นหาตำแหน่ง
ได้โดยการพิจารณาจากข้อมูลล่าสุดผ่านเครือข่าย
ออนไลน์

1. กด <MAP>
2. สัมผัส [จุดหมาย] (Destination) บนแถบเมนู
3. สัมผัส [ป้อน POI/ ท่ี อย ู่ ] (Enter POI /

Address)

4. ป้อนชื่อ POI หรือที่อยู่ หลังจากเสร็จสิ้น ให้
สัมผัส [รายการ] (List) ผลการค้นหาจะแสดง
ขึ้นในรายการ

5. สัมผัส [ตัวเลือก] (Option)
6. สัมผัส [ออนไลน์] (Online) ตัวแสดงจะสว่าง

ขึ้น

7. ระบบจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายออนไลน์
8. ผลการค้นหาที่อัพเดทจะแสดงขึ้น

ข้อมูล:

สามารถใช้การค้นหาออนไลน์ได้เมื่อเชื่อมต่อ
สมา ร์ท โฟน ที่ เ ปิ ด ใ ช้ งาน Door - to -Door
Navigation (ถ้ามีติดตั้ง) กับรถยนต์ ทั้งนี้อาจมีการ
เรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหากเม่ือใช้ Door-to-
Door Navigation

“การใช้ Door-to-Door Navigation (ถ้ามี
ติดตั้ง)” (หน้า 6-26)

การตั้งตำแหน่งบ้านหรือที่ทำงานเป็นจุด
หมาย

AV0NJA1-EFD628DF-FD10-4DDD-BDF4-340E595F2B4E

สามารถตั้งตำแหน่งบ้านหรือที่ทำงานเป็นจุดหมาย
ได้ทันทีหากมีการบันทึกตำแหน่งดังกล่าวไว้
ล่วงหน้า

1. กด <MAP>
2. สัมผัส [จุดหมาย] (Destination) บนแถบเมนู
3. สัมผัส [ไปที่ บ้าน] (Go Home) หรือ [ไปที่

ทำงาน] (Go to Work)

ข้อมูล:

ถ้ายังไม่มีการบันทึกตำแหน่งบ้านหรือที่ทำงาน
ไว้ ระบบจะแสดงข้อความว่าต้องการจะบันทึก
ตำแหน่งบ้านหรือที่ทำงานหรือไม่ สัมผัส [ใช่]
(Yes) เพื่อบันทึกตำแหน่งบ้านหรือที่ทำงาน

“การบันทึกตำแหน่งบ้านหรือที่ทำงาน”
(หน้า 6-44)

4. เส้นทางทั้งหมดจะแสดง ข้ึน สัมผัส [เริ่ม]
(Start) เพื่อเริ่มการแนะนำเส้นทาง

ข้อมูล:

สามารถเลือก [ไปที่บ้าน] (Go Home) ได้จากแถบ
เมนู

Condition:

6-20 ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง)



(127,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

การค้นหาที่อยู่ (ยกเว้นสำหรับประเทศ
เม็กซิโกและประเทศไทย)

AV0NJA1-E974693C-B055-4844-9B8F-849E0623EC34

ระบบรองรับการค้นหาจุดหมายด้วยที่อยู่

1. กด <MAP>
2. สัมผัส [จุดหมาย] (Destination) บนแถบเมนู
3. สัมผัส [ที่อยู่ถนน] (Street Address)

5GB0773X

4. ป้อนที่อยู่ถนน
. สัมผัส [ประเทศ] (Country) เพื่อเลือกชื่อ

ประเทศ

. สัมผัส [รหัสไปรษณีย์หรือเมือง] (Postcode
or City) เพ่ือ ป้อนรหัสไปรษณีย์หรือ ช่ือ
เมือง ถ้า ไม่มี ชื่อ เมือง ให้ สัมผัส [เมือง
ทั้งหมด] (All Cities)

. สัมผัส [ถนน] (Street) เพื่อป้อนชื่อถนน

หลังจากเสร็จสิ้น ให้สัมผัส [รายการ] (List)
รายชื่อถนนจะแสดงขึ้น

. สัมผัส [บ้านเลขที่] (House Number) เพื่อ
ป้อนบ้านเลขที่ ถ้าไม่มีบ้านเลขท่ี ให้สัมผัส
[ไม่มีบ้านเลขที่ #] (No House #)

. สัมผัส [ทางแยก] (Intersection) เพื่อป้อน
ทางแยก

ข้อมูล:

. ในขณะที่ป้อนข้อมูล คำที่ใกล้เคียงจะแสดง
ขึ้นบนหน้าจอการป้อน สามารถเลื่อนราย
การได้ด้วยการสัมผัส [<] หรือ [>]

. สัมผัส [5 เมืองล่าสุด] (Last 5 Cities) เพื่อ
แสดง 5 เมืองล่าสุดที่ตั้งเป็นจุดหมาย

5. หลังจากป้อนที่อยู่ ให้สัมผัส [ตกลง] (OK)
6. เส้นทางทั้งหมดจะแสดง ข้ึน สัมผัส [เริ่ม]

(Start) เพื่อเริ่มการแนะนำเส้นทาง

การค้นหาที่อยู่ (สำหรับประเทศเม็กซิโก
และประเทศไทย)

GUID-6B7CBBA8-C7E7-44DF-9AE0-FC7050B3DBC7

ระบบรองรับการค้นหาจุดหมายด้วยที่อยู่

1. กด <MAP>
2. สัมผัส [จุดหมาย] (Destination) บนแถบเมนู
3. สัมผัส [ที่อยู่ถนน] (Street Address)

5GB0717X

4. ป้อนที่อยู่ถนน
. สัมผัส [รัฐ/จังหวัด] (State/Province) เพื่อ

ป้อนชื่อรัฐหรือจังหวัด

. สัมผัส [บ้านเลขที่และถนน] (House No. &
Street) เพื่อป้อนบ้านเลขที่และชื่อถนน ถ้า
ไม่มีบ้านเลขที่ ให้สัมผัส [ไม่มีบ้านเลขที่
#] (No House #)

หลังจากเสร็จสิ้น ให้สัมผัส [รายการ] (List)
รายชื่อถนนจะแสดงขึ้น

. สัมผัส [เมือง] (City) เพื่อป้อนชื่อเมือง

ข้อมูล:

. ในขณะที่ป้อนข้อมูล คำที่ใกล้เคียงจะแสดง
ขึ้นบนหน้าจอการป้อน สามารถเลื่อนราย
การได้ด้วยการสัมผัส [<] หรือ [>]

. สัมผัส [5 เมืองล่าสุด] (Last 5 Cities) เพื่อ
แสดง 5 เมืองล่าสุดที่ตั้งเป็นจุดหมาย

5. เส้นทางทั้งหมดจะแสดง ข้ึน สัมผัส [เริ่ม]
(Start) เพื่อเริ่มการแนะนำเส้นทาง

Condition:

ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง) 6-21



(128,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

การค้นหาจุดที่น่าสนใจ
AV0NJA1-E537C75F-F389-4D0C-BDC4-80E087FFBD4F

สามารถค้นหาอาคารสถานที่ด้วยชื่อหรือด้วยหมวด
หมู่ได้ ระบุภูมิภาคและเมืองของจุดหมายเพ่ือการ
ค้นหาที่เร็วขึ้น

หมายเหตุ:

ตำแหน่งและเวลาทำการของอาคารสถานที่อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ
ไม่ระบุอยู่ในข้อมูลแผนที่ ควรทำการตรวจสอบ
ข้อมูลนี้อีกคร้ังก่อนเดินทางไปยังศูนย์บริการ
ฉุกเฉินเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือฉุกเฉินอย่าง
เหมาะสมเมื่อถึงจุดหมาย
นอกจากนี้ จะมีข้อความยืนยันปรากฏขึ้นบน
หน้าจอระบบนำทางอีกด้วย ให้ทำตาม
คำแนะนำท่ีแสดงข้ึนและตรวจสอบรายการที่
จำเป็น

การค้นหาจุดที่น่าสนใจด้วยชื่อ
AV0NJA1-42622348-4B68-4A78-9240-986407C6723B

1. กด <MAP>
2. สัมผัส [POI] (POI) บนแถบเมนู
3. สัมผัส [สะกดชื่อ] (Spell Name) หน้าจอการ

ป้อนตัวอักษรจะแสดงขึ้น

ข้อมูล:

เมื่อ มีการตั้ง เส้นทาง ให้สัมผัส [จุดหมาย]
(Destination) บนแถบเมนู และเลือก [จุดที่น่า
สนใจ] (Points of Interest) เพื่อเลือก [สะกด

ชื่อ] (Spell Name)
4. ป้อนชื่ออาคารสถานที่ที่เป็นจุดหมาย หลังจาก

เสร็จสิ้น ให้สัมผัส [รายการ] (List) หน้าจอราย
การจะแสดงขึ้น

ข้อมูล:

. ในขณะที่ป้อนช่ืออาคารสถานท่ี ตัวเลือกที่
ใกล้เคียงจะแสดงขึ้นบนหน้าจอการป้อน
สามารถเล่ือนเพื่อเลือกรายการได้ด้วยการ
สัมผัส [<] หรือ [>]

. ในการค้นหา POI ด้วยคำตั้งแต่สองคำขึ้นไป
ให้สัมผัส [เว้นวรรค] (Space) เพื่อเว้นวรรค
ระหว่างคำ

สามารถขอรับข้อมูลล่าสุดได้โดยการสัมผัส
[ออนไลน์] (Online) (ถ้ามีติดตั้ง) โดยใช้เครือ
ข่าย Wi-Fi (ถ้ามีติดตั้ง) ที่สามารถใช้งานได้

“การค้นหาออนไลน์ (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า
6-20)

สามารถใช้งานฟังก์ชันเสริมต่อไปน้ีได้โดยการ
สัมผัส [ตัวเลือก] (Option) บนรายการ

. [บนเส้นทาง] (Along Route):

ถ้ามีการตั้งเส้นทางไว้แล้ว ระบบจะแสดง
อาคารสถานที่ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางเท่านั้น

. [ใกล้กับจุดหมาย] (Near Destination):

เมื่อมีการตั้งเส้นทาง จะมีรายการ POI มาก

ถึง 100 รายการถูกจัดลำดับไว้บนระยะทาง
จากจุดหมาย

. [เลือกเมือง] (Select a City):

ลดรายการลงโดยการระบุเมือง

. [ใกล้กับตำแหน่งปัจจุบัน] (Near Current
Location):

เมื่อมีการตั้งเส้นทาง จะมีรายการ POI มาก
ถึง 100 รายการถูกจัดลำดับไว้บนระยะทาง
จากตำแหน่งปัจจุบัน

. [เรียง] (Sort):

สามารถเรียงรายการโดย [โดยระยะทาง]
(By Distance) หรือ [โดยชื่อ] (By Name)
ได้

5. สัมผัสอาคารสถานท่ีที่เป็นจุดหมายที่ต้องการ
จากรายการ

6. เส้นทางทั้งหมดจะแสดง ข้ึน สัมผัส [เริ่ม]
(Start) เพื่อเริ่มการแนะนำเส้นทาง

ข้อมูล:

หลังจากการตั้งจุดหมาย จะสามารถปรับตั้งตำแหน่ง
ของจุดหมายและบันทึกตำแหน่งดังกล่าวลงใน
ตำแหน่งที่บันทึกไว้ ฯลฯ ได้

“ตัวเลือกก่อนเร่ิมการแนะนำเส้นทาง” (หน้า
6-27)

Condition:

6-22 ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง)



(129,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

การค้นหาจุดที่น่าสนใจด้วยหมวดหมู่
AV0NJA1-351BE659-0AB9-473A-AC1A-38ABCADA93D6

1. กด <MAP>
2. สัมผัส [POI] (POI) บนแถบเมนู
3. สัมผัส [หมวดหมู่ทั้งหมด] (All Categories)
4. สัมผัสหมวดหมู่ที่ต้องการ รายการอาคาร

สถานที่จะแสดงขึ้น

5GB0775X

ตัวอย่าง

ข้อมูล:

ถ้าหมวดหมู่ที่ เลือกมีหมวดย่อย รายการจะ
แสดงขึ้น เลือกหมวดย่อยที่ต้องการ
สามารถลงทะเบียนหมวดหมู่ POI ที่ใช้บ่อยได้
ในเมนูจุดที่น่าสนใจ

“การปรับแต่ง POI” (หน้า 6-23)
5. สัมผัส [ตัวเลือก] (Option) เพื่อลดรายการลง

เรียงรายการ หรือรีเฟรชรายการใหม่
“การค้นหาจุดที่น่าสนใจด้วยชื่อ” (หน้า
6-22)

สามารถขอรับข้อมูลล่าสุดได้โดยการสัมผัส
[ออนไลน์] (Online) (ถ้ามีติดตั้ง) โดยใช้เครือ

ข่าย Wi-Fi (ถ้ามีติดตั้ง) ที่สามารถใช้งานได้
“การค้นหาออนไลน์ (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า
6-20)

6. สัมผัสอาคารสถานที่ที่เป็นจุดหมายที่ต้องการ
จากรายการ

7. เส้นทางทั้งหมดจะแสดง ข้ึน สัมผัส [เริ่ม]
(Start) เพื่อเริ่มการแนะนำเส้นทาง

การปรับแต่ง POI
AV0NJA1-E1E635F3-5CB1-44EF-9341-C498E461FE2C

สามารถปรับแต่งหมวดหมู่ POI ที่แสดงข้ึนในเมนู
จุดที่น่าสนใจได้

1. กด <MAP>
2. สัมผัส [POI] (POI) บนแถบเมนู
3. สัมผัส [ปรับแต่ง POI] (Customise POIs)
4. สัมผัสหมายเลขรายการที่จะปรับแต่ง
5. สัมผัสหมวดหมู่ POI ที่ต้องการ หมวดหมู่ POI

ที่เลือกจะแสดงขึ้นในเมนูจุดที่น่าสนใจ

การค้นหาจากจุดหมายก่อนหน้า
AV0NJA1-CCA4B30F-6D42-498B-97B8-C74AE29C5414

สามารถตั้งจุดหมายก่อนหน้าหรือจุดเริ่มต้นก่อนหน้า
เป็นจุดหมายได้

จุดหมายก่อนหน้าจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติได้
สูงสุด 100 จุดหมาย ถ้าจำนวนของจุดหมายก่อน
หน้าเกินกว่า 100 จุดหมาย จุดหมายที่เก่าที่สุดจะ
ถูกลบออกและจุดหมายใหม่จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติ

1. กด <MAP>

2. สัมผัส [จุดหมาย] (Destination) บนแถบเมนู
3. สัม ผัส [จ ุด หมาย ก่อน หน้า] (Prev ious

Destinations) หน้าจอรายการจะแสดงขึ้น

4. สัมผัสจุดหมายก่อนหน้าหรือจุดเริ่มต้นก่อนหน้า
จากรายการ

5. เส้นทางทั้งหมดจะแสดง ข้ึน สัมผัส [เริ่ม]
(Start) เพื่อเริ่มการแนะนำเส้นทาง

การค้นหาจากสมุดที่อยู่
AV0NJA1-4C7DF925-9404-4CBE-A2DD-E3DD6D9BAF0B

สามารถบันทึกตำแหน่งที่ไปบ่อยไว้ในสมุดที่อยู่และ
นำกลับมาตั้งเป็นจุดหมายใหม่ได้

“การบันทึกตำแหน่ง” (หน้า 6-44)

1. กด <MAP>
2. สัมผัส [จุดหมาย] (Destination) บนแถบเมนู
3. สัมผัส [สมุดที่อยู่] (Address Book)

5GB0720X

4. สัมผัสตำแหน่งที่ต้องการจากรายการ

Condition:

ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง) 6-23



(130,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

ข้อมูล:

. สัมผัส [เพิ่มใหม่] (Add New) เพื่อเพิ่ม
ตำแหน่งใหม่

. สัมผัส [ ] เพื่อแก้ไขเส้นทางที่บันทึก
“การแก้ไขตำแหน่งท่ีบันทึก” (หน้า
6-47)

. การเลือก [เรียง] (Sort) จะเป็นการแสดง
รายการฟังก์ชันการจัดเรียงต่าง ๆ

— [เรียงโดยตัวเลข] (Sort by Number):

รายการสมุดที่อยู่จะแสดงขึ้นโดยเรียงลำดับ
ตัวเลขจากน้อยไปมาก

— [เรียงโดยชื่อ] (Sort by Name):

รายการสมุดที่อยู่จะแสดงขึ้นโดยเรียงลำดับ
ตามตัวอักษร

— [เรียงโดยไอคอน] (Sort by Icon):

เมื่อเลือกที่ไอคอนใด ๆ รายการที่แสดงขึ้น
จะมีเพียงรายการสมุดที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ
ไอคอนดังกล่าวเท่านั้น

— [เรียงโดยกลุ่ม] (Sort by Group):

เม่ือเลือกที่กลุ่มใด ๆ (ครอบครัว เพ่ือน สัน
ทนาการ ฯลฯ) กลุ่มที่เลือกจะแสดงขึ้นที่
ด้านบนสุดของรายการ

5. เส้นทางทั้งหมดจะแสดง ข้ึน สัมผัส [เริ่ม]
(Start) เพื่อเริ่มการแนะนำเส้นทาง

การระบุใจกลางเมืองเป็นจุดหมาย
(สำหรับประเทศเม็กซิโก)

GUID-F66ED4F3-E5FB-43C5-B22B-9E20CA4D77D7

สามารถระบุใจกลางเมืองเป็นจุดหมายได้

1. กด <MAP>
2. สัมผัส [จุดหมาย] (Destination) บนแถบเมนู
3. สัมผัส [ใจกลางเมือง] (City Center) หน้าจอ

การป้อนตัวอักษรจะแสดงขึ้น

4. ป้อนชื่อเมืองและสัมผัส [รายการ] (List)
หน้าจอรายการจะแสดงขึ้น

ข้อมูล:

. ในขณะที่ป้อนข้อมูล คำที่ใกล้เคียงจะแสดง
ขึ้นบนหน้าจอการป้อน สามารถเลื่อนราย
การได้ด้วยการสัมผัส [<] หรือ [>]

. สัมผัส [5 เมืองล่าสุด] (Last 5 Cities) เพื่อ
แสดง 5 เมืองล่าสุดที่ตั้งเป็นจุดหมาย

5. สัมผัสจุดหมายที่ต้องการจากรายการ
6. เส้นทางทั้งหมดจะแสดง ข้ึน สัมผัส [เริ่ม]

(Start) เพื่อเริ่มการแนะนำเส้นทาง

การตั้งทางแยก (สำหรับประเทศเม็กซิโก)
GUID-242C55C6-B2B1-4B33-874C-6A2EF236EBF2

สามารถตั้งทางแยกของถนนสองเส้นใด ๆ ก็ตาม
เป็นจุดหมายได้ และให้ระบบคำนวณเส้นทาง

1. กด <MAP>
2. สัมผัส [จุดหมาย] (Destination) บนแถบเมนู
3. สัมผัส [ทางแยก] (Intersection) หน้าจอทาง

แยกจะแสดงขึ้น

5GB0721X

4. ป้อนทางแยก
. สัมผัส [รัฐ/จังหวัด] (State/Province) เพื่อ

ป้อนชื่อรัฐหรือจังหวัด

. สัมผัส [เมือง] (City) เพื่อป้อนชื่อเมือง

. สัมผัส [ถนนสายที่ 1] (1st Street) เพื่อ
ป้อนช่ือถนนสายแรก หลังจากเสร็จสิ้น ให้
สัมผัส [รายการ] (List) หน้าจอรายการจะ
แสดงขึ้น เลือกชื่อถนนที่ต้องการ

. หลังจากป้อนข้อมูลถนนสายแรกแล้ว ให้
สัมผัส [ถนนสายที่ 2] (2nd Street) เพ่ือ
ป้อนชื่อถนนสายที่สอง หลังจากเสร็จสิ้น ให้
สัมผัส [รายการ] (List) หน้าจอรายการจะ

Condition:

6-24 ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง)



(131,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

แสดงขึ้น เลือกชื่อถนนที่ต้องการ

5. สัมผัส [ตกลง] (OK)
6. เส้นทางทั้งหมดจะแสดง ข้ึน สัมผัส [เริ่ม]

(Start) เพื่อเริ่มการแนะนำเส้นทาง

การตั้งด้วยหมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี
ติดตั้ง)

GUID-245E24DC-6C7B-4772-A3CC-7322C00EE9BC

ถ้ามีการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ของอาคาร
สถานท่ีไว้ในข้อมูลแผนที่แล้ว จะทำให้สามารถ
ค้นหาอาคารสถานที่ ได้โดยการ ป้อนหมายเลข
โทรศัพท์

ข้อมูล:

. ถ้ารหัสพื้นท่ีของหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไม่มี
อยู่ในข้อมูลแผนที่ ระบบจะไม่สามารถค้นหา
ตำแหน่งได้

. หมายเลขโทรศัพท์สามารถใช้ในการค้นหาได้
เพียงตำแหน่งที่ มีอยู่ในฐานข้อมูลของข้อมูล
แผนที่เท่านั้น หมายเลขโทรศัพท์ที่พักอาศัยจะ
ไม่สามารถใช้ค้นหาตำแหน่งได้

1. กด <MAP>
2. สัมผัส [จุดหมาย] (Destination) บนแถบเมนู
3. สั มผั ส [หมาย เลข โทร ศัพ ท์ ] ( Phone

Number) หน้าจอการป้อนหมายเลขโทรศัพท์
จะแสดงขึ้น

4. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์พร้อมรหัสพื้นที่
หลังจากเสร็จสิ้น ให้สัมผัส [ตกลง] (OK)

5. เส้นทางทั้งหมดจะแสดง ข้ึน สัมผัส [เริ่ม]
(Start) เพื่อเริ่มการแนะนำเส้นทาง

ข้อมูล:

ถ้ามีตำแหน่งที่ลงทะเบียนไว้กับหมายเลขโทรศัพท์
มากกว่าหนึ่งตำแหน่ง หน้าจอรายการจะแสดงข้ึน
สัมผัสรายการเพื่อเลือกตำแหน่งที่ต้องการ

การตั้งจากเส้นทางที่บันทึก
AV0NJA1-174315DE-CFE8-4311-94E7-67FE9F3D0C92

สามารถเลือกเส้นทางที่ต้องการจากเส้นทางที่
บันทึกได้

1. กด <MAP>
2. สัมผัส [จุดหมาย] (Destination) บนแถบเมนู
3. สัมผัส [เส้นทางที่บันทึก] (Saved Routes)

หน้าจอรายการจะแสดงขึ้น

4. สัมผัสเส้นทางที่ต้องการจากรายการ

5GB0808X

5. เส้นทางทั้งหมดจะแสดง ข้ึน สัมผัส [เริ่ม]
(Start) เพื่อเริ่มการแนะนำเส้นทาง

ข้อมูล:

. สัมผัส [ ] เพื่อแก้ไขเส้นทางที่บันทึก
“การแก้ไขเส้นทางที่บันทึก” (หน้า 6-50)

. เส้นทางท่ีบันทึกจะมีเฉพาะตำแหน่ง (จุดหมาย
และจุดสำคัญ) และสภาวะการคำนวณเส้นทาง
เท่าน้ัน ซ่ึงไม่รวมถึงตัวเส้นทางเอง ดังนั้น เม่ือ
มีการตั้งจุดหมายโดยใช้เส้นทางที่บันทึก อาจมี
การแนะนำเส้นทางท่ีต่างออกไป ถ้าตำแหน่ง
ปัจจุบันของรถยนต์แตกต่างจากตำแหน่งขณะที่
มีการบันทึกเส้นทาง

. ในการบันทึกเส้นทางปัจจุบัน ให้สัมผัส [บันทึก
เส้นทางปัจจุบัน] (Save Current Route)
สามารถบันทึกเส้นทางได้เมื่อมีจุดสำคัญตั้งแต่
หนึ่งจุดขึ้นไปเท่านั้น

“การบันทึกเส้นทาง” (หน้า 6-45)

การตั้งจุดบนแผนที่
AV0NJA1-1CECA297-8DF7-4E58-9746-C408EB3A9FBD

สามารถตั้งตำแหน่งที่ เลื่อนไปบนแผนที่ เป็นจุด
หมายได้ และให้ระบบคำนวณเส้นทาง

1. กด <MAP>
2. สัมผัส [จุดหมาย] (Destination) บนแถบเมนู
3. สัมผัส [โดยแผนที่] (By Map)
4. เลื่อนแผนที่ แล้วชี้ตัวระบุตำแหน่งที่ตำแหน่งที่

ต้องการ และสัมผัส [ตกลง] (OK)

Condition:

ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง) 6-25



(132,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

ข้อมูล:

สามารถตั้งจุดบนถนนที่เน้นด้วยสีในบริเวณที่
ตรงกับกึ่งกลางของตัวระบุตำแหน่งให้เป็นจุด
หมายได้

5. เส้นทางทั้งหมดจะแสดง ข้ึน สัมผัส [เริ่ม]
(Start) เพื่อเริ่มการแนะนำเส้นทาง

การตั้งค่าอื่น ๆ
1. เลื่อนแผนที่ แล้วชี้ตัวระบุตำแหน่งที่ตำแหน่งที่

ต้องการ และสัมผัส [ ]

2. สัมผัส [จุดหมายใหม่] (New Dest.)
3. เส้นทางทั้งหมดจะแสดง ข้ึน สัมผัส [เริ่ม]

(Start) เพื่อเริ่มการแนะนำเส้นทาง

การตั้งด้วยละติจูด/ลองจิจูด
AV0NJA1-7434D3F5-2BF7-4F5E-8F39-AD8A6A3A84C1

สามารถตั้งจุดหมายได้โดยการระบุละติจูดและ
ลองจิจูดของตำแหน่ง

5GB0789X

1. กด <MAP>
2. สัมผัส [จุดหมาย] (Destination) บนแถบเมนู

3. สัม ผัส [ละ ติจ ูด/ ลองจิจ ูด ] (Lat i tude/
Longitude) หน้าจอการป้อนตัวเลขจะแสดงขึ้น

4. ป้อนละติจูดและลองจิจูดของตำแหน่งที่จะตั้ง
เป็นจุดหมาย และสัมผัส [ตกลง] (OK)

5. ตำแหน่งจะแสดงขึ้นที่ กึ่งกลางของแผนท่ี
สัมผัส [ตกลง] (OK)

6. เส้นทางทั้งหมดจะแสดง ข้ึน สัมผัส [เริ่ม]
(Start) เพื่อเริ่มการแนะนำเส้นทาง

ข้อมูล:

. ในการสลับระหว่างการป้อนละติจูดและลองจิจูด
ให้เล่ือนเคอร์เซอร์โดยการสัมผัส [<] และ
[>]

. สัมผัส [เปลี่ยน] (Change) เพ่ือสลับรูปแบบ
ของละติจูดและลองจิจูด

. สัมผัส [ทิศตะวันตก] (West) หรือ [ทิศตะวัน
ออก] (East) เพื่อตั้งลองจิจูดที่เหมาะสม

. สัมผัส [ทิศ เหนือ] (North) หรือ [ทิศ ใต้]
(South) เพื่อตั้งละติจูดที่เหมาะสม

. ข้อความจะปรากฏขึ้นถ้าตำแหน่งที่เลือกไม่มีอยู่
ในพื้นที่ของแผนที่

การใช้ DOOR-TO-DOOR NAVIGATION
(ถ้ามีติดตั้ง)

GUID-3F5A0265-A63D-4F7B-BE34-15FD35E1D2DF

สามารถตั้งจุดหมายโดยใช้แอพพลิเคชันของ
สมาร์ทโฟนที่ใช้และถ่ายโอนข้อมูลไปยังรถยนต์ได้
สำหรับ ราย ละเอียด ข้อม ูล โปรด ด ู ที่ ค ู่ มือ ใน
แอพพลิเคชัน Door-to-Door Navigation

ข้อมูล:

. สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Door-to-
Door Navigation ได้จาก iTunes App Store
หรือ Google Play

. จำเ ป็น ต้อง มี บัญชี ผ ู้ ใช้ ก่อน ที่ จะ เข้ า ใ ช้
แอพพลิเคชันในครั้งแรก

1. กด <MAP>
2. สัมผัส [จุดหมาย] (Destination) บนแถบเมนู
3. สัมผัส [Door-to-Door Navigation] และ

ตรวจสอบว่าเปิด [การเชื่อมต่อกับ Door-to-
Door Navigation] (Sync with Door-to-Door
Navigation) แล้ว

ข้อมูล:

นอกจากน้ี จะสามารถเปิด [การเช่ือมต่อกับ
Door-to-Door Navigation] (Sync with
Door-to-Door Navigation) ได้จากหน้าจอการ
ตั้งค่าระบบนำทางอีกด้วย

“การตั้งค่าระบบนำทาง” (หน้า 6-53)

Condition:
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4. เปิด ใช้ งาน แอพพลิเคชัน Door-to-Door
Navigation บนสมาร์ทโฟนของท่าน

5. เ ชื่ อ ม ต่ อ สม า ร์ ท โฟน กั บ ร ถ ยน ต์ ผ่ า น
Bluetooth®

“การตั้งค่า Bluetooth®” (หน้า 2-16)

ข้อมูล:

เมื่อใช้ Door-to-Door Navigation ให้เปิดการ
เช่ือมต่อ Bluetooth® สำหรับทั้งเคร่ืองเสียง
และโทรศัพท์แฮนด์ฟรีบนหน้าจอการต้ังค่าการ
เชื่อมต่อ

“การเช่ือมต่อโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์
เครื่องเสียง” (หน้า 2-16)

6. เลือกจุดหมายโดยใช้แอพพลิเคชัน Door-to-
Door Navigation บนสมาร์ทโฟนของท่าน

ถ่ายโอนจุดหมายจากสมาร์ทโฟนไปยังรถยนต์

ข้อมูล:

ถ้าไม่สามารถถ่ายโอนจุดหมายไปยังรถยนต์ได้
ให้ปิดแล้วเปิดการเชื่อมต่อ Bluetooth® อีกครั้ง

“การตั้งค่า Bluetooth®” (หน้า 2-17)
7. หน้าจอยืนยันจะแสดงข้ึน สัมผัส [ไปท่ีนี่] (Go

Here) และตำแหน่งท่ีถ่ายโอนจะแสดงข้ึนเป็น
ตัวอย่างบนหน้าจอแบบสัมผัส

ข้อมูล:

. สัมผัส [บันทึก] (Store) เพื่อลงทะเบียนจุด
หมายในสมุดที่อยู่

. สัมผัส [เพิกเฉย] (Ignore) เพื่อยกเลิกการ
ถ่ายโอนจุดหมาย

8. เส้นทางทั้งหมดจะแสดง ข้ึน สัมผัส [เริ่ม]
(Start) เพื่อเริ่มการแนะนำเส้นทาง

ตัวเลือกก่อนเริ่มการแนะนำเส้นทาง
AV0NJA1-E83C964B-BC32-48FB-AF85-60942AFE2170

ก่อนเร่ิมการแนะนำเส้นทาง ให้เลือกเมนูต่าง ๆ
สำหรับรายละเอียดเส้นทางเพื่อเปลี่ยนแปลงเส้น
ทาง แสดงตัวอย่างรายการเลี้ยว หรือบันทึกเส้น
ทาง

PBB0023X

. [เริ่ม] (Start):

เริ่มการแนะนำเส้นทางไปยังจุดหมายที่เลือก

. [เพิ่มไปยังเส้นทาง] (Add to Route):

เพิ่มตำแหน่งไปยังเส้นทางที่ตั้งไว้ก่อนหน้า

. [เส้นทางอื่น ๆ] (More Routes):

แนะนำเส้นทางอื่น ๆ เพิ่มเติม

— [เร็วที่สุด] (Fastest)
เลือกเส้นทางที่ใช้เวลาเร็วที่สุด

— [ECO] (ECO)
เลือกเส้นทางที่ประหยัดพลังงาน

— [สั้นที่สุด] (Shortest)
เลือกเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุด

ข้อมูล:

สัมผัส [1 แบบ] (1 Type) เพ่ือแสดงเส้นทางอ่ืน ๆ
ที่คำนวณได้จากเงื่อนไขการค้นหาเส้นทางที่เลือก
ไว้บนหน้าจอการตั้งค่า [แบบเส้นทางพื้นฐาน]
(Basic Route Type)

“การตั้งค่าเส้นทางที่ต้องการ” (หน้า 6-34)
สัมผัส [3 แบบ] (3 Types) เพื่อแสดงเส้นทางอื่น ๆ
ที่คำนวณได้จากเง่ือนไขการค้นหาเส้นทางทั้งสาม
แบบ ([เร็วท่ีสุด] (Fastest) [ECO] (ECO) และ
[สั้นที่สุด] (Shortest))

. [รายการเลี้ยว] (Turn List):

แสดงรายการเล้ียวโดยละเอียด สามารถทำให้
แผนที่แสดงขึ้นและหลีกเลี่ยงการเลี้ยวได้โดย
การสัมผัสจุดเลี้ยว

“การแสดงรายการเลี้ยว ” (หน้า 6-33)

. [ย้ายตำแหน่ง] (Move Location):

แสดงหน้าจอแผนที่และสามารถปรับตั้ง
ตำแหน่งของจุดหมายได้

Condition:

ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง) 6-27
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. [ตัวเลือกอื่น ๆ...] (More Options...):

. [ข้อมูลสถานที่] (Place Info):

แสดงรายละเอียดข้อมูลของจุดหมาย สัมผัส
[ไปที่ น่ี] (Go Here) เพื่อตั้งจุดหมาย สัมผัส
[โทร] (Call) (เมื่อสามารถใช้งานได้) เพื่อโทร
ออกไปยังอาคารสถานที่ที่ตั้งไว้เป็นจุดหมาย

. [บันทึกตำแหน่ง] (Save Location):

บันทึกตำแหน่งลงในสมุดที่อยู่

. [บันทึกเส้นทาง] (Save Route):

บันทึกเส้นทางเพื่อใช้ในภายหลัง

AV0NJA1-FD38A9D2-BD38-4915-90E1-EFF73D4DAEA9

เกี่ยวกับการแนะนำเส้นทาง
AV0NJA1-FD5538DC-DAD3-4D25-9388-EEEB98B01107

หลังจากการตั้งเส้นทาง ให้เลือก [เริ่ม] (Start)
เพื่อเริ่มการแนะนำเส้นทาง

ในระหว่างการแนะนำเส้นทาง ระบบจะนำทางผ่าน
จุดแนะนำต่าง ๆ โดยใช้ภาพและเสียงแนะนำเส้น
ทาง

คำเตือน:

. ภาพและเสียงแนะนำเส้นทางของระบบ
นำทางน้ีใช้เพ่ือการอ้างอิงเท่าน้ัน เน้ือหา
ของการแนะนำอาจจะไม่เหมาะสม ซ่ึงจะ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

. ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรเมื่อขับขี่ตามเส้น
ทางที่แนะนำ (เช่น การจราจรทางเดียว)

“การแนะนำเส้นทาง” (หน้า 6-60)

เสียงแนะนำเส้นทางระหว่างการแนะนำ
เส้นทาง

AV0NJA1-B9542D5E-9818-4B43-8BA0-4E1F33E37BDB

เสียงแนะนำเส้นทางพื้นฐาน:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

เสียงแนะนำเส้นทางจะแจ้งทิศทางที่ต้องเล้ียวเม่ือ
เข้าใกล้ทางแยกที่จำเป็นต้องเลี้ยว

ข้อมูล:

. ในบางกรณีเสียงแนะนำเส้นทางและสภาพถนน
จริงไม่สัมพันธ์กัน เนื่องจากความแตกต่าง

ระหว่างถนนจริงและข้อมูลบนแผนที่ หรืออาจ
เกิดจากความเร็วของรถยนต์

. ในกรณีที่ เสียงแนะนำเส้นทางไม่สัมพันธ์กับ
สภาพถนนจริง ให้ปฏิบัติตามป้ายจราจรหรือ
ป้ายเตือนบนถนน

. เม่ือใกล้ถึงจุดแนะนำ (ทางแยกหรือมุม) หรือ
จุดหมาย/จุดสำคัญในระหว่างการแนะนำเส้น
ทาง เสียงแนะนำเส้นทางจะแจ้งระยะทางที่
เห ลือ และ/ ห รือ ทิศทาง ที่ ต้ อง เลี้ ยว กด
<MAP> ค้างไว้เพ่ือฟังเสียงแนะนำเส้นทาง
ซ้ำ

หน้าจอการแนะนำเส้นทาง
AV0NJA1-1EC15C97-38ED-4C88-9336-8B6A6573F8DE

หน้าจอการแนะนำต่าง ๆ จะแสดงข้ึนบนหน้าจอ
แบบสัมผัสในระหว่างการแนะนำเส้นทาง

สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของหน้าจอการแนะนำได้
“การตั้งค่าแผนที่” (หน้า 6-12)

การแนะนำเส้นทางบนหน้าจอแผนที่:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

5GB0776X

เมื่อเริ่มการแนะนำเส้นทาง ลูกศรการเลี้ยวขนาดเล็ก

การแนะนำเส้นทาง

Condition:
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และระยะทางไปยังจุดแนะนำถัดไปจะแสดงขึ้นที่มุม
ซ้ายบนของหน้าจอแผนที่ ลูกศรนี้จะแสดงทิศทาง
การเลี้ยวที่จุดแนะนำถัดไป (มุมหรือทางแยก) เมื่อ
เข้าใกล้จุดแนะนำ มุมมองทางแยกที่ถูกขยายจะ
แสดงขึ้น นอกจากนี้ อาจมีกรณีที่มีการแจ้งชื่อถนน
ถัดไปอีกด้วย

มุมมองทางแยกที่ถูกขยาย:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

5GB0777X

เมื่อเข้าใกล้จุดแนะนำ ระบบจะเปลี่ยนเป็นมุมมอง
หน้าจอที่แยกกันและแสดงมุมมองที่ถูกขยายของ
ทางแยกข้ึนบนด้านซ้ายของหน้าจอโดยอัตโนมัติ
ในการสลับไปยังหน้าจอแผนที่แบบเต็มหน้าจอขณะ
ที่แสดงมุมมองทางแยกที่ถูกขยาย ให้กด <MAP>
ระยะทางไปยังจุดแนะนำและชื่อของถนนเส้นถัดไป
ที่จะถึงจะแสดงขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอ

การแนะนำทางเชื่อม:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

5GB0778X

ในขณะที่ขับขี่บนมอเตอร์เวย์ เมื่อรถยนต์เข้าใกล้
ทางเชื่อม ระบบจะสลับเป็นมุมมองหน้าจอที่แยกกัน
และแสดงมุมมองที่ถูกขยายของทางเชื่อมดังกล่าว
ขึ้นบนด้านซ้ายของหน้าจอโดยอัตโนมัติ หลังจาก
รถยนต์ผ่านทางเชื่อมแล้ว ระบบจะกลับไปยังโหมด
เต็มหน้าจอโดยอัตโนมัติ ในการสลับไปยังหน้าจอ
แผนท่ีแบบเต็มหน้าจอขณะที่แสดงมุมมองทาง
เชื่อมที่ถูกขยาย ให้กด <MAP>

รายการเลี้ยว:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

5GB0779X

เม่ือเปิด [รายการเลี้ยว] (Turn List) ในเมนูการตั้ง
ค่าแผนท่ี รายการเล้ียวจะสามารถแสดงข้ึนบนด้าน

ซ้ายของหน้าจอได้
“การตั้งค่าแผนที่” (หน้า 6-12)

ในการสลับไปยังหน้าจอแผนท่ีแบบเต็มหน้าจอ ให้
กด <MAP>

หน้าจอด้านซ้ายจะสลับไปเป็นมุมมองที่ถูกขยาย
ของทางแยกโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้จุดแนะนำ

เมื่อเปิด [แสดงรายการเลี้ยวบนมอเตอร์เวย์โดย
อัตโนมัติ] (Auto. Show Turn List on M-way)
รายการเลี้ยวจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อขับขี่บน
มอเตอร์เวย์

“การตั้งค่าแผนที่” (หน้า 6-12)

การเลือกจุดสำคัญจากรายการข้อมูลทางออก:

เมื่อข้อมูลทางออกแสดงข้ึนบนรายการเลี้ยว จุด
สำคัญหรืออาคารสถานที่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับทางออก
มอเตอร์เวย์จะสามารถตั้งเป็นจุดสำคัญได้ หมวดหมู่
อาคารสถานที่ที่ไม่แสดงขึ้นพร้อมกับไอคอนบนราย
การเลี้ยวจะไม่สามารถเลือกได้

5GB0790X

Condition:
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1. สัมผัสทางออกที่มีไอคอนข้อมูลทางออกแสดง
ขึ้น หน้าจอรายการหมวดหมู่จะแสดงขึ้น

2. สัมผัสหมวดหมู่ POI รายชื่ออาคารสถานที่ซึ่ง
ตั้งอยู่ใกล้กับทางออกมอเตอร์เวย์จะแสดงขึ้น

3. สัมผัสอาคารสถานที่ที่ต้องการสำหรับเป็นจุด
หมายหรือจุดสำคัญ

4. ตั้งจุดหมายหรือจุดสำคัญ และทำการค้นหาเส้น
ทาง

“ตัวเลือกก่อนเร่ิมการแนะนำเส้นทาง”
(หน้า 6-27)

5. สัมผัส [เร่ิม] (Start) เพ่ือเร่ิมการแนะนำเส้น
ทาง

เมนูเส้นทาง
AV0NJA1-A1C01E8A-570A-408B-B0D8-CEBD91E269C3

คำเตือน:

จอด รถ ใน บริ เ วณ ที่ ปลอดภัย ก่อน ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขเส้นทางอยู่ เสมอ การ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขเส้นทางในขณะขับข่ีอาจ
ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

ใน ระหว่ าง การ แนะนำ เ ส้น ทาง จะ สามารถ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขเส้นทางและยืนยันข้อมูลเส้น
ทางได้ ตั้งเง่ือนไขเส้นทางตามความต้องการของ
ท่าน

5GB0830X

ตัวอย่าง
กด <MAP> เม่ือตั้งจุดหมาย แล้วสัมผัส [เส้น
ทาง] (Route) บนแถบเมนู

หน้าจอเมนูเส้นทางจะแสดงขึ้น

Condition:
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การตั้งค่าที่มีใช้

รายการเมนู ผลลัพธ์

[ยกเลิกเส้นทาง] (Cancel Route) ยกเลิกการแนะนำเส้นทางปัจจุุบัน
“การยกเลิกเส้นทาง” (หน้า 6-33)

[รายการเลี้ยว] (Turn List) แสดงรายละเอียดของเส้นทางที่แนะนำ
“การแสดงรายการเลี้ยว ” (หน้า 6-33)

[เส้นทางเลี่ยง] (Detour) สามารถคำนวณเส้นทางเลี่ยงตามระยะทางที่กำหนดได้
“การตั้งเส้นทางเลี่ยง” (หน้า 6-33)

[การตั้งค่าเส้นทางที่ต้องการ] (Route Preference) ตั้งเงื่อนไขการค้นหาเส้นทาง
“การตั้งค่าเส้นทางที่ต้องการ” (หน้า 6-34)

[คำนวณเส้นทางใหม่] (Recalculate) ค้นหาเส้นทางด้วยตนเองอีกครั้งหลังจากเปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา ฯลฯ และให้ระบบคำนวณเส้น
ทาง

“การคำนวณเส้นทางใหม่” (หน้า 6-37)

[แสดงจุดหมาย] (Show Destination) [ย้ายตำแหน่ง] (Move Location) แสดงหน้าจอแผนที่และสามารถปรับตั้งตำแหน่งของจุดหมายได้

[POI ใกล้เคียง] (Nearby POIs) ค้นหาจุดที่น่าสนใจที่ใกล้กับจุดหมาย เช่น ร้านอาหารและปั๊มน้ำมัน ฯลฯ แล้วสามารถตั้งตำแหน่ง
ดังกล่าวเป็นจุดหมายหรือจุดสำคัญได้

[บันทึกตำแหน่ง] (Save Location) บันทึกจุดหมายลงในสมุดที่อยู่

[แก้ไข/เพิ่มไปยังเส้นทาง] (Edit/Add to Route) จุดหมายหรือจุดสำคัญจะสามารถแก้ไข/เพิ่มไปยังเส้นทางที่ตั้งไว้แล้วได้
“การแก้ไขเส้นทาง” (หน้า 6-37)

[การตั้งค่าการแนะนำ] (Guidance Settings) สามารถปรับแต่งการตั้งค่าการแนะนำต่าง ๆ ได้
“การตั้งค่าการแนะนำ” (หน้า 6-40)

[บันทึกเส้นทาง] (Save Route) เส้นทางปัจจุบัน (จุดหมายและจุดสำคัญ) จะสามารถบันทึกได้ สามารถบันทึกเส้นทางได้สูงสุด 10
เส้นทาง เส้นทางที่บันทึกจะสามารถนำมาใช้ได้ง่ายในครั้งต่อไป เส้นทางที่บันทึกจะมีเฉพาะข้อมูล
ตำแหน่งเท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงตัวเส้นทางเอง เส้นทางอาจแตกต่างกันตามข้อมูลการจราจร (ถ้ามี
ติดตั้ง) หรือเงื่อนไขอื่น ๆ

[เลื่อนแผนที่] (Map Scroll) แสดงหน้าจอแผนที่ปัจจุบันที่สามารถเลื่อนได้เพื่อยืนยันตำแหน่งของจุดหมาย จุดสำคัญ เส้นทาง
ฯลฯ

Condition:
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[จำลองเส้นทาง] (Simulation) จำลองการแนะนำเส้นทาง ฟังก์ชันนี้จะมีรูปภาพโดยละเอียดของเส้นทางให้พร้อมกับเสียงแนะนำ
เส้นทาง
การทำงานต่อไปนี้สามารถใช้งานได้:
[ ]: หยุดการจำลองเส้นทางชั่วคราว
[ ]: ดำเนินการจำลองเส้นทางต่อ
[ ]: จบการจำลองเส้นทาง
[ ]: เพิ่มความเร็วในการเล่น
[ ]: ลดความเร็วในการเล่น

Condition:
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การยกเลิกเส้นทาง
AV0NJA1-8DC58B15-9628-42A9-83C4-AE2C6B35D56B

สามารถลบจุดหมายและจุดสำคัญทั้งหมดที่ตั้งไว้
แล้วได้

1. กด <MAP> แล้วสัมผัส [เส้นทาง] (Route)
บนแถบเมนู

2. สัมผัส [ยกเลิกเส้นทาง] (Cancel Route)
3. ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น สัมผัส [ใช่] (Yes)

เพื่อลบจุดหมายและจุดสำคัญที่ตั้งไว้ในปัจจุบัน

ข้อมูล:

. การสัมผัส [ยกเลิก] (Cancel) บนแถบเมนู จะ
ทำให้สามารถลบจุดหมายและจุดสำคัญได้อีก
ด้วย

. จุดหมายและจุดสำคัญท่ีลบแล้วจะไม่สามารถ
ใช้งานได้อีก

การแสดงรายการเลี้ยว
AV0NJA1-30EC4F85-30D3-4792-8E7F-3027E110DC66

แสดงรายละเอียดของเส้นทางที่แนะนำ

5GB0780X

1. กด <MAP> แล้วสัมผัส [เส้นทาง] (Route)
บนแถบเมนู

2. สัมผัส [รายการเลี้ยว] (Turn List)

การตั้งการหลีกเลี่ยงเส้นทาง
AV0NJA1-0206ED89-2F7C-41C6-8531-0E0C2FD3B109

เส้นทางเลี่ยงซึ่งใช้สำหรับหลีกเลี่ยงถนนต่าง ๆ
สามารถใช้งานได้โดยการสัมผัสชื่อถนนบนหน้าจอ
รายการเลี้ยว

1. สัมผัสถนนบนรายการที่ท่านต้องการหลีกเลี่ยง
ตำแหน่งของทางแยกที่เลือกจะแสดงขึ้น

2. สัมผัส [หลีกเลี่ยง เส้นทางนี้] (Avoid This
Road)

ข้อมูล:

การสัมผัส [แสดงแผนท่ี] (Show Map) จะ
ทำให้สามารถยืนยันเส้นทางทั้งหมดได้

3. หน้าจอแสดงผลจะกลับไปยังรายการเล้ียว
สัมผัส [คำนวณเส้นทางใหม่] (Recalculate)
เส้นทางจะถูกคำนวณใหม่

สัมผัส [ยกเลิก] (Cancel) เพื่อยกเลิกการตั้ง
การหลีกเลี่ยงเส้นทาง

การตั้งเส้นทางเลี่ยง
AV0NJA1-69587962-3FE9-4EAB-B845-77B0F01E889C

ในการตั้งเส้นทางเลี่ยงจากเส้นทางที่แนะนำ จะ
สามารถระบุระยะทางของเส้นทางเลี่ยงได้

1. กด <MAP> แล้วสัมผัส [เส้นทาง] (Route)
บนแถบเมนู

2. สัมผัส [เส้นทางเลี่ยง] (Detour)

3. สัมผัสระยะทางของเส้นทางเลี่ยง
รายการตั้งค่าที่มีใช้:
. 200 ม. (1/4 ไมล์)

. 500 ม. (1/2 ไมล์)

. 1.0 กม. (1.0 ไมล์)

. 5.0 กม. (3.0 ไมล์)

. 10.0 กม. (5.0 ไมล์)

หลังจากการคำนวณเส้นทางเลี่ยง ระบบจะ
แสดงเส้นทางเลี่ยงบนแผนที่

ข้อมูล:

. การตั้งเส้นทางเลี่ยงจะสามารถยกเลิกได้โดย
การสัมผัส [ยกเลิก เส้นทางเล่ียง] (Cancel
Detour)

. เมื่อรถยนต์ออกจากเส้นทางที่แนะนำ จะไม่
สามารถเลือก [เส้นทางเลี่ยง] (Detour) ได้

. ถ้าระบบไม่สามารถคำนวณเส้นทางเล่ียงด้วย
เง่ือนไขที่ระบุได้ เส้นทางท่ีแนะนำก่อนหน้าจะ
แสดงขึ้น

. ถ้ารถยนต์กำลังแล่นด้วยความเร็วสูง เส้นทาง
เล่ียงอาจเร่ิมจากตำแหน่งที่รถยนต์ขับผ่านไป
แล้ว

Condition:
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การตั้งค่าเส้นทางที่ต้องการ
AV0NJA1-126160A4-D2D4-4B8A-8C2C-7E583DEBCA04

สามารถตั้งเงื่อนไขในการค้นหาเส้นทางได้

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [ระบบนำทาง] (Navigation) และสัมผัส [การตั้งค่าเส้นทางที่ต้องการ] (Route Preference)
3. สัมผัสรายการที่ท่านต้องการตั้งค่า

รายการที่มีใช้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและคุณสมบัติเฉพาะ

รายการตั้งค่า การทำงาน

[แบบเส้นทางพื้นฐาน]
(Basic Route Type)

[เส้นทางที่เร็วที่สุด] (Fastest Route) จัดลำดับการใช้เส้นทางที่เร็วที่สุดก่อน

[การประหยัดพลังงาน] (Energy-Saving) จัดลำดับเส้นทางที่ใช้พลังงานน้อยก่อน

[ระยะทางที่สั้นที่สุด] (Shortest Distance) จัดลำดับเส้นทางที่สั้นที่สุดก่อน
เส้นทางอาจไม่ใช่เส้นทางที่สั้นที่สุดเนื่องจากระบบจะจัดลำดับถนนที่ง่ายต่อการ
ขับขี่ขึ้นมาก่อนด้วยเหตุผลในด้านความปลอดภัย

[ตัวเลือกการนำทางอื่น ๆ]
(Other Routing Choices)

[ลดการใช้มอเตอร์เวย์] (Minimise Motorways) ลดการใช้มอเตอร์เวย์

[ลดการใช้ถนนที่เก็บค่าผ่านทาง] (Minimise Toll Roads) ลดการใช้ถนนที่เก็บค่าผ่านทาง

[ถนนที่มีการจำกัดเวลา]
(Time Restricted Roads)

[ใช้ข้อมูลที่มีการจำกัด] (Use Restriction
Info)

คำนวณเส้นทางโดยใช้ข้อมูลที่มีการจำกัดเวลาในการพิจารณา

[ไม่ใช้ข้อมูลที่มีการจำกัด] (Do Not Use
Restriction Info)

คำนวณเส้นทางโดยไม่มีการใช้ข้อมูลที่มีการจำกัดเวลาในการพิจารณา

[หลีกเลี่ยง] (Avoid) คำนวณเส้นทางโดยการหลีกเลี่ยงการใช้ถนนที่มีการจำกัดเวลา

[ถนนที่มีการจำกัดตาม
ฤดูกาล] (Seasonal
Restricted Roads)

[ใช้ข้อมูลที่มีการจำกัด] (Use Restriction
Info)

คำนวณเส้นทางโดยใช้ข้อมูลที่มีการจำกัดตามฤดูกาลในการพิจารณา

[ไม่ใช้ข้อมูลที่มีการจำกัด] (Do Not Use
Restriction Info)

คำนวณเส้นทางโดยไม่มีการใช้ข้อมูลที่มีการจำกัดตามฤดูกาลในการพิจารณา

Condition:
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[หลีกเลี่ยง] (Avoid) คำนวณเส้นทางโดยการหลีกเลี่ยงการใช้ถนนที่มีการจำกัดตามฤดูกาล

[ใช้ข้อมูลการจราจร] (Use
Traffic Information)

[อัตโนมัติ] (Auto) คำนวณเส้นทางโดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลการจราจรในการพิจารณา

[ยอมรับ] (Accept) ถ้ามีการจราจรติดขัดหรือเกิดปัญหาใด ๆ หน้าจอยืนยันจะปรากฏขึ้นก่อนที่จะมีการ
คำนวณ

[ปิด] (OFF) คำนวณเส้นทางโดยไม่มีการใช้ข้อมูลการจราจรในการพิจารณา

[ใช้การตั้งค่าพื้นที่ที่ต้องการเลี่ยง] (Use Avoid Area Settings) เมื่อเปิดใช้งาน ระบบจะหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ระบุไว้ก่อนหน้า

[ใช้เรือข้ามฟาก] (Use Ferries) รวมการใช้เรือข้ามฟาก

[ใช้รถไฟสำหรับบรรทุกรถ] (Use Car-Carrying Trains) รวมการใช้รถไฟสำหรับบรรทุกรถ

[ใช้ถนนขรุขระ] (Use Unpaved Roads) รวมการใช้ถนนขรุขระ

[ใช้ช่องทางเดินรถ HOV] (Use HOV Lanes) ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้นอกประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาได้

[ใช้เส้นทางที่เรียนรู้] (Use Learned Routes) ใช้ถนนที่ใช้เดินทางบ่อยที่สุดด้วยการช่วยเหลือจากเทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง

[ปรับแต่งเส้นทางอื่น ๆ]
(Customise More Routes)

[3 แบบ] (3 Types) คำนวณเส้นทาง 3 แบบเมื่อมีการยืนยันเส้นทางอื่น ๆ

[1 แบบ] (1 Type) คำนวณเส้นทางด้วยเงื่อนไขการค้นหาเส้นทางที่เลือกไว้บนหน้าจอการตั้งค่า
[แบบเส้นทางพื้นฐาน] (Basic Route Type)

“การตั้งค่าเส้นทางที่ต้องการ” (หน้า 6-34)

[เวลาโดยประมาณ]
(Estimated Time)

[จุดหมาย] (Destination) แสดงเวลาที่จะไปถึงโดยประมาณหรือเวลาที่เหลือจนกว่าจะถึงจุดหมายในระหว่าง
การแนะนำเส้นทาง

[จุดสำคัญ] (Waypoint) แสดงเวลาที่จะไปถึงโดยประมาณหรือเวลาที่เหลือจนกว่าจะถึงจุดสำคัญใน
ระหว่างการแนะนำเส้นทาง

[เวลาที่แสดงบนแผนที่]
(Time Shown on Map)

[ETA] (ETA) แสดงเวลาที่จะไปถึงโดยประมาณ

[เวลาที่เหลือ] (Remaining) แสดงเวลาที่เหลือที่จะไปถึง

Condition:
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ข้อมูล:

. สามารถเข้าถึง [การตั้งค่าเส้นทางที่ต้องการ] (Route Preference) ได้จากหน้าจอเมนูเส้นทาง

. ถ้ารถยนต์ออกจากเส้นทางที่แนะนำ ระบบจะคำนวณเส้นทางใหม่

. ข้อมูลการจราจรติดขัด (ถ้ามีติดตั้ง) ที่แสดงขึ้นบนหน้าจอแผนที่ไม่ใช่ข้อมูลการจราจรทางสถิติ

. ถ้าเลือก [ไม่ใช้ข้อมูลที่มีการจำกัด] (Do Not Use Restriction Info) ในการตั้งค่า [ถนนที่มีการจำกัดเวลา] (Time Restricted Roads) ระบบจะคำนวณเส้น
ทางโดยไม่มีการพิจารณาถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเวลาหรือวันในหน่ึงสัปดาห์ ดังนั้น เส้นทางที่แนะนำอาจรวมถึงถนนซึ่งมีข้อกำหนดในการใช้เส้นทางที่
เก่ียวข้องกับเวลาหรือวันในหน่ึงสัปดาห์ เมื่อขับข่ีตามเส้นทาง ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอยู่เสมอ ไม่ว่าจะตั้งให้พิจารณา [ถนนที่มีการจำกัดเวลา] (Time
Restricted Roads) ไว้หรือไม่

. ในพื้นที่ที่ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลการจราจร การตั้งค่า [ใช้ข้อมูลการจราจร] (Use Traffic Information) จะไม่สามารถใช้งานได้

. ระบบจะคำนวณเพื่อลดเวลาที่ใช้สำหรับการขับขี่ตลอดเส้นทางตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดหมาย ถ้าไม่มีเส้นทางที่เหมาะสม ระบบอาจนำทางไปยังเส้นทางที่มีการ
จราจรติดขัดแทนที่จะนำทางไปยังเส้นทางเลี่ยง

. ระบบอาจไม่นำทางไปยังเส้นทางเลี่ยงถ้ามีการปิดการจราจรหรือการจราจรติดขัดห่างจากตำแหน่งปัจจุบัน

Condition:

6-36 ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง)
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การคำนวณเส้นทางใหม่
AV0NJA1-338AF520-F4FD-419B-8060-6AF4890C9F43

สามารถค้นหาเส้นทางด้วยตนเองอีกครั้งได้หลังจาก
เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา ฯลฯ

1. กด <MAP> แล้วสัมผัส [เส้นทาง] (Route)
บนแถบเมนู

2. สัมผัส [คำนวณเส้นทางใหม่] (Recalculate)
ข้อความจะแสดงข้ึนและเส้นทางจะถูกคำนวณ
ใหม่

3. สัมผัส [เริ่ม] (Start) หรือเลือกการทำงานอื่น ๆ
ตามความจำเป็น

“ตัวเลือกก่อนเร่ิมการแนะนำเส้นทาง”
(หน้า 6-27)

ข้อมูล:

. เมื่อมีการตั้งจุดสำคัญไว้บนเส้นทาง ระบบจะ
ค้นหาเพียงเส้นทางเดียวเท่าน้ัน แม้ว่าจะมีการ
คำนวณเส้นทางใหม่

. เมื่อรถยนต์ออกจากเส้นทางที่แนะนำ เส้นทาง
จากตำแหน่งปัจจุบันไปยังจุดหมายจะถูกค้นหา
อีกครั้งโดยอัตโนมัติด้วยฟังก์ชันการค้นหาเส้น
ทางซ้ำอัตโนมัติ

การแก้ไขเส้นทาง
AV0NJA1-0CFA5674-26DB-4DBD-94B4-07D1D137A60E

5GB0791X

1. กด <MAP> แล้วสัมผัส [เส้นทาง] (Route)
บนแถบเมนู

2. สัมผัส [แก้ไข/เพิ่มไปยังเส้นทาง] (Edit/Add
to Route)

3. แก้ไขการตั้งค่าต่อไปน้ี และสัมผัส [คำนวณ]
(Calculate)

การตั้งค่าที่มีใช้

① [เพิ่มจุดหมาย] (Add Destination):
สัมผัสเพื่อเพิ่มจุดหมายใหม่

② จุดหมายปัจจุบัน:
สัมผัสเพื่อแก้ไขหรือลบจุดหมาย

“การแก้ไข/ลบจุดหมายหรือจุดสำคัญ”
(หน้า 6-38)

③ เกณฑ์ในการคำนวณเส้นทางไปยังจุดหมาย/
จุดสำคัญ:

สัมผัสเพ่ือเปลี่ยนเงื่อนไขในการคำนวณเส้น
ทาง

“การเปลี่ยนเงื่อนไขการคำนวณเส้นทาง”
(หน้า 6-38)

④ [เพิ่มจุดสำคัญ] (Add Waypoint):
สัมผัสเพื่อเพิ่มจุดสำคัญ

“การตั้งจุดหมายหรือจุดสำคัญ” (หน้า 6-
37)

⑤ จุดสำคัญปัจจุบัน:
สัมผัสเพื่อแก้ไขหรือลบจุดสำคัญ

“การแก้ไข/ลบจุดหมายหรือจุดสำคัญ”
(หน้า 6-38)

⑥ [คำนวณ] (Calculate):
หลังจากการแก้ไข เส้นทาง ให้สัมผัส เพื่อ
คำนวณเส้นทางอีกครั้งด้วยเงื่อนไขใหม่

การตั้งจุดหมายหรือจุดสำคัญ
AV0NJA1-0BB2FCA4-907D-47E4-BFE0-38F304C36A5C

จุดหมายหรือจุดสำคัญจะสามารถเพิ่มไปยังเส้นทาง
ที่ตั้งไว้แล้วได้ สามารถตั้งจุดสำคัญได้สูงสุด 20 จุด
และจุดหมายได้อีกหนึ่งจุด

1. กด <MAP> แล้วสัมผัส [เส้นทาง] (Route)
บนแถบเมนู

2. สัมผัส [แก้ไข/เพิ่มไปยังเส้นทาง] (Edit/Add
to Route)

5GB0781X

Condition:

ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง) 6-37
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3. สัมผัส [เพิ่มจุดหมาย] (Add Destination)
หรือ [เพิ่มจุดสำคัญ] (Add Waypoint)

ข้อมูล:

ถ้าเลือก [เพ่ิมจุดหมาย] (Add Destination)
จุดหมายปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็นจุดสำคัญ

4. ตั้งจุดหมายหรือจุดสำคัญ วิธีการค้นหาจุด
สำคัญจะเหมือนกับการค้นหาจุดหมาย

“การตั้งจุดหมาย” (หน้า 6-17)

5. สัมผัส [เพ่ิมไปยังเส้นทาง] (Add to Route)
เพื่อเพิ่มตำแหน่งไปยังเส้นทาง

6. ข้อมูลเส้นทางกับตำแหน่งท่ีเลือกที่เพิ่มไปยัง
เส้นทางจะแสดงขึ้น ปรับตั้งเงื่อนไขการคำนวณ
เส้นทางตามความจำเป็น

“การเปลี่ยนเงื่อนไขการคำนวณเส้นทาง”
(หน้า 6-38)

7. สัมผัส [คำนวณ] (Calculate) เพ่ือยืนยันการ
เปลี่ยนเส้นทาง เส้นทางจะถูกคำนวณใหม่

ข้อมูล:

. เส้นทางก่อนหน้าจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ

. นอกจากนี้ ยังสามารถ เพ่ิมจุดหมายหรือจุด
สำคัญได้จากเมนูแผนที่อีกด้วย

“หน้าจอแผนที่ตำแหน่งที่เลื่อน” (หน้า 6-
16)

การแก้ไข/ลบจุดหมายหรือจุดสำคัญ
AV0NJA1-CD749FF6-3A0C-4C28-9B11-71083532CB3D

สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบจุดหมายหรือจุดสำคัญ
ที่ตั้งไว้แล้วได้

1. กด <MAP> แล้วสัมผัส [เส้นทาง] (Route)
บนแถบเมนู

2. สัมผัส [แก้ไข/เพิ่มไปยังเส้นทาง] (Edit/Add
to Route)

3. สัมผัสจุดหมายหรือจุดสำคัญที่ตั้งไว้แล้ว

5GB0809X

4. สัมผัสเพื่อแก้ไขการตั้งค่าต่อไปนี้:
การตั้งค่าที่มีใช้
. [ลบ] (Delete):

สามารถลบจุดหมายที่เลือกไว้หรือจุดสำคัญ
ที่ตั้งไว้แล้วได้

. [เปลี่ยนลำดับ] (Change Order):

สามารถเปล่ียนลำดับของจุดหมายและจุด
สำคัญที่ตั้งไว้แล้วได้

. [ย้ายจุดหมาย] (Move Destination):

สามารถปรับตั้งตำแหน่งของจุดหมายหรือ
จุดสำคัญได้โดยการเลื่อนตัวระบุตำแหน่งไป

ตามแผนที่บนหน้าจอแบบสัมผัส

5. สัมผัส [คำนวณ] (Calculate) เพ่ือยืนยันการ
เปลี่ยนแปลง

ข้อมูล:

ถ้าลบจุดหมาย การแนะนำเส้นทางจะถูกยกเลิก

การเปลี่ยนเงื่อนไขการคำนวณเส้นทาง
AV0NJA1-2CFF4089-B7EE-40B4-A210-DBBEF76EF02B

ในแต่ละส่วนของเส้นทางระหว่างจุดสำคัญสามารถ
มีเงื่อนไขการคำนวณเส้นทางที่ต่างกันได้

PBB0019X

1. กด <MAP> แล้วสัมผัส [เส้นทาง] (Route)
บนแถบเมนู

2. สัมผัส [แก้ไข/เพิ่มไปยังเส้นทาง] (Edit/Add
to Route)

3. สัมผัสเงื่อนไขเส้นทางที่แสดงบนส่วนที่ต้องการ
ของเส้นทางไปยังจุดหมายหรือจุดสำคัญ

4. สัมผัสเงื่อนไขที่ต้องการ
“การตั้งค่าเส้นทางที่ต้องการ” (หน้า 6-
34)

เงื่อนไขจะเปลี่ยนและหน้าจอจะกลับไปเป็น

Condition:

6-38 ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง)
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หน้าจอการแก้ไขเส้นทาง

5. สัมผัส [คำนวณ] (Calculate) เพ่ือยืนยันการ
เปลี่ยนแปลง

ข้อมูล:

เส้นทางที่คำนวณใหม่อาจไม่ใช่เส้นทางท่ีสั้นที่สุด
เนื่องจากระบบจะจัดลำดับถนนที่ง่ายต่อการขับขี่ขึ้น
มาก่อนด้วยเหตุผลในด้านความปลอดภัย

การเปลี่ยนลำดับของจุดหมายและจุด
สำคัญ

AV0NJA1-A503E69F-4403-4F87-813B-70DF8CB10CE1

สามารถเปลี่ยนลำดับของจุดหมายและจุดสำคัญที่
ตั้งไว้แล้วได้

5GB0802X

1. กด <MAP> แล้วสัมผัส [เส้นทาง] (Route)
บนแถบเมนู

2. สัมผัส [แก้ไข/เพิ่มไปยังเส้นทาง] (Edit/Add
to Route)

3. สัมผัสจุดหมายหรือจุดสำคัญที่ตั้งไว้แล้ว
4. สัมผัส [เปลี่ยนลำดับ] (Change Order)

5. สัมผัสจุดหมายหรือจุดสำคัญที่ต้องการเพ่ือ
แทนจุดหมายหรือจุดสำคัญที่เลือกไว้ก่อนหน้า

6. สัมผัส [คำนวณ] (Calculate) เพ่ือยืนยันการ
เปลี่ยนแปลง

Condition:

ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง) 6-39
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การตั้งค่าการแนะนำ
AV0NJA1-7A6444E0-AFEC-465E-93B2-F84FA292326B

การตั้งค่าต่าง ๆ สามารถใช้ในการปรับแต่งข้อมูลการแนะนำที่ได้รับจากระบบได้

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [ระบบนำทาง] (Navigation) และสัมผัส [การตั้งค่าการแนะนำ] (Guidance Settings)
3. สัมผัสรายการที่ท่านต้องการตั้งค่า

รายการที่มีใช้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและคุณสมบัติเฉพาะ

รายการตั้งค่า การทำงาน

[ระดับเสียงการแนะนำเส้นทาง] (Guidance Volume) ปรับระดับเสียงของเสียงแนะนำเส้นทาง

[เสียงแนะนำเส้นทาง] (Guidance Voice) เปิดหรือปิดใช้งานเสียงแนะนำเส้นทาง

[การรายงานสภาพจราจร] (Traffic Announcement) เปิดหรือปิดใช้งานการรายงานสภาพจราจร
เมื่อเปิดใช้งานรายการนี้ ระบบจะมีการรายงานข้อมูลการจราจรหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ บนเส้นทาง ตัวแสดงจะสว่างขึ้นถ้า
เปิดใช้งานการรายงานสภาพการจราจร

[แนะนำด่านเก็บค่าผ่านทาง] (Toll Booth Guide) เปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชันเพื่อเตือนว่ารถยนต์กำลังเข้าใกล้ด่านเก็บค่าผ่านทาง

ข้อมูล:

. นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึง [การตั้งค่าการแนะนำ] (Guidance Settings) ได้จากหน้าจอเมนูเส้นทางอีกด้วย
“เมนูเส้นทาง” (หน้า 6-30)

. ข้อมูลการจราจรจะไม่ถูกรายงานขึ้นในบริเวณที่ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลการจราจร แม้ว่าจะเปิดการใช้งาน [การรายงานสภาพจราจร] (Traffic Announcement)
อยู่

. อีกท้ังสามารถปรับระดับเสียงการแนะนำเส้นทางได้โดยการหมุน <VOL/ >/<VOLUME/ > กด < > (ถ้ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัย หรือกด
< > (ถ้ามีติดตั้ง) บนคอพวงมาลัยจากด้านหลังในขณะที่เสียงแนะนำเส้นทางกำลังดังขึ้นอยู่

Condition:

6-40 ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง)
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GUID-039CE058-6C48-4C4E-95E8-EDB8FF933161

ระบบน้ีมีข้อมูลการจราจรสองแบบคือ RDS-TMC
(Radio Data System - Traf f ic Message
Channel) (สำหรับแถบยุโรป) และข้อมูลการจราจร
แบบพรีเมียม

ในการเปิดใช้งาน RDS-TMC (สำหรับแถบยุโรป)
ให้ปิด [ใช้การจราจรแบบพรีเมียม] (Use Premium
Traffic)

ในการเปิดใช้งานข้อมูลการจราจรแบบพรีเมียม ให้
เปิด [ใช้การจราจรแบบพรีเมียม] (Use Premium
Traffic)

“การตั้งค่าข้อมูลการจราจร” (หน้า 6-43)

คุณลักษณะ RDS-TMC (สำหรับแถบ
ยุโรป)

GUID-36302FA8-10E0-4C1A-93B5-BE1F49E04B1A

ระบบนำทางจะรับข้อมูลการจราจรจากแหล่งข้อมูล
ที่ดีที่สุดเท่าที่ มีอยู่ และจะเปิดใช้งาน RDS-TMC
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลน้ีสำหรับการแนะนำเส้นทางที่ดี
ที่สุด สัญญาณข้อมูล RDS-TMC จะถูกส่งมาจากจูน
เนอร์ FM เฉพาะ เพื่อให้ยังคงสามารถฟังวิทยุได้ใน
ขณะที่ มีการเผยแพร่ข้อมูลการจราจร ข้อมูลการ
จราจรจะสามารถแสดงข้ึนได้ในพื้นที่ที่ มีการเผย
แพร่ RDS-TMC เท่านั้น ข้อมูลการจราจรจะไม่
สามารถแสดงขึ้นได้ในบางพื้นที่

ข้อมูลการจราจรแบบพรีเมียม
GUID-982FA42B-6223-43E7-98DC-29C9EBF9EFAE

สามารถรับข้อมูลการจราจรตามเวลาปัจจุบันได้จาก
ข้อมูลการจราจรแบบพรีเมียมที่ครอบคลุมถนนมาก
ขึ้นได้เช่นกัน

ประเภทของเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นบนหน้าจอจะ
เหมือนกับข้อมูล RDS-TMC (สำหรับแถบยุโรป)

สามารถใช้งานข้อมูลการจราจรแบบพรีเมียมได้โดย
การ เปิด [ใช้ การ จราจร แบบ พรี เ มียม] (Use
Premium Traffic) และเชื่อมต่ออุปกรณ์ Wi-Fi (ถ้า
มีติดตั้ง) หรือเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน Wi-Fi (ถ้ามี
ติดตั้ง)

“การตั้งค่าข้อมูลการจราจร” (หน้า 6-43)

ข้อมูล:

สามารถใช้ข้อมูลการจราจรแบบพรีเมียมได้เมื่อ
เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนท่ีเปิดใช้งาน Door-to-Door
Navigation (ถ้ามีติดตั้ง) กับรถยนต์

“การใช้ Door-to-Door Navigation (ถ้ามี
ติดตั้ง)” (หน้า 6-26)

การดูข้อมูลการจราจรที่มี
GUID-CB6D80C5-98DB-49A0-BF35-97D8C5F30828

การดูเหตุการณ์จราจรจากรายการ
GUID-24AE91E6-4D6B-4541-8A95-1461B29FDB23

1. กด <MENU> แล้วสัมผัส [ข้อมูล] (Info) บน
แถบเมนู

2. สั ม ผั ส [ ข้ อ ม ู ล ก า ร จ ร า จ ร ] ( Tr a f f i c
Information) หรือ [การจราจรแบบพรีเมียม]
(Premium Traffic) รายการประเภทของข้อมูล
ที่มีจะแสดงขึ้น

รายการที่มีใช้ ฟังก์ชัน

[แสดงการ
จราจรบนเส้น
ทาง] (Show
Traffic on the
Route)

แสดงรายการข้อมูลการจราจรที่พบบนเส้น
ทางจากตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์จนถึง
จุดหมาย สามารถใช้งานได้เมื่อมีการตั้ง
เส้นทางเท่านั้น

[ข้อมูลการ
จราจรใกล้
เคียง]
(Nearby
Traffic Info)

แสดงรายการข้อมูลการจราจรที่มีรอบ ๆ
ตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์

ข้อมูล:

สามารถใช้งาน [ข้อมูลการจราจร] (Traffic
Information) หรือ [การจราจรแบบพรีเมียม]
(Premium Traffic) ได้ เม่ือได้ รับข้อมูลการ
จราจรเท่านั้น

3. สัมผัสรายการที่ต้องการ รายการเหตุการณ์ที่มี
จะแสดงขึ้น

การดูข้อมูลการจราจร (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:

ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง) 6-41



(148,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

5GB0811X

4. สัมผัสเหตุการณ์จากรายการเพื่อตรวจสอบ
รายละเอียดข้อมูลและแผนที่ สัมผัส
[หลีกเลี่ยง] (Avoid) เพื่อค้นหาเส้นทางอื่น

การแสดงข้อมูลการจราจรฉุกเฉิน
GUID-7CB08F24-DBA3-4FC5-B86D-6DF8C5F5AA79

เม่ือพบเหตุการณ์ฉุกเฉินรอบ ๆ ตำแหน่งปัจจุบัน
ของรถยนต์ ข้อความจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติบน
หน้าจอแบบสัมผัสพร้อมเสียงแจ้งเตือน

ข้อความดังกล่าวจะประกอบด้วยไอคอน ประเภท
ของเหตุการณ์ ข้อมูลเหตุการณ์ และระยะทาง
โดยตรงจากตำแหน่งปัจจุบันจนถึงบริเวณที่เกิดเหตุ
การณ์นั้น ๆ

ข้อมูล:

. เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหลายเหตุการณ์ เหตุการ
ณ์ท่ีมีระยะทางโดยตรงจากตำแหน่งปัจจุบันท่ี
สั้นที่สุดจะแสดงขึ้น

. ถ้าเหตุการณ์ฉุกเฉินอยู่บนเส้นทางที่แนะนำ
และถ้าพบเส้นทางเลี่ยง หน้าจอการแจ้งเตือน

เส้นทางเลี่ยงจะแสดงขึ้นเมื่อรถยนต์เข้าใกล้จุด
เส้นทางเลี่ยง

ข้อมูลการจราจรบนแผนที่
GUID-57A00EAA-8EDD-48CE-B052-7E087DB4BDAE

ข้อมูลการจราจรจะแสดงขึ้นบนหน้าจอแผนที่ทั้ง
แบบ 2 มิติและ 3 มิติ

ข้อมูลหน้าจอ

5GB0795X

ตัวอย่าง
① สภาพถนน:

การจราจรคล่องตัว สีเขียว

การจราจรเคลื่อนตัวช้า สีเหลือง

การจราจรหนาแน่น สีแดง

ถนนที่ถูกปิดและถนนใน
ส่วนที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ร้ายแรง

แถบสีส้มและสีขาว

การจราจรแบบเคลื่อนตัว
ตามกันไป

สีส้ม (ข้อมูลการจราจรแบบ
พรีเมียมเท่านั้น)

② ไอคอนข้อมูลการจราจร:
ถ้ายังไม่ได้ตั้งเส้นทางไว้ ไอคอนข้อมูลการ
จราจรบนหน้าจอแผนที่ทั้งหมดจะแสดงขึ้นเป็น
สีเทา เมื่อมีการตั้งเส้นทางไว้แล้ว ไอคอน
ต่าง ๆ บนเส้นทางจะแสดง ข้ึน เป็นสี และ
ไอคอนนอกเส้นทางจะแสดงขึ้นเป็นสีเทา

ยกเว้นสำหรับประเทศเม็กซิโก:

การจราจรหยุดนิ่ง

การจราจรเคลื่อนตัวช้า

การจราจรคล่องตัว

ปิดการจราจร

อุบัติเหตุ

งานซ่อมผิวถนน

ช่องทางแคบ

เหตุการณ์อื่น ๆ ทั้งหมด

สำหรับประเทศเม็กซิโก:

การจราจรติดขัด

การจราจรเคลื่อนตัวช้า

การจราจรคล่องตัว

ปิดถนน

อุบัติเหตุ

งานซ่อมผิวถนน

ช่องทางแคบ

Condition:

6-42 ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง)



(149,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

เหตุการณ์อื่น ๆ ทั้งหมด

③ ระยะทางและเวลาที่เหลือ:
ระยะทางและเวลาที่เหลือถูกคำนวณจากการ
พิจารณาข้อมูลการจราจรบนเส้นทาง

สามารถเลือกให้แสดงเวลาที่เหลือจนกว่าจะถึง
จุดหมายหรือเวลาที่คาดว่าจะไปถึงจุดหมายได้

“การต้ังค่าเส้นทางที่ต้องการ” (หน้า 6-
34)

④ ตัวแสดงการจราจร:
TMC (สำหรับแถบยุโรป)
แสดงขึ้นเม่ือมีการรับ RDS-TMC ที่สามารถใช้
งานได้

PREMIUM TRAFFIC (การจราจรแบบ
พรีเมียม)
แสดงข้ึนเมื่อ มีการ รับข้อมูลการจราจรแบบ
พรีเมียมที่สามารถใช้งานได้

ข้อมูล:

ไอคอนการจราจรจะแสดงขึ้นในระดับสัดส่วนที่ระยะ
15 ม. (1/64 ไมล์) - 12.5 กม. (7.5 ไมล์) บาง
ไอคอนการจราจรจะแสดงขึ้นบนแผนท่ีในระดับ
ความละเอียดที่สูงกว่านี้เท่านั้น

การตั้งค่าข้อมูลการจราจร
GUID-931C4428-463C-4F2C-81ED-35BE26E35550

สามารถ เปล่ียนแปลงการ ตั้ง ค่า ของฟังก์ชันที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลการจราจรได้

5GB0812X

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [ระบบนำทาง] (Navigation)
3. สัมผัส [การตั้งค่าข้อมูลการจราจร] (Traffic

Info Settings)

4. สัมผัสการตั้งค่าท่ีต้องการ ตัวแสดงสำหรับการ
ตั้งค่าที่เลือกจะสว่างขึ้น

รายการตั้งค่าที่มีใช้
. [ใช้การจราจรแบบพรีเมียม] (Use Premium

Traffic):

เปิด/ปิดข้อมูลการจราจรแบบพรีเมียม

. [ไอคอนตัวกรอง ข้อมูลการจราจร] (Filter
Traffic Icons):

เลือกประเภทของ ปัญหาการ จราจร (เช่น
อุบัติเหตุ) ที่จะให้แสดงขึ้นบนหน้าจอแผนที่

. [การตั้งค่าการอัพเดทการจราจรแบบพรีเมียม]
(Premium Traffic Update Settings):

ตั้งช่วงเวลาในการอัพเดทข้อมูลการจราจรแบบ
พรีเมียม

ข้อมูล:

. สามารถเข้าถึง [การตั้งค่าข้อมูลการจราจร]
(Traffic Info Settings) ได้จากหน้าจอแผนที่
ตำแหน่งปัจจุบัน

“หน้าจอแผนท่ีตำแหน่งปัจจุบัน” (หน้า
6-16)

. เมื่อ ปิด [การรายงานสภาพจราจร] (Traffic
Announcement) จะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
แนะนำเส้นทาง นอกจากน้ี การรายงานข้อมูล
ฉุกเฉินจะไม่ถูกปิดเช่นกัน

“การตั้งค่าการแนะนำ” (หน้า 6-40)

Condition:

ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง) 6-43



(150,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

AV0NJA1-D56E2757-E480-448D-84DE-0D0260214C62

การบันทึกตำแหน่ง
AV0NJA1-544965B9-F333-49EA-BE90-4D6BE51EE5F0

สามารถบันทึกตำแหน่งที่ไปบ่อยไว้ในสมุดที่อยู่ได้
สามารถนำที่อยู่ที่ได้ บันทึกไว้กลับมาตั้งเป็นจุด
หมายหรือจุดสำคัญโดยง่าย ซึ่งสมุดท่ีอยู่สามารถ
บันทึกได้มากถึง 200 ตำแหน่ง

การบันทึกตำแหน่งบ้านหรือที่ทำงาน
AV0NJA1-18F9446E-22F6-4B69-B465-63E96AFC7E1D

สามารถบันทึกตำแหน่งบ้านหรือที่ทำงานไว้ในระบบ
ได้

5GB0785X

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [ระบบนำทาง] (Navigation) และสัมผัส

[สมุดที่อยู่] (Address Book)

3. สัมผัส [เ พ่ิม ตำแหน่ง บ้าน] (Add Home
Location) หรือ [เพิ่มตำแหน่งที่ทำงาน] (Add
Work Location)

4. สัมผัสวิธีการที่ เหมาะสมในการตั้งตำแหน่ง
โปรดดูที่วิธีการค้นหาที่ใช้ในการตั้งจุดหมาย

“การตั้งจุดหมาย” (หน้า 6-17)

5. สัมผัส [ตกลง] (OK)

6. ข้อความจะแสดงขึ้น และที่อยู่ของตำแหน่งจะ
ถูกบันทึกไว้ในสมุดที่อยู่

7. ปรับและแก้ไขเนื้อหาของรายการที่บันทึกตาม
ความจำเป็น สัมผัส [ตกลง] (OK) เพื่อยืนยัน

“การแก้ไขตำแหน่งที่ บันทึก” (หน้า 6-
47)

ข้อมูล:

สัมผัส [ไปที่บ้าน (บันทึกตำแหน่ง)] (Go Home
(Save Location)) หรือ [ไปที่ทำงาน (บันทึก
ตำแหน่ง)] (Go to Work (Save Location)) บน
หน้าจอจุดหมาย ในขณะที่ยังไม่ได้บันทึกตำแหน่ง
บ้านหรือที่ทำงาน ระบบจะแสดงข้อความถามว่า
ต้องการที่จะบันทึกตำแหน่งบ้านหรือที่ทำงานหรือ
ไม่ สัมผัส [ใช่] (Yes) เพื่อบันทึกตำแหน่งบ้านหรือ
ที่ทำงาน

การบันทึกตำแหน่งโดยการค้นหา
AV0NJA1-6B0517E8-1830-49EB-812C-0BAA64EC0CEA

สามารถบันทึกตำแหน่งได้โดยการค้นหาด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ

5GB0792X

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [ระบบนำทาง] (Navigation)
3. สัมผัส [สมุดที่อยู่] (Address Book)
4. สัมผัส [ตำแหน่งที่บันทึก] (Saved Locations)
5. สัมผัส [เพิ่มใหม่] (Add New)
6. สัมผัสวิธีการที่ เหมาะสมในการตั้งตำแหน่ง

โปรดดูที่วิธีการค้นหาที่ใช้ในการตั้งจุดหมาย
“การตั้งจุดหมาย” (หน้า 6-17)

7. สัมผัส [ตกลง] (OK)
8. ข้อความจะแสดงขึ้น และที่อยู่ของตำแหน่งจะ

ถูกบันทึกไว้ในสมุดที่อยู่

9. ปรับและแก้ไขเนื้อหาของรายการที่บันทึกตาม
ความจำเป็น สัมผัส [ตกลง] (OK) เพื่อยืนยัน

“การแก้ไขตำแหน่งที่ บันทึก” (หน้า 6-
47)

ข้อมูล:

. เมื่อตำแหน่งถูกบันทึกไว้ใน [ตำแหน่งที่บันทึก]
(Saved Locations) [สมุดที่อยู่] (Address
Book) จะสามารถนำมาใช้ในการค้นหาตำแหน่ง
ได้

“การค้นหาจากสมุดที่อยู่” (หน้า 6-23)

. เม่ือบันทึกไว้ 200 ตำแหน่งแล้ว จะไม่สามารถ
บันทึกตำแหน่งใหม่ได้จนกว่าจะลบตำแหน่งที่
บันทึกไว้ในปัจจุบัน

การบันทึกตำแหน่ง/เส้นทาง

Condition:

6-44 ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง)



(151,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

การบันทึกตำแหน่งโดยการเลื่อนแผนที่
AV0NJA1-F725F4DF-5CDD-4070-ADB6-D4BF2474895F

1. เล่ือนไปยังตำแหน่งที่ต้องการบนแผนท่ี และ
สัมผัส [ ] บนหน้าจอแบบสัมผัส

5GB0745X

2. สัมผัส [บันทึกตำแหน่ง] (Save Location)
ข้อความจะแสดงขึ้น

3. ไอคอนที่แสดงตำแหน่งที่บันทึกจะแสดงขึ้นบน
แผนที่ กด <MAP> เพ่ือกลับไปยังหน้าจอ
แผนที่ตำแหน่งปัจจุบัน

การบันทึกเส้นทาง
AV0NJA1-B3907DCE-924F-48C0-BAC8-A06712252587

สามารถบันทึกเส้นทางที่ผ่านการคำนวณได้สูงสุด
10 เส้นทาง สามารถนำเส้นทางที่บันทึกกลับมาตั้ง
เป็นเส้นทางที่แนะนำได้โดยง่าย

เส้นทางที่ท่านต้องการบันทึกจำเป็นต้องมีจุดสำคัญ
อย่างน้อยหนึ่งจุด

1. กด <MAP> แล้วสัมผัส [เส้นทาง] (Route)
บนแถบเมนู

2. สัมผัส [บันทึก เส้น ทาง] (Save Route)
ข้อความ ยืนยันจะแสดง ข้ึน ให้สัมผัส [ใช่]
(Yes) เพื่อบันทึกเส้นทางปัจจุบัน

การตั้งค่าอื่น ๆ

ขั้นตอนต่อไปนี้สามารถนำมาใช้ในการบันทึกเส้น
ทางได้อีกด้วย

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [ระบบนำทาง] (Navigation)
3. สัมผัส [สมุดที่อยู่] (Address Book)
4. สัมผัส [เส้นทางที่บันทึก] (Saved Routes)
5. สัม ผัส [ บันทึก เส้น ทาง ปัจจ ุ บัน] (Save

Current Route) ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น ถ้า
มีการถาม ให้สัมผัส [ใช่] (Yes) เพื่อบันทึกเส้น
ทางปัจจุบัน

ข้อมูล:

. เส้นทางที่ต้องการบันทึกจะต้องมีการตั้งจุด
สำคัญไว้อย่างน้อย 1 จุด

. เส้นทางท่ีบันทึกจะมีเฉพาะตำแหน่ง (จุดหมาย
และจุดสำคัญ) และสภาวะการคำนวณเส้นทาง
เท่านั้น ซึ่งไม่รวมถึงตัวเส้นทางเอง

. เส้นทางจะถูกบันทึกไว้ในหมายเลขตำแหน่งที่
ใช้ได้ตำแหน่งแรกในรายการเส้นทางที่บันทึก
ไว้

. เม่ือบันทึกไว้ 10 เส้นทางในสมุดที่อยู่แล้ว จะ
ไม่สามารถบันทึกเส้นทางใหม่ได้จนกว่าจะลบ
เส้นทาง

“การลบรายการที่บันทึก” (หน้า 6-50)

การบันทึกพื้นที่ที่ต้องการเลี่ยง
AV0NJA1-495A7589-BA25-41EF-82F6-33DEBDE7742E

สามารถบันทึกพื้นที่ที่ต้องการเลี่ยงได้ พื้นที่ที่ต้อง
การเลี่ยงคือพื้นที่ที่สามารถแยกออกจากเส้นทางได้
เช่น ถนนที่มีการจราจรติดขัดเสมอ เมื่อบันทึกพื้นที่
ที่ต้องการเลี่ยงแล้ว ระบบจะหลีกเลี่ยงพื้นที่ดังกล่าว
เม่ือคำนวณเส้นทาง สามารถบันทึกพื้นท่ีที่ต้องการ
เลี่ยงได้มากถึง 10 พื้นที่

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [ระบบนำทาง] (Navigation)
3. สัมผัส [สมุดที่อยู่] (Address Book)
4. สัมผัส [พื้นที่ที่ต้องการเลี่ยง] (Avoid Area)

5GB0746X

5. สัมผัส [เพิ่มใหม่] (Add New)

สัมผัสวิธีการที่เหมาะสมในการค้นหาตำแหน่ง
“การตั้งจุดหมาย” (หน้า 6-17)

6. สัมผัส [ตกลง] (OK)
7. ปรับตั้งข้อมูลพื้นที่ที่ต้องการเลี่ยงตามความจำ

เป็น
“การแก้ไขพื้นที่ที่ต้องการเลี่ยง” (หน้า 6-
50)

Condition:

ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง) 6-45
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8. สัมผัส [ตกลง] (OK) เพื่อบันทึกข้อมูลพื้นที่ที่
ต้องการเลี่ยง

ข้อมูล:

สามารถบันทึกพื้นท่ีที่ต้องการเล่ียงได้สูงสุด 10
พื้นที่ เม่ือบันทึกพื้นที่ที่ต้องการเล่ียงไว้ 10 พื้นที่
แล้ว จะไม่สามารถบันทึกพ้ืนที่ที่ต้องการเลี่ยงใหม่
ได้จนกว่าจะลบพื้นที่ที่ต้องการเลี่ยงท่ีบันทึกไว้ใน
ปัจจุบัน

“การลบรายการที่บันทึก” (หน้า 6-50)

การแก้ไขข้อมูลที่บันทึก
AV0NJA1-39CF1CB1-4830-4B51-BE7E-70154B58A89C

สามารถแก้ไขรายการที่บันทึกไว้ในระบบได้

Condition:

6-46 ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง)
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การแก้ไขตำแหน่งที่บันทึก
AV0NJA1-D9E4FAC6-0EAD-4C1E-9D3C-A1EBC19926E1

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [ระบบนำทาง] (Navigation) และสัมผัส [สมุดที่อยู่] (Address Book)

รายการที่มีใช้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและคุณลักษณะเฉพาะ

รายการตั้งค่า การทำงาน

[ตำแหน่งบ้าน] (Home
Location)*

[แก้ไข] (Edit) [แสดงไอคอนบนแผนที่] (Show Icon on Map) แสดงไอคอนบ้านบนแผนที่

[ไอคอน] (Icon) เลือกรูปแบบไอคอนบ้านที่ต้องการ

[เสียง] (Sound) ตั้งรูปแบบเสียงเตือนที่จะดังขึ้นเมื่อรถยนต์เข้าใกล้บ้าน

[ทิศทาง] (Direction) ตั้งเสียงเตือนให้ดังขึ้นเมื่อกำลังเข้าใกล้จากทิศทางที่กำหนด

[ระยะทาง] (Distance) ตั้งเสียงเตือนให้ดังขึ้นเมื่อถึงรถยนต์มีระยะทางจนถึงบ้านตามที่กำหนด

[หมายเลขโทรศัพท์] (Phone Number) บันทึกหมายเลขโทรศัพท์บ้าน

[ย้ายตำแหน่ง] (Move Location) ปรับตั้งตำแหน่งบ้านที่บันทึก

[ลบ] (Delete) ลบตำแหน่งบ้านที่บันทึก

[ตกลง] (OK) ยืนยันและบันทึกข้อมูลตำแหน่งบ้านที่แก้ไข

[ตำแหน่งที่ทำงาน] (Work
Location)*

[แก้ไข] (Edit) [แสดงไอคอนบนแผนที่] (Show Icon on Map) แสดงไอคอนที่ทำงานบนแผนที่

[ไอคอน] (Icon) เลือกรูปแบบไอคอนที่ทำงานที่ต้องการ

[เสียง] (Sound) ตั้งรูปแบบเสียงเตือนที่จะดังขึ้นเมื่อรถยนต์เข้าใกล้ที่ทำงาน

[ทิศทาง] (Direction) ตั้งเสียงเตือนให้ดังขึ้นเมื่อกำลังเข้าใกล้จากทิศทางที่กำหนด

[ระยะทาง] (Distance) ตั้งเสียงเตือนให้ดังขึ้นเมื่อรถยนต์มีระยะทางจนถึงที่ทำงานตามที่กำหนด

Condition:

ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง) 6-47



(154,1)
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[หมายเลขโทรศัพท์]
(Phone Number)

บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน

[ย้ายตำแหน่ง] (Move Location) ปรับตั้งตำแหน่งที่ทำงานที่บันทึก

[ลบ] (Delete) ลบตำแหน่งที่ทำงานที่บันทึก

[ตกลง] (OK) ยืนยันและบันทึกข้อมูลตำแหน่งที่ทำงานที่แก้ไข

[ตำแหน่งที่บันทึก] (Saved
Locations)

[เรียง] (Sort) [เรียงโดยตัวเลข] (Sort by Number) เรียงตำแหน่งที่บันทึก
“การค้นหาจากสมุดที่อยู่” (หน้า 6-23)

[เรียงโดยชื่อ] (Sort by Name)

[เรียงโดยไอคอน] (Sort by Icon)

[เรียงโดยกลุ่ม] (Sort by Group)

[เพิ่มใหม่] (Add New) เพิ่มตำแหน่งใหม่
“การบันทึกตำแหน่งโดยการค้นหา” (หน้า 6-44)

รายการตำแหน่งที่บันทึก [แก้ไข] (Edit) [แสดงไอคอนบนแผนที่]
(Show Icon on Map)

แสดงไอคอนของตำแหน่งที่บันทึกบนแผนที่

[ชื่อ] (Name) ลงทะเบียนชื่อของรายการ

[แท็กเสียง] (Voice Tag) ลงทะเบียนแท็กเสียงสำหรับรายการ เพื่อให้รายการดังกล่าวสามารถสั่ง
งานผ่านระบบจดจำเสียงได้

[ไอคอน] (Icon) เลือกไอคอนสำหรับรายการ

[เสียง] (Sound) ตั้งรูปแบบเสียงเตือนที่จะดังขึ้นเมื่อรถยนต์เข้าใกล้ตำแหน่ง

[ทิศทาง] (Direction) ตั้งเสียงเตือนให้ดังขึ้นเมื่อกำลังเข้าใกล้จากทิศทางที่กำหนด

[ระยะทาง] (Distance) ตั้งเสียงเตือนให้ดังขึ้นเมื่อรถยนต์มีระยะทางจนถึงตำแหน่งตามที่กำหนด

[หมายเลขโทรศัพท์] (Phone
Number)

ลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับตำแหน่ง

Condition:
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[กลุ่ม] (Group) ลงทะเบียนกลุ่มของรายการ

[หมายเลขรายการ] (Entry
Numbers)

ลงทะเบียนหมายเลขรายการสำหรับตำแหน่ง

[ย้ายตำแหน่ง] (Move Location) ปรับตั้งข้อมูลตำแหน่งที่บันทึก

[ลบ] (Delete) ลบข้อมูลตำแหน่งที่บันทึก

[ตกลง] (OK) ยืนยันและบันทึกข้อมูลของตำแหน่งที่บันทึกซึ่งผ่านการแก้ไข

*: เม่ือไม่ได้บันทึกตำแหน่งบ้านหรือที่ทำงานไว้ [เพิ่มตำแหน่งบ้าน] (Add Home Location) หรือ [เพิ่มตำแหน่งที่ทำงาน] (Add Work Location) จะแสดงข้ึน
และจะสามารถบันทึกตำแหน่งบ้านหรือที่ทำงานได้จากเมนู

Condition:
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การแก้ไขเส้นทางที่บันทึก
AV0NJA1-FA819EB7-2462-4CCA-9FCA-6945BF4DA07F

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [ระบบนำทาง] (Navigation) และสัมผัส

[สมุดที่อยู่] (Address Book)

3. สัมผัส [เส้นทางที่บันทึก] (Saved Routes)
4. สัมผัสเส้นทางที่บันทึกที่ต้องการจากรายการ

หน้าจอการตั้งค่าเส้นทางที่บันทึกจะแสดงขึ้น

รายการตั้งค่า การทำงาน

[เปลี่ยนชื่อ]
(Rename)

เปลี่ยนชื่อเส้นทางที่บันทึก

[แทนที่]
(Replace)

เขียนทับเส้นทางที่บันทึกด้วยเส้นทาง
ปัจจุบัน

[ลบ] (Delete) ลบเส้นทางที่บันทึก

[ตกลง] (OK) ยืนยันการตั้งค่าที่ได้แก้ไขไว้

การแก้ไขพื้นที่ที่ต้องการเลี่ยง
AV0NJA1-7741D32C-748E-4BE2-9BE8-E72FF75E70C6

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
และสัมผัส [ระบบนำทาง] (Navigation)

2. สัมผัส [สมุดที่ อยู่] (Address Book) แล้ว
สัมผัส [พื้นที่ที่ต้องการเลี่ยง] (Avoid Area)

3. สัมผัสพื้นที่ที่ต้องการเลี่ยงจากรายการ หน้าจอ
การตั้งค่าพื้นที่ที่ต้องการเลี่ยงจะแสดงขึ้น

รายการตั้งค่า การทำงาน

[เปลี่ยนชื่อ]
(Rename)

เปลี่ยนชื่อของพื้นที่ที่ต้องการเลี่ยง

[ย้ายตำแหน่ง]
(Move Location)

ปรับตั้งตำแหน่งพื้นที่ที่ต้องการเลี่ยง

[ปรับขนาดพื้นที่]
(Resize Area)

ปรับขนาดของพื้นที่ที่ต้องการเลี่ยง

[มอเตอร์เวย์]
(Motorway)

ตั้งพื้นที่ที่ต้องการเลี่ยงให้รวมหรือไม่
รวมมอเตอร์เวย์
สีของพื้นที่ที่ต้องการเลี่ยงจะเปลี่ยน
ตามการตั้งค่า
เปิดมอเตอร์เวย์: สีเขียว
ปิดมอเตอร์เวย์: สีน้ำเงิน

[ลบ] (Delete) ลบพื้นที่ที่ต้องการเลี่ยง

[ตกลง] (OK) ยืนยันการตั้งค่าที่ได้แก้ไขไว้

การลบรายการที่บันทึก
AV0NJA1-A49F7444-AEBA-437D-B1BF-DA7457A3F577

สามารถลบตำแหน่งและเส้นทางในสมุดที่อยู่ได้
การลบสามารถทำได้ทั้งแบบการลบทีละรายการ
และการลบรายการที่บันทึกทั้งหมด

ข้อมูล:

รายการที่ถูกลบไปแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้้อีก
ก่อนลบรายการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่จำเป็นต้อง
ใช้รายการนั้นอีกต่อไป

Condition:

6-50 ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง)
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การลบรายการที่บันทึกทีละรายการ
AV0NJA1-B68C2A81-E5C0-4DB2-A740-FC904C09AB2A

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [ระบบนำทาง] (Navigation) และสัมผัส [สมุดที่อยู่] (Address Book)
3. สัมผัส [ลบรายการที่บันทึก] (Delete Saved Items)

เลือกรายการที่ต้องการ และสัมผัส [ใช่] (Yes) เพื่อยืนยันการลบ

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 การทำงาน

[ลบตำแหน่งบ้าน] (Delete Home Location) ลบตำแหน่งบ้าน

[ลบตำแหน่งที่ทำงาน] (Delete Work Location) ลบตำแหน่งที่ทำงาน

[ลบสมุดที่อยู่]
(Delete Address
Book)

[ลบทั้งหมด] (Delete All) ลบตำแหน่งที่บันทึกทั้งหมด

[ลบทีละรายการ] (Delete One) ลบตำแหน่งที่บันทึกที่เลือก

[ลบเส้นทางที่
บันทึก] (Delete
Saved Routes)

[ลบทั้งหมด] (Delete All) ลบเส้นทางที่บันทึกทั้งหมด

[ลบทีละรายการ] (Delete One) ลบเส้นทางที่บันทึกที่เลือก

[ลบพื้นที่ที่ต้องการ
เลี่ยง] (Delete
Avoid Areas)

[ลบทั้งหมด] (Delete All) ลบพื้นที่ที่ต้องการเลี่ยงทั้งหมด

[ลบทีละรายการ] (Delete One) ลบพื้นที่ที่ต้องการเลี่ยงที่เลือก

[ลบจุดหมายก่อน
หน้า] (Delete
Previous
Destinations)

[ลบจุดหมายก่อนหน้าทั้งหมด] (Delete All
Previous Destinations)

ลบจุดหมายก่อนหน้าทั้งหมด

[ลบจุดหมายก่อนหน้าทีละจุด] (Delete
One Previous Destination)

ลบจุดหมายก่อนหน้าที่เลือก

[ลบจุดเริ่มต้นก่อนหน้า] (Delete Previous
Starting Point)

ลบจุดเริ่มต้นก่อนหน้า

Condition:
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[ลบเส้นทางที่เรียนรู้] (Delete Learned Routes) ลบเส้นทางที่เรียนรู้

การลบรายการบนแผนที่ทีละรายการ
AV0NJA1-62D39B7F-7242-4DA7-8F88-21A769ADE3F7

1. จัดให้ตัวระบุตำแหน่งอยู่บนตำแหน่งที่บันทึกที่
ต้องการลบออกโดยการเลื่อนบนแผนท่ี แล้ว
สัมผัส [ ]

5GB0747X

2. สัมผัส [ลบ] (Delete)
3. ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น ยืนยันเน้ือหาของ

ข้อความ และสัมผัส [ใช่] (Yes)

รายการที่บันทึกจะถูกลบออกจากสมุดที่อยู่

Condition:

6-52 ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง)
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AV0NJA1-9D8690FE-57C7-4383-A650-C4EAEDB9B2D7

สามารถปรับแต่งระบบนำทางได้ตามความต้องการของผู้ใช้

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [ระบบนำทาง] (Navigation)
3. สัมผัสรายการที่ท่านต้องการตั้งค่า

รายการตั้งค่าที่มีใช้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและคุณสมบัติเฉพาะ

รายการที่มีใช้ :
. [การตั้งค่าแผนที่] (Map Settings)

ตั้งวิธีการแสดงผลและทิศทางของแผนที่
“การตั้งค่าแผนที่” (หน้า 6-12)

. [การตั้งค่าการแนะนำ] (Guidance Settings)

ตั้งค่าการทำงานต่าง ๆ สำหรับการแนะนำเส้นทาง
“การตั้งค่าการแนะนำ” (หน้า 6-40)

. [การตั้งค่าเส้นทางที่ต้องการ] (Route Preference)

เปลี่ยนการตั้งค่าเส้นทางตามที่ต้องการ
“การตั้งค่าเส้นทางที่ต้องการ” (หน้า 6-34)

. [การตั้งค่าข้อมูลการจราจร] (Traffic Info Settings)

ตั้งค่าการทำงานต่าง ๆ ของคุณลักษณะข้อมูลการจราจร
“การตั้งค่าข้อมูลการจราจร” (หน้า 6-43)

. [การตั้งค่าแนะนำความปลอดภัย] (Safety Guide Settings)

รายการตั้งค่า การทำงาน

[การแสดงการจำกัดความเร็วบนแผนที่] (Speed Limit Indication on Map) เมื่อเปิดรายการนี้ ตัวแสดงการจำกัดความเร็วจะปรากฏขึ้นบนด้านขวาของหน้าจอแผนที่ เมื่อมีการจำกัดความเร็วบน
ถนนที่รถกำลังแล่น

“แผนที่ 2 มิติ (ยกเว้นสำหรับตะวันออกกลาง)” (หน้า 6-4)
“แผนที่ 2 มิติ (สำหรับตะวันออกกลาง)” (หน้า 6-6)

การตั้งค่าระบบนำทาง
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รายการตั้งค่า การทำงาน

[การเตือนการจำกัดความเร็ว] (Speed Limit Warning) เมื่อเปิดรายการนี้ ตัวแสดงการจำกัดความเร็วจะกะพริบและเตือนผู้ขับขี่เมื่อความเร็วรถยนต์เกินค่าความเร็วที่จำกัด
“แผนที่ 2 มิติ (ยกเว้นสำหรับตะวันออกกลาง)” (หน้า 6-4)
“แผนที่ 2 มิติ (สำหรับตะวันออกกลาง)” (หน้า 6-6)

[ความไวในการจำกัดความเร็ว] (Speed Limit Sens.) ปรับความไวในการจำกัดความเร็วสำหรับ [การเตือนการจำกัดความเร็ว] (Speed Limit Warning)

. [การแสดงการจำกัดความเร็วบนแผนที่] (Speed Limit Indication on Map)

เมื่อเปิดรายการนี้ ตัวแสดงการจำกัดความเร็วจะปรากฏขึ้นบนด้านขวาของหน้าจอแผนที่ เมื่อมีการจำกัดความเร็วบนถนนที่รถกำลังแล่น
“แผนที่ 2 มิติ (ยกเว้นสำหรับตะวันออกกลาง)” (หน้า 6-4)

. [การเตือนการจำกัดความเร็ว] (Speed Limit Warning)

เมื่อเปิดรายการนี้ ตัวแสดงการจำกัดความเร็วจะกะพริบและเตือนผู้ขับขี่เมื่อความเร็วรถยนต์เกินค่าความเร็วที่จำกัด
“แผนที่ 2 มิติ (ยกเว้นสำหรับตะวันออกกลาง)” (หน้า 6-4)

. [ความไวในการจำกัดความเร็ว] (Speed Limit Sens.)

ปรับความไวในการจำกัดความเร็วสำหรับ [การเตือนการจำกัดความเร็ว] (Speed Limit Warning)

. [สมุดที่อยู่] (Address Book)

บันทึกตำแหน่งและเส้นทาง สามารถแก้ไขหรือลบรายการที่บันทึกได้
“การบันทึกตำแหน่ง/เส้นทาง” (หน้า 6-44)

. [ปรับแต่ง POI] (Customise POIs)

ตั้งค่าหมวดหมู่ POI ที่จะให้แสดงขึ้นบนหน้าจอจุดที่น่าสนใจ
“การปรับแต่ง POI” (หน้า 6-23)

. [ปรับตั้งตำแหน่งปัจจุบัน] (Adjust Current Location)

ถ้าไอคอนรถยนต์ที่แสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง จะสามารถปรับตั้งตำแหน่งของไอคอนรถยนต์บนหน้าจอแผนที่ได้

. [ลบรายการที่บันทึก] (Delete Saved Items)

ลบตำแหน่งหรือเส้นทางที่บันทึก
“การลบรายการที่บันทึกทีละรายการ” (หน้า 6-51)
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. [ลบจุดหมายก่อนหน้า] (Delete Previous
Destinations)

ลบจุดหมายก่อนหน้าหรือจุดเริ่มต้นก่อนหน้าทั้งหมดหรือทีละรายการ
“การลบรายการที่บันทึกทีละรายการ” (หน้า 6-51)

. [การเชื่อมต่อกับ Door-to-Door Navigation] (Sync with Door-to-Door Navigation)

เปิด/ปิด Door-to-Door Navigation
“การใช้ Door-to-Door Navigation (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 6-26)

. [รีเซ็ตการตั้งค่าระบบนำทางทั้งหมดไปเป็นค่าเริ่มต้น] (Reset All Navigation Settings to Default)

การตั้งค่านี้จะรีเซ็ตการตั้งค่าต่าง ๆ (หน้าจอ ระดับเสียง ฯลฯ) ไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
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AV0NJA1-53E79F5D-9AE6-4984-955E-CB2A39EB4D66

ตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์
AV0NJA1-3DB2B298-7959-42E7-A529-EBC2E6E1A510

การแสดงตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์
AV0NJA1-AC334D4E-00C5-4F0B-889E-D50DC5D61202

ระบบนำทางน้ีรวบรวมข้อมูลที่ได้ รับจากรถยนต์
(ด้วยเซ็นเซอร์ gyro) และจากระบบนำทางด้วย
ดาวเทียม (GNSS) เพื่อคำนวณตำแหน่งปัจจุบัน
ของรถยนต์ จากนั้นตำแหน่งนี้จะแสดงขึ้นตลอดการ
แนะนำเส้นทางจนกว่าจะถึงจุดหมาย

ระบบนำทางด้วยดาวเทียม (GNSS) คือ
อะไร

AV0NJA1-A33AD639-F86B-4DA8-B59E-2726CD899634

GNSS เป็นคำท่ัวไปสำหรับระบบระบุตำแหน่งที่ใช้
สัญญาณ จาก ดาวเทียม ระบบ นำทาง น้ี จะ รับ
สัญญาณวิทยุจากดาวเทียมต่าง ๆ ตั้งแต่สามดวงขึ้น
ไป และตรวจจับตำแหน่งของรถยนต์ด้วยหลักการ
ตรวจสอบโดยวิธีแบ่งพื้นที่เป็นรูปสามเหลี่ยม

การปรับตั้งตำแหน่ง:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

เมื่อระบบตัดสินว่าตำแหน่งรถยนต์ไม่ถูกต้องตาม
ความเร็วรถยนต์และการคำนวณข้อมูลเซ็นเซอร์
gyro ระบบจะปรับตั้งตำแหน่งของไอคอนรถยนต์
โดยอัตโนมัติโดยใช้สัญญาณ GNSS

การรับสัญญาณจากดาวเทียม GNSS:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

การรับสัญญาณ GNSS อาจไม่เสถียรได้ ซ่ึงจะขึ้น
อยู่กับสภาพแวดล้อม รถยนต์ที่อยู่ในพื้นที่/
สภาพแวดล้อมต่อไปน้ีอาจไม่สามารถรับสัญญาณ
GNSS ได้

NAI0422

* ในอุโมงค์หรือโรงจอดรถ

NAI0423

* ในบริเวณที่มีตึกสูงรายล้อม

NAI0424

* ใต้ทางหลวงหลายระดับ

NAI0425

* บริเวณที่มีต้นไม้สูงรายล้อม

ข้อมูลทั่วไปสำหรับระบบนำทาง
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NAI0713

* ในหุบเขา

ข้อมูล:

เสาอากาศ GNSS ติดตั้งอยู่บนแผงหน้าปัดภายใน
รถยนต์ ห้ามวางวัตถุใด ๆ โดยเฉพาะโทรศัพท์
มือ ถือ หรือ ตัว รับ ส่ง สัญญาณบน แผง หน้า ปัด
เนื่องจากความแรงของสัญญาณ GNSS ไม่เสถียร
โทรศัพท์และตัวรับส่งสัญญาณจะส่งผลกระทบหรือ
อาจรบกวนสัญญาณทั้งหมดได้

การแสดงตำแหน่งรถยนต์ไม่ถูกต้อง
AV0NJA1-B4EC1A08-66C4-4494-8E5E-6CB5C47F02B9

กรณีต่อไปนี้อาจส่งผลกระทบต่อความแม่นยำใน
การแสดงตำแหน่งของรถยนต์หรือทิศทางการขับขี่
ความแม่นยำจะกลับมาเป็นปกติถ้าสภาวะการขับขี่
กลับเป็นปกติ

NAI0426

* เมื่อมีถนนที่ มีลักษณะคล้ายกันอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง

NAI0427

* เม่ือรถยนต์กำลังแล่นอยู่ในบริเวณที่ มีระบบ
ถนนเป็นรูปแบบตาราง

NAI0428

* เมื่อรถยนต์ขับผ่านทางแยก/ทางเชื่อมรูปตัว Y
ขนาดใหญ่

NAI0429

* เมื่อรถยนต์กำลังแล่นบนถนนที่โค้งอย่างช้า ๆ
ต่อเนื่อง

Condition:
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NAI0430

* เมื่อรถยนต์กำลังแล่นบนถนนที่มีโค้งรูปตัว S
ซ้ำ ๆ

NAI0431

* เมื่อรถยนต์อยู่บนสะพานวน

NAI0432

* เมื่อรถยนต์อยู่บนถนนที่มีหิมะปกคลุมหรือถนน
ขรุขระ

NAI0433

* เมื่อเลี้ยวซ้ายหรือขวาซ้ำไปมาหรือขับซิกแซ็ก

NAI0434

* เมื่อรถยนต์หมุนอยู่บนแท่นหมุนของช่องจอด
รถในขณะที่สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ใน
ตำแหน่ง OFF

NAI0435

* เม่ือขับรถบนถนนที่ ไม่แสดงข้ึนบนหน้าจอ
แผนที่ หรือถนนที่ เปล่ียนไป เน่ืองจากการ
ก่อสร้างเพิ่มเติมหรือเหตุผลอื่น ๆ

Condition:
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NAI0436

* เมื่อความแม่นยำ ในการ ระบุ ตำแหน่งของ
GNSS ต่ำ

ข้อมูล:

. ไอคอนรถยนต์อาจไม่ตรงเมื่อรถยนต์เริ่มออกตัว
หลังจากที่เพิ่งสตาร์ทเครื่องยนต์หรือระบบ
ไฮบริด

. นอกจากนี้ ไอคอนรถยนต์อาจไม่ตรงถ้าติดตั้ง
ยางหรือโซ่พันล้อที่มีขนาดต่างกัน

. ระบบมีฟังก์ชันท่ีจะจัดตำแหน่งไอคอนรถยนต์
ให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติเมื่อไอคอนไม่ตรงตาม
ตำแหน่งที่แท้จริง

. การจัดตำแหน่งรถยนต์ให้ถูกต้องโดย GNSS
อาจไม่ทำงานเมื่อจอดรถ

. ถ้าตำแหน่งไอคอนรถยนต์ไม่กลับไปเป็นปกติ

แม้ว่าจะขับรถมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ให้จัด
ตำแหน่งไอคอนรถยนต์ให้ถูกต้องด้วยตนเอง

แผนที่โดยละเอียด (MCA) สำหรับระบบ
นำทาง

AV0NJA1-A7515219-FB6B-4303-A8B1-B6FF7C9DABCD

ระบบน้ีถูกออกแบบมาเพ่ือช่วยนำทางไปยังจุด
หมาย และยังทำหน้าที่อื่นตามที่กล่าวไว้ในคู่มือเล่ม
น้ีอีกด้วย อย่างไรก็ตาม จะต้องใช้งานระบบอย่าง
ปลอดภัยและเหมาะสม ข้อมูลเก่ียวกับสภาพถนน
ป้ายจราจร และการเข้าถึงบริการอาจไม่เป็นปัจจุบัน
เสมอไป นอกจากน้ีระบบไม่สามารถทดแทนการ
ขับขี่ที่ปลอดภัย เหมาะสม และถูกกฎหมายได้

ข้อมูลแผนที่จะครอบคลุมในบริเวณเมืองใหญ่ ๆ

ข้อมูลแผนที่ประกอบด้วยพื้นที่สองแบบ: “พื้นที่โดย
ละเอียด” จะมีข้อมูลถนนที่มีรายละเอียดทั้งหมด
และพื้นท่ี อื่น ๆ ที่ แสดง เพียง “ถนนสายหลัก
เท่านั้น”

ข้อมูล:

ข้อมูลแผนท่ีโดยละเอียดไม่สามารถใช้งานได้ใน
หลายพื้นที่ และโดยทั่วไปจะจำกัดอยู่ ในบริเวณ
เมืองใหญ่

การคำนวณเส้นทาง
GUID-983B6490-022A-46D3-96FA-0F22CB58F824

. เส้นทางที่แนะนำอาจไม่ใช่เส้นทางที่สั้นที่สุด
หรืออาจเป็นเส้นทางที่ เกิดสถานการณ์อื่น ๆ
รวมอยู่ด้วย เช่น การจราจรติดขัด

. เนื่องจากสภาพถนนและสถานการณ์ ณ เวลาที่
ใช้งานระบบนี้อาจแตกต่างกับข้อมูล ณ เวลาที่
เตรียมการทำข้อมูลแผนที่อย่างไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ถนนและกฎหมายอาจมีความ
แตกต่างกัน ในกรณีดังกล่าว สภาพถนนและข้อ
กำหนดตามความเป็นจริงจะมีความสำคัญมาก
กว่าข้อมูลแผนที่

. ในระหว่างการคำนวณเส้นทาง แผนท่ีจะไม่
เลื่อนแต่ไอคอนรถยนต์จะเคล่ือนท่ีตามการ
เคลื่อนที่ของรถยนต์ ณ ขณะนั้น

. ในระหว่างการคำนวณเส้นทาง ปุ่มต่าง ๆ เช่น
<MAP> และ <MENU> จะถูกปิดใช้งาน

. ในบางกรณี หลังการคำนวณเสร็จสิ้น เส้นทางที่
คำนวณไว้อาจไม่ปรากฏขึ้นในทันที

. จุดสำคัญที่ผ่านไปแล้วจะไม่ถูกนำมาคำนวณ
เส้นทางอีก

. หากเล่ือนแผนท่ีขณะกำลังมีการร่างเส้นทางที่
แนะนำ อาจใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น

. การคำนวณเส้นทางอาจไม่สมบูรณ์ในกรณี
ต่อไปนี้
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— ถ้าไม่มีถนนเส้นหลักอยู่ภายในระยะ 2.5
กม. (1.5 ไมล์) จากตัวรถ จะมีข้อความ
ปรากฏข้ึนบนหน้าจอ ลองคำนวณใหม่อีก
ครั้งเมื่อรถยนต์เข้าใกล้ถนนเส้นหลักมากขึ้น

— ถ้าไม่มีถนนเส้นหลักอยู่ภายในระยะ 2.5
กม. (1.5 ไมล์) จากจุดหมายหรือจุดสำคัญ
จะมีข้อความปรากฏข้ึนบนหน้าจอ ลองต้ัง
ค่าตำแหน่งที่ใกล้กับถนนเส้นหลักมากขึ้น

— ถ้ารถยนต์อยู่ใกล้กับจุดหมายมากเกินไป
หรือไม่มีถนนไปยังจุดหมาย ข้อความจะ
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

— ถ้าไม่สามารถไปถึงจุดหมายหรือจุดสำคัญ
ได้เนื่องจากกฎจราจร ฯลฯ

— ถ้าเส้นทางที่จะไปถึงจุดหมายหรือจุดสำคัญ
มีความซับซ้อนมาก

. สิ่งต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเส้นทางแสดงขึ้น
— การคำนวณเส้นทางบนถนนเส้นหลัก จุดเริ่ม

ต้นของเส้นทางอาจไม่ตรงกับตำแหน่ง
ปัจจุบันของรถยนต์

— จุดสิ้นสุดของเส้นทางอาจไม่ตรงกับจุด
หมาย

— ถ้าคำนวณเส้นทางบนถนนเส้นหลัก ระบบ
อาจแสดงเส้นทางจากถนนเส้นหลักอีกสาย
หน่ึง ทั้งน้ี เนื่องจากตำแหน่งของไอคอน
รถยนต์ไม่ถูกต้อง ในกรณีน้ี ให้จอดรถในที่

ปลอดภัยและรีเซ็ตไอคอนรถยนต์ หรือขับ
ต่อไปเพื่อดูว่าตำแหน่งของไอคอนรถยนต์
จะได้รับการปรับอัตโนมัติก่อนการคำนวณ
เส้นทางใหม่อีกครั้งหรือไม่

— ในบางกรณี ระบบอาจแสดงเส้นทางอ้อมไป
ยังจุดหมายหรือจุดสำคัญได้ ถ้าตั้งสถานท่ี
เหล่าน้ันจากข้อมูลท่ีบันทึกหรือจากข้อมูล
อาคารสถานที่ ในการแก้ไข ต้องใช้
ความระมัดระวังเรื่องทิศทางจราจร โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง เม่ือช่องทาง เดินรถที่ มี
ทิศทางการเดินรถแตกต่างกันแสดงขึ้นแยก
จากกัน เช่น ทางแยกหรือพื้นที่การบริการ

— ระบบนี้ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างการควบคุม
จราจร แบบจำกัด และ การ ควบคุม แบบ
ครอบคลุม (การปิดกั้น) ระบบจึงอาจแสดง
เส้นทางอ้อมแม้ว่าถนนจะใช้งานได้ก็ตาม

— อาจมีการแนะนำเส้นทางท่ีใช้เรือข้ามฟาก
ปรากฏข้ึน แม้จะตั้งปิดความต้องการเรือ
ข้ามฟากไว้

การแนะนำเส้นทาง
AV0NJA1-D4460D59-8C4D-4A28-8361-F3C3C250F896

ข้อมูล:

ระบบจะแจ้งชื่อถนนเมื่อภาษาของระบบถูกตั้งไว้เป็น
ภาษาอังกฤษ

การเล่นเสียงแนะนำเส้นทางซ้ำ
AV0NJA1-43C350DF-CAB4-4E5D-8440-651D34A03D54

ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้ตลอดการแนะนำเส้นทาง
ตั้งแต่เสร็จสิ้นการคำนวณเส้นทางไปจนถึงจุดหมาย
กด <MAP> ค้างไว้ เสียงแนะนำเส้นทางจะดังขึ้น
ซ้ำ

หมายเหตุเกี่ยวกับเสียงแนะนำเส้นทาง
AV0NJA1-D97CC207-69BB-4213-9710-6F7BC47DE9D0

. เสียงแนะนำเส้นทางในระบบนี้ถือเป็นฟังก์ชัน
เสริม เมื่อขับรถ โปรดตรวจสอบเส้นทางบน
แผนที่และขับตามถนนที่ปรากฏอยู่ จริงและ
ปฏิบัติตามกฎจราจร

. เสียงแนะนำเส้นทางจะทำงานเมื่อถึงทางแยกที่
มีสภาวะบางอย่างเท่าน้ัน ในบางกรณี รถอาจ
จำเป็นต้องเลี้ยวแต่ไม่มีเสียงแนะนำเส้นทางดัง
ขึ้น

. เนื้อหาของเสียงแนะนำเส้นทางอาจแตกต่างกัน
ตามทิศทางการเลี้ยวและประเภทของทางแยก

. ระยะเวลาของเสียงแนะนำเส้นทางจะขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์

. เมื่อรถยนต์ออกจากเส้นทางที่แนะนำ เสียง
แนะนำเส้นทางจะไม่ดังขึ้น ระบบจะไม่แจ้งส่ิงนี้
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โปรดดูที่แผนที่และคำนวณเส้นทางใหม่
“การคำนวณเส้นทางใหม่” (หน้า 6-37)

. เสียงแนะนำเส้นทางอาจทำงานไม่สอดคล้อง
กับเลขถนนและทิศทางบริเวณทางเชื่อมบน
มอเตอร์เวย์

. ชื่อถนนที่แสดงข้ึนอาจแตกต่างจากช่ือจริงใน
บางครั้ง

. เสียงแนะนำเส้นทางจะไม่ดังขึ้นเมื่อปิด [เสียง
แนะนำเส้นทาง] (Guidance Voice)

“การตั้ง ค่าระดับเสียงและเสียงเตือน”
(หน้า 2-19)

. เสียงแนะนำเส้นทางจะเร่ิมทำงานเม่ือขับรถอยู่
ในเส้นทางที่แนะนำแล้ว โปรดดูที่แผนที่สำหรับ
ทิศทางที่จะไปยังจุดเริ่มต้นของเส้นทาง

. เม่ือเข้าใกล้จุดสำคัญ เสียงแนะนำเส้นทางจะ
ดังขึ้นและแจ้งผู้ขับขี่ว่ารถยนต์ถึงจุดสำคัญแล้ว
เสียงแนะนำเส้นทางจะเปลี่ยนไปยังช่วงต่อไป
ของเส้นทาง เมื่อใช้เสียงแนะนำเส้นทางไม่ได้
โปรดดูทิศทางในแผนที่

. ในบางกรณี เสียงแนะนำเส้นทางจะจบก่อนถึง
จุดหมาย โปรดดูท่ีไอคอนจุดหมายบนแผนท่ี
เพื่อไปยังจุดหมาย

. เสียงแนะนำเส้นทางอาจทำงานได้เพียงบาง
ส่วนหรือไม่สามารถทำงานได้เน่ืองจากมุมของ
ถนนบนทางแยก

. ข้อมูลทางออกมอเตอร์เวย์อาจต่างจากข้อมูล
บนป้ายทางออกจริง

. เน่ืองจากระบบไม่ สามารถพิจารณาโดยใช้
ข้อมูลเกี่ยวกับถนนที่อาจใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ตาม
ฤดูกาล เส้นทางที่แสดงขึ้นจึงอาจไม่ตรงกับข้อ
กำหนดการจราจรจริง โปรดแน่ใจว่าได้ปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดการจราจรจริงขณะขับขี่

วิธีการอัพเดทข้อมูลแผนที่
AV0NJA1-12B14EED-F217-4681-BB6D-9C3DAFF9250C

คำเตือน:

เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดอันตรายถึง
ขั้นเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อทำการ
อัพเดทซอฟต์แวร์ของแผนที่:

ในระหว่างขั้นตอนการอัพเดทภายในระยะที่มี
การเชื่อมต่อ Wi-Fi (ถ้ามีติดตั้ง) ให้ทำการ
จอดรถในที่ปลอดภัยและมีการระบายอากาศที่
ดี เ พื่ อ ห ลี ก เ ล่ี ย ง ก า ร ไ ด้ รั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ อันเป็นก๊าซอันตราย และ
ห้ามหายใจสูดก๊าซไอเสียเข้าร่างกายเพราะ
อาจทำให้ผู้สูดดมสลบโดยไม่รู้ตัว หรืออันตราย
ถึงขั้นเสียชีวิตได้
1. ใช้งานเบรกจอด
2. ควรอยู่ในรถยนต์ในขณะที่ทำการอัพเดท
3. ไม่ควรปล่อยเด็ก บุคคลที่ ต้องได้รับการ

ดูแลจากผู้อื่น หรือสัตว์เล้ียงไว้ในรถ ใน
ขณะที่ทำการอัพเดทซอฟต์แวร์

หมายเหตุ:

ไม่จำเป็นต้องจอดรถในขณะที่ทำการอัพเดท
แผนที่

สามารถอัพเดทข้อมูลแผนที่ผ่านอุปกรณ์ USB หรือ
Wi-Fi (ถ้ามีติดตั้ง) ได้

การอัพเดทด้วยอุปกรณ์หน่วยความจำ
USB

AV0NJA1-038C70A5-969B-4B9E-9A5C-CBEDCE8A4B9B

สามารถอัพเดทข้อมูลแผนท่ีของระบบนำทางด้วย
ข้อมูลล่าสุดได้โดยการดาวน์โหลดฐานข้อมูลแผนที่
ใหม่ลงอุปกรณ์หน่วยความจำ USB และติดตั้งกับ
รถยนต์

สำหรับการอัพเดทแผนที่ ให้ใช้อุปกรณ์หน่วย
ความจำ USB ที่มีค่าคุณสมบัติเฉพาะต่อไปนี้:

สื่อที่รองรับ: USB2.0

ระบบไฟล์ที่รองรับ: FAT32

1. กด <MENU>
2. สัมผัส [ข้อมูล] (Info) บนแถบเมนูแล้วสัมผัส

[ข้อมูลของระบบ] (System Information)

3. แบบ A:

สัมผัส [การอัพเดทแผนที่] (Map Update)
แล้ว สัม ผัส [ อัพเดท ผ่าน อ ุปกรณ์ USB]
(Update via USB Device)

แบบ B:
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สัมผัส [การอัพเดทแผนที่] (Map Update)

4. สัมผัส [บันทึกข้อมูลแผนที่ลงอุปกรณ์ USB]
(Save Map Information to USB Device)

5. เสียบอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ที่ไม่มีข้อมูล
ใด ๆ บันทึกไว้เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ USB

“ช่อง เสียบอุปกรณ์ USB (Universal
Serial Bus) และแจ็กเสียบ AUX
(อุปกรณ์เสริม)” (หน้า 2-6)

ข้อมูล:

ถ้ามีข้อมูลอยู่ในอุปกรณ์หน่วยความจำ USB
ข้อมูลอาจถูกลบได้

6. สัมผัส [เริ่ม] (Start)
7. สัมผัส [ตกลง] (OK) หลังจากบันทึกข้อมูล

แผนที่ลงในอุปกรณ์ USB

8. เข้าไปที่ เ ว็บไซต์ (https://apps.nissan.
navshop.com/) ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน
บุคคล ดาวน์โหลดและติดตั้งเครื่องมืออัพเดท
แผนที่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

ข้อมูล:

. ในครั้งแรก URL จะเปล่ียนไปยัง http://
apps.nissan.navshop.com/en_gb ใน
กรณีที่ทำการเปล่ียนภาษา/ประเทศจาก
ไอคอนธงท่ีด้านบนขวาของหน้าทางเข้า
เว็บไซต์ สิ่งนี้จะถูกบันทึกไว้และนำไปใช้ใน

การเข้าเว็บไซต์ในครั้งถัดไป

. ไม่จำเป็นต้องทำเช่น น้ี นับแต่คร้ังที่ สอง
เป็นต้นไป

9. ดาวน์โหลดข้อมูลที่อัพเดทและบันทึกลงใน
อุปกรณ์หน่วยความจำ USB ด้วย เคร่ืองมือ
อัพเดทแผนที่

10. กด <MENU>
11. สัมผัส [ข้อมูล] (Info) บนแถบเมนูแล้วสัมผัส

[ข้อมูลของระบบ] (System Information)

12. แบบ A:

สัมผัส [การอัพเดทแผนที่] (Map Update)
แล้ว สัม ผัส [ อัพเดท ผ่าน อ ุปกรณ์ USB]
(Update via USB Device)

แบบ B:

สัมผัส [การอัพเดทแผนที่] (Map Update)

13. สัมผัส [ติดตั้งการอัพเดทแผนที่จากอุปกรณ์
USB] (Instal l Map Update from USB
Device)

14. เสียบอุปกรณ์หน่วยความจำ USB เข้ากับช่อง
เสียบอุปกรณ์ USB

ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น ยืนยันเน้ือหาของ
ข้อความ และสัมผัส [ใช่] (Yes)

15. สัมผัส [ตกลง] (OK) หลังจากการอัพเดทเสร็จ
สิ้น

ข้อมูล:

. สามารถยกเลิกการอัพเดทในขณะท่ีกำลัง
อัพ เดท ได้ โดย การ สัมผั ส [ยก เ ลิก ]
(Cancel)

. ระบบนำทางจะไม่สามารถใช้งานได้ในขณะ
ที่อัพเดทแผนที่

. ควรอัพเดทข้อมูลแผนที่ในขณะที่เครื่องยนต์
หรือระบบไฮบริดกำลังทำงานเพื่อป้องกัน
ไม่ให้แบตเตอร่ีรถยนต์หมด (แบตเตอรี่ 12
โวลต์)

. การใช้งานแบบเดียวกันนี้สามารถทำได้โดย
การสัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบ
เมน ู แ ล้ว สัม ผัส [การ อัพเดท ระบบ]
(System Update) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรุ่น

การอัพเดทโดยใช้การสื่อสารไร้สาย LAN
(Wi-Fi) (ถ้ามีติดตั้ง)

AV0NJA1-EB00AB89-06ED-4BB7-8B78-FF5B1995B4F2

สามารถอัพเดทข้อมูลแผนท่ีได้โดยใช้การเชื่อมต่อ
Wi-Fi กับรถยนต์ สามารถทำการสื่อสาร Wi-Fi ได้
โดยการใช้เครือข่าย Wi-Fi สมาร์ทโฟน ฯลฯ

“การตั้งค่า Wi-Fi (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 2-17)

1. เชื่อมต่อรถยนต์กับเครือข่าย Wi-Fi ที่มี
2. กด <MENU>
3. สัมผัส [ข้อมูล] (Info) บนแถบเมนูแล้วสัมผัส

[ข้อมูลของระบบ] (System Information)
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4. สัมผัส [การอัพเดทแผนที่] (Map Update)
5. สัมผัส [อัพเดทผ่าน Wi-Fi] (Update via Wi-

Fi)

ข้อความยืนยันจะแสดงขึ้น

6. สัมผัส [เลือกพ้ืนท่ี] (Select Area) แล้วเลือก
พื้นที่ที่จะอัพเดท และสัมผัส [ตกลง] (OK)

7. สัมผัส [ใช่] (Yes) เพื่ออัพเดทพื้นที่ที่เลือก
8. สัมผัส [ตกลง] (OK) หลังจากการอัพเดทเสร็จ

สิ้น

ข้อมูล:

. สามารถยกเลิกการอัพเดทในขณะท่ีกำลัง
อัพ เดท ได้ โดย การ สัมผั ส [ยก เ ลิก ]
(Cancel)

. ระบบนำทางจะไม่สามารถใช้งานได้ในขณะ
ที่อัพเดทแผนที่

. ห้ามปิดสมาร์ทโฟนในขณะที่อัพเดท

. ควรอัพเดทข้อมูลแผนที่ในขณะที่เครื่องยนต์
หรือระบบไฮบริดกำลังทำงานเพื่อป้องกัน
ไม่ให้แบตเตอร่ีรถยนต์หมด (แบตเตอรี่ 12
โวลต์)

. ไม่มีการสื่อสาร Wi-Fi ฮอตสปอตในระบบนี้

. ขนาดข้อมูลที่ดาวน์โหลดของการอัพเดท
แผนท่ีสำหรับประเทศเดียวหรือหนึ่งโซน
ภูมิภาคจะแตกต่าง กัน ได้ ระหว่าง 100

เมกะไบต์ จนถึง 1 กิกะไบต์ ขนาดข้อมูลใน
กรณีที่อัพเดทหลายประเทศหรือหลายโซน
ภูมิภาคอาจเกิน 1 กิกะไบต์ได้ การใช้ Wi-
Fi ฮอตสปอตในสมาร์ทโฟนของท่านเพื่อ
อัพเดทแผนที่อาจมีค่าบริการเพิ่มเติมจากผู้
ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ กรุณา
เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi จากบ้าน เพื่อ
หลีกเลี่ยงการเรียกเก็บค่าบริการโทรศัพท์
เพิ่มเติม

. การใช้งานแบบเดียวกันนี้สามารถทำได้โดย
การสัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) บนแถบ
เมน ู แ ล้ว สัม ผัส [การ อัพเดท ระบบ]
(System Update) ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรุ่น

ข้อกำหนดผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ยานยนต์
AV0NJA1-3C4B9E94-98F5-4838-9BCF-83365CD53FFB

ข้อกำหนดและเง่ือนไขต่อไปนี้มีผลบังคับใช้ต่อการ
ใช้บริการใด ๆ ที่มาจาก TomTom (“TomTom
Services”) ซึ่ง ถือว่า เป็น การบริการที่มา จาก
TomTom Global Content BV ไม่ควรใช้ TomTom
Services หากไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดดัง
ต่อไปนี้ได้

1. การมอบสิทธิ์การใช้งาน: ท่านได้รับมอบสิทธิ์
การใช้งาน TomTom Services ท่ีไม่จำกัดแต่
เพียงผู้ เดียว และสามารถใช้งาน TomTom
Services ได้เฉพาะส่วนบุคคล และเพื่อใช้งาน
ร่วมกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่รวมอยู่กับรถยนต์ของ

ท่านเท่าน้ัน ไม่สามารถโอนสิทธ์ิการใช้งานให้
แก่บุคคลอื่นได้ ถ้าซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่มีเป็นส่วน
หน่ึงของ TomTom services ซึ่งท่านได้รับ
สิทธิ์ใช้งานในรูปแบบไบนารีของซอฟต์แวร์
ดังกล่าวเท่านั้น และไม่มีสิทธ์ิในการรับรหัส
ต้นฉบับ ถ้ามีการอัพเกรด อัพเดท หรือส่วนเพิ่ม
เติมใน TomTom Services หรือมีไว้พร้อมแล้ว
สำหรับการใช้การอัพเกรด อัพเดท หรือส่วน
เพิ่มเติมดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามที่กล่าวมา
ข้างต้นเว้นแต่จะมีข้อกำหนดอื่น ๆ ที่มาพร้อม
กับการอัพเกรด อัพเดท หรือส่วนเพิ่มเติมนั้น ๆ
ในกรณีนี้ให้บังคับใช้ตามข้อกำหนดเหล่าน้ัน
สิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบไว้ให้ตามที่ระบุ
อยู่ในย่อหน้านี้จะถูกสงวนสิทธิ์โดย TomTom

2. ความปลอดภัย: TomTom Services มี ไว้
สำหรับการให้ข้อมูลและการให้บริการระบบ
นำทางที่เก่ียวข้องกับการเดินทางเท่านั้น และ
ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัย และไม่สามารถแจ้งเตือนถึง
สถานการณ์อันตรายต่าง ๆ ตามท้องถนนที่ท่าน
กำลังขับข่ีได้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่ต้องขับข่ี
ด้วยความระมัดระวังและใช้วิธีการที่ปลอดภัย
(ให้ใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มท่ีและมีสมาธิ
บนท้องถนน) ตลอดจนปฏิบัติตามข้อบังคับและ
กฎ จราจร ท่ี มี ทั้ งหมด และ ไม่ ควร ใช้ งาน
TomTom Services จนทำให้เสียสมาธิจากการ
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ขับขี่อย่างปลอดภัย

3. การอัพเดทและการเปลี่ยนแปลงการบริการและ
ข้อกำหนดเหล่านี้: TomTom ขอสงวนสิทธิ์ใน
การยกเลิก อัพเดท เปลี่ยนแปลง อัพเกรด และ
เพิ่มเติมใน TomTom Services ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่าน้ี โดยอาจมีหรือ
ไม่มีการแจ้งให้ทราบ

4. ข้อจำกัด: ท่านไม่ได้รับอนุญาตในการให้เช่า
ให้ยืม เผยแพร่ต่อสาธารณะ แสดง หรือแจก
จ่าย หรือกระทำการใด ๆ ที่ เป็นการเผยแพร่
TomTom Services การกระทำใด ๆ อันนอก
เหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เช่น
การคัดลอกหรือดัดแปลงทั้งหมดหรือส่วนใด
ส่วนหนึ่ง TomTom Services หรือทำวิศวกรรม
ย้อนกลับ แปลโปรแกรมย้อนกลับ หรือถอด
แยกชิ้นส่วน TomTom Services ท่านไม่
สามารถกระทำหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นกระทำ
ได้และจะต้องไม่ใช้การบริการไปในทางที่ผิด
กฎหมาย ฉ้อโกง ส่อทุจริต หรือประพฤติไปใน
ทางที่ผิดศีลธรรม

5. กรรมสิทธ์ิ: ทรัพย์สินทาง ปัญญาทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับ TomTom Services เป็นสิทธิ์ของ
TomTom และ/หรือซัพพลายเออร์

6. ข้อจำกัดในการรับประกัน:
. ท่านทราบว่า TOMTOM SERVICES ไม่ได้

พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อทุกความต้อง

การ และ ม่ันใจ ว่าความสามารถและการ
ทำงานของ TOMTOM SERVICES ตรงตาม
ความต้องการของท่าน TOMTOM จะไม่
ขอรับประกันว่าจะทำงานได้โดยไม่มีการ
หยุดชะงักหรือไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ ท่าน
ตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่าข้อผิดพลาดใน
การ คำนวณอาจ เกิด ขึ้น ได้ เมื่อ ใช้ งาน
ซอฟต์แวร์ เช่น ในระบบนำทางซึ่งข้อผิด
พลาดอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมในท้องที่
และ/หรือข้อมูลไม่สมบูรณ์ TOMTOM ไม่
ขอรับประกันว่า TOMTOM SERVICES จะ
สามารถทำงานร่วมกับระบบ อุปกรณ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ (เช่น ซอฟต์แวร์หรือ
ฮาร์ดแวร์)

. โดยไม่จำกัดข้อ 6.1 ข้างต้น TOMTOM
SERVICES ตลอดจนผลใด ๆ อันเกิดข้ึน
จากการบริการดังกล่าวได้รับการจัดไว้ให้ “
ตามที่ เป็นอยู่ และพร้อม ท้ังความชำร ุด
บกพร่อง” และ TOMTOM ขอปฏิเสธอย่าง
ชัดเจนในการรับผิดชอบเรื่องการรับประกัน
อื่น ๆ ท้ังหมด ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดย
ปริยาย รวม ถึงแต่ ไม่ จำกัด เพียงการ รับ
ประกันโดยปริยายของการไม่ละเมิดสิทธ์ิ
ความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความพึงพอใจ
ในคุณภาพ ความถูกต้องแม่นยำ กรรมสิทธิ์
และ ความ เหมาะ สม ใน การ ใช้ งาน เพ่ือ

วัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง

. ข้อกำหนดของข้อจำกัดนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิทธิ์ทางกฎหมายใด ๆ ที่ท่านพึงได้รับตาม
กฎหมายระดับชาติที่บังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่
จำกัดเฉพาะการรับประกันทางกฎหมายที่
จำเป็นใด ๆ หากส่วนใดของการรับประกัน
แบบจำกัดน้ีถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถ
บังคับใช้ได้ อย่างไรก็ตามส่วนที่เหลือของ
การรับประกันแบบจำกัดนี้จะยังคงมีผลบังคับ
ใช้ได้อย่างเต็มที่

7. ข้อจำกัดความรับผิด:
. ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดย

กฎหมายที่บังคับใช้ ไม่ว่าจะเป็น TOMTOM
หรือซัพพลายเออร์ เจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ หรือ
พนักงานจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคล
ที่สามสำหรับความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นโดยตรง ในกรณีพิเศษ ที่เกี่ยวข้อง โดย
อ้อม หรือที่เกิดตามมา (รวมถึงแต่ไม่จำกัด
เฉพาะความเสียหายสำหรับการไม่สามารถ
ใช้หรือเข้าถึงการบริการ การสูญเสียข้อมูล
ความเสียหายทางธุรกิจ การสูญเสียผลกำไร
ความเสียหายจากการหยุดชะงักของธุรกิจ
หรือสิ่งอื่นใดที่คล้ายกัน) ที่เกิดข้ึนจากหรือ
เก่ียวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถท่ีจะ
ใ ช้ ห รื อ เ ข้ า ถึ ง ห รื อ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก
ประสิทธิภาพ ของ การ บริการ ถึง แม้ว่า
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TOMTOM จะได้รับทราบถึงความเป็นไปได้
ของความเสียหายดังกล่าวแล้ว

. ในกรณีที่ TOMTOM ไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายในการปฏิเสธความรับผิดตามข้อ
7.1 ข้าง ต้น ความ รับ ผิด โดย รวม ของ
TOMTOM ที่ มี ต่อ ท่านจะถูกจำกัดไว้ที่
100.00 ดอลลาร์สหรัฐ

. การจำกัดความรับผิดข้างต้นภายใต้ข้อ 7 น้ี
จะไม่: (I) ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ที่ท่านพึงได้
รับตามกฎหมายที่บังคับใช้ (II) ปฏิเสธหรือ
จำกัดความรับผิดใด ๆ ที่ไม่สามารถปฏิเสธ
หรือจำกัดได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้

8. เกี่ยวข้อง กับ เว็บไซต์ของบุคคล ท่ีสาม:
TomTom จะ ไม่ รับ ผิด ชอบต่อ เน้ือหาของ
เว็บไซต์หรือการบริการใด ๆ ของบุคคลที่สาม
ลิงก์ข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์หรือการบริการ
ของบุคคลที่สาม หรือการเปลี่ยนแปลงหรือการ
อัพเดทใด ๆ ในเว็บไซต์หรือการบริการของ
บุคคลที่สามที่มาจาก TomTom Services หรือ
สิ่งอื่นใดก็ตาม TomTom ได้จัดให้มีลิงก์ข้อมูล
เหล่าน้ีและการเข้าถึงเว็บไซต์และการบริการ
ของบุคคลท่ีสามไว้สำหรับท่านเพื่ออำนวย
ความสะดวก เท่านั้น อีกทั้งการปรากฏลิงก์
ข้อมูลใด ๆ หรือการเข้าถึงดังกล่าวน้ันไม่ได้บ่ง
บอกว่าเว็บไซต์หรือการบริการของบุคคลท่ีสาม
น้ันได้ รับการสนับสนุนจาก TomTom หรือ
บุคคลที่สามใด ๆ การใช้งานลิงก์ข้อมูลหรือ
เว็บไซต์ของบุคคลที่สามตลอดจนลักษณะการ
ใช้งานลิงก์ข้อมูลหรือเว็บไซต์เหล่าน้ันถือเป็น

ความรับผิดชอบและความเส่ียงของท่านเอง
ท่านจึงไม่ควรใช้ไปในทางที่ผิดกฎหมายหรือ
ส่อทุจริต

9. การ สิ้น ส ุด และ การ บังคับ ใช้ โดยตรง:
TomTom สามารถบอกเลิก EULA ทันทีหากพบ
ว่าท่านไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งนี้จะไม่มีผลกระทบกับสิทธ์ิอื่นใด ข้อ
ตกลงยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ว่า EULA น้ี
จะได้สิ้นสุดลงแล้วก็ ตาม นอกจาก น้ี ท่าน
ยอมรับว่า TomTom อาจบังคับใช้ข้อกำหนด
เหล่านี้ได้โดยตรงต่อท่าน
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การใช้ระบบจดจำเสียง ............................................... 7-2
ก่อนสตาร์ท ............................................................. 7-2

การให้คำสั่งเสียง .................................................... 7-2
การตั้งค่าเสียงของระบบ ......................................... 7-11

Condition:



(174,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

AV0NJA1-FAF38580-C669-4F26-B8D0-7EC58692FC6D

การใช้ระบบจดจำเสียง
AV0NJA1-1C8F749E-4AF3-47FE-9FE0-7B0B8B8AF458

การเริ่มต้นการทำงาน
AV0NJA1-60C8EC21-9C96-4FBC-A946-5937BAB414EC

เมื่อสวิตช์สตาร์ทเคร่ืองยนต์อยู่ในตำแหน่ง ACC
หรือ ON ระบบการจดจำเสียงจะเริ่มทำงาน โดยเมื่อ
ระบบจะพร้อมรับคำสั่งเสียง ถ้าใช้งาน < > (ถ้า
มีติดตั้ง) บนพวงมาลัย หรือ < / / > (ถ้า
มีติดตั้ง) บนคอพวงมาลัยก่อนที่ระบบจะเริ่มทำงาน
หน้าจอจะแสดงข้อความให้รอจนกว่าระบบจะพร้อม
ใช้งาน

ก่อนสตาร์ท
AV0NJA1-17B90F0D-2C92-4147-8CBB-60019E6215D6

เพื่อการใช้งานระบบจดจำเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สุด โปรดสังเกตรายการต่อไปนี้

. ควรทำให้ห้องโดยสารเงียบที่สุด ปิดหน้าต่าง
เพื่อกำจัดเสียงรบกวนโดยรอบ (เสียงการจราจร
เสียงสั่นสะเทือน ฯลฯ) และลดระดับความเร็ว
พัดลมของฮีตเตอร์/ระบบปรับอากาศ เพราะ
อาจทำให้ระบบไม่สามารถจดจำคำสั่งเสียงได้
อย่างถูกต้อง

. รอจนกว่าเสียงเตือนจะดังขึ้น ก่อนจะพูดคำสั่ง

. พูดด้วยน้ำเสียงธรรมชาติโดยไม่มีการหยุดพัก
ระหว่างคำ

. ระบบไม่สามารถจดจำเสียงที่ดังมาจากเบาะนั่ง
ผู้โดยสาร

การให้คำสั่งเสียง
AV0NJA1-B79272C7-32FE-481D-B7B3-A50FF427C81A

1. กด < > (ถ้ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัย หรือ
กด < / / > (ถ้ามีติดตั้ง) บนคอ
พวงมาลัยค้างไว้

5GE0063X

ตัวอย่าง
2. รายการคำสั่งจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ และระบบ

จะแสดงเมนูเสียงขึ้นมา

หมวดคำสั่งที่สามารถใช้งานได้จะแสดงข้ึนบน
ด้านซ้ายของหน้าจอ พูดหรือสัมผัสหมวดคำสั่ง
จากรายการหมวดคำสั่ง

ข้อมูล:

. บางคำสั่งในแต่ละหมวดจะแสดงขึ้นบนด้าน
ขวาของหน้าจอ และสามารถพูดคำสั่งได้
โดยไม่ต้องเลือกหมวดคำสั่ง

. หลังใช้งานหมวดคำสั่ง ระบบจะจดจำคำสั่ง
ที่เกี่ยวข้องกับหมวดคำสั่งที่เลือกเท่านั้น

“รายการคำสั่ง” (หน้า 7-5)

3. หลังจากเสียงเตือนดังขึ้นและไอคอนบนหน้าจอ
เปลี่ยนจาก เป็น ให้ใช้คำส่ังเสียง

ทั้งนี้ ยังสามารถเลือกคำสั่งได้โดยการสัมผัส
ห น้ า จ อ โ ด ย ต ร ง โ ด ย ใ ช้
< >/< >/< / > (ถ้ามีติดตั้ง)
บนพวงมาลัย หรือใช้ <TUNE·SCROLL/
SOUND>/<TUNE·SCROLL/ENTER/
SOUND> /<TUNE·SCROLL/OK> /
< / E N T E R / S O U N D > /
< /SOUND> /<
/OK> (ถ้ามีติดตั้ง) บนแผงควบคุม หรือใช้ปุ่ม
ควบคุมหน้าจอแสดงผล (ถ้ามีติดตั้ง)

ข้อมูล:

ระบบจดจำเสียงจะหยุดทำงานชั่วคราว เมื่อไม่มี
การป้อนคำสั่งหลังเมนูเสียงดังข้ึนสองถึงสาม
ครั้ง เพื่อใช้งานต่อ ให้กด < > (ถ้ามี
ติด ตั้ง) บนพวงมาลัย หรือ กด < /
/ > (ถ้ามีติดตั้ง) บนคอพวงมาลัยค้างไว้

4. ปฏิบัติตามเมนูเสียงและใช้คำสั่งเสียงหลังเสียง
เตือนดังข้ึน จนกว่าการใช้งานที่ต้องการจะเร่ิม
ทำงาน

ข้อมูล:

. ใน การ ออก จาก ระบบ จดจำ เสียง ให้ กด
< > (ถ้ามีติดตั้ง)/< > (ถ้ามีติดตั้ง)
บนพวงมาลัยค้างไว้

. การสัมผัส [ ] บนหน้าจอแบบสัมผัส หรือ
การกด <BACK>/< > บนแผงควบคุม
ซ้ำ ๆ จะเป็นการจบการจดจำเสียง

การจดจำเสียง

Condition:

7-2 การจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)



(175,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

ข้อแนะนำในการใช้งาน
AV0NJA1-5EBE1C81-7EAE-4A5C-8323-F92B58DC3259

. พูดคำสั่งหลังเสียงเตือนดังขึ้น

. หากระบบไม่สามารถจดจำคำส่ังเสียงได้ ระบบ
จะแจ้งเตือนให้ออกคำสั่งเสียงอีกครั้ง พูดคำสั่ง
อีกครั้งด้วยเสียงที่ชัดเจน

. สัมผัส [ ] บนหน้าจอแบบสัมผัส หรือกด
< > (ถ้ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัยเพื่อกลับไป
ยังหน้าจอก่อนหน้า

. ในการปรับระดับเสียงระบบตอบกลับ ให้กด
< > (ถ้า มี ติด ตั้ ง) บน พวง มาลัย กด
< > (ถ้ามีติดตั้ง) บนคอพวงมาลัยจากด้าน
หลัง หรือหมุน <VOL/ >/<VOLUME/

> ขณะที่มีเสียงแจ้งเตือนของระบบ

การพูดแทรกเมนูเสียง:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ในหลายกรณี สามารถพูดแทรกเสียงตอบกลับเพื่อ
ใช้คำสั่งเสียงต่อไปได้โดยการกด < > (ถ้ามี
ติดตั้ง) บนพวงมาลัย หรือกด < / / >
(ถ้ามีติดตั้ง) บนคอพวงมาลัยค้างไว้ หลักจากพูด
แทรกระบบ ให้รอจนกว่าเสียงเตือนจะดังขึ้นก่อนจะ
พูดคำสั่ง

การโทรออกด้วยการสั่งงานขั้นตอนเดียว:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ในการใช้งานระบบที่รวดเร็วย่ิงขึ้นขณะทำการโทร
ออก อาจทำการข้ามคำสั่งระดับแรกไปใช้คำสั่ง
ระดับที่สอง เช่น กด < > (ถ้ามีติดตั้ง) บน
พวงมาลัย หรือกด < / / > (ถ้ามีติดต้ัง)
บนคอพวงมาลัยค้างไว้ และใช้คำสั่งเสียง “Redial”
(โทรซ้ำ) หลังจากเสียงเตือนดังขึ้น โดยไม่ต้องพูด
คำว่า “Phone” (โทรศัพท์) ก่อน

วิธีการดูหน้าจอคำสั่งเสียง
AV0NJA1-DA7924C7-AD6F-4EBB-A519-06BD7EFD97EA

1. กด < > (ถ้ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัย หรือ
กด < / / > (ถ้ามีติดตั้ง) บนคอ
พวงมาลัยค้างไว้ เพื่อแสดงหน้าจอแรกของราย
การคำสั่งเสียง

2. พูดคำสั่งหรือเลือกรายการบนรายการคำสั่ง
เสียง หน้าจอที่สองจะแสดงขึ้น

3. พูดคำสั่งหรือเลือกรายการบนรายการคำสั่ง
เสียง คำ ส่ังจะเริ่มทำงานหรือหน้าจอถัดไป
สำหรับคำสั่งอื่น ๆ จะแสดงขึ้น

4. ปฏิบัติตามเมนู เสียงเพื่อให้คำสั่ง เสียงเสร็จ
สมบูรณ์

หน้าจอคำสั่งเสียง:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

5GE0062X

ตัวอย่าง
① แสดงหมวดรายการที่สามารถใช้งานได้ พูด

หมวดคำสั่งหรือสัมผัสปุ่มของหมวดคำสั่งท่ี
ต้องการ

② สัมผัส [การตั้งค่า] (Settings) หรือใช้คำสั่ง
เสียง "Settings" (การตั้งค่า) เพื่อแสดงการตั้ง
ค่าเสียงของระบบ

③ แสดงรายการคำส่ังที่สามารถใช้งานได้สำหรับ
หมวดที่เลือก พูดคำสั่งที่ต้องการ

④ สัมผัส [ช่วยเหลือ] (Help) หรือใช้คำสั่งเสียง
“Help” (ช่วยเหลือ) เพ่ือรับฟังเสียงคำแนะนำ
เพื่อช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีใช้ระบบ

ข้อมูล:

กด < > (ถ้ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัย หรือกด
< / / > (ถ้ามีติดตั้ง) บนคอพวงมาลัย
ค้างไว้ เพื่อหยุดเสียงคำแนะนำ

5GE0072X

ตัวอย่าง
⑤ คำสั่งที่เลือกก่อนหน้า
⑥ รายการคำสั่ง

สามารถใช้คำสั่งเสียงจากรายการหรือสัมผัส
ปุ่มที่ต้องการ ให้พูดคำที่ต้องการสำหรับคำสั่ง

Condition:

การจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง) 7-3



(176,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

ในส่วนที่อยู่ใน < >

⑦ [ก่อนหน้า] (Previous)/[ถัดไป] (Next)
พูดเป็นคำสั่งหรือสัมผัสปุ่มเพื่อไปยังหน้าจอ
ก่อนหน้า/ถัดไป

5GE0064X

⑧ พูดหมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 5 หรือสัมผัสรายการ
บนหน้าจอรายการเพื่อเลือกรายการ

วิธีการพูดหมายเลข
AV0NJA1-71FDCB5E-F8C6-44F6-B150-DA7EA47CDF74

ในการใช้ ระบบจดจำเสียง ผู้ ใช้จำเป็นต้องพูด
หมายเลขด้วยวิธีที่เฉพาะเจาะจงเมื่อใช้คำสั่งเสียง

กฎทั่วไป:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

ใช้ เลขหลักเดียว “0” (ซีโร่) ถึง “9” ได้เท่านั้น
(เช่น สำหรับตัวเลข “600” ถ้าพูดว่า “six zero
zero” (ซิกส์ ซีโร่ ซีโร่) ระบบจะสามารถจดจำคำสั่ง
เสียง ได้ แต่ ถ้า พ ูด ว่า “six hundred” (ซิก ส์
ฮันเดร็ด) ระบบจะไม่สามารถจดจำคำสั่งเสียงได้)

ข้อมูล:

เพ่ือให้ระบบจดจำคำสั่งเสียงได้ง่ายที่สุด ให้ใช้
“zero” (ซีโร่) สำหรับตัวเลข “0” และ “oh” (โอ)
สำหรับตัวอักษร “o”

ตัวอย่างคำสั่งเสียง
AV0NJA1-4B0CA941-EB10-42BC-9DAB-3B5E138B4ADC

รายละเอียดด้านล่างเป็นการยกตัวอย่างของการใช้
งานทั่วไปเพิ่มเติมซึ่งสามารถใช้งานได้ด้วยคำสั่ง
เสียง

ตัวอย่างที่ 1 การโทรออกโดยพูดหมายเลข
โทรศัพท์:

GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

1. กด < > (ถ้ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัย หรือ
กด < / / > (ถ้ามีติดตั้ง) บนคอ
พวงมาลัยค้างไว้

2. รอให้ตัวแสดงเปลี่ยนเป็น พูด “Phone”
(โทรศัพท์)

5GE0073X

ตัวอย่าง
3. พูด “Dial <number>” (โทรออก <หมายเลข

โทรศัพท์>)

5GE0065X

ตัวอย่าง
4. หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบบจดจำได้จะแสดงขึ้น

บนหน้าจอ ถ้าหมายเลขโทรศัพท์ถูกต้อง ให้ใช้
คำสั่งเสียง “Dial” (โทรออก)

5. ระบบจะโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่สั่ง
การ

ตัวอย่างที่ 2 การค้นหาคลื่นสถานี FM:
GEN5-N-120906-EB91730C-D0C7-441C-9028-C9C6F27A417B

1. กด < > (ถ้ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัย หรือ
กด < / / > (ถ้ามีติดตั้ง) บนคอ
พวงมาลัยค้างไว้

2. รอให้ตัวแสดงเปลี่ยนเป็น พูด “Audio”
(เครื่องเสียง)

3. พูด “Tune <frequency> FM” (ค้นหา FM <
ความถี่>) ระบบจะค้นหาสถานีวิทยุ FM และ
หน้าจอเครื่องเสียงจะแสดงขึ้น

Condition:

7-4 การจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)



(177,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

รายการคำสั่ง
AV0NJA1-F2834C42-3B75-40B0-98AA-9D1DBE4701C9

ในการใช้ฟังก์ชันการจดจำเสียง สามารถใช้คำสั่งเสียงโดยเรียงลำดับจากคำสั่งท่ี 1 คำสั่งท่ี 2 และคำสั่งที่ 3 นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานระบบโดยพูดคำสั่งที่ 2
หรือคำสั่งที่ 3 ได้โดยตรง

เมื่อออกคำสั่งเสียงในส่วนที่อยู่ใน < > สามารถเปลี่ยนเป็นหมายเลขหรือคำ เช่น ชื่อต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ

รายการคำสั่งที่สามารถใช้งานได้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและคุณลักษณะเฉพาะ

คำสั่งทั่วไป

คำสั่ง การทำงาน

Help ให้เสียงคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้เสียงแนะนำเส้นทาง

Next ข้ามไปยังหน้าถัดไป

Previous กลับไปยังหน้าก่อนหน้า

Settings แสดงการตั้งค่าเสียงของระบบ

คำสั่งโทรศัพท์

คำสั่ง การทำงาน

Call <name> โทรออกไปยังรายชื่อที่บันทึกอยู่ในรายการโทรด่วนหรือสมุดโทรศัพท์

Dial <number> โทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านพูด

Read Text สามารถฟังข้อความตัวอักษรล่าสุดที่ได้รับ

Send Text สามารถเลือกข้อความตัวอักษรจากรายการและส่งไปยังชื่อรายการติดต่อ

Recent Calls โทรออกจากประวัติการโทร

Quick Dial โทรออกไปยังรายชื่อที่บันทึกอยู่ในรายการโทรด่วน

Select Phone ใช้คำสั่งนี้เพื่อเลือกโทรศัพท์จากรายการอุปกรณ์ที่ลงทะเบียน

Redial โทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรออกล่าสุด

Call <Name> Mobile โทรออกไปยังรายชื่อที่บันทึกอยู่ในสมุดโทรศัพท์ของโทรศัพท์มือถือ

Condition:
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คำสั่ง การทำงาน

Call <Name> Work โทรออกไปยังรายชื่อที่บันทึกอยู่ในสมุดโทรศัพท์โดยเลือกจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน

Call <Name> Home โทรออกไปยังรายชื่อที่บันทึกอยู่ในสมุดโทรศัพท์โดยเลือกจากหมายเลขโทรศัพท์บ้าน

Call <Name> Other โทรออกไปยังรายชื่อที่บันทึกอยู่ในสมุดโทรศัพท์โดยเลือกจากอื่น ๆ

Call <Relationship> โทรออกไปยังรายชื่อที่บันทึกอยู่ในรายการโทรด่วนโดยเลือกจากความสัมพันธ์

Call <Quick Dial Name> โทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของรายชื่อโทรด่วนที่พูด

Siri เปิดใช้งาน Siri Eyes Free

Voice Assistant เปิดใช้งาน Talk to Google

ข้อแนะนำในการใช้งานคำสั่งโทรศัพท์:

. หลังคำสั่ง “Call” (โทรหา) สามารถพูดรายชื่อที่ลงทะเบียนไว้ในสมุดโทรศัพท์เพื่อให้ระบบจดจำ ขณะที่สามารถพูดหมายเลขโทรศัพท์หลังคำสั่ง “Dial” (โทร
ออก) แต่จะไม่สามารถพูดรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์หลังคำสั่ง “Dial” (โทรออก) ได้

. ระบบมีฟังก์ชันการอ่านออกเสียงข้อความตัวอักษร แต่อาจเกิดการอ่านผิดในบางกรณี

. ถึงแม้ว่าจะลงทะเบียนชื่อเล่นเป็น “Mom” (แม่) หรือ “Dad” (พ่อ) ไว้ในโทรศัพท์มือถือ แต่ระบบจดจำเสียงจะจดจำชื่อเท่านั้น เพื่อให้ระบบจดจำชื่อเล่นได้ ให้
ลงทะเบียนข้อมูลไว้ใน [โทรด่วน] (Quick Dial) จากเมนูโทรศัพท์

“โทรด่วน” (หน้า 4-13)

คำสั่งระบบนำทาง

คำสั่ง การทำงาน

Street Address <Add.> ใช้เพื่อค้นหาที่อยู่ถนน

Navigate to <Name> พูดชื่อ POI เพื่อค้นหาเป็นจุดหมาย

Nearby <POI Category> พูดหมวด POI เพื่อค้นหาอาคารสถานที่ใกล้เคียง

Go Home ตั้งเส้นทางไปยังตำแหน่งบ้านของท่าน

Address Book ใช้คำสั่งนี้เพื่อแสดงตำแหน่งที่ลงทะเบียนไว้ในสมุดที่อยู่สำหรับการค้นหาจุดหมาย

City Centre ตั้งเส้นทางไปยังใจกลางเมือง

Condition:

7-6 การจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)
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คำสั่ง การทำงาน

POI by Category ใช้คำสั่งนี้เพื่อแสดงรายการหมวด POI

Intersection ตั้งเส้นทางไปยังทางแยก

Previous Destinations ตั้งเส้นทางไปยังจุดหมายที่ป้อนไว้ก่อนหน้า

Cancel Route ยกเลิกเส้นทางและลบจุดหมาย/จุดสำคัญ

Navigate to <Name> <City> พูดชื่อ POI และชื่อเมืองเพื่อค้นหาเป็นจุดหมาย

Nearby <Brand/Chain> พูดชื่อแบรนด์/สาขาของ POI เพื่อค้นหาอาคารสถานที่ใกล้เคียง

Work ตั้งเส้นทางไปยังตำแหน่งที่ทำงานของท่าน

Recalculate Route คำนวณเส้นทางใหม่

Zoom In <1-13> เพิ่มกำลังขยายของแผนที่ด้วยระดับตัวเลขที่ระบุไว้

Zoom out <1-13> ลดกำลังขยายของแผนที่ด้วยระดับตัวเลขที่ระบุไว้

Zoom to Street Level เปลี่ยนเป็นแผนที่ถนน

Show North Up ตั้งค่าแผนที่ 2 มิติแบบเต็มโดยหันด้านทิศเหนือขึ้น

Show Heading Up ตั้งค่าแผนที่ 2 มิติแบบเต็มโดยหันทิศทางที่กำลังจะมุ่งไปขึ้น

Show Full Map แสดงแผนที่แบบเต็ม

Show Split Map แสดงแผนที่แบบแยก

Show 2D Map เปลี่ยนแผนที่ปัจจุบันเป็นแผนที่ 2 มิติ

Show 3D Map เปลี่ยนแผนที่ปัจจุบันเป็นแผนที่ 3 มิติ

Repeat Instruction พูดเสียงแนะนำเส้นทางปัจจุุบัน

Voice Guidance On เปิดเสียงแนะนำเส้นทาง

Voice Guidance Off ปิดเสียงแนะนำเส้นทาง

Show POI Icons เลือกหมวดของไอคอน POI ที่ท่านต้องการให้แสดงขึ้นบนแผนที่ ไอคอน POI ที่เลือกจะแสดงขึ้น
บนหน้าจอแผนที่

Condition:

การจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง) 7-7
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คำสั่ง การทำงาน

Remove POI Icons เลือกหมวดของไอคอน POI ที่ท่านต้องการลบออกจากแผนที่ ไอคอน POI ที่เลือกจะถูกลบออก
จากหน้าจอแผนที่

Distance Detour ตั้งเส้นทางเลี่ยงตามระยะทางที่เลือกจากรายการ

ข้อแนะนำในการใช้งานคำสั่งระบบนำทาง:

. ระบบอาจจะไม่สามารถจดจำคำสั่งระบบนำทางพื้นฐานได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษาและบริเวณที่ตั้งของรถยนต์

. จุดที่น่าสนใจ:
— คำสั่ง POI จะค้นหาจุดที่น่าสนใจที่ลงทะเบียนไว้ในระบบนำทาง
— หมวดหมู่หลักของ POI บางหมวดไม่สามารถใช้คำสั่ง “Navigate to” (นำทางไปยัง) ด้วยการใช้งานคำสั่งเสียงได้ ขณะที่หมวดหมู่ที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด

จะถูกจดจำในการค้นหา “Nearby” (จุดใกล้เคียง)

— รายชื่อ POI บางแห่งอาจไม่สามารถค้นหาได้ด้วยการให้คำสั่งเสียงได้ (กรุณาลองค้นหาโดยการพิมพ์)
. ที่อยู่ถนน:

— ไม่สามารถใช้ตัวอักษรเมื่อออกเสียงบ้านเลขที่ได้ เมื่อไม่พบบ้านเลขที่ที่ระบุ ตำแหน่งที่แสดงที่อยู่จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
— ควรพูดด้วยระดับเสียงที่เป็นธรรมชาติโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างคำเพื่อการจดจำที่ดีกว่า
— เมื่อระบบจดจำคำส่ังไม่ถูกต้อง ให้แก้เง่ือนไขคำค้นหาโดยใช้้คำสั่ง เช่น “Change City” (เปลี่ยนเมือง) “Change Street” (เปลี่ยนถนน) หรือ “Change

House Number” (เปลี่ยนบ้านเลขที่)

คำสั่งเครื่องเสียง

คำสั่ง การทำงาน

Tune <frequency> FM ค้นหาช่วงคลื่น FM โดยเลือกความถี่ของสถานีที่ต้องการ

Play Artist <name> เล่นเพลงโดยเลือกชื่อศิลปิน

Play <AM, FM etc.> เล่นเพลงจากแหล่งเพลงที่ต้องการ

Tune <frequency> AM ค้นหาช่วงคลื่น AM โดยเลือกความถี่ของสถานีที่ต้องการ

Play Song <name> เล่นเพลงโดยเลือกชื่อเพลง

Play Album <name> เล่นเพลงโดยเลือกชื่ออัลบั้ม

Condition:

7-8 การจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)
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คำสั่ง การทำงาน

Playlist <name> เล่นเพลงโดยเลือกเพลย์ลิสต์

Play Genre <name> เล่นเพลงโดยเลือกประเภทดนตรี

Play All Songs เล่นเพลงทั้งหมด

Show Music List แสดงรายการเพลง

Tune <name> FM ค้นหาช่วงคลื่น FM โดยเลือกชื่อสถานี

Tune <name> AM ค้นหาช่วงคลื่น AM โดยเลือกชื่อสถานี

FM Preset <1-12> เล่นสถานี FM ที่ตั้งไว้ตามหมายเลขที่พูด

AM Preset <1-6> เล่นสถานี AM ที่ตั้งไว้ตามหมายเลขที่พูด

Tune <name> DAB ค้นหาช่วงคลื่น DAB โดยเลือกชื่อสถานี

DAB Preset <1-12> เล่นสถานี DAB ที่ตั้งไว้ตามหมายเลขที่พูด

CD Track <number> เล่นเพลงที่เลือกในแผ่น CD

ข้อแนะนำในการใช้งานคำสั่งเครื่องเสียง:

. อุปกรณ์เครื่องเสียงที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth® จะไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบจดจำเสียง การเปล่ียนแหล่งข้อมูลจะรองรับเฉพาะเคร่ืองเสียง Bluetooth®

เท่านั้น

. ระบบจดจำเสียงอาจจะไม่ทำงานถ้าข้อมูลเพลงยาวเกินไป (ชื่อศิลปิน ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง และเพลย์ลิสต์ ฯลฯ)

. เมื่อเล่นไฟล์ USB ด้วยระบบจดจำเสียง ไม่ต้องพูดนามสกุลไฟล์ที่อยู่ด้านหลังชื่อไฟล์ (เช่น “.mp3”)

. ไม่สามารถพูดชื่อเพลงที่อยู่ในแท็ก ID3 สำหรับใช้งานการจดจำเสียงได้

. ระบบอาจจะไม่สามารถจดจำคำสั่งเครื่องเสียงบางคำสั่งได้ เมื่อโทรศัพท์แอนดรอยด์เชื่อมต่ออยู่และใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องเสียง USB

Condition:

การจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง) 7-9
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คำสั่งข้อมูล

คำสั่ง การทำงาน

Where Am I? แสดงข้อมูลตำแหน่งปัจจุบัน

Condition:

7-10 การจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)
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การตั้งค่าเสียงของระบบ
AV0NJA1-67D614E7-55A6-4EA8-BDE1-5FF2EFEB3D40

การตั้งค่าเสียงของระบบสามารถเปลี่ยนได้

1. สัมผัส [การตั้งค่า] (Setting) บนแถบเมนู
2. สัมผัส [เสียงของระบบ] (System Voice)
3. สัมผัสรายการที่ท่านต้องการตั้งค่า

รายการตั้งค่าที่มีใช้อาจแตกต่างกันตามรุ่นและคุณลักษณะเฉพาะ

รายการที่มีใช้ การทำงาน

[เริ่มเมนูเสียง] (Initial Voice Prompt) เมื่อเปิดรายการนี้ เมนูเสียงจะดังขึ้น

[เมนูเสียงแบบสั้น] (Short Voice Prompts) เมื่อเปิดรายการนี้ เสียงตอบกลับจะสั้นและกระชับ

[รายการที่ตรงกันที่สุด] (Best Match
Lists)

[สมุดโทรศัพท์] (Phonebook) เมื่อเปิดรายการนี้ ผลการจดจำเสียงจะแสดงขึ้นเป็นรายการตามลำดับความใกล้เคียง

[คำสั่งเพลง] (Music Commands)

[การตั้งค่าเสียง] (Voice Preference) สามารถตั้งค่าเสียงแนะนำเส้นทางได้โดยเลือกเสียงผู้ชายหรือเสียงผู้หญิง
การตั้งค่าเสียงแนะนำเส้นทางไม่สามารถเปลี่ยนได้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษา

[ความเร็วเสียงพูด] (Speech Rate) ปรับความเร็วเสียงพูดของเมนูเสียง

Condition:

การจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง) 7-11
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MEMO

Condition:

7-12 การจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)
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8 วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ชุดระบบ ...................................................................... 8-2
หน้าจอคริสตัลเหลว .................................................. 8-2

ระบบเครื่องเสียง ........................................................... 8-3
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วิทยุ DAB (สำหรับแถบยุโรป) ..................................... 8-4
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AV0NJA1-31400E7C-F4D3-4689-A9F6-88A5A28E5475

หน้าจอคริสตัลเหลว
AV0NJA1-EAA5698F-0334-4DAC-A1E3-D24F8C3455F2

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

หน้าจอมืดเกินไป อุณหภูมิในห้องโดยสารต่ำเกินไป รอจนกระทั่งอุณหภูมิในห้องโดยสารไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป

ความสว่างหน้าจอตั้งอยู่ที่ความสว่างต่ำสุด ปรับการตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
“การตั้งค่าหน้าจอแสดงผล” (หน้า 2-22)

หน้าจอสว่างเกินไป ความสว่างหน้าจอตั้งอยู่ที่ความสว่างสูงสุด ปรับการตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
“การตั้งค่าหน้าจอแสดงผล” (หน้า 2-22)

จุดสีดำขนาดเล็กหรือจุดสว่างขนาดเล็กปรากฏขึ้นบนหน้าจอ สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับหน้าจอคริสตัลเหลว อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

รูปแบบจุดหรือลายคาดปรากฏขึ้นบนหน้าจอ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากป้ายไฟนีออน สายไฟฟ้าแรงสูง
วิทยุสมัครเล่น หรืออุปกรณ์วิทยุอื่น ๆ ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์
คันอื่นอาจส่งผลกระทบกับหน้าจอ

อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

ภาพกระตุกปรากฏขึ้นบนหน้าจอ สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับหน้าจอคริสตัลเหลว อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

ภาพเคลื่อนไหวที่แสดงขึ้นบนหน้าจอช้า อุณหภูมิในห้องโดยสารน้อยกว่า 108C (508F) รอจนกระทั่งอุณหภูมิในห้องโดยสารเพิ่มขึ้นจนอยู่ระหว่าง 108C
(508F) และ 508C (1228F)

เมื่อมองหน้าจอจากมุมต่าง ๆ หน้าจอจะสว่างขึ้นหรือมืดลง สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับหน้าจอคริสตัลเหลว ปรับการตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
“การตั้งค่าหน้าจอแสดงผล” (หน้า 2-22)

หน้าจอเปลี่ยนเป็นสีฟ้าหรือข้อความระบุความผิดพลาดแสดงขึ้น
บนหน้าจอแบบสัมผัส

มีการทำงานผิดปกติของระบบเกิดขึ้น ขอแนะนำให้ติดต่อศูนย์บริการนิสสันเพื่อเข้ารับการตรวจสอบ

ชุดระบบ

Condition:

8-2 วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



(187,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

AV0NJA1-A966E4C8-AA58-414B-9A6A-500CC260D786

วิทยุ AM
GUID-03098BF6-A35B-4E27-82A2-F350BEF4EA49

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

การรับสัญญาณ AM ในเวลากลางคืนแย่ลง สถานี AM จำเป็นต้องลดกำลังในการแพร่กระจายสัญญาณลงใน
เวลากลางคืน

อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

ระบบเครื่องเสียง

Condition:

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 8-3



(188,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

วิทยุ DAB (สำหรับแถบยุโรป)
GUID-3E85F202-D429-4C15-BCE7-D6D54269DFAD

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

เสียงขาดช่วง สะดุด หรือสะท้อน เสียงดิจิตอลและเสียงอนาล็อกของสถานีวิทยุไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องที่สถานีอื่น รายงานสถานีที่มี
คุณภาพต่ำ

ระดับเสียงไม่เสถียร การปรับแนวระดับเสียงไม่เหมาะสม ตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องที่สถานีอื่น และตรวจสอบสถานีที่
สามารถใช้งานได้ในบริเวณนั้น รายงานสถานีที่มีการปรับแนว
ระดับไม่ดี

เสียงดังขึ้น/จางหาย DAB-FM เข้ามาแทนที่ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสัญญาณที่หลาย ๆ สถานีในบริเวณ
นั้น รายงานสถานีที่มีการปรับแนวระดับไม่ดี

DAB-FM เข้ามาแทนที่มากเกินไป รถยนต์อยู่ใกล้กับบริเวณขอบเขตสัญญาณ DAB ตรวจสอบขอบเขตสัญญาณสถานีวิทยุบริเวณรอบ ๆ

คุณภาพเสียงของ DAB ใกล้เคียงกับ FM/AM การประมวลผลสัญญาณเสียงดิจิตอลที่สถานีอาจทำให้คุณภาพ
เสียงดิจิตอลลดลง

ตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องที่สถานีอื่น รายงานสถานีที่มี
คุณภาพต่ำ

ค้นหาสถานีท้องถิ่นไม่พบ ขอบเขตสัญญาณดิจิตอลเล็กกว่าขอบเขตสัญญาณอนาล็อกเล็ก
น้อย

ตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องที่สถานีอื่น

การบดบังสัญญาณ (ในเมือง/ภูมิประเทศ) อาจทำให้ขอบเขต
สัญญาณดิจิตอลลดลง

ตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องที่สถานีอื่น

ไม่มีข้อมูลบางส่วน ข้อมูลในรูปแบบข้อความถูกส่งออกมาตามการตัดสินใจของผู้
กระจายเสียง

ตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องที่สถานีอื่น รายงานปัญหาของ
สถานี

ข้อมูลในรูปแบบข้อความถูกตัดให้สั้นลง หน้าจอมีการจำกัดจำนวนของตัวอักษรไว้ และข้อมูลถูกส่งออก
มามากกว่าที่จะแสดงผลได้

อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

เปิดการตั้งค่า DAB-FM ไว้ แต่สถานีทางเลือกไม่เล่น และ
สัญญาณไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

จูนเนอร์ทำการค้นหาสัญญาณเดิมกลับคืน และกำลังค้นหา
สัญญาณอื่นที่มี

รอสัญญาณกลับคืน หรือรอให้จูนเนอร์เลือกสัญญาณอื่นที่มี

ข้อความแสดงว่าไม่มีการให้บริการปรากฏขึ้นบนหน้าจอ ช่องสัญญาณหรือกลุ่มช่องสัญญาณที่เลือกไม่มีการให้บริการ เลือกช่องสัญญาณหรือกลุ่มช่องสัญญาณอื่น ๆ

Condition:

8-4 วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



(189,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

ข้อมูล:

. เมื่อปฏิบัติการตั้งสถานีไว้ล่วงหน้าขณะที่กำลังเล่นช่องสัญญาณย่อย ช่องสัญญาณหลักจะถูกลงทะเบียนไว้

. ช่องสัญญาณย่อยไม่ปรากฏขึ้นบนรายการสถานี

Condition:

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 8-5



(190,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

เทคโนโลยี HD RADIO (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-6AF1F476-6032-4BF5-9F61-125F4F133716

Sound
GUID-D9C621C8-3D5B-4730-8BE7-7CF51ED18E4A

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

มีความล่าช้าของเสียงดิจิตอลในการกระจายเสียง HD Radio วิทยุต้องรับสถานีอนาล็อกก่อน จากนั้นรวมเข้ากับสัญญาณ
ดิจิตอล

อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

เสียงขาดช่วง สะดุด หรือสะท้อน เสียงดิจิตอลและเสียงอนาล็อกของสถานีวิทยุไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องที่สถานีอื่น รายงานสถานีใด ๆ ที่มี
คุณภาพต่ำ

ระดับเสียงเพิ่มขึ้น/ลดลง ระดับเสียงดิจิตอลและเสียงอนาล็อกของสถานีวิทยุไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องที่สถานีอื่น และตรวจสอบ www.
hdradio.com ดูสถานีต่าง ๆ ในบริเวณนั้น รายงานสถานีใด ๆ ที่
มีคุณภาพต่ำ

เสียงดังขึ้นและจางหาย เกิดการเปลี่ยนแปลงสัญญาณระหว่างอนาล็อกและดิจิตอล (การ
รวมกัน)

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสัญญาณที่หลาย ๆ สถานีในบริเวณ
นั้น รายงานสถานีใด ๆ ที่มีการปรับแนวระดับไม่ดี

การรวมกันของสัญญาณที่มากเกินไป (การเปลี่ยนแปลง
สัญญาณระหว่างอนาล็อกและดิจิตอล)

รถยนต์อยู่ใกล้กับบริเวณขอบเขตสัญญาณดิจิตอล โปรดดูที่ www.hdradio.com เพื่อตรวจสอบสถานีวิทยุใน
บริเวณขอบเขตสัญญาณของท่าน

คุณภาพเสียงดิจิตอลใกล้เคียงกับเสียงอนาล็อก การประมวลผลสัญญาณเสียงดิจิตอลที่สถานีอาจทำให้คุณภาพ
เสียงดิจิตอลลดลง

ตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องที่สถานีอื่น รายงานสถานีใด ๆ ที่มี
คุณภาพต่ำ

Condition:

8-6 วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



(191,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

การทำงาน
GUID-042387CA-E6EC-4116-9DD4-E5212EEDA673

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

ค้นหาสถานีในท้องถิ่นของท่านไม่พบ ขอบเขตสัญญาณดิจิตอลน้อยกว่าขอบเขตสัญญาณอนาล็อก
เล็กน้อย

ตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องที่สถานีอื่น สิ่งนี้เป็นอาการปัญหา
ที่คาดไว้

การบดบังสัญญาณ (ในเมือง/ภูมิประเทศ) อาจทำให้ขอบเขต
สัญญาณดิจิตอลลดลง

ตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องที่สถานีอื่น สิ่งนี้เป็นอาการปัญหา
ที่คาดไว้

ไม่มีข้อมูลบางส่วน ข้อมูลในรูปแบบข้อความถูกส่งออกมาตามการตัดสินใจของผู้
กระจายเสียง

ตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้องที่สถานีอื่น รายงานปัญหาของ
สถานี

ข้อมูลในรูปแบบข้อความถูกตัดให้สั้นลง / เหมือนจะมีข้อความ
มากกว่าที่แสดงขึ้น

หน้าจอมีการจำกัดจำนวนของตัวอักษรไว้ และข้อมูลถูกส่งออก
มามากกว่าที่จะแสดงผลได้

สิ่งนี้เป็นอาการปัญหาที่เกิดขึ้นได้

การรับสัญญาณ AM มีการเปลี่ยนแปลงในเวลากลางคืน สถานี AM จำเป็นต้องลดกำลังในการแพร่กระจายสัญญาณลงใน
เวลากลางคืน

อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

Condition:

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 8-7



(192,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

เครื่องเล่นคอมแพ็คดิสก์ (CD) (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-67CDDA5C-7AC6-48AF-AB76-567880027C07

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

ไม่สามารถเล่นเพลงได้ ใส่แผ่นดิสก์กลับด้าน ใส่แผ่น CD โดยให้ด้านที่มีฉลากหันขึ้น

มีความชื้นภายในชุดเครื่องเล่น รอจนกระทั่งความชื้นระเหย (ประมาณ 1 ชั่วโมง)

อุณหภูมิในห้องโดยสารสูงเกินไป รอจนกระทั่งอุณหภูมิในห้องโดยสารไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป

แผ่นดิสก์มีรอยขีดข่วนหรือสกปรก แผ่นดิสก์อาจไม่สามารถเล่น
ได้ถ้ามีรอยขีดข่วน

เช็ดคราบสกปรกออกจากแผ่นดิสก์

เครื่องเล่นอาจไม่สามารถอ่านแผ่นดิสก์ได้เนื่องจากมีการเสื่อม
สภาพ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาวะการเก็บรักษาแผ่นดิสก์ (เช่น การ
เก็บแผ่นดิสก์ไว้ในห้องโดยสาร ฯลฯ)

เปลี่ยนแผ่นดิสก์ด้วยแผ่นดิสก์ที่ไม่เสื่อมสภาพ ห้ามใช้แผ่นดิสก์
ที่เสื่อมสภาพ ผิวหน้าของแผ่นดิสก์บนด้านที่มีการติดฉลากอาจ
มีรอยแตกร้าวหรือบิ่น และชั้นผิวหน้าแผ่นดิสก์ที่มีฉลากติดอยู่
อาจหลุดลอกออกมาในที่สุด

ไม่สามารถเล่นไฟล์เสียงที่ผ่านการบีบอัดได้ ถ้ามีทั้งไฟล์เพลง CD (ข้อมูล CD-DA) และไฟล์เสียงที่ผ่านการ
บีบอัด (ข้อมูล MP3 ฯลฯ) รวมอยู่ในแผ่นดิสก์หนึ่งแผ่น จะไม่
สามารถเล่นไฟล์เสียงที่ผ่านการบีบอัดได้

เตรียมแผ่นดิสก์ที่มีเฉพาะไฟล์เสียงที่ผ่านการบีบอัด

ชื่อไฟล์ไม่ได้ใช้ตัวอักษรที่ตรงตามค่าจำเพาะ ใช้รหัสตัวอักขระและจำนวนตัวอักษรให้ตรงตามค่าจำเพาะ
สำหรับชื่อโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ นอกจากนี้ ให้ใช้ไฟล์ที่มี
นามสกุลเป็น “.MP3” “.WMA” “.mp3” หรือ “.wma” เสมอ

ใช้เวลานานกว่าเพลงจะเริ่มเล่น แผ่นดิสก์มีปริมาณข้อมูลมาก ในบางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบไฟล์ ขอ
แนะนำว่าไม่ควรบันทึกโฟลเดอร์หรือไฟล์อื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นลงใน
แผ่นดิสก์นอกเหนือจากไฟล์เสียงที่ผ่านการบีบอัด

คุณภาพเสียงไม่ดี แผ่นดิสก์สกปรก เช็ดคราบสกปรกออกจากแผ่นดิสก์

ไม่มีเสียงดังขึ้นขณะที่ระยะเวลาเล่นแผ่น CD แสดงขึ้น ระบบจะเล่นแทร็กแรกของแผ่นดิสก์ที่ผ่านการบันทึกด้วยโหมด
ผสม (โหมดผสมเป็นรูปแบบซึ่งบันทึกข้อมูลที่ไม่ใช่เพลงไว้ใน
แทร็กแรก และบันทึกข้อมูลที่เป็นเพลงไว้ในแทร็กอื่นที่ไม่ใช่
แทร็กแรกในการบันทึกแต่ละครั้ง)

เล่นข้อมูลเพลงที่บันทึกไว้ในแทร็กอื่นที่ไม่ใช่แทร็กแรก

เพลงกระตุกหรือขาดช่วง ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อาจไม่สามารถทำงานร่วมกันได้
เนื่องจาก ความเร็ว ความลึก ความกว้าง ในการเขียนข้อมูล ฯลฯ
อาจไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กำหนด

สร้างแผ่นดิสก์โดยใช้การตั้งค่าความเร็วในการเขียนข้อมูล ฯลฯ
ที่ต่างออกไป

Condition:

8-8 วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



(193,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

ระบบข้ามเพลงที่เลือกไปยังเพลงถัดไป ไฟล์ที่ไม่ใช่ MP3/WMA แต่มีการเติมนามสกุลไฟล์เป็น “.MP3”
“.WMA” “.mp3” หรือ “.wma”

เตรียมไฟล์ MP3/WMA

ระบบเล่นไฟล์ที่ไม่สามารถเล่นได้เนื่องจากมีการคุ้มครอง
ลิขสิทธิ์

เตรียมไฟล์ที่สามารถเล่นได้

เพลงไม่เล่นตามลำดับที่ต้องการ ตำแหน่งโฟลเดอร์ในแผ่นดิสก์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่ไฟล์
ถูกเขียนลงแผ่นดิสก์ด้วยซอฟต์แวร์การเขียนข้อมูล

ตรวจสอบการตั้งค่าของซอฟต์แวร์การเขียนข้อมูล และสร้างแผ่น
ดิสก์ใหม่

ไม่สามารถนำแผ่น CD ออกมาได้ สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่อยู่ในตำแหน่ง ACC หรือ ON ให้สวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง ACC หรือ ON

Condition:

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 8-9



(194,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

เครื่องเล่นแผ่นบันทึกข้อมูลดิจิตอลอเนกประสงค์ (DVD) (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-A4E5259B-6098-4CD5-A47E-72DDDBD8EFC8

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

ภาพไม่ปรากฏ รถยนต์กำลังเคลื่อนที่ จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย และเข้าเบรกมือ

ระบบไม่ทำงานตามการใช้งาน แผ่น DVD บางแผ่นไม่ทำงานตามการใช้งาน เนื่องจากเป็น
ความตั้งใจของผู้ผลิตแผ่นดิสก์

อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

แผ่น DVD ไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน การใช้งานที่ปฏิบัติไม่สามารถทำได้ (ข้อความอาจไม่แสดงขึ้น
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับแผ่นดิสก์)

รอจนกระทั่งหน้าจอที่สามารถสั่งงานได้จะแสดงขึ้น

ไม่ได้ยินเสียง ระดับเสียงตั้งอยู่ที่เบาสุด ปรับระดับเสียงของเครื่องเสียง

แผ่นไม่เริ่มเล่น ใส่แผ่นดิสก์กลับด้าน ใส่แผ่นดิสก์โดยให้ด้านที่มีฉลากหันขึ้น

ระดับเสียงตั้งอยู่ที่เบาสุด ตรวจสอบระดับเสียงของเครื่องเสียง

มีความชื้นภายในชุดเครื่องเล่น รอจนกระทั่งความชื้นระเหย (ประมาณหนึ่งชั่วโมง)

เมนู DVD แสดงขึ้น เลือกรายการเมนู

ใส่แผ่นดิสก์ที่มีรหัสท้องถิ่นแตกต่างกัน แผ่นดิสก์ที่มีรหัสท้องถิ่นแตกต่างกันจะไม่สามารถเล่นได้ ให้
ตรวจสอบแผ่นดิสก์

อุปกรณ์นี้อาจไม่สามารถเล่นแผ่นดิสก์บางแผ่นได้ ซึ่งจะขึ้นอยู่
กับแผ่น DVD และเนื่องจากมาตรฐานของแผ่น DVD ที่อาจไม่
ตรงกัน

อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

การเล่นขาดช่วงและภาพบิดเบี้ยว แผ่นดิสก์มีรอยขีดข่วน อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของรอยขีด
ข่วน

แผ่นดิสก์สกปรก เช็ดคราบสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมบนแผ่นดิสก์

คำบรรยายไม่แสดงขึ้น การตั้งค่าการแสดงคำบรรยายปิดอยู่ เลือก [คำบรรยาย] (Subtitle) จากหน้าจอเมนู DVD และเปิดใช้
งาน

“เมนู DVD” (หน้า 3-27)

แผ่น DVD ที่กำลังเล่นอยู่ไม่มีคำบรรยายใด ๆ บันทึกไว้ ตรวจสอบแผ่นดิสก์

เครื่องเสียงไม่เล่นตามภาษาของเสียงที่ตั้งไว้ ถ้าภาษาของเสียงที่ตั้งไว้ไม่ถูกบันทึกไว้ในแผ่นดิสก์ เครื่อง
เสียงจะเล่นตามภาษาที่แนะนำของแผ่นดิสก์

ตรวจสอบแผ่นดิสก์

Condition:

8-10 วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



(195,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

คำบรรยายไม่เล่นตามภาษาของคำบรรยายที่ตั้งไว้ ถ้าภาษาของคำบรรยายที่ตั้งไว้ไม่ถูกบันทึกไว้ในแผ่นดิสก์ คำ
บรรยายจะเล่นตามภาษาที่แนะนำของแผ่นดิสก์

ตรวจสอบแผ่นดิสก์

ไม่สามารถเปลี่ยนมุมมองได้ ซอฟต์แวร์ที่กำลังเล่นอยู่ไม่มีข้อมูลแบบหลายมุมมองบันทึกไว้ ตรวจสอบว่าแผ่นดิสก์ที่ใส่เข้าไปรองรับการเล่นแบบหลายมุม
มองหรือไม่

การแสดงผลของหน้าจอไม่เป็นปกติ ไม่สามารถเลือกโหมดหน้าจอที่เหมาะสมสำหรับอัตราส่วนภาพ
ของแผ่น DVD ได้

เปลี่ยนโหมดหน้าจอ

ภาพบิดเบี้ยว ภาพถูกเร่งไปข้างหน้าหรือเร่งไปข้างหลัง อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

คุณภาพเสียงไม่ดี แผ่นดิสก์สกปรก เช็ดคราบสกปรกหรือสิ่งแปลกปลอมบนแผ่นดิสก์

ไม่สามารถเปลี่ยนภาษาของคำบรรยายและภาษาของเสียงได้
(ภาษาสำหรับคำบรรยายและเสียงไม่เปลี่ยนเป็นภาษาที่ตั้งไว้ใน
ระบบ)

แผ่นดิสก์ที่กำลังเล่นไม่มีคำบรรยายหรือเสียงสำหรับหลาย
ภาษาบันทึกไว้

จำนวนภาษาของคำบรรยายและเสียงที่บันทึกไว้จะขึ้นอยู่กับ
แผ่นดิสก์ นอกจากนี้ แผ่นดิสก์บางแผ่นสามารถเปลี่ยนได้จาก
หน้าจอเมนู ให้ตรวจสอบแผ่นดิสก์

แผ่นดิสก์มีภาษาหลักเริ่มต้นและการตั้งค่าหลักเริ่มต้น ถ้าแผ่นดิสก์มีภาษาหลักเริ่มต้นและการตั้งค่าหลักเริ่มต้น การ
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าด้วยอุปกรณ์นี้จะไม่สามารถใช้ได้

ไม่สามารถใช้เมนูของ VIDEO CD ได้ VIDEO CD ไม่มีคุณลักษณะการควบคุมการเล่น เมนูการเล่นไม่สามารถใช้ได้กับ VIDEO CD นอกเหนือจาก
VIDEO CD ที่มีคุณลักษณะการควบคุมการเล่น ให้ตรวจสอบ
แผ่นดิสก์

เวลาการเล่นแผ่นดิสก์แสดงขึ้นแต่ไม่มีเสียง มีการเล่นแทร็กแรกของแผ่นดิสก์ที่ผ่านการบันทึกด้วยโหมด
ผสม (รูปแบบแผ่นดิสก์ที่มีการบันทึกข้อมูลที่ไม่ใช่เพลงไว้ใน
แทร็กแรก และบันทึกข้อมูลที่เป็นเพลงไว้ในแทร็กที่สองเป็นต้น
ไป)

เล่นข้อมูลเพลงในแทร็กที่สองเป็นต้นไป

Condition:

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 8-11



(196,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

เครื่องเล่น iPod
AV0NJA1-4D70A092-9EC2-4F72-A4BF-D040AE970C29

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

ระบบไม่จดจำ iPod ต่อสายเคเบิ้ลขั้วต่อไม่ถูกต้อง หรือ iPod ทำงานไม่ถูกต้อง ต่อสายเคเบิ้ลขั้วต่ออีกครั้ง ถ้าระบบยังไม่จดจำ iPod หลังจาก
ปฏิบัติขั้นตอนนี้ ให้รีเซ็ต iPod

iPod ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่สามารถใช้ได้กับระบบนี้ ตรวจสอบรุ่น iPod และรุ่นเฟิร์มแวร์ที่สามารถใช้ได้กับระบบนี้

สายเคเบิ้ลต่อเสริม USB ที่ต่ออยู่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับระบบ
นี้ได้

เปลี่ยนสายเคเบิ้ลต่อเสริม USB ถ้าระบบยังไม่จดจำ iPod แม้จะ
ได้ทำการต่อสายกลับเข้าไปใหม่หลายครั้งแล้วก็ตาม

ต่อหรือปลดสายเคเบิ้ลออกจากช่องเสียบอุปกรณ์ USB อย่างฉับ
พลัน

ค่อย ๆ ต่อหรือปลดสายเคเบิ้ล USB

ไม่สามารถใช้งาน iPod ได้ iPod เชื่อมต่ออยู่กับระบบเครื่องเสียงในรถยนต์ขณะที่ชุดหูฟัง
ฯลฯ ต่ออยู่กับ iPod

ถอดอุปกรณ์ทั้งหมดออกจาก iPod หลังจากปลด iPod ออกจาก
ระบบ จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับระบบอีกครั้ง

iPod ทำงานไม่ปกติ ยกเลิกการเชื่อมต่อ iPod กับระบบเครื่องเสียงในรถยนต์ จากนั้น
เชื่อมต่อเข้ากับระบบอีกครั้ง

ระบบเล่นอัลบั้ม/ไฟล์ที่มีภาพปกอัลบั้มเฉพาะ ยกเลิกการเชื่อมต่อ iPod กับระบบเครื่องเสียงในรถยนต์ จากนั้น
รีเซ็ต iPod ปิดการใช้งานภาพปกอัลบั้ม จากนั้นเชื่อมต่อ iPod
เข้ากับระบบ

“เมนู iPod” (หน้า 3-36)

iPod ไม่ตอบสนอง มีจำนวนไฟล์มากเกินไปในหมวดหมู่ ลดจำนวนไฟล์ในหมวดหมู่ (น้อยกว่า 65500 ไฟล์)

ฟังก์ชันสุ่มเล่นเปิดอยู่ ปิดฟังก์ชันสุ่มเล่น ถ้า iPod มีไฟล์บันทึกอยู่เป็นจำนวนมาก

ไม่สามารถเล่นเพลงได้ ขั้วต่อไม่ได้ต่อเข้ากับ iPod ต่อขั้วต่อเข้ากับ iPod ให้แน่น

การเล่นหยุดลง เสียงขาดหายไปเนื่องจากการสั่นสะเทือนที่เป็นผลมาจาก
ตำแหน่งที่ไม่มั่นคงของ iPod

วาง iPod ในตำแหน่งที่มั่นคงซึ่งไม่สามารถพลิกได้

การชาร์จไฟแบตเตอรี่ของ iPod ใช้เวลานาน การชาร์จไฟแบตเตอรี่ของ iPod อาจใช้เวลานานขึ้นขณะที่ iPod
กำลังเล่นอยู่

ถ้าจำเป็นต้องชาร์จไฟ iPod ขอแนะนำให้หยุดเล่นเพลง

การชาร์จไฟแบตเตอรี่ของ iPod ไม่สามารถใช้งานได้ สายเคเบิ้ลที่ต่ออยู่กับ iPod อาจเสียหายหรือต่อไม่ถูกต้อง ตรวจสอบสายเคเบิ้ลที่กำลังใช้งาน

Condition:

8-12 วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



(197,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้โดยใช้ iPod ที่เชื่อมต่ออยู่
กับระบบเครื่องเสียงในรถยนต์ -

ต้องทำการสั่งงาน iPod โดยใช้ระบบเครื่องเสียงในรถยนต์
หลังจากเชื่อมต่อ iPod เข้ากับระบบแล้ว

เสียงขาดช่วง สภาพแวดล้อมโดยรอบ (เสียงรบกวน ฯลฯ) อาจทำให้เสียงขาด
ช่วงได้

อาการปัญหานี้ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ

ใช้สายเคเบิ้ลต่อเสริม USB ห้ามใช้สายเคเบิ้ลต่อเสริม USB

Condition:

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 8-13



(198,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

อุปกรณ์หน่วยความจำ USB
AV0NJA1-9B58E82E-0419-4E45-A82E-F6C87CFB97F2

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

ระบบไม่จดจำอุปกรณ์ USB ใช้สายเคเบิ้ลต่อเสริม USB ห้ามใช้สายเคเบิ้ลต่อเสริม USB

ใช้ USB ฮับ ห้ามใช้ USB ฮับ

ต่อหรือปลดอุปกรณ์ USB ออกจากช่องเสียบอุปกรณ์ USB
อย่างฉับพลัน

ค่อย ๆ ต่อหรือปลดอุปกรณ์ USB

Condition:

8-14 วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



(199,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

เครื่องเสียง BLUETOOTH®
AV0NJA1-31B3F814-D7EA-4A60-B53A-A05CC7472680

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

ไม่สามารถทำการลงทะเบียนได้ อุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® ไม่สามารถใช้งานได้กับ
ระบบเครื่องเสียงในรถยนต์

ตรวจสอบคู่มือการใช้งานอุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth®

Bluetooth® ถูกปิดการใช้งานบนอุปกรณ์ ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth® บนอุปกรณ์

รหัส PIN ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบรหัส PIN สำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® ที่จะ
ลงทะเบียน

ตรวจสอบว่ารหัส PIN สำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth®

ตรงกับรหัสสำหรับระบบเครื่องเสียงในรถยนต์

มีการใช้อุปกรณ์ Bluetooth® อื่น ๆ ในรถยนต์ ปิดอุปกรณ์ Bluetooth® อื่น ๆ จนกว่าการลงทะเบียนจะเสร็จ
สมบูรณ์

ไม่สามารถเล่นเพลงได้ อุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® ไม่สามารถใช้งานได้กับ
ระบบเครื่องเสียงในรถยนต์

ตรวจสอบคู่มือการใช้งานอุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth®

ระบบไม่ได้ตั้งค่าเป็นโหมดเครื่องเสียง Bluetooth® กด <AUDIO> และเลือกโหมดเครื่องเสียง Bluetooth®

“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-16)

อะแดปเตอร์ Bluetooth® ปิดอยู่ เปิดอะแดปเตอร์ Bluetooth® เมื่อมีการใช้งานสำหรับอุปกรณ์
เครื่องเสียง Bluetooth®

การเล่นหยุดลง อุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® ไม่สามารถใช้งานได้กับ
ระบบเครื่องเสียงในรถยนต์

ใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้กับระบบ สอบถามศูนย์บริการ
นิสสันสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นที่ใช้ได้

มีการสนทนาในสายโทรศัพท์ อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

เสียงอาจขาดหายไปเมื่อใช้งานอุปกรณ์เครื่องเสียง
Bluetooth®

กด <AUDIO> และเลือกโหมดเครื่องเสียง Bluetooth® จาก
นั้นใช้งานฟังก์ชันบนหน้าจอแบบสัมผัสของระบบในรถยนต์
แทนการใช้งานบนอุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth®

ไม่สามารถใช้งานเครื่องเสียงได้ ใช้อุปกรณ์เครื่องเสียง Bluetooth® ที่ไม่้รองรับการใช้งาน
เครื่องเสียง

ใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้กับระบบ สอบถามศูนย์บริการ
นิสสันสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นที่ใช้ได้

เกิดความผิดพลาดขึ้นเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับโปรไฟล์เครื่องเสียง
Bluetooth®

ปิดและเปิดเครื่องเสียง Bluetooth® จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับ
ระบบอีกครั้ง

Condition:

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 8-15



(200,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

AV0NJA1-BC6BB4C1-95BF-4792-A967-D8DDE888D56D

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

ไม่สามารถลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือได้ โทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้งานได้กับระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
ในรถยนต์

ใช้โทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานได้กับระบบ สอบถามศูนย์บริการ
นิสสันสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นที่ใช้ได้

ปฏิบัติการลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือไม่ถูกต้อง ตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียน จากนั้นลงทะเบียนโทรศัพท์มือถืออีก
ครั้ง

ไม่สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้ หรือโทรศัพท์
มือถือถูกปลดการเชื่อมต่อหลังจากลงทะเบียนเสร็จ
สมบูรณ์

การตั้งค่า Bluetooth® ของระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรีในรถยนต์
ปิดอยู่

เปิดการตั้งค่า Bluetooth® ของระบบ

การตั้งค่า Bluetooth® ของโทรศัพท์มือถือปิดอยู่ เปิดการตั้งค่า Bluetooth® ของโทรศัพท์มือถือ

โทรศัพท์มือถือมีระดับแบตเตอรี่คงเหลือต่ำ ชาร์จไฟแบตเตอรี่ของโทรศัพท์มือถือ

การเชื่อมต่อ Bluetooth® แบบไร้สายอาจถูกรบกวน ซึ่งจะขึ้น
อยู่กับตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือ

ห้ามวางโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ที่มีโลหะ หรือห่างจากระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรีในรถยนต์ ห้ามวางโทรศัพท์มือถือไว้ใกล้ตัวหรือใกล้เบาะนั่ง

การลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือไม่เสร็จสมบูรณ์ ปฏิบัติการลงทะเบียนโทรศัพท์มือถือ

ไม่สามารถโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการได้ ถ้าระบบพยายามโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์เดิมหลาย ๆ
ครั้ง (ตัวอย่างเช่น คู่สนทนาไม่รับสาย คู่สนทนาไม่อยู่ในพื้นที่
ให้บริการ หรือสายถูกวางไปก่อนที่คู่สนทนาจะรับสาย) ระบบ
อาจปฏิเสธคำสั่งการโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว

ปิดโทรศัพท์มือถือและเปิดอีกครั้งเพื่อรีเซ็ตการเชื่อมต่อ

ระบบไม่จดจำการเชื่อมต่อของโทรศัพท์มือถือ ระบบไม่
รับสายหรือโทรออก

โทรศัพท์มือถือไม่สามารถใช้งานได้กับระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
ในรถยนต์

ใช้โทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานได้กับระบบ สอบถามศูนย์บริการ
นิสสันสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นที่ใช้ได้

ไม่ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ ตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียน จากนั้นลงทะเบียนโทรศัพท์มือถืออีก
ครั้ง

การใช้งานโทรศัพท์ถูกจำกัดด้วยฟังก์ชัน (เช่น ล็อกการโทร
ออก ฯลฯ) ของโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน

ปลดการตั้งค่าใด ๆ ที่จำกัดการใช้งานโทรศัพท์มือถือ จากนั้นปฏิบัติ
การลงทะเบียนอีกครั้ง

ระบบโทรศัพท์แฮนด์ฟรี
BLUETOOTH®

Condition:

8-16 วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



(201,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

คู่สนทนาไม่ได้ยินเสียงของท่าน
คู่สนทนาได้ยินเสียงของท่าน แต่เสียงแตกหรือขาดหาย

ฟังก์ชันปิดเสียงเปิดใช้งานอยู่ ตรวจสอบว่าปิดใช้งานฟังก์ชันปิดเสียง

ไม่ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ ตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียน จากนั้นลงทะเบียนโทรศัพท์มือถืออีก
ครั้ง

ความเร็วพัดลมของฮีตเตอร์/ระบบปรับอากาศเร็วเกินไป ลดความเร็วพัดลมของฮีตเตอร์/ระบบปรับอากาศ

ระดับเสียงภายนอกดังเกินไป (ตัวอย่างเช่น ฝนตกหนัก เขต
ก่อสร้าง ภายในอุโมงค์ รถยนต์ที่วิ่งสวนมา ฯลฯ)

ปิดหน้าต่างเพื่อกันเสียงภายนอก

เสียงรบกวนที่เกิดจากการขับขี่รถยนต์ดังเกินไป ลดความเร็วรถยนต์

ระดับเสียงปลายสายสนทนาดัง/เบาเกินไป ปรับระดับเสียงโดยใช้ <VOL/ >/<VOLUME/ > หรือ
< >

ระดับเสียงต้นสายสนทนาดัง/เบาเกินไป ปรับระดับเสียงจากหน้าจอการปรับระดับเสียง
“การตั้งค่าระดับเสียงและเสียงเตือน” (หน้า 2-19)

เสียงขาดหายไปหรือได้ยินเสียงรบกวนระหว่างอยู่ในสาย
สนทนา

การเชื่อมต่อ Bluetooth® แบบไร้สายอาจถูกรบกวน ซึ่งจะขึ้น
อยู่กับตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือ

ห้ามวางโทรศัพท์มือถือในพื้นที่ที่มีโลหะ หรือห่างจากระบบโทรศัพท์
แฮนด์ฟรีในรถยนต์ ห้ามวางโทรศัพท์มือถือไว้ใกล้ตัวหรือใกล้กับ
เบาะนั่ง

เมื่อใช้งานโทรศัพท์มือถือเพื่อโทรออก ฟังก์ชันแฮนด์ฟรี
ไม่สามารถใช้งานได้

โทรศัพท์มือถือบางรุ่นไม่เปลี่ยนเป็นโหมดแฮนด์ฟรีขณะใช้งาน
เพื่อโทรออก

อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ โทรออกอีกครั้งโดยใช้ฟังก์ชัน
แฮนด์ฟรี

ไม่ได้ยินเสียงคู่สนทนา ไม่มีสัญญาณเรียกเข้า ระดับเสียงตั้งอยู่ที่เบาสุด ปรับระดับเสียง
“การตั้งค่าระดับเสียงและเสียงเตือน” (หน้า 2-19)

ไม่ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือ ตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียน จากนั้นลงทะเบียนโทรศัพท์มือถืออีก
ครั้ง

ระดับเสียงแต่ละแบบ (สัญญาณเรียกเข้า เสียงปลายสาย
สนทนา หรือเสียงต้นสายสนทนา) จะแตกต่างกัน

ระดับเสียงแต่ละแบบถูกปรับไว้ไม่เหมาะสม ปรับระดับเสียงแต่ละแบบให้เหมาะสม

เสาส่งสัญญาณที่แสดงขึ้นแตกต่างกันระหว่างบนหน้าจอ
แบบสัมผัสและหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ไม่สามารถโทร
ออกหรือรับสายได้ แม้ว่าเสาส่งสัญญาณที่แสดงขึ้นจะ
แสดงว่าสามารถใช้งานได้

เสาส่งสัญญาณที่แสดงขึ้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่น
โทรศัพท์มือถือ

อาการปัญหานี้ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ เสาส่งสัญญาณที่แสดงขึ้นและ
ระดับแบตเตอรี่คงเหลือที่แสดงขึ้นบนหน้าจอแบบสัมผัสอาจแตกต่าง
จากที่แสดงขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ ซึ่งให้ใช้ในการอ้างอิง

Condition:

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 8-17



(202,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

ได้ยินเสียงไม่ชัดเจนเมื่อใช้โทรศัพท์มือถือบริเวณตึกสูง สิ่งก่อสร้างบางอย่าง เช่น ตึกสูง ฯลฯ อาจทำให้การสะท้อนของ
คลื่นวิทยุไม่เป็นปกติหรือทำให้คลื่นวิทยุที่ใช้สำหรับโทรศัพท์
มือถือขาดหายไป

ย้ายไปยังบริเวณที่ไม่มีตึกสูง

ได้ยินเสียงรบกวนเมื่อใช้โทรศัพท์มือถือใต้/ใกล้บริเวณ
รางรถไฟลอยฟ้า สายไฟฟ้าแรงสูง สัญญาณไฟจราจร
ป้ายไฟนีออน ฯลฯ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากอุปกรณ์วิทยุอาจส่งผลกระทบต่อ
โทรศัพท์มือถือ

อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

ได้ยินเสียงรบกวนแทรกมากับเสียงที่ออกมาจากระบบ
เครื่องเสียงขณะที่ใช้โทรศัพท์มือถือ

คลื่นวิทยุที่เกิดจากโทรศัพท์มือถืออาจส่งผลกระทบต่อเสียงที่
ออกมาจากระบบเครื่องเสียง

อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

เสียงขาดช่วงหรือสะดุด โทรศัพท์มือถืออาจเปิดการสื่อสารไร้สาย LAN (Wi-Fi) อยู่ ปิดการสื่อสารไร้สาย LAN (Wi-Fi)

ไม่สามารถดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์ได้ เกิดความผิดพลาดขึ้นระหว่างขั้นตอนการเชื่อมต่อโทรศัพท์ ให้ลบข้อมูลการเชื่อมต่อ Bluetooth® ออกจากโทรศัพท์มือถือและ
ระบบรถยนต์ก่อนลงทะเบียนอีกครั้ง

โทรศัพท์ไม่รองรับฟังก์ชันการดาวน์โหลดสมุดโทรศัพท์ ใช้โทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานได้กับระบบ สอบถามศูนย์บริการ
นิสสันสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นที่ใช้ได้

Condition:

8-18 วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



(203,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

AV0NJA1-921676AA-D7C1-4E97-9EC4-367674E9315B

อาการปัญหา สาเหตุและวิธีแก้ไข

ไม่สามารถเริ่มใช้งาน Apple CarPlay ได้ แม้ว่าจะเชื่อมต่อเข้ากับรถยนต์แล้วก็
ตาม

สายเคเบิ้ล USB ไม่ได้ต่อเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ USB ต่อสายเคเบิ้ล USB เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ USB อย่าง
ถูกต้อง

“ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus) และแจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ์เสริม)” (หน้า 2-6)

ใช้สาย Lightning ของ Apple (มาตรฐาน Mfi) ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ USB และ
ตรวจสอบว่าสายไม่เสียหาย

การตั้งค่า Apple CarPlay ไม่ทำงานบน iPhone เปิดใช้งาน “CarPlay” บน iPhone ของท่าน

อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้กับ Apple CarPlay ให้ตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งาน

ประสิทธิภาพการใช้งาน Apple CarPlay ลดลง ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อช้า
หรือการใช้งานต่าง ๆ ทำได้ช้า
หรือ
ข้อความระบุความผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อพยายามเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ของ
Apple CarPlay หน้าจอว่างปรากฏขึ้นเมื่อพยายามเข้าถึงแผนที่

ให้แน่ใจว่ามี iPhone ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ การเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ และรูปแบบการใช้บริการข้อมูลที่
ใช้ได้

ใช้สาย Lightning ของ Apple (มาตรฐาน Mfi) ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ USB

ประสิทธิภาพของโทรศัพท์หรือการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ ยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อโทรศัพท์อีกครั้ง

ประสิทธิภาพของโทรศัพท์หรือการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ ปิด/เปิดโทรศัพท์ใหม่เพื่อรีสตาร์ท

ไม่สามารถเข้าถึง Siri ได้โดยใช้ < > (ถ้ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัย สายเคเบิ้ล USB อาจต่อไม่ถูกต้อง ปลดและต่อสายเคเบิ้ล USB กลับเข้าไปใหม่

ไม่ได้เปิดใช้งานการตั้งค่า Siri บนโทรศัพท์ เปิดใช้งาน Siri บนโทรศัพท์

รุ่นที่มีระบบจดจำเสียง:
ตรวจสอบว่ากด < > (ถ้ามีติดตั้ง) ค้างไว้ ไม่ใช่เพียงกดสวิตช์เพื่อเริ่มใช้งาน Siri

Apple CarPlay (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 8-19



(204,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

AV0NJA1-6A75FEAF-7FAF-487C-9FFB-E2C40B65CC39

อาการปัญหา สาเหตุและวิธีแก้ไข

ไม่สามารถเริ่มใช้งาน Android Auto ได้ แม้ว่าจะเชื่อมต่อเข้ากับรถยนต์แล้วก็
ตาม

สายเคเบิ้ล USB ไม่ได้ต่อเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ USB ต่อสายเคเบิ้ล USB เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ USB อย่าง
ถูกต้อง

“ช่องเสียบอุปกรณ์ USB (Universal Serial Bus) และแจ็กเสียบ AUX (อุปกรณ์เสริม)” (หน้า 2-6)

[เปิดใช้งานหลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB:] (Enable after USB Connection:) ตั้งอยู่ที่ [ไม่ต้องการ] (Never)
เปลี่ยนการตั้งค่าเป็น [ทุกครั้ง] (Always) หรือ [ถามก่อน] (Ask)

“การตั้งค่า Android Auto” (หน้า 5-12)

ในการเปิดใช้งาน Android Auto ให้สัมผัส [ ] บนแถบเมนู หรือสัมผัส [แอพพลิเคชัน] (Apps) บนหน้าจอข้อมูล
จากนั้นสัมผัส [Android Auto]

“การเลือกเมนูจากแถบเมนู” (หน้า 2-8)
“เมนูข้อมูล” (หน้า 5-2)

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่สามารถใช้งานได้กับ Android Auto ให้ตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งาน

โทรศัพท์แอนดรอยด์ของท่านอาจไม่ถูกจดจำ ถ้าแบตเตอรี่ต่ำ ให้ชาร์จไฟโทรศัพท์แล้วลองเชื่อมต่ออีกครั้ง

ประสิทธิภาพการใช้งาน Android Auto ลดลง ตัวอย่างเช่น การเชื่อมต่อช้าหรือ
การใช้งานต่าง ๆ ทำได้ช้า
หรือ
ข้อความระบุความผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อพยายามเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ของ
Android Auto หน้าจอว่างปรากฏขึ้นเมื่อพยายามเข้าถึงแผนที่

ให้แน่ใจว่ามีโทรศัพท์แอนดรอยด์ที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ การเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ และรูปแบบการใช้
บริการข้อมูลที่ใช้ได้

ใช้สาย OEM ของโทรศัพท์แอนดรอยด์ในการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์ USB

ประสิทธิภาพของโทรศัพท์หรือการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ ยกเลิกการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อโทรศัพท์อีกครั้ง

ประสิทธิภาพของโทรศัพท์หรือการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ ปิดแอพพลิเคชันทั้งหมดและรีสตาร์ท

ประสิทธิภาพของโทรศัพท์หรือการเชื่อมต่อสัญญาณโทรศัพท์ ปิด/เปิดโทรศัพท์ใหม่เพื่อรีสตาร์ท

ไม่สามารถเริ่มการสั่งงานด้วยเสียงโดยใช้ < > (ถ้ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัย
ได้

สายเคเบิ้ล USB อาจต่อไม่ถูกต้อง ปลดและต่อสายเคเบิ้ล USB กลับเข้าไปใหม่

ไม่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ในขณะขับขี่ เปิดการตั้งค่าที่เหมาะสมบนโทรศัพท์แอนดรอยด์ของท่าน

รุ่นที่มีระบบจดจำเสียง:
ตรวจสอบว่าท่านกด < > (ถ้ามีติดตั้ง) ค้างไว้ ไม่ใช่เพียงกดสวิตช์เพื่อเริ่มการสั่งงานด้วยเสียง

Android Auto (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:

8-20 วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



(205,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

AV0NJA1-C0A3173E-939B-470C-AAED-0CAF1B795D9E

อาการปัญหา สาเหตุและวิธีแก้ไข

ไม่สามารถเข้าถึง Siri Eyes Free ได้โดยใช้ < >
(ถ้ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัย

ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อ Bluetooth® ระหว่าง iPhone และระบบหรือไม่

ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งาน Siri บนอุปกรณ์หรือไม่ ไปที่การตั้งค่า Siri บนโทรศัพท์

ตรวจสอบว่าสามารถเข้าถึง Siri จากหน้าจอล็อกของอุปกรณ์ได้ ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ในเมนูการตั้งค่าของโทรศัพท์

แหล่งข้อมูลเสียงไม่เปลี่ยนเป็นโหมด iPod หรือเครื่อง
เสียง Bluetooth® โดยอัตโนมัติ

เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด ให้ใช้แอพพลิเคชันเพลงของรุ่นนั้น ๆ ประสิทธิภาพของฟังก์ชันควบคุมเพลงขณะใช้พอดแคสท์ หนังสือเสียง หรือ
แอพพลิเคชันเพลงอื่น ๆ อาจแตกต่างกันไป

เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด ให้เล่นสื่อที่มีบันทึกไว้บนอุปกรณ์ของท่านแล้ว การสตรีมเพลงหรือเล่นจากพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์อาจทำให้
ประสิทธิภาพลดลง

เปลี่ยนแหล่งข้อมูลด้วยตนเอง
“การเลือกแหล่งข้อมูลเสียง” (หน้า 3-16)

เล่น หยุดชั่วคราว เพลงถัดไป เพลงก่อนหน้า หรือตัวจับ
เวลาการเล่นไม่ทำงาน

เพื่อการใช้งานที่ดีที่สุด ให้ใช้แอพพลิเคชันเพลงของรุ่นนั้น ๆ ประสิทธิภาพของฟังก์ชันควบคุมเพลงขณะใช้พอดแคสท์ หนังสือเสียง หรือ
แอพพลิเคชันเพลงอื่น ๆ อาจแตกต่างกันไป ซึ่งจะใช้อุปกรณ์ในการควบคุม

ไม่ได้ยินเพลง/เสียงใด ๆ ที่กำลังเล่นจาก iPhone ที่
เชื่อมต่ออยู่

ตรวจสอบว่าแหล่งข้อมูลเสียงตั้งอยู่ที่โหมดเครื่องเสียง Bluetooth® หรือ iPod สำหรับโหมด iPod จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์
USB

รุ่นที่มีระบบนำทาง:
ไม่ได้ยินเสียงแนะนำเส้นทางแผนที่แบบเลี้ยวต่อเลี้ยว
จาก iPhone ที่เชื่อมต่ออยู่

ตรวจสอบว่าแหล่งข้อมูลเสียงตั้งอยู่ที่โหมดเครื่องเสียง Bluetooth® หรือ iPod สำหรับโหมด iPod จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์
USB

ไม่ได้รับการแจ้งเตือนเป็นข้อความตัวอักษรบนระบบ
เครื่องเสียงของรถยนต์

ตรวจสอบว่ามีการเปิดใช้งานการตั้งค่าการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์หรือไม่

ไม่สามารถตอบกลับการแจ้งเตือนเป็นข้อความตัวอักษร
ได้โดยใช้ Siri Eyes Free

หลังจากได้รับข้อความตัวอักษร ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ กด < > (ถ้ามีติดตั้ง) บนพวงมาลัยค้างไว้เพื่อใช้งาน Siri Eyes
Free หลัง Siri Eyes Free เริ่มทำงาน ให้ใช้คำสั่งเสียงที่เหมาะสมเพื่อตอบกลับข้อความโดยใช้ Siri Eyes Free

SIRI EYES FREE (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 8-21



(206,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

AV0NJA1-9CDB1CD7-F25C-4AF6-97FF-6E29E3C9EB64

การใช้งานทั่วไป
AV0NJA1-63D868E1-81BC-4C67-BECA-983902BED4C1

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

ภาพไม่ปรากฏ ตั้งค่าความสว่างเอาไว้ที่ต่ำสุด ปรับความสว่างของหน้าจอแสดงผล
“การตั้งค่าหน้าจอแสดงผล” (หน้า 2-22)

หน้าจอปิดอยู่ กด < > เพื่อเปิดหน้าจอ

ระดับเสียงแนะนำเส้นทางดังหรือเบาเกินไป ตั้งค่าระดับเสียงไม่ถูกต้อง หรือการตั้งค่าเสียงแนะนำเส้นทาง
ปิดอยู่

ปรับระดับเสียงแนะนำเส้นทาง หรือเปิดการตั้งค่าเสียงแนะนำ
เส้นทาง

“การตั้งค่าระดับเสียงและเสียงเตือน” (หน้า 2-19)

ไม่มีแผนที่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอ หน้าจออื่นนอกเหนือจากหน้าจอแผนที่แสดงขึ้น สัมผัส [แผนที่] (Map) บนแถบเมนูหรือกด <MAP>

หน้าจอสลัวเกินไป เคลื่อนไหวช้า อุณหภูมิภายในรถยนต์ต่ำ รอจนกระทั่งภายในรถยนต์อุ่นขึ้น

บางพิกเซลในหน้าจอจะเข้มกว่าหรืออ่อนกว่าพิกเซลอื่น ๆ สภาวะนี้เป็นคุณสมบัติตามธรรมชาติของหน้าจอคริสตัลเหลว อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

รายการเมนูบางรายการไม่สามารถเลือกได้ รายการเมนูบางรายการไม่สามารถเลือกได้ขณะขับรถ จอดรถในที่ปลอดภัย แล้วจึงใช้งานระบบนำทาง

ระบบนำทาง (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:

8-22 วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



(207,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

ไอคอนรถยนต์
AV0NJA1-C0C1C898-A889-456C-A1BE-60ABF2162EC7

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

ชื่อถนนและตำแหน่งระหว่างมุมมอง 2 มิติและ 3 มิติ
ไม่เหมือนกัน

เนื่องจากปริมาณของข้อมูลที่แสดงขึ้นถูกลดทอนลงเพื่อไม่ให้หน้าจออ่าน
ยากจนเกินไป ในบางครั้ง ชื่อของถนนหรือตำแหน่งต่าง ๆ อาจแสดงขึ้นหลาย
ครั้ง และชื่อที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจออาจไม่เหมือนกันเนื่องจากขั้นตอนการ
ประมวลผล

อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

ตำแหน่งไอคอนรถยนต์อยู่ไม่ตรงกับตำแหน่งรถจริง รถยนต์ถูกขนส่งหลังจากสวิตช์สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่ในตำแหน่ง OFF ตัวอย่าง
เช่น การขนส่งด้วยเรือข้ามฟากหรือรถสำหรับบรรทุกรถ

ขับรถยนต์เป็นระยะเวลาหนึ่งบนถนนที่สามารถรับสัญญาณ
ระบบนำทางด้วยดาวเทียม (GNSS) ได้

ตำแหน่งและทิศทางของไอคอนรถยนต์อาจไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมในการขับขี่และระดับความแม่นยำในการระบุตำแหน่งของระบบ
นำทาง

อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ ขับรถยนต์เป็นระยะเวลา
หนึ่งเพื่อแก้ไขตำแหน่งและทิศทางของไอคอนรถยนต์โดย
อัตโนมัติ

“ตำแหน่งปัจจุบันของรถยนต์” (หน้า 6-56)

การขับขี่ด้วยล้อที่มีโซ่พันล้อหรือยางที่ผ่านการเปลี่ยนมาแล้วอาจทำให้การ
แสดงตำแหน่งรถยนต์ไม่ถูกต้อง เนื่องจากการคำนวณผิดพลาดของเซ็นเซอร์
ความเร็ว

ขับรถยนต์เป็นระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ 30 กม./ชม. (19
ไมล์/ชม.) เป็นเวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อแก้ไขตำแหน่ง
ไอคอนรถยนต์โดยอัตโนมัติ
หากยังไม่สามารถแก้ไขตำแหน่งไอคอนรถยนต์ได้ ขอ
แนะนำให้ท่านติดต่อศูนย์บริการนิสสัน

ข้อมูลแผนที่มีความผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ (ตำแหน่งไอคอนรถยนต์มักจะอยู่
ไม่ตรงตำแหน่งในบริเวณเดียวกัน)

ข้อมูลถนนที่ผ่านการอัพเดทแล้วจะรวมอยู่ในเวอร์ชันถัดไป
ของข้อมูลแผนที่

“วิธีการอัพเดทข้อมูลแผนที่” (หน้า 6-61)

เมื่อรถเข้าสู่ถนนเส้นใหม่ ไอคอนรถยนต์จะอยู่บนถนน
อีกเส้นหนึ่งในบริเวณใกล้เคียง

เนื่องจากถนนเส้นใหม่ไม่ถูกบันทึกไว้ในข้อมูลแผนที่ ระบบจะวางไอคอน
รถยนต์บนถนนเส้นที่ใกล้ที่สุดโดยอัตโนมัติ

ข้อมูลถนนที่ผ่านการอัพเดทแล้วจะรวมอยู่ในเวอร์ชันถัดไป
ของข้อมูลแผนที่

“วิธีการอัพเดทข้อมูลแผนที่” (หน้า 6-61)

หน้าจอไม่เปลี่ยนเป็นหน้าจอกลางคืนแม้ว่าจะเปิดไฟ
หน้าแล้วก็ตาม

หน้าจอถูกตั้งไว้เป็นหน้าจอกลางวันในครั้งล่าสุดที่มีการเปิดไฟหน้า ตั้งหน้าจอเป็นโหมดหน้าจอกลางคืนโดยใช้ < > เมื่อ
เปิดไฟหน้า

“การตั้งค่าหน้าจอแสดงผล” (หน้า 2-22)

แผนที่ไม่เลื่อนถึงแม้ว่ารถจะเคลื่อนที่ หน้าจอแผนที่ของตำแหน่งปัจจุบันไม่แสดงขึ้น สัมผัส [แผนที่] (Map) บนแถบเมนูหรือกด <MAP>

ไอคอนรถยนต์ไม่แสดงขึ้น หน้าจอแผนที่ของตำแหน่งปัจจุบันไม่แสดงขึ้น สัมผัส [แผนที่] (Map) บนแถบเมนูหรือกด <MAP>

Condition:

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 8-23



(208,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

การคำนวณเส้นทางและการนำทางด้วยภาพ
AV0NJA1-1302203A-3BB3-4E27-A68F-EB2EC58942E3

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

ไม่มีจุดสำคัญรวมอยู่ในการคำนวณเปลี่ยน
เส้นทางโดยอัตโนมัติ

จุดสำคัญที่ผ่านไปแล้วไม่รวมอยู่ในการคำนวณเปลี่ยนเส้นทางโดยอัตโนมัติ เพื่อไปยังจุดสำคัญนั้นอีกครั้ง ให้แก้ไขเส้นทาง

ข้อมูลเส้นทางไม่แสดงขึ้น การคำนวณเส้นทางยังไม่ได้รับการดำเนินการ ตั้งจุดหมายและดำเนินการคำนวณเส้นทาง

รถยนต์ไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่แนะนำ ขับรถบนเส้นทางที่แนะนำ

การแนะนำเส้นทางปิดอยู่ เปิดการแนะนำเส้นทาง

ไม่มีข้อมูลเส้นทางสำหรับถนนบางประเภท อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

การคำนวณเปลี่ยนเส้นทางโดยอัตโนมัติ
(หรือการคำนวณเส้นทางเลี่ยง) แนะนำเส้น
ทางเดียวกับเส้นทางที่แนะนำก่อนหน้า

การคำนวณเส้นทางได้นำเงื่อนไขที่มีความสำคัญมาประกอบการพิจารณาแล้ว แต่
ยังคงคำนวณได้เป็นเส้นทางเดิม

อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

ไม่สามารถเพิ่มจุดสำคัญได้ ได้ตั้งจุดสำคัญบนเส้นทางครบทั้งยี่สิบจุดแล้ว ซึ่งรวมถึงจุดที่รถยนต์วิ่งผ่านไปแล้ว สามารถตั้งจุดสำคัญบนเส้นทางได้สูงสุด 20 จุด เพื่อไปยังจุด
สำคัญที่ 21 หรือมากกว่านั้น ให้ปฏิบัติการคำนวณเส้นทาง
หลาย ๆ ครั้งตามความจำเป็น

เส้นทางที่แนะนำไม่แสดงขึ้น ไม่สามารถคำนวณถนนที่ใกล้กับจุดหมายได้ รีเซ็ตจุดหมายเป็นถนนเส้นหลักหรือเส้นทางธรรมดาและคำนวณ
เส้นทางใหม่

จุดเริ่มต้นและจุดหมายอยู่ใกล้เกินไป ตั้งจุดหมายที่มีระยะทางไกลมากขึ้น

จุดเริ่มต้นและจุดหมายอยู่ไกลเกินไป แบ่งการเดินทางโดยการเลือกจุดหมายระหว่างทางหนึ่งหรือสอง
จุด และคำนวณเส้นทางหลาย ๆ ครั้ง

มีถนนที่มีการจำกัดเวลา (ตามวันในหนึ่งสัปดาห์หรือตามเวลา) อยู่ใกล้กับตำแหน่ง
ปัจจุบันของรถยนต์หรือจุดหมาย

เลือก [ไม่ใช้ข้อมูลที่มีการจำกัด] (Do Not Use Restriction
Info) ในการตั้งค่า [ถนนที่มีการจำกัดเวลา] (Time Restricted
Roads)

“การตั้งค่าเส้นทางที่ต้องการ” (หน้า 6-34)

เส้นทางบางส่วนไม่แสดงขึ้น เส้นทางที่แนะนำมีถนนแคบรวมอยู่ด้วย อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

เส้นทางบางส่วนที่รถยนต์วิ่งผ่านไปแล้วถูก
ลบออก

เส้นทางจะถูกจัดการเป็นส่วน ๆ ระหว่างจุดสำคัญ ถ้ารถยนต์วิ่งผ่านจุดสำคัญแรก
ส่วนของเส้นทางระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสำคัญดังกล่าวจะถูกลบออก (อาจจะไม่
ถูกลบออกขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้น ๆ)

อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

Condition:

8-24 วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



(209,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

แนะนำเส้นทางอ้อม หากถนนที่อยู่ใกล้กับจุดเริ่มต้นหรือจุดหมายมีข้อจำกัด (เช่น ถนนดังกล่าวเป็นถนน
ทางเดียว) ระบบอาจแนะนำเส้นทางอ้อม

ปรับตำแหน่งของจุดเริ่มต้นหรือจุดหมาย

ระบบอาจแนะนำเส้นทางอ้อมเนื่องจากการคำนวณเส้นทางไม่ได้คำนึงถึงพื้นที่บาง
แห่ง เช่น ถนนแคบ

รีเซ็ตจุดหมายเป็นถนนเส้นหลักหรือเส้นทางธรรมดาและคำนวณ
เส้นทางใหม่

ข้อมูลสถานที่สำคัญไม่สอดคล้องกับข้อมูล
จริง

อาจเกิดจากข้อมูลแผนที่ซึ่งไม่เพียงพอหรือไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่ผ่านการอัพเดทแล้วจะรวมอยู่ในเวอร์ชันถัดไปของข้อมูล
แผนที่

“วิธีการอัพเดทข้อมูลแผนที่” (หน้า 6-61)

เส้นทางที่แนะนำไม่เชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้น จุด
สำคัญ หรือจุดหมายอย่างถูกต้อง

ไม่มีข้อมูลสำหรับการคำนวณเส้นทางที่ใกล้กับตำแหน่งเหล่านี้มากกว่านี้อีกแล้ว ตั้งจุดเริ่มต้น จุดสำคัญ และจุดหมายบนถนนเส้นหลัก และ
คำนวณเส้นทาง

Condition:

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 8-25



(210,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

เสียงแนะนำเส้นทาง
AV0NJA1-A3BC94B6-484D-4996-8E51-9B1AA5530FE5

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

ไม่สามารถใช้งานเสียงแนะนำเส้นทางได้ รถยนต์ออกจากเส้นทางที่แนะนำ กลับเข้าสู่เส้นทางที่แนะนำหรือสั่งให้คำนวณเส้นทางอีก
ครั้ง

เสียงแนะนำเส้นทางปิดอยู่ เปิดเสียงแนะนำเส้นทาง

การแนะนำเส้นทางปิดอยู่ เปิดการแนะนำเส้นทาง

เนื้อหาการแนะนำไม่สอดคล้องกับสภาพถนนจริง เนื้อหาของเสียงแนะนำเส้นทางอาจแตกต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับประเภทของทางแยกที่
จะทำการเลี้ยว

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับการจราจรทั้งหมด

Condition:

8-26 วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น



(211,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

ข้อมูลการจราจร (ถ้ามีติดตั้ง)
GUID-0B084932-0313-4955-88B5-DB5356637E4B

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

ข้อมูลการจราจรไม่แสดงขึ้น การตั้งค่าข้อมูลการจราจรปิดอยู่ เปิดการตั้งค่าข้อมูลการจราจร
“การตั้งค่าข้อมูลการจราจร” (หน้า 6-43)

รถยนต์อยู่ในบริเวณที่ไม่มีข้อมูลการจราจร เลื่อนไปยังบริเวณที่มีข้อมูลการจราจร

สัดส่วนของแผนที่ถูกตั้งอยู่ในระดับที่ไอคอนไม่สามารถแสดงขึ้นได้ ตรวจสอบว่าสัดส่วนของแผนที่ถูกตั้งอยู่ที่ระดับที่ไอคอนสามารถแสดง
ขึ้นได้

“ข้อมูลการจราจรบนแผนที่” (หน้า 6-42)

เปิดการตั้งค่าการค้นหาเส้นทางเลี่ยงอัตโนมัติแล้ว
แต่เส้นทางเลี่ยงที่แนะนำขึ้นมาไม่ได้ช่วยหลีกเลี่ยง
บริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น

ไม่พบเส้นทางที่เร็วกว่าโดยอ้างอิงตามเครือข่ายถนนและข้อมูลการ
จราจรที่มี

การค้นหาเส้นทางเลี่ยงอัตโนมัติไม่ได้มีไว้สำหรับหลีกเลี่ยงการจราจร
ติดขัด หากแต่มีไว้เพื่อค้นหาเส้นทางที่เร็วที่สุดโดยคำนึงถึงเงื่อนไข
ต่าง ๆ เช่น การจราจรที่ติดขัด ให้ขับขี่ตามเส้นทางที่แนะนำ

“การดูข้อมูลการจราจร (ถ้ามีติดตั้ง)” (หน้า 6-41)

เส้นทางไม่ได้หลีกเลี่ยงถนนในจุดที่มีข้อมูลการ
จราจรระบุว่าถนนปิดเนื่องจากมีการก่อสร้างถนน

ระบบนำทางจะไม่หลีกเลี่ยงถนนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ถ้าวันและ
เวลาที่มีงานซ่อมผิวถนนจริงไม่ตรงตามที่ได้ประกาศไว้

สังเกตสภาพถนนจริงและปฏิบัติตามคำแนะนำบนถนนเพื่อเลี่ยงเส้น
ทางเมื่อจำเป็น ถ้ามีการปิดถนน ให้ใช้ฟังก์ชันเลี่ยงเส้นทาง และตั้ง
ระยะทางของเส้นทางเลี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงถนนเส้นที่ปิด

Condition:

วิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 8-27



(212,1)

[ Edit: 2019/ 1/ 25 Model: AV0NJ-TH ]

AV0NJA1-A8BC0EA8-7703-45A1-ACE6-B63B09F42786

อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

ระบบไม่ทำงานหรือไม่สามารถตีความคำสั่งได้อย่างถูกต้อง ภายในห้องโดยสารมีเสียงรบกวนมากเกินไป ปิดหน้าต่างหรือให้ผู้โดยสารเงียบเสียง

ความเร็วพัดลมของฮีตเตอร์/ระบบปรับอากาศเร็วเกินไป ลดความเร็วพัดลมของฮีตเตอร์/ระบบปรับอากาศ

เสียงรบกวนที่เกิดจากการขับขี่รถยนต์ดังเกินไป ลดความเร็วรถยนต์

พูดคำสั่งเสียงด้วยเสียงที่เบาเกินไป พูดคำสั่งด้วยเสียงที่ดังขึ้น

จังหวะของการพูดคำสั่งเร็วเกินไป พูดคำสั่งหลังจากแน่ใจว่าเสียงแนะนำเส้นทางดังขึ้น เสียงเตือน
ดังขึ้น และไอคอนบนหน้าจอเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีส้ม

พูดคำสั่งช้าเกินไป พูดด้วยน้ำเสียงธรรมชาติโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างคำ

ระบบแจ้งเตือนให้พูดคำสั่งซ้ำ การออกเสียงไม่ชัดเจน พูดให้ชัดเจน

พูดคำสั่งช้าเกินไปหลังจากเสียงเตือนดังขึ้น พูดคำสั่งภายใน 5 วินาทีหลังจากแน่ใจว่าเสียงแนะนำเส้นทาง
ดังขึ้น เสียงเตือนดังขึ้น และไอคอนบนหน้าจอเปลี่ยนจากสีเทา
เป็นสีส้ม

พูดคำสั่งที่ไม่ถูกต้อง พูดคำสั่งหรือหมายเลขที่แสดงขึ้นบนหน้าจอ

พูดคำสั่งที่แสดงขึ้นในรายการคำสั่ง

ระบบจดจำหมายเลขที่พูดไม่ถูกต้อง พูดหมายเลขเป็นจำนวนมากเกินไปในครั้งเดียว หยุดพักระหว่างตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อให้ระบบจดจำอย่าง
ถูกต้อง เมื่อพูดหมายเลขโทรศัพท์ ให้หยุดพักระหว่างรหัสพื้นที่
รหัสโทรออก ฯลฯ

ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์หน่วยความจำ USB ได้ด้วยคำสั่งเสียง iPhone หรือ iPod อาจไม่ถูกจดจำเป็นอุปกรณ์หน่วยความจำ
USB ซึ่งจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์

อาการปัญหานี้ไม่ใช่ความผิดปกติ

หน้าจอการใช้งาน USB/iPod เป็นสีเทา ไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องเสียง เชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องเสียงเข้ากับระบบ

ข้อความระบุความผิดพลาดแสดงขึ้นเมื่อพยายามเลือกเพลงหรือ
ใช้งาน USB/iPod

ระบบกำลังประมวลผลข้อมูลเพลงเพื่อใช้ในการลงทะเบียน ข้อมูลเพลงจะถูกโหลดเข้าในระบบเมื่อลงทะเบียนอุปกรณ์เครื่อง
เสียงตัวใหม่ในครั้งแรก หรือเมื่อข้อมูลเพลงในอุปกรณ์ที่ได้ลง
ทะเบียนไว้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง โปรดรอให้การโหลดเสร็จ
สมบูรณ์ ซึ่งอาจใช้เวลาสองถึงสามนาทีไปจนถึงหนึ่งชั่วโมง

อุปกรณ์เครื่องเสียงที่เชื่อมต่ออยู่มีเพลงบันทึกไว้เป็นจำนวนมาก
เกินกว่าที่อุปกรณ์จะสามารถรองรับได้

ลดจำนวนเพลงที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์เครื่องเสียง

การจดจำเสียง (ถ้ามีติดตั้ง)

Condition:
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อาการปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้

ไม่มีเพลงบันทึกอยู่ในอุปกรณ์เครื่องเสียง บันทึกเพลงไว้ในอุปกรณ์เครื่องเสียงที่เชื่อมต่อ การบันทึกเพลง
พร้อมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อศิลปิน ชื่ออัลบั้ม ชื่อเพลง เพลย์ลิสต์
ฯลฯ จะทำให้สามารถค้นหาเพลงด้วยระบบจดจำเสียงได้

Condition:
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MEMO

Condition:
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