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ก่อน
ใช้งำน

บทน�ำ
ต่อไปน้ีคือส่ิงท่ีคุณควรรู้ก่อนจะใชง้านผลิตภณัฑน้ี์

ก่อนใช้งำน

ค�ำสงวนสิทธ์ิ

• Mitsubishi Motors จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญเสียอนั
เป็นผลจากไฟไหม ้แผน่ดินไหว สึนามิ น�้าท่วม หรือ
ภยัธรรมชาติอ่ืนๆ จากการกระท�าของบุคคลท่ีสาม จาก
อุบติัเหตุอ่ืนๆ หรือจากสภาพการใชง้านท่ีไม่เหมาะสม 

หรือผดิปกติซ่ึงกระท�าโดยลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นความ
ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกต็าม

• ไม่มีการชดใชค่้าสินไหมทดแทนส�าหรับการ
เปล่ียนแปลงหรือการสูญเสียขอ้มูลใดๆ ท่ีจดัเกบ็ไวใ้น
ผลิตภณัฑน้ี์ (สมุดท่ีอยู ่เป็นตน้) โดยลูกคา้หรือบุคคลท่ี
สามอนัเป็นผลจากการใชง้านผลิตภณัฑอ์ยา่งไม่เหมาะ
สม ผลกระทบจากไฟฟ้าสถิตหรือสญัญาณรบกวนทาง
ไฟฟ้า หรือเม่ือมีการท�างานผดิปกติหรือการซ่อมแซม
หรือสถานการณ์ท่ีคลา้ยคลึงกนั เราแนะน�าใหคุ้ณ
ท�าการส�ารองขอ้มูลส�าคญัๆ ไวเ้พื่อเป็นมาตรการ
ป้องกนั

• ขอ้มูลส่วนตวับางอยา่ง (ท่ีอยูใ่นสมุดท่ีอยู ่หมายเลข
โทรศพัท ์เป็นตน้) ท่ีอินพตุไวใ้นผลิตภณัฑน้ี์อาจคง
อยูใ่นหน่วยความจ�าแมว้า่จะถอดผลิตภณัฑแ์ลว้ ลูกคา้
มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัการขอ้มูลส่วนตวัอยา่ง
เหมาะสม (รวมถึงการลบ) เพ่ือปกป้องความเป็นส่วน
ตวัเม่ือส่งมอบผลิตภณัฑน้ี์ใหผู้อ่ื้นหรือก�าจดัผลิตภณัฑ์
ท้ิง Mitsubishi Motors จะไม่รับผดิชอบ

• Mitsubishi Motors จะไม่รับผดิชอบต่อการสูญเสีย
ทรัพยสิ์น (ผลก�าไรทางธุรกิจ การเปล่ียนแปลงหรือการ
สูญเสียขอ้มูลท่ีบนัทึกไว)้ อนัเป็นผลจากการใชง้าน
หรือไม่สามารถใชง้านผลิตภณัฑน้ี์

• โปรดทราบวา่แผนท่ีท่ีปรากฏนั้นมาจากขอ้มูลท่ีเตรียม
ไวล่้วงหนา้ ดงันั้นอาจแตกต่างจากสภาพปัจจุบนั 
นอกจากน้ี Mitsubishi Motors จะไม่รับผดิชอบต่อการ
สูญเสียใดๆ อนัเป็นผลจากความไม่สมบูรณ์ของขอ้มูล
แผนท่ีดงักล่าว

• ผลิตภณัฑน้ี์มีขอ้มูลกฎหมายจราจร แต่เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงกฎจราจร ขอ้มูลน้ีอาจแตกต่างจากกฎ
จราจรท่ีใชจ้ริง กรุณาปฏิบติัตามกฎจราจรท่ีใชจ้ริง
เสมอ นอกจากน้ี Mitsubishi Motors จะไม่รับผดิชอบ
ต่อการสูญเสียใดๆ อนัเป็นผลจากอุบติัเหตุทางถนน
หรือการละเมิดกฎจราจรเพราะความไม่สมบูรณ์ของ
ขอ้มูลกฎหมายจราจรดงักล่าว

• ไม่สามารถคืน ขอเงินคืน สบัเปล่ียน หรือแลกเปล่ียน
ดว้ยเหตุผลวา่ขอ้มูลแผนท่ีหรืออ่ืนๆ ไม่สมบูรณ์ อาจ
มีบางคร้ังท่ีขอ้มูลแผนท่ีไม่ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์
เฉพาะเจาะจงของผูใ้ช ้รายละเอียดของขอ้มูลแผนท่ีนั้น
เปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบ ขอ้มูลแผนท่ี
อาจมีตวัอกัษรตกหล่น สะกดผดิ ต�าแหน่งไม่ถูกตอ้ง 
ฯลฯ

• ค�าแนะน�ากฎและค�าแนะน�าเสียง เช่น เวลาเล้ียว บาง
คร้ังอาจแตกต่างจากเคร่ืองหมายจราจรหรือกฎจราจรท่ี
ใชจ้ริง ปฏิบติัตามเคร่ืองหมายจราจรและกฎจราจรท่ีใช้
จริงเสมอ

• เพื่อเป็นการพฒันาผลิตภณัฑ ์ขอ้มูลจ�าเพาะและ 
รูปลกัษณ์ภายนอกอาจเปล่ียนแปลงไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ ดว้ยเหตุน้ี แมว้า่รายละเอียดของคู่มือ
ส�าหรับผูใ้ชจ้ะแตกต่างกนั แต่โปรดทราบวา่ไม่สามารถ
คืน ขอเงินคืน สบัเปล่ียน หรือแลกเปล่ียนได้

• คู่มือส�าหรับผูใ้ชน้ี้อธิบายรายละเอียดของรถหลายรุ่น 
อาจมีฟังกช์นัท่ีอธิบายไวแ้ต่ไม่มีใหใ้ชง้าน หรือจ�าเป็น
ตอ้งใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ตอ้งซ้ือแยกต่างหาก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
รุ่นรถ โปรดท�าความเขา้ใจเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

• รูปและภาพประกอบในคู่มือส�าหรับผูใ้ชน้ี้ใชเ้พื่อการ
อธิบาย โปรดทราบวา่อาจแตกต่างจากผลิตภณัฑจ์ริง

• โปรดทราบวา่ Mitsubishi Motors รวมถึงฝ่ายบริการ
หลงัการขายจะไม่รับผดิชอบต่อการสูญเสียหรือความ
เสียหายใดๆ อนัเกิดจากการดดัแปลงหรือสูญเสีย 

ขอ้มูลใดๆ ท่ีจดัเกบ็ไวใ้นผลิตภณัฑน้ี์ รวมถึงขอ้มูล 
การลงทะเบียนลูกคา้
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กำรเช่ือมต่อสมำร์ทโฟน
เทคโนโลยกีารเช่ือมต่อสมาร์ทโฟนน้ีช่วยใหคุ้ณเช่ือมต่อ
และใชง้านแอปพลิเคชนัภายนอกบนสมาร์ทโฟนของคุณ
เพื่อเขา้ถึงแผนท่ี เพลง ขอ้ความ และบริการอ่ืนๆ ได้
เทคโนโลยกีารเช่ือมต่อสมาร์ทโฟนน้ีจะแสดงหรือเปิด
เน้ือหา ขอ้มูล บริการ ซอฟตแ์วร์ หรือรายละเอียดจาก
แอปพลิเคชนัภายนอกซ่ึงท�างานบนสมาร์ทโฟนของคุณ
มีแอปพลิเคชนัสมาร์ทโฟนจ�านวนมากในตลาดซ่ึงคุณ
สามารถใชเ้พื่อเขา้ถึงบริการและคุณลกัษณะต่างๆ ได้
• เม่ือไรกต็ามท่ีคุณใชแ้อปพลิเคชนั คุณอาจแบ่งปัน

ขอ้มูลส่วนตวั ขอ้มูลรถ หรือขอ้มูลต�าแหน่งใหบุ้คคล
ท่ีสาม บุคคลท่ีสามนั้นอาจเขา้ถึงขอ้มูลและเครือข่าย
รถของคุณได ้ซ่ึงอาจท�าใหเ้กิดช่องโหวด่า้นความ
ปลอดภยั

 หากคุณตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชนัสมาร์ทโฟนและเช่ือม
ต่อกบัรถของคุณโดยใชเ้ทคโนโลยกีารเช่ือมต่อสมาร์ท
โฟนน้ี คุณตอ้งยอมรับความเส่ียงดงักล่าว

 คุณควรแน่ใจวา่คุณเขา้ใจคุณลกัษณะและวธีิจดัการ
ขอ้มูลทั้งหมดของแอปพลิเคชนัใดๆ ท่ีคุณดาวนโ์หลด 
เช่ือมต่อกบัรถ และใชง้าน

• Mitsubishi Motors ไม่สามารถเขา้ถึงและไม่ไดค้รอบ
ครองขอ้มูลส่วนตวัใดๆ ท่ีจดัเกบ็ไวห้รือแบ่งปันกบั
แอปพลิเคชนัภายนอก

 Mitsubishi Motors ไม่สามารถควบคุมและไม่มีความ
รับผดิชอบต่อความพร้อมใชง้าน เน้ือหา ความปลอดภยั 
นโยบายความเป็นส่วนตวั แนวทางปฏิบติั หรือ
ประสิทธิภาพของรถ แอปพลิเคชนัสมาร์ทโฟน หรือ
บริการใดๆ ท่ีเช่ือมต่อภายนอก

 Mitsubishi Motors ใหคุ้ณสมบติัการเช่ือมต่อน้ีเพื่อ
ความสะดวกสบายของคุณเท่านั้น และ Mitsubishi 
Motors ไม่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยน้ีีเพื่อสนบัสนุน 
แอปพลิเคชนัภายนอกหรือบริการใดๆ ทั้งยงัไม่มี 

ความเก่ียวขอ้งกบัผูใ้หบ้ริการแอปพลิเคชนัภายนอก
ดว้ย

 เราแนะน�าใหคุ้ณอ่านขอ้ก�าหนดและเง่ือนไขและ
นโยบายความเป็นส่วนตวัของแอปพลิเคชนัภายนอก
ใดๆ ท่ีคุณใชง้าน

ส่ิงส�ำคญัส�ำหรับกำรใช้งำน

ทัว่ไป
• ในระหวา่งการใชง้าน ตรวจดูใหแ้น่ใจวา่รถไม่ไดห้ยดุ

อยูใ่นโรงรถหรือพื้นท่ีปิดอ่ืนๆ ซ่ึงระบายอากาศไดไ้ม่ดี
โดยติดเคร่ืองยนตไ์ว ้มิฉะนั้นจะท�าใหเ้กิดพิษจากแก๊ส
ได้

• เพื่อความปลอดภยั คนขบัไม่ควรใชง้านผลิตภณัฑน้ี์
ขณะขบัข่ี คนขบัควรใชเ้วลามองหนา้จอใหน้อ้ยท่ีสุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได ้การเสียสมาธิเพราะหนา้จออาจส่ง
ผลใหเ้กิดอุบติัเหตุได้

• อยา่เพิ่มระดบัเสียงจนคุณไม่สามารถไดย้นิเสียง
ภายนอกรถขณะขบัข่ี การขบัข่ีโดยไม่ไดย้นิเสียง
ภายนอกรถอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุได้

• อยา่ถอดแยกช้ินส่วนหรือดดัแปลงผลิตภณัฑ ์เพราะ
อาจท�าใหก้ารท�างานผดิพลาด เกิดควนัหรือไฟไหมไ้ด้

• หลีกเล่ียงการพึ่งพาค�าแนะน�าจากผลิตภณัฑน้ี์เม่ือไปยงั
สถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุฉุกเฉิน (โรงพยาบาล สถานี
ดบัเพลิง ต�ารวจ ฯลฯ) กรุณาติดต่อสถานท่ีดงักล่าว
โดยตรง

• เม่ือใชง้าน ควรดูใหแ้น่ใจวา่ไดห้ยดุรถในท่ีท่ีอนุญาต
ใหจ้อดไดอ้ยา่งปลอดภยั

• การใชง้านผลิตภณัฑน้ี์อยา่งต่อเน่ืองโดยไม่ไดติ้ด
เคร่ืองยนตอ์าจท�าใหแ้บตเตอร่ีรถหมด ซ่ึงหมายความ
วา่เคร่ืองยนตอ์าจจะสตาร์ทไม่ได ้ 

ควรใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ขณะท่ีเคร่ืองยนตติ์ดอยูเ่ท่านั้น
• ต่อไปน้ีเป็นลกัษณะของหนา้จอ LCD ซ่ึงไม่ไดแ้สดง

ถึงความผดิปกติแต่อยา่งใด

- มีจุดสีด�ำหรือจุดสวำ่ง (สีแดง น�้ำเงิน เขียว) เลก็ๆ บน
หนำ้จอ

- หนำ้จอเคล่ือนไหวชำ้ในช่วงอำกำศเยน็

- บำงคร้ังหนำ้จออำจมืดในช่วงอำกำศร้อน

- โทนสีและควำมสวำ่งอำจแตกต่ำงกนัข้ึนอยูก่บัมุม
มอง

• เป็นลกัษณะของหนา้จอ LCD ท่ีคุณภาพของภาพอาจ
แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัมุมมอง เม่ือใชผ้ลิตภณัฑน้ี์เป็น
คร้ังแรก ใหป้รับคุณภาพของภาพ

• การติดฟิลม์ป้องกนัหนา้จอ LCD หรืออ่ืนๆ ท่ีหาซ้ือได้
ทัว่ไปบนหนา้จอ อาจเป็นอุปสรรคต่อการใชง้านแผง
สมัผสั

• หากคุณใชง้านแผงสมัผสัดว้ยวตัถุแหลมคม (ปลาย
ปากกา น้ิว เลบ็ ฯลฯ) หนา้จออาจเป็นรอยขดูขีดและ
ท�าใหเ้คร่ืองเสียหาย ส่งผลใหก้ารท�างานบกพร่อง

• การใชง้านแผงสมัผสัขณะสวมถุงมืออาจท�าใหก้าร
ท�างานบกพร่อง
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ก่อน
ใช้งำน

ฟังก์ชันเล่น	iPhone/iPod	(อุปกรณ์เสริม)
• ผลิตภณัฑน้ี์รองรับการเล่นเพลงจากอุปกรณ์ iPhone/

iPod อยา่งไรกต็าม ไม่สามารถรับรองไดว้า่จะท�างาน
ไดห้ากเวอร์ชนัแตกต่างกนั

• โปรดทราบวา่การท�างานอาจแตกต่างไปข้ึนกบัรุ่นหรือ
เวอร์ชนัของ iPhone/iPod

ข้อจ�ำกดัในกำรใช้งำนขณะขบัรถ

เพื่อความปลอดภยั การใชง้านและการแสดงผลบางอยา่ง
ถูกจ�ากดัไวข้ณะขบัข่ี หยดุรถในท่ีปลอดภยัก่อนใชง้าน
อุปกรณ์

วธีิท�ำควำมสะอำด

• หากเคร่ืองสกปรก ใหเ้ช็ดเบาๆ ดว้ยผา้นุ่ม
• หากหนา้จอสกปรก ใหเ้ช็ดดว้ยผา้ท่ีนุ่มและแหง้แบบ

เดียวกบัท่ีใชท้ �าความสะอาดแวน่ตา
 อยา่ใชส้ารเคมี เช่น เบนซิน ทินเนอร์ และ/หรือสาร

ป้องกนัไฟฟ้าสถิต หรือผา้เช็ดฝุ่ นท่ีเคลือบสารเคมี ส่ิง
เหล่าน้ีอาจท�าใหห้นา้จอเป็นรอย

หลงัจำกเปลีย่นแบตเตอร่ีรถ

เม่ือเปล่ียนแบตเตอร่ีรถ เน้ือหาท่ีจดจ�าไวบ้างส่วนจะถูก
ลบ

ตวัอย่ำงเช่น:	เส้นทำงทีก่�ำหนดไว้
(จุดหมายท่ีก�าหนดไวแ้ละจุดพกัใดๆ ยงัคงอยู)่

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ

• ช่ือผลิตภณัฑแ์ละช่ือเฉพำะอ่ืนๆ เป็นเคร่ืองหมำยกำรคำ้หรือ
เคร่ืองหมำยกำรคำ้จดทะเบียนของเจำ้ของผลิตภณัฑน์ั้นๆ

• Microsoft, Windows Media และ Windows เป็น
เคร่ืองหมำยกำรคำ้จดทะเบียนของ Microsoft Corporation 
(USA) และในประเทศอ่ืนๆ

• นอกจำกน้ีแมว้ำ่จะไม่มีกำรระบุเคร่ืองหมำยกำรคำ้หรือ
เคร่ืองหมำยกำรคำ้จดทะเบียนโดยตรง ควรจะสงัเกตดูโดย
รวมทั้งหมด

ตวัอกัษรและโลโก ้Bluetooth® 
เป็นเคร่ืองหมำยกำรคำ้จดทะเบียน
ของ Bluetooth SIG, Inc. และ 
Mitsubishi Electric ใชง้ำนโดยได้
รับอนุญำต เคร่ืองหมำยกำรคำ้และ
ช่ือกำรคำ้อ่ืนๆ ท่ีกล่ำวถึงในเอกสำร
น้ีเป็นของเจำ้ของเคร่ืองหมำยและ
ช่ือนั้นๆ

 ผลิตโดยไดรั้บอนุญำตจำก Dolby 
Laboratories Dolby, Dolby Audio 
และสญัลกัษณ์ D สองตวัเป็น
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ของ Dolby 
Laboratories

ส�ำหรับสิทธิบตัร DTS ดู  
http://patents.dts.com ผลิตโดย
ไดรั้บอนุญำตจำก DTS Licensing 
Limited DTS, สญัลกัษณ์, 
& DTS และสญัลกัษณ์เป็น
เคร่ืองหมำยกำรคำ้จดทะเบียน 
และ DTS Neural Surround เป็น
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ของ DTS, Inc.  
© DTS, Inc. สงวนลิขสิทธ์ิ

“PremiDIA WIDE” เป็น
เคร่ืองหมำยกำรคำ้ของ Mitsubishi 
Electric Corporation

โลโก ้TomTom เป็น
เคร่ืองหมำยกำรคำ้จดทะเบียนของ
บริษทั TomTom

Google, Android, Android Auto 
และอ่ืนๆ เป็นเคร่ืองหมำยกำรคำ้
ของ Google LLC

® HDMI, โลโก ้HDMI และ High-
Definition Multimedia Interface 
เป็นเคร่ืองหมำยกำรคำ้หรือ
เคร่ืองหมำยกำรคำ้จดทะเบียน
ของ HDMI Licensing, LLC ใน
สหรัฐอเมริกำและ/หรือประเทศ 
อ่ืนๆ

ต่อหน้าถดัไป
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ขอ้ควำม “ผลิตส�ำหรับ iPod” และ “ผลิตส�ำหรับ iPhone” บ่งช้ีวำ่เป็นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีออกแบบมำโดยเฉพำะเพ่ือเช่ือมต่อกบั iPod หรือ iPhone และไดรั้บกำรรับรองจำกผูพ้ฒันำวำ่เป็นไปตำม
มำตรฐำนท่ีก�ำหนดโดย Apple
Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, Siri, และ Apple CarPlay เป็นเคร่ืองหมำยกำรคำ้จดทะเบียนของ Apple Inc. ท่ีจดทะเบียนไวใ้นสหรัฐอเมริกำหรือประเทศอ่ืนๆ 
Apple จะไม่รับผดิชอบต่อประสิทธิภำพของผลิตภณัฑ ์ควำมปลอดภยั หรือควำมสอดคลอ้งกบัมำตรฐำน

* ไม่รองรับกำรเล่นวดีิโอและคุณลกัษณะ Genius
* iPod และ iTunes ไดรั้บอนุญำตใหท้�ำส�ำเนำ/เล่นเน้ือหำท่ีไม่มีลิขสิทธ์ิ หรือท�ำส�ำเนำ/เล่นเน้ือหำท่ีอนุญำตใหท้�ำเช่นนั้นได ้ส�ำหรับกำรใชง้ำนส่วนบุคคล กำรละเมิดลิขสิทธ์ิเป็นส่ิงผดิกฎหมำย

iPhone/iPod เวอร์ชนัต่อไปน้ีสำมำรถใชก้บัเคร่ืองน้ีได้

ช่ือรุ่น	iPhone ช่ือรุ่น	iPod
iPhone XS Max iPod touch 6th generation
iPhone XS iPod touch 5th generation
iPhone XR iPod nano 7th generation
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone SE
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s

สัญญำอนุญำตโอเพนซอร์ซ

ผลิตภณัฑน้ี์ประกอบดว้ยโมดูลซอฟตแ์วร์ท่ีสามารถใชง้านไดภ้ายใตส้ญัญาอนุญาตโอเพนซอร์ซ เช่น GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License 
(LGPL) และ 3-Clause Berkeley Software Distribution License (3-Clause BSD License)
ส�าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมและโคด้ตน้ฉบบัท่ีเก่ียวตอ้ง กรุณาไปท่ี URL ต่อไปน้ี 
http://automotive.thundersoft.com/MidSDA/OSS.html
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น
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ก่อน
ใช้งำน

ส่ิงส�ำคญัเกีย่วกบัควำมปลอดภยั
ส�ำหรับลูกค้ำ
ผลิตภณัฑน้ี์มีสญัลกัษณ์รูปภาพ รวมถึงจุดส�าคญั 
เก่ียวกบัการใชง้านเพื่อใหคุ้ณสามารถใชง้านได ้
อยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั รวมถึงป้องกนัอนัตราย
หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดต่อตวัคุณ ผูอ่ื้น หรือ
ทรัพยสิ์น

ระบุรายละเอียดในการจดัการ
ผลิตภณัฑ ์ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตาม
อาจส่งผลใหเ้สียชีวติหรือบาดเจบ็
สาหสัได้

ระบุรายละเอียดซ่ึงหากไม่ปฏิบติั
ตามอาจส่งผลใหเ้กิดความเสียหาย
ทางกายภาพและ/หรือการบาดเจบ็

•	 ผู้ขบัขีไ่ม่ควรจ้องมองภำพบนหน้ำจอขณะขบัขี่
 เพราะอาจท�าใหผู้ข้บัข่ีไม่ไดม้องทางและท�าใหเ้กิด

อุบติัเหตุได้
•	 ผู้ขบัขีไ่ม่ควรใช้งำนทีม่คีวำมซับซ้อนขณะขบัขี่

การใชง้านท่ีซบัซอ้นขณะขบัข่ีอาจท�าใหผู้ข้บัข่ีไม่
ไดม้องทางและท�าใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้ 

ดงันั้นควรหยดุรถในท่ีปลอดภยัก่อนใชง้านดงั
กล่าว

•	 อย่ำใช้งำนเคร่ืองเสียงเม่ือเกดิควำมผดิปกต	ิเช่น	
เม่ือหน้ำจอไม่ตดิสว่ำงหรือเม่ือไม่ได้ยนิเสียง
เพราะอาจท�าใหเ้กิดอุบติัเหตุ ไฟไหม ้หรือไฟดูดได้

•	 อย่ำให้น�ำ้หรือส่ิงแปลกปลอมเข้ำสู่ตวัเคร่ือง
เพราะอาจท�าใหเ้กิดควนั ไฟไหม ้ไฟดูด หรือ 

การท�างานผดิพลาด
•	 ปฏิบัตติำมกฎจรำจรทีใ่ช้จริงเสมอ	แม้ในขณะที่
ปฏิบัตติำมค�ำแนะน�ำเส้นทำงจำกระบบน�ำทำงนี้
เน่ืองการเปล่ียนแปลงกฎจราจร ขอ้มูลน้ีอาจแตก
ต่างจากกฎจราจรท่ีใชจ้ริง 

กรุณาปฏิบติัตามกฎจราจรท่ีใชจ้ริงเสมอ

•	 ในกรณทีีเ่กดิควำมผดิปกตเิน่ืองจำกมส่ิีงแปลก
ปลอมหรือน�ำ้เข้ำสู่ผลติภณัฑ์	ส่งผลให้เกดิควนั
หรือกลิน่เหมน็	ให้หยุดใช้งำนผลติภณัฑ์ทนัทแีละ
ปรึกษำศูนย์บริกำรมติซูบิชิ 
หากยงัคงใชง้านต่อไป อาจท�าใหเ้กิดอุบติัเหตุ  

ไฟไหม ้หรือไฟดูด
•	 อย่ำถอดแยกช้ินส่วนหรือดดัแปลงผลติภณัฑ์

เพราะอาจท�าใหเ้กิดการท�างานผดิพลาด ไฟไหม ้
หรือไฟดูด

•	 อย่ำแตะต้องสำยอำกำศหรือแผงด้ำนหน้ำขณะทีม่ี
ฟ้ำร้องหรือฟ้ำผ่ำ  
เพราะอาจท�าใหเ้กิดไฟดูดเน่ืองจากฟ้าผา่

•	 อย่ำเพิม่ระดบัเสียงจนคุณไม่สำมำรถได้ยนิเสียง
ภำยนอกรถขณะขบัขี่
การขบัข่ีโดยไม่ไดย้นิเสียงภายนอกรถอาจก่อให้
เกิดอุบติัเหตุได้
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วธีิกำรอ่ำนคู่มือนี้
เคร่ืองหมายท่ีใชใ้นคู่มือน้ีและความหมายมีดงัน้ี

1)
2)
3)
4) 8)

5)

7)

9)
10)

11)

6)

1)	 หัวเร่ืองหมวด
ระบุตำมฟังกช์นัหลกั

2)	 หัวเร่ืองบท
ระบุฟังกช์นัหลกัในหวัเร่ืองหมวดใหล้ะเอียดยิง่ข้ึน 
หวัเร่ืองบทปรำกฏท่ีส่วนบนของแต่ละบท 
นอกจำกน้ียงัตรวจสอบไดจ้ำกดชันีบนขอบขวำ

3)	 หัวเร่ืองใหญ่
ระบุกำรท�ำงำนและฟังกช์นัหลกัในบท

4)	 หัวเร่ืองกลำง
ระบุกำรท�ำงำนและฟังกช์นัภำยใตห้วัเร่ืองใหญ่

5)	 หัวเร่ืองเลก็
ระบุกำรท�ำงำนและฟังกช์นัภำยใตห้วัเร่ืองกลำงให้
ละเอียดยิง่ข้ึน

6)	 Equipment by type 	/	 Equipment by region 	 
Equipment by type  : ระบุอุปกรณ์ท่ีแตกต่ำงกนัไปตำม
รุ่นและเกรดรถ

 Equipment by region  : ระบุช้ินส่วนอุปกรณ์หรือ
คุณสมบติัท่ีอำจไม่มีใหใ้ชง้ำน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ประเทศหรือภูมิภำค

7)	 ขั้นตอนกำรท�ำงำน
หมำยเลขเหล่ำน้ีแสดงขั้นตอนกำรท�ำงำน ใหด้�ำเนิน
กำรขั้นตอนตำมล�ำดบัหมำยเลข

8)	 ปุ่ม	 ○○○ 	หรือปุ่ม	[○○○] 
แสดงปุ่มส�ำหรับกำรใชง้ำนบนแผง

9)	 ○○○ 	หรือ	[○○○] 
แสดงปุ่มท่ีปรำกฏบนหนำ้จอ

10)	 (หน้า 000) 
แสดงหนำ้เพื่อกำรอำ้งอิง ประกอบดว้ยค�ำอธิบำยท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นตน้

11)	 ต่อหน้าถดัไป 
ใชเ้ม่ือค�ำอธิบำยกำรท�ำงำนนั้นมีควำมต่อเน่ือง
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กำรใช้งำน
พื
น้
ฐำน

กำรใช้งำนพืน้ฐำน

ผลติภณัฑ์นี้

แผงเคร่ืองหลกั

แสดงช่ือแต่ละส่วนของแผงเคร่ืองหลกัและอธิบายฟังกช์นัต่างๆ แผงจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัรุ่น

1)

1)

7)

5)2)

3)
4)

6)

10)

4)2)

9)

5)

3)

10)

3)4)

9)

5)

8)

7)

5)4)

8)
3)

6)

ต่อหน้าถดัไป

รถรุ่นทีม่รีะบบน�ำทำง	แบบที	่1

รถรุ่นทีม่รีะบบน�ำทำง	แบบที	่2

รถรุ่นทีไ่ม่มรีะบบน�ำทำง	แบบที	่1

รถรุ่นทีไ่ม่มรีะบบน�ำทำง	แบบที	่2
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1)	 จอภำพ 
กำรท�ำงำนส่วนใหญ่สำมำรถด�ำเนินกำรไดโ้ดยแตะ
ปุ่มบนหนำ้จอ → “วธีิกำรใชง้ำน” (หนำ้ 14)

2)	 ปุ่ม	 NAV 	(→ หนำ้ 65)
แสดงหนำ้จอกำรน�ำทำงท่ีใชง้ำนล่ำสุด (หนำ้จอ
สุดทำ้ย)

3)	 ปุ่ม	 โทรศพัท์ 	(→ หนำ้ 25)
สำมำรถใชฟั้งกช์นัโทรศพัทไ์ด้

 หำกไม่ไดเ้ช่ือมต่อโทรศพัทมื์อถือ หนำ้จอจะแสดง
ค�ำเตือนใหผู้ใ้ชจ้บัคู่โทรศพัทก์บัอุปกรณ์  
(→ หนำ้ 130)

4)	 ปุ่ม	 MEDIA  
แสดงหนำ้จอเล่นส่ือ

 หำกหนำ้จอเล่นส่ือปรำกฏข้ึนหรือเคร่ืองเสียงปิด 
OFF เมนูมลัติมีเดียจะปรำกฏ (→ หนำ้ 19)

5)	 ปุ่ม	 HOME 	(→ หนำ้ 18)
แสดงหนำ้จอเมนู HOME

6)	 ปุ่ม	 	,	 	(→ หนำ้ 13)

 ผูใ้ชส้ำมำรถปรับระดบัเสียงของเคร่ืองเสียง 
โทรศพัท ์หรือฟังกช์นัน�ำทำง  
หำกกดในระหวำ่งท่ีมีกำรเอำตพ์ตุเสียงบำงอยำ่ง  
จะสำมำรถปรับระดบัเสียงส�ำหรับกำรเอำตพ์ตุเสียง
นั้น

7)	 ปุ่ม	  
สำมำรถเปิด ON หรือปิด OFF ฟังกช์นัเคร่ืองเสียง 
(→ หนำ้ 30) เม่ือกดคำ้งไว ้กำรแสดงผลของหนำ้
จอจะปิด OFF

 หำกตอ้งกำรเปิดกำรแสดงผลอีกคร้ัง ใหก้ดปุ่ม เช่น 
ปุ่ม [HOME] (→ หนำ้ 13)

8)	 ปุ่ม	 การตั้งค่า 	(→ หนำ้ 121)
แสดงหนำ้จอกำรตั้งค่ำ

9)	 ปุ่ม	 VOL /

 ผูใ้ชส้ำมำรถปรับระดบัเสียงของเคร่ืองเสียง 
โทรศพัท ์หรือฟังกช์นัน�ำทำงไดโ้ดยกำรหมุน 
หำกหมุนในระหวำ่งท่ีมีกำรเอำตพ์ตุเสียงบำงอยำ่ง 
จะสำมำรถปรับระดบัเสียงส�ำหรับกำรเอำตพ์ตุเสียง
นั้น (→ หนำ้ 13)

 กำรกดยงัสำมำรถเปิด ON หรือปิด OFF ฟังกช์นั
เคร่ืองเสียง (→ หนำ้ 30) เม่ือกดคำ้งไว ้กำรแสดง
ผลของหนำ้จอจะปิด OFF เม่ือตอ้งกำรเปิด ON กำร
แสดงผลอีกคร้ัง ใหก้ด [HOME] หรือปุ่มอ่ืนๆ  
(→ หนำ้ 13)

10)	 ปุ่ม	 TUNE/SOUND  
กำรหมุนสำมำรถเลือกแทร็คเพลงท่ีจะเล่นหรือเลือก
คล่ืนวทิย ุหำกกด จะเปิดหนำ้จอ “กำรควบคุมเสียง” 
→ “ปรับคุณภำพเสียงของเคร่ืองเสียง” (หนำ้ 122)

เร่ิมใช้งำน

เปิดระบบ

1 กดสวติช์เคร่ืองยนต์/เพำเวอร์เป็น	
“ACC”	หรือ	“ON”

2 หลงัจำกตรวจสอบข้อควำมแล้ว		
แตะ	 ตกลง

	 ▼
สลบัการแสดงผลไปท่ีหนา้จอฟังกช์นัท่ีใชง้านล่าสุด เช่น 
หนา้จอเคร่ืองเสียงหรือหนา้จอการน�าทาง

• ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก�าหนด หนา้จออาจสบัเปล่ียน
หลงัจากรอสกัครู่แมว้า่จะไม่ไดแ้ตะ [ตกลง]
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ปรับระดบัเสียง

ปรับระดบัเสียงเคร่ืองเสียง ระดบัเสียงเรียกเขา้ ระดบั
เสียงการโทร และระดบัเสียงของค�าแนะน�าเสียง  
ส่วนกรณีของการปรับระดบัเสียงระหวา่งเล่นเพลง 
จะอธิบายไวด้า้นล่าง

1 ระหว่ำงเล่นเพลง	กดปุ่ม	 	หรือ
หมุนปุ่ม	 VOL / 	ไปทำงซ้ำย

	 ▼

ระดบัเสียงของเคร่ืองเสียงลดลง

2 กดปุ่ม	 	หรือหมุนปุ่ม	 VOL / 	
ไปทำงขวำ

	 ▼
ระดบัเสียงของเคร่ืองเสียงเพิ่มข้ึน

ประเภทต่ำงๆ	ของระดบัเสียง
สามารถปรับระดบัเสียงระหวา่งการเอาตพ์ตุเสียงต่อไปน้ี

ประเภท จอภำพ ระดบัเสียง
ระดบั

เพลง 0 ถึง 45

โทรศพัท์
(สำยเขำ้)

0 ถึง 45

ค�ำแนะน�ำเสียง
(กำรน�ำทำง *1)

0 ถึง 7

กำรรู้จ�ำเสียง *1 0 ถึง 7

*1) อุปกรณ์ตำมประเภท

• ไม่สามารถปรับระดบัเสียงของเคร่ืองเสียงได้
จนกวา่ค�าแนะน�าเสียงจะเสร็จส้ิน

กำรปิด	OFF	กำรแสดงผลหน้ำจอ

การแสดงผลหนา้จอปิด เสียงยงัคงเอาตพ์ตุอยา่งต่อเน่ือง
ตามเดิม

• หากเขา้เกียร์รถไปท่ี “ถอย” “R” ขณะท่ีเช่ือมต่อ
กลอ้งมองหลงัหรือมอนิเตอร์รอบทิศทางไว ้การ
แสดงผลจะสบัเปล่ียนโดยอตัโนมติัเพื่อแสดงภาพ
ท่ีจบัโดยกลอ้ง แมว้า่หนา้จอจะปิด OFF (สีด�า) หาก
ออกจากเกียร์ “R” หนา้จอจะปิด OFF (สีด�า) อีก
คร้ัง

• เม่ือแสดงภาพจากกลอ้งมองหลงัหรือมอนิเตอร์รอบ
ทิศทาง จะไม่สามารถปิดหนา้จอไดแ้มจ้ะกดปุ่ม 

 หรือปุ่ม VOL /  คา้งไว้

1 กดปุ่ม	 	หรือปุ่ม	 VOL / 	ค้ำงไว้
	 ▼

การแสดงผลหนา้จอจะปิด  
เม่ือตอ้งการน�าการแสดงผลหนา้จอกลบัมา ใหก้ดปุ่ม 

 หรือปุ่ม VOL /

• การแสดงผลยงัน�ากลบัมาไดโ้ดยกดปุ่มอ่ืน เช่น ปุ่ม 
[HOME]

แบบท่ี 1

แบบท่ี 2

แสดงระดบัเสียง
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วธีิกำรใช้งำน
ระบบน้ีใชแ้ผงมลัติทชั ซ่ึงสามารถใชง้านโดยแตะ
หนา้จอโดยตรง

• เพื่อปกป้องพื้นผวิหนา้จอจากรอยขีดข่วน ให้
จดัการอยา่งเบามือและใชผ้า้นุ่มเช็ด

• หากหนา้จอสกปรก ใหเ้ช็ดดว้ยผา้ท่ีนุ่มและแหง้
แบบเดียวกบัท่ีใชท้ �าความสะอาดแวน่ตา

แตะ
ใชเ้พื่อท�าการ “ตกลง” เป็นตน้

สมัผสัหนา้จอเบาๆ สกัครู่

กดค้ำง
ใชเ้พื่อท�างานไดห้ลากหลาย เช่น ไปขา้งหนา้โดยเร็วหรือ
ถอยหลงัโดยเร็ว

･･･

ใหน้ิ้วคา้งอยูบ่นหนา้จอจนกวา่จะเสร็จส้ินการท�างานท่ี
ตอ้งการ

แตะสองคร้ัง
ใชใ้นการซูมเขา้แผนท่ีทีละระดบั

แตะโดยเร็วสองคร้ังดว้ยน้ิวเดียว

ตวดั
ใชเ้พื่อเล่ือนดูรายการและแผนท่ีอยา่งรวดเร็ว

ใหน้ิ้วคา้งอยูบ่นหนา้จอ จากนั้นเล่ือนและปล่อยอยา่ง
รวดเร็วโดยใชก้ารตวดั

เล่ือน
การเล่ือนดว้ยน้ิวใชใ้นการเล่ือนผา่นหนา้จอตามการ
เคล่ือนไหวของน้ิว

สมัผสัและเล่ือนหนา้จอดว้ยน้ิว
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หุบเข้ำ
ใชใ้นการซูมออกแผนท่ีเพื่อไดมุ้มมองกวา้งข้ึน

วางสองน้ิวบนหนา้จอและหุบน้ิวเขา้หากนัขณะท่ียงัคง
สมัผสัหนา้จออยู่

ขยำยออก
ใชใ้นการซูมเขา้แผนท่ี

วางสองน้ิวบนหนา้จอและขยายน้ิวออกจากกนัขณะท่ียงั
คงสมัผสัหนา้จออยู่

กำรค้นหำจำกรำยกำร

ตวดัหรือเล่ือนรายการ เม่ือขยบัน้ิวข้ึน รายการจะเล่ือนลง

	 ▼

แตะรายการท่ีคน้หาโดยตรงเม่ือปรากฏข้ึน
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กำรท�ำงำนของสวติช์ควบคุมทีพ่วงมำลยั

5)

6)

3)1) 2)

4)

1)
5)

2)
3)

6)7)
4)

1)
5) 2)

3)

6)

7)
4)

7)

1)	 ปุ่ม	

 เร่ิมควบคุมดว้ยเสียง นอกจำกน้ีสำมำรถจบกำร
ควบคุมดว้ยเสียงโดยกดปุ่มคำ้งไว ้ 
หำกกดคำ้งไว ้Siri จะเร่ิมท�ำงำนหำกคุณก�ำลงัใช ้
Apple CarPlay และกำรควบคุมดว้ยเสียง Android 
Auto จะเร่ิมท�ำงำนหำกคุณก�ำลงัใช ้Android Auto

2)	 ปุ่ม	
 แสดงหนำ้จอรำยช่ือติดต่อ → “กำรแสดงรำยช่ือ

ติดต่อ” (หนำ้ 25)
กดปุ่มเพื่อรับสำยเขำ้

3)	 ปุ่ม	  
วำงสำยระหวำ่งโทรศพัท ์หำกกดปุ่มขณะท่ีมีสำยเขำ้ 
สำยนั้นจะถูกปฏิเสธ

4)	 ปุ่ม	 	,	 	/	ปุ่ม	 	,	 	/	สวติช์	  
สำมำรถปรับระดบัเสียงได้

5)	 ปุ่ม	 	,	  
สำมำรถเลือกเพลงก่อนหนำ้/ถดัไป หรือสถำนี
กระจำยเสียง  
กดคำ้งปุ่มท่ีเหมำะสมเพ่ือเล่ือนแทร็คไปขำ้งหนำ้
หรือถอยหลงัโดยเร็ว

6)	 ปุ่ม	 MODE 	/	ปุ่ม	 SOURCE 	/	ปุ่ม	 ♪

 สบัเปล่ียนแหล่งเสียงทุกคร้ังท่ีกดปุ่มน้ี กดปุ่มคำ้ง
เพื่อสบัเปล่ียนฟังกช์นัเคร่ืองเสียง ON/OFF

7)	 ปุ่ม	 *1

 ภำพท่ีจบัโดยมอนิเตอร์รอบทิศทำงจะแสดงบนหนำ้
จอเม่ือกดปุ่มน้ี → “กลอ้ง” (หนำ้ 103)

*1) อุปกรณ์ตำมประเภท

แบบ	A แบบ	B แบบ	C
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วธีิอนิพตุตวัอกัษร
ส่วนน้ีจะอธิบายรายการเมนูส�าหรับแป้นพิมพอิ์นพตุตวัอกัษร

แป้นพมิพ์ส�ำหรับอนิพตุตวัอกัษร

6)

2)

3)

4)1)

5)

7)

1)	 ส่วนแสดงผลตวัอกัษรทีอ่นิพตุ
แสดงตวัอกัษรท่ีอินพตุ

2)	 แป้นพมิพ์อนิพตุ 
ประกอบดว้ยแป้นต่ำงๆ เพื่อใส่ตวัอกัษรท่ีปรำกฏ

3)	 	 
กลบัสู่หนำ้จอก่อนหนำ้

4)	 ตกลง 	

 กดปุ่มน้ีเพื่อยนืยนัตวัอกัษรท่ีใส่เขำ้ไปทั้งหมดและ
ออกจำกโหมดอินพตุตวัอกัษร

5)	 	 
ลบตวัอกัษรหน่ึงตวัในบรรดำตวัอกัษรท่ีก�ำลงัอินพตุ

6)	 เพิม่เตมิ 	

 สบัเปล่ียนตวัอกัษรท่ีปรำกฏบนแป้นพิมพอิ์นพตุ

7)	 A/a 	

 เม่ือแตะหน่ึงคร้ัง ตวัอกัษรท่ีปรำกฏบนแป้นพิมพ์
อินพตุ ตวัอกัษรจะสลบัจำกตวัพิมพใ์หญ่เป็นตวั
พิมพเ์ลก็และกลบักนั

• ข้ึนอยูก่บัฟังกช์นัและประเภทของตวัอกัษร บางปุ่ม
อาจไม่ปรากฏและบางปุ่มอาจถูกแทนท่ีดว้ยปุ่มอ่ืน 
ส�าหรับรายละเอียด กรุณาอ่านค�าอธิบายของแต่ละ
ฟังกช์นั

ประเภทของตวัอกัษรทีส่ำมำรถอนิพตุได้
แป้นพิมพอิ์นพตุสามารถอินพตุตวัอกัษรต่างๆ ได้
การอินพตุตวัอกัษรจะปรากฏข้ึนเม่ือจ�าเป็นในระหวา่ง
การใชง้านฟังกช์นั
อยา่งไรกต็าม บางฟังกช์นัจ�ากดัตวัอกัษรท่ีสามารถอินพตุ
ได้

แป้นพมิพ์ส�ำหรับอนิพตุตวัเลข
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เมนูบนสุด
เม่ือกดปุ่มท่ีเหมาะสม คุณสามารถใชฟั้งกช์นัต่างๆ ไดจ้ากเมนูบนสุด

เมนู	HOME

รายละเอียดของเมนู HOME จะปรากฏข้ึนเม่ือกดปุ่ม HOME

5)

4)

2)

3)

7)

1)

8)

6)

1)	 โทรศัพท์ 	(→ หนำ้ 25)
ระบบโทรศพัทแ์ฮนดฟ์รีจะเปิดใชง้ำนเม่ือเช่ือม
ต่อโทรศพัทมื์อถือกบัผลิตภณัฑด์ว้ย Bluetooth 
เรียบร้อยแลว้

2)	 มลัตมิเีดยี 	(→ หนำ้ 30)
เล่นวทิยหุรือส่ืออ่ืนๆ

3)	 กำรน�ำทำง	 	(→ หนำ้ 65)*1

ใชฟั้งกช์นัน�ำทำง

4)	 ข้อมูล 	/	 PHEV	และข้อมูล 	(→ หนำ้ 120)*2

ใหคุ้ณตรวจสอบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์
และ PHEV

5)	 ไอคอน 
แสดงกำรเช่ือมต่อกบั Bluetooth/หน่วยควำมจ�ำ 
USB และแบตเตอร่ี สญัญำณ รวมถึงกำรเช่ือมต่อกบั
โทรศพัทมื์อถือ

6)	 นำฬิกำ 
แสดงเวลำปัจจุบนัเป็นระบบ 24 ชัว่โมงหรือ  
12 ชัว่โมง  
→ “นำฬิกำ” (หนำ้ 134)

7)	 กำรตั้งค่ำ 	(→ หนำ้ 121)
เขำ้ถึงกำรตั้งค่ำต่ำงๆ ของอุปกรณ์

8)	 แอป 	(→ หนำ้ 20)*3

หำกเช่ือมต่อ Apple CarPlay ส่วนน้ีจะเปล่ียนเป็น 
Apple CarPlay  ซ่ึงสำมำรถแตะเพ่ือแสดงหนำ้จอ 

Apple CarPlay
 หำกเช่ือมต่อ Android Auto ส่วนน้ีจะเปล่ียนเป็น 

Android Auto  ซ่ึงสำมำรถแตะเพ่ือแสดงหนำ้จอ 
Android Auto

*1) อุปกรณ์ตำมประเภท

*2) [ขอ้มูล] จะปรำกฏในรถน�้ำมนัเบนซินและ [PHEV และขอ้มูล] 
จะปรำกฏในรถปลัก๊อินไฮบริดเท่ำนั้น

*3) หำกไม่เคยเช่ือมต่อสมำร์ทโฟนท่ีสำมำรถใชง้ำน Apple CarPlay 
หรือ Android Auto ไดม้ำก่อน ปุ่มน้ีจะไม่แสดงข้ึนมำ
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เมนูมลัตมิเีดยี

ส่วนน้ีจะอธิบายเมนูมลัติมีเดียซ่ึงปรากฏเม่ือกดปุ่ม แหล่งทีม่ำ  หรือปุ่ม MEDIA  จากหนา้จอวทิยหุรือหนา้จอเล่นส่ือ

1)
9)
10)
11)

2)
3)
4)
5)
6)

8)
7)

12)

1)	 FM 	(→ หนำ้ 42)
แสดงหนำ้จอแสดงขอ้มูลวทิย ุFM

2)	 AM 	(→ หนำ้ 42)
แสดงหนำ้จอแสดงขอ้มูลวทิย ุAM

3)	 iPod 	(→ หนำ้ 50)*1

แสดงหนำ้จอแสดงขอ้มูลกำรเล่นเพลง iPod

4)	 Bluetooth Audio 	(→ หนำ้ 60)*2

แสดงหนำ้จอแสดงขอ้มูลกำรเล่นเพลง Bluetooth

5)	 USB Audio 	(→ หนำ้ 54)
แสดงหนำ้จอแสดงขอ้มูลกำรเล่นเพลง USB

6)	 USB Video 	(→ หนำ้ 58)
แสดงหนำ้จอแสดงขอ้มูลกำรเล่นวดีิโอ USB

7)	 × 	 
ปิดเมนูมลัติมีเดีย

8)	 HDMI 	(→ หนำ้ 63)*3*4

แสดงหนำ้จอ HDMI

9)	 ปิดเสียง 	 
ปิด OFF ฟังกช์นัเคร่ืองเสียง

10)	 Apps 	*5 
หำกเช่ือมต่อ Apple CarPlay ส่วนน้ีจะเปล่ียนเป็น 
Apple CarPlay  ซ่ึงสำมำรถแตะเพ่ือแสดงหนำ้จอ 

Apple CarPlay (→ หนำ้ 21)
 หำกเช่ือมต่อ Android Auto ส่วนน้ีจะเปล่ียนเป็น 

Android Auto  ซ่ึงสำมำรถแตะเพ่ือแสดงหนำ้จอ 
Android Auto (→ หนำ้ 23)

11)	 DAB 	(→ หนำ้ 46)*6

แสดงหนำ้จอแสดงขอ้มูลวทิย ุDAB (วทิยกุระจำย
เสียงระบบดิจิทลั)

12)	 AUX 	(→ หนำ้ 64)*3

เอำตพ์ตุเสียงของระบบควำมบนัเทิงดำ้นหลงั
*1) จ�ำเป็นตอ้งเช่ือมต่อ iPhone/iPod เขำ้กบัผลิตภณัฑด์ว้ยสำย USB

*2) จ�ำเป็นตอ้งเช่ือมต่ออุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth เขำ้กบัผลิตภณัฑ์
ผำ่น Bluetooth

*3) อุปกรณ์ตำมประเภท

*4) จ�ำเป็นตอ้งเช่ือมต่ออุปกรณ์เอำตพ์ตุเสียง Aux เขำ้กบัผลิตภณัฑ์
ดว้ยสำย HDMI

*5) จ�ำเป็นตอ้งเช่ือมต่อสมำร์ทโฟนท่ีรองรับ Apple CarPlay หรือ 
Android Auto เขำ้กบัผลิตภณัฑด์ว้ยสำย USB  
หำกไม่เคยเช่ือมต่อสมำร์ทโฟนท่ีรองรับ Apple CarPlay หรือ 
Android Auto มำก่อน ปุ่มน้ีจะไม่แสดงข้ึนมำ

*6) อุปกรณ์ตำมภูมิภำค
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เกีย่วกบัแอป
Apple CarPlay หรือ Android Auto สามารถใชง้าน
ไดโ้ดยเช่ือมต่อสมาร์ทโฟนท่ีรองรับ Apple CarPlay 
หรือ Android Auto เขา้กบัผลิตภณัฑ์

• หา้มถือสมาร์ทโฟน iPhone หรือ Android ไวใ้นมือ
เพื่อใชง้านขณะขบัรถ เน่ืองจากเป็นอนัตราย

• กรุณาอยา่ท้ิงสมาร์ทโฟน iPhone หรือ Android 
ไวใ้นรถ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการโจรกรรมหรือการ
ท�างานผดิพลาดเน่ืองจากอุณหภูมิสูง

• ไม่มีการชดใชค่้าสินไหมทดแทนหากขอ้มูลใดๆ 
ในสมาร์ทโฟน iPhone หรือ Android สูญหายขณะ
ท่ีสมาร์ทโฟน iPhone หรือ Android นั้นเช่ือมต่อ
กบัผลิตภณัฑ์

• ข้ึนอยูก่บัวธีิใชง้านอุปกรณ์ ไฟลเ์พลงอาจเสียหาย
หรือสูญหายได ้ดงันั้นแนะน�าใหส้�ารองขอ้มูลไว้
ล่วงหนา้

• ส�าหรับวธีิการเช่ือมต่อสมาร์ทโฟน iPhone หรือ 
Android กรุณาอ่านคู่มือส�าหรับผูใ้ชข้องรถคนัน้ี

• กรุณาใชง้านขณะท่ีสมาร์ทโฟน iPhone หรือ 
Android เช่ือมต่อกบัผลิตภณัฑ์

• ไม่สามารถเขา้ถึงระบบโทรศพัทแ์ฮนดฟ์รีไดข้ณะ
ใชง้าน Apple CarPlay (สามารถใชง้านฟังกช์นั
โทรศพัท ์Apple CarPlay ได)้

• ขณะใชง้าน Apple CarPlay หรือ Android Auto 
เม่ือกดปุ่ม [NAV] *1 จะแสดงหนา้จอการน�าทาง
ของผลิตภณัฑ์

• การใชง้าน Apple CarPlay หรือ Android Auto อาจ
ถูกจ�ากดัขณะก�าลงัขบัข่ี

• การใชง้าน Apple CarPlay หรือ Android Auto อาจ
ถูกจ�ากดั ข้ึนอยูก่บัสถานะของสมาร์ทโฟน รวมถึง
กรณีท่ีสญัญาณไม่ดี

*1) อุปกรณ์ตำมประเภท

กำรเช่ือมต่ออุปกรณ์กบัสมำร์ทโฟน

เม่ือเช่ือมต่อสมาร์ทโฟนท่ีรองรับ Apple CarPlay หรือ 
Android Auto เขา้กบัผลิตภณัฑเ์ป็นคร้ังแรกดว้ย USB 
ขอ้ความส�าหรับเลือกการตั้งค่าการเช่ือมต่อจะปรากฏข้ึน

กรุณาแตะการตั้งค่าการเช่ือมต่อท่ีตอ้งการ

เปิดใช้งำนในคร้ังนี้ Apple CarPlay หรือ Android Auto จะ
สำมำรถใชง้ำนไดเ้พียงคร้ังเดียว 
คร้ังต่อไปเม่ือเช่ือมต่อสมำร์ทโฟนของ
คุณ ขอ้ควำมจะปรำกฏข้ึนเพื่อเตือนใหผู้ ้
ใชเ้ลือกกำรตั้งค่ำ

เปิดใช้งำนเสมอ Apple CarPlay หรือ Android Auto จะ
สำมำรถใชง้ำนไดทุ้กคร้ัง 
คร้ังต่อไปเม่ือเช่ือมต่อสมำร์ทโฟนของ
คุณ จะสำมำรถใชง้ำนไดโ้ดยไม่ตอ้ง
เลือกกำรตั้งค่ำอีก ขอ้ควำมเตือนใหผู้ใ้ช้
เลือกกำรตั้งค่ำจะไม่ปรำกฏข้ึน

ยกเลกิ จะไม่ใชง้ำน Apple CarPlay และ 
Android Auto

• ขอ้ความน้ีจะปรากฏเช่นกนัเม่ือเลือก [เปิดใชง้าน
ในคร้ังน้ี] ในการเช่ือมต่อคร้ังก่อน

• การตั้งค่าสามารถเปล่ียนไดจ้าก “การเปิดใชง้าน/
การปิดใชง้านอุปกรณ์” (หนา้ 132)

• หากคุณเลือก [ยกเลิก] จะมีตวัเลือกใหคุ้ณระบุวา่
จะไม่ใชง้านเพียงคร้ังเดียวหรือจะไม่ใชง้านอีกใน
อนาคต

• ไม่วา่จะเลือกการตั้งค่าการเช่ือมต่อแบบใด ขอ้มูล
ของสมาร์ทโฟนท่ีเช่ือมต่อจะถูกลงทะเบียนไวใ้น
รายการอุปกรณ์
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กำรใช้	Apple	CarPlay
สามารถใชง้าน Apple CarPlay ไดโ้ดยเช่ือมต่อ iPhone 
ท่ีรองรับ Apple CarPlay เขา้กบัผลิตภณัฑด์ว้ยสาย 
USB

• แมว้า่เราก�าลงัขยายพื้นท่ีใหบ้ริการ แต่บริการ 
Apple CarPlay อาจใชไ้ม่ไดใ้นบางพ้ืนท่ี กรุณา
ตรวจสอบจากเวบ็ไซตท่ี์ใหไ้วด้า้นล่างส�าหรับ
ขอ้มูลพื้นท่ีใหบ้ริการล่าสุด 
https://www.apple.com/ios/feature-
availability/#applecarplay-applecarplay

• กรุณาไปยงัเวบ็ไซตท์างการของ Apple CarPlay 
เพื่อดูขอ้มูล Apple CarPlay และแอปพลิเคชนัท่ีใช้
งานได้

• ส�าหรับการใช ้Apple CarPlay จ�าเป็นตอ้งใช ้
iPhone 5 ข้ึนไป

• ใน “การเปิดใชง้าน/การปิดใชง้านอุปกรณ์” (หนา้ 
132) จะตอ้งตั้ง [เปิดใชง้าน] ไวล่้วงหนา้ 

 (หากเลือก [เปิดใชง้านเสมอ] ในการตั้งค่าการเช่ือม
ต่ออุปกรณ์ (หนา้ 20) เม่ือเช่ือมต่ออุปกรณ์เขา้กบั
ผลิตภณัฑเ์ป็นคร้ังแรก การตั้งค่าอุปกรณ์จะเป็น 
[เปิดใชง้าน])

• จะไม่สามารถใช ้Apple CarPlay ไดเ้ม่ือการตั้งค่า
อุปกรณ์ใน “การเปิดใชง้าน/การปิดใชง้านอุปกรณ์” 
(หนา้ 132) เป็น [เปิดใชง้าน] แต่การตั้งค่า iPhone 
ไม่อนุญาตใหใ้ชง้าน กรุณาเปิดใชง้านการตั้งค่า 
iPhone เพื่อใช ้Apple CarPlay

• ปลดลอ็ก iPhone ของคุณเพื่อใช ้Apple CarPlay

• หากอุปกรณ์ท่ีรองรับ Apple CarPlay เช่ือมต่อกบั 
ผลิตภณัฑโ์ดยท่ีเช่ือมต่อกบั Android Auto ไปแลว้ 
จะด�าเนินการตรวจสอบ iPod แต่ไม่สามารถใช ้
Apple CarPlay ได้

• หากเช่ือมต่อ iPhone ท่ีรองรับ Apple CarPlay สอง
เคร่ือง จะไม่สามารถใช ้Apple CarPlay บนเคร่ืองท่ี
เช่ือมต่อทีหลงัได้

• Apple CarPlay เป็นแอปพลิเคชนัของ Apple Inc. 
และฟังกช์นัต่างๆ อาจเปล่ียนแปลงหรือเลิกให้
บริการโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

กำรแสดงหน้ำจอ	Apple	CarPlay

1 กดปุ่ม	 HOME
แสดงเมนู HOME

2 แตะ Apple CarPlay

	 ▼
แสดงหนา้จอ HOME ของ Apple CarPlay

หน้ำจอ	HOME
รูปแบบการแสดงหนา้จอจะเปล่ียนไปตามต�าแหน่งของ
รถท่ีใช้

2)

1)

(1) แตะเพื่อเปิดแอปพลิเคชนั
(2) แตะเพื่อแสดงเมนู HOME
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ใช้กำรควบคุม	Apple	CarPlay	ด้วยเสียง	
(Siri)

กำรเปิด	Siri

1 กด		 	ค้ำงไว้	(หน้ำ	14)	บนหน้ำจอ	
HOME	ของ	Apple	CarPlay
Siri เร่ิมท�างาน

2 พูด

• สามารถเปิด Siri ไดโ้ดยกดปุ่ม  คา้งไวบ้น
สวติชค์วบคุมท่ีพวงมาลยั

กำรปิด	Siri

1 แตะ	
	 ▼
ปิด Siri และแสดงหนา้จอ HOME ของ Apple CarPlay

กำรปิด	Apple	CarPlay

เม่ือถอด iPhone ออกจากผลิตภณัฑ ์Apple CarPlay จะถูก
ปลดการเช่ือมต่อและปิดได ้ 
เน่ืองจากบางฟังกช์นัของผลิตภณัฑจ์ะถูกจ�ากดัขณะใช้
งาน Apple CarPlay ดงันั้นควรดูใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ด Apple 
CarPlay เม่ือไม่ไดใ้ชง้าน
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กำรใช้	Android	AutoTM	

สามารถใชง้าน Android Auto ไดเ้ม่ือเช่ือมต่อสมาร์ท
โฟนท่ีรองรับ Android Auto เขา้กบัผลิตภณัฑด์ว้ย
สาย USB

• แมว้า่เราก�าลงัขยายพื้นท่ีใหบ้ริการ แต่บริการ 
Android Auto อาจใชไ้ม่ไดใ้นบางพ้ืนท่ี กรุณา
ตรวจสอบจากเวบ็ไซตท่ี์ใหไ้วด้า้นล่างส�าหรับ
ขอ้มูลพื้นท่ีใหบ้ริการล่าสุด 
https://www.android.com/auto/

• ตอ้งดาวนโ์หลดแอป Android Auto ไวใ้นสมาร์ท
โฟนล่วงหนา้

• กรุณาไปยงัเวบ็ไซตท์างการของ Android Auto เพื่อ
ดูขอ้มูล Android Auto และแอปพลิเคชนัท่ีใชง้านได้

• ส�าหรับการใช ้Android Auto จ�าเป็นตอ้งมีสมาร์ท
โฟน Android ท่ีมีเวอร์ชนั Android 5.0 ข้ึนไป

• เม่ือก�าหนดค่าเร่ิมตน้ของสมาร์ทโฟน Android 
จ�าเป็นตอ้งยอมรับเน้ือหาท่ีแสดงบนสมาร์ทโฟน 
การท�างานน้ีตอ้งด�าเนินการขณะท่ีรถหยดุ

• ใน “การเปิดใชง้าน/การปิดใชง้านอุปกรณ์” (หนา้ 
132) จะตอ้งตั้ง [เปิดใชง้าน] ไวล่้วงหนา้ 

 (หากเลือก [เปิดใชง้านเสมอ] ในการตั้งค่าการเช่ือม
ต่ออุปกรณ์ (หนา้ 20) เม่ือเช่ือมต่ออุปกรณ์เขา้กบั
ผลิตภณัฑเ์ป็นคร้ังแรก การตั้งค่าอุปกรณ์จะเป็น 
[เปิดใชง้าน])

• หากอุปกรณ์ท่ีรองรับ Android Auto เช่ือมต่อกบั
ผลิตภณัฑข์ณะท่ีผลิตภณัฑเ์ช่ือมต่อกบั Apple 
CarPlay ไปแลว้ จะไม่สามารถใช ้Android Auto ได้

• หากเช่ือมต่อสมาร์ทโฟนท่ีรองรับ Android Auto 
สองเคร่ือง จะไม่สามารถใช ้Android Auto บน
เคร่ืองท่ีเช่ือมต่อทีหลงัได้

• Android Auto เป็นแอปพลิเคชนัของ Google และ
ฟังกช์นัต่างๆ อาจเปล่ียนแปลงหรือเลิกใหบ้ริการ
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

กำรแสดงหน้ำจอ	Android	Auto

1 กดปุ่ม	 HOME
แสดงเมนู HOME

2 แตะ Android Auto

	 ▼
แสดงหนา้จอ HOME ของ Android Auto

หน้ำจอ	HOME
รูปแบบการแสดงหนา้จอจะเปล่ียนไปตามต�าแหน่งของ
รถท่ีใช้

4)
5)

3)

1)

2)

(1) แตะเพื่อเปิดแอปพลิเคชนั
(2) แตะเพื่อแสดงเมนู HOME
(3) แตะเพื่อเร่ิมการควบคุมดว้ยเสียง
(4) แตะเพื่อแสดงหนา้จอ HOME ของ Android Auto
(5) แตะเพื่อตรวจเช็คขอ้ความใหม่
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ใช้กำรควบคุม	Android	Auto	ด้วยเสียง

เปิดกำรควบคุมด้วยเสียง

1 แตะ	 	บนหน้ำจอ	HOME	ของ	
Android	Auto
การควบคุมดว้ยเสียงจะเปิด

2 พูด

• สามารถเปิดการควบคุมดว้ยเสียงไดโ้ดยกดปุ่ม 
 บนสวติชค์วบคุมท่ีพวงมาลยัคา้งไว้

ปิดกำรควบคุมด้วยเสียง

1 แตะหน้ำจอ
	 ▼
ปิดการควบคุมดว้ยเสียง

กำรปิด	Android	Auto

สามารถปลดการเช่ือมต่อและปิด Android Auto ได้
โดยปลดการเช่ือมต่อสมาร์ทโฟน Android ออกจาก
ผลิตภณัฑ ์
เน่ืองจากบางฟังกช์นัของผลิตภณัฑจ์ะถูกจ�ากดัขณะ
ใชง้าน Android Auto ดงันั้นควรดูใหแ้น่ใจวา่ไดปิ้ด 
Android Auto เม่ือไม่ไดใ้ชง้าน
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โทรศัพท์มือถือ

กำรใช้โทรศัพท์มือถือ
การเช่ือมต่อโทรศพัทมื์อถือเขา้กบัผลิตภณัฑด์ว้ย 
Bluetooth ท�าใหส้ามารถใชร้ะบบโทรศพัทแ์ฮนดฟ์รี
ได้

• คนขบัไม่ควรถือโทรศพัทมื์อถือไวใ้นมือขณะขบัข่ี
• กรุณาอยา่ท้ิงโทรศพัทมื์อถือไวใ้นรถ หากโทรศพัท์

มือถือหล่นลงบนพื้นเม่ือหยดุรถหรือเล้ียวรถ 
โทรศพัทมื์อถืออาจติดอยูใ่ตแ้ป้นเบรกและเป็น
อุปสรรคต่อการขบัข่ีหรือท�าใหเ้กิดอุบติัเหตุได้

• กรุณาหยดุรถในท่ีปลอดภยัก่อน แลว้จึงใชง้าน
ผลิตภณัฑ์

เช่ือมต่อโทรศัพท์มือถือ

ผลิตภณัฑน้ี์เช่ือมต่อกบัโทรศพัทมื์อถือโดยใชฟั้งกช์นั 
Bluetooth
ส�าหรับรายละเอียดในการเช่ือมต่อ ใหอ่้าน “การตั้งค่า 
Bluetooth” (หนา้ 130)
วธีิการท�างานต่อไปน้ีใชใ้นกรณีท่ีเช่ือมต่อเรียบร้อยแลว้
หากตอ้งการใชร้ายช่ือติดต่อและประวติัการโทร การตั้ง
ค่า “การซิงคร์ายช่ือติดต่อและประวติัการโทร” (หนา้ 
131) จะตอ้งเปิด “ON”

• โทรศพัทมื์อถือจ�าเป็นตอ้งเช่ือมต่อ Bluetooth ได้
• ยกเลิกฟังกช์นัเช่น “ลอ็กการโทร” ของโทรศพัท ์

มือถือและเช่ือมต่อขณะอยูใ่นหนา้จอเตรียมพร้อม
• ระบบโทรศพัทแ์ฮนดฟ์รีจะไม่สามารถใชก้บัแอป

โทรดว้ยเสียงบนโทรศพัทมื์อถือได้
• อุปกรณ์บางอยา่งอาจเช่ือมต่อไม่ได้
• ส�าหรับรายละเอียดวธีิการใชง้านโทรศพัทมื์อถือ 

กรุณาอ่านคู่มือส�าหรับผูใ้ชข้องโทรศพัทมื์อถือ
• การถ่ายโอนขอ้มูลธรรมดาอาจท�าไม่ไดใ้น

โทรศพัทมื์อถือบางประเภท

กำรแสดงรำยช่ือตดิต่อ

แสดงรายช่ือติดต่อท่ีซิงคก์บัผลิตภณัฑจ์ากโทรศพัท ์
มือถือ
เพื่อใหส้ามารถแสดงรายช่ือติดต่อได ้การตั้งค่า “การซิงค์
รายช่ือติดต่อและประวติัการโทร” (หนา้ 131) จะตอ้ง
เปิด “ON”

1 กดปุ่ม	 โทรศพัท์
แสดงหนา้จอฟังกช์นัโทรศพัท์

2 แตะ	
	 ▼

หนา้จอรายช่ือติดต่อปรากฏข้ึน

• รายช่ือติดต่อจะปรากฏกต่็อเม่ือโทรศพัทเ์ช่ือมต่อ
กบัผลิตภณัฑเ์ท่านั้น

• สามารถแสดงรายช่ือติดต่อไดถึ้ง 1000 รายการ
• เม่ือตอ้งการโหลดรายการทั้งหมด โทรศพัทมื์อถือ

ของคุณตอ้งรองรับ PBAP (Phone Book Access 
Profiles)

• การลงทะเบียน แกไ้ข และลบหมายเลขติดต่อ
สามารถด�าเนินการไดโ้ดยใชผ้ลิตภณัฑ์

• ในกล่องใส่ขอ้ความ ใหใ้ส่ส่ิงท่ีตอ้งการคน้หาและ
แตะ [คน้หา] เพ่ือคน้หาจากรายช่ือติดต่อ

SDA2_Thai.indb   25 14-Oct-20   16:41:15



26   �า�ใช้โ��ศั��์�ือถอื

กำรลงทะเบียนรำยกำรโปรด

สามารถลงทะเบียนหมายเลขโทรศพัทท่ี์ใชเ้ป็นประจ�าได้
จากรายช่ือติดต่อและประวติัการโทร
หากตอ้งการใชร้ายช่ือติดต่อและประวติัการโทร การตั้ง
ค่า “การซิงคร์ายช่ือติดต่อและประวติัการโทร” (หนา้ 
131) จะตอ้งเปิด “ON”

• สามารถลงทะเบียนในรายการโปรดไดถึ้ง  
20 รายการ

กำรแสดงหน้ำจอรำยกำรโปรด

1 กดปุ่ม	 โทรศพัท์

2 แตะ	
	 ▼

หนา้จอรายการโปรดปรากฏข้ึน

กำรลงทะเบียนจำกรำยช่ือตดิต่อ

1 แสดงหน้ำจอรำยกำรโปรด
→ “การแสดงหนา้จอรายการโปรด” (หนา้ 26)

2 แตะ +	เพิม่ในรำยกำรโปรด

3 แตะ รำยช่ือตดิต่อ

4 แตะ	“หมำยเลขโทรศัพท์”	ทีจ่ะลง
ทะเบียน

5 แก้ไขช่ือและแตะ ตกลง

6 แตะ ตกลง
	 ▼
การลงทะเบียนเสร็จส้ิน

• สามารถแกไ้ขช่ือท่ีลงทะเบียนไวใ้นรายการโปรด 
แตะ  บนหนา้จอรายการโปรด จากนั้นแตะ
รายการโปรดท่ีตอ้งการแกไ้ข

กำรลงทะเบียนจำกประวตักิำรโทร

1 แสดงหน้ำจอรำยกำรโปรด
→ “การแสดงหนา้จอรายการโปรด” (หนา้ 26)

2 แตะ +	เพิม่ในรำยกำรโปรด

3 แตะ สำยทีไ่ม่ได้รับ/โทรเข้ำ/โทรออก

4 แตะ	“หมำยเลขโทรศัพท์”	ทีจ่ะลง
ทะเบียน

5 แก้ไขช่ือและแตะ ตกลง
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6 แตะ ตกลง
	 ▼
การลงทะเบียนเสร็จส้ิน

• สามารถแกไ้ขช่ือท่ีลงทะเบียนไวใ้นรายการโปรด 
แตะ  บนหนา้จอรายการโปรด จากนั้นแตะ
รายการโปรดท่ีตอ้งการแกไ้ข

กำรลบจำกรำยกำรโปรด

ลบหมำยเลขโทรศัพท์ทีล่งทะเบียนไว้ใน

รำยกำรโปรด

1 แสดงหน้ำจอรำยกำรโปรด
→ “การแสดงหนา้จอรายการโปรด” (หนา้ 26)

2 แตะ	

3 แตะ	

4 แตะ ตกลง

5 แตะ ตกลง
	 ▼
หมายเลขโทรศพัทท่ี์ลงทะเบียนไวใ้นรายการโปรดถูก
ลบแลว้

กำรลงทะเบียนแทก็เสียง

ลงทะเบียนแทก็เสียงเพื่อโทรดว้ยการรู้จ�าเสียง
ฟังกช์นัแทก็เสียงจะไม่สามารถใชง้านไดห้ากเปล่ียน
ภาษา (หนา้ 133) เป็นอารบิกหรืออินโดนีเซีย

• สามารถลงทะเบียนแทก็เสียงไดถึ้ง 32 รายการ

1 แสดงหน้ำจอรำยกำรโปรด
→ “การแสดงหนา้จอรายการโปรด” (หนา้ 26)

2 แตะ	

3 แตะ	
แสดงหนา้จอการลงทะเบียนแทก็เสียง

4 แตะ บันทกึ 	และพูดค�ำทีจ่ะลงทะเบียน

	 ▼
เม่ือระบบรับรู้ค�าท่ีจะลงทะเบียนแลว้ ขอ้ความจะปรากฏ
ข้ึน แตะ [ใช่] จากนั้นแตะ [ตกลง] เพ่ือลงทะเบียนแทก็
เสียง

• ส้ินสุดการลงทะเบียนแทก็เสียงโดยแตะ [หยดุ]

กำรตรวจสอบแทก็เสียง

1 ด�ำเนินกำรให้เสร็จส้ินจนถงึขั้นตอนที	่3	
ของ	“กำรลงทะเบียนแทก็เสียง”	(หน้ำ	
27)

2 แตะ เล่น

ตรวจสอบเน้ือหาเสียงท่ีลงทะเบียนไว้

3 แตะ หยุด

• แตะ [ลบ] เพ่ือลบเน้ือหาเสียงท่ีลงทะเบียนไว้
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กำรโทรออก

มีหลายวธีิท่ีจะโทรศพัทไ์ด้
หากตอ้งการใชร้ายช่ือติดต่อและประวติัการโทร การตั้ง
ค่า “การซิงคร์ายช่ือติดต่อและประวติัการโทร”  
(หนา้ 131) จะตอ้งเปิด “ON”

• หลีกเล่ียงการโทรศพัทข์ณะขบัรถใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ี
จะท�าได ้ใหห้ยดุรถในท่ีปลอดภยัเสียก่อน

• โทรศพัทมื์อถือบางเคร่ืองหา้มโทรไปหมายเลขเดิม
ซ�้ าเกิน 4 คร้ังภายใน 3 นาที

กำรโทรโดยใส่หมำยเลขโทรศัพท์

1 กดปุ่ม	 โทรศพัท์

แสดงหนา้จอฟังกช์นัโทรศพัท์

2 แตะ	
แสดงหนา้จอการโทรออก

3 ใส่	“หมำยเลขโทรศัพท์”

• หากตอ้งการแกไ้ข ใหแ้ตะ  เพื่อลบตวัอกัษร 
ทีละตวั

• กด  (หนา้ 14) คา้งส�าหรับ “P” (หยดุชัว่คราว) 
และกด [0] คา้งเพื่ออินพตุ “+”

4 แตะ	

	 ▼
เร่ิมโทรศพัทไ์ปยงัหมายเลขท่ีใส่ไว้

กำรโทรจำกประวตักิำรโทร

1 กดปุ่ม	 โทรศพัท์

แสดงหนา้จอฟังกช์นัโทรศพัท์

2 แตะ	
หนา้จอประวติัการโทรจะปรากฏข้ึน

3 แตะรำยช่ือตดิต่อเพ่ือโทร

	 ▼
เร่ิมโทรศพัทไ์ปยงัหมายเลขท่ีเลือกไว้

กำรโทรจำกสมุดโทรศัพท์

1 กำรแสดงรำยช่ือตดิต่อ
→ “การแสดงรายช่ือติดต่อ” (หนา้ 25)

2 แตะรำยช่ือตดิต่อเพ่ือโทร

	 ▼
เร่ิมโทรศพัทไ์ปยงัหมายเลขท่ีเลือกไว้

• เม่ือมีรายช่ือติดต่อจ�านวนมาก ใหใ้ชฟั้งกช์นัคน้หา
เพื่อคน้หารายช่ือติดต่อท่ีตอ้งการ  

ใส่ตวัอกัษรท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อกัษรตวัแรกของราย
ช่ือติดต่อท่ีตอ้งการคน้หา แลว้แตะ [คน้หา]
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กำรใช้กำรรู้จ�ำเสียงเพ่ือโทรศัพท์

1 กดปุ่ม	 	ทีพ่วงมำลยัและพูด	“แทก็
เสียง”	เม่ือได้ยนิเสียงบี๊ป

	 ▼
ระบบจะเช่ือมต่อสายไปยงัหมายเลขโทรศพัทข์องแทก็
เสียงท่ีคุณพดู

• ดู “การควบคุมดว้ยเสียง” (หนา้ 139) ส�าหรับขอ้มูล
เพิ่มเติม

• ตอ้งมีการลงทะเบียนแทก็เสียงไวอ้ยา่งนอ้ยหน่ึง
รายการ → “การลงทะเบียนแทก็เสียง” (หนา้ 27)

สำยเรียกเข้ำ

เสียงสายเรียกเขา้จะดงัและหนา้จอสายเรียกเขา้ปรากฏข้ึน

• หนา้จอสายเรียกเขา้จะไม่ปรากฏหากแอปพลิเคชนั
ไม่รองรับ

กำรรับสำย

1 แตะ	
	 ▼

สามารถพดูกบัสายท่ีเขา้มา

• การแตะ  จะช่วยใหแ้น่ใจวา่เสียงรถจะไม่ดงั
ไปถึงคนท่ีอยูป่ลายสายอีกดา้น

• แตะ  เพื่อพดูกบัโทรศพัทมื์อถือท่ีเช่ือมต่อผา่น 
Bluetooth โดยตรง

กำรพกัสำย
คุณสามารถรับสายอ่ืนขณะท่ีก�าลงัพดูสายอยู่
บางคร้ังคุณอาจจ�าเป็นตอ้งสมคัรบริการพกัสายแยกต่าง
หาก

1 แตะ	 	เพ่ือรับสำยอ่ืนขณะทีคุ่ณ
ก�ำลงัโทรศัพท์สำยหน่ึงอยู่

สายแรกจะถูกพกัไวแ้ละคุณสามารถรับสายใหม่ได้

2 แตะ	
	 ▼

วางสายปัจจุบนัและยอ้นกลบัไปยงัสายแรก

กำรวำงสำย

1 แตะ	
	 ▼
วางสายท่ีเรียกเขา้มา
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AV
ต่อไปน้ีเป็นค�าอธิบายการท�างานฟังกช์นัเคร่ืองเสียง

ฟังก์ชันเคร่ืองเสียง

กำรใช้งำนพืน้ฐำน

• ช่ืออลับั้ม ช่ือเพลง ฯลฯ ในขอ้มูลช่ือเพลงในภาพ
ประกอบท่ีใชใ้นฟังกช์นัเคร่ืองเสียงและฟังกช์นั
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในคู่มือน้ี จดัเตรียมเพื่อการอธิบาย
เท่านั้น ไม่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลช่ือเพลงจริง

เปิด/ปิดเคร่ืองเสียง	ON/OFF

สามารถเปิด/ปิดฟังกช์นัเคร่ืองเสียง ON/OFF

• กดปุ่ม [MODE], ปุ่ม [SOURCE] หรือปุ่ม [♪] บน
พวงมาลยัคา้งไวเ้พื่อเปิด/ปิดฟังกช์นัเคร่ืองเสียง 
ON/OFF

1 กดปุ่ม	 	หรือปุ่ม	 VOL /

	 ▼
ปิดฟังกช์นัเคร่ืองเสียง OFF

2 กดปุ่ม	 	หรือปุ่ม	 VOL /
	 ▼
ฟังกช์นัเคร่ืองเสียงเปิด ON

แบบท่ี 1

แบบท่ี 1
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เครื่องเสียง

ไฟล์เพลง
ผลิตภณัฑน้ี์สามารถเล่นไฟลเ์พลงประเภทต่อไปน้ีท่ี
บนัทึกไวใ้นหน่วยความจ�า USB:

• MP3
• WMA
• AAC
• WAV
• FLAC
มีขอ้จ�ากดัเก่ียวกบัไฟลแ์ละส่ือท่ีสามารถใชไ้ด ้ดงันั้น
ก่อนจะบนัทึก (คดัลอก) ไฟลเ์พลงประเภทต่างๆ ดงัท่ี
กล่าวมาแลว้ลงในส่ือ กรุณาอ่านหวัขอ้ “ไฟลเ์พลง” โดย
ละเอียด  
ตอ้งแน่ใจวา่ไดอ่้านคู่มือส�าหรับผูใ้ชข้องซอฟตแ์วร์
ส�าหรับบนัทึกเพื่อใหใ้ชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ระบบสามารถแสดงขอ้มูลภาพ เช่น ช่ืออลับั้ม ช่ือเพลง 
และภาพหนา้ปกท่ีใส่ไวใ้นไฟลเ์พลง

• กรุณาหลีกเล่ียงการกระท�าท่ีผดิกฎหมาย เช่น การ
แจกจ่ายหรืออปัโหลดไฟลท่ี์เขียน (คดัลอก) จาก 
CD เพลงไปยงัอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ ไม่วา่เพลง
นั้นจะฟรีหรือซ้ือมา

• กรุณาอยา่เติมนามสกลุไฟล ์(เช่น “.mp3”) ท่ีไม่เขา้
กบัประเภทของไฟล ์เป็นไปไดว้า่การรับรู้จะผดิ
พลาดเม่ือเล่นส่ือท่ีมีไฟลล์กัษณะดงักล่าว ส่งผลให้
เกิดเสียงรบกวน ซ่ึงอาจท�าใหล้ �าโพงเสียหายหรือ
เกิดอุบติัเหตุอ่ืนๆ

• ไฟลเ์พลงบางไฟลอ์าจเล่นไดไ้ม่ถูกตอ้ง
• ไฟลอ์าจไม่มีนามสกลุ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบ 

ปฏิบติัการของคอมพิวเตอร์ เวอร์ชนั ซอฟตแ์วร์ 
และการตั้งค่า ในกรณีน้ี ใหบ้นัทึก (คดัลอก) ไฟล์
ไปยงัส่ือหลงัจากเพิ่มนามสกลุ (“.mp3” ฯลฯ)  
เขา้กบัช่ือไฟล์

• ระบบอาจไม่รับรู้วา่ไฟลท่ี์ซ่อนไวห้รือไฟลใ์น
โฟลเดอร์ท่ีซ่อนไวเ้ป็นไฟลเ์พลง

• ไฟลท่ี์มีขนาดเกิน 2 GB และ 4 GB จะไม่สามารถ
เล่นไดห้ากฟอร์แมตหน่วยความจ�า USB คือ 
FAT16 และ FAT32 ตามล�าดบั

• สามารถเล่นส่ือท่ีมีไฟลเ์พลงหลายฟอร์แมตรวมกนั
ได้
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โครงสร้ำงโฟลเดอร์

สามารถรับรู้โฟลเดอร์ไดถึ้งแปดระดบั  
จดัการเพลงไดโ้ดยสร้างระดบัตามล�าดบัดงัน้ี: 
ประเภท → ศิลปิน → อลับั้ม → แทร็ค (ประเภทไฟลเ์สียงท่ีสามารถเล่นได)้

♪

♪

♪

♪

รำยกำร ค�ำอธิบำย

จ�ำนวนระดบัโฟลเดอร์สูงสุด 8 ระดบั (หำกถือวำ่โฟลเดอร์ตน้ทำงเป็นระดบั 1)

จ�ำนวนไฟล์สูงสุด*1 6000 ไฟล ์(รวมไฟลท์ั้งหมดในโฟลเดอร์ส่ือ โดยไม่รวมไฟลท่ี์เล่นไม่ได)้

ฟอร์แมตของหน่วยควำมจ�ำ	USB	ทีอ่่ำนได้ FAT16 และ FAT32 รองรับพำร์ติชัน่เดียวเท่ำนั้น

*1) ไม่รวมถึงไฟลท่ี์เล่นไม่ได ้อยำ่งไรกต็ำม ถำ้มีหลำยเพลงจดัเกบ็ไวใ้นโฟลเดอร์เดียวกนั ระบบอำจไม่รับรู้เพลง แมว้ำ่จ�ำนวนเพลงจะต�่ำกวำ่ขีดจ�ำกดัสูงสุด ในกรณีเช่นน้ี ใหแ้บ่งเกบ็หลำยๆ โฟลเดอร์

• การแสดงล�าดบัโฟลเดอร์และไฟลเ์พลงท่ีปรากฏบนผลิตภณัฑน้ี์อาจแตกต่างจากล�าดบัท่ีปรากฏในคอมพิวเตอร์

โฟลเดอร์ตน้ทาง
โฟลเดอร์

ไฟลเ์พลง

ระดบั 1 ระดบั 3ระดบั 2 ระดบั 4 ระดบั 5
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เครื่องเสียง
MP3	คืออะไร

MP3 ยอ่มาจาก “MPEG-1Audio Layer 3” MPEG ยอ่มาจาก “Moving Picture Experts Group” และเป็นมาตรฐานการบีบอดัสญัญาณวดีิโอท่ีใชใ้นวดีิโอซีดี ฯลฯ
MP3 เป็นวธีิบีบอดัไฟลเ์สียงวธีิหน่ึงในมาตรฐานสญัญาณเสียง MPEG และลดคุณภาพเสียงท่ีอยูน่อกเหนือความสามารถในการไดย้นิของมนุษยแ์ละเสียงท่ีถูกกลบโดยเสียงท่ีดงักวา่ 
จึงท�าใหไ้ดส้ญัญาณคุณภาพสูงโดยท่ีมีขนาดขอ้มูลเลก็ลง
เน่ืองจากวธีิน้ีท�าใหเ้พลงใน CD ถูกบีบอดัลงเหลือประมาณ 1/10 ของขนาดขอ้มูลดั้งเดิมโดยไม่สูญเสียส่วนท่ีรับรู้ได ้ท�าใหส้ามารถบนัทึกเพลงจาก CD ประมาณ 10 แผน่ลงในแผน่ 
CD-R/RW แผน่เดียว

• ไฟล ์MP3 ท่ีสร้างข้ึนโดยใชม้าตรฐานแตกต่างจากท่ีใหไ้วด้า้นล่างอาจเล่นไดไ้ม่ถูกตอ้ง หรือช่ือไฟล/์โฟลเดอร์อาจแสดงไดไ้ม่ถูกตอ้ง

มำตรฐำนส�ำหรับไฟล์	MP3	ทีส่ำมำรถเล่นได้
ขอ้ก�าหนดส�าหรับไฟล ์MP3 ท่ีสามารถเล่นไดมี้ดงัต่อไปน้ี

รำยกำร รำยละเอยีด

ขอ้มูลจ�ำเพำะ MPEG-1 AUDIO LAYER3

MPEG-2 AUDIO LAYER3

MPEG-2.5 AUDIO LAYER3

ควำมถ่ีในกำรสุ่ม [kHz] MPEG-1:8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48

MPEG-2:8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48

MPEG-2.5:8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48

บิตเรต [kbps] MPEG-1:8 ถึง 448

MPEG-2:8 ถึง 448

MPEG-2.5:8 ถึง 448

VBR (บิตเรตแบบผนัแปร) รองรับ

โหมดช่องสญัญำณ สเตอริโอ/จอยทส์เตอริโอ/ดูอลัแชนแนล/โมนอรอล

นำมสกลุไฟล์ mp3

ขอ้มูล tag ท่ีรองรับ ID3 tag Ver. 1.0, Ver. 1.1, Ver. 2.3, Ver. 2.4 (ISO-8859-1, UTF-16 (Unicode)), 
ช่ือเพลง ช่ือศิลปิน ช่ืออลับั้ม
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WMA	คืออะไร

WMA ยอ่มาจาก Windows Media Audio เป็นรูปแบบการบีบอดัสญัญาณเสียงของ Microsoft ซ่ึงเป็นวธีิบีบอดัท่ีมีอตัราส่วนการบีบอดัสูงกวา่ MP3

• WMA รองรับระบบจดัการลิขสิทธ์ิดิจิทลั (DRM) เคร่ืองเสียงน้ีไม่สามารถเล่นไฟล ์WMA ท่ีมีการป้องกนัลิขสิทธ์ิดว้ยระบบน้ี
• ไฟล ์WMA ท่ีสร้างข้ึนโดยใชม้าตรฐานแตกต่างจากท่ีใหไ้วด้า้นล่างอาจเล่นไดไ้ม่ถูกตอ้ง หรือช่ือไฟล/์โฟลเดอร์อาจแสดงไดไ้ม่ถูกตอ้ง
• ไม่รองรับ “Lossless” audio codecs

มำตรฐำนส�ำหรับไฟล์	WMA	ทีส่ำมำรถเล่นได้
ขอ้ก�าหนดส�าหรับไฟล ์WMA ท่ีสามารถเล่นไดมี้ดงัต่อไปน้ี

รำยกำร รำยละเอยีด

ขอ้มูลจ�ำเพำะ Windows Media Audio Version 2 ถึง 10

ควำมถ่ีในกำรสุ่ม [kHz] 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48/64/88.2/96

บิตเรต [kbps] 1500 หรือต�่ำกวำ่

VBR (บิตเรตแบบผนัแปร) รองรับ

โหมดช่องสญัญำณ สเตอริโอ/โมนอรอล

นำมสกลุไฟล์ wma

ขอ้มูล tag ท่ีรองรับ WMA tag 
ช่ือเพลง ช่ือศิลปิน ช่ืออลับั้ม
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เครื่องเสียง
AAC	คืออะไร

AAC ยอ่มาจาก Advanced Audio Coding เป็นมาตรฐานการบีบอดัสญัญาณท่ีใชใ้น “MPEG-2” และ “MPEG-4” ฟังกช์นัน้ีสามารถบีบอดัขอ้มูลได ้1.4 เท่าของ MP3 โดยใหคุ้ณภาพ
เสียงท่ีเทียบเท่ากนั

• AAC รองรับระบบจดัการลิขสิทธ์ิดิจิทลั (DRM) ระบบเคร่ืองเสียงน้ีไม่สามารถเล่นไฟล ์AAC ท่ีมีลิขสิทธ์ิได้
• ไฟล ์AAC ท่ีสร้างข้ึนโดยใชม้าตรฐานแตกต่างจากท่ีใหไ้วด้า้นล่างและ/หรือไฟล ์AAC ฟอร์แมต ADIF อาจเล่นไดไ้ม่ถูกตอ้ง หรือช่ือไฟล/์โฟลเดอร์อาจแสดงไดไ้ม่ถูกตอ้ง

มำตรฐำนส�ำหรับไฟล์	AAC	ทีส่ำมำรถเล่นได้
ขอ้ก�าหนดส�าหรับไฟล ์AAC ท่ีสามารถเล่นไดมี้ดงัต่อไปน้ี

รำยกำร รำยละเอยีด

ขอ้มูลจ�ำเพำะ Advanced Audio Coding
MPEG4/AAC-LC
MPEG2/AAC-LC

ควำมถ่ีในกำรสุ่ม [kHz] 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48/64/88.2/96

บิตเรต [kbps] 8 ถึง 256

VBR (บิตเรตแบบผนัแปร) รองรับ

โหมดช่องสญัญำณ สเตอริโอ/โมนอรอล

นำมสกลุไฟล์ m4a, aac

ขอ้มูล tag ท่ีรองรับ AAC tag หรือ ID3 tag 
ช่ือเพลง ช่ือศิลปิน ช่ืออลับั้ม
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WAV	คืออะไร

WAV ยอ่มาจาก “RIFF wave form Audio Format” และใชม้ากท่ีสุดบน Windows ฟอร์แมตขอ้มูลเสียงน้ีพฒันาข้ึนโดย Microsoft และ IBM ปกติแลว้ไฟล ์WAV จะไม่ถูกบีบอดัและ
น่ีคือไฟล ์WAV ประเภทเดียวท่ีผลิตภณัฑน้ี์รองรับได้

• ไฟล ์WAV ท่ีสร้างข้ึนโดยใชม้าตรฐานแตกต่างจากท่ีใหไ้วด้า้นล่างอาจเล่นไดไ้ม่ถูกตอ้ง หรือช่ือไฟล/์โฟลเดอร์อาจแสดงไดไ้ม่ถูกตอ้ง

มำตรฐำนส�ำหรับไฟล์	WAV	ทีส่ำมำรถเล่นได้
ขอ้ก�าหนดส�าหรับไฟล ์WAV ท่ีสามารถเล่นไดมี้ดงัต่อไปน้ี

รำยกำร รำยละเอยีด

ขอ้มูลจ�ำเพำะ RIFF wave form Audio Format

ควำมถ่ีในกำรสุ่ม [kHz] 8/11.025/16/22.025/32/44.1

จ�ำนวนกำรแจงหน่วยบิต [bit] 16

บิตเรต [kbps] 128 ถึง 1411.2

โหมดช่องสญัญำณ สเตอริโอ/โมนอรอล

นำมสกลุไฟล์ wav
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เครื่องเสียง
เกีย่วกบั	FLAC

FLAC ยอ่มาจาก “Free Lossless Audio Codec” และเป็นฟอร์แมตขอ้มูลเสียงแบบเปิดฟรี ลกัษณะเด่นคือ แหล่งเสียงจะถูกบีบอดัขอ้มูลแบบไม่สูญเสีย ดงันั้นจึงมัน่ใจไดว้า่คุณภาพ
เสียงไม่ลดลง

• ไฟล ์FLAC ท่ีสร้างข้ึนโดยใชม้าตรฐานแตกต่างจากท่ีใหไ้วด้า้นล่างอาจเล่นไดไ้ม่ถูกตอ้ง หรือช่ือไฟล/์โฟลเดอร์อาจแสดงไดไ้ม่ถูกตอ้ง

มำตรฐำนส�ำหรับไฟล์	FLAC	ทีส่ำมำรถเล่นได้
ขอ้ก�าหนดส�าหรับไฟล ์FLAC ท่ีสามารถเล่นไดมี้ดงัต่อไปน้ี

รำยกำร รำยละเอยีด

ขอ้มูลจ�ำเพำะ FLAC 1.3.0

ควำมถ่ีในกำรสุ่ม [kHz] 8/11.025/12/16/22.05/32/44.1

กำรนบับิต [bit] 4 ถึง 24

โหมดช่องสญัญำณ สเตอริโอ/โมนอรอล/5.1ch down mix

นำมสกลุไฟล์ flac

ขอ้มูล tag ท่ีรองรับ ช่ือเพลง ช่ือศิลปิน ช่ืออลับั้ม ภำพหนำ้ปก ประเภท
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ไฟล์วดิโีอ

ประเภทไฟล์วดิโีอทีส่ำมำรถเล่นได้

ผลิตภณัฑน้ี์สามารถเล่นไฟลว์ดีิโอ MP4 และอ่ืนๆ ท่ี
บนัทึกไวใ้นหน่วยความจ�า USB
ส�าหรับรายละเอียด กรุณาอ่าน “ขอ้ก�าหนดส�าหรับไฟล์
วดีิโอท่ีสามารถเล่นได”้ (หนา้ 40)
มีขอ้จ�ากดัเก่ียวกบัไฟลแ์ละส่ือท่ีสามารถใชไ้ด ้ดงันั้น
ก่อนจะบนัทึก (คดัลอก) ไฟลว์ดีิโอลงในส่ือ กรุณาอ่าน
หวัขอ้ดา้นขวาโดยละเอียด

• กรุณาอยา่เติมนามสกลุไฟล ์(เช่น “.mp4”) ท่ีไม่เขา้
กบัประเภทของไฟล ์เป็นไปไดว้า่การรับรู้จะผดิ
พลาดเม่ือเล่นส่ือท่ีมีไฟลล์กัษณะดงักล่าว ส่งผลให้
เกิดเสียงรบกวน ซ่ึงอาจท�าใหล้ �าโพงเสียหายหรือ
เกิดอุบติัเหตุอ่ืนๆ

• ไฟลว์ดีิโอบางไฟลอ์าจเล่นไดไ้ม่ถูกตอ้ง
• ไฟลอ์าจไม่มีนามสกลุ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัระบบปฏิบติั

การของคอมพิวเตอร์ เวอร์ชนั ซอฟตแ์วร์ และการ
ตั้งค่า ในกรณีน้ี ใหบ้นัทึก (คดัลอก) ไฟลไ์ปยงัส่ือ
หลงัจากเพิ่มนามสกลุ (“.mp4” ฯลฯ) เขา้กบัช่ือ
ไฟล์

• ระบบอาจไม่รับรู้วา่ไฟลท่ี์ซ่อนไวห้รือไฟลใ์น
โฟลเดอร์ท่ีซ่อนไวเ้ป็นไฟลว์ดีิโอ

• ไฟลท่ี์มีขนาดเกิน 2 GB และ 4 GB จะไม่สามารถ
เล่นไดห้ากฟอร์แมตหน่วยความจ�า USB คือ 
FAT16 และ FAT32 ตามล�าดบั

• สามารถเล่นส่ือท่ีมีไฟลว์ดีิโอหลายๆ แบบได้
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เครื่องเสียง
โครงสร้ำงโฟลเดอร์

สามารถรับรู้โฟลเดอร์ไดถึ้งแปดระดบั  
จดัการวดีิโอไดโ้ดยสร้างระดบัตามล�าดบัดงัน้ี: 
ประเภท → วนัท่ีสร้าง → ช่ือ (ประเภทไฟลว์ดีิโอท่ีสามารถเล่นได)้

รำยกำร ค�ำอธิบำย

จ�ำนวนระดบัโฟลเดอร์สูงสุด 8 ระดบั (หำกถือวำ่โฟลเดอร์ตน้ทำงเป็นระดบั 1)

จ�ำนวนไฟล์สูงสุด*1 6000 ไฟล ์(รวมไฟลท์ั้งหมดในโฟลเดอร์ส่ือ โดยไม่รวมไฟลท่ี์เล่นไม่ได)้

ฟอร์แมตของหน่วยควำมจ�ำ	USB	ที่
อ่ำนได้

FAT16 และ FAT32 
รองรับพำร์ติชัน่เดียวเท่ำนั้น

*1) ไม่รวมถึงไฟลท่ี์เล่นไม่ได ้อยำ่งไรกต็ำม ถำ้มีหลำยวดีิโอจดัเกบ็ไวใ้นโฟลเดอร์เดียวกนั ระบบอำจไม่รับรู้วดีิโอ แมว้ำ่จ�ำนวนวดีิโอจะต�่ำกวำ่ขีดจ�ำกดัสูงสุด ในกรณีเช่นน้ี ใหแ้บ่งเกบ็หลำยๆ โฟลเดอร์

• การแสดงล�าดบัโฟลเดอร์และไฟลท่ี์ปรากฏบนผลิตภณัฑน้ี์อาจแตกต่างจากล�าดบัท่ีปรากฏในคอมพิวเตอร์

โฟลเดอร์ตน้ทาง
โฟลเดอร์

ไฟลว์ดีิโอ

ระดบั 1 ระดบั 3ระดบั 2 ระดบั 4 ระดบั 5
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40   ไฟล์วดิโีอ

ข้อก�ำหนดส�ำหรับไฟล์วดิโีอทีส่ำมำรถเล่นได้

ขอ้ก�าหนดส�าหรับไฟลว์ดีิโอท่ีสามารถเล่นไดมี้ดงัต่อไปน้ี

ฟอร์แมต นำมสกลุไฟล์ วดีิโอ เพลง

Codec Profile/level ควำมละเอียดสูงสุด บิตเรตสูงสุด อตัรำเฟรมสูงสุด Codec

MP4 mp4 H.264/
MPEG-4 AVC

Baseline Profile Level 3.1
Main Profile Level 3.1

High Profile/3.1

1920*1080 50Mbps 30fps MP3

AAC

Vorbis

PCM/ADPCMMPEG-4
(ISO/IEC 14496 Part.2)

Advanced Simple Profile/5 1920*1080 40Mbps 30fps

AVI 1.0/2.0

(ไม่รวม DivX)

avi H.264/
MPEG-4 AVC

Baseline Profile Level 3.1
Main Profile Level 3.1

High Profile/3.1

1920*1080 50Mbps 30fps MP3

AAC

WMA

 Vorbis

  PCM/ADPCM

MPEG-4
(ISO/IEC 14496 Part.2)

Advanced Simple Profile/5 1920*1080 40Mbps 30fps

MPEG2 Main Profile 1920*1080 50Mbps 30fps

MKV mkv H.264/
MPEG-4 AVC

Baseline Profile Level 3.1
Main Profile Level 3.1

High Profile/3.1

1920*1080 50Mbps 30fps MP3

AAC

WMA

Vorbis

FLAC

PCM/ADPCM

MPEG-4
(ISO/IEC 14496 Part.2)

Advanced Simple Profile/5 1920*1080 40Mbps 30fps

MPEG2 Main Profile 1920*1080 50Mbps 30fps

RealVideo Profile 8/9/10 1920*1080 40Mbps 30fps

FLV flv H.264/
MPEG-4 AVC

Baseline Profile Level 3.1
Main Profile Level 3.1

High Profile/3.1

1920*1080 50Mbps 30fps MP3

AAC

PCM/ADPCM

MPEG mpg

mpeg

H.264/
MPEG-4 AVC

Baseline Profile Level 3.1
Main Profile Level 3.1

High Profile/3.1

1920*1080 50Mbps 30fps MP3

AAC

PCM/ADPCM
MPEG2 Main Profile 1920*1080 50Mbps 30fps

RMVB rmvb

rm

RealVideo Profile 8/9/10 1920*1080 40Mbps 30fps AAC

RealAudio (cook mono/

stereo)

MOV mov H.264/
MPEG-4 AVC

Baseline Profile Level 3.1
Main Profile Level 3.1

High Profile/3.1

1920*1080 50Mbps 30fps

AAC

MPEG-4
(ISO/IEC 14496 Part.2)

Advanced Simple Profile/5 1920*1080 40Mbps 30fps
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ไฟล์วดิโีอ   41

A
V

ฟั
งก์ชัน

เครื่องเสียง

• ไฟลว์ดีิโอท่ีสร้างข้ึนโดยใชม้าตรฐานแตกต่างจากท่ีใหไ้วด้า้นบนอาจเล่นไดไ้ม่ถูกตอ้ง หรือช่ือไฟล/์โฟลเดอร์อาจแสดงไดไ้ม่ถูกตอ้ง
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42   การฟังวทิยุ

วทิยุ

กำรฟังวทิยุ
หวัขอ้น้ีอธิบายวธีิการฟังวทิย ุFM และ AM

• คล่ืนความถ่ีวทิยอุาจแตกต่างกนัตามภูมิภาค

1 แสดงเมนูมลัตมิเีดยี	(→	หน้ำ	19)

2 แตะ	 FM 	หรือ	 AM

3 แตะ	 	หรือ	 	เพ่ือเลือกสถำนี

	 ▼
เล่นสถานีตามคล่ืนความถ่ีท่ีเลือก

• หากผลิตภณัฑเ์ป็น แบบท่ี 2  ใหห้มุนปุ่ม [TUNE/
SOUND] เพ่ือปรับวทิย ุ→ “ผลิตภณัฑน้ี์” (หนา้ 
11)

• หากรถของคุณติดตั้งระบบน�าทาง ใหก้ดปุ่ม 
[NAV] เพ่ือแสดงหนา้จอการน�าทางขณะท่ีก�าลงัใช้
ฟังกช์นัเคร่ืองเสียง  

การกดปุ่ม [MEDIA] จะยอ้นกลบัไปแสดงหนา้จอ
เคร่ืองเสียง
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การฟังวทิย ุ  43

A
V

วทิ
ยุ

ข้อมูลทีป่รำกฏบนจอ

หน้ำจอแสดงข้อมูลกำรกระจำยเสียงวทิยุ

8)

6) 12)

3)

4)

5)
10)

11)

2)
1)

9)

7)

8)

6) 12)

3)

5)
11)

7)

1)	 ไฟแสดง 
แสดงไฟแสดงเม่ือกำรตรวจสอบ AF/TP Standby 
เป็น ON หรือไดรั้บสญัญำณสถำนี REG/RDS*1 
(หนำ้ 128) และก�ำลงัท�ำกำรสแกน (หนำ้ 44)

2)	 ช่ือสถำนี
แสดงช่ือของสถำนีท่ีเลือกไวใ้นปัจจุบนั

3)	 คล่ืนควำมถี่
แสดงคล่ืนควำมถ่ีท่ีเลือกไวใ้นปัจจุบนั

4)	 Radio	Text 
แสดงช่ือศิลปิน, ช่ือเพลง, ช่ืออลับั้ม และ Radio 
Text หำกขอ้ควำมยำวเกินหนำ้จอ “...” จะปรำกฏท่ี
ทำ้ยบรรทดั แตะขอ้ควำมเพื่อแสดงขอ้ควำมทั้งหมด

5)	 สแกน 	 
คน้หำสถำนีท่ีรับสญัญำณได ้→ “กำรเร่ิมสแกน” 
(หนำ้ 44)

6)	 	,	 	 
สำมำรถคน้หำสถำนีท่ีรับสญัญำณไดค้ร้ังละหน่ึง
สถำนี

7)	 แหล่งทีม่ำ 	 
แสดงเมนูมลัติมีเดีย (→ หนำ้ 19)

8)	 ปุ่มตั้งล่วงหน้ำ
ช่วยลงทะเบียนสถำนีโปรดของคุณ (→ หนำ้ 44)

9)	 PTY 
แสดง PTY (ประเภทโปรแกรม) ท่ีคุณก�ำลงัรับอยู่
ในปัจจุบนั

 แสดง “TRAFFIC INFO” เม่ือไดรั้บขอ้มูลกำร
จรำจร 
แสดง “ALARM!” เม่ือไดรั้บขอ้มูลเหตุฉุกเฉิน 
→ “ฟังขอ้มูลกำรจรำจร/ขอ้มูลเหตุฉุกเฉิน” (หนำ้ 
45)

10)	 	 
สบัเปล่ียนไปแสดง Radio Text

11)	 รำยกำรสถำนี 	 
แสดงรำยกำรสถำนีท่ีเลือกได ้ 
→ “คน้หำสถำนีกระจำยเสียงจำกรำยกำรสถำนี” 
(หนำ้ 45)

12)	 	,	 	 
ใชเ้ปล่ียนคล่ืนควำมถ่ี

*1) อุปกรณ์ตำมภูมิภำค
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44   การฟังวทิยุ

ค้นหำสถำนีกระจำยเสียงทีสั่ญญำณแรง

เป็นประโยชนใ์นการคน้หาสถานีกระจายเสียงท่ีคุณ
สามารถรับไดเ้ม่ือขบัข่ีไปในพื้นท่ีท่ีความยาวคล่ืนท่ีรับ
ไดน้ั้นแตกต่างจากปกติ เช่น เม่ือท่องเท่ียวไปในทอ้งท่ี
ใหม่

กำรเร่ิมค้นหำ
สามารถคน้หาสถานีท่ีรับสญัญาณไดค้ร้ังละหน่ึงสถานี

1 แตะ	 	หรือ	 	บนหน้ำจอแสดง
ข้อมูลกำรกระจำยเสียงวทิยุ

	 ▼
จะเล่นเม่ือพบสถานีท่ีรับสญัญาณไดแ้ลว้

• ขณะกด  หรือ  คา้งไว ้การคน้หาจะ
ด�าเนินต่อไปแมจ้ะพบสถานีท่ีสามารถรับไดแ้ลว้

กำรเร่ิมสแกน
คน้หาสถานีท่ีรับสญัญาณได้

1 แตะ	 สแกน 	บนหน้ำจอแสดงข้อมูล
กำรกระจำยเสียงวทิยุ

	 ▼

เม่ือรับสญัญาณจากสถานีได ้จะเล่นต่อไป 10 วนิาที จาก
นั้นเคร่ืองจึงจะคน้หาสถานีถดัไป

กำรยกเลกิสแกน

1 ระหว่ำงสแกน	แตะ	 สแกน 	อกีคร้ัง
	 ▼
การสแกนถูกยกเลิก

ลงทะเบียนสถำนีโปรดของคุณ

สามารถบนัทึกสถานีโปรดได ้12 สถานีใน FM และ  
6 สถานีใน AM

1 แตะ	 	หรือ	 	บนหน้ำจอแสดง
ข้อมูลกำรกระจำยเสียงวทิยุเพ่ือค้นหำ
สถำนีทีต้่องกำรลงทะเบียน

• หากผลิตภณัฑเ์ป็น Type 2  ใหห้มุนปุ่ม 
[TUNE/SOUND] เพ่ือคน้หาสถานีท่ีตอ้งการลง
ทะเบียน → “ผลิตภณัฑน้ี์” (หนา้ 11)

2 กดปุ่มตั้งล่วงหน้ำทีต้่องกำรค้ำงไว้จน
กระทัง่ได้ยนิเสียงบี๊ป
→ “วธีิการใชง้าน” (หนา้ 14)

	 ▼
สถานีจะลงทะเบียนในปุ่มตั้งล่วงหนา้ท่ีกดคา้งไว้
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การฟังวทิย ุ  45

A
V

วทิ
ยุ

ค้นหำสถำนีกระจำยเสียงจำกรำยกำรสถำนี

คน้หาสถานีกระจายเสียงและแสดงรายการสถานีท่ี
สามารถรับได้

1 แตะ	 รำยกำรสถำนี 	บนหน้ำจอแสดง
ข้อมูลกำรกระจำยเสียงวทิยุ
แสดงรายการสถานีท่ีสามารถรับได้

• รายการสถานี FM จะอปัเดตโดยอตัโนมติัก่อนจะ
แสดงข้ึน

2 แตะสถำนีทีต้่องกำรฟัง

	 ▼
เปล่ียนไปยงัสถานีนั้น

จ�ำกดัรำยกำรสถำนีลง
สถานีกระจายเสียงท่ีรับไดส้ามารถจ�ากดัลงไดต้าม
ประเภท
โดยใชไ้ดก้บัการรับ FM เท่านั้น

1 แตะ	 ตวักรอง	PTY 	ขณะทีร่ำยกำรสถำนี
แสดงอยู่
รายการประเภทจะปรากฏข้ึน

2 แตะ	“ประเภท”	ทีต้่องกำรฟัง

	 ▼
รายการสถานีเฉพาะประเภทท่ีเลือกจะปรากฏข้ึน

• การแตะ [ตวักรองปิด] บนรายการสถานีจะลบตวั
กรองในการคน้หา

กำรอปัเดตรำยกำรสถำนี
อปัเดตสถานีท่ีสามารถรับไดด้ว้ยตนเอง

1 แตะ	 อปัเดต 	ขณะทีร่ำยกำรสถำนีแสดง
อยู่

	 ▼
แสดงรายการสถานีท่ีสามารถรับได้

Equipment by region

ฟังข้อมูลกำรจรำจร/ข้อมูลเหตุฉุกเฉิน

เม่ือไดรั้บขอ้มูลการจราจรหรือขอ้มูลเหตุฉุกเฉิน หนา้จอ
จะสลบัไปเป็นสถานีท่ีก�าลงัเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวโดย
อตัโนมติั  
หากตอ้งการสลบัสถานีโดยอตัโนมติัเม่ือไดรั้บขอ้มูลการ
จราจร ใหต้ั้งค่า “TP Standby” เป็น ON 
→ “การตั้งค่าวทิย”ุ (หนา้ 128)

• เม่ือสลบัไปยงัสถานีท่ีก�าลงัเผยแพร่ขอ้มูลการ
จราจรหรือขอ้มูลเหตุฉุกเฉิน ขอ้ความจะป็อปอพั
ข้ึนมา แตะ [ยกเลิก] เพื่อส้ินสุดการรับขอ้มูลและ
ยอ้นกลบัไปยงัหนา้จอก่อนหนา้
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46   ฟัง DAB (วทิยกุระจายเสียงระบบดจิทิลั)

Equipment by region

ฟัง	DAB	(วทิยุกระจำยเสียงระบบ
ดจิทิลั)
หวัขอ้น้ีอธิบายวธีิการฟัง DAB

• DAB (Digital Audio Broadcast) เป็นเทคนิคการ 
กระจายเสียงวทิยรุะบบดิจิทลั 
ซ่ึงใหเ้สียงคุณภาพดิจิทลัรวมถึงขอ้มูลท่ีเป็น
ขอ้ความ 
เทคนิคน้ีก่อใหเ้กิด “กลุ่มช่องสญัญาณ” 
(Ensemble) ซ่ึงรวมหลายๆ โปรแกรมไวด้ว้ยกนั 
โดยกลุ่มช่องสญัญาณน้ีอาจมีช่องสญัญาณรอง
ซ่ึงมีโปรแกรมหรือขอ้มูลอ่ืนๆ เหมือนสถานีวทิยุ
ขนาดใหญ่

1 แสดงเมนูมลัตมิเีดยี	(→	หน้ำ	19)

2 แตะ DAB

3 แตะ	 	หรือ	 	เพ่ือเลือกสถำนี

	 ▼
เล่นตามสถานีท่ีเลือก

• หากผลิตภณัฑเ์ป็น แบบท่ี 2  ใหห้มุนปุ่ม  
[TUNE/SOUND] เพ่ือปรับวทิย ุ→ “ผลิตภณัฑน้ี์” 
(หนา้ 11)

• เม่ือไปยงัช่องสญัญาณแรกหรือช่องสญัญาณ
สุดทา้ยภายในกลุ่มช่องสญัญาณ ระบบจะเปล่ียน
ไปยงักลุ่มช่องสญัญาณถดัไป

• หากรถของคุณติดตั้งระบบน�าทาง ใหก้ดปุ่ม 
[NAV] เพ่ือแสดงหนา้จอการน�าทางขณะท่ีก�าลงัใช้
ฟังกช์นัเคร่ืองเสียง  

การกดปุ่ม [MEDIA] จะยอ้นกลบัไปแสดงหนา้จอ
เคร่ืองเสียง
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ฟัง DAB (วทิยกุระจายเสียงระบบดจิทิลั)   47

A
V
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ข้อมูลทีป่รำกฏบนจอ

หน้ำจอแสดงข้อมูล	DAB

11)

13)

12)

14)7)

3)
4)

6)
5)

2)
1) 9)

10)

8)

1)	 ไฟแสดง 
แสดงเม่ือท�ำกำรสแกน (หนำ้ 48) หรือเม่ือฟังกช์นั 
DAB เป็น ON →“กำรตั้งค่ำ DAB” (หนำ้ 128)

2)	 ช่ือสถำนี
แสดงช่ือของสถำนีท่ีเลือกไวใ้นปัจจุบนั

3)	 ภำพหน้ำปก 
แสดงเม่ือมีภำพหนำ้ปก

4)	 PTY 
แสดง PTY (ประเภทโปรแกรม) ท่ีคุณก�ำลงัรับอยู่
ในปัจจุบนั

5)	 Dynamic	Label 
แสดงช่ือศิลปิน ช่ือเพลง ช่ืออลับั้ม หรือขอ้มูล 
Dynamic Label หำกขอ้ควำมยำวเกินหนำ้จอ “...” 
จะปรำกฏท่ีทำ้ยบรรทดั แตะขอ้ควำมเพื่อแสดง
ขอ้ควำมทั้งหมด

6)	 สแกน 	 
คน้หำสถำนีท่ีรับสญัญำณได ้(→ หนำ้ 48)

7)	 	,	 	 
สำมำรถคน้หำสถำนีท่ีรับสญัญำณไดค้ร้ังละหน่ึง
สถำนี

8)	 ไอคอน	FM 
สวำ่งเม่ือไดรั้บสญัญำณ FM

9)	 แหล่งทีม่ำ 	 
แสดงเมนูมลัติมีเดีย (→ หนำ้ 19)

10)	 ID	ช่อง 
แสดง ID ช่องของสถำนีท่ีเลือกไวใ้นปัจจุบนั

11)	 ปุ่มตั้งล่วงหน้ำ
ช่วยลงทะเบียนสถำนีโปรดของคุณ (→ หนำ้ 49)

12)	 	 
สบัเปล่ียนไปยงัหนำ้จอแสดงขอ้มูล Dynamic Label

13)	 รำยกำรสถำนี 	 
แสดงรำยกำรสถำนีท่ีเลือกได ้ 
→ “คน้หำสถำนีกระจำยเสียงจำกรำยกำรสถำนี” 
(หนำ้ 49)

14)	 	,	 	 
ใชเ้ปล่ียนสถำนี
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48   ฟัง DAB (วทิยกุระจายเสียงระบบดจิทิลั)

ค้นหำสถำนีกระจำยเสียง

เป็นประโยชนใ์นการคน้หาสถานีกระจายเสียงท่ีคุณ
สามารถรับไดเ้ม่ือขบัข่ีไปในพื้นท่ีท่ีความยาวคล่ืนท่ีรับ
ไดน้ั้นแตกต่างจากปกติ เช่น เม่ือท่องเท่ียวไปในทอ้งท่ี
ใหม่

กำรเร่ิมค้นหำ
สามารถคน้หาสถานีท่ีรับสญัญาณไดค้ร้ังละหน่ึงสถานี

1 แตะ	 	หรือ	 	บนหน้ำจอแสดง
ข้อมูล	DAB

รับและเล่นช่องสญัญาณแรกในกลุ่มช่องสญัญาณท่ี
สามารถรับได้

2 แตะ	 	หรือ	 	เพ่ือเลือกสถำนี

	 ▼
เล่นตามสถานีท่ีเลือก

• หากผลิตภณัฑเ์ป็น Type 2  ใหห้มุนปุ่ม 
[TUNE/SOUND] เพ่ือปรับวทิย ุ→ “ผลิตภณัฑน้ี์” 
(หนา้ 11)

• เม่ือไปยงัช่องสญัญาณแรกหรือช่องสญัญาณ
สุดทา้ยภายในกลุ่มช่องสญัญาณ ระบบจะเปล่ียน
ไปยงักลุ่มช่องสญัญาณถดัไป

กำรเร่ิมสแกน
คน้หาสถานีท่ีรับสญัญาณได้

1 แตะ	 สแกน 	บนหน้ำจอแสดงข้อมูล	
DAB

	 ▼

เม่ือรับสญัญาณจากสถานีได ้จะเล่นต่อไป 10 วนิาที  
จากนั้นเคร่ืองจึงจะคน้หาสถานีถดัไป

• ด�าเนินการสแกนตามช่องสญัญาณแทนท่ีจะเป็น 

กลุ่มช่องสญัญาณ

กำรยกเลกิสแกน

1 ระหว่ำงสแกน	แตะ	 สแกน 	อกีคร้ัง
	 ▼
การสแกนถูกยกเลิก
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ลงทะเบียนสถำนีโปรดของคุณ

สามารถลงทะเบียนสถานีโปรดได ้18 สถานี

1 แตะ	 	หรือ	 	หน้ำจอแสดง
ข้อมูล	DAB	เพ่ือค้นหำสถำนีทีต้่องกำร
ลงทะเบียน

• หากผลิตภณัฑเ์ป็น แบบท่ี 2  ใหห้มุนปุ่ม [TUNE/
SOUND] เพ่ือคน้หาสถานีท่ีตอ้งการลงทะเบียน → 
“ผลิตภณัฑน้ี์” (หนา้ 11)

2 กดปุ่มตั้งล่วงหน้ำทีต้่องกำรค้ำงไว้จน
กระทัง่ได้ยนิเสียงบี๊ป
→ “วธีิการใชง้าน” (หนา้ 14)

	 ▼
สถานีจะลงทะเบียนในปุ่มตั้งล่วงหนา้ท่ีกดคา้งไว้

ค้นหำสถำนีกระจำยเสียงจำกรำยกำรสถำนี

คน้หาสถานีกระจายเสียงและแสดงรายการสถานีท่ี
สามารถรับได้

1 แตะ	 รำยกำรสถำนี 	บนหน้ำจอแสดง
ข้อมูล	DAB
แสดงรายการสถานีท่ีสามารถรับได้

• รายการสถานีจะอปัเดตโดยอตัโนมติัก่อนจะแสดง
ข้ึน

2 แตะสถำนีทีต้่องกำรฟัง

	 ▼
เปล่ียนไปยงัสถานีนั้น

จ�ำกดัรำยกำรสถำนีลง
สถานีกระจายเสียงท่ีรับไดส้ามารถจ�ากดัลงไดต้าม
ประเภท

1 แตะ	 ตวักรอง	PTY 	ขณะทีร่ำยกำรสถำนี
แสดงอยู่
รายการประเภทจะปรากฏข้ึน

2 แตะ	“ประเภท”	ทีต้่องกำรฟัง

	 ▼
รายการสถานีเฉพาะประเภทท่ีเลือกจะปรากฏข้ึน

• การแตะ [ตวักรองปิด] บนรายการสถานีจะลบ 
ตวักรองในการคน้หา

กำรอปัเดตรำยกำรสถำนี
อปัเดตสถานีท่ีสามารถรับไดด้ว้ยตนเอง

1 แตะ อปัเดต 	ขณะทีร่ำยกำรสถำนีแสดง
อยู่

	 ▼
แสดงรายการสถานีท่ีสามารถรับได้
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50   เล่น iPod

iPod/USB

เล่น	iPod
เสียงจาก iPod สามารถเล่นบนตวัเคร่ืองหลกัไดโ้ดย
เช่ือมต่อ iPod ดว้ยสายเคเบิลเช่ือมต่อท่ีมีจ�าหน่าย
ทัว่ไป

• หา้มถือ iPod ไวใ้นมือเพื่อใชง้านขณะขบัรถ 
เน่ืองจากเป็นอนัตราย

• กรุณาอยา่ท้ิง iPod ไวใ้นรถ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนั
การโจรกรรมหรือการท�างานผดิพลาดเน่ืองจาก
อุณหภูมิสูง

• ไม่มีการชดใชค่้าสินไหมทดแทนหากขอ้มูลใดๆ 
ใน iPod สูญหายขณะท่ี iPod นั้นเช่ือมต่อกบั
ผลิตภณัฑ์

• ข้ึนอยูก่บัวธีิใชง้านอุปกรณ์ ไฟลเ์พลงอาจเสียหาย
หรือสูญหายได ้ดงันั้นแนะน�าใหส้�ารองขอ้มูลไว้
ล่วงหนา้

• คู่มือน้ีจะเรียก iPhone และ iPod วา่ “iPod” ดงันั้น
ค�าวา่ “iPod” จึงรวมถึง iPhone ดว้ย

• กรุณาใชง้านขณะท่ี iPod เช่ือมต่อกบัผลิตภณัฑ์
• ส�าหรับวธีิการเช่ือมต่อ iPod กรุณาอ่านคู่มือส�าหรับ

ผูใ้ชข้องรถคนัน้ี

• ผลิตภณัฑอ์าจไม่สามารถเล่นไดห้ากผลิตภณัฑไ์ม่
รองรับเวอร์ชนั รุ่น หรือเวอร์ชนัซอฟตแ์วร์ของ 
iPod (→ หนา้ 8) 
นอกจากน้ีในบางกรณี วธีิการเล่นจริงอาจแตกต่าง
จากท่ีบรรยายไวใ้นคู่มือน้ี

• หลงัจากอปัเดตซอฟตแ์วร์ ฟังกช์นัท่ีใชไ้ดเ้ม่ือเช่ือม
ต่อ iPod เขา้กบัผลิตภณัฑอ์าจเปล่ียนแปลงไป

• หากเช่ือมต่อผลิตภณัฑเ์ขา้กบั iPod ในฐานะท่ีเป็น
อุปกรณ์เสียงท่ีรองรับ Bluetooth จ�าเป็นตอ้งปลด
สายเคเบิล iPod ออก ระบบอาจท�างานไดไ้ม่ถูกตอ้ง
หากเช่ือมต่อทั้งสองวธีิพร้อมๆ กนั

• หาก iPod มีอาการผดิปกติ กรุณาถอด iPod ออก
จากผลิตภณัฑ ์รีเซ็ต แลว้เช่ือมต่ออีกคร้ัง

• ติดตั้งอุปกรณ์โดยค�านึงถึงความปลอดภยั เช่น ไม่
เสียบสายเคเบิลขณะขบัรถ

• เม่ือเช่ือมต่อหรือถอด iPod ออกจากผลิตภณัฑ ์ให้
หยดุรถก่อนเพื่อความปลอดภยั

• อาจตอ้งใชเ้วลาสกัครู่กวา่ผลิตภณัฑจ์ะมองเห็น 
iPod หรือเร่ิมเล่น ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสถานะของ iPod

• ปุ่มของผลิตภณัฑอ์าจใชง้านไม่ไดข้ณะท่ีเช่ือมต่อ
กบั iPod

• อาจไม่สามารถเช่ือมต่อ iPod เขา้กบัผลิตภณัฑไ์ด้
หรือการแสดงผลและการท�างานแตกต่างออกไป
แมจ้ะเช่ือมต่อไดส้�าเร็จ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้มูลจ�าเพาะ
และการตั้งค่าของ iPod

• ขอ้มูลเพลงอาจแสดงผลไม่ถูกตอ้ง ข้ึนอยูก่บัขอ้มูล
เพลงใน iPod

• iPhone/iPod อาจไม่เล่นหลงัจากสตาร์ทเคร่ืองยนต ์
ข้ึนอยูก่บัสถานะของรถและอุปกรณ์

• ไฟลท่ี์มีขอ้มูลลิขสิทธ์ิอาจไม่สามารถเล่นได้
• แนะน�าใหต้ั้งค่าอิควอไลเซอร์ใน iPod เป็น FLAT

1 แสดงเมนูมลัตมิเีดยี	(→	หน้ำ	19)

2 แตะ iPod
หนา้จอแสดงขอ้มูลการเล่น iPod ปรากฏข้ึน

3 แตะรำยช่ือเพลงเพ่ือเลือกเพลง

	 ▼
แทร็คท่ีเลือกเร่ิมเล่น
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• คุณยงัสามารถเลือกเพลงไดโ้ดยแตะ  หรือ 

• หากผลิตภณัฑเ์ป็น แบบท่ี 2  สามารถหมุนปุ่ม 
[TUNE/SOUND] เพ่ือเลือกแทร็ค → “ผลิตภณัฑ์
น้ี” (หนา้ 11)

• แสดงหนา้จอเมนูมลัติมีเดียหากกดปุ่ม [MEDIA] 
ขณะท่ีไม่มีส่ือใดๆ ท่ีสามารถเล่นได้

• การกด  หรือ  คา้งไว ้(หนา้ 14) จะท�า
ใหแ้ทร็คท่ีก�าลงัเล่นอยูไ่ปขา้งหนา้หรือถอยหลงั
โดยเร็วได้

• หากรถของคุณติดตั้งระบบน�าทาง ใหก้ดปุ่ม 
[NAV] เพ่ือแสดงหนา้จอการน�าทางขณะท่ีก�าลงั 

ใชฟั้งกช์นัเคร่ืองเสียง  

การกดปุ่ม [MEDIA] จะยอ้นกลบัไปแสดงหนา้จอ
เคร่ืองเสียง

เปลีย่นโหมดกำรเล่น

คุณสามารถเล่นเพลงในโหมดซ�้ าหรือสุ่มได้

1 จำกหน้ำจอแสดงข้อมูลกำรเล่น	iPod	
แตะโหมดทีคุ่ณต้องกำรเล่น

	 ▼

เร่ิมเล่นในโหมดท่ีเลือกไว้

โหมดกำรเล่น

ซ�้ำ กำรแตะแต่ละคร้ังจะสลบัระหวำ่ง [เล่น
เพลงซ�้ ำทั้งหมด] → [เล่นซ�้ ำเพลงเดิม]
→ [ปิดกำรเล่นซ�้ ำ] 
เล่นเพลงซ�้ำทั้งหมด: เพลงในระดบัท่ี
ก�ำลงัเล่นอยูจ่ะเล่นซ�้ ำ 
เล่นซ�้ำเพลงเดมิ: เพลงท่ีก�ำลงัเล่นอยู่
จะเล่นซ�้ ำ

สุ่ม กำรแตะแต่ละคร้ังจะสลบัระหวำ่ง 
[สุ่มทั้งหมด] → [สุ่มอลับั้ม]*1 →  
[ปิดกำรสุ่ม] 
สุ่มทั้งหมด: เพลงในระดบัท่ีก�ำลงัเล่น
อยูจ่ะเล่นแบบสุ่ม 
สุ่มในอลับั้ม: อลับั้มทั้งหมดในระดบัท่ี
ก�ำลงัเล่นอยูจ่ะเล่นแบบสุ่ม ล�ำดบัเพลง
ในอลับั้มจะยงัคงเดิม

*1) อำจไม่รองรับ ข้ึนอยูก่บั iPod

• ในโหมดซ�้ า เพลงจะเล่นซ�้ าอยา่งต่อเน่ืองแมคุ้ณจะ
เลือกเล่นสุ่มและสุ่มในอลับั้ม
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52   เล่น iPod

ข้อมูลทีป่รำกฏบนจอ

หน้ำจอแสดงข้อมูลกำรเล่น	iPod

10)

11)6)

3)
4)
5)

2)
1)

9)
8)
7)

1)	 เวลำเล่น

2)	 ภำพหน้ำปก 
แสดงภำพหนำ้ปกถำ้มีขอ้มูล

3)	 ศิลปิน 
แสดงช่ือศิลปินถำ้มีขอ้มูล

4)	 ช่ืออลับั้ม
แสดงช่ืออลับั้มถำ้มีขอ้มูล

5)	 ช่ือเพลง
แสดงช่ือเพลงถำ้มีขอ้มูล

6)	 	,	 	,	 	,	 	 
สำมำรถเลือกแทร็ค หยดุชัว่ครำว และเล่น กำรกด

 หรือ  คำ้งไว ้(หนำ้ 14) จะท�ำใหแ้ทร็คท่ี
ก�ำลงัเล่นอยูไ่ปขำ้งหนำ้หรือถอยหลงัโดยเร็วได้

7)	 แหล่งทีม่ำ 	 
แสดงเมนูมลัติมีเดีย (→ หนำ้ 19)

8)	 เมนู 	 
แสดงรำยกำรของกลุ่มต่ำงๆ  
→ “คน้หำตำมรำยกำรกลุ่มเพลง” (หนำ้ 53)

9)	 จดัเกบ็ใน	iPod 	

 เม่ือเช่ือมต่อ iPod สองเคร่ือง สำมำรถสลบัไปยงั 
iPod เคร่ืองท่ีตอ้งกำรเล่นเพลงได ้ 
→ “กำรสลบัระหวำ่ง iPod” (หนำ้ 53)

10)	 เพลย์ลสิต์ 
แสดงเพลยลิ์สตเ์พลง  
เร่ิมเล่นเพลงโดยแตะเพลง (แทร็ค) ท่ีตอ้งกำรเล่น

11)	 ปุ่มโหมดกำรเล่น 
แตะปุ่มท่ีเหมำะสมเพ่ือเลือกโหมดกำรเล่นท่ีตอ้งกำร  
→ “เปล่ียนโหมดกำรเล่น” (หนำ้ 51)
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ค้นหำตำมรำยกำรกลุ่มเพลง

สามารถคน้หาเพลงท่ีตอ้งการฟังขณะท่ีตรวจสอบช่ือ
อลับั้มและช่ือเพลงโดยแตะตามรายการ

1 แตะ	 เมนู 	บนหน้ำจอแสดงข้อมูล	
กำรเล่น	iPod

2 แตะ	“กลุ่ม”

3 แตะ	“หัวข้อ”	ทีจ่ะเล่นจำกรำยกำร

	 ▼
รายการในหวัขอ้ท่ีเลือกจะปรากฏ  
ท�าซ�้ าขั้นตอนท่ี 3 เพื่อคน้หาเพลง (แทร็ค)  
เร่ิมเล่นเพลงโดยแตะเพลง (แทร็ค) จากรายการ 
ท่ีตอ้งการเล่น

• ระดบัของหวัขอ้ท่ีใชใ้นขั้นตอนท่ี 3 ข้ึนอยูก่บักลุ่ม
ท่ีเลือกในขั้นตอนท่ี 2

• ขอ้มูลท่ีบนัทึกไวใ้น iPod จะปรากฏข้ึนบนรายการ
• แตะ  เพื่อแสดงรายการก่อนหนา้

กำรสลบัระหว่ำง	iPod

เม่ือเช่ือมต่อ iPod สองเคร่ืองเขา้กบัผลิตภณัฑ ์สามารถ
สลบัไปยงั iPod เคร่ืองท่ีตอ้งการเล่นเพลงได้

1 แตะ	 จดัเกบ็ใน	iPod 	บนหน้ำจอแสดง
ข้อมูลกำรเล่น	iPod

2 แตะ	“iPod”	ทีต้่องกำรเช่ือมต่อ

เลือก iPod เคร่ืองท่ีตอ้งการเล่นเพลง

3 แตะเพลงทีต้่องกำรเล่น
	 ▼
แทร็คท่ีเลือกเร่ิมเล่น

กลุ่ม
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ฟังไฟล์เพลงจำกหน่วยควำมจ�ำ	
USB
สามารถเล่นไฟลเ์พลงท่ีบนัทึกไวใ้นไดรฟ์หน่วยความ
จ�า USB ท่ีมีจ�าหน่ายทัว่ไปไดโ้ดยเช่ือมต่อไดรฟ์เขา้
กบัผลิตภณัฑ์

• หา้มถือไดรฟ์หน่วยความจ�า USB ไวใ้นมือเพื่อใช้
งานขณะขบัรถ เน่ืองจากเป็นอนัตราย

• กรุณาอยา่ท้ิงไดรฟ์หน่วยความจ�า USB ไวใ้นรถ 
ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการโจรกรรมหรือการท�างาน 
ผดิพลาดเน่ืองจากอุณหภูมิสูง

• อยา่ใชฮ้าร์ดดิสก ์เคร่ืองอ่านการ์ด หรือเคร่ืองอ่าน
หน่วยความจ�า เน่ืองจากอาจเกิดความเสียหายกบั
อุปกรณ์หรือขอ้มูลในอุปกรณ์ หากเช่ือมต่ออุปกรณ์
เหล่าน้ีดว้ยความผดิพลาด ใหปิ้ดสวติชเ์คร่ืองยนต/์
เพาเวอร์ “OFF” จากนั้นจึงถอดออก

• ไม่มีการชดใชค่้าสินไหมทดแทนหากขอ้มูลใดๆ 
สูญหายจากไดรฟ์หน่วยความจ�า USB

• ข้ึนอยูก่บัวธีิใชง้านอุปกรณ์ ไฟลเ์พลงอาจเสียหาย

หรือสูญหายได ้ดงันั้นแนะน�าใหส้�ารองขอ้มูลไว้
ล่วงหนา้

• กรุณาใชง้านไดรฟ์หน่วยความจ�า USB ท่ีบนัทึก
ไฟลเ์พลงไวข้ณะท่ีเช่ือมต่อกบัผลิตภณัฑ์

• ส�าหรับวธีิการเช่ือมต่อไดรฟ์หน่วยความจ�า USB 
กรุณาอ่านคู่มือส�าหรับผูใ้ชข้องรถคนัน้ี

• ไดรฟ์หน่วยความจ�า USB บางประเภทอาจไม่
สามารถใชง้านกบัผลิตภณัฑน้ี์ไดห้รือฟังกช์นัท่ีมี
อาจถูกจ�ากดัแมจ้ะสามารถใชง้านไดรฟ์ได้

• ระบบไฟลข์องไดรฟ์หน่วยความจ�า USB ท่ีรองรับ
คือ FAT16 และ FAT32

• ความจุสูงสุดของหน่วยความจ�า USB ท่ีรองรับคือ 
32 GB

• สายต่อ USB ท่ีรองรับคือ USB1.1 และ 2.0
• กรุณาใชส้ายท่ีมีจ�าหน่ายทัว่ไปเพื่อเช่ือมต่อไดรฟ์

หน่วยความจ�า USB โหลดมากเกินไปท่ีเกิดข้ึนท่ีขั้ว
ต่อ USB เม่ือเช่ือมต่อโดยไม่มีสายอาจท�าใหข้ั้วต่อ
เสียหาย

• ติดตั้งอุปกรณ์โดยค�านึงถึงความปลอดภยั เช่น ไม่
เสียบสายเคเบิลขณะขบัรถ

• เม่ือเช่ือมต่อหรือถอดหน่วยความจ�า USB ออกจาก
ผลิตภณัฑ ์ใหห้ยดุรถก่อนเพื่อความปลอดภยั

• อยา่เสียบอุปกรณ์เล่นเพลงรูปแบบอ่ืนเขา้กบัพอร์ต 
USB เพราะอาจท�าใหอุ้ปกรณ์หรือช้ินส่วนเกิด
ความเสียหาย

• อาจตอ้งใชเ้วลาสกัครู่กวา่ผลิตภณัฑจ์ะมองเห็น
ไดรฟ์หน่วยความจ�า USB หรือเร่ิมเล่น ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัสถานะของไดรฟ์หน่วยความจ�า USB
• ข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ USB ปุ่มต่างๆ บนผลิตภณัฑอ์าจ

ไม่ท�างานขณะก�าลงัเช่ือมต่ออุปกรณ์
• ไฟลท่ี์มีขอ้มูลลิขสิทธ์ิอาจไม่สามารถเล่นได้

• อาจไม่สามารถเช่ือมต่อหน่วยความจ�า USB เขา้กบั
ผลิตภณัฑไ์ดห้รือการแสดงผลและการท�างานแตก
ต่างออกไปแมจ้ะเช่ือมต่อไดส้�าเร็จ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ขอ้มูลจ�าเพาะและการตั้งค่าของหน่วยความจ�า USB

• ขอ้มูลเพลงอาจแสดงผลไม่ถูกตอ้ง ข้ึนอยูก่บัขอ้มูล
เพลงในหน่วยความจ�า USB

• iPhone/iPod อาจไม่เล่นหลงัจากสตาร์ทเคร่ืองยนต ์
ข้ึนอยูก่บัสถานะของรถและอุปกรณ์

1 แสดงเมนูมลัตมิเีดยี	(→	หน้ำ	19)

2 แตะ USB Audio
หนา้จอแสดงขอ้มูลการเล่นปรากฏข้ึน

3 แตะรำยช่ือเพลงเพ่ือเลือกเพลง

	 ▼
แทร็คท่ีเลือกเร่ิมเล่น
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• คุณยงัสามารถเลือกเพลงไดโ้ดยแตะ  หรือ 

• หากผลิตภณัฑเ์ป็น แบบท่ี 2  สามารถหมุนปุ่ม 
[TUNE/SOUND] เพ่ือเลือกแทร็ค → “ผลิตภณัฑ์
น้ี” (หนา้ 11)

• แสดงหนา้จอเมนูมลัติมีเดียหากกดปุ่ม [MEDIA] 
ขณะท่ีไม่มีส่ือใดๆ ท่ีสามารถเล่นได้

• การกด  หรือ  คา้งไว ้(หนา้ 14) จะท�าให้
แทร็คท่ีก�าลงัเล่นอยูไ่ปขา้งหนา้หรือถอยหลงัโดย
เร็วได้

• หากรถของคุณติดตั้งระบบน�าทาง ใหก้ดปุ่ม 
[NAV] เพ่ือแสดงหนา้จอการน�าทางขณะท่ีก�าลงั 

ใชฟั้งกช์นัเคร่ืองเสียง  

การกดปุ่ม [MEDIA] จะยอ้นกลบัไปแสดงหนา้จอ
เคร่ืองเสียง

เปลีย่นโหมดกำรเล่น

สามารถเลือกโหมดเล่นซ�้ า เล่นสุ่ม และเล่นแบบสแกนได้

• เม่ือเล่นเพลยลิ์สต ์รายละเอียดของโหมดท่ีสามารถ
เปล่ียนไดจ้ะแตกต่างกนั สามารถเล่นเพลยลิ์สตไ์ด้
จากรายการกลุ่ม →“คน้หาตามรายการกลุ่มเพลง”  
(หนา้ 57)

1 แตะปุ่ม	“โหมดกำรเล่น”	บนหน้ำจอ	
แสดงข้อมูลกำรเล่นเพลง	USB

2 แตะ	“โหมด”	ทีต้่องกำร

	 ▼
เร่ิมเล่นในโหมดท่ีเลือกไว้

โหมดกำรเล่น

	 	

เล่นซ�้ำเพลงเดยีว

เพลงท่ีก�ำลงัเล่นอยูจ่ะเล่นซ�้ ำ

	 	

เล่นโฟลเดอร์ซ�้ำ

เพลงจำกโฟลเดอร์ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องเพลง
ท่ีก�ำลงัเล่นอยูจ่ะเล่นซ�้ ำ

	 	

เล่นซ�้ำทั้งหมด

เพลงทั้งหมดท่ีปรำกฏบนเพลยลิ์สต์
จะเล่นซ�้ ำ

	 	

สุ่มในโฟลเดอร์

เล่นเพลงทั้งหมดจำกโฟลเดอร์ซ่ึงเป็น 
ท่ีอยูข่องเพลงท่ีก�ำลงัเล่นอยู่

	 	

สุ่มทั้งหมด

เล่นแทร็คทั้งหมดจำกเพลยลิ์สตแ์บบสุ่ม

เม่ือเล่นเพลย์ลสิต์

	 	

เล่นซ�้ำเพลงเดยีว

เพลงท่ีก�ำลงัเล่นอยูจ่ะเล่นซ�้ ำ

	 	

เล่นซ�้ำทั้งหมด

เพลงจำกเพลยลิ์สตซ่ึ์งมีเพลงท่ีก�ำลงัเล่น
อยูจ่ะถูกเล่นซ�้ ำ

	 	

สุ่มทั้งหมด

เพลงในเพลยลิ์สตข์องเพลงท่ีก�ำลงัเล่น
อยูจ่ะถูกเล่นแบบสุ่ม
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เล่นแบบสแกน
เล่น 10 วนิาทีแรกของแต่ละเพลงตามล�าดบั

1 แตะ	 สแกน 	บนหน้ำจอแสดงข้อมูลกำร
เล่นเพลง	USB

	 ▼
เร่ิมเล่นแบบสแกน

• เม่ือเร่ิมเล่น SCAN ในระหวา่งการเล่นซ�้ าเพลงเดียว 
เล่นซ�้ าทั้งหมด หรือสุ่มทั้งหมด 10 วนิาทีแรกของ
แต่ละเพลงในโฟลเดอร์ทั้งหมดในเพลยลิ์สตจ์ะเล่น
ตามล�าดบั

• เม่ือเร่ิมเล่น SCAN ในระหวา่งการเล่นซ�้ าใน
โฟลเดอร์หรือสุ่มในโฟลเดอร์ 10 วนิาทีแรกของ
แต่ละเพลงในโฟลเดอร์จะเล่นตามล�าดบั

• ไม่สามารถเล่นแบบสแกนไดข้ณะท่ีก�าลงัเล่นเพลย์
ลิสตอ์ยู ่(หนา้ 57)

1)	 เวลำเล่น

2)	 ภำพหน้ำปก 
แสดงภำพหนำ้ปกถำ้มีขอ้มูล

3)	 ศิลปิน 
แสดงช่ือศิลปินถำ้มีขอ้มูล

4)	 ช่ืออลับั้ม
แสดงช่ืออลับั้มถำ้มีขอ้มูล

5)	 ช่ือเพลง
แสดงช่ือเพลงถำ้มีขอ้มูล

6)	 สแกน 	

 เร่ิมเล่นแบบสแกน แตะอีกคร้ังเพื่อหยดุเล่นแบบ
สแกน

7)	 	,	 	,	 	,	 	 
สำมำรถเลือกแทร็ค หยดุชัว่ครำว และเล่น กำรกด

 หรือ  คำ้งไว ้(หนำ้ 14) จะท�ำใหแ้ทร็คท่ี
ก�ำลงัเล่นอยูไ่ปขำ้งหนำ้หรือถอยหลงัโดยเร็วได้

8)	 แหล่งทีม่ำ 	 
แสดงเมนูมลัติมีเดีย (→ หนำ้ 19)

9)	 เมนู 	 
แสดงรำยกำรของกลุ่มต่ำงๆ → “คน้หำตำมรำยกำร
กลุ่มเพลง” (หนำ้ 57)

10)	 จดัเกบ็ใน	USB 	

 เม่ือเช่ือมต่อไดรฟ์หน่วยควำมจ�ำ USB สองตวั 
สำมำรถสลบัไปยงั USB ตวัท่ีตอ้งกำรเล่นได ้ 
→ “กำรสลบักำรเช่ือมต่อหน่วยควำมจ�ำ USB” 
(หนำ้ 57)

11)	 เพลย์ลสิต์ 
แสดงเพลยลิ์สตเ์พลง  
เร่ิมเล่นเพลงโดยแตะเพลง (แทร็ค) ท่ีตอ้งกำรเล่น

12)	 ปุ่มโหมดกำรเล่น 
แตะปุ่มท่ีเหมำะสมเพ่ือเลือกโหมดกำรเล่นท่ีตอ้งกำร 
→ “เปล่ียนโหมดกำรเล่น” (หนำ้ 55)

ข้อมูลทีป่รำกฏบนจอ

หน้ำจอแสดงข้อมูลกำรเล่น

11)

12)
7)

3)
4)
5)

6)

2)

1)
10)
9)
8)
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ค้นหำตำมรำยกำรกลุ่มเพลง

สามารถคน้หาเพลงท่ีตอ้งการฟังขณะท่ีตรวจสอบช่ือ
อลับั้มและช่ือเพลงโดยแตะตามรายการ

1 แตะ	 เมนู 	บนหน้ำจอแสดงข้อมูลกำร
เล่นเพลง	USB

2 แตะ	“กลุ่ม”

3 แตะ	“หัวข้อ”	ทีจ่ะเล่นจำกรำยกำร

	 ▼
รายการในหวัขอ้ท่ีเลือกจะปรากฏ  
ท�าซ�้ าขั้นตอนท่ี 3 เพื่อคน้หาเพลง (แทร็ค)  
เร่ิมเล่นเพลงโดยแตะเพลง (แทร็ค) จากรายการท่ีตอ้งการ
เล่น

• ระดบัของหวัขอ้ท่ีใชใ้นขั้นตอนท่ี 3 ข้ึนอยูก่บักลุ่ม
ท่ีเลือกในขั้นตอนท่ี 2

• แตะ  เพื่อแสดงรายการก่อนหนา้
• จ�าเป็นตอ้งมีไฟล ์wpl (ไฟลข์อ้ก�าหนดเพลยลิ์สต)์ 

ส�าหรับการเล่นเพลยลิ์สต ์ใหจ้ดัเกบ็ไฟล ์wpl ไวใ้น
โฟลเดอร์ตน้ทางส่ือ*1

*1) หำกโครงสร้ำงโฟลเดอร์ภำยใตร้ะดบัตน้ทำงแตกต่ำงจำก
โครงสร้ำงโฟลเดอร์ wpl ระบบจะไม่สำมำรถรับรู้รำยกำรได ้
→“โครงสร้ำงโฟลเดอร์” (หนำ้ 32)

กำรสลบักำรเช่ือมต่อหน่วยควำมจ�ำ	USB

เม่ือเช่ือมต่อไดรฟ์หน่วยความจ�า USB สองตวัเขา้กบั
อุปกรณ์ สามารถสลบัไปยงั USB ตวัท่ีตอ้งการเล่นเพลง
ได้

1 แตะ	 จดัเกบ็ใน	USB 	บนหน้ำจอแสดง
ข้อมูลกำรเล่นเพลง	USB

2 แตะหน่วยควำมจ�ำ	USB	ทีต้่องกำรเช่ือม
ต่อ

เลือกหน่วยความจ�า USB ตวัท่ีตอ้งการเล่น

3 แตะเพลงทีต้่องกำรเล่น
	 ▼
แทร็คท่ีเลือกเร่ิมเล่น

กลุ่ม

SDA2_Thai.indb   57 14-Oct-20   16:41:19



58   ด�วดิโีอจาก�น่วย�วา�จ�า ��B

ดูวดิโีอจำกหน่วยควำมจ�ำ	USB
สามารถเล่นไฟลว์ดีิโอท่ีบนัทึกไวใ้นไดรฟ์หน่วย
ความจ�า USB ท่ีมีจ�าหน่ายทัว่ไปไดโ้ดยเช่ือมต่อไดรฟ์
เขา้กบัผลิตภณัฑ์

1 แสดงเมนูมลัตมิเีดยี	(→	หน้ำ	19)

2 แตะ USB Video
แสดงหนา้จอเล่นไฟลว์ดีิโอ

3 แตะรำยช่ือเพ่ือเลือกวดิโีอ

	 ▼
เร่ิมเล่นวดีิโอท่ีเลือกไว้

• จะมีแต่เสียงเท่านั้นเม่ือรถเคล่ือนท่ี
• เม่ือดูภาพ กรุณาหยดุรถในท่ีปลอดภยัซ่ึงอนุญาต

ใหจ้อดรถได้
• การใชง้านระบบน้ีขณะท่ีเคร่ืองยนตด์บั อาจท�าให้

สตาร์ทเคร่ืองยนตอี์กคร้ังไดย้าก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ระดบัการชาร์จแบตเตอร่ี

• แสดงหนา้จอเมนูมลัติมีเดียหากกดปุ่ม [MEDIA] 
ขณะท่ีไม่มีส่ือใดๆ ท่ีสามารถเล่นได้

• คุณยงัสามารถเลือกวดีิโอไดโ้ดยแตะ  หรือ 

• หากผลิตภณัฑเ์ป็น แบบท่ี 2  ใหห้มุนปุ่ม  
[TUNE/SOUND] เพ่ือเลือกวดีิโอ → “ผลิตภณัฑ์
น้ี” (หนา้ 11)

• การกด  หรือ  คา้งไว ้(หนา้ 14) จะท�า
ใหแ้ทร็คท่ีก�าลงัเล่นอยูไ่ปขา้งหนา้หรือถอยหลงั
โดยเร็วได ้*1

*1) เม่ือใช ้AVRCP v1.3, v1.4 และสูงกวำ่
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A
V

iPod/U
SB

ข้อมูลทีป่รำกฏบนจอ

หวัขอ้น้ีอธิบายหนา้จอควบคุมท่ีปรากฏข้ึนระหวา่งเล่น

8)

9)4)

2)

3)

5)

1)
7)
6)

1)	 ช่ือเร่ือง
แสดงช่ือเร่ืองของวดีิโอท่ีก�ำลงัเล่น

2)	 พืน้ทีแ่สดงวดิโีอ
แสดงภำพวดีิโอ เม่ือแตะสองคร้ัง (หนำ้ 14) กำร
แสดงผลจะเปล่ียนเป็นแบบเตม็หนำ้จอ  
กำรแตะสองคร้ังเม่ือแสดงผลเตม็หนำ้จอจะท�ำให้
กำรแสดงผลกลบัมำเป็นแบบธรรมดำ

3)	 แถบควำมคืบหน้ำ 
เม่ือแตะท่ีแถบควำมคืบหนำ้ กำรเล่นจะเร่ิมตรง
ต�ำแหน่งท่ีระบุ

4)	 เวลำเล่น

5)	 	*1 
สลบัระหวำ่งกำรแสดงผลเตม็หนำ้จอกบักำรซูมเขำ้
บนภำพ  
กำรแสดงผลเตม็หนำ้จอจะกลำยเป็น  และยอ้น
กลบัไปยงักำรแสดงผลธรรมดำเม่ือแตะอีกคร้ัง

6)	 แหล่งทีม่ำ 	 
แสดงเมนูมลัติมีเดีย (→ หนำ้ 19)

7)	 	 
ไปยงัระดบัท่ีสูงข้ึนหน่ึงระดบัหรือแสดงรำยกำร 
จดัเกบ็ใน USB *2  
เม่ือเช่ือมต่อไดรฟ์หน่วยควำมจ�ำ USB สองตวั 
สำมำรถสลบัไปยงัตวัท่ีตอ้งกำรเล่นวดีิโอได ้ 
→ “กำรสลบักำรเช่ือมต่อหน่วยควำมจ�ำ USB” 
(หนำ้ 57)

8)	 เพลย์ลสิต์ 
แสดงเพลยลิ์สตว์ดีิโอ  
แตะวดีิโอท่ีตอ้งกำรเล่นเพื่อเร่ิมเล่น

9)	 	,	 	,	 	,	 	 
สำมำรถเลือกไฟล ์หยดุชัว่ครำว หรือเล่นเพลง  
กำรกด  หรือ  คำ้งไว ้(หนำ้ 14) จะท�ำ
ใหแ้ทร็คท่ีก�ำลงัเล่นอยูไ่ปขำ้งหนำ้หรือถอยหลงั
โดยเร็วได้

*1) กำรแตะหนำ้จอระหวำ่งท่ีแสดงผลเตม็หนำ้จอจะแสดงเมนูข้ึนมำ

*2) หำกหน่วยควำมจ�ำ USB ไม่ไดต้ั้งช่ือไว ้จะปรำกฏเป็น “ตน้ทำง 
A” และ “ตน้ทำง B”
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60   การใช้ Bluetooth

อุปกรณ์อนิพตุภำยนอก

กำรใช้	Bluetooth
ผลิตภณัฑน้ี์สามารถเล่นเพลงท่ีบนัทึกไวใ้นอุปกรณ์
เล่นเพลง Bluetooth ท่ีมีจ�าหน่ายทัว่ไป

• อยา่ถืออุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth ไวใ้นมือเพื่อใช้
งานขณะขบัรถ เน่ืองจากเป็นอนัตราย

• กรุณาอยา่ท้ิงอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth ไวใ้นรถ 
ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัการโจรกรรมหรือการท�างานผดิ
พลาดเน่ืองจากอุณหภูมิสูง

• ไม่มีการชดใชค่้าสินไหมทดแทนหากขอ้มูลเพลง 
Bluetooth สูญหาย

• ข้ึนอยูก่บัวธีิใชง้านอุปกรณ์ ไฟลเ์พลงอาจเสียหาย
หรือสูญหายได ้ดงันั้นแนะน�าใหส้�ารองขอ้มูลไว้
ล่วงหนา้

• บางกรณีอาจไม่สามารถใชง้านไดห้รือฟังกช์นับาง
อยา่งอาจถูกจ�ากดั ข้ึนอยูก่บัชนิดของอุปกรณ์เล่น
เพลง Bluetooth

• หลงัจากอปัเดตซอฟตแ์วร์ ฟังกช์นัท่ีใชไ้ดเ้ม่ือเช่ือม
ต่อ iPod เขา้กบัผลิตภณัฑอ์าจเปล่ียนแปลงไป

• ตรวจสอบอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth ท่ีสามารถ
ใชง้านไดจ้ากคู่มือส�าหรับผูใ้ช้

• ระดบัเสียงอาจแตกต่างกนัไปตามชนิดของอุปกรณ์
เล่นเพลง Bluetooth เสียงดงัเกินไปอาจเป็น
อนัตรายได ้ดงันั้นแนะน�าใหห้ร่ีเสียงลงก่อนใชง้าน 
→“ปรับระดบัเสียง” (หนา้ 13)

• อาจตอ้งใชเ้วลาสกัครู่กวา่เคร่ืองเสียงจะมองเห็น
อุปกรณ์หรือเร่ิมเล่น ข้ึนอยูก่บัสถานะของอุปกรณ์
เล่นเพลง Bluetooth

• คุณสมบติัและการตั้งค่าของอุปกรณ์เล่นเพลง 
Bluetooth อาจมีผลใหไ้ม่สามารถเช่ือมต่อไดห้รือ
ท�าใหเ้กิดความแตกต่างในการใชง้านหรือการ
แสดงผลบนหนา้จอ

• ขอ้มูลเพลงอาจแสดงผลไม่ถูกตอ้ง ข้ึนอยูก่บัขอ้มูล
เพลงในอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth

• iPhone/iPod อาจไม่เล่นหลงัจากสตาร์ทเคร่ืองยนต ์
ข้ึนอยูก่บัสถานะของรถและอุปกรณ์

• ไฟลท่ี์มีขอ้มูลลิขสิทธ์ิอาจไม่สามารถเล่นได้

• แนะน�าใหต้ั้งค่าอิควอไลเซอร์ในอุปกรณ์เล่นเพลง 
Bluetooth ใหเ้ป็นแบบแฟลต

โปรไฟล์และฟังก์ชันทีร่องรับ
ส่วนน้ีจะอธิบายฟังกช์นัท่ีรองรับส�าหรับแต่ละโปรไฟล์

ฟังก์ชัน A2DP

กำรเอำตพ์ตุเสียงระหวำ่งเล่น*1 ○
*1) อตัรำกำรสุ่ม: 44.1 kHz

ฟังก์ชัน
AVRCP

v1.0 v1.3 v1.4	หรือสูงกว่ำ

กำรเล่น/หยดุชัว่ครำว ○ ○ ○

กำรไปขำ้งหนำ้/ถอยหลงัโดยเร็ว ○ ○ ○

กำรเลือกแทร็ค ○ ○ ○

กำรเลือกอลับั้ม × × ×

กำรเล่นซ�้ ำ × ○ ○

กำรแสดงรำยกำร × × ○

หนำ้จอแสดงขอ้มูลกำรเล่น × ○ ○

กำรแสดงแบตเตอร่ีคงเหลือ ○ ○ ○

กำรแสดงรำยกำรอลับั้ม × × ×

กำรเลือกเพลงจำกรำยกำรอลับั้ม × × ×

เช่ือมต่ออุปกรณ์เล่นเพลง	Bluetooth

ผลิตภณัฑน้ี์เช่ือมต่อกบัอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth โดย
ใชฟั้งกช์นั Bluetooth 
ส�าหรับรายละเอียดในการเช่ือมต่อ ใหอ่้าน “การตั้งค่า 
Bluetooth” (หนา้ 130)
วธีิการท�างานต่อไปน้ีใชใ้นกรณีท่ีเช่ือมต่อเรียบร้อยแลว้

• หากเช่ือมต่อผลิตภณัฑเ์ขา้กบั iPod ในฐานะท่ีเป็น
อุปกรณ์เสียงท่ีรองรับ Bluetooth จ�าเป็นตอ้งปลด
สายเคเบิล iPod ออก ระบบอาจท�างานไดไ้ม่ถูกตอ้ง
หากเช่ือมต่อทั้งสองวธีิพร้อมๆ กนั
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ฟังอุปกรณ์เล่นเพลง	Bluetooth

1 แสดงเมนูมลัตมิเีดยี	(→	หน้ำ	19)

2 แตะ Bluetooth Audio
หนา้จอแสดงขอ้มูลการเล่นเพลง Bluetooth ปรากฏ
ข้ึน

3 แตะ	 	หรือ	 	เพ่ือเลือกเพลง

• หากผลิตภณัฑเ์ป็น Type 2  สามารถหมุนปุ่ม 
[TUNE/SOUND] เพ่ือเลือกแทร็ค → “ผลิตภณัฑ์
น้ี” (หนา้ 11)

• แสดงหนา้จอเมนูมลัติมีเดียหากกดปุ่ม [MEDIA] 
ขณะท่ีไม่มีส่ือใดๆ ท่ีสามารถเล่นได้

• การกด  หรือ  คา้งไว ้(หนา้ 14) จะท�า
ใหแ้ทร็คท่ีก�าลงัเล่นอยูไ่ปขา้งหนา้หรือถอยหลงั
โดยเร็วได ้*1

• หากรถของคุณติดตั้งระบบน�าทาง ใหก้ดปุ่ม 
[NAV] เพ่ือแสดงหนา้จอการน�าทางขณะท่ีก�าลงัใช้
ฟังกช์นัเคร่ืองเสียง  

การกดปุ่ม [MEDIA] จะยอ้นกลบัไปแสดงหนา้จอ
เคร่ืองเสียง

*1) เฉพำะเม่ือใช ้AVRCP v1.3, v1.4 หรือสูงกวำ่

1)	 อุปกรณ์*1 
แสดงช่ืออุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่ออยู ่ 
หำกไม่มีขอ้มูล จะปรำกฏวำ่ “ไม่มีช่ือ”

2)	 ช่ือศิลปิน*1*2

หำกไม่มีขอ้มูลศิลปิน จะปรำกฏวำ่ “ไม่มีช่ือ”

3)	 ช่ืออลับั้ม*1*2

หำกไม่มีขอ้มูลอลับั้ม จะปรำกฏวำ่ “ไม่มีช่ือเร่ือง”

4)	 ช่ือแทร็ค*1*2

หำกไม่มีขอ้มูลแทร็ค จะปรำกฏวำ่ “ไม่มีช่ือเร่ือง”

5)	 หมำยเลขแทร็ค*1*2 
แสดงหมำยเลขแทร็ค

6)	 เวลำเล่น

7)	 SCAN*1*2 
เร่ิมเล่นแบบสแกน แตะอีกคร้ังเพื่อหยดุเล่นแบบ
สแกน 
→ “เล่นแบบสแกน” (หนำ้ 62)

8)	 	,	 	,	 	,	 	 
สำมำรถเลือกแทร็ค เล่น หรือหยดุชัว่ครำว กำรกด 

 หรือ  คำ้งไว ้(หนำ้ 14) จะท�ำใหแ้ทร็คท่ี
ก�ำลงัเล่นอยูไ่ปขำ้งหนำ้หรือถอยหลงัโดยเร็วได้

9)	 แหล่งทีม่ำ 	 
แสดงเมนูมลัติมีเดีย (→ หนำ้ 19)

10)	 เพลย์ลสิต์*3 
แสดงเพลยลิ์สตเ์พลง  
เร่ิมเล่นเพลงโดยแตะเพลง (แทร็ค) ท่ีตอ้งกำรเล่น

11)	 ปุ่มโหมดกำรเล่น*1*2 
แตะปุ่มท่ีเหมำะสมเพ่ือเลือกโหมดกำรเล่นท่ีตอ้งกำร  
→ “เปล่ียนโหมดกำรเล่น” (หนำ้ 62)

*1) ไม่แสดงเม่ือไม่สำมำรถใชร่้วมกบัอุปกรณ์ Bluetooth ไดห้รือเม่ือ
ไม่ไดรั้บขอ้มูล

*2) ไม่แสดงเม่ือใช ้AVRCP v1.0

*3) แสดงเม่ือใช ้AVRCP v1.4 หรือสูงกวำ่เท่ำนั้น

ข้อมูลทีป่รำกฏบนจอ

หน้ำจอแสดงข้อมูลกำรเล่น

10)

11)

6)

2)
3)
4)

7)

5)

8)

1)

9)
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เปลีย่นโหมดกำรเล่น

สามารถเล่นซ�้ าได้

* ไม่สามารถใชฟั้งกช์นัน้ีไดเ้ม่ือ AVRCP เป็น v1.0

1 แตะปุ่ม	“โหมดกำรเล่น”	บนหน้ำจอ	
แสดงข้อมูลกำรเล่นเพลง	Bluetooth

	 ▼

เร่ิมเล่นในโหมดท่ีเลือกไว้

โหมดกำรเล่น
* รายละเอียดของโหมดการเล่นอาจแตกต่างกนัไปตาม

ชนิดของอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth โหมดการเล่น
บางอยา่งอาจไม่รองรับในอุปกรณ์บางตวั

ซ�้ำ กำรแตะแต่ละคร้ังจะสลบัระหวำ่ง  
(เล่นเพลงซ�้ ำทั้งหมด) →  (เล่นซ�้ ำ
เพลงเดียว) →  (กำรเล่นซ�้ ำ OFF)
เล่นเพลงซ�้ำทั้งหมด: เพลงทั้งหมดจำก
เพลยลิ์สตจ์ะเล่นซ�้ ำ
เล่นซ�้ำเพลงเดยีว: เพลงท่ีก�ำลงัเล่นอยู่
จะเล่นซ�้ ำ

สุ่ม กำรแตะแต่ละคร้ังจะสลบัระหวำ่ง  
ON → OFF
สุ่ม: เล่นแทร็คทั้งหมดจำกเพลยลิ์สต์
แบบสุ่ม

เล่นแบบสแกน
เล่น 10 วนิาทีแรกของแต่ละเพลงตามล�าดบั

* อาจเล่นแบบสแกนไม่ได ้ข้ึนอยูก่บัชนิดของอุปกรณ์
เล่นเพลง Bluetooth

1 แตะ	 สแกน 	บนหน้ำจอแสดงข้อมูล	
กำรเล่นเพลง	Bluetooth

	 ▼
เร่ิมเล่นแบบสแกน
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Equipment by type

กำรใช้	HDMI
เพื่ออินพตุและเล่นภาพและเสียง ใหเ้ช่ือมต่อสาย 
HDMI ท่ีมีจ�าหน่ายทัว่ไปและอุปกรณ์เอาตพ์ตุ HDMI 
เขา้กบัผลิตภณัฑ์

• จะมีแต่เสียงเท่านั้นเม่ือรถเคล่ือนท่ี
• เม่ือดูภาพ กรุณาหยดุรถในท่ีปลอดภยัซ่ึงอนุญาต

ใหจ้อดรถได้
• การใชง้านระบบน้ีขณะท่ีเคร่ืองยนตด์บั อาจท�าให้

สตาร์ทเคร่ืองยนตอี์กคร้ังไดย้าก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ระดบัการชาร์จแบตเตอร่ี

• รองรับ HDMI1.3
• ฟอร์แมตภาพท่ีรองรับคือ 480p หรือ 720p
• ภาพจากอุปกรณ์เอาตพ์ตุ HDMI จะไม่สามารถ

เอาตพ์ตุไปยงัอุปกรณ์ภายนอกได้

กำรดูภำพ	HDMI

1 แสดงเมนูมลัตมิเีดยี	(→	หน้ำ	19)

2 แตะ HDMI
	 ▼

แสดงภาพจากอุปกรณ์เอาตพ์ตุ HDMI

• ส�าหรับวธีิการใชง้านอุปกรณ์เอาตพ์ตุ HDMI กรุณา
อ่านคู่มือส�าหรับผูใ้ชข้องอุปกรณ์
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Equipment by type

กำรฟังเสียงจำกระบบควำมบันเทงิ
ด้ำนหลงั
หากผลิตภณัฑม์าพร้อมกบัระบบความบนัเทิงดา้น
หลงั คุณจะสามารถใชผ้ลิตภณัฑใ์นการฟังเสียงท่ีเล่น
บนระบบความบนัเทิงดา้นหลงัได้

• การใชง้านระบบน้ีขณะท่ีเคร่ืองยนตด์บั อาจท�าให้
สตาร์ทเคร่ืองยนตอี์กคร้ังไดย้าก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ระดบัการชาร์จแบตเตอร่ี

• ไม่สามารถดูภาพจากระบบความบนัเทิงดา้นหลงั
ได้

• ภาพวดีิโอท่ีก�าลงัเล่นบนผลิตภณัฑจ์ะไม่สามารถดู
ไดโ้ดยใชร้ะบบความบนัเทิงดา้นหลงั

• กรุณาลดระดบัเสียงก่อนจะสลบัไปยงัระบบความ
บนัเทิงดา้นหลงั

กำรเอำต์พตุเสียง

1 แสดงเมนูมลัตมิเีดยี	(→	หน้ำ	19)

2 แตะ AUX
	 ▼

เอาตพ์ตุเสียงของระบบความบนัเทิงดา้นหลงั

• จะมีแต่เสียงเท่านั้นเม่ือรถเคล่ือนท่ี
• ภาพอาจไม่ปราฏ ข้ึนอยูก่บัระบบความบนัเทิงดา้น

หลงัท่ีติดตั้ง
• เม่ือดูภาพ กรุณาหยดุรถในท่ีปลอดภยัซ่ึงอนุญาต

ใหจ้อดรถได้
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NAVI
ส่วนน้ีจะอธิบายการท�างานของฟังกช์นัน�าทาง Equipment by type

กำรใช้งำนพืน้ฐำน

ฟังก์ชันน�ำทำง

กำรน�ำทำงคืออะไร

การน�าทางคือระบบท่ีวดัต�าแหน่งรถของคุณและน�าคุณ
ไปตามเสน้ทางจนไปถึงจุดหมายท่ีก�าหนดไว ้ต�าแหน่ง
รถของคุณท่ีปรากฏบนแผนท่ีจะวดัดว้ยฟังกช์นั “GNSS” 
และ “การจบัคู่แผนท่ี”

GNSS	(ระบบดำวเทยีมน�ำร่องโลก)
ระบบซ่ึงใชด้าวเทียมเพื่อตรวจจบัต�าแหน่งน้ีเป็นท่ีรู้จกั
กนัในช่ือ “GNSS”  
ผลิตภณัฑน้ี์ใชร้ะบบดาวเทียมต่อไปน้ี: “GPS”, “SBAS”, 
“QZSS (L1C/A+L1S)” และ “GLONASS”
• การวดัต�าแหน่งรถของคุณจะใชเ้วลาประมาณ 2 นาที

ในต�าแหน่งท่ีภาพชดัเจน คร้ังแรกท่ีใชง้านผลิตภณัฑ์
น้ีหรือหลงัจากไม่ไดใ้ชง้านเป็นเวลานาน จะใชเ้วลา
ประมาณ 5 นาทีเพื่อวดัต�าแหน่งรถของคุณ

กำรจบัคู่แผนที่
“การจบัคู่แผนท่ี” เป็นฟังกช์นัเปรียบเทียบขอ้มูลการ
ติดตามเสน้ทางส�าหรับรถของคุณกบัโครงแบบถนนใน
ขอ้มูลแผนท่ี คาดการณ์ถนนท่ีคุณจะขบัและแสดงข้ึนมา
บนแผนท่ี

• แผนท่ีท่ีแสดงเพื่อการน�าทางและขอ้มูลกฎจราจร
นั้นถูกจดัเตรียมจากขอ้มูลประเภทต่างๆ เม่ือท�า
ขอ้มูลแผนท่ี ดงันั้นจึงอาจแตกต่างจากถนนและ 
กฎจราจรท่ีใชจ้ริง ขบัตามถนนจริงและปฏิบติัตาม
กฎจราจรท่ีใชจ้ริงเสมอ

สำยอำกำศ	GPS

ต�าแหน่งรถของคุณจะถูกวดัโดยการรับสญัญาณวทิยอุ่อน
จากดาวเทียม GPS ดว้ย “สายอากาศ GPS”

หากสญัญาณวทิยจุากดาวเทียม GPS ถูกปิดกั้น 
ต�าแหน่งรถของคุณอาจแสดงไม่ถูกตอ้ง ดงันั้นควร
ปฏิบติัตามกฎต่อไปน้ี
• อยา่ติดฟิลม์แบบกระจกหรือฟิลม์กรองแสงท่ีผสม

คาร์บอนบนกระจกหนา้
• ไม่ควรวางส่ิงของบนหรือใกลส้ายอากาศ GPS
• อยา่ใชโ้ทรศพัทมื์อถือ, PHS, คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

ใกลส้ายอากาศ GPS

สายอากาศ GPS
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ข้อมูลแผนที่

ขอ้มูลแผนท่ีอาจมีตวัอกัษรตกหล่น สะกดผดิ ต�าแหน่ง
ไม่ถูกตอ้ง ฯลฯ

กำรวดัต�ำแหน่ง

เม่ือไม่สำมำรถวดัต�ำแหน่งได้อย่ำงเทีย่งตรง
ไม่สามารถรับสญัญาณวทิยจุากดาวเทียม GPS ไดใ้นบาง
พื้นท่ี เช่น ในอุโมงค,์ โรงจอดรถภายในอาคาร, พื้นท่ี
ท่ีมีตึกสูง ภูเขา หรือตน้ไมล้อ้มรอบ, ใตท้างด่วนและ
ทางรถไฟยกระดบั ในกรณีเช่นน้ี การวดัต�าแหน่งจะ
ใชก้ารน�าทางแบบอตัโนมติัโดยใชไ้จโรเซ็นเซอร์และ
เซ็นเซอร์ความเร็ว ดงันั้นจึงอาจจะไม่สามารถวดัต�าแหน่ง
ของคุณไดอ้ยา่งเท่ียงตรง

ควำมผดิพลำดในกำรวดั
เม่ือไม่สามารถรับสญัญาณวทิยจุากดาวเทียม GPS ได ้
ความผดิพลาดในการวดัอาจเกิดข้ึนไดโ้ดยง่ายและ
ต�าแหน่งรถของคุณกอ็าจแสดงไม่ถูกตอ้ง 
หากขบัข่ีต่อไป เม่ือสามารถรับสญัญาณวทิยจุาก
ดาวเทียม GPS ไดแ้ลว้ ต�าแหน่งปัจจุบนัท่ีผดิพลาดอยูจ่ะ
ถูกแกไ้ขโดยอตัโนมติั

เหตุผลทีต่�ำแหน่งรถของคุณแสดงได้ไม่ถูกต้อง

• เม่ือทางด่วนและทางธรรมดาอยูใ่กลก้นั
• เม่ือขบัข่ีบนถนนท่ีตดัแบบตาราง
• เม่ือขบัข่ีบนถนนบนภูเขาซ่ึงชนัมาก
• เม่ือเล้ียวซา้ยหรือเล้ียวขวาหลงัจากขบัข่ีบนถนนท่ีเป็น

เสน้ตรงมาเป็นเวลานาน
• ทนัทีหลงัจากเปิดสวติชเ์คร่ืองยนต/์เพาเวอร์ ON
• เม่ือขบัข่ีดว้ยความเร็วต�่า ตวัอยา่งเช่น ในการจราจร

ติดขดัหรือในลานจอดรถ (เน่ืองจากรถบางคนัจะไม่ส่ง
สญัญาณความเร็วรถเม่ือขบัข่ีดว้ยความเร็วต�่าเกินไป)

• เม่ือขบัข่ีโดยมีโซ่พนัลอ้
• เม่ือรถหมุนบนแท่นหมุนกลบัรถหรือส่ิงท่ีคลา้ยกนั
• เม่ือขบัข่ีผา่นทางแยกบนถนนซ่ึงมีมุมขนาดเลก็ระหวา่ง

ทางแยกทั้งสอง
• หลงัจากเคล่ือนยา้ยรถดว้ยเรือขา้มฟากหรือส่ิงท่ีคลา้ย

กนั
• เม่ือขบัข่ีบนท่ีจอดรถท่ีมีหลายชั้นหรือถนนท่ีเวยีนเป็น

วงกลม
• เม่ืออยูบ่นถนนท่ีกวา้งและคดเค้ียว
• เม่ือเปล่ียนยางเป็นยางอะไหล่
• เม่ือขบัข่ีบนหิมะ ทราย หรือถนนล่ืนอ่ืนๆ

กำรวดัต�ำแหน่งแบบ	3D
เม่ือไดรั้บสญัญาณวทิยท่ีุมีประสิทธิภาพซ่ึงบอกต�าแหน่ง
ไดอ้ยา่งแม่นย �าจากดาวเทียม GPS ส่ีตวัข้ึนไป สามารถ
ค�านวณต�าแหน่งแบบ 3D ซ่ึงประกอบดว้ยละติจูด 
ลองจิจูด และระดบัความสูงได้

กำรวดัต�ำแหน่งแบบ	2D
เม่ือไดรั้บสญัญาณวทิยท่ีุมีประสิทธิภาพซ่ึงบอกต�าแหน่ง
ไดอ้ยา่งแม่นย �าจากดาวเทียม GPS สามตวัข้ึนไป แต่ไม่
เพียงพอส�าหรับการวดัต�าแหน่งแบบ 3D จะสมมุติวา่มี
ระดบัความสูงเท่าเดิมจากท่ีวดัไดค้ร้ังสุดทา้ย และค�านวณ
เพียงละติจูดและลองจิจูดแบบ 2D เท่านั้น ในกรณีน้ี 
ความแม่นย �าของต�าแหน่งจะต�่ากวา่การวดัต�าแหน่ง 
แบบ 3D

ต�ำแหน่งทีไ่ม่สำมำรถวดัได้
เม่ือไม่สามารถรับสญัญาณวทิยท่ีุมีประสิทธิภาพซ่ึงบอก
ต�าแหน่งไดอ้ยา่งแม่นย �าจากดาวเทียม GPS จะไม่มีการ
วดัต�าแหน่ง
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วธีิค้นหำเส้นทำง

• เสน้ทางท่ีแสดงในค�าแนะน�าเป็นเพียงเสน้ทางอา้งอิง
ไปถึงจุดหมายเท่านั้น ไม่จ�าเป็นตอ้งเป็นเสน้ทางท่ีสั้น
ท่ีสุดหรือเสน้ทางท่ีหลบเล่ียงการจราจรติดขดั

• ค �าแนะน�าเสน้ทางไม่ไดใ้ชถ้นนทั้งหมด
• แนะน�าใหใ้ชเ้สน้ทางถนนปกติมากกวา่เสน้ทางท่ีใช ้

เรือขา้มฟาก ดงันั้นแมว้า่เรือขา้มฟากจะเป็นเสน้ทาง 
ไปถึงจุดหมายท่ีรวดเร็วกวา่ แต่จะแสดงเสน้ทางท่ีไม่
ไดใ้ชเ้รือขา้มฟากดว้ย

• เม่ือตั้งจุดเปล่ียนเขา้ทางด่วน ลานจอดรถ หรือจุดพกั
รถเป็นจุดหมายหรือเป็นจุดพกั ใหเ้ลือกจากการคน้หา
สถานท่ีและตั้งโดยไม่เล่ือนแผนท่ี

• บางคร้ังเสน้ทางอาจไม่เหมือนกบัคร้ังก่อนหนา้ แมว้า่
จะตั้งสถานท่ีเดียวกนัเป็นจุดหมายและจุดพกั

• บางคร้ังเสน้ทางท่ีแสดงอาจรวมทางเทา้ บนัได ฯลฯ  
ซ่ึงรถไม่สามารถผา่นได้

• หากไม่มีถนนไปถึงจุดหมายหรือมีแต่ถนนแคบๆ  

เสน้ทางท่ีแสดงอาจน�าไปท่ีอ่ืนซ่ึงไม่ใช่จุดหมาย
• บางคร้ังเสน้ทางท่ีคน้หาไดน้�าขอ้มูลกฎจราจรมา

พิจารณาดว้ย
• บางคร้ังกฎชัว่คราวบางอยา่งไม่ถูกน�ามาพิจารณาหรือ

เวลาท่ีใชก้ฎนั้นแตกต่างจากท่ีใชง้านจริง

ค�ำแนะน�ำเส้นทำง

• เม่ือรถของคุณขบัออกนอกเสน้ทางท่ีคน้หา จะแสดง
ระยะทางจากจุดท่ีคุณออกนอกเสน้ทางจนถึงจุดหมาย
หรือจุดพกัต่อไป

• การแสดงเวลาท่ีคาดวา่จะไปถึงจุดหมายเป็นการ
ค�านวณจากขอ้มูลเวลาคงเหลือในขอ้มูลแผนท่ีและ
ขอ้มูลการเดินทางท่ีเรียนรู้

• บางคร้ังแมว้า่คุณจ�าเป็นตอ้งเล้ียวท่ีทางแยก แต่ช่ือแยก
นั้นไม่ปรากฏในค�าแนะน�าหรือค�าแนะน�าเสียงไม่ได้
ครอบคลุมแยกดงักล่าว

• บางคร้ังค�าแนะน�าใหเ้ล้ียวซา้ยและขวาแตกต่างจาก
โครงแบบถนนจริง

• เม่ือคุณออกนอกเสน้ทาง เช่น เล้ียวเร็วเกินไปหน่ึงแยก 
บางคร้ังค�าแนะน�าเสียงยงัคงด�าเนินต่อไปส�าหรับเสน้
ทางเดิม

• บางคร้ังระยะทางในค�าแนะน�าอาจมากกวา่หรือนอ้ย
กวา่ระยะทางจริงเลก็นอ้ย

ข้อควรระวงัในกำรใช้กำรน�ำทำง

• ระหวา่งท่ีใชค้ �าแนะน�าเสน้ทาง กรุณาปฏิบติัตาม 

กฎจราจรท่ีใชจ้ริงเสมอ มิฉะนั้นอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ
ทางถนน

• เสน้ทางท่ีคน้หามาจากขอ้มูลแผนท่ี ขอ้มูลค�าแนะน�า
อาจแตกต่างจากเสน้ทางจริงเน่ืองจากขอ้จ�ากดัใน 

การจราจรส�าหรับการก่อสร้างถนนหรือการจราจร 

ทางเดียว ควรแน่ใจวา่ไดป้ฏิบติัตามขอ้จ�ากดัในการ
จราจรท่ีใชจ้ริง

• กฎจราจรท่ีข้ึนอยูก่บัเวลาจะมีผลตามเวลาท่ีคน้หาเสน้
ทาง เม่ือขบัข่ีตามเสน้ทาง กรุณาปฏิบติัตามกฎจราจรท่ี
ใชจ้ริงเสมอ

• ระยะทางท่ีรถไดเ้ดินทางมานั้นจะวดัดว้ยเซ็นเซอร์
ความเร็ว (และความเร็วน้ีเป็นสดัส่วนกบัอตัราการหมุน
ของยาง) หากเป็นยางใหม่หรือไม่ไดม้าตรฐาน หรือ
หากแรงดนัลมยางไม่ถูกตอ้ง การวดัระยะทางกมี็แนว
โนม้จะผดิพลาดและต�าแหน่งของรถอาจแสดงไม่ถูก
ตอ้ง

• หากระยะทางถึงจุดหมายสั้นมากหรือยาวมาก อาจไม่
สามารถคน้หาเสน้ทางได้

• แมคุ้ณจะออกนอกเสน้ทาง แต่เสน้ทางจะค�านวณใหม่
โดยอตัโนมติั

• เวลาท่ีคาดวา่จะไปถึงจุดหมายอาจแตกต่างออกไปข้ึน
อยูก่บัสภาพถนนและวธีิการขบัรถ
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เมนู	NAVI
หวัขอ้น้ีอธิบายวธีิการแสดงผลและรายละเอียดของเมนู NAVI

แสดงเมนู	NAVI

จากเมนูน้ี สามารถตั้งค่าจุดหมายและแกไ้ขการตั้งค่าเสน้ทางได้

1 กดปุ่ม NAV

2 แตะ 

	 ▼

แสดงเมนู NAVI

• กดปุ่ม [NAV] เพ่ือแสดงหนา้จอท่ีใชก่้อนหนา้ 
(หนา้จอล่าสุด) ใน NAVI

กำรท�ำงำนทีด่�ำเนินกำรได้จำกเมนู	NAVI

หวัขอ้น้ีอธิบายการท�างานท่ีด�าเนินการไดจ้ากเมนู NAVI 
พร้อมรายละเอียดของเมนู

ช่ือเมนู ค�ำอธิบำย

ค้นหำ สำมำรถอินพตุ “ท่ีอยู”่ และ “จุดสนใจ” 
และคน้หำจุดหมำย 
→ “คน้หำสถำนท่ี” (หนำ้ 82)

แก้ไขเส้นทำง สำมำรถลบหรือแกไ้ขเสน้ทำงได ้ 
→ “กำรตรวจสอบ/แกไ้ขเสน้ทำง” 
(หนำ้ 87)

สถำนทีข่องฉัน แสดงรำยกำรจุดต่ำงๆ ท่ีลงทะเบียนไว ้
เช่น บำ้นและท่ีท�ำงำน 
→ “โหลดจำกสมุดท่ีอยู”่ (หนำ้ 82)

เส้นทำงของฉัน แสดงรำยกำรเสน้ทำงท่ีลงทะเบียนไว ้
→ “กำรลงทะเบียน “เสน้ทำงของฉนั”” 
(หนำ้ 91)

ช่ือเมนู ค�ำอธิบำย

จุดสนใจ แสดงรำยกำรส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก
หำกคุณเลือกประเภทส่ิงอ�ำนวยควำม
สะดวกท่ีตอ้งกำรเห็น 
→ “กำรคน้หำจำกประเภทส่ิงอ�ำนวย
ควำมสะดวก” (หนำ้ 85)

ทีจ่อดรถ แสดงไอคอนท่ีจอดรถบนหนำ้จอแผนท่ี 
→ “กำรคน้หำท่ีจอดรถ” (หนำ้ 86)

ป๊ัมน�ำ้มนั แสดงไอคอนป๊ัมน�้ำมนับนหนำ้จอ
แผนท่ี 
→ “กำรคน้หำป๊ัมน�้ำมนั” (หนำ้ 86)

บริกำรเสริม	
TomTom

ใชข้อ้มูลกำรจรำจร
→ “บริกำรเสริม TomTom” (หนำ้ 77)

กำรตั้งค่ำ สำมำรถตั้งฟังกช์นัน�ำทำงต่ำงๆ ได ้ 
→ “กำรตั้งค่ำกำรน�ำทำง” (หนำ้ 96)

ควำมช่วยเหลือ สำมำรถตรวจสอบขอ้มูลระบบ เช่น 
เวอร์ชนัของฟังกช์นัน�ำทำง  
→ “ควำมช่วยเหลือ” (หนำ้ 101)
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วธีิอนิพตุตวัอกัษร
ส่วนน้ีอธิบายเก่ียวกบัแป้นพิมพอิ์นพตุตวัอกัษร

แป้นพมิพ์ส�ำหรับอนิพตุตวัอกัษร

3)

4)
5)

1)

2)

6)

7)

9)
8)

1)	 ส่วนแสดงผลตวัอกัษรทีอ่นิพตุ
แสดงตวัอกัษรท่ีอินพตุ

2)	 เคอร์เซอร์
 ตวัอกัษรจะอินพตุเขำ้ไปทำงดำ้นซำ้ยของ   

ต�ำแหน่งของ  สำมำรถเปล่ียนไดโ้ดยกำรเล่ือน  
(หนำ้ 14) ซ่ึงปรำกฏข้ึนเม่ือแตะตวัอกัษรท่ีอินพตุ
เขำ้ไป

3)	 แป้นพมิพ์อนิพตุ 
ประกอบดว้ยแป้นต่ำงๆ เพื่อใส่ตวัอกัษรท่ีปรำกฏ

 ตวัอกัษรอ่ืนๆ จะสำมำรถอินพตุไดโ้ดยกำรกดคำ้ง 
(หนำ้ 14) ตวัอยำ่งเช่น เม่ือกด “a” คำ้งไว ้  จะ
ปรำกฏข้ึนเพื่อแสดงตวัอกัษรท่ีอินพตุได้

4)	 	
 กำรแตะตวัอกัษรท่ีปรำกฏบนแป้นพิมพอิ์นพตุแต่ 

ละคร้ังจะสลบัระหวำ่งตวัเลก็และตวัใหญ่ (เฉพำะ
อกัษรตวัแรกเป็นตวัใหญ่) ไปเป็นตวัใหญ่ (อกัษร
ทุกตวัเป็นตวัใหญ่)

  / 
 แตะ  เพื่อสลบั  ระหวำ่ง  /   

กำรแตะแต่ละคร้ังจะสลบัเป็นสญัลกัษณ์แบบต่ำงๆ

5)	 	/	 	

 ตวัอกัษรท่ีปรำกฏบนแป้นพิมพอิ์นพตุจะสลบั
ระหวำ่งตวัเลขกบัสญัลกัษณ์

6)	 	
 สำมำรถเลือกภำษำอินพตุของแป้นพิมพไ์ด ้ 

หำกเลือกอินพตุหลำยภำษำ ใหแ้ตะ  อีกคร้ังเพื่อ
แสดงรำยกำรภำษำท่ีเลือกไว้

 กำรกดคำ้ง (หนำ้ 14) จะแสดงรำยกำรส�ำหรับแป้น
พิมพท์ั้งหมด

7)	 	 
ลบตวัอกัษรหน่ึงตวัในบรรดำตวัอกัษรท่ีก�ำลงัอินพตุ

8)	 	
 สำมำรถแสดงหรือซ่อนแป้นพิมพไ์ดด้ว้ยกำรแตะ

แต่ละคร้ัง

9)	 	
 แสดงรำยกำรผลกำรคน้หำหรือหนำ้จอแผนท่ี กำร

แตะแต่ละคร้ังจะสลบัระหวำ่งกำรแสดงรำยกำรกบั
กำรแสดงหนำ้จอแผนท่ี
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หน้ำจอกำรน�ำทำง
ส่วนน้ีจะอธิบายหนา้จอแผนท่ีน�าทางและรายละเอียดการแสดงผลส�าหรับหนา้จอเมนู

รำยละเอยีดกำรแสดงแผนที่

3)

1)

2)

4)

5)

9)

8)

7)

6) 10)

11)
12)
13)

1)	 ปุ่มสลบัโหมดแผนที	่(→ หนำ้ 74)
 กำรแตะแต่ละคร้ังจะสลบัระหวำ่งแผนท่ี 2D กบั 3D

2)	 ปุ่มเปลีย่นมำตรำส่วน	(→ หนำ้ 74)
 แตะ  หรือ  เพื่อเปล่ียนมำตรำส่วนแผนท่ี

3)	 ปุ่มแสดงเมนู	NAVI	(→ หนำ้ 68)
 แตะเพื่อแสดงเมนู NAVI

4)	 ค�ำแนะน�ำข้อมูลขดีจ�ำกดัควำมเร็ว	(→ หนำ้ 73)*1

 แสดงขอ้มูลขีดจ�ำกดัควำมเร็ว ควำมเร็วรถ และช่ือ
ถนน  
แตะเพื่อแสดงเมนูด่วน (หนำ้ 71), ลงทะเบียนสถำนท่ี 
และคน้หำเสน้ทำงอ่ืน

5)	 ปุ่มแสดงค�ำแนะน�ำเส้นทำง	(→ หนำ้ 73)
 แสดงลูกศรบอกทำงเล้ียว ช่ือถนน และขอ้มูลค�ำ

แนะน�ำเสน้ทำงอ่ืนๆ

6)	 เวลำทีค่ำดว่ำจะไปถงึ/ระยะทำงคงเหลือ/เวลำคง
เหลือ

 แสดงเวลำท่ีคำดวำ่จะไปถึงจุดหมำย ระยะทำงคง
เหลือ หรือเวลำคงเหลือ  
ในกรณีท่ีมีจุดพกัระหวำ่งทำง แตะเพ่ือสลบัระหวำ่ง
กำรแสดงขอ้มูลจุดหมำยกบัจุดพกั กำรแสดงระยะ
ทำงคงเหลือหรือเวลำคงเหลือสำมำรถตั้งค่ำไดจ้ำก 
“ขอ้มูลกำรไปถึงจุดหมำย” ใตก้ำรตั้งค่ำลกัษณะท่ี
ปรำกฏ → “ลกัษณะท่ีปรำกฏ” (หนำ้ 97)

7)	 แถบเส้นทำง
 จะปรำกฏข้ึนเม่ือตั้งจุดหมำยแลว้ แสดงเวลำท่ีคำดวำ่

จะไปถึง ไอคอนส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกและจุดพกั 
และไอคอนขอ้มูลกำรจรำจร *2

 หำกไอคอนทบัซอ้นกนั ใหแ้ตะเพื่อขยำยแถบเสน้
ทำง ซ่ึงจะช่วยใหคุ้ณสำมำรถเลือกไอคอนแต่ละตวั
จำกท่ีซอ้นกนัอยูไ่ด ้สำมำรถตั้งค่ำไดว้ำ่จะแสดง/
ซ่อนส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกจำก “แสดงบนเสน้
ทำง” ใตก้ำรตั้งค่ำลกัษณะท่ีปรำกฏ → “ลกัษณะท่ี
ปรำกฏ” (หนำ้ 97)

8)	 ไอคอนแถบเส้นทำง
 แตะเพื่อแสดงแผนท่ีของส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก

หรือจุดพกั นอกจำกน้ียงัแสดงเมนูด่วนดว้ย  
(หนำ้ 71)
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9)	 ระยะทำงไปถงึจุดพกัถดัไป
 แสดงถำ้มีกำรตั้งจุดพกัไว้

10)	 ปุ่มแสดงต�ำแหน่งปัจจุบัน
 จะแสดงเม่ือเล่ือนดูแผนท่ี แตะเพื่อแสดงต�ำแหน่ง

ปัจจุบนั

11)	 ไอคอน(→ หนำ้ 72)
 ไอคอนส�ำหรับจุดหมำย จุดพกั ฯลฯ  

แตะเพื่อแสดงเมนูด่วน (หนำ้ 71), ลงทะเบียนสถำนท่ี 
และตั้งจุดพกั

12)	 เส้นทำงแนะน�ำ
 แสดงเสน้ทำงแนะน�ำท่ีคน้หำ

13)	 ไอคอนต�ำแหน่งรถ
 ลูกศรช้ีไปในทิศทำงท่ีรถก�ำลงัเคล่ือนท่ีในปัจจุบนั 

ในกรณีท่ีไม่สำมำรถวดัต�ำแหน่งรถได ้ไอคอน
ต�ำแหน่งรถจะเป็นสีเทำ  
แตะเพื่อแสดงเมนูด่วน (หนำ้ 71)

*1) ขอ้มูลบำงอยำ่งอำจไม่ปรำกฏ ข้ึนอยูก่บัสภำพถนนและสภำพ 
กำรขบัข่ี

*2) ตอ้งเช่ือมต่อสมำร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีสำมำรถส่งผำ่น
ขอ้มูลไดเ้ขำ้กบัผลิตภณัฑไ์วล่้วงหนำ้ คุณยงัจ�ำเป็นตอ้งลอ็กอิน
เขำ้บริกำรเสริม TomTom ดว้ย

เมนูด่วน
หวัขอ้น้ีอธิบายเมนูด่วนท่ีปรากฏเม่ือคุณแตะจุดท่ีลง
ทะเบียนไวแ้ละไอคอนส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีแสดงบน
แผนท่ีหรือกดแผนท่ีคา้งไว้

กำรแตะแต่ละคร้ังจะแสดงหรือซ่อน
เมนูด่วน

ตั้งสถำนท่ี เช่น จุดหมำย

เพิม่ในสถำนที่
ของฉัน

ลงทะเบียนสถำนท่ี แสดงสถำนท่ีใน
รำยกำรสถำนท่ีของฉนั (→ หนำ้ 76)

ใช้เป็นจุดเร่ิมต้น ตั้งสถำนท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ (→ หนำ้ 76)

ลบจุดเร่ิมต้น แสดงเมนูด่วนจุดเร่ิมตน้ ยกเลิกกำรตั้ง
ค่ำจุดเร่ิมตน้

เพิม่ในเส้นทำง
ปัจจุบัน

ตั้งเป็นจุดพกั (→ หนำ้ 75)

ลบจุดหยุดนี้ แสดงเมนูด่วนจุดพกั ลบจุดพกั

เปลีย่นเป็นจุดหยุด แสดงเมนูด่วนจุดเร่ิมตน้ใน [ใชเ้ป็น
จุดเร่ิมตน้] คน้หำเสน้ทำงจำกต�ำแหน่ง
ปัจจุบนัหลงัจำกเปล่ียนจุดเร่ิมตน้เป็น
จุดพกั

เปลีย่นช่ือ แสดงเมนูด่วนจุดท่ีลงทะเบียนไว ้
เปล่ียนช่ือของจุดท่ีลงทะเบียนไว้

ข้อมูลเพิม่เตมิ แสดงขอ้มูลโดยละเอียดของส่ิงอ�ำนวย
ควำมสะดวก

แก้ไขเส้นทำง แสดงหนำ้จอแกไ้ขเสน้ทำง  
(→ หนำ้ 88)

แก้ไขสถำนที่ แกไ้ขสถำนท่ีลงทะเบียน (บำ้นหรือท่ี
ท�ำงำน) (→ หนำ้ 93)

ลบสถำนที่ ลบสถำนท่ีลงทะเบียน (ท่ีท�ำงำน)  
(→ หนำ้ 94)

เลีย่งกำรปิดถนน แสดงเมนูด่วนของไอคอนต�ำแหน่งรถ
และค�ำแนะน�ำขอ้มูลขีดจ�ำกดัควำมเร็ว
ขณะเดินทำงไปตำมเสน้ทำง  
คน้หำเสน้ทำงอ่ืน
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ไอคอนต่ำงๆ
หวัขอ้น้ีอธิบายประเภทต่างๆ ของไอคอน (สีน�้าเงิน) ท่ี
ปรากฏบนแผนท่ี

จุดเร่ิมตน้

จุดหมำย

จุดพกั

สถำนท่ีลงทะเบียน (สถำนท่ีของฉนั)

สถำนท่ีลงทะเบียน (บำ้น)

สถำนท่ีลงทะเบียน (ท่ีท�ำงำน)

แสดงหน้ำจอต�ำแหน่งปัจจุบัน

เป็นวธีิยอ้นกลบัไปยงัต�าแหน่งปัจจุบนัหลงัจากเล่ือนดู
แผนท่ี

• การแสดงผลจะยอ้นกลบัไปแสดงต�าแหน่งปัจจุบนั
ของคุณโดยอตัโนมติั หากไม่ไดท้�างานใดๆ ภายใน
ระยะเวลาท่ีก�าหนดหลงัจากเล่ือนดูแผนท่ี

1 แตะ  หรือ 
เล่ือนหน้ำจอ

หน้ำจอค้นหำจุดหมำย	ฯลฯ

	 ▼
หนา้จอต�าแหน่งปัจจุบนัปรากฏข้ึน
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การ�สดง��า�นะน�า   73

N
A

V
I

กำรใช้งำน
พื

น้
ฐำน

กำรแสดงค�ำแนะน�ำ
ผลิตภณัฑน้ี์แสดงค�าแนะน�าต่างๆ ตามสถานการณ์

กำรแสดงค�ำแนะน�ำเส้นทำง

แสดงขอ้มูลค�าแนะน�าในระหวา่งการขบัข่ี

ข้อมูลทีป่รำกฏบนจอ

2)
1)

3)

2)

3)
4)

5)

1)

6)

1)	 ทศิทำงกำรเลีย้วทีท่ำงแยกถดัไป
 ลูกศรสีฟ้ำจะใหค้ �ำแนะน�ำเก่ียวกบัทิศทำงกำรเล้ียว

2)	 ระยะทำงไปถงึทำงแยกถดัไป
3)	 ช่ือของถนนทีจ่ะขบัขี่
4)	 ค�ำแนะน�ำเส้นทำง
 แสดงหมำยเลขเสน้ทำงและช่ือ
5)	 ค�ำแนะน�ำส�ำหรับกำรออกจำกทำงด่วน
 แสดงทิศทำงกำรออกและหมำยเลข
6)	 ไอคอน
 แสดงไอคอนส�ำหรับจุดหมำย จุดพกั และท่ำเรือขำ้ม

ฟำก

• แตะการแสดงค�าแนะน�าเสน้ทางเพื่อแสดงขอ้มูล
เสน้ทางเก่ียวกบัทางแยก ฯลฯ

มุมมองทำงแยก

แสดงภาพประกอบเม่ือเขา้ใกลแ้ยกของทางด่วน  
แตะหนา้จอเพื่อปิดภาพประกอบ

• เคร่ืองหมายแสดงต�าแหน่งรถจะไม่ปรากฏ
• บางคร้ังโครงแบบทางแยกจริงอาจแตกต่างจาก 

ค�าแนะน�า
• ไม่ไดมี้ค�าแนะน�าส�าหรับทุกทางแยก

ค�ำแนะน�ำข้อมูลขดีจ�ำกดัควำมเร็ว

แสดงขอ้มูลขีดจ�ากดัความเร็ว ความเร็วรถ และช่ือถนน
ของถนนปัจจุบนัขณะขบัข่ี  
แตะค�าแนะน�าขอ้มูลขีดจ�ากดัความเร็วเพื่อแสดงเมนูด่วน 
(หนา้ 71), ลงทะเบียนสถานท่ี และคน้หาเสน้ทางอ่ืน

• บางคร้ังขีดจ�ากดัความเร็วจริงอาจแตกต่างจาก 
ค�าแนะน�า

• ไม่ไดมี้ค�าแนะน�าขอ้มูลขีดจ�ากดัความเร็วส�าหรับ
ทุกถนน

• ความเร็วรถจริงอาจแตกต่างจากความเร็วท่ีแสดง
บนมาตรวดัหนา้จอ
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74   ใช้งาน�ผนที่

ใช้งำนแผนที่
หวัขอ้น้ีอธิบายการใชง้านเพื่อแสดงแผนท่ี เปล่ียน
มาตราส่วน หรือเล่ือนดูแผนท่ี

สลบัหน้ำจอแผนที่

1 แตะปุ่มสลบัโหมดแผนที่
แผนที	่2D

	 ▼
 แผนที	่3D

แต่ละคร้ังท่ีแตะปุ่มสลบัโหมดแผนท่ี การแสดงผลแผนท่ี
จะสลบัระหวา่ง 2D กบั 3D

ไอคอนโหมดแผนที่

แผนท่ี 2D

แผนท่ี 3D

เปลีย่นมำตรำส่วนแผนที่

สามารถเปล่ียนมุมมองเป็นระยะกวา้งหรือระยะแคบ

1 หุบเข้ำหรือขยำยออกเพ่ือเปลีย่น
มำตรำส่วน
→ “วธีิการใชง้าน” (หนา้ 14)

	 ▼
มาตราส่วนจะเปล่ียนไปตามการเคล่ือนของน้ิว

• นอกจากน้ียงัสามารถแตะ  หรือ  เพื่อ
เปล่ียนมาตราส่วนแผนท่ี

• การแตะสองคร้ัง (→ หนา้ 14) สามารถซูมเขา้
แผนท่ีไดส้ะดวก

เล่ือนดูแผนที่

ใชเ้พื่อเล่ือนจากหนา้จอต�าแหน่งปัจจุบนัไปยงัต�าแหน่ง
อ่ืนและตรวจสอบแผนท่ี

1 ใช้กำรตวดัหรือเล่ือนหน้ำจอไปยงัจุดที่
ต้องกำรดู
→ “วธีิการใชง้าน” (หนา้ 14)

	 ▼

• แตะ  เพื่อแสดงหนา้จอต�าแหน่งปัจจุบนั
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การใช้งานจากเ�น�การเลือ่น   75

N
A
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I

กำรใช้งำน
พื

น้
ฐำน

กำรใช้งำนจำกเมนูกำรเล่ือน
เล่ือนดูแผนท่ีเพื่อตั้งจุดหมาย จุดพกั และสถานท่ีลง
ทะเบียน

ตั้งเป็นจุดหมำย

เล่ือนดูแผนท่ีเพื่อตั้งจุดหมาย

1 กดค้ำง (→ หน้ำ 14) สถำนทีท่ีต้่องกำร
เพ่ือตั้งเป็นจุดหมำย
แสดงขอ้มูลต�าแหน่ง
หากแตะหนา้จอแผนท่ีหลงัจากแสดงขอ้มูลต�าแหน่ง 
ขอ้มูลค�าแนะน�าจะหายไปและ  ปรากฏข้ึน แตะ 

 เพื่อแสดงขอ้มูลต�าแหน่ง

2 แตะ 

	 ▼

การคน้หาเสน้ทางไปยงัจุดหมายเสร็จส้ินและเร่ิม 
ค�าแนะน�าเสน้ทาง

ตั้งเป็นจุดพกั

เล่ือนดูแผนท่ีเพื่อตั้งจุดพกั

1 กดค้ำง (→ หน้ำ 14) ต�ำแหน่งทีต้่องกำร
ตั้งเป็นจุดพกั
แสดงขอ้มูลต�าแหน่ง
หากแตะหนา้จอแผนท่ีหลงัจากแสดงขอ้มูลต�าแหน่ง 
ขอ้มูลค�าแนะน�าจะหายไปและ  ปรากฏข้ึน แตะ 

 เพื่อแสดงขอ้มูลต�าแหน่ง

2 แตะ 

เมนูด่วนจะปรากฏข้ึน

3 แตะ เพิม่ในเส้นทำงปัจจุบัน

	 ▼

การคน้หาเสน้ทางไปยงัจุดพกัและจุดหมายเสร็จส้ินและ
เร่ิมค�าแนะน�าเสน้ทาง
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76   การใช้งานจากเ�น�การเลือ่น

ตั้งในสมุดทีอ่ยู่

เล่ือนแผนท่ีเพื่อตั้งต�าแหน่งในสมุดท่ีอยู่

1 กดค้ำง (→ หน้ำ 14) สถำนทีท่ีต้่องกำรตั้ง
ในสมุดทีอ่ยู่
แสดงขอ้มูลต�าแหน่ง
หากแตะหนา้จอแผนท่ีหลงัจากแสดงขอ้มูลต�าแหน่ง 
ขอ้มูลค�าแนะน�าจะหายไปและ  ปรากฏข้ึน แตะ 

 เพื่อแสดงขอ้มูลต�าแหน่ง

2 แตะ 

เมนูด่วนจะปรากฏข้ึน

3 แตะ เพิม่ในสถำนทีข่องฉัน

4 อนิพตุช่ือของสถำนทีล่งทะเบียน  
แล้วแตะ ตกลง

	 ▼
เม่ือสถานท่ีถูกเพิ่มเขา้ไปในสมุดท่ีอยูแ่ลว้  จะปรากฏ
ข้ึนบนหนา้จอแผนท่ี

• สามารถตรวจสอบจุดท่ีลงทะเบียนไวใ้น “สถานท่ี
ของฉนั” (หนา้ 82)

กำรตั้งจุดเร่ิมต้น

เล่ือนดูแผนท่ีเพื่อตั้งจุดเร่ิมตน้

1 กดค้ำง (→ หน้ำ 14) ต�ำแหน่งทีต้่องกำร
ตั้งเป็นจุดเร่ิมต้น
แสดงขอ้มูลต�าแหน่ง
หากแตะหนา้จอแผนท่ีหลงัจากแสดงขอ้มูลต�าแหน่ง 
ขอ้มูลค�าแนะน�าจะหายไปและ  ปรากฏข้ึน แตะ 

 เพื่อแสดงขอ้มูลต�าแหน่ง

2 แตะ 

เมนูด่วนจะปรากฏข้ึน

3 แตะ ใช้เป็นจุดเร่ิมต้น

	 ▼
เม่ือตั้งจุดเร่ิมตน้แลว้  จะปรากฏข้ึนบนหนา้จอแผนท่ี

• เม่ือตั้งเสน้ทาง ใหต้ั้งเสน้ทางจากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุด
หมาย
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บริการเสริ� TomTom  (การจราจร)   77

N
A
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I

กำรใช้งำน
พื

น้
ฐำน

บริกำรเสริม	TomTom		
(กำรจรำจร)
บริการเสริม TomTom ใหข้อ้มูลการจราจรในเวลาจริง 
เสน้ทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดจะถูกเลือกโดยพิจารณาจาก
ขอ้มูลการจราจร

กำรดำวน์โหลดแอป
ดาวนโ์หลดแอปมายงัสมาร์ทโฟนของคุณเพื่อใชง้าน
บริการน้ี 
ดาวนโ์หลดแอปจากลิงกด์า้นล่าง

ช่ือแอป:
Smartphone-link Display Audio Real Time Traffic

URL:
https://mitsubishi.sda.navshop.com/downloads/apps/

• ตอ้งเช่ือมต่อสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ี
สามารถส่งผา่นขอ้มูลไดเ้ขา้กบัผลิตภณัฑไ์ว ้

ล่วงหนา้
• เม่ือเปิดใชง้าน NAVI เป็นคร้ังแรกและยงัไม่

ไดต้ั้งค่าแอปพลิเคชนับนสมาร์ทโฟน ใหแ้ตะ 
[TomTomService] ใต ้“NaviMenu” เพื่อแสดงหนา้
จอส�าหรับการลงทะเบียน

• แมว้า่จะเป็นบริการท่ีไม่มีค่าใชจ่้าย แต่ผูใ้ชจ้ �าเป็น
ตอ้งรับภาระค่าใชจ่้ายในการส่ือสารเพื่อใชง้าน
บริการดงักล่าว

• บางคร้ังบริการน้ีอาจใชไ้ม่ได ้ข้ึนอยูก่บัสถานท่ีท่ี
ใชง้านและสถานะการรับสญัญาณ

บริกำรเสริม	TomTom

เปิดฟังกช์นัเพื่อเร่ิมใชง้านบริการเสริม TomTom

1 เปิดใช้งำนแอป “Smartphone-link 
Display Audio Real Time Traffic” บน
สมำร์ทโฟนของคุณ

2 เช่ือมต่อสมำร์ทโฟนเข้ำกบัรถผ่ำน 
Bluetooth

3 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

4 แตะ บริกำรเสริม	TomTom

5 เปิดบริกำรเสริม TomTom
 :ON 
 :OFF

6 หน้ำจอกำรตั้งค่ำกำรน�ำทำงจะปรำกฏ
ขึน้ (→ หน้ำ 96)

7 แตะ ระบบ

8 แตะ  ส�ำหรับ “ข้อมูลและควำมเป็น
ส่วนตวัของคุณ” และตั้งเป็น ON

	 ▼
บริการเสริม TomTom พร้อมใหใ้ชง้าน
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78   บริการเสริ� TomTom  (การจราจร)

ข้อมูลทีป่รำกฏบนจอ

1)

2)

3)

4)

1)	 ข้อมูลกำรจรำจร
 ขอ้มูลกำรจรำจร เช่น ถนนท่ีถูกปิด จะแสดงดว้ย

ไอคอน

2)	 ข้อมูลกำรจรำจรตดิขดั
 แสดงกำรจรำจรติดขดัและหนำแน่นดว้ยเสน้

3)	 เวลำล่ำช้ำทั้งหมด
 แสดงเวลำล่ำชำ้ทั้งหมดเน่ืองจำกกำรจรำจรติดขดั

4)	 ควำมล่ำช้ำ
 แสดงระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะล่ำชำ้เน่ืองจำกกำรจรำจร

ติดขดั

แถบเส้นทำง

ขอ้มูลโดยละเอียดจะปรากฏข้ึนประมาณ 30 นาทีก่อนจะ
ถึงปลายแถวของการจราจรท่ีติดขดั
มีการใชร้หสัสีเพื่อแสดงระยะทางก่อนจะถึงปลายแถว
ของการจราจรท่ีติดขดัและขอบเขตของความติดขดั
แถบเสน้ทางจะเปล่ียนเป็นสีแดงและเสียงเตือนดงัเม่ือ 
คุณเขา้ใกลบ้ริเวณท่ีการจราจรติดขดัดว้ยความเร็วสูง
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บริการเสริ� TomTom  (การจราจร)   79
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กำรใช้งำน
พื

น้
ฐำน

หน้ำจอแสดงข้อมูลกำรจรำจร
ขอ้มูลการจราจรจะปรากฏข้ึนในรูปของไอคอนและเสน้

ข้อมูลกำรจรำจร

อุบติัเหตุ

กำรจรำจรติดขดั

สภำพอนัตรำย

ปิดถนน

ปิดถนนล่ืน

ปิดเลน

ท�ำถนน

ข้อมูลกำรจรำจรตดิขดั

น�้ำตำล ไม่ล่ำชำ้

เหลือง เคล่ือนตวัชำ้

สม้ คอยในแถว

แดงเขม้ หยดุน่ิง

กำรตรวจสอบข้อมูลกำรจรำจร

แตะไอคอนเพื่อตรวจสอบขอ้มูลการจราจรและความ
ล่าชา้

กำรตรวจสอบจำกหน้ำจอแผนที่

1 แตะไอคอนข้อมูลกำรจรำจรบนหน้ำจอ
แผนที่

	 ▼

ขอ้มูลการจราจรและความล่าชา้จะปรากฏข้ึน

• นอกจากน้ียงัสามารถตรวจสอบขอ้มูลการจราจรได้
โดยแตะไอคอนขอ้มูลการจราจรบนแถบเสน้ทาง
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80   ต้ังบ้านของ�ณุเป็นจดุ��าย

กำรตั้งจุดหมำย

ตั้งบ้ำนของคุณเป็นจุดหมำย
สามารถตั้งบา้นท่ีลงทะเบียนไวแ้ลว้ (หนา้ 93) เป็น
จุดหมาย

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ สถำนทีข่องฉัน

3 แตะ บ้ำน

	 ▼
แสดงเมนูด่วน (หนา้ 71) และแผนท่ีบริเวณใกลบ้า้น

• จ�าเป็นตอ้งลงทะเบียนบา้นไวล่้วงหนา้ → “การลง
ทะเบียนบา้น” (หนา้ 93)

4 แตะ 
	 ▼

การคน้หาเสน้ทางไปยงับา้นซ่ึงเป็นจุดหมายเสร็จส้ินและ
เร่ิมค�าแนะน�าเสน้ทาง
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ต้ังสถานทีท่ี�้่น�าเป็นจดุ��าย   81

N
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I

กำรตั้งจุดห
มำย

ตั้งสถำนทีท่ีค้่นหำเป็นจุดหมำย
ส่วนน้ีจะอธิบายขั้นตอนการท�างานส�าหรับการตั้ง
สถานท่ีท่ีคน้หาดว้ย “คน้หาสถานท่ี” (หนา้ 82) เป็น
จุดหมาย

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะหน่ึงใน “วธีิกำรค้นหำ” เพ่ือค้นหำ
สถำนที่

→ “คน้หาสถานท่ี” (หนา้ 82 ~ หนา้ 86)

3 เม่ือสถำนทีท่ีค้่นหำปรำกฏขึน้บนหน้ำ
จอ แตะ 

	 ▼
การคน้หาเสน้ทางซ่ึงมีสถานท่ีท่ีคน้หาเป็นจุดหมายเสร็จ
ส้ินและเร่ิมค�าแนะน�าเสน้ทาง
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82   �้น�าสถานที่

ค้นหำสถำนที่
สามารถใชผ้ลิตภณัฑน้ี์ในการคน้หาสถานท่ีไดห้ลายวธีิ  
สถานท่ีท่ีคน้หาสามารถตั้งเป็นจุดหมาย (หนา้ 80), จุด
พกั (หนา้ 90) และสถานท่ีลงทะเบียน (หนา้ 93)  
ส่วนน้ีจะอธิบายวธีิการคน้หาสถานท่ีจากเมนู NAVI 
(หนา้ 68)

โหลดจำกสมุดทีอ่ยู่

โหลดสมุดท่ีอยู่

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ สถำนทีข่องฉัน
แสดงรายการสมุดท่ีอยู่

3 แตะ “สถำนที”่ ทีต้่องกำรโหลด

	 ▼
แสดงเมนูด่วน (หนา้ 71) และแผนท่ีของสถานท่ี 
ท่ีตอ้งการโหลด

ใช้ประวตักิำรค้นหำ

สามารถใชป้ระวติัการคน้หาสถานท่ีซ่ึงตั้งเป็นจุดหมาย
และแสดงแผนท่ีของบริเวณโดยรอบอีกคร้ัง

• ประวติัการคน้หาจะแสดงโดยเร่ิมจากคร้ังล่าสุด

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ สถำนทีข่องฉัน
แสดงรายการสมุดท่ีอยู่

3 แตะ จุดหมำยล่ำสุด

4 แตะ “สถำนที”่ ทีค้่นหำ

	 ▼
แสดงเมนูด่วน (หนา้ 71) และแผนท่ีของสถานท่ีท่ีเลือก

กำรลบออกจำกประวตักิำรค้นหำ
สามารถลบประวติัการคน้หาท่ีลงทะเบียนไวไ้ด้

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ สถำนทีข่องฉัน
3 แตะ จุดหมำยล่ำสุด

4 แตะ แก้ไขรำยกำร
5 แตะ “สถำนที”่ เพ่ือลบ

 เปล่ียนเป็น 

6 แตะ ลบ
	 ▼
การลบประวติัการคน้หาเสร็จสมบูรณ์
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�้น�าสถานที ่  83
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กำรตั้งจุดห
มำย

กำรค้นหำจำก	“เส้นทำงของฉัน”

ตั้งจุดหมายท่ีโหลดจากสถานท่ี “เสน้ทางของฉนั” ท่ีลง
ทะเบียนไว ้จ�าเป็นตอ้งลงทะเบียน (หนา้ 91) “เสน้ทาง
ของฉนั” ไวล่้วงหนา้เพื่อใชง้าน

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ เส้นทำงของฉัน
แสดงรายการ “เส้นทางของฉัน”

3 แตะ “เส้นทำงของฉัน” ทีต้่องกำรโหลด

	 ▼
ตั้งจุดหมายจากรายการ “เสน้ทางของฉนั” แลว้และเร่ิม 
ค�าแนะน�าเสน้ทาง

กำรค้นหำด้วยทีอ่ยู่/ช่ือส่ิงอ�ำนวยควำม
สะดวก

คน้หาสถานท่ีจากท่ีอยู่

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ ค้นหำ

3 แตะรำยกำร จำกน้ันอนิพตุ “ทีอ่ยู่”

4 แตะทีอ่ยู่ทีต้่องกำรจำกรำยกำรทีป่รำกฏ
เพ่ืออนิพตุทีอ่ยู่

5 แตะ แสดงบนแผนที่  หรือ เพิม่ทำงแยก

	 ▼
แตะ [แสดงบนแผนท่ี] เพื่อแสดงแผนท่ีของบริเวณท่ี
บา้นตั้งอยู่
แตะ [เพ่ิมทางแยก] เพ่ือแสดงรายการทางแยก

• สามารถเปล่ียนพื้นท่ีคน้หาได ้→ “การเปล่ียนพื้นท่ี
คน้หา” (หนา้ 83)

กำรเปลีย่นพืน้ทีค้่นหำ

หากมีผลการคน้หาจ�านวนมาก คุณสามารถระบุทอ้งท่ี
เพื่อจ�ากดัการคน้หาลง

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ ค้นหำ

3 แตะปุ่ม “เลือกพืน้ทีค้่นหำ”

4 แตะพืน้ทีค้่นหำเพ่ือจ�ำกดักำรค้นหำให้อยู่
ในท้องทีเ่ฉพำะเจำะจง

	 ▼
ตอนน้ีจึงคน้หาสถานท่ีจากทอ้งท่ีท่ีเลือก
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84   �้น�าสถานที่

พืน้ทีค้่นหำ

เป้ำหมำยกำรค้นหำ ค�ำอธิบำย

แผนทีท่ั้งหมด แสดงตวัเลือกท่ีคน้หำทั้งหมดบน
แผนท่ีโดยไม่จ�ำกดัพื้นท่ีคน้หำเลย

ใกล้ฉัน ระบุบริเวณใกลต้�ำแหน่งรถปัจจุบนั
เป็นพื้นท่ีคน้หำ

ในเมือง ระบุช่ือเมืองเป็นพื้นท่ีคน้หำ

บนเส้นทำง ระบุบริเวณตำมเสน้ทำงของคุณเป็น
พื้นท่ีคน้หำ 
(สำมำรถเลือกไดเ้ม่ือตั้งจุดหมำยไว)้

ใกล้จุดหมำย ระบุบริเวณใกลจุ้ดหมำยเป็นพื้นท่ี
คน้หำ 
(สำมำรถเลือกไดเ้ม่ือตั้งจุดหมำยไว)้

ใกล้จุดออกตวั ระบุบริเวณใกลจุ้ดออกตวัเป็นพื้นท่ี
คน้หำ
(สำมำรถเลือกไดเ้ม่ือตั้งจุดออกตวัไว)้

ละตจูิด	ลองจจูิด แสดงสถำนท่ีซ่ึงสอดคลอ้งกบัระยะ
พิกดั

กำรค้นหำส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกใกล้เคยีง

สามารถคน้หาสถานท่ีใกลต้ �าแหน่งปัจจุบนัและจุดหมาย
และตามเสน้ทาง

กำรค้นหำส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกใกล้
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
ตวัอยา่งเช่น การคน้หาร้านอาหาร

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ จุดสนใจ

3 แตะ ร้ำนอำหำร

4 แตะร้ำนอำหำรร้ำนหน่ึง

	 ▼
แสดงเมนูด่วน (หนา้ 71) และแผนท่ีของส่ิงอ�านวยความ
สะดวกท่ีเลือก

กำรค้นหำส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกตำม	
เส้นทำง
คน้หาส่ิงอ�านวยความสะดวกตามเสน้ทาง

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ จุดสนใจ

3 แตะปุ่ม “เลือกพืน้ทีค้่นหำ”

4 แตะ บนเส้นทำง
	 ▼
การท�างานหลงัจากน้ีจะเหมือนกบัขั้นตอนท่ี 3 ของ  
“การคน้หาส่ิงอ�านวยความสะดวกใกลต้�าแหน่งปัจจุบนั” 
(หนา้ 84) เป็นตน้ไป

กำรค้นหำส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกใกล้จุด
หมำย

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ จุดสนใจ

3 แตะปุ่ม “เลือกพืน้ทีค้่นหำ”

4 แตะ ใกล้จุดหมำย
	 ▼
การท�างานหลงัจากน้ีจะเหมือนกบัขั้นตอนท่ี 3 ของ  
“การคน้หาส่ิงอ�านวยความสะดวกใกลต้�าแหน่งปัจจุบนั” 
(หนา้ 84) เป็นตน้ไป
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กำรตั้งจุดห
มำย

ค้นหำด้วยละตจูิดและลองจิจูด

สามารถตั้งจุดหมายโดยระบุละติจูดและลองจิจูดของจุด
หมายนั้น

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ ค้นหำ

3 แตะปุ่ม “เลือกพืน้ทีค้่นหำ”

4 แตะ ละตจูิด	ลองจจูิด

5 อนิพตุ “ละตจูิด” หรือ “ลองจจูิด” ที่
ค้นหำ

6 แตะตวัเลือก
	 ▼
แสดงเมนูด่วน (หนา้ 71) และแผนท่ีของสถานท่ีท่ีเลือก

กำรค้นหำจำกประเภทส่ิงอ�ำนวยควำม
สะดวก

สามารถคน้หาส่ิงอ�านวยความสะดวกจากประเภทได้

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ จุดสนใจ

หนา้จอจุดสนใจปรากฏข้ึน

3 แตะ “ประเภท”

• สามารถจ�ากดัประเภทลงไดโ้ดยการใส่ขอ้ความ

 

4 แตะช่ือส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวก

	 ▼
แสดงเมนูด่วน (หนา้ 71) และแผนท่ีบริเวณท่ีส่ิงอ�านวย
ความสะดวกนั้นตั้งอยู่
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86   �้น�าสถานที่

กำรค้นหำทีจ่อดรถ

สามารถคน้หาท่ีจอดรถใกลต้�าแหน่งปัจจุบนัหรือจุด
หมายได้

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ ทีจ่อดรถ
ท่ีจอดรถปรากฏบนแผนท่ี

• หากตั้งจุดหมายไว ้จะแสดงท่ีจอดรถใกลจุ้ดหมาย 
หากไม่ไดต้ั้ง จะแสดงป๊ัมน�้ามนัใกลต้ �าแหน่งรถ
ปัจจุบนั

3 แตะ 

	 ▼
เมนูด่วน (หนา้ 71) จะปรากฏข้ึน

กำรค้นหำป๊ัมน�ำ้มนั

สามารถคน้หาป๊ัมน�้ามนัใกลจุ้ดหมายหรือต�าแหน่งรถ
ปัจจุบนั

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ ป๊ัมน�ำ้มนั
ป๊ัมน�้ามนัจะปรากฏบนแผนท่ี

• หากตั้งจุดหมายไว ้จะแสดงป๊ัมน�้ามนัใกลจุ้ดหมาย 
หากไม่ไดต้ั้ง จะแสดงป๊ัมน�้ามนัใกลต้ �าแหน่งรถ
ปัจจุบนั

3 แตะ 

	 ▼
เมนูด่วน (หนา้ 71) จะปรากฏข้ึน
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กำรตรวจสอบ
/แก้ไขเส้น

ท
ำง

กำรตรวจสอบ/แก้ไขเส้นทำง

กำรตรวจสอบเส้นทำง
หากตั้งเสน้ทางไว ้จะสามารถตรวจสอบได้

ตรวจสอบเส้นทำง

แสดงรายการทางแยกซ่ึงรถจ�าเป็นตอ้งเล้ียวขณะท่ีอยูบ่น
เสน้ทางไปยงัจุดหมาย

1 หน้ำจอแก้ไขเส้นทำงปรำกฏขึน้  
(→ หน้ำ 88)

2 แตะ แสดงค�ำแนะน�ำ
แสดงรายการทางแยก

3 แตะ “สถำนที”่ ทีต้่องกำรตรวจสอบ

	 ▼
แสดงแผนท่ีของบริเวณสถานท่ีท่ีเลือก

• การแตะ “แสดงค�าแนะน�าเสน้ทาง” บนหนา้จอ
แผนท่ียงัแสดงรายการทางแยกดว้ย

 

เล่นตวัอย่ำงเส้นทำง

สามารถเดินทางตามเสน้ทางท่ีเตรียมไวแ้บบเสมือนจริง
เพื่อตรวจสอบ

1 หน้ำจอแก้ไขเส้นทำงปรำกฏขึน้  
(→ หน้ำ 88)

2 แตะ เล่นตวัอย่ำงเส้นทำง
	 ▼
เร่ิมดูตวัอยา่งเสน้ทาง

ส้ินสุด

1 หน้ำจอแก้ไขเส้นทำงปรำกฏขึน้  
(→ หน้ำ 88)

2 แตะ หยุดตวัอย่ำงเส้นทำง
	 ▼
ส้ินสุดตวัอยา่งเสน้ทาง

SDA2_Thai.indb   87 14-Oct-20   16:41:24



88   เปลีย่นเส้นทาง

เปลีย่นเส้นทำง

กำรดูหน้ำจอแก้ไขเส้นทำง

สามารถแกไ้ขเสน้ทางเพื่อหาทางออ้มหรือเสน้ทางอ่ืน 
นอกจากน้ียงัสามารถเปล่ียนวธีิคน้หาเสน้ทางได้

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ แก้ไขเส้นทำง
	 ▼

หนา้จอแกไ้ขเสน้ทางปรากฏข้ึน

• หากไม่ไดต้ั้งจุดหมาย [แกไ้ขเสน้ทาง] จะถูกปิดใช้
งานและปรากฏเป็นสีเทา

กำรท�ำงำนทีด่�ำเนินกำรได้จำกหน้ำจอแก้ไข
เส้นทำง

หวัขอ้น้ีอธิบายรายละเอียดและการท�างานท่ีสามารถ
ด�าเนินการไดจ้ากหนา้จอแกไ้ขเสน้ทาง

ช่ือเมนู ค�ำอธิบำย

ลบเส้นทำง ลบเสน้ทำง
→ “กำรลบเสน้ทำง” (หนำ้ 92)

ค้นหำเส้นทำงอ่ืน คน้หำเสน้ทำงอ่ืนนอกเหนือจำกเสน้
ทำงปัจจุบนั
→ “กำรคน้หำเสน้ทำงอ่ืน” (หนำ้ 89)

เลีย่งกำรปิดถนน คน้หำเสน้ทำงท่ีเล่ียงกำรปิดถนน
→ “กำรเล่ียงกำรปิดถนน” (หนำ้ 89)

เลีย่งเส้นทำง	
บำงช่วง

คน้หำเสน้ทำงเพื่อเล่ียงส่วนถนนท่ี
เลือกไว้
→ “กำรเล่ียงเสน้ทำงบำงช่วง”  
(หนำ้ 89)

เลีย่งในเส้นทำงนี้ ช่วยใหคุ้ณตั้งไดว้ำ่จะใชเ้สน้ทำงท่ี
คน้หำโดยเฉพำะหรือไม่
→ “กำรตั้งเสน้ทำงพิเศษ” (หนำ้ 90)

แสดงค�ำแนะน�ำ แสดงรำยกำรทำงแยกซ่ึงรถจ�ำเป็น
ตอ้งเล้ียว
→ “ตรวจสอบเสน้ทำง” (หนำ้ 87)

ช่ือเมนู ค�ำอธิบำย

เพิม่จุดพกั	
ในเส้นทำง

เพิ่มจุดพกับนเสน้ทำงท่ีตั้งไว้
→ “กำรเพิ่มจุดพกั” (หนำ้ 90)

เพิม่ในเส้นทำง
ของฉัน

ลงทะเบียนเสน้ทำงท่ีคน้หำใน “เสน้
ทำงของฉนั”
→ “กำรลงทะเบียน “เสน้ทำงของฉนั”” 
(หนำ้ 91)

เปลีย่นประเภท
เส้นทำง

เปล่ียนเง่ือนไขกำรคน้หำเสน้ทำง
→ “กำรเปล่ียนเง่ือนไขกำรคน้หำเสน้
ทำง” (หนำ้ 92)

เรียงจุดพกัใหม่ เปล่ียนแปลงหรือลบล�ำดบัจุดหมำย
และจุดพกั
→ “กำรเปล่ียนจุดพกั” (หนำ้ 90)

เล่นตวัอย่ำง	
เส้นทำง

ตรวจสอบเสน้ทำงท่ีเตรียมไวโ้ดยเดิน
ทำงแบบเสมือนจริง
→ “เล่นตวัอยำ่งเสน้ทำง” (หนำ้ 87)
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เปลีย่นเส้นทาง   89

N
A

V
I

กำรตรวจสอบ
/แก้ไขเส้น

ท
ำง

กำรค้นหำเส้นทำงอ่ืน

สามารถดูเสน้ทางอ่ืนโดยคน้หาเสน้ทางนอกเหนือจาก
เสน้ทางปัจจุบนั

1 หน้ำจอแก้ไขเส้นทำงปรำกฏขึน้  
(→ หน้ำ 88)

2 แตะ ค้นหำเส้นทำงอ่ืน

3 แตะ “เวลำทีใ่ช้”

	 ▼

การคน้หาเสน้ทางอ่ืนส้ินสุดลงและเสน้ทางใหม่ทั้งหมด
ปรากฏข้ึน

กำรเลีย่งกำรปิดถนน

สามารถคน้หาเสน้ทางท่ีเล่ียงการปิดถนนได้

1 หน้ำจอแก้ไขเส้นทำงปรำกฏขึน้  
(→ หน้ำ 88)

2 แตะ เลีย่งกำรปิดถนน

3 แตะ “เวลำทีใ่ช้”

	 ▼

การคน้หาเสน้ทางท่ีเล่ียงการปิดถนนส้ินสุดลงและเสน้
ทางทั้งหมดปรากฏข้ึน

กำรเลีย่งเส้นทำงบำงช่วง

สามารถคน้หาเสน้ทางท่ีเล่ียงการเล้ียวท่ีเลือก

1 หน้ำจอแก้ไขเส้นทำงปรำกฏขึน้  
(→ หน้ำ 88)

2 แตะ เลีย่งเส้นทำงบำงช่วง

3 แตะ “สถำนที”่ ทีต้่องกำรเลีย่ง

4 แตะ 

	 ▼
การคน้หาเสน้ทางท่ีเล่ียงสถานท่ีท่ีเลือกส้ินสุดลงและเสน้
ทางทั้งหมดท่ีเล่ียงสถานท่ีท่ีเลือกปรากฏข้ึน
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90   เปลีย่นเส้นทาง

กำรตั้งเส้นทำงพเิศษ

สามารถเลือกไดว้า่จะใช ้“ทางด่วน”, “เรือขา้มฟาก”, 
“รถไฟขนส่งรถยนต”์, “เลนส�าหรับคาร์พลู” และ 
“ถนนลูกรัง” หรือไม่

1 หน้ำจอแก้ไขเส้นทำงปรำกฏขึน้  
(→ หน้ำ 88)

2 แตะ เลีย่งในเส้นทำงนี้
3 แตะแต่ละรำยกำรเพ่ือตั้งว่ำจะใช้หรือไม่

4 แตะ ตกลง
	 ▼
การคน้หาเสน้ทางท่ีตั้งค่าพิเศษส้ินสุดลงและเสน้ทาง
ทั้งหมดท่ีใชก้ารตั้งค่าดงักล่าวจะปรากฏข้ึน

กำรเพิม่จุดพกั

สามารถเพิ่มจุดพกับนเสน้ทางท่ีตั้งไว้

1 หน้ำจอแก้ไขเส้นทำงปรำกฏขึน้  
(→ หน้ำ 88)

2 แตะ เพิม่จุดพกัในเส้นทำง

3 กำรค้นหำสถำนทีจ่ำก “แผนที”่ หรือตวั
เลือก ค้นหำ
เม่ือคน้หาสถานท่ีโดยใชต้วัเลือก [คน้หา] กรุณาอ่าน 
“การคน้หาดว้ยท่ีอยู/่ช่ือส่ิงอ�านวยความสะดวก” 
(หนา้ 83)
เม่ือคน้หาจากแผนท่ี กรุณาอ่าน “ตั้งเป็นจุดพกั” 
(หนา้ 75)

4 แตะ 

	 ▼

เพิ่มจุดพกัแลว้

กำรเปลีย่นจุดพกั

สามารถเปล่ียนแปลงหรือลบล�าดบัจุดหมายและจุดพกั

กำรเปลีย่นล�ำดบัจุดพกั

1 หน้ำจอแก้ไขเส้นทำงปรำกฏขึน้  
(→ หน้ำ 88)

2 แตะ เรียงจุดพกัใหม่

จุดพกัและจุดหมายท่ีตั้งไวจ้ะปรากฏข้ึน

3 แตะ  และ  เพ่ือเปลีย่นล�ำดบัจุด
พกั/จุดหมำย

4 แตะ เสร็จส้ิน
	 ▼
การคน้หาเสน้ทางส้ินสุดลงและเสน้ทางทั้งหมดจะ
ปรากฏตามล�าดบัจุดพกัท่ีเปล่ียนไปแลว้
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เปลีย่นเส้นทาง   91

N
A

V
I

กำรตรวจสอบ
/แก้ไขเส้น

ท
ำง

กำรลบจุดพกั

1 หน้ำจอแก้ไขเส้นทำงปรำกฏขึน้  
(→ หน้ำ 88)

2 แตะ เรียงจุดพกัใหม่

3 แตะ แก้ไขจุดพกั

4 แตะ “จุดพกั” ทีต้่องกำรลบ

 เปล่ียนเป็น 

5 แตะ ลบ
	 ▼
จุดพกัถูกลบแลว้และเสน้ทางทั้งหมดจะปรากฏโดยไม่มี
จุดพกัท่ีลบไป

กำรลงทะเบียน	“เส้นทำงของฉัน”

ลงทะเบียนเสน้ทางท่ีคน้หาใน “เสน้ทางของฉนั”
กรุณาด�าเนินการขั้นตอนน้ีหลงัจากตั้งเสน้ทางแลว้

1 หน้ำจอแก้ไขเส้นทำงปรำกฏขึน้  
(→ หน้ำ 88)

2 แตะ เพิม่ในเส้นทำงของฉัน

3 ใส่ช่ือและแตะ ตกลง

	 ▼
การลงทะเบียน “เสน้ทางของฉนั” เสร็จสมบูรณ์

กำรแก้ไข	“เส้นทำงของฉัน”
สามารถแกไ้ข “เสน้ทางของฉนั” ท่ีลงทะเบียนไวเ้พื่อ
เขียนทบัเสน้ทางท่ีลงทะเบียนไว้

1 กำรตั้งเส้นทำงส�ำหรับเส้นทำงของฉันที่
จะแก้ไข
→ “การคน้หาจาก “เสน้ทางของฉนั”” (หนา้ 83)

2 กำรแก้ไขเส้นทำง
→ “เปล่ียนเสน้ทาง” (หนา้ 88)

3 หน้ำจอแก้ไขเส้นทำงปรำกฏขึน้  
(→ หน้ำ 88)

4 แตะ บันทกึกำรเปลีย่นแปลงในเส้นทำง

	 ▼
“เสน้ทางของฉนั” ท่ีแกไ้ขแลว้จะถูกบนัทึก

• เม่ือแกไ้ข “เสน้ทางของฉนั” แลว้ [เพิ่มเสน้ทาง
ของฉนั] ใตเ้มนู NAVI จะเปล่ียนเป็น [บนัทึกการ
เปล่ียนแปลงในเสน้ทาง]
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92   เปลีย่นเส้นทาง

กำรเปลีย่นเง่ือนไขกำรค้นหำเส้นทำง

เปล่ียนเง่ือนไขการคน้หาเสน้ทาง

1 หน้ำจอแก้ไขเส้นทำงปรำกฏขึน้  
(→ หน้ำ 88)

2 แตะ เปลีย่นประเภทเส้นทำง

3 แตะ “เง่ือนไขกำรค้นหำ” ทีต้่องกำรตั้ง

สามารถตั้งเสน้ทางท่ีเร็วท่ีสุด, เสน้ทางท่ีสั้นท่ีสุด, 
เสน้ทางท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม หรือเล่ียงทางด่วน

	 ▼
การคน้หาดว้ยเง่ือนไขท่ีตั้งไวส้ิ้นสุดลงและเสน้ทาง
ทั้งหมดจะปรากฏตามการตั้งค่าเง่ือนไขท่ีเปล่ียนไปแลว้

กำรลบเส้นทำง

ลบจุดหมายและจุดพกัท่ีก�าหนดไวเ้พื่อลบเสน้ทาง

1 หน้ำจอแก้ไขเส้นทำงปรำกฏขึน้  
(→ หน้ำ 88)

2 แตะ ลบเส้นทำง
	 ▼
การลบเสน้ทางเสร็จสมบูรณ์
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การลงทะเบียนบ้าน   93

N
A

V
I

ตั้งท
ีอ่ยู่ใน

สมุดท
ีอ่ยู่

ตั้งทีอ่ยู่ในสมุดทีอ่ยู่

กำรลงทะเบียนบ้ำน
หากลงทะเบียนบา้น จะสามารถตั้งเสน้ทางกลบับา้น
จากสถานท่ีอ่ืนท่ีไปไดโ้ดยง่าย

• ส�าหรับขอ้มูลวธีิการตั้งเสน้ทางกลบับา้น ใหอ่้าน 
“ตั้งบา้นของคุณเป็นจุดหมาย” (หนา้ 80)

• สามารถลงทะเบียนบา้นไดเ้พียงแห่งเดียว

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ สถำนทีข่องฉัน

3 แตะ บ้ำน

4 แตะ ค้นหำ  และใส่ทีอ่ยู่
→ “การคน้หาดว้ยท่ีอยู/่ช่ือส่ิงอ�านวยความสะดวก” 
(หนา้ 83)

• คุณยงัสามารถลงทะเบียนบา้นไดโ้ดยการเล่ือน 
ดูแผนท่ี

5 แตะ 

	 ▼
การลงทะเบียนบา้นเสร็จสมบูรณ์

กำรเปลีย่นต�ำแหน่งบ้ำน

สามารถเปล่ียนต�าแหน่งบา้นท่ีลงทะเบียนไว้

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ สถำนทีข่องฉัน

3 แตะ บ้ำน

4 แตะ แก้ไขสถำนที่  ใต้เมนูด่วน

5 แตะ ค้นหำ  และใส่ทีอ่ยู่
→ “การคน้หาดว้ยท่ีอยู/่ช่ือส่ิงอ�านวยความสะดวก” 
(หนา้ 83)

• คุณยงัสามารถลงทะเบียนบา้นไดโ้ดยการเล่ือน 
ดูแผนท่ี

6 แตะ 

	 ▼
ต�าแหน่งบา้นเปล่ียนแปลงแลว้
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94   การลงทะเบียนทีท่�างาน

กำรลงทะเบียนทีท่�ำงำน
หากลงทะเบียนท่ีท�างาน จะสามารถตั้งเสน้ทางไปท่ี
ท�างานไดโ้ดยง่าย

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ สถำนทีข่องฉัน

3 แตะ ทีท่�ำงำน

4 แตะ ค้นหำ  และใส่ทีอ่ยู่
→ “การคน้หาดว้ยท่ีอยู/่ช่ือส่ิงอ�านวยความสะดวก” 
(หนา้ 83)

• คุณยงัสามารถลงทะเบียนท่ีท�างานไดโ้ดยการเล่ือน
ดูแผนท่ี

5 แตะ 

	 ▼
การลงทะเบียนท่ีท�างานเสร็จสมบูรณ์

กำรเปลีย่นต�ำแหน่งทีท่�ำงำน

สามารถเปล่ียนต�าแหน่งท่ีท�างานท่ีลงทะเบียนไว้

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ สถำนทีข่องฉัน

3 แตะ ทีท่�ำงำน

4 แตะ แก้ไขสถำนที่  ใต้เมนูด่วน

5 แตะ ค้นหำ  และใส่ทีอ่ยู่
→ “การคน้หาดว้ยท่ีอยู/่ช่ือส่ิงอ�านวยความสะดวก” 
(หนา้ 83)

• คุณยงัสามารถลงทะเบียนท่ีท�างานไดโ้ดยการเล่ือน
ดูแผนท่ี

6 แตะ 

	 ▼
ต�าแหน่งท่ีท�างานเปล่ียนแปลงแลว้

กำรลบต�ำแหน่งทีท่�ำงำน

สามารถลบต�าแหน่งท่ีท�างานท่ีลงทะเบียนไว้

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ สถำนทีข่องฉัน

3 แตะ ทีท่�ำงำน

4 แตะ ลบสถำนที่  ใต้เมนูด่วน

• คุณยงัสามารถลบท่ีท�างานไดโ้ดยการเล่ือนดูแผนท่ี

	 ▼
การลบท่ีท�างานเสร็จสมบูรณ์
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ต้ังทีอ่ย�่ในส�ุดทีอ่ย�่   95

N
A

V
I

ตั้งท
ีอ่ยู่ใน

สมุดท
ีอ่ยู่

ตั้งทีอ่ยู่ในสมุดทีอ่ยู่
การตั้งสถานท่ีท่ีเคยไป สถานท่ีท่ีตอ้งการไป หรืออ่ืนๆ 
ในสมุดท่ีอยูช่่วยใหก้ารตั้งเสน้ทางง่ายดายยิง่ข้ึน

ลงทะเบียนต�ำแหน่งปัจจุบัน

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ สถำนทีข่องฉัน

3 แตะ เพิม่

4 กำรค้นหำสถำนทีจ่ำก “แผนที”่ หรือตวั
เลือก ค้นหำ

เม่ือคน้หาสถานท่ีโดยใชต้วัเลือก [คน้หา] กรุณาอ่าน 
“การคน้หาดว้ยท่ีอยู/่ช่ือส่ิงอ�านวยความสะดวก” 
(หนา้ 83)
เม่ือคน้หาจากแผนท่ี กรุณาอ่าน “ตั้งในสมุดท่ีอยู”่ 
(หนา้ 76)

5 แตะสถำนทีท่ีต้่องกำรลงทะเบียน

6 แตะ 

7 ใส่ช่ือและแตะ ตกลง
	 ▼
การลงทะเบียนสถานท่ีเสร็จสมบูรณ์

• สามารถลงทะเบียนสถานท่ีจาก [เพ่ิมในสถานท่ี
ของฉนั] ใตเ้มนูด่วนซ่ึงปรากฏบนแผนท่ี

กำรลบสถำนทีล่งทะเบียน

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ สถำนทีข่องฉัน

3 แตะ แก้ไขรำยกำร

4 เลือกสถำนทีล่งทะเบียนทีต้่องกำรลบ
และแตะ ลบ

หากเลือกสถานท่ีลงทะเบียนท่ีตอ้งการลบแลว้  
จะเปล่ียนเป็น 

	 ▼
สถานท่ีลงทะเบียนท่ีเลือกจะถูกลบ
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96   การเปลีย่นการต้ัง�่า

กำรตั้งค่ำกำรน�ำทำง

กำรเปลีย่นกำรตั้งค่ำ
เปล่ียนการตั้งค่าการน�าทาง

1 เมนู NAVI ปรำกฏขึน้ (→ หน้ำ 68)

2 แตะ 

แสดงหนา้จอการตั้งค่าการน�าทาง

3 แตะ “ประเภท” ทีต้่องกำรตั้ง

4 แตะช่ือกำรตั้งค่ำแต่ละตวัทีจ่ะเปลีย่น 
แล้วเปลีย่นกำรตั้งค่ำ

5 แตะ  ทีบ่นสุดของหน้ำจอเพ่ือกลบัไป
ยงัหน้ำจอต�ำแหน่งปัจจุบัน

	 ▼
การเปล่ียนการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

• แตะ  (ถา้มี) เพื่อแสดงหนา้รายการตั้งค่า
•  แสดงวา่ฟังกช์นัเปิดใชง้าน
•  แสดงวา่ฟังกช์นัปิดใชง้าน
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การเปลีย่นการต้ัง�่า   97

N
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I

กำรตั้งค่ำกำรน
�ำท

ำง
ลกัษณะทีป่รำกฏ

สามารถเปล่ียนการตั้งค่าการแสดงผลได้

ช่ือกำรตั้งค่ำ กำรตั้งค่ำ ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

ขอ้มูลกำรไปถึงจุดหมำย แสดงระยะทำงคงเหลือ สำมำรถเลือกไดว้ำ่จะแสดงระยะทำงคงเหลือหรือเวลำคงเหลือจนถึงจุดหมำย/จุดพกั อีกทำง
เลือกคือ สำมำรถตั้งใหก้ำรแสดงผลสลบัโดยอตัโนมติัระหวำ่งระยะทำงคงเหลือกบัเวลำคง
เหลือ

แสดงเวลำคงเหลือ

สลบัระหวำ่งระยะทำงกบัเวลำโดยอตัโนมติั

จุดหมำยสุดทำ้ย สำมำรถระบุวำ่จะแสดงจุดหมำยหรือจุดพกัในขอ้มูลกำรไปถึงจุดหมำยของแถบเสน้ทำง  
(หนำ้ 78) หรือไม่

จุดหยดุถดัไป

แสดงบนเสน้ทำง ท่ีจอดรถ สำมำรถเลือกไดว้ำ่จะแสดง “ท่ีจอดรถ”, “ป๊ัมน�้ำมนั”, “จุดหยดุ” หรือ “จุดแวะพกั” ใดๆ บนเสน้
ทำงหรือไม่

ป๊ัมน�้ำมนั

จุดหยดุ

จุดแวะพกั

แสดงตวัอยำ่งกำรออกจำกทำงด่วน สำมำรถตั้งไดว้ำ่จะแสดงภำพประกอบส�ำหรับกำรออกจำกทำงด่วนหรือไม่

กำรสลบัมุมมองแผนท่ีอตัโนมติั สำมำรถตั้งใหส้ลบัไปยงัโหมดมุมมองท่ีระบุไวใ้นรูปแบบมุมมองค�ำแนะน�ำโดยอตัโนมติั

กำรซูมอตัโนมติั ซูมเขำ้ในกำรเล้ียวถดัไป สำมำรถตั้งกำรแสดงผลแผนท่ีใหซู้มเขำ้หรือออกโดยอตัโนมติัเม่ือใกลจ้ะเล้ียว หรือตดัสินใจวำ่
จะซูมเขำ้หรือออกหรือไม่และเม่ือไรข้ึนอยูก่บัประเภทถนน นอกจำกน้ียงัสำมำรถตั้งไม่ใหซู้ม
ออกโดยอตัโนมติั

ข้ึนอยูก่บัประเภทถนน

ไม่มี

รูปแบบมุมมองค�ำแนะน�ำ 3D มุมมองค�ำแนะน�ำสำมำรถตั้งเป็นแผนท่ี 3D หรือ 2D

2D (ในทิศทำงท่ีขบัข่ี)
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98   การเปลีย่นการต้ัง�่า

เสียงพูด

สามารถเปล่ียนการตั้งค่าค�าแนะน�าเสียงได้

ช่ือกำรตั้งค่ำ ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

อ่ำนค�ำแนะน�ำก่อน เม่ือกำรตั้งค่ำเปิดใชง้ำน เสียงน�ำทำงจะอ่ำนขอ้มูลค�ำแนะน�ำของถนนก่อนจะเขำ้สู่ถนนนั้น

อ่ำนขอ้มูลเคร่ืองหมำยบนถนน เม่ือกำรตั้งค่ำเปิดใชง้ำน เสียงน�ำทำงจะอ่ำนขอ้มูลเคร่ืองหมำยบนถนนโดยรวมอยูใ่นค�ำแนะน�ำ

อ่ำนหมำยเลขถนน เม่ือกำรตั้งค่ำเปิดใชง้ำน เสียงน�ำทำงจะอ่ำนขอ้มูลหมำยเลขถนนโดยรวมอยูใ่นค�ำแนะน�ำ

อ่ำนช่ือถนน เม่ือกำรตั้งค่ำเปิดใชง้ำน เสียงน�ำทำงจะอ่ำนช่ือถนนโดยรวมอยูใ่นค�ำแนะน�ำ

อ่ำนช่ือถนนต่ำงประเทศ เม่ือกำรตั้งค่ำเปิดใชง้ำน เสียงน�ำทำงจะอ่ำนช่ือถนนในต่ำงประเทศโดยรวมอยูใ่นค�ำแนะน�ำ
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กำรตั้งค่ำกำรน
�ำท

ำง
กำรวำงแผนเส้นทำง

สามารถเปล่ียนการตั้งค่าการคน้หาเสน้ทางได้

ช่ือกำรตั้งค่ำ กำรตั้งค่ำ ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

แสดงทำงเลือกเม่ือขบัข่ี เลือกทำงเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยอตัโนมติั สำมำรถตั้งไดว้ำ่จะคน้หำเสน้ทำงอ่ืนเพื่อหลีกเล่ียงกำรจรำจรติดขดั ฯลฯ ขณะขบัข่ีหรือไม่
[เลือกทำงเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยอตัโนมติั]: เปล่ียนเป็นเสน้ทำงอ่ืนโดยอตัโนมติั
[แสดงทำงเลือกใหฉ้นัเลือก]: ใหคุ้ณเลือกวำ่จะใชเ้สน้ทำงอ่ืนหรือคงอยูบ่นเสน้ทำงปัจจุบนั ไอคอนจะ
ปรำกฏข้ึนบนแถบเสน้ทำง แตะไอคอนเพ่ือเลือกเสน้ทำง
[ไม่ตอ้งแสดงทำงเลือก]: ไม่ตอ้งคน้หำทำงเลือกอ่ืนๆ

แสดงทำงเลือกใหฉ้นัเลือก

ไม่ตอ้งแสดงทำงเลือก

วำงแผนเสน้ทำงประเภทน้ีเสมอ เสน้ทำงท่ีเร็วท่ีสุด สำมำรถเลือกประเภทเสน้ทำงในกำรคน้หำไดต้ลอดเวลำ 
[เสน้ทำงท่ีเร็วท่ีสุด] คน้หำเสน้ทำงท่ีเร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปได ้
[เสน้ทำงท่ีสั้นท่ีสุด] คน้หำเสน้ทำงท่ีสั้นท่ีสุดเท่ำท่ีจะเป็นไปไดไ้ปถึงจุดหมำย/จุดพกั 
[เสน้ทำงท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมำกท่ีสุด] คน้หำเสน้ทำงท่ีประหยดัพลงังำนท่ีสุด 
[เล่ียงทำงด่วน] คน้หำเสน้ทำงท่ีไม่ใชท้ำงด่วน

เสน้ทำงท่ีสั้นท่ีสุด

เสน้ทำงท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมำกท่ีสุด

เล่ียงทำงด่วน

เล่ียงในทุกเสน้ทำง เรือขำ้มฟำก / รถไฟขนส่งรถยนต์ สำมำรถตั้งค �ำแนะน�ำเสน้ทำงใหห้ลีกเล่ียงรำยกำรท่ีเลือกไว้

ทำงด่วน

เลนส�ำหรับคำร์พลู

ถนนลูกรัง
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100   การเปลีย่นการต้ัง�่า

เสียงและกำรเตือน

สามารถเปล่ียนการตั้งค่าการเตือนได้

ช่ือกำรตั้งค่ำ กำรตั้งค่ำ ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

ประเภทกำรเตือน เสียงเตือน สำมำรถเลือกไดว้ำ่จะใหร้ะบบเตือนหรือไม่

ไม่มี

กำรเตือนกลอ้งตรวจจบัควำมเร็ว กลอ้งแบบติดกบัท่ี

ช่วงควำมเร็วโดยเฉล่ีย

ช่วงควำมเร็วท่ีบงัคบัใช้

กลอ้งตรวจจบักำรฝ่ำไฟแดง

กลอ้งตรวจจบักำรฝ่ำฝืนกฎจรำจร

กำรเตือนเพื่อควำมปลอดภยั ช่วงอนัตรำย สำมำรถระบุแต่ละรำยกำรแยกต่ำงหำกไดว้ำ่จะใหเ้ตือนตลอดเวลำหรือเฉพำะเม่ือคนขบัเพิ่มควำมเร็วเท่ำนั้น

ช่วงมีควำมเส่ียง

จุดท่ีเกิดอุบติัเหตุ

กำรจรำจรติดขดั

เม่ือขบัเร็ว
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กำรตั้งค่ำกำรน
�ำท

ำง
ระบบ

สามารถเปล่ียนการตั้งค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นส่วนตวัและการจ�ากดัการท�างานขณะขบัข่ี

ช่ือกำรตั้งค่ำ กำรตั้งค่ำ ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

ขอ้มูลและควำมเป็นส่วนตวัของคุณ ใชต้�ำแหน่งของฉนัและขอ้มูลท่ีใส่เขำ้ไปเพื่อรับ
บริกำรเสริม TomTom

สำมำรถตั้งไดว้ำ่จะใหข้อ้มูลควำมเป็นส่วนตวัและบนัทึกไวใ้นอุปกรณ์หรือไม่

ควำมปลอดภยัของคนขบั ลอ็กคุณลกัษณะต่ำงๆ ขณะขบัข่ี เพื่อควำมปลอดภยัของคุณ สำมำรถตั้งค่ำเพื่อปิดกำรใชง้ำนบำงฟังกช์นัขณะขบัข่ีได้

ควำมช่วยเหลือ

สามารถตรวจสอบรายละเอียด เช่น เวอร์ชนัการน�าทาง, 
ขอ้มูลแผนท่ี, ขอ้มูลหมายเลขผลิตภณัฑ ์และขอ้มูล 
ใบอนุญาต

ค�ำแนะน�ำเสียง

สามารถตั้งไดว้า่จะใชค้ �าแนะน�าเสียงในการน�าทางหรือ
ไม่

การแตะแต่ละคร้ังจะสลบัค�าแนะน�าเสียงระหวา่ง ON 
กบั OFF

 : ON 
 : OFF

SDA2_Thai.indb   101 14-Oct-20   16:41:25



102   การอัปเดต�ผนที่

กำรอปัเดตแผนที่
คุณสามารถอปัเดตฐานขอ้มูลแผนท่ีไดจ้ากหน่วย
ความจ�า USB

อปัเดตฐำนข้อมูลแผนที่

สามารถดาวนโ์หลดขอ้มูลแผนท่ีไดจ้ากเวบ็ไซตข์องเรา

• คุณจ�าเป็นตอ้งเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต
• คุณจะเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายส�าหรับการใชง้าน

อินเทอร์เน็ตดงักล่าว
• เน้ือหาบนเวบ็ไซตอ์าจเปล่ียนแปลงโดยไม่มีการ

แจง้ล่วงหนา้

เวบ็ไซต์ส�ำหรับดำวน์โหลดอปัเดตแผนที่
https://mitsubishi.sda.navshop.com

ตรวจสอบขอ้มูลบนหนา้จอและดาวนโ์หลดขอ้มูลแผนท่ี
ดาวนโ์หลดขอ้มูลแผนท่ีลงมาในหน่วยความจ�า USB 
แลว้น�าไปเช่ือมต่อกบัพอร์ต USB ของรถเพื่ออปัเดต
แผนท่ี
รถอาจไม่รองรับขอ้มูลแผนท่ีท่ีดาวนโ์หลดมา ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้มูลจ�าเพาะและรุ่นรถ
ส�าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม เช่น วธีิการอปัเดตแผนท่ี โปรดดู
เวบ็ไซตด์า้นบน
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กล้อง   103

ข้อมูล/กำรตั้งค่ำ
ข้อมูล

ข้อมูล/กำรตั้งค่ำ
ข้อมูล

Equipment by type

กล้อง
กลอ้งสามารถแสดงวดีิโอของพื้นท่ีดา้นหลงัรถเพื่อ
ครอบคลุมจุดอบัสายตาได้
ส�าหรับต�าแหน่งของกลอ้ง, ระยะการแสดงผลของ
หนา้จอ และวธีิการใชง้านอยา่งละเอียด กรุณาอ่าน
คู่มือส�าหรับผูใ้ชข้องรถยนต์

•	 ถงึแม้จะมภีำพจำกกล้อง	แต่คนขบัยงัคงมหีน้ำที่
ต้องเอำใจใส่และไม่สำมำรถลดควำมรับผดิชอบดงั
กล่ำวลงได้ 
ตรวจสอบความปลอดภยัของบริเวณโดยรอบดว้ย
สายตาของตนเองเสมอ เหมือนกบัท่ีท�าเม่ือไม่มี
กลอ้ง

• หากโคลน หิมะ หรืออ่ืนๆ ติดอยูท่ี่กลอ้ง อยา่เคาะ
ออกดว้ยไมแ้ขง็หรืออุปกรณ์ท่ีคลา้ยกนั ใหใ้ชน้�้ า
ธรรมดาหรือน�้าอุ่น แลว้เช็ดออกดว้ยผา้นุ่ม

• ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจ�านวนคนในรถและปริมาณภาระ
โหลด ภาพจากกลอ้งและเสน้ไกดอ์าจไม่ตรงกนั

• บนถนนท่ีลาดเอียงหรือเม่ือรถเอียง ภาพจากกลอ้ง
และเสน้ไกดอ์าจไม่ตรงกนั

กำรดูภำพจำกกล้อง

แสดงโดยใช้ต�ำแหน่งเกยีร์

1 เล่ือนเกยีร์ไปทีต่�ำแหน่ง	“R”
	 ▼
ภาพจากกลอ้งมองหลงัหรือมอนิเตอร์รอบทิศทางจะ
ปรากฏข้ึน
หากรถออกจากโหมด “R” หนา้จอเดิมจะกลบัมา

แสดงโดยใช้สวติช์ควบคุมทีพ่วงมำลยั

1 กดปุ่ม	
→ “การท�างานของสวติชค์วบคุมท่ีพวงมาลยั” 
(หนา้ 16)

	 ▼
กด  เพื่อแสดงภาพจากมอนิเตอร์รอบทิศทาง 
ภาพจากกลอ้งจะสลบัทุกคร้ังท่ีกดปุ่ม 
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104   เ�ร่ืองปรับอากาศ

Equipment by type

เคร่ืองปรับอำกำศ
สามารถตรวจสอบสถานะเคร่ืองปรับอากาศได้

กำรดู

1 หน้ำจอ	HOME	ปรำกฏขึน้	(→	หน้ำ	18)
ไปขั้นตอนท่ี 3 ส�าหรับรถทั้งหมดยกเวน้รถปลัก๊อิน
ไฮบริด

2 แตะ PHEV	และข้อมูล

3 แตะ ข้อมูล

4 แตะ เคร่ืองปรับอำกำศ
	 ▼

แสดงสถานะเคร่ืองปรับอากาศ

1)	 ทศิทำงลม

2)	 ตวัแสดงโหมดอตัโนมตั ิ
แสดงรำยละเอียดเม่ือโหมด AUTO ก�ำลงัท�ำงำน

3)	 กำรตั้งค่ำอุณหภูมด้ิำนซ้ำย

4)	 	 
กลบัสู่หนำ้จอก่อนหนำ้

5)	 ตวัแสดงเคร่ืองปรับอำกำศ
แสดงรำยละเอียดเม่ือเคร่ืองปรับอำกำศก�ำลงัท�ำงำน

6)	 ตวัแสดงกำรละลำยน�ำ้แขง็ด้ำนหน้ำ
แสดงรำยละเอียดเม่ือฟังกช์นัละลำยน�้ำแขง็ดำ้นหนำ้
ก�ำลงัท�ำงำน

7)	 ตวัแสดงกำรไล่ฝ้ำกระจกหลงั 
แสดงรำยละเอียดเม่ือชุดไล่ฝ้ำกระจกหลงัก�ำลงั
ท�ำงำน

8)	 ตวัแสดงกำรหมุนเวยีนอำกำศภำยใน/ภำยนอก 
แสดงรำยละเอียดของกำรดูดอำกำศจำกภำยนอก
หรือกำรหมุนเวยีนอำกำศภำยใน

9)	 กระแสลม 
แสดงตวัแสดงควำมเร็วเป็น 8 ระดบัหรือ OFF

10)	 กำรตั้งค่ำอุณหภูมด้ิำนขวำ

11)	 SYNC 
แสดงรำยละเอียดเม่ือโหมด SYNC ก�ำลงัท�ำงำน

ข้อมูลทีป่รำกฏบนจอ

4)3) 5) 6) 7) 8)

1) 2)

9) 10) 11)
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ข้อมูล/กำรตั้งค่ำ
ข้อมูล

Equipment by type

กำรตรวจสอบข้อมูลเดนิทำง	
(ยกเว้นรถปลัก๊อนิไฮบริด)
สามารถตรวจสอบขอ้มูลเดินทางได้

กำรดูข้อมูลเดนิทำง

1 หน้ำจอ	HOME	ปรำกฏขึน้	(→	หน้ำ	18)

2 แตะ ข้อมูล

3 แตะ กำรใช้น�ำ้มนัเช้ือเพลงิ
	 ▼

แสดงหนา้จอขอ้มูลเดินทาง

1)	 เกจวดัไมล์ 
สำมำรถตรวจสอบค่ำเฉล่ียน�้ำมนัเช้ือเพลิงและไมล์
ขณะน้ี 
→ “กรำฟไมล”์ (หนำ้ 106)

2)	 รีเซ็ต 	(→ หนำ้ 106)
 สำมำรถรีเซ็ตขอ้มูลเดินทำงทั้งหมดได้

3)	 	 
กลบัสู่หนำ้จอก่อนหนำ้

4)	 ระยะก่อนจะหมด
 วดัและแสดงระยะทำงจนกวำ่จะหมดโดยดูจำกค่ำ

ปัจจุบนัของน�้ำมนัเช้ือเพลิงท่ีเหลืออยูแ่ละค่ำเฉล่ีย
น�้ำมนัเช้ือเพลิงล่ำสุด

5)	 ระยะเวลำดบัเคร่ืองอตัโนมตัิ

6)	 ระยะเวลำดบัเคร่ืองอตัโนมตัทิั้งหมด

7)	 รีเซ็ตอตัโนมตัิ 	(→ หนำ้ 106)
สำมำรถสลบัโหมดรีเซ็ตได้

ข้อมูลทีป่รำกฏบนจอ

3)

1)

2)
6)
5)

7)

4)
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กรำฟไมล์

3)
2)

1)

1)	 เกจวดัค่ำเฉลีย่น�ำ้มนัเช้ือเพลงิ/ไมล์ขณะนี้
แสดงเป็น 18 ระดบั 
เสน้สีขำวแสดงค่ำเฉล่ียน�้ำมนัเช้ือเพลิง 
ส่วนไมลข์ณะน้ีจะระบุดว้ยสีเทำเม่ือต�่ำกวำ่ค่ำเฉล่ีย
น�้ำมนัเช้ือเพลิงเท่ำนั้น และจะเป็นสีเทำและเขียวเม่ือ
สูงกวำ่ค่ำเฉล่ียน�้ำมนัเช้ือเพลิง  
หมำยควำมวำ่เม่ือเห็นเกจเป็นสีเขียว แสดงวำ่รถ
ก�ำลงัแล่นดว้ยประสิทธิภำพท่ีเหนือกวำ่ค่ำเฉล่ีย
น�้ำมนัเช้ือเพลิง

2)	 ค่ำเฉลีย่น�ำ้มนัเช้ือเพลงิ

3)	 สเกล 
แสดงสเกลส�ำหรับเกจวดัค่ำเฉล่ียน�้ำมนัเช้ือเพลิง
และเกจวดัไมลข์ณะน้ี ค่ำอำจแตกต่ำงกนัไปข้ึนอยู่
กบัหน่วย

หน่วย ค่ำ

กม./ลติร 0 ถึง 60

ลติร/100	กม. 0 ถึง 18

ไมล์ต่อแกลลอน	
(US)

0 ถึง 150

ไมล์ต่อแกลลอน	
(UK)

0 ถึง 180

กำรรีเซ็ตข้อมูลเดนิทำง

สามารถรีเซ็ตขอ้มูลเดินทางแบบแมนนวลหรือแบบ
อตัโนมติั

กำรรีเซ็ตแบบแมนนวล

1 แตะ	 รีเซ็ต 	บนหน้ำจอข้อมูลเดนิทำง
	 ▼

สามารถรีเซ็ตขอ้มูลเดินทางได้

กำรรีเซ็ตแบบอตัโนมตัิ

1 แตะ	 รีเซ็ตอตัโนมตัิ 	บนหน้ำจอข้อมูล	
เดนิทำง

	 ▼

แต่ละคร้ังท่ีแตะ [รีเซ็ตอตัโนมติั] การรีเซ็ตแบบอตัโนมติั
จะสลบัระหวา่ง ON กบั OFF 
หากการรีเซ็ตแบบอตัโนมติัเป็น ON  ขอ้มูลเดินทางจะ
รีเซ็ตประมาณส่ีชัว่โมงหลงัจากท่ีสวติชเ์คร่ืองยนตต์ั้งเป็น 
ACC หรือ OFF
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ข้อมูล/กำรตั้งค่ำ
ข้อมูล

กำรตรวจสอบประวตัไิมล์

สามารถตรวจสอบประวติัไมลไ์ด้

1 หน้ำจอ	HOME	ปรำกฏขึน้	(→	หน้ำ	18)

2 แตะ ข้อมูล

3 แตะ ข้อมูลประวตัิ
	 ▼

แสดงหนา้จอประวติั

กำรสลบักำรแสดงผลประวตัิ
สามารถสลบัระหวา่งการแสดงผลประวติัระยะยาวกบั
ระยะสั้นได้

1 แตะ	 โหมดพลงังำน	เปิด-ปิด 	หรือ	
ทุกๆ	5	นำที 	บนหน้ำจอประวตัิ

	 ▼
การแสดงผลจะสลบัระหวา่งประวติัระยะยาวกบัระยะสั้น

โหมดพลงังำน	
เปิด-ปิด

แสดงประวติัไมลต์ั้งแต่บิดสวติช์
เคร่ืองยนต/์เพำเวอร์ของรถจำก “ON” 
ถึง “OFF”

ทุกๆ	5	นำที แสดงประวติัไมล ์5 นำทีแรกท่ีบิดสวติช์
เคร่ืองยนต/์เพำเวอร์ของรถเป็น “ON”

กำรรีเซ็ตประวตัิ

1 แตะ	 รีเซ็ตข้อมูลเดนิทำง 	บนหน้ำจอ
ประวตัิ

2 แตะ ตกลง
	 ▼
ประวติัถูกรีเซ็ต
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Equipment by type

กำรตรวจสอบข้อมูลเดนิทำง	
(รถปลัก๊อนิไฮบริด)
สามารถตรวจสอบขอ้มูลเดินทางได้

แสดงกำรตรวจสอบพลงังำน

สามารถตรวจสอบการใชพ้ลงังาน, ไมลข์ณะน้ี, ปริมาณ
การชาร์จ และการชาร์จสะสม

1 หน้ำจอ	HOME	ปรำกฏขึน้	(→	หน้ำ	18)

2 แตะ PHEV	และข้อมูล

3 แตะ กำรตรวจสอบพลงังำน
	 ▼

แสดงหนา้จอการตรวจสอบพลงังาน

1)	 พลงังำนของระบบ/กำรใช้น�ำ้มนัขณะนี้
แสดงพลงังำนของระบบและกำรใชน้�้ ำมนัขณะน้ี

2)	 รีเซ็ตค่ำสะสม 	 
รีเซ็ตกำรชำร์จสะสม

3)	 	 
กลบัสู่หนำ้จอก่อนหนำ้

4)	 กำรค้ำงค่ำสูงสุด

5)	 เกจวดักำรชำร์จ/กำรชำร์จสะสม 
เกจวดักำรชำร์จแสดงพลงังำนท่ีก�ำลงัชำร์จขณะ
น้ีของพลงังำนไฟฟ้ำซ่ึงเกิดจำกกำรเบรกแบบจ่ำย
พลงังำนคืน เกจวดักำรชำร์จสะสมแสดงค่ำสะสม
ของกำรชำร์จพลงังำน

6)	 ? 	 
แสดงรำยละเอียดของฟังกช์นั

7)	 เปลีย่นกำรตั้งค่ำ 	 
ตั้งจงัหวะกำรรีเซ็ตกำรคำ้งค่ำสูงสุดหรือขีดจ�ำกดับน
ของกำรแสดงกำรชำร์จสะสม (→ หนำ้ 109)

ข้อมูลทีป่รำกฏบนจอ

3)

1)

2) 6)

4)

7)

5)
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ข้อมูล/กำรตั้งค่ำ
ข้อมูล

กำรรีเซ็ตกำรชำร์จสะสม

1 แตะ	 รีเซ็ตค่ำสะสม 	บนหน้ำจอกำรตรวจ
สอบพลงังำน

	 ▼
จะรีเซ็ตการชาร์จสะสม

กำรเปลีย่นกำรตั้งค่ำ
สามารถตั้งการคา้งค่าสูงสุด จงัหวะการรีเซ็ตหรือขีด
จ�ากดับนส�าหรับการแสดงการชาร์จสะสม

1 แตะ	 เปลีย่นกำรตั้งค่ำ 	บนหน้ำจอ	
กำรตรวจสอบพลงังำน

กำรค้ำงค่ำสูงสุด แสดงค่ำขณะน้ีของเกจวดักำรชำร์จ 
เม่ือเปิด ON

จงัหวะกำรรีเซ็ต ตั้งจงัหวะกำรรีเซ็ตกำรคำ้งค่ำสูงสุด (ตั้ง
เม่ือกำรคำ้งค่ำสูงสุดเป็น “ON”)
[ปิดเพำเวอร์]: รีเซ็ตเม่ือสวติชเ์พำเวอร์
ของรถบิดไปท่ี “ACC” หรือ “ON”
[ขบัข่ี]: รีเซ็ตเม่ือรถสตำร์ท

กำรแสดงขดีจ�ำกดั
ของปริมำณค่ำ

สะสม

ตั้งขีดจ�ำกดับนท่ีปรำกฏของเกจวดัรวม
เลือกจำก [3kWh],[6kWh],[12kWh]

	 	 แสดงรำยละเอียดของกำรตั้งค่ำ

กำรแสดงกำรถ่ำยทอดพลงังำน

สามารถตรวจสอบการถ่ายทอดพลงังานได้

1 หน้ำจอ	HOME	ปรำกฏขึน้	(→	หน้ำ	18)

2 แตะ PHEV	และข้อมูล

3 แตะ กำรถ่ำยทอดพลงังำน
	 ▼

แสดงหนา้จอการถ่ายทอดพลงังาน

ข้อมูลทีป่รำกฏบนจอ

3)2)1) 4) 6)5) 7) 8)
1)	 ระยะ	EV 

แสดงระยะทำงท่ีสำมำรถครอบคลุมไดโ้ดยประจุ
แบตเตอร่ีคงเหลือ

2)	 เคร่ืองยนต์
เม่ือใชน้�้ ำมนัเช้ือเพลิงในกำรขบัข่ี ส่วนเคร่ืองยนตจ์ะ
กลำยเป็นสีสม้

3)	 	 
กลบัสู่หนำ้จอก่อนหนำ้

4)	 สถำนะกำรขบัเคล่ือนล้อหน้ำ
 ลูกศรแสดงสภำพกำรขบัข่ี

5)	 กำรถ่ำยทอดพลงังำน 
ทิศทำงกำรถ่ำยทอดและสี กำรเปล่ียนต�ำแหน่งท่ี
ปรำกฏ จะข้ึนอยูก่บัสภำพกำรขบัข่ี

6)	 สถำนะกำรขบัเคล่ือนล้อหลงั
 ลูกศรแสดงสภำพกำรขบัข่ี

ต่อหน้าถดัไป
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7)	 แบตเตอร่ี
แสดงประจุแบตเตอร่ีคงเหลือ

8)	 ระยะทั้งหมด
แสดงระยะทำงท่ีสำมำรถครอบคลุมไดท้ั้งโดยประจุ
แบตเตอร่ีคงเหลือและน�้ำมนัเช้ือเพลิงคงเหลือ

เม่ือขบัขีโ่ดยใช้พลงังำนไฟฟ้ำ

เม่ือขบัขีโ่ดยใช้น�ำ้มนัเช้ือเพลงิอย่ำงเดยีว

เม่ือขบัขีโ่ดยใช้พลงังำนไฟฟ้ำและน�ำ้มนัเช้ือเพลงิ

เม่ือชำร์จจำกเคร่ืองยนต์

ส�ำหรับกำรเบรกโดยจ่ำยพลงังำนคืน

กำรดูข้อมูลเดนิทำง

สามารถตรวจสอบการขบัข่ี EV, ค่าเฉล่ีย EV และค่าเฉล่ีย
น�้ามนัเช้ือเพลิง

1 หน้ำจอ	HOME	ปรำกฏขึน้	(→	หน้ำ	18)

2 แตะ PHEV	และข้อมูล

3 แตะ กำรเดนิทำง
	 ▼

แสดงหนา้จอขอ้มูลเดินทาง
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ข้อมูล/กำรตั้งค่ำ
ข้อมูล

ข้อมูลทีป่รำกฏบนจอ

3)

1)

2)
6)

4)
5)

1)	 กำรขบัขี	่EV
แสดงอตัรำส่วนของเวลำกำรขบัข่ีท่ีใชพ้ลงังำน
ไฟฟ้ำและเวลำกำรขบัข่ีท่ีใชพ้ลงังำนไฟฟ้ำรวมกบั
เคร่ืองยนต ์อตัรำส่วนของเวลำกำรขบัข่ีดว้ยไฟฟ้ำ
จะแสดงเป็นแผนภูมิวงกลม (น�้ำเงิน) และเป็น
เปอร์เซ็นต์

 อตัรำส่วนของเวลำกำรขบัข่ีดว้ยไฟฟ้ำจะรีเซ็ตเม่ือ
กำรชำร์จเสร็จสมบูรณ์ (ชำร์จเตม็)

2)	 รีเซ็ต 	(→ หนำ้ 111)
 สำมำรถรีเซ็ตขอ้มูลเดินทำงทั้งหมดได้

3)	 	 
กลบัสู่หนำ้จอก่อนหนำ้

4)	 ค่ำเฉลีย่	EV
แสดงค่ำเฉล่ีย EV จำกคร้ังสุดทำ้ยท่ีรีเซ็ตขอ้มูลเดิน
ทำงถึงเวลำปัจจุบนั

5)	 ค่ำเฉลีย่น�ำ้มนัเช้ือเพลงิ
แสดงค่ำเฉล่ียน�้ำมนัเช้ือเพลิงจำกคร้ังสุดทำ้ยท่ีรีเซ็ต
ขอ้มูลเดินทำงถึงเวลำปัจจุบนั

6)	 รีเซ็ตอตัโนมตัิ 	(→ หนำ้ 111)
สำมำรถสลบัโหมดรีเซ็ตได้

กำรรีเซ็ตข้อมูลเดนิทำง

สามารถรีเซ็ตขอ้มูลเดินทางแบบแมนนวลหรือแบบ
อตัโนมติั

กำรรีเซ็ตแบบแมนนวล

1 แตะ	 รีเซ็ต 	บนหน้ำจอข้อมูลเดนิทำง
	 ▼

สามารถรีเซ็ตขอ้มูลเดินทางได้

รีเซ็ตอตัโนมตัิ

1 แตะ	 รีเซ็ตอตัโนมตัิ 	บนหน้ำจอข้อมูล	
เดนิทำง

	 ▼

แต่ละคร้ังท่ีแตะ [รีเซ็ตอตัโนมติั] การรีเซ็ตแบบอตัโนมติั
จะสลบัระหวา่ง ON กบั OFF 
หากการรีเซ็ตแบบอตัโนมติัเป็น ON  ขอ้มูลเดินทางจะ
รีเซ็ตประมาณส่ีชัว่โมงหลงัจากท่ีสวติชเ์คร่ืองยนตต์ั้งเป็น 
ACC หรือ OFF
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112   การตรวจสอบข้อ��ลเดนิทาง (รถปลัก๊อินไฮบริด)

กำรตรวจสอบประวตัิ

สามารถตรวจสอบประวติัไมล ์การใชไ้ฟฟ้า การใช้
พลงังาน ฯลฯ

1 หน้ำจอ	HOME	ปรำกฏขึน้	(→	หน้ำ	18)

2 แตะ PHEV	และข้อมูล

3 แตะ ข้อมูลประวตัิ

4 คลกิ	“ประวตั”ิ	ทีต้่องกำรตรวจสอบ

	 ▼
แสดงหนา้จอประวติัท่ีเลือก

กำรใช้น�ำ้มนั แสดงประวติัระยะยำวและประวติัระยะ
สั้นจำกขอ้มูลกำรใชน้�้ ำมนัเช้ือเพลิง

กำรใช้ไฟฟ้ำ แสดงประวติัระยะยำวและประวติัระยะ
สั้นจำกขอ้มูลกำรใชไ้ฟฟ้ำ

พลงังำน แสดงประวติัระยะยำวและประวติัระยะ
สั้นของพลงังำนท่ีใชไ้ปในกำรขบัข่ีรถ
และกำรใชเ้คร่ืองปรับอำกำศ

กำรสลบักำรแสดงผลประวตัิ
สามารถสลบัระหวา่งการแสดงผลประวติัระยะยาวกบั
ระยะสั้นได้

1 แตะ	 โหมดพลงังำน	เปิด-ปิด 	หรือ	
ทุกๆ	5	นำที 	บนหน้ำจอประวตัิ

	 ▼
การแสดงผลจะสลบัระหวา่งประวติัระยะยาวกบัระยะสั้น

โหมดพลงังำน	
เปิด-ปิด

แสดงขอ้มูลตั้งแต่บิดสวติชเ์คร่ืองยนต/์
เพำเวอร์ของรถเป็น “ON” จนถึงบิด
เป็น “OFF”

ทุกๆ	5	นำที แสดงขอ้มูล 5 นำทีแรกท่ีบิดสวติช์
เคร่ืองยนต/์เพำเวอร์ของรถเป็น “ON”

กำรรีเซ็ตประวตัิ

1 แตะ	 รีเซ็ตข้อมูลเดนิทำง 	บนหน้ำจอประวตัิ

2 แตะ ตกลง
	 ▼
ประวติัถูกรีเซ็ต
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การตรวจสอบปริ�าณการชาร์จ   113

ข้อมูล/กำรตั้งค่ำ
ข้อมูล

Equipment by type

กำรตรวจสอบปริมำณกำรชำร์จ
สามารถตรวจสอบปริมาณการชาร์จได้

ข้อมูลทีป่รำกฏบนจอ

2)

3)

1)

4) 6)

5)

1)	 ประวตัริะยะส้ัน 	,	 ประวตัริะยะยำว 	 
สำมำรถสลบัระหวำ่งประวติัระยะสั้น (คร้ังเดียว) 
กบัประวติัระยะยำว (รำยเดือน) →“กำรสลบักำร
แสดงผลประวติั” (หนำ้ 114)

2)	 ปริมำณชำร์จคร้ังนี้

3)	 ปริมำณชำร์จเดือนนี้

4)	 	 
กลบัสู่หนำ้จอก่อนหนำ้

5)	 กรำฟประวตักิำรชำร์จ 
สำมำรถตรวจสอบประวติักำรชำร์จในรูปแบบ
กรำฟได้

6)	 รีเซ็ตทั้งหมด 	 
ลบขอ้มูลปริมำณกำรชำร์จ →“กำรลบขอ้มูลปริมำณ
กำรชำร์จ” (หนำ้ 114)

กำรดู

1 หน้ำจอ	HOME	ปรำกฏขึน้	(→	หน้ำ	18)

2 แตะ PHEV	และข้อมูล

3 แตะ ปริมำณกำรชำร์จ
	 ▼

หนา้จอน้ีจะแสดงปริมาณการชาร์จ
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114   การตรวจสอบปริ�าณการชาร์จ

กำรสลบักำรแสดงผลประวตัิ

สามารถสลบัระหวา่งประวติัระยะยาว (รายเดือน)  
กบัประวติัระยะสั้น (คร้ังเดียว) ส�าหรับประวติัปริมาณ
การชาร์จ

1 แตะ	 ประวตัริะยะยำว 	บนหน้ำจอปริมำณ
กำรชำร์จ

	 ▼

หนา้จอประวติัระยะสั้นจะเปล่ียนเป็นหนา้จอประวติั
ระยะยาว

2 แตะ ประวตัริะยะส้ัน
	 ▼
หนา้จอประวติัระยะยาวจะเปล่ียนเป็นหนา้จอประวติั
ระยะสั้น

กำรลบข้อมูลปริมำณกำรชำร์จ

ประวติัปริมาณการชาร์จจะถูกลบ

1 แตะ	 รีเซ็ตทั้งหมด 	บนหน้ำจอปริมำณ	
กำรชำร์จ

2 แตะ ตกลง
	 ▼
การลบขอ้มูลปริมาณการชาร์จเสร็จสมบูรณ์
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การบ�ารุงรักษา   115

ข้อมูล/กำรตั้งค่ำ
ข้อมูล

Equipment by type

กำรบ�ำรุงรักษำ
สามารถจดัการเวลาส�าหรับเปล่ียนช้ินส่วนของรถได้

กำรดู

สามารถตรวจสอบเวลาส�าหรับเปล่ียนน�้ามนัเคร่ือง ไส้
กรองน�้ามนัเคร่ือง ฯลฯ

• ระยะทางท่ีเดินทางไปซ่ึงใชใ้นขอ้มูลการบ�ารุง
รักษานั้นค�านวณโดยผลิตภณัฑแ์ละไม่จ�าเป็นตอ้ง
ตรงกบัระยะทางท่ีค�านวณโดยรถ

• ระหวา่งการอปัเดตแผนท่ี การอปัเดตโปรแกรม 
ฯลฯ จะไม่สามารถค�านวณระยะทางท่ีเดินทาง
ไปไดแ้ละระยะทางท่ีเดินทางในช่วงเวลาน้ีจะไม่
ปรากฏในขอ้มูลการบ�ารุงรักษา

1 หน้ำจอ	HOME	ปรำกฏขึน้	(→	หน้ำ	18)
ไปขั้นตอนท่ี 3 ส�าหรับรถทั้งหมดยกเวน้รถปลัก๊อิน
ไฮบริด

2 แตะ PHEV	และข้อมูล

3 แตะ ข้อมูล

4 แตะ กำรบ�ำรุงรักษำ
	 ▼

แสดงขอ้มูลการบ�ารุงรักษา

• เม่ือใกลถึ้งวนัท่ีก�าหนดวา่จะตอ้งเปล่ียนช้ินส่วน 
หรือระยะทางท่ีเดินทางไปตั้งแต่การเปล่ียนคร้ัง
ล่าสุดใกลจ้ะถึงระยะส�าหรับเปล่ียนช้ินส่วน จะ
ปรากฏเป็นสีเหลือง เม่ือเลยวนัเปล่ียนช้ินส่วนหรือ
เลยระยะ จะปรากฏเป็นสีแดง

• การส่ือสารเร่ืองเวลาการเปล่ียนช้ินส่วนจะถูกส่ง  
10 วนัก่อนถึงวนัเปล่ียนช้ินส่วนท่ีก�าหนด หรือ
เม่ือมีระยะทางคงเหลือไม่เกิน 100 กิโลเมตรจนถึง
ระยะส�าหรับเปล่ียนช้ินส่วน

5 แตะ	“ช้ินส่วน”	ทีต้่องกำรตรวจสอบ
	 ▼

แสดงขอ้มูลโดยละเอียด
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116   การบ�ารุงรักษา

ข้อมูลทีป่รำกฏบนจอ

3)

2)

1)

6)
7)

5)

4)

1)	 ค�ำแนะน�ำ
ตั้งวำ่จะแสดงค�ำแนะน�ำหรือไม่เม่ือใกลถึ้งวนัเปล่ียน
ช้ินส่วนหรือเม่ือเลยไปแลว้ →“กำรตั้งค่ำค�ำแนะน�ำ
ส�ำหรับขอ้มูลกำรบ�ำรุงรักษำ” (หนำ้ 119)

2)	 ช้ินส่วน
แสดงช้ินส่วนท่ีสำมำรถบ�ำรุงรักษำได้

3)	 	 
กลบัสู่หนำ้จอก่อนหนำ้

4)	 คร้ังต่อไป
 แสดงระยะทำงคงเหลือจนกวำ่จะบ�ำรุงรักษำคร้ัง 

ต่อไป

5)	 	 
อปัเดตวนัด�ำเนินกำรบ�ำรุงรักษำและค่ำจำกมำตรวดั
ระยะทำงในเวลำนั้น →“กำรอปัเดตขอ้มูลกำรบ�ำรุง
รักษำ” (หนำ้ 118)

6)	 ชุด 	 
อปัเดตวนัด�ำเนินกำรบ�ำรุงรักษำส�ำหรับช้ินส่วน
ทั้งหมด ค่ำจำกมำตรวดัระยะทำงในเวลำนั้น และ
ระยะทำงคงเหลือจนกวำ่จะเปล่ียนคร้ังต่อไปจะ 
ถูกอปัเดต →“อปัเดตกลุ่ม” (หนำ้ 118)

7)	 รีเซ็ตทั้งหมด 	 
รีเซ็ตขอ้มูลกำรบ�ำรุงรักษำทั้งหมด →“กำรรีเซ็ต
ขอ้มูลกำรบ�ำรุงรักษำ” (หนำ้ 118)

กำรตั้งค่ำข้อมูลกำรบ�ำรุงรักษำ

สามารถตั้งวนัท่ีแน่นอนส�าหรับการบ�ารุงรักษาและระยะ
ทางส�าหรับการบ�ารุงรักษา

1 ด�ำเนินกำรให้เสร็จส้ินจนถงึขั้นตอนที	่4	
ของ	“กำรดู”	(หน้ำ	115)

2 แตะ	“ช้ินส่วน”	ทีต้่องกำรตั้งข้อมูลกำร
บ�ำรุงรักษำ

3 แตะ	 ตั้งค่ำ 	ใต้	“วนัทีแ่น่นอน”
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การบ�ารุงรักษา   117

ข้อมูล/กำรตั้งค่ำ
ข้อมูล

4 แตะ	 	หรือ	 	เพ่ืออนิพตุวนัที่
แน่นอน	จำกน้ันแตะ ตั้งค่ำ

5 แตะ	 ตั้งค่ำ 	ใต้	“ระยะ”

6 อนิพตุ	“ระยะ”	แล้วแตะ ป้อนข้อมูล

→ “วธีิอินพตุตวัอกัษร” (หนา้ 17)

7 แตะ ป้อนข้อมูล
	 ▼
การตั้งค่าขอ้มูลการบ�ารุงรักษาเสร็จสมบูรณ์

• ค่าเร่ิมตน้ส�าหรับระยะและวนัท่ีแน่นอนเป็น
มาตรฐานคร่าวๆ ใหอิ้นพตุค่าตามขอ้มูลการบ�ารุง
รักษาของรถคุณเสมอ

กำรเพิม่ข้อมูลกำรบ�ำรุงรักษำ
สามารถลงทะเบียนรายการการบ�ารุงรักษาท่ีตอ้งการ
เพิ่มได้

1 ด�ำเนินกำรให้เสร็จส้ินจนถงึขั้นตอนที	่4	
ของ	“กำรดู”	(หน้ำ	115)

2 แตะ ผู้ใช้
*

• รายการตั้งแต่ “USER1” ถึง “USER2” (หรือ 
“USER 3”) สามารถเพ่ิมได้

3 แตะ ตั้งช่ือ

→ “วธีิอินพตุตวัอกัษร” (หนา้ 17)

4 อนิพตุ	“ช่ือช้ินส่วน”	ทีจ่ะเพิม่และแตะ 
ตกลง

	 ▼
หลงัจากน้ีขั้นตอนจะเหมือนกบัขั้นตอนท่ี 5 ของ “การตั้ง
ค่าขอ้มูลการบ�ารุงรักษา” (หนา้ 116)
ตั้ง “วนัท่ีแน่นอนส�าหรับการบ�ารุงรักษา” และ “ระยะทาง
ส�าหรับการบ�ารุงรักษา”

SDA2_Thai.indb   117 14-Oct-20   16:41:28



118   การบ�ารุงรักษา

กำรลบข้อมูลกำรบ�ำรุงรักษำ
“วนัท่ีเปล่ียน”, “เปล่ียนวนัท่ีส�าหรับระยะทาง” และ “คร้ัง
ต่อไป” ส�าหรับช้ินส่วนท่ีตั้งจะถูกลบ

1 ด�ำเนินกำรให้เสร็จส้ินจนถงึขั้นตอนที	่4	
ของ	“กำรดู”	(หน้ำ	115)

2 แตะ	“ช้ินส่วน”	ทีต้่องกำรลบ

3 แตะ ลบ

4 แตะ ใช่
	 ▼
การลบขอ้มูลการบ�ารุงรักษาเสร็จสมบูรณ์

กำรอปัเดตข้อมูลกำรบ�ำรุงรักษำ

เม่ือเปล่ียนช้ินส่วน ขอ้มูลการบ�ารุงรักษาจะอปัเดต

1 ด�ำเนินกำรให้เสร็จส้ินจนถงึขั้นตอนที	่4	
ของ	“กำรดู”	(หน้ำ	115)

2 แตะ	 	ส�ำหรับ	“ช้ินส่วน”	ทีเ่ปลีย่น
แล้ว

3 แตะ ใช่
	 ▼
อปัเดตขอ้มูลการบ�ารุงรักษา

อปัเดตกลุ่ม
วนัท่ีเปล่ียน, ค่าจากมาตรวดัระยะทางในวนันั้น และ
ระยะทางคงเหลือจนกวา่จะเปล่ียนคร้ังต่อไปส�าหรับ 
“น�้ามนัเคร่ือง”, “ไสก้รองน�้ามนัเคร่ือง”, “สลบัยาง
รถยนต”์, “ตวักรอง A/C”, “ระบบเบรก” และ “การตรวจ
สอบแบตเตอร่ี” จะอปัเดตเป็นกลุ่ม

1 ด�ำเนินกำรให้เสร็จส้ินจนถงึขั้นตอนที	่4	
ของ	“กำรดู”	(หน้ำ	115)

2 แตะ ชุด

3 แตะ ใช่
	 ▼
อปัเดตกลุ่มเสร็จสมบูรณ์

กำรรีเซ็ตข้อมูลกำรบ�ำรุงรักษำ
ขอ้มูลการบ�ารุงรักษาทั้งหมดจะรีเซ็ต

1 ด�ำเนินกำรให้เสร็จส้ินจนถงึขั้นตอนที	่4	
ของ	“กำรดู”	(หน้ำ	115)

2 แตะ รีเซ็ตทั้งหมด

3 แตะ ใช่
	 ▼
การรีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์

SDA2_Thai.indb   118 14-Oct-20   16:41:28



การบ�ารุงรักษา   119

ข้อมูล/กำรตั้งค่ำ
ข้อมูล

กำรตั้งค่ำค�ำแนะน�ำส�ำหรับ	
ข้อมูลกำรบ�ำรุงรักษำ

เม่ือตั้งค �าแนะน�าขอ้มูลการบ�ารุงรักษาและเม่ือฟังกช์นัน้ี
เปิดใชง้าน การแจง้เตือนจะปรากฏข้ึนเพื่อช้ีวา่ใกลจ้ะถึง
วนัเปล่ียนช้ินส่วนแลว้หรือวนัดงักล่าวผา่นไปแลว้

1 ด�ำเนินกำรให้เสร็จส้ินจนถงึขั้นตอนที	่4	
ของ	“กำรดู”	(หน้ำ	115)

2 แตะ	“คู่มือแนะน�ำ”	ส�ำหรับช้ินส่วนที่
ต้องกำรให้แจ้งเตือน

	 ▼
ตั้ง “คู่มือแนะน�า”

 : ใหค้ �าแนะน�า 
 : ไม่ใหค้ �าแนะน�า

ส�ำหรับกำรเปิดคู่มือแนะน�ำ	ON
เม่ือวนัเปล่ียนช้ินส่วนใกลเ้ขา้มาหรือผา่นไปแลว้ 
ขอ้ความลกัษณะต่อไปน้ีจะปรากฏข้ึนหากฟังกช์นัน้ีเปิด
ใชง้านในระบบ

แตะปุ่มใหข้อ้ความหายไป เม่ือฟังกช์นัเปิดใชง้านคร้ังต่อ
ไป การท�างานจะเป็นดงัน้ี

ไม่ต้อง	
แสดงผลอกี

ขอ้ควำมจะไม่ปรำกฏข้ึนอีกหลงัจำก
สตำร์ทคร้ังถดัไป

ลบ ขอ้ควำมยงัคงปรำกฏอยำ่งต่อเน่ืองหลงั
จำกสตำร์ทคร้ังถดัไป
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120   ข้อ��ล

ข้อมูล
สามารถตรวจสอบเวอร์ชนัผลิตภณัฑแ์ละหมายเลข
ผลิตภณัฑไ์ด ้หนา้จอช่วยเหลือจะปรากฏข้ึนดว้ย

• ในกรณีของ PHEV ปุ่ม [ขอ้มูล] จะมีช่ือวา่ [PHEV 
และขอ้มูล]

กำรดูข้อมูลเวอร์ชัน

1 หน้ำจอ	HOME	ปรำกฏขึน้	(→	หน้ำ	18)

2 แตะ ข้อมูล

แสดงหนา้จอขอ้มูล

3 แตะ ข้อมูลเวอร์ชัน

	 ▼

แสดงเวอร์ชนัซอฟตแ์วร์และหมายเลขผลิตภณัฑ์

กำรดูควำมช่วยเหลือ

แสดงหนา้จอช่วยเหลือต่างๆ

• หากไม่เคยเช่ือมต่อสมาร์ทโฟนท่ีรองรับ [Apple 
CarPlay Help] หรือ [Android Auto Help] มาก่อน 
ปุ่มจะไม่แสดงข้ึนมา

• อาจไม่มีหนา้จอช่วยเหลือหรือบางส่วนของ 

ตวัเลือกความช่วยเหลือ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัรุ่นรถ

1 หน้ำจอ	HOME	ปรำกฏขึน้	(→	หน้ำ	18)

2 แตะ ข้อมูล

แสดงหนา้จอขอ้มูล

3 แตะ ช่วยเหลือ

4 แตะตวัเลือกควำมช่วยเหลือใดกไ็ด้

	 ▼
แสดงหนา้จอช่วยเหลือ
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การเปลีย่นการต้ัง�่า   121

ข้อมูล/กำรตั้งค่ำ
กำรตั้งค่ำ

กำรตั้งค่ำ

กำรเปลีย่นกำรตั้งค่ำ
เปล่ียนการตั้งค่าผลิตภณัฑ์

1 กดปุ่ม	 HOME
แสดงเมนู HOME

2 แตะ กำรตั้งค่ำ
เมนูการตั้งค่าจะปรากฏข้ึน

• หากรถไม่ไดติ้ดตั้งระบบน�าทาง หนา้จอการตั้งค่า
จะปรากฏเม่ือกดปุ่ม [การตั้งค่า]

3 แตะ	“รำยกำร”	ทีจ่ะเปลีย่นกำรตั้งค่ำ

	 ▼
แสดงหนา้จอการตั้งค่าของรายการท่ีเลือก

กำรตั้งค่ำทีใ่ช้ได้

ช่ือกำรตั้งค่ำ ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

เอฟเฟกต์เสียง สำมำรถเปล่ียนกำรตั้งค่ำคุณภำพ
เสียงได ้→ “ปรับคุณภำพเสียง” 
(หนำ้ 122)

ระดบัเสียง สำมำรถเปล่ียนกำรตั้งค่ำระดบั
เสียงได ้→ “กำรตั้งค่ำระดบัเสียง” 
(หนำ้ 127)

DAB*1 สำมำรถเปล่ียนกำรตั้งค่ำ DAB ได ้
→ “กำรตั้งค่ำ DAB” (หนำ้ 128)

FM/AM*2 สำมำรถเปล่ียนกำรตั้งค่ำวทิยไุด ้ 
→ “กำรตั้งค่ำวทิย”ุ (หนำ้ 128)

จอแสดงผล สำมำรถเปล่ียนกำรตั้งค่ำรูปภำพ
ได ้→ “กำรตั้งค่ำจอแสดงผล” 
(หนำ้ 129)

Bluetooth ฟังกช์นั Bluetooth สำมำรถเช่ือม
ต่ออุปกรณ์ Bluetooth ท่ีมีจ�ำหน่ำย
ทัว่ไปเขำ้กบัเคร่ืองเสียงน้ี → “กำร
ตั้งค่ำ Bluetooth” (หนำ้ 130)

Apple	CarPlay*3 สำมำรถเปล่ียนกำรตั้งค่ำ Apple 
CarPlay ได ้→ “Apple CarPlay/
Android Auto” (หนำ้ 132)

Android	Auto*3 สำมำรถเปล่ียนกำรตั้งค่ำ Android 
Auto ได ้→ “Apple CarPlay/
Android Auto” (หนำ้ 132)

กำรตั้งค่ำรถยนต์*2 สำมำรถด�ำเนินกำรตั้งค่ำอุปกรณ์
ของรถได ้→ “กำรตั้งค่ำรถยนต”์ 
(หนำ้ 134)

ช่ือกำรตั้งค่ำ ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

ภำษำ*2 สำมำรถเลือกภำษำท่ีตอ้งกำรใชง้ำน
ได ้→ “ภำษำ” (หนำ้ 133)

รีเซ็ตกำรเรียนรู้กำร
ควบคุมด้วยเสียง*4

สำมำรถรีเซ็ตขอ้มูลกำรเรียนรู้กำร
รู้จ�ำเสียงได ้→ “กำรรีเซ็ตขอ้มูลท่ี
เรียนรู้” (หนำ้ 133)

หน่วย สำมำรถเปล่ียนหน่วยได ้ 
→ “หน่วย” (หนำ้ 133)

นำฬิกำ สำมำรถเปล่ียนกำรตั้งค่ำเวลำได ้ 
→ “นำฬิกำ” (หนำ้ 134)

รีเซ็ตทั้งหมด คืนค่ำท่ีตั้งจำกโรงงำนของ
ผลิตภณัฑ ์→ “รีเซ็ตทั้งหมด” 
(หนำ้ 138)

*1) อุปกรณ์ตำมภูมิภำค

*2) อำจไม่ปรำกฏในบำงรุ่น

*3) หำกไม่เคยเช่ือมต่อสมำร์ทโฟนท่ีสำมำรถใชง้ำน Apple CarPlay 
หรือ Android Auto ไดม้ำก่อน ปุ่มน้ีจะไม่แสดงข้ึนมำ

*4) จะไม่ปรำกฏหำก “ภำษำ” ตั้งไวเ้ป็น “อำรบิก” หรือ “อินโดนีเซีย”
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122   ปรับ�ณุภาพเสียง

ปรับคุณภำพเสียง
เปล่ียนการตั้งค่าคุณภาพเสียง

• เม่ือเคร่ืองเสียง OFF จะไม่มีสถานะสายเขา้ ก�าลงั
พดูสาย หรือต่อสาย

• หากผลิตภณัฑเ์ป็น Type 2  ใหก้ด [TUNE/
SOUND] เพ่ือเปิดหนา้จอการควบคุมเสียง  
→ “ผลิตภณัฑน้ี์” (หนา้ 11)

เฟดเดอร์/บำลำนซ์

ระดบัเสียงท่ีเอาตพ์ตุจากล�าโพงสามารถปรับไดด้ว้ยปุ่ม
เคอร์เซอร์

1 แสดงเมนูกำรตั้งค่ำ	(→	หน้ำ	121)

2 แตะ เอฟเฟกต์เสียง

3 แตะ เฟดเดอร์/บำลำนซ์
	 ▼

4 แตะ	 	หรือ	 	เพ่ือปรับบำลำนซ์
สามารถตั้งเลขใดกไ็ดร้ะหวา่ง -11 ถึง 0 ถึง 11

5 แตะ	 ▲ 	 ▼ 	เพ่ือปรับเฟดเดอร์
สามารถตั้งเลขใดกไ็ดร้ะหวา่ง 11 ถึง 0 ถึง -11

	 ▼
การตั้งค่าเฟดเดอร์/บาลานซ์เสร็จสมบูรณ์

• นอกจากน้ียงัสามารถปรับไดโ้ดยแตะต�าแหน่งของ
ระดบัท่ีตอ้งการตั้ง

• แตะ [ค่าเร่ิมตน้] เพื่อคืนค่าการควบคุมเสียงทั้งหมด
กลบัไปเป็นค่าจากโรงงาน

โทน

สามารถตั้งคุณภาพเสียงระดบัต่างๆ ได้

1 แสดงเมนูกำรตั้งค่ำ	(→	หน้ำ	121)

2 แตะ เอฟเฟกต์เสียง

3 แตะ โทน

4 แตะ	 	หรือ	 	เพ่ือปรับระดบั
คุณภำพเสียง

หากรถติดตั้ง Premium (8 ล�าโพง) จะสามารถตั้ง
ระดบั “PUNCH” ไดด้ว้ย

	 ▼
การตั้งค่าโทนเสร็จสมบูรณ์

• แตะ [ค่าเร่ิมตน้] เพื่อคืนค่าการควบคุมเสียงทั้งหมด
กลบัไปเป็นค่าจากโรงงาน
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ปรับ�ณุภาพเสียง   123

ข้อมูล/กำรตั้งค่ำ
กำรตั้งค่ำ

กำรตั้งค่ำทีใ่ช้ได้

ช่ือกำรตั้งค่ำ ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

TREBLE สำมำรถตั้งระดบัเสียงแหลมได ้ 
11 ระดบัหรือจำก -5 ถึง 0 ถึง +5

MID สำมำรถตั้งระดบัเสียงโทนกลำงได ้ 
11 ระดบัหรือจำก -5 ถึง 0 ถึง +5

BASS สำมำรถตั้งระดบัเสียงทุม้ได ้11 ระดบั
หรือจำก -5 ถึง 0 ถึง +5

PUNCH*1 สำมำรถตั้งระดบัเสียงทุม้ลึกได ้7 ระดบั
หรือจำก 0 ถึง 6

*1) รำยกำรตั้งค่ำน้ีมีใหเ้ฉพำะในรถท่ีติดตั้ง Premium (8 ล�ำโพง) 
เท่ำนั้น

Equalizer

สามารถตั้งประเภทเสียงได้

1 แสดงเมนูกำรตั้งค่ำ	(→	หน้ำ	121)

2 แตะ เอฟเฟกต์เสียง

3 แตะ Equalizer

4 แตะ	“ประเภท”	เสียง

• แตะ [ค่าเร่ิมตน้] เพื่อคืนค่าการควบคุมเสียงทั้งหมด
กลบัไปเป็นค่าจากโรงงาน

รถท่ีติดตั้ง Premium (8 ล�าโพง)

กำรตั้งค่ำรอบทศิทำง/ต�ำแหน่งกำรฟัง

สามารถด�าเนินการตั้งค่ารอบทิศทางและศูนยก์ลางซาวด์
ฟิลดไ์ด้

1 แสดงเมนูกำรตั้งค่ำ	(→	หน้ำ	121)

2 แตะ เอฟเฟกต์เสียง

3 แตะ รอบทศิทำง

4 แตะ	“ประเภท”	รอบทศิทำง
หากไม่ตอ้งการตั้ง ใหแ้ตะ [ปิด]

5 แตะ	“ต�ำแหน่ง”	ทีต้่องกำรตั้ง

	 ▼
การตั้งค่ารอบทิศทาง/ต�าแหน่งการฟังเสร็จสมบูรณ์

• การตั้งค่า [dts Neural Surround] มีใหเ้ฉพาะในรถท่ี
ติดตั้ง Premium (8 ล�าโพง) เท่านั้น

• หากแหล่งเสียงเป็น AM/FM การตั้งค่ารอบทิศทาง
จะถูกปิดใชง้าน

• แตะ [ค่าเร่ิมตน้] เพื่อคืนค่าการควบคุมเสียงทั้งหมด
กลบัไปเป็นค่าจากโรงงาน
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124   ปรับ�ณุภาพเสียง

กำรตั้งค่ำอ่ืนๆ

1 แสดงเมนูกำรตั้งค่ำ	(→	หน้ำ	121)

2 แตะ เอฟเฟกต์เสียง

3 แตะ อ่ืนๆ

4 แตะ	 	หรือ	 	ใต้แต่ละรำยกำรที่
ต้องกำรตั้ง

	 ▼
การเปล่ียนการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

• แตะ [ค่าเร่ิมตน้] เพื่อคืนค่าการควบคุมเสียงทั้งหมด
กลบัไปเป็นค่าจากโรงงาน

กำรตั้งค่ำทีใ่ช้ได้

ช่ือกำรตั้งค่ำ ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

DOLBY	
Volume*1,*2

สำมำรถเลือกระดบัซ่ึงจะปรับระดบั
เสียงท่ีแตกต่ำงกนัจำกแหล่งและเพลง
ต่ำงๆ โดยอตัโนมติัในเวลำจริง 
หำกแตะ [+] แถบจะเพ่ิมข้ึนและด�ำเนิน
กำรตั้งค่ำได ้3 ระดบัหรือปิด OFF

PremiDIA	
HD*1,*2,*3,*4

สำมำรถปรับกำรแต่งเติมท่ีใชใ้นกำร
ท�ำเอฟเฟกตส์ำมมิติและควำมลึกของ
เสียงเดิม โดยคำดกำรณ์และจดัเกบ็
กำรสูญเสียโทนสูงเน่ืองจำกกำรบีบอดั
ขอ้มูลเพลง 
หำกแตะ [+] แถบจะเพ่ิมข้ึนและด�ำเนิน
กำรตั้งค่ำได ้2 ระดบัหรือปิด OFF

ระดบัเสียงชดเชย
ควำมเร็ว

ตั้งปริมำณกำรปรับระดบัเสียงโดย
อตัโนมติัตำมควำมเร็วรถ 
หำกแตะ [+] แถบจะเพ่ิมข้ึนและด�ำเนิน
กำรตั้งค่ำได ้3 ระดบัหรือปิด OFF

*1) ปิดใชง้ำนเม่ือแหล่งเสียงเป็น AM/FM

*2) รำยกำรตั้งค่ำน้ีมีใหเ้ฉพำะในรถท่ีติดตั้ง Premium (8 ล�ำโพง) 
เท่ำนั้น

*3) ใชก้บัแหล่งเสียงท่ีไม่ไดบี้บอดัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพเช่นกนั

*4) ไม่สำมำรถเลือก “dts Neural Surround” กบั “PremiDIA HD” 
พร้อมกนัได้

• หากรู้สึกวา่เอฟเฟกต ์DOLBY AUDIO ไม่เหมาะ
กบัเพลงท่ีก�าลงัเล่น ใหปิ้ด OFF
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การต้ัง�่าระบบ   125

ข้อมูล/กำรตั้งค่ำ
กำรตั้งค่ำ

กำรตั้งค่ำระบบ
สามารถด�าเนินการตั้งค่าระบบ เช่น เวลา, ภาษา, ระดบั
เสียง, หน่วย และอุปกรณ์ Bluetooth

Equipment by type

กำรตั้งค่ำตวัตั้งเวลำกำรชำร์จ

สามารถตั้งตวัตั้งเวลาการชาร์จได ้5 รูปแบบ

1 หน้ำจอ	HOME	ปรำกฏขึน้	(→	หน้ำ	18)

2 แตะ PHEV	และข้อมูล

3 แตะ ตวัตั้งเวลำกำรชำร์จ

4 แตะ	“ตั้งล่วงหน้ำ”	ทีต้่องกำรตั้ง

5 แตะ	 	หรือ	 	เพ่ืออนิพตุ	“เวลำ
เร่ิมต้น”	และ	“เวลำส้ินสุด”

6 แตะ	“วนัในสัปดำห์”	ทีจ่ะชำร์จ

7 กำรตั้งค่ำ	ON/OFF	ส�ำหรับ	“ชำร์จไฟเตม็”
 : ON 
 : OFF

หากการชาร์จไฟเตม็เปิด ON และหากการชาร์จไม่
เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาท่ีก�าหนดบนตวัตั้งเวลา 
การชาร์จจะด�าเนินต่อไปจนกวา่จะเสร็จสมบูรณ์ 
แมจ้ะเลยเวลาส้ินสุดท่ีตั้งไวบ้นตวัตั้งเวลา

8 แตะ กำรตั้งค่ำ
	 ▼
การตั้งค่าตวัตั้งเวลาเสร็จสมบูรณ์

• ช่วงส�าหรับการตั้งเวลาคือ “0 ถึง 23 ชัว่โมง” และ 
“0 ถึง 50 นาที (โดยปรับเพิ่มคร้ังละ 10 นาที)”

• หากเวลาเร่ิมตน้และเวลาส้ินสุดตั้งไวเ้ป็นเวลา
เดียวกนั ฟังกช์นัน้ีจะไม่ท�างาน

• เม่ือการตั้งล่วงหนา้เป็น  (OFF) ฟังกช์นัตวัตั้ง
เวลาจะปิด OFF

• เม่ือตั้งตวัตั้งเวลาการชาร์จไวส้�าหรับวนัใดวนัหน่ึง
โดยเฉพาะ ระบบจะไม่ท�างานในวนัอ่ืนๆ หาก
ตอ้งการชาร์จแบตเตอร่ีทนัทีท่ีต่อหวัชาร์จ ใหปิ้ด 
OFF ตวัตั้งเวลาการชาร์จส�าหรับทุกวนัในสปัดาห์

• แตะ [รีเซ็ต] → [ตกลง] บนหนา้จอการตั้งค่าตวัตั้ง
เวลาเพื่อรีเซ็ตรายละเอียดการตั้งค่าท่ีอินพตุไป

• เม่ือก�าหนดการตั้งค่าส�าหรับตวัตั้งเวลาการชาร์จ  
ค่านั้นจะปรากฏบนเขตขอ้มูลการตั้งล่วงหนา้
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กำรลบรำยละเอยีดทีล่งทะเบียนไว้
ลบการตั้งล่วงหนา้ของตวัตั้งเวลาการชาร์จทั้งหมด

1 หน้ำจอตวัตั้งเวลำกำรชำร์จจะปรำกฏขึน้	
(→	หน้ำ	125)

2 แตะ รีเซ็ตทั้งหมด

3 แตะ ตกลง
	 ▼
ลบการตั้งล่วงหนา้ของตวัตั้งเวลาการชาร์จทั้งหมดเสร็จ
สมบูรณ์

กำรตรวจสอบควำมช่วยเหลือ

1 หน้ำจอตวัตั้งเวลำกำรชำร์จจะปรำกฏขึน้	
(→	หน้ำ	125)

2 แตะ ?
	 ▼

แสดงความช่วยเหลือ

Equipment by type

กำรตั้งค่ำกำรควบคุมสภำวะอำกำศระยะ
ไกล

สามารถตั้งตวัตั้งเวลาการควบคุมสภาวะอากาศได ้5 รูป
แบบ

1 หน้ำจอ	HOME	ปรำกฏขึน้	(→	หน้ำ	18)

2 แตะ PHEV	และข้อมูล

3 แตะ กำรควบคุมสภำวะอำกำศระยะไกล

4 แตะ	“ตั้งล่วงหน้ำ”	ทีต้่องกำรตั้ง

5 แตะ	 	หรือ	 	เพ่ืออนิพตุ		
“เวลำเร่ิมต้น”

6 แตะ	“วนัในสัปดำห์”	ทีต้่องกำรตั้ง

7 แตะ	“เวลำกำรท�ำงำน”	ทีต้่องกำรตั้ง

8 แตะ กำรตั้งค่ำ
	 ▼
แสดงหนา้จอตวัตั้งเวลาการควบคุมสภาวะอากาศ

9 แตะ	“โหมดควบคุมสภำวะอำกำศ”	ที่
ต้องกำรตั้ง

10 แตะ	
	 ▼
การตั้งค่าตวัตั้งเวลาเสร็จสมบูรณ์
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ข้อมูล/กำรตั้งค่ำ
กำรตั้งค่ำ

• ช่วงส�าหรับการตั้งเวลาเร่ิมตน้คือ “0 ถึง 23 ชัว่โมง” 
และ “0 ถึง 50 นาที (โดยปรับเพิ่มคร้ังละ 10 นาที)”

• เม่ือการตั้งล่วงหนา้เป็น  (OFF) ฟังกช์นัตวัตั้ง
เวลาจะปิด OFF

• การตั้งค่าเวลาการท�างานจะคงท่ีและไม่สามารถ
ก�าหนดตามวนัในสปัดาห์ได้

• เม่ือไม่ไดต้ั้งโหมดควบคุมสภาวะอากาศ ฟังกช์นั
ตวัตั้งเวลาจะไม่ท�างาน

• การเลือกโหมดควบคุมสภาวะอากาศอาจท�าไม่
ไดใ้นอุปกรณ์บางประเภท ในกรณีเช่นน้ี โหมด
ควบคุมสภาวะอากาศจะเป็น “AC”

• แตะ [รีเซ็ต] → [ตกลง] บนหนา้จอการตั้งค่าตวั 
ตั้งเวลาเพื่อรีเซ็ตรายละเอียดการตั้งค่าท่ีอินพตุไป

• เม่ือก�าหนดการตั้งค่าส�าหรับตวัตั้งเวลาการควบคุม
สภาวะอากาศ ค่านั้นจะปรากฏบนเขตขอ้มูลการ 
ตั้งล่วงหนา้

กำรลบรำยละเอยีดทีล่งทะเบียนไว้
ลบการตั้งล่วงหนา้ของตวัตั้งเวลาการควบคุมสภาวะ
อากาศทั้งหมด

1 หน้ำจอตวัตั้งเวลำกำรควบคุมสภำวะ
อำกำศจะปรำกฏขึน้	(→	หน้ำ	126)

2 แตะ รีเซ็ตทั้งหมด

3 แตะ ตกลง
	 ▼
ลบการตั้งล่วงหนา้ของตวัตั้งเวลาการควบคุมสภาวะ
อากาศทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์

กำรตรวจสอบควำมช่วยเหลือ
สามารถตรวจสอบความช่วยเหลือส�าหรับการตั้งค่าตวั
ตั้งเวลา

1 หน้ำจอตวัตั้งเวลำกำรควบคุมสภำวะ
อำกำศจะปรำกฏขึน้	(→	หน้ำ	126)

2 แตะ ?
	 ▼

แสดงความช่วยเหลือ

• หาก  หรือ  ไม่ปรากฏข้ึน สามารถแตะ
เพื่อส่งหนา้นั้น

กำรตั้งค่ำระดบัเสียง

สามารถเปล่ียนการตั้งค่าระดบัเสียงได้

1 แสดงเมนูกำรตั้งค่ำ	(→	หน้ำ	121)

2 แตะ ระดบัเสียง

3 แตะ	 	หรือ	 	เพ่ือปรับกำรตั้งค่ำ
ระดบัเสียงต่ำงๆ

	 ▼
การตั้งค่าระดบัเสียงเสร็จสมบูรณ์

กำรตั้งค่ำทีใ่ช้ได้

ช่ือกำรตั้งค่ำ ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

ระดบัเสียงเตือน สำมำรถตั้งระดบัเสียงได ้4 ระดบั
หรือจำก 0 ถึง 3 เม่ือกดปุ่ม

ระดบัเสียงกำรโทร สำมำรถตั้งระดบัเสียงกำรโทรได ้
สำมำรถตั้งระดบัเสียงกำรโทรได ้46 
ระดบัหรือจำก 0 ถึง 45

ระดบัเสียงควบคุมที่
แนะน�ำ*1

สำมำรถตั้งระดบัเสียงของค�ำแนะน�ำ
ท่ีควบคุมดว้ยเสียงได ้สำมำรถตั้ง
ระดบัเสียงกำรโทรได ้8 ระดบัหรือ
จำก 0 ถึง 7

ระดบัเสียงน�ำทำง*2 สำมำรถตั้งระดบัเสียงของเสียง
น�ำทำงได ้สำมำรถตั้งระดบัเสียงกำร
โทรได ้8 ระดบัหรือจำก 0 ถึง 7

*1) จะไม่ปรำกฏหำกภำษำ (หนำ้ 133) ตั้งไวเ้ป็นอำรบิกหรือ
อินโดนีเซีย

*2) รำยกำรอำจไม่ปรำกฏ ข้ึนอยูก่บัขอ้มูลจ�ำเพำะของรถ
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Equipment by region

กำรตั้งค่ำ	DAB

ก�าหนดการปรับสถานีวทิยแุบบอตัโนมติั

1 แสดงเมนูกำรตั้งค่ำ	(→	หน้ำ	121)

2 แตะ DAB

3 แตะ	 	หรือ	 	เพ่ือเปลีย่นแต่ละ
รำยกำร

	 ▼
การตั้งค่า DAB เสร็จสมบูรณ์

กำรตั้งค่ำทีใ่ช้ได้

ช่ือกำรตั้งค่ำ ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

ลงิก์	DAB-DAB หำกช่องสญัญำณ DAB ท่ีก�ำลงัรับฟังอยู่
นั้นไม่สำมำรถรับสญัญำณไดแ้ลว้ คุณ
สำมำรถเปล่ียนเป็นช่องสญัญำณ DAB 
ท่ีสำมำรถรับสญัญำณโปรแกรมเดียวกนั
ไดถ้ำ้เปิดกำรตั้งค่ำน้ีเป็น [On]

ลงิก์	DAB-FM หำกช่องสญัญำณ DAB ท่ีก�ำลงัรับฟังอยู่
นั้นไม่สำมำรถรับสญัญำณไดแ้ลว้ คุณ
สำมำรถเปล่ียนเป็นโปรแกรม FM ท่ี
สำมำรถรับสญัญำณโปรแกรมเดียวกนั
ไดถ้ำ้เปิดกำรตั้งค่ำน้ีเป็น [On]

TP	Standby หำกกำรตั้งค่ำน้ีเปิด [On] ขอ้มูลกำร
จรำจรจะถูกขดัจงัหวะ

ช่วงแถบควำมถี่ คน้หำช่องท่ีมีอยูภ่ำยในช่วงควำมถ่ีท่ี
รองรับแถบควำมถ่ีท่ีเลือกไว้

กำรตั้งค่ำวทิยุ

สามารถเปล่ียนการตั้งค่าวทิยไุด้

1 แสดงเมนูกำรตั้งค่ำ	(→	หน้ำ	121)

2 แตะ FM/AM

3 แตะ	 	หรือ	 	เพ่ือเปลีย่นแต่ละรำยกำร

	 ▼
การตั้งค่าวทิยเุสร็จสมบูรณ์

กำรตั้งค่ำทีใ่ช้ได้
รายการตั้งค่าอาจแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัภูมิภาค

กำรตรวจสอบ	AF หำกกำรตั้งค่ำน้ีเปิด [On] และกำรรับ
ช่องสญัญำณไม่ดี ระบบจะตรวจสอบ
ช่องสญัญำณทำงเลือกท่ีเฉพำะเจำะจง
และใหคุ้ณสลบัไปไดห้ำกช่องสญัญำณ
นั้นรับไดดี้กวำ่

Reg หำกกำรตั้งค่ำน้ีปิด [Off] กำรตรวจสอบ 
AF จะด�ำเนินกำรโดยช่องสญัญำณทำง
เลือกจะรวมถึงช่อง REG ดว้ย

TP	Standby หำกกำรตั้งค่ำน้ีเปิด [On] ขอ้มูลกำร
จรำจรจะถูกขดัจงัหวะ

ควำมละเอยีดของ
ควำมถี	่AM

สบัเปล่ียนกำรตั้งค่ำควำมถ่ีของควำมถ่ี 
AM ระหวำ่ง [9kHz] หรือ [10kHz]
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ข้อมูล/กำรตั้งค่ำ
กำรตั้งค่ำ

กำรตั้งค่ำจอแสดงผล

ใชป้รับความสวา่ง ความคมชดั และการตั้งค่าอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัหนา้จอเมนูและภาพ

1 แสดงเมนูกำรตั้งค่ำ	(→	หน้ำ	121)

2 แตะ จอแสดงผล

3 แตะ	“หน้ำจอ”	ทีต้่องกำรตั้ง

4 ปรับรำยกำร

	 ▼
การตั้งค่าหนา้จอเสร็จสมบูรณ์

กำรตั้งค่ำทีใ่ช้ได้

ช่ือกำรตั้งค่ำ ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

ควำมสว่ำง ปรับควำมสวำ่ง 
หนำ้จอจะสวำ่งข้ึนเม่ือแตะ [+] และมืด
ลงเม่ือแตะ [-] กดคำ้ง (หนำ้ 14) เพื่อ
ปรับอยำ่งต่อเน่ืองจนไดค้วำมสวำ่ง
ระดบัท่ีตอ้งกำร

ควำมคมชัด ปรับคอนทรำสต ์(ควำมคมชดั)  
คอนทรำสตเ์พิ่มข้ึนเม่ือแตะ [+] และ
นอ้ยลงเม่ือแตะ [-] กดคำ้ง (หนำ้ 14) 
เพื่อปรับอยำ่งต่อเน่ืองจนไดค้อนทรำสต์
ระดบัท่ีตอ้งกำร

ควำมเข้มสีด�ำ ปรับระดบัควำมเขม้สีด�ำ 
ระดบัควำมเขม้สีด�ำเพิ่มข้ึน (หนำ้จอมืด
ลง) เม่ือแตะ [+] และลดลงเม่ือแตะ [-] 
กดคำ้ง (หนำ้ 14) เพื่อปรับอยำ่งต่อเน่ือง
จนไดค้วำมเขม้สีด�ำระดบัท่ีตอ้งกำร

โทนสี ปรับโทนสี 
กำรแสดงผลจะออกสีเขียวเม่ือแตะ [+] 
และออกแดงเม่ือแตะ [-] กดคำ้ง (หนำ้ 
14) เพื่อปรับอยำ่งต่อเน่ืองจนไดโ้ทนสี
ระดบัท่ีตอ้งกำร

ควำมเข้มของสี ปรับควำมเขม้ของสี 
สีเขม้ข้ึนเม่ือแตะ [+] และอ่อนลงเม่ือ
แตะ [-] กดคำ้ง (หนำ้ 14) เพื่อปรับอยำ่ง
ต่อเน่ืองจนไดค้วำมเขม้ของสีระดบัท่ี
ตอ้งกำร

โหมดกลำงวนัและกลำงคืน

สีของหนา้จอสามารถเปล่ียนไปตามการส่องสวา่ง ILL 
ของรถ

1 แสดงเมนูกำรตั้งค่ำ	(→	หน้ำ	121)

2 แตะ จอแสดงผล

3 แตะ	 	หรือ	 	เพ่ือเปลีย่น

	 ▼
การตั้งโหมดกลางวนัและกลางคืนเสร็จสมบูรณ์

กำรตั้งค่ำทีใ่ช้ได้

ช่ือกำรตั้งค่ำ ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

กลำงวนั ตั้งโหมดน้ีเพื่อใหส้วำ่งเสมอ

กลำงคืน ตั้งโหมดน้ีเพื่อใหมื้ดเสมอ

อตัโนมตัิ เช่ือมโยงกบักำรสลบั ON/OFF ของ 
ILL
เม่ือ ILL เปิด ON จะตั้งเป็นโหมดมืด 
เม่ือ ILL ปิด OFF จะตั้งเป็นโหมดสวำ่ง
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กำรตั้งค่ำ	Bluetooth

สามารถใชฟั้งกช์นั Bluetooth เช่ือมต่ออุปกรณ์ Bluetooth 
ท่ีมีจ�าหน่ายทัว่ไปเขา้กบัเคร่ืองเสียงน้ี

Bluetooth	คืออะไร
Bluetooth คือมาตรฐานการส่ือสารแบบไร้สายส�าหรับ
การเช่ือมต่ออุปกรณ์ระยะใกลโ้ดยเฉพาะ (ไม่เกินสอง
สามเมตร)

• ผลิตภณัฑน้ี์สามารถใชไ้ดก้บั 4.1+ EDR Bluetooth

โปรไฟล์ทีร่องรับ

Bluetooth	AUDIO AVRCP (v1.4 หรือต�่ำกวำ่)

โทรศัพท์แฮนด์ฟรี HFP (v1.6 หรือต�่ำกวำ่)

กำรถ่ำยโอนสมุดโทรศัพท์	 PBAP (v1.2 หรือต�่ำกวำ่)

กำรส่ือสำรแบบอนุกรม	 SPP (v1.2 หรือต�่ำกวำ่)

รูปแบบอุปกรณ์อนิพตุไร้สำย	 HID (v1.1 หรือต�่ำกวำ่)

• ยกเลิกฟังกช์นัเช่น “ลอ็กการโทร” ของโทรศพัท ์

มือถือและเช่ือมต่อขณะอยูใ่นหนา้จอเตรียมพร้อม
• ขณะเช่ือมต่อ การท�างานบนอุปกรณ์ Bluetooth 

(การรับสาย เป็นตน้) อาจท�างานไม่ถูกตอ้ง
• ส�าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัวธีิการใส่รหสัผา่น

ส�าหรับอุปกรณ์ Bluetooth ใหดู้คู่มือส�าหรับผูใ้ช้
ของอุปกรณ์นั้นๆ

• บางคร้ังการเช่ือมต่ออาจลม้เหลว ใหล้งทะเบียนอีก
คร้ัง

• อาจไม่สามารถเช่ือมต่อไดข้ึ้นอยูก่บัระยะห่าง
ระหวา่งผลิตภณัฑก์บัอุปกรณ์ Bluetooth, สภาพ
แวดลอ้มในตวัรถ, และประเภทการเลือกรับสาย 
ในกรณีน้ีใหว้างอุปกรณ์ Bluetooth ใกลผ้ลิตภณัฑ์
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้

• แมจ้ะเป็นอุปกรณ์ท่ีใช ้Bluetooth ได ้แต่
คุณลกัษณะและขอ้มูลจ�าเพาะต่างๆ อาจท�าใหก้าร
ท�างานไม่ถูกตอ้ง

• อุปกรณ์ Bluetooth บางตวัอาจเช่ือมต่อไม่ได้
• การเช่ือมต่ออาจใชเ้วลานาน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ 

Bluetooth
• สามารถลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth ไดถึ้งหา้

อุปกรณ์  
หากลงทะเบียนจนครบจ�านวนอุปกรณ์สูงสุดแลว้ 
จ�าเป็นตอ้งลบอยา่งนอ้ยหน่ึงอุปกรณ์ก่อนจะลง
ทะเบียนอุปกรณ์ใหม่

กำรลงทะเบียนอุปกรณ์	Bluetooth
ลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth ในผลิตภณัฑน้ี์

1 แสดงเมนูกำรตั้งค่ำ	(→	หน้ำ	121)

2 แตะ Bluetooth
หากไม่มีการลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth ไว ้หนา้
จอจะแสดงขอ้ความใหคุ้ณลงทะเบียนอุปกรณ์ แตะ 
[ตกลง] และไปขั้นตอนท่ี 5

3 แตะ กำรจดักำรอุปกรณ์

4 แตะ	

5 ตรวจเช็คว่ำรหัสทีป่รำกฏบนหน้ำจอตรง
กบัทีป่รำกฏบนอุปกรณ์	Bluetooth

	 ▼

6 จำกอุปกรณ์	Bluetooth	ทีม่อียู่	ให้เลือก
ผลติภณัฑ์

7 แตะ ตกลง
	 ▼
เม่ือการเช่ือมต่อเสร็จสมบูรณ์ ไอคอน Bluetooth และ
ความแรงของสญัญาณจะปรากฏข้ึน
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ข้อมูล/กำรตั้งค่ำ
กำรตั้งค่ำ

• เม่ือโทรศพัทไ์ม่ไดล้งทะเบียน กดปุ่ม [PHONE] 
เพื่อแสดงหนา้จอจบัคู่

• หลงัจากจบัคู่ รายช่ือติดต่อจากโทรศพัทจ์ะถูกน�า
เขา้

กำรเลือกอุปกรณ์	Bluetooth
หากลงทะเบียนอุปกรณ์ Bluetooth ไปหลายตวั จ�าเป็น
ตอ้งเลือกอุปกรณ์ท่ีจะเช่ือมต่อ (จากนั้นอุปกรณ์ 
Bluetooth ท่ีตั้งดว้ยฟังกช์นัน้ีจะเช่ือมต่อเม่ือน�าอุปกรณ์
เขา้มาในรถ)

1 แสดงเมนูกำรตั้งค่ำ	(→	หน้ำ	121)

2 แตะ Bluetooth

3 แตะ กำรจดักำรอปุกรณ์

4 แตะช่ือของ	“อุปกรณ์”	ทีต้่องกำรเช่ือม
ต่อ

5 แตะ	 	หรือ	
หากตอ้งการเช่ือมต่ออุปกรณ์ Bluetooth และใชง้าน
ในโหมดแฮนดฟ์รี ใหเ้ลือก  เม่ือใชส้�าหรับ 
Bluetooth AUDIO ใหเ้ลือก 

6 แตะ ตกลง
	 ▼
เสร็จส้ินการเลือกอุปกรณ์ Bluetooth

• ไม่สามารถเช่ือมต่อสมาร์ทโฟนท่ีใช ้Apple 
CarPlay/Android Auto เขา้กบั Bluetooth Audio 
(AVP) ได้

กำรซิงค์รำยช่ือตดิต่อและประวตักิำรโทร
สามารถดูรายช่ือติดต่อและประวติัการโทรของโทรศพัท์
มือถือท่ีเช่ือมต่อผ่าน Bluetooth บนผลิตภณัฑ ์รวมถึง
ใชง้านบนผลิตภณัฑไ์ด้

1 แสดงเมนูกำรตั้งค่ำ	(→	หน้ำ	121)

2 แตะ Bluetooth

3 แตะ	 ปิด ► 	ของอุปกรณ์ทีจ่ะจบัคู่

หากหนา้จอเป็น [เปิด] แสดงวา่การซิงค ์(การแสดง
ผล) เสร็จสมบูรณ์แลว้ ดงันั้นจึงไม่จ�าเป็นตอ้งด�าเนิน
การอ่ืนๆ หลงัจากน้ี  
[ปิด] แตะปิดเพื่อปิดการซิงค ์(การแสดงผล)

4 แตะ	 เปิด ► 	

	 ▼
เม่ือการซิงคเ์ร่ิมข้ึนแลว้ รายช่ือติดต่อและประวติัการโทร
ของโทรศพัทมื์อถือท่ีเช่ือมต่อผา่น Bluetooth จะสามารถ
ใชง้านไดผ้า่นผลิตภณัฑ์

• อาจใชเ้วลาสกัครู่เพื่อใหก้ารซิงคร์ายช่ือติดต่อและ
ประวติัการโทรเสร็จสมบูรณ์
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กำรลบอุปกรณ์	Bluetooth	ทีล่งทะเบียนไว้
ลบอุปกรณ์ Bluetooth ท่ีลงทะเบียนไว้

1 แสดงเมนูกำรตั้งค่ำ	(→	หน้ำ	121)

2 แตะ Bluetooth

3 แตะ กำรจดักำรอุปกรณ์

4 แตะช่ือของ	“อุปกรณ์”	ทีต้่องกำรลบ

5 แตะ	

6 แตะ ตกลง
	 ▼
อุปกรณ์ท่ีเลือกจะถูกลบ

Apple	CarPlay/Android	Auto

สามารถจดัการอุปกรณ์ท่ีใช ้Apple CarPlay หรือ 
Android Auto ได้

• หากไม่เคยเช่ือมต่อสมาร์ทโฟนท่ีรองรับ Apple 
CarPlay หรือ Android Auto มาก่อน จะไม่แสดง
ข้ึนมา

กำรเปิดใช้งำน/ปิดใช้งำนอุปกรณ์
สามารถเปิดใชง้านหรือปิดใชง้านอุปกรณ์ท่ีลงทะเบียน
ไวไ้ด้

1 แสดงเมนูกำรตั้งค่ำ	(→	หน้ำ	121)

• หากรถไม่ไดติ้ดตั้งระบบน�าทาง หนา้จอการตั้งค่า
จะปรากฏเม่ือกดปุ่ม [การตั้งค่า]

2 แตะ	 Apple CarPlay 	หรือ	
Android Auto

3 แตะช่ือของ	“อุปกรณ์”	ทีต้่องกำรตั้ง

4 แตะ	 เปิดใช้งำน 	หรือ	 ปิดใช้งำน
	 ▼
ขอ้ความจะปรากฏข้ึนและการตั้งค่าส�าหรับอุปกรณ์ท่ี
เลือกเสร็จสมบูรณ์

ไอคอน

ไอคอน รำยละเอยีดไอคอน

เปิดใชง้ำน

ปิดใชง้ำน

ไม่เปิดใชง้ำนและไม่ปิดใชง้ำน

กำรลบอุปกรณ์

1 ด�ำเนินกำรให้เสร็จส้ินจนถงึขั้นตอนที	่2	
ของ	“กำรเปิดใช้งำน/ปิดใช้งำนอุปกรณ์”	
(หน้ำ	132)
แสดงรายการอุปกรณ์

2 แตะช่ือของ	“อุปกรณ์”	ทีต้่องกำรลบ

3 แตะ	

4 แตะ ตกลง
	 ▼
ลบอุปกรณ์ท่ีเลือกแลว้
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ข้อมูล/กำรตั้งค่ำ
กำรตั้งค่ำ

ภำษำ

สบัเปล่ียนภาษาท่ีก�าลงัใชง้าน

1 แสดงเมนูกำรตั้งค่ำ	(→	หน้ำ	121)

2 แตะ ภำษำ

3 แตะ	“ภำษำ”	ทีต้่องกำรใช้

4 แตะ ตกลง
	 ▼
เปล่ียนภาษาแลว้

• ภาษาท่ีมีใหเ้ลือกอาจแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัภูมิภาค

กำรรีเซ็ตข้อมูลทีเ่รียนรู้

ผลิตภณัฑน้ี์จดัเกบ็ขอ้มูลทุกคร้ังท่ีใชก้ารรู้จ�าเสียง ทั้งน้ี
เพื่อพฒันาฟังกช์นัการรู้จ�าเสียง สามารถลบขอ้มูลท่ี
เกบ็สะสมไวไ้ดเ้พื่อรีเซ็ตผลิตภณัฑก์ลบัไปเป็นค่าจาก
โรงงาน

1 แสดงเมนูกำรตั้งค่ำ	(→	หน้ำ	121)

2 แตะ รีเซ็ตกำรเรียนรู้กำรควบคุมด้วยเสียง

3 แตะ ตกลง
	 ▼
ลบขอ้มูลการเรียนรู้ท่ีเกบ็สะสมไวแ้ละรีเซ็ตผลิตภณัฑ์
กลบัไปเป็นค่าจากโรงงาน

หน่วย

สามารถเปล่ียนหน่วยได้
การตั้งค่าอาจแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัรุ่นรถ

1 แสดงเมนูกำรตั้งค่ำ	(→	หน้ำ	121)

2 แตะ หน่วย

3 แตะ	“หน่วย”	ทีจ่ะเปลีย่น

	 ▼
การเปล่ียนหน่วยเสร็จสมบูรณ์
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นำฬิกำ

สามารถเปล่ียนการตั้งค่าเวลาได้

1 แสดงเมนูกำรตั้งค่ำ	(→	หน้ำ	121)

2 แตะ นำฬิกำ

3 แตะ	“รำยละเอยีดกำรแสดงผล”	ของ
เวลำทีต้่องกำรตั้ง
รถรุ่นทีม่รีะบบน�ำทำง

รถรุ่นทีไ่ม่มรีะบบน�ำทำง

	 ▼
การตั้งค่าการแสดงผลเวลาเสร็จสมบูรณ์

กำรตั้งค่ำทีใ่ช้ได้

ช่ือกำรตั้งค่ำ ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

พืน้ทีโ่ซนเวลำ แตะ [-] หรือ [+] ตำมท่ีจ�ำเป็นเพื่อ
ตั้งโซนเวลำ 
ในรถท่ีติดตั้งระบบน�ำทำง ภำพพื้นท่ี
จะปรำกฏและแสดงพ้ืนท่ีเป็น 
สีส�ำหรับโซนเวลำนั้น

เวลำฤดูร้อน*1 แตะ [ON] หรือ [OFF] เพ่ือตั้งวำ่จะ
ใชเ้วลำออมแสงหรือไม่

เปลีย่นรูปแบบ แตะ [12 ชม.] หรือ [24 ชม.] เพื่อ
เปล่ียนรูปแบบกำรแสดงผลเวลำ

*1) กำรตั้งค่ำน้ีอำจไม่ปรำกฏในบำงรุ่น

Equipment by type

กำรตั้งค่ำรถยนต์

สามารถก�าหนดการตั้งค่าส�าหรับอุปกรณ์ของรถได้

1 หน้ำจอ	HOME	ปรำกฏขึน้	(→	หน้ำ	18)

2 แตะ กำรตั้งค่ำ

3 แตะ กำรตั้งค่ำรถยนต์

4 แตะ	“อุปกรณ์”	ทีต้่องกำรตั้ง

5 แตะ	“รำยกำร”	ทีจ่ะเปลีย่นกำรตั้งค่ำ

• แตะ  เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการตั้งค่า

6 แตะ	“ตั้งค่ำ”

	 ▼
การตั้งค่าอุปกรณ์รถเสร็จสมบูรณ์
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ข้อมูล/กำรตั้งค่ำ
กำรตั้งค่ำ

กำรตั้งค่ำทีใ่ช้ได้

• “*” คือรายการอาจไม่ปรากฏ ข้ึนอยูก่บัขอ้มูลจ�าเพาะของรถ
• “ระบบกญุแจรีโมท” หรือ “ระบบกญุแจอจัฉริยะ” อยา่งใดอยา่งหน่ึงจะปรากฏข้ึน ข้ึนอยูก่บัอุปกรณ์ของรถ
• อาจไม่มีการตั้งค่าในรถบางรุ่น

ระบบกญุแจรีโมท

รำยกำร ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

สัญญำณไฟเลีย้วตอบกลบั ตั้งจ�ำนวนคร้ังกำรกะพริบไฟส�ำหรับกำรลอ็กและปลดลอ็ก

ระบบกญุแจอจัฉริยะ

รำยกำร ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

สัญญำณไฟเลีย้วตอบกลบั ตั้งจ�ำนวนคร้ังกำรกะพริบไฟส�ำหรับกำรลอ็กและปลดลอ็ก

เสียงบี๊ปตอบกลบักญุแจอจัฉริยะ ตั้งเสียงบ๊ีปส�ำหรับกำรลอ็กและปลดลอ็ก

เวลำทีห้่ำมปลดลอ็กรีโมทหลงัจำกลอ็ก ตั้งระยะเวลำท่ีตอ้งรอหลงัจำกลอ็กฝำกระโปรงทำ้ยไปแลว้ก่อนจะปลดลอ็กไดอี้กคร้ัง

ทีปั่ดน�ำ้ฝน

รำยกำร ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

กำรท�ำงำนเป็นจงัหวะของทีปั่ดน�ำ้ฝนกระจกหน้ำ ตั้งกำรท�ำงำนเป็นจงัหวะส�ำหรับท่ีปัดน�้ำฝนกระจกหนำ้

ทีปั่ดน�ำ้ฝนเช่ือมโยงกบัน�ำ้ล้ำงกระจก ตั้งใหท่ี้ปัดน�้ำฝนท�ำงำนโดยอตัโนมติัเม่ือฉีดน�้ำลำ้งกระจก

น�ำ้ล้ำงกระจกอตัโนมตัิ เปิดใชง้ำน/ปิดใชง้ำนฟังกช์นักำรท�ำควำมสะอำดอตัโนมติัเม่ือท่ีปัดน�้ำฝนท�ำงำนโดยอตัโนมติัขณะท่ีน�้ำลำ้งกระจกฉีด
เป็นระยะๆ ในช่วงเวลำหน่ึง

ช่วงจงัหวะเวลำของทีปั่ดน�ำ้ฝนกระจกหลงั ตั้งกำรท�ำงำนเป็นจงัหวะส�ำหรับท่ีปัดน�้ำฝนกระจกหลงั

กำรเปิดใช้งำนทีปั่ดน�ำ้ฝนกระจกหลงัเม่ือถอยหลงั ตั้งใหท่ี้ปัดน�้ำฝนกระจกหลงัท�ำงำนเม่ือเขำ้เกียร์ R (ถอย)
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ไฟภำยนอก / ไฟภำยใน

รำยกำร ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

ฟังก์ชันกำรตดัไฟหน้ำอตัโนมตัิ ตั้งฟังกช์นัเพื่อปิดไฟหนำ้โดยอตัโนมติัหำกเปิด ON อยูแ่ละคนขบัปิดเคร่ืองยนต ์OFF

กำรตอบสนองส�ำหรับไฟอตัโนมตัิ* ตั้งเวลำใหไ้ฟหนำ้เปิด ON โดยอตัโนมติัเม่ือภำยนอกมืดลง

เปิดไฟหน้ำ	ON	เม่ือออกจำกรถ ตั้งระยะเวลำท่ีไฟหนำ้จะเปิด ON หลงัจำกลอ็กสวติชเ์คร่ืองยนต์

ไฟภำยนอก	ON	เม่ือปลดลอ็กรีโมท ตั้งฟังกช์นัเพื่อเปิดไฟ ON เม่ือกดปุ่มปลดลอ็กบนรีโมทคอนโทรล

เวลำกำรตดัไฟภำยในอตัโนมตัิ ตั้งช่วงเวลำจนกวำ่ไฟภำยในจะปิด OFF เม่ือดบัเคร่ืองยนตโ์ดยท่ีไฟภำยในเปิดอยู่

ระยะเวลำทีไ่ฟโดมยงัคงเปิดหลงัจำกประตูปิด ตั้งระยะเวลำจนกวำ่ไฟภำยในจะปิด OFF โดยอตัโนมติัหลงัจำกประตูปิด

กำรตดัไฟฝำปิดชำร์จอตัโนมตัิ* ตั้งระยะเวลำกำรเปิดไฟส�ำหรับไฟฝำปิดชำร์จ

สัญญำณกนัขโมย

รำยกำร ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

สัญญำณกนัขโมย เปิดใชง้ำน/ปิดใชง้ำนสญัญำณกนัขโมย

ระยะเวลำก่อนสัญญำณดงั* ตั้งระยะเวลำก่อนสญัญำณดงั

สัญญำณไฟเลีย้ว

รำยกำร ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

กำรท�ำงำนตำมต�ำแหน่งกญุแจ ตั้งเง่ือนไขกำรท�ำงำนของตวัแสดง

สัญญำณไฟเปลีย่นช่องทำงเดนิรถ	(กะพริบสำมคร้ังเม่ือแตะ	1	คร้ัง) เปิดใชง้ำน/ปิดใชง้ำนกำรกะพริบไฟ 3 คร้ังเม่ือใชง้ำนกำ้นปรับตวัแสดงเพื่อเปล่ียนช่องทำงเดินรถ

เวลำกำรเปิดใช้งำนสัญญำณไฟเปลีย่นช่องทำงเดนิรถ ตั้งเวลำกำรท�ำงำนส�ำหรับกำ้นปรับตวัแสดงเพื่อกระตุน้ฟังกช์นัสญัญำณไฟเปล่ียนช่องทำงเดินรถ (กะพริบ 3 คร้ังต่อ
กำรแตะ 1 คร้ัง)
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ข้อมูล/กำรตั้งค่ำ
กำรตั้งค่ำ

ลอ็กประตูไฟฟ้ำ

รำยกำร ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

ลอ็กอกีคร้ังโดยอตัโนมตัหิลงัจำกปลดลอ็กด้วยกญุแจรีโมท* ตั้งระยะเวลำท่ีประตูจะยงัคงปลดลอ็กอยูห่ลงัจำกปลดลอ็กดว้ยกญุแจรีโมทหรือ Smart Entry Fob

กำรท�ำงำนปลดลอ็ก ตั้งประตูท่ีจะใชง้ำนกำรปลดลอ็ก

ปลดลอ็กอตัโนมตัิ ตั้งประตูท่ีจะปลดลอ็กอตัโนมติั

เคร่ืองปรับอำกำศ

รำยกำร ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

กำรควบคุมกำรหมุนเวยีนอำกำศ สำมำรถเลือกแบบอตัโนมติัหรือแบบแมนนวลระหวำ่งหมุนเวยีนอำกำศกบัโหมดรีเฟรช*1

กำรควบคุมสวติช์	A/C สำมำรถเลือกแบบอตัโนมติัหรือแบบแมนนวลระหวำ่งโหมด ON กบั OFF ส�ำหรับเคร่ืองปรับอำกำศ*2

โหมด	Eco สำมำรถเลือกไดว้ำ่จะใชง้ำนเคร่ืองปรับอำกำศหรือไม่ในระหวำ่งกำรขบัข่ีแบบ ECO (เฉพำะรถท่ีมีสวติชโ์หมด ECO 
เท่ำนั้น)*3

อตัรำส่วนกระแสลมทีเ่ท้ำ	/	ฟังก์ชันละลำยน�ำ้แขง็ เม่ือตั้งช่องลมออกของเคร่ืองปรับอำกำศแบบแมนนวลเป็น  สำมำรถตั้งอตัรำส่วนระหวำ่งกำรหมุนเวยีนอำกำศ 
ท่ีเทำ้กบักำรหมุนเวยีนอำกำศท่ีหนำ้ต่ำง

อตัรำส่วนกระแสลมทีใ่บหน้ำ	/	เท้ำ เม่ือตั้งช่องลมออกของเคร่ืองปรับอำกำศแบบแมนนวลเป็น  สำมำรถตั้งอตัรำส่วนระหวำ่งกำรหมุนเวยีนอำกำศท่ี
ล�ำตวัช่วงบนกบักำรหมุนเวยีนอำกำศท่ีเทำ้

ละลำยน�ำ้แขง็ด้ำนหลงัอตัโนมตัเิม่ือสตำร์ท สำมำรถเลือกไดว้ำ่จะใชง้ำนฟังกช์นัละลำยน�้ำแขง็แบบอตัโนมติัหรือแบบแมนนวลเม่ือเคร่ืองยนตส์ตำร์ทและอำกำศ
ภำยนอกมีอุณหภูมิต�่ำ

*1) อยา่งไรกต็าม เม่ือกดสวติชฟั์งกช์นัละลายน�้าแขง็ โหมดจะเปล่ียนโดยอตัโนมติัเป็นดูดอากาศจากภายนอก ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัฝ้าท่ีกระจก แมก้ารตั้งค่าจะเป็น [แมนนวล]
*2) อยา่งไรกต็าม เม่ือกดสวติชฟั์งกช์นัละลายน�้าแขง็ เคร่ืองปรับอากาศจะเปิด ON โดยอตัโนมติัเพื่อป้องกนัฝ้าท่ีกระจก แมว้า่การตั้งค่าจะเป็น [แมนนวล]
*3) ระหวา่งการขบัข่ีแบบ Eco คุณอาจรู้สึกวา่เคร่ืองปรับอากาศท�างานไดไ้ม่เตม็ท่ี เน่ืองจากการท�างานของเคร่ืองปรับอากาศนั้นถูกควบคุมอยู่

SDA2_Thai.indb   137 14-Oct-20   16:41:31



138   การต้ัง�่าระบบ

อ่ืนๆ

รำยกำร ข้อมูลทีต่ั้งค่ำ

กำรพบั/กำงกระจกมองข้ำงอตัโนมตัิ* ตั้งใหก้ระจกมองขำ้งพบัเขำ้และกำงออกโดยอตัโนมติั

กำรตดัไฟ	ACC	อตัโนมตัิ ตั้งระยะเวลำจนกวำ่ ACC จะปิด OFF โดยอตัโนมติัเม่ือสวติชเ์คร่ืองยนตอ์ยูท่ี่ ACC

กำรรีเซ็ตกำรตั้งค่ำรถ

1 ด�ำเนินกำรให้เสร็จส้ินจนถงึขั้นตอนที	่3	
ของ	“กำรตั้งค่ำรถยนต์”	(หน้ำ	134)
	 ▼

2 แตะ รีเซ็ต

3 แตะ ใช่
	 ▼
การรีเซ็ตการตั้งค่าอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์

รีเซ็ตทั้งหมด

คืนค่าท่ีตั้งจากโรงงานของผลิตภณัฑ์

1 แสดงเมนูกำรตั้งค่ำ	(→	หน้ำ	121)

2 แตะ รีเซ็ตทั้งหมด

3 แตะ ตกลง

4 แตะ ตกลง

	 ▼
อุปกรณ์รีสตาร์ทโดยอตัโนมติัเพื่อด�าเนินการรีเซ็ตให้
สมบูรณ์
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อื่น
ๆ

 

อ่ืนๆ
กำรควบคุมด้วยเสียง
สามารถใชง้านโทรศพัทแ์ละเคร่ืองเสียงไดโ้ดยใช ้
ค�าสัง่เสียง

กำรเร่ิมใช้ฟังก์ชันกำรรู้จ�ำเสียง

1 กดปุ่ม	 	บนพวงมำลยั	หลงัจำก
ได้ยนิเสียง	“บี๊ป”	ให้พูดว่ำ	“Voice	
commands”
→ “การท�างานของสวติชค์วบคุมท่ีพวงมาลยั” 
(หนา้ 16)

• สามารถตรวจสอบวธีิการใชง้านการควบคุมดว้ย
เสียงได ้→ “การตรวจสอบความช่วยเหลือของค�า
สัง่เสียง” (หนา้ 140)

• จ�าเป็นตอ้งลงทะเบียนแทก็เสียงเพื่อโทรดว้ยการรู้
จ�าเสียง → “การลงทะเบียนแทก็เสียง” (หนา้ 27)

จบฟังก์ชันกำรควบคุมด้วยเสียง

1 กดปุ่ม	 	บนพวงมำลยัค้ำงไว้
→ “การท�างานของสวติชค์วบคุมท่ีพวงมาลยั” 
(หนา้ 16)

	 ▼
ปิดการควบคุมดว้ยเสียง

ฟังกช์นัการควบคุมดว้ยเสียงอาจใชง้านไดย้ากใน
สภาพแวดลอ้มบางอยา่ง รวมถึงวธีิการพดู 
ต่อไปน้ีจะช่วยใหคุ้ณใชง้านฟังกช์นัการควบคุมดว้ย
เสียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
• พูดเสียงดงัและชัดเจน เพ่ือให้การรู้จ�าเสียงง่าย

ยิ่งข้ึน
• เม่ือโทรศพัท ์หลีกเล่ียงค�าพดูเช่น “เอ่อ,” “อืม,” 

“อา” ฯลฯ เพราะอาจเขา้ใจผดิวา่เป็นค�าอ่ืน
• ปิดหนา้ต่าง เสียงจากภายนอกอาจท�าใหก้ารรู้จ�า 

ผดิพลาด
• ขอใหค้นอ่ืนๆ ในรถเงียบเม่ือคุณใชค้ �าสัง่เสียงโทร

ออก เสียงคนอ่ืนๆ ในรถอาจท�าใหก้ารรู้จ�าผดิพลาด
• บางคร้ังระบบอาจเขา้ใจค�าพดูผดิเพราะการออก

เสียงท่ีคลา้ยกนั
• หากมีเสียงโดยรอบมากเกินไป การรู้จ�าอาจผดิ

พลาดได ้ 
ตวัอยา่ง: การขบัข่ีผา่นอุโมงค ์การขบัข่ีโดยใชโ้ซ่
พนัลอ้

• กระแสลมแรงจากเคร่ืองปรับอากาศหรือฮีทเตอร์
อาจท�าใหรู้้จ�าไดย้ากข้ึน

• ในกรณีต่อไปน้ี ระบบจะไม่ยอมรับค�าสัง่เสียง  
- พดูชา้เกินไป (เร็วเกินไป) 

- พดูดงัเกินไป (เบาเกินไป) 

- ไม่ไดพ้ดูอะไรเลยหรือออกเสียงไม่ชดัเจน 

- พดูก่อนจะมีเสียง “บ๊ีป”
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กำรตรวจสอบควำมช่วยเหลือของ
ค�ำส่ังเสียง
สามารถตรวจสอบการใชง้านการควบคุมดว้ยเสียง 
(หนา้ 139), รายการค�าสัง่เสียง ฯลฯ
ฟังกช์นัน้ีจะไม่สามารถใชง้านไดห้ากเปล่ียนภาษา 
(หนา้ 133) เป็นอารบิกหรืออินโดนีเซีย

• ในกรณีของ PHEV ปุ่ม [ขอ้มูล] จะมีช่ือวา่  

[PHEV และ ขอ้มูล]

1 กดปุ่ม	 HOME

2 แตะ ข้อมูล

3 แตะ ควำมช่วยเหลือ

4 แตะ ควำมช่วยเหลือกำรควบคุมด้วยเสียง
	 ▼

หลงัจากนั้นกรุณาตรวจสอบวธีิการท�างานโดยแตะ 
แต่ละเมนู
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อื่น
ๆ

 

กำรแก้ไขปัญหำเบ้ืองต้น
โปรดตรวจสอบรายการต่อไปน้ี หากมีขอ้ความปรากฏข้ึนท่ีหนา้จอหรือเม่ือคุณคิดวา่มีส่ิงผดิปกติเกิดข้ึน

หำกข้อควำมต่อไปนีป้รำกฏ…

ขอ้ความจะแสดงข้ึนมาบนหนา้จอในสถานการณ์ดงัต่อไปน้ี

ข้อควำม สำเหตุ กำรด�ำเนินกำรแก้ไข

ไม่มีขอ้มูลเพลงใน iPod เช่ือมต่อ iPod ท่ีไม่มีแทร็คเสียง กรุณำเช่ือมต่อ iPod ท่ีมีแทร็คเสียง

ไม่มีขอ้มูล ไม่ไดเ้ช่ือมต่อหน่วยควำมจ�ำ USB กรุณำเช่ือมต่อหน่วยควำมจ�ำ USB

ไม่มีส่ือ! หน่วยควำมจ�ำ USB ท่ีเช่ือมต่อไม่มีไฟลเ์พลงหรือวดีิโอท่ี
สำมำรถเล่นได้

เพิ่มไฟลเ์พลงหรือวดีิโอท่ีเล่นไดใ้นหน่วยควำมจ�ำ USB
→ “ไฟลเ์พลง” (หนำ้ 31)
→ “ไฟลว์ดีิโอ” (หนำ้ 38)

ไม่มีไฟลเ์พลง! ไม่มีไฟลเ์พลงท่ีสำมำรถเล่นไดใ้นอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth เพิ่มไฟลเ์พลงท่ีเล่นไดใ้นอุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth
→ “ไฟลเ์พลง” (หนำ้ 31)

กำรอ่ำน iPod ผดิพลำด! กำรอ่ำนลม้เหลว กรุณำตรวจสอบกำรเช่ือมต่อ iPod

ไม่สำมำรถอ่ำนหน่วยควำมจ�ำ USB กรุณำตรวจสอบกำรเช่ือมต่อหน่วยควำมจ�ำ USB

กำรสแกน USB ลม้เหลว!

กำรอ่ำนเพลยลิ์สตล์ม้เหลว! กำรอ่ำนเพลยลิ์สตล์ม้เหลว! กรุณำเช่ือมต่ออุปกรณ์เล่นเพลง Bluetooth ใหม่อีกคร้ัง นอกจำกน้ี 
หำกหน่วยควำมจ�ำ USB ไดรั้บกำรจ่ำยไฟ ใหปิ้ด/เปิด OFF/ON

ใส่หมำยเลขโทรออกท่ีใชก้ำรไม่ได้ ใส่เลขเกิน 99 ตวั ใส่หมำยเลขโทรศพัทท่ี์ถูกตอ้ง

ไม่รองรับ USB ฮบั เช่ือมต่อ USB ฮบั ถอดฮบัออกและเช่ือมต่อหน่วยควำมจ�ำ USB

ไม่ตอบสนอง เช่ือมต่อหน่วยควำมจ�ำ USB ท่ีไม่สำมำรถท�ำงำนร่วมกนัได้ เช่ือมต่อหน่วยควำมจ�ำ USB ท่ีสำมำรถท�ำงำนร่วมกนัได้
→ “ฟังไฟลเ์พลงจำกหน่วยควำมจ�ำ USB” (หนำ้ 54)

ไม่รองรับ

ตรวจพบล�ำโพงลม้เหลว ตรวจพบควำมผดิปกติในล�ำโพง กดสวติชเ์คร่ืองยนต/์เพำเวอร์ OFF/ON

ตรวจพบกระแสไฟเกิน ตรวจพบกระแสไฟเกินใน USB กดสวติชเ์คร่ืองยนต/์เพำเวอร์ OFF/ON หำกไฟยงัไม่กลบัมำเป็น
ปกติ ใหป้รึกษำศูนยบ์ริกำรมิตซูบิชิ
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หำกคุณคดิว่ำเคร่ืองท�ำงำนผดิปกต.ิ..

น่ีคืออาการ สาเหตุ และวธีิแกไ้ขท่ีตอ้งด�าเนินการหากคุณคิดวา่เคร่ืองท�างานผดิปกติ

ทัว่ไป

อำกำร สำเหตุ กำรด�ำเนินกำรแก้ไข

ไม่มีเสียงกำรท�ำงำน เสียงกำรท�ำงำนถูกตั้งเป็น [0] ตั้ง [ระดบัเสียง] “ระดบัเสียงเตือน” เป็น [1] ถึง [3]
→ “กำรตั้งค่ำระดบัเสียง” (หนำ้ 127)

ไม่มีเสียงหรือระดบัเสียงของเคร่ืองเสียงต�่ำ ระดบัควำมดงัอยูท่ี่ค่ำต�่ำสุด ปรับระดบัเสียง
→ “ปรับระดบัเสียง” (หนำ้ 13)

ปรับบำลำนซ์หรือเฟดเดอร์ไปดำ้นเดียว ปรับบำลำนซ์หรือเฟดเดอร์
→ “เฟดเดอร์/บำลำนซ์” (หนำ้ 122)

เคร่ืองเสียงถูกตั้งเป็น [OFF] กดเปิดเคร่ืองเสียง [ON] 
→ “เปิด/ปิดเคร่ืองเสียง ON/OFF” (หนำ้ 30)

ไม่มีกำรแสดงผลบนหนำ้จอ หนำ้จอปิด OFF หยดุรถในท่ีปลอดภยั ใส่เบรกมือ จำกนั้นจึงด�ำเนินกำรเปิด 
หนำ้จอกลบัมำเป็น ON
→ “กำรปิด OFF กำรแสดงผลหนำ้จอ” (หนำ้ 13)

แรงดนัไฟฟ้ำแบตเตอร่ีของรถต�่ำ ชำร์จหรือเปล่ียนแบตเตอร่ี

อุณหภูมิภำยในตวัเคร่ืองสูง กรุณำรอใหอุ้ณหภูมิลดลง

หนำ้จอมืด ปรับควำมสวำ่งของหนำ้จอไม่ถูกตอ้ง ปรับควำมสวำ่งของหนำ้จอ 
→ “กำรตั้งค่ำจอแสดงผล” (หนำ้ 129)

ไฟในรถเปิด ON กำรตั้งค่ำเร่ิมตน้จำกโรงงำนคือ เม่ือไฟในรถเปิด ON หนำ้จอจะ
มืด

โหมดกลำงวนั/กลำงคืนถูกตั้งเป็น [กลำงคืน] ตั้งโหมดกลำงวนั/กลำงคืนเป็น [อตัโนมติั] หรือ [กลำงวนั] 
→ “โหมดกลำงวนัและกลำงคืน” (หนำ้ 129)
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อื่น
ๆ

 
ฟังก์ชันน�ำทำง	(อุปกรณ์ตำมประเภท)

อำกำร สำเหตุ กำรด�ำเนินกำรแก้ไข

เคร่ืองหมำยของรถคุณปรำกฏในต�ำแหน่งท่ีไม่ถูกตอ้ง สญัญำณวทิยท่ีุมำจำกดำวเทียม GPS มีปัญหำ กรุณำเคล่ือนท่ีต่อไปอีกสกัครู่ในสถำนะท่ีรับ GPS อยู่

รถถูกเคล่ือนยำ้ยดว้ยเรือขำ้มฟำกหรือส่ิงท่ีคลำ้ยกนั

ทิศทำงรถเปล่ียนแปลงไปเพรำะแท่นหมุนกลบัรถในโรงจอดรถ
หรือส่ิงท่ีคลำ้ยกนั

ไม่สำมำรถรับ GPS ได้ เม่ือใชง้ำนผลิตภณัฑน้ี์เป็นคร้ังแรก จะใชเ้วลำสกัครู่เพื่อค�ำนวณ
ต�ำแหน่งรถของคุณ

รอสกัครู่ในต�ำแหน่งท่ีไม่มีอะไรบดบงั

เม่ือไม่ไดใ้ชง้ำนผลิตภณัฑน้ี์เป็นเวลำนำน จะใชเ้วลำสกัครู่เพื่อ
ค�ำนวณต�ำแหน่งรถของคุณ

ติดฟิลม์แบบกระจกหรือฟิลม์กรองแสงท่ีผสมคำร์บอนบน
กระจกหนำ้ใกลส้ำยอำกำศ GPS

ตรวจสอบต�ำแหน่งของสำยอำกำศ GPS (หนำ้ 65) และหำกฟิลม์
ดงักล่ำวเป็นตน้เหตุของปัญหำ ใหล้อกฟิลม์ออก

มีสำยอำกำศอ่ืนอยูใ่กลส้ำยอำกำศ GPS ตรวจสอบต�ำแหน่งของสำยอำกำศ GPS (หนำ้ 65) และถำ้สำย
อำกำศอ่ืนเป็นตน้เหตุของปัญหำ ใหย้ำ้ยสำยอำกำศนั้น

มีส่ิงของอยูบ่นสำยอำกำศ GPS ตรวจสอบต�ำแหน่งของสำยอำกำศ GPS (หนำ้ 65) และหำกส่ิงของ
บนสำยอำกำศ GPS เป็นตน้เหตุของปัญหำ ใหย้ำ้ยออกไป

ไม่มีค�ำแนะน�ำเสียง ระดบัเสียงของค�ำแนะน�ำเสียงเป็น “OFF” ตั้ง [ระดบัเสียง] “ระดบัเสียงค�ำแนะน�ำ” เป็น [1] ถึง [7]
→ “กำรตั้งค่ำระดบัเสียง” (หนำ้ 127)
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ใบรับรอง	NBTC
อุปกรณ์โทรคมนาคมน้ีผา่นมาตรฐานหรือขอ้ก�าหนดเชิงเทคนิคของ NBTC
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