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VÄLKOMMEN!
Quick Guide ฉบับนี้อธิบายเกี่ยวฟงกชันการทำงานสวนหนึ่งในรถวอลโวของทาน ขอมูลสำหรับเจาของรถที่มีรายละเอียดมากขึ้นจะมีอยูในรถ, ในแอพ และบนเว็บไซต

จอแสดงผลสวนกลางของรถ
คูมือสำหรับเจาของรถจะมีอยูในจอแสดงผลสวนกลาง ซึ่งทานสามารถเขาถึงไดโดยผานทางมุม
มองระดับบนสุด

แอพสำหรับอุปกรณแบบพกพา
คูมือสำหรับเจาของรถมีใหบริการในรูปของแอพ (Volvo Manual) สำหรับโทรศัพทแบบสมารทโฟน
และแท็บเล็ต ภายในแอพยังมีวิดีโอสอนการใชงานสำหรับฟงกชันการทำงานที่เลือกไวจำนวนหนึ่ง
อีกดวย

ไซตการสนับสนุนของวอลโว
ไซตการสนับสนุนของ Volvo Cars (support.volvocars.com) จะมีคูมือตางๆ และวิดีโอสอนการ
ใชงาน รวมถึงขอมูลเพิ่มเติมและความชวยเหลือตางๆ สำหรับรถวอลโวและการเปนเจาของรถวอล
ของทาน

ขอมูลแบบพิมพ
ในลิ้นชักเก็บของหนารถจะมีเอกสารเสริมสำหรับคูมือสำหรับเจาของรถ ซึ่งมีขอมูลเกี่ยวกับฟวส
และขอมูลจำเพาะ รวมถึงการสรุปขอมูลสำคัญและมีประโยชนตางๆ ทานสามารถสั่งซื้อคูมือ
สำหรับเจาของรถฉบับพิมพและเอกสารเสริมที่เกี่ยวของได

โว



เนื้อหา

01. รูจักรถวอลโวของทาน
บทนี้จะใหขอมูลเกี่ยวกับระบบและบริการตางๆ ของวอลโว รวมถึงภาพรวมเกี่ยวกับภายในและภายนอกรถ และจอแสดงผลสวนกลาง

02. ภายในรถและจุดตอ
ทานสามารถอานเกี่ยวกับฟงกชันการทำงานตางๆ ในหองโดยสาร เชน การตั้งตำแหนงที่นั่งและการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ไดที่นี่

03. มุมมองตางๆ ของจอแสดงผลสวนกลาง
ทานสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับมุมมองหลักมุมมองตางๆ ของจอแสดงผลสวนกลาง ซึ่งทำใหทานสามารถควบคุมฟงกชันการทำงานของรถ
เปนจำนวนมากไดที่นี่

04. การขับขี่แบบชาญฉลาด
บทนี้จะอธิบายระบบสนับสนุนคนขับหลายอยางของรถ และใหเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการขับขี่ที่ทำใหสามารถประหยัดไดมากขึ้น

05. การจดจำเสียง
ทานสามารถดูคำสั่ง/วลีตางๆ ที่ทานสามารถใชกับระบบรับรูคำสั่งเสียงของรถไดที่นี่

06. ขอความจำเพาะ
ตองอานขอความ "คำเตือน", ขอความ "สำคัญ" และขอความ "หมายเหต"ุ ตางๆ

ออปชั่นพิเศษ/อุปกรณเสริมทั้งหมดที่ทราบวามีใหบริการแลว ณ เวลาที่เผยแพร จะมีเครื่องหมายดอกจัน : * กำกับอยู
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เริ่มตนใชงาน
เพื่อใหการเริ่มใชงานรถวอลโวของทานเปนไปอยางดีที่สุด การทราบฟงกชันการ
ทำงาน ขอกำหนดและเงื่อนไข และเคล็ดลับตางๆ อาจประโยชนสำหรับทานไดอยาง
มาก
Volvo ID
Volvo ID คือ ID สวนบุคคลที่ทำใหทานสามารถเขาถึงการบริการตางๆ ไดโดยใชชื่อผู
ใชและรหัสผานชุดเดียว ตัวอยางสวนหนึ่งไดแก การล็อกอินแบบสวนตัวที่
volvocars.com และตัวเลือกในการจองเวลาเขารับบริการและการซอม เปนตน ทาน
สามารถสราง Volvo ID ไดผานทาง volvocars.com หรือสรางจากภายในรถของทาน
โดยตรง
Sensus
Sensus เปนอินเตอรเฟสอัจฉริยะของรถที่ครอบคลุมการใชงานทั้งหมดในรถที่
เกี่ยวของกับความบันเทิง, การเชื่อมตออินเทอรเน็ต, การนำทาง* และบริการขอมูล
Sensus ทำใหสามารถติดตอสื่อสารระหวางทาน, รถ และโลกภายนอกได
โปรไฟลของคนขับ
คนขับแตละคนสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งคาตางๆ มากมายในรถไดตามความตองการ
สวนตัวของเขา และบันทึกลงในโปรไฟลของคนขับโปรไฟลใดโปรไฟลหนึ่งหรือหลาย
โปรไฟลได ทานสามารถเชื่อมโยงกุญแจแตละชุดเขากับโปรไฟลของคนขับได สำหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรไฟลของคนขับ โปรดดูที่สวน 'มุมมองระดับบนสุด' ใน Quick
Guide
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ภาพรวม, ภายนอก
ตรวจสอบและบันทึกความดันลมยางคาใหม (ITPMS)* ผานทาง TPMS ใน
แอพ Car Status ในมุมมองแอพของจอแสดงผลสวนกลาง ในกรณีที่ความดันลม
ยางต่ำ สัญลักษณ  จะติดสวางคางไวบนจอแสดงผลสำหรับคนขับ ในกรณีที่
ความดันลมยางต่ำ ใหตรวจสอบและปรับความดันลมยางของยางทั้งสี่เสน แลว
กด Store Pressure เพื่อบันทึกความดันลมยางคาใหม
การตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง จะทำจากแอพ Car Status ที่นี่ ทานยัง
สามารถดูขอความสถานะ และจองเวลาเขารับบริการและการซอม* ไดอีกดวย
กระจกมองหลัง จะปรับเอียงอัตโนมัติ* เมื่อเขาเกียรถอยหลัง เมื่อมีการล็อค/
ปลดล็อครถโดยใชกุญแจรีโมตคอนโทรล กระจกมองหลังจะกางออก/พับเขาโดย
อัตโนมัติ ทานสามารถสั่งงานฟงกชันเหลานีไ้ดใน Settings My Car
Mirrors and Convenience ในมุมมองดานบนสุดของจอแสดงผลสวนกลาง
การล็อค/ปลดล็อคแบบไมใชกุญแจ* หมายความวา เพียงแคทานมีกุญแจ
รีโมตคอนโทรลอยู เชน ในกระเปาของทาน เปนตน ทานกส็ามารถล็อคหรือปลด
ล็อครถได กุญแจรีโมทคอนโทรลจะตองอยูภายในระยะการทำงานจากรถ
ในการปลดล็อครถดวยมือจับประตูชุดใดชุดหนึ่ง ใหจับมือจับประตูหรือกดที่แผน
กดยางใตมือจับฝากระโปรงหลังเบาๆ ในการล็อครถ ใหกดเบาๆ ที่รองบนมือจับ
ประตูดานใดดานหนึ่ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับมือจับประตูและแผนกดในเวลา
เดียวกัน
หลังคาพาโนรามา* ประกอบดวยหลังคากระจกแบบเปดออกไดและมานบังแดด
โดยสามารถควบคุมไดโดยใชตัวควบคุมที่อยูเหนือกระจกมองหลัง เมื่อสวิตช
กุญแจของรถอยูในตำแหนง I เปนอยางนอย เปดไปที่ตำแหนงการระบายอากาศ
โดยการดันตัวควบคุมขึ้นดานบน และปดโดยการดึงตัวควบคุมลงดานลาง ในการ
เปดหลังคาพาโนรามาออกจนสุด ใหดึงตัวควบคุมไปทางดานหลัง 2 ครั้ง ปดโดย
การดึงตัวควบคุมลงดานลาง 2 ครั้ง

การเปดฝากระโปรงหลังดวยการใชเทา* สามารถทำไดโดยการเตะเทาไปดาน
หนาชาๆ ที่บริเวณดานซายของแผนปายทะเบียน รถจะตองมีการล็อค/ปลดล็อค
แบบไมใชกุญแจ* ติดตั้งอยู จึงจะสามารถเปดฝากระโปรงหลังโดยการเตะเทาได
เมื่อทำการเปดดวยการเตะเทา กุญแจรีโมทคอนโทรลจะตองอยูในระยะการ
ทำงานจากดานหลังรถ
การล็อครถดวยปุม* สามารถทำไดโดยการกดปุม  ที่อยูใตฝากระโปรง
หลัง กอนที่จะปดฝากระโปรงหลังในแบบแมนนวล
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การล็อค/ปลดล็อค
กุญแจรีโมตคอนโทรล

กดเปนเวลาสั้นๆ 1 ครั้งจะเปนการล็อคประตู, ฝากระโปรงหลัง และฝาปดที่เติม
น้ำมันเชื้อเพลิง แลวเปดระบบสัญญาณเตือน*
กดคางไวจะเปนการปดหลังคาพาโนรามา* และกระจกประตูทั้งหมดพรอมกัน
กดเปนเวลาสั้นๆ 1 ครั้งจะเปนการปลดล็อคประตู, ฝากระโปรงหลัง และฝาปดที่
เติมน้ำมันเชื้อเพลิง แลวปดระบบสัญญาณเตือน*
กดคางไวจะเปนการเปดกระจกประตูทั้งหมดพรอมกัน
กดเปนเวลาสั้นๆ หนึ่งครั้งจะเปนการปลดล็อคและปดระบบสัญญาณเตือนสำหรับ
ฝากระโปรงหลังเทานั้น
การกดคางไวจะเปนการเปดฝากระโปรงหลังออกในทางกลไก
ฟงกชัน Panic จะสั่งใหไฟเลี้ยวและแตรทำงานเพื่อดึงความสนใจเมื่อจำเปน กด
ปุมคางไวอยางนอย 3 วินาที หรือกดปุมสองครั้งภายในเวลา 3 วินาทีเพื่อสั่งงาน
การยกเลิกการทำงานของฟงกชันสามารถทำไดโดยใชปุมเดียวกัน หลังจากที่ได
ทำงานไปแลวเปนเวลาอยางนอย 5 วินาที ไมเชนนั้นแลว ฟงกชันจะหยุดทำงาน
หลังจากเวลาผานไป 3 นาที

การล็อคสวนตัว
การล็อคสวนตัวจะล็อคฝากระโปรงหลังและพนักพิงในที่นั่งดานหลัง ซึ่งอาจมีประโยชน
มากในกรณีอยางเชน เมื่อนำรถเขารับบริการหรือที่โรงแรม เปนตน

– ในมุมมองฟงกชันการทำงานของจอแสดงผลสวนกลาง ใหแตะที่
Private Locking เพื่อสั่งงาน/ยกเลิกการทำงานของฟงกชัน
หนาตางแบบผุดขึ้นสำหรับการสั่งงาน/การยกเลิกการทำงานจะแสดง
ขึ้น รหัสสี่หลักจะถูกเลือกขึ้นมาทุกครั้งที่ใชการล็อคนี้ ถาเปนการใช
งานครั้งแรก ทานจะตองเลือกรหัสนิรภัยพิเศษหนึ่งชุด

การล็อค* ลิ้นชักเก็บของหนารถจะทำในแบบแมนนวลโดยใชกุญแจที่รวมไว ซึ่งอยู
ภายในลิ้นชักเก็บของหนารถ
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ภาพรวม, ภายใน
จอแสดงผลสวนกลาง ใชในการควบคุมฟงกชันการทำงานหลักของรถหลาย
ฟงกชัน เชน สื่อขอมูล, การนำทาง*, ระบบควบคุมสภาพอากาศ, ระบบสนับสนุน
คนขับ และแอพภายในรถ เปนตน
จอแสดงผลสำหรับคนขับ จะแสดงขอมูลเกี่ยวกับการขับขี่ เชน ความเร็ว,
ความเร็วรอบเครื่องยนต, ระบบนำทาง* และสั่งงานระบบสนับสนุนคนขับ เลือก
สิ่งที่จะแสดงขึ้นบนจอแสดงผลสำหรับคนขับโดยผานทางเมนูแอพ ซึ่งสามารถเปด
ไดโดยใชปุมกดทางดานขวาบนพวงมาลัย นอกจากนี้ ยังสามารถทำผานทาง
Settings ในมุมมองระดับบนสุดของจอแสดงผลสวนกลางไดอีกดวย
จอแสดงผลบนกระจกหนา* เปนสวนเสริมของจอแสดงผลสำหรับคนขับของรถ
และจะฉายขอมูลลงบนกระจกหนา โดยสามารถสั่งงานไดผานทางมุมมองฟงกชัน
ของจอแสดงผลสวนกลาง
ปุมสตารท ใชสำหรับการสตารทรถ ในการเขาถึงจอแสดงผลโดยไมตองสตารท
เครื่องยนต ใหบิดปุมสตารทตามเข็มนาฬิกาแลวปลอย ในการสตารทเครื่องยนต
ใหเหยียบแปนเบรกคางไว บิดปุมสตารทตามเข็มนาฬิกาแลวปลอย ปดการทำงาน
ของรถโดยการหมุนปุมสตารตตามเข็มนาฬิกา
โหมดการขับขี่* ตั้งคาไดโดยใชปุมควบคุมบนคอนโซลระหวางที่นั่งดานหนา รถ
จะเริ่มการทำงานในโหมด Comfort (สะดวกสบาย) เสมอ กดตัวควบคุมแลวหมุน
เพื่อเลือกระหวาง Comfort, Eco, Dynamic/Polestar Engineered* และ
Individual บนจอแสดงผลสวนกลาง ยืนยันโดยการกดปุมควบคุม โหมด
Individual ทำใหทานสามารถปรับโหมดการขับขี่ตามลักษณะการขับขี่ที่ทานตอง
การได โหมดขับขี่เฉพาะสวนสามารถสั่งงานไดใน Settings ในมุมมองระดับบน
สุดของจอแสดงผลสวนกลาง
เบรกจอดรถ จะทำงานเมื่อทานดึงตัวควบคุม  ขึ้นดานบน และสัญลักษณบนจอ
แสดงผลสำหรับคนขับจะติดสวางขึ้น ปลดเบรกจอดรถในแบบแมนนวลโดยกดตัว
ควบคุมและเหยียบแปนเบรกลงพรอมกัน การใชการเบรกอัตโนมัติเมื่อจอดอยูกับ

ที่ ( ) ทำใหสามารถถอนเทาออกจากแปนเบรกเมื่อหยุดรถโดยยังคงมีการจาย
แรงเบรกอยูได
ยกเลิกการทำงานของการเบรกอัตโนมัติเมื่อจอดอยูกับที่ในมุมมองดานบนสุดของจอ
แสดงผลสวนกลางใน Settings
เครื่องชารจโทรศัพทแบบไรสาย* สามารถใชไดถาโทรศัพทรองรับการชารจ
แบบไรสาย นำสิ่งของตางๆ ออกจากแผงยางใตจอแสดงผลสวนกลาง และวาง
โทรศัพทไวที่บริเวณกึ่งกลาง ปดและเปดการทำงานของแผนชารจโดยผานทางมุม
มองฟงกชันการทำงานของจอแสดงผลสวนกลาง เมื่อโทรศัพทกำลังชารจอยู 
จะแสดงขึ้นที่ดานบนของจอแสดงผลสวนกลาง ถาวางโทรศัพทไวที่ตำแหนงที่ไม
ถูกตอง หรือถามีสิ่งของที่ปองกันไมใหทำการชารจ จะมีขอความแสดงขึ้นบนจอ
แสดงผลสวนกลาง
สวิตชสำหรับถุงลมนิรภัยผูโดยสาร* จะอยูที่แผงปดขอบแผงคอนโซลหนาดาน
ผูโดยสาร และสามารถเขาถึงไดเมื่อเปดประตูออก ดึงสวิตชออกดานนอก แลว
หมุนไปที่ตำแหนง ON/OFF เพื่อสั่งงาน/ยกเลิกการทำงานของถุงลมนิรภัย
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จอแสดงผลสวนกลาง
ทานสามารถทำการตั้งคาและการควบคุมสวนใหญของฟงกชันการทำงานตางๆ ไดบน
จอแสดงผลสวนกลาง จอแสดงผลสวนกลางมีมุมมองหลัก 3 มุมมอง: มุมมองหนา
หลัก, มุมมองฟงกชันการทำงาน และมุมมองแอพ ทานสามารถเปลี่ยนจากมุมมอง
หนาหลักไปยังมุมมองฟงกชันการทำงานและมุมมองแอพไดโดยการปดนิ้วผานหนาจอ
ไปทางดานขวาหรือดานซาย นอกจากนี้ ยังมีมุมมองระดับบนสุดที่ทานสามารถเขาใช
งานไดโดยการลากลงมาจากสวนบนสุดของจอแสดงผลอีกดวย
เปลี่ยนลักษณะการแสดงผลบนจอแสดงผลสวนกลางและบนจอแสดงผล
สำหรับคนขับ โดยการเลือกธีมใน Settings My Car Displays ในมุมมอง
ระดับบนสุด ทานยังสามารถเลือกพื้นหลังแบบมืดหรือแบบสวางสำหรับจอแสดงผล
สวนกลางไดอีกดวย
กลับจากมุมมองอื่นไปยังมุมมองหนาหลัก โดยการกดปุมกดหนาหลักที่อยูใตจอ
แสดงผลเปนเวลาสั้นๆ จากนั้น โหมดสุดทายทีใ่ชสำหรับมุมมองหนาหลักจะแสดงขึ้น
การกดปุมหนาหลักเปนเวลาสั้นๆ อีกครั้งจะเปนการตั้งหนาตางยอยทั้งหมดของมุม
มองหนาหลักใหอยูในโหมดมาตรฐาน
สำหรับการทำความสะอาดจอแสดงผลสวนกลาง ใหล็อคฟงกชันการสัมผัสโดยการ
กดปุมกดหนาหลักที่อยูใตจอแสดงผลคางไว เปดการทำงานของจอแสดงผลอีกครั้งโดย
การกดปุมหนาหลักเปนเวลาสั้นๆ
แถบสถานะ ที่ดานบนสุดของจอแสดงผลจะแสดงกิจกรรมตางๆ ในรถ ที่แสดงอยูทาง
ดานซายคือขอมูลเกี่ยวกับเครือขายและการเชื่อมตอ พรอมดวยขอมูลที่เกี่ยวของกับสื่อ
ขอมูล สวนทางดานขวาจะแสดงเวลาและตัวแสดงกิจกรรมในเบื้องหลัง
ในแถบขอมูลสภาพอากาศ ที่ดานลาง ทานสามารถตั้งอุณหภูมิและความสะดวก
สบายของที่นั่งไดโดยการแตะที่ไอคอนที่ตรงกัน เปดมุมมองสภาพอากาศโดยการแตะที่
ปุมตรงกลางในแถบขอมูลสภาพอากาศ
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ที่นั่งดานหนาแบบปรับดวยระบบไฟฟา*
ใชตัวควบคุมที่ดานนอกของที่นั่งเพื่อปรับสวนตางๆ เชน ตำแหนงที่นั่งและสวนรองรับ
บริเวณบั้นเอว* ตัวควบคุมสองตัวที่มีลักษณะคลายกับที่นั่งจะใชเพื่อปรับตำแหนงของ
ที่นั่ง สวนที่สาม คือ ตัวควบคุมแบบมัลติฟงกชัน* จะใชเพื่อปรับฟงกชันเพื่อความ
สะดวกสบายตางๆ อาท ิการนวด*
ตัวควบคุมที่มลีักษณะคลายที่นั่ง
ปรับเบาะรองนั่งหรือเลื่อนที่นั่งทั้งตัวโดยใชตัวควบคุมดานลาง ปรับมุมของพนักพิงโดย
ใชตัวควบคุมดานหลัง
ตัวควบคุมแบบมัลติฟงกชัน1

การตั้งคาสำหรับการนวด*, สวนรองรับดานขาง*, สวนรองรับบริเวณบั้นเอว* และสวน
ขยายของเบาะรองนั่ง* จะเชื่อมโยงเขากับตัวควบคุมแบบมัลติฟงกชัน

1. สั่งงานการตั้งคาที่นั่งไดในจอแสดงผลสวนกลางโดยการหมุนตัวควบคุมขึ้น/ลง
2. สลับระหวางฟงกชันตางๆ ในจอแสดงผลสวนกลางโดยการหมุนตัวควบคุมขึ้น/ลง
3. เปลี่ยนแปลงการตั้งคาของฟงกชันที่เลือกไวโดยการกดที่สวนดานบน/ดานลาง/ดาน

หนา/ดานหลังของตัวควบคุม
การบันทึกตำแหนง
1. ตั้งคาที่นั่ง, กระจกมองขาง และจอแสดงผลบนกระจกหนา* ไปยังตำแหนงทีต่อง

การ แลวกดปุม M บนแผงควบคุมที่ประตู ไฟแสดงภายในปุมจะติดสวางขึ้น
2. ภายใน 3 วินาท ีใหกดปุมหนวยความจำ 1 หรือ 2 เสียงสัญญาณจะดังขึ้น และไฟ

แสดงในปุม M จะดับลง

การใชตำแหนงที่บันทึกไวของทาน:
ในขณะที่ประตูเปดอยู - กดปุมหนวยความจำปุมใดปุมหนึ่งเปนเวลาสั้นๆ
ในขณะที่ประตูปดอยู - กดปุมหนวยความจำปุมใดปุมหนึ่งคางไวจนกวาจะถึงตำแหนง
ที่บันทึกไว

1 สำหรับรถที่มีสวนรองรับบริเวณบั้นเอวแบบปรับไดสี่ทิศทาง*
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การพับพนักพิงของที่นั่งดานหลัง*
เมื่อพับที่นั่งดานหลังลง โปรดตรวจสอบใหแนใจวาพนักพิงและพนักพิงศีรษะไมชนกับ
ดานหลังของที่นั่งดานหนา อาจจำเปนตองปรับที่นั่งดานหนากอนจึงจะสามารถลด
ระดับพนักพิงลงได
การพับพนักพิง
เพื่อใหสามารถพับที่นั่งดานหลังได รถจะตองจอดอยูกับที่และประตูทายเปดอยู ตรวจ
สอบใหแนใจวาไมมีผูโดยสารหรือวัตถุใดๆ อยูบนที่นั่งดานหลัง
1. ลดระดับพนักพิงศีรษะของที่นั่งตรงกลางลงในแบบแมนนวล
2. กดปุมใดปุมหนึ่งที่อยูบนชั้นวางของทางดานซายมือของรถ
3. ที่นั่งจะถูกปลดออกจากตัวล็อคแตยังคงอยูในตำแหนงเดิมอยู พนักพิงศีรษะจะลด

ระดับลงโดยอัตโนมัติ
4. พับพนักพิงลงในแนวราบ
การยกพนักพิง
1. เลื่อนพนักพิงขึ้น/ไปดานหลังจนกวาจะล็อคเขาในตำแหนง
2. ยกพนักพิงศีรษะขึ้น
3. ถาจำเปน ใหยกพนักพิงศีรษะของที่นั่งตรงกลางขึ้น
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พวงมาลัย
การปรับพวงมาลัย
ทานสามารถปรับตำแหนงความสูงและความลึกของพวงมาลัยได
1. ดัน/ดึง2 คันควบคุมใตพวงมาลัยไปทางดานหนา/ดานหลัง
2. ปรับพวงมาลัยไปที่ตำแหนงที่ตองการ แลวเลื่อนคันควบคุมกลับไปที่ตำแหนงล็อค
ปุมกดดานซายมือ
ระบบสนับสนุนคนขับสามารถเลือกไดในจอแสดงผลสำหรับคนขับโดยใชลูกศร 
และ  ในแผงปุมกดดานซายบนพวงมาลัย เมื่อสัญลักษณระบบสนับสนุนคนขับเปน
สีขาว แสดงวาฟงกชันกำลังทำงานอยู สีเทาหมายความวาฟงกชันหยุดทำงานหรือ
กำลังอยูในโหมดสแตนดบาย

สัญลักษณในจอแสดงผลสำหรับคนขับ:
ตัวจำกัดความเร็ว จะชวยปองกันไมใหความเร็วรถสูงเกินกวาความเร็วสูงสุดที่
เลือกไว
ระบบควบคุมความเร็วคงที่ จะชวยรักษาระดับความเร็วใหคงที่
ระบบควบคุมความเร็วคงที่อัตโนมัติ* ชวยรักษาความเร็วใหคงที่ พรอมกับการ
รักษาระยะหางจากรถคันหนาตามคาที่ตั้งไวลวงหนา
ระบบชวยเหลือคนขับ ชวยใหคนขับสามารถควบคุมรถใหอยูภายในเสนแบง
ชองทางเดินรถทั้งสองขางไดโดยใชระบบชวยบังคับเลี้ยว รวมทั้งชวยรักษา
ความเร็วใหคงที่ พรอมกับการรักษาระยะหางจากรถคันหนาตามคาที่ตั้งไวลวงหนา

กด  เพื่อเริ่มหรือหยุดการทำงานของฟงกชันที่เลือก

02



การกด  /  เปนเวลาสั้นๆ หนึ่งครั้งจะเปนการเพิ่ม/ลดความเร็วที่บันทึกไว
5 กม./ชม. (5 ไมลตอชั่วโมง) กดปุมคางไวเพื่อเปลี่ยนอยางตอเนื่อง - ปลอยปุมเมื่อถึง
ความเร็วที่ตองการ

/  จะเพิ่ม/ลดระยะหางจากรถคันหนาเมื่อใชระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับ
อัตโนมัติและ Pilot Assist
กด  หนึ่งครั้งเพื่อกลับไปใชความเร็วที่บันทึกไวสำหรับฟงกชันที่เลือกตอ
ปุมกดดานขวามือ
ใชแปนกดทางดานขวาบนพวงมาลัยในการไปยังสวนตางๆ บนจอแสดงผลสำหรับคน
ขับ

เมนูแอพของจอแสดงผลสำหรับคนขับจะเปด/เปด ทานสามารถควบคุม
คอมพิวเตอรการเดินทาง, เครื่องเลนสื่อขอมูล, โทรศัพท และระบบนำทาง*ได
จากที่นี่
เลื่อนระหวางแอพตางๆ โดยการกดลูกศรดานซายหรือดานขวา

เลือก, ยกเลิกการเลือก หรือยืนยันตัวเลือก เชน เลือกเมนูของคอมพิวเตอรการ
เดินทาง หรือลบขอความบนจอแสดงผลสำหรับคนขับ
เรียกดูฟงกชันตางๆ ของแอพที่เลือกโดยการแตะขึ้นหรือลง

เพิ่ม/ลดระดับเสียงของสื่อขอมูล โดยการกด  และ  ถาไมมีฟงกชันใดทำงาน
อยู ปุมเหลานี้จะทำงานเปนตัวควบคุมระดับเสียง
การควบคุมดวยเสียง สามารถสั่งใหทำงานไดโดยใชปุม  ซึ่งทำใหทานสามารถ
ควบคุมการทำงานตางๆ เชน สื่อขอมูล, ระบบนำทาง และระบบสภาพอากาศ โดยใช
เสียงของทานได เชน พูดวา "Radio", "Raise temperature" หรือ "Cancel"
สำหรับคำสั่งเสียงเพิ่มเติม โปรดดูในบท 'การควบคุมดวยเสียง' ใน Quick Guide
คอมพิวเตอรการเดินทาง
คอมพิวเตอรการเดินทางจะแสดงคาตางๆ เชน ระยะเดินทาง, ความสิ้นเปลืองน้ำมัน
เชื้อเพลิง และความเร็วเฉลี่ย เปนตน ทานสามารถเลือกขอมูลจากคอมพิวเตอรการเดิน

ทางที่จะแสดงขึ้นในจอแสดงผลสำหรับคนขับได คอมพิวเตอรการเดินทางจะคำนวณ
ระยะทางที่สามารถขับขี่ไดจนกวาน้ำมันหมด ในการแสดงตัวเลือกตางๆ ใหใชปุมกด
ดานขวามือบนพวงมาลัย เมื่อจอแสดงผลสำหรับคนขับแสดง "----" หมายความวา
น้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือไมเพียงพอตอการคำนวณระยะทางที่สามารถขับขี่ได เติมน้ำมัน
เชื้อเพลิงในทันทีที่เปนไปได

2 ขึ้นอยูกับตลาด
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สวิตชโยกทางดานซาย
การทำงานของไฟหนา สามารถควบคุมไดโดยใชสวิตชโยกทางดานซาย
ในโหมด AUTO รถจะตรวจจับวาเมื่อใดที่สภาพแวดลอมมืด/สวาง และไฟแสงสวางจะ
ไดรับการปรับอยางสอดคลองกัน เชน เมื่อทานขับรถในเวลาพลบค่ำ หรือเมื่อขับเขาไป
ในอุโมงค เปนตน หมุนปุมหมุนบนกานสวิตชไปที่  สำหรับไฟสูงซึ่งจะทำการหรี่ไฟ
โดยอัตโนมัติสำหรับรถที่ขับสวนทางมา เลื่อนคันสวิตชไปทางแผงหนาปดเพื่อสั่งงานไฟ
สูงแบบแมนนวล และเลื่อนไปทางพวงมาลัยเพื่อยกเลิกการทำงาน
ไฟขณะเขาโคงแบบแอคทีฟ* ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหความสวางสูงสุดในขณะ
เขาโคงและที่ทางแยก โดยจะปรับการสองไฟตามการเคลื่อนที่ของพวงมาลัย ฟงกชันนี้
จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อสตารทรถ และสามารถยกเลิกการทำงานไดในมุมมอง
ฟงกชันการทำงานของจอแสดงผลสวนกลาง

ไฟอำนวยความสะดวกในการเขารถ จะสั่งใหไฟภายนอกรถและไฟภายในรถติด
สวางขึ้นเมื่อทานปลดล็อครถดวยกุญแจ และชวยใหทานไปถึงรถของทานไดอยาง
ปลอดภัยในตอนกลางคืน
ไฟสองทางหลังดับเครื่อง เปนสวนหนึ่งของไฟแสงสวางภายนอกซึ่งจะติดสวางขึ้น
หลังจากที่ทานไดล็อครถแลว เพื่อใหแสงสวางกับทานในความมืด หลังจากที่ทานไดดับ
เครื่องยนตแลว ทานสามารถสั่งงานฟงกชันนี้ไดโดยการเลื่อนสวิตชโยกดานซายเขาหา
แผงหนาปด จากนั้นปลอย เวลาที่ไฟสองทางหลังดับเครื่องจะเปดทำงานอยูสามารถ
เลือกไดบนจอแสดงผลสวนกลาง
การรีเซ็ตมาตรวัดการเดินทาง
รีเซ็ตขอมูลทั้งหมดในมาตรวัดระยะทาง (TM) ในแบบแมนนวลโดยการกดปุม RESET
คางไว การกดเปนเวลาสั้นๆ จะเปนการรีเซ็ตเฉพาะระยะเดินทางเทานั้น มาตรวัดการ
เดินทางแบบอัตโนมัติ (TA) จะถูกรีเซ็ตโดยอัตโนมัติเมื่อไมมีการใชงานรถเปนเวลา
4 ชั่วโมง
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สวิตชโยกทางดานขวา
สวิตชโยกทางดานขวาทำหนาทีค่วบคุมใบปดน้ำฝนและเซ็นเซอรวัดปริมาณน้ำฝน
– เลื่อนสวิตชโยกลงดานลางเพื่อทำการปดกระจกหนาหนึ่งครั้ง
– ดันกานควบคุมขึ้นดานบนตามลำดับเพื่อทำการปดเปนจังหวะ, ปดตามปกติ และ

ปดแบบเร็ว
– ปรับความเร็วของรอบการปดโดยใชปุมลอหมุนของสวิตชโยก
– เลื่อนคันควบคุมเขาหาพวงมาลัยเพื่อเริ่มการลางกระจกหนาและไฟหนา

กดปุมเซ็นเซอรวัดปริมาณน้ำฝนเพื่อสั่งงาน/ยกเลิกการทำงานของเซ็นเซอรวัด
ปริมาณน้ำฝน คันสวิตชที่ปดน้ำฝนกระจกหนาจะตองอยูในตำแหนง 0 หรือใน
ตำแหนงสำหรับการปดครั้งเดียว เซ็นเซอรวัดปริมาณน้ำฝนจะกระตุนที่ปดน้ำฝน
กระจกบังลมโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยูกับปริมาณน้ำที่เซ็นเซอรตรวจจับไดบน
กระจกบังลม หมุนปุมหมุนขึ้น/ลงเพื่อเพิ่ม/ลดความไว

ใชโหมดการใหบริการสำหรับที่ปดน้ำฝนกระจกหนา เชน เมื่อตองการ
เปลี่ยน, ความสะอาด หรือยกใบปดน้ำฝนขึ้น เปนตน แตะที่ปุม Wiper 
Service Position ในมุมมองฟงกชันการทำงานของจอแสดงผลสวนกลาง

เพื่อสั่งงานหรือยกเลิกการทำงานโหมดบริการ
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ระบบควบคุมสภาพอากาศของหองโดยสาร
ฟงกชันการทำงานตางๆ ของระบบควบคุมสภาพอากาศสำหรับหองโดยสารดานหนา
และดานหลังจะถูกควบคุมผานทางจอแสดงผลสวนกลาง และปุมบนคอนโซลกลาง
และที่ดานหลังของคอนโซลระหวางที่นั่งดานหนา* ฟงกชันการควบคุมสภาพอากาศ
บางฟงกชันยังสามารถควบคุมโดยใชการสั่งงานดวยเสียงไดอีกดวย

ไอคอนที่ใชเพื่อเขาไปยังมุมมองสภาพอากาศจะอยูตรงกลางที่ดานลางของจอ
แสดงผลสวนกลาง เมื่อขอความ Clean Zone เปนสีฟา กรณีนี้หมายความ
วาสภาพตางๆ เปนไปตามเงื่อนไขสำหรับคุณภาพอากาศที่ดีในหองโดยสาร

– แตะที่ AUTO ในมุมมองสภาพอากาศเพื่อทำการควบคุมฟงกชันสภาพอากาศหลาย
ฟงกชัน การกดเปนเวลาสั้นๆ เปนการควบคุมการหมุนเวียนอากาศภายในรถ, ระบบ
ปรับอากาศ และการจายอากาศโดยอัตโนมัติ
การกดคางไวเปนการควบคุมการหมุนเวียนอากาศภายในรถ, ระบบปรับอากาศ
และการจายอากาศโดยอัตโนมัติ รวมไปถึงการเปลี่ยนอุณหภูมิและความเร็วของพัด
ลมไปเปนการตั้งคามาตรฐาน: 22 °C (72 °F) และระดับ 3 (ระดับ 2 ในที่นั่งดาน
หลัง3) ทานสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิและความเร็วของพัดลมไดโดยไมตองยกเลิกการ
ทำงานของสภาพอากาศแบบปรับอัตโนมัติ

– แตะที่ไอคอนใดไอคอนหนึ่งในแถบขอมูลสภาพอากาศทีข่อบดานลางของจอแสดง
ผลสวนกลางเพื่อปรับอุณหภูมิ, การทำความรอนที่นั่ง* และความเร็วของพัดลม

ในการซิงโครไนซ อุณหภูมิของโซนทุกโซนใหเทากับอุณหภูมทิี่ดานคนขับ ใหแตะที่ไอ
คอนอุณหภูมิสำหรับดานคนขับ แลวแตะที่ Synchronise temperature
การปรับสภาพลวงหนา*
การตั้งคาสำหรับการปรับสภาพลวงหนาสามารถทำไดบนจอแสดงผลสวนกลางของรถ
การปรับสภาพอากาศกอนลวงหนาจะใหความรอน* หรือระบายอากาศใหกับหอง
โดยสารกอนทำการขับขี่ ทานสามารถสั่งใหเริ่มทำงานทันที หรือตั้งการปรับสภาพลวง
หนาโดยใชตัวตั้งเวลาก็ได

การเริ่มการปรับสภาพลวงหนาในทันที
1. เปดมุมมองสภาพอากาศในจอแสดงผลสวนกลาง
2. เลือกแท็บ Parking climate แลวแตะที ่Preconditioning
การตั้งตัวตั้งเวลาสำหรับการปรับสภาพลวงหนา
1. เปดมุมมองสภาพอากาศในจอแสดงผลสวนกลาง
2. เลือกแท็บ Parking climate Add timer แลวตั้งวันที่/วันตามตองการ
ระบบคุณภาพอากาศ IAQS*
IAQS เปนสวนหนึ่งของ Clean Zone Interior Package* ซึ่งเปนระบบแบบอัตโนมัติ
เต็มรูปแบบที่จะทำความสะอาดอากาศในหองโดยสารใหปราศจากสิ่งปนเปอนตางๆ
เชน เศษอนุภาค, ไฮโดรคารบอน, ไนตรัสออกไซด และโอโซนระดับพื้น การสั่งงาน
ฟงกชันนี้ทำไดในมุมมองระดับบนสุดของจอแสดงผลสวนกลางใน Settings
Climate Air Quality Sensor

3 สำหรับรถที่มีระบบสภาพอากาศแบบ 4 โซน*
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จุดตอ
ทานสามารถเลน/ควบคุมสื่อขอมูล, SMS และสายโทรศัพทโดยใชการรับรูคำสั่งเสียง
รวมถึงการเชื่อมตอรถเขากับอินเทอรเน็ตผานอุปกรณภายนอกตางๆ เชน โทรศัพท
แบบสมารทโฟน ได ในการใชงานอุปกรณที่เชื่อมตออยู ระบบไฟฟาของรถจะตองอยู
ในตำแหนงสวิตชกุญแจ I เปนอยางนอย
โมเด็มของรถ4

วิธีการที่งายและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเชื่อมตอรถของทานเขากับอินเทอรเน็ต
คือผานทางโมเด็มของรถ วิธนีี้เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะเริ่มทำงานโดย
อัตโนมัติสำหรับการเดินทางแตละครั้ง และไมจำเปนตองใชการเชื่อมตอเขากับ
โทรศัพทแบบสมารทโฟน
1. เสียบซิมการดสวนตัวลงในชองเสียบที่อยูใกลกับพื้นที่ดานผูโดยสาร

2. กด Settings Communication Car Modem Internet ในมุมมองระดับบนสุด
3. สั่งงานโดยการเลือกกลองกาเครื่องหมายสำหรับ Car modem Internet
การเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ต
เมื่อรถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตผานทางโมเด็ม ทานสามารถใชการเชื่อมตออินเตอรเน็ต
รวมกัน (ฮอตสปอต Wi-Fi) กับอุปกรณอื่นได แตะที่ Settings ในมุมมองระดับบนสุด
แลวแตะที ่Communication Car Wi-Fi Hotspot
Bluetooth
ใช Bluetooth ในการจัดการสายโทรศัพท, SMS และสื่อขอมูลจากโทรศัพทของทานไป
ยังระบบของรถเปนหลัก ทานยังสามารถเชื่อมตอรถเขากับอินเทอรเน็ตผานทาง
Bluetooth ไดอีกดวย ทานสามารถเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth ในเวลาเดียวกันไดสอง
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อุปกรณ ในกรณีนี้ อุปกรณหนึ่งจะสามารถสตรีมขอมูลไดเพียงอยางเดียวเทานั้น
โทรศัพทที่เชื่อมตอ 2 เครื่องลาสุดจะไดรับการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติเมื่อใชรถอีกครั้ง ถา
ทานเปดใชงาน Bluetooth ของโทรศัพทไว ทานสามารถบันทึกอุปกรณลงในรายการได
สูงสุด 20 อุปกรณ เพื่อใหสามารถทำการเชื่อมตอกับอุปกรณเหลานั้นในภายหลังได
งายขึ้น
1. เปดใชงาน Bluetooth บนโทรศัพท ในการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ใหสั่งงานการใช

เครือขายรวมกันในโทรศัพทดวย
2. เปดมุมมองยอยสำหรับโทรศัพทบนจอแสดงผลสวนกลาง
3. แตะที่ Add phone หรือถามีโทรศัพทเครื่องหนึ่งเชื่อมตออยูแลว ใหแตะที่ Change

จากนั้นแตะ Add phone
4. เลือกโทรศัพทที่ตองการเชื่อมตอและทำตามขั้นตอนบนจอแสดงผลสวนกลางและ

โทรศัพท หมายเหตุ โทรศัพทบางรุนจะตองมีการเปดใชงานฟงกชันขอความ
Wi-Fi
เมื่อเชื่อมตอรถยนตเขากับอินเทอรเน็ตโดยใช Wi-Fi ทานสามารถสตรีมการบริการ
ออนไลนไดดวยความเร็วที่สูงกวาการใช Bluetooth อาทิ วิทยุผานอินเทอรเน็ตและ
เพลงผานแอพภายในรถ, ดาวนโหลด/อัพเดทซอฟทแวร เปนตน การเชื่อมตอ Wi-Fi
จากสมารทโฟนจะทำงานเปนฮอตสปอตสำหรับรถยนต เชนเดียวกับ อุปกรณภายนอก
อื่นๆ ภายในรถยนต
1. เปดใชงานการใชเครือขายรวมกันบนโทรศัพท
2. แตะที่ Settings บนมุมมองระดับบนสุดของจอแสดงผลสวนกลาง
3. แตะที่ Communication Wi-Fi แลวสั่งงานโดยการเลือกกลองกาเครื่องหมาย

สำหรับการเชื่อมตอ Wi-Fi
โปรดทราบวา โทรศัพทบางเครื่องจะปดการใชเครือขายรวมกันหลังจากที่ไดตัดการ
เชื่อมตอกับรถแลว ดังนั้น จึงจำเปนตองเปดใชงานการใชเครือขายรวมกันที่โทรศัพทอีก
ครั้งในครั้งถัดไปที่ตองการใชงาน

USB
ทานสามารถใช USB ในการเชื่อมตออุปกรณภายนอกเพื่อเลนสื่อได นอกจากนี ้ชอง
เสียบ USB ยังใชสำหรับ Apple CarPlay*5 และ Android Auto*5 อีกดวย เชื่อมตอกับ
ชองเสียบ USB ที่มีกรอบสีขาว อุปกรณภายนอกของทานจะไดรับการชารจในขณะที่
เชื่อมตออยูกับรถ

อินพุต USB (ประเภท A) จะอยูที่ชองเก็บของในที่วางแขนระหวางที่นั่ง
ชองเสียบ USB (ชนิด C) จะอยูที่ดานหลังของคอนโซลระหวางที่นั่งดานหนา
สำหรับการชารจเทานั้น

ปลั๊กไฟ
ในรถของทานจะมีปลั๊กไฟดังตอไปนี้:

ปลั๊กไฟ 12 โวลต นอกจากนี้ยังมีปลั๊กไฟ 12 โวลต* ในบริเวณหองเก็บสัมภาระอีก
ดวย

4 เฉพาะรถที่มี P-SIM* เทานั้น รถที่มี Volvo On Call* ติดตั้งไวจะใชการเชื่อมตออินเตอรเน็ตเขากับโมเด็มของรถสำหรับบริการตางๆ
5 การมีใหบริการอาจแตกตางกันออกไปโดยขึ้นอยูกับตลาด
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การใชอุปกรณที่เชื่อมตออยู
ทานสามารถเชื่อมตออุปกรณภายนอกเพื่อดำเนินการตางๆ เชน ใชสายโทรศัพทและ
เลนสื่อขอมูลในระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูลของรถ เปนตน
การจัดการสายโทรศัพท
ทานสามารถโทรออกและรับสายจากโทรศัพทที่เชื่อมตอผาน Bluetooth ได
การโทรผานทางจอแสดงผลสวนกลาง
1. เปดมุมมองยอย Phone ในมุมมองหนาหลัก เลือกการโทรจากบันทึกการโทร, ราย

ชื่อผูติดตอ หรือปอนหมายเลขโดยใชแปนกด
2. กดปุม 
การโทรโดยใชแปนกดทางดานขวาบนพวงมาลัย
1. กด  แลวไปที่ Phone โดยการกด  หรือ 
2. เลื่อนไปตามรายการการโทรโดยใช  แลวเลือกโดยใช 
ทานยังสามารถจัดการสายโทรศัพทโดยใชการควบคุมดวยเสียงไดอีกดวย กดปุมการ
ควบคุมดวยเสียง  ในแผงปุมกดดานขวาบนพวงมาลัย สำหรับคำสั่งเสียง โปรดดูใน
บท 'การควบคุมดวยเสียง' ใน Quick Guide
การเลนสื่อขอมูล
ในการเลนเสียงจากอุปกรณภายนอก ทานจำเปนตองเชื่อมตออุปกรณนั้นเขากับรถโดย
ใชวิธีการที่ทานตองการ สำหรับการเชื่อมตอแบบตางๆ โปรดดูหนากอนหนานี้

อุปกรณที่เชื่อมตอผาน Bluetooth
1. เริ่มเลนในอุปกรณที่เชื่อมตออยู
2. เปดแอพ Bluetooth ในมุมมองแอพบนจอแสดงผลสวนกลาง เริ่มเลน
อุปกรณที่เชื่อมตอผาน USB
1. เริ่มการทำงานของแอพ USB ในมุมมองแอพ
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2. เลือกสิ่งที่ทานตองการเลน เริ่มเลน
เครื่องเลน MP3 หรือ iPod ที่เชื่อมตออยู
1. เริ่มการเลนที่อุปกรณ
2. เปดแอพ iPod หรือ USB โดยขึ้นอยูกับวิธีการเชื่อมตอ ในการเลน

เสียงจาก iPod ใหเลือกแอพ iPod โดยไมตองคำนึงถึงวิธีการเชื่อมตอ
เริ่มเลน

Apple® CarPlay®*6 และ Android Auto*
CarPlay7 และ Android Auto7 ทำใหทานสามารถใชแอพบางแอพในอุปกรณ iOS หรือ
Android ของทานผานทางรถเพื่อดำเนินการตางๆ เชน เลนเพลงหรือฟงพอดเคสทได
การโตตอบจะทำผานจอแสดงผลสวนกลางของรถหรือโดยใชอุปกรณ
ในการใช CarPlay ทานจะตองเปดใชงาน Siri ในอุปกรณที่ใช iOS ไว นอกจากนี้
อุปกรณยังจำเปนตองมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผาน Wi-Fi หรือเครือขายโทรศัพทมือ
ถืออีกดวย ในการใช Android Auto, ตองติดตั้งแอพ Android Auto เขากับอุปกรณ
Android นอกจากนี้ตองเชื่อมตออุปกรณเขากับพอรต USB ของรถดวยเชนกัน

1. เชื่อมตออุปกรณเขากับชองเสียบ USB ที่มีกรอบสีขาว
2. สำหรับ Android Auto ใหแตะที ่Android Auto ในมุมมองแอพเพื่อ

สั่งงาน
3. โปรดอานขอกำหนดและเงื่อนไข จากนั้นแตะที่ Accept เพื่อเชื่อมตอ
4. แตะที่แอพที่ตองการ

เปดใชงานการควบคุมดวยเสียงดวย CarPlay และ Android Auto โดยการกดปุม 
ที่แผงปุมกดทางดานขวาบนพวงมาลัยคางไว การกดเปนเวลาสั้นๆ จะเปนการสั่งงาน
ระบบควบคุมดวยเสียงของรถแทน

Bluetooth จะหยุดทำงานเมื่อใช CarPlay หากทานตองการเชื่อมตอรถเขากับ
อินเทอรเน็ต กรุณาใช Wi-Fi หรือโมเด็มของรถ*

6 Apple และ CarPlay เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Apple Inc.
7 การมีใหบริการอาจแตกตางกันออกไปโดยขึ้นอยูกับตลาด
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มุมมองหนาหลัก
เมื่อจอแสดงผลสวนกลางเริ่มทำงาน จอแสดงผลจะแสดงมุมมองหนาหลักและ
หนาตางยอยสำหรับระบบนำทาง, สื่อขอมูลและโทรศัพท รวมทั้งสามารถเขาถึงแอพ
หรือฟงกชันของรถที่ใชงานลาสุดไดจากที่นี่

ระบบนำทาง - แตะที่นี่เพื่อเขาสูระบบนำทาง โดยใช Sensus Navigation*
ตั้งจุดหมายปลายทางดวยขอความแบบอิสระ - ขยายแถบเครื่องมือโดยใชลูก
ศรชี้ลงดานลางทางดานซาย แลวแตะที ่  รูปภาพแผนที่จะเปลี่ยนไปเปนการ
คนหาดวยขอความแบบอิสระ ปอนคำคนหา
ปอนจุดหมายปลายทางดวยแผนที่ - ขยายแผนที่ใหใหญที่สุดโดยกด  กด
ตำแหนงที่ทานตองการไปคางไว จากนั้นเลือก Go here
ลบจุดหมายปลายทางจุดใดจุดหนึ่ง - แตะที่  เพื่อเปดกำหนดการเดินทาง
แตะที่ถังรีไซเคิลเพื่อลบจุดหมายปลายทางยอยระหวางทางในกำหนดการเดินทาง
หรือแตะที่ Clear itinerary เพื่อลบกำหนดการเดินทางทั้งชุด
การอัพเดตแผนที8่ - แตะที่ Download Centre ในมุมมองแอพ จำนวนของการ
อัพเดตแผนที่ที่มีอยูจะแสดงอยูที ่Maps แตะที่ Maps Install Confirm เพื่อ
ทำการอัพเดตแผนทีห่รือติดตั้งแผนที่ที่เลือกไว นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือกสำหรับการ
ดาวนโหลดแผนที่จาก support.volvocars.com ลงในหนวยความจำแบบ USB
แลวโอนถายขอมูลไปยังรถอีกดวย
สื่อขอมูล - ขอมูลที่แสดงที่นี่คือขอมูลอยางเชน เพลงของทานจากอุปกรณ
ภายนอก หรือถาทานเลือก FM radio ไวในมุมมองแอพ เปนตน แตะที่มุมมอง
ยอยเพื่อเขาสูการตั้งคา จากที่นี่ ทานจะเห็นไลบรารีเพลงของทาน, สถานีวิทยุ
และอื่นๆ
โทรศัพท, สามารถเขาถึงฟงกชันโทรศัพทไดที่นี่ แตะที่มุมมองยอยเพื่อขยาย จาก
ที่นี่ ทานสามารถโทรออกจากประวัตกิารโทรหรือจากรายชื่อผูติดตอ หรือปอน
ขอมูลในแบบแมนนวลโดยใชแปนกดได เมื่อทานเลือกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่ง
แลว ใหแตะที่ 

แอพหรือฟงกชันของรถที่ใชงานลาสุด - ที่นี ่ทานจะเห็นแอพหรือฟงกชันของ
รถที่ใชงานลาสุด ซึ่งไมมีการแสดงอยูในหนาตางยอยอื่น เชน Car status หรือ
Driver performance เปนตน ทานสามารถแตะที่มุมมองยอยเพื่อเขาไปที่ฟงกชัน
ที่ใชงานลาสุดได

8 ฟงกชันที่สามารถใชไดอาจแตกตางกันออกไปโดยขึ้นอยูกับตลาด
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มุมมองฟงกชันการทำงานและมุมมองแอพ
มุมมองฟงกชันการทำงาน
เมื่อทานปดนิ้วจากดานซายไปดานขวา9 ในมุมมองหนาหลัก ทานจะเขาสูมุมมอง
ฟงกชันการทำงาน จากที่นี่ ทานสามารถสั่งงาน/ยกเลิกการทำงานฟงกชันการทำงาน
ตางๆ ของรถได เชน Lane Keeping Aid และ Park Assist* เปนตน การสั่งงาน/
ยกเลิกการทำงานฟงกชันเหลานี้ทำใหโดยการแตะที่สัญลักษณที่ตรงกัน ฟงกชันบาง
ฟงกชันจะเปดขึ้นในหนาจอแยกตางหาก
มุมมองแอพ
ปดนิ้วผานหนาจอจากดานขวาไปดานซาย9 ในมุมมองหนาหลักเพื่อเขาไปที่มุมมอง
แอพ ที่นี ่ทานจะเห็นแอพตางๆ ที่จัดมาใหพรอมกับรถ รวมถึงแอพที่ทานสามารถเลือก
ที่จะดาวนโหลดและติดตั้งดวยตัวทานเอง
การจัดการและการอัพเดตแอพและระบบ

ใน Download Centre ทานสามารถอัพเดตระบบตางๆ ของรถไดในมุม
มองแอพ เพื่อใหสามารถดำเนินการนี้ได รถจะตองเชื่อมตออยูกับ
อินเทอรเน็ต ใน Download Centre ทานสามารถ:

ดาวนโหลดแอพ - แตะที่ New apps และเลือกแอพที่ตองการ เลือก Install เพื่อดาวน
โหลดแอพ
อัพเดตแอพ - แตะที่ Install all เพื่ออัพเดตแอพทั้งหมด หรือแตะที่ Application 
updates เพื่อแสดงรายการของการอัพเดตที่สามารถใชงานได เลือกแอพที่ตองการแลว
แตะที่ Install
ถอนการติดตั้งแอพ - แตะที่ Application updates และเลือกแอพที่ตองการ แตะที่
Uninstall เพื่อถอนการติดตั้งแอพ
อัพเดตซอฟตแวรของระบบ - แตะที่ System updates เพื่อแสดงรายการของการ
อัพเดตที่สามารถติดตั้งในรถได - แตะที่ Install all ที่ดานลางของรายการเพื่ออัพเดต

ซอฟตแวรทั้งหมด หรือแตะที่ Install เพื่ออัพเดตโปรแกรมซอฟตแวรแตละโปรแกรม ถา
ไมจำเปนตองใชรายการ ใหเลือก Install all ที่ปุม System updates
การเคลื่อนยายไอคอน
ทานสามารถเคลื่อนยายแอพและปุมสำหรับฟงกชันการทำงานตางๆ ของรถในมุมมอง
แอพและมุมมองฟงกชันการทำงานตามตองการของทานได
1. แตะที่แอพหรอืปุมคางไว
2. ลากแอพหรอืปุมไปที่ตำแหนงที่วางในมุมมองแลวปลอย

9 สำหรับรถพวงมาลัยซายเทานั้น สวนรถพวงมาลัยขวา ใหปดนิ้วในทิศทางตรงขาม
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มุมมองดานบนสุด
สวนบนของจอแสดงผลจะมีแท็บที่ทานสามารถลากลงมาเพื่อเขาไปที่มุมมองระดับบน
สุดได จากตรงนี้ ทานสามารถเขาถึง Settings, Owner's manual, Profile และ
ขอความที่บันทึกไวของรถได
การตั้งคาสวนบุคคล
ใน Settings ทานสามารถตั้งคาสวนตัวตางๆ ได เชน สำหรับจอแสดงผล, กระจกมอง
ขาง, ที่นั่งดานหนา, ระบบนำทาง*, ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล, ภาษา และการ
ควบคุมดวยเสียง เปนตน
โปรไฟลของคนขับ

ถามีคนขับหลายคนใชรถคันเดียวกัน คนขับแตละคนสามารถมีโปรไฟลคน
ขับสวนตัวได ทุกครั้งที่ทานเขาไปในรถ จะมีตัวเลือกใหทานเลือกโปรไฟล
คนขับของทานซึ่งมีการตั้งคาสวนตัวของทาน บันทึกอยู จำนวนของโปรไฟล

จะขึ้นอยูกับจำนวนของกุญแจที่รถมีอยู โปรไฟล Guest จะไมสามารถเชื่อมโยงเขากับ
กุญแจได
โปรไฟลคนขับที่ใชงานลาสุดคือโปรไฟลที่ใชในการปลดล็อครถ เปลี่ยนโปรไฟลคนขับ
โดยการเลือก Profile ในมุมมองระดับบนสุด
โปรไฟลคนขับสามารถเชื่อมโยงเขากับกุญแจของรถได และเมื่อปลดล็อครถ รถจะปรับ
ใชการตั้งคาสวนตัวของทานโดยอัตโนมัติ เชื่อมโยงกุญแจใน Settings System
Driver Profiles เลือกโปรไฟลคนขับโปรไฟลใดโปรไฟลหนึ่ง (ไมสามารถเชื่อมโยง
โปรไฟล Guest ได) มุมมองหนาหลักจะแสดงขึ้นอีกครั้ง ลากมุมมองระดับบนสุดลงมา
อีกครั้ง, ทำซ้ำตามที่ระบุไวที่ดานบน แลวเลือก Edit บนโปรไฟลที่เลือกไว จากนั้นเลือก
Connect key
โหมดขับขี่เฉพาะสวน
ถาทานตองการปรับโหมดขับขี่ Comfort, Ecoหรือ Dynamic โหมดใดโหมดหนึ่ง ใหสั่ง
งานโหมดขับขี่ใน Settings My Car Individual Drive Mode

ความดังเสียงของระบบ
ถาทานตองการปรับระดับเสียงหรือปดเสียงของระบบ เชน เสียงการแตะหนาจอ เปน
ตน ใหไปที่ Settings Sound System Volumes
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ระบบสนับสนุนคนขับ
รถของทานมีฟงกชันการทำงานจำนวนหนึ่งติดตั้งอยู เพื่อชวยทานในการขับขี่อยาง
ปลอดภัย การสั่งงานฟงกชันเหลานี้สามารถทำไดในมุมมองฟงกชันการทำงานของจอ
แสดงผลสวนกลาง โปรดทราบวาฟงกชันการสนับสนุนคนขับตางๆ เปนเพียงแคตัว
ชวยเทานั้น และทานในฐานะของคนขับ จะเปนผูรับผิดชอบอยางเต็มที่ตอการขับขี่รถ
อยางปลอดภัย
City Safety™
City Safety10 สามารถชวยทานในการปองกันหรือลดอันตรายจากการชนกับรถคันอื่น,
สัตวขนาดใหญ, คนเดินถนน หรือคนขับขี่รถจักรยานได ในกรณีที่มีความเสี่ยงตอการ
ชน ระบบจะสงการเตือนแบบมองเห็น, การเตือนดวยเสียง และการเตือนดวยการสั่น
สะเทือนเปนจังหวะของแปนเบรก เพื่อชวยใหทานดำเนินการอยางทันทวงที ถาทานไม
ดำเนินการอยางใดอยางหนึ่งอยางทันทวงที และแทบจะไมสามารถหลีกเลี่ยงการชนได
จะสามารถทำการเบรกรถโดยอัตโนมัติได ระบบชวยบังคับเลี้ยวของ City Safety ยัง
สามารถเสริมการเขาแทรกการทำงานโดยการบังคับเลี้ยวของทานเมื่อเริ่มการหักหลบ
อยางรวดเร็วไดอีกดวย City Safety จะเริ่มทำงานเมื่อสตารทเครื่องยนต และไม
สามารถยกเลิกการทำงานได
Blind Spot Information (BLIS)*

BLIS สามารถแจงใหทานทราบเกี่ยวกับรถที่อยูในบริเวณจุดบอดของทาน
และรถที่วิ่งเขามาอยางรวดเร็วในชองทางเดินรถที่อยูติดกันได

Cross Traffic Alert (CTA)*
Cross Traffic Alert พรอมการเบรกอัตโนมัต ิเปนระบบสนับสนุนคนขับที่
จะเสริมการทำงานของ BLIS และสามารถเตือนเกี่ยวกับการจราจรที่ตัดผาน
ดานหลังรถได ถาคนขับไมสังเกตการเตือนจาก Cross Traffic Alert และไม
สามารถหลีกเลี่ยงการชนได ฟงกชันจะสามารถหยุดรถได ฟงกชันจะทำงาน
เมื่อเขาเกียรถอยหลัง หรือเมื่อรถไหลไปทางดานหลัง

ระบบชวยรักษาชองทางเดินรถ
ระบบชวยรักษาชองทางเดินรถ (Lane Keeping Aid) สามารถชวยทานใน
การลดความเสี่ยงที่รถจะวิ่งออกนอกชองทางเดินรถของตัวเองโดยไมตั้งใจ
ได ทานสามารถเลือกรูปแบบการชวยเหลือที่ตองการไดทาง Settings ในมุม
มองระดับบนสุดของจอแสดงผลสวนกลาง

การชวยบังคับเลี้ยวเมื่อเสี่ยงตอการชน
ฟงกชั่น Collision avoidance สามารถชวยทานในการลดความเสี่ยงที่รถจะ
ออกจากชองทางเดินรถของตัวเองโดยไมตั้งใจ และ/หรือ การชนเขากับรถ
คันอื่น/สิ่งกีดขวาง โดยการบังคับรถใหกลับเขาสูชองทางเดินรถของตัวเอง
หรือเปลี่ยนทิศทางของรถ ฟงกชันนี้ประกอบดวยฟงกชันยอย 3 ฟงกชัน:
การชวยบังคับเลี้ยวเมื่อเสี่ยงตอการขับออกนอกถนน; การชวยบังคับเลี้ยว
เมื่อเสี่ยงตอการชนดานหนา; และการชวยบังคับเลี้ยวเมื่อเสี่ยงตอการชน
ดานหลัง*

Pilot Assist
Pilot Assist11 เปนฟงกชันเพื่อความสะดวกสบายอยางหนึ่งที่ชวยรักษาใหรถอยูภายใน
ชองทางเดินรถของตัวเอง และรักษาระยะหางจากรถคันหนาตามคาที่ตั้งไวลวงหนา
สำหรับการทำงานของระบบชวยบังคับเลี้ยวก็คือ คนขับจะตองจับพวงมาลัยดวยมือทั้ง
สองขาง และจะตองสามารถมองเห็นเครื่องหมายแบงชองทางเดินรถไดอยางชัดเจน
เปนตน เมื่อระบบชวยบังคับเลี้ยวทำงาน จอแสดงผลสำหรับคนขับจะแสดงสัญลักษณ
รูปพวงมาลัยสีเขียว

10 ไมมีใหบริการในบางตลาด
11 ฟงกชันนี้อาจเปนอุปกรณมาตรฐานหรือออปชั่นพิเศษกไ็ด โดยขึ้นอยูกับตลาด
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ระบบชวยจอด (PARK ASSIST)
ระบบชวยนำทางขณะจอด (Park Assist Pilot)*
ระบบชวยนำทางขณะจอด (Park Assist Pilot) จะชวยคนขับในการหักเลี้ยวรถขณะ
จอด หนาที่ของผูขับขี่ คือ คอยดูบริเวณโดยรอบรถ, ปฏิบัติตามคำแนะนำบนจอแสดง
ผลสวนกลาง, เลือกเกียร และควบคุมความเร็ว รวมทั้งเตรียมพรอมที่จะเบรก/หยุดรถ
การจอดดวยระบบชวยนำทางขณะจอด

ขับรถดวยความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม. (20 ไมลตอชั่วโมง) สำหรับการ
จอด ในขณะที่ฟงกชันทำการคนหาชองจอดรถ ระยะหางระหวางรถกับ
ชองจอดรถควรอยูที่ประมาณ 1 เมตร (3 ฟุต)
1. กดปุม Park In ในมุมมองฟงกชันการทำงานหรือมุมมองกลอง
2. เตรียมพรอมสำหรับการหยุดรถเมื่อภาพกราฟกและขอความบนจอ

แสดงผลสวนกลางแจงวาพบชองจอดรถที่เหมาะสมแลว หนาตาง
แบบผุดขึ้นจะแสดงขึ้น

3. เลือก Parallel parking หรือ Perpendicular parking จากนั้นให
เลือกเกียรถอยหลัง

4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนจอแสดงผลสวนกลาง
ออกจากชองจอดแนวขนานโดยใชระบบชวยนำทางขณะจอด (Park Assist
Pilot)
ฟงกชันนี้ใชสำหรับรถที่จอดในแนวขนานเทานั้น

1. กดปุม Park Out ในมุมมองฟงกชันการทำงานหรือในมุมมองกลอง
2. ใชไฟเลี้ยวในการเลือกทิศทางที่รถจะออกจากชองจอดรถ
3. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนจอแสดงผลสวนกลาง

กลองชวยจอด*
กลองชวยจอดสามารถชวยคนขับเมื่อหักเลี้ยวในบริเวณแคบได โดยการระบุสิ่งกีดขวาง
ดวยภาพจากกลองและภาพกราฟกในจอแสดงผลสวนกลาง การเลือกมุมมองกลอง
และแนวเสนชวยจอดรถสามารถทำไดบนจอแสดงผลสวนกลาง โปรดทราบวาวัตถุ/สิ่ง
กีดขวางอาจอยูใกลรถมากกวาที่มองเห็นบนหนาจอ กลองชวยจอดจะทำงานโดย
อัตโนมัติเมื่อเขาเกียรถอยหลัง หรือในแบบแมนนวลบนจอแสดงผลสวนกลาง

– แตะที่ปุม Camera ในมุมมองฟงกชันการทำงานเพื่อสั่งงาน/ยกเลิก
การทำงานของฟงกชันในแบบแมนนวล
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ความเพลิดเพลินในการขับขี่อยางแทจริง
การวางแผนการขับขี่ของทานและการขับขี่อยางประหยัดพลังงาน จะทำใหทาน
สามารถลดความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงลดการปลอยคารบอนไดออกไซด
และมลพิษทางอากาศอื่นๆ ลงได ซึ่งจะทำใหทานลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมถึง
ลดคาใชจายสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงของทานได ทานสามารถควบคุมปจจัยบางอยาง
ได แตบางอยางก็ไมสามารถควบคุมได ตอไปนี้เปนคำแนะนำบางอยาง
วางแผนการเดินทางของทานโดยการทำสิ่งตอไปนี้เสมอ:
• วางแผนการเดินทาง - การหยุดโดยไมจำเปนบอยครั้งและการใชความเร็วไม

สม่ำเสมอ จะทำใหความสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้น

ขับขี่อยางประหยัดโดยการดำเนินการตอไปนี้:
• สั่งงานโหมดการขับขี่ อีโค (Eco) - ซึ่งจะปรับการทำงานของรถใหเปนการขับขี่ที่

ประหยัดพลังงานมากขึ้น
• หลีกเลี่ยงการเดินเบาเครื่องยนต - ดับเครื่องยนตเมื่อจอดอยูกับที่เปนเวลานานๆ
• ขับขี่ดวยความเร็วคงที่ และรักษาระยะหางจากรถคันอื่นและวัตถุตางๆ อยาง

เหมาะสม เพื่อลดการเบรกใหนอยที่สุด
• ขับขี่โดยใชยางที่มีความดันลมยางถูกตอง และตรวจสอบความดันลมยางเปน

ประจำ เลือกความดันลมยาง ECO เพื่อใหผลลัพธที่ดีที่สุด
• หลีกเลี่ยงการขับขี่พรอมกับการเปดกระจกประตู

ปจจัยที่ทานไมสามารถควบคุมได
• สภาพการจราจร
• สภาพถนนและภูมิประเทศ
• อุณหภูมิภายนอกและลมปะทะ

สำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขับขี่อยางประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง โปรดดูในคูมือ
สำหรับเจาของรถ
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คำสั่งเสียง
ระบบควบคุมดวยเสียงนำเสนอทางเลือกในการใชการรับรูคำสั่งเสียง12 โดยใชคำสั่งที่
กำหนดลวงหนาที่แตกตางกันในการควบคุมฟงกชันการทำงานบางอยางของเครื่อง
เลนมีเดีย, โทรศัพทที่เชื่อมตอผาน Bluetooth, ระบบควบคุมสภาพอากาศ และระบบ
นำทางของวอลโว* ใหแกทาน การสั่งงานการควบคุมดวยเสียงทำไดโดยการกดปุม
การควบคุมดวยเสียงในแผงปุมกดดานขวาบนพวงมาลัย
โดยทั่วไปแลว จะสามารถใชคำสั่งตอไปนี้ไดในทุกสถานการณ:
• Repeat: ซ้ำคำสั่งเสียงลาสุดในการโตตอบที่ตอเนื่อง
• Help: เริ่มการโตตอบเกี่ยวกับวิธีใช ระบบจะตอบสนองกับคำสั่งที่สามารถใชใน

สถานการณปจจุบัน ความพรอมใชงาน หรือตัวอยาง
• Cancel: ยกเลิกการโตตอบ13

คำสั่งเสียงสำหรับโทรศัพท
• Call [ผูติดตอ]
• Call [หมายเลขโทรศัพท]
• Recent calls
• Read message
• Message to [ผูติดตอ]

คำสั่งเสียงสำหรับวิทยุและสื่อขอมูล
• Media
• Play [ศิลปน]
• Play [ชื่อเพลง]
• Play [ชื่อเพลง] from (จาก) [อัลบั้ม]
• Play [สถานีวิทยุ]
• Tune to [ความถี่]
• Tune to [ความถี่] [ความยาวคลื่น]
• Radio
• Radio FM
• DAB *
• USB
• iPod
• Bluetooth
• Similar music
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คำสั่งเสียงสำหรับระบบควบคุมสภาพอากาศ
• Climate
• Set temperature to X degrees
• Raise temperature/Lower temperature
• Sync temperature
• Air on feet/Air on body
• Air on feet off/Air on body off
• Set fan to max/Turn off fan
• Raise fan speed/Lower fan speed
• Turn on auto
• Air condition on/Air condition off
• Recirculation on/Recirculation off
• Turn on defroster /Turn off defroster
• Turn on max defroster/Turn max defroster off
• Turn on electric defroster/Turn off electric defroster*
• Turn on rear defroster/Turn off rear defroster
• Turn steering wheel heat on/Turn steering wheel heat off*
• Raise steering wheel heat/Lower steering wheel heat*
• Turn on seat heat/Turn off seat heat*
• Raise seat heat/Lower seat heat*
• Turn on seat ventilation/Turn off seat ventilation*

• Raise seat ventilation/Lower seat ventilation*

คำสั่งเสียงสำหรับระบบนำทาง*
• Navigation
• Take me home
• Go to [เมือง]
• Go to [ที่อยู]
• Add intersection
• Go to [รหัสไปรษณีย]
• Go to [ผูติดตอ]
• Search [หมวดของ POI]
• Search [หมวดของ POI] [เมือง]
• Search [ชื่อ POI]
• Change country/Change state14, 15

• Show favourites
• Clear itinerary
• Repeat voice guidance
• Turn off voice guidance
• Turn on voice guidance
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12 ใชกับบางตลาด
13 โปรดทราบวานี่เปนเพียงการยกเลิกการโตตอบเมื่อระบบไมมีการสนทนาเทานั้น ซึ่งทำไดโดยกดปุมการควบคุมดวยเสียงคางไวจนกวาจะไดยินเสียงบิ๊พดัง

ขึ้นสองครั้ง
14 สำหรับกลุมประเทศยุโรป ใหใช "ประเทศ" แทน "รัฐ"
15 สำหรับบราซิลและอินเดีย การเปลี่ยนพื้นทีก่ารคนหาทำไดโดยใชจอแสดงผลสวนกลาง
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ขอความจำเพาะ
คูมือสำหรับเจาของรถและคูมืออื่นๆ จะมีคำแนะนำดานความปลอดภัยตลอด
จนขอความ "คำเตือน", ขอความ "สำคัญ" และขอความ "หมายเหตุ" ตางๆ
ทั้งหมด ซึ่งจำเปนตองอาน บางฟงกชันมีเฉพาะในบางตลาดเทานั้น

คำเตือน

เริ่มตนใชงาน
Sensus Navigation* - ชวยใหทานสามารถใหความสนใจกับถนนไดอยางเต็มที่
และตองแนใจวาทานใชสมาธิอยูกับการขับขีอ่ยูตลอดเวลา ปฏิบัติตามกฎจราจร
และขับขี่อยางมีสติอยูเสมอ เนื่องจากสภาพอากาศหรือชวงเวลาของปอาจสงผล
ตอสภาพถนน ความเชื่อถือไดของคำแนะนำบางรายการอาจลดนอยลง

ภาพรวม, ภายนอก
ฝากระโปรงหลัง - โปรดระลึกไวอยูเสมอวาจะมีความเสี่ยงตอการถูกหนีบเมื่อ
เปด/ปดฝากระโปรงหลัง ตรวจสอบวาไมมีผูใดอยูใกลกับฝากระโปรงหลัง
เนื่องจากการหนีบอาจสงผลตอเนื่องที่รายแรงได ใชงานฝากระโปรงหลังอยาง
ระมัดระวังเสมอ
การล็อค/การปลดล็อคแบบไมใชกุญแจ* - ตรวจสอบวาไมมีเด็กหรือผู
โดยสารรายอื่นที่เสี่ยงตอการถูกหนีบเมื่อปดกระจกประตูทั้งหมดโดยใชกุญแจ
รีโมทคอนโทรลหรือการเปดแบบไมใชกุญแจ* ดวยมือจับประตู

ภาพรวม, ภายใน
ถารถไมมีสวิตชสำหรับสั่งงาน/ยกเลิกการทำงานของถุงลมนิรภัยผูโดยสารติดตั้ง
อยู แสดงวาถุงลมนิรภัยผูโดยสารจะพรอมทำงานอยูตลอดเวลา หามใชทีน่ั่ง
สำหรับเด็กแบบหันไปทางดานหลังบนที่นั่งผูโดยสารดานหนาเมื่อเปดใชงานถุง
ลมนิรภัยไว เมื่อมีผูโดยสารที่นั่งหันหนาไปทางดานหนา (ทั้งเด็กและผูใหญ) นั่ง
อยูบนที่นั่งผูโดยสารดานหนา จะตองเปดใชงานถุงลมนิรภัยสำหรับผูโดยสาร
เสมอ หามใสวัตถุใดๆ ที่ดานหนาหรือดานบนเหนือแผงคอนโซลที่มีถุงลมนิรภัย
ติดตั้งอยู
เมื่อออกจากรถตองนำ กุญแจรีโมตคอนโทรล ติดตัวไปดวยเสมอ รวมทั้งตรวจ
สอบใหแนใจวาระบบไฟฟาของรถอยูในโหมด 0 โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีเด็กอยู
ในรถ
ตองใช เบรกจอดรถ ทุกครั้ง เมื่อจอดรถบนทางลาดชัน การเขาเกียรหรือเขา
เกียรตำแหนง P ในระบบเกียรอัตโนมัติจะไมเพียงพอตอการทำใหรถหยุดนิ่งกับที่
ไมวาในสถานการณใดๆ

ที่นั่งดานหนาแบบปรับดวยระบบไฟฟา
ปรับตำแหนงที่นั่งคนขับกอนออกรถ หามปรับในขณะทีก่ำลังขับขี่อยู ตรวจสอบ
ใหแนใจวา ที่นั่งอยูในตำแหนงล็อคแลว เพื่อไมใหเกิดการบาดเจ็บในกรณีที่เบรก
กะทันหันหรือเกิดอุบัติเหตุ

การพับพนักพิงของที่นั่งดานหลัง
ตรวจสอบวาพนักพิงล็อคอยางถูกตองหลังจากที่มีการปรับขึ้นหรือปรับเอนลง
รวมทั้งตรวจสอบวาพนักพิงศีรษะล็อคอยางถูกตองหลังจากที่มีการปรับยกขึ้น
ดวยเชนกัน

ระบบควบคุมสภาพอากาศของหองโดยสาร
หามไมใหผูโดยสารที่ไมมีความรูสึกตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ หรือผูโดยสารที่
มีปญหาในการควบคุมที่นั่งแบบมีการทำความรอน ใชที่นั่งแบบมีการทำความ
รอน* มิฉะนั้นอาจทำใหผูโดยสารเกิดการเจ็บปวดจากความรอนได
การปรับสภาพลวงหนาสามารถเริ่มทำงานโดยผานทางตัวตั้งเวลาที่ตั้งคาไว
ลวงหนาเปนเวลานานแลวได หามใชการปรับสภาพลวงหนาถารถมีชุดทำความ
รอน* ติดตั้งอยู
• ในพื้นที่ภายในอาคารที่ไมมีการระบายอากาศ ถาชุดทำความรอนเริ่มทำงาน

จะมีการปลอยแกสไอเสียออกมา
• ในที่ซึ่งมีวัสดุทีส่ามารถระเบิดหรือลุกไหมไดอยูใกลๆ น้ำมันเชื้อเพลิง, แกส,

หญาที่ขึ้นสูง, ฝุนจากการเลื่อย และอื่นๆ อาจลุกไหมได
• เมื่อมีความเสี่ยงที่ทอระบายไอเสียของชุดทำความรอนจะถูกปดกั้นไว เชน

หิมะหนาภายในซุมลอหนาดานขวาอาจปดกั้นการระบายอากาศของชุดทำ
ความรอนได

จุดตอ
• หามใชอุปกรณไฟฟาเสริมที่มีขั้วตอขนาดใหญหรือมีน้ำหนักมาก - ขั้วตอแบบ

นี้อาจทำใหซอคเก็ตจายไฟชำรุดหรือหลวมในระหวางการขับขี่ได
• หามใชอุปกรณไฟฟาเสริมที่อาจรบกวนการทำงานของตัวรับสัญญาณวิทยุ

หรือระบบไฟฟาของรถ
• วางอุปกรณไฟฟาเสริมใหอยูในตำแหนงที่ไมเสี่ยงตอการทำใหคนขับหรือผู

โดยสารไดรับบาดเจ็บ ในกรณีที่มีการเบรกอยางแรงหรือเมื่อเกิดการชน
• คอยดูอุปกรณไฟฟาเสริมที่เชื่อมตอไวอยูตลอดเวลา เนื่องจากอุปกรณเหลานี้

อาจกอใหเกิดความรอนที่อาจทำใหผูโดยสารไดรับบาดเจ็บ หรือทำใหภายใน
รถไหมได

ระบบสนับสนุนคนขับ
ระบบสนับสนุนคนขับที่มีอยูในรถไดรับการออกแบบมาเพื่อใหความชวยเหลือ
เพิ่มเติมแกคนขับ แตอาจไมสามารถรับมือกับสถานการณทั้งหมดในสภาพการ
จราจร, สภาพอากาศ และสภาพถนนทุกรูปแบบได ระบบเหลานี้จะไมสามารถ
เขามาแทนที่ความระมัดระวังและการตัดสินใจของคนขับไดเลย คนขับเปนผูรับ
ผิดชอบในการทำใหแนใจไดถึงการขับขี่รถอยางปลอดภัย, ที่ความเร็วที่เหมาะสม,
ดวยระยะหางจากรถคันอื่นที่เหมาะสม และเปนไปตามกฎจราจรและขอบังคับทีม่ี
ผลใชอยูเสมอ คนขับเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวในการเบรกและการบังคับรถ
กอนทีจ่ะใชรถ ขอแนะนำใหทานอานขอมูลในสวนตางๆ ทุกสวนในคูมือสำหรับ
เจาของรถที่เกี่ยวของกับระบบสนับสนุนคนขับที่มีอยูในรถกอน

ระบบชวยจอด (Park Assist)
ระบบชวยนำทางขณะจอด เปนการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับคนขับ แตอาจไม
สามารถรับมือกับสถานการณบางอยางได ระบบนี้มีจุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือคน
ขับในระหวางการจอดแนวขนานและการจอดเขาซองเทานั้น คนขับเปนผูรับผิด
ชอบอยางเต็มทีต่อการจอดรถอยางปลอดภัย และทำการเบรกเมื่อจำเปน การ
สแกนอาจไมสามารถตรวจจับวัตถทุี่วางอยูลึกภายในชองจอดรถได คนขับเปน

ผูรับผิดชอบในการประเมินวาชองจอดรถที่ระบบชวยนำทางขณะจอดเสนอให
เหมาะสมสำหรับการจอดหรือไม
กลองชวยจอด เปนการชวยเหลือเพิ่มเติมสำหรับคนขับในระหวางการจอดรถ
ระบบนี้ไมสามารถทดแทนความระมัดระวังและการตัดสินใจของคนขับได กลองมี
จุดบอดที่อาจตรวจไมพบสิ่งกีดขวาง โปรดใชความระมัดระวังเมื่อมีผูคนหรือสัตว
เลี้ยงอยูในบริเวณใกลกับรถ โปรดระลึกไวเสมอวาดานหนาของรถอาจเคลื่อนที่
เขาหาการจราจรที่วิ่งเขามาในระหวางการเลื่อนรถเขาจอด
กอนที่จะใชรถ ขอแนะนำใหทานอานขอมูลในสวนตางๆ ทุกสวนในคูมือสำหรับ
เจาของรถที่เกี่ยวของกับระบบสนับสนุนคนขับที่มีอยูในรถกอน

คำสั่งเสียง
ผูขับตองรับผิดชอบทุกอยางในขณะขับรถเพื่อใหมีความปลอดภัยและปฏิบัติตาม
กฎจราจรอยูเสมอ

สำคัญ

ภาพรวม, ภายใน
จอแสดงผลบนกระจกหนา* ซึ่งเปนตัวฉายขอมูลลงบนกระจกหนาจะติดตั้งอยู
ในแผงคอนโซลหนา เพื่อหลีกเลี่ยงไมไดเกิดความเสียหายขึ้นกับกระจกครอบชุด
แสดงผล หามเก็บสิ่งของใดๆ ไวบนกระจกครอบ และตรวจสอบใหแนใจวาไมมี
สิ่งของใดๆ ตกลงไปที่บริเวณนั้น
เครื่องชารจโทรศัพทแบบไรสาย - อยาใหมีวัตถุใดๆ อยูบนโทรศัพทและแผน
ชารจเพื่อหลีกเลี่ยงไมใหมีความรอนสูงเกิน หลีกเลี่ยงการเก็บการดที่มีคุณสมบัติ
การติดตอสื่อสารระยะใกล (Near Field Communication หรือ NFC) เชน บัตร

บิตสำหรับการชำระเงินแบบไมมีการสัมผัส ไวรวมกับโทรศัพท การดประเภทนี้
อาจเสียหายไดในระหวางการชารจ

จอแสดงผลสวนกลาง
เมื่อทำความสะอาดจอแสดงผลสวนกลาง ใหใชผาไมโครไฟเบอรที่ไมมีทราย
หรือสิ่งอื่นที่คลายคลึงกันติดอยู เมื่อทำความสะอาดจอแสดงผลสวนกลาง ให
ออกแรงกดบนจอแสดงผลเพียงเบาๆ เทานั้น การกดอยางแรงอาจทำใหจอแสดง
ผลไดรับความเสียหายได
หามฉีดน้ำยาหรือสารเคมีที่มีฤทธิก์ัดกรอนลงบนจอแสดงผลสวนกลาง หามใช
น้ำยาทำความสะอาดกระจก, น้ำยาทำความสะอาดอื่นๆ, สเปรยอัดความดัน,
สารละลาย, แอลกอฮอล, แอมโมเนีย หรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีสวนผสมของ
สารกัดกรอน หามใชผาขัด, กระดาษเช็ดมือ หรือกระดาษชำระ เนื่องจากสิ่งเหลา
นี้อาจทำใหจอแสดงผลเปนรอยได

การพับพนักพิงของที่นั่งดานหลัง
จะตองไมมีวัตถุใดๆ วางอยูบนเบาะนั่งดานหลังในขณะที่กำลังพับพนักพิงหลังลง
และเข็มขัดนิรภัยจะตองไมถูกคาดอยู
ที่วางแขน* บนที่นั่งตัวกลางจะตองอยูในตำแหนงรนเขา

สวิตชโยกทางดานขวา
ใบปดน้ำฝนในตำแหนงสำหรับการใหบริการ - กอนที่จะปรับใบปดน้ำฝนไป
ยังตำแหนงการใหบริการ ตองแนใจวาใบปดน้ำฝนไมเย็นจัดจนแข็งตัว ถาไดพับ
แขนปดน้ำฝนที่อยูในตำแหนงสำหรับการบริการขึ้นจากกระจกหนา จะตองพับ
กลับลงมาที่กระจกหนากอนทีจ่ะสั่งงานการปด, การลาง หรือสั่งงานเซ็นเซอรวัด

ปริมาณน้ำฝน รวมถึงกอนที่จะขับขี่ดวย ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหสีฝากระโปรงหนา
ถลอก

จุดตอ
ปลั๊กไฟ - การใชกำลังไฟฟาสูงสุดของปลั๊กไฟ 12 โวลต คือ 120 วัตต (10
แอมแปร) ตอปลั๊ก

หมายเหตุ

ภาพรวม, ภายนอก
ฝากระโปรงหลังแบบสั่งงานดวยการเคลื่อนเทา - ถามีน้ำแข็ง, หิมะ, สิ่ง
สกปรก หรือสิ่งที่คลายคลึงกันเกาะอยูบนกันชนหลังเปนจำนวนมาก
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบอาจลดลง หรืออาจไมสามารถทำงานไดเลย
ดวยเหตุนี้ ใหตรวจสอบใหแนใจวาสะอาดอยูเสมอ
โปรดทราบวาฟงกชันสำหรับการเปดดวยการเคลื่อนเทา* ของฝากระโปรงหลังจะ
สามารถใชงานไดเมื่อใชรวมกับฟงกชันการล็อค/การปลดล็อค* โดยไมใชกุญแจ
เทานั้น
ใหระมัดระวังเกี่ยวกับความเปนไปไดที่ระบบอาจทำงานเมื่ออยูในเครื่องลางรถ
หรืออุปกรณที่คลายกัน ถาระยะหางจากรถของกุญแจรีโมตอยูภายในชวงทำงาน
สนามแมเหล็กไฟฟาและฉากกั้นอาจรบกวนการทำงานของฟงกชันการทำงาน
ตางๆ ของกุญแจรีโมตคอนโทรลได หลีกเลี่ยงการเก็บกุญแจรีโมตคอนโทรลไว
ใกลกับวัตถุที่เปนโลหะหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทมือถือ, แท็บเล็ต
คอมพิวเตอรแล็ปท็อป หรือเครื่องชารจ - ควรมีระยะหางจากอุปกรณเหลานี้อยาง
นอย 10-15 ซม. (4-6 นิ้ว)

ภาพรวม, ภายใน
ในระหวางการสตารตขณะเย็น รอบเดินเบาของเครื่องยนตบางประเภทอาจสูง
กวาปกติอยางเห็นไดชัด อันเปนการทำงานเพื่อใหระบบไอเสียถึงอุณหภูมิการ
ทำงานปกติโดยเร็วเทาที่ทำได ซึ่งจะชวยลดการปลอยมลพิษในไอเสียและปองกัน
สภาพแวดลอม
จอแสดงผลบนกระจกหนา* - เมื่อฟงกชัน City Safety ทำงาน ขอมูลบนจอ
แสดงผลบนกระจกหนาจะถูกแทนที่ดวยภาพกราฟกสำหรับ City Safety ภาพ
กราฟกนี้จะติดสวางขึ้นถึงแมวาจะปดการทำงานของจอแสดงผลบนกระจกหนา
ไวก็ตาม
คนขับอาจมองเห็นขอมูลบนจอแสดงผลบนกระจกหนาไดนอยลง
ในกรณีอยางเชน ถาคนขับสวมแวนตาโพลารอยซ, ถาคนขับไมไดนั่งอยูตรงกลาง
ที่นั่งอยางถูกตอง, ถามีวัตถใุดๆ อยูบนกระจกครอบชุดแสดงผล หรือเมื่อสภาพ
แสงไมดี เปนตน การมองเห็นภาพไดไมชัดอาจทำใหมีอาการปวดศีรษะ และเกิด
ความเครียดขึ้นในระหวางการใชงานจอแสดงผลบนกระจกหนาได

พวงมาลัย
คอมพิวเตอรการเดินทาง - ถาวิธีการขับขี่เปลี่ยนแปลงไป อาจมีการเบี่ยงเบน
บางอยางเกิดขึ้นไดเมื่อทำการคำนวณระยะทางที่เดินทาง

ระบบควบคุมสภาพอากาศของหองโดยสาร
ไมสามารถเรงการทำความรอนหรือการทำความเย็นไดโดยการเลือกอุณหภูมิให
สูงขึ้นหรือต่ำลงกวาอุณหภูมทิี่กำหนดไวจริง
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การปรับสภาพลวงหนา - ประตูรถและกระจกประตูควรปดอยูในระหวางการ
ปรับสภาพลวงหนาของหองโดยสาร

จุดตอ
โมเด็มของรถ - โปรดทราบวาซิมการดที่ใชสำหรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผาน
ทาง P-SIM ไมสามารถใชหมายเลขโทรศัพทเดียวกันกับซิมการดที่ใชสำหรับ
โทรศัพทได มิฉะนั้นจะไมสามารถทำการโทรที่เชื่อมตออยางถูกตองกับโทรศัพท
ได ดังนั้น โปรดใชซิมการดสำหรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ตซึ่งใชหมายเลข
โทรศัพทแยกกันหรือการดขอมูลที่ไมสามารถใชโทรศัพทได เพื่อใหไมสามารถ
รบกวนการทำงานของฟงกชันโทรศัพทได
อินเทอรเน็ต - ขอมูลจะไดรับการสงผาน (การรับ-สงขอมูล) เมื่อใชอินเทอรเน็ต
ซึ่งอาจทำใหมีคาใชจายเกิดขึ้น การเปดใชงานการโรมมิ่งขอมูลและฮอตสปอต
Wi-Fi อาจทำใหมีคาใชจายเพิ่มเติมได โปรดติดตอผูใหบริการเครือขายของทาน
เกี่ยวกับคาใชจายในการรับ-สงขอมูล เมื่อทำการดาวนโหลดโดยใชโทรศัพท โปรด
ตรวจสอบคาใชจายในการรับสงขอมูลอยางรอบคอบ
การดาวนโหลดขอมูลอาจสงผลตอบริการอื่นๆ ที่มีการสงขอมูล เชน วิทยุผาน
อินเทอรเน็ต เปนตน ถาพบวามีผลกระทบกับบริการอื่นๆ อยางมากจนไมสามารถ
ใชบริการนั้นได ทานสามารถหยุดการดาวนโหลดได หรืออาจจะปดหรือหยุดการ
ทำงานของบริการอื่นๆ ก็ไดเชนกัน เมื่อทำการดาวนโหลดโดยใชโทรศัพท โปรด
ตรวจสอบคาใชจายในการรับสงขอมูลอยางรอบคอบ
การอัพเดต - ถาระบบปฏิบัติการของโทรศัพทไดรับการอัพเดต การเชื่อมตอ
Bluetooth อาจหายไป ในกรณีนี้ ใหลบโทรศัพทออกจากรถแลวทำการเชื่อมตอ
ใหมอีกครั้ง

การใชอุปกรณที่เชื่อมตออยู
Apple CarPlay และ Android Auto - วอลโวจะไมรับผิดชอบตอเนื้อหาในแอพ
CarPlay หรือ Android Auto
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