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ตวัควบคมุระบบสภาพอากาศ

ตวัควบคมุไฟหน้า

แผงหน้าปัดแบบรวม

ระบบข้อมลูบนัเทิง

โทรศพัท์*

อินเตอร์เน็ต*

อปุกรณ์เคร่ืองเสียงภายนอก

ปุ่ มท่ีคอนโซลกลาง

การตัง้คา่ในระบบเมนู

ศนูย์บริการ/การจองเวลาเข้ารับบริการ*

ECO*

การเตมิน�า้มนัเชือ้เพลงิ

การดแูลรักษารถ

ท่ีเก็บของ

ชอ่งเสียบ AUX/USB* และปลัก๊ไฟ 12 โวลต์

04 ฟังก์ชันการท�างานในรถของท่าน

05 เคล็ดลับ

การปรับท่ีนัง่

การปรับพวงมาลยั

การพบัท่ีนัง่ด้านหลงั

ระบบชว่ยน�าทางขณะจอด*

ระบบชว่ยรักษาชอ่งทางเดนิรถ*

ฟังก์ชัน่ Start/Stop*

ระบบป้องกนัคนเดนิถนน*

02 ระบบช่วยเหลือคนขับในรถของท่าน

03 สภาพแวดล้อมในการขับข่ีของท่าน

กญุแจรีโมทคอนโทรล

ระบบลอ็คแบบไมใ่ช้กญุแจ*

การสตาร์ตและดบัเคร่ืองยนต์

เบรกจอด

ท่ีปัดน�า้ฝน

01 การสตาร์ตและการขับข่ี

ยินดีต้อนรับสูร่ถวอลโวค่นัใหมข่องทา่น!
โฟลเดอร์นีจ้ะมีตวัเลือกของฟังก์ชัน่ตา่งๆ ท่ีใช้บอ่ยท่ีสดุในรถของทา่น คูมื่อส�าหรับเจ้าของรถและคูมื่ออ่ืนๆ จะมีค�าแนะน�าด้าน
ความปลอดภยัและค�าเตือน, ข้อมลูส�าคญั และข้อความหมายเหตทุัง้หมด

สญัลกัษณ์ตอ่ไปนีห้มายความวา่:

มีการแสดงชิน้สว่นตา่งๆ ในรูปแสดงภาพรวม

ค�าแนะน�าแบบทีละขัน้ตอน

การอา่นคูมื่อส�าหรับเจ้าของรถเป็นสิง่ส�าคญัมาก

ค�าเตือน, ข้อมลูส�าคญั และข้อความหมายเหตท่ีุจ�าเป็นต้องอา่นจะรวมอยูใ่นหน้าสดุท้าย

ออปชัน่ตา่งๆ จะมีเคร่ืองหมายดอกจนั (*) ก�ากบัอยู่

คูมื่อส�าหรับเจ้าของรถมีอยูใ่นรูปแบบของสิง่พิมพ์และแบบดจิิตอลในหน้าจอของรถ, บนเวบ็ และในรูปแบบแอพฯ ส�าหรับ
อปุกรณ์แบบพกพา แอพฯ ส�าหรับอปุกรณ์แบบพกพาจะมีคูมื่อส�าหรับเจ้าของรถทัง้ฉบบั รวมถงึภาพยนตร์เก่ียวกบัค�าแนะน�า
ตา่งๆ และเส้นทางการค้นหาหลายเส้นทางพร้อมข้อความและรูปภาพ แอพฯ ส�าหรับอปุกรณ์แบบพกพาสามารถดาวน์โหลดลง
ในอปุกรณ์แบบพกพาได้จาก App Store หรือ Google play

นอกจากนัน้ โปรดเรียนรู้เพ่ิมเตมิเก่ียวกบัรถของทา่นท่ี www.volvocars.com



กุญแจรีโมทคอนโทรลท�างานอย่างไร

 ปลดลอ็คประตแูละฝากระโปรงหลงั แล้วปิดสญัญาณเตือน 
การท�างานนีส้ามารถตัง้คา่ได้ใน MY CAR

 ลอ็คประตแูละฝากระโปรงหลงั แล้วเปิดสญัญาณเตือน

 ไฟสอ่งสวา่งน�าทางเข้ารถ

 การกดหนึง่ครัง้จะเป็นการปลดลอ็คฝากระโปรงหลงั การกด
สองครัง้จะเป็นการเปิดฝากระโปรงหลงัออกเลก็น้อย

 ข้อมลู*

 ระบบฉกุเฉิน
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กญุแจรีโมทคอนโทรลสามารถบนัทกึการตัง้คา่ตา่งๆ รวมถงึ
กระจกมองข้างและท่ีนัง่คนขบัแบบปรับด้วยไฟฟ้า* ได้ - ดู
คูมื่อส�าหรับเจ้าของรถ

ระบบล็อคแบบไม่ใช้กุญแจ* ท�างานอย่างไร

ทา่นสามารถเก็บกญุแจรีโมทคอนโทรลไว้ในกระเป๋าเสือ้ของทา่น
ตลอดเวลาได้

ลอ็คและเปิดระบบสัญญาณเตอืน

 – แตะท่ีสว่นด้านหลงัของมือจบัประตภูายนอกรถ หรือกดเบาๆ  
ท่ีปุ่ มยางท่ีมีขนาดเลก็กวา่ (เทียบระหวา่งสองปุ่ ม) บน 
ฝากระโปรงหลงั

ปลดลอ็คและหยุดการท�างานสัญญาณเตอืน

 – จบัมือจบัประตแูละเปิดประตตูามปกต ิหรือกดเบาๆ ท่ี 
ปุ่ มยางท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ (เทียบระหวา่งสองปุ่ ม) บน
ฝากระโปรงหลงั
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วธีิการสตาร์ทหรือดบัเคร่ืองยนต์

การสตาร์ทเคร่ืองยนต์
 เสียบกญุแจรีโมทคอนโทรลเข้าไปในสวิตช์กญุแจ (ยกเว้นรถ

ท่ีมีระบบการขบัข่ีแบบไมใ่ช้กญุแจ*)

 เหยียบแป้นคลตัช์หรือแป้นเบรก

 กดปุ่ ม START/STOP ENGINE เป็นเวลาสัน้ๆ

การดบัเคร่ืองยนต์
 กดปุ่ ม START/STOP ENGINE เป็นเวลาสัน้ๆ

 ดงึกญุแจรีโมทคอนโทรลออกจากสวิตช์กญุแจ
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วธีิการใช้เบรกจอดรถ 01

การใช้งาน

 – กดตวัควบคมุ PUSH LOCK/PULL RELEASE – สญัลกัษณ์จะ
เร่ิมกะพริบ เม่ือตดิสวา่งค้างไว้ หมายความวา่ได้ท�าการใส่
เบรกจอดรถแล้ว

การปลด

 เหยียบแป้นเบรก

 ดงึตวัควบคมุ PUSH LOCK/PULL RELEASE

การปลดอัตโนมัติ

 – ขบัรถ (ส�าหรับรถท่ีใช้กระปกุเกียร์อตัโนมตั ิจะต้องคาดเข็มขดั
นิรภยั)

วธีิการส่ังงานที่ปัดน�า้ฝนกระจกหน้า และเซน็เซอร์ 
ตรวจจบัปริมาณน�า้ฝน*

เลื่อนคนัควบคมุลงด้านลา่งเพ่ือเร่ิมการท�างานของท่ีปัดน�า้ฝน
กระจกหน้า และเลื่อนขึน้ด้านบนเพ่ือสัง่การปัดครัง้เดียว

 เปิด/ปิดเซน็เซอร์ตรวจจบัน�า้ฝน

 ควบคมุความไวของเซน็เซอร์หรือการหนว่งเป็นจงัหวะ
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02วธีิการใช้ระบบช่วยน�าทางขณะจอด PAP*

PAP จะตรวจสอบเพ่ือหาชอ่งจอดรถท่ีวา่ง และบงัคบัรถเข้าไปใน
ชอ่งจอดรถนัน้ หน้าท่ีของทา่นก็คือการเลือกเกียร์, ควบคมุ
ความเร็ว และเบรก/หยดุรถ

 สัง่งาน PAP ด้วยการกดปุ่ มหนึง่ครัง้ ห้ามขบัข่ีด้วยความเร็ว
สงูกวา่ 30 กม./ชม.

 ปฏิบตัติามค�าแนะน�าท่ีแสดงขึน้ในแผงหน้าปัดแบบรวม

 เตรียมพร้อมส�าหรับการหยดุรถเม่ือภาพกราฟิกและข้อความ
แจ้งให้ท�าการหยดุรถ

ในการยกใบปัดน�า้ฝนขึน้ ใบปัดน�า้ฝนจะต้องอยูใ่นต�าแหนง่
ส�าหรับการบริการ - ด ูคูมื่อส�าหรับเจ้าของรถ



หน้าที่ของระบบช่วยรักษาช่องทางเดนิรถ LKA* คือ
อะไร

ถ้ารถก�าลงัจะเคลื่อนท่ีผา่นเส้นด้านข้างของชอ่งทางเดนิรถ LKA 
จะควบคมุรถให้เคลื่อนท่ีกลบัเข้าไปในชอ่งทางเดนิรถ โดยการจา่ย
แรงหมนุเลก็น้อยไปยงัพวงมาลยั ถ้ารถเคลื่อนท่ีผา่นเส้นด้านข้าง
ของชอ่งทางเดนิรถ LKA จะเตือนทา่นโดยพวงมาลยัจะสัน่เป็น
จงัหวะ

 – สัง่งาน LKA ด้วยการกดปุ่ มหนึง่ครัง้
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การเข้าใจการท�างานของฟังก์ชัน่นีเ้ป็นสิง่ท่ีส�าคญั 
อยา่งมาก– ดคููมื่อส�าหรับเจ้าของรถ

รถคนันีมี้ระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอตัโนมตั ิและระบบตรวจ
จบันกัป่ันจกัรยานและคนเดนิถนน ซึง่จะท�าการเตือน ท�าการเบรก 
และ/หรือท�าการหยดุรถเม่ือตรวจพบวา่มีความเสี่ยงตอ่การชน
รถยนต์คนัอ่ืน นกัป่ันจกัรยาน และคนเดนิถนน

ฟังก์ชัน่นีเ้ป็นเพียงแคก่ารให้ความชว่ยเหลือเทา่นัน้ และอาจไม่
สามารถท�างานได้ในบางสถานการณ์ เชน่ ระบบจะไมส่ามารถ
มองเหน็คนขบัจกัรยานจากด้านข้าง และไมส่ามารถมองเหน็คน
เดนิถนนท่ีมีความสงูน้อยกวา่ 80 ซม. หรือบคุคลท่ีถกูบงัอยูบ่าง
สว่นได้

ระบบป้องกันคนเดนิถนนท�างานอย่างไร* 02

วธีิการใช้ฟังก์ช่ัน Start/Stop* 02

ชุดเกียร์ธรรมดา

ดบัเคร่ืองยนต์: ปลดคลตัช์ เลื่อนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหนง่เกียร์วา่ง 
และปลอ่ยแป้นคลตัช์

สตาร์ตเคร่ืองยนต์: เหยียบแป้นคลตัช์

ชุดเกียร์อัตโนมัติ

ดบัเคร่ืองยนต์: หยดุรถโดยการเหยียบแป้นเบรก และเหยียบแป้น
เบรกค้างไว้

สตาร์ทเคร่ืองยนต์: ปลอ่ยเบรกเท้า

ปุ่ มท่ีมีไฟสวา่งแสดงวา่เปิดใช้การท�างานดงักลา่วอยู่



วธีิการปรับพวงมาลัย

 ปลดตวัลอ็ก

 ปรับพวงมาลยัไปด้านหน้า/ด้านหลงั และขึน้/ลง

 สัง่งานตวัลอ็ค
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วธีิการปรับที่น่ัง

 ยก/ลดระดบัสว่นด้านหน้าของเบาะรองนัง่

 ยก/ลดระดบัท่ีนัง่

 เลื่อนท่ีนัง่ไปข้างหน้า/ไปข้างหลงั

 เอียงพนกัพิงหลงั

 การปรับสว่นรองรับบริเวณบัน้เอว*

 การบนัทกึการตัง้คา่ส�าหรับท่ีนัง่แบบปรับด้วยระบบไฟฟ้า*

 ปุ่ มหนว่ยความจ�าส�าหรับท่ีนัง่แบบปรับด้วยระบบไฟฟ้า*

บนัทกึการตัง้ค่า:

กดปุ่ มส�าหรับการบนัทกึการตัง้คา่ค้างไว้พร้อมกบักดปุ่ มหนว่ย
ความจ�าปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ในเวลาเดียวกนั กดปุ่ มค้างไว้จนกวา่จะ
ได้ยินเสียงสญัญาณ และมีข้อความแสดงขึน้ในแผงหน้าปัดแบบ
รวม การด�าเนินการนีเ้ป็นการบนัทกึต�าแหนง่ของท่ีนัง่ รวมถงึ
ต�าแหนง่ของกระจกมองข้างด้วย ต�าแหนง่ของสว่นรองรับบริเวณ
บัน้เอวจะไมถ่กูบนัทกึไว้
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นอกจากนัน้ ยงัสามารถบนัทกึต�าแหนง่ของกระจกมองข้าง และ
การตัง้คา่หนว่ยความจ�า (ยกเว้นส�าหรับสว่นรองรับบริเวณ
บัน้เอว) ส�าหรับท่ีนัง่แบบปรับด้วยระบบไฟฟ้าไว้ในกญุแจ
รีโมทคอนโทรล* ได้อีกด้วย – ดคููมื่อส�าหรับเจ้าของรถ



03วธีิการพบัพนักพงิหลังของที่น่ังด้านหลัง

การลดระดบัพนกัพิงศีรษะลง  โปรดดท่ีู คูมื่อส�าหรับ 
เจ้าของรถ

พนกัพิงหลงัแบบสองสว่นสามารถพบัไปด้านหน้าได้ โดยจะพบัทัง้
สองสว่นหรือพบัสว่นใดสว่นหนึง่แยกกนัก็ได้

 ดงึมือจบัท่ีต้องการ โดยท่ีจะตดิตัง้อยูด้่านในชอ่งเปิดประตู

 พบัพนกัพิงหลงัไปด้านหน้า ถ้าต้องการพบัพนกัพิงหลงัสว่นท่ี
กว้างกวา่ลง ให้ลดระดบัพนกัพิงศีรษะของท่ีนัง่ตรงกลางลง
จนสดุ

วธีิการไล่ฝ้าบนกระจกหน้า 04

วธีิการควบคุมอุณหภมูิ 04

 หมนุเพ่ือปรับอณุหภมิูทางด้านซ้ายและด้านขวาของห้อง
โดยสาร หน้าจอจะแสดงอณุหภมิูท่ีเลือกไว้

 กด AUTO ส�าหรับการควบคมุอตัโนมตัขิองทิศทางลมและ
ฟังก์ชัน่การท�างานอ่ืนๆ หน้าจอจะแสดง AUTO CLIMATE

 กดเพ่ือสัง่งานการท�าความร้อนกระจกหน้าด้วยไฟฟ้า* - 
สญัลกัษณ์ (1) ในหน้าจอจะตดิสวา่งขึน้

 การกดอีกครัง้จะเป็นการสัง่งานการไหลของอากาศคา่สงูสดุ
ไปยงักระจกหน้าและกระจกประต ู- สญัลกัษณ์ (1) และ (2) 
จะตดิสวา่งขึน้

 การกดอีกครัง้จะเป็นการปิดการท�างานของฟังก์ชัน่ทัง้สอง - 
ไมมี่สญัลกัษณ์ใดๆ ตดิสวา่งขึน้

ไมมี่การท�าความร้อนแบบไฟฟ้า: กดเพ่ือสัง่งาน/ยกเลกิการจา่ย
อากาศ



โหมดอัตโนมัตขิองระบบควบคุมไฟหน้าท�างานอย่างไร

โหมด AUTO จะมีออปชัน่ตอ่ไปนี ้

• ไฟส�าหรับการขบัข่ีจะสลบัการท�างานระหวา่งไฟขณะขบัข่ีใน
เวลากลางวนักบัไฟต�่าโดยอตัโนมตัิ

• สามารถสัง่งานไฟสงูได้เม่ือเปิดไฟต�่าไว้

• ไฟสงูแบบแอค็ทีฟ (AHB)* ซึง่จะปรับหร่ีไฟและเปิดใช้งานไฟสงู
โดยอตัโนมตั ิหรือสามารถท�าการปรับรูปแบบล�าแสงของไฟสงู
ตามสภาพการจราจรได้

• เปิดใช้งานการตรวจจบัอโุมงค์* ไว้

04

คอมพวิเตอร์ค�านวณการเดนิทางท�างานอย่างไร

 OK จะเปิดเมนขูองคอมพิวเตอร์การเดนิทาง, สัง่งานตวัเลือก
ท่ีเลือกไว้ และปิดข้อความ

 ปุ่ มหมนุจะเลื่อนระหวา่งตวัเลือกตา่งๆ ของคอมพิวเตอร์การ
เดนิทาง

 RESET รีเซต็ข้อมลูในขัน้ตอนของคอมพิวเตอร์การเดนิทางท่ี
เลือกไว้ และย้อนกลบัภายในโครงสร้างเมนู

วธีิการรีเซต็มาตรวัดระยะทาง

04

04

 หมนุปุ่ มหมนุท่ีคนัสวิตช์ด้านซ้ายเพ่ือแสดงมาตรวดัระยะทาง 
T1 หรือ T2

 กดปุ่ ม RESET ค้างไว้ เพ่ือรีเซต็มาตรวดัระยะทางท่ีแสดงขึน้



วธีิการไปยังส่วนต่างๆ ในระบบข้อมูลบนัเทงิ

 กด RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL* หรือ  * เพ่ือ
เลือกแหลง่ข้อมลูหลกั มมุมองปกตสิ�าหรับแหลง่ข้อมลูท่ีใช้
งานลา่สดุจะแสดงขึน้ในต�าแหนง่นี ้

 กด OK/MENU หรือปุ่ มหมนุ* ท่ีพวงมาลยั เพ่ือเข้าใช้งานเมนู
หลกัของแหลง่ข้อมลูท่ีเลือก

 หมนุ TUNE หรือปุ่ มหมนุเพ่ือไปยงัสว่นตา่งๆ ในเมนู

 กด OK/MENU หรือปุ่ มหมนุท่ีพวงมาลยัเพ่ือท�าการเลือกใน
เมนู

กด EXIT เป็นเวลาสัน้ๆ เพ่ือย้อนกลบัภายในระบบเมน,ู 
ยกเลกิการท�างาน หรือลบอกัขระท่ีป้อน

กด EXIT ค้างไว้เพ่ือกลบัไปยงัมมุมองปกติ หรือเพ่ือเปลี่ยน
จากมมุมองปกตไิปยงัมมุมองแหลง่ข้อมลูหลกั

เคล็ดลับ:

ในการเปลี่ยนจากมมุมองปกตไิปยงัเมนทูางลดั ให้กดปุ่ มแหลง่
ข้อมลูหลกัหนึง่ครัง้ กดซ�า้อีกครัง้เพ่ือเปลี่ยนกลบัไปยงัมมุมองปกติ

04

วธีิการเปิดและปิดระบบข้อมูลบนัเทงิ

 การกดเป็นเวลาสัน้ๆ หนึง่ครัง้จะเป็นการเปิดใช้งานระบบ

 การกดค้างไว้ (จนกระทัง่หน้าจอปิดท�างาน) จะเป็นการปิด
ใช้งาน

เม่ือต้องการปิดเสียง: กดเป็นเวลาสัน้ๆ การกดซ�า้ครัง้ถดัไปจะ
เป็นการเปิดเสียงอีกครัง้

04

โปรดพงึระลกึไว้เสมอวา่ ระบบ Sensus ทัง้ระบบ (รวมถงึระบบ
น�าทาง* และฟังก์ชัน่โทรศพัท์*) จะเปิด/ปิดพร้อมกนั

ส�าหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการใช้งานระบบ - ดคููมื่อ
ส�าหรับเจ้าของรถ



04

 ในมมุมองปกติส�าหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ ให้กด  
OK/MENU

 เลือก Set the car in visible mode (ตัง้คา่รถให้อยูใ่นโหมด
มองเหน็ได้) แล้วยืนยนัด้วย OK/MENU

 สัง่งาน Bluetooth ® ในโทรศพัท์มือถือ ค้นหาและเช่ือมตอ่รถ
เข้ากบัโทรศพัท์

 ปฏิบตัติามค�าแนะน�าในโทรศพัท์และหน้าจอ

โทรศพัท์ถกูเช่ือมตอ่แล้ว และสามารถควบคมุการท�างานได้
จากรถ

วธีิการเช่ือมต่อโทรศัพท์* Bluetooth® 

วธีิการเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ต* 04

Volvo ID* ให้บริการใดแก่ฉันบ้าง 04

ส�าหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบั Volvo ID - ดคููมื่อส�าหรับ
เจ้าของรถ

Volvo ID คือ ID สว่นตวัของทา่นท่ีลงทะเบียนไว้กบัรถ ซึง่ท�าให้
ทา่นสามารถเข้าใช้งานบริการตา่งๆ เชน่ เวบ็ My Volvo และท�าให้
สามารถสง่ท่ีอยูจ่ากบริการแผนท่ีบนอินเตอร์เน็ตไปยงัรถยนต์
โดยตรงได้

ลงทะเบียนหรือจดัการ Volvo ID ของทา่นดงัตอ่ไปนี:้
 กดปุ่ มเช่ือมตอ่ 

 เลือก Apps > Settings และปฏิบตัิตามค�าแนะน�าบน
หน้าจอ

ถ้าการลงทะเบียนโทรศัพท์ไม่เป็นผลส�าเร็จ - ดูคู่มือส�าหรับ
เจ้าของรถ

ส�าหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการเช่ือมตอ่ - ดคููมื่อส�าหรับ
เจ้าของรถ

 เช่ือมตอ่โทรศพัท์มือถือเข้ากบัรถ (ด ู"วิธีการเช่ือมตอ่โทรศพัท์ 
Bluetooth®") แล้วสัง่งานการใช้การเช่ือมตอ่ข้อมลูร่วมกนัใน
โทรศพัท์

 ในมมุมองปกตสิ�าหรับแหลง่ข้อมลู MY CAR ให้กด 

OK/MENU, เลือก Settings (การตัง้คา่) > Internet settings 
(การตัง้คา่อินเตอร์เน็ต) > Connect via (เช่ือมตอ่ผา่น) เลือก
ตวัเลือกใดตวัเลือกหนึง่ระหวา่ง Car modem (โมเดม็ของ
รถ), Wi-Fi หรือ Bluetooth

จากนีไ้ป รถจะเช่ือมตอ่เข้ากบัการเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตท่ี
เลือกไว้โดยอตัโนมตัิ



04เม่ือรถเช่ือมต่อกับอนิเตอร์เน็ต* แล้ว จะสามารถใช้
แอพฯ ได้อย่างไร

เม่ือรถเช่ือมตอ่กบัอินเตอร์เน็ต ทา่นสามารถใช้งานแอพฯ ส�าหรับ
บริการเพลง, วิทยผุา่นเวบ็, บริการน�าทาง และบราวเซอร์เวบ็แบบ
พืน้ฐานได้

 กดปุ่ มเช่ือมตอ่ 

 เลือก Apps และกด OK/MENU เพ่ือแสดงโปรแกรมประยกุต์
ท่ีมีอยู่

 เลือกแอพฯ และยืนยนัด้วย OK/MENU

แอพบางแอพจ�าเป็นต้องลอ็กอินเข้าสูร่ะบบโดยใช้บญัชีผู้ใช้จาก 
ผู้ให้บริการแอพแยกตา่งหาก ใช้บญัชีผู้ใช้ท่ีมีอยูห่รือลงทะเบียนอีก
ครัง้ ปฏิบตัติามค�าแนะน�าบนหน้าจอ

วธีิการโทรออก* 04

 ในมมุมองปกติส�าหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ ให้ป้อนหมายเลข
ท่ีต้องการ หรือหมนุปุ่ มหมนุท่ีพวงมาลยัลงด้านลา่งเพ่ือเข้าไป
ท่ีสมดุโทรศพัท์ หรือหมนุปุ่ มหมนุขึน้ด้านบนเพ่ือเข้าไปท่ี
บนัทกึประวตักิารโทร

 กดปุ่ มหมนุเพ่ือโทรออก

ยกเลกิการโทรโดยการกด EXIT

วธีิการรับสาย*

 – กดปุ่ มหมนุเพ่ือรับสายเรียกเข้า

ปฏิเสธสาย/ยกเลกิการโทรโดยการกด EXIT

04

ส�าหรับวิธีการโทรออกโดยใช้โทรศพัท์วิธีอ่ืนๆ – ดคููมื่อ
ส�าหรับเจ้าของรถ

ส�าหรับวิธีการรับสายโทรศพัท์วิธีอ่ืนๆ – ดคููมื่อส�าหรับ
เจ้าของรถ



วธีิการเช่ือมต่ออุปกรณ์เคร่ืองเสียงภายนอก 04

 เช่ือมตอ่อปุกรณ์ภายนอกเข้ากบัชอ่งอินพตุ AUX หรือ
ชอ่งเสียบ USB* ในชอ่งเก็บของท่ีคอนโซลกลาง

 ในมมุมองปกตสิ�าหรับแหลง่ข้อมลูสื่อ  ให้กด MEDIA ใน
คอนโซลกลาง

 หมนุ TUNE ไปท่ีแหลง่ข้อมลูเสียงท่ีต้องการ แล้วกด OK/
MENU

วธีิการตัง้จุดหมายปลายทางของ GPS*

 กด NAV เพ่ือเร่ิมใช้งานระบบน�าทาง ซึง่จะแสดงแผนท่ีขึน้

 กด NAV ซ�า้อีกครัง้แล้วเลือก Enter address  (ป้อนท่ีอยู)่ 
โดยใช้ OK/MENU

 ป้อนเกณฑ์การค้นหาโดยใช้ปุ่ มหมนุ หรือแผงแป้นตวัเลขท่ี
คอนโซลกลาง

 จากนัน้เลือก Set single destination (ตัง้จดุหมายปลายทาง
จดุเดียว) หรือ Add as waypoint (เพ่ิมเป็นจดุผา่น) แล้วกด  
OK/MENU

ส�าหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิและความแตกตา่งของแตล่ะตลาดในสว่นท่ี
เก่ียวข้องกบัระบบน�าทาง* - ดเูอกสารเพ่ิมเตมิแยกตา่งหาก

04

การตัง้ค่าใดบ้างที่สามารถท�าได้ในระบบเมนู

MY CAR จะมีฟังก์ชัน่การท�างานตา่งๆ ของรถ เชน่ การตัง้นาฬิกา 
กระจกมองข้าง และตวัลอ็ค

ส�าหรับปุ่ มท่ีใช้ส�าหรับการท�างานเหลา่นี ้โปรดดใูนหวัข้อ "วิธีการ
ไปยงัสว่นตา่งๆ ในระบบข้อมลูบนัเทิง" ก่อนหน้านี ้

04

ส�าหรับการเช่ือมตอ่อปุกรณ์ภายนอกอ่ืนๆ - ดคููมื่อส�าหรับ
เจ้าของรถ



04วธีิการตัง้นาฬิกา

 ในมมุมองปกตสิ�าหรับแหลง่ข้อมลู MY CAR ให้กด 
OK/MENU

 เลือก Settings (การตัง้คา่) > System settings (การตัง้คา่
ระบบ) > Time settings (การตัง้เวลา) 

 หมนุ TUNE ไปท่ี Automatic time (เวลาโดยอตัโนมตั)ิ และ
กด OK/MENU เพ่ือสัง่งานการตัง้คา่เวลาโดยอตัโนมตัิ

ต้องแนใ่จวา่ ทา่นได้เลือกต�าแหนง่ปัจจบุนัแล้ว เพ่ือให้สามารถตัง้
เวลาในรถได้อยา่งถกูต้อง

04วธีิการโทรไปยังศูนย์บริการหรือจองเวลาเข้ารับ
บริการ*

 – ในมมุมองปกติส�าหรับแหลง่ข้อมลู MY CAR ให้กด OK/MENU 

แล้วเลือก Service and repair (การบริการและการซอ่ม)

ภายใน Service and repair (การบริการและการซอ่ม) จะเป็น
ข้อมลูเก่ียวกบัศนูย์บริการท่ีทา่นเลือก ซึง่ทา่นได้ลงทะเบียนไว้ใน
เวบ็พอร์ทลั My Volvo ใน My workshop (ศนูย์บริการของฉนั) จะ
มีตวัเลือกส�าหรับการโทรและสง่ค�าขอจองเวลาเข้ารับบริการไปยงั
ศนูย์บริการ (มีอยูใ่นเวบ็ My Volvo ด้วยเชน่กนั) นอกจากนี ้ยงัมี
ตวัเลือกส�าหรับการอพัเดตข้อมลูของศนูย์บริการ และการตัง้ศนูย์
บริการให้เป็นจดุหมายปลายทางอีกด้วย

มีในบางตลาดเทา่นัน้

04ECO* มีหน้าที่ท�าอะไร

เม่ือกด ECO จะเป็นการสัง่งานโปรแกรมการขบัข่ีแบบประหยดั
น�า้มนัเชือ้เพลงิ โดยจะมีการด�าเนินการตา่งๆ รวมถงึการ
เปลี่ยนแปลงตอ่ไปนีด้้วย:

• Start/Stop – สามารถดบัเคร่ืองยนต์โดยอตัโนมตัก่ิอนท่ีรถจะ
หยดุสนิทได้

• Eco Coast – ไมมี่การเบรกโดยเคร่ืองยนต์ และรถจะว่ิงด้วย
ความเฉ่ือย

• การยกเลกิการท�างานหรือการลดระดบัการท�างานของ 
ฟังก์ชัน่การควบคมุสภาพอากาศบางอยา่ง



วธีิการเตมิน�า้มันเชือ้เพลิง 05

 – กดปุ่ มท่ีแผงควบคมุไฟสอ่งสวา่งเพ่ือเปิดฝาปิดท่ีเติมน�า้มนั 
เชือ้เพลงิ - ฝาปิดจะเปิดออกเม่ือปลอ่ยปุ่ ม

ลกูศรท่ีสญัลกัษณ์ในแผงหน้าปัดแบบรวมจะแสดงถงึฝาถงัน�า้มนั
เชือ้เพลงิวา่อยูท่ี่ด้านใดของรถยนต์

วธีิการล้างรถอย่างถูกต้อง

การล้างด้วยมือเสี่ยงตอ่การท�าให้สีรถเสียหายน้อยกวา่เคร่ืองล้าง
รถอตัโนมตั ินอกจากนี ้งานสียงัมีความไวมากกวา่เดมิเม่ือยงัใหม่
อยู ่ด้วยเหตนีุ ้จงึแนะน�าให้ทา่นล้างรถด้วยมือในระหวา่งเดือน
แรกๆ

ใช้น�า้สะอาดและฟองน�า้ โปรดจ�าไว้วา่ สิง่สกปรกและก้อนกรวด
สามารถท�าให้เกิดรอยขีดขว่นบนสีรถ

05

วธีิการท�าความสะอาดวัสดุหุ้มที่เป็นหนัง* 05

วสัดหุุ้มท่ีเป็นหนงัจ�าเป็นต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษเพ่ือให้คง
ความสวยงามเหมือนใหมอ่ยูเ่สมอ ด้วยเหตนีุ ้วสัดหุุ้มท่ีเป็นหนงั
ควรได้รับการเคลือบด้วยชดุ Volvo Leather Care ปีละ 1-4 ครัง้ 
ชดุ Volvo Leather Care มีให้บริการท่ีตวัแทนจ�าหนา่ยวอลโว่



มีที่เกบ็ของอยู่ที่ต�าแหน่งใดบ้าง

บางสว่นของท่ีเก็บของภายในรถจะแสดงไว้ในท่ีนี ้

คูมื่อส�าหรับเจ้าของรถจะแสดงต�าแหนง่ของท่ีเก็บของ 
เพ่ิมเตมิ

05

ช่องเสียบ AUX/USB* และปล๊ักไฟ 12 โวลต์อยู่ที่ใด 05

เพ่ือให้สามารถใช้งานปลัก๊ไฟ 12 โวลต์ในห้องโดยสารได้ กญุแจ
รีโมทคอนโทรลจะต้องอยูใ่นต�าแหนง่ I   
ปลัก๊ไฟ 12 โวลต์* ในห้องเก็บสมัภาระจะพร้อมท�างานอยูต่ลอดเวลา



เรียนรู้เพ่ิมเตมิเก่ียวกบัรถของทา่นท่ี www.volvocars.com
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ระบบล็อคแบบไม่ใช้กุญแจ* ท�างานอย่างไร
การสวมถงุมืออาจท�าให้ฟังก์ชัน่การท�างานโดยไมใ่ช้กญุแจท่ีมือจบัประตไูมส่ามารถท�างานได้ สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าและแผงกัน้
อาจรบกวนการท�างานของฟังก์ชัน่การท�างานแบบไมใ่ช้กญุแจได้ ห้ามวาง/เก็บกญุแจรีโมทคอนโทรลไว้ใกล้กบัโทรศพัท์มือถือหรือ
วตัถท่ีุเป็นโลหะ

วธีิการสตาร์ทหรือดบัเคร่ืองยนต์
หลงัการสตาร์ตเยน็ ความเร็วเดนิเบาจะสงูไมว่า่อณุหภมิูภายนอกจะเป็นเทา่ใด น่ีเป็นสว่นหนึง่ของระบบลดมลพิษในไอเสียท่ีมี
ประสทิธิภาพของวอลโว ่ในระหวา่งการสตาร์ตขณะเคร่ืองเยน็ เคร่ืองยนต์ดีเซลบางรุ่นจะมีการหนว่งเวลาการสตาร์ตเน่ืองจาก
การอุน่เคร่ืองยนต์

วธีิการใช้ระบบช่วยน�าทางขณะจอด PAP*
PAP อาจไมส่ามารถท�างานได้ในบางสถานการณ์ ระบบนีไ้ด้รับการออกแบบให้เป็นระบบชว่ยเทา่นัน้ คนขบัจะเป็นผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับ
ผิดชอบในการขบัข่ีรถยนต์อยา่งปลอดภยัเสมอ รวมถงึการสงัเกตสภาวะแวดล้อม และผู้ใช้รถใช้ถนนรายอ่ืนๆ ท่ีเคลื่อนท่ีเข้ามาหา 
หรือเคลื่อนท่ีผา่นในขณะท�าการจอด

หน้าที่ของระบบช่วยรักษาช่องทางเดนิรถ LKA* คืออะไร
LKA เป็นเคร่ืองมือชว่ยส�าหรับคนขบั และอาจไมส่ามารถท�างานได้ในสถานการณ์ขบัข่ีบางสถานการณ์ รวมถงึการจราจร, สภาพ
อากาศ และสภาพถนนบางอยา่ง คนขบัมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการขบัข่ีอยา่งปลอดภยั ตลอดจนปฏิบตัติามกฎหมายและกฎจราจร
ท่ีบงัคบัใช้อยูเ่สมอ

ระบบป้องกันคนเดนิถนนท�างานอย่างไร*
ฟังก์ชัน่นีอ้าจไมส่ามารถตรวจจบัคนเดนิถนนได้ในบางสถานการณ์ และจะมองไมเ่หน็วตัถบุางอยา่ง เชน่ คนเดินถนนท่ีอยูใ่นท่ี
มืด, ผู้คนท่ีสวมเสือ้ผ้าซึง่ปิดบงัโครงร่างของร่างกาย หรือคนเดนิถนนท่ีมีความสงูต�่ากวา่ 80 ซม. เป็นต้น ฟังก์ชัน่นีอ้าจไมส่ามารถ
ตรวจจบันกัป่ันจกัรยานในทกุสถานการณ์ได้ และจะมองไมเ่หน็นกัป่ันจกัรยาน เชน่ นกัป่ันจกัรยานท่ีถกูบงับางสว่น นกัป่ัน
จกัรยานท่ีสวมเสือ้ผ้าปิดซอ่นร่างกายจนมิด หรือนกัป่ันจกัรยานท่ีอยูด้่านข้างของรถยนต์ ความรับผิดชอบในการขบัรถในลกัษณะ
ท่ีถกูต้องและการรักษาระยะหา่งท่ีปลอดภยัตามความเร็วรถถือเป็นหน้าท่ีของคนขบัเสมอ

วธีิการปรับที่น่ัง
ปรับต�าแหนง่ของท่ีนัง่คนขบัอยา่งถกูต้องก่อนออกรถ ห้ามปรับในขณะท่ีก�าลงัขบัข่ีอยู ่ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ท่ีนัง่ลอ็คเข้า
ต�าแหนง่แล้ว เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการบาดเจ็บขึน้ในกรณีท่ีเบรกอยา่งกระทนัหนัหรือเม่ือเกิดอบุตัเิหตขุึน้

วธีิการปรับพวงมาลัย
ปรับพวงมาลยั (หลงัจากท่ีปรับท่ีนัง่แล้ว) ก่อนออกรถ - ห้ามปรับในขณะท่ีก�าลงัขบัข่ีอยู่

วธีิการพบัพนักพงิหลังของที่น่ังด้านหลัง
หลงัจากยกพนกัพิงขึน้แล้ว ให้ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ได้ลอ็คพนกัพิงเข้าต�าแหนง่อยา่งถกูต้องแล้ว เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดการบาด
เจ็บในกรณีท่ีมีการเบรกกระทนัหนัหรือเม่ือเกิดอบุตัเิหตขุึน้ เม่ือก�าลงัพบัพนกัพิงลง ห้ามไมใ่ห้มีสิง่ของใดๆ อยูบ่นท่ีนัง่ด้านหลงั 
ต้องไมเ่สียบลอ็คสายเข็มขดันิรภยัของท่ีนัง่ด้านหลงั เน่ืองจากอาจท�าให้วสัดหุุ้มเบาะของท่ีนัง่ด้านหลงัได้รับความเสียหายได้ เม่ือ
พบัพนกัพิงหลงัลง จะต้องเลื่อนพนกัพิงศีรษะไปข้างหน้าเลก็น้อยเพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ไปเก่ียวเข้ากบัเบาะของท่ีนัง่

วธีิการเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ต*
การใช้อินเตอร์เน็ตเก่ียวข้องกบัการสง่ผา่นข้อมลู (การรับ/สง่ข้อมลู) ซึง่สง่ผลให้มีการคดิคา่ใช้จา่ยโดยผู้ให้บริการระบบเครือขา่ย
ของทา่น โปรดตดิตอ่ผู้ให้บริการระบบเครือขา่ยของทา่นเก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยในการรับ/สง่ข้อมลูนี ้ในการเช่ือมตอ่ผา่นโมเดม็ของรถ 
ให้ใสซ่มิการ์ดสว่นตวัของทา่นลงในชอ่งเสียบท่ีอยูใ่นลิน้ชกัเก็บของ แล้วเลือกตวัเลือกการเช่ือมตอ่ผา่น Car modem (โมเดม็ของ
รถ) ใน MY CAR ในการเช่ือมตอ่กบัอินเตอร์เน็ต ให้ป้อนรหสั PIN ของซมิการ์ด เพ่ือหลีกเลี่ยงการป้อนรหสั PIN ทกุครัง้ท่ีสตาร์ต
รถ ทา่นสามารถปิดใช้งานตวัลอ็ครหสั PIN ส�าหรับตวัเลือก Car modem (โมเดม็ของรถ) ได้โดยการยกเลกิการเลือก Lock SIM 
card (ลอ็คซมิการ์ด)

วธีิการท�าความสะอาดวัสดุหุ้มที่เป็นหนัง*
เสือ้ผ้าสีบางชนิด (เชน่ ยีนส์และผ้าหนงักลบั) อาจท�าให้สีของวสัดหุุ้มเปลี่ยนไปได้ ห้ามใช้น�า้ยาท�าความสะอาดเข้มข้น เน่ืองจาก
อาจท�าให้วสัดหุุ้มเสียหายได้

ช่องเสียบ AUX/USB* และปล๊ักไฟ 12 โวลต์อยู่ที่ต�าแหน่งใด
ปลัก๊แตล่ะตวัสามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้สงูสดุ 10 แอมแปร์ (120 วตัต์)


