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Välkommen!

ใน Quick Guide ออปชัน่พิเศษจะมีเคร่ืองหมายดอกจนั (*) ก�ากบัอยู่

จอแสดงผล 

ส่วนกลางของรถ
คูมื่อส�าหรับเจ้าของรถจะมีให้บนจอแสดงผลสว่นกลางของรถ โดยสามารถ

เข้าใช้งานได้โดยผา่นทางมมุมองระดบับนสดุ

แอพสำาหรับ

อุปกรณ์แบบพกพา
คูมื่อส�าหรับเจ้าของรถมีให้บริการในรูปแบบของแอพ (Volvo Manual) 

ส�าหรับโทรศพัท์แบบสมาร์ทโฟนและแทบ็เลต็ แอพนีย้งัมีวิดีโอสอนการใช้งาน

ส�าหรับฟังก์ชัน่ท่ีเลือกไว้บางฟังก์ชัน่อีกด้วย

หน้าการสนับสนุน

ของวอลโว่
บนหน้าการสนบัสนนุของวอลโว ่(support.volvocars.com) จะมีคูมื่อและ

ภาพยนตร์ค�าแนะน�า รวมไปถงึข้อมลูเพ่ิมเตมิและความชว่ยเหลือส�าหรับรถ

วอลโวแ่ละการเป็นเจ้าของรถวอลโวข่องทา่นอีกด้วย

ข้อมูลแบบพิมพ์ ภายในลิน้ชกัเก็บของหน้ารถจะมีเอกสารเสริมของคูมื่อส�าหรับเจ้าของรถ ซึง่มี

ข้อมลูเก่ียวกบัฟิวส์และข้อมลูจ�าเพาะตา่งๆ รวมไปถงึการสรุปข้อมลูท่ีส�าคญั

และมีประโยชน์ตา่งๆ ด้วย ทา่นสามารถสัง่ซือ้คูมื่อส�าหรับเจ้าของรถฉบบั

พิมพ์และเอกสารเสริมท่ีเก่ียวข้องได้

Quick Guide ฉบบันีจ้ะอธิบายฟังก์ชัน่การท�างานสว่นหนึง่ในรถวอลโวข่องทา่น ข้อมลูส�าหรับเจ้าของรถอยา่งละเอียดจะมีอยูภ่ายในรถ, ในแอพ และบนเวบ็



01. เร่ิมต้นใช้งาน

ท่ีน่ีมีข้อมลูท่ีจะชว่ยทา่นในการเรียนรู้เก่ียวกบัฟังก์ชัน่การท�างานพืน้ฐานบางอยา่งในรถวอลโวข่องทา่น ทา่นสามารถอา่นข้อมลูเก่ียวกบักญุแจรีโมต

คอนโทรล, จอแสดงผลทัง้สามจอของรถ รวมถงึวิธีการสตาร์ทและการดบัเคร่ืองยนต์ นอกจากนี ้ยงัมีข้อมลูเก่ียวกบัการควบคมุและการปรับท่ีนัง่และ 

ระบบควบคมุสภาพอากาศอีกด้วย

02. การขบัข่ีและการสนบัสนนุคนขบั

สว่นนีจ้ะมีข้อมลูเก่ียวกบัโหมดการขบัข่ี, ฟังก์ชัน่ Start/Stop และฟังก์ชัน่การสนบัสนนุคนขบัตา่งๆ ในรถ เชน่ ระบบควบคมุความเร็วคงท่ี, Park Assist 

Pilot (PAP)*, ระบบข้อมลูจดุบอด (BLIS)* และ City Safety เป็นต้น

03. แผงหน้าปัดและตวัควบคมุ

สว่นนีจ้ะมีข้อมลูเก่ียวกบัวิธีการควบคมุไฟสอ่งสวา่งและท่ีปัดน�า้ฝน รวมถงึวิธีใช้คอมพิวเตอร์การเดนิทางและการควบคมุด้วยเสียง

04. การเช่ือมตอ่, ความบนัเทิง และการสนบัสนนุ

จากรถวอลโวข่องทา่น ทา่นสามารถเช่ือมตอ่กบัโลกภายนอกและได้รับการเข้าถงึข้อมลู ความบนัเทิงและการสนบัสนนุ สว่นนีป้ระกอบด้วยข้อมลูเก่ียวกบั 

วิธีเช่ือมตอ่โทรศพัท์กบัรถวอลโวข่องทา่น การเช่ือมตอ่กบัอินเทอร์เน็ตและการใช้งานแอพตา่งๆ

05. ข้อความพิเศษ

ค�าเตือน, ข้อมลูส�าคญั และหมายเหตตุา่งๆ ท่ีจ�าเป็นต้องอา่น



กดหนึง่ครัง้จะเป็นการลอ็คประตแูละประตทู้าย แล้วเปิดระบบสญัญาณ

เตือน1 กดค้างไว้จะเป็นการปิดหลงัคาพาโนรามา* และกระจกประตทูัง้หมด

พร้อมกนั

กดหนึง่ครัง้จะเป็นการปลดลอ็คประตแูละประตทู้าย แล้วปิดระบบสญัญาณ

เตือน กดค้างไว้จะเป็นการเปิดกระจกประตทูัง้หมดพร้อมกนั

กดหนึง่ครัง้จะเป็นการปลดลอ็คและปิดระบบสญัญาณเตือนส�าหรับประตู

ท้ายเทา่นัน้ กดค้างไว้จะเป็นการเปิดหรือปิดประตทู้ายแบบท�างานด้วย

ระบบไฟฟ้า*

ปุ่ มของกญุแจรีโมตคอนโทรล

1 ออปชัน่พิเศษในบางตลาด

ฟังก์ชัน่ฉกุเฉินใช้ในกรณีฉกุเฉินเพ่ือดงึความสนใจ การกดค้างไว้เป็นเวลา

อยา่งน้อย 3 วินาที หนึง่ครัง้ หรือกดสองครัง้ภายใน 3 วินาที เป็นการสัง่งาน

ไฟเลีย้วและแตร ฟังก์ชัน่นีจ้ะหยดุท�างานโดยอตัโนมตัหิลงัจากเวลาผา่นไป

ประมาณ 3 นาที หรือโดยการกดปุ่ มเดมิซ�า้อีกครัง้หลงัจากท่ีฟังก์ชัน่ท�างาน

ไปแล้วเป็นเวลาอยา่งน้อย 5 วินาที
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การใช้การลอ็ค/ปลดลอ็คแบบไมใ่ช้กญุแจ*

เพียงแคท่า่นมีกญุแจรีโมตคอนโทรลอยูใ่นกระเป๋าของทา่นเทา่นัน้ ทา่นก็สามารถลอ็ค

หรือปลดลอ็ครถได้ กญุแจรีโมตคอนโทรลจะต้องอยูภ่ายในระยะคร่ึงวงกลมรัศมีไมเ่กิน 

1.5 เมตรจากด้านข้างทัง้สองด้านของรถ หรือประมาณ 1 เมตรจากประตทู้าย (ดภูาพ

ประกอบ)

ปลดล็อคและหยุดการทำางานสัญญาณเตอืน

1. จบัมือจบัประตหูรือกดแผน่กดยางใต้มือจบัประตทู้าย เพ่ือปลดลอ็ครถ การปลด

ลอ็คจะเสร็จสมบรูณ์ เม่ือไฟกะพริบไฟฉกุเฉินของรถกะพริบสองครัง้และไฟแสดง

การลอ็คในกระจกหน้าดบัลง

2. เปิดประตหูรือประตทู้าย

ล็อคและเปิดระบบสัญญาณเตอืน

1. ปิดประตทูกุบาน สามารถเปิดประตทู้ายได้ในระหวา่งการลอ็คด้วยมือจบัประต ู

ด้านข้าง

2. แตะท่ีพืน้ผิวท่ีท�าเคร่ืองหมายไว้ซึง่คอ่นไปทางด้านหลงับนมือจบัประตภูายนอก

รถ หรือกดปุ่ มลอ็คบนขอบด้านลา่งของประตทู้ายก่อนท่ีจะปิด การลอ็คจะเสร็จ

สมบรูณ์ เม่ือไฟกะพริบไฟฉกุเฉินของรถกะพริบหนึง่ครัง้และไฟแสดงการลอ็คใน

กระจกหน้าเร่ิมต้นกะพริบ
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การปรับท่ีนัง่ด้านหน้า* แบบท�างานด้วยระบบไฟฟ้า

ปรับความเอียงของพนกัพิงโดยการดนัตวัควบคมุไปทางด้านหน้า/ด้านหลงั

ยก/ลดระดบัท่ีนัง่โดยการดนัสว่นด้านหลงัของตวัควบคมุขึน้/ลง เลื่อนท่ีนัง่ไปด้านหน้า/

ด้านหลงัโดยการดนัตวัควบคมุไปทางด้านหน้า/ด้านหลงั

ยก/ลดระดบัขอบด้านหน้าของเบาะรองนัง่โดยการดนัสว่นด้านหน้าของตวัควบคมุ 

ขึน้/ลง

การตัง้คา่ส�าหรับการนวด*, สว่นรองรับด้านข้าง*, สว่นรองรับบริเวณเอว* และสว่น

ขยายของเบาะรองนัง่* จะเช่ือมโยงเข้ากบัตวัควบคมุแบบมลัตฟัิงก์ชัน่*

1. สัง่งานการปรับท่ีนัง่โดยหมนุตวัควบคมุขึน้/ลง มมุมองการปรับท่ีนัง่จะเปิดขึน้ใน

จอแสดงผลสว่นกลาง

2. เลือกฟังก์ชัน่ท่ีต้องการในจอแสดงผลสว่นกลางโดยการหมนุตวัควบคมุแบบ 

มลัตฟัิงก์ชัน่ขึน้/ลง

3. เปลี่ยนการตัง้คา่โดยการกดปุ่ มของตวัควบคมุแบบมลัตฟัิงก์ชัน่ขึน้/ลง/ไปด้านหน้า/

ไปด้านหลงั

นอกจากนี ้ยงัสามารถเลือกการตัง้คา่บางอยา่งโดยการแตะท่ีจอแสดงผลสว่นกลาง

โดยตรงได้อีกด้วย

เปลี่ยนต�าแหนง่ของสว่นรองรับบริเวณเอวโดยการกดปุ่ มขึน้/ลง/ไปด้านหน้า/ไป 

ด้านหลงั
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แป้นกดของฟังก์ชัน่หนว่ยความจ�าอยูบ่นประตดู้านหน้าด้านใดด้านหนึง่ หรือทัง้ 

สองด้าน

บนัทกึการตัง้ค่า

1. ปรับท่ีนัง่, กระจกมองข้าง และจอแสดงผลบนกระจกหน้า* ไปยงัต�าแหนง่ท่ีต้องการ

2. กดปุ่ ม M และปลอ่ยเพ่ือบนัทกึการตัง้คา่ ไฟแสดงภายในปุ่ มจะตดิสวา่งขึน้

3. ภายในสามวินาที ให้กดปุ่ มหนว่ยความจ�า 1, 2 หรือ 3 เม่ือต�าแหนง่ได้รับการบนัทกึ

ในปุ่ มหนว่ยความจ�าท่ีเลือก สญัญาณเสียงเตือนจะดงัขึน้และไฟแสดงภายในปุ่ ม M 

จะดบัลง

การใช้การตัง้ค่าที่บนัทกึไว้

เม่ือประตเูปิดอยู่: กดปุ่ มหนว่ยความจ�าปุ่ มใดปุ่ มหนึง่แล้วปลอ่ย

เม่ือประตปิูดอยู่: กดปุ่ มหนว่ยความจ�าปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ค้างไว้จนกวา่จะถงึต�าแหนง่ท่ี

บนัทกึไว้

การใช้ฟังก์ชัน่หนว่ยความจ�า* ส�าหรับท่ีนัง่ด้านหน้า 01



ต้องแนใ่จวา่พนกัพิงพร้อมพนกัพิงศีรษะไมส่มัผสักบัสว่นด้านหลงัของท่ีนัง่ท่ีอยูด้่าน

หน้าในขณะลดระดบัลง อาจจ�าเป็นต้องปรับท่ีนัง่ด้านหน้าและด้านหลงัก่อนจงึจะ

สามารถลดระดบัพนกัพิงลงได้

ที่น่ังตรงกลางของที่น่ังแถวที่สอง

1. พบัพนกัพิงศีรษะลงในแบบแมนนวลโดยการกดปุ่ มท่ีอยูร่ะหวา่งพนกัพิงกบัพนกัพิง

ศีรษะ ในขณะเดียวกนัให้กดพนกัพิงศีรษะลง

2. ดงึเข็มขดัของท่ีนัง่ตรงกลางขึน้/ไปด้านหน้าในขณะท่ีท�าการพบั

ที่น่ังตวันอกของที่น่ังแถวที่สอง

– ดงึมือจบัท่ีด้านข้างของท่ีนัง่ตวันอกขึน้ด้านบนในขณะท่ีท�าการพบั พนกัพิงศีรษะจะ

ลดระดบัลงโดยอตัโนมตัิ

ที่น่ังแถวที่สาม*

– ดงึมือจบัท่ีด้านบนสดุของพนกัพิงขึน้ด้านบน/ไปด้านหน้า พบัพนกัพิงไปทางด้าน

หน้า พนกัพิงศีรษะจะลดระดบัลงโดยอตัโนมตัิ

ทา่นจะต้องดงึเข็มขดั/มือจบัขึน้ด้านบนในขณะท่ียกท่ีนัง่แถวท่ีสองขึน้ ยกพนกัพิงขึน้ 

จนกระทัง่สลกัลอ็คจบัเข้าต�าแหนง่ ทา่นสามารถยืดพนกัพิงศีรษะออกได้ในแบบ 

แมนนวล

พบัพนกัพิงหลงัลงในท่ีนัง่ด้านหลงั
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การเข้า/ออกจากท่ีนัง่แถวท่ีสาม*

1. ดงึมือจบัท่ีด้านบนของพนกัพิงหลงัของท่ีนัง่ตวันอกของท่ีนัง่แถวท่ีสองขึน้ด้านบน/

ไปด้านหน้า

2. พบัพนกัพิงไปด้านหน้า และเลื่อนท่ีนัง่ทัง้ตวัไปทางด้านหน้า

ยกท่ีนัง่ขึน้ไปท่ีต�าแหนง่ตัง้ฉาก โดยขัน้แรกให้เลื่อนท่ีนัง่กลบั จากนัน้ให้ยกพนกัพิงขึน้

จนกระทัง่ลอ็คเข้าต�าแหนง่

การปรับพวงมาลยั

พวงมาลยัสามารถปรับได้ทัง้ในแนวความสงูและความลกึ

1. ดนัคนัควบคมุใต้พวงมาลยัลงด้านลา่งเพ่ือปลดลอ็คพวงมาลยั

2. ปรับพวงมาลยัไปท่ีต�าแหนง่ท่ีต้องการ

3. ดงึคนัควบคมุกลบัเพ่ือลอ็คพวงมาลยัเข้าต�าแหนง่
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การสตาร์ตและการดบัเคร่ืองยนต์

ในระหวา่งการสตาร์ตจะไมมี่การใช้กญุแจรีโมตคอนโทรลเสียบในชอ่งเสียบกญุแจ 

เน่ืองจากรถรุ่นมาตรฐานจะมีฟังก์ชัน่การสตาร์ตแบบไมใ่ช้กญุแจ (Passive Start) ตดิ

ตัง้อยู ่ในระหวา่งการสตาร์ตแบบไมใ่ช้กญุแจ ให้เก็บกญุแจไว้บริเวณด้านหน้าของห้อง

โดยสาร ด้วยออปชัน่การลอ็ค/การปลดลอ็คแบบไมใ่ช้กญุแจ (Passive Entry*) ในการ 

สตาร์ตเคร่ืองยนต์ สามารถวางกญุแจไว้บริเวณใดก็ได้ภายในรถ

การสตาร์ทเคร่ืองยนต์

1. ต้องแนใ่จวา่ได้เลือกเกียร์ไว้ท่ีต�าแหนง่ P หรือ N

2. เหยียบแป้นเบรก

3. บดิปุ่ มสตาร์ทไปท่ีต�าแหนง่ START แล้วปลอ่ย ปุ่ มสตาร์ทจะหมนุกลบัไปต�าแหนง่

เร่ิมต้นโดยอตัโนมตัิ

การดบัเคร่ืองยนต์

1. เลื่อนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหนง่ P

2. บดิปุ่ มสตาร์ทไปท่ีต�าแหนง่ STOP แล้วปลอ่ย ปุ่ มสตาร์ทจะหมนุกลบัไปต�าแหนง่

เร่ิมต้นโดยอตัโนมตัิ
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ใช้เบรกจอด

ส่ังงานเบรกจอด

– ดงึปุ่ มควบคมุเบรกจอดรถในคอนโซลบริเวณโพรงเพลากลางขึน้ด้านบน 

สญัลกัษณ์ในจอแสดงผลส�าหรับคนขบัจะตดิสวา่งขึน้ เม่ือเบรกจอดรถ

ได้รับการสัง่งาน ตรวจสอบวา่รถจอดน่ิงอยูก่บัท่ี

การปลดในแบบแมนนวล

1. เหยียบแป้นเบรก

2. ดนัตวัควบคมุเบรกจอดรถลงด้านลา่ง

การปลดอัตโนมัติ

1. คาดเข็มขดันิรภยัและสตาร์ตเคร่ืองยนต์

2. เลื่อนคนัเกียร์ไปท่ีต�าแหนง่ D หรือ R แล้วเหยียบคนัเร่ง

การใช้ฟังก์ชัน่ "การเบรกอตัโนมตัเิม่ือจอดอยูก่บัท่ี" (Auto Hold) ท�าให้

สามารถปลอ่ยแป้นเบรกได้ในขณะท่ีระบบยงัคงจา่ยแรงเบรกอยูเ่ม่ือรถจอด

อยูก่บัท่ี เชน่ เม่ือหยดุรถท่ีสญัญาณไฟจราจร เป็นต้น เม่ือเหยียบคนัเร่ง 

อีกครัง้ เบรกจะถกูปลดออก

– กดปุ่ มท่ีคอนโซลบริเวณโพรงเพลากลางเพ่ือสัง่งาน/ยกเลกิการท�างาน

ของฟังก์ชัน่

เคร่ืองล้างรถอัตโนมัติ

ก่อนดบัเคร่ืองยนต์: ยกเลกิการท�างาน Auto Hold และ "การใสเ่บรกจอดโดยอตัโนมตั"ิ 

(เลือกในมมุมองระดบับนสดุของจอแสดงผลสว่นกลาง Settings > My Car > 

Electric Parking Brake > Auto Activate Parking Brake) จากนัน้ให้เข้าเกียร์ไปท่ี

ต�าแหนง่ N

หมนุปุ่ มสตาร์ตไปท่ีต�าแหนง่ STOP เป็นเวลาอยา่งน้อย 4 วินาที เพ่ือดบัเคร่ืองยนต์
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รถมีจอแสดงผลสามจอ
จอแสดงผลสำาหรับคนขับ

จอแสดงผลส�าหรับคนขบัจะแสดงข้อมลูเก่ียวกบัรถและ
การขบัข่ี ซึง่ประกอบด้วยเกจวดั, ไฟแสดงการท�างาน และ
สญัลกัษณ์การเตือนและตวัแสดงการท�างานตา่งๆ จอแสดง
ผลส�าหรับคนขบัมีให้เลือกใช้สองเวอร์ชัน่ นัน่คือ แบบหน้าจอ
ขนาด 12 นิว้ และแบบหน้าจอขนาด 8 นิว้ ส�าหรับแบบหน้า
จอขนาด 12 นิว้: ท่ีแสดงทางด้านซ้าย คือ มาตรวดัความเร็ว
และมาตรวดัการเดนิทาง ท่ีตรงกลางคือตวัเลือกส�าหรับการ
แสดงนาฬิกา, เคร่ืองเลน่สื่อข้อมลู, แผนท่ีระบบน�าทาง* และ
อ่ืนๆ สว่นทางด้านขวาได้แก่ มาตรวดัความเร็วรอบ, โหมด
การขบัข่ีท่ีเลือก และเมนแูอพ ซึง่สามารถสัง่งานได้ผา่นทาง
แป้นกดทางด้านขวาบนพวงมาลยั ทา่นสามารถเลือกธีมตา่งๆ 
เพ่ือเปลี่ยนลกัษณะการแสดงผลของจอแสดงผลส�าหรับคน
ขบัได้

จอแสดงผลส่วนกลาง

ฟังก์ชัน่หลกัๆ จ�านวนมากของรถสามารถควบคมุได้จาก
จอแสดงผลสว่นกลาง ตวัอยา่งเชน่ ระบบควบคมุสภาพ
อากาศ, ระบบสื่อข้อมลู และการอพัเดตตา่งๆ ของระบบ
สามารถควบคมุได้จากท่ีน่ี

จอแสดงผลบนกระจกหน้า*

จอแสดงผลบนกระจกหน้าเป็นสว่นเสริมของจอแสดงผล
ส�าหรับคนขบัของรถ และจะฉายข้อมลูลงบนกระจกหน้า 
ข้อมลูเหลา่นี ้เชน่ ข้อมลูป้ายจราจร, ข้อมลูเก่ียวกบัความเร็ว
และระบบน�าทาง* หรือสายเรียกเข้า ตวัเลือกการแสดงผล, 
ความสวา่ง และต�าแหนง่ความสงูของจอแสดงผลบนกระจก
หน้าสามารถปรับได้จากจอแสดงผลสว่นกลาง จอแสดงผล
บนกระจกหน้าจะได้รับการสัง่งานจากจอแสดงผลสว่นกลาง

01



การไปยังส่วนต่างๆ ในจอแสดงผลส่วนกลาง

มุมมองฟังก์ช่ันการทำางาน

ปัดนิว้ผา่นหน้าจอจากด้านซ้ายไปด้านขวา2 เพ่ือเข้าไปท่ี
มมุมองนี ้จากสว่นนีท้า่นสามารถสัง่งาน/ยกเลกิการท�า
งานฟังก์ชัน่การท�างานตา่งๆ ของรถได้ เชน่ จอแสดง
ผลบนกระจกหน้า ฟังก์ชัน่การท�างานตา่งๆ สามารถ
สัง่งาน/ยกเลกิการท�างานได้โดยการแตะเพียงครัง้เดียว 
ฟังก์ชัน่บางฟังก์ชัน่จะเปิดขึน้ในหน้าจอแยกตา่งหาก

ย้อนกลบัในโครงสร้างเมนโูดยการกดปุ่ มกดหน้าหลกัท่ี
อยูใ่ต้หน้าจอ

มุมมองแอพพลิเคช่ัน

ปัดนิว้ผา่นหน้าจอจากด้านขวาไปทางด้านซ้าย2 เพ่ือ
เข้าไปท่ีมมุมองท่ีมีแอพพลเิคชัน่/แอพตา่งๆ ของรถ เชน่ 
วทิยุ FM และ ซีด*ี เป็นต้น แตะบนแอพเพ่ือเปิดใช้งาน

กดปุ่ มกดหน้าหลกัท่ีอยูใ่ต้หน้าจอเพ่ือกลบัไปยงัมมุมอง
หน้าหลกั

มุมมองหน้าหลัก

เม่ือหน้าจอเร่ิมท�างาน มมุมองหน้าหลกัจะแสดงขึน้ ซึง่
ท�าให้สามารถเข้าไปท่ีมมุมองยอ่ย การนำาทาง, ส่ือ
ข้อมูล, โทรศัพท์ และมมุมองยอ่ยเสริมอีกหนึง่มมุ
มองได้

แอพ/ฟังก์ชัน่การท�างานท่ีเลือกจากมมุมองแอพ/ฟังก์ชัน่ 
การท�างานจะเร่ิมท�างานในมมุมองยอ่ยท่ีตรงกนัในมมุ
มองหน้าหลกั เชน่ วทิยุ FM จะเร่ิมท�างานในมมุมอง
ยอ่ย ส่ือข้อมูล

แตะบนมมุมองยอ่ยเพ่ือขยาย ในโหมดขยาย มมุมอง
ยอ่ยจะแสดงข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัฟังก์ชัน่การท�างาน/
แอพ2 ส�าหรับรถพวงมาลยัซ้าย ส�าหรับรถพวงมาลยัขวา - ปัดนิว้ในทิศทาง 

ตรงข้าม
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แถบข้อมูลสภาพอากาศ

แถบข้อมลูสภาพอากาศจะแสดงขึน้ตลอดเวลาท่ีด้านลา่งของหน้าจอ ท่ีแถบนี ้ทา่น

สามารถท�าการตัง้คา่ท่ีใช้งานบอ่ยท่ีสดุของระบบสภาพอากาศ เชน่ การตัง้คา่ส�าหรับ

อณุหภมิู, การท�าความร้อนท่ีนัง่ และระดบัพดัลมได้โดยตรง แตะบน  ท่ีด้านลา่ง

ของหน้าจอ เพ่ือเปิดมมุมองสภาพอากาศซึง่มีตวัเลือกการตัง้คา่เพ่ิมเตมิ

แถบสถานะ

กิจกรรมตา่งๆ ในรถจะแสดงขึน้ในแถบสถานะท่ีด้านบนของหน้าจอ ท่ีด้านซ้าย คือ 

ข้อมลูเก่ียวกบัเครือขา่ย/การเช่ือมตอ่และสว่นข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัสื่อข้อมลู, ส�าหรับ

เวลาและตวัแสดงกิจกรรมในเบือ้งหลงัจะแสดงขึน้ทางด้านขวา

มุมมองระดบับนสุด

จะมีแทบ็เพ่ือเข้าไปยงัมมุมองระดบับนสดุอยูต่รงกลางของแถบสถานะท่ีด้านบนสดุ

ของหน้าจอ เปิดใช้งานโดยแตะบนแทบ็ หรือโดยการปัดนิว้ผา่นหน้าจอจากด้านบนลง

ด้านลา่ง สามารถเข้าใช้งาน การตัง้ค่า, คู่มือสำาหรับเจ้าของรถ และข้อความตา่งๆ 

ของรถท่ีบนัทกึไว้ได้จากมมุมองระดบับนสดุ
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การควบคมุสภาพอากาศของรถ
ฟังก์ชัน่ควบคมุสภาพอากาศบริเวณห้องโดยสารด้านหน้าและด้านหลงั สามารถ
ควบคมุได้จากจอแสดงผลสว่นกลาง, ปุ่ มกดท่ีคอนโซลกลาง และตวัควบคมุสภาพ
อากาศ* ท่ีด้านหลงัของคอนโซลระหวา่งท่ีนัง่ด้านหน้า ฟังก์ชัน่สภาพอากาศบาง 
ฟังก์ชัน่ยงัสามารถควบคมุโดยใช้การควบคมุด้วยเสียงได้อีกด้วย ข้อมลูบางอยา่ง 
เก่ียวกบัสภาพอากาศจะแสดงอยูใ่นแถบข้อมลูสภาพอากาศท่ีด้านลา่งของหน้าจออยู่
ตลอดเวลา การตัง้คา่บางอยา่งสามารถท�าได้โดยตรงในแถบข้อมลูสภาพอากาศ

ปุ่ มท่ีใช้เพ่ือเข้าไปยงัมมุมองสภาพอากาศจะแสดงอยูต่รงกลางท่ีด้าน
ลา่งของหน้าจอ กราฟิกบนปุ่ มจะแสดงการตัง้คา่สภาพอากาศท่ีใช้งาน
อยู ่เปิดมมุมองสภาพอากาศโดยการกดปุ่ ม ซึง่มมุมองท่ีแสดงในรูปจะ
แสดงขึน้

แตะท่ี AUTO (อตัโนมตั)ิ ในมมุมองสภาพอากาศเพ่ือสัง่งาน/ยกเลกิการ
ท�างานของการหมนุเวียนอากาศภายในรถ, การปรับอากาศ และการ
จา่ยอากาศ

ตวัควบคมุอณุหภมิูส�าหรับด้านคนขบัและด้านผู้ โดยสาร แตะท่ีไอคอน
อณุหภมิูด้านขวาหรือด้านซ้าย และเลือกอณุหภมิูท่ีต้องการ ตวัควบคมุ
จะแสดงอยูท่ี่ด้านลา่งของหน้าจอเสมอ และสามารถปรับได้แม้จะไมไ่ด้
เปิดมมุมองสภาพอากาศขึน้มาก็ตาม

ในการซงิโครไนซ์อณุหภมิูของโซนทกุโซนให้เทา่กบัอณุหภมิูท่ีด้านคนขบั 
- แตะท่ีไอคอนอณุหภมิูท่ีด้านคนขบั และท่ี ซงิโครไนซ์อุณหภมูิ

ตวัควบคมุชดุท�าความร้อน* และชดุระบายอากาศ* ส�าหรับท่ีนัง่ผู้
โดยสารด้านหน้าและด้านคนขบั รวมทัง้ชดุท�าความร้อนพวงมาลยั* 
แตะท่ีไอคอนส�าหรับท่ีนัง่หรือพวงมาลยัท่ีด้านขวามือหรือซ้ายมือ เพ่ือ
เปิดการควบคมุท่ีนัง่หรือพวงมาลยั แตะท่ีไอคอนท่ีเก่ียวข้องซ�า้ๆ เพ่ือ
เลือกต�าแหนง่ท่ีต้องการ
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คณุภาพอากาศในห้องโดยสารท่ีดีขึน้ด้วย IAQS*

ระบบคณุภาพอากาศ IAQS* เป็นสว่นหนึง่ของ Clean Zone Interior Package 

(แพค็เกจโซนอากาศสะอาดภายในรถ)* ซึง่เป็นระบบแบบอตัโนมตัิเตม็รูปแบบท่ีจะ

ท�าความสะอาดอากาศในห้องโดยสารให้ปราศจากสิง่ปนเปือ้นตา่งๆ เชน่ เศษอนภุาค, 

ไฮโดรคาร์บอน, ไนตรัสออกไซด์ และโอโซนระดบัพืน้

1. แตะท่ี การตัง้ค่า ในมมุมองระดบับนสดุบนจอแสดงผลสว่นกลาง

2. แตะท่ี สภาพอากาศ

3. เลือก เซน็เซอร์คุณภาพอากาศ เพ่ือสัง่งาน/ยกเลกิการท�างานของเซน็เซอร์

คณุภาพอากาศ

การท�าความสะอาดจอแสดงผลสว่นกลาง

จอแสดงผลสว่นกลางจะเร่ิมท�างานโดยอตัโนมตัเิม่ือเปิดประตคูนขบั ปิดหน้าจอเม่ือ

ต้องการท�าความสะอาด

1. กดปุ่ มหน้าหลกัค้างไว้

2. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ท่ีจดัให้หรือผ้าไมโครไฟเบอร์ท่ีคณุภาพใกล้เคียงกนัในการเช็ด

ท�าความสะอาดหน้าจอ เช็ดท�าความสะอาดโดยการหมนุวนทีละน้อย ถ้าจ�าเป็น ให้

พรมน�า้สะอาดลงบนผ้าท�าความสะอาดให้เปียกเลก็น้อย

3. เปิดหน้าจอโดยการกดปุ่ มหน้าหลกัเป็นเวลาสัน้ๆ

จอแสดงผลสว่นกลางจะปิดโดยอตัโนมตัเิม่ือดบัเคร่ืองยนต์และเปิดประตคูนขบั
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3 ถ้ารถมีแผน่กนัครูด/หม้อพกั* ตดิตัง้อยู ่ให้ขยบัเท้าเข้าและออกท่ีบริเวณด้านหลงัซ้ายของรถ

การเปิดและการปิดประตทู้ายแบบท�างานด้วยระบบไฟฟ้า*

ตวัเลือกสำาหรับการเปิด

• กดและดงึมือจบัประตทู้ายขึน้ด้านบนเบาๆ

• กดปุ่ ม  บนกญุแจรีโมตคอนโทรลค้างไว้จนกระทัง่ประตทู้ายเร่ิมเปิด

• กดปุ่ ม  บนแผงคอนโซลหน้า (ท่ีอยูถ่ดัจากพวงมาลยั) ค้างไว้จนกระทัง่ประตู

ท้ายเร่ิมเปิด

• ย่ืนเท้าไปท่ีด้านลา่งทางซ้ายของกนัชนหลงั3 แล้วเตะเท้าไปมาช้าๆ* จากนัน้ถอย

หลงัออกมา (ดภูาพประกอบ) ห้ามแตะกนัชน กญุแจรีโมตคอนโทรลต้องอยูใ่นระยะ

การท�างาน สญัญาณเสียงจะดงัขึน้ เม่ือประตทู้ายเปิดออก

ตวัเลือกสำาหรับการปิด

• ขอบลา่งของประตทู้าย: กดปุ่ ม  เพ่ือท�าการปิดโดยอตัโนมตัโิดยไมล่อ็คประตู

ท้าย กดปุ่ ม * เพ่ือท�าการปิดโดยอตัโนมตัพิร้อมกบัลอ็คประตทูัง้หมดและ

ประตทู้าย

• กดปุ่ ม  บนกญุแจรีโมตคอนโทรลค้างไว้

• กดปุ่ ม  บนแผงคอนโซลหน้าค้างไว้

• ขยบัเท้าเข้าและออกช้าๆ* ท่ีบริเวณใต้สว่นด้านซ้ายของกนัชนหลงั3 หนึง่ครัง้  

จากนัน้ถอยหลงัออกมา ห้ามแตะกนัชน กญุแจรีโมตคอนโทรลต้องอยูใ่นระยะ 

การท�างาน สญัญาณเสียงจะดงัขึน้ เม่ือประตทู้ายปิดลง
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การเลือกโหมดการขบัข่ี*

เลือกโหมดการขบัข่ีท่ีเหมาะสมท่ีสดุส�าหรับสภาพการขบัข่ีในปัจจบุนั โหมดการขบัข่ี

บางโหมดจะไมส่ามารถเลือกได้ในบางสถานการณ์

1. กดตวัควบคมุโหมดการขบัข่ี* DRIVE MODE ท่ีคอนโซลระหวา่งท่ีนัง่ด้านหน้า - 

เมนแูบบผดุขึน้จะเปิดขึน้บนจอแสดงผลสว่นกลาง

2. หมนุตวัควบคมุโหมดการขบัข่ีขึน้/ลง จนกวา่โหมดการขบัข่ีท่ีต้องการจะปรากฏ 

เดน่ชดัขึน้ในจอแสดงผลสว่นกลาง

3. กดตวัควบคมุหรือแตะท่ีจอแสดงผลสว่นกลางโดยตรง เพ่ือยืนยนัการเลือก

โหมดการขับข่ีที่สามารถเลือกได้

COMFORT – โหมดการขบัข่ีเม่ือสตาร์ตเคร่ืองยนต์

ECO – ปรับการท�างานของรถให้เป็นการขบัข่ีท่ีประหยดัพลงังานมากขึน้ นอกจากนี ้

โหมดการขบัข่ีนีย้งัสามารถเข้าถงึโดยตรงจากมมุมองฟังก์ชัน่การท�างานของจอแสดง

ผลสว่นกลางได้อีกด้วย

OFF ROAD – ให้แรงฉดุลากของรถสงูสดุในภมิูประเทศท่ียากล�าบากและบนถนนท่ี

ไมดี่

DYNAMIC – ให้ความรู้สกึแบบรถสปอร์ตเพ่ือการขบัข่ีท่ีฉบัไวมากขึน้ 

INDIVIDUAL – ปรับเปลี่ยนโหมดการขบัข่ี Comfort, Eco หรือ Dynamic เพ่ือให้ได้

ลกัษณะการขบัข่ีตามความต้องการของทา่น โหมดการขบัข่ีจะพร้อมใช้งานถ้าได้สัง่

งานไว้ใน Settings ในมมุมองระดบับนสดุบนจอแสดงผลสว่นกลางแล้ว เลือก My Car 

> Individual Drive Mode (โหมดการขบัข่ีสว่นบคุคล)

02



การใช้ฟังก์ชัน่ StArt/StoP

ฟังก์ชัน่นีจ้ะดบัเคร่ืองยนต์ชัว่คราวเม่ือรถจอดอยูก่บัท่ี และสตาร์ทเคร่ืองยนต์อีกครัง้

โดยอตัโนมตัเิม่ือเร่ิมการเดนิทางตอ่ไป Start/Stop จะพร้อมใช้งานเม่ือเคร่ืองยนต์

ท�างานอยู ่และสามารถสัง่งานได้ถ้าสภาพตา่งๆ เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดไว้

การดบัเคร่ืองยนต์อัตโนมัติ

– หยดุรถโดยใช้แป้นเบรก แล้ววางเท้าของทา่นไว้บนแป้นเบรก ในจอแสดงผลส�าหรับ

คนขบัขนาด 8 นิว้ สญัลกัษณ์สีเบจ  จะแสดงขึน้ และในจอแสดงผลส�าหรับ

คนขบัขนาด 12 นิว้ เข็มของมาตรวดัความเร็วรอบจะชีไ้ปท่ี  เม่ือมีการดบั

เคร่ืองยนต์โดยอตัโนมตั ิในโหมดการขบัข่ี Comfort หรือ Eco เคร่ืองยนต์อาจดบัลง

โดยอตัโนมตัก่ิอนท่ีรถจะจอดสนิท

ตวัเลือกสำาหรับการสตาร์ตเคร่ืองยนต์อัตโนมัติ

– ปลอ่ยแป้นเบรก เม่ือ Auto Hold ท�างานอยู ่ทา่นจะต้องเหยียบคนัเร่ง

– เหยียบแป้นเบรกค้างไว้ และเหยียบคนัเร่งในเวลาเดียวกนั

– บนทางลาดลงเขา: ปลอ่ยแป้นเบรกและปลอ่ยให้รถเร่ิมไหล เคร่ืองยนต์จะสตาร์ท

โดยอตัโนมตัหิลงัจากความเร็วเพ่ิมขึน้เลก็น้อย

– เม่ือการควบคมุความเร็วคงท่ีพร้อมการปรับความเร็วอตัโนมตั*ิ หรือ Pilot Assist* 

ท�างานอยู ่ให้เหยียบคนัเร่ง หรือกด  ท่ีแป้นกดทางด้านซ้ายบนพวงมาลยั

การยกเลิกการทำางานของฟังก์ช่ัน

– กดปุ่ ม Start/Stop ในมมุมองฟังก์ชัน่การท�างานบนจอแสดงผลสว่น

กลาง ฟังก์ชัน่จะหยดุท�างานจนกวา่จะถกูสัง่งานอีกครัง้, จนกวา่จะ

สตาร์ตรถอีกครัง้ หรือจนกวา่จะเลือกโหมดการขบัข่ี Comfort หรือ 

Eco
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การสนบัสนนุคนขบัในแป้นกดบนพวงมาลยั

ทา่นสามารถเลือกฟังก์ชัน่ ตวัจ�ากดัความเร็ว*, ระบบควบคมุความเร็วคงท่ี, ระบบ

ควบคมุความเร็วคงท่ีพร้อมการปรับความเร็วอตัโนมตั ิ(Adaptive cruise control)* 

และ Pilot Assist* บนจอแสดงผลส�าหรับคนขบัได้โดยใช้ปุ่ มลกูศร  และ  

ทางด้านซ้าย สญัลกัษณ์สีขาวหมายความวา่ฟังก์ชัน่ก�าลงัท�างานอยู ่สีเทาหมาย 

ความวา่ฟังก์ชัน่หยดุท�างานหรือก�าลงัอยูใ่นโหมดสแตนด์บาย

สัญลักษณ์ในจอแสดงผลสำาหรับคนขับ

Speed limiter (ตวัจำากัดความเร็ว): จะชว่ยป้องกนัไมใ่ห้ความเร็วรถสงู

เกินกวา่ความเร็วสงูสดุท่ีเลือกไว้

Cruise control (การควบคุมความเร็วคงที่): จะชว่ยรักษาระดบัความเร็ว

ให้คงท่ี

Adaptive cruise control (การควบคุมความเร็วคงที่พร้อมการปรับ

ความเร็วอัตโนมัต)ิ: ชว่ยรักษาความเร็วให้คงท่ี พร้อมกบัการรักษาระยะ

หา่งจากรถคนัหน้าตามคา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า

Pilot Assist: ชว่ยบงัคบัรถให้อยูภ่ายในเคร่ืองหมายแบง่ชอ่งทางเดนิรถท่ี

ความเร็วต�่ากวา่ 50 กม./ชม. (30 ไมล์ตอ่ชัว่โมง) พร้อมกบัรักษาระยะหา่ง

ตามชว่งเวลาจากรถคนัหน้าตามคา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า

สัญลักษณ์ในแป้นกดบนพวงมาลัย

กดเพ่ือเร่ิมหรือหยดุการท�างานของฟังก์ชัน่ท่ีเลือก บนัทกึความเร็วใน

ปัจจบุนัส�าหรับตวัจ�ากดัความเร็ว/ระบบควบคมุความเร็วคงท่ี/ระบบควบคมุ

ความเร็วคงท่ีพร้อมการปรับความเร็วอตัโนมตั ิท่ีได้เร่ิมการท�างานไว้แล้ว

เพ่ิมความเร็วท่ีบนัทกึไว้ กดสัน้ๆ เพ่ือเพ่ิมความเร็วครัง้ละ 5 กม./ชม. 

(5 ไมล์ตอ่ชัว่โมง) กดค้างไว้เพ่ือเพ่ิมความเร็วอยา่งตอ่เน่ืองเป็นขัน้ๆ ขัน้ละ 

1 กม./ชม. (1 ไมล์ตอ่ชัว่โมง) การกดหนึง่ครัง้ยงัเป็นการกลบัไปใช้ความเร็ว

ท่ีตัง้ไว้ส�าหรับตวัจ�ากดัความเร็ว/ระบบควบคมุความเร็วคงท่ี/ระบบควบคมุ

ความเร็วคงท่ีพร้อมการปรับความเร็วอตัโนมตัอีิกด้วย

ลดความเร็วท่ีบนัทกึไว้ กดสัน้ๆ เพ่ือลดความเร็วครัง้ละ 5 กม./ชม. 

(5 ไมล์ตอ่ชัว่โมง) กดค้างไว้เพ่ือลดความเร็วอยา่งตอ่เน่ืองเป็นขัน้ๆ ขัน้ละ 

1 กม./ชม. (1 ไมล์ตอ่ชัว่โมง)

ระบบควบคมุความเร็วคงท่ีพร้อมการปรับความเร็วอตัโนมตั ิและ Pilot 

Assist: ลดระยะหา่งจากรถคนัหน้า

ระบบควบคมุความเร็วคงท่ีพร้อมการปรับความเร็วอตัโนมตั ิและ Pilot 

Assist: เพ่ิมระยะหา่งจากรถคนัหน้า
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การสนับสนุนคนขับบนจอแสดงผลส่วนกลาง

City Safety4

City Safety จะเตือนคนขบัเก่ียวกบัสิง่กีดขวางตา่งๆ โดยใช้สญัญาณ

ไฟและเสียงเตือน รถจะถกูเบรกโดยอตัโนมตัถ้ิาคนขบัไมด่�าเนินการใดๆ 

ภายในเวลาท่ีเหมาะสม City Safety สามารถป้องกนัการชนและชว่ย

เหลือคนขบัเม่ือเสี่ยงตอ่การชนกบัรถยนต์ คนเดนิถนนหรือคนข่ีจกัรยาน 

เป็นต้น

City Safety จะท�างานโดยอตัโนมตัเิม่ือสตาร์ตเคร่ืองยนต์
Park Assist Pilot (PAP)*

Park Assist Pilot จะชว่ยในการเข้าจอดหรือออกจากชอ่งจอดรถ โดย

ขัน้แรกจะตรวจหาชอ่งจอดรถท่ีวา่ง จากนัน้จะหมนุพวงมาลยัและ

ควบคมุรถเข้าไปในชอ่งจอดนัน้ หน้าท่ีของคนขบั คือ ให้ความใสใ่จใน

บริเวณรอบๆ รถ, ปฏิบตัิตามค�าแนะน�าในจอแสดงผลสว่นกลาง, เลือก

เกียร์ และควบคมุความเร็ว รวมทัง้เบรก/หยดุ

การเข้าจอดด้วย PAP

1. แตะปุ่ ม Park in (เข้าชอ่งจอด) ในมมุมองฟังก์ชัน่การท�างาน ทา่น

ต้องใช้ความเร็วไมเ่กิน 30 กม./ชม. (20 ไมล์ตอ่ชัว่โมง) ส�าหรับการ

จอดรถในแนวขนาน หรือไมเ่กิน 20 กม./ชม. (12 ไมล์ตอ่ชัว่โมง) 

ส�าหรับการจอดรถในแนวตัง้ฉาก

2. หยดุรถเม่ือภาพกราฟิกและข้อความบนจอแสดงผลสว่นกลางแจ้งวา่

พบชอ่งจอดรถท่ีเหมาะสมแล้ว หน้าตา่งแบบผดุขึน้จะแสดงขึน้

3. ในหน้าตา่งแบบผดุขึน้ ให้เลือก Parallel parking หรือ 

Perpendicular parking แล้วเข้าเกียร์ถอยหลงั

4. ปฏิบตัติามค�าแนะน�าท่ีแสดงขึน้บนจอแสดงผลสว่นกลาง เตรียม

พร้อมส�าหรับการหยดุรถเม่ือภาพกราฟิกและข้อความแจ้งให้ท�าการ

หยดุรถ
4 ไมมี่ให้บริการในบางตลาด

02



การออกจากช่องจอดรถด้วย PAP

ฟังก์ชัน่นีใ้ช้ส�าหรับรถท่ีจอดในแนวขนานเทา่นัน้

1. กดปุ่ ม Park out (ออกจากชอ่งจอด) ในมมุมองฟังก์ชัน่การท�างาน

2. ปฏิบตัติามค�าแนะน�าบนจอแสดงผลสว่นกลาง

กล้องระบบช่วยจอด*

กล้องระบบชว่ยจอดจะชว่ยในการตรวจจบัสิง่กีดขวางตา่งๆ รอบรถ  

โดยจะแสดงภาพจากกล้องและภาพกราฟิกในจอแสดงผลสว่นกลาง 

การเลือกมมุมองกล้องและเส้นชว่ยจอดสามารถท�าได้บนจอแสดงผล

สว่นกลาง กล้องจะเร่ิมท�างานโดยอตัโนมตัเิม่ือเข้าเกียร์ถอยหลงั การตัง้

คา่ส�าหรับกรณีนีท้�าได้ท่ี การตัง้ค่า ในมมุมองระดบับนสดุของจอแสดง

ผลสว่นกลาง เลือก My Car > ระบบช่วยจอด > ส่ังงานกล้องโดย

อัตโนมัตเิม่ือเข้าเกียร์ถอยหลัง

นอกจากนีท้า่นยงัสามารถสัง่ให้กล้องระบบชว่ยจอดเร่ิมท�างานได้ด้วย

ตวัทา่นเอง:

– แตะท่ีปุ่ ม กล้อง ในมมุมองฟังก์ชัน่การท�างานเพ่ือสัง่งาน/ยกเลกิการ

ท�างานของฟังก์ชัน่

การช่วยรักษาช่องทางเดนิรถ (LKA)*

ถ้ารถก�าลงัจะเคลื่อนท่ีผา่นเส้นด้านข้างของชอ่งทางเดนิรถ ระบบชว่ย

รักษาชอ่งทางเดนิรถ (Lane Keeping Aid, LKA) จะควบคมุรถให้

เคลื่อนท่ีกลบัเข้าไปในชอ่งทางเดนิรถ โดยการจา่ยแรงหมนุเลก็น้อย

ไปยงัพวงมาลยั เม่ือรถเข้าใกล้หรือข้ามผา่นเส้นด้านข้างของชอ่งทาง

เดนิรถ ระบบจะเตือนให้คนขบัทราบโดยสง่สญัญาณเสียงเตือนหรือสัน่

พวงมาลยั

– แตะท่ีปุ่ ม Lane Keeping Aid ในมมุมองฟังก์ชัน่การท�างานเพ่ือสัง่

งาน/ยกเลกิการท�างานของฟังก์ชัน่

การตัง้คา่ลกัษณะการเตือนคนขบัของ LKA เม่ือรถออกจากชอ่งทาง

เดนิรถของตนเองสามารถท�าได้ท่ี Settings ในมมุมองระดบับนสดุของ

จอแสดงผลสว่นกลาง เลือก My Car > IntelliSafe > การช่วยรักษา

ช่องทางเดนิรถ
Blind Spot Information (BLIS)*

BLIS จะแจ้งเก่ียวกบัรถท่ีอยูใ่นบริเวณจดุบอด และรถท่ีวิ่งเข้ามาอยา่ง

รวดเร็วในชอ่งทางเดนิรถด้านซ้ายและด้านขวาท่ีอยูต่ดิกบัรถ

– แตะท่ีปุ่ ม BLIS ในมมุมองฟังก์ชัน่การท�างานเพ่ือสัง่งาน/ยกเลกิการ

ท�างานของฟังก์ชัน่

การเตอืนการจราจรที่ตดัผ่าน (CTA)*

CtA ท�าหน้าท่ีในการเตือนเก่ียวกบัการจราจรท่ีตดัผา่นด้านหลงัรถ และ

จะท�างานเม่ือเข้าเกียร์ถอยหลงั หรือเม่ือรถไหลไปทางด้านหลงั CtA จะ

ท�างานโดยอตัโนมตัเิม่ือสตาร์ทเคร่ืองยนต์

– แตะท่ีปุ่ ม Cross Traffic Alert ในมมุมองฟังก์ชัน่การท�างานเพ่ือ

ยกเลกิการท�างานของฟังก์ชัน่/เร่ิมการท�างานของฟังก์ชัน่อีกครัง้
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การใช้ท่ีปัดน�า้ฝนกระจกหน้าและเซน็เซอร์วดัปริมาณน�า้ฝน

การควบคมุท่ีปัดน�า้ฝนกระจกหน้าและเซน็เซอร์วดัปริมาณน�า้ฝนท�าได้โดยใช้คนัสวิตช์

ทางด้านขวา

เลื่อนคนัสวิตช์ลงด้านลา่งเพ่ือท�าการปัดหนึง่ครัง้

เลื่อนคนัสวิตช์ไปท่ีต�าแหนง่ 0 เพ่ือปิดท่ีปัดน�า้ฝนกระจกหน้า

เลื่อนก้านปรับไปยงั INT (ปัดแบบเว้นระยะ) เพ่ือตัง้คา่ความเร็วการปัด ปรับ

ความเร็วโดยใช้ปุ่ มหมนุบนก้านปรับ

ยกคนัสวิตช์ขึน้เพ่ือให้ท่ีปัดน�า้ฝนปัดด้วยความเร็วปกติ

ยกคนัสวิตช์ขึน้มากขึน้ไปอีกเพ่ือให้ท่ีปัดน�า้ฝนปัดด้วยความเร็วสงู

กดปุ่ มเซน็เซอร์วดัปริมาณน�า้ฝน เพ่ือสัง่งาน/ยกเลกิการท�างานของเซน็เซอร์

วดัปริมาณน�า้ฝน เซน็เซอร์วดัปริมาณน�า้ฝนจะเร่ิมการท�างานของท่ีปัดน�า้ฝน

โดยอตัโนมตัโิดยอ้างอิงตามปริมาณน�า้ท่ีตรวจพบบนกระจกหน้า หมนุปุ่ ม

หมนุบนคนัสวิตช์ขึน้/ลงเพ่ือเพ่ิม/ลดความไว

เลื่อนคนัควบคมุเข้าหาพวงมาลยัเพ่ือเร่ิมการล้างกระจกหน้าและไฟหน้า

เลื่อนคนัควบคมุเข้าหาแผงคอนโซลหน้าเพ่ือเร่ิมการล้างและการปัดกระจก

หลงั

กดเพ่ือใช้การปัดแบบเว้นระยะส�าหรับท่ีปัดน�า้ฝนกระจกหลงั

กดเพ่ือใช้การปัดแบบตอ่เน่ืองส�าหรับท่ีปัดน�า้ฝนกระจกหลงั
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โหมด อตัโนมตั ิของสวิตช์ไฟสอ่งสวา่ง

โหมด AUTO ของคนัสวิตช์ด้านซ้ายใช้ส�าหรับฟังก์ชัน่ตา่งๆ รวมถงึฟังก์ชัน่ตอ่ไปนี:้

• ไฟส�าหรับการขบัข่ีในเวลากลางวนั5 และไฟแสดงต�าแหนง่ในเวลากลางวนั ไฟต�่า

และไฟแสดงต�าแหนง่ในเวลากลางวนัท่ีสภาพแสงน้อยหรือในความมืด

• การตรวจจบัอโุมงค์ท�างานอยู่

• ตวัเลือกส�าหรับการใช้การกะพริบไฟสงูและการสัง่งานไฟสงูเม่ือเปิดไฟต�่าไว้

• ตวัเลือกส�าหรับการสัง่งานไฟสงูอตัโนมตั ิสัง่งาน/ยกเลกิการท�างานโดยการหมนุปุ่ ม

หมนุบนคนัสวิตช์ไปท่ีต�าแหนง่  แล้วปลอ่ย ทา่นสามารถสัง่งานไฟสงูได้ด้วยตวั

ทา่นเองโดยดนัคนัสวิตช์ไปทางแผงคอนโซลหน้า ยกเลกิการท�างานโดยดนัคนัสวิตช์

กลบัเข้ามายงัพวงมาลยั

การสัง่งาน/ยกเลกิการท�างานของถงุลมนิรภยัผู้ โดยสาร*

สวิตช์ส�าหรับถงุลมนิรภยัผู้ โดยสารอยูท่ี่ขอบท่ีบริเวณปลายแผงคอนโซลหน้าด้าน 

ผู้ โดยสาร และสามารถเข้าถงึได้เม่ือเปิดประตอูอก

1. ดงึสวิตช์ออกด้านนอก แล้วหมนุไปท่ีต�าแหนง่ ON/OFF เพ่ือสัง่งาน/ยกเลกิการ

ท�างานของถงุลมนิรภยั

2. ยืนยนัข้อความเก่ียวกบัการสัง่งาน/ยกเลกิการท�างานในจอแสดงผลส�าหรับคน

ขบัโดยการกดปุ่ ม  ท่ีแป้นกดด้านขวาของพวงมาลยั ข้อความและสญัลกัษณ์

เตือนท่ีคอนโซลบริเวณหลงัคาจะระบวุา่ ถงุลมนิรภยัส�าหรับท่ีนัง่ผู้ โดยสารด้านหน้า

ท�างาน/หยดุท�างาน

5 มีในบางตลาดเทา่นัน้
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การใช้งานคอมพิวเตอร์การเดินทาง
คอมพิวเตอร์การเดนิทางจะบนัทกึและค�านวณคา่ตา่งๆ  เชน่ ระยะเดนิทาง, ความสิน้

เปลืองน�า้มนัเชือ้เพลงิ และความเร็วเฉลี่ย ทา่นสามารถเลือกข้อมลูจากคอมพิวเตอร์

การเดนิทางท่ีจะแสดงขึน้ในจอแสดงผลส�าหรับคนขบัได้

ระยะทางก่อนเชือ้เพลิงหมด

คอมพิวเตอร์การเดนิทางจะค�านวณระยะทางท่ีเหลืออยู ่ท่ีสามารถขบัข่ีได้ด้วยน�า้มนั

เชือ้เพลงิท่ีมีอยูใ่นถงั ในการแสดง ระยะทางก่อนเชือ้เพลิงหมด ท่ีจอแสดงผลส�าหรับ

คนขบั ให้ใช้ปุ่ มบนแป้นกดด้านขวาของพวงมาลยั

1. กด 

2. ไปท่ีแอพคอมพิวเตอร์การเดินทางโดยใช้  หรือ 

3. เม่ือแอพคอมพิวเตอร์การเดนิทางถกูเน้นไว้แล้ว ให้เลื่อนลงโดยใช้  ไปท่ี 

Distance to empty tank

4. เลือกให้แสดง Distance to empty tank บนจอแสดงผลส�าหรับคนขบัโดยการแตะ

ท่ี 

ไมส่ามารถรับรองระยะทางท่ีเหลือได้ เม่ือจอแสดงผลส�าหรับคนขบัแสดง "----" เตมิ

น�า้มนัเชือ้เพลงิโดยเร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะสามารถท�าได้

การรีเซต็มาตรวัดการเดนิทาง

การรีเซต็มาตรวดัการเดนิทางแบบแมนนวล (tM) ท�าได้โดยการกดปุ่ ม RESET บน

คนัสวิตช์ทางด้านซ้ายค้างไว้ มาตรวดัการเดนิทางแบบอตัโนมตั ิ(tA) จะถกูรีเซต็โดย

อตัโนมตัเิม่ือไมมี่การใช้งานรถเป็นเวลาอยา่งน้อยสี่ชัว่โมง

ทา่นสามารถไปยงัจอแสดงผลส�าหรับคนขบัได้โดยใช้แป้นกดด้านขวาของพวงมาลยั 

ทา่นสามารถเลือกได้วา่จะให้คา่ใดแสดงขึน้ในจอแสดงผลส�าหรับคนขบั

เปิด/ปิดเมนแูอพของจอแสดงผลส�าหรับคนขบั คอมพิวเตอร์การเดนิ

ทาง, เคร่ืองเลน่สื่อข้อมลู, โทรศพัท์และระบบน�าทางสามารถควบคมุ

ได้ท่ีน่ี
เรียกดแูอพตา่งๆ ท่ีมีอยูโ่ดยการแตะลกูศรชีด้้านซ้ายหรือด้านขวา

เลือก, ยกเลกิการเลือก หรือยืนยนัตวัเลือกใดตวัเลือกหนึง่ เชน่ เลือก

เมนขูองคอมพิวเตอร์การเดนิทาง หรือลบข้อความใดข้อความหนึง่บน

จอแสดงผลส�าหรับคนขบั เป็นต้น

เรียกดฟัูงก์ชัน่การท�างานตา่งๆ ส�าหรับแอพท่ีเลือกโดยการแตะขึน้หรือ

ลง

การไปยังส่วนต่างๆ บนจอแสดงผลส�าหรับคนขับ
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การใช้การรับรู้ค�าสัง่เสียง

ทา่นสามารถใช้การควบคมุด้วยเสียงในการควบคมุฟังก์ชัน่การท�างานบางอยา่ง

ของเคร่ืองเลน่สื่อข้อมลู, ระบบน�าทางของวอลโว*่, ระบบควบคมุสภาพอากาศ และ

โทรศพัท์ท่ีเช่ือมตอ่ผา่น Bluetooth ได้ การควบคมุด้วยเสียงจะเกิดขึน้ผา่นทางการสัง่

งานจากผู้ใช้โดยตรง หรือเกิดขึน้ในลกัษณะสนทนาโต้ตอบโดยอาศยัการตอบสนอง

ด้วยเสียงจากระบบ

– กดปุ่ มท่ีแป้นกดทางด้านขวาบนพวงมาลยัเพ่ือสัง่งานการควบคมุด้วยค�า

สัง่เสียง และเร่ิมการโต้ตอบด้วยค�าสัง่เสียง

ตวัอย่างของคำาส่ังสำาหรับการควบคุมด้วยคำาส่ังเสียง:

– กด  พดูวา่ "Navigation" การโต้ตอบเก่ียวกบัการน�าทางจะเร่ิมขึน้

– กด  พดูวา่ "Raise temperature" อณุหภมิูท่ีตัง้ไว้จะเพ่ิมขึน้หนึง่ขัน้

– กด  พดูวา่ "Play Robyn" ระบบจะเลน่เพลงของศลิปินท่ีเลือก

คำาส่ังที่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา:

• "Repeat" – พดูเสียงแนะน�าลา่สดุในการโต้ตอบท่ีก�าลงัด�าเนินอยูซ่�า้อีกครัง้

• "Cancel" - ยกเลกิการสนทนาโต้ตอบ นอกจากนัน้ ยงัสามารถกดท่ี  ค้างไว้ เพ่ือ

ยกเลกิการสนทนาโต้ตอบได้อีกด้วย

• "Help" - เร่ิมการสนทนาโต้ตอบเก่ียวกบัวิธีใช้

โปรดจ�าไว้เสมอวา่ จะต้องพดูหลงัจากได้ยินเสียงสญัญาณ ด้วยน�า้เสียงปกตแิละด้วย

ความเร็วในการพดูตามปกต ิอยา่พดูในระหวา่งท่ีระบบก�าลงัพดูตอบอยู ่หลีกเลี่ยง 

ไมใ่ห้มีเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารโดยการปิดประต,ู กระจกประต ูและหลงัคา 

พาโนรามา*

ส�าหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการควบคมุด้วยเสียงและตวัอยา่งค�าสัง่เสียงเพ่ิมเตมิ 

โปรดดใูนคูมื่อส�าหรับเจ้าของรถ
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การใช้ลิน้ชกัเก็บของหน้ารถ
การเปิดลิน้ชักเกบ็ของหน้ารถ

– กดปุ่ มท่ีอยูใ่ต้จอแสดงผลสว่นกลางเพ่ือเปิดลิน้ชกัเก็บของหน้ารถ

การล็อค/ปลดล็อคลิน้ชักเกบ็ของหน้ารถ

นอกจากนีก้ารใช้การลอ็คสว่นตวันอกเหนือจากลิน้ชกัเก็บของหน้ารถ ยงัเป็นการลอ็ค

ประตทู้ายด้วยเชน่กนั การสัง่งาน/การยกเลกิการท�างานสามารถท�าได้สองวิธีโดยผา่น

ทางจอแสดงผลสว่นกลาง:

วธีิที่ 1: แตะท่ีปุ่ มส�าหรับ การล็อคส่วนตวั ในมมุมองฟังก์ชัน่การ

ท�างานเพ่ือสัง่งาน/ยกเลกิการท�างานของการลอ็คสว่นตวั

วธีิที่ 2: แตะท่ี การตัง้ค่า > My Car > การล็อค ในมมุมองระดบับนสดุ เลือก การ

ล็อคส่วนตวั

หน้าตา่งแบบผดุขึน้ส�าหรับการสัง่งาน/ยกเลกิการท�างานจะแสดงขึน้ รหสัสี่หลกัจะถกู

เลือกขึน้มาทกุครัง้ท่ีใช้การลอ็ค ทา่นจะต้องเลือกรหสันิรภยัพิเศษเม่ือใช้งานเป็นครัง้

แรก รหสันีใ้ช้ในการรีเซต็รหสัแบบใช้ครัง้เดียวเม่ือจ�าเป็น ในทัง้สองกรณี ให้ป้อนรหสัท่ี

เลือกไว้แล้วแตะท่ี Confirm
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การเช่ือมตอ่โทรศพัท์เข้ากบัรถ

เช่ือมตอ่โทรศพัท์ท่ีเปิดใช้งาน Bluetooth ไว้เข้ากบัรถเพ่ือให้สามารถโทรออกจากรถ, 

สง่/รับข้อความ, สตรีมสื่อข้อมลู และเช่ือมตอ่รถเข้ากบัอินเทอร์เน็ตได้ ทา่นสามารถ

เช่ือมตอ่อปุกรณ์ Bluetooth สองอปุกรณ์ในเวลาเดียวกนัได้ โดยในกรณีนี ้อปุกรณ์ 

ตวัหนึง่จะสามารถสตรีมสื่อข้อมลูได้เพียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ โทรศพัท์ท่ีเช่ือมตอ่สอง

เคร่ืองลา่สดุจะได้รับการเช่ือมตอ่โดยอตัโนมตัเิม่ือใช้รถอีกครัง้หนึง่

การค้นหาโทรศัพท์จากรถ

1. ตัง้ให้โทรศพัท์สามารถค้นหาได้/มองเหน็ได้ ผา่นทาง Bluetooth

2.  สัง่งานการใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกนั (ฮอตสปอตแบบพกพา/ฮอตสปอตสว่นตวั) ผา่น

ทาง Bluetooth ในโทรศพัท์

3. เปิดมมุมองยอ่ย โทรศัพท์ บนจอแสดงผลสว่นกลาง แตะท่ี เพิ่มโทรศัพท์ ถ้าได้

เช่ือมตอ่โทรศพัท์ไว้แล้ว ให้แตะท่ี เปล่ียน จากนัน้แตะ เพิ่มโทรศัพท์ ในกลอ่ง

แบบผดุขึน้

4. เลือกโทรศพัท์ท่ีจะเช่ือมตอ่

5. ตรวจสอบวา่รหสัหมายเลขท่ีก�าหนดไว้ในรถตรงกบัรหสัหมายเลขท่ีโทรศพัท์หรือไม ่

ถ้าตรงกนั ให้เลือกยอมรับในทัง้สองท่ี

6. เลือกยอมรับหรือปฏิเสธตวัเลือกใดๆ ส�าหรับผู้ตดิตอ่ทางโทรศพัท์และข้อความท่ีตวั

โทรศพัท์ หมายเหต ุโทรศพัท์บางรุ่นจะต้องมีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน่ข้อความ6

จากนัน้ โทรศพัท์จะได้รับการเช่ือมตอ่และสามารถควบคมุการท�างานจากรถได้

6 ส�าหรับข้อมลูเก่ียวกบัโทรศพัท์ท่ีสามารถใช้งานร่วมกนัได้กบัรถ โปรดดท่ีู support.volvocars.com
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ทา่นสามารถโทรออกและรับสายจากโทรศพัท์ท่ีเช่ือมตอ่ Bluetooth อยูจ่ากรถได้

การโทรผ่านทางจอแสดงผลส่วนกลาง

1. เปิดมมุมองยอ่ยส�าหรับ โทรศัพท์ ในมมุมองหน้าหลกั

2. เลือกการโทรจากบนัทกึการโทร, รายช่ือผู้ตดิตอ่ หรือป้อนหมายเลขโดยใช้แป้นกด

3. กด โทร หรือ  ขึน้อยูก่บัตวัเลือกท่ีเลือกไว้ในขัน้ตอนท่ี 2

การโทรโดยใช้แป้นกดทางด้านขวาบนพวงมาลัย

1. กด  แล้วไปท่ี โทรศัพท์ โดยการกด  หรือ 

2. เลื่อนไปตามรายการการโทรโดยใช้  แล้วเลือกโดยใช้ 

การโทรหาผู้ตดิต่อโดยใช้การควบคุมด้วยเสียง

– กด  แล้วพดูวา่ "Call [ผู้ตดิต่อ]"

การรับ/ปฏเิสธสาย

รับสาย: กด  บนแป้นกดทางด้านขวาบนพวงมาลยั หรือแตะ รับสาย บนจอแสดง

ผลสว่นกลาง

ปฏเิสธสาย: เลือก ปฏเิสธ โดยการกด  แล้วยืนยนัโดยการกด  หรือกด 

ปฏเิสธ บนจอแสดงผลสว่นกลาง

การสิน้สุดการโทร

– กด  เพ่ือยืนยนัการเลือกท่ีจะ End call หรือกด End call บนจอแสดงผล 

สว่นกลาง

การโทรออก, การรับสาย และการวางสาย
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การเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต

ผ่านทาง Bluetooth
เช่ือมตอ่เข้ากบัอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีเดียวกนักบัการเช่ือมตอ่โทรศพัท์เข้ากบัรถ

ผ่านทาง Wi-Fi
1. เปิดใช้งานการใช้เครือขา่ยร่วมกนับนโทรศพัท์
2. แตะท่ี การตัง้ค่า ในมมุมองระดบับนสดุบนจอแสดงผลสว่นกลาง
3. แตะท่ี Communication > Wi-Fi แล้วสัง่งานโดยการเลือกกลอ่งกาเคร่ืองหมาย

ส�าหรับ Wi-Fi
4. เลือกเครือขา่ยท่ีต้องการแล้วป้อนรหสัผา่นของเครือขา่ยนัน้
5. ถ้าเคยใช้แหลง่ข้อมลูการเช่ือมตอ่อ่ืนมาก่อนหน้านี ้ให้ยืนยนัการเปลีย่นการเช่ือมตอ่
โปรดทราบวา่ โทรศพัท์บางเคร่ืองจะปิดการใช้เครือขา่ยร่วมกนัหลงัจากท่ีตดัการ 
เช่ือมตอ่ออกจากรถแล้ว ดงันัน้ จงึจ�าเป็นต้องสัง่งานการใช้เครือขา่ยร่วมกนัท่ีโทรศพัท์
อีกครัง้ เม่ือต้องการใช้งานในครัง้ถดัไป

ผ่านทางการเช่ือมต่อ USB
1. ใช้สายเคเบลิในการเช่ือมตอ่โทรศพัท์เข้ากบัชอ่งเสียบ USB ของรถซึง่อยูใ่นชอ่งเก็บ

ของท่ีคอนโซลบริเวณโพรงเพลากลาง
2. เปิดใช้งานการใช้เครือขา่ยร่วมกนับนโทรศพัท์ผา่นทาง USB
3. ถ้าเคยใช้แหลง่ข้อมลูการเช่ือมตอ่อ่ืนมาก่อนหน้านี ้ให้ยืนยนัการเปลีย่นการเช่ือมตอ่

ผ่านทางโมเดม็ของรถ*7

1. เสียบซมิการ์ดสว่นตวัเข้าไปในชอ่งเสียบซึง่อยูใ่นบริเวณห้องเก็บสมัภาระ (ดภูาพ
ประกอบ)

2. แตะท่ี การตัง้ค่า ในมมุมองระดบับนสดุ
3. แตะท่ี การตดิต่อส่ือสาร > อนิเทอร์เน็ตผ่านทางโมเดม็ของรถ
4. สัง่งานโดยการเลือกกลอ่งกาเคร่ืองหมายส�าหรับ อนิเทอร์เน็ตผ่านทางโมเดม็

ของรถ
5. ถ้าเคยใช้แหลง่ข้อมลูการเช่ือมตอ่อ่ืนมาก่อนหน้านี ้ให้ยืนยนัการเปลีย่นการเช่ือมตอ่

6. ป้อนรหสั PIN ของซมิการ์ด

7 ส�าหรับรถท่ีมี Volvo on Call* เทา่นัน้ เม่ือเช่ือมตอ่กบัอินเทอร์เน็ตโดยใช้โมเดม็ของรถ บริการ Volvo on Call จะใช้

การเช่ือมตอ่นี ้
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ใช้อนิเทอร์เน็ตร่วมกันผ่านฮอตสปอต Wi-Fi

เม่ือรถเช่ือมตอ่เข้ากบัอินเทอร์เน็ต จะสามารถใช้การเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตนี ้(ฮอตสปอต 

Wi-Fi) ร่วมกนั ซึง่ท�าให้อปุกรณ์อ่ืนๆ สามารถใช้การเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต8 ได้

1. แตะท่ี การตัง้ค่า ในมมุมองระดบับนสดุ

2. แตะท่ี การตดิต่อส่ือสาร > ฮอตสปอต Wi-Fi ของรถ

3. เลือก ช่ือเครือข่าย ส�าหรับการใช้เครือขา่ยร่วมกนั

4. เลือก รหสัผ่าน ซึง่จะต้องป้อนลงในอปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่

5. เลือก ช่วงความถี่ ท่ีฮอตสปอตใช้ในการสง่ข้อมลูโดยใช้9

6. สัง่งานโดยการเลือกกลอ่งกาเคร่ืองหมายส�าหรับ ฮอตสปอต Wi-fi ของรถ

7. ถ้าใช้ Wi-Fi เป็นแหลง่การเช่ือมตอ่ไว้ก่อนหน้านี ้ให้ยืนยนัการเลือกท่ีจะเปลี่ยนการ

เช่ือมตอ่

เม่ือใช้การเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตร่วมกนัผา่นรถ  จะแสดงขึน้ในแถบสถานะ แตะท่ี 

อุปกรณ์ที่เช่ือมต่ออยู่ ใน ฮอตสปอต Wi-fi ของรถ เพ่ือดรูายการอปุกรณ์ท่ีเช่ือม

ตอ่แล้ว

8 จะไมมี่ใช้งานในระหวา่งการเช่ือมตอ่ Wi-Fi ผู้ ให้บริการเครือขา่ย (ซมิการ์ด) ต้องรองรับการใช้เครือขา่ยร่วมกนั
9 ไมมี่ให้บริการในบางตลาด
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APPLE CArPLAy* บนจอแสดงผลสว่นกลาง

ฟังก์ชัน่ Apple CarPlay ท�าให้ทา่นสามารถใช้แอพท่ีเลือกไว้บน iPhone ผา่นรถเพ่ือ

ท่ีจะเลน่เพลง, ฟังพอดเคสท์ หรืออ่ืนๆ ได้ การสัง่การท�างานตา่งๆ จะท�าโดยผา่นทาง

จอแสดงผลสว่นกลางของรถหรือโดยใช้ Siri

เร่ิม Apple CarPlay

ก่อนท่ีจะใช้ Apple CarPlay ทา่นจะต้องเปิดใช้งานการควบคมุด้วยเสียงโดยใช้ Siri ท่ี

โทรศพัท์เสียก่อน

1. ตอ่ iPhone เข้ากบัชอ่งเสียบ USB ท่ีคอนโซลระหวา่งท่ีนัง่ด้านหน้า 

อา่นข้อมลูเพ่ิมเตมิในข้อความแบบผดุขึน้แล้วแตะท่ี OK

2. แตะท่ี Apple CarPlay ในมมุมองแอพ ถ้าเป็นการเช่ือมตอ่ iPhone 

เป็นครัง้แรก ให้ยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไข

3. มมุมองยอ่ยส�าหรับ Apple CarPlay จะเปิดขึน้ และแอพท่ีสามารถ

ใช้งานได้จะแสดงขึน้

การเร่ิมการทำางานของ Apple CarPlay โดยอัตโนมัติ

ถ้าได้ตัง้คา่ให้เร่ิมท�างานโดยอตัโนมตัไิว้ Apple CarPlay จะเปิดขึน้โดยอตัโนมตัเิม่ือ

เช่ือมตอ่ iPhone แตะท่ี Settings ในมมุมองระดบับนสดุแล้วเลือก Communication > 

Apple CarPlay

ถ้ารถไมมี่ฟังก์ชัน่ Apple CarPlay ตดิตัง้มาตัง้แตเ่ร่ิมต้น ทา่นสามารถอพัเกรดให้มี 

ฟังก์ชัน่นีไ้ด้ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�าหนา่ยวอลโว ่ข้อมลูเก่ียวกบัแอพท่ีรองรับและ

โทรศพัท์ท่ีสามารถใช้งานร่วมกนัได้จะมีอยูบ่นเวบ็ไซต์ของ Apple โปรดดท่ีู  

www.apple.com/ios/carplay/
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การเช่ือมตอ่และการเลน่สื่อข้อมลูจากอปุกรณ์เคร่ืองเสียงภายนอก

เคร่ืองเลน่สื่อข้อมลูสามารถเลน่เสียงจากอปุกรณ์ภายนอกท่ีเช่ือมตอ่อยูผ่า่นทางชอ่ง

อินพตุ AUX/USB หรือสตรีมเสียงแบบไร้สายผา่น Bluetooth ได้

เล่นส่ือข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เช่ือมต่อผ่าน Bluetooth

1. เช่ือมตอ่ชดุอปุกรณ์เข้ากบัรถด้วยวิธีเดียวกนักบัการเช่ือมตอ่โทรศพัท์

เข้ากบัรถ

2. เร่ิมเลน่ในอปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่อยู่

3. เปิดแอพ Bluetooth ในมมุมองแอพบนจอแสดงผลสว่นกลาง - การ

เลน่จะเร่ิมขึน้

การเล่นส่ือข้อมูลจากหน่วยความจำา USB

1. เสียบหนว่ยความจ�าแบบ USB เข้าท่ีชอ่งเสียบท่ีคอนโซลระหวา่งท่ี

นัง่ด้านหน้า

2. เร่ิมเลน่แอพ USB ในมมุมองแอพ แล้วเลือกสิง่ท่ีจะเลน่ - การเลน่จะ

เร่ิมขึน้

การเล่นส่ือข้อมูลจากเคร่ืองเล่น MP3 หรือ iPod

1. ตอ่อปุกรณ์เข้ากบัชอ่งเสียบ AUX หรือ USB ท่ีคอนโซลระหวา่งท่ีนัง่

ด้านหน้า

2. เร่ิมการเลน่ท่ีอปุกรณ์

3. เปิดแอพ iPod, AUX หรือ USB โดยขึน้อยูก่บัวิธีการเช่ือมตอ่ 

ส�าหรับการเลน่ iPod ให้เลือกแอพ iPod โดยไมต้่องสนใจวิธีการ

เช่ือมตอ่ - การเลน่จะเร่ิมต้นขึน้
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การใช้การแนะน�าเส้นทางผา่นแผนท่ีโดยใช้ SENSUS NAVIGAtIoN*

กดมมุมองยอ่ย การนำาทาง ในมมุมองหน้าหลกัของจอแสดงผลสว่นกลาง

ป้อนจุดหมายปลายทางโดยใช้ที่อยู่:

1. กด  – ตัง้จุดหมาย รูปภาพแผนท่ีจะเปลี่ยนไปเป็นการค้นหาโดยใช้ท่ีอยูพ่ร้อม

ด้วยชอ่งข้อมลูการค้นหาโดยใช้ท่ีอยู่

2. แตะท่ีชอ่งข้อมลูและป้อนข้อมลู Country/State/Province/Address และอ่ืนๆ โดย

ใช้แป้นพิมพ์บนจอแสดงผลสว่นกลาง

การตัง้ค่าจุดหมายปลายทางโดยการกดบนแผนที่:

1. ขยายแผนท่ีให้ใหญ่สดุโดยการกด 

2. ค้นหาจดุหมายปลายทางท่ีต้องการบนแผนท่ีแล้วกดค้างไว้ ไอคอนจะถกูสร้างขึน้

และเมนจูะแสดงขึน้

3. เลือก Go here เพ่ือเร่ิมการแนะน�าเส้นทาง

ลบจุดหมายปลายทาง:

1. แตะท่ีไอคอนส�าหรับจดุหมายปลายทาง

2. แตะท่ี ลบ

เปล่ียนตำาแหน่งจุดหมายปลายทาง:

1. เน้นไอคอนส�าหรับจดุหมายปลายทางด้วยการแตะเป็นเวลาสัน้ๆ

2. แตะไอคอนค้างไว้ จากนัน้ลากไปยงัต�าแหนง่ท่ีต้องการแล้วยกนิว้ขึน้

04



แอพพลเิคชัน่ในจอแสดงผลสว่นกลาง

ในมมุมองแอพพลเิคชัน่จะมีแอพท่ีดาวน์โหลดไว้ และแอพส�าหรับฟังก์ชัน่ท่ีรวม 

อยูใ่นตวั เชน่ วทิยุ FM เป็นต้น

แอพบางแอพจะสามารถใช้งานได้เม่ือรถเช่ือมตอ่อยูก่บัอินเทอร์เน็ตเทา่นัน้

การจดัระเบยีบแอพ

1. แตะท่ีแอพแล้วกดค้างไว้ แอพจะเปลี่ยนขนาดและกลายเป็นโปร่งใสเลก็น้อย

2. ลากแอพไปท่ีต�าแหนง่ท่ีวา่งในมมุมองแล้วปลอ่ย

04



การสร้างและการลงทะเบียน VoLVo ID

A Volvo ID เป็น ID สว่นตวัท่ีท�าให้สามารถเข้าใช้บริการแบบออนไลน์ท่ีมีอยูเ่ป็น

จ�านวนมาก เชน่ ตวัเลือกส�าหรับการดาวน์โหลดแผนท่ี* ลงในรถ เป็นต้น

ด้วยแอพส�าหรับรถ Volvo ID จะสามารถสร้าง ID และลงทะเบียนเข้ากบัรถได้พร้อม

กนั รวมทัง้ยงัสามารถสร้าง Volvo ID ผา่นทาง My Volvo10 หรือแอพส�าหรับอปุกรณ์

แบบพกพา Volvo on Call (VoC)11 จากนัน้ลงทะเบียนเข้ากบัรถ

การสร้างและการลงทะเบยีน Volvo ID โดยใช้แอพสำาหรับรถ Volvo ID

1. ดาวน์โหลดแอพ Volvo ID จาก Remote update service (บริการอพัเดตจากระยะ

ไกล) ในมมุมองแอพของจอแสดงผลสว่นกลาง

2. เร่ิมการท�างานของแอพแล้วป้อนท่ีอยูอี่เมลของทา่น (หรือ Volvo ID ของทา่น ถ้าได้

สร้างไว้แล้วก่อนหน้านี)้

3. ปฏิบตัติามค�าแนะน�าท่ีสง่โดยอตัโนมตัไิปยงัท่ีอยูอี่เมลท่ีทา่นระบไุว้

การสร้าง Volvo ID ผ่านทาง My Volvo หรือแอพสำาหรับอุปกรณ์แบบพกพา 

VOC

1. My Volvo: ไปท่ี www.volvocars.com และไปท่ี My Volvo

 แอพสำาหรับอุปกรณ์แบบพกพา VOC: ดาวน์โหลดแอพส�าหรับอปุกรณ์แบบ 

พกพา VoC เวอร์ชัน่ลา่สดุจากโทรศพัท์แบบสมาร์ทโฟน เชน่ ผา่นทาง App Store, 

Windows Phone Store หรือ Google Play

2. ป้อนท่ีอยูอี่เมลสว่นตวั และปฏิบตัติามค�าแนะน�าท่ีสง่โดยอตัโนมตัไิปยงัท่ีอยูอี่เมลท่ี

ทา่นระบไุว้

ในตอนนี ้Volvo ID ได้ถกูสร้างขึน้แล้ว ให้ลงทะเบียน ID นีเ้ข้ากบัรถจากแอพ Volvo ID 

ในรถ เพ่ือเข้าใช้งานบริการตา่งๆ ของ Volvo ID

10 มีให้บริการในบางตลาดเทา่นัน้
11 ส�าหรับรถท่ีมี Volvo on Call* เทา่นัน้
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การจดัการและการอพัเดตแอพ, แผนท่ี และระบบ

– แตะท่ี Remote Update Service ในมมุมองแอพเพ่ืออพัเดตระบบ

ของรถหลายระบบ เพ่ือให้สามารถท�าการอพัเดตจากระยะไกลได้ 

รถจะต้องเช่ือมตอ่กบัอินเทอร์เน็ตอยู ่การแตะท่ี Remote Update 

Service หนึง่ครัง้เป็นการดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่ในมมุมองยอ่ย

ระดบัต�่าสดุของมมุมองหน้าหลกั

การดาวน์โหลด, การอัพเดต และการถอนการตดิตัง้แอพ

การดาวน์โหลด: แตะท่ี Explore แล้วเลือกแอพท่ีต้องการ แตะท่ี Install เพ่ือดาวน์

โหลดแอพ

อัพเดต: แตะท่ี Install all เพ่ืออพัเดตแอพทัง้หมด เลือก Application updates เพ่ือ

อพัเดตแอพแตล่ะแอพ เลือกแอพท่ีต้องการแล้วแตะท่ี Install

ถอนการตดิตัง้: แตะท่ี Application updates แล้วเลือกแอพท่ีต้องการ แตะท่ี 

Uninstall เพ่ือถอนการตดิตัง้แอพ

การอัพเดตข้อมูลแผนที่

– แตะท่ี Maps เพ่ือแสดงรายการของการอพัเดตท่ีพร้อมใช้งาน เน้นเขตพืน้ท่ีใน

ปัจจบุนั แตะท่ีลกูศรชีล้งด้านลา่งเพ่ือดขู้อมลูเก่ียวกบัเวอร์ชัน่ในปัจจบุนัของข้อมลู

แผนท่ี หรือแตะท่ี Install เพ่ือดวูา่มีเวอร์ชัน่ท่ีใหมก่วา่หรือไม่

การค้นหาและการอัพเดตซอฟต์แวร์ของระบบ

– แตะท่ี System updates เพ่ือแสดงการอพัเดตท่ีพร้อมใช้งาน แตะท่ี Install all เพ่ือ

อพัเดตซอฟต์แวร์ทัง้หมด หรือแตะท่ี Install เพ่ือตดิตัง้โปรแกรมซอฟต์แวร์แตล่ะ

โปรแกรม
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12 จ�าเป็นต้องใช้ Volvo ID สว่นตวัในการใช้แอพส�าหรับอปุกรณ์แบบพกพา

แอพส�าหรับอปุกรณ์แบบพกพา Volvo on Call12 ท�าให้ทา่นสามารถปรับสภาพรถ 

ลว่งหน้าก่อนการขบัข่ีได้ นอกจากนีย้งัสามารถเร่ิมต้นการปรับสภาพลว่งหน้าใน 

มมุมองสภาพอากาศบนจอแสดงผลสว่นกลางได้อีกด้วย รวมทัง้ยงัสามารถใช้งาน 

แอพเพ่ือลอ็ค/ปลดลอ็ครถ, เรียกดวูา่จอดรถไว้ท่ีใด, บนัทกึการเดนิทางในบนัทกึการ

ขบัข่ี, รับสญัญาณกนัขโมยและเรียกดคูวามสิน้เปลืองน�า้มนัเชือ้เพลงิได้อีกด้วย โดย

สามารถดาวน์โหลดแอพส�าหรับอปุกรณ์แบบพกพาได้จาก App Store, Windows 

Phone Store หรือ Google Play เป็นต้น

บริการ Volvo on Call ยงัรวมถงึการเข้าใช้งานบริการให้ความชว่ยเหลือในกรณีรถเสีย

และการให้ความชว่ยเหลือฉกุเฉิน:

– กดปุ่ ม ON CALL หรือ SOS ท่ีคอนโซลบริเวณหลงัคาของรถ จากนัน้ ระบบจะ

ตดิตอ่กบัเจ้าหน้าท่ีท่ีผา่นการฝึกอบรมมาเป็นอยา่งดีของวอลโวท่ี่ศนูย์บริการ Volvo 

on Call

ศนูย์บริการยงัสามารถชว่ยติดตามรถในกรณีท่ีรถถกูขโมยไปได้อีกด้วย

การบริการท่ีมีให้บริการอาจแตกตา่งกนัไปขึน้อยูก่บัการก�าหนดคา่ของรถและประเทศ 

ส�าหรับข้อมลูเก่ียวกบับริการตา่งๆ ท่ีมีให้ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�าหนา่ยของวอลโว ่หรือ

เย่ียมชม support.volvocars.com

VoLVo oN CALL*
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การปรับระดบัเสียงของระบบเคร่ืองเสียง

ปรับระดบัเสียงของระบบเคร่ืองเสียงในรถโดยการหมนุตวัควบคมุระดบัเสียงท่ีอยูใ่ต้

จอแสดงผลสว่นกลาง หรือโดยการแตะท่ี  หรือ  ท่ีแป้นกดทางด้านขวาบน 

พวงมาลยั

ปรับระดบัเสียงสำาหรับระบบต่างๆ ของรถ

1. แตะท่ี การตัง้ค่า > เสียง  > ปรับระดบัเสียงของระบบ  ในมมุมองระดบับนสดุ

บนจอแสดงผลสว่นกลาง

2. ปรับระดบัเสียง/ปิดเสียง เชน่ เสียงแป้นกดหรือเสียงการแตะหน้าจอ โดยการลาก

ตวัเลื่อนส�าหรับ Keypad Touch หรือ Screen Touch

การเปลี่ยนลกัษณะท่ีปรากฏของจอแสดงผลสว่นกลาง

1. แตะท่ี การตัง้ค่า > My Car > จอแสดงผล > ภาพบนพืน้ผิว ในมมุมองระดบั

บนสดุ

2. เลือกธีมส�าหรับจอแสดงผลสว่นกลาง เชน่ Minimalistic

และเม่ือเลือกลกัษณะตา่งๆ เหลา่นี ้จะยงัสามารถเลือกพืน้หลงัของหน้าจอได้ระหวา่ง

มืดหรือสวา่ง ด้วย Normal (ปกต)ิ พืน้หลงัของหน้าจอจะมืดและข้อความจะสวา่ง วิธีนี ้

จะเป็นคา่มาตรฐานส�าหรับภาพบนพืน้ผิว

ด้วย Light (สวา่ง) พืน้หลงัของหน้าจอจะสวา่งและข้อความจะมืด วิธีนีจ้ะใช้ได้ดีใน

สภาพท่ีมีแสงจ้า

ตวัเลือกเหลา่นีจ้ะพร้อมใช้งานส�าหรับผู้ใช้อยูต่ลอดเวลา และไมไ่ด้รับผลกระทบจาก

สภาพแสงโดยรอบ
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การจองเวลาเข้ารับบริการและการซ่อม

จัดการข้อมูลการบริการ, การซ่อม และการจองเวลาโดยตรงจากรถแบบออนไลน์

ของท่าน

ในการส่งค�าขอการนัดหมายเวลา13:

1. เปิดแอพ Car Status จากมมุมองแอพ

2. แตะท่ี Appointments > Request appoint

3. ต้องแนใ่จวา่ได้ป้อน Volvo ID ท่ีถกูต้อง

4. ป้อนข้อมลูส�าหรับศนูย์บริการในชอ่ง Tap to write information to 

the workshop หรือแตะท่ีปุ่ ม  แล้วพดูข้อมลูส�าหรับศนูย์บริการ

5. แตะท่ี Send appointment request เม่ือสง่ค�าขอเวลานดัหมายจาก

รถไปยงัศนูย์บริการ จะมีการสง่ข้อมลูรถยนต์ไปด้วย ข้อมลูนีจ้ะชว่ย

ให้ศนูย์บริการสามารถวางแผนได้งา่ยขึน้

6. เวลานดัหมายท่ีแนะน�าจะถกูสง่ทางอีเมลภายในเวลาสองวนั ส�าหรับ

ในบางตลาด จะสง่เวลานดัหมายท่ีแนะน�านีไ้ปยงัรถด้วย

13 ทา่นจะต้องสร้าง Volvo ID ขึน้มาก่อน การจองเวลาเข้ารับบริการและการซอ่มสามารถใช้งานได้ในบางตลาดเทา่นัน้ 

เคร่ืองยนต์ของรถจะต้องท�างานอยูจ่งึจะสามารถสง่ค�าขอเวลานดัหมายได้
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ท่ีอยูท่ี่น่ีคือ ชอ่งเสียบ AUX และ USB และปลัก๊ไฟ
ช่องเสียบ AUX และ USB

ชอ่งเสียบ AUX และ USB จะอยูใ่ต้ท่ีวางแขนในคอนโซลบริเวณโพรงเพลากลาง

ปล๊ักไฟ

ภายในรถจะมีปลัก๊ไฟอยูส่ี่ชดุ

• ท่ีชอ่งเก็บของท่ีคอนโซลระหวา่งท่ีนัง่ด้านหน้าจะมีปลัก๊ไฟ 12 โวลต์อยูห่นึง่ตวั

• ท่ีด้านหลงัของคอนโซลระหวา่งท่ีนัง่ด้านหน้าก็มีปลัก๊ไฟ 12 โวลต์หนึง่ตวั  

และปลัก๊ไฟ 230 โวลต์ อีกหนึง่ตวั

• ในบริเวณห้องเก็บสมัภาระจะมีปลัก๊ไฟ 12 โวลต์* หนึง่ตวั

ระบบไฟฟ้าของรถจะต้องอยูท่ี่ต�าแหนง่สวิตช์กญุแจ I เป็นอยา่งน้อย ปลัก๊ไฟทัง้หมดถงึ

จะใช้งานได้
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ข้อความพิเศษ

คูมื่อส�าหรับเจ้าของรถและคูมื่ออ่ืนๆ จะมีค�าแนะน�าด้าน
ความปลอดภยัและค�าเตือน, ข้อมลูส�าคญั และข้อความ
หมายเหตทุัง้หมดซึง่ทา่นจะต้องอา่น บางฟังก์ชัน่อาจใช้ได้
กบับางประเทศเทา่นัน้

  คำาเตอืน

พบัพนักพงิหลังลงในที่น่ังด้านหลัง
ตรวจสอบวา่พนกัพิงหลงัลอ็คเข้าท่ีอยา่งแนน่หนาหลงัจาก
ปรับลดระดบัหรือปรับยกสงูขึน้ ตรวจสอบวา่พนกัพิงศีรษะ
ลอ็คเข้าท่ีอยา่งแนน่หนาหลงัจากปรับยกสงูขึน้ เม่ือมีผู้
โดยสารนัง่อยูบ่นท่ีนัง่แถวท่ีสาม* จะต้องยกพนกัพิงศีรษะ
บนท่ีนัง่ตวันอกของท่ีนัง่แถวท่ีสองขึน้เสมอ

การสตาร์ตและการดบัเคร่ืองยนต์
น�ากญุแจรีโมตคอนโทรลออกจากรถไปด้วยเสมอเม่ือ
ออกจากรถ และต้องแนใ่จวา่ระบบไฟฟ้าของรถอยูท่ี่
ต�าแหนง่สวิตช์กญุแจ 0

การใช้เบรกจอด
ใช้เบรกจอดรถเสมอเม่ือจอดรถบนทางลาด การเข้าเกียร์
หรือการเลื่อนคนัเกียร์ของเกียร์อตัโนมตัไิปท่ีต�าแหนง่ P 
จะไมเ่พียงพอส�าหรับการรักษาให้รถจอดอยูก่บัท่ีในบาง
สถานการณ์

การควบคุมสภาพอากาศของรถ
ห้ามไมใ่ห้ผู้ ท่ีรับรู้ถงึการเพ่ิมอณุหภมิูได้ช้าเน่ืองจากการสญู
เสียประสาทสมัผสั หรือผู้ ท่ีไมส่ามารถใช้งานตวัควบคมุได้ไม่
วา่ด้วยสาเหตใุดก็ตาม ใช้งานชดุท�าความร้อนท่ีนัง่* มิฉะนัน้ 
ผู้ ใช้งานเหลา่นัน้อาจได้รับการบาดเจ็บจากความร้อนได้

การเปิดและการปิดประตทู้ายแบบทำางานด้วยระบบ
ไฟฟ้า*
ใช้ความระมดัระวงัเม่ือท�าการเปิดหรือปิดเพ่ือไมใ่ห้มีการชน
หรือการกระแทกเกิดขึน้ ตรวจสอบวา่ไมมี่ผู้ใดอยูใ่นบริเวณ
ใกล้กบัประตทู้าย เน่ืองจากการบาดเจ็บเน่ืองจากการชน
หรือการกระแทกอาจสง่ผลสืบเน่ืองท่ีร้ายแรงได้ ใช้งานประตู
ท้ายอยา่งระมดัระวงัเสมอ

City Safety
City Safety เป็นระบบชว่ยเหลือ และจะไมท่�างานในทกุ

สภาพการขบัข่ี ทกุสภาพการจราจร ทกุสภาพอากาศและ
ทกุสภาพถนน ฟังก์ชัน่ไมส่ามารถตรวจจบัคนเดนิถนน/คน
ข่ีจกัรยานทกุคนได้ในทกุสถานการณ์ การเตือนจะท�างาน
เฉพาะในกรณีท่ีมีความเสี่ยงตอ่การเกิดการชนสงูเทา่นัน้ 
การเตือนและการเข้าแทรกการท�างานด้วยการเบรกส�าหรับ
คนเดนิถนนและคนขบัข่ีรถจกัรยานจะหยดุการท�างานเม่ือ
ความเร็วรถสงูกวา่ 80 กม./ชม. (50 ไมล์ตอ่ชัว่โมง) ฟังก์ชัน่
เบรกอตัโนมตัิของ City Safety จะชว่ยป้องกนัการชนหรือลด
ความเร็วในการชนลง เพ่ือให้แนใ่จได้ถงึประสทิธิภาพการ
เบรกอยา่งเตม็ท่ี คนขบัควรเหยียบเบรกเสมอ ถงึแม้วา่รถจะ
มีการเบรกโดยอตัโนมตัก็ิตาม คนขบัเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
รักษาระยะหา่งและความเร็วท่ีถกูต้องอยูเ่สมอ

Park Assist Pilot (PAP)*
ระบบชว่ยน�าทางขณะจอดอาจไมส่ามารถท�างานได้ใน
บางสถานการณ์ ระบบนีไ้ด้รับการออกแบบให้เป็นระบบ
ชว่ยเทา่นัน้ คนขบัจะเป็นผู้ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ขบัข่ีรถยนต์อยา่งปลอดภยัเสมอ รวมถงึการสงัเกตสภาวะ
แวดล้อม และผู้ใช้รถใช้ถนนรายอ่ืนๆ ท่ีเคลื่อนท่ีเข้ามาหา 
หรือเคลื่อนท่ีผา่นในขณะท�าการจอด

กล้องระบบช่วยจอด*
กล้องชว่ยจอดเป็นอปุกรณ์ชว่ยอยา่งหนึง่ และไมส่ามารถ
ทดแทนความรับผิดชอบของคนขบัได้ กล้องจะมีจดุบอด
ซึง่เป็นจดุท่ีไมส่ามารถตรวจจบัสิง่กีดขวางได้ ใช้ความ
ระมดัระวงักบัผู้คนและสตัว์ท่ีอยูใ่กล้กบัรถอยา่งเตม็ท่ี

การช่วยรักษาช่องทางเดนิรถ (LKA)*
การชว่ยรักษาชอ่งทางเดนิรถเป็นระบบชว่ยเหลือส�าหรับ 
คนขบั และอาจไมส่ามารถท�างานได้ในสถานการณ์การขบัข่ี
บางสถานการณ์ รวมถงึในสภาพจราจร, สภาพอากาศ และ
สภาพถนนบางอยา่ง คนขบัมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการขบัข่ี
อยา่งปลอดภยั ตลอดจนปฏิบตัติามกฎหมายและกฎจราจร
ท่ีบงัคบัใช้อยูเ่สมอ

Blind Spot Information (BLIS)* และ Cross Traffic 
Alert (CTA)*
BLIS และ CtA เป็นเพียงระบบชว่ยเหลือเทา่นัน้ ซึง่ไม่
สามารถทดแทนลกัษณะการขบัข่ีท่ีปลอดภยั และการใช้
กระจกมองข้างและกระจกมองหลงัได้ ระบบเหลา่นีจ้ะไม่
สามารถทดแทนความระมดัระวงัและความรับผิดชอบของ
คนขบัได้ การเปลี่ยนชอ่งทางเดนิรถและการถอยหลงัอยา่ง

ปลอดภยัเป็นความรับผิดชอบของคนขบัเสมอ BLIS จะไม่
สามารถท�างานได้เม่ืออยูใ่นทางโค้งหกัศอก และในขณะท่ี
รถก�าลงัถอยหลงั

การส่ังงาน/ยกเลิกการทำางานของถุงลมนิรภยัผู้
โดยสาร*
ถ้ารถไมมี่สวิตช์สัง่งาน/ยกเลกิการท�างานของถงุลมนิรภยัผู้
โดยสารตดิตัง้อยู ่ถงุลมนิรภยัจะพร้อมท�างานอยูต่ลอดเวลา 
ห้ามไมใ่ห้เดก็ท่ีนัง่อยูบ่นเบาะรองนัง่เสริม, ในท่ีนัง่ส�าหรับ
เดก็ หรือในท่ีนัง่ส�าหรับเดก็แบบหนัไปทางด้านหลงั นัง่บน
ท่ีนัง่ผู้ โดยสารด้านหน้าในขณะท่ีเปิดใช้งานถงุลมนิรภยัไว้ 
ห้ามไมใ่ห้ผู้ ท่ีมีความสงูไมถ่งึ 140 ซม. นัง่บนท่ีนัง่ผู้ โดยสาร
ด้านหน้าในขณะท่ีเปิดใช้งานถงุลมนิรภยัไว้ ห้ามไมใ่ห้ผู้ ท่ี
มีความสงูมากกวา่ 140 ซม. นัง่บนท่ีนัง่ผู้ โดยสารในขณะท่ี
ปิดใช้งานถงุลมนิรภยัไว้ ห้ามไมใ่ห้ผู้ใดนัง่บนท่ีนัง่ผู้ โดยสาร
ด้านหน้า ถ้าข้อความในคอนโซลบริเวณหลงัคาระบวุา่ถงุลม
นิรภยัถกูปิดใช้งานไว้ และถ้ามีสญัลกัษณ์เตือนส�าหรับระบบ

ถงุลมนิรภยัแสดงขึน้ในจอแสดงผลส�าหรับคนขบั สญัลกัษณ์

นีร้ะบวุา่มีการท�างานผิดพลาดท่ีร้ายแรงเกิดขึน้ในระบบ น�า
รถเข้าศนูย์บริการโดยเร็วท่ีสดุ วอลโวขอแนะน�าให้ตดิตอ่
ศนูย์บริการของวอลโวท่ี่ได้รับอนญุาตอยา่งเป็นทางการ

การใช้การควบคุมด้วยเสียง
คนขบัเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวในการท�าให้มัน่ใจ
ได้วา่การขบัข่ีรถเป็นไปอยา่งปลอดภยั และเป็นไปตามกฎ
จราจรทัง้หมดท่ีเก่ียวข้อง

การใช้การแนะนำาผ่านแผนที่*
ให้ความสนใจกบัถนนอยูต่ลอดเวลา และต้องแนใ่จวา่
ทา่นใช้สมาธิในการขบัข่ีอยา่งเตม็ท่ี ปฏิบตัติามกฎจราจร
ท่ีเก่ียวข้อง และขบัข่ีอยา่งมีสตอิยูเ่สมอ เน่ืองจากสภาพ
อากาศหรือชว่งเวลาของปีจะสง่ผลตอ่สภาพถนน ค�าแนะน�า
บางข้ออาจมีความส�าคญัน้อยลง

Volvo On Call*
ส�าหรับรถท่ีมี Volvo on Call ระบบจะท�างานได้ในพืน้ท่ีท่ีคู่
ค้าของ VoC มีขอบเขตมือถือท่ีครอบคลมุและในประเทศท่ีมี
ให้บริการเทา่นัน้ เชน่เดียวกบัโทรศพัท์มือถือ การรบกวนจาก
ชัน้บรรยากาศหรือเครือขา่ยครอบคลมุตวัสง่สญัญาณออ่น 
เชน่ บริเวณท่ีมีคนอยูอ่าศยับางตา อาจเป็นสาเหตใุห้การ
เช่ือมตอ่ล้มเหลว กรุณาดท่ีูคูมื่อส�าหรับเจ้าของรถ ส�าหรับ 
ค�าเตือน, ข้อมลูส�าคญั และข้อความหมายเหตขุองการ

บริการ VoC รวมทัง้ข้อตกลงเก่ียวกบัการสมคัรใช้งาน VoC

 ข้อสำาคัญ

พบัพนักพงิหลังลงในที่น่ังด้านหลัง
จะต้องไมมี่วตัถใุดๆ อยูบ่นท่ีนัง่ด้านหลงัในขณะท่ีพบัพนกั
พิงลง และห้ามคาดเข็มขดันิรภยัด้วยเชน่กนั ต้องลดระดบั
เบาะรองนัง่เสริมแบบตดิตัง้ในตวั* บนท่ีนัง่ตรงกลางในท่ีนัง่
แถวท่ีสองลงก่อนท่ีจะลดระดบัท่ีนัง่ ก่อนท่ีจะลดระดบัท่ีนัง่
ลง จะต้องยกท่ีวางแขน* ส�าหรับท่ีนัง่ตรงกลางของท่ีนัง่แถว
ท่ีสองขึน้ก่อน

รถมีจอแสดงผลสามจอ
ชดุแสดงผลบนกระจกหน้า* ซึง่เป็นอปุกรณ์ท่ีฉายข้อมลู
ตา่งๆ จะอยูภ่ายในแผงคอนโซลหน้า เพ่ือหลีกเลี่ยงไมใ่ห้
เกิดความเสียหายขึน้กบักระจกครอบชดุแสดงผล ห้ามเก็บ
สิง่ของใดๆ ไว้บนกระจกครอบ และต้องแนใ่จวา่จะไมมี่วตัถุ
ใดๆ ตกลงบนกระจก

การควบคุมสภาพอากาศของรถ
ถ้าอณุหภมิูของห้องโดยสารต�่าเกินไป การระบายอากาศท่ี
นัง่จะไมส่ามารถเร่ิมท�างานได้ การท�าเชน่นีก็้เพ่ือหลีกเลี่ยง
ไมใ่ห้ผู้ ท่ีนัง่อยูบ่นท่ีนัง่รู้สกึเย็นเกินไป

การทำาความสะอาดจอแสดงผลส่วนกลาง
เม่ือท�าความสะอาดจอแสดงผลสว่นกลาง ตรวจสอบให้
แนใ่จวา่ผ้านุม่ปราศจากทรายและเศษฝุ่ นอ่ืนๆ ในลกัษณะ
เดียวกนั ซึง่อาจท�าให้หน้าจอเป็นรอยได้ เม่ือท�าความสะอาด
จอแสดงผลสว่นกลาง ให้กดลงบนหน้าจอเบาๆ การให้แรง
กดมากเกินไปอาจท�าให้หน้าจอได้รับความเสียหายได้ ห้าม
ฉีดสารเหลวหรือสารเคมีท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อนลงบนจอแสดงผล
สว่นกลางโดยตรง ห้ามใช้น�า้ยาล้างกระจก, น�า้ยาท�าความ
สะอาดอ่ืนๆ, สเปรย์อดัความดนั, สารละลาย, แอลกอฮอล์, 
แอมโมเนีย หรือน�า้ยาท�าความสะอาดท่ีมีสารขดั ห้ามใช้
ผ้าขดั, กระดาษเช็ดหน้าแบบขนาดใหญ่ หรือกระดาษ
ช�าระ เน่ืองจากสิง่เหลา่นีอ้าจท�าให้จอแสดงผลสว่นกลาง
เป็นรอยได้

ที่อยู่ที่น่ีคือ ช่องเสียบ AUX และ USB และปล๊ักไฟ
ถ้าทา่นใช้ปลัก๊ไฟ 12 โวลต์ท่ีคอนโซลบริเวณโพรงเพลา
กลางเพียงหนึง่ชดุ กระแสไฟฟ้าสงูสดุท่ีสามารถจา่ยได้คือ 
10 แอมป์ (120 วตัต์) ถ้าใช้ปลัก๊ไฟท่ีคอนโซลบริเวณโพรง
เพลากลางทัง้สองชดุพร้อมกนั กระแสไฟฟ้าท่ีสามารถจา่ย05



ได้คือ 7.5 แอมป์ (90 วตัต์) ตอ่ปลัก๊ กระแสไฟฟ้าสงูสดุท่ี
สามารถจา่ยได้ส�าหรับปลัก๊ไฟ 12 โวลต์ ท่ีบริเวณห้องเก็บ
สมัภาระคือ 10 แอมป์ (120 วตัต์)

  หมายเหตุ

การใช้การล็อค/ปลดล็อคแบบไม่ใช้กุญแจ*
สนามแมเ่หลก็ไฟฟ้าและแผงกัน้อาจรบกวนการท�างาน
ของกญุแจรีโมตคอนโทรลได้ หลีกเลี่ยงการเก็บกญุแจ
รีโมตคอนโทรลไว้ใกล้กบัวตัถท่ีุเป็นโลหะหรืออปุกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ เชน่ โทรศพัท์มือถือ, แทบ็เลต็, แลบ็ทอ็ป 
หรือเคร่ืองชาร์จ โดยควรมีระยะหา่งจากสิง่เหลา่นีอ้ยา่ง
น้อย 10-15 ซม.

การสตาร์ตและการดบัเคร่ืองยนต์
หลงัการสตาร์ตเยน็ ความเร็วเดนิเบาจะสงูไมว่า่อณุหภมิู
ภายนอกจะเป็นเทา่ใด น่ีเป็นสว่นหนึง่ของระบบลดมลพิษ
ในไอเสียท่ีมีประสทิธิภาพของวอลโว ่ในระหวา่งการสตาร์ต
ขณะเคร่ืองเยน็ เคร่ืองยนต์ดีเซลบางรุ่นจะมีการหนว่งเวลา
การสตาร์ตเน่ืองจากการอุน่เคร่ืองยนต์

รถมีจอแสดงผลสามจอ
เม่ือสัง่งาน การเตือนการชนด้านหน้า* ข้อมลูในจอแสดง
ผลกระจกหน้าจะถกูแทนท่ีด้วยภาพกราฟิกส�าหรับ การ
เตือนการชนด้านหน้า* ภาพกราฟิกนีจ้ะตดิสวา่งขึน้แม้วา่
จะปิดจอแสดงผลบนกระจกหน้าไว้ก็ตาม คนขบัจะมอง
เหน็ข้อมลูในจอแสดงผลบนกระจกหน้าได้แยล่งเม่ือใช้
แวน่กนัแดดแบบโพลารอยซ์, เม่ือคนขบัไมไ่ด้นัง่อยูท่ี่ตรง
กลางของท่ีนัง่, เม่ือมีสิง่ของวางอยูบ่นกระจกครอบชดุ
แสดงผล และเม่ือสภาพแสงสวา่งไมดี่ ความผิดปกตขิอง
การมองเหน็บางอยา่งอาจท�าให้เกิดอาการปวดศีรษะ และ
เกิดความเครียดขึน้ในระหวา่งการใช้จอแสดงผลบนกระจก
หน้าได้

การไปยังส่วนต่างๆ ในจอแสดงผลส่วนกลาง
มมุมองระดบับนสดุจะไมส่ามารถใช้งานได้ในระหวา่งการ
เร่ิมระบบ/ปิดระบบ หรือเม่ือมีข้อความแสดงขึน้บนหน้าจอ 
นอกจากนี ้ยงัไมส่ามารถใช้งานได้เม่ือแสดงระบบควบคมุ
สภาพอากาศในแบบเตม็หน้าจออีกด้วย

การควบคุมสภาพอากาศของรถ
ทา่นไมส่ามารถเร่งความเร็วในการท�าความร้อน/ท�าความ
เยน็โดยการเลือกอณุหภมิูสงูขึน้/ต�่าลงกวา่ท่ีจ�าเป็นได้

การทำาความสะอาดจอแสดงผลส่วนกลาง
ถ้ามีการแจ้งให้ด�าเนินการอยา่งใดอยา่งหนึง่แสดงขึน้บน
หน้าจอ ทา่นจะไมส่ามารถปิดหน้าจอได้

การเปิดและการปิดประตทู้ายแบบทำางานด้วยระบบ
ไฟฟ้า*
ถ้าระบบท�างานตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน ระบบจะหยดุท�างาน
เพ่ือป้องกนัความร้อนสงูเกิน โดยจะสามารถใช้งานได้อีก
ครัง้หลงัจากเวลาผา่นไปประมาณ 2 นาที ถ้ามีน�า้แข็ง, 
หิมะ, สิง่สกปรก หรือสิง่อ่ืนท่ีคล้ายคลงึกนัเกาะอยูบ่นกนัชน
หลงัเป็นจ�านวนมาก อาจท�าให้การท�างานของระบบลด
ประสทิธิภาพลง หรือไมส่ามารถท�างานได้เลย ด้วยเหตนีุ ้
ทา่นจงึจ�าเป็นต้องรักษาให้สะอาดอยูเ่สมอ

กล้องระบบช่วยจอด*
รักษาให้เลนส์ของกล้องสะอาดปราศจากสิง่สกปรก, น�า้แข็ง 
และหิมะ เพ่ือให้กล้องสามารถท�างานได้ดีท่ีสดุ โดยเฉพาะ
อยา่งย่ิงเม่ืออยูใ่นบริเวณท่ีสภาพแสงไมดี่

การใช้งานคอมพวิเตอร์การเดนิทาง
ถ้าลกัษณะการขบัข่ีเปลี่ยนแปลงไป ก็อาจเกิดความเบ่ียง
เบนของการค�านวณระยะทางท่ีสามารถขบัข่ีได้

การใช้ลิน้ชักเกบ็ของหน้ารถ
ทา่นจะต้องเลือกรหสันิรภยัเม่ือใช้งานเป็นครัง้แรก รหสั
นิรภยันีส้ามารถน�าไปใช้ในการรีเซต็ฟังก์ชัน่นี ้ถ้ามีผู้
พยายามยกเลกิการท�างานของการลอ็คสว่นตวัโดยใช้รหสัท่ี
ไมถ่กูต้อง เก็บรหสันิรภยันีไ้ว้ในท่ีท่ีปลอดภยั

การเช่ือมต่อโทรศัพท์เข้ากับรถ
ถ้ามีการอพัเดตระบบปฏิบตักิารของโทรศพัท์ การจบัคูอ่าจ
สญูหายไปได้ ในกรณีนี ้ให้ลบโทรศพัท์ออกจากรถ แล้ว
ท�าการจบัคูใ่หมอี่กครัง้

การเช่ือมต่ออนิเทอร์เน็ต
การใช้อินเทอร์เน็ตจะมีการสง่ผา่นข้อมลู ซึง่อาจท�าให้มีคา่
ใช้จา่ยเกิดขึน้ได้ การเปิดใช้งานการใช้บริการข้อมลูข้าม
เครือขา่ยอาจท�าให้มีคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเตมิ กรุณาตดิตอ่ผู้ให้
บริการเครือขา่ยของทา่นเพ่ือสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัคา่ใช้
จา่ยส�าหรับข้อมลูจราจร การเปิดใช้งานฮอตสปอต Wi-Fi 
อาจท�าให้มีคา่ใช้จา่ยเพ่ิมเตมิจากผู้ให้บริการเครือขา่ยของ
ทา่น กรุณาตดิตอ่ผู้ให้บริการเครือขา่ยของทา่นเพ่ือสอบถาม
ข้อมลูเก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยส�าหรับข้อมลูจราจร เม่ือท�าการ
ดาวน์โหลดโดยใช้โทรศพัท์มือถือ ให้ระมดัระวงัเป็นพิเศษ

เก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยในการดาวน์โหลดข้อมลู

Apple CarPlay* บนจอแสดงผลส่วนกลาง
Volvo จะไมด่�าเนินการตรวจสอบเนือ้หาในแอพ Apple 
CarPlay ถ้ามีโทรศพัท์หรือเคร่ืองเลน่สื่อข้อมลูเช่ือมตอ่อยู่
กบัรถผา่นทาง Bluetooth อปุกรณ์เหลา่นัน้จะไมส่ามารถ
ใช้งานได้ในขณะท่ี Apple CarPlay ท�างานอยูเ่น่ืองจาก 
Bluetooth จะถกูยกเลกิการท�างาน ในการเช่ือมตอ่อปุกรณ์
เหลา่นัน้กบัรถ ให้ใช้ Wi-Fi หรือโมเดม็แบบตดิตัง้ในตวั
ของรถ*

การจดัการและการอัพเดตแอพ, แผนที่ และระบบ
การดาวน์โหลดข้อมลูอาจสง่ผลกระทบตอ่บริการอ่ืนๆ ท่ีมี
การสง่ผา่นข้อมลู เชน่ วิทยผุา่นอินเทอร์เน็ต ได้ ถ้าพบวา่
มีผลกระทบตอ่บริการอ่ืนๆ อยา่งมาก ทา่นสามารถหยดุ
การดาวน์โหลดได้ หรือปิดใช้งานบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ก็ได้เชน่กนั
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