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เรยีนผูใ้ชร้ถวอลโว่
ขอขอบคณุท่ีเลือกวอลโว!่

เราหวงัวา่ทา่นจะได้รับความพอใจในการขบัรถวอลโวต่ลอด
ระยะเวลาหลายปี รถได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภยั
และความสบายแก่ทา่นและผู้ ร่วมเดนิทางของทา่น รถวอลโว่
เป็นหนึง่ในรถท่ีปลอดภยัท่ีสดุในโลก นอกจากนี ้รถวอลโวข่อง
ทา่นยงัได้รับการออกแบบมาเพ่ือให้ตรงตามระเบียบข้อบงัคบั
ด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมในปัจจบุนัทกุประการ

เพ่ือเพิ่มความพงึพอใจของทา่นในการใช้รถ เราขอแนะนําให้
ทา่นทําความคุ้นเคยกบัเคร่ืองมือ คําแนะนําตา่งๆ และข้อมลู
การดแูลรักษาในคูมื่อเจ้าของรถเลม่นี ้
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คำนำ
ขอมูลเสริมนี้เปนขอมูลเสริมสำหรับคูมือสำหรับ
เจาของรถ

ในกรณีท่ีไมแ่นใ่จเก่ียวกบัฟังก์ชนัการทํางานอยา่งใด
อยา่งหนึง่ของรถ โปรดดท่ีูคูมื่อสําหรับเจ้าของรถเป็น
อยา่งแรก ถ้ามีข้อสงสยัเพิ่มเติม ขอแนะนําให้ติดตอ่
ตวัแทนจําหนา่ยหรือบริษัทตวัแทนของ Volvo Car
Corporation
ข้อมลูจําเพาะ ลกัษณะการออกแบบ และภาพประกอบ
ในข้อมลูเสริมนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขได้ บริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิในการเปลี่ยนแปลงโดยไมต้่องแจ้งให้
ทราบลว่งหน้า
©Volvo Car Corporation

คูมือสำหรับเจาของรถในอุปกรณแบบพกพา

หมายเหตุ
คูมื่อสําหรับเจ้าของรถจะมีให้ดาวน์โหลดเป็น
แอพพลเิคชัน่สําหรับอปุกรณ์แบบพกพา (สําหรับรถ
บางรุ่นและอปุกรณ์แบบพกพาบางอยา่งเทา่นัน้) ดท่ีู
www.volvocars.com
แอพพลเิคชัน่สําหรับอปุกรณ์แบบพกพายงัมีวิดีโอ
และเนือ้หาท่ีสามารถค้นหาได้ รวมถงึการนําทางไป
ยงัสว่นตา่งๆ ท่ีงา่ยดายอีกด้วย

Volvo Sensus
Sensus ของวอลโวเปนหัวใจสำคัญของประสบการณ
การใชงานรถวอลโวของทาน โดย Sensus จะใหขอมูล
ความบันเทิง และฟงกชันการทำงานเพื่อใหการเปน
เจาของรถวอลโวของทานเปนไปงายดาย

เม่ือทา่นนัง่ลงในรถของทา่น สิง่ท่ีทา่นต้องการก็คือการ
ควบคมุ และสําหรับทกุวนันี ้การเช่ือมตอ่กบัโลก
ภายนอก ซึง่รวมถงึข้อมลู การติดตอ่สื่อสาร และความ
บนัเทิง ในเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสดุสําหรับทา่น Sensus จะ
ครอบคลมุโซลชูัน่ทัง้หมดของเราท่ีทําให้ทา่นสามารถทํา
การเช่ือมตอ่*กบัโลกภายนอกได้ พร้อมกบัให้การ
ควบคมุท่ีเป็นธรรมชาติสําหรับฟังก์ชนัการทํางาน
ทัง้หมดของรถยนต์
Volvo Sensus จะรวบรวมและแสดงผลฟังก์ชนัการ
ทํางานหลายอยา่งของระบบรถยนต์ไว้บนจอแสดงผล
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เม่ือใช้ Volvo Sensus ทา่นสามารถตัง้คา่ให้กบัรถได้โดย
ใช้อินเทอร์เฟซสําหรับผู้ใช้ การตัง้คา่ตา่งๆ สามารถทําได้
ในการตัง้คา่ของรถ, เคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู, การ
ควบคมุสภาพอากาศ เป็นต้น
ทา่นสามารถใช้ปุ่ มตา่งๆ บนคอนโซลกลางและปุ่ ม
ควบคมุตา่งๆ บนแป้นพิมพ์ด้านขวาของพวงมาลยั* เปิด
หรือปิดการทํางานตา่งๆ และทําการตัง้คา่ตา่งๆ ได้
เม่ือกด MY CAR การตัง้คา่ตา่งๆ ทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบั
การขบัข่ีและการควบคมุรถจะปรากฏขึน้ เชน่ City
Safety, ระบบลอ็กและสญัญาณเตือน, ความเร็วพดัลม
แบบอตัโนมตั,ิ การตัง้คา่นาฬิกา เป็นต้น
เม่ือกดหนึง่ครัง้ท่ีฟังก์ชนัท่ีสอดคล้องกนั RADIO,
MEDIA, TEL*, *, NAV* และ CAM* จะสามารถ
เปิดใช้งานแหลง่ข้อมลู, ระบบ และฟังก์ชนัการทํางาน
ตา่งๆ เชน่ AM, FM, ซีดี, ดีวีดี*, โทรทศัน์*,
Bluetooth®*, ระบบนําทาง* และกล้องชว่ยจอดรถ* ได้
สําหรับข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัฟังก์ชนัการทํางาน/ระบบ
โปรดดท่ีูสว่นท่ีเก่ียวข้องกนัในคูมื่อสาํหรับเจ้าของรถหรือ
ข้อมลูเสริมฉบบันี ้

ภาพรวม

แผงควบคุมที่คอนโซลกลาง รูปภาพเปนเพียงตัวอยางเทานั้น
- จำนวนของฟงกชันการทำงานและการจัดรูปแบบของปุม
ตางๆ อาจแตกตางออกไป โดยขึ้นกับอุปกรณที่เลือกไว
และตลาด

ระบบนําทาง* - NAV ดท่ีูข้อมลูเสริมแยกตา่งหาก
(Sensus Navigation)
ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - RADIO, MEDIA,
TEL* โปรดดสูว่นท่ีเก่ียวข้องในข้อมลูเสริมฉบบันี ้
การตัง้คา่ฟังก์ชนัการทํางาน - MY CAR ดท่ีู MY
CAR (น. 15)
รถท่ีมีการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต - * ดท่ีูสว่นท่ี
ตรงกนัในข้อมลูเสริมนี1้

ระบบควบคมุสภาพอากาศ ดท่ีูคูมื่อสําหรับ
เจ้าของรถ
กล้องระบบชว่ยจอด - CAM* ดท่ีูคูมื่อสําหรับ
เจ้าของรถ

1 จะมีข้อมลูอยูเ่ฉพาะเม่ือรถติดตัง้ฟังก์ชนันีไ้ว้เทา่นัน้
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คูมือสำหรับเจาของรถแบบดิจิตอล
ภายในรถยนต
ทานสามารถอานคูมือสำหรับเจาของรถบนหนาจอ
ภายในรถยนต2 ได ทานสามารถคนหาเนื้อหาตางๆ ได
และสามารถไปยังสวนตางๆ ไดอยางงายดาย

เปิดคูมื่อสําหรับเจ้าของรถแบบดิจิตอล - กดปุ่ ม MY
CAR ท่ีคอนโซลกลาง จากนัน้กด OK/MENU แล้วเลอืก
Owner's manual

สําหรับพืน้ฐานเก่ียวกบัการไปยงัสว่นตา่งๆ ดท่ีู การใช้
งานระบบ สําหรับคําอธิบายเพิ่มเตมิโดยละเอียด โปรดดู
ด้านลา่งนี ้

คูมือสำหรับเจาของรถ, หนาเริ่มตน

ตวัเลือกในการค้นหาข้อมลูในคูมื่อสําหรับเจ้าของรถมี
อยูส่ี่ตวัเลือกด้วยกนั:
• Search - ฟังก์ชนัการค้นหาสําหรับการค้นหา

บทความใดบทความหนึง่
• Categories - บทความทัง้หมดจะได้รับการจดัเรียง

เป็นหมวดๆ
• Favourites - การเข้าถงึดว่นสําหรับบทความท่ีทํา

เคร่ืองหมายท่ีคัน่หน้าวา่เป็นบทความโปรดไว้
• คำแนะนำดวน - การเลือกบทความสําหรับฟังก์ชนั

ท่ีใช้บอ่ย
เลือกสญัลกัษณ์ข้อมลูท่ีมมุลา่งขวาเพ่ือรับข้อมลู
เก่ียวกบัคูมื่อสําหรับเจ้าของรถแบบดิจิตอล

หมายเหตุ
คูมื่อสําหรับเจ้าของรถจะไมส่ามารถใช้งานได้
ในขณะกําลงัขบัข่ี

คนหา

การคนหาโดยใชลอหมุน
รายการอกัขระ
การเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อมลู (ดตูารางตอ่ไปนี)้

ใช้ล้อหมนุในการป้อนคําค้นหา เชน่ "เข็มขดันิรภยั"
1. หมนุ TUNE ไปยงัตวัอกัษรท่ีต้องการ จากนัน้กด

OK/MENU เพ่ือยืนยนั ทา่นสามารถยงัใช้ปุ่ มตวัเลข
และตวัอกัษรบนแผงควบคมุท่ีคอนโซลกลางด้วย

2. ทําแบบเดิมไปเร่ือยๆ กบัตวัอกัษรตวัตอ่ไป

2 สําหรับรถบางรุ่นเทา่นัน้
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3. ในการเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อมลูไปเป็นตวัเลข
หรืออกัขระพิเศษ หรือทําการค้นหา ให้หมนุ TUNE
ไปยงัตวัเลือกใดตวัเลือกหนึง่ (ดคํูาอธิบายใน
ตารางตอ่ไปนี)้ ในรายการเพ่ือเปลี่ยนโหมดการ
ป้อนข้อมลู (2) แล้วกด OK/MENU

123/
ABC

เปลี่ยนระหวา่งตวัอกัษรกบัตวัเลขด้วย
OK/MENU

MORE เปลี่ยนไปเป็นอกัขระพิเศษด้วย OK/
MENU

OK ทําการค้นหา หมนุ TUNE เพ่ือเลือก
บทความในผลการค้นหา แล้วกด OK/
MENU เพ่ือไปท่ีบทความนัน้ๆ

a|A เปลี่ยนระหวา่งอกัษรตวัพิมพ์เลก็และ
ตวัพิมพ์ใหญ่โดยใช้ OK/MENU

| | } เปลี่ยนจากล้อหมนุสําหรับข้อความเป็น
ชอ่งการค้นหา เลื่อนเคอร์เซอร์โดยใช้
TUNE ลบอกัษรท่ีสะกดผิดโดยใช้ EXIT
ในการกลบัไปยงัล้อหมนุสําหรับข้อความ
ให้กด OK/MENU

โปรดสงัเกตวา่ ทา่นสามารถใช้ปุ่ มตวัเลข
และตวัอกัษรบนแผงควบคมุในการแก้ไข
ในชอ่งการค้นหาได้

หมวด
บทความในคูมื่อสําหรับเจ้าของรถได้รับการจดัให้อยูใ่น
หมวดหลกัและหมวดยอ่ยตา่งๆ บทความเดียวกนัอาจ
อยูใ่นหมวดท่ีเก่ียวข้องหลายหมวด เพ่ือให้สามารถ
ค้นหาได้งา่ยขึน้
หมนุ TUNE เพ่ือไปยงัสว่นตา่งๆ ในแผงผงัหมวด
แล้วกด OK/MENU เพ่ือเปิดหมวดใดหมวดหนึง่ - 
ท่ีเลือก - หรือบทความ -  ท่ีเลือก กด EXIT เพ่ือ
กลบัไปยงัมมุมองก่อนหน้านี ้

รายการโปรด
บทความตา่งๆ ท่ีบนัทกึไว้เป็น รายการโปรด จะถกูเก็บ
ไว้ท่ีน่ี ในการเลือกบทความท่ีเป็นรายการโปรด ดท่ีูหวัข้อ
"การไปยงัสว่นตา่งๆ ในบทความหนึง่ๆ" ด้านลา่งนี ้
หมนุ TUNE เพ่ือไปยงัสว่นตา่งๆ ในรายการโปรด
แล้วกด OK/MENU เพ่ือเปิดบทความใดบทความหนึง่
กด EXIT เพ่ือกลบัไปยงัมมุมองก่อนหน้านี ้

คำแนะนำดวน
บทความตา่งๆ สําหรับการเร่ิมต้นใช้งานฟังก์ชนัท่ีใช้งาน
บอ่ยท่ีสดุของรถยนต์จะถกูเก็บไว้ท่ีน่ี นอกจากนี ้ยงั
สามารถเข้าใช้งานบทความตา่งๆ ได้ โดยผา่นทางหมวด
ได้อีกด้วย แตเ่ราได้นําบทความมาเก็บไว้ท่ีน่ีเพ่ือใช้
สามารถเข้าใช้งานได้อยา่งรวดเร็ว
หมนุ TUNE เพ่ือไปยงัสว่นตา่งๆ ในคําแนะนําดว่น
แล้วกด OK/MENU เพ่ือเปิดบทความใดบทความหนึง่
กด EXIT เพ่ือกลบัไปยงัมมุมองก่อนหน้านี ้
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การไปยังสวนตางๆ ในบทความหนึ่งๆ

หนาหลัก - ไปยงัหน้าเร่ิมต้นของคูมื่อสําหรับ
เจ้าของรถ
รายการโปรด - เพิ่ม/ลบบทความท่ีเป็น
รายการโปรด ทา่นยงัสามารถกดปุ่ ม FAV ท่ี
คอนโซลกลางเพ่ือเพิ่ม/ลบบทความท่ีเป็นรายการ
โปรดได้อีกด้วย
ลิงกที่เนนไว - ไปยงับทความท่ีเช่ือมโยงกนั
ขอความพิเศษ - ถ้าบทความนัน้ๆ มีคําเตือน
ข้อความท่ีสําคญั หรือข้อความหมายเหตุ
สญัลกัษณ์ท่ีเก่ียวข้องจะแสดงขึน้ท่ีน่ี รวมถงึจํานวน
ของข้อความลกัษณะนีใ้นบทความนัน้ๆ ด้วย

หมนุ TUNE เพ่ือไปยงัลงิก์ตา่งๆ หรือเลือ่นไปยงัจดุตา่งๆ
ในบทความหนึง่ๆ เม่ือเลื่อนหน้าจอไปจนถงึจดุเร่ิมต้น/

จดุสิน้สดุของบทความ ทา่นสามารถไปท่ีหน้าหลกัและ
ตวัเลือกรายการโปรดได้โดยการเลื่อนขึน้/ลงตอ่ไป กด
OK/MENU เพ่ือสัง่งานลงิก์ท่ีเลอืก/เน้นไว้ กด EXIT เพ่ือ
กลบัไปยงัมมุมองก่อนหน้านี ้

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ข้อมลูบนอินเทอร์เนต (น. 12)

การเปลี่ยนเจาของรถ
เมื่อมีการเปลี่ยนเจาของรถ จำเปนตองรีเซ็ตการตั้งคา
ระบบและขอมูลผูใชทั้งหมดกลับไปยังการตั้งคา
จากโรงงาน

ในการกลบัไปใช้การตัง้คา่จากโรงงาน ให้กด MY CAR
ในคอนโซลกลาง จากนัน้กด OK/MENU แล้วเลอืก
Settings Reset to factory settings

ข้อมลูผู้ใช้ (เชน่ แอพ, เวบ็บราวเซอร์) และการตัง้คา่สว่น
บคุคลในเมนตูา่งๆ (เชน่ การตัง้คา่สภาพอากาศ, การตัง้
คา่รถยนต์) จะถกูรีเซต็ และกลบัไปใช้การตัง้คา่
จากโรงงาน
สําหรับรถยนต์ท่ีมี Volvo On Call, VOC* การตัง้คา่สว่น
บคุคลท่ีบนัทกึไว้ในรถจะถกูลบไป ในการยกเลกิการ
สมคัรใช้งาน VOC ดท่ีู การเปลี่ยนเจ้าของรถท่ีมี Volvo
On Call

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• MY CAR - ตวัเลือกเมน ู(น. 17)
• Volvo ID (น. 12)
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ขอมูลบนอินเทอรเนต
ที่ www.volvocars.com จะมีขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถ
ของทาน
Volvo ID สวนตัว ทำใหสามารถล็อกอินเขาสู My Volvo
ซึ่งเปนหนาเว็บสวนตัวสำหรับทานและรถของทานได

รหัส QR
ในการอา่นรหสั QR จําเป็นต้องมีโปรแกรมอา่นรหสั QR
ซึง่มีให้บริการเป็นโปรแกรมเสริม (แอพ) สําหรับ
โทรศพัท์เคลื่อนท่ีหลายรุ่น โดยทา่นสามารถดาวน์โหลด
โปรแกรมอา่นรหสั QR ได้จาก App Store, Windows
Phone หรือ Google Play

Volvo ID
Volvo ID เปน ID สวนตัวของทานซึ่งทำใหทานสามารถ
เขาใชงานบริการ3 ตางๆ ได

ตวัอยา่งของบริการ:
• My Volvo - หน้าเวบ็สว่นตวัสําหรับตวัทา่นและรถ

ของทา่น
• ในรถท่ีมีการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต* - การบริการและ

ฟังก์ชนับางอยา่งกําหนดให้ทา่นลงทะเบียนรถของ
ทา่นเข้ากบั Volvo ID สว่นตวั เชน่ การสง่ท่ีอยูใ่หม่
จากบริการแผนท่ีบนอินเทอร์เน็ตไปยงัรถโดยตรง
เป็นต้น

• Volvo On Call, VOC* - Volvo ID ใช้ในการ
ลอ็กอินเข้าสูแ่อพฯ สําหรับอปุกรณ์แบบพกพา
Volvo On Call

หมายเหตุ
บญัชีผู้ใช้สําหรับการลอ็กอินเข้าสูร่ะบบบญัชีเก่า
จะต้องได้รับการอพัเกรดเป็น Volvo ID จงึจะ
สามารถใช้บริการเหลา่นีต้อ่ไปได้

ขอดีของ Volvo ID
• ช่ือผู้ใช้และรหสัผา่นชดุเดียวในการเข้าใช้บริการ

แบบออนไลน์ตา่งๆ นัน่หมายถงึ ช่ือผู้ใช้และ
รหสัผา่นเพียงชดุเทา่นัน้ท่ีทา่นต้องจํา

• เม่ือเปลี่ยนช่ือผู้ใช้และรหสัผา่นสําหรับบริการอยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ (เชน่ VOC) ช่ือผู้ใช้และรหสัผา่น
สําหรับบริการอ่ืนๆ (เชน่ My Volvo) ก็จะได้รับการ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยโดยอตัโนมตัิ

สราง Volvo ID
ในการสร้าง Volvo ID ทา่นจําเป็นต้องป้อนท่ีอยูอี่เมล
สว่นตวัของทา่น และปฏิบตัิตามคําแนะนําในข้อความ
ทางอีเมลท่ีทา่นได้รับ เพ่ือทําการลงทะเบียนให้
เสร็จสมบรูณ์ การสร้าง Volvo ID สามารถทําได้โดยผา่น
ทางบริการใดบริการหนึง่ตอ่ไปนี:้
• เวบ็ My Volvo - ป้อนท่ีอยูอี่เมลของทา่นและปฏิบตัิ

ตามคําแนะนํา
• สําหรับรถท่ีมีการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต* - ป้อนท่ีอยู่

อีเมลของทา่นในแอพท่ีจําเป็นต้องใช้ Volvo ID แล้ว
ปฏิบตัิตามคําแนะนํา หรือกดปุ่ ม Connect

3 การบริการท่ีสามารถใช้งานได้อาจเปลี่ยนแปลงไปเม่ือเวลาผา่นไป และอาจแตกตา่งกนัโดยขึน้อยูก่บัระดบัอปุกรณ์และตลาด
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(เช่ือมตอ่)  ท่ีคอนโซลกลาง แล้วเลือก Apps,
SETUP จากนัน้ให้ปฏิบตัิตามคําแนะนํา

• Volvo On Call, VOC* - ดาวน์โหลดแอพฯ VOC
เวอร์ชัน่ลา่สดุ จากนัน้ให้เลอืกการสร้าง Volvo ID
จากหน้าเร่ิมต้น แล้วปฏิบตัติามคําแนะนํา

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ข้อมลูบนอินเทอร์เนต (น. 12)
• แอพ (น. 84)
• รถท่ีมีการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต (น. 78)
• การเปลี่ยนเจ้าของรถ (น. 11)
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MY CAR
MY CAR เปนเมนูที่ใชสำหรับควบคุมฟงกชันการทำงาน
หลายอยางของรถ เชน City Safety™, การล็อคและ
สัญญาณเตือน, ความเร็วพัดลมแบบอัตโนมัติ, การตั้ง
นาฬิกา เปนตน

การทํางานจํานวนหนึง่เป็นการทํางานมาตรฐาน ในขณะ
ท่ีอีกจํานวนหนึง่เป็นการทํางานพิเศษ นอกจากนี ้แตล่ะ
ตลาดจะมีการทํางานมากน้อยแตกตา่งกนัไปด้วย

การทำงาน
ใช้ปุ่ มตา่งๆ ท่ีคอนโซลกลางหรือแผงปุ่ มกดทางด้านขวา
ของพวงมาลยั* เพ่ือไปยงัสว่นตา่งๆ ของเมนู

แผงควบคุมที่คอนโซลกลางและปุมกดที่พวงมาลัย รูปภาพ
เปนเพียงตัวอยางเทานั้น - จำนวนของฟงกชันการทำงานและ

การจัดรูปแบบของปุมตางๆ อาจแตกตางออกไป โดยขึ้นกับ
อุปกรณที่เลือกไวและตลาด

MY CAR - เปิดระบบเมน ูMY CAR
OK/MENU - กดปุ่ มท่ีคอนโซลกลางหรือปุ่ มล้อหมนุ
บนพวงมาลยัเพ่ือเลือกตวัเลอืกเมนท่ีูเน้นไว้ หรือ
บนัทกึฟังก์ชนัท่ีเลือกไว้ลงในหนว่ยความจํา
TUNE - หมนุปุ่ มท่ีคอนโซลกลางหรือปุ่ มล้อหมนุ
บนพวงมาลยัเพ่ือเลื่อนขึน้/ลงไปตามตวัเลอืก
เมนตูา่งๆ
EXIT

การทำงาน EXIT
เม่ือกด EXIT เป็นเวลาสัน้ๆ (ขึน้อยูก่บัตําแหนง่ของ
เคอร์เซอร์และระดบัเมน)ู ระบบจะดําเนินการอยา่งใด
อยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• การโทรถกูยกเลกิ
• การทํางานปัจจบุนัหยดุชะงกัลง
• ตวัอกัษรท่ีป้อนเข้าไปถกูลบ
• การเลอืกท่ีเลอืกไว้ลา่สดุถกูยกเลกิ
• กลบัเข้าสูร่ะบบเมนู
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การกด EXIT ค้างไว้จะเป็นการไปท่ีมมุมองปกตขิอง MY
CAR หรือถ้าทา่นอยูใ่นมมุมองปกตอิยูแ่ล้ว จะเป็นการ
ไปท่ีเมนรูะดบับนสดุ (เมนหูลกั)

MY CAR - เสนทางการคนหา
MY CAR เปนเมนูที่ใชในการควบคุมฟงกชันการทำงาน
ตางๆ ของรถ เชน การตั้งนาฬิกา, กระจกมองขาง และ
ตัวล็อก เปนตน

ระดบัของเมนใูนขณะนัน้จะแสดงขึน้ท่ีด้านบนสดุของ
หน้าจอท่ีคอนโซลกลาง เส้นทางการค้นหาไปยงัฟังก์ชนั
การทํางานตา่งๆ ของระบบเมนจูะระบไุว้โดยใช้
รูปแบบตอ่ไปนี:้
Settings Vehicle settings Lock settings
Doors unlock Driver door, then all.
ตอ่ไปนีคื้อตวัอยา่งวิธีเข้าถงึและปรับการทํางานโดยใช้
แป้นกดบนพวงมาลยั
1. กดปุ่ มท่ีคอนโซลกลาง MY CAR

2. กดปุ่ มล้อหมนุ
3. เลื่อนไปท่ีเมนท่ีูต้องการ เชน่ Settings โดยใช้ปุ่ มล้อ

หมนุ จากนัน้ให้กดปุ่ มล้อหมนุ ซึง่เมนยูอ่ยจะ
เปิดขึน้

4. เลื่อนไปท่ีเมนท่ีูต้องการ เชน่ Vehicle settings และ
กดปุ่ มหมนุ จะเปิดเมนยูอ่ย

5. เลื่อนไปท่ี Lock settings และกดปุ่ มหมนุ จะเปิด
เมนยูอ่ยอนัใหม่

6. เลื่อนไปท่ี Doors unlock และกดปุ่ มหมนุ เมนแูบบ
หลน่ลงซึง่มีตวัเลือกท่ีสามารถเลือกได้จะเปิดขึน้

7. ใช้ปุ่ มล้อหมนุในการเลื่อนไปมาระหวา่งตวัเลือก All
doors และ Driver door, then all แล้วกดปุ่ มล้อ
หมนุ ซึง่จะเป็นการเลือกตวัเลือกนัน้ๆ

8. ออกจากการโปรแกรมโดยย้อนกลบัจากเมนทีูละขัน้
ด้วยการกดสัน้ๆ บน EXIT หรือกดยาวหนึง่ครัง้

ขัน้ตอนจะเหมือนกนักบัปุ่ มควบคมุท่ีคอนโซลกลาง
(น. 15): OK/MENU, EXIT และปุ่ ม TUNE

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• MY CAR (น. 15)
• MY CAR - ตวัเลือกเมน ู(น. 17)
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MY CAR - ตัวเลือกเมนู
MY CAR เปนเมนูที่ใชในการควบคุมฟงกชันการทำงาน
ตางๆ ของรถ เชน การตั้งนาฬิกา, กระจกมองขาง และ
ตัวล็อก เปนตน

ตัวอยางของมุมมองปกติสำหรับ MY CAR
กด MY CAR ท่ีคอนโซลกลางเพ่ือไปท่ีมมุมอง
ปกตสิําหรับ MY CAR มมุมองปกติจะแสดงสถานะของ
ระบบชว่ยเหลือคนขบับางระบบของรถยนต์ท่ีสว่น
ด้านบนของหน้าจอ ร่วมกบัสถานะของฟังก์ชนั Start/
Stop* ในสว่นลา่งของหน้าจอ

การกด OK/MENU จะเป็นการเข้าไปท่ีเมน ูMy Car ซึง่มี
ตวัเลือกตอ่ไปนี:้
• My S601

• Trip statistics

• Drive-E2/Hybrid3

• Tyre pressure

• Settings

• Service & repair

• Owner's manual

My S601

My Car My S601

หน้าจอแสดงการจดักลุม่ระบบตา่งๆ ทัง้หมดของรถท่ี
ชว่ยเหลือคนขบัซึง่สามารถเปิดใช้งาน/ปิดการทํางานได้
ในสว่นนี ้

สถิตขิองการเดินทาง
My Car Trip statistics

หน้าจอจะแสดงประวตัิโดยใช้แผนภมิูแทง่ของการ
ใช้กําลงัไฟฟ้า3และนํา้มนัเชือ้เพลงิโดยเฉลี่ย

Drive-E2

My Car Drive-E

ในสว่นนีจ้ะอธิบายสว่นหนึง่ของแนวคดิ Drive-E ของ
Volvo เป็นต้น เลอืกจากหวัข้อตอ่ไปนี:้
• Start/Stop

ตอ่ไปนีจ้ะเป็นข้อมลูเก่ียวกบัฟังก์ชนั Start/Stop
• ECO driving guide

เคลด็ลบั, คําแนะนํา และคําอธิบายเก่ียวกบั
ความหมายของการขบัข่ีอยา่งประหยดัจะมีอยูท่ี่น่ี

HYBRID3

My Car Hybrid

ข้อมลูเก่ียวกบัระบบขบัเคลื่อนของรถจะมีอยูท่ี่น่ี เลือก
จากหวัข้อตอ่ไปนี:้
• Power flow

1 ขึน้อยูก่บัรุ่นของรถ
2 ใช้สําหรับ V40, V40 Cross Country, S60, V60, XC60, S80 และ V70/XC70
3 สําหรับ V60 Plug-in Hybrid
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หน้าจอจะแสดงวา่มอเตอร์หรือเคร่ืองยนต์ท่ีกําลงั
ขบัเคลื่อนรถยนต์อยูใ่นขณะนี ้และการไหลของ
กําลงัขบัเคลื่อนเป็นอยา่งไร

• Driving modes

มีคําอธิบายของโหมดการขบัข่ีตา่งๆ ของรถยนต์
• ECO driving guide

เคลด็ลบั, คําแนะนํา และคําอธิบายเก่ียวกบั
ความหมายของการขบัข่ีอยา่งประหยดัจะมีอยูท่ี่น่ี

Tyre pressure
My Car Tyre pressure

หน้าจอจะแสดงข้อมลูเก่ียวกบัการตรวจสอบความดนั
ลมยาง ทา่นสามารถสัง่งานหรือยกเลกิการทํางานของ
ระบบได้ท่ีน่ี

การตั้งคา
My Car Settings

โครงสร้างของเมนเูป็นดงันี:้

ระดับเมนู 1

ระดับเมนู 2

ระดบัเมน ู3
ระดบัเมน ู4

ท่ีแสดงในท่ีนีคื้อเมน ู4 ระดบัแรกใน Settings การ
ทํางานจํานวนหนึง่เป็นการทํางานมาตรฐาน ในขณะท่ี
อีกจํานวนหนึง่เป็นการทํางานพิเศษ นอกจากนี ้แตล่ะ
ตลาดจะมีการทํางานมากน้อยแตกตา่งกนัไปด้วย
เม่ือเลือกวา่ควรจะเปิดใช้การทํางาน/On หรือปิดใช้
การทํางาน/Off จะมีกลอ่งจตัรัุสเปิดขึน้:
On: กลอ่งจตัรัุสท่ีถกูเลือก
Off: กลอ่งจตัรัุสท่ีวา่งเปลา่
• เลือก On/Off โดยกด OK จากนัน้ออกจากเมนู

โดยกด EXIT
เมนใูนการตั้งคา
• Vehicle settings, ด ูMY CAR - การตัง้คา่รถยนต์

(น. 19)
• Driver support system, ด ูMY CAR - ระบบ

สนบัสนนุการขบัข่ี (น. 22)

• System options, ด ูMY CAR - ตวัเลอืกระบบ
(น. 23)

• Voice control settings, ด ูMY CAR - การตัง้
คา่เสยีง (น. 24)

• Climate settings, ด ูMY CAR - การตัง้คา่ชดุ
ควบคมุสภาพอากาศ (น. 25)

• Internet settings, ด ูMY CAR - การตัง้
คา่อินเทอร์เน็ต (น. 26)

• Volvo On Call ดท่ีูคูมื่อสําหรับเจ้าของรถ
แบบดิจิตอล

• FAV key options - เช่ือมโยงฟังก์ชนัท่ีใช้งาน
ปกติใน MY CAR ไปยงัปุ่ ม FAV ดท่ีู รายการโปรด
(น. 35)

• Information, ด ูMY CAR ข้อมลู (น. 26)
• Reset to factory settings - รีเซต็ข้อมลูผู้ใช้และ

การตัง้คา่ทัง้หมดในเมน ูและใช้ข้อมลูการตัง้คา่
จากโรงงาน

การบริการและการซอม
My Car Service & repair

ข้อมลูการบริการและข้อมลูศนูย์บริการของรถ รวมถงึ
ข้อมลูการนดัเวลาเข้ารับบริการท่ีจองไว้จะอยูท่ี่น่ี
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คูมือสำหรับเจาของรถ
My Car Owner's manual

หน้าจอจะแสดง คูมื่อสําหรับเจ้าของรถแบบดจิิตอล
(น. 9)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• MY CAR (น. 15)
• MY CAR - เส้นทางการค้นหา (น. 16)

MY CAR - การตั้งคารถยนต
ตัวเลือกเมนูการตั้งคารถยนตในเมนู MY CAR จะ
ควบคุมฟงกชันการทำงานหลายอยางของรถยนต เชน
หนวยความจำกุญแจรถ และการตั้งคาการล็อกประตู
เปนตน

Vehicle settings

Car key memory

On
Off

Lock settings

Automatic door locking
On
Off

Doors unlock
All doors
Driver door, then all

Keyless entry unlock
All doors unlock
Any door
Doors on same side
Both front doors

Audible confirmation
On
Off

Door lock confirmation light
On
Off

Unlock confirmation light
On
Off

Reduced Guard
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Activate reduced guard
On
Off

Ask when exiting
On
Off

Side mirror settings

Fold mirrors when locking
On
Off

Tilt left mirror on reverse gear
On
Off

Tilt right mirror on reverse gear
On
Off

Light settings

Interior light
Floor lights
Ambiance lights
Ambiance colours

Approach light duration
Off
30 sec
60 sec
90 sec

Home safe light duration
Off
30 sec
60 sec
90 sec

Triple indicator
On
Off

Daytime running lights
On
Off
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Temporary LH traffic
On
Off

หรือ

Temporary RH traffic
On
Off

Active bending lights
On
Off

Auxiliary Lights
On
Off

Active main beam
On
Off

Cornering lights
On
Off

Tyre pressure

Calibrate tyre pressure

Tyre monitoring
On
Off

Steering force level

Low
Medium
High

Speed in infotainment display

On
Off

Location service

On
Off

Reset vehicle settings

เมนทูัง้หมดใน Vehicle settings ใช้คา่ท่ีตัง้มา
จากโรงงานตัง้แตเ่ร่ิมแรก

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• MY CAR (น. 15)
• MY CAR - ตวัเลือกเมน ู(น. 17)
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MY CAR - ระบบสนับสนุนการขับขี่
ตัวเลือกเมนูสำหรับระบบชวยเหลือคนขับในเมนู MY
CAR จะควบคุมฟงกชันการทำงานตางๆ เชน ระบบ
เตือนการชนและการชวยรักษาชองทางเดินรถ

Driver support system

Collision warning

Collision warning
On
Off

Warning distance
Short
Normal
Long

Warning sound
On
Off

Lane Departure Warning

Lane Departure Warning
On
Off

On at startup
On
Off

Increased sensitivity
On
Off

Lane Keeping Aid

Lane Keeping Aid
On
Off

Assistance mode
Full function
Steering assist only
Vibration only

Road sign information

Road sign information
On
Off

Speed alert
On
Off

ESC OFF

On
Off
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City Safety

On
Off

BLIS

On
Off

Distance alert

On
Off

Driver Alert

On
Off

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• MY CAR (น. 15)
• MY CAR - ตวัเลือกเมน ู(น. 17)

MY CAR - ตัวเลือกระบบ
ตัวเลือกเมนูสำหรับการตั้งคาระบบในเมนู MY CAR จะ
ควบคุมฟงกชันการทำงานตางๆ เชน เวลา และภาษา
เปนตน

System options

Time settings

นาฬิกาของแผงหน้าปัดแบบรวมจะสามารถปรับ
ได้ท่ีน่ี

24 hour clock
On
Off

Summer time
Auto
On
Off

Auto time
On
Off

Location

Language

เลือกภาษาสําหรับข้อความในหน้าจอและแผง
หน้าปัดแบบรวม

Language: Driver display

เลือกภาษาสําหรับข้อความในแผงหน้าปัด
แบบรวม

Distance and fuel units

MPG(US)
MPG(UK)
km/l
l/100km



||

02 MY CAR

02

24 * อปุกรณ์พิเศษ/อปุกรณ์เสริม, สาํหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัหวัข้อนีโ้ปรดดท่ีูคํานํา

Temperature unit

Celsius
Fahrenheit

เลือกหนว่ยให้กบัการแสดงอณุหภมิูภายนอกและ
การตัง้คา่ระบบควบคมุสภาพอากาศ

Screen saver

On
Off

สิง่ท่ีกําลงัแสดงอยูบ่นจอแสดงผลจะหายไปหาก
ไมมี่ความเคลื่อนไหวใดๆ นานระยะหนึง่ และ
หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นจอวา่งหากตวัเลือกนีถ้กู
เลือกอยู่
สิง่ท่ีกําลงัแสดงอยูบ่นจอแสดงผลจะกลบัมา
ปรากฏอีกครัง้หนึง่เม่ือมีการกระตุ้นปุ่ มหรือตวั
ควบคมุใดๆ ของจอแสดงผล

Show help text

On
Off

ข้อความอธิบายสําหรับเนือ้หาปัจจบุนับนจอ
แสดงจะปรากฏเม่ือตวัเลือกนีถ้กูเลอืกอยู่

Reset system options

เมนทูัง้หมดใน System options ใช้คา่ท่ีตัง้มาจาก
โรงงานตัง้แตเ่ร่ิมแรก

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• MY CAR (น. 15)
• MY CAR - ตวัเลือกเมน ู(น. 17)

MY CAR - การตั้งคาเสียง
ตัวเลือกเมนูการตั้งคาเสียงในเมนู MY CAR ใชในการ
จัดการฟงกชันการทำงานตางๆ เชน การฝกใชงานคำสั่ง
เสียง และรายการคำสั่งสำหรับการรับรูเสียง

Voice control settings ดูที่

Tutorial (น. 73)

Command list

Global commands
Navigation commands
Radio commands
Media commands
Phone commands

Navigation commands เฉพาะเม่ือ
ติดตัง้ระบบนําทางของวอลโว*่
ไว้เทา่นัน้

(น. 75)

User setting

Default
Trained user

(น. 74)



02 MY CAR

02

25

Speaker adaptation (น. 73)

Read out speed

Fast
Medium
Slow

(น. 74)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• MY CAR (น. 15)
• MY CAR - ตวัเลือกเมน ู(น. 17)

MY CAR - การตั้งคาชุดควบคุมสภาพอากาศ
ตัวเลือกเมนูสำหรับการตั้งคาชุดควบคุมสภาพอากาศ
ในเมนู MY CAR จะควบคุมฟงกชันการทำงานตางๆ
เชน การปรับพัดลมและการหมุนเวียนอากาศ

Climate settings

Auto fan

Normal
High
Low

Recirculation timeout

On
Off

Auto rear defrost

On
Off

Auto driver seat heater

On
Off

Auto steering wheel heater

On
Off

Interior air quality system

On
Off

Reset climate settings

เมนทูัง้หมดใน Climate settings ใช้คา่ท่ีตัง้มา
จากโรงงานตัง้แตเ่ร่ิมแรก

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• MY CAR (น. 15)
• MY CAR - ตวัเลือกเมน ู(น. 17)
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MY CAR - การตั้งคาอินเทอรเน็ต
ตัวเลือกเมนูสำหรับการตั้งคาอินเทอรเน็ตในเมนู MY
CAR จะควบคุมฟงกชันการทำงานตางๆ เชน
Bluetooth® และ Wi-Fi เปนตน

Internet settings ดูที่

Connect through

Car modem
Bluetooth
Wi-Fi
None

(น. 78),
(น. 81),
(น. 61)
และ
(น. 78)

Car modem

Data usage
ผู้ให้บริการเครือขา่ย
Data roaming
Lock SIM card
Change SIM card PIN
Access Point Name

(น. 81)

Bluetooth (น. 61)

Wi-Fi (น. 78)

Car Wi-Fi hotspot (น. 81)

Car Wi-Fi hotspot
On
Off

ช่ือ

รหสัผา่น

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• MY CAR (น. 15)
• MY CAR - ตวัเลือกเมน ู(น. 17)

MY CAR ขอมูล
ตัวเลือกเมนูขอมูลในเมนู MY CAR ใชในการควบคุม
ฟงกชันการทำงานตางๆ เชน จำนวนกุญแจ
และหมายเลข VIN เปนตน

Information

Number of keys

VIN number

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• MY CAR (น. 15)
• MY CAR - ตวัเลือกเมน ู(น. 17)
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ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล
ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูลประกอบดวยวิทยุ
(น. 39), เครื่องเลนสื่อขอมูล (น. 48), โทรทัศน*
(น. 88) และตัวเลือกสำหรับการ
เชื่อมตอกับโทรศัพทมือถือ (น. 65) ซึ่งในบางกรณี
จะสามารถควบคุมดวยระบบการรับรูคำสั่งเสียง
(น. 71) ได ทานสามารถเชื่อมตอรถเขา
กับอินเทอรเน็ต (น. 78) เพื่อสตรีมขอมูลเสียงผานทาง
แอพฯ (น. 84) ได
ขอมูลจะแสดงขึ้นบนหนาจอขนาด 7 นิ้วที่สวนบนของ
คอนโซลกลาง การควบคุมฟงกชันการทำงานตางๆ
สามารถทำไดโดยใชปุมบนพวงมาลัย ปุมทีค่อนโซล
กลางบริเวณใตหนาจอ หรือโดยใช รีโมตคอนโทรล *
(น. 92)

ถ้าระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลูทํางานอยูใ่นขณะท่ีดบั
เคร่ืองยนต์ ระบบจะเปิดทํางานโดยอตัโนมตัใินครัง้ตอ่ไป
ท่ีบดิสวิตช์กญุแจไปท่ีตําแหนง่I หรือเกินกวา่นัน้ และจะ
ทํางานโดยใช้แหลง่ข้อมลูเดิม (เชน่ วิทย)ุ ท่ีเลน่อยูก่่อน
หน้าท่ีจะดบัเคร่ืองยนต์ (สําหรับรถท่ีมีระบบการทํางาน
แบบไมใ่ช้กญุแจ* จะต้องปิดประตรูถก่อน)
ทา่นสามารถกดปุ่ ม เปิด/ปิด เพ่ือให้ระบบเคร่ืองเสียง
และสื่อข้อมลูทํางานนานครัง้ละ 15 นาทีโดยไม่
จําเป็นต้องเสียบกญุแจเข้าในสวิตช์กญุแจ
ในขณะท่ีกําลงัสตาร์ตรถ ระบบเคร่ืองเสียงและสือ่ข้อมลู
จะปิดทํางานชัว่คราว และจะทํางานตอ่เม่ือเคร่ืองยนต์
สตาร์ตติดแล้ว

หมายเหตุ
ถ้าใช้ระบบข้อมลูบนัเทิงอยูใ่นขณะท่ีดบัเคร่ืองยนต์
ให้ดงึกญุแจรีโมตคอนโทรลออกจากสวิตช์กญุแจ
เพ่ือหลีกเลี่ยงไมใ่ห้ไฟแบตเตอร่ีหมดโดยไมจํ่าเป็น

Gracenote®

ตราสญัลกัษณ์และข้อความสญัลกัษณ์
Gracenote,Gracenote, "Powered by Gracenote"
และ Gracenote MusicID ล้วนเป็นเคร่ืองหมายการค้า
จดทะเบียนหรือเคร่ืองหมายการค้าของ Gracenote,
Inc. ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่นๆ

Dolby Digital, Dolby Pro Logic*
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ผลติโดยได้รับอนญุาตจาก Dolby Laboratories Dolby,
Pro Logic, MLP Lossless โดยท่ีสญัลกัษณ์ D คูเ่ป็น
เคร่ืองหมายการค้าของ Dolby Laboratories

Dirac Live

เทคโนโลยี Dirac Live ได้ถกูนําไปใช้ในการพฒันาและ
การปรับแตง่เสียง เพ่ือให้มัน่ใจได้ถงึประสบการณ์การ
ฟังในระดบัโลก Dirac Live และสญัลกัษณ D เป็น
เคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Dirac Research
AB

ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล - ภาพรวม
ภาพรวมของชิ้นสวนตางๆ ของระบบเครื่องเสียง
และสื่อขอมูล

แป้นกดท่ีพวงมาลยั
หน้าจอขนาด 7 นิว้ ลกัษณะท่ีปรากฏบนหน้าจอ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และจะเป็นไปตามการตัง้
คา่ของแผงหน้าปัดแบบรวม ดท่ีูคูมื่อสําหรับ
เจ้าของรถ
แผงควบคมุท่ีคอนโซลกลาง
อินพตุ AUX และ USB สําหรับแหลง่ข้อมลู
เสียงภายนอก (น. 56) (เชน่ iPod®)
อินพตุ A/V-AUX
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ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล - การใช
งานระบบ
การควบคุมระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูลสามารถทำได
จากแผงคอนโซลกลาง และสวนหนึ่งจากปุมที่พวงมาลัย
โดยใช ฟงกชันการรับรูเสียง (น. 71) หรือ
รีโมตคอนโทรล * (น. 92) ขอมูลจะแสดงขึ้นบน
หนาจอที่สวนบนของคอนโซลกลาง

เลื่อน/เลนไปขางหนาอยางรวดเร็ว/คนหา -
กดสั้นๆ จะเป็นการเลื่อนระหวา่งแทร็กตา่งๆ
ของแผน่ดิสก์, สถานีวิทยท่ีุตัง้ไว้ลว่งหน้า1 หรือ
บทตา่งๆ2 การกดยาว จะเป็นการเลน่แทร็กใน
แผน่ดิสก์อยา่งรวดเร็ว หรือค้นหาสถานีวิทยตุอ่ไป
SOUND - กดเพ่ือเข้าไปยงัการตง้ัคา่ระบบเสียง 

, เสียงแหลม, เป็นต้น) สําหรับข้อมลู
เพิ่มเติม โปรดดท่ีู การตัง้คา่ทัว่ไปสําหรับระบบ
เคร่ืองเสียง (น. 37)
VOL - เพิ่มหรือลดระดบัเสยีง

ON/OFF/MUTE - การกดสั้น จะเร่ิมการ
ทํางานของระบบ และการกดยาว (จนกวา่หน้าจอ
จะปิด) จะปิดการทํางาน โปรดสงัเกตวา่ ระบบ
Sensus ทัง้หมด (รวมถงึฟังก์ชนัระบบนําทาง*
และโทรศพัท์) จะเปิด/ปิดการทํางานพร้อมกนั กด
สัน้เพ่ือปิดเสียง (MUTE) หรือให้เลน่เสียงอีกครัง้
หากถกูปิดไว้
ชอ่งใสแ่ละนําแผน่ดิสก์ออกจากเคร่ือง
แหลงขอมูลหลัก - กดเพ่ือเลือกแหลง่ข้อมลูหลกั
(เชน่ RADIO, MEDIA เป็นต้น) แหลง่ข้อมลูท่ีใช้

1 ไมใ่ช้สาํหรับ DAB
2 เฉพาะสําหรับแผน่ DVD

เสียงท้มุ



03 ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล

03

}}

* อปุกรณ์พิเศษ/อปุกรณ์เสริม, สําหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัหวัข้อนีโ้ปรดดท่ีูคํานํา 31

งานลา่สดุจะแสดงขึน้ (เชน่ FM สําหรับวิทย)ุ ถ้า
ทา่นกดปุ่ มแหลง่ข้อมลูหลกัในขณะท่ีกําลงัอยูใ่น
โหมด หรือ เมนทูางลดัจะแสดงขึน้
การนําแผน่ซีดีออกจากเคร่ือง แผน่ดิสก์จะยงัคงอยู่
ในตําแหนง่ถกูดนัออกนาน ประมาณ 12 วินาที
จากนัน้จะถกูดงึกลบัเข้าไปในเคร่ืองเลน่เพ่ือ
ความปลอดภยั
OK/MENU - กดปุ่ มหมนุบนพวงมาลยั หรือปุ่ มใน
คอนโซลกลางเพ่ือยอมรับการเลือกในเมน ูถ้าทา่น
กําลงัอยูใ่นมมุมองปกต ิแล้วกด OK/MENU เมนู
สําหรับแหลง่ข้อมลูท่ีเลือกไว้จะแสดงขึน้ (เชน่

RADIO หรือ MEDIA) ลกูศรทางขวาของหน้าจอจะ
แสดงขึน้ หากยงัมีเมนอ่ืูนๆ ซ้อนอยู่
TUNE - หมนุปุ่ มหมนุบนพวงมาลยั หรือปุ่ มบน
คอนโซลกลางเพ่ือเลื่อนไปมาระหวา่งโฟลเดอร์/
แทร็กของแผน่ดิสก์, สถานีวิทยแุละโทรทศัน์* , 
รายช่ือผู้ติดตอ่ของโทรศพัท์ หรือไปยงัตวัเลือกตา่งๆ
ของจอแสดงผล
EXIT - การกดสั้น จะขึน้ไปยงัเมนรูะบบ, แทรก
การทํางานของฟังก์ชัน่ปัจจบุนั, แทรกการทํางาน/
ยกเลกิการโทรหรือลบอกัขระท่ีป้อนเข้าไป กดยาว
จะเป็นการไปท่ีมมุมองปกติ หรือถ้าทา่นกําลงัอยูใ่น
มมุมองปกตอิยูแ่ล้ว จะเป็นการไปท่ีเมนู

ระดบับนสดุ (เมนแูหลง่ข้อมลูหลกั) ซึง่จะเหมือนกบั
ปุ่ มแหลง่ข้อมลูหลกัท่ีอยูบ่นแผงคอนโซลกลาง (6)
INFO - ถ้ายงัมีข้อมลูท่ีสามารถแสดงขึน้ได้บน
หน้าจอ ให้กดปุ่ ม INFO เพ่ือดขู้อมลูสว่นท่ีเหลือ
ปุ่ มคา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า การป้อนตวัเลขและตวัอกัษร
FAV - สําหรับแหลง่ข้อมลูบางอยา่ง ทา่นสามารถ
เช่ือมโยงฟังก์ชนัอยา่งใดอยา่งหนึง่เข้ากบัปุ่ ม FAV
ได้ ซึง่ทําให้สามารถสัง่งานฟังก์ชนัการทํางานท่ี
เช่ือมโยงไว้ได้โดยการกดปุ่ ม FAV ดท่ีู รายการโปรด
(น. 35)
การรับรูเสียง - กดเพ่ือสัง่งานฟังก์ชนัการรับรู้เสียง
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เมนูตางๆ

ตัวอยางจะแสดงการไปยังฟงกชันตางๆ เมื่อมีการเลนสื่อขอมูลจากไดรฟฮารดดิสกของรถยนต
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ปุมแหลงขอมูลหลัก - กดเพ่ือเปลี่ยนแหลง่ข้อมลู
หลกั หรือแสดงเมนทูางลดัในแหลง่ข้อมลูท่ีกําลงัใช้
งานอยู่
มุมมองปกติ - โหมดปกตสิําหรับแหลง่ข้อมลู
เมนูทางลัด - แสดงความถ่ีในการเลือกเมนู
เมนูดวน - โหมดการทํางานดว่นเม่ือหมนุ TUNE
เชน่ สําหรับการเปลี่ยนแทร็กของแผน่ดิสก์, สถานี
วิทย ุเป็นต้น
เมนูแหลงขอมูล - ฟังก์ชนัและการตัง้คา่ตา่งๆ ใน
แหลง่ข้อมลูท่ีใช้งาน
เมนูการเลือกแหลงขอมูล3 - แสดงแหลง่ข้อมลูท่ี
ถกูเลือก
เมนูแหลงขอมูลหลัก - แสดงแหลง่ข้อมลูหลกั ซึง่
สามารถเลือกได้โดยใช้ปุ่ มกดของแหลง่ข้อมลูหลกั
(1)

ลกัษณะท่ีปรากฏจะขึน้อยูก่บัแหลง่ข้อมลู, อปุกรณ์
ในรถยนต์, การตัง้คา่ และอ่ืนๆ
เลือกแหลง่ข้อมลูหลกัโดยกดปุ่ มแหลง่ข้อมลูหลกั (1)
(เชน่ RADIO, MEDIA) ในการไปยงัเมนตูา่งๆ ของ

แหลง่ข้อมลู ให้ใช้ปุ่ มควบคมุ TUNE, OK/MENU, EXIT
หรือปุ่ มแหลง่ข้อมลูหลกั (1)
ถ้าข้อความในแถบเมนหูนึง่เป็นสเีทา นัน่หมายความวา่
จะไมส่ามารถเลือกตวัเลือกนัน้ได้ กรณีนีอ้าจเน่ืองจาก
ฟังก์ชนัการทํางานนัน้ไมมี่อยูใ่นรถ แหลง่ข้อมลูนัน้ไม่
ทํางานหรือไมไ่ด้เช่ือมตอ่อยู ่หรือไมมี่ข้อมลูใดๆ อยู่
สําหรับฟังก์ชนัท่ีใช้งานได้ โปรดดท่ีู ระบบเคร่ืองเสียง
และสื่อข้อมลู - ภาพรวมของเมน ู(น. 95)

3 มีเฉพาะในแหลง่ข้อมลูหลกัท่ีมีแหลง่ข้อมลูหลากหลายเทา่นัน้



03 ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล

03

34 * อปุกรณ์พิเศษ/อปุกรณ์เสริม, สาํหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัหวัข้อนีโ้ปรดดท่ีูคํานํา

สัญลักษณบนหนาจอ
ภาพรวมของสัญลักษณที่อาจแสดงขึ้นในชอง
ขอมูลสถานะ/การทำงานบนหนาจอ

ชองขอมูลกิจกรรม/สถานะ
ชอ่งข้อมลูกิจกรรม/สถานะจะแสดงกิจกรรมท่ีกําลงั
ดําเนินการอยู ่และในบางกรณีจะแสดงสถานะของ
กิจกรรมนัน้ๆ ด้วย สญัลกัษณ์การทํางาน/สถานะบางตวั
อาจไมแ่สดงขึน้ตลอดเวลา เน่ืองจากพืน้ท่ีภายในชอ่ง
ข้อมลูท่ีมีอยูจํ่ากดั

สัญลักษณ ความหมาย

เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตผา่นทาง
Bluetooth®

ท่ีเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตแล้วผา่นทาง
Bluetooth®

ไมไ่ด้เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตผา่นทาง
Bluetooth®

เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตผา่นทาง Wi-Fi

ท่ีเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตแล้วผา่นทาง
Wi-Fi

ไมไ่ด้เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตผา่นทาง
Wi-Fi

เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตผา่นทางโมเดม็
ของรถยนต์*A

แถบตา่งๆ จะแสดงถงึความแรงของ
สญัญาณในเครือขา่ยโทรศพัท์มือถือ
และรูปแบบของการเช่ือมตอ่จะแสดง
ไว้ใต้แถบเหลา่นี ้

สัญลักษณ ความหมาย

เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตผา่นทางโมเดม็
ของรถยนต์*A

ไมไ่ด้เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตผา่นทาง
โมเดม็ของรถยนต์*A

โมเดม็ของรถยนต์*A จะเช่ือมตอ่กบั
อินเทอร์เน็ตผา่นการโรมม่ิง (สําหรับ
การใช้งานภายในเครือขา่ย
ในตา่งประเทศ)

สญัลกัษณ์จะแสดงขึน้เม่ือมีการ
สง่ผา่นตําแหนง่ของรถยนต์

เช่ือมตอ่โทรศพัท์แล้ว

สายท่ีไมไ่ด้รับ

สายในปัจจบุนั

ข้อความท่ียงัไมไ่ด้อา่น

ปิดไมโครโฟน
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สัญลักษณ ความหมาย

ปิดเสียงเพลง (MUTE)

บริการ SOS*A ทํางานอยู่

บริการ ON CALL*A ทํางานอยู่

A เฉพาะรถท่ีมี Volvo On Call เทา่นัน้

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• รถท่ีมีการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต (น. 78)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (น. 65)

รายการโปรด
เชื่อมโยงความถี่ที่ใชบอยเขากับปุม FAV โดยสามารถ
เชื่อมโยงฟงกชันใดฟงกชันหนึ่งภายในแหลงขอมูลแตละ
แหลงในแหลงขอมูลหลักของวิทยุ สื่อขอมูล MY CAR
และเว็บบราวเซอรในรถที่เชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตได
ฟงกชันที่เชื่อมโยงแลวจะสามารถสั่งงานไดอยาง
งายดายโดยการกด FAV

การเชื่อมโยงรายการโปรด

1. เลือกแหลง่ข้อมลูหลกั (เชน่ RADIO, MEDIA)
2. เลือกแหลง่ข้อมลู (เชน่ AM, Bluetooth)
3. ในมมุมองปกตขิองแหลง่ข้อมลู ให้กด OK/MENU

แล้วเลือกเมน ูFAV
กดปุ่ ม FAV จนกวา่เมนจูะแสดงขึน้

4. เลือกฟังก์ชนัในรายการเมนเูพ่ือเช่ือมโยงเข้ากบั
FAV
> เม่ือแหลง่ข้อมลู (เชน่ AM, Bluetooth®) ทํางาน

อยู่ ทา่นสามารถเข้าใช้งานฟังก์ชนัท่ีบนัทกึไว้ได้
โดยการกดสัน้ๆ ท่ี FAV

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู (น. 28)
• MY CAR (น. 15)
• วิทย ุ(น. 39)
• เคร่ืองเลน่สื่อ (น. 48)
• รถท่ีมีการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต (น. 78)
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ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล - การตั้งคา
ระบบเสียง
ระบบเครื่องเสียงจะไดรับการปรับเทียบไวลวงหนาเพื่อ
การถายทอดเสียงที่ดีที่สุด แตก็สามารถปรับเปลี่ยนตาม
ความตองการของทานไดเชนกัน

การตั้งคาสำหรับการถายทอดเสียงทีด่ีที่สุด
ระบบเสียงได้ถกูปรับลว่งหน้าเพ่ือให้ได้การจําลองเสียงท่ี
ดีท่ีสดุโดยใช้กระบวนการสญัญาณดจิิตอล
การปรับจะรวมถงึลําโพง แอมพลฟิายเออร์ ระบบเสียง
ในห้องโดยสาร ตําแหนง่ของผู้ ฟัง เป็นต้น สําหรับทกุรุ่น
รถและระบบเสียงในรถ
นอกจากนีย้งัมีการปรับเชิงไดนามิกซึง่ครอบคลมุถงึ
ตําแหนง่ของปุ่ มควบคมุความดงัเสียง การรับสญัญาณ
วิทยแุละความเร็วรถ
ปุ่ มควบคมุท่ีอธิบายในคูมื่อสําหรับเจ้าของรถฉบบันี ้เชน่
Bass Treble และ Equalizer มีจดุประสงค์เพ่ือให้ผู้ ใช้
สามารถปรับการถ่ายทอดเสยีงได้ตามรสนิยมสว่นบคุคล

การลดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ4

รถยนต์จะติดตัง้ฟังก์ชนัการลดเสยีงรบกวนแบบแอคทีฟ
ไว้ ซึง่จะลดเสียงเคร่ืองยนต์ภายในห้องโดยสารลงโดยใช้

ระบบเคร่ืองเสียง ไมโครโฟนในหลงัคารถจะตรวจจบั
เสียงรบกวนท่ีเกิดขึน้ จากนัน้ระบบเคร่ืองเสียงจะสง่เสียง
หกัล้างเพ่ือลดเสียงรบกวนนัน้

ไมโครโฟนในหลังคารถ - ตำแหนงและจำนวนที่ติดตั้งไวจะ
แตกตางกันออกไปโดยขึ้นกับรุนของรถ

หมายเหตุ
ห้ามปิดคลมุไมโครโฟนของรถ ไมเ่ชน่นัน้แล้ว อาจมี
เสียงดงัครืนๆ ดงัมาจากระบบเสียงได้

คุณภาพเสียงเมื่อสตรีมสัญญาณเสียง
จากอินเทอรเน็ต
ปริมาณของข้อมลูท่ีถกูสง่ผา่นจะขึน้อยูก่บัการให้บริการ
หรือแอพตา่งๆ ท่ีใช้ในรถยนต์ เชน่ การสตรีมม่ิงระบบ

เสียงอาจต้องใช้ปริมาณข้อมลูขนาดใหญ่ ซึง่ต้องการ
การเช่ือมตอ่ท่ีดีและความแรงของสญัญาณท่ีชดัเจน ใน
แอพฯ บางแอพฯ จะสามารถตัง้คณุภาพเสียงได้ การ
เลือกคณุภาพเสยีงระดบัสงูอาจทําให้เวลาในการโหลด
นานขึน้ และทําให้เสียงขาดชว่งได้ เพ่ือให้แนใ่จได้ถงึ
ประสบการณ์การฟังท่ีคงท่ี ขอแนะนําให้เลือกคณุภาพ
เสียงท่ีต่ําลง

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• รถท่ีมีการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต (น. 78)

4 สําหรับเคร่ืองยนต์บางรุ่นเทา่นัน้
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ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล - การตั้งคา
ระบบเสียงทั่วไป
การตั้งระบบเสียงโดยทั่วไปสำหรับระบบเครื่องเสียง
และสื่อขอมูล

กด SOUND เพ่ือเข้าถงึเมนกูารตัง้คา่ของระบบ
เคร่ืองเสียง (Bass Treble เป็นต้น) หมนุ TUNE เพ่ือ
เลื่อนไปยงัตวัเลือกท่ีทา่นต้องการ (เชน่ Treble) แล้วกด
OK/MENU เพ่ือทําการเลือก
ปรับการตัง้คา่โดยหมนุ TUNE หรือบนัทกึการตัง้คา่ด้วย
OK/MENU โปรดสงัเกตวา่ จะสามารถปรับระดบัเสียง
ของเคร่ืองเสียงได้ภายในชว่งท่ีไมด่งัจนเกินไปเทา่นัน้
เม่ือฟังก์ชนัใดฟังก์ชนัหนึง่ทํางาน (เชน่ ระบบนําทาง) จะ
สามารถปรับระดบัเสียงของเคร่ืองเสียงได้โดยการหมนุ
VOL ไปท่ีตําแหนง่ตํ่าสดุ/สงูสดุ
หมนุ TUNE ตอ่ไปเพ่ือไปยงัตวัเลือกอ่ืน:
• Premium sound - การตัง้คา่ระบบเสียงขัน้สงู

(น. 38)
• Bass - ระดบัเสยีงทุ้ม
• Treble - ระดบัเสยีงแหลม
• Fader – ความสมดลุระหวา่งลําโพงด้านหน้า

และด้านหลงั

• Balance - ความสมดลุระหวา่งลําโพงด้านขวา
และด้านซ้าย

• Equalizer - ระดบัเสียงสําหรับชว่งความถ่ีตา่งๆ
(น. 39)

• Navigation volume - ระดบัเสียงของเสยีงของ
ระบบสาํหรับระบบนําทาง*

• Voice control volume - ระดบัเสียงของเสยีงของ
ระบบสําหรับการรับรู้เสยีง (น. 71)

• Ringtone volume - ระดบัเสียงของสญัญาณเสยีง
เรียกเข้าของรถสําหรับโทรศพัท์มือถือท่ีเช่ือมตอ่อยู่
(น. 65)

• Park assist volume - ระดบัเสยีงของระบบชว่ย
ขณะจอด*

• Cross Traffic Alert-vol. - ระดบัเสียงของระบบ
CTA*

• Volume compensation - การชดเชยโดยระบบ
เคร่ืองเสยีงสําหรับเสียงรบกวนในห้องโดยสารท่ี
มากเกินไป (น. 39).

• Reset audio settings - ตัง้การตัง้คา่ระบบเคร่ือง
เสียงกลบัไปเป็นการตัง้คา่จากโรงงาน

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
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เครื่องเสียงและสื่อขอมูล - การตั้งคาระบบ
เสียงขั้นสูง
ปรับการตั้งคาระบบเสียงสำหรับวิทยแุละสื่อขอมูล
ตามตองการ
การเขาไปที่การตั้งคาขั้นสูงของระบบเครื่องเสียง
สามารถทำไดโดยการกด SOUND ตามลำดับเพื่อเขาไป
ที่เมนูการตั้งคาระบบเครื่องเสียง หมุน TUNE เพื่อเลื่อน
ไปที่ Premium sound แลวกด OK/MENU

Sound stage
ทา่นสามารถปรับประสบการณ์การได้ยินเสยีงท่ีจดุตา่งๆ
ในรถให้ดีท่ีสดุได้ รูปแบบท่ีสามารถตัง้ได้ ได้แก่ Driver
seat, Rear seats หรือ Whole car

1. หมนุ TUNE เพ่ือเลือ่นไปท่ี Sound stage แล้วกด
OK/MENU

2. เลือกรูปแบบเสียงโดยการหมนุ TUNE แล้ว
ยืนยนัด้วย OK/MENU

เซอรราวด
ระบบเสียงรอบทิศทางสามารถตัง้คา่ให้อยูท่ี่ตําแหนง่
On/Off (เปิดทํางาน/ปิดทํางาน) โดยเม่ือเลือก On
(เปิดทํางาน) ระบบจะเลือกการตัง้คา่สําหรับการ
ถ่ายทอดเสียงท่ีดีท่ีสดุ โดยปกตแิล้ว DPL II และ 
จะแสดงขึน้บนหน้าจอ ถ้าทําการบนัทกึด้วยเทคโนโลยี

Dolby Digital ระบบจะเลน่เพลงโดยใช้การตัง้คา่นี ้ซึง่
 จะแสดงขึน้บนหน้าจอ เม่ือเลือก ปิด ระบบ

สเตอริโอ 3 ชอ่งจะพร้อมใช้งาน
1. หมนุ TUNE เพ่ือเลือ่นไปท่ี Surround แล้วกด OK/

MENU

2. การตัง้คา่เสียงรอบทิศทางให้อยูใ่นโหมด On/Off
(เปิดทํางาน/ปิดทํางาน) สามารถทําได้โดยการกด
OK/MENU

ถ้าเลือก On (เปิดทํางาน) ไว้ จะสามารถปรับระดบัเสียง
รอบทิศทางแยกกนัได้
1. หมนุ TUNE เพ่ือเลือ่นไปท่ีการตัง้คา่ระดบัเสียง

แล้วยืนยนัด้วย OK/MENU

2. เลือกระดบัเสียงรอบทิศทางโดยการหมนุ TUNE
แล้วยืนยนัด้วย OK/MENU

ซับวูฟเฟอร
ระดบัเสียงของซบัวฟูเฟอร์สามารถตัง้คา่แยกตา่งหากได้
1. หมนุ TUNE เพ่ือเลือ่นไปท่ี Subwoofer แล้วกด

OK/MENU

2. เลือกระดบัเสียงโดยการหมนุ TUNE แล้ว
ยืนยนัด้วย OK/MENU

ลำโพงตรงกลาง
ระดบัเสียงของลําโพงตรงกลางสามารถตัง้คา่แยก
ตา่งหากได้ ถ้าระบบเสียงรอบทิศทางอยูใ่นโหมด On
(เปิดทํางาน) ระบบจะตัง้เป็น DPL II centre level
ไมเ่ชน่นัน้แล้วจะตัง้คา่เป็น 3 channel centre level

1. หมนุ TUNE เพ่ือเลือ่นไปท่ี Centre แล้วกด OK/
MENU

2. เลือกระดบัเสียงโดยการหมนุ TUNE แล้ว
ยืนยนัด้วย OK/MENU

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• การตัง้คา่อีควอไลเซอร์ (น. 39)
• การตัง้คา่ระดบัความดงัเสียงของเคร่ืองเสียงและ

การควบคมุระดบัความดงัเสียงอตัโนมตัิ (น. 39)
• การตัง้คา่ระดบัความดงัเสียงของเคร่ืองเสียงสาํหรับ

แหลง่ข้อมลูเสียงภายนอก (น. 59)
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การตั้งคาอีควอไลเซอร
ตั้งคาสำหรับอีควอไลเซอร และปรับระดับความดังเสียง
แยกกันสำหรับความถี่วิทยุตางๆ หรือโทรทัศน

1. กด SOUND เพ่ือเข้าไปท่ีเมนกูารตัง้คา่ระบบ
เคร่ืองเสียง หมนุ TUNE เพ่ือเลือ่นไปท่ี Equalizer
แล้วกด OK/MENU

2. เลือกความยาวคลื่นโดยหมนุ TUNE และ
ยืนยนัด้วย OK/MENU

3. ปรับการตัง้คา่ระบบเคร่ืองเสียงโดยการหมนุ TUNE
แล้วยืนยนัโดยใช้ OK/MENU หรือยกเลกิคําสัง่
โดยใช้ EXIT ทําวิธีเดียวกนันีส้ําหรับชว่งความถ่ี
อ่ืนๆ ท่ีจะเปลี่ยน

4. เม่ือการตัง้คา่ระบบเคร่ืองเสียงเสร็จแล้ว ให้กดปุ่ ม
EXIT เพ่ือยืนยนัและกลบัไปยงัมมุมองปกติ

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• เคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การตัง้คา่ระบบเสยีง

ขัน้สงู (น. 38)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสือ่ข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)

การตั้งคาระดับความดังเสียงของเครื่องเสียง
และการควบคุมระดับความดังเสียงอัตโนมัติ
ตั้งการชดเชยสำหรับเครื่องเสียงเมื่อมีเสียงดังรบกวน
มากเกินไปในหองโดยสาร

ระบบเคร่ืองเสยีงจะทดแทนเสียงรบกวนในห้องโดยสาร
โดยเพิ่มความดงัเสียงให้สมัพนัธ์กบัความเร็วของรถ
ระดบัการชดเชยท่ีสามารถตัง้คา่ได้คือ Low, Medium,
High หรือ Off

1. กด SOUND เพ่ือเข้าไปท่ีเมนกูารตัง้คา่ระบบ
เคร่ืองเสียง หมนุ TUNE เพ่ือเลือ่นไปท่ี Volume
compensation แล้วกด OK/MENU

2. เลือกระดบัโดยการหมนุ TUNE แล้วยืนยนัด้วย
OK/MENU

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• เคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การตัง้คา่ระบบเสยีง

ขัน้สงู (น. 38)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสือ่ข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)

วิทยุ
ทานสามารถฟงวิทยใุนคลื่นความถี ่AM5 และ FM ได
และในบางกรณีจะรวมถึงวิทยุแบบดิจิตอล (DAB)*
(น. 47) ดวย
ในรถที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต (น. 78) จะสามารถ
ฟงวิทยุทางอินเทอรเน็ตได ดูที่ แอพ (น. 84)

ตัวควบคุมการทำงานของวิทยุ
สําหรับการใช้งานวิทยุ โปรดอา่น วิธีการใช้งานระบบ
และการไปยงัสว่นตา่งๆ ในเมน ู(น. 30)
ทา่นสามารถเช่ือมโยงฟังก์ชนัการทํางานบางอยา่งเข้า
กบัปุ่ ม FAV ได้ ซึง่ทําให้สามารถสัง่งานฟังก์ชนัการ

5 ห้ามใช้กบั V60 Plug-in Hybrid
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ทํางานท่ีเช่ือมโยงไว้แล้วได้โดยการกดปุ่ ม FAV ดท่ีู
รายการโปรด (น. 35)

วิทย ุAM5/FM
• การปรับคลืน่วิทย ุ(น. 40)
• บนัทกึสถานีวิทยเุป็นคา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า (น. 43)
• การทํางาน RDS (น. 44)

วิทยแุบบดิจิตอล (DAB)*
• วิทยแุบบดจิิตอล (DAB)* (น. 47)
• วิทยแุบบดจิิตอล (DAB)* - ชอ่งสญัญาณยอ่ย

(น. 47)
• เช่ือมโยง DAB ไป DAB* (น. 47)
• บนัทกึสถานีวิทยเุป็นคา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า (น. 43)
• การทํางาน RDS (น. 44)

วิทยทุางอินเทอรเน็ต
• แอพ (น. 84)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ภาพรวมของเมน ู- AM (น. 95)
• ภาพรวมของเมน ู- FM (น. 96)

• ภาพรวมของเมน ู- วิทยแุบบดิจิตอล (DAB)*
(น. 96)

การปรับคลื่นวิทยุ
วิทยุจะรวบรวม รายการสถานีวิทย ุ (น. 42) ของ
สถานีวิทยุที่สามารถรับคลื่นไดชัดเจนที่สุดในปจจุบัน
โดยอัตโนมัติ

การปรับหาคลื่นวิทยโุดยอตัโนมตัิ (น. 41) ใช้รายการ
สถานีท่ีวิทยไุด้รวบรวมไว้ นอกจากนัน้ ยงั
สามารถทําการปรับหาคลื่นวิทยแุบบแมนนวล (น. 42)
ได้อีกด้วย
ทา่นสามารถตัง้การปรับหาคลื่นวิทยใุห้ทํางานในแบบ
อตัโนมตัหิรือแบบแมนนวลก็ได้
1. ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลู FM ให้กด

OK/MENU แล้วเลือก Tune station by

2. หมนุ TUNE ไปยงั Station list หรือ Manual
tuning แล้วเลือกโดยการใช้ OK/MENU

5 ห้ามใช้กบั V60 Plug-in Hybrid
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หมายเหตุ
คลื่นสญัญาณท่ีชดัเจนขึน้อยูก่บัทัง้ความแรงของ
สญัญาณและคณุภาพสญัญาณ การรับสญัญาณ
อาจถกูรบกวนด้วยปัจจยัหลายอยา่ง เชน่ อาคารสงู
หรืออยูห่า่งไกลจากเคร่ืองสง่สญัญาณมากเกินไป
ระดบัความครอบคลมุของสญัญาณอาจจะแตกตา่ง
กนัไปตามสถานที่ท่ีทา่นอยูใ่นประเทศนัน้ๆ ด้วย

การปรับคลื่นวิทยุอัตโนมัติ
วิทยุจะเรียง รายการสถานีวิทย ุ(น. 42) ที่การปรับ
คลื่นวิทยุแบบอัตโนมัติใชงาน

ถ้าการปรับคลื่นวิทยแุบบอตัโนมตัิคือ การตัง้คา่ (น. 40)
จะสามารถปรับคลืน่วิทยไุด้ในมมุมองปกตแิละใน
รายการสถานี

การปรับคลื่นวิทยใุนมุมมองปกติ
1. กดเปนเวลาสั้นๆ - ในมมุมองปกติ

ของแหลง่ข้อมลู FM บน  /  บน
คอนโซลกลาง (หรือปุ่ มกดท่ีพวงมาลยั)
> วิทยจุะสลบัไปยงัสถานีท่ีบนัทกึไว้สถานี

ก่อนหน้า/ถดัไป
2. กดคางไว - ในมมุมองปกติของแหลง่ข้อมลู FM บน

 /  บนคอนโซลกลาง (หรือปุ่ มกด
ท่ีพวงมาลยั)
> วิทยจุะสลบัไปยงัสถานีก่อนหน้า/ถดัไปท่ีมีอยู่

การปรับคลื่นวิทยใุนรายการสถานี
1. ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลู FM ให้หมนุ

TUNE ซึง่ FM station list จะแสดงขึน้
2. หมนุ TUNE ไปยงัสถานีหนึง่และเลือก โดยกด OK/

MENU

สลบัระหวา่ง การปรับคลื่นวิทยแุบบแมนนวล (น. 42)
และแบบอตัโนมตัิในรายการสถานี ให้กด INFO ใน
คอนโซลกลาง
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รายการสถานีวิทยุ
วิทยุจะรวบรวมรายการสถานีวิทยุ ของสถานีวิทยุที่
สามารถรับคลื่นไดชัดเจนที่สุดในปจจุบันโดยอัตโนมัติ
ซึ่งจะชวยในการคนหาสถานเีมื่อทานขับรถในพื้นที่ที่ทาน
ไมรูจักสถานีวิทยุและความถี่

การปรับคลื่นวิทยแุบบอตัโนมตั ิ(น. 41) จะใช้รายการ
สถานีท่ีรวบรวมไว้

หมายเหตุ
รายการจะแสดงเฉพาะความถ่ีของสถานีท่ีกําลงัรับ
สญัญาณอยูใ่นปัจจบุนั ไมใช รายการความถ่ีวิทยุ
ทัง้หมดของคลื่นความถ่ีท่ีเลือก

การปรับคลื่นวิทยุแบบแมนนวล
วิทยุจะรวบรวม ร รายการสถานีวิทยุ(น. 42) โดย
อัตโนมัติ แตก็สามารถปรับคลื่นวิทยใุนแบบแมนนวล
ไดเชนกัน

ถ้าการปรับคลื่นวิทยแุบบแมนนวลคือ การตัง้คา่ (น. 40)
จะสามารถปรับคลื่นวิทยไุด้ในมมุมองปกติและใน
รายการความถ่ี

การปรับคลื่นวิทยใุนมุมมองปกติ
1. กดเปนเวลาสั้นๆ - ในมมุมองปกติ

ของแหลง่ข้อมลู FM บน  /  บน
คอนโซลกลาง (หรือปุ่ มกดท่ีพวงมาลยั)
> วิทยจุะสลบัไปยงัสถานีท่ีบนัทกึไว้สถานี

ก่อนหน้า/ถดัไป
2. กดคางไว - ในมมุมองปกติของแหลง่ข้อมลู FM บน

 /  บนคอนโซลกลาง (หรือปุ่ มกด
ท่ีพวงมาลยั)
> วิทยจุะสลบัไปยงัสถานีก่อนหน้า/ถดัไปท่ีมีอยู่

การปรับคลื่นวิทยใุนรายการความถี่
1. ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลู FM ให้หมนุ

TUNE ซึง่ FM tuning จะแสดงขึน้

2. หมนุ TUNE ไปยงัความถ่ีคา่หนึง่และเลือกโดยกด
OK/MENU

สลบัระหวา่ง การปรับคลื่นวิทยแุบบอตัโนมตัิ (น. 41)
และแบบแมนนวลในรายการความถ่ี ให้กด INFO ใน
คอนโซลกลาง



03 ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล

03

* อปุกรณ์พิเศษ/อปุกรณ์เสริม, สําหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัหวัข้อนีโ้ปรดดท่ีูคํานํา 43

บันทึกสถานีวิทยุเปนคาที่ตั้งไวลวงหนา
สถานีวิทยุที่ฟงบอยจะถูกบันทึกไวเปนคาที่ตั้งไวลวงหนา
เพื่อใหสามารถเปดฟงไดอยางงายดาย

การตั้งคาสถานีไวลวงหนา

วิทยุ AM6/FM
ทา่นสามารถบนัทกึสถานีไว้ลว่งหน้า 10 สถานีตอ่
ชว่งความถ่ี (เชน่ AM เป็นต้น)
สถานีท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้าสามารถเลอืกได้โดยใช้ปุ่ มสถานี
ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า
1. ปรับคลื่นไปท่ีสถานี โปรดดท่ีู การปรับคลื่นวิทยุ

(น. 40)

2. กดปุ่ มคา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้าปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ค้างไว้เป็น
เวลาสองถงึสามวินาที ปุ่ มสถานีท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้าจะ
ใช้งานได้แล้ว

ชอ่งสถานีท่ีเลือกไว้ลว่งหน้าจะปรากฏในจอแสดงผล
– ในการสัง่งาน/ยกเลกิการทํางาน ในมมุมองปกติ

สําหรับแหลง่ข้อมลู AM/FM ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก Show Presets

วิทยแุบบดิจิตอล (DAB)*
ทา่นสามารถบนัทกึสถานีไว้ลว่งหน้า 10 สถานีตอ่
ชว่งความถ่ี การบนัทกึคา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้าสามารถทําได้
โดยการกดปุ่ มคา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้าท่ีต้องการค้างไว้
สําหรับข้อมลูเพิ่มเติม โปรดดท่ีู วิทย ุAM/FM ท่ีด้านบน
สถานีท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้าสามารถเลอืกได้โดยใช้ปุ่ มสถานี
ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า
สถานีท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้าจะมีหนึง่ชอ่งสญัญาณแตไ่มมี่
ชอ่งสญัญาณยอ่ย หากกําลงัเลน่ชอ่งสญัญาณยอ่ย และ
บนัทกึการตัง้คา่ลว่งหน้า เฉพาะชอ่งสญัญาณหลกั
เทา่นัน้ท่ีได้รับการบนัทกึ เน่ืองจากชอ่งสญัญาณยอ่ย
เป็นชอ่งสญัญาณแบบชัว่คราว ครัง้ตอ่ไปท่ีพยายามเปิด
สถานีท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า ชอ่งสญัญาณท่ีมีชอ่งสญัญาณ

ยอ่ยจะเปิดขึน้ สถานีท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้าไมข่ึน้อยูก่บั
รายการชอ่งสญัญาณ
ชอ่งสถานีท่ีเลือกไว้ลว่งหน้าจะปรากฏในจอแสดงผล
– ในการสัง่งาน/ยกเลกิการทํางาน ในมมุมองปกติ

สําหรับแหลง่ข้อมลู DAB ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก Show Presets

หมายเหตุ
ระบบ DAB ของระบบเสยีงไมส่นบัสนนุฟังก์ชัน่การ
ทํางานทัง้หมดในมาตรฐาน DAB

6 ห้ามใช้กบั V60 Plug-in Hybrid
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การทำงาน RDS
เมื่อมี RDS วิทยุจะสามารถเปลี่ยนไปยังตัวสงสัญญาณ
ที่ชัดเจนที่สุดไดโดยอัตโนมัติ RDS ทำใหสามารถรับ
ขอมูลตางๆ เชน ขอมูลจราจร (TP) และคนหา
รูปแบบรายการ (PTY) อยางใดอยางหนึ่งได

RDS (Radio Data System) เช่ือมโยง
เคร่ืองสง่สญัญาณ FM กบัเครือขา่ย เคร่ืองสง่สญัญาณ
FM ในเครือขา่ยดงักลา่วสง่ข้อมลูท่ีให้การทํางานๆ
ดงัตอ่ไปนีแ้ก่วิทย ุRDS:
• การเปลี่ยนไปยงัตวัสง่สญัญาณท่ีชดัเจนกวา่โดย

อตัโนมตั ิถ้าการรับสญัญาณในพืน้ท่ีไมดี่7

• ค้นหาหมวดของรายการ เชน่ ชนิดของรายการ8

หรือข้อมลูการจราจร
• การรับข้อมลูในรูปข้อความเก่ียวกบัรายการวิทยุ

ในขณะนัน้9

หมายเหตุ
สถานีวิทยบุางสถานีไมใ่ช้ RDS หรือเฉพาะชิน้สว่นท่ี
เลือกไว้ของการทํางานเทา่นัน้

หากตรวจพบรูปแบบของรายการท่ีต้องการ วิทยจุะ
สามารถเปลี่ยนสถานีโดยขดัจงัหวะแหลง่ท่ีมาของเสียงท่ี
ใช้อยู ่ตวัอยา่งเชน่ ถ้าเคร่ืองเลน่ซีดีกําลงัใช้งานอยู่
เคร่ืองเลน่จะหยดุชัว่คราว การขดัจงัหวะการสง่
สญัญาณจะมีการเลน่ท่ี ระดบัความดงัท่ีปรับตัง้ลว่งหน้า
(น. 46) วิทยจุะเปลี่ยนกลบัไปยงัแหลง่ข้อมลูเสยีงและ
ระดบัความดงัเสียงก่อนหน้านี ้เม่ือไมมี่การกระจาย
สญัญาณของรูปแบบรายการท่ีตัง้ไว้อีกตอ่ไป
การเตือนการทํางานตัง้รายการ, ข้อมลูจราจร (TP), และ
ประเภทรายการ (PTY) จะขดัจงัหวะการทํางานอ่ืน
ตามลําดบัความสําคญั โดยท่ีสญัญาณเตือนมี
ความสําคญัสงูท่ีสดุและประเภทรายการมีความสําคญั
น้อยท่ีสดุ กด OK/MENU เพ่ือกลบัไปยงัแหลง่ข้อมลู
เสียงท่ีหยดุการทํางานไว้ ในขณะท่ียงัคงฟังข้อความอยู่
กด EXIT เพ่ือยกเลกิข้อความ แล้วกลบัไปยงัแหลง่ข้อมลู
เสียงท่ีหยดุการทํางานไว้

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• สญัญาณเตือนในกรณีท่ีมีอบุตัิเหตหุรืออนัตราย

(น. 45)
• ข้อมลูการจราจร (TP) (น. 45)
• รูปแบบของรายการวิทย ุ(PTY) (น. 45)
• Radio text (น. 46)

7 สําหรับวิทย ุFM
8 สําหรับวิทย ุDAB*
9 สําหรับวิทย ุFM และ DAB*
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สัญญาณเตือนในกรณีที่มีอุบัติเหตุ
หรืออันตราย
ฟงกชันวิทยุใชในการเตือนผูขับขี่เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่
รายแรงและภัยพิบัติตางๆ ขอความ ALARM! จะปรากฏ
ขึ้นบนจอแสดงผลเมื่อสัญญาณเตือนถูกสงออกไป
ทานสามารถหยุดสัญญาณเตือนชั่วคราวโดยไมตอง
ยกเลิกทำงานได

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การทํางาน RDS (น. 44)

ขอมูลการจราจร (TP)
ฟงกชันนี้จะทำใหสามารถรับการกระจายขอมูล
การจราจรภายในเครือขาย RDS ของสถานีวิทยุที่ตั้ง
ไวได

สญัลกัษณ์ TP แสดงวา่ฟังก์ชนันีกํ้าลงัทํางานอยู ่ถ้า
สถานีใดสถานีหนึง่ในรายการสามารถสง่ข้อมลู
การจราจรได้ TP จะติดสวา่งขึน้บนหน้าจอ หรือ
มิฉะนัน้แล้ว TP จะเป็นสเีทา
– ในการสัง่งาน/ยกเลกิการทํางาน ในมมุมองปกติ

สําหรับแหลง่ข้อมลู FM ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก TP

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การทํางาน RDS (น. 44)

รูปแบบของรายการวิทยุ (PTY)
ทานสามารถเลือกชนิดของรายการวิทยุ (เชน เพลงปอป
และเพลงคลาสิก) หนึ่งชนิดหรือมากกวานั้นสำหรับวิทยุ
DAB* ได หลังจากเลือกชนิดของรายการวิทยุแลว
ระบบนำทางไปยังชองสถานทีี่สงสัญญาณตามชนิดที่
เลือกไวเทานั้น

1. ในการเลือกชนิดของรายการ ในมมุมองปกติ
สําหรับแหลง่ข้อมลู DAB ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก Programme type (PTY) filtering

2. หมนุ TUNE ไปยงัชนิดของรายการท่ีต้องการทํา
เคร่ืองหมายเลือก/ยกเลกิเคร่ืองหมายเลือก

3. ทําเคร่ืองหมายเลือก/ยกเลกิเคร่ืองหมายเลือกชนิด
ของรายการโดยใช้ OK/MENU

4. เม่ือเลือกชนิดของรายการแล้ว ให้ออกจากระบบ
เมนโูดยใช้ EXIT

สญัลกัษณ์ PTY จะแสดงขึน้ในจอแสดงเม่ือการทํางาน
ดําเนินอยู่
ในบางกรณี วิทย ุDAB จะออกจากโหมด PTY โปรดดท่ีู
เช่ือมโยง DAB ไป DAB* (น. 47)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การทํางาน RDS (น. 44)
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การควบคุมความดังเสียงเพื่อขัดจังหวะฟงกชัน
RDS
ฟงกชันที่ขัดจังหวะ RDS เชน สัญญาณเตือนหรือ
ขอมูลการจราจร (TP) จะไดยินที่ความดังเสียงที่เลือกไว
สำหรับแตละรูปแบบของรายการ หากมีการปรับระดับ
ความดังเสียงในระหวางการคั่นจังหวะของรายการ
ระดับเสียงใหมจะถูกบันทึกไวจนกระทั่งถึงการคั่นจังหวะ
รายการในครั้งตอไป

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การทํางาน RDS (น. 44)
• สญัญาณเตือนในกรณีท่ีมีอบุตัเิหตหุรืออนัตราย

(น. 45)
• ข้อมลูการจราจร (TP) (น. 45)

Radio text
สถานี RDS บางสถานีจะสงขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหา
ของรายการ, ศิลปน เปนตน ขอมูลนี้จะแสดงขึ้น
บนจอแสดงผล ขอความวิทยุสามารถแสดงไดทั้ง
สำหรับวิทย ุFM และ DAB*

– ในการสัง่งาน/ยกเลกิการทํางาน ในมมุมองปกติ
สําหรับแหลง่ข้อมลู FM/DAB ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก Show

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การทํางาน RDS (น. 44)
• วิทยแุบบดจิิตอล (DAB)* (น. 47)

การอัพเดตความถี่วิทยุโดยอัตโนมัติ (AF)
ฟงกชันนี้จะเลือกตัวสงสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดสำหรับ
สถานีวิทยุที่ตั้งไวโดยอัตโนมัติ และสามารถใชงานได
สำหรับวิทยุ FM

ในการค้นหาเคร่ืองสง่สญัญาณท่ีชดัเจน การทํางาน
นีอ้าจ (ในกรณีท่ียกเว้น) ต้องค้นหาทกุความยาวคลื่น
FM
ถ้าสถานีวิทยท่ีุตัง้ไว้ได้รับการบนัทกึเป็นคา่ท่ีตัง้
ไว้ลว่งหน้า (น. 43) ฟังก์ชนัจะไมเ่ปลีย่นตวัสง่สญัญาณ
ถงึแม้วา่จะสัง่งานการอพัเดตความถ่ีวิทยโุดยอตัโนมตัิไว้
ก็ตาม
– ในการสัง่งาน/ยกเลกิการทํางาน ในมมุมองปกติ

สําหรับแหลง่ข้อมลู FM ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก Alternative frequency
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วิทยุแบบดิจิตอล (DAB)*
DAB (Digital Audio Broadcasting) เปนระบบ
กระจายเสียงแบบดิจิตอลสำหรับวิทยุ (น. 39) รถ
จะรองรับ DAB, DAB+ และ DMB

หมายเหตุ
ไมใ่ชท่กุพืน้ท่ีท่ีจะอยูใ่นระยะครอบคลมุของ DAB
หากไมอ่ยูใ่นระยะครอบคลมุ จะมีข้อความ No
reception ปรากฏในจอแสดง

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• บนัทกึสถานีวิทยเุป็นคา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า (น. 43)
• รูปแบบของรายการวิทย ุ(PTY) (น. 45)
• Radio text (น. 46)
• วิทยแุบบดิจิตอล (DAB)* - ชอ่งสญัญาณยอ่ย

(น. 47)
• เช่ือมโยง DAB ไป DAB* (น. 47)
• ภาพรวมของเมน ู- วิทยแุบบดจิิตอล (DAB)*

(น. 96)

วิทยุแบบดิจิตอล (DAB)* - ชองสัญญาณยอย
โดยทั่วไปสวนประกอบรองจะเรียกวาชองสัญญาณยอย
นี่เปนชองสัญญาณชั่วคราวและอาจประกอบดวย เชน
คำแปลของรูปแบบรายการที่เปนภาษาอื่น

หากมีชอ่งสญัญาณยอ่ยกระจายเสียงอยูม่ากกวา่หนึง่
ชอ่ง สญัลกัษณ์  จะปรากฏทางด้านซ้ายของช่ือชอ่ง
ในจอแสดงผล ชอ่งสญัญาณยอ่ยจะแสดง
ด้วยสญัลกัษณ์ - ท่ีอยูท่างด้านซ้ายของช่ือชอ่ง
ในจอแสดงผล
หมนุ TUNE เพ่ือไปท่ีชอ่งสญัญานยอ่ย
ชอ่งสญัญาณยอ่ยสามารถเข้าถงึได้เฉพาะใน
ชอ่งสญัญาณหลกัท่ีเลือก และไมส่ามารถเข้าถงึได้โดย
ชอ่งสญัญาณอ่ืนท่ีไมเ่ลือก

เชื่อมโยง DAB ไป DAB*
การเชื่อมโยง DAB ไป DAB หมายถึง สามารถ
สงคลื่นวิทยุ DAB จากชองที่สัญญาณไมดีหรือไมมีการ
รับสัญญาณไปยังชองเดียวกันในกลุมชองสัญญาณอื่นที่
มีการรับสัญญาณดีกวา

แตอ่าจมีการหนว่งเวลาสกัระยะหนึง่เม่ือเปลี่ยน
กลุม่ชอ่งสญัญาณ ทา่นอาจไมไ่ด้ยินเสียงใดๆ เลยสกัครู่
ในขณะท่ีหยดุการรับชอ่งสญัญาณปัจจบุนัเพ่ือเปลี่ยนไป
เป็นเร่ิมการรับชอ่งสญัญาณใหม่
– ในการสัง่งาน/ยกเลกิการทํางาน ในมมุมองปกติ

สําหรับแหลง่ข้อมลู DAB ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก DAB-DAB linking
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เครื่องเลนสื่อ
เครื่องเลนสื่อขอมูลสามารถเลนเสียงและวิดีโอจากแผน
แผนดิสกซีดี/ดีวีดี และแหลงขอมูลเสียงที่เชื่อมตอจาก
ภายนอกผานทางอินพุต อินพุต AUX/USB หรือ แฟม
สตรีมเสียงแบบไรสาย (น. 59) จากอุปกรณภายนอก
ผานทาง Bluetooth® เครื่องเลนสื่อขอมูลบางเครื่องจะ
สามารถแสดงโทรทัศน* และมีตัวเลือกในการ
ติดตอสื่อสารกับโทรศัพทมือถือ (น. 65) ผานทาง
Bluetooth®

ทานสามารถคัดลอกเพลงจากแผนดิสก/USB10

ไปยังไดรฟฮารดดิสก (HDD) (น. 54) ของรถได
ในรถที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต (น. 78) จะสามารถ
ฟงวิทยุทางอินเทอรเน็ต หนังสือเสียง และใชบริการดาน
เพลงได ดูที่ แอพ (น. 84)

ตัวควบคุมสำหรับเครื่องเลนสื่อขอมูล
สําหรับพืน้ฐานเก่ียวกบัการเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ
โปรดอา่น วิธีการใช้งานระบบและการไปยงัสว่นตา่งๆ
ในเมน ู(น. 30)
ทา่นสามารถเช่ือมโยงฟังก์ชนัการทํางานบางอยา่งเข้า
กบัปุ่ ม FAV ได้ ซึง่ทําให้สามารถสัง่งานฟังก์ชนัการ
ทํางานท่ีเช่ือมโยงไว้แล้วได้โดยการกดปุ่ ม FAV ดท่ีู
รายการโปรด (น. 35)

Gracenote MusicID®

Gracenote MusicID® เป็นมาตรฐานสําหรับการ
รับรู้เพลง เทคโนโลยีนีจ้ะใช้ในการระบแุละสง่ภาพปก
และข้อมลูของเพลงสําหรับแผน่ซีดี ไฟล์เพลงแบบ

ดิจิตอลบนอปุกรณ์เก็บข้อมลู และบริการเพลง
ผา่นอินเทอร์เน็ต

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู (น. 28)
• การรับรู้คําสัง่เสียง - โทรศพัท์มือถือ (น. 75)
• รีโมตคอนโทรล* (น. 92)
• เคร่ืองเลน่สื่อข้อมลู - รูปแบบของไฟล์ท่ีรองรับ

(น. 55)

10 โดยขึน้อยูก่บัตลาด
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ซีดี/ดีวีดี
เครื่องเลนสื่อขอมูล (น. 48) สามารถเลนแผนซีดี/ดวีีดีที่
มีขอมูลบันทึกไวแลวหรือที่เขียนเองได

เคร่ืองเลน่สื่อจะรองรับและสามารถเลน่แผน่ดิสก์และ
แฟ้มประเภทหลกัๆ ตอ่ไปนี:้
• แผน่ซีดี/ดีวีดีท่ีมีข้อมลูบนัทกึไว้แล้ว (ซีดี/ดีวีดีเพลง)
• แผน่ดีวีดี-วิดีโอท่ีบนัทกึไว้ลว่งหน้า (แผน่วิดีโอดีวีดี)
• ดิสก์ซีดี/ดีวีดีพร้อมแฟ้มเสียงท่ีเขียนเอง
สําหรับข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปแบบท่ีรองรับ โปรดดท่ีู
รูปแบบของไฟล์ท่ีรองรับ (น. 55).
แผน่ดสิก์ต้องมีไฟล์ไมเ่กิน 5,000 ไฟล์ (รวมรายการท่ีจะ
เลน่ด้วย) จงึจะสามารถเลน่ได้

หมายเหตุ
เคร่ืองเลน่อาจจะไมส่ามารถโหลดแฟ้มเสียงบาง
แฟ้มท่ีมีการป้องกนัการคดัลอกโดยบริษัทผู้ผลติ
หรือแฟ้มเสียงท่ีผู้ ใช้คดัลอกเอง

ทา่นสามารถคดัลอกเพลงจากแผน่ดสิก์11 ไปยงั
ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ (HDD) (น. 54) ของรถยนต์แล้วเลน่
เพลงจากไดรฟ์ฮาร์ดดสิก์ได้
ทา่นสามารถเช่ือมโยงฟังก์ชนัการทํางานบางอยา่งเข้า
กบัปุ่ ม FAV ได้ ซึง่ทําให้สามารถสัง่งานฟังก์ชนัการ
ทํางานท่ีเช่ือมโยงไว้แล้วได้โดยการกดปุ่ ม FAV ดท่ีู
รายการโปรด (น. 35)
สําหรับพืน้ฐานเก่ียวกบัการเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ
โปรดอา่น วิธีการใช้งานระบบและการไปยงัสว่นตา่งๆ
ในเมน ู(น. 30) สําหรับคําอธิบายเพิ่มเตมิโดยละเอียด
โปรดดดู้านลา่งนี ้

การเลนและการไปยังสวนตางๆ ของซีดี/ดีวีดี
ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูแผน่ดสิก์ ให้กด
OK/MENU แล้วหมนุ TUNE เพ่ือไปท่ีโครงสร้าง

กของแผน่ดิสก์ ไปยงัสว่นตา่งๆ ของโครงสร้าง
โดยหมนุ TUNE

เร่ิมเลน่แทร็กโดยกด OK/MENU

การเลนและการไปยังสวนตางๆ ของดิสดซีดี/ดีวีดี
ทีเ่ขียนเอง
หากใสแ่ผน่ดิสก์ท่ีมีแฟ้มเสียง/วิดีโอในเคร่ืองเลน่ ระบบ
จะต้องโหลดโครงสร้างโฟลเดอร์ของผา่นดสิก์นี ้อาจจะ
ใช้เวลาครู่หนึง่ก่อนท่ีการเลน่เพลงจะเร่ิมอีกครัง้โดย
ขึน้อยูก่บัคณุภาพของแผน่ดสิก์
ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูแผน่ดสิก์ ให้กด
OK/MENU แล้วหมนุ TUNE เพ่ือไปท่ีโครงสร้าง
โฟลเดอร์ของแผน่ดิสก์ หรือเพ่ือเรียกดหูมวด การไปยงั
สว่นตา่งๆ ในโครงสร้างโดยการหมนุ TUNE เลือก
โฟลเดอร์จะโดยใช้ OK/MENU และย้อนกลบัใน
โครงสร้างโดยกด EXIT

เร่ิมเลน่แฟ้มโดยกด OK/MENU

เม่ือการเลน่เพลงของแฟ้มข้อมลูเสร็จสิน้ การเลน่เพลง
ของแฟ้มข้อมลูอ่ืนในโฟลเดอร์เดียวกนัจะเร่ิมขึน้ การ
เปลี่ยนโฟลเดอร์จะเกิดขึน้โดยอตัโนมตัเิม่ือแฟ้มข้อมลู
ทัง้หมดในโฟลเดอร์ในขณะนัน้ได้ถกูเลน่เพลงแล้ว

การเลนและการไปยังสวนตางๆ ของแผนวิดีโอดี
วีดี
การจดัการแผน่วิดีโอดีวีดี กรุณาดท่ีู การเลน่แผน่วิดีโอ
DVD และการไปยงัสว่นตา่งๆ ในแผน่ (น. 52)

11 บางตลาด

แทร็
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การคนหาสื่อขอมูล
จะมีตวัเลือกสําหรับการค้นหาเพลงในอปุกรณ์ของทา่น
การค้นหาจะสแกนทัง้ใน USB แผน่ดิสก์ และ
ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ อา่นเพิ่มเติมเก่ียวกบัฟังก์ชนั
การค้นหา(น. 51)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• ไปข้างหน้า/ย้อนกลบัอยา่งเร็ว (น. 50)
• การเลอืกแทร็กของแผน่ดสิก์หรือไฟล์เสียงใน

แบบสุม่ (น. 50)
• ภาพรวมของเมน ู- ซีดี/ดีวีดีเพลง (น. 97)
• ภาพรวมของเมน ู- วิดีโอดีวีดี (น. 98)

ไปขางหนา/ยอนกลับอยางเร็ว
ทานสามารถสั่งใหไฟลเพลงและไฟลวิดีโอ12 เลน
ไปขางหนา/เลนยอนกลับอยางรวดเร็วได

กดปุ่ ม  /  ค้างไว้เพ่ือสัง่ให้ไฟล์เพลงหรือไฟล์
วิดีโอเลน่ไปข้างหน้า/เลน่ย้อนกลบัอยา่งรวดเร็ว
ไฟล์เพลงจะเลน่ไปข้างหน้า/ย้อนกลบัอยา่งเร็วด้วย
ความเร็วระดบัเดียวเทา่นัน้ ในขณะท่ีไฟล์วิดีโอมี
ความเร็วสองสามระดบัในการเลน่ไปข้างหน้า/ย้อนกลบั
อยา่งเร็ว กดปุ่ ม  /  หลายๆ ครัง้เพ่ือเพิ่ม
ความเร็วในการเลน่ไปข้างหน้า/เลน่ย้อนกลบัไฟล์วิดีโอ
ปลอ่ยมือจากปุ่ มเพ่ือกลบัคืนสูก่ารชมภาพท่ี
ความเร็วปกติ

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)

การเลือกแทร็กของแผนดิสกหรือไฟลเสียงใน
แบบสุม
ฟงกชันนี้จะเลนแทร็ก/ไฟลเสียงตามลำดับแบบสุม13

เม่ือต้องการฟังแทร็ก/ไฟล์เสียงจากแหลง่ข้อมลูท่ีเลือกใน
ลาํดบัแบบสุม่:
1. กด OK/MENU ในมมุมองปกตสิําหรับแหลง่ข้อมลู

ท่ีเลือก
2. หมนุ TUNE ไปท่ี Shuffle

3. กด OK/MENU เพ่ือเปิดใช้/ยกเลกิการทํางานนี ้

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• สือ่ Bluetooth® (น. 59)

12 ใช้ได้กบัแผน่ซีดี/ดีวีดี*, USB และ iPod® เทา่นัน้
13 ไมส่ามารถใช้ได้กบัแผน่วิดีโอ DVD สําหรับแหลง่ข้อมลูเสียงท่ีเช่ือมตอ่จากภายนอกผา่นทางอินพตุ AUX/USB กรณีนีจ้ะใช้ได้กบั USB และ iPod® เทา่นัน้ และอาจไมส่ามารถใช้ได้กบั
โทรศพัท์มือถือบางรุ่น
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การคนหาสื่อขอมูล
จะมีตัวเลือกสำหรับการคนหาเพลงในอุปกรณของทาน
การคนหาจะสแกนทั้งใน USB (น. 56), แผนดิสก
(น. 49) และ ไดรฟฮารดดิสก(น. 54)

การค้นหาสื่อข้อมลูจะใช้งานได้จากมมุมองปกติ
สาํหรับแหลง่ข้อมลู Disc, USB และ HDD

ในการเร่ิมการค้นหา ในมมุมองปกตสิําหรับแหลง่ข้อมลู
ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Media search

การทำงาน 'การคนหา'

การคนหาโดยใชลอหมุน
รายการอกัขระ
การเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อมลู (ดตูารางตอ่ไปนี)้

ใช้ล้อหมนุในการป้อนรายการการค้นหา

1. หมนุ TUNE ไปยงัตวัอกัษรท่ีต้องการ จากนัน้กด
OK/MENU เพ่ือยืนยนั ทา่นสามารถยงัใช้ปุ่ มตวัเลข
และตวัอกัษรบนแผงควบคมุท่ีคอนโซลกลางด้วย
ในการเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อมลูไปเป็นตวัเลข
หรืออกัขระพิเศษ หรือไปยงัรายการผลการค้นหา
ให้หมนุ TUNE ไปยงัตวัเลือกใดตวัเลอืกหนึง่ (ดู
คําอธิบายในตารางตอ่ไปนี)้ ในรายการเพ่ือเปลี่ยน
โหมดการป้อนข้อมลู (2) แล้วกด OK/MENU

2. ทําแบบเดิมไปเร่ือยๆ กบัตวัอกัษรตวัตอ่ไป
3. เม่ือทา่นพอใจกบัคําค้นหาของทา่นแล้ว ให้เลือก

Search
> ทําการค้นหาแล้ว ผลลพัธ์จะแสดงขึน้และ

รวมอยูใ่นหมวดตา่งๆ ดงันี:้ ศลิปิน, อลับัม้,
แทร็ก, ประเภท, ปี และนกัแตง่เพลง

4. หมนุ TUNE ไปยงัหมวด และกด OK/MENU

5. หมนุ TUNE เพ่ือเลอืกสือ่ข้อมลู แล้วกด OK/
MENU เพ่ือเร่ิมเลน่

123/
ABC

เปลี่ยนระหวา่งตวัอกัษรกบัตวัเลขด้วย
OK/MENU

MORE เปลี่ยนไปเป็นอกัขระพิเศษด้วย OK/
MENU

Search ทําการค้นหาสื่อข้อมลู

| | } เปลี่ยนจากล้อหมนุสําหรับข้อความเป็น
ชอ่งข้อมลู Keyword: เลื่อนเคอร์เซอร์
โดยใช้ TUNE ลบอกัษรท่ีสะกดผิด
โดยใช้ EXIT ในการกลบัไปยงัล้อหมนุ
สําหรับข้อความ ให้กด OK/MENU

โปรดสงัเกตวา่ ทา่นสามารถใช้ปุ่ ม
ตวัเลขและตวัอกัษรบนแผงควบคมุใน
การแก้ไขในชอ่งข้อมลู Keyword: ได้

การกดสัน้ๆ บน EXIT จะลบตวัอกัษรท่ีป้อนเข้าไป กด
นานๆ บน EXIT จะลบล้างตวัอกัษรท่ีพิมพ์ลงไปทัง้หมด
การกดแป้นตวัเลขในคอนโซลกลางเม่ือปุ่ มเลื่อน
ตวัอกัษรแสดงอยู ่(ดภูาพประกอบก่อนหน้านี)้ จะเป็น
การแสดงรายการอกัขระขึน้บนหน้าจอ กดแป้นตวัเลขไป
เร่ือยๆ จนกวา่จะถงึตวัอกัษรท่ีต้องการ แล้วปลอ่ย ทํา
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แบบเดิมไปเร่ือยๆ กบัตวัอกัษรตวัตอ่ไป เม่ือกดหนึง่ปุ่ ม
รายการจะได้รับการยืนยนัเม่ือกดอีกหนึง่ปุ่ ม

การเลนแผนวิดีโอ DVD และการไปยังสวน
ตางๆ ในแผน
เมื่อเลนแผน DVD ภาพยนตร เมนูของแผนดิสกอาจ
ปรากฏบนจอแสดง เมนูของแผนดิสกจะทำใหทาน
สามารถเขาถึงการทำงานและการตั้งคาเพิ่มเติม เชน
การเลือกคำบรรยาย ภาษา และการเลือกฉาก
สำหรับพื้นฐานเกี่ยวกับการเลนและการไปยังสวนตางๆ
โปรดอาน วิธีการใชงานระบบและการไปยังสวนตางๆ
ในเมนู (น. 30) สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด
โปรดดูดานลางนี้

หมายเหตุ
ระบบข้อมลูบนัเทิงจะเลน่ภาพยนตร์เฉพาะในขณะท่ี
รถจอดอยูก่บัท่ี เม่ือรถเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วสงูกวา่
8 กม./ชม. ระบบจะไมแ่สดงภาพและ Video
unavailable at this speed จะปรากฏบน
จอแสดงผล แตท่า่นจะยงัคงได้ยินเสียงอยู ่ภาพจะ
ปรากฏอีกครัง้ในทนัทีท่ีความเร็วรถลดลงต่ํา
กวา่ประมาณ 6 กม./ชม.

การนำทางในเมนขูองแผน DVD ภาพยนตร

การนําทางในเมนขูองแผน่ DVD ภาพยนตร์กระทําโดย
ใช้แป้นตวัเลขในคอนโซลกลางตามภาพประกอบข้างบน

การเปลี่ยนบทหรือหัวขอ
หมนุ TUNE เพ่ือไปท่ีรายการบทและไปยงัสว่นตา่งๆ
ของรายการนี ้(ภาพยนตร์จะหยดุลงหากกําลงัเลน่อยู่
ก่อนหน้านี)้ กด OK/MENU เพ่ือเลือกบท ซึง่สามารถ
กลบัไปสูตํ่าแหนง่ดัง้เดิมได้ (ภาพยนตร์จะเร่ิมเลน่ใหม่
หากกําลงัเลน่อยูก่่อนหน้านี)้ กด EXIT เพ่ือเข้าสู่
รายการหวัข้อ
หมนุ TUNE เพ่ือเลอืกช่ือหวัข้อในรายการหวัข้อ และ
ยืนยนัการเลอืกด้วย OK/MENU ซึง่สามารถกลบัไปท่ี
รายการบทได้ กด OK/MENU เพ่ือเปิดใช้สิง่ท่ีเลอืก และ
กลบัไปท่ีตําแหนง่เร่ิมต้น ใช้ EXIT เพ่ือยกเลกิการเลือก
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ซึง่จะนํากลบัไปท่ีตําแหนง่ก่อนหน้า (โดยไมมี่การเลือก
แตอ่ยา่งใด)
ทา่นสามารถเปลี่ยนบทได้โดยกด  บนคอนโซล
กลางหรือแผงปุ่ มกดบนพวงมาลยั

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• มมุกล้องสาํหรับการเลน่แผน่วิดีโอ DVD (น. 53)
• ไปข้างหน้า/ย้อนกลบัอยา่งเร็ว (น. 50)
• การเลือกแทร็กของแผน่ดิสก์หรือไฟล์เสียงใน

แบบสุม่ (น. 50)
• เคร่ืองเลน่สือ่ข้อมลู - รูปแบบของไฟล์ท่ีรองรับ

(น. 55)

มุมกลองสำหรับการเลนแผนวิดีโอ DVD
หากแผน DVD ภาพยนตรมีการทำงานนี้อยู ทานจะ
สามารถใชการทำงานนี้เพื่อเลือกตำแหนงกลองของฉาก
ใดโดยเฉพาะซึ่งจะมีปรากฏอยู

– ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูแผน่ดสิก์ ให้กด
OK/MENU แล้วเลือก Advanced settings
Angles

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)

การตั้งคาภาพ
ทานสามารถปรับการตั้งคาความสวางและความคมชัด
ของจอแสดงผลได (ในขณะที่รถจอดอยูกับที่)

1. ในโหมดการเลน่ ให้กด OK/MENU และเลอืก
Image settings จากนัน้ยืนยนัด้วย OK/MENU

2. หมนุ TUNE ไปท่ีตวัเลือกการปรับและยืนยนัด้วย
OK/MENU

3. ปรับการตัง้คา่โดยหมนุ TUNE และยืนยนัด้วย
OK/MENU

เม่ือต้องการกลบัไปท่ีรายการการตัง้คา่ ให้กด
OK/MENU หรือ EXIT

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู (น. 28)
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ไดรฟฮารดดิสก (HDD)
ทานสามารถคัดลอกเพลงจากแผนดิสก14 ไปยัง
ไดรฟฮารดดิสก (HDD) ของรถยนตแลวเลนเพลงจาก
ไดรฟฮารดดิสกได

สําหรับข้อมลูเก่ียวกบัรูปแบบท่ีรองรับ โปรดดท่ีู รูปแบบ
ของแฟ้มท่ีรองรับ (น. 55)
สําหรับพืน้ฐานเก่ียวกบัการเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ
โปรดอา่น วิธีการใช้งานระบบและการไปยงัสว่นตา่งๆ
ในเมน ู(น. 30) สําหรับคําอธิบายเพิ่มเตมิโดยละเอียด
โปรดดดู้านลา่งนี ้

การคัดลอกเพลงไปยังไดรฟฮารดดิสก
โฟลเดอร์จะมีสญัลกัษณ์ 
1. ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูไดรฟ์ฮาร์ดดสิก์

ให้กด OK/MENU แล้วเลือกให้คดัลอกจาก
DiscUSB

2. เลือกสิง่ท่ีต้องการคดัลอก แล้วเลือก Continue

3. Select destination สาํหรับตําแหนง่ของเพลง
ท่ีคดัลอก
> Importing music from disc/Importing music

from USB

ห้ามนําแผน่ดิสก์/หนว่ยความจําแบบ USB ออก
ก่อนท่ีการสง่ผา่นข้อมลูจะได้รับการยืนยนั -
Music files imported

หมายเหตุ
เม่ือคดัลอกไฟล์เพลงจาก USB ไฟล์เพลงท่ีไมไ่ด้อยู่
ในโฟลเดอร์จะไมแ่สดงขึน้ นัน่หมายความวา่ ไฟล์
เหลา่นัน้จะอยูใ่นไดเร็กทอร่ีหลกั ทา่นสามารถนําเข้า
แทร็กเหลา่นีไ้ด้โดยการเลือกนําเข้า All tracks หรือ
โดยการดาวน์โหลดไฟล์ลงในโฟลเดอร์
ระบบสามารถคดัลอกเพลงท่ีอยูใ่นโฟลเดอร์ยอ่ยได้
8 ระดบั

รูปแบบแฟมที่สามารถคัดลอกไปยังไดรฟ
ฮารดดิสกได

แผนซีดี/ดีวีดี: mp3, wma, aac
USB: mp3, mp4, wma, aac, m4a, m4b

เปลี่ยนชื่อ/ลบโฟลเดอรหรือไฟล
1. ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูไดรฟ์ฮาร์ดดสิก์

ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Rename/delete files

2. เลือกโฟลเดอร์หรือไฟล์ แล้วกด OK/MENU
จากนัน้เลือก Rename หรือ Delete

3. ใช้ล้อหมนุในการป้อนช่ือใหม ่จากนัน้ Save

ทา่นไมส่ามารถเปลี่ยนช่ือไฟล์เป็นช่ือเดียวกบัไฟล์อ่ืนท่ีมี
อยูแ่ล้วได้ ระบบจะรักษาช่ือเดิมไว้

การเลนเพลงและการนำทาง
ทา่นสามารถเช่ือมโยงฟังก์ชนัการทํางานบางอยา่งเข้า
กบัปุ่ ม FAV ได้ ซึง่ทําให้สามารถสัง่งานฟังก์ชนัการ
ทํางานท่ีเช่ือมโยงไว้แล้วได้โดยการกดปุ่ ม FAV ดท่ีู
รายการโปรด (น. 35)

ลำดับการเลน
ลําดบัการเลน่จะเป็นไปตามลําดบัในรายการ ในการใช้
ลําดบัการเลน่แบบผสม ในมมุมองปกตสิาํหรับ
แหลง่ข้อมลูไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ ให้กด OK/MENU แล้วเลือก
Shuffle

14 โดยขึน้อยูก่บัตลาด
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การคนหาสื่อขอมูล
จะมีตวัเลือกสําหรับการค้นหาเพลงในอปุกรณ์ของทา่น
การค้นหาจะสแกนทัง้ใน USB แผน่ดิสก์ และ
ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ อา่นเพิ่มเติมเก่ียวกบัฟังก์ชนั
การค้นหา(น. 51)

ขอมูลการเก็บ
ในการดพืูน้ท่ีความจแุละพืน้ท่ีท่ีมีการใช้งานของไดรฟ์
ฮาร์ดดิสก์ ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูไดรฟ์
ฮาร์ดดิสก์ ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Storage
information

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• เคร่ืองเลน่สื่อ (น. 48)
• ภาพรวมของเมน ู- ไดรฟ์ฮาร์ดดสิก์ (HDD)

(น. 98)

เครื่องเลนสื่อขอมูล - รูปแบบของไฟลที่รองรับ
เครื่องเลนสื่อขอมูลสามารถเลนไฟลไดหลายชนิด และ
รองรับรูปแบบไฟลตางๆ ในตารางตอไปนี้

รูปแบบไฟลทีร่องรับสำหรับแผนซีด/ีดีวีดี

หมายเหตุ
แผน่ดิสก์สองด้านรูปแบบดอูลั (รูปแบบ DVD Plus,
CD-DVD) จะหนากวา่แผน่ซีดีปกติ จงึไมรั่บรองวา่
ระบบจะสามารถเลน่แผน่ดิสก์นีไ้ด้ และอาจทําให้
การทํางานผิดปกติ
หากแผน่ซีดีประกอบด้วยร่องเพลง MP3 และ
CDDA ระบบจะข้ามแฟ้ม MP3 ทัง้หมดไป

รูปแบบของระบบเสียง CD เพลง, mp3, wma,
aac, m4a

รูปแบบวีดีโอ วิดีโอ DVD

รูปแบบของไฟลทีร่องรับผานทางการเชื่อมตอ
USB
ระบบจะรองรับแฟ้มข้อมลูเสียงและแฟ้มข้อมลูวิดีโอใน
ตารางตอ่ไปนีส้ําหรับการเลน่ผา่นทางการเช่ือมตอ่ USB

รูปแบบของระบบเสียง mp3, mp4, wma, aac,
m4a, m4b

รูปแบบวีดีโอ –

ขอกำหนดของเสียงสำหรับรูปแบบไฟล MP3
รูปแบบ กิโลเฮิรตซ kbps

MPEG-1/Audio 32 32–320A

44.1 32–320A

48 32–320A

MPEG-2/Audio 16 8–160

22.05 8–160

24 8–160

MPEG-2.5/Audio 8 8-64

11.025 8-64

12 8-64
A ไมใ่ช้กบั 144 kbps
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ขอกำหนดของเสียงสำหรับรูปแบบไฟล .wma
ไฟล์ท่ีสามารถเลน่ได้จะเป็นไปตามเง่ือนไขตอ่ไปนี:้

เวอร์ชัน่ของ WMA 8.x, 9.x, 10.x, Pro

ขอกำหนดของเสียงสำหรับรูปแบบไฟล .aac
ไฟล์ท่ีสามารถเลน่ได้จะเป็นไปตามเง่ือนไขตอ่ไปนี:้

รูปแบบของเสียง MPEG-2 และ
MPEG-4

อตัราการเก็บ
ตวัอยา่งเสียง

8-96 กิโลเฮิรตซ์

ชอ่งเสียง (ch) 1 ชอ่งเสียง และ 2
ชอ่งเสียง

ขอกำหนดของเสียงสำหรับรูปแบบไฟล .wav
ไฟล์ท่ีสามารถเลน่ได้จะเป็นไปตามเง่ือนไขตอ่ไปนี:้

อตัราการเก็บ
ตวัอยา่งเสียง

ไมเ่กิน 44.1 กิโลเฮิรตซ์

ชอ่งเสียง (ch) 1 ชอ่งเสียง และ 2
ชอ่งเสียง

อตัราบติของเสียง 16 กิโลบติตอ่
วินาทีสําหรับ 1 ชอ่งเสียง

รูปแบบไฟล์ .wav ยงัรองรับรูปแบบ PCM อีกด้วย

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• ซีดี/ดีวีดี (น. 49)
• แหลง่ข้อมลูเสียงภายนอกผา่นอินพตุ AUX/USB

(น. 56)
• ไดรฟ์ฮาร์ดดสิก์ (HDD) (น. 54)

แหลงขอมูลเสียงภายนอกผานอินพุต
AUX/USB
แหลงขอมูลเสียงภายนอก เชน iPod® หรือเครื่องเลน
MP3 สามารถ connected (น. 58) เขากับระบบ
เครื่องเสียงได

iPod® หรือเคร่ืองเลน่ MP3 ท่ีมีแบตเตอร่ีแบบชาร์จไฟ
ได้จะได้รับการชาร์จไฟ (ในขณะท่ีเปิดสวิตช์กญุแจหรือ
เคร่ืองยนต์ทํางานอยู)่ หากเช่ือมตอ่อปุกรณ์ดงักลา่ว
ทางการเช่ือมตอ่ USB
ทา่นสามารถคดัลอกเพลงจาก USB15 ไปยงั
ไดรฟ์ฮาร์ดดสิก์ (HDD) (น. 54) ของรถยนต์แล้วเลน่
เพลงจากไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ได้

15 บางตลาด
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สําหรับพืน้ฐานเก่ียวกบัการเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ
โปรดอา่น วิธีการใช้งานระบบและการไปยงัสว่นตา่งๆ
ในเมน ู(น. 30) สําหรับคําอธิบายเพิ่มเตมิโดยละเอียด
โปรดดดู้านลา่งนี ้
ทา่นสามารถเช่ือมโยงฟังก์ชนัการทํางานบางอยา่งเข้า
กบัปุ่ ม FAV ได้ ซึง่ทําให้สามารถสัง่งานฟังก์ชนัการ
ทํางานท่ีเช่ือมโยงไว้แล้วได้โดยการกดปุ่ ม FAV ดท่ีู
รายการโปรด (น. 35)

การเลนเพลงและการนำทาง
โดยสามารถสัง่งาน แหลง่ข้อมลูเสียงท่ีเช่ือมตอ่กบัอินพตุ
USB โดยใช้ตวัควบคมุเคร่ืองเสียงของรถได้ อปุกรณ์ท่ี
เช่ือมตอ่ผา่นทางอินพตุ AUX ไมส่ามารถควบคมุผา่น
ทางรถได้
ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูเสียง ให้หมนุ TUNE
เพ่ือเข้าไปยงัโครงสร้างของโฟลเดอร์หรือค้นหาใน
หมวดตา่งๆ การไปยงัสว่นตา่งๆ ในโครงสร้างโดย
การหมนุ TUNE เลอืกโฟลเดอร์จะโดยใช้ OK/MENU
และย้อนกลบัในโครงสร้างโดยกด EXIT

เร่ิมเลน่แฟ้มโดยกด OK/MENU

เม่ือการเลน่เพลงของแฟ้มข้อมลูเสร็จสิน้ การเลน่เพลง
ของแฟ้มข้อมลูอ่ืนในโฟลเดอร์เดียวกนัจะเร่ิมขึน้ การ

เปลี่ยนโฟลเดอร์จะเกิดขึน้โดยอตัโนมตัเิม่ือแฟ้มข้อมลู
ทัง้หมดในโฟลเดอร์ในขณะนัน้ได้ถกูเลน่เพลงแล้ว

การคนหาสื่อขอมูล
จะมีตวัเลือกสําหรับการค้นหาเพลงในอปุกรณ์ของทา่น
การค้นหาจะสแกนทัง้ใน USB แผน่ดิสก์ และ
ไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ อา่นเพิ่มเติมเก่ียวกบัฟังก์ชนั
การค้นหา(น. 51)

หนวยความจำ USB
ในการรองรับการใช้เมมโมร่ีสติก๊ USB ให้เก็บเฉพาะ
แฟ้มเพลงใน USB ระบบจะใช้เวลาในการโหลดสื่อเก็บ
ข้อมลูนานกวา่ปกติมาก หากสือ่นัน้บรรจแุฟ้มรูปแบบอ่ืน
ท่ีไมใ่ชแ่ฟ้มเพลง

หมายเหตุ
ระบบจะรองรับสื่อข้อมลูสาํหรับอปุกรณ์แบบพกพา
ท่ีสามารถใช้ได้กบั USB 2.0 และระบบไฟล์ FAT32

หมายเหตุ
เม่ือใช้เมมโมร่ีสติก๊แบบ USB ท่ีมีความยาวมากขึน้
ขอแนะนําให้ใช้สายเคเบิลอะแดปเตอร์ USB ท่ีทํา
เชน่นีเ้พ่ือหลีกเลี่ยงไมใ่ห้เกิดการสกึหรอท่ีอินพตุ
USB และเมมโมร่ีสติก๊ USB ท่ีเช่ือมตอ่

ขอกำหนดทางเทคนิค
จํานวนไฟล์สงูสดุ 15000

จํานวนโฟลเดอร์สงูสดุ 1000

จํานวนสงูสดุของระดบัโฟลเดอร์ 8

จํานวนสงูสดุของรายการท่ีจะเลน่ 100

จํานวนเพลงสงูสดุในรายการท่ีจะเลน่ 1000

โฟลเดอร์ยอ่ย ไมจํ่ากดั

เครื่องเลน MP3
เคร่ืองเลน่ MP3 หลายรุ่นมีระบบไฟล์ของมนัเองท่ีไมไ่ด้
รับการสนบัสนนุโดยระบบเสียง สําหรับการใช้งานใน
ระบบ จะต้องตัง้คา่เคร่ืองเลน่ MP3 ให้อยูใ่นโหมด USB
Removable device/Mass Storage Device

iPod®

หมายเหตุ
ระบบจะรองรับเฉพาะการเลน่แฟ้มเสยีงจาก iPod®
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หมายเหตุ
จะต้องใช้แหลง่ข้อมลู iPod® (ไมใ่ช ่USB) เพ่ือ
เร่ิมเลน่
เม่ือใช้ iPod® เป็นแหลง่ข้อมลูเสียง ระบบเคร่ือง
เสียงและสื่อข้อมลูของรถจะมีโครงสร้างเมนท่ีู
คล้ายคลงึกบัโครงสร้างเมนขูองเคร่ืองเลน่ iPod®

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การตัง้คา่ระดบัความดงัเสียงของเคร่ืองเสียงสาํหรับ

แหลง่ข้อมลูเสียงภายนอก (น. 59)
• เคร่ืองเลน่สื่อข้อมลู - รูปแบบของไฟล์ท่ีรองรับ

(น. 55)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - ภาพรวมของเมนู

(น. 95)

การเชื่อมตอแหลงขอมูลเสียงภายนอกผาน
ทางอินพุต AUX/USB
ทานสามารถเชื่อมตอแหลงเสียงภายนอก เชน iPod®
หรือเครื่องเลน MP3 เขากับระบบเครื่องเสียงผาน
ทางการเชื่อมตอใดๆ ในคอนโซลกลาง

จุดตอเชื่อมสำหรับแหลงเสียงภายนอก
การเช่ือมตอ่กบัแหลง่เสยีง:
1. เช่ือมตอ่แหลง่ข้อมลูเสียงของทา่นกบัจดุเช่ือมตอ่จดุ

ใดจดุหนึง่ในชอ่งเก็บของท่ีคอนโซลกลาง
(ดภูาพประกอบ)

2. ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูสือ่ ให้กด
MEDIA, หมนุ TUNE ไปยงัแหลง่ข้อมลูเสียง USB,
iPod หรือ AUX ท่ีต้องการแล้วกด OK/MENU

ข้อความ Reading USB จะปรากฏในจอแสดงผล
ในขณะท่ีระบบโหลดโครงสร้างแฟ้มจากสือ่เก็บข้อมลู
การโหลดอาจใช้เวลาสกัครู่ ขึน้อยูก่บัโครงสร้างแฟ้มและ
จํานวนแฟ้ม

หมายเหตุ
ระบบจะรองรับเคร่ืองเลน่ iPod® เกือบทกุรุ่นท่ีผลติ
ในปี 2005 หรือรุ่นหลงัจากนี ้

หมายเหตุ
เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้การเช่ือมตอ่ USB เสยีหาย การ
ดําเนินการนีจ้ะปิดการทํางานหากมีการลดัวงจรใน
การเช่ือมตอ่ USB หรือหากอปุกรณ์ USB ท่ีเช่ือมตอ่
อยูใ่ช้ไฟเลีย้งมากเกินไป (เหตกุารณ์นีอ้าจเกิดขึน้ได้
หากอปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่อยูไ่มส่อดคล้องกบัมาตรฐาน
USB) การเช่ือมตอ่ USB จะทํางานโดยอตัโนมตัิใน
ครัง้ตอ่ไปท่ีสตาร์ตรถ เว้นเสียแตว่า่ข้อบกพร่องนีย้งั
เกิดขึน้อีก

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• แหลง่ข้อมลูเสียงภายนอกผา่นอินพตุ AUX/USB

(น. 56)
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การตั้งคาระดับความดังเสียงของเครื่องเสียง
สำหรับแหลงขอมูลเสียงภายนอก
ตั้งคาความดังเสียงสำหรับ แหลงขอมูลเสียงภายนอก
(น. 56) ถาระดับความดังเสียงสูงหรือต่ำเกินไป เสียงจะ
มีคุณภาพลดลง

หากแหลง่เสยีงภายนอก (เชน่ เคร่ืองเลน่ MP3 หรือ
iPod®) เช่ือมตอ่อยูก่บัอินพตุ AUX แหลง่เสยีงท่ี
เช่ือมตอ่อยูส่ามารถใช้ความดงัเสยีงท่ีไมต่รงกนักบัความ
ดงัเสยีงภายในของระบบเคร่ืองเสียง (เชน่ วิทย)ุ ได้
แก้ไขโดยปรับความดงัเสียงของอินพตุดงันี:้ ในมมุมอง
ปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลู AUX ให้กด OK/MENU, เลือก
AUX input จากนัน้ การตัง้คา่ระดบัเสียง Standard หรือ
Boost

หมายเหตุ
หากแหลง่เสียงภายนอกมีความดงัสงูหรือต่ําเกินไป
เสียงจะมีคณุภาพลดลง คณุภาพเสยีงอาจลดลงได้
ถ้าทําการชาร์จไฟเคร่ืองเลน่ในขณะท่ีระบบเคร่ือง
เสียงและสื่อข้อมลูอยูใ่นโหมด AUX ในกรณีนี ้ให้
หลีกเลี่ยงการชาร์จไฟเคร่ืองเลน่ผา่นชอ่งเสยีบ 12
โวลต์

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• เคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การตัง้คา่ระบบเสยีง

ขัน้สงู (น. 38)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสือ่ข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)

สื่อ Bluetooth®

เครื่องเลนสื่อของรถมาพรอมกับ Bluetooth® และ
สามารถเลนแฟมเสียงแบบ streaming ไรสายจาก
อุปกรณภายนอกดวย Bluetooth® ได เชน
โทรศัพทมือถือและ PDA

ขัน้แรก อปุกรณ์จะต้องได้รับการลงทะเบียนและเช่ือมตอ่
เข้ากบัรถยนต์ (น. 61)ก่อน
สําหรับพืน้ฐานเก่ียวกบัการเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ
โปรดอา่น วิธีการใช้งานระบบและการไปยงัสว่นตา่งๆ
ในเมน ู(น. 30) สําหรับคําอธิบายเพิ่มเตมิโดยละเอียด
โปรดดดู้านลา่งนี ้
ทา่นสามารถเช่ือมโยงฟังก์ชนัการทํางานบางอยา่งเข้า
กบัปุ่ ม FAV ได้ ซึง่ทําให้สามารถสัง่งานฟังก์ชนัการ
ทํางานท่ีเช่ือมโยงไว้แล้วได้โดยการกดปุ่ ม FAV ดท่ีู
รายการโปรด (น. 35)

การเลนเพลงและการนำทาง
การควบคมุและการไปยงัสว่นตา่งๆ ของระบบเคร่ือง
เสียงสามารถทําได้โดยใช้ปุ่ มบนคอนโซลกลาง หรือแป้น
กดบนพวงมาลยั ทา่นยงัสามารถเปลีย่นร่องเพลงจาก
อปุกรณ์ได้สําหรับอปุกรณ์ภายนอกบางชนิด
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เม่ือเช่ือมตอ่โทรศพัท์มือถือเคร่ืองใดเคร่ืองหนึง่เข้ากบัรถ
จะสามารถควบคมุการเลือกฟังก์ชนัการทํางานของ
โทรศพัท์มือถือจากระยะไกลได้ (ดท่ีู โทรศพัท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth® (น. 65)) ให้เปลี่ยนระหวา่ง
แหลง่ข้อมลูหลกั TEL และ MEDIA เพ่ือจดัการฟังก์ชนั
การทํางานของแหลง่ข้อมลูหลกัแตล่ะตวั

หมายเหตุ
เคร่ืองเลน่สื่อ Bluetooth® จะต้องรองรับ Audio/
Video Remote Control Profile (AVRCP) และ
Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
เคร่ืองเลน่ควรจะใช้ AVRCP เวอร์ชัน่ 1.3, A2DP
1.2 มิฉะนัน้ จะไมส่ามารถใช้การทํางานบางอยา่งได้
จะมีเพียงโทรศพัท์มือถือและเคร่ืองเลน่สื่อภายนอก
บางรุ่นเทา่นัน้ท่ีสามารถรองรับการทํางาน
Bluetooth® ในเคร่ืองเลน่สื่อของรถได้
อยา่งครบถ้วน วอลโวข่อแนะนําให้ทา่นตดิตอ่
ตวัแทนจําหนา่ยท่ีได้รับการอนญุาตอยา่งเป็น
ทางการของวอลโวข่องทา่น เพ่ือขอข้อมลูเพิ่มเตมิ
เก่ียวกบัโทรศพัท์และเคร่ืองเลน่สื่อข้อมลูภายนอกท่ี
ใช้ร่วมกนัได้

หมายเหตุ
เคร่ืองเลน่สื่อของรถจะเลน่ได้เฉพาะแฟ้มเพลงเม่ือใช้
การทํางาน Bluetooth®

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การเลือกแทร็กของแผน่ดิสก์หรือไฟล์เสียงใน

แบบสุม่ (น. 50)
• ภาพรวมของเมน ู- สื่อข้อมลูผา่น Bluetooth®

(น. 100)

การเชื่อมตอและการยกเลิกการ
เชื่อมตออุปกรณ Bluetooth®

รถยนตมี Bluetooth® ติดตั้งอยู และสามารถทำการ
ติดตอสื่อสารแบบไรสายกับอุปกรณ Bluetooth®
อุปกรณอื่นไดหลังจากที่ทำ การลงทะเบียนและ
การเชื่อมตอ (น. 61) แลว

ทา่นสามารถลงทะเบียนอปุกรณ์ Bluetooth® ได้สงูสดุ
15 เคร่ือง การลงทะเบียนอปุกรณ์จะทําได้ทีละเคร่ือง
หลงัจากการจดทะเบียน อปุกรณ์จะไมจํ่าเป็นต้องเข้าสู่
โหมด สามารถมองเหน็ได้/ค้นหาได้ อีกตอ่ไป เพียงแค่
เปิดใช้งาน Bluetooth® เทา่นัน้
เม่ือเปิดใช้งานฟังก์ชนั Bluetooth® ไว้ และอปุกรณ์ท่ี
เช่ือมตอ่ไว้ลา่สดุอยูภ่ายในชว่งระยะการทํางาน ระบบจะ
เช่ือมตอ่อปุกรณ์นัน้เข้ากบัรถโดยอตัโนมตัเิม่ือสตาร์ตรถ
ติดแล้ว ช่ือของอปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่จะแสดงขึน้ในมมุมอง
ปกติของแหลง่ข้อมลู เม่ือต้องการเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์อ่ืน
ให้กด OK/MENU แล้วเลือก เปลี่ยนอปุกรณ์ (น. 63)
เม่ืออปุกรณ์ Bluetooth® อยูน่อกชว่งระยะทํางาน
รถยนต์จะยกเลกิการเช่ือมตอ่โดยอตัโนมตัิ ในการตดั
การเช่ือมตอ่ด้วยตวัทา่นเอง ให้ยกเลกิการทํางาน
Bluetooth ท่ีอปุกรณ์ ถ้าทา่นต้องการยกเลกิการจด
ทะเบียนอปุกรณ์ Bluetooth® กบัรถยนต์ ให้เลือก การ
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ลบอปุกรณ์ Bluetooth® ออก (น. 64) ซึง่รถยนต์จะไม่
ค้นหาอปุกรณ์นัน้โดยอตัโนมตัอีิกตอ่ไป
ทา่นสามารถเช่ือมตอ่อปุกรณ์ Bluetooth® พร้อมกนัได้
สองเคร่ือง โทรศพัท์มือถือ  หนึง่เคร่ืองและอปุกรณ์
เลน่สื่อข้อมลู  อีกหนึง่เคร่ือง ซึง่สามารถสลบัไปมา
(น. 63) ได้

โทรศัพทที่เชื่อมตอเปนทั้งโทรศัพทและอุปกรณสื่อขอมูล

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสยีงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• สื่อ Bluetooth® (น. 59)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (น. 65)

การลงทะเบียนอุปกรณ Bluetooth®

สามารถมีอุปกรณ Bluetooth® เชื่อมตอพรอมกันได
สองเครื่อง โทรศัพทมือถือหนึ่งเครื่องและอุปกรณเลน
สื่อขอมูลอีกหนึ่งเครื่อง ซึ่งสามารถสลับไปมาได
นอกจากนั้น ยังสามารถโทรออกโดยใชโทรศัพท ในขณะ
ที่เลนไฟลเสียงในเวลาเดียวกันไดอีกดวย ทานสามารถ
เชื่อมตอรถเขากับอินเทอรเน็ต (น. 78) ผานทางการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตของโทรศัพทมือถือได

ทา่นสามารถลงทะเบียนอปุกรณ์ Bluetooth® ได้สงูสดุ
15 เคร่ือง การลงทะเบียนอปุกรณ์จะทําได้ทีละเคร่ือง
หลงัจากการจดทะเบียน อปุกรณ์จะไมจํ่าเป็นต้องเข้าสู่
โหมด สามารถมองเห็นได้/ค้นหาได้ อีกตอ่ไป เพียงแค่
เปิดใช้งาน Bluetooth® เทา่นัน้

หมายเหตุ
ถ้าระบบปฏิบตัิการของโทรศพัท์ได้รับการอพัเดต
อาจเป็นไปได้วา่การลงทะเบียนของโทรศพัท์
ขาดหายไป ในกรณีนี ้ให้ยกเลกิการ
เช่ือมตอ่โทรศพัท์ (ดท่ีู การลบอปุกรณ์ Bluetooth®
ออก (น. 64)) แล้วเช่ือมตอ่ใหมอี่กครัง้

การเช่ือมตอ่อปุกรณ์ภายนอกจะทําได้ในหลายรูปแบบ
โดยขึน้อยูก่บัวา่มีการเช่ือมตอ่อปุกรณ์ก่อนหน้านีห้รือไม่

สมมตวิา่ตวัเลือกการเช่ือมตอ่ด้านลา่งนีเ้ป็นครัง้แรกท่ี
อปุกรณ์นีถ้กูเช่ือมตอ่ (ลงทะเบียน) และไมมี่อปุกรณ์
อ่ืนๆ เช่ือมตอ่อยู ่ตวัเลือกการเช่ือมตอ่จะแสดงการ
เช่ือมตอ่ของโทรศพัท์หนึง่เคร่ือง การเช่ือมตอ่ อปุกรณ์
เลน่สื่อข้อมลู (น. 59) จะทําได้ในแบบเดียวกนั แม้วา่จะ
เร่ิมต้นจากสื่อหลกั MEDIA

การเช่ือมตอ่อปุกรณ์มีวองวิธี คือ ค้นหาอปุกรณ์
ภายนอกจากรถยนต์ หรือ ค้นหารถยนต์จาก
อปุกรณ์ภายนอก หากตวัเลอืกใดตวัเลือกหนึง่ไมทํ่างาน
ทา่นสามารถลองตวัเลือกอ่ืนได้
ถ้าทา่นไมไ่ด้อยูใ่นมมุมองปกติสําหรับโทรศพัท์ ให้กด
TEL ในคอนโซลกลาง

ตัวอยางของมุมมองปกติสำหรับโทรศัพท
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ตัวเลือกที ่1 - คนหาอุปกรณภายนอกผานทาง
ระบบเมนูรถยนต
1. สัง่งานให้อปุกรณ์ภายนอกเป็น ค้นหาได้/มองเหน็

ได้ ผา่นทาง Bluetooth® ดท่ีูคูมื่อเก่ียวกบัอปุกรณ์
ภายนอกหรือ www.volvocars.com

2. ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ ให้กด
OK/MENU แล้วเลือก Search new phone (
สําหรับอปุกรณ์สื่อข้อมลู Search new device)
> รถยนต์จะค้นหาอปุกรณ์ Bluetooth® ท่ีพร้อม

ใช้งาน ซึง่อาจใช้เวลาประมาณหนึง่นาที
3. เลือกอปุกรณ์ Bluetooth® ในรายการท่ีจะทําการ

เช่ือมตอ่ แล้วยืนยนัด้วย OK/MENU

4. ตรวจสอบวา่รหสัตวัเลขที่ระบไุว้ในรถตรงกบัใน
อปุกรณ์ภายนอกหรือไม ่ในกรณีนี ้ให้เลือกยอมรับ
ทัง้สองท่ี

5. เลือกในโทรศพัท์ให้ยอมรับหรือปฏิเสธตวัเลอืก
ตา่งๆ สําหรับผู้ติดตอ่และข้อความ
> เช่ือมตอ่อปุกรณ์ภายนอกแล้วในขณะนี ้

การเช่ือมตอ่ล้มเหลว ให้กด EXIT แล้วเช่ือมตอ่อีกครัง้
ตามท่ีระบไุว้ในทางเลือก 2

ตัวเลือกที ่2 - คนหารถยนตโดยใชฟงกชัน
Bluetooth® ของอุปกรณภายนอก
1. ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ ให้กด

OK/MENU แล้วเลือก Make car discoverable
จากนัน้ให้ยืนยนัโดยใช้ OK/MENU

2. ค้นหาอปุกรณ์ภายนอกสาํหรับอปุกรณ์
Bluetooth®

> อปุกรณ์จะค้นหาอปุกรณ์ Bluetooth® ท่ีพร้อม
ใช้งาน ซึง่อาจใช้เวลาประมาณหนึง่นาที

3. เลือกช่ือของรถยนต์บนหน้าจอของ
อปุกรณ์ภายนอก

4. ตรวจสอบวา่รหสัตวัเลขที่ระบไุว้ในรถตรงกบัใน
อปุกรณ์ภายนอกหรือไม ่ในกรณีนี ้ให้เลือกยอมรับ
ทัง้สองท่ี

5. เลือกในโทรศพัท์ให้ยอมรับหรือปฏิเสธตวัเลอืก
ตา่งๆ สําหรับผู้ติดตอ่และข้อความ
> เช่ือมตอ่อปุกรณ์ภายนอกแล้วในขณะนี ้

เม่ือเช่ือมตอ่อปุกรณ์ภายนอกแล้ว ช่ือ Bluetooth® ของ
อปุกรณ์ภายนอกจะแสดงขึน้ในจอแสดงผลของรถยนต์
และจะสามารถควบคมุอปุกรณ์นัน้ได้จากรถยนต์

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• การเช่ือมตอ่และการยกเลกิการเช่ือมตอ่อปุกรณ์

Bluetooth® (น. 60)
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การเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth® โดยอัตโนมัติ
เมื่ออุปกรณ Bluetooth® ไดรับการ ลงทะเบียน(น. 61)
เขากับรถยนตแลว อุปกรณภายนอกที่เชื่อมตอไวลาสุด
จะไดรับการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติเมื่อสตารตรถ

เม่ือเปิดใช้งานฟังก์ชนั Bluetooth® ไว้ และอปุกรณ์ท่ี
เช่ือมตอ่ไว้ลา่สดุอยูภ่ายในชว่งระยะการทํางาน ระบบจะ
เช่ือมตอ่อปุกรณ์นัน้โดยอตัโนมตั ิถ้าอปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่
ไว้ลา่สดุไมพ่ร้อมใช้งาน ระบบจะพยายามเช่ือมตอ่กบั
อปุกรณ์ก่อนหน้านัน้
เม่ือต้องการเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์อ่ืน ให้กด EXIT, เลือก
เช่ือมตอ่อปุกรณ์ใหม ่(น. 61) หรือ เปลี่ยนเป็นอปุกรณ์
อ่ืนท่ีลงทะเบียนไว้แล้ว(น. 63)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสือ่ข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• การเช่ือมตอ่และการยกเลกิการเช่ือมตอ่อปุกรณ์

Bluetooth® (น. 60)

การเปลี่ยนไปเปนอุปกรณ Bluetooth® อีก
ชุดหนึ่ง
ถามีอุปกรณหลายชุดอยูภายในรถ ทานสามารถเปลี่ยน
จากอุปกรณที่เชื่อมตออยูไปใชอุปกรณอีกชุดหนึ่งได ขั้น
แรกจะตอง ลงทะเบียน(น. 61) เขากับรถยนตกอน

การเปลี่ยนอุปกรณเลนสื่อขอมูล
1. ตรวจสอบวา่ อปุกรณ์ภายนอกได้เปิดใช้งาน

Bluetooth® ไว้แล้วหรือไม ่ดท่ีูคูมื่อใช้งานของ
อปุกรณ์ภายนอก

2. ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูสือ่ผา่น
Bluetooth® ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Change
device
> รถยนต์จะค้นหาอปุกรณ์ท่ี◌่ได้เช่ือมตอ่ก่อน

หน้านี ้อปุกรณ์ภายนอกท่ีตรวจพบจะระบุ
ด้วยช่ือ Bluetooth® ท่ีเก่ียวข้องในจอแสดงผล

3. เลือกอปุกรณ์ท่ีจะเช่ือมตอ่
> จะทําการเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ภายนอก

การเปลี่ยนโทรศัพท
1. ตรวจสอบวา่ อปุกรณ์ภายนอกได้เปิดใช้งาน

Bluetooth® ไว้แล้วหรือไม ่ดท่ีูคูมื่อใช้งานของ
อปุกรณ์ภายนอก

2. ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ ให้กด
OK/MENU แล้วเลือก Change phone
> รถยนต์จะค้นหาอปุกรณ์ท่ีได้เช่ือมตอ่ก่อน

หน้านี ้อปุกรณ์ภายนอกท่ีตรวจพบจะระบุ
ด้วยช่ือ Bluetooth® ท่ีเก่ียวข้องในจอแสดงผล

3. เลือกอปุกรณ์ท่ีจะเช่ือมตอ่
> จะทําการเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ภายนอก

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• การเช่ือมตอ่และการยกเลกิการเช่ือมตอ่อปุกรณ์

Bluetooth® (น. 60)
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การตัดการเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth®

เมื่ออุปกรณ Bluetooth® อยูนอกชวงระยะทำงาน
รถยนตจะยกเลิกการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ

เม่ือตดัการเช่ือมตอ่ของโทรศพัท์มือถือออก จะสามารถ
คยุโทรศพัท์ท่ียงัค้างอยูต่อ่ไปได้โดยใช้ไมโครโฟนในตวั
และลําโพงของโทรศพัท์มือถือ
ระบบแฮนด์ฟรีจะปิดการทํางานเม่ือดบัเคร่ืองยนต์ และ
เม่ือประตเูปิดออก16

ถ้าทา่นต้องการยกเลกิการจดทะเบียนอปุกรณ์
Bluetooth® กบัรถยนต์ (ดท่ีู การลบอปุกรณ์
Bluetooth® ออก (น. 64)) ซึง่รถยนต์จะไมค้่นหา
อปุกรณ์นัน้โดยอตัโนมตัอีิกตอ่ไป

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• การเช่ือมตอ่และการยกเลกิการเช่ือมตอ่อปุกรณ์

Bluetooth® (น. 60)
• สือ่ Bluetooth® (น. 59)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (น. 65)

การลบอุปกรณ Bluetooth® ออก
ถาทานตองการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ
Bluetooth® ชุดใดชุดหนึ่งกับรถ ทานสามารถนำ
อุปกรณนั้นออก (ยกเลิกการลงทะเบียน) จากรถได
จากนั้น รถยนตจะไมคนหาอุปกรณนั้นโดยอัตโนมัติ
อีกตอไป

การถอดอุปกรณเลนสื่อขอมูล
ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูสือ่ผา่น Bluetooth®
ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Change device
Delete device

การนำโทรศัพทออก
ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ ให้กด
OK/MENU แล้วเลือก Change phone Delete
device

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• การเช่ือมตอ่และการยกเลกิการเช่ือมตอ่อปุกรณ์

Bluetooth® (น. 60)
• สื่อ Bluetooth® (น. 59)

• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (น. 65)

16 เฉพาะสําหรับระบบไร้กญุแจ
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โทรศัพทแฮนดฟรี Bluetooth®

โทรศัพทมือถือที่มี Bluetooth® จะสามารถเชื่อมตอกับ
รถยนต ในแบบไรสายได

การทำงานตางๆ ของโทรศัพท, ภาพรวมของปุมควบคุม
ขัน้แรก อปุกรณ์จะต้องได้รับการลงทะเบียนและเช่ือมตอ่
เข้ากบัรถยนต์ (น. 61)ก่อน
ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลูจะทําหน้าท่ีเป็นอปุกรณ์
แฮนด์ฟรี ท่ีจะชว่ยควบคมุการเลือกฟังก์ชนัการทํางาน
ของโทรศพัท์มือถือในแบบรีโมต โทรศพัท์มือถือสามารถ
สัง่งานได้จากปุ่ มของมนั ไมว่า่จะตอ่เช่ือมอยูห่รือไม่
ก็ตาม

เม่ือเช่ือมตอ่โทรศพัท์มือถือเคร่ืองใดเคร่ืองหนึง่เข้ากบัรถ
จะสามารถสง่ข้อมลูไฟล์เพลงจากโทรศพัท์หรือหรือ
อปุกรณ์เลน่สื่อข้อมลูท่ีเช่ือมตอ่ผา่น Bluetooth® อ่ืนใน
เวลาเดียวกนัได้ โปรดดท่ีู สื่อ Bluetooth® (น. 59)
เปลี่ยนระหวา่งแหลง่ข้อมลูหลกั TEL และ MEDIA เพ่ือ
จดัการฟังก์ชนัการทํางานของแหลง่ข้อมลูแตล่ะแหลง่

หมายเหตุ
โทรศพัท์มือถือเพียงบางรุ่นเทา่นัน้ท่ีสามารถใช้งาน
ระบบแฮนด์ฟรีได้อยา่งเตม็รูปแบบ วอลโวข่อแนะนํา
ให้ทา่นขอข้อมลูเก่ียวกบัโทรศพัท์ท่ีใช้งานร่วมกนัได้
จากตวัแทนจําหนา่ยของวอลโวท่ี่ได้รับอนญุาตอยา่ง
เป็นทางการ

สั่งงาน
กดปุ่ ม TEL สัน้ๆ สัง่งานโทรศพัท์ท่ีเช่ือมตอ่ไว้ลา่สดุ ถ้า
เช่ือมตอ่โทรศพัท์เรียบร้อยแล้ว และมีการกดปุ่ ม TEL
เมนลูดัจะแสดงขึน้พร้อมตวัเลือกเมนท่ีูใช้ทัว่ไป
สําหรับโทรศพัท์ สญัลกัษณ์  จะแสดงวา่โทรศพัท์
มีการเช่ือมตอ่

การตอโทรศัพท
1. ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ สญัลกัษณ์  ปรากฏท่ี

สว่นบนของจอแสดงผล และการทํางานแฮนด์ฟรีอยู่
ในโหมดโทรศพัท์

2. จําเป็นต้องหมนุหมายเลข หรือในมมุมองปกติ
ให้หมนุ TUNE ไปทางด้านขวาเพ่ือเข้า
ไปท่ีสมดุโทรศพัท์ (น. 69) และไปทางด้านซ้าย
เพ่ือเข้าไปท่ีบนัทกึการโทร (น. 67) สาํหรับการ
โทรทัง้หมด

3. กด OK/MENU เพ่ือโทรไปยงัผู้ตดิตอ่หรือหมายเลข
จากบนัทกึการโทร

การโทรสามารถขดัจงัหวะด้วย EXIT

การอานขอความ17

รถจะแสดงข้อความของโทรศพัท์มือถือท่ีเช่ือมตอ่อยู ่โดย
จะแสดงข้อความเหลา่นีเ้ม่ือเช่ือมตอ่กบัโทรศพัท์มือถือ
แล้วเทา่นัน้
ถ้าโทรศพัท์ท่ีเช่ือมตอ่อยูจ่ะรับข้อความและสญัลกัษณ์

 ท่ีแสดงขึน้ท่ีด้านบนสดุของหน้าจอ
1. กด TEL แล้วกด OK/MENU เพ่ือเข้าไปท่ี Phone

menu

17 ไมไ่ด้รับการสนบัสนนุจากโทรศพัท์ทัง้หมด
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2. หมนุ TUNE ไปท่ี Messages แล้วกด OK/MENU

3. หมนุ TUNE ไปท่ีข้อความท่ีต้องการอา่น แล้วกด
OK/MENU
> ข้อความจะแสดงขึน้บนหน้าจอ

4. การกด OK/MENU จะเป็นการเข้าไปท่ีเมนขู้อความ
ซึง่มีตวัเลือกตา่งๆ เชน่ การสัง่ให้ระบบอา่นออก
เสียงข้อความ โทรไปหาผู้สง่ข้อความ หรือการ
ลบข้อความ

ถ้าแหลง่ข้อมลู TEL ทํางานอยูแ่ล้ว เมนแูบบผดุขึน้
พร้อมด้วยข้อความใหมท่ี่ยงัไมไ่ด้อา่นจะแสดงขึน้
บนหน้าจอ การกด OK/MENU จะเป็นการแสดง
ข้อความท่ีเลือกไว้ พร้อมกบัระบบเสียงจะอา่นออกเสยีง
ข้อความนัน้ในเวลาเดียวกนั ทา่นสามารถหยดุการอา่น
ออกเสียงได้โดยใช้ EXIT

เมนแูบบผดุขึน้และเสียงแจ้งเตือนสามารถปิดได้ใน
Phone menu Message notifications

หมายเหตุ
ในการแสดงข้อความของโทรศพัท์มือถือท่ีเช่ือมตอ่
อยูใ่นรถ จะต้องยอมรับการแสดงข้อมลูร่วมกนัของ
โทรศพัท์เม่ือเช่ือมตอ่โทรศพัท์เข้ากบัรถ สิง่นี ้
สามารถสัง่งานได้ดงัตอ่ไปนี ้(ขึน้อยู่
กบัโทรศพัท์มือถือ):
• กรอบข้อมลูแบบผดุขึน้หรือการแจ้งเตือนจะ

แสดงขึน้ และได้รับการยอมรับในโทรศพัท์
• ยอมรับการใช้ข้อมลูร่วมกนัในการตัง้คา่ของ

โทรศพัท์สําหรับการเช่ือมตอ่ Bluetooth®
กบัรถยนต์

ในบางกรณี อาจจําเป็นต้องตดัการเช่ือมตอ่โทรศพัท์
ออกจากรถยนต์ก่อน แล้วเช่ือมตอ่กลบัเข้าไปอีกครัง้
เพ่ือให้สามารถแสดงข้อมลูของโทรศพัท์ในรถยนต์ได้

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® - การตัง้คา่

เคร่ืองเสียง (น. 68)
• ภาพรวมของเมน ู- แฮนด์ฟรี® Bluetooth (น. 101)

โทรศัพทแฮนดฟรี Bluetooth® - ภาพรวม
ภาพรวมของระบบสำหรับโทรศัพทแฮนดฟรี
Bluetooth®

ภาพรวมของระบบ
โทรศพัท์มือถือ
ไมโครโฟน
แป้นกดท่ีพวงมาลยั
แผงควบคมุท่ีคอนโซลกลาง

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• การเช่ือมตอ่และการยกเลกิการเช่ือมตอ่อปุกรณ์

Bluetooth® (น. 60)
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การตอโทรศัพทและการรับโทรศัพท
ฟงกชันสำหรับการใชงานโทรศัพท

การรับสายโทรศัพท
– กด OK/MENU เพ่ือรับสาย แม้กระทัง่ในกรณีท่ี

ระบบเสียงอยูใ่นโหมด RADIO หรือ MEDIA
เป็นต้น

ปฏิเสธการรับสายหรือสิน้สดุด้วย EXIT

เมนูสนทนา
ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ การกด
OK/MENU หนึง่ครัง้ในระหวา่งท่ีกําลงัใช้สายสนทนาอยู่
จะเป็นการเข้าใช้งานฟังก์ชนัตอ่ไปนี:้
• Mobile phone - สายถกูโอนจากแฮนด์ฟรีไป

ท่ีโทรศพัท์มือถือ สําหรับโทรศพัท์มือถือบางอยา่ง
สายจะถกูขดัจงัหวะ น่ีเป็นเร่ืองปกต ิระบบแฮนด์ฟรี
ถามวา่ทา่นต้องการตอ่สายกลบัคืนหรือไม่

• Mute microphone - ไมโครโฟนของระบบเคร่ือง
เสยีงถกูเงียบเสียง

• Dial number - ตวัเลือกในการโทรไปยงัคูส่นทนาท่ี
สามโดยใช้แป้นตวัเลข (สายท่ีคยุอยูจ่ะอยูใ่น
โหมดเตรียมพร้อม)

บันทึกการโทร
บนัทกึการโทรจะถกูคดัลอกไปยงัฟังก์ชนัแฮนด์ฟรีทกุครัง้
ท่ีมีการตอ่เช่ือมใหม ่และจะได้รับการอพัเดตในระหวา่ง
การตอ่เช่ือม ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์
ให้หมนุ TUNE ไปทางด้านซ้ายเพ่ือดบูนัทกึการโทร
ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ ทา่นสามารถ
ดบูนัทกึการโทรของโทรศพัท์ท่ีเช่ือมตอ่อยูไ่ด้โดยการกด
OK/MENU จากนัน้ให้เลือก Call list

หมายเหตุ
ในการแสดงบนัทกึการโทรของโทรศพัท์ท่ีเช่ือมตอ่อยู่
ในรถ จะต้องยอมรับการแสดงข้อมลูร่วมกนัท่ี
โทรศพัท์เม่ือเช่ือมตอ่โทรศพัท์เข้ากบัรถ สิง่นี ้
สามารถสัง่งานได้ดงัตอ่ไปนี ้(ขึน้อยู่
กบัโทรศพัท์มือถือ):
• กรอบข้อมลูแบบผดุขึน้หรือการแจ้งเตือนจะ

แสดงขึน้ และได้รับการยอมรับในโทรศพัท์
• ยอมรับการใช้ข้อมลูร่วมกนัในการตัง้คา่ของ

โทรศพัท์สําหรับการเช่ือมตอ่ Bluetooth®
กบัรถยนต์

ในบางกรณี อาจจําเป็นต้องตดัการเช่ือมตอ่โทรศพัท์
ออกจากรถยนต์ก่อน แล้วเช่ือมตอ่กลบัเข้าไปอีกครัง้
เพ่ือให้สามารถแสดงข้อมลูของโทรศพัท์ในรถยนต์ได้

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• การรับรู้คําสัง่เสียง - โทรศพัท์มือถือ (น. 75)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (น. 65)
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• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® - การตัง้คา่
เคร่ืองเสียง (น. 68)

• Phone book (น. 69)

โทรศัพทแฮนดฟรี Bluetooth® - การตั้งคา
เครื่องเสียง
ทานสามารถปรับระดับความดังเสียงในการโทร, ระดับ
ความดังเสียงของเครื่องเสียง และระดับความดังของ
เสียงเรียกเขาได

ความดังเสียงสนทนา
ทา่นสามารถปรับความดงัเสียงสนทนาในระหวา่งการคยุ
ทางโทรศพัท์ได้ ใช้แป้นกดบนพวงมาลยั หรือหมนุปุ่ ม
VOL

ความดังเสียงของระบบเครื่องเสียง
หากไมมี่การสนทนาทางโทรศพัท์ท่ีดําเนินอยู ่ความดงั
เสียงของระบบเคร่ืองเสียงจะถกูควบคมุตามปกตด้ิวย
การหมนุ VOL

ถ้าแหลง่ข้อมลูเสียงทํางานอยูใ่นระหวา่งท่ีมีสายโทรเข้า
มา ระบบจะปิดเสียงโดยอตัโนมตัิ

ระดับความดังของสัญญาณเสียงเรียกเขา
การเปลี่ยนระดบัความดงัของสญัญาณเสียงเรียกเข้าทํา
ได้โดยการกดปุ่ ม SOUND จากนัน้ให้หมนุ TUNE ไปท่ี
Ringtone volume แล้วกด OK/MENU ปรับระดบัความ
ดงัของสญัญาณเสียงเรียกเข้าโดยการหมนุ TUNE และ
บนัทกึการตัง้คา่โดยใช้ OK/MENU

สัญญานเสียงเรียก
ระบบจะใช้สญัญาณเสียงเรียกเข้าท่ีรวมอยูใ่นฟังก์ชนั
อปุกรณ์แฮนด์ฟรีสําหรับสายเรียกเข้า

หมายเหตุ
สําหรับโทรศพัมือถือบางรุ่น สญัญาณเสียงเรียกเข้า
ของโทรศพัท์มือถือจะไมถ่กูปิดไว้ ซึง่ทําให้ได้ยิน
เสียงเรียกเข้าจากโทรศพัท์พร้อมกบัสญัญาณท่ี
ติดตัง้ไว้ในตวัของระบบแฮนด์ฟรี

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (น. 65)
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Phone book
รถจะแสดงสมุดโทรศัพทของโทรศัพทมือถือที่เชื่อมตออยู
โดยจะแสดงสมุดโทรศัพทนี้เมื่อเชื่อมตอกับ
โทรศัพทมือถือแลวเทานั้น

ในการใช้สมดุโทรศพัท์ทัง้หมดต้องให้สญัลกัษณ์ 
ปรากฏท่ีสว่นบนของจอแสดงผล และการทํางานแฮนด์
ฟรีอยูใ่นโหมดโทรศพัท์
หากสมดุโทรศพัท์มีรายช่ือของผู้ ท่ีโทรเข้า ข้อมลูนีจ้ะ
แสดงในจอแสดงผล

หมายเหตุ
ในการแสดงสมดุโทรศพัท์ของโทรศพัท์ท่ีเช่ือมตอ่อยู่
ในรถ จะต้องยอมรับการแสดงข้อมลูร่วมกนัของ
โทรศพัท์เม่ือเช่ือมตอ่โทรศพัท์เข้ากบัรถ สิง่นี ้
สามารถสัง่งานได้ดงัตอ่ไปนี ้(ขึน้อยู่
กบัโทรศพัท์มือถือ):
• กรอบข้อมลูแบบผดุขึน้หรือการแจ้งเตือนจะ

แสดงขึน้ และได้รับการยอมรับในโทรศพัท์
• ยอมรับการใช้ข้อมลูร่วมกนัในการตัง้คา่ของ

โทรศพัท์สําหรับการเช่ือมตอ่ Bluetooth®
กบัรถยนต์

ในบางกรณี อาจจําเป็นต้องตดัการเช่ือมตอ่โทรศพัท์
ออกจากรถยนต์ก่อน แล้วเช่ือมตอ่กลบัเข้าไปอีกครัง้
เพ่ือให้สามารถแสดงข้อมลูของโทรศพัท์ในรถยนต์ได้

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (น. 65)

สมุดโทรศัพท - การคนหาผูติดตออยางรวดเร็ว
ในมุมมองปกติสำหรับแหลงขอมูลโทรศัพท ใหหมุน
TUNE ไปทางขวาเพื่อดูรายชื่อผูติดตอ

หมนุ TUNE เพ่ือเลือก แล้วกด OK/MENU เพ่ือ
โทรติดตอ่
ใต้ช่ือของคนรู้จกันัน้จะมีหมายเลขโทรศพัท์ท่ีได้เลือกไว้
เป็นคา่เร่ิมต้น ถ้าสญัลกัษณ์ ▼ ปรากฏขึน้ทางขวามือ
ของช่ือคนรู้จกั แสดงวา่มีหมายเลขโทรศพัท์หลายเลข
หมายเก็บบนัทกึไว้สําหรับช่ือคนรู้จกันัน้ กดปุ่ ม OK/
MENU เพ่ือแสดงหมายเลข เปลี่ยนและโทรไปยงัเลข
หมายอ่ืนนอกเหนือจากท่ีเลือกไว้เป็นมาตรฐาน โดยหมนุ
TUNE กด OK/MENU เพ่ือตอ่โทรศพัท์
ค้นหาในรายช่ือคนรู้จกัโดยใช้แป้นกดของคอนโซลกลาง
เพ่ือใสอ่กัษรต้นของช่ือคนรู้จกั สาํหรับฟังก์ชนัของปุ่ ม
ตา่งๆ โปรดดท่ีู สมดุโทรศพัท์ - แป้นกดสาํหรับตาราง
อกัขระท่ีคอนโซลกลาง (น. 70)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (น. 65)
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สมุดโทรศัพท - แปนกดสำหรับตารางอักขระที่
คอนโซลกลาง
ตารางอักขระสำหรับอักขระที่สามารถใชในสมุด
โทรศัพทได

ปุม การทำงาน
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ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (น. 65)

สมุดโทรศัพท - การคนหาผูติดตอ
การคนหารายชื่อใน สมุดโทรศัพท (น. 69)

การคนหาโดยใชลอหมุน
รายการตวัอกัขระ
การเปลี่ยนโหมดใสข้่อมลู (ดตูารางตอ่ไปนี)้
Phone book

ในการค้นหาผู้ติดตอ่ ในมมุมองปกตสิําหรับแหลง่ข้อมลู
โทรศพัท์ ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Contacts

1. หมนุ TUNE ไปยงัตวัอกัษรท่ีต้องการ จากนัน้กด
OK/MENU เพ่ือยืนยนั ทา่นสามารถยงัใช้ปุ่ มตวัเลข
และตวัอกัษรบนแผงควบคมุท่ีคอนโซลกลางด้วย
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2. ทําแบบเดิมไปเร่ือยๆ กบัตวัอกัษรตวัตอ่ไป ผลลพัธ์
ของการค้นหาจะแสดงในสมดุโทรศพัท์ (3)

3. ถ้าต้องการเปลี่ยนโหมดใสข้่อมลูไปเป็นตวัเลขหรือ
อกัขระพิเศษ หรือไปยงัสมดุโทรศพัท์ ให้หมนุ
TUNE ไปยงัตวัเลอืกใดตวัเลือกหนึง่ (ดคํูาอธิบาย
ในตารางด้านลา่ง) ในรายการเพ่ือเปลี่ยนโหมด
ใสข้่อมลู (2) แล้วกด OK/MENU

123/ABC เปลี่ยนระหวา่งตวัอกัษรกบัตวัเลขด้วย
OK/MENU

MORE เปลี่ยนไปเป็นอกัขระพิเศษด้วย OK/
MENU

=> ไปยงัสมดุโทรศพัท์ (3) หมนุ TUNE
เพ่ือเลือกคนรู้จกั กด OK/MENU เพ่ือดู
หมายเลขโทรศพัท์ท่ีเก็บบนัทกึไว้ และ
ข้อมลูอ่ืนๆ

First
name/
Last
name

การเปลี่ยนลําดบัการจดัเรียงใน
สมดุโทรศพัท์

การกดสัน้ๆ บน EXIT จะลบตวัอกัษรท่ีป้อนเข้าไป กด
นานๆ บน EXIT จะลบล้างตวัอกัษรท่ีพิมพ์ลงไปทัง้หมด
การกดแป้นตวัเลขในคอนโซลกลางเม่ือปุ่ มเลื่อน
ตวัอกัษรแสดงอยู ่(ดภูาพประกอบก่อนหน้านี)้ จะเป็น
การแสดงรายการอกัขระขึน้บนหน้าจอ กดแป้นตวัเลข
ซํา้ๆ จนกระทัง่ถงึตวัอกัษรหรือตวัเลขท่ีต้องการ แล้ว
ปลอ่ยแป้น ทําในลกัษณะเดียวกนักบัตวัอกัษรและ
ตวัเลขตวัตอ่ไป เม่ือกดหนึง่ปุ่ ม รายการจะได้รับการ
ยืนยนัเม่ือกดอีกหนึง่ปุ่ ม

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (น. 65)

การจดจำเสียง
ฟงกชันการรับรูเสียงชวยใหคนขับสามารถใชเสียงในการ
สั่งงานฟงกชันการทำงานบางอยางในระบบสื่อขอมูล
วิทยุ โทรศัพทมือถือที่เชื่อมตอผาน Bluetooth® หรือ
ระบบนำทางของวอลโว* ได

หมายเหตุ
• ข้อมลูสาํหรับการควบคมุด้วยฟังก์ชนัการรับรู้

เสียงของโทรศพัท์มือถือในสว่นนี ้จะอธิบายถงึ
การใช้คําสัง่เสียงเพ่ือควบคมุโทรศัพทมือถือที่
เชื่อมตอผาน Bluetooth® สําหรับข้อมลูโดย
ละเอียดเก่ียวกบัการใช้โทรศพัท์มือถือท่ี
เช่ือมตอ่ผา่น Bluetooth® ดท่ีู โทรศพัท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth® (น. 65)

• ระบบนําทางของวอลโว*่ จะมีเอกสารข้อมลู
เสริมแยกตา่งหาก ซึง่ให้ข้อมลูเก่ียวกบัการใช้
ฟังก์ชนัการรับรู้เสียงและคําสัง่เสยีงเพ่ือ
ควบคมุระบบ

การสัง่ด้วยเสียงทําให้มีความสะดวกและชว่ยให้คนขบั
ไมเ่สียสมาธิ โดยมีผลให้คนขบัจดจอ่กบัการขบัข่ี และ
เอาใจใสก่บัสภาพถนนและการจราจร
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คำเตือน
ผู้ขบัต้องรับผิดชอบทกุอยา่งในขณะขบัรถเพ่ือให้มี
ความปลอดภยัและปฏิบตัิตามกฎจราจรอยูเ่สมอ

ระบบการรับรู้เสียงชว่ยให้คนขบัสามารถใช้เสียงในการ
สัง่งานฟังก์ชนัการทํางานบางอยา่งในระบบสื่อข้อมลู
วิทย ุโทรศพัท์มือถือท่ีเช่ือมตอ่ผา่น Bluetooth® หรือ
ระบบนําทางของวอลโว*่ ได้ โดยท่ีสามารถใช้มือทัง้สอง
ข้างจบัพวงมาลยัได้ในเวลาเดียวกนั ข้อมลูขาเข้าอยูใ่น
รูปการตอบโต้โดยอาศยัคําสัง่เสยีงจากผู้ใช้ และเสยีง
ตอบจากระบบ ระบบการรับรู้คําสัง่เสียงใช้ไมโครโฟนตวั
เดียวกนักบัระบบแฮนด์ฟรี Bluetooth® ดท่ีู โทรศพัท์
แฮนด์ฟรี Bluetooth® - ภาพรวม (น. 66) และระบบรับรู้
คําสัง่เสียงจะตอบรับโดยผา่นทางลาํโพงของรถ

เริ่มตนใชงานระบบการจดจำคำสั่งเสียง

แปนกดที่พวงมาลัย
ปุ่ มสําหรับการจดจําเสียง

• กดปุ่ มสาํหรับระบบจดจําเสยีง (1) เพ่ือเปิดใช้งาน
ระบบ และเร่ิมต้นการตอบโต้ด้วยคําสัง่เสียง
จากนัน้ ระบบจะแสดงคําสัง่ท่ีใช้กนัทัว่ไป ใน
จอแสดงผลท่ีอยูใ่นคอนโซลกลาง

เม่ือทา่นใช้ระบบจดจําเสียง พงึระลกึถงึสิง่ตอ่ไปนี ้
• สําหรับคําสัง่ - พดูหลงัจากเสียงโทน โดยใช้เสียง

และจงัหวะพดูตามปกติ
• ห้ามพดูในขณะท่ีระบบตอบกลบั (ระบบจะไมเ่ข้าใจ

คําสัง่ท่ีทา่นพดูในระหวา่งนี)้
• ประตรูถ หน้าตา่ง และซนัรูฟ *จะต้องปิด
• หลีกเลี่ยงเสียงรบกวนในห้องผู้ โดยสาร

หมายเหตุ
ถ้าคนขบัไมแ่นใ่จวา่ควรใช้คําสัง่ใด เขาสามารถ
พดูวา่ "Help" ซึง่ระบบจะตอบสนองด้วยคําสัง่ตา่งๆ
หลายคําสัง่ซึง่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์
ในขณะนัน้
การรับรู้เสียงสามารถปิดใช้งานได้โดย:
• พดูวา่ "Cancel"
• กด EXIT หรือปุ่ มแหลง่เสียงหลกัอ่ืน (เชน่

MEDIA)

การเชื่อมตอโทรศัพทมือถือ
ก่อนท่ีจะใช้คําสัง่เสียงกบัโทรศพัท์มือถือได้ จะต้อง
ลงทะเบียนโทรศพัท์มือถือและเช่ือมตอ่ผา่นระบบ
แฮนด์ฟรี Bluetooth® ก่อน ถ้ามีการออกคําสัง่สําหรับ
โทรศพัท์ แตไ่มมี่โทรศพัท์มือถือเคร่ืองใดเช่ือมตอ่อยู่
ระบบจะแจ้งข้อมลูนีใ้ห้ทราบ สําหรับข้อมลูเก่ียวกบัการ
ลงทะเบียนและการเช่ือมตอ่โทรศพัท์มือถือ โปรดดท่ีู
การลงทะเบียนอปุกรณ์ Bluetooth® (น. 61)
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ตัวเลือกภาษาสำหรับการรับรูคำสั่งเสียง
ทานสามารถเลือกตัวเลือกภาษาที่ใชไดสำหรับการรับรู
คำสั่งเสียง (น. 71) ไดในระบบเมนู MY CAR

รายการภาษา
การจดจําเสียงไมไ่ด้มีสําหรับทกุภาษา ภาษาท่ีมีการ
จดจําเสียงจะมีไอคอนกํากบัไว้ในรายการภาษา - 
การเปลี่ยนภาษาทําได้ในระบบเมน ูMY CAR (น. 15)

หมายเหตุ
การเปลี่ยนภาษาสําหรับฟังก์ชนัการรับรู้เสียงจะเป็น
การเปลี่ยนภาษาของระบบเมนทูัง้หมดด้วย

ฟงกชันวิธีใชสำหรับการรับรูเสียง
ฟงกชันวิธีใชจะชวยใหทานมีความคุนเคยกับระบบการ
รับรูเสียง (น. 71) และชวยใหทานสามารถสอนระบบให
เขาใจเสียงและสำเนียงการพูดของทานได

• คำแนะนำแบบเสียง: ระบบท่ีชว่ยให้ทา่นมี
ความคุ้นเคยกบัระบบและขัน้ตอนในการออกคําสัง่

• การฝกเสียง: ระบบท่ีทําให้ระบบจดจําเสียง
สามารถเรียนรู้นํา้เสยีงและสําเนียงของทา่น ระบบ
สามารถเรียนรู้เสยีงพดูของผู้ใช้ได้หนึง่คน

• คำแนะนำแบบยอ: ฟังก์ชนัซึง่จะอา่นคําแนะนํา
แบบยอ่เก่ียวกบัการทํางานของระบบ

หมายเหตุ
ทา่นสามารถเร่ิมคําแนะนําเก่ียวกบัฟังก์ชนัการรับรู้
เสียงและการฝึกใช้งานคําสัง่เสยีงได้เฉพาะเม่ือรถ
จอดอยูเ่ทา่นัน้

คำแนะนำแบบเสียง
ทา่นสามารถเร่ิมคําแนะนําได้ในมมุมองปกติสําหรับ MY
CAR (น. 15) โดยการกด OK/MENU จากนัน้เลอืก
Settings Voice control settings Tutorial

คําแนะนําจะแบง่ออกเป็นบทเรียน 3 บท ซึง่ใช้เวลา
ทัง้หมดประมาณ 5 นาทีจงึเสร็จสมบรูณ์ ระบบจะเร่ิมต้น
ด้วยบทเรียนท่ีหนึง่ ถ้าต้องการข้ามบทเรียนบทใดบท
หนึง่ ให้กด  กลบัไปยงับทเรียนก่อนหน้านีโ้ดย
การกด 
สิน้สดุคําแนะนําโดยการกด EXIT

การปรับเสียง
ระบบจะแสดงวลีจํานวนหนึง่เพ่ือให้ทา่นพดูตาม ทา่น
สามารถเร่ิมการปรับเสียงได้ในมมุมองปกติสําหรับ MY
CAR โดยการกด OK/MENU จากนัน้เลอืก Settings
Voice control settings Speaker adaptation

หลงัจากทําการปรับเสียงเสร็จสิน้แล้ว อยา่ลืมท่ีจะเลอืก
โปรไฟล์ (น. 74) Trained user ท่ี User setting

คำแนะนำแบบยอ
ระบบจะอา่นออกเสียงคําแนะนําแบบยอ่สาํหรับฟังก์ชนั
การรับรู้เสียง การเร่ิมต้นคําแนะนําทําได้โดยการกดปุ่ ม
สําหรับฟังก์ชนัการรับรู้เสียง (น. 71) แล้วพดูวา่ "Brief
instructions"
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การรับรูคำสั่งเสียง - การตั้งคา
ทานสามารถตั้งคาสำหรับ ระบบการรับรูคำสั่งเสียง
(น. 71) ไดหลายคาดวยกัน

• การตั้งคาโดยผูใช - โปรไฟล์เสียงสามารถตัง้คา่ได้
ในมมุมองปกติสําหรับ MY CAR (น. 15) โดย
การกด OK/MENU แล้วเลือก Settings Voice
control settings User setting เลือกระหวา่ง
Default หรือ Trained user โดยสามารถเลือก
Trained user ได้เฉพาะเม่ือได้ฝึกการใช้เสียง
(น. 73) แล้วเทา่นัน้

• ความเร็วของเสียงสังเคราะห - ความเร็วในการ
อา่นสําหรับเสียงอา่นข้อความแบบไดนามิก (ไมมี่
การบนัทกึเสียงไว้ลว่งหน้า) ของระบบสามารถ
เปลี่ยนได้ในมมุมองปกตสิําหรับ MY CAR โดย
การกด OK/MENU แล้วเลือก Settings Voice
control settings Read out speed
เลอืกระหวา่ง Fast, Medium และ Slow

• ระดับความดังของการรับรูคำสั่งเสียง - การ
เปลี่ยนระดบัความดงัเสียงของระบบทําได้โดยการ
กดปุ่ ม SOUND, หมนุ TUNE ไปท่ี Voice control
volume แล้วกด OK/MENU ปรับระดบัความดงั

เสยีงโดยการหมนุ TUNE และบนัทกึการตัง้คา่
โดยใช้ OK/MENU

การรับรูคำสั่งเสียง - คำสั่งเสียง
ทานสามารถใชการควบคุมดวยเสียง (น. 71) สำหรับ
ฟงกชันการทำงานบางอยางในระบบสื่อขอมูล และใน
โทรศัพทมือถือที่เชื่อมตอผาน Bluetooth® โดยใชคำสั่ง
เสียงที่กำหนดไวลวงหนาได

คนขบัสามารถเร่ิมการตอบโต้ด้วยคําสัง่เสียงโดยการกด
ปุ่ มสําหรับการจดจําคําสัง่เสียง (น. 71)
เม่ือการตอบโต้เร่ิมต้นขึน้แล้ว คําสัง่ท่ีใช้กนัทัว่ไปจะ
ปรากฏบนจอแสดงผล
เม่ือคนขบัรู้สกึคุ้นเคยกบัระบบดีแล้ว ก็จะสามารถเร่ง
การตอบโต้คําสัง่และข้ามพร้อมต์จากระบบได้ โดยกด
ปุ่ มสําหรับระบบจดจําเสียงเพียงสัน้ๆ

การใหคำสั่งทำไดหลายวิธี
คําสัง่สําหรับการค้นหาแทร็กเพลงในเคร่ืองเลน่สื่อข้อมลู
สามารถใช้แบบสัง่เป็นขัน้ตอน หรือเป็นคําสัง่แบบสัน้ได้:
• "Media search (คนหาสื่อขอมูล)" > "Track

(แทร็ก)" - พดู "Media search (คนหาสื่อขอมูล)",
รอให้ระบบตอบรับ จากนัน้ให้พดูตอ่ไปวา่ "Track
(แทร็ก)"

หรือ
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• "Search for a track (คนหาแทร็ก)" - พดูคําสัง่
แบบสัน้ตามลําดบั

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การรับรู้คําสัง่เสยีง - คําสัง่ดว่น (น. 75)
• การรับรู้คําสัง่เสียง - โทรศพัท์มือถือ (น. 75)
• การรับรู้คําสัง่เสยีง - วิทย ุ(น. 76)
• การรับรู้คําสัง่เสียง - มลัตมีิเดีย (น. 77)

การรับรูคำสั่งเสียง - คำสั่งดวน
การรับรูคำสั่งเสียง (น. 71) สามารถทำไดโดยใชคำสั่ง
ดวนที่กำหนดไวลวงหนาจำนวนหนึ่ง

คําสัง่ดว่นสําหรับระบบมลัตมีิเดียและโทรศพัท์สามารถดู
ได้ในมมุมองปกติสําหรับ MY CAR (น. 15) โดยการกด
OK/MENU จากนัน้เลือก Settings Voice control
settings Command list Global commands,
Phone commands, Media commands, Radio
commands และ Navigation commands*

ข้อความวิธีใช้ของแตล่ะคําสัง่จะบอกวา่คําสัง่นัน้ๆ
สามารถใช้ได้กบัแหลง่ข้อมลูทัง้หมด หรือสามารถใช้ได้
เฉพาะแหลง่ข้อมลูบางอยา่งเทา่นัน้

การรับรูคำสั่งเสียง - โทรศัพทมือถือ
การควบคุมดวยเสียง (น. 71) สำหรับโทรศัพทมือถือที่
เชื่อมตอผาน Bluetooth® เพื่อโทรหาผูติดตอหรือหมุน
หมายเลข เปนตน

ข้อความโต้ตอบตอ่ไปนีเ้ป็นเพียงตวัอยา่งเทา่นัน้ การ
ตอบสนองของระบบอาจแตกตา่งออกไป
ตามสถานการณ์

หมุนหมายเลข
ระบบเข้าใจหมายเลข 0 (ศนูย์) ถงึ 9 (เก้า) ทา่นสามารถ
แยกออกเสียงหมายเลขเหลา่นีเ้ป็นกลุม่ กลุม่ละหลายตวั
หรือออกเสียงหมายเลขทัง้หมดรวดเดียวก็ได้ ระบบจะไม่
รับรู้หมายเลขท่ีมากกวา่ 9 (เก้า) กลา่วคือ จะไม่
รับรู้หมายเลข 10 (สบิ) หรือ 11 (สบิเอด็)
ข้อความโต้ตอบด้วยคําสัง่เสียงตอ่ไปนีใ้ช้สําหรับการ
หมนุหมายเลข
1. ผู้ใช้เร่ิมการตอบโต้โดยพดูวา่Dial number

(หมุนหมายเลข)
> ระบบตอบกลบัวา่ : "Say the number

(พูดหมายเลข)"
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2. เร่ิมพดูตวัเลขของหมายเลขโทรศพัท์ (ครัง้ละหนึง่ตวั
เชน่ "Six-eight-seven (หก-แปด-เจ็ด)" เป็นต้น)
ในโทรศพัท์
> เม่ือเว้นวรรค ระบบจะทวนกลุม่ตวัเลขลา่สดุท่ี

ทา่นได้พดูไป
3. ทา่นจะต้องออกเสียงตวัเลขท่ีเหลอื เม่ือพดู

หมายเลขโทรศพัท์ครบทัง้หมดแล้ว ให้จบด้วยการ
พดูวา่ "OK"
> ระบบจะหมนุหมายเลขนัน้

ทา่นสามารถเปลี่ยนหมายเลขได้โดยการพดูวา่
"Correction (แกไข)" (ซึง่จะลบกลุม่ตวัเลขกลุม่ลา่สดุท่ี
ทา่นพดู) หรือ "Erase" (ซึง่จะลบหมายเลขโทรศพัท์
ทัง้หมดท่ีทา่นพดูไป) การพดูวา่ "Repeat (ทวนซ้ำ)" จะ
เป็นการสัง่ให้ระบบทวนหมายเลขทัง้หมดท่ีทา่นพดูไป

โทรหาผูติดตอ
ข้อความโต้ตอบด้วยคําสัง่เสียงตอ่ไปนีเ้ป็นการโทรหาผู้
ติดตอ่ในสมดุโทรศพัท์
1. ผู้ใช้เร่ิมการตอบโต้โดยพดูวา่Call contact (โทรหา

ผูติดตอ)
> ระบบตอบกลบัวา่ : "Say the name (พูดชื่อ)"

2. ให้ทา่นพดูช่ือของผู้ติดตอ่
> ถ้าพบผู้ติดตอ่เพียงรายเดียว ระบบจะโทรหาผู้

ติดตอ่รายนัน้ ถ้าไมเ่ป็นเชน่นัน้ ระบบจะให้
คําแนะนําเพ่ือค้นหาผู้ตดิตอ่ท่ีถกูต้องตอ่ไป

ถ้าผู้ติดตอ่รายนัน้มีหมายเลขอยูใ่นสมดุโทรศพัท์หลาย
หมายเลข ทา่นสามารถพดูวา่ "Mobile (โทรศัพทมือถือ)" 
หรือ "Work (ที่ทำงาน)" หลงัจากช่ือเพ่ือชว่ยระบบได้

คำสั่งอื่นๆ
คําสัง่เพิ่มเติมสําหรับการควบคมุด้วยคําสัง่เสยีงสาํหรับ
โทรศพัท์มือถือสามารถดไูด้ในมมุมองปกติสําหรับ MY
CAR (น. 15) โดยการกด OK/MENU จากนัน้เลอืก
Settings Voice control settings Command
list Phone commands

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® (น. 65)

การรับรูคำสั่งเสียง - วิทยุ
การควบคุมดวยเสียง (น. 71) สำหรับวิทยุ เชน การ
เปลี่ยนสถานี

ข้อความโต้ตอบตอ่ไปนีเ้ป็นเพียงตวัอยา่งเทา่นัน้ การ
ตอบสนองของระบบอาจแตกตา่งออกไป
ตามสถานการณ์

เปลี่ยนสถานี
ข้อความโต้ตอบด้วยคําสัง่เสียงตอ่ไปนีใ้ช้สําหรับการ
เปลี่ยนสถานี
1. ผู้ใช้เร่ิมการตอบโต้โดยพดูวา่Select station

(เลือกสถานี)
> ระบบตอบกลบัวา่ : "Say the station's name 

พูดชื่อของสถานี)"
2. ให้ทา่นพดูช่ือของสถานีวิทยุ

> ระบบจะเปลี่ยนไปยงัการกระจายเสยีงของ
สถานีวิทยนุัน้

เปลี่ยนความถี่
ระบบสามารถเข้าใจหมายเลขระหวา่ง 87.5 (eighty-
seven-point-five) และ 108.0 (hundred eight-point-
zero) ได้

(
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ข้อความโต้ตอบด้วยคําสัง่เสียงตอ่ไปนีใ้ช้สําหรับการ
เปลี่ยนความถ่ี
1. ผู้ใช้เร่ิมการตอบโต้โดยพดูวา่Frequency (ความถี่)

> ระบบตอบกลบัวา่ : "Say the frequency
(พูดความถี่)"

2. พดูความถ่ีระหวา่ง 87.5 ถงึ 108.0 เมกกะเฮิรตซ์
> ระบบจะเปลี่ยนไปยงัความถ่ีวิทยนุัน้

คำสั่งอื่นๆ
คําสัง่เพิ่มเติมสําหรับการควบคมุด้วยคําสัง่เสยีงสาํหรับ
วิทยสุามารถดไูด้ในมมุมองปกติสําหรับ MY CAR
(น. 15) โดยการกด OK/MENU จากนัน้เลือก Settings

Voice control settings Command list
Radio commands

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• วิทย ุ(น. 39)

การรับรูคำสั่งเสียง - มัลติมีเดีย
การควบคุมดวยเสียง (น. 71) สำหรับระบบมัลติมีเดีย
เชน เพื่อเปลี่ยนแหลงขอมูล หรือเปลี่ยนแทร็ก เปนตน

ข้อความโต้ตอบตอ่ไปนีเ้ป็นเพียงตวัอยา่งเทา่นัน้ การ
ตอบสนองของระบบอาจแตกตา่งออกไป
ตามสถานการณ์

เปลี่ยนแหลงขอมูล
ข้อความโต้ตอบด้วยคําสัง่เสียงตอ่ไปนีใ้ช้สําหรับการ
เปลีย่นแหลง่ข้อมลูมลัตมีิเดีย
– ผู้ใช้เร่ิมการตอบโต้โดยพดูวา่ Disc

> ระบบเปลี่ยนไปยงัเคร่ืองเลน่ซีดี/ดีวีดี
การเข้าใช้งานแหลง่ข้อมลูอ่ืนทําได้โดยการพดูวา่
"Bluetooth", "TV" หรือ "USB" แทน แหลง่ข้อมลูท่ี
สามารถเปลี่ยนไปใช้งานได้จะขึน้อยูก่บัอปุกรณ์ท่ี
เช่ือมตอ่อยูใ่นขณะนัน้ และขึน้อยูก่บัวา่มีสื่อข้อมลูท่ี
สามารถเลน่ได้อยูใ่นแหลง่ข้อมลูนัน้หรือไม ่ถ้าไม่
สามารถใช้แหลง่ข้อมลูสื่อได้ ระบบจะอธิบายสาเหตุ

เปลี่ยนแทร็ก
ระบบเข้าใจหมายเลข 0 (zero) ถงึ 99 (ninety-nine)
ระบบจะไมรั่บรู้หมายเลขท่ีมากกวา่ 99 (ninety-nine)

กลา่วคือ จะไมส่ามารถใช้หมายเลขอยา่งเชน่ 100
(hundred) หรือ 101 (hundred-and-one) ได้
ข้อความโต้ตอบด้วยคําสัง่เสียงตอ่ไปนีใ้ช้สําหรับการ
เปลี่ยนแทร็ก
1. ผู้ใช้เร่ิมการตอบโต้โดยพดูวา่Select track

(เลือกแทร็ก)
> ระบบตอบกลบัวา่ : "Say the number (พูด

หมายเลขแทร็ก)"
2. พดูหมายเลขแทร็ก (เป็นจํานวน นัน่คือ "Twenty-

three" ไมใ่ช ่"Two-three")
> ระบบจะเปลี่ยนไปยงัหมายเลขแทร็กของ

แหลง่ข้อมลูสื่อท่ีทํางานอยู่
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คนหาสื่อขอมูล
ข้อความโต้ตอบด้วยคําสัง่เสียงตอ่ไปนีใ้ช้สําหรับการ
ค้นหาสื่อข้อมลู
1. ผู้ใช้เร่ิมการตอบโต้โดยพดูวา่Search for media

(คนหาสื่อขอมูล)
> ระบบจะแสดงรายการแบบมีหมายเลขกํากบั

ของหมวดการค้นหาท่ีสามารถค้นหาได้ และ
ตอบกลบัวา่ "Select a line number, or say a
category for media search (เลือกหมายเลข
บรรทัด หรือพูดหมวดสำหรับการ
คนหาแหลงขอมูล)"

2. พดูหมายเลขบรรทดัหรือหมวดการค้นหา
> ระบบจะให้คําแนะนําเพิ่มเตมิสาํหรับการค้นหา

สื่อข้อมลูท่ีถกูต้อง

คำสั่งอื่นๆ
คําสัง่เพิ่มเติมสําหรับการควบคมุด้วยคําสัง่เสยีงสาํหรับ
ระบบมลัตมีิเดียสามารถดไูด้ในมมุมองปกตสิําหรับ MY
CAR (น. 15) โดยการกด OK/MENU จากนัน้เลอืก
Settings Voice control settings Command
list Media commands

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• เคร่ืองเลน่สื่อ (น. 48)

รถที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
การเชื่อมตอรถเขากับอินเทอรเน็ตจะทำใหสามารถใช
งานระบบนำทาง, ฟงเพลงและวิทยุผานทางเว็บไซตได
ผานทาง แอพ (น. 84) และสามารถใช เว็บบราวเซอร
(น. 85) ที่รวมอยูในรถได

เม่ือทําการเช่ือมตอ่รถเข้ากบัอินเทอร์เน็ตแล้ว จะทําให้
สามารถใช้โปรแกรมอื่นๆ (แอพ) เพิ่มเตมิได้ แอพท่ี
สามารถใช้งานได้อาจแตกตา่งกนัออกไป แตช่นิดของ
แอพจะประกอบด้วยบริการนําทาง สือ่ทางสงัคม วิทยุ
ทางอินเทอร์เน็ต และบริการเพลง เป็นต้น รถจะมีเวบ็
เบราว์เซอร์พืน้ฐานเพ่ือใช้ในการค้นหาและแสดงข้อมลู
จากอินเทอร์เน็ต

ถ้ามีการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตผา่นทางโทรศพัท์มือถือจะ
ยงัคงสามารถใช้งานฟังก์ชนัโทรศพัท์มือถืออ่ืนๆ เชน่ การ
อา่นข้อความและการโทรได้ กรุณาดท่ีู โทรศพัท์แฮนด์ฟรี
Bluetooth® (น. 65)
ผู้ให้บริการเครือขา่ยและโทรศพัท์มือถือต้องรองรับการ
กระจายอินเทอร์เน็ต (การแบง่การเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ต)
และการลงทะเบียนสมาชิกต้องรวมปริมาณการใช้
งานข้อมลู

หมายเหตุ
เม่ือเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตจะมีการสง่ผา่นข้อมลู 

) ซง่ึจะมีคา่ใช้จา่ย
การใช้งานการโรมม่ิงข้อมลูจะมีการคิด
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติม
ติดตอ่ผู้ให้บริการเครือขา่ยของทา่นเก่ียวกบั
คา่ใช้จา่ยในการรับ/สง่ข้อมลู

สําหรับพืน้ฐานเก่ียวกบัการใช้งาน โปรดอา่น วิธีการใช้
งานระบบและการไปยงัสว่นตา่งๆ ในเมน ู(น. 30)

ปริมาณการใช้ข้อมลู
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เชื่อมตอรถเขากับอินเทอรเน็ต

การตั้งคาสำหรับการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
การตัง้คา่เร่ิมต้นของการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตจะใช้
สําหรับการเช่ือมตอ่เข้ากบัอินเทอร์เน็ต หลงัจากเลอืก
ตวัเลือกการเช่ือมตอ่แล้ว ตวัเลือกท่ีเลอืกไว้จะถกูเก็บไว้
ในรถ และรถจะเช่ือมตอ่โดยอตัโนมตัิเม่ือเครือขา่ยนัน้
พร้อมใช้งาน ในการเปลี่ยนวิธีการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต
ให้เลือกตวัเลือกการเช่ือมตอ่อ่ืน เพ่ือไมใ่ห้ทําการ
เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตโดยอตัโนมตัิ ให้เลือกยกเลกิการ
เช่ือมตอ่เครือขา่ย
เลือกตวัเลือกการเช่ือมตอ่: Bluetooth , Wi-Fi ® หรือ
โมเดม็ของรถ*

โมเด็มของรถยนต *18

ในการเช่ือมตอ่กบัโมเดม็ของรถยนต์ โปรดดท่ีู โมเดม็
ของรถยนต์ * (น. 81)
Bluetooth®
1. ขัน้แรกโทรศพัท์มือถือจะต้องได้รับการ ลงทะเบียน

และเช่ือมตอ่เข้ากบัรถยนต์ (น. 61)ก่อน
2. สัง่งานการใช้เครือขา่ยร่วมกนั (การใช้การเช่ือมตอ่

อินเทอร์เน็ตร่วมกนั (ฮอตสปอตแบบพกพา/
ฮอตสปอตสว่นบคุคล)) ในโทรศพัท์มือถือ

3. กด MY CAR เพ่ือเข้าไปท่ีมมุมองปกติ
สําหรับแหลง่ข้อมลู จากนัน้กด OK/MENU
แล้วเลือก Settings Internet settings
Connect through Bluetooth
> ในขณะนี ้รถได้รับการเช่ือมตอ่แล้ว

ในอนาคต รถยนต์จะเช่ือมตอ่ผา่น Bluetooth® โดย
อตัโนมตัเิข้ากบัเครือขา่ยท่ีพร้อมใช้งาน
สญัลกัษณ์หนึง่บนหน้าจอ (น. 34) จะแสดงสถานะการ
เช่ือมตอ่ในปัจจบุนั
ในการยกเลกิการเช่ือมตอ่เครือขา่ย ดท่ีู ยกเลกิการ
เช่ือมตอ่เครือขา่ย

รถสามารถจดจําเครือขา่ย Bluetooth® ได้สงูสดุ 10
เครือขา่ย ถ้าเพิ่มเครือขา่ยเข้าไปอีกหนึง่เครือขา่ย
เครือขา่ยท่ีเก่าท่ีสดุและรหสัผา่นของเครือขา่ยนัน้จะถกู
ลบออกจากรายการเครือขา่ยท่ีจดจําไว้

18 เฉพาะรถท่ีมี Volvo On Call เทา่นัน้
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Wi-Fi

1. สัง่งานการใช้เครือขา่ยร่วมกนั (การใช้การเช่ือมตอ่
อินเทอร์เน็ตร่วมกนั (ฮอตสปอตแบบพกพา/
ฮอตสปอตสว่นบคุคล)) ในโทรศพัท์มือถือ

2. กด MY CAR เพ่ือเข้าไปท่ีมมุมองปกติ
สําหรับแหลง่ข้อมลู จากนัน้กด OK/MENU
แล้วเลือก Settings Internet settings
Connect through Wi-Fi
> การค้นหาเครือขา่ย Wi-Fi ท่ีสามารถใช้งานได้

เร่ิมต้นขึน้
3. เลือกเครือขา่ยของทา่น
4. เลือก Connect

5. ป้อนรหสัผา่นของเครือขา่ย
> ในขณะนี ้รถจะพยายามเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ย

ในอนาคต รถยนต์จะเช่ือมตอ่ผา่น Wi-Fi โดยอตัโนมตัิ
เข้ากบัเครือขา่ยท่ีพร้อมใช้งาน

สญัลกัษณ์หนึง่บนหน้าจอ (น. 34) จะแสดงสถานะการ
เช่ือมตอ่ในปัจจบุนั
ในการยกเลกิการเช่ือมตอ่เครือขา่ย ดท่ีู ยกเลกิการ
เช่ือมตอ่เครือขา่ย
รถสามารถจดจําเครือขา่ย Wi-Fi ได้สงูสดุ 10 เครือขา่ย
ถ้าเพิ่มเครือขา่ยเข้าไปอีกหนึง่เครือขา่ย เครือขา่ยท่ีเก่า
ท่ีสดุและรหสัผา่นของเครือขา่ยนัน้จะถกูลบออกจาก
รายการเครือขา่ยท่ีจดจําไว้

ลบเครือขาย Wi-Fi ทีบ่ันทึกไว
1. กด MY CAR เพ่ือเข้าไปท่ีมมุมองปกติ

สําหรับแหลง่ข้อมลู
2. จากนัน้ ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Settings

Internet settings

3. เลือก Wi-Fi
> รายการของเครือขา่ยท่ีสามารถใช้ได้จะแสดงขึน้

4. เลือกเครือขา่ยท่ีจะลบ
5. เลือก Forget

> รถจะไมเ่ช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยนัน้โดยอตัโนมตัิ
อีกตอ่ไป

ลบเครือขายทั้งหมด
ทา่นสามารถลบเครือขา่ยทัง้หมดออกไปพร้อมกนัได้
โปรดทราบวา่ ข้อมลูผู้ใช้และการตัง้คา่ระบบทัง้หมดจะ
ถกูรีเซต็เป็นการตัง้คา่จากโรงงาน
ในการกลบัไปใช้การตัง้คา่จากโรงงาน ให้กด MY CAR
ในคอนโซลกลาง จากนัน้กด OK/MENU แล้วเลอืก
Settings Reset to factory settings

เทคโนโลยแีละการรักษาความปลอดภัยของ Wi-Fi
เครือขา่ยท่ีสามารถเช่ือมตอ่ได้คือเครือขา่ยชนิด
ตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้:
• ความถ่ี - 2.4 GHz
• มาตรฐาน - 802.11 b/g/n
• ชนิดความปลอดภยั - WPA2-AES-CCMP
ถ้าอปุกรณ์หลายตวัทํางานโดยใช้ความถ่ีนีใ้นเวลา
เดียวกนั อาจสง่ผลให้ประสทิธิภาพลดลงได้
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* อปุกรณ์พิเศษ/อปุกรณ์เสริม, สําหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัหวัข้อนีโ้ปรดดท่ีูคํานํา 81

ยกเลิกการเชื่อมตอเครือขาย

กด OK/MENU แล้วเลือก Settings Internet
settings Connect through None รถยนต์จะไม่
เช่ือมตอ่เข้ากบัอินเทอร์เน็ต

ไมมกีารเชื่อมตออินเทอรเน็ตหรือการเชื่อมตอไมดี
ปริมาณของข้อมลูท่ีถกูสง่ผา่นจะขึน้อยูก่บัการให้บริการ
หรือแอพตา่งๆ ท่ีใช้ในรถยนต์ เชน่ การสตรีมม่ิงระบบ
เสียงอาจต้องใช้ปริมาณข้อมลูขนาดใหญ่ ซึง่ต้องการ
การเช่ือมตอ่ท่ีดีและความแรงของสญัญาณท่ีชดัเจน
โทรศัพทมือถือเขากับรถ
ความเร็วของการเช่ือมตอ่อาจแตกตา่งกนัออกไปโดย
ขึน้อยูก่บัตําแหนง่ของโทรศพัท์มือถือในรถ เลือ่น
โทรศพัท์มือถือให้เข้าใกล้กบัระบบเคร่ืองเสยีงและ
สื่อข้อมลูของรถยนต์มากขึน้ เพ่ือเพิ่มความแรง

ของสญัญาณ ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ ไมมี่การรบกวน
สญัญาณในระหวา่งกลาง
โทรศัพทมือถือกับเครือขาย
ความเร็วของเครือขา่ยเคลือ่นท่ีจะแปรผนัตาม
ความสามารถในการรับสญัญาณในตําแหนง่ปัจจบุนั
รวมทัง้ความสามารถในการรับสญัญาณจะแยง่ลงได้ใน
บางสถานการณ์ เชน่ ในอโุมงค์ หลงัเขา ในหบุเขาลกึ
หรือภายในอาคาร เป็นต้น นอกจากนี ้ความเร็วยงัขึน้อยู่
กบัข้อตกลงท่ีทา่นมีตอ่เครือขา่ยของทา่น

หมายเหตุ
ในกรณีท่ีมีปัญหาในการรับ/สง่ข้อมลู โปรดตดิตอ่ผู้
ให้บริการเครือขา่ยของทา่น

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• สญัลกัษณ์บนหน้าจอ (น. 34)
• การเปลี่ยนเจ้าของรถ (น. 11)

โมเด็มของรถยนต *19

รถที่ติดตั้งโมเด็มซึ่งสามารถใชในการเชื่อมตอรถยนตเขา
กับอินเทอรเน็ตได นอกจากนั้น ยังสามารถกระจายการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตผานทาง Wi-Fi ไดอีกดวย

การเชื่อมตออินเทอรเน็ต

1. ใสซ่มิการ์ดสว่นตวัของทา่นลงในชอ่งเสียบท่ีอยูใ่น
ชอ่งเก็บของหน้ารถ

2. กด MY CAR เพ่ือเข้าไปท่ีมมุมองปกติ
สําหรับแหลง่ข้อมลู จากนัน้กด OK/MENU
แล้วเลือก Settings Internet settings Car
modem
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3. ป้อนรหสั PIN ของซมิการ์ด
> รถจะเช่ือมตอ่เข้ากบัอินเทอร์เน็ต และสามารถ

ใช้ฟังก์ชนัอินเทอร์เน็ตตา่งๆ ได้ ดท่ีู รถท่ีมีการ
เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต (น. 78)

หมายเหตุ
เพ่ือหลีกเลี่ยงการป้อนรหสั PIN ทกุครัง้ท่ีสตาร์ตรถ
ขอแนะนําให้ปิดการทํางานของตวัลอ็ครหสั PIN
ให้กด MY CAR เพ่ือไปท่ีมมุมองปกติ
สําหรับแหลง่ข้อมลู จากนัน้ ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก Settings Internet settings Car
modem ยกเลกิการเลอืกกลอ่งกาเคร่ืองหมาย Lock
SIM card

หมายเหตุ
เม่ือเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตจะมีการสง่ผา่นข้อมลู 

) ซง่ึจะมีคา่ใช้จา่ย
การใช้งานการโรมม่ิงข้อมลูจะมีการคิด
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติม
ติดตอ่ผู้ให้บริการเครือขา่ยของทา่นเก่ียวกบั
คา่ใช้จา่ยในการรับ/สง่ข้อมลู

ในการยกเลกิการทํางานของการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต
ให้กด MY CAR เพ่ือเข้าไปท่ีมมุมองปกติ
สําหรับแหลง่ข้อมลู จากนัน้กด OK/MENU แล้วเลือก
Settings Internet settings None

การแบงปนฮอตสปอต Wi-Fi-

เม่ือเช่ือมตอ่รถยนต์เข้ากบัอินเทอร์เน็ตผา่นทางโมเดม็
ของรถยนต์ จะสามารถกระจายการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต
(ฮอตสปอต Wi-Fi) เพ่ือให้อปุกรณ์อ่ืนสามารถใช้โมเดม็
ของรถยนต์ได้
ผู้ให้บริการเครือขา่ย (ซมิการ์ด) จะต้องรองรับการ
กระจายการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต (distribution of
Internet connection)

19 เฉพาะรถท่ีมี Volvo On Call เทา่นัน้

ปริมาณการใช้ข้อมลู
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1. กด MY CAR เพ่ือเข้าไปท่ีมมุมองปกติ
สําหรับแหลง่ข้อมลู จากนัน้กด OK/MENU
แล้วเลือก Settings Internet settings Car
Wi-Fi hotspot

ป้อนช่ือเครือขา่ย Wi-Fi (SSID) และใสร่หสัผา่น ช่ือ
จะต้องมีอกัขระ 6-32 ตวั และรหสัผา่นจะต้อง
มีอกัขระ 10-63 ตวั ทา่นสามารถเปลี่ยนช่ือและ
รหสัผา่นในภายหลงัได้

2. สัง่งานฮอตสปอต Wi-Fi ของรถ โดยเลอืกท่ี
ชอ่งเลือก
> ในตอนนี ้อปุกรณ์ภายนอกสามารถ

เช่ือมตอ่กบัฮอตสปอต Wi-Fi ของรถยนต์ได้แล้ว
การยกเลกิการกระจายการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต -
ยกเลกิการเลอืกชอ่ง

หมายเหตุ
การใช้งานฮอตสปอต Wi-Fi จะมีการคิดคา่ใช้จา่ย
เพิ่มเติมจากผู้ให้บริการเครือขา่ยของทา่น
ติดตอ่ผู้ให้บริการเครือขา่ยของทา่นเก่ียวกบั
คา่ใช้จา่ยในการรับ/สง่ข้อมลู

ทา่นสามารถเช่ือมตอ่อปุกรณ์เข้ากบัฮอตสปอต Wi-Fi
ของรถได้สงูสดุ 8 อปุกรณ์ การแสดงจํานวนอปุกรณ์ท่ี
เช่ือมตอ่อยูทํ่าได้โดยการกด MY CAR เพ่ือเข้าไปท่ี
มมุมองปกตสิําหรับแหลง่ข้อมลู จากนัน้กด OK/MENU
แล้วเลือก Settings Internet settings

จำนวนอุปกรณที่เชื่อมตอเขากับฮอตสปอต Wi-Fi ของรถยนต
ในการดวูา่อปุกรณ์ใดท่ีเช่ือมตอ่อยูก่บัฮอตสปอต Wi-Fi
ของรถ ให้กด MY CAR เพ่ือเข้าไปท่ีมมุมองปกติ
สําหรับแหลง่ข้อมลู จากนัน้กด OK/MENU แล้วเลอืก
Settings Internet settings Car Wi-Fi hotspot

เทคโนโลยีและการรักษาความปลอดภัย
ของฮอตสปอต Wi-Fi

ความถ่ีท่ีฮอตสปอต Wi-Fi ใช้ คือความถ่ี 2.4 GHz ถ้ามี
อปุกรณ์หลายอปุกรณ์ท่ีใช้ความถ่ีเดียวกนันีใ้นเวลา
เดียวกนั อาจทําให้ประสทิธิภาพลดลงได้
• ความถ่ี - 2.4 GHz
• มาตรฐาน - 802.11 b/g/n
• ชนิดความปลอดภยั - WPA2-AES-CCMP
• เสาอากาศสําหรับโมเดม็ของรถยนต์จะตดิตัง้อยูบ่น

หลงัคารถ

ไมมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตหรือการเชื่อมตอไมดี
ดท่ีู รถท่ีมีการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต (น. 78)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• รถท่ีมีการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต (น. 78)
• สญัลกัษณ์บนหน้าจอ (น. 34)
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แอพ
แอพพลิเคชั่น (แอพ) เปนแอพพลิเคชั่นที่สามารถใชงาน
ไดถาเชื่อมตอรถยนตกับอินเทอรเน็ต แอพที่สามารถใช
งานไดจะแตกตางกันออกไป แตชนิดของแอพจะ
ประกอบดวยบริการนำทาง สื่อทางสังคม วิทยุทาง
อินเทอรเน็ต และบริการเพลง เปนตน

สําหรับพืน้ฐานเก่ียวกบัการใช้งานและการไปยงัสว่น
ตา่งๆ โปรดอา่น วิธีการใช้งานระบบและการไปยงัสว่น
ตา่งๆ ในเมน ู(น. 30)
ในการใช้งานแอพ ขัน้แรก รถจะต้องเช่ือมตอ่
กบัอินเทอร์เน็ต(น. 78) ก่อน
เม่ือรถเช่ือมตอ่เข้ากบัระบบเครือขา่ยแบบไร้สายแล้ว
สญัลกัษณ์ (น. 34) จะแสดงขึน้ท่ีมมุบนขวาของหน้าจอ
ถ้าไมมี่การเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตท่ีสามารถใช้งานได้ จะมี
การแจ้งให้ทราบบนหน้าจอ

หมายเหตุ
เม่ือเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตจะมีการสง่ผา่นข้อมลู 

) ซง่ึจะมีคา่ใช้จา่ย
การใช้งานการโรมม่ิงข้อมลูจะมีการคิด
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติม
ติดตอ่ผู้ให้บริการเครือขา่ยของทา่นเก่ียวกบั
คา่ใช้จา่ยในการรับ/สง่ข้อมลู

กดปุ่ มการเช่ือมตอ่  ในคอนโซลกลางและเลือก Apps
เพ่ือแสดงแอพ20ท่ีมีอยู ่เลือกแอพใดแอพหนึง่ในรายการ
แล้วเร่ิมใช้งานโดยการกด OK/MENU

แอพจะได้รับการดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตลงไปในรถ
และเรียกใช้งานจากท่ีนัน่ แอพจะโหลด (มีการอพัเดท)
ทกุครัง้ท่ีเร่ิมใช้งาน นัน่หมายถงึจําเป็นต้องมีการ
เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตทกุครัง้ท่ีใช้งานแอพ
บางแอพจําเป็นต้องใช้ข้อมลูตําแหนง่ สญัลกัษณ์  จะ
แสดงขึน้บนหน้าจอ เม่ือมีการแบง่ปันข้อมลูตําแหนง่

ล็อกอิน
การใช้แอพ/บริการบางอยา่งจําเป็นต้องลอ็กอินเข้า
สูร่ะบบ โดยมีอยูส่องชนิดด้วยกนั:
• แอพบางแอพกําหนดให้จําเป็นต้องลงทะเบียนกบัผู้

ให้บริการแอพนัน้ๆ เสียก่อน เม่ือแอพเร่ิมทํางาน จะ
มีการร้องขอให้ทา่นลอ็กอินเข้าสูร่ะบบ ปฏิบตัิตาม
คําแนะนําบนหน้าจอเพ่ือลงทะเบียน หรือใช้บญัชี
ผู้ใช้ท่ีมีอยูแ่ล้วในการลอ็กอินเข้าสูร่ะบบ

• แอพ/บริการบางอยา่งกําหนดให้ลอ็กอินเข้าสูร่ะบบ
โดยใช้ Volvo ID สว่นตวั ลงทะเบียนหรือใช้บญัชี
ผู้ใช้ท่ีมีอยูแ่ล้ว และเข้าใช้ประโยชน์จากบริการ
ตา่งๆ เชน่ สง่ท่ีอยูจ่ากบริการแผนท่ีบนอินเทอร์เน็ต
โดยตรงไปยงัแอพระบบนําทาง หรือระบบนําทาง

20 แอพท่ีสามารถใช้งานได้อาจเปลี่ยนแปลงไปเม่ือเวลาผา่นไป และอาจแตกตา่งกนัโดยขึน้อยูก่บัระดบัอปุกรณ์และตลาด

ปริมาณการใช้ข้อมลู
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ของวอลโว*่21 สําหรับข้อมลูเพิ่มเติมและวิธีการ
สร้างบญัชีผู้ใช้ของทา่น โปรดดท่ีู Volvo ID (น. 12)

บริการนำทาง
บริการนําทางจะมีข้อมลูถนนซึง่จะนําไปยงัจดุหมาย
ปลายทางท่ีตัง้คา่ลว่งหน้า ไมส่ามารถรับประกนัความ
นา่เช่ือถือของเส้นทางการเดนิทางท่ีแนะนําทัง้หมดได้
เน่ืองจากสถานการณ์ภายนอกตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ เชน่ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอยา่งฉบัพลนัจะสง่ผลตอ่
ประสทิธิภาพและการประเมินผลของระบบนําทาง

คำเตือน
ปฏิบตัติามสิง่ตอ่ไปนี ้
• ให้ความสนใจและใสใ่จกบัท้องถนนและแนใ่จ

วา่สมาธิของทา่นอยูก่บัการขบัข่ี
• ปฏิบตัิตามกฎจราจรและขบัข่ีอยา่งมีสติ

อยูเ่สมอ
• เน่ืองจากสภาพอากาศหรือเวลาท่ีผา่นไป

สามารถจะสง่ผลตอ่สภาพบนท้องถนน ดงันัน้
จงึไมส่ามารถรับประกนัความนา่เช่ือถือใน
คําแนะนําบางอยา่งได้

หมายเหตุ
ทา่นสามารถอพัเกรดเป็น Sensus Navigation ซึง่มี
การอพัเดตข้อมลูแผนท่ีและฟังก์ชนัการทํางานมาก
ขึน้ได้ โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของทา่น

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• สญัลกัษณ์บนหน้าจอ (น. 34)
• การเปลี่ยนเจ้าของรถ (น. 11)

เว็บบราวเซอร
รถจะมีเว็บบราวเซอรรวมอยูภายในเพื่อใชในการคนหา
และแสดงขอมูลจากอินเทอรเน็ต

สําหรับพืน้ฐานเก่ียวกบัการใช้งาน โปรดอา่น วิธีการใช้
งานระบบและการไปยงัสว่นตา่งๆ ในเมน ู(น. 30)
เวบ็บราวเซอร์เป็นแบบพืน้ฐาน และรองรับข้อความและ
ภาพตามมาตรฐาน HTML 4 เวบ็บราวเซอร์ไม่
รองรับภาพเคลื่อนไหว, วิดีโอและเสียง ไมส่ามารถดาวน์
โหลดและบนัทกึแฟ้มได้
ในการใช้งานเวบ็บราว์เซอร์ ขัน้แรก รถจะต้องเช่ือมตอ่
กบัอินเทอร์เน็ต(น. 78) ก่อน

หมายเหตุ
เม่ือเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตจะมีการสง่ผา่นข้อมลู 

) ซง่ึจะมีคา่ใช้จา่ย
การใช้งานการโรมม่ิงข้อมลูจะมีการคิด
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติม
ติดตอ่ผู้ให้บริการเครือขา่ยของทา่นเก่ียวกบั
คา่ใช้จา่ยในการรับ/สง่ข้อมลู

21 Sensus Navigation.

ปริมาณการใช้ข้อมลู
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หมายเหตุ
เวบ็บราวเซอร์จะไมส่ามารถใช้งานได้ในขณะกําลงั
ขบัข่ี

กดปุ่ ม Connect (เช่ือมตอ่) ท่ีคอนโซลกลาง 
แล้วเลือก Web browser

เม่ือเช่ือมตอ่เข้ากบัอินเทอร์เน็ตโดยใช้ Bluetooth®
สญัลกัษณ์ (น. 34) Bluetooth® จะแสดงขึน้ท่ีมมุบน
ขวาของหน้าจอ
ถ้าไมมี่การเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตท่ีสามารถใช้งานได้ จะมี
การแจ้งให้ทราบบนหน้าจอ

การทำงาน 'การคนหา'

การคนหาโดยใชลอหมุน
รายการอกัขระ
การเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อมลู (ดตูารางตอ่ไปนี)้
หน้าเวบ็ท่ีเย่ียมชมเม่ือไมน่านมานี ้(ประวตัิ)

ใช้ปุ่ มหมนุในการป้อนท่ีอยู ่URL ของเวบ็ เชน่ http://
mobile.volvocars.com
1. หมนุ TUNE ไปยงัตวัอกัษรท่ีต้องการ จากนัน้กด

OK/MENU เพ่ือยืนยนั ทา่นสามารถยงัใช้ปุ่ มตวัเลข
และตวัอกัษรบนแผงควบคมุท่ีคอนโซลกลางด้วย

2. ทําแบบเดิมไปเร่ือยๆ กบัตวัอกัษรตวัตอ่ไป

3. ถ้าต้องการเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อมลูไปเป็น
ตวัเลขหรืออกัขระพิเศษ โหลดท่ีอยูท่ี่ป้อน หรือไปยงั
ประวตัิ ให้หมนุ TUNE ไปยงัตวัเลือกใด
ตวัเลือกหนึง่ (ดคํูาอธิบายในตารางตอ่ไปนี)้ ใน
รายการเพ่ือเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อมลู (2) แล้วกด
OK/MENU

123/
ABC

เปลี่ยนระหวา่งตวัอกัษรกบัตวัเลขด้วย OK/
MENU

=> ไปยงัประวตัิ (3) หมนุ TUNE เพ่ือเลือก
ท่ีอยู ่URL ของเวบ็ แล้วกด OK/MENU
เพ่ือไปยงัท่ีอยูน่ัน้

Go โหลด URL ของท่ีอยูเ่วบ็ท่ีป้อนโดยใช้ OK/
MENU
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a|A เปลี่ยนระหวา่งอกัษรตวัพิมพ์เลก็และ
ตวัพิมพ์ใหญ่โดยใช้ OK/MENU

| | } เปลี่ยนจากล้อหมนุสําหรับข้อความเป็น
ชอ่งข้อมลู Address: เลื่อนเคอร์เซอร์
โดยใช้ TUNE ลบอกัษรท่ีสะกดผิดโดยใช้
EXIT ในการกลบัไปยงัล้อหมนุสาํหรับ
ข้อความ ให้กด OK/MENU

โปรดสงัเกตวา่ ทา่นสามารถใช้ปุ่ มตวัเลข
และตวัอกัษรบนแผงควบคมุในการแก้ไขใน
ชอ่งข้อมลู Address: ได้

การกดสัน้ๆ บน EXIT จะลบตวัอกัษรท่ีป้อนเข้าไป กด
นานๆ บน EXIT จะลบล้างตวัอกัษรท่ีพิมพ์ลงไปทัง้หมด
การกดแป้นตวัเลขในคอนโซลกลางเม่ือปุ่ มเลื่อน
ตวัอกัษรแสดงอยู ่(ดภูาพประกอบก่อนหน้านี)้ จะเป็น
การแสดงรายการอกัขระขึน้บนหน้าจอ กดแป้นตวัเลขไป
เร่ือยๆ จนกวา่จะถงึตวัอกัษรท่ีต้องการ แล้วปลอ่ย ทํา
แบบเดิมไปเร่ือยๆ กบัตวัอกัษรตวัตอ่ไป เม่ือกดหนึง่ปุ่ ม
รายการจะได้รับการยืนยนัเม่ือกดอีกหนึง่ปุ่ ม
หากต้องการใสต่วัเลข ให้กดแป้นตวัเลขนัน้ๆ ค้างไว้

การไปยังสวนตางๆ ในเว็บบราวเซอร
หมนุ TUNE เพ่ือไปตามลงิก์ตา่งๆ หรือเลือ่นไปตาม
หน้าเวบ็ กด OK/MENU เพ่ือสัง่งานลงิก์ท่ีเลือก/เน้นไว้

การเลื่อนเคอรเซอรบนหนาเว็บ
เคอร์เซอร์จะสามารถเลือ่นไปมาบนหน้าเวบ็ได้อยา่ง
อิสระโดยใช้ปุ่ มกดท่ีคอนโซลกลาง
การเข้าไปท่ีเมนแูบบผดุขึน้สามารถทําได้โดยใช้
ปุ่ มหมายเลข 5 ท่ีคอนโซลกลาง หรือเลื่อนเคอร์เซอร์ไป
ยงับริเวณท่ีไมส่ามารถคลกิได้ แล้วกด OK/MENU

ฟงกชัน
การเข้าไปยงัฟังก์ชนัตา่งๆ ท่ีมีอยูส่ามารถทําได้ผา่นทาง
ปุ่ มหมายเลข 5 ในเมนแูบบผดุขึน้ท่ีคอนโซลกลาง หรือ
เลือ่นเคอร์เซอร์ไปยงับริเวณท่ีไมส่ามารถคลกิได้ แล้วกด
OK/MENU

• Back - กลบัไปยงัหน้าเวบ็ก่อนหน้า
• Forward - ถ้าทา่นย้อนกลบัจนสดุแล้ว จะสามารถ

ไปข้างหน้าไปยงัหน้าเวบ็ได้
• Reload - อพัเดตหน้าเวบ็
• Stop - หยดุการโหลดหน้าเวบ็แล้วย้อนกลบั
• New tab - สร้างแทบ็/หน้าใหม ่โดยสามารถเปิด

แทบ็ได้สงูสดุสี่แทบ็พร้อมกนั
• Close tab - ปิดแทบ็/หน้าเวบ็
• Zoom in/Zoom out - ขยาย/ยอ่หน้าเวบ็
• Add bookmark / Delete bookmark - แทนที่จะ

พิมพ์ท่ีอยูข่องหน้าเวบ็ทกุครัง้ท่ีเย่ียมชม ทา่น
สามารถบนัทกึลงิก์ดว่น (ท่ีคัน่หน้า) ให้กบัหน้า
เวบ็ได้ สามารถบนัทกึท่ีคัน่หน้าได้สงูสดุ 20
รายการ

• Settings - การปรับการแสดงผลเวบ็บราวเซอร์และ
การจดัการข้อมลู สําหรับข้อมลูเพิ่มเติมโปรด
ดดู้านลา่ง

การตั้งคา

• Bookmarks - Rename, Reorder หรือ Delete.
• Content filtering - จําเป็นต้องทําการปรับ

บางอยา่งเพ่ือให้การแสดงหน้าเวบ็เป็นไปในรูปแบบ
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ท่ีต้องการ ฟังก์ชนัตอ่ไปนีส้ามารถสัง่งาน/ยกเลกิ
การทํางานได้: Show images, Block pop-ups
และ Enable JavaScript

• Accept cookies - คุ้กกีเ้ป็นไฟล์ข้อความขนาดเลก็
ท่ีถกูบนัทกึไว้ คกุกีจ้ะทําให้สามารถใช้งานบาง
ฟังก์ชนับนเวบ็ไซต์ได้และสําหรับเจ้าของเวบ็ไซต์ใน
การสร้างสถิต ิเชน่ หน้าใดบ้างท่ีผู้ เย่ียมชมเปิดดู

• Text size - เลอืกขนาดตวัอกัษรท่ีต้องการใช้:
Large, Medium หรือ Small

• Clear browsing data - Cookies, browsing
history and cache will be cleared

• FAV key options - ทา่นสามารถเช่ือมโยงฟังก์ชนั
การทํางานบางอยา่งเข้ากบัปุ่ ม FAV ได้ ซึง่ทําให้
สามารถสัง่งานฟังก์ชนัการทํางานท่ีเช่ือมโยงไว้แล้ว
ได้โดยการกดปุ่ ม FAV ดท่ีู รายการโปรด (น. 35)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• สญัลกัษณ์บนหน้าจอ (น. 34)
• การเปลี่ยนเจ้าของรถ (น. 11)
• ภาพรวมของเมน ู- เวบ็บราว์เซอร์ (น. 102)

TV*
ภาพจะปรากฏบนโทรทัศนเฉพาะในขณะที่รถกำลังจอด
อยูกับที่ เมื่อรถเคลื่อนที่ดวยความเร็วสูงกวา 6 กม./ชม.
ภาพจะหายไป แตจะยังคงไดยินเสียงอยู ภาพจะปรากฏ
อีกครั้งเมื่อรถหยุด

ฟงกชันโทรทัศน, ภาพรวมของการควบคุม
สําหรับพืน้ฐานเก่ียวกบัการเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ
โปรดอา่น วิธีการใช้งานระบบและการไปยงัสว่นตา่งๆ
ในเมน ู(น. 30) สําหรับคําอธิบายเพิ่มเตมิโดยละเอียด
โปรดดดู้านลา่งนี ้
ทา่นสามารถเช่ือมโยงฟังก์ชนัการทํางานบางอยา่งเข้า
กบัปุ่ ม FAV ได้ ซึง่ทําให้สามารถสัง่งานฟังก์ชนัการ

ทํางานท่ีเช่ือมโยงไว้แล้วได้โดยการกดปุ่ ม FAV ดท่ีู
รายการโปรด (น. 35)

หมายเหตุ
ระบบนีจ้ะรองรับการกระจายสญัญาณโทรทศัน์ใน
ประเทศท่ีกระจายสญัญาณในรูปแบบ MPEG-2
หรือ MPEG-4 และเป็นไปตามมาตรฐาน DVB-T
เทา่นัน้ ระบบไมร่องรับการกระจายสญัญาณ
แบบอนาลอ็ก

หมายเหตุ
ภาพจะปรากฏบนโทรทศัน์เฉพาะในขณะท่ีรถกําลงั
จอดอยูก่บัท่ี เม่ือรถเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วสงูกวา่ 6
กม./ชม. ภาพจะหายไป แตจ่ะยงัคงได้ยินเสียงอยู่
ภาพจะปรากฏอีกครัง้เม่ือรถหยดุ
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หมายเหตุ
คลื่นสญัญาณท่ีชดัเจนขึน้อยูก่บัทัง้ความแรงของ
สญัญาณและคณุภาพสญัญาณ การรับสญัญาณ
อาจถกูรบกวนด้วยปัจจยัหลายอยา่ง เชน่ อาคารสงู
หรืออยูห่า่งไกลจากเคร่ืองสง่สญัญาณโทรทศัน์
มากเกินไป ระดบัความครอบคลมุของสญัญาณ
อาจจะแตกตา่งกนัไปตามสถานท่ีท่ีทา่นอยูใ่น
ประเทศนัน้ๆ ด้วย

สำคัญ
ในบางประเทศ ผลติภณัฑ์นีต้้องมีใบอนญุาตทีวี

ดูโทรทัศน
– ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูสือ่ ให้กด

MEDIA, หมนุ TUNE ไปท่ี TV แล้วกด OK/MENU
> การค้นหาจะเร่ิมทํางาน และชอ่งสญัญาณท่ีใช้

ลา่สดุจะปรากฏขึน้

การเปลี่ยนชองสัญญาณ
ทา่นสามารถเปลี่ยนชอ่งสญัญาณได้ดงันี:้
• หมนุ TUNE รายการชอ่งสญัญาณท่ีมีอยูท่ัง้หมดใน

พืน้ท่ีจะปรากฏขึน้ ถ้าชอ่งสญัญาณใดได้รับการ
บนัทกึไว้เป็นชอ่งสญัญาณที่ตัง้ไว้ลว่งหน้า

(น. 90) แล้ว ตวัเลขท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้าของชอ่งสถานี
นัน้จะแสดงขึน้ท่ีด้านขวาของช่ือชอ่งสญัญาณ หมนุ
TUNE ตอ่ไปจนถงึชอ่งสญัญาณท่ีต้องการ และกด
OK/MENU

• ด้วยการกดปุ่ มสถานีท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า (0-9)
• เม่ือกดสัน้หนึง่ครัง้ท่ีปุ่ ม  /  จะแสดงชอ่ง

สถานีถดัไปในพืน้ท่ี

หมายเหตุ
ถ้ามีการเคลื่อนย้ายรถภายในประเทศ เชน่ จากเมือง
หนึง่ไปอีกเมืองหนึง่ ในบางครัง้ คา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า
อาจไมส่ามารถใช้ได้ในพืน้ท่ีใหม ่เน่ืองจากชว่ง
ความถ่ีอาจเปลี่ยนแปลงไป ให้ทําการค้นหาอีกครัง้
แล้วบนัทกึรายการคา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้ารายการใหม่
ดท่ีู บนัทกึสถานีโทรทศัน์เป็นคา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า
(น. 90)

หมายเหตุ
หากไมมี่คลื่นสญัญาณท่ีรับได้ของปุ่ มสถานีท่ีตัง้ไว้
ลว่งหน้า เป็นไปได้วา่ รถอยูใ่นพืน้ท่ีอ่ืนท่ีไมใ่ชพื่น้ท่ีท่ี
ได้ค้นหาชอ่งสญัญาณโทรทศัน์ก่อนหน้านี ้เชน่ ใน
กรณีท่ีทา่นขบัรถจากเยอรมนีไปฝร่ังเศส ทา่นอาจ
ต้องเลือกประเทศและค้นหาสถานีใหม่

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• Teletext* (น. 91)
• การตัง้คา่ภาพ (น. 53)
• การรับสญัญาณสถานีโทรทศัน์* ขาดหายไป

(น. 91)
• ภาพรวมของเมน ู- โทรทศัน์* (น. 103)
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การคนหาชองสัญญาณโทรทัศน* /รายการ
ที่ตั้งคาไวลวงหนา
หลังจากคนหาชองสัญญาณโทรทัศนแลว ชองที่สามารถ
รับไดจะถูกบันทึกไวในรายการที่ตั้งคาไวลวงหนา ลำดับ
และเกณฑการคนหาในรายการคาที่ตั้งไวลวงหนา
สามารถเปลี่ยนแปลงได

การเปลี่ยนแปลงในรายการคาที่ตั้งไวลวงหนา
ทา่นสามารถเปลี่ยนแปลงลําดบัของชอ่งสญัญาณท่ี
แสดงในรายการท่ีตัง้คา่ไว้ลว่งหน้า ชอ่งสญัญาณ
โทรทศัน์สามารถปรากฏได้มากกวา่หนึง่ตําแหนง่ใน
รายการท่ีตัง้คา่ไว้ลว่งหน้า ชอ่งสญัญาณโทรทศัน์ตา่งๆ
อาจมีตําแหนง่แตกตา่งกนัไปในรายการท่ีตัง้คา่
ไว้ลว่งหน้า
1. ในการเปลี่ยนลําดบัในรายการท่ีตัง้คา่ไว้ลว่งหน้า

ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูโทรทศัน์ ให้กด
OK/MENU แล้วเลือก Presets

2. หมนุ TUNE ไปท่ีชอ่งสญัญาณท่ีต้องการย้ายใน
รายการ และยืนยนัด้วย OK/MENU
> ชอ่งสญัญาณท่ีเลือกจะเน้นแถบสี

3. หมนุ TUNE ไปท่ีตําแหนง่ใหมใ่นรายการ และ
ยืนยนัด้วย OK/MENU
> ชอ่งสญัญาณจะสลบัท่ีกนั

ชอ่งสญัญาณท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า (สงูสดุ 30) จะแสดงขึน้
เป็นลําดบัแรก ตามด้วยชอ่งสญัญาณอ่ืนๆ ทัง้หมดท่ีมี
ในพืน้ท่ี ทา่นสามารถเลื่อนชอ่งสญัญาณหนึง่ไปยงั
ตําแหนง่หนึง่ได้ในรายการท่ีตัง้คา่ไว้ลว่งหน้า

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)

TV* - ตัวเลือกการเลน
ฟงกชันการทำงานในโทรทัศนสามารถแกไขได

เปลี่ยนคำบรรยาย
1. ในการเปลี่ยนคําบรรยาย ในมมุมองปกติสําหรับ

แหลง่ข้อมลูโทรทศัน์ ให้กด OK/MENU แล้วเลือก
Subtitles

2. หมนุ TUNE ไปท่ีคําบรรยายท่ีทา่นต้องการ แล้ว
ยืนยนัด้วย OK/MENU
> ในตอนนี ้ระบบจะใช้คําบรรยายท่ีเลือกไว้

การเปลี่ยนภาษาของเสียง
1. ในการเปลี่ยนภาษาของเสียง ในมมุมองปกติ

สําหรับแหลง่ข้อมลูโทรทศัน์ ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก Audio tracks

2. หมนุ TUNE ไปท่ีแทร็กเสยีงท่ีทา่นต้องการ แล้ว
ยืนยนัด้วย OK/MENU
> ในตอนนี ้ระบบจะใช้แทร็กเสียงท่ีเลือกไว้

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• รายการโปรด (น. 35)
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ขอมูลเกี่ยวกับรายการโทรทัศน*ในปจจุบัน
กด INFO ปุม (น. 30) เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
โปรแกรมปจจุบัน โปรแกรมตอไปพรอมเวลาเริ่มรายการ

หากทา่นกดปุ่ ม INFO อีกครัง้ บางครัง้ทา่นอาจได้รับ
ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัรายการปัจจบุนั เชน่ เวลาเร่ิมต้น
และสิน้สดุของรายการ และรายละเอียดอยา่งยอ่ของ
รายการปัจจบุนั
เม่ือต้องการกลบัไปท่ีภาพโทรทศัน์ ให้รอสกัครู่หนึง่
หรือกด EXIT

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)

Teletext*
ทานสามารถดูโทรสารได

ปฏิบตัดิงันี:้
1. ในการด ูTeletext ในโหมดโทรทศัน์ ให้ไปท่ี TV

menu Teletext

2. ป้อนหมายเลขหน้า (ตวัเลข 3 ตวั) โดยใช้ปุ่ มตวัเลข
(0-9) เพ่ือเลือกหน้า
> หน้าจะแสดงโดยอตัโนมตัิ

ป้อนหมายเลขหน้าใหม ่หรือหมนุ TUNE เพ่ือไปท่ี
หน้าถดัไป
กลบัไปท่ีหน้าจอโทรทศัน์โดยใช้ EXIT

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• TV* (น. 88)
• รีโมตคอนโทรล* (น. 92)

การรับสัญญาณสถานีโทรทัศน* ขาดหายไป
ถาการรับสัญญาณสถานีโทรทัศนที่กำลังรับชมอยูขาด
หายไป ภาพจะหยุดนิ่ง เมื่อสามารถรับสัญญาณไดอีก
ครั้ง จะเริ่มแสดงผลตออีกครั้ง

ถ้าการรับสญัญาณสถานีโทรทศัน์ท่ีกําลงัรับชมอยูข่าด
หายไป ภาพจะหยดุน่ิง หลงัจากนีไ้มน่าน จะมีข้อความ
แสดงขึน้เพ่ือแจ้งวา่การรับสญัญาณสถานีโทรทศัน์ใน
ปัจจบุนัขาดหายไป และจะทําการค้นหาสถานีครัง้
ใหมต่อ่ เม่ือสามารถรับสญัญาณได้อีกครัง้
สถานีโทรทศัน์นัน้จะเร่ิมแสดงขึน้ทนัที ทา่นสามารถ
เปลี่ยนสถานีได้ตลอดเวลาเม่ือข้อความแสดงขึน้
ถ้าข้อความ No reception แสดงขึน้ นัน่หมายความวา่
ระบบตรวจพบวา่ไมส่ามารถรับสญัญาณของ
สถานีโทรทศัน์ใดๆ ได้เลย สาเหตท่ีุเป็นไปได้อยา่งหนึง่ก็
คือ ทา่นได้ข้ามเส้นพรมแดนประเทศแล้ว ซึง่ทําให้
ประเทศท่ีตัง้คา่ไว้ในระบบกลายเป็นประเทศท่ีไมถ่กูต้อง
ในกรณีนี ้ให้เปลี่ยนไปเป็นประเทศท่ีถกูต้องตาม การ
ค้นหาชอ่งสญัญาณโทรทศัน์* /รายการท่ีตัง้คา่
ไว้ลว่งหน้า (น. 90)
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ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• TV* (น. 88)

รีโมตคอนโทรล*
รีโมตคอนโทรลสามารถใชสำหรับฟงกชันตางๆ
ทั้งหมดในระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล ได ปุมของ
รีโมตคอนโทรลมีการทำงานเชนเดียวกันกับปุมบน
คอนโซลกลางหรือแปนกดบนพวงมาลัย

ตาม TUNE ในคอนโซลกลาง
เม่ือใช้รีโมตคอนโทรล ให้กดปุ่ ม  ของรีโมต
คอนโทรลไปท่ีตําแหนง่ F และชีรี้โมตคอนโทรลไปทาง
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ตวัรับสญัญาณอินฟราเรดซึง่อยูท่างด้านขวาของปุ่ ม
INFO (น. 30) ในคอนโซลกลาง

คำเตือน
เก็บสิง่ของท่ีเคลื่อนไปมาได้ เชน่ โทรศพัท์เคลื่อนท่ี
กล้องถ่ายรูป รีโมตคอนโทรลสําหรับอปุกรณ์เสริม
ตา่งๆ เป็นต้น ไว้ในชอ่งเก็บของด้านหน้าหรือชอ่ง
เก็บของอ่ืนๆ มิฉะนัน้ สิง่ของเหลา่นัน้อาจทําให้
ผู้ โดยสารภายในรถบาดเจ็บได้ในกรณีท่ีมีการเบรก
กะทนัหนัหรือประสบอบุตัิเหตุ

หมายเหตุ
อยา่วางรีโมตคอนโทรลไว้ในบริเวณท่ีกระทบ
แสงแดดโดยตรง (เชน่ บนแผงหน้าปัดอปุกรณ์)
มิฉะนัน้ทา่นอาจประสบปัญหาเก่ียวกบัแบตเตอร่ี

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)

รีโมตคอนโทรล* - ฟงกชันการทำงาน
ฟงกชันการทำงานที่สามารถควบคุมไดดวย
รีโมตคอนโทรล

ปุม การทำงาน

F = จอแสดงผลด้านหน้า
L และ R = ตวัเลือกท่ีไมส่ามารถ
เลือกได้

เปลี่ยนเป็นการนําทาง*

การเปลี่ยนแหลง่ข้อมลูวิทย ุ(เชน่ AM)

การเปลี่ยนแหลง่สื่อข้อมลู (เชน่ Disc,
TV*)

เปลี่ยนเป็นแฮนด์ฟรี Bluetooth®

เลื่อน/ย้อนกลบัอยา่งรวดเร็ว,
เปลี่ยนแทร็ก/เพลง

เลน่/หยดุชัว่คราว

หยดุ

ปุม การทำงาน

เลื่อน/ไปข้างหน้าอยา่งรวดเร็ว,
เปลี่ยนแทร็ก/เพลง

เมนู

ไปก่อนหน้า ยกเลกิการทํางาน ลบ
ตวัอกัษรท่ีป้อน

เลื่อนขึน้/ลง

ไปทางขวา/ซ้าย

ยืนยนัการเลอืกหรือไปท่ีระบบเมนขูอง
อปุกรณ์ท่ีเลือก

ความดงัเสียง, ลด

ความดงัเสียง, เพิ่ม

0-9 ชอ่งสญัญาณท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า หมายเลข
และตวัอกัษรท่ีป้อน

ทางลดัสําหรับการตัง้คา่ท่ีใช้บอ่ย
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ปุม การทำงาน

ข้อมลูเก่ียวกบัโปรแกรมปัจจบุนัเชน่
เพลง จะใช้เม่ือมีข้อมลูอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากท่ีสามารถแสดงบน
จอแสดงผลด้วย

การเลือกภาษาให้กบัเสียงภาพยนตร์

คําบรรยาย ภาษาท่ีมีให้เลือก
สําหรับข้อความ

เปิด/ปิด Teletext*

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)

รีโมตคอนโทรล* - การเปลี่ยนแบตเตอรี่
วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในรีโมตคอนโทรลของระบบ
เครื่องเสียงและสื่อขอมูล

หมายเหตุ
ตามปกติแบตเตอร่ีมีอายกุารใช้งานประมาณ 1-4 ปี
และขึน้อยูก่บัวา่ทา่นใช้รีโมตคอนโทรลบอ่ยเพียงใด

รีโมตคอนโทรลใช้ไฟจากแบตเตอร่ี AA-LR6 สีก้่อน
นําแบตเตอร่ีเสริมไปด้วยสําหรับการเดนิทางไกล

1. กดตวัลอ็กท่ีฝาครอบแบตเตอร่ี และเลื่อนฝาครอบ
ไปทางเลนส์อินฟราเรด

2. เอาแบตเตอร่ีท่ีใช้แล้วออก หนัแบตเตอร่ีอนัใหมต่าม
สญัลกัษณ์ในชอ่งแบตเตอร่ีแล้วสอดเข้า

3. ใสฝ่าครอบกลบัคืน

หมายเหตุ
ให้แนใ่จวา่ทิง้แบตเตอร่ีท่ีหมดสภาพแล้วด้วยวิธีท่ี
เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม
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ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล - ภาพรวม
ของเมนู
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปไดสำหรับ
เมนูระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล

ถ้าข้อความในแถบเมนหูนึง่เป็นสีเทา นัน่หมายความวา่
จะไมส่ามารถเลือกตวัเลือกนัน้ได้ กรณีนีอ้าจเน่ืองจาก
ฟังก์ชนัการทํางานนัน้ไมมี่อยูใ่นรถ แหลง่ข้อมลูนัน้ไม่
ทํางานหรือไมไ่ด้เช่ือมตอ่อยู ่หรือไมมี่ข้อมลูใดๆ อยู่

วิทยุ
• AM (น. 95)22

• FM (น. 96)
• DAB *(น. 96)

สื่อ
• ซีดี/ดีวีดีเพลง (น. 97)
• วิดีโอ DVD (น. 98)
• ไดรฟ์ฮาร์ดดสิก์ (HDD) (น. 98)
• iPod (น. 99)
• USB (น. 100)
• สื่อข้อมลูผา่น Bluetooth (น. 100)

• AUX (น. 101)
• TV* (น. 103)

TEL
• แฮนด์ฟรีแบบ Bluetooth  (น. 101)

• เวบ็บราว์เซอร์ (น. 102)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)

ภาพรวมของเมนู - AM
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปได
สำหรับวิทย ุAM

AM menuA ดูที่

Show presets (น. 43)

FAV key options (น. 35)

No function

Show presets (น. 43)

A ห้ามใช้กบั V60 Plug-in Hybrid

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)

22 ห้ามใช้กบั V60 Plug-in Hybrid

®

®

®
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ภาพรวมของเมนู - FM
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปได
สำหรับวิทยุ FM

FM menu ดูที่

TP (น. 45)

Alternative frequency

Show

Radio text (น. 46)

Presets (น. 43)

None

Tune station by (น. 40)

Station list (น. 42)

Manual tuning (น. 42)

FAV key options (น. 35)

No function

Toggle radio text or
presets

(น. 46) และ
(น. 43)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)

ภาพรวมของเมนู - วิทยแุบบดิจิตอล (DAB)*
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปได
สำหรับวิทยุ DAB

DAB menu* ดูที่

Programme type (PTY) filtering (น. 45)

Show

Artist/Title

Radio text (น. 46)

Presets (น. 43)

None

DAB-DAB linking (น. 47)

FAV key options (น. 35)
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No function

Toggle show information

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)

ภาพรวมของเมนู - ซีดี/ดีวีดีเพลง
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปไดสำหรับซีดี
/ดีวีดีวิดีโอ

Disc menu ดูที่

Play/Pause (น. 49)

Stop
A

Media search (น. 51)

Shuffle (น. 50)

Gracenote® options

Gracenote  database

Gracenote  results

FAV key options (น. 35)

No function

Play/Pause (น. 49)

Shuffle (น. 50)

A สําหรับแผน่ดีวีดีเทา่นัน้

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)

®

®
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ภาพรวมของเมนู - วิดีโอดีวีดี
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปได
สำหรับวิดีโอ DVD

DVD video menu ดูที่

Play/Pause (น. 52)

DVD disc menu (น. 52)

Stop (น. 52)

Subtitles (น. 52)

Audio tracks (น. 52)

Advanced settings

Angles (น. 53)

Screen ratios

FAV key options (น. 35)

No function

Play/Pause (น. 52)

Next subtitle (น. 52)

Next audio track (น. 52)

เมนูแบบผุดขึ้น, ดีวีดีวิดีโอ

กด OK/MENU ในขณะท่ีกําลงัเลน่ไฟล์วิดีโออยูเ่พ่ือ
เข้าไปท่ีเมนแูบบผดุขึน้

Image settings (น. 53)

Video DVD menu (น. 30)

DVD disc menu (น. 52)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)

ภาพรวมของเมนู - ไดรฟฮารดดิสก (HDD)
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปไดสำหรับ
ไดรฟฮารดดิสก (HDD)

HDD menu ดูหนา

Play/Pause (น. 54)

Media search (น. 51)

Shuffle (น. 50)

Import music (น. 54)

From disc

From USB
A

Rename/delete files (น. 54)

Enter

Rename
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Delete

Delete all

Storage information (น. 54)

Used space:

Free space:

Capacity:

Tracks:

Folders:

FAV key options (น. 54)

No function

Play/Pause (น. 54)

Shuffle (น. 50)

A โดยขึน้อยูก่บัตลาด

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)

ภาพรวมของเมนู - iPod®

ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปไดสำหรับ
iPod®

iPod menu ดูที่

Play/Pause (น. 56)

Shuffle (น. 50)

FAV key options (น. 35)

No function

Play/Pause (น. 56)

Shuffle (น. 50)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
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ภาพรวมของเมนู - USB
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปไดสำหรับ
USB

USB menu ดูที่

Play/Pause (น. 56)

Media search (น. 51)

Shuffle (น. 50)

Select USB partition

FAV key options (น. 35)

No function

Play/Pause (น. 56)

Shuffle (น. 50)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)

ภาพรวมของเมนู - สื่อขอมูลผาน Bluetooth®

ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปไดสำหรับ
สื่อขอมูลแบบ Bluetooth®

Bluetooth menu ดูที่

Play/Pause (น. 59)

Shuffle (น. 50)

Change device (น. 63)

Search new device

Make car discoverable

FAV key options (น. 35)

No function

Play/Pause (น. 59)

Shuffle (น. 50)

อปุกรณ์ 1
อปุกรณ์ 2
เป็นต้น

Connect for media (น. 59)

Delete device (น. 64)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
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ภาพรวมของเมนู - AUX
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปไดสำหรับ
AUX

AUX menu ดูที่

AUX input (น. 59)

Standard

Boost

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)

ภาพรวมของเมนู - แฮนดฟร®ี Bluetooth
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปไดสำหรับ
อุปกรณแฮนดฟรีแบบ Bluetooth®

Phone menu ดูที่

Call list (น. 67)

Contacts (น. 69)

Messages (น. 65)

Message notifications (น. 65)

Change phone (น. 63)

Search new phone

Make car discoverable

อปุกรณ์ 1
อปุกรณ์ 2
เป็นต้น

Connect for phone (น. 65)

Delete device (น. 64)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
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ภาพรวมของเมนู - เว็บบราวเซอร
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปไดสำหรับ
เว็บบราวเซอร

Web browser

ถ้าไมมี่การเปิดแท็บใดๆ เมนจูะแสดงใน
มมุมองปกตสิําหรับเวบ็บราว์เซอร์

ดูที่

Enter address (น. 85)

Settings

แสดง "เมนกูารตัง้คา่, เวบ็บราว์เซอร์" ดู
ด้านลา่งนี ้

ที่คั่นหนา 1

ที่คั่นหนา 2

เปนตน
(น. 85)

เมนูแบบผุดขึ้น, เว็บบราวเซอร

เม่ือหน้าแสดงขึน้ในเวบ็บราว์เซอร์ ให้กด
ปุ่ มหมายเลข 5 ท่ีคอนโซลกลางเพ่ือเข้าไป
ท่ีเมนแูบบผดุขึน้

ดูที่

Back (น. 85)

Forward (น. 85)

Reload (น. 85)

Stop (น. 85)

New tab (น. 85)

Close tab (น. 85)

Zoom in

หรือ
Zoom out

(น. 85)

Add bookmark

หรือ
Delete bookmark

(น. 85)

Settings

แสดง "เมนกูารตัง้คา่, เวบ็บราว์เซอร์" ดู
ด้านลา่งนี ้

เมนูการตั้งคา, เว็บบราวเซอร

กด Settings ในเมนใูดเมนหูนึง่จากสอง
เมนท่ีูด้านบนเพ่ือเข้าไปท่ีเมนกูารตัง้คา่

ดูที่

Bookmarks (น. 85)

ท่ีคัน่หน้า 1
ท่ีคัน่หน้า 2
เป็นต้น

Rename

Reorder
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Delete

Content filtering (น. 85)

Accept cookies (น. 85)

Show images

Block pop-ups

Enable JavaScript

Text size (น. 85)

Large

Medium

Small

Clear browsing data (น. 85)

FAV key options (น. 35)

No function

Add/delete bookmark (น. 85)

New tab (น. 85)

Close tab (น. 85)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - ภาพรวมของเมนู

(น. 95)

ภาพรวมของเมนู - โทรทัศน*
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปได
สำหรับโทรทัศน

TV menu ดูที่

Presets (น. 90)

Audio tracks (น. 90)

Subtitles (น. 90)

Teletext (น. 91)

FAV key options (น. 90)

No function
Teletext

เมนูแบบผุดขึ้นของโทรทัศน

กด OK/MENU เม่ือเลน่โทรทศัน์อยูเ่พ่ือ
เข้าไปท่ีเมนแูบบผดุขึน้

ดูที่

Image settings (น. 53)
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Brightness:
Contrast:
Colour:

TV menu

แสดง "TV menu" (เมนโูทรทศัน์) ดู
ท่ีด้านบน

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 30)

ใบอนุญาต - ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล

ใบอนญุาตคือ ข้อตกลงสําหรับสทิธ์ิในการดําเนินการ
กิจกรรมบางอยา่ง หรือการใช้สทิธ์ิท่ีได้รับมอบจากบคุคล
อ่ืน ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขในข้อตกลง ข้อความ
ตอ่ไปนีคื้อข้อตกลงของวอลโวก่บัผู้ผลติ/ผู้พฒันา และ
ข้อความสว่นใหญ่จะเป็นภาษาองักฤษ

Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and
Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright
(c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus
Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents
of the University of California. All or some portions
are derived from material licensed to the University
of California by American Telephone and
Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc.
and are reproduced herein with the permission of
UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and
use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the
following conditions are met: Redistributions of
source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following

disclaimer. Redistributions in binary form must
reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the
<ORGANIZATION> nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote
products derived from this software without
specific prior written permission. THIS SOFTWARE
IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
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ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software is based in part on the work of the
Independent JPEG Group.
This software uses parts of sources from "libtess".
The Original Code is: OpenGL Sample
Implementation, Version 1.2.1, released January
26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The
Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon
Graphics, Inc. Copyright in any portions created
by third parties is as indicated elsewhere herein.
All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000]
Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of this software and
associated documentation files (the "Software"), to
deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify,

merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to
whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions: The above copyright
notice including the dates of first publication and
either this permission notice or a reference to
http://oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be
included in all copies or substantial portions of the
Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY
CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT
OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE
USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of
Silicon Graphics, Inc. shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use

or other dealings in this Software without prior
written authorization from Silicon Graphics, Inc.
This software is based in parts on the work of the
FreeType Team.
This software uses parts of SSLeay Library:
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com). All rights reserved

Linux software

This product contains software licensed under
GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser
General Public License (LGPL), etc.
You have the right of acquisition, modification, and
distribution of the source code of the GPL/LGPL
software.
You may download Source Code from the
following website at no charge: http://
www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/
download/TVM_8351_013
The website provides the Source Code "As Is" and
without warranty of any kind.
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By downloading Source Code, you expressly
assume all risk and liability associated with
downloading and using the Source Code and
complying with the user agreements that
accompany each Source Code.
Please note that we cannot respond to any
inquiries regarding the source code.

Gracenote® ขอตกลงสิทธิก์ารใชงานของผูใช
โปรแกรมหรืออปุกรณ์นีจ้ะมีซอฟต์แวร์จาก Gracenote,
Inc. ของ Emeryville, California, USA ("Gracenote")
ซอฟต์แวร์จาก Gracenote ("ซอฟต์แวร์ Gracenote")
จะสัง่งานโปรแกรมนีใ้ห้ดําเนินการระบแุผน่ดสิก์ และ/
หรือ ไฟล์ และรับข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัเพลง โดยรวมถงึ
ช่ือ ศลิปิน แทร็ก และกรรมสทิธ์ิ ("ข้อมลู Gracenote")
จากเซร์ิฟเวอร์แบบออนไลน์ หรือจากฐานข้อมลูท่ีฝัง
ไว้ภายใน (เรียกรวมกนัวา่ "เซร์ิฟเวอร์ Gracenote") และ
เพ่ือทําการดําเนินการอื่นๆ ทา่นจะใช้ข้อมลู Gracenote
ตามการทํางานสําหรับผู้ใช้ทัว่ไปท่ีออกแบบไว้สําหรับ
โปรแกรมหรืออปุกรณ์นีเ้ทา่นัน้
ทา่นตกลงท่ีจะใช้ข้อมลู Gracenote, ซอฟต์แวร์
Gracenote และเซร์ิฟเวอร์ Gracenote สําหรับตวัทา่น
เองเทา่นัน้ โดยไมนํ่าไปใช้ในทางการค้า ทา่นตกลงท่ีจะ

ไมม่อบหมาย คดัลอก โอนถ่าย หรือสง่ผา่นซอฟต์แวร์
Gracenote หรือข้อมลู Gracenote ใดๆ ให้แก่บคุคลอ่ืน
ทา่นตกลงท่ีจะไมใ่ช้งานหรือใช้ประโยชน์จากข้อมลู
GRACENOTE, ซอฟต์แวร์ GRACENOTE
หรือเซร์ิฟเวอร์ GRACENOTE นอกเหนือจากท่ีได้
อนญุาตไว้ในข้อตกลงฉบบันี ้
ทา่นตกลงวา่สทิธ์ิในการใช้งานข้อมลู Gracenote,
ซอฟต์แวร์ Gracenote และเซร์ิฟเวอร์ Gracenote ของ
ทา่นจะสิน้สดุลงถ้าทา่นละเมิดข้อจํากดัเหลา่นี ้ถ้า
ใบอนญุาตใช้สทิธ์ิของทา่นสิน้สดุลง ทา่นตกลงท่ีจะเลกิ
ใช้งานข้อมลู Gracenote, ซอฟต์แวร์ Gracenote
และเซร์ิฟเวอร์ Gracenote โดย Gracenote มีสทิธ์ิแต่
เพียงผู้ เดียวในข้อมลู Gracenote ทัง้หมด, ซอฟต์แวร์
Gracenote ทัง้หมด และเซร์ิฟเวอร์ Gracenote ทัง้หมด
โดยรวมถงึสทิธ์ิในการเป็นเจ้าของด้วย ไมว่า่ในกรณีใด
ก็ตาม Gracenote ไมมี่หน้าท่ีในการชําระเงินสําหรับ
ข้อมลูใดๆ ก็ตามท่ีทา่นให้ ทา่นตกลงวา่ Gracenote,
Inc. สามารถใช้สทิธ์ิของบริษัทภายใต้ข้อตกลงฉบบันี ้
โดยตรงตอ่ทา่นโดยใช้ช่ือของบริษัทเองได้
บริการ Gracenote ใช้ตวับง่ชีโ้ดยเฉพาะในการติดตาม
การร้องขอข้อมลูเพ่ือจดุประสงค์ทางด้านสถิติ
จดุประสงค์ของการใช้ตวับง่ชีแ้บบตวัเลขที่กําหนดใน

แบบสุม่ก็คือ เพ่ือให้บริการ Geacenote สามารถตรวจ
นบัการร้องขอข้อมลูได้โดยไมต้่องทราบข้อมลูใดๆ
เก่ียวกบัตวัทา่น ข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบับริการ
Gracenote และนโยบายด้านความเป็นสว่นตวัของ
Gracenote จะมีอยูบ่นหน้าเวบ็
ซอฟต์แวร์ Gracenote และข้อมลูทกุอยา่งท่ีมีอยู่
ในข้อมลู Gracenote จะอนญุาตให้ทา่นใช้งานได้ "อยา่ง
ท่ีเป็นอยู"่ Gracenote ไมมี่ภาระหรือการรับประกนั ทัง้ท่ี
แสดงไว้โดยชดัเจนหรือโดยนยั ในด้านความแมน่ยํา
ของข้อมลู Gracenote ท่ีมีอยูใ่นเซร์ิฟเวอร์ Gracenote
โดย Gracenote ขอสงวนสทิธ์ิแตเ่พียงผู้ เดียวในการลบ
ข้อมลูออกจากเซร์ิฟเวอร์ Gracenote หรือเปลี่ยนแปลง
หมวดของข้อมลู ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตามท่ี Gracenote
ถือวา่เพียงพอ ไมมี่การรับประกนัใดๆ วา่ ซอฟต์แวร์
Gracenote หรือเซร์ิฟเวอร์ Gracenote จะสามารถ
ทํางานได้โดยไมข้่อบกพร่อง หรือซอฟต์แวร์ Gracenote
หรือเซร์ิฟเวอร์ Gracenote จะสามารถทํางาน
ได้ตลอดเวลา Gracenote ไมมี่ข้อผกูมดัในการให้หมวด
หรือชนิดข้อมลูใหม ่ท่ีได้รับการปรับปรุงให้ดีขึน้ หรือ
เพิ่มเติม ท่ี Gracenote อาจจดัให้ในอนาคต และบริษัท
ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการบริการได้ตลอดเวลา
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GRACENOTE ขอปฏิเสธความรับผิดชอบตอ่การ
รับประกนัทัง้หมด ทัง้ท่ีแสดงไว้โดยชดัเจนหรือโดยนยั
โดยรวมถงึแตไ่มจํ่ากดัอยูเ่พียงแคก่ารรับประกนัท่ีแจ้งไว้
โดยนยัหรือความสามารถในด้านการค้า ความเหมาะสม
สําหรับจดุประสงค์เฉพาะบางอยา่ง กรรมสทิธ์ิและการ
ไมล่ว่งละเมิดสทิธ์ิของทรัพย์สนิทางปัญญา
GRACENOTE จะไมรั่บรองผลลพัธ์ท่ีได้จากการใช้
งานซอฟต์แวร์ SOFTWARE หรือเซร์ิฟเวอร์
GRACENOTE ของทา่น GRACENOTE ไมมี่ความ
รับผิดชอบตอ่ความเสียหายสืบเน่ืองหรือการสญูเสีย
กําไรหรือรายได้ใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ ไมว่า่ในสถานการณ์
ใดก็ตาม
© Gracenote, Inc. 2009

camellia:1.2.0
Copyright (c) 2006, 2007
NTT (Nippon Telegraph and Telephone
Corporation). All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms,
with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the

above copyright notice, this list of conditions

and the following disclaimer as the first lines of
this file unmodified.

2. Redistributions in binary form must reproduce
the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials
provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS IS''
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Unicode: 5.1.0
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights
reserved. Distributed under the Terms of Use in
http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to
any person obtaining a copy of the Unicode data
files and any associated documentation (the "Data
Files") or Unicode software and any associated
documentation (the "Software") to deal in the Data
Files or Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify,
merge, publish, distribute, and/or sell copies of the
Data Files or Software, and to permit persons to
whom the Data Files or Software are furnished to
do so, provided that (a) the above copyright
notice(s) and this permission notice appear with all
copies of the Data Files or Software, (b) both the
above copyright notice(s) and this permission
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notice appear in associated documentation, and
(c) there is clear notice in each modified Data File
or in the Software as well as in the documentation
associated with the Data File(s) or Software that
the data or software has been modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE
PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER
OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR
ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING
FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR
SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a
copyright holder shall not be used in advertising or
otherwise to promote the sale, use or other
dealings in these Data Files or Software without
prior written authorization of the copyright holder.

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• Volvo Sensus (น. 7)

การอนุมัติประเภท
การอนุมัติประเภทสำหรับอุปกรณวิทยุ, อุปกรณ
โทรคมนาคม และอุปกรณคอมพิวเตอร

Wi-Fi
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การรับรองการเปนไปตามขอกำหนดสำหรับชุด
ระบบเครื่องเสียงและการนำทาง

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู (น. 28)
• รถท่ีมีการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต (น. 78)



แผนทีผ่านอินเทอรเน็ต
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แผนที่ผานอินเทอรเน็ต
แผนที่ผานอินเทอรเน็ตเปนฟงกชันการทำงานที่ทำให
สามารถแสดงแผนที่โดยผานทางอินเทอรเน็ตได

ระบบสามารถคํานวณเส้นทางท่ีเหมาะสม และระบุ
ตําแหนง่ของรถโดยสมัพนัธ์กบัเส้นทางบนแผนท่ีได้ ใน
กรณีท่ีมีการออกนอกเส้นทางท่ีได้วางแผนไว้ ระบบจะ
ปรับเส้นทางโดยอตัโนมตัิ และยงัคงแนะนําเส้นทางไป
ยงัจดุหมายปลายทางตอ่ไป นอกเหนือจากข้อมลูแผนท่ี
ตามปกตแิล้ว แผนท่ียงัแสดงข้อมลูการจราจร (น. 121)
และสญัลกัษณ์สําหรับสถานที่นา่สนใจ (POI) (น. 118)
ท่ีเลือกไว้อีกด้วย
การคํานวณเส้นทางจะหยดุลงเม่ือการรับสญัญาณการ
เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตของทา่นไมดี่หรือสญัญาณออ่น
และอาจไมมี่แผนท่ีแสดงขึน้ในอตัราการขยายบางคา่
ขึน้อยูก่บัวา่ทา่นได้โหลดแผนท่ีไว้มากน้อยเพียงใด

หมายเหตุ
เม่ือเปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตจะมีการสง่ผา่นข้อมลู 

) ซง่ึจะมีคา่ใช้จา่ย
การใช้งานการโรมม่ิงข้อมลูจะมีการคิด
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติม
ติดตอ่ผู้ให้บริการเครือขา่ยของทา่นเก่ียวกบั
คา่ใช้จา่ยในการรับ/สง่ข้อมลู

วอลโวนํ่าเสนอระบบนําทางเตม็รูปแบบ (Sensus
Navigation) ซึง่ใช้แผนท่ีจากแผน่ดสิก์, เสียงนําทาง,
การคํานวณเส้นทางขัน้สงู โดยพิจารณาข้อมลูการจราจร
, การค้นหาทางอินเทอร์เน็ต และตวัเลอืกของจดุผา่น
หลายจดุ ติดตอ่ตวัแทนจําหนา่ยของทา่นเพ่ือ
อพัเกรดเป็น Sensus Navigation ระบบนีจ้ะเข้าแทนท่ี
แผนท่ีผา่นอินเทอร์เน็ตในระหวา่งการอพัเกรด
แผนท่ีผา่นอินเทอร์เน็ตจะให้ข้อมลูถนนซึง่นําไปยงั
จดุหมายปลายทางท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า อยา่งไรก็ตาม จะไม่
สามารถรับประกนัความนา่เช่ือถือของเส้นทางการ
เดินทางท่ีแนะนําทัง้หมดได้ เน่ืองจากสถานการณ์
ภายนอกตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ เชน่ การเปลีย่นแปลงสภาพ
อากาศอยา่งฉบัพลนัจะสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพและการ
ประเมินผลของระบบ

คำเตือน
ปฏิบตัติามสิง่ตอ่ไปนี ้
• ให้ความสนใจและใสใ่จกบัท้องถนนและแนใ่จ

วา่สมาธิของทา่นอยูก่บัการขบัข่ี
• ปฏิบตัิตามกฎจราจรและขบัข่ีอยา่งมีสติ

อยูเ่สมอ
• เน่ืองจากสภาพอากาศหรือเวลาท่ีผา่นไป

สามารถจะสง่ผลตอ่สภาพบนท้องถนน ดงันัน้
จงึไมส่ามารถรับประกนัความนา่เช่ือถือใน
คําแนะนําบางอยา่งได้

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• แผนท่ีผา่นอินเทอร์เน็ต - ข้อความและสญัลกัษณ์

บนหน้าจอ (น. 114)

ปริมาณการใช้ข้อมลู



04 แผนทีผ่านอินเทอรเน็ต

04

112

แผนที่ผานอินเทอรเน็ต - การทำงาน
ดำเนินการตอไปนี้เพื่อเริ่มใชงาานแผนที่ผานอินเทอรเน็ต
ในการวางแผนการเดินทางของทาน เพื่อรับการแนะนำ
เสนทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว

สําหรับพืน้ฐานเก่ียวกบัการใช้งาน โปรดอา่น วิธีการใช้
งานระบบและการไปยงัสว่นตา่งๆ ในเมน ู(น. 30)
คําอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมจะแสดงอยูใ่นสว่นท่ี
ตรงกนัแตล่ะสว่น ในการป้อนข้อมลูและการค้นหาใน
แผนท่ีผา่นอินเทอร์เน็ต ให้ใช้แป้นกลมและแป้นตวัเลข
(น. 113)
1. ในการใช้งานแผนท่ีผา่นอินเทอร์เน็ต ขัน้แรก

รถจะต้องเช่ือมตอ่กบัอินเทอร์เน็ต(น. 78) ก่อน
2. เร่ิมแผนท่ีผา่นอินเทอร์เน็ตโดยการกดปุ่ ม NAV ใน

คอนโซลกลาง

3. ยอมรับการใช้ตําแหนง่ของรถร่วมกนั

หมายเหตุ
แผนท่ีผา่นอินเทอร์เน็ตจะไมส่ามารถทํางานได้ถ้าไม่
มีการยอมรับ
ในการยกเลกิการใช้งานร่วมกนั ในมมุมองปกติ
สําหรับแหลง่ข้อมลู ให้กด OK/MENU, เลือก
Settings แล้วยกเลกิการเลอืกตวัเลือก การใช
ตำแหนงรวมกัน

4. ป้อนจดุหมายปลายทาง (น. 116)
5. เลือก ตวัเลือกเส้นทาง (น. 120) (เชน่ ประเภท

ของถนน, อโุมงค์, เรือข้ามฟาก)
6. เลือก ตวัเลือกแผนท่ี (น. 121) (เชน่ เตม็หน้าจอ,

ประเภทของแผนท่ี, ข้อมลูตําแหนง่)
> ตําแหนง่ของรถจะแสดงในแผนท่ีผา่น

อินเทอร์เน็ตพร้อมด้วยข้อมลูการจราจรและ
สถานที่นา่สนใจ (POI) ท่ีเลือกไว้

แสดงเสนทาง
แสดงแผนท่ีโดยรวมของเส้นทาง ในมมุมองปกติสําหรับ
แหลง่ข้อมลู ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Route
Map of remaining route

แสดงข้อมลูเส้นทางโดยละเอียด (น. 119)
เปลี่ยนจุดหมายปลายทาง
ในการเปลี่ยนจดุหมายปลายทาง: ป้อน
จดุหมายปลายทาง (น. 116)
ยกเลิกการแนะนำเสนทาง/ใชการแนะนำ
เสนทางตอ
ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลู ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก Cancel/Resume guidance

การเปลี่ยนเจาของรถ
เม่ือมีการเปลี่ยนเจ้าของรถ จําเป็นต้องรีเซต็การตัง้คา่
ระบบและข้อมลูผู้ใช้ทัง้หมดกลบัไปยงัการตัง้คา่จาก
โรงงาน ดท่ีู การเปลี่ยนเจ้าของรถ (น. 11)
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แผนที่ผานอินเทอรเน็ต - แปนกลม
และแปนพิมพ
ใชแปนกลมหรือแผงปุมกดที่คอนโซลกลางในการปอน
และเลือกตัวเลือก สำหรับตัวอยาง ใหปอนขอมูลที่อยู
หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง

มุมมองหนาจอพรอมดวยชองขอความ
ระบบนีใ้ช้ "แป้นกลม" ในการป้อนข้อมลูโดยเฉพาะ เชน่
ประเภทของ POI, เมือง, พืน้ท่ี/ประเทศ, ท่ีอยู,่ ถนน
หรือรหสัไปรษณีย์

สั่งงานตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง
หลงัจากเน้นฟังก์ชนั/แถบเมนท่ีูต้องการโดยใช้
แปนกลม หรือปุ่ ม TUNE แล้ว ให้กด แปนกลม/OK
เพ่ือดฟัูงก์ชนั/ตวัเลือกระดบัถดัไป

ปอนขอมูลโดยใชแปนกลม

แปนกลม
1. เน้นชอ่งข้อความ
2. กด OK เพ่ือเรียกแป้นกลมขึน้มา
3. เลือกอกัขระโดยใช้แปนกลม/ปุ่ ม TUNE แล้วป้อน

อกัขระโดยการกดแปนกลม/OK หนึง่ครัง้

ปอนขอมูลโดยใชแปนตัวเลข

แปนตัวเลข

วิธีอีกวิธีหนึง่ในการป้อนอกัขระคือการใช้ปุ่ ม 0-9, * และ
# บนคอนโซลกลาง
เม่ือกดปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ (เชน่ 9) แถบจะแสดงขึน้พร้อมด้วย
อกัขระทัง้หมด1 ของปุ่ มนัน้ เชน่ W, x, y, z และ 9 การ
กดปุ่ มเป็นเวลาสัน้ๆ จะเป็นการเลือ่นตวัชีไ้ปตาม
อกัขระตา่งๆ
• หยดุเม่ือตวัชีอ้ยูท่ี่อกัขระท่ีต้องการเพ่ือเลอืกอกัขระ

นัน้ อกัขระจะแสดงขึน้บนบรรทดัการป้อนข้อมลู
• ลบ/เปลี่ยนโดยใช้ EXIT

1 อกัขระสําหรับปุ่ มแตล่ะปุ่ มอาจแตกตา่งกนัออกไปโดยขึน้กบัตลาด/ประเทศ/ภาษา
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ตัวเลือกเพิ่มเติม
ตวัเลือกเพิ่มเติมซึง่มีอกัขระเพิ่มเตมิและตวัเลข รวมถงึ
การใช้งานอ่ืนๆ จะมีอยูใ่นเมนแูทรกของแป้นกลม:
• 123/ABC + OK - แป้นกลมเปลี่ยนระหวา่งตวัเลข

และตวัอกัษร
• MORE + OK - อกัขระทางเลือกแสดงขึน้ใน

แป้นกลม
• => + OK - เลื่อนตวัชีไ้ปยงัรายการทางด้านขวาของ

หน้าจอ ซึง่สามารถเลือกตวัเลือกได้โดยใช้ OK

รายการพรอมดวยตัวเลือก

รายการที่ตรงกับอักขระที่ปอน
เม่ือค้นหาประเทศ ตวัเลือกท่ีมีอยูจ่ะแสดงขึน้โดยขึน้อยู่
กบัตวัอกัษรท่ีป้อน ไมมี่รายการแสดงขึน้สําหรับชอ่ง
ข้อมลูการค้นหาชอ่งอ่ืน แตก่ารค้นหาจะดําเนินการเม่ือ
สัง่การค้นหา

แผนที่ผานอินเทอรเน็ต - ขอความและ
สัญลักษณบนหนาจอ
คำอธิบายขอความและสัญลักษณที่สามารถแสดงขึ้นบน
แผนที่ได

ชนิดของถนน - ขนาดและสีจะแตกตา่งกนัออกไป
โดยขึน้กบัขนาดของถนน และอตัราสว่นของแผนท่ี
และสีของแผนท่ีท่ีเลือก
ข้อมลูจราจร (น. 121) - เน้นด้วยเส้นท่ีขอบ
ของถนน
สถานที่นา่สนใจ (น. 118)
สญัลกัษณ์สําหรับจดุหมายปลายทาง/จดุหมาย
ปลายทางสดุท้าย
เส้นทางท่ีวางแผนไว้ - สีฟ้า

ตําแหนง่ในปัจจบุนัของรถ
ทางรถไฟ
เลื่อนแผนท่ีไปในทิศทางตามลกูศรโดยใช้ตวัเลขท่ี
ตรงกนับนแป้นตวัเลข (น. 113)
อตัราสว่นของแผนท่ี
กลอ่งเน้นโดยมีเส้นตดัแสดงเป้าหมายอยูต่รงกลาง
ช่ือหรือพิกดัของถนนในปัจจบุนั หรือข้อมลูเก่ียวกบั
สถานที่นา่สนใจ (POI)
เข็มทิศ (น. 121)
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แผนที่ผานอินเทอรเน็ต - เมนูการเลื่อน
ในโหมดการเลื่อน การเลื่อนภาพแผนที่ทำไดโดยใชแปน
ตัวเลขทีค่อนโซลกลาง (น. 112)

โหมดการเลื่อนแบบมีเสนตัดแสดงเปาหมาย2

ในการสั่งงานโหมดการเลื่อนในโหมดแผนที่
แบบปกติ
• กดแป้นตวัเลข 0-9 แป้นใดแป้นหนึง่

ในการเลื่อน
• กดแป้นตวัเลข 1-2-3-4-6-7-8-9 แป้นใดแป้นหนึง่ -

ลกูศรแสดงทิศทางจะแสดงขึน้ในสว่นขอบ พร้อม
กบัหมายเลขท่ีใช้ในการเลื่อนแผนท่ีไปในทิศทาง
ท่ีต้องการ

ในการขยาย
• หมนุปุ่ ม TUNE

แปนเลข "5"
การกดเลข 5 ในโหมดการเลื่อนเป็นการตัง้ให้
ตําแหนง่ของรถเป็นจดุศนูย์กลางของแผนท่ี

ในการออกจากโหมดการเลื่อน
• กด EXIT หรือ NAV

เสนตัดแสดงเปาหมาย

กด OK หนึง่ครัง้เพ่ือแสดงเมนสูาํหรับจดุบนแผนท่ีซึง่อยู่
ท่ีตําแหนง่จดุศนูย์กลางของเส้นตดัแสดงเป้าหมาย:

• Set single destination - ลบจดุหมายปลายทาง
ใดๆ ก่อนหน้านีใ้นกําหนดการเดินทาง แล้วเร่ิมการ
นําทางบนแผนท่ี

• POI information - แสดงช่ือและท่ีอยูบ่น
หน้าจอสําหรับ POI ท่ีใกล้กบัเส้นตดัแสดง
เป้าหมายมากท่ีสดุ สําหรับข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบั
POI ดท่ีู (น. 118)

• Information - แสดงข้อมลูท่ีมีอยูเ่ก่ียวกบัสถานที่
ท่ีเลอืก

• Save - ทําให้ทา่นสามารถบนัทกึสถานที่ท่ีเลือกไว้
ลงในหนว่ยความจําได้

2 เลือกวา่จะแสดงตําแหนง่ของเส้นตดัแสดงเป้าหมาย/ตวัชีโ้ดยใช้ช่ือหรือพิกดั GPS ดท่ีู ตวัเลือกแผนท่ี (น. 121)
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แผนที่ผานอินเทอรเน็ต - ปอน
จุดหมายปลายทาง
วางแผนการเดินทางโดยการปอนจุดหมายปลายทาง

ในการเข้าใช้งานตวัเลอืกตอ่ไปนี ้ในมมุมองปกติสําหรับ
แหลง่ข้อมลู ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Set
destination

หนาหลัก
ระบบสามารถบนัทกึตําแหนง่ใดๆ ได้ในตวัเลือกเมนู
Home ฟังก์ชนัจะแสดงขึน้ในแตล่ะครัง้ท่ีจะ
บนัทกึตําแหนง่:
• Save location as home + OK

ในการสัง่งานการแนะนําเส้นทางโดยใช้
จดุหมายปลายทาง Home:
• เน้น Home + OK

ที่อยู
การป้อนเฉพาะเมืองก็เพียงพอแล้วสําหรับการรับ
กําหนดการเดนิทางพร้อมการแนะนําเส้นทาง ระบบจะ
แนะนําเส้นทางไปยงัศนูย์กลางของเมืองนัน้ๆ

หมายเหตุ
คําจํากดัความของคําวา่เมืองหรือพืน้ท่ีอาจจะ
แตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ หรือแม้แต่
ภายในประเทศเดียวกนัเอง ในบางกรณีจะหมายถงึ
เทศบาล หรือในบางกรณีจะหมายถงึเขต

เกณฑ์การค้นหาตอ่ไปนีส้ามารถนําไปใช้ในการค้นหา
จดุหมายปลายทางตามท่ีอยูไ่ด้:
• Country: - ป้อนประเทศ
• City: - ป้อนเมือง
• Street: - ป้อนถนน
• Number: - ป้อนเลขท่ีบ้าน

สถานที่นาสนใจ (POI)
การค้นหาตวัเลือก POI ทําได้โดยการป้อนตวัเลือกเมนู
อยา่งใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี:้
• ใชชื่อ

• By category

• ในบริเวณใกลกับรถ

• ในบริเวณใกลกับจุดหมายปลายทาง

• ในบริเวณใกลกับจุดใดจุดหนึ่งบนแผนที่

เพ่ือหลีกเลี่ยงไมใ่ห้ภาพแผนท่ีอา่นยาก จํานวน
ของตวัเลือก POI ท่ีสามารถดไูด้ในเวลาเดียวกนับน
หน้าจอจะถกูจํากดัไว้ การขยายแผนท่ีเข้าไปท่ีบริเวณใด
บริเวณหนึง่จะทําให้เหน็ตวัเลือก POI หลายตวัเลือก
สําหรับข้อมลูเก่ียวกบัตวัเลือกการแสดงผลท่ี
เก่ียวกบัตวัเลอืก POI ดท่ีู ตวัเลอืกแผนท่ี (น. 121)
ตวัอยา่งของสญัลกัษณ์สําหรับตวัเลอืก POI ตา่งๆ ดท่ีู
(น. 118)

สถานทีท่ีบ่ันทึกไว
ท่ีรวบรวมไว้ในท่ีนีคื้อจดุหมายปลายทางและสถานที่ท่ี
ได้รับการบนัทกึไว้โดยใช้ตวัเลือกเมน ู"บันทึก"
จดุหมายปลายทางและสถานท่ีท่ีบนัทกึไว้ (ตามลําดบั)
สามารถปรับเปลี่ยนได้:
• Set single destination

• Edit

• Delete

• Delete all



04 แผนทีผ่านอินเทอรเน็ต

04

117

จุดหมายปลายทางกอนหนานี้
จดุหมายปลายทางท่ีใช้ก่อนหน้านีจ้ะบนัทกึไว้ท่ีน่ี เน้น
รายการใดรายการหนึง่ + OK เพ่ือเลือกระหวา่ง:
• Set single destination

• Information

• Save

• Delete

• Delete all

รหัสไปรษณีย
ค้นหาจดุหมายปลายทางโดยใช้รหสัไปรษณีย์

หมายเหตุ
การนําเสนอรหสัไปรษณีย์อาจแตกตา่งกนัออกไป
ตามตลาด/พืน้ท่ี

เสนรุงและเสนแวง
ป้อนจดุหมายปลายทางโดยใช้พิกดั GPS
ขัน้แรก ให้ตดัสนิใจวา่จะใช้วิธีใดในการป้อนพิกดั GPS
โดยการเน้น Format: + OK จากนัน้ ให้เน้นตวัเลือกใด
ตวัเลือกหนึง่ตอ่ไปนี ้+ OK:
• DD°MM'SS'' - ตําแหนง่โดยใช้องศา, ลปิดา

และฟิลปิดา

• Decimal - ตําแหนง่โดยใช้ทศนิยม
ตามด้วยการป้อนพิกดั GPS จากนัน้ให้เลือกตวัเลือกใด
ตวัเลือกหนึง่ตอ่ไปนี:้
• Set single destination

• Save

จุดใดจุดหนึ่งบนแผนที่
แสดงแผนท่ีโดยระบตํุาแหนง่ในปัจจบุนัโดยใช้ตวัชี ้
หมนุ TUNE เพ่ือเปลี่ยนอตัราสว่นของแผนท่ี
1. ย้าย (เลื่อน) แผนท่ีโดยใช้แป้นตวัเลข ดท่ีู (น. 115)
2. เม่ือพบตําแหนง่ท่ีต้องการแล้ว ให้กด OK

ตำแหนงของตัวชี้จะระบุโดยใชชื่อ
จากนัน้ ให้เลอืกระหวา่งตวัเลือกตอ่ไปนี ้แล้วสัง่งานด้วย
OK:

• Set single destination

• Save

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• แผนท่ีผา่นอินเทอร์เน็ต - การทํางาน (น. 112)
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แผนที่ผานอินเทอรเน็ต - สัญลักษณของ
สถานที่นาสนใจ (POI)
ที่แสดงในที่นี้คือตัวอยางลักษณะของสัญลักษณสำหรับ
สิ่งตางๆ ที่อาจแสดงขึ้น

ร้านอาหาร

ละคร
เสียงดนตรี
สถานที่ทางวฒันธรรม

สถานที่เต้นรํา
ไนท์คลบั

โรงภาพยนตร์

คาสโิน

พิพิธภณัฑ์
สถานที่ชมทิวทศัน์

สถานที่ซึง่เป็นจดุสงัเกต
แหลง่ทอ่งเท่ียว

สถาบนัทางศาสนา

สนามบนิ

สถานีรถไฟ
ชมุทางรถไฟ

สถานีขนสง่สาธารณะ

ทา่เรือข้ามฟาก

จดุจอดรถแทก็ซี่

แหลง่อํานวยความสะดวก
โรงแรม

ศนูย์การค้า

กิจกรรมทางธรุกิจ
การบริการ

ตู้ ATM
ธนาคาร

สถานีตํารวจ
ศนูย์อบุตัิเหตแุละศนูย์แจ้งเร่ืองฉกุเฉิน

สํานกังานไปรษณีย์

ข้อมลูทอ่งเท่ียว

สถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ

ศนูย์เชา่รถ

ศนูย์บริการรถ

สิง่อํานวยความสะดวก

โรงพยาบาล
ศนูย์รักษาพยาบาล

ห้องสมดุ

ศนูย์ประชมุ
พืน้ท่ีแสดงนิทรรศการ

ท่ีจอดรถ
โรงจอดรถ
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ห้องนํา้สาธารณะ
ห้องนํา้

ศนูย์กีฬา
สนามกีฬา

กิจกรรมสนัทนาการ
สถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจ

สวนสนกุ

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• แผนท่ีผา่นอินเทอร์เน็ต - ป้อนจดุหมายปลายทาง

(น. 116)

แผนที่ผานอินเทอรเน็ต - ขอมูลเสนทาง
โดยละเอียด
ที่แสดงอยูในที่นี้คือสิ่งตางๆ ที่มีอยูในแตละสวนของถนน
ตัวอยางเชน ทางออก และจุดตัดของถนน เปนตน

ในการดขู้อมลูเส้นทางโดยละเอียด ในมมุมองปกติ
สําหรับแหลง่ข้อมลู ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Route

Detailed route information

ขอมูลเสนทางโดยละเอียด
เส้นทางไปยงัจดุหมายปลายทางประกอบด้วยสว่นยอ่ย
จํานวนหนึง่ซึง่มีสิง่ตา่งๆ เชน่ ทางตรง, ทางออก, จดุตดั
ของถนน, ถนนลื่น เป็นต้น ให้เลื่อนไปตามสว่นยอ่ย
ตา่งๆ โดยใช้ NextPrevious ตําแหนง่บนแผนท่ี,
ประเภทยอ่ย, ระยะทาง และสถานที่นา่สนใจจะแสดงขึน้

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• แผนท่ีผา่นอินเทอร์เน็ต - ตวัเลือกเส้นทาง (น. 120)
• แผนท่ีผา่นอินเทอร์เน็ต - สญัลกัษณ์ของ

สถานท่ีนา่สนใจ (POI) (น. 118)
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แผนที่ผานอินเทอรเน็ต - ภาพรวมของเสนทาง
แสดงแผนที่โดยรวมของเสนทาง

ในการแสดงแผนท่ีโดยรวมของเส้นทาง ในมมุมองปกติ
สําหรับแหลง่ข้อมลู ให้กด OK/MENU แล้วเลอืก Route

Map of remaining route

หรือฟังก์ชัน่เดียวกนักบัใน เมนกูารเลื่อน (น. 115)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• แผนท่ีผา่นอินเทอร์เน็ต - ป้อนจดุหมายปลายทาง

(น. 116)

แผนที่ผานอินเทอรเน็ต - ตัวเลือกเสนทาง
ตัวเลือกเสนทางประกอบดวยการตั้งคาสำหรับประเภท
เสนทาง และตัวเลือกสำหรับการปรับเสนทาง

ประเภทเสนทาง

ในการเข้าใช้งานประเภทเส้นทาง ในมมุมองปกติสําหรับ
แหลง่ข้อมลูการนําทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลอืก
Settings Route options Route type

ทา่นสามารถเลือกเส้นทางประเภทตา่งๆ ได้ท่ีน่ี สัง่งาน
ตวัเลือกท่ีต้องการโดยใช้ OK

• Fast with traffic adaption - เวลาเดินทางสัน้และมี
การจราจรติดขดัน้อยท่ีสดุ

• Fast - ให้ความสาํคญักบัเวลาเดินทางท่ีสัน้ท่ีสดุ
• Short - ให้ความสําคญักบัระยะทางท่ีสัน้ท่ีสดุ

นอกจากนี ้ยงัสามารถนําทางไปตามถนนสายรอง
ได้อีกด้วย

ปรับเสนทาง
ในการปรับเส้นทาง ในมมุมองปกตสิําหรับแหลง่ข้อมลู
การนําทาง ให้กด OK/MENU แล้วเลอืก Settings
Route options

เพ่ือหลีกเลี่ยงการแสดงสิง่ตา่งๆ ท่ีแสดงรายการไว้บน
หน้าจอในระหวา่งเส้นทาง ให้เน้นสิง่นัน้ + OK

• Avoid motorways

• Avoid toll roads

• Avoid tunnels

• Avoid ferries

• Avoid car trains

หมายเหตุ
• ถ้ามีการป้อนตารางการเดินทางเม่ือเลอืกสิง่

เหลา่นี ้อาจมีการหนว่งเวลาหลงัจากเลือก/
ยกเลกิการเลือกตวัเลือกใดตวัเลอืกหนึง่
เน่ืองจากตารางการเดินทางจะได้รับการ
คํานวณใหม่

• ถ้าไมเ่ลือกอโุมงค์ ถนนท่ีมีการเก็บคา่ผา่นทาง
และทางดว่นไว้ ระบบจะจะหลีกเลีย่งสิง่เหลา่นี ้
ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ และจะใช้เม่ือไมมี่
ทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสมแล้วเทา่นัน้
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ขอมูลที่เกี่ยวของ
• แผนท่ีผา่นอินเทอร์เน็ต - ป้อนจดุหมายปลายทาง

(น. 116)

แผนที่ผานอินเทอรเน็ต - ตัวเลือกแผนที่
การตั้งคาสำหรับตัวเลือกแผนที่ตางๆ

แผนทีแ่บบเต็มหนาจอ
ในการแสดงแผนท่ีแบบเตม็หน้าจอ ในมมุมองปกติ
สําหรับแหลง่ข้อมลู ให้กด OK/MENU แล้วเลือก
Settings Map options Show full-screen map
ตวัเลือกท่ีเน้นไว้ + OK จะแสดงแผนท่ีในแบบเตม็
หน้าจอ โดยไมมี่ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัรถข้อมลูอ่ืนๆ เชน่
อณุหภมิูของห้องโดยสาร หรือตวัสง่สญัญาณวิทยท่ีุ
ทํางานอยู ่ท่ีขอบด้านบนและด้านลา่งของหน้าจอ

ทิศทางตามเข็มทิศของโหมดแผนที่
ในการตัง้ทิศทางตามเข็มทิศ ในมมุมองปกติสําหรับ
แหลง่ข้อมลู ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Settings
Map options Map type

น่ีคือตําแหนง่สําหรับการเลือกลกัษณะการแสดงแผนท่ี
บนหน้าจอ สัง่งานตวัเลือกท่ีต้องการโดยใช้ OK

• North up - แผนท่ีจะแสดงโดยทิศเหนืออยูท่าง
ด้านบนของหน้าจอเสมอ สญัลกัษณ์รถจะเคลื่อนท่ี
ในทิศทางตามเข็มทิศในขณะนัน้บนหน้าจอ

• Map heading up - สญัลกัษณ์รถอยูท่ี่ตําแหนง่ตรง
กลาง และหนัหน้าไปทางด้านบนของหน้าจอเสมอ
ภาพแผนท่ีใต้สญัลกัษณ์รถจะหมนุไปตามการเลีย้ว
ของถนน

• 3 มิติโดยดานหนารถอยูที่ดานบนของ
หนาจอเสมอ - เหมือนกบั Map heading up แต่
เป็นแผนท่ีแบบ 3 มิต ิการแสดงผลจะแตกตา่งกนั
ออกไปตามอตัราการขยาย

ขอมูลเกี่ยวกับตำแหนงในปจจุบัน
ในการตัง้ข้อมลูเก่ียวกบัตําแหนง่ในปัจจบุนั ในมมุมอง
ปกติสําหรับแหลง่ข้อมลู ให้กด OK/MENU แล้วเลือก
Settings Map options Position information

สัง่งานตวัเลือกท่ีต้องการโดยใช้ OK
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• Current road - หน้าจอแสดงช่ือของถนนท่ีรถ/ตวั
ชีอ้ยู่

• Lat/Long - หน้าจอแสดงพิกดัของตําแหนง่ท่ีรถ/ตวั
ชีอ้ยู่

• None - หน้าจอไมแ่สดงข้อมลูเก่ียวกบัตําแหนง่ท่ีรถ
/ตวัชีอ้ยู่

สถานที่นาสนใจ (POI) บนแผนที่
ในการตัง้คา่ตวัเลือก POI ท่ีจะแสดงบนแผนท่ี ใน
มมุมองปกตสิําหรับแหลง่ข้อมลู ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก Settings Map options POI symbols

น่ีคือตําแหนง่สําหรับการระบตุวัเลอืก POI ท่ีจะแสดงขึน้
บนแผนท่ี สัง่งานตวัเลือกท่ีต้องการโดยใช้ OK

• Default - ตวัเลอืก POI ท่ีระบโุดยใช้ฟังก์ชนั
Selected จะแสดงขึน้

• Selected - เลอืกโดยใช้ปุ่ ม TUNE + OK
สําหรับตวัเลอืก POI ท่ีต้องการให้แสดงบนหน้าจอ

• None - ไมแ่สดงตวัเลอืก POI ใดๆ
สําหรับตวัอยา่งของ POI ดท่ีู แผนท่ีผา่นอินเทอร์เน็ต -
สญัลกัษณ์ของสถานท่ีนา่สนใจ (POI) (น. 118)

สีของแผนที่
ในการตัง้สีของแผนท่ี ในมมุมองปกตสิําหรับแหลง่ข้อมลู
ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Settings Map options

Map colours

สัง่งานตวัเลือกท่ีต้องการโดยใช้ OK

• Automatic - เซน็เซอร์แสงจะตรวจจบัวา่ขณะนัน้
เป็นเวลากลางวนัหรือกลางคืน และปรับหน้าจอ
โดยอตัโนมตัิ

• Day - สแีละความคมชดัของหน้าจอจะชดัเจนขึน้
• Night - สีและความคมชดัของหน้าจอได้รับการปรับ

เพ่ือให้คนขบัมีทศันวิสยัท่ีดีท่ีสดุสาํหรับการขบัข่ีใน
เวลากลางคืน

ขอมูลการจราจรบนแผนที่
เน้นด้วยสีเขียว, เหลือง หรือแดงท่ีด้านข้างของถนนบน
แผนท่ีท่ีมีข้อมลูการจราจร สีเขียวหมายความวา่คลอ่งตวั
สีเหลืองหมายความวา่เคลื่อนตวัได้ช้า และสแีดง
หมายความวา่การจราจรหนาแนน่/ตดิขดั/มีอบุตัิเหตุ

หมายเหตุ
ข้อมลูจราจรมีเฉพาะในบางพืน้ท่ี/ประเทศ
พืน้ท่ีกระจายข้อมลูจราจรจะขยายเพิ่มขึน้เร่ือยๆ
เสมอ

ในการแสดงข้อมลูการจราจร ในมมุมองปกตสิาํหรับ
แหลง่ข้อมลู ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Settings
Map options Traffic on map

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• แผนท่ีผา่นอินเทอร์เน็ต - ข้อความและสญัลกัษณ์

บนหน้าจอ (น. 114)
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